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ปกครอง ที่ได้จดั ทาเอกสารประกอบการสอนให้เป็ น E-book ฉบับนี้
ผูเ้ ขียนหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า E-book ฉบับนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อนิสิตที่เรี ยนวิชานี้ และผูส้ นใจทางด้าน
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บกพร่ องที่มีอยูใ่ นเอกสาร ผูเ้ ขียนก็ยนิ ดีอย่างยิง่ ที่จะน้อมรับคาชี้แนะเพื่อปรับปรุ งแก้ไขให้ดียงิ่ ขึ้นต่อไป
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หัวข้ อ
1.1
1.2
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1.4
1.5
1.6
1.7

คาอธิบายรายวิชาในหลักสู ตร
ปรัชญาและทฤษฎี
ปรัชญาการเมืองและทฤษฎีการเมือง
ทฤษฎีการเมือง ทฤษฎีสังคม และทฤษฎีการเมืองและสังคม
แนวทางในการสอน/เรี ยนทฤษฎีการเมืองและสังคม
ประเภทของทฤษฎีการเมืองและสังคม
โครงสร้างของเอกสารประกอบการสอน

แนวคิด
1. ปรัชญาตามรากศัพท์หมายถึงความรักในความรู ้ ส่ วนทฤษฎีตามรากศัพท์หมายถึงการ
มองดูหรื อการเห็น แต่ความหมายของสองคานี้คล้ายคลึงกันในแง่ที่วา่ เป็ นกิจกรรมของ
มนุษย์ที่พยายามจะเข้าใจความจริ ง แสวงหาความรู้เพื่อเข้าถึงความจริ งของสิ่ งต่างๆ
2. ทฤษฎีน้ นั มีท้ งั ทฤษฎีทางปรัชญาและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีทางปรัชญาก็คือ
ปรัชญานัน่ เอง เป็ นเรื่ องของการคาดการณ์ความจริ ง เป็ นสิ่ งที่ไม่จาเป็ นต้องตรวจสอบ
ความถูกต้องด้วยวิธีการเชิงประจักษ์ แต่ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ น้ นั จะต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ดว้ ยวิธีการเชิงประจักษ์
3. ปรัชญาการเมืองคือความพยายามที่จะรู ้ให้ถ่องแท้ท้ งั ธรรมชาติของสิ่ งที่เป็ นการเมืองและ
ระเบียบทางการเมืองที่ดี ส่ วนทฤษฎีการเมืองมีท้ งั ส่ วนที่มีความหมายเหมือนกับปรัชญา
การเมืองและส่ วนที่มีความหมายแตกต่างจากปรัชญาการเมือง สาหรับส่ วนที่แตกต่างนั้น
ก็คือทฤษฎีการเมืองเชิงประจักษ์ที่เป็ นโมเดลหรื อตัวแบบในการอธิบายการเมือง
4. ทฤษฎีการเมืองและสังคมที่ใช้ในวิชานี้ไม่ใช่ทฤษฎีเชิงประจักษ์ที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ได้ดว้ ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ แต่เป็ นทฤษฎีในเชิงบรรทัดฐานที่มีความหมายเหมือนกับ
ปรัชญาการเมืองและสังคม ในวิชานี้เน้นที่ทฤษฎีสังคมวิทยาและอุดมการณ์ทางการเมือง
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วัตถุประสงค์
1. นิสิตสามารถบอกได้วา่ ปรัชญาและทฤษฎีมีความหมายคล้ายคลึงและแตกต่างกันอย่างไร
2. นิสิตสามารถระบุความแตกต่างระหว่างทฤษฎีทางปรัชญาและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์
พร้อมทั้งยกตัวอย่างทฤษฎีท้ งั สองประเภทได้
3. นิสิตสามารถอธิบายความหมายของปรัชญาการเมืองและทฤษฎีการเมือง พร้อมทั้งระบุ
ความแตกต่างและความคล้ายคลึงระหว่างปรัชญาการเมืองกับทฤษฎีการเมืองได้
4. นิสิตสามารถอธิ บายความแตกต่างและคล้ายคลึงกันระหว่างทฤษฎีการเมืองกับทฤษฎี
สังคม พร้อมทั้งจาแนกประเภทของทฤษฎีการเมืองและสังคมประเภทต่างๆ ได้
เนื้อหาในบทนี้เป็ นภาพรวมของรายวิชาทฤษฎีการเมืองและสังคม เป็ นการกล่าวถึงประเด็น
ต่างๆ ที่ช้ ีให้เห็นขอบข่ายของเนื้อหาในรายวิชานี้ซ่ ึ งเป็ นลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากรายวิชา
ปรัชญาการเมือง ประเด็นที่ตอ้ งคิดพิจารณาซึ่ งเกี่ยวข้องกับความหมายของคาสาคัญที่ปรากฏอยูใ่ น
คาอธิบายรายวิชา และประเด็นซึ่งเป็ นโครงสร้างของเอกสารประกอบการสอนฉบับนี้ ดังต่อไปนี้
1.1 คาอธิบายรายวิชาในหลักสู ตร
รายวิชาทฤษฎีการเมืองและสังคมเป็ นรายวิชาที่อยูใ่ นหมวดวิชาเอกบังคับของหลักสู ตร
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง นิสิตที่จะลงทะเบียนเรี ยนรายวิชานี้ได้จะต้องได้
ลงทะเบียนเรี ยนและสอบผ่านรายวิชาปรัชญาการเมืองมาแล้ว รายวิชาปรัชญาการเมืองมีคาอธิ บาย
รายวิชาที่อยูใ่ นหลักสู ตรว่า “แนวความคิดของตะวันตกตั้งแต่ยคุ โบราณจนถึงปั จจุบนั แนวคิดที่
สาคัญๆ เกี่ยวกับอานาจอธิ ปไตย สัญญาประชาคม เสรี นิยม และสังคมนิยม ปรัชญาการเมืองของ
ตะวันออก เพื่อเป็ นแนวทางในการอธิ บายถึงปั ญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นในระบบการเมืองต่างๆ ในยุค
ปัจจุบนั ” (กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2553 : 17) ขณะที่รายวิชาทฤษฎี
การเมืองและสังคมนั้นมีคาอธิ บายรายวิชาว่า “ปรัชญาว่าด้วยสังคมและการเมืองของนักคิด และสานัก
ศึกษาต่างๆ และการใช้แนวความคิดเหล่านั้นในการศึกษาวิเคราะห์และทาความเข้าใจกับปรากฏการณ์
ทางการเมืองและสังคม ตลอดจนอิทธิ พลของแนวความคิดต่างๆ ที่มีผลต่อการเมืองในทางปฏิบตั ิ”
(กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2553 : 19)
ถ้าพิจารณาตามคาอธิบายรายวิชาข้างต้น จะเห็นได้วา่ รายวิชาปรัชญาการเมืองและรายวิชา
ทฤษฎีการเมืองและสังคมนั้นได้กาหนดให้เรี ยนเนื้อหาที่คล้ายคลึงกันมาก คาที่ใช้ในคาอธิ บายรายวิชา
ของทั้งสองรายวิชานี้ เช่น “แนวความคิด” “แนวคิด” “ปรัชญา” ดูเหมือนจะมีความหมายที่แทนกันได้
แต่ประเด็นที่แตกต่างกันที่พอสังเกตได้ก็คือ 1) รายวิชาปรัชญาการเมืองนั้นเน้นแนวความคิดตะวันตก
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ตั้งแต่ยคุ โบราณเป็ นต้นมาจนถึงปั จจุบนั ขณะที่รายวิชาทฤษฎีการเมืองและสังคมไม่ได้กาหนดว่าต้อง
เป็ นแนวความคิดตะวันตก และไม่ได้ระบุช่วงเวลาดังกล่าวเอาไว้ 2) รายวิชาปรัชญาการเมืองได้
กาหนดให้สอน/เรี ยนประเด็นสาคัญของ “แนวความคิดตะวันตก” คือ “อานาจอธิปไตย” “สัญญา
ประชาคม” “เสรี นิยม” และ “สังคมนิยม” แต่รายวิชาทฤษฎีการเมืองและสังคมไม่ได้กาหนดประเด็น
สาคัญของแนวความคิดเอาไว้ หากแต่เสนอให้สอน/เรี ยนปรัชญาว่าด้วยสังคมและการเมืองของ “นัก
คิด” และ “สานักศึกษา” ต่างๆ 3) รายวิชาปรัชญาการเมืองกาหนดให้สอน/เรี ยนปรัชญาการเมืองของ
ตะวันออกด้วย แต่รายวิชาทฤษฎีการเมืองและสังคมไม่ได้กาหนดเรื่ องนี้เอาไว้ และ 4) ประเด็นที่ท้ งั
สองรายวิชากาหนดไว้คล้ายคลึงกันคือการให้นาเอาปรัชญาหรื อแนวคิดต่างๆ เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้
เพื่ออธิบาย/ทาความเข้าใจ “ระบบการเมือง” หรื อ “ปรากฏการณ์ทางการเมืองและสังคม” ซึ่งแสดงให้
เห็นพลังในการอธิ บายของปรัชญาหรื อแนวคิดเหล่านั้น หรื อเป็ น “พลังทางทฤษฎี” สาหรับรายวิชา
ทฤษฎีการเมืองและสังคมนั้นไม่ได้ตอ้ งการให้เราพิจารณาแต่พลังทางทฤษฎีเท่านั้น หากแต่ยงั ต้องการ
ให้เรามองเห็น “พลังภาคปฏิบตั ิ” ของแนวคิดหรื อปรัชญาเหล่านั้นด้วย กล่าวคือต้องการให้เราทราบ
ว่าแนวคิดหรื อปรัชญานั้นๆ ได้มีส่วนก่อร่ างสร้างตัว “การเมือง” ได้อย่างไรบ้าง
อีกประเด็นหนึ่งที่น่าพิจารณาก็คือ ถ้าหากว่า “ปรัชญา” และ “ทฤษฎี” ที่มีอยูใ่ นคาอธิ บาย
รายวิชาทั้งสองเป็ นสิ่ งที่แทนกันได้ สิ่ งที่แตกต่างกันระหว่างสองรายวิชานี้ก็คือคาว่า “การเมือง” ใน
รายวิชาแรก และคาว่า “การเมืองและสังคม” ในรายวิชาหลัง ถ้า “ปรัชญาการเมือง” ไม่ครอบคลุมไป
ถึง “ทฤษฎีสังคม” รายวิชาทฤษฎีการเมืองและสังคมก็จาเป็ นต้องพิจารณา “ทฤษฎีสังคม” เพื่อกาหนด
เนื้อหาที่เหมาะสมของรายวิชาทฤษฎีการเมืองและสังคมด้วยต่อไป
1.2 ปรัชญาและทฤษฎี
คาว่า “ปรัชญา” เป็ นคาที่มาจากภาษาสันสกฤต ตรงกับคาภาษาบาลีวา่ “ปัญญา” ซึ่ งแปลว่า
ความรู ้ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายคาว่าปรัชญาไว้วา่ “วิชาว่า
ด้วยหลักแห่งความรู้และความจริ ง” (ราชบัณฑิตยสถาน. 2542 : เว็บไซต์) ส่ วนคาว่า “ทฤษฎี” ก็เป็ น
คาที่มาจากภาษาสันสกฤตเช่นเดียวกัน ตรงกับภาษาบาลีวา่ “ทิฏฐิ” ซึ่งเแปลว่าความเห็น ความหมายที่
ปรากฏอยูใ่ นพจนานุกรมดังกล่าวก็คือ “ความเห็น; การเห็น, การเห็นด้วยใจ; ลักษณะที่คาดคิดเอาตาม
หลักวิชา เพื่อเสริ มเหตุผลและรากฐานให้แก่ปรากฏการณ์หรื อข้อมูลในภาคปฏิบตั ิ ซึ่ งเกิดขึ้นมาอย่างมี
ระเบียบ” (ราชบัณฑิตยสถาน. 2542 : เว็บไซต์)
เมื่อพิจารณาจากคานิยามที่มีอยูใ่ นพจนานุกรมข้างต้น จะเห็นว่าคาว่าทฤษฎีน้ นั สื่ อความหมาย
ไปในแง่ที่อาจตีความได้วา่ ทฤษฎีเป็ นเพียงส่ วนหนึ่งของปรัชญา เพราะทฤษฎีเป็ นเพียงความเห็นซึ่ ง
อาจยังไม่ใช่ความรู ้และความจริ ง และทฤษฎีก็เป็ นเพียง “ลักษณะที่คาดคิดเอาตามหลักวิชา” แต่ก็ยงั
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ไม่ใช่ “วิชาว่าด้วยหลักแห่งความรู ้และความจริ ง” การมองปรัชญาดังกล่าวข้างต้นนี้ทาให้ดูเหมือนว่า
สถานะของปรัชญานั้นอยูเ่ หนือทฤษฎี คือมีความจริ งแท้แน่นอนยิง่ กว่าทฤษฎี
ลองมาพิจารณาความหมายของคาทั้งสองในภาษาอังกฤษบ้าง คาว่า “ปรัชญา” มาจาก
ภาษาอังกฤษว่า “Philosophy” โซโลมอน (Solomon. 2005 : 1775-1776) ได้กล่าวถึงความหมายของ
คานี้เอาไว้วา่ ปรัชญาเป็ นศิลปะชั้นสู งว่าด้วยการคิดซึ่ งคิดอย่างรอบคอบระมัดระวัง คิดอย่างต่อเนื่ อง
จริ งจัง เกี่ยวกับคาถามสาคัญๆ ของชีวติ เช่นคาถามที่วา่ ความหมายของชีวติ คืออะไร หรื อชี วติ ที่ดีควร
ดารงอยูอ่ ย่างไร โซโลมอนกล่าวอ้างคาพูดที่อริ สโตเติล (Aristotle : 384-322 ปี ก่อน ค.ศ.) เคยกล่าวไว้
ว่าปรัชญาเป็ นเรื่ องของการมองตัวเราเองและโลกรอบตัวเราด้วยความฉงนสนเท่ห์ หรื อกระหายใคร่ รู้
ทั้งธรรมชาติและวิธีที่เรามองและพูดถึงธรรมชาติ รวมทั้งวิธีที่เราคิดและพูดถึงตัวเราเองด้วย
คาว่า “Philosophy” มีรากศัพท์มาจากภาษากรี ก กล่าวกันว่าในสมัยกรี กโบราณนั้นมีคนตั้ง
คาถามต่อพิธากอรัส (Pythagoras : 580-500 ปี ก่อน ค.ศ.) ว่าเขาฉลาดหรื อไม่ พิธากอรัสตอบอย่าง
อ่อนน้อมถ่อมตัวว่าเขาไม่ฉลาดหรอก แต่เขาเป็ นคนที่รักความรู ้ ดังนั้น คาว่า “รัก” (philein) และคาว่า
“ความรู้” (sophia) จึงมารวมอยูใ่ นคาว่า “ปรัชญา” ซึ่ งแปลว่า “ความรักในความรู้” (philosophia :
φιλοσοφία) โซโลมอนเห็นว่าผูท
้ ี่ทาให้เราเข้าใจธรรมชาติของปรัชญาได้ดีน่าจะเป็ นโสเกรตีส
(Socrates : 469-399 ปี ก่อน ค.ศ.) ซึ่ งกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าปรัชญานั้นเป็ นเรื่ องของความรักในการ
ถกเถียงหาเหตุผล (Solomon. 2005 : 1776)
เบอร์ทรันด์ รัสเซลล์ (Bertrand Russell : 1872-1970) กล่าวไว้วา่ ปรัชญาซึ่งเป็ นแนวคิด
เกี่ยวกับโลกและชีวติ นั้นเป็ นผลมาจากปั จจัย 2 ประการ คือ 1) แนวคิดทางศาสนาหรื อจริ ยธรรมที่สืบ
ทอดมาจากอดีต และ 2) วิธีการเสาะแสวงหาความรู ้ที่อาจเรี ยกได้วา่ “เป็ นวิทยาศาสตร์ ” เมื่อพิจารณา
สัดส่ วนที่ปัจจัยทั้งสองประการข้างต้นมีอยูใ่ นระบบการแสวงหาความรู ้ของนักปรัชญา นักปรัชญาแต่
ละคนก็มีความแตกต่างกันมาก หรื อความรู ้ที่เรี ยกว่าปรัชญาของพวกเขาก็แตกต่างกันมาก แต่ปรัชญา
จะมีส่วนประกอบของปั จจัยทั้งสองเสมอไม่มากก็นอ้ ย (Russell. 1945 : xii)
รัสเซลล์ได้พิจารณาคาว่าปรัชญาในความหมายกว้างโดยกล่าวว่าปรัชญาเป็ นสิ่ งที่อยูต่ รงกลาง
ระหว่างเทววิทยา (Theology) กับวิทยาศาสตร์ (Science) ปรัชญาคล้ายคลึงกับเทววิทยาในแง่ที่วา่
ปรัชญานั้นประกอบไปด้วยการคิดคาดการณ์เกี่ยวกับเรื่ องราวที่จนบัดนี้ก็ยงั หาความแน่นอนไม่ได้
และคล้ายคลึงกับวิทยาศาสตร์ เพราะปรัชญาเรี ยกร้องให้มนุษย์คิดด้วยเหตุผลมากกว่าใช้อานาจ ไม่วา่
จะเป็ นอานาจของประเพณี ที่ปฏิบตั ิสืบต่อกันมาหรื ออานาจของการเผยแสดงของพระผูเ้ ป็ นเจ้า
รัสเซลล์เห็นว่าความรู ้ที่แม่นยาทุกอย่างมาจากวิทยาศาสตร์ และความเชื่อซึ่ งไม่ใช่ความรู ้ที่แม่นยา
ทั้งหมดก็มาจากเทววิทยา ดังนั้น พื้นที่ซ่ ึ งอยูต่ รงกลางระหว่างเทววิทยากับวิทยาศาสตร์ อันเป็ นพื้นที่
ซึ่ งเปิ ดกว้างต่อการโจมตีท้ งั จากเทววิทยาและวิทยาศาสตร์ คือพื้นที่ของปรัชญา (Russell. 1945 : xiii)
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ความเห็นของรัสเซลล์ขา้ งต้น คล้ายคลึงกับความเห็นของพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิป
พงศ์ประพันธ์ ที่ทรงเปรี ยบเทียบความรู ้ในวิทยาศาสตร์ กบั ความรู ้ในปรัชญาเอาไว้วา่ ความรู ้ใน
วิทยาศาสตร์ เป็ นความรู ้ที่ตามวิสัยของมนุษย์แล้วถือว่าจริ งแท้แน่นอน เนื่องจากมีการทดลองหรื อ
ทดสอบความจริ งมาแล้ว แต่ความรู ้ในปรัชญานั้นแม้จะมีความมุ่งหมายที่จะหาหลักของความรู ้ทวั่ ไป
แต่ในเมื่อยังเป็ นเพียงแค่ “วิตรรก” หรื อการเก็งความจริ ง ซึ่ งหมายถึงเป็ นแค่การสันนิษฐาน จึงไม่ถือ
กันว่าเป็ นความรู ้ที่แน่นอน หากแต่เป็ นการแสดงความคิดของมนุษย์ในระดับสู ง วิทยาศาสตร์ กบั
ปรัชญาจึงแตกต่างกันในแง่ที่วา่ ขณะที่วทิ ยาศาสตร์ น้ นั เป็ นการแสดงความรู ้ที่แน่นอน แต่ปรัชญากลับ
เป็ นเพียงแค่การแสดงการคาดการณ์ความจริ ง (พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์.
