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 E-book ฉบบัน้ี มาจากเอกสารประกอบการสอนวชิาทฤษฎีสังคมและการเมืองท่ีผูเ้ขียนจดัท าข้ึนในช่วง 
พ.ศ. 2554-2556 เพื่อใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการยืน่ขอต าแหน่งทางวชิาการระดบัผูช่้วยศาสตราจารยใ์น พ.ศ. 2556 
ตอนท่ีผูเ้ขียนเร่ิมจดัท านั้น วิชาท่ีผูเ้ขียนเลือกมาเพื่อเขียนเอกสารประกอบการสอนเป็นวชิาท่ีช่ือวา่ “ทฤษฎี
การเมืองและสังคม” ของหลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต (การเมืองการปกครอง) พ.ศ. 2548 แต่เม่ือถึง พ.ศ. 2556 ซ่ึง
เป็นปีท่ียืน่ขอต าแหน่งนั้น ผูส้อนไดส้อนวชิาน้ีในหลกัสูตรใหม่ตอนนั้นคือหลกัสูตร พ.ศ. 2554 ดว้ย ซ่ึงใน
หลกัสูตรหลงัน้ีไดเ้ปล่ียนช่ือวชิาเป็น “ทฤษฎีสังคมและการเมือง” โดยท่ีช่ือวชิาในภาษาองักฤษของหลกัสูตรทั้ง
สองขา้งตน้คือ “Social and Political Theory” เหมือนกนั นอกจากน้ี ค าอธิบายรายวชิาของวชิาน้ีในหลกัสูตรทั้ง
สองยงัเหมือนกนัอีกดว้ย  

เม่ือจดัท าเอกสารฉบบัน้ีเสร็จใน พ.ศ. 2556 ซ่ึงเป็นปีแรกท่ีผูเ้ขียนเร่ิมสอนวชิาน้ีในหลกัสูตร พ.ศ. 2554 
ผูเ้ขียนก็ไม่ไดเ้ปล่ียนค าท่ีเรียกช่ือวชิาน้ีท่ีเขียนไวใ้นบทท่ี 1 ซ่ึงเป็นบทน าท่ีอธิบายขอบข่ายของเน้ือหาวชิา เพราะ
ตอ้งสอนทั้งวชิาของหลกัสูตรเดิมและหลกัสูตรใหม่ตอนนั้นควบคู่กนั 

ปัจจุบนั วชิาทฤษฎีสังคมและการเมืองท่ีผูเ้ขียนสอนอยูใ่นหลกัสูตร พ.ศ. 2559 ค าอธิบายรายวชิาน้ีก็ยงั
เหมือนกบัค าอธิบายรายวชิาท่ีมีอยูใ่นสองหลกัสูตรแรก และยงัมีนิสิตจ านวนมากท่ีตอ้งเรียนวชิาน้ี เพราะเป็น
วชิาเอกท่ีนิสิตสาขาวชิารัฐศาสตร์ เอกการเมืองการปกครองทุกคนจะตอ้งเรียน การจดัท าเอกสารประกอบการ
สอนวชิาน้ีให้เป็น E-Book จึงน่าจะช่วยใหนิ้สิตเขา้ถึงเน้ือหาวชิาน้ีไดส้ะดวกและประหยดั อีกทั้งน่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อผูส้นใจทัว่ไปดว้ย 

ศพัทเ์ฉพาะต่างๆ เช่นช่ือบุคคลและช่ือสถานท่ี ผูเ้ขียนยงัคงรักษาไวต้ามเดิมท่ีมีอยูใ่นเอกสาร
ประกอบการสอนท่ีท าเสร็จเม่ือ พ.ศ. 2556 แมต่้อมาจะเห็นวา่ควรแกไ้ขบางค าก็ตาม ก็ไม่ไดแ้กไ้ขเลย และไม่ได้
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเน้ือหา ในการจดัท าเป็น E-book คร้ังน้ี มีการแกไ้ขเฉพาะเร่ืองของการแกค้  าผดิเท่านั้น  

ในการถอดค าออกเสียงช่ือเฉพาะภาษาต่างประเทศออกมาเป็นตวัอกัษรไทย ผูเ้ขียนไดใ้ชต้ามหลกัเกณฑ์
การเขียนค าทบัศพัทข์องราชบณัฑิตยสถานเป็นหลกั เช่นในกรณีของ “Karl Marx” ราชบณัฑิตยสถานได้
ก าหนดใหเ้ขียนช่ือวา่ “มากซ์” ไม่ใช่ “มาร์กซ์” แต่ถา้เป็นแนวคิดหรือลทัธิ “Marxism” ใหใ้ชค้  าวา่ “มาร์กซิสต”์ 
ผูเ้ขียนก็ยดึถือตามน้ี แต่ในบางกรณีก็ใชต้ามความนิยม และบางกรณีก็ตรวจสอบวธีิออกเสียงจากเวบ็ไซตท่ี์ฟัง
เสียงได ้ซ่ึงพยายามถอดใหใ้กลเ้คียงกบัส าเนียงในภาษานั้นเท่าท่ีจะท าได ้อยา่งเช่น “Levi-Strauss” ก็จะถอดเป็น
ค าไทยวา่ “เลว-ีสโตรส” เพื่อใหใ้กลเ้คียงกบัส าเนียงในภาษาฝร่ังเศส อยา่งไรก็ตาม เร่ืองน้ีมีความยุง่ยากและ
ซบัซอ้นมาก  จึงอาจมีความผิดพลาดหรือลกัลัน่อยูบ่า้งพอสมควร 



 ส าหรับช่ือทฤษฎี ถา้มีศพัทบ์ญัญติัอยูแ่ลว้ ผูเ้ขียนก็จะเลือกใชต้ามศพัทบ์ญัญติัท่ีมีอยู ่ถา้ไม่มีหรือมีผู ้
บญัญติัไว ้แต่ผูเ้ขียนไม่เห็นดว้ย ผูเ้ขียนก็ไดล้องเสนอศพัทใ์หม่ข้ึนมาใชใ้หแ้วดวงวชิาการไดพ้ิจารณา เช่นค าวา่ 
“Ethnomethodology” ซ่ึงราชบณัฑิตยสถานยงัไม่ไดมี้การบญัญติัศพัทไ์ว ้แต่นกัวชิาการไทยไดใ้ชค้  าวา่  
“มานุษยวธีิ” และ “ชาติพนัธ์ุวธีิวทิยา” ผูเ้ขียนไม่เห็นดว้ยกบัทั้งสองค าน้ีจึงเสนอศพัทใ์หม่วา่ “มนุษยวธีิวทิยา” 
โดยมีเหตุผลดงัท่ีไดก้ล่าวไวใ้นเน้ือหาของทฤษฎีน้ีแลว้ 
 ในส่วนของการอา้งอิงนั้น ผูเ้ขียนใชรู้ปแบบการอา้งอิงตามขอ้ก าหนดของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม  ซ่ึง
ไดตี้พิมพ ์“คู่มือการเขียนวทิยานิพนธ์” ออกเผยแพร่ และมีการเผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหาสารคามดว้ย 
 ในแง่เน้ือหา ผูอ่้านคงพบวา่ผูเ้ขียนพึ่งพาเอกสารทุติยภูมิมากกวา่เอกสารปฐมภูมิท่ีเป็นงานเขียนของนกั
คิด/นกัทฤษฎีผูเ้ป็นเจา้ของความคิด/ทฤษฎีนั้นๆ ท่ีเป็นเช่นน้ีก็ดว้ยเหตุผลส าคญัสองประการ คือ ประการแรก
เป็นเหตุผลการเขา้ถึงเอกสารปฐมภูมิท่ีขณะนั้นผูเ้ขียนเขา้ถึงไดไ้ม่มากนกั แต่ประการท่ีสองซ่ึงส าคญักวา่ก็คือ
เง่ือนไขดา้นเวลา ผูเ้ขียนเห็นวา่ถา้ตอ้งอ่านท าความเขา้ใจเองจากเอกสารปฐมภูมิเป็นหลกั ก็จะท าใหใ้ชเ้วลามาก
เกินไป แน่นอนวา่ถา้จะให้เป็น “ต ารา” ท่ีมีคุณภาพสูง ก็ควรทุ่มเทเวลาใหม้ากข้ึนอีกเพื่อเขียนออกมาใหดี้ท่ีสุด 
แต่น่ีเป็นเพียงเอกสารประกอบการสอน 
 ผูเ้ขียนขอขอบคุณรองศาสตราจารยสี์ดา สอนศรี อดีตคณบดีวทิยาลยัการเมืองการปกครอง ท่ีได้
สนบัสนุนใหผู้เ้ขียนไดจ้ดัท าเอกสารประกอบการสอน กระตุน้และส่งเสริมการขอต าแหน่งทางวชิาการ และ
ช่วยเหลืออีกหลายอยา่ง ขณะท่ีท่านเป็นคณบดี ขอขอบคุณผูช่้วยศาสตราจารยเ์ชิงชาญ จงสมชยั คณบดีวทิยาลยั
การเมืองการปกครอง ท่ีไดส่้งเสริมใหมี้การจดัท า E-book และช่วยเหลือดา้นต่างๆ ขอขอบคุณคุณจนัทร์สุดา 
การดี นกัประชาสัมพนัธ์ปฏิบติัการ ท่ีไดอ้อกแบบปกของเอกสารประกอบการสอนใหเ้ม่ือ พ.ศ. 2556 และ
ขอขอบคุณคุณปภาดา รัตนตระกลู นกัเอกสารสนเทศปฏิบติัการ เจา้หนา้ท่ีห้องสมุดวิทยาลยัการเมืองการ
ปกครอง ท่ีไดจ้ดัท าเอกสารประกอบการสอนใหเ้ป็น E-book  ฉบบัน้ี 
 ผูเ้ขียนหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ E-book ฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตท่ีเรียนวชิาน้ีและผูส้นใจทางดา้น
ทฤษฎีการเมืองและสังคมโดยทัว่ไปไม่มากก็นอ้ย และถา้นิสิตหรือผูอ่้านทัว่ไปมองเห็นขอ้ผดิพลาดหรือ
บกพร่องท่ีมีอยูใ่นเอกสาร ผูเ้ขียนก็ยนิดีอยา่งยิง่ท่ีจะนอ้มรับค าช้ีแนะเพื่อปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 
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1.5 แนวทางในการสอน/เรียนทฤษฎีการเมืองและสังคม 
1.6 ประเภทของทฤษฎีการเมืองและสังคม 
1.7 โครงสร้างของเอกสารประกอบการสอน 

 
แนวคิด 

1. ปรัชญาตามรากศพัทห์มายถึงความรักในความรู้ ส่วนทฤษฎีตามรากศพัทห์มายถึงการ
มองดูหรือการเห็น แต่ความหมายของสองค าน้ีคลา้ยคลึงกนัในแง่ท่ีวา่เป็นกิจกรรมของ
มนุษยท่ี์พยายามจะเขา้ใจความจริง แสวงหาความรู้เพื่อเขา้ถึงความจริงของส่ิงต่างๆ  

2. ทฤษฎีนั้นมีทั้งทฤษฎีทางปรัชญาและทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์ ทฤษฎีทางปรัชญาก็คือ
ปรัชญานัน่เอง เป็นเร่ืองของการคาดการณ์ความจริง เป็นส่ิงท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งตรวจสอบ
ความถูกตอ้งดว้ยวธีิการเชิงประจกัษ ์แต่ทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์นั้นจะตอ้งสามารถ
ตรวจสอบไดด้ว้ยวธีิการเชิงประจกัษ ์

3. ปรัชญาการเมืองคือความพยายามท่ีจะรู้ใหถ่้องแทท้ั้งธรรมชาติของส่ิงท่ีเป็นการเมืองและ
ระเบียบทางการเมืองท่ีดี ส่วนทฤษฎีการเมืองมีทั้งส่วนท่ีมีความหมายเหมือนกบัปรัชญา
การเมืองและส่วนท่ีมีความหมายแตกต่างจากปรัชญาการเมือง ส าหรับส่วนท่ีแตกต่างนั้น
ก็คือทฤษฎีการเมืองเชิงประจกัษท่ี์เป็นโมเดลหรือตวัแบบในการอธิบายการเมือง 

4. ทฤษฎีการเมืองและสังคมท่ีใชใ้นวชิาน้ีไม่ใช่ทฤษฎีเชิงประจกัษท่ี์ตรวจสอบความถูกตอ้ง
ไดด้ว้ยวธีิการทางวทิยาศาสตร์ แต่เป็นทฤษฎีในเชิงบรรทดัฐานท่ีมีความหมายเหมือนกบั
ปรัชญาการเมืองและสังคม ในวชิาน้ีเนน้ท่ีทฤษฎีสังคมวทิยาและอุดมการณ์ทางการเมือง 

 
 
 



 2 

วตัถุประสงค์ 
1. นิสิตสามารถบอกไดว้า่ปรัชญาและทฤษฎีมีความหมายคลา้ยคลึงและแตกต่างกนัอยา่งไร 
2. นิสิตสามารถระบุความแตกต่างระหวา่งทฤษฎีทางปรัชญาและทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์ 

พร้อมทั้งยกตวัอยา่งทฤษฎีทั้งสองประเภทได ้
3. นิสิตสามารถอธิบายความหมายของปรัชญาการเมืองและทฤษฎีการเมือง พร้อมทั้งระบุ

ความแตกต่างและความคลา้ยคลึงระหวา่งปรัชญาการเมืองกบัทฤษฎีการเมืองได ้
4. นิสิตสามารถอธิบายความแตกต่างและคลา้ยคลึงกนัระหวา่งทฤษฎีการเมืองกบัทฤษฎี

สังคม พร้อมทั้งจ  าแนกประเภทของทฤษฎีการเมืองและสังคมประเภทต่างๆ ได ้
  
เน้ือหาในบทน้ีเป็นภาพรวมของรายวชิาทฤษฎีการเมืองและสังคม เป็นการกล่าวถึงประเด็น

ต่างๆ ท่ีช้ีใหเ้ห็นขอบข่ายของเน้ือหาในรายวชิาน้ีซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างไปจากรายวชิา
ปรัชญาการเมือง ประเด็นท่ีตอ้งคิดพิจารณาซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัความหมายของค าส าคญัท่ีปรากฏอยูใ่น
ค าอธิบายรายวชิา และประเด็นซ่ึงเป็นโครงสร้างของเอกสารประกอบการสอนฉบบัน้ี ดงัต่อไปน้ี 
 
1.1 ค าอธิบายรายวชิาในหลกัสูตร 
 รายวชิาทฤษฎีการเมืองและสังคมเป็นรายวชิาท่ีอยูใ่นหมวดวชิาเอกบงัคบัของหลกัสูตร
รัฐศาสตรบณัฑิต สาขาการเมืองการปกครอง นิสิตท่ีจะลงทะเบียนเรียนรายวชิาน้ีไดจ้ะตอ้งได้
ลงทะเบียนเรียนและสอบผา่นรายวชิาปรัชญาการเมืองมาแลว้ รายวชิาปรัชญาการเมืองมีค าอธิบาย
รายวชิาท่ีอยูใ่นหลกัสูตรวา่ “แนวความคิดของตะวนัตกตั้งแต่ยคุโบราณจนถึงปัจจุบนั แนวคิดท่ี
ส าคญัๆ เก่ียวกบัอ านาจอธิปไตย สัญญาประชาคม เสรีนิยม และสังคมนิยม ปรัชญาการเมืองของ
ตะวนัออก เพื่อเป็นแนวทางในการอธิบายถึงปัญหาทั้งหลายท่ีเกิดข้ึนในระบบการเมืองต่างๆ ในยคุ
ปัจจุบนั” (กองทะเบียนและประมวลผล มหาวทิยาลยัมหาสารคาม.  2553 : 17) ขณะท่ีรายวชิาทฤษฎี
การเมืองและสังคมนั้นมีค าอธิบายรายวชิาวา่ “ปรัชญาวา่ดว้ยสังคมและการเมืองของนกัคิด  และส านกั
ศึกษาต่างๆ และการใชแ้นวความคิดเหล่านั้นในการศึกษาวเิคราะห์และท าความเขา้ใจกบัปรากฏการณ์
ทางการเมืองและสังคม ตลอดจนอิทธิพลของแนวความคิดต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเมืองในทางปฏิบติั” 
(กองทะเบียนและประมวลผล มหาวทิยาลยัมหาสารคาม.  2553 : 19) 
 ถา้พิจารณาตามค าอธิบายรายวชิาขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่รายวิชาปรัชญาการเมืองและรายวิชา
ทฤษฎีการเมืองและสังคมนั้นไดก้ าหนดใหเ้รียนเน้ือหาท่ีคลา้ยคลึงกนัมาก ค าท่ีใชใ้นค าอธิบายรายวชิา
ของทั้งสองรายวชิาน้ี เช่น “แนวความคิด” “แนวคิด” “ปรัชญา” ดูเหมือนจะมีความหมายท่ีแทนกนัได ้
แต่ประเด็นท่ีแตกต่างกนัท่ีพอสังเกตไดก้็คือ 1) รายวชิาปรัชญาการเมืองนั้นเนน้แนวความคิดตะวนัตก
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ตั้งแต่ยคุโบราณเป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั ขณะท่ีรายวชิาทฤษฎีการเมืองและสังคมไม่ไดก้  าหนดวา่ตอ้ง
เป็นแนวความคิดตะวนัตก และไม่ไดร้ะบุช่วงเวลาดงักล่าวเอาไว ้ 2) รายวชิาปรัชญาการเมืองได้
ก าหนดใหส้อน/เรียนประเด็นส าคญัของ “แนวความคิดตะวนัตก” คือ “อ านาจอธิปไตย” “สัญญา
ประชาคม” “เสรีนิยม” และ “สังคมนิยม” แต่รายวชิาทฤษฎีการเมืองและสังคมไม่ไดก้  าหนดประเด็น
ส าคญัของแนวความคิดเอาไว ้หากแต่เสนอใหส้อน/เรียนปรัชญาวา่ดว้ยสังคมและการเมืองของ “นกั
คิด” และ “ส านกัศึกษา” ต่างๆ 3) รายวชิาปรัชญาการเมืองก าหนดใหส้อน/เรียนปรัชญาการเมืองของ
ตะวนัออกดว้ย แต่รายวชิาทฤษฎีการเมืองและสังคมไม่ไดก้  าหนดเร่ืองน้ีเอาไว ้และ 4) ประเด็นท่ีทั้ง
สองรายวชิาก าหนดไวค้ลา้ยคลึงกนัคือการใหน้ าเอาปรัชญาหรือแนวคิดต่างๆ เหล่านั้นมาประยกุตใ์ช้
เพื่ออธิบาย/ท าความเขา้ใจ “ระบบการเมือง” หรือ “ปรากฏการณ์ทางการเมืองและสังคม” ซ่ึงแสดงให้
เห็นพลงัในการอธิบายของปรัชญาหรือแนวคิดเหล่านั้น หรือเป็น “พลงัทางทฤษฎี” ส าหรับรายวชิา
ทฤษฎีการเมืองและสังคมนั้นไม่ไดต้อ้งการใหเ้ราพิจารณาแต่พลงัทางทฤษฎีเท่านั้น หากแต่ยงัตอ้งการ
ใหเ้รามองเห็น “พลงัภาคปฏิบติั” ของแนวคิดหรือปรัชญาเหล่านั้นดว้ย กล่าวคือตอ้งการใหเ้ราทราบ
วา่แนวคิดหรือปรัชญานั้นๆ ไดมี้ส่วนก่อร่างสร้างตวั “การเมือง” ไดอ้ยา่งไรบา้ง 
 อีกประเด็นหน่ึงท่ีน่าพิจารณาก็คือ ถา้หากวา่ “ปรัชญา” และ “ทฤษฎี” ท่ีมีอยูใ่นค าอธิบาย
รายวชิาทั้งสองเป็นส่ิงท่ีแทนกนัได ้ส่ิงท่ีแตกต่างกนัระหวา่งสองรายวชิาน้ีก็คือค าวา่ “การเมือง” ใน
รายวชิาแรก และค าวา่ “การเมืองและสังคม” ในรายวชิาหลงั ถา้ “ปรัชญาการเมือง” ไม่ครอบคลุมไป
ถึง “ทฤษฎีสังคม” รายวชิาทฤษฎีการเมืองและสังคมก็จ  าเป็นตอ้งพิจารณา “ทฤษฎีสังคม” เพื่อก าหนด
เน้ือหาท่ีเหมาะสมของรายวชิาทฤษฎีการเมืองและสังคมดว้ยต่อไป 
 
1.2 ปรัชญาและทฤษฎี 
 ค าวา่ “ปรัชญา” เป็นค าท่ีมาจากภาษาสันสกฤต ตรงกบัค าภาษาบาลีวา่ “ปัญญา” ซ่ึงแปลวา่
ความรู้ พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใ้หค้วามหมายค าวา่ปรัชญาไวว้า่ “วชิาวา่
ดว้ยหลกัแห่งความรู้และความจริง” (ราชบณัฑิตยสถาน.  2542 : เวบ็ไซต)์ ส่วนค าวา่ “ทฤษฎี” ก็เป็น
ค าท่ีมาจากภาษาสันสกฤตเช่นเดียวกนั ตรงกบัภาษาบาลีวา่ “ทิฏฐิ” ซ่ึงเแปลวา่ความเห็น ความหมายท่ี
ปรากฏอยูใ่นพจนานุกรมดงักล่าวก็คือ “ความเห็น; การเห็น, การเห็นดว้ยใจ; ลกัษณะท่ีคาดคิดเอาตาม
หลกัวชิา เพื่อเสริมเหตุผลและรากฐานใหแ้ก่ปรากฏการณ์หรือขอ้มูลในภาคปฏิบติั ซ่ึงเกิดข้ึนมาอยา่งมี
ระเบียบ” (ราชบณัฑิตยสถาน.  2542 : เวบ็ไซต)์ 
 เม่ือพิจารณาจากค านิยามท่ีมีอยูใ่นพจนานุกรมขา้งตน้ จะเห็นวา่ค าวา่ทฤษฎีนั้นส่ือความหมาย
ไปในแง่ท่ีอาจตีความไดว้า่ทฤษฎีเป็นเพียงส่วนหน่ึงของปรัชญา เพราะทฤษฎีเป็นเพียงความเห็นซ่ึง
อาจยงัไม่ใช่ความรู้และความจริง และทฤษฎีก็เป็นเพียง “ลกัษณะท่ีคาดคิดเอาตามหลกัวิชา” แต่ก็ยงั
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ไม่ใช่ “วชิาวา่ดว้ยหลกัแห่งความรู้และความจริง” การมองปรัชญาดงักล่าวขา้งตน้น้ีท าใหดู้เหมือนวา่
สถานะของปรัชญานั้นอยูเ่หนือทฤษฎี คือมีความจริงแทแ้น่นอนยิง่กวา่ทฤษฎี 
 ลองมาพิจารณาความหมายของค าทั้งสองในภาษาองักฤษบา้ง ค าวา่ “ปรัชญา” มาจาก
ภาษาองักฤษวา่ “Philosophy”  โซโลมอน (Solomon. 2005 : 1775-1776) ไดก้ล่าวถึงความหมายของ
ค าน้ีเอาไวว้า่ปรัชญาเป็นศิลปะชั้นสูงวา่ดว้ยการคิดซ่ึงคิดอยา่งรอบคอบระมดัระวงั คิดอยา่งต่อเน่ือง
จริงจงั เก่ียวกบัค าถามส าคญัๆ ของชีวติ เช่นค าถามท่ีวา่ความหมายของชีวติคืออะไร หรือชีวติท่ีดีควร
ด ารงอยูอ่ยา่งไร โซโลมอนกล่าวอา้งค าพดูท่ีอริสโตเติล (Aristotle : 384-322 ปี ก่อน ค.ศ.) เคยกล่าวไว้
วา่ปรัชญาเป็นเร่ืองของการมองตวัเราเองและโลกรอบตวัเราดว้ยความฉงนสนเท่ห์ หรือกระหายใคร่รู้
ทั้งธรรมชาติและวธีิท่ีเรามองและพดูถึงธรรมชาติ รวมทั้งวธีิท่ีเราคิดและพดูถึงตวัเราเองดว้ย 
 ค าวา่ “Philosophy” มีรากศพัทม์าจากภาษากรีก กล่าวกนัวา่ในสมยักรีกโบราณนั้นมีคนตั้ง
ค  าถามต่อพิธากอรัส (Pythagoras : 580-500 ปี ก่อน ค.ศ.) วา่เขาฉลาดหรือไม่ พิธากอรัสตอบอยา่ง
อ่อนนอ้มถ่อมตวัวา่เขาไม่ฉลาดหรอก แต่เขาเป็นคนท่ีรักความรู้ ดงันั้น ค าวา่ “รัก” (philein) และค าวา่ 
“ความรู้” (sophia) จึงมารวมอยูใ่นค าวา่ “ปรัชญา” ซ่ึงแปลวา่ “ความรักในความรู้” (philosophia : 
φιλοσοφία) โซโลมอนเห็นวา่ผูท่ี้ท  าใหเ้ราเขา้ใจธรรมชาติของปรัชญาไดดี้น่าจะเป็นโสเกรตีส 
(Socrates : 469-399 ปี ก่อน ค.ศ.) ซ่ึงกล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ปรัชญานั้นเป็นเร่ืองของความรักในการ
ถกเถียงหาเหตุผล (Solomon. 2005 : 1776)   
 เบอร์ทรันด ์รัสเซลล ์(Bertrand Russell : 1872-1970) กล่าวไวว้า่ปรัชญาซ่ึงเป็นแนวคิด
เก่ียวกบัโลกและชีวตินั้นเป็นผลมาจากปัจจยั 2 ประการ คือ 1) แนวคิดทางศาสนาหรือจริยธรรมท่ีสืบ
ทอดมาจากอดีต และ 2) วธีิการเสาะแสวงหาความรู้ท่ีอาจเรียกไดว้า่ “เป็นวทิยาศาสตร์” เม่ือพิจารณา
สัดส่วนท่ีปัจจยัทั้งสองประการขา้งตน้มีอยูใ่นระบบการแสวงหาความรู้ของนกัปรัชญา นกัปรัชญาแต่
ละคนก็มีความแตกต่างกนัมาก หรือความรู้ท่ีเรียกวา่ปรัชญาของพวกเขาก็แตกต่างกนัมาก แต่ปรัชญา
จะมีส่วนประกอบของปัจจยัทั้งสองเสมอไม่มากก็นอ้ย (Russell.  1945 : xii) 
 รัสเซลลไ์ดพ้ิจารณาค าวา่ปรัชญาในความหมายกวา้งโดยกล่าววา่ปรัชญาเป็นส่ิงท่ีอยูต่รงกลาง
ระหวา่งเทววทิยา (Theology) กบัวทิยาศาสตร์ (Science) ปรัชญาคลา้ยคลึงกบัเทววทิยาในแง่ท่ีวา่
ปรัชญานั้นประกอบไปดว้ยการคิดคาดการณ์เก่ียวกบัเร่ืองราวท่ีจนบดัน้ีก็ยงัหาความแน่นอนไม่ได ้
และคลา้ยคลึงกบัวทิยาศาสตร์ เพราะปรัชญาเรียกร้องใหม้นุษยคิ์ดดว้ยเหตุผลมากกวา่ใชอ้  านาจ ไม่วา่
จะเป็นอ านาจของประเพณีท่ีปฏิบติัสืบต่อกนัมาหรืออ านาจของการเผยแสดงของพระผูเ้ป็นเจา้        
รัสเซลลเ์ห็นวา่ความรู้ท่ีแม่นย  าทุกอยา่งมาจากวทิยาศาสตร์ และความเช่ือซ่ึงไม่ใช่ความรู้ท่ีแม่นย  า
ทั้งหมดก็มาจากเทววทิยา ดงันั้น พื้นท่ีซ่ึงอยูต่รงกลางระหวา่งเทววทิยากบัวทิยาศาสตร์ อนัเป็นพื้นท่ี
ซ่ึงเปิดกวา้งต่อการโจมตีทั้งจากเทววทิยาและวทิยาศาสตร์คือพื้นท่ีของปรัชญา (Russell.  1945 : xiii) 
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 ความเห็นของรัสเซลลข์า้งตน้ คลา้ยคลึงกบัความเห็นของพระเจา้วรวงศเ์ธอ กรมหม่ืนนราธิป
พงศป์ระพนัธ์ ท่ีทรงเปรียบเทียบความรู้ในวทิยาศาสตร์กบัความรู้ในปรัชญาเอาไวว้า่ความรู้ใน
วทิยาศาสตร์เป็นความรู้ท่ีตามวสิัยของมนุษยแ์ลว้ถือวา่จริงแทแ้น่นอน เน่ืองจากมีการทดลองหรือ
ทดสอบความจริงมาแลว้ แต่ความรู้ในปรัชญานั้นแมจ้ะมีความมุ่งหมายท่ีจะหาหลกัของความรู้ทัว่ไป
แต่ในเม่ือยงัเป็นเพียงแค่ “วติรรก” หรือการเก็งความจริง ซ่ึงหมายถึงเป็นแค่การสันนิษฐาน จึงไม่ถือ
กนัวา่เป็นความรู้ท่ีแน่นอน หากแต่เป็นการแสดงความคิดของมนุษยใ์นระดบัสูง วทิยาศาสตร์กบั
ปรัชญาจึงแตกต่างกนัในแง่ท่ีวา่ขณะท่ีวทิยาศาสตร์นั้นเป็นการแสดงความรู้ท่ีแน่นอน แต่ปรัชญากลบั
เป็นเพียงแค่การแสดงการคาดการณ์ความจริง (พระเจา้วรวงศเ์ธอ กรมหม่ืนนราธิปพงศป์ระพนัธ์. 
2518 : 643-644) พระองคต์รัสเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งศิลปะ วทิยาศาสตร์ และปรัชญา
เอาไวว้า่ “ศิลปะเป็นความรู้ซ่ึงไดจ้ากความช านาญ วทิยาศาสตร์เป็นความรู้ซ่ึงไดจ้ากการสังเกตและ
อนุมานหลกั ซ่ึงเม่ือตั้งข้ึนแลว้ก็มีการสอบทดลองความจริงดว้ย ส่วนปรัชญานั้นเป็นการเก็งหลกั
ทัว่ไปโดยอาศยัความรู้ต่างๆ ซ่ึงมนุษยมี์อยูแ่ลว้” (พระเจา้วรวงศเ์ธอ กรมหม่ืนนราธิปพงศป์ระพนัธ์. 
2518 : 644) 
 โลกทุกวนัน้ีเป็นโลกท่ีวทิยาศาสตร์มีความกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วมาก ขณะเดียวกนัผูค้น
มากมายในโลกก็ยงัมีศรัทธาต่อศาสนา แต่ปรัชญาก็ยงัคงเป็นพื้นท่ีซ่ึงส าคญัมากเหมือนกนั เรายากท่ี
จะหลีกเล่ียงปรัชญาได ้เช่นลองพิจารณาดูวา่มีบุคคลคนหน่ึงปฏิเสธปรัชญาโดยบอกเราวา่ปรัชญาเป็น
ส่ิงท่ีไร้ประโยชน์ ก็จะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่จากจุดเร่ิมตน้เขาก็ก าลงัประเมินปรัชญาดว้ยระบบคุณค่า
ชุดหน่ึงอยูแ่ลว้  ต่อมาเม่ือเขาพร้อมท่ีจะบอกเหตุผลวา่เพราะเหตุใดปรัชญาจึงไร้ประโยชน์ ไม่วา่เขา
จะบอกเหตุผลอยา่งสั้นๆ หรือบอกตามความเช่ือท่ีสืบต่อกนัมาโดยไม่ไดต้ั้งค  าถาม เขาก็ก าลงักล่าวถึง
ความไร้ประโยชน์ของความคิดบางอยา่งหรือของสภาวะท่ีมนุษยไ์ม่มีความสามารถท่ีจะจดัการกบั
ปัญหาบางอยา่ง ดงันั้นแทนท่ีเราจะมองเห็นวา่เขาปฏิเสธปรัชญา เรากลบัเห็นไดว้า่เขายดึถือปรัชญา
บางอยา่งอยูน่ัน่เอง เสียงท่ีแสดงความรู้สึกสงสัยของเขานั้นนัน่เองท่ีเป็นปรัชญา ซ่ึงตั้งแต่ยคุแรกๆ 
ของปรัชญาจนถึงปัจจุบนั ความกงัขาหรือความสงสัยนั้นอยูคู่่กบัปรัชญามาโดยตลอด (Craig.  2002 : 
1-2) นกัปรัชญาจึงพยายามแสวงหาค าตอบใหก้บัค าถามต่างๆ อยูเ่สมอ ดงัท่ีลีโอ สเตราส์ (Leo  
Strauss : 1899-1973) กล่าวไวว้า่นกัปรัชญามีลกัษณะเด่นอยูท่ี่การรู้จกัตนเองวา่ยงัไม่รู้อะไร และ 
“ปรัชญาตอ้งไม่ใช่การเป็นเจา้ของความจริง แต่เป็นการแสวงหาความจริง” (Strauss.  2010 : 5) 
 เม่ือไดท้ราบท่ีมาและความหมายของค าวา่ “Philosophy” แลว้ ลองมาพิจารณาท่ีมาและ
ความหมายของอีกค าหน่ึงคือ “Theory” บา้ง ค าวา่ “Theory” น้ีเป็นศพัทว์ชิาการซ่ึงมีท่ีมาจากภาษา
กรีกโบราณเช่นเดียวกนั คือมาจากค าภาษากรีกวา่ “θεωπία” (theoria) ซ่ึงแปลตามตวัการมองดูหรือ
การเห็น และหมายถึงการครุ่นคิดพิจารณาหรือการคาดการณ์ซ่ึงตรงขา้มกบัการกระท า ค  าวา่ทฤษฎีน้ี

http://en.wikipedia.org/wiki/Theoria
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มกัจะมีความหมายตรงขา้มกบัค าวา่การปฏิบติัซ่ึงภาษากรีกใชว้า่  “ππᾶξιρ” (praxis) (“Theory.” 2011 : 
Website) 
 ในช่วงแรกๆ ท่ีมีการใชใ้นภาษากรีก ค าวา่ “Theory” นั้นหมายถึงการคิดใคร่ครวญพิจารณา
ดว้ยความรู้สึกห่วงใย แต่ต่อมาพิธากอรัสเอามาใชใ้นความหมายท่ีเปล่ียนไปโดยใหห้มายถึงการคิด
ใคร่ครวญพิจารณาดว้ยความรู้สึกใส่ใจต่อความรู้ทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ เพราะวา่พิธากอรัส
เห็นวา่การแสวงหาความรู้เช่นนั้นเป็นวธีิการท่ีจะท าให้เราบรรลุถึงการด ารงอยูใ่นระดบัสูงสุด เขาได้
เนน้ให้เห็นวา่เราควรท่ีจะก ากบัควบคุมอารมณ์และความปรารถนาทางกายเอาไวเ้พื่อท่ีจะท าใหเ้รา
สามารถมีความรู้ในทฤษฎีระดบัสูงได ้ความหมายในเชิงวิทยาศาสตร์ของค าน้ีจึงมาจากพิธากอรัส 
(“Theory.” 2011 : Website) ตั้งแต่นั้นมาทฤษฎีกบัการปฏิบติัก็มีความหมายท่ีแยกออกจากกนั 
 ตวัอยา่งท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการแยกระหวา่งภาคทฤษฎีกบัภาคปฏิบติัออกจากกนัดูไดจ้าก
สาขาวชิาการแพทย ์ในทางการแพทยน์ั้น ทฤษฎีและการใชท้ฤษฎีเป็นเร่ืองของความเขา้ใจสาเหตุ
ต่างๆ และธรรมชาติของสุขภาพและโรคภยัไขเ้จบ็ ขณะท่ีภาคปฏิบติันั้นเป็นเร่ืองของความพากเพียร
พยายามท่ีจะท าใหค้นเรามีสุขภาพแขง็แรง ทั้งทฤษฎีและการปฏิบติัน้ีมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัแต่ก็
แยกจากกนัได ้เพราะวา่เป็นไปไดท่ี้เราจะศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัสุขภาพและโรคภยัไขเ้จบ็โดยไม่
จ  าเป็นตอ้งเยยีวยารักษาคนไขเ้ฉพาะราย และก็เป็นไปไดเ้ช่นเดียวกนัท่ีเราจะเยยีวยารักษาคนไขโ้ดยไม่
จ  าเป็นตอ้งรู้ในเชิงทฤษฎีวา่ระบบการเยยีวยารักษานั้นท างานอยา่งไร (“Theory.” 2011 : Website) 
 แต่ท่ีกล่าวขา้งตน้นั้นเป็นลกัษณะของทฤษฎีในทางวทิยาศาสตร์ ทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์นั้น
จะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบความถูกตอ้งดว้ยวธีิการเชิงประจกัษ ์เช่นการสังเกตหรือการทดลอง แต่
ทฤษฎีในทางปรัชญานั้นเป็นการคาดการณ์ความจริงดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ ทฤษฎีทางปรัชญาไม่
จ  าเป็นตอ้งสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งดว้ยวธีิการเชิงประจกัษไ์ดเ้สมอไป (“Theory.” 2011 : 
Website) 
 สรุปแลว้ แมว้า่ปรัชญากบัทฤษฎีจะมาจากรากศพัทเ์ดิมท่ีต่างกนั แต่ก็มีความหมายท่ีใกลเ้คียง
กนัมาก ถา้ไม่นบัทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์ ปรัชญากบัทฤษฎีก็น่าจะเป็นค าท่ีใชแ้ทนกนัได ้โดยเฉพาะ
ในสาขาวชิาต่างๆ ในสายมนุษยศาสตร์ แมแ้ต่สาขาวชิาต่างๆ หลายสาขาในสายสังคมศาสตร์ท่ี
พยายามจะเป็นวทิยาศาสตร์แต่ก็ไม่สามารถเป็นวทิยาศาสตร์เตม็ท่ีก็มีทฤษฎีในความหมายท่ีคลา้ยคลึง
กบัปรัชญาได ้คือเป็นทฤษฎีท่ีไม่สามารถพิสูจน์ตรวจสอบความถูกตอ้งดว้ยวธีิการเชิงประจกัษไ์ด้
เหมือนกบัทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ก็เป็นศาสตร์สาขาหน่ึงของสังคมศาสตร์ท่ียงัไม่อาจเป็น
วทิยาศาสตร์ไดเ้ตม็ท่ี วชิาท่ีเรียนในสาขาวชิารัฐศาสตร์อยา่งเช่นวชิาทฤษฎีการเมืองและสังคมน้ี จึงใช้
ทฤษฎีในความหมายท่ีคลา้ยคลึงกบัปรัชญาหรือใชค้  าทั้งสองแทนกนัได ้โดยท่ีไม่ไดม้องวา่ปรัชญานั้น
อยูใ่นสถานะท่ีสูงส่งยิง่กวา่ทฤษฎีเหมือนกบัท่ีส่ือใหเ้ห็นในนิยามซ่ึงอยูใ่นพจนานุกรมภาษาไทยท่ี
กล่าวขา้งตน้ 

http://en.wiktionary.org/wiki/praxis
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1.3 ปรัชญาการเมืองและทฤษฎกีารเมือง 
 ดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้แลว้วา่ปรัชญาเป็นเร่ืองของการแสวงหาความจริงไปเร่ือยๆ ไม่หยดุ
หยอ่น แต่ไม่ใช่การเป็นเจา้ของความจริง ปรัชญาการเมือง (Political Philosophy) จึงเป็นเร่ืองของการ
แสวงหาความจริงเก่ียวกบัการเมือง ลีโอ สเตราส์ นิยามปรัชญาการเมืองไวใ้นบทความอนัมีช่ือเสียง
มากของเขาตอนหน่ึงวา่ “ปรัชญาการเมืองคือความพยายามท่ีจะรู้ใหถ่้องแทถึ้งทั้งธรรมชาติของส่ิงท่ี
เป็นการเมืองและระเบียบทางการเมืองท่ีถูกหรือท่ีดี” (Strauss.  2010 : 5) โดยให้เหตุผลวา่การกระท า
ทางการเมืองทุกอยา่งนั้นถา้ไม่มีจุดประสงคท่ี์จะรักษาส่ิงเดิมเอาไวก้็ยอ่มมีจุดประสงคท่ี์จะ
เปล่ียนแปลงไปสู่ส่ิงใหม่ เม่ือเราตอ้งการรักษาส่ิงเดิมเอาไว ้เราก็อยากจะป้องกนัไม่ใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีเลวลงกวา่เดิม  และเม่ือเราตอ้งการเปล่ียนแปลงไปสู่ส่ิงใหม่ เราก็อยากจะท า
ใหส่ิ้งท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้นดีข้ึนกวา่ท่ีเป็นอยูเ่ดิม ดงันั้นความคิดเก่ียวกบัส่ิงท่ีดีกวา่เดิมหรือส่ิงท่ีเลว
กวา่เดิมจึงเป็นเคร่ืองน าทางการกระท าทางการเมืองทุกอยา่ง แต่การคิดถึงส่ิงท่ีดีข้ึนหรือส่ิงท่ีเลวลงนั้น
มีความหมายโดยนยัวา่เป็นการคิดถึงส่ิงท่ีดี คือเรามีส่ิงท่ีดีเป็นมาตรฐานเอาไวเ้ปรียบเทียบอยูใ่นใจของ
เราอยูแ่ลว้ เม่ือเราคิดพิจารณาเก่ียวกบัส่ิงท่ีดี ในท่ีสุดเราก็จะมีความรู้เก่ียวกบัส่ิงท่ีดี ดงันั้นการกระท า
ทางการเมืองทุกอยา่งโดยตวัของมนัเองแลว้จึงมีเป้าหมายมุ่งตรงไปสู่ความรู้เก่ียวกบัความดีหรือส่ิงท่ีดี 
ชีวติท่ีดี หรือสังคมท่ีดี กล่าวอีกนยัหน่ึงไดว้า่การมีสังคมท่ีดีนั้นก็คือการบรรลุถึงความดีทางการเมือง
อนัสมบูรณ์นัน่เอง (Strauss.  2010 : 5) 
 ส าหรับค าวา่ “ทฤษฎีการเมือง” (Political Theory) นั้น มีนกัวชิาการนิยามเอาไวค้ลา้ยๆ กบั
ปรัชญาการเมืองวา่เป็นเร่ืองท่ีมกัจะเก่ียวขอ้งกบัค าถามต่างๆ เก่ียวกบัชีวติท่ีดี สังคมท่ีดี และรัฐบาลท่ีดี 
(Schumaker.  2010 : x) การนิยามเช่นน้ีก็มองไดว้า่ปรัชญาการเมืองกบัทฤษฎีการเมืองเป็นส่ิงเดียวกนั 
แต่ก็มีนกัวชิาการท่ีพยายามจะอธิบายความแตกต่างท่ีมีอยูบ่า้งระหวา่งปรัชญาการเมืองกบัทฤษฎี
การเมือง อยา่งเช่นแอนดรู เฮยว์ดู (Andrew Heywood) ท่ีกล่าวไวว้า่ทฤษฎีการเมืองนั้นมีทั้งแบบท่ีเป็น
ความคิดทางการเมืองของนกัคิดชั้นน าในอดีตและแบบท่ีเป็นทฤษฎีการเมืองเชิงประจกัษ ์ทฤษฎี
การเมืองของนกัคิดชั้นน าในอดีตนั้นเป็นทฤษฎีท่ีพยายามจะตั้งค  าถามในเชิงบรรทดัฐาน เช่นเสรีภาพ
ของปัจเจกบุคคลควรมีขอบเขตอยา่งไร และ เพราะเหตุใดเราจึงควรเช่ือฟังรัฐ เป็นตน้ (Heywood.  
2004 : 10) ทฤษฎีการเมืองในความหมายน้ีก็คือปรัชญาการเมืองนัน่เอง ซ่ึงเป็นความหมายของทฤษฎี
การเมืองท่ีใชเ้ป็นหลกัในเอกสารประกอบการสอนเล่มน้ี แต่เม่ือรัฐศาสตร์ไดรั้บเอาวธีิการศึกษาหา
ความรู้แบบพฤติกรรมนิยมมาใช ้ก็มีทฤษฎีแบบใหม่ท่ีสามารถพิสูจน์ตรวจสอบในเชิงประจกัษไ์ด ้
เช่นทฤษฎีท่ีบอกวา่การปฏิวติัจะเกิดข้ึนเม่ือมีความคาดหวงัเพิ่มสูงข้ึน ทฤษฎีการเมืองเช่นน้ีเฮยว์ดู
เรียกวา่ทฤษฎีการเมืองเชิงประจกัษ ์(Empirical Political Theory) นอกจากน้ีการท่ีรัฐศาสตร์พยายามท่ี
จะเป็นศาสตร์จึงไดมุ้่งเนน้ศึกษาพฤติกรรมท่ีสังเกตไดใ้นเชิงประจกัษน์ั้น ท าให้รัฐศาสตร์สนใจขอ้มูล
เชิงปริมาณท่ีวดัไดง่้าย เช่นสนใจศึกษาพฤติกรรมของผูล้งคะแนนเสียงเลือกตั้ง จึงเกิดความพยายามท่ี
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จะพฒันาทฤษฎีข้ึนมาเป็นโมเดลหรือตวัแบบอธิบายพฤติกรรมมนุษยเ์หมือนอยา่งในวิชา
เศรษฐศาสตร์ท่ีเช่ือในเร่ืองความมีเหตุมีผล (Rationality) ของมนุษยท่ี์หมายความวา่มนุษยน์ั้นเห็นแก่
ผลประโยชน์ส่วนตวั รัฐศาสตร์ในยคุท่ีไดรั้บอิทธิพลจากพฤติกรรมนิยมในทางจิตวทิยาน้ีจึงไดผ้ลิต
ทฤษฎีการเมืองข้ึนมาเพื่ออธิบายพฤติกรรมมนุษยใ์หไ้ดดี้กวา่เดิม จึงก่อให้เกิดทฤษฎีแบบท่ีเฮยว์ดู
เรียกวา่ “ทฤษฎีการเมืองท่ีเป็นทางการ” (Formal Political Theory) ข้ึนมา เช่นทฤษฎีทางเลือกท่ีมี
เหตุผล (Rational Choice) ทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ (Public Choice) และทฤษฎีทางเลือกของสังคม 
(Social Choice) (Heywood.   2004 : 10) 
 นกัวชิาการอีกคนหน่ึงท่ีไดก้ล่าวถึงทฤษฎีทางการเมืองโดยแยกแยะคลา้ยๆ กบัเฮยว์ดูคือโอ.พี. 
กอบา (O. P. Gauba) กอบากล่าวไวว้า่ทฤษฎีการเมืองนั้นเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ความ 3 แบบ คือ    
1) ขอ้ความเชิงประจกัษ ์(Empirical Statement) ซ่ึงตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการสังเกตผา่นประสาทสัมผสั
ต่างๆ 2) ขอ้ความเชิงตรรกะ (Logical Statement) ซ่ึงตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการใชเ้หตุผล เช่นขอ้ความ
ท่ีวา่ “2+2 = 4” และ 3) ขอ้ความเชิงประเมินคุณค่า (Evaluative Statement) ซ่ึงตั้งอยูบ่นพื้นฐานของ
การตดัสินคุณค่า เช่นขอ้ความท่ีวา่ “มนุษยเ์กิดมาเสรีและเสมอภาคกนั” ขอ้ความสองแบบแรกเป็น
ขอ้ความของทฤษฎีการเมืองของรัฐศาสตร์ในฐานะท่ีเป็น “ศาสตร์” แต่ขอ้ความแบบท่ีสามเป็น
ขอ้ความของทฤษฎีการเมืองในปรัชญาการเมือง (Gauba.  2003 : 2-3) 
 สรุปไดว้า่ทฤษฎีการเมืองนั้นมีทั้งทฤษฎีท่ีมีความหมายเหมือนกบัปรัชญาการเมืองและทฤษฎี
ท่ีมีความหมายแตกต่างจากปรัชญาการเมือง ในเอกสารประกอบการสอนเล่มน้ีจะใชท้ฤษฎีการเมือง
ในความหมายเดียวกบัปรัชญาการเมืองเป็นหลกั 
 
1.4 ทฤษฎกีารเมือง ทฤษฎสัีงคม และทฤษฎีการเมืองและสังคม 
 ค าถามท่ีตอ้งถามต่อไปอีกก็คือทฤษฎีการเมืองกบัทฤษฎีสังคมมีความหมายอยา่งเดียวกนั
หรือไม่ ซ่ึงถา้ใช่ก็หมายความวา่เม่ือเราก าลงักล่าวถึงทฤษฎีการเมืองก็คือก าลงักล่าวถึงทฤษฎีสังคม
นัน่เอง หรือในทางกลบักนัเม่ือเราก าลงักล่าวถึงทฤษฎีสังคมก็คือเราก าลงักล่าวถึงทฤษฎีการเมือง
นัน่เอง แต่ถา้ทั้งสองค าไม่ไดมี้ความหมายอยา่งเดียวกนั ความแตกต่างอยูต่รงไหน จากค าถามน้ีจึง
จ าเป็นตอ้งพิจารณาความหมายของการเมืองและสังคมก่อนวา่คืออะไร 

จากจุดเร่ิมตน้ในยคุกรีกโบราณนั้น ค าวา่ “การเมือง” หมายถึงการกระท ารวมหมู่แบบใดก็
ตามท่ีมนุษยไ์ดก้ระท าร่วมกนั หรือหมายถึงกิจกรรมของมนุษยท่ี์ใชจ้ดัการกบัเร่ืองบางเร่ืองร่วมกนั 
ส่วนค าวา่ “สังคม” (Society) และค าอ่ืนๆ ท่ีสัมพนัธ์กนัในภาษาต่างๆ ของยโุรปนั้น หมายถึงความ
เก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กนัของมนุษยค์นหน่ึงกบัมนุษยค์นอ่ืนๆ สังคมคือสถานการณ์ท่ีมนุษยใ์ชส้ร้าง
ความสัมพนัธ์ต่อกนัและกนั ดงันั้นเม่ือคิดในเชิงเหตุผลแลว้ สังคมก็ควรจะเป็นส่ิงท่ีครอบคลุม
การเมืองไวด้ว้ย ไม่แน่เสมอไปหรอกท่ีเม่ือมนุษยมี์ความสัมพนัธ์ต่อกนัแลว้พวกเขาจะสัมพนัธ์กนัดว้ย
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มุ่งหมายวา่จะจดัการกบัเร่ืองราวต่างๆ ร่วมกนั  แต่เม่ือใดก็ตามท่ีมนุษยต์อ้งการท่ีจะจดัการกบัเร่ืองราว
ต่างๆ ร่วมกนั พวกเขาจ าเป็นจะตอ้งเขา้มาสัมพนัธ์กนัเสมอ (Wagner. 2006 : 25) 

ค าวา่ “สังคม” แต่เดิมนั้นหมายถึงการคบหาสมาคมกนัอยา่งสมคัรใจของมนุษยซ่ึ์งมารวมตวั
กนัเพื่อจุดประสงคบ์างอยา่ง แรกเร่ิมเดิมทีค าน้ียงัไม่มีความหมายทางการเมืองโดยตรง แต่ต่อมาก็
ค่อยๆ ถูกน ามาใชใ้นศาสตร์ทางศีลธรรมและการเมือง ค าผสมเช่น “สังคมการเมือง” (Political 
Society) และ “ประชาสังคม” (Civil Society) ท่ีมีอยูใ่นทฤษฎีสัญญาประชาคม (Social Contract) ยคุ
นั้นไม่ไดห้มายถึงอะไรอยา่งอ่ืนนอกจากรัฐ ดงันั้นค าวา่สังคมท่ีมีอยูใ่นสองค าขา้งตน้จึงมีความหมาย
ในทางการเมือง ไม่เหมือนกบัค าเดิมก่อนหนา้น้ีซ่ึงมีความหมายเป็นแบบเอกชน (Wagner. 2006 : 26)  

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นวา่การเมืองกบัสังคมมีความหมายทั้งท่ีแยกจากกนัไดแ้ละทาบซอ้นกนั
อยู ่

แต่ทฤษฎีสังคมแบบท่ีสามารถแยกออกจากทฤษฎีการเมืองท่ีเป็นปรัชญาการเมืองนั้นเกิดข้ึน
ในปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 ทฤษฎีสังคมดงักล่าวน้ีพยายามจะกล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษย์
ดว้ยค าวา่ “สังคม” (Society) ผลท่ีเกิดข้ึนตามมาก็คือ “สังคมศาสตร์” (Social Sciences) จึงเกิดข้ึนใน
คริสตศ์ตวรรษท่ี 18 โดยค่อยๆ เขา้มาแทนท่ีหรืออยา่งนอ้ยก็เขา้มาลดความส าคญัของ “ศาสตร์ทาง
ศีลธรรมและการเมือง” (Moral and Political Sciences) หรือ “ศาสตร์วา่ดว้ยรัฐ” (State Science) 
(Wagner. 2006 : 25) 
 สาขาวชิาทางดา้นสังคมศาสตร์อีกสาขาหน่ึงซ่ึงมีความพยายามท่ีจะท าใหส้าขาวชิาของตน
เป็นศาสตร์หรือเป็นวทิยาศาสตร์เหมือนกบัท่ีรัฐศาสตร์ไดพ้ยายามท าก็คือสังคมวทิยา (Sociology) 
สังคมวทิยาในฐานะท่ีเป็นศาสตร์ไดผ้ลิตทฤษฎีของตนออกมาหลายทฤษฎีซ่ึงเรียกวา่ทฤษฎีสังคม 
(Social Theory) หรือทฤษฎีสังคมวทิยา (Sociological Theory) หนงัสือ/ต าราหลายเล่มเม่ือกล่าวถึง
ทฤษฎีสังคมก็มกัจะกล่าวถึงเฉพาะทฤษฎีท่ีมีอยูใ่นวชิาสังคมวทิยาเป็นหลกั เช่นหนงัสือเร่ือง 
Understanding Social Theory (Layder. 2004) หรือแมแ้ต่หนงัสือคู่มือเก่ียวกบัทฤษฎีสงัคมท่ีช่ือ 
Handbook of Social Theory (Ritzer and Smart.  2003) ก็เนน้กล่าวถึงทฤษฎีในวชิาสังคมวทิยา
เช่นเดียวกนั แต่ก็มีขอ้สังเกตวา่ในหนงัสือทั้งสองเล่มน้ีก็มีการกล่าวถึงแนวคิดของนกัวิชาการเด่นๆ 
บางคนท่ีไม่ไช่นกัสังคมวทิยาแต่เป็นนกัปรัชญาดว้ย เช่นนกัปรัชญา/นกัทฤษฎีบางคนในส านกัหลงั
สมยัใหม่ อยา่งไรก็ตาม คงเป็นเร่ืองท่ีไม่แปลกนกัท่ีหนงัสือทฤษฎีสังคมจะมีทั้งส่วนท่ีเป็นสังคมวทิยา
และปรัชญา เน่ืองจากวา่นกัวิชาการบางคนนั้นก็ถูกจดัวา่เป็นทั้งนกัสังคมวทิยาและนกัปรัชญา เช่น
กรณีของคาร์ล มากซ์ (Karl Marx : ค.ศ. 1818-1883) และมิเชล ฟูโกต ์(Michel Foucault : ค.ศ. 1926-
1984) ขณะท่ีหนงัสือบางเล่มแมจ้ะตั้งช่ือวา่ “ปรัชญาสังคมและการเมือง” (Social and Political 
Philosophy) เช่นงานของ Christman (2002) ก็กล่าวถึงทั้งทฤษฎีในวชิาปรัชญาการเมืองและทฤษฎีใน
วชิาสังคมวทิยาดว้ย และหนงัสือบางเล่มแมจ้ะตั้งช่ือวา่ ทฤษฎีสังคมวทิยา  (สุภางค ์จนัทวานิช.  2553) 
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แต่เน้ือหาของหนงัสือก็กล่าวถึงทฤษฎีท่ีอยูน่อกวชิาสังคมวทิยาดว้ย เช่นทฤษฎีของฟรีดริช นิทเช
(Friedrich Nietzsche : ค.ศ. 1844-1900) ซ่ึงโดยอาชีพและผลงานแลว้ เขาคือนกัปรัชญา 
 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นวา่เน่ืองจากค าต่างๆ มีลกัษณะท่ีทาบซอ้นกนัอยู ่ยากท่ีจะแยกออกจาก
กนัไดเ้ด็ดขาด ไม่วา่ระหวา่งสังคมกบัการเมือง หรือระหวา่งทฤษฎีสังคมกบัทฤษฎีสังคมวทิยา ดงันั้น 
ในเอกสารประกอบการสอนฉบบัน้ีจึงจะกล่าวถึงทฤษฎีการเมืองและสังคมทั้งในส่วนท่ีเป็นทฤษฎี
ของวชิาสังคมวทิยาและทฤษฎีการเมืองและสังคมท่ีอยูใ่นวชิาปรัชญาการเมืองและวชิาอ่ืนๆ 
 
1.5 แนวทางในการสอน/เรียนทฤษฎกีารเมืองและสังคม 
 เม่ือพิจารณาจากประมวลรายวชิา (Course Syllabus/Course Outline) ของวชิาเก่ียวกบัทฤษฎี
การเมือง ทฤษฎีสังคม หรือทฤษฎีการเมืองและสังคมท่ีสืบคน้จากอินเตอร์เน็ตก็พบวา่บางส่วนก็เนน้
ศึกษาความคิด/ทฤษฎีของนกัคิด/นกัทฤษฎีคนส าคญัเป็นรายๆ ไป บางส่วนก็เนน้ศึกษาโดยเอา
ประเด็นเป็นตวัตั้งแลว้เปรียบเทียบแนวคิดในประเด็นนั้นๆ ของนกัคิดหรือส านกัคิดท่ีส าคญัๆ เม่ือ
พิจารณาเก่ียวกบับริบททางความคิด ประมวลรายวชิาบางฉบบัก็ไม่สนใจบริบททางความคิด แต่บาง
ฉบบัก็เนน้ใหส้นใจบริบทหรือประวติัของความคิดของนกัคิด ส าหรับหนงัสือ/ต าราก็มีลกัษณะ
เช่นเดียวกนักบัประมวลรายวิชา แต่เท่าท่ีสังเกตนั้น ต าราเรียนมกัจะช้ีใหเ้ห็นบริบทหรือประวติัความ
เป็นมาของแนวคิดท่ีสัมพนัธ์อยูด่ว้ยไม่มากก็นอ้ยเสมอ มีนอ้ยมากท่ีจะอภิปรายประเด็นปัญหาทาง
ปรัชญาเพียงอยา่งเดียวโดยไม่โยงถึงบริบทท่ีมา แต่การกล่าวถึงเน้ือหาของแนวคิด/ทฤษฎีทางการเมือง
และสังคมโดยเช่ือมโยงกบับริบทน้ีก็มีแนวทางท่ีแตกต่างกนั 2 แนวทางคือ แนวทางแรกเอาส านกัคิด 
(School of Thought) เป็นตวัตั้งแลว้กล่าวถึงประเด็นส าคญัของแนวคิดต่างๆ ในส านกัคิดนั้น แนวทาง
ท่ีสองเอาประเด็นเป็นตวัตั้งแลว้อภิปรายเปรียบเทียบแนวคิดของนกัคิดท่ีต่างกนัหรือของส านกัคิดท่ี
ต่างกนั เช่นกล่าวถึงความยติุธรรมในทศันะของนกัคิดหลายคนเปรียบเทียบกนั ส าหรับเอกสาร
ประกอบการสอนฉบบัน้ีนั้นจะยดึแนวทางแบบแรกเป็นหลกั คือเอาส านกัคิดเป็นตวัตั้ง เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัค าอธิบายรายวิชาท่ีมีอยูใ่นหลกัสูตร 
 
1.6 ประเภทของทฤษฎกีารเมืองและสังคม 
 ทฤษฎีการเมืองและสังคมนั้นแบ่งไดเ้ป็นหลายประเภท หนงัสือเร่ือง The Political Theory 
Reader (Schumaker.  2010) ไดแ้บ่งทฤษฎีการเมืองเอาไว ้3 ประเภทคือ 1) อุดมการณ์ (Ideology) 
เช่นอนาธิปัตยนิ์ยม (Anarchism) อนุรักษนิ์ยม (Conservatism) และเสรีนิยม (Liberalism)  2) มูลบท
หรือขอ้สมมุติพื้นฐานทางปรัชญา (Philosophical Assumption) เช่นในดา้นภววทิยาก็มีทฤษฎีเร่ือง
แบบ (Form) ของเพลโต แนวคิดเร่ืองเจตน์จ านงทัว่ไป (General Will) ของรุสโซ และทฤษฎีการ
คดัเลือกโดยธรรมชาติ (Natural Selection) ของดาร์วิน หรือแมแ้ต่แนวคิดเร่ืองธรรมชาติมนุษยท่ี์นกั
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ปรัชญาหลายคนมีมุมมองท่ีต่างกนั และ 3) หลกัการทางการเมือง (Political Principle) เช่น หลกัการ
เร่ืองความเป็นพลเมือง (Citizenship) และหลกัการเร่ืองอ านาจหรืออ านาจหนา้ท่ี (Authority)  
 นอกจากน้ีทฤษฎีการเมืองและสังคมยงัมีส่วนท่ีเป็นแนวทางหรือวธีิการหาความรู้หรือญาณ
วทิยา (Epistemology) เช่นปฏิฐานนิยม (Positivism) หรือวธีิวทิยา (Methodology) อีกหลายทฤษฎี เช่น
ทฤษฎีปรากฏการณ์วทิยา (Phenomenology) ทฤษฎีมนุษยวธีิวทิยา (Ethnomethodology) และทฤษฎี
ปฏิสัมพนัธ์นิยมเชิงสัญลกัษณ์ (Symbolic Interactionism) ในวชิาสังคมวทิยา รวมกระทัง่ถึงทฤษฎี
โครงสร้างนิยม (Structuralism) สัญศาสตร์/สัญวทิยา (Semiotics/Semiology) หลงัโครงสร้างนิยม 
(Poststructuralism) และหลงัอาณานิคมนิยม (Postcolonialism) ท่ีถูกน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน
การศึกษาหาความรู้ในหลายสาขาวชิา 
 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัค าอธิบายรายวชิาในหลกัสูตร เอกสารประกอบการสอนเล่มน้ีจะเนน้
ส่วนท่ีเป็นทฤษฎีสังคมในส่วนท่ีเป็นญาณวทิยาและ/หรือวิธีวทิยา และส่วนท่ีเป็นอุดมการณ์ทาง
การเมือง ท่ีเราสามารถน ามาศึกษาในฐานะท่ีเป็นส านกัศึกษาหรือส านกัคิดได ้โดยมีส่วนท่ีเป็นขอ้
สมมุติพื้นฐานทางปรัชญาและส่วนท่ีเป็นหลกัการทางการเมืองแทรกเสริมอยูใ่นส านกัคิดต่างๆ 
เหล่านั้น 
 
1.7 โครงสร้างของเอกสารประกอบการสอน 
 เอกสารประกอบการสอนเล่มน้ีแบ่งเน้ือหาออกเป็น 12 บท บทแรกเป็นบทน าท่ีพยายามสร้าง
ความเขา้ใจเร่ืองขอบข่ายของเน้ือหารายวชิา บทท่ีสองเป็นการปูพื้นฐานเก่ียวกบัพฒันาการของทฤษฎี
การเมืองและสังคมตั้งแต่ยคุฟ้ืนฟูศิลปวทิยาการจนถึงยคุสวา่งเพื่อทบทวนเน้ือหาบางส่วนท่ีอยูใ่นวชิา
ปรัชญาการเมืองและเพื่อใหเ้กิดความต่อเน่ืองสัมพนัธ์กบัเน้ือหาในวชิาปรัชญาการเมือง ทั้งน้ีเพื่อโยง
เขา้สู่ทฤษฎีการเมืองและสังคมในยคุสมยัใหม่ท่ีเน้ือหาในวิชาปรัชญาการเมืองยงัไม่ค่อยไดก้ล่าวถึง 
บทท่ีเหลือตั้งแต่บทท่ี 3-12 เป็นเน้ือหาหลกัของรายวชิาท่ีไดจ้ดัแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกจะ
กล่าวถึงทฤษฎีสังคมและการเมือง โดยเนน้ทฤษฎีในวชิาสังคมวทิยาเป็นหลกั แต่ก็มีทฤษฎีในวชิา
อ่ืนๆ เช่นมานุษยวทิยา ปรัชญา ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรมศึกษาดว้ย เน้ือหาในกลุ่มน้ีอยูใ่นบทท่ี 2-
10 และกลุ่มท่ีสองจะกล่าวถึงเน้ือหาท่ีเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมสมยั กลุ่มน้ีประกอบดว้ยเน้ือหา
บทท่ี 11-12 ซ่ึงผูเ้ขียนน าเสนอไวเ้พียง 2 อุดมการณ์หลกัเท่านั้น คือเสรีนิยมและสังคมนิยม แมจ้ะ
ตระหนกัวา่ยงัมีอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีส าคญัอ่ืนๆ อีกไม่นอ้ยท่ีน่าศึกษา แต่ก็คิดวา่เน้ือหาเก่ียวกบั
อุดมการณ์ทางการเมืองอ่ืนๆ น่าจะอยูใ่นวชิาท่ีเก่ียวกบัอุดมการณ์ทางการเมืองโดยตรง 
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สรุปท้ายบท 
เน้ือหาในบทน้ีเป็นการกล่าวถึงขอบข่ายของรายวชิาและประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัช่ือวชิา 

โดยเฉพาะความหมายของปรัชญา ทฤษฎี ปรัชญาการเมือง ทฤษฎีการเมือง และปรัชญาการเมืองและ
สังคม 

ปรัชญาตามรากศพัทห์มายถึงความรักในความรู้ ส่วนทฤษฎีตามรากศพัทห์มายถึงการมองดู
หรือการเห็น แต่ความหมายของสองค าน้ีคลา้ยคลึงกนัในแง่ท่ีวา่เป็นกิจกรรมของมนุษยท่ี์พยายามจะ
เขา้ใจความจริง แสวงหาความจริงของส่ิงต่างๆ ทฤษฎีนั้นมีทั้งทฤษฎีทางปรัชญาและทฤษฎีทาง
วทิยาศาสตร์ ทฤษฎีทางปรัชญาเป็นเร่ืองของการคาดการณ์ความจริงเหมือนกบัปรัชญา เป็นส่ิงท่ีไม่
จ  าเป็นตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งดว้ยวธีิการเชิงประจกัษ ์แต่ทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์นั้นจะตอ้ง
สามารถตรวจสอบไดด้ว้ยวธีิการเชิงประจกัษ์ 

ปรัชญาการเมืองคือความพยายามท่ีจะรู้ใหถ่้องแทเ้ก่ียวกบัธรรมชาติของส่ิงท่ีเป็นการเมือง
และระเบียบทางการเมืองท่ีดี ส่วนทฤษฎีการเมืองมีทั้งส่วนท่ีมีความหมายเหมือนกบัปรัชญาการเมือง
และส่วนท่ีมีความหมายแตกต่างจากปรัชญาการเมือง ในแง่น้ีปรัชญาการเมืองและทฤษฎีการเมืองจึง
เป็นไดแ้ค่ความพยายามท่ีแสวงหาความรู้ ไม่ใช่ความรู้ส าเร็จรูปท่ีจริงแทแ้น่นอน ส าหรับส่วนท่ี
แตกต่างนั้นก็คือส่วนท่ีเป็นทฤษฎีการเมืองเชิงประจกัษซ่ึ์งเป็นโมเดลหรือตวัแบบในการอธิบาย
การเมือง 

ทฤษฎีการเมืองและสังคมท่ีใชใ้นวชิาน้ีไม่ใช่ทฤษฎีเชิงประจกัษท่ี์ตรวจสอบความถูกตอ้งได้
ดว้ยวธีิการทางวทิยาศาสตร์ แมว้า่นกัทฤษฎีสังคมหลายคนจะยนืยนัวา่ทฤษฎีของตนเป็นวทิยาศาสตร์
ก็ตาม แต่เป็นทฤษฎีในเชิงบรรทดัฐานท่ีมีความหมายเหมือนกบัปรัชญาการเมืองและสังคม ทฤษฎี
การเมืองและสังคมในวชิาน้ีเนน้ท่ีทฤษฎีสังคมวทิยาและอุดมการณ์ทางการเมือง โดยเอาส านกัคิดเป็น
ตวัตั้ง 
 
ค าถามท้ายบท 

1. ปรัชญาและทฤษฎีมีความหมายคลา้ยคลึงและ/หรือแตกต่างกนัอยา่งไร? 
2. ทฤษฎีทางปรัชญาและทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์มีความแตกต่างกนัอยา่งไร? โปรดอธิบาย

พร้อมยกตวัอยา่งทฤษฎีทั้งสองประเภท 
3. ปรัชญาการเมืองและทฤษฎีการเมืองมีความหมายอยา่งไร? ทั้งสองอยา่งน้ีคลา้ยคลึงและ/

หรือแตกต่างกนัอยา่งไร? โปรดอธิบายพร้อมยกตวัอยา่งประกอบใหช้ดัเจน 
4. ทฤษฎีการเมืองกบัทฤษฎีสังคมมีความคลา้ยคลึงและ/หรือแตกต่างกนัอยา่งไร? เรา

สามารถจ าแนกประเภทของทฤษฎีการเมืองและสังคมไดอ้ยา่งไรบา้ง? 
 



บทที ่2 
พฒันาการของทฤษฎีทางการเมืองและสังคม 
จากยุคฟ้ืนฟูศิลปวทิยาการจนถึงยุคสว่าง  

 
หัวข้อ 

2.1 ยคุฟ้ืนฟูศิลปวทิยาการ 
2.2 ยคุปฏิรูปศาสนา 
2.3 ยคุปฏิวติัวทิยาศาสตร์ 
2.4 ยคุสวา่ง 

แนวคิด 
1. ยคุฟ้ืนฟูศิลปวทิยาการคือยคุท่ีมีการหนักลบัไปศึกษาความรู้ในอดีตโดยเฉพาะความรู้

แขนงต่างๆ ท่ีเคยมีอยูใ่นสมยักรีกโบราณ โดยน าความรู้เหล่านั้นมาใชแ้ละพฒันาต่อยอด
ใหเ้กิดประโยชน์ การฟ้ืนฟูดงักล่าวเร่ิมข้ึนในอิตาลีก่อนท่ีจะแพร่กระจายไปยงัดินแดน
อ่ืนๆ ของยุโรปในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 14-17 แนวคิดของนกัฟ้ืนฟูศิลปวทิยาการเช่น
แนวคิดมนุษยนิยมส่งผลต่อการพฒันาของทฤษฎีการเมืองและสังคมในเวลาต่อมา 

2. ยคุปฏิรูปศาสนาคือช่วงเวลาท่ีมีขบวนการเคล่ือนไหวของนกัปฏิรูปศาสนาแนว      
มนุษยนิยมท่ีตอ้งการตีความค าสอนในศาสนาคริสตใ์หม่โดยใหค้วามส าคญักบัมนุษย์
มากข้ึน การปฏิรูปศาสนาเป็นปฏิกิริยาต่อความเส่ือมของศาสนาคริสตใ์นยคุกลางของ
ยโุรป ก่อให้เกิดนิกายใหม่ๆ และเสรีภาพในการตีความค าสอนมากข้ึน อีกทั้งยงัส่งผลต่อ
การกระจายอ านาจทางการเมืองจากศาสนาจกัรท่ีเป็นศูนยก์ลางไปยงัดินแดนอ่ืนๆ มาก
ข้ึน 

3. ยคุปฏิวติัวทิยาศาสตร์เป็นสมยัท่ีมีการเคล่ือนไหวทางภูมิปัญญาของนกัปรัชญาธรรมชาติ
ซ่ึงพยายามวางรากฐานวธีิการหาความรู้แบบใหม่ท่ีเนน้การสังเกตและทดลอง รวมทั้ง
การพิสูจน์ทดสอบความรู้ดว้ยวธีิการเชิงประจกัษ ์ส่งผลใหเ้กิดความรู้ใหม่ๆ ท่ีแตกต่าง
อยา่งมากจากความรู้เดิม 

4. ยคุสวา่งเป็นยคุสมยัท่ีทั้งต่อเน่ืองและคาบเก่ียวกบัยคุอ่ืนๆ ทั้งสามยคุขา้งตน้ เป็นยคุท่ี
หลุดพน้ออกมาจากยคุกลางซ่ึงเป็นยคุมืดของยโุรป มีนกัปรัชญาการเมือง/ทฤษฎีการเมือง
ใหม่ๆ ท่ีโดดเด่นเกิดข้ึนมาในยคุน้ีเป็นจ านวนมาก ซ่ึงส่งผลต่อพฒันาการของทฤษฎี
การเมืองและสังคมในเวลาต่อมามากมาย 
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วตัถุประสงค์ 

1. นิสิตสามารถบอกความหมายและลกัษณะส าคญัของการฟ้ืนฟูศิลปวทิยาการ พร้อมทั้ง
ยกตวัอยา่งผลงานของนกัคิดคนส าคญัในยคุฟ้ืนฟูศิลปวทิยาการได ้

2. นิสิตสามารถระบุถึงเหตุปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดการปฏิรูปศาสนา พร้อมทั้งบอกรายละเอียด
เก่ียวกบัวธีิการปฏิรูปและผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิรูปได ้

3. นิสิตสามารถยกตวัอยา่งผลงานส าคญัของนกัวทิยาศาสตร์ในยคุปฏิวติัวทิยาศาสตร์ 
พร้อมทั้งเปรียบเทียบวธีิการหาความรู้ของนกัคิดแต่ละคนในยคุน้ีได ้

4. นิสิตสามารถสรุปแนวคิดทางการเมืองหลกัๆ พร้อมทั้งเปรียบเทียบแนวคิดเหล่านั้นของ
นกัปรัชญาการเมืองคนส าคญัในยคุสวา่งได ้

 
ทฤษฎีการเมืองและสังคมนั้นแมจ้ะสืบยอ้นกลบัไปไดถึ้งยคุกรีกโบราณ แต่เพื่อไม่ให้เป็นการ 

ซ ้ าซอ้นกบัเน้ือหารายวชิาปรัชญาการเมือง จึงเนน้เน้ือหาในส่วนของยคุสมยัใหม่ โดยปูพื้นฐาน     
เก่ียวกบัพฒันาการตั้งแต่ยคุฟ้ืนฟูศิลปวทิยาการจนถึงยคุสวา่ง รวม 4 ยคุ การระบุช่วงเวลาของแต่ละยคุ
เป็นเร่ืองของการประมาณการเท่านั้น ไม่ใช่ช่วงเวลาท่ีแน่นอนตายตวั นอกจากน้ีช่วงเวลาของยคุต่างๆ 
เหล่าน้ีก็เก่ียวโยงและทาบซอ้นกนัอยู ่
 
2.1 ยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance) 
 2.1.1 ความหมายและลกัษณะของการฟ้ืนฟูศิลปวทิยาการ 
 เม่ือกล่าวถึงการฟ้ืนฟูศิลปวทิยาการ เรามกัจะนึกถึงค าในภาษาองักฤษ ฝร่ังเศส และเยอรมนั 
ท่ีใชว้า่ “Renaissance” ในภาษาไทยบางคร้ังก็มีการใชค้  าทบัศพัทท่ี์ออกเสียงตามส าเนียงภาษาฝร่ังเศส
วา่ “เรอเนสซองซ์”  ค าน้ีมาจากภาษาอิตาลีท่ีใชว้า่ “rinascitàt” โดยมี 3 ความหมายคือ 1) การฟ้ืนฟู
ศิลปะและวทิยาการต่างๆ โดยนกัเขียนและศิลปินในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 14-17  2) ประวติัศาสตร์
ทางวฒันธรรมของอิตาลีในช่วง ค.ศ.1300-1520 และ 3) ช่วงประวติัศาสตร์ของยโุรปท่ีเร่ิมข้ึนในตน้
คริสตศ์ตวรรษท่ี 14 ในประเทศอิตาลี จนไปส้ินสุดในคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ในประเทศองักฤษ
(Horowitz.  2005 : 2087)  
 ตามความเห็นของเบิร์คฮาร์ด (Burckhardt) ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ของเร่ือง
น้ีนั้น การฟ้ืนฟูศิลปวทิยาการถือวา่เป็นตน้ก าเนิดของยคุสมยัใหม่ เขากล่าววา่การฟ้ืนฟูศิลปวทิยาการมี
ลกัษณะท่ีส าคญั 6 ประการคือ 1) การมองรัฐในมุมมองใหม่ คือมองวา่รัฐหรือการปกครองนั้นเป็นงาน
ศิลปะ ทั้งรัฐแบบราชอาณาจกัรท่ีก่อใหเ้กิดผูน้ าแบบรวบอ านาจและรัฐแบบสาธารณรัฐท่ีก่อใหเ้กิด
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ปัจเจกบุคคลท่ีอิสระ  2) การพฒันาของปัจเจกบุคคล กล่าวคือปัจเจกบุคคลไดก้ลายเป็นผูมี้               
อตัวสิัยแบบใหม่ มีความส านึกในเกียรติยศศกัด์ิศรีและช่ือเสียง และมีบทบาทหนา้ท่ีซ่ึงหลากหลาย  
3) การฟ้ืนฟูคุณค่าของส่ิงเก่าแก่โบราณข้ึนมาใหม่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่คือวฒันธรรมลาตินโบราณ   
4) การคน้พบใหม่ๆ เก่ียวกบัโลกและมนุษยชาติ ซ่ึงเห็นไดช้ดัเจนจากความกา้วหนา้ในเร่ืองการท า
แผนท่ี ภูมิทศัน์ วทิยาศาสตร์ธรรมชาติ กวีนิพนธ์ การเขียนประวติับุคคล และการวพิากษว์จิารณ์สังคม 
5) การท าใหผู้ค้นในสังคมเกิดความเสมอภาคกนัโดยใชง้านประเพณีงานเทศกาลต่างๆ ซ่ึงเผยแสดงให้
เห็นวฒันธรรมของคนปกติธรรมดา และ 6) การเกิดข้ึนของยคุท่ีไม่มีศีลธรรมและไม่มีศาสนา โดยมี
การฟ้ืนฟูความเช่ือแบบเหนือธรรมชาติในยคุโบราณข้ึนมาใหม่ และเปล่ียนกลบัไปกลบัมาระหวา่ง
การนบัถือศาสนากบัการฝักใฝ่ทางโลก (Horowitz.  2005 : 2087) 
 2.1.2 การเคลือ่นไหวของนักมนุษยนิยม 
 ในยคุฟ้ืนฟูศิลปวทิยาการ มีการเคล่ือนไหวของนกัมนุษยนิยม (Humanists) ซ่ึงมีแนวคิดแบบ
มนุษยนิยม (Humanism) นกัมนุษยนิยมเหล่าน้ีคือผูท่ี้ท  างานทางดา้นศิลปศาสตร์ไม่วา่จะเป็นงาน
ไวยากรณ์ กวนิีพนธ์ วาทศิลป์ ประวติัศาสตร์ และปรัชญาศีลธรรม คนท่ีท างานเช่นน้ีมีก าเนิดสืบ
ยอ้นกลบัไปไดถึ้งยคุกลางของอิตาลี ในยคุกลางนั้นคนเหล่าน้ีท างานในราชส านกัและในเมืองส าคญั
ต่างๆ เช่นท างานเป็นอาลกัษณ์หรือเสมียน หรือท างานเตรียมร่างกฎหมายต่างๆ ในยคุฟ้ืนฟูศิลปวทิยา
การ คนเหล่าน้ีไดริ้เร่ิมรูปแบบการเขียนแบบใหม่ๆ โดยละทิ้งรูปแบบการเขียนแบบลาตินในยคุกลาง
และหนัมาเลียนแบบรูปแบบการเขียนภาษาลาตินของนกัเขียนโรมนัยคุคลาสสิก นกัมนุษยนิยมเหล่าน้ี
อาศยัต าราคลาสสิกของชาวกรีกและชาวโรมนัมาใชศึ้กษาเรียนรู้  และสอนนกัเรียนใหอ่้าน เขียนและ
พดูภาษาลาติน (Rabil Jr.  2005 : 1029)  
 นกัมนุษยนิยมนั้นเช่ือในความส าคญัของมนุษย ์มองวา่มนุษยมี์ศกัด์ิศรี มีเหตุมีผล มีสิทธิ
เสรีภาพและความเสมอภาคกนั ในยคุนั้นนกัมนุษยนิยมพยายามท่ีแสดงความเช่ือของตนอยา่งเปิดเผย
และเผยแพร่ใหส้ังคมไดรั้บรู้ แต่สังคมขณะนั้นก็ยงัมีคนท่ีเช่ือตามแบบเดิมอยูไ่ม่นอ้ย ก่อใหเ้กิดวิวาทะ
ระหวา่งผูท่ี้เช่ือแบบเดิมกบันกัมนุษยนิยมซ่ึงเช่ืออีกแบบหน่ึง ตวัอยา่งท่ีโด่งดงัเก่ียวกบัเร่ืองน้ีเกิดข้ึน
ในสเปนในช่วง ค.ศ. 1550-1551 ในคร้ังนั้นไดเ้กิดวิวาทะระหวา่งบาทหลวงคณะโดมินิกนัท่ีเป็นนกั
มนุษยนิยมช่ือบาร์โทโลมี เดอ ลา คาซาส (Bartolomé de Las Casas :  ค.ศ. 1474–1566) กบันกัปรัชญา
ชาวสเปนช่ือฮวน จีเนส เดอ เซปุลเวดา (Juan Ginés de Sepúlveda : ค.ศ. 1490–1573) โดยลา คาซาส
เสนอวา่ชาวคริสตไ์ม่มีสิทธิท่ีจะท าใหช้าวพื้นเมืองในโลกใหม่ (ทวปีอเมริกา) เป็นทาสได ้การท าให้
พวกเขาเป็นทาสถือวา่ท าผิดหลกัศาสนาคริสต ์ขณะท่ีเซปุลเวดาโตแ้ยง้วา่ชาวคริสตมี์สิทธิท่ีจะน าเอา
ชาวพื้นเมืองมาเป็นทาสได ้โดยอา้งเหตุผลของอริสโตเติลท่ีวา่คนบางคนบางกลุ่มนั้นเกิดมาเป็นทาส
โดยธรรมชาติ (Rabil Jr.,  2005 : 1032) 
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นกัมนุษยนิยมคนส าคญัในยุคฟ้ืนฟูศิลปวทิยาการท่ีควรกล่าวถึงเพิ่มเติมในท่ีน้ี คือ                
เดซิเดอเรียส อีรัสมสั และเซอร์ โธมสั มอร์ 

เดซิเดอเรียส อรัีสมัส (Desiderius Erasmus :  ค.ศ.1467-1536) เป็นบาทหลวงและนกั         
เทววทิยาชาวดทัช์ สังกดัอยูใ่นนิกายคาทอลิก มีงานเขียนส าคญัเช่น The Praise of Folly และ 
Handbook of a Christian Knight (“Desiderius Erasmus.”  2011 : Website) และ Against the 
Barbarians (Voorhoeve.  2004 : 92) เขาไดตี้พิมพห์นงัสือของปิตาจารยใ์นศาสนจกัรออกมาเป็น
จ านวนมาก และไดตี้พิมพพ์ระคริสตธ์รรมคมัภีร์ใหม่ฉบบัภาษากรีกออกมาเป็นฉบบัแรกใน ค.ศ.1516 
ซ่ึงหลงัจากนั้นก็มีการตีพิมพซ์ ้ าหลายคร้ัง มาร์ติน ลูเธอร์ไดใ้ชพ้ระคริสตธ์รรมคมัภีร์ฉบบัท่ีอีรัสมสั
ตีพิมพอ์อกมาคร้ังแรกในการบรรยายหลายคร้ังในปีนั้น (Rabil Jr.  2005 : 1030) 

แมว้า่อีรัสมสัจะเป็นบาทหลวง แต่เขาก็มีแนวคิดแตกต่างจากนกัเทววทิยาโดยทัว่ไปในสมยั
นั้น นกัเทววทิยาแนวเคร่งจารีตโจมตีพวกนกัมนุษยนิยมในสมยันั้นวา่การท่ีนกัมนุษยนิยมเผยแพร่งาน
ของนกัเขียนนอกรีตซ่ึงใฝ่ทางโลกใหเ้ยาวชนไดรู้้จกันั้นเป็นการท าใหเ้ยาวชนเหินห่างจากศาสนา 
อีรัสมสัไดโ้ตแ้ยง้คดัคา้นขอ้กล่าวหานั้น เขาให้เหตุผลวา่แมก้ารตกอยูใ่นบาปหรือการถูกขบัออกจาก
สวรรค ์(The Fall) จะท าใหส้ติปัญญาของมนุษยมื์ดมิดลงและท าลายศกัยภาพของมนุษยท่ี์จะเป็นคนดี
มีคุณธรรม แต่ก็ไม่ไดเ้ป็นการท าลายมนุษยไ์ปหมดจนไม่เหลืออะไร พระคริสตธ์รรมคมัภีร์เองก็ไม่ได้
สั่งสอนความรู้ทุกอยา่งใหแ้ก่มนุษย ์นกัเขียนนกัประพนัธ์งานคลาสสิกท่ีเฉลียวฉลาดจึงไดท้  าใหเ้รา
เขา้ถึงภูมิปัญญาทางโลกขั้นสูง ดงันั้นเราจึงควรท่ีจะใชง้านคลาสสิกดีๆ เหล่านั้นในการฟ้ืนฟูมนุษยใ์ห้
กลบัไปสู่สภาพธรรมชาติดั้งเดิมของตนท่ีเคยมีอยูใ่นยคุก่อนการถูกขบัออกจากสวรรค ์(Voorhoeve.  
2004 : 92) 

เซอร์ โธมัส มอร์ (Sir Thomas More :  ค.ศ. 1478–1535) เกิดในกรุงลอนดอน ไดรั้บการศึกษา
อบรมจนไดเ้ป็นนกักฎหมาย และไดเ้ป็นสมาชิกรัฐสภาในค.ศ.1504 เขาเคยเป็นเจา้หนา้ท่ีและนกัการ
ทตูอยูใ่นราชส านกัของพระเจา้เฮนรีท่ี 8 และในท่ีสุดเขาก็ไดเ้ป็นประธานรัฐสภาขององักฤษใน     
ค.ศ.1529 ซ่ึงถือวา่เป็นฆราวาสคนแรกท่ีไดด้ ารงต าแหน่งน้ี มอร์เป็นบุคคลส าคญัในการฟ้ืนฟู       
ศิลปวทิยาการในส่วนเหนือของยโุรป และเป็นเพื่อนสนิทของอีรัสมสั งานช้ินส าคญัของเขาคือ 
Utopia ซ่ึงตีพิมพอ์อกมาเป็นฉบบัภาษาลาตินในค.ศ.1516 เน่ืองจากหนงัสือเล่มน้ีมีเน้ือหาท่ีขดักบั    
ค  าสอนในศาสนาคริสต ์เขาจึงถูกกล่าวหาวา่เป็นพวกนอกรีต ท าใหเ้ขาตอ้งขดัแยง้ทั้งกบักษตัริย ์    
และ ศาสนจกัรในสมยันั้น แต่ในค.ศ.1935 ศาสนจกัรโรมนัคาทอลิกก็ไดป้ระกาศใหเ้ขาเป็นนกับุญ    
ผูอุ้ปถมัภน์กัการเมือง (Adams and Dyson.  2007 : 43-44) 

งานเขียนเร่ือง Utopia ของมอร์นั้นมีคุณูปการต่อทฤษฎีการเมืองมาก แมว้า่งานเขียนเร่ืองน้ีจะ
มีเน้ือหาไม่มากนกั แต่ก็เป็นงานท่ีซบัซอ้นและเขา้ใจยาก ค าวา่ “utopia” น้ี มอร์เป็นคนบญัญติัข้ึนมา
ใช ้เป็นคนแรก เป็นช่ือของเกาะท่ีเขากล่าวถึงในหนงัสือดงักล่าว โดยเขียนเป็นภาษาลาติน แต่ค าใหม่
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ท่ีบญัญติัข้ึนน้ีก็มีรากศพัทม์าจากภาษากรีก คือเป็นค าผสมระหวา่งสองค า ไดแ้ก่ค าวา่ “topos” ซ่ึง
แปลวา่สถานท่ี กบัค าวา่วา่ “u” หรือ “ou” ซ่ึงแปลวา่ไม่มีหรือไม่ใช่ เม่ือผสมกนัแลว้ก็ไดค้วามหมายวา่
ไม่มีอยู ่ณ ท่ีใดเลยหรือไม่ใช่ท่ีใดเลย (nowhere) (Adams and Dyson.  2007 : 44; Sargent.  2005 : 
2403) แต่ในส่วนของหนงัสือ “Six Lines on the Island of Utopia” เขากลบัแนะน าวา่ค าท่ีเหมาะสมท่ี
จะใชบ้รรยายเกาะนั้นมากกวา่ก็คือ “eutopia” ซ่ึงแปลวา่สถานท่ีท่ีดี ดงันั้น ตั้งแต่ช่วงเวลาท่ีเขาบญัญติั
ค าน้ีออกมาใชจ้นถึงปัจจุบนั ค าวา่ “utopia” จึงหลอมรวมเขา้กบัค าวา่ “eutopia” โดยมีความหมายวา่ 
“สถานท่ีท่ีดีซ่ึงไม่มีอยูจ่ริง” (Sargent.  2005 : 2404) 
 หนงัสือดงักล่าวเป็นเร่ืองราวท่ีนกัท่องเท่ียวไดก้ลบัมาเล่าถึงการท่ีเขาไดไ้ปเท่ียวในดินแดน
มหศัจรรย ์นกัท่องเท่ียวคนนั้นไดเ้ล่าถึงสังคมชาวเกาะท่ีช่ือวา่ยโูทเปียซ่ึงเป็นสังคมท่ีกษตัริยย์โูทปัส
ตั้งข้ึนในช่วง 300 ปีก่อนคริสตศ์กัราช  สังคมชาวเกาะแห่งน้ีไม่ใช่รัฐ แต่เป็นการรวมตวักนัแบบ
สหพนัธ์ซ่ึงประกอบไปดว้ยนครรัฐท่ีเป็นอิสระต่อกนั 54 นครรัฐ  ในสังคมชาวเกาะแห่งน้ีจะมีผูแ้ทน
มาประชุมกนัเพือ่อภิปรายปัญหาต่างๆ ร่วมกนัปีละหน่ึงคร้ัง ประชาชนจะเลือกเจา้หนา้ท่ีเขา้ท างานใน
สภาซ่ึงมีประมาณ 200 คน  สภาแห่งน้ีจะเลือกเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงข้ึนเป็นสมาชิกวฒิุสภาประมาณ 20 
คน กษตัริยไ์ดรั้บเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งตลอดชีวิตถา้พระองคมี์ความประพฤติดี โดยประชาชนเป็น
ผูเ้สนอช่ือกษตัริยแ์ละสภาเป็นผูเ้ลือก ยโูทเปียเป็นเกาะท่ีมัง่คัง่แต่ผูค้นก็ไม่ไดมี้ทรัพยสิ์นส่วนตวั ทุก
คนจะไดรั้บอาหาร ท่ีพกัอาศยั และปัจจยัพื้นฐานท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ จากส่วนกลาง มีการรับประทานอาหาร
ร่วมกนั และทุกคนตอ้งท างาน ในยโูทเปียจะไม่มีชนชั้นทางสังคมท่ีเกิดจากการสืบทอดทางสายเลือด 
แต่จะมีชนชั้นนกัวชิาการท่ีเลือกมาจากเจา้หนา้ท่ีและนกับวชท่ีมีอยูท่ ั้งหมด กฎหมายมีความเขม้งวด
มาก ผูค้นในยโูทเปียมีความอดทนอยา่งสูงต่อความเช่ือทางศีลธรรมและศาสนาท่ีแตกต่างกนั ชาว      
ยโูทเปียเป็นคนท่ีมีเหตุผลสูง เพียรพยายามท าส่ิงต่างๆ ใหส้ าเร็จเพื่อตวัพวกเขาเหมือนกบัท่ีชาวกรีก
โบราณท า งานเขียนเร่ืองยโูทเปียน้ีตอ้งการจะส่ือให้เห็นแนวคิดแบบมนุษยนิยมซ่ึงเช่ือมัน่ในเหตุผล 
สติปัญญา และความพากเพียรพยายามของมนุษยท่ี์จะสร้างสรรคส์ังคมท่ีดีงามใหเ้กิดข้ึนไดด้ว้ยตนเอง 
(Adams and Dyson.  2007 : 44-45) ความคิดเช่นน้ียอ่มแตกต่างจากความคิดความเช่ือท่ีมีอยูใ่น    
ศาสนจกัรในยคุกลาง จึงก่อใหเ้กิดความขดัแยง้กบัศาสนจกัรดงัท่ีกล่าวแลว้ 

2.1.3 การเกดิขึน้ของปรัชญาการเมืองสมัยใหม่ 

ในยคุฟ้ืนฟูศิลปวทิยาการ นอกจากงานเขียนเร่ืองยโูทเปียของมอร์แลว้ งานเขียนอีกเร่ือง  
หน่ึงท่ีมีลกัษณะเป็นปรัชญา/ทฤษฎีการเมืองอยา่งมากคืองานเขียนเร่ือง The Prince  ของนิโคโล             
มาคิอาเวลลี (Rabil Jr.  2005 : 1032) 

นิโคโล มาคิอาเวล ี(Niccolò Machiavelli :   ค.ศ.1469-1527) เป็นนกัการเมือง นกัเขียน และ
นกัปรัชญาชาวอิตาลี เกิดท่ีเมืองฟลอเรนซ์ (Cave.  2004 : 151) เขาเคยเป็นท างานดา้นการทูตอยูน่าน
หลายปีซ่ึงท าใหมี้ประสบการณ์ในโลกกวา้ง เขาไดเ้ดินทางไปยงัฝร่ังเศส เยอรมนี และทัว่ทั้งอิตาลี 
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หลงัจากท่ีถูกจ าคุกในช่วงเวลาสั้นๆ และตระกลูเมดิชีไดก้ลบัมาปกครองอีกคร้ัง เขาก็ไดเ้ร่ิมเขียนงาน
เป็นอาชีพ งานเขียนส าคญัคือ The Prince ซ่ึงเขียนในค.ศ.1513 และตีพิมพใ์นค.ศ.1531  และ The 
Discourses ซ่ึงเขียนในช่วงค.ศ.1513-1517 และตีพิมพใ์นค.ศ.1531 (Heywood.  2004 : 54) 

สมบติั จนัทรวงศ ์(ชยัวฒัน์ สถาอานนัท.์  2540 : 238; อา้งอิงมาจาก สมบติั จนัทรวงศ.์ 2521 : 
52) และชยัวฒัน์ สถาอานนัท ์(2540 : 213) ถือวา่มาคิอาเวลลีเป็นบิดาของปรัชญาการเมืองสมยัใหม่ 
เน่ืองจากมาคิอาเวลลีไดน้ าเสนอแนวคิดท่ีเป็นปฏิกิริยาโตต้อบกบัปรัชญาการเมืองแบบเดิมก่อนหนา้
นั้น ไม่วา่จะเป็นปรัชญาการเมืองแบบคลาสสิก แบบโรมนั หรือแบบศาสนาคริสต ์ 

การมองวา่มาคิอาเวลลีเป็นบิดาของปรัชญาการเมืองสมยัใหม่นั้นเป็นเร่ืองท่ีสมเหตุสมผลมาก
ทีเดียว เพราะเขาเป็นนกัปรัชญาการเมืองคนแรกท่ีอธิบายการเมืองวา่เป็นเร่ืองของการต่อสู้เพื่ออ านาจ
ซ่ึงเขา้กนัไม่ไดก้บัเร่ืองของศีลธรรมและศาสนา (Rabil Jr.  2005 : 1032) เขาเนน้ให้ผูป้กครองใช้
วธีิการต่างๆ อยา่งไรก็ไดแ้มจ้ะผดิศีลธรรมหรือผิดหลกัศาสนาเพื่อรักษาอ านาจในการปกครองเอาไว ้
เช่นเขาเสนอใหผู้ป้กครองน าเอาคุณสมบติัของสัตวป่์ามาใชว้า่ “ในส่วนของสัตวป่์า เขาควรจะเลือก
สุนขัจ้ิงจอกและสิงโต เพราะสิงโตไม่สามารถป้องกนัตนเองจากกบัดกั และสุนขัจ้ิงจอกก็ไม่สามารถ
ป้องกนัตนเองจากหมาป่าได ้ดงันั้น เราจึงตอ้งเป็นสุนขัจ้ิงจอกเพื่อจะไดรู้้จกักบัดกั และเป็นสิงโต
เพื่อท่ีจะไดท้  าใหห้มาป่ากลวั” (มาคิอาเวลลี.  2542 : 248) ซ่ึงหมายความวา่ผูป้กครองนั้นตอ้งมีทั้ง
ก าลงัแบบท่ีสิงโตมีและมีปัญญาแบบท่ีสุนขัจ้ิงจอกมี  

มาคิอาเวลลีสอนวา่ผูป้กครองไม่จ  าเป็นตอ้งรักษาสัญญาถา้การรักษาสัญญานั้นจะท าใหเ้กิด
โทษภยัหรืออนัตรายต่อผูป้กครอง ดงัท่ีเขากล่าวไวว้า่ “เจา้ผูป้กครองท่ีสุขมุรอบคอบจึงไม่สามารถ
หรือเขาไม่ควรจะรักษาขอ้ตกลง เม่ือการปฏิบติัดงักล่าวกลบัเป็นภยัต่อเขา  และเม่ือบรรดาสาเหตุท่ี  
ท าใหเ้ขาตอ้งใหค้  ามัน่สัญญานั้นหมดไปแลว้ และถา้มนุษยท์ั้งปวงเป็นคนดี ค าสอนน้ีก็คงจะไม่ดี    
แต่เพราะวา่พวกมนุษยช์ัว่ร้ายและจะไม่ซ่ือสัตยต่์อท่าน ท่านก็ไม่ตอ้งซ่ือสัตยต่์อเขาเช่นกนั”          
(มาคิอาเวลลี.  2542 : 248) เหตุผลส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีมาคิอาเวลลีเสนอวา่ผูป้กครองไม่จ  าเป็นตอ้งเป็น
คนซ่ือสัตยก์็คือเขามองวา่มนุษยน์ั้นชัว่ร้าย น่ีเป็นทศันะท่ีมองมนุษยแ์บบท่ีเรียกวา่ “ทุนิยม” หรือ 
“ทุทรรศนนิยม” (Pessimism) ท่ีเราเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนท่ีปรากฏอยูต่ลอดงานเขียนเร่ือง The Prince 

แมว้า่มาคิอาเวลลีจะแนะน าผูป้กครองวา่ไม่จ  าเป็นตอ้งมีคุณธรรม แต่การมีภาพลกัษณ์วา่เป็น
ผูมี้คุณธรรมนั้นส าคญัมากต่อผูป้กครอง ดงัท่ีเขาไดก้ล่าวไวว้า่ “เขาจะตอ้งมีทีท่าวา่เต็มไปดว้ยความ
สงสาร การรักษาขอ้ตกลง ความซ่ือสัตย ์ความเมตตากรุณา และเคร่งศาสนา ไม่มีอะไรอ่ืนท่ีจ าเป็นยิง่
ไปกวา่การมีคุณสมบติัขอ้สุดทา้ยน้ี เพราะโดยทัว่ไปแลว้ มนุษยเ์ราวนิิจฉยักนัดว้ยตามากกวา่ดว้ยมือ 
เพราะการเห็นเป็นของทุกๆ คน แต่มีไม่ก่ีคนเท่านั้นท่ีจะสามารถสัมผสัได”้ (มาคิอาเวลลี.  2542 : 249) 
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ปัจจุบนัน้ีการส่ือสารดว้ยภาพและเสียงสามารถเขา้ถึงมวลชนไดม้ากกวา่ในอดีตมาก ผูป้กครองจึง
สามารถสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีไดง่้ายโดยอาจไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นคนดีเหมือนอยา่งภาพลกัษณ์ท่ีสร้างไวก้็
ได ้
 ใน The Discourse มาคิอาเวลลีไดเ้สนอแนวคิดการปกครองแบบสาธารณรัฐ 
(Republicanism) (ในหนงัสือ เจา้ผูป้กครอง ผูแ้ปลไดแ้ปล “Republic” วา่ “มหาชนรัฐ”) ซ่ึงดูเหมือนวา่
ฐานแนวคิดจะแตกต่างกนั นกัวจิารณ์บางคนก็บอกวา่เป็นงานเขียนท่ีตอ้งการขยายความแนวคิดหลกั
เดิมๆ ท่ีอยูใ่น The Prince  แต่บางคนก็มองวา่เป็นงานเขียนท่ีฉีกแนวออกไปจากเดิม (Heywood.   
2004 : 54) แต่ส าหรับอดมัส์และไดสัน (Adams and Dyson.  2007 : 42) แลว้ งานเขียนทั้งสองเร่ืองมา
จากฐานความคิดแบบเดียวกนั งานเขียนทั้งสองนั้นไม่ไดข้ดัแยง้กนั เพราะงานเขียนทั้งสองเร่ืองนั้น
มองธรรมชาติมนุษยเ์หมือนกนั คือมองวา่มนุษยน์ั้นเป็นปัจเจกบุคคล ชอบแข่งขนั และถา้จ าเป็นก็
โหดร้ายทารุณและคดโกง งานเร่ือง The Prince เสนอผูป้กครองวา่ผูป้กครองจะตอ้งควบคุมพลงัต่างๆ 
ของธรรมชาติมนุษย ์เพื่อเอามาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อผูป้กครองเอง ขณะท่ีงานเร่ือง The Discourses 
ก็เป็นงานเขียนท่ีเสนอวา่เราจะสามารถน าเอาพลงัต่างๆ เหล่านั้นมาใชใ้นทางท่ีจะก่อให้เกิดความเป็น
เอกภาพและความมัน่คงของส่วนรวมไดอ้ยา่งไร แต่พลงัต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นทั้งสองกรณีนั้นเป็นพลงัชนิด
เดียวกนั 
 ในยคุฟ้ืนฟูศิลปวทิยาการนั้น แมว้า่นกัมนุษยนิยมจะมองธรรมชาติมนุษยแ์ตกต่างกนั บางคน
มองมนุษยใ์นแง่ดีหรือมีทศันะเป็นสุนิยม/สุทรรศนนิยม (Optimistism) อยา่งเช่นท่ีปรากฏในงานเขียน
ของอีรัสมสัและมอร์ บางคนก็มองมนุษยใ์นแง่ร้ายอยา่งเช่นท่ีปรากฏในงานเขียนของมาคิอาเวลลี แต่
จุดร่วมท่ีส าคญัของนกัมนุษยนิยมในยคุน้ีก็คือพวกเขาเช่ือมัน่วา่มนุษยส์ามารถสร้างสรรคส์ังคมท่ีดี
ข้ึนมาเองไดโ้ดยไม่ตอ้งรออ านาจดลบนัดาลจากพระผูเ้ป็นเจา้ ซ่ึงก็มีความคลา้ยคลึงกบัแนวคิดของนกั
คิดในยคุปฏิรูปศาสนาท่ีจะกล่าวถึงต่อไป 
                       
2.2 ยุคปฏิรูปศาสนา (Reformation) 

การปฏิรูปศาสนาเป็นขบวนการเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึนในยุโรปในคริสตศ์ตวรรษท่ี 17-18 
การปฏิรูปศาสนาไดท้  าใหอ้ านาจผกูขาดของศาสนจกัรโรมนัคาทอลิกส้ินสุดลงและก่อใหเ้กิดนิกาย
ใหม่ของศาสนาคริสตข้ึ์นมานัน่คือนิกายโปรเตสแตนต ์นิกายท่ีเกิดข้ึนใหม่มีหลายนิกายแต่เน่ืองจาก
เป็นนิกายท่ีต่อตา้นคดัคา้นศาสนจกัรโรมนัคาทอลิกจึงถูกเรียกรวมๆ วา่นิกายโปรเตสแตนต ์นิกาย
องักฤษซ่ึงมีความเป็นอิสระจากศาสนจกัรโรมนัคาทอลิกก็ด าเนินทางสายกลางในการปฏิรูป แต่หลาย
นิกายท่ีด าเนินการปฏิรูปอยา่งเขม้ขน้จริงจงัก็มกัจะประสบปัญหาถูกต่อตา้นคดัคา้น ขณะเดียวกนั 
ศาสนจกัรโรมนัคาทอลิกเองก็ไดต้อบสนองต่อการทา้ทายดว้ยการปฏิรูปตนเองเหมือนกนั บุคคล
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ส าคญัท่ีเป็นแรงบนัดาลใจใหแ้ก่ขบวนการนกัปฏิรูปศาสนาในยคุแรกคือมาร์ติน ลูเธอร์ และในยคุ
ต่อมาจอห์น คาลวนิ (หรือคาลแวง) ก็เป็นผูท่ี้สร้างแรงบนัดาลใจอยา่งส าคญั (Kingdon.  2005 : 2029) 
 มาร์ติน ลูเธอร์ (Martin Luther : ค.ศ 1483-1546) เกิดท่ีเมืองไอสเลเบน็ในเยอรมนีซ่ึงขณะนั้น
เป็นส่วนหน่ึงของจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ  ในวยัเด็กจนถึงวยัรุ่นก่อนเขา้เรียนระดบัอุดมศึกษาเขา
ไดเ้รียนในโรงเรียนสามแห่งซ่ึงทั้งสามแห่งนั้นเนน้สอนดา้นไวยากรณ์ วาทศิลป์ และตรรกศาสตร์   
และไดเ้ขา้ศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัเออร์เฟิร์ตจนจบปริญญาโทใน ค.ศ. 1505 ต่อมาเขาสนใจศึกษาทางดา้น
เทววทิยาและปรัชญาและไดไ้ปบวชเป็นบาทหลวงใน ค.ศ. 1507 เร่ิมสอนเทววทิยาในมหาวทิยาลยั  
วติเตน็เบิร์กใน ค.ศ.1508 และอีกหน่ึงปีต่อมาเขาก็ไดรั้บปริญญาตรีอีกหน่ึงใบทางดา้นพระคริสต์
ธรรมคมัภีร์ศึกษา ต่อมาใน ค.ศ.1512 เขาไดรั้บปริญญาเอกทางเทววทิยา เขาท างานประจ าอยูท่ี่
มหาวทิยาลยัวติเตน็เบิร์ก (“Martin Luther.” 2011 : Website) 
 การปฏิรูปศาสนาเกิดข้ึนใน ค.ศ.1517 เม่ือลูเธอร์ไดปิ้ดประกาศขอ้เสนอท่ีเป็นการเชิญชวนให้
ผูค้นเขา้มาร่วมววิาทะเก่ียวกบัขอ้เสนอประกาศไถ่บาปของศาสนจกัรโรมนัคาทอลิก ตอนนั้นมีพอ่คา้
เร่ขายบตัรไถ่บาป อีกทั้งบาทหลวงก็ขายบตัรไถ่บาปดว้ย บาทหลวงท่ีอ้ือฉาวน้ีช่ือโจฮนัน์ เท็ตเซล 
(Johann Tetzel) ลูเธอร์เสนอความเห็นไปวา่การขายใบไถ่บาปเหล่านั้นท าใหป้ระชาชนคิดวา่พวกเขา
สามารถซ้ือความรอดจากบาปไดต้ลอดกาล มีการตีพิมพค์  าวพิากษว์จิารณ์ของลูเธอร์ออกเผยแพร่ซ่ึง
ก่อใหเ้กิดปฏิกิริยาอยา่งรุนแรง ลูเธอร์เสนอวา่การรอดจากบาปนั้นเกิดข้ึนไดจ้ากการท่ีเรามีศรัทธา
เพียงอยา่งเดียว ไม่ใช่ดว้ยการไถ่บาป แต่ทางฝ่ายศาสนจกัรก็โตแ้ยง้วา่ศรัทธานั้นจะตอ้งไดรั้บการ
หนุนเสริมดว้ยการไถ่บาปดว้ยจึงจะท าใหค้นเราหลุดพน้จากบาปได ้ลูเธอก์็ไดโ้ตแ้ยง้ต่อวา่จะตอ้งเอา
พระคริสตธ์รรมคมัภีร์มาเป็นแหล่งอา้งอิงเพื่อตดัสินเร่ืองน้ี ไม่ใช่ความเห็นของศาสนจกัร ทางฝ่าย 
ศาสนจกัรก็ยนืยนัอีกวา่พระคริสตธ์รรมคมัภีร์นั้นก็จ  าเป็นตอ้งไดรั้บหนุนเสริมดว้ยประเพณีปฏิบติัท่ี
เคยท ากนัมาซ่ึงมีศาสนจกัรก ากบัดูแลอยู ่ลูเธอร์ยงัไดย้นืยนัต่อวา่คริสตศ์าสนิกชนทุกคนมีความเป็น
พระอยูใ่นตวัอยูแ่ลว้ ดงันั้นคริสตศ์าสนิกชนจึงสามารถท าตวัใหร้อดจากบาปดว้ยตวัเองไดโ้ดยไม่
จ  าเป็นตอ้งใหบ้าทหลวงมาเป็นคนกลาง ในท่ีสุดลูเธอร์ก็ถูกขบัไล่ออกจากศาสนจกัรโรมนัคาทอลิก  มี
การก่อตั้งนิกายข้ึนใหม่โดยมีลูเธอร์เป็นผูน้ า นิกายใหม่น้ีไม่ยอมรับอ านาจของสันตะปาปาและผูด้  ารง
ต าแหน่งรองๆ ลงมาท่ีสันตะปาปาเป็นผูแ้ต่งตั้ง ลูเธอร์ยงัคงท างานอยูท่ี่มหาวทิยาลยัวติเตน็เบิร์กต่อไป 
ไดเ้ขียนงานและตีพิมพง์านเขียนออกมาเป็นจ านวนมาก โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากกลุ่มผูป้กครอง
ในทอ้งถ่ินท่ีเป็นเจา้ผูค้รองเมืองซ่ึงปกครองเมืองอิสระต่างๆ ในจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ 
(Kingdon.  2005 : 2029) 
 การปฏิรูปศาสนาไดข้ยายตวัออกไปสู่ดินแดนอ่ืนๆ นอกเยอรมนีดว้ย เช่นในฝร่ังเศสและ
สมาพนัธรัฐสวสิ ท่ีเมืองซูริคแห่งสมาพนัธรัฐสวสิ มีบาทหลวงซ่ึงเป็นผูน้ าในการปฏิรูปศาสนาคน
ส าคญัช่ือฮุลดริค ซวงิกลี (Huldrych Zwingli :  ค.ศ. 1484-1531) ซวงิกลีเสนอความเห็นวา่ในการ
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ประกอบพิธีศีลมหาสนิทนั้น พระเยซูทรงด ารงอยูเ่ฉพาะในรูปแบบของพระจิตบริสุทธ์ิเท่านั้น พระ
โลหิตและพระวรกายของพระเยซูไม่สามารถเปล่ียนมาเป็นขนมปังและไวน์ท่ีใชใ้นพิธีเหมือนอยา่งท่ี
นกัเทววทิยาคาทอลิกกล่าวอา้งได ้เร่ืองท่ีซวงิกลีโจมตีเก่ียวกบัการประกอบพิธีศีลมหาสนิทอีกเร่ือง
หน่ึงก็คือการให้คนน าเอาวตัถุต่างๆ เช่นขนมปังและไวน์มาประดบัตกแต่งร่างกาย ซ่ึงเป็นการท าราว
กบัวา่คนเหล่านั้นเป็นเทพเจา้ ซวงิกลีเห็นวา่การท าเช่นนั้นผดิจากหลกัค าสอนในพระคริสตธ์รรม
คมัภีร์ ใน ค.ศ.1534 ไดมี้การปิดประกาศโจมตีการประกอบพิธีศีลมหาสนิทแบบคาทอลิกวา่เป็นการ
บูชารูปเคารพซ่ึงพระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงบญัญติัหา้มเอาไว ้โปสเตอร์ท่ีปิดประกาศเร่ืองน้ีแพร่กระจายไป
ทัว่ฝร่ังเศส ก่อให้เกิดการสังหารโหดท่ีท าใหช้าวคริสตโ์ปรเตสแตนตซ่ึ์งถูกกล่าวหาวา่เป็นพวกนอก
รีตเสียชีวิตไปเป็นจ านวนมาก และบางส่วนก็ถูกเนรเทศออกจากฝร่ังเศส ผูท่ี้หนีออกจากฝร่ังเศสคน
หน่ึงท่ีไดก้ลายเป็นนกัปฏิรูปศาสนาคนส าคญัในยคุน้ีรองลงมาจากมาร์ติน ลูเธอร์ ก็คือจอห์น คาลวนิ 
(Kingdon.  2005 : 2029-2030) 
 จอห์น คาลวนิ (John Calvin :  ค.ศ. 1509-1564) เกิดท่ีเมืองโนยอนในฝร่ังเศส เป็นลูกคนแรก
ของครอบครัว ไดรั้บการศึกษาอบรมหลายสาขาวชิา ทั้งภาษากรีก ลาติน กฎหมาย และปรัชญา เขา
เปล่ียนสถานท่ีเรียนหลายคร้ัง เขาฝักใฝ่ศึกษาวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนา พอ่ของเขาอยากใหเ้ขาเรียน
ทางดา้นกฎหมายดว้ยหมายวา่จะไดมี้ความกา้วหนา้ในอาชีพการงานมากกวา่ เม่ือเขาไดเ้รียนทางดา้น
กฎหมายแลว้เขาจึงไปเรียนภาษากรีกซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นในการศึกษาพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ (“John 
Calvin.” 2011 : Website) 
 เม่ือเกิดการกวาดลา้งสังหารกลุ่มคนท่ีเคล่ือนไหวปฏิรูปศาสนาในฝร่ังเศส คาลวนิไดห้นี     
ไปอยูท่ี่เมืองบาเซลในสวติเซอร์แลนด์ ท าหนา้ท่ีสอนเทววิทยาและเขียนหนงัสือแสดงจุดยนืแนวคิด
ของโปรเตสแตนตช่ื์อ Institutes of the Christian Religion โดยตีพิมพอ์อกมาใน ค.ศ. 1536 จากผลงาน
หนงัสือเล่มน้ีท าให้เขาไดง้านใหม่คือไดเ้ป็นผูอ้  านวยการศาสนจกัรเจนีวาท่ีไดรั้บการปฏิรูปข้ึนมา
ในช่วงนั้น เขาไดช้กัชวนชาวเจนีวาสร้างรูปแบบการปกครองศาสนาข้ึนมาใหม่ จดัท าพิธีสวดใหม่ 
และจดัตั้งสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาข้ึนมาโดยเขาเป็นอาจารยร์ะดบัแนวหนา้ในสถาบนั 
การศึกษาน้ีดว้ย งานเขียนของเขาก็ขายดีมากเช่นเดียวกบังานเขียนของลูเธอร์ เขาเป็นผูน้ านิกายคาลวนิ 
(Calvinism) นิกายน้ีซ่ึงถือวา่เป็นนิกายยอ่ยในนิกายโปรเตสแตนตข์องศาสนาคริสตน์ั้นมีอิทธิพลอยา่ง
มากต่อชีวติของผูค้นท่ีอยูใ่นสวติเซอร์แลนด ์เยอรมนี เนเธอร์แลนด ์ฮงัการี สกอ๊ตแลนด ์และบางส่วน
ของฝร่ังเศส (Kingdon.  2005 : 2030) 
 แนวคิดของลูเธอร์ ซวงิกลี และคาลวนิ ซ่ึงเป็นนกัปฏิรูปศาสนาในสมยันั้น มีลกัษณะเป็น
มนุษยนิยมค่อนขา้งชดัเจน เพราะนกัปฏิรูปศาสนาเหล่าน้ีไดเ้นน้ให้เห็นความส าคญัของมนุษยท่ี์จะ
สร้างสรรคส์ังคมท่ีดีงามข้ึนมาไดด้ว้ยตวัเอง โดยพึ่งพาพระเจา้ใหน้อ้ยท่ีสุด และพึ่งพาบาทหลวงให้
นอ้ยท่ีสุด 
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 นอกจากน้ี อีกประเด็นหน่ึงซ่ึงน่าสนใจเก่ียวกบัรายวชิาน้ีก็คือ ไดมี้นกัสังคมวทิยาช่ือดงั
อธิบายการก่อตวัข้ึนของระบบทุนนิยมอนัเป็นผลมาจากแนวคิดของนกัปฏิรูปศาสนา ค าอธิบาย
ดงักล่าวถือวา่เป็นทฤษฎีทางสังคมท่ีน่าสนใจ ปรากฏอยูใ่นหนงัสือเร่ือง The Protestant Ethic and the 
Spirit of Capitalism ของแมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber :  ค.ศ.1684-1920) 

ในหนงัสือดงักล่าวขา้งตน้ เวเบอร์ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการการเกิดข้ึนของนิกาย           
โปรเตสแตนตแ์ละพฒันาการของทุนนิยมอุตสาหกรรมตะวนัตก โปรเตสแตนตท่ี์เขากล่าวถึงคือ
โปรเตสแตนตแ์บบคาลวนิหรือนิกายคาลวนิในโปรเตสแตนตน์ัน่เอง เวเบอร์เสนอวา่ลทัธิ/นิกาย
โปรเตสแตนตแ์บบคาลวนินั้นก่อใหเ้กิดการพฒันาทุนนิยมข้ึนมา เขาช้ีใหเ้ห็นวา่ทุนนิยมพฒันาข้ึนมา
ในช่วงเร่ิมแรกในพื้นท่ีซ่ึงผูค้นนบัถือศาสนาคริสตนิ์กายน้ี เขาบอกวา่พื้นท่ีอ่ืนๆ ในโลกแมจ้ะมี
ส่ิงจ าเป็นต่อพฒันาการของทุนนิยมหลายอยา่ง แต่ก็ไม่ใช่พื้นท่ีแรกๆ ท่ีทุนนิยมพฒันาข้ึนมาได ้ 
เช่นอินเดียและจีนมีทั้งความรู้ทางเทคโนโลย ีมีแรงงานมาก และมีผูค้นจ านวนมากท างานหาเงิน แต่
อินเดียและจีนก็ไม่มีศาสนาท่ีส่งเสริมและเอ้ืออ านวยต่อการพฒันาของทุนนิยม ประเทศทุนนิยมรุ่น
แรกๆ จึงเป็นประเทศในยุโรปตะวนัตกและอเมริกาเหนือซ่ึงมีกลุ่มคนท่ีนบัถือศาสนาคริสตนิ์กาย
โปรเตสแตนตแ์บบคาลวนิ  และผูป้ระกอบวสิาหกิจกลุ่มแรกๆ ในพื้นท่ีเหล่าน้ีก็คือกลุ่มคนท่ีนบัถือ
ศาสนานิกายน้ี (Haralambos and Holborn.  2004 : 417-418) 

เวเบอร์กล่าววา่คาลวนิไดส้อนไวว้า่มีกลุ่มคนพิเศษท่ีถูกเลือกโดยพระเจา้ใหไ้ปสวรรค ์คนเหล่าน้ี
ถูกเลือกก่อนจะเกิดดว้ยซ ้ า คนท่ีไม่ถูกเลือกจะไม่ไดไ้ปสวรรคแ์มว้า่จะท าดีในโลกน้ีอยา่งไรก็ตาม 
ชาวคริสตนิ์กายคาลวนิจึงตอ้งเช่ือในพระเจา้ และปฏิบติัตามพระประสงคข์องพระเจา้ดว้ยการทุ่มเท
ชีวติท างานในอาชีพของตนใหดี้ท่ีสุด เวเบอร์ช้ีใหเ้ห็นวา่คนท่ีนบัถือศาสนาตามค าสอนของคาลวนินั้น
ไม่รู้วา่ตนเป็นผูถู้กเลือกจากพระเจา้หรือไม่ จึงท างานหนกัเพื่อพิสูจน์ศรัทธา ถา้ประสบผลส าเร็จใน
ชาติน้ี ก็จะไดม้ัน่ใจวา่เป็นผูถู้กเลือกใหไ้ปสวรรคห์ลงัจากตายไปแลว้ (Haralambos and Holborn.  
2004 : 418) 

จริยศาสตร์แบบโปรเตสแตนทท่ี์เวเบอร์กล่าวถึงเป็นจริยศาสตร์แบบนกัพรตซ่ึงส่งเสริมใหง้ด
เวน้จากความเพลิดเพลิน เนน้การมีวนิยัในตวัเองอยา่งเคร่งครัด จริยศาสตร์แบบน้ีไดช่้วยสร้างปัจเจก
บุคคลใหเ้ป็นคนท างานหนกัในอาชีพของตนดว้ยจิตใจท่ีมุ่งมัน่ การหาเงินไดเ้ป็นตวัช้ีวดัท่ีชดัเจนของ
ความส าเร็จในอาชีพ และความส าเร็จน้ีก็หมายถึงการถูกเลือกโดยพระเจา้แลว้ ความร ่ ารวยท่ีสร้าง
ข้ึนมาได ้จึงตอ้งไม่ถูกใชไ้ปกบัส่ิงฟุ่มเฟือย แต่ตอ้งเป็นการร ่ ารวยเพื่อบูชาพระเกียรติยศของพระเจา้ 
เงินท่ีหาไดจึ้งถูกใชเ้ป็นทุนเพื่อสร้างสมก าไรต่อไปไม่ส้ินสุด จริยศาสตร์แบบโปรเตสแตนตต่์อตา้น
การใชเ้วลาใหสู้ญเปล่า ความเกียจคร้าน การติฉินนินทากนั และการนอนเกินจ าเป็น โดยคนเราควร
นอน 6 ชัว่โมง มากท่ีสุดไม่ควรเกิน 8 ชัว่โมง ต าหนิการแสวงหาความเพลิดเพลินทางเพศ การมี
เพศสัมพนัธ์ควรเกิดข้ึนเม่ือแต่งงานแลว้และตอ้งมีเพศสัมพนัธ์เพื่อผลิตทายาทเท่านั้น กีฬาและ
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นนัทนาการควรมีเพื่อพฒันาสุขภาพเท่านั้น การใชชี้วิตเช่นน้ีเท่านั้นท่ีพระเจา้โปรดปราน 
(Haralambos and Holborn.  2004 : 418) 

เวเบอร์กล่าววา่ในประวติัศาสตร์ท่ีผา่นมามีคนจ านวนมากท่ีแสวงหาเงินและผลก าไร เช่นโจร
สลดั โสเภณี และเจา้หน้ีเงินกู ้ถือวา่เป็นคนท่ีแสวงหาความมัง่คัง่อยูเ่สมอ  แต่อาการท่ีแสวงหาและ
จุดประสงคใ์นการแสวงหาเงินเหล่าน้ีไม่ถือวา่เป็นจิตวิญญาณของทุนนิยม แต่เดิม คนท่ีหาเงินก็จะเขา้
ไปเก่ียวขอ้งกบัการเก็งก าไร เช่นพวกเขาเล่นการพนนั ถา้ประสบความส าเร็จ ก็จะใชเ้งินไปเพื่อการ
บริโภค คนท่ีหาเงินไดแ้ลว้ใชจ่้ายฟุ่มเฟือยนั้นไม่เห็นความจ าเป็นท่ีจะท างานให้หนกัข้ึนเพื่อหาเงินให้
ไดม้ากข้ึน แต่พวกเขามกัหาเวลาวา่งเพื่อพกัผอ่นมากกวา่ แต่จริยศาสตร์แบบนกัพรตมีมุมมองต่อความ
มัง่คัง่แตกต่างออกไป มุมมองต่อความมัง่คัง่แบบใหม่น้ีเป็นลกัษณะส าคญัของทุนนิยม (Haralambos 
and Holborn.  2004 : 418) 

เวเบอร์กล่าววา่สาระส าคญัของทุนนิยมคือการแสวงหาก าไรเพื่อสร้างก าไรใหม่เร่ือยๆ 
ตลอดไป เขาช้ีให้เห็นวา่จิตวิญญาณของทุนนิยมมิใช่เพียงแค่วธีิการหาเงิน แต่เป็นเป็นวถีิชีวติซ่ึงมี 
ทั้งจริยศาสตร์ พนัธะ และหนา้ท่ี เขากล่าววา่การท างานอยา่งเป็นระบบท่ีต่อเน่ืองโดยไม่หยดุหยอ่นใน
อาชีพของตนเป็นพลงัส าคญัของการขยายตวัของจิตวญิญาณแบบทุนนิยม การแสวงหาเงินเป็นทั้งชีวติ
ทางศาสนาและชีวติทางธุรกิจ (Haralambos and Holborn.  2004 : 418-419) 

เวเบอร์กล่าววา่อุตสาหกรรมแบบทุนนิยมซ่ึงมีลกัษณะส าคญั 2 ประการคือการท าการผลิตให้
มีมาตรฐานและการแบ่งงานกนัท าตามความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นนั้นถูกสนบัสนุนส่งเสริมโดยแนวคิด
แบบโปรเตสแตนต ์เพราะวา่การด าเนินชีวติเคร่งครัดตามรูปแบบเดียวกนัของชาวโปรเตสแตนตเ์ป็น
การช่วยนายทุนในการท าการผลิตใหมี้มาตรฐานเดียวกนั การเนน้ความส าคญัของการสร้างความมัง่คัง่
และการใชจ่้ายอยา่งประหยดัเป็นการส่งเสริมการออมและการลงทุนใหม่ๆ อยา่งไรก็ตาม เวเบอร์มิได้
ปฏิเสธความส าคญัของปัจจยัทางเศรษฐกิจ เขายอมรับวา่ทุนนิยมนั้นเป็นผลมาจากทั้งศาสนาคริสต ์ 
โปรเตสแตนทนิ์กายคาลวนิและเทคโนโลย ีรวมทั้งระบบเศรษฐกิจของประเทศท่ีทุนนิยมพฒันาข้ึนมา 
(Haralambos and Holborn.  2004 : 419) 

 
2.3 ยุคปฏิวตัิวทิยาศาสตร์ (Scientific Revolution) 

แนวคิดเร่ืองการปฏิวติัวทิยาศาสตร์เป็นแนวคิดท่ีมีการน าเสนอข้ึนมาสู่แวดวงวชิาการในช่วง 
ระหวา่งกลางคริสตท์ศวรรษ 1920 มาจนถึงตน้คริสตท์ศวรรษ 1950 แนวคิดน้ีบ่งบอกถึงยคุสมยัหน่ึง
ในประวติัศาสตร์ของยุโรปในช่วงคร่ึงหลงัของคริสตศ์ตวรรษท่ี 16 จนเกือบตลอดช่วงคริสตศ์ตวรรษ
ท่ี 17 กล่าวคือเป็นช่วงตั้งแต่ยุคของนิโคลสั โคเปอร์นิคสั  (Nicolaus Copernicus :  ค.ศ. 1473–1543) 
จนถึงยคุของเซอร์ ไอแซ็ค นิวตนั  (Sir Isaac Newton :  ค.ศ. 1642–1727) ในยคุน้ีความคิด/ความรู้ทาง
วทิยาศาสตร์ไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากเดิมอยา่งมาก (Cohen. 2005 : 2191) 
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 ทางดา้นดาราศาสตร์ ก่อนยคุของโคเปอร์นิคสั มีความเช่ือแพร่หลายกนัวา่โลกของเราน้ี เป็น
ศูนยก์ลางของระบบสุริยจกัรวาล แต่เม่ือมาถึงยคุของโคเปอร์นิคสันั้นเขาเสนอวา่โลกไม่ใช่ศูนยก์ลาง
ของระบบสุริยจกัรวาล ดวงอาทิตยต่์างหากท่ีเป็นศูนยก์ลางของระบบสุริยจกัรวาล นอกจากน้ีในยคุน้ีก็
ยงัมีความรู้ใหม่เก่ียวกบัการเคล่ือนท่ีของดวงดาวต่างๆ อีกดว้ย (Cohen. 2005 : 2191) 
 นกัประวติัศาสตร์เช่ือวา่ยคุน้ีเป็นยคุท่ีคณิตศาสตร์เขา้มามีอิทธิพลในชีวติประจ าวนัมาก 
กระบวนการท าใหธ้รรมชาติกลายมาเป็นคณิตศาสตร์ (The Process of the Mathematization of  
Nature) ท่ีสามารถสังเกตธรรมชาติแลว้วดัและแจงนบัออกมาเป็นตวัเลขไดแ้พร่กระจายออกไปอยา่ง
รวดเร็ว (Cohen. 2005 : 2191) 
 คุณูปการท่ีส าคญัซ่ึงบุคคลส าคญัในยคุน้ีไดก่้อใหเ้กิดข้ึนนั้นมีมากมาย เช่นโคเปอร์นิคสัไดท้  า
การค านวณวงโคจรของดาวเคราะห์ท่ีหมุนรอบดวงอาทิตยโ์ดยมีรายละเอียดชดัเจน โจฮนัส์ เคปเลอร์ 
(Johannes Kepler :  ค.ศ. 1571-1630) ไดน้ าเอาสูตรการค านวนของโคเปอร์นิคสัมาแปลงเป็น “ฟิสิกส์
เก่ียวกบัทอ้งฟ้า” (Celestial Physics) ซ่ึงก่อนหนา้นั้นไม่มีใครเคยเขา้ใจมาก่อน และท าใหเ้ขาคน้พบวา่
ดาวเคราะห์ท่ีหมุนรอบดวงอาทิตยน์ั้นมีวงโคจรแบบวงรี กาลิเลโอ (Galileo Galilei :  ค.ศ. 1564–
1642) ไดห้นัมาศึกษาปรากฏการณ์ทางภาคพื้นดินหรือฟิสิกส์ภาคพื้นดิน (Terrestrial Physics) คือ
ศึกษาสังเกตและทดลองวตัถุท่ีตกลงมาและวตัถุท่ีถูกขวา้งออกไป (ขณะท่ีโคเปอร์นิคสัสนใจศึกษา
วตัถุท่ีล่องลอยอยูใ่นทอ้งฟ้า) เพื่อท่ีจะช่วยพิสูจน์ยนืยนัทฤษฎีของโคเปอร์นิคสัซ่ึงขณะนั้นมีผูไ้ม่เช่ือ
อยูม่าก เซอร์ ไอแซ็ค นิวตนั ไดก่้อใหเ้กิดพฒันาการของฟิสิกส์ยิง่ข้ึนไปอีกดว้ยการรวมฟิสิกส์
ภาคพื้นดินและฟิสิกส์ภาคทอ้งฟ้าเขา้ดว้ยกนัเป็นทฤษฎีแรงดึงดูดโนม้ถ่วงสากลซ่ึงมีหลกัฐานเชิง
ประจกัษส์นบัสนุนและมีความถูกตอ้งเท่ียงตรงตามหลกัคณิตศาสตร์ (Cohen. 2005 : 2191) 
 นอกจากบุคคลส าคญัดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ในยคุปฏิวติัวทิยาศาสตร์ยงัมีอีกบุคคลหน่ึงท่ีมกัจะ
ถูกกล่าวถึงนอ้ยกวา่ แต่นกัประวติัศาสตร์เช่ือวา่มีคุณูปการส าคญัต่อการปฏิวติัวทิยาศาสตร์ในยคุนั้น
ไม่แพค้นอ่ืนๆ คือวลิเลียม ฮาร์วยี ์(William Harvey :  ค.ศ.1578–1657) เขาเป็นผูค้น้พบการไหลเวยีน
ของโลหิตและไดป้รับปรุงพฒันาทฤษฎีเก่ียวกบัการวเิคราะห์ทางเคมีของคนอ่ืนๆ ใหดี้ยิง่ข้ึน (Cohen. 
2005 : 2191) 
 เราสามารถสรุปการปฏิวติัวทิยาศาสตร์ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงคร้ังส าคญัของปัจจยัต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนมาเกือบจะพร้อมๆ กนัได ้3 ประการคือ (Cohen. 2005 : 2193) 
 ประการแรก นกัปรัชญาธรรมชาติไดเ้ปล่ียนแนวปฏิบติัจากแนวปฏิบติัยคุอเล็กซานเดอร์ 
(Alexandrian Tradition) มาเป็นแนวปฏิบติัยคุอเล็กซานเดอร์ส่วนเพิ่ม (Alexandrian-plus Tradition)
กล่าวคือในดา้นดาราศาสตร์นั้น เคปเลอร์และกาลิเลโอเม่ือไดพ้ยายามท่ีจะแกปั้ญหาความตึงเครียดท่ี
เกิดจากการเสนอทฤษฎีดวงอาทิตยเ์ป็นศูนยก์ลางของสุริยจกัรวาล ก็ไดป้รับปรุงแนวทางการศึกษา
ของนกัเรขาคณิตชาวคริสตซ่ึ์งมีความเป็นนามธรรมสูงมากใหมี้ความเป็นนามธรรมนอ้ยลง โดยน าเอา
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ความเป็นจริงทางกายภาพเสริมเขา้ไปดว้ย  ส าหรับปรากฏการณ์ภาคพื้นดิน นกัปรัชญาธรรมชาติคน
อ่ืนๆ ก็ไดท้  าใหท้ฤษฎีมีความเป็นนามธรรมนอ้ยลงดว้ยการทดลองท่ีมีการออกแบบไวอ้ยา่งรอบคอบ
เพื่อท่ีจะแสดงปรากฏการณ์ท่ีมีความเป็นคณิตศาสตร์สูงให้เห็นเป็นรูปธรรมไดม้ากข้ึน ดว้ยการน าเอา
ทฤษฎีมาพิสูจนต์รวจสอบในเชิงประจกัษ ์
 ประการท่ีสอง ไดมี้การเปล่ียนแนวปฏิบติัยคุเอเธนส์ (Athenian Tradition)  มาเป็นแนวปฏิบติั
ยคุเอเธนส์ส่วนเพิ่ม (Athenian-plus Tradition) โดยมีไอแซ็ค บีคแมน (Isaac Beeckman :  ค.ศ. 1588–
1637) เรอเน เดการ์ต (René Descartes :  ค.ศ. 1596-1650) และปิแอร์ กาสเซ็นดี (Pierre Gassendi :  
ค.ศ. 1592–1655) เป็นบุคคลส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในแนวคิดเร่ืองอะตอมซ่ึงพวกเขายงั 
คงเช่ือถือในสาระส าคญั พวกเขาไดเ้ปล่ียนจุดเนน้จากเร่ืองของรูปร่างและขนาดของอนุภาคมาสนใจ 
ท่ีการเคล่ือนไหวของอนุภาคแทน พวกเขาเช่ือวา่การเคล่ือนไหวของอนุภาคนั้นมีกฎทัว่ไปคอยก ากบั
ควบคุมอยู ่กฎทัว่ไปดงักล่าวน้ีมองการเคล่ือนไหววา่เป็นส่ิงท่ีด ารงอยูอ่ยา่งย ัง่ยนืถาวรจริง แต่การ
เคล่ือนไหวน้ีก็มีลกัษณะเชิงสัมพทัธ ์
 ประการท่ีสาม ไดมี้การก าหนดใหมี้การทดลองเพื่อแสวงหาขอ้เท็จจริง โดยไดมี้การออกแบบ
ไวอ้ยา่งรอบคอบ วธีิการหาความรู้เก่ียวกบัธรรมชาติน้ีเป็นวธีิการเชิงประจกัษท่ี์เป็นลกัษณะเด่นของ
ยโุรปในยคุนั้น แนวปฏิบติัใหม่น้ีแตกต่างจากแนวปฏิบติัยคุเอเธนส์ส่วนเพิ่มซ่ึงไม่มีการทดลอง และ
แตกต่างจากแนวปฏิบติัยคุอเล็กซานเดอร์ส่วนเพิ่มซ่ึงการทดลองท าหนา้ท่ีเป็นเพียงวธีิการท่ีแสวงหา
หลกัฐานเชิงประจกัษม์าสนบัสนุนทฤษฎี การเปล่ียนแปลงประการท่ีสามน้ีเกิดข้ึนจากผลงานของ 
ฟรานซิส เบคอน (Francis Bacon :  ค.ศ.1561–1626) วลิเลียม กิลเบิร์ต (William Gilbert :  ค.ศ.1544–
1603) และวลิเลียม ฮาร์วยี ์
 เพื่อใหเ้ขา้ใจรากฐานทางปรัชญาท่ีส าคญัในยคุน้ีซ่ึงส่งผลต่อทฤษฎีการเมืองและสังคมใน
เวลาต่อมา เห็นควรขยายความแนวคิดของนกัปรัชญาคนส าคญัในยคุน้ี 2 คนสักเล็กนอ้ย นกัปรัชญา 2 
คนน้ีคือฟราน ซิส เบคอน และเรอเน เดการ์ต  

ฟรานซิส เบคอน เป็นนกัปรัชญาชาวองักฤษ เกิดในกรุงลอนดอนเม่ือ ค.ศ.1561 (“Francis 

Bacon.” 2011 : Website) เม่ือเขาอายไุด ้12 ขวบ เขาไดมี้โอกาสเขา้เรียนในวทิยาลยัตรีนิติ 
มหาวทิยาลยัเคมบริดจ ์เขาเรียนเก่งมาก ไดเ้รียนรู้ทั้งกฎหมาย การเมือง ปรัชญา ประวติัศาสตร์ และ
วรรณกรรมตั้งแต่อยูใ่นช่วงวยัรุ่น และเขาก็วางแผนท่ีจะจดัการและเผยแพร่ความรู้ของมนุษยท่ี์มีอยู่
ทั้งหมด มีโอกาสไดเ้ขา้รับราชการจนอยูใ่นต าแหน่งระดบัสูง และเขาเคยไดด้ ารงต าแหน่งเป็น
ประธานสภาขนุนางและประธานศาลขององักฤษ มีงานเขียนส าคญัเช่น The Great Instauration และ 
Novum organum ซ่ึงทั้งสองเล่มตีพิมพอ์อกมาใน ค.ศ.1620 (Collinson and Plant.  2006 : 61) 

ในหนงัสือเร่ือง Novum organum เบคอนไดอ้ภิปรายถึงอุปสรรคขดัขวางต่อการเรียนรู้ซ่ึงเขา
เรียกวา่ “เทวรูป” (Idols) เทวรูปดงักล่าวน้ีคือแนวคิดผดิๆ ท่ีมีอยูใ่นจิตใจของมนุษย ์เขาแบ่งเทวรูป 
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ออกเป็น 4 ประเภทคือ 1) เทวรูปแห่งเผา่พนัธ์ุ (Idol of the Tribe) ซ่ึงเกิดข้ึนจากธรรมชาติมนุษย์
นัน่เองท่ีเกิดมาในเผา่พนัธ์ุหรือเช้ือชาติท่ีแตกต่างกนั 2) เทวรูปแห่งถ ้า (Idol of the Cave) ซ่ึงเกิดข้ึน
จากความสนใจ ความโนม้เอียง และอคติของมนุษยแ์ต่ละคน 3) เทวรูปแห่งตลาด (Idol of the Market 
place) ซ่ึงเกิดจากความสัมพนัธ์และการคบหาสมาคมกนัของมนุษยใ์นชีวติประจ าวนั โดยท่ีการใช้
ภาษาในการส่ือสารต่อกนัก่อใหเ้กิดความสับสน  และ 4) เทวรูปแห่งโรงละคร (Idol of the Theater) 
ซ่ึงเกิดจากระบบความรู้และทฤษฎีต่างๆ ท่ีมนุษยย์ดึถืออยู ่เบคอนเสนอวา่เทวรูปเหล่าน้ีเป็นอคติใน
จิตใจมนุษยท่ี์ท าใหม้นุษยรั์บรู้ส่ิงต่างๆ เบ่ียงเบนไปจากความเป็นจริง เขาไดเ้สนอวธีิแกปั้ญหาเพื่อ
เอาชนะอุปสรรคขดัขวางการไดม้าซ่ึงความรู้ท่ีถูกตอ้งเท่ียงตรงและมีประโยชน์โดยแนะใหใ้ชว้ธีิการ
หาความรู้แบบหน่ึงท่ีเรียกวา่ “การอุปนยั” (Induction) (Collinson and Plant.  2006 : 62) 

วธีิการหาความรู้แบบอุปนยัของเบคอนมีความสัมพนัธ์กบัแนวคิดของเขาเร่ือง “แบบ” 
(Forms) เขาเช่ือวา่ธรรมชาตินั้นมีโครงสร้างท่ีเรียบง่ายและประกอบไปดว้ยรูปแบบพื้นฐานชุดหน่ึงซ่ึง
เม่ือเราคน้พบก็จะท าให้เราเขา้ใจความซบัซอ้นของโลกท่ีมีหลากหลายมิติได ้เหมือนกบัท่ีเราได้
ประสบดว้ยประสาทสัมผสั แนวคิดเร่ืองแบบของเบคอนแตกต่างจากแนวคิดเร่ืองแบบของเพลโต 
เพราะแบบของเบคอนนั้นเป็นแบบของธรรมชาติท่ีเรียบง่าย โดยท่ีธรรมชาติท่ีเรียบง่ายน้ีก็มีสสารเป็น
ส่วนประกอบ และเป็นส่ิงต่างๆ อยา่งเช่นความร้อน ความเปียก ความเยน็ และความหนกั แบบต่างๆ 
เหล่าน้ีเป็นกฎเกณฑ ์เป็นตวัก าหนด และเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของโลก แบบ
ของธรรมชาติด ารงอยูเ่สมอเม่ือธรรมชาติด ารงอยู ่และเม่ือธรรมชาติไม่ด ารงอยูแ่บบของธรรมชาติก็
ไม่ด ารงอยูเ่ช่นเดียวกนั เราจึงตอ้งเอาตวัอยา่งต่างๆ จากธรรมชาติมาท าการศึกษาโดยไม่รีบด่วนสรุป 
เราตอ้งแสวงหาตวัอยา่งท่ีขดัแยง้กนั  ท าการทดลองและเปรียบเทียบกนัจนกวา่จะมัน่ใจวา่ไดข้อ้สรุปท่ี
ถูกตอ้ง (Collinson and Plant.  2006 : 62-63)  

วธีิการหาความรู้แบบอุปนยัท่ีเนน้การสังเกตและทดลองตามแบบท่ีเบคอนกล่าวถึงขา้งตน้นั้น
ถือวา่เป็นส่วนส าคญัของวธีิการหาความรู้หรือญาณวทิยาแบบประจกัษนิ์ยม (Empiricism) หลงัจาก
นั้นไม่นานก็มีนกัปรัชญาคนส าคญัท่ีวางรากฐานการแสวงหาความรู้อีกแบบหน่ึงท่ีเนน้การใชก้ารคิด
หรือการใชเ้หตุผลซ่ึงเป็นส่วนส าคญัของญาณวทิยาแบบเหตุผลนิยม (Rationalism) นกัปรัชญา
ดงักล่าวน้ีก็คือเรอเน เดการ์ต 

เรอเน เดการ์ตไดช่ื้อวา่เป็นผูว้างรากฐานใหก้บัปรัชญาตะวนัตกสมยัใหม่ (Collinson and 
Plant.  2006 : 79) เขาเกิดในชุมชนท่ีช่ือวา่ลา ฮาเย ในฝร่ังเศส ไดรั้บการศึกษาจนส าเร็จการศึกษาดา้น
กฎหมายใน ค.ศ. 1616 หลงัจากนั้นจนถึง ค.ศ. 1628 เขาไดเ้ดินทางท่องเท่ียวอยา่งกวา้งขวางและ
บ่อยคร้ังในเยอรมนี อิตาลี ฮอลแลนด ์และฝร่ังเศส ซ่ึงช่วงหน่ึงของช่วงเวลาน้ีเขาไดไ้ปเป็นทหารดว้ย 
โดยคร้ังแรกเป็นทหารในกองทพัของฝ่ายโปรเตสแตนตแ์ละคร้ังต่อมาก็ไดเ้ป็นทหารในกองทพัของ
ฝ่ายคาทอลิก งานช้ินส าคญัช้ินแรกของเขาคือ Rules for the Direction of the Understanding ซ่ึงเขียน
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เสร็จในคริสตท์ศวรรษ 1620 แต่กวา่จะไดมี้การตีพิมพอ์อกมาก็ล่วงมาถึงค.ศ. 1701 เขาเขียนงานเร่ือง 
Le Monde ออกมาใน ค.ศ.1634 แต่เน่ืองจากวา่เน้ือหาของงานเขียนช้ินน้ีสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอดา้น
ดาราศาสตร์ของโคเปอร์นิคสัท่ีเม่ือกาลิเลโอน าเอาไปเผยแพร่ก็ถูกประณาม เขาจึงไม่ไดตี้พิมพง์านช้ิน
น้ี นอกจากน้ีเขายงัมีงานส าคญัอ่ืนๆ เช่น Discourse on Method  Meditations on First Philosophy  
และ Principles of Philosophy ซ่ึงตีพิมพอ์อกมาในค.ศ.1637, 1641 และ 1644 ตามล าดบั (Collinson 
and Plant.  2006 : 79) 
 เดการ์ตเห็นวา่วธีิท่ีจะท าใหเ้รามีความมัน่ใจนั้น ขั้นแรกเราตอ้งพิจารณาดูวา่เป็นไปไดห้รือไม่
ท่ีเราจะสงสัยทุกส่ิงทุกอยา่ง ส าหรับเขา ส่ิงท่ีเขาสงสัยก็คือความจ าของเขา หลกัฐานท่ีมาจากประสาท
สัมผสัของเขา การด ารงอยูข่องโลกรอบตวัเขา และการด ารงอยูข่องร่างกายของเขา เขาคิดวา่อาจจะมี
ส่ิงหลอกลวงบางอยา่งท่ีมีอ านาจสูงสุด มีสติปัญญาสูงสุดท่ีคอยหลอกลวงเราอยูต่ลอดเวลา แต่เขาก็
พบวา่มีอยูส่ิ่งหน่ึงท่ีเขาสงสัยไม่ได ้นัน่คือเขาสงสัยไม่ไดว้า่เขาก าลงัคิดสงสัย  เขาสงสัยการคิดของตวั
เขาเองไม่ได ้ เขาใช ้“การคิด” ใหค้รอบคลุมกิจกรรมทางจิตท่ีกระท าลงไปอยา่งรู้สึกตวัทุกอยา่ง ดงันั้น
การสงสัยของเขาจึงเป็นรูปแบบหน่ึงของการคิด เขาจึงตระหนกัรู้วา่เขาด ารงอยูใ่นฐานะท่ีเป็นส่ิงท่ีคิด
(Collinson and Plant.  2006 : 80) ซ่ึงเป็นท่ีมาของค ากล่าวท่ีมีช่ือเสียงของเขาท่ีวา่ “ฉนัคิด 
เพราะฉะนั้นฉนัจึงมีอยู”่ (I think therefore I am) (Collinson and Plant.  2006 : 79) 
 จากการท่ีเดการ์ตสงสัยไปเสียทุกส่ิงทุกอยา่ง แนวคิดของเขาจึงเป็นแบบวมิตินิยม 
(Skepticism) นอกจากน้ีเขายงัไดเ้สนอใหมี้การแยกจิตใจกบัร่างกายออกจากกนัอยา่งเด็ดขาด แนวคิด
ของเขาจึงเป็นแบบทวนิิยม (Dualism) (Collinson and Plant.  2006 : 79) อีกดว้ย 
 แนวคิดของเดการ์ตเร่ืองการแบ่งแยกร่างกายกบัจิตใจออกจากกนันั้นยงัคงเป็นปัญหาทาง
ปรัชญาท่ีมีผูพ้ยายามแกม้าจนถึงปัจจุบนั ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 นกัจิตวทิยาแนวพฤติกรรมนิยม 2 คน
คือเจ.บี. วตัสัน (J.B. Watson :  ค.ศ.1878-1958) และบี.เอฟ. สกินเนอร์ (B.F. Skinner :  ค.ศ.1904-
1990) ไดเ้สนอทฤษฎีวา่กิจกรรมทางจิตวทิยานั้นสามารถอธิบายไดท้ั้งหมดโดยใชข้อ้มูลท่ีเกิดจากการ
สังเกตพฤติกรรม กิลเบิร์ต ไรล ์(Gilbert Ryle :  ค.ศ.1900-1976) ไดเ้สนอทฤษฎีวา่เราอาจจะวเิคราะห์
แนวคิดทางจิตต่างๆ ไดด้ว้ยพฤติกรรมทางกายท่ีเห็นไดช้ดันัน่เอง กล่าวคือทั้งกายและจิตมีการท างาน
เหมือนกนั และลุดวกิ วติเก็นสไตน์ (Ludwig Wittgenstein :  ค.ศ.1889-1951) ก็ไดเ้สนอทฤษฎีเราจะ
เขา้ใจกิจกรรมทางจิตไดก้็ต่อเม่ือมีการอา้งอิงถึงมาตรฐานท่ีคนทัว่ไปเขา้ใจไดเ้ท่านั้น (Collinson and 
Plant.  2006 : 81) 
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2.4 ยุคสว่าง (Enlightenment)  
ในภาษาไทยมีค าท่ีใชเ้รียกยคุ “Enlightenment” หลายค า เช่น “ยคุภูมิปัญญา” “ยคุเรือง

ปัญญา” “ยคุรู้แจง้”  และ “ยคุแห่งเหตุผล” ค  าเหล่าน้ีมีความหมายคลา้ยคลึงกนั แต่ในท่ีน้ีจะใชค้  าวา่ 
“ยคุสวา่ง” ซ่ึงความหมายก็คลา้ยคลึงกบัทั้งส่ีค  าขา้งตน้ แต่ยงัส่ือใหเ้ห็นชดัเจนยิง่ข้ึนวา่ยคุสมยัน้ีเป็น
ช่วงเวลาท่ีไม่ใช่ “ยคุมืด” หรือยคุกลางของยโุรป 
 “ยคุสวา่ง” คือช่วงเวลาประมาณตั้งแต่ปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 จนถึงช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษ
ท่ี 19 ช่วงเร่ิมตน้ของยคุน้ีก็คือช่วงท่ีมีการปฏิวติัอนัรุ่งโรจน์ (Glorious Revolution) ในองักฤษ และ
ช่วงท่ีจอห์น ล็อก (John Locke :  ค.ศ. 1632-1704) มีชีวติอยู ่ส่วนช่วงทา้ยของยคุน้ีก็คือช่วงท่ีเกิดการ
ปฏิวติัอเมริกา (American Revolution) การปฏิวติัฝร่ังเศส (French Revolution) การพา่ยแพข้อง     
นโปเลียน และการเกิดปฏิกิริยาของพวกโรแมนติกต่อแนวคิดของนกัปรัชญายคุสวา่ง (Carhart. 2005 : 
673) 

ยคุสวา่งเป็นยคุท่ีเนน้เหตุผล ปัจเจกนิยม ขนัติธรรม และมุมมองแบบสากล เป็นยคุของ
ปรัชญาสังคมซ่ึงนกัปรัชญายุคนั้นไดน้ าเสนอแนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัมนุษยชาติและสังคมท่ีคลา้ยคลึง
กนั โดยมีแนวทางการศึกษาคลา้ยคลึงกนัคือเป็นแนวทางการศึกษาท่ีเก่ียวกบัการแสวงหากฎต่างๆ ซ่ึง
ก ากบัควบคุมธรรมชาติและสังคม เป็นยคุของการเคล่ือนไหวทางภูมิปัญญาของนกัคิดหวักา้วหนา้ 
โดยเร่ิมในองักฤษและถึงจุดรุ่งเรืองท่ีสุดในช่วงกลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 ในฝร่ังเศสและสก๊อตแลนด ์
นอกจากน้ีก็ยงัมีขบวนการเคล่ือนไหวของนกัคิดนกัปรัชญาในอิตาลีและเยอรมนีดว้ย แต่โดยทัว่ไป
แลว้การเคล่ือนไหวในอิตาลีและเยอรมนีเป็นท่ีรับรู้กนัทัว่ไปนอ้ยกวา่ ซ่ึงตามความเห็นของไอไซอาห์ 
เบอร์ลิน (Isaiah Berlin : 1909-1997)  นั้น นกัปรัชญาชาวอิตาลีและเยอรมนัต่างหากท่ีมีผลงานโดด
เด่นยิง่กวา่ ไม่วา่จะเป็นเจียมแบตติสตา วิโก (Giambattista Vico :  ค.ศ. 1668-1744) โจฮนัน์ ก็อตฟรีด 
ฟอน แฮร์เดอร์ (Johann Gottfried von Herder :  ค.ศ. 1744-1803) และอิมมานูเอล คานต ์(Immanuel 
Kant :  ค.ศ. 1724-1804) (Carhart.  2005 : 673) อยา่งไรก็ตามในท่ีน้ีก็จะเนน้กล่าวถึงแนวคิดของนกั
ปรัชญายคุสวา่งตามท่ีรับรู้กนัโดยทัว่ไปเป็นหลกั โดยเนน้แนวคิดของนกัปรัชญา 4 คนคือฮอ้บส์ ล็อก                
มองเตสกิเออ และรุสโซ เท่านั้น 

โธมัส ฮ้อบส์ (Thomas Hobbes :  ค.ศ.1588-1679) เกิดท่ีองักฤษ ไดเ้ขา้เรียนในมหาวทิยาลยั   
ออ็กซ์ฟอร์ด เขามีโอกาสไดติ้ดต่อสัมพนัธ์กบัปัญญาชนชั้นน าในสมยันั้น เช่นฟรานซิส เบคอน ซ่ึงส่ง
อิทธิพลทางความคิดต่อเขามาก เขาไดพ้บกบักาลิเลโอท่ีเมืองฟลอเรนซ์ อิตาลี  ไดอ่้านงานของยคูลิด 
(Euclid : เกิดเม่ือประมาณก่อน  ค.ศ. 300 ปี) นกัคณิตศาสตร์ในยคุกรีกโบราณซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นบิดา
แห่งเรขาคณิต ต่อมาเขาสนใจเรขาคณิตมาก เขาอยูใ่นยคุท่ีก าลงัมีการปฏิวติัวทิยาศาสตร์และเกิด
สงครามกลางเมืองในองักฤษ เขาเขียนหนงัสือไวห้ลายเล่ม เร่ืองท่ีส าคญัและโดดเด่นเป็นท่ีรู้จกัมาก
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ท่ีสุดคือ Leviathan ซ่ึงถือวา่เป็นรากฐานส าคญัของปรัชญาการเมือง (Adams and Dyson.  2007 : 46) 
เม่ือพิจารณาดูช่วงเวลาท่ีเขามีชีวติอยูจ่ะเห็นไดว้า่เขามีชีวิตอยูท่ ั้งในยคุปฏิวติัวทิยาศาสตร์และยคุสวา่ง 
 ในหนงัสือเร่ือง Leviathan ฮอ้บส์ไดเ้สนอวา่รัฐบาลท่ีมีอ านาจสูงสุดเด็ดขาดหรือระบอบการ
ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชยเ์ป็นเพียงระบอบการปกครองเดียวท่ีจะป้องกนัไม่ใหเ้กิดสภาวะ
อนาธิปไตยและความวุน่วายไร้ระเบียบได ้ เขาบรรยายถึงสภาพธรรมชาติซ่ึงเป็นสภาพของสังคมท่ีไร้
รัฐซ่ึงมนุษยใ์นสภาพธรรมชาติน้ีมีความโดดเด่ียวเดียวดาย ยากจนขน้แคน้ น่ารังเกียจ ทารุณโหดร้าย 
และอายสุั้น (solitary, poor, nasty, brutish, and short) เขาเช่ือวา่มนุษยน์ั้นมีธรรมชาติท่ีมกัแสวงหา
อ านาจและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตวั เขาจึงเสนอใหพ้ลเมืองเช่ือฟังยอมตามรัฐ เพราะถา้ใหม้นุษยไ์ป
จ ากดัอ านาจรัฐก็มีความเส่ียงท่ีจะท าใหส้ังคมมนุษยก์ลบัไปสู่สภาพธรรมชาติท่ีวุน่วายเหมือนเดิม 
ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีการปกครองแมว้า่จะเป็นการปกครองของทรราชยก์็ยงัดีกวา่ไม่มีการปกครอง
เสียเลย (Heywood.  2004 : 123) 

หลงัจากยคุอริสโตเติลเป็นตน้มา ฮอ้บส์เป็นนกัปรัชญาคนแรกท่ีไดพ้ฒันาทฤษฎีเก่ียวกบั
ธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษยไ์วอ้ยา่งละเอียดชดัเจนและมีความครอบคลุมมากท่ีสุด (Heywood.  
2004 : 123) ฮอ้บส์กล่าวถึงธรรมชาติมนุษยไ์วต้อนหน่ึงวา่ “ดงันั้นในธรรมชาติของมนุษย ์เราพบวา่มี
สาเหตุหลกัๆ ของการทะเลาะววิาทขดัแยง้กนั 3 อยา่งคือ ประการแรกคือการแข่งขนั ประการท่ีสอง
คือความไม่มัน่ใจในตวัเอง ประการท่ีสามคือเกียรติยศช่ือเสียง” (Hobbes.  2010 : 132) สาเหตุประการ
แรกท าใหม้นุษยรุ์กรานกนัเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลประโยชน์ สาเหตุประการท่ีสองท าใหม้นุษยรุ์กรานกนั
เพื่อแสวงหาความมัน่คงปลอดภยั และสาเหตุประการท่ีสามท าใหม้นุษยรุ์กรานกนัเพื่อแสวงหา
เกียรติยศช่ือเสียง ทั้งสามสาเหตุท าใหม้นุษยต์อ้งใชค้วามรุนแรงเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลประโยชน์ ความ
ปลอดภยั และเกียรติยศช่ือเสียง (Hobbes.  2010 : 132) 
 จอห์น ลอ็ก (John Locke :  ค.ศ. 1632-1704) ก็เป็นนกัปรัชญาชาวองักฤษและไดเ้ขา้เรียน     
ในมหาวทิยาลยัออ็กซ์ฟอร์ดเช่นเดียวกบัฮอ้บส์ แต่ล็อกเรียนทางดา้นการแพทย ์ไดรั้บปริญญา
แพทยศาสตรบณัฑิตใน ค.ศ. 1675 (Adams and Dyson.  2007 : 49) เขาท างานหลายอยา่ง เช่นเป็นนกั
อุตุนิยมวทิยา นกัเคมี นกัเทววทิยา และนกัการทูต แต่ท่ีโดดเด่นท่ีสุดคือการเป็นนกัปรัชญาทางดา้น
ปรัชญาการเมืองและญาณวทิยา (Walmsley.  2004 :149) แนวคิดของเขาเก่ียวกบัระบอบการปกครอง
นั้นตรงกนัขา้มกบัฮอ้บส์ คือขณะท่ีฮอ้บส์สนบัสนุนการปกครองแบบรวบอ านาจเบด็เสร็จ ล็อกกลบั
คดัคา้นการปกครองเช่นน้ี เขาไดช่ื้อวา่เป็นนกัปรัชญาแห่งการปฏิวติัอนัรุ่งโรจน์ใน ค.ศ.1688 ซ่ึงได้
สถาปนาระบอบกษตัริยภ์ายใตรั้ฐธรรมนูญข้ึนมาในองักฤษ เขาเป็นนกัคิดคนส าคญัของส านกัคิดเสรี
นิยมรุ่นแรก หนงัสือส าคญัในทางดา้นปรัชญา/ทฤษฎีการเมืองคือ A Letter Concerning Toleration ซ่ึง
ตีพิมพค์ร้ังแรกในค.ศ.1689 และ Two Treaties  of Civil Government  ซ่ึงตีพิมพค์ร้ังแรกในค.ศ.1690 
(Heywood.  2004 : 268) 
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 ในหนงัสือเร่ือง A Letter Concerning Toleration ล็อกไดก้ล่าวปกป้องเสรีภาพในการนบัถือ
ศาสนาโดยใหเ้หตุผลวา่ผูป้กครองนั้นมกัจะไม่มีความแน่นอนเก่ียวกบัความหมายของศาสนาท่ีแทจ้ริง 
ประชาชนจึงควรมีเสรีภาพในการนบัถือศาสนาและตอ้งมีความอดทนต่อกนั ยอมรับความเห็นต่างท่ี
เกิดจากการนบัถือศาสนาต่างกนั แต่ล็อกก็ยอมใหมี้การตั้งเง่ือนไขจ ากดัศาสนาไดถ้า้ศาสนานั้นๆ เป็น
ภยัคุกคามต่อระเบียบของสังคม (Heywood.  2004 : 268) ส่วนในหนงัสือเร่ือง Two Treatises  of Civil 
Government ล็อกก็ไดใ้ชท้ฤษฎีสัญญาประชาคม (Social Contract) มาเนน้ให้เห็นความส าคญัของ
สิทธิธรรมชาติ 3 อยา่งคือสิทธิในชีวติ เสรีภาพ และทรัพยสิ์น ดงัท่ีเขากล่าวไวต้อนหน่ึงวา่ “มนุษย ์
โดยธรรมชาติ เป็นอยา่งท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ คือทุกคนเสรี มีความเสมอภาคกนั และไม่ข้ึนต่อกนั ไม่มี
ใครสามารถแยง่ชิงทรัพยสิ์นของเขาและท าใหเ้ขาข้ึนต่ออ านาจทางการเมืองของคนอ่ืนไดโ้ดยท่ีเขาไม่
ยนิยอม” (Locke.  2010 : 34)  เขาเสนอวา่รัฐบาลซ่ึงตั้งข้ึนมาตามสัญญาของประชาคมนั้นมีหนา้ท่ีหลกั
คือการปกป้องสิทธิดงักล่าวขา้งตน้น้ี รัฐบาลจึงควรมีอ านาจท่ีจ ากดั (Heywood.  2004 : 268) 
 จะเห็นไดว้า่ในทางปรัชญาการเมืองนั้น แนวคิดของล็อกเป็นเสรีนิยม (Liberalism) อยา่ง
เด่นชดั นอกจากทางดา้นปรัชญาการเมืองแลว้ ล็อกยงัมีผลงานส าคญัทางดา้นญาณวทิยา หนงัสือ
ทางดา้นญาณวทิยาท่ีมีช่ือเสียงโดดเด่นของเขาก็คือ Essay Concerning Human Understanding 
(Walmsley.  2004 : 149) โดยท่ีแนวคิดในทางญาณวทิยาของเขานั้นเป็นแบบประจกัษนิ์ยม 
(Empiricism) ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีเช่ือวา่ความรู้ท่ีแทจ้ริงนั้นตอ้งไดม้าจากประสาทสัมผสัและสามารถ
พสูิจน์ตรวจสอบไดใ้นเชิงประจกัษ ์ตามความเห็นของเขานั้นความคิดหรือมโนภาพต่าง ๆ (Ideas) 
ของคนเรานั้นมีแหล่งท่ีมา 2 อยา่ง คือการรับรู้ดว้ยประสาทสัมผสั (Sensation) และการไตร่ตรอง 
(Reflection) (Walmsley.  2004 : 150) 
 มองเตสกเิออ  (Montesquieu :  ค.ศ. 1689-1755) เป็นนกัปรัชญาฝร่ังเศส ไดศึ้กษากฎหมายใน
ระดบัมหาวทิยาลยั ไดเ้ดินทางท่องเท่ียวทัว่ยโุรปและเคยอาศยัอยูใ่นองักฤษในช่วงสั้นๆ ดว้ย เขาเขียน
หนงัสือไวห้ลายเล่ม แต่ท่ีเป็นท่ีรู้จกัมากท่ีสุดคือหนงัสือเร่ือง The Spirit of The Laws ซ่ึงตีพิมพ์
ออกมาคร้ังแรกใน ค.ศ.1748 (Adams and Dyson.  2007 : 54)  มองเตสกิเออเป็นนกัคิดสมยัใหม่คน
แรกท่ีพยายามท าการส ารวจผลกระทบของภูมิศาสตร์ ส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ ท่ีมีต่อ
สถาบนัทางการเมือง ความคิดของเขาส่งอิทธิพลอยา่งมากต่อกลุ่มบุคคลผูร่้างรัฐธรรมนูญของ
สหรัฐอเมริกา (Adams and Dyson.  2007 : 56) 
 มองเตสกิเออเห็นวา่เอกภพหรือจกัรวาลนั้นเผยแสดงตวัเองออกมาเป็นความปกติสม ่าเสมอ
แบบหน่ึงซ่ึงเราเรียกวา่กฎหมาย กฎหมายในความหมายน้ีจึงเป็นความสัมพนัธ์ท่ีจ  าเป็นท่ีเกิดข้ึนมาจาก
ธรรมชาติท่ีแทจ้ริงของส่ิงต่างๆ กฎหมายเป็นเง่ือนไขท่ีจ าเป็นท่ีท าใหกิ้จกรรมสร้างสรรคเ์กิดข้ึนมาได ้
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของมนุษยซ่ึ์งพอจะท านายไดจึ้งเรียกวา่เป็นกฎหมายธรรมชาติ 
(Natural Laws) กฎหมายธรรมชาติน้ีจะเป็นเคร่ืองช้ีแนะเราวา่เราควรท าอยา่งไร โดยท่ีส่ิงท่ีกฎหมาย
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ธรรมชาติช้ีแนะน้ีก็เป็นส่ิงท่ีเราสามารถคน้พบไดด้ว้ยเหตุผลของมนุษยเ์ราน่ีเอง แต่โดยธรรมชาติแลว้ 
มนุษยน์ั้นโดดเด่ียวและรู้สึกกลวั อีกทั้งเหตุผลของมนุษยก์็พฒันาข้ึนมาถึงเพียงแค่ระดบัเร่ิมตน้ จึง
จ าเป็นตอ้งมีแรงกดดนัหรือแรงกระตุน้มาช่วยพฒันาเหตุผล ความสามารถในการอยูร่่วมสังคมได้
พฒันาข้ึนมาในขณะท่ีมนุษยก์็เร่ิมท่ีจะคน้พบความเพลิดเพลินและผลประโยชน์ของการใชชี้วติ
ร่วมกบัผูอ่ื้น แต่การพฒันาความสามารถในการอยูร่่วมสังคมเองก็เป็นผลท่ีเกิดข้ึนตามมาทนัทีของ
ความขดัแยง้ท่ีรุนแรง เพราะมนุษยเ์ร่ิมท่ีจะใชกิ้เลสหรืออารมณ์ตามธรรมชาติของตนในการเอารัด  
เอาเปรียบซ่ึงกนัและกนั ดงันั้น มุมมองเร่ืองสภาพธรรมชาติของมองเตสกิเออจึงเหมือนกนัฮอ้บส์ 
กล่าวคือสภาพเง่ือนไขดั้งเดิมท่ีไม่มีการก ากบัควบคุมหรือสภาพธรรมชาตินั้นจึงเป็นสภาพของความ
ทุกขย์ากและความน่ากลวั และดว้ยแรงผลกัดนัจากความน่ากลวัน้ีน่ีเองท่ีเหตุผลไดส้อนใหม้นุษยรู้์วา่
จ าเป็นจะตอ้งสร้างและบงัคบัใชก้ฎหมายบา้นเมือง (Positive Laws) ซ่ึงจะท าใหม้นุษยส์ามารถบรรลุ
ถึงสันติภาพและความมัน่คงปลอดภยัได ้รัฐบาลจึงเกิดข้ึนไดด้ว้ยเหตุน้ี (Adams and Dyson.  2007 : 
54) 
 มองเตสกิเออไดจ้  าแนกรูปแบบของการปกครองไว ้3 แบบ คือเผด็จการ (Despotism) 
สาธารณรัฐ (Republic) และราชาธิปไตย (Monarchy) ซ่ึงการปกครองแต่ละแบบนั้นก็เหมาะส าหรับ
แต่ละประเทศ ไม่มีการปกครองแบบใดท่ีใชไ้ดก้บัทุกประเทศ เพราะคนในแต่ละประเทศก็แตกต่าง
กนั อนัเป็นผลมาจากการอยูใ่นสภาพแวดลอ้มสภาพภูมิศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั (Adams and Dyson.  
2007 : 55) 
 มองเตสกิเออไดช่ื้อวา่เป็นนกัทฤษฎีท่ีเสนอใหมี้การแบ่งแยกอ านาจในการปกครอง ซ่ึงต่อมา
มีการตีความและเอาไปใชใ้นรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาท่ีใหมี้การแบ่งแยกอ านาจและตรวจสอบ
ถ่วงดุลซ่ึงกนัและกนัระหวา่งอ านาจ 3 ฝ่าย คือฝ่ายนิติบญัญติั ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ (Kawade.  
2003 : 223)  
 ฌ็อง-ฌาคส์ รุสโซ (Jean-Jacques Rousseau :  ค.ศ. 1712-1776) เป็นนกัปรัชญาคนส าคญั        
ท่ีส่งอิทธิพลทางความคิดอยา่งมากต่อการปฏิวติัฝร่ังเศส (Heywood.  2004 : 242) เขาเกิดท่ีเจนีวา 
สวติเซอร์แลนด ์พ่อของเขาเป็นช่างท านาฬิกาท่ีนบัถือศาสนาคริสตนิ์กายโปรเตสแตสตแ์บบคาลวนิ 
แม่ของเขาเสียชีวติหลงัจากคลอดเขาไดไ้ม่ก่ีวนั พ่อเป็นคนเล้ียงดูเขา บ่มเพาะใหเ้ขาชอบอ่านหนงัสือ 
แต่ก็ไม่สามารถท าใหเ้ขาไดรั้บการศึกษาในระบบหรือการศึกษาอยา่งเป็นทางการได ้ความรู้ท่ีไดม้าจึง
เกิดจากการเรียนรู้ดว้ยตวัเองเป็นส าคญั เม่ืออาย ุ15 ปีเขาหนีออกจากบา้นไปใชชี้วติเร่ร่อน ไดไ้ป
ท างานในอิตาลีและไดไ้ปอยูใ่นปารีส  ซ่ึงท่ีปารีสน้ีน่ีเองท่ีเขาไดรู้้จกัและคบหากบันกัคิดยคุสวา่งหลาย
คนโดยเฉพาะเดนิส ดิเดโรต ์(Denis Diderot :  ค.ศ. 1713-1784) (Adams and Dyson.  2007 : 61) ชีวติ
ของเขาจึงเตม็ไปดว้ยการผจญภยัและความพลิกผนั ซ่ึงในหนงัสืออตัชีวประวติัเร่ือง Confessions ได้
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เปิดเผยเร่ืองราวชีวติโดยกล่าวถึงความผดิพลาดและความอ่อนแอของตวัเองไวม้าก (Heywood.  2004 : 
242) 
 รุสโซมีผลงานเขียนหลายเล่ม ท่ีส าคญัๆ เช่น Discourse on the Science and the Art ตีพิมพ ์
ใน ค.ศ.1750 Discourse on the Origin of Inequality ตีพิมพใ์น ค.ศ.1754 Discourse on Political 
Economy (1754) Emile (1762) และ The Social Contract (1762) (Boucher.  2003 : 237) 
 ในหนงัสือเร่ือง Discourse on the Origin of Inequality รุสโซเสนอวา่สถาบนัทรัพยสิ์น
ส่วนตวัเป็นแหล่งท่ีมาส าคญัของความเส่ือมทางศีลธรรมทั้งหลายทั้งปวง ซ่ึงความคิดเช่นน้ีเป็นการ
โตแ้ยง้ทา้ทายแนวคิดของจอห์น ล็อก ท่ีเนน้คุณค่าความส าคญัของทรัพยสิ์นส่วนตวั (Colier.  2004 : 
204)  
 รุสโซเป็นนกัทฤษฎีสัญญาประชาคมคนส าคญัเช่นเดียวกบัฮอ้บส์และล็อก ในหนงัสือเร่ือง 
The Social Contract เขาไดก้ล่าววาทะเด็ดเอาไวใ้นหนา้ 2 ของบทแรกวา่ “มนุษยเ์กิดมาเสรี แต่ทุกหน
ทุกแห่งเขากลบัตกอยูภ่ายใตพ้นัธนาการ” (Rousseau.  2011 : Website) เน้ือหาในหนงัสือเล่มน้ีคือการ
เสนอประชาธิปไตยแบบกา้วหนา้รูปแบบหน่ึงซ่ึงส่งอิทธิพลทางความคิดต่อแนวคิดหลายแบบ ทั้งท่ี
เป็นเสรีนิยม สังคมนิยม อนาธิปไตย และฟาสซิสต ์เขาตอ้งการท่ีจะสร้างรูปแบบการปกครองท่ี
ประชาชนยอมข้ึนต่อและเช่ือฟังโดยท่ีไม่ตอ้งสูญเสียเสรีภาพของตน เขาเสนอวา่การปกครองจะตอ้ง
ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของเจตจ านงทัว่ไป (General Will) ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นความดีส่วนรวมของพลเมือง 
ไม่ใช่ตั้งอยูบ่นเจตจ านงของพลเมืองแต่ละคนซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะและเห็นแก่ตวั (Heywood.  2004 : 
242) 
 ตามความเห็นของรุสโซนั้น เจตจ านงมีสองแบบคือเจตจ านงเฉพาะและเจตจ านงทัว่ไป 
เจตจ านงท่ีถูกกระตุน้ดว้ยกิเลสตณัหาเป็นเจตจ านงเฉพาะ ส่วนเจตจ านงท่ีถูกกระตุน้ดว้ยเหตุผลเป็น
เจตจ านงทัว่ไป เม่ือเจตจ านงของคนเราถูกครอบง าดว้ยกิเลสตณัหาเราเรียกวา่เจตจ านงเฉพาะ แต่เม่ือ
คนเราใชเ้หตุผล เจตจ านงของเราก็จะเป็นเจตจ านงท่ีแทจ้ริง และเจตจ านงท่ีแทจ้ริงน้ีท่ีเขา้ใจกนัไดใ้น
บริบททางสังคมก็คือเจตจ านงทัว่ไป เจตจ านงทัว่ไปไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผลรวมของเจตจ านงเฉพาะของ
ปัจเจกบุคคล เพราะมนัเป็นผลสะทอ้นความดีส่วนรวมไม่ใช่ผลประโยชน์ของคนเฉพาะกลุ่ม การท า
ตวัใหข้ดัแยง้กบัเจตจ านงทัว่ไปจึงเป็นการขดัแยง้กบัเจตจ านงท่ีแทจ้ริงของเราเอง  ดงันั้นรุสโซจึง
กล่าววา่ใครก็ตามซ่ึงปฏิเสธท่ีจะเช่ือฟังเจตจ านงทัว่ไปจะตอ้งถูกบงัคบัใหท้ าตามเจตจ านงทัว่ไป นัน่
คือเขาจะตอ้งถูกบงัคบัใหมี้เสรีภาพ (Boucher.  2003 : 247) 
 รุสโซมองวา่อ านาจอธิปไตย (Sovereignty) ก็คือการใชเ้จตจ านงทัว่ไปนัน่เอง โดยท่ีอ านาจ
อธิปไตยน้ีก็เป็นส่ิงท่ีไม่สามารถใชแ้ทนกนัไดแ้ละไม่สามารถพรากจากไปได ้ดงัท่ีเขากล่าววา่ “ดงันั้น 
ขา้พเจา้จึงกล่าววา่อ านาจอธิปไตยซ่ึงไม่ใช่อะไรท่ีมากไปกวา่การใชเ้จตจ านงทัว่ไปนั้นใครๆ ก็ไม่
สามารถท่ีจะพรากจากไปได ้และผูป้กครองน้ีซ่ึงเป็นเพียงสภาวะรวมหมู่ ก็สามารถแทนตวัเองได้
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เท่านั้น อ านาจสามารถโอนใหก้นัไดแ้น่แท ้แต่เจตจ านงไม่สามารถโอนใหก้นัได”้ (Rousseau.  2010 : 
111) 
 
สรุปท้ายบท 
 เน้ือหาในบทน้ีเป็นการกล่าวถึงพฒันาการของทฤษฎีการเมืองและสังคมตั้งแต่ยคุฟ้ืนฟู
ศิลปวทิยาการเป็นตน้มา ผา่นยคุปฏิรูปศาสนา ยคุปฏิวติัวทิยาศาสตร์ มาจนถึงยคุสวา่ง โดยช้ีใหเ้ห็น
พฒันาการของแนวคิดส าคญัๆ ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละยคุ ซ่ึงยคุตน้ๆ ส่งผลมาถึงยคุต่อๆ มาแต่ก็มีความ 
คาบเก่ียวทบัซอ้นกนัอยู ่ยคุสมยัดงักล่าวไดมี้นกัคิดนกัปรัชญาน าเสนอแนวคิดต่างๆ ออกมามากมาย 
ซ่ึงแนวคิดเหล่านั้นส่งผลต่อการมีองคค์วามรู้ใหม่ๆ มีมุมมองใหม่ๆ เก่ียวกบัโลก ชีวติ และสังคม 
รวมทั้งการเมืองการปกครอง โดยท่ีองคค์วามรู้ใหม่ๆ และแนวคิดทฤษฎีใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนในยคุสมยั
ดงักล่าวขา้งตน้นั้นไดส่้งผลต่อทฤษฎีสังคมและการเมืองในเวลาต่อมา ซ่ึงจะกล่าวในบทต่อๆ ไป 
 แนวคิดท่ีส าคญัซ่ึงเป็นฐานความคิดของนกัคิดนกัปรัชญาในยคุต่างๆ เหล่าน้ี ท่ีโดดเด่นคือ
แนวคิดมนุษยนิยม (Humanism) แนวคิดดงักล่าวน้ีเนน้ความส าคญัของมนุษยซ่ึ์งเป็นผูท่ี้มีเหตุผลและ
สามารถใชเ้หตุผลในการพฒันาสังคมของตนให้ดีข้ึนได ้แนวคิดมนุษยนิยมเป็นแนวคิดท่ีแตกต่างจาก
แนวคิดกระแสหลกัในยคุกลางของยโุรป ท่ีผูค้นถูกครอบง าทางความคิดจากทางคริสตศ์าสนจกัรให้
เช่ือมัน่ในพระเจา้และเช่ือถือองคค์วามรู้ท่ีคริสตศ์าสนจกัรอา้งวา่มาจากพระเจา้ เม่ือนกัคิดในยคุต่างๆ 
เหล่าน้ีมีความเห็นท่ีต่างออกไปแลว้พยายามเผยแพร่ความเห็นความเช่ือของตนออกไปนั้น แมว้า่จะ
ไดรั้บการต่อตา้นคดัคา้นอยา่งหนกั แต่พวกเขาก็ไดเ้พียรพยายามน าเสนอความคิดของตนออกไป ซ่ึง
ส่งผลท าใหส้ังคมมีเสรีภาพมากยิง่ข้ึน การเมืองมีการกระจายอ านาจออกจากศูนยก์ลางคือคริสต ์ 
ศาสนจกัรโรมนัคาทอลิกมากยิง่ข้ึน ศิลปวทิยาการต่างๆ ก็มีความกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วหลงัจากท่ี     
ซบเซาอยูใ่นยคุกลาง 
 แนวคิดมนุษยนิยมนั้นเป็นแนวคิดท่ีเห็นไดช้ดัในนกัคิดส าคญัๆ ทั้ง 4 ยคุ ไม่วา่จะเป็นอีรัสมสั 
มอร์ และมาคิอาเวลลีในยคุฟ้ืนฟูศิลปวทิยาการ ลูเธอร์และคาลวนิในยคุปฏิรูปศาสนา โคเปอร์นิคสั
และกาลิโอในยคุปฏิวติัวทิยาศาสตร์ รวมทั้งนกัคิดนกัปรัชญาในยคุสวา่งหลายคนซ่ึงมีความเช่ือใน
ความมีเหตุผลของมนุษย ์
 นอกจากแนวคิดมนุษยนิยมแลว้ ยงัมีแนวคิดอ่ืนๆ ท่ีก่อตวัข้ึนมาในยคุสมยัต่างๆ ขา้งตน้น้ี 
เช่นการก่อตวัข้ึนมาของแนวคิดแบบประจกัษนิ์ยมหรือประสบการณ์นิยม (Empiricism) ซ่ึงเป็น   
ญาณวทิยาท่ีเช่ือวา่ความรู้ท่ีถูกตอ้งนั้นจะตอ้งไดม้าจากประสาทสัมผสัและจะตอ้งสามารถพิสูจน์
ทดสอบไดใ้นเชิงประจกัษ ์อยา่งเช่นท่ีเห็นในผลงานของเบคอนและนกัวทิยาศาสตร์หลายคนในยคุ
ปฏิวติัวทิยาศาสตร์ และการก่อตวัข้ึนมาของญาณวทิยาแบบเหตุผลนิยม (Rationalism) ท่ีเช่ือวา่ความรู้
ท่ีถูกตอ้งไดม้าจากการคิดดว้ยหลกัของเหตุผลหรือหลกัตรรกะ อยา่งเช่นท่ีเห็นในงานของเดการ์ต 
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 แนวคิดต่างๆ ขา้งตน้มีอิทธิพลต่อนกัคิดนกัวชิาการในสมยัต่อมา อยา่งเช่นแนวคิดแบบ
ประจกัษนิ์ยมท่ีส่งผลต่อการก่อตวัข้ึนมาของแนวคิดปฏิฐานนิยม (Positivism) ซ่ึงจะกล่าวถึงในบทท่ี 
3 นอกจากน้ีแนวคิดต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนมาน้ีก็มีความสัมพนัธ์กบัแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ท่ีจะกล่าวถึงในบท
อ่ืนๆ ในวชิาน้ี ซ่ึงมีทั้งท่ีเป็นแนวคิดทฤษฎีซ่ึงสอดคลอ้งหรือส่งเสริมแนวคิดทฤษฎีท่ีมีอยูเ่ดิม และ
แนวคิดทฤษฎีท่ีคดัคา้นหรือโตแ้ยง้ทฤษฎีท่ีมีอยูเ่ดิม 
  
 
ค าถามท้ายบท 

1. การฟ้ืนฟูศิลปวทิยาการคืออะไร เก่ียวขอ้งกบัองคค์วามรู้ในยคุกรีกโบราณอยา่งไร และมี
ความสัมพนัธ์กบัการปฏิรูปศาสนาและการปฏิวติัวทิยาศาสตร์อยา่งไร? 

2. แนวคิดมนุษยนิยมในยคุฟ้ืนฟูศิลปวทิยาการ ยคุปฏิรูปศาสนา และยคุปฏิวติัวทิยาศาสตร์
มีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัและแตกต่างกนัอยา่งไร? 

3. แนวคิดประจกัษนิ์ยมและแนวคิดเหตุผลนิยมมีความแตกต่างกนัอยา่งไร? โปรดอธิบาย
โดยกล่าวถึงผลงานของนกัคิดในส านกัคิดทั้งสองน้ีอยา่งละเอียด 

4. นิสิตเห็นวา่แนวคิดทางการเมืองเร่ืองใดท่ีส าคญัท่ีสุดในการน ามาอธิบาย/ท าความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการปกครองแบบประชาธิปไตยในปัจจุบนั เพราะเหตุใด? 