2518 : 643-644) พระองค์ตรัสเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างศิลปะ วิทยาศาสตร์ และปรัชญา
เอาไว้วา่ “ศิลปะเป็ นความรู้ซ่ ึ งได้จากความชานาญ วิทยาศาสตร์เป็ นความรู้ซ่ ึงได้จากการสังเกตและ
อนุมานหลัก ซึ่ งเมื่อตั้งขึ้นแล้วก็มีการสอบทดลองความจริ งด้วย ส่ วนปรัชญานั้นเป็ นการเก็งหลัก
ทัว่ ไปโดยอาศัยความรู ้ต่างๆ ซึ่ งมนุษย์มีอยูแ่ ล้ว” (พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์.
2518 : 644)
โลกทุกวันนี้เป็ นโลกที่วทิ ยาศาสตร์ มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ วมาก ขณะเดียวกันผูค้ น
มากมายในโลกก็ยงั มีศรัทธาต่อศาสนา แต่ปรัชญาก็ยงั คงเป็ นพื้นที่ซ่ ึ งสาคัญมากเหมือนกัน เรายากที่
จะหลีกเลี่ยงปรัชญาได้ เช่นลองพิจารณาดูวา่ มีบุคคลคนหนึ่งปฏิเสธปรัชญาโดยบอกเราว่าปรัชญาเป็ น
สิ่ งที่ไร้ประโยชน์ ก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าจากจุดเริ่ มต้นเขาก็กาลังประเมินปรัชญาด้วยระบบคุณค่า
ชุดหนึ่งอยูแ่ ล้ว ต่อมาเมื่อเขาพร้อมที่จะบอกเหตุผลว่าเพราะเหตุใดปรัชญาจึงไร้ประโยชน์ ไม่วา่ เขา
จะบอกเหตุผลอย่างสั้นๆ หรื อบอกตามความเชื่ อที่สืบต่อกันมาโดยไม่ได้ต้ งั คาถาม เขาก็กาลังกล่าวถึง
ความไร้ประโยชน์ของความคิดบางอย่างหรื อของสภาวะที่มนุษย์ไม่มีความสามารถที่จะจัดการกับ
ปั ญหาบางอย่าง ดังนั้นแทนที่เราจะมองเห็นว่าเขาปฏิเสธปรัชญา เรากลับเห็นได้วา่ เขายึดถือปรัชญา
บางอย่างอยูน่ นั่ เอง เสี ยงที่แสดงความรู ้สึกสงสัยของเขานั้นนัน่ เองที่เป็ นปรัชญา ซึ่ งตั้งแต่ยคุ แรกๆ
ของปรัชญาจนถึงปั จจุบนั ความกังขาหรื อความสงสัยนั้นอยูค่ ู่กบั ปรัชญามาโดยตลอด (Craig. 2002 :
1-2) นักปรัชญาจึงพยายามแสวงหาคาตอบให้กบั คาถามต่างๆ อยูเ่ สมอ ดังที่ลีโอ สเตราส์ (Leo
Strauss : 1899-1973) กล่าวไว้วา่ นักปรัชญามีลกั ษณะเด่นอยูท่ ี่การรู ้จกั ตนเองว่ายังไม่รู้อะไร และ
“ปรัชญาต้องไม่ใช่การเป็ นเจ้าของความจริ ง แต่เป็ นการแสวงหาความจริ ง” (Strauss. 2010 : 5)
เมื่อได้ทราบที่มาและความหมายของคาว่า “Philosophy” แล้ว ลองมาพิจารณาที่มาและ
ความหมายของอีกคาหนึ่งคือ “Theory” บ้าง คาว่า “Theory” นี้เป็ นศัพท์วชิ าการซึ่ งมีที่มาจากภาษา
กรี กโบราณเช่นเดียวกัน คือมาจากคาภาษากรี กว่า “θεωπία” (theoria) ซึ่งแปลตามตัวการมองดูหรื อ
การเห็น และหมายถึงการครุ่ นคิดพิจารณาหรื อการคาดการณ์ซ่ ึ งตรงข้ามกับการกระทา คาว่าทฤษฎีน้ ี
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มักจะมีความหมายตรงข้ามกับคาว่าการปฏิบตั ิซ่ ึ งภาษากรี กใช้วา่ “ππᾶξιρ” (praxis) (“Theory.” 2011 :
Website)
ในช่วงแรกๆ ที่มีการใช้ในภาษากรี ก คาว่า “Theory” นั้นหมายถึงการคิดใคร่ ครวญพิจารณา
ด้วยความรู ้สึกห่วงใย แต่ต่อมาพิธากอรัสเอามาใช้ในความหมายที่เปลี่ยนไปโดยให้หมายถึงการคิด
ใคร่ ครวญพิจารณาด้วยความรู ้สึกใส่ ใจต่อความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพราะว่าพิธากอรัส
เห็นว่าการแสวงหาความรู ้เช่นนั้นเป็ นวิธีการที่จะทาให้เราบรรลุถึงการดารงอยูใ่ นระดับสู งสุ ด เขาได้
เน้นให้เห็นว่าเราควรที่จะกากับควบคุมอารมณ์และความปรารถนาทางกายเอาไว้เพื่อที่จะทาให้เรา
สามารถมีความรู้ในทฤษฎีระดับสู งได้ ความหมายในเชิงวิทยาศาสตร์ ของคานี้ จึงมาจากพิธากอรัส
(“Theory.” 2011 : Website) ตั้งแต่น้ นั มาทฤษฎีกบั การปฏิบตั ิก็มีความหมายที่แยกออกจากกัน
ตัวอย่างที่ชดั เจนเกี่ยวกับการแยกระหว่างภาคทฤษฎีกบั ภาคปฏิบตั ิออกจากกันดูได้จาก
สาขาวิชาการแพทย์ ในทางการแพทย์น้ นั ทฤษฎีและการใช้ทฤษฎีเป็ นเรื่ องของความเข้าใจสาเหตุ
ต่างๆ และธรรมชาติของสุ ขภาพและโรคภัยไข้เจ็บ ขณะที่ภาคปฏิบตั ิน้ นั เป็ นเรื่ องของความพากเพียร
พยายามที่จะทาให้คนเรามีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทฤษฎีและการปฏิบตั ิน้ ีมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั แต่ก็
แยกจากกันได้ เพราะว่าเป็ นไปได้ที่เราจะศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพและโรคภัยไข้เจ็บโดยไม่
จาเป็ นต้องเยียวยารักษาคนไข้เฉพาะราย และก็เป็ นไปได้เช่นเดียวกันที่เราจะเยียวยารักษาคนไข้โดยไม่
จาเป็ นต้องรู ้ในเชิงทฤษฎีวา่ ระบบการเยียวยารักษานั้นทางานอย่างไร (“Theory.” 2011 : Website)
แต่ที่กล่าวข้างต้นนั้นเป็ นลักษณะของทฤษฎีในทางวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ น้ นั
จะต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องด้วยวิธีการเชิงประจักษ์ เช่นการสังเกตหรื อการทดลอง แต่
ทฤษฎีในทางปรัชญานั้นเป็ นการคาดการณ์ความจริ งดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ทฤษฎีทางปรัชญาไม่
จาเป็ นต้องสามารถตรวจสอบความถูกต้องด้วยวิธีการเชิงประจักษ์ได้เสมอไป (“Theory.” 2011 :
Website)
สรุ ปแล้ว แม้วา่ ปรัชญากับทฤษฎีจะมาจากรากศัพท์เดิมที่ต่างกัน แต่ก็มีความหมายที่ใกล้เคียง
กันมาก ถ้าไม่นบั ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ปรัชญากับทฤษฎีก็น่าจะเป็ นคาที่ใช้แทนกันได้ โดยเฉพาะ
ในสาขาวิชาต่างๆ ในสายมนุษยศาสตร์ แม้แต่สาขาวิชาต่างๆ หลายสาขาในสายสังคมศาสตร์ ที่
พยายามจะเป็ นวิทยาศาสตร์ แต่ก็ไม่สามารถเป็ นวิทยาศาสตร์ เต็มที่ก็มีทฤษฎีในความหมายที่คล้ายคลึง
กับปรัชญาได้ คือเป็ นทฤษฎีที่ไม่สามารถพิสูจน์ตรวจสอบความถูกต้องด้วยวิธีการเชิงประจักษ์ได้
เหมือนกับทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ ก็เป็ นศาสตร์ สาขาหนึ่งของสังคมศาสตร์ ที่ยงั ไม่อาจเป็ น
วิทยาศาสตร์ได้เต็มที่ วิชาที่เรี ยนในสาขาวิชารัฐศาสตร์ อย่างเช่นวิชาทฤษฎีการเมืองและสังคมนี้ จึงใช้
ทฤษฎีในความหมายที่คล้ายคลึงกับปรัชญาหรื อใช้คาทั้งสองแทนกันได้ โดยที่ไม่ได้มองว่าปรัชญานั้น
อยูใ่ นสถานะที่สูงส่ งยิง่ กว่าทฤษฎีเหมือนกับที่สื่อให้เห็นในนิยามซึ่ งอยูใ่ นพจนานุกรมภาษาไทยที่
กล่าวข้างต้น
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1.3 ปรัชญาการเมืองและทฤษฎีการเมือง
ดังที่กล่าวไว้ขา้ งต้นแล้วว่าปรัชญาเป็ นเรื่ องของการแสวงหาความจริ งไปเรื่ อยๆ ไม่หยุด
หย่อน แต่ไม่ใช่การเป็ นเจ้าของความจริ ง ปรัชญาการเมือง (Political Philosophy) จึงเป็ นเรื่ องของการ
แสวงหาความจริ งเกี่ยวกับการเมือง ลีโอ สเตราส์ นิยามปรัชญาการเมืองไว้ในบทความอันมีชื่อเสี ยง
มากของเขาตอนหนึ่งว่า “ปรัชญาการเมืองคือความพยายามที่จะรู ้ให้ถ่องแท้ถึงทั้งธรรมชาติของสิ่ งที่
เป็ นการเมืองและระเบียบทางการเมืองที่ถูกหรื อที่ดี” (Strauss. 2010 : 5) โดยให้เหตุผลว่าการกระทา
ทางการเมืองทุกอย่างนั้นถ้าไม่มีจุดประสงค์ที่จะรักษาสิ่ งเดิมเอาไว้ก็ยอ่ มมีจุดประสงค์ที่จะ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ สิ่งใหม่ เมื่อเราต้องการรักษาสิ่ งเดิมเอาไว้ เราก็อยากจะป้ องกันไม่ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวลงกว่าเดิม และเมื่อเราต้องการเปลี่ยนแปลงไปสู่ สิ่งใหม่ เราก็อยากจะทา
ให้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นดีข้ ึนกว่าที่เป็ นอยูเ่ ดิม ดังนั้นความคิดเกี่ยวกับสิ่ งที่ดีกว่าเดิมหรื อสิ่ งที่เลว
กว่าเดิมจึงเป็ นเครื่ องนาทางการกระทาทางการเมืองทุกอย่าง แต่การคิดถึงสิ่ งที่ดีข้ ึนหรื อสิ่ งที่เลวลงนั้น
มีความหมายโดยนัยว่าเป็ นการคิดถึงสิ่ งที่ดี คือเรามีสิ่งที่ดีเป็ นมาตรฐานเอาไว้เปรี ยบเทียบอยูใ่ นใจของ
เราอยูแ่ ล้ว เมื่อเราคิดพิจารณาเกี่ยวกับสิ่ งที่ดี ในที่สุดเราก็จะมีความรู ้เกี่ยวกับสิ่ งที่ดี ดังนั้นการกระทา
ทางการเมืองทุกอย่างโดยตัวของมันเองแล้วจึงมีเป้ าหมายมุ่งตรงไปสู่ ความรู ้เกี่ยวกับความดีหรื อสิ่ งที่ดี
ชีวติ ที่ดี หรื อสังคมที่ดี กล่าวอีกนัยหนึ่งได้วา่ การมีสังคมที่ดีน้ นั ก็คือการบรรลุถึงความดีทางการเมือง
อันสมบูรณ์นนั่ เอง (Strauss. 2010 : 5)
สาหรับคาว่า “ทฤษฎีการเมือง” (Political Theory) นั้น มีนกั วิชาการนิยามเอาไว้คล้ายๆ กับ
ปรัชญาการเมืองว่าเป็ นเรื่ องที่มกั จะเกี่ยวข้องกับคาถามต่างๆ เกี่ยวกับชีวติ ที่ดี สังคมที่ดี และรัฐบาลที่ดี
(Schumaker. 2010 : x) การนิยามเช่นนี้ก็มองได้วา่ ปรัชญาการเมืองกับทฤษฎีการเมืองเป็ นสิ่ งเดียวกัน
แต่ก็มีนกั วิชาการที่พยายามจะอธิ บายความแตกต่างที่มีอยูบ่ า้ งระหว่างปรัชญาการเมืองกับทฤษฎี
การเมือง อย่างเช่นแอนดรู เฮย์วดู (Andrew Heywood) ที่กล่าวไว้วา่ ทฤษฎีการเมืองนั้นมีท้ งั แบบที่เป็ น
ความคิดทางการเมืองของนักคิดชั้นนาในอดีตและแบบที่เป็ นทฤษฎีการเมืองเชิงประจักษ์ ทฤษฎี
การเมืองของนักคิดชั้นนาในอดีตนั้นเป็ นทฤษฎีที่พยายามจะตั้งคาถามในเชิงบรรทัดฐาน เช่นเสรี ภาพ
ของปั จเจกบุคคลควรมีขอบเขตอย่างไร และ เพราะเหตุใดเราจึงควรเชื่อฟังรัฐ เป็ นต้น (Heywood.