 



บทที ่3 
การเกดิขึน้ของสังคมวิทยา : ทฤษฎสัีงคมของนักสังคมวทิยาคลาสสิก 

 
หัวข้อ 

3.1 ออกุสต ์ค็องต ์  
3.2 คาร์ล มากซ์  
3.3 เอมิล เดอร์ไคม ์ 
3.4 แมก็ซ์ เวเบอร์ 

 
แนวคิด 

1. ออกุสต ์ค็องตเ์ป็นผูท่ี้น าเอาค าวา่สังคมวทิยามาใชเ้ป็นคนแรก และเป็นผูท่ี้พยายาม
วางรากฐานวชิาสังคมวทิยาเอาไว ้โดยเสนอวธีิการแสวงหาความรู้แบบปฏิฐานนิยมท่ี
เนน้ความเป็นวทิยาศาสตร์ของสังคมวทิยา  

2. คาร์ล มากซ์ เสนอทฤษฎีท่ีวพิากษว์จิารณ์ระบบทุนนิยม เขาเสนอวา่ในระบบทุนนิยม ชน
ชั้นกระฎุมพีเอารัดเอาเปรียบชนชั้นกรรมาชีพ ส่งผลใหใ้นท่ีสุดชนชั้นกรรมาชีพจะโค่น
ลม้ระบบทุนนิยมลงและสร้างสังคมใหม่ท่ีมีความเสมอภาคท่ีเรียกวา่คอมมิวนิสต ์

3. เอมิล เดอร์ไคม ์เสนอแนวคิดเร่ืองขอ้เทจ็จริงทางสังคม และเสนอวา่เราจะตอ้งศึกษา
สังคมในฐานะท่ีเป็นส่ิงของเหมือนกบัท่ีเราศึกษาธรรมชาติ เขาเสนอแนวคิดส าคญัไว้
หลายอยา่งรวมทั้งเสนอวา่ศาสนาเป็นส่ิงท่ีสังคมสร้างข้ึน 

4. แมก็ซ์ เวเบอร์ เสนอวา่โลกตะวนัตกไดพ้ฒันาเขา้สู่ยคุสมยัใหม่เพราะโลกตะวนัตกมีการ
น าเอาความมีเหตุผลแบบใหม่คือความมีเหตุผลเชิงรูปแบบและอ านาจแบบใหม่คืออ านาจ
เชิงกฎหมาย-เหตุผลมาใช ้เขากล่าววา่ในยคุของเขานั้นความมีเหตุผลแบบใหม่และ
อ านาจแบบใหม่เป็นลกัษณะเฉพาะท่ีมีอยูใ่นโลกตะวนัตกเท่านั้น 

 
วตัถุประสงค์ 

1. นิสิตสามารถบอกความเป็นมาของสังคมวทิยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัวธีิการศึกษาแบบปฏิฐาน
นิยมพร้อมทั้งระบุขั้นตอนทั้ง 3 ขั้นของกฎการเปล่ียนแปลงตามแนวคิดของออกุสต ์      
คอ็งตไ์ด ้

2. นิสิตสามารถระบุผลเสียของระบบทุนนิยมตามแนวคิดของมากซ์ พร้อมทั้งวจิารณ์
แนวคิดของมากซ์ท่ีมีต่อระบบทุนนิยมได ้
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3. นิสิตสามารถระบุความหมายของขอ้เทจ็จริงทางสังคมตามแนวคิดของเวเบอร์ สามารถ
อธิบายและยกตวัอยา่งความแตกต่างระหวา่งขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นวตัถุกบัขอ้เท็จจริงท่ีไม่ใช่
วตัถุได ้พร้อมทั้งบอกความหมายของแนวคิดเก่ียวกบัศาสนา การแบ่งงานกนัท า ความ
เป็นปึกแผน่ทางสังคม มโนธรรมร่วม กฎหมาย การฆ่าตวัตาย และสภาพท่ีไร้บรรทดัฐาน
ได ้

4. นิสิตสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมกบัการกระท าทางสังคมได ้
อธิบายแนวคิดเร่ืองความมีเหตุผล อ านาจ และระบบราชการในฐานะท่ีเป็นแบบในอุดม
คติ ตามแนวคิดของเวเบอร์ พร้อมทั้งวิเคราะห์สังคมสมยัใหม่ดว้ยแนวคิดเหล่าน้ีได ้

  
 ดงัท่ีไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ี 1 แลว้วา่ทฤษฎีสังคมท่ีสามารถแยกออกมาไดจ้ากทฤษฎีการเมืองนั้น
เกิดข้ึนในคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 บทท่ี 2 ก็ไดก้ล่าวถึงแนวคิดของนกัคิดนกัปรัชญาในยคุสวา่ง แนวคิด
บางอยา่งของนกัปรัชญายคุสวา่งน้ีน่ีเองท่ีเป็นทฤษฎีสังคม อยา่งเช่นเดอร์ไคมม์องวา่รุสโซและ      
มองเตสกิเออเป็นผูก่้อตั้งสังคมวทิยา โดยพิจารณาจากงานของรุสโซเร่ือง Social Contract ท่ีน าเสนอ
แนวคิดเร่ืองเจตน์จ านงทัว่ไปในฐานะท่ีเป็นฐานทางสัญลกัษณ์ของความเป็นตวัตนทางสังคมซ่ึงเขา
เอาไปเช่ือมโยงเขา้กบัความส าคญัของการเป็นพลเมือง หรืองานเร่ือง  Discourse on the Origin of 
Inequality ท่ีเขาเสนอวา่ความไม่เสมอภาคนั้นเป็นผลผลิตของสังคม ไม่ไดเ้กิดจากธรรมชาติ และงาน
ของมองเตสกิเออเร่ือง The Spirit of the Laws ซ่ึงเขาไดพ้ฒันาแนวทางสังคมวทิยาเก่ียวกบัสังคม
ข้ึนมา เขาช้ีใหเ้ห็นวา่การควบคุมทางสังคมนั้นปฏิบติัการผา่นส่ิงท่ีเขาเรียกวา่บรรทดัฐานทางสังคมซ่ึง
เป็นไปตามเง่ือนไขของปัจจยัทางภูมิศาสตร์อยา่งไร (Delanty.  2009 : 20) ในหนงัสือเล่มน้ีน่ีเอง มอง
เตสกิเออไดป้ระกาศวา่เราจะตอ้งพิจารณาสังคมวา่เป็น “ส่ิงของ” อยา่งหน่ึง ซ่ึงเม่ือพิจารณาเช่นน้ีก็จะ
ท าใหเ้ราสามารถคน้พบคุณสมบติัพื้นฐานและพลวตัของสังคมไดด้ว้ยการสังเกตและการวเิคราะห์
อยา่งเป็นระบบ (Turner.  2003 : 30) อยา่งไรก็ตามทฤษฎีสังคมมีความชดัเจนยิง่ข้ึนในยุคของออกุสต ์
คอ็งต ์ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ในบทน้ีจึงจะกล่าวถึงแนวคิดของค็องตแ์ละนกัสังคมวทิยาคนส าคญั
อ่ืนๆ จ านวนหน่ึงซ่ึงนกัสังคมวทิยาในปัจจุบนัมองวา่เป็นบิดาผูก่้อตั้งสังคมวทิยา โดยจะกล่าวใน
รายละเอียดเพียง 4 คนเท่านั้น คือคอ็งต ์มากซ์ เดอร์ไคม ์และเวเบอร์ 
 

3.1 ออกุสต์ ค็องต์    
 3.1.1 ประวตัิ 
ออกุสต ์ค็องต ์(August Comte : ค.ศ. 1798-1857) เกิดท่ีเมืองมงแปลีเย ประเทศฝร่ังเศส  

เน่ืองจากเรียนเก่งทางดา้นคณิตศาสตร์จึงไดเ้ขา้เรียนในวิทยาลยัโปลีเทคนิกแห่งฝร่ังเศส ในช่วงวยัรุ่น 
เขาปฏิเสธท่ีจะจงรักภกัดีต่อสถาบนักษตัริยแ์ละคริสตศ์าสนจกัรโรมนัคาทอลิก (Pickering.  2007 : 
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21) และเน่ืองจากการท่ีเขามีหวัคิดเป็นกบฏเช่นน้ีน่ีเอง ท าใหเ้ขาและเพื่อนร่วมชั้นเรียนของเขาทั้งหมด
ถูกไล่ออกจากวทิยาลยั เขาไดไ้ปเป็นเลขานุการของแซงต-์ซีมอง ซ่ึงเป็นนกัปรัชญาท่ีมีอายมุากกวา่เขา
ถึง 40 ปี พวกเขาท างานดว้ยกนังานหลายปี ซ่ึงท าใหค้อ็งตไ์ดรั้บอิทธิพลทางความคิดมาจากแซงต-์ซี
มองมาก (Ritzer and Goodman.  2004 : 14) 
 ผลงานส าคญัของค็องตคื์อ Cours de Philosophie Positive ซ่ึงมีถึง 6 เล่ม ตีพิมพอ์อกมา
ในช่วง ค.ศ. 1830–1842 ซ่ึงต่อมามีการยอ่และแปลออกมาในช่ือ Positive Philosophy of Auguste 
Comte นอกจากน้ีเขายงัมีผลงานเขียนอ่ืนๆ เช่น A Discourse on the Positive Spirit  ตีพิมพค์ร้ังแรกใน 
ค.ศ. 1844 System of Positive Polity ตีพิมพใ์นช่วง ค.ศ. 1851-1854 และ Catechism of Positive 
Philosophy ตีพิมพค์ร้ังแรกใน ค.ศ. 1952 (Ritzer and Goodman.  2004 : 14; Pickering.  2007 : 21-26)  
 คอ็งตไ์ดรั้บอิทธิพลทางความคิดจากนกัคิดหลายคน นอกจากแซงต-์ซีมองแลว้ ก็มีแมรี 
โวลสโตนคราฟต ์(Mary Wollstonecraft)  เดวดิ ฮูม (David Hume)  มองเตสกิเออ (Montesquieu)  
คองโดเซต ์(Condorcet) โจฮนัน์ แฮร์เดอร์ (Johann Herder)  อิมมานูเอล คานต ์(Immanuel Kant) และ 
โจเซฟ เดอ เมสแตร์ (Joseph de Maistre) (Pickering.  2007 : 21) 

คอ็งตไ์ดช่ื้อวา่เป็นผูก่้อตั้งวชิาสังคมวทิยา (Derlanty.  2009 : 23; Haralambos and Holborn.   
2004 : xxi; Pickering.  2007 :  21) ส่วนหน่ึงเป็นเพราะเขาเป็นคนคิดคน้ค าวา่ “Sociology” (สังคม
วทิยา) ข้ึนมา (Giddens.  2009 : 12; Haralambos and Holborn.  2004 : 866; Ritzer and Goodman.  
2004 : 14) คร้ังแรกเขาใชค้  าวา่ “ฟิสิกส์ทางสังคม” (Social Physics) แต่คู่แข่งทางวชิาการของเขาก็ใช้
ค  าน้ีเหมือนกนั เขาเลยเล่ียงไปใชค้  าวา่ “สังคมวทิยา” เพื่อบ่งถึงวชิาท่ีเขาตอ้งการจะก่อตั้งข้ึน 
(Giddens.  2009 : 12)  ค  าวา่ “สังคมวทิยา” เป็นค าท่ีเขาคิดคน้ข้ึนใน ค.ศ. 1839 โดยให้หมายถึง
วชิาการท่ีเป็นวทิยาศาสตร์ท่ีศึกษาสังคม นอกจากน้ีเขายงัก่อตั้งปรัชญาส านกัใหม่ข้ึนมาดว้ยนัน่คือ
ปรัชญาปฏิฐานนิยม (Positivism) ซ่ึงเนน้ความส าคญัของความรู้ท่ีไดม้าจากการสังเกต เขาหวงัถึงขั้น  
ท่ีจะใหป้รัชญาปฏิฐานนิยมน้ีเป็นศาสนาของฆราวาสศาสนาใหม่ คือตอ้งการให้เป็นศาสนาของ
มนุษยชาติ (Pickering.  2007 : 21) 

3.1.2 แนวคิดส าคัญ 
แนวคิดท่ีส าคญัของค็องตท่ี์ควรกล่าวถึงในท่ีน้ีก็คือแนวคิดเก่ียวกบัวชิาสังคมวทิยาท่ีเขาก่อตั้ง 

ข้ึนมา แนวคิดกฎการเปล่ียนแปลง 3 ขั้นตอน  และแนวคิดปฏิฐานนิยมซ่ึงเป็นญาณวทิยาของเขา ซ่ึง
แนวคิดเหล่าน้ีมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั 
 แนวคิดเกีย่วกบัสังคมวิทยา ความคิดของค็องตส์ะทอ้นใหเ้ห็นเหตุการณ์วุน่วายท่ีเกิดข้ึนในยคุ
สมยัของเขา กล่าวคือการปฏิวติัฝร่ังเศสซ่ึงเกิดข้ึนใน ค.ศ. 1789 นั้นไดก่้อให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน
สังคมฝร่ังเศสอยา่งมาก ขณะเดียวกนัการปฏิวติัอุตสาหกรรมท่ีแพร่กระจายออกไปก็ไดเ้ปล่ียนวถีิชีวติ
ตามแบบดั้งเดิมของประชาชนอยา่งมากเช่นเดียวกนั ค็องตจึ์งพยายามท่ีจะสร้างวทิยาศาสตร์ทางดา้น
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สังคมท่ีน ามาใชอ้ธิบายกฎของโลกทางสังคมใหเ้หมือนกบัท่ีวทิยาศาสตร์ธรรมชาติสามารถอธิบาย
การท างานของโลกทางกายภาพ แมว้า่เขาจะตระหนกัดีวา่สาขาวชิาทางดา้นวทิยาศาสตร์แต่ละสาขา
นั้นต่างก็มีองคค์วามรู้เป็นของตวัเอง แต่เขาก็เช่ือวา่การศึกษาเรียนรู้วทิยาศาสตร์ทางดา้นสังคมนั้นก็
สามารถท าไดด้ว้ยการใชห้ลกัตรรกะและวธีิการท่ีเป็นวทิยาศาสตร์เหมือนกนั การคน้พบกฎเกณฑ์
ต่างๆ ในโลกธรรมชาติท าให้เราสามารถควบคุมและท านายเหตุการณ์ต่างๆ รอบตวัเราไดฉ้นัใด การ
คน้พบกฎเกณฑต่์างๆ ท่ีก ากบัควบคุมสังคมของมนุษยก์็จะท าใหเ้ราก าหนดชะตากรรมของเราเองและ
พฒันาความเป็นอยูข่องเราใหดี้ข้ึนไดฉ้นันั้น ค็องตจึ์งไดเ้สนอวา่สังคมนั้นเป็นไปตามกฎเกณฑท่ี์
แน่นอนไม่แปรผนัเหมือนกบัท่ีธรรมชาตินั้นก็เป็นไปตามกฎเกณฑข์องธรรมชาติ (Giddens.  2009 : 
19) คอ็งตไ์ดแ้สดงใหเ้ห็นความเช่ือมัน่ของเขาในวชิาสังคมวทิยาท่ีเขาก่อตั้งข้ึนมา ความตอนหน่ึงวา่ 
“ภารกิจท่ีแทจ้ริงของเราก็คือการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มของปรากฏการณ์ต่างๆ อยา่งแม่นย  า และท า
การเช่ือมโยงสภาพแวดลอ้มของปรากฏการณ์เหล่านั้นดว้ยความสัมพนัธ์ตามธรรมชาติของการสืบต่อ
และความคลา้ยคลึงกนั ตวัอยา่งท่ีดีท่ีสุดของการท าเช่นน้ีมีอยูใ่นกรณีของทฤษฎีเร่ืองแรงดึงดูดโนม้
ถ่วง” (Comte.  2000 : 31) 
 คอ็งตก์ล่าววา่สังคมวทิยานั้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนท่ีเป็นสถิตภาพของสังคม (Social 
Statics) และส่วนท่ีเป็นพลวตัของสังคม (Social Dynamics) โดยท่ีส่วนท่ีเป็นสถิตภาพของสังคมจะท า
หนา้ท่ีอบรมบ่มเพาะความรู้สึกถึงความเป็นเอกภาพกบัสมาชิกคนอ่ืนๆ ของสังคม และส่วนท่ีเป็น
พลวตัของสังคมก็จะท าหนา้ท่ีอบรมบ่มเพาะความรู้สึกถึงความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงเขา้กบัคนรุ่นก่อน
และคนรุ่นหลงั ส่วนท่ีเป็นสถิตภาพของสังคมซ่ึงเนน้ท่ีการจดัองคก์รทางสังคมจะเป็นการศึกษาฐาน
ของระเบียบสังคม ศึกษาครอบครัวและคุณค่าทางศีลธรรมต่างๆ และส่วนท่ีเป็นพลวตัของสังคมซ่ึง
เนน้ท่ีพฒันาการและความกา้วหนา้ของสังคมก็จะเป็นการศึกษาประวติัศาสตร์อยา่งเป็นวทิยาศาสตร์ 
ซ่ึงคอ็งตไ์ดช้ี้ใหเ้ห็นวา่มีกฎของสังคมวทิยาหรือกฎแห่งพลวตัของสังคมด ารงอยู ่นัน่คือกฎการ
เปล่ียนแปลง 3 ขั้นตอนนัน่เอง (Pickering.  2007 : 22) 

 แนวคิดกฎการเปลีย่นแปลง 3 ขั้นตอน ตามความเห็นของค็องต ์สังคมวทิยาจึงเป็น
วทิยาศาสตร์ดงัท่ีกล่าวแลว้ วิทยาศาสตร์นั้นเป็นความรู้ในขั้นท่ีมีพฒันาการสูงสุดของสังคมมนุษยท่ี์
เขาเรียกวา่ขั้นวทิยาศาสตร์หรือขั้นปฏิฐาน เขาเสนอเร่ืองของกฎการเปล่ียนแปลง 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้น
เทววทิยา (Theological Stage) 2) ขั้นอภิปรัชญา (Metaphysical Stage) 3) ขั้นวทิยาศาสตร์ (Scientific 
Stage) หรือขั้นปฏิฐาน (Positive Stage) (Comte.  2000 : 27; Giddens.  2009 : 13; Haralambos and 
Holborn.  2004 : 436, 868; 22-23; Pickering.  2007 : 22-23) ความเพียรพยายามของมนุษยใ์นการท า
ความเขา้ใจโลก หรือความรู้ทุกสาขาในโลกและโครงสร้างทางสังคมและการเมืองทุกโครงสร้างลว้น
ผา่นขั้นตอนทั้งสามน้ีมาตามล าดบั 



 39 

 ในขั้นเทววทิยา มนุษยไ์ดพ้ยายามท่ีจะท าความเขา้ใจโลกรอบตวัมนุษยเ์องดว้ยการสืบเสาะ
แสวงหาสาเหตุของการเกิดปรากฎการณ์ต่างๆ ท่ีตนมองวา่เป็นผลมาจากการกระท าของพระเจา้หรือ
เหล่าเทพเจา้ ซ่ึงขั้นน้ีประกอบไปดว้ย 3 ขั้นตอนยอ่ยคือ ขั้นท่ีเช่ืออ านาจเหนือธรรมชาติ (Fetishism) 
ขั้นพหุเทวนิยม (Polytheism) และขั้นเอกเทวนิยม (Monotheism) (Pickering.  2007 : 23) ในขั้นตอน
ยอ่ยขั้นสุดทา้ยนั้นมนุษยก์็เช่ือวา่ปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนมานั้นเป็นผลมาจากเจตน์จ านงของพระ
เจา้ (God) (Giddens.  2009 : 13) 
 ในขั้นอภิปรัชญา มนุษยจ์ะเลิกเช่ือในพระเจา้ แต่หนัมาเช่ือในส่ิงท่ีเป็นนามธรรมอยา่งเช่น
ธรรมชาติ (Nature) หรือเหตุผล (Reason) โดยธรรมชาติและเหตุผลจะเขา้มาแทนท่ีพระเจา้ (Pickering.  
2007 : 23)  ขั้นน้ีเกิดข้ึนในยคุฟ้ืนฟูศิลปวทิยาการ ในขั้นน้ีมนุษยเ์ช่ือวา่ความเป็นไปต่างๆ ในสังคมนั้น
เกิดจากธรรมชาติไม่ใช่ส่ิงเหนือธรรมชาติ (Giddens.  2009 : 13) 
 ในขั้นวทิยาศาสตร์หรือขั้นปฏิฐาน มนุษยจ์ะเลิกสนใจในประเด็นท่ีวา่อะไรเป็นปฐมเหตุหรือ
มูลการณ์ (First Cause) ของปรากฏการณ์ต่างๆ คือไม่สนใจคน้หาวา่เพราะเหตุใดปรากฏการณ์นั้นๆ 
จึงเกิดข้ึน แต่จะหนัมาสนใจวา่ปรากฏการณ์นั้นๆ เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร เรียกวา่มนุษยไ์ม่สนใจประเด็น
ค าถาม “เพราะเหตุใด” (Why) แลว้  แต่สนใจประเด็นค าถาม “อยา่งไร” (How) แทน ในขั้นน้ีกฎทาง
วทิยาศาสตร์จะเขา้มาเป็นค าอธิบายแทนเทพเจา้หรือพระเจา้และอภิปรัชญา (Pickering.  2007 : 23) ยคุ
น้ีเร่ิมตน้ข้ึนมาดว้ยการคน้พบและความส าเร็จต่างๆ ของบุคคลส าคญัอยา่งเช่นคอร์เปอร์นิคสั กาลิเลโอ 
และนิวตนั ซ่ึงสนบัสนุนส่งเสริมใหเ้กิดการประยกุตใ์ชว้ิธีการทางวทิยาศาสตร์กบัโลกทางสังคม ใน
ยคุน้ีวทิยาศาสตร์แขนงต่างๆ ก็ไดรั้บการพฒันาข้ึนมาตามล าดบั โดยมีสังคมวทิยาเป็นวิทยาศาสตร์
ล าดบัท่ีหกหรือล าดบัสุดทา้ยท่ีเขากล่าวถึงไดรั้บการพฒันาข้ึนมา แต่สังคมวทิยาน้ีก็เป็นศาสตร์ท่ี
ส าคญัท่ีสุดและมีความสลบัซบัซอ้นมากท่ีสุดในบรรดาวทิยาศาสตร์ทั้งปวง (Giddens.  2009 : 13)  
 แนวคิดปฏิฐานนิยม ในหนงัสือเร่ือง Cours de Philosophie Positive  คอ็งตไ์ดน้ าเสนอ
แนวคิดปฏิฐานนิยมซ่ึงเป็นการสังเคราะห์ความรู้ทั้งหมดท่ีตั้งอยูบ่นวธีิการท่ีเป็นวทิยาศาสตร์หรือ
วธีิการเชิงปฏิฐาน เขาเสนอวา่ความรู้ท่ีเป็นวทิยาศาสตร์นั้นจะตอ้งเป็นความรู้ท่ีไดม้าจากการสังเกต
ปรากฏการณ์ท่ีเป็นรูปธรรม เขาเห็นวา่วธีิการแสวงหาความรู้แบบประจกัษนิ์ยม (Empiricism) นั้นก็ยงั
มีขอ้จ ากดัอยู ่เพราะเพียงแค่การสะสมขอ้มูลขอ้เทจ็จริงต่างๆ เท่านั้นไม่สามารถท าใหเ้ราเขา้ใจความ
เป็นจริงไดอ้ยา่งสมบูรณ์ได ้นอกจากน้ี เราก็ไม่สามารถรับรู้ขอ้มูลขอ้เทจ็จริงต่างๆ ไดห้ากปราศจาก
ทฤษฎีซ่ึงมีมาก่อนประสบการณ์เป็นเคร่ืองน าทาง ทฤษฎีต่างๆ เองก็จ  าเป็นตอ้งไดรั้บการพิสูจน์ดว้ย
วธีิการทั้งแบบอุปนยั (Induction) และแบบนิรนยั (Deduction) ซ่ึงทั้งสองแบบต่างก็ส าคญัต่อการ
แสวงหาความรู้ทางวทิยาศาสตร์ดว้ยกนัทั้งคู่ ดงันั้นวธีิการแสวงหาความรู้แบบเหตุผลนิยม 
(Rationalism) จึงตอ้งเป็นส่วนเสริมของวธีิการแสวงหาความรู้แบบประจกัษนิ์ยมดว้ย เน่ืองจาก
วทิยาศาสตร์ต่างๆ นั้น ไม่สามารถท่ีจะลดลงมาเป็นเร่ืองของการทดลองลว้นๆ ได ้การใชค้วามคิดเชิง
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นามธรรมและการใชจิ้นตนาการจึงเป็นส่ิงจ าเป็นในการสร้างกฎเกณฑท์างวทิยาศาสตร์ข้ึนมาจากการ
สังเกต กฎเกณฑท์างวทิยาศาสตร์เหล่าน้ีมีสาระส าคญัอยูท่ี่ความสามารถในการท านายได ้(Pickering.  
2007 : 23) 

คอ็งตไ์ดจ้  าแนกสาขาวชิาท่ีเป็นวทิยาศาสตร์ไว ้6 สาขา ปฏิฐานนิยมนั้นครอบคลุม
วทิยาศาสตร์ทั้ง 6 สาขาน้ี โดยท่ีวทิยาศาสตร์สาขาเหล่าน้ีนั้นมีพฒันาการข้ึนมาตามล าดบั เร่ิมจาก
คณิตศาสตร์ ตามมาดว้ยดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววทิยา โดยมีสังคมวทิยาเป็นวทิยาศาสตร์สาขา
สุดทา้ย ซ่ึงในช่วงท่ีคอ็งตมี์ชีวติอยูน่ั้นคอ็งตเ์ห็นวา่สังคมวิทยาเพิ่งจะเขา้สู่ขั้นปฏิฐานและถือวา่เป็น
หลกัหมายส าคญัของระบบปฏิฐานนิยม เม่ือการศึกษาสังคมซ่ึงครอบคลุมถึงการเมืองดว้ยไดก้ลายเป็น
การศึกษาท่ีเป็นวทิยาศาสตร์ ทฤษฎีสังคมก็จะเป็นทฤษฎีท่ีมีพลงัเหมือนกบัทฤษฎีในทางวทิยาศาสตร์
ธรรมชาติ    และหลกัการท่ีมีเหตุผลของทฤษฎีสังคมก็สามารถน ามาใชส้ร้างสรรคโ์ลกใหดี้ข้ึนได ้
(Pickering.  2007 : 23) 

คอ็งตเ์ป็นนกัสังคมวทิยาในประเทศฝร่ังเศส ในยคุร่วมสมยักบัคอ็งตน์ั้น ในประเทศเยอรมนีก็
มีนกัสังคมวทิยาท่ีเรียกไดว้า่เป็นหน่ึงในบิดาผูก่้อตั้งสังคมวทิยาข้ึนมาเหมือนกนั นัน่คือคาร์ล มากซ์ 

 
3.2 คาร์ล มากซ์  

3.2.1 ประวตัิ 
คาร์ล มากซ์ (Karl Marx : ค.ศ. 1818-1883) เกิดในปรัสเซีย พอ่ของเขาเป็นนกักฎหมายซ่ึงได ้

เปล่ียนมานบัถือศาสนาคริสตนิ์กายลูเธอร์ตั้งแต่ตอนท่ีมากซ์ยงัเด็ก เขาไดรั้บการศึกษาทางดา้น
กฎหมายและปรัชญา (Blackburn.  2007 : 98; Ritzer and Goodman.  2004 : 22) จนสามารถเรียนจบ
ระดบัปริญญาเอกทางดา้นปรัชญาจากมหาวทิยาลยัเบอร์ลินซ่ึงเป็นมหาวทิยาลยัท่ีมีอาจารยจ์  านวนมาก
ไดรั้บอิทธิพลทางความคิดมาจากเฮเกล (Hegel)  มากซ์ก็ไดรั้บอิทธิพลทางความคิดมาจากเฮเกลดว้ย 
(Ritzer and Goodman.  2004 : 22) เขาไดท้  าวทิยานิพนธ์เก่ียวกบันกัปรัชญากรีกโบราณท่ีช่ือ             
เฮราคลิตุส (Heraclitus) (Blackburn.  2007 : 99)  เม่ือเขาเรียนจบเขาไดเ้ป็นนกัเขียนท่ีเขียนงานลงใน
หนงัสือพิมพซ่ึ์งภายในเวลาเพียงแค่ 10 เดือนเขาก็ไดเ้ป็นหวัหนา้กองบรรณาธิการ แต่ต่อมาไม่นาน
หนงัสือพิมพฉ์บบันั้นก็ถูกปิดตวัลงเน่ืองจากมีจุดยนืทางการเมืองท่ีแตกต่างจากรัฐบาล มากซ์แต่งงาน
ใน ค.ศ. 1843 และหลงัจากนั้นไม่นานเขาก็จ  าตอ้งจากเยอรมนีไปยงัปารีสซ่ึงมีบรรยากาศท่ีเสรี
มากกวา่ เขาคร ่ าเคร่งกบัการอ่านงานของเฮเกลและสานุศิษยข์องเฮเกล นอกจากน้ีเขายงัไดเ้รียนรู้ 
 แนวคิดใหม่ๆ คือแนวคิดสังคมนิยมของฝร่ังเศสและเศรษฐศาสตร์การเมืองขององักฤษ (Ritzer and 
Goodman.  2004 : 22) ส าหรับนกัสังคมนิยมฝร่ังเศสนั้น ผูท่ี้มีอิทธิพลทางความคิดต่อเขามากท่ีสุดคือ
ชาร์ลส์ ฟูริเอ (Charles Fourier) และปิแอร์-โจเซฟ ปรูดง (Pierre-Joseph Proudhon) ส่วนนกั
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เศรษฐศาสตร์การเมืองนั้น ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อเขามากท่ีสุดก็คืออดมั สมิธ (Adam Smith) และเดวดิ         
ริคาร์โด (David Ricardo) (Blackburn.  2007 : 100)   
 บุคคลส าคญัต่อชีวิตของมากซ์อยา่งมากอีกคนหน่ึงก็คือฟรีดริช เองเกลส์ (Friedrich Engels) 
ซ่ึงเป็นทั้งเพื่อน ผูอุ้ปถมัภ ์และผูร่้วมงานของมากซ์จนตลอดชีวติ ทั้งสองร่วมกนัเขียนงานออกมาเป็น
จ านวนมาก และเม่ือมากซ์เสียชีวติไปแลว้ เองเกลส์ก็ไดเ้ขียนงานท่ีเคยเขียนร่วมกนัซ่ึงยงัไม่เสร็จ
ต่อไปและเป็นผูป้ระชาสัมพนัธ์เผยแพร่แนวคิดทฤษฎีของมากซ์อยา่งแขง็ขนั มากซ์ยงัไดเ้ขา้ร่วมกบั
สันนิบาตคอมมิวนิสตแ์ละถูกขอร้องใหเ้ขียนเอกสารท่ีประกาศจุดมุ่งหมายและความเช่ือของสันติบาต 
ท าใหม้ากซ์และเองเกลส์ไดร่้วมกนัเขียน Communist Manifesto หรือค าประกาศคอมมิวนิสตอ์อกมา
ใน ค.ศ. 1948 (Ritzer and Goodman.  2004 : 22) ซ่ึงมีขอ้ความโด่งดงัอนัเป็นสัญลกัษณ์บ่งบอกถึง
แนวคิดหลกัของเขาท่ีวา่ “ประวติัศาสตร์ของสังคมท่ีด ารงอยูม่าถึงบดัน้ีทั้งหมดคือประวติัศาสตร์ของ
การต่อสู้ทางชนชั้น” (Marx and Engels.  2010 : 40)  
 นอกจากค าประกาศคอมมิวนิสตท่ี์มากซ์เขียนร่วมกบัเองเกลส์แลว้ หนงัสือส าคญัๆ ของ
มากซ์ก็ยงัมีอีกหลายเล่ม เช่น Critique of Hegel’s Philosophy of Right ตีพิมพค์ร้ังแรกใน ค.ศ. 1843 
Economic and Philosophical Manuscripts ตีพิมพค์ร้ังแรกใน ค.ศ. 1844 The German Ideology  
ตีพิมพค์ร้ังแรกใน ค.ศ. 1846 The Poverty of Philosophy ตีพิมพค์ร้ังแรกใน ค.ศ. 1847  
The Class Struggles in France ตีพิมพค์ร้ังแรกใน ค.ศ. 1850 Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte 
ตีพิมพค์ร้ังแรกใน ค.ศ. 1852 Grundrisse ตีพิมพค์ร้ังแรกใน ค.ศ. 1858 A Contribution to the Critique 
of Political Economy ตีพิมพค์ร้ังแรกใน ค.ศ. 1859 Theories of Surplus Value ตีพิมพค์ร้ังแรกในช่วง 
ค.ศ. 1862–18633. และ Capital  ซ่ึงมี 3 เล่ม ตีพิมพค์ร้ังแรกในช่วง ค.ศ.  1864–1878 (Blackburn.  
2007 : 109) 

อิทธิพลของมากซ์ท่ีมีต่อคนรุ่นหลงันั้นมีอยูสู่งมาก ปีเตอร์ ซิงเกอร์  (Peter Singer) นกั 
ปรัชญาช่ือดงัในปัจจุบนัถึงกบัเคยกล่าวไวว้า่ผลกระทบท่ีเกิดจากมากซ์นั้นสามารถเทียบไดก้บั
ผลกระทบท่ีเกิดจากศาสดาส าคญัอยา่งเช่นพระเยซูและท่านมุฮมัหมดัเลยทีเดียว เพราะส่วนมากของ
ช่วงคร่ึงหลงัของคริสตศ์ตวรรษท่ี 20  ประชาชนเกือบ 4 ใน 10 ของโลกอยูภ่ายใตก้ารปกครองท่ีเป็น
แบบมาร์กซิสต ์(Singer.  2000 : 1) ฌอ็ง ปอล ซาร์ตส์ (Jean-Paul Sartre) นกัปรัชญาช่ือดงัอีกคนหน่ึง
ก็เคยกล่าวถึงอิทธิพลของความคิดของมากซ์ไวต้อนหน่ึงวา่ “เราไม่สามารถกา้วพน้ไปจากลทัธิมากซ์ 
เพราะวา่เรายงัไม่ไดก้า้วพน้ไปจากสภาพแวดลอ้มท่ีก่อให้เกิดลทัธิมากซ์เลย” (Bandyopadhayay.  
2004 : 158; citing Sartre) ขณะท่ีโรเบิร์ต เจ. อนัโตนิโอ (Robert J. Antonio) ศาสตราจารยท์างดา้น
สังคมวทิยาแห่งมหาวทิยาลยัแคนซสั สหรัฐอเมริกา ก็กล่าววา่ “บางทีไม่มีนกัทฤษฎีสังคมคนใดท่ี
ก่อใหเ้กิดความรู้สึกเขม้ขน้รุนแรงในหมู่สานุศิษยท่ี์กระจายออกไปอยา่งกวา้งขวางไดย้ิง่กวา่มากซ์” 
(Antonio.  2003 : 93) และโรบิน แบล็คเบิร์น (Robin Blackburn) ศาสตราจารยท์างดา้นสังคมวทิยา
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แห่งมหาวทิยาลยัเอสเซ็กซ์ ประเทศสหราชอาณาจกัร ก็กล่าวไวว้า่ทั้งเดอร์ไคม ์เวเบอร์ และซิมเมล 
ต่างกล็ว้นมีอิทธิพลอยา่งสูงต่อคนรุ่นหลงัในดา้นสังคมศาสตร์ แต่มากซ์ถือวา่มีอิทธิพลสูงยิง่กวา่นกั
สังคมวทิยาทั้งสามคนนั้น โดยเฉพาะภายนอกแวดวงวชิาการ (Blackburn.  2007 : 102) 
 3.2.2 แนวคิดส าคัญ 
 เน่ืองจากมากซ์ไดเ้ขียนงานไวเ้ป็นจ านวนมากจึงมีแนวคิดส าคญัท่ีน่าสนใจอยูม่ากมาย
เช่นเดียวกนั ในบทน้ีจะกล่าวถึงแนวคิดส่วนหน่ึงของมากซ์เท่านั้น คือทฤษฎีเก่ียวกบัสังคมทุนนิยม
ส่วนแนวคิดอ่ืนๆ จะกล่าวถึงในบทท่ี 12 
 ทฤษฎีเก่ียวกบัสังคมทุนนิยมของมากซ์นั้นตั้งอยูบ่นพื้นฐานแนวคิดเร่ืองธรรมชาติมนุษย ์
มากซ์เช่ือวา่คนเรานั้นโดยพื้นฐานแลว้เป็นคนท่ีตอ้งผลิต นัน่คือการท่ีเราจะอยูร่อดได ้เราจ าเป็นตอ้ง
ท างานในธรรมชาติและท างานกบัธรรมชาติ ในการท าเช่นนั้น เราก็จะผลิตอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม 
เคร่ืองมือ ท่ีอยูอ่าศยั และปัจจยัท่ีจ  าเป็นอ่ืนๆ ท่ีจะท าใหเ้รามีชีวติอยูต่่อไปได ้แรงกระตุน้ท่ีเราอยากจะ
มีชีวติท าใหเ้ราตอ้งมีผลิตภาพ (Productivity) หรือความสามารถในการผลิต นอกจากน้ี คนเรายงัมีการ
แสดงออกซ่ึงแรงกระตุน้เหล่าน้ีร่วมกบัคนอ่ืนๆ ดว้ย กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือคนเราไม่ไดอ้ยูต่วัคนเดียว 
หากแต่เป็นสัตวส์ังคมโดยพื้นฐานอยูแ่ลว้ เราจึงจ าเป็นตอ้งท างานร่วมกนัเพื่อผลิตส่ิงจ าเป็นท่ีจะท าให้
เรามีชีวิตอยูร่อดได ้(Ritzer and Goodman.  2004 : 27) 
 กระบวนการทางธรรมชาติดงักล่าวขา้งตน้ถูกกดักร่อนท าลายมาตลอดประวติัศาสตร์  คร้ัง
แรกโดยเง่ือนไขของสังคมบุพกาล และต่อมาดว้ยการจดัโครงสร้างสังคมใหม่ของสังคมต่างๆ ในช่วง
ประวติัศาสตร์ท่ีผา่นมา โครงสร้างเหล่าน้ีไดแ้ทรกซึมเขา้กบักระบวนผลิตตามธรรมชาติ แต่เม่ือมาถึง
สังคมทุนนิยมก็เกิดการหยดุชะงกัลงของกระบวนการผลิตตามธรรมชาติ (Ritzer and Goodman.  2004 
: 27) 
 โดยพื้นฐานแลว้ ทุนนิยมก็เป็นโครงสร้างอยา่งหน่ึงท่ีก่อใหเ้กิดอุปสรรคกีดขวางระหวา่ง
ปัจเจกบุคคลกบักระบวนการผลิต ผลผลิตท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต และประชาชนอ่ืนๆ ซ่ึงในท่ีสุด
แลว้ ทุนนิยมน้ีก็จะก่อให้เกิดการแบ่งแยกข้ึนมาภายในตวัปัจเจกบุคคลเอง การแบ่งแยกท่ีเกิดข้ึน
ภายในน้ีมากซ์เรียกวา่ “ความแปลกแยก” (Alienation) ซ่ึงเป็นสภาวะท่ีสายสัมพนัธ์ทางธรรมชาติ
ระหวา่งคนกบัส่ิงท่ีคนผลิตไดข้าดสะบั้นลง ความแปลกแยกน้ีเกิดข้ึนเพราะวา่ทุนนิยมไดพ้ฒันามา
เป็นระบบท่ีแบ่งแยกผูค้นออกเป็น 2 ชนชั้นซ่ึงมีคนจ านวนนอ้ยท่ีสังกดัชนชั้นกระฎุมพี (Bourgeoisie) 

หรือชนชั้นนายทุนไดเ้ป็นเจา้ของกระบวนการผลิต เป็นเจา้ของผลผลิต และเป็นผูก้  าหนดเวลาท างาน
ของคนส่วนมากท่ีสังกดัชนชั้นกรรมาชีพ (Proletariat) หรือแรงงานซ่ึงท างานใหพ้วกนายทุน แทนท่ี
ชนชั้นกรรมาชีพจะไดท้  างานเพื่อตวัพวกเขาเองตามธรรมชาติ พวกเขากลบัผลิตอยา่งไม่เป็นธรรมชาติ
ในสังคมทุนนิยมเพื่อคนส่วนนอ้ยท่ีเป็นนายทุน ในทางวชิาการ มากซ์สนใจศึกษาโครงสร้างของทุน
นิยมและผลกระทบเชิงกดข่ีขดูรีดของทุนนิยมท่ีมีต่อชนชั้นกรรมาชีพ ส่วนในทางการเมือง มากซ์ก็
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สนใจการปลดปล่อยผูค้นออกจากโครงสร้างท่ีกดข่ีขดูรีดของทุนนิยม (Ritzer and Goodman.  2004 : 
27) 
 มากซ์มีความเห็นวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งชนชั้นต่างๆ นั้นเป็นความสัมพนัธ์ในเชิงกดข่ีขดูรีด
เอารัดเอาเปรียบ ในสังคมศกัดินาการเอารัดเอาเปรียบมกัจะอยูใ่นรูปแบบของการถ่ายโอนผลผลิตจาก
ชาวนาไปยงัเจา้ท่ีดินโดยตรง แต่ในสังคมทุนนิยม แหล่งท่ีมาของการเอารัดเอาเปรียบมีความชดัเจน
นอ้ยกวา่ มากซ์กล่าววา่ชนชั้นกรรมาชีพนั้นผลิตไดม้ากจนเกิดเป็นมูลค่าส่วนเกิน (Surplus Value) ซ่ึง
เป็นก าไรอนัมากมายของชนชั้นนายทุน  แต่ชนชั้นกรรมาชีพก็ไม่ไดป้ระโยชน์จากส่ิงท่ีตนผลิตไดม้าก
นกั พวกเขายงัคงยากจนเหมือนกบัชาวนาในยคุศกัดินา ขณะท่ีนายทุนก็รวยข้ึนๆ หรือแมช้นชั้น
กรรมาชีพจะมีรายไดม้ากข้ึนกวา่เดิม แต่ชนชั้นนายทุนก็ยิง่สะสมก าไรอนัเป็นผลมาจากการไดมู้ลค่า
ส่วนเกิดท่ีเกิดจากการผลิตของชนชั้นกรรมาชีพไดม้ากยิง่ข้ึน จึงส่งผลใหเ้กิดความเหล่ือมล ้าทาง
รายไดสู้งยิง่ข้ึน (Giddens.  2009 : 439-440) ในสังคมทุนนิยม ชนชั้นกระฎุมพีและชนชั้นกรรมาชีพ
เป็นปฏิปักษก์นัโดยธรรมชาติอยูแ่ลว้แต่ก็มีอยูคู่่กนัเสมอ (McLennan.  2003 :  47) สังคมทุนนิยมจึง
เป็นสังคมท่ีชนชั้นกรรมาชีพจะตอ้งก าจดัไปเพื่อสร้างสังคมใหม่ท่ีดีกวา่เดิม  

หลงัยคุของคอ็งตแ์ละมากซ์ ทฤษฎีสังคมวทิยาแตกแขนงออกเป็น 3 สายหลกั คือ 
1) สายของคอ็งตซ่ึ์งมีเฮอร์เบิร์ต สเป็นเซอร์ (Herbert Spencer) และเดอร์ไคมอ์ยูใ่นสายน้ีดว้ย สายน้ี
มองสภาวะสมยัใหม่ (Modernity) วา่เป็นกระบวนการท่ีก่อใหเ้กิดความแตกต่างและก่อใหเ้กิดแนวคิด
ปัจเจกนิยมเสรี 2) สายของมากซ์ซ่ึงครอบคลุมนกัคิดในแนววพิากษต่์างๆ สายน้ีมองสภาวะสมยัใหม่
วา่เป็นการครอบง าของระบบทุนนิยมและการท าใหส่ิ้งต่างๆ กลายเป็นสินคา้ และ 3) สายท่ีสืบ
ยอ้นกลบัไปถึงคานต ์โดยมีเวเบอร์ ซิมเมล คาร์ล มนัน์ไฮม ์(Karl Mannheim) และนอร์เบิร์ต อีเลียส 
(Norbert Elias) อยูใ่นสายน้ี สายน้ีเนน้พิจารณาความส าคญัของค่านิยมและวฒันธรรมต่างๆ ท่ีก่อร่าง
สร้างความสัมพนัธ์ทางสังคมข้ึนมา (Delanty.  2009 : 25) ในบทน้ีไดก้ล่าวถึงแนวคิดของตวัแทน 2 
สายไปแลว้ ยงัเหลือตวัแทนในสายท่ี 3 อยา่งไรก็ตาม เดอร์ไคมน์ั้นเป็นนกัสังคมวทิยาท่ีส าคญัมากจน
ไม่อาจละเลยท่ีจะไม่กล่าวถึงได ้จึงจะกล่าวถึงประวติัแนวคิดของเดอร์ไคมก่์อน จากนั้นจึงจะกล่าวถึง
ประวติัและแนวคิดของเวเบอร์ 
 
3.3 เอมิล เดอร์ไคม์ 

3.3.1 ประวตัิ 
 เอมิล เดอร์ไคม ์(Emile Durkheim : ค.ศ. 1857-1917) เกิดท่ีเมืองเอพินาล ฝร่ังเศส บรรพบุรุษ
ของเขาเป็นแรบไบหรือนกับวชยวิมาหลายชัว่คนรวมทั้งพ่อของเขาดว้ย เขาจึงถูกเล้ียงดูโดยหวงัให้
เป็นแรบไบดว้ย แต่เม่ือเขาเป็นวยัรุ่นเขาก็ไม่สนใจท่ีจะเป็นแรบไบอีกต่อไป เขาสนใจศาสนาแต่สนใจ
ทางดา้นวชิาการมากกวา่การปฏิบติัตามค าสอน (Ritzer and Goodman.  2004 : 18) เขาไดเ้ขา้เรียนใน
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มหาวทิยาลยั สนใจทางดา้นปรัชญา เขาเคยไดร่้วมกิจกรรมการอภิปรายทางดา้นปรัชญาและการเมือง
ท่ีนกัศึกษาจดักนัข้ึนมาเอง (Thompson.  2007 : 40)  เขาสนใจสังคมวทิยาท่ีเป็นวทิยาศาสตร์ แต่
ในขณะนั้นสาขาวชิาทางดา้นสังคมวทิยาในมหาวทิยาลยักย็งัไม่เกิดข้ึน (Ritzer and Goodman.  2004 : 
18) ใน ค.ศ. 1887 เขาไดรั้บแต่งตั้งใหส้อนสังคมศาสตร์และการศึกษาท่ีมหาวทิยาลยับอร์โดซ์ ซ่ึงเขา
น าเอาวชิาสังคมวทิยามาสอนเป็นคนแรกในฝร่ังเศส ต่อมาเขาก็ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกจาก
มหาวทิยาลยัปารีสโดยท าวทิยานิพนธ์เก่ียวกบัการแบ่งงานกนัท าในสังคม (Thompson.  2007 : 40)  
 เดอร์ไคมมี์อิทธิพลมากยิง่ข้ึนในแวดวงวชิาการฝร่ังเศสเม่ือเขาไดรั้บแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารยท์างดา้นการศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัปารีส (ซอร์บอน) ใน ค.ศ. 1902 ซ่ึงต่อมาใน ค.ศ. 1913 
ต าแหน่งของเขาก็เปล่ียนมาเป็นศาสตราจารยท์างดา้นการศึกษาและสังคมวทิยา การท่ีเขาไดรั้บ
ต าแหน่งศาสตราจารยท่ี์ซอร์บอนนั้นเป็นผลมาจากความโดดเด่นทางวชิาการเม่ือคร้ังท่ีเขายงัสอนอยูท่ี่
มหาวทิยาลยับอร์โดซ์แลว้ ซ่ึงช่วงนั้นนอกจากเขาจะสอนทางดา้นการศึกษาแลว้ เขายงัสอนทางดา้น
สังคมวทิยา อาชญาวทิยา จิตวทิยา และศาสนาอีกดว้ย เขาไดเ้ขียนหนงัสือเด่นๆ ออกมามากมาย
ในช่วงท่ีอยูท่ี่มหาวทิยาลยับอร์โดซ์  นอกจากน้ีเขายงัไดจ้ดัท าวารสารช่ือ  L’Annee sociologique ซ่ึง
เป็นวารสารสังคมวทิยาฉบบันานาชาติฉบบัแรกข้ึนมาดว้ย (Thompson.  2007 : 40-41) 
 หนงัสือส าคญัๆ ของเขา เช่น The Division of Labour in Society ตีพิมพค์ร้ังแรกใน ค.ศ. 
1893 The Rules of Sociological Method ตีพิมพค์ร้ังแรกใน ค.ศ. 1895 Suicide: A Study in Sociology 
ตีพิมพค์ร้ังแรกในปี 1897 และ The Elementary Forms of the Religious Life ตีพิมพค์ร้ังแรกใน ค.ศ. 
1912 (Thompson.  2007 : 46) 

เดอร์ไคมไ์ม่เคยกล่าวอา้งวา่ตนเองเป็นผูก่้อตั้งวชิาสังคมวิทยา แต่เขากล่าวอา้งวา่เขาไดท้  าการ 
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัใหเ้กิดข้ึนมาในสายวชิาการท่ีถือก าเนิดมาจากแซ็ง-ซีมอ็งและคอ็งต ์(Gane.  2003 
: 79-88) ถือไดว้า่เขาเป็นนกัทฤษฎีสังคมคนแรกท่ีไดส้ถาปนาทฤษฎีสังคมข้ึนมาจากการเพียรพยายาม
ศึกษาตามแนววทิยาศาสตร์สังคมอยา่งแทจ้ริง แมว้า่ค็องตแ์ละสเป็นเซอร์จะใชค้  าวา่สังคมวทิยาเพื่อ
บรรยายถึงงานของตน แต่ทั้งสองคนน้ีก็ไม่ใช่นกัสังคมศาสตร์มืออาชีพ หากแต่เป็นปัญญาชน
สาธารณะ เดอร์ไคมเ์ป็นศาสตราจารยท์างดา้นสังคมวทิยาคนแรก และไดพ้ฒันางานหลกัช้ินแรกของ
ตนคือ The Division of Labour in Society ใหเ้ป็นงานเชิงทฤษฎีท่ีศึกษาสังคมสมยัใหมอ่ยา่งเป็น
ระบบ ซ่ึงส าหรับเขาแลว้สังคมสมยัใหม่นั้นเป็นส่ิงท่ีสามารถศึกษาไดอ้ยา่งเป็นวตัถุวสิัย (Delanty.  
2009 : 26) 

เราอาจแบ่งนกัสังคมวทิยาหรือนกัทฤษฎีสังคมได ้2 แบบ แบบแรกเป็นนกัสังคมวทิยาท่ีมอง
วา่ตนเองก าลงัพยายามคน้หาขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัธรรมชาติของสังคม นกัสังคมวทิยาแบบน้ีด าเนินรอย
ตามเพลโต (Plato) นกัคิดเหตุผลนิยมในยคุสวา่ง และนกัวทิยาศาสตร์ แบบท่ีสองเป็นนกัสังคมวทิยาท่ี
มองวา่ตนเองก าลงัสร้างค าบรรยาย นกัสังคมวทิยาแบบน้ีด าเนินรอยตามเฮเกล (Hegel) พวกโรแมน



 45 

ติก  ฟรีดริช นิทเช (Friedrich Nietzsche)  และมาร์ติน ไฮเด็กเกอร์ (Martin Heidegger) หรือท าตวัแบบ
นกัเขียนหรือกว ี เดอร์ไคมจ์ดัวา่เป็นนกัสังคมวทิยาหรือนกัทฤษฎีสังคมในแบบแรก คือเขามองตวัเอง
วา่เป็นนกัวทิยาศาสตร์ท่ีก าลงัคน้หาค าอธิบายเชิงสาเหตุและหนา้ท่ีใหแ้ก่ขอ้เทจ็จริงทางสังคมซ่ึงเขา
มองวา่เป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ (Jones.  2003 : 193) 

3.3.2 แนวคิดส าคัญ 
แนวคิดเร่ืองข้อเทจ็จริงทางสังคม (Social Facts) ในหนงัสือเร่ือง  The Rules of Sociological 

Method เดอร์ไคมไ์ดเ้สนอวา่ภารกิจพิเศษของสังคมวทิยาคือการศึกษาส่ิงท่ีเรียกวา่ “ขอ้เทจ็จริงทาง
สังคม” (Ritzer and Goodman.  2004 : 20) แนวคิดเร่ืองน้ีของเดอร์ไคมส์ าคญัมาก เขาถึงกบัประกาศ
เป็นหลกัการขอ้แรกของสังคมวทิยา คือเขาประกาศไวว้า่สังคมวทิยานั้นไดแ้ก่การศึกษาขอ้เทจ็จริงทาง
สังคมในฐานะท่ีเป็นส่ิงของ ซ่ึงหมายความวา่นกัสังคมวทิยาจะตอ้งสามารถวเิคราะห์ชีวติทางสังคม
อยา่งเอาจริงเอาจงัเหมือนกบัท่ีวเิคราะห์วตัถุต่างๆ หรือเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ นกัสังคม
วทิยาจะตอ้งศึกษาชีวติทางสังคมอยา่งเป็นวตัถุวสิัยเหมือนกบัท่ีนกัวทิยาศาสตร์ศึกษาธรรมชาติ 
(Giddens.  2009 : 14) ขอ้เทจ็จริงทางสังคมนั้นเป็นพลงั (Forces) และโครงสร้าง (Structures) เชิงบีบ
บงัคบัท่ีอยูน่อกตวัเรา การศึกษาพลงัและโครงสร้างขนาดใหญ่เหล่าน้ี เช่นกฎหมายและความเช่ือท่ี
เป็นค่านิยมร่วม รวมทั้งศึกษาผลกระทบของพลงัและโครงสร้างเหล่าน้ีท่ีมีต่อประชาชนเป็นเร่ืองท่ีนกั
ทฤษฎีสังคมวทิยารุ่นหลงัใหค้วามสนใจ ในหนงัสือเร่ือง Suicide เดอร์ไคมเ์สนอวา่ถา้เขาสามารถ
เช่ือมโยงพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลอยา่งเช่นการฆ่าตวัตายเขา้กบัสาเหตุทางสังคมซ่ึงเป็นขอ้เท็จจริง
ทางสังคมได ้เขาก็จะสามารถท าใหเ้ป็นกรณีศึกษาท่ีน่าเช่ือถือเพื่อท าใหส้าขาวชิาสังคมวทิยามี
ความส าคญัข้ึนมาได ้ เดอร์ไคมไ์ม่ไดศึ้กษาดูวา่เพราะเหตุใดนาย ก หรือนาย ข ในฐานะท่ีเป็นปัจเจก
บุคคลจึงฆ่าตวัตาย แต่เขาสนใจศึกษาหาสาเหตุของความแตกต่างกนัในอตัราการฆ่าตวัตายระหวา่ง
คนในกลุ่มต่างๆ  ภูมิภาคต่างๆ ประเทศต่างๆ  และสถานภาพต่างๆ เช่นโสดหรือแต่งงานแลว้ 
ขอ้เสนอหลกัของเขาก็คือธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงในขอ้เท็จจริงทางสังคมนั้นท าใหเ้กิดความ
แตกต่างในอตัราการฆ่าตวัตาย  ยกตวัอยา่งเช่น สงครามหรือสภาวะเศรษฐกิจตกต ่าจะท าใหผู้ค้นเกิด
อารมณ์ร่วมท่ีเป็นการหดหู่ส้ินหวงั ซ่ึงในทางกลบักนัก็จะท าใหอ้ตัราการฆ่าตวัตายสูงข้ึน (Ritzer and 
Goodman.  2004 : 20) 
 เดอร์ไคมไ์ดแ้บ่งขอ้เท็จจริงทางสังคมออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ขอ้เทจ็จริงทางสังคมท่ีเป็น
วตัถุ เช่นวฒันธรรมและสถาบนัทางสังคมต่างๆ  และ 2) ขอ้เทจ็จริงทางสังคมท่ีไม่ใช่วตัถุ เช่น
กฎหมายและระบบราชการ เขามุ่งสนใจไปท่ีขอ้เทจ็จริงทางสังคมท่ีไม่ใช่วตัถุมากกวา่ จริงๆ แลว้เขา
สนใจขอ้เทจ็จริงทางสังคมท่ีไม่ใช่วตัถุมาตั้งแต่ตอนท่ีเขาเขียนงานส าคญัช้ินแรกคือ Division of Labor 
in Society แลว้ ซ่ึงในหนงัสือเล่มน้ีเขาไดท้  าการวิเคราะห์เปรียบเทียบส่ิงท่ีเช่ือมโยงสังคมเขา้ดว้ยกนั
ในกรณีสังคมบุพกาลโดยเปรียบเทียบกบัสังคมสมยัใหม่ ไดผ้ลการศึกษาสรุปวา่สังคมบุพกาลนั้นมี
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การเช่ือมโยงเขา้ดว้ยกนัดว้ยขอ้เทจ็จริงทางสังคมท่ีไม่ใช่วตัถุ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดว้ยส่ิงท่ีเขาเรียกวา่
มโนธรรมร่วม (Collective Conscience) ซ่ึงเป็นหลกัศีลธรรมร่วมท่ีผูค้นยดึถือปฏิบติัอยา่งจริงจงั แต่
ในสังคมสมยัใหม่นั้นมีความสลบัซบัซอ้นมาก  มโนธรรมร่วมจึงเส่ือมลง ส่ิงท่ีเช่ือมโยงผกูพนัผูค้น
เขา้ดว้ยกนัในสังคมสมยัใหม่จึงเปล่ียนไป คือแทนท่ีจะเป็นมโนธรรมร่วมเหมือนเดิม กลบัเป็นการ
แบ่งงานกนัท าซ่ึงก่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์กนัในแบบพึ่งพาอาศยักนั (Ritzer and Goodman.  2004 : 20) 
 แนวคิดเกีย่วกบัศาสนา เดอร์ไคมเ์ป็นนกัสังคมวทิยาท่ีสนใจศึกษาศาสนาและมีผลงาน
เก่ียวกบัศาสนามากมายเช่นเดียวกบัเวเบอร์ท่ีไดก้ล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกบัศาสนาของเขาไปบา้งแลว้ใน
บทท่ี 2 ตามความเห็นของโรเบิร์ต นิสเบ็ต (Robert Nisbet) ศาสตราจารยท์างดา้นสังคมวทิยาผูล่้วงลบั
ไปแลว้นั้น เดอร์ไคมก์บัเวเบอร์เป็นนกัสังคมวทิยาศาสนาท่ีโดดเด่นท่ีสุด (Nisbet.  1976 : vi) แนวคิด
ท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัเร่ืองน้ีของเดอร์ไคมก์็คือเขาเสนอวา่ศาสนานั้นเป็นส่ิงท่ีสังคมสร้างข้ึน ในหนงัสือ
เร่ือง  The Elementary Forms of Religious Life เดอร์ไคมไ์ดศึ้กษาสังคมบุพกาลเพื่อคน้หาแหล่งท่ีมา
ของศาสนา เขาเช่ือวา่เขาจะสามารถคน้พบท่ีมาของศาสนาจากความเรียบง่ายไม่สลบัซบัซอ้นของ
สังคมบุพกาลไดง่้ายกวา่จะคน้พบจากสังคมสมยัใหม่ซ่ึงมีความสลบัซบัซอ้นมากกวา่ เขาพบวา่สังคม
นัน่แหละท่ีเป็นแหล่งก าเนิดของศาสนา  สังคมเป็นผูก้  าหนดวา่อะไรเป็นศาสนาและอะไรไม่ใช่ศาสนา 
หรืออะไรเป็นเร่ืองของความศกัด์ิสิทธ์ิและอะไรเป็นเร่ืองของความสาธารณ์ (Bellah.  2003 : 31-32; 
Haralambos and Holborn.  2004 : 406; Ritzer and Goodman.  2004 : 20; Thompson.  2007 : 4)   
เดอร์ไคมนิ์ยามความหมายของศาสนาไวว้า่ “ศาสนาคือระบบความเช่ือและการปฏิบติัต่างๆ ท่ีเป็น
หน่ึงเดียวกนัซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย นัน่คือ ส่ิงท่ีแยกไวต่้างหากและถูกหา้มเอาไว ้ความ
เช่ือและการปฏิบติัต่างๆ ซ่ึงรวมผูค้นเขา้มาเป็นชุมชนทางศีลธรรมท่ีเป็นหน่ึงเดียวกนัเรียกวา่ศาสนา” 
(Bellah.  2003 : 31; citing Durkheim.  1976 : 47)  

เดอร์ไคมศึ์กษาศาสนาดั้งเดิมจากลทัธิโทเทม็ (Totemism) เขากล่าววา่มีการศึกษาเร่ืองลทัธิ 
โทเทม็ของอเมริกากนัมาแลว้และก็เป็นท่ีรู้กนัวา่ลทัธิโทเท็มน้ีเป็นศาสนาขั้นพื้นฐาน (Elementary 
Religion) อยา่งท่ีเห็นในงานเร่ือง Ancient Society ของลูอิส มอร์แกน (Lewis Morgan) นกั
มานุษยวทิยาและนกัทฤษฎีสงัคมชาวอเมริกนั (Durkheim.  1976 : 89-90) เดอร์ไคมไ์ม่ไดศึ้กษาลทัธิ
โทเทม็ในทวปีอเมริกาเป็นหลกั หากแต่มุ่งเนน้ศึกษาลทัธิน้ีในประเทศออสเตรเลียมากกวา่ 
(Haralambos and Holborn.  2004 : 406; Thompson.  2007 : 44) 

เดอร์ไคมศึ์กษาลทัธิโทเทม็ท่ีมีอยูใ่นกลุ่มคนพื้นเมืองชาวออสเตรเลีย  ในสังคมของชาว
พื้นเมืองท่ีนัน่ไดมี้การแบ่งตระกลูออกเป็นหลายตระกลู ในแต่ละตระกลูจะมีโทเทม็ซ่ึงมกัจะเป็นสัตว์
หรือพืชชนิดใดชนิดหน่ึง มีการวาดหรือแกะสลกัรูปสัตวห์รือพืชน้ีในไมห้รือหินโดยนบัถือวา่เป็นส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิประจ าตระกลู โทเทม็น้ีเป็นตวัแทนของตระกลูท่ีแต่ละตระกลูจะใชเ้พื่อเป็นสัญลกัษณ์
แบ่งแยกตระกลูของตนออกจากตระกลูอ่ืนๆ ถือวา่เป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิมากท่ีสุดในการ
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ท าพิธีกรรมของชนพื้นเมือง โทเทม็เป็นรูปแบบภายนอกซ่ึงมองเห็นไดข้องหลกัการเร่ืองโทเทม็หรือ
ของเทพเจา้ เดอร์ไคมเ์สนอวา่ถา้โทเทม็น้ีเป็นทั้งสัญลกัษณ์ของเทพเจา้และเป็นสัญลกัษณ์ของสังคม
ในเวลาเดียวกนั ก็ไม่ใช่วา่เป็นเพราะเทพเจา้และสังคมเป็นส่ิงเดียวกนั ดงันั้นในการบูชาเทพเจา้ จริงๆ 
ผูค้นก็บูชาสังคมของตนนัน่เอง  สังคมต่างหากเป็นส่ิงท่ีถูกเคารพบูชาจริงๆ ค าถามมีต่อไปวา่มนุษย์
บูชาสังคมเพราะเหตุใด ตอบไดว้า่ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆ นั้นถูกมองวา่มีอ านาจและศกัด์ิศรีท่ีเหนือกวา่ส่ิง
สาธารณ์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่มนุษย ์เม่ือสัมพนัธ์กบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ มนุษยจึ์งดอ้ยกวา่และตอ้งข้ึนต่อส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิ  ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิจริงๆ แลว้ก็คือความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บั
สังคม สังคมจึงมีพลงัและมีความส าคญัมากกวา่ปัจเจกบุคคล (Haralambos and Holborn.  2004 : 406-
407) 

แนวคิดเร่ืองความเป็นปึกแผ่น อยา่งท่ีกล่าวไวข้า้งตน้แลว้วา่เดอร์ไคมไ์ดแ้บ่งสังคมออกเป็น  
2 ประเภท คือสังคมบุพกาลและสังคมสมยัใหม่ แนวคิดเร่ืองความเป็นปึกแผน่ (Solidarity) น้ีก็
เก่ียวกบักบัสังคม 2 ประเภทน้ี กล่าวคือส่ิงท่ีจ  าแนกความแตกต่างระหวา่งสังคม 2 ประเภทน้ีก็คือ
แหล่งท่ีมาของความเป็นปึกแผน่น่ีเอง และเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดเร่ืองการแบ่งงานกนัท าของเขา สังคม    
บุพกาลเป็นสังคมท่ีมีความเป็นปึกแผน่เชิงกลไก (Mechanical Solidarity) ซ่ึงผูค้นในสังคมต่างก็
ท างานอยา่งเดียวกนั เช่นเก็บผกัผลไมร่้วมกนัหรือล่าสัตวร่์วมกนั กล่าวอีกนยัหน่ึงไดว้า่มีการแบ่งงาน
กนัท าตามความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นนอ้ยมากในสังคมบุพกาล แต่ในสังคมสมยัใหมน่ั้นมีความเป็น
ปึกแผน่เชิงอินทรีย ์(Organic Solidarity) เน่ืองจากสังคมมีการเปล่ียนแปลงมาเป็นสังคมเมืองมากข้ึน มี
การพฒันาอุตสาหกรรมมากข้ึน ผูค้นมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นมากข้ึน จึงมีการแบ่งงานกนัท าตาม
ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ในกรณีน้ีความเป็นปึกแผน่นั้นเกิดจากความแตกต่าง กล่าวคือแต่ละคนใน
สังคมก็ตอ้งการใหส้มาชิกในสังคมซ่ึงมีจ านวนมากข้ึนๆ มีคุณูปการต่อสังคมในดา้นท่ีแต่ละคนถนดั 
เพื่อใหแ้ต่ละคนไดท้  าหนา้ท่ีและด ารงชีวติอยูต่่อไปได ้(Giddens.  2009 : 15; Ritzer.  2007 : 13-14) 

แนวคิดเร่ืองมโนธรรมร่วม ตามความเห็นของเดอร์ไคมน์ั้น การเปล่ียนผา่นจากสังคมบุพกาล
ท่ีมีความเป็นปึกแผน่เชิงกลไกมาสู่สังคมสมยัใหม่ท่ีมีความเป็นปึกแผน่เชิงอินทรียจ์ะก่อใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงท่ีรุนแรงในส่ิงท่ีเขาเรียกวา่มโนธรรมร่วม (Collective Conscience) ซ่ึงเขาไดใ้หค้  าจ  ากดั
ความไวว้า่เป็น “องคร์วมของความเช่ือและอารมณ์ความรู้สึกท่ีพลเมืองโดยทัว่ไปในสังคมเดียวกนัมี
อยูร่่วมกนั” (Jones.  2003 : 199; citing Durkheim.  1984 : 79) มโนธรรมเป็นส่ิงท่ีมีอยูร่่วมกนัใน
ความหมายท่ีวา่ไม่มีใครรู้หรือเป็นเจา้ของมโนธรรมเหล่าน้ีไดท้ั้งหมด มีเฉพาะประชาชนซ่ึงเป็นองค์
รวมเท่านั้นท่ีรู้และเป็นเจา้ของมโนธรรมเหล่าน้ี  มโนธรรมร่วมท่ีมีอยูใ่นสังคมบุพกาลนั้นมีความ
แตกต่างอยา่งมากจากมโนธรรมร่วมท่ีมีอยูใ่นสังคมสมยัใหม่ (Ritzer.  2007 : 16) 

ในสังคมบุพกาลท่ีมีความเป็นปึกแผน่เชิงกลไก มโนธรรมร่วมนั้นส่งผลกระทบต่อทุกๆ คน 
และมีความส าคญัมากต่อทุกๆ คน ประชาชนใส่ใจกบัมโนธรรมร่วมน้ีมาก ประชาชนมกัจะปฏิบติัตน
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ใหส้อดคลอ้งกบัมโนธรรมร่วมซ่ึงมีความเขม้งวดและเก่ียวโยงกบัศาสนา แต่ในสังคมสมยัใหม่ซ่ึงมี
ความเป็นปึกแผน่เชิงอินทรียแ์ละสังคมก็มีขนาดใหญ่และมีความแตกต่างกนัมาก จะมีประชาชน
จ านวนนอ้ยท่ีไดรั้บผลกระทบจากมโนธรรมร่วม กล่าวคือจะมีประชาชนจ านวนมากท่ีสามารถ
หลีกเล่ียงไม่ปฏิบติัตามมโนธรรมร่วมเลยหรือหลีกเล่ียงไดบ้างส่วน มโนธรรมร่วมก็มีความส าคญั
นอ้ยลง และคนส่วนมากก็ดูเหมือนวา่จะไม่ใส่ใจมโนธรรมร่วมมากนกั มโนธรรมร่วมจึงอ่อนแอลง
มากและใชค้วบคุมผูค้นไดย้าก ในสังคมสมยัใหม่น้ี มโนธรรมร่วมมีความยดืหยุน่มากข้ึนและ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงไดง่้ายข้ึน และมีความเก่ียวขอ้งกบัศาสนานอ้ยลง (Ritzer.  2007 : 16) 

แนวคิดเกีย่วกบักฎหมาย แนวคิดน้ีเก่ียวกบัการเปล่ียนผา่นจากสังคมบุพกาลมาเป็นสังคม
สมยัใหม่เช่นเดียวกนั เราจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่สังคมไดเ้ปล่ียนจากแบบดั้งเดิมมาเป็นแบบสมยัใหม่ หรือ
เปล่ียนจากการมีความปึกแผน่เชิงกลไกมาสู่ความเป็นปึกแผน่เชิงอินทรีย ์หรือเปล่ียนจากการมีมโน
ธรรมร่วมท่ีเขม้แขง็มาสู่การมีมโนธรรมร่วมท่ีอ่อนแอ เดอร์ไคมไ์ดเ้สนอวา่เราจะสามารถรู้ไดด้ว้ยการ
สังเกตการเปล่ียนแปลงในกฎหมาย เขาแบ่งกฎหมายออกเป็น 2 ประเภทคือ 1) กฎหมายเชิงกดปราบ 
(Repressive Law) และ 2) กฎหมายเชิงชดเชย (Restitutive Law) (Ritzer.  2007 : 16) การแบ่งกฎหมาย
ออกเป็น 2 ประเภทน้ีเป็นการจ าแนกตามลกัษณะของการลงโทษ คือกฎหมายแบบแรกจะมีการ
ลงโทษแบบกดปราบโดยก่อใหเ้กิดความสูญเสียหรือความทุกขย์ากแก่ผูก้ระท าความผดิ ถือวา่เป็น
ลกัษณะของกฎหมายอาญา ส่วนกฎหมายแบบท่ีสองจะมีการลงโทษแบบชดเชย คือเป็นการน าเอา
ความสัมพนัธ์ท่ีก่อใหเ้กิดปัญหานั้นมาจดัใหอ้ยูใ่นสถานะปกติดงัเดิม ถือวา่เป็นลกัษณะของกฎหมาย
แพง่และพาณิชย ์กฎหมายพิจาณาความต่างๆ กฎหมายปกครอง และกฎหมายรัฐธรรมนูญ (Jones.  
2003 : 199)  

กฎหมายเชิงกดปราบเป็นกฎหมายท่ีผูล้ะเมิดมกัจะถูกลงโทษอยา่งรุนแรงอนัเน่ืองมาจากการ
กระท าท่ีสังคมมองวา่เป็นการละเมิดมโนธรรมร่วมของสังคมท่ีส าคญั เป็นกฎหมายแบบ “ตาต่อตา 
ฟันต่อฟัน” เช่นคนท่ีขโมยหมูเม่ือจบัไดก้็จะถูกตดัมือทิ้ง หรือคนท่ีกล่าวสบประมาทเทพเจา้หรือเหล่า
เทพเจา้ของชุมชนก็จะถูกตดัล้ินทิ้ง (Ritzer.  2007 :  16-17)  

กฎหมายเชิงชดเชยเป็นกฎหมายท่ีผูล้ะเมิดมกัจะถูกลงโทษดว้ยการใหช้ดใชอ้ะไรบางอยา่งให้
ผูท่ี้ถูกละเมิดหรือถูกลงโทษดว้ยการใหป้ฏิบติัใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย อยา่งเช่นในกรณีคนขโมยหมู
ขา้งตน้นั้น ก็อาจจะถูกลงโทษดว้ยการใหไ้ปท างานในฟาร์มเล้ียงหมูท่ีตนขโมยหมูมา 100 ชัว่โมง 
หรือให้เสียค่าปรับ หรือใหช้ดเชยแก่สังคมดว้ยการจ าคุกในช่วงเวลาสั้นๆ (Ritzer.  2003 : 17) 

สังคมดั้งเดิมมกัจะมีกฎหมายแบบแรก ส่วนสังคมสมยัใหม่มกัจะมีกฎหมายแบบท่ีสอง ท่ีเป็น
เช่นน้ีเพราะมโนธรรมร่วมท่ีเขม้งวดไดมี้การผอ่นคลายลงมาเป็นระเบียบกฎเกณฑท่ี์มีความยดืหยุน่
มากข้ึน ในบางสังคมการกล่าวสบประมาทพระเจา้หรือเทพเจา้ต่างๆ ก็ไม่ถือวา่เป็นการกระท า
ความผดิท่ีตอ้งลงโทษ ประชาชนโดยทัว่ไปซ่ึงมีมโนธรรมร่วมท่ีอ่อนแอลงหรือมีความศรัทธาใน
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ศาสนานอ้ยลงก็มกัจะมีปฏิกิริยาเพียงเล็กนอ้ยหรือไม่มีปฏิกิริยาเลยต่อการกล่าวสบประมาทเช่นนั้น 
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ซ่ึงยุง่อยูก่บัการจดัการกบัปัญหาท่ีรุนแรงกวา่เช่นปัญหายาเสพติด การ
ข่มขืน และฆาตกรรม ก็ยอ่มแทบไม่มีเวลามาใส่ใจกบัเร่ืองการกล่าวสบประมาทเช่นนั้นท่ีแมว้า่จะมี
กฎหมายบญัญติัหา้มเอาไวก้็ตาม (Ritzer.  2003 : 17) 

แนวคิดเร่ืองสภาพทีไ่ร้บรรทัดฐาน แนวคิดเร่ืองน้ีของเดอร์ไคมก์็คลา้ยคลึงกบัแนวคิดหลาย
อยา่งของเขาในแง่ท่ีวา่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของการเปล่ียนแปลงจากสังคมดั้งเดิมมาสู่สังคมสมยัใหม่ 
กระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วในโลกสมยัใหม่นั้นไดก่้อใหเ้กิดความยากล าบากทางสังคมท่ี
ส าคญัๆ หลายอยา่ง ความเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อวถีิชีวติแบบดั้งเดิม คุณธรรม
จริยธรรม ความเช่ือ และค่านิยมต่างๆ โดยท่ีไม่ไดก่้อใหเ้กิดคุณค่าหรือค่านิยมใหม่ๆ ท่ีชดัเจนข้ึนมา
แทน เดอร์ไคมม์องสภาพความยุง่ยากเหล่าน้ีน่ีแหละวา่เป็นสภาพท่ีไร้บรรทดัฐาน (Anomie) ซ่ึงเป็น
ความรู้สึกวา่ตนอยูอ่ยา่งไร้จุดหมาย หดหู่ส้ินหวงั ความรู้สึกเช่นน้ีเป็นผลมาจากการด าเนินชีวติในโลก
สมยัใหม่ การควบคุมและมาตรฐานทางศีลธรรมแบบดั้งเดิมท่ีเคยมีท่ีมาจากศาสนาถูกท าลายลงโดย
พฒันาการทางสังคมในโลกสมยัใหม่ ท าใหปั้จเจกบุคคลจ านวนมากในสังคมสมยัใหม่รู้สึกวา่
ชีวติประจ าวนัของตนนั้นไร้ความหมาย (Giddens.  2009 : 15) อยา่งไรก็ตาม เดอร์ไคมไ์ม่ไดบ้อกวา่
ปัญหาเหล่าน้ีแกไ้ขไม่ได ้เขามองสภาพท่ีไร้บรรทดัฐานเช่นน้ีวา่เป็นพยาธิสภาพ (Pathology) หรือ
ความเจบ็ป่วย การมองวา่เป็นความเจบ็ป่วยก็มีความหมายโดยนยัวา่ยงัเป็นส่ิงท่ีสามารถรักษาเยยีวยา
ได ้(Ritzer.  2007 : 17-18)  

แนวคิดเร่ืองสภาพท่ีไร้บรรทดัฐานเป็นแนวคิดส าคญัของเดอร์ไคมใ์นหนงัสือเร่ือง Suicide 
เขาเสนอวา่ผูค้นมีแนวโนม้ท่ีจะฆ่าตวัตายมากข้ึนเม่ืออยูใ่นสภาพท่ีไร้บรรทดัฐาน ในสถานการณ์
เช่นน้ีการก ากบัคุมคุมพฤติกรรมของคนท าไดน้อ้ยและประชาชนก็มีแนวโนม้ท่ีจะเป็นโรคประสาท 
โรคจิต หรือเป็นบา้ไดง่้าย ยิง่สัดส่วนของผูท่ี้อยูใ่นสถานการณ์เช่นน้ีมีสูงก็ยิง่มีแนวโนม้ท่ีจะท าใหมี้
คนฆ่าตวัตายสูงข้ึนไดด้ว้ย (Ritzer.  2007 : 20) 
 แนวคิดเกีย่วกบัการฆ่าตัวตาย โดยทัว่ไปคนเรามกัเขา้ใจวา่การฆ่าตวัตายเป็นการตดัสินใจ
ของปัจเจกบุคคลผูฆ่้าตวัเองตาย แต่งานศึกษาเร่ือง Suicide ของเดอร์ไคมซ่ึ์งเป็นงานวิจยัท่ีน าเอาขอ้มูล
ท่ีเป็นสถิติการฆ่าตวัตายของทางการฝร่ังเศสมาศึกษาวเิคราะห์ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่แมก้ารกระท าท่ีดู
เหมือนวา่เป็นเร่ืองส่วนตวัมากๆ อยา่งเช่นการฆ่าตวัตายน้ีก็ไดรั้บอิทธิพลมาจากส่ิงท่ีเกิดข้ึนในสังคม
มากเช่นเดียวกนั ผลการศึกษาสรุปไดว้า่มีพลงัทางสังคมซ่ึงอยูภ่ายนอกปัจเจกบุคคลท่ีก่อใหเ้กิด
ผลกระทบต่ออตัราการฆ่าตวัตาย เดอร์ไคมน์ าเอาค าอธิบายของเขามาเช่ือมโยงเขา้กบัแนวคิดเร่ือง
ความเป็นปึกแผน่ทางสังคมและแนวคิดเร่ืองพนัธะภายในสังคม 2 แบบ คือ 1) บูรณาการทางสังคม 
(Social Integration) และ 2) การก ากบัควบคุมทางสังคม (Social Regulation) เดอร์ไคมเ์สนอวา่คนท่ี
ถูกบูรณาการเขา้กบักลุ่มทางสังคมไดดี้โดยท่ีบรรทดัฐานทางสังคมไดก้ ากบัควบคุมแรงปรารถนาและ
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ความใฝ่ฝันของเขาเอาไวไ้ดมี้แนวโนม้ท่ีจะฆ่าตวัตายต ่า โดยเขาไดก้ล่าวถึงการฆ่าตวัตาย 4 แบบ ท่ี
เป็นไปตามเกณฑ์ระดบัมากนอ้ยของการมีหรือการไม่มีการบูรณาการและการก ากบัควบคุม ดงัน้ี 
(Giddens.  2009 : 16-17; Ritzer.  2007 : 20) 
 1) การฆ่าตวัตายแบบอตัตานิยม (Egoistic Suicide) เกิดจากบูรณาการทางสังคมมีต ่าโดย     
เกิดข้ึนในขณะท่ีปัจเจกบุคคลอยูอ่ยา่งโดดเด่ียวเดียวดาย หรือเกิดข้ึนเม่ือสายสัมพนัธ์ของบุคคลนั้นท่ีมี
กบักลุ่มอ่อนแอลงหรือถูกท าลายไป อยา่งเช่นชาวคาทอลิกมีอตัราการฆ่าตวัตายต ่าเพราะพวกเขามี
ความผกูพนักนัในชุมชนสูง มีการบูรณาการในระดบัปกติ มีการก ากบัควบคุมทางสังคมท่ีเขม้แขง็ 
ขณะท่ีชาวโปรเตสแตนตมี์อตัราการฆ่าตวัตายสูงกวา่ชาวคาทอลิก เพราะชาวโปรเตสแตนตเ์นน้
เสรีภาพส่วนบุคคลและเสรีภาพทางศีลธรรมมาก พวกเขาตอ้งอยูต่ามล าพงัเบ้ืองหนา้พระเจา้ ไม่ไดข้ึ้น
ต่อศาสนจกัร การก ากบัควบคุมทางสังคมจึงมีต ่า หรือคนแต่งงานแลว้มีอตัราการฆ่าตวัตายต ่า เพราะ    
การแต่งงานท าให้เกิดบูรณาการเขา้สู่ความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีมีเสถียรภาพ ขณะท่ีคนท่ีเป็นโสดมี
อตัราการฆ่าตวัตายสูงกวา่คนท่ีแต่งงานแลว้ เพราะคนโสดอยูต่ามล าพงั รู้สึกโดดเด่ียวเดียวดายแมอ้ยู่
ท่ามกลางสังคม  
 2) การฆ่าตวัตายแบบผิดปกติ (Anomic Suicide) เกิดจากการขาดการก ากบัควบคุมทางสังคม 
คือเกิดในสถานการณ์หรือเง่ือนไขทางสังคมท่ีผดิปกติ สังคมไม่มีบรรทดัฐานใหผู้ค้นไดย้ดึถือ อนัเป็น
ผลมาจากการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและการไร้เสถียรภาพในสังคม  การสูญเสียบรรทดัฐานซ่ึงเป็น
จุดอา้งอิงท่ีแน่นอนตายตวัอยา่งเช่นในยคุของการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว หรือใน
สถานการณ์ท่ีบุคคลตอ้งต่อสู้กบัตวัเองเช่นในกรณีหยา่ร้าง ท าใหส้มดุลระหวา่งบริบทแวดลอ้มตวัเขา
กบัแรงปรารถนาของเขาเสียไปได ้และในท่ีสุดส่งผลเป็นการฆ่าตวัตายในแบบน้ี 
 3) การฆ่าตวัตายแบบปรัตถนิยม (Altruistic Suiside) เกิดข้ึนเม่ือปัจเจกบุคคลถูกหลอม
รวมเขา้ไปสู่สังคมมากเกินไป พนัธะทางสังคมมีความเขม้แขง็มาก และบุคคลนั้นก็ใหคุ้ณค่าแก่สังคม
มากกวา่ตวัของเขาเอง ในกรณีเช่นน้ี การฆ่าตวัตายถือวา่เป็นการเสียสละเพื่อความดีท่ียิง่ใหญ่ 
อยา่งเช่นการท่ีนกับินชาวญ่ีปุ่นขบัเคร่ืองบินพุง่ชนเป้าหมายของศตัรูท่ีเรียกวา่ “กามิกาเซ่” หรือการท่ี
ชาวมุสลิมใชร้ะเบิดพลีชีพ การฆ่าตวัตายแบบน้ีอาจเกิดจากการน าเชิงชกัจูงโนม้นา้วของกลุ่มหรือการ
ใชพ้ลงับีบบงัคบัของกลุ่มก็ได ้
 4) การฆ่าตวัตายแบบส้ินหวงัไร้ทางสู้ (Fatalistic Suicide) เกิดข้ึนเม่ือปัจเจกบุคคลถูกสังคม
ก ากบัควบคุมมากเกินไป การถูกบีบบงัคบักดข่ีข่มเหงอยา่งเตม็ท่ีท าใหปั้จเจกบุคคลมีความรู้สึกวา่
ตนเองไร้อ านาจ ขาดเสรีภาพ เห็นวา่ชีวิตท่ีมีอยูไ่ม่มีความหมายตายเสียดีกวา่ เช่นเกิดข้ึนในกรณีท่ีถูก
บงัคบัใหเ้ป็นทาส 
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มีขอ้ท่ีน่าสังเกตวา่แนวคิดของเดอร์ไคมน์ั้นเป็นแนวคิดท่ีห่วงใยถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจาก
การเปล่ียนแปลงของสังคม ซ่ึงสังคมยโุรปขณะนั้นก าลงัเปล่ียนแปลงเร็วมาก แนวคิดของเขาจึงมาจาก
ความพยายามจะแสวงหาระเบียบทางสังคมท่ีเหมาะสม ถือวา่เป็นแนวคิดท่ีเนน้ความส าคญัของ
รากฐานทางศีลธรรมของสังคม นกัทฤษฎีสังคมท่ีเนน้ความส าคญัของรากฐานทางศีลธรรมของสังคม
ท่ีส าคญัมากอีกคนหน่ึงคือแม็กซ์ เวเบอร์ (Delanty.  2009 : 27) แต่แนวคิดของเวเบอร์ก็มีประเด็นท่ี
น่าสนใจแตกต่างไปจากแนวคิดของเดอร์ไคมด์ว้ย ดงัจะเห็นไดต่้อจากน้ีไป 
 
3.4 แม็กซ์ เวเบอร์ 

3.4.1 ประวตัิ 
 แมก็ซ์ เวเบอร์ (Max Weber : ค.ศ. 1864-1920) เกิดท่ีเมืองแอร์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี ใน
ครอบครัวชนชั้นกลาง พอ่ของเขาเป็นขา้ราชการและมีต าแหน่งทางการเมืองท่ีค่อนขา้งส าคญั แม่ของ
เขานบัถือศาสนาคริสตโ์ปรเตสแตนตนิ์กายคาลวนิโดยเป็นศาสนิกท่ีเคร่งครัด ซ่ึงต่างจากพอ่ของเขาท่ี
ชอบแสวงหาความสุขทางโลก การท่ีพอ่และแม่ใชชี้วติต่างกนัเช่นน้ีท าใหท้างครอบครัวไม่สามารถท่ี
จะท าใหเ้วเบอร์ด าเนินรอยตามพอ่หรือแม่เพียงคนใดคนหน่ึงได ้พอ่แม่ของเขาจึงใหอิ้สระกบัเขาใน
การเลือกทางเดินชีวิตตั้งแต่เด็กๆ  ช่วงแรกดูเหมือนวา่เขาจะตามรอยพอ่ แต่ช่วงหลงัเขาก็หนัไปด าเนิน
ชีวติตามแนวทางของแม่ (Ritzer.  2007 : 28) 

เม่ือเติบโตข้ึนเวเบอร์ไดศึ้กษาประวติัศาสตร์เศรษฐกิจ กฎหมาย และปรัชญาใน 
มหาวทิยาลยัไฮเดลเบิร์ก เบอร์ลิน และโกตติงเก็น (Kalberg.  2003 : 133)  เขาเรียนในมหาวทิยาลยัอยู่
ถึง 8 ปี เขาตั้งใจเรียนหนงัสืออยา่งจริงจงั ชีวติช่วงน้ีของเขาด าเนินตามแนวทางของแม่คือขยนัขนัแขง็
และถือปฏิบติัเคร่งครัดตามหลกัศาสนา จนส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกทางดา้นประวติัศาสตร์
กฎหมายใน ค.ศ. 1889 เขาไดเ้ป็นนกักฎหมาย ต่อมาในช่วง ค.ศ. 1894-18971 เขาไดเ้ป็นศาสตราจารย์
ทางดา้นเศรษฐศาสตร์ท่ีมหาวทิยาลยัไฟรเบิร์ก และไดย้า้ยไปสอนและด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์
ทางดา้นเศรษฐศาสตร์อยูท่ี่มหาวทิยาลยัไฮเดลเบิร์ก (Chalcraft.  2007 : 203; Ritzer. 2007 : 28)  
 ในช่วงท่ีเวเบอร์สอนอยูท่ี่มหาวทิยาลยัไฮเดลเบิร์กนั้น เขาก าลงักา้วหนา้ทางดา้นวชิาการ แต่
ใน ค.ศ. 1897 นั้นเองพอ่ของเขาก็ไดเ้สียชีวติลงหลงัจากท่ีเกิดการถกเถียงกนัอยา่งรุนแรงซ่ึงท าใหเ้ขา
เสียใจมาก เวเบอร์เสียใจมากจนเกิดอาการโรคประสาท นอนไม่หลบั และท างานไม่ไดจ้นตอ้งลาออก

                                                 
1 Chalcraft (2007 : 203) ระบุวา่เวเบอร์ไดเ้ป็นศาสตราจารยท์างดา้นเศรษฐศาสตร์ท่ี 

มหาวทิยาลยัไฟรเบิร์กใน ค.ศ. 1894 และยา้ยไปอยูท่ี่มหาวทิยาลยัไฮเดลเบิร์กใน ค.ศ. 1897 แต่ Ritzer 
(2007 : 28) ระบุวา่เขาเป็นศาสตราจารยท์างดา้นเศรษฐศาสตร์ท่ีมหาวทิยาลยัไฮเดลเบิร์กใน ค.ศ. 1896 
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จากต าแหน่งศาสตราจารยใ์น ค.ศ. 1903 แต่ในปีต่อมาเขาก็ไดก้า้วเขา้สู่แวดวงวชิาการอีกคร้ัง และได้
ผลิตผลงานส าคญัๆ ออกมามากมายหลงัจากนั้น (Chalcraft.  2007 : 203; Ritzer. 2007 : 28)  

ในช่วง ค.ศ. 1909 เวเบอร์ไดเ้ขา้ไปช่วยก่อตั้งและเป็นสมาชิกท่ีกระตือรือร้นของ 
สมาคมสังคมวทิยาเยอรมนั เขาเป็นคนท่ีกระตือรือร้นในทางการเมืองและไดเ้ป็นสมาชิกทีมเจรจาของ
เยอรมนัในสนธิสัญญาแวร์ซายส์ รวมทั้งเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐไวมาร์ของเยอรมนี 
ในช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ในช่วงบั้นปลายชีวติเขาไดเ้ขา้สอนอีกท่ีมหาวทิยาลยัเวยีนนา และ
ต่อมาท่ีมหาวทิยาลยัมิวนิค ซ่ึงท่ีมิวนิคน้ีเขาไดเ้ป็นหวัหนา้ภาควชิาสังคมวทิยาดว้ย (Chalcraft.  2007 : 
203) 
 ผลงานของเวเบอร์ท่ีเป็นหนงัสือ บทความ บทปาฐกถา และบทความในหนงัสือพิมพมี์
มากกวา่ 300 ช้ิน แต่ในช่วงท่ีเขายงัมีชีวติอยูก่็ไม่ไดมี้การสถาปนาส านกัคิดสังคมวทิยาแบบเวเบอร์ 
ภรรยาหมา้ยของเขาไดร้วบรวมงานส่วนมากของเขามาตีพิมพห์ลงัจากท่ีเขาเสียชีวติไปแลว้ถึง 6 ปี ซ่ึง
ช่วงแรกก็ไม่ค่อยมีใครสนใจศึกษาแนวคิดของเขา  และเพิ่งมีความต่ืนตวัหนัมาสนใจศึกษางานของ
เขากนัมากในคริสตท์ศวรรษ 1950 และ 1960 น่ีเอง (Whimster.  2007 : 59) 
 งานเขียนส าคญั ๆ ของเวเบอร์ นอกจาก The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism    
ท่ีเคยกล่าวถึงสาระส าคญัไปบา้งแลว้ในบทท่ี 2 ก็ยงัมีอีกหลายเล่ม เช่น The Religion of China,   
The Religion of India,  Ancient Judaism, The Russian Revolutions, General Economic History และ 
Economy and Society (Chalcraft.  2007 : 208-209; Kalberg.  2003 : 189-190) 
 3.4.2 แนวคิดส าคัญ 
 แนวคิดของเวเบอร์มีเร่ืองท่ีส าคญัและน่าสนใจมากมายเช่นเดียวกนักบัเดอร์ไคม ์แนวคิดท่ีเขา
เสนอวา่จิตวิญญาณแบบโปรเตสแตนตไ์ดส่้งผลต่อพฒันาการของทุนนิยมก็เป็นแนวคิดท่ีโดดเด่นมาก 
ในท่ีน้ีจะไม่กล่าวซ ้ าในเร่ืองน้ีอีก   แต่จะกล่าวถึงแนวคิดอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจอีกบา้งเพียงบางส่วนเท่านั้น 
ดงัน้ี 
 แนวคิดเร่ืองการกระท าทางสังคม  แนวคิดเร่ืองน้ีของเวเบอร์เป็นแนวคิดส าคญัควบคู่กบั
แนวคิดเร่ืองกระบวนการท าใหมี้เหตุผล แต่แนวคิดเร่ืองการกระท าทางสังคมน้ีไดรั้บความสนใจศึกษา
มากข้ึนเน่ืองจากพาร์สันซ่ึงเป็นนกัสังคมวทิยาช่ือดงัไดน้ ามากล่าวถึง และน ามาใชใ้นทฤษฎีของตน
ในช่วงคริสตท์ศวรรษ 1930 (Ritzer.  2007 : 27) 
 ความคิดเก่ียวกบัการกระท าของเวเบอร์นั้นตั้งอยูบ่นฐานการแบ่งแยกระหวา่งพฤติกรรม 
(Behavior) และการกระท า (Action) ทั้งพฤติกรรมและการกระท าเป็นส่ิงท่ีคนเราไดแ้สดงออกมาเป็น
ปกติอยูแ่ลว้ในชีวติประจ าวนั แต่พฤติกรรมเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยท่ีเราแทบจะไม่รู้ตวัหรือรู้ตวันอ้ยมาก 
ส่วนการกระท านั้นเป็นส่ิงท่ีเราแสดงออกมาโดยรู้ตวั เป็นกระบวนการท่ีเกิดจากจิตส านึก พฤติกรรม
นั้นเป็นส่ิงท่ีนกัจิตวทิยาสนใจศึกษา โดยมีทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) เป็นทฤษฎีส าคญั
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ในทางจิตวทิยา อยา่งไรก็ตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยมทางจิตวทิยาน้ีก็มีอิทธิพลต่อการศึกษาสังคมวทิยา
ดว้ย โดยเฉพาะสังคมวทิยาท่ีวา่ดว้ยเร่ืองชีวิตประจ าวนัซ่ึงก็มีอยูด่ว้ยกนัหลายส านกัคิด (Ritzer.  2007 : 
28-29) ซ่ึงแนวคิดของส านกัคิดดงักล่าวจะไดก้ล่าวถึงในบทท่ี 5 
 ในทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนั้น การแสดงพฤติกรรมจะมีลกัษณะท่ีเป็นผลของการตอบสนองต่อ
ส่ิงเร้าซ่ึงมกัเกิดข้ึนโดยอตัโนมติั แต่เวเบอร์ไม่ไดส้นใจท่ีพฤติกรรม หากสนใจท่ีการกระท าซ่ึงมีการ
ใชค้วามคิดแทรกเขา้ไปในระหวา่งส่ิงเร้าและการตอบสนอง กล่าวคือ เวเบอร์สนใจสถานการณ์ท่ีคน
ใหค้วามหมายกบัส่ิงท่ีตนกระท าโดยดูวา่ส่ิงท่ีคนเหล่านั้นท ามีความหมายกบัพวกเขาอยา่งไร เวเบอร์
ไดนิ้ยามสังคมวทิยาไวว้า่เป็นการศึกษาการกระท าในแง่ของความหมายเชิงอตัวสิัย ดงันั้นส่ิงท่ีส าคญั
จึงเป็นเร่ืองของกระบวนการท างานของจิตส านึกของคนเรา การกระท าท่ีเขาสนใจจึงไม่ใช่การกระท า
ของปัจเจกบุคคลเพียงคนเดียว หากแต่เป็นการกระท าของคนตั้งแต่สองคนข้ึนไปท่ีเก่ียวขอ้งอยูใ่น
สังคมหรือการกระท าทางสังคม (Social Action) นัน่เอง (Ritzer.  2007 : 29) 
 เวเบอร์จ าแนกการกระท าทางสังคมออกเป็น 4 ชนิด คือ 1) การกระท าตามอารมณ์ (Affectual 
Action) การกระท าชนิดน้ีเกิดจากอารมณ์ความรู้สึก เป็นการกระท าท่ีไม่มีเหตุผล อยา่งเช่นการตบหนา้
ลูกของตวัเองดว้ยความโกรธ  2) การกระท าตามประเพณี  (Traditional Action) การกระท าชนิดน้ีเกิด
จากนิสัยท่ีเราคุน้เคย เราท าจนเคยตวัเป็นเร่ืองปกติหรือท าตามประเพณีท่ีนิยมท าสืบต่อกนัมา การ
กระท าทั้งสองชนิดขา้งตน้น้ีเวเบอร์ไม่ไดใ้หค้วามสนใจศึกษามากนกั เขาสนใจชนิดท่ี 3-4 มากกวา่ คือ 
3) การกระท าเชิงคุณค่า-เหตุผล (Value-Rational Action) การกระท าชนิดน้ีเกิดข้ึนเม่ือเราไดเ้ลือก
วธีิการท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายบนฐานความเช่ือบางอยา่งท่ีเรายดึถืออยู ่เช่นเราท าตามค าสอนท่ีมีอยูใ่น
หลกัศาสนาโดยเช่ือวา่การท าเช่นนั้นจะท าใหเ้ราไปถึงเป้าหมายท่ีเราตอ้งการได ้และ 4) การกระท าท่ีมี
เหตุผลซ่ึงค านึงถึงความสอดคลอ้งระหวา่งวธีิการกบัเป้าหมาย (Means-Ends Rational Action) การ
กระท าชนิดน้ีจะแตกต่างจากแบบท่ีสามในแง่ท่ีวา่ไม่ใช่เป็นการกระท าท่ีเราท าตามคุณค่า/ค่านิยมท่ีเรา
ยดึถืออยู ่แต่เราท าเพราะเราไดคิ้ดพิจารณาอยา่งรอบคอบดว้ยตวัเราเองในสถานการณ์ท่ีเราจะตอ้ง
ตดัสินใจท าแลว้จึงเลือกวธีิท่ีดีท่ีสุดในสถานการณ์นั้นๆ ซ่ึงจะท าใหเ้ราไปถึงเป้าหมายของเราได ้
(Ritzer.  2007 : 29-30) 
 แนวคิดเร่ืองความมีเหตุผล ริตเซอร์เห็นวา่แนวคิดของเวเบอร์ท่ีมีคุณูปการต่อทฤษฎีสังคมซ่ึง
เป็นท่ีรู้จกักนัดีท่ีสุดก็คือแนวคิดท่ีเขาเสนอวา่ไดมี้กระบวนการท าใหมี้เหตุผลเพิ่มมากยิง่ข้ึนในโลก
ตะวนัตก (Ritzer.  2007 : 27) ขณะท่ีแคลเบิร์กก็กล่าววา่เวเบอร์นั้นเป็นท่ีรู้จกักนัดีท่ีสุดก็เน่ืองมาจาก 
“ความพยายามต่างๆ ของเขาท่ีจะนิยามลกัษณะเฉพาะท่ีโดดเด่นของโลกตะวนัตกสมยัใหม่ และหา
ค าอธิบายเชิงสาเหตุใหก้บัพฒันาการทางประวติัศาสตร์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะของโลกตะวนัตกสมยัใหม่
น้ี” (Kalberg.  2003 : 132) ดงันั้นจึงควรอยา่งยิง่ท่ีเราจะตอ้งท าความเขา้ใจแนวคิดเร่ืองความมีเหตุผล
ของเขา 
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 เวเบอร์ไดพ้ิจารณาศึกษาความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในประเทศตะวนัตกเปรียบเทียบกบั
ประเทศอ่ืนๆ ในหลายภูมิภาคในโลก รวมทั้งประเทศจีนและอินเดียดว้ย แลว้ไดข้อ้สรุปวา่ความเป็น
สมยัใหม่เกิดข้ึนในประเทศตะวนัตกเพราะทางตะวนัตกไดพ้ฒันาความมีเหตุผลบางอยา่งข้ึนมา 
(Ritzer and Goodman.  2004 : 30-31) ความมีเหตุผล (Rationality) ท่ีเวเบอร์ไดจ้  าแนกเอาไวน้ั้นมีอยู ่4 
ประเภท คือ (Ritzer.  2007 : 30-32) 
 1) ความมีเหตุผลเชิงปฏิบติั (Practical Rationality) คือความมีเหตุผลท่ีเราใชใ้นชีวิตประจ าวนั
เพื่อใหถึ้งเป้าหมายท่ีเราตอ้งการโดยเร่ิมจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึง ไม่วา่เราจะเผชิญกบัสถานการณ์
อยา่งไร เราก็จะพยายามท่ีจะแสวงหาหนทางท่ีสะดวกท่ีสุดเพื่อจะไปใหถึ้งเป้าหมายนั้นใหไ้ด ้เช่นเม่ือ
เราเผชิญกบัการจราจรตดัขดัเพราะเกิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนนขณะท่ีเราก าลงัเดินทางไปเรียนท่ี
มหาวทิยาลยั เราก็จะเล่ียงไปใชถ้นนสายอ่ืนท่ีจะท าใหเ้ราไปถึงมหาวทิยาลยัได ้ 
 2) ความมีเหตุผลเชิงทฤษฎี (Theoretical Rationality) คือความมีเหตุผลซ่ึงเป็นความพยายามท่ี
จะควบคุมความเป็นจริงดว้ยการพฒันาแนวคิดต่างๆ ใหมี้ความเป็นนามธรรมสูงข้ึน เป้าหมายของ
ความมีเหตุผลประเภทน้ีคือการท่ีเราสามารถมีความเขา้ใจโลกอยา่งสมเหตุสมผล ไม่ใช่เพื่อท่ีจะ
น ามาใชใ้นทางปฏิบติั อยา่งเช่นเร่ืองของการจราจรติดขดัขา้งตน้นั้น เหตุผลเชิงทฤษฎีก็คือการท่ี
ผูเ้ช่ียวชาญพยายามท่ีจะแสวงหาแนวทางท่ีจะแกปั้ญหาการจราจรติดขดัในระยะยาวซ่ึงตอ้งสรุป
แนวทางแกปั้ญหาใหเ้ป็นทฤษฎีใหไ้ด ้ 
 3) ความมีเหตุผลเชิงเน้ือหาสาระ (Substantive Rationality) เป็นความมีเหตุผลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การกระท าโดยตรงเช่นเดียวกบัความมีเหตุผลเชิงปฏิบติั แต่ในการท่ีเราจะท าใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีเรา
ตอ้งการนั้นเราไม่ไดคิ้ดหาหนทางเองตามสถานการณ์ท่ีเราประสบพบเจอในแต่ละวนั แต่เราใชคุ้ณค่า/
ค่านิยมบางอยา่งท่ีเรายดึถืออยูเ่ป็นเคร่ืองน าทางการกระท าของเราเพื่อให้เราบรรลุเป้าหมายนั้นๆ ได ้
อยา่งเช่นชนเผา่ในเผา่หน่ึงมีความเช่ือวา่ก่อนจะออกไปหาล่าสัตวม์ากินเป็นอาหารนั้นจะตอ้งเอาหลาว
ไปฝังดินไวก่้อน คนในเผา่น้ีก็ท  าอยา่งนั้น การกระท าของเขาถือวา่เกิดจากความมีเหตุผลเชิงเน้ือหา
สาระ ถา้มองจากมุมของความมีเหตุผลเชิงปฏิบติั การกระท าเช่นน้ีอาจดูไม่มีเหตุผลเสียเลยเช่นเราอาจ
เห็นวา่ท าให้เราเสียเวลาเปล่า แต่ก็ถือวา่มีเหตุผลไดภ้ายในระบบคุณค่าของชนเผา่นั้น น่ีหมายความวา่
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในเผา่หน่ึงหรือในระบบคุณค่าชุดหน่ึงนั้น ยอ่มมีเหตุผลเท่ากบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนในเผา่อ่ืนๆ 
หรือในระบบคุณคา่อ่ืนๆ  
 4) ความมีเหตุผลเชิงรูปแบบ (Formal Rationality) คือความมีเหตุผลท่ีเราเลือกตดัสินใจ
กระท าการต่างๆ บนพื้นฐานของระเบียบกฎเกณฑแ์ละกฎหมายต่างๆ ท่ีบงัคบัใชก้บัทุกคน กรณี
คลาสสิกส าหรับเร่ืองน้ีก็คือกรณีของระบบราชการสมยัใหม่ซ่ึงน าเอาระเบียบกฎเกณฑต่์างๆ มาเป็น
กรอบในการกระท าใหมี้เหตุผลมากท่ีสุด เช่นถา้ระเบียบในหน่วยงานระบุก่อนท่ีเราจะท างานเร่ืองใด 
ขอใหเ้รากรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มก่อน 3 ชุด เราซ่ึงอยูใ่นหน่วยงานนั้นก็ตอ้งท า ส าหรับคนท่ี
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อยูน่อกหน่วยงานนั้นอาจมองวา่การท าเช่นนั้นดูไม่ค่อยมีเหตุผลและไม่น่าจะก่อใหเ้กิดประสิทธิผลใน
การท างานมากข้ึน แต่การท าเช่นนั้นก็ถือวา่เป็นการกระท าท่ีมีเหตุผลในบริบทของหน่วยงานนั้น 
 เวเบอร์กล่าววา่ไม่ใช่เฉพาะชาวตะวนัตกเท่านั้นท่ีสามารถใชป้ระโยชน์จากเหตุผล 3 ประเภท
แรก แต่คนในทุกสังคมทัว่โลกตั้งแต่อดีตจนถึงช่วงท่ีเขามีชีวติอยูต่่างก็รู้จกัใชป้ระโยชน์จากเหตุผลทั้ง 
3 ประเภทขา้งตน้เหมือนกนั แต่ส าหรับความมีเหตุผลประเภทท่ี 4 นั้น มีแต่เฉพาะชาวตะวนัตกเท่านั้น
ท่ีมีและไดใ้ชป้ระโยชน์ เพราะความมีเหตุผลประเภทน้ีเกิดข้ึนจากการท่ีประเทศทางตะวนัตกนั้นได้
กา้วเขา้สู่สภาวะสมยัใหม่ท่ีมีการพฒันาอุตสาหกรรม (Ritzer.  2007 : 31-32) 

แนวคิดเร่ืองอ านาจ แนวคิดเร่ืองความมีเหตุผลท่ีกล่าวขา้งตน้นั้นมีความเก่ียวขอ้งกบั 
แนวคิดหลายอยา่งของเวเบอร์ อีกเร่ืองหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกนัคือแนวคิดเร่ืองอ านาจ อ านาจในท่ีน้ีหมายถึง
การครอบง า แต่เป็นการครอบง าท่ีมีความชอบธรรม เป็นการครอบง าท่ีผูถู้กครอบง าเช่ือฟังปฏิบติัตาม 
(Ritzer.  2007 : 35)  เวเบอร์ไดแ้บ่งอ านาจไว ้3 ประเภท คือ อ านาจตามประเพณี  อ านาจเชิงบารมี และ
อ านาจเชิงเหตุผล-กฎหมาย โดยมีความหมายและตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี (Chalcraft.  2007 : 205; Ritzer.  
2007 : 35-40; Ritzer and Goodman.  2004 : 32) 
 1) อ านาจตามประเพณี (Traditional Authority) เป็นอ านาจท่ีตั้งอยูบ่นฐานของความเช่ือท่ี
ยดึถือสืบต่อๆ กนัมา เช่นอาจยดึถือกนัมาตามสายครอบครัวหรือตระกลูหรือเผา่ ในการใชอ้  านาจแบบ
น้ี ผูน้ าก็จะอา้งวา่มีอ านาจ ส่วนผูต้ามก็จะเช่ือถือ อ านาจแบบน้ีครอบคลุมไปถึงการปกครองโดยผู ้
อาวโุสและการปกครองโดยผูน้ าท่ีสืบทอดต าแหน่งผา่นสายโลหิตดว้ย สังคมศกัดินาเป็นตวัอยา่งหน่ึง
ของอ านาจแบบน้ี โครงสร้างอ านาจตามประเพณีน้ีเป็นส่ิงท่ีไม่มีเหตุผลและขดัขวางต่อ
กระบวนการพฒันาเหตุผล 
 2) อ านาจเชิงบารมี (Charismatic Authority)  เป็นอ านาจท่ีมีความชอบธรรมไดเ้พราะผูน้ านั้น
ท าใหผู้ต้ามเช่ือวา่ผูน้ านั้นมีความศกัด์ิสิทธ์ิ มีคุณธรรมสูงส่ง เป็นวรีบุรุษ หรือมีลกัษณะพิเศษบางอยา่ง
ท่ีคนอ่ืนไม่มี คุณลกัษณะพิเศษเหล่าน้ีเรียกวา่บารมี ผูน้  าจะมีคุณลกัษณะพิเศษเช่นนั้นจริงหรือไม่
อาจจะไม่ส าคญัเท่ากบัวา่ผูต้ามนั้นเช่ือวา่ผูน้ ามีบารมีจริง กล่าวคือผูต้ามเป็นผูนิ้ยามวา่ใครคือผูมี้บารมี
จากความเช่ือถือศรัทธาของผูต้ามเอง การท่ีผูน้ าสามารถท าใหผู้ต้ามเช่ือไดว้า่มีบารมีท าใหเ้ขามีอ านาจ
ท่ีชอบธรรมซ่ึงเรียกวา่อ านาจเชิงบารมี เวเบอร์มองวา่อ านาจเชิงบารมีนั้นเป็นพลงัเชิงปฏิวติัท่ีส าคญั
มาก ตลอดประวติัศาสตร์ท่ีผา่นมา ไดมี้ผูน้ าท่ีมีอ านาจเชิงบารมีมากมายท่ีสามารถน าการต่อสู้และโค่น
ลม้โครงสร้างอ านาจตามประเพณีหรือแมก้ระทัง่โครงสร้างอ านาจเชิงเหตุผล-กฎหมายได ้อยา่งไรก็
ตาม อ านาจเชิงบารมีก็ไม่ใช่อ านาจท่ีมีเหตุผล 
 3) อ านาจเชิงเหตุผล-กฎหมาย (Rational-Legal Authority) เป็นอ านาจท่ีเกิดจากการไดก้ าหนด
กฎเกณฑท่ี์แน่นอนชดัเจนให้ปฏิบติั ผูน้  ามีอ านาจท่ีชอบธรรมเพราะผูน้ าไดอ้  านาจนั้นมาตาม
กระบวนการท่ีเป็นไปตามท่ีกฎหมายหรือกฎเกณฑต่์างๆ ไดก้ าหนดเอาไว ้อยา่งเช่นประธานาธิบดีของ
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ประเทศต่างๆ มีอ านาจท่ีชอบธรรมเพราะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามท่ีก าหนดไวใ้น
รัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และขา้ราชการประจ าทั้งหลายมีอ านาจตามท่ีกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งไดบ้ญัญติัเอาไว ้เวเบอร์เห็นวา่โครงสร้างส าคญัท่ีเช่ือมโยงกบัอ านาจเชิงเหตุผล-กฎหมายคือ
ระบบราชการสมยัใหม่ 

แนวคิดเร่ืองระบบราชการ แนวคิดเร่ืองระบบราชการนั้นนอกจากจะเก่ียวขอ้งกบัการมีอ านาจ
แบบใหม่คืออ านาจเชิงเหตุผล-กฎหมายแลว้ ยงัเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดส าคญัของเวเบอร์อีกแนวคิดหน่ึง
คือแนวคิดเร่ืองแบบในอุดมคติ (Ideal Type) แบบในอุดมคติน้ีไม่ใช่แบบท่ีดีเลิศเป็นยโูทเปีย อีกทั้ง
ไมใ่ช่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงซ่ึงดีท่ีสุด แต่เป็นแบบในอุดมคติเพราะวา่เป็นการกล่าวอา้งเกินจริงขา้งเดียว ใน
กรณีระบบราชการน้ีก็คือเป็นการกล่าวอา้งถึงความมีเหตุมีผลของระบบราชการอยา่งเกินจริงเอาไว้
ก่อน ซ่ึงระบบราชการท่ีมีอยูจ่ริงอาจจะไม่ไดมี้ลกัษณะต่างๆ ครบถว้นสมบูรณ์อยา่งท่ีปรากฏอยูใ่น
แบบในอุดมคติก็ได ้(Ritzer.  2007 : 36-37) เวเบอร์สร้างแบบในอุดมคติน้ีเพื่อใชว้เิคราะห์ระบบ
ราชการซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะในโลกตะวนัตกสมยัใหม่ในขณะนั้น ท่ีมีการใชอ้ านาจเชิงเหตุผล-
กฎหมายอยา่งชดัเจนมากเม่ือเทียบกบัอดีตก่อนยคุของเขา (Ritzer and Goodman.  2004 : 32) 

ระบบราชการท่ีเป็นแบบในอุดมคติตามท่ีเวเบอร์ไดเ้สนอไวน้ั้น มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 1) การ
ท าหนา้ท่ีในต าแหน่งต่างๆ นั้นมีความเป็นทางการ โดยท างานในสถานท่ีท างานประจ าและมีระเบียบ
กฎเกณฑต่์างๆ คอยก ากบัควบคุมการกระท าของผูท่ี้อยูต่  าแหน่งต่างๆ ในท่ีท างานนั้น 2) ต าแหน่งงาน
แต่ละต าแหน่งมีการระบุสมรรถนะของผูท้  างานในต าแหน่งนั้นเอาไวอ้ยา่งชดัเจน 3) ต าแหน่งงานแต่
ละต าแหน่งมีพนัธะท่ีจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีเฉพาะอยา่ง มีอ านาจท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีเหล่านั้น และมีแนว
ทางการบงัคบัเพื่อใหท้  างานนั้นๆ ใหส้ าเร็จ 4) การจดัองคก์รในท่ีท างานเป็นแบบการควบคุมบงัคบั
บญัชาตามล าดบัขั้น  5) ผูท่ี้จะเขา้ท างานในต าแหน่งต่างๆ นั้นจะตอ้งไดรั้บการฝึกฝนอบรมทาง
วชิาการ/วชิาชีพเพื่อใหมี้คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งงานนั้น ๆ 6) ผูท่ี้ท  างานในต าแหน่งต่างๆ 
นั้นจะไดรั้บจดัสรรทรัพยากรต่างๆ ท่ีจะท าใหท้  างานนั้นส าเร็จใหไ้ด ้แต่ผูท้  างานนั้นไม่ไดเ้ป็นเจา้ของ
ทรัพยากรเหล่านั้น 7) ต าแหน่งงานต่างๆ นั้นเป็นของหน่วยงาน ผูท่ี้อยูใ่นต าแหน่งไม่สามารถยดึมา
เป็นของตวัเองได ้ และ 8) การกระท า การตดัสินใจ และระเบียบกฎเกณฑต่์างๆ ในระบบราชการนั้น
มกัจะตอ้งมีการระบุเป็นลายลกัษณ์อกัษร (Ritzer.  2004 : 36-37) 

แนวคิดอ่ืนๆ ของเวเบอร์ท่ีน่าสนใจยงัมีอีกมาก อีกเร่ืองหน่ึงซ่ึงมีอิทธิพลต่อนกัทฤษฎีรุ่นหลงั
อยา่งมากคือแนวคิดเร่ืองการท าความเขา้ใจ (Verstehen : Understanding) โดยเฉพาะอยา่งยิง่อิทธิพลท่ี
มีต่อนกัคิดในส านกัคิดศาสตร์แห่งการตีความ (Hermeneutics) และปรากฏการณ์วทิยา 
(Phenomenology) (Stones.  2009 : 85)  

นอกจากน้ี ยงัมีนกัทฤษฎีสังคมอีกหลายคนท่ีไดช่ื้อวา่เป็นผูว้างรากฐานวชิาสังคมวทิยาเอาไว ้
แต่ไม่ไดก้ล่าวถึงรายละเอียดในท่ีน้ี อยา่งเช่นสเป็นเซอร์และซิมเมล 
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เฮอร์เบิร์ต สเป็นเซอร์  (Herbert Spencer : ค.ศ. 1820-1903) เป็นผูว้างรากฐานแนวคิดปฏิฐาน
นิยมคนส าคญัเช่นเดียวกบัค็องต ์(Turner.  2003 A : 30-42) และเป็นผูน้ าเอาแนวคิดท่ีโดดเด่นเร่ือง
ความอยูร่อดของผูท่ี้เหมาะสมท่ีสุด  (Survival of the Fittest) ซ่ึงเคยใชม้องววิฒันาการทางชีววทิยามา
ใชใ้นทางสังคมดว้ย (Giddens.  2009 : 73)  

เกออร์ก ซิมเมล (Georg Simmel : ค.ศ. 1858-1918) เป็นผูเ้สนอแนวคิดเร่ืองกลุ่มท่ีมีสมาชิก 3 
คน (Tryad) ทฤษฎีเร่ืองโศกนาฏกรรมของวฒันธรรม ทฤษฎีเก่ียวกบัพื้นท่ี และทฤษฎีต่างๆ เก่ียวกบั
ชีวติประจ าวนั (Ritzer.  2007 : 44-51) 

ส าหรับ จอร์จ เฮอร์เบิร์ต ม้ีด (George Herbert Mead : ค.ศ. 1863-1931) ซ่ึงเป็นผูว้างรากฐาน
ทฤษฎีสังคมคนส าคญัอีกคนหน่ึง จะกล่าวถึงแนวคิดของเขาในบทท่ี 5 
 
สรุปท้ายบท 
 เน้ือหาในบทน้ีเป็นการกล่าวถึงประวติัและแนวคิดของนกัสังคมวทิยารุ่นแรกๆ ท่ีไดช่ื้อวา่
เป็นผูว้างรากฐานใหก้บัวชิาสังคมวทิยา โดยเนน้ท่ีแนวคิดส าคญัๆ ของนกัคิด/นกัทฤษฎีสังคม 4 คน
คือคอ็งต ์มากซ์ เดอร์ไคม ์และเวเบอร์ นกัคิดเหล่าน้ีเป็นชาวยโุรปทั้งหมด โดยคอ็งตแ์ละเดอร์ไคมเ์ป็น
ชาวฝร่ังเศส ขณะท่ีมากซ์และเวเบอร์เป็นชาวเยอรมนั การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองท่ีเกิดข้ึนก่อนท่ีนกัคิดเหล่าน้ีจะเกิดเช่นการปฏิวติัฝร่ังเศส และท่ีเกิดข้ึนก่อนแลว้แต่ก าลงั
ด าเนินอยูใ่นขณะท่ีพวกเขามีชีวติอยูเ่ช่นการปฏิวติัอุตสาหกรรม มีอิทธิพลต่อการก่อร่างสร้างความคิด
ของนกัคิดทั้ง 4 คน พวกเขาเสนอแนวคิด/ทฤษฎีออกมาโดยมีวตัถุประสงคส์ าคญัส่วนหน่ึงคือการ
อธิบายความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนขณะนั้นและการแสวงหาระเบียบทางสังคมท่ีเหมาะสม 
 คอ็งตมี์ความส าคญัมากต่อวิชาสังคมวทิยา เพราะเขาเป็นคนแรกท่ีใชค้  าวา่สังคมวทิยา และ
เป็นผูท่ี้วางรากฐานการศึกษาในทางสังคมวทิยาเอาไว ้โดยเขาเรียกช่ือวธีิการศึกษาของเขาวา่ “ปฏิฐาน
นิยม” ท่ีเป็นการศึกษาสังคมอยา่งเป็นวตัถุวสิัยและเป็นวิทยาศาสตร์ แนวคิดน้ีเช่ือมโยงกบัแนวคิดเร่ือง
กฎการเปล่ียนแปลง 3 ขั้นตอน คือขั้นเทววทิยา ขั้นอภิปรัชญา และขั้นวทิยาศาสตร์หรือขั้นปฏิฐาน
นิยม โดยปฏิฐานนิยมเป็นวธีิการแสวงหาความรู้แบบใหม่ท่ีไดรั้บการพฒันาข้ึนมาในขั้นท่ี 3 
 มากซ์เป็นนกัทฤษฎีท่ีมีงานเขียนมากมายและมีอิทธิพลทางความคิดกวา้งขวางมาก เขาไม่ไดมี้
อิทธิพลในแวดวงวชิาการเท่านั้น หากยงัมีอิทธิพลในภาคปฏิบติัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงระบอบ
การปกครองมาแลว้ในหลายประเทศทัว่โลก แนวคิดทฤษฎีของเขามุ่งวพิากษร์ะบบทุนนิยมซ่ึงเป็น
ระบบท่ีแบ่งคนออกเป็นชนชั้นกระกุมพีและชนชั้นกรรมาชีพ เขาเสนอวา่นายทุนเอารัดเอาเปรียบ
คนงานก่อให้เกิดความแปลกแยกซ่ึงในท่ีสุดคนงานก็จะมีจิตส านึกทางชนชั้นน าไปสู่การเปล่ียนแปลง
สังคมคือระบบทุนนิยมจะถูกท าลายลงไปเพื่อสร้างสังคมท่ีผูค้นมีความเสมอภาคเท่าเทียมกนั การ
วเิคราะห์ของเขามีมิติทางชนชั้นเป็นองคป์ระกอบส าคญัเสมอ เขาถึงกบัประกาศวา่ประวติัศาสตร์ท่ี
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ผา่นมาและมีอยูท่ ั้งหมดเป็นประวติัศาสตร์ของการต่อสู้ทางชนชั้น อยา่งไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนบางอยา่งก็ไม่ไดเ้ป็นไปตามค าท านายของมากซ์ โดยเฉพาะเร่ืองการล่มสลายของทุนนิยมและ
ความเสมอภาคท่ีจะเกิดข้ึนภายหลงัการโค่นลม้ระบบทุนนิยม 
 เดอร์ไคมถื์อวา่เป็นนกัสังคมวทิยามืออาชีพคนแรก เขาเป็นนกัวชิาการในมหาวทิยาลยัคนแรก
ท่ีด ารงต าแหน่งศาสตราจารยท์างดา้นสังคมวทิยา แนวคิดของเขาท่ีโดดเด่นมีมากมาย เช่นแนวคิดเร่ือง
ขอ้เทจ็จริงทางสังคมท่ีเขาเสนอใหมี้การศึกษาสังคมในฐานะท่ีสังคมเป็นส่ิงของท่ีเราสามารถศึกษาได้
เหมือนกบัธรรมชาติ เขาเสนอแนวคิดเร่ืองการแบ่งงานกนัท าและแนวคิดอ่ืนๆ เช่นความเป็นปึกแผน่
ทางสังคม มโนธรรมร่วม กฎหมาย และการฆ่าตวัตาย ซ่ึงแนวคิดเหล่าน้ีมีความเช่ือมโยงกนั โดยใช้
มองความเปล่ียนแปลงท่ีเปล่ียนผา่นจากสังคมแบบดั้งเดิมมาสู่สังคมสมยัใหม่ เขาเป็นนกัสังคมวทิยา
ศาสนาท่ีมีผลงานดา้นน้ีมากมาย แนวคิดส าคญัเก่ียวกบัเร่ืองศาสนาก็คือเขาเสนอวา่ศาสนาเป็นส่ิงท่ี
สังคมสร้างข้ึน 
 เช่นเดียวกบัเดอร์ไคม ์เวเบอร์ถือวา่เป็นนกัสังคมวทิยาท่ีมีผลงานทางดา้นศาสนามากมาย 
นอกจากการเสนอวา่จริยศาสตร์แบบโปรเตสแตนตมี์ผลต่อการพฒันาของระบบทุนนิยมท่ีไดก้ล่าวใน
บทท่ี 2 แลว้ ในบทน้ี แนวคิดของเวเบอร์ท่ีน ามาเสนอก็คือแนวคิดเร่ืองการกระท าทางสังคม แนวคิด
เร่ืองความมีเหตุผลท่ีเขาจ าแนกไว ้4 ประเภท แนวคิดเร่ืองอ านาจซ่ึงเขาจ าแนกไว ้3 ประเภท และ
แนวคิดเร่ืองระบบราชการท่ีเป็นแบบในอุดมคติ แนวคิดเหล่าน้ีมีความเช่ือมโยงกนัท่ีสะทอ้นใหเ้ห็น
ขอ้เสนอส าคญัของเขาท่ีวา่โลกตะวนัตกไดพ้ฒันาเขา้สู่ยคุสมยัใหม่เพราะมีการใชเ้หตุผลและใชอ้ านาจ
แบบใหม่ ขณะท่ีส่วนอ่ืนๆ ท่ีเหลือในโลกไม่ไดพ้ฒันาการใชเ้หตุผลและอ านาจแบบใหม่จึงไม่
สามารถเปล่ียนแปลงมาเป็นสังคมสมยัใหม่ได ้ 
 
ค าถามท้ายบท 

1. ตามความเห็นของค็องต ์ปฏิฐานนิยมกบัวทิยาศาสตร์มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร และ
ทั้งปฏิฐานนิยมกบัวทิยาศาสตร์มีความสัมพนัธ์กบัวชิาสังคมวทิยาอยา่งไร? 

2. ในการวพิากษว์จิารณ์ระบบทุนนิยมของมากซ์ นิสิตเห็นดว้ยและ/หรือไม่เห็นดว้ยใน
ประเด็นใด เพราะเหตุใด? 

3. นิสิตเห็นดว้ยกบัขอ้เสนอของเดอร์ไคมท่ี์วา่เราสามารถศึกษาสังคมในฐานะท่ีเป็นส่ิงของ 
และเราสามารถศึกษาสังคมไดเ้หมือนกบัธรรมชาติ หรือไม่ เพราะเหตุใด? 

4. ใหนิ้สิตน าเอาแนวคิดเร่ืองระบบราชการในฐานะท่ีเป็นแบบในอุดมคติมาพิจารณาระบบ
ราชการในประเทศไทย โดยมุ่งตอบค าถามท่ีวา่ระบบราชการในประเทศไทยนั้นเป็นไป
ตามแบบในอุดมคติของเวเบอร์มากนอ้ยเพียงใด 



บทที ่4 
ทฤษฎีหน้าทีนิ่ยม และทฤษฎีความขัดแย้ง 

 
หัวข้อ 

4.1 ทฤษฎีหนา้ท่ีนิยม : ภาพรวม 
4.2 ทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมของทาลคอตต ์พาร์สันส์ 
4.3 ทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมของโรเบิร์ต เมอร์ตนั 
4.4 ทฤษฎีความขดัแยง้ของราลฟ์ ดาห์เรนดอร์ฟ  

แนวคิด 
1. ทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมมีพฒันาการมาก่อนในแวดวงวชิามานุษยวทิยา โดยนกัมานุษยวทิยาคน

ส าคญัเช่นแรดคลิฟฟ์-บราวน์และมาลินอสกีซ่ึงไดรั้บอิทธิพลทางความคิดเร่ืองหนา้ท่ีจาก
เดอร์ไคมไ์ดพ้ฒันาข้ึนมาจากการศึกษาชุมชนในภาคสนาม 

2. พาร์สันส์เป็นนกัสังคมวทิยาท่ีพฒันาทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมหรือหนา้ท่ีนิยมเชิงโครงสร้าง
ข้ึนมาจนเป็นทฤษฎีกระแสหลกัในช่วงก่อนและหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง เขาช้ีใหเ้ห็น
วา่ระบบปฏิบติัการทุกระบบนั้นจะมีหนา้ท่ี 4 ดา้น คือการปรับตวั การบรรลุเป้าหมาย 
บูรณาการ และการรักษาแบบแผน ระบบปฏิบติัการท่ีส าคญัท่ีสุดตามความเห็นของ    
พาร์สันส์คือระบบสังคมซ่ึงมีระบบยอ่ยอีก 4 ระบบ คือระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง 
ระบบความไวว้างใจกนั และระบบชุมชนทางสังคม โดยท่ีแต่ละระบบยอ่ยก็จะท าหนา้ท่ี
เฉพาะซ่ึงแตกต่างกนั 

3. เมอร์ตนัเป็นนกัสังคมวทิยาท่ีช่วยพฒันาทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมเชิงโครงสร้างใหมี้รายละเอียด
ท่ีซบัซอ้นยิง่ข้ึน คุณูปการส าคญัของเขาคือการเสนอแนวคิดเร่ืองหนา้ท่ีแอบแฝงซ่อนเร้น 
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของผลท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ไดต้ั้งใจ นอกจากน้ีเขายงัเสนอวา่ระบบอาจจะท า
หนา้ท่ีเชิงลบหรือไม่ท าหนา้ท่ีไดด้ว้ย 

4. ทฤษฎีความขดัแยง้มีทั้งแบบท่ีเป็นแนวมาร์กซิสตแ์ละไม่ใช่แนวมาร์กซิสต ์ทฤษฎีความ
ขดัแยง้ของดาห์เรนดอร์ฟเป็นทฤษฎีท่ีไม่ใช่แนวมาร์กซิสต ์เขาเสนอใหเ้นน้พิจารณา
ศึกษาความแตกแยกและความขดัแยง้ในสังคมแทนท่ีจะเนน้ท่ีความเป็นระเบียบและ
สมดุลเหมือนกบัทฤษฎีหนา้ท่ีนิยม เขามองวา่ความขดัแยง้ก็มีหนา้ท่ีหรือประโยชน์ต่อ
สังคมดว้ย เช่นสร้างศตัรูร่วมท าใหค้นในสังคมเดียวกนัสามคัคีกนัมากข้ึน แต่เขาก็
ยอมรับวา่ความขดัแยง้ก็มีหนา้ท่ีเชิงลบหรือมีโทษดว้ยเหมือนกนั 
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วตัถุประสงค์ 
1. นิสิตสามารถระบุรายละเอียดของพฒันาการของทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมก่อนยคุของพาร์สันส์

ได ้พร้อมทั้งสามารถเปรียบเทียบความคลา้ยคลึงและความแตกต่างของแนวคิดของ 
แรดคลิฟฟ์-บราวน์ และมาลินอสกีได ้

2. นิสิตสามารถอธิบายหนา้ท่ีต่างๆ ของระบบปฏิบติัการต่างๆ ตามแนวคิดของพาร์สันส์ได ้
พร้อมทั้งระบุรายละเอียดของระบบยอ่ยทั้งหมดของระบบสังคมและหนา้ท่ีของระบบ
ยอ่ยทุกระบบได ้

3. นิสิตสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งหนา้ท่ีปรากฏชดัแจง้กบัหนา้ท่ีแอบแฝง
ซ่อนเร้นตามแนวคิดของเมอร์ตนัได ้พร้อมทั้งยกตวัอยา่งประเพณีหรือพิธีกรรมท่ีมีหนา้ท่ี
ทั้งสองประเภทน้ี 

4. นิสิตสามารถเปรียบเทียบมุมมองท่ีต่างกนัของทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมกบัทฤษฎีความขดัแยง้
ในประเด็นส าคญัๆ ได ้ 

 
4.1 ทฤษฎีหน้าทีนิ่ยม : ภาพรวม 
 4.1.1 ช่ือ ขอบข่าย และความส าคัญของทฤษฎี 
 ทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมมีปัญหาในการเรียกช่ือในภาษาไทยพอสมควรวา่ควรเรียกอะไรดี ใน
ภาษาไทยนั้นมีใชท้ั้ง “หนา้ท่ีนิยม” (ยศ สันตสมบติั.  2540) และ “โครงสร้าง-หนา้ท่ีนิยม” (สุเทพ 
สุนทรเภสัช.  2540; สุภางค ์จนัทวานิช.  2553) ค าวา่ “โครงสร้าง-หนา้ท่ีนิยม” ดูเหมือนวา่จะแปลมา
จากภาษาองักฤษท่ีวา่ “Structural-Functionalism” แต่เม่ือส ารวจตรวจสอบดูในงานภาษาองักฤษหลาย
เร่ืองหลายเล่มเท่าท่ีคน้ไดก้็ไม่พบวา่มีการใชค้  าดงักล่าว พบแต่ค าวา่ “Structural Functionalism” ซ่ึง
ควรแปลวา่ “หนา้ท่ีนิยมเชิงโครงสร้าง” มากกวา่  
 งานของยศ สันตสมบติั (2540) เป็นต าราทางดา้นมานุษยวิทยา ในส่วนท่ีกล่าวถึงทฤษฏี 
“หนา้ท่ีนิยม” นั้นเป็นการกล่าวถึงทฤษฎีสังคมท่ีเป็นแนวคิดของนกัมานุษยวทิยาช่ือดงั โดยเฉพาะ
แนวคิดของอลัเฟรด แรดคลิฟฟ์-บราวน์ (Alfred Radcliffe-Brown : ค.ศ. 1881-1955) และบรอนิสลอ 
มาลินอสกี (Bronislaw Malinowski : ค.ศ. 1884-1942) เป็นหลกั โดยช้ีใหเ้ห็นวา่ทั้งสองคนไดน้ าเอา
แนวคิดเร่ือง “หนา้ท่ี” ของเอมิลี เดอร์ไคม ์มาใช ้และเสริมดว้ยแนวคิดของนกัสังคมวิทยาช่ือดงัคน
หน่ึงคือโรเบิร์ต เค. เมอร์ตนั (Robert K. Merton) 
 งานของสุเทพ สุนทรเภสัช (2540) เป็นต าราทางดา้นทฤษฎีสังคมวิทยา ในส่วนท่ีกล่าวถึง
ทฤษฎี “โครงสร้าง-หนา้ท่ีนิยม” นั้นเป็นการกล่าวถึงทฤษฎีสังคมท่ีเป็นแนวคิดของนกัสังคมวทิยาช่ือ
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ดงัสองคนคือทาลคอตต ์พาร์สันส์ และโรเบิร์ต เมอร์ตนั เป็นหลกั โดยกล่าวถึงทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมแนว
ใหม่ (Neo-functionalism) ดว้ย 
 งานของสุภางค ์จนัทวานิช (2553) เป็นต าราทางดา้นทฤษฎีสังคมวทิยา ในส่วนท่ีกล่าวถึง
ทฤษฎี “โครงสร้าง-หนา้ท่ีนิยม” นั้นเป็นการกล่าวถึงทฤษฎีสังคมท่ีเป็นแนวคิดของนกัสังคมวทิยาช่ือ
ดงัสามคนคือเฮอร์เบิร์ต สเป็นเซอร์ ทาลคอตต ์พาร์สันส์ และโรเบิร์ต เมอร์ตนั และทฤษฎีโครงสร้าง
นิยมของนกัภาษาศาสตร์ช่ือดงัคือแฟร์ดิน็องด ์เดอ โซซูร์ (Ferdinand de Saussure : ค.ศ. 1857-1913) 
และของนกัมานุษยวทิยาช่ือดงัคือโคลด้ เลวี-สโตรส (Claude Levi-Strauss : ค.ศ. 1908-1990) 
 ส าหรับงานในภาษาองักฤษนั้น ส่วนมากจะเรียกช่ือทฤษฎีน้ีวา่ “Functionalism” (Best.  2003; 
Crothers.  2005; Haralambos and Holborn.  2004;  Jones.  2003; Kuper.  2007 B; Layder 2006; Lidz.  
2003; Sciortino.  2009; Scott 2007 A; Sztompka.  2003, 2007; Turner.  2003 A.)  ซ่ึงแปลเป็น
ภาษาไทยไดว้า่ “หนา้ท่ีนิยม” อีกส่วนหน่ึงเรียกช่ือทฤษฎีน้ีวา่ “Structural Functionalism” 
(Ritzer.  2007; Ritzer and Goodman. 2004; Appelrouth and Edles.  2007; Scott.  2007 B; Delanty.  
2009) ซ่ึงแปลเป็นภาษาไทยไดว้า่ “หนา้ท่ีนิยมเชิงโครงสร้าง” 
 ต าราบางเล่มใชท้ั้ง “Functionalism” และ “Structural Functionalism” เช่นต าราสังคมวทิยา   
ท่ีเขียนโดย Giddens (2009) ใชค้  าวา่ “Functionalism”  ท่ีหนา้ 23-24 และใชค้  าวา่ “Structural 
Functionalism” ท่ีหนา้ 80-83 โดยใชท้ั้งสองค าน้ีอธิบายแนวคิดของคนกลุ่มเดียวกนัคือพาร์สันและ
เมอร์ตนั ขณะท่ีบทความของ Abrahamson (2003) ก็ใชค้  าทั้งสองขา้งตน้สลบักนัไปมาเพื่ออธิบาย
แนวคิดของนกัสังคมวทิยาช่ือดงักลุ่มเดียวกนั 
 ในท่ีน้ีจะเรียกทฤษฎีน้ีวา่ “หนา้ท่ีนิยม” เป็นหลกั โดยบางคร้ังก็ใชค้  าวา่ “หนา้ท่ีนิยมเชิง
โครงสร้าง” ดว้ย โดยมีเหตุผลคือ 1) ใช ้“หนา้ท่ีนิยม” เพราะเป็นค าท่ีแปลมาจากภาษาองักฤษคือ 
“Functionalism” ซ่ึงเป็นท่ีนิยมใชม้ากกวา่  และ 2) ในบางกรณี เน่ืองจากวา่ทฤษฎีน้ีเนน้ความส าคญั
ของโครงสร้างดว้ย จึงใชค้  าวา่ “หนา้ท่ีนิยมเชิงโครงสร้าง” เพื่อเนน้ประเด็นส าคญัดงักล่าว ดงันั้น
ขอบข่ายของทฤษฎีจึงอยูท่ี่แนวคิดทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมของนกัสังคมวทิยาเป็นหลกั โดยเนน้ท่ีพาร์สัน
และเมอร์ตนั แต่ก็เช่ือมโยงใหเ้ห็นความสัมพนัธ์กบัทฤษฎีทางมานุษยวทิยาดว้ย จึงจะกล่าวถึงแนวคิด
ของนกัมานุษยวทิยาสองคนซ่ึงไดรั้บอิทธิพลทางความคิดมาจากหน่ึงในบุคคลส าคญัผูว้างรากฐาน
ใหก้บัสังคมวทิยาคือเดอร์ไคมด์ว้ย ส าหรับทฤษฎีโครงสร้างนิยม (Structuralism) ทางภาษาศาสตร์
และมานุษยวทิยานั้น เน่ืองจากมีเน้ือหาท่ีแตกต่างจากทฤษฎีหนา้ท่ีนิยม จึงไม่จดัใหอ้ยูใ่นกลุ่มเดียวกนั
น้ี โดยจะไดก้ล่าวถึงในบทท่ี 10 นอกจากน้ี ทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมยงัมีอยูใ่นวชิาปรัชญา จิตวิทยา และวชิา
อ่ืนๆ ดว้ย ซ่ึงก็อยูน่อกเหนือขอบข่ายของทฤษฎีท่ีจะกล่าวถึงในบทน้ีเช่นเดียวกนั 
 ตั้งแต่คริสตท์ศวรรษ 1930 จนตลอดคริสตท์ศวรรษ 1970 ทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมหรือหนา้ท่ีนิยม
เชิงโครงสร้างเป็นทฤษฎีหลกัในแวดวงสังคมวทิยาอเมริกนั (Appelrouth and Edles.  2007 : 10) และ
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ส าหรับวชิาสังคมวทิยาในภาพรวมนั้น ทฤษฎีน้ีก็มีอิทธิพลอยา่งมากในช่วงตั้งแต่หลงัสงครามโลกคร้ัง
ท่ี 2 จนถึงปลายคริสตท์ศวรรษ 1960 คิงสลีย ์เดวสิ (Kingsley Davis) ถึงกบักล่าวตอนท่ีเขา้รับต าแหน่ง
ประธานสมาคมสังคมวทิยาแห่งอเมริกาวา่ทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมกบัสังคมวทิยาก็เป็นส่ิงเดียวกนันัน่เอง 
(Abrahamson.  2003 : 141) ปัจจุบนัแมว้า่จะมีทฤษฎีสังคมและการเมืองใหม่ๆ เกิดข้ึนมากมาย แต่
การศึกษาเรียนรู้ทฤษฎีท่ีเคยทรงอิทธิพลในโลกก็ยอ่มจะมีประโยชน์อยา่งแน่นอน ทฤษฎีน้ีจึงเป็นหน่ึง
ในทฤษฎีส าคญัท่ีจะไดศึ้กษาในวชิาน้ี 

4.1.2 พฒันาการของทฤษฎี 
ทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมเป็นแนวคิดหลวมๆ ท่ีใชเ้รียกแนวคิดเก่ียวกบัเร่ืองน้ีของนกัทฤษฎีสังคม

หลายคนทั้งท่ีเป็นนกัสังคมวิทยาและนกัมานุษยวทิยา มีประวติัความเป็นมาท่ีสามารถสืบยอ้นไปไกล
ถึงแนวคิดเทวานุภาพ (Theodicy) ของไลบนิ์ซ (Leibniz : ค.ศ. 1646-1746) หรือแนวคิดเร่ืองกฎหมาย
ธรรมชาติ ถา้ยอ้นอดีตไปไม่ยาวไกลนกัและอยูใ่นแวดวงสังคมวทิยา ทฤษฎีน้ีก็ยอ้นกลบัไปถึงแนวคิด
ของสเป็นเซอร์ท่ีน าเอาแนวคิดทางชีววทิยามาใช ้ซ่ึงมองวา่อวยัวะต่างๆ ของส่ิงมีชีวติต่างก็มีหนา้ท่ี
หรือการท างานของตวัเอง และยอ้นไปถึงแนวคิดของวลิเฟรโด พาเรโต (Vilfredo Pareto : ค.ศ. 1848-
1923) ท่ียนืยนัถึงความส าคญัของกลไกต่างๆ ท่ีสามารถรักษาหรือฟ้ืนฟูระบบสังคมใหอ้ยูใ่นสภาพท่ี
สมดุลอยา่งมีพลวตัได ้(Sciortino.  2009 : 106) 
 เม่ือพิจารณาจากมิติของวชิามานุษยวทิยา นกัมานุษยวทิยาแนวหนา้ท่ีนิยมก็ไดรั้บอิทธิพลทาง
ความคิดจากนกัสังคมวทิยาเช่นกนั ทั้งแรดคลิฟฟ์-บราวน์และมาลินอสกีไดน้ าเอาแนวคิดเร่ือง 
“หนา้ท่ี” (Function) จากเดอร์ไคมม์าใชพ้ฒันาทฤษฎีของตน (ยศ สันตสมบติั.  2540 : 29-30) 
 แรดคลิฟฟ์-บราวน์ไดน้ าเอาแนวคิดเร่ืองหนา้ท่ีมาใชคู้่กบัแนวคิดเร่ืองโครงสร้างสังคม ซ่ึงท า
ใหแ้นวคิดของเขามีช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ “โครงสร้าง-หนา้ท่ีนิยม” (Structural-Functionalism) 
เพื่อใหแ้ตกต่างจากแนวคิดหนา้ท่ีนิยมของมาลินอสก้ี (ยศ สันตสมบติั.  2540 : 29) 
 แรดคลิฟฟ์-บราวน์มองสังคมโดยเปรียบเทียบกบัส่ิงมีชีวติ เช่นร่างกายของคนเรานั้นมีระบบ
การท างานของอวยัวะต่างๆ โดยท่ีแต่ละระบบนั้นก็มีโครงสร้างและหนา้ท่ีของตวัเอง ทุกระบบใน
ร่างกายจะท าหนา้ท่ีอยา่งสม ่าเสมอเพื่อให้ชีวติด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งปกติสุข ถา้ระบบหน่ึงระบบใดใน 
ร่างกายไม่ท าหนา้ท่ี ร่างกายก็จะเกิดอาการผดิปกติ สังคมก็ประกอบไปดว้ยระบบต่างๆ เช่นเดียวกบั
ร่างกาย เช่นมีระบบครอบครัว ระบบเศรษฐกิจ ระบบศาสนา โดยแต่ละระบบก็จะมีโครงสร้างและ
หนา้ท่ีเฉพาะและตอ้งท าหนา้ท่ีเพื่อใหส้ังคมด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งมีระเบียบเรียบร้อย (ยศ สันตสมบติั.  2540 
: 29) 
 แรดคลิฟฟ์-บราวน์ไดเ้ขา้ไปศึกษาชีวติความเป็นอยูข่องชาวเกาะอนัดามนั พบวา่ชาวเกาะ   
อนัดามนันั้นมกัจะหลัง่น ้าตาร้องไห้เสมอในโอกาสต่างๆ โดยท าเป็นพิธีกรรม เช่นหลัง่น ้าตาเม่ือมา
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พบกนัหลงัจากท่ีพลดัพรากจากกนันาน หลัง่น ้าตาในพิธีไกล่เกล่ียความขดัแยง้ หลัง่น ้าตาเม่ือมีคนตาย
หลัง่น ้าตาในพิธีแต่งงาน ฯลฯ การหลัง่น ้าตาในพิธีกรรมนั้นมุ่งใหเ้กิดการเปล่ียนผา่นไปอยา่ง 
ราบร่ืนเม่ือตอ้งเขา้สู่สถานการณ์ทางสังคมอีกแบบหน่ึง พิธีกรรมจึงท าหนา้ท่ีป่าวประกาศสถานภาพ
ใหม่ของผูเ้ขา้ร่วมพิธีและท าหนา้ท่ีปลอบประโลมจรรโลงใจใหแ้ก่ผูค้นเม่ือมีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั
เกิดข้ึนในสังคม (Kuper.  2007 A : 133) พิธีกรรมช่วยเสริมสร้างอารมณ์ร่วมและช่วยควบคุมความ
ประพฤติของคนในสังคมให้อยูอ่ยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อยในกรอบของสังคม พิธีกรรมจึงมีหนา้ท่ี
สร้างความเป็นปึกแผน่และรักษาความสมดุลของสังคม (ยศ สันตสมบติั.  2540 : 29) 
 มาลินอสกีก็ไดน้ าเอาแนวคิดเร่ืองหนา้ท่ีของเดอร์ไคมม์าใชเ้ช่นเดียวกนั แต่เขาไดว้จิารณ์
แนวคิดของทั้งเดอร์ไคมแ์ละแรดคลิฟฟ์-บราวน์ โดยช้ีใหเ้ห็นวา่ทั้งสองคนนั้นมุ่งอธิบายระบบสังคม
เพียงอยา่งเดียว แต่ละเลยเพิกเฉยต่อความส าคญัของมนุษยใ์นฐานะท่ีเป็นสมาชิกของสังคม เขาเห็นวา่
มนุษยไ์ม่วา่จะอยูท่ี่ใดยอ่มมีความตอ้งการพื้นฐานทางร่างกายและจิตใจเหมือนกนั ดงันั้นหนา้ท่ีหลกั
ของวฒันธรรมก็คือการตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานของมนุษย ์(ยศ สันตสมบติั.  2540 : 31) 
มนุษยใ์นทุกแห่งหนลว้นแต่ควบคุมสถาบนัทางสังคมเพื่อใหรั้บใชผ้ลประโยชน์ท่ีส าคญัๆ ของตน   
ถา้สถาบนัต่างๆ และระเบียบประเพณีต่างๆ จะตอ้งคงอยูต่่อไป สถาบนัและระเบียบประเพณีต่างๆ 
เหล่านั้นก็ตอ้งใหผ้ลประโยชน์กลบัคืนมาแก่คนเราอยา่งเป็นรูปธรรม พิธีกรรมทางศาสนานั้น
ตอบสนองความตอ้งการดา้นอารมณ์ให้แก่คนเราซ่ึงเป็นความตอ้งการพื้นฐานก่อนแลว้ จากนั้นก็ช่วย
ท าใหกิ้จกรรมทางเศรษฐกิจและความสัมพนัธ์ทางการเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย น่ีคือหนา้ท่ี
ของสถาบนัทางสังคม ((Kuper.  2007 B : 80) 
 ในช่วง ค.ศ. 1915-1935 ทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมมีอิทธิพลอยา่งมากในแวดวงวชิาการมานุษยวิทยา 
ทั้งแรดคลิฟฟ์-บราวน์และมาลินอสกีต่างก็พยายามเผยแพร่แนวคิดของตนออกไปใหก้วา้งขวาง นกั
มานุษยวทิยาทัว่โลกไดน้ าเอาทฤษฎีน้ีไปใชใ้นการท าวจิยัภาคสนาม แมจ้ะเนน้ต่างกนัไปบา้ง คือ   
แรดคลิฟฟ์-บราวด์เนน้โครงสร้างและหนา้ท่ีของสังคม แต่มาลินอสกีเนน้หนา้ท่ีของวฒันธรรมและ
สถาบนัต่างๆ ในการตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานของมนุษย ์แต่ทั้งสองก็เห็นตรงกนัวา่
มานุษยวทิยาควรเป็นวทิยาศาสตร์  (ยศ สันตสมบติั.  2540 : 32) 
 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นวา่ทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมเป็นแนวคิดท่ีแพร่หลายในแวดวงมานุษยวทิยาก่อน
แลว้ ก่อนท่ีพาร์สันส์จะไดพ้ฒันาทฤษฎีน้ีข้ึนมาในเวลาต่อมาจนกลายเป็นทฤษฎีท่ีมีอิทธิพลอยูน่านใน
แวดวงสังคมวทิยาดงัท่ีกล่าวแลว้ ต่อไปจะไดก้ล่าวถึงทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมของพาร์สันส์ซ่ึงเป็นส่วนท่ี
เนน้มากท่ีสุดในบทน้ี 
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4.2 ทฤษฎีหน้าทีนิ่ยมของทาลคอตต์ พาร์สันส์ 
 4.2.1 ประวตัิของพาร์สันส์ 
 ทาลคอตต ์พาร์สันส์ (Talcott Parsons : ค.ศ. 1902-1979) เกิดท่ีเมืองโคโลราโด สปริงส์ มลรัฐ
โคโลราโด สหรัฐอเมริกา เขาเกิดในพื้นฐานครอบครัวท่ีเคร่งศาสนาและใฝ่หาความรู้ เพราะพอ่ของ
เขาเป็นบาทหลวง เป็นศาสตราจารย ์และเป็นผูอ้  านวยการวทิยาลยัแห่งหน่ึงในมลรัฐโอไฮโอ         
พาร์สันส์ตั้งใจจะเขา้เรียนในสาขาชีววทิยาหรือการแพทยใ์นวทิยาลยัแอมเฮิร์สต ์มลรัฐแมสซาชูเส็ตส์ 
แต่เม่ือไดเ้ขา้เรียนท่ีนัน่เขากลบัหนัไปสนใจเศรษฐศาสตร์และสังคมวทิยา เม่ือไดอ่้านงานของ      
เดอร์ไคมร์วมทั้งนกัสังคมวทิยาและนกัเศรษฐศาสตร์ เขาก็มีความสนใจในประเด็นความสัมพนัธ์
ระหวา่งเศรษฐศาสตร์กบัสังคมวทิยา และประเด็นการท าใหค้วามสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจกลายเป็น
สถาบนัในบริบททางสังคมขนาดใหญ่ เม่ือส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีจากวทิยาลยัแอมเฮิร์ตส์
แลว้ เขาก็ไดไ้ปศึกษาในยโุรปและไดเ้ขา้เรียนท่ีมหาวทิยาลยัเศรษฐศาสตร์แห่งลอนดอน (London 
School of Economics) ซ่ึงท่ีน่ีเขาไดเ้รียนกบัมาลินอสกีดว้ย จากนั้นเขายา้ยไปเรียนท่ีมหาวทิยาลยั     
ไฮเดลเบิร์ก เยอรมนี (Scott. 2007 B : 187) 
 มหาวทิยาลยัไฮเดลเบิร์กเป็นมหาวทิยาลยัท่ีเวเบอร์ท างานอยูน่านหลายปี ตอนท่ีพาร์สันส์
เดินทางไปเรียนท่ีไฮเดลเบิร์กนั้น แมว้า่เวเบอร์จะเสียชีวติไปถึง 5 ปีแลว้ แต่ภรรยาหมา้ยของเวเบอร์ก็
ยงัจดัใหมี้การประชุมพบปะกนัอยูท่ี่บา้นของเธอเองซ่ึงพาร์สันก็ไดเ้ขา้ร่วมดว้ย พาร์สันไดรั้บอิทธิพล
จากแนวคิดของเวเบอร์มาก และในท่ีสุดเขาก็ท าวทิยานิพนธ์ปริญญาเอกอยูท่ี่นัน่ โดยท่ีบางส่วนของ
วทิยานิพนธ์ก็เก่ียวขอ้งกบังานเขียนของเวเบอร์ (Ritzer and Goodman.  2004 : 98) 
 ใน ค.ศ. 1927 พาร์สันไดแ้ต่งงานกบัเฮเลน วอลก์เกอร์ (Helen Walker) ซ่ึงเขาคบหาตั้งแต่
เรียนอยูใ่นองักฤษ (Applerouth and Edles.  2007 : 23)  และไดไ้ปเป็นอาจารยส์อนในมหาวทิยาลยั
ฮาร์วาร์ด แมว้า่เขาจะยา้ยเขา้ยา้ยออกในหลายภาควชิา แต่เขาก็อยูท่ี่ฮาร์วาร์ดจนเสียชีวติ ช่วงแรกเขาไม่
ค่อยกา้วหนา้ในต าแหน่งนกั แต่เม่ือไดตี้พิมพห์นงัสือเร่ือง The Structure of Social Action ออกมาใน 
ค.ศ. 1937 เขาก็เร่ิมมีช่ือเสียงและกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว เขาเป็นหวัหนา้ภาควชิาสังคมวิทยาใน ค.ศ. 
1944 และต่อมาอีกสองปีเขาก็ไดก่้อตั้งและเป็นหวัหนา้ภาควชิาความสัมพนัธ์ทางสังคมซ่ึงไม่ใช่มีแต่
นกัสังคมวทิยาเท่านั้นท่ีอยูใ่นภาควชิาน้ี แต่ยงัมีนกัสังคมศาสตร์สาขาอ่ืนๆ ดว้ย ใน ค.ศ. 1949 เขา
ไดรั้บเลือกตั้งเป็นประธานสมาคมสังคมวทิยาแห่งอเมริกา (Ritzer and Goodman.  2004 : 98) 
 พาร์สันส์เป็นผูท่ี้ท  าใหเ้วเบอร์เป็นท่ีรู้จกัมากยิง่ข้ึนในสหรัฐอเมริกา เพราะเขาไดแ้ปลงาน 
เร่ือง The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism ของเวเบอร์ออกมาใน ค.ศ. 1930 และน าเอา
แนวคิดของเวเบอร์ไปใชใ้นงานเขียนของเขาท่ีตีพิมพอ์อกมาในอีกเจ็ดปีต่อมา ซ่ึงนอกจากจะท า ให ้ 
เวเบอร์มีช่ือเสียงมากข้ึนแลว้ยงัท าใหเ้ขามีช่ือเสียงมากข้ึนเช่นเดียวกนั (Whimster.  2003 : 59) 
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 ต่อมาเม่ือพาร์สันส์ไดตี้พิมพห์นงัสือเร่ือง The Social System ใน ค.ศ. 1951 เขาก็ไดก้ลายเป็น
นกัวชิาการท่ีโดดเด่นมากในแวดวงสังคมวทิยาของสหรัฐอเมริกา แต่ในปลายทศวรรษต่อมาเขาก็ถูก
วจิารณ์วา่เป็นนกัวชิาการแนวอนุรักษนิยม อยา่งไรก็ตาม ในคริสตท์ศวรรษ 1980 แวดวงวชิาการก็หนั
มาสนใจศึกษาทฤษฎีของพาร์สันส์อีกคร้ัง แนวคิดของเขาไม่ไดมี้อิทธิพลต่อนกัคิดแนวอนุรักษนิยม
เท่านั้น แต่ยงัมีอิทธิพลต่อนกัทฤษฎีแนวมาร์กซิสตใ์หม่ดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่เจอร์เก็น ฮาร์เบอร์มาส 
(Jurgen Habermas) ลูกศิษยข์องเขาท่ีมีช่ือเสียงมากคนหน่ึงคือโรเบิร์ต เมอร์ตนั(Ritzer and Goodman.  
2004 : 98-99) ซ่ึงจะกล่าวถึงในหวัขอ้ 4.3 
 นอกจากงานเขียนสองเล่มท่ีกล่าวถึงขา้งตน้ซ่ึงมีผูม้องวา่เป็นหลกัหมายส าคญัในพฒันาการ
ของทฤษฎีสังคมวทิยา (Lidz.  2003 : 376) แลว้ พาร์สันส์ยงัมีงานส าคญัอ่ืนๆ อีก เช่น Towards A 
General Theory of Action ตีพิมพค์ร้ังแรกใน ค.ศ. 1951,  Working Papers in the Theory of Action 
ตีพิมพใ์น ค.ศ. 1953,  Essays in Sociological Theory  ซ่ึงรวบรวมจากบทความท่ีเขียนข้ึนในช่วง ค.ศ.
1938–1953, Family, Socialization and Interaction Process  (1956 ) Economy and Society (1956) 

The System of Modern Societies  (1971) และเร่ืองอ่ืนๆ อีกมาก โดยมีหลายเล่มท่ีเขาเขียนร่วมกบัคน
อ่ืน (Scott. 2007 B : 192-193) 

4.2.2 สาระส าคัญของทฤษฎี 
ทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมของพาร์สันส์ นอกจากจะมีแนวคิดเร่ืองหนา้ท่ีเป็นประเด็นส าคญัแลว้ ยงัมี

แนวคิดเร่ืองโครงสร้างเป็นประเด็นส าคญัดว้ย โดยท่ีโครงสร้างนั้นหมายถึงปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมท่ี
กลายเป็นแบบแผนปฏิบติัหรือความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีคงทนยาวนาน ขณะท่ีหนา้ท่ีก็หมายถึงผลท่ี
เกิดข้ึนซ่ึงเราสามารถสังเกตไดแ้ละช่วยท าใหร้ะบบบางอยา่งสามารถปรับตวัได ้ทฤษฎีน้ีจึงอาจเรียกวา่
ทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมเชิงโครงสร้างไดด้ว้ย (Ritzer.  2007 : 64) ทฤษฎีน้ีไดก้ล่าวถึงหนา้ท่ีดา้นต่างๆ ของ
ระบบ 

หน้าทีพ่ืน้ฐานของระบบ พาร์สันส์กล่าววา่ระบบการกระท าหรือระบบปฏิบติัการ (Action 
System) ทุกระบบนั้นจะมีหนา้ท่ีพื้นฐานท่ีจ าเป็นตอ้งมี (Functional Imperatives)  4 ประการ คือ การ
ปรับตวั การบรรลุเป้าหมาย บูรณาการ และการรักษาแบบแผน หนา้ท่ีทั้ง 4 ประการน้ีซ่ึงเรียกตามช่ือ
ยอ่วา่ในภาษาองักฤษวา่ AGIL มีรายละเอียดดงัน้ี (Appelrouth and Edles.  2007 :34-35; Haralambos 
and Holborn.  2004 : 940-941; Ritzer.  2007 : 68-71; Ritzer and Goodman.  2004 : 95-96; Layder.  
2006 : 21-22) 

1) การปรับตวั (Adaptation)  ระบบจะตอ้งเผชิญกบัเง่ือนไขของสถานการณ์ภายนอก ระบบ
จึงตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มของระบบและปรับส่ิงแวดลอ้มใหส้นองความตอ้งการของระบบ 
ระบบไม่สามารถท่ีจะด ารงอยูไ่ดน้านถา้ไม่สามารถปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มได ้แต่ถา้ด ารงอยูไ่ดน้าน
ก็จะเส่ียงต่อการล่มสลายของระบบเพราะขาดสมดุลท่ีเหมาะสม ตวัอยา่งเช่น ชาวเขาท่ีท าการเกษตร
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พบวา่ตวัเองอยูใ่นสภาพแวดลอ้มซ่ึงดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ไม่เอ้ือต่อการเพาะปลูกไม่วา่จะเป็นผกั
หรือผลไม ้พวกเขาก็จะไม่สามารถด ารงชีวิตอยูต่่อไปไดถ้า้พวกเขาไม่ปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม
ใหม่ เช่นปรับตวัไปประกอบอาชีพล่าสัตวห์รือประมงแทนท่ีจะปลูกผกัผลไมเ้หมือนเดิม 

นอกจากการปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มแลว้ ระบบก็สามารถปรับส่ิงแวดลอ้มใหส้นองความ
ตอ้งการของระบบได ้ในกรณีของชาวเขาขา้งตน้ก็ท าไดโ้ดยการปรับสภาพดินเพื่อให้เอ้ือต่อการ
เพาะปลูกมากยิง่ข้ึน 

2) การบรรลุเป้าหมาย (Goal Attainment) ระบบจะตอ้งนิยามและบรรลุเป้าหมายสูงสุดของ
ระบบใหไ้ด ้เป้าหมายสูงสุดของระบบใดๆ ก็ตาม ไม่ใช่เพียงแค่สามารถด ารงอยูไ่ดต่้อไปเท่านั้น แต่
ตอ้งเจริญเติบโตขยายตวัออกไปดว้ย ระบบสังคมบางระบบมีเป้าหมายทัว่ไปร่วมกนั แต่ก็มีเป้าหมาย
เฉพาะอ่ืนๆ ดว้ย ยกตวัอยา่งเช่น มหาวทิยาลยัถือวา่เป็นระบบท่ีมีเป้าหมายหรือวตัถุประสงคพ์ื้นฐาน 2 
ประการ คือการใหก้ารศึกษาอบรมแก่นิสิตนกัศึกษา และการส่งเสริมใหอ้าจารยท์  าวิจยัเพื่อพฒันาต่อ
ยอดความรู้ แต่สถานการณ์อาจเปล่ียนไปและการจดัการเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายอาจจะไม่ค่อยไดผ้ล 
เช่นการสอนนิสิตนกัศึกษากบัการท าวจิยัมกัจะขดักนั ถา้อาจารยทุ์่มเทใหก้บัการสอนมากเกินไปก็
ยอ่มไม่มีเวลาพอท่ีจะไปท าวิจยัใหดี้ได ้หรือถา้มุ่งเนน้ท าแต่วจิยั การสอนก็ท าไดไ้ม่เตม็ท่ีเช่นเดียวกนั 

3) บูรณาการ (Integration) ระบบจะตอ้งก ากบัควบคุมความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัของส่วน
ต่างๆ ท่ีเป็นองคป์ระกอบของระบบใหไ้ด ้อีกทั้งยงัตอ้งจดัความสัมพนัธ์กบัหนา้ท่ีพื้นฐานท่ีจ าเป็น
อ่ืนๆ อีกทั้งสามหนา้ท่ีใหไ้ด ้ตวัอยา่งเช่นในกรณีของชาวเขาท่ีกล่าวขา้งตน้นั้น ถา้ชาวเขาตอ้งการท่ีจะ
ประสบความส าเร็จในการจดัระบบเกษตรกรรมท่ีมีประสิทธิผล ชาวเขาก็ตอ้งพยายามท่ีจะบูรณาการ
การเพาะปลูกกบัการล่าสัตวเ์ขา้ดว้ยกนั จะตอ้งท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ไดเ้กิดการจดัสรรเวลา พลงังาน บุคคล 
และทรัพยากรท่ีเพียงพอและเหมาะสมใหก้บัทั้งการเพาะปลูกและการล่าสัตว ์หรือในกรณีของ
มหาวทิยาลยัท่ีกล่าวขา้งตน้ก็เช่นเดียวกนั ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัจะตอ้งมีความมัน่ใจวา่การสอนและ
การวจิยัจะตอ้งไม่แยกจากกนัโดยส้ินเชิง ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งเอาผลการวจิยัท่ีไดม้าไปใชบู้รณาการใน
ชั้นเรียนให้นิสิตนกัศึกษาไดใ้ชป้ระโยชน์จากโครงการวจิยั ซ่ึงจะท าใหก้ารสอนกบัการวจิยัไม่ขดัแยง้
กนั หากแต่บูรณาการเขา้ดว้ยกนัได ้

4) การรักษาแบบแผน (Latency/Pattern Maintenance) ระบบจะตอ้งจดัหา บ ารุงรักษา รวมทั้ง
ฟ้ืนฟูหรือสร้างสรรคข้ึ์นใหม่ทั้งแรงจูงใจของปัจเจกบุคคลและแบบแผนทางวฒันธรรมท่ีสร้างและ
รักษาแรงจูงใจนั้น ยกตวัอยา่งเช่น สังคมของเราเป็นสังคมท่ีมีการจดัช่วงชั้นทางสังคมเช่นมีคนชั้นสูง
มีคนชั้นต ่า มีคนรวยมีคนจน และเราก็ยอมรับการจดัช่วงชั้นทางสังคมเช่นนั้น เรามกัจะไดอ่้านหรือ 
ไดย้นิเร่ืองราวเก่ียวกบัการประสบความส าเร็จอยา่งยิง่ใหญ่ของปัจเจกบุคคลบางคนท่ีเพียรพยายาม
สร้างฐานะของตนข้ึนมาจนมายนือยูบ่นจุดสูงสุดในสังคม เช่นเร่ืองราวของบิลล ์เกตส์ (Bill Gates) ผู้
ก่อตั้งบริษทัไมโครซอฟต ์และเร่ืองราวของมาร์ค ซคัเกอร์เบิร์ก (Mark Zuckerberg) ผูก่้อตั้งเฟซบุค๊ซ่ึง
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เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่ท่ีเม่ือตน้ พ.ศ. 2554 มีสมาชิก 600 ลา้นคนทัว่โลก 
(“Facebook.” 2011 : Website) และก่อนถึงช่วงกลางปีก็เพิ่มข้ึนเป็น 700 ลา้นคน โดยมีแนวโนม้วา่จะ
เพิ่มข้ึนถึง 1,000 ลา้นคนในฤดูใบไมผ้ลิของ ค.ศ. 2012 (มติชนออนไลน์.  2 มิถุนายน 2554 : เวบ็ไซต)์ 
การบอกเล่าเร่ืองราวของบุคคลท่ีประสบความส าเร็จอยา่งยิ่งใหญ่เช่นน้ีก่อให้เกิดการเสริมสร้างแรง
บนัดาลใจแก่ผูค้นจ านวนมากทัว่โลกท่ีอยากจะประสบความส าเร็จเช่นนั้นบา้ง ผูค้นทัว่โลกท่ีคิดและ
รู้สึกอยา่งนั้นยอ่มพึงพอใจกบัสภาพของการท่ีสังคมมีการแบ่งช่วงชั้น ซ่ึงน่ีถือวา่เป็นหนา้ท่ีในการ
รักษาแบบแผนของระบบ  

หนา้ท่ีทั้ง 4 ประการขา้งตน้น้ีมีอยูใ่นทุกระบบการกระท าหรือระบบปฏิบติัการ แต่ก่อนท่ีจะ
ท าความเขา้ใจเร่ืองระบบปฏิบติัการ สมควรท าความเขา้ใจแนวคิดเร่ืองการกระท าของพาร์สันส์ก่อน 
เขากล่าววา่ทฤษฎีเร่ืองการกระท านั้นเป็นทฤษฎีส าคญัในการใชว้เิคราะห์พฤติกรรมของส่ิงมีชีวติ เขา
พยายามจะอธิบายความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรม (Behavior) กบัการกระท า (Action) ดงัน้ี 

พฤติกรรมกบัการกระท า ในการวเิคราะห์แนวคิดเร่ืองพฤติกรรมนั้น พาร์สันส์กล่าววา่มี
ประเด็นท่ีควรใส่ใจ 4 ประเด็นคือ 1) พฤติกรรมมุ่งไปท่ีการบรรลุจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายหรือ
สภาวะท่ีคาดการณ์ไดข้องกิจการต่างๆ 2) พฤติกรรมเกิดข้ึนไดใ้นหลายสถานการณ์ 3) โดยปกติแลว้ 
พฤติกรรมมกัจะถูกก ากบัควบคุม และ 4) พฤติกรรมเก่ียวขอ้งกบัการใชพ้ลงังานหรือความพยายาม
หรือแรงกระตุน้ โดยเขายกตวัอยา่งเร่ืองของชายคนหน่ึงท่ีขบัรถไปตกปลาท่ีทะเลสาบแห่งหน่ึง เขา
วเิคราะห์ในกรณีน้ีให้เห็นวา่ 1) การไปตกปลานั้นถือวา่เป็นจุดมุ่งหมายท่ีพฤติกรรมของชายคนนั้นมุ่ง
ไปใหถึ้ง 2) สถานการณ์ของชายคนนั้นก็คือถนน รถยนต ์และสถานท่ีซ่ึงเขาอยู ่3) ชายคนนั้นควบคุม
การใชพ้ลงังานของตน ในท่ีน้ีก็คือการขบัรถไปแทนท่ีจะเดินไปเป็นวธีิท่ีฉลาดในการไปใหถึ้ง
ทะเลสาบ และ 4) แต่ชายคนนั้นก็ไดใ้ชพ้ลงังานของตนจริงๆ จึงจะท าใหเ้ขาไปถึงทะเลสาบได ้เขา
ตอ้งจบัพวงมาลยับงัคบัลอ้ ควบคุมคนัเร่ง เพง่ความสนใจไปท่ีการขบั และปรับเปล่ียนการกระท าของ
เขาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพของถนนและสภาพการจราจรท่ีเปล่ียนไป (Parsons and Shils.  2010 : 38) 

พาร์สันส์กล่าววา่เม่ือเราสามารถวเิคราะห์พฤติกรรมไดด้งัท่ีกล่าวขา้งตน้ เราก็เรียกพฤติกรรม
นั้นวา่เป็นการกระท าได ้กล่าวคือพฤติกรรมใดๆ ก็ตามของส่ิงมีชีวติอาจเรียกวา่เป็นการกระท าได ้แต่
เราจะเรียกพฤติกรรมวา่การกระท าไดก้็ต่อเม่ือเราสามารถวเิคราะห์พฤติกรรมนั้นในแง่ของสภาวะท่ี
คาดการณ์ไดข้องกิจการต่างๆ ท่ีพฤติกรรมนั้นมุ่งไปใหถึ้ง ในแง่ของสถานการณ์ท่ีพฤติกรรมนั้น
เกิดข้ึน ในแง่ของการก ากบัควบคุมพฤติกรรมนั้นได ้และในแง่ของการใชพ้ลงังานหรือแรงจูงใจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมนั้น (Parsons and Shils.  2010 : 38) 

ลกัษณะของระบบปฏิบัติการ ระบบท่ีพาร์สันส์กล่าวถึงคือระบบท่ีมีการกระท าหรือ
ระบบปฏิบติัการ ระบบท่ีเขาไดจ้  าแนกเอาไว ้4 ระบบท่ีจะกล่าวถึงขา้งหนา้นั้นลว้นเป็น
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ระบบปฏิบติัการซ่ึงมีลกัษณะส าคญั 7 ประการคือ (Ritzer.  2007 : 72; Ritzer and Goodman.  2004 : 
97) 

1) ระบบต่างๆ มีคุณสมบติัของความเป็นระเบียบและมีการพึ่งพาอาศยักนัของส่วนต่างๆ 
2) ระบบต่างๆ มีแนวโนม้ท่ีจะมุ่งไปหาความเป็นระเบียบหรือความสมดุลท่ีเป็นการรักษา

ระบบเอาไว ้
3) ระบบอาจจะมีลกัษณะสถิตคือหยดุน่ิงหรือมีพลวตัคืออยูใ่นกระบวนการเปล่ียนแปลงก็

ได ้
4) ลกัษณะส่วนหน่ึงของระบบมีผลกระทบต่อรูปแบบท่ีส่วนอ่ืนๆ ของระบบสามารถเอาไป

ใชไ้ด ้
5) ระบบต่างๆ จะรักษาพรมแดนของตวัเองเอาไว ้โดยมีส่ิงแวดลอ้มของระบบด ารงอยูด่ว้ย 
6) ระบบท่ีมีความสมดุลจะมีกระบวนการพื้นฐานท่ีจ าเป็น 2 ประการ คือการจดัสรรและ

บูรณาการ 
7) ระบบต่างๆ มีแนวโนม้ท่ีจะรักษาตวัเองเอาไว ้ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการรักษาพรมแดนและการ

รักษาความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนยอ่ยกบัส่วนรวม การควบคุมตวัแปรดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
และการควบคุมแนวโนม้ท่ีจะก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงจากภายใน 

ลกัษณะทั้ง 7 ประการขา้งตน้น้ีมีอยูใ่นระบบปฏิบติัการต่างๆ ซ่ึงพาร์สันไดจ้  าแนกไว ้4 ระบบ 
ระบบปฏิบัติการ 4 ระบบ พาร์สันส์ไดจ้  าแนกระบบต่างๆ ไว ้4 ระบบ ทั้ง 4 ระบบนั้นต่างก็

เป็นระบบการกระท าหรือระบบปฏิบติัการ (Action System) ดว้ยกนัทั้งหมด กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ
ระบบปฏิบติัการนั้นประกอบไปดว้ยระบบยอ่ย 4 ระบบ คือ ระบบกายภาพ ระบบบุคลิกภาพ ระบบ
สังคม และระบบวฒันธรรม โดยมีความหมายดงัต่อไปน้ี (Layder.  2006 : 18-21; Ritzer. 2007; Ritzer 
and Goodman.  2004 : 71-80) 

1) ระบบกายภาพ (Physiological System)  (หรือระบบชีววทิยา :Biological System; หรือ
ระบบอินทรีย ์: Organic System; หรืออินทรียเ์ชิงพฤติกรรม : Behavioral Organism) ระบบน้ีเก่ียวขอ้ง
กบัร่างกายของคนเรา พาร์สันมองวา่ร่างกายเป็นพื้นฐานส าคญัท่ีระบบอ่ืนๆ อาศยัเพื่อปฏิบติัการ 
ร่างกายกบัระบบบุคลิกภาพมีความคาบเก่ียวทบัซอ้นกนัอยู ่เพราะวา่ร่างกายเป็นเง่ือนไขเบ้ืองตน้
ส าหรับพฒันาการทางจิตใจของคนเรา ร่างกายเป็นภาชนะท่ีบรรจุแรงกระตุน้ แรงจูงใจ และความ
ใฝ่ฝันต่างๆ ท่ีสร้างบุคลิกภาพของคนเราข้ึนมา 

2) ระบบบุคลิกภาพ (Personality System) เป็นระบบท่ีประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบท่ีเป็น
เร่ืองของแรงกระตุน้ต่างๆ เช่นความเช่ือ ความรู้สึก อารมณ์ ความปรารถนา ความอยาก เป้าหมาย และ
วตัถุประสงคข์องบุคคล ส่ิงเหล่าน้ีจะรวมเขา้ไปเป็นทศันคติส่วนบุคคลและเป็นการสนองตอบใน
เชิงอตัวสิัยต่อคนอ่ืนๆ และต่อสังคม ในฐานะท่ีเป็นผลของเร่ืองราวส่วนตวัท่ีเป็นเร่ืองเฉพาะของ
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คนเรา เร่ืองราวส่วนตวัเช่นน้ีจะท าใหเ้รามองเห็นร่องรอยของประสบการณ์ของคนเราท่ีเติบโตข้ึนมา
ในครอบครัวและในบริบททางสังคมอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนตามมา เช่น กลุ่มเพื่อน กลุ่มเพื่อนร่วมงาน ซ่ึง
ส่งผลเป็นการก่อร่างสร้างรูปบุคลิกภาพของเราข้ึนมา องคป์ระกอบท่ีเป็นเร่ืองของแรงกระตุน้ดงักล่าว
น้ีครอบคลุมความเช่ือต่างๆ ท่ีเรารับจากภายนอกมาเป็นของเราดว้ย รวมทั้งครอบคลุมมาตรฐานทาง
ศีลธรรมท่ีเป็นกระแสหลกัในขณะนั้นดว้ย ดงันั้น แรงกระตุน้ของคนเราจะผลกัดนัใหเ้ราแสวงหาการ
ตอบสนองความตอ้งการของเราในแนวทางท่ีสังคมยอมรับ เช่นคนเราแสวงหาความรักในชีวติ
ครอบครัว หรือแสวงหาความมัง่คัง่ดว้ยความขยนัหมัน่เพียรในการท างาน 

3) ระบบสังคม (Social System) บางคร้ังพาร์สนัส์ก็ใชค้  าวา่ “ระบบสังคม” เพื่อใหห้มายถึง 
“สังคม” โดยทัว่ไป ซ่ึงหมายความวา่ทั้งสองค ามีความหมายเหมือนกนั แต่บางคร้ังเขาก็ใชค้  าวา่ระบบ
สังคมในฐานะท่ีเป็นส่วนยอ่ยหรือเป็นเพียงมิติหน่ึงของสังคม ซ่ึงระบบสังคมในฐานะท่ีเป็นมิติหน่ึง
ของสังคมน้ีมีคุณสมบติัท่ีเกิดข้ึนมาใหม่เฉพาะเป็นของตวัเอง ระบบสังคมนั้นเกิดข้ึนเม่ือปัจเจกบุคคล
สองคนเขา้มามีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั และเพื่อท่ีจะส่ือสารกนัและร่วมมือกนัอยา่งไดผ้ล แต่ละคนก็จะ
สร้างความเขา้ใจและขอ้ตกลงบางอยา่งเก่ียวกบัลกัษณะของปฏิสัมพนัธ์นั้น เช่นแต่ละคนจะคาดหวงั
วา่อีกคนหน่ึงจะแสดงพฤติกรรมอยา่งไร เม่ือผา่นกาลเวลาท่ียาวนานออกไป ความคาดหวงัดงักล่าว
นั้นก็จะก่อร่างข้ึนมาเป็นเจตคติท่ีคนเรามีต่อกนัและกนั 

4) ระบบวฒันธรรม (Cultural System) เป็นผลผลิตของปฏิสัมพนัธ์ของมนุษยใ์นสังคม 
ปฏิสัมพนัธ์ของมนุษยน์ั้นเม่ือผา่นกาลเวลาท่ียาวนานก็จะสร้างผลผลิตทางวฒันธรรมข้ึนมา ซ่ึงไม่ไดมี้
แต่วฒันธรรมท่ีเป็นวตัถุเช่นตึกรามบา้นช่องเท่านั้น หากยงัมีวฒันธรรมประเภทอ่ืนๆ เช่นความรู้  
วรรณกรรม ศิลปะ และประเพณีต่างๆ ในแง่น้ี ระบบวฒันธรรมจึงเป็นเหมือนกบัโกดงัเก็บผลผลิต
ของมนุษย ์ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นประวติัศาสตร์และประเพณีของแต่ละสังคม  ระบบวฒันธรรมไดเ้ก็บ
รักษาเอาไวซ่ึ้งคุณค่า/ค่านิยมหลกัๆ รวมทั้งองคป์ระกอบเชิงบรรทดัฐานอ่ืนๆ ซ่ึงท าให้แต่ละสังคมนั้น
มีเอกลกัษณ์เฉพาะในทางวฒันธรรม 

หน้าทีพ่ืน้ฐานของระบบสังคม ในบรรดาระบบปฏิบติัการทั้ง 4 ระบบน้ี พาร์สันส์ให้
ความส าคญักบัระบบสังคมมากท่ีสุด พาร์สันกล่าวถึงหนา้ท่ีพื้นฐานท่ีจ าเป็นหรือเรียกอีกอยา่งหน่ึง  
ไดว้า่เป็น “ส่ิงจ าเป็น” (Layder.  2004 : 21)  ของระบบสังคมน้ีไวม้ากกวา่หนา้ท่ีพื้นฐานของ
ระบบปฏิบติัการอ่ืนๆ ซ่ึงระบุไวเ้พียงแค่ 4 หนา้ท่ี แต่ในระบบสังคมน้ี เขาระบุไวถึ้ง 7 หนา้ท่ี คือ 
(Ritzer.  2007 : 74) 

1) ระบบสังคมจะตอ้งถูกท าใหเ้ป็นโครงสร้างข้ึนมาเพื่อใหร้ะบบสังคมนั้นๆ ท างานเขา้กนัได ้     
     กบัระบบอ่ืนๆ 
2) เพื่อให้อยูร่อด ระบบสังคมจะตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนท่ีเพียงพอจากระบบอ่ืนๆ 
3) ระบบสังคมจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูป้ฏิบติัการในระบบนั้นใหไ้ดส้ัดส่วนท่ี 
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     เหมาะสม 
4) ระบบสังคมจะตอ้งไดรั้บการมีส่วนร่วมท่ีเพียงพอจากสมาชิกของระบบสังคม 
5) ระบบสังคมอยา่งนอ้ยจะตอ้งมีการควบคุมขั้นต ่าต่อพฤติกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดการแตกแยก 
     ได ้
6) ถา้ความขดัแยง้อยูใ่นระดบัท่ีก่อใหเ้กิดความแตกแยก ความขดัแยง้จะตอ้งถูกควบคุมได ้
7) ระบบสังคมจ าเป็นตอ้งมีภาษาเพื่อท่ีจะด ารงอยูต่่อไปได ้
พาร์สันส์เห็นวา่ระบบแต่ละระบบจะมีส่ิงจ าเป็นพื้นฐานท่ีจะตอ้งตอบสนองใหไ้ด ้เพื่อให้

ระบบนั้นๆ อยูใ่นสภาพท่ีดีซ่ึงสามารถท างานไดต่้อไป อยา่งเช่นน ้าและอาหาร ถือวา่เป็นส่ิงจ าเป็น  
ต่อชีวิต ถา้ขาดสองอยา่งน้ีชีวิตด าเนินต่อไปไม่ได ้สังคมมนุษยก์็เช่นเดียวกนั ถา้ระบบสังคมไม่มี
ส่ิงจ าเป็นท่ีจะตอ้งตอบสนองใหไ้ด ้สังคมก็ด าเนินต่อไปไม่ได ้ถา้พิจารณาระบบสังคมซ่ึงมีส่ิงจ าเป็น
หลกั 4 ประการเหมือนกบัท่ีกล่าวแลว้ในส่วนของหนา้ท่ีพื้นฐานของระบบ ก็จะเขา้ใจไดว้า่ระบบ
สังคมจ าเป็นตอ้งมีการปรับตวั ระบบสังคมจ าเป็นตอ้งมีการบรรลุเป้าหมาย ระบบสังคมจ าเป็นตอ้งมี
บูรณาการ และระบบสังคมจ าเป็นตอ้งมีการรักษาแบบแผน ส่ิงจ าเป็นหรือความจ าเป็นเหล่าน้ีสามารถ
ไดรั้บการตอบสนองไดโ้ดยภาคส่วนต่างๆ ของสังคม (Layder.  2004 : 21) หรือระบบยอ่ยของระบบ
สังคมนัน่เอง  

ระบบย่อยของระบบสังคม มี 4 ระบบคือ ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง ระบบความ
ไวว้างใจกนั และ ระบบชุมชนทางสังคม โดยแต่ละระบบยอ่ยมีความหมายดงัน้ี (Layder.  2004 : 21-
22; Ritzer.  2007 : 75-77; Ritzer and Goodman.  2004 : 101-102) 

1) ระบบเศรษฐกิจ (Economy) เป็นระบบยอ่ยท่ีท าหนา้ท่ีใหส้ังคมในดา้นการปรับตวัใหเ้ขา้
กบัส่ิงแวดลอ้ม กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือระบบสังคมจ าเป็นตอ้งมีการปรับตวั การปรับตวัของระบบสังคม
น้ีสามารถตอบสนองไดด้ว้ยระบบเศรษฐกิจ ไม่วา่จะเป็นเจา้ของกิจการ ผูจ้ดัการ หรือคนงานก็จะตอ้ง
ปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มของตน เช่นถา้ไม่มีน ้ามนัท่ีจะใชใ้นการผลิตสินคา้ พวกเขาก็อาจจะ
ตอ้งเปล่ียนไปใชพ้ลงังานนิวเคลียร์แทน และพวกเขาก็ตอ้งปรับส่ิงแวดลอ้มให้เขา้กบัความตอ้งการ
ของสังคม เช่นถา้พืชพนัธ์ุไม่เหมาะท่ีจะใชป้ลูกในพื้นท่ี พวกเขาก็อาจจ าเป็นตอ้งน าเอาเมล็ดพนัธ์ุจาก
ท่ีอ่ืนมาเพาะปลูก ในระบบเศรษฐกิจน้ี ไม่ใช่จะมีการปรับตวัในการผลิตเท่านั้น แต่ยงัมีการปรับตวัท่ี
แรงงานและการกระจายผลผลิตดว้ย 

2) ระบบการเมือง (Polity) เป็นระบบยอ่ยท่ีท าหนา้ท่ีใหส้ังคมในดา้นการบรรลุเป้าหมาย 
กล่าวอีกนยัหน่ึงคือระบบสังคมตอ้งมีการบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายของระบบสังคมสามารถ
ตอบสนองไดด้ว้ยระบบการเมือง ระบบการเมืองท าหนา้ท่ีดา้นการบรรลุเป้าหมายดว้ยการน าเอา
วตัถุประสงคข์องสังคมไปปฏิบติั รวมทั้งขบัเคล่ือนผลกัดนัผูป้ฏิบติัและทรัพยากรต่างๆ เพื่อใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคน์ั้นๆ ยกตวัอยา่งเช่น ใน พ.ศ. 2500 สหรัฐอเมริกาตกใจท่ีสหภาพโซเวยีตรัสเซีย สามารถ



 72 

ยงิจรวดสปุตนิคข้ึนสู่อวกาศได ้หลงัจากนั้นไม่นานประธานาธิบดีจอน เอฟ เคน็เนดี (John  F. 
Kennedy) ก็สามารถขบัเคล่ือนผลกัดนับุคลากรและทรัพยากรเพื่อท าใหส้หรัฐอเมริกาไดก้ลายเป็น
ผูน้ าในการส ารวจอวกาศได ้

3) ระบบความไวว้างใจกนั (Fiduciary System) เช่นครอบครัวและโรงเรียน ระบบน้ีเป็น
ระบบยอ่ยท่ีท าหนา้ท่ีใหส้ังคมในดา้นการรักษาแบบแผน กล่าวอีกนยัหน่ึงคือระบบสังคมตอ้งมีการ
บรรลุแบบแผน การบรรลุแบบแผนของระบบสังคมสามารถตอบสนองไดด้ว้ยระบบความไวว้างใจ
กนั ระบบความไวว้างใจกนัท าหนา้ท่ีดา้นการรักษาแบบแผนดว้ยการสืบทอดวฒันธรรม เช่นจารีต
ประเพณี บรรทดัฐาน และค่านิยมต่างๆ ใหแ้ก่ผูค้นในระบบ โดยตอ้งท าใหว้ฒันธรรมถูกหล่อหลอม
เขา้ไปอยูภ่ายในจิตใจของผูค้นใหไ้ด ้ยกตวัอยา่งเช่น พอ่แม่และครูบาอาจารยไ์ดอ้บรมสั่งสอนเด็กๆ 
ใหย้อมรับซึมซบัค่านิยมอยา่งเช่นการประสบความส าเร็จทางเศรษฐกิจ โดยสอนวา่การไดรั้บ
การศึกษาดีๆ และความขยนัหมัน่เพียรในการท างานจะท าใหป้ระสบความส าเร็จทางเศรษฐกิจได ้

4) ระบบชุมชนทางสังคม (Societal Community) เป็นระบบยอ่ยท่ีท าหนา้ท่ีใหส้ังคมในดา้น
บูรณาการ กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือระบบสังคมจ าเป็นตอ้งมีบูรณาการ บูรณาการของสังคมสามารถ
ตอบสนองไดด้ว้ยระบบชุมชนทางสังคม ระบบชุมชนทางสังคมน้ีจะท าหนา้ท่ีประสานส่วนต่างๆ  
ของสังคมเขา้ดว้ยกนั ตวัอยา่งของชุมชนทางสังคมคือกฎหมาย กฎหมายต่างๆ มีความสัมพนัธ์กบั
ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง และระบบความไวว้างใจกนั ท าใหเ้รามัน่ใจไดว้า่แต่ละระบบนั้นจะ 
ท าหนา้ท่ีของตนอยา่งท่ีควรจะเป็น และท าใหเ้รามัน่ใจไดว้า่ระบบต่างๆ เหล่านั้นจะมีความเช่ือมโยง
สัมพนัธ์ต่อกนัและกนัเป็นอยา่งดี ยกตวัอยา่งเช่น กฎหมายเก่ียวกบัการศึกษาขั้นพื้นฐานท าใหทุ้กคน
มัน่ใจไดว้า่ระบบการศึกษาจะมีนกัเรียนเพียงพอ โรงเรียนจะสามารถผลิตแรงงานท่ีมีความรู้และ
ทกัษะเพียงพอท่ีจะท างานได ้รวมทั้งท าใหน้กัเรียนมีความรู้เพียงพอท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในประเด็น
ทางการเมืองต่างๆ 

ทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมหรือหนา้ท่ีนิยมเชิงโครงสร้างของพาร์สันส์ท่ีกล่าวมาขา้งตน้มีการกล่าวถึง
หนา้ท่ีของระบบต่างๆ ไวอ้ยา่งละเอียด อยา่งไรก็ตาม ในเวลาต่อมา ลูกศิษยข์องพาร์สันส์คือเมอร์ตนัก็
ไดข้ยายความแนวคิดเร่ืองหนา้ท่ีออกไปอีก ท าใหท้ฤษฎีหนา้ท่ีนิยมมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน ดงันั้นจึง
สมควรอยา่งยิง่ท่ีจะไดรู้้จกัประวติัและแนวคิดของเมอร์ตนั ดงัจะกล่าวต่อไป 
 
4.3 ทฤษฎีหน้าทีนิ่ยมของโรเบิร์ต เมอร์ตัน 
 4.3.1 ประวตัิของเมอร์ตัน 
 โรเบิร์ต คิง เมอร์ตนั (Robert King Merton : ค.ศ. 1910-2003) เกิดท่ีเมืองฟิลาเดลเฟีย 
สหรัฐอเมริกา เม่ือแรกเกิดเขาไม่ไดมี้ช่ือวา่เมอร์ตนั แต่มีช่ือวา่เมเยอร์ อาร์ ชโคลนิค (Meyer R. 
Schkolnick) เขาเกิดในครอบครัวชนชั้นแรงงานท่ีเป็นผูอ้พยพชาวยวิซ่ึงอพยพมาจากยโุรปตะวนัออก 
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ชีวติในวยัเด็กของเขายากล าบาก อยูใ่นแก๊งเด็กขา้งถนน เม่ือโตเป็นวยัรุ่นเขาไดเ้ล่นมายากลตาม
สถานท่ีชุมนุมต่างๆ โดยใชช่ื้อในการแสดงวา่โรเบิร์ต เมอร์ลิน (Robert Merlin) ซ่ึงเป็นช่ือของท่ี
ปรึกษาของกษตัริยอ์าร์เธอร์ ต่อมาเขาเช่ือตามท่ีเพื่อนบอกวา่เมอร์ลินเป็นช่ือเก่าแก่โบราณท่ีลา้สมยั  
จึงไดเ้ปล่ียนช่ือมาเป็นโรเบิร์ต คิง เมอร์ตนั (Appelrouth and Edles.  2007 : 56) 
 เมอร์ตนัสนใจศึกษาหาความรู้ตั้งแต่วยัเด็ก เม่ือจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาแลว้เขาไดรั้บ
ทุนใหไ้ปศึกษาต่อท่ีมหาวทิยาลยัเทม็เปิลจนจบการศึกษาไดรั้บปริญญาทางดา้นสังคมวิทยาใน ค.ศ. 
1931 จากนั้นเขาก็ยา้ยไปศึกษาสังคมวทิยาในระดบัปริญญาเอกท่ีมหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด โดยไดเ้ป็น
ศิษยรุ่์นแรกและศิษยค์นส าคญัของทาลคอตต ์พาร์สันส์ (Appelrouth and Edles.  2007 : 56; 
Sztompka.  2003 : 13) ใน ค.ศ. 1936 เขาไดส้อบป้องกนัวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกในเร่ืองวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีและสังคมในองักฤษสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ในวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีเขาไดต้ั้งสมมุติฐาน
คลา้ยๆ กบังานของแมก็ซ์ เวเบอร์ท่ีเสนอวา่จริยธรรมแบบโปรเตสแตนตส่์งผลต่อพฒันาการของทุน
นิยม โดยเขาเสนอวา่คุณธรรมนิยม (Peitism) ของพวกพิวริตนัซ่ึงเป็นโปรเตสแตนตแ์บบลูเธอร์นั้น
ส่งผลต่อพฒันาการของวทิยาศาสตร์ท่ีมุ่งเนน้การทดลองท่ีเกิดข้ึนมาในคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 
(Sztompka.  2003 : 13) ขอ้เสนอเช่นน้ีของเขาไดถู้กโตแ้ยง้อยา่งรุนแรงจริงจงัจากนกัประวติัศาสตร์
วทิยาศาสตร์ ((Sztompka.  2003 : 13; Sztompka.  2007 : 169)  

ใน ค.ศ. 1941 เมอร์ตนัยา้ยไปประจ าอยูท่ี่มหาวทิยาลยัโคลมัเบียโดยสังกดัอยูใ่นภาควชิา
สังคมวทิยา เขาอยูท่ี่นัน่นานถึง 38 ปีจนเกษียณอาย ุเขามีช่ือเสียงเกียรติคุณทางดา้นวชิาการสูงมาก 
เช่นไดรั้บปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิจากมหาวทิยาลยัต่างๆ ทัว่โลกถึง 24 ใบ ใน ค.ศ. 1994 
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาไดม้อบรางวลัท่ีเป็นเกียรติสูงสุดทางวชิาการใหเ้ขาคือรางวลัเหรียญ
วทิยาศาสตร์แห่งชาติ (Sztompka.  2007 : 170) 
 งานส าคญัของเมอร์ตนันอกจากวทิยานิพนธ์ปริญญาเอกท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ ยงัมีอีกหลายเล่ม 
เช่น Social Theory and Social Structure ซ่ึงมาจากการรวมบทความของหลายๆ ปี ตีพิมพใ์น ค.ศ.1949 
The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations (1973) และ Sociological 
Ambivalence and Other Essays (1976) (Sztompka.  2007 : 174-175) 

4.3.2 สาระส าคัญของทฤษฎี 
เมอร์ตนัไดพ้ฒันาแนวคิดหลายอยา่งใหแ้ก่ทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมเชิงโครงสร้าง เม่ือเปรียบเทียบ

พาร์สันส์และเมอร์ตนัก็พบวา่มีความแตกต่างกนัอยูบ่า้งในแนวคิดของทั้งสอง คือขณะท่ีแนวคิดของ
พาร์สันส์เป็นเร่ืองของทฤษฎีขนาดใหญ่หรืออภิมหาทฤษฎี (Grand Theory) แนวคิดของเมอร์ตนักลบั
เป็นแนวคิดท่ีตอ้งการใหมี้พลงัในการอธิบายในขอบเขตท่ีจ ากดัมากกวา่ คือเป็นทฤษฎีระดบักลาง 
(Middle-Range Theory) นอกจากน้ี ทฤษฎีของเมอร์ตนัก็ยงัมีความใกลเ้คียงกบัแนวคิดมาร์กซิสตห์รือ
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เป็นทฤษฎีท่ีเอียงซา้ยมากกวา่ทฤษฎีของพาร์สันส์ (Ritzer.  2007 : 80; Ritzer and Goodman.  2004 : 
107) ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีของพาร์สันในบางประเด็น ดงัต่อไปน้ี 

การวพิากษ์มูลบทของการวเิคราะห์เชิงหน้าที ่เมอร์ตนัไดว้พิากษว์จิารณ์ขอ้เสนอพื้นฐานหรือ
มูลบท 3 ประการของการวเิคราะห์เชิงหนา้ท่ีของนกัทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมเชิงโครงสร้างท่ีมีอยูก่่อนหนา้น้ี 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่คือการวเิคราะห์เชิงโครงสร้าง-หนา้ท่ีของแรดคลิฟฟ์-บราวน์ และมาลินอสกี ดงัน้ี 
(Ritzer.  2007 : 80-81; Ritzer and Goodman.  2004 : 107-108) 

มูลบทประการแรกของการวิเคราะห์เชิงหนา้ท่ีก็คือขอ้เสนอท่ีวา่สังคมมีเอกภาพในเชิงหนา้ท่ี 
มูลบทน้ีเช่ือวา่ความเช่ือและวถีิปฏิบติัต่างๆ ทางสังคมและวฒันธรรม ท่ีเป็นมาตรฐานหรือท่ีเป็น
ทางการทุกอยา่งนั้น มีหนา้ท่ีต่อสังคมโดยรวม และมีหนา้ท่ีต่อปัจเจกบุคคลดว้ย มุมมองเช่นน้ีมี
ความหมายโดยนยัวา่ส่วนต่างๆ ของระบบสังคมนั้นจะตอ้งมีบูรณาการในระดบัท่ีสูงมาก แต่เมอร์ตนั
ซ่ึงไดนิ้ยามหนา้ท่ีเอาไวว้า่หมายถึงผลท่ีเกิดข้ึนซ่ึงสามารถสังเกตไดท่ี้ช่วยใหร้ะบบใดระบบหน่ึง
สามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือปรับตวัได ้ไดว้ิจารณ์วา่ขอ้เสนอเช่นน้ีอาจจะเป็นจริงในสังคม    
บุพกาลขนาดเล็กท่ียงัไม่มีความสลบัซบัซอ้น แต่อาจไม่เป็นจริงเสมอไปในสังคมสมยัใหม่ท่ีมีขนาด
ใหญ่และมีความสลบัซบัซอ้นมาก กล่าวคือในสังคมสมยัใหม่แมจ้ะมีโครงสร้างทางสังคมและ
วฒันธรรมด ารงอยู ่แต่การด ารงอยูข่องโครงสร้างเหล่านั้นก็ไม่ไดก่้อใหเ้กิดหนา้ท่ีต่อสังคมโดยรวม
และต่อปัจเจกบุคคลเสมอไป ยกตวัอยา่งเช่นโรงงานต่างๆ ซ่ึงก่อใหเ้กิดมลพิษทางส่ิงแวดลอ้มมากมาย
หลายรูปแบบก็ไม่ไดมี้หนา้ท่ีต่อเมืองโดยรวมหรือต่อปัจเจกบุคคลผูไ้ดรั้บผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

มูลบทประการท่ีสองของการวเิคราะห์เชิงหนา้ท่ีก็คือขอ้เสนอท่ีวา่โครงสร้างทางสังคม
วฒันธรรมท่ีเป็นทางการทุกอยา่งนั้นมีหนา้ท่ีในเชิงบวก เมอร์ตนัวจิารณ์วา่ขอ้เสนอดงักล่าวน้ีขดัแยง้
กบัส่ิงท่ีเราพบในโลกท่ีเป็นจริง เขากล่าววา่เราสามารถเห็นไดช้ดัเจนวา่ไม่ใช่โครงสร้าง ประเพณี 
ความคิด ความเช่ือทุกอยา่งจะมีหนา้ท่ีในเชิงบวกเสมอไป ยกตวัอยา่งเช่นลทัธิชาตินิยมหวัรุนแรงหรือ
ลทัธิคลัง่ชาติอาจท าหนา้ท่ีซ่ึงเป็นผลเสียไดอ้ยา่งมากในโลกท่ีมีการเร่งสะสมอาวธุนิวเคลียร์ 

มูลบทประการท่ีสามของการวเิคราะห์เชิงหนา้ท่ีก็คือขอ้เสนอท่ีวา่โครงสร้างทางสังคม
วฒันธรรมท่ีเป็นทางการทุกอยา่งนั้นเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีขาดเสียไม่ได ้ซ่ึงหมายความวา่โครงสร้างท่ีมีอยู่
แลว้เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นมากต่อสังคม สังคมจะไม่มีโครงสร้างเหล่านั้นไม่ได ้เมอร์ตนัวจิารณ์วา่อยา่งนอ้ย
เราจะตอ้งยอมรับวา่ในสังคมนั้นมีโครงสร้างและหนา้ท่ีซ่ึงเป็นทางเลือกอนัแตกต่างจากโครงสร้าง
และหนา้ท่ีซ่ึงเป็นทางการอยูม่ากมายหลายอยา่ง ยกตวัอยา่งเช่น ในการพิจารณาการแบ่งช่วงชั้นทาง
สังคม ถา้มองตามแบบการวิเคราะห์เชิงหนา้ท่ีแบบเดิมก็จะเห็นวา่การแบ่งช่วงชั้นทางสังคมนั้นเป็น
ส่ิงจ าเป็นท่ีขาดเสียไม่ได ้การมองเช่นน้ียอ่มเป็นการสร้างความชอบธรรมใหก้บัระบบการแบ่งช่วงชั้น
ทางสังคม แต่ถา้เรามองวา่การแบ่งช่วงชั้นเช่นนั้นไม่จ  าเป็นเสมอไป ก็อาจท าใหเ้ราสามารถสร้างหรือ
แสวงหาทางเลือกท่ีดีกวา่ท่ีอาจน าไปสู่สภาพท่ีสังคมไม่จ  าเป็นตอ้งมีการแบ่งช่วงชั้นก็ได ้
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การท าหน้าที่เชิงลบ (Disfunction) นอกจากจะวพิากษว์จิารณ์มูลบทของการวิเคราะห์เชิง
หนา้ท่ีดงักล่าวขา้งตน้แลว้ เมอร์ตนัยงัไดเ้สนอแนวคิดเร่ืองการท าหนา้ท่ีไม่เหมาะสมหรือการท า
หนา้ท่ีเชิงลบดว้ย แนวคิดน้ีเสนอวา่โครงสร้างทางสังคมวฒันธรรมต่างๆ นั้นไม่ไดท้  าแต่หนา้ท่ีเชิง
บวกต่อสังคมเท่านั้น แต่ยงัท าหนา้ท่ีเชิงลบหรือไม่เหมาะสมไดด้ว้ย ยกตวัอยา่งเช่น การมีทาสในทาง
ตอนใตข้องสหรัฐอเมริกานั้นเห็นไดช้ดัวา่ไดก่้อให้เกิดหนา้ท่ีอนัเป็นประโยชน์หรือผลเชิงบวกส าหรับ
คนผวิขาวท่ีอยูต่อนใต ้ เช่นท าใหมี้แรงงานราคาถูก เป็นการส่งเสริมสนบัสนุนเศรษฐกิจการผลิตฝ้าย 
และเป็นการรักษาสถานภาพทางสังคมท่ีสูงกวา่ของคนผวิขาวเอาไว ้แต่การมีทาสนั้นก็ก่อใหเ้กิดผล
ทางลบซ่ึงเป็นการท าหนา้ท่ีไม่เหมาะสมไดเ้หมือนกนั คือท าใหค้นท่ีอยูท่างตอนใตต้อ้งพึ่งพา
เศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมมากเกินไปซ่ึงท าใหไ้ม่พร้อมท่ีจะพฒันาอุตสาหกรรมข้ึนมา และก่อใหเ้กิด
ช่องวา่งในการพฒันาอุตสาหกรรมระหวา่งพื้นท่ีทางเหนือกบัพื้นท่ีทางใต ้คือขณะนั้นทางเหนือได้
พฒันาอุตสาหกรรมแต่ทางใตย้งัคงอยูก่บัเกษตรกรรม (Ritzer.  2007 : 81; Ritzer and Goodman.  
2004 : 110) 

การไม่ท าหน้าที ่(Nonfunction) ตามความเห็นของเมอร์ตนันั้น มีโครงสร้างบางอยา่งไม่ท า
หนา้ท่ี การไม่ท าหนา้ท่ีน้ีเขาไดนิ้ยามเอาไวว้า่หมายถึงผลท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเม่ือพิจารณาแลว้ก็พบวา่ไม่
สอดคลอ้งกบัระบบสังคมท่ีมีอยู ่ซ่ึงรวมถึงรูปแบบสังคมต่างๆ ท่ีเหลือรอดมาจากอดีตดว้ย  ระบบหรือ
โครงสร้างเหล่าน้ีอาจจะเคยมีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบในอดีต แต่ในสังคมปัจจุบนักลบัไม่มี
ผลกระทบท่ีชดัเจนต่อสังคมเลย ยกตวัอยา่งเช่นขบวนการสตรีงดเหลา้ชาวคริสต ์(Women’s Christian 
Temporance Movement) แมใ้นอดีตจะเคยท าหนา้ท่ีซ่ึงมีประโยชน์ดว้ยการจ ากดัการด่ืมเหลา้เช่น
รณรงคไ์ม่ใหข้ายเหลา้ได ้แต่ในปัจจุบนับทบาทของขบวนการน้ีแทบจะไม่มีผลกระทบต่อสังคมได้
อยา่งชดัเจนเลย (Ritzer.  2007 : 82-83; Ritzer and Goodman.  2004 : 110) อยา่งไรก็ตาม ตวัอยา่งท่ียก
มาน้ีก็มีผูโ้ตแ้ยง้อยูบ่า้งวา่ขบวนการน้ียงัสามารถท าหนา้ท่ีซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อสังคมได ้

หน้าที ่2 ประเภท อีกเร่ืองหน่ึงท่ีเมอร์ตนัไดส้ร้างคุณปการอยา่งชดัเจนใหแ้ก่ทฤษฎีหนา้ท่ี
นิยมเชิงโครงสร้างไดแ้ก่การท่ีเมอร์ตนัเสนอวา่หนา้ท่ีนั้นสามารถแบ่งแยกออกไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ           
หนา้ท่ีปรากฏชดัแจง้และหนา้ท่ีแอบแฝงซ่อนเร้น ส าหรับหนา้ท่ีประเภทท่ีสองน้ีมีความส าคญัมากซ่ึง
เมอร์ตนัเองก็ถึงกบักล่าววา่ “การคน้พบหนา้ท่ีแอบแฝงซ่อนเร้นต่างๆ เป็นการแสดงให้เห็นส่วนเพิ่มท่ี
ส าคญัมากในความรู้ทางสังคมวทิยา” (Merton.  2007 : 66) 

หนา้ท่ี 2 ประเภทขา้งตน้มีค าอธิบายดงัน้ี  
1) หนา้ท่ีปรากฏชดัแจง้ (Manifest Function) เป็นหนา้ท่ีซ่ึงเปิดเผยตวัเองออกมาอยา่งชดัเจน 

เป็นผลโดยตรงหรือเป็นผลโดยตั้งใจของการกระท าซ่ึงผูก้ระท าไดต้ระหนกัรู้วา่จะเกิดข้ึนแน่ๆ 
อยา่งเช่นการมีทาสท่ีกล่าวถึงขา้งตน้นั้นมีหนา้ท่ีปรากฏชดัแจง้คือเป็นการเพิ่มความสามารถในการ
ผลิตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคทางใตข้องสหรัฐอเมริกา (Ritzer and Goodman.  2004 : 111) 
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2) หนา้ท่ีแอบแฝงซ่อนเร้น (Latent Function) เป็นหนา้ท่ีซ่ึงไม่ไดเ้ปิดเผยตวัเองออกมา เป็น
ผลโดยออ้มหรือเป็นผลท่ีไม่ไดต้ั้งใจของพฤติกรรม ในกรณีการมีทาส หนา้ท่ีแอบแฝงซ่อนเร้นก็คือได้
ก่อใหเ้กิดคนท่ีสังกดัอยูใ่นชนชั้นล่างขนาดใหญ่ข้ึนมาซ่ึงเอ้ือต่อการมีสถานภาพทางสังคมท่ีสูงข้ึนของ
คนผวิขาวไม่วา่จะเป็นคนรวยหรือคนจน (Ritzer and Goodman.  2004 : 111) 

เมอร์ตนัไดน้ าเอาค าวา่  “manifest” และ “latent” มาจากซิกมนัด ์ฟรอยด ์(Sigmund Freud) ซ่ึง
เนน้วา่พฤติกรรมเกือบทั้งหมดของคนเรา รวมทั้งพฤติกรรมท่ีดูเหมือนเป็นเร่ืองปกติธรรมดา เช่นการ
เค้ียวหมากฝร่ังนั้นมีหนา้ท่ีแอบแฝงซ่อนเร้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงขบัทางเพศของคนเรา จากมุมมองของ 
ฟรอยดน์ั้น การเค้ียวหมากฝร่ัง (รวมทั้งการสูบบุหร่ี การกดัเล็บตวัเอง ฯลฯ) เป็นการชดเชยการมี
ความสุขทางปาก การมีความสุขทางปากเป็นขั้นตอนแรกท่ีส าคญัในพฒันาการวยัเด็กตามแนวคิด
ของฟรอยด ์ ความสุขความพอใจของเด็กซ่ึงมีอายตุั้งแต่แรกเกิดจนถึง 15 เดือนนั้นอยูท่ี่การไดรั้บการ
ตอบสนองทางปาก เช่น การดูดนม การไดข้ยบัปาก การไดส้ัมผสัส่ิงแปลกใหม่ดว้ยปาก ฯลฯ  ถา้เด็ก
ไดรั้บการตอบสนองเตม็ท่ี เม่ือโตข้ึนจะมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม แต่ถา้ไม่ไดรั้บการตอบสนองท่ีดีพอ 
เม่ือโตข้ึนเด็กกจ็ะมีปัญหาทางบุคลิกภาพ เช่นชอบเค้ียวหมากฝร่ัง (หรือชอบกดัเล็บ หรือชอบสูบบุหร่ี 
ฯลฯ) (Appelrouth and Edles.  2007 : 57) 

เมอร์ตนัไดน้ าเอาแนวคิดเร่ืองหนา้ท่ีไปอธิบายพฤติกรรมหรือการกระท าต่างๆ เช่นการเตน้ร า
ขอฝนของชาวโฮปี (Hopi) ซ่ึงเป็นชาวอินเดียแดงหรือชนพื้นเมืองในสหรัฐอเมริกา การเตน้ร าขอฝน
ของชาวโฮปีนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหฝ้นตก น่ีคือหนา้ท่ีปรากฏชดัแจง้ของการเตน้ร าขอฝน แต่การ
เตน้ร าขอฝนยงัไดก่้อให้เกิดผลท่ีไม่ไดต้ั้งใจข้ึนมาดว้ย ผลท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ไดต้ั้งใจคือการเตน้ร าขอฝน
ก่อใหเ้กิดความสมคัรสมานสามคัคี เกิดความเป็นปึกแผน่ในชุมชน และก่อใหเ้กิดอตัลกัษณ์ร่วมของ
ผูค้นในชุมชน (ยศ สันตสมบติั.  2540 : 33; Appelrouth and Edles.  2007 : 57) น่ีคือหนา้ท่ีแอบแฝง
ซ่อนเร้นของการเตน้ร าขอฝน 

ผลทีเ่กดิขึน้โดยไม่ได้ตั้งใจ (Unanticipated Consequence) เมอร์ตนักล่าววา่ผลท่ีเกิดข้ึนดว้ย
ความตั้งใจนั้นเป็นส่ิงท่ีใครๆ ก็ตระหนกัรู้ได ้แต่ผลท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ตั้งใจนั้นตอ้งอาศยัการวเิคราะห์
ในทางสังคมวทิยาเท่านั้นจึงจะคน้พบได ้(Ritzer and Goodman.  2004 : 111)  

เมอร์ตนัช้ีให้เห็นวา่โครงสร้างต่างๆ นั้น มีทั้งผลท่ีเกิดจากความตั้งใจและผลท่ีข้ึนโดยไม่ได้
ตั้งใจ ในกรณีของการมีทาสขา้งตน้ ผลท่ีเกิดข้ึนจากความตั้งใจก็คือการมีทาสถูกสถาปนาข้ึนมาเพื่อ
ช่วยท าใหเ้ศรษฐกิจของพื้นท่ีทางใตมี้ความเขม้แขง็ แต่การมีทาสก็ก่อใหเ้กิดผลท่ีไม่ไดต้ั้งใจข้ึนมา
เหมือนกนัคือก่อใหเ้กิดความล่าชา้ในการพฒันาอุตสาหกรรมซ่ึงในท่ีสุดก็ไปท าใหเ้ศรษฐกิจในพื้นท่ี
นั้นอ่อนแอลง (Ritzer.  2007 : 85) 

ผลท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ไดต้ั้งใจกบัหนา้ท่ีแอบแฝงซ่อนเร้นนั้นคลา้ยคลึงกนั แต่ก็ไม่ใช่เป็นส่ิง
เดียวกนัเสียทีเดียว โดยหนา้ท่ีแอบแฝงซ่อนเร้นนั้นเป็นส่วนหน่ึงของผลท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ไดต้ั้งใจ แต่
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หนา้ท่ีแอบแฝงซ่อนเร้นนั้นเป็นหนา้ท่ีซ่ึงมีประโยชน์ต่อสังคม  ยงัมีผลท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ไดต้ั้งใจอีก 2  
ชนิด คือผลท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ไดต้ั้งใจซ่ึงมีหนา้ท่ีเชิงลบหรือมีโทษต่อสังคม และผลท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ได้
ตั้งใจซ่ึงไม่ไดท้  าหนา้ท่ีคือไม่มีความจ าเป็นต่อสังคมเลย (Ritzer.  2007 : 85) สรุปแลว้ผลท่ีเกิดข้ึนโดย
ไม่ไดต้ั้งใจนั้นมีทั้งแบบท่ีเป็น 1) หนา้ท่ีเชิงบวกหรือผลท่ีเป็นประโยชน์ 2) หนา้ท่ีเชิงลบหรือผลท่ีเป็น
โทษ และ 3) การไม่ท าหนา้ท่ี 

การวจิารณ์ทฤษฎีหน้าทีนิ่ยมเชิงโครงสร้าง แมว้า่ทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมเชิงโครงสร้างจะมี 
คุณูปการต่อพฒันาการของทฤษฎีสังคมมากมาย แต่ทฤษฏีน้ีถูกวจิารณ์วา่มีลกัษณะเป็น “นิยติันิยม” 
(Determinism) คือมีการก าหนดท่ีแน่นอนตายตวัเกินไป เช่นแนวคิดเร่ืองระบบของพาร์สันส์มอง
บุคคลวา่คอยรับเอาระเบียบกฎเกณฑแ์ละบทบาทต่างๆ อยา่งง่ายดาย โดยท่ีเหตุผล ค าอธิบาย ขอ้อา้งท่ี
สร้างความชอบธรรม และแรงกระตุน้ต่างๆ ฯลฯ ของบุคคลแทบจะไม่มีบทบาทในทฤษฎีน้ีเลย ทฤษฎี
น้ีเนน้ความส าคญัของความประสานสอดคลอ้งกนั (Harmony) บูรณาการ (Integration) ฉนัทานุมติั/   
ฉนัทมติ (Consensus) มากเกินไป (Layder.  2006 : 25-27) 

นอกจากน้ีทฤษฎีน้ียงัถูกวจิารณ์วา่ละเลยเพิกเฉยประเด็นปัญหาเร่ืองความไม่เท่าเทียมกนั 
(Inequality) และผลประโยชน์ทางวตัถุ (Material Interests)ท่ีแตกต่างกนัของผูค้นในสังคม รวมทั้งไม่
ใส่ใจองคป์ระกอบดา้นอ านาจ (Power) และอุดมการณ์ (Ideology) ซ่ึงท าหนา้ท่ีเสริมสร้างหรือ
ก่อใหเ้กิดความไม่เท่าเทียมและผลประโยชน์ทางวตัถุท่ีแตกต่างกนันั้น (Layder.  2006 : 25-27) 

ส าหรับแนวการอธิบายเร่ืองหนา้ท่ีตามแนวคิดของเมอร์ตนันั้น ก็มีผูว้จิารณ์ไว ้ความตอนหน่ึง
วา่ “จุดอ่อนท่ีชดัเจนประการหน่ึงของการศึกษาแนวหนา้ท่ีนิยมคือ ไม่สามารถอธิบายสาเหตุของ
พฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงได ้การท่ีคนกลุ่มหน่ึงมารวมตวักนัเพื่อเตน้ร าขอฝน ไดรั้บการอธิบายวา่
เป็นเพราะการขอฝนท าใหค้นมารวมตวักนั การอธิบายในลกัษณะน้ีเป็นการอธิบายแบบวนเวยีนเป็น
วงกลม (Circular Explanation) และมิไดท้  าใหเ้ราเขา้ใจถึงสาเหตุท่ีแทจ้ริงของพฤติกรรมดงักล่าว” (ยศ 
สันตสมบติั.  2540 : 33) 
 ทฤษฎีความขดัแยง้ท่ีจะกล่าวถึงในหวัขอ้สุดทา้ยของบทน้ี ส่วนหน่ึงคือความพยายามท่ีจะ
แกไ้ขขอ้บกพร่องบางอยา่งท่ีมีอยูใ่นทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมเชิงโครงสร้าง 
 
4.4 ทฤษฎคีวามขัดแย้งของราล์ฟ ดาห์เรนดอร์ฟ 
 4.4.1 ประวตัิของดาห์เรนดอร์ฟ 
 ราลฟ์ ดาห์เรนดอร์ฟ (Ralf Dahrendorf : ค.ศ. 1929-2009) เกิดท่ีเมืองฮมับูร์ก ประเทศเยอรมนี 
ตอนเป็นวยัรุ่นเขาไดเ้ขา้ร่วมสนบัสนุนกิจกรรมท่ีต่อตา้นนาซี เขาและพอ่ของเขาซ่ึงเป็นสมาชิกรัฐสภา
ไดถู้กจบัและถูกส่งไปกกัขงัอยูใ่นค่ายกกักนัอนัเน่ืองมาจากการต่อตา้นนาซีนัน่เอง (“Ralf 
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Dahrendorf.” 2011 : Website; Ritzer.  2007 : 87) เขาถูกปล่อยตวัออกมาจากค่ายกกักนัใน ค.ศ. 1945 
ขณะท่ีกองทพัรัสเซียบุกไปท่ีค่าย (Ritzer.  2007 : 87)  
 ดาห์เรนดอลฟ์เรียนปรัชญา นิรุกติศาสตร์คลาสสิก และสงัคมวทิยาท่ีมหาวทิยาลยัฮมับูร์ก 
ตั้งแต่ ค.ศ. 1947 จนจบปริญญาเอกทางดา้นปรัชญาและงานคลาสสิกใน ค.ศ. 1952 จากนั้นเขาไดไ้ป
ท าวทิยานิพนธ์ต่อภายใตก้ารควบคุมดูแลของคาร์ล ป็อปเปอร์ (Karl Popper) ท่ีมหาวทิยาลยั
เศรษฐศาสตร์แห่งกรุงลอนดอน โดยไดรั้บปริญญาเอกทางดา้นสังคมวทิยา เขาเป็นศาสตราจารย์
ทางดา้นสังคมวทิยาท่ีมหาวทิยาลยัฮมับูร์กในช่วง ค.ศ. 1957-1960 ท่ีมหาวทิยาลยัทูบิงเกน ในช่วง 
ค.ศ. 1960-1964 และท่ีมหาวิทยาลยัคอนสแตนซ์ ในช่วง ค.ศ. 1966-1969 (“Ralf Dahrendorf.” 2011 : 
Website) 
 เขาเคยด ารงต าแหน่งสมาชิกรัฐสภาของเยอรมนี  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ
ของเยอรมนี กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการยโุรปท่ีบรัสเซลส์ และอธิการบดีมหาวทิยาลยั
เศรษฐศาสตร์แห่งกรุงลอนดอน (Ritzer.  2007 : 87) 
 ดาห์เรนดอร์ฟถือสองสัญชาติ คือเยอรมนัและองักฤษ หลงัจากเกษียณอายแุลว้ เขาอาศยัอยูท่ ั้ง
ในเยอรมนีและในองักฤษ โดยเขามีความผกูพนักบัทั้งสองประเทศ คือเยอรมนีในฐานะท่ีเป็นประเทศ
บา้นเกิด และองักฤษในฐานะท่ีเป็นประเทศท่ีเขาชอบ เขายงัเคยกล่าวไวว้า่ชีวติของเขาเป็นเร่ืองของ
ความขดัแยง้ระหวา่งพนัธะต่อประเทศเยอรมนีและความผกูพนัทางใจต่อประเทศองักฤษ แมว้า่ทฤษฎี
ความขดัแยง้จะไดรั้บอิทธิพลทางความคิดมาจากแนวคิดของมากซ์ แต่เขาก็ไม่ไดเ้ป็นมาร์กซิสต ์เขา
มองตนเองวา่เป็นนกัเสรีนิยม แต่เขาก็ไดรั้บอิทธิพลความความคิดจากมากซ์ในเร่ืองการบูรณาการ
ระหวา่งทฤษฎีกบัการปฏิบติั ซ่ึงท าใหเ้ขาไม่ไดเ้ป็นเพียงนกัวชิาการท่ีโดดเด่นเท่านั้น แต่ยงัท าใหเ้ขา
เป็นปัญญาชนสาธารณะท่ีมีช่ือเสียงมากดว้ย (“Ralf Dahrendolf.” 2011 : Website) 
 งานเขียนของดาห์เรนดอร์ฟส่วนมากจะตีพิมพเ์ป็นภาษาเยอรมนั ในส่วนท่ีเป็นภาษาองัฤษนั้น 
งานส าคญั เช่น Class and Class Conflict in Industrial Society ตีพิมพใ์น ค.ศ. 1959 Society and 
Democracy in Germany (1967) และ Reflections on the Revolution in Europe (1990) (“Ralf 
Dahrendolf.” 2011 : Website) 

4.4.2 สาระส าคัญของทฤษฎี 
 ทฤษฎีความขดัแยง้มีทั้งทฤษฎีท่ีเป็นแบบมาร์กซิสตแ์ละท่ีไม่ใช่มาร์กซิสต ์ในบทน้ีจะเนน้
ทฤษฎีท่ีไม่ใช่มาร์กซิสตเ์ป็นหลกั โดยเฉพาะแนวคิดของดาห์เรนดอร์ฟ ส าหรับแนวคิดเก่ียวกบัความ
ขดัแยง้ของมากซ์ จะกล่าวถึงในบทท่ี 12 แต่ก่อนท่ีจะกล่าวถึงแนวคิดของดาห์เรนดอร์ฟ ควรท าความ
เขา้ใจทฤษฎีความขดัแยง้ในภาพรวมเสียก่อน 
 ภาพรวม นกัทฤษฎีความขดัแยง้ก็เช่นเดียวกบันกัทฤษฎีหนา้ท่ีนิยม ท่ีเนน้ความส าคญัของ
โครงสร้างต่างๆ ภายในสังคม และยงัพยายามท่ีจะเสนอแบบหรือโมเดลท่ีครอบคลุมรอบดา้นเพื่อ
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อธิบายวา่สังคมมีการท างานอยา่งไรบา้งเช่นเดียวกนั แต่ส่วนท่ีแตกต่างกบันกัทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมก็คือ
นกัทฤษฎีความขดัแยง้ไม่ไดเ้นน้ความส าคญัของฉนัทานุมติั/ฉนัทมติเหมือนกบันกัทฤษฎีหนา้ท่ีนิยม 
แต่นกัทฤษฎีความขดัแยง้เนน้ความส าคญัของการแบ่งแยกต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นสังคมมากกวา่ ดงันั้นจึงเนน้
ไปท่ีประเด็นเก่ียวกบัอ านาจ ความไม่เสมอภาค และการต่อสู้เพื่อความเสมอภาค นกัทฤษฎีความ
ขดัแยง้จะมองสังคมวา่ประกอบไปดว้ยกลุ่มผลประโยชน์ท่ีมีผลประโยชน์เฉพาะเป็นของกลุ่มตวัเอง 
ซ่ึงการด ารงอยูข่องผลประโยชน์ท่ีแยกจากกนัไดน้ี้ก็ยอ่มหมายความวา่ศกัยภาพท่ีจะก่อใหเ้กิดความ
ขดัแยง้นั้นด ารงอยูเ่สมอ และหมายความวา่ยอ่มจะมีกลุ่มบางกลุ่มท่ีไดผ้ลประโยชน์มากกวา่อีกบาง
กลุ่ม นกัทฤษฎีความขดัแยง้จะศึกษาตรวจสอบความตึงเครียดท่ีเกิดข้ึนระหวา่งกลุ่มท่ีไดเ้ปรียบกบั
กลุ่มท่ีเสียเปรียบในสังคม โดยพยายามท่ีจะท าความเขา้ใจวา่ความสัมพนัธ์ต่างๆ เก่ียวกบัการควบคุม
ไดถู้กสถาปนาข้ึนและธ ารงรักษาไวใ้หย้ ัง่ยนืยาวนานไดอ้ยา่งไร (Giddens.  2009 : 24) 
 นอกจากทฤษฎีแนวมาร์กซิสตแ์ลว้ ทฤษฎีความขดัแยง้อีกสายหน่ึงมาจากงานของนกัสังคม
วทิยารุ่นบุกเบิกคนส าคญัคนหน่ึงคือเกอ็อร์กซ์ ซิมเมล ในคริสตท์ศวรรษ 1950 และ 1960 ทฤษฎีความ
ขดัแยง้ไดน้ าเสนอแนวคิดทางเลือกท่ีแตกต่างจากทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมเชิงโครงสร้าง  แต่ไม่นานก็มี
ทฤษฎีแนวมาร์กซิสตใ์หม่หลากหลายแนวเขา้มาแทนท่ีทฤษฎีความขดัแยง้ ปัญหาพื้นฐานท่ีเกิดข้ึนกบั
ทฤษฎีความขดัแยง้ก็คือแมว้า่จะพยายามท่ีจะตีตวัออกห่างทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมเชิงโครงสร้างแต่ก็ยงัท า
ไดไ้ม่ค่อยประสบผลส าเร็จนกั ทฤษฎีความขดัแยง้จึงดูจะเป็นเพียงแค่อีกดา้นหน่ึงของทฤษฎีหนา้ท่ี
นิยมเชิงโครงสร้างโดยไม่สามารถเป็นทฤษฎีแนววพิากษส์ังคมไดอ้ยา่งแทจ้ริง (Ritzer.  2007 : 86) 
 มุมมองทีต่่างกนัระหว่างทฤษฎหีน้าทีนิ่ยมกบัทฤษฎคีวามขัดแย้ง ดาห์เรนดอร์ฟได้
เปรียบเทียบใหเ้ห็นความแตกต่างกนัระหวา่งทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมกบัทฤษฎีความขดัแยง้ในประเด็นต่างๆ 
ดงัน้ี (Ritzer.  2007 : 86; Ritzer and Goodman.  2004 : 120) 
 1) ทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมมองวา่สังคมมีลกัษณะสถิตหรือหยดุน่ิง หรือถา้มีการเปล่ียนแปลงก็จะ
เคล่ือนไหวเขา้สู่สภาพท่ีมีความสมดุลเสมอ แต่ทฤษฎีความขดัแยง้กลบัมองวา่ ทุกๆ สังคมลว้นมีการ
เปล่ียนแปลง ตกอยูใ่นกระบวนการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
 2) ทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมเนน้ความส าคญัของความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม แต่ทฤษฎี
ความขดัแยง้กลบัเนน้พิจารณาท่ีความแตกแยกและความขดัแยง้ท่ีมีอยูเ่สมอในระบบสังคม 
 3) ทฤษฎีหนา้ท่ีนิยม โดยเฉพาะทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมในช่วงแรกๆ มองวา่องคป์ระกอบทุกอยา่ง
ในสังคมลว้นส่งเสริมใหเ้กิดเสถียรภาพ แต่ทฤษฎีความขดัแยง้กลบัมองวา่มีองคป์ระกอบหลายอยา่ง
ในสังคมท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการขดัแยง้กนัและความเปล่ียนแปลง 
 4) ทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมมองวา่สังคมนั้นถูกยดึโยงเขา้ดว้ยกนัอยา่งไม่เป็นทางการดว้ยบรรทดั
ฐานต่างๆ คุณค่า/ค่านิยมต่างๆ และศีลธรรมร่วมของสังคม แต่ทฤษฎีความขดัแยง้กลบัมองวา่ระเบียบ
ทางสังคมจะเป็นอยา่งไรนั้นข้ึนอยูก่บัการก าหนดของกลุ่มคนท่ีเป็นชนชั้นสูงในสังคม  
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 5) ทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมเนน้ความเป็นปึกแผน่ท่ีเกิดข้ึนมาจากค่านิยมร่วมของสังคม แต่ทฤษฎี
ความขดัแยง้เนน้บทบาทของอ านาจในการรักษาระเบียบในสังคม 
 แมว้า่ทฤษฎีความขดัแยง้จะมองแตกต่างไปจากทฤษฎีหนา้ท่ีนิยม แต่กรอบการมองก็ยงัเป็น
แบบ “หนา้ท่ีนิยม” อยู ่กล่าวคือทฤษฎีความขดัแยง้มองวา่ความขดัแยง้เป็นส่ิงจ าเป็นพื้นฐานของสังคม 
ความขดัแยง้จึงมีประโยชน์หรือมี “หนา้ท่ี” ต่อสังคม 
 หน้าที่ของความขัดแย้งทางสังคม ทฤษฎีความขดัแยง้ไดช้ี้ใหเ้ห็นหนา้ท่ีต่างๆ ของความ
ขดัแยง้ทางสังคมไว ้ดงัต่อไปน้ี (Ritzer.  2007 : 89) 
 1) ความขดัแยง้อาจท าหนา้ท่ีช่วยท าใหก้ลุ่มท่ีมีโครงสร้างแบบหลวมๆ มีความเขม้แขง็ข้ึนมา
ได ้ในสังคมท่ีดูเหมือนก าลงัจะแตกแยกกนั ความขดัแยง้ท่ีมีกบัอีกสังคมหน่ึงอาจช่วยฟ้ืนฟูบูรณาการ
ข้ึนมาภายในสังคมนั้นได ้เพราะผูค้นในสังคมนั้นจะรู้สึกวา่มีศตัรูร่วมกนั ยกตวัอยา่งเช่นความเป็น
ปึกแผน่ของชาวยวิในอิสราเอลเป็นผลมาจากความขดัแยง้ท่ีด ารงอยูอ่ยา่งยาวนานกบักลุ่มประเทศ
อาหรับในตะวนัออกกลาง ความขดัแยง้ในฐานะท่ีเป็นตวัการท าใหส้ังคมมีความเขม้แขง็ข้ึนน้ีเป็น
แนวคิดท่ีพวกนกัโฆษณาชวนเช่ือรู้จกัเป็นอยา่งดี พวกเขาอาจจะสร้างศตัรูท่ีไม่มีอยูจ่ริงมาก่อนข้ึนมา 
ก็ได ้
 2) ความขดัแยง้กบักลุ่มหน่ึงอาจช่วยสร้างความเป็นปึกแผน่ข้ึนมาได ้โดยก่อใหเ้กิดการเป็น
พนัธมิตรกบักลุ่มต่างๆ ต่อเน่ืองกนัไป ยกตวัอยา่งเช่น ความขดัแยง้กบักลุ่มประเทศอาหรับไดท้  าให้
สหรัฐอเมริกากบัอิสราเอลเป็นพนัธมิตรกนั และถา้ความขดัแยง้ระหวา่งอาหรับกบัอิสราเอลลด
นอ้ยลง ความเป็นพนัธมิตรระหวา่งสหรัฐอเมริกากบัอิสราเอลก็มีนอ้ยลงดว้ย 
 3) ภายในสังคมหน่ึงๆ ความขดัแยง้สามารถท าใหปั้จเจกบุคคลท่ีมกัจะอยูอ่ยา่งโดดเด่ียวไดเ้ขา้
ไปมีบทบาทท่ีกระตือรือร้นได ้ยกตวัอยา่งเช่น การประทว้งสงครามเวยีดนามไดก้ระตุน้ใหเ้ยาวชนคน
หนุ่มสาวจ านวนมากเขา้ไปมีบทบาทท่ีเขม้ขน้จริงจงัในการเมืองอเมริกาเป็นคร้ังแรก แต่เม่ือสงคราม
เวยีดนามส้ินสุดลง เยาวชนคนหนุ่มสาวชาวอเมริกนัจ านวนมากก็กลายเป็นคนเฉยชาอีกคร้ัง 
 4) ความขดัแยง้ท าหนา้ท่ีทางดา้นการส่ือสาร ก่อนท่ีจะมีความขดัแยง้ กลุ่มต่างๆ อาจจะไม่มี
ความมัน่ใจเก่ียวกบัสถานะของฝ่ายท่ีเป็นปฏิปักษ ์แต่เม่ือมีความขดัแยง้เกิดข้ึน สถานะและเขตแดน
ระหวา่งกลุ่มต่างๆ ก็จะมีความชดัเจนข้ึน ดงันั้นบุคคลก็จะสามารถตดัสินใจไดดี้ข้ึนวา่จะท าอยา่งไร
กบัปฏิปักษข์องตน ความขดัแยง้ยงัเปิดโอกาสใหก้ลุ่มต่างๆ ท่ีขดัแยง้กนันั้นมีความคิดความเขา้ใจท่ี
ชดัเจนข้ึนเก่ียวกบัความเขม้แขง็โดยเปรียบเทียบของตน คือรู้วา่กลุ่มของตนเขม้แขง็มากนอ้ยเพียงใด
เม่ือเทียบกบักลุ่มอ่ืนท่ีเป็นคู่ขดัแยง้ และอาจท าใหมี้ความเป็นไปไดม้ากข้ึนท่ีจะเกิดการเช่ือมสัมพนัธ์
กนัใหม่ หรือเกิดการปรองดองกนัข้ึนมาได ้
 ท่ีกล่าวขา้งตน้น้ีเป็น “หนา้ท่ี” หรือเป็นประโยชน์ของความขดัแยง้ อยา่งไรก็ตาม ความ
ขดัแยง้ก็มีหนา้ท่ีเชิงลบหรือมีโทษดว้ยซ่ึงก็น่าจะเป็นท่ีทราบกนัดีอยู ่
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 อ านาจและความขัดแย้ง ดาห์เรนดอร์ฟเห็นวา่อ านาจคือพละก าลงัอนัชอบธรรมท่ีผกูติดอยูก่บั
การมีบทบาททางสังคมบางอยา่งภายในองคก์ารหรือหน่วยงาน ประเด็นในการวิเคราะห์ท่ีส าคญัใน
ท่ีน้ีก็คือเร่ืองอ านาจท่ีผกูติดอยูก่บัต าแหน่ง คือเม่ือคนเรามีต าแหน่ง คนเราจึงมีอ านาจท่ีระบุไวส้ าหรับ
ต าแหน่งนั้นๆ คนท่ีมีอ านาจนั้นไม่ไดมี้ความย ัง่ยนืแต่อยา่งใด เพราะอ านาจมีอยูใ่นต าแหน่งไม่ใช่มีอยู่
ในตวับุคคล ยกตวัอยา่งเช่น ผูจ้ดัการท่ีอยูใ่นบริษทั หรือครูอาจารยท่ี์อยูใ่นห้องเรียน ก็จะมีสิทธิท่ีจะ
ตดัสินใจบางอยา่งโดยไม่จ  าเป็นตอ้งพิจารณาความตอ้งการของคนท างานหรือของนกัเรียน ผูจ้ดัการมี
อ านาจท่ีจะแนะน าสั่งสอนคนท างานใหม้าท างานตรงเวลา  และครูอาจารยก์็มีท่ีจะแนะน าสั่งสอน
นกัเรียนใหท้ าการบา้น ทุกองคก์าร ทุกหน่วยงาน ก็จะมีต าแหน่งต่างๆ ท่ีมีอ านาจบงัคบับญัชา และมี
ต าแหน่งท่ีเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือมีผูน้ ากบัผูต้าม คนท่ีอยูใ่นต าแหน่งบางต าแหน่งก็สามารถ
ตดัสินใจและออกค าสั่งไดอ้ยา่งชอบธรรม แต่คนท่ีอยูใ่นบางต าแหน่งก็ไม่สามารถท าเช่นนั้นได ้ผูท่ี้อยู่
ในต าแหน่งท่ีมีอ านาจก็จะพยายามรักษาอ านาจหรือสถานภาพเดิมของตนเองเอาไว ้ขณะท่ีผูท่ี้อยูใ่น
ต าแหน่งรองๆ ลงไปซ่ึงไม่ค่อยมีอ านาจก็อยากจะเปล่ียนแปลงโครงสร้างอ านาจเดิม ดงันั้น ความ
ขดัแยง้จึงเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไดย้าก (Haralambos and Holborn.  2004 : 951-952; Ritzer.  2007 : 87-
89; Ritzer and Goodman.  2004 : 121-122) 
 กลุ่ม ความขัดแย้ง และความเปลีย่นแปลง ดาห์เรนดอร์ฟเช่ือวา่การมีต าแหน่งต่างๆ ท่ีมีอ านาจ
บงัคบับญัชาและไม่มีอ านาจบงัคบับญัชาด ารงอยูน่ั้นไดก่้อใหเ้กิดสถานการณ์ท่ีท าใหบุ้คคลมี
ผลประโยชน์และความสนใจท่ีแตกต่างกนั ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งซ่ึงมีอ านาจบงัคบับญัชาก็มีความสนใจ
ในการรักษาไวซ่ึ้งโครงสร้างทางสังคมท่ีท าใหเ้ขามีอ านาจมากกวา่คนอ่ืนๆ แต่ผูท่ี้อยูใ่นต าแหน่งต ่า
กวา่ เป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก็ยอ่มมีความสนใจท่ีจะเปล่ียนแปลงโครงสร้างสังคมซ่ึงท าใหเ้ขาไร้อ านาจ
ใหเ้ป็นโครงสร้างท่ีเขามีอ านาจมากข้ึน ตามมุมมองของทฤษฎีความขดัแยง้นั้น ความสัมพนัธ์ทาง
สังคมในวงกวา้งก่อใหเ้กิดการมีผลประโยชน์ท่ีขดัแยง้กนัไดม้ากกวา่ความขดัแยง้ทางดา้น
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจระหวา่งชนชั้นปกครองกบัชนชั้นท่ีถูกปกครองซ่ึงมากซ์มองวา่เป็นรากฐาน
ของความขดัแยง้ทางสังคมเสียอีก (Haralambos and Holborn.  2004 : 952) 
 ผลท่ีเกิดข้ึนตามมาก็คือ มีกลุ่มหลายกลุ่มท่ีเป็น “กลุ่มเสมือน” หรือกลุ่มซ่ึงมีศกัยภาพท่ี
สามารถก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ต่อกนัและกนัได ้ กลุ่มเสมือนบางกลุ่มเหล่าน้ีก็จะเขา้มารวมตวักนัและ
กระท าการเพื่อท่ีจะแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกนั ปัจเจกบุคคลแต่ละคนอาจจะสังกดัอยูใ่นกลุ่มต่างๆ 
หลายกลุ่ม พวกเขาไม่จ  าเป็นตอ้งอยูภ่ายใตอ้  านาจของกลุ่มท่ีมีอ านาจเหนือกวา่หรือกลุ่มท่ีเป็นผูต้ามใน
ทุกๆ แง่มุมของชีวติ ทั้งน้ีเน่ืองจากวา่การมีอ านาจครอบง าในโรงงานหรือในภาคอุตสาหกรรมไม่
จ  าเป็นตอ้งท าใหมี้อ านาจครอบง าในรัฐ ในศาสนา หรือในกลุ่มสังคมอ่ืนๆ ดว้ยเสมอไป  ดงันั้น บุคคล
ซ่ึงเป็นผูจ้ดัการในบริษทั ด ารงต าแหน่งซ่ึงมีอ านาจบงัคบับญัชาในบริษทั ก็มีแนวโนม้ท่ีจะพยายามท า
อะไรก็ตามเพื่อรักษาไวซ่ึ้งอ านาจนั้น แต่ถา้บุคคลคนเดียวกนัน้ีเขา้ไปอยูใ่นองคก์รศาสนาโดยท่ีเขาไม่
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มีอ านาจในองคก์รนั้น เขาก็จะมีแนวโนม้ท่ีจะพยายามเปล่ียนแปลงองคก์รเพื่อใหเ้ขามีอ านาจมากข้ึน 
(Haralambos and Holborn.  2004 : 952) 
 ค าวจิารณ์ทฤษฎคีวามขัดแย้ง แมว้า่ทฤษฎีความขดัแยง้จะพยายามแกไ้ขขอ้บกพร่องของ
ทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมเชิงโครงสร้าง แต่ก็ยงัท าไดไ้ม่ดีนกั รายละเอียดและความสลบัซบัซอ้นของทฤษฎี
ความขดัแยง้ยงัมีนอ้ยกวา่ทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมเชิงโครงสร้าง ทฤษฎีความขดัแยง้ถูกวจิารณ์ในแง่มุมท่ี
ตรงกนัขา้มกบัทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมเชิงโครงสร้าง คือถูกวจิารณ์วา่ละเลยเพิกเฉยประเด็นเร่ืองความเป็น
ระเบียบและเสถียรภาพ และถา้พิจารณาในมุมของอุดมการณ์ ขณะท่ีทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมเชิงโครงสร้าง
ถูกวจิารณ์วา่มีลกัษณะอนุรักษนิยมเกินไป ทฤษฎีความขดัแยง้ก็ถูกวจิารณ์วา่มีลกัษณะหวัรุนแรงหรือ
ถอนรากถอนโคนมากเกินไป (Ritzer and Goodman.  2004 :123) 
 
สรุปท้ายบท 
 เน้ือหาในบทน้ีเป็นการกล่าวถึงทฤษฎีส าคญั 2 ทฤษฎีคือหนา้ท่ีนิยมหรือหนา้ท่ีนิยมเชิง
โครงสร้าง และทฤษฎีความขดัแยง้ ส าหรับทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมนั้นไดเ้นน้แนวคิดของพาร์สันส์เป็นหลกั 
และช้ีใหเ้ห็นแนวคิดของเมอร์ตนัพอสมควร ส่วนทฤษฎีความขดัแยง้นั้นก็เป็นเน้ือหาท่ีช้ีใหเ้ห็น
มุมมองท่ีต่างออกไปจากทฤษฎีหนา้ท่ีนิยม  

ทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมบางคร้ังก็เรียกวา่ทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมเชิงโครงสร้าง เพราะนอกจากจะเนน้ถึง
หนา้ท่ีต่างๆ ของระบบต่างๆ โดยเฉพาะระบบสังคมแลว้ ทฤษฎีน้ียงัเนน้ความส าคญัของโครงสร้าง
ต่างๆ ในสังคมอีกดว้ย 
 ทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมมีพฒันาการมาก่อนยคุพาร์สันส์ โดยก่อตวัและไดรั้บความนิยมก่อนใน 
แวดวงมานุษยวทิยา ดว้ยผลงานศึกษาเชิงบุกเบิกของแรดคลิฟฟ์-บราวน์ และมาลินอสกี ทั้งสองคน
ไดรั้บอิทธิพลทางความคิดจากแนวคิดเร่ืองหนา้ท่ีของเดอร์ไคมแ์ละไดล้งไปศึกษาพื้นท่ีในชุมชน            
แรดคลิฟฟ์-บราวน์คน้พบวา่พิธีกรรมต่างๆ มีความส าคญัในการสร้างความเป็นปึกแผน่และความ
สมดุลของสังคม ขณะท่ีมาลินอสกีก็พบวา่หนา้ท่ีหลกัของวฒันธรรมคือการตอบสนองความตอ้งการ
พื้นฐานของมนุษยใ์นฐานะปัจเจกบุคคลก่อนท่ีจะตอบสนองสังคม  
 พาร์สันส์กล่าวถึงระบบปฏิบติัการ 4 ระบบคือระบบกายภาพ ระบบบุคลิกภาพ ระบบสังคม 
และระบบวฒันธรรม ในทุกระบบจะมีหนา้ท่ี 4 ดา้นคือการปรับตวั การบรรลุเป้าหมาย บูรณาการ และ
การรักษาแบบแผน เขาเนน้ความส าคญัของระบบสังคมมากกวา่ระบบอ่ืนๆ โดยกล่าวถึงระบบยอ่ย
ของระบบสังคม 4 ระบบคือระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง ระบบความไวว้างใจกนั และระบบชุมชน
ทางสังคม ซ่ึงระบบยอ่ยสุดทา้ยน้ีมีความหมายเฉพาะ เขายกตวัอยา่งกฎหมายวา่เป็นระบบชุมชนทาง
สังคม 
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 เมอร์ตนัเป็นนกัสังคมวทิยาท่ีช่วยพฒันาทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมเชิงโครงสร้างใหมี้รายละเอียดท่ี
ซบัซอ้นยิง่ข้ึน คุณูปการส าคญัของเขาคือการเสนอแนวคิดเร่ืองหนา้ท่ีแอบแฝงซ่อนเร้น ซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงของผลท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ไดต้ั้งใจ นอกจากน้ีเขายงัเสนอวา่ระบบอาจจะท าหนา้ท่ีเชิงลบหรือไม่ท า
หนา้ท่ีไดด้ว้ย 
 ดาห์เรนดอร์ฟซ่ึงเสนอทฤษฎีความขดัแยง้นั้นมองต่างจากนกัทฤษฎีหนา้ท่ีนิยม คือมองวา่
สังคมมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เขาเสนอใหเ้นน้พิจารณาศึกษาความแตกแยกและความขดัแยง้ใน
สังคม เขามองวา่ความขดัแยง้ก็มีหนา้ท่ีหรือประโยชน์ต่อสังคมดว้ย เช่นสร้างศตัรูร่วมท าใหค้นใน
สังคมเดียวกนัสามคัคีกนัมากข้ึน แต่เขาก็ยอมรับวา่ความขดัแยง้ก็มีหนา้ท่ีเชิงลบหรือมีโทษดว้ย
เหมือนกนั 
 
ค าถามท้ายบท  

1. ตามความคิดของพาร์สันส์ ระบบต่างๆ จะสามารถปรับตวัเขา้สู่สมดุลไดเ้สมอ นิสิตเห็น
ดว้ยหรือไม่ เพราะเหตุใด? 