2004 : 10) ทฤษฎีการเมืองในความหมายนี้ก็คือปรัชญาการเมืองนัน่ เอง ซึ่งเป็ นความหมายของทฤษฎี
การเมืองที่ใช้เป็ นหลักในเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ แต่เมื่อรัฐศาสตร์ ได้รับเอาวิธีการศึกษาหา
ความรู ้แบบพฤติกรรมนิยมมาใช้ ก็มีทฤษฎีแบบใหม่ที่สามารถพิสูจน์ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ได้
เช่นทฤษฎีที่บอกว่าการปฏิวตั ิจะเกิดขึ้นเมื่อมีความคาดหวังเพิ่มสู งขึ้น ทฤษฎีการเมืองเช่นนี้เฮย์วดู
เรี ยกว่าทฤษฎีการเมืองเชิงประจักษ์ (Empirical Political Theory) นอกจากนี้การที่รัฐศาสตร์ พยายามที่
จะเป็ นศาสตร์ จึงได้มุ่งเน้นศึกษาพฤติกรรมที่สังเกตได้ในเชิงประจักษ์น้ นั ทาให้รัฐศาสตร์ สนใจข้อมูล
เชิงปริ มาณที่วดั ได้ง่าย เช่นสนใจศึกษาพฤติกรรมของผูล้ งคะแนนเสี ยงเลือกตั้ง จึงเกิดความพยายามที่
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จะพัฒนาทฤษฎีข้ ึนมาเป็ นโมเดลหรื อตัวแบบอธิ บายพฤติกรรมมนุษย์เหมือนอย่างในวิชา
เศรษฐศาสตร์ที่เชื่อในเรื่ องความมีเหตุมีผล (Rationality) ของมนุษย์ที่หมายความว่ามนุษย์น้ นั เห็นแก่
ผลประโยชน์ส่วนตัว รัฐศาสตร์ ในยุคที่ได้รับอิทธิ พลจากพฤติกรรมนิยมในทางจิตวิทยานี้จึงได้ผลิต
ทฤษฎีการเมืองขึ้นมาเพื่ออธิ บายพฤติกรรมมนุษย์ให้ได้ดีกว่าเดิม จึงก่อให้เกิดทฤษฎีแบบที่เฮย์วดู
เรี ยกว่า “ทฤษฎีการเมืองที่เป็ นทางการ” (Formal Political Theory) ขึ้นมา เช่นทฤษฎีทางเลือกที่มี
เหตุผล (Rational Choice) ทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ (Public Choice) และทฤษฎีทางเลือกของสังคม
(Social Choice) (Heywood. 2004 : 10)
นักวิชาการอีกคนหนึ่งที่ได้กล่าวถึงทฤษฎีทางการเมืองโดยแยกแยะคล้ายๆ กับเฮย์วดู คือโอ.พี.
กอบา (O. P. Gauba) กอบากล่าวไว้วา่ ทฤษฎีการเมืองนั้นเป็ นสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับข้อความ 3 แบบ คือ
1) ข้อความเชิงประจักษ์ (Empirical Statement) ซึ่ งตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการสังเกตผ่านประสาทสัมผัส
ต่างๆ 2) ข้อความเชิงตรรกะ (Logical Statement) ซึ่ งตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการใช้เหตุผล เช่นข้อความ
ที่วา่ “2+2 = 4” และ 3) ข้อความเชิงประเมินคุณค่า (Evaluative Statement) ซึ่ งตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของ
การตัดสิ นคุณค่า เช่นข้อความที่วา่ “มนุษย์เกิดมาเสรี และเสมอภาคกัน” ข้อความสองแบบแรกเป็ น
ข้อความของทฤษฎีการเมืองของรัฐศาสตร์ในฐานะที่เป็ น “ศาสตร์ ” แต่ขอ้ ความแบบที่สามเป็ น
ข้อความของทฤษฎีการเมืองในปรัชญาการเมือง (Gauba. 2003 : 2-3)
สรุ ปได้วา่ ทฤษฎีการเมืองนั้นมีท้ งั ทฤษฎีที่มีความหมายเหมือนกับปรัชญาการเมืองและทฤษฎี
ที่มีความหมายแตกต่างจากปรัชญาการเมือง ในเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ จะใช้ทฤษฎีการเมือง
ในความหมายเดียวกับปรัชญาการเมืองเป็ นหลัก
1.4 ทฤษฎีการเมือง ทฤษฎีสังคม และทฤษฎีการเมืองและสั งคม
คาถามที่ตอ้ งถามต่อไปอีกก็คือทฤษฎีการเมืองกับทฤษฎีสังคมมีความหมายอย่างเดียวกัน
หรื อไม่ ซึ่ งถ้าใช่ก็หมายความว่าเมื่อเรากาลังกล่าวถึงทฤษฎีการเมืองก็คือกาลังกล่าวถึงทฤษฎีสังคม
นัน่ เอง หรื อในทางกลับกันเมื่อเรากาลังกล่าวถึงทฤษฎีสังคมก็คือเรากาลังกล่าวถึงทฤษฎีการเมือง
นัน่ เอง แต่ถา้ ทั้งสองคาไม่ได้มีความหมายอย่างเดียวกัน ความแตกต่างอยูต่ รงไหน จากคาถามนี้จึง
จาเป็ นต้องพิจารณาความหมายของการเมืองและสังคมก่อนว่าคืออะไร
จากจุดเริ่ มต้นในยุคกรี กโบราณนั้น คาว่า “การเมือง” หมายถึงการกระทารวมหมู่แบบใดก็
ตามที่มนุษย์ได้กระทาร่ วมกัน หรื อหมายถึงกิจกรรมของมนุษย์ที่ใช้จดั การกับเรื่ องบางเรื่ องร่ วมกัน
ส่ วนคาว่า “สังคม” (Society) และคาอื่นๆ ที่สัมพันธ์กนั ในภาษาต่างๆ ของยุโรปนั้น หมายถึงความ
เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กนั ของมนุ ษย์คนหนึ่งกับมนุษย์คนอื่นๆ สังคมคือสถานการณ์ที่มนุษย์ใช้สร้าง
ความสัมพันธ์ต่อกันและกัน ดังนั้นเมื่อคิดในเชิงเหตุผลแล้ว สังคมก็ควรจะเป็ นสิ่ งที่ครอบคลุม
การเมืองไว้ดว้ ย ไม่แน่เสมอไปหรอกที่เมื่อมนุษย์มีความสัมพันธ์ต่อกันแล้วพวกเขาจะสัมพันธ์กนั ด้วย
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มุ่งหมายว่าจะจัดการกับเรื่ องราวต่างๆ ร่ วมกัน แต่เมื่อใดก็ตามที่มนุษย์ตอ้ งการที่จะจัดการกับเรื่ องราว
ต่างๆ ร่ วมกัน พวกเขาจาเป็ นจะต้องเข้ามาสัมพันธ์กนั เสมอ (Wagner. 2006 : 25)
คาว่า “สังคม” แต่เดิมนั้นหมายถึงการคบหาสมาคมกันอย่างสมัครใจของมนุษย์ซ่ ึ งมารวมตัว
กันเพื่อจุดประสงค์บางอย่าง แรกเริ่ มเดิมทีคานี้ยงั ไม่มีความหมายทางการเมืองโดยตรง แต่ต่อมาก็
ค่อยๆ ถูกนามาใช้ในศาสตร์ ทางศีลธรรมและการเมือง คาผสมเช่น “สังคมการเมือง” (Political
Society) และ “ประชาสังคม” (Civil Society) ที่มีอยูใ่ นทฤษฎีสัญญาประชาคม (Social Contract) ยุค
นั้นไม่ได้หมายถึงอะไรอย่างอื่นนอกจากรัฐ ดังนั้นคาว่าสังคมที่มีอยูใ่ นสองคาข้างต้นจึงมีความหมาย
ในทางการเมือง ไม่เหมือนกับคาเดิมก่อนหน้านี้ซ่ ึ งมีความหมายเป็ นแบบเอกชน (Wagner. 2006 : 26)
จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าการเมืองกับสังคมมีความหมายทั้งที่แยกจากกันได้และทาบซ้อนกัน
อยู่
แต่ทฤษฎีสังคมแบบที่สามารถแยกออกจากทฤษฎีการเมืองที่เป็ นปรัชญาการเมืองนั้นเกิดขึ้น
ในปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 18 ทฤษฎีสังคมดังกล่าวนี้พยายามจะกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
ด้วยคาว่า “สังคม” (Society) ผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ “สังคมศาสตร์ ” (Social Sciences) จึงเกิดขึ้นใน
คริ สต์ศตวรรษที่ 18 โดยค่อยๆ เข้ามาแทนที่หรื ออย่างน้อยก็เข้ามาลดความสาคัญของ “ศาสตร์ทาง
ศีลธรรมและการเมือง” (Moral and Political Sciences) หรื อ “ศาสตร์ วา่ ด้วยรัฐ” (State Science)
(Wagner. 2006 : 25)
สาขาวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ อีกสาขาหนึ่งซึ่งมีความพยายามที่จะทาให้สาขาวิชาของตน
เป็ นศาสตร์ หรื อเป็ นวิทยาศาสตร์เหมือนกับที่รัฐศาสตร์ ได้พยายามทาก็คือสังคมวิทยา (Sociology)
สังคมวิทยาในฐานะที่เป็ นศาสตร์ ได้ผลิตทฤษฎีของตนออกมาหลายทฤษฎีซ่ ึ งเรี ยกว่าทฤษฎีสังคม
(Social Theory) หรื อทฤษฎีสังคมวิทยา (Sociological Theory) หนังสื อ/ตาราหลายเล่มเมื่อกล่าวถึง
ทฤษฎีสังคมก็มกั จะกล่าวถึงเฉพาะทฤษฎีที่มีอยูใ่ นวิชาสังคมวิทยาเป็ นหลัก เช่นหนังสื อเรื่ อง
Understanding Social Theory (Layder. 2004) หรื อแม้แต่หนังสื อคู่มือเกี่ยวกับทฤษฎีสงั คมที่ชื่อ
Handbook of Social Theory (Ritzer and Smart. 2003) ก็เน้นกล่าวถึงทฤษฎีในวิชาสังคมวิทยา
เช่นเดียวกัน แต่ก็มีขอ้ สังเกตว่าในหนังสื อทั้งสองเล่มนี้ก็มีการกล่าวถึงแนวคิดของนักวิชาการเด่นๆ
บางคนที่ไม่ไช่นกั สังคมวิทยาแต่เป็ นนักปรัชญาด้วย เช่นนักปรัชญา/นักทฤษฎีบางคนในสานักหลัง
สมัยใหม่ อย่างไรก็ตาม คงเป็ นเรื่ องที่ไม่แปลกนักที่หนังสื อทฤษฎีสังคมจะมีท้ งั ส่ วนที่เป็ นสังคมวิทยา
และปรัชญา เนื่องจากว่านักวิชาการบางคนนั้นก็ถูกจัดว่าเป็ นทั้งนักสังคมวิทยาและนักปรัชญา เช่น
กรณี ของคาร์ล มากซ์ (Karl Marx : ค.ศ. 1818-1883) และมิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault : ค.ศ. 19261984) ขณะที่หนังสื อบางเล่มแม้จะตั้งชื่อว่า “ปรัชญาสังคมและการเมือง” (Social and Political
Philosophy) เช่นงานของ Christman (2002) ก็กล่าวถึงทั้งทฤษฎีในวิชาปรัชญาการเมืองและทฤษฎีใน
วิชาสังคมวิทยาด้วย และหนังสื อบางเล่มแม้จะตั้งชื่ อว่า ทฤษฎีสังคมวิทยา (สุ ภางค์ จันทวานิช. 2553)
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แต่เนื้ อหาของหนังสื อก็กล่าวถึงทฤษฎีที่อยูน่ อกวิชาสังคมวิทยาด้วย เช่นทฤษฎีของฟรี ดริ ช นิทเช
(Friedrich Nietzsche : ค.ศ. 1844-1900) ซึ่งโดยอาชีพและผลงานแล้ว เขาคือนักปรัชญา
จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าเนื่องจากคาต่างๆ มีลกั ษณะที่ทาบซ้อนกันอยู่ ยากที่จะแยกออกจาก