2. นิสิตเห็นดว้ยกบัค าวจิารณ์ทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมวา่เนน้ความประสานสอดคลอ้ง บูรณาการ 
และฉนัทานุมติัมากเกินไปหรือไม่ เพราะเหตุใด? 

3. หนา้ท่ีแอบแฝงซ่อนเร้นคืออะไร? ใหนิ้สิตยกตวัอยา่งพิธีกรรม 1 พิธีกรรม แลว้วิเคราะห์
วา่อะไรเป็นหนา้ท่ีปรากฏชดัแจง้และอะไรเป็นหนา้ท่ีแอบแฝงของพิธีกรรมนั้น 

4. นิสิตเห็นดว้ยกบัหนา้ท่ีเชิงบวกหรือประโยชน์ของความขดัแยง้ตามท่ีปรากฏอยูใ่น
แนวคิดของดาห์เรนดอลฟ์หรือไม่ เพราะเหตุใด? 

 
 



บทที ่5 
ทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์นิยมเชิงสัญลกัษณ์ ปรากฏการณ์วทิยา และมนุษยวธีิวิทยา 

 
หัวข้อ 
 5.1 ทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์นิยมเชิงสัญลกัษณ์ : ม้ีด และบลูเมอร์  

5.2 ทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์นิยมเชิงสัญลกัษณ์ : กอฟฟ์แมน 
5.3  ทฤษฎีปรากฏการณ์วทิยา  
5.4 ทฤษฎีมนุษยวธีิวทิยา 

 
แนวคิด 

1. ทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์นิยมเชิงสญัลกัษณ์เป็นทฤษฎีท่ีเนน้ศึกษาปฏิสัมพนัธ์ของมนุษยว์า่ได ้
สร้างความหมายข้ึนมาอยา่งไร มีม้ีดเป็นผูว้างรากฐานทฤษฎีเอาไวเ้ป็นคนแรก ม้ีดปฏิเสธ
พฤติกรรมนิยมเชิงจิตวทิยาท่ีมองการกระท าของมนุษยว์า่เป็นการตอบสนองต่อส่ิงเร้า
แบบอตัโนมติั เขาน าเสนอพฤติกรรมนิยมเชิงสังคมท่ีเนน้ความส าคญัของจิตและตวัตน
ของมนุษย ์ค าวา่ปฏิสัมพนัธ์นิยมเชิงสัญลกัษณ์เป็นค าท่ีบลูเมอร์บญัญติัข้ึนมาใช ้บลูเมอร์
เนน้วา่ความหมายเป็นลกัษณะท่ีส าคญัของทฤษฎีน้ีซ่ึงท าใหแ้ตกต่างจากทฤษฎีหนา้ท่ี
นิยมเชิงโครงสร้าง 

2. กอฟฟ์แมนจดัอยูใ่นนกัทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์นิยมเชิงสัญลกัษณ์เหมือนกนั แต่เขาไดพ้ฒันา 
ทฤษฎีการละครข้ึนมาอธิบายปฏิสัมพนัธ์ของมนุษย ์เขามองชีวติทางสังคมวา่เป็น
เหมือนกบัการแสดงละครท่ีมีทั้งส่วนท่ีเป็นหนา้เวที หลงัเวที และนอกเวที โดยคนเราเม่ือ
อยูห่นา้เวทีจะพยายามจดัการใหเ้กิดความประทบัใจแก่ผูช้มใหม้ากท่ีสุด ขณะท่ีเรา
สามารถท าตวัไดต้ามสบายเม่ืออยูห่ลงัเวทีและนอกเวที 

3. ทฤษฎีปรากฏการณ์วทิยาในฐานะท่ีเป็นทฤษฎีสังคมไดรั้บอิทธิพลจากปรัชญา 
ปรากฏการณ์วทิยาโดยมีชูตซ์เป็นผูว้างรากฐานทฤษฎีสังคมน้ีเอาไว ้ชูตซ์เสนอวา่โลกทาง
สังคมมีลกัษณะเป็นสหอตัวิสัยหรืออตัวสิัยร่วม คนเรามีปฏิสัมพนัธ์กบัคนอ่ืนโดยใช้
ความรู้แบบสามญัส านึกท่ีเกิดจากการรับรู้ร่วมกนั เขามีอิทธิพลทางความคิดต่อเบอร์เกอร์
และลกัมนัน์ซ่ึงไดพ้ฒันาทฤษฎีสังคมสร้างสรรคข้ึ์นมา 

4. ทฤษฎีมนุษยวธีิวทิยาเป็นแนวทางการศึกษาท่ีการ์ฟิงเกลเป็นผูพ้ฒันาข้ึนมา ทฤษฎีน้ีเนน้ 
ศึกษากิจกรรมท่ีประพฤติกนัอยู ่บริบทแวดลอ้มกิจกรรมเหล่านั้น และการใหเ้หตุผลเชิง
สังคมวทิยาท่ีมีอยูใ่นระดบัปฏิบติัการมาเป็นหวัขอ้หรือประเด็นในการศึกษา โดยมุ่งเนน้
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ความสนใจไปท่ีเหตุการณ์ท่ีมกัจะเห็นวา่ผิดแปลกไปจากปกติธรรมดา เพื่อเรียนรู้
เหตุการณ์เหล่านั้นในฐานะท่ีเป็นปรากฏการณ์ในตวัของมนัเอง 

 
วตัถุประสงค์ 

1. นิสิตสามารถระบุรายละเอียดของทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์นิยมเชิงสัญลกัษณ์ได ้ทั้งส่วนท่ีเป็น 
แนวคิดของม้ีดและบลูเมอร์ พร้อมทั้งเปรียบเทียบความคลา้ยคลึงและ/หรือความแตกต่าง
ระหวา่งแนวคิดของทั้งสองได ้

2. นิสิตสามารถน าเอาเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนัมาพิจารณาดว้ยทฤษฎีการละครได ้
3. นิสิตสามารถอธิบายความหมายของแนวคิดส าคญัคือความรู้แบบสามญัส านึก การรับรู้ 

ร่วม สหอตัวสิัยภาพได ้และอธิบายไดว้า่ความรู้ของคนเราและตวัตนของเราเป็นส่ิงท่ี
สังคมสร้างข้ึนอยา่งไร 

4. นิสิตสามารถสร้างสถานการณ์ข้ึนมาเพื่อท าการทดลองตามแนวทางการศึกษาแบบ  
มนุษยวธีิวทิยาได ้ 

 
ขณะท่ีเน้ือหาในบทท่ี 4 นั้นเนน้ความส าคญัของโครงสร้างทางสังคม ซ่ึงเป็นการมองระดบั 

ระดบัมหภาค เน้ือหาในบทน้ีจะเนน้อีกดา้นหน่ึง คือเนน้ท่ีการกระท าของบุคคลท่ีเป็นการปฏิสัมพนัธ์
กนัในสังคม ซ่ึงเป็นการมองระดบัจุลภาค โดยกล่าวถึง 3 ทฤษฎีส าคญั คือปฏิสัมพนัธ์นิยมเชิง
สัญลกัษณ์ ปรากฏการณ์วทิยา และมนุษยวธีิวทิยา โดยเนน้ท่ีทฤษฎีแรกเป็นหลกั 
 
5.1 ทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์นิยมเชิงสัญลกัษณ์ : มีด้และบลูเมอร์ 
 5.1.1 เกร่ินน า 
 นกัทฤษฎีผูไ้ดช่ื้อวา่เป็นผูว้างรากฐานใหก้บัทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์นิยม (Interactionism) คือจอร์จ 
เฮอร์เบิร์ต ม้ีด ซ่ึงเป็นนกัสังคมวทิยาชาวอเมริกนั เขาเป็นนกัสังคมวทิยาท่ีถือกนัวา่เป็นหน่ึงในผู ้
วางรากฐานใหก้บัวชิาสังคมวทิยา ทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์นิยมเป็นแนวทางการศึกษากวา้งๆ ท่ีครอบคลุม
แนวการศึกษาหลายแนวซ่ึงสนใจศึกษาปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมของปัจเจกบุคคลต่างๆ นกัทฤษฎี
ปฏิสัมพนัธ์นิยมมกัจะปฏิเสธความคิดท่ีวา่โครงสร้างสังคมต่างๆ นั้นด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งเป็นวตัถุวสิัย 
และนกัทฤษฎีกลุ่มน้ีไม่ไดเ้นน้ความส าคญัของโครงสร้างสังคม (Giddens.  2009 : 85) 
 นกัทฤษฎีท่ีวางรากฐานใหก้บัทฤษฎีน้ีท่ีส าคญัอีกคนหน่ึงคือเฮอร์เบิร์ต บลูเมอร์ ซ่ึงเป็นผูท่ี้
บญัญติัค าวา่ “Symbolic Interactionism” ท่ีเราแปลวา่ปฏิสัมพนัธ์นิยมเชิงสัญลกัษณ์นัน่เอง เขาเสนอวา่
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การกล่าวถึงโครงสร้างสังคมหรือระบบสังคมถือวา่เป็นท่ีไม่ถูกตอ้ง เพราะมีเพียงปัจเจกบุคคลและ
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งปัจเจกบุคคลเท่านั้นท่ีมีอยูจ่ริง (Giddens.  2009 : 85)  
 ดงันั้นในหวัขอ้ 5.1 น้ีจะเนน้กล่าวถึงแนวคิดของม้ีดและบลูเมอร์เป็นหลกั ส าหรับนกัทฤษฎี
คนส าคญัอีกคนหน่ึงท่ีถูกจดัวา่อยูใ่นกลุ่มปฏิสัมพนัธ์นิยมเชิงสัญลกัษณ์ดว้ย แต่ทฤษฎีของเขาก็มีช่ือ
เฉพาะดว้ยวา่เป็นทฤษฎีการละคร (Dramaturgy) (Appelrouth and Edles.  2007 : 177-228)  ซ่ึงจะแยก
ไปกล่าวถึงในหวัขอ้ 5.2 
 5.1.2 ประวตัิของมีด้ 
 จอร์จ เฮอร์เบิร์ต ม้ีด (George Herbert Mead : ค.ศ. 1869-1931) เกิดท่ีเมืองเซาธ์แฮดลีย ์       
มลรัฐแมสซาชูเส็ตต ์สหรัฐอเมริกา (Ritzer and Goodman.  2004 : 205) เขาไดเ้ขา้เรียนเตรียมพื้นฐาน
ท่ีแผนกเตรียมพื้นฐานของวิทยาลยัโอเบอร์ลินใน ค.ศ. 1876 และเขา้เรียนในวทิยาลยัน้ีใน ค.ศ. 1879 
โดยส าเร็จการศึกษาจากวทิยาลยัในอีกส่ีปีต่อมา พอ่ของเขาเป็นอาจารยส์อนในวทิยาลยัแห่งน้ี 
(Deegan.  2007 : 114) ส่วนมากเขาเรียนเนน้ทางดา้นปรัชญาและการน าปรัชญาไปประยกุตใ์ชก้บั
จิตวทิยาสังคม เม่ือเรียนจบปริญญาตรี เขาไดไ้ปเป็นอาจารยส์อนในโรงเรียนมธัยมศึกษา เป็นผูส้ ารวจ
เส้นทางในบริษทัสร้างทางรถไฟ และเป็นอาจารยรั์บสอนพิเศษ ใน ค.ศ. 1887 เขาไดเ้ขา้เรียนระดบั
บณัฑิตศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด และไดไ้ปเรียนในมหาวทิยาลยัไลป์ซิกและมหาวทิยาลยัเบอร์ลิน 
ในเยอรมนีดว้ย ใน ค.ศ. 1891 เขาไดเ้ป็นอาจารยส์อนท่ีมหาวทิยาลยัมิชิแกน แมว้า่เขาจะไดเ้รียนระดบั
บณัฑิตศึกษา แต่เขาก็ไม่ไดรั้บปริญญาระดบับณัฑิตศึกษาใดๆ เลย  ใน ค.ศ. 1894 จอห์น ดิวอ้ี (John 
Dewey) นกัปรัชญาช่ือดงั ไดเ้ชิญเขาไปสอนท่ีมหาวทิยาลยัชิคาโก หลงัจากนั้นเขาก็ประจ าอยูท่ี่
มหาวทิยาลยัชิคาโกตลอดช่วงท่ีเหลือของชีวติ (Ritzer and Goodman.  2004 : 205) 
 ตอนเรียนท่ีฮาร์วาร์ด ม้ีดไดเ้รียนกบัโจสิอาห์ รอยซ์ (Josiah Royce) นกัปรัชญาแนวเฮเกลใหม่ 
แต่เรียนยงัไม่จบเขาก็ยา้ยไปท่ีไลป์ซิกและเร่ิมท าวทิยานิพนธ์ปริญญาเอกท่ีนัน่  ท่ีไลป์ซิกน้ีเขาไดเ้รียน
กบัวลิเฮลม์ วนุด ์(Wundt) นกัจิตวทิยาช่ือดงั ท่ีเบอร์ลินเขาไดเ้รียนกบัวลิเฮลม์ ดิลไธ (Wilhelm 
Dilthey) นกัปรัชญาและนกัจิตวทิยาช่ือดงั แต่เขาท าวทิยานิพนธ์ปริญญาเอกไม่ส าเร็จเพราะตอบรับค า
เชิญของดิวอ้ีไปสอนปรัชญาท่ีชิคาโกเสียก่อน (Deegan.  2007 : 114) 
 ใน ค.ศ. 1894 ดิวอ้ีไดเ้สนอใหเ้ขารับต าแหน่งศาสตราจารยข์องภาควชิาปรัชญาและจิตวทิยาท่ี
มหาวทิยาลยัชิคาโก วลิเลียม เจมส์ (William James) นกัปรัชญาแนวปฏิบติันิยมช่ือดงัอีกคนหน่ึง
เช่นเดียวกบัดิวอ้ีแต่สอนอยูท่ี่มหาวทิยาลยัฮาร์วาดไดต้ั้งช่ือส านกัคิดท่ีดิวอ้ีและม้ีดก่อตั้งข้ึนวา่ส านกั 
“ปฏิบติันิยมแห่งชิคาโก” (Chicago Pragmatism) ส านกัปฏิบติันิยมแห่งชิคาโกหรือส านกัชิคาโกน้ี 
เนน้ศึกษากระบวนการและความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล น าเอาการตีความกิจกรรมทางปัญญาทั้ง  
แบบธรรมชาตินิยมและแบบววิฒันาการมาเป็นประเด็นส าคญัในการศึกษา โดยตั้งอยูบ่นพื้นฐาน   
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ของวธีิการท่ีเป็นวทิยาศาสตร์ ส านกัน้ียงัไดเ้นน้การเสริมสร้างประชาธิปไตยข้ึนมาในสังคมผา่น    
ทางสถาบนัการศึกษาและสถาบนัอ่ืนๆ (Deegan.  2007 : 114) 
 แต่หลงัจากอยูท่ี่ชิคาโกไดไ้ม่นานนกั ความคิดของม้ีดไดเ้ปล่ียนไปจากแนวของดิวอ้ีโดยมุ่ง
ไปสนใจจิตวทิยาสังคมแทน ซ่ึงท าใหเ้ขามีช่ือเสียงทางดา้นทฤษฎีจิตวทิยาสังคมท่ีวา่ดว้ยเร่ืองจิต 
ตวัตน และสังคม เขาเร่ิมสอนจิตวทิยาสังคมใน ค.ศ. 1900 ซ่ึงช่วงแรกๆ วชิาดา้นน้ีก็เป็นวชิาพื้นฐาน 
แต่เม่ือนานไปก็เป็นวชิาระดบัสูงท่ีมีเน้ือหาซบัซอ้น (Ritzer and Goodman.  2004 : 205) วชิาสังคม
วทิยาโดยภาพรวมก็ไดรั้บการพฒันาข้ึนท่ีชิคาโกจนเป็นส านกัคิดท่ีโดดเด่นซ่ึงมีช่ือวา่ส านกัชิคาโก 
(Chicago School) (Giddens.  2009 : 85) 
 นอกจากการเป็นอาจารยแ์ลว้ เขายงัไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการปฏิรูปสังคมดว้ย เช่นเขาเป็นผู ้
หาทุนและก าหนดนโยบายใหก้บัหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ท่ีช่ือเซ็ตเทิลเมนตเ์ฮาส์ของมหาวทิยาลยั 
ชิคาโก และเป็นผูน้ าท าการวิจยัเพื่อสังคมในหน่วยงานดงักล่าว (Ritzer and Goodman.  2004 : 205) 
 ทฤษฎีของม้ีดจดัวา่เป็นอภิมหาทฤษฎี (Grand Theory) เช่นเดียวกบัทฤษฎีของผูว้างรากฐาน
ใหก้บัสังคมวทิยาคนส าคญัอ่ืนๆ ไม่วา่จะเป็นมากซ์ เวเบอร์ และเดอร์ไคม ์(Ritzer.  2007) อยา่งไรก็
ตาม คุณูปการท่ีส าคญัท่ีสุดของเขาท่ีมีต่อพฒันาการของทฤษฎีสังคมวทิยาก็คือการสร้างฐานความรู้
เก่ียวกบัสังคมวทิยาวา่ดว้ยชีวติประจ าวนั (Sociology of Everyday Life) (Ritzer.  2007 : 55) การศึกษา
พฤติกรรมมนุษยซ่ึ์งเป็นชีวิตประจ าวนัท่ีอยูใ่นสังคมเป็นส่ิงท่ีเขาสนใจ เขาเรียกตวัเองวา่เป็นนกั
พฤติกรรมนิยมแบบหน่ึง ซ่ึงไม่ใช่นกัพฤติกรรมนิยมเชิงจิตวทิยา แต่เป็นนกัพฤติกรรมนิยมเชิงสังคม 
(Giddens.  2009 : 85; Ritzer.  2007 : 55) 

อิทธิพลทางความคิดของม้ีดยงัคงขยายออกไปมากข้ึนดว้ยการจดักิจกรรมของกลุ่ม
นกัวชิาการท่ีไดรั้บอิทธิพลทางความคิดจากเขา กลุ่มคนเหล่าน้ีจดัตั้งสมาคมเพื่อการศึกษาปฏิสัมพนัธ์
เชิงสัญลกัษณ์ข้ึนมา มีการจดัประชุมใหญ่ทุกๆ สองปี และจดัพิมพว์ารสารช่ือ Symbolic Interaction 
ข้ึนมาดว้ย (Deegan.  2007 : 117) 
 ตอนท่ีเขายงัมีชีวติอยู ่มีบทความของเขาตีพิมพอ์อกมาไม่ต ่ากวา่ 120 เร่ือง แต่งานท่ีเป็น
หนงัสือช้ินส าคญันั้นเกิดข้ึนในช่วงหลงัจากท่ีเขาเสียชีวิตแลว้ โดยรวบรวมจากการจดค าบรรยายของ
ลูกศิษยข์องเขา งานส าคญัเหล่าน้ีเช่น The Philosophy of the Present, Mind Self and Society,  
Movements of Thought in the Nineteenth Century และ The Philosophy of the Act ซ่ึงตีพิมพอ์อกมา
ใน ค.ศ. 1932, 1934, 1936 และ 1938 ตามล าดบั (Deegan.  2007 : 117) 
 5.1.3 แนวคิดของมีด้ : สาระส าคัญ 
 ภูมิหลงัทางความคิด ความคิดท่ีเป็นภูมิหลงัท่ีส าคญัของม้ีดคือปรัชญาแบบปฏิบติันิยมและ
จิตวทิยาแบบพฤติกรรมนิยม 
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 แนวคิดปฏิบติันิยม (Pragmatism)โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่ีมาจากดิวอ้ีนั้นมีมุมมองหลายประการ 
ท่ีส่งอิทธิพลต่อแนวคิดของม้ีด กล่าวคือปฏิบติันิยมเสนอวา่ 1) ความเป็นจริงท่ีแทจ้ริงนั้นไม่ไดด้ ารง
อยูน่อกตวัเราในโลกท่ีเป็นจริง หากแต่เป็นส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนอยา่งแขง็ขนัในขณะท่ีเรากระท าการอยูใ่น
โลกและกระท าการต่อโลก 2) เราจดจ าและสร้างฐานความรู้เก่ียวกบัโลกบนส่ิงท่ีเราพิสูจน์แลว้วา่มี
ประโยชน์ต่อเรา เรามกัจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีไม่มีประโยชน์ใหมี้ประโยชน์ต่อตวัเราเอง 3) เรา
นิยามส่ิงต่างๆ ทั้งทางสังคมและทางกายภาพท่ีประสบพบเจอในโลกตามผลประโยชน์ท่ีส่ิงนั้นๆ มีต่อ
ตวัเรา และ 4) ถา้เราตอ้งการท่ีจะเขา้ใจผูก้ระท าการ เราก็ตอ้งท าความเขา้ใจบนฐานของส่ิงท่ีคนนั้นๆ 
ไดท้  าจริงๆ (Ritzer and Goodman.  2004 : 201) 
 จากฐานคิดของปฏิบติันิยมท่ีกล่าวขา้งตน้ มี 3 ประเด็นท่ีมีความส าคญัต่อทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์
นิยมเชิงสัญลกัษณ์ของม้ีด คือ 1) ปฏิสัมพนัธ์นิยมเชิงสัญลกัษณ์เนน้ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูก้ระท าการ
กบัโลก 2) ปฏิสัมพนัธ์นิยมเชิงสัญลกัษณ์มองวา่ทั้งผูก้ระท าการและโลกต่างก็เป็นกระบวนการท่ีมี
พลวตัคือเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ไม่ใช่โครงสร้างท่ีสถิตคือหยดุน่ิงอยูก่บัท่ี  และ 3) 
ปฏิสัมพนัธ์นิยมเชิงสัญลกัษณ์มองวา่ความสามารถของผูก้ระท าการในการตีความโลกทางสังคมนั้นมี
ความส าคญัมาก (Ritzer and Goodman.  2004 : 201) 
 ส่วนแนวคิดจิตวทิยาแบบพฤติกรรมนิยม (Behavioral Psychology) หรือพฤติกรรมนิยมเชิง
จิตวทิยา (Psychological Behaviorism) นั้นก็เป็นแนวคิดท่ีท าใหม้ี้ดหนัมาสนใจในดา้นพฤติกรรมนิยม
เชิงสังคม (Social Behaviorism) โดยม้ีดมองวา่แนวคิดท่ีเขาสนใจน้ีแตกต่างจากแนวคิดพฤติกรรม
นิยมสุดขั้ว (Radical Behaviorism) ของจอห์น บี วตัสัน (John B. Watson) นกัจิตวทิยาช่ือดงัซ่ึงเคย
เป็นลูกศิษยข์องเขา (Ritzer and Goodman.  2004 : 202) 
 แนวคิดพฤติกรรมนิยมสุดขั้วของวตัสันนั้นสนใจศึกษาพฤติกรรมท่ีสังเกตไดข้องปัจเจก
บุคคล เป็นแนวคิดท่ีเนน้ศึกษาแรงกระตุน้หรือส่ิงเร้า (Stimulus) และการตอบสนอง (Response) ต่อ
ส่ิงเร้า โดยไม่สนใจกระบวนการทางความคิดของผูแ้สดงพฤติกรรมเลย ม้ีดตระหนกัถึงความส าคญั
ของพฤติกรรมท่ีสังเกตได ้แต่เขาคิดวา่แนวคิดพฤติกรรมนิยมสุดขั้วนั้นเพิกเฉยละเลยพฤติกรรมท่ีมอง
ไม่เห็น คือเขาสนใจดว้ยวา่มีอะไรเกิดข้ึนบา้งในช่วงระหวา่งกลางของส่ิงเร้าและการตอบสนอง หน่วย
ในการศึกษาของม้ีดจึงเป็นการกระท า (The Act) ซ่ึงครอบคลุมการกระท าทั้งหมดของมนุษยท์ั้งท่ี
เปิดเผยชดัแจง้แลว้และท่ีปกปิดซ่อนเร้นอยู ่(Ritzer and Goodman.  2004 : 202) 
 นอกจากน้ีแนวคิดพฤติกรรมนิยมสุดขั้วกบัแนวคิดของม้ีดยงัแตกต่างกนัในประเด็นอ่ืนๆ อีก 
คือ พฤติกรรมนิยมสุดขั้วมกัจะมองไม่เห็นความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมของมนุษยก์บัพฤติกรรม
ของสัตว ์ แต่ม้ีดมองวา่พฤติกรรมของมนุษยแ์ละของสัตวน์ั้นแตกต่างกนัมาก เพราะมนุษยน์ั้นมี
ความสามารถในการคิด มนุษยมี์จิตและ “ตวัตน” ซ่ึงท าใหม้นุษยส์ามารถใชภ้าษาไดใ้นช่วงกลาง
ระหวา่งส่ิงเร้ากบัการตอบสนอง คือมนุษยไ์ม่ไดต้อบสนองต่อส่ิงเร้าโดยอตัโนมติั แต่มนุษยคิ์ด
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ไตร่ตรองก่อนท่ีจะตดัสินใจวา่ควรจะตอบสนองต่อส่ิงเร้าอยา่งไร (Layder.  2006 : 71-72; Ritzer and 
Goodman.  2004 : 202) 
 การกระท า (The Act) ม้ีดยอมรับวา่การกระท านั้นมี 4 ขั้นตอนท่ีแมแ้ยกออกจากกนัได ้แต่ก็มี
ความสัมพนัธ์ต่อกนัและกนั โดยท่ีขั้นตอนของการกระท าเหล่าน้ีก็ไม่จ  าเป็นตอ้งเกิดข้ึนตามล าดบัดงัท่ี
จะกล่าวน้ีดว้ย ขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นของการกระท านั้น มีดงัน้ี (Ritzer.  2007 : 55-56; Ritzer and 
Goodman.  2004 : 213) 
 1) แรงกระตุน้ (Impulse) เป็นส่ิงท่ีผูก้ระท ามีปฏิกิริยาต่อส่ิงเร้าภายนอก และรู้สึกวา่จ าเป็น
จะตอ้งท าอะไรบางอยา่งกบัส่ิงเร้านั้น เช่นเราหิวจึงตอ้งหาอาหารมากิน อาการท่ีหิวเป็นส่ิงเร้าภายนอก 
การหาอาหารมากินเป็นการตอบสนองต่อส่ิงเร้า หรือเราเห็นงูเล้ือยมาจึงตกใจกลวัแลว้วิ่งหนี งูเป็นส่ิง
เร้าภายนอกท่ีท าใหเ้รากลวั เราจึงตอบสนองต่อความกลวันั้นดว้ยการวิง่หนีงู 
 2) สัญชานหรือการรับรู้ (Perception) คือการท่ีผูก้ระท าไดแ้สวงหาหรือมีปฏิกิริยาต่อส่ิงเร้า
ผา่นประสาทสัมผสัต่างๆ เช่นการไดเ้ห็น การไดย้นิ การไดก้ล่ิน การไดชิ้มรส การไดส้ัมผสั ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัแรงกระตุน้และแนวทางในการจดัการกบัส่ิงเร้านั้น ในขั้นน้ี คนเราไม่ไดเ้พียงแค่มี
ปฏิกิริยากบัส่ิงเร้าเท่านั้น หากแต่เรายงัไดคิ้ดเก่ียวกบัส่ิงเร้านั้น เลือกและตดัสินใจวา่อะไรส าคญั อะไร
ไม่ส าคญั 
 3) การตรึกตรอง (Manipulation) คือการท่ีผูก้ระท าจบัยดึเอาส่ิงท่ีตนไดรั้บรู้เอาไว ้ขั้นน้ีเป็น
ขั้นท่ีส าคญัก่อนท่ีจะตอบสนอง โดยเป็นลกัษณะเฉพาะของมนุษยคื์อมนุษยมี์ความคิดและมนุษยมี์
ความสามารถท่ีจะปฏิเสธได ้เช่นเราเก็บเห็ดในป่า ลองดมหรือจบัดู พอรู้วา่เป็นเห็ดมีพิษก็จะไม่เอามา
ท าอาหารกิน ขณะท่ีสัตวถ์า้หิวก็จะเขา้ไปกดักินโดยไม่ไดคิ้ดและตรวจสอบดูก่อน 
 4) การตดัสินใจกระท า (Consummation) คือการลงมือกระท าเพื่อตอบสนองแรงกระตุน้หรือ
ส่ิงเร้า เช่นหลงัจากรู้วา่เห็ดไม่มีพิษก็จะเอาเห็ดไปท าอาหารกิน มนุษยม์กัจะประสบความส าเร็จใน
ขั้นตอนน้ีไดดี้กวา่สัตว ์ เพราะมนุษยมี์ความสามารถท่ีจะคิดตรึกตรองอยา่งรอบคอบ และไดเ้รียนรู้
ขณะท่ีสัตวม์กัจะข้ึนอยูก่บัสัญชาตญาณ มีการเรียนรู้นอ้ย  
 อากปักริิยา (Gestures) เป็นการกระท าท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลเพียงคนเดียวหรือกบัสัตวเ์พียงตวั
เดียว เม่ือคนนั้นมีปฏิสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน หรือสัตวต์วันั้นมีปฏิสัมพนัธ์กบัสัตวต์วัอ่ืน ส่ิงท่ีเกิดข้ึนแรก
สุดจากการปฏิสัมพนัธ์คืออากปักิริยา ซ่ึงเป็นอาการเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึนในฐานะท่ีเป็นการกระตุน้เร้า
ไปท่ีอีกฝ่ายหน่ึง คนหรือสัตวท่ี์แสดงอากปักิริยาท่าทางนั้นจะใชอ้ากปักิริยาโตต้อบกนัดว้ย เช่นการท่ี
สุนขัตวัหน่ึงแยกเข้ียวใส่สุนขัอีกตวัหน่ึงก็จะท าใหสุ้นขัอีกตวัหน่ึงนั้นแยกเข้ียวออกมาเหมือนกนั 
ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนเป็นเร่ืองของสัญชาตญาณและกิริยาอาการท่ีแสดงออกนั้นก็ไม่มีความส าคญัอะไร
มากนกั เพราะสุนขัไม่ไดคิ้ดเก่ียวกบัการตอบสนองของตวัเอง คนและสุนขัแสดงอากปักิริยาท่ีไม่มี
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ความส าคญัออกมาได ้แต่มีเฉพาะคนเท่านั้นท่ีสามารถแสดงอากปักิริยาท่ีมีความส าคญัมีความหมาย
ออกมาได ้เพราะคนจะรู้จกัคิดก่อนท่ีจะแสดงการตอบสนองออกมา (Ritzer.  2007 : 56) 
 อากปักิริยามีหลายชนิด แต่ม้ีดใหค้วามส าคญักบัปฏิกิริยาท่ีเป็นการเปล่งเสียงออกมา กิริยา
ท่าทางท่ีเป็นการเปล่งเสียงทุกชนิดของสัตวช์ั้นต ่าไม่มีความส าคญัอะไรนกั เช่นสุนขัเห่ากนัเอง 
อากปักิริยาท่ีเป็นการเปล่งเสียงออกมาบางอยา่งของมนุษยก์็ไม่ไดมี้ความส าคญัหรือความหมายอะไร 
เช่นการนอนกรน แต่ส่วนมากแลว้ อากปักิริยาท่ีเป็นการเปล่งเสียงของมนุษยม์กัจะส าคญัและมี
ความหมายเสมอ ท่ีส าคญัท่ีสุดก็คืออากปักิริยาทางเสียงท่ีเป็นการใชภ้าษา (Ritzer.  2007 : 57) 
 สัญลกัษณ์ (Symbols) ตามแนวคิดของม้ีดนั้น ความคิด ประสบการณ์ และการกระท าของ
มนุษยน์ั้นมีลกัษณะเชิงสังคม มนุษยมี์ปฏิสัมพนัธ์กนัในเชิงสัญลกัษณ์ ซ่ึงสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัท่ีสุดคือ
ภาษา สัญลกัษณ์ไม่ไดห้มายถึงเพียงแค่วตัถุหรือเหตุการณ์ แต่สัญลกัษณ์จะใหค้วามหมายแก่วตัถุหรือ
เหตุการณ์ในทางใดทางหน่ึงและแสดงใหเ้ห็นการตอบสนองต่อวตัถุหรือเหตุการณ์นั้น เช่นสัญลกัษณ์
คือ “เกา้อ้ี” ไม่ไดห้มายถึงเพียงแค่วตัถุ แต่ยงัช้ีให้เห็นลกัษณะของการกระท าคือการนัง่ดว้ย 
(Haralambos and Holborn.  2004 : 961) 
 สัญลกัษณ์ก่อใหเ้กิดความหมายบางอยา่งกบัวตัถุหรือเหตุการณ์ ซ่ึงการก่อให้เกิดความหมาย
บางอยา่งนั้นก็เป็นการกีดกนัความหมายอ่ืนๆ ท่ีจะเกิดข้ึนออกไปไดม้าก  อยา่งเช่นเกา้อ้ีอาจจะท าจาก
เหล็กหรือไม ้ซ่ึงเม่ือดูจากวสัดุท่ีใชท้  าก็สามารถนิยามเป็นวตัถุท่ีแตกต่างกนัไดม้ากมาย  แต่ความ
แตกต่างเช่นนั้นก็ไม่ไดมี้ความส าคญันกัเพราะวตัถุเหล่านั้นทั้งหมดก็ถูกจดัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัดว้ย
สัญลกัษณ์คือ “เกา้อ้ี” ในท านองเดียวกนั เราอาจน าเอาเกา้อ้ีมาใชน้ัง่ ใชเ้ป็นฟืนก่อไฟ หรือใชเ้ป็นอาวธุ 
แต่การใชง้านไดห้ลากหลายเช่นน้ีก็ถูกก าจดัเอาไวห้รือกีดกนัออกไป เพราะเรานิยามส่ิงนั้นวา่เป็นเกา้อ้ี
ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ท่ีมีความหมายเฉพาะ ในท่ีน้ีก็คือเกา้อ้ีมีไวใ้ชน้ัง่ ไม่ใช่เอาไวท้  าเป็นฟืนหรือเป็น
อาวธุ (Haralambos and Holborn.  2004 : 961) 
 ถา้ปราศจากสัญลกัษณ์ ก็จะไม่มีปฏิสัมพนัธ์ของมนุษยแ์ละสังคมมนุษย ์ปฏิสัมพนัธ์เชิง
สัญลกัษณ์จึงมีความจ าเป็นเพราะมนุษยน์ั้นไม่ไดมี้สัญชาตญาณมากมายนกัท่ีจะเอาไวใ้ชก้  ากบั
พฤติกรรมของตน มนุษยไ์ม่ไดถู้กก าหนดโดยพนัธุกรรมใหส้ามารถมีปฏิกิริยากบัส่ิงเร้าไดโ้ดย
อตัโนมติั  ดงันั้น เพื่อท่ีจะใหต้นอยูร่อด มนุษยจึ์งสร้างความหมายข้ึนมาและด ารงชีวิตอยูภ่ายในโลก
ของความหมายนั้น ยกตวัอยา่งเช่น เราจะตอ้งจ าแนกทรัพยากรธรรมชาติออกเป็นกลุ่มท่ีเป็นอาหาร
และกลุ่มท่ีไม่ใช่อาหารเพื่อใหเ้ราสามารถตอบสนองความตอ้งการทางดา้นโภชนาการขั้นพื้นฐานได ้
(Haralambos and Holborn.  2004 : 961) 
 สัญลกัษณ์ทีม่ีความหมายและภาษา (Significant Symbols and Language) สัญลกัษณ์
บางอยา่งไม่ค่อยส าคญัไม่ค่อยมีความหมายอยา่งท่ีกล่าวไปแลว้ วตัถุอาจจะเป็นสัญลกัษณ์ท่ีมี
ความหมายได ้แต่อากปักิริยาท่ีมีการเปล่งเสียงออกมาโดยเฉพาะภาษานั้นถือวา่เป็นสัญลกัษณ์ท่ีมี
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ความหมายซ่ึงส าคญัมาก ในการส่ือสารกนัดว้ยอากปักิริยานั้น มีเพียงอากปักิริยาเท่านั้นท่ีส่ือ
ความหมายออกไป แต่ในการสนทนากนัดว้ยภาษา ทั้งค  าพดูซ่ึงเป็นอากปักิริยาและความหมายของ
ค าพดูเหล่านั้นท่ีส่ือความหมายออกไป (Ritzer.  2007 : 57) 
 ภาษา หรือถา้จะกล่าวใหก้วา้งๆ ก็คือสัญลกัษณ์ท่ีมีความหมายหรือมีนยัส าคญัทั้งหลายนั้น  
ก่อใหเ้กิดการตอบสนองเช่นเดียวกนัทั้งในผูพ้ดูและผูฟั้ง เช่นถา้เราพดูวา่ “แมว” ทั้งเราซ่ึงเป็นคนพดู
และคนอ่ืนท่ีฟังเราพดูต่างก็จะนึกถึงสัตวช์นิดเดียวกนั นอกจากนั้น ค าพดูยงัมกัจะท าใหเ้ราเขา้ใจ
ความหมายแบบเดียวกนั เช่นถา้มีคนพดูข้ึนมาในโรงภาพยนตร์วา่ “ไฟไหม”้ ทั้งคนพดูและคนอ่ืนๆ ท่ี
ไดย้นิก็จะวิง่หนีออกจากโรงภาพยนตร์อยา่งเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ภาษาจึงเป็นตวักระตุน้ปลุกเร้าการ
กระท าของเราและการกระท าของคนอ่ืนๆ ไปพร้อมๆ กนั (Ritzer.  2007 : 57) 
 นอกจากน้ี ภาษายงัช่วยท าให้เรามีความสามารถในการคิดเพิ่มข้ึนดว้ย การคิดและจิตนั้น
นิยามไดอ้ยา่งง่ายๆ วา่เป็นการสนทนาท่ีเรากระท ากบัตวัเองโดยใชภ้าษา การคิดจึงเหมือนกบัการ
สนทนากบัคนอ่ืน ม้ีดเช่ือวา่กระบวนการทางสังคมต่างๆ นั้นด ารงอยูก่่อนกระบวนการทางจิต  
สัญลกัษณ์ท่ีมีความหมายคือภาษาจะตอ้งด ารงอยูก่่อนแลว้ การคิดหรือจิตจึงจะด ารงอยูไ่ด ้(Ritzer.  
2007 : 57) 
 ตัวตน (The Self) และตัวตนทางสังคม (The Social Self) ตวัตนในแนวคิดของม้ีดคือ
ความสามารถท่ีจะพิจารณาตวัเราในฐานะท่ีเป็นวตัถุท่ีถูกศึกษา ตวัตนและจิตมีความสัมพนัธ์ใน
ลกัษณะท่ีข้ึนต่อและส่งผลกระทบต่อกนัและกนั ตวัตนไม่สามารถด ารงอยูไ่ดห้ากปราศจากจิต และ 
จิตก็ไม่อาจด ารงอยูไ่ดห้ากปราศจากตวัตน ดงันั้นเราจึงไม่สามารถใชต้วัเราเป็นวตัถุท่ีถูกศึกษา คือเรา
ไม่สามารถคิดเก่ียวกบัตวัเราได ้ถา้เราไม่มีจิต และเราก็ไม่สามารถมีความคิด คือสนทนากบัตวัเราเอง
ได ้ถา้เราไม่มีตวัตน ดงันั้น จึงเป็นไปไม่ไดท่ี้จะแยกจิตกบัตวัตนออกจากกนั เพราะตวัตนนั้นเป็น
กระบวนการทางจิต (Ritzer.  2007 : 58)  

ส่ิงท่ีเป็นพื้นฐานของตวัตนคือความสามารถในการสะทอ้นกลบั (Reflexivity) หรือ
ความสามารถในการเอาตวัของเราไปอยูใ่นท่ีของคนอ่ืน คือคิดอยา่งท่ีคนอ่ืนคิด ท าอยา่งท่ีคนอ่ืนท า 
ความสามารถน้ีท าใหเ้ราสามารถตรวจสอบตวัเราเองและท าใหเ้ราสามารถตรวจสอบส่ิงท่ีเราท าใน
แนวทางเดียวกบัท่ีคนอ่ืนตรวจสอบเรา การจะท าเช่นน้ีได ้เราจะตอ้งสามารถอยูน่อกตวัเราได ้อยา่ง
นอ้ยก็ในทางความคิด เพื่อท่ีเราจะสามารถประเมินตวัเราอยา่งท่ีคนอ่ืนประเมินเราได ้(Ritzer.  2007 : 
58) กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือเราตอ้งสามารถสวมบทบาทของคนอ่ืนได ้(Haralambos and Holborn. 2004 : 
962) ตวัตนของเราท่ีสามารถเขา้ไปสวมบทบาทของคนอ่ืนไดน้ี้ถือวา่เป็นตวัตนทางสังคม (Giddens.  
2009 : 285) หรือเป็นตวัตนท่ีผา่นกระบวนการขดัเกลาทางสังคม (Socialization) นัน่เอง  
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ม้ีดเสนอวา่ตวัตนนั้นมีพฒันาการ 2 ขั้นในวยัเด็ก คือขั้นการละเล่นและขั้นการเล่นเกม 
(Giddens.  2009 : 285; Haralambos and Holborn.  2004 : 962; Ritzer.  2007 : 58; Ritzer and 
Goodman.  2004 : 213) ทั้งสองขั้นมีค าอธิบายและตวัอยา่งดงัน้ี 

 ขั้นแรกคือขั้นการละเล่น (Play Stage) ในขั้นน้ีเด็กอาจจะเล่นท าอาหาร เช่นเอาดินเหนียวมา
ป้ันเป็นขนม หรือเล่นซ้ือของขายของ เช่นเอาใบไมม้าท าเป็นเงินแลว้เอาไปซ้ือขนมท่ีท าจากดิน โดยท่ี
เด็กอีกคนหน่ึงท่ีเล่นเป็นคนขายก็จะเอาใบไมท้  าเป็นเงินทอนใหเ้ด็กท่ีเป็นคนซ้ือ และเม่ือเด็กโตข้ึน
อายปุระมาณ 4-5 ขวบ เด็กก็จะเล่นเป็นคนอ่ืน ยกตวัอยา่งเช่น เด็กหญิงไผเ่ล่นเป็นเด็กหญิงพูก่นัหรือ
เด็กหญิงขา้วฟ่าง ในการเล่นเช่นนั้น เด็กหญิงไผก่็จะเรียนรู้ท่ีจะเป็นทั้งประธานคือเป็นตวัเด็กหญิงไผ่
เอง และเรียนรู้ท่ีจะเป็นกรรมคือเป็นตวัเด็กหญิงพูก่นัหรือเด็กหญิงขา้วฟ่าง และเร่ิมมีความสามารถท่ี
จะสร้างตวัตนข้ึนมา แต่ตวัตนท่ีสร้างข้ึนมาน้ีก็ยงัมีขอ้จ ากดัเพราะเด็กหญิงไผก่็จะสามารถสวม
บทบาทของคนอ่ืนท่ีเฉพาะเจาะจงและแยกจากกนัเท่านั้น เช่นสวมบทบาทของเด็กหญิงพูก่นัหรือสวม
บทบาทของแม่ ในการเล่นเป็นเด็กหญิงพูก่นัหรือเล่นเป็นแม่ เด็กหญิงไผจ่ะสามารถมองเห็นและ
ประเมินตวัเองอยา่งท่ีเธอประเมินเด็กหญิงพูก่นัหรืออยา่งท่ีแม่ของเธอมองเห็นและประเมินเธอ       
แต่เด็กหญิงไผจ่ะยงัไม่มีความส านึกเก่ียวกบัตวัตนท่ีกวา้งและเป็นระบบกวา่น้ีได ้ 
 ขั้นท่ีสองคือขั้นการเล่มเกม (Game Stage) ในขั้นน้ีเด็กเร่ิมท่ีจะพฒันาตวัตนอยา่งเตม็ท่ี ขั้น
การเล่นเกมน้ีจะเกิดข้ึนในเด็กท่ีมีอาย ุ8-9 ขวบ ในขั้นการละเล่นเด็กจะสวมบทบาทของคนอ่ืนไดที้ละ
คน แต่ในขั้นการเล่นเกมซ่ึงเป็นการเล่นท่ีมีระบบแบบแผนมีกฎกติกาชดัเจน เด็กจะตอ้งรู้เก่ียวกบักฎ
กติกาของการเล่มเกมนั้นๆ จะตอ้งเขา้ใจเร่ืองความยติุธรรม หรือรู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั เด็กจะสามารถสวม
บทบาทของทุกคนท่ีเล่นเกมเดียวกนัได ้แมว้า่เด็กอ่ืนๆ แต่ละคนจะมีบทบาทเฉพาะในเกมก็ตาม 
ยกตวัอยา่งเช่นในการเล่นฟุตบอล ซ่ึงเด็กอาจจะเล่นเป็นกองหนา้ แต่เด็กคนนั้นก็จะรู้วา่คนอ่ืนท่ีเหลือ
เล่นเป็นอะไรบา้ง เช่นเล่นเป็นปีกซา้ย ปีกขวา กองหนา้ กองหลงั เป็นตน้ และรู้วา่คนอ่ืนเหล่านั้น
คาดหวงัอะไรจากตวัเขา เขาไม่จ  าเป็นจะตอ้งคิดถึงผูเ้ล่นคนอ่ืนๆ ตลอดเวลา แต่ในช่วงเวลาหน่ึงๆ เขา
สามารถท่ีจะสวมบทบาทของผูเ้ล่น 3-4 คนได ้จากผลของความสามารถท่ีจะสวมบทบาทไดห้ลาย
บทบาทในเวลาเดียวกนันั้น เด็กๆ ก็เร่ิมมีความสามารถท่ีจะท าหนา้ท่ีในกลุ่มท่ีเป็นระบบได ้การละเล่น
จะอาศยัเพียงแค่ตวัตนท่ีเป็นส่วนๆ ก็ได ้แต่การเล่นเกมตอ้งอาศยัตวัตนท่ีรวมเป็นหน่ึงเดียว
 แนวคิดของม้ีดอีกเร่ืองหน่ึงท่ีส าคญัคือแนวคิดเร่ือง “คนอ่ืนทัว่ไป” (Generalized Other) คน
อ่ืนทัว่ไปคือทศันคติของกลุ่มทั้งหมด ในกรณีของการเล่นฟุตบอล คนอ่ืนทัว่ไปก็คือทศันคติของทั้ง
ทีม ตวัตนท่ีสมบูรณ์จะเกิดไดก้็ต่อเม่ือเด็กไดก้า้วพน้ไปจากการสวมบทบาทคนอ่ืนท่ีส าคญัๆ เป็น
รายบุคคลมาสวมบทบาทของคนอ่ืนทัว่ไป (Giddens.  2009 : 286; Ritzer.  2007 : 59-60) อยา่งไรก็
ตาม “คนอ่ืนทัว่ไป” น้ีมิไดมี้เพียงหน่ึงเดียว หากแต่มีอยูอ่ยา่งหลากหลาย เพราะในสังคมมีกลุ่มต่างๆ 
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อยูม่ากมาย และตวัเราเองก็สังกดัอยูใ่นกลุ่มท่ีหลากหลายนั้น เราจึงมี “คนอ่ืนทัว่ไป” หลายคน และตวั
เราเองก็มีตวัตนท่ีหลากหลายเช่นเดียวกนั (Ritzer.  2007 : 60) 
 โดยสรุป การท่ีจะมีตวัตนได ้บุคคลจะตอ้งเป็นสมาชิกของกลุ่ม เป็นสมาชิกของชุมชน และ
ถูกก ากบัควบคุมโดยทศันคติซ่ึงเป็นทศันคติร่วมของกลุ่มหรือชุมชนนั้นๆ (Ritzer.  2007 : 60) 
 ตัวฉันทีเ่ป็นประธานและตัวฉันทีเ่ป็นกรรม (I and Me) ตามความเห็นม้ีดนั้น ตวัตนมี 2 ชนิด 
คือ 1) ตวัตนท่ีเป็น “ฉนัเอง” ไม่เก่ียวกบัใครคนอ่ืน ตวัฉนัเองน้ีเป็นปัจเจกบุคคลท่ีเป็นประธาน และ 2)
ตวัตนท่ีมีลกัษณะเชิงสังคม หรือตวัฉนัท่ีถูกหล่อหลอมโดยสังคม ซ่ึงเป็นตวัฉนัท่ีเป็นกรรม (Giddens.  
2009 : 285) 
 ตวัฉนัท่ีเป็นประธานเป็นการตอบสนองโดยทนัทีทนัใดของตวัตนต่อคนอ่ืนๆ ตวัตนชนิดน้ี
เป็นส่ิงท่ีไม่สามารถค านวณได ้ไม่สามารถคาดการณ์หรือท านายได ้ถือวา่เป็นแง่มุมท่ีสร้างสรรคข์อง
ตวัตน คนเราจะไม่สามารถรู้ล่วงหนา้ไดว้า่ตวัฉนัท่ีเป็นประธานน้ีจะท าอะไร เช่นในการเล่นฟุตบอล ผู ้
เล่นก็จะไม่รู้ล่วงหนา้วา่จะเกิดอะไรข้ึน คือจะประสบความส าเร็จหรือความลม้เหลวในการเล่น เราจึง
ไม่เคยตระหนกัรู้ถึงตวัฉนัท่ีเป็นประธานไดอ้ยา่งครบถว้นถ่องแท ้บางคร้ังเราก็แปลกประหลาดใจกบั
การกระท าของตวัเราเอง (Ritzer.  2007 : 62; Ritzer and Goodman.  2004 : 215) 
 ตามความเห็นของม้ีดนั้น ตวัฉนัท่ีเป็นประธานมีความส าคญัดว้ยเหตุผล 4 ประการคือ 1) ตวั
ฉนัท่ีเป็นประธานเป็นแหล่งท่ีมาของความใหม่สดในโลกทางสังคม 2) คุณค่าท่ีส าคญัท่ีสุดของเรานั้น
ด ารงอยูใ่นตวัฉนัท่ีเป็นประธาน 3) ตวัฉนัท่ีเป็นประธานก่อใหเ้กิดการตระหนกัรู้ตวัตน และพวกเรา
ทั้งหมดต่างก็พยายามท่ีจะตระหนกัรู้ตวัตนของเรา และเน่ืองจากมีตวัฉนัท่ีเป็นประธานน่ีเอง เราแต่ละ
คนจึงสามารถพฒันาบุคลิกภาพเฉพาะของตนข้ึนมาได ้และ 4) ในยคุปัจจุบนั ตวัฉนัท่ีเป็นประธานมี
ความส าคญัมากยิง่ข้ึน เม่ือเทียบกบัในสมยัโบราณยคุดั้งเดิมท่ีคนเรามกัไม่ไดเ้ป็นตวัของตวัเองเพราะ
ถูกสังคมกล่อมเกลามากเกินไป (Ritzer.  2007 : 62; Ritzer and Goodman.  2004 : 215) 
 ตวัฉนัท่ีเป็นประธานมีการตอบสนองต่อตวัฉนัท่ีเป็นกรรมภายในตวัตนของเรา โดยพื้นฐาน
แลว้ ตวัฉนัท่ีเป็นกรรมก็คือการท่ีปัจเจกบุคคลน าเอาคนอ่ืนทัว่ไปมาใชแ้ละรับรู้ถึงคนอ่ืนทัว่ไปนัน่เอง  
ในขณะท่ีเราไม่ค่อยตระหนกัรู้เก่ียวกบัตวัฉนัท่ีเป็นประธานมากนกั เรากลบัตระหนกัรู้ถึงตวัฉนัท่ีเป็น
กรรมไดดี้เลยทีเดียว เรามกัจะรู้ตวัดีวา่กลุ่มหรือชุมชนตอ้งการใหเ้ราท าอะไร พวกเราทุกคนลว้นมีตวั
ฉนัท่ีเป็นกรรมอยูอ่ยา่งแน่นหนา แต่ผูท่ี้ยอมตามเช่ือคนง่ายมกัจะถูกครอบง าโดยตวัฉนัท่ีเป็นกรรม 
สังคมก ากบัควบคุมเราผา่นตวัฉนัท่ีเป็นกรรมน่ีเอง ตวัฉนัท่ีเป็นกรรมท าใหเ้ราปฏิบติัหนา้ท่ีให้
สอดคลอ้งกบัสังคม ขณะท่ีตวัฉนัท่ีเป็นประธานท าใหเ้ราสามารถเปล่ียนแปลงสังคมได ้(Ritzer.  2007 
: 62; Ritzer and Goodman.  2004 : 215-216) 
 โดยสรุป แนวคิดของม้ีดนั้นเป็นแนวคิดท่ีช้ีใหเ้ห็นความส าคญัของปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนใน
ชีวติประจ าวนัของสังคมมนุษย ์ การปฏิสัมพนัธ์นั้นท าผา่นสัญลกัษณ์ต่างๆ และสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัคือ



 94 

สัญลกัษณ์ท่ีมีความหมายอยา่งเช่นภาษา ทฤษฎีสังคมของม้ีดจึงเป็นเร่ืองของสังคมวทิยาวา่ดว้ย
ชีวติประจ าวนั นกัทฤษฎีสังคมท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัเร่ืองน้ีอีกคนหน่ึงคือเฮอร์เบิร์ต บลูเมอร์ 

5.1.4 ประวตัิของบลูเมอร์ 
 เฮอร์เบิร์ต บลูเมอร์ (Herbert Blumer : ค.ศ. 1900-1987) เกิดท่ีเมืองเซ็นตห์ลุยส์ มลรัฐมิสซูรี 
สหรัฐอเมริกา เขาไดเ้ขา้เรียนในมหาวทิยาลยัมิสซูรีซ่ึงอยูใ่กลบ้า้นเกิด เขาจบปริญญาตรีและโทจาก
มหาวทิยาลยัแห่งน้ี หลงัจากจบการศึกษา เขาไดเ้ป็นครูสอนหนงัสืออยู ่2 ปี จากนั้นเขาก็ไดเ้ขา้ร่วม
เล่นฟุตบอลอาชีพ โดยเล่นใหก้บัทีมชิคาโกคาร์ดินลัส์ซ่ึงปัจจุบนัคืออริโซนาคาร์ดินลัส์ ขณะท่ีเขาเล่น
ฟุตบอลอาชีพอยูน่ั้น เขาก็ไดส้มคัรเขา้เรียนในมหาวทิยาลยัชิคาโกจนจบปริญญาเอกใน ค.ศ. 1928 
ในขณะนั้นภาควชิาสังคมวทิยาของมหาวทิยาลยัชิคาโกหรือส านกัชิคาโกก าลงัมีช่ือเสียงในฐานะท่ี
เป็นภาควชิาชั้นน าของสาขาวชิาน้ี บลูเมอร์เขา้ท างานในภาควชิาสังคมวทิยาของมหาวิทยาลยัชิคาโก
ใน ค.ศ. 1927-1952 เขาเป็นนกัวชิาการคนส าคญัคนหน่ึงของส านกัชิคาโกท่ีช่วยพฒันาองคค์วามรู้ของ
ภาควชิาใหโ้ดดเด่นยิง่ข้ึนอีกในเวลาต่อมา (Appelrouth and Edles.  2007 : 158-159) 
 ต่อมาบลูเมอร์ยา้ยไปเป็นอาจารยส์อนอยูท่ี่มหาวทิยาลยัแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย ์โดยเป็น
ศาสตราจารยป์ระจ าภาควชิาสังคมวทิยาท่ีเพิ่งตั้งข้ึนมาใหม่ เขาอยูท่ี่เบิร์กลียน์านถึง 25 ปี เขาเคยด ารง
ต าแหน่งประธานสมาคมสังคมวทิยาแห่งอเมริกาใน ค.ศ. 1956 เคยเป็นบรรณาธิการวารสาร American 
Journal of Sociology ซ่ึงเป็นวารสารชั้นน าในแวดวงวชิาสังคมวทิยา ในช่วง ค.ศ. 1941-1952 
นอกจากน้ี ใน ค.ศ. 1983 สมาคมสังคมวทิยาแห่งอเมริกาไดม้อบรางวลันกัวชิาการท่ีมีผลงานโดดเด่น
ในวชิาชีพสังคมวทิยาใหก้บัเขา (Appelrouth and Edles.  2007 : 158-159) 
 นอกจากจะเป็นนกัทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์นิยมเชิงสัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นแลว้ บลูเมอร์ยงัเป็นนกั
ทฤษฎีขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมคนส าคญัอีกดว้ย (Giddens.  2009 : 1011-1012) 

งานเขียนของบลูเมอร์มีมากมาย ท่ีส าคญัมากคือ  Movies and Conduct ซ่ึงตีพิมพใ์น ค.ศ.1933 
และ Symbolic Interactionism: Perspective and Method ซ่ึงตีพิมพใ์น ค.ศ. 1969 (“Herbert Blumer.”  
2011 : Website) งานช้ินแรกเป็นงานท่ีศึกษาผลกระทบของภาพยนตร์ท่ีมีต่อผูช้มภาพยนตร์ ซ่ึงถือวา่
เป็นงานช้ินแรกๆ ท่ีพยายามท าใหป้ระชาชนมีความรู้ความความเขา้ใจทางดา้นสังคมวิทยาเก่ียวกบั
อิทธิพลของส่ือ โดยบลูเมอร์ไดข้อใหน้กัเรียนระดบัมธัยมศึกษาและนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาชาว
อเมริกนัรวม 1,500 คน เขียนบนัทึกประสบการณ์ของตวัเองในการชมภาพยนตร์ ในฐานะท่ีเป็น 
“อตัชีวประวติั” แลว้บลูเมอร์ก็เอามาน าเสนอในหนงัสือดงักล่าว (Giddens.  2009 : 752) ในขณะท่ีงาน
ช้ินท่ีสองก็เป็นหนงัสือท่ีแสดงใหเ้ห็นสาระส าคญัของแนวคิดปฏิสัมพนัธ์นิยมเชิงสัญลกัษณ์ของเขา 
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5.1.5 แนวคิดของบลูเมอร์ : สาระส าคัญ 
 บลูเมอร์เป็นผูท่ี้บญัญติัค าวา่ “Symbolic Interactionism” หรือปฏิสัมพนัธ์นิยมเชิงสัญลกัษณ์

ออกมาใชใ้น ค.ศ. 1937 และเขียนบทความหลายช้ินท่ีเป็นรากฐานส าคญัของพฒันาการของทฤษฎีน้ี   
( Ritzer and Goodman.  2004 : 203) แนวคิดของบลูเมอร์มีสาระส าคญั ดงัน้ี 

ข้อเสนอพืน้ฐานของปฏิสัมพนัธ์นิยมเชิงสัญลกัษณ์ บลูเมอร์กล่าวถึงขอ้เสนอพื้นฐานของ
ทฤษฎีตามความเห็นของเขาไวว้า่  

 
ขอ้เสนอประการแรกก็คือมนุษยน์ั้นปฏิบติัต่อส่ิงต่างๆ บนพื้นฐานของความหมายต่างๆ ท่ี 

        ส่ิงต่างๆ นั้นมีต่อพวกเขา ส่ิงต่างๆ เหล่านั้นครอบคลุมถึงทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีมนุษยอ์าจรู้ไดใ้นโลก 
        น้ี คือวตัถุทางกายภาพต่างๆ อยา่งเช่นตน้ไมห้รือเกา้อ้ี มนุษยค์นอ่ืนๆ อยา่งเช่นแม่หรือพนกังาน  
        ร้านคา้ มนุษยก์ลุ่มต่างๆ อยา่งเช่นกลุ่มเพื่อนหรือกลุ่มศตัรู สถาบนัต่างๆ อยา่งเช่นโรงเรียนหรือ 
        รัฐบาล อุดมคติต่างๆ ท่ีน าทางชีวติ อยา่งเช่นอิสรภาพของปัจเจกบุคคลและความซ่ือสัตย ์ 
        กิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นของคนอ่ืน อยา่งเช่นค าสั่งหรือค าขอร้อง และสถานการณ์ต่างๆ อยา่งเช่น 
        สถานการณ์ท่ีปัจเจกบุคคลเผชิญอยูใ่นชีวติประจ าวนัของเขา ขอ้เสนอประการท่ีสองก็คือ 
        ความหมายของส่ิงต่างๆ เหล่านั้นไดม้าจากหรือเกิดข้ึนจากปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีคนเรามีกบั 
        เพื่อนร่วมโลกของเรา ขอ้เสนอประการท่ีสามก็คือความหมายเหล่าน้ีถูกจดัการไวภ้ายในหรือถูก 
        ปรับปรุงแกไ้ขผา่นกระบวนการตีความท่ีบุคคลน ามาใชใ้นการจดัการกบัส่ิงต่างๆ ท่ีเขาได ้
        ประสบพบเจอ 
 
              (Blumer.  2007 : 167) 
  
 ขอ้เสนอพื้นฐานทั้ง 3 ประการขา้งตน้น้ีเป็นการนิยาม “ความหมาย” วา่เกิดจาก “ตรี
สัมพนัธภาพ” (Threefold Relationship) กล่าวอีกนยัหน่ึงคือความหมายนั้นเกิดจากความสัมพนัธ์ของ
ปัจจยั 3 ประการคือ 1) อากปักิริยาของปัจเจกบุคคล 2) การตอบสนองท่ีปรับใหเ้หมาะสมโดยบุคคล
อีกคนหน่ึงท่ีมีต่ออากปักิริยานั้น และ 3) การท่ีการกระท าทางสังคมซ่ึงริเร่ิมโดยอากปักิริยาของปัจเจก
บุคคลคนแรกไดเ้กิดข้ึนอยา่งสมบูรณ์ (Appelrouth and Edles.  2007 : 162) โดยมีค าอธิบายเพิ่มเติม
เก่ียวกบัขอ้เสนอพื้นฐานของบลูเมอร์ ดงัน้ี (Haralambos and Holborn.  2004 : 963-964; Layder.  
2006 : 74-75) 
 1) คนเรากระท าการบนพื้นฐานของความหมายท่ีเรามีใหก้บัวตัถุหรือเหตุการณ์ต่างๆ การ
กระท าของคนเราไม่ใช่เป็นเพียงแค่ปฏิกิริยาท่ีมีต่อส่ิงเร้าภายนอกอยา่งเช่นพลงัทางสังคมต่างๆ และ
การกระท าของคนเราก็ไม่ใช่เป็นปฏิกิริยาท่ีมีต่อแรงกระตุน้ภายในอยา่งเช่นความตอ้งการทางร่างกาย 
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ดงันั้น ปฏิสัมพนัธ์นิยมเชิงสัญลกัษณ์จึงปฏิเสธทั้งนิยติันิยมทางสังคม (Societal Determinism) และ
นิยติันิยมทางชีวภาพ (Biological Determinism) หรืออีกนยัหน่ึงก็คือปฏิเสธทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมเชิง
โครงสร้างของพาร์สันส์ และปฏิเสธจิตวทิยาแบบดั้งเดิมนัน่เอง 
 2) ความหมายเกิดข้ึนจากกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ ไม่ใช่มีอยูต่ ั้งแต่เร่ิมแรกโดยท่ียงัไม่มี
ปฏิสัมพนัธ์ ในบางระดบั ความหมายก็ถูกสร้างข้ึน ปรับปรุง แกไ้ข เปล่ียนแปลง และพฒันาภายใน
กระบวนการปฏิสัมพนัธ์ ไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีตายตวัหรือถูกก าหนดมาล่วงหนา้ ในกระบวนการปฏิสัมพนัธ์
น้ี ผูก้ระท าไม่ไดป้ฏิบติัตามบรรทดัฐานท่ีก าหนดไวล่้วงหนา้อยา่งเฉ่ือยชา และไม่ไดรั้บเอาบทบาทท่ี
ถูกก าหนดไวม้าปฏิบติัอยา่งอตัโนมติั ยกตวัอยา่งเช่น ความหมายของยาเสพติด ส าหรับผูเ้สพ ไม่ไดมี้
อยูใ่นตวัยาเสพติดมาก่อน แต่ความหมายเกิดข้ึนจากประสบการณ์ของผูเ้สพยาในบริบทของการ
ปฏิสัมพนัธ์ภายในของกลุ่มผูเ้สพยาดว้ยกนัเอง ในท านองเดียวกนั ความหมายก็ไม่ไดเ้กิดข้ึนจาก
ทศันคติเร่ิมแรกของบุคคลหรือความโนม้เอียงทางจิตวทิยาท่ีมีต่อบางส่ิงบางอยา่ง ยกตวัอยา่งเช่น 
ความรู้สึกร่าเริงเบิกบานและความคิดท่ีวา่ยาเสพติดเป็นท่ีมาของความเพลิดเพลินก็ไม่ไดเ้กิดข้ึนจาก
ทศันคติท่ีเบ่ียงเบนตั้งแต่เร่ิมแรกของบุคคลคนนั้น แต่ความรู้สึกและความคิดเช่นนั้นเกิดข้ึนจาก
กระบวนการเรียนรู้ซ่ึงความรู้สึกแปลกๆ ท่ีดูไม่แน่ใจท่ีเกิดจากยาเสพติดนั้นถูกนิยามใหม่วา่เป็นส่ิงท่ี
น่าเพลิดเพลินและควบคุมได ้
 3) ความหมายเป็นผลของกระบวนการตีความท่ีผูก้ระท าไดตี้ความภายในบริบทของการมี
ปฏิสัมพนัธ์ ดว้ยการสวมบทบาทของคนอ่ืน คนเราก็จะสามารถตีความความหมายและเจตนาของคน
อ่ืนได ้ และดว้ยกลไกของการมีปฏิสัมพนัธ์กบัตวัเอง คนเราก็จะสามารถปรับปรุงแกไ้ขหรือ
เปล่ียนแปลงค านิยามเก่ียวกบัสถานการณ์ของตนได ้เลือกเอาทางเลือกของการกระท าและพิจารณา
ผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึนได ้ความหมายจึงเป็นส่ิงท่ีไม่หยดุน่ิงตายตวั หากแต่เปล่ียนแปลงไปไดต้าม
สถานการณ์ซ่ึงเปล่ียนแปลงไป ยกตวัอยา่งเช่น ความหมายของการจูบของบุคคลสองคนท่ีจูบกนั
อาจจะเปล่ียนไปตามสถานะของความสัมพนัธ์ท่ีเปล่ียนไป ตอนท่ีสองคนนั้นรักกนัแบบแฟน 
ความหมายของการจูบก็จะเป็นแบบรักโรแมนติก แต่ตอนท่ีสองคนนั้นไม่ไดรั้กกนัแบบแฟน 
ความหมายของการจูบก็อาจเป็นเพียงแค่ความรักกนัฉนัเพื่อนเท่านั้น 
 การกระท าทางสังคมและระบบสังคม แมว้า่บลูเมอร์จะวิพากษว์จิารณ์ผูท่ี้มองการกระท าวา่
เป็นส่ิงท่ีคาดการณ์ไดแ้ละเป็นการตอบสนองโดยอตัโนมติัต่อส่ิงเร้าภายนอก แต่เขาก็ยอมรับวา่การ
กระท าก็ถูกท าใหเ้ป็นโครงสร้างไดบ้า้งในบางระดบัเหมือนกนั เขากล่าวไวว้า่ในสถานการณ์ส่วนใหญ่
ท่ีคนเรากระท าอะไรต่ออีกคนหน่ึง  คนเราก็มกัจะมีความเขา้ใจท่ีมัน่ใจไวล่้วงหนา้แลว้วา่เราจะท า
อยา่งไรและอีกคนหน่ึงจะท าอยา่งไร แต่ความเขา้ใจเช่นนั้นเป็นเพียงค าแนะน าทัว่ไปไวใ้หเ้ราปฏิบติั
เท่านั้น มนัไม่สามารถท่ีจะใหค้  าแนะน าท่ีถูกตอ้งและครบถว้นส าหรับการกระท าท่ีจะเกิดข้ึนตามมา
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ในทุกสถานการณ์ได ้ภายในค าแนะน ากวา้งๆ เหล่าน้ี ยงัมีท่ีวา่งใหเ้ราไดก้ระท า ต่อรอง ปรับปรุง
แกไ้ข และตีความไดอี้กมาก (Haralambos and Holborn.  2004 : 963)  
 ในท านองเดียวกนั บลูเมอร์ตระหนกัรู้ถึงการด ารงอยูข่องสถาบนัทางสังคมต่างๆ และยอมรับ
วา่สถาบนัทางสังคมเหล่านั้นไดส้ร้างขอ้จ ากดัใหก้บัการกระท าของมนุษย ์แต่เขาก็เห็นวา่แมใ้น
สถานการณ์ท่ีมีการใชก้ฎเกณฑต่์างๆ ท่ีเขม้งวดอยา่งแพร่หลายทัว่ไป อยา่งเช่นในหน่วยราชการ
ทั้งหลาย คนเราก็ยงัสามารถท่ีจะใชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรคไ์ดม้าก แมแ้ต่ในเวลาท่ีการกระท าดู
เหมือนจะถูกจดัโครงสร้างคือท าใหเ้ป็นมาตรฐานเป็นแบบแผน ก็ไม่ไดห้มายความวา่เราในฐานะ
ผูก้ระท าจะท าไดเ้พียงแค่การตอบสนองต่อพลงัจากภายนอก แต่ผูก้ระท านั้นท าลงไปโดยผา่น
กระบวนการตีความเสมอ ดงันั้นการกระท าท่ีเป็นมาตรฐานเป็นแบบแผนเดียวกนันั้นจึงถูกสร้างข้ึน 
มาโดยผูก้ระท าการทางสังคม ไม่ใช่ถูกสร้างข้ึนมาโดยระบบสังคม 
 จะเห็นไดว้า่บลูเมอร์นั้นก็เนน้ความส าคญัของการกระท ามากกวา่โครงสร้างเช่นเดียวกบัม้ีด
นกัทฤษฎีสังคมอีกคนหน่ึงท่ีเนน้ความส าคญัของการกระท ามากกวา่โครงสร้างคือเอิร์ฟวงิ กอฟฟ์แมน 
ต่อไปจะกล่าวถึงประวติัและแนวคิดของนกัทฤษฎีคนน้ี ในฐานะท่ีเป็นนกัทฤษฎีในส านกัปฏิสัมพนัธ์
นิยมเชิงสัญลกัษณ์และนกัสังคมวทิยาวา่ดว้ยชีวติประจ าวนัท่ีส าคญัมากคนหน่ึง แต่แยกกล่าวในอีก
หวัขอ้หน่ึง เพื่อเนน้ใหเ้ห็นทฤษฎีเฉพาะของเขา คือทฤษฎีการละคร 
 
5.2 ทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์นิยมเชิงสัญลกัษณ์ : กอฟฟ์แมน 
 5.2.1 ประวตัิของกอฟฟ์แมน  

เอิร์ฟวงิ กอฟฟ์แมน (Erving Goffmann :  ค.ศ. 1922-1982) เกิดท่ีเมืองแมนวลิล ์จงัหวดั    
แอลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา พอ่แม่ของเขาเป็นชาวยวิจากยเูครนซ่ึงต่อมาไดอ้พยพไปอยูท่ี่แคนาดา 
เม่ือจบการศึกษาจากโรงเรียนแลว้ เขาไดเ้ขา้เรียนในสาขาวิชาเคมีและท างานใหก้บัคณะกรรมการ
ภาพยนตร์แห่งชาติท่ีกรุงออตตาวา  ก่อนท่ีจะตดัสินใจเขา้เรียนสาขาวชิาสังคมวทิยาในมหาวทิยาลยั 
โตรอนโต (Scott{Susie}.  2007 : 113) เขาจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาสังคมวทิยาใน ค.ศ. 
1945 จากนั้นเขาไดเ้รียนท่ีมหาวทิยาลยัชิคาโกจนจบปริญญาโทใน ค.ศ. 1949 และปริญญาเอกใน ค.ศ. 
1953 หลงัจากเรียนจบปริญญาเอกแลว้เขาไปท างานเป็นนกัวทิยาศาสตร์รับเชิญท่ีสถาบนัสุขภาพจิต
แห่งชาติในเมืองเบเธสดา มลรัฐแมรีแลนด ์สหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 3 ปี ในช่วงน้ีเขาไดท้  าวจิยั
ภาคสนามท่ีโรงพยาบาลเซ็นตเ์อลิซาเบธในกรุงวอชิงตนั ดีซี ซ่ึงเป็นสถาบนัสุขภาพจิตของรัฐบาล
กลางในสหรัฐอเมริกาท่ีมีคนไขใ้นความดูแลรับผิดชอบกวา่ 7,000 คน (Appelrouth and Edles.  2007 : 
177) 

ใน ค.ศ. 1957 กอฟฟ์แมนไดไ้ปเป็นอาจารยส์อนในภาควิชาสังคมวทิยาท่ีมหาวทิยาลยั
แคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย ์จนไดเ้ป็นศาสตราจารยใ์น ค.ศ. 1962 (Scott{Susie}.  2007 : 115) เขาอยูท่ี่น่ี
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จนถึง ค.ศ. 1968 จากนั้นก็ยา้ยไปอยูท่ี่มหาวทิยาลยัเพน็ซิลเวเนียซ่ึงเขาไดรั้บต าแหน่งศาสตราจารย ์
เบน็จามิน แฟรงกลิน ทางดา้นมานุษยวทิยาและจิตวทิยา โดยอยูท่ี่เพน็ซิลเวเนียจนถึงวาระสุดทา้ยของ
ชีวติใน ค.ศ. 1982 (Appelrouth and Edles.  2007 : 177-178) 

เขาเป็นหน่ึงในนกัทฤษฎีคนส าคญัท่ีมีคุณปูการต่อ “สังคมวทิยาจุลภาค” (Microsociology) 
ซ่ึงเป็นค าท่ีเขาเอามาใชก้ล่าวถึงความสนใจของเขาเก่ียวกบัปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมและผลกระทบของ
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีมีต่อตวัตน โดยท่ีงานช้ินส าคญัของเขาเร่ือง The Presentation of Self in 
Everyday Life ท่ีตีพิมพอ์อกมาใน ค.ศ. 1959 ก็ท าใหเ้ขามีช่ือเสียงโดดเด่นมากในฐานะท่ีเป็นนกัสังคม
วทิยาการละคร (Scott{Susie}.  2007 : 113) 

ช่ือเสียงของเขาข้ึนถึงจุดสูงสุดในคริสตท์ศวรรษ 1980 ใน ค.ศ. 1982 เขาไดรั้บเลือกตั้งใหเ้ป็น
ประธานสมาคมสังคมวทิยาแห่งอเมริกา แต่ยงัไม่ทนัท่ีเขาจะไดก้ล่าวปาฐกถารับต าแหน่ง เขาก็ป่วย
หนกัจนเสียชีวิตไปเสียก่อน (Ritzer.  2007 : 143;  Ritzer and Goodman.  2004 : 222) 

งานช้ินส าคญัของกอฟฟ์แมนน์ นอกจาก The Presentation of Self in Everyday Life ท่ีกล่าว
ขา้งตน้แลว้ ก็ยงัมีอีกหลายเล่ม เช่น Encounters ตีพิมพอ์อกมาใน ค.ศ. 1961 Asylums: Essays on the 
Social Situation of Mental Patients and Other Inmates (1961) Stigma (1963) Behaviour in Public 
Places (1963) Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behaviour (1967) Relations in Public 
(1971) Frame Analysis (1974) Gender Advertisements (1979) (Appelrouth and Edles.  2007 : 178; 
Scott{Susie}.  2007 : 118) 

5.2.2 แนวคิดของกอฟฟ์แมน : สาระส าคัญ 
ในการวเิคราะห์เร่ืองราวในชีวติประจ าวนั หรือการศึกษาปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีส่ือสารกนั

ดว้ยความหมาย หรือในการศึกษาสังคมวทิยาจุลภาค ปัจจยัหน่ึงท่ีจ  าเป็นก็คือความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัตวัตน กอฟฟ์แมนนั้นไดรั้บอิทธิพลทางความคิดเก่ียวกบัเร่ืองของตวัตนมาจากม้ีดซ่ึงได้
แบ่งตวัตนออกเป็น 2 ชนิด คือตวัฉนัท่ีเป็นประธานและตวัฉนัท่ีเป็นกรรม เขาก็สนใจเร่ืองน้ีเช่นกนั  
คือสนใจความตึงเครียดท่ีเกิดข้ึนระหวา่งตวัตนท่ีเป็นตวัของตวัเองกบัตวัตนท่ีถูกขดัเกลาโดยสังคม  
เขาเช่ือวา่คนเรานั้นเพื่อท่ีจะจดัการกบัความตึงเครียดน้ีและเพื่อท่ีจะรักษาภาพของตวัตนท่ีมีเสถียรภาพ 
จึงไดท้  าการแสดงใหผู้ช้มทางสังคมของตนไดดู้ เม่ือกอฟฟ์แมนสนใจเร่ืองการแสดง เขาเนน้ศึกษาท่ี
การแสดงละคร ซ่ึงเป็นการมองชีวติทางสังคมในฐานะท่ีเป็นการแสดงละครชุดหน่ึงเหมือนกบัการ
แสดงในโรงละคร (Ritzer.  2007 : 136-137)  

การละคร (Dramaturgy) ค าวา่การละครน้ีถา้ดูความหมายในพจนานุกรมภาษาองักฤษก็จะ
พบวา่มีความหมายครอบคลุมศิลปะการแสดงละครทั้งหมด คือรวมตั้งแต่การเขียนบทละครมาจนถึง
การแสดงละคร และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ในท่ีน้ีความหมายของค าน้ีเนน้ไปทางการแสดง
ละคร กอฟฟ์แมนไดใ้หนิ้ยาม “การแสดง” ไวว้า่ “หมายถึงกิจกรรมทุกอยา่งของปัจเจกบุคคลคนหน่ึง
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ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งช่วงเวลาซ่ึงถูกก าหนดโดยการด ารงอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองของเขาเบ้ืองหนา้กลุ่มของผู ้
สังเกตเฉพาะกลุ่มหน่ึงและท่ีมีอิทธิพลบางอยา่งต่อผูส้ังเกต” (Goffman.  2007 : 200) ซ่ึงถา้พิจารณา
ตามนิยามขา้งตน้น้ีก็จะพบวา่การแสดงนั้นไม่จ  าเป็นจะตอ้งเกิดข้ึนบนเวทีเสมอไป แต่กอฟฟ์แมนก็ใช้
ค  าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการแสดงละครมาอธิบายทฤษฎีของเขา การใชศ้พัทเ์หล่าน้ีจึงเป็นการอุปมา    
อุปไมยเพื่อใหเ้ห็นเน้ือหาของทฤษฎีไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

กอฟฟ์แมนเห็นวา่ตวัตนนั้นไม่ใช่การครอบครองเป็นเจา้ของหรือเป็นสมบติัของผูก้ระท า 
หากแต่เป็นผลผลิตท่ีเกิดข้ึนมาจากการปฏิสัมพนัธ์เชิงการละครระหวา่งผูแ้สดงกบัผูช้ม กล่าวอีกนยั
หน่ึงก็คือ ตวัตนเป็นความรู้สึกของบุคคลผูท่ี้เป็นผลของการแสดงซ่ึงเกิดข้ึนมาจากฉากท่ีถูกแสดงใน
ขณะนั้นๆ และเน่ืองจากตวัตนเป็นผลผลิตของปฏิสัมพนัธ์เชิงการละครน่ีเอง ตวัตนจึงมีความเส่ียงท่ี
จะถูกท าลายหรือถูกรบกวนไดใ้นระหวา่งการแสดง ทฤษฎีการละครของกอฟฟ์แมนส่วนมากจึง
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการท่ีจะป้องกนัหรือจดัการกบัส่ิงรบกวนเหล่านั้น (Ritzer.  2007 : 137) 

การมีปฏิสัมพนัธ์กนัก็คือการแสดงอยา่งหน่ึง กอฟฟ์แมนเห็นวา่เม่ือคนเรามีปฏิสัมพนัธ์กนั 
เราก็ตอ้งการท่ีจะแสดงความรู้สึกท่ีเป็นตวัตนของเราบางอยา่งท่ีจะท าใหค้นอ่ืนยอมรับ แต่แมใ้น
ขณะท่ีเราแสดงตวัตนนั้นออกไป เราก็ตระหนกัรู้วา่ผูช้มก็อาจจะรบกวนการแสดงของเราได ้ดว้ยเหตุ
น้ีคนเราจึงตอ้งการท่ีจะควบคุมผูช้มใหไ้ดโ้ดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูท่ี้อาจจะรบกวนเราได ้เราหวงัวา่
ความรู้สึกท่ีเป็นตวัตนของเราท่ีเราแสดงออกไปนั้นจะมีความชดัเจนพอส าหรับผูฟั้งท่ีจะเขา้ใจเราอยา่ง
ท่ีเราอยากจะใหเ้ขาเขา้ใจ นอกจากน้ี เราก็ยงัหวงัอีกดว้ยวา่ส่ิงท่ีเราแสดงออกไปนั้นจะท าใหผู้ช้มได้
กระท าการบางอยา่งดว้ยความสมคัรใจอยา่งท่ีเราตอ้งการใหเ้ขาท า กอฟฟ์แมนเรียกความสนใจหลกั
ของเราเช่นน้ีวา่เป็น “การจดัการใหเ้กิดความประทบัใจ” (Impression Management) การจดัการใหเ้กิด
ความประทบัใจน้ีเป็นเร่ืองของเทคนิควธีิการท่ีเราใชรั้กษาความประทบัใจเอาไวใ้นยามท่ีตอ้งเผชิญกบั
ปัญหาต่างๆ รวมทั้งวธีิการต่างๆ ท่ีเราใชเ้พื่อจดัการกบัปัญหาเหล่านั้นดว้ย (Ritzer.  2007 : 137) ซ่ึง
วธีิการในการจดัการกบัปัญหาอาจจะไม่เหมือนกนัในแต่ละสถานการณ์ เม่ือเราอยูห่นา้เวที เราจดัการ
ปัญหาแบบหน่ึง แต่เม่ืออยูห่ลงัเวทีเราอาจจดัการปัญหาอีกแบบหน่ึง 

หน้าเวท ี(Front Stage) เม่ือคนเราแสดงบนเวทีหรือหนา้เวที ผูช้มก็มกัจะเขา้ใจสถานการณ์
การแสดงของเราไดใ้นแนวทางท่ีค่อนขา้งจะตายตวั ผูช้มรู้ไดง่้ายวา่เราก าลงัท าอะไรอยู ่ตวัอยา่งของ
การแสดงหนา้เวที เช่นอาจารยท่ี์ก าลงัสอนหนงัสืออยูก่็ถือวา่เป็นการแสดงหนา้เวที หรือนิสิตนกัศึกษา
ออกไปน าเสนองานหนา้ชั้นเรียนก็เป็นการแสดงหนา้เวทีเช่นเดียวกนั ส่วนท่ีเป็นหนา้เวทีน้ีแบ่งได ้2 
ส่วนยอ่ย คือส่วนท่ีเป็นฉาก (Setting) และส่วนท่ีเป็นส่วนหนา้ของบุคคล (Personal Front) ฉากเป็นส่ิง
ส าคญั ถา้ไม่มีฉากเราก็ไม่สามารถแสดงได ้เช่นครูอาจารยต์อ้งมีห้องเรียนเป็นฉาก ศลัยแพทยต์อ้งมี
หอ้งผา่ตดั ส่วนหนา้ของบุคคลคือส่ิงท่ีใชใ้นการแสดงซ่ึงอยูก่บัผูแ้สดงหรือผูแ้สดงตอ้งน าติดตวัมา
ดว้ยเม่ือตอ้งท าการแสดงโดยเป็นส่ิงท่ีผูช้มคาดหวงัวา่ผูแ้สดงจะตอ้งมี เช่นครูอาจารยก์็ตอ้งแต่งตวั
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สุภาพเรียบร้อยท่ีเหมาะส าหรับการท าหนา้ท่ีสอน หรือศลัแพทยก์็ตอ้งใส่เส้ือกาวน์เม่ือตอ้งท าการ
ผา่ตดั (Ritzer.  2007 : 137-138) 

ส าหรับส่วนหนา้ของบุคคลนั้นก็ยงัแบ่งออกไดอี้ก 2 ส่วนคือ ลกัษณะปรากฏ (Appearance) 
และกิริยาอาการ (Manner) ลกัษณะปรากฏครอบคลุมทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีแสดงถึงสถานะทางสังคมของผู ้
แสดง เช่นใบอนุญาตประกอบวชิาชีพของศลัยแพทย ์ส่วนกิริยาอาการก็คือการแสดงออกของผูแ้สดง
เช่นการแสดงออกทางสีหนา้และแววตา เช่นศลัยแพทยแ์สดงอาการมัน่ใจใหป้รากฏบนใบหนา้ 
โดยทัว่ไป เราคาดหวงัวา่ทั้งลกัษณะปรากฏและกิริยาอาการจะตอ้งสอดคลอ้งกนั (Ritzer.  2007 : 138) 

เม่ืออยูห่นา้เวที คนเราตอ้งแสดงใหส้มบทบาท อยา่งเช่นนกัการเมืองสองคนท่ีมาจากพรรค
เดียวกนัไปพดูในรายการโทรทศัน์พร้อมกนั เม่ืออยูต่่อหนา้กลอ้ง พวกเขาก็จะแสดงใหเ้ห็นถึงความ
เป็นเอกภาพและมิตรภาพต่อกนั แมว้า่สองคนนั้นจริงๆ แลว้เกลียดชงักนั หรือคู่สามีภรรยาท่ีทะเลาะ
กนัอยูเ่ม่ืออยูต่่อหนา้ลูกก็ท าเป็นรักกนัใหลู้กเห็น แต่เม่ืออยูล่บัหลงัลูกหรือลูกหลบัก็อาจจะหนักลบัมา
ทะเลาะกนัเหมือนเดิม (Giddens.  2009 : 268) 

กอฟฟ์แมนเสนอวา่เน่ืองจากคนเราโดยทัว่ไปแลว้ยอ่มพยายามท่ีจะแสดงภาพในอุดมคติของ
ตวัเองเม่ืออยูห่นา้เวที จึงหลีกเล่ียงไดย้ากท่ีคนเราจะตอ้งปกปิดซ่อนเร้นอะไรบางอยา่งในการแสดง
ของเราในกรณีต่างๆ ดงัน้ี (Ritzer.  2007 : 138-140; Ritzer and Goodman.  2004 : 225) 

1) คนเราอาจจะตอ้งการปกปิดความเพลิดเพลินท่ีเราเก็บไวเ้ป็นความลบัก่อนท่ีเราจะแสดง 
อยา่งเช่นอาจารยท่ี์ด่ืมเหลา้ก่อนมาสอนก็ไม่ตอ้งการใหนิ้สิตนกัศึกษารู้วา่ด่ืมเหลา้มา ทั้งน้ีเพราะส่ิงท่ี
เป็นความลบัของเรานั้นไม่สอดคลอ้งกบัการแสดงของเรา ในกรณีของอาจารยก์็คือ การด่ืมเหลา้ไม่
สอดคลอ้งกบับทบาทของอาจารย ์ 

2) คนเราอาจจะตอ้งการปกปิดความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนในช่วงท่ีเตรียมการแสดงและ 
พยายามแกไ้ขความผดิพลาดนั้นก่อนท่ีจะแสดงหรือระหวา่งท่ีก าลงัแสดง อยา่งเช่นอาจารยเ์ตรียม
เน้ือหาท่ีผดิมาสอนแต่มารู้วา่ผดิในขณะท่ีก าลงัสอนอยูก่็อาจจะแกปั้ญหาเฉพาะหนา้โดยไม่ใหนิ้สิต
นกัศึกษารู้วา่ก าลงัสอนเน้ือหาท่ีผดิ 

3) คนเราอาจจะตอ้งการแสดงเพียงแค่ผลผลิตท่ีส าเร็จเรียบร้อยแลว้ แต่ปิดบงัไม่ใหผู้ช้ม 
ทราบถึงกระบวนการผลิต อยา่งเช่นอาจารยน์ าเอาเน้ือหาในค าบรรยายท่ีอยูใ่นรูปของสไลดท่ี์ท าดว้ย
โปรแกรมพาวเวอร์พอยตม์าใชส้อน โดยให้นิสิตนกัศึกษาเขา้ใจวา่ตวัเองท าสไลดน์ั้นดว้ยตวัเอง แต่
จริงๆ แลว้ใหผู้ช่้วยสอนท าให ้

4) คนเราอาจจะตอ้งการปกปิดไม่ใหผู้ช้มรู้วา่ผลผลิตส าเร็จรูปของเรานั้นเป็นงานท่ีสกปรก 
อยา่งเช่นอาจารยน์ าเอาบทความทางวชิาการของคนอ่ืนมาตีพิมพใ์หม่โดยใส่ช่ือของตนเป็นผูเ้ขียน 
หรืออาจารยน์ าเอาสไลดข์องคนอ่ืนมาสอนโดยเจตนาจะปกปิดแหล่งท่ีมาหรือตอ้งการใหนิ้สิต
นกัศึกษาเขา้ใจวา่เป็นสไลดท่ี์อาจารยท์  าข้ึนมาเอง 
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5) ในการแสดงบางคร้ัง คนเราอาจจะปล่อยใหก้ารแสดงด าเนินต่อไปอยา่งไร้มาตรฐาน 
อยา่งเช่นอาจารยท่ี์ไม่ไดเ้ตรียมการสอนมาก่อนหรือเตรียมมาไม่ดีพอ ก็อาจจะสอนเน้ือหาถูกบา้งผดิ
บา้งไปจนหมดชัว่โมงสอน หรือสอนเน้ือหาในวชิาเพียงเล็กนอ้ย แต่เล่าเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบั
เน้ือหาท่ีสอนไปจนครบชัว่โมงสอน หรือใชเ้วลาสั้นๆ ในการสอนแลว้ปล่อยให้เลิกเรียนทั้งๆ ท่ียงั
เหลือเวลาสอนอีกนาน 

6)  บางคร้ังคนเราก็อาจจ าเป็นตอ้งปกปิด (หรือยอมรับ) การต าหนิ การดูถูกดูแคลน หรือการ
สบประมาทของคนอ่ืน เพื่อใหก้ารแสดงของเราด าเนินต่อไปได ้เช่นอาจารยท่ี์ถูกประเมินการสอนจาก
นิสิตนกัศึกษาแลว้ปรากฏวา่ไดผ้ลการประเมินต ่ามาก  ถูกนิสิตนกัศึกษาประเมินวา่ไม่มีความรู้ใน 
วชิาท่ีสอน จึงถูกคณบดีเรียกไปต าหนิและเสนอใหเ้ลิกสอนวชิาท่ีไม่ผา่นการประเมินเพื่อไปสอนวชิา
ท่ีตนมีความเช่ียวชาญกวา่  ก็อาจพร้อมรับการต าหนินั้นและท าหนา้ท่ีสอนวชิานั้นต่อไป โดยไม่ไป
สอนวชิาอ่ืนเพราะตนก็ไม่มีความพร้อมในวชิาอ่ืนนั้น 

หลงัเวท ี(Back Stage) หลงัเวทีเป็นพื้นท่ีซ่ึงเราสามารถแสดงออกไดต้ามสบาย ส่ิงท่ีไม่
สามารถแสดงออกหนา้เวทีหรือการกระท าท่ีไม่เป็นทางการจะถูกแสดงออกมาเม่ือเราอยูห่ลงัเวที เม่ือ
เราอยูห่ลงัฉากเราสามารถผอ่นคลายได ้ท าตวัตามสบายได ้เราท าอะไรไดห้ลายอยา่งท่ีท าไม่ไดห้ากอยู่
หนา้เวทีหรือหนา้ฉาก เช่นเราสามารถแต่งตวัตามสบายได ้ยนืหรือนัง่ท่าไหนก็ได ้ใชภ้าษาถ่ินได ้พดู
เล่นหรือพดูตลกขบขนัได ้หยอกกนัได ้ผวิปาก เป่าปาก เค้ียวหมากฝร่ังได ้เป็นตน้ (Giddens.  2009 : 
268; citing Goffman.  1959) หลงัเวทีมกัจะอยูใ่กลก้บัหนา้เวที แต่ก็เป็นพื้นท่ีคนละส่วนกนั ผูแ้สดงก็
คาดหวงัไดว้า่จะไม่มีผูช้มเดินเขา้ไปท่ีหลงัเวที ในการท่ีจะจดัการใหผู้ช้มประทบัใจ ผูแ้สดงก็จะใช้
พื้นท่ีหลงัเวทีน่ีเองเป็นท่ีเตรียมการ เม่ือเราไปหาหมอท่ีคลินิก หอ้งโถงท่ีเรานัง่รอการตรวจรักษาและ
หอ้งตรวจรักษาจดัวา่เป็นหนา้เวที แต่หอ้งนัง่เล่นของหมอจดัวา่เป็นหลงัเวที หมออาจจะเหน็ดเหน่ือย
จากการท างานท่ีโรงพยาบาลมา เม่ือเห็นคนไขท้  าตวัน่าร าคาญก็อาจจะไม่แสดงอาการร าคาญคนไขใ้ห้
คนไขเ้ห็นเม่ืออยูใ่นหอ้งโถงหรือหอ้งตรวจรักษา แต่เม่ืออยูใ่นหอ้งนัง่เล่นส่วนตวั หมอก็อาจจะระบาย
ความรู้สึกร าคาญนั้นออกมาก็ได ้(Ritzer.  2007 : 141) 
 นอกเวที (Outside) ขา้งนอกหรือนอกเวทีเป็นพื้นท่ีซ่ึงไม่ใช่ทั้งหนา้เวทีและหลงัเวที 
ตวัอยา่งเช่นซ่องโสเภณีจดัวา่เป็นขา้งนอกเม่ือเทียบกบัหอ้งท างานและหอ้งนัง่เล่นของหมอ ถา้หมอไป
เท่ียวโสเภณี ไม่มีใครเห็นใครรู้ ซ่องโสเภณีนั้นก็เป็นขา้งนอก แต่ถา้มีหมอดว้ยกนัหรือคนไขไ้ปเท่ียว
ซ่องโสเภณีแลว้เจอหมออยูท่ี่นัน่ ซ่องโสเภณีนั้นก็จดัวา่เป็นหลงัเวที (Ritzer.  2007 : 142) 
 จากตวัอยา่งของขา้งนอกท่ียกมาขา้งตน้ช้ีใหเ้ห็นวา่ไม่มีพื้นท่ีใดท่ีจะด ารงความเป็นพื้นท่ีแบบ
ใดแบบหน่ึงอยูต่ลอดเวลา และพื้นท่ีหน่ึงๆ อาจจะเป็นไดท้ั้งสามแบบก็ไดใ้นเวลาหรือสถานการณ์ท่ี
ต่างกนั เช่นหอ้งท างานของอาจารย ์ถา้มีนิสิตนกัศึกษาเขา้พบก็จดัวา่เป็นหนา้เวที เม่ือนิสิตนกัศึกษา
ออกไปอาจารยอ์ยูใ่นหอ้งคนเดียวหอ้งนั้นก็จดัเป็นหลงัเวที และเม่ืออาจารยอ์อกจากห้องท างานไป
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สอนในหอ้งเรียนโดยไม่มีใครอยูใ่นห้องท างานนั้น ห้องท างานก็กลายเป็นขา้งนอกหรือนอกเวที 
(Ritzer.  2007 : 142) 
 ทฤษฎีสังคมของกอฟฟ์แมนยงัมีอีกมาก แต่เท่าท่ีแสดงมาน้ีคงท าใหพ้อทราบไดว้า่แนวคิด
ปฏิสัมพนัธ์นิยมเชิงสัญลกัษณ์ของเขาท่ีเป็นสังคมวทิยาจุลภาคและเป็นสังคมวทิยาวา่ดว้ย
ชีวติประจ าวนัมีลกัษณะส าคญัอยา่งไร  
 
5.3  ทฤษฎีปรากฏการณ์วทิยา  
 ทฤษฎีปรากฏการณ์วทิยาท่ีจะกล่าวถึงน้ีหมายถึงทฤษฎีปรากฏการณ์วทิยาเชิงสังคม (Social 
Phenomenology) หรือปรากฏการณ์วทิยาเชิงสังคมวทิยา (Sociological Phenomenology) หรือกล่าว
อีกนยัหน่ีงก็คือสังคมวทิยาเชิงปรากฏการณ์วทิยา (Phenomenological Sociology) นัน่เอง ทฤษฎีน้ี
ไดรั้บอิทธิพลทางความคิดจากปรัชญาส านกัปรากฏการณ์วทิยา โดยเฉพาะแนวคิดของเอด็มนัด ์        
ฮุสเซิร์ล (Edmund Husserl : ค.ศ. 1859-1938) (Giddens.  2009 : 85) ในท่ีน้ีจะไม่กล่าวถึงฐานความคิด
ในทางปรัชญา แต่จะแนะน าใหรู้้จกัทฤษฎีน้ีในฐานะทฤษฎีสังคมในวชิาสังคมวทิยา โดยกล่าวถึง
ประวติัและแนวคิดของอลัเฟรด ชูตซ์ และประวติัและแนวคิดของปีเตอร์ เบอร์เกอร์ และโธมสั        
ลกัมนัน์ พอสังเขป 
 5.3.1 ประวตัิของชูตซ์ 
 อลัเฟรด ชูตซ์ (Alfred Schutz : ค.ศ. 1899-1959) เกิดท่ีกรุงเวยีนนาในครอบครัวชนชั้นกลาง
ชาวยวิ พอ่ของเขาเสียชีวติตั้งแต่เขายงัไม่เกิด เขาไดเ้ขา้เรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนท่ีกรุง
เวยีนนาโดยจบก่อนเวลาท่ีก าหนดในหลกัสูตร 1 ปีเพราะเกิดสงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึงข้ึนมาก่อน  
จากนั้นเขาไดเ้ขา้เป็นทหารในกองทพัออสเตรีย-ฮงัการี เขาหลบหนีจากการถูกจบักุมเป็นเชลยสงคราม
มาไดแ้ละไดเ้ร่ิมเรียนอีกคร้ังในมหาวทิยาลยัเวยีนนาจนจบการศึกษาระดบัปริญญาเอกทางดา้น
กฎหมายใน ค.ศ. 1921 โดยเขาไดเ้รียนกบัฮานส์ เคลเซน (Hans Kelsen) นกันิติปรัชญาแนวปฏิฐาน
นิยมทางกฎหมายผูมี้ช่ือเสียงโด่งดงัดว้ย (Luckmann.  2007 : 146) แต่หลงัจากจบการศึกษาเขาไดเ้ขา้
ท างานในธนาคาร (Appelrouth.  2007 : 260) 

ในระหวา่งท่ีชูตซ์เรียนอยูท่ี่เวียนนา เขาไดเ้ขา้ร่วมวงอภิปรายทางวชิาการทางดา้น
เศรษฐศาสตร์และปรัชญา ซ่ึงนกัวชิาการช่ือดงัมากมายอยูใ่นแวดวงอภิปรายนั้น  เช่นฟรีดริช ฮาเยก็ 
(Friedrich Hayek) นกัเศรษฐศาสตร์ช่ือดงั รูดอลฟ์ คาร์แนป (Rudolf Carnap) นกัปรัชญาช่ือดงั และ   
อีริค โวกลิน (Eric Voegelin) นกัปรัชญาการเมืองช่ือดงั (Luckmann.  2007 : 146) 

และท่ีเวยีนนาน้ีเอง ชูตซ์ไดเ้ร่ิมศึกษาสังคมวทิยาของแมก็ซ์ เวเบอร์อยา่งจริงจงั รวมทั้งสนใจ
ศึกษางานของฮุสเซิร์ลดว้ย เขาไปเยีย่มฮุสเซิร์ลท่ีไฟรบูร์กหลายคร้ังซ่ึงบางคร้ังฮุสเซิร์ลก็เป็นฝ่ายเช้ือ
เชิญเขาไปเป็นผูช่้วยงาน (Appelrouth and Edles.  2007 : 260) นอกจากน้ียงัไดศึ้กษางานของอองรี 
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แบร์กซอง (Henri Bergson) นกัปรัชญาช่ือดงัอีกคนหน่ึง จนเขามีความรู้เก่ียวกบัปรัชญาปรากฏการณ์
วทิยาสามารถเขียนหนงัสือส าคญัมากเล่มหน่ึงในแวดวงสังคมวทิยาไดคื้อ Phenomenology of the 
Social World ซ่ึงตีพิมพอ์อกมาใน ค.ศ. 1932 แต่ในขณะนั้นออสเตรียถูกปกครองโดยรัฐบาลปีกขวา
และฮิตเลอร์ก าลงัข้ึนสู่อ านาจในเยอรมนี ท าใหห้นงัสือของเขาไม่ค่อยไดรั้บความสนใจ ต่อเม่ือมีการ
แปลออกมาใน ค.ศ. 1967 ถึงไดมี้การตระหนกักนัวา่หนงัสือเล่มน้ีมีความส าคญั (Luckmann.  2007 : 
147) 

เม่ือสงครามโลกคร้ังท่ีสองเกิดข้ึนใน ค.ศ. 1939 ชูตซ์ไดอ้พยพไปอยูท่ี่ปารีส ฝร่ังเศส จากนั้น
ก็อพยพไปอยูท่ี่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา แมว้า่เขายงัคงท างานในกิจการธนาคาร แต่เม่ือถึง ค.ศ. 1943 
เขาก็ไดเ้ขา้ไปสอนในมหาวทิยาลยัใหม่เพื่อการวจิยัทางสังคม (New School for Social Research) ใน
นิวยอร์ก ซ่ึงเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีมีปัญญาชนซ่ึงอพยพล้ีภยัมาจากเยอรมนีเขา้ไปสอนอยูเ่ป็นจ านวน
มาก ในช่วงน้ี ในบรรดานกัวิชาการท่ีเขาไดพ้บและเขาไดรั้บอิทธิพลทางความคิดมา คนส าคญัก็คือ
จอร์จ เฮอร์เบิร์ต ม้ีด ใน ค.ศ. 1956 เขาเลิกท างานในกิจการธนาคารเพื่อเขา้มาสอนหนงัสือและท าวจิยั
อยา่งเตม็เวลา แต่สามปีหลงัจากนั้นเขาก็เสียชีวติ (Appelrouth and Edles.  2007 : 260-261) 
 นอกจากงานช้ินส าคญัท่ีไดก้ล่าวถึงขา้งตน้แลว้ ชูตซ์ยงัมีงานช้ินส าคญัอ่ืนๆ อีก เช่น 
Life Forms and Meaning Structure ซ่ึงเขียนในช่วง ค.ศ. 1924–1927 แต่ตีพิมพใ์น ค.ศ. 1972 
Reflections on the Problem of Relevance ซ่ึงเขียนข้ึนในช่วง ค.ศ. 1947-1959 แต่ตีพิมพใ์น ค.ศ.1970 
Collected Papers I, The Problem of Social Reality (1962) Collected Papers II, Studies in Social 
Theory (1964) Collected Papers III, Studies in Phenomenological Philosophy (1966) และ 
Collected Papers IV (1996) นอกจากน้ียงัมีงานท่ีเขียนร่วมกบัลูกศิษยคื์อโธมสั ลกัมนัน์ คือ Structures 
of the Life-World ทั้งเล่ม 1 และเล่ม 2 ซ่ึงตีพิมพอ์อกมาใน ค.ศ. 1974 และ 1989 ตามล าดบั  
(Luckmann.  2007 : 150-151) 

5.3.2 แนวคิดของชูตซ์ : สาระส าคัญ 
ชูตซ์เนน้ศึกษาประสบการณ์ของคนเราในชีวิตประจ าวนัและวธีิการท่ีคนเราทึกทกัเอาวา่เรา

เขา้ใจประสบการณ์ในชีวติประจ าวนัเหล่านั้น เขาเรียกวธีิการท่ีคนเราน ามาใชน้ี้วา่ “ทศันคติตาม 
ธรรมชาติ” (Natural Attitude) ส าหรับชูตซ์ ภารกิจของสังคมวทิยาเชิงปรากฏการณ์วทิยาก็คือการท า
ความเขา้ใจใหช้ดัเจนยิง่ข้ึนวา่ทศันคติตามธรรมชาติน้ีเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไรและส่งผลต่อเราอยา่งไร 
(Giddens.  2009 : 85-86) แนวคิดหลกัของชูตซ์ท่ีจะน าเสนอพอสังเขปในท่ีน้ีคือแนวคิดเร่ือง
ประสบการณ์ร่วมหรือการรับรู้ร่วม 

ชูตซ์เป็นนกัทฤษฎีสังคมคนแรกท่ีพยายามจะอธิบายวา่ปรัชญาปรากฏการณ์วทิยาสามารถ
น ามาประยกุตใ์ชเ้พื่อพฒันาความรู้เก่ียวกบัโลกทางสังคมไดอ้ยา่งไร เขาเสนอวา่ความหมายท่ีมีต่อโลก
ภายนอกซ่ึงคนเราจ าแนกและยดึถืออยูน่ั้นไม่ใช่เป็นเร่ืองของกระบวนการของปัจเจกบุคคลเท่านั้น แต่
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คนเราไดพ้ฒันา “ประสบการณ์ร่วม” หรือ “การรับรู้ร่วม” (Typifications) การรับรู้ร่วมไม่ไดข้ึ้นอยูก่บั
คนแต่ละคน หากแต่เป็นส่ิงท่ีสมาชิกในสังคมรับรู้ร่วมกนั การรับรู้ร่วมเหล่าน้ีถูกส่งผา่นไปยงัอนุชน
คนรุ่นหลงัโดยผา่นการเรียนภาษา การอ่านหนงัสือ หรือการพดูคุยกบัคนอ่ืนๆ (Haralambos and 
Holborn.  2004 : 965) การรับรู้ร่วมของคนเราในการด าเนินชีวติประจ าวนัก่อใหเ้กิดโลกของ
ประสบการณ์ชีวติข้ึนมาเราเรียกวา่ “โลกแห่งชีวติ” (Lifeworld) (Ritzer and Goodman.  2007 : 121) 

ชูตซ์เห็นวา่ภาษานั้นเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากในกระบวนการสร้างการรับรู้ร่วมข้ึนมา ภาษาท าให้
เราสามารถจดักลุ่มหรือจ าแนกแยกแยะผูค้นและส่ิงของต่างๆ ท่ีอยูร่ายลอ้มเราดว้ยการตั้งช่ือหรือตีตรา
ใหก้บัคนหรือส่ิงของเหล่านั้น ท่ีส าคญัยิง่ก็คือภาษาท าใหเ้ราไดแ้ลกเปล่ียนความคิดและมุมมองต่อกนั
และกนัและช่วยใหเ้ราสามารถจดัการกบัความตอ้งการและขอ้เรียกร้องของคนอ่ืนในสังคมได ้
(Layder.  2006 : 93) 

การท่ีคนเราใชภ้าษาในการสร้างการรับรู้ร่วมกนัข้ึนมานั้น ก็คือการท่ีเราสามารถส่ือสารกบั
คนอ่ืนโดยมีความเช่ือวา่คนอ่ืนก็จะมองเห็นโลกในแบบเดียวกบัท่ีเรามองเห็น สมาชิกของสังคมก็จะ
ค่อยๆ สร้างคลงัความรู้ข้ึนมาซ่ึงชูตซ์เรียกวา่ “ความรู้แบบสามญัส านึก” (Commonsense Knowledge)
ความรู้แบบสามญัส านึกน้ีเป็นความรู้ท่ีเรามีร่วมกบัสมาชิกอ่ืนๆ ในสังคม และเป็นความรู้ท่ีท าใหเ้รา
อยูอ่าศยัร่วมกนัและส่ือสารต่อกนัและกนัได ้ ความรู้แบบน้ีเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้เราท างานใน
ชีวติประจ าวนัใหป้ระสบผลส าเร็จ อยา่งเช่นการส่งจดหมายไปใหถึ้งท่ีหมายนั้นก็จ  าเป็นตอ้งอาศยัการ
รับรู้ร่วมท่ีเป็นความรู้แบบสามญัส านึก คนท่ีเขียนจดหมายส่งนั้นแมจ้ะไม่ไดรู้้จกัพนกังานไปรษณีย์
เป็นการส่วนตวั แต่ก็เช่ือวา่พนกังานไปรษณียจ์ะเขา้ใจไดว้า่ส่ิงท่ีตนส่งไปนั้นคือจดหมาย เช่ือวา่
พนกังานไปรษณียจ์ะน าเอาจดหมายนั้นไปส่งใหถึ้งผูรั้บตามท่ีอยูซ่ึ่งเขียนไวท่ี้หนา้ซองได ้และเช่ือวา่
ผูรั้บจดหมายซ่ึงก็อาจไม่ไดรู้้จกัเป็นการส่วนตวัเหมือนกนัจะสามารถเขา้ใจเน้ือความในจดหมายแลว้มี
ปฏิกิริยาในแนวทางท่ีเหมาะสมได ้(Haralambos and Holborn.  2004 : 985)  

แมว้า่ชูตซ์จะเนน้วา่ความรู้นั้นเป็นส่ิงท่ีสังคมมีร่วมกนัใชร่้วมกนั แต่เขาก็ไม่ไดคิ้ดวา่ความรู้
เป็นส่ิงท่ีแน่นอนตายตวัและไม่เปล่ียนแปลง ความจริงแลว้ ความรู้แบบสามญัส านึกนั้นมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองจากผลของปฏิสัมพนัธ์ของคนเรา เขาเห็นวา่ปัจเจกบุคคลแต่ละคนนั้นมี
ชีวประวติัหรือคลงัความรู้เฉพาะของตวัเองโดยใชค้ลงัความรู้เฉพาะของตวัเองน้ีในการรับรู้และ
ตีความโลกในแนวทางท่ีค่อนขา้งจะแตกต่างกนั แต่การท่ีสังคมมีคลงัความรู้แบบสามญัส านึกร่วมกนั
น้ีก็ไดท้  าใหค้นเราสามารถเขา้ใจการกระท าของกนัและกนัได ้อยา่งนอ้ยก็บางส่วน เม่ือเป็นเช่นน้ี 
คนเราก็จะเช่ือมัน่ในตวัเองวา่โลกและสังคมของเรานั้นมีแบบแผนท่ีเป็นระเบียบและมีความสม ่าเสมอ
ด ารงอยู ่(Haralambos and Holborn.  2004 : 985) 
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แนวคิดของชูตซ์มีอิทธิพลอยา่งมากต่อเบอร์เกอร์และลกัมนัน์ (Luckmann.  2007 : 150) 
 จึงเห็นสมควรท่ีจะกล่าวถึงประวติัและแนวคิดของนกัทฤษฎีสังคมทั้งสองคนน้ีพอสังเขปเช่นเดียวกนั 

5.3.3 ประวตัิของเบอร์เกอร์และลักมันน์ 
ปีเตอร์ เบอร์เกอร์ (Peter Berger : เกิดใน ค.ศ. 1929) เกิดท่ีกรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรีย ได้

ไปศึกษาท่ีกรุงลอนดอนในช่วงเวลาสั้นๆ จากนั้นในช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ก็ไดอ้พยพไปยงั
ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดเ้ขา้เรียนจนจบปริญญาตรีทางดา้นปรัชญาจากวทิยาลยัวากเนอร์ท่ีนิวยอร์ก
ใน ค.ศ. 1949 จากนั้นก็ไดเ้ขา้เรียนท่ีมหาวทิยาลยัใหม่เพื่อการวจิยัทางสังคมท่ีนิวยอร์กจนจบปริญญา
โทและเอกทางดา้นสังคมวทิยา ซ่ึงในขณะนั้นชูตซ์ก็สอนอยูท่ี่นัน่ เขามีผลงานโดดเด่นทางดา้นสังคม
วทิยาศาสนา ปรากฏการณ์วิทยา และสังคมวทิยาความรู้ หนงัสือส าคญัของเขาคือ Invitation to 
Sociology ซ่ึงตีพิมพอ์อกมาใน ค.ศ. 1963 เขาเคยสอนอยูใ่นมหาวทิยาลยัใหม่เพื่อการวิจยัทางสังคม 
และในมหาวทิยาลยัอ่ืนๆ อีกหลายแห่ง ตั้งแต่ ค.ศ. 1981 เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั เขาเป็นศาสตราจารย์
ทางดา้นสังคมวทิยาและเทววิทยาอยูท่ี่มหาวทิยาลยับอสตนั อีกทั้งในปัจจุบนัเขายงัด ารงต าแหน่งเป็น
ผูอ้  านวยการสถาบนัวฒันธรรม ศาสนา และกิจการของโลก ท่ีมหาวทิยาลยับอสตนัอีกดว้ย 
(Appelrouth and Edles.  2007 : 275-276) 

โธมสั ลกัมนัน์ (Thomas Luckmann : เกิดใน ค.ศ. 1927) เกิดในประเทศสโลวีเนีย ไดรั้บ
การศึกษาทั้งในยโุรปและสหรัฐอเมริกา ไดเ้ขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัเวยีนนา มหาวทิยาลยัอินน์สบรุก 
และมหาวทิยาลยัใหม่เพื่อการวจิยัทางสังคม งานเด่ียวช้ินส าคญัของเขาคือ Invisible Religion ซ่ึงฉบบั
เดิมในภาษาเยอรมนัตีพิมพอ์อกมาใน ค.ศ. 1963 เขาเป็นลูกศิษยข์องชูตซ์ และเป็นผูร่้วมงานของ  
เบอร์เกอร์ หลงัจากท่ีชูตส์เสียชีวติเขาไดเ้ป็นบรรณาธิการตีพิมพง์านท่ีมีชูตซ์และตวัเขาเองเป็นผูเ้ขียน 
หนงัสือเล่มนั้นก็คือ The Structure of the Life World (Appelrouth and Edles.  2007 : 276) 

ลกัมนัน์มีผลงานศึกษาคน้ควา้วจิยัทางดา้นสังคมวทิยาการส่ือสาร สังคมวทิยาความรู้ สังคม
วทิยาศาสนา และปรัชญาวทิยาศาสตร์ เขาเป็นศาสตราจารยท์างดา้นสังคมวทิยาท่ีมหาวิทยาลยั   
คอนสแตนซ์ในเยอรมนี ตั้งแต่ ค.ศ. 1994 เป็นตน้มาเขาเป็นศาสตราจารยเ์กียรติคุณอยูท่ี่นัน่ (“Thomas 
Luckmann.” 2011 : Website) 

หนงัสือส าคญัในแวดวงสังคมวทิยาและทฤษฎีสังคมท่ีทั้งเบอร์เกอร์และลกัมนัน์เขียนร่วมกนั
คือ The Social Construction of Reality ซ่ึงตีพิมพอ์อกมาใน ค.ศ. 1966 (Appelrouth and Edles.  2007 : 
276) 

5.3.4 แนวคิดของเบอร์เกอร์และลกัมันน์ : สาระส าคัญ  
จากช่ือหนงัสือ The Social Construction of Reality ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นอยา่งตรงๆ วา่ความเป็น

จริงนั้นเป็นส่ิงท่ีสังคมสร้างข้ึน ผูเ้ขียนหนงัสือเล่มดงักล่าวและผูท่ี้มีความเช่ือเช่นน้ีเรียกวา่นกัทฤษฎี
สังคมสร้างสรรค ์ค าวา่ “ทฤษฎีสังคมสร้างสรรค”์ ในท่ีน้ีมาจากภาษาองักฤษวา่ “Social 
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Constructionism” หรือ “Social Constructivism” ค าน้ีไม่ไดมี้ความหมายในทางบวกในแง่ท่ีวา่สังคม
สร้างสรรคคื์อสังคมท่ีก่อใหเ้กิดส่ิงใหม่ๆ น่าอยูน่่าช่ืนชม หากแต่เป็นค าท่ีมีความหมายกลางๆ ท่ีบ่ง
บอกถึงสาระเน้ือหาของแนวคิดน้ีวา่ส่ิงต่างๆ โดยเฉพาะความรู้และความคิดของเรานั้นเป็นส่ิงท่ีสังคม
สร้างข้ึน ทฤษฎีสังคมสร้างสรรคเ์ป็นทฤษฎีทางสังคมวทิยาความรู้ หรือ “สังคมวทิยาความคิด” 
(Giddens.  2009 : 273) 
 นกัทฤษฎีสังคมสร้างสรรคเ์ช่ือวา่ส่ิงท่ีปัจเจกบุคคลและสังคมรับรู้และเขา้ใจวา่เป็นความเป็น
จริง (Reality) นั้น จริงๆ แลว้เป็นเพียงส่ิงท่ีสังคมสร้างข้ึน (Social Construction) กล่าวคือเป็นส่ิงท่ี
สร้างข้ึนมาจากปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมระหวา่งปัจเจกบุคคลต่างๆ และระหวา่งกลุ่มต่างๆ ในหนงัสือท่ี
กล่าวถึงขา้งตน้ เบอร์เกอร์และลกัมนันไ์ดต้รวจสอบพิจารณาความรู้แบบสามญัส านึกและไดเ้นน้ให้
เห็นวา่ขอ้เท็จจริงท่ีเป็นความเป็นจริงทางสังคมซ่ึงเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนเหล่าน้ี อาจจะแตกต่างกนัไปใน
แต่ละบุคคลซ่ึงมาจากวฒันธรรมท่ีต่างกนั หรือแมม้าจากวฒันธรรมเดียวกนัก็อาจจะแตกต่างกนัได้
เหมือนกนั ภารกิจส าคญัของนกัทฤษฎีสังคมทั้งสองนั้นจึงเป็นการวิเคราะห์กระบวนการท่ีปัจเจก
บุคคลเช่ือวา่ส่ิงท่ีตนรับรู้วา่จริงนั้นเป็นความจริง (Giddens.  2009 : 273) 

มุมมองเก่ียวกบัความรู้ทั้งของชูตซ์และของเบอร์เกอร์และลกัมนัน์นั้นเหมือนกนัในแง่ท่ีวา่
ต่างก็มองวา่ความรู้นั้นเป็นเร่ืองของ “สหอตัวสิัยภาพ” (Intersebjectivity) (Appelrouth and Edles.  
2007 : 277) กล่าวคือคนเราต่างคนต่างก็รับรู้เขา้ใจโลกและสังคมในแนวทางเฉพาะของตนคือเป็น   
อตัวสิัย (Subjective) แต่คนเรามีอตัวสิัยร่วมกนั ความรู้แบบสามญัส านึกท่ีคนเรามีเหมือนๆ กนัคือส่ิง
ท่ีแสดงวา่อตัวสิัยของคนเราเป็นส่ิงท่ีคลา้ยๆ กนั เม่ืออตัวิสัยของแต่ละคนมองในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
คลา้ยๆ กนั ก็ก่อใหเ้กิดอตัวสิัยร่วม สภาวะท่ีเกิดอตัวสิัยร่วมกนัไดน้ี้เรียกวา่สหอตัวสิัยภาพ 

สหอตัวสิัยภาพจึงเป็นผลผลิตของความรู้แบบสามญัส านึกท่ีแพร่กระจายอยูท่ ัว่ไปในสังคม 
เบอร์เกอร์และลกัมนันไ์ดเ้นน้ใหเ้ห็นวา่ความรู้แบบสามญัส านึกท่ีเป็นอตัวสิัยร่วมหรือสหอตัวสิัยน้ี
น่ีเองท่ีท าใหส้ถาบนัต่างๆ และวฒันธรรมของมนุษยส์ามารถสร้างเสถียรภาพข้ึนมาได ้ทั้งน้ีเป็น
เพราะวา่ “ในเวลาส่วนมาก การท่ีฉนัไดเ้ผชิญหนา้กบัคนอ่ืนๆ ในชีวติประจ าวนัเป็นการรับรู้ร่วมใน
สองความหมาย คือฉนัเขา้ใจคนอ่ืนในฐานะท่ีเป็นการรับรู้ร่วมอยา่งหน่ึง และฉนัมีปฏิสัมพนัธ์กบัเขา
ในสถานการณ์ซ่ึงตวัสถานการณ์นั้นก็เป็นการรับรู้ร่วมอีกอยา่งหน่ึง” (Appelrouth and Edles.  2007 : 
277; citing Berger and Luckmann.  1966 : 31) เม่ือเกิดการรับรู้ร่วมเช่นน้ี ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมจึง
ประสบความส าเร็จข้ึนมาได ้ถา้ไม่มีการรับรู้ร่วมหรือท่ีเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่สหอตัวสิัยภาพซ่ึงเป็นการ
รับรู้ “ท่ีคุณรู้ ท่ีฉนัรู้ ท่ีเราทั้งสองรู้” ระเบียบทางสังคมและปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมก็แตกสลายมลายส้ิน
ไปได ้เพราะเราจะเกิดความรู้สึกสงสัยแมแ้ต่ในเร่ืองท่ีเป็นการส่ือสารระดบัพื้นฐานท่ีสุด (Appelrouth 
and Edles.  2007 : 277) 
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เบอร์เกอร์และลกัมนัน์ไดก้ล่าวขอ้ความท่ีเป็นการสรุปสาระส าคญัของทฤษฎีสังคม
สร้างสรรคเ์อาไวว้า่ “สังคมเป็นผลผลิตของมนุษย ์สังคมคือความเป็นจริงเชิงวตัถุวสิัย มนุษยเ์ป็น
ผลผลิตของสังคม” (Berger and Luckmann.  2007 : 291) ซ่ึงสามารถอธิบายขยายความไดด้งัน้ี 
 1) ประเด็นท่ีวา่สังคมเป็นผลผลิตของมนุษยน์ั้น ขยายความไดว้า่ ดว้ยการท่ีมนุษยท์  ากิจกรรม
ทางสังคมต่างๆ มนุษยจึ์งไดส้ร้างลกัษณะภายนอกต่างๆ มากมายซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีผา่นมา 
มุมมองเช่นน้ีคลา้ยกบัมุมมองของพาร์สันส์ท่ีมองวา่การปฏิสัมพนัธ์ของคนเราก่อใหเ้กิดความเขา้ใจ
ร่วมและการคาดหวงับทบาทของกนัและกนั ดว้ยการปฏิสัมพนัธ์เช่นน้ี สถาบนัต่างๆ อยา่งเช่น
ครอบครัวและระบบเครือญาติจึงไดพ้ฒันาข้ึนมา จากพฒันาการทางประวติัศาสตร์ สถาบนัต่างๆ ทาง
กฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ และศาสนา ก็ถูกท าใหเ้ป็นสถาบนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีตอ้งปกป้องเอาไวใ้น
ประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ เม่ือผา่นหลายชัว่อายคุนมา สถาบนัเหล่านั้นก็มีความมัน่คงกลายเป็น
ความเป็นจริงภายนอกท่ีผูค้นในยคุของเราไดป้ระสบพบเจอ กระบวนการน้ีเรียกไดว้า่เป็นการตกผลึก
ตกตะกอนของประเพณี (Sedimentation of Tradition) (Layder.  2006 : 105) จนกลายเป็นสถาบนั 
(Institutionalization) (Appelrouth and Edles.  2007 : 277) 

2) ประเด็นท่ีวา่สังคมคือความเป็นจริงเชิงวตัถุวสิัย ขยายความไดว้า่ การตกผลึกตกตะกอน
ของประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ ท่ีกล่าวขา้งตน้ซ่ึงมีววิฒันาการผา่นช่วงเวลาท่ียาวนานไดท้  าใหค้วาม
เป็นจริงภายนอกมีคุณสมบติัเชิงวตัถุวสิัยในสายตาของคนเรา การท่ีคนเรามองความเป็นจริงภายนอก
วา่เป็นวตัถุวสิัยนั้นยงัไดรั้บการหนุนเสริมดว้ยผลกระทบของภาษาและสัญลกัษณ์ต่างๆ ซ่ึงท าให้
คนเรามองส่ิงต่างๆ วา่แยกออกจากตวัเรา ดงันั้นธงต่างๆ สัญลกัษณ์และเคร่ืองหมายต่างๆ กฎเกณฑ์
ต่างๆ ในระบบเครือญาติ  กระบวนการต่างๆ ทางกฎหมาย ขั้นตอนต่างๆ ในการท างานของรัฐบาล 
และพิธีกรรมต่างๆ ฯลฯ ทั้งหมดลว้นกลายเป็นวถีิแห่งการแสดงใหเ้ห็นความเป็นจริงท่ีอิสระของส่ิง
ต่างๆ เหล่านั้น เม่ือพิจารณาตามท่ีกล่าวมาน้ีจะเห็นวา่ภาษานั้นมีพลงัมากในแง่ท่ีวา่ภาษาท าใหค้นเรา
พดูและคิดถึงส่ิงต่างๆ ซ่ึงอยูน่อกสถานการณ์ของการประสบพบเจอกนัในชีวิตประจ าวนัได ้
ความสามารถท่ีจะเขา้ใจและอา้งถึงสถาบนัทางสังคมต่างๆ ในแบบท่ีหลุดลอยไปจากการไดเ้ผชิญ 
หนา้กนัจริงๆ เช่นน้ีไดท้  าให้ลกัษณะท่ีเป็น “วตัถุวสิัย” และอ านาจของส่ิงต่างๆ เหล่านั้นมีความมัน่คง
แขง็แรงยิง่ข้ึน กระบวนการท่ีเกิดข้ึนน้ีเรียกไดว้า่เป็นกระบวนการท าใหส้ังคมเป็นวตัถุวิสัย 
(Objectivation of Society) (Layder.  2006 : 105) 

3) ประเด็นท่ีวา่มนุษยเ์ป็นผลผลิตของสังคม ขยายความไดว้า่ เม่ือส่ิงต่างๆ ท่ีคนเราสร้างข้ึน
ตลอดช่วงเวลาท่ียาวนานไดต้กผลึกตกตะกอนกลายเป็นสถาบนัและเป็นความจริงท่ีคนเรามองวา่เป็น
วตัถุวสิัยแลว้ ส่ิงเหล่าน้ีก็ถูกรวบรวมเขา้มาไวภ้ายในจิตส านึกของคนเรา เป็นกระบวนการท่ีเรียกวา่
การท าความเป็นจริงภายนอกใหเ้ขา้มาอยูภ่ายใน (Internalization) กระบวนการน้ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็น
ค าถามท่ีวา่สถาบนัทางสังคมต่างๆ เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ต่างๆ ความคิดและความรู้ต่างๆ ได้
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กลายมาเป็นความจริงเชิงอตัวสิัยของคนเราไดอ้ยา่งไร เบอร์เกอร์และลกัมนัน์ตอบวา่กระบวนการ
ดงักล่าวเกิดข้ึนมาไดด้ว้ยกระบวนการขดัเกลาทางสังคม (Socialization) ซ่ึงมี 2 ระดบัคือระดบั     
ปฐมภูมิและระดบัทุติยภูมิ (Layder.  2006 : 105) 

กระบวนการขดัเกลาทางสังคมระดบัปฐมภูมิ (Primary Socialization) คือกระบวนการ        
ขดัเกลาทางสังคมในช่วงแรกท่ีเกิดข้ึนในวยัเด็กท่ีขดัเกลาใหเ้ราเป็นสมาชิกของสังคม (Appelrouth 
and Edles.  2007 : 281; citing Berger and Luckman.  1966 : 130-131) อยา่งเช่นพ่อแม่สอนใหเ้รารู้จกั
พอ่แม่ญาติพี่นอ้งและบอกวา่ตอ้งปฏิบติัต่อพ่อแม่ญาติพี่นอ้งอยา่งไร ส่วนกระบวนการขดัเกลาทาง
สังคมระดบัทุติยภูมิ (Secondary Socialization) คือกระบวนการขดัเกลาทางสังคมในช่วงเวลาต่อมาท่ี
น าคนเราซ่ึงไดรั้บการขดัเกลามาแลว้ในช่วงแรก เขา้สู่สังคมใหม่ท่ีมีความเป็นวตัถุวสิัย อยา่งเช่นการ
ฝึกอบรมก่อนเขา้ท างานก็จะมีการสอนให้รู้กฎระเบียบของหน่วยงาน (Appelrouth and Edles.  2007 : 
281; citing Berger and Luckman.  1966 : 130-131) จากท่ีกล่าวมาน้ีก็จะเห็นไดว้า่มนุษยน์ั้นเป็น
ผลผลิตของสังคม คือเป็นผลผลิตท่ีมาจากกระบวนการขดัเกลาทางสังคมนัน่เอง 
 กระบวนการทั้งสามอยา่งขา้งตน้นั้นมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัเชิงพึ่งพาอาศยักนัอยา่ง
ใกลชิ้ด มีลกัษณะเป็นแบบปฏิพฒันาการ (Dialectic) (Berger and Luckmann.  2007 : 291) ดงัท่ีขยาย
ความไวแ้ลว้ขา้งตน้ 
 ทั้งเบอร์เกอร์และลกัมนัน์ไดรั้บอิทธิพลทางความคิดจากชูตซ์และไดพ้ฒันาทฤษฎีท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะของตวัเอง นกัทฤษฎีสังคมท่ีไดรั้บอิทธิพลทางความคิดจากชูตส์ เคยร่วมกนัอภิปราย
กบัชูตซ์หลายคร้ังซ่ึงชูตซ์ก็ไดรั้บอิทธิพลทางความคิดจากเขาดว้ย (Luckmann.  2007 : 150) 
และไดพ้ฒันาทฤษฎีท่ีลกัษณะเฉพาะของตวัเองข้ึนมาอีกคนหน่ึงท่ีส าคญัมากคือการ์ฟิงเกล ผูไ้ดพ้ฒันา
ทฤษฎีมนุษยวธีิวทิยาข้ึนมา ต่อไปจะไดก้ล่าวถึงประวติัและแนวคิดของเขาพอสังเขป 
 
5.4 ทฤษฎมีนุษยวธีิวิทยา  
 5.4.1 ประวตัิของการ์ฟิงเกล 

ฮาโรลด ์การ์ฟิงเกล (Harold Garfinkel : ค.ศ. 1917-2011) เกิดท่ีเมืองเนวาร์ก มลรัฐนิวเจอร์ซี
สหรัฐอเมริกา พ่อของเขาเป็นเจา้ของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็ก หลงัจากเรียนจบระดบัมธัยมศึกษา 
พอ่แม่ของเขาไดใ้หเ้ขาเรียนทางดา้นธุรกิจท่ีมหาวทิยาลยัเนวาร์กเพื่อจะไดดู้แลธุรกิจของครอบครัว 
เขาก็ไดเ้รียนตามนั้นโดยประทบัใจวชิาทฤษฎีการบญัชี และต่อมาเขากล่าววา่วชิาน้ีมีอิทธิพลต่องาน
เขียนของเขายิง่กวา่วชิาทฤษฎีสังคมท่ีเขาเรียนในเวลาต่อมาเสียอีก (Appelrouth and Edles.  2007 : 
295)  

การ์ฟิงเกลเรียนจบปริญญาตรีจากมหาวทิยาลยัเนวาร์กใน ค.ศ. 1939 แต่แทนท่ีเขาจะไป
ท างานดูแลธุรกิจของครอบครัว เขากลบัไปเขา้เรียนระดบับณัฑิตศึกษาท่ีมหาวทิยาลยันอร์ธ             
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แคโรไลนา ท่ีชาเปลฮิลล ์เขาท าวทิยานิพนธ์เร่ืองฆาตกรรมภายในเช้ือชาติและระหวา่งเช้ือชาติส าเร็จ
ใน ค.ศ. 1942 ซ่ึงขณะนั้นเกิดสงครามโลกคร้ังท่ีสองข้ึนแลว้ การศึกษาของเขาจึงถูกขดัจงัหวะ เขาถูก
เกณฑไ์ปเป็นทหารอยูใ่นกองทพัอากาศ เม่ือสงครามโลกส้ินสุดลง แทนท่ีเขาจะไปเรียนท่ีเดิม เขา
กลบัไปเรียนท่ีมหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ดโดยเป็นลูกศิษยข์องทาลคอตต ์พาร์สันส์ (Appelrouth and Edles.  
2007 : 295) เขาเห็นต่างจากอาจารยอ์ยูไ่ม่นอ้ย เช่นขณะท่ีพาร์สันเนน้เร่ืองแนวคิดนามธรรมและการ
สรุปเป็นกฎทัว่ไป เขากลบัเนน้เร่ืองการบรรยายท่ีมีรายละเอียดมากๆ (Ritzer and Goodman.  2004 : 
243) เขาเรียนจบปริญญาเอกใน ค.ศ. 1952 ในวทิยานิพนธ์ปริญญาเอกเขาพยายามท่ีจะเสนอวา่
ปรากฏการณ์วทิยาซ่ึงถูกน ามาประยกุตใ์ชใ้นดา้นมนุษยศาสตร์โดยชูตซ์และเกอร์วติช์นั้นไดเ้สนอ
มุมมองทางดา้นสังคมวทิยาท่ีแตกต่างจากแนวคิดของพาร์สันส์ แมว้า่ทั้งสองฝ่ายจะไดรั้บอิทธิพลทาง
ความคิดจากแมก็ซ์ เวเบอร์เหมือนกนัก็ตาม (Sharrock.  2007 : 88) 

การ์ฟิงเกลเป็นอาจารยส์อนอยูท่ี่ภาควชิาสังคมวทิยาในมหาวทิยาลยัแคลิฟอร์เนีย 
ลอสแอนเจลิส ในช่วง ค.ศ. 1954-1987 หลงัจากนั้นเขาก็ยงัท างานอยา่งแขง็ขนัในฐานะศาสตราจารย์
เกียรติคุณอยูท่ี่นัน่ (Appelrouth and Edles.  2007 : 295) เขาเพิ่งเสียชีวติไปเม่ือวนั 21 เมษายน ค.ศ. 
2011 น้ีเอง (“Harold Garfinkel.” 2011 : Website) 
 งานส าคญัของการ์ฟิงเกลมีอยูห่ลายเล่ม เช่น Studies in Ethnomethodology ตีพิมพใ์น ค.ศ. 
1967 Ethnomethodological Studies of Work (1986) และ Ethnomethodology’s Program: Working 
through Durkheim’s Aphorism (2002) (Sharrock.  2007 : 92) 

5.4.2 แนวคิดของการ์ฟิงเกล : สาระส าคัญ 
การเรียกช่ือทฤษฎใีนภาษาไทย ทฤษฎีสังคมของการ์ฟิงเกลมีช่ือเรียกเฉพาะวา่ 

“Ethnomethodology” ซ่ึงเป็นค าท่ีการ์ฟิงเกลบญัญติัข้ึนมาใชเ้องเป็นคนแรกใน ค.ศ. 1967 
(Haralambos and Holborn.  2004 : 966) ค  าแปลเท่าท่ีพบในภาษาไทยมีใชอ้ยูส่องค า คือค าวา่   
“มานุษยวธีิ” และ “ชาติพนัธ์ุวธีิวทิยา” ในท่ีน้ีจะใชค้  าวา่ “มนุษยวธีิวทิยา” เพราะค าวา่ “ethno” นั้น
แปลวา่มนุษยห์รือกลุ่มของมนุษยก์็ได ้แปลวา่ชาติพนัธ์ุของมนุษยก์็ได ้(Agnes.  2004 : 488) ทฤษฎีน้ี
ศึกษาเก่ียวกบัมนุษย ์ไม่ไดศึ้กษาในเชิงชาติพนัธ์ุวรรณาหรือชาติพนัธ์ุวทิยา จึงควรใชค้  าวา่ “มนุษย” 
อยา่งท่ีมีใชใ้นค าอ่ืนๆ เช่นมนุษยศาสตร์ และมนุษยธรรม  เป็นตน้ โดยหลีกเล่ียงค าวา่ “มานุษย” 
เพราะอาจจะท าใหเ้ขา้ใจผิดวา่เป็นแนวการศึกษาในวชิามานุษยวทิยา ส่วนค าวา่ “methodology” นั้นก็
มีภาษาไทยซ่ึงเป็นท่ีนิยมใชก้นัอยูแ่ลว้วา่ “วธีิวทิยา” ซ่ึงค าน้ีก็เป็นศพัทบ์ญัญติัของราชบณัฑิตยสถาน
ในสาขาปรัชญาและรัฐศาสตร์ดว้ย จึงใชค้  าวา่ “วธีิวทิยา” แทนท่ีจะใชค้  าวา่ “วธีิ” ซ่ึงเป็นศพัทบ์ญัญติั
ของราชบณัฑิตยสถานท่ีมาจากภาษาองักฤษวา่ “method” ดงันั้นการใชค้  าวา่ “มนุษยวธีิวทิยา” นั้น
น่าจะช่วยใหส่ื้อความไดต้รงกวา่ และน่าจะสอดคลอ้งกบัค านิยามทฤษฎีน้ีท่ีวา่เป็น “การศึกษาวธีิการ
ต่างๆ ท่ีประชาชนใชใ้นการสร้างระเบียบทางสังคมต่างๆ ซ่ึงเป็นท่ียอมรับได”้ (Rawls.  2003 : 123) 
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หรือ “การศึกษาสมาชิกธรรมดาๆ ของสังคมในสถานการณ์ชีวติประจ าวนัท่ีพวกเขาคน้พบตวัเอง และ
วธีิการต่างๆ ท่ีพวกเขาใชค้วามรู้แบบสามญัส านึก ขั้นตอนต่างๆ และขอ้พิจารณาต่างๆ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึง
ความเขา้ใจ เพื่อหาทางเดิน และเพื่อปฏิบติัใหเ้หมาะกบัสถานการณ์เหล่านั้น” (Ritzer.  2007 : 114) 
 การ์ฟิงเกลไดนิ้ยามทฤษฎีมนุษยวธีิวทิยาของเขาเอาไวว้า่เป็น “เป็นแนวทางท่ีถือเอากิจกรรม
ท่ีประพฤติกนัอยู ่บริบทแวดลอ้มกิจกรรมเหล่านั้น และการใหเ้หตุผลเชิงสังคมวทิยาท่ีมีอยูใ่นระดบั
ปฏิบติัการมาเป็นหวัขอ้หรือประเด็นในการศึกษา โดยมุ่งเนน้ความสนใจไปท่ีเหตุการณ์ท่ีมกัจะเห็นวา่
ผดิแปลกไปจากปกติธรรมดา เพื่อเรียนรู้เหตุการณ์เหล่านั้นในฐานะท่ีเป็นปรากฏการณ์ในตวัของมนั
เอง” (Garfinkel.  1967 : 1) สาระส าคญัของทฤษฎีน้ี มีดงัน้ี 

การบอกเล่าเร่ืองราวและค าอธิบายต่างๆ (Accounts) ดงัท่ีไดก้ล่าวแลว้วา่การ์ฟิงเกลเคย    
เรียนวชิาทฤษฎีการบญัชี และวชิานั้นก็มีอิทธิพลต่องานเขียนของเขา เขาเอาค าวา่ “Accounts” ซ่ึง
ความหมายหน่ึงของค าน้ีก็คือบญัชีมาใชด้ว้ย ค าน้ีในทางทฤษฎีของเขาหมายความวา่วธีิการต่างๆ       
ท่ีคนเราในฐานะผูก้ระท าไดอ้ธิบาย บรรยาย วพิากษว์จิารณ์สถานการณ์บางอยา่ง อีกค าหน่ึงคือ 
“Accounting” นั้น ทางดา้นสาขาวชิาการบญัชี แปลวา่ “การบญัชี” ในทฤษฎีน้ีค าน้ีมีความหมายวา่
กระบวนการท่ีคนเราไดน้ าเสนอค าอธิบายหรือค าบอกเล่าต่างๆ เพื่อท่ีจะท าความเขา้ใจโลก นกั  
มนุษยวธีิวทิยาจะทุ่มเทเวลาไปเพื่อท าการศึกษาวเิคราะห์ค าบอกเล่าของผูค้น รวมทั้งศึกษาแนวทางท่ี
ผูค้นน าเสนอค าบอกเล่าและแนวทางท่ีคนอ่ืนๆ ยอมรับหรือปฏิเสธค าบอกเล่าเหล่านั้น บทสนทนาก็
เป็นเร่ืองราวบอกเล่าอยา่งหน่ึง เราจะเห็นวา่นกัมนุษยวธีิมกัจะสนใจศึกษาวเิคราะห์บทสนทนาต่างๆ  
อยา่งเช่น เม่ือนิสิตนกัศึกษาอธิบายใหอ้าจารยฟั์งวา่เพราะเหตุใดตนจึงสอบตก ก็กล่าวไดว้า่นิสิต
นกัศึกษาก าลงัน าเสนอค าบอกเล่าท่ีเป็นค าอธิบาย นิสิตนกัศึกษาพยายามท่ีจะเอาเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนมา
อธิบายใหอ้าจารยเ์ขา้ใจ นกัมนุษยวธีิวทิยาก็จะสนใจในลกัษณะหรือสาระของค าอธิบายนั้นๆ และยงั
สนใจวธีิการบอกเล่าเร่ืองราวเพื่ออธิบายซ่ึงเป็นปฏิบติัการในการบอกเล่าเร่ืองราว (Accounting 
Practices) อีกดว้ย ในการวิเคราะห์ค าอธิบาย นกัมนุษยวธีิวทิยาจะตอ้งมีจุดยนืท่ีเป็นกลาง คือตอ้งไม่
เพียงแค่ตดัสินท่ีเน้ือหาสาระของค าอธิบายเท่านั้น แต่จะเนน้วเิคราะห์ค าอธิบายเหล่านั้นจากวธีิการ
บอกเล่าเร่ืองราวมากกวา่ ส าหรับนกัมนุษยวธีิวทิยานั้น เร่ืองราวต่างๆ ลว้นมีสถานะเป็นค าบอกเล่า
ทั้งนั้น ไม่วา่จะเป็นงานเขียนทางวชิาการของนกัสังคมวทิยาหรือองคค์วามรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์ ส่ิง
เหล่าน้ีจ  าเป็นตอ้งน ามาศึกษาดว้ยแนวการศึกษาแบบมนุษยวธีิวทิยา (Ritzer.  2007 :  145-146) 

ความสามารถในการสะท้อนกลบั (Reflexivity) ค าบอกเล่าเร่ืองราวต่างๆ นั้นมีคุณสมบติัใน
เชิงสะทอ้นกลบั คือสามารถสะทอ้นกลบัไปกลบัมาได ้ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงได ้เม่ือเราน าเสนอ
ค าบอกเล่าเก่ียวกบัสถานการณ์ซ่ึงเราอยูใ่นสถานการณ์นั้นดว้ย ก็กล่าวไดว้า่เราเองก็อยูใ่นกระบวน
เปล่ียนแปลงลกัษณะท่ีแทจ้ริงของสถานการณ์นั้น (Ritzer.  2007 : 146) การ์ฟิงเกลเห็นวา่ชีวติทาง
สังคมนั้นจ าเป็นตอ้งมีการสะทอ้นกลบั คือหลีกเล่ียงการสะทอ้นกลบัไม่ได ้คนเรามกัจะพิจารณา
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กิจกรรมและสถานการณ์บางอยา่งตามแบบแผนบางอยา่งท่ีเราเขา้ใจเอาเอง และในทางกลบักนั การท่ี
เราน าเอาแบบแผนนั้นๆ มาใชพ้ิจารณากิจกรรมและสถานการณ์ต่างๆ ก็ถือวา่เราก็ยนืยนัการมีอยูข่อง
แบบแผนนั้นๆ ดว้ยวธีิการเช่นน้ี คนเราจึงไดส้ร้างค าบอกเล่าเก่ียวกบัโลกทางสังคมท่ีไม่เพียงแต่เป็น
การท าความเขา้ใจและการอธิบายเท่านั้น แต่จริงๆ แลว้เราไดส้ร้างโลกทางสังคมนั้นข้ึนมาดว้ย 
อยา่งเช่นในการชนัสูตรศพท่ีตายเพราะฆ่าตวัตาย เจา้หนา้ท่ีชนัสูตรศพไดใ้หค้  าอธิบายเก่ียวกบัการฆ่า
ตวัตาย การใหค้  าอธิบายเก่ียวกบัเร่ืองน้ีเป็นการสร้างการฆ่าตวัตายข้ึนมาในโลกทางสังคมดว้ย คือ
ค าอธิบายก็จะเป็นนิยามบ่งบอกวา่การฆ่าตวัตายคืออะไร อยา่งไรจึงจะถือวา่เป็นการฆ่าตวัตาย อยา่งไร
จึงจะไม่ถือวา่เป็นการฆ่าตวัตาย (Haralambos and Holborn.  2004 : 966) 
 การขึน้อยู่กบับริบท (Indexicality) การข้ึนอยูก่บับริบทหมายความวา่การท่ีเราจะเขา้ใจส่ิง
ใดๆ กิจกรรมหรือเหตุการณ์ใดๆ นั้น เราเขา้ใจไดภ้ายใตบ้ริบทแวดลอ้มเสมอ ดว้ยเหตุน้ี ค  าบอกเล่า 
ค าอธิบาย หรือการตีความใดๆ ก็ตามท่ีเราน ามาบอกกล่าวในชีวติประจ าวนั จึงเป็นท่ีเขา้ใจไดด้ว้ยการ
อา้งถึงบริบทหรือสถานการณ์บางอยา่งเสมอ ตวัอยา่งเช่นเรารู้สึกเครียดมากเราจึงไปปรึกษาจิตแพทยท่ี์
โรงพยาบาล การเป็นจิตแพทยแ์ละการใหค้  าปรึกษาท่ีโรงพยาบาลเป็นบริบทท่ีมีผลต่อการรับรู้และ
ความเขา้ใจของเรา เรามกัจะเช่ือการใหค้  าปรึกษาท่ีไดจ้ากจิตแพทยค์นนั้น แต่ถา้เราเอาเร่ืองน้ีไป
ปรึกษาเพื่อนในร้านกาแฟ บริบทก็จะเปล่ียนไป ส่งผลต่อการรับรู้และความเขา้ใจไปอีกแบบหน่ึง คือ
เราคงจะเช่ือเพื่อนนอ้ยกวา่เช่ือจิตแพทยเ์ป็นแน่แท ้ดว้ยเหตุน้ี การบอกเล่าเร่ืองราวต่างๆ จึงเป็นส่ิงท่ี
ข้ึนอยูก่บับริบท (Haralambos and Holborn.  2004 : 967) 

ตัวอย่างการศึกษาตามแนวทางมนุษยวธีิวทิยา ตวัอยา่งท่ีจะกล่าวถึงน้ีเป็นเร่ืองของการ
ทดลองแหกกฎ (Breaching Experiments) ท่ีการ์ฟิงเกลขอให้นกัศึกษาลองท าดู การ์ฟิงเกลไดใ้ห้
นกัศึกษาท่ีเขาสอนใชเ้วลาประมาณ 15 นาทีถึง 1 ชัว่โมงในแต่ละวนัขณะอยูท่ี่บา้นของตวัเองโดยท า
ตวัใหเ้ป็นเหมือนแขกผูไ้ปเยอืน ท าตวัผดิแปลกไปจากปกติธรรมดา เช่นจากท่ีเคยเป็นกนัเองและไม่
เคยสุภาพเรียบร้อยกบัคนในครอบครัว ก็ท  าตวัใหเ้หินห่าง ไม่สนิทสนม สุภาพเรียบร้อย และเป็น
ทางการ จะพดูก็ต่อเม่ือคนในครอบครัวถามเท่านั้น ผลท่ีเกิดข้ึนก็คือส่วนมากคนในครอบครัวของ
นกัศึกษาเหล่านั้นก็รู้สึกแปลกใจ ตกตะลึง และโมโหโกรธาท่ีนกัศึกษาประพฤติตวัเช่นนั้น นกัศึกษา
ไดร้ายงานเร่ืองท่ีคนในครอบครัวเป็นอยา่งนั้นใหอ้าจารยไ์ดรั้บทราบ และบอกดว้ยวา่คนในครอบครัว
มองนกัศึกษาวา่เป็นคนใจแคบ ไม่เกรงใจคนอ่ืน ไม่สุภาพ เห็นแก่ตวั และน่ารังเกียจ (Ritzer.  2007 : 
147) 

ส่ิงท่ีการ์ฟิงเกลสนใจมากท่ีสุดก็คือสมาชิกในครอบครัวของนกัศึกษาไดพ้ยายามน าเอาความรู้
แบบสามญัส านึกมาใชใ้นการจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งไร สมาชิกในครอบครัวของนกัศึกษา
ตอ้งการให้นกัศึกษาอธิบายวา่เพราะเหตุใดจึงท าตวัเช่นนั้น ซ่ึงในค าถามท่ีพวกเขาถามนกัศึกษานั้นมี
นยับ่งบอกวา่นกัศึกษามีพฤติกรรมเบ่ียงเบน เช่นถามวา่นกัศึกษาป่วยหรือ หรือวา่เสียสติ หรือวา่โง่ 
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สมาชิกในครอบครัวบางคนก็พยายามจะหาค าอธิบายพฤติกรรมของนกัศึกษาตามท่ีตนเขา้ใจ เช่นเห็น
วา่นกัศึกษาคงเรียนหนกัเกินไปจึงเป็นเช่นนั้น หรือเห็นวา่นกัศึกษามีเร่ืองทะเลาะบาดหมางกบัคู่หมั้น
มา ค าอธิบายเช่นน้ีมีความส าคญัต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพราะค าอธิบายไดช่้วยท าใหพ้วกเขารู้สึกวา่ถา้อยูใ่น
สถานการณ์ปกติ พฤติกรรมแปลกๆ ของนกัศึกษาคงจะไม่เกิดข้ึน (Ritzer.  2007 : 147-148) 

ถา้นกัศึกษาไม่ยอมรับความสมเหตุสมผลของค าอธิบายเช่นนั้น สมาชิกในครอบครัวก็มกัจะ
ถอนตวัออกมา หรือทอดทิ้งใหน้กัศึกษาอยูอ่ยา่งโดดเด่ียว หรือซดัทอด หรือแกแ้คน้นกัศึกษา อารมณ์
ท่ีรุนแรงก็ถูกปลุกเร้าข้ึน บางคนก็เรียกร้องจากนกัศึกษายิง่กวา่นั้น มีอยูก่รณีหน่ึง สมาชิกในครอบครัว
ไดบ้อกนกัศึกษาใหห้ยดุกระท าพฤติกรรมเช่นนั้น ถา้ไม่หยดุก็จะไล่ออกจากบา้น ในท่ีสุด นกัศึกษาก็
ไดอ้ธิบายการทดลองแหกกฎนั้นใหก้บัสมาชิกในครอบครัวของตนฟัง ซ่ึงส่วนมากสถานการณ์ก็ดีข้ึน 
ความสมคัรสมานสามคัคีของคนในบา้นฟ้ืนคืนกลบัมา  แต่วา่ในบางกรณี ความรู้สึกไม่ดีต่อกนัก็ยงัคง
มีอยู ่(Ritzer.  2007 : 148) 

การทดลองแหกกฎเป็นแนวทางหรือวธีิการศึกษาท่ีน ามาใชเ้พื่ออธิบายวธีิการท่ีคนเราใชใ้น
การสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยข้ึนมาในชีวิตประจ าวนัของตน การทดลองเหล่าน้ีเป็นการเปิดเผย
ใหเ้ห็นการฟ้ืนกลบัคืนมาของความเป็นจริงทางสังคม เพราะวา่คนท่ีแหกกฎก็จะเปล่ียนมาท าตวัให้
เป็นปกติเหมือนเดิมอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงหมายความวา่พวกเขาท าใหส้ถานการณ์นั้นเป็นส่ิงท่ีอธิบายให้
เขา้ใจกนัได ้(Accountable) (Ritzer.  2007 : 148) และน่ีคือส่วนท่ีส าคญัของการศึกษาในแนวมนุษยวธีิ
วทิยา 
 
สรุปท้ายบท 

เน้ือหาของบทท่ี 5 น้ีเป็นการน าเสนอเน้ือหาของทฤษฎีสังคม 3 ทฤษฎีคือทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์
นิยมเชิงสัญลกัษณ์ ปรากฏการณ์วทิยา และมนุษยวธีิวทิยา จุดร่วมท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของทฤษฎีทั้ง 3 น้ี 
คือเป็นทฤษฎีสังคมระดบัจุลภาค เป็นทฤษฎีท่ีเนน้ศึกษาชีวติประจ าวนัของผูค้นในสังคม เป็นทฤษฎีท่ี
เนน้บทบาทของผูก้ระท าการมากกวา่โครงสร้าง จึงเป็นทฤษฎีท่ีอยูค่นละขั้วกบัทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมเชิง
โครงสร้างท่ีกล่าวถึงในบทท่ี 4 

ทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์นิยมเชิงสญัลกัษณ์เป็นทฤษฎีท่ีเนน้ศึกษาปฏิสัมพนัธ์ของมนุษยว์า่ไดส้ร้าง
ความหมายข้ึนมาอยา่งไร ผูท่ี้วางรากฐานทฤษฎีน้ีไวคื้อม้ีดซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากปรัชญาปฏิบติันิยม 
โดยเฉพาะจากดิวอ้ี และจากจิตวทิยาแบบพฤติกรรมนิยม แต่เขาปฏิเสธพฤติกรรมนิยมเชิงจิตวทิยาท่ี
มองการกระท าของมนุษยว์า่เป็นการตอบสนองต่อส่ิงเร้าแบบอตัโนมติั เขาน าเสนอพฤติกรรมนิยมเชิง
สังคมท่ีเนน้ความส าคญัของจิตและตวัตนของมนุษย ์บลูเมอร์เป็นผูบ้ญัญติัค าวา่ปฏิสัมพนัธ์นิยมเชิง
สัญลกัษณ์ข้ึนมาใช ้บลูเมอร์เนน้วา่ความหมายเป็นลกัษณะท่ีส าคญัของทฤษฎีน้ีซ่ึงท าใหแ้ตกต่างจาก
ทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมเชิงโครงสร้าง 
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นอกจากม้ีดและบลูเมอร์แลว้ กอฟฟ์แมนก็เป็นนกัทฤษฎีอีกคนหน่ึงท่ีส าคญัในส านกั
ปฏิสัมพนัธ์นิยมเชิงสัญลกัษณ์ แต่เขาไดพ้ฒันาทฤษฎีเฉพาะต่างหากซ่ึงมีช่ือวา่ทฤษฎีการละครข้ึนมา
อธิบายปฏิสัมพนัธ์ของมนุษย ์เขามองชีวิตทางสังคมวา่เป็นเหมือนกบัการแสดงละครท่ีมีทั้งส่วนท่ีเป็น
หนา้เวที หลงัเวที และนอกเวที โดยคนเราเม่ืออยูห่นา้เวทีจะพยายามจดัการใหเ้กิดความประทบัใจแก่
ผูช้มใหม้ากท่ีสุด การปฏิสัมพนัธ์กนัในสังคมจึงเป็นการแสดงท่ีเราจะตอ้งเล่นใหส้มบทบาท ขณะท่ี
เราสามารถท าตวัไดต้ามสบายเม่ืออยูห่ลงัเวทีและนอกเวที 

ทฤษฎีปรากฏการณ์วิทยาในฐานะท่ีเป็นทฤษฎีสังคมไดรั้บอิทธิพลจากปรัชญาปรากฏการณ์
วทิยาโดยเฉพาะแนวคิดของฮุสเซิร์ลโดยมีชูตซ์เป็นผูว้างรากฐานทฤษฎีสังคมน้ีเอาไว ้ชูตซ์เสนอวา่
โลกทางสังคมมีลกัษณะเป็นสหอตัวสิัยหรืออตัวสิัยร่วม คนเรามีปฏิสัมพนัธ์กบัคนอ่ืนโดยใชค้วามรู้
แบบสามญัส านึกท่ีเกิดจากการรับรู้ร่วมกนัและการมีประสบการณ์ร่วมกนั เขามีอิทธิพลทางความคิด
ต่อเบอร์เกอร์และลกัมนัน์ซ่ึงไดพ้ฒันาทฤษฎีสังคมสร้างสรรคข้ึ์นมา ทฤษฎีสังคมสร้างสรรคเ์ป็น
ทฤษฏีทางดา้นสังคมวทิยาความรู้ซ่ึงเช่ือวา่ส่ิงต่างๆ โดยเฉพาะความรู้ของคนเราเป็นส่ิงท่ีสังคมสร้าง
ข้ึน เบอร์เกอร์และลกัมนัน์ไดเ้สนอขอ้เสนอหลกัของทฤษฎีน้ีไว ้3 ประการ คือ “สังคมเป็นผลผลิต
ของมนุษย ์สังคมคือความเป็นจริงเชิงวตัถุวสิัย และมนุษยเ์ป็นผลผลิตของสังคม” 

ทฤษฎีสังคมทฤษฎีสุดทา้ยท่ีกล่าวถึงในบทน้ีคือทฤษฎีมนุษยวธีิวทิยาซ่ึงเป็นแนวทาง
การศึกษาท่ีการ์ฟิงเกลเป็นผูพ้ฒันาข้ึนมา ทฤษฎีน้ีเนน้ศึกษากิจกรรมท่ีประพฤติกนัอยู ่บริบทแวดลอ้ม
กิจกรรมเหล่านั้น และการใหเ้หตุผลเชิงสังคมวทิยาท่ีมีอยูใ่นระดบัปฏิบติัการมาเป็นหวัขอ้หรือ
ประเด็นในการศึกษา โดยมุ่งเนน้ความสนใจไปท่ีเหตุการณ์ท่ีมกัจะเห็นวา่ผิดแปลกไปจากปกติ
ธรรมดา เพื่อเรียนรู้เหตุการณ์เหล่านั้นในฐานะท่ีเป็นปรากฏการณ์ในตวัของมนัเอง การ์ฟิงเกลไดส้ร้าง
สถานการณ์ข้ึนมาเพื่อท าการทดลองตามแนวทางของทฤษฎีซ่ึงเขาเรียกวา่การทดลองแหกกฎ โดย
สร้างสถานการณ์ใหน้กัศึกษาลองท าตวัเป็นคนแปลกหนา้ในบา้นของตวัเองเพื่อดูปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึน
และดูแนวทางการแกปั้ญหาเพื่อกลบัไปสู่สภาวะปกติธรรมดาเหมือนเดิม 
 
ค าถามท้ายบท 

1.  ทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์นิยมเชิงสัญลกัษณ์ของม้ีดและบลูเมอร์มีรายละเอียดเหมือนและ/หรือ     
     ต่างกนัอยา่งไร? 
2.  ทฤษฎีการละครจดัวา่เป็นปฏิสัมพนัธ์นิยมเชิงสัญลกัษณ์เพราะเหตุใด? 
3. นิสิตเห็นดว้ยกบัขอ้เสนอท่ีวา่ความรู้และตวัตนของเราเป็นส่ิงท่ีสังคมสร้างข้ึนหรือไม่?  
     เพราะเหตุใด? 
4.  แนวคิดเร่ืองความสามารถในการสะทอ้นกลบัช้ีใหเ้ห็นพลงัหรือความส าคญัของผูก้ระท า 
     การทางสังคมอยา่งไร? 



บทที ่6 
ทฤษฎวีพิากษ์ 

 
หัวข้อ 
 6.1 ทฤษฎีวพิากษส์ านกัแฟรงคเ์ฟิร์ต : ภาพรวม  

6.2 ประวติัและแนวคิดของฮอร์ไคเมอร์และอดอร์โน 
6.3  ประวติัและแนวคิดของมาร์คูสและเบน็จามิน 
6.4 ประวติัและแนวคิดของฮาร์เบอร์มาส  

แนวคิด 
1. ทฤษฎีวพิากษเ์ป็นช่ือของทฤษฎีในแนวนีโอมาร์กซิสต์ของส านกัแฟรงคเ์ฟิร์ตในเยอรมนี

ในช่วงคร่ึงแรกของศตวรรษท่ี  20 เป็นทฤษฎีท่ีพฒันาข้ึนมาโดยนกัทฤษฎีสังคมคน
ส าคญัเช่นฮอร์ไคเมอร์ อดอร์โน มาร์คูส และเบน็จามินในช่วงแรก และฮาร์เบอร์มาส
ในช่วงต่อมา ทฤษฎีน้ีสนใจวิพากษว์จิารณ์ในหลายประเด็นเช่นทฤษฎีมาร์กซิสต ์แนว
คิดปฏิฐานนิยม สังคมวทิยา สังคมสมยัใหม่ และโดยเฉพาะอยา่งยิง่คือการวพิากษว์จิารณ์
อุตสาหกรรมทางวฒันธรรมท่ีหลอกลวงมีอ านาจครอบง ามวลชน 

2. ฮอร์ไคเมอร์และอดอร์โนเป็นนกัทฤษฎีวพิากษท่ี์ร่วมงานกนัอยา่งใกลชิ้ดทั้งในช่วงท่ีอยูท่ี่
ส านกัแฟรงเฟิร์ตในเยอรมนีและในช่วงท่ีไปจดัตั้งส านกัในสหรัฐอเมริกา ทั้งสองสนใจ
วพิากษว์จิารณ์สังคมสมยัใหม่ท่ีพฒันาข้ึนมาดว้ยเหตุผล แต่ในท่ีสุดเหตุผลของยคุ
สมยัใหม่หรือยคุสวา่งก็กลบัเป็นอนัตรายต่อสังคมเสียเอง พวกเขาช้ีใหเ้ห็น “ความไม่มี
เหตุผลของความมีเหตุผล” ในยคุสมยัใหม ่

3. มาร์คูสเป็นนกัทฤษฎีวพิากษข์องส านกัแฟรงเฟิร์ตท่ีร่วมงานอยา่งใกลชิ้ดกบัฮอร์ไคเมอร์
และอดอร์โน เขาเป็นนีโอมาร์กซิสตซ่ึ์งเป็นท่ีนิยมมากในสหรัฐอเมริกาและยโุรป เขา
ช้ีใหเ้ห็นการท่ีสังคมทุนนิยมซ่ึงเนน้พฒันาเทคโนโลยวีา่เป็นสังคมแบบมิติเดียวท่ีสร้าง
มนุษยมิ์ติเดียวคือมนุษยท่ี์ขาดความสามารถในการคิดเชิงวเิคราะห์และคิดอยา่ง
สร้างสรรค ์ส่วนเบน็จามินนั้นก็เป็นนกัทฤษฎีวพิากษรุ่์นแรกเช่นเดียวกนั แต่เขามี
ความเห็นเก่ียวกบัผลกระทบของเทคโนโลยใีนแง่ดีกวา่สามคนแรก เขามองวา่การท่ี
เทคโนโลยสีามารถผลิตซ ้ าสินคา้ต่างๆ นั้นเป็นผลดีทางการเมืองในแง่ท่ีเอ้ือต่อ 
ประชาธิปไตย 

4. ฮาร์เบอร์มาสเป็นนกัทฤษฎีวิพากษข์องส านกัแฟรงคเ์ฟิร์ตรุ่นท่ีสอง เขาเสนอวา่มีการ
สร้างอาณานิคมข้ึนมาในโลกแห่งชีวติ ซ่ึงท าใหผู้ค้นไม่สามารถส่ือสารกนัอยา่งเสรีและ
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เปิดกวา้ง เขาจึงเสนอทฤษฎีปฏิบติัการทางการส่ือสารเพื่อแกปั้ญหาเร่ืองน้ี โดยเสนอให้
เราแสวงหาความจริงผา่นการอภิปรายถกเถียงกนัในพื้นท่ีสาธารณะท่ีเปิดกวา้งและเสรี
โดยผูเ้ขา้ร่วมพดูคุยตอ้งอยูใ่นสถานะท่ีเท่าเทียมกนั จนก่อใหเ้กิดฉนัทานุมติัข้ึนมาได ้จาก
การท่ีเขาเสนอทฤษฎีดงักล่าว เขาจึงไดช่ื้อวา่เป็นผูพ้ฒันาทฤษฎีความจริงอีกแบบหน่ึง
ข้ึนมาคือทฤษฎีความจริงแบบฉนัทานุมติั 

 
วตัถุประสงค์ 

1. นิสิตสามารถระบุประเด็นท่ีทฤษฎีวพิากษย์กข้ึนมาวพิากษว์จิารณ์ได ้พร้อมทั้งกล่าวถึง
รายละเอียดของประเด็นต่างๆ เหล่านั้นได ้

2. นิสิตสามารถเปรียบเทียบแนวคิดของฮอร์ไคเมอร์และอดอร์โนในแง่ความคลา้ยคลึงกนั
และความแตกต่างกนัได ้พร้อมทั้งอธิบายแนวคิดเร่ือง “ความไม่มีเหตุผลของความมี
เหตุผล” และยกตวัอยา่งปรากฏการณ์ในยคุปัจจุบนัท่ีนิสิตประสบประกอบค าอธิบายได ้

3. นิสิตสามารถอธิบายแนวคิดเร่ืองมนุษยมิ์ติเดียวและสังคมมิติเดียวไดโ้ดยยกตวัอยา่ง
มนุษยแ์ละสังคมในยคุปัจจุบนั และสามารถอธิบายแนวคิดเร่ืองการผลิตซ ้ าเชิงกลไก       
วา่ส่งผลดีต่อประชาธิปไตยไดอ้ยา่งไรโดยยกตวัอยา่งท่ีนิสิตประสบดว้ยตนเอง 

4. นิสิตสามารถอธิบายทฤษฎีปฏิบติัการทางการส่ือสารไดอ้ยา่งละเอียดชดัเจน พร้อมทั้ง
ระบุไดค้รบวา่เกณฑท่ี์จะท าใหเ้กิดฉนัทานุมติัไดน้ั้นมีอะไรบา้ง 
 

 6.1 ทฤษฎวีพิากษ์ส านักแฟรงเฟิร์ต : ภาพรวม  
 6.1.1 ประวตัิความเป็นมา  
 เวลาท่ีกล่าวถึงทฤษฎีวพิากษ ์โดยทัว่ไปมกัจะนึกถึงแนวคิดของนกัทฤษฎีในส านกั         
แฟรงคเ์ฟิร์ตซ่ึงตั้งอยูท่ี่มหาวิทยาลยัแฟรงคเ์ฟิร์ต ประเทศเยอรมนี  จริงๆ ส านกัแฟรงคเ์ฟิร์ต 
(Frankfurt School) นั้นเป็นช่ือเรียกอยา่งไม่เป็นทางการท่ีใชเ้รียกสถาบนัวจิยัสังคม (Institute for 
Social Research) ท่ีอยูใ่นมหาวทิยาลยัแฟรงคเ์ฟิร์ต ต่อมานกัวชิาการคนหน่ึงในสถาบนัแห่งน้ีคือ       
ธีโอดอร์ อดอร์โน ไดบ้ญัญติัค าวา่ “Critical Theory” (Carrabine.  2007 B : 10) ซ่ึงเราแปลกนัวา่ 
“ทฤษฎีวพิากษ”์ ออกมาใช ้ดงันั้นเม่ือกล่าวถึงทฤษฎีวพิากษข์องส านกัแฟรงคเ์ฟิร์ต จึงมกัจะหมายถึง
ทฤษฎีของนกัวชิาการในรุ่นเดียวกบัอดอร์โน คือแมก็ซ์ ฮอร์ไคเมอร์ และเฮอร์เบิร์ต มาร์คูส เป็นตน้มา 
จนถึงยคุของเจอร์เก็น ฮาเบอร์มาสในปัจจุบนั (Giddens.  2009 : 76-77) 
 สถาบนัวจิยัสังคมจดัตั้งข้ึนมาเม่ือวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ ค.ศ. 1923 โดยคาร์ล กรุนเบิร์ก (Carl 
Grunberg) ดว้ยการอุปถมัภข์องเฟลิกซ์ เวล (Felex Weil) ซ่ึงเป็นลูกชายของพอ่คา้ขา้วผูม้ ัง่คัง่ เวลเป็น
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ผูท่ี้ตอ้งการจะส่งเสริมแนวคิดแบบสังคมนิยมจึงไดใ้หเ้งินสนบัสนุนสถาบนัแมว้า่พอ่ของเขาจะไม่เห็น
ดว้ยกบัการส่งเสริมแนวคิดสังคมนิยมก็ตาม สถาบนัน้ีเป็นสถาบนัวจิยัท่ีเนน้ศึกษาแนวคิดแบบ    
มาร์กซิสตส์ถาบนัแรกท่ีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัมหาวทิยาลยัขนาดใหญ่ในเยอรมนี (Appelrouth 
and Edles.  2007 : 74; “Frankfurt School.” 2011 : Website) 
 ก่อนท่ีจะมีการก่อตั้งสถาบนั เวลเป็นนกัมาร์กซิสตห์นุ่มซ่ึงเขียนวทิยานิพนธ์ปริญญาเอกเร่ือง
ปัญหาเชิงปฏิบติัในการน าเอาแนวคิดสังคมนิยมมาใช ้โดยคาร์ล คอร์ช (Karl Korsch) เป็นผูจ้ดัพิมพ์
วทิยานิพนธ์เร่ืองน้ี เวลไดจ้ดัประชุมนานนบัสัปดาห์ใน ค.ศ. 1922 ซ่ึงมีนกัวชิาการช่ือดงัหลายคนเขา้
ร่วม นอกจากเขาและคอร์ชแลว้ ก็ยงัมีจอร์จ ลูกาช (Georg Lukacs) คาร์ล วติตโ์ฟเกล (Karl Wittfogel) 
และฟรีดริช พอลล็อค (Friedrich Pollock) เขา้ร่วมดว้ย การจดัประชุมส าเร็จลงดว้ยดีท าใหเ้วลตอ้งการ
จะจดัตั้งสถาบนัถาวรข้ึนมา เขาจึงไปเจรจากบัรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอจดัตั้ง
สถาบนั โดยใหส้ถาบนัน้ีเป็นสถาบนัของมหาวทิยาลยั (“Frankfurt School.” 2011 : Website) มีการ
วา่จา้งนกัวชิาการประจ าสถาบนั ในช่วงแรกน้ีนกัวชิาการท่ีมีช่ือเสียงมากของสถาบนัก็มีอีริค ฟรอมม ์
(Erich Fromm) นกัจิตวทิยาช่ือดงัรวมอยูด่ว้ย (Appelrouth and Edles.  2007 : 74) 
 เม่ือถึง ค.ศ. 1930 แมก็ซ์ ฮอร์ไคเมอร์ ไดเ้ขา้รับต าแหน่งผูอ้  านวยการของสถาบนัวจิยัสังคม 
เขาไดป้รับเปล่ียนทิศทางการท างานใหม่จากเดิมท่ีเนน้ศึกษาประวติัศาสตร์และเศรษฐกิจก็หนัมาเนน้
ศึกษาปรัชญาสังคมแนววพิากษโ์ดยมุ่งโจมตีงานทางดา้นวทิยาศาสตร์วา่เป็นอุดมการณ์ของกระฎุมพี
รูปแบบหน่ึง วทิยาศาสตร์เชิงประจกัษไ์ม่เพียงแต่ถูกมองวา่ไม่สามารถท าใหเ้ราเขา้ใจสังคมไดอ้ยา่ง
แทจ้ริงเท่านั้น หากแต่ยงัถูกมองวา่เป็นองคค์วามรู้ท่ีสนบัสนุนสถานภาพเดิมและก่อให้เกิดการ
ครอบง าของเทคโนแครตแบบใหม่อีกดว้ย นกัทฤษฎีวพิากษใ์นรุ่นน้ีมองวา่แทนท่ีวทิยาศาสตร์จะ
น าไปสู่ความกา้วหนา้และการปลดปล่อยมนุษยชาติ วทิยาศาสตร์กลบัก าลงัน าพาอารยธรรมของ
มนุษยไ์ปสู่ความป่าเถ่ือนรูปแบบใหม่ ดงันั้นลกัษณะท่ีเป็นการวพิากษซ่ึ์งมีอยูใ่นทฤษฎีวพิากษน้ี์ก็คือ
การวพิากษว์ทิยาศาสตร์เชิงประจกัษแ์ละปรัชญาปฏิฐานนิยมซ่ึงเป็นรากฐานของวทิยาศาสตร์นัน่เอง 
(Appelrouth and Edles.  2007 : 74) ซ่ึงประเด็นการวพิากษป์ฏิฐานนิยมน้ีจะกล่าวถึงเพิ่มเติมในหวัขอ้ 
6.1.2  
 ใน ค.ศ. 1933 เม่ือรัฐบาลนาซีข้ึนครองอ านาจ หน่วยเกสตาโปซ่ึงเป็นต ารวจลบัไดเ้ขา้มาปิด
สถาบนัและยดึทรัพยสิ์นของสถาบนัไปโดยตั้งขอ้หาวา่สถาบนัไดส่้งเสริมกิจกรรมท่ีเป็นปฏิปักษก์บั
รัฐ ฮอร์ไคเมอร์ถูกถอดออกจากต าแหน่ง เขาหนีไปอยูท่ี่เจนีวา อดอร์โนก็ถูกไล่ออกจากการเป็น
อาจารยเ์พราะเขาเป็นลูกคร่ึงยวิโดยมีพอ่เป็นยวิ เขาหนีไปอยูท่ี่ลอนดอน ส่วนมาร์คูสก็หนีไปอยูท่ี่  
เจนีวากบัฮอร์ไคเมอร์ซ่ึงตั้งส านกัชัว่คราวข้ึนท่ีนัน่ แต่การตามไล่ล่าพวกเขาก็ยงัคงด าเนินต่อไป ใน
เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1934  ฮอร์ไคเมอร์จึงอพยพไปอยูท่ี่นิวยอร์กและตั้งส านกัข้ึนในมหาวทิยาลยั
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โคลมัเบีย  หน่ึงเดือนหลงัจากนั้นมาร์คูสก็ตามไปอยูด่ว้ย และอดอร์โนตามไปใน ค.ศ. 1938  
(Appelrouth and Edles.  2007 : 74) 
 ในช่วงเวลา 7 ปีท่ีไปตั้งส านกัอยูท่ี่มหาวทิยาลยัโคลมัเบีย ฮอร์ไคเมอร์และเพื่อนร่วมงานไม่
ค่อยไดผ้ลิตผลงานวชิาการออกมามากนกั ในเดือนเมษายน ค.ศ. 1941 ฮอร์ไคเมอร์ไดย้า้ยส านกัไป
ตั้งอยูใ่นเขตแปซิฟิก ปาลิเสดส์ นอกเมืองลอสแอนเจลิส มาร์คูสตามไปในเดือนพฤษภาคม และ  
อดอร์โนก็ตามไปในเดือนพฤศจิกายน ปีเดียวกนั แต่มาร์คูสไปอยูใ่นช่วงสั้นๆ ในช่วงท่ีอยูท่ี่
ลอสแอนเจลิสน้ี ฮอร์ไคเมอร์และอดอร์โนไดส้ร้างงานทางวชิาการท่ีโดดเด่นของส านกัออกมาหลาย
เร่ือง ท่ีเด่นมากคือ Dialectic of Enlightenment ตีพิมพอ์อกมาใน ค.ศ. 1944 และ The Authoritarian  
Personality ตีพิมพอ์อกมาใน ค.ศ. 1950 (Appelrouth and Edles.  2007 : 74) 
 ใน Dialectic of Enlightenment ฮอร์ไคเมอร์และอดอร์โนไดพ้ฒันาแนวคิดส าคญัของทฤษฎี 
วพิากษข้ึ์นมา คือแนวคิดท่ีเสนอวา่ยคุสวา่งไดก่้อให้เกิดพฒันาการท่ีขดัแยง้กบัยคุสวา่งข้ึนมา ซ่ึง
หมายความวา่ความกา้วหนา้ท่ีเกิดข้ึนในยคุสวา่ง เช่นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีเหตุผล และเสรีภาพของ
ปัจเจกบุคคลไดส้ร้าง “ผดูีดเลือด” ตวัเองข้ึนมา ซ่ึงพวกเขาเรียกวา่ “ความไม่มีเหตุผลของความมี
เหตุผล”  กล่าวอีกนยัหน่ึงไดว้า่เหตุผลแทนท่ีจะช่วยใหเ้กิดการปลดปล่อยมนุษยใ์หเ้ป็นอิสระ กลบั
ก่อใหเ้กิดการครอบง าในรูปแบบใหม่ ชีวติทางสังคมถูกครอบง าดงัเห็นไดจ้ากระบบราชการ และ
ความเป็นมนุษยก์็ถูกท าลาย ดงัเห็นไดจ้ากการเกิดสงครามโลกและการฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุชาวยวิ 
 (Appelrouth and Edles.  2007 : 74) 

หนงัสือเร่ือง The Authoritarian  Personality เป็นผลมาจากโครงการวจิยัขนาดใหญ่ซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของชุด Studies in Prejudice งานชุดน้ีไดท้  าการศึกษาการต่อตา้นชาวยวิจากหลายมุมมองซ่ึง
รวมทั้งจิตวทิยา สังคมวทิยา ประวติัศาสตร์ และจิตวิเคราะห์ ใน The Authoritarian  Personality   
อดอร์โนและคณะไดใ้ชแ้บบสอบถามและการสัมภาษณ์มาศึกษาเพื่อใหเ้ขา้ใจร่องรอยทางบุคลิกภาพ
ของคนท่ีมีแนวโนม้สนบัสนุนทศันะแบบต่อตา้นชาวยวิโดยเฉพาะ และศึกษาทศันคติแบบฟาสซิสต์
โดยทัว่ไป คณะผูเ้ขียนไดพ้ฒันาเอฟสเกล (F-scale) หรือสเกลฟาสซิสตข้ึ์นมาและสรุปวา่การกล่อม
เกลาภายในครอบครัวรวมทั้งเง่ือนไขทางสังคมในวงกวา้งไดท้  าใหค้นพฒันาบุคลิกภาพแบบฟาสซิสต์
ข้ึนมา บุคลิกภาพเช่นน้ีมีหลายลกัษณะ เช่นการเป็นคนวา่นอนสอนง่าย การยอมท าตามค่านิยมหลกั
อยา่งเคร่งครัด และการเกลียดชงัคนนอกหรือคนท่ีเบ่ียงเบน (Appelrouth and Edles.  2007 : 74) 
ฮอร์ไคเมอร์ อดอร์โน และพอลล็อค ไดก้ลบัไปอยูท่ี่เยอรมนีตะวนัตกซ่ึงเป็นแผน่ดินบา้นเกิดอีกคร้ัง 
และจดัตั้งส านกัข้ึนใหม่ในตน้คริสตท์ศวรรษ 1950 แต่มาร์คูสและอีกหลายคนยงัอยูท่ี่สหรัฐอเมริกา 
อยา่งไรก็ตาม กวา่ท่ีจะมีการจดัตั้งส านกัข้ึนใหม่อยา่งเป็นทางการก็ลุล่วงมาถึง ค.ศ. 1953 (“Frankfurt 
School.” 2011 : Website) ในช่วงน้ีน่ีเองท่ีเจอร์เก็น ฮาเบอร์มาสไดเ้ขา้ร่วมท างานกบัส านกัแฟรงค์
เฟิร์ต และกลายเป็นนกัทฤษฎีคนส าคญัของส านกัตั้งแต่บดันั้นมาจนถึงปัจจุบนั ส าหรับรุ่นปัจจุบนัท่ี
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ถือวา่เป็นนกัทฤษฎีวพิากษรุ่์นท่ีสามนั้น ผูท่ี้โดดเด่นคือแอก็เซล ฮอนเน็ธ (Axel Honneth) ในเยอรมนี 
และซีลา เบน็ฮาบิบ (Seyla Benhabib) ในสหรัฐอเมริกา (Calhoun and Karaganis.  2003 : 180) 

6.1.2 รากฐานทางทฤษฎี  
 รากฐานทางความคิดของทฤษฎีวพิากษน์ั้นมีหลากหลาย แต่ท่ีเด่นมากอยา่งหน่ึงก็คือแนวคิด   
มาร์กซิสต ์นกัทฤษฎีสังคมผูก่้อตั้งทฤษฎีวพิากษแ์ห่งส านกัแฟรงคเ์ฟิร์ตยนืยนัวา่ทฤษฎีวพิากษจ์ะตอ้ง
แฝงฝังอยูใ่นกระบวนการเปล่ียนแปลงทางประวติัศาสตร์เสมอ ทฤษฎีวพิากษจ์ะตอ้งใหไ้ดท้ั้งมุมมอง
ในการวเิคราะห์และแนวทางในการพฒันาไปสู่อนาคต ในแง่น้ี ทั้งฮอร์ไคเมอร์ อดอร์โน และมาร์คูส 
จึงลว้นไดรั้บอิทธิพลทางความคิดจากมากซ์ ท่ีมากซ์เคยกล่าวไวว้า่ “นกัปรัชญาทั้งหลายท าไดเ้พียงแค่
ตีความโลก แต่ประเด็นส าคญัก็คือการเปล่ียนแปลงโลกต่างหาก” (Calhoun and Karaganis.  2003 : 
179; citing Marx, 1978: 145) การเปล่ียนแปลงโลกอยา่งท่ีมากซ์ไดเ้สนอไวน้ั้นไม่ไดห้มายถึงการ
ปฏิเสธทฤษฎีเพื่อท่ีจะหนัไปปฏิบติัการอยา่งเดียว นกัทฤษฎีวพิากษเ์สนอวา่เราจะตอ้งฟ้ืนฟูทฤษฎีท่ี
เป็นนามธรรมซ่ึงไม่สามารถทา้ทายสถานภาพเดิมทางสังคมไดใ้หมี้ชีวติชีวาข้ึนมาเพื่อเป็นประโยชน์
ต่อขบวนการเคล่ือนไหวท่ีจะเปล่ียนแปลงสังคมใหก้า้วหนา้และมีอิสระเสรียิง่ข้ึน (Calhoun and 
Karaganis.  2003 : 179) ทฤษฎีวพิากษข์องส านกัแฟรงคเ์ฟิร์ตจึงเก่ียวขอ้งกบัการเมืองมากดว้ย แมว้า่
แนวคิดของนกัทฤษฎีบางคนเช่นฮอร์ไคเมอร์และอดอร์โนจะมีบางคนมองวา่ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเมือง
ก็ตาม ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นเพราะการนิยามการเมืองในความหมายแคบ (Chambers.  2004) 
 นอกจากแนวคิดมาร์กซิสตแ์ลว้ แนวคิดท่ีเด่นมากซ่ึงมีอิทธิพลต่อทฤษฎีวพิากษก์็คือแนวคิด
ของฟรอยด ์นกัปรัชญาและนกัทฤษฎีสังคมของส านกัแฟรงคเ์ฟิร์ตหลายคนไดน้ าเอาทฤษฎีจิต
วเิคราะห์ของฟรอยดม์าใชพ้ฒันาทฤษฎีของตนอยา่งจริงจงั ซ่ึงสามารถพบไดใ้นงานเขียนของนกั
ทฤษฎีวพิากษค์นส าคญั เช่นฮอร์ไคเมอร์ อดอร์โน มาร์คูส และฮาเบอร์มาส (Whitebook.  2004) 

แนวคิดของเฮเกลและเวเบอร์ก็มีอิทธิพลอยา่งมากต่อนกัทฤษฎีวพิากษแ์ห่งส านกั         
แฟรงคเ์ฟิร์ตเช่นเดียวกนั (Whitebook.  2004 : 74) นอกจากน้ียงัมีแนวคิดจากสายต่างๆ อีกมากท่ีส่ง
อิทธิพลทางความคิดต่อพวกเขา เช่นแนวคิดของนิตเช่ (Calhoun and Karaganis.  2003 : 180) แนวคิด
ปรากฏการณ์วทิยาท่ีเนน้การตีความของไฮเด็กเกอร์ แนวคิดปฏิฐานนิยมเชิงตรรกของกลุ่มเวยีนนา
เซอร์เคิลรวมทั้งแนวคิดของลุดวกิ วกิเก็นสไตน์ (Ludwig Wittgenstein : ค.ศ. 1889-1951) ในยคุแรก
ดว้ย ลทัธิคานตแ์นวใหม่หลายสาย และแนวคิดมาร์กซิสตแ์นวมนุษยนิยมของจอร์จ ลูคชัส์ (Georg 
Lukács : ค.ศ. 1885-1971) (Rush.  2004 : 6) 
 6.1.3 ข้อวพิากษ์ของทฤษฎ ี 
 เพื่อใหเ้ขา้ใจวา่ทฤษฎีวพิากษน์ั้นไดว้พิากษว์จิารณ์อะไรในประเด็นไหนบา้ง จึงไดก้ล่าวถึงขอ้
วพิากษต่์างๆ ของทฤษฎีวพิากษ ์พอสังเขป ดงัต่อไปน้ี 
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 การวพิากษ์ทฤษฎทีฤษฎมีาร์กซิสต์ แมว้า่ทฤษฎีวพิากษจ์ะไดรั้บอิทธิพลจากแนวคิดของ
มากซ์อยา่งมาก และนกัทฤษฎีวพิากษเ์องก็ไดช่ื้อวา่เป็นพวกนีโอมาร์กซิสต ์แต่ทฤษฎีวิพากษก์็ได้
วพิากษว์จิารณ์ทฤษฎีมาร์กซิสตเ์หมือนกนั แนวคิดของมากซ์ท่ีนกัทฤษฎีวพิากษไ์ม่เห็นดว้ยก็คือ
แนวคิดนิยติันิยมทางเศรษฐกิจ (Economic Determinism) ท่ีมองวา่เศรษฐกิจหรือโครงสร้างส่วนล่าง
เป็นตวัก าหนดโครงสร้างส่วนบนเช่นวฒันธรรม นกัทฤษฎีวพิากษจ์ะเนน้ใหเ้ห็นความส าคญัของ
วฒันธรรมมาก นกัทฤษฎีวพิากษบ์างคนเช่นฮาเบอร์มาสก็วจิารณ์แนวคิดของมากซ์โดยตรง แต่
ส่วนมากท่ีเหลือก็มกัจะวจิารณ์แนวคิดนีโอมาร์กซิสต ์(ท่ีไม่ใช่นกัทฤษฎีวพิากษ)์ มากกวา่ โดยมองวา่
นกัทฤษฎีเหล่านั้นตีความแนวคิดของมากซ์ในแบบท่ีเป็นกลไกมากเกินไป นกัทฤษฎีวพิากษไ์ม่ได้
บอกวา่แนวคิดนิยติันิยมทางเศรษฐกิจนั้นผดิเม่ือเอาไปใชม้องทางดา้นเศรษฐกิจ แต่พวกเขาบอกวา่
ควรจะใหค้วามสนใจในมิติอ่ืนๆ ของชีวติทางสังคมเช่นมิติทางวฒันธรรมดว้ย (Ritzer and Goodman.  
2004 : 137) 
 การวพิากษ์ปฏิฐานนิยม การวพิากษใ์นประเด็นน้ีเช่ือมโยงกบัการวพิากษแ์นวคิดนิยติันิยม
ทางเศรษฐกิจดว้ย เพราะผูท่ี้เช่ือในแนวคิดนิยติันิยมทางเศรษฐกิจก็มกัจะเช่ือในปฏิฐานนิยมดว้ย     
ปฏิฐานนิยมเป็นญาณวทิยาท่ีเช่ือวา่วธีิการทางวทิยาศาสตร์นั้นสามารถน าไปใชก้บัการศึกษาวชิาการ
สาขาอ่ืนๆ ไดท้ั้งหมด ปฏิฐานนิยมใชว้ทิยาศาสตร์เป็นมาตรฐานของความแน่นอนถูกตอ้งส าหรับทุก
สาขาวชิา ปฏิฐานนิยมเช่ือวา่ความรู้มีความเป็นกลาง เราสามารถแยกคุณค่า/ค่านิยมออกจากผูศึ้กษาได ้
ปฏิฐานนิยมมีแนวโนม้ท่ีจะท าใหโ้ลกทางสังคมมีความเป็นรูปธรรมและมองวา่โลกทางสังคมนั้นเป็น
กระบวนการท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ปฏิฐานนิยมจึงมองไม่เห็นผูก้ระท าการเพราะไปลดผูก้ระท า
การมาเป็น “พลงัธรรมชาติ”  นกัทฤษฎีวพิากษม์องวา่แนวคิดปฏิฐานนิยมมีลกัษณะเป็นอนุรักษนิยม 
ไม่สามารถทา้ทายระบบท่ีด ารงอยูไ่ด ้(Ritzer and Goodman.  2004 : 137) 
 การวพิากษ์สังคมวทิยา การวิพากษว์จิารณ์ในประเด็นน้ีก็เก่ียวขอ้งกบัการวพิากษว์จิารณ์    
ปฏิฐานนิยม เพราะสังคมวทิยากระแสหลกันั้นเป็นวชิาท่ีน าเอาญาณวทิยาแบบปฏิฐานนิยมมาใชส้ร้าง
ความรู้ สังคมวทิยาตอ้งการจะเป็นวทิยาศาสตร์ มองวา่วธีิการทางวทิยาศาสตร์นั้นเป็นจุดมุ่งหมายใน
ตวัเอง นกัทฤษฎีวพิากษก์ล่าวหานกัสังคมวทิยากระแสหลกัวา่มุ่งเนน้ศึกษาแต่สังคมโดยรวม แต่ไม่
สนใจปัจเจกบุคคลท่ีอยูใ่นสังคม และไม่สนใจศึกษาปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งปัจเจกบุคคลกบัสังคม (Ritzer 
and Goodman.  2004 : 137) 
 นกัทฤษฎีวพิากษห์ลายคนโดยเฉพาะฮอร์ไคเมอร์และอดอร์โนไดว้พิากษว์จิารณ์สังคมวิทยา
แบบดั้งเดิมท่ีเป็นแนวปฏิฐานนิยม เพราะวา่สังคมวทิยาดั้งเดิมนั้นไม่สนใจวธีิการหาความรู้แบบอ่ืน 
มวัแต่เนน้ท่ีขอ้เทจ็จริงและการสังเกต เนน้เทคนิควธีิการศึกษาท่ีสลบัซบัซอ้นและมุ่งเนน้เชิงปริมาณ 
มวัแต่ยดึติดวา่วชิาความรู้ของตนปลอดค่านิยม และมกัจะเห็นคลอ้ยตามกบัสถานภาพเดิมท่ีด ารงอยูใ่น
สังคม (Baert and Rubio.  2009 : 69) 
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 การวพิากษ์สังคมสมัยใหม่ ขณะท่ีทฤษฎีมาร์กซิสตย์คุแรกๆ ใหค้วามส าคญักบัเศรษฐกิจมาก 
โดยมองระบบทุนนิยมสมยัใหม่ท่ีมีการกดข่ีขดูรีดเอารัดเอาเปรียบกนัทางดา้นเศรษฐกิจ แต่นกัทฤษฎี
วพิากษม์องวา่สังคมสมยัใหม่ท่ีเป็นทุนนิยมน้ีไดค้รอบง าชีวติคนเราในพื้นท่ีทางวฒันธรรมมากกวา่ 
พวกเขาจึงสนใจศึกษาการกดข่ีครอบง าทางวฒันธรรมของสังคมสมยัใหม่ท่ีมีต่อปัจเจกบุคคลในสังคม 
นกัทฤษฎีวพิากษไ์ดรั้บอิทธิพลทางความคิดของเวเบอร์ในเร่ืองความมีเหตุผล พวกเขามองวา่ความมี
เหตุผลหรือเหตุผลเชิงรูปแบบนั้นเป็นการคิดแบบเทคโนแครตซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการรับใชพ้ลงัใน
การครอบง ามากกวา่ เหตุผลเชิงรูปแบบน้ีไม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อปลดปล่อยมนุษยใ์หเ้ป็นอิสระจาก
การครอบง าเลย (Ritzer and Goodman.  2004 : 138) อยา่งเช่นค่ายกกักนัของนาซีนั้นถา้มองดว้ย
แนวคิดความมีเหตุผลเชิงรูปแบบก็จะเห็นวา่เป็นสถานท่ีซ่ึงมีเหตุผลมากเพราะสามารถท าใหบ้รรลุ
จุดประสงคท่ี์ผูส้ร้างค่ายตอ้งการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แต่ค่ายเช่นน้ีก็เป็นสถานท่ีทรมานและสังหาร
ผูค้นซ่ึงดูไม่มีเหตุผลเอาเสียเลย ดงัท่ีจอร์จ ฟรีดแมน (George Friedman) กล่าวเอาไวว้า่ “ค่ายกกักนั
เป็นสถานท่ีซ่ึงมีเหตุผล แต่มนัไม่ใช่สถานท่ีซ่ึงมีความสมเหตุสมผลเลย” (Ritzer and Goodman.  2004 
: 139; citing Friedman.  1981 : 5) สังคมสมยัใหม่ท่ีพฒันาข้ึนมาไดจ้ากความมีเหตุผลจึงเป็นสังคมท่ี
ถูกครอบง าดว้ยความไม่มีเหตุผล กล่าวอีกนยัหน่ึงไดว้า่ในสังคมสมยัใหม่นั้นมี “ความไม่มีเหตุผลของ
ความมีเหตุผล” ด ารงอยู ่ในกรณีท่ียกตวัอยา่งน้ีก็คือเป็นเร่ืองของความไม่มีเหตุผลของเหตุผลเชิง
รูปแบบ (Ritzer and Goodman.  2004 : 139) ส าหรับประเด็นเร่ืองความไม่มีเหตุผลของความมีเหตุผล
น้ี จะไดข้ยายความอีกในหวัขอ้ 6.3.2  
 การวพิากษ์วฒันธรรม ประเด็นทางดา้นวฒันธรรมท่ีนกัทฤษฎีวพิากษไ์ดน้ าไปวพิากษว์จิารณ์
ก็คือการท่ีวฒันธรรมถูกท าใหเ้ป็นอุตสาหกรรม กล่าวอีกนยัหน่ึงไดว้า่เป็นการวิจยัอุตสาหกรรมทาง
วฒันธรรมนัน่เอง อุตสาหกรรมทางวฒันธรรมนั้นเป็นโครงสร้างระบบรวมศูนยท่ี์มีเหตุผลเชิงรูปแบบ 
อยา่งเช่นเครือข่ายโทรทศัน์ โครงสร้างเช่นน้ีน่ีเองท่ีควบคุมวฒันธรรมสมยัใหม่  นกัทฤษฎีวพิากษ์
วติกกงัวลเก่ียวกบัอุตสาหกรรมทางวฒันธรรมน้ีใน 2 ประเด็นคือ 1) พวกเขาวติกกงัวลเก่ียวกบัความ
เทจ็ความจอมปลอมของอุตสาหกรรมทางวฒันธรรม พวกเขามองวา่อุตสาหกรรมทางวฒันธรรมนั้น
เป็นชุดความคิดท่ีบรรจุไวล่้วงหนา้ซ่ึงผลิตข้ึนมาและแพร่กระจายไปยงัมวลชนเพื่อหลอกลวงมวลชน 
และ 2) พวกเขามองวิตกกงัวลเก่ียวกบัผลกระทบของอุตสาหกรรมทางวฒันธรรมในเชิงท าให้
ประชาชนสงบเสง่ียมเจียมตวัไม่อยากลุกข้ึนมาต่อสู้เพื่อเปล่ียนแปลงสังคมใหดี้กวา่เดิม (Ritzer and 
Goodman.  2004 : 139) ประเด็นการวิจารณ์อุตสาหกรรมทางวฒันธรรมน้ีจะมีรายละเอียดเพิ่มข้ึนใน
หวัขอ้ 6.2.4 
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6.2 ประวตัิและแนวคิดของฮอร์ไคเมอร์และอดอร์โน  
6.2.1 ประวตัิของฮอร์ไคเมอร์ 
แมก็ซ์ ฮอร์ไคเมอร์ (Max Horkheimer : ค.ศ. 1895-1973) เกิดท่ีเมืองสตุ๊ตการ์ต ประเทศ

เยอรมนี พอ่ของเขาเป็นนกัธุรกิจและเป็นเจา้ของโรงงานส่ิงทอหลายแห่ง พอ่ของเขาอยากใหเ้ขาเขา้
ไปดูแลกิจการของครอบครัว แต่เขามีความคิดแบบหวัรุนแรงในทางการเมืองและมีความเห็นอกเห็น
ใจชนชั้นกรรมาชีพจึงไม่อยากท่ีจะเป็นนกัธุรกิจ  (Appelrouth and Edles.  2007 : 72) เขาจึงช่วยดูแล
ธุรกิจครอบครัวไดไ้ม่นานนกัในช่วงท่ีเขาเป็นวยัรุ่น และเม่ือสงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึงเกิดข้ึน เขาก็ถูก
เกณฑไ์ปเป็นทหาร เม่ือสงครามโลกยติุลง เขาไดเ้ขา้เรียนระดบัปริญญาตรีทางดา้นปรัชญาและ
จิตวทิยาท่ีมหาวทิยาลยัมิวนิค (“Max Horkheimer.” 2011 : Website) จากนั้นก็เขา้เรียนต่อระดบั
บณัฑิตศึกษาทางดา้นปรัชญาและจิตวทิยาเหมือนเดิมท่ีมหาวทิยาลยัแฟรงคเ์ฟิร์ต ในช่วงท่ีเขาเรียน
ท่ีแฟรงคเ์ฟิร์ตน้ีเขาไดไ้ปเรียนท่ีมหาวทิยาลยัไฟรบูร์กดว้ยเป็นเวลาหน่ึงปีโดยเรียนกบัเอด็มนัด ์         
ฮุสเซิร์ล และมาร์ติน ไฮเด็กเกอร์ ท่ีเป็นลูกศิษยข์องฮุสเซิร์ล (Appelrouth and Edles.  2007 : 72)       
ซ่ึงต่อมาเป็นนกัปรัชญาแนวปรากฏการณ์วทิยาท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัมากทั้งคู่ 

ฮอร์ไคเมอร์ท าวทิยานิพนธ์ปริญญาเอกเร่ืองขอ้วพิากษว์จิารณ์การตดัสินใจของคานตใ์นฐานะ
ท่ีเป็นส่ือกลางระหวา่งปรัชญาเชิงปฏิบติักบัปรัชญาเชิงทฤษฎี (“Max Horkheimer.” 2011 : Website) 
และเรียนจบปริญญาเอกใน ค.ศ. 1925  จากนั้นเขาไดไ้ปเป็นอาจารยส์อนแบบไม่ไดรั้บเงินเดือนท่ี
มหาวทิยาลยัแฟรงคเ์ฟิร์ต ก่อนท่ีจะสอนประจ าแบบไดรั้บเงินเดือนใน ค.ศ. 1928  (Appelrouth and 
Edles.  2007 : 72) 

ฮอร์ไคเมอร์เขา้รับต าแหน่งเป็นผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัสังคมของมหาวทิยาลยั แฟรงคเ์ฟิร์ต
ใน ค.ศ. 1930 (Edgar and Sedgwick.  2002 : 101) ซ่ึงมกัเรียกกนัโดยทัว่ไปวา่ส านกัแฟรงคเ์ฟิร์ต และ
ในปีเดียวกนัน้ีเขาก็ไดด้ ารงต าแหน่งศาสตราจารยท์างดา้นปรัชญาสังคมท่ีแฟรงคเ์ฟิร์ตนัน่เอง ขณะนั้น
รัฐบาลนาซีท่ีไดข้ึ้นครองอ านาจไดเ้พิกถอนต าแหน่งศาสตราจารยข์องเขา และไดปิ้ดส านกั ใน ค.ศ. 
1933  เขาก็ไดอ้พยพไปยงัสวติเซอร์แลนด์และในปีต่อมาก็อพยพไปยงัสหรัฐอเมริกา ไปตั้งส านกัอยูท่ี่
มหาวทิยาลยัโคลมัเบีย  เม่ือถึง ค.ศ. 1949 เขาไดก้ลบัไปยงัเยอรมนีอีกและไดเ้ปิดส านกัข้ึนอีกคร้ังในปี
ต่อมา ในช่วง ค.ศ. 1951-1953 เขาไดด้ ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวทิยาลยัแฟรงคเ์ฟิร์ต เขาสอนท่ีอยู่
ท่ีแฟรงคเ์ฟิร์ตจนเกษียณอายุในกลางคริสตท์ศวรรษ 1960 จากนั้นเขาไปสอนอยูท่ี่มหาวทิยาลยัชิคาโก
จนถึง ค.ศ. 1959 (“Max Horkheimer.” 2011 : Website) 

งานช้ินส าคญัของฮอร์ไคเมอร์มีหลายช้ิน ท่ีโดดเด่นมากคือ  Eclipse of Reason ซ่ึงตีพิมพใ์น 
ค.ศ. 1947 และ The Dialectic of Enlightenment ซ่ึงเขียนร่วมกบัอดอร์โน ตีพิมพใ์น ค.ศ. 1944  (Edgar 
and Sedgwick.  2002 : 101)  
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6.2.2 แนวคิดของฮอร์ไคเมอร์ : สาระส าคัญ 
ในหนงัสือเร่ือง Eclipes of Reason ฮอร์ไคเมอร์ไดเ้สนอวา่สังคมสมยัใหม่เป็นสังคมท่ีมี 

“ความเบด็เสร็จ” (Totality) ซ่ึงท าใหทุ้กคนในสังคมไดรั้บผลกระทบท่ีลดทอนความเป็นมนุษย ์ใน
สังคมสมยัใหม่น้ีความเป็นปัจเจกบุคคลไดล้ดนอ้ยลงไปมาก ผูค้นไม่เป็นตวัของตวัเอง แมแ้ต่คนงาน
และนกัธุรกิจก็หนีไม่พน้จากสภาพดงักล่าวน้ี การเส่ือมคลายความเป็นปัจเจกบุคคลน้ีเห็นไดอ้ยา่ง
ชดัเจนท่ีสุดในรูปแบบของจิตส านึกในยคุสมยัใหม่ซ่ึงเป็นจิตส านึกท่ีไม่เตม็ใจและไม่สามารถท่ีจะ
จินตนาการถึงความจริงท่ีเป็นทางเลือกอนัหลากหลายได ้ในสังคมสมยัใหม่น้ี ความคิดเก่ียวกบัความ
จริงไดถู้กลดทอนลงมาเป็นเร่ืองของเคร่ืองมือท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับใชค้วบคุมธรรมชาติ จริงๆ แลว้
มนุษยมี์ศกัยภาพมากอยา่งไมจ่  ากดัอยูใ่นตวัเอง แต่ในสังคมสมยัใหม่ มนุษยก์ลบัไมส่ามารถท่ีจะบรรลุ
ถึงศกัยภาพอนัไม่จ  ากดั เพราะมนุษยต์กอยูใ่นสถานะของความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมหรูหราฟุ่มเฟือย ใน
สังคมท่ีเป็นเช่นน้ี ความมีประโยชน์ก็จะถูกนิยามดว้ยเหตุผลทางดา้นเทคโนโลย ีส่ิงท่ีมีประโยชน์ก็คือ
ส่ิงท่ีสามารถผลิตออกมาใชส้นองความตอ้งการของเราได ้แมแ้ต่การคิดก็กลายเป็นส่ิงท่ีไร้ประโยชน์
และไม่จ  าเป็น คือเราไม่จ  าเป็นจะตอ้งคิด เราสามารถท่ีจะคน้พบความจริงไดจ้ากความสามารถในการ
ผลิตของเรา ไม่ใช่คน้พบความจริงไดด้ว้ยการคิดเชิงวพิากษว์จิารณ์ ขณะท่ีพวกขา้ราชการนกัวชิาการ
เช่ือกนัวา่การผลิตสินคา้ออกมามากๆ ดว้ยระบบสายพานการผลิตนั้นจะท าใหค้วามทุกขย์ากทาง
เศรษฐกิจส้ินหายมลายไป แต่ความจริงแลว้ ความทุกขย์ากล าบากของมนุษยก์็ยงัคงมีอยูต่่อไป ทั้งๆ ท่ี
ความล าบากทุกขย์ากเช่นนั้นเป็นส่ิงท่ีไม่จ  าเป็นจะตอ้งเกิดข้ึนเลย เพราะในยคุสมยัใหม่เรามีเคร่ืองมือ 
เคร่ืองจกัร หรือเทคโนโลยอียูม่ากมายท่ีจะใชข้จดัความทุกขย์ากเหล่านั้น หากปราศจากความสามารถ
ท่ีจะใชเ้หตุผลแบบอ่ืนท่ีไม่ใช่เหตุผลเชิงเทคโนโลยเีท่านั้น ชะตากรรมของมนุษยใ์นอนาคตแทนท่ีจะ
กา้วหนา้ก็คงจะเป็นการถอยหลงัเป็นแน่แท ้เพราะวา่ไม่ใช่เพียงเทคโนโลยแีละความสามารถในการ
ผลิตเท่านั้นท่ีจะท าใหค้วามเป็นปัจเจกบุคคลของมนุษยเ์ส่ือมถอยลงไป แต่มนุษยย์งัไดสู้ญเสีย
ความสามารถท่ีจะก าหนดหลกัการซ่ึงน าไปสู่ความกา้วหนา้อีกดว้ย แต่ฮอร์ไคเมอร์ก็บอกเราวา่
ความหวงัไม่ไดห้มดส้ินไป เรายงัพอมีหวงัอยูบ่า้งท่ีจะพฒันาสังคมใหบ้รรลุถึงความกา้วหนา้ 
(Appelrouth and Edles.  2007 : 94-95) 

ความหวงัท่ีเรายงัพอมีอยูต่ามความเห็นของฮอร์ไคเมอร์ก็คือเราจะตอ้งฟ้ืนฟูพฒันาความเป็น
ปัจเจกบุคคลท่ีแทจ้ริงข้ึนมาใหไ้ด ้“ปัจเจกบุคคลท่ีแทจ้ริงในยคุสมยัของเราคือผูท่ี้ยอมตายซ่ึงเดินขา้ม
ไฟแห่งความทุกขย์ากและความตกต ่าในการตา้นทานกบัการมุ่งเอาชนะและการกดข่ี ไม่ใช่บุคคล      
ท่ีฟุ้งเฟ้ออยูใ่นวฒันธรรมประชานิยม หรือเป็นเจา้ขนุมูลนายแบบสมยัเก่า” (Horkheimer.  2007 : 102) 

แนวคิดส าคญัเร่ืองหน่ึงในงานของฮอร์ไคเมอร์คือแนวคิดเร่ืองเหตุผล (Reason) เขาไดจ้  าแนก
เหตุผลออกเป็น 3 แบบ คือเหตุผลแบบวตัถุวสิัย เหตุผลแบบอตัวสิัย และเหตุผลท่ีเป็นเคร่ืองมือ และ
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เขายงัไดก้ล่าววา่เราไดเ้คล่ือนยา้ยจากเหตุผลแบบแรกผา่นเหตุผลแบบท่ีสองและจะเขา้สู่เหตุผลแบบท่ี
สาม (“Max Horkheimer.” 2011 : Website) 

เหตุผลแบบวตัถุวสิัย (Objective Reason) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความจริงสากลซ่ึงบอกเราวา่การ
กระท าของเรานั้นถูกหรือผิด เป็นเหตุผลท่ีเป็นรูปธรรม เป็นเหตุผลท่ีตอ้งการใหเ้รามีพฤติกรรม
บางอยา่ง เหตุผลแบบน้ีจะเนน้ท่ีเป้าหมาย ไม่ใช่วธีิการ (“Max Horkheimer.” 2011 : Website) คือ
เป้าหมายของการกระท าจะตอ้งถูกตอ้ง ชอบธรรม และยติุธรรม (Appelrouth and Edles.  2007 : 81) 

เหตุผลแบบอตัวสิัย (Subjective Reason) เป็นเหตุผลท่ีเป็นนามธรรม เป็นเหตุผลท่ีเนน้เร่ือง
ของวธีิการมากกวา่เป้าหมาย การท่ีจะดูวา่การกระท าใดมีเหตุผลหรือไม่จึงเป็นการดูท่ีบริบทวา่การ
กระท านั้นเหมาะสมกบัเป้าหมายนั้นๆ หรือไม่ (“Max Horkheimer.” 2011 : Website) คือเป้าหมาย
ของการกระท าจะสมเหตุสมผลหรือไม่นั้นไม่ใช่ส่ิงส าคญั ขอใหเ้ราไดใ้ชว้ธีิการซ่ึงมีประสิทธิผลมาก
ท่ีสุดท่ีจะบรรลุถึงเป้าหมายนั้นก็พอ (Appelrouth and Edles.  2007 : 81) 

เหตุผลท่ีเป็นเคร่ืองมือ (Instrumental Reason) เป็นเหตุผลท่ีถือเอาเกณฑเ์ร่ืองคุณค่าในการ
ปฏิบติัเป็นเกณฑส์ าคญั ตามนยัของเหตุผลแบบน้ี แนวคิดเก่ียวกบัความจริงจึงเป็นเร่ืองท่ีข้ึนอยูก่บั
สถานการณ์หรือเป็นเพียงความรู้สึกชอบพอส่วนบุคคล ดงันั้นเหตุผลแบบท่ีสามน้ีจึงสัมพนัธ์ใกลชิ้ด
กบัเหตุผลแบบอตัวสิัย ถา้เรามีเหตุผลแบบอตัวสิัยหรือเหตุผลท่ีเป็นเคร่ืองมือ อุดมคติของสังคม
อยา่งเช่นอุดมคติเร่ืองประชาธิปไตย ก็จะข้ึนอยูก่บัผลประโยชน์ต่างๆ ของประชาชน แทนท่ีจะข้ึนอยู่
กบัความจริงท่ีเป็นวตัถุวสิัย (“Max Horkheimer.” 2011 : Website) 
 การจ าแนกความแตกต่างระหวา่งเหตุผลแบบวตัถุวสิัยกบัเหตุผลแบบอตัวสิัยของฮอร์ไคเมอร์
นั้น คลา้ยๆ กบัท่ีเวเบอร์จ าแนกความแตกต่างระหวา่งความมีเหตุผลเชิงเน้ือหาสาระกบัความมีเหตุผล
เชิงรูปแบบ ขณะท่ีเวเบอร์ช้ีใหเ้ห็นวา่การเคล่ือนยา้ยจากความมีเหตุผลเชิงเน้ือหาสาระมาสู่ความมี
เหตุผลเชิงรูปแบบนั้นไดก่้อใหเ้กิดระบบราชการข้ึนมาซ่ึงเป็น “กรงเหล็ก” ท่ีกกัขงัควบคุมเสรีภาพ
ของเรา ฮอร์ไคเมอร์ก็ไดช้ี้ให้เห็นเช่นเดียวกนัวา่การเคล่ือนยา้ยจากเหตุผลแบบวตัถุวสิัยมาสู่เหตุผล
แบบอตัวสิัยไดท้  าลายฐานทางจริยธรรมของคนเราลง ดงัจะเห็นไดจ้ากการฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุชาวยวิท่ี
เกิดข้ึนในยคุของเขา (Appelrouth and Edles : 80-81) 

6.2.3 ประวตัิของอดอร์โน 
  ธีโอดอร์ อดอร์โน (Theodor Adorno : ค.ศ. 1903-1969) เกิดท่ีเมืองแฟรงคเ์ฟิร์ต เยอรมนี แม่
ของเขาเป็นนกัร้องท่ีประสบความส าเร็จมาก่อนท่ีจะแต่งงาน ขณะท่ีพอ่ของเขาก็เป็นเจา้ของธุรกิจขาย
ส่งไวน์ เขาเดินตามรอยแม่ จึงเร่ิมเรียนอยา่งเป็นทางการในดา้นการเรียบเรียงดนตรีเม่ืออาย ุ16 ปี อีก
หน่ึงปีต่อมาเขาก็ไดเ้ขา้เรียนท่ีมหาวทิยาลยัแฟรงคเ์ฟิร์ต โดยเรียนทางดา้นปรัชญา จิตวิทยา และสังคม
วทิยา เขาเรียนจบปริญญาเอกทางดา้นปรัชญาใน ค.ศ. 1924 (Appelrouth and Edles.  2007 : 73) 
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อีกหน่ึงปีต่อมา เขาไปเรียนท่ีเวยีนนา ไดเ้ขา้ร่วมกบักลุ่มนกัวชิาการกลุ่มเวยีนนาเซอร์เคิล และใน ค.ศ. 
1926 เขาก็กลบัไปท่ีแฟรงคเ์ฟิร์ตและท าวทิยานิพนธ์เพื่อเสนอขอต าแหน่งศาสตราจารย ์เร่ืองแรกไม่
ผา่น เขาจึงเปล่ียนเร่ืองใหม่จนผา่นใน ค.ศ. 1931 (Lechte.  2008 : 216) งานส าคญัของเขาในช่วงแรก
ไม่ใช่งานทางปรัชญา หากแต่เป็นงานทางดา้นการวจิารณ์ดนตรีและจริยศาสตร์ ในช่วง ค.ศ. 1921-
1932 เขาไดตี้พิมพบ์ทความเกือบ 100 เร่ือง แต่งานทางดา้นปรัชญาช้ินแรกท่ีไดตี้พิมพอ์อกมานั้น
ปรากฏวา่ตีพิมพอ์อกมาใน ค.ศ. 1933 ซ่ึงก็ไม่ใช่เร่ืองแปลก เพราะอาชีพท่ีเขาใฝ่ฝันอาชีพแรกก็คือ
อาชีพนกัแต่งเพลงและนกัเปียโน (Appelrouth and Edles.  2007 : 73) 

 อยา่งไรก็ตาม แมว้า่เขาจะสนใจทางดา้นดนตรีมากกวา่ดา้นอ่ืนๆ แต่เขาก็ไดเ้ร่ิมอ่านปรัชญา
เยอรมนัคลาสสิกตั้งแต่อาย ุ15 ปี (Carrabine.  2007 B : 9) เขาจะใชเ้วลาในตอนบ่ายของวนัเสาร์ไปกบั
การอ่านงานของอิมมานูเอล คานต ์(Immanuel Kant) (Furlong.  2004 : 19)  เขาไดพ้บกบัฮอร์ไคเมอร์
และเบน็จามิน นกัปรัชญาหนุ่มรุ่นพี่ในช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษ 1920 ซ่ึงต่อมาก็ไดท้  างานร่วมกนัอยู่
นานหลายปี งานหลกัของเขาคือการเป็นนกัวชิาการ แต่เขาก็ไม่ไดทิ้้งงานแต่งดนตรี (Carrabine.  2007 
B : 9) 

อดอร์โนเป็นผูบ้ญัญติัศพัทว์า่ “Critical Theory” ท่ีเราแปลวา่ทฤษฎีวพิากษข้ึ์นมาใชเ้พื่อบ่ง
บอกถึงแนวทางการศึกษาแบบใหม่ท่ีเกิดข้ึนในส านกัแฟรงคเ์ฟิร์ต เม่ือรัฐบาลนาซีครองอ านาจและ
ส านกัแฟรงเฟิร์ตตอ้งปิดตวัลง เขาซ่ึงเป็นคนยวิก็ตอ้งอพยพหนี เขาหนีไปอยูท่ี่องักฤษ ถูกลดสถานะ
ลงมาเป็นนกัศึกษาตอ้งเขา้เรียนต่ออีก 4 ปี ท่ีวทิยาลยัเมอร์ตนั มหาวทิยาลยัออกซฟอร์ด โดยไดเ้รียน
ปรัชญาของฮุสเซิร์ลและอ่านบทความเก่ียวกบัดนตรีอีกมากมายดว้ย จากนั้นใน ค.ศ. 1938 เขาไดไ้ป
อยูใ่นนิวยอร์ก ไดร่้วมงานกบัฮอร์ไคเมอร์ในแคลิฟอร์เนียตอนใต ้ทั้งคู่ไดผ้ลิตงานเขียนส าคญัร่วมกนั
คือหนงัสือเร่ือง Dialectic of Enlightenment ซ่ึงตีพิมพอ์อกมาใน ค.ศ. 1947 หนงัสือเล่มน้ีไดรั้บ
อิทธิพลทางความคิดจากมากซ์ เวเบอร์ และนิตเช่ เป็นหนงัสือท่ีโดดเด่นในช่วงคริสตท์ศวรรษ 1960 
และกลายเป็นหนงัสือส าคญัท่ีบ่งบอกถึงความเป็นส านกัแฟรงคเ์ฟิร์ต (Carrabine.  2007 B : 10-11) 

อดอร์โนกลบัไปท่ีแฟรงคเ์ฟิร์ตใน ค.ศ. 1949 เขากลายเป็นปัญญาชนชั้นน าในเยอรมนี ไดช่้วย
ก่อตั้งส านกัแฟรงคเ์ฟิร์ตข้ึนมาใหม่ และในท่ีสุดก็ไดเ้ป็นผูอ้  านวยการของส านกัใน ค.ศ. 1958 งานของ
เขาถูกวจิารณ์จากนกัปรัชญาชั้นน าดว้ยกนัทั้งเบ็นจามินและคาร์ล ป็อปเปอร์ (Karl Popper) รวมทั้ง
จากลูกศิษยข์องเขาคือฮาเบอร์มาส การวจิารณ์ของฮาเบอร์มาสเป็นการกรุยทางในการอ่านงานของ
อดอร์โนในแนวหลงัโครงสร้างนิยม นกัสตรีนิยมก็ไดน้ าเอาแนวคิดเร่ืองปฏิพฒันาการเชิงลบ 
(Negative Dialectics) ของเขามาศึกษาเร่ืองความเป็นอตัวิสัย (Carrabine.  2007 B : 13) 

งานส าคญัของอดอร์โน นอกจากงานท่ีเขียนร่วมกบัฮอร์ไคเมอร์ท่ีกล่าวไปแลว้ ก็มีอีกหลาย
เร่ือง เช่น The Authoritarian Personality  ซ่ึงเขียนร่วมผูอ่ื้น ตีพิมพใ์น ค.ศ. 1950 Minima Moralia : 
Reflections from Damaged Life (1951) Prisms : Cultural Criticism and Society (1955) Aesthetic 
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Theory (1970) และ The Culture Industry : Selected Essays on Mass Culture (1991) (Carrabine.  
2007 B : 14; Lechte.  2008 : 224) 

6.2.4 แนวคิดของอดอร์โน : สาระส าคัญ 
 แนวคิดของอดอร์โนท่ีจะเนน้ในท่ีน้ีเป็นแนวคิดเร่ืองอุตสาหกรรมทางวฒันธรรม (Culture 
Industry) แนวคิดเร่ืองน้ีปรากฏข้ึนคร้ังแรกในงานท่ีอดอร์โนเขียนร่วมกบัฮอร์ไคเมอร์เร่ือง Dialectic 
of Enlightenment ท่ีตีพิมพใ์นกรุงอมัสเตอร์ดมัตั้งแต่ ค.ศ. 1947 ต่อมาใน ค.ศ. 1975 อดอร์โนคนเดียว
ไดตี้พิมพบ์ทความเร่ือง “The Culture Industry Reconsidered” ออกมา (Adorno.  2007 : 103) 
 ในสมยัท่ีฮอร์ไคเมอร์และอดอร์โนเขียนถึงเร่ืองอุตสาหกรรมทางวฒันธรรมนั้น  เขาทั้งสอง
ไดต้ระหนกัถึงการท่ีอุตสาหกรรมวฒันธรรมก าลงัครอบง าสังคมมากข้ึนเร่ือยๆ รวมทั้งครอบง า  
ปัจเจกบุคคลดว้ย พวกเขารับรู้ถึงการเกิดข้ึนของส่ิงท่ีเรียกวา่วฒันธรรมมวลชน (Mass Culture) ใน
สมยันั้น ตวัการท่ีก่อใหเ้กิดการแพร่หลายของวฒันธรรมไปสู่มวลชนไดม้ากก็คือหนงัสือพิมพ ์
นิตยสาร ภาพยนตร์ และวทิยุ (Ritzer and Goodman.  2007 : 104) ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีส่ือเหล่าน้ีก็ยงัคงมี
ความส าคญัอยู ่แต่ส่ือท่ีส าคญัมากกวา่ในยคุปัจจุบนัคือโทรทศัน์ โทรศพัท ์และอินเตอร์เน็ต ส่ือต่างๆ 
เหล่าน้ีน่ีเองท่ีเป็นอุตสาหกรรมทางวฒันธรรม ซ่ึงพอจะสรุปลกัษณะส าคญัของอุตสาหกรรมทาง    
วฒันธรรมไดด้งัน้ี (Adorno.  2007 : 104-105; Appelrouth and Goodman.  2007 : 102; Ritzer and 
Gooman.  2007 : 104-107) 

1) อุตสาหกรรมทางวฒันธรรมไม่ใช่งานศิลปะ ก่อนยคุของนกัทฤษฎีวพิากษข์องส านกั 
แฟรงคเ์ฟิร์ต งานทางดา้นส่ือต่างๆ เหล่าน้ีเคยถูกมองวา่เป็นงานศิลปะ แต่นกัทฤษฎีวพิากษม์องวา่
ไม่ใช่ศิลปะ หากแต่เป็นการน าเอาวฒันธรรมมาผลิตเป็นอุตสาหกรรม กล่าวอีกนยัหน่ึงคือส่ือต่างๆ 
ขา้งตน้เป็นเพียงอุตสาหกรรมทางวฒันธรรมเท่านั้น ในบทความท่ีเขาเขียนคนเดียวในภายหลงันั้น 
อดอร์โนเอาแนวคิดของเบน็จามินท่ีมองวา่เทคนิคการผลิตของอุตสาหกรรมทางวฒันธรรมเป็นเร่ือง
ของการผลิตซ ้ าในเชิงกลไกหรือผลิตซ ้ าดว้ยเคร่ืองจกัรหรือเทคโนโลยต่ีางๆ ดงันั้นจึงมิไดมี้          
ลกัษณะเป็นงานศิลปะท่ีตอ้งอาศยัความคิดสร้างสรรคม์ากนกั  

2) อุตสาหกรรมทางวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีท าใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั จากการท่ีตอ้งผลิตสินคา้
ทางวฒันธรรมเพื่อสนองความตอ้งการของมวลชนซ่ึงมีเป็นจ านวนมาก ผลผลิตของอุตสาหกรรมทาง
วฒันธรรมจึงมีความเป็นมาตรฐานเดียวกนั เช่นรายการวทิยมีุเน้ือหาไปในแนวทางเดียวกนั ข่าวหรือ
บทความในหนงัสือพิมพก์็เช่นเดียวกนั มกัจะเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไวแ้ลว้ ในอุตสาหกรรม
ทางวฒันธรรมก็จะมีการแบ่งงานกนัท าตามความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น จากการท าใหเ้ป็นมาตรฐาน
เดียวกนัน้ี ความหลากหลายของความรู้สึกนึกคิดของมนุษยก์็ถูกท าลายไปดว้ย 

3) อุตสาหกรรมทางวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีท าข้ึนมาเพื่อวตัถุประสงคใ์นเชิงพาณิชย ์ ส่ิงท่ีผลิต
ข้ึนมานั้นจึงเป็นไปเพื่อการคา้ขาย ส่ิงต่างๆ ถูกน ามาท าใหเ้ป็นสินคา้เพื่อขายในตลาดซ่ึงมีขนาดใหญ่ 
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จึงเป็นเร่ืองของการแสวงหาและสะสมก าไรของระบบทุนนิยม ไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีจะมีข้ึนเพื่อสร้าง
เสรีภาพใหก้บัปัจเจกบุคคล หรือปลดปล่อยผูค้นออกจากพนัธนาการของระบบทุนนิยม นอกจากน้ี 
การมุ่งในเชิงพาณิชยย์ิง่กวา่สิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลยงัท าใหอุ้ตสาหกรรมวฒันธรรมเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีช่วยรักษาโครงสร้างอ านาจเดิมท่ีกดข่ีเอาไวไ้ดด้ว้ย 
 4) อุตสาหกรรมทางวฒันธรรม เป็นส่ิงท่ีมอมเมาประชาชน หลอกลวงประชาชน ท าให้
ประชาชนแทนท่ีจะเป็นชนชั้นกรรมาชีพท่ีมีจิตส านึกทางชนชั้น กลบัเป็นไดเ้พียงผูบ้ริโภคท่ีถูกหลอก
โดยระบบทุนนิยม ในยคุของอดอร์โนและฮอร์ไคเมอร์นั้น อุตสาหกรรมทางวฒันธรรมก าลงัเฟ่ืองฟู 
ประชาชนในฐานะผูบ้ริโภคและในฐานะอ่ืนเช่นแรงงานมีบทบาทส าคญัในระบบทุนนิยม การท่ี
ประชาชนบริโภคสินคา้ก็ท  าหนา้ท่ีเป็นตวัขบัเคล่ือนส าคญัของการผลิตแบบทุนนิยม ในตน้
คริสตศ์ตวรรษท่ีแลว้เฮนรี ฟอร์ด (Henry Ford) เจา้ของโรงงานผลิตรถยนตย์ีห่้อฟอร์ด ตระหนกัถึง
เร่ืองน้ีดีจึงไดใ้หค้่าจา้งแก่คนงานใหเ้พียงพอส าหรับซ้ือสินคา้ของเขาและสินคา้อ่ืนๆ ในระบบทุนนิยม 
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามมาก็คืออุตสาหกรรมการโฆษณาท่ีขยายตวัใหญ่ข้ึนและสลบัซบัซอ้นมากข้ึน ขณะนั้น
วทิยถืุอวา่เป็นส่ือใหม่ท่ีใชเ้พื่อการโฆษณาไดดี้มาก ขณะท่ีหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารก็เป็นส่ือเดิมท่ีใช้
โฆษณากนัอยู ่เม่ือไดรั้บแรงกระตุน้จากการโฆษณา ประชาชนก็ไปจบัจ่ายใชส้อยสินคา้มากข้ึน ใช้
เวลาไปกบัการซ้ือของมากข้ึน ท าใหไ้ม่ค่อยมีเวลาท่ีจะคิดอะไรเก่ียวกบัการเมืองหรือลงมือท าอะไรท่ี
เป็นการปฏิวติัสังคม หรือเปล่ียนแปลงสังคมใหดี้ข้ึน ใหห้ลุดพน้จากการครอบง าของระบบทุนนิยม  
 อดอร์โนกล่าวสรุปผลกระทบของอุตสาหกรรมทางวฒันธรรมเอาไวว้า่ “ผลกระทบแบบ
เบด็เสร็จของอุตสาหกรรมวฒันธรรมเป็นเร่ืองของการปฏิเสธความรู้แจง้...กล่าวคือการครอบง า
ธรรมชาติดว้ยวธีิการท่ีกา้วหนา้กลายเป็นเร่ืองของการหลอกลวงมวลชนและกลายเป็นวธีิการในการ
กกัขงัจองจ าจิตส านึกเอาไว ้อุตสาหกรรมทางวฒันธรรมเป็นอุปสรรคขดัขวางการพฒันาปัจเจกบุคคล
ท่ีอิสระและเสรีซ่ึงสามารถตดัสินและตกลงใจอยา่งมีส านึกส าหรับตนเองได”้ (Adorno.  2007 : 107) 
เขากล่าวอีกวา่ ถา้ประชาชนถูกมองจากเบ้ืองบนในเชิงดูถูกเหยยีดหยามวา่เป็นแค่มวลชน 
อุตสาหกรรมทางวฒันธรรมก็ตอ้งมีส่วนรับผดิชอบดว้ยท่ีท าใหป้ระชาชนเป็นมวลชนแลว้ก็ดูถูก
เหยยีดหยามพวกเขา นอกจากน้ี อุตสาหกรรมทางวฒันธรรมก็ยงัเป็นอุปสรรคขดัขวางต่อการ
ปลดปล่อยมนุษยซ่ึ์งก าลงัจะสุกงอมข้ึนมาในฐานะท่ีเป็นพลงัการผลิตเชิงสร้างสรรค ์(Adorno.  2007 : 
107) 
 
6.3  ประวตัิและแนวคิดของมาร์คูสและเบ็นจามิน  

6.3.1 ประวตัิของมาร์คูส 
เฮอร์เบิร์ต มาร์คูส (Herbert Marcuse : ค.ศ. 1898-1979) เกิดท่ีกรุงเบอร์ลินในครอบครัวท่ีมัง่

คัง่ แม่ของเขาเป็นลูกสาวเจา้ของโรงงาน ขณะท่ีพ่อของเขาก็เป็นเจา้ของโรงงานส่ิงทอและเป็น
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ผูป้ระกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 1 เขาถูกเกณฑท์หารทั้งๆ ท่ีเขามี
ปัญหาทางดา้นสายตา ในช่วงสงคราม เขาไดเ้ห็นการประทว้ง การจลาจล และความป่ันป่วนวุน่วาย
ทางสังคมทัว่ๆ ไปมากมาย  เขาจึงมีความสนใจทางการเมืองมากข้ึนและไดเ้ขา้ร่วมงานกบัพรรคสังคม
ประชาธิปไตย (Social Democratic Party : SPD) ซ่ึงเป็นพรรคท่ีเป็นตวัแทนผลประโยชน์ของชนชั้น
กรรมาชีพ แต่เขาก็ไม่พอใจกบัการกระท าและนโยบายของพรรค เขาจึงไดไ้ปเขา้เรียนประวติัศาสตร์
เยอรมนัร่วมสมยั ท่ีมหาวทิยาลยัฮมัโบลดใ์นกรุงเบอร์ลินจากนั้นก็เรียนต่อทางดา้นปรัชญาและ
เศรษฐศาสตร์ท่ีมหาวทิยาลยัไฟรบูร์ก เขาพบฮอร์ไคเมอร์ท่ีน่ีและไดเ้ขา้ร่วมฟังค าบรรยาของเอ็ดมนัด ์
ฮุสเซิร์ลดว้ยกนั (Appelrouth and Edles.  2007 : 74) เม่ือไดเ้รียนปริญญาเอก ทีแรกเขาเรียนทางดา้น
วรรณกรรมก่อนท่ีจะเปล่ียนไปเรียนปรัชญาในเวลาต่อมา (Adams and Dyson.  2007 : 172)   

หลงัจากท่ีจบปริญญาเอกใน ค.ศ. 1922 มาร์คูสก็ไดเ้ดินทางไปเบอร์ลินอีกคร้ัง เขาท างานใน
ธุรกิจหนงัสืออยูท่ี่เบอร์ลินเป็นเวลา 6 ปี พอ่ของเขาให้เขาถือหุน้ร่วมในบริษทัส านกัพิมพด์ว้ย เขาไดมี้
โอกาสอ่านงานของมาร์ติน ไฮเด็กเกอร์ เร่ือง Being and Time ซ่ึงตีพิมพอ์อกมาใน ค.ศ. 1927 เขา
พบวา่งานของไฮเด็กเกอร์นั้นเป็นงานส าคญัท่ีต่อยอดทฤษฎีมาร์กซิสต ์เขาจึงสนใจเรียนต่ออีกจึง
กลบัไปท่ีไฟรบูร์กอีกคร้ังพร้อมทั้งภรรยาและลูกชายท่ียงัเล็ก และในคร้ังน้ีเขาไดเ้ป็นลูกศิษยแ์ละผู ้
ช่วยงานของฮุสเซิร์ลและไฮเด็กเกอร์ (Appelrouth and Edles.  2007 : 74) 

มาร์คูสเขา้ร่วมงานกบัส านกัแฟรงคเ์ฟิร์ตใน ค.ศ. 1933 ซ่ึงเป็นปีท่ีนาซีข้ึนครองอ านาจใน
เยอรมนี เขาจึงตอ้งอพยพหนีภยันาซีใน ค.ศ. 1934 ไปอยูท่ี่นิวยอร์ค อยูท่ี่นัน่เจ็ดปี ใน ค.ศ.1941 ก็ยา้ย
ไปอยูท่ี่ลอสแอนเจลิส ซ่ึงมีฮอร์ไคเมอร์ไปอยูก่่อนแลว้หน่ึงเดือน และอดอร์โนก็ตามไปอยูท่ี่นัน่ในปี
เดียวกนั หลงัจากนั้นก็อพยพไปอยูห่ลายแห่ง ก่อนท่ีจะไปประจ าอยูท่ี่มหาวทิยาลยัแคลิฟอร์เนีย  
ซานดิเอโก ใน ค.ศ. 1965 จนเกษียณใน ค.ศ. 1976 (Appelrouth and Edles.  2007 : 75) 

ในคริสตท์ศวรรษ 1960 งานเขียนของมาร์คูสมีผูอ่้านอยา่งกวา้งขวางในหลายประเทศทัว่โลก
ซ่ึงไม่ใช่มีแต่นกัวชิาการเท่านั้นท่ีติดตามอ่านงานของเขา หากยงัมีนกัเคล่ือนไหวต่อตา้นสงคราม นกั
สตรีนิยม  ขบวนการพลงัของคนด า และกลุ่มซา้ยใหม่คอยติดตามอ่านงานของเขาดว้ย (Appelrouth 
and Edles.  2007 : 75) เขามีช่ือเสียงกอ้งโลกทั้งในฐานะท่ีเป็นบิดาของซา้ยใหม่ (Kellner.  2007 : 86) 

งานของมาร์คูสมีมากมาย ท่ีโดดเด่นมากเช่น Reason and Revolution ตีพิมพใ์น ค.ศ. 1941 
Eros and Civilization (1955) และ One Dimensional Man: The Ideology of Industrial Society (1964) 
(Adams and Dyson.  2007 : 175; Kellner.  2007 : 90) 

6.3.2 แนวคิดของมาร์คูส : สาระส าคัญ 
 แนวคิดของมาร์คูสท่ีจะน าเสนอในท่ีน้ีเป็นแนวคิดท่ีอยูใ่นหนงัสือเร่ือง One-Dimensional 
Man ซ่ึงกล่าวถึงมนุษยมิ์ติเดียวและสังคมมิติเดียว มาร์คูสมองสังคมสมยัใหม่ท่ีมีความกา้วหนา้ในยคุ
สมยัของเขา ไม่วา่จะเป็นสังคมทุนนิยม คอมมิวนิสต ์หรือสังคมนิยม วา่เป็นสังคมแบบเบด็เสร็จ ค าวา่
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เบด็เสร็จในท่ีน้ีไม่ไดห้มายถึงรูปแบบการปกครองแบบใดแบบหน่ึง ไม่ไดห้มายถึงการประสานสังคม
เขา้กบัการเมืองท่ีน่ากลวัเท่านั้น หากหมายถึงการประสานสังคมเขา้กบัเศรษฐกิจและการเมืองท่ีดู
เหมือนไม่น่ากลวัดว้ย อ านาจทางเศรษฐกิจและการเมืองท่ีดูเหมือนไม่น่ากลวัน้ีท างานไดด้ว้ยการ
ครอบง าความตอ้งการของเรา สังคมแบบเบด็เสร็จจึงเป็นสังคมท่ีมีลกัษณะเป็นระบบของการครอบง า
ท่ีประสานงานหรือร่วมมือกนัซ่ึงท าใหก้ารประทว้งทุกอยา่งกลายเป็นเร่ืองท่ีลา้สมยั แต่แทนท่ีการ
ครอบง าน้ีจะเกิดจากความกลวัท่ีมาจากการบีบบงัคบัหรือการใชก้ าลงัภายนอก กลบักลายเป็นวา่การ
ครอบง าน้ีเกิดจากการควบคุมจิตส านึกของคนเรา (Appelrouth and Edles.  2007 : 108) 
 มาร์คูสก็เช่นเดียวกบัมากซ์และนกัคิดแนวมาร์กซิสตค์นอ่ืนๆ อีกหลายคน ท่ีมองเห็น
ความสัมพนัธ์เชิงปฏิพฒันาการระหวา่งประชาชนกบัโครงสร้างท่ีใหญ่กวา่อยา่งเช่นเทคโนโลยท่ีี
มนุษยส์ร้างข้ึน กล่าวคือขณะท่ีคนเราสร้าง ใชป้ระโยชน์ และดดัแปลงแกไ้ขเทคโนโลย ีคนเราก็ควร
จะไดต้อบสนองความตอ้งการของเราและแสดงออกซ่ึงความสามารถของเราเองได ้เม่ือเป็นเช่นน้ี ทั้ง
คนเราและเทคโนโลยกี็จะเจริญเติบโตไปดว้ยกนั แต่ในระบบทุนนิยม ความสัมพนัธ์ดงักล่าวเป็นแบบ
ทางเดียว คือคนเราสร้างเทคโนโลยี แต่นายทุนต่างหากท่ีเป็นเจา้ของและควบคุมเทคโนโลย ีนายทุน
ใชเ้ทคโนโลยเีพื่อประโยชน์ของตวัเอง โดยใชค้วบคุมและเอารัดเอาเปรียบกดข่ีขดูรีดคนงาน ดงันั้น 
แทนท่ีคนเราจะไดแ้สดงตนผา่นการใชเ้ทคโนโลย ีคนเราก็จะถูกท าใหอ่้อนแอลงเพราะถูกเทคโนโลยี
ควบคุม ความเป็นปัจเจกบุคคลของเราก็จะถูกกดข่มเอาไวโ้ดยท่ีคนเราก็จะยอมตามความตอ้งการของ
เทคโนโลย ีเสรีภาพและความคิดสร้างสรรคข์องปัจเจกบุคคลก็จะค่อยๆ เส่ือมไปจนไม่เหลืออะไรเลย 
เม่ือเป็นเช่นนั้น คนเราก็จะสูญเสียความสามารถท่ีจะคิดในเชิงวพิากษแ์ละในเชิงปฏิเสธเก่ียวกบั
เทคโนโลยแีละสังคมท่ีควบคุมและกดข่ีเรา ลกัษณะของคนเราท่ีเป็นดงัเช่นท่ีอธิบายมาน้ีเรียกวา่ 
“มนุษยมิ์ติเดียว” (One-Dimensional Man) เม่ือปราศจากความสามารถเช่นนั้น คนเราก็จะไม่สามารถท่ี
จะปฏิวติัหรือโค่นลม้ระบบทุนนิยมได ้มาร์คูสเห็นวา่การท่ีจะแกปั้ญหาน้ีเราจะตอ้งสร้างสังคมท่ีผูค้น
โดยเฉพาะคนงานหรือชนชั้นกรรมาชีพไดค้วบคุมเทคโนโลยแีทนท่ีจะใหเ้ทคโนโลยคีวบคุมคนงาน
อยา่งท่ีเป็นอยู ่(Ritzer and Goodman.  2007 : 108) 
 สังคมท่ีก ากบัควบคุมโดยเทคโนโลยแีละระบบทุนนิยมดงักล่าวเป็นสังคมมิติเดียว  (One-
Dimensional Society) สังคมเช่นน้ีมุ่งเนน้การตอบสนองความตอ้งการในการบริโภคของเราอยา่ง
ทนัใจเราซ่ึงท าใหก้ารต่อตา้นคดัคา้นใดๆ ไม่วา่จะเป็นทางดา้นการเมือง วฒันธรรม หรือสัญชาตญาณ
ถูกดูดซบัเอาไวแ้ละลดพลงัลง ความคิดและการกระท าท่ีเป็นทางเลือกต่างๆ ถูกจ ากดัเพราะเราถูกลา้ง
สมองใหแ้สวงหาความสุข ซ่ึงท าใหเ้ราไม่รู้ตวัวา่เราอยูใ่นสังคมอุตสาหกรรมกา้วหนา้ท่ีไร้เสรีภาพ  
เราสูญเสียจิตส านึกซ่ึงท าใหเ้รายอมรับสถานภาพเดิมและตอ้งยอมคลอ้ยตามสังคม สังคมมิติเดียวจึง
ก่อใหเ้กิดมนุษยมิ์ติเดียว หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือมนุษยมิ์ติเดียวนั้นเป็นผลมาจากการท่ีสังคมมีเพียง
มิติเดียว สังคมทุนนิยมท่ีเรามองวา่น่าจะเป็นสังคมท่ีมีเสรีภาพ จริงๆ แลว้ จึงเป็นสังคมท่ีไร้เสรีภาพ
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ดงัท่ีมาร์คูสกล่าวไวว้า่ “ภายใตก้ารปกครองของส่วนรวมท่ีกดข่ี เสรีภาพก็สามารถถูกท าใหเ้ป็น
เคร่ืองมือท่ีทรงพลงัในการครอบง าได ้ขอบเขตของทางเลือกท่ีเปิดไวแ้ก่ปัจเจกบุคคลไม่ใช่ปัจจยั
ตดัสินในการก าหนดระดบัเสรีภาพของมนุษย”์ (Appelrouth and Edles.  2007 : 108; citing Marcuse.  
1964 : 7, 8) แต่ส่ิงท่ีปัจเจกบุคคลสามารถเลือกไดแ้ละส่ิงท่ีถูกเลือกแลว้โดยปัจเจกบุคคลต่างหากท่ีเป็น
ปัจจยัตดัสินวา่มนุษยมี์เสรีภาพมากนอ้ยเพียงใด ทางเลือกท่ีเสรีในท่ามกลางสินคา้และบริการท่ี
หลากหลายไม่ไดเ้ป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงการมีเสรีภาพ ถา้หากวา่สินคา้และบริการเหล่านั้นไดท้  าใหส้ังคม
สามารถควบคุมชีวติท่ีมีแต่ความล าบากและความกลวัของเราเอาไวไ้ด ้(Appelrouth and Edles.  2007 : 
108; citing Marcuse.  1964 : 7, 8) 
 มาร์คูสกล่าววา่ อุตสาหกรรมทางวฒันธรรมท่ีมีความกา้วหนา้ท่ีสุดจะแสดงตวัออกมาใหเ้ห็น
ใน 2 ลกัษณะ คือ 1) กระแสท่ีมุ่งไปสู่ความส าเร็จท่ีสมบูรณ์แบบของเหตุผลทางเทคโนโลย ีและ 2) 
ความพยายามอยา่งจริงจงัท่ีจะเก็บรักษากระแสน้ีไวภ้ายในสถาบนัท่ีด ารงอยูอ่ยา่งมัน่คงแลว้  เม่ือเป็น
เช่นน้ีจึงเกิดความขดัแยง้ภายในข้ึนมา คือเกิดส่ิงท่ีไม่มีเหตุผลอยูใ่นความมีเหตุผล สังคมอุตสาหกรรม
ซ่ึงสร้างวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยข้ึีนมานั้นโดยตวัของมนัเองแลว้ก็ถูกจดัระบบเอาไวเ้พื่อท่ีจะ
ครอบง ามนุษยแ์ละธรรมชาติใหมี้ประสิทธิผลมากข้ึนเร่ือยๆ เพื่อท่ีจะใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรใหมี้
ประสิทธิผลมากข้ึนเร่ือยๆ (Adorno.  2007 : 115) 
 ประเด็นเร่ืองความไม่มีเหตุผลของความมีเหตุผล (Irrationality of Rationality) ถือวา่เป็นอีก
แนวคิดหน่ึงท่ีส าคญัของมาร์คูส ประด็นน้ีขยายความไดว้า่ ระบบท่ีมีเหตุผลก่อใหเ้กิดความไม่มีเหตุ
ผลไดห้ลายอยา่งโดยไม่มีทางหลีกเล่ียงไดเ้ลย กล่าวคือ ระบบทุนนิยมนั้นโดยทัว่ไปถือกนัวา่เป็น
ระบบท่ีมีเหตุผล แต่ระบบน้ีก็ก่อใหเ้กิดความไม่มีเหตุผลในแง่ท่ีวา่ 1) ระบบทุนนิยมนั้นท าลายปัจเจก
บุคคล รวมทั้งความตอ้งการและความสามารถของปัจเจกบุคคล 2) เทคโนโลยซ่ึีงสร้างข้ึนท าใหค้นเรา
กลายเป็นมนุษยมิ์ติเดียว 3) อุตสาหกรรมทางวฒันธรรมควบคุมคนเรามากกวา่ช่วยเหลือใหเ้ราได้
แสดงออกถึงความใฝ่ฝันและความสามารถท่ีดีท่ีสุดของเรา  และ 4) แมว้า่ในระบบทุนนิยมน้ีจะมีความ
มัง่คัง่เพียงพอ แต่คนจ านวนมากก็ยงัยากจนขน้แคน้ ยงัถูกเอารัดเอาเปรียบ และยงัถูกกดข่ีขดูรีด 
(Ritzer and Goodman.  2007 : 109) 
 6.3.3 ประวตัิของเบ็นจามิน 
 วอลเตอร์ เบน็จามิน (Walter Benjamin : ค.ศ. 1892-1940) เกิดท่ีกรุงเบอร์ลิน เป็นพ่อคา้ขาย
งานศิลปะชาวยวิ หลงัจากท่ีเขาจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาจากโรงเรียนแนวมนุษยนิยมแลว้ เขาก็
ไดเ้ขา้ศึกษาปรัชญาและวรรณกรรมท่ีมหาวทิยาลยัไฟรบูร์กและมหาวทิยาลยัเบอร์ลิน ขณะท่ีศึกษาอยู่
ในมหาวทิยาลยั เขาไดเ้ป็นผูน้ านกัศึกษาหวัรุนแรงชาวยวิ และเม่ือไปศึกษาท่ีภาษาฮิบรูท่ีมหาวทิยาลยั
มิวนิค เขาก็ไดพ้บกบัเอิร์นสต ์บล็อก (Ernst Bloch) นกัปรัชญาแนวยโูทเปีย หลงัจากนั้นเขาตั้งใจจะ
ไปปาเลสไตน์ใน ค.ศ. 1924 แต่เขาตอ้งแต่งงานเสียก่อนกบันกัแสดงชาวลตัเวยีจึงไม่ไดไ้ปปาเลสไตน์ 
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ในช่วงน้ีเขามีชีวิตท่ีขดัสนแร้นแคน้มาก ตอ้งรับความช่วยเหลือจากพอ่ ซ่ึงบางคร้ังเขาก็มีปัญหากบัพอ่ 
แต่เขาก็ชอบเดินทางท่องเท่ียวไปทัว่ ซ่ึงท าใหเ้ขามีขอ้มูลมาใชใ้นงานเขียนไดม้าก และเพื่อจะแกไ้ข
ปัญหาทางการเงินใหบ้รรเทาเบาบางลงไป เขาจึงไดไ้ปสมคัรงานในมหาวทิยาลยั และใน ค.ศ. 1925 
เขาไดเ้สนอวทิยานิพนธ์เร่ือง “The Origin of German Tragic Drama” เพื่อขอต าแหน่งศาสตราจารยใ์น
มหาวทิยาลยัแฟรงคเ์ฟิร์ต แต่ก็ไม่ผา่น โดยทางมหาวทิยาลยัใหเ้หตุผลวา่เป็นผลงานท่ีมีสไตลก์ารเขียน
ส่วนตวัท่ีไม่ถูกตอ้งตามขนบธรรมเนียมและใชอ้ารมณ์มากเกินไป (Lechte.  2008 : 260-261)  
 เม่ือนาซีข้ึนครองอ านาจในเยอรมนีใน ค.ศ. 1933 เบน็จามินไดเ้ดินทางไปปารีส ไดพ้บกบั  
ฮนันาห์ อาเรนด ์(Hannah Arendt) ท่ีนัน่ เขาไดรั้บทุนการศึกษาจากส านกัแฟรงเฟิร์ตซ่ึงตอ้งใชอ้ยา่ง
ประหยดั ไดเ้ขา้ไปร่วมท างานกบัสมาชิกของวทิยาลยัสังคมวทิยาท่ีน าโดยจอร์จส์ บาตายล ์(Georges 
Bataille) และไดเ้ขา้ร่วมท างานโครงการศึกษาศูนยก์ารคา้ (Lechte.  2008 : 261)  
 ใน ค.ศ. 1938 เบน็จามินไดเ้ดินทางไปเยีย่มแบร์โทลต ์เบรชต ์(Bertolt Brecht) ซ่ึงล้ีภยัอยูท่ี่
เดนมาร์ก ขณะนั้นรัฐบาลนาซีไดส้ั่งเพิกถอนสัญชาติเยอรมนัของชาวเยอรมนัท่ีเป็นยวิ ท าให ้         
เบน็จามินกลายเป็นคนไร้สัญชาติ รัฐบาลฝร่ังเศสจึงจบักุมเขาและส่งเขาไปอยูใ่นค่ายกกักนันกัโทษ
เพื่อรอพิจารณาคดีเป็นเวลา 3 เดือน ค่ายน้ีอยูใ่กลเ้มืองเนอร์แวส์ ซ่ึงอยูใ่นตอนกลางของฝร่ังเศส ต่อมา
เขาหนีออกไปไดโ้ดยไปอยูท่ี่ปารีสในตน้ ค.ศ. 1940 (“Walter Benjamin.” 2011 : Website)  

ฮอร์ไคเมอร์และอดอร์โนไดช้กัชวนเบน็จามินใหไ้ปอยูท่ี่สหรัฐอเมริกาโดยผา่นเขา้ไปทาง
สเปน เม่ือเขาเดินทางไปถึงท่าโบว ติดชายแดนฝร่ังเศส-สเปน เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาต
ใหเ้ขาผา่นแดน เม่ือเขารู้วา่ไม่สามารถหนีการจบักุมของหน่วยเกสตาโปได ้เขาจึงตดัสินใจฆ่าตวัตาย 
ในคืนวนัท่ี 25 กนัยายน ค.ศ. 1940 (Lechte.  2007 : 261) ดว้ยการกินมอร์ฟีนชนิดเมด็เกินขนาด 
(Taylor.  2004 : 40; “Walter Benjamin.” 2011 : Website) ในวนัรุ่งข้ึน เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองซ่ึง
ประทบัใจการกระท าของเบ็นจามิน ไดอ้นุญาตใหค้ณะของเขาผา่นแดนเขา้ไปได ้(Lechte.  2007 : 
261) 

งานเขียนของเบน็จามินมีมากมายเช่นเดียวกนั แต่ท่ีโดดเด่นมากๆ คือบทความเร่ือง “The 
Work of Art in the Age of Machanical Reproduction” ซ่ึงตีพิมพก่์อนท่ีเขาจะเสียชีวติ 5 ปี และ
หนงัสือเร่ือง The Arcades Project ซ่ึงตีพิมพห์ลงัจากท่ีเขาเสียชีวติไปแลว้ 42 ปี (Taylor.  2004 : 40-
43) งานเร่ืองน้ีเป็นผลมาจากการทุ่มเทศึกษาเป็นเวลาถึง 13 ปีในช่วงชีวติสุดทา้ยของเขา (Rosen.  2004 
: 43) นอกจากน้ีหนงัสือรวมบทความท่ีตีพิมพภ์ายหลงัจากท่ีเขาเสียชีวติไปแลว้ท่ีส าคญัคือ 
Illuminations ซ่ึงตีพิมพอ์อกมา คร้ังแรกใน ค.ศ. 1969 (Taylor.  2004 : 40-43) 

6.3.4 แนวคิดของเบ็นจามิน : สาระส าคัญ 
 ขณะท่ีแนวคิดของฮอร์ไคเมอร์ อดอร์โน และมาร์คูส จะมองผลกระทบของเทคโนโลยีในแง่
ร้าย แต่เบ็นจามินนั้นมีแนวคิดเก่ียวกบัเทคโนโลยท่ีีแตกต่างจากทั้งสามคนขา้งตน้ เพราะเขามอง
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ผลกระทบของเทคโนโลยใีนแง่ดีมากกวา่ โดยเฉพาะการท่ีเทคโลยสีามารถก่อใหก้ารผลิตซ ้ าไดม้ากๆ 
สามารถผลิตเลียนแบบตน้ฉบบัได ้ถือวา่เป็นการเปล่ียนแปลงเชิงปฏิวติัเลยทีเดียว (Lechte.  2008 : 
262) 
 ในบทความเร่ือง “The Work of Art in the Age of Machanical Reproduction” เบน็จามินได้
กล่าวถึงและอธิบายแนวคิดต่างๆ มากมาย เช่น ความมีเอกลกัษณ์โดดเด่น (Uniqueness) ความเป็นของ
แท ้(Authenticity) แบบดั้งเดิม (Original) รัศมี (Aura) การผลิตซ ้ า (Reproduction) การถ่ายส าเนา 
(Copy) พิธีกรรม (Ritual) ลทัธิพิธี (Cult) การจดัแสดง (Exhibition) ความเขม้ขน้ (Concentration) และ
ส่ิงล่อใจ (Distraction) ในสุนทรียศาสตร์ของชนชั้นกระฎุมพี มีการใชแ้นวคิดเหล่าน้ีเพื่อสร้างทฤษฎี
ศิลปะแบบสารัตถนิยมท่ีมีการแบ่งแยก เช่นแบ่งแยกเป็นศิลปะชั้นสูงกบัศิลปะชั้นต ่า แต่เบน็จามิน 
มองวา่การแบ่งแยกเช่นนั้นเป็นเร่ืองท่ีไร้สาระ เราไม่จ  าเป็นตอ้งถามหรอกวา่รูปถ่ายและภาพยนตร์จะ
เป็นศิลปะหรือไม่ คนท่ีถามค าถามเช่นน้ีแสดงวา่ไดย้กเอาภาพยนตร์บางเร่ือง รูปถ่ายบางช้ิน มาให้
คุณค่าวา่เป็นศิลปะ โดยมองหา “รัศมี” “ความมีจิตใจสูงส่ง”  หรือ “ความศกัด์ิสิทธ์ิ” ท่ีมีอยูใ่นงาน
เหล่านั้น การมองเช่นน้ีเป็นการมองแบบชนชั้นน า เป็นการดูถูกเหยยีดหยามและปฏิเสธวฒันธรรม
ของประชาชนคนทัว่ไป (Taylor.  2004 : 41) 

เบน็จามินตระหนกัดีวา่ค าถามขา้งตน้เหล่านั้นไม่ค่อยมีสาระส าคญัอะไรนกั แต่ก็ยอมรับวา่
ค าถามเหล่านั้นเป็นประเด็นท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ แนวคิดเก่ียวกบัศิลปะของชนชั้นน า
เหล่านั้น จริงๆ แลว้เป็นเร่ืองชัว่คราวและมีเง่ือนไขทางประวติัศาสตร์ ไม่ใช่เป็นแนวคิดท่ีมีความเป็น
สากล ในโลกของศิลปะ ก็มีการทึกทกักนัวา่ศิลปะมีความเป็นสากล แต่ถา้ดูจากโบราณคดีและ
ประวติัศาสตร์ก็จะพบวา่ศิลปะไม่ไดมี้ความเป็นสากลจริง เช่นภาพเขียนรูปกวางท่ีอยูบ่นผนงัถ ้าในยคุ
ก่อนประวติัศาสตร์นั้น จริงๆ แลว้เป็นเคร่ืองมือทางดา้นเวทยม์นตร์ ต่อมาในภายหลงัถึงไดมี้การ
ยอมรับวา่เป็นงานศิลปะ เบน็จามินไดพ้ิจารณาแนวคิดส าคญัแนวคิดหน่ึงอยา่งละเอียดคือแนวคิดเร่ือง 
“รัศมี” ของงานศิลปะซ่ึงประกอบไปดว้ยแนวคิดเร่ืองความมีเอกลกัษณ์โดดเด่นและความเป็นของแท ้
แนวคิดเร่ืองรัศมีน้ีเช่ือมโยงงานศิลปะเขา้กบัแนวคิดความมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ซ่ึงมีการด ารงอยูอ่ยา่ง
โดดเด่นในกาละและเทศะ และมีประวติัศาสตร์เฉพาะเก่ียวกบัความเป็นเจา้ของและความสนใจ คือ
ใครเป็นเจา้ของงานศิลปะนั้นในช่วงเวลาใดและงานศิลปะนั้นเป็นท่ีสนใจในช่วงเวลาใด แต่ในยคุท่ีมี
การผลิตซ ้ าเชิงกลไกหรือดว้ยเทคโนโลย ี แนวคิดเร่ืองความมีเอกลกัษณ์โดดเด่นและความเป็นของแท้
ก็ไม่มีความหมาย ส าเนาหรือของเลียนแบบท่ีท าข้ึนมาท าใหค้วามเป็นของแทข้องวตัถุท่ีมีอยูด่ ั้งเดิม ท่ี
มีค่า และเป็นของเพียงช้ินเดียวกลายเป็นเร่ืองท่ีไร้สาระ อยา่งเช่นท่ีเบน็จามินกล่าวไวว้า่เราไม่สามารถ
ร้องเรียกหารูปภาพซ่ึงเป็นของแทจ้ากฟิลม์ถ่ายรูปไดเ้ลย (Taylor.  2004 : 41-42)  
 มุมมองเช่นน้ีของเบน็จามินมีผลกระทบทางดา้นการเมืองมาก กล่าวคือเป็นการท าลายแนวคิด
ท่ีมองศิลปะแบบชนชั้นน านิยม ตวัอยา่งเช่นภาพพิมพหิ์น รูปถ่าย และภาพยนตร์  เม่ือผลิตซ ้ าดว้ย
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เคร่ืองจกัรหรือเทคโนโลยี  ก็ไดท้  าลายระยะห่างระหวา่งศิลปะกบัผูช้มศิลปะ เพราะในสมยัก่อนงาน  
ท่ีถูกมองวา่เป็นงานศิลปะนั้นมีนอ้ย และมกัจะมีแต่คนชั้นสูงชนชั้นน าท่ีไดช้มงานศิลปะ ในการท า
เช่นน้ี ก็ถือวา่เป็นการท าลายแหล่งท่ีมาของรัศมีหรือความศกัด์ิสิทธ์ิของศิลปะ และในทางกลบักนัก็
เป็นการทา้ทายความเขา้ใจศิลปะและการใชศิ้ลปะของชนชั้นน าท่ีเป็นอนุรักษนิยม ความเป็นของแท้
ซ่ึงถือกนัวา่เป็นลกัษณะเด่นของ “ศิลปะท่ีแทจ้ริง” ก็กลายเป็นส่ิงท่ีลา้สมยัไร้ประโยชน์ เพราะเรา
สามารถผลิตของเลียนแบบออกมาไดอ้ยา่งไม่ส้ินสุด กลายเป็นของท่ีนิยมกนัทัว่ไป ไม่ใช่ของเฉพาะ
กลุ่มคนชั้นน า และมวลชนก็สามารถเป็นเจา้ของครอบครองได ้(Appelrouth and Edles.  2007 : 88) 
 
6.4  ประวตัิและแนวคิดของฮาเบอร์มาส  
 6.4.1 ประวตัิของฮาเบอร์มาส  
 เจอร์เก็น ฮาเบอร์มาส (เกิดใน ค.ศ. 1929) เกิดท่ีเมืองดุสเซลดอลฟ์  จงัหวดัไรน์ เยอรมนี ใน
ครอบครัวคนชั้นกลางท่ีเคร่งประเพณี เขาเติบโตข้ึนมาในเยอรมนียคุหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ใน
ระหวา่งสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เขาซ่ึงเป็นวยัรุ่นตอนตน้ไดรั้บผลกระทบจากสงครามมาก เม่ือจบ
การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา เขาไดไ้ปอยูท่ี่เมืองกุมเมอร์สบคั ใกลก้บัเมืองโคโลญ พอ่ของเขาเป็น
ผูอ้  านวยการบริหารหอการคา้และอุตสาหกรรมแห่งโคโลญซ่ึงเห็นดว้ยกบันโยบายของนาซี จากนั้น
เขาไดเ้ขา้เรียนในมหาวทิยาลยัก็อตติงเก็น ซูริค และบอนน์ตามล าดบั จนจบการศึกษาระดบัปริญญา
เอกทางดา้นปรัชญาจากมหาวทิยาลยับอนน์ใน ค.ศ. 1954 โดยท าวทิยานิพนธ์เก่ียวกบัความขดัแยง้
ระหวา่งส่ิงสัมบูรณ์กบัประวติัศาสตร์ตามแนวคิดของเชลลิง (“Jurgen Habermas.” 2011 : Website) 

ใน ค.ศ. 1956 ฮาเบอร์มาสไดเ้ขา้เรียนปรัชญาและสังคมวทิยาโดยเป็นลูกศิษยข์องฮอร์ไคเมอร์
และอดอร์โนท่ีส านกัแฟรงคเ์ฟิร์ต (“Jurgen Habermas.” 2011 : Website) เขาเป็นนกัทฤษฎีวพิากษ์
ของส านกัแฟรงคเ์ฟิร์ตรุ่นท่ี 2 (Baert.  2007 : 126) แต่เขาก็มีแนวคิดท่ีอิสระแตกต่างไปจากนโยบาย
ของส านกั บทความท่ีเขาเขียนออกมาใน ค.ศ. 1957 ท าให้เขาตอ้งขดัแยง้กบัฮอร์ไคเมอร์ซ่ึงเป็น
ผูอ้  านวยการของสถาบนัวจิยัสังคมหรือส านกัแฟรงคเ์ฟิร์ตในขณะนั้น ฮาเบอร์มาสตอ้งการใหส้ านกัมี
ทั้งแนวคิดเชิงวพิากษแ์ละการกระท าในภาคปฏิบติัการจริงดว้ย แต่ฮอร์ไคเมอร์เกรงวา่การมีจุดยนื
เช่นนั้นจะเป็นอนัตรายต่อส านกัซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากสาธารณะ ฮอร์ไคเมอร์ตอ้งการให้          
ฮาเบอร์มาสออกจากส านกั ในท่ีสุดบทความนั้นก็ไดรั้บการตีพิมพอ์อกมาแต่ไม่ไดรั้บการสนบัสนุน
จากส านกั อีกทั้งไม่ไดอ้า้งช่ือส านกัดว้ย และฮาร์เบอร์มาสก็ไดล้าออกจากส านกัไป (Ritzer and 
Goodman.  2007 : 123) 

 หลงัจากนั้น ฮาร์เบอร์มาสไดเ้สนอวทิยานิพนธ์ซ่ึงต่อมาตีพิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเร่ือง  The 
Structural Transformation of the Public Sphere : an Inquiry into a Category of Bourgeois Society 
เพื่อขอต าแหน่งต่อมหาวทิยาลยัมาร์บูร์ก (“Jurgen Habermas.” 2011 : Website) และใน ค.ศ. 1961   

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Structural_Transformation_of_the_Public_Sphere
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Structural_Transformation_of_the_Public_Sphere
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เขาก็ไดเ้ป็นอาจารยส์อนอยูท่ี่มาร์บูร์ก ต่อมาใน ค.ศ. 1962  เขาก็ไดไ้ปเป็นศาตราจารยพ์ิเศษท่ี
มหาวทิยาลยัไฮเดลเบิร์ก และใน ค.ศ. 1964   เขากลบัไปท่ีแฟรงคเ์ฟิร์ตอีกคร้ัง ดว้ยการสนบัสนุนของ
อดอร์โน เขาก็ไดเ้ป็นศาสตราจารยท์างดา้นปรัชญาและสังคมวทิยาแทนต าแหน่งของฮอร์ไคเมอร์ 
(“Jurgen Habermas.” 2011 : Website; Baert.  2007 : 126) 
 ใน ค.ศ. 1971 ฮาเบอร์มาสไดด้ ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการสถาบนัแมก็ซ์ พลงัก ์ท่ีเมือง        
สตาร์นเบิร์ก เขาท างานท่ีน่ีจนถึง ค.ศ. 1983  จากนั้นเขาก็กลบัไปด ารงต าแหน่งศาสตราจารยท่ี์  
แฟรงคเ์ฟิร์ตอีก และไดเ้ป็นผูอ้  านวยการของส านกัแฟรงคเ์ฟิร์ตดว้ย หลงัจากท่ีเกษียณอายแุลว้ เขา     
ก็ไดผ้ลิตผลงานออกมาเป็นจ านวนมาก เขาไดรั้บรางวลัระดบันานาชาติต่างๆ มากมาย และเป็น
ศาสตราจารยรั์บเชิญในหลายมหาวทิยาลยั (“Jurgen Habermas.” 2011) 

งานเขียนท่ีส าคญัท่ีสุดในทฤษฎีของฮาเบอร์มาสซ่ึงท าใหเ้ขามีช่ือเสียงมากท่ีสุดดว้ยคืองาน
เขียนเร่ือง Theory of Communicative Action (Finlayson.  2004 : 108; Outhwaite.  2003 : 229) ซ่ึงมี 2 
เล่ม ตีพิมพอ์อกมาใน ค.ศ. 1981 งานส าคญัอีกเร่ืองหน่ึงก็คือวทิยานิพนธ์ท่ีเขาเสนอต่อมหาวทิยาลยั    
มาร์บูร์กเร่ืองเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของปริมณฑลสาธารณะท่ีกล่าวไปแลว้ นอกจากน้ี 
งานท่ีส าคญัอ่ืนๆ เช่น Knowledge and Human Interests ตีพิมพอ์อกมาใน ค.ศ. 1968 The 
Philosophical Discourse of Modernity : Twelve Lectures (1985) Between Facts and Norms : 
Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy (1992) และ The Postnational 
Constellation (1998) (Baert.  2007 : 131) 

6.4.2 แนวคิดของฮาเบอร์มาส : สาระส าคัญ  
แนวคิดของฮาเบอร์มาสมีหลายเร่ืองท่ีน่าสนใจ แนวคิดท่ีเด่นท่ีสุดคือเร่ืองทฤษฎีปฏิบติัการ

ทางการส่ือสารท่ีไดก้ล่าวถึงขา้งตน้แลว้ แต่งานท่ีน่าสนใจมากเร่ืองหน่ึงก็คืองานเขียนเก่ียวกบัการ
เกิดข้ึนและการเส่ือมคลายของปริมณฑลสาธารณะ 

ปริมณฑลสาธารณะ (Public Sphere) หรือท่ีมีการใชค้  าอ่ืนๆ ในแวดวงวชิาการวา่ “อาณา
บริเวณสาธารณะ” บา้ง “พื้นท่ีสาธารณะ” บา้ง เป็นประเด็นท่ีฮาเบอร์มาสสนใจศึกษาวา่เกิดข้ึนมาได้
อยา่งไร ฮาร์เบอร์มาสไดศึ้กษาวเิคราะห์ปริมณฑลสาธารณะตั้งแต่ช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 18 จนถึง
ปัจจุบนั โดยช้ีใหเ้ห็นการเกิดข้ึนในสมยันั้นและการเส่ือมคลายลงในปัจจุบนั ตามความเห็นของ       
ฮาเบอร์มาสนั้น ปริมณฑลสาธารณะคือพื้นท่ีซ่ึงประชาชนทัว่ไปสามารถมาพดูคุยถกเถียงกนัได ้ซ่ึงใน
พื้นท่ีเช่นน้ีจะมีการน าเอาประเด็นซ่ึงเป็นท่ีสนใจกนัโดยทัว่ไปมาอภิปรายถกเถียงกนัจนความเห็น
ต่างๆ ก่อตวัข้ึนมา ปริมณฑลสาธารณะเช่นน้ีเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการมีส่วนร่วมแบบประชาธิปไตยท่ี
มีประสิทธิผล และเป็นส่ิงหล่อเล้ียงกระบวนการประชาธิปไตยใหด้ าเนินไปขา้งหนา้ได ้(Giddens.  
2007 : 750) 
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ฮาเบอร์มาสเห็นวา่ปริมณฑลสาธารณะนั้นพฒันาข้ึนมาคร้ังแรกในร้านกาแฟ ร้านตดัผม และ
ร้านเสริมสวย ในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ต่อกบัช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 ในเมืองใหญ่ส าคญัๆ ของ
ยโุรปในสมยันั้น เช่นลอนดอนและปารีส รวมทั้งเมืองใหญ่อ่ืนๆ ดว้ย ในร้านต่างๆ เหล่านั้น 
ประชาชนจะไดพ้บปะกนัเพื่ออภิปรายถกเถียงกนัในประเด็นท่ีก าลงัเป็นท่ีสนใจกนัอยูใ่นขณะนั้น 
โดยเฉพาะประเด็นทางการเมืองนั้นก็ถือวา่เป็นประเด็นท่ีส าคญัมากท่ีมีการอภิปรายถกเถียงกนั แมว้า่
จะมีคนจ านวนไม่มากนกัเขา้ไปพดูคุยกนัในร้านเหล่านั้น แต่ฮาเบอร์มาสก็เสนอวา่ปรากฏการณ์
เช่นนั้นเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากต่อพฒันาการของประชาธิปไตยในช่วงแรกๆ เพราะวา่ปรากฏการณ์
เช่นนั้นท าใหส้ังคมสามารถแกปั้ญหาต่างๆ ทางการเมืองไดด้ว้ยการอภิปรายในท่ีสาธารณะ อยา่งนอ้ย 
เม่ือมองในเชิงหลกัการ ปริมณฑลสาธารณะนั้นเป็นเร่ืองของปัจเจกบุคคลต่างๆ ท่ีมารวมตวักนัใน
ฐานะท่ีเป็นผูเ้สมอภาคเท่าเทียมกนัในพื้นท่ีซ่ึงมีการอภิปรายเร่ืองส่วนรวมในท่ีสาธารณะ (Giddens.  
2007 : 750) 

อยา่งไรก็ตาม ค ามัน่สัญญาท่ีพฒันาการของปริมณฑลสาธารณะในยคุแรกไดเ้สนอไวใ้หก้บั
เราก็ยงัไม่ไดบ้รรลุผลอยา่งเต็มท่ีเลยในปัจจุบนั การอภิปรายถกเถียงกนัท่ีเป็นประชาธิปไตยในสังคม
สมยัใหม่ในปัจจุบนัน้ีเป็นส่ิงท่ีท าใหเ้กิดข้ึนไดย้ากเพราะมีการพฒันาข้ึนมาของอุตสาหกรรมทาง
วฒันธรรม การแพร่กระจายของส่ือสารมวลชนและความบนัเทิงต่างๆ ไดท้  าใหป้ริมณฑลสาธารณะ
โดยมากเป็นเพียงแค่ส่ิงหลอกลวง การเมืองถูกจดัการในเวทีรัฐสภาและในส่ือสารมวลชน  โดยท่ี
ผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็นส่ิงท่ีส าคญัยิง่กวา่ผลประโยชน์สาธารณะ มติสาธารณะไม่ไดก่้อตวัข้ึนมา
จากการอภิปรายท่ีเปิดกวา้งและมีเหตุผลอีกต่อไป หากแต่ก่อตวัข้ึนมาจากการครอบง าและการบงัคบั
ควบคุม อยา่งเช่นท่ีเราเห็นในส่ือโฆษณาต่างๆ (Giddens.  2007 : 750) 

ในดา้นหน่ึง การแพร่กระจายของส่ือระดบัโลกก็ไดส้ร้างแรงกดดนัต่อรัฐบาลอ านาจนิยม
ทั้งหลายใหผ้อ่นคลายการควบคุมรายการออกอากาศท่ีรัฐควบคุมอยู ่และประเทศซ่ึงเป็นประเทศปิด
อยา่งเช่นจีนก็พบวา่ส่ือนั้นสามารถกลายมาเป็นพลงัอ านาจในการสนบัสนุนประชาธิปไตยได ้ แต่ใน
อีกดา้นหน่ึง  ส่ือระดบัโลกก็มุ่งในเร่ืองการท าธุรกิจเพื่อหาก าไรมากข้ึน ส่ือเหล่าน้ีจึงรุกเขา้ไปใน
ปริมณฑลสาธารณะ ส่ือเชิงพาณิชยก์็มุ่งหารายไดจ้ากการโฆษณาจึงจ าเป็นตอ้งน าเสนอเน้ือหาท่ี
รับประกนัไดว้า่จะสร้างความนิยมใหสู้งข้ึนและสร้างรายไดใ้หม้ากข้ึนได ้ เม่ือเป็นเช่นนั้น ความ
บนัเทิงก็จึงเอาชนะการถกเถียงอภิปรายกนั  ซ่ึงท าใหก้ารมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะของประชาชน
เส่ือมถอยและอ่อนแอลง  ส่ือซ่ึงใหค้  ามัน่สัญญากบัเราวา่จะสร้างประชาธิปไตยไดม้าก ก็เลยกลายเป็น
ส่วนหน่ึงของปัญหาประชาธิปไตย อยา่งไรก็ตาม ฮาเบอร์มาสก็ยงัคงมองโลกในแง่ดีอยู ่เขาเสนอวา่ยงั
เป็นไปไดท่ี้จะท าใหชุ้มชนทางการเมืองท่ีอยูพ่น้ไปจากรัฐชาติแต่ละแห่งเกิดการต่ืนรู้ข้ึนมา โดยท่ีเรา
สามารถอภิปรายถกเถียงประเด็นต่างๆ ไดอ้ยา่งเปิดกวา้ง และความเห็นสาธารณะท่ีเกิดข้ึนก็จะไปมี
อิทธิพลต่อรัฐบาลในประเทศต่างๆ ได ้(Giddens.  2007 : 750) ซ่ึงรายละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองน้ีก็จะ
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เก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีปฏิบติัการทางการส่ือสาร แต่ก่อนท่ีกล่าวถึงทฤษฎีน้ี ควรจะทราบมุมมองของ     
ฮาเบอร์มาสท่ีมองเห็นแง่มุมท่ีไม่ดีของโลกอีกสักเร่ืองหน่ึงก่อนคือเร่ืองการสร้างอาณานิคมข้ึนมาใน
โลกแห่งชีวติ 

การสร้างอาณานิคมขึน้มาในโลกแห่งชีวติ (The Colonization of the Lifeworld) หรืออาจจะ 
เรียกอีกอยา่งหน่ึงไดว้า่การท าโลกแห่งชีวติให้เป็นอาณานิคม ค าวา่โลกแห่งชีวิต (Lifeworld) เป็น
แนวคิดท่ีอลัเฟรด ชูตซ์น าเอามาใชด้งัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ในบทท่ี 5 แนวคิดน้ีมีความเช่ือมโยงกบั
ปรัชญาปรากฏการณ์วทิยาและสังคมวทิยาแนวปรากฏการณ์วทิยา  เป็นแนวคิดท่ีหมายถึงโลกท่ีเรา
สร้างข้ึนในชีวติประจ าวนัของเราเอง ชูตซ์ใหค้วามสนใจกบัความสัมพนัธ์ในเชิงอตัวสิัยร่วมของ
คนเราเป็นหลกั แต่ฮาเบอร์มาสสนใจเร่ืองน้ีในมิติท่ีแตกต่างออกไป คือเขาสนใจการส่ือสารระหวา่ง
บุคคลท่ีเกิดข้ึนในโลกแห่งชีวติเป็นหลกั เม่ือมองในเชิงอุดมคติ การส่ือสารควรจะมีความอิสระเสรี
และเปิดกวา้งโดยไม่มีขอ้จ ากดัใดๆ ฮาเบอร์มาสเห็นวา่การส่ือสารท่ีเสรีและเปิดกวา้งก็คือการท าให้
การส่ือสารในโลกแห่งชีวติมีเหตุผล แมว้า่ในบางบริบทนั้นแนวคิดเร่ืองความมีเหตุผลจะถูกน ามาใช้
ในความหมายเชิงลบ และบางคร้ังฮาเบอร์มาสก็ใชแ้นวคิดน้ีในความหมายเชิงลบ แต่ภายในบริเวณ
ของโลกแห่งชีวิตและการส่ือสารน้ี ความมีเหตุผลมีความหมายเชิงบวก ผูท่ี้มีปฏิสัมพนัธ์จะถูกกระตุน้
อยา่งมีเหตุผลใหลุ้ถึงการส่ือสารท่ีเสรีและเปิดกวา้ง ซ่ึงจะน าไปสู่ความเขา้ใจกนัและกนัในท่ีสุด  
วธีิการต่างๆ ท่ีมีเหตุผลจะถูกน ามาใชเ้พื่อใหบ้รรลุถึงฉนัทานุมติั ฉนัทานุมติัจะเกิดข้ึนได ้และความ
เขา้ใจกนัและกนัจะเกิดข้ึนได ้ก็ต่อเม่ือขอ้ถกเถียงท่ีดีกวา่มีเหตุผลกวา่ไดช้ยัชนะ ไม่ใช่เอาชนะกนัดว้ย
ก าลงัท่ีเหนือกวา่ (Ritzer and Goodman.  2007 : 121-122) 

ระบบก็มีแหล่งท่ีมาจากโลกแห่งชีวติ แต่ระบบก็มีการพฒันาโครงสร้างเฉพาะของตวัเอง
ข้ึนมา อยา่งเช่นระบบกฎหมาย ครอบครัว รัฐ และเศรษฐกิจ เม่ือโครงสร้างเหล่าน้ีพฒันาไป 
โครงสร้างเหล่าน้ีก็เติบโตขยายออกไปห่างไกลและแยกตวัออกจากโลกแห่งชีวิตมากข้ึนเร่ือยๆ ระบบ
และโครงสร้างของระบบไดป้ระสบกบัความมีเหตุผลท่ีกา้วหนา้ยิง่ข้ึนเช่นเดียวกบัโลกแห่งชีวติ แต่
ความมีเหตุผลของระบบกบัความมีเหตุผลของโลกแห่งชีวิตนั้นมีรูปแบบท่ีแตกต่างกนั ความมีเหตุผล
ในท่ีน้ีหมายความวา่ระบบและโครงสร้างของระบบเติบโตออกไปโดยมีความแตกต่างหลากหลาย
เพิ่มข้ึน สลบัซบัซอ้นยิง่ข้ึน และดูแลตวัเองไดม้ากข้ึน ท่ีส าคญัท่ีสุดก็คืออ านาจของระบบและ
โครงสร้างเติบโตข้ึนเร่ือยๆ โดยมีความสามารถท่ีจะก ากบัและควบคุมส่ิงท่ีเกิดข้ึนในโลกแห่งชีวติดว้ย  
เม่ือเป็นเช่นน้ีจึงส่งผลกระทบต่อโลกแห่งชีวติไดม้าก ท่ีส าคญัท่ีสุดคืออ านาจน้ีไดรุ้กรานเขา้ไปในโลก
แห่งชีวติ ท าโลกแห่งชีวติให้มาอยูภ่ายใตก้ารควบคุมหรือท าใหเ้ป็นอาณานิคมนัน่เอง การสร้างอาณา
นิคมข้ึนมาในโลกแห่งชีวตินั้นมีหลายแบบ แต่ไม่มีแบบไหนท่ีส าคญัยิง่ไปกวา่การท่ีระบบแทรกตวั
เขา้ไปในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั โดยท าหนา้ท่ีในการจ ากดัความสามารถของคนเราท่ีจะถกเถียง
อภิปรายกนัเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ ไดอ้ยา่งทัว่ถึงรอบดา้นเพื่อใหเ้กิดฉนัทานุมติัข้ึน กล่าวอีกนยัหน่ึงไดว้า่ 
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โครงสร้างท่ีมีเหตุผลของระบบนั้นแทนท่ีจะสนบัสนุนส่งเสริมขีดความสามารถในการส่ือสารและ
การสร้างความเขา้ใจเพื่อให้เกิดฉนัทานุมติัข้ึน กลบัเป็นภยัคุกคามต่อกระบวนการเหล่านั้น เพราะ
โครงสร้างท่ีมีเหตุผลนั้นไดใ้ชอ้  านาจจากภายนอกมาก ากบัควบคุมกระบวนการส่ือสารและสร้างความ
เขา้ใจกนั (Ritzer.  2007 : 122) 

ยกตวัอยา่งเช่น กลุ่มเพื่อนท่ีสนิทกนักลุ่มหน่ึงอาจจะพบปะกนัเพื่อพดูคุยกนัอยา่งเสรีและเปิด
กวา้งในการท่ีจะตดัสินใจวา่จะท าการลงทุนร่วมกนั  พวกเขาเป็นพนกังานในบริษทัใหญ่ๆ อยากจะตั้ง
กลุ่มข้ึนมาเพื่อเอาเงินไปร่วมหุน้ลงทุนในบริษทัเหล่านั้น แต่พวกเขาก็ถูกหา้มไม่ใหท้  าเช่นนั้น เพราะ
กฎหมายหา้มมิใหพ้นกังานท าการคา้ภายในบริษทั กล่าวคือมีกฎหมายหา้มพนกังานในบริษทัหน่ึง
น าเอาขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัพฒันาการท่ีจะเกิดข้ึนซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุน้ของบริษทัไปบอก
กล่าวแลกเปล่ียนกบัพนกังานคนอ่ืนๆ ในกลุ่ม เม่ือเป็นเช่นน้ีกฎหมายท่ีมีอยูจึ่งเป็นอุปสรรคขดัขวาง
ต่อการพบปะพดูคุยกนัอยา่งเสรีและเปิดกวา้ง ในกรณีน้ีเราอาจจะคิดวา่มีการหา้มท าการคา้ภายใน
บริษทัเท่านั้น แต่จริงๆ แลว้ส่ิงท่ีถูกหา้มตามมาดว้ยคือกระบวนการส่ือสารท่ีเสรีและเปิดกวา้งซ่ึงจะ
ก่อใหเ้กิดฉนัทานุมติัภายในกลุ่ม (Ritzer.  2007 : 122) 

เม่ือน าเอามุมมองเหล่าน้ีมาพิจารณาโลกแห่งชีวติและระบบ ก็จะพบวา่ฮาเบอร์มาสก าลงัจะ
เสนอวา่ขณะท่ีทั้งโลกแห่งชีวิตและระบบต่างก็มาจากรากฐานเดียวกนั แต่ทั้งสองอยา่งก็ถูกแยกออก
จากกนัและกนั เม่ือทั้งสองอยา่งแยกจากกนัก็เลยท าใหร้ะบบสามารถท่ีจะควบคุมครอบง าโลกแห่ง
ชีวติได ้การครอบง าหรือการสร้างอาณานิคมข้ึนมาในโลกแห่งชีวติน้ีมีผลกระทบในเชิงบ่อนท าลาย
ต่อโลกแห่งชีวติโดยทัว่ไป และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ต่อการส่ือสารภายในโลกแห่งชีวิตนั้น การส่ือสาร
ไดก้ลายเป็นส่ิงท่ีขาดความยดืหยุน่ หมดพลงั และแตกกระจาย ชีวติประจ าวนัของเราก็อาจจะ
หยดุชะงกัลง  อยา่งไรก็ตาม แมเ้ม่ือกระบวนการสร้างอาณานิคมข้ึนมาในโลกแห่งชีวิตจะค่อนขา้ง
เขม้ขน้รุนแรง แต่โลกแห่งชีวิตก็จ  าเป็นตอ้งด าเนินต่อไป (Ritzer.  2007 : 122-123) 

ฮาเบอร์มาสเห็นวา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนก็คือระบบและการพฒันาความมีเหตุผลซ่ึงเป็นลกัษณะเด่น
ของระบบนั้นมีความส าคญัเหนือกวา่โลกในชีวติประจ าวนัและความมีเหตุผลตามแบบชีวติประจ าวนั 
วธีิแกปั้ญหาน้ีก็คือตอ้งปล่อยใหค้วามมีเหตุผลทั้งของระบบและของโลกแห่งชีวิตด าเนินไปตามทาง
ของตวัเอง จ าเป็นจะตอ้งเปิดใหร้ะบบและโครงสร้างของระบบเติบโตขยายตวัออกไปอยา่ง
หลากหลายและซบัซอ้นเหมือนเดิม แต่ขณะเดียวกนัจ าเป็นตอ้งปรับปรุงพฒันาโลกแห่งชีวติเพื่อให้
การส่ือสารท่ีเปิดกวา้งและเสรีเกิดข้ึนได ้และตอ้งเปิดใหข้อ้ถกเถียงท่ีดีกวา่สมเหตุสมผลมากกวา่ไดมี้
ชยัชนะ การท าใหท้ั้งระบบและโลกแห่งชีวติมีความเป็นเหตุผลจะท าใหท้ั้งสองอยา่งกลบัมาอยูร่่วมกนั
อีกคร้ังในแบบท่ีต่างก็สนบัสนุนส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั แทนท่ีจะส่งผลกระทบทางลบต่อกนัและกนั
เหมือนท่ีผา่นมา ควรน าเอาระบบท่ีมีเหตุผลมากข้ึนมาใชเ้พื่อส่งเสริมการถกเถียงอภิปรายอยา่งมี



 137 

เหตุผลในชีวิตประจ าวนั ในขณะเดียวกนัการถกเถียงอภิปรายกนันั้นก็ควรถูกน ามาใชเ้พื่อคิดหา
หนทางในการพฒันาระบบใหมี้เหตุผลยิง่ข้ึน (Ritzer.  2007 : 123) 

ปฏิบัติการเชิงการส่ือสาร (Communicative Action) ในการท าความเขา้ใจฐานของแนวคิด
เร่ืองน้ี จ  าเป็นตอ้งเขา้ใจความแตกต่างระหวา่งแนวคิดของมากซ์กบัแนวคิดของฮาเบอร์มาสก่อน       
ฮาเบอร์มาสกล่าววา่เป้าหมายของเขาคือ “การพฒันาโครงการดา้นทฤษฎีท่ีตนเองเขา้ใจวา่เป็นการ
ฟ้ืนฟูวตัถุนิยมประวติัศาสตร์ข้ึนมาใหม่” (Ritzer and Goodman.  2004 : 144; citing Habermas.  1979 
: 95) ฮาเบอร์มาสใชแ้นวคิดของมากซ์เป็นจุดตั้งตน้ แต่ฮาเบอร์มาสเสนอวา่มากซ์ไม่สามารถแยก
องคป์ระกอบ 2 อยา่งของส่ิงมีชีวติท่ีด ารงเผา่พนัธ์ุออกมาวเิคราะห์ความแตกต่างได ้องคป์ระกอบ 2 
อยา่งนั้นก็คือ 1) งาน (Work) หรือแรงงาน ซ่ึงเป็นการกระท าท่ีมีจุดมุ่งหมายและมีเหตุผล (Purposive-
Rational Action) และ 2) ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมหรือปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์ หรือการส่ือสาร ซ่ึงเป็น
การกระท าหรือปฏิบติัการเชิงการส่ือสาร (Communicative Action) ฮาเบอร์มาสเห็นวา่มากซ์มกัจะ
ละเลยความส าคญัขององคป์ระกอบอยา่งท่ีสอง และลดองคป์ระกอบน้ีไปรวมอยูใ่นองคป์ระกอบท่ี
หน่ึงคืองาน ฮาเบอร์มาสกล่าววา่ปัญหาของมากซ์ก็คือการลดการกระท าท่ีเป็นการสร้างตวัตนของ
ส่ิงมีชีวติท่ีเป็นเผา่พนัธ์ุมนุษยไ์ปเป็นแรงงาน ฮาเบอร์มาสจึงตั้งตน้ดว้ยการแยกความแตกต่างระหวา่ง
งานกบัปฏิสัมพนัธ์ (Ritzer and Goodman.  2004 : 144) 

ส าหรับงานหรือการกระท าท่ีมีจุดมุ่งหมายและมีเหตุผลนั้น ฮาเบอร์มาสก็ไดแ้ยกออกเป็น 2 
อยา่งคือการกระท าท่ีเป็นเคร่ืองมือ (Instrumental Action) และการกระท าท่ีเป็นยทุธศาสตร์ (Strategic 
Action) ทั้งสองอยา่งเป็นเร่ืองของการแสวงหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองท่ีไดคิ้ดค านวณไวแ้ลว้ การ
กระท าท่ีเป็นเคร่ืองมือเป็นการกระท าของผูก้ระท าเพียงคนเดียวท่ีไดคิ้ดค านวณดว้ยเหตุผลเพื่อหา
วธีิการท่ีดีท่ีสุดซ่ึงจะท าใหบ้รรลุเป้าหมายได ้ส่วนการกระท าท่ีเป็นยทุธศาสตร์เป็นการกระท าของ
ผูก้ระท าตั้งแต่สองคนข้ึนไปท่ีมาปฏิบติัการร่วมกนัอยา่งมีวตัถุประสงคแ์ละมีเหตุผล (Ritzer and 
Goodman.  2004 : 144-145) 

การกระท าหรือปฏิบติัการท่ีฮาเบอร์มาสสนใจมากท่ีสุดคือการปฏิบติัการเชิงการส่ือสาร ซ่ึง 
ฮาเบอร์มาสไดใ้หค้วามหมายไวว้า่เป็น “การกระท าท่ีผูก้ระท าซ่ึงเก่ียวขอ้งไดป้ระสานงานกนั ไม่ใช่
ดว้ยการค านวณความส าเร็จแบบมีตวัเองเป็นศูนยก์ลาง แต่ดว้ยการกระท าต่างๆ ท่ีท าให้ลุถึงความ
เขา้ใจ ในการกระท าเชิงการส่ือสาร ผูมี้ส่วนร่วมจะไม่มุ่งความส าเร็จของตวัเองเป็นหลกั พวกเขา
แสวงหาเป้าหมายส่วนตวัของตนภายใตเ้ง่ือนไขท่ีพวกเขาสามารถประสานแผนการกระท าของตนได้
บนพื้นฐานของค านิยามสถานการณ์ร่วมกนั” (Ritzer and Goodman.  2004 : 145; citing Habermas.   
1984 : 286) 
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วตัถุประสงคข์องการกระท าท่ีมีจุดมุ่งหมายและมีเหตุผลคือการไดบ้รรลุเป้าหมาย ส่วน
วตัถุประสงคข์องการกระท าหรือปฏิบติัการเชิงการส่ือสารนั้นคือการไดบ้รรลุถึงความเขา้ใจท่ีเกิดจาก
การส่ือสารกนั (Ritzer and Goodman.  2004 : 145) 

ประเด็นส าคญัท่ีท าใหแ้นวคิดของฮาเบอร์มาสแตกต่างจากแนวคิดของมากซ์ก็คือฮาเบอร์มาส
เสนอวา่การกระท าเชิงการส่ือสารต่างหาก ไม่ใช่การกระท าท่ีเป็นการใชแ้รงงาน ท่ีเป็นปรากฏการณ์ท่ี
โดดเด่นท่ีสุดและแพร่กระจายแทรกซึมไปในชีวติมนุษยม์ากท่ีสุด การส่ือสารเป็นรากฐานของชีวิต
ทางสังคมและวฒันธรรมทุกอยา่ง รวมทั้งเป็นรากฐานของมนุษยศาสตร์ทุกสาขาดว้ย มากซ์เนน้
ความส าคญัของแรงงาน แต่ฮาเบอร์มาสเนน้ความส าคญัของการส่ือสาร (Ritzer and Goodman.    
2004 : 145) 

มากซ์ใชแ้นวคิดเร่ืองงานหรือแรงงานเป็นฐานในการวเิคราะห์เร่ืองต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนทุกยคุทุก
สมยั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใชว้เิคราะห์ระบบทุนนิยม แต่ฮาเบอร์มาสใชแ้นวคิดเร่ืองการส่ือสารเป็นฐาน
ในการวเิคราะห์ การส่ือสารดงักล่าวน้ีตอ้งเป็นการส่ือสารท่ีไม่เบ่ียงเบนบิดเบ้ียว คือเป็นการส่ือสารท่ี
ไม่มีการบีบบงัคบักนั ฮาเบอร์มาสใหค้วามสนใจกบัโครงสร้างสังคมท่ีท าใหก้ารส่ือสารเบ่ียงเบนบิด
เบ้ียวไป เหมือนกบัท่ีมากซ์ใหค้วามสนใจกบัโครงสร้างสังคมท่ีท าใหง้านเบ่ียงเบนบิดเบ้ียวไป ทั้งสอง
จึงต่างก็มีฐานในการวเิคราะห์ ฐานในการวเิคราะห์น้ีทั้งส าหรับมากซ์และฮาเบอร์มาสไม่ไดเ้ป็นเพียง
จุดเร่ิมตน้ในการวิเคราะห์เท่านั้น หากแต่เป็นเป้าหมายในทางการเมืองดว้ย นัน่คือ เป้าหมายของมากซ์
ไดแ้ก่สังคมแบบคอมมิวนิสตท่ี์งานซ่ึงไม่เบ่ียงเบนบิดเบ้ียวเบ่ียงเบนจะตอ้งด ารงอยูก่่อนเป็นอนัดบั
แรก ส่วนเป้าหมายของฮาเบอร์มาสไดแ้ก่สังคมท่ีมีการส่ือสารแบบไม่บิดเบ้ียวเบ่ียงเบน ในแง่
เป้าหมายเร่งด่วนเฉพาะหนา้นั้น มากซ์ตอ้งการก าจดัอุปสรรคขดัขวางท่ีมีต่องานซ่ึงไม่บิดเบ้ียว
เบ่ียงเบน ส่วนฮาเบอร์มาสก็ตอ้งการก าจดัอุปสรรคขดัขวางท่ีมีต่อการส่ือสารท่ีเสรี (Ritzer and 
Goodman.  2004 : 145) 

ฮาเบอร์มาสแยกปฏิบติัการเชิงการส่ือสารกบัวาทกรรม (Discourse) ออกจากกนั ขณะท่ี
ปฏิบติัการเชิงการส่ือสารนั้นเกิดข้ึนในชีวติประจ าวนั แต่วาทกรรมเป็นการส่ือสารท่ีหลุดไปจาก
บริบทของประสบการณ์และการกระท า ในโลกของวาทกรรมท่ีเป็นทฤษฎี และในโลกของปฏิบติัการ
เชิงการส่ือสารท่ีอยูเ่บ้ืองหลงั จะมี “สถานการณ์การพดูในอุดมคติ” (Ideal Speech Situation) ซ่ึงก าลงั
และอ านาจไม่ใช่ปัจจยัในการก าหนดวา่ขอ้ถกเถียงใดจะชนะ ในสถานการณ์การพดูในอุดมคตินั้น ขอ้
ถกเถียงท่ีดีกวา่มีเหตุผลกวา่จะไดรั้บชยัชนะ  ขอ้ถกเถียงใดจะไดรั้บการพิจารณายอมรับวา่จริงแทแ้ละ
เท่ียงตรงไดก้็ข้ึนอยูก่บัน ้าหนกัของหลกัฐานและการใหเ้หตุผล ขอ้ถกเถียงหรือขอ้เสนอต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน
จากวาทกรรมเช่นนั้นซ่ึงผูร่้วมถกเถียงเห็นดว้ยถือวา่เป็นขอ้เสนอท่ีเป็นความจริง ความจริงน้ีเป็นส่วน
หน่ึงของการส่ือสาร ความจริงไม่ใช่ส่ิงท่ีอยูน่อกเหนือการส่ือสาร ความจริงเป็นส่ิงท่ีเกิดจากการพดูคุย
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ถกเถียงในพื้นท่ีท่ีเปิดกวา้งและเสรีจนก่อให้เกิดฉนัทานุมติัหรือความเห็นร่วมกนัข้ึนมาได ้(Ritzer and 
Goodman.  2004 : 145-146) 

ฮาเบอร์มาสกล่าววา่ฉนัทานุมติัจะเกิดข้ึนมาไดน้ั้นก็ต่อเม่ือเป็นไปตามเกณฑ ์4 ประการซ่ึง ผู ้
ร่วมสนทนาก็ใหก้ารยอมรับ กล่าวคือ 1) ค  าพดูของผูพ้ดูเป็นส่ิงท่ีท าความเขา้ใจได ้ 2) ขอ้เสนอของผู ้
พดูเป็นความจริงคือเป็นความรู้ท่ีเช่ือถือได ้ 3) ผูพู้ดมีความจริงใจในการน าเสนอขอ้เสนอของตน หรือ
ผูพ้ดูมีความน่าเช่ือถือนัน่เอง และ 4) ผูพ้ดูมีฐานในเชิงบรรทดัฐานท่ีจะน าเสนอขอ้เสนอของตน เช่น
ประเพณีหรือระเบียบปฏิบติัเปิดโอกาสใหพ้ดูเช่นนั้นได ้เม่ือการพดูคุยถกเถียงกนัเป็นไปตามเกณฑ์
ดงักล่าวและทุกคนยอมรับเกณฑ ์ฉนัทานุมติัก็เกิดข้ึนมาได ้(Ritzer and Goodman.  2004 : 146) 

การใหเ้หตุผลต่างๆ ในทฤษฎีปฏิบติัการทางการส่ือสารของฮาร์เบอร์มาสดงักล่าวขา้งตน้ ท า
ใหฮ้าเบอร์มาสไดช่ื้อวา่เป็นผูพ้ฒันาทฤษฎีความจริงข้ึนมาใหม่อีกหน่ึงทฤษฎีคือ “ทฤษฎีความจริง
แบบฉนัทานุมติั” (Consensus Theory of Truth) (Baert and Rubio.  2009 : 69) 

 
สรุปท้ายบท 

เน้ือหาในบทน้ีเป็นการกล่าวถึงทฤษฎีวพิากษซ่ึ์งเป็นช่ือของทฤษฎีในแนวนีโอมาร์กซิสตข์อง
ส านกัแฟรงคเ์ฟิร์ตในเยอรมนีในช่วงคร่ึงแรกของศตวรรษท่ี  20 ส านกัแฟรงคเ์ฟิร์ตนั้นเป็นช่ือเรียกท่ี
ไม่เป็นทางการของสถาบนัวจิยัสังคมของมหาวทิยาลยัแฟรงคเ์ฟิร์ต สถาบนัน้ีตั้งข้ึนมาเม่ือ ค.ศ. 1923 
ต่อมาใน ค.ศ. 1930 สถาบนัมีการเปล่ียนผูอ้  านวยการมาเป็นฮอร์ไคเมอร์ เขาและเพื่อร่วมงานเช่น
อดอร์โนและมาร์คูสไดก้ารเปล่ียนแปลงทิศทางการศึกษาวจิยัโดยหนัมาเนน้ศึกษาปรัชญาสังคมเชิง
วพิากษแ์ทนประวติัศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ ท าให้เม่ือเรากล่าวถึงทฤษฎีวพิากษข์องส านกั       
แฟรงคเ์ฟิร์ตก็จะนึกถึงผลงานของนกัวชิาการกลุ่มน้ี  ทฤษฎีวพิากษส์นใจวพิากษว์จิารณ์ในหลาย
ประเด็นเช่นทฤษฎีมาร์กซิสต ์แนวคิดปฏิฐานนิยม สังคมวิทยา สังคมสมยัใหม่ และโดยเฉพาะอยา่งยิง่
คือการวพิากษว์จิารณ์อุตสาหกรรมทางวฒันธรรมท่ีหลอกลวงมีอ านาจครอบง ามวลชน นอกจาก
นกัวชิาการสามคนท่ีกล่าวไปแลว้ นกัทฤษฎีวพิากษท่ี์โดดเด่นมากอีกคือเบน็จามินและฮาเบอร์มาส 

ฮอร์ไคเมอร์และอดอร์โนเป็นนกัทฤษฎีวพิากษท่ี์ร่วมงานกนัอยา่งใกลชิ้ดทั้งในช่วงท่ีอยูท่ี่
ส านกัแฟรงเฟิร์ตในเยอรมนีและในช่วงท่ีไปจดัตั้งส านกัในสหรัฐอเมริกา ทั้งสองสนใจวพิากษว์จิารณ์
สังคมสมยัใหม่วา่สังคมสมยัใหม่นั้นพฒันาข้ึนมาดว้ยเหตุผล แต่ในท่ีสุดเหตุผลของยคุสมยัใหม่หรือ
ยคุสวา่งก็กลบัเป็นอนัตรายต่อสังคมเสียเอง พวกเขาช้ีให้เห็น “ความไม่มีเหตุผลของความมีเหตุผล” 
ในยคุสมยัใหม ่ประเด็นน้ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนในงานท่ีทั้งสองเขียนร่วมกนัคือ The Dialectic of 
Enlightenment และในงานของมาร์คูส 

มาร์คูสเป็นนกัทฤษฎีวพิากษข์องส านกัแฟรงเฟิร์ตท่ีร่วมงานอยา่งใกลชิ้ดกบัฮอร์ไคเมอร์และ
อดอร์โน เขาเป็นนกัวชิาการนีโอมาร์กซิสตท่ี์เป็นท่ีนิยมมากในสหรัฐอเมริกาและยโุรป รวมทั้งเป็น
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ปัญญาชนสาธารณะท่ีเคล่ือนไหวเพื่อเปล่ียนแปลงโลกตามทฤษฎีท่ีเขาเช่ือดว้ย เขาช้ีใหเ้ห็นการท่ี
สังคมทุนนิยมซ่ึงเนน้พฒันาเทคโนโลยวีา่เป็นสังคมแบบมิติเดียวท่ีสร้างมนุษยมิ์ติเดียวคือมนุษยท่ี์ขาด
ความสามารถในการคิดเชิงวเิคราะห์และคิดอยา่งสร้างสรรค ์ 

เบน็จามินนั้นก็เป็นนกัทฤษฎีวพิากษรุ่์นแรกเช่นเดียวกนั แต่เขามีความเห็นเก่ียวกบัผลกระทบ
ของเทคโนโลยใีนแง่ดีกวา่สามคนแรก เขามองวา่การท่ีเทคโนโลยสีามารถผลิตซ ้ าสินคา้ต่างๆ นั้นเป็น
ผลดีทางการเมืองในแง่ท่ีเอ้ือต่อประชาธิปไตย เขาทา้ทายแนวคิดสุนทรียศาสตร์แบบเดิมท่ีมองวา่
ศิลปะท่ีแทจ้ะตอ้งมีเอกลกัษณ์โดดเด่นและเป็นของแทไ้ม่ใช่ของเลียนแบบ เขาเสนอวา่ในยคุท่ีเรา
สามารถใชเ้ทคโนโลยผีลิตงานศิลปะออกมาไดพ้ร้อมกนัมากมายนั้น ความมีเอกลกัษณ์โดดเด่นและ
ความเป็นของแทก้็ไม่มีความหมาย ส าเนาหรือของเลียนแบบท่ีท าข้ึนมาท าใหค้วามเป็นของแทข้อง
วตัถุท่ีมีอยูด่ ั้งเดิม ท่ีมีค่า และเป็นของเพียงช้ินเดียวกลายเป็นเร่ืองท่ีไร้สาระ 

ฮาร์เบอร์มาสเป็นนกัทฤษฎีวิพากษข์องส านกัแฟรงคเ์ฟิร์ตรุ่นท่ีสอง เขาช้ีใหเ้ห็นวา่มีการสร้าง
อาณานิคมข้ึนมาในโลกแห่งชีวติ ซ่ึงท าใหผู้ค้นไม่สามารถส่ือสารกนัอยา่งเสรีและเปิดกวา้ง เขาจึง
เสนอทฤษฎีปฏิบติัการทางการส่ือสารเพื่อแกปั้ญหาเร่ืองน้ี โดยเสนอใหเ้ราแสวงหาความจริงผา่นการ
อภิปรายถกเถียงกนัในพื้นท่ีสาธารณะท่ีเปิดกวา้งและเสรีโดยผูเ้ขา้ร่วมพดูคุยตอ้งอยูใ่นสถานะท่ีเท่า
เทียมกนั จนก่อให้เกิดฉนัทานุมติัข้ึนมาได ้จากการท่ีเขาเสนอทฤษฎีดงักล่าว เขาจึงไดช่ื้อวา่เป็น
ผูพ้ฒันาทฤษฎีความจริงอีกแบบหน่ึงข้ึนมาคือทฤษฎีความจริงแบบฉนัทานุมติั 
 นกัทฤษฎีวพิากษข์องส านกัแฟรงค์เฟิร์ตในยคุหลงัฮาร์เบอร์มาสไม่มีความโดดเด่นมากนกั 
เม่ือเทียบกบัรุ่นแรกและรุ่นท่ีสอง แต่แนวคิดของนกัทฤษฎีวพิากษใ์นสองยคุแรกก็ไดมี้อิทธิพลทาง
ความคิดต่อนกัทฤษฎีรุ่นหลงัมากมายซ่ึงสังกดัส านกัคิดท่ีแตกต่างออกไป 
 
ค าถามท้ายบท 

1. ประเด็นท่ีทฤษฎีวพิากษย์กข้ึนมาวพิากษว์จิารณ์มีอะไรบา้ง? มีรายละเอียดอยา่งไร? นิสิต
เห็นดว้ยหรือไม่? เพราะเหตุใด? 

2. แนวคิดของฮอร์ไคเมอร์และอดอร์โนความคลา้ยคลึงและ/หรือความแตกต่างกนัอยา่งไร? 
นิสิตเห็นดว้ยกบัแนวคิดเร่ือง “ความไม่มีเหตุผลของความมีเหตุผล” หรือไม่? โปรด
ยกตวัอยา่งปรากฏการณ์ในยุคปัจจุบนัท่ีนิสิตประสบมาประกอบค าอธิบายดว้ย 

3. แนวคิดเร่ืองมนุษยมิ์ติเดียวและสังคมมิติเดียวมีรายละเอียดอยา่งไร? ให้นิสิตยกตวัอยา่ง
มนุษยแ์ละสังคมในยคุปัจจุบนัวา่เป็นมนุษยมิ์ติเดียวและสังคมมิติเดียวอยา่งไร? นิสิตเห็น
ดว้ยกบัแนวคิดเร่ืองการผลิตซ ้ าเชิงกลไกวา่ส่งผลดีต่อประชาธิปไตยหรือไม่? เพราะเหตุ
ใด? โปรดยกตวัอยา่งท่ีนิสิตประสบดว้ยตนเองประกอบการอธิบายดว้ย 
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4. ทฤษฎีปฏิบติัการทางการส่ือสารมีรายละเอียดอยา่งไร? เกณฑท่ี์จะท าใหเ้กิดฉนัทานุมติั
ไดน้ั้นมีอะไรบา้ง? นิสิตเห็นวา่ขอ้เสนอในทฤษฎีน้ีสามารถท าใหเ้กิดข้ึนจริงในสังคม
ปัจจุบนัหรือไม่? เพราะเหตุใด? 

 

 

 
 

 

 
 

 
 



บทที ่7 
ทฤษฎีเชิงบูรณาการร่วมสมัย 

 
หัวข้อ 

7.1 ทฤษฎีโครงสร้างการกระท าสัมพนัธ์ของแอนโธนี กิดเดนส์   
7.1  ทฤษฎีวา่ดว้ยฮาบิทสัและฟีลดข์องปิแอร์ บูร์ดิเยอ   
 

แนวคิด 
1. กิดเดนส์พยายามท่ีจะแกปั้ญหาการแบ่งแยกคู่ตรงขา้มหรือปัญหาทวนิิยม โดยเสนอ

ทฤษฎีเชิงบูรณาการท่ีมีช่ือวา่ “ทฤษฎีโครงสร้างการกระท าสัมพนัธ์” ในทฤษฎีน้ี
โครงสร้างไม่ไดมี้ลกัษณะเป็นทวนิิยม แต่เป็นแบบทวภิาวะ กล่าวคือโครงสร้างเป็นทั้ง
ส่ือกลางและผลลพัธ์ของการกระท าการ และโครงสร้างมีทั้งส่วนท่ีขดัขวางและส่งเสริม
การกระท าการ 

2. ทฤษฎีโครงสร้างการกระท าสัมพนัธ์ของกิดเดนส์มีสาระส าคญัวา่โครงสร้างและผูก้ระท า
การนั้นไม่ไดเ้ป็นอิสระต่อกนั  หากแต่ข้ึนต่อกนัและกนั ทั้งโครงสร้างและผูก้ระท าการ
ต่างก็เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์เชิงพึ่งพาอาศยักนั และในขณะท่ีคนเรากระท าการนั้น เราไดผ้ลิต
และผลิตซ ้ าโครงสร้างข้ึนมาดว้ย 

3. บูร์ดิเยอก็ไดพ้ยายามแกปั้ญหาท่ีเกิดจากทวนิิยมเช่นเดียวกนั ทฤษฎีบูรณาการของ        
บูร์ดิเยอเป็นเร่ืองของความสัมพนัธ์ระหวา่งฮาบิทสักบัฟีลด ์ฮาบิทสัเป็นโครงสร้างทาง
ความคิดท่ีคนเราใชจ้ดัการกบัโลกทางสังคม ส่วนฟีลดน์ั้นเป็นเครือข่ายความสัมพนัธ์
ระหวา่งสถานภาพ/ต าแหน่งต่างๆ ภายในเครือข่ายนั้น  

4. ฟีลดเ์ป็นพื้นท่ีซ่ึงมีการต่อสู้แข่งขนักนัเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสถานภาพ/ต าแหน่งต่างๆ โดยท่ี
สถานภาพ/ต าแหน่งต่างๆ ของผูก้ระท าการในฟีลดน์ั้นถูกก าหนดโดยปริมาณของทุนท่ี
ผูก้ระท าการมีอยู ่ซ่ึงครอบคลุมทุน 4 ประเภทคือ ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนวฒันธรรม ทุน
ทางสังคม และทุนทางสัญลกัษณ์ 

  
วตัถุประสงค์ 

1. นิสิตสามารถอธิบายความแตกต่างระหวา่งทวินิยมกบัทวภิาวะได ้และอธิบายไดว้า่      
ทวภิาวะในทฤษฎีของกิดเดนส์มีความหมายอยา่งไร 
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2. นิสิตสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างและ/หรือความคลา้ยคลึงระหวา่งแนวคิดเร่ือง
โครงสร้างของกิดเดนส์กบัแนวคิดเร่ืองโครงสร้างในทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมเชิงโครงสร้างได ้
รวมทั้งสามารถเปรียบเทียบความแตกต่าง/และหรือความคลา้ยคลึงระหวา่งแนวคิดเร่ือง
ผูก้ระท าการของกิดเดนส์กบัแนวคิดเร่ืองผูก้ระท าการในแนวคิดปฏิสัมพนัธ์นิยมเชิง
สัญลกัษณ์ ปรากฏการณ์วทิยา และมนุษยวธีิวทิยาได ้

3. นิสิตสามารถอธิบายฮาบิทสัโดยยกตวัอยา่งจากโครงสร้างความสัมพนัธ์ทางชนชั้นใน
สังคมไทยได ้

4. นิสิตสามารถอธิบายฟีลดโ์ดยยกตวัอยา่งจากฟีลดใ์ดฟีลดห์น่ึงในสังคมไทยได ้
   

เน้ือหาในบทน้ีเป็นการกล่าวถึงทฤษฎีเชิงบูรณาการ โดยเนน้ท่ีทฤษฎีของนกัทฤษฎีสังคมท่ี 
ส าคญั 2 คน คือแอนโธนี กิดเดนส์ และปิแอร์ บูร์ดิเยอ ทฤษฎีของทั้งสองคนน้ีเป็นความพยายามท่ีจะ
เช่ือมประสานความส าคญัของโครงสร้าง (ซ่ึงนกัทฤษฎีท่ีกล่าวถึงในบทท่ี 4 เนน้) และความส าคญั
ของการกระท าการ/ผูก้ระท าการ (ซ่ึงนกัทฤษฎีท่ีกล่าวถึงในบทท่ี 5 เนน้) เขา้ดว้ยกนั จริงอยู ่แมว้า่จะมี
นกัทฤษฎีหลายคนท่ีพยายามท าเช่นน้ี แต่เน้ือท่ีมีจ  ากดั จึงไดเ้นน้เฉพาะนกัทฤษฎีสังคมร่วมสมยัท่ีโดด
เด่นมากเพียงสองคนน้ีเท่านั้น 
    
7.1 ทฤษฎีโครงสร้างการกระท าสัมพนัธ์ของแอนโธนี กดิเดนส์   

7.1.1 ประวตัิของกดิเดนส์ 
แอนโธนี กิดเดนส์ (Anthony Giddens : เกิด ค.ศ. 1938) เกิดท่ีเอ็ดมอนตนั ชานเมืองของกรุง

ลอนดอน เขาเกิดในครอบครัวคนชั้นกลาง พอ่ของเขาเป็นเจา้หนา้ท่ีในองคก์ารขนส่งแห่งกรุง
ลอนดอน แม่ของเขาเป็นแม่บา้น เขาเรียนจบระดบัมธัยมศึกษาดว้ยคะแนนท่ีต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย  แต่ต่อมา
เขาก็ไดเ้ขา้เรียนในมหาวทิยาลยัฮลัโดยเร่ิมเรียนปรัชญา ในภายหลงัเขาพบวา่เขาเรียนเก่งทางดา้น
จิตวทิยาและสังคมวทิยามากกวา่ อีกทั้งยงัไดรั้บแรงบนัดาลใจจากภาควชิาสังคมวทิยา เขาจึงไปเรียน
จิตวทิยาและสังคมวทิยาจนจบออกมาทางดา้นสังคมวทิยาดว้ยเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึงใน ค.ศ. 1959 
จากนั้นเขาไดไ้ปเรียนต่อท่ีมหาวทิยาลยัเศรษฐศาสตร์แห่งกรุงลอนดอน (London School of 
Economics : LSE) ท่ีน่ีเขาท าวทิยานิพนธ์ซ่ึงไดรั้บแรงบนัดาลใจจากแมกซ์ เวเบอร์ เก่ียวกบัพฒันาการ
ของกีฬาในประเทศองักฤษในคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 (Appelrouth and Edles.  2007 : 523) ช่ือเร่ืองของ
วทิยานิพนธ์คือ “Sport and Society in Contemporary England” เม่ือเรียนจบเขาก็ไดไ้ปเป็นอาจารย์
สอนอยูใ่นมหาวทิยาลยัไลเซสเตอร์ใน ค.ศ. 1961 (Bryan and Jary.  2003 : 249) 

กิดเดนส์สอนอยูท่ี่มหาวทิยาลยัไลเซสเตอร์จนถึง ค.ศ. 1969 (Appelrouth and Edles.  2007 : 
523) ท่ีน่ีเขาไดท้  างานในภาควชิาสังคมวทิยา ภาควชิาสังคมวิทยาของมหาวทิยาลยัไลเซสเตอร์ในสมยั
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นั้นถือวา่เป็นแหล่งก าเนิดและบ่มเพาะสังคมวทิยาท่ีส าคญัมากแห่งหน่ึงขององักฤษ มีนกัสังคมวทิยาท่ี
มีช่ือเสียงท างานอยูท่ี่นัน่หลายคน รวมทั้งนอร์เบิร์ต อีเลียส (Norbert Elias) ซ่ึงเป็นผูว้างรากฐานคน
ส าคญัใหก้บัภาควชิาสังคมวิทยาท่ีนัน่ดว้ย (Bryan and Jary.  2003 : 249) 

ใน ค.ศ. 1969 กิดเดนส์ไดไ้ปเป็นอาจารยส์อนอยูท่ี่คิงส์คอลเลจ มหาวทิยาลยัเคมบริดจ ์  และ
เป็นนกัวจิยัอยูท่ี่นัน่ดว้ย (Bryan and Jary.  2003 : 249) เขาจบปริญญาเอกจากคิงส์คอลเลจน่ีเอง 
(“Anthony Giddens.” 2011 : Website) โดยจบใน ค.ศ. 1974 ในช่วงน้ีเขามีผลงานเขียนออกมาหลาย
เล่ม จนในท่ีสุดเขาไดด้ ารงต าแหน่งศาสตราจารยท์างดา้นสังคมวทิยาใน ค.ศ. 1985 และในปีเดียวกนัน้ี
เอง เขาก็ไดร่้วมกบัจอห์น ธอมสัน (John Thomson) และเดวดิ เฮลด ์(David Held) ก่อตั้งส านกัพิมพ ์
Polity Press ซ่ึงเป็นหน่ึงในส านกัพิมพช์ั้นน าของโลกทางดา้นสังคมศาสตร์ (Bryan and Jary.  2003 : 
251) 

ใน ค.ศ. 1986 กิดเดนส์เป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการก่อตั้งคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ซ่ึง
เป็นคณะใหม่ท่ีตั้งข้ึนในรอบหลายทศวรรษของมหาวทิยาลยัเคมบริดจ ์โดยเขาไดด้ ารงต าแหน่ง
คณบดีเป็นคนแรก เขาท างานอยูท่ี่มหาวทิยาลยัเคมบริดจจ์นถึง ค.ศ. 1996 (Bryan and Jary.  2003 : 
251) ในช่วงน้ีเขายงัคงผลิตผลงานวชิาการออกมาอีกมาก และไดไ้ปเป็นอาจารยส์อนรับเชิญใน
มหาวทิยาลยัและสถาบนัการศึกษาชั้นน าทัว่โลก รวมทั้งไดรั้บรางวลัต่างๆ มากมาย (Appelrouth and 
Edles.  2007 : 523) 

ใน ค.ศ. 1996 กิดเดนส์ไดก้ลบัไปท่ีมหาวทิยาลยัเศรษฐศาสตร์แห่งกรุงลอนดอนซ่ึงตอนนั้น
เปล่ียนช่ือเป็นมหาวทิยาลยัเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งกรุงลอนดอน (London School of 
Economics and Political Science) แลว้อีกคร้ังหน่ึง แต่คร้ังน้ีเขาไปรับต าแหน่งเป็นอธิการบดี 
(Appelrouth and Edles.  2007 : 523) เขาด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารสถาบนัการศึกษาแห่งน้ีจนถึง       
ค.ศ. 2003 และหลงัจากนั้นเขาก็เป็นศาสตราจารยเ์กียรติคุณอยูท่ี่นัน่จนถึงปัจจุบนั (“Anthony 
Giddens.” 2011 : Website) 

นอกจากจะเป็นนกัวชิาการและผูบ้ริหารสถาบนัการศึกษาแลว้ กิดเดนส์ยงัรับหนา้ท่ีเป็นท่ี
ปรึกษาใหน้กัการเมืองดว้ย โดยในช่วงปีกลางคริสตท์ศวรรษ 1990 เขาไดเ้ป็นท่ีปรึกษาใหน้ายโทน่ี 
แบลร์ นายกรัฐมนตรีขององักฤษในช่วงนั้น ซ่ึงเขาเสนอนโยบายทางสายท่ีสาม (Third Way) ท่ีไปพน้
จากทั้งซา้ยและขวาใหก้บัรัฐบาลขณะนั้น แนวคิดเก่ียวกบัทางสายท่ีสามน้ีปรากฏอยูใ่นหนงัสือของ
เขาท่ีตีพิมพอ์อกมาในช่วงนั้นซ่ึงก่อใหเ้กิดการอภิปรายถกเถียงเก่ียวกบัอนาคตของประชาธิปไตยใน
หลายประเทศทัว่โลก (Appelrouth and Edles.  2007 : 523) 

ผลงานทางวชิาการของกิดเดนส์มีมากมาย นบัเฉพาะในช่วง ค.ศ. 1971-1997 เขาเขียนหนงัสือ
และเป็นบรรณาธิการหนงัสือรวม 32 เล่มซ่ึงมีการแปลออกเป็นภาษาต่างๆ ทัว่โลกถึง 22 ภาษา เขามี
บทความตีพิมพป์ระมาณ 200 เร่ือง (Bryan and Jary.  2003 : 248) หนงัสือส าคญัๆ ของเขา เช่น 
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Capitalism and Modern Social Theory ตีพิมพใ์น ค.ศ. 1971 The Class Structure of the Advanced 
Societies (1973) Studies in Social and Political Theory (1977) The New Rules of Sociological 
Method (1976) A Contemporary Critique of Historical Materialism (1981) The Constitution of 
Society (1984) The Nation-State and Violence (1985) The Consequences of Modernity (1990) 
Modernity and Self-Identity (1991) The Transformation of Intimacy (1992) Beyond Left and Right 
(1994) และ The Third Way : The Renewal of Social Democracy (1998) (Loya.  2007 : 108) 

7.1.2 ทฤษฎีโครงสร้างการกระท าสัมพนัธ์ 
แนวคิดส าคญัท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของกิดเดนส์ก็คือ “Structuration Theory” ซ่ึงในภาษาไทย

มีผูแ้ปลช่ือทฤษฎีน้ีวา่ “ทฤษฎีการก่อตวัของโครงสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคม” (เอก ตั้งทรัพยว์ฒันา.  
2550 : 381) แต่ในท่ีน้ี ผูเ้ขียนพิจารณาวา่เป็นค าแปลท่ียาวเกินไปและอาจส่ือความหมายผดิวา่เป็น
ทฤษฎีท่ีเนน้ความส าคญัของโครงสร้างอยูน่ัน่เอง จึงขอทดลองใชช่ื้อทฤษฎีน้ีในภาษาไทยวา่ “ทฤษฎี
โครงสร้างการกระท าสัมพนัธ์” โดยไม่ไดใ้ชเ้คร่ืองหมายยติัภงัค ์(-) ระหวา่งค าวา่โครงสร้างกบัค าวา่
การกระท า เพื่อเนน้วา่ทั้งสองอยา่งนั้นสัมพนัธ์กนั ไม่ไดแ้ยกจากกนั อยา่งไรก็ตาม การใชช่ื้อทฤษฎี
ดงักล่าวก็อาจเส่ียงต่อการเขา้ใจผดิไดเ้หมือนกนั เพราะอาจเขา้ใจวา่ค าวา่ “โครงสร้างการกระท า” นั้น
เป็นค าเดียวกนั แต่เม่ือพิจารณาในแง่การใชค้  าใหส้ั้นและกระชบัโดยไดค้วามหมายใกลเ้คียงกบัช่ือ
ทฤษฎีในภาษาองักฤษ ก็คิดวา่ช่ือท่ีคิดข้ึนใหม่น้ีน่าจะมีความเหมาะสมมากกวา่ ในบทน้ีจะเนน้ในส่วน
ของทฤษฎีน้ีเพื่อช้ีให้เห็นการบูรณาการหรือการสังเคราะห์ความคิด/ทฤษฎี แต่ก่อนอ่ืนควรทราบ
พฒันาการทางความคิดของกิดเดนส์เสียก่อน 

พฒันาการทางความคิด แนวคิดของกิดเดนส์มีพฒันาการท่ีสามารถแบ่งออกเป็น 4 ช่วงท่ีคาบ
เก่ียวกนั โดยท่ีแต่ละช่วงก็จะมีทฤษฎีท่ีโดดเด่นเฉพาะชุดหน่ึง คือ 1) ช่วง ค.ศ. 1970-1975 ช่วงน้ี       
กิดเดนส์สนใจศึกษาและเขียนเผยแพร่แนวคิดท่ีอยูใ่นงานคลาสสิกของนกัสังคมวทิยายโุรป โดย
เฉพาะงานของมากซ์ เวเบอร์ และเดอร์ไคม ์ในฐานะท่ีเป็นฐานของทฤษฎีสังคม 2) ช่วง ค.ศ. 1976-
1989 ในช่วงน้ีกิดเดนส์ทุ่มเทศึกษาความเป็นไปไดท่ี้จะกา้วขา้มคู่ขดัแยง้ท่ีมีอยูใ่นทฤษฎีสังคม 
โดยเฉพาะระหวา่งการกระท าการ (Agency) กบัโครงสร้าง (Structure) ซ่ึงผลท่ีเกิดจากการศึกษาก็คือ
ทฤษฎีโครงสร้างการกระท าสัมพนัธ์นัน่เอง 3) ช่วง ค.ศ. 1990-1993 ในช่วงน้ี   กิดเดนส์ไดพ้ฒันา
ทฤษฎีข้ึนมาเพื่อวเิคราะห์ลกัษณะทัว่ไปของยคุสมยัใหม่และขั้นตอนปัจจุบนัของยคุสมยัใหม่ท่ีเขา
เรียกวา่ “ยคุสมยัใหมต่อนปลาย” (Late Modernity)  และ 4) ตั้งแต่ ค.ศ. 1994 เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั 
ในช่วงน้ีกิดเดนส์สนใจโดยตรงในเร่ืองความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัระหวา่งทฤษฎีกบัการเมือง (Loya.  
2007 : 102) การเสนอแนวคิดเร่ืองทางสายท่ีสามและการกา้วขา้มความเป็นซา้ยและขวาท่ีเห็นไดจ้าก
หนงัสือท่ีเขาเขียนช่วงน้ีและการเขา้ไปเป็นท่ีปรึกษาทางการเมืองเป็นตวัอยา่งท่ีช้ีให้เห็นพฒันาการ
ทางความคิดในช่วงท่ีส่ีน้ีเป็นอยา่งดี 
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 ทฤษฎีโครงสร้างการกระท าสัมพนัธ์ ทฤษฎีน้ีของกิดเดนส์มีรายละเอียดมากมาย ในท่ีน้ีจะ
น าเสนอตามหวัขอ้ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1) ลกัษณะเด่นของทฤษฎี ทฤษฎีน้ีเม่ือเทียบกบัทฤษฎีต่างๆ ท่ีกล่าวมาในบทก่อนๆ จะเห็นวา่
ไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัโครงสร้างมากกวา่ผูก้ระท าการเหมือนกบัทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมหรือหนา้ท่ีนิยม
เชิงโครงสร้างท่ีกล่าวไปแลว้ในบทท่ี 4 และทฤษฎีโครงสร้างนิยมท่ีจะกล่าวถึงในบทท่ี 9 และก็ไม่ได้
ใหค้วามส าคญักบัผูก้ระท าการมากกวา่โครงสร้างเหมือนกบัทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์นิยมเชิงสัญลกัษณ์ 
ปรากฏการณ์วทิยา และมนุษยวธีิวทิยา ท่ีกล่าวไปแลว้ในบทท่ี 5 หากแต่เป็นทฤษฎีท่ีเนน้ความส าคญั
ของทั้งโครงสร้างและผูก้ระท าการหรือการกระท าการเท่าๆ กนั  

มุมมองเร่ืองโครงสร้างในทฤษฎีน้ีก็แตกต่างจากทฤษฎีอ่ืนๆ กล่าวคือกิดเดนส์มองวา่
โครงสร้างนั้นมีลกัษณะท่ีเรียกวา่ “ทวภิาวะของโครงสร้าง” (Duality of Structure) คือโครงสร้างนั้น
เป็นทั้งตวักลาง (Medium) และเป็นผลลพัธ์ (Outcome) ของการกระท าการ (Giddens.  2007 : 538)  
อีกทั้งโครงสร้างก็ไม่ไดมี้แต่ลกัษณะท่ีเป็นอุปสรรคหรือขอ้จ ากดั (Constraining) ต่อการกระท าของ
คนเราเท่านั้น แต่โครงสร้างยงัมีลกัษณะท่ีเป็นส่วนท่ีเอ้ืออ านวยหรือส่งเสริมสนบัสนุน (Enabling) ต่อ
การกระท าของคนเราดว้ย (Giddens.  2007 : 538) ซ่ึงประเด็นดงักล่าวน้ีจะไดข้ยายความเพิ่มเติมในขอ้ 
4) ต่อไป 

2) การปฏิเสธทวนิิยม (Dualism) ในการวเิคราะห์สังคม ทวนิิยมคือลทัธิความเช่ือท่ีเห็นวา่มี
สองส่ิงท่ีสามารถแยกออกจากกนัได ้โดยท่ีส่ิงหน่ึงอยูเ่หนือกวา่อีกส่ิงหน่ึง หรือดีกวา่อีกส่ิงหน่ึง หรือ
มีอ านาจเหนือกวา่อีกส่ิงหน่ึง หรือสามารถก าหนดอีกส่ิงหน่ึงได ้ตวัอยา่งการแบ่งแยกแบบทวนิิยมท่ี
พบโดยทัว่ไป เช่นการแบ่งแยกระหวา่งโครงสร้างกบัการกระท า (Structure vs Action)  การแบ่งแยก
ระหวา่งมหภาคกบัจุลภาค (Macro vs Micro) แบ่งแยกระหวา่งสังคมกบัปัจเจกบุคคล (Society vs 
Individual) และการแบ่งแยกระหวา่งวตัถุวสิัยนิยมกบัอตัวิสัยนิยม (Objectivism vs Subjectivism) 
(Layder.  2006 : 163) อาจกล่าวไดว้า่แนวคิดทวนิิยมก็คือการมองแบบคู่ตรงขา้ม (Binary Opposition) 
นัน่เอง การแบ่งแยกออกเป็นคู่ต่างๆ ส่ีคู่ขา้งตน้นั้นเป็นการแบ่งแยกแบบทวนิิยมในแง่ท่ีคนโดยทัว่ไป
มกัมองวา่โครงสร้างแยกออกจากการกระท าได ้โดยโครงสร้างเป็นฝ่ายก าหนดการกระท า มหภาคแยก
ออกจากจุลภาคได ้โดยมหภาคมีความเหนือกวา่จุลภาค สังคมแยกออกจากปัจเจกบุคคลได ้โดยสังคม
มีคุณค่ามากกวา่ปัจเจกบุคคล และวตัถุวสิัยนิยมแยกออกจากอตัวสิัยนิยมได ้โดยวตัถุวิสัยนิยม
ก่อใหเ้กิดความรู้ท่ีแม่นย  าเท่ียงตรงกวา่อตัวสิัยนิยม  

กิดเดนส์ไม่เห็นดว้ยกบัแนวคิดทวนิิยมท่ีกล่าวขา้งตน้ เร่ืองท่ีเขาตอ้งแกปั้ญหาใหไ้ดก้็คือ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างกบัการกระท าการนั้นจะตอ้งไม่ใช่ความสัมพนัธ์แบบทวนิิยม แต่เป็น
ความสัมพนัธ์แบบทวภิาวะ (Holmwood.  2009 : 46) เขาจึงพยายามท่ีจะสร้างทฤษฎีสังคมท่ีจะท าให้
เรามีแนวทางในการศึกษาเหตุปัจจยัต่างๆ กระบวนการต่างๆ และขบวนการต่างๆ ของประวติัศาสตร์
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และสังคม ทฤษฎีท่ีสร้างข้ึนน้ีพยายามท่ีจะหลีกเล่ียงแนวคิดแบบทวนิิยมท่ีแพร่กระจายไปทัว่ในแวด
วงทฤษฎีสังคม ซ่ึงเป็นกบัดกัท่ีเราจ าเป็นตอ้งพยายามหนีหลุดออกมาใหไ้ด ้ในกรณีของวตัถุวสิัยนิยม
และอตัวสิัยนิยม วตัถุวสิัยนิยมเนน้ความส าคญัของพลงัต่างๆ ทางสังคมท่ีไม่ใช่พลงัของบุคคลและ
เนน้ความส าคญัของโครงสร้างซ่ึงไม่เก่ียวกบับุคคลเช่นเดียวกนั ตามแนวคิดน้ีถา้จะมีผูก้ระท าการได ้
ผูก้ระท าการนั้นก็เป็นเพียงของเล่น หุ่นเชิด หรือร่างทรงของระบบสังคม ส่วนอตัวสิัยนิยมก็เนน้
ความส าคญัของบุคคล ลดชีวิตทางสังคมทั้งหมดลงมาเป็นเพียงการกระท าการต่างๆ ของปัจเจกบุคคล
หรือของกลุ่ม คือสนใจแต่การกระท า ปฏิสัมพนัธ์ เป้าหมายและความปรารถนาของผูก้ระท าการ 
รวมทั้งการตีความและปฏิบติัการต่างๆ ของผูก้ระท าการ (Stones.  2005 : 13-14) 

อีกสองแนวคิดท่ีเป็นแบบทวินิยมท่ีกิดเดนส์พยายามจะแกปั้ญหา คือแนวคิดนิยติันิยม 
(Determinism) และแนวคิดเจตจ านงนิยม (Voluntarism) (Haralambos and Holborn.  2004 : 970-971) 
แนวคิดนิยติันิยมเป็นแนวคิดท่ีเช่ือวา่คนเราถูกก าหนดโดยส่ิงอ่ืน ส่ิงอ่ืนท่ีวา่น้ีอาจหมายถึงพระเจา้ พระ
พรหม (เช่นความเช่ือเร่ืองพรหมลิขิต) โชคชะตา พลงัทางสังคม หรือโครงสร้างสังคมก็ได ้เราจึงไม่
สามารถก าหนดตวัเองได ้ส่วนแนวคิดเจตจ านงนิยมก็เป็นแนวคิดท่ีเช่ือวา่เรามีเจตจ านงท่ีอิสระ (Free 
Will) ท่ีสามารถก าหนดตวัเราเองได ้เราไม่ตอ้งข้ึนกบัใครหรือส่ิงอ่ืนใด เราเป็นอิสระจากปัจจยั
ภายนอกทุกอยา่ง หรือเรามีเสรีภาพท่ีสัมบูรณ์โดยไม่มีใครหรืออะไรมาขดัขวางการใชเ้สรีภาพของเรา
ได ้ 

กิดเดนส์ไม่เห็นดว้ยกบัมุมมองแบบทวนิิยมอยา่งท่ีกล่าวขา้งตน้ เขาจึงเสนอแนวคิดเร่ือง     
ทวภิาวะ (Duality) เพื่อมาแกปั้ญหาเร่ืองน้ี โดยเฉพาะแนวคิดเร่ืองทวภิาวะของโครงสร้าง แต่ก่อนท่ี 
จะทราบรายละเอียดเร่ืองน้ี ควรทราบก่อนวา่เขามองเร่ืองโครงสร้างและการกระท าการไวอ้ยา่งไร 

3) โครงสร้างและการกระท าการ (Structure and Agency) ในทฤษฎีสังคมท่ีเนน้ความส าคญั
ของโครงสร้างนั้น โครงสร้างถูกมองวา่เป็นส่ิงท่ีมีพลงัมากในการบีบบงัคบัปัจเจกบุคคลใหก้ระท า
การใดๆ ก็ตาม แต่กิดเดนส์ไม่ไดม้องเห็นพลงัของโครงสร้างวา่มีมากมายขนาดนั้น กิดเดนส์กล่าววา่
โครงสร้างนั้นมิไดเ้ป็นส่ิงท่ีมีอยู ่“จริง” (Real) แต่เป็นส่ิงท่ีด ารงอยู ่“เสมือนจริง” (Virtual) เหมือนกบั
ร่องรอยความทรงจ าของคนเราท่ีคอยก ากบัความประพฤติของเรา โครงสร้างเป็นระเบียบของ
ความสัมพนัธ์เชิงการเปล่ียนแปลงท่ีด ารงอยูเ่สมือนจริง ซ่ึงหมายความวา่ระบบสังคมต่างๆ ในฐานะ  
ท่ีเป็นปฏิบติัการทางสังคมท่ีมีการผลิตซ ้ า/สืบทอดนั้นไม่ไดมี้โครงสร้าง แต่แสดงคุณสมบติัเชิง
โครงสร้างออกมาเท่านั้น โครงสร้างจะด ารงอยูก่็ต่อเม่ือเราในฐานะผูก้ระท าการไดป้ฏิบติัการหรือ
ก าลงักระท าการอยู ่ (Giddens.  2007 : 535) 

อีกค าหน่ึงท่ีมีความหมายคลา้ยกบัโครงสร้างก็คือระบบสังคม กิดเดนส์กล่าวถึงระบบสังคม
ไวว้า่เป็นเพียงแบบแผนความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีด ารงอยูข่า้มช่วงเวลาและสถานท่ี ตวัอยา่งเช่น
องักฤษในคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ก็ถือวา่เป็นระบบสังคมระบบหน่ึง เพราะวา่องักฤษในช่วงเวลาน้ีเป็น
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พื้นท่ีซ่ึงนิยามไดด้ว้ยภูมิศาสตร์ ด ารงอยูใ่นช่วงเวลาหน่ึง  ซ่ึงมีการสืบทอดชุดความสัมพนัธ์ทางสังคม
และปฏิบติัการทางสังคมบางอยา่งเอาไว ้กิดเดนส์คงไม่เช่ือวา่องักฤษใน ค.ศ. 1801 และองักฤษใน 
ค.ศ. 1899 เป็นระบบเดียวกนั ความสัมพนัธ์ทางสังคมและปฏิบติัการทางสังคมก็คงจะมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองเม่ือแบบแผนของปฏิสัมพนัธ์เปล่ียนแปลงไป กิดเดนส์มองสถาบนัต่างๆ 
เช่นรัฐและระบบราชการวา่เป็นแบบแผนของพฤติกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นความต่อเน่ืองบางอยา่งแมเ้วลา
จะล่วงเลยไป แต่สถาบนัเหล่าน้ีเม่ือผา่นกาลเวลาท่ียาวนานก็มีการเปล่ียนแปลงไดเ้ช่นเดียวกนั 
(Haralambos and Holborn.  2004 : 970) 

ส าหรับค าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท านั้น มีค าท่ีคลา้ยกนั 2-3 ค า คือค าวา่ “การกระท าการ” 
(Agency) “ผูก้ระท าการ” (Agent) และ “ผูก้ระท า” (Actor) ส าหรับค าวา่ผูก้ระท าการและผูก้ระท านั้นก็
จะใชท้ั้งสองค าสลบักนัไปมา คือเป็นค าท่ีมีความหมายคลา้ยกนักนัและใชแ้ทนกนัได ้(แต่ก็มีความ
แตกต่างกนัอยูบ่า้ง ดงัจะกล่าวต่อไป) แต่ค าวา่การกระท าการจะมีนิยามท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีความสามารถใน
การกระท ามากกวา่จะเนน้ท่ีตวัผูก้ระท า  

ค าวา่การกระท าการ (Agency) นั้นหมายถึง “ขีดความสามารถหรืออ านาจของบุคคลท่ีจะ
กระท า ท่ีจะสร้างความแตกต่าง และท่ีจะเขา้ไปแทรกแซงโลกอยา่งตั้งใจ” (Appelrouth and Edles.  
2007 : 525) 

ส่วนผูก้ระท าการ (Agent)  ตามแนวคิดของกิดเดนส์นั้นคือผูท่ี้มีความสามารถในการสร้าง
ความแตกต่างในโลกทางสังคมได ้ผูก้ระท า (Actor) เป็นผูก้ระท าการ (Agent) ไม่ได ้ถา้ผูก้ระท านั้น 
ไร้ความสามารถท่ีจะสร้างความแตกต่าง กิดเดนส์ยอมรับวา่มีอุปสรรคกีดขวางส าหรับผูก้ระท าอยู ่ 
จริง แต่น่ีกไ็ม่ไดห้มายความวา่ผูก้ระท าจะไม่มีทางเลือกเลยและไม่สามารถสร้างความแตกต่างข้ึนมา
ไดเ้ลย (Ritzer.  2007 : 170) โดยนยัน้ีผูก้ระท าการจึงเป็นผูมี้อ  านาจท่ีเป็น “ขีดความสามารถเชิงการ
เปล่ียนแปลง” (Transformative Capacity) ขีดความสามารถน้ีผูก้ระท าการเอาไวใ้ชเ้ปล่ียนแปลงส่ิง
ต่างๆ หรือเอาไวใ้ชเ้ปล่ียนแปลงการกระท าของผูก้ระท าการคนอ่ืนๆ (Haralambos and Holborn.  
2004 : 971)  

คนเราในฐานะท่ีเป็นผูก้ระท าการนั้นก็จะท าส่ิงต่างๆ มากมาย การไหลเวยีนของการกระท า
ของคนเราไดก่้อใหเ้กิดผลของการกระท าท่ีผูก้ระท าไม่ไดต้ั้งใจเอาไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ และผลท่ีเกิดจาก
ความไม่ตั้งใจน้ีก็อาจก่อให้เกิดเง่ือนไขของการกระท าต่างๆ ท่ีเราไม่ไดรั้บรู้ไดเ้หมือนกนั กิดเดนส์
กล่าวไวว้า่ “ประวติัศาสตร์ของมนุษยถู์กสร้างข้ึนมาโดยกิจกรรมท่ีเราตั้งใจท า แต่ไม่ใช่เป็นโครงการ  
ท่ีเกิดจากความตั้งใจ” (Giddens.  2007 : 540) น่ีคือส่วนท่ีกิดเดนส์ไดรั้บอิทธิพลทางความคิดจาก        
โรเบิร์ต เมอร์ตนั 

ในเร่ืองผลท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ไดต้ั้งใจน้ี กิดเดนส์ไดย้กตวัอยา่งการท่ีเราเดินทางไปถึงบา้นแลว้
เปิดไฟใหบ้า้นสวา่ง ปรากฏวา่ขณะนั้นก าลงัมีโจรข้ึนบา้นเม่ือเห็นเราเปิดไฟโจรก็ตกใจและหนีออก
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จากบา้นไป แลว้โจรก็ถูกต ารวจจบัได ้เขาถูกด าเนินคดีและตอ้งติดคุกหลายปี การท่ีเราเปิดไฟนั้นเรา
ไม่รู้วา่มีโจรอยู ่เราจึงไม่ไดต้ั้งใจใหโ้จรตกใจและหนีไปซ่ึงในท่ีสุดท าใหเ้ขาถูกจบัไดแ้ละติดคุก 
(Haralambos and Holborn.  2004 : 970) แต่ผลท่ีเกิดข้ึนจากความไม่ตั้งใจน้ีก็ส่งผลต่อแบบแผน
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมไดเ้หมือนกนั 

4) ทวภิาวะของโครงสร้าง (Duality of Structure) แนวคิดเร่ืองน้ีมีความหมายไดห้ลายอยา่ง 
นอกจากจะหมายถึงการท่ีโครงสร้างและการกระท าการเป็นสองส่ิงท่ีแยกออกจากกนัไม่ไดแ้ละต่างก็
ก าหนดซ่ึงกนัและกนัแลว้ ยงัหมายถึงการท่ีโครงสร้างนั้นเป็นทั้งตวักลางและผลลพัธ์ของการกระท า 
และหมายถึงการท่ีโครงสร้างนั้นมีทั้งส่วนท่ีเป็นอุปสรรคกีดขวางการกระท าและส่วนท่ีสนบัสนุน
ส่งเสริมการกระท าดว้ย (Giddens. 2007 : 538) 

ตามแนวคิดเร่ืองทวิภาวะของโครงสร้างนั้น โครงสร้างและและการกระท ามีความเก่ียวขอ้ง
สมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัอยูข่า้งในผา่นปฏิบติัการทางสังคม (Social Practices) ซ่ึงอธิบายขยายความได้
ดงัน้ี 

กิดเดนส์ไดท้  าการส ารวจทฤษฎีสังคมต่างๆ ท่ีใหค้วามส าคญักบัผูก้ระท าการ เช่นทฤษฎี
ปฏิสัมพนัธ์นิยมเชิงสัญลกัษณ์ หรือท่ีใหค้วามส าคญักบัโครงสร้าง เช่นทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมหรือหนา้ท่ี
นิยมเชิงโครงสร้าง แลว้เขาก็ไดป้ฏิเสธทฤษฎีทั้งสองแบบท่ีใหค้วามส าคญักบัดา้นใดดา้นหน่ึงมากกวา่
กนั เขาเสนอวา่เราจะตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยปฏิบติัการทางสังคมต่างๆ (Social Practices) ท่ีเกิดข้ึนซ ้ าแลว้ 
ซ ้ าเล่า ดงันั้นทฤษฎีโครงสร้างการกระท าสัมพนัธ์จึงไม่ไดเ้นน้ความส าคญัของโครงสร้างท่ีมีขนาด
ใหญ่หรือการกระท าและปฏิสัมพนัธ์ในชีวติประจ าวนั หากแต่เนน้ความส าคญัของปฏิบติัการทาง
สังคมท่ีเกิดข้ึนซ ้ าๆ ตามแบบแผนเดิมๆ กาละและเทศะก็มีความส าคญัในแนวคิดเร่ืองปฏิบติัการทาง
สังคมของกิดเดนส์เช่นเดียวกนั ปฏิบติัการทางสังคมต่างๆ นั้นเกิดข้ึนซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า และมีระบบ 

ระเบียบผา่นกาลเวลาท่ียาวนาน ไม่ใช่วา่เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนแลว้เฉพาะแค่เม่ือวานและก าลงัเกิดข้ึนอยูใ่น
วนัน้ี แต่เป็นส่ิงท่ีมีแนวโนม้วา่จะเกิดข้ึนในวนัพรุ่งน้ีดว้ย อีกทั้งยงัจะเกิดข้ึนในสัปดาห์หนา้ ในเดือน
หนา้ ในปีหนา้ ในทศวรรษหนา้ ในศตวรรษหนา้ดว้ย นอกจากน้ี ปฏิบติัการทางสังคมเหล่าน้ีก็เกิดข้ึน
ซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่าในสถานท่ีต่างๆ โดยมีแบบแผนคลา้ยคลึงกนั กล่าวคือปฏิบติัการทางสังคมท่ีเราพบในท่ี
หน่ึงก็มีแนวโนม้วา่จะเกิดข้ึนในอ่ืนๆ ดว้ย (Ritzer.  2007 :167-168) ปฏิบติัการทางสังคมแบบท่ีเรา
พบในประเทศไทย ก็จะสามารถพบไดใ้นพม่า ในลาว ในกมัพชูา หรือแมก้ระทัง่ในองักฤษและ
สหรัฐอเมริกา และประเทศอ่ืนๆ ทุกประเทศทัว่โลกดว้ย 
 เม่ือมองดูลกัษณะส าคญัของทฤษฎีโครงสร้างการกระท าสัมพนัธ์ซ่ึงเนน้ความส าคญัของ
ปฏิบติัการต่างๆ ทางสังคม ก็จะพบวา่ทฤษฎีน้ีเนน้ความส าคญัของความสัมพนัธ์ระหวา่งโครงสร้าง
กบัการกระท าการ ในสหรัฐอเมริกามกัจะกล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งมหภาคกบัจุลภาค แต่ในยโุรป
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นิยมกล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างและการกระท าการ แต่ไม่วา่จะใชค้  าท่ีต่างกนั 
ความหมายก็คลา้ยคลึงกนั (Ritzer.  2007 :  168)  
 กิดเดนส์มองวา่โครงสร้างและการกระท าการนั้นเป็นส่ิงท่ีเราไม่สามารถคิดแยกออกจากกนั
ได ้ทั้งสองอยา่งนั้นเป็นเหมือนสองดา้นของเหรียญเดียวกนั ซ่ึงกิดเดนส์ใชค้  าวา่ “ทวภิาวะ” (Duality) 
เรียกสภาพการณ์เช่นน้ี การกระท าทางสังคมทุกอยา่งลว้นเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้าง และโครงสร้างทุก
อยา่งลว้นเก่ียวขอ้งกบัการกระท าทางสังคม  โครงสร้างและการกระท าจึงถกัทอเขา้ดว้ยกนัอยา่ง
แยกกนัไม่ออกในกิจกรรมหรือปฏิบติัการของคนเราในชีวติประจ าวนั (Ritzer.  2007 :  168) 
 ดงัท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้แลว้วา่จุดเร่ิมตน้ในการวิเคราะห์ของกิดเดนส์ก็คือปฏิบติัการต่างๆ 
ของคนเรา แต่เขายนืยนัวา่เราจะตอ้งมองปฏิบติัการเหล่าน้ีวา่เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนแลว้เกิดข้ึนอีกซ ้ าๆ กนั 

ซ่ึงมีความหมายหลายประการ ประการแรก ปฏิบติัการทางสังคมต่างๆ นั้นคนเราไม่ไดส้ร้างข้ึนมาดว้ย
จิตใจ  ประการต่อมา ปฏิบติัการทางสังคมต่างๆ นั้นไม่ไดถู้กสร้างข้ึนมาโดยเง่ือนไขสังคมเชิง
โครงสร้างท่ีคนเราใชค้น้พบตวัเอง และประการสุดทา้ยซ่ึงส าคญัมากท่ีสุดก็คือ เม่ือคนเราแสดงตนใน
ฐานะท่ีเป็นมนุษยผ์ูก้ระท าการ ถือวา่คนเราก าลงัสร้างจิตส านึกของตวัเองข้ึนมาและก าลงัสร้างเง่ือนไข
เชิงโครงสร้างท่ีท าใหป้ฏิบติัการทางสังคมเหล่านั้นเกิดข้ึนได ้ คนเราสร้างปฏิบติัการ จิตส านึก และ
โครงสร้างข้ึนมาในเวลาเดียวกนั จิตส านึกไม่ไดส้ร้างกิจกรรม ความเป็นจริงท่ีสังคมสร้างข้ึนมาก็
ไม่ไดส้ร้างกิจกรรม  และโครงสร้างสังคมก็ไม่ไดส้ร้างกิจกรรม แต่ในการแสดงตวัตนของเราในฐานะ
ผูก้ระท าการ ก็ถือวา่เราก าลงัเก่ียวขอ้งอยูก่บัปฏิบติัการ และโดยผา่นปฏิบติัการน้ีน่ีเองท่ีเราสร้าง
จิตส านึกและโครงสร้างข้ึนมา กิดเดนส์ใหค้วามสนใจอยา่งมากกบัเร่ืองของจิตส านึก (Consciousness) 
หรือการคิดในเชิงสะทอ้นกลบั (Reflexivity) การท่ีคนเรามีความสามารถในการคิดเชิงสะทอ้นกลบัคือ
คิดไตร่ตรองทบทวนไปมาอยา่งรอบคอบนั้นท าใหค้นเราไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่เป็นผูมี้ส านึกในตนเอง แต่
คนเรายงัไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัควบคุมกิจกรรมต่างๆ และเง่ือนไขทางสังคมต่างๆ ท่ีก าลงั
ด าเนินอยูด่ว้ย กล่าวอีกนยัหน่ึงไดว้า่ กิดเดนส์ใหค้วามสนใจกบักระบวนการแบบปฏิพฒันาการท่ีใช้
สร้างปฏิบติัการ โครงสร้าง และจิตส านึกข้ึนมาดว้ย โดยนยัน้ี กิดเดนส์จึงจดัการกบัประเด็นปัญหา
เก่ียวกบัโครงสร้างและการกระท าการในแนวทางท่ีเป็นประวติัศาสตร์ มีกระบวนการ และเป็นพลวตั 
(Ritzer.  2007 : 168-169) 
 มิใช่เพียงแต่ผูก้ระท าการทางสังคมเท่านั้นท่ีมีลกัษณะสะทอ้นกลบั แต่นกัวชิาการหรือนกัวจิยั
ทางสังคมซ่ึงเป็นผูศึ้กษาผูก้ระท าการทางสังคมก็มีลกัษณะสะทอ้นกลบัดว้ย น่ีคือแนวคิดของกิดเดนส์
ในเร่ืองการตีความสองชั้น (Double Hermeneutic) ทั้งผูก้ระท าการทางสังคมและนกัวชิาการหรือ
นกัวจิยัทางสังคมต่างก็ตอ้งใชภ้าษา  ผูก้ระท าการทางสังคมใชภ้าษาเพื่อบอกเล่าเร่ืองราวของส่ิงท่ีพวก
เขาท า และนกัวชิาการหรือนกัวจิยัทางสังคมก็ใชภ้าษาเพื่ออธิบายการกระท าของผูก้ระท าการทาง
สังคม ดงันั้น เราจึงจ าเป็นตอ้งใหค้วามสนใจกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษาชาวบา้นกบัภาษาวชิาการ 



 151 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เราจ าเป็นตอ้งตระหนกัถึงขอ้เทจ็จริงท่ีวา่ความเขา้ใจของนกัวชิาการเก่ียวกบัโลก
ทางสังคมนั้นอาจส่งผลกระทบต่อการท าความเขา้ใจผูก้ระท าการซ่ึงเราก าลงัศึกษาอยูน่ั้นได ้เม่ือเป็น
เช่นน้ี นกัวชิาการหรือนกัวจิยัทางสังคมจึงสามารถเปล่ียนแปลงโลกท่ีตนก าลงัศึกษาอยูไ่ด ้และดงันั้น
จึงน าไปสู่ขอ้คน้พบและขอ้สรุปท่ีผดิหรือบิดเบือนไปจากความเป็นจริงได ้(Ritzer.  2007 : 169) 
 ทั้งโครงสร้างและการกระท าการไม่สามารถด ารงอยูอ่ยา่งเป็นอิสระปราศจากซ่ึงกนัและกนั
ได ้แต่ทั้งสองอยา่งมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด การกระท าทางสังคมก่อใหเ้กิดโครงสร้าง และ
เพราะมีการกระท าทางสังคมท่ีเอง โครงสร้างจึงถูกผลิตและผลิตซ ้ าข้ึนมา เพื่อท่ีโครงสร้างจะไดด้ ารง 
อยูไ่ดอ้ยา่งยาวนาน กิดเดนส์กล่าวถึงทวภิาวะของโครงสร้างเพื่อบอกเราวา่โครงสร้างนั้นท าใหก้าร
กระท าทางสังคมเกิดข้ึนได ้และในขณะเดียวกนัการกระท าทางสังคมก็ไดก่้อใหเ้กิดโครงสร้างข้ึนมา
ไดเ้ช่นเดียวกนั  เขากล่าววา่โครงสร้างนั้นไม่มีการด ารงอยูท่ี่อิสระจากความรู้ท่ีผูก้ระท าการมีเก่ียวกบั
ส่ิงท่ีพวกเขาท าในชีวติประจ าวนั (Haralambos and Holborn.  2004 : 969) 
 ตวัอยา่งเช่นภาษาองักฤษนั้นกิดเดนส์ถือวา่เป็นโครงสร้างอยา่งหน่ึง ภาษาองักฤษเป็นชุดของ
กฎเกณฑท่ี์จดัระบบสร้างระเบียบวา่เราจะส่ือสารกนัอยา่งไรซ่ึงดูเหมือนวา่จะเป็นอิสระจากคนเราแต่
ละคน ไวยากรณ์และค าศพัทข์องภาษาองักฤษไม่สามารถเปล่ียนแปลงไปไดง่้ายๆ ดว้ยเจตจ านงของผู ้
หน่ึงผูใ้ดในสังคม แต่ถา้ภาษาองักฤษนั้นมีการผลิตซ ้ า มีการใชภ้าษาองักฤษซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า และถา้
ภาษาองักฤษนั้นจะตอ้งด ารงอยูต่่อไป  คนเราก็ตอ้งน าภาษาองักฤษมาใชพ้ดูใชเ้ขียนโดยใหเ้ป็นไปตาม
กฎเกณฑห์รือโครงสร้างไวยากรณ์ท่ีมีอยู ่กิดเดนส์จึงกล่าววา่ “เม่ือขา้พเจา้พดูประโยคภาษาองักฤษ
ประโยคหน่ึงใหถู้กตอ้งตามไวยากรณ์ ขา้พเจา้ก็ไดส่้งเสริมใหมี้การผลิตซ ้ าภาษาองักฤษโดยรวม” 
(Haralambos and Holborn.  2004 : 969; citing Giddens)  
 แต่โครงสร้างของภาษาในท่ีสุดก็ข้ึนอยูก่บัการใชภ้าษาของคนเราในฐานะผูก้ระท าการซ่ึงเป็น
ผูใ้ชภ้าษา โดยส่วนมากแลว้ คนท่ีพดูภาษาใชภ้าษาไดอ้ยา่งคล่องแคล่วก็จะสามารถพดูหรือใชภ้าษาให้
ถูกตอ้งตามไวยากรณ์ เม่ือเป็นเช่นน้ีการสืบทอดไวยากรณ์ซ่ึงเป็นโครงสร้างของภาษาก็เกิดข้ึนได ้แต่
ไม่ใช่วา่จะเป็นอยา่งนั้นเสมอไป บางคนอาจพดูไม่คล่องใชภ้าษาไม่เก่ง โอกาสท่ีจะพดูผดิใชผ้ดิไปจาก
ไวยากรณ์ก็เกิดข้ึนได ้ บางคนก็คิดค าศพัทใ์หม่ๆ ข้ึนมาใช ้และค าใหม่ๆ เหล่านั้นหลายค าก็อาจเป็นท่ี
ยอมรับ ค าเก่าๆ บางค าเม่ือมีคนใชพ้ดูนอ้ยหรือไม่ค่อยน ามาเขียน ในท่ีสุดก็จะถูกลืมไปไม่มีใครใชเ้ลย 
ประโยคใหม่ๆ ท่ีอาจไม่เป็นไปตามไวยากรณ์ของภาษาเลยเม่ือมีบางคนน ามาใชแ้ละคนอ่ืนเห็นวา่
เหมาะสมก็เอาไปใชต่้อ เกิดเป็นโครงสร้างใหม่ข้ึนมา เม่ือเป็นเช่นน้ี โครงสร้างของภาษาก็มีการ
เปล่ียนแปลงได ้ดงันั้นมนุษยใ์นฐานะผูก้ระท าการเม่ือกระท าการใดๆ ลงไป จึงสามารถเปล่ียนแปลง
และผลิตซ ้ าโครงสร้างได ้
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 กิดเดนส์จึงเนน้ย  ้าวา่ภาษานั้นเป็นโครงสร้างทางสังคมท่ีก าลงัมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
หรืออยูใ่นกระบวนการท่ีเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างกบัการกระท าการอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง 
(Giddens.  2009 : 90) 
 กิดเดนส์กล่าววา่โครงสร้างมีส่วนประกอบ 2 อยา่งคือกฎเกณฑ ์(Rules) และทรัพยากร 
(Resources) (Giddens.  2007 : 535-539) 

กฎเกณฑคื์อระเบียบปฏิบติัต่างๆ ท่ีคนเราจะตอ้งปฏิบติัตามในชีวติประจ าวนัของเรา บางคร้ัง
การตีความกฎเกณฑ์เหล่าน้ีก็มีการเขียนเอาไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร อยา่งเช่นกฎหมายต่างๆ และ
ระเบียบปฏิบติัต่างๆ ในระบบราชการ แต่ขอ้เขียนท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรเหล่านั้นไม่ใช่ตวักฎเกณฑ ์
หากแต่เป็นเพียงการตีความกฎเกณฑ ์เช่นในการซ้ือของในร้านคา้ กฎเกณฑก์็คือเราตอ้งจ่ายเงินค่า
สินคา้ใหก้บัพนกังานขายในร้าน ถา้เราไม่จ่ายก็ถือวา่ท าผิดกฎเกณฑ ์ทุกคนรู้อยูแ่ลว้วา่ไม่สามารถท่ีจะ
ไปเอาสินคา้มาใชไ้ดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งจ่าย แต่การตีความเก่ียวกบักฎเกณฑเ์ร่ืองน้ีอาจจะอยูใ่นรูปของ
กฎหมายเก่ียวกบัการขโมย ซ่ึงในกฎหมายก็จะบญัญติัวา่การขโมยสินคา้เป็นความผิดซ่ึงจะมี
บทลงโทษตามมา กฎเกณฑเ์ชิงโครงสร้างเหล่าน้ีอาจจะถูกผลิตซ ้ า/ถูกสืบทอดไดโ้ดยคนเราซ่ึงเป็น
สมาชิกของสังคม หรืออาจจะถูกเปล่ียนแปลงไดจ้ากพฒันาการของปฏิสัมพนัธ์ในรูปแบบใหม่ๆ 
(Haralambos and Holborn.  2004 : 969) 
 ทรัพยากรก็เป็นส่วนประกอบของโครงสร้างท่ีสามารถสืบทอดและเปล่ียนแปลงได้
เช่นเดียวกบัโครงสร้าง ทรัพยากรจ าแนกได ้2 ชนิด คือทรัพยากรเชิงจดัสรร(Allocative  Resources) 
และทรัพยากรเชิงอ านาจ (Authoritative Resources) 
 ทรัพยากรเชิงจดัสรร ครอบคลุมถึงวตัถุดิบต่างๆ ท่ีดิน เทคโนโลย ี เคร่ืองมือการผลิต และ
สินคา้ต่างๆ ทรัพยากรบางอยา่งก็อยูข่องมนัเองตามธรรมชาติซ่ึงถา้เราไม่ไดเ้อามาใชเ้อามาจดัสรร มนั
ก็ไม่ไดเ้ป็นทรัพยากร อยา่งเช่นท่ีดินท่ีไม่มีใครเป็นเจา้ของไม่มีใครใชป้ระโยชน์เช่นเอามาท าเป็น
แปลงเพาะปลูกพืช ท่ีดินนั้นก็ไม่เป็นทรัพยากร (Haralambos and Holborn.  2004 : 969) 
 ทรัพยากรเชิงอ านาจ หมายถึงทรัพยากรท่ีไม่ใช่วตัถุดิบ ทรัพยากรชนิดน้ีเป็นผลมาจาก      
การท่ีคนเรามีความสามารถท่ีจะครอบง าคนอ่ืนได ้ทรัพยากรเชิงอ านาจเป็นเร่ืองของการท่ีเรามี
ความสามารถท่ีจะท าใหค้นอ่ืนท าตามความปรารถนาของเราได ้ในแง่น้ี มนุษยจึ์งเป็นทรัพยากรท่ี
มนุษยค์นอ่ืนสามารถท่ีจะใชป้ระโยชน์ได ้กิดเดนส์ยนืยนัวา่ทรัพยากรเชิงอ านาจนั้นจะด ารงอยูก่็
ต่อเม่ือทรัพยากรดงักล่าวน้ีถูกสร้างข้ึนมาจากการปฏิสัมพนัธ์ของมนุษยใ์นสังคม ทรัพยากรเชิงอ านาจ
ไม่ใช่ส่ิงท่ีคนเรามีถา้คนเราไม่ไดก้  าลงัใชท้รัพยากรนั้นอยูจ่ริงๆ (Haralambos and Holborn.  2004 : 
969-970) กล่าวอีกนยัหน่ึง ถา้เราไม่ไดก้  าลงัใชอ้  านาจอยู ่ก็กล่าวไดว้า่ในขณะนั้นเราก็ไม่ไดมี้
ทรัพยากรเชิงอ านาจ 
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กิดเดนส์กล่าวไวว้า่ “ขอ้เสนอท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของทฤษฎีโครงสร้างการกระท าสัมพนัธ์ก็ 
คือกฎเกณฑแ์ละทรัพยากรต่างๆ นั้นเกิดมาจากการผลิตและการผลิตซ ้ าของการกระท าทางสังคม 
และขณะเดียวกนัก็เป็นเคร่ืองมือของการผลิตซ ้ าของระบบ” (Giddens.  2007 : 536) ดงันั้นโครงสร้าง
จึงเป็นทั้งผลลพัธ์ (Outcome) และตวักลาง (Medium) ของการกระท าทางสังคม นอกจากน้ีเราจะเห็น
วา่ส่ิงท่ีเป็นกฎเกณฑน์ั้นมกัจะคอยก าหนดวา่เราท าอะไรได ้เราท าอะไรไม่ได ้จึงดูเหมือนวา่กฎเกณฑ์
นั้นเป็นอุปสรรคกีดขวาง (Constraining) การกระท าของเรา แต่หลายคร้ังเราสามารถท าอะไรบางอยา่ง
ใหป้ระสบผลส าเร็จตามความมุ่งหมายไดเ้พราะเราอา้งกฎเกณฑ ์เช่นเราอา้งสิทธิเสรีภาพท่ีปรากฏอยู่
ในรัฐธรรมนูญเพื่อสร้างความชอบธรรมใหก้บัการต่อสู้เรียกร้องของเรา ในแง่น้ีกฎเกณฑก์็เป็นส่ิงท่ี
เอ้ืออ านวยช่วยเก้ือหนุน (Enabling) การกระท าของเรา ส่วนทรัพยากรนั้นเห็นชดัเจนอยูแ่ลว้วา่เป็น
ส่ิงจ าเป็นท่ีช่วยท าใหเ้ราท าส่ิงต่างๆ ส าเร็จตามความมุ่งหมาย ดงันั้นโครงสร้างซ่ึงประกอบไปดว้ย
กฎเกณฑแ์ละทรัพยากรน้ีจึงมีทั้งส่วนท่ีขดัขวางและเก้ือหนุนการกระท าของเรา 
 มุมมองของกิดเดนส์ในเร่ืองโครงสร้าง ระบบ และสถาบนั มีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบั
มุมมองของเขาเร่ืองการกระท าของคนเราซ่ึงเขามกัเรียกวา่ “การกระท าการ” (Agency) เพราะวา่ทุก
อยา่งท่ีกล่าวมานั้นลว้นแลว้แต่เป็นส่วนหน่ึงของ “ทวภิาวะของโครงสร้าง” กิดเดนส์เห็นวา่คนเราท่ี
เป็นผูก้ระท าการน้ีก าลงัเขา้ไปแทรกแซงโลกอยูต่ลอดเวลาดว้ยการกระท าของตน และเม่ือคนเราท า
เช่นนั้น คนเราก็มีขีดความสามารถในการเปล่ียนแปลงโลก แต่เขาไม่ไดม้องวา่เราสร้างโลกสร้าง
สังคมไดม้ากกวา่ท่ีโลกและสงัคมสร้างเรา โครงสร้างนั้นมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของคนเราอนั
เน่ืองมาจากความรู้ท่ีคนเรามีเก่ียวกบัสังคมของเราเอง เรามีคลงัความรู้ร่วมมากมายท่ีบอกเราวา่เราจะ
ด าเนินต่อไปอยา่งไร หรือเราจะท าส่ิงต่างๆ ใหส้ าเร็จไดอ้ยา่งไร (Haralambos and Holborn.  2004 : 
970) 
 จากส่ิงท่ีคนเราไดเ้รียนรู้ คนเราท่ีเป็นผูก้ระท าการจะรู้วา่เราจะด าเนินชีวติประจ าวนัของเรา
ต่อไปอยา่งไร และจะท าส่ิงต่างๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งไร อยา่งเช่น คนท่ีพอมีทกัษะบา้งยอ่ม
รู้วา่จะไปบาร์และสั่งเคร่ืองด่ืมมาด่ืมไดอ้ยา่งไร คนอีกคนหน่ึงซ่ึงท างานอยูท่ี่บาร์ซ่ึงพอมีทกัษะบา้ง
เหมือนกนัก็จะรู้วา่จะบริการลูกคา้ท่ีสั่งเคร่ืองด่ืมไดอ้ยา่งไร พฤติกรรมธรรมดาท่ีท าจนเป็นปรกติวสิัย
เช่นน้ีมีการน าไปปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองโดยท่ีแทบไม่ตอ้งใชค้วามคิดอะไรมากมายนกั ท่ีเป็นเช่นน้ีได้
เพราะวา่ผูก้ระท าการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งนั้นไดน้ าเอาความรู้เก่ียวกบักฎเกณฑข์องสังคมซ่ึงมีอยูใ่น
โครงสร้างสังคมมาเป็นความรู้ของตนเอง ในขณะเดียวกนัผูก้ระท าการเหล่าน้ีก็ไดใ้ชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรซ่ึงก็เป็นส่วนหน่ึงของโครงสร้างสังคมเช่นเดียวกนั ผูก้ระท าการเหล่าน้ีใชท้รัพยากรท่ีเป็น
วตัถุซ่ึงเป็นทรัพยากรเชิงจดัสรร เช่นเงิน แกว้น ้า และเคร่ืองด่ืม  และใชท้รัพยากรเชิงอ านาจ อยา่งเช่น
สิทธิของพนกังานในบาร์ท่ีจะเรียกร้องการช าระเงินซ่ึงก็เป็นสิทธิท่ีลูกคา้ยอมรับ (Haralambos and 
Holborn.  2004 : 970) 
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บางคร้ังคนเราอาจไม่มีทรัพยากรเชิงจดัสรรหรือทรัพยากรท่ีเป็นวตัถุ แต่เรามีทรัพยากรเชิง
อ านาจ เราก็สามารถใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรเชิงอ านาจท่ีเรามีอยูไ่ดเ้ช่นเดียวกนั กิดเดนส์เห็นวา่
ความสัมพนัธ์เชิงอ านาจทุกอยา่งนั้นมี “ปฏิพฒันาการของการควบคุม” (Dialectic of Control) ด ารง 
อยู ่แมค้นท่ีตกเป็นเบ้ียล่างก็มีทรัพยากรบางอยา่งท่ีจะเอามาใชไ้ด ้(Layder.  2006 : 170) เช่นเด็กทารก
สามารถร้องเพื่อเรียกความสนใจจากแม่ และแม่ก็ตอบสนองความตอ้งการของเด็กทารกนั้น หรือ
นกัโทษอาจอดอาหารประทว้งเพื่อกดดนัผูคุ้มจนก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบบางอยา่ง
ภายในเรือนจ าได ้ 

กิดเดนส์มองวา่คนเรานั้นมีความตอ้งการพื้นฐานท่ีอยากจะสามารถท านายชีวติทางสังคม    
ใหไ้ดใ้นบางระดบั คนเรามีความตอ้งการส่ิงท่ีเขาเรียกวา่ “ความมัน่คงทางภววทิยา” (Ontological 
Security) ซ่ึงหมายถึงความมัน่ใจและความไวว้างใจท่ีวา่ธรรมชาติและสังคมจะมีระบบระเบียบมีการ
ด ารงอยูอ่ยา่งท่ีปรากฏต่อเรา ความมัน่คงน้ีเก่ียวขอ้งกบัระบบความมัน่คงพื้นฐานของคนเราท่ีเรามกัจะ
ห่วงใยความปลอดภยัของชีวิตและร่างกายของตวัเอง (Haralambos and Holborn.  2004 : 970) 
 กิดเดนส์เห็นวา่การด ารงอยูข่องความรู้ร่วมและความตอ้งการความมัน่คงทางภววทิยานั้นมี
แนวโนม้ท่ีจะก่อให้เกิดระเบียบกฎเกณฑต่์างๆ ข้ึนมาในชีวติทางสังคม แบบแผนพฤติกรรมถูกกระท า
ซ ้ าๆ เม่ือเป็นเช่นน้ีโครงสร้างสังคม ระบบสังคม และสถาบนัต่างๆ ทั้งหมดก็ถูกผลิตซ ้ า/สืบทอด แต่
กระบวนการทั้งหมดน้ีก็เก่ียวขอ้งกบัความเป็นไปไดซ่ึ้งยงัคงด ารงอยูท่ี่วา่เราสามารถเปล่ียนแปลง
สังคมได ้ผูก้ระท าการไม่จ  าเป็นตอ้งกระท าเหมือนอยา่งท่ีคนอ่ืนกระท า และไม่จ  าเป็นตอ้งกระท าให้
สอดคลอ้งกบันิสัยของตนเสมอไป เพราะวา่คนเรามีการควบคุมการกระท าในเชิงสะทอ้นกลบั คือ
คนเรามกัจะคิดใคร่ครวญพิจารณาอยา่งรอบคอบเก่ียวกบัส่ิงท่ีตนก าลงักระท า และพิจารณาดูวา่ดว้ย
การกระท าเช่นนั้นเราจะบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีเราตอ้งการไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายได ้
เราในฐานะผูก้ระท าการซ่ึงมีขีดความสามารถในการเปล่ียนแปลงก็อาจจะเร่ิมกระท าในแนวทางใหม่ๆ 
ดว้ยวธีิการใหม่ๆ เม่ือเป็นเช่นน้ี แบบแผนของปฏิสัมพนัธ์ก็อาจจะเปล่ียนแปลงไป และท่ีเปล่ียนไป
พร้อมๆ กนัดว้ยก็คือโครงสร้างสังคม (Haralambos and Holborn.  2004 : 970) 
 ท่ีกล่าวมาขา้งตน้คือตวัอยา่งของนกัทฤษฎีสังคมท่ีพยายามสร้างทฤษฎีในเชิงบูรณาการข้ึนมา 
นกัทฤษฎีสังคมท่ีโดดเด่นมากอีกคนหน่ึงท่ีพยายามท าเช่นน้ีคือปิแอร์ บูร์ดิเยอ  
 
7.2  ทฤษฎว่ีาด้วยฮาบิทสัและฟีลด์ของปิแอร์ บูร์ดิเยอ   

7.2.1 ประวตัิของบูร์ดิเยอ 
ปิแอร์ บูร์ดิเยอ (Pierre Bourdieu : ค.ศ. 1930-2002) เกิดในเมืองเล็กๆ แห่งหน่ึงทางตะวนัออก

เฉียงใตข้องฝร่ังเศส  ในครอบครัวชนชั้นกลางระดบัล่าง พอ่ของเขาเป็นขา้ราชการ ในตน้คริสต์
ทศวรรษ 1950 เขาไดเ้ขา้เรียนและไดรั้บปริญญาจาก École Normale Supérieure ในกรุงปารีสซ่ึงเป็น
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มหาวทิยาลยัท่ีมีช่ือเสียงและเกียรติภูมิสูงยิง่ของฝร่ังเศส (Ritzer.  2007 : 173; Ritzer and Goodman.  
2004 : 388) ท่ีน่ีเขาไดเ้รียนปรัชญาโดยเป็นลูกศิษยข์องหลุยส์ อลัธูแซร์ (Louis Althusser) (“Pierre 
Bourdieu.” 2011 : Website) แต่เขาก็ไม่ไดท้  าวทิยานิพนธ์ ส่วนหน่ึงเป็นเพราะเขาไม่เห็นดว้ยกบั
คุณภาพการศึกษาของตนท่ีเขาเห็นวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง และส่วนหน่ึงเป็นเพราะวา่เขาตอ้งการท่ีจะ
คดัคา้นโครงสร้างแบบอ านาจนิยมท่ีมีอยูใ่นมหาวทิยาลยั เขาไม่พอใจทิศทางของมหาวิทยาลยัในตอน
นั้นท่ีหนัเหไปทางคอมมิวนิสตโ์ดยเฉพาะตามแนวทางของสตาลิน เขาจึงคดัคา้นอยา่งแขง็ขนัต่อ
แนวนโยบายเช่นนั้น (Ritzer.  2007 : 173; Ritzer and Goodman.  2004 : 388) 

หลงัจากส าเร็จการศึกษาแลว้เขาไดไ้ปเป็นครูสอนในโรงเรียนประจ าจงัหวดั แต่สอนไดไ้ม่
นานนกัเขาก็ถูกเกณฑท์หารใน ค.ศ. 1956 เขาจึงไดไ้ปเป็นทหารอยูท่ี่แอลจีเรียเป็นเวลา 2 ปี เม่ือครบ
ก าหนดไดอ้อกจากการเป็นทหารแลว้เขาไดเ้ขียนหนงัสือเก่ียวกบัประสบการณ์การเป็นทหารใน
แอลจีเรียเอาไวด้ว้ย เขากลบัไปท่ีฝร่ังเศสใน ค.ศ. 1960 โดยไดท้  างานเป็นผูช่้วยสอนในมหาวทิยาลยั
ปารีส เขาไดเ้ขา้ฟังค าบรรยายของโคลด้ เลวี-สโตรส (Claude Lévi-Strauss) นกัมานุษยวทิยาช่ือดงั    
ท่ีมหาวทิยาลยัแห่งชาติฝร่ังเศส (College de France) และท างานเป็นผูช่้วยของเรยม์อน อารอน 
(Raymon Aron) นกัสังคมวทิยาช่ือดงั หลงัจากนั้นเขาไดย้า้ยไปท างานท่ีมหาวทิยาลยัลีลเลอ (Lille) 
เป็นเวลา 3 ปี ก่อนท่ีจะกลบัไปรับต าแหน่งส าคญัเป็นผูอ้  านวยการศึกษาท่ี École Pratique des Hautes 
Études ใน ค.ศ. 1964 (Ritzer.  2007 : 173; Ritzer and Goodman.  2004 : 388) ท่ีปัจจุบนัน้ีเป็น
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีเนน้ศึกษาวจิยัทางดา้นสังคมศาสตร์ (“Pierre Bourdieu.” 2011 : Website) การได้
ท างานท่ีน่ีท าใหเ้ขามีอาชีพท่ีเนน้การวิจยัมากกวา่การสอนในหอ้งเรียน (Swartz.  2007 : 41) 

บูร์ดิเยอไดรั้บอิทธิพลทางความคิดจากนกัคิดนกัทฤษฎีช่ือดงัหลายคนซ่ึงรวมทั้งมากซ์     
เดอร์ไคม ์เวเบอร์ เลวี-สโตรส ฮุสเซิร์ล และวติเก็นสไตน์ (“Pierre Bourdieu.” 2011 : Website) 
ส าหรับวติเกน็สไตน์นั้น แนวคิดของเขาเร่ืองปฏิบติัการ (Practice) มีความส าคญัอยา่งมากต่อ
พฒันาการของทั้งทฤษฎีเร่ืองปฏิบติัการของบูร์ดิเยอและทฤษฎีโครงสร้างการกระท าสัมพนัธ์ของ    
กิดเดนส์ (Baert and Rubio.  2009 : 68) และส าหรับบูร์ดิเยอ ปฏิบติัการน้ีก็ก่อให้เกิดกระบวนการท่ีท า
ใหว้ฒันธรรมกลายมาเป็นเร่ืองปกติธรรมดา (Barbalet.  2009 : 208) 

บูร์ดิเยอไดร้วบรวมกลุ่มลูกศิษยแ์ละเพื่อนร่วมงานของเขาในคริสตท์ศวรรษ 1960 ข้ึนมา
ท าการศึกษาวจิยัซ่ึงก่อใหเ้กิดคุณูปการอยา่งสูงต่อแวดวงวิชาการของฝร่ังเศส (Ritzer.  2007 : 173; 
Ritzer and Goodman.  2004 : 388)  ใน ค.ศ. 1968 เรยม์อน อารอนไดจ้ดัตั้งศูนยส์ังคมวทิยาแห่งยโุรป
ข้ึนมา บูร์ดิเยอไดเ้ป็นผูอ้  านวยการศูนย ์โดยไดด้ ารงต าแหน่งน้ีจนกระทัง่ถึงวาระสุดทา้ยของชีวติ 
(“Pierre Bourdieu.” 2011 : Website) ศูนยแ์ห่งน้ีมีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัส านกัพิมพท่ี์โดดเด่น
แห่งหน่ึงซ่ึงเป็นจดัพิมพง์านเขียนของเขาออกมาเป็นจ านวนมาก (Ritzer.  2007 : 173; Ritzer and 
Goodman.  2004 : 388) 
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เม่ือต าแหน่งศาสตราจารยท์างดา้นสังคมวทิยาของมหาวทิยาลยัแห่งชาติฝร่ังเศสวา่งลงใน 
ค.ศ. 1981 เน่ืองจากอารอนเกษียณอาย ุก็มีนกัสังคมวทิยาช่ือดงัหลายคนเขา้ร่วมแข่งขนัเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึง
ต าแหน่งน้ี แต่ผูท่ี้ไดด้ ารงต าแหน่งคือบูร์ดิเยอ หลงัจากนั้นบูร์ดิเยอก็ไดผ้ลิตผลงานออกมาเป็นจ านวน
มากซ่ึงท าใหเ้ขามีช่ือเสียงโด่งดงัมากยิง่ข้ึน (Ritzer.  2007 : 173; Ritzer and Goodman.  2004 : 388) 

บูร์ดิเยอไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่นกัวชิาการท่ีโดดเด่นเท่านั้น แต่เขายงัเป็นนกักิจกรรมสังคมและ
ปัญญาชนสาธารณะท่ีมีช่ือเสียงมากดว้ย เขามกัจะวพิากษว์จิารณ์สังคมและการเมืองอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ 
งานเขียนของเขาก็เป็นท่ีสนใจทัว่โลก โดยมีการแปลออกเป็นภาษาต่างๆ ถึง 24 ภาษา (“Pierre 
Bourdieu.” 2011 : Website) เขามีผลงานเขียนท่ีเป็นหนงัสือกวา่ 35 เล่ม และบทความประมาณ 400 
เร่ือง  (Swartz.  2007 : 39) เครก คาลฮูน (Craig Calhoun) ศาสตราจารยท์างดา้นสังคมศาสตร์แห่ง
มหาวทิยาลยันิวยอร์กและประธานสภาวจิยัสังคมศาสตร์ในสหรัฐอเมริกาเห็นวา่บูร์ดิเยอนั้นเป็นนกั
สังคมวทิยาฝร่ังเศสท่ีมีแนวคิดริเร่ิมใหม่ๆ และมีอิทธิพลมากท่ีสุดนบัแต่เดอร์ไคมเ์ป็นตน้มา (Calhoun.  
2003 : 274) 

งานเขียนส าคญัๆ ของบูร์ดิเยอนั้นมีมากมาย ท่ีโดดเด่นท่ีสุดก็คือ Outline of a Theory of 
Practice ตีพิมพใ์น ค.ศ. 1972  (Calhoun.  2003 : 283) งานท่ีโดดเด่นอ่ืนๆ เช่น Reproduction in 
Education, Society and Culture ตีพิมพใ์น ค.ศ. 1970 Distinction: A Social Critique of the Judgement 
of Taste (1979) Language and Symbolic Power (1982) Homo Academicus (1984) The State 
Nobility: Elite Schools in the Field of Power (1989) The Rules of   Art : Genesis and Structure of 
the Literary Field (1992) (Calhoun.  2003 : 283-284; Lechte.  2008 : 71-72; Swartz.  2007 : 46-47) 
นอกจากน้ี ยงัมีงานท่ีเขาเขียนร่วมกบัคนอ่ืนเร่ือง An Invitation to Reflexive Sociology  ท่ีตีพิมพ์
ออกมาใน ค.ศ. 1992 ซ่ึงถือวา่เป็นงานท่ีแสดงให้เห็นมุมมองของเขาเก่ียวกบัสังคมวทิยาท่ีดีท่ีสุดช้ิน
หน่ึง (Calhoun.  2003 : 284) และหลงัจากท่ีเขาเสียชีวติไม่ก่ีเดือน ก็ไดมี้การตีพิมพอ์ตัชีวประวติัของ
เขาออกมาในภาษาเยอรมนัดว้ย (Vandenberghe.  2006 : 71) 

7.2.2 แนวคิดเร่ือง “Habitus and Field” 
 การใช้ค าในภาษาไทย แนวคิดเร่ือง “Habitus” เป็นแนวคิดท่ีค่อนขา้งซบัซอ้น ยากท่ีจะหาค า

ภาษาไทยมาบญัญติัใหมี้ความหมายไดเ้หมือนกบัค าเดิม แนวคิดน้ีบูร์ดิเยอพฒันาข้ึนมาในช่วงท่ีเขาใน
ฐานะนกัมานุษยวทิยาไดเ้ขา้ไปศึกษาภาคสนามท่ีสังคมของชาวคาไบลใ์นแอลจีเรีย (Appelrouth and 
Edles.  2007 : 449) ใหมี้ความหมายวา่เป็นตวักรองทางความคิดท่ีจดัโครงสร้างการรับรู้ ประสบการณ์ 
และการปฏิบติัต่างๆ ของคนเราท่ีเราใชท้  าความเขา้ใจโลกทางสังคม โดยแสดงออกมาผา่นทั้งทาง
ภาษาพดูและภาษากายของคนเรา (Appelrouth and Edles.  2007 : 449; citing Bourdieu.  1990 A : 
191) ความโนม้เอียงดงักล่าวเป็นความโนม้เอียงท่ีเกิดจากการเรียนรู้ อยา่งเช่นกิริยามารยาทท่ีแสดง
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ออกมาทางร่างกาย วธีิการพูด หรือวธีิการคิดและการกระท าท่ีคนเราน าเอามาใชเ้ม่ือตอ้งสัมพนัธ์กบั
เง่ือนไขทางสังคมต่างๆ (Giddens.  2009 : 846) 

ในภาษาไทยมีค าท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกบัค าวา่ “Habitus” ตามแนวคิดของบูร์ดิเยออยูห่ลาย
ค า เช่นค าวา่ จริต นิสัย และสันดาน ในพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 
(ราชบณัฑิตยสถาน.  2542 : Website) ไดใ้หค้วามหมายของค าทั้งสามน้ีไวด้งัน้ี 

“จริต [จะหฺริด] น. ความประพฤติ, กิริยาหรืออาการ, เช่น พุทธจริต เสียจริต วกิลจริต, บางที
ใชใ้นทางไม่ดี เช่น ดดัจริต มีจริต, จริตจะกา้น ก็วา่. (ป.)” 

“นิสัย น. ความประพฤติท่ีเคยชิน เช่น ท าจนเป็นนิสัย; ท่ีพึ่ง, ท่ีพกัพิง, ท่ีอาศยั, เช่น ขอนิสัย
ในการอุปสมบท. (ป. นิสฺสย).” 

“สันดาน น. อุปนิสัยท่ีมีมาแต่ก าเนิด เช่น มีสันดานดี มีสันดานเลว, (ปาก) มกัใชไ้ปในทางไม่
สู้จะดี เช่น สันดานของเขาเป็นเช่นนั้น อยา่ไปถือเลย. (ป., ส. สนฺตาน วา่ สืบต่อ).” 