กันได้เด็ดขาด ไม่วา่ ระหว่างสังคมกับการเมือง หรื อระหว่างทฤษฎีสังคมกับทฤษฎีสังคมวิทยา ดังนั้น
ในเอกสารประกอบการสอนฉบับนี้จึงจะกล่าวถึงทฤษฎีการเมืองและสังคมทั้งในส่ วนที่เป็ นทฤษฎี
ของวิชาสังคมวิทยาและทฤษฎีการเมืองและสังคมที่อยูใ่ นวิชาปรัชญาการเมืองและวิชาอื่นๆ
1.5 แนวทางในการสอน/เรียนทฤษฎีการเมืองและสั งคม
เมื่อพิจารณาจากประมวลรายวิชา (Course Syllabus/Course Outline) ของวิชาเกี่ยวกับทฤษฎี
การเมือง ทฤษฎีสังคม หรื อทฤษฎีการเมืองและสังคมที่สืบค้นจากอินเตอร์ เน็ตก็พบว่าบางส่ วนก็เน้น
ศึกษาความคิด/ทฤษฎีของนักคิด/นักทฤษฎีคนสาคัญเป็ นรายๆ ไป บางส่ วนก็เน้นศึกษาโดยเอา
ประเด็นเป็ นตัวตั้งแล้วเปรี ยบเทียบแนวคิดในประเด็นนั้นๆ ของนักคิดหรื อสานักคิดที่สาคัญๆ เมื่อ
พิจารณาเกี่ยวกับบริ บททางความคิด ประมวลรายวิชาบางฉบับก็ไม่สนใจบริ บททางความคิด แต่บาง
ฉบับก็เน้นให้สนใจบริ บทหรื อประวัติของความคิดของนักคิด สาหรับหนังสื อ/ตาราก็มีลกั ษณะ
เช่นเดียวกันกับประมวลรายวิชา แต่เท่าที่สังเกตนั้น ตาราเรี ยนมักจะชี้ให้เห็นบริ บทหรื อประวัติความ
เป็ นมาของแนวคิดที่สัมพันธ์อยูด่ ว้ ยไม่มากก็นอ้ ยเสมอ มีนอ้ ยมากที่จะอภิปรายประเด็นปั ญหาทาง
ปรัชญาเพียงอย่างเดียวโดยไม่โยงถึงบริ บทที่มา แต่การกล่าวถึงเนื้อหาของแนวคิด/ทฤษฎีทางการเมือง
และสังคมโดยเชื่อมโยงกับบริ บทนี้ก็มีแนวทางที่แตกต่างกัน 2 แนวทางคือ แนวทางแรกเอาสานักคิด
(School of Thought) เป็ นตัวตั้งแล้วกล่าวถึงประเด็นสาคัญของแนวคิดต่างๆ ในสานักคิดนั้น แนวทาง
ที่สองเอาประเด็นเป็ นตัวตั้งแล้วอภิปรายเปรี ยบเทียบแนวคิดของนักคิดที่ต่างกันหรื อของสานักคิดที่
ต่างกัน เช่นกล่าวถึงความยุติธรรมในทัศนะของนักคิดหลายคนเปรี ยบเทียบกัน สาหรับเอกสาร
ประกอบการสอนฉบับนี้น้ นั จะยึดแนวทางแบบแรกเป็ นหลัก คือเอาสานักคิดเป็ นตัวตั้ง เพื่อให้
สอดคล้องกับคาอธิ บายรายวิชาที่มีอยูใ่ นหลักสู ตร
1.6 ประเภทของทฤษฎีการเมืองและสั งคม
ทฤษฎีการเมืองและสังคมนั้นแบ่งได้เป็ นหลายประเภท หนังสื อเรื่ อง The Political Theory
Reader (Schumaker. 2010) ได้แบ่งทฤษฎีการเมืองเอาไว้ 3 ประเภทคือ 1) อุดมการณ์ (Ideology)
เช่นอนาธิ ปัตย์นิยม (Anarchism) อนุรักษ์นิยม (Conservatism) และเสรี นิยม (Liberalism) 2) มูลบท
หรื อข้อสมมุติพ้นื ฐานทางปรัชญา (Philosophical Assumption) เช่นในด้านภววิทยาก็มีทฤษฎีเรื่ อง
แบบ (Form) ของเพลโต แนวคิดเรื่ องเจตน์จานงทัว่ ไป (General Will) ของรุ สโซ และทฤษฎีการ
คัดเลือกโดยธรรมชาติ (Natural Selection) ของดาร์ วิน หรื อแม้แต่แนวคิดเรื่ องธรรมชาติมนุษย์ที่นกั
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ปรัชญาหลายคนมีมุมมองที่ต่างกัน และ 3) หลักการทางการเมือง (Political Principle) เช่น หลักการ
เรื่ องความเป็ นพลเมือง (Citizenship) และหลักการเรื่ องอานาจหรื ออานาจหน้าที่ (Authority)
นอกจากนี้ทฤษฎีการเมืองและสังคมยังมีส่วนที่เป็ นแนวทางหรื อวิธีการหาความรู้หรื อญาณ
วิทยา (Epistemology) เช่นปฏิฐานนิยม (Positivism) หรื อวิธีวทิ ยา (Methodology) อีกหลายทฤษฎี เช่น
ทฤษฎีปรากฏการณ์วทิ ยา (Phenomenology) ทฤษฎีมนุษยวิธีวทิ ยา (Ethnomethodology) และทฤษฎี
ปฏิสัมพันธ์นิยมเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Interactionism) ในวิชาสังคมวิทยา รวมกระทัง่ ถึงทฤษฎี
โครงสร้างนิยม (Structuralism) สัญศาสตร์/สัญวิทยา (Semiotics/Semiology) หลังโครงสร้างนิยม
(Poststructuralism) และหลังอาณานิคมนิยม (Postcolonialism) ที่ถูกนาไปใช้เป็ นเครื่ องมือใน
การศึกษาหาความรู้ในหลายสาขาวิชา
เพือ่ ให้สอดคล้องกับคาอธิ บายรายวิชาในหลักสู ตร เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้จะเน้น
ส่ วนที่เป็ นทฤษฎีสังคมในส่ วนที่เป็ นญาณวิทยาและ/หรื อวิธีวทิ ยา และส่ วนที่เป็ นอุดมการณ์ทาง
การเมือง ที่เราสามารถนามาศึกษาในฐานะที่เป็ นสานักศึกษาหรื อสานักคิดได้ โดยมีส่วนที่เป็ นข้อ
สมมุติพ้นื ฐานทางปรัชญาและส่ วนที่เป็ นหลักการทางการเมืองแทรกเสริ มอยูใ่ นสานักคิดต่างๆ
เหล่านั้น
1.7 โครงสร้ างของเอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้แบ่งเนื้ อหาออกเป็ น 12 บท บทแรกเป็ นบทนาที่พยายามสร้าง
ความเข้าใจเรื่ องขอบข่ายของเนื้อหารายวิชา บทที่สองเป็ นการปูพ้ืนฐานเกี่ยวกับพัฒนาการของทฤษฎี
การเมืองและสังคมตั้งแต่ยคุ ฟื้ นฟูศิลปวิทยาการจนถึงยุคสว่างเพื่อทบทวนเนื้อหาบางส่ วนที่อยูใ่ นวิชา
ปรัชญาการเมืองและเพื่อให้เกิดความต่อเนื่ องสัมพันธ์กบั เนื้อหาในวิชาปรัชญาการเมือง ทั้งนี้เพื่อโยง
เข้าสู่ ทฤษฎีการเมืองและสังคมในยุคสมัยใหม่ที่เนื้อหาในวิชาปรัชญาการเมืองยังไม่ค่อยได้กล่าวถึง
บทที่เหลือตั้งแต่บทที่ 3-12 เป็ นเนื้ อหาหลักของรายวิชาที่ได้จดั แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกจะ
กล่าวถึงทฤษฎีสังคมและการเมือง โดยเน้นทฤษฎีในวิชาสังคมวิทยาเป็ นหลัก แต่ก็มีทฤษฎีในวิชา
อื่นๆ เช่นมานุษยวิทยา ปรัชญา ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรมศึกษาด้วย เนื้อหาในกลุ่มนี้อยูใ่ นบทที่ 210 และกลุ่มที่สองจะกล่าวถึงเนื้อหาที่เป็ นอุดมการณ์ทางการเมืองร่ วมสมัย กลุ่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา
บทที่ 11-12 ซึ่ งผูเ้ ขียนนาเสนอไว้เพียง 2 อุดมการณ์หลักเท่านั้น คือเสรี นิยมและสังคมนิยม แม้จะ
ตระหนักว่ายังมีอุดมการณ์ทางการเมืองที่สาคัญอื่นๆ อีกไม่นอ้ ยที่น่าศึกษา แต่ก็คิดว่าเนื้อหาเกี่ยวกับ
อุดมการณ์ทางการเมืองอื่นๆ น่าจะอยูใ่ นวิชาที่เกี่ยวกับอุดมการณ์ทางการเมืองโดยตรง
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สรุ ปท้ ายบท
เนื้อหาในบทนี้เป็ นการกล่าวถึงขอบข่ายของรายวิชาและประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับชื่อวิชา
โดยเฉพาะความหมายของปรัชญา ทฤษฎี ปรัชญาการเมือง ทฤษฎีการเมือง และปรัชญาการเมืองและ
สังคม
ปรัชญาตามรากศัพท์หมายถึงความรักในความรู ้ ส่ วนทฤษฎีตามรากศัพท์หมายถึงการมองดู
หรื อการเห็น แต่ความหมายของสองคานี้คล้ายคลึงกันในแง่ที่วา่ เป็ นกิจกรรมของมนุษย์ที่พยายามจะ
เข้าใจความจริ ง แสวงหาความจริ งของสิ่ งต่างๆ ทฤษฎีน้ นั มีท้ งั ทฤษฎีทางปรัชญาและทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์ ทฤษฎีทางปรัชญาเป็ นเรื่ องของการคาดการณ์ความจริ งเหมือนกับปรัชญา เป็ นสิ่ งที่ไม่
จาเป็ นต้องตรวจสอบความถูกต้องด้วยวิธีการเชิงประจักษ์ แต่ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ น้ นั จะต้อง
สามารถตรวจสอบได้ดว้ ยวิธีการเชิงประจักษ์
ปรัชญาการเมืองคือความพยายามที่จะรู ้ให้ถ่องแท้เกี่ยวกับธรรมชาติของสิ่ งที่เป็ นการเมือง
และระเบียบทางการเมืองที่ดี ส่ วนทฤษฎีการเมืองมีท้ งั ส่ วนที่มีความหมายเหมือนกับปรัชญาการเมือง
และส่ วนที่มีความหมายแตกต่างจากปรัชญาการเมือง ในแง่น้ ีปรัชญาการเมืองและทฤษฎีการเมืองจึง
เป็ นได้แค่ความพยายามที่แสวงหาความรู ้ ไม่ใช่ความรู้สาเร็ จรู ปที่จริ งแท้แน่นอน สาหรับส่ วนที่
แตกต่างนั้นก็คือส่ วนที่เป็ นทฤษฎีการเมืองเชิงประจักษ์ซ่ ึ งเป็ นโมเดลหรื อตัวแบบในการอธิบาย
การเมือง
ทฤษฎีการเมืองและสังคมที่ใช้ในวิชานี้ไม่ใช่ทฤษฎีเชิงประจักษ์ที่ตรวจสอบความถูกต้องได้
ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ แม้วา่ นักทฤษฎีสังคมหลายคนจะยืนยันว่าทฤษฎีของตนเป็ นวิทยาศาสตร์
ก็ตาม แต่เป็ นทฤษฎีในเชิงบรรทัดฐานที่มีความหมายเหมือนกับปรัชญาการเมืองและสังคม ทฤษฎี
การเมืองและสังคมในวิชานี้เน้นที่ทฤษฎีสังคมวิทยาและอุดมการณ์ทางการเมือง โดยเอาสานักคิดเป็ น
ตัวตั้ง
คาถามท้ายบท
1. ปรัชญาและทฤษฎีมีความหมายคล้ายคลึงและ/หรื อแตกต่างกันอย่างไร?
2. ทฤษฎีทางปรัชญาและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ มีความแตกต่างกันอย่างไร? โปรดอธิบาย
พร้อมยกตัวอย่างทฤษฎีท้ งั สองประเภท
3. ปรัชญาการเมืองและทฤษฎีการเมืองมีความหมายอย่างไร? ทั้งสองอย่างนี้คล้ายคลึงและ/
หรื อแตกต่างกันอย่างไร? โปรดอธิ บายพร้อมยกตัวอย่างประกอบให้ชดั เจน
4. ทฤษฎีการเมืองกับทฤษฎีสังคมมีความคล้ายคลึงและ/หรื อแตกต่างกันอย่างไร? เรา
สามารถจาแนกประเภทของทฤษฎีการเมืองและสังคมได้อย่างไรบ้าง?

บทที่ 2
พัฒนาการของทฤษฎีทางการเมืองและสั งคม
จากยุคฟื้ นฟูศิลปวิทยาการจนถึงยุคสว่าง
หัวข้ อ
2.1
2.2
2.3
2.4

ยุคฟื้ นฟูศิลปวิทยาการ
ยุคปฏิรูปศาสนา
ยุคปฏิวตั ิวทิ ยาศาสตร์
ยุคสว่าง

แนวคิด
1. ยุคฟื้ นฟูศิลปวิทยาการคือยุคที่มีการหันกลับไปศึกษาความรู้ในอดีตโดยเฉพาะความรู้
แขนงต่างๆ ที่เคยมีอยูใ่ นสมัยกรี กโบราณ โดยนาความรู ้เหล่านั้นมาใช้และพัฒนาต่อยอด
ให้เกิดประโยชน์ การฟื้ นฟูดงั กล่าวเริ่ มขึ้นในอิตาลีก่อนที่จะแพร่ กระจายไปยังดินแดน
อื่นๆ ของยุโรปในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 14-17 แนวคิดของนักฟื้ นฟูศิลปวิทยาการเช่น
แนวคิดมนุษยนิยมส่ งผลต่อการพัฒนาของทฤษฎีการเมืองและสังคมในเวลาต่อมา
2. ยุคปฏิรูปศาสนาคือช่วงเวลาที่มีขบวนการเคลื่อนไหวของนักปฏิรูปศาสนาแนว
มนุษยนิยมที่ตอ้ งการตีความคาสอนในศาสนาคริ สต์ใหม่โดยให้ความสาคัญกับมนุษย์
มากขึ้น การปฏิรูปศาสนาเป็ นปฏิกิริยาต่อความเสื่ อมของศาสนาคริ สต์ในยุคกลางของ
ยุโรป ก่อให้เกิดนิกายใหม่ๆ และเสรี ภาพในการตีความคาสอนมากขึ้น อีกทั้งยังส่ งผลต่อ
การกระจายอานาจทางการเมืองจากศาสนาจักรที่เป็ นศูนย์กลางไปยังดินแดนอื่นๆ มาก
ขึ้น
3. ยุคปฏิวตั ิวทิ ยาศาสตร์ เป็ นสมัยที่มีการเคลื่อนไหวทางภูมิปัญญาของนักปรัชญาธรรมชาติ
ซึ่งพยายามวางรากฐานวิธีการหาความรู ้แบบใหม่ที่เน้นการสังเกตและทดลอง รวมทั้ง
การพิสูจน์ทดสอบความรู ้ดว้ ยวิธีการเชิงประจักษ์ ส่ งผลให้เกิดความรู ้ใหม่ๆ ที่แตกต่าง
อย่างมากจากความรู ้เดิม
4. ยุคสว่างเป็ นยุคสมัยที่ท้ งั ต่อเนื่องและคาบเกี่ยวกับยุคอื่นๆ ทั้งสามยุคข้างต้น เป็ นยุคที่
หลุดพ้นออกมาจากยุคกลางซึ่งเป็ นยุคมืดของยุโรป มีนกั ปรัชญาการเมือง/ทฤษฎีการเมือง
ใหม่ๆ ที่โดดเด่นเกิดขึ้นมาในยุคนี้เป็ นจานวนมาก ซึ่ งส่ งผลต่อพัฒนาการของทฤษฎี
การเมืองและสังคมในเวลาต่อมามากมาย
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วัตถุประสงค์
1. นิสิตสามารถบอกความหมายและลักษณะสาคัญของการฟื้ นฟูศิลปวิทยาการ พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างผลงานของนักคิดคนสาคัญในยุคฟื้ นฟูศิลปวิทยาการได้
2. นิสิตสามารถระบุถึงเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดการปฏิรูปศาสนา พร้อมทั้งบอกรายละเอียด
เกี่ยวกับวิธีการปฏิรูปและผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูปได้
3. นิสิตสามารถยกตัวอย่างผลงานสาคัญของนักวิทยาศาสตร์ ในยุคปฏิวตั ิวทิ ยาศาสตร์
พร้อมทั้งเปรี ยบเทียบวิธีการหาความรู ้ของนักคิดแต่ละคนในยุคนี้ได้
4. นิสิตสามารถสรุ ปแนวคิดทางการเมืองหลักๆ พร้อมทั้งเปรี ยบเทียบแนวคิดเหล่านั้นของ
นักปรัชญาการเมืองคนสาคัญในยุคสว่างได้
ทฤษฎีการเมืองและสังคมนั้นแม้จะสื บย้อนกลับไปได้ถึงยุคกรี กโบราณ แต่เพื่อไม่ให้เป็ นการ
ซ้ าซ้อนกับเนื้อหารายวิชาปรัชญาการเมือง จึงเน้นเนื้ อหาในส่ วนของยุคสมัยใหม่ โดยปูพ้นื ฐาน
เกี่ยวกับพัฒนาการตั้งแต่ยคุ ฟื้ นฟูศิลปวิทยาการจนถึงยุคสว่าง รวม 4 ยุค การระบุช่วงเวลาของแต่ละยุค
เป็ นเรื่ องของการประมาณการเท่านั้น ไม่ใช่ช่วงเวลาที่แน่นอนตายตัว นอกจากนี้ช่วงเวลาของยุคต่างๆ
เหล่านี้ก็เกี่ยวโยงและทาบซ้อนกันอยู่
2.1 ยุคฟื้ นฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance)
2.1.1 ความหมายและลักษณะของการฟื้ นฟูศิลปวิทยาการ
เมื่อกล่าวถึงการฟื้ นฟูศิลปวิทยาการ เรามักจะนึกถึงคาในภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมัน
ที่ใช้วา่ “Renaissance” ในภาษาไทยบางครั้งก็มีการใช้คาทับศัพท์ที่ออกเสี ยงตามสาเนียงภาษาฝรั่งเศส
ว่า “เรอเนสซองซ์” คานี้มาจากภาษาอิตาลีที่ใช้วา่ “rinascitàt” โดยมี 3 ความหมายคือ 1) การฟื้ นฟู
ศิลปะและวิทยาการต่างๆ โดยนักเขียนและศิลปิ นในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 14-17 2) ประวัติศาสตร์
ทางวัฒนธรรมของอิตาลีในช่วง ค.ศ.1300-1520 และ 3) ช่วงประวัติศาสตร์ ของยุโรปที่เริ่ มขึ้นในต้น
คริ สต์ศตวรรษที่ 14 ในประเทศอิตาลี จนไปสิ้ นสุ ดในคริ สต์ศตวรรษที่ 17 ในประเทศอังกฤษ
(Horowitz. 2005 : 2087)
ตามความเห็นของเบิร์คฮาร์ ด (Burckhardt) ซึ่งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ของเรื่ อง
นี้น้ นั การฟื้ นฟูศิลปวิทยาการถือว่าเป็ นต้นกาเนิ ดของยุคสมัยใหม่ เขากล่าวว่าการฟื้ นฟูศิลปวิทยาการมี
ลักษณะที่สาคัญ 6 ประการคือ 1) การมองรัฐในมุมมองใหม่ คือมองว่ารัฐหรื อการปกครองนั้นเป็ นงาน
ศิลปะ ทั้งรัฐแบบราชอาณาจักรที่ก่อให้เกิดผูน้ าแบบรวบอานาจและรัฐแบบสาธารณรัฐที่ก่อให้เกิด
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ปั จเจกบุคคลที่อิสระ 2) การพัฒนาของปั จเจกบุคคล กล่าวคือปั จเจกบุคคลได้กลายเป็ นผูม้ ี
อัตวิสัยแบบใหม่ มีความสานึ กในเกียรติยศศักดิ์ศรี และชื่อเสี ยง และมีบทบาทหน้าที่ซ่ ึงหลากหลาย
3) การฟื้ นฟูคุณค่าของสิ่ งเก่าแก่โบราณขึ้นมาใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ คือวัฒนธรรมลาตินโบราณ
4) การค้นพบใหม่ๆ เกี่ยวกับโลกและมนุษยชาติ ซึ่ งเห็นได้ชดั เจนจากความก้าวหน้าในเรื่ องการทา
แผนที่ ภูมิทศั น์ วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ กวีนิพนธ์ การเขียนประวัติบุคคล และการวิพากษ์วจิ ารณ์สังคม
5) การทาให้ผคู ้ นในสังคมเกิดความเสมอภาคกันโดยใช้งานประเพณี งานเทศกาลต่างๆ ซึ่ งเผยแสดงให้
เห็นวัฒนธรรมของคนปกติธรรมดา และ 6) การเกิดขึ้นของยุคที่ไม่มีศีลธรรมและไม่มีศาสนา โดยมี
การฟื้ นฟูความเชื่ อแบบเหนื อธรรมชาติในยุคโบราณขึ้นมาใหม่ และเปลี่ยนกลับไปกลับมาระหว่าง
การนับถือศาสนากับการฝักใฝ่ ทางโลก (Horowitz. 2005 : 2087)
2.1.2 การเคลือ่ นไหวของนักมนุษยนิยม
ในยุคฟื้ นฟูศิลปวิทยาการ มีการเคลื่อนไหวของนักมนุษยนิยม (Humanists) ซึ่งมีแนวคิดแบบ
มนุษยนิยม (Humanism) นักมนุษยนิยมเหล่านี้คือผูท้ ี่ทางานทางด้านศิลปศาสตร์ ไม่วา่ จะเป็ นงาน
ไวยากรณ์ กวีนิพนธ์ วาทศิลป์ ประวัติศาสตร์ และปรัชญาศีลธรรม คนที่ทางานเช่นนี้ มีกาเนิดสื บ
ย้อนกลับไปได้ถึงยุคกลางของอิตาลี ในยุคกลางนั้นคนเหล่านี้ทางานในราชสานักและในเมืองสาคัญ
ต่างๆ เช่นทางานเป็ นอาลักษณ์หรื อเสมียน หรื อทางานเตรี ยมร่ างกฎหมายต่างๆ ในยุคฟื้ นฟูศิลปวิทยา
การ คนเหล่านี้ได้ริเริ่ มรู ปแบบการเขียนแบบใหม่ๆ โดยละทิ้งรู ปแบบการเขียนแบบลาตินในยุคกลาง
และหันมาเลียนแบบรู ปแบบการเขียนภาษาลาตินของนักเขียนโรมันยุคคลาสสิ ก นักมนุษยนิยมเหล่านี้
อาศัยตาราคลาสสิ กของชาวกรี กและชาวโรมันมาใช้ศึกษาเรี ยนรู้ และสอนนักเรี ยนให้อ่าน เขียนและ
พูดภาษาลาติน (Rabil Jr. 2005 : 1029)
นักมนุษยนิยมนั้นเชื่ อในความสาคัญของมนุษย์ มองว่ามนุ ษย์มีศกั ดิ์ศรี มีเหตุมีผล มีสิทธิ
เสรี ภาพและความเสมอภาคกัน ในยุคนั้นนักมนุษยนิยมพยายามที่แสดงความเชื่อของตนอย่างเปิ ดเผย
และเผยแพร่ ให้สังคมได้รับรู ้ แต่สังคมขณะนั้นก็ยงั มีคนที่เชื่อตามแบบเดิมอยูไ่ ม่นอ้ ย ก่อให้เกิดวิวาทะ
ระหว่างผูท้ ี่เชื่ อแบบเดิมกับนักมนุษยนิยมซึ่ งเชื่ออีกแบบหนึ่ง ตัวอย่างที่โด่งดังเกี่ยวกับเรื่ องนี้ เกิดขึ้น
ในสเปนในช่วง ค.ศ. 1550-1551 ในครั้งนั้นได้เกิดวิวาทะระหว่างบาทหลวงคณะโดมินิกนั ที่เป็ นนัก
มนุษยนิยมชื่อบาร์ โทโลมี เดอ ลา คาซาส (Bartolomé de Las Casas : ค.ศ. 1474–1566) กับนักปรัชญา
ชาวสเปนชื่อฮวน จีเนส เดอ เซปุลเวดา (Juan Ginés de Sepúlveda : ค.ศ. 1490–1573) โดยลา คาซาส
เสนอว่าชาวคริ สต์ไม่มีสิทธิ ที่จะทาให้ชาวพื้นเมืองในโลกใหม่ (ทวีปอเมริ กา) เป็ นทาสได้ การทาให้
พวกเขาเป็ นทาสถือว่าทาผิดหลักศาสนาคริ สต์ ขณะที่เซปุลเวดาโต้แย้งว่าชาวคริ สต์มีสิทธิ ที่จะนาเอา
ชาวพื้นเมืองมาเป็ นทาสได้ โดยอ้างเหตุผลของอริ สโตเติลที่วา่ คนบางคนบางกลุ่มนั้นเกิดมาเป็ นทาส
โดยธรรมชาติ (Rabil Jr., 2005 : 1032)
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นักมนุษยนิยมคนสาคัญในยุคฟื้ นฟูศิลปวิทยาการที่ควรกล่าวถึงเพิ่มเติมในที่น้ ี คือ
เดซิเดอเรี ยส อีรัสมัส และเซอร์ โธมัส มอร์
เดซิเดอเรียส อีรัสมัส (Desiderius Erasmus : ค.ศ.1467-1536) เป็ นบาทหลวงและนัก
เทววิทยาชาวดัทช์ สังกัดอยูใ่ นนิกายคาทอลิก มีงานเขียนสาคัญเช่น The Praise of Folly และ
Handbook of a Christian Knight (“Desiderius Erasmus.” 2011 : Website) และ Against the
Barbarians (Voorhoeve. 2004 : 92) เขาได้ตีพิมพ์หนังสื อของปิ ตาจารย์ในศาสนจักรออกมาเป็ น
จานวนมาก และได้ตีพิมพ์พระคริ สต์ธรรมคัมภีร์ใหม่ฉบับภาษากรี กออกมาเป็ นฉบับแรกใน ค.ศ.1516
ซึ่ งหลังจากนั้นก็มีการตีพิมพ์ซ้ าหลายครั้ง มาร์ ติน ลูเธอร์ ได้ใช้พระคริ สต์ธรรมคัมภีร์ฉบับที่อีรัสมัส
ตีพิมพ์ออกมาครั้งแรกในการบรรยายหลายครั้งในปี นั้น (Rabil Jr. 2005 : 1030)
แม้วา่ อีรัสมัสจะเป็ นบาทหลวง แต่เขาก็มีแนวคิดแตกต่างจากนักเทววิทยาโดยทัว่ ไปในสมัย
นั้น นักเทววิทยาแนวเคร่ งจารี ตโจมตีพวกนักมนุษยนิยมในสมัยนั้นว่าการที่นกั มนุษยนิยมเผยแพร่ งาน
ของนักเขียนนอกรี ตซึ่งใฝ่ ทางโลกให้เยาวชนได้รู้จกั นั้นเป็ นการทาให้เยาวชนเหิ นห่างจากศาสนา
อีรัสมัสได้โต้แย้งคัดค้านข้อกล่าวหานั้น เขาให้เหตุผลว่าแม้การตกอยูใ่ นบาปหรื อการถูกขับออกจาก
สวรรค์ (The Fall) จะทาให้สติปัญญาของมนุษย์มืดมิดลงและทาลายศักยภาพของมนุษย์ที่จะเป็ นคนดี
มีคุณธรรม แต่ก็ไม่ได้เป็ นการทาลายมนุษย์ไปหมดจนไม่เหลืออะไร พระคริ สต์ธรรมคัมภีร์เองก็ไม่ได้
สั่งสอนความรู ้ทุกอย่างให้แก่มนุษย์ นักเขียนนักประพันธ์งานคลาสสิ กที่เฉลียวฉลาดจึงได้ทาให้เรา
เข้าถึงภูมิปัญญาทางโลกขั้นสู ง ดังนั้นเราจึงควรที่จะใช้งานคลาสสิ กดีๆ เหล่านั้นในการฟื้ นฟูมนุษย์ให้
กลับไปสู่ สภาพธรรมชาติด้ งั เดิมของตนที่เคยมีอยูใ่ นยุคก่อนการถูกขับออกจากสวรรค์ (Voorhoeve.