จากค านิยามขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ค  าทั้งสามนั้นบ่งบอกถึงลกัษณะอาการของคนเราท่ีติดตวัเรา
อยู ่โดยเป็นค าท่ีมีความหมายกลางๆ อาจมีความหมายในแง่บวกหรือแง่ลบก็ได ้เช่นพุทธจริตคือจริต
ของคนท่ีสนใจใคร่หาความรู้ก็มีความหมายในแง่ดี แต่โทสจริตคือจริตของคนท่ีโกรธง่ายก็มี
ความหมายไม่ค่อยดี นิสัยก็อาจมีทั้งท่ีดีและไม่ดี เช่นเดียวกบัสันดาน แต่สันดานมกัจะถูกใชใ้น
ความหมายท่ีเป็นแง่ลบมากกวา่ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีเป็นผลจากการสั่งสมมาจากอดีต เป็นส่ิงท่ีติดตวั
เพราะเราท าจนเคยชิน แต่ก็ไม่ใช่ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไม่ไดเ้ลย เช่นท่ีบอกวา่ “ดดัจริต” นั้นก็แสดงวา่จริต
เป็นส่ิงท่ีดดัได ้คือเปล่ียนแปลงใหแ้ตกต่างไปจากธรรมชาติเดิมได ้ในภาษาไทยก็มีค  าวา่ “ดดันิสัย” 
และ “ดดัสันดาน” ซ่ึงมีความหมายวา่เป็นการปรับปรุงพฒันานิสัยหรือสันดานให้ดีข้ึน น่ีก็บ่งบอก
เช่นกนัวา่นิสัยและสันดานก็เป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไดเ้ช่นเดียวกนั ไม่ใช่ส่ิงท่ีคงทนถาวรเปล่ียนแปลง
ไม่ได ้ลกัษณะดงักล่าวน้ีก็คลา้ยกบัลกัษณะของ “Habitus” เช่นเดียวกนั เพราะ “Habitus” แมจ้ะเป็นส่ิง
ท่ีค่อนขา้งคงทนแต่ก็เปล่ียนแปลงไดเ้หมือนกนั ดงัจะขยายความขา้งหนา้ 

แต่ค าทั้งสามขา้งตน้ก็ยงัไม่ครอบคลุมความหมายของ “Habitus” อยูดี่ เพราะจริตก็ดี นิสัยก็ดี 
สันดานก็ดี ไม่ไดมี้ความหมายในเชิงท่ีเป็นความรู้และทกัษะต่างๆ ท่ีเกิดจากการเรียนรู้โดยท่ีเราสะสม
เอาไวติ้ดตวัเราหรือแฝงฝังอยูใ่นตวัเรา ชนิดา เสง่ียมไพศาลสุข (สุนีย ์ประสงคบ์ณัฑิต. 2553 : [10]; 
อา้งอิงมาจาก ชนิดา เสง่ียมไพศาลสุข.  2548 : 152) แปล “Habitus” วา่ “นิจภาพ” โดยใหค้วามหมาย
วา่เป็นการปฏิบติัส่ิงต่างๆ ซ ้ าๆ จนกลายเป็นวตัรปฏิบติั เธอน าเอาค าสองค าท่ีมีอยูใ่นพจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 มาผสมเป็นค าเดียวกนั ทั้งสองค านั้นก็คือค าวา่ “นิจ” ซ่ึงแปลวา่เสมอไป 
สม ่าเสมอ และค าวา่ “ภาพ” ซ่ึงแปลวา่ความมี ความเป็น ค าวา่ “นิจภาพ” น้ีดูเหมือนวา่จะส่ือไปใน
ลกัษณะของส่ิงท่ีมัน่คงถาวรมากเกินไปก็ไดเ้หมือนกนั เพราะอาจท าให้เราคิดถึงความหมายท่ีวา่ 
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“เท่ียงแท ้ถาวร” ซ่ึงมาจากภาษาบาลีวา่ “นิจฺจ  ” ท่ีตรงขา้มกบัค าวา่ “อนิจฺจ ” ซ่ึงคนไทยคุน้เคยกนัดี ค  า
วา่นิจภาพจึงดูไม่ค่อยเหมาะสมท่ีจะใชเ้ป็นศพัทบ์ญัญติัของค าวา่ “Habitus” 

ส่วนค าวา่ “Field” นั้นก็เป็นค าท่ีแปลเป็นภาษาไทยไดม้ากมาย เช่นแปลวา่สนาม หรือพื้นท่ี 
เช่น Football Field ก็คือสนามฟุตบอล Fieldwork ก็คือการศึกษาภาคสนามหรือการลงพื้นท่ีเพื่อเก็บ
ขอ้มูลท าวจิยั และ Battlefield ก็คือสนามรบหรือพื้นท่ีการรบซ่ึงเรามกัเรียกวา่สมรภูมิ แปลวา่ลาน เช่น 
Airfield ก็คือลานบิน แปลวา่ทุ่งเช่นทุ่งนาก็ได ้แปลวา่สาขาหรือสาขาวชิา เช่น Field of Government ก็
คือสาขาการปกครอง ฯลฯ นพพร ประชากุล (สุนีย ์ประสงคบ์ณัฑิต. 2553 : [12]; อา้งอิงมาจาก นพพร 
ประชากุล) ไดแ้ปลค าวา่ “Field” ท่ีอยูใ่นแนวคิดของบูร์ดิเยอวา่ “วงการ” ซ่ึงค าน้ีในพจนานุกรม ฉบบั
ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ “วงการ น. กลุ่มบุคคลท่ีมีอาชีพหรือความสนใจ
อยา่งเดียวหรือในแนวเดียวกนั เช่น วงการธุรกิจ วงการบนัเทิง วงการครู.” แมว้า่ในการใชจ้ริงนั้น
ความหมายของค าน้ีจะกวา้งกวา่ท่ีมีอยูใ่นพจนานุกรมก็ตาม แต่ก็อาจไม่ครอบคลุมความหมายตาม
แนวคิดของบูร์ดิเยอเช่นเดียวกนั  

อาจเป็นดว้ยเหตุผลเร่ืองความไม่ครอบคลุมของความหมายตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ีกระมงัท่ี
กาญจนา แกว้เทพ และ สมสุข หินวมิาน (2551 : 533-584) จึงไม่แปลค าทั้งสองออกมาเป็นภาษาไทย 
แต่ใชค้  าภาษาองักฤษไปเลย และสุนีย ์ประสงคบ์ณัฑิต (2553) ซ่ึงท าวทิยานิพนธ์เก่ียวกบัแนวคิด 
“Habitus” ท่ีต่อมาไดตี้พิมพเ์ป็นหนงัสือ ก็ไม่ไดบ้ญัญติัค าภาษาไทยมาใชแ้ทนเช่นเดียวกนั หากแต่ใช้
ค  าทบัศพัทท่ี์ถอดออกมาเป็นตวัอกัษรไทยวา่ “ฮาบิทสั” 

ในท่ีน้ี เน่ืองจากยงัไม่สามารถคิดหาค าในภาษาไทยท่ีเหมาะสมได ้จึงขอใชค้  าทบัศพัท ์โดยค า
วา่ “Habitus” ก็จะถอดเป็นอกัษรไทยวา่ “ฮาบิทสั” ส่วนค าวา่ “Field” ก็จะใชค้  าวา่ “ฟีลด”์ แทนไป
ก่อน จนกวา่จะพบค าท่ีเหมาะสมต่อไป 

แนวคิดของบูร์ดิเยอคลา้ยกบัแนวคิดของกิดเดนส์ในแง่ท่ีวา่เป็นแนวคิดท่ีพยายามหลีกเล่ียง
การแบ่งแยกคู่ตรงขา้มระหวา่งอตัวสิัยกบัวตัถุวสิัย โดยมีแนวคิด/ทฤษฎีเร่ืองปฏิบติัการมาเช่ือมทั้งสอง
อยา่งน้ี 

ทฤษฎว่ีาด้วยปฏิบัติการ บูร์ดิเยอเนน้ความสัมพนัธ์แบบปฏิพฒันาการระหวา่งโครงสร้างท่ี
เป็นวตัถุวสิัยและปรากฏการณ์แบบอตัวสิัย โครงสร้างท่ีเป็นวตัถุวสิัยนั้นมกัจะจ ากดัความคิด การ
กระท า และปฏิสัมพนัธ์ รวมถึงวธีิการท่ีคนเราแสดงภาพตวัแทนของโลก แต่เราก็ไม่สามารถละเลย
เพิกเฉยต่อการแสดงภาพตวัแทนเหล่านั้น เพราะส่ิงเหล่านั้นในท่ีสุดก็ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างท่ี
เป็นวตัถุวสิัย (Ritzer.  2007 : 174) 

เพื่อท่ีจะหลีกทางใหก้บัทางสองแพร่งระหวา่งอตัวสิัยกบัวตัถุวสิัย บูร์ดิเยอจึงเนน้ไปท่ี
ปฏิบติัการ (Practice) ซ่ึงเขามองวา่เป็นผลลพัธ์ของความสัมพนัธ์แบบปฏิพฒันาการระหวา่ง
โครงสร้างกบัการกระท าการ เพราะปฏิบติัการต่างๆ นั้นไม่ใช่ส่ิงท่ีถูกก าหนดในเชิงวตัถุวสิัย และก็
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ไม่ใช่เป็นผลผลิตของเจตจ านงเสรี เพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่ตนเองสนใจความสัมพนัธ์แบบปฏิพฒันาการ
ระหวา่งโครงสร้างกบัการกระท าการซ่ึงเป็นวธีิการท่ีคนเราสร้างความเป็นจริงทางสังคมข้ึนมา          
บูร์ดิเยอจึงไดเ้รียกแนวคิดของตนวา่ “โครงสร้างนิยมเชิงสร้างสรรค์” (Constructivist Structuralism) 
หรือ “สร้างสรรคนิ์ยมเชิงโครงสร้าง”  (Structural Constructivism) หรือ “โครงสร้างนิยมก่อก าเนิด” 
(Genetic Structuralism) โดยเขาใหค้วามหมายไวว้า่เป็นการศึกษาโครงสร้างซ่ึงเป็นวตัถุวสิัยท่ีไม่
สามารถแยกออกจากโครงสร้างทางจิตใจได ้ซ่ึงโครงสร้างทางจิตใจเหล่าน้ีเป็นเร่ืองของการท าให้
โครงสร้างท่ีเป็นวตัถุวสิัยเป็นส่ิงท่ีเขา้มาอยูใ่นภายในจิตใจ (Ritzer.  2007 : 174) ฮาบิทสัซ่ึงเป็น
แนวคิดหน่ึงท่ีส าคญัของบูร์ดิเยอก็เป็นอีกแนวคิดหน่ึงท่ีพยายามจะแกปั้ญหาทางสองแพร่งระหวา่ง    
อตัวสิัยกบัวตัถุวสิัย 

 ฮาบิทสั เม่ือมองในเชิงปฏิพฒันาการก็จะเห็นวา่ฮาบิทสันั้นเป็นผลของการท าให้โครงสร้าง
ต่างๆ ของโลกทางสังคมเขา้มาอยูภ่ายในตวัเรา ฮาบิทสัคือโครงสร้างสังคมท่ีถูกท าใหม้าอยูใ่นภายใน
ตวัเรา เป็นโครงสร้างสังคมท่ีแฝงฝังอยูใ่นตวัเรา ฮาบิทสัแสดงใหเ้ห็นการแบ่งแยกเชิงวตัถุวสิัยใน
โครงสร้างทางชนชั้น อยา่งเช่นกลุ่มอาย ุเพศสภาพ และชนชั้นทางสังคม ฮาบิทสัเป็นผลท่ีเกิดข้ึนจาก
การด ารงอยูใ่นสถานะใดสถานะหน่ึงภายในโลกทางสังคมในระยะเวลาท่ียาวนาน ดงันั้นฮาบิทสัจึงมี
ความหลากหลายโดยข้ึนอยูก่บัลกัษณะของสถานะท่ีเราอยูใ่นโลกนั้นวา่เป็นอยา่งไร ไม่ใช่วา่ทุกคนจะ
มีฮาบิทสัเหมือนกนั แต่คนท่ีอยูใ่นสถานะเดียวกนัในโลกทางสังคมมีแนวโนม้ท่ีจะมีฮาบิทสัคลา้ยคลึง
กนั (Ritzer.  2007 : 175) ฮาบิทสัเป็นส่ิงท่ีก่อตวัข้ึนมาในบริบททางสังคมโดยมีวถีิชีวิตท่ีตั้งอยูบ่น
พื้นฐานของบริบทเหล่านั้นซึมซบัเขา้ไปอยูใ่นตวัเรา ซ่ึงการเป็นเช่นน้ีก็ก่อใหเ้กิดการผลิตซ ้ า/สืบทอด
สถานภาพเดิมดว้ย (Shilling.  2003 : 448-449) ฮาบิทสัเกิดข้ึนมาจากบริบททางเศรษฐกิจและสังคมซ่ึง
เป็นบริบทเชิงโครงสร้าง (Stern.  2003 : 201) ฮาบิทสัอาจจะเป็นปรากฏการณ์รวมหมู่ก็ได ้ฮาบิทสัท า
ใหค้นเราเขา้ใจโลกทางสังคมได ้แต่การท่ีฮาบิทสันั้นด ารงอยูอ่ยา่งหลากหลายก็ยอ่มหมายความวา่โลก
ทางสังคมและโครงสร้างของโลกทางสังคมนั้นไม่ไดเ้ผยแสดงตวัเองต่อคนเราทุกคนในแบบเดียวกนั 
(Ritzer.  2007 : 176) 

ฮาบิทสัท่ีมีอยูใ่นช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงนั้นเป็นส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนมาผา่นช่วงเวลาท่ียาวนานใน
ประวติัศาสตร์ ฮาบิทสัท่ีปรากฏอยูใ่นคนเราแต่ละคนนั้นมีท่ีมาจากช่วงชีวติท่ียาวนานของเราเอง      
ฮาบิทสัมีทั้งแบบท่ีด ารงอยูอ่ยา่งคงทนยาวนานและแบบท่ีเปล่ียนแปลงไดง่้ายคือสามารถเปล่ียนจาก
ฟีลดห์น่ึงไปยงัอีกฟีลดห์น่ึงได ้การท่ีคนเราจะมีฮาบิทสัไม่เหมาะสมนั้นเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดเ้หมือนกนั 
ฮาบิทสัท่ีไม่เหมาะสมน้ีท าใหเ้ราประสบกบัสภาพท่ีบูร์ดิเยอเรียกวา่ “ความบกพร่องขาดแคลน” 
(Hysteresis) (Ritzer.  2007 : 176) อยา่งเช่นคนท่ีด ารงชีวติอยูใ่นสังคมเกษตรในชนบทเม่ือไปใชชี้วติ
อยูใ่นเมืองหลวงไม่สามารถปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีมีอยูใ่นเมืองหลวงนั้นได ้
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ฮาบิทสัสร้างโลกทางสังคมข้ึนมา และโลกทางสังคมก็สร้างฮาบิทสัข้ึนมาดว้ย ในดา้นหน่ึง  
ฮาบิทสัเป็นโครงสร้างท่ีท าหนา้ท่ีจดัระบบจดัโครงสร้าง คือเป็นโครงสร้างท่ีเขา้ไปจดัโครงสร้าง
ใหแ้ก่โลกทางสังคม แต่ในอีกดา้นหน่ึงฮาบิทสัก็เป็นโครงสร้างท่ีถูกจดัระบบระเบียบ เป็นโครงสร้าง
ท่ีเกิดจากการจดัโครงสร้าง หรือเป็นโครงสร้างท่ีถูกโลกทางสังคมเขา้มาจดัโครงสร้าง ฮาบิทสัจึงเป็น
ทั้งเร่ืองของการท าใหโ้ครงสร้างภายนอกไดเ้ขา้มาอยูภ่ายในตวัเรา และเป็นทั้งเร่ืองของการท าใหส่ิ้งท่ี
อยูภ่ายในตวัเราไดอ้อกไปอยูใ่นภายนอกตวัเราดว้ย (Ritzer.  2007 : 176) 

ปฏิบติัการเป็นส่ิงท่ีเป็นส่ือกลางเช่ือมโยงระหวา่งฮาบิทสักบัโลกทางสังคม ในดา้นหน่ึง      
ฮาบิทสัถูกสร้างข้ึนมาจากปฏิบติัการ และในอีกดา้นหน่ึงโลกทางสังคมก็ถูกสร้างข้ึนมาในฐานะท่ีเป็น
ผลของปฏิบติัการ แมว้า่ปฏิบติัการจะมีแนวโนม้ท่ีจะก่อร่างสร้างฮาบิทสัข้ึนมา  แต่ในทางกลบักนั    
ฮาบิทสัก็ท าหนา้ท่ีในการหลอมรวมและสร้างสรรคป์ฏิบติัการข้ึนมาดว้ย (Ritzer.  2007 : 176) 
 แมว้า่ฮาบิทสัจะเป็นโครงสร้างท่ีถูกท าใหเ้ขา้มาอยูภ่ายในตวัเราซ่ึงก่อใหเ้กิดการจ ากดั
ความคิดและการกระท าของเรา แต่ฮาบิทสัก็ไม่ใช่ตวัก าหนดความคิดและการกระท าของเรา (Ritzer.  
2007 : 176) ลกัษณะท่ีส าคญัท่ีสุดของฮาบิทสันั้นไม่ไดอ้ยูท่ี่การท่ีฮาบิทสัควบคุมตวัเราท่ีเป็นผูก้ระท า 
แต่อยูท่ี่การท่ีฮาบิทสัเป็นส่ิงท่ีเราสามารถขา้มพน้ไดด้ว้ยการคิดในเชิงสะทอ้นกลบัหรือคิดไตร่ตรอง
อยา่งรอบคอบ  ถา้ไม่มีลกัษณะเช่นน้ีของฮาบิทสั เราก็คงท าไดเ้พียงช่วยก่อร่างสร้างนิยติันิยมทาง
เศรษฐกิจข้ึนมาใหม่เท่านั้น เพราะวา่ฮาบิทสันั้นแสดงอิทธิพลท่ีเขม้แขง็ท่ีสุดออกมาทางโครงสร้างจิต
ไร้ส านึกท่ีอยูส่่วนลึก การคิดไตร่ตรองของเราจึงสามารถหลีกหนีจากการก าหนดของฮาบิทสัได้
เหมือนกนั (Ritzer, Goodman and Wiedenhoft.  2003 : 419) 

มุมมองของบูร์ดิเยอท่ีวา่ไม่มีลกัษณะนิยติันิยมน้ีเป็นสาระส าคญัอยา่งหน่ึงของแนวคิดของ 
บูร์ดิเยอท่ีแตกต่างจากแนวคิดของนกัโครงสร้างนิยมแบบเดิม ฮาบิทสัเพียงแต่แนะน าเราวา่เราควรคิด
อยา่งไร เราควรท าอยา่งไร  คนเรายงัคงใชค้วามคิดไตร่ตรองก่อนแลว้จึงเลือกทางเลือกในการกระท า 
แมว้า่กระบวนการตดัสินใจน้ีจะสะทอ้นใหเ้ห็นปฏิบติัการของฮาบิทสัก็ตาม ฮาบิทสัจะคอยให้
หลกัการท่ีคนเราใชใ้นการสร้างทางเลือกต่างๆ และเลือกยทุธศาสตร์ต่างๆ ท่ีเราจะใชจ้ริงในโลกทาง
สังคม ดงันั้น คนเราจึงไม่ใช่คนโง่ท่ีไม่สามารถตดัสินใจเองได ้แต่คนเราก็ไม่ไดมี้เหตุผลสมบูรณ์ 
คนเราท าส่ิงต่างๆ ลงไปในลกัษณะท่ีสมเหตุสมผล คือเรามีเหตุผลเชิงปฏิบติั การกระท าของคนเรามี
ตรรกะ นัน่คือตรรกะของปฏิบติัการ (Ritzer.  2007 : 176) 

ฮาบิทสัไม่ใช่จิตส านึก อีกทั้งเราก็ไม่สามารถท่ีจะแสดงให้เห็นแนวทางท่ีฮาบิทสัท างานได้
ดว้ยการใชภ้าษา เราไม่สามารถท่ีจะคิดใคร่ครวญถึงฮาบิทสัแบบมองเขา้ไปขา้งในได ้และเราก็ไม่
สามารถควบคุมดว้ยการกระท าตามเจตจ านงของเราได ้ แต่แมว้า่เราจะไม่สามารถตระหนกัรู้ถึง        
ฮาบิทสัและการท างานของฮาบิทสั ฮาบิทสัก็ยงัปรากฏตวัในกิจกรรมเชิงปฏิบติัส่วนมากได ้อยา่งเช่น



 161 

วถีิการบริโภค การเดิน การพูด ฯลฯ ฮาบิทสัท างานราวกบัวา่เป็นโครงสร้าง แต่คนเราก็ไม่ไดท้  าเพียง
แค่ตอบสนองโดยอตัโนมติัต่อฮาบิทสัหรือต่อโครงสร้างภายนอก (Ritzer.  2007 : 176-177) 

แนวคิดเร่ืองฮาบิทสัมีความเก่ียวโยงกบัแนวคิดเร่ืองทุนของบูร์ดิเยอ การกล่าวถึงแนวคิดเร่ือง
ทุนน่าจะท าใหเ้ขา้ใจแนวคิดเร่ืองฮาบิทสัไดม้ากยิง่ข้ึน 

ทุน 4 ประเภท ในงานเขียนเร่ือง Distinction ซ่ึงเป็นงานเขียนเก่ียวกบัเร่ืองชนชั้นท่ีส าคญัท่ีสุด
ของบูร์ดิเยอ เขาไดว้เิคราะห์ความแตกต่างทางวฒันธรรมและวถีิชีวติระหวา่งชนชั้นต่างๆ ในฝร่ังเศส
เอาไวอ้ยา่งเป็นระบบ บูร์ดิเยอไม่ไดม้องวฒันธรรมและวิถีชีวติวา่เป็นเพียงแค่ผลของความแตกต่าง
ทางเศรษฐกิจ วฒันธรรมและวถีิชีวติสามารถท าใหเ้รามีโอกาสในการเล่ือนสถานภาพทางสังคมให้
สูงข้ึนได ้เขาเสนอวา่ในสังคมนั้นมีแหล่งท่ีมาของทุนอยู ่4 แหล่ง หรือมีทุนอยู ่4 ประเภท คือ 
(Giddens.  2009 : 458-459; Haralambos and Holborn.  2004 : 65-66)  
 1) ทุนทางเศรษฐกิจ (Economic Capital) หมายถึงทุนท่ีเป็นสินคา้วตัถุดิบ ความมัง่คัง่ใน
รูปแบบต่างๆ เช่นหุน้ อสังหาริมทรัพยเ์ช่นบา้นและท่ีดิน รายไดท่ี้เกิดจากการท างานและรายไดจ้าก
แหล่งอ่ืนๆ ความมัง่คัง่สามารถส่งต่อไปยงัคนรุ่นหลงัไดค้่อนขา้งง่ายเช่นดว้ยการท่ีพอ่แม่ใหข้องขวญั
หรือมรดกแก่ลูกๆ 

2) ทุนทางวฒันธรรม (Cultural Capital) เป็นทุนจ าแนกได ้4 แบบ คือ (1) ทุนทางวฒันธรรม  
ท่ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบัคุณสมบติัทางดา้นการศึกษา (2) ทุนทางวฒันธรรมท่ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบัความรู้และ
ความเขา้ใจแง่มุมเชิงสร้างสรรคแ์ละแง่มุมท่ีเป็นศิลปะของวฒันธรรม อยา่งเช่นดนตรี  ละคร 
ภาพยนตร์ และงานศิลปะอ่ืนๆ คนเราจะมีรสนิยมทางวฒันธรรมท่ีไดรั้บอิทธิพลจากคนอ่ืนๆ ท่ีอยู ่  
ในสังคมเป็นจ านวนมาก เช่นนกัโฆษณา นกัการตลาด  นกัออกแบบแฟชัน่ มณัฑนากร ผูฝึ้กอบรม
พนกังาน นกักิจกรรมบ าบดั ฯลฯ รสนิยมท่ีไดม้าน้ีเป็นเร่ืองของทุนทางวฒันธรรม (3) ทุนทาง
วฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวถีิชีวติแบบต่างๆ และการบริโภคซ่ึงก็เช่ือมโยงอยูก่บัวถีิชีวติท่ีแตกต่างกนั  
และ (4) ทุนทางวฒันธรรมท่ีแฝงฝังอยูใ่นตวัเรา 

3) ทุนทางสังคม (Social Capital) ประกอบดว้ยความสัมพนัธ์ทางสังคมในรูปแบบต่างๆ  เช่น
การท่ีเรารู้จกัคนอ่ืน เรามีมิตรภาพกบัคนอ่ืน เราร้องขอความช่วยเหลือจากคนอ่ืนได ้เรียกไดว้า่เป็น
เร่ืองของเครือขา่ยเพื่อนฝงูและการติดต่อสัมพนัธ์ต่างๆ บูร์ดิเยอนิยามทุนทางสังคมวา่เป็นทรัพยากรท่ี
ปัจเจกบุคคลต่างๆ หรือกลุ่มต่างๆ ไดม้าดว้ยการเป็นเจา้ของเครือข่ายความสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยนืของ
ความสัมพนัธ์ท่ีมัน่คงซ่ึงเป็นความรู้จกัมกัคุน้กนัและการยอมรับซ่ึงกนัและกนั 

4) ทุนทางสัญลกัษณ์ (Symbolic Capital) เป็นทุนท่ีคลา้ยกบัแนวคิดเร่ืองสถานภาพ (Status) 
หรือสถานภาพทางสังคม (Social Status)  และหมายถึงช่ือเสียงท่ีไดม้าจากความสามารถและ
ภาพลกัษณ์ท่ีเกิดจากการไดรั้บการเคารพนบัถือและเกียรติภูมิต่างๆ 
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ทุนท่ีเก่ียวโยงกบัฮาบิทสัมากท่ีสุดคือทุนทางวฒันธรรม จึงเห็นควรกล่าวถึงรายละเอียดของ
ทุนทางวฒันธรรมเพิ่มเติม 

ทุนทางวฒันธรรม ดงัท่ีกล่าวแลว้วา่บูร์ดิเยอไดแ้บ่งทุนทางวฒันธรรมออกเป็น 4 แบบ
ส าหรับทุนทางวฒันธรรมแบบท่ี 2 ซ่ึงเป็นเร่ืองเก่ียวกบัความรู้และความเขา้ใจแง่มุมเชิงสร้างสรรค์
และแง่มุมท่ีเป็นศิลปะของวฒันธรรม นั้นบูร์ดิเยอไดแ้บ่งไว ้3 ระดบัคือ (Haralambos and Holborn.  
2004 : 66) 
 1) ระดบัสูงสุดเรียกวา่วฒันธรรมท่ีสร้างความชอบธรรม (Legitimate Culture) ถือวา่เป็น
วฒันธรรมของชนชั้นน าท่ีมีอ านาจครอบง าในสังคม วฒันธรรมระดบัน้ีเป็นเร่ืองของความซาบซ้ึงเห็น
คุณคา่ในงานศิลปะแขนงต่างๆ เช่นดนตรีและจิตรกรรม ซ่ึงไดรั้บการพิจารณาวา่เป็นเร่ืองของการมี
รสนิยมท่ีดีท่ีสูงส่ง  ตวัอยา่งเช่นบูร์ดิเยอจดัเอางานจิตรกรรมของบรูเกล (Brueghel) และโกยา (Goya) 
มาไวใ้นระดบัน้ี วฒันธรรมท่ีสร้างความชอบธรรมน้ีมกัจะเป็นวฒันธรรมท่ีกลุ่มคนซ่ึงมีการศึกษาสูง
รู้สึกซาบซ้ึงเห็นคุณค่า 
 2) ระดบัต่อมาเรียกวา่วฒันธรรมระดบักลางท่ีเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป (Middlebrow 
Culture) วฒันธรรมระดบัน้ีไดรั้บการยอมรับกนัโดยทัว่ไปวา่มีคุณค่าทางศิลปะ แต่ก็ถูกมองวา่มีความ
จริงจงันอ้ยกวา่และมีคุณค่านอ้ยกวา่วฒันธรรมท่ีสร้างความชอบธรรม วฒันธรรมระดบักลางน้ีเป็นท่ี
นิยมในหมู่ชนชั้นกลาง 
 3) ระดบัต ่าสุดเรียกวา่รสนิยมของประชาชน เช่นในดนตรี ก็จะครอบคลุมถึงเพลงต่างๆ  
ทัว่ไป ซ่ึงไม่ไดใ้ฝ่ฝันหรือเสแสร้งท่ีจะเป็นงานท่ีมีคุณค่าสูงทางศิลปะเลย 
 บูร์ดิเยอไม่ไดเ้สนอวา่วฒันธรรมระดบัท่ีสูงกวา่นั้นมีความเหนือกวา่ท่ีด ารงอยูภ่ายใน
วฒันธรรมนั้นๆ จริงๆ แต่เขามองวา่การจดัแบ่งวฒันธรรมใหมี้ระดบัท่ีสูงต ่าแตกต่างกนัน้ีเป็นส่ิงท่ี 
สังคมสร้างหรือก าหนดกนัข้ึนมาเอง ชนชั้นต่างๆ ไดน้ าเอาการจดัล าดบัขั้นสูงต ่าน้ีมาใชเ้พื่อแยกกลุ่ม
หรือชนชั้นของตวัเองออกจากกลุ่มหรือชนชั้นอ่ืนๆ และพวกชนชั้นสูงก็ไดน้ าเอาล าดบัขั้นสูงต ่า 
ทางวฒันธรรมน้ีมาใชเ้พื่อสถาปนาและรักษาเอาไวซ่ึ้งอ านาจครอบง าของตน (Haralambos and 
Holborn.  2004 : 66) 
 ส าหรับทุนทางวฒันธรรมแบบท่ี 3 นั้น เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวถีิชีวติแบบต่างๆ และการ
บริโภคซ่ึงกเ็ช่ือมโยงอยูก่บัวิถีชีวติท่ีแตกต่างกนั แมใ้นพื้นท่ีซ่ึงเป็นเร่ืองปกติธรรมดาอยา่งเช่นการ
รับประทานอาหารและการแต่งกาย ชนชั้นท่ีต่างกนัก็แยกตวัเองออกจากอีกชนชั้นหน่ึงดว้ยความ
แตกต่างในรสนิยมดงักล่าวน้ี คนท่ีอยูใ่นชนชั้นสูงมกันิยมบริโภคอาหารเบาๆ ใหพ้ลงังานนอ้ย ยอ่ย
ง่าย และประณีต ขณะท่ีคนท่ีอยูใ่นชนชั้นล่างก็มกันิยมบริโภคอาหารท่ีหนกัๆ ใหพ้ลงังานมาก มี
ไขมนัมาก และหยาบๆ ไม่ประณีต (Haralambos and Holborn.  2004 : 66) 
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 ส าหรับทุนทางวฒันธรรมแบบท่ี 4 ซ่ึงเป็นแบบท่ีแฝงฝังอยูใ่นตวัเรานั้น ร่างกายของคนเราก็
สามารถแสดงใหเ้ห็นความแตกต่างในรสนิยมได ้ปริมาณและรูปแบบการรับประทานอาหารของ
คนเราส่งผลกระทบต่อรูปร่างของเรา และกิริยาอาการทางร่างกายท่ีเราแสดงออกไปก็เป็นเคร่ืองบ่ง
บอกไดว้า่เราอยูใ่นชนชั้นไหน ทรงผม การแต่งหนา้ และใบหนา้ท่ีมีหนวดเคราก็เป็นส่ิงบ่งบอกถึง
สถานะของเราวา่สังกดัชนชั้นใด (Haralambos and Holborn.  2004 : 66) 
 จะเห็นไดว้า่ทุนทางวฒันธรรมนั้นมีความหมายกวา้งขวางมาก กวา้งกวา่แนวคิดเร่ืองทุน
มนุษย ์(Human Capital) ในทางเศรษฐศาสตร์เสียอีก (Stehr.  2003 : 499) 

ความสัมพนัธ์ระหว่างทุนประเภทต่างๆ ตามความเห็นของบูร์ดิเยอนั้น ทุนทั้งส่ีประเภทนั้นมี
ความสัมพนัธ์กนั การเป็นเจา้ของทุนประเภทหน่ึงสามารถช่วยเราในการแสวงหาทุนประเภทอ่ืนๆ ได ้
ยกตวัอยา่งเช่น นกัธุรกิจคนหน่ึงซ่ึงหาเงินไดม้ากซ่ึงหมายความวา่มีทุนทางเศรษฐกิจมาก อาจจะไม่ได้
มีรสนิยมสูงในทางศิลปะ แต่ก็สามารถมีเงินมากพอท่ีจะส่งเสียลูกๆ ใหเ้ขา้เรียนในโรงเรียนเอกชนท่ี
สนบัสนุนส่งเสริมใหน้กัเรียนมีรสนิยมสูงทางศิลปะได ้ซ่ึงก็ท  าใหลู้กๆ ของเขาไดรั้บทุนทาง
วฒันธรรม  การท่ีเขามีเงินมากก็ท าใหเ้ขาไดมี้โอกาสติดต่อกบันกัธุรกิจอ่ืนๆ ไดม้าก และลูกๆ ของเขา
ก็มีโอกาสไดค้บหาสมาคมกบัลูกๆ ของนกัธุรกิจท่ีร ่ ารวยเหล่านั้น ซ่ึงท าใหเ้ขาและลูกๆ ของเขาไดรั้บ
ทุนทางสังคม ในท านองเดียวกนั  ใครก็ตามท่ีมีเพื่อนมากๆ ซ่ึงหมายถึงมีทุนทางสังคมมากก็มกัจะมี
โอกาสกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงานไดอ้ยา่งรวดเร็วถา้หากวา่ตนท างานไดดี้ ซ่ึงท าใหเ้ขามี
รายไดเ้พิ่มข้ึนคือมีทุนทางเศรษฐกิจมากข้ึน และมีช่ือเสียงยิง่ข้ึนคือมีทุนทางสัญลกัษณ์มากข้ึนดว้ย 
(Giddens.  2009 : 459) 

ความสัมพนัธ์ระหว่างทุนกบัฮาบิทสั เราสามารถจ าแนกคนออกไปเป็นชนชั้นต่างๆ ไดต้าม
ประเภทและขนาดของทุนท่ีคนเราครอบครองและประวติัความเป็นมาในอดีตของคนเรา กลุ่มคน
ต่างๆ ซ่ึงยกระดบัสถานภาพของตนเองข้ึนไปดว้ยการศึกษาอาจจะขาดความรู้เก่ียวกบัรสนิยมท่ีดีซ่ึง
เขา้กนัไดก้บักลุ่มคนท่ีไดด้ ารงอยูใ่นชนชั้นสูงมามากกวา่หน่ึงชัว่อายคุน กลุ่มคนท่ีมีทุนทางวฒันธรรม
สูงแต่มีทุนทางเศรษฐกิจต ่าเช่นครูบาอาจารยก์็มกัจะมีวถีิชีวติท่ีค่อนขา้งแตกต่างไปจากกลุ่มคนท่ีมี 
ทุนทางเศรษฐกิจสูงแต่มีทุนทางวฒันธรรมต ่าเช่นกลุ่มคนท่ีประสบความส าเร็จกลายเป็นนกัธุรกิจใหม่ 
จากความแตกต่างเช่นน้ีน่ีเองท่ีแต่ละชนชั้นหรือชนชั้นยอ่ยๆ ไดพ้ฒันาฮาบิทสัของตนข้ึนมา 
(Haralambos and Holborn.  2004 : 66) 
 ฮาบิทสัมีแนวโนม้ท่ีจะก่อให้เกิดวถีิชีวติเฉพาะบางอยา่ง ยกตวัอยา่งเช่น ฮาบิทสัจะมีอิทธิพล
ต่อรูปแบบการใชเ้วลาวา่งและท างานอดิเรกท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละชนชั้น ฮาบิทสัจะมีส่วนในการ
ก าหนดวา่เราจะคบหาสมาคมกบัใคร  เราจะดูรายการโทรทศัน์แบบไหน เราจะอ่านหนงัสือพิมพฉ์บบั
ใด เราใหคุ้ณค่าต่อการศึกษามากเพียงใด เราจะรับประทานอาหารอะไร เป็นตน้ (Haralambos and 
Holborn.  2004 : 66)  
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ฮาบิทสัแต่ละอยา่งจะพฒันาเติบโตออกมาจากต าแหน่งในโครงสร้างของเง่ือนไขการ
ด ารงชีวิต หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงไดว้า่ฮาบิทสันั้นพฒันามาจากสถานะทางเศรษฐกิจนัน่เอง ยกตวัอยา่ง
เช่น ฮาบิทสัของชนชั้นแรงงานจะสะทอ้นใหเ้ห็นการท่ีพวกเขาขาดแคลนทรัพยสิ์นเงินทองและการท่ี
พวกเขาตอ้งต่อสู้ด้ินรนเพื่อเอาชีวติรอด บูร์ดิเยออา้งวา่ชนชั้นแรงงานจะไม่ค่อยสนใจคุณค่าทาง
สุนทรียศาสตร์ของวตัถุส่ิงของท่ีอยูใ่นครัวเรือน แต่ฮาบิทสัของชนชั้นสูงจะสะทอ้นให้เห็นความ
มัน่คงทางเศรษฐกิจและการมีทางเลือกในชีวติท่ีมากข้ึน พวกเขาจะใหค้วามส าคญักบัส่ิงท่ีพวกเขาซ้ือ
มาไวใ้นบา้นวา่จะตอ้งท าให้บา้นดูดีท าใหพ้วกเขาดูมีรสนิยมสูง  ดงันั้น ฮาบิทสัจึงมีโครงสร้างและ  
ฮาบิทสัก็ไดเ้ป็นโครงสร้างท่ีจดัระบบสร้างระเบียบใหก้บัชีวติประจ าวนัของคนเรา (Haralambos and 
Holborn.  2004 : 67) 
 อีกแนวคิดหน่ึงของบูร์ดิเยอท่ีมาคู่กบัแนวคิดเร่ืองฮาบิทสัคือแนวคิดเร่ืองฟีลด ์ทั้งสองอยา่งมี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมาก 
 ฟีลด์ บูร์ดิเยอกล่าวถึงแนวคิดเร่ืองฟีลดใ์นเชิงความสัมพนัธ์แทนท่ีจะกล่าวถึงในเชิง
โครงสร้าง ฟีลดคื์อเครือข่ายความสัมพนัธ์ต่างๆ ท่ีอยูท่่ามกลางสถานภาพ/ต าแหน่งแห่งท่ีซ่ึงเป็นวตัถุ
วสิัยภายในเครือข่ายนั้น  ความสัมพนัธ์เหล่าน้ีด ารงอยูน่อกจิตส านึกและเจตจ านงของปัจเจกบุคคล  
ความสัมพนัธ์เหล่าน้ีไม่ใช่ปฏิสัมพนัธ์หรือสายสัมพนัธ์ท่ีเป็นอตัวสิัยร่วมในหมู่ปัจเจกบุคคล ผูท่ี้ด ารง
อยูใ่นสถานภาพ/ต าแหน่งต่างๆ อาจเป็นบุคคลหรือสถาบนัก็ได ้โดยท่ีบุคคลและสถาบนัเหล่าน้ีก็จะ
ถูกจ ากดัโดยโครงสร้างของฟีลด ์โลกทางสังคมมีฟีลดท่ี์มีอ านาจแบบก่ึงอิสระอยูเ่ป็นจ านวนมาก เช่น 
ศิลปะ ศาสนา อุดมศึกษา ฯลฯ ทั้งหมดลว้นแต่มีตรรกะเฉพาะเป็นของตวัเอง และทุกฟีลดต่์างก็ได้
สร้างความเช่ือข้ึนมาในหมู่ผูก้ระท าเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นหลกัการส าคญัของฟีลด์นั้นๆ (Ritzer.  
2007 : 178) 

บูร์ดิเยอมองฟีลดใ์นฐานะท่ีเป็นพื้นท่ีซ่ึงมีการต่อสู้แข่งขนักนัโดยมีผูค้นท่ีมีสถานภาพ/
ต าแหน่งต่างๆ ภายในฟีลดแ์ละมุ่งท่ีจะปกป้องสถานภาพปัจจุบนัของตนหรือมุ่งท่ีจะพฒันาสถานภาพ/
ต าแหน่งนั้น “ฟีลดจึ์งเป็นสนามของการต่อสู้ดว้ย” (Ritzer and Goodman.  2004 : 392; citing 
Bourdieu and Vacquant.  1992 : 97) โครงสร้างของฟีลด์นั้นตั้งอยูบ่นฐานของและเป็นเคร่ืองช้ีแนะต่อ
ยทุธศาสตร์ท่ีใชป้กป้องและพฒันาสถานภาพ/ต าแหน่งเหล่านั้น ฟีลดเ์ป็นตลาดท่ีมีการแข่งขนัชนิด
หน่ึงท่ีมีการน าเอาทุนประเภทต่างๆ ทั้ง 4 ประเภทท่ีกล่าวมาแลว้มาใชแ้ละจ าหน่ายจ่ายแจก แต่ฟีลด์
ของอ านาจหรือฟีลดก์ารเมืองมีความส าคญัท่ีสุด การจดัล าดบัขั้นสูงต ่าของความสัมพนัธ์เชิงอ านาจ
ภายในฟีลดก์ารเมืองนั้น   ท าหนา้ท่ีในการจดัระบบสร้างระเบียบใหแ้ก่ฟีลดอ่ื์นๆ ทั้งหมด (Ritzer.  
2007 : 178) 

บูร์ดิเยอกล่าวถึงกระบวนการ 3 ขั้นในการวิเคราะห์ฟีลด ์ คือ ขั้นแรกเป็นขั้นท่ีสะทอ้นใหเ้ห็น
ความส าคญัของฟีลด์อ านาจหรือฟีลดก์ารเมือง ขั้นน้ีคือการเสาะแสวงหาร่องรอยของความสัมพนัธ์
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ระหวา่งฟีลดอ่ื์นๆ กบัฟีลดก์ารเมือง ขั้นท่ีสองคือการแสดงใหเ้ห็นโครงสร้างท่ีเป็นวตัถุวสิัยของ
ความสัมพนัธ์ในหมู่สถานภาพต่างๆ ภายในฟีลด ์และขั้นสุดทา้ยคือความพยายามท่ีจะก าหนดลกัษณะ
ฮาบิทสัของผูก้ระท าการซ่ึงด ารงอยูใ่นสถานภาพชนิดต่างๆ ภายในฟีลด ์(Ritzer.  2007 : 178) 

สถานภาพของผูก้ระท าการท่ีหลากหลายในฟีลดน์ั้นถูกก าหนดโดยจ านวนและน ้าหนกัโดย
เปรียบเทียบของทุนท่ีคนเรามีอยู ่ทุนท าใหเ้ราสามารถควบคุมชะตากรรมของเราและชะตากรรมของ
คนอ่ืนเอาไวไ้ด ้ผูท่ี้ถือครองสถานภาพต่างๆ ภายในฟีลดจ์ะใชย้ทุธศาสตร์ท่ีหลากหลาย ผูก้ระท าการ
จึงมีเสรีภาพอยูพ่อสมควร  แต่ยทุธศาสตร์ต่างๆ ก็ไม่ใช่ส่ิงท่ีเราเตรียมไวล่้วงหนา้ ยทุธศาสตร์ต่างๆ 
นั้นเป็นโครงสร้างและมีความเป็นระเบียบแบบแผนและมีความปรกติสม ่าเสมอในเชิงโครงสร้าง 
ยทุธศาสตร์ต่างๆ ท่ีคนเราซ่ึงเป็นผูก้ระท าการน ามาใชน้ั้นข้ึนอยูก่บัฮาบิทสัของเราและลกัษณะของ
สถานภาพของเราภายในฟีลดน์ั้นๆ (Ritzer.  2007 : 178-179) 

ตัวอย่างของฟีลด์ : ฟีลด์อุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน ดงัท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้วา่
ความหมายอยา่งหน่ึงของฟีลดก์็คือสนามอยา่งเช่นสนามฟุตบอลหรือสนามรบ ในสนามจะมีการต่อสู้
แข่งขนักนั เราสามารถเขา้ใจเร่ืองน้ีไดจ้ากการพิจารณาสนามหรือฟีลด์อุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา  
การอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกาในปัจจุบนันั้นเราสามารถมองดว้ยแนวคิดเร่ืองฟีลดข์องบูร์ดิเยอได ้
เพราะการอุดมศึกษาน้ีเป็นเครือข่ายความสัมพนัธ์ของสถานภาพ/ต าแหน่งต่างๆ ในบรรดาสถานภาพ/
ต าแหน่งต่างๆ เหล่าน้ีก็จะมีมหาวทิยาลยัและวทิยาลยัหลายแห่ง คณะและภาควชิาต่างๆ อธิการบดี
และคณบดีต่างๆ อาจารยส์อนในระดบัต่างๆ เช่นศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ นกัศึกษาทั้งในระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศึกษา  เจา้หนา้ท่ีฝ่ายต่างๆ ฯลฯ    
ฟีลดอุ์ดมศึกษาน้ีก็เช่นเดียวกบัฟีลดอ่ื์นๆ ท่ีเราสามารถมองฟีลดไ์ดว้า่เป็นสนามรบหรือสมรภูมิทาง
การทหารขนาดใหญ่ชนิดหน่ึงซ่ึงมีการต่อสู้กนัมากมายเพื่อพฒันาหรือปกป้องสถานภาพ/ต าแหน่ง
ของตนเอาไว ้ในฟีลดอุ์ดมศึกษาของสหรัฐอเมริกาจะเห็นการต่อสู้แข่งขนัดงักล่าว ดงัน้ี (Ritzer.  2007 
: 182) 

1) การต่อสู้แข่งขนัระหวา่งมหาวทิยาลยัชั้นน ากบัมหาวทิยาลยัชั้นล่างท่ีอยากเป็นชั้นน า ใน
สหรัฐอเมริกามีมหาวทิยาลยัชั้นน าอยูเ่ป็นจ านวนนอ้ย  เช่นฮาวาร์ด เยล และสแตนฟอร์ด ซ่ึงมีช่ือเสียง
มาก มีนกัวชิาการเด่นๆ จ านวนมาก สามารถผลิตดุษฎีบณัฑิตออกมาไดม้าก  แต่ก็มีมหาวทิยาลยั
จ านวนมากท่ีอยูช่ั้นล่าง ไม่ค่อยมีช่ือเสียง อยากจะข้ึนเป็นมหาวทิยาลยัชั้นน าแต่ยงัท าไม่ได ้
มหาวทิยาลยัชั้นน ามกัจะตดัก าลงัของมหาวทิยาลยัชั้นล่างดว้ยการวา่จา้งอาจารยเ์ก่งๆ จากมหาวทิยาลยั
ชั้นล่างดว้ยค่าจา้งท่ีแพง ท าใหเ้กิดภาวะสมองไหลจากมหาวทิยาลยัชั้นล่างไปสู่มหาวทิยาลยัชั้นน า 

2) การต่อสู้แข่งขนัระหวา่งภาควชิาต่างๆ ในมหาวทิยาลยั ภาควชิาต่างๆ ก็อยูใ่นสถานภาพท่ี
เป็นล าดบัสูงต ่าแตกต่างกนั ภาควชิาทางดา้นวทิยาศาสตร์อยา่งเช่นภาควชิาฟิสิกส์และภาควชิาเคมี 
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กม็กัจะมีสถานภาพสูงกวา่ภาควชิาทางดา้นสังคมศาสตร์อยา่งเช่นภาควชิาสังคมวทิยาและภาควชิา
เศรษฐศาสตร์ โดยท่ีภาควชิาทางดา้นศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์อยา่งเช่นภาควชิาประวติัศาสตร์
และภาควชิาภาษาองักฤษก็จะมีสถานภาพท่ีต ่ากวา่ภาควชิาทางดา้นวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์อีกที
หน่ึง สถานภาพท่ีสูงต ่าแตกต่างกนัน้ีส่วนหน่ึงดูไดจ้ากงบประมาณสนบัสนุนและรายไดโ้ดยเฉล่ียของ
ภาควชิาเหล่านั้น  ภาควชิาซ่ึงอยูใ่นสถานภาพท่ีต ่ากวา่ก็มกัจะต่อสู้เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสถานภาพท่ีสูงข้ึน
เพื่อท่ีจะไดรั้บเงินสนบัสนุนมากข้ึน มีรายไดมี้เงินเดือนเพิ่มข้ึน และมีเกียรติภูมิศกัด์ิศรีเพิ่มข้ึน แต่ก็
มกัจะถูกต่อตา้นคดัคา้นจากภาควชิาท่ีมีสถานภาพสูงกวา่ 
 3) การต่อสู้แข่งขนัระหวา่งอาจารยด์ว้ยกนัเอง อาจารยท่ี์ด ารงต าแหน่งศาสตราจารยม์กัจะ
อ านาจในภาควชิามาก ขณะท่ีอาจารยท่ี์ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยห์รือรองศาสตราจารยก์็
อยากจะเป็นศาสตราจารย ์แต่ก็มกัจะข้ึนอยูก่บัผูท่ี้เป็นศาสตราจารยใ์นการตดัสินวา่จะสนบัสนุนใคร
ใหด้ ารงต าแหน่งสูงข้ึน โดยทัว่ไปอาจารยร์ะดบัล่างก็อยากจะร่วมใชอ้ านาจดว้ยแต่อาจารยร์ะดบัสูงท่ี
เป็นศาสตราจารยก์็มกัจะหวงอ านาจ 
 4) การต่อสู้แข่งขนัระหวา่งคณะกบันกัศึกษา นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามกัจะมีสถานภาพท่ี
ต ่ากวา่อาจารยอ์าวุโสในคณะซ่ึงมกัจะร่วมมือกบัคณาจารยอ่ื์นๆ ในคณะในการใชอ้ านาจต่อนกัศึกษา 
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาเหล่าน้ีตอ้งการท่ีจะเรียนใหจ้บปริญญาเอกโดยหวงัวา่จะท าใหต้นไดมี้
ต าแหน่งในคณะ แต่การท่ีพวกเขาจะเรียนจบหรือไม่ เรียนจบเร็วหรือชา้ จบยากหรือง่าย ก็ข้ึนอยูก่บั
คณาจารยใ์นคณะเป็นผูก้  าหนดกระบวนการ 
 5) การต่อสู้แข่งขนัระหวา่งคณะกบันกัศึกษาระดบัปริญญาตรี นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี
มกัจะตอ้งการเวลาและการเอาใจใส่จากคณาจารย ์แต่คณาจารยโ์ดยเฉพาะผูท่ี้มีความทะเยอทะยานสูง 
ก็มกัจะทุ่มเทเวลาส่วนมากในการเขียนงานและการท าวจิยัเพื่อความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานของตน
มากกวา่จะทุ่มเทเวลาใหก้บันกัศึกษา 

การจ าแนกความแตกต่าง : การประยุกต์อธิบายฮาบิทสัและฟีลด์ ในหนงัสือเร่ือง Distinction 
บูร์ดิเยอไดพ้ยายามแสดงใหเ้ห็นวา่วฒันธรรมอาจเป็นส่ิงท่ีสามารถน ามาศึกษาอยา่งเป็นวทิยาศาสตร์
ได ้เขาพยายามบูรณาการวฒันธรรม 2 ความหมายเขา้ดว้ยกนั คือวฒันธรรมในความหมายท่ีเป็น
วฒันธรรมของคนชั้นสูงเช่นการช่ืนชอบดนตรีคลาสสิก และวฒันธรรมในความหมายทางดา้น
มานุษยวทิยาซ่ึงมองวฒันธรรมทุกรูปแบบทั้งท่ีสูงและต ่า (เช่นดนตรีคนัทรีและดนตรีแร็พ) วา่เป็น
วฒันธรรม โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ในหนงัสือเล่มน้ี บูร์ดิเยอไดบู้รณาการรสนิยมในวตัถุท่ีละเอียดอ่อน
อยา่งเช่นอาหารท่ีประณีตเขา้กบัรสนิยมในอาหารปกติทัว่ไปอยา่งเช่นเบอร์เกอร์และมนัฝร่ังทอด 
(Ritzer.  2007 : 179-180) 

เน่ืองจากความคงท่ีเชิงโครงสร้าง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ฟีลดแ์ละฮาบิทสั ความพึงพอใจหรือ
ความโนม้เอียงทางวฒันธรรมของคนหลากหลายกลุ่มในสังคมหรือคนท่ีอยูใ่นชนชั้นหรือชนชั้นยอ่ย
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ต่างๆ ในสังคมจึงก่อใหเ้กิดระบบท่ีสอดคลอ้งกนั บูร์ดิเยอสนใจศึกษารสนิยมทางสุนทรียศาสตร์ซ่ึงมี
ความหลากหลาย รสนิยมเป็นปฏิบติัการท่ีท าหนา้ท่ีช่วยท าใหค้นเรามีความเขา้ใจในต าแหน่งแห่งท่ี
ของตนในระเบียบทางสังคม รสนิยมท าหนา้ท่ีในการสร้างเอกภาพใหแ้ก่ผูค้นท่ีมีความช่ืนชอบพึง
พอใจอยา่งเดียวกนั และท าหนา้ท่ีในการแบ่งแยกคนเหล่านั้นออกจากกลุ่มคนท่ีมีรสนิยมแตกต่าง
ออกไป ดว้ยการน าเอารสนิยมมาใช ้ผูค้นจึงจ าแนกแยกแยะส่ิงต่างๆ ออกจากกนั ซ่ึงเป็นการจ าแนก
แยกแยะตวัเองไปดว้ยในตวั เราสามารถจ าแนกผูค้นโดยใชร้สนิยมท่ีพวกเขาแสดงออกมาเป็นเกณฑ์
จ าแนกได ้ตวัอยา่งเช่นดูวา่คนเหล่านั้นชอบดนตรีหรือภาพยนตร์ประเภทใด ปฏิบติัการเหล่าน้ีก็
เช่นเดียวกนักบัปฏิบติัการอ่ืนๆ ทั้งหมด คือเราจ าเป็นจะตอ้งมองในบริบทของความสัมพนัธ์ต่อกนั
ทั้งหมด กล่าวคือตอ้งมองภายใตอ้งคร์วม ดงันั้น รสนิยมทางดา้นศิลปะหรือภาพยนตร์ท่ีดูเหมือนจะ
แตกต่างกนันั้นจึงเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัรสนิยมในอาหาร กีฬา และทรงผมท่ีแตกต่างกนัดว้ย (Ritzer.  
2007 : 180) 

ในงานศึกษาเก่ียวกบัรสนิยมของบูร์ดิเยอ มีฟีลดท่ี์เช่ือมโยงสัมพนัธ์กนั 2 ฟีลดคื์อ 1) ฟีลดท่ี์
เป็นความสัมพนัธ์ทางชนชั้น และ 2) ฟีลดท่ี์เป็นความสัมพนัธ์ทางวฒันธรรม บูร์ดิเยอมองฟีลดเ์หล่าน้ี
วา่เป็นชุดของสถานภาพ/ต าแหน่งต่างๆ ท่ีมีการน าเอาเกมการแข่งขนัต่างๆ มาใช ้การกระท าต่างๆ ท่ี
ผูก้ระท าการไดล้งมือกระท า ไม่วา่จะเป็นการกระท าของปัจเจกบุคคลหรือการกระท ารวมหมู่ ผูก้ระท า
การยอ่มถือครองสถานภาพ/ต าแหน่งบางอยา่งเสมอ สถานภาพ/ต าแหน่งเหล่าน้ีจะถูกก ากบัควบคุม
โดยโครงสร้างของฟีลด ์ลกัษณะของสถานภาพ/ต าแหน่งนั้นๆ  และผลประโยชน์ท่ีเช่ือมโยงอยูก่บั
สถานภาพ/ต าแหน่งนั้นๆ แต่เกมการแข่งขนัน้ีก็เก่ียวขอ้งกบัการก าหนดต าแหน่งแห่งท่ีใหก้บัตนเอง
และการใชย้ทุธศาสตร์ต่างๆ เพื่อท าใหเ้รามีความเหนือกวา่ในเกมการแข่งขนันั้นดว้ย รสนิยมเป็น
โอกาสส าหรับประสบการณ์ อีกทั้งยงัเป็นโอกาสส าหรับยืนยนัต าแหน่งแห่งท่ีของเราภายในฟีลดน์ั้น
ดว้ย  แต่ฟีลดข์องชนชั้นทางสังคมนั้นมีผลกระทบอยา่งลึกซ้ึงต่อความสามารถของเราในการเล่นเกม
การแข่งขนันั้น  คือผูท่ี้อยูใ่นชนชั้นสูงก็จะมีความสามารถดีกวา่ท่ีจะท าใหร้สนิยมของตนเป็นท่ียอมรับ 
และท่ีจะต่อตา้นคดัคา้นรสนิยมของกลุ่มคนท่ีอยูใ่นชนชั้นท่ีต ่ากวา่ ดงันั้น โลกของวฒันธรรมจึง
เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัโลกของชนชั้นทางสังคมท่ีมีการแบ่งระดบัสูงต ่า โดยท่ีโลกของวฒันธรรมเองก็ 
มีความสูงต ่าและท าหนา้ท่ีจดัล าดบัสูงต ่าดว้ย (Ritzer.  2007 : 180) 
 บูร์ดิเยอยงัไดเ้ช่ือมโยงรสนิยมเขา้กบัแนวคิดหลกัของเขาคือฮาบิทสั รสนิยมถูกก่อร่างสร้าง
ตวัข้ึนมาโดยฮาบิทสัซ่ึงเป็นความโนม้เอียงท่ีหย ัง่รากลึกและด ารงอยูย่าวนาน ความพึงพอใจของ
คนเราท่ีมีต่อวฒันธรรมในแง่มุมปกติธรรมดาอยา่งเช่นเส้ือผา้ เฟอร์นิเจอร์ และการท าอาหาร ถูกก่อ
ร่างสร้างตวัข้ึนมาไดด้ว้ยฮาบิทสั หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงไดว้า่รสนิยมนั้นเป็นแม่ส่ือ ดว้ยรสนิยมน้ีน่ีเอง
ท่ีฮาบิทสัหน่ึงๆ จะแสดงใหเ้ห็นการท่ีตวัเองเขา้กนัไดก้บัฮาบิทสัอีกอนัหน่ึง เม่ือกล่าวในเชิง           
ปฏิพฒันาการ โครงสร้างของชนชั้นทางสังคมนัน่เองท่ีก่อร่างสร้างฮาบิทสัข้ึนมา (Ritzer.  2007 : 180) 
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 แมว้า่ทั้งฮาบิทสัและฟีลดจ์ะเป็นแนวคิดท่ีส าคญัทั้งคู่ส าหรับบูร์ดิเยอ แต่ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือ
ความสัมพนัธ์ในเชิงปฏิพฒันาการของทั้งสองอยา่งน้ี ฮาบิทสัและฟีลดต่์างก็ก าหนดซ่ึงกนัและกนั 
ปฏิบติัการต่างๆ โดยเฉพาะปฏิบติัการทางวฒันธรรมนั้นก็ก่อก าเนิดข้ึนมาไดจ้ากความสัมพนัธ์เชิง  
ปฏิพฒันาการระหวา่งฮาบิทสักบัฟีลดน้ี์น่ีเอง ทฤษฎีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งฮาบิทสักบัฟีลดน้ี์มี
ความโดดเด่นเพราะเนน้ท่ีปฏิบติัการ ซ่ึงในความหมายน้ี ทฤษฎีของบูร์ดิเยอก็ท าใหเ้รายอ้นกลบัไปให้
ความสนใจต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งทฤษฎีกบัการปฏิบติัตามท่ีมากซ์ไดเ้คยกล่าวเอาไว ้(Ritzer.  2007 
: 180-183) 
 ดงันั้น บูร์ดิเยอนอกจากจะพยายามบูรณาการระหวา่งโครงสร้างกบัการกระท าการแลว้ ยงั
พยายามบูรณาการระหวา่งทฤษฎีกบัการปฏิบติัดว้ย 
 
สรุปท้ายบท 

เน้ือหาในบทน้ีเป็นการกล่าวถึงทฤษฎีเชิงบูรณาการของนกัทฤษฎีสังคมท่ีส าคญั 2 คน คือ
แอนโธนี กิดเดนส์ และปิแอร์ บูร์ดิเยอ ทฤษฎีของกิดเดนส์ท่ีกล่าวถึงในบทน้ีคือทฤษฎีโครงสร้างการ
กระท าสัมพนัธ์ ส่วนทฤษฎีของบูร์ดิเยอนั้นคือทฤษฎีวา่ดว้ยฮาบิทสักบัฟีลดร์วมทั้งความสัมพนัธ์
ระหวา่งฮาบิทสักบัฟีลด ์ซ่ึงทั้งสองค าน้ียงัไม่พบวา่มีค าไทยท่ีเหมาะสม จึงไดใ้ชค้  าทบัศพัทไ์ปก่อน 

 กิดเดนส์พยายามท่ีจะแกปั้ญหาการแบ่งแยกคู่ตรงขา้มหรือปัญหาทวนิิยม โดยเสนอทฤษฎี
เชิงบูรณาการท่ีมีช่ือวา่ “Structuration Theory” ซ่ึงผูเ้ขียนไดแ้ปลไวว้า่ “ทฤษฎีโครงสร้างการกระท า
สัมพนัธ์” ในทฤษฎีน้ีโครงสร้างไม่ไดมี้ลกัษณะเป็นทวนิิยม แต่เป็นแบบทวภิาวะ ทวินิยมเป็นแนวคิด
ท่ีเช่ือวา่มีสองส่ิงท่ีสามารถแยกออกจากกนัได ้โดยท่ีส่ิงหน่ึงก าหนดอีกส่ิงหน่ึง แต่ทวิภาวะเป็นสภาพ
ท่ีมีสองส่ิงซ่ึงไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้หากแต่ข้ึนต่อกนัและพึ่งพาอาศยักนั เปรียบเสมือนกบั
สองดา้นของเหรียญเดียวกนั การเป็นทวิภาวะในทฤษฎีดงักล่าวน้ีหมายความครอบคลุมถึงการท่ี
โครงสร้างเป็นทั้งส่ือกลางและผลลพัธ์ของการกระท าการ และโครงสร้างมีทั้งส่วนท่ีขดัขวางและ
ส่งเสริมการกระท าการ 

ทฤษฎีโครงสร้างการกระท าสัมพนัธ์ของกิดเดนส์ยงัมีสาระส าคญัอีกวา่โครงสร้างและ
ผูก้ระท าการนั้นไม่ไดเ้ป็นอิสระต่อกนั  หากแต่ข้ึนต่อกนัและกนั ทั้งโครงสร้างและผูก้ระท าการ     
ต่างก็เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์เชิงพึ่งพาอาศยักนั และในขณะท่ีคนเรากระท าการนั้น เราไดผ้ลิตและผลิต 
ซ ้ าโครงสร้างข้ึนมาดว้ย โครงสร้างมีอ านาจในเชิงบีบบงัคบัเรา แต่ก็ใช่วา่เราในฐานะผูก้ระท าการจะ
เป็นฝ่ายถูกกระท าอยา่งเดียว แต่เราสามารถต่อรองกบัโครงสร้างไดไ้ม่นอ้ย แมว้า่ทฤษฎีของกิดเดนส์
จะเนน้ความส าคญัของผูก้ระท าการมากพอสมควร แต่ก็ไม่ไดม้องวา่ผูก้ระท าการนั้นมีเจตจ านงอิสระ 

บูร์ดิเยอก็ไดพ้ยายามแกปั้ญหาท่ีเกิดจากทวนิิยมเช่นเดียวกนั ทฤษฎีบูรณาการของบูร์ดิเยอเป็น
เร่ืองของความสัมพนัธ์ระหวา่งฮาบิทสักบัฟีลด ์ฮาบิทสัเป็นโครงสร้างทางความคิดท่ีคนเราใชจ้ดัการ



 169 

กบัโลกทางสังคม ส่วนฟีลดน์ั้นเป็นเครือข่ายความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานภาพ/ต าแหน่งต่างๆ ภายใน
เครือข่ายนั้น  

ฟีลดเ์ป็นพื้นท่ีซ่ึงมีการต่อสู้แข่งขนักนัเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสถานภาพ/ต าแหน่งต่างๆ โดยท่ี
สถานภาพ/ต าแหน่งต่างๆ ของผูก้ระท าการในฟีลดน์ั้นถูกก าหนดโดยปริมาณของทุนท่ีผูก้ระท าการมี
อยู ่ซ่ึงครอบคลุมทุน 4 ประเภทคือ ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนวฒันธรรม ทุนทางสังคม และทุนทาง
สัญลกัษณ์ 

แนวคิดเร่ืองทุนท่ีเนน้กล่าวถึงในบทน้ีคือทุนทางวฒันธรรมซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัฮาบิทสั
อยา่งมาก โดยเช่ือมโยงกบัแนวคิดเร่ืองรสนิยมดว้ย ทฤษฎีของบูร์ดิเยอท่ีกล่าวถึงฮาบิทสั ฟีลด ์รสนิยม 
และทุนน้ีเป็นทฤษฎีท่ีท าใหเ้ราท าความเขา้ใจเร่ืองชนชั้นไดอ้ยา่งสลบัซบัซอ้นยิง่กวา่จะมองจาก
มุมมองทางดา้นเศรษฐกิจอยา่งเดียว 

โดยสรุป ทฤษฎีของทั้งกิดเดนส์และบูร์ดิเยอพยายามท่ีจะบูรณาการโครงสร้างและผูก้ระท า
การเขา้ดว้ยกนั และบูรณาการส่ิงท่ีเป็นมหภาคและจุลภาคเขา้ดว้ยกนั 
 
ค าถามท้ายบท 

1. ทวนิิยมกบัทวภิาวะแตกต่างกนัอยา่งไร? ทวิภาวะของโครงสร้างในทฤษฎีโครงสร้างการ
กระท าสัมพนัธ์ของกิดเดนส์มีรายละเอียดอยา่งไร? 

2. แนวคิดเร่ืองโครงสร้างของกิดเดนส์และแนวคิดเร่ืองโครงสร้างในทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมเชิง
โครงสร้างมีความแตกต่างและ/หรือคลา้ยคลึงกนัอยา่งไร? แนวคิดเร่ืองผูก้ระท าการของ
กิดเดนส์และแนวคิดเร่ืองผูก้ระท าการในแนวคิดปฏิสัมพนัธ์นิยมเชิงสัญลกัษณ์ 
ปรากฏการณ์วทิยา และมนุษยวธีิวทิยา มีความแตกต่างและ/หรือคลา้ยคลึงกนัอยา่งไร? 

3. ฮาบิทสัคืออะไร? ใหนิ้สิตอธิบายโดยยกตวัอยา่งจากโครงสร้างความสัมพนัธ์ทางชน
ชั้นในสังคมไทยประกอบการอธิบายดว้ย 

4. ฟีลดคื์ออะไร? ให้นิสิตอธิบายโดยยกตวัอยา่งจากฟีลดใ์ดฟีลดห์น่ึงในสังคมไทย
ประกอบการอธิบายดว้ย 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

บทที ่8 
ทฤษฎว่ีาด้วยสภาวะสมัยใหม่และสภาวะหลงัสมัยใหม่ 

 
หัวข้อ 

8.1 แนวคิดของกิดเดนส์ 
8.2 ประวติัและแนวคิดของเบค็ 
8.3 ประวติัและแนวคิดของริตเซอร์ 
8.4 ประวติัและแนวคิดของเบามนั 
8.5 แนวคิดของฮาเบอร์มาส 
8.6 ประวติัและแนวคิดของฮาร์วยี ์
 

แนวคิด 
1. กิดเดนส์มองสังคมปัจจุบนัวา่อยูใ่นยคุสมยัใหม่ขั้นสูง เขาเสนอใหม้องสภาวะสมยัใหม่วา่

เป็นเหมือนกบัรถบรรทุกขนาดใหญ่ท่ีมีทั้งคุณประโยชน์และโทษอนัตราย สภาวะ
สมยัใหม่มีความเส่ียงสูง แต่ก็จ  าเป็นตอ้งกา้วเดินต่อไป 

2. เบค็มองสังคมปัจจุบนัซ่ึงเป็นสังคมยคุสมยัใหม่วา่เป็นสังคมความเส่ียงท่ีประชาชน
จ าเป็นตอ้งพยายามป้องกนัความเส่ียงและปกป้องตวัเองจากความเส่ียง 

3. ริตเซอร์น าเอาแนวคิดเร่ืองความมีเหตุผลมามองสภาวะสมยัใหม่ในยคุปัจจุบนั โดย
ยกตวัอยา่งกรณีของร้านอาหารแบบฟาสตฟ์ู้ ดและธุรกิจบตัรเครดิตท่ีมีการจดัการซ่ึง
ก่อใหเ้กิดการควบคุมครอบง าผูค้นดว้ยเหตุผลเชิงรูปแบบ 

4. เบามนัน าเอาแนวคิดเร่ืองความมีเหตุผลมามองสภาวะสมยัใหม่เช่นเดียวกนั แต่เขา
พิจารณาจากเร่ืองของการฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุชาวยวิท่ีใชเ้หตุผลเชิงรูปแบบมาจดัการเพื่อเข่น
ฆ่าผูค้น งานในช่วงหลงัๆ ของเบามนัไดช้ี้ใหเ้ห็นลกัษณะส าคญัของสภาวะหลงัสมยัใหม่ 

5. ฮาเบอร์มาสเช่ือวา่ยคุปัจจุบนัยงัเป็นยคุสมยัใหม่ เขาปกป้องสภาวะสมยัใหม่และแนวคิด
ในยคุสวา่งอยา่งแขง็ขนั พร้อมทั้งวพิากษว์จิารณ์แนวคิดของนกัทฤษฎีหลงัสมยัใหม่
มากมาย เขามองสภาวะสมยัใหม่ในฐานะท่ีเป็นโครงการท่ียงัสร้างไม่ส าเร็จ 

6. ฮาร์วยีใ์ชแ้นวคิดมาร์กซิสตม์าพิจารณาสภาวะหลงัสมยัใหม่ท่ีเขามองวา่ไดเ้กิดข้ึนแลว้
ตั้งแต่คริสตท์ศวรรษ 1970 โดยช้ีใหเ้ห็นการปรับตวัของระบบทุนนิยมท่ีเปล่ียนจากการ
ผลิตแบบฟอร์ดมาเป็นการสะสมทุนแบบยดืหยุน่ซ่ึงระบบทุนนิยมยงัสามารถกดข่ีขดูรีด
เอารัดเอาเปรียบผูค้นไดอี้กต่อไป แต่ดว้ยวธีิการท่ีสลบัซบัซอ้นยิง่ข้ึน 
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 วตัถุประสงค์ 
1. นิสิตสามารถอธิบายแนวคิดเก่ียวกบัสภาวะสมยัใหม่ของกิดเดนส์ได ้รวมทั้งระบุถึง

ประโยชน์และโทษของสภาวะสมยัใหม่ตามแนวคิดของกิดเดนส์ได ้
2. นิสิตสามารถอธิบายแนวคิดเร่ืองสังคมความเส่ียงของเบค็โดยยกตวัอยา่งความเส่ียงต่างๆ 

ท่ีเกิดข้ึนในยคุปัจจุบนัมาประกอบการอธิบายไดอ้ยา่งชดัเจน 
3. นิสิตสามารถสามารถอธิบายแนวคิดเก่ียวกบัสภาวะสมยัใหม่ของริตเซอร์ได ้และ

สามารถน าเอาตวัอยา่งท่ีริตเซอร์ใชอ้ธิบายไปพิจารณาวถีิการบริโภคแบบใหม่ๆ ในยคุ
ปัจจุบนัท่ีริตเซอร์ไม่ไดก้ล่าวถึงได ้ 

4. นิสิตสามารถอธิบายไดว้า่เพราะเหตุใดเบามนัจึงเห็นวา่ความมีเหตุผลจึงก่อใหเ้กิดความ
ไม่มีเหตุผลได ้และสามารถระบุลกัษณะส าคญัของสภาวะหลงัสมยัใหม่ตามแนวคิดของ
เบามนัได ้

5. นิสิตสามารถอธิบายไดว้า่เพราะเหตุใดฮาเบอร์มาสจึงเห็นวา่สภาวะสมยัใหม่เป็น
โครงการท่ียงัสร้างไม่ส าเร็จ 

6. นิสิตสามารถอธิบายแนวคิดเร่ืองการสะสมทุนแบบยดืหยุน่ตามแนวคิดของฮาร์วยีพ์ร้อม
ทั้งช้ีใหเ้ห็นผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการสะสมทุนแบบยดืหยุน่ในมิติทางวฒันธรรม 
การเมือง และสังคมได ้

 
นกัสังคมวทิยาคลาสสิกหลายคนไม่วา่จะเป็นค็องต ์ มากซ์ เดอร์ไคม ์และเวเบอร์ ต่างก็ 

มีความสนใจในเร่ืองของความเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเช่ือมโยงอยูก่บัการปฏิวติัอุตสาหกรรม ทั้งส่ี
คนน้ี  ต่างก็มองความเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีวา่ท าใหเ้กิดการก่อร่างสร้างตวัข้ึนมาของความเป็นสมยัใหม่ 
โดยเฉพาะคอ็งตก์บัเวเบอร์นั้นก็ไดม้องความเปล่ียนแปลงเช่นนั้นวา่เป็นเร่ืองของชยัชนะท่ีกา้วหนา้
ของความมีเหตุผลแบบวทิยาศาสตร์  คอ็งตเ์ช่ือวา่วทิยาศาสตร์จะเขา้มามีอิทธิพลอยา่งมากในสังคม
สมยัใหม ่ อิทธิพลของความเช่ือเก่ียวกบัเร่ืองเหนือธรรมชาติ ศาสนา และปรัชญา ก็จะถูกแทนท่ีดว้ย
ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ เวเบอร์เช่ือวา่ความสามารถในการใชเ้หตุผลและระบบราชการจะช่วยก่อร่าง
สร้างยคุสมยัใหม่ไดม้ากยิง่ข้ึน ขณะท่ีการกระท าท่ีใชอ้ารมณ์ตามแบบสมยัเก่าดั้งเดิมนั้นจะมี
ความส าคญัลดนอ้ยลง ส าหรับมากซ์และเดอร์ไคมน์ั้น ไม่ไดเ้นน้ความส าคญัของการคิดท่ีมีเหตุผล
และเป็นวทิยาศาสตร์มากเหมือนกบัคอ็งตแ์ละเวเบอร์ แต่ทั้งสองมีความเช่ืออยา่งแน่นแฟ้นวา่สังคมจะ
พฒันากา้วหนา้ต่อไปเร่ือยๆ โดยมากซ์เช่ือวา่ในท่ีสุดสังคมก็จะกา้วหนา้ไปถึงสังคมคอมมิวนิสต ์
ขณะท่ีเดอร์ไคมก์็เช่ือวา่สังคมจะพฒันาไปเป็นสังคมท่ีสลบัซบัซอ้นซ่ึงมีความเป็นปึกแผน่เชิงอินทรีย ์
(Haralambos and Holborn.  2004 : 972) 
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 นกัทฤษฎีสังคมวทิยายคุคลาสสิกขา้งตน้ ด ารงชีวิตอยูใ่นยุคสมยัใหม่และไดน้ าเสนอแนวคิด
เก่ียวกบัสภาวะสมยัใหม่ออกมา โดยไม่ไดก้ล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกบัสภาวะหลงัสมยัใหม ่เพราะแนวคิด
หลงัน้ีเพิ่งมีการกล่าวถึงในยคุหลงั ปัจจุบนัมีนกัทฤษฎีช่ือดงัหลายคนไดพ้ยายามอธิบายโลกยคุ
ปัจจุบนัท่ีบางคนก็มองวา่ยงัคงอยูใ่นยคุสมยัใหม่ แต่บางคนกลบัมองวา่ไดก้า้วเขา้สู่ยคุหลงัสมยัใหม่
แลว้ เน้ือหาในบทน้ีจะกล่าวถึงนกัทฤษฎีช่ือดงัร่วมสมยัเก่ียวกบัขอ้ถกเถียงในเร่ืองดงักล่าว โดยมี
แนวคิดของนกัทฤษฎีส าคญัๆ รวม 6 คนคือกิดเดนส์ เบค็ ริตเซอร์ เบามนั ฮาเบอร์มาส และฮาร์วยี ์
ส าหรับกิดเดนส์และฮาเบอร์มาสนั้น ไดเ้คยกล่าวถึงประวติัไวแ้ลว้ในบทอ่ืนก่อนหนา้น้ี ในบทน้ีจึง
กล่าวถึงเฉพาะประวติัของส่ีคนท่ีเหลือเท่านั้น แต่โดยสังเขป เพราะตอ้งการเนน้ท่ีแนวคิดมากกวา่ 
 
8.1 แนวคิดของกดิเดนส์ 
 กิดเดนส์มองวา่สังคมปัจจุบนัยงัไม่ไดเ้ขา้สู่ยคุหลงัสมยัใหม่ แต่เขาก็ยอมรับวา่ไดเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัมากในยคุสมยัใหม่น้ี และเช่ือวา่สภาวะหลงัสมยัใหม่อาจจะเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต 
สภาวะสมยัใหม่ในยคุปัจจุบนัจึงเป็นสภาวะสมยัใหม่หรือยคุสมยัใหม่ขั้นสูง (High Modernity)  
 กิดเดนส์ไดเ้ปรียบเทียบสังคมสมยัเก่ากบัสังคมสมยัใหม่ เขากล่าววา่เม่ือเปรียบเทียบกนัแลว้ 
สังคมสมยัมีความเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วกวา่สังคมสมยัเก่ามาก นอกจากน้ี ขอบข่ายของความ
เปล่ียนแปลงก็กวา้งขวางใหญ่โตกวา่สังคมสมยัเก่าดว้ย ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนน้ีครอบคลุมทัว่ทั้ง
โลกอยา่งรวดเร็วจริงๆ โดยไม่ไดจ้  ากดัอยูใ่นพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึง 
 8.1.1 ลกัษณะของสภาวะสมัยใหม่ 
 ตามความเห็นของกิดเดนส์ ลกัษณะของสภาวะสมยัใหม่ท่ีน ามาซ่ึงความเปล่ียนแปลงท่ี
รวดเร็วและกวา้งขวางนั้นมีหลายประการ คือ (Haralambos and Holborn.  2004 : 979-980) 
 1) ความสัมพนัธ์ทางไกลขา้มเวลาและสถานท่ี (Time-Space Distanciation) กระบวนการน้ี
เป็นเร่ืองของการแยกเวลากบัสถานท่ีออกจากกนั ในสังคมสมยัใหม่ เวลาจะเป็นอยา่งไรนั้นไม่ได้
ข้ึนอยูก่บัสถานท่ีซ่ึงเราอยู ่ในสังคมสมยัเก่าท่ีเป็นสังคมก่อนอุตสาหกรรม เวลามาตรฐานท่ีใชไ้ดท้ัว่
โลกไม่มี เวลาจึงข้ึนอยูก่บัสถานท่ีซ่ึงเราอยู ่ เม่ือถึงคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 ทุกส่วนของโลกก็ใชร้ะบบ
เวลามาตรฐานอนัเดียวกนั ซ่ึงท าใหเ้กิดพฒันาการข้ึนมาของรถไฟ สายการบิน และตารางเวลาเดินทาง
ท่ีท าใหก้ารเคล่ือนยา้ยสินคา้และผูค้นขา้มพื้นท่ีขา้มเวลาเป็นไปได ้
 2) ความสัมพนัธ์ทางไกลขา้มเวลาและพื้นท่ีดงักล่าวขา้งตน้มีความส าคญัมากในฐานะท่ีเป็น
กลไกตดัแยก/ยกระดบัความสัมพนัธ์ (Disembedding Mechanism) กิดเดนส์ไดอ้ธิบาย 
“Disembedding” วา่เป็นการน าเอาความสัมพนัธ์ทางสังคมออกไปจากบริบทความสัมพนัธ์ในทอ้งถ่ิน 
การตดัแยก/ยกระดบัความสัมพนัธ์น้ีท าใหค้นเราสามารถมีความสัมพนัธ์หรือมีปฏิสัมพนัธ์กบัคนอ่ืนๆ 
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ท่ีไม่ไดอ้าศยัอยูใ่นทอ้งถ่ินนั้นๆ ท าใหก้ารติดต่อสัมพนัธ์กนัในระดบัทอ้งถ่ินลดความส าคญัลงและ
เป็นการท าลายขอ้จ ากดัต่างๆ ทางภูมิศาสตร์  
 3) กลไกตดัแยก/ยกระดบัความสัมพนัธ์ท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงก็คือพฒันาการของส่ิงของมี
ค่าเชิงสัญลกัษณ์ (Symbolic Tokens) ปัจจุบนัน้ีส่ิงของมีค่าเชิงสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัท่ีสุดคือเงินตรา  
เงินตราท าใหก้ารแลกเปล่ียนสินคา้และบริการระหวา่งผูค้นท่ีไม่เคยประสบพบเจอกนัเลยเป็นไปได ้ 
เงินตราท าใหก้ารแลกเปล่ียนขา้มพื้นท่ีซ่ึงอยูไ่กลเกิดข้ึนไดโ้ดยไม่ตอ้งน าเอาของไปแลกของเหมือนใน
อดีต นอกจากน้ี การมีบตัรเครดิตใชก้็ท  าใหช่้วยชะลอเวลาในการจ่ายออกไปได ้เป็นการลดอุปสรรคท่ี
ก่อนหนา้น้ีเวลาไดส้ร้างขอ้จ ากดัเอาไว ้
 4) กลไกตดัแยก/ยกระดบัความสัมพนัธ์ท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงก็คือพฒันาการของระบบ
ผูเ้ช่ียวชาญ (Expert Systems) กิดเดนส์ไดนิ้ยามระบบผูเ้ช่ียวชาญเอาไวว้า่เป็นระบบของความส าเร็จ
ทางวชิาการหรือความช านาญของวชิาชีพชั้นสูงท่ีเขา้มาจดัการพื้นท่ีของส่ิงแวดลอ้มทางวตัถุและทาง
สังคมขนาดใหญ่ท่ีพวกเราอาศยัอยูใ่นปัจจุบนัน้ี ตวัอยา่งของระบบผูเ้ช่ียวชาญเช่นวศิวกรรมศาสตร์
และการแพทย ์ระบบผูเ้ช่ียวชาญท าใหค้นเราซ่ึงด ารงชีวติอยูใ่นยคุสมยัใหม่สามารถปฏิบติักิจกรรมใน
ชีวติประจ าวนัและท าส่ิงต่างๆ ใหส้ าเร็จไดโ้ดยท่ีเราไม่จ  าเป็นตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัเทคนิควธีิการ
เฉพาะท่ีระบบผูเ้ช่ียวชาญเหล่านั้นปฏิบติัการอยู ่อยา่งเช่นผูข้บัข่ีสามารถขบัรถไดโ้ดยไม่ตอ้งมีความรู้
เก่ียวกบัการสร้างถนน คนไขส้ามารถเขา้รับการผา่ตดัหวัใจไดโ้ดยไม่ตอ้งรู้วา่การผา่ตดัมีวธีิการ
อยา่งไร  ผูโ้ดยสารเคร่ืองบินสามารถเดินทางขา้มประเทศขา้มทวปีไดโ้ดยไม่ตอ้งมีความรู้ทางดา้น
วศิวกรรมการบิน ดงันั้น ระบบผูเ้ช่ียวชาญก็เหมือนกบักลไกตดัแยก/ยกระดบัความสัมพนัธ์อ่ืนๆ คือ
ท าใหชี้วติทางสังคมของคนเราด าเนินต่อไปไดโ้ดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีความสัมพนัธ์เป็นการส่วนตวั
ระหวา่งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
 5) ผลจากความเปล่ียนแปลงท่ีกล่าวขา้งตน้นั้นก็คือ สภาวะสมยัใหม่ไดส่้งผลไปถึงรากฐาน
ของความไวว้างใจกนั (Trust) ท่ีเปล่ียนแปลงไป ในสังคมก่อนอุตสาหกรรม คนเรามีความไวว้างใจต่อ
บุคคลบางคนเพราะเรารู้จกัคนๆ นั้น และ/หรือเพราะวา่คนๆ นั้นมีช่ือเสียงอยูใ่นทอ้งถ่ินของเราจึงท า
ใหเ้ขาเป็นท่ีน่าไวว้างใจ แต่ในยคุสมยัใหม่ คนเรามีความไวว้างใจต่อระบบผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงท าหนา้ท่ี
ฝึกอบรม ก ากบัดูแลและควบคุมพฤติกรรมของคนท่ีอยูใ่นระบบนั้นๆ ยกตวัอยา่งเช่น เราไม่ไดรู้้จกั
นกับินและช่างเคร่ืองเป็นการส่วนตวัเลยก่อนท่ีเราจะเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน  แต่เราก็ไวว้างใจไดว้า่การ
ฝึกอบรมนกับินและช่างเคร่ือง เทคโนโลยท่ีีใชใ้นเคร่ืองบิน ขั้นตอนการบริการ และขั้นตอนการบิน 
จะมีความน่าเช่ือถือเพียงพอส าหรับเราท่ีจะใชบ้ริการเดินทางดว้ยเคร่ืองบินนั้น 
 6) ลกัษณะส าคญัของสภาวะสมยัใหม่อีกประการหน่ึงซ่ึงมาพร้อมกบักลไกตดัแยก/ยกระดบั
ความสัมพนัธ์ต่างๆ ก็คือการมีความสามารถในการคิดเชิงสะทอ้นกลบั (Reflexivity) ในระดบัท่ีสูงข้ึน 
ความสามารถในการคิดเชิงสะทอ้นกลบัน้ีหมายถึงการก ากบัควบคุมการกระท าดว้ยความคิดรอบคอบ 
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เป็นวธีิการท่ีคนเราคิดไตร่ตรอง ใคร่ครวญ พิจารณาทบทวนไปมาถึงส่ิงท่ีเราก าลงักระท าอยูเ่พื่อท่ีจะ
พิจารณาแสวงหาการกระท าในอนาคตท่ีแตกต่างออกไปจากเดิม 
 คนเรามกัจะคิดใคร่ครวญอยูเ่ป็นปกติธรรมดาอยูแ่ลว้ในระดบัหน่ึง แต่ในสังคมก่อน
อุตสาหกรรมนั้น ความส าคญัของประเพณีท าให้ความสามารถในการคิดใคร่ครวญมีขีดจ ากดั  คนเรา
มกัจะท าบางส่ิงบางอยา่งลงไปเพียงเพราะวา่การกระท านั้นเป็นการกระท าตามประเพณีท่ีสืบต่อๆ กนั
มา ในยคุสมยัใหม่ ประเพณีมีความส าคญันอ้ยลงและความคิดใคร่ครวญก็กลายเป็นเร่ืองปกติทัว่ไปท่ี
ผูค้นต่างก็น ามาใช ้กิดเดนส์กล่าววา่ “ความสามารถในการคิดเชิงสะทอ้นกลบัของชีวิตทางสังคม
สมยัใหม่ประกอบไปดว้ยขอ้เทจ็จริงท่ีวา่ปฏิบติัการทางสังคมต่างๆ นั้นไดรั้บการตรวจสอบและ
ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองเพราะเราไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเขา้มาใหม่เก่ียวกบัปฏิบติัการเหล่านั้น ดงันั้น
จึงก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงคุณลกัษณะของปฏิบติัการเหล่านั้น” (Haralambos and Holborn.  2004 : 
980; citing Giddens) ความสามารถในการคิดเชิงสะทอ้นกลบัน้ีไดก่้อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอยา่ง
ต่อเน่ืองและก่อใหเ้กิดสภาวะท่ีมีความไม่แน่นอนอยูต่ลอดเวลา  
 กิดเดนส์ไม่เห็นดว้ยกบันกัทฤษฎีแนวหลงัสมยัใหม่อยา่งเช่นเลียวทาด ์(Lyotard) ท่ีวา่สภาวะ
สมยัใหม่ไดก่้อใหเ้กิดอภิมหาอรรถาธิบาย (Metanarratives) ซ่ึงไดรั้บการยอมรับวา่เป็นสัจธรรม
สัมบูรณ์ แต่กิดเดนส์เห็นวา่สภาวะสมยัใหม่ไดบ้่อนท าลายความแน่นอนทุกอยา่ง ความรู้ทั้งหมดถูก
ทบทวนอยา่งต่อเน่ืองและมกัจะถูกปรับปรุงเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ลกัษณะเช่นน้ีเห็นไดช้ดัท่ีสุดใน
สังคมศาสตร์สาขาต่างๆ ซ่ึงมีขอ้ถกเถียงทางทฤษฎีออกมาอยา่งต่อเน่ืองและมีการพฒันาทฤษฎีใหม่ๆ 
ข้ึนมาอยูบ่่อยคร้ัง จริงๆ แลว้ กิดเดนส์มีความเช่ือวา่สังคมวิทยามีบทบาทส าคญัในการพฒันา
ความสามารถในการคิดเชิงสะทอ้นกลบัของยคุสมยัใหม่น้ี 
 การด ารงอยูข่องความรู้ทางสังคมวทิยาเป็นการสะทอ้นยอ้นกลบัใหเ้ราเห็นสังคมและช่วยให้
เราก่อร่างสร้างชีวิตทางสังคมท่ีแทจ้ริงตามท่ีความรู้ทางสังคมวทิยาอธิบายเอาไวไ้ด ้กิดเดนส์เห็นวา่
การคิดแบบสังคมวทิยานั้นกลายเป็นส่ิงท่ีแฝงฝังอยูใ่นสังคม การคิดแบบสังคมวทิยาน้ีไดมี้ส่วนก่อร่าง
สร้างแนวทางในการมองโลกของคนเราและมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของคนเรา  ยกตวัอยา่งเช่นการ
ท่ีคนเราพิจารณาวา่จะแต่งงานหรือไม่นั้น เราก็จะตระหนกัถึงความรู้ทางสังคมวทิยาท่ีเก่ียวกบัอตัรา
การหยา่ร้างสูงท่ีมีอยูแ่ละขอ้ถกเถียงเก่ียวกบัความไม่มัน่คงของสถาบนัครอบครัวดว้ย  ไม่วา่เราจะ
ตดัสินใจท่ีจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานก็ตาม การตระหนกัถึงประเด็นดงักล่าวขา้งตน้ก็ยอ่มจะมีผลต่อ
การใชค้วามคิดและการตดัสินใจของเรา  ถา้เราตดัสินใจแต่งงาน ความตระหนกัรู้น้ีก็มีแนวโนม้ท่ีจะมี
อิทธิพลบางอยา่งต่อการก ากบัดูแลชีวติการแต่งงานของเรา ซ่ึงในทางกลบักนัก็อาจจะมีผลกระทบต่อ
อตัราการหยา่ร้างในอนาคตได ้(Haralambos and Holborn.  2004 : 980) สถิติท่ีเป็นทางการและ
งานวจิยัทางสังคมวทิยาเก่ียวกบัการแต่งงานและการหยา่ร้างซ่ึงไดแ้พร่กระจายอยูใ่นสังคมและเป็นท่ี
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รับรู้กนัโดยทัว่ไป ก็จะมีผลต่อการตดัสินใจของเราดว้ย (Giddens.  2009 : 141)  กิดเดนส์จึงเช่ือวา่
สภาวะสมยัใหม่นั้นโดยตวัของมนัเองแลว้เป็นเร่ืองของสังคมวทิยาท่ีแฝงฝังอยูภ่ายในอยา่งลึกซ้ึง 
 7) ลกัษณะประการสุดทา้ยของสภาวะสมยัใหม่ตามความเห็นของกิดเดนส์ก็คือสภาวะ
สมยัใหม่นั้นก าลงักลายเป็นโลกาภิวตัน์ (Globalizing) คือก าลงัขยายตวัไปครอบคลุมทัว่ทั้งโลก การ
ตดัแยก/ยกระดบัความสัมพนัธ์และความสามารถในการคิดเชิงสะทอ้นกลบัไดท้  าใหป้ฏิสัมพนัธ์ทาง
สังคมแผข่ยายกระจายออกไปทัว่ทั้งโลก โดยผลท่ีเกิดข้ึนก็คือชีวติทางสังคมในทอ้งถ่ินเฉพาะแห่งใด
แห่งหน่ึงถูกก าหนดมากข้ึนจากเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในท่ีไกลๆ ออกไป  
 8.1.2 สถาบันต่างๆ ของยุคสมัยใหม่  
 กิดเดนส์เห็นวา่สภาวะสมยัใหม่นั้นตั้งอยูบ่นพื้นฐานของสถาบนัส าคญั 4 สถาบนั คือ 
(Haralambos and Holborn.  2004 : 980-981) 
 1) ทุนนิยม (Capitalism) ไดแ้ก่การสะสมทุนในบริบทของแรงงานท่ีมีการแข่งขนักนัและ
ตลาดท่ีมีผลิตภาพ เขามองทุนนิยมวา่เป็นระบบท่ีไร้เสถียรภาพและวุน่วาย นายทุนมกัจะแสวงหา
ตลาดใหม่อยูเ่สมอและพยายามท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เพื่อสะสมก าไร เม่ือเป็นเช่นน้ีจึงท าให้
สภาวะสมยัใหมค่่อนขา้งจะก่อใหเ้กิดความไม่มัน่คงต่อปัจเจกบุคคลและส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการ
โลกาภิวตัน์ 
 2) อุตสาหกรรมนิยม (Industrialism) ไดแ้ก่การใชแ้หล่งพลงังานทางวตัถุในการผลิตสินคา้
ต่างๆ ท่ีมาพร้อมกบัการท่ีเคร่ืองจกัรมีบทบาทส าคญัในกระบวนการผลิต อุตสาหกรรมนิยมท าให้
แรงงานมนุษยมี์ผลิตภาพท่ีสูงข้ึนอยา่งมาก 
 3) การสอดส่องควบคุม (Surveillance) ไดแ้ก่ควบคุมดูแลประชากรของรัฐในพื้นท่ีทาง
การเมือง ในยคุสมยัใหม่ รัฐไดส้ร้างระบบการบริหารท่ีกวา้งขวางเพื่อก ากบัพฤติกรรมของประชากร
เพื่อใหส้ามารถควบคุมประชากรเอาไวใ้หไ้ด ้
 4) อ านาจกองทพั (Military Power) ไดแ้ก่การควบคุมวธีิการใชค้วามรุนแรงในรูปแบบต่างๆ 
ในบริบทของการพฒันาอุตสาหกรรมสงคราม ตั้งแต่สงครามโลกคร้ังท่ี 1 เป็นตน้มา เทคโนโลยทีาง
การทหารไดท้  าใหก้ารท าสงครามมีพลงัอ านาจเชิงท าลายลา้งมากยิง่ข้ึน 
 8.1.3 การด ารงชีวติอยู่ในยุคสมัยใหม่  
 กิดเดนส์ไดพ้ิจารณาทฤษฎีทางสังคมวทิยา 2 ประการท่ีเก่ียวกบัประสบการณ์ของสภาวะ
สมยัใหม่ ดงัน้ี (Haralambos and Holborn.  2004 : 981) 
 1) ส าหรับเวเบอร์ สภาวะสมยัใหม่คือประสบการณ์ท่ีเราไดรั้บรู้เก่ียวกบั “กรงเหล็ก” ของ
ระบบราชการหรือของความมีเหตุผลเชิงรูปแบบในระบบราชการ คนเราถูกกกัขงัเอาไวภ้ายใตต้รรกะ
ของความมีเหตุผลของระบบราชการ คนเราจึงมีเสรีภาพนอ้ยมากท่ีจะแสดงใหเ้ห็นถึงตวัตนท่ีแทจ้ริง
ของเรา 
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 กิดเดนส์ไม่เห็นดว้ยกบัความเห็นของเวเบอร์ เขาโตแ้ยง้วา่แทนท่ีระบบราชการจะมีแนวโนม้
มุ่งไปสู่ความเขม้งวดแขง็ท่ืออยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ระบบราชการกลบัก่อใหเ้กิดพื้นท่ีซ่ึงมีความเป็น
อิสระและความเปล่ียนแปลงแบบเป็นไปเองซ่ึงเป็นส่ิงท่ีบรรลุถึงไดย้ากกวา่ในกลุ่มขนาดเล็ก 
 2) ส าหรับมากซ์ สภาวะสมยัใหม่ถูกรับรู้ในฐานะท่ีเป็นสัตวป์ระหลาดชนิดหน่ึง สภาวะ
สมยัใหม่มีลกัษณะเป็นการกดข่ีขดูรีดเอารัดเอาเปรียบมวลชนซ่ึงถูกท าใหแ้ปลกแยกจากความเป็น
มนุษยท่ี์แทจ้ริงของตนโดยการท างานในระบบทุนนิยม แต่มากซ์ก็เช่ือวา่สัตวป์ระหลาดน้ีจะถูกท าให้
เช่ืองไดเ้ม่ือสังคมกา้วเขา้สู่ขั้นคอมมิวนิสต ์
 กิดเดนส์ก็ไม่เห็นดว้ยกบัความเห็นของมากซ์เหมือนกนั เขาไม่ไดม้องสภาวะสมยัใหม่ในแง่
ลบอยา่งนั้น เขาเห็นวา่สภาวะสมยัใหม่มีผลกระทบทางลบบางอยา่งอยูจ่ริง แต่สภาวะสมยัใหม่ก็ได้
เปิดโอกาสใหม่ๆ หลายอยา่งใหก้บัชีวติของคนเราซ่ึงโอกาสเช่นน้ีหาไม่ไดเ้ลยในสังคมสมยัเก่า 
 กิดเดนส์ไดเ้สนอมุมมองเก่ียวกบัสภาวะสมยัใหม่ข้ึนมาเป็นมุมมองทางเลือกอยา่งหน่ึง เขา
มองสภาวะสมยัใหม่วา่เป็นเหมือนกบั “รถบรรทุกขนาดใหญ่” (Juggernaut) ซ่ึงมีพลงัอ านาจมากมาย
มหาศาลท่ีเราสามารถขบัข่ีไดแ้ต่ก็เส่ียงท่ีจะบงัคบัใหอ้ยูใ่นการควบคุมของเราไดท้ั้งหมดซ่ึงอาจจะท า
ใหม้นัแตกกระจายออกเป็นช้ินส่วนเล็กๆ นอ้ยๆ ได ้
 สภาวะสมยัใหม่มีความเส่ียงท่ีจะอยูน่อกเหนือการควบคุมของคนเรา เน่ืองจากสภาวะ
สมยัใหม่มีความเส่ียงซ่ึงเป็นผลลพัธ์ขั้นสูงอนัเป็นลกัษณะของยคุสมยัใหม่ขั้นล่าสุด ความเส่ียงเหล่าน้ี
ไดแ้ก่ 
 1) การเติบโตของอ านาจเผด็จการเบด็เสร็จ อ านาจเผด็จการเบ็ดเสร็จน้ีมาจากการมีระบบการ
สอดส่องควบคุมหลายระบบซ่ึงท าใหมี้การควบคุมประชากรไดอ้ยา่งสะดวกง่ายดายและใกลชิ้ดยิง่ข้ึน 
 2) การล่มสลายของกลไกความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเกิดจากการท่ีเราไม่สามารถ
คาดการณ์เก่ียวกบัระบบทุนนิยมซ่ึงมีทั้งความเจริญเติบโตและความเส่ือมสลาย รวมทั้งลกัษณะท่ี
แน่นอนของทรัพยากรบางอยา่งเช่นน ้ามนัซ่ึงระบบทุนนิยมพึ่งพาอาศยัอยูใ่นปัจจุบนั 
 3) ความขดัแยง้เร่ืองอาวธุนิวเคลียร์และการท าสงครามขนาดใหญ่ยงัคงมีโอกาสเกิดข้ึนได้
เสมอ ขณะท่ีหลายประเทศก็ครอบครองอาวธุท่ีมีพลงัอ านาจการท าลายลา้งสูง จึงไม่มีใครมัน่ใจไดว้า่
หลกัการเร่ืองการยบัย ั้งสงครามในบรรดาประเทศมหาอ านาจทางทหารจะคงด ารงอยูต่่อไปไดห้รือไม่ 
 4) ความเส่ือมโทรมหรือหายนภยัทางส่ิงแวดลอ้มก็เป็นส่ิงท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนไดจ้ริงเหมือนกนั 
โดยมีเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิด ภาวะโลกร้อน โอโซนในชั้นบรรยากาศลดลง เป็นตน้ เป็น
ปรากฏการณ์ท่ีเราไดป้ระสบพบเจอ 
 กิดเดนส์เห็นวา่ สภาวะสมยัใหม่ขั้นสูงอาจจะถึงจุดจบไดเ้พราะหายนภยัอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ี
กล่าวขา้งตน้ แต่เขาก็มองวา่เราอาจจะก ากบัสภาวะสมยัใหม่ท่ีเป็นเหมือนรถบรรทุกขนาดใหญ่น้ีได้
เหมือนกนั ถา้เราพยายามให้มากข้ึน 
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 8.1.4 การก ากบัควบคุมสภาวะสมัยใหม่  
 กิดเดนส์ไม่เห็นดว้ยกบัมุมมองของนกัทฤษฎีแนวหลงัสมยัใหม่ท่ีเห็นวา่การแทรกแซงเขา้ไป
ในสังคมตามท่ีไดว้างแผนเอาไวเ้ป็นส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนาและเป็นส่ิงท่ีไม่มีประโยชน์ เขายอมรับวา่มี
ปัญหาหลายประการซ่ึงมาพร้อมกบัยคุสวา่งท่ีมองวา่สภาวะสมยัใหม่เป็นส่ิงท่ีเราสามารถวางแผน
เอาไวอ้ยา่งมีเหตุผลได ้และท่ีมองวา่เราสามารถท าใหส้ังคมบรรลุถึงความสมบูรณ์แบบไดด้ว้ยการ
วางแผน กิดเดนส์เสนอวา่ในสังคมท่ีมีการวางแผนนั้น มกัจะมีความไม่แน่นอนบางอยา่งและความไม่
สามารถคาดการณ์ไดบ้างอยา่งด ารงอยูด่ว้ยเสมอ ส่ิงเหล่าน้ีเกิดมาจากความสามารถในการสะทอ้น
กลบัของชีวติทางสังคม ความรู้และทฤษฎีต่างๆ ทางสังคมวทิยาสามารถก่อใหเ้กิดความเปล่ียนแปลง
ต่างๆ ในสังคมท่ีความรู้และทฤษฎีเหล่านั้นก าลงัพยายามท่ีจะอธิบายและวเิคราะห์ได ้(Haralambos 
and Holborn.  2004 : 981) 
 เราไม่สามารถคน้พบธรรมชาติของสังคมไดท้ั้งหมด เพราะวา่ความพยายามท่ีจะท าความ
เขา้ใจธรรมชาติของสังคมนั้นในขณะเดียวกนัก็ยอ่มก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงธรรมชาติของสังคมนั้น
ดว้ย นอกจากน้ี สังคมต่างๆ ก็ยิง่มีความสลบัซบัซอ้นมากข้ึน ความพยายามท่ีจะเขา้แทรกแซงเพื่อ
เปล่ียนแปลงสังคมสามารถก่อใหเ้กิดผลท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ไดต้ั้งใจได ้และในท่ีสุดก็จะก่อใหเ้กิดโทษ
มากกวา่ประโยชน์ แต่น่ีก็ไม่ไดห้มายความวา่เป็นไปไม่ไดท่ี้เราจะพยายามควบคุมสภาวะสมยัใหม่น้ี 
อยา่งนอ้ยเราก็พอจะควบคุมทิศทางท่ีเราตอ้งการจะไปไดบ้า้งเหมือนกนั ความรู้เก่ียวกบัสังคมท่ีเรามี
อยูน่ั้นอาจยงัไม่สมบูรณ์ แต่ก็ไม่ใช่วา่จะไม่มีประโยชน์เอาเสียเลย ผลกระทบของการเขา้ไปแทรกแซง
สังคมอาจเป็นส่ิงท่ีคาดการณ์ไม่ไดอ้ยูบ่า้ง แต่การปราศจากการควบคุมนั้นยิง่จะมีแนวโนม้น าไปสู่
ความหายนะ (Haralambos and Holborn.  2004 : 981) 
 กิดเดนส์กล่าวถึงโลกาภิวตัน์ในฐานะท่ีเป็นสภาวะสมยัใหม่ เขาตั้งค  าถามวา่โลกาภิวตัน์มีแนว 
โนม้ท่ีจะส่งผลกระทบอยา่งไรต่อชีวติประจ าวนัของคนเรา? โลกาภิวตัน์จะเปล่ียนแปลงโลกยคุใหม่ท่ี
เราอาศยัอยูน้ี่อยา่งไร? จะมีใครสามารถเพิกเฉยละเลยหรือหลีกเล่ียงพลงัของโลกาภิวตัน์ไดห้รือไม่? 
ในหนงัสือ บทความ และการบรรยาย ตั้งแต่ตน้คริสตท์ศวรรษ 1990 เป็นตน้มา กิดเดนส์ไดพ้ยายาม
ศึกษาคน้ควา้ลกัษณะของความเป็นสมยัใหม่ท่ีก าลงัเกิดข้ึนทัว่โลก รวมทั้งผลกระทบของความเป็น
สมยัใหม่ท่ีมีต่อชีวติประจ าวนัของคนเรา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ กิดเดนส์ไดเ้นน้ความสนใจไปท่ีการเส่ือม
คลายลงของประเพณีต่างๆ การตระหนกัถึงความเส่ียงท่ีเพิ่มข้ึน และการท่ีลกัษณะของความไวว้างใจ
กนัในสังคมเปล่ียนแปลงไป (Giddens.  2009 : 141-142) 
 ใน The Consequences of Modernity กิดเดนส์ไดเ้สนอความเห็นไวว้า่การท่ีสภาวะสมยัใหม่
แพร่ขยายไปทัว่โลกนั้นมีแนวโนม้ท่ีจะก่อใหเ้กิด “โลกท่ีวิง่หนีเรา” ซ่ึงดูเหมือนวา่จะไม่มีใครหรือ
รัฐบาลใดท่ีจะสามารถควบคุมโลกเอาไวไ้ด ้โดยเขาไดเ้ปรียบเทียบสภาวะสมยัใหม่วา่เป็นเหมือนกบั
รถบรรทุกขนาดใหญ่วา่ 
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 รถบรรทุกขนาดใหญ่ซ่ึงเป็นเคร่ืองยนตก์ลไกซ่ึงมีพลงัมหาศาลท่ีก าลงัวิง่ออกไปท่ี เราใน 
        ฐานะท่ีเป็นมนุษยชาติโดยรวมน้ีสามารถขบัไปยงัจุดหมายปลายทางใดๆ ก็ไดน้ี้กมี็ความเส่ียงท่ี 
        จะอยูน่อกเหนือการควบคุมของเราได ้และอาจจะแตกกระจายยอ่ยยบัออกเป็นเส่ียงๆ ได ้
        รถบรรทุกขนาดใหญ่น้ีบดขยี้ผูท่ี้ตา้นทานมนั และในขณะท่ีรถบรรทุกขนาดใหญ่น้ี บางคร้ังดู    
        เหมือนจะมีเส้นทางท่ีคงท่ี แต่ก็มีหลายคร้ังท่ีเม่ือมนัวิ่งออกนอกเส้นทางแบบเอาแน่นอนไม่ได ้ 
        เราก็ไม่สามารถท่ีจะคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้การขบัรถบรรทุกขนาดใหญ่น้ีไม่มีทางท่ีจะไม่เป็นท่ี   
        น่าพอใจหรือไม่ใหผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่าไปเสียทั้งหมด บ่อยคร้ังท่ีการขบัรถบรรทุกขนาดใหญ่น้ี 
        สามารถก่อใหเ้กิดแรงบนัดาลใจและเตม็เป่ียมไปดว้ยการคาดการณ์อยา่งมีความหวงั แต่ตราบเท่า 
        ท่ีสถาบนัต่างๆ ของยคุสมยัใหม่ยงัคงด ารงอยู ่เราก็ไม่สามารถท่ีจะควบคุมเส้นทางและจงัหวะ 
        การขบัข่ีของการเดินทางไดท้ั้งหมด ในทางกลบักนั เราก็ไม่สามารถท่ีจะรู้สึกมัน่คงไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  
        เพราะวา่พื้นท่ีซ่ึงรถบรรทุกขนาดใหญ่วิง่ผา่นไปนั้นเตม็ไปดว้ยผลลพัธ์ซ่ึงเป็นความเส่ียงสูง 
 

  

          (Giddens.  1990 : 139) 
  
 รูปแบบของสภาวะสมยัใหม่ท่ีเป็นโลกาภิวตัน์น้ีมีลกัษณะเด่นคือการมีความไม่แน่นอนแบบ
ใหม่ๆ ความเส่ียงใหม่ๆ และความไวว้างใจท่ีเปล่ียนแปลงไปของคนเราท่ีมีต่อคนอ่ืนๆ และสถาบนั
สังคมต่างๆ ในโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วน้ี ความไวว้างใจแบบดั้งเดิมก็เส่ือมสลายลง ใน
อดีตนั้น เรามกัจะมีความไวว้างใจกนัท่ีมีฐานอยูใ่นชุมชนทอ้งถ่ิน แต่ในสังคมปัจจุบนัซ่ึงมีความเป็น
โลกาภิวตัน์มากข้ึนนั้น ชีวิตของเราไดรั้บผลกระทบจากผูค้นท่ีเราไม่เคยรู้จกัไม่เคยพบปะกนัซ่ึงอาจ
อาศยัอยูใ่นประเทศอ่ืนๆ ท่ีอยูไ่กลจากเรา ความสัมพนัธ์แบบไม่เป็นส่วนตวัเช่นน้ีท าใหเ้ราตอ้งให้
ความไวว้างใจหรือมีความเช่ือมัน่กบัระบบท่ีเป็นนามธรรม อยา่งเช่นระบบการผลิตสินคา้ หน่วยงาน
ก ากบัดูแลดา้นส่ิงแวดลอ้ม และระบบธนาคารระหวา่งประเทศ เม่ือเป็นเช่นน้ี ความไวว้างใจกนัและ
ความเส่ียงก็จะมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัอยา่งใกลชิ้ด ความไวว้างใจในหน่วยงานต่างๆ เป็น
ส่ิงจ าเป็น ถา้เราตอ้งการท่ีจะเผชิญหนา้กบัความเส่ียงต่างๆ รอบตวัเรา และมีปฏิกิริยากบัความเส่ียง
เหล่านั้นอยา่งมีประสิทธิผล แต่ความไวว้างใจประเภทน้ีไม่ใช่ส่ิงท่ีเรามีอยูต่ามธรรมชาติเป็นปกตินิสัย 
หากแต่เป็นความไวว้างใจท่ีข้ึนอยูก่บัการคิดไตร่ตรองและการปรับปรุงแกไ้ขพฤติกรรมของเราเอง 
 เม่ือสังคมตอ้งพึ่งพาความรู้ท่ีไดม้าจากขนบธรรมเนียมประเพณี คนเราก็มกัจะประพฤติปฏิบติั
ไปตามแนวทางเดิมๆ โดยท่ีไม่ไดคิ้ดไตร่ตรองพิจารณามากนกั แต่ส าหรับในยคุสมยัใหม่นั้น วถีิ
ปฏิบติัของผูค้นในยคุสมยัเก่าก็ไดก้ลายมาเป็นเร่ืองท่ีตอ้งคิดใคร่ครวญอยา่งรอบคอบก่อนท่ีจะ
ตดัสินใจ จึงก่อใหเ้กิด “ความสามารถในการคิดเชิงสะทอ้นกลบั”  ซ่ึงหมายถึงการคิดทบทวนเก่ียวกบั
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การกระท าในชีวติประจ าวนัของเราอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอและเม่ือไดค้วามรู้ใหม่มาก็มีการปรับปรุง
แกไ้ขการกระท าเหล่านั้นดว้ย (Giddens.  2009 : 141) 
 8.1.5 สภาวะสมัยใหม่กบัสภาวะหลงัสมัยใหม่  
 ในขณะท่ีนกัทฤษฎีแนวหลงัสมยัใหม่มีความเห็นวา่สังคมปัจจุบนัไดก้า้วเขา้สู่ยคุหลงั
สมยัใหม่แลว้ แต่กิดเดนส์เห็นแตกต่างไปวา่สังคมปัจจุบนัยงัไม่ใช่สังคมหลงัสมยัใหม่ เขายนืยนัวา่เรา
ยงัอยูใ่นยคุสมยัใหม่ แต่เป็นยุคสมยัใหม่ขั้นสูง อยา่งไรก็ตาม กิดเดนส์ก็ไม่ไดป้ฏิเสธแนวคิดหลงั
สมยัใหม่โดยส้ินเชิงเสียทีเดียว แทนท่ีเขาจะมองสภาวะหลงัสมยัใหม่วา่เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนแลว้
เหมือนกบัท่ีนกัทฤษฎีแนวหลงัสมยัใหม่เช่ือ เขากลบัเช่ือวา่สภาวะหลงัสมยัใหม่เป็นส่ิงท่ียงัไม่เกิดข้ึน 
แต่อาจเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต กิดเดนส์เห็นวา่สังคมหลงัสมยัใหม่จะเคล่ือนกา้วพน้โครงสร้างสถาบนั
หลกัของสภาวะสมยัใหม่แต่ละสถาบนัได ้ส าหรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือมีการเปล่ียนจาก
สภาวะสมยัใหม่เป็นสภาวะหลงัสมยัใหม่ มี 4 ประการ ดงัน้ี (Haralambos and Holborn.  2004 : 981-
982) 
 1) ระบบทุนนิยมจะเปล่ียนเป็นระบบหลงัความอดอยากขาดแคลน (Post-Scarcity System)  
กิดเดนส์กล่าววา่ตลาดก็จะยงัคงด ารงอยูต่่อไป แต่ตลาดจะไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาความไม่เท่าเทียมกนัซ่ึง
เป็นเร่ืองปกติของยคุสมยัใหม่ เน่ืองจากจะมีปริมาณสินคา้ท่ีเพียงพอส าหรับคนทุกคน สภาพเช่นน้ีจะ
เกิดข้ึนจริงไดส่้วนหน่ึงก็เพราะมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่อีกส่วนหน่ึงก็เป็นเพราะ
ประชาชนในประเทศพฒันาแลว้ไดล้ดระดบัความคาดหวงัของตนลง  กิดเดนส์มองวา่ประชาชนจะ
ยอมลดมาตรฐานการครองชีพลงเพราะเกิดอาการเหน่ือยลา้กบัการพฒันา เขาเสนอวา่มีหลกัฐานท่ี
แสดงใหเ้ป็นวา่ประชาชนในประเทศพฒันาแลว้ก าลงัเบ่ือหน่ายกบัผลเสียของความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอนัไม่มีขีดจ ากดั พวกเขาไม่มีความสุขกบัการท่ีตอ้งติดอยูบ่นถนนท่ีมีการจราจรคบัคัง่ 
ปัญหามลพิษต่างๆ และราคาบา้นท่ีพุง่สูงข้ึนมากเกินไป ประชาชนจะหนัมาเขา้ใจวา่ระบบนิเวศวทิยา
มีขีดจ ากดั ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะท าใหส่ิ้งแวดลอ้มยากท่ีจะทนแบกรับสภาพได ้ดงันั้น 
ประชาชนจึงก าลงัเตม็ใจท่ีจะยอมรับวา่รายไดท่ี้นอ้ยลงก็อาจจะท าใหส้ามารถพฒันาชีวิตใหมี้คุณภาพ
ไดเ้หมือนกนั  อยา่งไรก็ตาม การท่ีทุนนิยมจะเปล่ียนไปเป็นระบบหลงัความอดอยากขาดแคลนไดน้ั้น
ประเทศท่ีมัง่คัง่ร ่ ารวยกวา่ก็จะตอ้งยอมรับความจ าเป็นท่ีจะตอ้งแบ่งปันความมัง่คัง่ใหแ้ก่ประเทศท่ี   
ยากจนกวา่ดว้ย 
 2) สังคมท่ีมีการสอดส่องควบคุมจะเปล่ียนไปเป็นสังคมท่ีมีการมีส่วนร่วมแบบประชาธิปไตย
หลายระดบัชั้น (Multi-Layered Democratic Participation) การท่ีเทคนิควธีิการต่างๆ ในการสอดส่อง
ควบคุมไดรั้บการพฒันาข้ึนมานั้นไดช่้วยท าใหรั้ฐบาลมีความเช่ือวา่การใหค้วามร่วมมือและการ
สนบัสนุนจากประชาชนนั้นมีความจ าเป็นต่อการใชอ้  านาจใหไ้ดผ้ล ประชาชนเรียกร้องสิทธิในการ
แสดงความคิดเห็นมากข้ึนในทุกๆ แง่มุมของชีวติ ทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ และระดบัโลก จึงมี
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แรงกดดนัต่างๆ ท่ีจะเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมแบบประชาธิปไตยในสถานท่ีท างาน ในชุมชน ใน
สมาคมทอ้งถ่ิน ในสถาบนัส่ือสารมวลชน  รวมทั้งในกลุ่ม/องคก์รขา้มชาติแบบต่างๆ 
 3) สังคมท่ีเนน้อ านาจของกองทพัจะเปล่ียนเป็นสังคมท่ีมีการลดอ านาจของกองทพั 
(Demilitarization) โลกาภิวตัน์ท่ีก่อใหเ้กิดการพึ่งพาอาศยักนัอยา่งใกลชิ้ดยิง่ข้ึนระหวา่งประเทศต่างๆ 
นั้นจะท าใหป้ระเทศต่างๆ เห็นวา่การท าสงครามกนันั้นเป็นส่ิงท่ีไม่จ  าเป็น เส้นเขตแดนของประเทศ
ต่างๆ ท่ีมีการปักปันกนัมานานก็จะไดรั้บการยอมรับมากข้ึน ความขดัแยง้เก่ียวกบัดินแดนก็มีแนวโนม้
ลดลงมาก อีกทั้งรัฐต่างๆ ก็อยากจะลดงบประมาณมหาศาลท่ีใชส้ร้างกองทพัและใชท้  าสงครามลง 
 4) อุตสาหกรรมนิยมจะเปล่ียนไปเป็นการท าเทคโนโลยใีหมี้ความเอ้ืออาทรต่อมนุษย ์
(Humanization of Technology) มากข้ึน เน่ืองจากมีการพฒันาทางดา้นวทิยาศาสตร์แขนงใหม่ๆ เช่น
พนัธุวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยชีีวภาพ ประชาชนก็จะมีความตระหนกัมากข้ึนเก่ียวกบัความ
จ าเป็นท่ีจะควบคุมเทคโนโลยีเพื่อป้องกนัหายนภยัท่ีเกิดข้ึนจากเทคโนโลย ี ประชาชนมีแนวโนม้ท่ีจะ
สนใจในประเด็นส าคญัๆ เช่นการโคลนมนุษย ์การปลูกถ่ายอวยัวะของสัตวล์งไปในร่างกายมนุษย ์ 
และการตดัต่อพนัธุกรรมของพืช ความสนใจในเร่ืองดงักล่าวจะน าไปสู่การจ ากดัขอบเขตการพฒันา
และการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดหายนภยัทางส่ิงแวดลอ้มหรือโศกนาฏกรรมของมนุษย ์
 
8.2 ประวตัิและแนวคิดของเบ็ค 

8.2.1 ประวตัิของเบ็ค 
อุลริช เบก็ (Ulrich Beck)  เกิดเม่ือ ค.ศ. 1944 ท่ีเมืองสโตล์พ ประเทศเยอรมนี ซ่ึงปัจจุบนัอยู่

ในเมืองสวพูค ์ประเทศโปแลนด ์ไดเ้ขา้ศึกษาสังคมวทิยา ปรัชญา จิตวทิยา และรัฐศาสตร์ ท่ี
มหาวทิยาลยัมิวนิค เยอรมนี เม่ือจบปริญญาเอกแลว้ ใน ค.ศ. 1972 เขาไดเ้ขา้ท างานเป็นนกัสังคมวทิยา
ท่ีมหาวทิยาลยัมิวนิค ไดเ้ป็นอาจารยใ์นมหาวทิยาลยัดงักล่าวใน ค.ศ. 1979 หลงัจากนั้นก็ไดเ้ป็น
อาจารยใ์นมหาวทิยาลยัอ่ืนๆ ดว้ย ตั้งแต่ ค.ศ. 1992 เป็นตน้มา เขาไดด้ ารงต าแหน่งศาสตราจารยท์าง
สังคมวทิยาและไดเ้ป็นผูอ้  านวยการสถาบนัเพื่อการศึกษาสังคมวทิยาในมหาวทิยาลยัมิวนิค เขายงัได้
เป็นศาสตราจารยป์ระจ าวารสารสังคมวทิยาแห่งองักฤษท่ีมหาวทิยาลยัเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์
แห่งกรุงลอนดอนดว้ย เขาไดรั้บรางวลัและเกียรติยศระดบันานาชาติมากมาย (“Ulrich Beck.” 2011 : 
Website) 

งานส าคญัของเบค็มีมากมาย เช่น  Risk Society: Towards a New Modernity ตีพิมพใ์น ค.ศ. 
1986 Democracy Without Enemies (1997) World Risk Society (1999)Power in the Global Age 
(2005) และCosmopolitan Vision (2006) (Wilkinson.  2007 : 31) ส าหรับงานเขียนเก่ียวกบัสังคม
ความเส่ียงนั้นถือวา่เป็นผลงานท่ีโดดเด่นมากในสังคมวทิยาและทฤษฎีสังคม กล่าวไดว้า่เบค็เป็น
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ตวัอยา่งส าคญัของนกัสังคมวิทยาท่ีเป็นจิตวิญญาณแห่งยคุสมยัไดเ้ลยทีเดียว (Wilkinson.  2007 : 30-
31) 
 8.2.2 สังคมสมัยใหม่ในฐานะสังคมความเส่ียง 

เบค็เป็นนกัสังคมวทิยาอีกคนหน่ึงท่ีมีความเห็นวา่เรายงัไม่ไดก้า้วเขา้สู่ยคุหลงัสมยัใหม่ แต่เรา
ยงัคงอยูใ่นยคุสมยัใหม่ต่อไปอีก หากแต่เป็นยคุสมยัใหม่หรือความเป็นสมยัใหม่ในรูปแบบใหม่ ซ่ึง
เป็นยคุสมยัใหม่ท่ีมีความเส่ียงสูง ดงัปรากฏในหนงัสือช่ือดงัของเขาเร่ือง Risk Society : Toward a 
New Modernity (1992) สังคมความเส่ียงนั้นถือวา่เป็น “เง่ือนไขเชิงโครงสร้างท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดข้อง
กระบวนการพฒันาอุตสาหกรรมท่ีกา้วหนา้” (Beck.  2006 : 333) เบค็ไดนิ้ยามสังคมสมยัใหม่ในฐานะ
ท่ีเป็นสังคมความเส่ียงเอาไวว้า่ “สังคมสมยัใหม่ไดก้ลายเป็นสังคมความเส่ียงในความหมายท่ีวา่สังคม
สมยัใหม่มีความสนใจในการถกเถียง ป้องกนั และจดัการกบัความเส่ียงต่างๆ ท่ีสังคมสมยัใหม่นัน่เอง
ไดส้ร้างข้ึน” (Beck.  2006 : 332)  
 เบค็ไดแ้บ่งขั้นตอนของยคุสมยัใหม่ออกเป็นยคุสมยัใหม่ขั้นคลาสสิกกบัยคุสมยัใหม่ขั้นท่ีเพิ่ง
เกิดข้ึนใหมใ่นช่วงหลงัน้ี ส าหรับยคุสมยัใหม่ในช่วงแรกนั้นเป็นยคุสมยัใหม่ท่ีสัมพนัธ์เช่ือมโยงอยูก่บั
สังคมอุตสาหกรรม ขณะท่ียคุสมยัใหม่ในปัจจุบนันั้นมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงอยูก่บัสังคมความเส่ียง 
(Risk Society) ในปัจจุบนัเราไม่ไดอ้าศยัอยูแ่ต่ในสังคมอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่เรายงัอาศยัอยูใ่นสังคม
ท่ีมีความเส่ียงสูงดว้ย นัน่คือสังคมปัจจุบนัมีองคป์ระกอบทั้งในส่วนท่ีเป็นอุตสาหกรรมและส่วนท่ี
เป็นความเส่ียง เราอาจมองสังคมความเส่ียงวา่เป็นรูปแบบหน่ึงของสังคมอุตสาหกรรม เพราะวา่ความ
เส่ียงหลายอยา่งนั้นมีฐานท่ีมาจากอุตสาหกรรม เบ็คกล่าวไวว้า่ “เช่นเดียวกบัท่ีการพฒันาใหท้นัสมยั
ไดท้  าลายโครงสร้างสังคมศกัดินาในคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 และก่อใหเ้กิดสังคมอุตสาหกรรม การพฒันา
ใหท้นัสมยัในยคุปัจจุบนัก็ก าลงัท าลายสังคมอุตสาหกรรมและความเป็นสมยัใหม่อีกแบบหน่ึงก็ก าลงั
เกิดข้ึน… ขอ้เสนอของหนงัสือเล่มน้ีก็คือ เราไม่ไดก้  าลงัประสบกบัจุดจบหากแต่ก าลงัประสบกบั
จุดเร่ิมตน้ของความเป็นสมยัใหม่ นัน่คือความเป็นสมยัใหม่ท่ีอยูน่อกเหนือการออกแบบดว้ย
อุตสาหกรรมยคุคลาสสิก” (Ritzer and Goodman.  2004 : 420; citing Beck.  1992 : 10) 
 สภาวะสมยัใหม่ในยคุปัจจุบนัตามความเห็นของเบค็นั้นเป็นสภาวะสมยัใหม่เชิงสะทอ้นกลบั 
(Reflexive Modernity) ในสภาวะสมยัใหม่แบบใหม่น้ี กระบวนการสร้างความเป็นปัจเจกบุคคลได้
เกิดข้ึนในตะวนัตก ผูก้ระท าการมีความเป็นอิสระมากข้ึนจากอุปสรรคเชิงโครงสร้างต่างๆ  ผูก้ระท า
การจึงมีความสามารถท่ีจะสร้างตนเองและสังคมท่ีตนอยูอ่าศยัไดดี้ยิง่ข้ึนกวา่เดิมดว้ยความคิดอยา่ง
รอบคอบ ยกตวัอยา่งเช่น แทนท่ีคนเราจะถูกก าหนดโดยสถานการณ์ดา้นชนชั้น คนเรากลบัสามารถ
กระท าการต่างๆ ดว้ยตวัเองไดม้ากยิง่ข้ึน  เม่ือไม่ค่อยมีใครคอยสนบัสนุนช่วยเหลือ คนเราก็ถูกบีบให้
ตอ้งมีความคิดไตร่ตรองมากยิง่ข้ึน ความสามารถในการคิดเชิงสะทอ้นกลบัมีความส าคญัมากใน
ความสัมพนัธ์ทางสังคมในโลกยคุปัจจุบนั ดงัท่ีเบค็ไดก้ล่าวไวว้า่ “ความสัมพนัธ์ทางสงัคมและ
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เครือข่ายทางสังคมแบบใหม่ในปัจจุบนัเป็นส่ิงท่ีปัจเจกบุคคลไดเ้ลือกเอง พนัธะทางสังคมก็กลายเป็น
พนัธะเชิงสะทอ้นกลบัเหมือนกนั เพื่อท่ีปัจเจกบุคคลจะไดจ้ดัตั้ง รักษา และปรับใหม่ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง” 
(Ritzer and Goodman.  2004 : 421; citing Beck.  1992 : 97) 
 เบค็มองเห็นการหยดุชะงกัท่ีอยูภ่ายในยคุสมยัใหม่และมองเห็นการเปล่ียนผา่นจากสังคม
อุตสาหกรรมยคุเร่ิมแรกมาสู่สังคมความเส่ียง ซ่ึงในสังคมความเส่ียงน้ีมีความแตกต่างหลายอยา่งจาก
สังคมอุตสาหกรรมเร่ิมแรก แต่ก็ยงัมีลกัษณะของสังคมอุตสาหกรรมเร่ิมแรกอยูห่ลายอยา่งเหมือนกนั  
ในสังคมอุตสากรรมเร่ิมแรกหรือยคุสมยัใหม่ยคุคลาสสิกนั้น ประเด็นส าคญัของสังคมก็คือประเด็น
เร่ืองความมัง่คัง่และการท่ีจะตอ้งกระจายความมัง่คัง่ใหไ้ดอ้ยา่งเสมอภาค แต่ในปัจจุบนัซ่ึงเป็นยคุ
สมยัใหม่ท่ีกา้วหนา้ยิง่ข้ึนนั้น  ประเด็นส าคญัของสังคมคือความเส่ียงและการท่ีจะตอ้งป้องกนั ลด และ
ควบคุมทิศทางความเส่ียง ในยคุสมยัใหม่ช่วงแรก คนเราพยายามสร้างสังคมใหมี้ความเป็นปึกแผน่
มัน่คงดว้ยการแสวงหาความเสมอภาค แต่ในยคุสมยัใหม่ช่วงหลงัน้ี คนเราพยายามท่ีจะสร้างสังคมให้
มีความเป็นปึกแผน่มัน่คงดว้ยการแสงหาวธีิการป้องการอนัตรายท่ีเกิดจากความเส่ียง 
 8.2.3 สังคมสมัยใหม่กบัการสร้างความเส่ียง  

ความเส่ียงต่างๆ นั้นโดยมากแลว้ถูกสร้างข้ึนมาจากแหล่งของความมัง่คัง่ในสังคมสมยัใหม่ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ อุตสาหกรรมและผลขา้งเคียงของอุตสาหกรรมก าลงัก่อให้เกิดอนัตรายต่อสังคม
อยา่งกวา้งขวางยิง่ข้ึน รุนแรงยิง่ข้ึน และการท่ีอุตสาหกรรมแพร่กระจายไปทัว่โลก ผลกระทบก็
ครอบคลุมทัว่ทั้งโลกดว้ย เม่ือใชแ้นวคิดเร่ืองพื้นท่ีและเวลามามอง เบค็ไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่ความเส่ียงในยคุ
สมยัใหม่น้ีไม่ไดจ้  ากดัอยูก่บัพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงเท่านั้น เช่นอุบติัเหตุโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ในพื้นท่ี
หน่ึงสามารถส่งผลกระทบไปยงัพื้นท่ีต่างๆ ในหลายประเทศ และไม่ไดจ้  ากดัอยูใ่นเวลาใดเวลาหน่ึง
เท่านั้น เช่นอุบติัเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สามารถมีผลทางพนัธุกรรมท่ีจะกระทบไปถึงคนรุ่นหลงัดว้ย 
(Ritzer and Goodman.  2004 : 421) 
 ในสังคมอุตสาหกรรม เร่ืองของชนชั้นเป็นเร่ืองส าคญั ส่วนในสังคมความเส่ียง เร่ืองของ
ความเส่ียงก็เป็นเร่ืองส าคญั แต่ทั้งชนชั้นและความเส่ียงก็เป็นเร่ืองท่ีมีความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนั ดงัท่ี
เบค็กล่าวไวว้า่ “ประวติัศาสตร์ของการกระจายความเส่ียงไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่ความเส่ียงก็เหมือนกบัความ
มัง่คัง่ คือสัมพนัธ์กบัแบบแผนทางชนชั้น แต่ในทางกลบักนัเท่านั้นเอง คือความมัง่คัง่สะสมเพิ่มพนูอยู่
ท่ีส่วนบน แต่ความเส่ียงสะสมเพิ่มพนูอยูท่ี่ส่วนล่าง เม่ือเป็นเช่นน้ี ความเส่ียงจึงดูเหมือนจะส่งเสริม
ชนชั้นทางสังคม ไม่ใช่ท าลาย ความยากจนก่อใหเ้กิดความเส่ียงท่ีเคราะห์ร้ายมากมาย ในทางตรงขา้ม 
คนท่ีมัง่คัง่ (ในรายได ้อ านาจ หรือการศึกษา) สามารถซ้ือความปลอดภยัและความเป็นอิสระจากความ
เส่ียงได”้ (Ritzer and Goodman.  2004 : 421; citing Beck.  1992 “ 35) 
 เม่ือมองดูท่ีประเทศต่างๆ ความมัง่คัง่กบัความเส่ียงก็เกิดข้ึนกบัประเทศต่างๆ เหมือนกบัท่ี 
เกิดข้ึนกบัชนชั้นทางสังคม คือประเทศยากจนก็จะมีความเส่ียงมาก ขณะท่ีประเทศร ่ ารวยก็สามารถ    
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ผลกัความเส่ียงออกใหห่้างจากตวัไดม้าก นอกจากน้ี ประเทศร ่ ารวยก็มกัจะแสวงหาก าไรจากความ
เส่ียงท่ีตวัเองผลิตข้ึน เช่นดว้ยการผลิตและการขายเทคโนโลยท่ีีช่วยป้องกนัความเส่ียง 
   อยา่งไรก็ตาม ไม่วา่จะเป็นคนรวยหรือประเทศร ่ ารวยท่ีผลิตความเส่ียง ต่างก็ไม่ปลอดภยั                         
จากความเส่ียงเหมือนกนั เพราะความเส่ียงนั้นส่งผลกระทบแบบบูมเมอแรงคือสามารถยอ้นกลบัมาท่ี
ศูนยก์ลางซ่ึงผลิตความเส่ียงได ้ 
 การพฒันาใหท้นัสมยัในยคุปัจจุบนัก่อให้เกิดความเส่ียงก็จริง แต่ก็ยงัก่อให้เกิดความสามารถ
ในคิดเชิงสะทอ้นกลบัไดด้ว้ย ซ่ึงท าใหเ้กิดการตั้งค  าถามกบัตวัเองและตั้งค  าถามกบัความเส่ียงท่ีเกิด
ข้ึนมาได ้จริงๆ แลว้ บ่อยคร้ังท่ีประชาชนผูเ้ป็นเหยื่อของความเส่ียงนัน่เองเป็นผูท่ี้คิดไตร่ตรอง
เก่ียวกบัความเส่ียงเหล่านั้น ประชาชนเหล่าน้ีเร่ิมสังเกตและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงและ
ผลกระทบของความเส่ียง พวกเขากลายเป็นผูเ้ช่ียวชาญท่ีตั้งค  าถามกบัยคุสมยัใหม่ท่ีกา้วหนา้รวมทั้ง
อนัตรายจากยคุสมยัใหม่ ส่วนหน่ึงพวกเขาท าเช่นน้ีเพราะวา่พวกเขาไม่อาจพึ่งพานกัวิทยาศาสตร์ให้
ท าเพื่อพวกเขาไดอี้กแลว้ เบค็นั้นไดว้พิากษว์จิารณ์นกัวทิยาศาสตร์ไวอ้ยา่งรุนแรงวา่นกัวทิยาศาสตร์มี
บทบาทส าคญัในการสร้างและรักษาไวซ่ึ้งสังคมความเส่ียง (Ritzer and Goodman.  2004 : 422) 
 ในสังคมสมยัใหม่ยคุท่ีมีการพฒันาอุตสาหกรรมช่วงแรกนั้น ธรรมชาติและสังคมแยกออก
จากกนั แต่ในสังคมสมยัใหม่ปัจจุบนั ธรรมชาติกบัสังคมมีความเช่ือมโยงกนัอยา่งลึกซ้ึง กล่าวคือ การ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ในสังคมมกัจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ และการเปล่ียนแปลง
ทางธรรมชาติก็ส่งผลกระทบต่อสังคมเหมือนกนั เบค็จึงกล่าววา่ “ธรรมชาติเป็นสังคมและสังคมก็เป็น
ธรรมชาติเหมือนกนั” (Ritzer and Goodman.  2004 : 422; citing Beck.  1992 : 80) ดงันั้น ธรรมชาติ
จึงถูกท าใหเ้ป็นเร่ืองของการเมือง โดยท่ีนกัวทิยาศาสตร์ธรรมชาติก็ไดท้  าใหง้านของตนเป็นการเมือง
ดว้ย เหมือนกบันกัสังคมศาสตร์ทั้งหลาย 
 พื้นท่ีทางการเมืองแบบเดิมซ่ึงก็คือรัฐบาลก าลงัสูญเสียอ านาจลงเพราะความเส่ียงส าคญัหลาย
อยา่งก าลงัเกิดข้ึนจาก “การเมืองยอ่ย” (Sub Politics) เช่นบริษทัขนาดใหญ่และหอ้งทดลองทาง
วทิยาศาสตร์ ในระบบการเมืองยอ่ยน้ีน่ีเองท่ีโครงสร้างของสังคมใหม่ไดรั้บการน าไปประยกุตใ์ชใ้ห้
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายสูงสุดวา่ดว้ยความกา้วหนา้ในความรู้ โดยอยูน่อกระบบรัฐสภาแต่ไม่ถึงกบัเป็น
ปฏิปักษก์บัระบบรัฐสภา เพียงแต่ไม่ค่อยใหค้วามสนใจต่อระบบรัฐสภามากกวา่ น่ีเป็นส่วนหน่ึงของ
ส่ิงท่ีเบค็เรียกวา่ “การเมืองแบบไม่ผกูมดั” ซ่ึงในการเมืองแบบน้ี อ านาจไม่ไดอ้ยูท่ี่รัฐบาลมากนกั แต่
อยูท่ี่กลุ่มยอ่ยต่างๆ และปัจเจกบุคคลต่างๆ มากข้ึน กลุ่มยอ่ยและปัจเจกบุคคลเหล่าน้ีมีความสามารถ
ในการคิดไตร่ตรองยิง่ข้ึน มีความสามารถในการวพิากษว์จิารณ์ตนเองมากข้ึน ยิง่กวา่รัฐบาลเสียอีก 
พวกเขาจึงมีความสามารถท่ีจะจดัการกบัความเส่ียงต่างๆ ท่ีเช่ือมโยงอยูก่บัสภาวะสมยัใหม่ในปัจจุบนั
ไดดี้กวา่เดิม ดงันั้น เม่ือพิจาณาในเชิงปฏิพฒันาการแลว้ก็จะพบวา่สภาวะสมยัใหม่ท่ีกา้วหนา้ในยคุ
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ปัจจุบนัน้ีไดก่้อใหเ้กิดทั้งความเส่ียงมากมายท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อนและทั้งความพยายามท่ีหลากหลาย
ซ่ึงไม่เคยมีมาก่อนในการจดัการกบัความเส่ียงเหล่านั้นดว้ย (Ritzer and Goodman.  2004 : 422) 
 
8.3 ประวตัิและแนวคิดของริตเซอร์ 
 8.3.1 ประวตัิของริตเซอร์ 

ริตเซอร์เกิดเม่ือ ค.ศ. 1940 ในครอบครัวชาวยวิท่ีเมืองนิวยอร์ค พอ่ของเขาเป็นคนขบัรถ
แทก็ซ่ี ส่วนแม่ก็ท  างานเป็นเลขานุการ เขาไดเ้ขา้เรียนระดบัอุดมศึกษาในซิต้ีคอลเลจท่ีเมืองนิวยอร์ค 
โดยตั้งใจเรียนทางดา้นบริหารธุรกิจ แต่ต่อมาก็เปล่ียนมาเนน้การบญัชี เม่ือจบการศึกษาระดบัปริญญา
ตรีใน ค.ศ. 1962  เขาไดห้นัไปสนใจทางดา้นบริหารธุรกิจอีกคร้ัง จึงไดเ้รียนปริญญาโททางดา้น
บริหารธุรกิจท่ีมหาวทิยาลยัมิชิแกน เม่ือเรียนจบเขาไดเ้ขา้ท างานในบริษทัฟอร์ดมอเตอร์ แต่ก็ไม่มี
ความสุขในการท างานจึงสมคัรเขา้เรียนต่อระดบัปริญญาเอกทางดา้นพฤติกรรมองคก์ารท่ี
มหาวทิยาลยัคอร์เน็ลล ์โดยไดรั้บค าแนะน าใหเ้รียนสังคมวทิยาเป็นวชิาโท และเม่ือไดอ่้านต ารา
ความรู้เบ้ืองตน้ทางสังคมวทิยาเขาก็ช่ืนชอบวชิาสังคมวทิยามาก หลงัจากส าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาเอกใน ค.ศ. 1968 เขาไดเ้ขา้ท างานเป็นอาจารยท่ี์มหาวทิยาลยัทิวเลน ต่อมาเขาไดเ้ป็นอาจารย์
ในมหาวทิยาลยัหลายแห่ง และไดเ้ป็นศาสตราจารยใ์นมหาวทิยาลยัแมร่ีแลนด ์ (“George Ritzer.”  
2011 : Website) จะเห็นไดว้า่ริตเซอร์นั้นไม่ไดเ้รียนจบมาทางดา้นสังคมวทิยาโดยตรง แต่เขากลบัเป็น
ท่ีรู้จกัทัว่โลกในฐานะนกัสังคมวทิยาช่ือดงั 

งานเขียนส าคญัของริตเซอร์มีหลายเร่ือง เช่น  Sociology:  A Multiple Paradigm Science                                                                
ตีพิมพใ์น ค.ศ. 1975 Toward an Integrated Sociological Paradigm (1981) The McDonaldization of 
Society (1993) The Globalization of Nothing (2004) และ Enchanting a Disenchanted World (2005) 
(“George Ritzer.”  2011 : Website) 
 8.3.2 สภาวะสมัยใหม่กบัวถิีการบริโภคแบบใหม่ 

ริตเซอร์ไดก้ล่าวถึงประเด็นสภาวะสมยัใหม่ในงานของเขาเร่ือง The McDonaldization of 
Society โดยช้ีใหเ้ห็นวถีิการบริโภคแบบใหม่ อิทธิพลทางความคิดซ่ึงเป็นท่ีมาของหนงัสือเล่มดงักล่าว
ขา้งตน้มาจากแนวคิดเร่ืองความมีเหตุผลของเวเบอร์ เม่ือเอามาใชก้บักระบวนการท าใหเ้ป็นแบบแมค็
โดนลัด ์จุดเนน้ก็อยูท่ี่วา่ร้านแมค็โดนลัดน้ี์ส่ือแสดงให้เห็นกระบวนทศัน์ความมีเหตุผลเชิงรูปแบบใน
ยคุปัจจุบนั ดงันั้นเราจึงอาจกล่าวไดว้า่ในยคุสมยัของเวเบอร์นั้น โมเดลของความมีเหตุผลเชิงรูปแบบ
ก็คือระบบราชการ แต่ในยคุปัจจุบนัร้านแมค็โดนลัดเ์ป็นโมเดลของความมีเหตุผลเชิงรูปแบบไดดี้กวา่
ระบบราชการเสียอีก ปัจจุบนัระบบราชการซ่ึงมีการใชเ้หตุผลเชิงรูปแบบนั้นไม่ไดห้ายไปไหน ยงัคง
อยูก่บัเรา แต่ความมีเหตุผลเชิงรูปแบบในปัจจุบนัน้ีเห็นไดช้ดัเจนกวา่ในร้านแมค็โดนลัด ์ซ่ึงน่ี
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หมายความวา่ไม่ใช่แต่ความมีเหตุผลเชิงรูปแบบเท่านั้นท่ียงัคงอยูก่บัเรา หากแต่ความมีเหตุผลเชิง
รูปแบบน้ีเป็นองคป์ระกอบส าคญัของสภาวะสมยัใหม่ในปัจจุบนัดว้ย (Ritzer and Goodman.  2004 : 
422-423) 
 ความมีเหตุผลเชิงรูปแบบมี 4 มิติ คือประสิทธิภาพ ความสามารถคาดการณ์ได ้การเนน้
ความส าคญัของปริมาณยิง่กวา่คุณภาพ และการน าเอาเทคโนโลยท่ีีไม่ใช่มนุษยม์าแทนท่ีเทคโนโลยท่ีี
เป็นมนุษย ์ความมีเหตุผลเชิงรูปแบบเช่นน้ีมีแนวโนม้ท่ีก่อใหเ้กิดสภาพท่ีเรียกวา่ความไม่มีเหตุผลของ
ความมีเหตุผล  
 ประสิทธิภาพหมายถึงการแสวงหาวธีิการท่ีดีท่ีสุดเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ในร้านแม็ค
โดนลัด ์ การใหบ้ริการผา่นทางช่องหนา้ต่างเป็นตวัอยา่งท่ีดีของการเนน้ประสิทธิภาพในการไดรั้บ
อาหาร ความสามารถคาดการณ์ไดห้มายถึงการไม่มีความแปลกประหลาดใจ เช่น บ๊ิกแม็คในร้านของ
เมืองหน่ึงก็ไม่แตกต่างจากบ๊ิกแมค็ในร้านของอีกเมืองหน่ึง และบ๊ิกแมค็ท่ีเราจะไดรั้บประทานในวนั
พรุ่งน้ี มะรืนน้ี สัปดาห์หนา้ เดือนหนา้ หรือปีหนา้ ก็จะไม่แตกต่างจากบ๊ิกแมค็ท่ีเราไดรั้บประทานใน
วนัน้ี ร้านแมค็โดนลัดมี์แนวโนม้ท่ีจะเนน้ความส าคญัของปริมาณยิง่กวา่คุณภาพ อยา่งเช่นท่ีเห็นได้
จากขนาดของบ๊ิกแมค็ ร้านแมค็โดนลัด์นั้นแทนท่ีจะเนน้คุณภาพของพอ่ครัวซ่ึงเป็นเทคโนโลยท่ีีเป็น
มนุษย ์กลบัไปเนน้พึ่งพาเทคโนโลยท่ีีไม่ใช่มนุษยม์ากกวา่ เช่นแมจ้ะมีพอ่ครัว แต่ก็ไม่ใช่พอ่ครัวท่ีมี
ทกัษะ คือเป็นพอ่ครัวท่ีคอยท าตามค าแนะน าท่ีมีการก าหนดรายละเอียดไวล่้วงหนา้แลว้  และคอยท า
ตามวธีิการของระบบสายพานการผลิตทั้งในส่วนท่ีเป็นการท าอาหารและการบริการอาหาร เม่ือเป็น
เช่นน้ี ระบบท่ีมีแต่ความมีเหตุผลเชิงรูปแบบจึงน ามาซ่ึงความไม่มีเหตุผลหลายอยา่ง ท่ีเด่นชดัท่ีสุดก็
คือการท าลายความลึกลบัซบัซอ้นและการท าลายความเป็นมนุษยเ์ก่ียวกบัประสบการณ์ในการ
รับประทานอาหาร (Ritzer and Goodman.  2004 : 423) 
 ดงันั้น ร้านแมค็โดนลัดจึ์งก่อใหเ้กิดการเนน้ความส าคญัของความมีเหตุผลเชิงรูปแบบ
โดยทัว่ไป  รวมทั้งก่อใหเ้กิดการเนน้ความส าคญัของแต่ละมิติของความมีเหตุผลเชิงรูปแบบดว้ย 
นอกจากน้ี ธุรกิจอ่ืนๆ อีกมากมายนบัไม่ถว้นและส่วนต่างๆ ของโลกทางสังคมก็ไดเ้ลียนแบบ
นวตักรรมบางส่วนหรือทั้งหมดท่ีมีการน ามาใชใ้นร้านแม็คโดนลัด ์ ถา้เรามองวา่ความมีเหตุผลเชิง
รูปแบบมีความหมายเหมือนกบัสภาวะสมยัใหม่  ก็จะเห็นวา่ความส าเร็จและการแพร่กระจายของร้าน
แมค็โดนลัด ์รวมทั้งระดบัของการบริการของร้านในฐานะท่ีเป็นโมเดลส าหรับส่วนอ่ืนๆ ของสังคม
นั้นก็แสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่เรายงัคงอาศยัอยูใ่นยคุสมยัใหม่ ขอ้เสนอน้ีมีน ้าหนกัยิง่ข้ึนเม่ือ            
เราพิจารณาขอ้เทจ็จริงท่ีวา่ร้านแมค็โดนลัดน์ั้นเป็นแบบฟอร์ดในหลายๆ ดา้น ท่ีเด่นชดัท่ีสุดก็คือการ 
ท่ีร้านน้ีน าเอาหลกัการและเทคโนโลยแีบบสายพานการผลิตมาใช ้และร้านอาหารน้ีก็สร้างข้ึนมาบน
หลกัการของอุตสาหกรรม จึงเป็นส่ิงท่ีขดักบัความเห็นท่ีวา่เราไดเ้คล่ือนยา้ยเขา้สู่สังคมหลงั
อุตสาหกรรมแลว้ ในขณะท่ีอาจจะมีความเปล่ียนแปลงหลายอยา่งท่ีสนบัสนุนแนวคิดท่ีวา่สังคมหลงั
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อุตสาหกรรมไดเ้กิดข้ึนแลว้ แต่ร้านแมค็โดนลัด์และองคป์ระกอบอีกหลายส่วนในระบบเศรษฐกิจท่ี
เอาโมเดลของร้านดงักล่าวมาใชก้ลบัท าใหเ้ราเห็นตรงกนัขา้มคือสังคมยงัไม่ไดเ้ขา้สู่ยคุหลงั
อุตสาหกรรมเลย (Ritzer and Goodman.  2004 : 423) 
 นอกจากการพิจารณาร้านแม็คโดนลัดใ์นฐานะท่ีเป็นตวัแบบความเป็นสมยัใหม่ท่ีเนน้
ความส าคญัของเหตุผลเชิงรูปแบบแลว้ ริตเซอร์ยงัไดพ้ิจารณาเร่ืองของบตัรเครดิตเพื่อช้ีใหเ้ห็นสภาวะ
สมยัใหม่ในปัจจุบนัดว้ย 
 เราสามารถน าเอามิติต่างๆ ของกระบวนการท าใหเ้ป็นแบบแมค็โดนลัดม์าประยกุตใ์ช้
พิจารณาเร่ืองบตัรเครดิตดว้ยได ้ กระบวนการทั้งหมดท่ีท าใหไ้ดม้าซ่ึงสินเช่ือนั้นถูกท าใหมี้
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน คือแทนท่ีจะเป็นกระบวนการท่ียุง่ยากและยาวนานก็กลบัท าใหง่้ายข้ึนดว้ยการให้
ตอบค าถามง่ายๆ  และถา้นัน่ยงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ  หลายคนก็มกัจะไดรั้บขอ้เสนอใหมี้บตัรท่ี
มีการอนุมติัสินเช่ือล่วงหนา้เอาไวก่้อน ความสามารถคาดการณ์ไดก้็เห็นไดช้ดัเหมือนกนัคือบตัร
เครดิตนั้นมีหนา้ท่ีในการท าใหก้ารบริโภคเป็นส่ิงท่ีคาดการณ์ได ้คือเราสามารถท่ีจะบริโภคไดแ้มไ้ม่มี
เงินสดอยูใ่นมือ ส าหรับผูค้นส่วนมาก จุดเนน้ก็คือจ านวนของบตัรเครดิตท่ีตนมีไดแ้ละวงเงินสินเช่ือ
รวมของบตัรเครดิตเหล่านั้น การตดัสินใจวา่จะออกบตัรใหม่ใหห้รือจะเพิ่มวงเงินสินเช่ือใหม้ากข้ึน
เป็นเร่ืองของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีสลบัซบัซอ้นยิง่กวา่จะข้ึนอยูก่บัการคิดตดัสินใจของเจา้หนา้ท่ีท่ี
เป็นมนุษย ์ซ่ึงในท่ีสุด บตัรเครดิตท่ีมีความมีเหตุผลสูงน้ีก็มีความไม่มีเหตุผลหลายอยา่งดว้ย เช่นการ
ท าลายความเป็นมนุษยข์องคนเราลงเม่ือเราตอ้งสัมพนัธ์กบัเทคโนโลยท่ีีไม่ใช่มนุษย ์และการท าให้
เจา้หนา้ท่ีของธนาคารเป็นเหมือนกบัหุ่นยนต ์เพราะตอ้งเขา้ไปมีปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้ของธนาคารดว้ย
ขอ้ความท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งเป็นทางการ (Ritzer and Goodman.  2004 : 423-424) 
 ดงันั้น บตัรเครดิตก็เหมือนกบัร้านแมค็โดนลัดใ์นแง่ท่ีเราสามารถมองไดว้า่เป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการท าให้เป็นแบบแมค็โดนลัด ์ท าใหมี้เหตุผลเชิงรูปแบบ และในท่ีสุดก็คือเป็นส่วนหน่ึงของ
สังคมสมยัใหม ่ทั้งสองตวัอยา่งท่ีน ามาอภิปรายคือเร่ืองของร้านแมค็โดนลัดแ์ละบตัรเครดิตน้ีได้
ช้ีใหเ้ห็นถึงความกา้วหนา้ในความมีเหตุผลและกระบวนการท าใหท้นัสมยัท่ีมากยิง่กวา่ยคุสมยัก่อน 
คือในกรณีของร้านอาหารนั้น ร้านแมค็โดนลัดก์็มีความมีเหตุผลท่ีกา้วหนา้กวา่ร้านอาหารทัว่ไปก่อน
หนา้น้ี และในกรณีของการปล่อยสินเช่ือนั้น บตัรเครดิตก็มีความมีเหตุผลท่ีกา้วหนา้กวา่การใหกู้เ้งิน
ก่อนหนา้น้ีเช่นเดียวกนั อยา่งไรก็ตาม ความกา้วหนา้ดงักล่าวน้ีก็ยงัอยูใ่นขอบเขตของสภาวะสมยัใหม่ 
ยงัไม่ใช่ลกัษณะของสภาวะหลงัสมยัใหม่ (Ritzer and Goodman.  2004 : 424) 
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8.4 ประวตัิและแนวคิดของเบามัน 
 8.4.1 ประวตัิของเบามัน 

เบามนัเกิดเม่ือ ค.ศ. 1925 ท่ีโปแลนด ์เม่ือสงครามโลกคร้ังท่ีสองเร่ิมตน้ข้ึนซ่ึงขณะนั้นเขาอาย ุ
14 ปี ก็ไดย้า้ยไปอยูท่ี่สหภาพโซเวยีต และเม่ืออาย ุ18 ปี เขาก็ไดเ้ขา้ร่วมกบักองทพัแดงของโปแลนด์
เพื่อรบกบักองทพัของเยอรมนี เม่ือสงครามส้ินสุดลง เขาไดเ้ดินทางกลบัไปยงัโปแลนด์ ในช่วงปลาย
ทศวรรษ 1940 จนถึงตน้ทศวรรษ 1950 เขาไดเ้ขา้ท างานเป็นเจา้หนา้ท่ีทางการเมืองในกองทพัของ
โปแลนด ์(Smith.  2007 : 18) ในช่วงน้ีน่ีเอง เขาศึกษาสังคมวทิยาท่ีส านกัสังคมศาสตร์แห่งวอร์ซอว ์
และต่อมาเม่ือทางการโปแลนดไ์ดห้า้มสอนหลกัสูตรสังคมวทิยาชัว่คราวเพราะเห็นวา่เป็นสาขาวชิา
ของชนชั้นกระฎุมพี เขาก็ไดเ้รียนปรัชญาในมหาวทิยาลยัวอร์ซอว ์เขาจบปริญญาโทในปี  ค.ศ. 1954 
และไดเ้ป็นอาจารยส์อนในมหาวทิยาลยัวอร์ซอวต์ั้งแต่นั้นจนถึง ค.ศ. 1968  นอกจากน้ีเขายงัไดไ้ป
เรียนท่ีมหาวทิยาลยัเศรษฐศาสตร์แห่งกรุงลอนดอนดว้ย โดยไดท้  าการศึกษาขบวนการสังคมนิยมของ
องักฤษซ่ึงต่อมาไดตี้พิมพเ์ป็นหนงัสือส าคญัเล่มแรกของเขา (“Zigmund Bauman.” 2011 : Website)  

ใน ค.ศ. 1968 เบามนัไดอ้พยพไปอยูใ่นยโุรปตะวนัตก เน่ืองจากในโปแลนดมี์การรณรงค์
ต่อตา้นชาวยวิ เขาไปเป็นอาจารยส์อนและไดด้ ารงต าแหน่งศาสตราจารยท์างดา้นสังคมวทิยาท่ี
มหาวทิยาลยัลีดส์ และไดผ้ลิตผลงานออกมาหลายเร่ือง (Smith.  2007 : 18) และงานในช่วงหลงัน้ีก็
เขียนออกมาเป็นภาษาองักฤษมากข้ึน ท าใหเ้ขามีช่ือเสียงเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว และมีอิทธิพลทาง
ความคิดอยา่งมากต่อขบวนการเคล่ือนไหวต่อตา้นโลกาภิวตัน์หรือขบวนการเคล่ือนไหวโลกาภิวตัน์
ทางเลือก (“Zigmund Bauman.” 2011 : Website)  

งานเขียนส าคญัของเบามนัมีมากมาย เช่น Modernity and the Holocaust ตีพิมพใ์นปี         
ค.ศ.1989 Modernity and Ambivalence (1991) Postmodernity and Its Discontents (1997) 
Globalization : The Human Consequences (1998) Community  2000  Identity (2004) (Smith.      
2007 : 23-24)  
 8.4.2 สภาวะสมัยใหม่กบัการฆ่าล้างเผ่าพนัธ์ุ 

ขณะท่ีริตเซอร์พิจารณากระบวนทศัน์ความมีเหตุผลเชิงรูปแบบโดยใชร้้านแมค็โดนลัด์เป็น
ตวัอยา่ง เบามนัไดใ้ชก้ารฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุชาวยวิโดยนาซีเป็นตวัอยา่ง เบามนักล่าวไวว้า่ “เม่ือพิจารณา
ในฐานะท่ีเป็นปฏิบติัการซบัซอ้นท่ีบรรลุวตัถุประสงค ์การฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุอาจท าหนา้ท่ีเป็นกระบวน
ทศัน์ของความมีเหตุผลแบบระบบราชการสมยัใหม่ได”้ (Ritzer and Goodman.  2004 : 427; citing 
Bauman.  1989 : 149) 
 ส าหรับหลายๆ คนแลว้ อาจจะเป็นเร่ืองท่ีไม่เหมาะสมเลยท่ีจะอภิปรายเร่ืองร้านแมค็โดนลัด์
และเร่ืองการฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุในบริบทเดียวกนั แต่ในสายความคิดทางสังคมวทิยา ก็มีสายความคิดท่ี
ต่อเน่ืองชดัเจนเก่ียวกบัความมีเหตุผลแบบสมยัใหม่มาตั้งแต่ระบบราชการ ต่อดว้ยการฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุ 
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และมาถึงร้านแมค็โดนลัด ์หลกัการต่างๆ ของความมีเหตุผลตามแนวคิดของเวเบอร์นั้นสามารถน ามา
ประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งมีประโยชน์และมีความหมายกบัประเด็นเร่ืองทั้งสามเร่ืองดงักล่าวน้ี ผูท่ี้ปฏิบติัการ
ฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุก็ไดน้ าเอาระบบราชการมาใชเ้ป็นหน่ึงในเคร่ืองมือส าคญัของตน  เง่ือนไขต่างๆ ท่ีท า
ใหก้ารฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุเป็นไปได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ระบบท่ีมีเหตุผลเชิงรูปแบบก็ยงัคงด ารงอยูแ่ม้
จนถึงปัจจุบนั (Ritzer and Goodman.  2004 : 427-428) 
 แทนท่ีเบามนัจะมองการฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุชาวยวิวา่เป็นเหตุการณ์ท่ีผดิปกติเหมือนกบัท่ีคน
ส่วนมากมอง เขากลบัมองเหตุการณ์น้ีวา่เป็นลกัษณะปกติธรรมดาของโลกสมยัท่ีมีเหตุผล ดงัท่ีเขา
กล่าวไวว้า่ “ความจริงก็คือวา่ส่วนประกอบทุกอยา่งของการฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุ คือหลายส่ิงหลายอยา่ง
ทั้งหมดท่ีท าใหก้ารฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุเป็นไปไดน้ั้นเป็นเร่ืองปกติธรรมดา ปกติธรรมดาไม่ใช่ใน
ความหมายท่ีเป็นส่ิงคุน้เคย... หากแต่ในความหมายท่ีวา่เป็นการเก็บรักษาไวอ้ยา่งสมบูรณ์ซ่ึงทุกส่ิงท่ี
เรารู้เก่ียวกบัอารยธรรมของเรา จิตวญิญาณท่ีเป็นเคร่ืองน าทาง ส่ิงส าคญัล าดบัแรกๆ และมุมมองท่ี
เด่นชดัเก่ียวกบัโลก” (Bauman.  1989 : 8) 
 เบามนัเห็นวา่การฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุนั้นเป็นผลผลิตของสภาวะสมยัใหม่ ไม่ใช่เป็นผลท่ีเกิดจาก
การล่มสลายของสภาวะสมยัใหม่หรือเป็นเส้นทางพิเศษท่ีมีอยูใ่นสภาวะสมยัใหม่เหมือนท่ีคน
ส่วนมากเขา้ใจ ถา้มองจากมุมแนวคิดของเวเบอร์นั้น การฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุกบัสภาวะสมยัใหม่นั้นมี
ความใกลชิ้ดกนัมาก ตวัอยา่งเช่นการฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุนั้นโดยทัว่ไปก็เป็นเร่ืองของการน าเอาหลกัการ
พื้นฐานของการพฒันาอุตสาหกรรมมาใช ้หรือโดยเฉพาะก็เป็นการน าเอาระบบโรงงานมาใชน้ัน่เอง 
ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะท าลายมนุษยด์ว้ยกนัเอง (Ritzer and Goodman.  2004 : 428) 
 ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัระหวา่งสภาวะสมยัใหม่กบัการฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุชาวยวิ มีหลาย
รูปแบบ ดงัต่อไปน้ี (Haralambos and Holborn.  2004 : 222) 
 1) การฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุเป็นผลผลิตของความมีเหตุผลแบบระบบราชการในยคุสมยัใหม่ ระบบ
ราชการเยอรมนั โดยเฉพาะกองก าลงัรักษาประเทศมีหนา้ท่ีรับผดิชอบงานท่ีเป็นการน าเอาชาวยวิออก
จากเยอรมนี เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการของระบบราชการสมยัใหม่ เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งไม่ตั้งค  าถาม
ถึงวตัถุประสงคข์องส่ิงท่ีผูป้กครองบอกใหพ้วกเขาท า พวกเขาท าเพียงแค่การแสวงหาวิธีการท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุดท่ีจะท าใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์การเคล่ือนยา้ยชาวยวิไปยงัโปแลนด์ไดก่้อใหเ้กิด
ปัญหาทางการบริหารส าหรับชาวเยอรมนัท่ีจ าเป็นตอ้งปกครองดินแดนท่ีถูกผนวกเขา้มา ขอ้เสนออีก
อยา่งหน่ึงคือการส่งชาวยวิไปยงัมาดากสัการ์ซ่ึงเป็นอาณานิคมของฝร่ังเศสท่ีตอนนั้นเยอรมนียดึครอง
อยู ่ระยะทางท่ีห่างไกลประกอบกบัการท่ีองักฤษมีแสนยานุภาพทางเรือท่ีสูงกวา่ท าใหเ้ป็นเร่ืองยากท่ี
จะอพยพชาวยวิไปไวท่ี้นัน่ จึงไม่ไดมี้การอพยพ การฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุจึงเป็นวธีิการก าจดัชาวยวิท่ีถูก
น ามาใชเ้พียงเพราะวา่มนัเป็นวธีิการท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดท่ีจะท าใหช้าวยวิหมดไปจากเยอรมนี 
เบามนักล่าววา่การแกปั้ญหาดว้ยวธีิการสุดทา้ยน้ีไม่ไดข้ดัแยง้กบัการแสวงหาวธีิการท่ีท าใหบ้รรลุ
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เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดเลย ในทางกลบักนั การแกปั้ญหาเช่นนั้นเกิดข้ึนมาจากความคิดท่ี
มีเหตุผลโดยแท ้อีกทั้งเกิดข้ึนมาจากระบบราชการท่ีมีเหตุผลทั้งในแง่รูปแบบและวตัถุประสงค ์ระบบ
ราชการจึงสามารถถูกน ามาใชเ้พื่อรับใชเ้ป้าหมายใดๆ ก็ได ้และจริยธรรมสมยัใหม่ท่ีวา่ขา้ราชการไม่
ควรตั้งค  าถามกบัหน่วยงานของตนก็ขดัขวางไม่ใหพ้วกเขาไดใ้ชว้ธีิการต่างๆ ท่ีจะป้องกนัไม่ใหก้ารฆ่า
ลา้งเผา่พนัธ์ุเกิดข้ึน 
 2) พยานหลกัฐานจากผูร้อดชีวติจากการฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่สมาชิกส่วนมากของ
กองก าลงัรักษาประเทศซ่ึงรับผดิชอบในปฏิบติัการฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุชาวยวินั้นไม่ปรากฏวา่เป็นคนท่ีเป็น
โรคจิตซ่ึงโหดร้ายป่าเถ่ือน แต่พวกเขาดูเหมือนคนปกติธรรมดาทัว่ไปนัน่เอง แต่พวกเขาสามารถเขา้
ร่วมปฏิบติัการฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุท่ีไร้มนุษยธรรมเช่นนั้นไดเ้พราะพวกเขามีอ านาจหนา้ท่ีซ่ึงไดรั้บ
มอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาใหท้  าเช่นนั้น และเพราะการฆ่าก็ถูกท าใหเ้ป็นเร่ืองปกติธรรมดาใน
ชีวติประจ าวนั พวกเขาปฏิบติัตวัใหข้ึ้นอยูก่บัระเบียบวินยัของหน่วยงานท่ีตนสังกดัอยู ่การยอมรับ
ระเบียบวนิยัขององคก์รนั้นถือวา่เป็นลกัษณะส าคญัประการหน่ึงของระบบราชการสมยัใหม่ 
เกียรติภูมิของขา้ราชการนั้นข้ึนอยูก่บัความสามารถท่ีจะปฏิบติัตามค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชาแมว้า่พวก
เขาจะไม่เห็นดว้ยกบัค าสั่งเหล่านั้น ยิง่กวา่นั้น ระบบราชการสมยัใหม่ท่ีมีความมีเหตุผลน้ีก็มีแนวโนม้
ท่ีจะท าใหผ้ลของการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีเป็นรายบุคคลเป็นส่ิงท่ีไม่ค่อยมีความชดัเจน งานส่วนท่ี
เจา้หนา้ท่ีแต่ละคนท าไม่ส าคญัเท่ากบัผลลพัธ์ขั้นสุดทา้ยท่ีเป็นผลรวมของหน่วยงาน ดงันั้นเจา้หนา้ท่ี
ซ่ึงท าหนา้ท่ีจ  าแนกผูค้นวา่ใครเป็นยวิซ่ึงไม่ใช่ชาวอารยนัก็มกัจะไม่คิดวา่ตนตอ้งรับผดิชอบกบัการฆ่า
ลา้งเผา่พนัธ์ุชาวยวิ การฆ่าชาวยวิเคยใชห้ลายวธีิมาก่อน เช่นใชปื้นยงิ แต่วธีิน้ีก็ไม่มีประสิทธิภาพพอ 
และเป็นวธีิท่ีท าใหค้นเห็นความไร้มนุษยธรรมไดง่้าย จึงมีการน าเอาวธีิฆ่าโดยใชห้อ้งอบแก๊สมาใช ้ซ่ึง
มีประสิทธิภาพมากกวา่เดิม และคนมองเห็นการฆ่าไดย้ากข้ึน 
 3) สภาวะสมยัใหม่นั้นตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการด ารงอยูข่องรัฐ-ชาติซ่ึงมีเขตแดนแน่นอน
ชดัเจน  แต่ชาวยวินั้นถูกมองวา่เป็นชาวต่างชาติท่ีอยูภ่ายในประเทศของหลายรัฐ-ชาติในยโุรป ในยคุ
ก่อนสมยัใหม่ ชาวยวิไม่ไดถู้กกีดกนั เพราะในยคุนั้นสังคมต่างๆ ถูกแบ่งดว้ยฐานนัดรและชนชั้น
วรรณะ ชาวยวิก็เป็นเพียงคนอีกกลุ่มหน่ึงเท่านั้นเอง แต่รัฐ-ชาติในยคุสมยัใหม่ไดเ้นน้ความเป็น      
เอกพนัธ์ุของประชาชาติเพื่อท่ีจะส่งเสริมความรักชาติ ความปรารถนาท่ีจะรักษาเขตแดนเอาไวจึ้ง
เก่ียวขอ้งกบัการกีดกนัชาวต่างชาติออกไปดว้ย เม่ือเป็นเช่นน้ีจึงก่อให้เกิดเง่ือนไขท่ีลทัธิเหยยีดเช้ือชาติ
สามารถเติบโตข้ึนมาได ้
 4) ตั้งแต่ยคุสวา่งเป็นตน้มา ความคิดแบบสมยัใหม่เช่ือวา่สังคมมนุษยน์ั้นสามารถท่ีจะ
กา้วหนา้ไดด้ว้ยการน าเอาความรู้ทางวทิยาศาสตร์ท่ีมีเหตุผลมาใชใ้นการวางแผนสังคม การต่อตา้น
ชาวยวิท่ีแสดงออกมาในรูปแบบท่ีสุดโต่งดว้ยการฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุนั้นไดรั้บการสนบัสนุนจาก
นกัวทิยาศาสตร์ชาวเยอรมนัซ่ึงเช่ือกนัวา่สามารถพิสูจน์ไดว้า่ชาวยวิเป็นชนชาติท่ีต ่าตอ้ย การฆ่าลา้ง
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เผา่พนัธ์ุชาวยวิจึงถูกท าใหมี้ความชอบธรรมดว้ยเหตุผลท่ีวา่มนัจะท าใหส้ังคมเยอรมนัมีความกา้วหนา้
ยิง่ข้ึน โครงการท่ีจดัตั้งข้ึนมาเพื่อเปล่ียนแปลงสังคมเช่นนั้นถือวา่เป็นลกัษณะของสังคมสมยัใหม่
โดยทัว่ไป ไม่ใช่ลกัษณะของสังคมก่อนสมยัใหม่ซ่ึงไม่มีความคิดเร่ืองความกา้วหนา้ 
 เบามนัสรุปวา่การฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุเป็นไปไดเ้พราะถูกสร้างข้ึนมาโดยสภาวะสมยัใหม่ เขา
ไม่ไดป้ฏิเสธวา่สภาวะสมยัใหม่นั้นไม่ไดมี้ประโยชน์ต่อเราเลย แต่เขาเช่ือวา่สภาวะสมยัใหม่ได้
ก่อใหเ้กิดเง่ือนไขต่างๆ ท่ีท าใหล้ทัธิเหยยีดเช้ือชาติเจริญเติบโตได ้ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะวา่สภาวะ
สมยัใหม่ไดแ้ยกศีลธรรมออกจากความมีเหตุผลและประสิทธิภาพทางเทคนิค (Haralambos and 
Holborn.  2004 : 222) เขากล่าวย  ้าเอาไวว้า่ “อารยธรรมสมยัใหม่ไม่ใช่เง่ือนไขท่ีเพียงพอของการฆ่า
ลา้งเผา่พนัธ์ุ แต่ท่ีแน่นอนท่ีสุดนั้น อารยธรรมสมยัใหม่เป็นเง่ือนไขท่ีจ าเป็นของการฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุ 
หากไม่มีอารยธรรมสมยัใหม่ การฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุก็จะเป็นส่ิงท่ีเราไม่สามารถคิดข้ึนมาได ้โลกท่ีมี
เหตุผลของอารยธรรมสมยัใหม่น่ีเองท่ีท าใหก้ารฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุเป็นส่ิงท่ีเราสามารถคิดข้ึนมาได”้ 
(Bauman.   1989 : 13) 
 แต่ในโลกยคุหลงัสมยันั้น การฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุยากท่ีจะเกิดข้ึนได ้เพราะวา่ในยคุหลงัสมยัใหม่
นั้น อ านาจกระจดักระจายอยูใ่นกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญหลากหลายกลุ่ม ไม่ไดก้ระจุกตวัอยูใ่นการควบคุมของ
รัฐ ปัจเจกบุคคลจึงมีความรับผดิชอบทางศีลธรรมมากข้ึน โดยเลือกไดม้ากข้ึนวา่จะใหค้วามส าคญักบั
แหล่งอ านาจใด เบามนัจึงเห็นวา่สภาวะหลงัสมยัใหม่จะลดโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ท่ีทารุณ
โหดร้ายอยา่งเช่นการฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุลงได ้(Haralambos and Holborn.  2004 : 222) 

8.4.3 สังคมวทิยาว่าด้วยสภาวะหลงัสมัยใหม่ 
เบามนักล่าวถึงสังคมวทิยาวา่ดว้ยสภาวะหลงัสมยัใหม่ (Sociology of Postmodernity) โดย

กล่าวถึงลกัษณะหลายประการของสภาวะหลงัสมยัใหม่ ดงัน้ี (Ritzer.  2007 : 226-227)  
1) โลกยคุหลงัสมยัใหม่เป็นโลกท่ีสลบัซบัซอ้นและท านายไม่ได ้
2) โลกยคุหลงัสมยัใหม่เป็นโลกท่ีสลบัซบัซอ้นเพราะเป็นโลกท่ีขาดองคก์รท่ีก าหนด

เป้าหมายกลาง และเตม็ไปดว้ยหน่วยงานหรือองคก์รท่ีมีวตัถุประสงคเ์พียงอยา่งเดียวมากมายหลาย
องคก์รทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ไม่มีหน่วยงานใดท่ีใหญ่พอท่ีจะก ากบัควบคุมหน่วยงานอ่ืนๆ ได ้
แมว้า่หน่วยงานต่างๆ จะข้ึนต่อกนัและกนับา้งเป็นบางส่วน แต่ลกัษณะของการข้ึนต่อกนันั้นก็ไม่ไดมี้
ความแน่นอนตายตวั  ซ่ึงส่งผลใหแ้ต่ละองคก์รก็ค่อนขา้งจะเป็นอิสระต่อกนัอยา่งมาก ดงันั้น 
หน่วยงานต่างๆ จึงมีอิสระอยา่งมากท่ีจะปฏิบติัตามวตัถุประสงคข์ององคก์รตวัเอง 

3) แมว้า่จะมีการจดัองคก์รภายในไดดี้ แต่เม่ือตอ้งท างานในโลกท่ีกวา้งข้ึน องคก์รเหล่านั้นก็
จะประสบกบัพื้นท่ีของความสับสนวุน่วายไร้ระเบียบ ซ่ึงมีแต่ความไม่แน่นอนและความเป็นปฏิปักษ์
ขดัแยง้กนั รัฐจ านวนมากในโลกยคุหลงัสมยัใหม่จึงดูเหมือนจะข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง
ไป ไม่มีรัฐใดท่ีมีเหตุผลเตม็ท่ีท่ีจะเป็นอยา่งท่ีตนอยากให้เป็น และอาจจะแตกต่างไปจากเดิมไดม้ากถา้
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องคก์รอ่ืนๆ ท างานแตกต่างกนัไป องคก์รต่างๆ จึงจ าเป็นตอ้งตระหนกัถึงขอ้เท็จจริงท่ีวา่ส่ิงท่ีองคก์ร
ท าอยูน่ั้นยอ่มสร้างผลกระทบต่างๆ ต่อโลกท่ีองคก์รเหล่านั้นท างานอยู ่

4) สถานการณ์เก่ียวกบัการด ารงอยูข่องคนเราในฐานะผูก้ระท าการนั้นค่อนขา้งจะล่ืนไหล  
อตัลกัษณ์ของผูก้ระท าการนั้นเป็นส่ิงท่ีผูก้ระท าการสร้างข้ึนมาเองอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงโดยมากดว้ยการ
ลองผดิลองถูก อตัลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาและไม่ไดพ้ฒันาไปในทิศทางท่ีชดัเจน
แบบใดแบบหน่ึงเลย ในช่วงเวลาหน่ึงๆ นั้นการสร้างอตัลกัษณ์เป็นเร่ืองของการแตกกระจายของ
องคป์ระกอบบางอยา่งท่ีมีอยูแ่ละการรวมตวักนัขององคป์ระกอบใหม่ๆ 

5) มีเพียงส่ิงเดียวท่ีคงท่ีก็คือร่างกายของคนเรา แต่คนเราก็ยงัพยายามท่ีจะพฒันาร่างกายกนั
ต่อไป คนเราพยายามท่ีควบคุมตวัเองและท ากิจกรรมพฒันาตวัเอง เช่นวิง่ออกก าลงักาย และควบคุม
น ้าหนกั กิจกรรมเหล่าน้ีถือวา่เป็นผลผลิตของมนุษยซ่ึ์งเป็นผูก้ระท าการท่ีเสรี ซ่ึงเรากล่าวไดว้า่คนเรา 
นั้นไม่ไดถู้กบีบบงัคบัอีกต่อไป หากแต่เราชกัจูงล่อลวงต่างหาก 
 6) เม่ือไม่มีการออกแบบชีวติไวล่้วงหนา้ คนเราซ่ึงเป็นผูก้ระท าการน้ีจึงจ าเป็นตอ้งอาศยั
ค าแนะน าท่ีเป็นเคร่ืองน าทางการกระท าของเราไปจนตลอดชีวติ  องคก์รต่างๆ ก็ไดต้ระเตรียม
ค าแนะน าเหล่าน้ีเอาไวใ้ห้เรา  แต่คนเราก็มีอิสระท่ีจะปฏิบติัตามหรือไม่ปฏิบติัตามค าแนะน าของ
องคก์รเหล่านั้น 
 7) คนเราสามารถเขา้ถึงทรัพยากรต่างๆ ไดแ้ตกต่างกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัคุณสมบติัส่วนบุคคลท่ี
เรามี โดยเฉพาะอยา่งยิง่คือความรู้ ผูท่ี้มีความรู้มากกวา่ก็สามารถท่ีจะเลือกไดดี้กวา่  การท่ีคนเรามี
เสรีภาพในการเลือกเพื่อเขา้ถึงทรัพยากรไดต่้างกนันั้นถือวา่เป็นรากฐานส าคญัของสถานะทางสังคม
และความไม่เท่าเทียมกนัทางสังคมในโลกยคุหลงัสมยัใหม่  ความรู้ก็ยงัคงเป็นขอ้ไดเ้ปรียบท่ีส าคญั
เม่ือเกิดความขดัแยง้ในการกระจายทรัพยากร การเนน้ความส าคญัของความรู้และขอ้เท็จจริงท่ีวา่
ขอ้มูลข่าวสารเป็นทรัพยากรท่ีส าคญันั้นมีส่วนท าใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นต่างๆ มีสถานะท่ีสูงยิง่ข้ึน 
 
8.5 แนวคิดของฮาเบอร์มาส 

8.5.1 สภาวะสมัยใหม่ในฐานะทีเ่ป็นโครงการที่ยงัสร้างไม่ส าเร็จ 
ฮาเบอร์มาสนอกจากจะเป็นนกัทฤษฎีสังคมชั้นน าในปัจจุบนัแลว้ เขายงัเป็นบุคคลส าคญัท่ีท า

หนา้ท่ีปกป้องสภาวะสมยัใหม่และความมีเหตุผลซ่ึงถูกโจมตีจากนกัทฤษฎีแนวหลงัสมยัใหม่ดว้ย    
ฮาเบอร์มาสมีจุดยนืท่ีแตกต่างจากปัญญาชนหลายคนในปัจจุบนัซ่ึงมีแนวคิดแบบหลงัสมยัใหม่ ขณะ 
ท่ีปัญญาชนเหล่านั้นสงสัยศกัยภาพในการปลดปล่อยใหเ้ป็นอิสระของสภาวะสมยัใหม่ ฮาเบอร์มาส
กลบัคงยนืยนัต่อไปวา่สภาวะสมยัใหม่นั้นมีศกัยภาพในการปลดปล่อยใหเ้ป็นอิสระไดจ้ริง ขณะท่ี
ผูค้นจ านวนมากในสังคมรู้สึกส้ินหวงัเส่ือมศรัทธาต่อโครงการของยคุสวา่งท่ีเนน้ความส าคญัของ
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เหตุผลท่ีจะก่อให้เกิดสังคมท่ีดี ฮาเบอร์มาสกลบัออกมาปกป้องโครงการของยคุสวา่งอยา่งแขง็ขนั 
(Ritzer and Goodman.  2004 : 431) 
 ฮาเบอร์มาสมองสภาวะสมยัใหม่วา่เป็น “โครงการท่ียงัไม่ส าเร็จ” ซ่ึงมีความหมายโดยนยัวา่
ยงัมีอะไรอีกมากมายท่ีเราจะตอ้งท าต่อไปก่อนท่ีเราจะสามารถคิดถึงความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดสภาวะ
หลงัสมยัใหม ่
 เราสามารถมองฮาเบอร์มาสในฐานะท่ีเป็นผูส้ร้างทฤษฎีวา่ดว้ยความเจบ็ป่วยของสภาวะ
สมยัใหม ่เพราะวา่เขามองสภาวะสมยัใหม่วา่มีความผนัแปรเบ่ียงเบนอยูใ่นตวัเอง การท่ีเขามองเช่นน้ี
หมายความวา่ความมีเหตุผลซ่ึงส่วนมากก็คือความมีเหตุผลเชิงรูปแบบท่ีเป็นปัจจยัก าหนดระบบสังคม
นั้นแตกต่างไปจากและขดัแยง้กบัความมีเหตุผลท่ีเป็นปัจจยัก าหนดลกัษณะของโลกแห่งชีวติ ระบบ
สังคมไดเ้ติบโตข้ึนมามีความซบัซอ้นยิง่ข้ึน มีความแตกต่างกนัมากข้ึน มีการบูรณาการกนัมากข้ึน 
และไดถู้กก าหนดลกัษณะโดยเหตุผลเชิงเคร่ืองมือ โลกแห่งชีวติของคนเราก็เหมือนกนั คือไดป้ระสบ
กบัความแตกต่างหลากหลายเพิ่มข้ึน มีการบีบอดัควบแน่นมากข้ึน (นอกจากฐานความรู้และค่านิยม
เก่ียวกบัความจริง ความดี และความงาม) มีลกัษณะเป็นทางโลกมากข้ึน มีการท าใหค้วามคิดในเชิง
สะทอ้นกลบัและการวพิากษว์จิารณ์กลายเป็นแบบแผนท่ีประพฤติปฏิบติักนัเป็นปกติธรรมดามาก
ยิง่ข้ึน สังคมท่ีมีเหตุผลอาจจะเป็นสังคมท่ีทั้งระบบสังคมและโลกแห่งชีวติสามารถมีเหตุผลในแบบ
ของตวัเองได ้และเป็นไปตามตรรกะของตวัเองดว้ย การท าใหร้ะบบสังคมและโลกแห่งชีวติเป็นส่ิงท่ี
มีเหตุผลก็อาจจะก่อใหเ้กิดสังคมท่ีอุดมสมบูรณ์ดว้ยวตัถุและมีการควบคุมส่ิงแวดลอ้มอนัเป็นผลมา
จากระบบสังคมท่ีมีเหตุผล และอาจจะก่อใหเ้กิดสังคมท่ีมีความจริง ความดี และความงามท่ีผดุเกิด
ข้ึนมาจากโลกแห่งชีวิตท่ีมีเหตุผลดว้ยก็ได ้ผลท่ีเกิดข้ึนก็คือขณะท่ีเราก าลงัมีความสนุกสนาน
เพลิดเพลินกบัผลของความมีเหตุผลของระบบสังคม เรากลบัถูกท าใหสู้ญเสียคุณค่าของชีวติท่ีอาจจะ
มาจากโลกแห่งชีวติ ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมมากมายหลายขบวนการท่ีไดก่้อเกิดข้ึนมาใน
รอยต่อระหวา่งระบบสังคมกบัโลกแห่งชีวติในช่วงไม่ก่ีทศวรรษท่ีผา่นมานั้นเกิดข้ึนมาจากการต่อตา้น
การสร้างอาณานิคมในโลกแห่งชีวตินัน่เอง (Ritzer and Goodman.  2004 : 432-433) 
 ในการวเิคราะห์วธีิการท่ีระบบสังคมท าใหโ้ลกแห่งชีวติเป็นอาณานิคม แนวคิดของ             
ฮาเบอร์มาสก็อยูใ่นสายเดียวกบันกัสังคมวทิยาช่ือดงัท่ีผา่นมามากมายซ่ึงส่งต่อสายความคิดมาจาก
มากซ์ผา่น สเปนเซอร์มาจนถึงเดอร์ไคมแ์ละซิมเมล รวมทั้งเวเบอร์และลูคชั สายความคิดน้ีพยายามท่ี
จะตอบค าถามวา่ระบบหรือส่ิงแวดลอ้มเขา้มามีอิทธิพลในสังคมไดอ้ยา่งไร ส าหรับฮาเบอร์มาสก็คือ
ระบบสังคมเขา้มามีอิทธิพลในโลกแห่งชีวิตอยา่งไร จนถึงพยายามท่ีจะตอบค าถามวา่ “ดินแดนอนั
แปลกแยกภายใน” เกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร ซ่ึงก็คือส่ิงท่ีเราเขา้ใจวา่ลกัษณะเด่นของสภาวะสมยัใหม่
นัน่เอง กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ ลกัษณะเด่นของสภาวะสมยัใหม่ ตามแนวคิดของฮาเบอร์มาสและนกั
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ทฤษฎีคลาสสิกนั้น ถา้ใชส้ านวนภาษาของฮาเบอร์มาสก็คือการท่ีระบบสร้างอาณานิคมข้ึนมาในโลก
แห่งชีวตินัน่เอง (Ritzer and Goodman.  2004 : 433) 
 โครงการของยคุสมยัใหม่จะส าเร็จไดอ้ยา่งไร ตามความเห็นของฮาเบอร์มาสนั้นค่อนขา้ง
ชดัเจนวา่ความส าเร็จของโครงการยคุสมยัใหม่จะเกิดข้ึนเม่ือสังคมมีเหตุผลเตม็ท่ีซ่ึงทั้งระบบสังคม
และโลกแห่งชีวติต่างก็มีเหตุผลของตวัเองท่ีท าใหแ้สดงตนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี โดยท่ีทั้งสองฝ่ายต่างก็ไม่
ท าลายซ่ึงกนัและกนั ปัจจุบนัเราก าลงัประสบกบัโลกแห่งชีวติท่ีขาดพลงัไป เราจึงตอ้งแกปั้ญหาน้ีให้
ได ้ อยา่งไรก็ตาม ค าตอบก็ไม่ไดอ้ยูท่ี่การท าลายระบบลง โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจและระบบการ
บริหาร เพราะวา่ระบบเหล่าน้ีน่ีเองท่ีคอยจดัหาส่ิงจ าเป็นทางวตัถุท่ีเราตอ้งการเพื่อให้โลกแห่งชีวติ
ด าเนินต่อไปอยา่งมีเหตุผล (Ritzer and Goodman.  2004 : 434) 
 อีกประเด็นหน่ึงท่ีฮาเบอร์มาสกล่าวถึงก็คือการมีปัญหาต่างๆ เพิ่มข้ึนเขา้มาเผชิญหนา้รัฐ
สวสัดิการสมยัใหม่ท่ีเนน้ระบบราชการ ปัญหาเหล่าน้ีหลายอยา่งเช่ือมโยงกบัการท่ีรัฐเช่นนั้นก็
ตระหนกัถึงปัญหาแต่เม่ือแกปั้ญหากลบัไปแกท่ี้ระดบัระบบ เช่นดว้ยการเพิ่มระบบยอ่ยระบบใหม่เขา้
ไปเพื่อแกปั้ญหา แต่ฮาเบอร์มาสเห็นวา่การแกปั้ญหาท่ีระบบนั้นคงส าเร็จไดย้าก เขาเห็นวา่ควร
แกปั้ญหาท่ีความสัมพนัธ์ระหวา่งระบบกบัโลกแห่งชีวิตมากกวา่ ดว้ยวธีิการต่อไปน้ีคือ 1) ควรมีการ
จ ากดัอุปสรรคขดัขวางต่างๆ เพื่อลดผลกระทบของระบบท่ีมีต่อโลกแห่งชีวติ 2) จะตอ้งสร้างระบบรับ
ความรู้สึกเพื่อส่งเสริมผลกระทบของโลกแห่งชีวิตท่ีมีต่อระบบ ฮาเบอร์มาสไดส้รุปวา่ปัญหาต่างๆ ใน
ปัจจุบนัไม่สามารถท่ีจะแกไ้ขไดด้ว้ยระบบท่ีท างานไดดี้กวา่ แต่แรงกระตุน้ต่างๆ จากโลกแห่งชีวติ
จะตอ้งสามารถเขา้ไปในระบบท่ีมีการควบคุมตวัเองดว้ย เม่ือเป็นเช่นน้ีก็จะเป็นการสร้างกา้วยา่งท่ี
ส าคญัท่ีมุ่งไปสู่การสร้างโลกแห่งชีวติและระบบท่ีส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั  
 8.5.2 ฮาเบอร์มาสกบันักทฤษฎหีลงัสมัยใหม่ 
 ฮาเบอร์มาสไม่เพียงแต่ปกป้องสภาวะสมยัใหม่เท่านั้น หากแต่ยงัวพิากษว์จิารณ์พวกนกั
ทฤษฎีหลงัสมยัใหม่ดว้ย เขาเคยเขียนบทความเร่ือง “Modernity versus Postmodernity” ซ่ึงเป็น
บทความท่ีไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวาง เขายกประเด็นท่ีวา่เม่ือเรามองเห็นความลม้เหลวต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนในคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 เราควรจะยดึมัน่ในความตั้งใจของยคุสวา่งต่อไป หรือวา่เราควรจะ
ประกาศวา่โครงการของยคุสวา่งไดล้ม้เหลวไปแลว้ ฮาเบอร์มาสยงัคงเช่ือมัน่ในโครงการของยคุสวา่ง
หรืออีกนยัหน่ึงก็คือโครงการของยคุสมยัใหม่ และเขาก็ไดเ้นน้ให้เห็นความผดิพลาดของผูท่ี้ปฏิเสธ
โครงการของยคุสวา่ง เขาเห็นวา่ความผดิพลาดท่ีส าคญัท่ีสุดของผูท่ี้ปฏิเสธโครงการของยคุสวา่งก็คือ
การท่ีพวกเขาตั้งใจจะละทิ้งวทิยาศาสตร์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่คือศาสตร์ของโลกแห่งชีวติ การแยก
วทิยาศาสตร์ออกจากโลกแห่งชีวติโดยปล่อยใหว้ทิยาศาสตร์เป็นเร่ืองของผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงถา้ท าไป
พร้อมๆ กบัการสร้างพื้นท่ีอิสระอ่ืนๆ ข้ึนมา ก็ถือวา่เป็นการละทิ้งโครงการของยคุสวา่งหรือยคุ
สมยัใหม่ทั้งหมด ฮาเบอร์มาสเช่ือวา่มีความเป็นไปไดท่ี้เราจะเขา้ใจโลกแห่งชีวิตอยา่งมีเหตุผลเป็น
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วทิยาศาสตร์ และมีความเป็นไปไดท่ี้เราจะท าให้โลกแห่งชีวติใหมี้เหตุผลได ้(Ritzer and Goodman.  
2004 : 434-435) 
 ประเด็นส าคญัๆ ท่ีฮาเบอร์มาสวพิากษว์จิารณ์นกัทฤษฎีหลงัสมยัใหม่นิยม พอจะสรุปไดด้งัน้ี 
(Ritzer and Goodman.  2004 : 434-435) 
 1) นกัทฤษฎีหลงัสมยัใหม่มีความก ากวมเก่ียวกบัประเด็นท่ีวา่พวกเขาก าลงัจะสร้างทฤษฎี
ข้ึนมาหรือเพียงแต่เขียนงานวรรณกรรม  ถา้พวกเขามองตวัเองวา่ก าลงัสร้างทฤษฎี  งานของพวกเขาก็
เป็นส่ิงท่ีเขา้ใจไม่ไดเ้พราะวา่พวกเขาปฏิเสธท่ีจะใชค้  าศพัทท่ี์เป็นทางการ และถา้เรามองงานของพวก
เขาวา่เป็นวรรณกรรม ขอ้ถกเถียงหรือขอ้เสนอต่างๆ ของพวกเขาก็จะไม่มีพลงัในเชิงตรรกะ ดงันั้น ไม่
วา่จะเป็นกรณีใดก็ตาม จึงเป็นไปไม่ไดท่ี้จะวเิคราะห์งานเขียนของพวกนกัทฤษฎีหลงัสมยัใหม่ในเชิง
วพิากษไ์ดอ้ยา่งจริงจงั  เพราะวา่พวกเขาอา้งอยูเ่สมอวา่เราไม่เขา้ใจงานของพวกเขาหรือความพยายาม
ทางวรรณกรรมของพวกเขา 
 2) นกัทฤษฎีหลงัสมยัใหม่ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากอารมณ์ความรู้สึกซ่ึงเป็นเร่ืองของบรรทดั
ฐาน คุณค่า ค่านิยมต่างๆ แต่ผูอ่้านทฤษฎีของพวกเขาก็ไม่สามารถรู้ไดว้า่อารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้น
เป็นอยา่งไร ผูอ่้านไม่สามารถเขา้ใจไดว้า่นกัทฤษฎีหลงัสมยัใหม่ตอ้งการส่ือถึงอะไรกนัแน่ เพราะเหตุ
ใดพวกเขาจึงวพิากษว์จิารณ์สังคมเช่นนั้น  การไม่เปิดเผยใหท้ราบถึงอารมณ์ความรู้สึกท่ีชดัเจนท าให้
นกัทฤษฎีหลงัสมยัใหมไ่ม่สามารถพฒันาปฏิบติัการท่ีตระหนกัรู้ตนเองท่ีจะแกไ้ขปัญหาท่ีตนเผชิญอยู่
ในโลกได ้ในทางตรงกนัขา้ม ฮาเบอร์มาสเช่ือวา่การเปิดเผยอารมณ์ความรู้สึกเชิงบรรทดัฐานอยา่ง
ชดัเจนดว้ยการใหมี้การส่ือสารท่ีเสรีและเปิดกวา้งต่างหากท่ีจะท าใหแ้หล่งท่ีมาของการวพิากษว์จิารณ์
สังคมมีความชดัเจนได ้และจะช่วยท าใหเ้ป็นฐานส าคญัส าหรับปฏิบติัการทางการเมืองดว้ย 
 3) ฮาเบอร์มาสมองวา่นกัทฤษฎีหลงัสมยัใหม่นั้นมองแบบเหมารวมเกินไปซ่ึงท าใหไ้ม่
สามารถแยกแยะความแตกต่างของปรากฏการณ์ต่างๆ และปฏิบติัการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในโลกสมยัใหม่
ได ้ยกตวัอยา่งเช่นการมองโลกวา่ถูกครอบง าดว้ยอ านาจและการเฝ้ามองนั้นถือวา่ไม่มีความละเอียด
พอท่ีจะท าใหเ้กิดการวเิคราะห์แหล่งท่ีมาท่ีแทจ้ริงของการกดข่ีในโลกสมยัใหม่ไดอ้ยา่งมีความหมาย 
 4) ฮาเบอร์มาสเห็นวา่นกัทฤษฎีหลงัสมยัใหม่ละเลยเพิกเฉยส่ิงท่ีเขามองวา่เป็นส่ิงท่ีส าคญั
ท่ีสุด นัน่คือชีวิตประจ าวนัและปฏิบติัการต่างๆ ในชีวติประจ าวนั การมองขา้มดงักล่าวไดก่้อใหเ้กิด
ผลเสีย 2 ประการส าหรับนกัทฤษฎีหลงัสมยัใหม่ ประการแรกคือการไม่มีโอกาสไดเ้ขา้ถึงแหล่งท่ีมา
ส าคญัส าหรับการพฒันามาตรฐานเชิงบรรทดัฐาน เพราะฮาเบอร์มาสมองวา่ชีวิตประจ าวนัน่ีเองท่ีเป็น
แหล่งท่ีมาส าคญัของความมีเหตุผลในการส่ือสาร  ประการท่ีสอง การมองขา้มเช่นนั้นมีผลเสียต่อ
สังคมศาสตร์โดยรวมดว้ย เพราะชีวติประจ าวนันั้นก่อให้เกิดเป้าหมายสูงสุดส าหรับงานใน
สังคมศาสตร์ เพราะวา่ในชีวิตประจ าวนันั้นนัน่เองท่ีแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ของสังคมศาสตร์จะสามารถ
สร้างผลกระทบต่อภาคปฏิบติัการได ้
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8.6 ประวตัิและแนวคิดของฮาร์วย์ี 
 8.6.1 ประวตัิของฮาร์วีย์ 
 เดวดิ ฮาร์วยี ์เกิดเม่ือ ค.ศ. 1935 ท่ีเมืองกิลลิงแฮม ประเทศองักฤษ เขาไดเ้ขา้ศึกษาท่ีโรงเรียน
ไวยากรณ์ส าหรับเด็กชายแห่งเมืองกิลลิแฮม และเรียนท่ีวิทยาลยัเซ็นตจ์อห์น มหาวทิยาลยัเคมบริดจ ์ 
ทั้งในระดบัปริญญาตรีและระดบัปริญญาเอก โดยจบปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ใน ค.ศ. 1957 และจบ
ปริญญาเอกทางดา้นภูมิศาสตร์ใน ค.ศ. 1961 (“David Harvey.” 2011 : Website) 
 ในช่วง ค.ศ. 1961-1969 ฮาร์วียเ์ขา้ท างานเป็นอาจารยส์อนภูมิศาสตร์ท่ีมหาวทิยาลยับริสตอล 
ประเทศองักฤษ ในช่วง ค.ศ. 1969-1973 เขาไดเ้ป็นรองศาสตราจารยท่ี์มหาวทิยาลยัจอห์น ฮ็อปกินส์ 
หลงัจากนั้นก็เป็นศาสตราจารยอ์ยูท่ี่มหาวทิยาลยัจอห์น ฮ็อปกินส์นัน่เองในช่วง ค.ศ. 1973-1987 และ 
1993-2001 โดยในช่วง ค.ศ. 1987-1993 เขาไดไ้ปเป็นศาสตราจารยอ์ยูท่ี่มหาวทิยาลยัอ็อกซฟอร์ด และ
ตั้งแต่ ค.ศ. 2001 จนถึงปัจจุบนั เขาก็ไดเ้ป็นศาสตราจารยเ์กียรติคุณท่ีภาควชิามานุษยวทิยา 
มหาวทิยาลยัประจ าเมืองแห่งนิวยอร์ค (City University of New York) นอกจากน้ีเขายงัไดรั้บรางวลั
ระดบันานาชาติและปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิจากมหาวทิยาลยัต่างๆ ของหลายประเทศ (“David 
Harvey.” 2011 : Website) 
 งานเขียนส าคญัของฮาร์วยีมี์มากมายเช่นเดียวกนั เช่น The Condition of Postmodernity 
ตีพิมพใ์น ค.ศ. 1989 Spaces of Hope (2000) The New Imperialism (2003) A Brief History of 
Neoliberalism (2005) Spaces of Global Capitalism: Towards a Theory of Uneven Geographical 
Development (2006) Cosmopolitanism and the Geographies of Freedom (2009)  และ A Companion 
to Marx's Capital (2010) งานของเขาติดอนัดบั 20 อนัดบัแรกท่ีมีผูอ้า้งอิงมากท่ีสุดในโลกในสาย
มนุษยศาสตร์  (“David Harvey.” 2011 : Website)  
 8.6.2 ความต่อเน่ืองและความเปลีย่นแปลงในระบบทุนนิยม 
 ฮาร์วยีไ์ม่ใช่นกัทฤษฎีแนวหลงัสมยัใหม่ (Postmodern Theorist) แต่เป็นนกัทฤษฎีท่ีสนใจ
ศึกษาสภาวะหลงัสมยัใหม่ (A Theorist of Postmodernity) เขายอมรับวา่ความเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัๆ 
ไดเ้กิดข้ึนในสังคมจริง แต่เขาก็ยงัเช่ือวา่ทฤษฎีสังคมวทิยาสมยัใหม่ยงัไม่ลา้สมยั ยงัสามารถใชอ้ธิบาย
ปรากฏการณ์ทางสังคมในยคุปัจจุบนัได ้เขาไม่เห็นดว้ยกบัขอ้อา้งท่ีวา่อภิมหาอรรถาธิบายต่างๆ นั้นได้
ไร้ประโยชน์เสียแลว้ เพราะเขาเองก็ไดใ้ชท้ฤษฎีมาร์กซิสตเ์ป็นฐานในการศึกษาวิเคราะห์ โดยเนน้ถึง
ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลง (Haralambos and Holborn.  2004 : 977) ฮาร์วยี์
เสนอวา่ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมยงัคงมีความส าคญัอยา่งมากในสังคมตะวนัตกยคุปัจจุบนั ระบบ
ทุนนิยมน้ียงัคงรักษาไวซ่ึ้งลกัษณะพื้นฐาน 3 ประการ โดยไม่ไดห้ายไปเม่ือสภาวะหลงัสมยัใหม่เกิด
ข้ึนมา ลกัษณะพื้นฐานทั้ง 3 ประการน้ี คือ (Haralambos and Holborn.  2004 : 977) 
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 1) ระบบทุนนิยมด ารงอยูไ่ดบ้นฐานของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และเม่ือไม่มีความ
เจริญเติบโต ระบบทุนนิยมก็ถูกมองวา่ก าลงัอยูใ่นสภาวะวกิฤต 
 2) ระบบทุนนิยมด ารงอยูไ่ดบ้นฐานของการท่ีแรงงานไดรั้บค่าจา้งนอ้ยกวา่มูลค่าของสินคา้ท่ี
พวกเขาผลิตไดเ้พื่อใหน้ายทุนไดก้ าไร พลวตัของการต่อสู้ทางชนชั้นจึงเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจและ
สังคมในระบบทุนนิยมอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้
 3) ระบบทุนนิยมเองก็มีพลวตัเหมือนกนั ระบบทุนนิยมมกัจะสร้างสรรคแ์นวทางใหม่ๆ ใน
การจดัการกบังานและนวตักรรมทางเทคโนโลย ีเพราะวา่ธุรกิจนั้นมีการแข่งขนักนั ธุรกิจต่างๆ 
พยายามท่ีจะกา้วล ้าหนา้คู่แข่งของตนอยูเ่สมอ 
 การท่ีระบบทุนนิยมมีลกัษณะพื้นฐานทั้ง 3 ประการขา้งตน้น้ีท าใหร้ะบบทุนนิยมมกัจะ
เปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ เม่ือระบบทุนนิยมพฒันาต่อไปเร่ือยๆ ก็จ  าเป็นจะตอ้งมีการน าเอาวธีิการควบคุม
แรงงานแบบใหม่มาใช ้จ  าเป็นจะตอ้งสร้างความพยายามใหม่ๆ ท่ีจะรับประกนัไดว้า่จะตอ้งไดก้ าไร
ต่อไป ฮาร์วยี ์รวมทั้งนกัทฤษฎีมาร์กซิสตโ์ดยทัว่ไป มีความเช่ือวา่ระบบทุนนิยมไม่สามารถหลีกเล่ียง
วกิฤตการณ์ได ้จะเกิดวกิฤตการณ์ข้ึนเป็นระยะๆ ในระบบทุนนิยม วกิฤตการณ์ท่ีเกิดข้ึนจะก่อใหเ้กิด
ความเปล่ียนแปลงหลายอยา่งในระบบเศรษฐกิจซ่ึงจะส่งผลกระทบท่ีส าคญัหลายอยา่งต่อสังคมและ
วฒันธรรมดว้ย (Haralambos and Holborn.  2004 : 977) 
 ฮาร์วยีม์องสภาวะหลงัสมยัใหม่ในฐานะท่ีเป็นการตอบสนองต่อวกิฤตการณ์ของระบบทุน
นิยม โดยเขามองวา่สภาวะหลงัสมยัใหม่เร่ิมเกิดข้ึนใน ค.ศ. 1973  ตั้งแต่หลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง
จนถึง ค.ศ. 1973 นั้น ระบบทุนนิยมค่อนขา้งจะมีเสถียรภาพ ประเทศต่างๆ ส่วนมากมีความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีคงท่ี  ซ่ึงท าใหม้าตรฐานในการด ารงชีวติเพิ่มสูงข้ึนและเกิดความ
สมานฉนัทร์ะหวา่งชนชั้นทางสังคมต่างๆ ค่อนขา้งมาก  แต่ตั้งแต่ ค.ศ. 1973 เป็นตน้มา ไดเ้กิดปัญหา
ทางเศรษฐกิจหลายคร้ังมาท าลายระบบเศรษฐกิจทุนนิยมโลก  ประเทศท่ีผลิตน ้ามนัส่งเป็นสินคา้   
ออกไดป้ระกาศข้ึนราคาน ้ามนั การวา่งงานเพิ่มสูงข้ึน ก าไรของภาคธุรกิจลดนอ้ยถอยลง 
และหลายประเทศก็ประสบกบัปัญหาการชะงกังนัทางเศรษฐกิจโดยท่ีภาวะเงินเฟ้อก็สูงดว้ย ปัญหา
เหล่าน้ีท าใหร้ะบบทุนนิยมตอ้งปรับตวัโดยสร้างระบบการสะสมทุนแบบใหม่ข้ึนมาเพื่อใหเ้กิดความ
เจริญเติบโตและไดก้ าไรต่อไป ในทางกลบักนั ปัญหาทางเศรษฐกิจและการปรับตวัเช่นน้ีก็ได้
ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมบางประการท่ีเราเรียกวา่ “สภาวะหลงัสมยัใหม่” และ
ก่อใหเ้กิดการควบคุมทางสังคมและการเมืองในรูปแบบใหม่ (Haralambos and Holborn.  2004 : 977-
978) 
 8.6.3 การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสภาวะหลงัสมัยใหม่ 
 ฮาร์วยีม์องวา่ไดมี้การเปล่ียนแปลงจากสภาวะสมยัใหม่มาสู่สภาวะหลงัสมยัใหม่ โดยมีการ
เปล่ียนแปลงระบบการผลิตหรือการสะสมทุนจากแบบเดิมท่ีเรียกวา่แบบฟอร์ด (Fordism) มาเป็นการ
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สะสมทุนแบบยดืหยุน่ (Flexible Accumulation) หรือแบบหลงัฟอร์ด (Post-Fordism) การสะสมทุน
แบบยดืหยุน่น้ีเป็นเร่ืองของการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในตลาดแรงงาน ผลิตภณัฑ ์และแบบ
แผนการบริโภค การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยท่ีีรวดเร็วยิง่ข้ึน การจา้งงานในภาคบริการท่ีเพิ่มข้ึน 
การลดอ านาจของสหภาพแรงงาน การวา่งงานท่ีเพิ่มสูงข้ึน  ความมัน่คงท่ีลดนอ้ยลงของแรงงานซ่ึงถูก
คาดหวงัวา่จะปรับตวัใหย้ืดหยุน่กบัความตอ้งการของนายจา้งท่ีเปล่ียนแปลงไป ธุรกิจต่างๆ ไม่
สามารถท่ีจะพึ่งพาก าไรระยะยาวท่ีไดม้าอยา่งสม ่าเสมอไดอี้กต่อไป จึงตอ้งปรับตวัอยา่งต่อเน่ือง
เพื่อใหป้ระสบผลส าเร็จต่อไปได ้ในดา้นการบริโภคนั้น  ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ อยา่งเช่นเกมคอมพิวเตอร์ 
และบริการใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมนนัทนาการไดก่้อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม นายทุน
ประสบความส าเร็จในการส่งเสริมใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในวงการแฟชัน่ซ่ึงท าให้
แสวงหาก าไรไดต่้อไป (Haralambos and Holborn.  2004 : 978) 
 8.6.4 การเปลีย่นแปลงทางวัฒนธรรม การเมือง และสังคม 
 ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีกล่าวขา้งตน้ไดห้นุนเสริมให้เกิดความเปล่ียนแปลงทาง
วฒันธรรม การเมือง และสังคม การท่ีระบบทุนนิยมไดแ้ทรกตวัเขา้ไปในพื้นท่ีหลายแห่งท่ีเป็นมิติ
ทางดา้นนนัทนาการเพื่อท่ีจะกระตุน้ใหเ้กิดการบริโภคเพิ่มข้ึนนั้นไดก่้อใหเ้กิดความสับสนอลหม่าน 
ความไร้เสถียรภาพ และความฉาบฉวย ซ่ึงช่ืนชมเชิดชูความแตกต่างหลากหลาย การด ารงอยูแ่บบชัว่
ครู่ชัว่คราว การอวดแสดง แฟชัน่ และการท าใหว้ฒันธรรมในรูปแบบต่างๆ กลายเป็นสินคา้ ในขณะท่ี
การผลิตสินคา้แบบมุ่งตอบสนองมวลชนไดก่้อใหเ้กิดก าไรนอ้ยลง การผลิตแบบยดืหยุน่ก็ไดท้  าให้
ระบบทุนนิยมสามารถเอารัดเอาเปรียบผูบ้ริโภครายยอ่ยท่ีมีรสนิยมเฉพาะท่ีแตกต่างกนัได ้ซ่ึงในท่ีสุด
ก็ก่อใหเ้กิดความหลากหลายทางวฒันธรรม (Haralambos and Holborn.  2004 : 978) 
 ในดา้นการเมืองนั้น การสร้างภาพลกัษณ์ทางการเมืองก็จะมีความส าคญัมากยิง่ข้ึน ฮาร์วยีไ์ด้
ยกตวัอยา่งการเมืองของสหรัฐอเมริกาในยคุของประธานาธิบดีโรแนลด ์เรแกน ซ่ึงในสมยันั้นแมว้า่
รัฐบาลเรแกนจะประสบกบัปัญหาต่างๆ มากมาย  แต่เม่ือมีการเลือกตั้งอีกคร้ังนายเรแกนก็ยงัไดรั้บ
เลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอีกวาระหน่ึง ในประเทศองักฤษยคุเดียวกนันั้น นายกรัฐมนตรีมาร์กาเร็ต 
แธ็ตเชอร์ก็ไดด้ ารงต าแหน่งอยูอ่ยา่งยาวนาน ทั้งนายเรแกนและนางแธ็ตเชอร์ต่างก็ด าเนินนโยบายทาง
เศรษฐกิจท่ีเอ้ือต่อการสะสมทุนแบบยดืหยุน่ ทั้งสองเนน้ความส าคญัของภาคธุรกิจเอกชน ใหรั้ฐบาลมี
อ านาจในการแทรกแซงธุรกิจนอ้ยลง และพยายามสร้างความไวว้างใจในกลไกตลาดไดม้ากยิง่ข้ึน 
แมว้า่ทั้งสองจะถูกบีบใหเ้ขา้แทรกแซงเศรษฐกิจเพื่อแกปั้ญหาต่างๆ อยา่งเช่นปัญหาหน้ีของประเทศ
โลกท่ีสามก็ตาม ทั้งสองพยายามท าใหอ้ านาจของสหภาพแรงงานลดนอ้ยลง เพื่อใหส้ะดวกง่ายดาย
ส าหรับนกัธุรกิจนายทุนท่ีจะแสวงหาก าไรภายใตเ้ง่ือนไขใหม่ๆ (Haralambos and Holborn.  2004 : 
978) 
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 สภาวะหลงัสมยัใหม่ไม่ไดส่้งผลกระทบต่อรัฐบาลเท่านั้น  แต่ยงัไดมี้อิทธิพลต่อขบวนการ
เคล่ือนไหวทางการเมืองและสังคมดว้ย ในการคดัคา้นระบบทุนนิยมนั้น ประเด็นเก่ียวกบัชนชั้นและ
การเคล่ือนไหวของชนชั้นกรรมาชีพมีความส าคญันอ้ยลง การคดัคา้นทางการเมืองไดเ้กิดการแตก
กระจายแยกยอ่ยจนกลายเป็นขบวนการเคล่ือนไหวท่ีหลากหลายซ่ึงเป็นตวัแทนของกลุ่มเฉพาะหรือ
ประเด็นเฉพาะมากข้ึน (Haralambos and Holborn.  2004 : 978) 
 
สรุปท้ายบท 

กิดเดนส์มองสังคมปัจจุบนัวา่อยูใ่นยคุสมยัใหม่ขั้นสูง เขาเสนอใหม้องสภาวะสมยัใหม่วา่เป็น
เหมือนกบัรถบรรทุกขนาดใหญ่ท่ีมีทั้งคุณประโยชน์และโทษอนัตราย สภาวะสมยัใหม่มีความเส่ียงสูง 
แต่รถบรรทุกขนาดใหญ่ก็จ  าเป็นตอ้งวิง่ต่อไป เราไม่สามารถท่ีจะหยดุย ั้งสภาวะสมยัใหม่ไม่ใหด้ าเนิน
ไปได ้แต่เราก็สามารถก ากบัเส้นทางและจงัหวะการกา้วเดินของเราในยคุสมยัใหม่น้ีไดบ้า้งเหมือนกนั 

เบค็มองสังคมปัจจุบนัซ่ึงเป็นสังคมยคุสมยัใหม่วา่เป็นสังคมความเส่ียงท่ีประชาชน
จ าเป็นตอ้งพยายามป้องกนัความเส่ียงและปกป้องตวัเองจากความเส่ียงต่างๆ การเผชิญกบัความเส่ียง
นั้นเราจ าเป็นตอ้งคิดไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ 

ริตเซอร์น าเอาแนวคิดเร่ืองความมีเหตุผลของเวเบอร์มามองสภาวะสมยัใหม่ในยคุปัจจุบนัท่ี
ผูค้นในสังคมมีวถีิการบริโภคแบบใหม่ๆ โดยยกตวัอยา่งกรณีของร้านอาหารแบบฟาสตฟ์ู้ ดและธุรกิจ
บตัรเครดิตท่ีมีการจดัการซ่ึงก่อใหเ้กิดควบคุมครอบง าผูค้นดว้ยเหตุผลเชิงรูปแบบท่ีมากบัสภาวะ
สมยัใหม ่

เบามนัน าเอาแนวคิดเร่ืองความมีเหตุผลมามองสภาวะสมยัใหม่เช่นเดียวกนักบัริตเซอร์ แต่เขา
พิจารณาจากเร่ืองของการฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุชาวยวิท่ีใชเ้หตุผลเชิงรูปแบบมาจดัการเพื่อเข่นฆ่าผูค้น เขา
ถึงกบักล่าววา่ “อารยธรรมสมยัใหม่เป็นเง่ือนไขท่ีจ าเป็นของการฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุ หากไม่มีอารยธรรม
สมยัใหม่ การฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุก็จะเป็นส่ิงท่ีเราไม่สามารถคิดข้ึนมาได”้ งานในช่วงหลงัๆ ของเบามนัได้
ช้ีใหเ้ห็นลกัษณะส าคญัของสภาวะหลงัสมยัใหม่ท่ีสังคมมีความสลบัซบัซอ้นยิง่ข้ึนจนยากท่ีจะมีใคร
หรือองคก์รใดมีอ านาจเบด็เสร็จได ้การฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุจึงเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดย้ากในยคุหลงัสมยัใหม ่

งานของริตเซอร์และเบามนัไดช้ี้ใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนถึงการด ารงอยูข่อง “ความไม่มีเหตุผลใน
ความมีเหตุผล” 

ฮาเบอร์มาสยงัเช่ือวา่ยคุปัจจุบนัยงัเป็นยคุสมยัใหม่ เขาปกป้องสภาวะสมยัใหม่และแนวคิดใน
ยคุสวา่งอยา่งแขง็ขนั พร้อมทั้งวพิากษว์จิารณ์แนวคิดของนกัทฤษฎีหลงัสมยัใหม่มากมาย เขามอง
สภาวะสมยัใหม่ในฐานะท่ีเป็นโครงการท่ียงัสร้างไม่ส าเร็จ ฮาเบอร์มาสเนน้ไปท่ีความมีเหตุผล
เหมือนกนั แต่เขาสนใจในประเด็นท่ีความมีเหตุผลของระบบเขา้ไปครอบง าและท าลายความเขม้แขง็
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ของความมีเหตุผลของโลกแห่งชีวติ เขาเสนอวา่ถา้จะใหส้ภาวะสมยัใหม่เป็นโครงการท่ีสร้างส าเร็จได้
นั้น ความมีเหตุผลทั้งสองแบบจะตอ้งสนบัสนุนส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั 

ฮาร์วยีใ์ชแ้นวคิดมาร์กซิสตม์าพิจารณาสภาวะหลงัสมยัใหม่ท่ีเขามองวา่ไดเ้กิดข้ึนแลว้ตั้งแต่
คริสตท์ศวรรษ 1970 โดยช้ีใหเ้ห็นการปรับตวัของระบบทุนนิยมท่ีเปล่ียนจากการผลิตแบบฟอร์ดมา
เป็นการสะสมทุนแบบยดืหยุน่หรือการผลิตแบบหลงัฟอร์ดซ่ึงระบบทุนนิยมยงัสามารถกดข่ีขดูรีดเอา
รัดเอาเปรียบผูค้นไดอี้กต่อไป แต่ดว้ยวธีิการท่ีสลบัซบัซอ้นยิง่ข้ึน 
  
ค าถามท้ายบท 
 

1. ประโยชน์และโทษของสภาวะสมยัใหม่ตามแนวคิดของกิดเดนส์เป็นอยา่งไร? นิสิตเห็น
ดว้ยกบัการมองสภาวะสมยัใหม่โดยเปรียบเทียบกบัรถบรรทุกขนาดใหญ่ของกิดเดนส์
หรือไม่? เพราะเหตุใด? 