2004 : 92)
เซอร์ โธมัส มอร์ (Sir Thomas More : ค.ศ. 1478–1535) เกิดในกรุ งลอนดอน ได้รับการศึกษา
อบรมจนได้เป็ นนักกฎหมาย และได้เป็ นสมาชิกรัฐสภาในค.ศ.1504 เขาเคยเป็ นเจ้าหน้าที่และนักการ
ทูตอยูใ่ นราชสานักของพระเจ้าเฮนรี ที่ 8 และในที่สุดเขาก็ได้เป็ นประธานรัฐสภาของอังกฤษใน
ค.ศ.1529 ซึ่ งถือว่าเป็ นฆราวาสคนแรกที่ได้ดารงตาแหน่งนี้ มอร์ เป็ นบุคคลสาคัญในการฟื้ นฟู
ศิลปวิทยาการในส่ วนเหนือของยุโรป และเป็ นเพื่อนสนิทของอีรัสมัส งานชิ้นสาคัญของเขาคือ
Utopia ซึ่งตีพิมพ์ออกมาเป็ นฉบับภาษาลาตินในค.ศ.1516 เนื่องจากหนังสื อเล่มนี้มีเนื้ อหาที่ขดั กับ
คาสอนในศาสนาคริ สต์ เขาจึงถูกกล่าวหาว่าเป็ นพวกนอกรี ต ทาให้เขาต้องขัดแย้งทั้งกับกษัตริ ย ์
และ ศาสนจักรในสมัยนั้น แต่ในค.ศ.1935 ศาสนจักรโรมันคาทอลิกก็ได้ประกาศให้เขาเป็ นนักบุญ
ผูอ้ ุปถัมภ์นกั การเมือง (Adams and Dyson. 2007 : 43-44)
งานเขียนเรื่ อง Utopia ของมอร์ น้ นั มีคุณูปการต่อทฤษฎีการเมืองมาก แม้วา่ งานเขียนเรื่ องนี้จะ
มีเนื้อหาไม่มากนัก แต่ก็เป็ นงานที่ซบั ซ้อนและเข้าใจยาก คาว่า “utopia” นี้ มอร์ เป็ นคนบัญญัติข้ ึนมา
ใช้ เป็ นคนแรก เป็ นชื่ อของเกาะที่เขากล่าวถึงในหนังสื อดังกล่าว โดยเขียนเป็ นภาษาลาติน แต่คาใหม่
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ที่บญั ญัติข้ ึนนี้ก็มีรากศัพท์มาจากภาษากรี ก คือเป็ นคาผสมระหว่างสองคา ได้แก่คาว่า “topos” ซึ่ง
แปลว่าสถานที่ กับคาว่าว่า “u” หรื อ “ou” ซึ่ งแปลว่าไม่มีหรื อไม่ใช่ เมื่อผสมกันแล้วก็ได้ความหมายว่า
ไม่มีอยู่ ณ ที่ใดเลยหรื อไม่ใช่ที่ใดเลย (nowhere) (Adams and Dyson. 2007 : 44; Sargent. 2005 :
2403) แต่ในส่ วนของหนังสื อ “Six Lines on the Island of Utopia” เขากลับแนะนาว่าคาที่เหมาะสมที่
จะใช้บรรยายเกาะนั้นมากกว่าก็คือ “eutopia” ซึ่ งแปลว่าสถานที่ที่ดี ดังนั้น ตั้งแต่ช่วงเวลาที่เขาบัญญัติ
คานี้ออกมาใช้จนถึงปัจจุบนั คาว่า “utopia” จึงหลอมรวมเข้ากับคาว่า “eutopia” โดยมีความหมายว่า
“สถานที่ที่ดีซ่ ึ งไม่มีอยูจ่ ริ ง” (Sargent. 2005 : 2404)
หนังสื อดังกล่าวเป็ นเรื่ องราวที่นกั ท่องเที่ยวได้กลับมาเล่าถึงการที่เขาได้ไปเที่ยวในดินแดน
มหัศจรรย์ นักท่องเที่ยวคนนั้นได้เล่าถึงสังคมชาวเกาะที่ชื่อว่ายูโทเปี ยซึ่ งเป็ นสังคมที่กษัตริ ยย์ โู ทปั ส
ตั้งขึ้นในช่วง 300 ปี ก่อนคริ สต์ศกั ราช สังคมชาวเกาะแห่งนี้ไม่ใช่รัฐ แต่เป็ นการรวมตัวกันแบบ
สหพันธ์ซ่ ึงประกอบไปด้วยนครรัฐที่เป็ นอิสระต่อกัน 54 นครรัฐ ในสังคมชาวเกาะแห่งนี้จะมีผแู้ ทน
มาประชุมกันเพือ่ อภิปรายปั ญหาต่างๆ ร่ วมกันปี ละหนึ่งครั้ง ประชาชนจะเลือกเจ้าหน้าที่เข้าทางานใน
สภาซึ่ งมีประมาณ 200 คน สภาแห่งนี้จะเลือกเจ้าหน้าที่ระดับสู งขึ้นเป็ นสมาชิกวุฒิสภาประมาณ 20
คน กษัตริ ยไ์ ด้รับเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งตลอดชีวิตถ้าพระองค์มีความประพฤติดี โดยประชาชนเป็ น
ผูเ้ สนอชื่ อกษัตริ ยแ์ ละสภาเป็ นผูเ้ ลือก ยูโทเปี ยเป็ นเกาะที่มงั่ คัง่ แต่ผคู ้ นก็ไม่ได้มีทรัพย์สินส่ วนตัว ทุก
คนจะได้รับอาหาร ที่พกั อาศัย และปั จจัยพื้นฐานที่จาเป็ นอื่นๆ จากส่ วนกลาง มีการรับประทานอาหาร
ร่ วมกัน และทุกคนต้องทางาน ในยูโทเปี ยจะไม่มีชนชั้นทางสังคมที่เกิดจากการสื บทอดทางสายเลือด
แต่จะมีชนชั้นนักวิชาการที่เลือกมาจากเจ้าหน้าที่และนักบวชที่มีอยูท่ ้ งั หมด กฎหมายมีความเข้มงวด
มาก ผูค้ นในยูโทเปี ยมีความอดทนอย่างสู งต่อความเชื่ อทางศีลธรรมและศาสนาที่แตกต่างกัน ชาว
ยูโทเปี ยเป็ นคนที่มีเหตุผลสู ง เพียรพยายามทาสิ่ งต่างๆ ให้สาเร็ จเพื่อตัวพวกเขาเหมือนกับที่ชาวกรี ก
โบราณทา งานเขียนเรื่ องยูโทเปี ยนี้ตอ้ งการจะสื่ อให้เห็นแนวคิดแบบมนุษยนิยมซึ่ งเชื่อมัน่ ในเหตุผล
สติปัญญา และความพากเพียรพยายามของมนุษย์ที่จะสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามให้เกิดขึ้นได้ดว้ ยตนเอง
(Adams and Dyson. 2007 : 44-45) ความคิดเช่นนี้ยอ่ มแตกต่างจากความคิดความเชื่อที่มีอยูใ่ น
ศาสนจักรในยุคกลาง จึงก่อให้เกิดความขัดแย้งกับศาสนจักรดังที่กล่าวแล้ว
2.1.3 การเกิดขึน้ ของปรัชญาการเมืองสมัยใหม่
ในยุคฟื้ นฟูศิลปวิทยาการ นอกจากงานเขียนเรื่ องยูโทเปี ยของมอร์ แล้ว งานเขียนอีกเรื่ อง
หนึ่งที่มีลกั ษณะเป็ นปรัชญา/ทฤษฎีการเมืองอย่างมากคืองานเขียนเรื่ อง The Prince ของนิโคโล
มาคิอาเวลลี (Rabil Jr. 2005 : 1032)
นิโคโล มาคิอาเวลี (Niccolò Machiavelli : ค.ศ.1469-1527) เป็ นนักการเมือง นักเขียน และ
นักปรัชญาชาวอิตาลี เกิดที่เมืองฟลอเรนซ์ (Cave. 2004 : 151) เขาเคยเป็ นทางานด้านการทูตอยูน่ าน
หลายปี ซึ่งทาให้มีประสบการณ์ในโลกกว้าง เขาได้เดินทางไปยังฝรั่งเศส เยอรมนี และทัว่ ทั้งอิตาลี
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หลังจากที่ถูกจาคุกในช่วงเวลาสั้นๆ และตระกูลเมดิชีได้กลับมาปกครองอีกครั้ง เขาก็ได้เริ่ มเขียนงาน
เป็ นอาชีพ งานเขียนสาคัญคือ The Prince ซึ่งเขียนในค.ศ.1513 และตีพิมพ์ในค.ศ.1531 และ The
Discourses ซึ่ งเขียนในช่วงค.ศ.1513-1517 และตีพิมพ์ในค.ศ.1531 (Heywood. 2004 : 54)
สมบัติ จันทรวงศ์ (ชัยวัฒน์ สถาอานันท์. 2540 : 238; อ้างอิงมาจาก สมบัติ จันทรวงศ์. 2521 :
52) และชัยวัฒน์ สถาอานันท์ (2540 : 213) ถือว่ามาคิอาเวลลีเป็ นบิดาของปรัชญาการเมืองสมัยใหม่
เนื่องจากมาคิอาเวลลีได้นาเสนอแนวคิดที่เป็ นปฏิกิริยาโต้ตอบกับปรัชญาการเมืองแบบเดิมก่อนหน้า
นั้น ไม่วา่ จะเป็ นปรัชญาการเมืองแบบคลาสสิ ก แบบโรมัน หรื อแบบศาสนาคริ สต์
การมองว่ามาคิอาเวลลีเป็ นบิดาของปรัชญาการเมืองสมัยใหม่น้ นั เป็ นเรื่ องที่สมเหตุสมผลมาก
ทีเดียว เพราะเขาเป็ นนักปรัชญาการเมืองคนแรกที่อธิ บายการเมืองว่าเป็ นเรื่ องของการต่อสู ้เพื่ออานาจ
ซึ่ งเข้ากันไม่ได้กบั เรื่ องของศีลธรรมและศาสนา (Rabil Jr. 2005 : 1032) เขาเน้นให้ผปู้ กครองใช้
วิธีการต่างๆ อย่างไรก็ได้แม้จะผิดศีลธรรมหรื อผิดหลักศาสนาเพื่อรักษาอานาจในการปกครองเอาไว้
เช่นเขาเสนอให้ผปู ้ กครองนาเอาคุณสมบัติของสัตว์ป่ามาใช้วา่ “ในส่ วนของสัตว์ป่า เขาควรจะเลือก
สุ นขั จิ้งจอกและสิ งโต เพราะสิ งโตไม่สามารถป้ องกันตนเองจากกับดัก และสุ นขั จิ้งจอกก็ไม่สามารถ
ป้ องกันตนเองจากหมาป่ าได้ ดังนั้น เราจึงต้องเป็ นสุ นขั จิง้ จอกเพื่อจะได้รู้จกั กับดัก และเป็ นสิ งโต
เพื่อที่จะได้ทาให้หมาป่ ากลัว” (มาคิอาเวลลี. 2542 : 248) ซึ่ งหมายความว่าผูป้ กครองนั้นต้องมีท้ งั
กาลังแบบที่สิงโตมีและมีปัญญาแบบที่สุนขั จิ้งจอกมี
มาคิอาเวลลีสอนว่าผูป้ กครองไม่จาเป็ นต้องรักษาสัญญาถ้าการรักษาสัญญานั้นจะทาให้เกิด
โทษภัยหรื ออันตรายต่อผูป้ กครอง ดังที่เขากล่าวไว้วา่ “เจ้าผูป้ กครองที่สุขมุ รอบคอบจึงไม่สามารถ
หรื อเขาไม่ควรจะรักษาข้อตกลง เมื่อการปฏิบตั ิดงั กล่าวกลับเป็ นภัยต่อเขา และเมื่อบรรดาสาเหตุที่
ทาให้เขาต้องให้คามัน่ สัญญานั้นหมดไปแล้ว และถ้ามนุษย์ท้ งั ปวงเป็ นคนดี คาสอนนี้ก็คงจะไม่ดี
แต่เพราะว่าพวกมนุษย์ชวั่ ร้ายและจะไม่ซื่อสัตย์ต่อท่าน ท่านก็ไม่ตอ้ งซื่ อสัตย์ต่อเขาเช่นกัน”
(มาคิอาเวลลี. 2542 : 248) เหตุผลสาคัญอย่างหนึ่งที่มาคิอาเวลลีเสนอว่าผูป้ กครองไม่จาเป็ นต้องเป็ น
คนซื่ อสัตย์ก็คือเขามองว่ามนุ ษย์น้ นั ชัว่ ร้าย นี่เป็ นทัศนะที่มองมนุษย์แบบที่เรี ยกว่า “ทุนิยม” หรื อ
“ทุทรรศนนิยม” (Pessimism) ที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนที่ปรากฏอยูต่ ลอดงานเขียนเรื่ อง The Prince
แม้วา่ มาคิอาเวลลีจะแนะนาผูป้ กครองว่าไม่จาเป็ นต้องมีคุณธรรม แต่การมีภาพลักษณ์วา่ เป็ น
ผูม้ ีคุณธรรมนั้นสาคัญมากต่อผูป้ กครอง ดังที่เขาได้กล่าวไว้วา่ “เขาจะต้องมีทีท่าว่าเต็มไปด้วยความ
สงสาร การรักษาข้อตกลง ความซื่ อสัตย์ ความเมตตากรุ ณา และเคร่ งศาสนา ไม่มีอะไรอื่นที่จาเป็ นยิง่
ไปกว่าการมีคุณสมบัติขอ้ สุ ดท้ายนี้ เพราะโดยทัว่ ไปแล้ว มนุษย์เราวินิจฉัยกันด้วยตามากกว่าด้วยมือ
เพราะการเห็นเป็ นของทุกๆ คน แต่มีไม่กี่คนเท่านั้นที่จะสามารถสัมผัสได้” (มาคิอาเวลลี. 2542 : 249)
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ปั จจุบนั นี้การสื่ อสารด้วยภาพและเสี ยงสามารถเข้าถึงมวลชนได้มากกว่าในอดีตมาก ผูป้ กครองจึง
สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีได้ง่ายโดยอาจไม่จาเป็ นต้องเป็ นคนดีเหมือนอย่างภาพลักษณ์ที่สร้างไว้ก็
ได้
ใน The Discourse มาคิอาเวลลีได้เสนอแนวคิดการปกครองแบบสาธารณรัฐ
(Republicanism) (ในหนังสื อ เจ้าผูป้ กครอง ผูแ้ ปลได้แปล “Republic” ว่า “มหาชนรัฐ”) ซึ่งดูเหมือนว่า
ฐานแนวคิดจะแตกต่างกัน นักวิจารณ์บางคนก็บอกว่าเป็ นงานเขียนที่ตอ้ งการขยายความแนวคิดหลัก
เดิมๆ ที่อยูใ่ น The Prince แต่บางคนก็มองว่าเป็ นงานเขียนที่ฉีกแนวออกไปจากเดิม (Heywood.
2004 : 54) แต่สาหรับอดัมส์และไดสัน (Adams and Dyson. 2007 : 42) แล้ว งานเขียนทั้งสองเรื่ องมา
จากฐานความคิดแบบเดียวกัน งานเขียนทั้งสองนั้นไม่ได้ขดั แย้งกัน เพราะงานเขียนทั้งสองเรื่ องนั้น
มองธรรมชาติมนุษย์เหมือนกัน คือมองว่ามนุษย์น้ นั เป็ นปั จเจกบุคคล ชอบแข่งขัน และถ้าจาเป็ นก็
โหดร้ายทารุ ณและคดโกง งานเรื่ อง The Prince เสนอผูป้ กครองว่าผูป้ กครองจะต้องควบคุมพลังต่างๆ
ของธรรมชาติมนุษย์ เพื่อเอามาใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อผูป้ กครองเอง ขณะที่งานเรื่ อง The Discourses
ก็เป็ นงานเขียนที่เสนอว่าเราจะสามารถนาเอาพลังต่างๆ เหล่านั้นมาใช้ในทางที่จะก่อให้เกิดความเป็ น
เอกภาพและความมัน่ คงของส่ วนรวมได้อย่างไร แต่พลังต่างๆ ที่มีอยูใ่ นทั้งสองกรณี น้ นั เป็ นพลังชนิด
เดียวกัน
ในยุคฟื้ นฟูศิลปวิทยาการนั้น แม้วา่ นักมนุษยนิยมจะมองธรรมชาติมนุษย์แตกต่างกัน บางคน
มองมนุษย์ในแง่ดีหรื อมีทศั นะเป็ นสุ นิยม/สุ ทรรศนนิยม (Optimistism) อย่างเช่นที่ปรากฏในงานเขียน
ของอีรัสมัสและมอร์ บางคนก็มองมนุษย์ในแง่ร้ายอย่างเช่นที่ปรากฏในงานเขียนของมาคิอาเวลลี แต่
จุดร่ วมที่สาคัญของนักมนุษยนิยมในยุคนี้ก็คือพวกเขาเชื่ อมัน่ ว่ามนุษย์สามารถสร้างสรรค์สังคมที่ดี
ขึ้นมาเองได้โดยไม่ตอ้ งรออานาจดลบันดาลจากพระผูเ้ ป็ นเจ้า ซึ่ งก็มีความคล้ายคลึงกับแนวคิดของนัก
คิดในยุคปฏิรูปศาสนาที่จะกล่าวถึงต่อไป
2.2 ยุคปฏิรูปศาสนา (Reformation)
การปฏิรูปศาสนาเป็ นขบวนการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในยุโรปในคริ สต์ศตวรรษที่ 17-18
การปฏิรูปศาสนาได้ทาให้อานาจผูกขาดของศาสนจักรโรมันคาทอลิกสิ้ นสุ ดลงและก่อให้เกิดนิกาย
ใหม่ของศาสนาคริ สต์ข้ ึนมานัน่ คือนิกายโปรเตสแตนต์ นิ กายที่เกิดขึ้นใหม่มีหลายนิกายแต่เนื่ องจาก
เป็ นนิกายที่ต่อต้านคัดค้านศาสนจักรโรมันคาทอลิกจึงถูกเรี ยกรวมๆ ว่านิกายโปรเตสแตนต์ นิกาย
อังกฤษซึ่งมีความเป็ นอิสระจากศาสนจักรโรมันคาทอลิกก็ดาเนินทางสายกลางในการปฏิรูป แต่หลาย
นิกายที่ดาเนินการปฏิรูปอย่างเข้มข้นจริ งจังก็มกั จะประสบปั ญหาถูกต่อต้านคัดค้าน ขณะเดียวกัน
ศาสนจักรโรมันคาทอลิกเองก็ได้ตอบสนองต่อการท้าทายด้วยการปฏิรูปตนเองเหมือนกัน บุคคล
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สาคัญที่เป็ นแรงบันดาลใจให้แก่ขบวนการนักปฏิรูปศาสนาในยุคแรกคือมาร์ ติน ลูเธอร์ และในยุค
ต่อมาจอห์น คาลวิน (หรื อคาลแวง) ก็เป็ นผูท้ ี่สร้างแรงบันดาลใจอย่างสาคัญ (Kingdon. 2005 : 2029)
มาร์ ติน ลูเธอร์ (Martin Luther : ค.ศ 1483-1546) เกิดที่เมืองไอสเลเบ็นในเยอรมนีซ่ ึ งขณะนั้น
เป็ นส่ วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ในวัยเด็กจนถึงวัยรุ่ นก่อนเข้าเรี ยนระดับอุดมศึกษาเขา
ได้เรี ยนในโรงเรี ยนสามแห่งซึ่ งทั้งสามแห่งนั้นเน้นสอนด้านไวยากรณ์ วาทศิลป์ และตรรกศาสตร์
และได้เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเออร์เฟิ ร์ ตจนจบปริ ญญาโทใน ค.ศ. 1505 ต่อมาเขาสนใจศึกษาทางด้าน
เทววิทยาและปรัชญาและได้ไปบวชเป็ นบาทหลวงใน ค.ศ. 1507 เริ่ มสอนเทววิทยาในมหาวิทยาลัย
วิตเต็นเบิร์กใน ค.ศ.1508 และอีกหนึ่งปี ต่อมาเขาก็ได้รับปริ ญญาตรี อีกหนึ่งใบทางด้านพระคริ สต์
ธรรมคัมภีร์ศึกษา ต่อมาใน ค.ศ.1512 เขาได้รับปริ ญญาเอกทางเทววิทยา เขาทางานประจาอยูท่ ี่
มหาวิทยาลัยวิตเต็นเบิร์ก (“Martin Luther.” 2011 : Website)
การปฏิรูปศาสนาเกิดขึ้นใน ค.ศ.1517 เมื่อลูเธอร์ ได้ปิดประกาศข้อเสนอที่เป็ นการเชิญชวนให้
ผูค้ นเข้ามาร่ วมวิวาทะเกี่ยวกับข้อเสนอประกาศไถ่บาปของศาสนจักรโรมันคาทอลิก ตอนนั้นมีพอ่ ค้า
เร่ ขายบัตรไถ่บาป อีกทั้งบาทหลวงก็ขายบัตรไถ่บาปด้วย บาทหลวงที่อ้ือฉาวนี้ชื่อโจฮันน์ เท็ตเซล
(Johann Tetzel) ลูเธอร์ เสนอความเห็นไปว่าการขายใบไถ่บาปเหล่านั้นทาให้ประชาชนคิดว่าพวกเขา
สามารถซื้ อความรอดจากบาปได้ตลอดกาล มีการตีพิมพ์คาวิพากษ์วจิ ารณ์ของลูเธอร์ ออกเผยแพร่ ซ่ ึ ง
ก่อให้เกิดปฏิกิริยาอย่างรุ นแรง ลูเธอร์ เสนอว่าการรอดจากบาปนั้นเกิดขึ้นได้จากการที่เรามีศรัทธา
เพียงอย่างเดียว ไม่ใช่ดว้ ยการไถ่บาป แต่ทางฝ่ ายศาสนจักรก็โต้แย้งว่าศรัทธานั้นจะต้องได้รับการ
หนุนเสริ มด้วยการไถ่บาปด้วยจึงจะทาให้คนเราหลุดพ้นจากบาปได้ ลูเธอ์ก็ได้โต้แย้งต่อว่าจะต้องเอา
พระคริ สต์ธรรมคัมภีร์มาเป็ นแหล่งอ้างอิงเพื่อตัดสิ นเรื่ องนี้ ไม่ใช่ความเห็นของศาสนจักร ทางฝ่ าย
ศาสนจักรก็ยนื ยันอีกว่าพระคริ สต์ธรรมคัมภีร์น้ นั ก็จาเป็ นต้องได้รับหนุนเสริ มด้วยประเพณี ปฏิบตั ิที่
เคยทากันมาซึ่ งมีศาสนจักรกากับดูแลอยู่ ลูเธอร์ยงั ได้ยนื ยันต่อว่าคริ สต์ศาสนิกชนทุกคนมีความเป็ น
พระอยูใ่ นตัวอยูแ่ ล้ว ดังนั้นคริ สต์ศาสนิกชนจึงสามารถทาตัวให้รอดจากบาปด้วยตัวเองได้โดยไม่
จาเป็ นต้องให้บาทหลวงมาเป็ นคนกลาง ในที่สุดลูเธอร์ ก็ถูกขับไล่ออกจากศาสนจักรโรมันคาทอลิก มี
การก่อตั้งนิกายขึ้นใหม่โดยมีลูเธอร์ เป็ นผูน้ า นิกายใหม่น้ ีไม่ยอมรับอานาจของสันตะปาปาและผูด้ ารง
ตาแหน่งรองๆ ลงมาที่สันตะปาปาเป็ นผูแ้ ต่งตั้ง ลูเธอร์ ยงั คงทางานอยูท่ ี่มหาวิทยาลัยวิตเต็นเบิร์กต่อไป
ได้เขียนงานและตีพิมพ์งานเขียนออกมาเป็ นจานวนมาก โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผูป้ กครอง
ในท้องถิ่นที่เป็ นเจ้าผูค้ รองเมืองซึ่ งปกครองเมืองอิสระต่างๆ ในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
(Kingdon. 2005 : 2029)
การปฏิรูปศาสนาได้ขยายตัวออกไปสู่ ดินแดนอื่นๆ นอกเยอรมนี ดว้ ย เช่นในฝรั่งเศสและ
สมาพันธรัฐสวิส ที่เมืองซูริคแห่งสมาพันธรัฐสวิส มีบาทหลวงซึ่งเป็ นผูน้ าในการปฏิรูปศาสนาคน
สาคัญชื่อฮุลดริ ค ซวิงกลี (Huldrych Zwingli : ค.ศ. 1484-1531) ซวิงกลีเสนอความเห็นว่าในการ
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ประกอบพิธีศีลมหาสนิทนั้น พระเยซูทรงดารงอยูเ่ ฉพาะในรู ปแบบของพระจิตบริ สุทธิ์ เท่านั้น พระ
โลหิ ตและพระวรกายของพระเยซูไม่สามารถเปลี่ยนมาเป็ นขนมปั งและไวน์ที่ใช้ในพิธีเหมือนอย่างที่
นักเทววิทยาคาทอลิกกล่าวอ้างได้ เรื่ องที่ซวิงกลีโจมตีเกี่ยวกับการประกอบพิธีศีลมหาสนิทอีกเรื่ อง
หนึ่งก็คือการให้คนนาเอาวัตถุต่างๆ เช่นขนมปั งและไวน์มาประดับตกแต่งร่ างกาย ซึ่ งเป็ นการทาราว
กับว่าคนเหล่านั้นเป็ นเทพเจ้า ซวิงกลีเห็นว่าการทาเช่นนั้นผิดจากหลักคาสอนในพระคริ สต์ธรรม
คัมภีร์ ใน ค.ศ.1534 ได้มีการปิ ดประกาศโจมตีการประกอบพิธีศีลมหาสนิทแบบคาทอลิกว่าเป็ นการ
บูชารู ปเคารพซึ่ งพระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ทรงบัญญัติหา้ มเอาไว้ โปสเตอร์ ที่ปิดประกาศเรื่ องนี้ แพร่ กระจายไป
ทัว่ ฝรั่งเศส ก่อให้เกิดการสังหารโหดที่ทาให้ชาวคริ สต์โปรเตสแตนต์ซ่ ึงถูกกล่าวหาว่าเป็ นพวกนอก
รี ตเสี ยชีวิตไปเป็ นจานวนมาก และบางส่ วนก็ถูกเนรเทศออกจากฝรั่งเศส ผูท้ ี่หนีออกจากฝรั่งเศสคน
หนึ่งที่ได้กลายเป็ นนักปฏิรูปศาสนาคนสาคัญในยุคนี้ รองลงมาจากมาร์ ติน ลูเธอร์ ก็คือจอห์น คาลวิน
(Kingdon. 2005 : 2029-2030)
จอห์ น คาลวิน (John Calvin : ค.ศ. 1509-1564) เกิดที่เมืองโนยอนในฝรั่งเศส เป็ นลูกคนแรก
ของครอบครัว ได้รับการศึกษาอบรมหลายสาขาวิชา ทั้งภาษากรี ก ลาติน กฎหมาย และปรัชญา เขา
เปลี่ยนสถานที่เรี ยนหลายครั้ง เขาฝักใฝ่ ศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับศาสนา พ่อของเขาอยากให้เขาเรี ยน
ทางด้านกฎหมายด้วยหมายว่าจะได้มีความก้าวหน้าในอาชีพการงานมากกว่า เมื่อเขาได้เรี ยนทางด้าน
กฎหมายแล้วเขาจึงไปเรี ยนภาษากรี กซึ่ งเป็ นสิ่ งจาเป็ นในการศึกษาพระคริ สต์ธรรมคัมภีร์ (“John
Calvin.” 2011 : Website)
เมื่อเกิดการกวาดล้างสังหารกลุ่มคนที่เคลื่อนไหวปฏิรูปศาสนาในฝรั่งเศส คาลวินได้หนี
ไปอยูท่ ี่เมืองบาเซลในสวิตเซอร์แลนด์ ทาหน้าที่สอนเทววิทยาและเขียนหนังสื อแสดงจุดยืนแนวคิด
ของโปรเตสแตนต์ชื่อ Institutes of the Christian Religion โดยตีพิมพ์ออกมาใน ค.ศ. 1536 จากผลงาน
หนังสื อเล่มนี้ทาให้เขาได้งานใหม่คือได้เป็ นผูอ้ านวยการศาสนจักรเจนีวาที่ได้รับการปฏิรูปขึ้นมา
ในช่วงนั้น เขาได้ชกั ชวนชาวเจนีวาสร้างรู ปแบบการปกครองศาสนาขึ้นมาใหม่ จัดทาพิธีสวดใหม่
และจัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้นมาโดยเขาเป็ นอาจารย์ระดับแนวหน้าในสถาบัน
การศึกษานี้ดว้ ย งานเขียนของเขาก็ขายดีมากเช่นเดียวกับงานเขียนของลูเธอร์ เขาเป็ นผูน้ านิกายคาลวิน
(Calvinism) นิกายนี้ซ่ ึ งถือว่าเป็ นนิกายย่อยในนิกายโปรเตสแตนต์ของศาสนาคริ สต์น้ นั มีอิทธิ พลอย่าง
มากต่อชีวติ ของผูค้ นที่อยูใ่ นสวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เนเธอร์ แลนด์ ฮังการี สก๊อตแลนด์ และบางส่ วน
ของฝรั่งเศส (Kingdon. 2005 : 2030)
แนวคิดของลูเธอร์ ซวิงกลี และคาลวิน ซึ่ งเป็ นนักปฏิรูปศาสนาในสมัยนั้น มีลกั ษณะเป็ น
มนุษยนิยมค่อนข้างชัดเจน เพราะนักปฏิรูปศาสนาเหล่านี้ ได้เน้นให้เห็นความสาคัญของมนุษย์ที่จะ
สร้างสรรค์สังคมที่ดีงามขึ้นมาได้ดว้ ยตัวเอง โดยพึ่งพาพระเจ้าให้นอ้ ยที่สุด และพึ่งพาบาทหลวงให้
น้อยที่สุด
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นอกจากนี้ อีกประเด็นหนึ่งซึ่ งน่าสนใจเกี่ยวกับรายวิชานี้ก็คือ ได้มีนกั สังคมวิทยาชื่อดัง
อธิ บายการก่อตัวขึ้นของระบบทุนนิยมอันเป็ นผลมาจากแนวคิดของนักปฏิรูปศาสนา คาอธิ บาย
ดังกล่าวถือว่าเป็ นทฤษฎีทางสังคมที่น่าสนใจ ปรากฏอยูใ่ นหนังสื อเรื่ อง The Protestant Ethic and the
Spirit of Capitalism ของแมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber : ค.ศ.1684-1920)
ในหนังสื อดังกล่าวข้างต้น เวเบอร์ ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการการเกิดขึ้นของนิกาย
โปรเตสแตนต์และพัฒนาการของทุนนิยมอุตสาหกรรมตะวันตก โปรเตสแตนต์ที่เขากล่าวถึงคือ
โปรเตสแตนต์แบบคาลวินหรื อนิกายคาลวินในโปรเตสแตนต์นนั่ เอง เวเบอร์เสนอว่าลัทธิ/นิกาย
โปรเตสแตนต์แบบคาลวินนั้นก่อให้เกิดการพัฒนาทุนนิยมขึ้นมา เขาชี้ให้เห็นว่าทุนนิยมพัฒนาขึ้นมา
ในช่วงเริ่ มแรกในพื้นที่ซ่ ึ งผูค้ นนับถือศาสนาคริ สต์นิกายนี้ เขาบอกว่าพื้นที่อื่นๆ ในโลกแม้จะมี
สิ่ งจาเป็ นต่อพัฒนาการของทุนนิยมหลายอย่าง แต่ก็ไม่ใช่พ้นื ที่แรกๆ ที่ทุนนิยมพัฒนาขึ้นมาได้
เช่นอินเดียและจีนมีท้ งั ความรู ้ทางเทคโนโลยี มีแรงงานมาก และมีผคู ้ นจานวนมากทางานหาเงิน แต่
อินเดียและจีนก็ไม่มีศาสนาที่ส่งเสริ มและเอื้ออานวยต่อการพัฒนาของทุนนิยม ประเทศทุนนิยมรุ่ น
แรกๆ จึงเป็ นประเทศในยุโรปตะวันตกและอเมริ กาเหนือซึ่ งมีกลุ่มคนที่นบั ถือศาสนาคริ สต์นิกาย
โปรเตสแตนต์แบบคาลวิน และผูป้ ระกอบวิสาหกิจกลุ่มแรกๆ ในพื้นที่เหล่านี้ก็คือกลุ่มคนที่นบั ถือ
ศาสนานิกายนี้ (Haralambos and Holborn. 2004 : 417-418)
เวเบอร์ กล่าวว่าคาลวินได้สอนไว้วา่ มีกลุ่มคนพิเศษที่ถูกเลือกโดยพระเจ้าให้ไปสวรรค์ คนเหล่านี้
ถูกเลือกก่อนจะเกิดด้วยซ้ า คนที่ไม่ถูกเลือกจะไม่ได้ไปสวรรค์แม้วา่ จะทาดีในโลกนี้อย่างไรก็ตาม
ชาวคริ สต์นิกายคาลวินจึงต้องเชื่อในพระเจ้า และปฏิบตั ิตามพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยการทุ่มเท
ชีวติ ทางานในอาชีพของตนให้ดีที่สุด เวเบอร์ ช้ ีให้เห็นว่าคนที่นบั ถือศาสนาตามคาสอนของคาลวินนั้น
ไม่รู้วา่ ตนเป็ นผูถ้ ูกเลือกจากพระเจ้าหรื อไม่ จึงทางานหนักเพื่อพิสูจน์ศรัทธา ถ้าประสบผลสาเร็ จใน
ชาติน้ ี ก็จะได้มนั่ ใจว่าเป็ นผูถ้ ูกเลือกให้ไปสวรรค์หลังจากตายไปแล้ว (Haralambos and Holborn.