2. สังคมความเส่ียงตามแนวคิดของเบค็เป็นอยา่งไร? โปรดอธิบายโดยยกตวัอยา่งความเส่ียง
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในยคุปัจจุบนัมาประกอบใหช้ดัเจน 

3. นิสิตเห็นดว้ยกบัริตเซอร์ในกรณีท่ีเขายกตวัอยา่งร้านแมค็โดนลัดแ์ละธุรกิจบตัรเครดิตมา
ช้ีใหเ้ห็นถึงลกัษณะของสภาวะสมยัใหม่ในยคุปัจจุบนัหรือไม่? เพราะเหตุใด? 

4. เพราะเหตุใดเบามนัจึงเห็นวา่ความมีเหตุผลจึงก่อใหเ้กิดความไม่มีเหตุผลได?้ และ
ลกัษณะส าคญัของสภาวะหลงัสมยัใหม่ตามแนวคิดของเบามนันั้นเป็นอยา่งไร? 

5. เพราะเหตุใดฮาเบอร์มาสจึงเห็นวา่สภาวะสมยัใหม่เป็นโครงการท่ียงัสร้างไม่ส าเร็จ? 
นิสิตเห็นดว้ยกบัฮาเบอร์มาสหรือไม่? เพราะเหตุใด? 

6. ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการสะสมทุนแบบยดืหยุน่ในมิติทางเศรษฐกิจ วฒันธรรม 
การเมือง และสังคมตามความเห็นของฮาร์วยีเ์ป็นอยา่งไร? นิสิตเห็นดว้ยกบัฮาร์วยีใ์น
ประเด็นท่ีวา่การสะสมทุนแบบยดืหยุน่ท าใหร้ะบบทุนนิยมยงัคงสามารถกดข่ีขดูรีด     
เอารัดเอาเปรียบผูค้นไดต่้อไปโดยท่ีซบัซอ้นยิง่ข้ึนหรือไม่? เพราะเหตุใด?  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

                                                              บทที ่9 
โครงสร้างนิยมและสัญวิทยา 

 
หัวข้อ 
 9.1 ทฤษฎีโครงสร้างนิยมและสัญวทิยา : ภาพรวม 

9.2 ประวติัและแนวคิดของเพิร์ซ 
9.3  ประวติัและแนวคิดของโซซูร์ 
9.4 ประวติัและแนวคิดของเลว-ีสโตรส  
9.5 ประวติัและแนวคิดของบาร์ธ 

 
แนวคิด 

1. ทฤษฎีโครงสร้างนิยมถูกพฒันาข้ึนมาโดยนกัภาษาศาสตร์ช่ือแฟร์ดิน็อง เดอ โซซูร์    
และไดรั้บการสานต่อโดยนกัมานุษยวทิยาคือโคลด้ เลวี-สโตรส โซซูร์เป็นผูท่ี้พฒันา         
สัญวทิยาข้ึนมาดว้ยและไดรั้บพฒันาต่อโดยโรล็องด ์บาร์ธ นกัทฤษฎีอีกคนหน่ึงได้
พฒันา “สัญศาสตร์” ข้ึนมาคือชาร์ลส์  แซนเดอร์ส เพิร์ซ 

2. เพิร์ซ เป็นนกัปรัชญาชาวอเมริกนั เขาไดพ้ฒันาสัญศาสตร์ข้ึนมาอยา่งเป็นอิสระจาก    
สัญวทิยาของโซซูร์ เขาไดแ้บ่งสัญญะท่ีส าคญัๆ ไว ้3 ประเภท คือรูปจ าลอง (Icon) ดชันี 
(Index) และสัญลกัษณ์ (Symbol) 

3. ทฤษฎีโครงสร้างนิยมในภาษาศาสตร์ของโซซูร์เสนอวา่ภาษานั้นควรไดรั้บการศึกษาใน
ฐานะท่ีเป็นระบบซ่ึงบูรณาการเขา้กบัตรรกะและโครงสร้างของภาษาเอง เราไม่ควรศึกษา
ภาษาในฐานะท่ีเป็นการเช่ือมโยงเขา้กบัความเป็นจริงภายนอก มุมมองเชิงโครงสร้าง
เช่นน้ีสามารถน าไปใชว้ิเคราะห์ส่ิงต่างๆ ไดม้ากมาย เช่น สถาปัตยกรรม แฟชัน่ อาหาร 
ระบบเครือญาติ และจิตใตส้ านึก ฯลฯ เพื่อใหม้องเห็นโครงสร้างท่ีซ่อนตวัอยู ่

4. เลว-ีสโตรสพฒันาทฤษฎีโครงสร้างนิยมข้ึนมา และน าเอาไปอธิบายระบบเครือญาติและ
ปรัมปราคติ เขาเสนอวา่ระบบเครือญาติทุกระบบและปรัมปราคติทุกเร่ืองนั้นมีโครงสร้าง
แบบเดียวกนั ปรัมปราคติต่างๆ และระบบเครือญาติต่างๆ อาจจะมีรายละเอียดท่ีแตกต่าง
กนั แต่โครงสร้างพื้นฐานของปรัมปราคติและระบบเครือญาติเหล่านั้นเป็นแบบเดียวกนั 

5. บาร์ธเป็นนกัคิดฝร่ังเศส ทฤษฎีสัญวทิยาของเขาไดพ้ยายามแสดงใหเ้ห็นถึงการส่ือ
ความหมายในระดบัมายาคติหรือจะเรียกวา่เป็นการส่ือความหมายในระดบัอุดมการณ์ก็
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ได ้ในระดบัน้ี การส่ือความหมายจะข้ึนอยูก่บัคุณค่าทางวฒันธรรมต่างๆ และความเช่ือ
ต่างๆ ท่ีมีอยูร่่วมกนั 

 
วตัถุประสงค์ 

1. นิสิตสามารถระบุความสัมพนัธ์ระหวา่งทฤษฎีโครงสร้างนิยมกบัสัญวทิยาหรือ           
สัญศาสตร์ได ้

2. นิสิตสามารถอธิบายความหมายของสัญญะส าคญั 3 ประเภท พร้อมยกตวัอยา่งสัญญะ
เหล่านั้นตามท่ีเพิร์ซไดจ้  าแนกไวไ้ด ้

3. นิสิตสามารถแยกแยะความแตกต่างระหวา่งภาษากบัวาทะหรือการใชภ้าษา ตามท่ีโซซูร์
อธิบายไวไ้ด ้     

4. นิสิตสามารถวเิคราะห์โครงสร้างของงานวรรณกรรมเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงดว้ยการ
ประยกุตใ์ชท้ฤษฎีโครงสร้างนิยมของเลวี-สโตรสได ้

5. นิสิตสามารถอธิบายความแตกต่างระหวา่งความหมาย 3 ระดบั คือ ความหมายตรง 
ความหมายแฝง และความหมายในระดบัมายาคติหรือความหมายในระดบัวฒันธรรมได ้
 

9.1 ทฤษฎีโครงสร้างนิยมและสัญวทิยา : ภาพรวม 
 เน้ือหาในบทน้ีเป็นการกล่าวถึงทฤษฎีโครงสร้างนิยม (Structuralism) และสัญวทิยา 
(Semiology) หรือสัญศาสตร์ (Semiotics)ไปดว้ยกนั เพราะทั้งสองส่วนมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมาก 
เม่ือกล่าวถึงทฤษฎีโครงสร้างนิยม คนทัว่ไปก็คงพอเขา้ใจไดว้า่เป็นทฤษฎีท่ีเนน้ความส าคญัของ
โครงสร้าง แนวคิดของคาร์ล มากซ์นั้นเป็นท่ีรับรู้กนัโดยทัว่ไปวา่เนน้เร่ืองโครงสร้าง โดยเฉพาะ
โครงสร้างส่วนล่างท่ีเป็นตวัก าหนดโครงสร้างส่วนบน นกัวชิาการบางคน เช่นโกดิลเยอร์ (Godelier) 
จึงมองวา่แนวคิดโครงสร้างนิยมนั้นเร่ิมตน้ข้ึนท่ีมากซ์ ไม่ใช่โซซูร์ (Ritzer and Goodman.  452) 
อยา่งไรก็ตาม ทฤษฎีโครงสร้างนิยมท่ีมีอิทธิพลอยูใ่นแวดวงวชิาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดยทัว่ไปนั้นคือทฤษฎีของโซซูร์ ในท่ีน้ีจึงเนน้ท่ีแนวคิดของโซซูร์และแนวคิดของนกัทฤษฎีอ่ืนๆ ท่ี
ไดรั้บอิทธิพลจากโซซูร์ โดยเฉพาะแนวคิดของเลวี-สโตรส และแนวคิดของบาร์ธ 
 ทฤษฎีโครงสร้างนิยมท่ีกล่าวถึงในบทน้ีเป็นทฤษฎีท่ีใชเ้ป็นแนวการศึกษาวฒันธรรมท่ีส าคญั
มากทฤษฎีหน่ึง ทฤษฎีน้ีถือก าเนิดมาจากทฤษฎีในภาษาศาสตร์ การใชท้ฤษฎีโครงสร้างนิยมเพื่อศึกษา
วฒันธรรมน้ีมองวา่ภาษานั้นเป็นกุญแจส าคญัในการท าความเขา้ใจโลกทางสังคม แนวการศึกษาน้ีมอง
โลกทางสังคมในฐานะท่ีเป็นปรากฏการณ์ทางภาษา คนเราใชชี้วติในสังคมโดยใชภ้าษา นกัโครงสร้าง
นิยมมองวา่ภาษาท่ีคนเราใชก้นัอยูใ่นสังคมน่ีเองท่ีสร้างตวัตนของเราข้ึนมา (Haralambos and 
Holborn. 2004 : 806) ความคิดเช่นน้ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนในงานของโซซูร์ 
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โซซูร์นั้น นอกจากจะวางรากฐานทฤษฎีโครงสร้างนิยมในทางภาษาศาสตร์เอาไวแ้ลว้ ยงัได้
วางรากฐานทฤษฎีสัญวทิยาดว้ย ซ่ึงต่อมาก็มีนกัทฤษฎีคนส าคญัเช่นบาร์ธน ามาพฒันาต่อ แต่ในยคุ
สมยัเดียวกบัโซซูร์ ยงัมีนกัทฤษฎีท่ีวางรากฐานทฤษฎีท่ีคลา้ยกนัไวด้ว้ย แต่เรียกช่ือวา่สัญศาสตร์ นกั
ทฤษฎีคนดงักล่าวคือเพิร์ซ ในบทน้ีจึงกล่าวถึงทฤษฎีสัญศาสตร์ของเพิร์ซดว้ย 

แนวคิดโครงสร้างนิยมในภาษาศาสตร์ถือก าเนิดข้ึนในงานของแฟร์ดิน็องด ์เดอ โซซูร์  
(Ferdinand de Saussure : ค.ศ. 1857–1913) ซ่ึงเป็นนกัภาษาศาสตร์ชาวสวสิ โซซูร์ไม่ไดเ้ขียนงานของ
ตนตีพิมพอ์อกมา แต่ลูกศิษยข์องเขาไดร้วบรวมค าบรรยายของเขาตีพิมพอ์อกมาหลงัจากท่ีเขาเสียชีวติ
แลว้ คือตีพิมพง์านช่ือ Course in General Linguistics ใน ค.ศ. 1916 งานน้ีไดก้ลายเป็นแนวคิดใหม่
ทางภาษาศาสตร์ในขณะนั้นหรือเป็นส านกัคิดใหม่ส านกัหน่ึงเลยทีเดียว ในช่วงแรกอิทธิพลทาง
ความคิดของโซซูร์จ ากดัอยูเ่ฉพาะในแวดวงภาษาศาสตร์เท่านั้น และก็จ  ากดัอยูท่ี่การศึกษาวรรณกรรม
ท่ีมีฐานอยูก่บัภาษาศาสตร์ซ่ึงกลุ่มนกัวชิาการรูปแบบนิยมของรัสเซีย (Russian Formalism)1  ใชศึ้กษา
ในทศวรรษแรกๆ ของคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 เท่านั้น เม่ือผูน้ าคนส าคญัของกลุ่มน้ีท่ีช่ือโรมนั จาคอ็บสัน 
(Roman Jakobson : ค.ศ. 1896-1982) ไดอ้พยพไปอยูใ่นสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีสอง 
เขาไดพ้บกบัโคลด้ เลว-ีสโตรส นกัมานุษยวทิยาชาวฝร่ังเศส และไดแ้นะน าใหเ้ลวี-สโตรสไดรู้้จกังาน
ของโซซูร์ เม่ือสงครามโลกคร้ังท่ีสองยติุลง เลวี-สโตรสไดเ้ดินทางกลบัฝร่ังเศสและไดเ้ร่ิมเขียนงาน
วชิาการทางดา้นมานุษยวทิยาแนวโครงสร้างนิยมออกมาซ่ึงถือวา่เป็นการถือก าเนิดข้ึนของส านกัคิด
โครงสร้างนิยมของฝร่ังเศส (Delacampagne.  1999 : 229-233; Ryan.  2005 : 2260; Silverman. 2005 : 
324-325) 

งานทางวชิาการของเลวี-สโตรส ท่ีตีพิมพอ์อกมาในปลายคริสตท์ศวรรษ 1940 จนถึงช่วง
ทศวรรษต่อมาไดส่้งอิทธิพลทางความคิดไปยงันกัวชิาการท่ีอยูใ่นสาขาจิตวเิคราะห์ สังคมวทิยา 
ประวติัศาสตร์  วรรณกรรมศึกษา และวฒันธรรมศึกษา ซ่ึงมาถึงจุดท่ีรุ่งเรืองท่ีสุดของส านกัคิด
โครงสร้างนิยมของฝร่ังเศสในช่วงกลางคริสตท์ศวรรษ 1960 นกัวชิาการท่ีส าคญัในช่วงน้ีไดแ้ก่       
โรล็องด ์บาร์ธ (Roland Barthes : ค.ศ. 1915-1980) ซเวตนั โทโดรอฟ (Tzvetan Todorov เกิดใน ค.ศ. 
1939) และจูเลีย คริสตีวา (Julia Kristeva เกิดใน ค.ศ. 1941) ในสาขาวรรณกรรมศึกษา มิเชล ฟูโกต ์

                                                 
1ค าวา่ “รูปแบบนิยม” เป็นศพัทบ์ญัญติัของราชบณัฑิตยสถาน สาขาวรรณกรรม ส่วนค าวา่ 

“Russian Formalism” ในหนงัสืออธิบายศพัทว์รรณคดี (Abrams.  2538 : 306) ใชค้  าภาษาไทยวา่ 
“แนวพิธีนิยมของรัสเซีย” โดยใหค้วามหมายไวว้า่เป็นการวเิคราะห์วรรณคดีแบบหน่ึงซ่ึงเกิดข้ึนใน
กรุงมอสโกและเปโตรกราดในทศวรรษท่ีสองของคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 เป็นความต่อเน่ืองกบัการ
ทดลองแบบกา้วหนา้ล ้ายคุในวรรณคดี และในการมีปฏิกิริยาต่อการเนน้เน้ือเร่ืองและความส าคญัทาง
สังคมของวรรณคดีซ่ึงเป็นหลกัส าคญัในการวจิารณ์ของรัสเซียในสมยันั้น  
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(Michel Foucault : 1926-1984) ในสาขาประวติัศาสตร์ และฌากส์ ลาก็อง (Jacques Lacan : 1901-
1981) แนวคิดโครงสร้างนิยมไดมี้อิทธิพลครอบง าอยูใ่นฝร่ังเศสตลอดช่วงตน้คริสตท์ศวรรษ 1960  
แต่ต่อมาใน ค.ศ. 1967 ก็ไดเ้กิดความเคล่ือนไหวท่ีเป็นการทา้ทาย ตั้งค  าถาม และขยายแนวคิด
โครงสร้างนิยมออกไป (Ryan.  2005 : 2260) 

ทฤษฎีโครงสร้างนิยมของฝร่ังเศสเป็นปฏิกิริยาท่ีมีต่อมนุษยนิยมของฝร่ังเศส โดยเฉพาะ 
อยา่งยิง่อตัถิภาวนิยม (Existentialism) ของฌ็อง-ปอล ซาร์ต (Jean-Paul Sartre) ซาร์ตวิพากษพ์วกนีโอ 

มาร์กซิสตซ่ึ์งเนน้ความส าคญัของโครงสร้างสังคมมากเกินไป (Ritzer and Goodman.  2004 : 450) 
ปรัชญาอตัถิภาวนิยมของเขามีฐานท่ีมาจากปรัชญาปรากฏการณ์วทิยา อตัถิภาวนิยมเนน้ความส าคญั
ของเสรีภาพมนุษยอ์ยา่งมาก เขาเสนอวา่มนุษยน์ั้นไม่ไดมี้สารัตถะ (Essence) หรือแก่นแทม้าแต่ดั้งเดิม
หรือมีอยูล่่วงหนา้ แต่อตัถิภาวะ (Existence) หรือการด ารงอยูข่องมนุษยต่์างหากท่ีเป็นส่ิงท่ีมีอยูจ่ริง 
มนุษยจ์ะเป็นอยา่งไรก็ข้ึนอยูก่บัการด ารงอยูน่ั้นๆ ของตวัเองซ่ึงมนุษยส์ามารถก าหนดความหมายของ
การด ารงอยูน่ั้นดว้ยตวัเองได ้เขายนืยนัวา่อตัถิภาวนิยมนั้นก็คือมนุษยนิยมนัน่เอง  แต่โครงสร้างนิยม
กลบัช้ีใหเ้ห็นวา่มนุษยน์ั้นไม่ไดมี้เสรีภาพท่ีจะเป็นผูก้ระท าการไดม้ากมายขนาดนั้น หากแต่เป็น
ผูถู้กกระท าจากโครงสร้างมากกวา่ มนุษยนิยมจึงถูกทา้ทายจากโครงสร้างนิยมซ่ึงเนน้ความส าคญัของ
โครงสร้าง 
 แต่ “โครงสร้าง” ก็เป็นส่ิงท่ีนกัคิดแนวโครงสร้างนิยมเนน้แง่มุมท่ีแตกต่างกนัเหมือนกนั 
แมว้า่ลทัธิมาร์กซิสตเ์ชิงโครงสร้างและโครงสร้างนิยมโดยทัว่ไปจะสนใจใน “โครงสร้าง” เหมือนกนั 
แต่ทั้งสองแนวคิดก็มองโครงสร้างแตกต่างกนั (Ritzer and Goodman.  2004 :452) ความเห็นร่วมของ
ทั้งสองแนวคิดก็คือต่างก็เนน้วา่ควรสนใจท่ีโครงสร้างหรือระบบท่ีเกิดมาจากปฏิสัมพนัธ์ของความ 
สัมพนัธ์ทางสังคม (Ritzer and Goodman.  2004 : 453) แต่ทั้งสองแนวคิดก็มีจุดเนน้ท่ีแตกต่างกนั 
ส าหรับเลวี-สโตรส จุดเนน้อยูท่ี่โครงสร้างทางความคิด (Structure of Mind) แต่ส าหรับมาร์กซิสต ์  
เชิงโครงสร้าง จุดเนน้อยูท่ี่โครงสร้างสังคมท่ีซ่อนอยู ่(Ritzer and Goodman.  2004 : 450) 

ทฤษฎีภาษาศาสตร์เชิงโครงสร้างของโซซูร์และทฤษฎีโครงสร้างนิยมในมานุษยวทิยาของ   
เลว-ีสโตรสนั้นมีความคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงเราสามารถเปรียบเทียบใหเ้ห็นความคลา้ยคลึงระหวา่งระบบ
ของภาษากบัระบบเครือญาติไดด้งัน้ี 1) ค  าศพัทต่์างๆ ท่ีใชบ้รรยายเก่ียวกบัเครือญาตินั้นก็คลา้ยกบั
หน่วยเสียงต่างๆ ในภาษา คือค าศพัทเ์ก่ียวกบัเครือญาติเป็นหน่วยในการวเิคราะห์พื้นฐานของเลวี- 
สโตรส ขณะท่ีหน่วยเสียงก็เป็นหน่วยในการวเิคราะห์พื้นฐานของภาษาศาสตร์เชิงโครงสร้าง 2) ทั้ง
ค  าศพัทเ์ก่ียวกบัเครือญาติและหน่วยเสียงนั้นต่างก็ไม่มีความหมายในตวัเอง  แต่จะมีความหมายไดก้็
ต่อเม่ือค าศพัทห์รือหน่วยเสียงนั้นๆ ด ารงอยูใ่นระบบท่ีใหญ่กวา่  3) เลว-ีสโตรส ยอมรับวา่เม่ือเราดูท่ี
บริบทแต่ละบริบท หรือดูท่ีสถานการณ์แต่ละสถานการณ์ ก็พบวา่มีความแตกต่างเชิงประจกัษอ์ยูจ่ริง 
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ทั้งในส่วนท่ีเป็นระบบของเครือญาติและระบบของหน่วยเสียง แต่ความแตกต่างเหล่าน้ีก็มีกฎเกณฑ์
ทัว่ไปซ่อนอยูเ่บ้ืองหลงัเหมือนกนั (Ritzer.  2011 : 608) 
 ทฤษฎีโครงสร้างนิยมของเลวี-สโตรสนั้นมีความสนใจในแนวเดียวกบัการท่ีแวดวงวชิาการ
หนัมาใหค้วามสนใจกบัภาษา (Linguistic Turn) แต่เลวี-สโตรสก็มีความคิดท่ีแตกต่างจากนกัวชิาการ 
ท่ีหนัมาใหค้วามสนใจกบัภาษาโดยทัว่ๆ ไป ท่ีส าคญัท่ีสุด เขาไดเ้สนอวา่ทั้งระบบเครือญาติและระบบ
หน่วยเสียงนั้นต่างก็เป็นผลผลิตของโครงสร้างทางจิตหรือโครงสร้างทางความคิดเหมือนกนั  แต่
ไม่ใช่เป็นผลผลิตของกระบวนการท างานของจิตส านึก โดยท่ีแท ้กลบัเป็นผลผลิตของโครงสร้างเชิง
ตรรกะของจิตไร้ส านึกต่างหาก ระบบต่างๆ เหล่าน้ีรวมทั้งโครงสร้างทางความคิดดว้ยนั้นปฏิบติัการ
อยูบ่นฐานของกฎเกณฑท์ัว่ไป นกัวชิาการส่วนมากซ่ึงเห็นดว้ยกบัการหนัมาให้ความสนใจกบัภาษา
นั้นไม่ไดเ้นน้ความส าคญัของโครงสร้างทางความคิดอนัเป็นจิตไร้ส านึกในฐานะท่ีเป็นโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีส าคญัท่ีสุดมากเหมือนกบัเลวี-สโตรส (Ritzer.  2011 : 608) 

สัญวทิยาหรือสัญศาสตร์มีความหมายกวา้งกวา่ภาษาศาสตร์เชิงโครงสร้าง เพราะวา่สัญวทิยา
ไม่ไดค้รอบคลุมเฉพาะเร่ืองของภาษาเท่านั้น หากยงัครอบคลุมสัญญะและระบบสัญลกัษณ์อ่ืนๆ ดว้ย 
อยา่งเช่นการแสดงออกทางสีหนา้แววตา ภาษากาย งานวรรณกรรม หรือถา้จะกล่าวให้ครอบคลุม
ทั้งหมดก็คือการส่ือสารทุกรูปแบบนัน่เอง  (Ritzer and Goodman.  2004 : 451) โคลด้ เลว-ีสโตรส 
น าเอาแนวคิดโครงสร้างนิยมในภาษาศาสตร์มาประยกุตใ์ชใ้หก้วา้งขวางครอบคลุมไปถึงการส่ือสาร
ทุกรูปแบบเหมือนกนั (Ritzer and Goodman. 2004 : 452) ขณะท่ีบาร์ธก็น าเอาแนวคิดโครงสร้างนิยม
ในภาษาศาสตร์และแนวคิดสัญวทิยาของโซซูร์ไปประยกุตใ์ชใ้หก้วา้งขวางยิง่ข้ึนเช่นกนั แต่ก่อนท่ีจะ
ศึกษารายละเอียดแนวคิดของทั้งโซซูร์ เลวี-สโตรส และบาร์ธนั้น ควรท าความเขา้ใจแนวคิดของเพิร์ซ
ซ่ึงเกิดข้ึนมาก่อนเสียก่อน 

 
9.2 ประวตัิและแนวคิดของเพร์ิซ 

9.2.1 ประวตัิของเพิร์ซ 
ชาร์ลส์  แซนเดอร์ส เพิร์ซ (Charles Sanders Peirce : ค.ศ. 1839-1914) เกิดในครอบครัว    

ของปัญญาชน พ่อของเขาซ่ึงมีช่ือวา่เบน็จามิน เพิร์ซ เป็นศาสตราจารยท์างดา้นคณิตศาสตร์ของ
มหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด (Lechte.  2008 : 170) เม่ือเขามีอายไุด ้12 ขวบ  เขาไดอ่้านหนงัสือเก่ียวกบั
ตรรกวทิยาท่ีเขียนโดยริชาร์ด เวทลีย ์ซ่ึงเป็นหนงัสือของพี่ชายคนโตของเขา หนงัสือเล่มนั้นถือวา่เป็น
ต าราส าคญัทางดา้นตรรกวทิยาในยคุสมยันั้น จากการท่ีเขาไดอ่้านหนงัสือเล่มนั้นท าให้เขามีความ
สนใจเป็นพิเศษทางดา้นตรรกวทิยาและการใชเ้หตุผลตลอดช่วงชีวิตของเขา (“Charles Sanders 
Peirce.” 2012 : Website)   
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เพิร์ซจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีใน ค.ศ. 1859 และปริญญาโทใน ค.ศ. 1962 จาก
มหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด  และในอีกหน่ึงปีต่อมาเขาก็จบปริญญาตรีอีกหน่ึงสาขาซ่ึงเป็นปริญญาทางดา้น
วทิยาศาสตร์จากมหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ดนัน่เอง เขาท างานเก่ียวกบัการส ารวจพื้นท่ีในหน่วยงานส ารวจ
ชายฝ่ังทะเลของสหรัฐอเมริกาเป็นเวลากวา่ 30 ปี (Lechte.  2008 : 170) ในช่วง ค.ศ. 1879-1884 เขาใช้
ช่วงเวลาวา่งไปเป็นอาจารยพ์ิเศษสอนทางดา้นตรรกวทิยาท่ีมหาวทิยาลยัจอห์น ฮอ็พกินส์  เม่ือถึง ค.ศ. 
1891 เขาก็ไดอ้อกจากงานส ารวจชายฝ่ังทะเลมาทุ่มเทใหก้บัการเขียนงานทางดา้นปรัชญาและ
ตรรกวทิยาอยา่งจริงจงั วลิเลียม เจมส์ (William James) นกัปรัชญาช่ือดงัซ่ึงเป็นเพื่อนของเพิร์ซได ้
กล่าวถึงเพิร์ซวา่ใครๆ ต่างก็ช่ืนชมในความอจัฉริยะของเพิร์ซ (Collinson and Plant.  2006 : 155)      
เพิร์ซอ่านงานปรัชญาภาษาเยอรมนัจนเป็นนกัปรัชญาท่ีเช่ียวชาญปรัชญาของทั้งคานตแ์ละเฮเกล เขามี
ช่ือเสียงในฐานะท่ีเป็นผูว้างรากฐานของปรัชญาปฏิบติันิยม (Pragmatism) และเป็นผูว้างรากฐาน
วชิาสัญศาสตร์ (Semiotics) (Lechte.  2008 : 170) แต่เขามกัจะมองตวัเองในฐานะท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญ
ทางดา้นตรรกวทิยาเสียมากกวา่  (“Charles Sanders Peirce.” 2012 : Website)   
 ในช่วงท่ีเขายงัมีชีวติอยูน่ั้น เขาไม่ไดตี้พิมพห์นงัสือเป็นเล่ม แต่ก็ไดเ้ขียนบทความวชิาการไว้
กวา่ 100 เร่ือง และงานวจิารณ์หนงัสือทางดา้นวทิยาศาสตร์และปรัชญาอีกประมาณ 150 เร่ือง เม่ือเขา
เสียชีวติลง ภาควชิาปรัชญาของมหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ดไดซ้ื้อตน้ฉบบังานเขียนท่ียงัไม่ไดตี้พิมพม์า
ตีพิมพอ์อกมาเป็นหนงัสือชุด (Collinson and Plant.  2006 : 155) ในช่ือ Collected Papers of Charles 
Sanders Peirce รวม 8 เล่ม ตีพิมพโ์ดยส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด ในช่วง ค.ศ. 1931-1958 
(Lechte.  2008 : 176) 
 พอล ไวส์ (Paul Weiss) นกัปรัชญาผูก่้อตั้งสมาคมอภิปรัชญาแห่งอเมริกา ไดก้ล่าวถึงเพิร์ซ
เอาไวว้า่เพิร์ซนั้น “เป็นนกัปรัชญาท่ีมีความคิดริเร่ิมและมีความสามารถรอบตวัมากท่ีสุด และเป็นนกั
ตรรกวทิยาท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดของอเมริกา” (“Charles Sanders Peirce.” 2012 : Website)   
 ผลงานทางดา้นสัญศาสตร์ของเพิร์ซไดส่้งอิทธิพลมายงันกัสัญศาสตร์รุ่นหลงัจ านวนมาก ท่ี
โดดเด่นเป็นพิเศษคืออุมแบร์โต เอโค (Umberto Eco) (Lechte.  2008 : 175-176) 

9.2.2 แนวคิดของเพิร์ซ 
 สัญญะ (Sign) แนวคิดเร่ืองสัญญะของเพิร์ซนั้นมีความเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดเร่ืองตรรกวิทยา
ของเขา เขากล่าววา่ความคิดต่างๆ นั้นมกัจะเกิดข้ึนมาเป็นสัญญะต่างๆ เสมอ ซ่ึงมีความหมายวา่      
สัญศาสตร์โดยทัว่ไปนั้น ไม่ไดเ้ป็นเร่ืองของปฏิบติัการกบัความจริงเท่านั้น หากแต่ยงัเป็นเร่ืองของ
ปฏิบติัการกบัเง่ือนไขทัว่ไปท่ีท าใหส้ัญญะเป็นสัญญะดว้ย สัญญะต่างๆ นั้นเก่ียวโยงกบัตรรกะหรือ
การใชเ้หตุผล เพราะวา่สัญญะต่างๆ นั้นก็คือส่ิงท่ีล าเลียงความคิดมาไวใ้นรูปแบบของการเช่ือมโยง
การใชเ้หตุผลในรูปแบบต่างๆ นัน่เอง  เพิร์ซไดก้ล่าวไวใ้นบทความหน่ึงท่ีตีพิมพเ์ม่ือ ค.ศ. 1868 วา่ 
“ความคิดเพียงอยา่งเดียวท่ีสามารถเป็นท่ีรับรู้ไดก้็คือความคิดท่ีมีอยูใ่นสัญญะต่างๆ ดงันั้น ความคิด
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ทุกอยา่งจึงจ าเป็นตอ้งอยูใ่นสัญญะ” เม่ือเป็นเช่นน้ี เพิร์ซจึงเห็นวา่ปรัชญาโดยทัว่ไปนั้นไม่สามารถ
แยกออกไดจ้ากการเช่ือมโยงของสัญญะและการตีความสัญญะ (Lechte.  2008 : 171) 

ตามความเห็นของเพิร์ซนั้น สัญญะในความหมายท่ีกวา้งท่ีสุดก็คือส่ิงท่ีเป็นตวัแสดงอะไร
บางอยา่งแก่คนบางคน สัญญะนั้นมีหนา้ท่ีสัญญะ ดงัน้ี สัญญะ ก บ่งช้ีถึงขอ้เทจ็จริงหรือวตัถุ ข ส าหรับ
นาย ค ซ่ึงเป็นผูรั้บรู้และตีความ ดงันั้นสัญญะจึงไม่ใช่ส่ิงท่ีอยูโ่ดดเด่ียว แต่มกัจะมีแง่มุมทั้งสาม
ดงักล่าวขา้งตน้เสมอ กล่าวอีกอยา่งหน่ึงไดว้า่มนัมีองคป์ระกอบอยู ่3 อยา่ง องคป์ระกอบแรกก็คือ
ตวัสัญญะนั้น องคป์ระกอบท่ีสองคือวตัถุของตวัสัญญะนั้น และองคป์ระกอบท่ีสามคือคนซ่ึงเป็นผู ้
รับรู้และตีความ คนซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีสามน้ีท าหนา้ท่ีเป็นตวัส่ือกลาง และเม่ือคนอยูใ่นบริบทของ
การผลิตสัญญะก็สามารถก่อใหเ้กิดการส่ือความหมายไดอ้ยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด (Lechte.  2008 : 171) 

สัญญะประเภทต่างๆ เพิร์ซแบ่งสัญญะออกเป็น 3 ประเภท คือ รูปจ าลอง (Icon) ดชันี (Index) 
และสัญลกัษณ์ (Symbol) ส าหรับรูปจ าลองนั้นก็มีความหมายเหมือนกบัวตัถุท่ีส่ือความหมายอยา่ง
นอ้ยในแง่หน่ึง ลกัษณะท่ีส่ือความหมายไดข้องรูปจ าลองก็คือคุณสมบติัของรูปจ าลองนั้น ยกตวัอยา่ง
เช่นรูปต่างๆ ไม่วา่จะเป็นรูปวาด รูปถ่าย หรือรูปป้ัน ถือวา่เป็นรูปจ าลอง เพราะวา่รูปเหล่านั้นมี
คุณสมบติัในการแสดงภาพแทนไดเ้หมือนกบัคุณสมบติัของส่ิงท่ีตนแทน ขณะท่ีดชันีก็หมายถึง 
สัญญะท่ีเช่ือมโยงทางกายภาพกบัหรือไดรั้บผลกระทบจากวตัถุของดชันีนั้นๆ ตวัอยา่งของสัญญะ     
ท่ีเป็นประเภทดชันีก็อยา่งเช่นกงัหนัลม บาโรมิเตอร์ และนาฬิกาแดด ตวัอยา่งอ่ืนๆ เช่นสรรพนาม
เจาะจง  (น้ี, นั้น) เสียงร้อง “ช่วยดว้ย” ซ่ึงบ่งช้ีถึงการขอความช่วยเหลือ หรือการเคาะประตูท่ีบ่งช้ีวา่   
มีคนอยูท่ี่ประตู เม่ือเปรียบเทียบกนัระหวา่งสัญญะท่ีเป็นรูปจ าลองกบัสัญญะท่ีเป็นดชันีก็จะพบวา่
สญัญะท่ีเป็นดชัน้ีนั้นมีความสัมพนัธ์แบบพลวตักบัส่ิงท่ีมนับ่งช้ีถึงไดม้ากกวา่กวา่สัญญะท่ีเป็นรูป
จ าลอง ส่วนสัญลกัษณ์นั้นแรกเร่ิมเดิมทีก็มีความหมายวา่บางส่ิงบางอยา่งท่ีเราจบัมารวมอยูด่ว้ยกนั
แลว้ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกนันัน่เอง ความหมายของสัญลกัษณ์ตามค าอธิบายของเพิร์ซก็คลา้ยคลึง
กบัแนวคิดเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปสัญญะกบัความหมายสัญญะของโซซูร์นัน่เอง ตรงท่ีความ 
สัมพนัธ์นั้นเป็นความสมัพนัธ์แบบก าหนดใหเ้ป็นหรือแบบสมมุติ สัญลกัษณ์คือส่ิงท่ีสังคมสมมุติ
ข้ึนมาใหมี้ความหมายเป็นท่ีเขา้ใจร่วมกนัของคนในสังคม (Lechte.  2008 : 172) เช่นเราสมมุติให้
สัญญาณไฟเขียววา่หมายถึงใหร้ถไปได ้และใหส้ัญญาณไฟแดงวา่หมายถึงใหร้ถหยดุ 

สัญญะทั้งสามประเภทขา้งตน้น้ีเป็นสัญญะหลกัๆ เท่านั้น เพิร์ซไดแ้บ่งประเภทแยกยอ่ย
ออกไปอีกหลายประเภท แต่นกัสัญศาสตร์ในยคุหลงัไดว้ิพากษว์จิารณ์เอาไวว้า่สัญญะประเภทต่างๆ 
เหล่านั้นลว้นแต่เป็นผลจากการสมมุติหรือการตกลงกนัทั้งส้ิน นอกจากน้ี การท่ีเพิร์ซเนน้แต่การจดั
ประเภทของสัญญะ ท าให้เขาไม่ค่อยไดใ้หค้วามสนใจต่อกระบวนการสร้าง การส่ือ และการรับรู้
ความหมายในบริบทของสังคมและวฒันธรรม (นพพร ประชากุล.  2552 ก : 322) 
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9.3  ประวตัิและแนวคิดของโซซูร์ 
9.3.1 ประวตัิของโซซูร์ 

 แฟร์ดิน็องด ์เดอ โซซูร์ (Ferdinand de Saussure :  ค.ศ. 1857-1913 ) เกิดท่ีกรุงเจนีวา 
สวติเซอร์แลนด ์พ่อของเขามีอาชีพเป็นนกัแร่ธาตุวทิยา นกักีฏวทิยา และนกัอนุกรมวธิาน โซซูร์ได้
ฉายแววความสามารถโดดเด่นทางวชิาการตั้งแต่ยงัเป็นเด็กวยัรุ่นอาย ุ14 ขวบ  เขาไดเ้ขา้ศึกษาใน
มหาวทิยาลยัเจนีวา โดยเรียนภาษาต่างๆ ทั้งภาษาลาติน กรีก และสันสกฤต และวชิาอ่ืนๆ อีกมากมาย 
ใน ค.ศ. 1876 เขาไดเ้รียนในระดบับณัฑิตศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัไลพซิ์ก โดยใชเ้วลาเรียน 2 ปีก็ส าเร็จ
การศึกษา ไดตี้พิมพห์นงัสือเล่มหน่ึงท่ีมาจากวทิยานิพนธ์ของเขาซ่ึงท าเร่ืองเก่ียวกบัระบบสระดั้งเดิม
ในกลุ่มภาษาอินโด-ยโุรเปียน ซ่ึงตอนนั้นเขามีอายเุพียงแค่ 21 ปี จากนั้นเขาก็เขา้เรียนระดบัปริญญา
เอกอีก 1 ปีท่ีกรุงเบอร์ลิน โดยท าวทิยานิพนธ์เก่ียวกบัภาษาสันสฤต เขาไดก้ลบัไปท่ีมหาวทิยาลยั   
ไลพซิ์กและไดรั้บปริญญาดุษฎีบณัฑิตใน ค.ศ. 1880 หลงัจากนั้นไม่นานนกั เขาก็ไดย้า้ยไปท างาน อยู่
ท่ีมหาวทิยาลยัปารีสโดยสอนวชิาภาษาสันสกฤต ภาษาเยอรมนั และวชิาอ่ืนๆ เป็นคร้ังคราว เขาสอน
อยูท่ี่ปารีส 11 ปี เม่ือทางมหาวทิยาลยัเจนีวาไดม้อบต าแหน่งศาสตราจารยใ์หเ้ขา เขาก็กลบัไปอยูท่ี่  
เจนีวาโดยสอนวชิาภาษาสันสกฤตและภาษากลุ่มอินโด-ยโุรเปียนอยูใ่นมหาวทิยาลยัเจนีวาตลอด
ช่วงเวลาท่ีเหลือของชีวิตของเขา ส าหรับวชิาภาษาศาสตร์ทัว่ไปนั้น เขาเร่ิมสอนใน ค.ศ. 1907 และ
สอนวชิาน้ีจบในภาคฤดูร้อน ค.ศ. 1911  เขาเสียชีวติใน ค.ศ. 1913 ในสวติเซอร์แลนด์นัน่เอง 
(“Ferdinand de Saussure.” 2012 : Website) 
 ผลงานส าคญัของโซซูร์คือหนงัสือเร่ือง Course in General Linguistics ซ่ึงเป็นงานท่ีลูกศิษย์
ของเขาเรียบเรียงจากค าบรรยายในวชิาภาษาศาสตร์ทัว่ไปท่ีเขาสอนเอาไว ้แต่หนงัสือเล่มน้ีตีพิมพใ์น 
ค.ศ. 1916 หลงัจากท่ีเขาเสียชีวติไปแลว้ 3 ปี เขามีอิทธิพลทางความคิดต่อนกัคิดนกัทฤษฎีรุ่นหลงั
มากมาย ท่ีเด่นๆ อยา่งเช่นโคลด้ เลว-ีสโตรส (Claude Levi-Strauss) ฌากส์ ลากอง (Jacques Lacan)
โรมนั จาคอบสัน (Roman Jakobson) และโรล็องด ์บาร์ธ (Roland Barthes) (Howarth.  2007 : 208) 

9.3.2 แนวคิดของโซซูร์ 
 โซซูร์มกัจะถูกมองวา่เป็นผูก่้อตั้งสัญวทิยา เขานิยามสัญวิทยาเอาไวว้า่เป็นศาสตร์ท่ีศึกษาชีวติ
ของสัญญะต่างๆ ภายในสังคม ค าวา่ “สัญญะ” (Sign) นั้นเขานิยามเอาไวว้า่เป็นการผสมผสานกนัของ
เสียง-รูป และมโนทศัน์ สัญญะจึงประกอบไปดว้ย 2 ส่วน ยกตวัอยา่งเช่น “ตน้ไม”้ นั้น ประกอบไป
ดว้ย 1) เสียง-รูปของตน้ไม ้น่ีไม่ใช่เสียงทางกายภาพเม่ือคนเราเปล่งค าวา่ “ตน้ไม”้ ออกมา แต่เป็นรอย
ประทบัทางจิตวทิยาของเสียงนั้น เราอาจจะกล่าวซ ้ าถึงค าวา่ “ตน้ไม”้ ในจินตนาการของเราไดโ้ดยไม่
ตอ้งเปล่งเสียงออกมาจริงๆ ก็ได ้ความสามารถท่ีจะท าเช่นน้ีไดห้มายความวา่เสียง-รูปนั้นเป็น
ปรากฏการณ์ทางจิตวทิยามากกวา่เป็นเสียงทางกายภาพท่ีเราเปล่งออกมา และ 2) มโนทศัน์วา่ดว้ย
ตน้ไม ้ซ่ึงก็คือวตัถุชนิดหน่ึงท่ีถูกหมายรู้วา่เป็นตน้ไม ้ (Haralambos and Holborn. 2004 : 806-807) 
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 ส าหรับเสียง-รูปนั้น โซซูร์เรียกวา่ “Signifier” ซ่ึงในภาษาไทยนิยมแปลวา่ “รูปสัญญะ” 
ขณะท่ีมโนทศัน์นั้น โซซูร์เรียกวา่ “Signified” ซ่ึงในภาษาไทยนิยมแปลวา่ “ความหมายสัญญะ”     
โดยท่ีทั้งรูปสัญญะและความหมายสัญญะถือวา่เป็นองคป์ระกอบของ “Sign” หรือ “สัญญะ” 

ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปสัญญะกบัความหมายสัญญะ ตามความเห็นของโซซูร์นั้น 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปสัญญะกบัความหมายสัญญะเป็นแบบถูกก าหนดใหเ้ป็นหรือเป็นแบบสมมุติ
ข้ึนมาตามอ าเภอใจนัน่เอง ไม่มีเหตุผลจ าเป็นใดๆ เลยวา่เพราะเหตุใดรูปสัญญะบางอยา่งจึงควรถูกใช้
เพื่อใหมี้ความหมายถึงความหมายสัญญะบางอยา่ง ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ภาษาท่ีแตกต่างกนันั้นไดใ้ชค้  าท่ี
แตกต่างกนัเพื่อใหมี้ความหมายถึงส่ิงเดียวกนั (Haralambos and Holborn. 2004 : 807) เช่นภาษาไทย
ใชค้  าวา่ “ตน้ไม”้ แต่ภาษาองักฤษใชค้  าวา่ “Tree” แต่ค าท่ีเขียนต่างกนัและออกเสียงต่างกนัสองค าน้ีก็
บ่งถึงส่ิงเดียวกนั 
 แมว้า่รูปสัญญะและความหมายสัญญะจะไม่มีความเก่ียวขอ้งกนัแบบจ าเป็นจริงๆ แต่เราก็ไม่
สามารถเลือกค าอะไรก็ไดม้าส่ือถึงมโมทศัน์บางอยา่ง เราจึงไม่สามารถท่ีจะใชค้  าวา่ “สุนขั” มาเรียก 
“ตน้ไม”้ โดยท่ีคนอ่ืนๆ เขา้ใจได ้สัญญะต่างๆ นั้นมีการส่งผา่นจากคนอีกรุ่นหน่ึงไปยงัคนอีกรุ่นหน่ึง 
โซซูร์กล่าววา่ไม่มีสังคมใดเลยท่ีจะรู้และเคยไดรู้้ภาษาถา้ไม่มีการสืบทอดมาจากคนรุ่นก่อน  เขาจึง
มองวา่ภาษานั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีคนในกลุ่มสังคมเดียวกนัใชร่้วมกนัและส่งผา่นไปยงั
อนุชนคนรุ่นหลงั ภาษาจึงมีแนวโนม้ท่ีจะมีความคงท่ีและไม่เปล่ียนแปลง แต่โซซูร์ก็ยอมรับวา่ความ
เปล่ียนแปลงบางอยา่งในภาษานั้นสามารถเกิดข้ึนไดเ้ม่ือผา่นช่วงเวลาท่ียาวนานออกไป ถึงกระนั้น     
ก็จะมีความเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้นในความหมายของรูปสัญญะต่างๆ (Haralambos and 
Holborn. 2004 : 807) 
 ภาษากบัการใช้ภาษาโซซูร์เห็นวา่ภาษาไม่ไดเ้ป็นเพียงการสะสมรวบรวมไวซ่ึ้งรูปสัญญะ
ทั้งหลายท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัเท่านั้น แต่รูปสัญญะต่างๆ นั้นจะถูกก าหนดความหมายดว้ยรูปสัญญะอ่ืนๆ 
ตวัอยา่งเช่น รูปสัญญะคือ “สตัว”์ ช่วยใหเ้รานิยามรูปสัญญะคือ “สุนขั” ได ้นอกจากน้ี เราสามารถใช้
ภาษาไดก้็ต่อเม่ือมีกฎเกณฑบ์างอยา่งท่ีก ากบัเอาไวว้า่รูปสัญญะต่างๆ นั้นจะมีการเช่ือมโยงเขา้กนั
อยา่งไรเพื่อท่ีจะส่ือความคิดออกมาใหไ้ด ้ ดงันั้น แต่ละภาษาจึงมีโครงสร้างท่ีประกอบดว้ยกฎเกณฑ์
ทางไวยากรณ์ ค าต่างๆ และความหมายท่ีเช่ือมค าต่างๆ เขา้ดว้ยกนั โครงสร้างทั้งหมดน้ีโซซูร์เรียกวา่
ภาษา (Langue) ซ่ึงแยกออกไดจ้ากวาทะหรือการใชภ้าษา (Haralambos and Holborn. 2004 : 807) 
 ส าหรับวาทะหรือการใชภ้าษา (Parole) นั้นก็คือการน าเอาภาษาท่ีเป็นโครงสร้างดงักล่าวนั้น
ไปใชจ้ริงๆ ในชีวติประจ าวนั ตวัอยา่งเช่นประโยคต่างๆ ท่ีเราเขียนในเวลาท าขอ้สอบแบบอตันยั การ
อภิปรายแสดงความเห็นในห้องเรียน การพดูคุยกนัระหวา่งสมาชิกภายในบา้น การใชภ้าษาจะเกิดข้ึน
ไดก้็ตอ้งมีภาษาด ารงอยู ่(Haralambos and Holborn. 2004 : 807) โซซูร์ไดเ้ปรียบเทียบเร่ืองน้ีเขา้กบั
การเล่นหมากรุก ในการเล่นหมากรุกนั้น ภาษาก็คือกฎเกณฑใ์นการเล่นหมากรุก ไม่วา่จะเป็น
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กฎเกณฑใ์นการวางตวัหมากรุก กฎเกณฑใ์นการเคล่ือนตวัหมากรุก หรือกฎเกณฑใ์นการเอาชนะใน
เกม ส่วนการใชภ้าษาก็คือการเคล่ือนตวัหมากรุกต่างๆ โดยผูเ้ล่นทั้งสองฝ่าย ตามกฎเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
ในภาษาก็เช่นเดียวกนั การเปล่งค าพดูออกมานั้นจะสามารถท าหนา้ท่ีเป็นตวัรองรับความคิดหรือเป็น
ช่ือของส่ิงต่างๆ ไดก้็ต่อเม่ือระบบทั้งหมดของภาษาถูกน ามาประยกุตใ์ชไ้ดใ้นการเปล่งวาจาแต่ละคร้ัง 
(Haralambos and Holborn.   2004 : 807; Ryan.  2005 : 2260) 

ภาษาศาสตร์ โซซูร์เห็นวา่ภาษาศาสตร์เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบการใชภ้าษา
เพื่อใหเ้ขา้ใจโครงสร้างพื้นฐานของการใชภ้าษาหรือเขา้ใจตวัภาษานัน่เอง ภาษานั้นควรไดรั้บ
การศึกษาในฐานะท่ีเป็นระบบซ่ึงบูรณาการเขา้กบัตรรกะและโครงสร้างของภาษาเอง เราไม่ควรศึกษา
ภาษาในฐานะท่ีเป็นการเช่ือมโยงเขา้กบัความเป็นจริงภายนอก เม่ือเป็นเช่นน้ี ส าหรับสัญญะคือสุนขั
นั้น  เราก็ควรมองในแง่ท่ีเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งสัญญะคือสุนขักบัสัญญะอ่ืนๆ เช่น “สัตว”์ และ 
“เห่า”  ไม่ไช่มองในแง่ของความสัมพนัธ์ระหวา่งสัญญะคือสุนขักบัสัตวท่ี์เป็นสุนขัจริงๆ ท่ีสัญญะนั้น
บ่งถึง (Haralambos and Holborn. 2004 : 807) 
 ดงันั้น โซซูร์จึงเนน้วา่คนเรานั้นมีประสบการณ์กบัโลกในแง่ของสัญญะต่างๆ ซ่ึงต่างก็มี
ความหมายเฉพาะเจาะจงบางอยา่ง ไม่ใช่มีประสบการณ์โดยตรงกบัส่ิงนั้นๆ ภาษานั้นท าหนา้ท่ีจดั
ระเบียบและท าใหเ้ราเขา้ถึงความเป็นจริง ภาษาท่ีต่างกนัก็ส่งผลต่อการใหภ้าพความเป็นจริงท่ีต่างกนั
ได ้อยา่งเช่น ชาวยโุรปโดยทัว่ไปเม่ือมองไปท่ีลานหิมะเขาก็มองเห็นแต่หิมะ แต่ชาวเอสกิโมซ่ึงมี
ประสบการณ์ไดป้ระสบพบเจอและอยูก่บัหิมะเป็นประจ าก็จะมองเห็นอะไรหลายอยา่งมากกวา่     
ชาวเอสกิโมมีค ามากกวา่ 50 ค าเอาไวใ้ชเ้รียกหิมะ ความเป็นจริงเก่ียวกบัหิมะท่ีชาวยโุรปโดยทัว่ไป
มองเห็นกบัท่ีชาวเอสกิโมมองเห็นจึงแตกต่างกนัได ้(Haralambos and Holborn. 2004 : 807) 

อิทธิพลทางความคิดภาษาศาสตร์ของโซซูร์ท่ีส่งมาถึงคนรุ่นหลงัมี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบแรก
ไดแ้ก่การศึกษาระบบท่ีแอบแฝงซ่อนเร้นอยูซ่ึ่งก่อใหเ้กิดปรากฏการณ์พื้นผวิท่ีเปิดเผย อยา่งเช่นค าพดู
ท่ีมีอยูใ่นภาษา รูปแบบท่ีสองไดแ้ก่การศึกษาวฒันธรรม ภาษา และสังคมในฐานะท่ีเป็นระบบ
ของสัญญะซ่ึงเอ้ืออ านวยต่อการส่ือสารและการสร้างความหมายในวฒันธรรมของมนุษย ์(Ryan.  
2005 : 2260) 

โซซูร์ไดป้ฏิวติัการศึกษาภาษา เขาเปล่ียนความสนใจจากปฏิบติัการต่างๆ เก่ียวกบัการพูดใน
ชีวติประจ าวนัซ่ึงไดก่้อให้เกิดภาษาพดูซ่ึงถือวา่เป็นปรากฏการณ์พื้นผวิ มาเนน้สนใจระบบท่ีซ่อนเร้น
แอบแฝงอยูซ่ึ่งท าใหก้ารพดูจาในชีวติประจ าวนันั้นเกิดข้ึนมาไดแ้ทน (Ryan.  2005 : 2260) 

กระบวนชุดและวากยสัมพนัธ์ โซซูร์เห็นวา่ภาษานั้นมี 2 มิติ คือ มิติเชิงกระบวนชุด 
(Paradigmatic) และมิติเชิงวากยสัมพนัธ์ (Syntagmatic) ดงันั้น การวิเคราะห์ความหมายตามกรอบ
แนวคิดทฤษฎีโครงสร้างนิยมนั้น คือการคน้หาความสัมพนัธ์ 2 อยา่ง อนัประกอบดว้ยความสัมพนัธ์
เชิงกระบวนชุดและความสัมพนัธ์เชิงวากยสัมพนัธ์หรือเชิงกระแสความ ความสัมพนัธ์แบบแรกเป็น
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ความสัมพนัธ์ในเชิงปรากฏแทนท่ีกนัได ้ขณะท่ีความสัมพนัธ์แบบท่ีสองเป็นความสัมพนัธ์ในเชิง
ปรากฏต่อเน่ืองกนัได ้(นพพร ประชากุล.  2552 ข : 113-116) 

กระบวนชุด ในสัญวทิยาก็คือชุดแนวคิดเก่ียวกบัสัญญะต่างๆ ท่ีเลือกเอาสัญญะบางอยา่งมา
รวมไวใ้นส่วนประกอบเชิงวากยสัมพนัธ์  การคดัเลือกในเชิงกระบวนชุดก็เช่นเดียวกบัวากยสัมพนัธ์ 
คือเก่ียวขอ้งกบัชุดของทางเลือกต่างๆ ชุดหน่ึง แต่ท่ีแตกต่างจากวากยสัมพนัธ์ก็คือ กระบวนชุดนั้น
เป็นชุดของสัญญะท่ีสามารถสลบัสับเปล่ียนไปมาไดภ้ายในบริบทใดบริบทหน่ึง  ท่ีส าคญัก็คือ หน่วย
ทุกหน่วยในกระบวนชุดนั้นจะตอ้งมีบางส่ิงบางอยา่งร่วมกนั และหน่วยทุกหน่วยนั้นจะตอ้งมี
ลกัษณะร่วมซ่ึงเป็นตวัก าหนดความเป็นสมาชิกของกระบวนชุดนั้น  ตวัอยา่งเช่นรายการอาหารถือวา่
เป็นรายการท่ีเป็นกระบวนชุด เราเลือกอาหารแต่ละอยา่งจากแต่ละส่วนของรายการอาหาร น่ีคือส่วนท่ี
เป็นกระบวนชุด  ส่วนล าดบัของอาหารท่ีสั่งมารับประทานถือวา่เป็นวากยสัมพนัธ์ของอาหารม้ือนั้น 
(Hartley.  2002 : 171) 
 การวเิคราะห์เชิงกระบวนชุดนั้นมีประโยชน์ในการตรวจสอบการแสดงภาพตวัแทนแบบ
ต่างๆ และโดยเฉพาะอยา่งยิง่มีประโยชน์อยา่งมากต่อการสร้างความมัน่ใจวา่สัญญะอะไรจะถูกเลือก 
สัญญะอะไรจะไม่ถูกเลือก ค าต่างๆ ภาพต่างๆ หรือแมแ้ต่สีต่างๆ จะถูกเลือกจากชุดท่ีมีความเป็นไปได ้ 
บางคร้ังทางเลือกเหล่านั้นก็ส าคญัอยา่งมาก เช่นการตดัสินใจเก่ียวกบัประเด็นท่ีวา่จะใชค้  าวา่ “ทหาร” 
หรือ “ผูก่้อการร้าย” หรือ “นกัต่อสู้เพื่อเสรีภาพ” หรือ “ผูถื้ออาวธุ” ในเน้ือหาข่าว (Hartley.  2002 : 
171) 

นอกจากน้ี แนวคิดเร่ืองกระบวนชุดยงัมีประโยชน์ในการศึกษาภาพยนตร์ดว้ย ในภาพยนตร์ 
สัญญะต่างๆ ท่ีจะตอ้งพิจารณานั้นครอบคลุมถึงนกัแสดงและฉากต่างๆ รวมทั้งองคป์ระกอบเชิง
เทคนิคอยา่งเช่นมุมกลอ้งและการจดัแสง ยกตวัอยา่งเช่น ในการน าเสนอภาพนกัแสดงใหดู้สมจริงตาม
บทบาทของภาพยนตร์เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงนั้น ก็จะตอ้งมีการเลือกร่องรอยและลกัษณะบางอยา่งของ
นกัแสดงท่ีดูสมจริงกบัลกัษณะทางชาติพนัธ์ุและเพศสภาพท่ีตอ้งการจะส่ือในภาพยนตร์เร่ืองนั้น 
เพื่อใหก้ารน าเสนอเร่ืองราวด าเนินไปภายใตก้รอบของภาพยนตร์เร่ืองนั้น การท่ีเราไดพ้ิจารณา
กระบวนชุดท่ีมีอยูก่็จะท าใหเ้รามองเห็นวา่วาทกรรม ปฏิบติัการทางวาทกรรม และอุดมการณ์ต่างๆ 
นั้นท างานอยา่งไร (Hartley.  2002 : 171) 
 วากยสัมพนัธ์ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์เชิงกระแสความนั้นหมายถึงห่วงโซ่ของสัญญะต่างๆ ท่ีมา
ผสมผสานกนัเขา้หรือถูกจดัเรียงเขา้มาเป็นล าดบัท่ีมีความหมาย ยกตวัอยา่งเช่นการเรียงค าเขา้เป็น
ประโยคก็ถือวา่เป็นวากยสัมพนัธ์ของค าต่างๆ นัน่เอง ในตวัอยา่งประโยคท่ีจดัเรียงไวน้ั้น เราจะ
สามารถเขา้ใจไดว้า่ความหมายของสัญญะในประโยคเหล่านั้นจะเป็นอยา่งไรก็ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบ
ต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นประโยคนั้นนัน่เอง 
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 การผสมผสานหรือจดัเรียงเขา้ดว้ยกนันั้นมีกฎเกณฑค์อยก ากบัควบคุมอยู ่อยา่งเช่นในการ
รับประทานอาหารแบบฝร่ังนั้นก็จะมีการจดัล าดบัวา่จะตอ้งรับประทานอะไรก่อนหรือหลงั อาหาร
จากวฒันธรรมท่ีต่างกนัก็จะมีกฎเกณฑใ์นการผสมผสานและจดัเรียงล าดบัในการรับประทานท่ีต่างกนั 
อยา่งเช่นท่ีเห็นไดจ้ากอาหารฝร่ังเปรียบเทียบกบัอาหารจีน 
 ในดา้นการศึกษาส่ือร่วมสมยันั้น เราอาจจะไม่ค่อยไดเ้ห็นการวเิคราะห์ในเชิงวากยสัมพนัธ์
บ่อยนกั แต่ในการศึกษาเร่ืองเล่าต่างๆ นั้นก็ยงัคงมีการวเิคราะห์ในเชิงวากยสัมพนัธ์อยูพ่อสมควร เช่น
ในเร่ืองเล่าของภาพยนตร์นั้น การวเิคราะห์เชิงวากยสัมพนัธ์จะพิจารณาดูวา่มีการน าเอาเหตุการณ์
ต่างๆ มาจดัเรียงล าดบัอยา่งไร และล าดบัต่างๆ เหล่านั้นถูกจดัร้อยเรียงเขา้เป็นเร่ืองราวอยา่งไร โดยใช้
ทั้งการจดัล าดบัในแง่เวลาวา่เหตุการณ์ใดเกิดข้ึนก่อนเหตุการณ์ใดเกิดข้ึนภายหลงั และการจดัล าดบัใน
แง่ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุกบัผลลพัธ์วา่เหตุการณ์ใดเป็นเหตุท่ีก่อให้เกิดอีกเหตุการณ์หน่ึงและ
เหตุการณ์ใดเป็นผลท่ีเกิดจากอีกเหตุการณ์หน่ึง (Hartley.  2002 : 224) 
 
9.4 ประวตัิและแนวคิดของเลว-ีสโตรส  

9.4.1 ประวตัิของเลวี-สโตรส 
โคลด้ เลวี-สโตรส (Claude Lévi-Strauss : ค.ศ. 1908-2009) เกิดท่ีบรัสเซลส์ เมืองหลวงของ

ประเทศเบลเยยีม มีพอ่และแม่เป็นชาวฝร่ังเศส ขณะนั้นพ่อของเขาท างานเป็นจิตรกรอยูท่ี่บรัสเซลส์ 
แต่เขาเติบโตในปารีสและไดเ้ขา้เรียนท่ีนัน่ (“Claude Lévi-Strauss.” 2011 : Website)  เขาไดเ้รียนใน
คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัปารีส และมหาวทิยาลยัซอร์บอนน์ ไดรั้บปริญญาทางดา้นปรัชญาใน 
ค.ศ. 1931 เม่ือเขาอายไุด ้26 ปี เขาไดไ้ปสอนสังคมวทิยาท่ีมหาวทิยาลยัเซาเปาโล ประเทศบราซิล 
รวมทั้งไดท้  างานเป็นนกัชาติพนัธ์ุวทิยาดว้ย จากการท่ีเขาไดเ้ดินทางไปท่องเท่ียวทัว่บราซิลและเก็บ
ขอ้มูลภาคสนามก็ท าใหเ้ขาไดผ้ลิตผลงานช้ินส าคญัออกมาคือหนงัสือเร่ือง Tristes Tropiques 
(Fournier.  2007 : 159) 
 เน่ืองจากเลวี-สโตรสเป็นชาวยวิ ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีสองเขาก็ไม่สามารถอยูใ่นประเทศ
ของตนไดจึ้งไดอ้พยพไปอยูส่หรัฐอเมริกา เขา้สอนท่ีมหาวทิยาลยัใหม่เพื่อการวจิยัทางสังคมท่ี
นิวยอร์ก ในช่วงน้ีเขาไดค้น้พบงานของโรมนั จาคอ็บสัน (Roman Jakobson) และไดเ้ขียนวทิยานิพนธ์
ปริญญาเอกซ่ึงต่อมาไดตี้พิมพเ์ป็นหนงัสือช่ือ The Elementary Structures of Kinship ใน ค.ศ. 1949 
และในปีต่อมา เขาไดเ้ป็นบรรณาธิการงานเขียนทางดา้นสังคมวทิยาและมานุษยวทิยาของมาร์เซล 
มอส (Marcel Mauss) เขาไม่เคยเรียนเป็นลูกศิษยข์องมอส แต่มอสเคยช่วยเหลือเขาตอนท่ีเขาเดินทาง
ไปท่องเท่ียวในบราซิล เขาไดรั้บอิทธิพลทางความคิดมาจากมอสอยา่งมาก (Fournier.  2007 : 159-
160) 
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 ใน ค.ศ. 1959 เลวี-สโตรสไดรั้บเลือกตั้งใหเ้ป็นศาสตราจารยท์างดา้นมานุษยวทิยาสังคมท่ี
วทิยาลยัแห่งฝร่ังเศส ต าแหน่งดงักล่าวส่วนส าคญัเป็นผลมาจากผลงานโดดเด่นของเขาก่อนหนา้น้ี 
กล่าวคือใน ค.ศ. 1958 เขาไดตี้พิมพผ์ลงานทางดา้นมานุษยวทิยาเชิงโครงสร้างซ่ึงถือไดว้า่เป็นคมัภีร์
ส าคญัของส านกัคิดโครงสร้างนิยมอนัเป็นส านกัคิดใหม่ของแวดวงมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ในช่วงคริสตท์ศวรรษ 1970 และ 1980 ขอ้ถกเถียงท่ีส าคญัในแวดวงสังคมศาสตร์ก็คือขอ้ถกเถียงท่ีวา่
จะเป็นหรือไม่เป็นนกัโครงสร้างนิยม ใน ค.ศ. 1973 เขาไดรั้บเลือกตั้งเป็นสมาชิกของบณัฑิตยสถาน
แห่งฝร่ังเศส ซ่ึงถือวา่เป็นต าแหน่งท่ีมีเกียรติสูงสุดของวงการปัญญาชนฝร่ังเศส (Fournier.  2007 : 
160) 

 ใน ค.ศ. 2008 เลวี-สโตรสเป็นสมาชิกบณัฑิตยสถานแห่งฝร่ังเศสคนแรกท่ีมีอายถึุง 100 ปี เขา
เสียชีวติเม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม ค.ศ. 2009 หลงัจากท่ีมีอายคุรบรอบ 101 ปีไป 2-3 สัปดาห์ (“Claude 
Lévi-Strauss.” 2011 : Website)   
 ผลงานของเลวี-สโตรสมีมากมาย นอกจากท่ีกล่าวไวข้า้งตน้แลว้ ท่ีส าคญัอ่ืนๆ อยา่งเช่น  
Totemism ตีพิมพค์ร้ังแรกในปี 1962 The Savage Mind (1962)  The Raw and the Cooked 
(Mythologiques, vol. 1) (1964) From Honey to Ashes (Mythologiques, vol. 2) (1967) The Origin of 
Table Manners (Mythologiques, vol. 3) (1968) และ The Naked Man (Mythologiques, vol. 4) (1971) 
(Fournier.  2007 : 160) 

9.4.2 แนวคิดของเลวี-สโตรส 
 การท่ีโซซูร์พยายามท่ีจะเปิดเผยใหเ้ห็นโครงสร้างพื้นฐานของสัญญะและภาษานั้นมีอิทธิพล
ต่อพฒันาการของแนวคิดโครงสร้างนิยมซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีพยายามจะวเิคราะห์โครงสร้างพื้นฐานท่ี
ซ่อนอยูใ่นความคิดของมนุษยแ์ละกลุ่มสังคมต่างๆ ของมนุษย ์โคลด้ เลวี-สโตรส เป็นผูท่ี้พฒันา
แนวคิดโครงสร้างนิยมข้ึนมาเพื่อใชท้  าความเขา้ใจส่ิงต่างๆ อยา่งเช่นระบบเครือญาติและปรัมปราคติ 
(Haralambos and Holborn. 2004 : 809) 
 เลว-ีสโตรส เช่ือวา่มีโครงสร้างบางอยา่งท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัความคิดของมนุษยท์ั้งหมดและอยู่
เบ้ืองหลงัการจดัการทางสังคมแบบต่างๆ  เราไม่สามารถท่ีจะสังเกตเห็นโครงสร้างเหล่าน้ีโดยตรง แต่
เราสามารถเปิดเผยใหเ้ห็นโครงสร้างเหล่าน้ีในวฒันธรรมของมนุษยซ่ึ์งก่อตวัข้ึนมาจากโครงสร้าง
เหล่าน้ี เน่ืองจากโครงสร้างเหล่าน้ีมีอยูท่ ัว่ไปในมนุษยทุ์กหมู่เหล่า เราจึงพบหลกัฐานของโครงสร้าง
เหล่าน้ีกระจายอยูท่ ัว่ไปเป็นสากล ดงันั้น เร่ืองเล่าท่ีสืบต่อๆ กนัมาหรือปรัมปราคติของชาวกรีก
โบราณและของชนชาวพื้นเมืองในอเมริกาเหนือก็สะทอ้นใหเ้ห็นโครงสร้างแบบเดียวกนั ระบบเครือ
ญาติทุกระบบก็มีโครงสร้างแบบเดียวกนัเช่นเดียวกนั ปรัมปราคติต่างๆ และระบบเครือญาติต่างๆ 
อาจจะมีรายละเอียดท่ีแตกต่างกนั แต่โครงสร้างพื้นฐานของปรัมปราคติและระบบเครือญาติเหล่านั้น
เป็นแบบเดียวกนั (Haralambos and Holborn. 2004 : 809-810) 
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 ระบบเครือญาติ เลวี-สโตรส เสนอวา่ปรากฏการณ์ของระบบเครือญาติก็มีแบบแผน
เช่นเดียวกนักบัปรากฏการณ์ของภาษา กล่าวคือระบบเครือญาติต่างๆ นั้น ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของ
กฎเกณฑบ์างอยา่งซ่ึงเราสามารถน ากฎเกณฑน้ี์ไปใชพ้ิจารณากลุ่มวฒันธรรมต่างๆ ทุกกลุ่ม 
เช่นเดียวกบัท่ีโซซูร์มีความเห็นวา่ภาษาทุกภาษานั้นมีความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปสัญญะกบัความหมาย
สัญญะเป็นแบบเดียวกนั เลวี-สโตรสก็มีความเห็นวา่ระบบเครือญาติทุกระบบก็มีความสัมพนัธ์
พื้นฐานเป็นแบบเดียวกนัเหมือนกนั (Haralambos and Holborn. 2004 : 810) 
 เลว-ีสโตรส เห็นวา่แต่ละส่วนของระบบเครือญาติจะมีความหมายไดก้็ต่อเม่ือไดส้ัมพนัธ์กบั
ส่วนอ่ืนๆ ยกตวัอยา่งเช่น สถานภาพของการเป็นสามีจะมีอยูไ่ดก้็เพราะมีสถานภาพของการเป็นภรรยา
ด ารงอยู ่สถานภาพของการเป็นบิดาหรือมารดาจะมีอยูไ่ดก้็เพราะมีสถานภาพของบุตรหรือธิดาด ารง
อยู ่นอกจากน้ี ส่วนพื้นฐานต่างๆ เหล่าน้ีก็เป็นส่ิงท่ีเราพบไดใ้นทุกหนทุกแห่ง (Haralambos and 
Holborn. 2004 : 810) 
 ตามความเห็นของเลวี-สโตรส นั้น โครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือญาติเป็นเร่ืองของ
ความสัมพนัธ์ในครอบครัว 3 รูปแบบ คือ 1) ความสัมพนัธ์ระหวา่งพี่นอ้ง 2) ความสัมพนัธ์ระหวา่งคู่
สมรส และ 3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งพอ่แม่กบัลูก นอกจากน้ียงัมีความสัมพนัธ์เชิงเก้ือกลูกนัระหวา่ง
ลุงป้านา้อากบัหลานๆ ดว้ย ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนตามมาโดยอตัโนมติัจากการท่ีมี
ความสัมพนัธ์ระหวา่งพี่นอ้งและความสัมพนัธ์ระหวา่งพอ่แม่กบัลูกด ารงอยูก่่อนแลว้ (Haralambos 
and Holborn. 2004 : 810) 
 โครงสร้างพื้นฐานดงักล่าวขา้งตน้น้ีเป็นผลโดยตรงมาจากการมีขอ้หา้มมีเพศสัมพนัธ์ระหวา่ง
คนในสายเลือดเดียวกนัซ่ึงเป็นญาติใกลชิ้ด (Incest Taboo) เช่นระหวา่งพอ่กบัลูกสาว แม่กบัลูกชาย 
หรือพี่กบันอ้ง การด ารงอยูข่องขอ้หา้มดงักล่าวหมายความวา่ การท่ีผูช้ายคนหน่ึงจะไดผู้ห้ญิงคนหน่ึง
มาเป็นภรรยานั้น เขาคนนั้นตอ้งไดผู้ห้ญิงมาจากผูช้ายอีกคนหน่ึงซ่ึงใหลู้กสาวหรือนอ้งสาวของตนมา
เป็นภรรยา โครงสร้างเครือญาติพื้นฐานน้ีจ าเป็นจะตอ้งด ารงอยูเ่พื่อท่ีจะก าหนดวา่ใครเป็นหรือไม่เป็น
ญาติของเรา และเราจะสามารถมีความสัมพนัธ์ทางเพศกบัใครจึงจะมีความถูกตอ้งชอบธรรม 
(Haralambos and Holborn. 2004 : 810) 
     ภายในโครงสร้างระบบเครือญาติท่ีแตกต่างกนันั้น ความเขม้แขง็หรือความอ่อนแอ       
ของความสัมพนัธ์รูปแบบหน่ึงจะมีแนวโนม้ท่ีจะก าหนดความเขม้แขง็หรือความอ่อนแอของ
ความสัมพนัธ์อีกรูปแบบหน่ึงได ้ยกตวัอยา่งเช่น ในหมู่เกาะโทรเบียน ความสัมพนัธ์ระหวา่งพี่นอ้ง
ค่อนขา้งจะอ่อนแอ เด็กๆ จึงมีความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกบัพอ่ของตนมากกวา่ลุงและอา แต่ในตองกา 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งพี่นอ้งมีความเขม้แขง็มากกวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งคู่สมรส เม่ือเป็นเช่นน้ี   
พวกเด็กชายจึงมีความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกบัลุงและอามาก ซ่ึงบางคร้ังก็ใกลชิ้ดยิง่กวา่พอ่ของตนเสียอีก 
(Haralambos and Holborn. 2004 : 810) 
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 คู่ตรงข้าม เลวี-สโตรส เห็นวา่ไม่ไดมี้แต่ระบบเครือญาตินั้นท่ีมีโครงสร้างเป็นสากล แต่
ลกัษณะของการคิดแบบคู่ตรงขา้ม (Binary Oppositions) ก็เป็นลกัษณะสากลคือพบไดท้ัว่ไปในสังคม
ต่างๆ ดว้ย คู่ตรงขา้มเหล่าน้ีเช่นผูช้ายกบัผูห้ญิง ดีกบัเลว ขาวกบัด า วฒันธรรมกบัธรรมชาติ การ
จ าแนกต่างๆ ในคู่ตรงขา้มแต่ละคู่นั้นมีลกัษณะเป็นการกีดกนัซ่ึงกนัและกนัออกไป การท่ีมีคู่ตรงขา้ม
ด ารงอยูน่ั้นบางคร้ังก็ก่อใหเ้กิดการขดัแยง้กนัได ้จึงไดมี้การใชป้รัมปราคติต่างๆ เพื่อพยายามแกปั้ญหา
ความขดัแยง้ต่างๆ เหล่านั้น (Haralambos and Holborn. 2004 : 810) 

ปรัมปราคติ มาจากค าวา่ “Myth” ซ่ึงรากศพัทใ์นภาษากรีกนั้นมีความหมายวา่นิทานหรือ
นิยาย ในปัจจุบนัค าน้ีมีความเช่ือมโยงกบักบัเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหล่าเทพเจา้และพลงัอ านาจเหนือ
ธรรมชาติต่างๆ นอกจากน้ีค าน้ียงัมีความหมายครอบคลุมถึงนิทานเร่ืองส าคญัๆ ท่ีมีมาตั้งแต่ยคุสมยั
โบราณ ดงันั้นค าวา่ปรัมปราคติน้ีนอกจากจะหมายถึงเร่ืองเล่าท่ีเป็นนิทานหรือนิยายแลว้ ยงัหมายถึง
เร่ืองราวต่างๆ ท่ีเผยแสดงใหเ้ห็นความจริงสากลท่ีมีอยูต่ลอดกาลดว้ย (Allen.  2003 : 34) 

ปรัมปราคติ (Myth) หลายเร่ืองไดค้รอบคลุมองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัอาหาร  การ
รับประทานอาหารถือวา่เป็นส่วนท่ีส าคญัมากในวฒันธรรมมนุษยซ่ึ์งเลว-ีสโตรสเห็นวา่คนเรานั้น
รับประทานอาหารตามแนวทางท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตรงกนัขา้มระหวา่งธรรมชาติกบัวฒันธรรม 
อาหารดิบนั้นถูกมองวา่เป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ  สัตวต่์างๆ ซ่ึงก็เป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาตินั้น   
ก็กินอาหารดิบ แต่การปรุงอาหารไดท้  าให้อาหารกลายมาเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรม เพราะวา่การ
ปรุงอาหารคือการท่ีคนเราท าอะไรบางอยา่งกบัอาหาร ผกัหรือเน้ือนั้นจะเน่าเป่ือยเสียไปซ่ึงถือวา่เป็น
กระบวนการตามธรรมชาติ อาหารท่ีบูดเน่าเสียไปก็ถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติเช่นเดียวกบั
อาหารดิบ (Haralambos and Holborn. 2004 : 810) 
 เลว-ีสโตรสเสนอวา่มีเร่ืองราวสืบต่อกนัมามากมายหลายเร่ืองเก่ียวกบัอาหารในพื้นท่ีต่างๆ 
ทัว่โลก เร่ืองราวของการคน้พบไฟและการปรุงอาหารเป็นเร่ืองราวท่ีโดดเด่นในปรัมปราคติเหล่านั้น  
โดยไดมี้การเล่าเร่ืองราวดงักล่าวเพื่อท าใหเ้ขา้ใจถึงการเปล่ียนผา่นของมนุษยชาติจากสัตวซ่ึ์งกิน
อาหารดิบและจึงเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ มาเป็นมนุษยซ่ึ์งรู้วธีิท าอาหารท่ีดิบใหสุ้กและดงันั้น    
จึงมีวฒันธรรม (Haralambos and Holborn. 2004 : 810) 
 ปัญหาส าคญัอีกเร่ืองหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งอยูก่บัปรัมปราคติก็คือเร่ืองตน้ก าเนิดของมนุษยชาติ ใน
หลายๆ วฒันธรรม มีความเช่ือกนัวา่มนุษยชาตินั้นมีตน้ก าเนิดแบบเกิดข้ึนมาเอง  กล่าวคือ คนรุ่นแรก
นั้นเกิดหรือถูกสร้างข้ึนมาเองโดยไม่ไดเ้กิดจากพอ่แม่ ในบางวฒันธรรมก็มีเร่ืองเล่าวา่มนุษยน์ั้นเกิดมา
จากดิน บางวฒันธรรมก็บอกวา่เกิดมาจากพระเจา้สร้างข้ึนมา ความเช่ือดงักล่าวขา้งตน้น้ีขดักบั
ประสบการณ์ของคนเราท่ีเราเห็นวา่เราเกิดมาไดเ้พราะพอ่กบัแม่ของเรามีเพศสัมพนัธ์กนั 
(Haralambos and Holborn. 2004 : 810) 
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 ปัญหาขา้งตน้น้ียงัเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเล่าเก่ียวกบัอีดิปัส (Oedipus) ซ่ึงท าใหปั้ญหาเร่ืองตน้
ก าเนิดท่ีวา่คนเราเกิดมาจากส่ิงเดียวหรือเกิดมาจากสองส่ิงมีความสัมพนัธ์กบัอีกปัญหาหน่ึงคือคนเรา
เกิดมาจากส่ิงเดียวกนัหรือส่ิงท่ีแตกต่างกนั  ในเร่ืองอีดิปัสนั้น อีดิปัสไดแ้ต่งงานกบัโจแคสตา้ซ่ึงเป็น
แม่ของตวัเอง ฆ่าไลออสซ่ึงเป็นพอ่ของตวัเอง และสังหารสฟิงซ์ซ่ึงเป็นปีศาจท่ีไม่ตอ้งการใหม้นุษยมี์
ชีวติอยู ่(Haralambos and Holborn. 2004 : 810) 
 เลว-ีสโตรสกล่าวไวว้า่ค  าวา่ “อีดิปัส” นั้นแปลวา่เทา้บวม และในเร่ืองเล่านั้น คนท่ีเกิดจากดิน
ก็ไม่สามารถท่ีจะเดินไดห้รือถา้เดินไดก้็เดินไม่สะดวก เขาจึงเช่ือวา่อีดิปัสนั้นเป็นภาพแสดงแทนของ
ของการเกิดแบบถือก าเนิดข้ึนมาเอง แมว้า่อีดิปัสจะเกิดมาจากพอ่แม่ก็ตาม ปรัมปราคติน้ีไม่สามารถท่ี
จะแกปั้ญหาความขดัแยง้ระหวา่งการเกิดแบบถือก าเนิดข้ึนมาเองกบัการเกิดจากพอ่แม่ได ้จึงไดมี้การ
แสดงออกให้เห็นถึงความขดัแยง้ในรูปแบบของปรัมปราคติ นอกจากน้ี แมว้า่ปัญหาความขดัแยง้จะ
ไม่ไดรั้บการแกไ้ข แต่มนุษยชาติก็ยงัด ารงอยูต่่อไปได ้เพราะวา่สัตวท่ี์เป็นภยัคุกคามมนุษยอ์ยา่งเช่น 
สฟิงซ์นั้นไดถู้กสังหารไปแลว้ (Haralambos and Holborn. 2004 : 810-811) 
 เลว-ีสโตรสไม่ไดม้องวา่เร่ืองเล่าเก่ียวกบัอีดิปัสนั้นและปรัมปราคติอ่ืนๆ เป็นเพียงผลผลิตของ
บางสังคมเท่านั้น เขาเสนอวา่โครงสร้างพื้นฐานของปรัมปราคติน้ีเป็นส่ิงท่ีพบไดท้ัว่ไปในหลายสังคม
ท่ีมีความแตกต่างกนัมากและไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกนั รายละเอียดของเร่ืองเล่าอาจจะแตกต่างกนั แต่
โครงสร้างหลกัก็เป็นโครงสร้างเดียวกนั ดงันั้นโครงสร้างน้ีจึงเป็นผลผลิตของโครงสร้างพื้นฐานของ
ความคิดมนุษย ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่การด ารงอยูข่องคู่ตรงขา้มบางคู่ (Haralambos and Holborn. 2004 : 
811) 
 เลว-ีสโตรสสรุปวา่ปรัมปราคติต่างๆ นั้นท าหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางระหวา่งภาษากบัการใชภ้าษา 
ซ่ึงในท่ีน้ีภาษาก็คือโครงสร้างพื้นฐานของความคิดมนุษย ์และการใชภ้าษาก็คือเร่ืองเล่าเฉพาะต่างๆ  
เหล่านั้น ปรัมปราคติต่างๆ ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงโครงสร้างในรูปแบบของเร่ืองเล่าบางอยา่ง และท าให้
เราสามารถจดัการหรือแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ท่ีมีอยูใ่นคู่ตรงขา้มได ้(Haralambos and Holborn. 
2004 : 811)  
  

9.5 ประวตัิและแนวคิดของบาร์ธ 
9.5.1 ประวตัิของบาร์ธ 

 โรล็องด ์บาร์ธ (Roland Barthes : ค.ศ. 1905-1980) เกิดท่ีเมืองแชร์บวก ฝร่ังเศส ในครอบครัว
ชาวคริสตโ์ปรเตสแตนตท่ี์เป็นชนชั้นกลาง พอ่ของเขาเป็นทหารเรือไดเ้สียชีวติในสงครามหลงัจากท่ี
เขาเกิดไดเ้พียง 1 ปี ในวยัเด็กบาร์ธจึงอยูก่บัแม่และตายายท่ีเมืองบายอน ใน ค.ศ. 1924 พวกเขาไดย้า้ย
เขา้ไปอยูใ่นกรุงปารีส โดยแม่ของบาร์ธไดท้  างานเป็นพนกังานเยบ็เล่มหนงัสือหาเล้ียงครอบครัว 
บาร์ธเป็นเด็กท่ีเรียนเก่ง ในท่ีสุดเขาก็สามารถเขา้เรียนในสถาบนัการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงได ้แต่เขาก็
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เจบ็ป่วยจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เขาไม่ยอ่ทอ้ ไดพ้ยายามศึกษาในหลากสายสาขาวชิา ไม่วา่จะ
เป็นวรรณคดีคลาสสิก โศกนาฏกรรมกรีก ไวยากรณ์ และนิรุกติศาสตร์ รวมทั้งไดก่้อตั้งกลุ่มต่อตา้น
ฟาสซิสตข้ึ์นมาดว้ย เม่ือเกิดสงครามโลกคร้ังท่ีสองข้ึนมาใน ค.ศ. 1939 บาร์ธไม่ไดถู้กเกณฑท์หาร เขา
ไดไ้ปสอนอยูใ่นโรงเรียนหลายแห่งในเมืองเบียริซตแ์ละปารีส แต่ตั้งแต่ ค.ศ. 1941 ซ่ึงเป็นปีท่ีเยอรมนี
เขา้ยดึครองฝร่ังเศส จนถึงช่วงส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ีสอง เขาก็ไดป้ลีกวเิวกเพื่อฟ้ืนฟูสุขภาพอยูใ่น
เทือกเขาแอลป์ซ่ึงท าใหเ้ขาไดอ่้านหนงัสืออยา่งจริงจงัจนกลายมาเป็นนกัทฤษฎีอตัถิภาวนิยมและ
มาร์กซิสตอ์ยา่งท่ีเขาบอกเล่าภายหลงั หลงัจากไดพ้กัฟ้ืนในปารีสแลว้ บาร์ธไดไ้ปเป็นครูสอนภาษา
ฝร่ังเศสในต่างประเทศ เร่ิมแรกคือท่ีโรมาเนียใน ค.ศ. 1947  ต่อมาก็ไปสอนท่ีอียปิตอี์ก 2 ปี  ท่ีอียปิต์
นั้นมีอาจารยส์อนคนหน่ึงแนะน าใหเ้ขาไดศึ้กษาภาษาศาสตร์สมยัใหม่  ใน ค.ศ. 1950 เขาไดก้ลบัไป
ปารีสโดยเขา้ท างานอยูใ่นกระทรวงศึกษาธิการ และในอีก 2 ปีต่อมาเขาก็ไดรั้บทุนท าวิทยานิพนธ์
เก่ียวกบัค าศพัทท่ี์ใชใ้นววิาทะทางสังคมในตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 หลงัจากนั้นบาร์ธก็ไดผ้ลิตผลงาน
ออกมาหลายช้ิน เม่ือถึง ค.ศ. 1976 เขาก็ไดรั้บเลือกตั้งใหด้ ารงต าแหน่งศาสตราจารยท์างดา้นสัญวทิยา
วรรณกรรมท่ีวทิยาลยัแห่งฝร่ังเศส เขาเสียชีวติจากอุบติัเหตุบนทอ้งถนนขา้งนอกวทิยาลยัดงักล่าวใน 
ค.ศ. 1980 (Carrabine.  2007 A : 7-9)  

อิทธิพลทางความคิดของบาร์ธมีอยูใ่นทฤษฎีหลายส านกั เช่นโครงสร้างนิยม สัญวทิยา     
อตัถิภาวนิยม มาร์กซิสต ์และหลงัโครงสร้างนิยม และโดยเฉพาะในสาขาวชิาท่ีเก่ียวกบัการแสดงภาพ
ตวัแทนของขอ้มูลข่าวสารและรูปแบบการส่ือสารแบบต่างๆ ซ่ึงครอบคลุมถึงศาสตร์ทางดา้น
คอมพิวเตอร์ การถ่ายภาพ ดนตรี และวรรณกรรม (“Roland Barthes.” 2012 : Website)  
 ผลงานส าคญัของบาร์ธมีมากมายหลายเร่ือง เช่น Writing Degree Zero ตีพิมพค์ร้ังแรกใน 
ค.ศ. 1953 Mythologies (1957) Elements of Semiology (1964) Image-Music-Text  (1966) Criticism 
and Truth (1966) The Fashion System (1967) S/Z (1970) และ Roland Barthes by Roland Barthes 
(1975) (Carrabine.  2007 A : 13) 

9.5.1 แนวคิดของบาร์ธ 
การส่ือความหมาย (Signification) ในการวเิคราะห์ตามแนวทางของสัญวทิยานั้น การส่ือ

ความหมายถือวา่เป็นผลลพัธ์ของสัญญะต่างๆ การส่ือความหมายท าหนา้ท่ีเป็นเหมือนกบัเน้ือหาของ
การส่ือสารหรือการน าเขา้มาซ่ึงการส่ือสาร 
 บาร์ธเสนอวา่การส่ือความหมายนั้นมี 3 ระดบัคือ 1) การส่ือความหมายในระดบัความหมาย
ตรง (Denotation) 2) การส่ือความหมายในระดบัความหมายแฝง (Connotation) และ 3) การส่ือ
ความหมายในระดบัมายาคติ (Myth) (Hartley.  2002 : 210) เช่นเม่ือเรามองเห็นรูปตน้ไมแ้ลว้กล่าววา่ 
“น่ีคือตน้ไม”้ เราก็เขา้ใจตน้ไมน้ั้นในฐานะท่ีเป็นพืชชนิดหน่ึง น่ีคือความหมายตรง แต่เม่ือเรามองวา่
ตน้ไมน้ั้นส่ือถึงธรรมชาติก็ถือวา่เป็นผลของการส่ือความหมายในระดบัความหมายแฝง และเม่ือเขา้ใจ
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ต่อไปวา่ธรรมชาตินั้นบ่งช้ีถึงความอุดมสมบูรณ์ ก็ถือวา่เป็นผลของการส่ือความหมายในระดบัมายา
คติ ในท่ีสุด รูปของตน้ไมก้็สามารถส่ือความหมายไปถึงธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ไดเ้หมือนกนั 
 บาร์ธใชต้วัอยา่งของรูปถ่ายมาแสดงใหเ้ห็นความหมายตรง รูปถ่ายนั้นส่ือความหมายโดยตรง
ถึงส่ิงท่ีอยูข่า้งหนา้กลอ้งขณะท่ีก าลงัถ่ายรูป แต่การท่ีรูปนั้นจะถูกถ่ายออกมาอยา่งไร และคุณค่า
นามธรรมอะไรท่ีเช่ือมโยงอยูก่บัรูปถ่ายนั้นเป็นเร่ืองของความหมายโดยออ้มหรือความหมายแฝง  
 รูปถ่ายของใบหนา้ก็มีความหมายตรงบ่งถึงใบหนา้นั้น แต่รูปถ่ายนั้นจะเช่ือมโยงกบัอะไรได้
บา้งก็ข้ึนอยูก่บัประเภทของรูปถ่าย เช่นเป็นรูปท่ีถ่ายเพื่อเฝ้าจบัตาดู หรือรูปถ่ายแฟชัน่ หรือรูปถ่าย
ประกอบข่าว หรือรูปถ่ายท่ีเป็นงานศิลปะ อีกทั้งยงัข้ึนอยูก่บัการเนน้สีและองคป์ระกอบต่างๆ ดว้ย  
ดงันั้นรูปถ่ายของใบหนา้เดียวกนัก็อาจจะมีความหมายแฝงไดห้ลายอยา่ง เช่นดูเป็นเหมือนอาชญากร 
ดูสวยงาม หรือดูเป็นนางแบบชั้นน าก็ได ้(Hartley.  2002 : 210) 
 การส่ือความหมายในระดบัมายาคตินั้นอาจจะเรียกวา่เป็นการส่ือความหมายในระดบั
อุดมการณ์ก็ได ้ในระดบัน้ี การส่ือความหมายจะข้ึนอยูก่บัคุณค่าทางวฒันธรรมต่างๆ และความเช่ือ
ต่างๆ ท่ีมีอยูร่่วมกนั ลองพิจารณาการใชภ้าพชนบทในการโฆษณา จะเห็นวา่การส่ือความหมายนั้นก็
จะข้ึนอยูก่บัมายาคติหรืออุดมการณ์ท่ีท าใหเ้มืองกบัชนบทเป็นส่ิงท่ีขดัแยง้กนัอยูต่รงขา้มกนั  คือมีการ
ส่ือความหมายชนบทวา่มีวถีิชีวติท่ีบริสุทธ์ไร้เดียงสากวา่วถีิชีวติในเมือง 
 มายาคติดงักล่าวเป็นเร่ืองเฉพาะเจาะจงกบับางวฒันธรรม อีกทั้งยงัเป็นเร่ืองท่ีเห็นต่างเห็นแยง้
ถกเถียงกนัได ้เช่นคนท่ีอยูใ่นเมืองแต่ละคนอาจจะมองภาพชนบทแตกต่างกนัก็ได ้นัน่คือความหมาย
แฝงของชนบทก็อาจแตกต่างกนัเม่ือมองจากมุมของคนเมืองแต่ละคน กระบวนการส่ือความหมายนั้น
เป็นส่ิงท่ีมีอยูเ่หมือนกนัในทุกท่ี แต่ความหมายท่ีเกิดจากกระบวนการนั้นก็อาจแตกต่างกนัไปตาม
บริบททางวฒันธรรม (Hartley.  2002 : 211)  
 รหัส ในการพยายามท าความเขา้ใจอะไรบางอยา่งวา่มีการสร้างและแพร่กระจายความหมาย
ในตวับทไดอ้ยา่งไรนั้น จ  าเป็นตอ้งใชร้หสั ซ่ึงรหสัดงักล่าวน้ีไม่ใช่ขอ้ตกลงลบัท่ีรู้กนัเฉพาะกลุ่ม     
แต่เป็นแบบแผนท่ีผูอ่้านตวับทน ามาใชเ้พื่อใหเ้ขา้ใจความหมายแฝงท่ีมีอยูใ่นตวับท บาร์ธไดแ้บ่ง  
รหสัออกเป็น 5 ประเภท คือ รหสัปริศนาหรือรหสัตีความ รหสัเหตุการณ์หรือรหสัการกระท า รหสั     
อรรถลกัษณ์หรือรหสัความหมาย รหสัสัญลกัษณ์ และรหสัวฒันธรรม รหสัแต่ละประเภทน้ีอาจ
ท างานโดยไมเ่ก่ียวขอ้งกนัเลยก็ได ้หรืออาจเก่ียวขอ้งซอ้นทบักนัในรายระเอียดบางอยา่งของตวับท 
รหสัทั้ง 5 ประเภทน้ีมีความหมายดงัน้ี (นพพร ประชากุล.  2552 ข : 145-149; Allen.  2003 : 86-88) 

1) รหสัปริศนาหรือรหสัตีความ (Hermeneutic Code) ไดแ้ก่รหสัท่ีท าใหอ้งคป์ระกอบ 
บางอยา่งในเน้ือความสามารถกระตุน้ใหเ้ราเกิดความรู้สึกอยากรู้ข้ึนมาวา่เร่ืองราวจะด าเนินต่อไป
อยา่งไร รหสัชนิดน้ีเป็นรหสัท่ีท าหนา้ท่ีแสดงใหเ้ห็นประเด็นต่างๆ การตอบโตต้อบสนองต่อประเด็น
นั้นๆ และเหตุการณ์ท่ีเป็นโอกาสหรือความบงัเอิญต่างๆ ท่ีท าใหป้ระเด็นนั้นๆ ก่อตวัข้ึนมา หรือ
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ก่อใหเ้กิดการคล่ีคลายของเร่ืองราว รหสัประเภทน้ีมีอยูใ่นเร่ืองเล่าทุกแนว เช่นในนิยายแนวรักพาฝัน 
การท่ีพระเอกมีฐานะยากจนและนางเอกเป็นลูกของคนรวยก็จะก่อใหเ้กิดความหมายแฝงท่ีกระตุน้ให้
ผูอ่้านอยากจะรู้วา่พระเอกจะไดค้รองรักกบันางเอกหรือไม่ ดว้ยวธีิการใด หรือในภาพยนตร์แนวเพื่อ
ชีวติ รหสัประเภทน้ีก็จะกระตุน้ใหผู้ช้มอยากรู้วา่ผูถู้กกดข่ีจะต่อสู้กบัอ านาจไดห้รือไม่ อยา่งไร รหสั
ประเภทน้ีมกัมีความสัมพนัธ์กบัแนวเร่ืองท่ีเราคุน้เคยมาก่อน เป็นรหสัท่ีคอยท าหนา้ท่ีพยงุการอ่าน
หรือการตีความใหด้ าเนินต่อไปเร่ือยๆ จนจบเร่ืองราว 
 2) รหสัเหตุการณ์หรือการกระท า (Proairetic Code) หมายถึงรหสัท่ีท าใหเ้ราในฐานะผูอ่้าน
หรือผูช้มเขา้ใจไดว้า่เกิดอะไรข้ึน เม่ือเราไดพ้บรายละเอียดเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือการกระท าต่างๆ 
รหสัประเภทน้ีเก่ียวขอ้งทั้งตวัการกระท าและผลของการกระท าท่ีตามมา โดยท่ีผลของการกระท าท่ี
ตามมานั้นก็จะท าใหเ้รามองเห็นหรือนึกสืบสาวไปถึงล าดบัเหตุการณ์อ่ืนๆ ได ้เช่นในเร่ืองราว
อาชญากรรม ก็จะมีการหลอกล่อล่อลวง จากนั้นก็จะมีการลกัพาตวั แลว้ก็มีการน าไปสังหาร 
รหสัประเภทน้ีจะท าใหเ้ราสามารถเช่ือมโยงรายละเอียดต่างๆ เหล่านั้นเขา้กบัแบบแผนท่ีเราคุน้เคยมา
ก่อน เช่นหลงัจากท่ีพระเอกไดพ้บกบันางเอกเป็นคร้ังแรกแลว้เกิดอาการเหม่อลอย จิตใจหวัน่ไหว
ป่ันป่วน สติไม่อยูก่บัตวั เราก็ตีความไดว้า่น่ีเป็นการตกหลุมรัก แลว้เราก็คาดหวงัวา่จะเกิดอะไรตามมา
ในเหตุการณ์นั้น ตามท่ีเราเคยพบเห็นหรือไดรั้บรู้มาจากเร่ืองเล่าต่างๆ เช่นนวนิยายหรือภาพยนตร์ 
 3) รหสัอรรถลกัษณ์หรือรหสัความหมาย (Semic Code) หมายถึงรหสัท่ีช่วยใหเ้ราในฐานะ
ผูอ่้านหรือผูช้มเขา้ใจความหมายเก่ียวกบัคุณลกัษณะของตวัละครหรือสถานท่ี เช่นเม่ือนวนิยายได้
แสดงใหเ้ห็นพฤติกรรมของตวัเอกในเร่ืองวา่ชอบแอบวาดรูปครูในหอ้งเรียนแทนท่ีจะตั้งใจฟังครูสอน 
เราก็สามารถอนุมานไดว้า่ตวัเอกนั้นมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นจิตรกร บาร์ธน าเอาอรรถลกัษณ์ซ่ึงเป็นหน่วย
ยอ่ยของความหมายของค ามาส่ือถึงคุณลกัษณะของตวัละครเพื่อเตือนเราวา่ตวัละครไม่ใช่บุคคลจริง 
แต่เป็นเพียงบุคคลในเร่ืองซ่ึงมีคุณสมบติัท่ีเกิดข้ึนมาจากถอ้ยค าเท่านั้น 
 4) รหสัสัญลกัษณ์ (Symbolic Code) หมายถึงแบบแผนเชิงสัญลกัษณ์ทุกอยา่งซ่ึงเราสามารถ
สังเกตเห็นไดใ้นตวับทหรือเร่ืองเล่าต่างๆ อยา่งเช่นในเร่ืองซาร์ราซีนซ่ึงมีเร่ืองราวของนกัร้องโอเปรา
ชายท่ีถูกตอนปรากฏอยูเ่ป็นประเด็นส าคญันั้น ก็ยอ่มเป็นท่ีคาดหมายไดว้า่จะมีสัญลกัษณ์ท่ีเก่ียวกบั
การตอนอวยัวะเพศกระจายอยูท่ ัว่ไป ในฉากท่ีซาร์ราซีนถูกคนของผูคุ้ม้ครองซ็องบิเนลลาสังหาร   
ซาร์ราซีนไดช้กัดาบยาวท่ีติดกายออกมาจากฝักเพื่อเตรียมฆ่าซ็องบิเนลลา แต่ขณะท่ีก าลงัเง้ือดาบอยู่
นั้น ลูกนอ้งของผูคุ้ม้ครองซ็องบิเนลลาก็ไดเ้อามีดสั้นแทงซาร์ราซีนจนเขาลม้ลงและขาดใจตายใน
ท่ีสุด ถา้เราพิจารณาตามตรรกะของระบบสัญลกัษณ์ก็จะทราบไดว้า่ “ดาบยาว” นั้นเป็นสัญลกัษณ์ของ
องคชาตของชายชาตรีผูท้ระนง แต่เพราะวา่ซาร์ราซีนนั้นไปหลงรักผูช้ายท่ีถูกตอน เขาจึงไดเ้สียเชิง
ชายไป ดาบยาวของเขาจึงใชไ้ม่ไดผ้ลอีกต่อไป และเม่ือเขาสูญเสียความเป็นชายชาตรีไปแลว้ การใช ้
“มีดสั้น” ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของอวยัวะเพศชายขนาดเล็กก็สามารถแทงใหเ้ขาตายได ้
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 5) รหสัวฒันธรรม (Cultural Code) หมายถึงรหสัท่ีเป็นความรู้และภูมิปัญญาอนัหลากหลาย
ซ่ึงตวับทอา้งอิงถึงต่อเน่ืองกนัไปเร่ือยๆ เป็นเร่ืองของความเช่ือท่ีเป็นโลกทศัน์/ชีวทศัน์ของคนเราท่ี
ไหลเวยีนอยูใ่นวฒันธรรม คนเราดึงเอารหสัความเช่ือ ความรู้ และภูมิปัญญาเหล่าน้ีมาใชส้นบัสนุน  
ค ้าจุนความน่าเช่ือถือของตวับทหรือเร่ืองราวต่างๆ ส่ิงเหล่าน้ีอาจจะมาจากค าสอนของพอ่แม่ ผูห้ลกั
ผูใ้หญ่ ครูบาอาจารย ์มาจากหนงัสือเรียน มาจากสุภาษิต ค าพงัเพย หรือค าขวญัต่างๆ มาจากข่าวสาร
ในหนงัสือพิมพ ์วทิย ุโทรทศัน์ หรืออินเตอร์เน็ต ตวับทหรือเร่ืองเล่าต่างๆ เหล่านั้นไดน้ าเอาคติความ
เช่ือ ความรู้ หรือภูมิปัญญาเหล่าน้ีมาใชโ้ดยแปรรูปดว้ยลีลาการประพนัธ์จนบางคร้ังกลายเป็นสัจธรรม
ท่ีมีความลึกซ้ึง เราอาจจะดูตวัอยา่งของการท างานของรหสัวฒันธรรมไดจ้ากเร่ืองของซาร์ราซีน
เหมือนกนั ในเร่ืองน้ีซาร์ราซีนนั้นหลงใหลคลัง่ไคลใ้นตวัซ็องบิเนลลาอยา่งมากถึงกบัฝากชีวติของ
ตวัเองไวใ้นก ามือของซ็องบิเนลลา โดยไม่สามารถสังเกตเห็นความผดิปกติท่ีเกิดข้ึนไดเ้ลย ทั้งๆ ท่ี
เพื่อนๆ ของซ็องบิเนลลาต่างก็หวัเราะเยาะซาร์ราซีนอยูเ่สมอ เราในฐานะผูอ่้านก็อาจจะไม่รู้สึกแปลก
ใจกบัพฤติกรรมของซาร์ราซีน เพราะเราไดรั้บรหสัทางวฒันธรรมเก่ียวกบัเร่ืองน้ีมาก่อนแลว้วา่ 
“ความรักท าใหค้นตาบอด” และในอีกตอนหน่ึง เม่ือมีผูม้าเตือนซาร์ราซีนดว้ยความหวงัดีเพื่อให้     
ซาร์ราซีนรับรู้ถึงอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึน แต่ซาร์ราซีนก็ไม่ยอมฟัง เราก็อาจไม่แปลกใจเช่นเดียวกนั
เพราะวา่มนัมีรหสัวฒันธรรมท่ีวา่ “ความรักเหมือนโคถึก” คอยก ากบัการตีความของเราอยู ่
 ตัวอย่างการวเิคราะห์แบบสัญวทิยา บาร์ธไดว้ิเคราะห์เร่ืองราวท่ีดูเหมือนปกติธรรมดาซ่ึงคน
ทัว่ไปอาจจะไม่คิดสงสัยไม่คิดตั้งค  าถาม โดยช้ีให้เห็นมายาคติหรือความหมายทางวฒันธรรมของเร่ือง
ท่ีเขาวเิคราะห์ หลายเร่ืองเขาน ามาจากการโฆษณาสินคา้ในยคุสมยัของเขา  เช่นในเร่ือง “สบู่ผงและ
ผงซกัฟอก” นั้น บาร์ธไดเ้ร่ิมวเิคราะห์การท่ีสสารบางอยา่งส่ือความหมายทางอุดมการณ์บางอยา่งท่ีมี
อยูใ่นวฒันธรรมนั้นๆ เขายกตวัอยา่งสบู่ผงบางยีห่อ้ เช่น “ลกัซ์” และ “เพอร์ซิล” และผงซกัฟอกบาง
ยีห่อ้เช่น “เพค” “ครีโอ” และ “โอโม” โดยเอามาเทียบแยง้กนั ทั้งเพอร์ซิลและโอโมนั้นเป็นผลิตภณัฑ์
ท่ีผลิตโดยบริษทัเดียวกนั แต่สินคา้ทั้งสองอยา่งน้ีก็ถูกจดัประเภทไวต่้างกนั การโฆษณาจึงเนน้
คุณสมบติัท่ีต่างกนัของสินคา้ เพอร์ซิลซ่ึงเป็นสบู่ผงนั้นถูกน าเสนอวา่เป็นสารประเภทท่ีพิฆาตส่ิง
สกปรก หรือปลดปล่อยเส้ือผา้ใหเ้ป็นอิสระจากความสกปรกท่ีเขา้มาเกาะ ขณะท่ีโอโมซ่ึงเป็น
ผงซกัฟอกอนัเป็นสารเขา้คลอรีนและแอมโมเนียท่ีมีคุณสมบติัคลา้ยไฟคือมีอ านาจเผาผลาญนั้นกลบั
ถูกน าเสนอวา่เป็นสารท่ีแทรกตวัเขา้ไปเพื่อขบัไล่ ผลกัดนั และขนถ่ายส่ิงสกปรกท่ีซอกซอนอยูใ่น
เน้ือผา้ออกไป เพอร์ซิลก าจดัส่ิงสกปรก แต่โอโมแทรกตวัเขา้สู่ความลึกของเส้ือผา้แลว้ขบัไล่ส่ิง
สกปรกออกมา (Allen.  2003 : 35-36) บาร์ธไดเ้ช่ือมโยงเห็นถึงมายาคติท่ีเป็นรหสัทางวฒันธรรม
เอาไวต้อนหน่ึงวา่ “ความแตกต่างขอ้น้ีมีท่ีมาท่ีไปทางวฒันธรรมประเพณี กล่าวคือน ้ายาเคมีเป็นตวัสืบ
แทนกิริยาอาการของหญิงรับจา้งซกัผา้ซ่ึงปฏิบติังานดว้ยวิธีทุบผา้ ส่วนผงซกัฟอกท าหนา้ท่ีทดแทน
ปฏิบติัการของหญิงแม่บา้นผูบี้บนวดและบิดผา้กบัแผน่กระดาน” (บาร์ตส์.  2544 : 50)  
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ในอีกบทความหน่ึง เน่ืองในโอกาสท่ีมีการจดัแสดงพลาสติกท่ีกรุงปารีส บาร์ธไดว้เิคราะห์
เอาไวว้า่พลาสติกนั้นไม่ไดถู้กน ามาใชเ้พื่อสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ แต่ถูกน ามาใชส้ร้างของเลียนแบบเพื่อ
แสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถของมนุษยใ์นการเปล่ียนแปลงธรรมชาติใหม้าเป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
และของเล่นในบา้นท่ีตอบสนองความตอ้งการของชนชั้นกลางและสะทอ้นใหเ้ห็นคติของชนชั้นกลาง
เป็นหลกั เม่ือเปรียบเทียบกบัวสัดุท่ีเป็นธรรมชาติกวา่อยา่งเช่นไมแ้ลว้ เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละของเล่น
ท่ีท าดว้ยพลาสติกดูเหมือนจะไม่มีคุณค่าอ่ืนใดนอกจากประโยชน์ใชส้อย มนัท าใหค้นเขา้ใจวา่
พลาสติกเป็นสสารมหศัจรรยท่ี์แสดงใหเ้ห็นวา่พลงัของมนุษยน์ั้นอยูเ่หนือพลงัของธรรมชาติ ทั้งๆ ท่ี
จริงๆ แลว้พลาสติกนั้นก็มาจากธรรมชาติ แต่ถูกสร้างภาพข้ึนมาตามคติวฒันธรรมของชนชั้นกลางท่ี
มองตนเองวา่เป็นสากลและไม่ข้ึนอยูก่บักาลเวลา (Allen.  2003 : 36) 

และในอีกบทความหน่ึง เร่ือง “ไวน์กบันม” (บาร์ตส์.  2544 : 63-67)  บาร์ธไดว้เิคราะห์
เก่ียวกบัไวน์เอาไว ้เขามองไวน์วา่เป็นท่ีสถิตของมายาคติอนัหลากหลายซ่ึงอาจจะขดัแยง้กนัเอง คือ
ไวน์ถูกใชเ้ป็นเคร่ืองด่ืมชูก าลงัส าหรับกรรมกรหรือแรงงาน ดงัท่ีชอบพดูกนัวา่ “ไวน์ท าใหใ้จฮึกเหิม 
อยากท างาน” การด่ืมไวน์จึงแสดงคุณสมบติัของความเป็นกรรมกร แต่ส าหรับปัญญาชนแลว้ ไวน์
กลบัเป็นสัญญะท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็นชายชาตรี “ไวน์ช่วยปลดปล่อยนกัเขียนจากมายาคติ
ทั้งหลายของความเป็นปัญญาชน และท าใหพ้วกเขาเสมอกบักรรมกร การด่ืมไวน์ท าให้นกัเขียนรู้สึก
วา่ตนเป็นชายชาตรีตามธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง สามารถหลุดพน้จากการถูกตราหนา้มานานกวา่
ศตวรรษคร่ึง (ตั้งแต่ยคุโรแมนติก) วา่เป็นพวกท่ีใชแ้ต่สมองเป็นเท่านั้น” (บาร์ตส์.  2544 : 64) การด่ืม
ไวน์ในฤดูหนาวส่ือใหเ้ห็นมายาคติเก่ียวกบัความอบอุ่น การด่ืมไวน์ในฤดูร้อนก็ส่ือใหเ้ห็นมายาคติ
เก่ียวกบัความร่มร่ืน ช่ืนฉ ่า และซาบซ่าน ไวน์ปรากฏเคียงขา้งสัญญะทางอาหารตวัอ่ืนๆ เป็นประจ า 
ไวน์กบัคนฝร่ังเศสจึงเป็นของคู่กนั ชาวฝร่ังเศสจะรู้สึกแปลกแปร่งข้ึนมาทนัทีถา้ไวน์ขาดหายไปจาก
ฉากชีวติประจ าวนัของพวกเขา ไวน์เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลซ่ึ์งท าใหเ้มาได ้แต่ส าหรับชาว
ฝร่ังเศสแลว้ อาการเมาเป็นเพียงผลพลอยไดข้องการด่ืมไวน์ ไม่ใช่เป้าหมายของการด่ืม ชาวฝร่ังเศส
ไม่ไดต้อ้งการด่ืมไวน์เพื่อใหเ้มา และชาวฝร่ังเศสไม่ไดม้องวา่ไวน์เป็นสาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดอาชญากรรม 
(Allen.  2003 : 36; บาร์ตส์.  2544 : 64-66) มายาคติเก่ียวกบัไวน์ท่ีขดัแยง้กนัเหล่าน้ีทั้งหมดถูกธ ารง
รักษาไวร้ายรอบภาพลกัษณ์ของไวน์ เพราะวา่ในท่ีสุดแลว้ไวน์ก็เป็นสัญญะท่ีบ่งบอกถึงอตัลกัษณ์ของ
คนฝร่ังเศสหรือบ่งบอกถึงความเป็นฝร่ังเศส การด่ืมไวน์ถือวา่เป็นส่วนส าคญัของการเป็นประเทศ
ฝร่ังเศสและการเป็นคนฝร่ังเศส น่ีคือกิริยาอาการท่ีมายาคติทั้งหลายปฏิบติัการอยูใ่นสังคมสมยัใหม่ 
มายาคติน าเอาวตัถุทางวฒันธรรมและประวติัศาสตร์อยา่งเช่นไวน์มาเปล่ียนแปลงใหเ้ป็นสัญญะท่ีบ่ง
ถึงคุณค่าสากล ซ่ึงในท่ีน้ีก็คือแนวคิดเร่ืองความเป็นฝร่ังเศสอนัเป็นอตัลกัษณ์ร่วม ไวน์เป็นสัญญะท่ีบ่ง
ถึงอตัลกัษณ์ทางสังคมและวฒันธรรมของฝร่ังเศสท่ีดูอบอุ่นเรียบง่ายน่าสบายใจ ซ่ึงท าใหเ้รามองไม่



 

 

221 

เห็นความเป็นจริงทางประวติัศาสตร์และความตึงเครียดต่างๆ ท่ีอยูภ่ายในและรายรอบชาติฝร่ังเศส 
(Allen.  2003 : 36) ดงัท่ีบาร์ธไดช้ี้ใหเ้ห็นในตอนทา้ยของบทความวา่  
  

มายาคติของไวน์ช่วยให้เราเห็นถึงความมีสองนยัของส่ิงต่างๆ ในชีวติประจ าวนัไดเ้ป็นอยา่งดี  
        ในดา้นหน่ึง เราปฏิเสธไม่ไดว้า่ไวน์เป็นของดี มีคุณค่า แต่ในอีกดา้นหน่ึง เราก็จ  าเป็นตอ้งยอมรับ 
        วา่การผลิตไวน์เก่ียวพนัอยา่งแนบแน่นกบัเศรษฐกิจทุนนิยมของฝร่ังเศส  ไม่วา่จะเป็นการผลิต 
        ไวน์เองโดยเจา้ของไร่องุ่นในฝร่ังเศส หรือการท าอุตสาหกรรมไวน์ของเจา้อาณานิคมในอลัจีเรีย 
        ซ่ึงเขา้ไปยดึครองท่ีดินของชาวพื้นเมืองมุสลิม แลว้บงัคบัใหค้นอดอยากปากแหง้เหล่าน้ีปลูก 
        ผลไมซ่ึ้งไม่ก่อประโยชน์โภชผลอนัใดแก่พวกเขาเลย เราคงพอเห็นแลว้วา่ในสังคมรอบตวัเราน้ี 
        มีมายาคติจ านวนไม่นอ้ยท่ีดูไม่มีพิษมีภยัแต่ก็ใช่วา่จะบริสุทธ์ิไร้เดียงสา ในทุกวนัน้ี เราตกอยูใ่น 
        สภาพท่ีแปลกแยกจนถึงขนาดวา่เราไม่อาจด่ืมด ่ากบัไวน์ไดอ้ยา่งสนิทใจ เวน้แต่เราจะแสร้งท า 
        เป็นลืมวา่ไวน์เป็นผลิตผลจากผนืดินท่ีถูกยดึครองแยง่ชิง 
 
              (บาร์ตส์.  2544 : 67) 
 
สรุปท้ายบท 

เน้ือหาในบทน้ีกล่าวถึงทฤษฎีโครงสร้างนิยมและสัญวทิยา โดยเนน้ทฤษฎีโครงสร้างนิยม
ทางภาษาศาสตร์และทฤษฎีโครงสร้างนิยมในมานุษยวทิยา และทฤษฎีสัญวทิยาท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจาก
โซซูร์ ทฤษฎีโครงสร้างนิยมของโซซูร์น้ีมองโลกทางสังคมในฐานะท่ีเป็นปรากฏการณ์ทางภาษา 
คนเราใชชี้วิตในสังคมโดยใชภ้าษา ทฤษฎีโครงสร้างนิยมมองวา่ภาษาท่ีคนเราใชก้นัอยูใ่นสังคมน่ีเอง
ท่ีสร้างตวัตนของเราข้ึนมา ภาษาเป็นโครงสร้างหรือระบบท่ีมีอิทธิพลก าหนดชีวติคนเรา คนเราเป็น
เพียงร่างทรงของภาษา ในทางมานุษยวทิยา โคลด้ เลวี-สโตรสเป็นนกัทฤษฎีคนส าคญัท่ีไดไ้ดพ้ฒันา
ทฤษฎีโครงสร้างนิยมต่อมา 

โซซูร์เป็นผูท่ี้พฒันาวชิาสัญวิทยาข้ึนมาดว้ยและไดรั้บพฒันาต่อโดยโรล็องด ์บาร์ธ นกัคิดชาว
ฝร่ังเศส ในสหรัฐอเมริกาไดมี้นกัปรัชญาช่ือชาร์ลส์  แซนเดอร์ส เพิร์ซ พฒันา “สัญศาสตร์” ข้ึนมา ซ่ึง
เป็นศาสตร์ท่ีศึกษาวิเคราะห์การส่ือความหมายเช่นเดียวกบัสัญวทิยา เพียงแต่เรียกช่ือต่างกนัและมี
รายละเอียดต่างกนั แนวคิดของเพิร์ซส่งอิทธิพลต่อนกัสัญศาสตร์รุ่นหลงัท่ีโดดเด่นมากคืออุมแบร์โต 
เอโค  

เพิร์ซไดพ้ฒันาสัญศาสตร์ข้ึนมาอยา่งเป็นอิสระจากสัญวทิยาของโซซูร์ เขาไดแ้บ่งสัญญะ     
ท่ีส าคญัๆ ไว ้3 ประเภท คือรูปจ าลอง (Icon) ดชันี (Index) และสัญลกัษณ์ (Symbol) เพิร์ซเป็นนกั
ตรรกวทิยาคนส าคญัดว้ย เขาเห็นวา่สัญญะต่างๆ นั้นเก่ียวขอ้งกบัตรรกะหรือการใชเ้หตุผล เพราะ
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วา่สัญญะต่างๆ นั้นก็คือส่ิงท่ีล าเลียงความคิดมาไวใ้นรูปแบบของการเช่ือมโยงการใชเ้หตุผลใน
รูปแบบต่างๆ นัน่เอง   

ทฤษฎีโครงสร้างนิยมในภาษาศาสตร์ของโซซูร์เสนอวา่ภาษานั้นควรไดรั้บการศึกษาในฐานะ
ท่ีเป็นระบบซ่ึงบูรณาการเขา้กบัตรรกะและโครงสร้างของภาษาเอง เราไม่ควรศึกษาภาษาในฐานะท่ี
เป็นการเช่ือมโยงเขา้กบัความเป็นจริงภายนอก มุมมองเชิงโครงสร้างเช่นน้ีสามารถน าไปใชว้เิคราะห์
ส่ิงต่างๆ ไดม้ากมาย เช่น สถาปัตยกรรม แฟชัน่ อาหาร ระบบเครือญาติ และจิตใตส้ านึก ฯลฯ เพื่อให้
มองเห็นโครงสร้างท่ีซ่อนตวัอยู ่

เลว-ีสโตรสพฒันาทฤษฎีโครงสร้างนิยมข้ึนมา และน าเอาไปอธิบายระบบเครือญาติและ
ปรัมปราคติ เขาเสนอวา่ระบบเครือญาติทุกระบบและปรัมปราคติทุกเร่ืองนั้นมีโครงสร้างแบบเดียวกนั 
ปรัมปราคติต่างๆ และระบบเครือญาติต่างๆ อาจจะมีรายละเอียดท่ีแตกต่างกนั แต่โครงสร้างพื้นฐาน
ของปรัมปราคติและระบบเครือญาติเหล่านั้นเป็นแบบเดียวกนั 

บาร์ธกล่าวถึงความหมายวา่มี 3 ระดบั คือระดบัท่ีเป็นความหมายตรง ระดบัท่ีเป็นความหมาย
แฝง และระดบัท่ีเป็นมายาคติหรือวฒันธรรม ทฤษฎีสัญวทิยาของบาร์ธไดพ้ยายามเนน้แสดงใหเ้ห็นถึง
การส่ือความหมายในระดบัมายาคติหรือจะเรียกวา่เป็นการส่ือความหมายในระดบัวฒันธรรมหรือใน
ระดบัอุดมการณ์ก็ได ้ในระดบัน้ี การส่ือความหมายจะข้ึนอยูก่บัคุณค่าทางวฒันธรรมต่างๆ และความ
เช่ือต่างๆ ท่ีมีอยูร่่วมกนั 
 
ค าถามท้ายบท 

1. ความสัมพนัธ์ระหวา่งทฤษฎีโครงสร้างนิยมกบัสัญวทิยาหรือสัญศาสตร์เป็นอยา่งไร? 
2. สัญญะคืออะไร? ใหนิ้สิตอธิบายความหมายของสัญญะส าคญั 3 ประเภท พร้อม

ยกตวัอยา่งสัญญะเหล่านั้นตามท่ีเพิร์ซไดจ้  าแนกไว ้
3. ภาษากบัวาทะหรือการใชภ้าษาตามท่ีโซร์ซูร์อธิบายไว ้มีความแตกต่างกนัอยา่งไร? 
4. ใหนิ้สิตเลือกงานวรรณกรรมมาเร่ืองหน่ึงแลว้น าเอาทฤษฎีโครงสร้างนิยมของเลวี-    

สโตรสมาวิเคราะห์โครงสร้างของงานวรรณกรรมเร่ืองนั้น 
5. การส่ือความหมายคืออะไร? ความหมาย 3 ระดบั คือ ความหมายตรง ความหมายแฝง 

และความหมายในระดบัมายาคติหรือความหมายในระดบัวฒันธรรม มีความแตกต่างกนั
อยา่งไร? 

 



                                                                บทที ่10 
หลงัสมัยใหม่นิยม หลงัโครงสร้างนิยม และหลงัอาณานิคมนิยม1 

 
หัวข้อ 

10.1 ภาพรวมเก่ียวกบัความสัมพนัธ์กนัของทั้งสามทฤษฎี 
10.2 หลงัสมยัใหม่นิยม : เลียวทาดแ์ละโบดริยาด์ 
10.3  หลงัโครงสร้างนิยม : ฟูโกตแ์ละแดร์ริดา 
10.4 หลงัอาณานิคมนิยม : ซาอิดและสปิวกั 

 
แนวคิด 

1. หลงัสมยัใหม่นิยมกบัหลงัโครงสร้างนิยมเป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกนัมาก เพราะนกัทฤษฎี
คนส าคญัในสองส านกัคิดน้ีเป็นคนกลุ่มเดียวกนั หลงัสมยัใหม่นิยมวพิากษว์จิารณ์ความ
เป็นสมยัใหม่ ขณะท่ีหลงัโครงสร้างนิยมนั้นเนน้วพิากษว์จิารณ์โครงสร้างนิยม ส าหรับ
หลงัอาณานิคมนิยมนั้นเป็นทฤษฎีท่ีนกัวชิาการในส านกัคิดน้ีซ่ึงไดรั้บอิทธิพลทาง
ความคิดมาจากนกัทฤษฎีหลงัโครงสร้างนิยมไดพ้ฒันาข้ึนมาเพื่อใชว้เิคราะห์วาทกรรม
อาณานิคม 

2.  เลียวทาดม์องความรู้ต่างๆ แมก้ระทัง่ความรู้ทางวทิยาศาสตร์วา่เป็นเพียงเร่ืองเล่า ซ่ึงใน
ยคุหลงัสมยัใหม่มีเร่ืองเล่าท่ีหลากหลาย เร่ืองเล่าขนาดใหญ่เม่ือมาถึงยคุน้ีต่างก็ถึงกาลท่ี
ตอ้งเส่ือมสลาย ขณะท่ีโบดริยาดช้ี์ใหเ้ห็นถึงการท่ียคุหลงัสมยัใหม่เป็นสังคมบริโภคท่ี
ผูค้นมุ่งบริโภคสัญญะ และการท่ีส่ือสมยัใหม่เช่นโทรทศัน์สร้างความจริงเสมือนหรือ
ภาพจ าลองข้ึนมา ท าใหเ้รายากท่ีจะแยกความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนจริงและการน าเสนอภาพ
แทนความเป็นจริงผา่นส่ือออกจากกนัได ้

3. ฟูโกตช้ี์ใหเ้ห็นความส าคญัของวาทกรรมซ่ึงอ านาจและความรู้มีความสัมพนัธ์กนัในเชิง
เก้ือหนุนกนั อ านาจก่อให้เกิดความรู้ และความรู้ก็ก่อใหเ้กิดอ านาจ ส่วนแดร์ริดาก็ได้
พฒันายทุธศาสตร์ของการวเิคราะห์ตวับทในเชิงวพิากษว์ิจารณ์และตั้งค  าถามกบั
ประวติัศาสตร์ของปรัชญาตะวนัตกโดยทัว่ไปท่ีเรียกวา่ “การร้ือสร้าง” ข้ึนมา 

                                                 
1เน้ือหาบทน้ี ส่วนมากน ามาจากบางส่วนของงานวจิยัเร่ือง “แนวคิดหลงัอาณานิคมนิยม :   

บทส ารวจทางทฤษฎี และการประยกุตใ์ชเ้พื่อศึกษาสังคมและการเมืองไทย (Postcolonialism : A 
Theoretical Survey and An Application to Study Thai Society and Politics) ท่ีผูเ้ขียนท าและเสนอ  
ต่อวทิยาลยัการเมืองการปกครอง มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2552 
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4. ซาอิดและสปิวกัไดน้ าเอาทฤษฎีของนกัคิดหลงัโครงสร้างนิยมไปใชว้เิคราะห์วาทกรรม     
อาณานิคม โดยซาอิดไดรั้บอิทธิพลจากฟูโกตเ์ป็นหลกัและน าเอาแนวคิดเร่ืองวาทกรรม
ของฟูโกตไ์ปใช ้และสปิวกัไดรั้บอิทธิพลจากแดร์ริดาเป็นหลกัและน าเอาแนวคิดเร่ือง
การร้ือสร้างของแดร์ริดาไปใช ้ 

วตัถุประสงค์ 
1. นิสิตสามารถเปรียบเทียบความคลา้ยคลึง/ความแตกต่างระหวา่งหลงัสมยัใหม่นิยมกบั

หลงัโครงสร้างนิยมได ้และระบุไดว้า่หลงัอาณานิคมนิยมมีความสัมพนัธ์กบัหลงั
โครงสร้างนิยมอยา่งไร 

2. นิสิตสามารถระบุไดว้า่มีความรู้อะไรบา้งท่ีจดัวา่เป็นเร่ืองเล่าขนาดใหญ่ได ้บอกไดว้า่
เร่ืองเล่าขนาดใหญ่เหล่าน้ีถูกทา้ทายอยา่งไร ยกตวัอยา่งการบริโภคในยคุหลงัสมยัใหม่ท่ี
เนน้การบริโภคเชิงสัญญะได ้และอธิบายเร่ืองความจริงเสมือนหรือภาพจ าลองและการ
น าเสนอภาพตวัแทนความเป็นจริงได ้

3. นิสิตสามารถอธิบายความหมายพร้อมยกตวัอยา่งเร่ืองวาทกรรมตามแนวคิดของฟูโกต์
และการร้ือสร้างตามแนวคิดของแดร์ริดาได ้ 

4. นิสิตสามารถอธิบายความหมายพร้อมยกตวัอยา่งวาทกรรมอาณานิคมได ้และสามารถ
ระบุไดว้า่ในการวิเคราะห์วาทกรรมอาณานิคมของนกัทฤษฎีหลงัอาณานิคมนิยมนั้นมี
การใชแ้นวคิดหลงัโครงสร้างนิยมในเร่ืองใดบา้ง 

  
10.1 ภาพรวมเกีย่วกบัความสัมพนัธ์กนัของทั้งสามทฤษฎี 

ทฤษฎีท่ีกล่าวถึงในบทน้ีเป็นทฤษฎีซ่ึงมีค าวา่ “Post‛ ท่ีแปลวา่ “หลงั” ประกอบเป็นช่ือของ
ทฤษฎีเหมือนกนั ทฤษฎีทั้งสามน้ีมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัมาก โดยเฉพาะสองทฤษฎีแรกคือหลงั
สมยัใหม่นิยมกบัหลงัโครงสร้างนิยมนั้นถือวา่เป็นทฤษฎีท่ีใกลเ้คียงกนัมากจนบางทีก็อาจมองไดว้า่
เป็นทฤษฎีเดียวกนั ไม่วา่จะพิจารณาจากนกัทฤษฎีท่ีเป็นผูส้ร้างทฤษฎีซ่ึงส่วนส าคญัคือคนกลุ่ม
เดียวกนั หรือจะพิจารณาจากเน้ือหาของทฤษฎีท่ีคลา้ยคลึงกนัมาก ในเน้ือหาตอนแรก ผูเ้ขียนจะ
พยายามช้ีใหเ้ห็นวา่แมส้องทฤษฎีจะคลา้ยกนัมาก แต่ก็มีส่วนท่ีแยกออกจากกนัไดเ้หมือนกนั ช้ีใหเ้ห็น
ความสัมพนัธ์ระหวา่งทฤษฎีทั้งสาม และช้ีใหเ้ห็นถึงอิทธิพลของสองทฤษฎีแรกโดยเฉพาะทฤษฎีหลงั
โครงสร้างนิยมท่ีมีต่อทฤษฎีท่ีสามคือทฤษฎีหลงัอาณานิคมนิยม ขณะท่ีอีก 3 ตอนท่ีเหลือ จะเป็นการ
กล่าวถึงทฤษฎีทั้งสามในเชิงรายละเอียดเพิ่มข้ึนทีละทฤษฎี โดยมุ่งแนะน าให้รู้จกันกัคิดคนส าคญับาง
คนในทฤษฎีหรือส านกัคิดนั้นๆ พร้อมทั้งแนวคิดเด่นๆ ของพวกเขาพอสังเขป 

หลงัสมยัใหม่นิยม (Postmodernism) และหลงัโครงสร้างนิยม (Poststructuralism) เป็น
แนวคิด/ทฤษฎีท่ีใกลเ้คียงกนัมากจนบางคร้ังคนทัว่ไปก็เขา้ใจวา่เป็นแนวคิดเดียวกนัแต่เรียกช่ือต่างกนั
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เท่านั้นเอง ส่วนหน่ึงเป็นเพราะนกัคิดท่ีสร้างแนวคิดเหล่าน้ีข้ึนมาส่วนมากเป็นนกัคิดกลุ่มเดียวกนั 
เพื่อใหม้องเห็นความคลา้ยคลึงและ/หรือความแตกต่างให้ชดัเจนข้ึน ก็ควรจะพิจารณาความเป็นมา 
ของทั้งสองค าน้ีเสียก่อน 
 ใน Webster New World College Dictionary ไม่ไดนิ้ยามค าวา่ ‚Postmodernism‛ เอาไว ้     
แต่ไดนิ้ยามค าวา่ ‚Postmodern‛ ซ่ึงเป็นค าคุณศพัทเ์อาไว ้2 ความหมาย คือ ความหมายแรกระบุวา่  
“มาทีหลงั และมกัจะเป็นปฏิกิริยาต่อสมยัใหม่นิยมในศตวรรษท่ี 20 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในศิลปะ   
และวรรณกรรม; มีความหมายเฉพาะวา่เป็นของหรือเก่ียวขอ้งกบัแนวโนม้และการ เคล่ือนไหวทาง
วฒันธรรมและศิลปะท่ีกระจดักระจาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในศิลปะ สถาปัตยกรรม และการเขียน ตั้งแต่
คริสตท์ศวรรษ 1950 โดยมีลกัษณะเป็นการผสมผสานกนัในสไตลแ์ละเน้ือหา เป็นอิสระจากขอ้จ ากดั
ทางทฤษฎีท่ีแน่นอนตายตวั ไม่ใส่ใจขอ้ห่วงใยต่างๆ ของสังคม เป็นตน้‛ (Agnes.  2004 : 1125) และ
ความหมายท่ีสองระบุไวว้า่ “บ่งบอกถึง หรือเป็นของทฤษฎีท่ีหลากหลายท่ีใชก้นัอยา่งกวา้งขวางใน
การวจิารณ์และการตีความ ซ่ึงตั้งค  าถามหรือปฏิเสธขอ้อา้งต่างๆ ในเร่ืองความแน่นอนท่ีสมบูรณ์ 
ความจริงท่ีเป็นวตัถุวสิัย และเช่นท่ีใชใ้นภาษาและงานศิลปะก็คือความหมายในตวั โดยพิจารณา
ขอ้อา้งต่างๆ เช่นนั้นในฐานะท่ีเป็นการยนืยนัถึงอภิสิทธ์ิ และอ านาจทางการเมือง เป็นตน้‛ (Agnes.  
2004 : 1125) 
 ใน Dictionary of Human Geography ไดนิ้ยาม ‚Postmodernism‛ ไวว้า่ ‚การเคล่ือนไหวใน
ปรัชญา ศิลปะ และสังคมศาสตร์ท่ีมีลกัษณะเป็นการตั้งขอ้สงสัยต่อค ากล่าวอา้งท่ีใหญ่โตและอภิมหา
ทฤษฎีของยคุสมยัใหม่ ท่ีมีการใหอ้ภิสิทธ์ิแก่มุมมองทางญาณวทิยาของศิลปิน นกัทฤษฎี หรือผูส้ังเกต
นั้น (ท่ีรอร์ตีโจมตีวา่เป็นมุมมองของพระเจา้) รวมทั้งการตั้งขอ้สงสัยในท านองเดียวกนัน้ีกบัความ 
สัมพนัธ์พื้นฐานท่ีไม่เปล่ียนแปลงซ่ึงไม่ข้ึนอยูก่บัความบงัเอิญและกาละและเทศะ‛ (Ley.  2000 : 620) 
 จากค านิยามขา้งตน้จะเห็นวา่หลงัสมยัใหม่นั้นเก่ียวขอ้งกบัสมยัใหม่ในแง่ท่ีวา่ทั้งเกิดข้ึนมา
ภายหลงัสมยัใหม่ และในแง่ท่ีวา่ปฏิเสธสมยัใหม่ ถา้เป็นแนวคิดก็คือหลงัสมยัใหม่นิยมเป็นแนวคิดท่ี
เกิดภายหลงัโดยปฏิเสธหรืออยา่งนอ้ยก็ตั้งค  าถามกบัแนวคิดสมยัใหม่นิยมท่ีเกิดข้ึนมาก่อน แต่ทั้งสอง
ค าก็ไม่ไดเ้ป็นแนวคิด/ทฤษฎีเท่านั้น แต่ยงัมีภาคปฏิบติัการของทฤษฎีคือขบวนการความเคล่ือนไหว 
ท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงดว้ย กล่าวคือเกิดการเปล่ียนแปลงจากภาวะสมยัใหม่ (Modernity) มาสู่
ภาวะหลงัสมยัใหม่ (Postmodernity) หรือเกิดการเปล่ียนแปลงยคุสมยัจากยคุสมยัใหมม่าสู่ยคุหลงั
สมยัใหม ่
 แมว้า่ค าวา่ ‚Postmodernism‛ ท่ีเกิดข้ึนไม่นานนกั เป็นค าใหม่หรือเก่าใกลเ้คียงกบัค าวา่ 
‚Poststructuralism‛ แต่ค าวา่ ‚Postmodern‛ ก็เกิดข้ึนมานานพอสมควรแลว้ เช่นในช่วงสงครามโลก
คร้ังท่ีสอง อาโนลด ์ทอยน์บี (Arnold Toynbee) ไดน้ าค าน้ีมาใชใ้นหนงัสือของเขาเร่ือง A Study of 
History เพื่ออธิบายประวติัศาสตร์ตะวนัตกยคุใหม่ท่ีเร่ิมตน้ข้ึนในคริสตท์ศวรรษ 1870 (Young. 2000 : 
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767) ถา้เป็นเช่นน้ีเง่ือนไขหรือสภาวะหลงัสมยัใหม่ก็เกิดข้ึนนานแลว้ ถา้ในสมยันั้นแนวคิดหลงั
สมยัใหม่นิยมยงัไม่เกิดข้ึน ก็แสดงวา่เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีโครงสร้างส่วนล่างก่อนการเปล่ียนแปลง 
ท่ีโครงสร้างส่วนบน แต่ถา้มีแนวคิดหลงัสมยัใหม่เกิดข้ึนตั้งแต่ช่วงเวลานั้น แนวคิดน้ียอ่มมีมาก่อน
แนวคิดหลงัโครงสร้างนิยมนานหลายสิบปี แต่ประเด็นปัญหาก็คือนกัวชิาการจ านวนมากกล่าวถึง
แนวคิดทั้งสองวา่เกิดข้ึนในช่วงเวลาเดียวกนัหรือในช่วงเวลาไล่เล่ียกนั 

เควสัน (Quayson.  2000 : 136) กล่าววา่นกัวชิาการบางคนเห็นวา่ ‚แนวคิดหลงัสมยัใหม่นิยม
คือการน าเอาแนวคิดต่างๆ ท่ีพฒันาข้ึนมาก่อนภายในแนวคิดหลงัโครงสร้างนิยมมาท าใหเ้ป็นนิยาม
เชิงปฏิบติัการ‛ ซ่ึงถา้พิจารณาตามน้ี แนวคิดหลงัโครงสร้างนิยมก็เกิดข้ึนก่อนแนวคิดหลงัสมยัใหม่
นิยม ขณะท่ีพอลา เกห์ (Geyh.  2005 : 1868) กล่าววา่ ‚แนวคิดหลงัโครงสร้างนิยมเป็นหน่ึงในการ
ปฏิวติัทางความคิดท่ีส าคญัท่ีสุดของแนวคิดหลงัสมยัใหม่นิยม‛ ซ่ึงถา้พิจารณาตามน้ี หลงัโครงสร้าง
นิยมก็เป็นเพียงส่วนหน่ึงของหลงัสมยัใหม่นิยมเท่านั้น 

ผูเ้ขียนเห็นวา่ถา้เราพิจารณาประเด็นท่ีวา่แนวคิดหลงัสมยัใหม่นิยมนั้นเกิดข้ึนมาภายหลงัและ
ปฏิเสธหรือทา้ทายแนวคิดสมยัใหม่นิยม และประเด็นท่ีวา่แนวคิดหลงัโครงสร้างนิยมเกิดมาภายหลงั
และปฏิเสธหรือทา้ทายแนวคิดโครงสร้างนิยมในฝร่ังเศส (Pratt.  2000 : 625; Ryan.  2005 : 2260-
2264) ก็น่าจะไดข้อ้สรุปวา่แนวคิดหลงัสมยัใหม่นิยมเกิดข้ึนมาก่อนแนวคิดหลงัโครงสร้างนิยม เพราะ
การปฏิเสธหรือทา้ทายแนวคิดสมยัใหม่นิยมบางส่วนเกิดข้ึนมาก่อนท่ีแนวคิดโครงสร้างนิยมใน
ฝร่ังเศสจะเกิดข้ึนมาเสียอีก ดงัท่ี พอลา เกห์  (Geyh.  2005) ไดก้ล่าวถึงความเป็นมาของแนวคิดหลงั
สมยัใหม่นิยมไวว้า่ 
 รากเหงา้ทางความคิดของแนวคิดหลงัสมยัใหม่นิยมสามารถพบไดใ้นความคิดของนกัคิดช่ือ
ดงัในอดีตซ่ึงมีงานเขียนวพิากษว์จิารณ์ภาวะสมยัใหม่และแนวคิดสมยัใหม่นิยม โดยเฉพาะฟรีดริช  
นิทเช (Friedrich Nietzsche : 1844-1900) ท่ีไดเ้ร่ิมวพิากษว์ิจารณ์แนวคิดของยคุสวา่ง (Enlightenment) 
ในเร่ืองความจริงสัมบูรณ์ (Absolulte Truth) ศีลธรรมสากล (Universal Morality) คุณค่าขา้ม
ประวติัศาสตร์(Transhistorical Values) อีกสองคนคือซิกมนัด ์ฟรอยด ์(Sigmund Freud : ค.ศ. 1856-
1939) และมาร์ติน ไฮเด็กเกอร์ (Martin Heidegger : ค.ศ. 1889-1976) นอกจากน้ีก็มีการปฏิวติัความรู้
ทางวทิยาศาสตร์เกิดข้ึนในตน้ศตวรรษท่ี 20 อยา่งเช่นทฤษฎีควอนตมัและทฤษฎีสัมพทัธภาพท่ีทา้ทาย
ความรู้ในยคุก่อนหนา้น้ี รวมทั้งการเปล่ียนแปลงของความรู้ในทางวรรณกรรมและศิลปะในยคุ
เดียวกนัน้ี ซ่ึงส่งผลเป็นการก่อตวัข้ึนมาของแนวคิด/ทฤษฎีหลงัสมยัใหม่นิยมก่อนและแนวคิด/ทฤษฎี
หลงัโครงสร้างนิยมในเวลาต่อมา (Geyh.  2005 : 1868) 
 หลงัสมยัใหม่นิยมนั้นครอบคลุมการวพิากษว์จิารณ์ความรู้ในสาขาวชิาต่างๆ ท่ีกวา้งขวางกวา่
หลงัโครงสร้างนิยม มีเช้ือความคิดมาก่อนหลงัโครงสร้างนิยม และการเคล่ือนไหวทางภูมิปัญญา
ความคิดแบบหลงัสมยัใหม่ในสาขาวชิาต่างๆ เช่นวรรณกรรมและศิลปะตั้งแต่คริสตท์ศวรรษ 1960 
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เป็นตน้มา อยา่งไรก็ตาม งานเขียนท่ีเป็นฐานส าคญัของแนวคิดทั้งหลงัสมยัใหม่นิยมและหลงั
โครงสร้างนิยมก็เกิดข้ึนมาในช่วงเวลาท่ีใกลเ้คียงกนัมาก โดยท่ีงานเขียนเหล่าน้ีหลายเร่ืองก็เป็นงาน
ของนกัคิดฝร่ังเศสท่ีไดรั้บอิทธิพลจากแนวคิดโครงสร้างนิยมแต่ก็ไดป้ฏิเสธแนวคิดบางอยา่งของ
โครงสร้างนิยม (ซ่ึงท าใหถู้กเรียกวา่เป็นนกัคิดหลงัโครงสร้างนิยม) โดยเฉพาะมิเชล ฟูโกต ์(Michel 
Foucault) ฌากส์ แดร์ริดา  (Jacques Derrida) ฌากส์ ลาก็อง (Jacques Lacan) ฌอ็ง-ฟรังซวัส์ เลียวทาด ์
(Jean-François Lyotard) ฌอ็ง โบดริยาด ์(Jean Baudrillard) นกัคิดหลงัโครงสร้างนิยมเหล่าน้ีได้
วพิากษว์จิารณ์องคค์วามรู้ของยคุสมยัใหม่ และไดว้พิากษว์จิารณ์โครงการของยคุสวา่งดว้ย จึงถือวา่
พวกเขาเป็นนกัคิดหลงัสมยัใหม่ดว้ย แต่นกัคิดหลงัสมยัใหม่ไม่ไดมี้เฉพาะคนกลุ่มน้ีเท่านั้น เพราะ    
ยงัมีนกัคิดหลงัสมยัใหม่นิยมคนส าคญัท่ีไม่ใช่ชาวฝร่ังเศส เช่นนกัคิดชาวอเมริกนัช่ือริชาร์ด รอร์ตี 
(Richard Rorty) และเฟรดริค เจมสัน (Fredric Jameson) และนกัคิดชาวองักฤษช่ือเดวิด ฮาร์วยี ์(David 
Harvey) อีกดว้ย 

ส าหรับหลงัโครงสร้างนิยมนั้น เจรัลดีน แพรตต ์ไดก้ล่าวถึงค า ‚Post-structuralism‛ วา่   
‚เป็นค าท่ีใชก้นัโดยทัว่ไปในประเทศท่ีพดูภาษาองักฤษ ตั้งแต่ตน้คริสตท์ศวรรษ 1970 เพื่อใชเ้รียก  
นกัทฤษฎีชาวฝร่ังเศสหลายคนท่ีมีความคิดคลา้ยๆ กนั ซ่ึงพวกเขาเองก็อาจไม่ยอมรับการกล่าวเรียก
เช่นนั้น คนกลุ่มน้ีรวมถึงแดร์ริดา ลาก็อง ฟูโกต ์ เดอลูซ โบดริยาด ์เลียวทาด ์และคริสตีวา‛ (Pratt.  
2000 : 625) ขณะท่ีโรเบิร์ต ลอเนย ์ก็กล่าวถึงค าเดียวกนั (แต่ไม่มีเคร่ืองหมายยติัภงัคค์ัน่กลาง) ไว้
คลา้ยๆ กนัวา่ ‚เป็นค าท่ีประยกุตใ์ชอ้ยา่งหลวมๆ กบัสมาชิกของกลุ่มนกัคิดฝร่ังเศสรุ่นหลงัจากเลว-ี
สโตรส ซ่ึงพวกเขาก็สนใจกบัตวับทและ วาทกรรมเหมือนกนัอีกดว้ย‛ (Launay.  2005 : 2265) 

การใชค้  าวา่หลงัโครงสร้างนิยมเรียกแนวคิดของนกัคิดกลุ่มดงักล่าวน้ีเป็นเพราะวา่นกัคิด
เหล่าน้ีต่างก็ไดรั้บอิทธิพลทางความคิดมาจากแนวคิดโครงสร้างนิยมในภาษาศาสตร์ตามแบบของ
โซซูร์ท่ีส่งผา่นมายงันกัมานุษยวทิยาฝร่ังเศสช่ือเลวี-สโตรส แต่พวกเขาก็ไดป้ฏิเสธแนวคิดโครงสร้าง
นิยมดว้ย นอกจากน้ีนกัคิดเหล่าน้ีเคยยดึถือแนวคิดมาร์กซิสตใ์นแบบใดแบบหน่ึง แต่ต่อมาก็เขียนงาน
ออกมาคดัคา้นพรรคคอมมิวนิสตฝ์ร่ังเศสดว้ย ค าวา่ ‚หลงั‛ ท าใหค้วามสัมพนัธ์ท่ีซบัซอ้นระหวา่ง 3 
แนวคิด คือแนวคิดแบบก่อนโครงสร้างนิยมฝร่ังเศส (โดยเฉพาะอยา่งยิง่แนวคิดของเฮเกล ฮุสเซิร์ล              
ไฮเด็กเกอร์ ฟรอยด ์มากซ์ และนิทเช ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีส่งอิทธิพลต่อนกัคิดหลงัโครงสร้างนิยมดว้ย) 
แนวคิดโครงสร้างนิยม และแนวคิดหลงัโครงสร้างนิยมยิง่มีความสลบัซบัซอ้นยิง่ข้ึน (Pratt.  2000 : 
625)  

ดงัท่ีกล่าวไวแ้ลว้ในบทท่ี 9 วา่ แนวคิดโครงสร้างนิยมถือก าเนิดข้ึนในงานของแฟร์ดิน็อง เดอ 
โซซูร์ ในช่วงแรกอิทธิพลทางความคิดของโซซูร์จ ากดัอยูเ่ฉพาะในแวดวงภาษาศาสตร์เท่านั้น และก็
จ  ากดัอยูท่ี่การศึกษาวรรณกรรมท่ีมีฐานอยูก่บัภาษาศาสตร์ซ่ึงกลุ่มนกัวชิาการรูปแบบนิยมของรัสเซีย 
(Russian Formalism) ใชศึ้กษาในทศวรรษแรกๆ ของคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 เท่านั้น เม่ือผูน้ าคนส าคญั
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ของกลุ่มน้ีท่ีช่ือโรมนั จาคอ็บสันไดอ้พยพไปอยูใ่นสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีสอง เขาได้
พบกบัโคลด้ เลว-ีสโตรส นกัมานุษยวทิยาชาวฝร่ังเศส และไดแ้นะน าใหเ้ลวี-สโตรสไดรู้้จกังานของ
โซซูร์ เม่ือสงครามโลกคร้ังท่ีสองยติุลง เลว-ีสโตรสก็ไดเ้ดินทางกลบัฝร่ังเศสและไดเ้ร่ิมเขียนงาน
วชิาการทางดา้นมานุษยวทิยาแนวโครงสร้างนิยมออกมาซ่ึงถือวา่เป็นการถือก าเนิดข้ึนของส านกัคิด
โครงสร้างนิยมของฝร่ังเศส  
 งานทางวชิาการของเลวี-สโตรส ท่ีตีพิมพอ์อกมาในปลายคริสตท์ศวรรษ 1940 จนถึงช่วง
ทศวรรษต่อมาไดส่้งอิทธิพลทางความคิดไปยงันกัวชิาการท่ีอยูใ่นสาขาจิตวเิคราะห์ สังคมวทิยา 
ประวติัศาสตร์ วรรณกรรมศึกษา และวฒันธรรมศึกษา ยคุท่ีรุ่งเรืองท่ีสุดของส านกัคิดโครงสร้างนิยม
ของฝร่ังเศสคือช่วงกลางคริสตท์ศวรรษ 1960 นกัวชิาการส าคญัของส านกัคิดโครงสร้างนิยมฝร่ังเศส
ในช่วงน้ีท่ีโดดเด่นมากคือโรล็องด ์บาร์ธ, ซเวตนั โทโดรอฟ และจูเลีย คริสตีวา มิเชล ฟูโกต ์ 
และฌากส์ ลาก็อง ตลอดช่วงตน้คริสตท์ศวรรษ 1960  แนวคิดโครงสร้างนิยมไดมี้อิทธิพลครอบง าอยู่
ในฝร่ังเศส แต่ต่อมาใน ค.ศ. 1967 ก็ไดเ้กิดความเคล่ือนไหวท่ีเป็นการทา้ทาย ตั้งค  าถาม และขยาย
แนวคิดโครงสร้างนิยมออกไป (Ryan.  2005 : 2260) แนวคิดหลงัโครงสร้างนิยมจึงไดถื้อก าเนิดข้ึนมา  

สรุปไดว้า่ แนวคิด/ทฤษฎีหลงัสมยัใหม่นิยมและหลงัโครงสร้างนิยมนั้นมีทั้งความคลา้ยคลึง
และความแตกต่างกนั ท่ีคลา้ยคลึงกนัก็คือนกัทฤษฎีคนส าคญัเป็นคนกลุ่มเดียวกนั คือเป็นนกัทฤษฎีท่ี
ไดช่ื้อวา่นกัโครงสร้างนิยมฝร่ังเศส ซ่ึงหลายคนไดรั้บอิทธิพลทางความคิดจากโครงสร้างนิยมและเคย
เป็นนกัโครงสร้างนิยมมาก่อนแลว้ ไดเ้ขียนงานทางทฤษฎีท่ีเป็นเชิงโครงสร้างนิยมออกมาก่อน เช่น 
บาร์ธ ฟูโกต ์ลาก็อง และ คริสตีวา แต่ต่อมาไดป้ฏิเสธหรือทา้ทายแนวคิดโครงสร้างนิยม และเขียน
งานในแนวหลงัโครงสร้างนิยมออกมา คนเหล่าน้ีไดช่ื้อวา่เป็นนกัคิดหลงัสมยัใหม่นิยมดว้ย เพราะ
พวกเขาก็ไดว้พิากษว์จิารณ์ ทา้ทายหรือปฏิเสธแนวคิดแบบสมยัใหม่นิยม รวมทั้งช้ีใหเ้ห็นถึง
ผลกระทบเชิงลบท่ีมีอยูใ่นแนวคิดและภาวะหรือยคุสมยัใหม่ นกัคิดบางคนท่ีเขียนงานออกมาใน
ช่วงเวลาเดียวกนัน้ีท่ีไดท้า้ทายแนวคิดสมยัใหม่นิยมไม่ไดอ้ยูใ่นฝร่ังเศส ไม่ไดรั้บอิทธิพลทางความคิด
แบบโครงสร้างนิยมของฝร่ังเศสโดยตรง พวกเขาไม่ใช่นกัคิดหลงัโครงสร้างนิยมฝร่ังเศส แต่เป็นนกั
คิดหลงัสมยัใหม่นิยม เช่น รอร์ตี และเจมสันในสหรัฐอเมริกา รวมทั้งนกัภูมิศาสตร์ท่ีกล่าวถึงภาวะ
หลงัสมยัใหม่ชาวองักฤษคือฮาร์วยีด์ว้ย สามคนน้ีเราอาจมองวา่พวกเขาเป็นนกัคิดหลงัสมยัใหม่นิยม 
แต่คนท่ีเหลือไม่วา่จะเป็นฟูโกต ์แดร์ริดา เลียวทาด ์โบดริยาด ์คริสตีวา ลาก็อง และเดอลูซ เราอาจมอง
ไดว้า่พวกเขา/เธอเป็นทั้งนกัคิดหลงัโครงสร้างนิยมและหลงัสมยัใหม่นิยม 

ส่วนความแตกต่างก็คือแนวคิดหลงัสมยัใหม่นิยมนั้นเป็นแนวคิดท่ีครอบคลุมกวา้งขวางกวา่
แนวคิดหลงัโครงสร้างนิยม ทั้งในแง่ของการเป็นแนวคิดท่ีมีเช้ือความคิดมาก่อน โดยแสดงออกมาให้
เห็นผา่นการเคล่ือนไหวทางวิชาการในแวดวงสาขาวชิาต่างๆก่อนยคุคริสตท์ศวรรษ 1960 มาแลว้ ซ่ึง
นอกจากจะเป็นการเคล่ือนไหวท่ีมีมาก่อนแลว้ ยงัเป็นการเคล่ือนไหวท่ีมีอยูใ่นสาขาวชิาต่างๆ ท่ี



 229 

มากกวา่ดว้ย มีจ  านวนคนท่ีเคล่ือนไหวทั้งท่ีเป็นนกัวชิาการและนกัวชิาชีพอยา่งเช่นศิลปินสาขาต่างๆ 
มากกวา่ และการเคล่ือนไหวในช่วงนั้นเกิดข้ึนในหลายประเทศ ไม่ไดจ้  ากดัอยูเ่ฉพาะในประเทศ
ฝร่ังเศสเหมือนกบัแนวคิดหลงัโครงสร้างนิยมในช่วงเวลาท่ีใกลเ้คียงกนันั้น 

ส่วนทฤษฎีหลงัอาณานิคมนิยมนั้นถือวา่เป็นทฤษฎีท่ีเกิดข้ึนมาหลงัสองทฤษฎีแรก แมว้า่
การศึกษาเร่ืองราวเก่ียวกบัสภาพเง่ือนไขแบบหลงัอาณานิคมนั้นจะมีมานานแลว้ แต่ทฤษฎีท่ีใชศึ้กษา
ในแวดวงหลงัอาณานิคมศึกษาก่อนหนา้น้ีก็คือทฤษฎีอ่ืนๆ โดยเฉพาะมาร์กซิสต ์(วนิยั ผลเจริญ.  2552 
: 41-57) ไม่ใช่ทฤษฎีหลงัอาณานิคมนิยม (Postcolonialism) เพราะทฤษฎีหลงัอาณานิคมนิยมนั้นเพิ่ง
ก่อตวัข้ึนมาในคริสตท์ศวรรษ 1970 น่ีเอง แมแ้ต่นกัวชิาการท่ีโดดเด่นในส านกัคิดน้ีอยา่งเช่นซาอิด
และสปิวกั ในช่วงแรกๆ ก็ยงัไม่ไดก้ล่าวถึงค าวา่ “หลงัอาณานิคม” ในงานของตนเลย งานเขียนของ
พวกเขา/เธอเป็นท่ีรู้จกัในนามวา่ “ทฤษฎีวาทกรรมอาณานิคม” (Colonial Discourse Theory) มากกวา่  
(Ashcroft, Griffiths, and Tiffin.  2007 : 168) 

ส าหรับความสัมพนัธ์ระหวา่งหลงัสมยัใหม่นิยมและหลงัโครงสร้างนิยมกบัหลงัอาณานิคม
นิยม ก็คือสองแนวคิดแรกเป็นฐานทางความคิดใหก้บัแนวคิดท่ีสาม โดยเฉพาะแนวคิดหลงัโครงสร้าง
นิยมของฟูโกต ์แดร์ริดา และลาก็อง นกัทฤษฎีหลงัอาณานิคมนิยมรุ่นแรกท่ีไดช่ื้อวา่เป็นผูว้างรากฐาน
ใหก้บัทฤษฎีหลงัอาณานิคมนิยมคือเอด็วาร์ด ซาอิด (Edward Said) กายาตรี จกัรวรตี สปิวกั (Gayatri 
Chakravorty Spivak) สปิวกั และโฮมิ บาบา (Homi Bhabha)ไดน้ าเอาแนวคิดของนกัคิดทั้งสามน้ีไป
ใชใ้นการวเิคราะห์วาทกรรมอาณานิคม (วนิยั ผลเจริญ.  2552) โดยซาอิดนั้นไดรั้บอิทธิพลทาง
ความคิดมาจากฟูโกตเ์ป็นหลกั ขณะท่ีสปิวกัไดรั้บอิทธิพลทางความคิดมาจากแดร์ริดาเป็นหลกั และ
บาบาก็ไดรั้บอิทธิพลทางความคิดมาจากลาก็องเป็นหลกั (Ashcroft, Griffiths, and Tiffin.  2007 : 168) 
นกัวชิาการคนอ่ืนๆ ท่ีไดเ้ขา้ร่วมในแวดวงหลงัอาณานิคมศึกษาในภายหลงัก็มกัไดรั้บอิทธิพลทาง
ความคิดมาจากนกัคิดหลงัโครงสร้างนิยมและนกัคิดหลงัอาณานิคมนิยมดงักล่าวดว้ย  

การท่ีนกัคิดหลงัอาณานิคมนิยมไดรั้บอิทธิพลทางความคิดจากแนวคิดหลงัโครงสร้างนิยม
และ/หรือแนวคิดหลงัสมยัใหม่นิยม ท าใหน้กัวชิาการบางคนกล่าววา่แนวคิดหลงัอาณานิคมนิยมนั้น
เป็น ‚ลูกของหลงัสมยัใหม่นิยม‛ เพราะเกิดข้ึนมาจากทฤษฎีหลงัสมยัใหม่นิยม ไม่ไดมี้ทฤษฎีใหม่เป็น
ของตวัเอง (Dirlik.  2000 : 208; Loomba. 1998 : 246-247) และจากการเป็นทฤษฎีท่ีไดรั้บอิทธิพลมา
จากทฤษฎีหลงัโครงสร้างนิยมจึงท าใหน้กัวชิาการจ านวนมากวจิารณ์ทฤษฎีหลงัอาณานิคมวา่เป็น
ทฤษฎีท่ีมองโลกในแง่ร้ายเหมือนกบัทฤษฎีหลงัโครงสร้างนิยม (Loomba.  1998 : 233)   
 ต่อจากน้ี ผูเ้ขียนจะไดก้ล่าวถึงแนวคิดของนกัคิดส าคญัท่ีอยูใ่น 3 ส านกัคิดตามล าดบั แต่
เน่ืองจากการท่ีแนวคิดของบางคนเป็นไดท้ั้งหลงัสมยัใหม่นิยมและหลงัโครงสร้างนิยมดงัท่ีกล่าว
ขา้งตน้แลว้ ในสองทฤษฎีแรก จึงขอกล่าวถึงเลียวทาด ์และโบดริยาด ์ในฐานะท่ีเป็นนกัคิดหลงั
สมยัใหม่นิยม และกล่าวถึงฟโูกต ์และแดร์ริดา ในฐานะท่ีเป็นนกัคิดหลงัโครงสร้างนิยม ส่วนทฤษฎี
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หลงัอาณานิคมนั้นก็จะไดก้ล่าวถึงนกัคิดผูซ่ึ้งไดช่ื้อวา่เป็นบุคคลส าคญัท่ีไดว้างรากฐานทางทฤษฎี
เอาไวซ่ึ้งมีสามคนคือซาอิด สปิวกั และบาบา แต่ในท่ีน้ีขอกล่าวถึงสองคนแรกเท่านั้น และเน่ืองจาก
ขอ้จ ากดัของเน้ือหาในบทท่ีไม่ควรมีมากเกินไป จึงขอกล่าวถึงประวติัเพียงแค่สั้นๆ และแนวคิดของ
นกัคิดเหล่าน้ีพอสังเขปส าหรับเป็นความรู้เบ้ืองตน้เท่านั้น 
 
10.2 หลงัสมัยใหม่นิยม : เลยีวทาด์และโบดริยาด์ 
 10.2.1 ประวตัิและแนวคิดของเลยีวทาด์ 
 ฌอ็ง-ฟรังซวัร์ เลียวทาด ์(Jean-François Lyotard : ค.ศ. 1924-1998) เกิดท่ีเมืองแวร์ซายส์ 
ฝร่ังเศส เรียนระดบัประถมศึกษาท่ีกรุงปารีสและไดเ้ขา้เรียนปรัชญาท่ีมหาวทิยาลยัซอร์บอนน์จนจบ
ปริญญาโทใน ค.ศ. 1950 จากนั้นไดไ้ปเป็นอาจารยส์อนปรัชญาอยูท่ี่แอลจีเรีย และต่อมาก็ไดเ้รียนจบ
ปริญญาเอกทางดา้นวรรณคดี เขาไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองและในการลุกฮือของขบวนการ
นกัศึกษาและประชาชนใน ค.ศ. 1968 นั้น เขาก็ไดมี้บทบาทอยา่งแขง็ขนัดว้ย ในตน้คริสตท์ศวรรษ 
1970 เขาไดเ้ขา้สอนท่ีมหาวทิยาลยัปารีส 8 โดยสอนอยูท่ี่นัน่จนถึง ค.ศ. 1987 ซ่ึงเป็นปีท่ีเขาไดเ้ป็น
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ จากนั้นเขาก็เดินทางไปบรรยายเป็นศาสตราจารยรั์บเชิญในมหาวทิยาลยัช่ือดงั
ทัว่โลก นอกจากน้ี เขายงัเป็นผูอ้  านวยการก่อตั้งวทิยาลยัปรัชญานานาชาติท่ีปารีสอีกดว้ย เลียวทาด์
เสียชีวติอยา่งกะทนัหนัดว้ยโรคมะเร็งเมด็เลือดขาวซ่ึงลุกลามอยา่งรวดเร็วใน ค.ศ. 1998 (‚Jean-
François Lyotard.‛ 2012 : Website) 

เลียวทาดเ์ขียนหนงัสือส าคญัเก่ียวกบัแนวคิดหลงัสมยัใหม่นิยมออกมาใน ค.ศ.  1979 ในช่ือ 
La Condition postmoderne : rapport sur le savoir ซ่ึงต่อมามีการแปลและตีพิมพเ์ป็นภาษาองักฤษใน
ช่ือ The Postmodern Condition : A Report on Knowledge (Lyotard.  1984) ในหนงัสือเล่ม น้ี เขา
กล่าวไวต้อนหน่ึงวา่“ขา้พเจา้นิยามหลงัสมยัใหม่ในฐานะท่ีเป็นความไม่เช่ือถือต่อเร่ืองเล่าขนาดใหญ่ 
ความไม่เช่ือถือน้ีเป็นผลผลิตของความกา้วหนา้ในวทิยาศาสตร์อยา่งไม่ตอ้งสงสัย แต่ในทางกลบักนั
ความกา้วหนา้นั้นก็ดูไม่น่าเช่ือถือดว้ย... หนา้ท่ีของเร่ืองเล่าก าลงัสูญเสียผูท้  าหนา้ท่ีของตน วีรบุรุษท่ี
ยิง่ใหญ่ของตน อนัตรายท่ียิง่ใหญ่ของตน การเดินทางท่ียิง่ใหญ่ของตน เป้าหมายท่ียิง่ใหญ่ของตน‛ 
(Lyotard.  1984 : xxiv) 

เลียวทาดเ์ห็นวา่สภาวะหรือเง่ือนไขของยคุหลงัสมยัใหม่ก็คือปัญหาความชอบธรรมของ
ความรู้ท่ีเป็นขอ้กล่าวอา้งใหญ่โตซ่ึงเขาเรียกวา่เร่ืองเล่าขนาดใหญ่ หรือ ‚อภิมหาบรรยาย‛  
(Matanarrative) ซ่ึงเป็นเร่ืองเล่าหรือค าบรรยายชุดใดชุดหน่ึงท่ีอา้งวา่สามารถใชเ้ป็นกรอบท าความ
เขา้ใจโลกไดท้ั้งหมด อยา่งเช่นเร่ืองเล่าในยคุสวา่งเก่ียวกบัเร่ืองของความกา้วหนา้ทางอารยธรรมท่ีเกิด
จากเหตุผลและวทิยาศาสตร์ รวมทั้งเร่ืองเล่าขนาดใหญ่อ่ืนๆ ของยคุสมยัใหม่ ไม่วา่จะเป็นแนวคิดของ
เฮเกล แนวคิดของมากซ์ และแนวคิดของฟรอยด ์การท่ีผูค้นเลิกเช่ือถือในเร่ืองเล่าใหญ่โตเหล่าน้ีท าให้
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เราไม่มีความหวงัท่ีจะมีระบบความรู้หรือวาทกรรมเพียงชุดเดียวท่ีสามารถเอาไวใ้ชท้  าความเขา้ใจโลก
ไดท้ั้งหมด แต่เรามีความรู้หลายชุด วาทกรรมหลายแบบ ท่ีต่างก็ขดัแยง้กนัเองเอาไวใ้ชท้  าความเขา้ใจ
โลก (Geyh.  2005 : 1868)  
 เลียวทาดม์องชีวิตทางสังคมวา่เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัเกมภาษา เกมภาษาน้ีท าหนา้ท่ีในการสร้าง
ความชอบธรรมใหก้บัพฤติกรรมหรือการกระท าของคนเราท่ีแสดงออกมาในสังคม ผูท่ี้มีส่วนร่วมใน
เกมเหล่าน้ีพยายามท่ีจะใชเ้กมเหล่าน้ีเพื่อท่ีจะยนืยนับางส่ิงบางอยา่งวา่เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งหรือเหมาะสม 
ขอ้ความแต่ละขอ้ความหรือการพดูแต่ละคร้ังก็คือการเคล่ือนไหวท่ีอาจจะช่วยท าใหผู้มี้ส่วนร่วมใน
เกมไดช้ยัชนะในเกม นัน่คือท าใหส่ิ้งท่ีพวกเขายนืยนัวา่ถูกตอ้งเหมาะสมไดรั้บการยอมรับ 
(Haralambos and Holborn.  2004 : 973) 
 ในสังคมก่อนอุตสาหกรรมท่ีมีความเป็นอยูแ่บบเรียบง่ายนั้น เร่ืองเล่าต่างๆ เช่นต านานหรือ
นิทานคือเกมภาษาท่ีส าคญั ผูเ้ล่าเร่ืองเป็นผูอ้า้งสิทธิในการเล่าและอา้งความชอบธรรมของเร่ืองท่ีพวก
เขาเล่า การเล่าเร่ืองจึงเป็นตวัอยา่งของการสร้างความชอบธรรมใหก้บัตนเอง  คือส่ิงท่ีพวกเขาเล่านั้น
เป็นส่ิงท่ีควรยอมรับเพราะพวกเขาเป็นผูมี้อ  านาจในการเล่า เร่ืองเล่าต่างๆ นั้น จะช่วยส่ือสารถึง
กฎเกณฑข์องสังคม เร่ืองเล่าจึงมีบทบาทส าคญัในกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม (Haralambos and 
Holborn.  2004 : 973) 
 เม่ือสังคมพฒันามาสู่ยคุสมยัใหม่ เกมภาษาแบบวทิยาศาสตร์ไดเ้ขา้มาแทนท่ีเกมภาษาท่ีเป็น
เร่ืองเล่าแบบเดิมเช่นต านานหรือนิทาน นกัวทิยาศาสตร์จะมองเร่ืองเล่าแบบเดิมวา่เป็นของคนท่ีมี
ความคิดจิตใจท่ีแตกต่างจากตน คือมองเร่ืองเล่าแบบนั้นวา่เป็นของคนเก่าแก่โบราณ ป่าเถ่ือน ลา้สมยั 
ไม่พฒันา มองวา่เป็นเร่ืองเล่าท่ีมีแต่ความเห็นไม่ใช่ความจริง เป็นเร่ืองเล่าท่ีอิงอยูก่บัประเพณี อ านาจ 
อคติ และความเขลา ในเกมภาษาแบบวทิยาศาสตร์นั้น ใครจะเป็นผูเ้ล่าไม่ใช่เร่ืองส าคญั เพราะการ
ตดัสินวา่ผดิหรือถูกนั้นอยูท่ี่การตดัสินขอ้ความท่ีเล่าไม่ใช่ผูเ้ล่า ขอ้ความทางวทิยาศาสตร์หรือขอ้ความ
ท่ีเป็นวทิยาศาสตร์นั้นจะถูกตรวจสอบและข้ึนอยูก่บัการโตแ้ยง้หรือพิสูจน์โดยคนอ่ืนๆ ท่ีเป็นผูมี้ส่วน
ร่วมในเกมภาษาแบบวทิยาศาสตร์น้ี  จะมีการน าเอาหลกัฐานและขอ้โตแ้ยง้ท่ีมีเหตุผลมาใชเ้พื่อตดัสิน
วา่ควรจะยอมรับหรือปฏิเสธขอ้ความนั้นๆ (Haralambos and Holborn.  2004 : 973) 
 อยา่งไรก็ตาม เลียวทาดไ์ดเ้สนอวา่วทิยาศาสตร์นั้นไม่สามารถท่ีจะท าใหต้นพน้ไปจากความรู้
แบบเร่ืองเล่าได ้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ก็ถือวา่เป็นเร่ืองเล่าอยา่งหน่ึงเหมือนกนั  นกัวทิยาศาสตร์
พยายามท่ีท าใหว้ทิยาศาสตร์อยูห่่างจากความเช่ือต่างๆ ทางสังคมเพื่อท่ีจะท าใหว้ทิยาศาสตร์ธ ารง
รักษาความเป็นวตัถุวสิัยเอาไวใ้หไ้ด ้แต่การท าเช่นน้ีก็ก่อใหเ้กิดปัญหาข้ึนมาคือวตัถุประสงคข์อง
วทิยาศาสตร์คืออะไรกนัแน่ การน าเงินงบประมาณจ านวนมากไปใชใ้นการวจิยัทางวิทยาศาสตร์นั้น
จะมีความชอบธรรมไดอ้ยา่งไรถา้วทิยาศาสตร์แยกตวัเองออกจากสังคม ในท่ีสุด วทิยาศาสตร์จึงอยูใ่น
ฐานะท่ีเป็นเร่ืองเล่าขนาดใหญ่หรือ  “อภิมหาบรรยาย” ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ เพื่อท่ีจะใหค้วามหมายแก่
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เร่ืองเล่าอ่ืนๆ เร่ืองเล่าขนาดใหญ่เหล่าน้ีของวทิยาศาสตร์ท าใหว้ตัถุประสงคข์องการแสวงหาความรู้
ทางวทิยาศาสตร์มีความหมายมีความส าคญัข้ึนมาได ้และท าใหผู้ค้นยอมรับวทิยาศาสตร์ในฐานะท่ี
เป็นเคร่ืองช้ีน าทางชีวติทางสังคมได ้พวกนกัวทิยาศาสตร์จะบอกเราวา่มนุษยชาติสามารถกา้วหนา้ได้
ดว้ยความรู้ทางวทิยาศาสตร์ เราจะสามารถเอาชนะความโง่เขลาและการกดข่ีได ้วทิยาศาสตร์จะท าให้
เราสามารถเอาชนะธรรมชาติไดแ้ละท าใหเ้ราตระหนกัรู้ถึงความส าคญัของตนเองได ้(Haralambos 
and Holborn.  2004 : 973-974) 
 เลียวทาดย์งัไดเ้สนอต่อไปวา่ เร่ืองเล่าขนาดใหญ่ของวทิยาศาสตร์ท่ีบอกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบั
การปลดปล่อยมนุษยชาติ การพฒันาตวัตนของเราใหส้มบูรณ์ และความกา้วหนา้ทางสังคมนั้น ใน
ท่ีสุดก็ถูกทา้ทายถูกท าลายลงเม่ือเกิดแนวคิดแบบหลงัสมยัใหม่ข้ึนมา หลงัสมยัใหม่นิยมท าใหเ้กิด
ความไม่เช่ือถือต่อเร่ืองเล่าขนาดใหญ่ ความรู้ท่ีมีอยูไ่ดแ้ตกกระจายออกเป็นเกมภาษาท่ีแตกต่าง
หลากหลายซ่ึงใชไ้ดก้บับางบริบทเท่านั้น เม่ือผูค้นรู้สึกเส่ือมศรัทธาท่ีจะแสวงหาความจริงท่ียิง่ใหญ่
เพียงหน่ึงเดียวซ่ึงสร้างความชอบธรรมใหก้บัความรู้อ่ืนๆ ทุกอยา่ง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาคือความหลากหลาย
ของความรู้ นอกจากน้ี เกมภาษาท่ีเป็นความรู้แบบวทิยาศาสตร์ก็ถูกแทนท่ีดว้ยเกมภาษาเชิงเทคนิค 
เม่ือเป็นเช่นน้ี ขอ้ความต่างๆ ไม่ไดถู้กตดัสินวา่จริงหรือถูกตอ้งหรือไม่ แต่ถูกตดัสินบนฐานท่ีวา่มี
ประโยชน์และประสิทธิผลหรือไม่แทน ดงันั้นแทนท่ีจะมีการเนน้กิจกรรมของมนุษยใ์นฐานะท่ี     
เป็นเป้าหมายสุดทา้ยในตวัเอง ก็กลบัหนัไปเนน้ท่ีวธีิการเชิงเทคนิคซ่ึงจะท าใหท้  าส่ิงต่างๆ ประสบ
ความส าเร็จมากกวา่ ยกตวัอยา่งเช่น ในมหาวทิยาลยั นกัวจิยัก็จะสนใจวจิยัในส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์
ยิง่กวา่จะสนใจวจิยัวา่ส่ิงนั้นจริงหรือถูกตอ้งหรือไม่ งานวิจยัท่ีไดรั้บการสนบัสนุนส่งเสริมจึงเป็น
งานวจิยัท่ีมีประโยชน์ใชส้อยและมี “มูลค่าแลกเปล่ียน” หรือ “ขายได”้ (Haralambos and Holborn.  
2004 : 974) 
 10.2.3 ประวตัิและแนวคิดของโบดริยาด์ 

นกัคิดส าคญัอีกคนหน่ึงท่ีกล่าวถึงลกัษณะของโลกยคุหลงัสมยัใหม่คือฌอ็ง โบดริยาด ์(Jean 
Baudrillard : ค.ศ. 1929-2007) เขาเกิดท่ีเมืองไรม ์ทางภาคเหนือของฝร่ังเศส ปู่ ยา่ของเขาเป็นชาวนา 
และพอ่แม่ของเขาเป็นขา้ราชการ เขาเขา้เรียนระดบัประถมในโรงเรียนท่ีเมืองไรมน์ั้นนัน่เอง และได้
ไปเรียนระดบัอุดมศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัซอร์บอนน์ในกรุงปารีส โดยเรียนภาษาและวรรณคดีเยอรมนั
ซ่ึงเม่ือเรียนจบเขาก็ไดเ้ขา้ไปสอนทางดา้นภาษาและวรรณคดีเยอรมนัในโรงเรียนมธัยมศึกษาหลาย
แห่งทั้งท่ีอยูใ่นกรุงปารีสและต่างจงัหวดัในช่วง ค.ศ. 1960-1966  ต่อมาเขาไดเ้รียนปริญญาเอก
ทางดา้นสังคมวทิยา และเม่ือเรียนจบก็ไดส้อนในมหาวทิยาลยัปารีส 10 ท่ีนอแตร์ซ่ึงอยูน่อกกรุงปารีส
และเป็นมหาวทิยาลยัท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งอยา่งมากกบัเหตุการณ์ลุกฮือของนกัศึกษาและประชาชนเม่ือ 
ค.ศ. 1968 ในช่วงคริสตท์ศวรรษ 1980 และ 1990 งานเขียนของเขาซ่ึงตีพิมพท์ั้งในภาษาองักฤษและ
ฝร่ังเศสไดรั้บความนิยมมาก มีผูอ่้านอยา่งกวา้งขวาง นอกจากมีอาชีพเป็นอาจารยแ์ลว้ โบดริยาดย์งั
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เป็นช่างภาพดว้ย เขาไดเ้ดินทางไปหลายประเทศและถ่ายภาพเก็บไวซ่ึ้งในช่วง ค.ศ. 1999-2000 ไดมี้
การน าเอาภาพถ่ายของเขาออกมาจดัแสดงท่ีกรุงปารีส (“Jean Baudrillard.‛ 2012 : Website) 

 ในบทความเร่ือง ‚The Mirror of Production‛ ซ่ึงตีพิมพค์ร้ังแรกเม่ือ ค.ศ. 1973 โบดริยาด์
เห็นวา่โลกยคุปัจจุบนัไดม้าถึงระดบัท่ีตอ้งมีการวพิากษ ์‚เศรษฐศาสตร์การเมืองเร่ืองสัญญะ‛ 
(Baudrillard.  1988 : 116) แมว้า่เขาจะไดรั้บอิทธิพลทางความคิดทั้งจากมากซ์และโซซูร์ แต่เขาก็ได้
วพิากษแ์นวคิดของทั้งสองคน โดยไดว้พิากษว์จิารณ์ความคิดของมากซ์ท่ีกล่าวถึงสินคา้วา่มีมูลค่าสอง
ชนิดคือมูลค่าใชส้อยและมูลค่าแลกเปล่ียนวา่ไม่เพียงพอท่ีจะใชท้  าความเขา้ใจสังคมในช่วงปลาย
คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 ได ้ซ่ึงในอีกบทความหน่ึงท่ีตีพิมพใ์น ค.ศ. 1970 เขาเรียกสังคมเช่นน้ีวา่ ‚สังคม
ผูบ้ริโภค‛ (Consumer Society) (Baudrillard.  1988 : 29-56) ผูค้นท่ีอยูใ่นสังคมผูบ้ริโภคน้ีจะบริโภค
สินคา้โดยมุ่งท่ีประโยชน์หรือมูลค่าเชิงสัญญะของสินคา้เป็นหลกัยิง่กวา่มุ่งท่ีประโยชน์หรือมูลค่า    
ใชส้อยของสินคา้ ส าหรับโซซูร์ เขาวพิากษแ์นวคิดเร่ืองสัญญะของโซซูร์ โดยเห็นวา่รูปสัญญะ       
กบัความหมายสัญญะนั้นแยกออกจากกนัไดซ่ึ้งส่งผลใหเ้กิดโครงสร้างท่ีเหมือนกบัสัญญาณ คือ
รูปสัญญะนั้นมีกลไกการท างานเหมือนกบัสัญญาณไฟจราจรท่ีปล่อยความหมายออกมาโดยไม่ตอ้งมี
การตอบสนองทางภาษา ซ่ึงเขาเรียกวา่รหสั รหสัน้ีท างานโดยสกดัหรือดึงเอาความหมายสัญญะต่างๆ 
จากสังคม ในวงการส่ือเรียกรหสัน้ีวา่ ‚รูปสัญญะท่ีล่องลอย‛ (Poster. 1988 : 4) โบดริยาดส์ังเกตพบวา่
ในปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 เทคโนโลยทีางดา้นส่ือในฐานะท่ีมีบทบาทเป็นเทคโนโลยท่ีีท าการผลิต
ซ ้ าและการสร้างภาพตวัแทน ไดมี้ความกา้วหนา้มากจนท าใหภ้าพหรือส่ิงผลิตเลียนแบบต่างๆ 
กลายเป็นความจริงเสมือน ท่ีสามารถท าหนา้ท่ีเป็นส่ิงท่ีจริงไดไ้ม่แตกต่างจากภาพหรือผลิตภณัฑ์
ตน้แบบ (Baudrillard.  1988 : 166-184) 

โบดริยาดเ์สนอวา่สัญญะต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นวฒันธรรมของมนุษยน์ั้นไดผ้า่นขั้นตอนมา 4 
ขั้นตอนคือ 1) ขั้นท่ีสัญญะต่างๆ เช่นภาพและเสียงเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นความเป็นจริงขั้นพื้นฐาน  
2) ขั้นต่อมา สัญญะต่างๆ จะปิดบงัและบิดเบือนความเป็นจริงขั้นพื้นฐานบางอยา่งเอาไว ้ภาพต่างๆ 
กลายเป็นส่ิงท่ีบิดเบือนความจริง แต่ภาพเหล่านั้นก็ยงัมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงอยูก่บัส่ิงท่ีด ารงอยูจ่ริง
อยูบ่า้ง 3) ขั้นท่ีสามคือขั้นท่ีสัญญะปิดบงัการท่ีความเป็นจริงพื้นฐานบางอยา่งไม่ไดด้ ารงอยูจ่ริง เช่น
รูปเคารพต่างๆ ท าหนา้ท่ีปิดบงัขอ้เทจ็จริงท่ีวา่จริงๆ แลว้พระเจา้ไม่ไดด้ ารงอยูเ่ลย และ 4) ขั้นสุดทา้ย 
คือขั้นท่ีสัญญะไม่ไดมี้ความสัมพนัธ์ใดๆ เลยกบัความเป็นจริง สัญญะเป็นเพียงความจริงเสมือนหรือ
ภาพจ าลองเท่านั้น (Haralambos and Holborn.  2004 : 975)  ขั้นน้ีก็คือขั้นท่ีมีส่ือสารมวลชนสมยัใหม่
อยา่งเช่นโทรทศัน์เกิดข้ึน 

ความกา้วหนา้ทางดา้นการส่ือสารมวลชนสมยัใหม่นั้นก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงมากมายซ่ึง
เป็นลกัษณะส าคญัของยคุหลงัสมยัใหม่ โบดริยาดม์องวา่ส่ือมวลชนสมยัใหม่นั้นก่อให้เกิดผลกระทบ
ท่ีลึกซ้ึงและแตกต่างอยา่งมากจากผลกระทบของเทคโนโลยส่ืีอในยคุก่อน การเกิดข้ึนของส่ือมวลชน



 234 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส่ืออิเล็กทรอนิคส์อยา่งเช่นโทรทศัน์นั้นไดเ้ปล่ียนแปลงชีวติของคนเราอยา่งมาก 
เพราะโทรทศัน์นั้นไม่ไดน้ าเสนอภาพตวัแทนของโลกแก่เราเท่านั้น แต่ยงัไดก้ าหนดดว้ยวา่โลกท่ีเรา
อยูอ่าศยัน้ีเป็นอยา่งไรกนัแน่ (Giddens.  2009 : 755-756) 

โบดริยาดก์ล่าววา่เม่ือไม่นานมาน้ี เคยมีความเป็นไปไดท่ี้เราจะแยกความเป็นจริงหรือโลกท่ี
เป็นอยูจ่ริงพร้อมทั้งเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในโลกออกจากการเสนอภาพตวัแทนของโลกนั้นผา่น
ทางส่ือ ยกตวัอยา่งเช่น ในโลกจริงๆ นั้นมีสงครามเกิดข้ึนมากมายหลายคร้ังโดยก่อใหเ้กิดผลกระทบท่ี
เลวร้ายต่อทั้งทหารและพลเรือนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสงครามนั้น ส่ือก็จะรายงานเก่ียวกบัสงครามและแจง้ให้
เราทราบวา่เกิดอะไรข้ึนบา้ง เช่นมีคนเจบ็คนตายมากนอ้ยเพียงใด ฝ่ายใดเป็นฝ่ายชนะ ฝ่ายใดเป็นฝ่าย
แพ ้แง่มุมทั้งสองอยา่งน้ีคือ 1) ความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนจริง และ 2) การน าเสนอภาพตวัแทนความเป็น
จริงผา่นส่ือ ถูกมองวา่เป็นส่ิงท่ีสามารถแยกออกจากกนัได ้(Giddens.  2009 : 756) 

แต่ทฤษฎีหลงัสมยัใหม่ของโบดริยาดเ์สนอวา่เส้นแบ่งระหวา่งความเป็นจริงและการน าเสนอ
ภาพตวัแทนไม่มีอยูอี่กต่อไปแลว้  เช่นในกรณีของการรายงานข่าวเก่ียวกบัสงคราม นั้น เราไม่สามารถ
แยกการน าเสนอภาพตวัแทนความเป็นจริงของสงครามหรือรายงานข่าวสงครามนั้นออกจากตวัความ
เป็นจริงจริงๆ ของสงครามไดอี้กต่อไป เพราะวา่การน าเสนอภาพตวัแทนของส่ือนั้นจริงๆ แลว้ก็คือ
ส่วนหน่ึงของโลกเหนือจริง และไม่สามารถมองวา่แยกออกจากโลกเหนือจริงได ้ เน่ืองจากคนจ านวน
มากท าไดเ้พียงแค่รู้เร่ืองราวเก่ียวกบัสงครามนั้นผา่นการเสนอของส่ือเท่านั้น ความเป็นจริงเก่ียวกบั
สงครามจึงถูกก าหนดจากส่ือ น่ีคือความเป็นจริงแบบเหนือจริง (Hyperreality) ความเป็นจริงแบบ
เหนือจริงน้ีคือโลกท่ีส่ือเป็นผูก้  าหนดและเป็นผูรั้บประกนัท่ีส าคญัท่ีสุดวา่ความเป็นจริงคืออะไร เร่ือง
จริงเป็นอยา่งไร ความเป็นของแทเ้ป็นอยา่งไร (Giddens.  2009 : 756) 

ก่อนท่ีจะเกิดการประทุข้ึนของสงครามอ่าวเปอร์เซียคร้ังแรกเม่ือมี ค.ศ. 1991 นั้น โบดริยาด์
ไดเ้ขียนบทความในหนงัสือพิมพใ์นช่ือเร่ืองวา่สงครามอ่าวไม่สามารถเกิดข้ึนได ้ต่อมาก็มีการประกาศ
สงคราม มีการรบกนั มีคนเจ็บคนตายจ านวนมาก เม่ือสงครามยติุลง เขาไดเ้ขียนหนงัสือเร่ือง The Gulf 
War Did not Take Place ยนืยนัอีกคร้ังวา่สงครามอ่าวไม่ไดเ้กิดข้ึนจริง เขาอธิบายวา่สงครามคร้ังนั้น
ไม่เหมือนกบัสงครามอ่ืนๆ ท่ีผา่นมาในประวติัศาสตร์ เพราะวา่มนัเป็นสงครามท่ีเกิดข้ึนในยคุของ
ส่ือมวลชน มีผูติ้ดตามดูข่าวสงครามน้ีทัว่โลกผา่นทางส่ือโทรทศัน์ ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
ในขณะนั้นคือจอร์จ บุช ผูพ้่อ และประธานาธิบดีอิรักในขณะนั้นคือซดัดมั ฮุสเซ็น ต่างก็เฝ้าดูรายงาน
ข่าวของสถานีโทรทศัน์ซีเอน็เอน็เพื่อดูวา่จริงๆ แลว้ เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นอยา่งไรกนัแน่ (Giddens.  
2009 : 756-757) 

โบดริยาดเ์สนอวา่ในยคุท่ีส่ือมวลมีอยูทุ่กหนทุกแห่งนั้น มีการสร้างความเป็นจริงแบบใหม่ซ่ึง
เขาเรียกวา่ความเป็นจริงแบบเหนือจริงข้ึนมา ซ่ึงเป็นความเป็นจริงท่ีประกอบไปดว้ยการคละเคลา้
ปะปนกนัของพฤติกรรมของคนและภาพจากส่ือ โลกของความเป็นจริงแบบเหนือจริงถูกสร้างข้ึนมา
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จากความจริงเสมือนหรือภาพจ าลอง (Simulacra) ซ่ึงเป็นภาพท่ีเพียงแต่รับเอาความหมายมาจากภาพ
อ่ืนๆ ไม่มีฐานอยูใ่นความเป็นจริงภายนอกเลย (Giddens.  2009 : 757) 

 
10.3 หลงัโครงสร้างนิยม : ฟูโกต์และแดร์ริดา 

แนวคิดหลงัโครงสร้างนิยมมีมากมายหลายประเด็นท่ีน่าสนใจ นกัคิดในส านกัน้ีก็มีเป็น
จ านวนมาก เน้ือหาในส่วนน้ีเนน้กล่าวถึงบางส่วนของแนวคิดหลงัโครงสร้างนิยม โดยเฉพาะท่ีส่ง
อิทธิพลทางความคิดต่อนกัคิดหลงัอาณานิคมนิยมดว้ย เพื่อใหเ้ห็นความสัมพนัธ์เช่ือมโยงระหวา่ง      
2 ทฤษฎีน้ีอยา่งชดัเจนยิง่ข้ึน โดยจะกล่าวถึงแนวคิดของฟูโกตแ์ละแดร์ริดาเท่านั้น 

10.3.1 ประวตัิและแนวคิดของมิเชล ฟูโกต์  
มิเชล ฟูโกต ์(Michel Foucault : ค.ศ. 1926-1984) เกิดท่ีเมืองพวัเจ ประเทศฝร่ังเศส ใน

ครอบครัวคนดงัของจงัหวดั พอ่ของเขาเป็นศลัยแพทย ์ตอนเด็กการเรียนของเขาก็ประสบผลส าเร็จ    
ดีบา้ง ไดร้ะดบัปานกลางบา้งผสมกนั จนเม่ือไดเ้ขา้เรียนในวทิยาลยัเขาก็มีผลการเรียนดีเด่น ในช่วงน้ี
แหละท่ีเขาไดเ้รียนปรัชญา เม่ือสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ยติุลง เขาไดเ้ขา้เรียนในสถาบนัการศึกษาชั้นสูง 
École Normale Supérieure ของฝร่ังเศส โดยส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางจิตวิทยาหน่ึงใบ 
และปริญญาทางปรัชญาอีกหน่ึงใบใน ค.ศ. 1952 ในช่วง ค.ศ. 1950-1953 เขาไดเ้ขา้เป็นสมาชิกของ
พรรคคอมมิวนิสตฝ์ร่ังเศส หลงัจากน้ีเขาก็ไดส้อนจิตวทิยาในมหาวทิยาลยั ใน ค.ศ. 1954 เขาไดเ้ป็น
ทูตทางวฒันธรรมของฝร่ังเศสเดินทางไปท่ีมหาวทิยาลยัอุปซาลาในสวเีดน เขาไดเ้สนอวทิยานิพนธ์
ปริญญาเอกในมหาวทิยาลยัแห่งน้ีแต่ถูกปฏิเสธ ใน ค.ศ. 1958 เขาไดไ้ปเป็นอาจารยช่์วงสั้นๆ ท่ี
มหาวทิยาลยัวอร์ซอและมหาวทิยาลยัฮมับูร์ก อีกสองปีต่อมาเขาไดก้ลบัไปท่ีฝร่ังเศสเพื่อเรียนปริญญา
เอกใหจ้บและรับต าแหน่งอาจารยส์อนปรัชญาท่ีมหาวทิยาลยัแคลม์อง แฟร์รอง และใน ค.ศ. 1961 เขา
ก็เรียนจบปริญญาเอก (“Michel Foucault.‛ 2012 : Website) 

ใน ค.ศ. 1965 ฟูโกตไ์ดเ้ดินทางไปสอนอยูท่ี่มหาวทิยาลยัตูนิส ประเทศตูนีเซีย และในช่วงท่ีมี
การลุกฮือของขบวนการนกัศึกษาและประชาชนใน ค.ศ. 1968 นั้นเขาก็อยูท่ี่ตูนีเซีย หลงัจากนั้นเขาได้
กลบัฝร่ังเศสและแสดงบทบาทเป็นนกักิจกรรมทางสังคมอยา่งจริงจงั ใน ค.ศ. 1970 เขาไดรั้บต าแหน่ง
ศาสตราจารยป์ระจ าวทิยาลยัแห่งฝร่ังเศสในสาขาประวติัศาสตร์ของระบบความคิด (“Michel 
Foucault.‛ 2012 : Website) เขาเขียนหนงัสือออกมามากมายและเปิดมุมมองใหม่ๆ โดยเฉพาะเก่ียวกบั
ความสัมพนัธ์ระหวา่งอ านาจกบัความรู้จนมีช่ือเสียงไปทัว่โลก 

แนวคิดแรกของฟูโกตท่ี์จะน าเสนอคือแนวคิดเร่ืองขอ้ความ/ถอ้ยแถลง (Statement) และ   
วาทกรรม (Discourse) ขอ้ความหรือถอ้ยแถลงคือค าท่ีเราพดูหรือเขียนออกมาเช่นเป็นประโยคหน่ึงๆ 
ซ่ึงเป็นขอ้เสนอ หรือเป็นการพดูท่ีช้ีแนะใหเ้กิดการกระท าทั้งโดยตรงและโดยออ้ม (Smart.  2002 : 40) 
ขอ้ความ/ถอ้ยแถลงถือวา่เป็นหน่วยพื้นฐานของวาทกรรมส าหรับฟูโกต ์วาทกรรมเกิดข้ึนมาจาก

http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_Normale_Sup%C3%A9rieure
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ขอ้ความหรือถอ้ยแถลงต่างๆ ท่ีจดัความสัมพนัธ์กบัขอ้ความ/ถอ้ยแถลงอ่ืนๆ  ทั้งสองอยา่งใชพ้ื้นท่ี
ร่วมกนัและสร้างบริบทข้ึนมา ทั้งสองอยา่งอาจจะหายไปไม่ปรากฏตวัและถูกแทนท่ีดว้ยขอ้ความ/ 
ถอ้ยแถลงอ่ืนๆ ขอ้ความ/ถอ้ยแถลงนั้นมีนอ้ย หายากกวา่ ขณะท่ีวาทกรรมมีศกัยภาพท่ีจะเขา้ไปอยูใ่น
ขอ้ความ/ถอ้ยแถลงจ านวนมาก โดยทัว่ไปมีถอ้ยแถลง/ขอ้ความท่ีจ ากดัท่ีสร้างใหเ้กิดวาทกรรมหน่ึงๆ 
ข้ึนมา และขอ้ความ/ถอ้ยแถลงเหล่าน้ีก็ถูกกล่าวถึงซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก (Danaher, Schirato, and Webb. 2000 : 
35) 
 ตวัอยา่งเช่น สาขาวชิากฎหมายมีขอ้ความ/ถอ้ยแถลงจ ากดัท่ีสร้างเง่ือนไขเป็นความรู้ความจริง
ข้ึนมาเพื่อเอาไปใชไ้กล่เกล่ียและตดัสินขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึน ตวัอยา่งท่ีเห็นเด่นชดัคือกรณีเก่ียวกบัการ
ลวนลามทางเพศหรือการคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) ซ่ึงเอนิตา ฮิลล ์(Anita Hill) ไดก้ล่าวหา
วา่ผูพ้ิพากษาช่ือแคลเรนซ์ โธมสั (Clarence Thomas)  ซ่ึงก าลงัจะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูพ้ิพากษาศาล
สูงของสหรัฐอเมริกาเคยกระท าการลวนลามทางเพศต่อเธอสมยัท่ีเธอท างานเป็นผูช่้วยของโธมสั 
ประชาชนต่างพากนัวพิากษว์ิจารณ์วา่เหตุใดเธอจึงไม่กล่าวหาโธมสัตั้งแต่ตอนท่ีเกิดเร่ืองใหม่ๆ เหตุใด
จึงปล่อยใหเ้ร่ืองน้ีอยูม่านานนบัสิบปี เธอตอบวา่เพราะตอนนั้น ‚การลวนลามทางเพศ‛  หรือ ‚การ
คุกคามทางเพศ‛ ในความหมายทางกฎหมายยงัไม่มี คือกฎหมายของสหรัฐอเมริกายงัไม่ไดมี้การ
บญัญติัเร่ืองน้ีเอาไว ้ไม่มีแนวคิดเร่ืองน้ีอยูใ่นแวดวงกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเลยในขณะนั้น ก่อน
เกิดเร่ืองการกล่าวหาฟ้องร้องกนัน้ี ความสัมพนัธ์ทางกฎหมายและสังคมในสหรัฐอเมริกาถูกจดัระบบ
ระเบียบอยูด่ว้ยขอ้ความ/ถอ้ยแถลงเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทางเพศท่ีวา่ ‚ผูห้ญิงไม่ใช่อตับุคคลสมบูรณ์
เหมือนผูช้าย‛ ซ่ึงท าใหผู้ช้ายสามารถท่ีจะแสดงอาการท่ีไม่เหมาะสมทางเพศต่อผูห้ญิงไดโ้ดยไม่ผดิ 
(Danaher, Schirato, and Webb.  2000 : 35) 

วาทกรรมคือกลุ่มของขอ้ความ/ถอ้ยแถลงต่างๆ ซ่ึงสัมพนัธ์กนั ถูกสร้างข้ึนและถูกน าไปใช้
วนเวยีนอยูใ่นสังคมใหเ้ราใชรั้บรู้โลก แทนท่ีฟูโกตจ์ะกล่าวถึง ‚ค าพดู‛ ในความหมายเดิมทัว่ๆ ไป  
เขากลบัใชแ้นวคิดวาทกรรม ส าหรับฟูโกตน์ั้น โลกมิไดเ้พียงแค่ด ารงอยู ่‚ท่ีนัน่‛  เพื่อท่ีจะใหเ้รา
กล่าวถึงอยา่งตรงไปตรงมา แต่โลกจะเป็นอยา่งไรนั้นก็ข้ึนอยูก่บัวาทกรรมนัน่เอง และในวาทกรรม
เช่นนั้นนัน่เองท่ีผูพ้ดูและผูฟั้ง ผูเ้ขียนหรือผูอ่้าน จะเขา้ใจเก่ียวกบัตนเอง เราเขา้ใจตวัเอง เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั เขา้ใจสถานะของตนในโลกผา่นวาทกรรม วาทกรรมน้ีน่ีเองท่ีจดัระบบ
ระเบียบการด ารงอยูใ่นสังคมและการผลิตซ ้ า/การสืบทอดทางสังคมของเรา วาทกรรมก าหนดวา่
ประสบการณ์ของเรา อตัลกัษณ์ของเราจะถูกจดัระบบระเบียบวางก าหนดกฎเกณฑอ์ยา่งไร (Aschroft 
and Ahluwalia.  2001 : 14) 

วาทกรรมไม่ไดถู้กแสดงออกมาผา่นการพดูการเขียนเท่านั้น แต่ยงัแสดงออกเป็นปฏิบติัการ
ต่างๆ เป็นการกระท าต่างๆ ตามท่ีวาทกรรมเหล่านั้นช้ีแนะ วาทกรรมเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์
ระหวา่งอ านาจกบัความรู้ท่ีทั้งสองฝ่ายต่างก็เอ้ือต่อกนั ข้ึนต่อกนั พึ่งพาอาศยักนั ดงัท่ีฟูโกตก์ล่าวไวว้า่ 



 237 

“เราควรยอมรับวา่อ านาจสร้างความรู้ข้ึนมา... อ านาจและความรู้มีความหมายโดยนยับ่งถึงกนัและกนั
โดยตรง ไม่มีความสัมพนัธ์เชิงอ านาจโดยไม่มีการสร้างองคค์วามรู้ข้ึนมาอยา่งสัมพนัธ์กนั อีกทั้งไม่มี
ความรู้ใดๆ ท่ีไมต่อ้งสันนิษฐานล่วงหนา้วา่จะไม่มีความสัมพนัธ์เชิงอ านาจและไม่สร้างความสัมพนัธ์
เชิงอ านาจข้ึนมาในเวลาเดียวกนั‛ (Foucault.  1977 : 27) 

หนงัสือ The Order of Things ของฟูโกตไ์ดต้ั้งค  าถามเพื่อส ารวจตรวจสอบวาทกรรมเก่ียวกบั
มนุษยใ์นฐานะท่ีเป็นปรากฏการณ์ทางประวติัศาสตร์ มากกวา่ตั้งค  าถามกบัวธีิการท่ีใชจ้ดัระเบียบ
ความรู้ตามธรรมชาติ ฟูโกตส์ ารวจดูวา่วาทกรรมทางประวติัศาสตร์ มานุษยวทิยา จิตวิเคราะห์ และ
วาทกรรมอ่ืนๆ เกิดข้ึนมา และจดัระบบระเบียบความรู้ในแนวทางเฉพาะแบบใดแบบหน่ึงอยา่งไร  
หนงัสือเล่มน้ีซ่ึงมองภาพมนุษยว์า่เป็นศูนยก์ลางของส่ิงอ่ืนๆ ไดช้ี้ใหเ้ราเห็นวา่เราจ าเป็นตอ้งมองดู
วธีิการในการจ าแนกแยกแยะ การจดัระบบระเบียบ และการจ ากดัขอบเขตความรู้ ซ่ึงจะท าใหเ้รา
มองเห็นวา่วฒันธรรมนั้นเป็นส่ิงสัมพทัธ์ ท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละสถานท่ีและกาลเวลา ไม่ใช่ส่ิง
สากลท่ีเหมือนกนัในทุกท่ีทุกเวลา (Huddart.  2006 : 91)  

ทั้งแนวคิดเร่ืองขอ้ความ/ถอ้ยแถลงและแนวคิดเร่ืองวาทกรรมไดส่้งอิทธิพลต่อนกัคิด/นกั
ทฤษฎีหลงัอาณานิคมนิยม เช่นซาอิดน าเอาแนวคิดเร่ืองวาทกรรมของฟูโกตม์าขยายความต่อ คือเอา
เร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งอ านาจกบัความรู้ในสังคมตะวนัตกมากล่าวถึงในหนงัสือเร่ือง Orientalism 
เพื่อช้ีใหเ้ห็นถึงวาทกรรมแบบอาณานิคม (Colonial Discourse)  ซาอิดเนน้วา่เจตจ านงท่ีมุ่งสู่อ านาจ
หรือความตอ้งการมีอ านาจและความเขา้ใจโลกส่วนท่ีไม่ใช่ตะวนัตกหรือโลกตะวนัออกในวาทกรรม
แบบอาณานิคมนั้นไม่สามารถแยกออกไดจ้ากความตอ้งการท่ีจะมีอ านาจเหนือโลกตะวนัออก ส าหรับ     
ซาอิด อ านาจแบบอาณานิคมของตะวนัตกท่ีมีอยูเ่หนือโลกตะวนัออกนั้นถูกบ ารุงรักษาเอาไวด้ว้ย  
วาทกรรมต่างๆ เก่ียวกบัศิลปะ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ รวมทั้งดว้ยรูปแบบของการครอบง า
โดยตรงเช่นการปกครองทางการเมืองและการกดข่ีปราบปรามทางทหาร (Morton.  2003 : 85) 

นอกจากน้ี บาบาไดน้ าเอาแนวคิดเร่ืองขอ้ความ/ถอ้ยแถลงของฟูโกต ์มาประสานกบัแนวคิด
เร่ืองการพดูซ ้ าเขียนซ ้ า (Iteration) ของแดร์ริดา แนวคิดของแดร์ริดาเร่ืองน้ีหมายถึงการท่ีเคร่ืองหมาย 
ความคิด หรือขอ้ความใดๆ จะมีความหมายไดน้ั้น เคร่ืองหมาย ความคิด หรือขอ้ความนั้นๆ จ าเป็น
จะตอ้งมีความสามารถถูกกล่าวซ ้ าได ้ เคร่ืองหมายท่ีเกิดข้ึนไดเ้พียงคร้ังเดียวจะไร้ความหมาย การพดู 
ซ ้ าเขียนซ ้ าหรือความสามารถในการกล่าวซ ้ าไดน้ั้นไม่ไดห้มายความเพียงแค่วา่การท่ีเคร่ืองหมายหรือ           
ค  าพดูจะสามารถถูกผลิตหรือสร้างข้ึนอีกคร้ังในเวลาและสถานท่ีอ่ืนๆ ไดเ้ท่านั้น แต่ท่ีส าคญัก็คือการท่ี
ค า ขอ้ความ เคร่ืองหมายเหล่านั้นจะตอ้งสามารถปรากฏในบริบทอ่ืนๆ ได ้และบริบทเหล่านั้นเปล่ียน
ส่ิงท่ีขอ้ความนั้นหมายถึง เช่นขอ้ความท่ีวา่ ‚ฉนัรักคุณ‛  นั้นเป็นขอ้ความปกติธรรมดาไม่มีอะไรใหม่ 
(cliché) เพราะเป็นขอ้ความท่ีถูกใชบ้่อยเกินไป  แต่ในขณะเดียวกนัขอ้ความน้ีก็จะถูกใชต่้อไป  ถูกพดู
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ถูกเขียนต่อไปทัว่โลกอีกนานเลยทีเดียว ซ่ึงขอ้ความน้ีก็มกัจะหมายถึงส่ิงเดียวกนั แต่ก็อาจมีอะไร
บางอยา่งท่ีแตกต่างจากเดิมบา้งในการใชแ้ต่ละคร้ัง (Huddart.  2006 : 16-17)  

บาบาไดน้ าเอาเร่ืองการพูดซ ้ าเขียนซ ้ าในมาไวใ้นบริบทของขอ้ความ/ถอ้ยแถลง ซ่ึงเป็นค าท่ีมี
ความหมายเฉพาะเหมือนกนั ฟูโกตส์ ารวจตรวจสอบดูวธีิท่ีระเบียบวนิยั องคค์วามรู้และสถาบนัต่างๆ 
ถูกพฒันาข้ึนมา ซ่ึงส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดจ านวนมากเป็นระเบียบวนิยั องคค์วามรู้ และสถาบนัแบบอาณา
นิคม งานของฟูโกตช่์วยใหเ้ราวเิคราะห์ขอ้ความ/ถอ้ยแถลงแบบอาณานิคมซ่ึงเป็นขอ้ความท่ีสร้าง  
วาทกรรมอาณานิคมข้ึนมา เรามกัจะรู้สึกวา่เรารู้เราเขา้ใจส่ิงท่ีขอ้ความนั้นหมายถึง แต่ความรู้สึกน้ี
เกิดข้ึนก็เพียงเพราะวา่เรารู้บริบทท่ีขอ้ความนั้นถูกสร้างข้ึน  เรารู้วา่ขอ้ความนั้นเขา้ไดก้บัองคค์วามรู้
อยา่งไร แต่ความเขา้ใจเหล่าน้ีก็มกัจะไม่สมบูรณ์ ดงัท่ีบาบากล่าวไวว้า่ ‚การเปล่ียนแปลงใดๆ ใน
สนามของประสบการณ์หรือการพิสูจน์ความถูกตอ้ง หรือท่ีจริงคือความแตกต่างใดๆ ในปัญหาต่างๆ 
ท่ีถูกแกไ้ข สามารถน าไปสู่การเกิดข้ึนของขอ้ความ/ถอ้ยแถลงใหม่ได ้นัน่คือ ความแตกต่างของส่ิง
เดียวกนั‛ (Bhabha.  1994 : 22) นัน่คือความหมายของขอ้ความหน่ึงๆ สามารถเปล่ียนไปเม่ือบริบท
เปล่ียน หรือหนา้ท่ีซ่ึงขอ้ความนั้นตั้งใจจะท าเปล่ียนไป น่ีคือความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนเพราะมีการกล่าว
ไดอี้กคร้ังหรือมีความสามารถในการกล่าวซ ้ า  บาบาไดพ้บขอ้ความ/ถอ้ยแถลงท่ีมีการกล่าวซ ้ าซ่ึงท า 
ใหเ้ราสามารถเขา้ใจหรือตีความแตกต่างไปไดเ้ป็นจ านวนมากในขอ้ความ/ถอ้ยแถลงของอาณานิคม 
วธีิการอ่านของเขาจึงมีชีวติชีวาน าไปสู่ความแตกต่างท่ีละเอียดอ่อนในความหมายซ่ึงผูป้กครอง   
อาณานิคมเองไม่สามารถท่ีจะก ากบัควบคุมได ้อนัเน่ืองมาจากตรรกะของความสามารถในการกล่าว 
ซ ้ าน่ีเอง (Huddart.  2006 : 17-18)  
 อีกแนวคิดหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองวาทกรรมท่ีบาบาไดน้ าไปใชใ้นการร้ือสร้างวาทกรรม
อาณานิคมก็คือแนวคิดเร่ืองความเป็นอุปลกัษณ์ (Metaphoricity)  สังคมคือส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนผา่นการ 
ก่อตวัของโวหารและวาทกรรมในรูปแบบต่างๆ บาบาไดน้ าเอาแนวคิดของแดร์ริดาคือความเป็น     
อุปลกัษณ์ขา้งตน้มาใช ้ค าน้ีมีความหมายวา่อุปลกัษณ์นั้นมีความสามารถไม่เฉพาะเพียงแค่บรรยาย (to 
describe) ใหเ้ราเห็นโลกภายนอกเท่านั้น แต่ยงัมีความสามารถเป็นค าแนะน า (to prescribe) ใหมี้การ
ท าบางส่ิงบางอยา่งหรือแมก้ระทัง่ก่อร่างสร้างตวัตนของเราดว้ย อยา่งเช่นถา้เราใชอุ้ปลกัษณ์วา่ ‚เมือง
คือส่ิงมีชีวติ‛ เพื่อใหมี้ความหมายโดยนยั ค าถามอ่ืนๆ ก็จะตามมามากมาย เช่นบางส่วนของส่ิงมีชีวติน้ี
ติดเช้ือโรคหรือไม่ หรือก าลงัจะตาย หรือตายไปแลว้ และอะไรจะเกิดข้ึนกบัประชาชนซ่ึงอาศยัอยูใ่น
ส่วนต่างๆ เหล่านั้น ในบริบทของสังคมน้ี ความเป็นอุปลกัษณ์ก็จะมีผลส าคญัต่อความคิดทางการเมือง
ของคนเรา ส าหรับบาบา สังคมนั้นคือส่ิงท่ีไดรั้บผลกระทบจากการล่ืนไหลลงัเลของภาษา ดงันั้น เพื่อ
จะใหเ้รามีความเขา้ใจไดอ้ยา่งเตม็ท่ี นกัทฤษฎีจึงจ าเป็นตอ้งใส่ใจภาษาในฐานะท่ีเป็นภาษา พร้อมๆ 
กบัส่ิงยุง่ยากล าบากต่างๆ ท่ีติดตามภาษามาทั้งหมด  (Huddard.  2006 : 20)  
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เม่ืออภิปรายถึงแนวคิดเร่ืองขอ้ความ/ถอ้ยแถลงของฟูโกต ์บาบาเสนอวา่ ‚ความปรากฏซ ้ าได ้
ในความหมายของผมหมายถึงการซ ้ าในทุกๆ คร้ังท่ีมีการกล่าวออกมา บางอยา่งก็เป็นอยา่งอ่ืนท่ีเป็น   
ความแตกต่างซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่คุน้เคยไปบา้ง‛ (Bhabha.  1994 : 131) บาบาอ่านและตีความงานของ      
ฟูโกตใ์นความหมายของส่ิงท่ีไม่คุน้เคย และหนงัสือของฟูโกตก์็เปิดโอกาสใหท้ าเช่นนั้นได ้เช่นใน
หนงัสือ The Order of Things ในค าน า ฟูโกตอ์ธิบายวา่เพราะเหตุใดเขาจึงตอ้งมาส ารวจตรวจสอบ
อดีตและเขียนหนงัสือน้ีออกมา เขากล่าวถึงการอ่านเร่ืองราวเร่ืองหน่ึงท่ีเขียนโดยนกัเขียนชาว
อาร์เจนตินา ช่ือจอร์จ หลุยส์ บอร์เกส (Jorge Luis Borges) เร่ืองนั้นไดก้ล่าวถึงสารานุกรมจีนท่ีน่า
แปลกใจซ่ึงแบ่งโลกดว้ยวธีิการท่ีเขาไม่คุน้เคย  โดยเฉพาะการแบ่งสัตวอ์อกเป็นกลุ่มต่าง ๆ เช่นกลุ่มท่ี
เช่ือง กลุ่มท่ีน่าท่ึง และกลุ่มท่ีมาจากท่ีไกลเช่นแมลง ซ่ึงท าใหฟู้โกตถึ์งกบัหวัเราะออกมา ฟูโกตก์ล่าว
วา่ ‚การหวัเราะท าใหห้ลกัหมายต่าง ๆ ท่ีเราคุน้เคยทั้งหมดในความคิดของผม ในความคิดของเรา ซ่ึง
เป็นความคิดท่ีตราตรึงอยูใ่นยคุของเราในภูมิศาสตร์ของเราแตกแยกกระจดักระจายออกไป‛ 
(Foucault.  1994 : xvi) การหวัเราะของฟูโกตท่ี์เกิดข้ึนในคร้ังนั้น จริงๆ แลว้ไม่ใช่เป็นการหวัเราะเยาะ
สารานุกรมหรือผูท้  าสารานุกรมท่ีอาจจะมองไดว้า่แสนจะเชยหรือง่ีเง่า แต่ฟูโกตห์วัเราะใหก้บัตวัเขา
เอง หรืออยา่งนอ้ยก็หวัเราะกบัวธีิการท่ีความรู้ของตะวนัตกแกลง้เป็นหรืออา้งวา่เป็นสากล ซ่ึงการท่ี
ตะวนัตกอา้งวา่ความรู้หรือวฒันธรรมของตนเป็นสากลน้ีก็ถูกท าลายไดโ้ดยง่ายอยา่งท่ีช้ีใหเ้ห็น ความ
จริงแลว้องคค์วามรู้ต่างๆ วฒันธรรมต่างๆ นั้นมีความหลากหลายและเป็นส่ิงสัมพทัธ์ต่างหาก จากตรง
น้ีบาบาก็สรุปวา่มุมมองแบบหลงัอาณานิคมมีอยูแ่ลว้ในหนงัสือของฟูโกต ์(Huddard.  2006 : 91-92) 

10.3.2 ประวตัิและแนวคิดของของฌากส์ แดร์ริดา  
ฌากส์ แดร์ริดา (Jacques Derrida : ค.ศ. 1930-2004) เกิดท่ีเมืองแอลเจียร์ ประเทศแอลจีเรีย ซ่ึง

ในปีท่ีเขาเกิดนั้น แอลจีเรียเป็นอาณานิคมของฝร่ังเศส เน่ืองจากเขาเป็นคนยวิ ตอนท่ีเขา้เรียนเขาจึงถูก
ไล่ออกจากโรงเรียนเพราะผูป้กครองชาวฝร่ังเศสไดใ้ชน้โยบายกีดกนัชาวยวิ เขาจึงไปเขา้เรียนใน
โรงเรียนของชาวยวิ ในช่วงน้ีเขาใฝ่ฝันท่ีจะเป็นนกัฟุตบอลอาชีพ เขาจึงเขา้ร่วมทีมฟุตบอลและร่วม
แข่งขนัหลายคร้ัง ต่อมาเขาไดย้า้ยไปอยูใ่นฝร่ังเศส ไดเ้ขา้เรียนในสถาบนัการศึกษาชั้นสูง École 
Normale Supérieure ของฝร่ังเศส และไดไ้ปเรียนในสถาบนัการศึกษาชั้นสูงทางดา้นปรัชญาท่ี        
เบลเยยีม เม่ือเรียนจบแลว้เขาไดรั้บทุนการศึกษาใหไ้ปเรียนท่ีมหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา 
ในช่วง ค.ศ. 1957-1958 ต่อมาเขาไดเ้ป็นอาจารยส์อนปรัชญาท่ีมหาวทิยาลยัซอร์บอนน์ ฝร่ังเศสใน 
ช่วง ค.ศ. 1960-1964 จากนั้นเขาก็เป็นอาจารยป์ระจ าอยูท่ี่ École Normale Supérieure จนถึง ค.ศ. 1984 
ใน ค.ศ. 1986 เขาไดไ้ปเป็นศาสตราจารยท์างดา้นมนุษยศาสตร์ท่ีมหาวทิยาลยัแคลิฟอร์เนีย เออร์ไวน์ 
หลงัจากนั้นเขาไดเ้ป็นศาสตราจารยรั์บเชิญจากมหาวทิยาลยัชั้นน าในสหรัฐอเมริกาและยโุรปหลาย
แห่ง และไดรั้บปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิหลายใบ แดร์ริดาเสียชีวติดว้ยโรคมะเร็งตบัอ่อนท่ี
โรงพยาบาลในกรุงปารีสเม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม ค.ศ. 2004 (Jacques Derrida.  2012 : Website) 

http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_Normale_Sup%C3%A9rieure
http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_Normale_Sup%C3%A9rieure
http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_Normale_Sup%C3%A9rieure
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แนวคิดหน่ึงท่ีโดดเด่นมากของฌากส์ แดร์ริดาคือการร้ือสร้าง (Deconstruction) ซ่ึงเป็น
ยทุธศาสตร์ของการวิเคราะห์ตวับทในเชิงวพิากษว์จิารณ์และตั้งค  าถามกบัประวติัศาสตร์ของปรัชญา
ตะวนัตกโดยทัว่ไป นกัวจิารณ์มกัจะมีความยุง่ยากล าบากใจในการนิยามการร้ือสร้าง เพราะค าน้ีไม่
อาจจะถูกลดลงมาเป็นเพียงแค่วธีิการ หรือนิยามวา่เป็นทฤษฎีท่ีมีชุดของวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน       
แดร์ริดาเองก็ไดก้ล่าวถึงประเด็นน้ีใน ‚จดหมายถึงเพื่อนชาวญ่ีปุ่น‛ วา่ ‚การร้ือสร้างไม่ใช่วธีิการ   
และไม่สามารถท่ีจะถูกเปล่ียนไปเป็นส่ิงเดียวกนัได‛้ (Morton.  2003 : 26; citing Derrida. 1991 : 4) 

แต่ก็มีประเด็นและช่วงเวลาส าคญัๆ ท่ีอยูใ่นงานของแดร์ริดาซ่ึงจะสามารถสืบเสาะหา
ยทุธศาสตร์เชิงวพิากษว์จิารณ์ของการร้ือสร้างได ้ตวัอยา่งแรกของการร้ือสร้างก็คือบทความเร่ือง 
‚Différance‛ ของเขา แดร์ริดาซ่ึงใชง้านของนกัภาษาศาสตร์ชาวสวสิช่ือแฟร์ดิน็องด ์เดอร์ โซซูร์ มา
วเิคราะห์ ไดเ้สนอไวใ้นบทความนั้นวา่กระบวนการสร้างความหมาย (Signification) นั้นถูกท าใหเ้ป็น
โครงสร้างในแง่ท่ีวา่สัญญะต่างๆ นั้นแตกต่างจากสัญญะอ่ืนๆ แต่ละสัญญะมีความแตกต่างกนั คือส่ิง
หน่ึงนั้นจะถูกนิยามในความ สัมพนัธ์กบัส่ิงท่ีส่ิงนั้นไม่ไดเ้ป็น ส่ิงท่ีไม่ใช่ส่ิงนั้น หรือส่ิงท่ีตรงกนัขา้ม
กบัส่ิงนั้น ตวัอยา่งเช่น ‚ความมีอยู‛่ ถูกนิยามดว้ยความแตกต่างจากหรือคู่ตรงขา้มของความมีอยูซ่ึ่งก็
คือ ‚ความไม่มีอยู‛่ หรือการไม่ด ารงอยู ่‚ฉนั‛ ถูกนิยามดว้ยความแตกต่างจากหรือคู่ตรงขา้มของฉนัคือ 
‚คุณ‛  ‚ท่ีน่ี‛ ถูกนิยามดว้ยความแตกต่างจากหรือคู่ตรงขา้มของท่ีน่ีคือ ‚ท่ีนัน่‛ ‚เจริญ‛ ถูกนิยามดว้ย
ความแตกต่างจากหรือคู่ตรงขา้มของเจริญคือ ‚ลา้หลงั‛ และ ‚ตะวนัตก‛ ถูกนิยามดว้ยความแตกต่าง
จากหรือคู่ตรงขา้มของตะวนัตกคือ ‚ตะวนัออก‛ แต่   แดร์ริดาเอาแนวคิดของโซซูร์มาเป็นฐานแลว้
กา้วต่อไปอีกกา้วหน่ึง โดยเนน้วา่ความหมายมกัจะถูกเล่ือนออกไปเร่ือยๆ เสมอ โดยตดัขา้มแกนของ
กาละและเทศะ ดงันั้นจุดท่ีมีความหมายเสถียรหรือมีความรู้ท่ีแน่นอนจึงไม่เคยมาถึง หรือเราไม่
สามารถไปถึงจุดท่ีมีความหมายแน่นอนตายตวัในระบบการส่ือความหมายใดๆ ไดเ้ลย ความเช่ือของ
แดร์ริดาท่ีวา่ความหมายไม่เคยเสถียรเลยนั้นแสดงใหเ้ห็นในค าสั้นๆ    ท่ีเป็นช่ือบทความวา่ différance 
เน่ืองจากค ากริยา différer ในภาษาฝร่ังเศสนั้นมีความหมายทั้งสองอยา่งคือแตกต่าง และชะลอหรือ
เล่ือนออกไป (Morton.  2003 : 26) 
 อีกค าหน่ึงท่ีมีความหมายคลา้ยคลึงกบั différance ก็คือ supplement ซ่ึงหมายถึงการเพิ่มเติม
เสริมแต่ง หรือการแทนท่ี/สวมรอย แดร์ริดาเห็นวา่สัญญะทางภาษา รวมทั้งสัญญะท่ีไม่ใช่ภาษาดว้ย
นั้นไม่เคยเป็นส่ิงเดียวกนักบัส่ิงท่ีมนับ่งถึง สัญญะต่างๆ นั้นโดยโครงสร้างแลว้ไม่สมบูรณ์ตั้งแต่
เร่ิมตน้ และดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีค าศพัทอี์กหลายค ามาเสริมเพิ่มเติมเตม็ใหก้บัสัญญะเหล่านั้น ความ
จ าเป็นท่ีตอ้งมีการเสริมเพิ่มเติมเตม็เพื่อชดเชยส่วนท่ีขาดหายไปของการระบุบ่งบอกความเป็นตวัตน
ของเราแต่เร่ิมแรก จึงเผยใหเ้ห็นวา่สัญญะท่ีเป็นภาษาและท่ีไม่ใช่ภาษานั้นโดยนิยามแลว้เป็นส่ิงท่ีไม่
สมบูรณ์และไม่มีอตัลกัษณ์หรือลกัษณะเฉพาะหรือไม่สามารถด ารงอยูด่ว้ยตนเองโดยไม่อา้งอิงหรือ
พึ่งพิงส่ิงอ่ืน ตามขอ้เสนอน้ี ความคิดของแดร์ริดาจึงท าลายอ านาจและความเป็นศูนยก์ลางของ         
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อตับุคคลแบบมนุษยนิยมของตะวนัตกซ่ึงปรากฏในค ากล่าวเล่ืองช่ือของเดส์การ์ตส์ท่ีวา่ ‚ฉนัคิด 
ดงันั้นฉนัจึงมีอยู‛่  (Morton.  2003 : 26-27) 
 ในบทความเร่ือง ‚Structure, Sign, and Play in the Discourse of Human Science‛  แดร์ริดา
ไดว้พิากษว์จิารณ์แนวคิดโครงสร้างนิยมซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีวิพากษว์จิารณ์แนวคิดมนุษยนิยม แต่เขาก็
เห็นวา่แนวคิดโครงสร้างนิยมยงัมีจุดอ่อนอยูม่าก ไม่มีพลงัในการร้ือสร้างแนวคิดมนุษยนิยมไดม้าก
นกั 
 แดร์ริดาเสนอวา่แนวคิดโครงสร้างนิยมนั้นเป็นแนวคิดท่ีเก่ามาก ไม่ใช่เป็นแนวคิดใหม่ท่ี
โคลด้ เลวี-สโตรส และคนอ่ืนๆ ในยคุร่วมสมยัของเขาสร้างข้ึน แต่เป็นแนวคิดท่ีเก่าพอๆ กบัระบบ
ความคิดของตะวนัตกเลยทีเดียว คือ ‚เก่าพอๆ กบัวทิยาศาสตร์ของตะวนัตกและปรัชญาของ
ตะวนัตก‛ (Derrida.  2006 : 351) เม่ือเป็นเช่นนั้น อะไรเล่าท่ีเป็นความแตกต่างระหวา่งแนวคิด
โครงสร้างนิยมแบบเก่ากบัแนวคิดโครงสร้างนิยมแบบใหม่ท่ีไดรั้บความนิยมในคริสตท์ศวรรษ  1960 
แดร์ริดาเสนอวา่ในแนวคิดโครงสร้างนิยมแบบใหม่นั้น ความเป็นโครงสร้างของโครงสร้าง 
(Structurality of Structure) ไดถู้กท าใหเ้ป็นกลางหรือถูกลดลงมาใหเ้ขา้กนัไดก้บั ‚ศูนยก์ลาง‛  
(Center) หรือถูกท าใหห้มายถึง ‚จุดของการด ารงอยู‛่ (Point of Presence) ซ่ึงเป็นตน้ก าเนิดท่ีอยูก่บัท่ี
ไม่เปล่ียนแปลง ตามความเห็นของแดร์ริดา ศูนยก์ลางท่ีวา่นั้นไม่ไดท้  าหนา้ท่ีในการก าหนดทิศทาง 
สร้างความสมดุล หรือจดัระเบียบโครงสร้างอยา่งเดียวเท่านั้น แต่ท่ีส าคญัท่ีสุดคือยงัท าหนา้ท่ีสร้าง
ความมัน่ใจใหเ้ราวา่หลกัการท่ีเป็นการจดัระบบระเบียบของโครงสร้างนั้นจะมาคอยจ ากดัส่ิงท่ีเขา
เรียกวา่ ‚การละเล่นไหลล่ืนของโครงสร้าง‛ (Play of Structure) (Derrida.  2006 : 351)  คือคอยจ ากดั
หรือปิดโอกาสท่ีโครงสร้างจะเกิดการไหลล่ืน กล่าวอีกนยัหน่ึงไดว้า่ ส่ิงท่ีดูเหมือนวา่จะเป็น
โครงสร้างท่ีอิสระนั้น แทจ้ริงแลว้กลบัอยูภ่ายใตอ้  านาจของศูนยก์ลางหรือตอ้งยึดโยงอยูก่บัการด ารง
อยูภ่ายนอกตวัโครงสร้างเอง โครงสร้างจึงไม่สามารถเป็นอิสระจากขอ้อา้งทางอภิปรัชญาอยา่งท่ีเลวี-
สโตรสเช่ือ และเราจะอธิบายโครงสร้างไดก้็ต่อเม่ือเราอธิบายในความหมายท่ีโครงสร้างเป็นจุดแห่ง
การอา้งอิงซ่ึงสร้างขอ้จ ากดัใหก้บัการละเล่นไหลล่ืนอยา่งอิสระของโครงสร้าง (Gikandi.  2004 : 111) 
 แดร์ริดากล่าววา่นกัปรัชญายุโรปสมยัใหม่หลายคนไดเ้คยพยายามร้ือสร้าง (Deconstruct) 
อภิปรัชญาเก่ียวกบัเร่ืองน้ีมาก่อนเขาแลว้ ทั้งฟรีดริช นิทเช (Friedrich Nietzsche) ซิกมนัด ์ฟรอยด ์
(Sigmund Freud) และมาร์ติน ไฮเด็กเกอร์ (Martin Heidegger) นิทเชไดว้พิากษว์จิารณ์แนวคิดเร่ืองสัต 
(Being/being) และความจริง ซ่ึงถูกแทนท่ีดว้ยแนวคิดเร่ืองการละเล่นไหลล่ืน การตีความ และสัญญะ 
(สัญญะท่ีไม่เสนอความจริง) ฟรอยดไ์ดว้พิากษว์จิารณ์การด ารงอยูข่องตวัตนซ่ึงก็คือการวพิากษ ์
วจิารณ์แนวคิดเร่ืองจิตส านึก อตับุคคล อตัลกัษณ์แห่งตน และการเป็นเจา้ของตวัตน และไฮเด็กเกอร์
ไดว้พิากษว์จิารณ์แนวคิดเร่ืองภว-เทววทิยา การก าหนดของสัตในฐานะท่ีเป็นการด ารงอยู ่แต่แดร์ริดา
ก็เห็นวา่ ‚วาทกรรมเชิงท าลายเหล่าน้ีทั้งหมดและบทสนทนาของพวกเขาทั้งหมดก็ติดอยูใ่นกบัดกั
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ชนิดท่ีเป็นวงจร‛ (Derrida.  2006 : 354) และวงจรท่ีวา่น้ีก็มีความโดดเด่นชดัเจนยิง่นกั คือค าอธิบาย
ของพวกเขาก็วนเวยีนกลบัไปกลบัมา ยมืแนวคิดของกนัและกนัมาใชว้พิากษว์จิารณ์ ใชแ้นวคิดเดิมท่ีมี
อยูม่าวพิากษว์จิารณ์อีกแนวคิดหน่ึง ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ท่ีวนเวยีนกลบัไปกลบัมาระหวา่งอภิปรัชญา
กบัการท าลายอภิปรัชญา ไม่มีการน าเอาภาษาใหม่ๆ ค าศพัทใ์หม่ๆ ท่ีอยูน่อกเหนือระบบความคิด/
ความรู้เดิมมาวพิากษว์จิารณ์เลย อยา่งเช่นใชค้วามคิดเร่ืองสัญญะมาวพิากษว์จิารณ์อภิปรัชญาวา่ดว้ย
การด ารงอยู ่แต่สัญญะท่ีวา่น้ีแดร์ริดาก็ช้ีใหเ้ห็นวา่ไม่ไดมี้ความหมายสัญญะท่ีแน่นอนตายตวัไม่ข้ึนอยู่
กบักาละและเทศะ ดงันั้นแนวคิดเร่ืองสัญญะของเลวี-สโตรสก็เป็นแนวคิดท่ียงัไม่ไดข้า้มพน้การเป็น
อภิปรัชญา 

นอกจากน้ีแนวคิดการร้ือสร้างยงัพบไดจ้ากหนงัสือและบทความจ านวนมากของแดร์ริดา 
หนงัสือเร่ืองหน่ึงท่ีโด่งดงัมากคือหนงัสือเร่ือง Of Grammatology ซ่ึงไดรั้บการพิจารณาวา่มี
ความส าคญัต่อแนวคิดหลงัโครงสร้างนิยม และโดยเฉพาะอยา่งยิง่มีความส าคญัอยา่งมากต่อแนวคิด
หลงัอาณานิคมนิยม ดว้ยเหตุผล 3 ประการ ดงัน้ี (Gikandi.  2004 : 113-116) 

ประการแรก เก่ียวขอ้งกบัการเขียน (Writing) ในหนงัสือเล่มน้ีแดร์ริดาไดพ้ยายามท่ีจะท าลาย
การแบ่งแยกความแตกต่างแบบเดิมๆ ระหวา่งภาษาของวรรณกรรมซ่ึงตั้งอยูบ่นพื้นฐานของ 
‚ภาพพจน์วาทศิลป์‛ (Rhetorical Figures) กบัภาษาของปรัชญาท่ีอา้งวา่เป็นความจริงจึงตั้งขอ้สงสัยต่อ
ภาพพจน์วาทศิลป์ แดร์ริดาไดท้  าการร้ือสร้างแนวคิดปรัชญาตะวนัตกท่ีใหค้วามส าคญัต่อการพูด
มากกวา่การเขียน ในส่วนหน่ึงของหนงัสือท่ีช่ือ ‚That Dangerous Supplement‛ ซ่ึงอยูใ่นบทท่ี 2 ของ
หนงัสือเล่มน้ี แดร์ริดาไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่การพดูนั้นมีความส าคญัโดดเด่นเหนือการเขียนมาตั้งแต่ยคุของ
เพลโต (Plato) มาจนถึงยคุของเลว-ีสโตรส  เพราะการพดูมีความเช่ือมโยงอยูก่บัการด ารงอยูเ่ชิง
อภิปรัชญาหรือความจริง จากการท่ีไดอ่้านทั้งงานเชิงปรัชญาและงานเชิงนวนิยายของฌอ็ง-ฌากส์    
รุสโซ (Jean-Jacques Rousseau) แดร์ริดาไดพ้บมิติท่ีมกัจะถูกกดเอาไวข้องการพดู คือการพดูมิไดเ้พียง
แค่อา้งวา่เป็นการด ารงอยูจ่ริง ความสดใหม่ทนัทีทนัใด และความจริงเท่านั้น แต่การพดูยงัเป็นรูปแบบ
ท่ีใชป้ฏิเสธหรือกดปราบการด ารงอยู ่ความสดใหม่ทนัทีทนัใด และความจริงเหล่าน้ีดว้ย แดร์ริดา
เสนอวา่กฎท่ีซ่อนเร้นของภาษาก็คือการท่ีกระบวนการทางภาษาซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ใหค้วามส าคญัต่อ
การพดูนั้นก็ไดร้ื้อสร้างองคป์ระธานผูพ้ดูดว้ย 

แดร์ริดาไดช้ี้ให้เห็นวา่รุสโซก็ไดท้  าการกดปราบ ขบัไสไล่ส่ง หรือปฏิเสธกฎดงักล่าวขา้งตน้
เหมือนกนั เพราะรุสโซก็ต าหนิการเขียนวา่ ‚เป็นการท าลายการด ารงอยูแ่ละเป็นเช้ือโรคส าหรับการ
พดู‛ (Derrida. 1997 : 141) แต่แดร์ริดาไดเ้สนอวา่เราไม่สามารถเขา้ใจการพดู/ค าพดูไดน้อกจากในการ
เขียน ในบริบทน้ี การเขียนนั้นมีอนัตรายเพราะการเขียนอา้งวา่เป็นส่ิงท่ีตนไม่ไดเ้ป็น คือเป็นรูปแบบ
หน่ึงของการด ารงอยูแ่ละเป็นสัญญะของส่ิงนั้นเอง แทนท่ีเราจะมองการเขียน/งานเขียนวา่เป็นส่ิงท่ี  
บ่งบอกถึงส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีอยูน่อกงานเขียน  เราควรจะมองวา่การเขียนในฐานะเป็นส่วนเกินส าหรับ
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ธรรมชาติ ในฐานะท่ีเป็นส่ิงท่ีมาแทนท่ี/เพิ่มเติม ไม่ใช่ในฐานะการแสดงภาพตวัแทน 
(Representation) ท่ีใสซ่ือบริสุทธ์ิตรงไปตรงมาของส่ิงนั้นๆ โดยตรง ดงัท่ีแดร์ริดากล่าวไวว้า่ ‚การส่ือ
ความหมายนั้นมกัจะเป็นการเพิ่มเติมเสริมแต่งหรือการแทนท่ี/สวมรอย (Supplement) ใหส่ิ้งนั้นๆ 
เสมอ‛ (Derrida. 1997 : 145)  การเขียนในความหมายดงักล่าวซ่ึงเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ ‚ความเป็นตวั
บท‛ (Textuality) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสามารถอ่านตีความไดห้ลากหลายน้ีส่งอิทธิพลอยา่งมากต่อแนวคิด/
ทฤษฎีทั้งแบบหลงัโครงสร้างนิยมและแบบหลงัอาณานิคมนิยม 
  ประการท่ีสอง เก่ียวขอ้งกบัค าวา่ ‚ความแตกต่าง‛ (Difference) ในหนงัสือเล่มดงักล่าว     
แดร์ริดาไดเ้สนอวา่การเขียนคือความแตกต่างในรูปแบบหน่ึง เป็นความแตกต่างท่ีปฏิเสธการจ าแนก
แยกแยะและการจดัสรรปันส่วน แดร์ริดาเสนอวา่การท่ีเราพิจารณาการเขียนวา่เป็นความแตกต่าง
รูปแบบหน่ึงนั้นก็คือการท่ีเราท าความเขา้ใจธรรมชาติของสัญญะวา่เป็นรูปแบบท่ีมีทั้งการด ารงอยูแ่ละ
การไม่ด ารงอยู ่หรือการปรากฏข้ึนมาและการหายไป การท่ีส่ิงต่างๆ จะมีความหมายอยา่งไรนั้นข้ึนอยู่
กบัส่ิงท่ีตรงกนัขา้มกนัระหวา่งส่ิงท่ีปรากฏกบัส่ิงท่ีไม่ปรากฏ ข้ึนอยูก่บัทั้งส่ิงท่ีถูกกล่าวถึงและส่ิงท่ีไม่
ถูกกล่าวถึง แต่ความแตกต่างน้ีก็ไม่ใช่เพียงแค่การแสดงภาพตวัแทนของส่ิงท่ีตรงกนัขา้มระหวา่งการ
ปรากฏกบัการไม่ปรากฏตามปกติธรรมดาเท่านั้น  แต่เป็นการแสดงภาพตวัแทนของทั้งส่ิงท่ีมีอยูแ่ละ
ส่ิงท่ีไม่มีอยูใ่นเวลาเดียวกนั ยกตวัอยา่งเช่นเราเขียนศพัทค์  าหน่ึงข้ึนมาแลว้กาเคร่ืองหมายกากบาท (X) 
ทบัค าศพัทน์ั้น ค าศพัทน์ั้นก็ปรากฏใหเ้ราเห็นอยูต่่อหนา้เรา แต่เราก็ไดขี้ดฆ่าค าศพัทน์ั้นดว้ย ดงันั้น 
ความหมายของค าศพัทน์ั้นจึงข้ึนอยูก่บัการปรากฏอยูแ่ละการขีดฆ่าลบทิ้งในเวลาเดียวกนั นกัคิด/นกั
ทฤษฎีหลงัอาณานิคมนิยมไดน้ าเอาแนวคิดเร่ืองการเขียนในฐานะท่ีเป็นความแตกต่างน้ีไปศึกษา   
วาทกรรมแบบอาณานิคมกนัอยา่งกวา้งขวาง 
 ประการสุดทา้ย เก่ียวขอ้งกบัการอ่าน (Reading) เน่ืองจากแดร์ริดาเสนอวา่การเขียนนั้นเกิด
จากการประกอบสร้างของการแทนท่ี/สวมรอย การกลบัหวักลบัหาง และการใชค้  าซ ้ าๆ หลากชุด   
หลายแบบซ่ึงท าใหมี้ความหมายท่ีไม่คงท่ีตายตวั ส่ิงท่ีเราจ าเป็นตอ้งมีคือวธีิการอ่านแบบใหม่ท่ี      
เป็นการอ่านเพื่อมองหาส่ิงท่ีไม่ปรากฏ ส่ิงท่ีมีความหมายไม่ชดัเจน ส่ิงท่ีเป็นช่องวา่งท่ีเปิดกวา้งต่อ
ความหมาย เขาจึงเห็นวา่เราควรจะเร่ิมตน้ดว้ยการตระหนกัวา่การเขียนนั้นมีกฎเกณฑชุ์ดหน่ึงก ากบัอยู ่
กฎเกณฑน้ี์ก็คือผูเ้ขียนไม่สามารถผกูขาดความหมายของส่ิงท่ีตนเขียนไวไ้ดแ้ต่ผูเ้ดียว  ดงันั้นการอ่าน
จึงตอ้งมุ่งไปท่ีความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงท่ีผูเ้ขียนตั้งใจให้หมายถึงกบัส่ิงท่ีผูเ้ขียนไม่ไดต้ั้งใจใหห้มายถึง
ซ่ึงผูเ้ขียนเองก็อาจจะไม่ตระหนกัถึง  
 แดร์ริดายงัเสนออีกดว้ยวา่กิจกรรมการอ่านนั้นมีขีดความสามารถในการผลิตโครงสร้างการ
ส่ือความหมายเป็นของตวัเอง ไม่ใช่ส่ือความหมายไดด้ว้ยการอ่านซ ้ า หรือดว้ยการเรียกร้องหาส่ิง   
อา้งอิงหรือตวัส่ือความหมายท่ีไม่ข้ึนอยูก่บักาละและเทศะท่ีอยูน่อกตวับท อยา่งเช่นเราไม่สามารถ
เขา้ใจเร่ืองราวเก่ียวกบัอาณานิคมท่ีมีการน าเสนอไวใ้นตวับทแบบอาณานิคมไดด้ว้ยการเปรียบเทียบ
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การแสดงภาพตวัแทนของเร่ืองราวเหล่านั้นกบัประสบการณ์ตรงหรือประสบการณ์จริงของเรา
เก่ียวกบัลทัธิอาณานิคม เพราะวา่ส่ิงท่ีเราพิจารณาวา่เป็นจริงนั้นเป็นอดีตไปแลว้ ส่ิงนั้นๆ ปรากฏต่อเรา
ผา่นทางตวับทและวาทกรรมต่างๆ น่ีคือใจความส าคญัของประเด็นท่ีแดร์ริดากล่าววา่ ‚ไม่มีอะไรอยู่
นอกตวับท‛ (Derrida.  1997 : 158) 
 นอกจากน้ี แดร์ริดายงัเสนอวา่ก็ในเม่ือเราไม่สามารถตดัสินระบบการส่ือความหมายดว้ยการ
อา้งถึงจุดก าเนิดหรือการปรากฏตวัท่ีแน่นอนตายตวัไม่เปล่ียนแปลง และในเม่ือเราก็ไม่สามารถแยก
รูปสัญญะออกจากความหมายสัญญะหรือแยกตวับ่งช้ีความหมายออกจากตวัความหมาย เราก็ไม่มี
ทางเลือกอ่ืนนอกจากจะมองการแสดงภาพตวัแทนหรือการส่ือความหมายวา่เป็นความสัมพนัธ์
ระหวา่งรูปสัญญะและความหมายสัญญะท่ีทั้งสองอยา่งน้ีต่างก็เป็นผลผลิตของการเขียนและการอ่าน 
ไม่ใช่มองวา่การส่ือความหมายนั้นเป็นกระบวนการท าความเขา้ใจสัญญะต่างๆ โดยการน ามา
เปรียบเทียบกบัส่ิงต่างๆ ท่ีถูกหมายถึงแบบท่ีแนวคิดโครงสร้างนิยมเช่ือ เราจึงตอ้งเลิกคิดถึงแนวคิด
เดิมๆ เช่น ทฤษฎีการแสดงภาพตวัแทน ระบบของการส่ือความหมาย และภาษาในฐานะท่ีเป็นการ
ด ารงอยูข่องส่ิงท่ีปรากฏเฉพาะหนา้ แต่ตอ้งมีวธีิคิดเก่ียวกบัส่ิงเหล่าน้ีใหม่ 

งานช่วงแรกๆ ของแดร์ริดาเก่ียวกบัการอ่านและความเป็นตวับทส่งอิทธิพลอยา่งส าคญัต่อ   
กายาตรี จกัรวรตี สปิวกั (Gayatri Chakravorty Spivak) ซ่ึงเป็นหน่ึงในนกัคิดชั้นน าของส านกัหลงั
อาณานิคมนิยม เพราะวา่แนวคิดเหล่าน้ีตั้งค  าถามต่อขอ้สันนิษฐานแบบสามญัส านึกท่ีวา่มีความ
สอดคลอ้งตรงกนัท่ีมีเสถียรภาพและความโปร่งใสระหวา่งภาษากบัส่ิงท่ีเราเรียกวา่โลกท่ีแทจ้ริง 
ส าหรับสปิวกันั้น ปัญหาส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีมีอยูใ่นแนวคิดเร่ืองภาษาท่ีโปร่งใสน้ีก็คือแนวคิดน้ีไดถู้ก
น ามาใชม้ากมายเพื่อแสดงภาพตวัแทนและสร้างโลกข้ึนมาเป็นวตัถุแห่งการศึกษาและเป็นองคค์วามรู้
แบบตะวนัตก (Morton.  2003 : 18)  
 
10.4 หลงัอาณานิคมนิยม : ซาอดิและสปิวกั 

10.4.1 ประวตัิและแนวคิดของซาอดิ  
 เอด็วาร์ด ซาอิด (Edward Said : ค.ศ. 1935-2003) เกิดท่ีเมืองทลับิยา ในเยรูซาเล็มตะวนัตก ซ่ึง
ต่อมาเป็นเขตปาเลสไตน์ท่ีองักฤษดูแล พอ่ของเขาเป็นคนชั้นกลางมาจากเมืองเยรูซาเล็มนบัถือศาสนา
คริสตนิ์กายองักฤษ และแม่ก็เป็นคนชั้นกลางมาจากเมืองนาซาเร็ธ ครอบครัวของเขาใชชี้วติส่วนมาก
อยูใ่นกรุงไคโร แต่ก็มีบางช่วงท่ีอยูใ่นปาเลสไตน์ (Kennedy.  2000 : 4) ซาอิดเติบโตข้ึนมาในกรุง
ไคโรโดยไดเ้ขา้เรียนท่ีโรงเรียนเซนตจ์อร์จซ่ึงเป็นโรงเรียนของชาวอเมริกนั และต่อมาไดเ้ขา้เรียนท่ี
วทิยาลยัวกิตอเรีย ซ่ึงมีแนวทางการจดัการเรียนการสอนเหมือนกบัโรงเรียนประจ าหรือโรงเรียน
ราษฎร์แบบกินนอนขององักฤษ (Ashcroft and Ahluwalia.  2001 : 2) ต่อมาพอ่ของเขาก็ส่งเขาไปเรียน
ท่ีสหรัฐอเมริกาจนจบชั้นมธัยมศึกษาจากโรงเรียนเมาต ์เฮอร์มอนในมลรัฐแมสซาชูเส็ตต ์ก่อนท่ีจะได้
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เขา้ศึกษาระดบัอุดมศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัพรินซ์ตนัและฮาร์วาร์ด (Kennedy.  2000 : 4) เขาเป็น
นกัศึกษาท่ีเรียนเก่งมาก พดูไดห้ลายภาษา และสามารถเล่นเปียโนไดม้าตรฐานในระดบัมืออาชีพ เขา
จบการศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ีมหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด (Ashcroft and Ahluwalia.  2001 : 3) เขาเร่ิม
สอนท่ีมหาวทิยาลยัโคลมัเบียท่ีซ่ึงต่อมาเขาไดรั้บต าแหน่งศาสตราจารยป์ระจ ามหาวทิยาลยัในสาขา
ภาษาองักฤษและวรรณคดีเปรียบเทียบ (Kennedy.  2000 : 4) ซาอิดมีช่ือเสียงโด่งดงัทัว่โลกในฐานะท่ี
เป็นนกัวชิาการรุ่นบุกเบิกท่ีศึกษาสภาพเง่ือนไขแบบหลงัอาณานิคมโดยใชท้ฤษฎีวาทกรรมอาณานิคม
ซ่ึงต่อมาเป็นท่ีรู้จกัในนาม “หลงัอาณานิคมนิยม” 

แนวคิดส าคญัของซาอิดมีหลายเร่ือง ในบทน้ีจะขอแนะน าแนวคิดเก่ียวกบัตวับทและให้ดู
ตวัอยา่งการวเิคราะห์วาทกรรมอาณานิคมซ่ึงเป็นการน าเอาแนวคิดหลงัโครงสร้างนิยมไปใชว้เิคราะห์
วาทกรรมท่ีเก่ียวกบัอาณานิคมจนก่อเกิดเป็นส านกัคิดหลงัอาณานิคมนิยม 

แนวคิดเก่ียวกบัตวับทนั้นมีนกัวชิาการทั้งแนวโครงสร้างนิยมและหลงัโครงสร้างนิยมกล่าว
เอาไว ้ขณะท่ีแนวคิดโครงสร้างนิยมมองวา่ตวับทมีหลกัการท่ีคอยจดัระบบวางระเบียบหรือมี
ศูนยก์ลางนั้น แนวคิดหลงัโครงสร้างนิยมกลบัมองวา่ตวับทนั้นไม่มีหลกัการดงักล่าวหรือไม่มี
ศูนยก์ลางนัน่เอง นอกจากน้ีแนวคิดหลงัโครงสร้างนิยมยงัเสนอดว้ยวา่ไม่มีความแตกต่างระหวา่งโลก
กบัตวับท เพราะโลกท่ีเรารับรู้นั้นเป็นโลกท่ีสร้างข้ึนมาดว้ยตวับทหรือเป็นโลกท่ีตวับทสร้างข้ึนมา
นัน่เอง (Ashcroft and Ahluwalia.  2001 : 18) 
 ซาอิดนั้นเห็นดว้ยกบัความคิดท่ีวา่เราควรปฏิเสธความเห็นท่ีวา่ตวับทนั้นมีความหมายจ ากดั
อยูท่ี่หนงัสือหรือต ารา แต่เขาก็เห็นวา่การปฏิบติัต่องานวรรณกรรมวา่เป็นเพียงตวับทท่ีไม่มีชีวติชีวา
นั้นจะท าใหเ้ราพลาดขอ้เทจ็จริงท่ีวา่งานวรรณกรรมนั้นเป็นกิจกรรมท่ีมีฐานท่ีตั้งอยูใ่นโลก การปฏิบติั
ต่อตวับทในฐานะท่ีเป็นเพียงโครงสร้างของกระบวนทศัน์และวากยสัมพนัธ์นั้นก็คือการตดัขาดกบัตวั
บทซ่ึงเป็นผลผลิตทางวฒันธรรมหรือเป็นการกระท าทางวฒันธรรมซ่ึงภายในการกระท าน้ีนัน่เองท่ี
ความสัมพนัธ์เชิงอ านาจถูกสร้างข้ึนมา (Ashcroft and Ahluwalia.  2001 : 18) ซาอิดกล่าววา่การมอง
ตวับทวา่เป็นเพียงโครงสร้างเช่นนั้นเป็นการปฏิเสธความอยากหรือความปรารถนา ความปรารถนา
ดงักล่าวน้ีคือความปรารถนาท่ีจะเขียนซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด เป็นส่ิงท่ีมีความหลากหลาย อีกทั้งเป็น
ส่ิงท่ีไม่เป็นธรรมชาติและมีความเป็นนามธรรมสูงมาก เพราะวา่การเขียนนั้นก็เป็นหนา้ท่ีซ่ึงไม่ได้
หายไปหรือหมดไปเพียงเพราะวา่เราเขียนงานช้ินหน่ึงจบลง (Said.  1983 : 131) 
 ซาอิดเห็นวา่การเขียนนั้นเป็นการน าเอาพลงัจ านวนมากมาแปรใหเ้ป็นตวับทซ่ึงสามารถ
ถอดรหสัหรือท าความเขา้ใจได ้ส่ิงท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัพลงัเหล่าน้ีก็คือความปรารถนาท่ีจะเขียนซ่ึงซาอิด
มองวา่เป็นทางเลือกท่ีผูเ้ขียนเลือกท า ผูเ้ขียนมีอิสระท่ีจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได ้เพราะผูเ้ขียนก็อาจ
แสดงออกดว้ยรูปแบบอ่ืนก็ได ้ไม่วา่จะเป็นการพดู การแสดงท่าทาง หรือการเตน้ แต่ผูเ้ขียนก็เลือกท่ี
จะเขียนแทนซ่ึงแสดงถึงความปรารถนาท่ีจะเขียนของผูเ้ขียน (Said.  1983 : 129) 
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 จากความเห็นขา้งตน้ ดูเหมือนวา่แมซ้าอิดจะไดรั้บอิทธิพลทางความคิดจากนกัคิดหลงั
โครงสร้างนิยม แต่เขาก็เห็นแตกต่างไปบา้งเหมือนกนั ดูเหมือนวา่เขาจะเนน้ความส าคญัของมนุษย ์
มนุษยซ่ึ์งมีความปรารถนา มนุษยซ่ึ์งด ารงชีวติอยูใ่นโลกเก่ียวขอ้งกบัโลกและเป็นผูส้ร้างโลกสร้าง
ประวติัศาสตร์ข้ึนมา ดงัท่ีเขากล่าววา่ ‚ประวติัศาสตร์ของมนุษยน์ั้นถูกสร้างข้ึนมาโดยมนุษยชาติ‛ 
(Said.  1995 : 331) 
 ตวับทก็เช่นเดียวกบัมนุษยคื์อเป็นส่ิงท่ีด ารงอยูใ่นโลก กล่าวดว้ยภาษาทางปรัชญาไดว้า่ทั้งตวั
บทและมนุษยต่์างก็เป็น ‚สัตในโลก‛ (being in the World) กล่าวคือทั้งตวับทและมนุษยน์ั้นเป็นส่ิงท่ี
ด ารงอยูจ่ริงในโลก และเม่ือด ารงอยูจ่ริงในโลกก็ยอ่มเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบัโลกหรือกบั
ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ในโลก ในความคิดของซาอิดนั้นทั้งตวับทและมนุษยมี์ความเป็นทางโลกหรือ  
โลกียวสิัย (Worldliness) แอชครอฟตแ์ละอาห์ลูเวเลียกล่าววา่เราจะเขา้ใจงานของซาอิดไม่ไดถ้า้ไม่
เขา้ใจแนวคิดของเขาเร่ืองความเป็นทางโลกหรือโลกียวสิัยของตวับทและบทบาทของการวจิารณ์และ
ปัญญาชนซ่ึงก็เป็นโลกียวสิัยเช่นเดียวกนั (Ashcroft and Ahluwalia.  2001 : 14) นกัวชิาการทั้งสอง
กล่าววา่ ‚ความจ าเป็นทางการเมืองของการท่ีตวับทมีความเป็นทางโลกนั้นเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากส าหรับ
ตวับทแนวหลงัอาณานิคมโดยเฉพาะ ไม่ใช่เพื่อใหต้วับทนั้นมีขีดความสามารถในการน าเสนอภาพ
ตวัแทนของโลกเท่านั้น แต่เพื่อจุดประสงคข์องตวับทนั้นเองท่ีตอ้งอยูใ่นโลกจริงๆ คือการแทรกแซง
เขา้ไปในโลก‛ (Ashcroft and Ahluwalia.  2001 : 22) 
 ซาอิดอธิบายการท่ีตวับทมีความเป็นทางโลกซ่ึงท าใหต้วับทมีพลงัในการเขา้ไปแทรกแซง
โลกดว้ยค าวา่ ‚Affiliation‛ ซ่ึงในท่ีน้ีจะขอแปลวา่ ‚ความสัมพนัธ์เช่ือมโยง‛ โดยเปรียบเทียบ
ความหมายกบัค าวา่ ‚Filiation‛  ซ่ึงหมายถึงความสัมพนัธ์ท่ีสืบเช้ือสายมาโดยตรง เช่นความสัมพนัธ์
ระหวา่งลูกกบัพอ่แม่ซ่ึงลูกเป็นผูท่ี้สืบเช้ือสายโดยตรงมาจากพอ่แม่ ส าหรับตวับทนั้น ความเป็นทาง
โลกของตวับทไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัความสัมพนัธ์โดยตรง แต่เป็นความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบัหลายส่ิงหลาย
อยา่ง อยา่งเช่นตวับทภาษาองักฤษนั้นถา้มองแบบท่ีเป็นความสัมพนัธ์โดยตรงตามธรรมชาติก็จะเห็น
วา่ตวับทนั้นสืบสายมาจากวรรณคดีองักฤษ แต่ถา้มองแบบท่ีเป็นความสัมพนัธ์เช่ือมโยงท่ีซบัซอ้นก็จะ
เห็นวา่ตวับทภาษาองักฤษนั้นมีความเช่ือมโยงสัมพนัธ์เป็นเครือข่ายกบัประวติัศาสตร์ วฒันธรรม และ
สังคมท่ีตวับทนั้นถูกผลิตข้ึนมาและถูกอ่าน การมองตวับทเช่นน้ีท าให้เราปฏิบติัต่อตวับทในแนวทาง
ใหม่ ท าใหต้วับทมีพลงัในการเปล่ียนแปลงโลก เพราะ ‚การสร้างเครือข่ายท่ีสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนั
ข้ึนมาใหม่นั้นก็คือการท าให้มองเห็นได ้การใหค้วามเป็นวตัถุแก่ตวับท ซ่ึงเป็นสายเชือกท่ียดึโยงตวั
บทเขา้กบัสังคม ผูเ้ขียน และวฒันธรรม‛ (Said.  1983 : 175) ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงน้ีไดป้ลดปล่อย 
ตวับทออกจากการอยูโ่ดดเด่ียวตามล าพงัและท าใหน้กัวชิาการและนกัวจิารณ์สามารถสร้าง
ประวติัศาสตร์ข้ึนมาใหม่ไดจ้ากการท่ีตวับทเปิดโอกาสใหท้ าเช่นนั้นได ้(Said.  1983 : 175)  
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แมว้า่ซาอิดจะไดรั้บอิทธิพลทางความคิดจากแนวคิดหลงัโครงสร้างนิยมท่ีไม่เนน้ความส าคญั
ของมนุษย ์แต่ซาอิดก็ไม่ไดรั้บแนวคิดหลงัโครงสร้างนิยมมาทั้งหมด แนวคิดของเขาท่ีปรากฏใน
หนงัสือ The World, The Text, and the Critic น้ีมีลกัษณะเป็นมนุษยนิยมอยูไ่ม่นอ้ย เขายงัคงเช่ือมัน่วา่
ความจริงนั้นมีอยู ่และมนุษยก์็ควรพดูความจริงต่ออ านาจหรือต่อผูมี้อ  านาจ ซาอิดเห็นวา่การพดูความ
จริงต่ออ านาจเป็นหนา้ท่ีส าคญัท่ีสุดของนกัวจิารณ์ เป็นบทบาทส าคญัของปัญญาชน ดงัท่ีเขาท าเป็น
ตวัอยา่งตลอดช่วงชีวิตของการเป็นปัญญาชนสาธารณะของเขา จุดยนืทางความคิดท่ีเป็นการน าเอา
ทฤษฎีหลงัโครงสร้างนิยมมาใชว้เิคราะห์วาทกรรมอาณานิคมดว้ยความห่วงใยแบบมนุษยนิยมของ
ปัญญาชนดงักล่าวขา้งตน้น้ีเอง ท่ีเป็นฐานส าคญัของแนวคิดของซาอิด ซ่ึงปรากฏใหเ้ห็นในหนงัสือท่ีมี
ช่ือเสียงโด่งดงัท่ีสุดของเขาคือ Orientalism ดงัท่ีเขากล่าวไวว้า่ “ความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้กบั
อ านาจไดส้ร้าง ‘ความเป็นตะวนัออก’ ข้ึนมาในความหมายท่ีเป็นการท าลายความเป็นมนุษย ์ส าหรับ
ขา้พเจา้แลว้จึงไม่ใช่เร่ืองทางวชิาการลว้นๆ  แต่มนัเป็นงานของปัญญาชนท่ีมีความส าคญัมากเลย
ทีเดียว ขา้พเจา้ไดพ้ยายามใชค้วามห่วงใยทางการเมืองแบบมนุษยนิยมมาวเิคราะห์และอธิบายเร่ืองราว
ทางโลกแท้ๆ  คือการเกิดข้ึน พฒันาการ และการตกผลึกของบูรพาคดีศึกษา” (Said.  1978 : 27) 

ซาอิดไดว้เิคราะห์วาทกรรมอาณานิคมเอาไวใ้นหนงัสือ Orientalism ท่ีกล่าวขา้งตน้           
วาทกรรมอาณานิคมคือระบบของขอ้ความ/ถอ้ยแถลงท่ีสร้างข้ึนมาเก่ียวกบัดินแดนอาณานิคมและ
ประชาชนท่ีอยูใ่นอาณานิคม เก่ียวกบัอ านาจปกครองอาณานิคม และเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของปัจจยั
ต่างๆ เหล่าน้ี วาทกรรมอาณานิคมเป็นระบบความรู้และความเช่ือเก่ียวกบัโลกซ่ึงปฏิบติัการของการล่า
อาณานิคมถือก าเนิดข้ึน (Ashcroft and Ahluwalia.  2001 : 62) 

การวเิคราะห์วาทกรรมอาณานิคมจึงช้ีใหเ้ห็นการครอบง าทางวฒันธรรมเป็นหลกั ซ่ึงนอกจาก
จะเห็นซาอิดวเิคราะห์วาทกรรมอาณานิคมในหนงัสือ Orientalism  แลว้ ก็ยงัเห็นไดช้ดัเจนยิง่ข้ึนใน
หนงัสือเร่ือง Culture and Imperialism หนงัสือเล่มน้ีน าเสนอประเด็นหลกัซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์
ระหวา่งวฒันธรรมกบัจกัรวรรดินิยมในสองประเด็นคือ ประเด็นแรกคือการวิเคราะห์รูปแบบของ
วฒันธรรมของจกัรวรรดิซ่ึงเป็นรูปแบบทัว่ไปท่ีมีอยูท่ ัว่โลก วฒันธรรมของจกัรวรรดิน้ีน่ีเองท่ีช่วย
สร้างความชอบธรรมและสนบัสนุนส่งเสริมการสถาปนาจกัรวรรดิและการเอารัดเอาเปรียบกดข่ีขดูรีด
ของจกัรวรรดิ ส่วนประเด็นท่ีสองก็คือการวิเคราะห์วฒันธรรมท่ีเป็นการโตก้ลบัต่อจกัรวรรรดินิยมซ่ึง
เป็นวฒันธรรมท่ีเป็น ‚ประสบการณ์ทางประวติัศาสตร์ของการต่อตา้นจกัรวรรดิ‛  (Said.  1993 : xii) 
หรือสรุปสั้นๆ ไดว้า่หนงัสือเล่มน้ีกล่าวถึงวฒันธรรมสองประการ คือวฒันธรรมของจกัรวรรดินิยม
และวฒันธรรมตอบโตจ้กัรวรรดินิยม 

การแสดงภาพตวัแทนเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรม เราจะดูความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรม
กบัจกัรวรรดินิยมวา่เป็นอยา่งไร ส่วนหน่ึงก็ดูไดจ้ากการน าเสนอภาพตวัแทนท่ีจกัรวรรดินิยมหรือ
ตะวนัตกกล่าวถึงตะวนัออก การพิจารณาการแสดงภาพตวัแทนจากนวนิยายก็เป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะ
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ท าใหม้องเห็นความสัมพนัธ์ดงักล่าวได ้ในหนงัสือ Culture and Imperialism ซาอิดจึงไดพ้ิจารณา    
นวนิยายในฐานะท่ีเป็นการแสดงภาพตวัแทนรูปแบบหน่ึง โดยน าเอานวนิยายหลายเร่ืองมาพิจารณา
หรือมาท าการวเิคราะห์วาทกรรมอาณานิคม กล่าวอีกอยา่งหน่ึงไดว้า่ในหนงัสือเล่มน้ีซาอิดไดท้  า    
การวเิคราะห์วาทกรรมของจกัรวรรดิหรือวาทกรรมจกัรวรรดินิยมนัน่เอง เพราะจกัรวรรดินิยมตาม
ความเห็นของซาอิดนั้นเป็นเหตุแห่งลทัธิอาณานิคม ดงันั้นแมจ้ะมีการปลดปล่อยอาณานิคมท่ีแสดงให้
เห็นถึงการส้ินสุดของลทัธิอาณานิคมอยา่งเป็นทางการแลว้ก็ตาม จกัรวรรดินิยมก็ไม่จ  าเป็นตอ้งส้ินสุด
ตามไปดว้ย (Said.  1993 : 9) 

ในการวเิคราะห์วาทกรรมอาณานิคมหรือวาทกรรมจกัรวรรดินิยม ซาอิดไดเ้สนอวธีิการอ่าน
แบบท่ีเขาเรียกวา่ ‚Contrapuntal Reading‛ ซ่ึงจะขอแปลวา่ ‚การอ่านเทียบแยง้‛  การอ่านวธีิน้ีเป็น 
‚การอ่านโตก้ลบั‛  (Writing back) จากมุมมองของผูท่ี้ถูกปกครองโดยเจา้อาณานิคม เพื่อท่ีจะแสดงให้
เห็นวา่จกัรวรรดิท่ีล่มสลายไปแลว้นั้น จริงๆ แลว้ยงัคงด ารงอยู ่และปรากฏใหเ้ราเห็นไดใ้นตวับทท่ีถือ
กนัวา่เป็นงานวรรณกรรมช้ินเอกมากมาย ในการอ่านเทียบแยง้น้ีเราจะตอ้งมีความตระหนกัถึงทั้ง
ประวติัศาสตร์ของเจา้อาณานิคมและประวติัศาสตร์ของผูถู้กปกครองโดยเจา้อาณานิคมท่ีถูกปกปิด
เอาไวโ้ดยปฏิบติัการทางวาทกรรมท่ีครอบง า ซ่ึงจะท าใหเ้ราไดเ้ห็นความหมายของส่ิงท่ีมีอยูใ่นตวับท
แตกต่างไปจากเดิม (Said. 1993 : 66) 
 ตวัอยา่งของวเิคราะห์วาทกรรมอาณานิคมดว้ยการอ่านหรือการวิเคราะห์แบบเทียบแยง้ท่ี    
ซาอิดกล่าวไวใ้นหนงัสือ Culture and Imperialism มีหลายเร่ือง ในท่ีน้ีจะขอกล่าวถึงหน่ึงเร่ืองคือ   
การวเิคราะห์นวนิยายเร่ือง Mansfield Park ของเจน ออสเตน (Jane Austen : ค.ศ. 1775-1817)  
 เร่ืองราวในนวนิยายเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัความรักใคร่ของคนท่ีอยูท่ี่บา้นสวนของเซอร์โธมสั 
เบอร์แทรม ซ่ึงมีทั้งลูกๆ ของเขาและหลานของเขา โดยตวัเอกของเร่ืองคือหลานสาวของเซอร์โธมสัท่ี
ช่ือแฟนนี ไพรซ์ ซ่ึงเป็นลูกสาวของนอ้งสาวของภรรยาของเซอร์โธมสั แฟนนีมีพี่นอ้งในครอบครัว
เดียวกนัถึง 9 คน ทางครอบครัวมีฐานะไม่ค่อยดี ไดส่้งแฟนนีไปอยูก่บัป้า นัน่คืออยูใ่นท่ีบา้นสวน
ดงักล่าว 
 เซอร์โธมสันอกจากจะเป็นเจา้ของบา้นหลงัใหญ่ท่ีสวนดงักล่าวแลว้ ยงัเป็นเจา้ของไร่ขนาด
ใหญ่ในเกาะแอนติกวาดว้ย ไร่น้ีเป็นไร่ท่ีตอ้งใชท้าสจ านวนมากมาเป็นแรงงานในไร่ ท่ีบา้นสวนก็มี
คนอยูก่นัหลายคน เขามีลูก 4 คน ซ่ึงส่วนมากก็มีนิสัยไม่ค่อยดี นอกจากน้ียงัมีญาติพี่นอ้งและเพื่อนๆ 
ของลูกๆ แวะเวยีนไปพบปะกนัท่ีบา้นสวน เซอร์โธมสัจ าเป็นตอ้งไปดูแลกิจการในไร่ จึงไม่อยูบ่า้น
นานเป็นปี เปิดโอกาสใหเ้ด็กๆ ไดอ้ยูบ่า้นกนัโดยไม่มีคนท่ีมีอ านาจเป็นใหญ่ในบา้นคอยดูแล ซ่ึงท าให้
เกิดเร่ืองราวมากมายเก่ียวกบัเร่ืองรักๆ ใคร่ ของเด็กวยัรุ่นหนุ่มสาวท่ีเป็นญาติพี่นอ้งและเพื่อนๆ กนั 
เช่นหนุ่มสาวเหล่านั้นจีบกนั รักกนั และหนีตามกนัไปหลายคู่ ซ่ึงมีเร่ืองราวของการเป็นชูก้นัดว้ย 
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 วนัหน่ึงเด็กวยัรุ่นหนุ่มสาวซ่ึงอยูท่ี่บา้นสวนไดคิ้ดวางแผนเล่นละครกนั ทีแรกก็มีบางคนไม่
เห็นดว้ย เพราะเน้ือเร่ืองดูไม่เหมาะสมซ่ึงอาจท าใหเ้จา้ของบา้นคือเซอร์โธมสัไม่พอใจ แต่ในท่ีสุดก็มี
การตกลงพร้อมใจกนัท่ีจะเล่นละครเร่ืองน้ี  ละครเร่ืองน้ีมีช่ือวา่ ‚Lovers’ Vows‛ ซ่ึงเป็นเร่ืองราวของ
การมีเพศสัมพนัธ์โดยไม่ไดแ้ต่งงานและการมีลูกนอกสมรส ไดท้  าใหค้วามรู้สึกตอ้งการมีอิสรภาพ
และการไม่เคารพระเบียบกฎเกณฑค์่อยๆ ก่อตวัข้ึนมาในจิตใจของพวกเขา ซ่ึงในท่ีสุดไดเ้ป็นส่วน
หน่ึงท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกซ่ึงความรักและความใคร่ของพวกเขาในเวลาต่อมา 
 วนัหน่ึง ในขณะท่ีเด็กวยัรุ่นหนุ่มสาวก าลงัฝึกซอ้มละครกนัอยูน่ั้น เซอร์โธมสัก็ไดก้ลบัมาท่ี
บา้นสวน มาเห็นพวกเขาก าลงัฝึกซอ้มละครกนัอยู ่เด็กหนุ่มสาวเหล่านั้นเม่ือเห็นเซอร์โธมสัก็เลิกการ
ฝึกซอ้มทนัที ในเน้ือหาตอนน้ีออสเตนไดเ้ขียนบรรยายถึงอ านาจของเซอร์โธมสัในฐานะท่ีเป็นผูดู้แล
ทุกอยา่งในบา้น เขาสามารถจดัการเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในบา้นท่ีเขามองวา่ไม่ถูกตอ้งเหมาะสมไดอ้ยา่ง
เรียบร้อยโดยเร็ว  ซาอิดไดก้ล่าวถึงเน้ือหาตอนน้ีวา่การจดัการปัญหาของเซอร์โธมสันั้นก็ไม่ต่างกบั
การท่ีโรบินสัน ครูโซ จดัการส่ิงต่างๆ ใหอ้ยูอ่ยา่งเป็นระเบียบ และเหมือนกบัการท่ีชาวโปรเตสแตนต์
สามารถขจดัพฤติกรรมท่ีเหลาะแหละเหลวไหลออกไปได ้เราสามารถเขา้ใจไดว้า่เซอร์โธมสัก็ท า
เช่นเดียวกนัน้ี แต่เขาท าในระดบัท่ีกวา้งใหญ่กวา่ นัน่คือเขาท าท่ีไร่ขนาดใหญ่ของเขาท่ีแอนติกวา 
เซอร์โธมสัสามารถรักษาอ านาจควบคุมท่ีมีอยูเ่หนือพื้นท่ีซ่ึงเป็นอาณานิคมหรืออยูใ่ตอ้  านาจของเขาได ้ 
ซาอิดกล่าววา่ออสเตนสามารถประสานอ านาจภายในบา้นกบัอ านาจระหวา่งประเทศเขา้มาอยูด่ว้ยกนั
อยา่งกลมกลืนในนวนิยายเร่ืองน้ี ซ่ึงถือวา่ชดัเจนมากกวา่ในนวนิยายเร่ืองอ่ืนๆ ของเธอ โดยท าให้เป็น
เร่ืองปกติธรรมดาวา่คุณค่าต่างๆ ซ่ึงเช่ือมโยงอยูก่บัส่ิงท่ีสูงส่งอยา่งเช่นการออกค าสั่ง กฎหมาย และ
ความถูกตอ้งเหมาะสม จะตอ้งมีพื้นฐานอยูอ่ยา่งมัน่คงในอ านาจการปกครองท่ีแทจ้ริงซ่ึงมีอยูเ่หนือ
การเป็นเจา้ของครอบครองดินแดน  ซาอิดกล่าวถึงออสเตนวา่ ‚เธอมองเห็นอยา่งชดัเจนวา่การเป็น
เจา้ของและการปกครองสวนแมนสฟีลดก์็คือการเป็นเจา้ของและการปกครองอสังหาริมทรัพยข์อง
จกัรวรรดิอยา่งชดัเจน จะป่วยกล่าวไปใยถึงการเช่ือมโยงกบัจกัรวรรดิอยา่งแน่แท ้ส่ิงท่ีประกนัความ
สงบภายในและความสอดคลอ้งกลมกลืนท่ีน่าพึงพอใจของส่ิงหน่ึงก็คือความสามารถในการผลิตและ
ระเบียบวนิยัท่ีควบคุมไวไ้ดข้องอีกส่ิงหน่ึง‛ (Said.  1993 : 87) 
 ซาอิดกล่าววา่ในยคุของออสเตนชาวองักฤษมีบทบาทอยา่งมากในแถบทะเลแคริบเบียนและ
อเมริกาใต ้ โดยเฉพาะบราซิลและอาร์เจนตินา แต่ออสเตนดูเหมือนไม่ค่อยตระหนกัรู้ถึงรายละเอียด
เก่ียวกบับทบาทท่ีแขง็ขนัของชาวองักฤษในแถบนั้นเลย ในกรณีของสวนแมนสฟีลดน้ี์ ถา้เซอร์โธมสั
ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของท่ีดินและทรัพยสิ์นท่ีเกาะแอนติกวา ชีวิตท่ีสงบสุขเป็นระเบียบเรียบร้อยในบา้นสวน
แมนสฟีลดก์็ไม่อาจเกิดข้ึนได ้เราจะเห็นวา่ความเป็นอยูข่องแฟนนีเม่ืออยูท่ี่บา้นสวนนั้นมีความ
สะดวกสบาย เธอไม่อาจมีชีวิตท่ีดีเช่นนั้นไดถ้า้เธอยงัคงอยูก่บัพอ่แม่ของเธอ ตอนท่ีเธอถูกส่งกลบั
ไปสู่ครอบครัวเดิมของตน เธอก็ไดป้ระสบกบัขอ้จ ากดั อุปสรรคปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดจากความยากจน 
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แต่ ‚การไดสิ้ทธิไปอยูใ่นสวนแมนสฟีลด ์ก่อนอ่ืนคุณตอ้งจากบา้นไปในฐานะท่ีเป็นคนรับใชต้าม
สัญญาจา้ง  หรือถา้กล่าวในกรณีท่ีเป็นความหมายสุดโต่งก็คือในฐานะของสินคา้ท่ีถูกขนส่ง แน่นอน
วา่น่ีคือชะตากรรมของแฟนนีและวลิเลียมนอ้งชายของเธอ แต่จากนั้นคุณก็จะไดรั้บค ามัน่สัญญาวา่จะ
มีความมัง่คัง่ในอนาคต‛ (Said.  1993 : 88-89) การเคล่ือนไหวของแฟนนีเป็นตวัแบบการเคล่ือนไหว
ในระดบัท่ีเล็กกวา่ของการเคล่ือนไหวแบบอาณานิคมของเซอร์โธมสัซ่ึงเป็นการเคล่ือนไหวในระดบัท่ี
ใหญ่กวา่ การกล่าวถึงแอนติกวาเป็นการเปิดเผยให้เห็นแง่มุมท่ีซ่อนเร้นของการท่ีความมัง่คัง่ของ
จกัรวรรดิองักฤษนั้นข้ึนอยูก่บัการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นในต่างแดน ซาอิดกล่าววา่ในยุคนั้นทั้งองักฤษ
และฝร่ังเศสต่างก็ตอ้งการรักษาความเป็นจกัรวรรดิเอาไวใ้หไ้ดน้านๆ เพื่อหาประโยชน์ใหไ้ดใ้นระยะ
ยาว จึงตอ้งรักษาดินแดนอาณานิคมเอาไวต่้อไป ทั้งองักฤษและฝร่ังเศสต่างก็แข่งขนักนัแสวงหา
ผลประโยชน์ การเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นในดินแดนอาณานิคมขององักฤษในยคุของออสเตนจึงเป็น
บริบทแวดลอ้มท่ีส าคญัส าหรับการแข่งขนัระหวา่งชาวองักฤษกบัฝร่ังเศส ขณะท่ีจกัรวรรดิทั้งสองต่าง
ก็พยายามต่อสู้เพื่อใหมี้อ านาจควบคุมในอุตสาหกรรมน ้าตาล (Said.  1993 : 90) .  

 
10.4.2 ประวตัิและแนวคิดของสปิวกั  

 กายาตรี จกัรวรตี สปิวกั (Gayatri Chakravorty Spivak) เกิดท่ีเมืองกลักตัตา ประเทศอินเดีย 
เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์  ค.ศ. 1942 หา้ปีก่อนอินเดียไดรั้บอิสรภาพจากองักฤษ เธอส าเร็จการศึกษา
ระดบัปริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึงในสาขาภาษาองักฤษ รวมทั้งไดรั้บเหรียญทองดา้นวรรณกรรม
องักฤษและเบงกาลีจากวทิยาลยัเพรสซิเดนซี มหาวทิยาลยักลักตัตาใน ค.ศ. 1959 ถา้พิจารณาจาก
พื้นฐานการศึกษาในระดบัปริญญาตรีจะเห็นวา่การศึกษาท่ีสปิวกัไดรั้บมานั้นเป็นมรดกของนโยบาย
การศึกษาในยคุอาณานิคมซ่ึงมีอยูใ่นอินเดียตั้งแต่ยคุสมยัท่ีอินเดียตกเป็นอาณานิคมของจกัรวรรดิ
องักฤษในคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 (Morton.  2003 : 2-3)  
 เม่ือจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีแลว้ สปิวกัก็ไดเ้ดินทางไปยงัสหรัฐเมริกาเพื่อเขา้ศึกษาต่อ
ในระดบัปริญญาโทในมหาวิทยาลยัคอร์เนล และไดทุ้นการศึกษาไปเรียนต่อท่ีวทิยาลยัเกอร์ตนั 
มหาวทิยาลยัเคมบริดจใ์นองักฤษอีก 1 ปี จากนั้นก็ไดก้ลบัไปยงัสหรัฐอเมริกาอีกเพื่อไปเป็นอาจารย์
สอนในมหาวทิยาลยัไอโอวา ในช่วงเวลานั้นก็ไดท้  าวทิยานิพนธ์ปริญญาเอกท่ีมหาวทิยาลยัคอร์เนลไป
ดว้ย โดยศึกษางานของดบัเบิลย ูบี ยตีส์ (W.B. Yeats : ค.ศ. 1865-1939) ซ่ึงเป็นกวช่ืีอดงัชาวไอร์แลนด ์
โดยมีพอล เดอ มาน (Paul de Man : ค.ศ. 1919-1983) นกัวิจารณ์วรรณกรรมช่ือดงัเป็นอาจารยท่ี์
ปรึกษา (Morton.  2003 : 3 

บทความเร่ือง "Can the Subaltern Speak?" ท าใหส้ปิวกัมีช่ือเสียงมากในฐานะเป็น
นกัวเิคราะห์วาทกรรมอาณานิคมซ่ึงต่อมารู้จกักนัในนาม “หลงัอาณานิคมนิยม” สปิวกัเป็นนกัวชิาการ
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รุ่นบุกเบิกคนหน่ึงของส านกัคิดน้ี ปัจจุบนัสปิวกัยงัคงเขียนหนงัสือออกมาเร่ือยๆ และมีช่ือเสียงโด่งดงั
ทัว่โลก 

91 แนวคิดเร่ืองการร้ือสร้าง (Deconstruction) เป็นแนวคิดส าคญัท่ีสปิวกัน ามาใชใ้นการวิเคราะห์    
วาทกรรมอาณานิคม อยา่งท่ีเคยกล่าวแลว้วา่แนวคิดเร่ืองการร้ือสร้างน้ีเป็นแนวคิดของแดร์ริดา ใน 
ค.ศ. 1976 สปิวกัไดแ้ปลและเขียนค าน างานเขียนของแดร์ริดาเร่ือง Of Grammatology ในช่วงนั้น  
แวดวงปรัชญาและการวิจารณ์วรรณกรรมในประเทศท่ีใชภ้าษาองักฤษยงัไม่ค่อยเป็นท่ีรู้จกัมากนกั  
ในค าน าของหนงัสือเล่มดงักล่าว สปิวกัไดเ้ขียนค าอธิบายอยา่งครอบคลุมเก่ียวกบัววิาทะทางปรัชญา 
ท่ีส าคญัๆ ซ่ึงส่งอิทธิพลต่องานของแดร์ริดาในช่วงแรกๆ พร้อมทั้งไดก้ล่าวถึงบริบททางความคิดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัปรัชญาแนวร้ือสร้างของแดร์ริดา สปิวกัไดเ้ขียนค าอธิบายท่ีส าคญัและแจ่มแจง้ชดัเจน
เก่ียวกบัแนวคิดเชิงวพิากษข์องนกัคิดในคริสตศ์ตวรรษท่ี 19-20 ซ่ึงมีอยูใ่นงานของแดร์ริดา การเขียน
ค าน าท่ีละเอียดยดืยาวและลึกซ้ึงเช่นน้ีถือวา่เป็นการทา้ทายขนบจารีตและความคาดหวงัในการเขียน 
ค าน าโดยทัว่ไป ถือวา่เป็นการเขียนค าน าท่ีเทียบไดก้บัหนงัสืออรรถาธิบายทางปรัชญาของแดร์ริดาท่ี
เกิดข้ึนตามมาหลงัจากนั้นหลายๆ เล่มเลยทีเดียว (Morton.  2003 : 27-28) 

แมว้า่จะมีนกัวชิาการจ านวนไม่นอ้ยไดเ้ขียนอธิบายและน าเอาแนวคิดของแดร์ริดาในเร่ืองการ
ร้ือสร้างน้ีไปใช ้แต่สปิวกัก็แตกต่างจากนกัวชิาการเหล่านั้น เพราะวา่สปิวกันั้นไดน้ าเอาการร้ือสร้าง
ปรัชญาตะวนัตกของแดร์ริดาไปใชโ้ดยขยายและพฒันาขอ้ถกเถียงต่างๆ ข้ึนมาในท่ามกลางแวดวง
วชิาการของ ‚โลกท่ีสาม‛ เก่ียวกบัมรดกทางวฒันธรรมของลทัธิอาณานิคม เก่ียวกบัการน าเอาแนวคิด
มาร์กซิสตไ์ปอธิบายการกดข่ีขดูรีดเอารัดเอาเปรียบชนชั้นกรรมาชีพในโลกท่ีสามโดยบรรษทัขา้มชาติ
ในโลกท่ีหน่ึง และเก่ียวกบัประเด็นปัญหาท่ีวา่แนวคิดสตรีนิยมตะวนัตกนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ท่ี
จะน าไปใชอ้ธิบายประวติัศาสตร์ การด ารงชีวิต และการต่อสู้ของผูห้ญิงในโลกท่ีสาม (Morton. 2003 : 
28)  

สปิวกัก็ไม่ไดส้นใจงานเขียนของแดร์ริดาในแง่ปรัชญาเท่านั้น เพราะส่วนหน่ึงท่ีท าให้เธอ
สนใจงานของแดร์ริดาคือความตอ้งการของเธอท่ีจะท าลายรากฐานแนวความคิดตะวนัตกท่ีสร้าง
ความชอบธรรมใหก้บัลทัธิอาณานิคมของยุโรป จริงๆ แลว้ เธอพบวา่แนวคิดการร้ือสร้างของแดร์ริดา
ท่ีใชร้ื้อสร้างอตับุคคลแบบมนุษยนิยมของตะวนัตกนั้นสามารถน ามาใชอ้ยา่งไดผ้ลในบริบทความคิด
แบบหลงัอาณานิคมดว้ย (Morton.  2003 : 29) 

พอสรุปไดว้า่แนวคิดการร้ือสร้างของสปิวกันั้นมีลกัษณะเด่นอยู ่3 ประการคือ 1) การน าเอา
แนวคิดการร้ือสร้างของแดร์ริดามาพฒันาความคิดแนวหลงัอาณานิคม 2) การน าเอาคุณค่าและ
ความส าคญัทางจริยศาสตร์ของแนวคิดการร้ือสร้างมาสร้างปฏิบติัการการอ่านการวิเคราะห์แนวหลงั
อาณานิคมและเอามาสร้างกิจกรรมต่อตา้นทุนนิยมโลก และ 3) การท าใหก้ารร้ือสร้างเคล่ือนยา้ยมาอยู่
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นอกวงวชิาการทางดา้นวรรณคดีและปรัชญา คือน าเอาแนวการร้ือสร้างน้ีมาใชใ้นสาขาท่ีกวา้งข้ึน
ทางดา้นความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองระดบัโลก (Morton.  2003 : 44) 

สปิวกักล่าวถึงแวดวงวชิาการหลงัอาณานิคม โดยช้ีใหเ้ห็นคุณูปการของฟานองและซาอิด ใน
การน าเอาวาทกรรมอาณานิคมมาศึกษาวเิคราะห์ (Spivak.  2000 B : 59-60) แต่การวิเคราะห์วาทกรรม
อาณานิคมของสปิวกัมีจุดเนน้ท่ีแตกต่างจากซาอิดพอสมควร เพราะสปิวกัไม่ไดเ้นน้วิพากษว์จิารณ์
บริบททางวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ของจกัรวรรดินิยมท่ีมีอยูใ่นงานวรรณกรรมภาษาองักฤษใน
คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 เหมือนกบัซาอิด แต่เธอน าเอางานเขียนของนกัเขียนในยคุหลงัอาณานิคมมาศึกษา
ดว้ย เธอช้ีใหเ้ห็นวา่งานเขียนเหล่านั้นทา้ทายอ านาจของค าบรรยายกระแสหลกัของเจา้อาณานิคม
อยา่งไร ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงตวัอยา่งของการวิเคราะห์วาทกรรมของสปิวกัท่ีมีอยูใ่นบทความช่ือดงัของ
เธอ 1 เร่ือง คือบทความเร่ือง ‚Can the Subaltern Speak?‛ ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นบทความท่ีเป็นฐานส าคญั
ของแนวคิด/ทฤษฎีหลงัอาณานิคมนิยม โดย  สปิวกัไดน้ าเอาแนวทางการร้ือสร้างของแดร์ริดามาใช้
วเิคราะห์ในบทความน้ี 
 บทความเร่ืองดงักล่าวน้ีเคยตีพิมพใ์นวารสารช่ือ Wedge  มาก่อนใน ค.ศ. 1985 ต่อมาตีพิมพ์
ในหนงัสือรวมบทความช่ือ Marxism and the Interpretation of Culture ใน ค.ศ. 1988 (Morton.  2003 
: 112) ในบทความน้ีสปิวกัไดน้ าเอาค ากล่าวอา้งของสองฝ่ายมาเทียบเคียงกนั คือค ากล่าวอา้งแบบหวั
กา้วหนา้ของปัญญาชนฝร่ังเศสแห่งคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 อยา่งเช่นฟูโกตแ์ละเดอลูซ ซ่ึงอา้งวา่ไดพ้ดู
แทนกลุ่มคนท่ีไร้สิทธ์ิไร้เสียง และค ากล่าวอา้งของจกัรวรรดินิยมองักฤษในคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ท่ีได้
อา้งวา่ตนนั้นไดช่้วยผูห้ญิงชาวพื้นเมืองอินเดียใหห้ลุดพน้จากการเผาตวัตายตามสามีตามความเช่ือ   
ในศาสนาฮินดู ประเด็นส าคญัของการน าเอาค ากล่าวอา้งทั้งสองฝ่ายมาเปรียบเทียบกนัน้ีก็คือ สปิวกั
ตอ้งการจะเนน้ใหเ้ห็นวา่การกระท าของปัญญาชนหวักา้วหนา้ตะวนัตกท่ีอา้งวา่เป็นตวัแทนและพดู
แทนกลุ่มคนท่ีถูกกดทบัเอาไวห้รือคนชั้นล่างนั้นก็เป็นการท าใหค้นกลุ่มนั้นไม่มีสิทธ์ิไม่มีเสียง
เช่นเดียวกนั ไม่ต่างกบัการกระท าของเจา้อาณานิคมท่ีกล่าวอา้งวา่ไดช่้วยหญิงหมา้ยชาวอินเดียใหห้ลุด
พน้จากการเผาตวัตายตามสามี (Morton.  2003 : 56) 
 สปิวกัเห็นวา่ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัฟูโกตแ์ละเดอลูซก็คือพวกเขาละทิ้งบทบาทของตนในฐานะ
ปัญญาชนในการเป็นปากเป็นเสียงแทนกลุ่มคนท่ีไร้อ านาจท่ีพวกเขากล่าวถึง สปิวกัเปรียบเทียบการ
ละทิ้งบทบาทน้ีกบัการเสแสร้งท่ีปัญญาชนแกลง้ท าเป็นคนท่ีไม่เป็นตวัแทนใครไม่พดูแทนใครไม่เป็น
ปากเป็นเสียงแทนใครโดยปล่อยใหค้นท่ีถูกกดข่ีไดพ้ดูเพื่อตวัพวกเขาเอง (Spivak.  2000 A : 1451) 
แมว้า่ปัญญาชนทั้งสองน้ีจะใชค้วามเพียรพยายามมากเพียงใดในการช้ีใหเ้ห็นวา่อตับุคคลนั้นถูกสร้าง
ข้ึนมาผา่นวาทกรรมและการแสดงภาพตวัแทน แต่สปิวกัก็ช้ีใหเ้ห็นวา่เม่ือจ าเป็นตอ้งอภิปรายถึงส่ิงท่ี
เกิดข้ึนจริงท่ีเป็นการต่อสู้ทางสังคมและการเมืองในประวติัศาสตร์ ปัญญาชนทั้งสองน้ีก็มกัจะมองเป็น
เร่ืองของการแสดงภาพตวัแทนหรือการน ามาเสนอใหม่อีกคร้ังหน่ึง (Re-presentation) ในทางปรัชญา
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ท่ีซ่ึงบุคคลซ่ึงถูกกดข่ีตอ้งพดู กระท า และรู้เง่ือนไขสภาพความเป็นอยูข่องตนเอง ไม่ไดม้องวา่เป็น
เร่ืองของการท่ีปัญญาชนจะตอ้งเป็นตวัแทนเป็นปากเป็นเสียงแทนหรือพูดแทน (Representation) 
ในทางการเมือง อยา่งเช่นท่ีฟูโกตก์ล่าววา่ ‚มวลชนนั้นรู้ดีอยา่งสมบูรณ์ อยา่งชดัเจน... พวกเขารู้ดีกวา่
ปัญญาชนและแน่นอนวา่พวกเขาก็พดูถึงส่ิงนั้นไดดี้มาก‛ (Spivak.  2000 A : 1431; citing Foucault.  
1977 : 206, 207) 
 ประเด็นส าคญัอีกประเด็นหน่ึงในบทความเร่ือง ‚Can the Subaltern Speak?‛ ก็คือการท่ี
ผูห้ญิงอินเดียซ่ึงไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งกระตือรือร้นในประวติัศาสตร์ของการลุกข้ึนสู้เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึง
อิสรภาพจากจกัรวรรดิองักฤษนั้นไดถู้กกีดกนัออกไป ไม่ถูกกล่าวถึงในประวติัศาสตร์การต่อสู้เพื่อ
อิสรภาพของชาติ ดงัท่ีสปิวกักล่าวไวว้า่ 
  

ภายในเส้นทางท่ีถูกลบทิ้งของอตับุคคลท่ีเป็นคนชั้นล่าง ร่องรอยของความแตกต่างทางเพศ 
    ถูกลบทิ้งถึงสองคร้ัง ประเด็นปัญหาไม่ใช่เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของผูห้ญิงในการลุกข้ึนสู้  
    หรือไม่ใช่กฎเกณฑพ์ื้นฐานเก่ียวกบัการแบ่งงานกนัท าตามเพศ เพราะทั้งสองอยา่งมีความชดัเจนอยู ่
    แลว้ แต่เป็นเพราะวา่ทั้งในฐานะท่ีเป็นส่ิงท่ีถูกกระท าจากประวติัศาสตร์นิพนธ์แนวอาณานิคม และ 
    ในฐานะท่ีเป็นองคป์ระธานของการลุกข้ึนสู้ การสร้างเพศสภาพเชิงอุดมการณ์จึงไดท้  าใหผู้ช้าย   
    รักษาอ านาจครอบง าเอาไวไ้ด ้ถา้คนชั้นล่างไม่มีประวติัศาสตร์และไม่สามารถพดูไดใ้นบริบทของ   
    การผลิตยคุอาณานิคม คนชั้นล่างท่ีเป็นผูห้ญิงก็ตกอยูใ่นความทุกขย์ากยิง่กวา่เสียอีก 

(Spivak.  2003 : 1446) 

 
 การเขียนประวติัศาสตร์แนวอาณานิคมนั้นมองไม่เห็นบทบาทของผูห้ญิงจึงไม่สามารถท าให้
ผูห้ญิงมีสิทธ์ิมีเสียงได ้ตวัอยา่งเช่นในการเผาตวัตายตามสามีในพิธีสตีนั้น วาทกรรมอาณานิคมไม่ได้
มองวา่เกิดจากการกระท าท่ีเกิดจากเจตจ านงอิสระของหญิงหมา้ยท่ีฆ่าตวัตาย แต่มองพิธีนั้นวา่เป็น
ความลา้หลงัป่าเถ่ือน เม่ือมองวา่เป็นเร่ืองของความป่าเถ่ือนก็จึงเป็นการสร้างความชอบธรรมใหก้บั
จกัรวรรดินิยม เพราะจกัรวรรดิองักฤษนั้นไดป้ระกาศใหก้ารกระท าเช่นนั้นผิดกฎหมาย จกัรวรรดินิยม
มองวา่การกระท าของตนเป็นการช่วยผูห้ญิงให้หลุดพน้จากความป่าเถ่ือน  เม่ือเป็นเช่นน้ี ปฏิบติัการ
ของการควบคุมและปกครองดินแดนอาณานิคมจึงยอ่มตอ้งมีความชอบธรรม นอกจากน้ี สปิวกัได้
ยกตวัอยา่งกรณีของหญิงวยัรุ่นชาวอินเดียคนหน่ึงช่ือภูบาเนสวารี (Bhubaneswari) ซ่ึงฆ่าตวัตายใน
หอ้งพกัท่ีเมืองกลักตัตาเม่ือ ค.ศ. 1926 ท่ีเธอสืบคน้หลกัฐานร่องรอยดูแลว้ก็มัน่ใจวา่เป็นการกระท า   
ท่ีเป็นการต่อตา้นลทัธิอาณานิคม แต่ประวติัศาสตร์การต่อสู้เพื่ออิสรภาพท่ีเนน้แต่ความส าคญัของ
บทบาทของผูช้ายนั้นมองไม่เห็นประเด็นน้ี กลบัมองไปวา่เป็นเร่ืองของการฆ่าตวัตายตามแบบพิธีสตี 
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และต่อมาก็ถูกมองวา่เป็นเร่ืองของความรักตอ้งหา้มท่ีท าใหเ้ธอจบชีวิตเช่นนั้น ดงันั้นความพยายาม
ของเธอซ่ึงเป็นผูห้ญิงท่ีจะ ‚เขียน‛ ประวติัศาสตร์การต่อสู้กบัลทัธิอาณานิคมจึงประสบกบัความ
ลม้เหลว ในสังคมท่ีผูช้ายเป็นใหญ่นั้น ส่ิงท่ีเธอเขียนไม่มีใครอ่าน ส่ิงท่ีเธอพดูไม่มีใครไดย้นิ เสียงของ
คนชั้นล่างท่ีเป็นผูห้ญิงไม่มีความส าคญัในการต่อสู้เพื่ออิสรภาพแห่งชาติท่ีมีผูช้ายเป็นศูนยก์ลาง 
(Spivak.  2000 A : 1469-1470) 
 จากการวเิคราะห์วาทกรรมอาณานิคมของสปิวกัขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ความทุกขย์ากล าบากของ
คนชั้นล่างท่ีเป็นผูห้ญิงนั้น นอกจากจะมาจากการกระท าของลทัธิอาณานิคมและจกัรวรรดินิยมแลว้  
ยงัเป็นผลมาจากระบบปิตาธิปไตยท่ีมีอยูใ่นสังคมทั้งก่อนและหลงัยคุของลทัธิอาณานิคมและ
จกัรวรรดินิยมดว้ย  ดงันั้น การท างานร่วมกนัของลทัธิอาณานิคมหรือจกัรวรรดินิยมและระบบ 
ปิตาธิปไตยท าใหเ้ป็นเร่ืองยากมากส าหรับคนท่ีถูกกดทบัเอาไวห้รือคนชั้นล่างท่ีเป็นผูห้ญิงจะสามารถ
มีปากมีเสียงได ้
 
สรุปท้ายบท 

เน้ือหาในบทน้ีเป็นการกล่าวถึงทฤษฎีในตระกลู “Post‛ 3 ทฤษฎี คือหลงัสมยัใหม่นิยม หลงั
โครงสร้างนิยม และหลงัอาณานิคมนิยม ในตอนแรกไดช้ี้ใหเ้ห็นความคลา้ยคลึงกนัระหวา่งสอง
ทฤษฎีแรก แต่ก็มีส่วนท่ีแตกต่างกนัดว้ย สองทฤษฎีแรกคือหลงัสมยัใหม่นิยมกบัหลงัโครงสร้างนิยม
เป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกนัมาก เพราะนกัทฤษฎีคนส าคญัในสองส านกัคิดน้ีเป็นคนกลุ่มเดียวกนั แต่ก็มี
จุดเนน้ในการวพิากษว์จิารณ์ท่ีต่างกนัเหมือนกนั หลงัสมยัใหม่นิยมวพิากษว์จิารณ์ความเป็นสมยัใหม่ 
ขณะท่ีหลงัโครงสร้างนิยมนั้นเนน้วพิากษว์จิารณ์โครงสร้างนิยม ส าหรับหลงัอาณานิคมนิยมนั้นเป็น
ทฤษฎีท่ีนกัวชิาการในส านกัคิดน้ีซ่ึงไดรั้บอิทธิพลทางความคิดมาจากนกัทฤษฎีหลงัโครงสร้างนิยม
ไดพ้ฒันาข้ึนมาเพื่อใชว้เิคราะห์วาทกรรมอาณานิคม 

นกัทฤษฎีท่ีกล่าวไวใ้นส่วนของทฤษฎีแรกทั้ง 4 คนนั้น เป็นทั้งนกัหลงัสมยัใหม่นิยมและนกั
หลงัโครงสร้างนิยม แต่ในบทน้ีไดก้ล่าวถึงเลียวทาดแ์ละโบดริยาดใ์นฐานะนกัทฤษฎีท่ีอธิบายลกัษณะ
ของยคุหลงัสมยัใหม่ และกล่าวถึงฟูโกตแ์ละแดร์ริดาในฐานะนกัทฤษฎีท่ีวพิากษว์จิารณ์องคค์วามรู้
แบบโครงสร้างนิยม  

เลียวทาดม์องความรู้ต่างๆ แมก้ระทัง่ความรู้ทางวทิยาศาสตร์วา่เป็นเพียงเร่ืองเล่า ซ่ึงในยคุ
หลงัสมยัใหม่มีเร่ืองเล่าท่ีหลากหลาย เร่ืองเล่าขนาดใหญ่เม่ือมาถึงยคุน้ีต่างก็ถึงกาลท่ีตอ้งเส่ือมสลาย 
ขณะท่ีโบดริยาดช้ี์ใหเ้ห็นถึงการท่ียคุหลงัสมยัใหม่เป็นสังคมบริโภคท่ีผูค้นมุ่งบริโภคสัญญะ และการ
ท่ีส่ือสมยัใหม่เช่นโทรทศัน์สร้างความจริงเสมือนหรือภาพจ าลองข้ึนมา ท าใหเ้รายากท่ีจะแยกความ
เป็นจริงท่ีเกิดข้ึนจริงและการน าเสนอภาพแทนความเป็นจริงผา่นส่ือออกจากกนัได ้
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ฟูโกตช้ี์ใหเ้ห็นความส าคญัของวาทกรรมซ่ึงอ านาจและความรู้มีความสัมพนัธ์กนัในเชิง
เก้ือหนุนกนั อ านาจก่อให้เกิดความรู้ และความรู้ก็ก่อใหเ้กิดอ านาจ ส่วนแดร์ริดาก็ไดพ้ฒันา
ยทุธศาสตร์ของการวิเคราะห์ตวับทในเชิงวพิากษว์ิจารณ์และตั้งค  าถามกบัประวติัศาสตร์ของปรัชญา
ตะวนัตกโดยทัว่ไปท่ีเรียกวา่ “การร้ือสร้าง” ข้ึนมา แนวคิดของฟูโกตแ์ละแดร์ริดาไดส่้งอิทธิพลทาง
ความคิดไปยงันกัคิดผูว้างรากฐานทฤษฎีหลงัอาณานิคมทั้งสามคนคือซาอิด สปิวกั และบาบา 

ซาอิดและสปิวกัไดน้ าเอาทฤษฎีของนกัคิดหลงัโครงสร้างนิยมไปใชว้เิคราะห์วาทกรรม 
อาณานิคม โดยซาอิดไดรั้บอิทธิพลจากฟูโกตเ์ป็นหลกัและน าเอาแนวคิดเร่ืองวาทกรรมของฟูโกต์   
ไปใช ้ ดงัจะเห็นไดจ้ากการวิเคราะห์นวนิยายเร่ือง Mansfield Park ของเจน ออสเตน และสปิวกั  
ไดรั้บอิทธิพลจากแดร์ริดาเป็นหลกัและน าเอาแนวคิดเร่ืองการร้ือสร้างของแดร์ริดาไปใช ้ดงัจะ      
เห็นไดจ้ากการวเิคราะห์ของสปิวกัในบทความช่ือดงัของเธอเร่ือง "Can the Subaltern Speak?" 
 
ค าถามท้ายบท 

1. หลงัสมยัใหม่นิยมและหลงัโครงสร้างนิยมมีความคลา้ยคลึงและความแตกต่างกนั
อยา่งไร? หลงัอาณานิคมนิยมมีความสัมพนัธ์กบัหลงัโครงสร้างนิยมอยา่งไร? 

2. อะไรบา้งท่ีจดัวา่เป็นเร่ืองเล่าขนาดใหญ่? เร่ืองเล่าขนาดใหญ่เหล่าน้ีถูกทา้ทายอยา่งไร? 
การบริโภคในยคุหลงัสมยัใหม่ท่ีเนน้การบริโภคเชิงสัญญะเป็นอยา่งไร? ความจริงเสมือน
หรือภาพจ าลองหมายถึงอะไร? และการน าเสนอภาพตวัแทนความเป็นจริงหมายถึง
อะไร? 

3. วาทกรรมตามแนวคิดของฟูโกตห์มายถึงอะไร? การร้ือสร้างตามแนวคิดของแดร์ริดา
หมายถึงอะไร? ใหอ้ธิบายพร้อมยกตวัอยา่ง 

4. วาทกรรมอาณานิคมคืออะไร? การวเิคราะห์วาทกรรมอาณานิคมของนกัทฤษฎีหลงั 
อาณานิคมนิยมนั้นมีการใชแ้นวคิดหลงัโครงสร้างนิยมอยา่งไร? ใหอ้ธิบายพร้อม
ยกตวัอยา่ง 

 
 
 
 

 



 

 

บทที ่11 

เสรีนิยม 
 
หัวข้อ 
 11.1 ภาพรวม  

11.2 เสรีนิยมคลาสสิก  
11.3  เสรีนิยมสมยัใหม่  
11.4 เสรีนิยมใหม่  
 

แนวคิด 
1. เสรีนิยมเป็นแนวคิดท่ีมาจากความคิดหลายสายของนกัคิดหลายคน สามารถแบ่งได ้3 ยคุ

หรือ 3 แบบคือเสรีนิยมคลาสสิก เสรีนิยมสมยัใหม่ และเสรีนิยมใหม่ ในเชิงรายละเอียด 
เสรีนิยมทั้ง 3 แบบน้ีมีความแตกต่างกนัพอสมควร แต่ก็มีจุดร่วมอยูท่ี่การเนน้ความส าคญั
ขององคป์ระกอบเหล่าน้ีคือ ปัจเจกนิยม เสรีภาพ เหตุผล ความเสมอภาค ความยุติธรรม 
ขนัติธรรม ฉนัทานุมติั และรัฐธรรมนูญนิยม 

2. เสรีนิยมคลาสสิกเป็นแนวคิดเสรีนิยมยคุเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 17-19 
นกัคิดส าคญัมีหลายคน เช่นจอห์น ล็อก, อดมั สมิธ และจอห์น สจว๊ต มิลล ์เสรีนิยมแบบ
น้ีเนน้ความส าคญัของสิทธิในทรัพยสิ์นส่วนบุคคล และเสรีภาพของปัจเจกบุคคลอยา่ง
มาก 

3. เสรีนิยมสมยัใหม่เป็นแนวคิดเสรีนิยมท่ีเกิดข้ึนและไดรั้บความนิยมในศตวรรษท่ี 20 เนน้
ใหมี้เสรีภาพเชิงบวก คือการยอมใหรั้ฐเขา้แทรกแซงเชิงช่วยเหลือเพื่อใหปั้จเจกบุคคลได้
พฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพของตน นกัคิดยคุน้ีหลายคนไดรั้บอิทธิพลทางความคิดจากมิลล ์
แนวคิดของพวกเขาส่งผลต่อการเปล่ียนนโยบายของรัฐท่ีเนน้รัฐสวสัดิการ นกัคิดคน
ส าคญั เช่นโธมสั ฮิลล ์กรีน, จอห์น เมยน์าร์ด เคนส์ และจอห์น รอลส์ 

4. เสรีนิยมใหม่เป็นแนวคิดเสรีนิยมล่าสุดท่ีเกิดข้ึนในคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 แนวคิดน้ีเกิด  
จากการน าเอาเสรีนิยมคลาสสิกมาเนน้ใหเ้ห็นความส าคญัอีกคร้ังหน่ึง แต่มีการให้
ความส าคญักบับางเร่ืองมากข้ึนกวา่เดิม โดยเฉพาะเสรีภาพของปัจเจกบุคคลและสิทธิ  
ในทรัพยสิ์น ซ่ึงถูกเนน้ยิง่กวา่เสรีนิยมคลาสสิกเสียอีก แนวคิดน้ีเป็นรากฐานของ
แนวนโยบายเสรีนิยมใหม่ซ่ึงมีการน าไปใชใ้นหลายประเทศทัว่โลกในปัจจุบนั นกัคิด 
คนส าคญัมีหลายคน เช่นฟรีดริช ฮาเยก็ มิลตนั ฟรีดแมน และโรเบิร์ต โนซิก 
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วตัถุประสงค์ 
1. นิสิตสามารถระบุแหล่งท่ีมาและองคป์ระกอบส าคญัของแนวคิดเสรีนิยมได ้
2. นิสิตสามารถอธิบายไดว้า่เสรีนิยมคลาสสิกมีลกัษณะเด่นอยา่งไร โดยยกตวัอยา่งแนวคิด

ของนกัคิดคนส าคญัมาประกอบการอธิบายไดอ้ยา่งชดัเจน 
3. นิสิตสามารถอธิบายไดว้า่เสรีนิยมสมยัใหม่แตกต่างจากเสรีนิยมคลาสสิกและเสรีนิยม

ใหม่อยา่งไร พร้อมทั้งระบุไดว้า่มีเกณฑอ์ะไรท่ีสามารถท าใหแ้ยกแนวคิดท่ีเป็นเสรีนิยม
สมยัใหม่ออกจากเสรีนิยมอีก 2 แบบได ้

4. นิสิตสามารถอธิบายแนวคิดของนกัคิดเสรีนิยมใหม่ไดว้า่มีลกัษณะร่วมกนัอยา่งไร พร้อม
ทั้งแสดงใหเ้ห็นความสัมพนัธ์อนัใกลชิ้ดระหวา่งเสรีนิยมใหม่กบัเสรีนิยมคลาสสิกได ้

 
 11.1 เสรีนิยม : ภาพรวม  
 เน้ือหาของทฤษฎีตั้งแต่บทน้ีเป็นตน้ไปจะเป็นเร่ืองของอุดมการณ์ทางการเมือง เสรีนิยม   
เป็นอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีมีอิทธิพลหรือผลกระทบต่อการเมืองในภาคปฏิบติัอยูอ่ยา่งชดัเจนมาก 
แนวคิดเสรีนิยมหลายอยา่งเป็นองคป์ระกอบส าคญัของระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยซ่ึงเป็น
ระบอบการเมืองของเกือบทุกประเทศทัว่โลก ผูเ้ขียนจะไดก้ล่าวภาพรวมท่ีเป็นเร่ืองของประวติัความ
เป็นมาของค า แหล่งท่ีมาของแนวคิด และองคป์ระกอบส าคญัของเสรีนิยม จากนั้นจะไดจ้  าแนกให้
เห็นเสรีนิยม 3 ยคุ หรือ 3 แบบ คือเสรีนิยมคลาสสิก เสรีนิยมสมยัใหม่ และเสรีนิยมใหม่ตามล าดบั 
 11.1.1 ประวตัิความเป็นมาของค า 
 ค าวา่เสรีนิยมนั้นมาจากภาษาองักฤษวา่ Liberalism ซ่ึงเป็นช่ือของแนวคิดหรืออุดมการณ์  
ทางการเมือง ก่อนท่ีจะมีค าน้ีข้ึนมา มีค าวา่ “Liberal” เกิดข้ึนมาก่อน Heywood (1998 : 24) กล่าววา่ค า
วา่ “Liberal” น้ีมีใชม้าตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 14 แต่วา่เป็นค าท่ีมีหลายความหมาย  ในภาษาลาตินมีค า
วา่ “Liber” ซ่ึงหมายถึงชนชั้นของคนอิสระซ่ึงก็คือกลุ่มคนท่ีไม่ไดเ้ป็นไพร่หรือทาสนัน่เอง ค าวา่ 
“Liberal” น้ียงัมีความหมายวา่เป็นคนใจกวา้งชอบช่วยเหลือคนอ่ืน  และเม่ือเก่ียวขอ้งกบัทศันคติของ
สังคม ค าน้ีก็มีความหมายวา่การเป็นคนเปิดเผยเปิดกวา้ง  
 แอนดรู วินเซนต ์(Vincent.  2010 : 24-25) ไดแ้สดงใหเ้ห็นความหมายของค าวา่ “Liberal”  
ไวถึ้ง 4 ความหมาย ในฐานะท่ีเป็นค าซ่ึง 1) บ่งช้ีถึงการศึกษาแบบหน่ึง 2)  บ่งช้ีถึงความหยอ่นยาน 
ทางศีลธรรม 3) แสดงถึงศีลธรรมชุดหน่ึง  และ 4) ใชใ้นทางการเมือง มีความหมายทางการเมือง  
 ในฐานะท่ีเป็นค าท่ีบ่งช้ีถึงการศึกษานั้น ค าวา่ “Liberal” ก็มีความหมายยอ่ยอีก 2 ความหมาย 
คือ ความหมายยอ่ยแรกเป็นเร่ืองของการศึกษาแบบกวา้งๆ ทัว่ไป เช่นสาขาวชิาทางดา้นมนุษยศาสตร์
ก็คือสาขาวชิาท่ีเป็น “Liberal Arts” หรือเป็น “ศิลปศาสตร์” นัน่เอง ความหมายยอ่ยอีกความหมาย
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หน่ึงของค าน้ีในฐานะท่ีเป็นเร่ืองของการศึกษาก็คือหมายถึงการศึกษาของสุภาพบุรุษหรือคนท่ีเป็น
อิสระ ไม่วา่จะเป็นการศึกษากวา้งๆ ทัว่ไปหรือเป็นการศึกษาของผูเ้ป็นอิสระก็ตาม ยอ่มเป็นการศึกษา
ท่ีจะท าใหผู้ศึ้กษาเป็นคนท่ีเปิดกวา้ง ใจกวา้ง เห็นอกเห็นใจคนอ่ืน มีขนัติธรรมยอมรับฟังความเห็นท่ี
แตกต่าง ความหมายของค าน้ีท่ีบ่งถึงการศึกษาประเภทดงักล่าวถือวา่เป็นความหมายแรก เกิดก่อน
ความหมายอ่ืนๆ  
 ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 16 ค าวา่ “Liberal” ซ่ึงมีความหมายในแง่ลบก็ไดเ้กิดข้ึนเป็นความหมายท่ี
สอง ค าน้ีมีความหมายในเชิงพฤติกรรมหรือการกระท าท่ีเส่ือมเสีย ค าน้ีบ่งบอกถึงความหยอ่นยานทาง
ศีลธรรม การไม่ค  านึงถึงระเบียบวนิยัทางเพศ การละเลยกฎเกณฑท์างศีลธรรมจรรยา ซ่ึงถือวา่เป็น
ความประพฤติท่ีไม่เคร่งครัดในค าสอนของศาสนา เม่ือพิจารณาตามความหมายน้ี พวกเสรีนิยมก็คือ
พวกท่ีท าตามใจปรารถนา ไม่เคร่งครัดในระเบียบวนิยั และไม่ฝักใฝ่ทางศาสนานัน่เอง ในปัจจุบนัก็ยงั
มีการใชค้  าน้ีในหมายความน้ีอยูบ่า้งเหมือนกนั 
 ส าหรับความหมายท่ีสามนั้น ถือวา่เป็นความหมายเชิงบวก โดยบ่งช้ีถึงคุณค่าทางจริยธรรม
หรือคุณธรรมชุดหน่ึง คุณธรรมเหล่าน้ีเช่นขนัติธรรม ความกา้วหนา้ เสรีภาพ และปัจเจกนิยม 
คุณธรรมเหล่าน้ีถูกกล่าวถึงมานานแลว้ แต่เพิ่งมีความหมายเชิงบวกท่ีเป็นลกัษณะของจิตใจท่ีเสรี
ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 เป็นตน้มาน่ีเอง ค าวา่เสรีในความหมายน้ีมกัจะใชก้ล่าวถึงแนวคิดของนกัคิด
อยา่งเช่นจอห์น ล็อก และมองเตสกิเออ ซ่ึงเป็นนกัคิดท่ีมีชีวติอยูใ่นช่วงก่อนการเกิดข้ึนของอุดมการณ์
เสรีนิยมและก่อนการเกิดข้ึนของค าวา่ “เสรีนิยม” (Liberalism) เสียอีก ถือวา่เป็นความหมายของค าวา่
เสรีท่ีเนน้ในเชิงปรัชญา และในความหมายน้ีน่ีเองท่ีถือกนัวา่ปรัชญานั้นเป็นราชินีของศิลปศาสตร์ 
 ส่วนความหมายสุดทา้ย เป็นความหมายท่ีเก่ียวกบัการเมือง เป็นค าท่ีอธิบายถึงลกัษณะของ
กลุ่มคนในทางการเมือง ถือวา่เป็นความหมายของค าน้ีท่ีเกิดข้ึนหลงัสุด เกิดข้ึนทั้งในสเปน องักฤษ 
และฝร่ังเศส รวมทั้งแพร่ขยายไปยงัประเทศอ่ืนๆ ในยโุรป ในสเปน พวกเสรีนิยมคือพวกท่ีต่อตา้นฝ่าย
กษตัริยนิ์ยม ในฝร่ังเศส พวกเสรีนิยมคือพวกท่ีเห็นดว้ยกบัการปฏิวติัฝร่ังเศส พวกเขาสนบัสนุนการ
สถาปนารัฐธรรมนูญสมยัใหม่ท่ีแยกอ านาจรัฐออกจากเร่ืองทางศาสนาและสนบัสนุนเสรีภาพของ
ส่ือมวลชน ในองักฤษ พวกเสรีนิยมหมายถึงพรรคการเมืองแนวเสรีท่ีตอ้งการใหมี้การเปล่ียนแปลง
แบบถอนรากถอนโคนและตอ้งการใหมี้สาธารณรัฐ 

เม่ือเราพิจาณาความหมายสุดทา้ยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมือง ค าวา่ “Liberal” ท่ีแปลวา่ “เสรี” หรือ 
“มีเสรีภาพ” หรือ “แนวเสรี” ฯลฯ นั้น ถูกน ามาใชค้ร้ังแรกโดยเก่ียวโยงกบัการเมืองก็ต่อเม่ือถึงตน้
คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ในสเปน โดยเป็นค าท่ีใชอ้ธิบายขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองท่ีมีจุดมุ่งหมาย
ในการสถาปนารัฐธรรมนูญเพื่อจ ากดัอ านาจของรัฐบาล (Charvet.  2005 : 1263) น่ีเป็นช่วงท่ีมีการ
น าเอาค าวา่ “Liberalism” มาใช ้การน าเอาค าน้ีมาใชใ้นสเปนนั้น เกิดข้ึนใน ค.ศ. 1812 เม่ือถึงคริสต์
ทศวรรษ 1840 ค าน้ีก็ถูกน าไปใชอ้ยา่งกวา้งขวางทัว่ยโุรป มีการน าเอาค าน้ีไปใชอ้ยา่งแพร่หลายโดยใช้
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อธิบายขบวนการเคล่ือนไหวและแนวคิดท่ีมุ่งส่งเสริมเสรีภาพส่วนบุคคล อยา่งไรก็ตาม ในประเทศ
องักฤษนั้น มีพฒันาการท่ีลา้ชา้กวา่ท่ีอ่ืน เพราะแมว้า่พรรควกิจะเร่ิมเรียกตวัเองวา่เป็น “พวกเสรี” 
(Liberals) ตั้งแต่คริสตท์ศวรรษ 1830 แลว้ก็ตาม แต่กวา่จะมีรัฐบาลท่ีมาจากพวกเสรีหรือกลุ่มเสรีนิยม
จริงๆ ก็ล่วงเลยมาถึง ค.ศ. 1868 เม่ือวลิเลียม แกลดสโตน (William Gladstone : ค.ศ. 1809-1898) ได้
ข้ึนด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีขององักฤษ (Heywood : 1998 : 24) ในปัจจุบนัเม่ือเรากล่าวถึงแนวคิด
เสรีนิยม เราก็มกัจะนึกถึงแนวคิดของนกัคิดอยา่งเช่นจอห์น ล็อก และอดมั สมิธ รวมทั้งนกัคิดอ่ืนๆ   
ท่ีมีแนวคิดตามแนวน้ี (Charvet.  2005 : 1263) ซ่ึงแนวคิดแบบน้ีเนน้ความส าคญัของเสรีภาพของ
ปัจเจกบุคคล และกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นส่วนบุคคล ดงันั้น ในหลายประเทศของยุโรป ค าวา่เสรีนิยม
เป็นค าท่ีส่ือความหมายวา่เป็นการเช่ือถือในตลาดเสรี อยา่งไรก็ตาม ในสหรัฐอเมริกา ค าวา่เสรีนิยม
กลบัหมายถึงความเช่ือท่ีตอ้งการใหรั้ฐบาลกลางเขา้ไปแทรกแซงทางเศรษฐกิจและสังคม (Hoffman 
and Graham.  2004 : 164) การท่ีค าวา่เสรีนิยมน้ีมีความหมายท่ีต่างกนับา้งน้ีเป็นเร่ืองท่ีไม่แปลกเลย 
เม่ือพิจารณาถึงแหล่งท่ีมาของแนวคิดน้ีซ่ึงมาจากหลายสายและมาจากหลายยคุสมยั 
 11.1.2 แหล่งทีม่าของแนวคิดเสรีนิยม 
 แนวคิดเสรีนิยมมีท่ีมาจากหลายแหล่ง คือมาจากทฤษฎีสิทธิธรรมชาติ แนวคิดสัญญา
ประชาคม หรือแนวคิดสัญญานิยม แนวคิดของอดมั สมิธ ท่ีนกัวชิาการรุ่นหลงับางคนเรียกวา่แนวคิด
ท่ีเนน้ความส าคญัของตลาด แนวคิดประโยชน์นิยม แนวคิดกรณียธรรมของอิมมานูเอล คานต ์และ
แนวคิดดาร์วินทางสังคมของเฮอร์เบิร์ต สเป็นเซอร์ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ทฤษฎสิีทธิธรรมชาติ (Natural Rights Theory) ทฤษฎีน้ีกล่าวไดว้า่เกิดข้ึนตั้งแต่
คริสตศ์ตวรรษท่ี 17 โดยนกัคิดคนส าคญัในส านกัคิดสิทธิธรรมชาติก็คือฮิวโก โกรเทียส (Hugo 
Grotius : 1583-1645) ทฤษฎีของเขา ในส่วนเก่ียวกบัแนวคิดสภาพธรรมชาติก่อนมีการเมืองและ
สัญญาประชาคมท่ีเป็นฐานของสังคมการเมือง ไดถู้กน าไปพฒันาต่อโดยนกัคิดรุ่นเดียวกนัและรุ่น
หลงัในยโุรป ไม่วา่จะเป็นโธมสั ฮอ้บส์ จอห์น ล็อก เบเนดิกต ์สปิโนซา และซามูเอล พเูฟนดอลฟ์ 
(Charvet.  2005 : 1263) 
 ทฤษฎสัีญญาประชาคม (Social Contract Theory) หรือแนวคิดสัญญานิยม  
(Contractarianism) แนวคิดเสรีนิยมท่ีมาจากฐานความคิดแบบสัญญาประชาคมเห็นไดอ้ยา่ง     
ชดัเจนมากจากความคิดของโธมสั ฮอ้บส์ จอห์น ล็อก และฌอ็ง-ฌาคส์ รุสโซ ในกรณีของฮอ้บส์     
นั้น นกัวชิาการบางคนอาจเห็นวา่แนวคิดของเขาไม่เป็นเสรีนิยม เพราะเขาเช่ือและช่ืนชอบในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย ์แต่นกัวชิาการบางคนก็เห็นวา่แนวคิดของฮอ้บส์เป็นเสรีนิยมไดเ้หมือนกนั ถา้
เราพิจารณาท่ีมาของอ านาจแบบสมบูรณาญาสิทธิราชยต์ามแนวคิดของฮอ้บส์วา่เป็นอ านาจท่ีมาจาก
การท าขอ้ตกลงหรือท าสัญญากนัของประชาชน โดยท่ีประชาชนท่ีมาท าสัญญากนันั้นไม่ไดถู้กบงัคบั
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ใหท้  าสัญญา แต่พวกเขาท าสัญญากนัโดยสมคัรใจ ดงันั้นกระบวนการหรือวธีิการท่ีท าใหไ้ดม้าซ่ึง
ระบอบการปกครองจึงเป็นกระบวนการท่ีเสรี นอกจากนั้น เม่ือพิจารณาสภาพธรรมชาติก่อนการท า
สัญญาก็จะเห็นวา่ประชาชน ท่ีตกลงกนัท าสัญญากนันั้นต่างก็เป็นคนอิสระ (Free) และ เท่าเทียมกนั 
(Equal) ในสภาพธรรมชาติเหมือนกนั (Hoffman and Graham.  2006 : 170-175) ส าหรับแนวคิดของ 
ล็อกและรุสโซเก่ียวกบัเร่ืองน้ีนั้น ก็สามารถพิจารณาเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนทั้งในประเด็นของการท่ีมนุษย์
เป็นอิสระและเทา่เทียมกนัในสภาพธรรมชาติและในประเด็นกระบวนการไดม้าซ่ึงขอ้ตกลงอนัเกิด
จากความสมคัรใจ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นวา่ทฤษฎีสัญญาประชาคมหรือแนวคิดสัญญานิยมน้ีก็เป็น
แหล่งท่ีมาส าคญัแหล่งหน่ึงของแนวคิดเสรีนิยม 
 แนวคิดทีเ่น้นความส าคัญของตลาด (Market Fundamentalism) ของอดัม สมิธ ก็เป็น
แนวคิดท่ีเนน้ความส าคญัของเสรีภาพของปัจเจกบุคคลและสิทธิในทรัพยสิ์นส่วนบุคคลเช่นเดียวกบั
แนวคิดของล็อก แต่สมิธจะเนน้ความส าคญัของกลไกตลาดมากกวา่ ในฐานะท่ีเป็นกลไกซ่ึงก่อใหเ้กิด
ความมัง่คัง่ของประชาชาติ กลไกตลาดเป็นการท างานโดยอตัโนมติัของอุปสงคแ์ละอุปทาน รัฐไม่ควร
เขา้ไปแทรกแซงกลไกตลาด ควรปล่อยใหปั้จเจกบุคคลในตลาดไดต้ดัสินใจซ้ือขายกนัเองดว้ยความ
สมคัรใจ แนวคิดเช่นน้ีของสมิธก็เป็นแหล่งท่ีมาส าคญัของเสรีนิยมเช่นเดียวกนั 
 แนวคิดประโยชน์นิยม (Utilitarianism) ก็เป็นอีกแนวคิดสายหน่ึงท่ีมีคุณูปการต่อแนวคิดเสรี
นิยม โดยนกัคิดส าคญัในส านกัคิดน้ีก็คือเจเรมี เบ็นแธม และจอห์น สจว๊ต มิลล ์Charvet (2005 : 1264) 
เรียกแนวคิดเสรีนิยมท่ีมาจากสายประโยชน์นิยมวา่เสรีนิยมท่ีตั้งอยูบ่นฐานอรรถประโยชน์ (Utility-
Based Liberalism) นกัคิดในสายน้ีพยายามท่ีจะปกป้องแนวคิดเสรีนิยมจากฐานของหลกัการเร่ือง
อรรถประโยชน์ หลกัการเร่ืองน้ีเป็นหลกัการท่ีบอกเราใหเ้รากระท าในส่ิงท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์มาก
ท่ีสุดแก่คนจ านวนมากท่ีสุด หลกัการวา่ดว้ยเร่ืองอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนกบัคนอ่ืน (Harm Principle) ท่ี
มิลลเ์สนอไว ้ซ่ึงมีใจความส าคญัวา่การท่ีสังคมหรือรัฐจะหา้มปัจเจกบุคคลไม่ใหก้ระท าการใดๆ ไดก้็
ต่อเม่ือสามารถพิสูจน์ไดว้า่การกระท านั้นๆ ก่อให้เกิดอนัตรายต่อผูอ่ื้นนั้น ก็เป็นหลกัการส าคญัของ
เสรีนิยมเช่นเดียวกนั 
 แนวคิดกรณยีธรรม (Deontology) ของอมิมานูเอล คานต์ อีกแนวคิดหน่ึงซ่ึงมีคุณูปการต่อ
แนวคิดเสรีนิยมเช่นเดียวกนัก็คือ คานตเ์ป็นนกัคิดเยอรมนัซ่ึงเสนอแนวคิดท่ีแตกต่างจากนกัคิดใน
ส านกัประโยชน์นิยม เพราะในขณะท่ีนกัคิดประโยชน์นิยมเสนอวา่ให้น าเอาเกณฑเ์ร่ืองประโยชน์ไป
ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการตดัสินคุณค่าทางจริยธรรมของการกระท า คานตก์ลบัเสนอใหน้ าเอาเกณฑเ์ร่ือง
เจตนาของผูก้ระท าหรือการกระท าตามหนา้ท่ีไปใชเ้ป็นเกณฑใ์นการตดัสินแทน ซ่ึงแนวคิดของคานต์
เช่นน้ีมีศพัทบ์ญัญติัในภาษาไทยใชว้า่ “กรณียธรรม” โดยแปลมาจากภาษาองักฤษวา่ “Deontology” 
(ราชบณัฑิตยสถาน.  2555 : เวบ็ไซต)์ แนวคิดของคานตเ์ป็นเสรีนิยมในแง่ท่ีวา่เขามองปัจเจกบุคคลใน
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ฐานะท่ีเป็นผูมี้อ านาจอิสระในตวัเอง ปัจเจกบุคคลจึงเป็นผูท่ี้มีเสรีภาพในตวัเอง มีเหตุผลเป็นของ
ตวัเองท่ีจะตดัสินใจไดอ้ยา่งอิสระ สามารถก าหนดชีวติของตวัเองได ้(Charvet.  2005 : 1265) 
 แนวคิดดาร์วนิทางสังคม (Social Darwinism) ซ่ึงเป็นการน าเอาทฤษฎีววิฒันาการของ
ชาร์ลส์ ดาร์วนิท่ีกล่าวถึงเร่ืองการคดัเลือกโดยธรรมชาติ (Natural Selection) มาประยกุตใ์ชใ้นทาง
สังคม คือใชอ้ธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม โดยเฮอร์เบิร์ต สเป็นเซอร์ นกัสังคมวทิยาช่ือดงัไดเ้สนอ
ทฤษฎีความอยูร่อดของผูท่ี้แขง็แรงท่ีสุด (The Survival of the Fittest) ก็เป็นอีกแนวคิดหน่ึงซ่ึงเป็น
แหล่งท่ีมาของแนวคิดเสรีนิยม เพราะแนวคิดของสเป็นเซอร์เนน้ให้เห็นความส าคญัของปัจเจกบุคคล
ท่ีตอ้งแข่งขนักนัเพื่อเอาตวัรอด (Heywood.  1998 : 54-55) 
 แนวคิดทั้ง 6 ประการขา้งตน้เป็นแหล่งท่ีมาส าคญัของแนวคิดเสรีนิยม โดยเฉพาะเสรีนิยมยคุ
แรกท่ีเป็นเสรีนิยมคลาสสิก อยา่งไรก็ตาม ในช่วงคร่ึงหลงัของคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ต่อกบัช่วงคร่ึงแรก
ของคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 ก็ไดมี้การพฒันาปรับปรุงแนวคิดเสรีนิยมข้ึนมาอีก โดยเฉพาะจากนกัคิดท่ีถูก
จดัอยูใ่นกลุ่มเสรีนิยมสมยัใหม่ (Modern Liberalism) ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลทางความคิดมาจากมิลล ์นกัคิด
คนส าคญัเหล่าน้ี อาทิเช่น โธมสั ฮิลล ์กรีน (Thomas Hill Green : ค.ศ. 1836-1882) จอห์น เอ. ฮอบสัน 
(John A. Hobson : ค.ศ. 1858-1940) และเลียวนาร์ด ที. ฮอบเฮาส์ (Leonard T. Hobhouse : ค.ศ. 1864-
1929) (Haywood.  1998 : 57; 2002 : 46) ในช่วงคร่ึงแรกของคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 แนวคิดของจอห์น         
เมยน์าร์ด เคนส์ (John Maynard Keynes : ค.ศ. 1883-1946) ซ่ึงเรียกวา่ Keynesianism ท่ีอาจแปลวา่
ลทัธิของเคนส์หรือแนวคิดของเคนส์นั้นก็ถือไดว้า่เป็นแนวคิดเสรีนิยมสมยัใหม่เช่นเดียวกนั 
(Heywood.  1998 : 60) และในช่วงคร่ึงหลงัของคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 ไดมี้นกัปรัชญาการเมืองท่ี      
โดดเด่นมากพฒันาแนวคิดเสรีนิยมข้ึนมา ซ่ึงผูเ้ขียนมองวา่เราสามารถจดัใหเ้ป็นแนวคิดเสรีนิยม
สมยัใหม่ไดเ้ช่นเดียวกนั บุคคลน้ีก็คือจอห์น รอลส์ (John Ralws : ค.ศ. 1921-2002) ผูเ้ขียนจะกล่าวถึง
แนวคิดเสรีนิยมของบุคคลเหล่าน้ีในหวัขอ้เร่ือง “เสรีนิยมสมยัใหม่”  

ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 น้ีเอง ก็ไดมี้การฟ้ืนฟูแนวคิดเสรีนิยมคลาสสิกข้ึนมาอีก โดยเฉพาะ
แนวคิดของล็อกและสมิธ ดว้ยผลงานของนกัคิดร่วมสมยัคนส าคญัอยา่งเช่นฟรีดริช ฮาเยก็ มิลตนั 
ฟรีดแมน และโรเบิร์ต โนซิก แนวคิดเสรีนิยมคลาสสิกท่ีถูกน ามาฟ้ืนฟูโดยเนน้ความส าคญัมากยิง่  
ข้ึนก็คือประเด็นท่ีเนน้ความส าคญัของปัจเจกบุคคล แนวคิดเร่ืองสิทธิในทรัพยสิ์น และหลกัการเร่ือง
ตลาดเสรี แนวคิดของบุคคลเหล่าน้ีเรียกวา่ “เสรีนิยมใหม่” (Neoliberalism) ซ่ึงมีอิทธิพลมากต่อการ
ก าหนดนโยบายการพฒันาของหลายประเทศทัว่โลกในปัจจุบนัท่ีเรารู้จกัในนามนโยบายเสรีนิยมใหม่ 
(Neoliberal Policy) ผูเ้ขียนจะไดก้ล่าวถึงแนวคิดของบุคคลเหล่าน้ีในหวัขอ้เร่ือง “เสรีนิยมใหม่” 

11.2.3 องค์ประกอบส าคัญของแนวคิดเสรีนิยม 
 แมว้า่แนวคิดหรืออุดมการณ์เสรีนิยมจะมีแหล่งท่ีมาอนัหลากหลายดงักล่าวขา้งตน้ก็ตาม     
แต่ก็พอจะสรุปสังเคราะห์องคป์ระกอบร่วมกนัหรือลกัษณะทัว่ไปของเสรีนิยมสายต่างๆ หรือยคุ 
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ต่างๆ ได ้เพียงแต่เราตอ้งตระหนกัวา่บางสายหรือบางยคุก็จะเนน้ใหค้วามส าคญักบัองคป์ระกอบบาง
องคป์ระกอบมากกวา่องคป์ระกอบอ่ืนๆ Heywood (1998 :27-38) ไดร้ะบุถึงองคป์ระกอบส าคญัไว ้5 
ประการ ไดแ้ก่ ปัจเจกบุคคล เสรีภาพ เหตุผล ความยติุธรรม และขนัติธรรม แต่ในหนงัสืออีกเล่มหน่ึง 
แอนดรู เฮยว์ดู (Heywood. 2002 : 43-45) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบขา้งตน้เหมือนกนั ยกเวน้ความ
ยติุธรรม และเพิ่มองคป์ระกอบส าคญัเขา้มาอีก 2 ประการ คือความเสมอภาคและ ฉนัทานุมติั โดย
เปล่ียนปัจเจกบุคคลเป็นปัจเจกนิยม ส าหรับรายละเอียดขององคป์ระกอบส าคญัดงักล่าวนั้น มี
ดงัต่อไปน้ี 
 1) ปัจเจกบุคคล (The Individual) และปัจเจกนิยม (Individualism) ปัจเจกบุคคลคือบุคคลท่ี
อิสระ เป็นตวัของตวัเอง มีเหตุผล มีความสามารถในการใชเ้หตุผล คิดและตดัสินใจเองได ้ปัจเจกนิยม
คือความเช่ือในปัจเจกบุคคลวา่คนเราแต่ละคนนั้นมีคุณสมบติัดงักล่าวขา้งตน้ ปัจเจกนิยมถือวา่เป็น
แก่นส าคญัของแนวคิดเสรีนิยม ปัจเจกนิยมเป็นความคิดท่ีเช่ือวา่คนเราในฐานะปัจเจกหรือในฐานะ
บุคคลแต่ละคนนั้นมีความส าคญัท่ีสุด ส าคญัยิง่กวา่กลุ่มทางสังคมหรือองคค์ณะใดๆ เม่ือเรามองมนุษย ์
เราจะตอ้งเห็นมนุษยใ์นฐานะท่ีเป็นปัจเจกบุคคลก่อนท่ีจะเห็นในฐานะอ่ืนๆ มนุษยใ์นฐานะท่ีเป็น
ปัจเจกบุคคลนั้นต่างก็มีคุณค่าทางศีลธรรมเท่าเทียมกนั ทุกคนมีศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยเ์หมือนกนั 
และแต่ละคนนั้นก็จะมีอตัลกัษณ์ของตนท่ีเฉพาะเจาะจงและแยกจากคนอ่ืนๆ ได ้จุดมุ่งหมายของเสรี
นิยมจึงอยูท่ี่การสร้างสังคมท่ีจะเอ้ือใหปั้จเจกบุคคลสามารถพฒันาตนเองได ้ให้แต่ละคนแสวงหาส่ิง 
ท่ีดีตามท่ีตนเองเป็นผูก้  าหนด ตามท่ีตนเองเป็นผูนิ้ยาม ตามความตอ้งการของตนเอง ดว้ยการใชค้วามรู้
ความสามารถของตนเอง เพื่อใหต้นเองไดรั้บประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดดว้ยตนเอง เสรีนิยมจึงเป็นแนวคิด     
ท่ีเปิดโอกาสใหปั้จเจกบุคคลไดต้ดัสินใจกระท าการต่างๆ ดว้ยตนเอง โดยไม่ถูกบีบบงัคบัหรือ          
ยดัเยยีดจากสังคม 

 2) เสรีภาพ (Freedom) ค าวา่ “Free” แปลวา่เป็นอิสระ ซ่ึงค าวา่อิสระน้ีก็แปลวา่เป็นใหญ่ คือ
เป็นใหญ่ในตวัเอง เราจึงแปล “Freedom” วา่อิสรภาพก็ได ้เช่นการท่ีเราบงัคบัจิตใจตนเองไม่ตกเป็น
ทาสของแรงกระตุน้หรือกิเลสต่างๆ ก็เรียกไดว้า่เรามีอิสรภาพ ค าวา่อิสรภาพในความหมายน้ีมี
ความหมายท่ีกวา้งกวา่แต่ก็คลา้ยคลึงกบั “Liberty” ซ่ึงก็แปลวา่เสรีภาพเหมือนกนั แต่ค าหลงัน้ีมกัจะมี
ความหมายวา่เป็นเสรีภาพของคนเราเม่ือตอ้งสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นหรือเม่ือตอ้งสัมพนัธ์กบัสังคม เสรีภาพ
เป็นคุณค่าท่ีส าคญัมากของเสรีนิยม แนวคิดหรืออุดมการณ์เสรีนิยมเนน้ความส าคญัของเสรีภาพ
มากกวา่ความเสมอภาค เสรีภาพท าใหค้วามเป็นปัจเจกบุคคลมีความหมายสมบูรณ์ได ้เพราะคนเราจะ
เป็นตวัของตวัเองเป็นอิสระในตวัเองไดน้ั้นจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีเสรีภาพท่ีจะเลือกกระท าหรือไม่
กระท าอะไรก็ไดต้ามท่ีตนตอ้งการ อยา่งไรก็ตาม เสรีนิยมไม่ถึงกบัจะสนบัสนุนใหเ้ราท าอะไรก็ได้
อยา่งเตม็ท่ีโดยไม่ใส่ใจหรือห่วงใยสังคมเลย  เสรีนิยมสนบัสนุนใหค้นเราใชเ้สรีภาพภายใตก้ฎหมาย 
นัน่คือการใชเ้สรีภาพของคนเราจะตอ้งไม่ไปละเมิดคนอ่ืนดว้ย การใชเ้สรีภาพของคนเราจึงเป็นการใช้
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โอกาสท่ีสังคมเปิดให้เพื่อสนองความตอ้งการของเราไปพร้อมๆ กบัการเก้ือหนุนใหส้ังคมกา้วหนา้ไป
ดว้ยกนักบัเรา โดยนยัน้ี เสรีภาพของคนเราในฐานะปัจเจกบุคคลจึงไม่ควรขดัแยง้กบัเสรีภาพของคน
อ่ืน กล่าวไดว้า่เป็นเสรีภาพส าหรับทุกคนในสังคม  
 3) เหตุผล (Reason) นกัเสรีนิยมมีความเช่ือวา่มนุษยมี์เหตุผล (Reason) และมีความสามารถ
ในการใชเ้หตุผล (Rationality) บางคนก็เนน้ย  ้าวา่มนุษยน์ั้นแตกต่างจากสัตวช์นิดอ่ืนก็เพราะมี
ความสามารถในการใชเ้หตุผลน่ีเอง นกัเสรีนิยมยงัเช่ืออีกต่อไปวา่โลกของเรานั้นมีโครงสร้างท่ีมี
เหตุผล คนเราสามารถคน้พบโครงสร้างท่ีมีเหตุผลน้ีไดด้ว้ยการคิดในเชิงวิเคราะห์และการศึกษา
คน้ควา้แสวงหาความรู้อยา่งวิพากษว์จิารณ์ ความเช่ือเช่นน้ีหมายถึงการมีศรัทธาในความสามารถหรือ
ศกัยภาพของปัจเจกบุคคลวา่ปัจเจกบุคคลนั้นสามารถท่ีจะตดัสินใจอยา่งชาญฉลาดได ้และสามารถ
เลือกส่ิงท่ีดีท่ีสุดใหแ้ก่ตนเองได ้ ความเช่ือเช่นน้ีเป็นการส่งเสริมใหเ้กิดความเช่ือในความกา้วหนา้ของ
สังคมมนุษยท่ี์มนุษยส์ามารถใชเ้หตุผลในการแกปั้ญหาต่างๆ ได ้แทนท่ีจะใชก้ าลงั ความรุนแรง อาวธุ 
หรือสงครามเป็นเคร่ืองมือในการแกปั้ญหา 

 4) ความเสมอภาค (Equality) นกัเสรีนิยมมีความเช่ือวา่คนเรานั้นเท่าเทียมกนั ดงัท่ีกล่าว
ขา้งตน้แลว้วา่ฮอ้บส์เช่ือวา่มนุษยใ์นสภาพธรรมชาตินั้นเท่าเทียมกนั และนกัทฤษฎีสญัญาประชาคม
คนอ่ืนๆ ก็เช่ือเช่นน้ี และเม่ือมาอยูใ่นสังคมการเมืองแลว้ คนเราก็มีความเท่าเทียมกนั ทุกคนตอ้งเคารพ
ขอ้ตกลงเหมือนกนั ใครละเมิดขอ้ตกลงก็จะถูกลงโทษเหมือนๆ กนั อยา่งท่ีเรามกัรู้จกัในนามวา่ 
“ความเสมอภาคเบ้ืองหนา้กฎหมาย” (Equality Before the Law) ในสังคมท่ีมีกฎหมาย เราจะมีเสรีภาพ
ท าอะไรก็ตามตราบเท่าท่ีไม่ละเมิดกฎหมาย เราจึงมีโอกาสเท่าๆ กบัคนอ่ืน ความเสมอภาคแบบเสรี
นิยมจึงเป็นความเสมอภาคในโอกาสดว้ย (Equality of Opportunity) เป็นความเสมอภาคท่ีเนน้มิติทาง
การเมือง อยา่งเช่นเรามีโอกาสเลือกผูแ้ทนเท่ากบัคนอ่ืนเป็นแบบหน่ึงคนหน่ึงเสียง (One Person, One 
Vote) ความเสมอภาคทางการเมือง (Political Equality) เช่นน้ีถือวา่เป็นลกัษณะเด่นของเสรีนิยม 
อยา่งไรก็ตาม เสรีนิยมนั้นไม่ไดรั้บประกนัวา่จากการให้โอกาสอยา่งเท่าเทียมกนันั้นจะท าใหค้นเรา
ไดรั้บผลลพัธ์เหมือนกนัดว้ย ความเสมอภาคในโอกาสจึงอาจจะไม่น าไปสู่ความเสมอภาคในผลลพัธ์ 
(Equality of Outcome) เสมอไป เช่นกฎหมายใหโ้อกาสแก่คนเราท่ีจะสร้างความมัง่คัง่ใหก้บัตนเอง
เหมือนกนั แต่ไม่ใช่วา่ทุกคนจะสามารถประสบความส าเร็จมีความมัง่คัง่ได ้ซ่ึงบางคร้ังเป็นเพราะมี
โครงสร้างทางสังคมเป็นอุปสรรคกีดขวาง ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม (Economic and 
Social Equality) จึงไม่จ  าเป็นตอ้งเกิดข้ึนมาพร้อมกบัความเสมอภาคทางการเมือง ในบรรดาความ
เสมอภาคดงักล่าวขา้งตน้ เสรีนิยมจะใหค้วามส าคญักบัความเสมอภาคเบ้ืองหนา้กฎหมาย ความเสมอ
ภาคในโอกาส และความเสมอภาคทางการเมือง ขณะท่ีสังคมนิยมก็จะบอกวา่แค่น้ียงัไม่พอ จะตอ้งให้
มีความเสมอภาคในผลลพัธ์และความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคมดว้ย 
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 5) ความยุติธรรม (Justice) นกัเสรีนิยมต่างก็เช่ือวา่ความยุติธรรมเป็นองคป์ระกอบส าคญัของ
สังคมท่ีดี สังคมประชาธิปไตยเป็นสังคมท่ีเหมาะสมท่ีจะสร้างความยติุธรรมข้ึนมาได ้อยา่งไรก็ตาม 
นกัเสรีนิยมอาจมีทศันะมุมมองต่อความยติุธรรมหรือมีนิยามของความยติุธรรมท่ีแตกต่างกนั ส าหรับ
บางคนความยติุธรรมเกิดข้ึนไดจ้ากการท่ีสังคมเปิดโอกาสใหค้นในสังคมไดแ้ข่งขนักนัอยา่งเสรีและ
เท่าเทียมกนัภายใตก้ฎหมายชุดเดียวกนั เม่ือปัจเจกบุคคลไดแ้ข่งขนักนัแลว้ไดรั้บผลอยา่งไรก็ถือวา่
ยติุธรรมแลว้ โดยไม่จ  าเป็นท่ีตอ้งดูวา่ไดผ้ลลพัธ์เท่ากนัหรือเหมือนกนัหรือไม่ เพราะคนเราแตกต่าง
กนั บางคนฉลาด บางคนโง่ บางคนขยนั บางคนเกียจคร้าน บางคนท างานดว้ยความสุจริต แต่บาง
คนท างานดว้ยความทุจริต ดงันั้นผลของงานก็อาจต่างกนัได ้น่ีคือระบบคุณธรรมหรือระบบท่ียดึถือ
คุณธรรมเป็นใหญ่ท่ีอาจเรียกวา่ “คุณธรรมาธิปไตย” (Meritocracy) ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการใหผ้ลของ
การกระท าท่ีวา่ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ ผลของการกระท าจะเป็นอยา่งไรนั้นก็อยูท่ี่วา่ไดก้ระท าลงไป
อยา่งไร แต่ส าหรับนกัเสรีนิยมบางคนนั้น ความยติุธรรมไม่ไดอ้ยูท่ี่การให้โอกาสแข่งขนักนัอยา่ง    
เท่าเทียมกนัเท่านั้น แต่ความยติุธรรมจะเกิดข้ึนไดน้ั้นจะตอ้งเขา้ไปแกไ้ขโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
สังคมใหเ้ป็นธรรมดว้ย เช่นส าหรับคนท่ีเกิดมายากจนเป็นคนดอ้ยโอกาส รัฐก็ควรเขา้ไปช่วยเหลือคน
กลุ่มน้ีเป็นพิเศษมากกวา่กลุ่มคนท่ีร ่ ารวย การช่วยเหลือคนรวยกบัคนจนเท่ากนั อาจท าใหช่้องวา่งทาง
รายไดร้ะหวา่งคนรวยกบัคนจนห่างออกจากกนัยิง่ข้ึนก็ได ้ความเสมอภาคในผลลพัธ์ก็เกิดข้ึนไดย้าก 
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจึงยงัไม่ใช่ความยติุธรรม 
 6) ขันติธรรม (Toleration)  ในภาษาไทยมีค าท่ีใชแ้ทนขนัติคือค าวา่ความอดทน และมกัมี
การอธิบายความอดทนวา่หมายถึงความทนไดต่้อความทุกขย์ากล าบากต่างๆ แต่ขนัติธรรมอนัเป็น
องคป์ระกอบส าคญัของเสรีนิยมในท่ีน้ีมีความหมายท่ีแตกต่างออกไปพอสมควร คือหมายถึงการ
ยอมรับความคิดท่ีแตกต่างจากเรา ซ่ึงความคิดท่ีแตกต่างนั้นอาจถูกแสดงออกมาเป็นการกระท า      
เป็นค าพดู เป็นวถีิปฏิบติัของกลุ่มคน ส่ิงเหล่าน้ีเราอาจจะไม่เห็นดว้ย ถา้เราไปหา้มปรามไม่ใหแ้สดง 
ออกก็แสดงวา่เราไม่มีขนัติธรรม แต่ถา้เราทนไดก้บัความแตกต่างเหล่าน้ีก็แสดงวา่เรามีขนัติธรรม  
การมีขนัติธรรมเป็นเคร่ืองรับประกนัและปกป้องคุม้ครองเสรีภาพส่วนบุคคล อีกทั้งยงัท าใหส้ังคมมี
ทางเลือกมากดว้ย  สังคมท่ีมีความหลากหลายหรือเป็นพหุนิยม (Pluralism) ไม่วา่จะเป็นพหุนิยมทาง
ศีลธรรม พหุนิยมทางวฒันธรรม หรือพหุนิยมทางการเมืองก็ตาม โดยท่ีผูค้นในสังคมยอมรับความ
แตกต่างหลากหลายได ้ยอ่มเป็นสังคมท่ีเขม้แขง็ สังคมเช่นน้ีแหละท่ีช่วยส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้กิดการ
อภิปรายถกเถียงกนัอยา่งอิสระซ่ึงจะน าไปสู่ความกา้วหนา้ทางภูมิปัญญา นกัเสรีนิยมมีความเช่ือวา่
ความคิด ทศันะ และผลประโยชน์ต่างๆ ท่ีขดัแยง้กนันั้น ในท่ีสุดเราก็จะสามารถแสวงหาหนทาง
ประนีประนอมใหอ้ยูร่่วมกนัได ้หรือเราสามารถท าใหเ้กิดจุดสมดุลได ้

7) ฉันทานุมัติ (Consent) ค าน้ีแปลวา่การมีความเห็นร่วมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั แมว้า่ใน
สังคมจะมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างเพราะเป็นพหุสังคมดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ แต่สังคมก็ตอ้งการความเห็น
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ร่วมกนัเหมือนกนัในบางประเด็นท่ีส าคญั ซ่ึงสังคมก็จะมีกระบวนการเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงฉนัทานุมติั 
อยา่งเช่นสังคมประชาธิปไตยท่ีมีการเลือกตั้ง การเลือกตั้งถือวา่เป็นกระบวนการท่ีก่อใหเ้กิด
ฉนัทานุมติัในการปกครอง ผูป้กครองนั้นไดรั้บเลือกตั้งจากประชาชน ถือวา่ไดฉ้นัทานุมติัจาก
ประชาชนใหเ้ป็นผูป้กครอง ไม่ใช่เป็นผูป้กครองท่ีแต่งตั้งตนเองโดยประชาชนไม่ไดเ้ห็นชอบ อ านาจ
หนา้ท่ีของผูป้กครองในระบอบประชาธิปไตยจะมีความชอบธรรมไดก้็โดยเป็นอ านาจหนา้ท่ีซ่ึงมีฐาน
ท่ีมาจากประชาชน ตวัแทนของประชาชนซ่ึงเป็นผูป้กครองนั้นจึงไม่สามารถใชอ้ านาจหนา้ท่ีโดย
พลการ หากแต่ใชอ้  านาจหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายและเห็นชอบจากประชาชน ในท านองเดียวกนั 
กลุ่ม องคก์ร ชมรม สมาคมต่างๆ ท่ีเกิดจากการรวมตวักนัของบุคคล อนัเป็นลกัษณะส าคญัอยา่งหน่ึง
ของสังคมท่ีเสรีตามแนวคิดเสรีนิยม จะท าการส าเร็จตามความมุ่งหมายของการรวมกลุ่มได ้ก็จ  าเป็นท่ี
จะตอ้งไดรั้บฉนัทานุมติัจากสมาชิกเหมือนกนั 

8) รัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) ค าน้ีมีทั้งความหมายแคบและความหมายกวา้ง   
เฮยว์ดู (Heywood. 1998 : 41)ไดนิ้ยามค าน้ีไวว้า่ ในความหมายแคบ รัฐธรรมนูญนิยมหมายถึงการมี 
อยูข่องรัฐธรรมนูญลายลกัษณ์อกัษรท่ีก่อให้เกิดการมีรัฐบาลท่ีมีอ านาจจ ากดั สถาบนัและกระบวนการ
ทางการเมืองจะถูกก าจดัถูกก าหนดขอบเขตของอ านาจดว้ยกฎเกณฑข์องรัฐธรรมนูญ ในความหมาย
กวา้ง รัฐธรรมนูญนิยมหมายถึงชุดของค่านิยมและความใฝ่ฝันทางการเมืองท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นความ
ตอ้งการท่ีจะปกป้องคุม้ครองเสรีภาพดว้ยการจดัใหมี้การตรวจสอบถ่วงดุลกนัของอ านาจฝ่ายต่างๆ 
ของรัฐ ทั้งภายในและภายนอก ซ่ึงนอกจากจะมีรัฐธรรมนูญท่ีมีลายลกัษณ์อกัษรแลว้ ยงัจ  าเป็นตอ้งมี
สิทธิเสรีภาพ การแบ่งแยกและถ่วงดุลอ านาจ และการกระจายอ านาจดว้ย รัฐธรรมนูญนิยมเป็น
องคป์ระกอบส าคญัของเสรีนิยม แมว้า่นกัเสรีนิยมจะมองวา่รัฐบาลนั้นเป็นผูรั้บประกนัวา่จะตอ้งมี
ความสงบเรียบร้อยและเสถียรภาพในสังคม แต่นกัเสรีนิยมก็ตระหนกัดว้ยวา่รัฐบาลอาจจะกลายเป็น
ทรราชท่ีใชอ้  านาจเผด็จการต่อประชาชนไดเ้หมือนกนั นกัเสรีนิยมจึงชอบท่ีจะใหมี้รัฐบาลแบบมี
อ านาจนอ้ยหรือมีอ านาจจ ากดั การวางกรอบกฎกติกาดว้ยการใหมี้รัฐธรรมนูญท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ก็ดี ดว้ยระเบียบกฎเกณฑ ์บรรทดัฐาน และค่านิยมของสังคมซ่ึงไม่ไดเ้ขียนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ี
อาจเรียกไดว้า่เป็น “รัฐธรรมนูญฉบบัวฒันธรรม” ก็ดี จะส่งเสริมใหเ้กิดการใชอ้  านาจของรัฐบาลท่ี
เหมาะสมพอเหมาะพอดีได ้
 ท่ีกล่าวขา้งตน้นั้นเป็นองคป์ระกอบส าคญัโดยรวมของเสรีนิยม แต่เน่ืองจากนกัคิดเสรีนิยม
เองก็มีหลากหลาย และแนวคิดหรืออุดมการณ์น้ีก็ผา่นกาลเวลามายาวนาน ส าหรับนกัคิดบางคนหรือ
ส าหรับบางยคุสมยั ก็จะมีการเนน้ย  ้าในบางประเด็นท่ีแตกต่างกนัไป เช่นเสรีภาพนั้น ส าหรับนกัคิด
เสรีนิยมคลาสสิกและเสรีนิยมใหม่ ก็จะเนน้ความส าคญัของเสรีภาพเชิงลบ แต่นกัคิดเสรีนิยม
สมยัใหม่กลบัเนน้ความส าคญัของเสรีภาพเชิงบวก เป็นตน้ การจ าแนกประเภทของเสรีนิยม โดย
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กล่าวถึงแนวคิดเด่นๆ ของนกัคิดคนส าคญัในแต่ละยคุหรือแต่ละแบบ น่าจะท าใหเ้ขา้ใจแนวคิดเสรี
นิยมแต่ละแบบไดดี้ยิง่ข้ึนวา่มีลกัษณะร่วมและลกัษณะเฉพาะอยา่งไร  
 
11.2 เสรีนิยมคลาสสิก  
 เสรีนิยมคลาสสิกเป็นแนวคิดเสรีนิยมในยคุแรกท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 17 จนถึงช่วง
คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงแนวคิดของจอห์น ล็อก อดมั สมิธ และจอห์น สจว๊ต มิลล ์
ตามล าดบั 

11.2.1 แนวคิดของลอ็ก 
ในบทท่ี 2 ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงประวติัของล็อกไวบ้า้งแลว้ ในบทน้ีจึงไม่ขอกล่าวถึงประวติัของ

เขาอีก อยา่งท่ีกล่าวไวแ้ลว้ในบทท่ี 2 วา่ในทางปรัชญาการเมืองนั้น หนงัสือส าคญัของล็อกก็คือ Two 
Treaties  of Civil Government และ  A Letter Concerning Toleration ในท่ีน้ีจะไดข้ยายความแนวคิด
แบบเสรีนิยมของล็อกท่ีปรากฏอยูใ่นหนงัสือ 2 เล่มน้ี 

หนงัสือเร่ือง Two Treaties  of Civil Government มีสองเล่ม เล่มแรกมีเน้ือหาท่ีเป็นการโตแ้ยง้
ทฤษฎีของเซอร์โรเบิร์ต ฟิลเมอร์ (Sir Robert Filmer : ค.ศ. 1588-1653) ส่วนเล่มท่ีสอง ล็อกได้
น าเสนอแนวคิดทางการเมืองท่ีเป็นของเขาเอง ฟิลเมอร์ไดเ้สนอทฤษฎีเทวสิทธ์ิในหนงัสือเร่ือง 
Patriarcha ซ่ึงเขียนไวเ้ม่ือประมาณ ค.ศ. 1630 แต่ตีพิมพอ์อกมาใน ค.ศ. 1680 ฟิลเมอร์อา้งวา่อ านาจ
ของกษตัริยน์ั้นเป็นอ านาจของผูป้กครองในธรรมชาติ ดงันั้นจึงเป็นอ านาจท่ีประชาชนผูถู้กปกครอง
ไม่สามารถโตแ้ยง้ได ้ไม่สามารถเพิกถอนได ้ฟิลเมอร์ไดอ้า้งพระคริสตธ์รรมคมัภีร์เก่ามาเสนอวา่อดมั
และทายาทของอดมันั้นไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นผูป้กครองโลก และกษตัริยอ์งคต่์อๆ มาก็ไดอ้  านาจ
ปกครองนั้นสืบต่อกนัมานัน่เอง ล็อกไดโ้ตแ้ยง้แนวคิดของฟิลเมอร์โดยเสนอวา่พระเจา้นั้นไม่ได้
แต่งตั้งใครใหเ้ป็นผูป้กครองโดยธรรมชาติเลย เพราะวา่ไม่มีใครเลย ไม่วา่โดยธรรมชาติ หรือโดย
เจตจ านงของพระเจา้ ท่ีเกิดมาเพื่อข้ึนต่อคนอ่ืน (Adams and Dyson.  2007 : 58) ซ่ึงน่ีเป็นประเด็น    
ท่ีล็อกไดข้ยายความไวใ้นเล่มท่ีสอง 

ในเล่มท่ีสองของ Two Treaties  of Civil Government  ล็อกไดป้ระกาศวา่คนเราทุกคนนั้น
โดยธรรมชาติแลว้อยูใ่นสภาพท่ีมีเสรีภาพสมบูรณ์ คนเรามีเสรีภาพท่ีจะก ากบัควบคุมการกระท าของ
ตนเอง  มีเสรีภาพท่ีจะจดัการกบัทรัพยสิ์นของตนเอง มีเสรีภาพท่ีจะปฏิบติัต่อบุคคลต่างๆ ตามท่ี
ตนเองคิดวา่เหมาะสม ภายใตข้อบเขตของกฎธรรมชาติ โดยไม่ตอ้งข้ึนอยูก่บัเจตจ านงของบุคคลอ่ืน 
(Locke.  2003 : 101)  ล็อกมองกฎธรรมชาติวา่มาจากพระเจา้ ซ่ึงถา้เราใชเ้หตุผลในการคิดก็สามารถ
คน้พบกฎธรรมชาติน้ีได ้จึงถือวา่เป็นหนา้ท่ีความรับผดิชอบของคนเราแต่ละคนท่ีจะปฏิบติัตามกฎ
ธรรมชาติซ่ึงเป็นพนัธะท่ีผกูพนัเราให้รักษาไวซ่ึ้งสันติภาพและใหเ้ราละเวน้จากการท าอนัตรายต่อกนั
และกนั แต่เม่ือมีบุคคลจ านวนหน่ึงไม่สามารถปฏิบติัตามกฎธรรมชาติได ้ก็จ  าเป็นตอ้งมีการจดัตั้ง
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รัฐบาลของประชาชนข้ึนมา คนเราจึงไดท้  าสัญญาต่อกนัเพื่อสร้างสังคมการเมืองข้ึนมาหนุนเสริมกฎ
ธรรมชาติและปกป้องสิทธิตามธรรมชาติ กล่าวคือสิทธิในชีวติ สิทธิในเสรีภาพ และสิทธิในทรัพยสิ์น 
สภาพธรรมชาติเช่นน้ีแหละท่ีท าใหค้นเราเท่าเทียมกนั ไม่มีใครเป็นผูป้กครองท่ีเหนือกวา่คนอ่ืนๆ 
ดงัท่ีล็อกกล่าวไวว้า่ “สภาพธรรมชาติมีกฎธรรมชาติควบคุมอยู ่ซ่ึงมีผลผกูพนักบัทุกคน และเหตุผล
ซ่ึงก็คือกฎธรรมชาตินั้นนัน่เองก็สอนมนุษยทุ์กคนวา่... ทุกคนลว้นเสมอภาคกนัและเป็นอิสระต่อกนั 
จึงไม่ควรมีผูใ้ดท าร้ายชีวติ สุขภาพ เสรีภาพ หรือทรัพยสิ์นของอีกคนหน่ึง” (Locke.  2003 : 102) 
ผูป้กครองท่ีเกิดข้ึนมานั้นเกิดจากความจ าเป็นท่ีตอ้งออกจากสภาพธรรมชาติเพื่อมาสร้างสังคม
การเมืองของประชาชน และประชาชนก็ไดต้กลงกนัใหมี้ผูป้กครองข้ึนมา แต่อ านาจอธิปไตยยงัอยูก่บั
ประชาชนตลอดเวลา และถา้ผูป้กครองซ่ึงเป็นตวัแทนท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากประชาชนไปนั้นได้
ละเมิดสิทธิตามธรรมชาติของประชาชนหรือพยายามท่ีจะใชอ้  านาจแบบเบด็เสร็จเด็ดขาด ประชาชนก็
มีสิทธิท่ีจะถอดถอนผูป้กครองออกจากต าแหน่งหรือโค่นลม้เพื่อเปล่ียนผูป้กครองได ้(Collison and 
Plant.  2006 : 94) หรือเรียกไดว้า่ประชาชนมีสิทธิท่ีจะปฏิวติั (Rights to Revolution) นัน่เอง 
 ในเร่ืองสิทธิธรรมชาติ 3 ประการนั้น สิทธิท่ีส าคญัมากซ่ึงล็อกเนน้และก็เป็นแนวคิดหลกั
อยา่งหน่ึงของเสรีนิยมคือสิทธิในทรัพยสิ์น ล็อกกล่าววา่พระเจา้นั้นเป็นผูท่ี้สร้างคนเรามา และสร้าง
ธรรมชาติไวใ้ห้เราใชส้อย เราเป็นเจา้ของชีวิตและร่างกายของเราเองท่ีพระเจา้ใหม้า เราใชแ้รงงานของ
เราไปผสมกบัธรรมชาติท่ีพระเจา้ใหม้า การเอาแรงงานไปผสมกบัธรรมชาติก่อให้เกิดทรัพยสิ์นข้ึนมา 
เราจึงมีสิทธิในทรัพยสิ์นนั้นไดอ้ยา่งชอบธรรม ดงัค ากล่าวของล็อกท่ีวา่  

 
แมว้า่โลกและสัตวช์ั้นต ่าทั้งหมด จะเป็นของส่วนรวมส าหรับมนุษยทุ์กคน แต่มนุษยแ์ต่ละคน 

ก็มีทรัพยสิ์นเป็นของตวัเองดว้ย ไม่มีใครมีสิทธิในทรัพยสิ์นนั้นนอกจากตวัเขาเอง เราอาจกล่าว    
ไดว้า่แรงงานของร่างกายเขา และงานท่ีเกิดจากมือของเขา ยอ่มเป็นของเขาอยา่งชอบธรรม ส่ิงใด 

    ใดก็ตามท่ีเขาน าเอาออกมาจากสภาพท่ีธรรมชาติไดจ้ดัสรรไวแ้ละทิ้งไวใ้ห ้เขาไดผ้สมแรงงานของ 
    เขาและรวมบางส่ิงท่ีเป็นของเขาเขา้กบัส่ิงนั้น และดงันั้นจึงสร้างทรัพยสิ์นของเขาข้ึนมาได ้ 
 

          (Locke.  2003 : 111-112) 
 
ในหนงัสือเร่ือง  A Letter Concerning Toleration ล็อกไดก้ล่าวปกป้องเสรีภาพทางศาสนาไว ้

3 ประการ คือ 1) การข่มเหงรังแกกนัและการไม่มีขนัติธรรมทางศาสนาเป็นส่ิงท่ีไม่สอดคลอ้งกบั
เจตนารมณ์ของพระวรสารในพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ 2) หนา้ท่ีของรัฐบาลก็คือการรักษาความสงบ
เรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกเท่านั้น  จุดมุ่งหมายของกฎหมายไม่ไดอ้ยูท่ี่การควบคุมความคิดเห็น
ของประชาชน แต่อยูท่ี่การรักษาความมัน่คงและความปลอดภยัใหแ้ก่รัฐ พิธีกรรมและความเช่ือทาง
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ศาสนาเป็นเร่ืองส่วนบุคคล วถีิปฏิบติัทางศาสนาจะไม่ส่งผลกระทบต่อใครเลยนอกจากบุคคลผูป้ฏิบติั
นั้นเท่านั้น  ดงันั้น ผูป้กครองจึงไม่มีสิทธิท่ีจะบงัคบัใครๆ ใหท้  าในส่ิงท่ีขดัแยง้กบัความเช่ือทาง
ศาสนาของเขา และ 3) ความเล่ือมใสทางศาสนาในบางกรณีก็เกิดจากความเช่ือ และความเช่ือก็ไม่ใช่
การกระท าตามความตอ้งการของใครคนใดคนหน่ึง ผูป้กครองจึงอาจบงัคบัใหป้ระชาชนท าตามค าสั่ง
ไดเ้ท่านั้น แต่ผูป้กครองจะไม่สามารถเปล่ียนความเช่ือของประชาชนได ้ดงันั้น จึงเป็นเร่ืองท่ีไร้เหตุผล
และไร้ประโยชน์ท่ีจะบงัคบัใหป้ระชาชนมีความเช่ือทางศาสนาเหมือนกนั (Adams and Dyson. 2007 : 
63)  

11.2.2 ประวตัิและแนวคิดของสมิธ 
 ประวตัิ อดมั สมิธ (Adam Smith : ค.ศ. 1723-1790) เกิดท่ีหมู่บา้นชาวประมงช่ือเคิร์กแคลดี
ในสก๊อตแลนด ์พ่อของเขาเสียชีวติก่อนท่ีเขาจะเกิดออกมาลืมตาดูโลกเสียอีก แม่ไดเ้ล้ียงดูเขาตาม
ล าพงัและส่งเสียใหเ้ขาเรียนจนจบชั้นประถมศึกษาดว้ยผลการเรียนดีเยีย่ม เขาไดเ้ขา้ศึกษาท่ี
มหาวทิยาลยักลาสโกวแ์ละจบการศึกษาใน ค.ศ. 1740 ภายใตก้ารดูแลของของฟรานซ์ ฮตัชิสัน        
ซ่ึงเป็นนกัปรัชญาศีลธรรมผูมี้ช่ือเสียง ต่อมาเขาไดไ้ปศึกษาในมหาวทิยาลยัออ็กซฟอร์ดและเม่ือ      
จบการศึกษาแลว้เขาก็ไดไ้ปอยูก่บัแม่ของเขาและไดศึ้กษาต่ออีก เขาไดมี้โอกาสเขา้ไปสอนใน
มหาวทิยาลยัเอดินเบิร์ก ท่ีน่ีเขาไดพ้บกบัเดวดิ ฮูม นกัปรัชญายคุสวา่งผูมี้ช่ือเสียงโด่งดงั เขากบัฮูมเป็น
เพื่อนท่ีสนิทกนัมาก ใน ค.ศ. 1751 สมิธไดรั้บเลือกตั้งให้เป็นศาสตราจารยท์างดา้นตรรกวทิยาและ
วาทวทิยาท่ีมหาวทิยาลยักลาสโกว ์และในปีต่อมาเขาก็ไดด้ ารงต าแหน่งศาสตราจารยท์างดา้นปรัชญา
ศีลธรรมท่ีมหาวทิยาลยัเดียวกนั ผลงานของเขาทางดา้นปรัชญาท่ีโดดเด่นมากก็คือ The Theory of 
Moral Sentiments ซ่ึงตีพิมพอ์อกมาใน ค.ศ. 1759 (Wight. 2007 : xii)  
 หนงัสือเร่ือง The Theory of Moral Sentiments พยายามจะอธิบายวา่คนเรานั้นมีความรู้สึก
ทางศีลธรรมอยา่งไรท่ีท าให้คนเราสามารถจ าแนกแยกแยะส่ิงท่ีดีกบัส่ิงท่ีไม่ดีออกจากกนัได ้สมิธ
ช้ีใหเ้ห็นวา่คนเรามีความสามารถท่ีจะน าเอาตนเองไปอยูใ่นต าแหน่งของผูส้ังเกตการณ์ท่ีเป็นกลางได ้
ซ่ึงท าใหค้นเราสามารถตดัสินการกระท าต่างๆ ได ้ไม่ใช่จากมุมมองของผูท่ี้มองเห็นแต่ผลประโยชน์
ส่วนตนอยา่งเดียว แต่จากมุมมองของผูส้ังเกตการณ์ท่ีไม่มีอคติไดด้ว้ย ความสามารถเช่นน้ีก็เหมือนกบั
มโนธรรมส านึกของคนเรา คือจะท าใหค้นเราสามารถปฏิบติัไปตามแนวทางท่ีถูกตอ้งทางศีลธรรมได้ 
 (Pressman.  2006 : 32) 

เม่ือชาร์ลส์ ทาวน์เชนด์ (Charles Townshend) ไดอ่้านหนงัสือขา้งตน้ของสมิธ เขาช่ืนชอบ
มาก ไดว้า่จา้งสมิธใหเ้ป็นครูสอนลูกชายท่ีเป็นลูกเล้ียงของเขา สมิธจึงลาออกจากงานเดิมเพื่อไปสอน
ลูกเล้ียงของทาวน์เชนดท่ี์ฝร่ังเศส ท าใหเ้ขามีเวลาส าหรับอ่านหนงัสือและขีดเขียนมากข้ึน มีเวลา
เดินทางท่องเท่ียวมากข้ึน มีโอกาสไดพ้บปะกบัผูค้นมากมาย เม่ือเดินทางท่องเท่ียวทัว่ฝร่ังเศสเป็นเวลา 
3 ปี เขาไดเ้ร่ิมเขียนหนงัสือเล่มหน่ึงใน ค.ศ. 1764 และไดก้ลบัไปอยูท่ี่บา้นเกิดเพื่อใชเ้วลาเขียน
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หนงัสือเล่มนั้นตลอดเวลากวา่ 10 ปีท่ีเหลือ จนตีพิมพอ์อกมาใน ค.ศ. 1776 ในช่ือวา่ The Wealth of 
Nations (ช่ือเตม็คือ An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations) หนงัสือเล่มน้ี
ท าใหเ้ขามีช่ือเสียงมากข้ึน มุมมองของเขาเปล่ียนไปจากเดิม ในหนงัสือเล่มน้ีสมิธเสนอวา่คนเรานั้น
กระท าส่ิงต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตวัเสมอ และเขาเสนอวา่การท่ีคนเรากระท าส่ิงต่างๆ ดว้ย
ความเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตวัน่ีแหละจะท าใหส้ังคมไดป้ระโยชน์ (Pressman.  2006 : 33)  หรือ
กล่าวไดว้า่ความเห็นแก่ตวัของปัจเจกบุคคลจะน ามาซ่ึงผลประโยชน์ส่วนรวม 

ภายในเวลา 13 ปี The Wealth  of Nations ไดรั้บการตีพิมพถึ์ง 5 คร้ัง หนงัสือเล่มน้ีมีอิทธิพล
ต่อการเปล่ียนแปลงนโยบายดว้ย โดยนายกรัฐมนตรีองักฤษช่ือลอร์ดนอร์ธ (Lord North) ไดน้ าเอา
ขอ้เสนอแนะของเขาเก่ียวกบัการเก็บภาษีไปใชใ้นงบประมาณ ค.ศ. 1776 และ 1778 นอกจากน้ี 
ขอ้เสนอแนะของเขายงัถูกน าไปใชใ้นนโยบายรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาและไอร์แลนด์ดว้ย (Raphael.  
1991 : xix-xx) 

แนวคิด เป็นท่ีรับรู้กนัวา่สมิธเป็นบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์ การท่ีเขาไดรั้บการยอมรับวา่เป็น
บิดาแห่งเศรษฐศาสตร์น้ีไม่ไดเ้ป็นผลมาจากความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์หม่ๆ และการบุกเบิกวธีิ
วเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ แต่เป็นผลมาจากวสิัยทศัน์ท่ีโดดเด่นของเขามากกวา่ ในฐานะท่ีเขาเป็นผู ้
มองเห็นวา่ระบบทุนนิยมนั้นเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีจะท าใหทุ้กคนมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน เขาเป็นคนแรก
ท่ีมองเห็นประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการแข่งขนัท่ีมากข้ึน และเป็นผูเ้สนอใหมี้นโยบายท่ีส่งเสริมใหเ้กิด
การแข่งขนักนัมากข้ึน ซ่ึงจ าเป็นจะตอ้งให้รัฐบาลเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจนอ้ยลงหรือถอยห่างออกจาก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม้ากข้ึน (Pressman.  2006 : 32) 

Skousen (2007) ถือวา่สมิธเป็นหน่ึงในสามผูย้ิง่ใหญ่แห่งเศรษฐศาสตร์ อีกสองผูย้ิง่ใหญ่คือ
คาร์ล มากซ์ และจอห์น เมยน์าร์ด เคนส์ แต่สมิธไม่ไดโ้ดดเด่นเฉพาะในทางเศรษฐศาสตร์เท่านั้น เขา
ยงัเป็นนกัปรัชญาคนส าคญัดว้ย ในดา้นปรัชญาการเมือง แนวคิดของสมิธเป็นแบบเสรีนิยม และเป็น
เสรีนิยมคลาสสิก แนวคิดของเขาหลายเร่ืองคลา้ยกบัแนวคิดของจอห์น ล็อก ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของการ
เนน้ความส าคญัของปัจเจกบุคคล หรือการจ ากดับทบาทและอ านาจหนา้ท่ีของรัฐใหเ้หลือนอ้ยลง    
สมิธมองปัจเจกบุคคลวา่เป็นผูท่ี้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตวั แต่เขาบอกวา่การเห็นผลประโยชน์ส่วนตวั
ของปัจเจกบุคคลนั้นนอกจากจะไม่ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของส่วนรวมแลว้ ยงัก่อให้เกิดความเจริญ 
รุ่งเรืองแก่สังคมและประเทศชาติดว้ย เขาไดก้ล่าวถึงประเด็นน้ีไวห้ลายคร้ังในหนงัสือเร่ือง The 
Wealth of Nations เช่นตอนหน่ึงเขากล่าววา่ “มิใช่เพราะความกรุณาของคนขายเน้ือ คนท าเบียร์ และ
คนท าขนมปังหรอกท่ีท าใหเ้รามีอาหารม้ือเยน็รับประทาน แต่เพราะการเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตวั
ของคนเหล่านั้นต่างหาก (ท่ีท าใหเ้รามีอาหารม้ือเยน็รับประทาน)” (Smith.  2007 : 9-10)  

สมิธกล่าววา่เราทุ่มเทใหก้บัตวัเราเองมิใช่เพราะเห็นแก่มนุษยชาติ แต่เป็นเพราะเราเห็นแก่
ตวัเอง เป็นเพราะเรารักตวัเอง และเราก็ไม่ไดพ้ดูกบัคนอ่ืนถึงเร่ืองความจ าเป็นของเราเอง แต่พดูถึง
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ผลประโยชน์ท่ีพวกเขาจะไดรั้บ สมิธกล่าววา่ไม่มีใครนอกจากคนขอทานซ่ึงเลือกท่ีจะพึ่งพาความ
กรุณาจากคนอ่ืน และคนขอทานนั้นก็ไม่ไดพ้ึ่งพาความกรุณาจากคนอ่ืนเสียทั้งหมด เราต่างคนต่างก็มี
ความตอ้งการ มีผลประโยชน์เป็นของตวัเอง มีความรักในตวัเอง เราตอ้งการส่ิงหน่ึงท่ีคนอ่ืนมี และคน
อ่ืนก็ตอ้งการส่ิงท่ีเรามีเหมือนกนั เราจึงน าเอาส่ิงเหล่านั้นมาซ้ือขายหรือแลกเปล่ียนกนั ดว้ยการเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตวั การแบ่งงานกนัท า และการซ้ือขายหรือแลกเปล่ียนสินคา้กนัเช่นน้ีน่ีแหละ ท่ีจะท า
ใหป้ระโยชน์ส่วนรวมเกิดข้ึนมาได ้(Smith.  2007 : 9-10) 

การเนน้ความส าคญัของปัจเจกบุคคลและปัจเจกนิยมของสมิธนั้นเกิดข้ึนควบคู่ไปกบัการ 
เนน้ใหภ้าคเอกชนมีบทบาทส าคญัและใหภ้าครัฐลดบทบาทใหน้อ้ยลงในทางเศรษฐกิจ ดงัท่ีเขาได้
เสนอแนะใหรั้ฐบาลท าหนา้ท่ีอนัจ ากดัอยูเ่พียงแค่ 3 ประการเท่านั้น คือ 1) หนา้ท่ีในการป้องกนั
ประเทศจากการรุกรานของประเทศอ่ืน 2) หนา้ท่ีในการปกครองดูแลภายในประเทศในส่วนท่ีเก่ียวกบั
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความยติุธรรม และ 3) หนา้ท่ีในการสร้างและท านุบ ารุงรักษางาน 
สาธารณะเฉพาะส่วนท่ีมีประโยชน์มากท่ีสุด (Smith.  1991 : 510-511) 

11.2.3 ประวตัิและแนวคิดของมิลล์ 
ประวตัิ จอห์น สจว๊ต มิลล ์(John Stuart Mill : ค.ศ. 1806-1873) เกิดในกรุงลอนดอน เป็นลูก

ของเจมส์ มิลล ์ซ่ึงเป็นนกัปรัชญา นกัเศรษฐศาสตร์ และนกัประวติัศาสตร์ เจมส์ มิลลมี์ต าแหน่งส าคญั
ในบริษทัอีสตอิ์นเดียขององักฤษดว้ย (Donner and Fumerton.  2009 : 1) พอ่ของเขาไดจ้ดัใหเ้ขาได้
เรียนท่ีบา้นของตนเอง ดว้ยความช่วยเหลือของเจเรมี เบน็แธม และฟรานซิส เพลส มิลลเ์ร่ิมเรียนภาษา
กรีกเม่ือมีอายเุพียง 3 ขวบ และเม่ือมีอาย ุ8 ขวบก็ไดเ้รียนภาษาลาติน อีกสองวชิาก็ไดเ้รียนตอนท่ียงั
เป็นเด็กเหมือนกนัคือเรียนตรรกวทิยาตอนมีอาย ุ12 ขวบ และเรียนเศรษฐศาสตร์การเมืองตอนมีอาย ุ
13 ขวบ ใน ค.ศ. 1813 ซ่ึงเขามีอายเุพียง 7 ขวบ เขาก็ไดเ้รียนเน้ือหาของหนงัสือท่ีเป็นบทสนทนา 6 
เร่ืองแรกของเพลโต ซ่ึงเป็นงานเขียนภาษากรีก ในช่วง ค.ศ. 1821-1822 เขาไดเ้รียนกฎหมายโรมนักบั
นกักฎหมายท่ีช่ือวา่จอห์น ออสติน และเร่ิมอ่านงานเขียนของเบน็แธมฉบบัภาษาฝร่ังเศส เม่ืออายไุด ้
19 ปี เขาไดเ้ขา้ท างานเป็นเสมียนในบริษทัอีสตอิ์นเดียและขณะเดียวกนัก็ท างานเป็นเลขานุการของ
เบน็แธมดว้ย เขาท าหนา้ท่ีเป็นบรรณาธิการงานเขียนของเบน็แธม 5 เล่ม (Adams and Dyson.  2007 : 
135) ก่อนอาย ุ20 ปี มิลลมี์ผลงานท่ีเป็นบทความตีพิมพห์ลายเร่ือง และเขาก็เขา้ไปร่วมอภิปรายและ
โตว้าทีคร้ังส าคญัๆ หลายคร้ังดว้ย (Collinson and Plant.  2006 : 141) 

จากการเรียนและท างานหนกัก็ท าใหเ้ขามีอาการโรคประสาท เขามีอาการอ่อนเพลียง่าย      
หดหู่ และขาดสมาธิ ส่ิงหน่ึงท่ีช่วยฟ้ืนฟูใหเ้ขาดีข้ึนคือการไดอ่้านบทกวขีองเวิร์ดสเวิร์ธ ใน ค.ศ. 1830 
มิลลไ์ดพ้บกบัแฮเรียต เทเลอร์ และคบกนัเป็นเพื่อน เม่ือสามีของเทเลอร์เสียชีวติ ทั้งสองก็ไดแ้ต่งงาน
กนัใน ค.ศ. 1851 ในช่วง ค.ศ. 1856-1858 มิลลไ์ดเ้ป็นสมาชิกรัฐสภา งานเขียนของเขาครอบคลุมสาขา
ต่างๆ มากมาย เช่นตรรกวทิยา จริยศาสตร์ จิตวทิยาเชิงวเิคราะห์ เศรษฐศาสตร์ และการเมือง (Adams 
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and Dyson.  2007 : 135) งานเขียนท่ีส าคญัของเขามีมากมาย เช่น A System of Logic  ตีพิมพค์ร้ังแรก
ใน ค.ศ. l843 Principles of Political Economy (1848) On Liberty (1859) Utilitarianism (1861) 
Considerations on Representative Government (1861) The Subjection of Women (1869) และ Three 
Essays on Religion (1874) (Adams and Dyson.  2007 : 135; Collinson and Plant.  2006 : 144) 
 แนวคิด ดงัท่ีกล่าวไวแ้ลว้วา่แนวคิดประโยชน์นิยมเป็นแหล่งท่ีมาส าคญัแหล่งหน่ึงของเสรี
นิยม และเบน็แธมกบัมิลลก์็เป็นนกัคิดคนส าคญัในส านกัคิดน้ี มิลลไ์ดพ้ฒันาแนวคิดประโยชน์นิยม
ใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน มิลลเ์ห็นวา่เบน็แธมใหค้วามสนใจมากเกินไปกบัแง่มุมท่ีมีเหตุผลและคิดค านวณ
ไดข้องธรรมชาติมนุษย ์แต่ใหค้วามสนใจนอ้ยเกินไปกบัดา้นท่ีเป็นอารมณ์และจิตวิญญาณ มิลล์
ยอมรับวา่มนุษยต่์างก็ตอ้งการไดรั้บความเพลิดเพลินและไม่ตอ้งการความเจบ็ปวดดว้ยกนัทั้งนั้น แต่
เขาเห็นต่างจากเบ็นแธมตรงประเด็นท่ีวา่ความเพลิดเพลินทั้งหลายนั้นไม่ไดมี้คุณค่าเท่าเทียมกนั เขา
เห็นวา่ชีวิตท่ีมีความสุขอยา่งแทจ้ริงนั้นเกิดจากการมีความพึงพอใจท่ีลึกซ้ึงยิง่ข้ึนในการเขา้ถึงความ
สมบูรณ์ทางจิตวิญญาณ การเคารพตนเอง และการแสวงหาความงาม ความเป็นระเบียบ และความจริง 
(Scarre.  2001 : 404-406) 

นอกจากจะพฒันาแนวคิดประโยชน์นิยมใหล้ะเอียดประณีตและรอบคอบยิง่ข้ึนแลว้ 
คุณูปการท่ีส าคญัยิง่ของมิลล์ตามความเห็นของไอไซอาห์ เบอร์ลิน (Berlin. 1992 : vii) ก็คือมิลล ์     
ไดว้างหลกัการเร่ืองเสรีภาพของพลเมืองและเสรีภาพทางปัญญาไวอ้ยา่งชดัเจนท่ีสุด ซ่ึงถือวา่เป็นการ
วางรากฐานใหก้บัแนวคิดเสรีนิยมในยคุสมยัใหม่ มิลลไ์ดก้ล่าวไวใ้นยอ่หนา้แรกของความเรียงวา่ดว้ย
เสรีภาพของเขาวา่เขาไม่ไดต้อ้งการกล่าวถึงเสรีภาพของเจตจ านงหรือท่ีเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่เจตจ านง
เสรี แต่เขาตอ้งการกล่าวถึงเสรีภาพของพลเมืองหรือเสรีภาพทางสังคมซ่ึงเขาไดใ้หนิ้ยามเอาไวว้า่ 
“ธรรมชาติและขีดจ ากดัของอ านาจท่ีสังคมจะน ามาบงัคบัใชก้บัปัจเจกบุคคลไดอ้ยา่งชอบธรรม” 
(Mill.  1991 : 23) มิลลไ์ดก้ล่าวถึงจุดประสงคข์องงานเขียนเร่ืองเสรีภาพไวว้า่เขาตอ้งการจะประกาศ
ยนืยนัหลกัการง่ายๆ ขอ้หน่ึงคือหลกัการป้องกนัตนเอง สาระส าคญัของหลกัการน้ีก็คือการป้องกนั
ตนเองนั้นเป็น “เป้าหมายเพียงประการเดียวท่ีอนุญาตใหม้นุษยชาติไม่วา่จะเป็นรายบุคคลหรือโดย
ส่วนรวมเขา้สอดแทรกขดัขวางเสรีภาพในการกระท าของสมาชิกคนใดคนหน่ึงในสังคม” (Mill.  
1992 : 30) 

มิลลก์ล่าววา่สังคมหรือรัฐไม่มีสิทธิท่ีจะบงัคบัใหปั้จเจกบุคคลกระท าตามส่ิงท่ีสังคมหรือรัฐ
ตอ้งการได ้แมว้า่ส่ิงนั้นจะเป็นส่ิงท่ีดีหรือเป็นส่ิงท่ีควรท าตามความเห็นของสังคมหรือรัฐ หากตอ้งการ
ใหท้ า ก็ตอ้งใชว้ธีิการชกัจูงโนม้นา้ว เกล้ียกล่อมใหเ้ห็นคลอ้ยตาม ไม่ใช่ใชว้ธีิบงัคบั จึงเห็นไดว้า่มิลล์
ใหค้วามส าคญักบัเสรีภาพของปัจเจกบุคคลมาก บุคคลควรมีเสรีภาพทางสังคมใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะ
เป็นไปได ้สังคมหรือรัฐจะห้ามบุคคลไม่ใหก้ระท าอะไรๆ ไดก้็ต่อเม่ือการกระท านั้นมีผลกระทบต่อ
ผูอ่ื้นอยา่งชดัเจนเท่านั้น หากการกระท านั้นกระทบต่อตวัผูก้ระท าเพียงคนเดียว รัฐหรือสังคมไม่มี
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อ านาจท่ีจะหา้มการกระท านั้นได ้นอกจากน้ี การกระท าบางอยา่งแมจ้ะมีผลกระทบหรือมีผลเสียต่อ
คนอ่ืน แต่ถา้คนอ่ืนนั้นยนิยอม บุคคลก็มีเสรีภาพท่ีจะกระท าไดเ้หมือนกนั อยา่งไรก็ตาม การยนิยอม
ดงักล่าวตอ้งเป็นการยนิยอมของบุคคลท่ีมีวฒิุภาวะเพียงพอแลว้ (Mill.  1991 : 30-31) 

ในหนงัสือเร่ือง On Liberty มิลลไ์ดจ้  าแนกเสรีภาพออกเป็น 3 ประเภทหลกัๆ คือ (Mill.  
1991 : 33) 

1) เสรีภาพท่ีเก่ียวกบัความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจของคนเรา (The Inward Domain of 
Consciousness) เสรีภาพประเภทน้ีจดัเป็นเสรีภาพท่ีมีอยูอ่ยา่งเตม็ท่ี มิลลก์ล่าวถึงเสรีภาพหลาย
ประเภทซ่ึงสามารถจดัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัน้ี เช่นเขากล่าวถึงเสรีภาพในมโนธรรม (Liberty of 
Conscience) ซ่ึงเป็นเร่ืองของความเช่ือและการนบัถือศาสนาในบทแรกของหนงัสือเล่มน้ี  ส่วน       
ในบทท่ี 2 เขาก็กล่าวถึงเสรีภาพทางความคิด (Liberty of Thought) เสรีภาพในการอภิปราย (Liberty 
of Discussion) และเสรีภาพของหนงัสือพิมพห์รือส่ือมวลชน (Liberty of the Press) เอาไว ้มิลลเ์ห็น 
วา่เสรีภาพเหล่าน้ีควรเป็นเสรีภาพท่ีมีอยูเ่ตม็ท่ีเหมือนกนั 

2) เสรีภาพเก่ียวกบัรสนิยมและการแสวงหา (Liberty of Taste and Pursuits) มิลลเ์สนอวา่
คนเราควรจะมีเสรีภาพท่ีจะปฏิบติัตามความเช่ือของตน และแสวงหาแผนของชีวิตท่ีสอดคลอ้งกบั
ลกัษณะและความตอ้งการส่วนตวัของเราโดยไม่ละเมิดเสรีภาพของคนอ่ืน วถีิการใชชี้วิตของเราอาจ
ถูกมองจากคนอ่ืนวา่เป็นเร่ืองท่ีผดิ โง่เขลา หรือเบ่ียงเบน แต่ตราบใดท่ีไม่ละเมิดคนอ่ืน ใครๆ ก็ไม่ควร
เขา้มายุง่เก่ียว 

3) เสรีภาพในการรวมตวักนั (Freedom to Unite) เสรีภาพประเภทน้ีเกิดข้ึนตามมาจากการมี
เสรีภาพทั้งสองประเภทขา้งตน้ คนเราควรมีอิสระท่ีจะรวมตวักบัคนอ่ืนๆ ในรูปแบบต่างๆ เช่นเป็น
กลุ่ม ชมรม สมาคม สหภาพ และพรรคการเมือง เป็นตน้ 

แนวคิดของมิลลน์ั้นเนน้ความส าคญัของเสรีภาพมาก แต่เสรีภาพตามความเห็นของเขานั้น    
ก็ยงัมีขอ้จ ากดับา้งเหมือนกนั มีบางอยา่งท่ีเราไม่สามารถและไม่ควรใชอ้ยา่งเตม็ท่ีตามความพอใจ  
ของเรา นัน่คือการใชเ้สรีภาพของเราท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบเป็นการละเมิดผูอ่ื้น มิลลเ์ห็นวา่คนเรา   
ควรช่วยกนัดูแลสังคม เสรีภาพท่ีมีควรใชเ้พื่อการพฒันาปัจเจกบุคคลใหส้มบูรณ์ แนวคิดของเขาจึง
แตกต่างจากล็อกและสมิธพอสมควร และมีนกัคิดรุ่นหลงัท่ีไดรั้บอิทธิพลทางความคิดจากเขา น าเอา
แนวคิดเสรีนิยมไปพฒันาต่อจนกลายเป็นแนวคิดท่ีเรียกวา่ “เสรีนิยมสมยัใหม่” 
  

11.3  เสรีนิยมสมัยใหม่ 
 อิทธิพลของมิลลท่ี์มีต่อนกัคิดเสรีนิยมสมยัใหม่มีมากเลยทีเดียว โดยเฉพาะอิทธิพลท่ีส่งผา่น
ไปยงัโธมสั ฮิลล ์กรีน นกัวชิาการช่ือซาร์เจนต ์(Sargent.  2009 : 141) มองแนวคิดของกรีนท่ีไดรั้บ
อิทธิพลจากมิลลว์า่เป็นจุดเร่ิมตน้ของเสรีนิยมท่ีเนน้สวสัดิการ (Welfare Liberalism) ความเขา้ใจใน
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แนวคิดของกรีนจึงมีความส าคญั แต่มีนกัคิดเสรีนิยมคนอ่ืนๆ ท่ีอาจไม่ไดรั้บอิทธิพลทางความคิดจาก
มิลลโ์ดยตรง แต่แนวคิดของพวกเขานั้นเนน้ให้รัฐช่วยเหลือประชาชนดว้ย เช่นจอห์น เมยน์าร์ด เคนส์ 
และจอห์น รอลส์ ผูเ้ขียนจะไดก้ล่าวถึงแนวคิดของเคนส์และรอลส์ดว้ย 

11.3.1 ประวตัิและแนวคิดของกรีน  
 ประวตัิ โธมสั ฮิลล ์กรีน (Thomas Hill Green : ค.ศ. 1836-1882) เกิดท่ีหมู่บา้นเบอร์กิน 
แควน้ยอร์กเชียร์ ประเทศองักฤษ ครอบครัวของเขาเป็นทายาทท่ีสืบทอดมาจากโอลิเวอร์ ครอมเวลล ์
(Adams and Dyson.  2007 : 143) เขาไดรั้บการศึกษาในวยัเด็กท่ีบา้นของเขาเองจนถึงอาย ุ14 ขวบ 
จากนั้นเขาก็ไดเ้ขา้เรียนอีก 5 ปีในโรงเรียนกินนอนท่ีมีช่ือเสียงซ่ึงมีช่ือวา่โรงเรียนรักบ้ี (“Thomas Hill 
Green.” 2012 : Website) เขาไดเ้ขา้เรียนในมหาวทิยาลยัอ็อกซฟอร์ด โดยไดรั้บอิทธิพลทางความคิด
จากคานตแ์ละเฮเกลเป็นหลกั เม่ือจบการศึกษาแลว้ก็ไดเ้ขา้ท างานในมหาวทิยาลยัออ็กซฟอร์ดใน ค.ศ. 
1860 และไดเ้ป็นศาสตราจารยท์างดา้นปรัชญาศีลธรรมใน ค.ศ. 1878 (Adams and Dyson.  2007 : 
143) 

กรีนไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการเมืองทอ้งถ่ินเป็นเวลาหลายปี ทั้งในมหาวทิยาลยัและในสมาคม
ต่างๆ ในช่วงท่ีก าลงัมีการตรากฎหมายปฏิรูปคร้ังท่ี 2 ในประเทศองักฤษ เขาไดร้ณรงคเ์รียกร้องใหมี้
การขยายสิทธิเลือกตั้งใหแ้ก่ผูช้ายทุกคนท่ีอยูใ่นเขตเมืองแมว้า่พวกเขาจะไม่ไดถื้อครองทรัพยสิ์นก็
ตาม ซ่ึงถือวา่เป็นความคิดท่ีกา้วหนา้มากกวา่ความคิดของนกัเสรีนิยมกา้วหนา้ส่วนมากในสมยันั้นเสีย
อีก (“Thomas Hill Green.” 2012 : Website) 

งานเขียนส่วนมากของกรีนมีการตีพิมพอ์อกมาหลงัจากท่ีเขาเสียชีวติไปแลว้ งานเหล่าน้ีเช่น 
Lectures on the Principles of Political Obligation ซ่ึงปรับปรุงจากบนัทึกของเขาและลูกศิษยข์องเขา 
ตีพิมพอ์อกมาใน ค.ศ. 1882 และ Prolegomena to Ethics ตีพิมพอ์อกมาใน ค.ศ. 1883 งานเขียนของเขา
เป็นงานท่ีวพิากษว์จิารณ์แนวคิดกระแสหลกัในสมยันั้น โดยเฉพาะลทัธิดาร์วนิทางสังคม เสรีนิยม
คลาสสิก และประโยชน์นิยม (Adams and Dyson.  2007 : 143) ในปัจจุบนัเราเรียกแนวคิดแบบของ
กรีนวา่เป็นเสรีนิยมสมยัใหม่  
 แนวคิดท่ีเป็นเสรีนิยมสมยัใหม่ของกรีนถูกส่งผา่นมายงัรุ่นลูกศิษยข์องของเขา ท่ีโดดเด่นก็คือ
เลียวนาร์ด. ที. ฮอบเฮาส์ (Leonard T. Hobhouse) และจอห์น เอ. ฮอบสัน (John A. Hobson) (Adams 
and Dyson.  2007 : 145; Heywood.  1998 : 57; Heywood.  2002 : 46) ท่ีไดก้ล่าวถึงแลว้ขา้งตน้นัน่เอง 
 แนวคิด กล่าวไดว้า่แนวคิดของกรีนเป็นแนวคิดเสรีนิยมท่ีแตกต่างจากยคุคลาสสิกมาก
พอสมควร เขาไดว้พิากษว์จิารณ์หรือแสดงความเห็นท่ีแตกต่างจากแนวคิดเสรีนิยมคลาสสิกไวห้ลาย
ประเด็น พอจะสรุปไดด้งัน้ี  



 
 

 

274 

1) ประเด็นเกี่ยวกบัปัจเจกบุคคล กรีนเช่ือวา่การแสวงหาทรัพยสิ์นหรือการแสวงหาก าไร 
อยา่งไม่มีขีดจ ากดัของเสรีนิยมคลาสสิกนั้นไดท้  าใหเ้กิดความยากจนและความไม่ยติุธรรมแพร่ขยาย
ออกไป กรีนเห็นดว้ยกบัมิลลแ์ละสานต่อแนวคิดของมิลล ์ทั้งมิลลแ์ละกรีนต่างก็ปฏิเสธความคิดเสรี
นิยมยคุแรกท่ีมองมนุษยว์า่เป็นผูท่ี้เห็นแก่ตวัตอ้งการใหต้นเองไดรั้บอรรถประโยชน์สูงสุด ทั้งสอง
มองธรรมชาติมนุษยใ์นแง่ดีมากข้ึน กรีนมองวา่คนเราแต่ละคนหรือคนเราในฐานะปัจเจกบุคคลนั้น
มกัจะมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น คนเราสามารถช่วยเหลือเก้ือกลูเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผก่นัได ้ซ่ึงเป็นการมอง
วา่คนเราไม่ไดถู้กครอบง าดว้ยการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตวัเสมอไป แต่คนเราเห็นแก่คนอ่ืนเห็นแก่
ส่วนรวมหรือมีความคิดและการกระท าแบบปรัตถนิยม (Altruism) ไดด้ว้ย คนเราแต่ละคนนั้นไม่ไดมี้
แต่ความรับผดิชอบส่วนตวัเท่านั้น แต่เรายงัมีความรับผดิชอบต่อสังคมดว้ย ดงันั้นคนเราจึงเช่ือมโยง
สัมพนัธ์กบัคนอ่ืนดว้ยส่ิงยดึเหน่ียวผกูพนัท่ีเป็นเร่ืองของการดูแลเอาใจใส่กนั การรู้จกัเอาใจเขามาใส่
ใจเรา เขา้ใจความรู้สึกของกนัและกนั (Heywood.  1998 : 57) 

2) ประเด็นเกี่ยวกบัเสรีภาพ ในขณะท่ีเสรีนิยมคลาสสิกเนน้ความส าคญัของเสรีภาพเชิงลบ 
(Negative Liberty) กรีนกลบัเนน้ความส าคญัของเสรีภาพเชิงบวก (Positive Liberty) เสรีภาพเชิงลบ
หมายถึงเสรีภาพท่ีเป็นความตอ้งการของคนเราซ่ึงไม่ตอ้งการใหอุ้ปสรรคภายนอกใดๆ มาขดัขวาง
ความตอ้งการหรือการกระท าของเรา คนเราตอ้งมีเสรีภาพในการเลือกอยา่งเตม็ท่ี รัฐหรือสังคมตอ้งไม่
เขา้มากา้วก่ายในเร่ืองส่วนตวัของเรา เสรีภาพทางเศรษฐกิจท่ีเนน้เร่ืองของการแสวงหาก าไรของระบบ
ทุนนิยมเป็นส่วนหน่ึงของเสรีภาพเชิงลบ ซ่ึงกรีนมองวา่เสรีภาพทางเศรษฐกิจเช่นน้ีจะก่อใหเ้กิดการ
เอารัดเอาเปรียบกนั (Heywood.  1998 : 57) ขณะท่ีเสรีภาพเชิงบวกนั้นเห็นไดจ้ากนิยามเสรีภาพของ
กรีนท่ีวา่ “เราไม่ไดห้มายถึงเพียงแค่เสรีภาพท่ีจะท าอยา่งท่ีเราอยากท า เราไม่ไดห้มายถึงเสรีภาพท่ีคน
หน่ึงสามารถใชไ้ดโ้ดยตอ้งแลกกบัความสูญเสียเสรีภาพของคนอ่ืน เสรีภาพคือพลงัเชิงบวกของการ
กระท าและการไดใ้ชป้ระโยชน์ และเป็นส่ิงท่ีท่ีเราไดท้  าและใชป้ระโยชน์ร่วมกนักบัคนอ่ืนๆ” 
(Vincent.  2010 : 40; อา้งอิงมาจาก Green.  1888 : 370-371) เสรีภาพเชิงบวกท่ีกรีนกล่าวถึงน้ีคือ
ความสามารถของคนเราท่ีจะพฒันาและบรรลุถึงปัจเจกภาพของเราเอง เสรีภาพคือความสามารถของ
คนเราในการพฒันาศกัยภาพของเราใหเ้ตม็ท่ี คือสามารถเพิ่มพนูทกัษะและความรู้ไดจ้นเตม็ตามความ
ปรารถนาของเรา (Heywood.  1998 : 57) 

3) ประเด็นเกี่ยวกบับทบาทของรัฐ ขอ้น้ีเก่ียวขอ้งกบัเสรีภาพเชิงบวก กล่าวคือกรีนเห็นวา่ควร
ใหรั้ฐเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัปัจเจกบุคคลในแง่ของการช่วยเหลือใหปั้จเจกบุคคลสามารถพฒันาตนเองให้
เตม็ท่ี เสรีนิยมคลาสสิกท่ีเนน้เสรีภาพเชิงลบนั้นไม่ตอ้งการใหรั้ฐเขา้ยุง่เก่ียวในเร่ืองส่วนตวัของปัจเจก
บุคคลอยา่งท่ีไดก้ล่าวไปแลว้  แต่เสรีนิยมสมยัใหม่ตามแบบของกรีนน้ีกลบัเช้ือเชิญรัฐใหเ้ขา้มา
เก่ียวขอ้งในเชิงช่วยเหลือ ในสังคมมีปัญหาต่างๆ มากมาย เช่นความยากจน การวา่งงาน การขาด
ความรู้ และโรคภยัไขเ้จบ็ ปัญหาเหล่าน้ีรัฐควรมีบทบาทในการช่วยแกไ้ขใหปั้ญหาทุเลาเบาบาง       
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ลงไปหรือหมดไป ในกฎบตัรแอตแลนติก  ค.ศ. 1941 ประธานาธิบดีแฟรงกลิน ดี. รูสเวลต ์แห่ง
สหรัฐอเมริกา และนายกรัฐมนตรีวนิสตนั เชอร์ชิลล ์แห่งองักฤษ ไดก้ล่าวถึงเสรีภาพ 4 ประการ         
ท่ีใชเ้ป็นเหตุผลในการต่อสู้ในสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ซ่ึงมีเสรีภาพจากความกลวัอนัหมายถึงการ
ปลอดพน้จากความกลวัและเสรีภาพจากความตอ้งการอนัหมายถึงการตอบสนองความตอ้งการ
พื้นฐานไดร้วมอยูด่ว้ย ก็ถือไดว้า่เป็นบทบาทของรัฐท่ีเนน้ความส าคญัของเสรีภาพเชิงบวก หรือ
รายงานเบเวอร์ริจ  ค.ศ. 1942 ซ่ึงถือวา่เป็นรากฐานของระบบรัฐสวสัดิการในประเทศองักฤษ ก็ถือวา่
เป็นนโยบายท่ีสนบัสนุนใหมี้เสรีภาพเชิงบวกเช่นเดียวกนั ในรายงานฉบบันั้น ไดก้ล่าวถึงเสรีภาพ ท่ี
คนเราควรปลอดพน้จาก “ยกัษ ์5 ตวั” คือความตอ้งการ โรคภยัไขเ้จบ็ ความโง่เขลา ความสกปรก
ซอมซ่อ และความเกียจคร้าน (Heywood.  1998 : 57-58) ปัญหาสังคมเหล่าน้ียากท่ีจะแกไ้ขได ้หากไม่
เช้ือเชิญให้รัฐไดเ้ขา้มาช่วยเหลือปัจเจกบุคคลหรือเขา้มาพฒันาสังคม 

4) ประเด็นเกี่ยวกบับทบาทของสังคม กรีนเห็นวา่สังคมเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหปั้จเจกบุคคล
ไดต้ระหนกัถึงศกัยภาพของตนและช่วยในการพฒันาลกัษณะนิสัยใหแ้ก่ปัจเจกบุคคล การพฒันา
ตนเองของคนเรานั้นจะส าเร็จไดก้็ต่อเม่ือมีสถาบนัทางสังคมคอยช่วยเหลือเก้ือหนุน กรีนเห็นวา่ความ
ดีของมนุษยน์ั้นไม่ใช่เป็นเพียงเร่ืองของการมีความสุขความเพลิดเพลิน แต่ความดีท่ีแทจ้ริงนั้นสามารถ
พบไดใ้นปฏิบติัการต่างๆ ท่ีจดัสรรโอกาสในการส่งเสริมความดีร่วมกนัแก่เพื่อนร่วมสังคมเดียวกนั 
ความดีร่วมน้ีเองท่ีจะท าใหเ้ราเขา้ใจตวัตนของเราไดอ้ยา่งย ัง่ยนืถาวรยิง่ข้ึน อุดมคติทางศีลธรรมต่างๆ 
เกิดข้ึนมาจากสถาบนัทางสังคม สถาบนัทางสังคมท่ีคนเราในฐานะพลเมืองสร้างข้ึนจะมีความหมาย มี
ความชอบธรรมในการด ารงอยูไ่ดก้็ต่อเม่ือเป็นสถาบนัท่ีสนบัสนุนส่งเสริมใหส้มาชิกในสังคมได้
พฒันาตนเองในดา้นศีลธรรม ความดีร่วมของสังคมกบัความเป็นปัจเจกบุคคลของคนเราจึงไม่สามารถ
แยกออกจากกนัได ้ปัจเจกบุคคลมีสิทธิและหนา้ท่ีต่างๆ ในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของชุมชนพลเมือง และ
ชุมชนพลเมืองดงักล่าวน้ีก็ควรมีอยูเ่พื่อท าใหปั้จเจกบุคคลไดพ้ฒันาตนเอง (Vincent.  2010 : 36) 

11.3.2 ประวตัิและแนวคิดของเคนส์ 
ประวตัิ จอห์น เมยน์าร์ด เคนส์ (John Maynard Keynes : ค.ศ. 1883-1946) เกิดท่ีเมือง        

เคมบริดจ ์ประเทศองักฤษ ในครอบครัวท่ีมัง่คัง่ พ่อของเขาคือเนวลิล ์เคนส์ เป็นนายทะเบียนท่ี
มหาวทิยาลยัเคมบริดจ ์และเป็นนกัเศรษฐศาสตร์และนกัปรัชญาท่ีโดดเด่นของมหาวิทยาลยั แม่ของ
เขาก็เคยเป็นนายกเทศมนตรีเมืองเคมบริดจด์ว้ย เคนส์ไดเ้ขา้เรียนในโรงเรียนอีตนัซ่ึงมีช่ือเสียงมาก 
และต่อมาก็ไดเ้ขา้เรียน ณ คิงส์คอลเลจ มหาวทิยาลยัเคมบริดจ ์(Pressman.  2006 : 149) 
 ใน ค.ศ. 1904 เคนส์จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางดา้นคณิตศาสตร์โดยไดเ้กียรตินิยม
อนัดบัหน่ึง หลกัจากนั้นอีกสองปีเขาก็ไดเ้รียนต่อทางดา้นปรัชญาและไดเ้ขา้เรียนเศรษฐศาสตร์อยา่ง
ไม่เป็นทางการในฐานะท่ีเป็นนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (“John Maynard Keynes.” 2012 : Website) 
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เคนส์ไดเ้รียนกบัอาจารยซ่ึ์งเป็นนกัวชิาการท่ีมีช่ือเสียงมากของแต่ละวชิา คือเรียนคณิตศาสตร์
กบัอลัเฟรด นอร์ธ ไวตเ์ฮด (Alfred North Whitehead) เรียนวชิาคลาสสิกและปรัชญากบัจี.อี. มวัร์ (G. 
E. Moore) และเรียนเศรษฐศาสตร์กบัอลัเฟรด มาร์แชล (Alfred Marshall) นอกจากน้ี เคนส์ยงัไดเ้ขา้
ร่วมในสโมสรปัญญาชนช่ือดงัของมหาวทิยาลยัซ่ึงต่อมาไดก้ลายมาเป็นกลุ่มบลูมสเบอรี ซ่ึงมีบุคคล
ส าคญัในแวดวงวรรณกรรมและศิลปะอยา่งเช่นเวอร์จิเนียร์ วลูฟ์ (Virginia Woolf) และอี. เอม็.        
ฟอสเตอร์ (E. M. Forster) รวมอยูด่ว้ย (Pressman.  2006 : 149) 

เม่ือจบการศึกษา เคนส์ไดส้อบแข่งขนัเขา้รับราชการโดยสอบไดค้ะแนนเป็นล าดบัท่ีสอง  
จากผูเ้ขา้สอบแข่งขนัทั้งหมด ความจริงแลว้เขาไดค้ะแนนอนัดบัหน่ึงในวชิาตรรกวทิยา จิตวทิยา 
รัฐศาสตร์ และเรียงความ แต่คะแนนรวมไดอ้นัดบัสองเพราะวา่เขาไดค้ะแนนวชิาเศรษฐศาสตร์นอ้ย
กวา่ผูท่ี้ไดอ้นัดบัหน่ึงเพียงเล็กนอ้ย เขาอยากท างานท่ีกระทรวงการคลงั แต่ต าแหน่งงานนั้นผูท่ี้ได้
อนัดบัหน่ึงไดเ้ลือกไปแลว้ เขาจึงเลือกงานท่ีกระทรวงอินเดียขององักฤษ (Pressman.  2006 : 149)  

เม่ือเคนส์ท างานอยูใ่นกระทรวงอินเดียขององักฤษอยูไ่ดส้องปีคือในช่วง ค.ศ. 1906-1908   
เขาก็ไดก้ลบัไปยงัมหาวทิยาลยัเคมบริดจอี์ก เขาไดรั้บทุนวจิยัจากคิงส์คอลเลจใน ค.ศ. 1909 ไดส้อน
เศรษฐศาสตร์ตามหลกัค าสอนของมาร์แชล (Schumpeter.  1997 : 263) ใน ค.ศ. 1911 เคนส์ไดเ้ป็น
บรรณาธิการวารสาร Economic Journal สืบต่อจากเอดจเ์วร์ิธซ่ึงเป็นบรรณาธิการคนแรก 
(Schumpeter.  1997 : 264) วารสารน้ีถือวา่เป็นวารสารทางเศรษฐศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงเกียรติคุณมาก
ท่ีสุดในโลกในสมยันั้น (Pressman.  2006 : 150) 

ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 1 เคนส์ท างานในกระทรวงการคลงัขององักฤษ ซ่ึงมีหนา้ท่ี
รับผดิชอบหลกัก็คือการจดัหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกมาสนบัสนุนการท าสงครามขององักฤษ และ
เม่ือสงครามยติุลง เขาก็ไดเ้ป็นหน่ึงในตวัแทนของรัฐบาลองักฤษท่ีไปเจรจาเร่ืองค่าปฏิกรรมสงคราม     
ท่ีเมืองแวร์ซายส์ (Pressman.  2006 : 150) โดยท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการของนายกรัฐมนตรีลอยด ์จอร์จ 
นอกจากน้ี ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เคนส์ก็ไดเ้ป็นผูน้ าของตวัแทนรัฐบาลองักฤษไปร่วมประชุมท่ี
เมืองเบร็ตตนัวดูส์ซ่ึงท าใหมี้การจดัตั้งกองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (International Monetary Fund : 
IMF) ข้ึนมาใน ค.ศ. 1944 (Heywood.  1998 : 61)  

งานเขียนท่ีส าคญัมากของเคนส์คือหนงัสือเร่ือง The General Theory of Employment, 
Interest and Money ซ่ึงตีพิมพอ์อกมาคร้ังแรกใน ค.ศ. 1936 หนงัสือเล่มน้ีไดก้ลายเป็นรากฐานทาง
ทฤษฎีในการก าหนดนโยบายของรัฐบาลเพื่อแกไ้ขปัญหาวกิฤตเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อแทบทุก
ประเทศในคริสตท์ศวรรษ 1930 (Pressman.  2006 : 151)    

แนวคิด ในขณะท่ีแนวคิดเสรีนิยมคลาสสิกนั้นเนน้ใหเ้อกชนไดป้ระกอบการทางเศรษฐกิจ
อยา่งเสรีโดยท่ีรัฐไม่เขา้ไปแทรกแซง แนวคิดของเคนส์กลบัเนน้ไปท่ีการให้รัฐเขา้ไปแทรกแซง
ทางดา้นเศรษฐกิจ โดยนยัน้ี แนวคิดของเคนส์จึงเป็นแบบเสรีนิยมสมยัใหม่ วกิฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน
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ใน ค.ศ. 1929 และแพร่กระจายไปหลายประเทศทัว่โลกในคริสตท์ศวรรษ 1930 นั้น ท าใหรั้ฐบาลของ
ประเทศต่างๆ จ าเป็นตอ้งเขา้ไปมีบทบาทส าคญัในการแกไ้ขปัญหา ในหนงัสือเร่ือง The General 
Theory of Employment, Interest and Money เคนส์ไดโ้ตแ้ยง้ทา้ทายแนวคิดเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม
คลาสสิก และทา้ทายความเช่ือของเศรษฐศาสตร์คลาสสิกท่ีวา่ตลาดสามารถก ากบัดูแลตวัเองได ้นกั
เศรษฐศาสตร์คลาสสิกเช่ือวา่ตลาดสามารถแกปั้ญหาการวา่งงานรวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจอ่ืนๆ ทั้งหมด
ได ้ พวกเขาเช่ือวา่การวา่งงานจะมีนอ้ยลงถา้ปล่อยใหค้่าจา้งลดลง แต่ท่ีการวา่งงานยงัคงมีอยูเ่พราะ
ระดบัค่าจา้งไม่มีความยดืหยุน่อนัเกิดจากแรงกดดนัของสหภาพแรงงาน แต่เคนส์เสนอความเห็นท่ี
แตกต่างไปวา่ระดบัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจซ่ึงหมายถึงการจา้งงานดว้ยนั้นถูกก าหนดโดยอุปสงค์
มวลรวมในระบบเศรษฐกิจ เขาเสนอวา่ถา้มีการลดค่าจา้งแรงงาน อ านาจซ้ือในระบบเศรษฐกิจก็จะ
ลดลงดว้ย ซ่ึงหมายความวา่อุปสงคม์วลรวมก็จะลดลง ถา้ประชาชนมีเงินไวส้ าหรับใชจ่้ายนอ้ย 
โรงงานก็จะผลิตสินคา้นอ้ยลง ซ่ึงท าใหก้ารวา่งงานก็มีเพิ่มข้ึน ในท่ีสุด ตลาดเสรีก็จะตกต ่าลงเร่ือยๆ   
จนเกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต ่าอยา่งรุนแรงหรือเกิดวกิฤตเศรษฐกิจซ่ึงตลาดเสรีไม่สามารถแกปั้ญหา       
ดว้ยตวัเองได ้(Heywood.  1998 : 60-61) 

เคนส์ไดเ้สนอแนะวา่รัฐบาลสามารถบริหารจดัการเศรษฐกิจไดด้ว้ยการใชน้โยบายท่ีกระตุน้
อุปสงคม์วลรวม ในทางปฏิบติั การใชจ่้ายจากเงินงบประมาณของรัฐบาลนัน่แหละคือการอดัฉีดให ้
อุปสงคเ์พิ่มข้ึนในระบบเศรษฐกิจ เช่นการท่ีรัฐบาลใชง้บประมาณสร้างโรงเรียน รัฐบาลก็ไดส้ร้างการ
จา้งงานข้ึน คนงานไดท้  างานก่อสร้าง พวกเขาไดค้่าจา้งจากการท างาน น าเงินท่ีไดน้ั้นไปจบัจ่ายสินคา้
เพื่อบริโภค ในการก่อสร้างก็จ  าเป็นตอ้งใชว้สัดุอุปกรณ์ต่างๆ ร้านขายวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างก็ขายของ
ไดม้ากข้ึน เรียกไดว้า่จากการอดัฉีดเงินงบประมาณของรัฐบาล ก็จะเกิดผลเป็นการกระตุน้อุปสงค์
ต่อไปเร่ือยๆ ในระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงเคนส์เรียกวา่เป็นผลกระทบแบบทวคูีณ (Heywood.  1998 : 61) 

ในทางตรงกนัขา้ม การเก็บภาษีถือวา่เป็นการถอนอุปสงคอ์อกจากระบบเศรษฐกิจ เพราะ
ก่อใหเ้กิดการลดอุปสงคม์วลรวมและท าใหมี้กิจกรรมทางเศรษฐกิจนอ้ยลง ในช่วงท่ีมีปัญหาการ
วา่งงานมากๆ เคนส์แนะน าวา่รัฐบาลควรจะกระตุน้เศรษฐกิจดว้ยการใชจ่้ายเงินงบประมาณใหม้าก
หรือเก็บภาษีใหน้อ้ยลง เม่ือท าเช่นน้ีจึงจะแกปั้ญหาการวา่งงานได ้ไม่ใช่วา่ให ้“มือท่ีมองไม่เห็น” มา
แกปั้ญหาใหต้ามท่ีเศรษฐศาสตร์คลาสสิกเสนอไว ้(Heywood.  1998 : 61) 
 ในดา้นการลงทุนและการออม บทบาทของรัฐในการเขา้ไปแทรกแซงระบบเศรษฐกิจก็มี
ความส าคญัเช่นเดียวกนั เคนส์มีความเห็นวา่ เม่ือประชาชนพยายามท่ีจะออมเงินไวม้ากกวา่ท่ีธุรกิจ
ตอ้งการจะน าไปลงทุน ในไม่ชา้ธุรกิจต่างๆ ก็จะมีขีดความสามารถในการผลิตสินคา้ไดม้ากเกินไป 
และผูซ้ื้อสินคา้ก็จะมีนอ้ยกวา่สินคา้ท่ีผลิตได ้ แต่เม่ือการลงทุนมีมากเกินกวา่การออม ก็จะมีการใช้
จ่ายมากเกินไปในระบบเศรษฐกิจ ผูบ้ริโภคก็จะใชจ่้ายมากกวา่เก็บออม และธุรกิจก็จะตอ้งการคนงาน
มาท าการผลิตสินคา้ มาสร้างโรงงานและเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร  การใชจ่้ายทั้งหมดน้ีจะท าใหค้่าจา้ง
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รวมทั้งตน้ทุนอ่ืนๆ ในการผลิตเพิ่มสูงข้ึน ราคาสินคา้ผูบ้ริโภคทุกอยา่งก็จะสูงข้ึนตามไปดว้ย  ภาวะ
เงินเฟ้อจึงเป็นผลท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ ปัญหาก็คือการตดัสินใจท่ีจะเก็บออมและการตดัสินใจท่ีจะ
ลงทุนนั้นเกิดจากปัจเจกบุคคลคนละกลุ่ม เม่ือเป็นเช่นน้ี จึงไม่มีอะไรท่ีจะรับประกนัไดว้า่ทั้งสองกลุ่ม
นั้นจะมีความเท่าเทียมกนั เคนส์จึงเสนอใหธ้นาคารกลางเป็นผูรั้กษาตวัแปรดา้นการออมและการ
ลงทุนใหมี้ความเหมาะสม คือธนาคารกลางควรท าหนา้ท่ีป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภาวะเงินเฟ้อและ
ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ถา้การออมมีมากกวา่การลงทุน ธนาคารกลางจ าเป็นจะตอ้งลดอตัราดอกเบ้ียลง
ซ่ึงจะท าใหก้ารออมลดลงและการกูมี้เพิ่มข้ึน แต่ถา้การลงทุนมีมากกวา่การออม ธนาคารกลางก็จ  าเป็น
ท่ีจะตอ้งปรับอตัราดอกเบ้ียใหสู้งข้ึน ซ่ึงจะท าใหก้ารออมมีเพิ่มข้ึนและการกูไ้ปลงทุนลดนอ้ยลง 
(Pressman.  2006 : 151) 

11.3.3 ประวตัิและแนวคิดของรอลส์ 
 ประวตัิ จอห์น รอลส์ (John Rawls : ค.ศ. 1921-2002) เกิดท่ีเมืองบลัติมอร์ มลรัฐแมรีแลนด ์
สหรัฐอเมริกา พ่อของเขาคือวลิเลียม ลี รอลส์ เป็นอยัการท่ีโดดเด่นท่ีสุดคนหน่ึงในเมืองบลัติมอร์ ใน
วยัเด็ก นอ้งชายของเขา 2 คนติดโรคจากเขาจนเสียชีวติ เขาเขา้เรียนในโรงเรียนท่ีเมืองบลัติมอร์เป็น
เวลาสั้นๆ ก่อนท่ีจะยา้ยไปเรียนท่ีโรงเรียนเคนตซ่ึ์งเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาท่ีเมืองคอนเน็กติคตั 
หลงัจากนั้นก็ไดเ้ขา้เรียนในมหาวทิยาลยัพรินซ์ตนั (“John Rawls.” 2012 : Website) 
 รอลส์จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีจากมหาวทิยาลยัพรินซ์ตนัใน ค.ศ. 1942 ตอนนั้นก าลงัมี
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 อยู ่เขาจึงถูกเกณฑท์หารไดไ้ปร่วมรบในประเทศซ่ึงอยูแ่ถบมหาสมุทรแปซิฟิก 
เขาพน้จากการเป็นทหารใน ค.ศ. 1946 และไดก้ลบัไปยงัมหาวทิยาลยัพรินซ์ตนัอีกคร้ังหน่ึงเพื่อเรียน
ต่อระดบัปริญญาเอกจนจบการศึกษาใน ค.ศ. 1950 (Collinson and Plant.  2006 : 225) 
 รอลส์สอนอยูท่ี่มหาวทิยาลยัพรินซ์ตนัไดไ้ม่นานนกัก็ไดรั้บทุนฟูลไบรตไ์ปอยูท่ี่มหาวิทยาลยั 
ออ็กซฟอร์ด ประเทศองักฤษ (Collinson and Plant.  2006 : 225) เขาไปองักฤษใน ค.ศ. 1952 ตอนท่ีอยู่
องักฤษ เขาไดรั้บอิทธิพลทางความคิดจากไอไซอาห์ เบอร์ลิน (Isaiah Berlin) นกัปรัชญาการเมืองช่ือ
ดงั และเอช.แอล.เอ. ฮาร์ต (H.L.A. Hart) นกัปรัชญากฎหมายช่ือดงั (“John Rawls.” 2012 : Website) 
และเม่ือเขากลบัไปยงัสหรัฐอเมริกา เขาก็ไดไ้ปสอนท่ีมหาวทิยาลยัคอร์เนลลก่์อนท่ีจะไปสอนอยูท่ี่
มหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ดใน ค.ศ. 1962 (Collinson and Plant.  2006 : 225) เขาไดด้ ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารยป์ระจ ามหาวทิยาฮาร์วาร์ดใน ค.ศ. 1976 (Adams and Dyson.  2007 : 221) 
 งานเขียนส าคญัซ่ึงท าใหร้อลส์มีช่ือเสียงอยา่งมากคือหนงัสือเร่ือง A Theory of Justice และ 
Political Liberalism  งานเร่ืองแรกตีพิมพอ์อกมาคร้ังแรกใน ค.ศ. 1971 ส่วนเร่ืองหลงัตีพิมพค์ร้ังแรก
ใน ค.ศ. 1993 ส าหรับ Theory of Justice นั้น รอลส์ไดเ้ร่ิมเขียนตั้งแต่ ค.ศ. 1950 และเขียนเสร็จใน ค.ศ. 
1970 งานทั้งสองเร่ืองโดยเฉพาะงานช้ินแรกท่ีกล่าวขา้งตน้ไดก่้อใหเ้กิดความสนใจต่ืนตวัในแวดวง
ปรัชญาการเมืองอยา่งมาก ทั้งในเชิงเห็นดว้ยและคดัคา้น ท าใหห้นงัสือของเขาเป็นหนงัสือท่ีส าคญั
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มากในสาขาวชิาปรัชญาการเมือง และตวัรอลส์เองก็ไดก้ลายเป็นนกัปรัชญาการเมืองคนส าคญั โธมสั 
เนเกล (Thomas Nagel) นกัปรัชญาการเมืองชาวอเมริกนั กล่าวถึงรอลส์วา่รอลส์เป็นนกัปรัชญา
การเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 (Collinson and Plant.  2006 : 225) 
 แนวคิด แมว้า่แนวคิดเร่ืองความยติุธรรมของรอลส์จะถูกวพิากษว์จิารณ์จากทั้งฝ่ายซา้ยและ
ฝ่ายขวา ถูกวพิากษว์จิารณ์จากมุมของทั้งสังคมนิยมและเสรีนิยม บางคนเห็นวา่แนวคิดของรอลส์เป็น
เสรีนิยม แต่บางคนก็เห็นวา่เป็นสังคมนิยม แต่ในท่ีน้ีผูเ้ขียนจดัใหแ้นวคิดเร่ืองความยติุธรรมของรอลส์
เป็นแนวคิดเสรีนิยม แต่เป็นเสรีนิยมสมยัใหม่ เพราะเห็นวา่รอลส์นั้นตอ้งการใหรั้ฐเขา้มาเก่ียวขอ้งเพื่อ
จดัการให้เกิดความยติุธรรม ไม่ไดป้ล่อยใหค้วามยติุธรรมเป็นไปตามกลไกตลาดเหมือนกบัเสรีนิยม
คลาสสิก โคลิน ฟาร์เรลลี (Farrelly 2004) เรียกแนวคิดเสรีนิยมของรอลส์วา่เป็นเสรีนิยมเชิง
มนุษยธรรม (Egalitarian Liberalism) 
 ความยติุธรรมท่ีรอลส์กล่าวถึงคือความยติุธรรมในฐานะท่ีเป็นความเป็นธรรม ซ่ึงเขาใชค้  าวา่ 
“Justice as Fairness” อนัเป็นช่ือบทความท่ีเขาตีพิมพใ์นวารสาร Philosophical Review ใน ค.ศ. 1958 
บทความเร่ืองน้ีมีการตีพิมพซ์ ้ าหลายคร้ัง ขอ้เสนอเร่ืองน้ีของรอลส์เป็นการน าเอาค าอธิบายเก่ียวกบั
สัญญาประชาคมกลบัมาใชใ้หม่  แต่ท่ีไม่เหมือนกบันกัทฤษฎีสัญญาประชาคมในคริสต ์ศตวรรษท่ี 17 
ก็คือ รอลส์ไม่ไดท้  าใหท้ฤษฎีสัญญาประชาคมเป็นส่วนหน่ึงของทฤษฎีพนัธะหนา้ท่ี  แต่เขากลบั
น ามาใชเ้พื่อสร้างหลกัการเร่ืองความยติุธรรมใหมี้ความสมเหตุสมผล วตัถุประสงคส์ าคญัท่ีเขาตอ้งท า
เช่นนั้นก็คือเพื่อท่ีจะหลีกเล่ียงขอ้เสียของแนวคิดประโยชน์นิยมท่ีเขาเห็นวา่แนวคิดประโยชน์นิยมนั้น
เพิกเฉยละเลยผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคลเพื่อใหเ้ห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนรวมซ่ึงส าคญักวา่ รอลส์
เช่ือวา่การคิดแบบประโยชน์นิยมนั้นขดักบัความเช่ือท่ีมาจากการหยัง่รู้ของคนเราเก่ียวกบัความดีและ
ความชัว่ รอลส์เห็นวา่ในทางหลกัการนั้น ระบบความยุติธรรมทางสังคมจะตอ้งไม่กีดกนับุคคลใดๆ 
ไม่ใหรั้บประโยชน์ เขาเช่ือวา่ระบบสังคมหรือระบบการเมืองท่ียติุธรรมนั้นก็คือระบบท่ีท าใหค้นเรา
ทุกคนมีโอกาสเหมือนกนัในการมีชีวติท่ีมีความสุขและสมบูรณ์ (Adams and Dyson.  2007 : 222) 
 รอลส์ใหเ้ราจินตนาการวา่มีคนอยูก่ลุ่มหน่ึงท่ีอยูใ่น “สถานะเร่ิมแรก” (Original Position) ซ่ึง
อาจเทียบไดก้บั “สภาพธรรมชาติ” ของนกัคิดในคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ในสถานะเร่ิมแรกน้ี พวกเขาต่าง
ก็ตกอยูใ่น “ม่านแห่งความไม่รู้”  (Veil of Ignorance) พวกเขาไม่รู้วา่พวกเขามีอะไรอยูก่บัตวัเองบา้ง  
พวกเขามีสถานะทางเศรษฐกิจสังคมอยา่งไร  แต่พวกเขารู้วา่พวกเขาต่างก็ตอ้งการส่ิงท่ีดีขั้นตน้หรือ
ขั้นพื้นฐานดว้ยกนัทั้งนั้น ส่ิงท่ีดีขั้นตน้เหล่าน้ีไดแ้ก่ สิทธิและเสรีภาพ โอกาสและอ านาจ รายได ้   
และความมัง่คัง่  รวมทั้งความเคารพตวัเอง ขอ้สมมุติฐานอยา่งหน่ึงก็คือทุกคนมีความตอ้งการผล 
ประโยชน์ส่วนตวัมากพอท่ีจะท าใหพ้วกเขาตอ้งการส่ิงท่ีดีพื้นฐานเหล่านั้นใหม้ากเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ 
แต่พวกเขาก็ไม่รู้เลยวา่ตนเองนั้นมีสติปัญญาความรู้ความสามารถเพียงใด  และก็ไม่รู้วา่ตนเองจะไดอ้ยู่
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ในสถานะอยา่งไรในสังคมท่ีพวกเขาจะสร้างข้ึน  ดงันั้น พวกเขาจึงตอ้งสร้างสังคมท่ีมีหลกัการซ่ึงจะ
ประกนัไดว้า่ผูท่ี้เสียเปรียบท่ีสุดในสังคมก็จะไดรั้บการปกป้อง (Adams and Dyson.  2007 : 222) 
 หลกัการน้ีก็คือหลกัความยติุธรรมของรอลส์ ซ่ึงประกอบดว้ยหลกัส าคญั 2 ประการ ดงัต่อไปน้ี
(Rawls.  2004 : 15) 
 1) บุคคลแต่ละคนนั้นมีเสรีภาพขั้นพื้นฐานอยา่งเตม็ท่ีและเท่าเทียมกนั  เสรีภาพท่ีบุคคลคน
หน่ึงมีจะตอ้งสอดคลอ้งหรือไม่ขดัแยง้กบัเสรีภาพท่ีคนอ่ืนทั้งหมดมี 
 2) ความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคมจะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไข 2 ประการ คือ 
ประการแรก ความไม่เสมอภาคเหล่านั้นจะตอ้งเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัต าแหน่งงานหรือสถานะท่ีเปิดกวา้ง
ส าหรับทุกคน ภายใตเ้ง่ือนไขของความเท่าเทียมและโอกาสท่ีเป็นธรรม และประการท่ีสอง  ความไม่
เสมอภาคเหล่านั้นจะตอ้งเป็นประโยชน์มากท่ีสุดต่อสมาชิกซ่ึงไดเ้ปรียบนอ้ยท่ีสุดหรือเสียเปรียบท่ีสุด
ของสังคม 
 ดงันั้น จะเห็นไดว้า่หลกัความยติุธรรมของรอลลน์ั้นเป็นหลกัท่ีใหค้วามส าคญัทั้งกบัเสรีภาพ
ซ่ึงเป็นหลกัท่ีเสรีนิยมเนน้ และใหค้วามส าคญักบัความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคมหรือความ
เสมอภาคในผลลพัธ์ซ่ึงเป็นหลกัท่ีสังคมนิยมเนน้ หลกัการแรกเรียกวา่หลกัเสรีภาพ หลกัการท่ีสอง
เรียกวา่หลกัความแตกต่าง รอลส์เสนอวา่เป็นหนา้ท่ีของรัฐท่ีจะตอ้งเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีเสรีภาพ
อยา่งเตม็ท่ี และเป็นหนา้ท่ีของรัฐเช่นเดียวกนัท่ีจะจดัการใหเ้กิดความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและ
สังคม ถา้จะยอมใหมี้ความไม่เสมอภาคเกิดข้ึน ความไม่เสมอภาคนั้นจะตอ้งเป็นประโยชน์กบัผูท่ี้ดอ้ย
โอกาสท่ีสุดในสังคม น่ีสะทอ้นใหเ้ห็นวา่แนวคิดของรอลส์นั้นเป็นแบบเสรีนิยมสมยัใหม่ซ่ึงเนน้
บทบาทของรัฐในการเขา้ไปแทรกแซงสังคมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม  
 
11.4  เสรีนิยมใหม่ 
 ค าวา่เสรีนิยมใหม่เป็นค าท่ีเกิดข้ึนในคริสตท์ศวรรษ 1930 โดยผูท่ี้น าเอามาใชคื้อนกั
เศรษฐศาสตร์ชาวเยอรมนัช่ืออเล็กซานเดอร์ รัสทาว (Alexander Rüstow) (Turner.  2008 : 4) ปัจจุบนั
น้ีเสรีนิยมใหม่เป็นแนวคิดท่ีเป็นรากฐานส าคญัของแนวนโยบายท่ีเรียกในช่ือเดียวกนัน้ี อนัเป็น
นโยบายท่ีถูกน าไปใชใ้นหลายประเทศและในภูมิภาคต่างๆ ทัว่โลกในปัจจุบนั (Steger and Roy.  
2010) ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงแนวคิดของผูท่ี้ไดช่ื้อวา่เป็นนกัทฤษฎีเสรีนิยมใหม่คนส าคญั 3 คนคือฟรีดริช 
ฮาเยก็ มิลตนั ฟรีดแมน และโรเบิร์ต โนซิก 

11.4.1 ประวตัิและแนวคิดของฮาเย็ก 
 ประวตัิ  ฟรีดริช ฮาเยก็ (Friedrich Hayek : ค.ศ. 1899-1992) เกิดท่ีกรุงเวยีนนา ซ่ึงในขณะนั้น
เป็นเมืองหลวงของออสเตรีย-ฮงัการี เป็นลูกของนายแพทยใ์นศูนยบ์ริการสุขภาพของเทศบาล ตอน
เป็นวยัรุ่นเขาไดอ่้านงานทางดา้นพนัธุศาสตร์ งานเขียนเก่ียวกบัทฤษฎีววิฒันาการ และงานปรัชญา 
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ของฟอยเออร์บาค ตามค าแนะน าของพอ่ ในโรงเรียนเขาก็ไดเ้รียนเนน้หนกัไปท่ีจริยศาสตร์ของ    
อริสโตเติลตามท่ีครูสอนถนดั (“Friedrich Hayek.” 2012 : Website) เขาเป็นลูกพี่ลูกนอ้งกบัลุดวกิ  
วติตเ์ก็นสไตน์ นกัปรัชญาช่ือดงั จึงเป็นคนแรกๆ ท่ีไดอ่้านหนงัสือเร่ือง Tractatus Logico-
Philosophicus ของวิตตเ์ก็นสไตน์ เม่ือมีการตีพิมพห์นงัสือเล่มน้ีออกมาใน ค.ศ. 1921 ฮาเยก็ยอมรับวา่
เขาไดรั้บอิทธิพลทางความคิดดา้นปรัชญามาจากวติตเ์ก็นสไตน์อยา่งมาก (“Friedrich Hayek.”  2012 : 
Website) ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ฮาเยก็ไดเ้ป็นทหารในกองทพัของออสเตรียไปร่วมรบใน
สงครามดว้ย เม่ือพน้จากการเป็นทหาร เขาก็ไดส้มคัรเขา้เรียนท่ีมหาวทิยาลยัเวยีนนาจนไดรั้บปริญญา
เอก 2 ใบ คือใบแรกเป็นปริญญาเอกทางดา้นนิติศาสตร์ ไดรั้บใน ค.ศ. 1921 และใบท่ีสองคือปริญญา
เอกทางดา้นรัฐศาสตร์กบัเศรษฐศาสตร์ ไดรั้บใน ค.ศ. 1923 (Pressman.  2006 : 174) 
 ใน ค.ศ. 1923 ลุดวกิ ฟอน ไมเซส (Ludwig von Mises) นกัเศรษฐศาสตร์ช่ือดงัซ่ึงในขณะนั้น
เป็นประธานสถาบนัวจิยัเศรษฐกิจแห่งออสเตรีย ไดว้า่จา้งฮาเยก็เขา้ท างานในสถาบนั และใน ค.ศ. 
1927 ก็ไดแ้ต่งตั้งฮาเยก็ใหเ้ป็นผูอ้  านวยการสถาบนั อีก 4 ปีต่อมา ฮาเยก็ก็ไดไ้ปเป็นศาสตราจารย์
ทางดา้นเศรษฐศาสตร์และสถิติท่ีมหาวทิยาลยัเศรษฐศาสตร์แห่งกรุงลอนดอน (Pressman.  2006 : 
175) โดยท างานเป็นศาสตราจารยอ์ยูท่ี่น่ีอยูน่านจนถึง ค.ศ. 1950 (Adams and Dyson.  2007 : 190) 
ในช่วงท่ีอยูท่ี่น่ีน่ีเอง ฮาเยก็ไดตี้พิมพห์นงัสือเร่ือง The Road to Serfdom ออกมาใน ค.ศ. 1944 ซ่ึงท า
ใหเ้ขามีช่ือเสียงในฐานะนกัทฤษฎีสังคมระดบัโลก (Pressman.  2006 : 175) อีกเล่มท่ีส าคญัมากตีพิมพ์
ออกมาใน ค.ศ. 1960 คือ The Constitution of Society (Adams and Dyson.  2007 : 192) หนงัสือทั้ง
สองเล่มน้ีมีเน้ือหาสาระท่ีเป็นการปกป้องแนวคิดเสรีนิยมคลาสสิกอยา่งจริงจงั 
 หลงัจากนั้น ฮาเยก็ไดไ้ปเป็นศาสตราจารยท่ี์มหาวทิยาลยัชิคาโกจนถึง ค.ศ. 1962 ท าใหเ้ขาได้
เป็นหน่ึงในผูก่้อตั้ง “ส านกัชิคาโก” ซ่ึงเป็นกลุ่มของนกัเศรษฐศาสตร์แนวการเงินนิยมท่ีท างานอยู ่ท่ี
มหาวทิยาลยัชิคาโกและมีความเช่ือวา่รัฐบาลไม่ควรด าเนินนโยบายท่ีเป็นการเขา้ไปแทรกแซงระบบ
เศรษฐกิจหรือเขา้ไปแทรกแซงใหน้อ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้การแทรกแซงของรัฐบาลท่ีนกั
เศรษฐศาสตร์กลุ่มน้ียอมรับใหท้ าไดก้็คือการควบคุมปริมาณเงินในตลาด ขอ้เสนอเช่นน้ีถือวา่ตรงขา้ม
กบัขอ้เสนอของเคนส์และตรงขา้มกบัเศรษฐศาสตร์แบบรัฐสวสัดิการ นอกจากน้ี ฮาเยก็ยงัไดไ้ปสอน
ท่ีมหาวทิยาลยัไฟรบูร์กในช่วง ค.ศ. 1962-1968 และท่ีมหาวทิยาลยัซาลซเบิร์กใน ค.ศ. 1968-1977 อีก
ดว้ย (Adams and Dyson.  2007 : 190)   

ฮาเยก็ไดรั้บรางวลัโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ร่วมกบักุนนาร์ ไมร์ดลั (Gunnar Myrdal) ซ่ึงเป็น
นกัเศรษฐศาสตร์แนวสังคมนิยมชาวสวเีดน แนวคิดของฮาเยก็ส่งอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายของ
ผูน้ าประเทศหลายคน ซ่ึงรวมถึงมาร์กาเร็ต แธตเชอร์ ในสมยัท่ีเป็นนายกรัฐมนตรีองักฤษ และ
โรแนลด ์เรแกน ในสมยัท่ีเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาดว้ย (“Friedrich Hayek.” 2012 : 
Website) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tractatus_Logico-Philosophicus
http://en.wikipedia.org/wiki/Tractatus_Logico-Philosophicus
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แนวคิด ฮาเยก็เป็นผูท่ี้เช่ือในปัจเจกนิยมและระเบียบของตลาดหรือการปล่อยใหก้ลไกตลาด
ท างานอยา่งเสรีอยา่งแน่วแน่มัน่คง เขาเป็นผูว้พิากษว์จิารณ์ลทัธิสังคมนิยมอยา่งจริงจงั  เขากล่าวไว้
ตอนหน่ึงในหนงัสือเร่ือง The Road to Serfdom วา่ ส่ิงท่ีประชาชนในยคุของเราลืมไปก็คือประเด็น
ท่ีวา่ระบบทรัพยสิ์นส่วนตวันั้นเป็นเคร่ืองรับประกนัซ่ึงส าคญัท่ีสุดของเสรีภาพทั้งส าหรับคนท่ีเป็น
เจา้ของและคนท่ีไม่ไดเ้ป็นเจา้ของทรัพยสิ์น เน่ืองจากระบบทรัพยสิ์นส่วนบุคคลนั้นมีวิถีการผลิตท่ีถูก
ก ากบัดูแลโดยผูค้นจ านวนมากซ่ึงกระท าการอยา่งเป็นอิสระต่อกนัโดยไม่มีใครมีอ านาจเหนือเราได้
อยา่งแทจ้ริง และเราในฐานะปัจเจกบุคคลก็สามารถท่ีจะตดัสินใจวา่จะท าอะไรดว้ยตวัของเราเอง ถา้
วถีิการผลิตทุกอยา่งตกอยูใ่นการควบคุมของบุคคลคนเดียวหรือคนกลุ่มเดียว ไม่วา่จะเป็นในนามของ
ผูเ้ผด็จการหรือในนามของสังคม ใครก็ตามท่ีไดใ้ชอ้  านาจนั้นก็จะมีอ านาจควบคุมเหนือเราอยา่ง
ส้ินเชิง (Hayek.  1993 : 78) 

โอ. พี. กอบา (Gauba. 2004 : 322) ไดก้ล่าวสรุปแนวคิดของฮาเยก็ซ่ึงมีอยูใ่นหนงัสือเร่ือง 
Constitution of Society ไวว้า่ ฮาเยก็ไดเ้สนอวา่คนเรานั้นเป็นเจา้ของเสรีภาพและอิสรภาพในเวลาท่ี 
เราไม่ตอ้งข้ึนอยูก่บัการบงัคบัขู่เขญ็ดว้ยเจตจ านงตามอ าเภอใจของอีกคนหน่ึง น่ีเป็นสาระส าคญัของ
เสรีภาพของปัจเจกบุคคลซ่ึงตอ้งไม่ใหไ้ปสับสนกบัเสรีภาพในความหมายอ่ืนๆ เขาแยกเสรีภาพของ
ปัจเจกบุคคลออกจากเสรีภาพอีก 3 อยา่งคือ เสรีภาพทางการเมือง เสรีภาพภายใน และเสรีภาพใน
ฐานะท่ีเป็นอ านาจ เสรีภาพทางการเมืองหมายถึงการท่ีคนเราไดมี้ส่วนร่วมในการเลือกรัฐบาล ใน
กระบวนการนิติบญัญติั และในการควบคุมฝ่ายบริหาร เสรีภาพภายในหมายถึงการท่ีคนเราสามารถ
ก ากบัการกระท าของเราดว้ยเจตจ านงของเราเองมิใช่ดว้ยแรงกระตุน้ชัว่คราวหรือดว้ยพลงัของ
ส่ิงแวดลอ้ม และเสรีภาพท่ีเป็นอ านาจนั้นหมายถึงอ านาจในการตอบสนองความปรารถนาของเราเอง 
หรือการท่ีเราสามารถเลือกทางเลือกต่างๆ ดว้ยตนเองได ้ฮาเยก็ย  ้าวา่เสรีภาพทั้ง 3 ประการดงักล่าวน้ียงั
ไม่ใช่ “เสรีภาพท่ีแทจ้ริง” ของปัจเจกบุคคล  แต่เสรีภาพท่ีแทจ้ริงนั้นก็คือการเป็นอิสระจากการถูก
จ ากดัควบคุมของรัฐ เขานิยามและปกป้องเสรีนิยมในฐานะท่ีเป็นค าสอนซ่ึงเนน้การลดอ านาจในเชิง
บงัคบัขู่เขญ็ของรัฐลงใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด เขาเสนอวา่รัฐควรจะส่งเสริมการแข่งขนัและควรจะท าหนา้ท่ี
ในการบริการ รัฐควรจะประกนัรายไดข้ั้นต ่าใหแ้ก่ปัจเจกบุคคลแต่ละคนหรือครอบครัว แต่รัฐไม่ควร
ท าใหต้ลาดเป็นเคร่ืองมือส าหรับการกระจายความยติุธรรม 

11.4.2 ประวตัิและแนวคิดของฟรีดแมน 
 ประวตัิ มิลตนั ฟรีดแมน (Milton Friedman : ค.ศ. 1912-2006) เกิดท่ีเมืองบรูกลิน ซ่ึงเป็น 
ส่วนหน่ึงของมหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา  โดยเกิดในครอบครัวอพยพท่ียากจนซ่ึงอพยพมา    
จากจกัรวรรดิออสเตรีย-ฮงัการี เม่ือเขาเกิดไดไ้ม่นาน พ่อแม่ของเขาก็ยา้ยไปอยูท่ี่เมืองราห์เวย ์มลรัฐ
นิวเจอร์ซี ไดเ้ขา้เรียนท่ีเมืองราห์เวย ์เม่ือเรียนระดบัมธัยมศึกษาท่ีนัน่ เขาเกิดชอบวชิาคณิตศาสตร์อยา่ง
มาก แต่เม่ือเขาไดเ้ขา้เรียนในวทิยาลยัรัตเกอส์ ซ่ึงขณะนั้นเป็นวทิยาลยัเอกชนขนาดเล็ก แต่ปัจจุบนั
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เป็นมหาวทิยาลยัขนาดใหญ่ประจ ามลรัฐ เขากลบัหนัไปสนใจเศรษฐศาสตร์และตดัสินใจเลือกเรียน
วชิาเอกทั้งเศรษฐศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Pressman.  2006 : 235) 
 ฟรีดแมนจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีใน ค.ศ. 1933 หลงัจากนั้นเขาไดไ้ปเรียนต่อในระดบั
บณัฑิตศึกษาทางดา้นเศรษฐศาสตร์ท่ีมหาวทิยาลยัชิคาโก แต่เขาไดทุ้นการศึกษาท่ีท าใหต้อ้งยา้ยไป
เรียนท่ีมหาวทิยาลยัโคลมัเบีย และเม่ือเรียนวชิาต่างๆ ท่ีตอ้งเรียนในห้องเรียนจนจบแลว้ เขาก็ไดย้า้ย
กลบัไปท่ีมหาวทิยาลยัชิคาโกเหมือนเดิมเพื่อท าวิจยั และเขาไดเ้ป็นผูช่้วยวิจยัใหก้บัเฮนรี ชูตส์ 
หลงัจากนั้นเขาก็ไดไ้ปท างานท่ีกรุงวอชิงตนั โดยตอนแรกก็ไดท้  างานจดัหาจดัเก็บสถิติการบริโภค  
ในโครงการนิวดีลของรัฐบาลประธานาธิบดีรูสเวลต ์และต่อมาก็ไดไ้ปท างานท่ีส านกัวิจยัเศรษฐกิจ
แห่งชาติ เพื่อท าการศึกษาเร่ืองตลาดส าหรับนกัวชิาชีพอิสระอยา่งเช่นทนายความ แพทย ์และพนกังาน
บญัชี ซ่ึงในท่ีสุดการศึกษาเร่ืองน้ีน่ีเองท่ีไดก้ลายเป็นวทิยานิพนธ์ปริญญาเอกของเขาท่ีเสนอต่อ
มหาวทิยาลยัโคลมัเบีย (Pressman.  2006 : 235) 
 เม่ือฟรีดแมนไดรั้บปริญญาเอกใน ค.ศ. 1946 แลว้ เขาก็ไดเ้ขา้ท างานเป็นอาจารยส์อนใน
มหาวทิยาลยัชิคาโกในปีนั้นนัน่เอง โดยสอนอยูท่ี่นัน่จนถึง ค.ศ. 1977  เขาเป็นสมาชิกของสมาคม      
มอ็งต ์เปเรอล็อง ตั้งแต่เร่ิมก่อตั้ง สมาคมน้ีเกิดจากรวมตวักนัของปัญญาชนเสรีนิยมน าโดยฮาเยก็ 
ตั้งข้ึนมาใน ค.ศ. 1947 และฟรีดแมนก็ไดเ้ป็นนายกสมาคมของสมาคมน้ีในช่วง ค.ศ. 1970-1972 เขา
เคยเป็นท่ีปรึกษาทางเศรษฐกิจใหก้บัผูส้มคัรชิงต าแหน่งประธานาธิบดีของพรรครีพบัลิกนัใน ค.ศ. 
1964 และในเวลาต่อมาก็ไดเ้ป็นท่ีปรึกษาทางเศรษฐกิจของประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสัน และ
ประธานาธิบดีโรแนลด ์เรแกนดว้ย ใน ค.ศ. 1967 ฟรีดแมนไดรั้บเลือกตั้งใหเ้ป็นนายกสมาคม
เศรษฐศาสตร์แห่งอเมริกา และใน ค.ศ. 1976 เขาก็ไดรั้บรางวลัโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ (Beaud and 
Dostaler.  1997 : 226) 
 ฟรีดแมนเขียนหนงัสือและบทความไวม้ากมาย ท่ีโดดเด่นมาก อยา่งเช่นหนงัสือเร่ือง 
Capitalism and Freedom ซ่ึงตีพิมพค์ร้ังแรกใน ค.ศ. 1962 และ Free to Choose ซ่ึงตีพิมพค์ร้ังแรกใน 
ค.ศ. 1980 (Pressman.  2006 : 235) แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ของเขาเป็นรากฐานส าคญัของนโยบาย
เศรษฐศาสตร์มหภาคของรัฐ เป็นส านกัคิดหน่ึงท่ีมีช่ือเสียงโดดเด่น โดยมีช่ือวา่ส านกัการเงินนิยม 
(Monetarism) เขาเสียชีวติดว้ยอาการหวัใจลม้เหลวเม่ือ ค.ศ. 2006 ถือวา่เป็นนกัวชิาการท่ีมีอายยุนืยาว
มากคนหน่ึง เพราะมีอายมุากถึง 94 ปี (“Milton Friedman.” 2012 : Website) 
 แนวคิด ฟรีดแมนเป็นนกัทฤษฎีเสรีนิยมใหม่อีกคนหน่ึงท่ีเสนอให้รัฐท าหนา้ท่ีอยา่งจ ากดั
เช่นเดียวกบัฮาเยก็ เขากล่าวไวว้า่ “หนา้ท่ีหลกัของรัฐบาลจะตอ้งเป็นการปกป้องเสรีภาพของเราทั้ง  
จากศตัรูภายนอกร้ัวบา้นเราและจากพลเมืองร่วมชาติของเราเอง คือการรักษากฎหมายและความสงบ
เรียบร้อย การท าใหส้ัญญของเอกชนมีผลบงัคบัใชไ้ด ้และการส่งเสริมตลาดท่ีมีการแข่งขนักนั” 
(Friedman.  2002 : 2) กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือรัฐบาลนั้นเป็นเพียงผูส้ร้างกฎกติกาและเป็นกรรมการ
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ตดัสินตามกติกาในการเล่มเกม รัฐบาลไม่ใช่ผูท่ี้เล่นเกมเสียเอง (Friedman.  2002 : 25-27) นอกจาก
ฟรีดแมนจะเสนอให้รัฐบาลท าหนา้ท่ีอยา่งจ ากดัดงัท่ีกล่าวไปแลว้ เขายงัเสนอดว้ยวา่รัฐบาลจะตอ้ง
กระจายอ านาจลงไปสู่ทอ้งถ่ินดว้ย (Friedman.  2002 : 3) 
 แนวคิดท่ีเสนอใหมี้การจ ากดับทบาทหนา้ท่ีของรัฐให้นอ้ยลงและการกระจายอ านาจให้
ทอ้งถ่ินนั้นมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงอยูก่บัแนวคิดเร่ืองการปกป้องรักษาเสรีภาพของประชาชน 
เพราะวา่รัฐท่ีเขา้ไปมีบทบาทมากเกินไปนั้นยอ่มเส่ียงต่อการเขา้ไปละเมิดเสรีภาพของประชาชน 
นอกจากน้ี ฟรีดแมนยงัเห็นวา่การปล่อยใหปั้จเจกบุคคลมีเสรีภาพอยา่งเตม็ท่ีโดยท่ีรัฐไม่เขา้ไปกา้วก่าย
แทรกแซงนั้นยงัมีประโยชน์ในแง่ของการสร้างสรรคอ์ารยธรรมดว้ย โดยเขาไดย้กตวัอยา่งบุคคล
ส าคญัในประวติัศาสตร์ท่ีประสบความส าเร็จและสร้างคุณูปการท่ียิง่ใหญ่ใหแ้ก่โลก เช่นนิวตนั
กบัไลบนิ์ตซ์ ไอน์สไตน์กบับอห์ เช็คสเปียร์ เอดิสัน และไนติงเกล เป็นตน้ วา่ความส าเร็จของคน
เหล่าน้ีไม่ไดเ้กิดจากการช้ีน าของรัฐเลย แต่เป็นผลผลิตท่ีเกิดจากอจัฉริยภาพส่วนบุคคล ความแน่วแน่
ของคนส่วนนอ้ย และบรรยากาศทางสังคมท่ีเปิดโอกาสใหมี้ความแตกต่างหลากหลาย (Friedman.  
2002 : 3-4)  
 กอบา (Gauba.  2004 : 323-324) ไดส้รุปแนวคิดของฟรีดแมนเอาไวว้า่ฟรีดแมนพยายามท่ี  
จะช้ีใหเ้ห็นวา่ระบบทุนนิยมหรือสังคมท่ีมีการแข่งขนัในตลาดนั้นเป็นเง่ือนไขท่ีจ าเป็นของเสรีภาพ 
แนวคิดของเขาท่ีเนน้ให้รัฐปกป้องรักษาเสรีภาพเป็นหลกั จึงมีนยัเป็นการปฏิเสธหรือไม่ให้
ความส าคญักบัความเสมอภาค เขาเสนอวา่เสรีภาพของปัจเจกบุคคลนั้นเป็นเป้าหมายสุดทา้ยของนกั
เสรีนิยมในการพิจารณาตดัสินวา่จะจดัระเบียบสังคมอยา่งไร เขาเห็นวา่การซ้ือขายแลกเปล่ียนกนัอยา่ง
เสรีของเอกชนหรือระบบทุนนิยมท่ีมีการแข่งขนันั้นเป็นทั้งองคป์ระกอบโดยตรงของเสรีภาพ
โดยทัว่ไป และเป็นทั้งเง่ือนไขท่ีจ าเป็นแมว้า่จะไม่เพียงพอส าหรับเสรีภาพทางการเมือง  
 แนวคิดของฟรีดแมนท่ีเนน้ความส าคญัของเสรีภาพของปัจเจกบุคคลและของเอกชน และ
เนน้ให้รัฐลดบทบาทลงนั้น เป็นแนวคิดท่ีคลา้ยกบัเสรีนิยมคลาสสิก และแตกต่างจากเสรีนิยม
สมยัใหม่ การฟ้ืนฟูเสรีนิยมคลาสสิกข้ึนมาในช่วงหลงัน้ีถือวา่เป็นการก่อตวัข้ึนมาของเสรีนิยมใหม่ 
ในตอนทา้ยของการแนะน านกัคิดและแนวคิดเสรีนิยมใหม่ จะไดก้ล่าวถึงประวติัและแนวคิดของ     
โรเบิร์ต โนซิก ซ่ึงเป็นผูท่ี้เนน้ความส าคญัของบางประเด็นของเสรีนิยมคลาสสิกยิง่กวา่นกัคิดเสรีนิยม
คลาสสิกเสียอีก 
 11.4.3 ประวตัิและแนวคิดของโนซิก 
 ประวตัิ โรเบิร์ต โนซิก (Robert Nozick : ค.ศ. 1938-2002) เกิดท่ีเมืองบรูกลินแห่งมหานคร
นิวยอร์ก เช่นเดียวกบัมิลตนั ฟรีดแมน นอกจากน้ีเขายงัเป็นลูกของครอบครัวผูอ้พยพเช่นเดียวกบั  
ฟรีดแมนดว้ย พอ่แม่ของเขาเป็นผูอ้พยพชาวยวิท่ีมาจากรัสเซีย เขาไดเ้ขา้เรียนระดบัปริญญาตรีท่ี
มหาวทิยาลยัโคลมัเบีย เขาสนใจปรัชญามาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่เขาชอบการสอนปรัชญาของซิดนีย ์
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มอร์เก็นเบสเซอร์ (Sydney Morgenbesser) อยา่งมาก จนตามไปเรียนดว้ยหลายวชิา และเขาก็ได้
กล่าวถึงปริญญาท่ีเขาไดรั้บมาวา่เรียนจบวชิาเอกมาทางดา้นมอร์เก็นเบสเซอร์ (Bader.  2010 : 1) 
 โนซิกเรียนจบปริญญาตรีใน ค.ศ. 1959 หลงัจากนั้นเขาไดไ้ปเรียนต่อท่ีมหาวทิยาลยัพรินซ์ตนั
จนจบปริญญาโทใน ค.ศ. 1961 และปริญญาเอกใน ค.ศ. 1963 จากท่ีนัน่ เม่ือเรียนจบแลว้เขาก็ไดเ้ขา้
ท างานเป็นอาจารยส์อนในต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยใ์นมหาวทิยาลยัพรินซ์ตนัจนถึง ค.ศ. 1965 
จากนั้นเขาก็ไดย้า้ยไปสอนท่ีมหาวทิยาลยัฮาวาร์ดอีก 2 ปี และไปเป็นรองศาสตราจารยอ์ยูท่ี่
มหาวทิยาลยัร็อคก้ีเฟลเลอร์อีก 2 ปี เขากลบัไปรับต าแหน่งศาสตราจารยท่ี์มหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ดใน 
ค.ศ. 1969 ซ่ึงตอนท่ีเขาไดเ้ป็นศาสตราจารยน์ั้นเขามีอายเุพียง 30 ปีเท่านั้น (Bader.  2010 : 1) 
 โนซิกเขียนหนงัสือไวไ้ม่มากนกั แต่งานเขียนของเขาโดดเด่นมาก โดยเฉพาะหนงัสือเร่ือง  
Anarchy, State, and Utopia ซ่ึงถือวา่เป็นคมัภีร์ส าคญัของพวก “ขวาใหม่” (New Right) หนงัสือเล่มน้ี
ตีพิมพค์ร้ังแรกใน ค.ศ. 1974 เป็นงานทางปรัชญาท่ีมุ่งโตแ้ยง้กบัแนวคิดของจอห์น รอลส์ โดยตรง ถือ
วา่เป็นการยนืยนัและฟ้ืนฟูแนวคิดเสรีนิยมคลาสสิกใหมี้ความส าคญัข้ึนมาอีกคร้ังหน่ึง (Adams and 
Dyson.  2007 : 225-226) หนงัสือเล่มน้ีไม่ไดส้ร้างกระแสการถกเถียงในเชิงทฤษฎีเท่านั้น แต่ยงัมีผล
ต่อการเมืองในภาคปฏิบติัอยา่งมากดว้ย โดยเฉพาะในองักฤษและสหรัฐอเมริกาท่ีมีการใชแ้นวคิดของ
เขามาสนบัสนุนการฟ้ืนฟูความส าคญัของระบบทุนนิยมแบบตลาดเสรีข้ึนมา (Lacey.  2001 : 1) ซ่ึง
ปัจจุบนักระแสท่ีเนน้ความส าคญัของทุนนิยมเช่นน้ีเป็นท่ีรับรู้กนัทัว่ไปวา่ “เสรีนิยมใหม่” 

แนวคิด โนซิกก็เป็นอีกคนหน่ึงท่ีเนน้การจ ากดับทบาทของรัฐใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเหมือนกบั 
ฮาเยก็และฟรีดแมน เขาเนน้ความส าคญัของเสรีภาพปัจเจกบุคคลอยา่งมาก แนวคิดของเขาจึงมกัจะ 
ถูกเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่อิสรเสรีนิยม (Libertarianism) (Sargent.  2009 : 215; Smith. 2008 : 201-205)      
ในหนงัสือเล่มส าคญัของเขาคือ Anarchy, State, and Utopia โนซิกไดก้ล่าวถึงขอ้สรุปส าคญัวา่รัฐท่ีมี
ความชอบธรรมคือรัฐท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีอนัจ ากดั โดยมีหนา้ท่ีในการปกป้องคุม้ครองประชาชนจาก
การใชก้ าลงั การขโมย การคดโกง และมีหนา้ท่ีในการท าใหส้ัญญาต่างๆ มีผลบงัคบัใชไ้ด ้ส่วนรัฐท่ี
ขยายบทบาทหนา้ท่ีออกไปมากซ่ึงจะเป็นการเส่ียงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นถือวา่เป็นรัฐท่ีไม่มี
ความชอบธรรม โดยท่ีนยัส าคญัท่ีตามมาจากขอ้สรุปขา้งตน้ก็คือรัฐไม่ควรใชก้ลไกเชิงบงัคบัเพื่อให้
พลเมืองบางคนไปช่วยเหลือคนอ่ืน หรือเพื่อจะหา้มมิใหป้ระชาชนท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นผลดีต่อ
ตนเองและเป็นการปกป้องตนเอง (Nozick.  1974 : ix) 
 โนซิกไดรั้บอิทธิพลในเร่ืองสิทธิในทรัพยสิ์นจากล็อก แต่เขาเนน้ความส าคญัของสิทธิใน
ทรัพยสิ์นยิง่กวา่ล็อกเสียอีก เพราะในขณะท่ีล็อกกล่าววา่คนเรามีสิทธิในทรัพยสิ์นเพราะทรัพยสิ์น 
ของคนเรานั้นเกิดข้ึนมาจากการท่ีคนเราทุ่มเทแรงงานซ่ึงเป็นของเราเองลงไปในแผน่ดินท่ีพระเจา้
ประทานใหเ้ป็นสมบติัร่วมของทุกคน ซ่ึงหมายความวา่คนท่ีลงมือท างานแลว้สร้างผลผลิตข้ึนมาจาก
งานนั้นดว้ยการ “น าเอาแรงงานของตนไปผสมกบัธรรมชาติ” คือเจา้ของทรัพยสิ์น แต่โนซิกกลบับอก
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วา่แมค้นท่ีไม่ไดล้งมือท างานดว้ยตนเองก็สามารถมีสิทธิในทรัพยสิ์นไดเ้หมือนกนั เช่นโดยการได้
รับมาจากคนอ่ืนท่ีใหเ้ป็นของขวญัหรือโดยเฉพาะอยา่งยิง่จากการรับมรดก โนซิกเห็นวา่สิทธิใน
ทรัพยสิ์นจากการไดรั้บมรดกก็เป็นสิทธิอนัชอบธรรมเช่นเดียวกบัสิทธิในทรัพยสิ์นท่ีเกิดจากการลง
มือท างานดว้ยตนเอง ดงันั้นรัฐจึงไม่มีความชอบธรรมท่ีจะใชม้าตรการทางกฎหมายเพื่อบีบบงัคบัเอา
ทรัพยสิ์นส่วนตวัของปัจเจกบุคคลไปจดัสรรหรือกระจายใหค้นอ่ืนเพื่อให้เกิดความยติุธรรม (Nozick.  
1974 : 149-182) โนซิกเห็นวา่ความยติุธรรมจะตอ้งมีพื้นฐานมาจากสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคล 
แต่การท่ีรัฐใชก้ฎหมายมาบงัคบัเอาทรัพยสิ์นส่วนตวัอยา่งเช่นการเก็บภาษีมรดกเพื่อก่อใหเ้กิดการ
กระจายรายไดน้ั้นเป็นการละเมิดเสรีภาพในทรัพยสิ์น การท่ีรัฐท าเช่นนั้นจึงไม่มีความชอบธรรม 
 จากการกล่าวถึงแนวคิดของนกัคิดเสรีนิยมใหม่ 3 คนขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่นกัคิดเหล่าน้ีได้
น าเอาแนวคิดเสรีนิยมคลาสสิกนัน่เองมาฟ้ืนฟูใหส้ าคญัโดดเด่นข้ึนมาใหม่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เร่ือง
ของสิทธิในทรัพยสิ์นส่วนตวัและเสรีภาพของปัจเจกบุคคล 
 
สรุปท้ายบท 

เน้ือหาในบทน้ีเป็นการกล่าวถึงแนวคิดเสรีนิยมทั้งในแง่ของความเป็นมาของค า แหล่งท่ีมา
ของแนวคิด องคป์ระกอบส าคญัของแนวคิดซ่ึงเป็นลกัษณะร่วมของเสรีนิยม 3 ยคุหรือ 3 ประเภท 
ตลอดถึงรายละเอียดของแนวคิดของนกัคิดเสรีนิยมในยคุต่างๆ โดยเนน้ส่วนท่ีเป็นรายละเอียดแนวคิด
ของนกัคิดมากกวา่ส่วนอ่ืนๆ ผูเ้ขียนช้ีใหเ้ห็นวา่ค าวา่เสรีนิยมเป็นค าท่ีเคยมีทั้งความหมายเชิงลบและ
เชิงบวก แต่ในปัจจุบนัค าน้ีมีนยัความหมายเป็นเชิงบวกมากกวา่ ส าหรับแหล่งท่ีมาของแนวคิดนั้น มี
แหล่งท่ีมาจากแนวคิดทั้งท่ีคลา้ยกนัและต่างกนัหลากหลายแนวคิด และส่วนท่ีเป็นการจ าแนกประเภท
นั้น ผูเ้ขียนไดจ้  าแนกออกเป็น 3 ยคุหรือ 3 ประเภท คือเสรีนิยมคลาสสิก เสรีนิยมสมยัใหม่ และเสรี
นิยมใหม่ อยา่งไรก็ตาม เราไม่สามารถแบ่งยคุไดอ้ยา่งเด็ดขาด เพราะในยคุเดียวกนัก็อาจจะมีนกัคิด
เสรีนิยมอยูท่ ั้งสามประเภทไดเ้หมือนกนั และนกัคิดคนเดียวกนัอาจจะมีแนวคิดท่ีสามารถจ าแนกใน
ประเภทของเสรีนิยมไดม้ากกวา่ 1 ประเภทได ้อยา่งเช่นแนวคิดของมิลล ์ท่ีมีทั้งส่วนท่ีเป็นเสรีนิยม
คลาสสิกและเสรีนิยมสมยัใหม่ 

ในเชิงรายละเอียด เสรีนิยมทั้ง 3 ประเภทขา้งตน้น้ีมีความแตกต่างกนัพอสมควร แต่ก็มีจุดร่วม
อยูท่ี่การเนน้ความส าคญัขององคป์ระกอบต่างๆ คือ ปัจเจกนิยม เสรีภาพ เหตุผล ความเสมอภาค ความ
ยติุธรรม ขนัติธรรม ฉนัทานุมติั และรัฐธรรมนูญนิยม ประเด็นท่ีพึงตระหนกัก็คือจุดร่วมในท่ีน้ี
หมายถึงการท่ีเสรีนิยมแต่ละแบบนั้นต่างก็เห็นความส าคญัขององคป์ระกอบเหล่าน้ี แต่ค าอธิบายอาจ
ต่างกนั เช่นความยติุธรรมของเสรีนิยมคลาสสิกและเสรีนิยมใหม่เป็นความยติุธรรมท่ีเกิดจากการเปิด
โอกาสปัจเจกบุคคลมีเสรีภาพในการเลือกกระท าแต่ไม่รับประกนัถึงวา่จะตอ้งไดผ้ลลพัธ์เท่าเทียมกนั 



 
 

 

287 

ส่วนความยติุธรรมของเสรีนิยมสมยัใหม่เป็นความยติุธรรมท่ีเนน้ช่วยเหลือใหผู้ด้อ้ยโอกาสไดรั้บการ
ช่วยเหลือจากรัฐ เนน้สวสัดิการและการกระจายรายได ้

เสรีนิยมคลาสสิกเป็นแนวคิดเสรีนิยมยคุเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 17-19     
นกัคิดส าคญัมีหลายคน เช่นจอห์น ล็อก อดมั สมิธ และจอห์น สจว๊ต มิลล ์เสรีนิยมแบบน้ีเนน้
ความส าคญัของสิทธิในทรัพยสิ์นส่วนบุคคล และเสรีภาพของปัจเจกบุคคลอยา่งมาก เสรีภาพท่ีถูกเนน้
เป็นเสรีภาพเชิงลบ ซ่ึงหมายถึงการกีดกนัไม่ใหค้นอ่ืนส่ิงอ่ืนมาเป็นอุปสรรคขดัขวางต่อปัจเจกบุคคล 

เสรีนิยมสมยัใหม่เป็นแนวคิดเสรีนิยมท่ีเกิดข้ึนและไดรั้บความนิยมในศตวรรษท่ี 20 เนน้ใหมี้
เสรีภาพเชิงบวก คือการยอมใหรั้ฐเขา้แทรกแซงเชิงช่วยเหลือเพื่อใหปั้จเจกบุคคลไดพ้ฒันาอยา่งเตม็
ศกัยภาพของตน แนวคิดน้ีไม่ตอ้งการใหมี้การลดบทบาทหนา้ท่ีของรัฐให้เหลือนอ้ยเหมือนกบัแนวคิด
เสรีนิยมคลาสสิกและเสรีนิยมใหม่ แนวคิดเสรีนิยมสมยัใหม่ส่งผลต่อการเปล่ียนนโยบายของรัฐท่ีท า
ใหเ้นน้รัฐสวสัดิการ นกัคิดคนส าคญั เช่นโธมสั ฮิลล ์กรีน, จอห์น เมยน์าร์ด เคนส์ และจอห์น รอลส์ 

เสรีนิยมใหม่เกิดจากการน าเอาเสรีนิยมคลาสสิกมาเนน้ใหเ้ห็นความส าคญัอีกคร้ังหน่ึง แต่  
ใหค้วามส าคญักบับางเร่ืองมากข้ึนกวา่เดิม โดยเฉพาะเสรีภาพของปัจเจกบุคคลและสิทธิในทรัพยสิ์น
ส่วนบุคคล ซ่ึงถูกเนน้ยิง่กวา่เสรีนิยมคลาสสิกเสียอีก แนวคิดน้ีเป็นรากฐานของแนวนโยบายเสรีนิยม
ใหม่ซ่ึงมีการน าไปใชใ้นหลายประเทศทัว่โลกในปัจจุบนั และส่งผลกระทบรุนแรงต่อคนชั้นล่าง 
เพราะเป็นแนวนโยบายท่ีสร้างความชอบธรรมใหก้บัการแสวงหาก าไรของบรรษทัขา้มชาติ ฟรีดริช 
ฮาเยก็ มิลตนั ฟรีดแมน และโรเบิร์ต โนซิก ถือวา่เป็นนกัคิดเสรีนิยมใหม่คนส าคญั โดยท่ีแนวคิดของ
พวกเขานั้นไดถู้กน าไปใชเ้ป็นฐานคิดในการก าหนดนโยบายของประเทศมหาอ านาจอยา่งส าคญัดว้ย 
 
ค าถามท้ายบท 

1. แนวคิดอะไรบา้งเป็นแหล่งท่ีมาของแนวคิดเสรีนิยม? และองคป์ระกอบส าคญัของ
แนวคิดเสรีนิยมมีอะไรบา้ง? โปรดอธิบายอยา่งละเอียด 

2. เสรีนิยมคลาสสิกมีลกัษณะเด่นอยา่งไร? ให้นิสิตยกตวัอยา่งแนวคิดของนกัคิดคนส าคญั
มาประกอบการอธิบายอยา่งชดัเจน 

3. เสรีนิยมสมยัใหม่แตกต่างจากเสรีนิยมคลาสสิกและเสรีนิยมใหม่อยา่งไร? มีเกณฑอ์ะไร
ท่ีสามารถท าใหแ้ยกแนวคิดท่ีเป็นเสรีนิยมสมยัใหม่ออกจากเสรีนิยมอีก 2 แบบได?้ 

4. แนวคิดของนกัคิดเสรีนิยมใหม่ทั้งสามคนในบทน้ีมีลกัษณะร่วมกนัอยา่งไร? เสรีนิยม
ใหม่กบัเสรีนิยมคลาสสิกมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัอยา่งไร?  



บทที ่12 

สังคมนิยม 
 
หัวข้อ 

 11.1 ภาพรวม  

11.2 สังคมนิยมยโูทเปีย  

11.3  สังคมนิยมมาร์กซิสตข์องมากซ์ 

11.4 สังคมนิยมยคุหลงัมากซ์ 

แนวคิด 

1. สังคมนิยมเป็นแนวคิด อุดมการณ์ทางการเมือง และระบอบการปกครอง ท่ีเนน้ความส าคญั
ของสังคมเหนือปัจเจกบุคคล เนน้การช่วยเหลือเก้ือกลูกนั การท างานร่วมกนั และให้
ความส าคญักบัความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคมมากกวา่เสรีภาพของปัจเจกบุคคล 

2. สังคมนิยมยโูทเปียเป็นค าท่ีมากซ์ใชเ้รียกแนวคิดสังคมนิยมในยคุก่อนหนา้เขาซ่ึงเขามองวา่
เป็นแนวคิดท่ีเพอ้ฝัน ไม่เป็นวทิยาศาสตร์ ไม่มีแนวทางท่ีชดัเจนในการสร้างสังคมเช่นนั้น  
ใหเ้กิดข้ึนจริงได ้นกัสังคมนิยมยโูทเปียไดเ้สนอแนวคิดในอุดมคติและบางคนก็ลงมือสร้าง
สังคมในอุดมคติจริงๆ ดว้ย เกิดเป็นขบวนการท่ีมีสานุศิษยม์ากมายในยคุนั้น ท่ีเด่นๆ คือ
แซ็งต-์ซีมอ็ง ชาร์ลส์ ฟูริเยร์ และโรเบิร์ต โอเวน 

3. สังคมนิยมมาร์กซิสตคื์อแนวคิดของคาร์ล มากซ์ และฟรีดริช เองเกลส์ รวมถึงนกัคิด      
มาร์กซิสตอ่ื์นๆ ดว้ย แต่ในบทน้ีมุ่งอธิบายเฉพาะแนวคิดของมากซ์เป็นหลกั ซ่ึงมีแนวคิด      
ท่ีโดดเด่นหลายอยา่ง เช่นการมองความเปล่ียนแปลงแบบปฏิพฒันาการ วตัถุนิยม
ประวติัศาสตร์ การต่อสู้ทางชนชั้น เผด็จการของชนชั้นกรรมาชีพ และสังคมคอมมิวนิสต ์

4. สังคมนิยมยคุหลงัมากซ์เป็นแนวคิดมาร์กซิสตข์องนกัคิดรุ่นหลงัมากซ์ ท่ีทุกคนต่างก็ยงัเช่ือ
ในความคิดพื้นฐานบางอยา่งของมากซ์อยู ่เพียงแต่ไม่เห็นดว้ยในบางประการ และพยายาม
น าเอาแนวคิดมาร์กซิสตไ์ปปรับประยกุตใ์ชต้ามท่ีตนเห็นเหมาะสม ในยคุน้ี มีผูเ้สนอแนวคิด
สังคมนิยมออกมาหลายอยา่ง เช่นสังคมนิยมววิฒันาการ และสังคมนิยมท่ีเป็นประชาธิปไตย 
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แนวคิดของนกัคิดบางคนก็ตั้งช่ือตามนกัคิดคนนั้น เช่นลทัธิเลนิน ลทัธิสตาลิน ลทัธิทรอตสกี 
และลทัธิเหมา 

วตัถุประสงค์ 
1. นิสิตสามารถอธิบายความหมายของสังคมนิยมและระบุแหล่งท่ีมาส าคญัของแนวคิดสังคม

นิยมได ้
2. นิสิตสามารถเปรียบเทียบความเหมือน/ความต่างในแนวคิดสังคมนิยมยโูทเปียของแต่ละคน

ได ้ 
3. นิสิตสามารถอธิบายแนวคิดส าคญัของมากซ์ รวมทั้งเปรียบเทียบไดว้า่สังคมนิยมยโูทเปียกบั

สังคมนิยมมาร์กซิสตมี์ส่วนท่ีคลา้ยกนัและ/หรือส่วนท่ีแตกต่างกนัอยา่งไร 
4. นิสิตสามารถระบุอธิบายลกัษณะเด่นของแนวคิดมาร์กซิสตย์คุหลงัมากซ์ของนกัคิดแต่ละคน

ได ้

11.1 สังคมนิยม : ภาพรวม  

 11.1.1 ประวตัิความเป็นมาของค า 

ค าวา่ “Socialism” และ “Socialist” ปรากฏคร้ังแรกในงานเขียนท่ีตีพิมพใ์นภาษาอิตาลีเม่ือ ค.ศ. 

1803 แต่ก็ไม่ใช่ในความหมายแบบท่ีเราเขา้ใจในปัจจุบนั (Esenwein.  2005 : 2227) ส่วนในภาษาองักฤษมี

การใชค้  าวา่ “socialist” หรือนกัสังคมนิยมเป็นคร้ังแรกในวารสาร London Co-operative เม่ือ ค.ศ. 1827 

ซ่ึงในวารสารฉบบัน้ีไดมี้การอภิปรายเอาไวว้า่ประเด็นท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือประเด็นท่ีวา่ควรจะจดัการกบัทุน

แบบไหนถึงจะเป็นประโยชน์มากท่ีสุด คือควรใหปั้จเจกบุคคลเป็นเจา้ของทุนหรือวา่ควรใหทุ้นเป็นของ

ส่วนรวมดี ผูท่ี้เช่ือวา่ควรท าใหทุ้นเป็นของส่วนรวมท่ีใชร่้วมกนัไดช่ื้อวา่นกัสังคมนิยม (Socialist) และ

นกัสหกรรมนิยม (Communionist) (Newman.  2005 : 5-6) 

ส่วนค าวา่ “Socialism” ท่ีหมายถึงแนวคิดสังคมนิยมแบบท่ีเราเขา้ใจในปัจจุบนันั้น ปรากฏคร้ัง

แรกในภาษาฝร่ังเศสก่อนท่ีจะมีใชใ้นภาษาองักฤษ คือมีการใชค้  าวา่ “socialisme” เม่ือเดือนกุมภาพนัธ์  

ค.ศ. 1832 ในวารสาร La Globe ซ่ึงมีปิแอร์ เลอรู (Pierre Leroux) นกัปรัชญาชาวฝร่ังเศสเป็นบรรณาธิการ 

วารสารฉบบัน้ีเป็นวารสารของชุมชนแซ็งต-์ซีมอ็ง ในฝร่ังเศสนั้นมีกลุ่มสานุศิษยข์องแซ็งต-์ซีมอ็งและ

กลุ่มสานุศิษยข์องฟูริเยร์ และในองักฤษนั้นก็มีกลุ่มสานุศิษยข์องโอเวนเป็นคนกลุ่มแรกๆ ท่ีน าเอาค าวา่
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สังคมนิยมไปใชอ้ยา่งตระหนกัรู้ตวัเองวา่เป็นนกัสังคมนิยม (Vincent.  2010 : 84) แต่ในเวลาต่อมา มากซ์

และเองเกลส์ไดเ้รียกนกัสังคมนิยมในยคุน้ีวา่เป็นพวกนกัสังคมนิยมยโูทเปีย โดยมีนยัความหมายเชิงลบ

ซ่ึงเป็นการมองวา่พวกเขาไร้เดียงสาและเพอ้ฝัน แนวคิดของพวกเขาไม่สามารถท่ีจะน ามาใชว้เิคราะห์

สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอยา่งจริงจงัได ้(Newman.  2005 : 7) 

ค าวา่ “Socialism” มีรากศพัทม์าจากค าวา่ “sociare” ในภาษาลาติน ซ่ึงแปลวา่รวม ผสม หรือร่วม 

กนั (Heywood.  1998 : 103; Vincent.  2010 : 83) อีกค าหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งและมีลกัษณะเป็นศพัทเ์ฉพาะทาง

วชิาการมากกวา่ก็คือค าวา่ “societas” ซ่ึงเป็นศพัทท์างกฎหมายในยคุโรมนัและต่อมาก็เป็นค าศพัทท์าง

กฎหมายของยคุกลางดว้ย ค าหลงัน้ีมีความหมายวา่ความเป็นเพื่อนหรือความเป็นสหาย อีกทั้งยงัมี

ความหมายเชิงกฎหมายท่ีส่ือถึงค ามัน่สัญญาท่ีท าดว้ยความสมคัรใจระหวา่งเสรีชนดว้ยกนั ดงันั้น ค าน้ีจึง

ส่ือนยัความหมายถึง 2 ประการคือ ประการแรกส่ือถึงความสัมพนัธ์ทางอารมณ์ความรู้สึกท่ีผกูพนักนั

ระหวา่งเพื่อนดว้ยกนั และประการท่ีสองส่ือถึงความสัมพนัธ์ทางกฎหมายท่ีเกิดจากการท าสัญญาระหวา่ง

เสรีชนดว้ยกนั (Vincent.  2010 : 83) 

ส าหรับความหมายท่ีสองซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ทางกฎหมายท่ีเกิดจากการท าสัญญานั้นถือวา่เป็น

ค าท่ีมีความหมายแตกต่างจากค าวา่ “รัฐ” และ “การเมือง” ดว้ย เพราะปัจเจกบุคคลซ่ึงเป็นเสรีชนนั้นท า

สัญญากนัเองดว้ยความสมคัรใจไม่มีใครบงัคบัและสร้างพนัธะผกูพนัระหวา่งกนัดว้ยตวัเอง นอกจากน้ีค า

วา่สังคมท่ีมีอยูใ่นสังคมนิยมน้ียงัมีความเช่ือมโยงกบัการจ าแนกความแตกต่างระหวา่งค าวา่ “การปฏิวติั

ทางการเมือง” กบั “การปฏิวติัทางสังคม” ซ่ึงมีการกล่าวถึงกนัตั้งแต่คริสตท์ศวรรษ 1800 เป็นตน้มา คือมี

การมองกนัวา่การปฏิวติัฝร่ังเศสนั้นประสบความลม้เหลวเพราะมีการปฏิวติัทางการเมืองอยา่งเดียวแต่ไม่มี

การปฏิวติัทางสังคม ท่ีวา่เป็นการปฏิวติัทางการเมืองแต่ไม่มีการปฏิวติัทางสังคมนั้นหมายความวา่มีการ

เปล่ียนแปลงเฉพาะกลไกอ านาจรัฐแต่ไม่มีการเปล่ียนแปลงทศันคติและวถีิการด ารงชีวติของประชาชน 

(Vincent.  2010 : 83) สังคมนิยมจึงเป็นแนวคิดหรืออุดมการณ์ท่ีเรียกร้องใหมี้การปฏิวติัทางสังคมดว้ย 

11.1.2 แหล่งทีม่าของแนวคิดสังคมนิยม 

แนวคิดหรืออุดมการณ์สังคมนิยมแบบท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนันั้นมีแหล่งท่ีมาของความคิดอนั

หลากหลาย ซ่ึงบางทีความคิดอนัหลากหลายเหล่านั้นก็แตกต่างกนั ส่งผลท าใหแ้นวคิดสังคมนิยมท่ีใชใ้น

เวลาต่อมาก็มีความแตกต่างหลากหลายดว้ย ท าใหน้กัวชิาการบางคนใชค้  าวา่ “Socialisms” ซ่ึงบ่งช้ีถึง
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ความหลากหลาย แทนท่ีจะใชค้  าวา่ “Socialism” ท่ีบ่งช้ีถึงความเป็นหน่ึงเดียวกนัของความคิด (Heywood.  

1998 : 103)  

แนวคิดสังคมนิยมนั้นสามารถสืบยอ้นแหล่งท่ีมาไปในอดีตไดอ้ยา่งยาวนาน อเล็กซานเดอร์ เกรย ์

(Gray. 2010) ไดสื้บยอ้นแหล่งท่ีมาของแนวคิดน้ีกลบัไปไกลถึงยคุของโมเสสเม่ือประมาณ 3,400 ปีท่ีแลว้ 

ขณะท่ีแอนดรู เฮยว์ดู (Heywood. 1998 : 103; 2002 : 51) ก็มองวา่สังคมนิยมมีแหล่งท่ีมาซ่ึงสามารถสืบ

ยอ้นอดีตไปถึงยคุกรีกโบราณ โดยเฉพาะท่ีเห็นไดใ้นงานเขียนเร่ือง Republic ของเพลโต ส าหรับงานเขียน

ของเกรยด์งักล่าวขา้งตน้นั้นนอกจากจะมีแนวคิดของชาวยวิในยคุโมเสสแลว้ ก็ยงัมีแนวคิดอ่ืนๆ อีกมาก  

เช่น แนวคิดของนกัคิดในยคุกรีกโบราณ แนวคิดยโูทเปียของมอร์ (ซ่ึงผูเ้ขียนกล่าวถึงแลว้ในบทท่ี 2) 

แนวคิดของนกัสังคมนิยมยโูทเปีย แนวคิดของฌ็อง ฌา้ค รุสโซ แนวคิดของวลิเลียม ก๊อดวนิ แนวคิด

สังคมนิยมยคุตน้ในประเทศองักฤษเช่นแนวคิดของโธมสั สเปนซ์ แนวคิดสังคมนิยมท่ีเป็นวทิยาศาสตร์ 

(Scientific Socialism) ในยคุของคาร์ล มากซ์ แนวคิดอนาธิปัตยนิ์ยม (Anarchism) แนวคิดสังคมนิยมเชิง

ววิฒันาการ (Evolutionary Socialism) เช่นแนวคิดของกลุ่มเฟเบียนและแนวคิดของเอดวร์ด เบิร์นสไตน์ 

แนวคิดสหการนิยม (Syndicalism) ซ่ึงมีก าเนิดมาจากขบวนการเคล่ือนไหวในฝร่ังเศส และแนวคิดสังคม

นิยมแบบสมาคมอาชีพ (Guild Socialism) แต่เน่ืองจากงานเขียนของเขาเป็นหนงัสือท่ีตีพิมพค์ร้ังแรกตั้งแต่ 

ค.ศ. 1946 จึงกล่าวถึงแนวคิดสังคมนิยมมาถึงยคุของเลนินเท่านั้น 

แต่หลงัจากยคุของเลนินแลว้ แนวคิดสังคมนิยมก็มีพฒันาการต่อมาอีกโดยยงัคงมีความ

หลากหลายเหมือนเดิม ไมเคิล นิวแมน (Newman.  2005) ผูเ้ขียนหนงัสือเร่ือง Socialism : A Very Short 

Introduction เม่ือกล่าวถึงแหล่งท่ีมาของแนวคิดสังคมนิยมในบทท่ี 1 เขาไดก้ล่าวถึงท่ีมาของแนวคิดสังคม

นิยมไวห้ลายแหล่ง เช่นแนวคิดยโูทเปีย อนาธิปัตยนิ์ยม มาร์กซิสต ์ประชาธิปไตยแนวสังคมนิยมก่อน 

ค.ศ. 1914 สังคมนิยมคอมมิวนิสตย์คุเลนิน ประชาธิปไตยแนวสังคมนิยมในยคุหลงั รวมทั้งแนวคิดของ

นกัคิดสังคมนิยมอ่ืนๆ เช่นเอดวร์ด เบิร์นสไตน์, โจเซฟ สตาลิน, โรซา ลกัเซมเบิร์ก และ ลีออน ทรอตสกี 

เป็นตน้ ซ่ึงรายละเอียดแนวคิดของพวกเขาก็แตกต่างกนัพอสมควร 

เฮยว์ดู (Heywood 1998 : 103-151) ก็ไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงความแตกต่างหลากหลายของแนวคิดสังคม
นิยมเช่นเดียวกนั นอกจากจะกล่าวถึงแหล่งท่ีมาของแนวคิดท่ีคลา้ยๆ กบังานเขียนของนิวแมนท่ีกล่าว
ขา้งตน้แลว้ เขายงัไดก้ล่าวถึงแนวคิดสังคมนิยมเชิงจริยธรรม (Ethical Socialism) ท่ีไดรั้บอิทธิพลทาง
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ความคิดจากศาสนาคริสตอ์ยา่งเช่นแนวคิดของริชาร์ด ทาวนีย ์(Richard Tawney : ค.ศ. 1880-1962) และ
แนวคิดมาร์กซิสตส์มยัใหม่ (Modern Marxism) ดว้ย ซ่ึงแนวคิดมาร์กซิสตส์มยัใหม่ท่ีเขากล่าวถึงนั้น
ครอบคลุมแนวคิดของนกัคิดท่ีหลากหลาย เช่นแนวคิดของจอร์จ ลูกาช (Georg Lukács : ค.ศ. 1885-1971) 
แนวคิดของนกัคิดในส านกัทฤษฎีวพิากษ ์(ท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวแ้ลว้ในบทท่ี 6) แนวคิดมาร์กซิสตเ์ชิง
โครงสร้าง (Structural Marxism) เช่นแนวคิดของหลุยส์ อลัธูแซร์ (Louis Althusser : ค.ศ. 1918-1990) 
และแมก้ระทัง่แนวคิดท่ีเขาเรียกวา่หลงัมาร์กซิสต ์(Post-Marxism) เช่นแนวคิดของฌอ็ง-ฟรังซวัส์       
เลียวทาด ์(ท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวใ้นบทท่ี 10 ในฐานะท่ีเป็นนกัคิดหลงัโครงสร้างนิยมแลว้) ดว้ย 

เน้ือหาเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของแนวคิดสังคมนิยมในท่ีน้ี จะไม่กล่าวถึงรายละเอียดของแนวคิด
ต่างๆ ท่ีกล่าวถึงขา้งตน้ทั้งหมด แต่จะกล่าวถึงบางแนวคิดพอสังเขปเพื่อช่วยใหม้องเห็นแหล่งท่ีมาอนั
หลากหลายไดบ้า้ง ดงัต่อไปน้ี 
 แนวคิดของชาวยวิ ในยคุของโมเสสนั้น ชาวยวิมองตนเองวา่เป็นลูกของพระเจา้องคเ์ดียวกนั กฎ
ของโมเสสนั้นก็มีวตัถุประสงคเ์พื่อปกปักรักษาประชาชนชาวยวิเอาไวใ้นฐานะท่ีเป็นครอบครัวเดียวกนั 
ความสัมพนัธ์เช่นน้ีก็ยอ่มบ่งช้ีถึงภราดรภาพหรือความเป็นพี่นอ้งกนัอนัเป็นองคป์ระกอบส าคญัของสังคม
นิยมนัน่เอง เพียงแต่ไม่ใช่ความเป็นพี่นอ้งกนัของเด็กๆ ท่ียงัอยูใ่นบา้นหลงัเดียวกนั กินขา้วหมอ้เดียวกนั 
หากเป็นความเป็นพี่นอ้งกนัของคนท่ีเติบโตแลว้และไดอ้อกจากบา้นเดิมของตนไปมีวถีิชีวติตามเส้นทาง
ของแต่ละคน แต่ก็ยงัจดจ ากนัไดแ้ละยอมรับไดว้า่แต่ละคนก็เป็นส่วนหน่ึงของกนัและกนัดว้ยเหตุผลท่ีวา่
พวกตนเคยมีอดีตร่วมกนั ชาวยวิมีความเช่ือร่วมกนัวา่พวกเขาเป็นกลุ่มคนพิเศษท่ีพระเจา้เลือกสรร ความ
เช่ืออนัแน่นแฟ้นเช่นน้ีท าให้พวกเขารวมตวักนัไดดี้ ท าให้พวกเขาสร้างภราดรภาพข้ึนมาในสังคมของตน
ไดง่้าย (Gray.  2010 : 33) 
 แนวคิดของกรีกโบราณ ในยุคกรีกโบราณ แนวคิดท่ีเรียกไดว้า่เป็นแบบสังคมนิยมก็มีอยูใ่น      
นกัคิดหลายคน เพลโตเป็นคนหน่ึงในนั้น ดงัจะเห็นไดจ้ากงานเขียนของเขาเร่ือง Republic ซ่ึงเพลโต 
เสนอความคิดท่ีวา่สังคมจะมีความยติุธรรมจริงๆ ไดน้ั้นก็ต่อเม่ือมีการจดัระเบียบทางการเมืองท่ีก่อให ้ 
เกิดผลประโยชน์ส าหรับทุกคน สังคมท่ีดีท่ีเรียกวา่ “อุตมรัฐ” (Republic) นั้นเป็นสังคมท่ีมีการก าหนด    
วา่วถีิชีวติอยา่งไรท่ีจะท าใหชี้วติของเราแต่ละคนมีคุณค่าสูงสุดตามความเหมาะสมของแต่ละคน เพลโต
พยายามท่ีจะตอบค าถามวา่วิถีชีวติท่ีดีก็คือวถีิชีวิตท่ีท าให้คนเราไดเ้ขา้ถึงส่ิงท่ีดีร่วมกนัหรือความดี
ส่วนรวมนัน่เอง (Bird.  2006 : 30) ใน Republic ยงัมีเร่ืองของการใหท้รัพยสิ์นของผูป้กครองและทหาร   
ผูพ้ิทกัษต์กเป็นของส่วนกลางซ่ึงตอ้งใชส้อยร่วมกนั พวกเขาไม่มีบา้นเป็นของส่วนตวั แต่มีท่ีพกัซ่ึงใช้
ร่วมกนั รับประทานอาหารในโรงอาหารส่วนกลาง ไม่ให้มีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น ทั้งผูป้กครองและ
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ทหารผูพ้ิทกัษด์ าเนินชีวิตเหมือนกบัคนในครอบครัวเดียวกนั พวกเขามีภรรยาได ้แต่ก็เป็นภรรยา
ส่วนกลาง ลูกท่ีเกิดมาก็ใหรั้ฐรับภาระเล้ียงดู (พระเมธีธรรมาภรณ์ {ประยรู ธมฺมจิตฺโต}.  2537 : 172-173) 
 แนวคิดอนาธิปัตย์นิยม ส่วนท่ีคลา้ยคลึงกบัแนวคิดสังคมนิยมและถือวา่เป็นแหล่งท่ีมาอีกแหล่ง
หน่ึงของสังคมนิยมอาจจะเห็นไดจ้ากแนวคิดของนกัอนาธิปัตยนิ์ยมท่ีช่ือวา่ปิแอร์-โจเซฟ พรูดง (Pierre-
Joseph Proudhon : ค.ศ. 1809-1865) พรูดงมีความเห็นเก่ียวกบัสังคมอุดมคติคลา้ยกบันกัคิดสังคมนิยม     
ยโูทเปีย คือเขาเห็นวา่สังคมในอุดมคตินั้นคือสังคมท่ีเป็นอิสระ เป็นสังคมชาวนาท่ีท ามาหาเล้ียงชีพแบบ
พึ่งตนเอง แต่แนวคิดทางการเมืองและสังคมของเขานั้นมีลกัษณะหวัรุนแรงกวา่นกัสังคมนิยมยโูทเปีย
โดยทัว่ไป เขากล่าวไวว้า่ “ทรัพยสิ์นคืออะไร? ทรัพยสิ์นคือการขโมย” ค ากล่าวน้ีปรากฏคร้ังแรกในแผน่
พบัช่ือ “What is Property?” ของเขาท่ีตีพิมพอ์อกมาใน ค.ศ. 1840 ซ่ึงไดก้ลายเป็นหน่ึงในสโลแกนการ
ปฏิวติัท่ีมีช่ือเสียงมากแห่งคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 (Newman.  2005 : 15-16) 

11.1.3 องค์ประกอบส าคัญของแนวคิดสังคมนิยม แมว้า่แนวคิดสังคมนิยมจะมีแหล่งท่ีมามากมาย

หลายสายความคิดดงัท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้ แต่ก็พอจะสังเคราะห์ส่วนท่ีเป็นลกัษณะเด่นร่วมกนัของสาย

ความคิดเหล่านั้นได ้องคป์ระกอบส าคญัท่ีกล่าวถึงในท่ีน้ี ถือวา่เป็นลกัษณะร่วมทั้งส าหรับสังคมนิยม       

ยโูทเปียและสังคมนิยมมาร์กซิสต ์ส าหรับลกัษณะเฉพาะของแนวคิดมาร์กซิสต ์จะกล่าวถึงต่างหาก

ขา้งหนา้ เฮยว์ดู (Heywood.  1998 : 106-116) ไดร้ะบุถึงองคป์ระกอบส าคญัของแนวคิดสังคมนิยมไว ้5 

ประการ คือ ชุมชน ความร่วมมือกนั ความเสมอภาค การตอบสนองความตอ้งการท่ีจ าเป็น และการยดึถือ

ในกรรมสิทธ์ิส่วนรวม ขณะท่ีในอีกเล่มหน่ึง (Heywood.  2002 : 51-52) เขาไม่ไดก้ล่าวถึงความร่วมมือกนั

ในฐานะท่ีเป็นองคป์ระกอบส าคญัของแนวคิดน้ี แต่ไดเ้พิ่มองคป์ระกอบอีกประการหน่ึงเขา้มา คือชนชั้น

ทางสังคม ส่วนสมเกียรติ วนัทะนะ (2544 : 50-54) นั้นเห็นวา่ความกา้วหนา้ก็เป็นองคป์ระกอบส าคญัของ

แนวคิดสังคมนิยมเช่นเดียวกบัท่ีเป็นองคป์ระกอบส าคญัของแนวคิดเสรีนิยม ผูเ้ขียนเห็นดว้ย จึงรวบรวม

มาได ้ 8 ประการโดยมีรายละเอียดมีดงัน้ี 

  ชุมชน (Community) สังคมนิยมมองวา่คนเรานั้นเป็นสัตวส์ังคมท่ีมีคุณสมบติัของความเป็น

มนุษยร่์วมกนั เราเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงท่ีใหญ่กวา่ซ่ึงอาจเรียกวา่ชุมชนหรือสังคม คนเรามีความสามารถใน

การแกปั้ญหาต่างๆ ไดดี้เม่ือมาร่วมกนัอยูใ่นชุมชนเพื่อช่วยกนัแกปั้ญหา หลายปัญหาเราไม่สามารถแกไ้ข

ไดด้ว้ยตวัของเราเพียงคนเดียว  การกระท าของคนเราจึงมกัจะเป็นการกระท ารวมหมู่ (Collective Action) 

หรือเป็นการกระท าร่วมกนัของเราซ่ึงเป็นเพื่อนพอ้งนอ้งพี่กนั นกัสังคมนิยมมีแนวโนม้ท่ีจะเช่ือวา่การ
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อบรมเล้ียงดูหล่อหลอมกล่อมเกลา (Nurture) ซ่ึงกระท ากนัในชุมชนหรือสังคมนั้นมีความส าคญักวา่

ธรรมชาติ (Nature) ของมนุษยอ์นัมีมาแต่ดั้งเดิม คนเราเปล่ียนแปลงได ้โดยท่ีชุมชนหรือสังคมท่ีดีนัน่เอง 

ท่ีจะท าใหค้นเราเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนได ้

 ภราดรภาพ (Fraternity) เน่ืองจากคนเรานั้นมีความเป็นมนุษยร่์วมกนั คนเราจึงไดม้าอยูร่่วมกนั

ดว้ยความรู้สึกท่ีวา่เราเป็นเพื่อนกนัหรือเป็นพี่นอ้งกนั ความเป็นพี่นอ้งกนัน้ีไม่ไดห้มายความเพียงวา่เป็น

คนท่ีเกิดในครอบครัวเดียวกนั แต่มีความหมายครอบคลุมไปถึงการท่ีมนุษยทุ์กคนในโลกน้ีต่างก็เป็นพี่

นอ้งกนัทั้งส้ิน การอยูร่่วมกนัในชุมชนหรือในสังคมท าให้คนเราพฒันาความรู้สึกเป็นพี่นอ้งกนัใหเ้ขม้ขน้

ยิง่ข้ึนไดด้ว้ย เพราะในการอยูร่่วมกนั ไดท้  างานร่วมกนันั้น ก่อใหเ้กิดความเห็นอกเห็นใจกนั ความเอ้ือ

อาทรต่อกนั แมก้ระทัง่ถึงความรักใคร่ชอบพอกนั ความคิดเช่นน้ีท าให้นกัสังคมนิยมใหค้วามส าคญักบั

การร่วมมือกนัมากกวา่การแข่งขนักนั 

 การร่วมมือกัน (Cooperation) นกัสังคมนิยมมีความเช่ือวา่การแข่งขนัท าใหค้นเราละเลยเพิกเฉย

ต่อธรรมชาติทางสังคมของตนเอง การแข่งขนัท าให้คนเราเห็นแก่ตวัและมีความกา้วร้าว แต่การร่วมมือกนั

นั้นนอกจากจะก่อใหเ้กิดความเห็นอกเห็นใจกนั ความเอ้ืออาทรต่อกนั และความรักใคร่ชอบพอกนั

ดงักล่าวแลว้ ยงัเป็นการน าเอาพลงัของชุมชนมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อชุมชนในดา้นต่างๆ ดว้ย นกัสังคม

นิยมเช่ือวา่ไม่ใช่การแข่งขนักนัของปัจเจกบุคคลหรอกท่ีท าใหค้นเราอยูร่อดได ้แต่เป็นเพราะการร่วมมือ

กนัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัต่างหากท่ีท าใหเ้ราสามารถรักษาเผา่พนัธ์ุของมนุษยเ์อาไวไ้ด ้

 ความเสมอภาค (Equality) สังคมนิยมใหค้วามส าคญัต่อความเสมอภาคอยา่งมาก บางคร้ังสังคม

นิยมก็ถูกน าเสนอในฐานะท่ีเป็นสมภาคนิยม (Egalitarianism) รูปแบบหน่ึงนัน่เอง คือเป็นแนวคิดท่ีเนน้

ความส าคญัของความเสมอภาคมากกวา่คุณค่าอ่ืนๆ ทั้งหมด สังคมนิยมไม่ไดเ้นน้แต่ความเสมอภาคเบ้ือง

หนา้กฎหมายหรือความเสมอภาคในโอกาสซ่ึงเป็นจุดเนน้ของเสรีนิยมเท่านั้น แต่สังคมนิยมกา้วไปไกล

กวา่นั้น คือเนน้ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม หรือความเสมอภาคของผลลพัธ์ นกัสังคมนิยมมี

ความเช่ือวา่ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคมซ่ึงเป็นผลลพัธ์น้ีน่ีแหละท่ีเป็นเคร่ืองรับประกนัอนั

ส าคญัส าหรับเสถียรภาพและความเป็นปึกแผน่ของสังคม นอกจากน้ี ความเสมอภาคเช่นน้ีถือวา่เป็น

รากฐานของการมีสิทธิทางกฎหมายและสิทธิทางการเมืองอีกดว้ย 
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 การตอบสนองความต้องการทีจ่ าเป็น (Need) การท่ีเราจะสามารถสร้างความเสมอภาคใหเ้กิดข้ึน

ในสังคมไดน้ั้น จ  าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งท าใหผู้ค้นในสังคมไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการท่ีจ าเป็น 

ดว้ยการท่ีสังคมควรกระจายผลประโยชน์ทางวตัถุท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวติ ไม่ใช่รอคอยการแจกจ่ายดว้ย

ความใจบุญของปัจเจกบุคคลบางคนเท่านั้น หรือไม่ใช่วา่ท างานไดเ้ท่าใดก็สามารถใชไ้ดเ้พียงเท่านั้น 

ส าหรับบางคนอาจท างานไดน้อ้ย แต่ก็มีความตอ้งการท่ีจ าเป็นเท่ากบัคนอ่ืน ก็ควรไดรั้บการจดัสรร

ส่ิงจ าเป็นอยา่งเพียงพอ หลกัความจ าเป็นน้ี มากซ์ไดเ้คยกล่าวไวว้า่ “เอาจากแต่ละคนตามความสามารถ

ของเขา ใหแ้ก่แต่ละคนตามความจ าเป็นของเขา” ความจ าเป็นของคนเรานั้นคลา้ยๆ กนั คือเรามีความ

ตอ้งการพื้นฐานบางอยา่งเหมือนกนั โดยเฉพาะความตอ้งการในปัจจยั 4 คือ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่

อาศยั และยารักษาโรค การท่ีความตอ้งการพื้นฐานของเราไดรั้บการตอบสนองจะท าให้คนเราสามารถ    

ท่ีจะมีส่วนร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคมของเราใหดี้ยิง่ข้ึนได ้

 ชนช้ันทางสังคม (Social Class) นกัสังคมนิยมเช่ือวา่สังคมมีชนชั้น แนวคิดเร่ืองชนชั้นทางสังคม

เป็นแนวคิดส าคญัในการวเิคราะห์สังคม สังคมนิยมมีความเช่ือมโยงกบัการเมืองเร่ืองชนชั้น นกัสังคมนิยม

มีแนวโนม้ท่ีจะวเิคราะห์สังคมในแง่ของการกระจายรายไดห้รือการกระจายความมัง่คัง่ พวกเขามองชน

ชั้นวา่เป็นรูปแบบการแบ่งชั้นทางสังคมท่ีส าคญัท่ีสุด สังคมนิยมโดยรากฐานความคิดแลว้ถือวา่เป็นเร่ือง

ของการต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของชนชั้นท่ีถูกกดข่ีหรือชนชั้นกรรมาชีพท่ีถูกเอารัดเอาเปรียบจากชนชั้น

ผูป้กครองท่ีกดข่ีคือชนชั้นกระฎุมพหีรือชนชั้นนายทุน อยา่งไรก็ตาม นกัสังคมนิยมต่างก็มีความเช่ือมัน่วา่

ชนชั้นทางสังคมนั้นเป็นส่ิงท่ีสามารถรักษาเยยีวยาได ้แกไ้ขใหดี้ข้ึนได ้เป้าหมายของพวกเขาก็คือการขจดั

ความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการท าลายสังคมท่ีมีชนชั้นและสร้างสังคมท่ีไร้ชนชั้น

ข้ึนมาใหไ้ดใ้นท่ีสุด 

 การยดึถือในกรรมสิทธ์ิส่วนรวม (Common Ownership) ในขณะท่ีเสรีนิยมและอนุรักษนิยมมอง

วา่การท่ีคนเราในฐานะปัจเจกบุคคลจะมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นส่วนตวันั้นเป็นเร่ืองธรรมชาติและมีความ

เหมาะสมแลว้ สังคมนิยมกลบัมีความเห็นแตกต่างไป เพราะนกัสังคมนิยมไดว้จิารณ์กรรมสิทธ์ิใน

ทรัพยสิ์นส่วนตวัไวห้ลายประการ ประการแรก นกัสังคมนิยมมองวา่กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นส่วนตวัเป็น

เร่ืองท่ีไม่ยติุธรรม เน่ืองจากความมัง่คัง่นั้นเป็นผลมาจากความพยายามร่วมกนัของคนเรา ความมัง่คัง่นั้นจึง

ควรเป็นของส่วนรวมหรือของชุมชน ไม่ใช่เป็นของปัจเจกบุคคล ประการท่ีสอง นกัสังคมนิยมมองวา่
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ทรัพยสิ์นนั้นก่อให้เกิดความรู้สึกอยากไดใ้คร่มี การใหมี้กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นส่วนตวัท าใหค้นเราเป็น

นกัวตัถุนิยม (ในความหมายท่ีวา่นิยมในวตัถุ) หรือเป็นนกับริโภคนิยม คือท าใหเ้ราเช่ือวา่เราสามารถมี

ความสุขไดด้ว้ยการบริโภคทรัพยสิ์น คนเราจึงแข่งขนักนัเพื่อใหไ้ดค้รอบครองทรัพยสิ์น คนท่ีมีมากอยู่

แลว้ก็อยากไดเ้พิ่มข้ึน คนท่ียงัไม่มีก็ใฝ่ฝันอยากจะไดท้รัพยสิ์นมาครอบครองเช่นเดียวกนั  ประการท่ีสาม 

นกัสังคมนิยมเห็นวา่ระบบทรัพยสิ์นส่วนตวันั้นส่งเสริมใหเ้กิดความขดัแยง้ในสังคม ไม่วา่จะเป็นความ

ขดัแยง้ระหวา่งเจา้ของกิจการกบัคนงาน ความขดัแยง้ระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้ง หรือความขดัแยง้ระหวา่ง

คนรวยกบัคนจน ดว้ยเหตุผลดงักล่าวมาน้ี นกัสังคมนิยมจึงเสนอใหย้กเลิกระบบทรัพยสิ์นส่วนตวั และ

สร้างระบบกรรมสิทธ์ิส่วนรวมข้ึนมาใชแ้ทน 

 ความก้าวหน้า (Progress) ไม่วา่เราจะพิจารณาจากแนวคิดของนกัคิดสังคมนิยมยโูทเปียหรือจาก

แนวคิดมาร์กซิสต ์ก็จะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ความกา้วหนา้เป็นองคป์ระกอบส าคญัของแนวคิดสังคมนิยม 

ส าหรับนกัสังคมนิยมยโูทเปียนั้น สังคมในอุดมคติท่ีพวกเขาเสนอไวก้็คือสังคมท่ีดีซ่ึงมีความกา้วหนา้

กวา่เดิม และส าหรับมากซ์ เราก็เห็นไดช้ดัเจนวา่ท่ีเขาเสนอวา่สังคมนั้นมีพฒันาการมาจากสังคมบุพกาล 

ผา่นสังคมทาส มาสู่สังคมศกัดินา ทุนนิยม จนถึงคอมมิวนิสตใ์นท่ีสุดนั้น ก็คือสังคมท่ีกา้วหนา้ยิง่ข้ึน

เร่ือยๆ สังคมคอมมิวนิสตเ์ป็นสังคมท่ีกา้วหนา้ท่ีสุด ถือวา่เป็นจุดหมายปลายทางของสังคมมนุษย ์

เน้ือหาต่อจากน้ีจะเนน้แนวคิดสังคมนิยมท่ีเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองซ่ึงเป็นปฏิกิริยาต่อระบบ

ทุนนิยมอุตสาหกรรมหรือการปฏิวติัอุตสาหกรรม (Heywood.  1998 : 103-104; Heywood. 2002 : 51; 

Esenwein. 2005 : 2227) ซ่ึงแนวคิดของพวกนกัคิดยโูทเปียนั้นเกิดข้ึนในช่วงท่ีก าลงัมีการปฏิวติั

อุตสาหกรรมในยโุรป จึงจะเนน้ตั้งแต่แนวคิดยโูทเปียเป็นตน้มาจนถึงแนวคิดของมากซ์ โดยกล่าวถึง

แนวคิดสังคมนิยมยคุหลงัมากซ์พอสังเขป 

11.2 สังคมนิยมยูโทเปีย  
ดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้แลว้วา่ มากซ์และเองเกลส์ไดเ้รียกนกัสังคมนิยมในยคุก่อนหนา้พวกเขาวา่

เป็นนกัสังคมนิยมยโูทเปีย และเหตุท่ีเรียกวา่ยโูทเปียก็เพราะเห็นวา่พวกเขานั้นไร้เดียงสาและเพอ้ฝัน แต่

ในความเป็นจริงแลว้ นกัสังคมนิยมยโูทเปียน้ีก็ไดพ้ยายามสร้างสังคมท่ีดีตามแนวคิดของตนข้ึนมาไดอ้ยา่ง

น่าสนใจมากเลยทีเดียว หลายคนสามารถสร้างชุมชนหรือขบวนการเคล่ือนไหวขนาดใหญ่ข้ึนมาได ้        
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นิวแมน (Newman.  2005 : 7) ไดก้ล่าวถึงเอเตียน กาเบ (Etienne Cabet) ชาวฝร่ังเศส วา่เป็นนกัสังคมนิยม

ยโูทเปียท่ีไดรั้บการสนบัสนุนมากท่ีสุดในสมยันั้น เขาไดอ่้านยโูทเปียของมอร์และแต่งนวนิยายแนว        

ยโูทเปียเร่ือง “จาริกสู่อิคาเรีย” (Voyage to Icaria) เขาเป็นผูก่้อตั้งขบวนการอิคาเรียน (Icarian Movement) 

ซ่ึงมีสานุศิษยน์บัแสนคน และเขาไดน้ าผูอ้พยพกลุ่มหน่ึงไปตั้งสังคมใหม่ในสหรัฐอเมริกา อยา่งไรก็ตาม 

นกัสังคมนิยมยโูทเปียท่ีมีอิทธิพลมาอยา่งยาวนานกวา่กาเบก็คือแซ็งต-์ซีมอ็ง, ชาร์ลส์ ฟูริเยร์ และโรเบิร์ต 

โอเวน ในท่ีน้ีจะเนน้กล่าวถึงเฉพาะ 3 คนน้ี โดยกล่าวถึงประวติัแบบยอ่ๆ และแนะน าใหรู้้จกัความคิดของ

พวกเขาพอสังเขป 

 11.2.1 ประวตัิและแนวคิดของแซ็งต์-ซีม็อง 

ประวตัิ แซ็งต-์ซีมอ็ง (Saint-Simon : ค.ศ. 1760-1825) เป็นลูกของขนุนางชาวฝร่ังเศส เกิดท่ี        

กรุงปารีส ตอนท่ียงัเป็นเยาวชนอยูน่ั้น เขาไดมี้โอกาสไปท างานท่ีอเมริกาและไดเ้ขา้ร่วมยดึครองเมือง      

ยอร์คทาวน์ภายใตก้ารบงัคบับญัชาของนายพลวอชิงตนั (“Claude Henri de Rouvroy, comte de Saint-

Simon.” 2012 : Website) เม่ือเกิดการปฏิวติัฝร่ังเศส เขาก็ไดส้นบัสนุนการปฏิวติัฝร่ังเศสและไดป้ระกาศ

สละต าแหน่งขนุนาง ในช่วงแห่งความวุน่วายภายหลงัการปฏิวติั เขาถูกจบักุมคุมขงัอยู ่9 เดือน เม่ือถูก

ปล่อยตวัออกมา เขาก็มีความเช่ือมัน่อยา่งหนกัแน่นยิง่ข้ึนวา่จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งจดัโครงสร้างสังคมข้ึน

ใหม่ (Hoffman.  2007 : 165) 

แซ็งต-์ซีมอ็ง ไดเ้ขียนหนงัสือไวห้ลายเล่ม หนงัสือทางดา้นทฤษฎีการเมืองเล่มแรกของเขาคือ 

Letters of a Genevanto his Contemporaries ซ่ึงตีพิมพอ์อกมาใน ค.ศ. 1802 ต่อมาก็มีหนงัสือเล่มอ่ืนๆ 
ออกมา เช่น Introduction to the Work of Science in the19th Century (1807), Memoir on the Science of 
Man (1813), On the Reorganisation of European Society (1814), และ The New Christianity (1825) 
(Hoffman.  2007 : 165) 
 แซ็งต-์ซีมอ็งเสียชีวติใน ค.ศ. 1825 หลงัจากนั้นก็มีลูกศิษยข์องเขากลุ่มหน่ึงไดพ้ิมพห์นงัสือเร่ือง 
An Explanation of the Doctrine of Saint-Simon ซ่ึงพวกเขามองอาจารยข์องตนวา่เป็นนกัอุตสาหกรรมผูท่ี้
ตอ้งการใหมี้การกระจายความมัง่คัง่เพื่อประโยชน์ต่อสังคม แนวคิด/ทฤษฎีของแซ็งต-์ซีมอ็งมีอิทธิพลต่อ
นกัคิดรุ่นหลงัหลายคนซ่ึงรวมถึงจอห์น สจว๊ต มิลล ์และฟรีดริช เองเกลส์ดว้ย กล่าวกนัวา่แนวคิดของ   
เองเกลส์ท่ีเสนอวา่รัฐจะค่อยๆ สลายตวัไปนั้นเป็นแนวคิดท่ีเองเกลส์รับมาจากแซ็งต์-ซีมอ็งน่ีเอง 
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(Hoffman.  2007 : 165-166) นอกจากน้ีก็พบวา่แซ็งต-์ซีมอ็งมีแนวคิดแบบคอมมิวนิสตม์าก่อนหนา้คาร์ล 
มากซ์ผูไ้ดช่ื้อวา่เป็นบิดาของคอมมิวนิสตเ์สียอีก (Holmes.  2009 : 1) 
 หลงัจากท่ีแซ็งต-์ซีมอ็งเสียชีวติไดไ้ม่นาน ก็ไดมี้การตั้งชุมชนแนวแซ็งต-์ซีมอ็งข้ึนในฝร่ังเศสและ
ในท่ีอ่ืนๆ ดว้ย ในฝร่ังเศสมีการประกาศใหชุ้มชนเหล่านั้นเป็นชุมชนเถ่ือนท่ีผดิกฎหมายเม่ือ ค.ศ. 1830 แต่
ชุมชนเหล่านั้นก็ยงัคงมีอิทธิพลต่อมาจนถึง ค.ศ. 1848 โดยมีสานุศิษยป์ระมาณ 40,000 คน (Newman.  
2005 : 9) 

แนวคิด ในหนงัสือเร่ือง The New Christianity แซ็งต-์ซีมอ็งซ่ึงไม่ไดน้บัถือศาสนาคริสตเ์ลย 
(Vincent.  2010 : 97) ไดเ้สนอวา่ค าสอนดั้งเดิมของศาสนาคริสตน์ั้นเป็นค าสอนท่ีใส่ใจและห่วงใยคน
ยากจน (Lamb and Docherty.  2006 : 295) เขาตอ้งการฟ้ืนฟูศาสนาคริสตข้ึ์นมาใหม่ ศาสนาคริสตใ์หม่น้ีท่ี
น าโดยนกัคิดซ่ึงมีความรู้ความสามารถท่ีสุดในสังคมซ่ึงกคื็อพวกนกัวทิยาศาสตร์และนกัศิลปกรรมแขนง
ต่างๆ นั้น  จะแสดงให้เราเห็นความเช่ือหลกัส าหรับใชเ้ป็นระเบียบสังคมอุตสาหกรรมชุดใหม่ (Hoffman.  
2007 : 165) 

นอกจากน้ี แซ็งต-์ซีมอ็งยงัไดเ้สนออีกวา่ยุโรปอยูใ่นสภาพท่ีขาดสมดุลอยา่งรุนแรงและจ าเป็น
จะตอ้งมีการสร้างสรรคย์โุรปข้ึนมาใหม่อยา่งเร่งด่วน เขาเสนอใหมี้การพฒันาเศรษฐกิจแบบมีการวางแผน
ไวล่้วงหนา้ ในระบบการวางแผนพฒันาอุตสาหกรรมนั้น เขาเสนอใหมี้คณะบุคคลผูรั้บผดิชอบข้ึนมา 3 
ชุด ชุดแรกคือวศิวกรและนกัศิลปกรรมซ่ึงมีหนา้ท่ีในการก าหนดและเสนอแผน ชุดท่ีสองคือ
นกัวทิยาศาสตร์ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการประเมินแผน และชุดท่ีสามคือนกัอุตสาหกรรมซ่ึงมีหนา้ท่ีในการน าเอา
แผนไปใชเ้พื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวม (Hoffman.  2007 : 165) 
 ในหนงัสือเร่ือง Letters from an Inhabitant of Geneva  แซ็งต-์ซีมอ็งไดต้ั้งความหวงัไวว้า่มีความ
เป็นไปไดท่ี้จะสร้างสังคมท่ีตั้งอยูบ่นฐานของหลกัการเชิงวตัถุวสิัยข้ึนมา เขาไดว้พิากษว์จิารณ์สังคมท่ี
ด ารงอยูใ่นขณะนั้นวา่เป็นสังคมท่ียงัไม่ไดเ้ป็นทุนนิยม เพราะยงัเป็นสังคมท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงอ านาจ
แบบก่ึงศกัดินาด ารงอยู ่เขาเช่ือวา่ชนชั้นเป็นแกนส าคญัในการวเิคราะห์สังคมและเนน้ใหม้องเห็นความ
เป็นไปไดท่ี้เราจะสามารถเขา้ใจพฒันาการทางประวติัศาสตร์อยา่งเป็นวทิยาศาสตร์ได ้ซ่ึงถือวา่เป็น
แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งชดัเจนกบัทฤษฎีมาร์กซิสต ์แต่เขาแตกต่างจากมากซ์ในประเด็นท่ีวา่เขาไม่ไดม้อง
การเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นวา่เป็นประเด็นส าคญัท่ีสุด คือเขาเห็นวา่ประวติัศาสตร์นั้นเป็นเร่ืองของการ
เกิดข้ึนและการเส่ือมสลายไปของชนชั้นท่ีมีผลิตภาพและชนชั้นท่ีไร้ผลิตภาพในยคุสมยัต่างๆ ในยคุของ
เขา เขาไดจ้ดัคนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นกลุ่มท่ีมีผลิตภาพหรือมีความสามารถในการผลิต อยา่งเช่น
คนงานท่ีท างานในโรงงานและพวกเจา้ของโรงงาน คนกลุ่มน้ีเป็นคนส่วนใหญ่ในสังคม กลุ่มท่ีสองเป็น
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กลุ่มท่ีไร้ผลิตภาพหรือไม่มีความสามารถในการผลิต อยา่งเช่นพวกชนชั้นสูงและพวกนกับวช คนกลุ่มน้ี
เป็นคนส่วนนอ้ยท่ีเกียจคร้าน เขามองวา่ความกา้วหนา้ในสังคมนั้นเกิดจากการสร้างสรรคข์องชนชั้นท่ีมี
ผลิตภาพซ่ึงเรียกวา่ “ชนชั้นอุตสาหกรรม/วทิยาศาสตร์” ท่ีตระหนกัรู้ในภารกิจของตนจนสามารถ
สร้างสรรคง์านท่ีเปล่ียนผา่นไปสู่ยคุใหม่ได ้(Newman.  2005 : 8-9) 
 อยา่งไรก็ตาม ท่ีกล่าวขา้งตน้นั้นไม่ใช่เร่ืองของการท่ีชนชั้นหน่ึงเขา้มาแทนท่ีอีกชนชั้นหน่ึง 
เพราะตามความเห็นของแซ็งต-์ซีมอ็งนั้น นกัอุตสาหกรรมและนกัวทิยาศาสตร์มีความสัมพนัธ์ต่อกนั
แตกต่างไปจากความสัมพนัธ์ของผูค้นในสังคมศกัดินา ในสังคมศกัดินานั้น ความสัมพนัธ์ของผูค้น
รวมทั้งสถานะและต าแหน่งต่างๆ ตั้งอยูบ่นฐานของอ านาจ แต่ในสังคมของนกัอุตสาหกรรมและ
นกัวทิยาศาสตร์นั้น พวกเขาจะเนน้ความส าคญัของการร่วมมือกนัและการแข่งขนักนัอยา่งสันติ การท่ี   
ชนชั้นศกัดินายงัคงมีอ านาจจึงเป็นอุปสรรคขดัขวางความเจริญกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจและการปกครอง  
ในรูปแบบใหม่ๆ (Newman.  2005 : 9) 
 ส าหรับมุมมองเก่ียวกบัรัฐนั้น แซ็งต-์ซีมอ็งมองรัฐในแง่ดี เพราะเขาเห็นวา่รัฐนั้นมีหนา้ท่ีในการ

ประสานประโยชน์ระหวา่งผูป้ระกอบการ ผูใ้ชแ้รงงาน และผูบ้ริโภค แทนท่ีรัฐจะใชอ้ านาจบงัคบั รัฐกลบั

ใชค้วามสามารถในการวางแนวทางเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมทางอุตสาหกรรม ซ่ึงท าใหฝ่้ายต่างๆ ท่ีมีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัการท างานสร้างสรรคไ์ดรั้บประโยชน์ตามอตัราส่วนท่ีตนมีส่วนร่วมอยูใ่นรัฐหรือในชุมชน

การผลิตนั้นๆ แซ็งต-์ซีมอ็งไม่ไดเ้สนอใหมี้การโอนปัจจยัการผลิตไปเป็นของรัฐ แต่ลูกศิษยข์องเขาช่ือ     

ออ็งฟ็องแตงเป็นผูเ้สนอให้เปล่ียนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นส่วนตวัไปเป็นกรรมสิทธ์ิของรัฐโดยแนะน าให้

ใชว้ธีิชกัจูงโนม้นา้วดว้ยเหตุผลทางศีลธรรม (สมเกียรติ วนัทะนะ.  2544 : 55) 

11.2.2 ประวตัิและแนวคิดของฟูริเยร์ 

 ประวตัิ ชาร์ลส์ ฟูริเยร์ (Charles Fourier: ค.ศ. 1772-1837) เกิดในครอบครัวของพ่อคา้ขายเส้ือผา้ 
(Adams and Dyson.  2007 : 118; Newman.  2005 : 10) ระดบันกัธุรกิจรายยอ่ย (Charles Fourier.  2012 : 
Website) เขาสนใจสถาปัตยกรรมมากกวา่พาณิชยกรรมท่ีเป็นอาชีพของพ่อ เขาอยากเป็นวศิวกร แต่
สถาบนัการศึกษาทางดา้นวศิวกรรมในทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นของทหารนั้นรับเฉพาะนกัเรียนท่ีเป็นลูกของขนุนาง 
เขาจึงไม่ไดเ้ขา้เรียนตามท่ีใฝ่ฝัน เม่ือพ่อของเขาเสียชีวติใน ค.ศ. 1781 เขาไดรั้บทรัพยม์รดกจากพอ่มา 2 
ใน 5 ส่วนของทรัพยม์รดกทั้งหมด ทรัพยม์รดกท่ีเขาไดรั้บนั้นมีมูลค่ากวา่ 20,000 ฟรังก ์ท าใหเ้ขาสามารถ
เดินทางท่องเท่ียวไปทัว่ยโุรป (Charles Fourier.  2012 : Website) เม่ือเกิดการปฏิวติัฝร่ังเศส ครอบครัวของ
เขาก็ประสบกบัความยากล าบากและตวัเขาเองก็เกือบจะถูกสังหารโดยฝ่ายจาโคแบง หลงัจากนั้น เขาก็
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ด ารงชีวิตอยูด่ว้ยการเป็นพ่อคา้เร่ขายของ แต่เขาไม่ชอบการคา้ขายเพราะเช่ือวา่การหาก าไรจากการซ้ือถูก
แลว้ขายแพงนั้นเป็นการกระท าท่ีไม่ซ่ือสัตย ์เขาไม่ค่อยไดอ่้านหนงัสือเพราะคิดวา่หนงัสือส่วนมากเตม็ไป
ดว้ยเร่ืองไร้สาระ แต่เขาชอบอ่านหนงัสือพิมพอ์ยา่งมาก เขาใชชี้วติส่วนมากของเขาอยูค่นเดียวในกรุง
ปารีส (Adams and Dyson.  2007 : 118) โดยท่ีมีความเป็นไปไดว้า่เขาไม่เคยมีความสัมพนัธ์ทางเพศกบั
ใครๆ ดว้ยซ ้ า (Newman.  2005 : 10) 
 ใน ค.ศ. 1812 ฟูริเยร์ก็ไดรั้บทรัพยม์รดกอีกคร้ังหน่ึง คราวน้ีเป็นทรัพยม์รดกจากแม่ของเขา       
ซ่ึงท าใหเ้ขาสามารถใชเ้วลาไปกบัการเขียนหนงัสือไดอ้ยา่งเตม็ท่ี หนงัสือส าคญัท่ีเขาเขียนออกมาคือ 
Théoriedes quatre mouvements et des destinées générales ท่ีตีพิมพอ์อกมาใน ค.ศ. 1808 ซ่ึงต่อมาไดแ้ปล
เป็นภาษาองักฤษในช่ือ The Social Destiny of Man; or, Theory of the Four Movements ตีพิมพใ์น ค.ศ. 
1857 และ Le Nouveau Monde industriel  ซ่ึงมีช่ือในภาษาองักฤษวา่ The New Industrial World ตีพิมพ์
ใน ค.ศ.  1829 (Lamb and Docherty.  2006 : 124-125) 
 แนวคิด ฟูริเยร์มองตนเองวา่เป็นนกัสัจนิยมผูมี้ความเช่ือวา่ตนไดค้น้พบกฎพื้นฐานท่ีจ าเป็น
ส าหรับน าไปใชเ้พื่อสร้างสรรคส์ังคมใหม่ข้ึนมา แมว้า่ชีวิตจริงของเขาจะโดดเด่ียวเดียวดาย แต่แนวคิด     
ยโูทเปียท่ีเขาสร้างข้ึนมาซ่ึงเรียกวา่ “ฮาร์โมนี” (Harmony) นั้นกลบัเตม็ไปดว้ยอารมณ์ความรู้สึก แรง
ปรารถนา และวถีิชีวติทางเพศ ซ่ึงบางทีอาจจะมีความเช่ือมโยงใกลชิ้ดกบัขบวนการเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึน
ในคริสตท์ศวรรษ 1960 เสียยิง่กวา่จะใกลชิ้ดกบัชนชั้นกรรมาชีพท่ีเกิดข้ึนในยคุสมยัของเขาเสียอีก 
เน่ืองจากเขามีความเช่ือวา่ปัญหาต่างๆ ส่วนมากนั้นเกิดข้ึนมาจากการท่ีแรงปรารถนาของคนเรากบัวถีิของ
สังคมนั้นไม่สอดคลอ้งกนั เขาจึงคิดวา่เป็นไปไดท่ี้เราจะแกปั้ญหาความขดัแยง้น้ีดว้ยการจดัตั้งชุมชนซ่ึง
เขาเรียกวา่ฟาลงัสแตร์ (Phalanstères) หรือฟาลงัซ์ (Phalanxes) ข้ึนมา โดยก าหนดให้แต่ละฟาลงัซ์มี
สมาชิกประมาณ 1,600 คน (Newman.  2005 : 10) หรืออาจจะมีสมาชิกมากถึง 1,700-1,800 คนก็ได ้
(Adams and Dyson.  2007 : 120) แต่ถา้ใหมี้สมาชิกมากกวา่น้ีก็จะไม่สามารถตอบสนองความปรารถนา
ทั้งหมดของคนเราได ้อีกทั้งไม่สามารถท าใหง้านส าคญัทั้งหมดส าเร็จลุล่วงไปได ้(Newman.  2005 : 10) 
 ฟาลงัซ์เป็นทั้งท่ีอยูอ่าศยัและท่ีท าการผลิต การผลิตมุ่งให้เกิดความพอเพียงส าหรับเล้ียงตวัเองใน  
ฟาลงัซ์ ผลผลิตท่ีไดเ้ม่ือแปลงเป็นรายไดแ้ลว้ใหมี้การแบ่งใหก้บั 3 ฝ่ายคือ ฝ่ายเจา้ของทุนหรือผูถื้อหุ้น 
ฝ่ายแรงงานท่ีท าการผลิต และฝ่ายจดัการ ฝ่ายแรกไดรั้บส่วนแบ่งรายได ้4 ใน 12 ส่วน ฝ่ายท่ีสองไดรั้บ
ส่วนแบ่งรายได ้5 ใน 12 ส่วน และฝ่ายสุดทา้ยไดรั้บส่วนแบ่งรายได ้3 ใน 12 ส่วน (สมเกียรติ วนัทะนะ.  
2544 : 56) 
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 ฟูริเยร์ไม่ค่อยมีความเช่ือมัน่ศรัทธาในรัฐบาล เขาเช่ือวา่สังคมในอุดมคตินั้นจะตอ้งสร้างข้ึนมา
จากเบ้ืองล่างท่ีเนน้ความสัมพนัธ์ส่วนตวัและการมีชุมชนขนาดเล็ก อยา่งเช่นท่ีเห็นในฟาลงัซ์ ในฟาลงัซ์ท่ี
เขาเสนอนั้นอาจจะมีพื้นท่ีส าหรับรับประทานอาหารร่วมกนั มีท่ีพกัอาศยัและบริการต่างๆ ร่วมกนั รวมทั้ง
มีสถานท่ีเล้ียงเด็ก เสรีภาพทางเพศมีอยูอ่ยา่งเตม็ท่ีในฟาลงัซ์ คนท่ีอยูใ่นฟาลงัซ์สามารถเปล่ียนคู่นอนได้
อยา่งอิสระ ผูห้ญิงไดรั้บการปลดปล่อยใหเ้ป็นอิสระเตม็ท่ี ฟูริเยร์เช่ือวา่เพศหญิงเป็นเพศท่ีเหนือกวา่เพศ
ชาย เขาเช่ือวา่ฟาลงัซ์จะเขา้มาแทนท่ีครอบครัวในฐานะแหล่งแห่งความรักและความภกัดี เอกภาพทาง
สงัคมก็จะถูกรักษาเอาไวไ้ดด้ว้ยการศึกษาร่วมท่ีจดัใหทุ้กคน (Adams and Dyson.  2007 : 120) 
 ฟูริเยร์มีความเช่ือพื้นฐานวา่คนเรานั้นไม่ไดมี้ความตอ้งการท่ีจะเปล่ียนแปลง ปัญหาในขณะนั้น
คือมีความกดข่ีเกิดข้ึนในสังคมซ่ึงถือวา่เป็นสาเหตุหลกัของความทุกขย์ากของคนเรา เขายงัไดต้  าหนิ        
ติเตียนการกดข่ีผูห้ญิงดว้ยโดยเช่ือวา่การต าหนิเช่นนั้นคือการเปิดเผยใหเ้ห็นความผดิปกติของระบบสังคม 
เขาไม่ไดเ้นน้ใหเ้ห็นความส าคญัของความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคมในฐานะท่ีเป็นสาเหตุขั้น
พื้นฐานของความขดัแยง้ เพราะเขาเช่ือวา่เราสามารถแกปั้ญหาความไม่เสมอภาคไดถ้า้ทุกคนไดรั้บ
ส่ิงจ าเป็นพื้นฐานขั้นต ่าสุด ซ่ึงเทียบเคียงไดก้บัการมีทรัพยสิ์นส่วนตวั การท่ีเขาใหค้วามสนใจกบัประเด็น
เร่ืองชนชั้นและความไม่เสมอภาคค่อนขา้งนอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบันกัสังคมนิยมยโูทเปียคนอ่ืนๆ ท าให้
แนวคิดของเขาไดรั้บความนิยมนอ้ยท่ีสุดจากบรรดาขบวนการเคล่ือนไหวของนกัสังคมนิยมยคุแรก และ
ในบรรดาสานุศิษยข์องเขานั้นก็มีพวกชนชั้นกรรมาชีพอยูน่อ้ยมาก (Newman.  2005 : 10) อยา่งไรก็ตาม  
ก็ไดมี้การจดัตั้งชุมชนแบบฟาลงัซ์ข้ึนมาทั้งในฝร่ังเศสและสหรัฐอเมริกา เฉพาะในสหรัฐอเมริกา มีการ
จดัตั้งฟาลงัซ์ข้ึนมากวา่ 40 แห่ง และหน่ึงในนั้น ฟาลงัซ์อเมริกาเหนือท่ีเรดแบงก ์มลรัฐนิวเจอร์ซี ไดด้ ารง
อยูต่่อมาจนถึงปลายคริสตท์ศวรรษ 1930 แมว้า่จะมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบไปมากก็ตาม (Lamb and 
Docherty.  2006 : 124-125) 

การท่ีฟูริเยร์เช่ือวา่การไม่มีความสุขของคนเรานั้นมีสาเหตุมาจากปัญหาทางจิตวทิยาและปัญหา

ทางเพศ การแกปั้ญหาจึงควรแกท่ี้ระบบสังคม ไม่ใช่แกท่ี้ระดบัปัจเจกบุคคลนั้น ถือวา่เป็นความคิด       

กา้วหนา้ท่ีมีมาก่อนแนวคิดสังคมนิยมอีกหลายแบบในเวลาต่อมา (Newman.  2005 : 10) 

11.2.3 ประวตัิและแนวคิดของโอเวน 

ประวตัิ โรเบิร์ต โอเวน (Robert Owen : ค.ศ. 1771-1858) เกิดท่ีเมืองนิวทาวน์ แควน้เวลส์ 

ประเทศสหราชอาณาจกัร เขาออกจากโรงเรียนตั้งแต่อายเุพียง 9 ขวบ และไดไ้ปฝึกงานเป็นพอ่คา้ขาย

เส้ือผา้ จากนั้นเขาก็ไดไ้ปท างานอยูท่ี่กรุงลอนดอนและท่ีเมืองแมนเชสเตอร์ ใน ค.ศ. 1791 เขาไดร่้วมกบั
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เพือ่นคนหน่ึงท าธุรกิจป่ันฝ้าย ไดต้ั้งโรงงานป่ันฝ้ายเป็นของตวัเองซ่ึงต่อมาก็เจริญรุ่งเรืองยิง่ข้ึน ใน ค.ศ. 

1799 เขาและเพื่อนจึงไดซ้ื้อโรงงานหลายแห่งท่ีเมืองนิวลานาร์ค ซ่ึงอยูใ่กลเ้มืองกลาสโกว ์โรงงานท่ีเขา

ซ้ือมานั้นเคยเป็นของเดวิด เดล มาก่อน ซ่ึงเดลไดริ้เร่ิมการจดัสวสัดิการท่ีดีและการปฏิรูปการศึกษาเอาไว้

แลว้ โอเวนก็ไดส้านงานต่อและขยายการจดัสวสัดิการและการปฏิรูปการศึกษาออกไปใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึน 

โรงงานท่ีนิวลานาร์คจึงเป็นแหล่งดึงดูดใหมี้ผูไ้ปศึกษาดูงานจ านวนมากทั้งจากประเทศองักฤษและ

ประเทศอ่ืนๆ ในยโุรป (Lamb and Docherty.  2006 : 258-259) 

 ใน ค.ศ. 1813 โอเวนไดตี้พิมพห์นงัสือเร่ือง The Formation of Character และในปีถดัมาเขาได้

ตีพิมพห์นงัสือเร่ือง A New View of Society ซ่ึงเขาไดเ้สนอวา่ศาสนา การแต่งงาน และทรัพยสิ์นส่วนตวั

เป็นอุปสรรคต่อความกา้วหนา้ ใน ค.ศ. 1815 เขาไดย้ืน่ขอ้เสนอท่ีเก่ียวกบัการปฏิรูปโรงงานต่อรัฐสภา   

เขาพยายามเสนอแนวคิดของตนออกไปสู่สังคมองักฤษ แต่ก็ไม่ค่อยมีเสียงตอบรับ เขาจึงไดไ้ปซ้ือท่ีดินท่ี

มลรัฐอินเดียนา สหรัฐอเมริกา และไดจ้ดัตั้งชุมชนข้ึนท่ีนัน่โดยใหช่ื้อวา่นิวฮาร์โมนี (New Harmony) แต่ก็

ไม่ค่อยประสบผลส าเร็จ ใน ค.ศ. 1827 เขาไดข้ายโรงงานท่ีนิวลานาร์ค จากนั้นจึงทุ่มเทพลงัเพื่อปฏิรูป

โรงงาน เรียกร้องสิทธิเลือกตั้ง และพฒันาสหภาพแรงงาน นอกจากน้ี เขายงัไดพ้ยายามก่อตั้งชุมชนใหม่

อีกแห่งหน่ึงข้ึนท่ีเมืองแฮมป์เชียร์ แต่ชุมชนใหม่แห่งน้ีประสบชะตากรรมคลา้ยกบัชุมชนนิวฮาร์โมนี คือ

ในท่ีสุดก็ตอ้งลม้เลิกไปเพราะความขดัแยง้ของสมาชิกในชุมชน (Hoffman.  2007 : 134) 

ตอนท่ีโอเวนกลบัไปท่ีองักฤษ เขาไดรั้บการสนบัสนุนจากชนชั้นกรรมาชีพอยา่งมาก โดยเฉพาะ
ตอนท่ีเขาเขา้ร่วมกบัขบวนการเคล่ือนไหวของสหภาพแรงงาน แต่ต่อมาเขาไม่สามารถสนบัสนุนขอ้
เรียกร้องของสหภาพแรงงานและไดถ้อนตวัออกมา อิทธิพลของเขาก็ลดนอ้ยถอยลง  (Newman.  2005 : 
12) 

แนวคิด โอเวนมีแนวคิดคลา้ยคลึงกบัฟูริเยร์ ส าหรับมุมมองเก่ียวกบัสังคมนั้น ทั้งสองต่างก็มี
ความเช่ือวา่ความทุกขย์ากล าบากต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นผลมาจากสังคมมากกวา่ท่ีจะมาจากปัจเจกบุคคล 
ปัญหามาจากการท่ีสังคมขาดความรู้ แต่โอเวนก็มีความเช่ือวา่คนเราควรเปล่ียนแปลงและสามารถ
เปล่ียนแปลงความทุกขย์ากเหล่านั้นโดยแกไ้ขใหดี้ข้ึนได ้เขาเช่ือวา่ส่ิงแวดลอ้มมีส่วนอยา่งส าคญัในการ
ก าหนดชีวติของคนเรา คนเราจะมีบุคลิกลกัษณะ มีความประพฤติ มีนิสัยใจคออยา่งไรนั้น ข้ึนอยูก่บัวา่  
เราด ารงอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มแบบใด เขาเห็นวา่ค าสอนทางศาสนาและเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนั้นมีอิทธิพล
ครอบง าอยา่งมากในขณะนั้น เขาจึงกล่าววา่ผูค้นในยคุนั้นอาจจะท าตวัลึกลบัเหนือธรรมชาติเหมือน



 303 

ศาสนาและเป็นคนเห็นแก่ตวัได ้เพราะส่ิงแวดลอ้มในขณะนั้นส่งเสริมใหมี้พฤติกรรมเช่นนั้น (Newman.  
2005 : 11) 

ในหนงัสือเร่ือง A New View of Society โอเวนไดก้ล่าวอา้งไวว้า่เม่ือเขาไปถึงนิวลานาร์คนั้น 

ประชาชนท่ีนัน่มีความเลวทรามแทบทุกอยา่ง นอ้ยคนนกัท่ีจะมีคุณธรรมส าหรับอยูร่่วมกนัในชุมชน   

พวกเขาต่างก็ลกัเล็กขโมยนอ้ย ขายสินคา้ท่ีไดจ้ากการลกัเล็กขโมยนอ้ยนั้น พวกเขาเป็นคนข้ีเมาและ   

เกียจคร้าน เห็นแก่ตวัและหลอกลวง พวกเขารวมตวักนัก็ต่อเม่ือตอ้งการจะประทว้งนายจา้งของตนเท่านั้น 

เพื่อท่ีจะเปล่ียนแปลงชุมชนนั้นใหดี้ข้ึน โอเวนไดคิ้ดน าเอาวธีิการใหม่ๆ หลายอยา่งมาใช ้ซ่ึงรวมถึงการ

เล้ียงดูเด็ก การแกปั้ญหาอาชญากรรม การก าหนดแบบและท่ีตั้งของอาคารต่างๆ การจดัใหมี้แหล่งพกัผอ่น

หยอ่นใจ การก าหนดรูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศ และวธีิการจดัการกบังาน เขาอา้งวา่ดว้ยการน า

วธีิการดงักล่าวไปใชบ้นฐานของหลกัการเร่ืองความมีเหตุผลและความร่วมมือกนั ในท่ีสุดคนในชุมชนก็

จะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมได ้ซ่ึงเม่ือเวลาผา่นไป 16 ปี ความเปล่ียนแปลงก็ไดเ้กิดข้ึนจริงๆ ประชาชนใน

ชุมชนซ่ึงมีประมาณ 2,000 คนมีความประพฤติโดยทัว่ไปดีข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั เม่ือเป็นเช่นนั้น เขายิง่มี

ความมัน่ใจเพิ่มข้ึนวา่หลกัการท่ีเขาน าไปใชอ้ยา่งไดผ้ลในชุมชนนิวฮาร์โมนีนั้นจะสามารถน าไปใชไ้ดผ้ล

ในชุมชนอ่ืนๆ ในวงกวา้งดว้ย ดงัท่ีเขากล่าวไวว้า่ “สมาชิกของชุมชนใดๆ ก็ตาม อาจจะไดรั้บการฝึกฝน

อบรมทีละเล็กทีละนอ้ย ใหมี้ชีวติอยูโ่ดยปราศจากความเกียจคร้าน ปราศจากความยากจน ปราศจาก

อาชญากรรม และปราศจากการลงโทษ เพราะวา่ส่ิงเหล่าน้ีแต่ละอยา่งต่างก็เป็นผลของความผดิพลาดท่ีมี

อยูใ่นหลายระบบซ่ึงแพร่กระจายอยูท่ ัว่โลก ส่ิงเหล่าน้ีทั้งหมดเป็นผลมาจากการขาดความรู้โดยแท”้ 

(Newman.  2005 : 12; อา้งอิงมาจาก Owen) 

แนวคิดของโอเวนนั้นแมว้า่จะดูกา้วหนา้มากในยคุของเขา แต่ผูมี้อ  านาจในยคุนั้นต่างก็ปฏิเสธ 

ไม่ไดน้ าเอาแนวคิดของเขาไปใช ้การท่ีเขามองวา่คนเรามีศกัยภาพท่ีสามารถพฒันาใหดี้สมบูรณ์ไดถู้กมอง

วา่ขดักบัแนวคิดเร่ืองบาปแต่ก าเนิดในศาสนาคริสต ์ และการท่ีเขาเนน้ใหน้ายจา้งมีความรับผดิชอบต่อ

สังคมก็ถูกมองวา่ขดัแยง้กบัหลกัการของทุนนิยมเสรี เม่ือแนวคิดของเขาถูกปฏิเสธเช่นนั้นก็ท าใหเ้ขามี

ความคิดแบบหวัรุนแรงยิง่ข้ึน เขาจึงไดโ้จมตีระบบทรัพยสิ์นส่วนตวัและการแสวงหาก าไรอยา่งจริงจงั 

อยา่งไรก็ตาม การท่ีเขาเนน้ความส าคญัของการศึกษาอบรมวา่เป็นปัจจยัหลกัในการพฒันานั้นถือวา่เป็น

คุณูปการท่ีส าคญัมากต่อทฤษฎีสังคม (Newman.  2005 : 12-14) 
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11.3  สังคมนิยมมาร์กซิสต์ของมากซ์ 

เน่ืองจากมากซ์เขียนงานร่วมกบัเองเกลส์หลายเร่ือง และเป็นการยากท่ีจะแยกไดว้า่ความคิดใด

เป็นของมากซ์ ความคิดใดเป็นของเองเกลส์ ดงันั้น สังคมนิยมของมากซ์ในท่ีน้ีจึงครอบคลุมแนวคิดของ

เองเกลส์ดว้ย 

11.3.1 ประวตัิของมากซ์ 

คาร์ล ไฮน์ริช มากซ์ (Karl Heinrich Marx : ค.ศ. 1818-1883) เกิดท่ีเมืองไทรเออร์ ประเทศ
เยอรมนี ในครอบครัวคนชั้นกลางท่ีไม่ไดร้ ่ ารวยนกั ทั้งพอ่และแม่ของเขาเป็นชาวยวิแต่ไดเ้ปล่ียนมานบัถือ
ศาสนาคริสตนิ์กายโปรเตสแตนตเ์พื่อใหพ้่อสามารถรับราชการในเยอรมนีได ้(Walker and Gray.  2007 : 
209) เขาไดเ้ขา้เรียนในมหาวิทยาลยับอนน์ เบอร์ลิน และเจนา ตามล าดบั คือเม่ืออายไุด ้17 ปี  เขาไดเ้ขา้
เรียนกฎหมายในมหาวทิยาลยับอนน์ เม่ือเรียนไดเ้พียงปีเดียวเขาก็ถูกจ าคุกเพราะเมาเหลา้และต่อสู้กบัคน
อ่ืนจนไดรั้บบาดเจบ็ พ่อของเขาจึงส่งเขาไปเรียนท่ีมหาวทิยาลยัเบอร์ลิน โดยไดเ้ปล่ียนสาขาจากกฎหมาย
ไปเป็นปรัชญา ซ่ึงพอ่เขาไม่เห็นดว้ย แต่พอ่ของเขาอยูไ่ม่นานนกัก็เสียชีวติจากไป เม่ือทางครอบครัวไม่
สามารถส่งใหเ้ขาเรียนต่อได ้เขาจึงพยายามหารายไดเ้ล้ียงตวัเอง โดยไดเ้ร่ิมเขียนวทิยานิพนธ์เพื่อท่ีจะได ้ 
มีโอกาสเป็นอาจารยใ์นมหาวิทยาลยั เขาไดเ้สนอวทิยานิพนธ์ซ่ึงเป็นการศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาของ    
เดโมคริตสักบัเอปิคิวรัส และสอบผา่นใน ค.ศ. 1841 แต่ขณะนั้นก็ไม่มีมหาวทิยาลยัใดเลยท่ีมีต าแหน่ง
อาจารยร์องรับเขา (Singer.  2000 : 3-5) ตอนท่ีเขาเรียนอยูท่ี่มหาวทิยาลยัเบอร์ลิน เขาไดรั้บอิทธิพลทาง
ความคิดแบบเฮเกลจากกลุ่มลูกศิษยข์องเฮเกล และตอนท่ีเขาเสนอวทิยานิพนธ์ปริญญาเอกนั้น เขาเสนอ
ต่อมหาวทิยาลยัเจนา เขาจึงจบปริญญาเอกจากมหาวทิยาลยัเจนา (Walker and Gray.  2007 : 209) เม่ือไม่
สามารถเป็นอาจารยไ์ด ้เขาจึงหนัไปสนใจทางดา้นวารสารศาสตร์และไดเ้ขียนบทความวชิาการทางสังคม 
การเมือง และปรัชญาส่งไปตีพิมพใ์นหนงัสือพิมพ ์Rhenish Gazette (Rheinische Zeitung) ซ่ึงเป็น
หนงัสือพิมพแ์นวเสรีนิยมท่ีออกใหม่ในช่วงนั้น บทความของเขาไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดีจนเม่ือ
บรรณาธิการหนงัสือพิมพฉ์บบันั้นลาออกในปลาย ค.ศ. 1842 เขาก็ไดเ้ขา้ไปเป็นบรรณาธิการแทน 
(Singer.  2000 : 5) 
 ใน ค.ศ. 1943 มากซ์ไดแ้ต่งงานกบัเจนนี ฟอน เวสตฟ์าเลน และมีลูกถึง 6 คน แต่มีเพียง 3 คนหลงั

เท่านั้นท่ีมีชีวิตรอดพน้วยัเด็กมาได ้และในปีเดียวกนัน้ีเองท่ีเขาสลดัอิทธิพลทางความคิดของเฮเกล 

ออกไปได ้โดยไดเ้ขียนหนงัสือเร่ือง Critique of Hegel’s Philosophy of  Right ออกมาวพิากษว์จิารณ์

แนวคิดของเฮเกล ใน ค.ศ. 1944 เขาไดพ้บกบัฟรีดริช เองเกลส์ ซ่ึงต่อมาก็เป็นเพื่อนและผูร่้วมงานกนัจน
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ตลอดช่วงชีวิตของเขา มากซ์กบัเองเกลส์เขียนงานส าคญัร่วมกนัหลายเร่ือง หน่ึงในนั้นก็มี The 

Communist Manifesto ซ่ึงหมายถึงค าประกาศของคอมมิวสิตร์วมอยูด่ว้ย (Walker and Gray.  2007 : 209-

210)  

ค าประกาศของคอมมิวนิสตเ์ป็นงานเขียนท่ีเกิดจากการท่ีมากซ์ไดเ้ดินทางไปกรุงบรัสเซลล ์    

และไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเครือข่ายของขบวนการปฏิวติัหลายกลุ่ม กลุ่มท่ีเด่นท่ีสุดต่อมาไดก่้อตั้งเป็น

สันนิบาตคอมมิวนิสต ์(Communist League) ใน ค.ศ. 1847 สันนิบาตคอมมิวนิสตท่ี์วา่น้ีไดข้อร้องให้

มากซ์และเองเกลส์เขียนค าประกาศใหใ้น ค.ศ. 1848 สันนิบาตคอมมิวนิสตไ์ดส้ลายตวัไปใน ค.ศ. 1952 

แต่มากซ์ก็ยงัเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัขบวนการปฏิวติัต่อไปจนเขาสามารถช่วยก่อตั้งสากลท่ีหน่ึง (First 

International) ไดใ้น ค.ศ. 1964 สากลท่ีหน่ึงน้ีเป็นช่ือของสมาคมท่ีรวมตวักนัอยา่งหลวมๆ ของพรรค

การเมืองและสหภาพแรงงานของชนชั้นกรรมาชีพแนวสังคมนิยม (Walker and Gray.  2007 : 210-211)  

งานเขียนของมากซ์มีมากมายมหาศาล ท่ีเด่นๆ นอกจากท่ีกล่าวมาแลว้ก็อยา่งเช่น Capital ซ่ึงมี     

3 เล่ม ตีพิมพอ์อกมาในช่วง ค.ศ. 1861-1879 The Class Struggles in France (1850) The Eighteenth 

Brumaire of Louis Bonaparte (1852) The Civil War in France (1871) และ Critique of the Gotha 

Program (1875) เป็นตน้ (Walker and Gray.  2007 : 221-212) ขณะท่ีอิทธิพลทางความคิดของเขาก็ยิง่ใหญ่

ไม่แพก้นั ปีเตอร์ ซิงเกอร์ ถึงกบักล่าววา่ “ผลกระทบของมากซ์เทียบไดก้บัผลกระทบจากผูน้ าศาสนา

อยา่งเช่นพระเยซูหรือศาสดามูฮมัหมดัเลยทีเดียว เพราะวา่ส่วนมากของคร่ึงหลงัแห่งคริสตศ์ตวรรษท่ี 20  

ประชาชนเกือบ 4 ใน 10 คนบนโลกนั้นด ารงชีวิตอยูภ่ายใตรั้ฐบาลท่ีพิจารณาตนเองวา่เป็นมาร์กซิสตแ์ละ

อา้งวา่ไดใ้ชห้ลกัการของมาร์กซิสตใ์นการตดัสินใจวา่ชาติจะด าเนินต่อไปอยา่งไร” (Singer.  2000 : 1) 

11.3.2 แนวคิดของมากซ์ 

แนวคิดของมากซ์มีมากมายหลายอยา่ง ในท่ีน้ี จะกล่าวถึงแนวคิดเด่นๆ อนัเป็นลกัษณะเฉพาะของ

มากซ์ (และเองเกลส์) เท่านั้น ควรกล่าวไวด้ว้ยวา่มากซ์ไม่ไดต้อ้งการใหเ้ราใชแ้นวคิดไปท าความเขา้ใจ

โลกอยา่งเดียวเท่านั้น แต่ตอ้งการใหเ้ราใชแ้นวคิดทฤษฎีต่างๆ ในการเปล่ียนแปลงโลกใหก้า้วหนา้ยิง่ข้ึน

ดว้ย ดงัท่ีมากซ์ไดเ้คยกล่าวไวใ้น “Thesis on Feuerbach” วา่ “นกัปรัชญาไดแ้ต่เพียงตีความโลกใน

แนวทางท่ีหลากหลาย แต่ประเด็นส าคญัก็คือการเปล่ียนแปลงโลกต่างหาก” (Marx and Engels.  1998 : 

574) ในท่ีน้ี จะกล่าวถึงแนวคิด 8 ประการ ดงัต่อไปน้ี 
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การเปลีย่นแปลงแบบปฏิพฒันาการ (Dialectical Change) โดยทัว่ไป เม่ือกล่าวถึงแนวคิดเร่ืองน้ี 

นกัวชิาการส่วนมากจะใชค้  าวา่ “วภิาษวธีิ” และบางคนก็ใชค้  าทบัศพัทว์า่ “ไดอะเล็คติก” (เช่น สมเกียรติ 

วนัทะนะ.  2544) แต่ผูเ้ขียนเห็นดว้ยกบัราชบณัฑิตยสถาน (2540 : 26-27) วา่ค าวา่วภิาษวธีิเป็นค าท่ีใช้

กล่าวถึงวธีิการแสวงหาความรู้ของโสกราตีสซ่ึงเป็นเร่ืองทางญาณวทิยา แต่ค าท่ีใชอ้ธิบายแนวคิดของ     

เฮเกลและมากซ์น ามาใชด้ว้ยนั้นเป็นเร่ืองของอภิปรัชญา ซ่ึงควรใชค้  าวา่ “ปฏิพฒันาการ”  จึงขอใชค้  าหลงั

น้ี และค าวา่วภิาษวธีินั้นเม่ือพิจารณาจากรากศพัทก์็พบวา่เก่ียวกบัการพดู แต่ตามแนวคิดของเฮเกลและ

มากซ์นั้น ค าวา่ “Dialectics” ไม่ค่อยเก่ียวขอ้งกบัการพดูเลย หากแต่เป็นเร่ืองของการเปล่ียนแปลง โดยท่ี 

เฮเกลและมากซ์นั้นต่างก็มองวา่ทุกส่ิงทุกอยา่งลว้นเปล่ียนแปลง เพียงแต่ความเปล่ียนแปลงนั้นเป็นการ

เปล่ียนแปลงอยา่งไรต่างหากท่ีทั้งสองมองต่างกนั  

เฮเกลมองวา่ลกัษณะส าคญัของส่ิงต่างๆ นั้นมี 3 ประการคือ ความเปล่ียนแปลง ความขดัแยง้ และ

ความสัมพนัธ์กนั ส่ิงต่างๆ นั้นอยูใ่นสภาพท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ไม่มีอะไรท่ีหยดุน่ิงอยูก่บัท่ี ส่ิงต่างๆ 

มีพลงัความขดัแยง้แฝงอยูใ่นตวัเสมอ และส่ิงต่างๆ นั้นก็เช่ือมโยงสัมพนัธ์กนั ไม่มีอะไรอยูโ่ดดเด่ียวโดย

ไม่เก่ียวขอ้งกบัส่ิงอ่ืนได ้(Walker and Gray.  2007 : 87) 

มากซ์ก็มองวา่ทุกส่ิงลว้นเปล่ียนแปลงเช่นเดียวกนั แต่ท่ีเขาต่างจากเฮเกลก็คือวา่มุมมองของ       
เฮเกลนั้นเป็นแบบจิตนิยม (Idealism) คือเฮเกลเช่ือวา่มีส่ิงท่ีเรียกวา่ “จิต” หรือ “วิญญาณ”  (Spirit หรือ 

Geist) หรือ “พระเจา้” (God) ด ารงอยู ่ส่ิงน้ีด ารงอยูใ่นทุกท่ีและท าใหส่ิ้งอ่ืนเปล่ียนแปลง (Hoffman. 2007 : 
42) ขณะท่ีมากซ์นั้นมีมุมมองแบบวตัถุนิยมซ่ึงไม่เช่ือวา่จิตนั้นก าหนดส่ิงอ่ืน แต่วตัถุต่างหากท่ีก าหนดจิต 
วตัถุท าใหจิ้ตเปล่ียนแปลง 

เองเกลส์ไดอ้ธิบายปฏิพฒันาการของเฮเกลไวว้า่เป็น “ศาสตร์ท่ีมีกฎทัว่ไปวา่ดว้ยความเคล่ือนไหว

และพฒันาการของธรรมชาติ สังคมมนุษย ์และความคิด” (Walker and Gray.  2007 : 88; อา้งอิงมาจาก 

Engels)  เขามองวา่ปฏิพฒันาการคือการเปล่ียนแปลงและการพฒันากา้วหนา้ยิง่ข้ึนท่ีเกิดข้ึนในโลกน่ีเอง  

กฎทัว่ไปของปฏิพฒันาการนั้นเองเกลส์กล่าววา่มี  3 ประการ คือ 1) เอกภาพของส่ิงท่ีตรงขา้มกนั (The 

Unity of Opposites) คือทุกส่ิงทุกอยา่งจะประกอบไปดว้ยส่ิงท่ีตรงขา้มกนัหรือส่ิงท่ีขดัแยง้กนัแต่ก็มา

รวมอยูด่ว้ยกนัเป็นหน่ึงเดียวได ้2) การปฏิเสธของการปฏิเสธ (The Negation of the Negation) คือเม่ือส่ิงท่ี

ตรงขา้มกนัมาปะทะกนั ส่ิงหน่ึงก็ปฏิเสธหรือขดัแยง้กบัอีกส่ิงหน่ึง และส่ิงท่ีถูกปฏิเสธนั้นก็จะมีส่ิงอ่ืนมา
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ปฏิเสธหรือขดัแยง้อีกไปเร่ือยๆ และ 3) การเปล่ียนแปลงจากปริมาณไปสู่คุณภาพ (The Transformation  

of Quantity into Quality) คือการเปล่ียนแปลงเชิงปริมาณท่ีค่อยๆ เกิดข้ึนในท่ีสุดก็จะก่อใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงส าคญัซ่ึงเกิดข้ึนแบบทนัทีทนัใดอนัเป็นการเปล่ียนแปลงเชิงคุณภาพได ้(Hoffman.  2007 : 

42; Walker and Gray.  2007 : 88) 

วตัถุนิยม (Materialism) ดงัท่ีไดก้ล่าวแลว้วา่แนวคิดของมากซ์นั้นเป็นวตัถุนิยม แนวคิดวตัถุนิยม

ของมากซ์มีขอ้เสนออยู ่6 ประการ คือ 1) โลกด ารงอยูอ่ยา่งเป็นอิสระจากการรับรู้ของเรา หรือวตัถุด ารงอยู่

โดยแยกออกและเป็นอิสระจากจิต 2) วตัถุส าคญักวา่จิต วตัถุก าหนดจิต จิตหรือความคิดเกิดข้ึนมาจากวตัถุ  

3) ความเป็นจริงทั้งหมดเป็นความเป็นจริงทางวตัถุ โลกธรรมชาติก็คือโลกทางวตัถุ ธรรมชาติดงักล่าวน้ี

ไม่ไดม้าจากหรือข้ึนอยูก่บัส่ิงเหนือธรรมชาติแต่อยา่งใด 4) การผลิตของมนุษยใ์นสังคมซ่ึงถือวา่เป็นเร่ือง

ทางวตัถุเป็นตวัก าหนดการด ารงอยูข่องมนุษยแ์ละสังคมโดยรวม  หรือวถีิการผลิตเป็นตวัก าหนดวธีิคิด

หรืออุดมการณ์ของคนเรา  5) มนุษยมี์บทบาทส าคญัในการเปล่ียนแปลงธรรมชาติ สังคม และจิตส านึก 

โดยตอ้งประสานทฤษฎีเขา้กบัการปฏิบติัใหเ้ป็นหน่ึงเดียวกนั (Praxis) และ 6) วธีิวทิยาแบบวตัถุนิยมมี

ความส าคญั นัน่หมายความวา่วธีิการเชิงประจกัษส์ าคญักวา่วธีิการท่ีเป็นนามธรรม (Walker and Gray.  

2007 : 214) และเน่ืองจากแนวคิดวตัถุนิยมของมากซ์นั้นเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการอธิบายการเปล่ียน 

แปลงแบบปฏิพฒันาการ จึงมีช่ือเรียกอยา่งหน่ึงวา่วตัถุนิยมปฏิพฒันาการ (Dialectical Materialism)  

วตัถุนิยมประวตัิศาสตร์ (Historical Materialism) ในบรรดาขอ้เสนอทั้ง 6 ประการขา้งตน้ 

ขอ้เสนอประการท่ี 4 ก็คือวตัถุนิยมประวติัศาสตร์นัน่เอง เองเกลส์กล่าววา่การมองประวติัศาสตร์ดว้ย

มุมมองแบบวตัถุนิยมถือวา่เป็นหลกัหมายส าคญัของปรัชญามาร์กซิสต ์(Heywood.  2002 : 53) ความจริง

แลว้ ค าวา่ “Dialectic Materialism” ก็ดี ค  าวา่ “Historical Materialism” ก็ดี ไม่ใช่เป็นค าท่ีมากซ์เป็นคนใช้

เอง แต่รุ่นลูกศิษยเ์ป็นคนใชเ้พื่ออธิบายแนวคิดของมากซ์ซ่ึงเป็นแบบวตัถุนิยม คนในรุ่นเดียวกบัมากซ์ท่ี

อธิบายวตัถุนิยมของมากซ์วา่เป็นอยา่งไรนั้นก็คือเองเกลส์ (Avineri.  1968 : 65) วตัถุนิยมของมากซ์เป็น

วตัถุนิยมปฏิพฒันาการดงัท่ีกล่าวแลว้ และเป็นวตัถุนิยมประวติัศาสตร์ดว้ยเม่ือเอาไปใชม้องประวติัศาสตร์ 

วตัถุนิยมประวติัศาสตร์ของมากซ์ช้ีใหเ้ห็นถึงความส าคญัของชีวติทางเศรษฐกิจซ่ึงเป็นตวัก าหนดหรือเป็น

เง่ือนไขของส่ิงอ่ืนๆ มากซ์เช่ือวา่โครงสร้างพื้นฐานหรือโครงสร้างส่วนล่าง (Base) ซ่ึงเป็นเร่ืองของวถีิการ

ผลิตนั้นเป็นตวัก าหนดโครงสร้างส่วนบน (Superstructure) ซ่ึงเป็นเร่ืองของความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือ 
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และอุดมการณ์ต่างๆ ของคนเรา (Heywood.  2002 : 53) กล่าวคือวถีิท่ีเราผลิตอาหาร เส้ือผา้ ท่ีอยูอ่าศยั 

และสินคา้ต่างๆ นั้น เป็นรากฐานของการเปล่ียนแปลงทางสังคมดา้นอ่ืนๆ เศรษฐกิจและเทคโนโลยคืีอ

รากฐานของความเปล่ียนแปลง ดงันั้น ถา้เราตอ้งการเขา้ใจสังคมและประวติัศาสตร์ เราก็ตอ้งพิจารณาท่ี

การผลิต เพราะวา่มนุษยเ์รานั้นโดยพื้นฐานแลว้เป็นผูผ้ลิต และสังคมมนุษยโ์ดยพื้นฐานก็คือระบบการผลิต

หรือกระบวนการผลิตนัน่เอง  การเมือง ปรัชญา ศาสนา ศีลธรรม กฎหมาย วฒันธรรม และสถาบนัต่างๆ 

ในสังคมจะเป็นอยา่งไรนั้น ก็ข้ึนอยูก่บัวา่วถีิการผลิตเป็นอยา่งไรนัน่เอง (Walker and Gray.  2007 : 136) 

วถีิการผลิต (Mode of Production) ประกอบไปดว้ยพลงัการผลิต (Forces of Production) และ

ความสัมพนัธ์ทางการผลิต (Relations of Production) (Walker and Gray.  2007 : 219-220) ส าหรับพลงั

การผลิตนั้น ยงัแบ่งออกไดอี้ก 2 อยา่งคือปัจจยัการผลิต (Means of  Production)  อยา่งเช่นเคร่ืองมือ 

โรงงาน และวตัถุดิบ และพลงัแรงงาน (Labour Power)  ซ่ึงเป็นความสามารถในการท างานท่ีมีอยูใ่นตวั

คนงาน ส่วนความสัมพนัธ์ทางการผลิตนั้นหมายถึงระบบกรรมสิทธ์ิท่ีจะก าหนดวา่ใครจะไดเ้ป็นเจา้ของ

อะไร ใครจะไดส่้วนแบ่งอะไร เท่าไร ใครจะตอ้งท าอะไร ในกระบวนการผลิตนัน่เอง (สมเกียรติ วนั

ทะนะ.  2544 : 63) 

การเปล่ียนแปลงทางประวติัศาสตร์ตามความเห็นของมากซ์เป็นการเปล่ียนแปลงในวิถีการผลิต

หรือเป็นเร่ืองของความสัมพนัธ์ระหวา่งพลงัการผลิตกบัความสัมพนัธ์ทางการผลิตนัน่เอง โดยมากซ์ได้

ช้ีใหเ้ห็นวา่การเปล่ียนแปลงท่ีผา่นมานั้นมีวถีิการผลิต 4 แบบ หรือสังคมผา่นยคุ 4 ยคุมาแลว้ นัน่คือ 1) ยคุ

บุพกาลซ่ึงมีวถีิการผลิตรวมหมู่แบบดั้งเดิม (Primitive Communism) 2) ยคุทาส (Slavery) 3) ยคุศกัดินา 

(Feudalism) และ 4) ยคุทุนนิยม (Capitalism) และมากซ์กล่าวท านายไวว้า่จะมีการเปล่ียนแปลงจากยคุทุน

นิยมเขา้สู่ยคุคอมมิวนิสต ์(Communism) ซ่ึงเป็นยคุสุดทา้ย คอมมิวนิสตเ์ป็นวถีิการผลิตแบบท่ี 5 ซ่ึงเป็น

วถีิการผลิตท่ีกา้วหนา้ท่ีสุด เป็นยคุท่ีดีท่ีสุด (สมเกียรติ วนัทะนะ.  2544 : 63; Heywood.  1998 : 127; 

Walker and Gray.  2007 : 220) 

มูลค่าส่วนเกนิ (Surplus Value) มูลค่าส่วนเกินเป็นแนวคิดส าคญัท่ีมากซ์ใชว้เิคราะห์ทุนนิยม 

เพื่อช้ีใหเ้ห็นถึงการเอารัดเอาเปรียบกดข่ีขดูรีดของทุนนิยม ระบบทุนนิยมไดผ้ลิตสินคา้ออกมา สินคา้ 

(Commodity) คือส่ิงท่ีถูกผลิตออกมาเพื่อซ้ือขายแลกเปล่ียนกนั เพื่อเอาไปไวใ้ชอุ้ปโภคบริโภค ในตวั

สินคา้จึงมีมูลค่าอยา่งนอ้ย 2 อยา่ง คือมูลค่าใชส้อย (Use Value) และมูลค่าแลกเปล่ียน (Exchange Value) 
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มูลค่าใชส้อยคือประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการไดใ้ชสิ้นคา้นั้นสนองความตอ้งการของเรา มูลค่าแลกเปล่ียน

เป็นประโยชน์ท่ีเกิดจากการท่ีเราสามารถใชสิ้นคา้นั้นแลกเปล่ียนกบัสินคา้อ่ืนได ้คือเป็นส่ิงท่ีซ้ือไดข้ายได้

นัน่เอง มากซ์ตั้งค  าถามวา่ถา้สินคา้ต่างๆ แลกเปล่ียนกนัไดต้ามมูลค่าของปริมาณแรงงานท่ีมีอยูใ่นตวั

สินคา้แลว้ ก าไรจะมาจากท่ีใด หรืออีกนยัหน่ึงถา้เราขายสินคา้ตามมูลค่าท่ีมีอยูต่วัสินคา้ นายทุนจะได้

ก าไรไดอ้ยา่งไร มากซ์ไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่นายทุนสามารถแสวงหาก าไรจากการขายสินคา้ไดโ้ดยไดจ้ากมูลค่า

ส่วนเกินน่ีเอง คือคนงานนั้นมีก าลงัแรงงาน ก าลงัแรงงานของคนงานนั้นเป็นมูลค่าแลกเปล่ียนท่ีมีปริมาณ

เท่ากบัแรงงานท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้ เม่ือคนงานท างาน คนงานก็ไดค้่าจา้งตอบแทนกลบัมาแลกกบัการท่ี

เขาตอ้งท างานผลิตสินคา้ให้นายทุน แต่คนงานอาจจะใชเ้วลาเพียงแค่คร่ึงหน่ึงของเวลาท างานเพื่อผลิต

สินคา้ใหมี้มูลค่าแลกเปล่ียนเท่ากบัค่าจา้งท่ีตนไดม้า เวลาส่วนท่ีเหลือจึงถูกใชเ้พื่อผลิตมูลค่าส่วนเกินให้

นายทุน (Walker and Gray.  2007 : 308-309) ก าลงัแรงงานจึงเป็นสินคา้พิเศษเพราะสามารถสร้าง

มูลค่าเพิ่มใหเ้กิดข้ึนมากกวา่มูลค่าท่ีนายทุนซ้ือมา นายทุนจึงไดก้ าไรจากการเอารัดเอาเปรียบคนงาน ราคา

ของสินคา้ท่ีซ้ือขายกนัในตลาดไดร้วมก าไรของนายทุนเอาไวเ้รียบร้อยแลว้ มูลค่าของสินคา้จึงมาจากการ

คิดค่าตน้ทุนซ่ึงมีทั้งทุนคงท่ี (Constant Capital) เช่นทุนท่ีใชใ้นการตั้งโรงงานและซ้ือเคร่ืองจกัร และทุน

แปรผนั เช่นค่าจา้งท่ีนายทุนจ่ายใหค้นงาน บวกกบัก าไรของนายทุนนัน่เอง (สมเกียรติ วนัทะนะ.  2544 : 

65) 

ความแปลกแยก (Alienation) ความแปลกแยกเป็นความรู้สึกของคนเราท่ีด ารงชีวติอยูใ่นโลกซ่ึงดู

แปลกและไม่เป็นมิตรกบัเรา เรารู้สึกวา่ชีวติของเรานั้นช่างไร้ความหมาย ไร้คุณค่า ไม่น่าพึงพอใจ เม่ือรู้สึก

เช่นน้ี คุณค่าความเป็นมนุษยข์องเราก็ถูกลดทอนลงไป ความรู้สึกเช่นน้ีเกิดข้ึนไดใ้นทุกสังคม แต่ในสังคม

ทุนนิยมซ่ึงนายทุนเอารัดเอาเปรียบคนงานนั้น คนงานหรือชนชั้นกรรมาชีพจะเกิดความแปลกแยกไดม้าก 

คือแปลกแยกกบัสินคา้ท่ีตนผลิตได ้แปลกแยกจากเง่ือนไขของกระบวนการท างาน และแปลกแยกกบั

เพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั การแปลกแยกกบัสินคา้ท่ีผลิตไดน้ั้นเกิดจากการท่ีคนงานเม่ือผลิตสินคา้ไดแ้ลว้ 

ตนเองก็ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของสินคา้นั้น แต่นายทุนต่างหากท่ีเป็นเจา้ของ ความแปลกแยกจากเง่ือนไขของ

กระบวนการท างานเกิดจากการท่ีคนงานไม่สามารถควบคุมกระบวนการผลิตได ้ ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของ

เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิต  ตอ้งท างานท่ีซ ้ าซากจ าเจน่าเบ่ือ ไม่ไดใ้ชท้กัษะและความคิดสร้างสรรค ์ความ

แปลกแยกกบัเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนัเกิดจากการท่ีคนงานเป็นผูผ้ลิตเชิงสังคม นัน่คือตอ้งท างานดว้ยกนัและ



 310 

ร่วมมือกนั แต่กระบวนการผลิตของทุนนิยมไม่เอ้ือต่อการผลิตเชิงสังคมเลย (Walker and Gray.  2007 : 9-

10) และในท่ีสุด คนงานก็แปลกแยกกบัตวัเอง (Heywood.  2002 : 54) มองตนเองวา่ไร้คุณค่า ขาดความ

ภาคภูมิใจในตนเอง 

การต่อสู้ทางชนช้ัน (Class Struggle) เม่ือคนงานหรือชนชั้นกรรมาชีพถูกเอารัดเอาเปรียบ        

กดข่ีขดูรีดจนเกิดความแปลกแยก คนงานก็จะพฒันาจิตส านึกทางชนชั้น (Class Consciousness) ข้ึนมา 

มองเห็นวา่เพื่อนร่วมงานคนอ่ืนก็ถูกกดข่ีเหมือนกนักบัตน มองเพื่อนร่วมงานวา่เป็นคนชนชั้นเดียวกนั 

พวกเขาจึงร่วมมือกนัเพื่อโค่นลม้นายทุนและระบบทุนนิยม การต่อสู้ทางชนชั้นจึงเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้

มากซ์กบัเองเกลส์ถึงกบักล่าววา่ “ประวติัศาสตร์ของสังคมท่ีมีอยูใ่นอดีตจนถึงปัจจุบนัทั้งหมดเป็น

ประวติัศาสตร์ของการต่อสู้ทางชนชั้น” (Marx and Engels.  2008 : 33) การต่อสู้และความขดัแยง้เกิดข้ึน

ตลอดช่วงเวลาของประวติัศาสตร์ท่ีผา่นมา ในยคุต่างๆ ท่ีผา่นมาในอดีตนั้น ลว้นแต่มีความขดัแยง้ ในยคุ

บุพกาล ความขดัแยง้เป็นผลมาจากความขาดแคลนทางดา้นวตัถุ ในยคุทาส ก็มีความขดัแยง้และการต่อสู้

ระหวา่งมูลนายกบัทาส ในยคุศกัดินา เจา้ท่ีดินกบัไพร่ติดท่ีดินก็ขดัแยง้และต่อสู้กนั ส่วนในยคุทุนนิยม 

นายทุนกบัคนงานหรือชนชั้นกระฎุมพีกบัชนชั้นกรรมาชีพก็ขดัแยง้กนั (Heywood.  1998 : 127) และทั้ง

สองฝ่ายก็ต่อสู้กนั จนในท่ีสุด มากซ์ก็ท านายไวว้า่จะเกิดการปฏิวติัโดยชนชั้นกรรมาชีพท่ีสามารถโค่นลม้

ระบบทุนนิยมลงได ้

 การปฏิวตัิของชนช้ันกรรมาชีพ (Proletarian Revolution) มากซ์กล่าวถึงการปฏิวติัของชนชั้น
กรรมาชีพวา่เป็นเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในช่วงเปล่ียนผา่นระหวา่งทุนนิยมไปสู่คอมมิวนิสต ์ในช่วงน้ี     
ชนชั้นและรัฐก็ยงัคงมีอยู ่แต่ชนชั้นกรรมาชีพจะกา้วเขา้ไปกุมอ านาจรัฐ โค่นลม้รัฐของชนชั้นกระฎุมพี 
น าเอารัฐของชนชั้นกรรมาชีพเขา้แทนท่ี รัฐของชนชั้นกรรมาชีพน้ีเป็นการปกครองของคนส่วนใหญ่ซ่ึงมี
จ านวนมาก รัฐน้ียงัคงรักษาอ านาจเชิงกดปราบเอาไวเ้พื่อใชป้ราบปรามคนรวยท่ีตอ้งการฟ้ืนฟูระบบทุน
นิยมและการปกครองโดยคนส่วนนอ้ยข้ึนมาใหม่ อยา่งไรก็ตาม การใชอ้  านาจเผด็จการนั้นก็จะด ารงอยู่
ชัว่คราวเท่านั้น ถา้ร่องรอยส าคญัของทุนนิยมและจิตส านึกแบบนายทุนยงัคงอยู ่ก็จ  าเป็นตอ้งคงไวซ่ึ้ง
อ านาจเผด็จการน้ี แต่อ านาจเผด็จการน้ีไม่เหมือนกบัอ านาจของรัฐบาลเผด็จการทัว่ไป เพราะเป็นเผด็จการ
ชัว่คราวและเป็นเผด็จการของคนส่วนมาก ไม่ใช่เผด็จการของคนส่วนนอ้ยท่ีใชอ้  านาจบีบบงัคบัคน
ส่วนมาก มาตรการท่ีเผด็จการของชนชั้นกรรมาชีพจะน ามาใชน้ั้นมีหลายอยา่ง เช่นการยกเลิกกรรมสิทธ์ิ
ส่วนตวัในท่ีดิน การน าเอาค่าเช่าไปใชก่้อใหเ้กิดประโยชน์สาธารณะ การเก็บภาษีรายไดแ้บบกา้วหนา้ใน
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อตัราสูง การยกเลิกสิทธิในทรัพยม์รดก การท าให้โรงงานและเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิตเป็นของ
รัฐ การรวมศูนยอ์  านาจในการปล่อยกูไ้วท่ี้ธนาคารกลางของรัฐ การควบคุมช่องทางการส่ือสารและการ
ขนส่ง และการจดัการศึกษาแบบใหเ้ปล่าส าหรับเด็กและเยาวชน (Walker and Gray.  2007 : 89-90) 

สังคมคอมมิวนิสต์ (Communism)  เม่ือผา่นช่วงท่ีเผด็จการของชนชั้นกรรมาชีพใชอ้ านาจ

ชัว่คราวแลว้ สังคมคอมมิวนิสตก์็จะเกิดข้ึน ในช่วงเปล่ียนผา่นเพื่อเขา้สู่สังคมคอมมิวนิสตน้ี์ มากซ์กล่าววา่

ความเป็นปฏิปักษร์ะหวา่งชนชั้นก็จะลดลงและสังคมคอมมิวนิสตก์็จะเกิดข้ึน รัฐของชนชั้นกรรมาชีพก็จะ

ไม่มีความจ าเป็นอีกต่อไป รัฐจึงค่อยๆ สลายตวัไป (Heywood.  2002 : 54) 

แมว้า่มากซ์จะกล่าวถึงสังคมคอมมิวนิสตใ์นฐานะท่ีเป็นสังคมอุดมคติท่ีพึงปรารถนาและท านาย

ไวว้า่สังคมคอมมิวนิสตจ์ะเกิดข้ึนแทนท่ีสังคมทุนนิยม โดยเขาใชค้  าวา่ “Communism” ตั้งแต่งานเขียน

เร่ือง Economic and Philosophical Manuscripts ท่ีตีพิมพต์ั้งแต่ ค.ศ. 1844 จนถึงงานเขียนเร่ือง Capital เล่ม 

3 แต่ไม่มีท่ีใดเลยท่ีมากซ์ไดก้ล่าวถึงสังคมน้ีไวอ้ยา่งละเอียด วอลก์เกอร์และเกรย ์(Walker and Gray.  

2007 : 60) กล่าววา่ เท่าท่ีรวบรวมไดจ้ากความเห็นท่ีกระจดักระจายอยูใ่นงานหลายเร่ือง สังคม

คอมมิวนิสตน่์าจะมีลกัษณะดงัต่อไปน้ีคือ เป็นสังคมท่ีน าเอาปัจจยัการผลิตมาเป็นกรรมสิทธ์ิส่วนรวม  

เป็นสังคมท่ีไม่มีการแบ่งงานกนัท า ไม่มีความแปลกแยก ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบกดข่ีขดูรีด ในสังคม

คอมมิวนิสตจ์ะไม่มีรัฐ ไม่มีชนชั้น ไม่มีความอดอยากขาดแคลน  ผูค้นจะรู้และเขา้ใจตวัเองอยา่งแทจ้ริง 

 ในเม่ือสังคมคอมมิวนิสตมี์ระบบกรรมสิทธ์ิแบบกรรมสิทธ์ิส่วนรวม ชนชั้นจึงเกิดข้ึนไม่ได ้และ

เม่ือไม่มีชนชั้น รัฐในความหมายท่ีวา่เป็นองคก์รท่ีรวมศูนยอ์  านาจและใชอ้ านาจเชิงบีบบงัคบัท่ีชนชั้นหน่ึง

ใชเ้พื่อกดปราบอีกชนชั้นหน่ึงจึงเกิดข้ึนไม่ไดเ้ช่นเดียวกนั สังคมคอมมิวนิสตจ์ะไม่มีกองก าลงัทหาร ไม่มี

ต ารวจ ไม่มีระบบราชการ ไม่มีศาล ไม่มีเจา้หนา้ท่ีของรัฐ แต่จะมีหน่วยงานบริหารงานสาธารณะท่ี

กระจายอ านาจคอยประสานการผลิตและการแจกจ่าย ความสัมพนัธ์ทางการผลิตแบบทุนนิยมก็จะถูก

ยกเลิกไปซ่ึงท าใหพ้ลงัการผลิตพฒันาไดเ้ตม็ท่ีและมีการท างานเตม็ขีดความสามารถ ท าใหก้ารผลิต

ขยายตวัมีสินคา้มากมาย การผลิตจะเป็นแบบรวมหมู่คือร่วมกนัผลิตและไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนั ไม่มี

การบงัคบัใชแ้รงงาน ผูค้นไม่มุ่งท างานเพื่อเห็นแก่เงิน งานก็จะมีมากมายหลายอยา่งท าใหปั้จเจกบุคคลได้

พฒันาความคิดสร้างสรรคไ์ดเ้ตม็ท่ี คนจะเปล่ียนนิสัยจากท่ีเห็นแก่ตวั ชอบแข่งขนั และกา้วร้าว ไปเป็นคน

ท่ีชอบช่วยเหลือกนัและอยูร่่วมกนัดว้ยความสามคัคี (Walker and Gray.  2007 : 60) 
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 ใน Critique of the Gotha Programme ซ่ึงตีพิมพอ์อกมาใน ค.ศ. 1875 มากซ์ไดแ้บ่งแยก

คอมมิวนิสตอ์อกเป็น 2 ขั้น คือขั้นต ่าและขั้นสูง ในสังคมคอมมิวนิสตข์ั้นต ่าจะยงัคงมีลกัษณะบางอยา่ง

ของสังคมทุนนิยมอยูบ่า้ง เช่นยงัมีการจ่ายค่าจา้งในการท างาน แต่ในสังคมคอมมิวนิสตข์ั้นสูง จะเป็นไป

ตามหลกัการ “เอาจากแต่ละคนตามความสามารถ ใหแ้ต่ละคนตามความจ าเป็น” จริงๆ และใน The State 

and Revolution ท่ีตีพิมพใ์น ค.ศ. 1917 นั้น เลนินไดใ้ชค้  าวา่ “สังคมนิยม” เพื่อใหห้มายถึงสังคม

คอมมิวนิสตข์ั้นต ่า และใชค้  าวา่ “คอมมิวนิสต”์ เพื่อให้หมายถึงสังคมคอมมิวนิสตข์ั้นสูง (Walker and 

Gray.  2007 : 61) 

11.4 สังคมนิยมยุคหลงัมากซ์ 

 หลงัยคุของมากซ์ สังคมนิยมกระแสหลกัก็คือสังคมนิยมมาร์กซิสต ์ค าวา่ “Socialism” 

“Marxism” และ “Communism” มกัจะถูกใชเ้ป็น “ไวพจน”์ คือเป็นค าท่ีมีความหมายเหมือนกนัและใช้

แทนกนัได ้ทั้งสามค าน้ี นอกจากจะหมายถึงแนวคิดแลว้ ยงัหมายถึงขบวนการทางการเมืองและระบอบ

การปกครองดว้ย โดยเฉพาะค าวา่สังคมนิยมและคอมมิวนิสตซ่ึ์งทั้งสองค าน้ีนั้นในช่วงปลายคริสต ์

ศตวรรษท่ี 19 ยงัไม่ไดมี้ความหมายต่างกนั แต่ตั้งแต่ ค.ศ. 1917 ซ่ึงมีการปฏิวติัรัสเซียเกิดข้ึน และต่อมามี

การก่อตั้งสากลท่ี 3 (Third International) ข้ึนมา ค าวา่สังคมนิยมและคอมมิวนิสตก์็เร่ิมมีความหมายต่างกนั 

และต่างกนัยิง่ข้ึนเม่ือสตาลินข้ึนครองอ านาจ ท าใหค้อมมิวนิสตมี์ความหมายวา่เป็นระบอบการปกครอง

แบบเบด็เสร็จของสหภาพโซเวียตและประเทศบริวาร และสังคมนิยมก็ถูกใชเ้ป็นช่ือของพรรคการเมือง

ฝ่ายซา้ยซ่ึงมีนโยบายเปล่ียนแปลงสังคมแบบปฏิรูปและยดึมัน่อยูก่บัโครงสร้างและกระบวนการท่ีเป็น

ประชาธิปไตย อยา่งไรก็ตาม ต่อมาก็มีการเคล่ือนไหวของพรรคคอมมิวนิสตใ์นยโุรปตะวนัตกซ่ึงเคล่ือน

ออกห่างจากแนวทางของสหภาพโซเวยีตและมุ่งสู่การเป็น “ยโูรคอมมิวนิสต”์ (Eurocommunism) ท่ีเป็น

ประชาธิปไตย จึงท าใหค้วามแตกต่างระหวา่งสังคมนิยมกบัคอมมิวนิสตก์ลบัมานอ้ยลงอีก (Walker and 

Gray.  2007 : 59-60) 

ในหวัขอ้น้ี จะกล่าวถึงแนวคิดของนกัคิดมาร์กซิสตรุ่์นหลงัมากซ์จ านวนหน่ึง ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็น

ผูน้ าทฤษฎีของมากซ์ไปประยกุตใ์ชจ้ริงใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นรูปธรรมดว้ย ดงัต่อไปน้ี  
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เอดวร์ด เบิร์นสไตน์ (Eduard Bernstein : ค.ศ. 1850-1932) เสนอความคิดสังคมนิยมท่ีเขาเรียก   

วา่ “สังคมนิยมววิฒันาการ” (Evolutionary Socialism) ซ่ึงตรงขา้มกบัสังคมนิยมปฏิวติั (Revolutionary 

Socialism) ตามแบบของมากซ์ (Heywood.  1998 : 116-121) เขาเสนอความเห็นไวว้า่ระบบทุนนิยมนั้นมี

ความสามารถในการปรับตวัไดดี้กวา่ท่ีมากซ์คิดไว ้เม่ือเป็นเช่นนั้น ววิฒันาการจากระบบทุนนิยมไปเป็น

สังคมนิยมจึงเป็นส่ิงท่ีเป็นไปได ้ขอ้เสนอเช่นน้ีถูกมองวา่เป็น “ลทัธิแก”้ (Revisionism) (Heywood. 1998 : 

142-143) ซ่ึงส่งผลใหมี้การพฒันาสังคมนิยมท่ีเป็นประชาธิปไตย (Democratic Socialism) หรือ

ประชาธิปไตยแบบสังคมนิยม (Social Democracy) ข้ึนมา (Steger.  1997) ขอ้เสนอของเขาท าใหเ้กิด

ปัญหาทางสองแพร่งท่ีส าคญัส าหรับขบวนการปฏิวติั คือควรจะส่งเสริมการปฏิรูปหรือควรจะคดัคา้น

ขดัขวางการปฏิรูป เพราะถา้การปฏิรูปประสบผลส าเร็จ การปฏิวติัก็จะเกิดข้ึนล่าชา้ แต่ถา้คดัคา้นขดัขวาง

การปฏิรูปก็จะไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากประชาชนท่ีเห็นดว้ยกบัการปฏิรูป ขอ้เสนอของเบิร์นสไตน์เป็น

ขอ้เสนอท่ีสนบัสนุนฝ่ายท่ีตอ้งการใหมี้การปฏิรูป (Sargent.  2009 : 200) 

โรซา ลกัเซมเบิร์ก (Rosa Luxemburg : ค.ศ. 1871-1919) เป็นนกัคิดมาร์กซิสตท่ี์แสดงความเห็น

ขดัแยง้กบัเบิร์นสไตน์อยา่งจริงจงั ในปีเดียวกนักบัท่ีเบิร์นสไตน์ตีพิมพห์นงัสือท่ีเสนอแนวคิดสังคมนิยม

ววิฒันาการซ่ึงเป็นสังคมนิยมเชิงปฏิรูปออกมาคือ ค.ศ. 1899 นั้น เธอก็ไดตี้พิมพห์นงัสือเร่ือง Social 

Reform and Revolution ออกมา ซ่ึงในหนงัสือเล่มน้ีเธอเสนอวา่การปฏิวติัเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งขาดเสียมิได ้

เธอไดใ้หก้ารสนบัสนุนการนดัหยดุงานของมวลชนในฐานะท่ีเป็นแนวทางท่ีดีท่ีสุดซ่ึงจะน าไปสู่การ

ปฏิวติั อยา่งไรก็ตาม เธอก็ไม่เห็นดว้ยกบักบัแนวคิดของเลนินซ่ึงตอ้งการใหมี้พรรคปฏิวติัท่ีรวมศูนย์

อ  านาจ โดยเช่ือวา่พรรคท่ีรวมศูนยอ์  านาจเช่นนั้นก่อใหเ้กิดการท าลายความคิดสร้างสรรคข์องชนชั้น

กรรมาชีพ (Sargent.  2009 : 200) และเธอก็ไดจ้ดัท าใบปลิวออกมาโจมตีพรรคบอลเชวกิท่ีปราบปราม

ชาวนาและปิดกั้นเสรีภาพของประชาชน (Lamb and Docherty.  2006 :217) 

อนัโตนิโอ กรัมชี (Antonio Gramsci : ค.ศ. 1891-1937) เป็นนกัคิดมาร์กซิสตท่ี์ปฏิเสธแนวคิดของ

มาร์กซ์ในส่วนท่ีเนน้ความส าคญัของโครงสร้างส่วนล่างมากจนเกินไป เขาเสนอใหมี้ประชาธิปไตยใน

โรงงาน ใหมี้สภาคนงาน กรัมชียงัไดเ้สนอแนวคิดเร่ือง “การครองอ านาจน า” (Hegemony) เอาไวด้ว้ย ซ่ึง

เขาเสนอวา่การท่ีชนชั้นปกครองสามารถรักษาอ านาจครอบง าเอาไวไ้ดน้ั้น ส่วนส าคญัเกิดจากการท่ีชนชั้น

ปกครองสามารถสร้างการครอบง าทางความคิดใหผู้ถู้กปกครองเห็นดว้ยคลอ้ยตาม ไม่ใช่เกิดจากการใช้
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อ านาจเชิงบีบบงัคบัอยา่งเดียวเท่านั้น เขาช้ีใหเ้ห็นวา่ในระบบทุนนิยมนั้นจะมีปัญญาชนซ่ึงท าหนา้ท่ีใน

การจดัการความเช่ือของคนในสังคมโดยชกัจูงโนม้นา้วมวลชนใหเ้ห็นดว้ยและยอมรับการปกครองและ

ทรรศนะของชนชั้นปกครอง ปัญญาชนฝ่ายปฏิวติัจะตอ้งเขา้ไปขดัขวางแทรกแซงกระบวนการสร้าง

ความคิดครอบง านั้นและสร้างความคิดอุดมการณ์ใหม่ข้ึนมา (Walker and Gray.  2007 : 126) 

จอร์จ ลูกาช (György Lukács : ค.ศ. 1885-1971) ก็เป็นนกัคิดอีกคนหน่ึงท่ีไม่เห็นดว้ยกบัแนวคิด

มาร์กซิสตด์ั้งเดิม (Orthodox Marxism) ในสมยัของเขา เขาเสนอแนวคิดมาร์กซิสตใ์นฐานะท่ีเป็นปรัชญา

แนวมนุษยนิยม โดยเนน้ช้ีให้เห็นถึงกระบวนการท่ีระบบทุนนิยมไดล้ดค่าของความเป็นมนุษยข์องคนงาน 

ท าใหค้นงานเป็นเพียงสินคา้ท่ีซ้ือขายไดใ้นตลาด (Heywood.  1998 : 138) เขาเนน้ใหมี้การตระหนกัถึง

ความส าคญัของความคิดสร้างสรรคข์องมนุษยใ์นการเปล่ียนแปลงสังคมใหดี้ข้ึน เขาเสนอวา่คนเรานั้น

สามารถคิดและกระท าไดอ้ยา่งเสรี เป็นอิสระจากสถานะทางเศรษฐกิจและสถานะทางชนชั้นของตนได ้

(Sargent.  2009 : 200) 

 วลาดิเมียร์ เลนิน (Vladimir Lenin ค.ศ. 1870-1924) นอกจากจะเป็นนกัคิดมาร์กซิสตแ์ลว้ เลนิน
ยงัเป็นผูป้กครองคนส าคญัในระบอบสังคมนิยม/คอมมิวนิสตด์ว้ย เขาเป็นผูน้ าขบวนการปฏิวติัรัสเซียท่ี
ก่อใหเ้กิดจากจดัตั้งสหภาพโซเวยีตรัสเซียข้ึนมา แนวคิดของเขามีช่ือเรียกวา่ “ลทัธิเลนิน” (Leninism)  
หรือ “ลทัธิมากซ์-เลนิน” (Marxism-Leninism) เขามีแนวคิดท่ีตอ้งการใหมี้พรรคการเมืองแนวปฏิวติัซ่ึง
ประกอบดว้ยบุคคลท่ีเป็นมืออาชีพและอุทิศตวัให้แก่พรรคอยา่งเตม็ท่ี คนเหล่าน้ีจะเป็นแนวหนา้ของชน
ชั้นกรรมาชีพ คอยน าทางชนชั้นกรรมาชีพทั้งในช่วงก่อนและหลงัการปฏิวติั เขาเห็นดว้ยกบัแนวทางการ
ปฏิวติัของชนชั้นกรรมาชีพตามท่ีมากซ์กล่าวไว ้เขาไม่เห็นดว้ยอยา่งมากกบัแนวทางของสังคมนิยม
ประชาธิปไตย เสรีนิยม และประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภา เขาไม่อยากใหมี้ศาสนา มองวา่ศาสนาก่อใหเ้กิด
การหลอกลวงมอมเมามวลชน และเขาเสนอความเห็นท่ีวา่จกัรวรรดินิยม (Imperialism) เป็นพฒันาการขั้น
สุดทา้ยของระบบทุนนิยม (Lamb and Docherty.  208-209) 

โจเซฟ สตาลนิ (Joseph Stalin : ค.ศ. 1878-1953) เป็นผูน้ าของสหภาพโซเวยีตท่ีสืบทอดอ านาจ

ต่อจากเลนิน แนวคิดของเขาเรียกวา่ “ลทัธิสตาลิน” (Stalinism) ซ่ึงน่ีไม่ใช่เป็นเพียงแค่แนวคิดเท่านั้น     

แต่เป็นลกัษณะเด่นของการปกครองในสหภาพโซเวยีตรัสเซียในยคุนั้นเลยทีเดียว คือลทัธิสตาลินน้ีมี

ความหมายบ่งถึงการปกครองท่ีเป็นเผด็จการ ใชอ้  านาจกดข่ี และรวมศูนยอ์  านาจแบบเบ็ดเสร็จ ลกัษณะ

ส าคญัอยา่งหน่ึงของลทัธิสตาลินคือความคิดและการปฏิบติัท่ีอยูบ่นฐานความเช่ือท่ีวา่การปฏิวติัจะตอ้งมา
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จากขา้งบน คือจะตอ้งน าโดยพรรคคอมมิวนิสตท่ี์รัฐมีอ านาจมากและมีบทบาทส าคญัในการน า ทางดา้น

การเกษตร ลทัธิสตาลินตอ้งการใหมี้การผลิตแบบรวมหมู่ซ่ึงชาวนาจะตอ้งท านารวมท่ีเป็นนาของรัฐ 

ทางดา้นอุตสาหกรรม ลทัธิสตาลินมีนโยบายท่ีใหมี้การควบคุมอุตสาหกรรมโดยเนน้พฒันาอุตสาหกรรม

หนกัเป็นหลกั การใชอ้  านาจกดข่ีบีบบงัคบัไดท้  าใหร้ะบอบสตาลินเป็นท่ีรู้จกัวา่เป็น “ความน่ากลวัสุดขีด” 

(Great Terror) เพราะมีการกวาดลา้งจบักุมผูค้นอยา่งกวา้งขวาง มีการสังหาร และบีบบงัคบัใหค้นท่ีไม่ได้

กระท าผดิรับสารภาพวา่ไดก้ระท าผดิ ซ่ึงบางคนก็เป็นบุคคลส าคญัของพรรคบอลเชวกินัน่เอง (Walker 

and Gray.  2007 : 305) 

ลอีอน ทรอตสก ี(Leon Trotsky : ค.ศ. 1879-1940) เป็นบุคคลส าคญัท่ีร่วมปฏิวติัและจดัตั้ง

สหภาพโซเวยีตรัสเซียร่วมกบัเลนิน เป็นผูน้ าและผูก่้อตั้งกองทพัแดงของรัสเซีย และเป็นผูน้ าคนส าคญัใน

พรรคคอมมิวนิสตรั์สเซียหรือพรรคบอลเชวกิ (Walker and Gray.  2007 : 317) แนวคิดของเขามีช่ือเรียกวา่ 

“ลทัธิทรอตสกี” (Trotskyism) ทรอตสกีอา้งวา่ตนเองนั้นเป็นทายาทผูสื้บต่อความคิดของมากซ์และเลนิน 

ลกัษณะเด่นอยา่งหน่ึงของลทัธิทรอตสกีคือแนวคิดเร่ืองการปฏิวติัท่ีถาวร (Permanent Revolution) ซ่ึงเป็น

แนวคิดท่ีทรอตสกีพฒันาข้ึนมาตั้งแต่ ค.ศ. 1906 และปรับปรุงเปล่ียนแปลงอีกใน ค.ศ. 1928 แนวคิดเร่ือง

การปฏิวติัท่ีถาวรเสนอวา่ขบวนการเคล่ือนไหวเพื่อกา้วเขา้สู่สังคมนิยมนั้นเป็นพฒันาการท่ีผสมผสานกนั

และไม่ราบเรียบสม ่าเสมอ กล่าวคือประเทศต่างๆ นั้นมีพฒันาการทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองท่ี

แตกต่างกนั แต่ประเทศท่ีลา้หลงักวา่ก็สามารถท่ีจะเร่งพฒันาใหผ้า่นขั้นตอนต่างๆ อยา่งรวดเร็วได ้โดย

น าเอาลกัษณะท่ีกา้วหนา้ของประเทศท่ีพฒันาแลว้มาผสมผสานเขา้กบัลกัษณะท่ีลา้หลงัของประเทศดอ้ย

พฒันา เขายกตวัอยา่งรัสเซียวา่สามารถท่ีจะเคล่ือนจากรัฐก่ึงศกัดินา ขา้มขั้นตอนทุนนิยม เพื่อกา้วเขา้สู่

สังคมนิยมไดโ้ดยตรง โดยใชก้ารปฏิวติัท่ีถาวรซ่ึงยน่ยอ่รวบรัดขั้นตอนต่างๆ ของการพฒันาได ้ทฤษฎีการ

ปฏิวติัท่ีถาวรของเขายงัรวมเอาลกัษณะส าคญัของนานาชาตินิยม (Internationalism) เขา้ไวด้ว้ย คือเขามอง

วา่การปฏิวติัสังคมนิยมจะตอ้งขยายตวัเป็นเร่ืองระหวา่งประเทศ ซ่ึงถา้ไม่สามารถขยายใหก้วา้งไปใน

ระดบันานาชาติได ้การปฏิวติัสังคมนิยมก็จะไม่ประสบผลส าเร็จ ซ่ึงความเห็นของทรอตสกีในเร่ืองน้ีนั้น

ขดัแยง้กบัความเห็นของสตาลินเร่ือง “สังคมนิยมในประเทศเดียว” (Socialism in One Country) ท่ีสตาลิน

เช่ือวา่มีความเป็นไปไดท่ี้สหภาพโซเวยีตรัสเซียสามารถสร้างสังคมนิยมข้ึนมาในประเทศเพียงล าพงัก่อน 

ไม่ตอ้งรอประเทศอ่ืน (Walker and Gray.  2007 : 319) 
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เหมา เจ๋อ ตุง (Mao Zedong :1893–1976) เป็นผูน้ าการต่อสู้จนเปล่ียนแปลงการปกครองของจีน

มาสู่ระบอบสังคมนิยมไดใ้น ค.ศ. 1949 และเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

แนวคิดของเขาเรียกวา่ “ลทัธิเหมา”  (Maoism) ลกัษณะเด่นของลทัธิเหมาคือการเนน้ความส าคญัของลทัธิ

สมคัรใจ (Voluntarism) คือตอ้งการใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ร่วมต่อสู้ร่วมกบัพรรคคอมมิวนิสตด์ว้ยความเตม็

ใจและภาคภูมิใจ การเนน้ความส าคญัของปรัชญาปฏิพฒันาการโดยเฉพาะประเด็นเร่ืองความขดัแยง้ การ

วเิคราะห์ชนชั้นโดยเนน้ไปท่ีอตัลกัษณ์ทางชนชั้นและบทบาทการปฏิวติัของชาวนา  ทฤษฎีการปฏิวติัของ

เขาครอบคลุมแนวคิดหลายอยา่ง เช่นการใหมี้กองก าลงัแบบกองโจรเขา้ต่อสู้แบบ “ป่าลอ้มเมือง” และการ

ยดึมัน่ผกูพนักบั “ประชาธิปไตยรวมศูนย”์ (Democratic Centralism) แนวคิดของเขาเป็นการน าเอาแนวคิด

มาร์กซิสตม์าปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบับริบทของประเทศจีน หรือเป็นการท ามาร์กซิสตใ์หเ้ป็นแบบจีน (The 

Sinification of Marxism) นัน่เอง (Walker and Gray.  2007 : 201-202) 

สังคมนิยมในยคุปัจจุบนัมีความหลากหลายมาก มีนกัคิดสงัคมนิยมจ านวนมากท่ีไดเ้สนอแนวคิด

ออกมาอยา่งน่าสนใจ นกัคิดสังคมนิยมบางคนก็ยงัเป็นมาร์กซิสตแ์บบดั้งเดิม แต่หลายคนก็เป็นผูท่ี้ถูก

เรียกวา่นีโอมาร์กซิสต ์นกัทฤษฎีวพิากษท่ี์ผูเ้ขียนกล่าวถึงในบทท่ี 6 นั้นก็เป็นพวกนีโอมาร์กซิสต ์แต่นกั

คิดนีโอมาร์กซิสตท่ี์เด่นๆ ก็ยงัมีอีกมาก อยูน่อกเหนือขอบข่ายเน้ือหาของบทน้ีท่ีจะกล่าวถึงได ้

สรุปท้ายบท 

เน้ือหาในบทน้ีเป็นการกล่าวถึงสังคมนิยมซ่ึงเป็นแนวคิด อุดมการณ์ทางการเมือง และ 
ระบอบการปกครองท่ีมีความส าคญัมาก อิทธิพลของแนวคิดน้ีในทางการเมืองท่ีเห็นไดช้ดัเจนก็คือใน
คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 มีประเทศจ านวนมากท่ีปกครองดว้ยระบอบสังคมนิยม และเคยมีประชาชนจ านวน
มากเกือบคร่ึงโลกอยูใ่นประเทศท่ีเคยเป็นสังคมนิยมมาแลว้ ในแง่แนวคิด สังคมนิยมเป็นแนวคิดท่ีเนน้
ความส าคญัของสังคมเหนือปัจเจกบุคคล เนน้การช่วยเหลือเก้ือกลูกนั การท างานร่วมกนั และให้
ความส าคญักบัความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคมมากวา่เสรีภาพของปัจเจกบุคคล 

สังคมนิยมยโูทเปียเป็นค าท่ีมากซ์ใชเ้รียกแนวคิดสังคมนิยมในยคุก่อนหนา้เขาซ่ึงเขามองวา่เป็น
แนวคิดท่ีเพอ้ฝัน ไม่เป็นวทิยาศาสตร์ ไม่มีแนวทางท่ีชดัเจนในการสร้างสังคมเช่นนั้นใหเ้กิดข้ึนจริงได ้  
ในความเป็นจริงแลว้ ค าวา่เพอ้ฝันหรือยโูทเปียน้ีไม่ไดห้มายความวา่นกัคิดเหล่าน้ีเอาแต่คิดอยา่งเดียว แต่
ความเป็นจริงแลว้  พวกเขาไดเ้สนอทั้งแนวคิดและไดล้งมือสร้างสังคมในอุดมคติตามความคิดของตนดว้ย 
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หรือในบางกรณีความคิดท่ีพวกเขาเสนอไวก้็ไดเ้ป็นแรงบนัดาลใจใหเ้กิดการสร้างสังคมอุดมคติในท่ีอ่ืนๆ 
ในเวลาต่อมา มีผูค้นศรัทธาเล่ือมใสในแนวคิดของพวกเขา เกิดเป็นขบวนการท่ีมีสานุศิษยม์ากมายในยคุ
นั้น นกัสังคมนิยมยโูทเปียท่ีเด่นๆ คือแซ็งต-์ซีมอ็ง ชาร์ลส์ ฟูริเยร์ และโรเบิร์ต โอเวน ส าหรับคนหลงัสุดน้ี
ไดพ้ยายามสร้างสหกรณ์ข้ึนมาหลายแห่งดว้ยจนไดช่ื้อวา่เป็นบิดาแห่งการสหกรณ์ 

สังคมนิยมมาร์กซิสตคื์อแนวคิดของคาร์ล มากซ์ และฟรีดริช เองเกลส์ รวมถึงนกัคิดมาร์กซิสต์
อ่ืนๆ ดว้ย แต่ในบทน้ีมุ่งอธิบายเฉพาะแนวคิดของมากซ์เป็นหลกั ซ่ึงมีแนวคิดท่ีโดดเด่นหลายอยา่ง เช่น
การมองความเปล่ียนแปลงแบบปฏิพฒันาการ การมองประวติัศาสตร์ดว้ยปรัชญาวตัถุนิยม การเสนอ
ทฤษฎีมูลค่าส่วนเกินเพื่ออธิบายถึงการท่ีชนชั้นนายทุนมุ่งแสวงหาก าไรซ่ึงเป็นการเอารัดเอาเปรียบชนชั้น
กรรมาชีพ การช้ีให้เห็นความแปลกแยกท่ีเกิดข้ึนในหมู่ชนชั้นกรรมาชีพซ่ึงในท่ีสุดก็จะเป็นปัจจยัท่ีกระตุน้
ใหเ้กิดจิตส านึกทางชนชั้นและการต่อสู้ทางชนชั้น โดยชนชั้นกรรมาชีพจะยดึอ านาจจากชนชั้นนายทุน
และในช่วงแรกจะปกครองแบบเผด็จการของชนชั้นกรรมาชีพ เพื่อท่ีจะจดัการปกครองใหเ้ขา้สู่สังคม
คอมมิวนิสตใ์นท่ีสุด มากซ์ไดท้  านายไวว้า่ชนชั้นกรรมาชีพจะโค่นลม้ระบบทุนนิยมและสถาปนาสังคม
คอมมิวนิสตท่ี์ไม่มีรัฐไม่มีชนชั้นข้ึนมาได ้ 

สังคมนิยมยคุหลงัมากซ์เป็นแนวคิดมาร์กซิสตข์องนกัคิดรุ่นหลงัมากซ์ ท่ีทุกคนต่างก็ยงัเช่ือใน
ความคิดพื้นฐานบางอยา่งของมากซ์อยู ่เพียงแต่ไม่เห็นดว้ยในแนวคิดบางประการ และพยายามน าเอา
แนวคิดมาร์กซิสตไ์ปปรับประยกุตใ์ชต้ามท่ีตนเห็นเหมาะสม ในยคุน้ี มีผูเ้สนอแนวคิดสังคมนิยมออกมา
หลายอยา่ง เช่นสังคมนิยมววิฒันาการ ซ่ึงเบิร์นสไตน์เสนอวา่การกา้วไปเป็นสังคมนิยมนั้นไม่จ  าเป็นตอ้ง
ใชว้ธีิปฏิวติั แต่ควรใชแ้นวทางปฏิรูปแทน แนวคิดสังคมนิยมท่ีเป็นประชาธิปไตยหรือประชาธิปไตยแนว
สังคมนิยมก็ไดรั้บอิทธิพลจากเบิร์นสไตน์ดว้ย แต่ผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยก็มีไม่นอ้ย ท่ีเด่นๆ เช่นลกัซมัเบิร์กท่ี
ยนืยนัวา่จะตอ้งใชแ้นวทางปฏิวติั มีหลายคนท่ีไดน้ าเอาแนวคิดมาร์กซิสตไ์ปใชใ้น การปกครองประเทศ 
แต่ก็ไดป้รับประยกุตต์ามท่ีตนเห็นวา่เหมาะสม จนเป็นแนวคิดมาร์กซิสตท่ี์มีลกัษณะเฉพาะและตั้งช่ือตาม
นกัคิดคนนั้น เช่นลทัธิเลนิน ลทัธิสตาลิน ลทัธิทรอตสกี และลทัธิเหมา 

ค าถามท้ายบท 

1. สังคมนิยมหมายถึงอะไร? แนวคิดอะไรเป็นแหล่งท่ีมาส าคญัของแนวคิดสังคมนิยม? โปรด
อธิบายโดยละเอียด 

2. แนวคิดสังคมนิยมยโูทเปียของแซ็งต-์ซีมอ็ง ชาร์ลส์ ฟูริเยร์ และโรเบิร์ต โอเวน มีความ
คลา้ยคลึงและ/หรือแตกต่างกนัอยา่งไร?  
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3. แนวคิดส าคญัของมากซ์มีอะไรบา้ง? โปรดอธิบายโดยละเอียด รวมทั้งเปรียบเทียบดว้ยวา่
สังคมนิยมยโูทเปียกบัสังคมนิยมมาร์กซิสตค์ลา้ยคลึงกนัและ/หรือแตกต่างกนัอยา่งไร? 

4. ลกัษณะเด่นของแนวคิดมาร์กซิสตย์คุหลงัมากซ์ทั้ง 8 คนเป็นอยา่งไร? ให้อธิบายพอสังเขป 
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