2004 : 418)
จริ ยศาสตร์ แบบโปรเตสแตนท์ที่เวเบอร์กล่าวถึงเป็ นจริ ยศาสตร์ แบบนักพรตซึ่ งส่ งเสริ มให้งด
เว้นจากความเพลิดเพลิน เน้นการมีวนิ ยั ในตัวเองอย่างเคร่ งครัด จริ ยศาสตร์ แบบนี้ได้ช่วยสร้างปัจเจก
บุคคลให้เป็ นคนทางานหนักในอาชีพของตนด้วยจิตใจที่มุ่งมัน่ การหาเงินได้เป็ นตัวชี้ วดั ที่ชดั เจนของ
ความสาเร็ จในอาชีพ และความสาเร็ จนี้ก็หมายถึงการถูกเลือกโดยพระเจ้าแล้ว ความร่ ารวยที่สร้าง
ขึ้นมาได้ จึงต้องไม่ถูกใช้ไปกับสิ่ งฟุ่ มเฟื อย แต่ตอ้ งเป็ นการร่ ารวยเพื่อบูชาพระเกียรติยศของพระเจ้า
เงินที่หาได้จึงถูกใช้เป็ นทุนเพื่อสร้างสมกาไรต่อไปไม่สิ้นสุ ด จริ ยศาสตร์แบบโปรเตสแตนต์ต่อต้าน
การใช้เวลาให้สูญเปล่า ความเกียจคร้าน การติฉินนินทากัน และการนอนเกินจาเป็ น โดยคนเราควร
นอน 6 ชัว่ โมง มากที่สุดไม่ควรเกิน 8 ชัว่ โมง ตาหนิการแสวงหาความเพลิดเพลินทางเพศ การมี
เพศสัมพันธ์ควรเกิดขึ้นเมื่อแต่งงานแล้วและต้องมีเพศสัมพันธ์เพื่อผลิตทายาทเท่านั้น กีฬาและ
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นันทนาการควรมีเพื่อพัฒนาสุ ขภาพเท่านั้น การใช้ชีวิตเช่นนี้เท่านั้นที่พระเจ้าโปรดปราน
(Haralambos and Holborn. 2004 : 418)
เวเบอร์ กล่าวว่าในประวัติศาสตร์ ที่ผา่ นมามีคนจานวนมากที่แสวงหาเงินและผลกาไร เช่นโจร
สลัด โสเภณี และเจ้าหนี้เงินกู้ ถือว่าเป็ นคนที่แสวงหาความมัง่ คัง่ อยูเ่ สมอ แต่อาการที่แสวงหาและ
จุดประสงค์ในการแสวงหาเงินเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็ นจิตวิญญาณของทุนนิยม แต่เดิม คนที่หาเงินก็จะเข้า
ไปเกี่ยวข้องกับการเก็งกาไร เช่นพวกเขาเล่นการพนัน ถ้าประสบความสาเร็ จ ก็จะใช้เงินไปเพื่อการ
บริ โภค คนที่หาเงินได้แล้วใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อยนั้นไม่เห็นความจาเป็ นที่จะทางานให้หนักขึ้นเพื่อหาเงินให้
ได้มากขึ้น แต่พวกเขามักหาเวลาว่างเพื่อพักผ่อนมากกว่า แต่จริ ยศาสตร์ แบบนักพรตมีมุมมองต่อความ
มัง่ คัง่ แตกต่างออกไป มุมมองต่อความมัง่ คัง่ แบบใหม่น้ ีเป็ นลักษณะสาคัญของทุนนิยม (Haralambos
and Holborn. 2004 : 418)
เวเบอร์ กล่าวว่าสาระสาคัญของทุนนิยมคือการแสวงหากาไรเพื่อสร้างกาไรใหม่เรื่ อยๆ
ตลอดไป เขาชี้ให้เห็นว่าจิตวิญญาณของทุนนิยมมิใช่เพียงแค่วธิ ี การหาเงิน แต่เป็ นเป็ นวิถีชีวติ ซึ่ งมี
ทั้งจริ ยศาสตร์ พันธะ และหน้าที่ เขากล่าวว่าการทางานอย่างเป็ นระบบที่ต่อเนื่องโดยไม่หยุดหย่อนใน
อาชีพของตนเป็ นพลังสาคัญของการขยายตัวของจิตวิญญาณแบบทุนนิยม การแสวงหาเงินเป็ นทั้งชีวติ
ทางศาสนาและชีวติ ทางธุ รกิจ (Haralambos and Holborn. 2004 : 418-419)
เวเบอร์ กล่าวว่าอุตสาหกรรมแบบทุนนิยมซึ่ งมีลกั ษณะสาคัญ 2 ประการคือการทาการผลิตให้
มีมาตรฐานและการแบ่งงานกันทาตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นถูกสนับสนุนส่ งเสริ มโดยแนวคิด
แบบโปรเตสแตนต์ เพราะว่าการดาเนิ นชีวติ เคร่ งครัดตามรู ปแบบเดียวกันของชาวโปรเตสแตนต์เป็ น
การช่วยนายทุนในการทาการผลิตให้มีมาตรฐานเดียวกัน การเน้นความสาคัญของการสร้างความมัง่ คัง่
และการใช้จ่ายอย่างประหยัดเป็ นการส่ งเสริ มการออมและการลงทุนใหม่ๆ อย่างไรก็ตาม เวเบอร์มิได้
ปฏิเสธความสาคัญของปั จจัยทางเศรษฐกิจ เขายอมรับว่าทุนนิยมนั้นเป็ นผลมาจากทั้งศาสนาคริ สต์
โปรเตสแตนท์นิกายคาลวินและเทคโนโลยี รวมทั้งระบบเศรษฐกิจของประเทศที่ทุนนิ ยมพัฒนาขึ้นมา
(Haralambos and Holborn. 2004 : 419)
2.3 ยุคปฏิวตั ิวทิ ยาศาสตร์ (Scientific Revolution)
แนวคิดเรื่ องการปฏิวตั ิวทิ ยาศาสตร์ เป็ นแนวคิดที่มีการนาเสนอขึ้นมาสู่ แวดวงวิชาการในช่วง
ระหว่างกลางคริ สต์ทศวรรษ 1920 มาจนถึงต้นคริ สต์ทศวรรษ 1950 แนวคิดนี้บ่งบอกถึงยุคสมัยหนึ่ง
ในประวัติศาสตร์ ของยุโรปในช่วงครึ่ งหลังของคริ สต์ศตวรรษที่ 16 จนเกือบตลอดช่วงคริ สต์ศตวรรษ
ที่ 17 กล่าวคือเป็ นช่วงตั้งแต่ยุคของนิ โคลัส โคเปอร์ นิคสั (Nicolaus Copernicus : ค.ศ. 1473–1543)
จนถึงยุคของเซอร์ ไอแซ็ค นิวตัน (Sir Isaac Newton : ค.ศ. 1642–1727) ในยุคนี้ความคิด/ความรู ้ทาง
วิทยาศาสตร์ ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก (Cohen. 2005 : 2191)
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ทางด้านดาราศาสตร์ ก่อนยุคของโคเปอร์นิคสั มีความเชื่อแพร่ หลายกันว่าโลกของเรานี้ เป็ น
ศูนย์กลางของระบบสุ ริยจักรวาล แต่เมื่อมาถึงยุคของโคเปอร์นิคสั นั้นเขาเสนอว่าโลกไม่ใช่ศูนย์กลาง
ของระบบสุ ริยจักรวาล ดวงอาทิตย์ต่างหากที่เป็ นศูนย์กลางของระบบสุ ริยจักรวาล นอกจากนี้ในยุคนี้ก็
ยังมีความรู ้ใหม่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของดวงดาวต่างๆ อีกด้วย (Cohen. 2005 : 2191)
นักประวัติศาสตร์ เชื่ อว่ายุคนี้ เป็ นยุคที่คณิ ตศาสตร์ เข้ามามีอิทธิ พลในชีวติ ประจาวันมาก
กระบวนการทาให้ธรรมชาติกลายมาเป็ นคณิ ตศาสตร์ (The Process of the Mathematization of
Nature) ที่สามารถสังเกตธรรมชาติแล้ววัดและแจงนับออกมาเป็ นตัวเลขได้แพร่ กระจายออกไปอย่าง
รวดเร็ ว (Cohen. 2005 : 2191)
คุณูปการที่สาคัญซึ่ งบุคคลสาคัญในยุคนี้ได้ก่อให้เกิดขึ้นนั้นมีมากมาย เช่นโคเปอร์นิคสั ได้ทา
การคานวณวงโคจรของดาวเคราะห์ที่หมุนรอบดวงอาทิตย์โดยมีรายละเอียดชัดเจน โจฮันส์ เคปเลอร์
(Johannes Kepler : ค.ศ. 1571-1630) ได้นาเอาสู ตรการคานวนของโคเปอร์นิคสั มาแปลงเป็ น “ฟิ สิ กส์
เกี่ยวกับท้องฟ้ า” (Celestial Physics) ซึ่ งก่อนหน้านั้นไม่มีใครเคยเข้าใจมาก่อน และทาให้เขาค้นพบว่า
ดาวเคราะห์ที่หมุนรอบดวงอาทิตย์น้ นั มีวงโคจรแบบวงรี กาลิเลโอ (Galileo Galilei : ค.ศ. 1564–
1642) ได้หนั มาศึกษาปรากฏการณ์ทางภาคพื้นดินหรื อฟิ สิ กส์ภาคพื้นดิน (Terrestrial Physics) คือ
ศึกษาสังเกตและทดลองวัตถุที่ตกลงมาและวัตถุที่ถูกขว้างออกไป (ขณะที่โคเปอร์ นิคสั สนใจศึกษา
วัตถุที่ล่องลอยอยูใ่ นท้องฟ้ า) เพื่อที่จะช่วยพิสูจน์ยนื ยันทฤษฎีของโคเปอร์นิคสั ซึ่ งขณะนั้นมีผไู ้ ม่เชื่ อ
อยูม่ าก เซอร์ ไอแซ็ค นิวตัน ได้ก่อให้เกิดพัฒนาการของฟิ สิ กส์ยงิ่ ขึ้นไปอีกด้วยการรวมฟิ สิ กส์
ภาคพื้นดินและฟิ สิ กส์ภาคท้องฟ้ าเข้าด้วยกันเป็ นทฤษฎีแรงดึงดูดโน้มถ่วงสากลซึ่ งมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์สนับสนุนและมีความถูกต้องเที่ยงตรงตามหลักคณิ ตศาสตร์ (Cohen. 2005 : 2191)
นอกจากบุคคลสาคัญดังกล่าวข้างต้นแล้ว ในยุคปฏิวตั ิวทิ ยาศาสตร์ ยงั มีอีกบุคคลหนึ่งที่มกั จะ
ถูกกล่าวถึงน้อยกว่า แต่นกั ประวัติศาสตร์ เชื่ อว่ามีคุณูปการสาคัญต่อการปฏิวตั ิวทิ ยาศาสตร์ ในยุคนั้น
ไม่แพ้คนอื่นๆ คือวิลเลียม ฮาร์ วยี ์ (William Harvey : ค.ศ.1578–1657) เขาเป็ นผูค้ น้ พบการไหลเวียน
ของโลหิ ตและได้ปรับปรุ งพัฒนาทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเคมีของคนอื่นๆ ให้ดียงิ่ ขึ้น (Cohen.
2005 : 2191)
เราสามารถสรุ ปการปฏิวตั ิวทิ ยาศาสตร์ ซ่ ึ งเป็ นการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญของปั จจัยต่างๆ ที่
เกิดขึ้นมาเกือบจะพร้อมๆ กันได้ 3 ประการคือ (Cohen. 2005 : 2193)
ประการแรก นักปรัชญาธรรมชาติได้เปลี่ยนแนวปฏิบตั ิจากแนวปฏิบตั ิยคุ อเล็กซานเดอร์
(Alexandrian Tradition) มาเป็ นแนวปฏิบตั ิยคุ อเล็กซานเดอร์ ส่วนเพิ่ม (Alexandrian-plus Tradition)
กล่าวคือในด้านดาราศาสตร์ น้ นั เคปเลอร์ และกาลิเลโอเมื่อได้พยายามที่จะแก้ปัญหาความตึงเครี ยดที่
เกิดจากการเสนอทฤษฎีดวงอาทิตย์เป็ นศูนย์กลางของสุ ริยจักรวาล ก็ได้ปรับปรุ งแนวทางการศึกษา
ของนักเรขาคณิ ตชาวคริ สต์ซ่ ึงมีความเป็ นนามธรรมสู งมากให้มีความเป็ นนามธรรมน้อยลง โดยนาเอา
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ความเป็ นจริ งทางกายภาพเสริ มเข้าไปด้วย สาหรับปรากฏการณ์ภาคพื้นดิน นักปรัชญาธรรมชาติคน
อื่นๆ ก็ได้ทาให้ทฤษฎีมีความเป็ นนามธรรมน้อยลงด้วยการทดลองที่มีการออกแบบไว้อย่างรอบคอบ
เพื่อที่จะแสดงปรากฏการณ์ที่มีความเป็ นคณิ ตศาสตร์ สูงให้เห็นเป็ นรู ปธรรมได้มากขึ้น ด้วยการนาเอา
ทฤษฎีมาพิสูจน์ตรวจสอบในเชิงประจักษ์
ประการที่สอง ได้มีการเปลี่ยนแนวปฏิบตั ิยคุ เอเธนส์ (Athenian Tradition) มาเป็ นแนวปฏิบตั ิ
ยุคเอเธนส์ส่วนเพิ่ม (Athenian-plus Tradition) โดยมีไอแซ็ค บีคแมน (Isaac Beeckman : ค.ศ. 1588–
1637) เรอเน เดการ์ต (René Descartes : ค.ศ. 1596-1650) และปิ แอร์ กาสเซ็นดี (Pierre Gassendi :
ค.ศ. 1592–1655) เป็ นบุคคลสาคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวคิดเรื่ องอะตอมซึ่งพวกเขายัง
คงเชื่อถือในสาระสาคัญ พวกเขาได้เปลี่ยนจุดเน้นจากเรื่ องของรู ปร่ างและขนาดของอนุภาคมาสนใจ
ที่การเคลื่อนไหวของอนุภาคแทน พวกเขาเชื่ อว่าการเคลื่อนไหวของอนุภาคนั้นมีกฎทัว่ ไปคอยกากับ
ควบคุมอยู่ กฎทัว่ ไปดังกล่าวนี้มองการเคลื่อนไหวว่าเป็ นสิ่ งที่ดารงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืนถาวรจริ ง แต่การ
เคลื่อนไหวนี้ก็มีลกั ษณะเชิงสัมพัทธ์
ประการที่สาม ได้มีการกาหนดให้มีการทดลองเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริ ง โดยได้มีการออกแบบ
ไว้อย่างรอบคอบ วิธีการหาความรู ้เกี่ยวกับธรรมชาติน้ ี เป็ นวิธีการเชิงประจักษ์ที่เป็ นลักษณะเด่นของ
ยุโรปในยุคนั้น แนวปฏิบตั ิใหม่น้ ีแตกต่างจากแนวปฏิบตั ิยคุ เอเธนส์ส่วนเพิ่มซึ่ งไม่มีการทดลอง และ
แตกต่างจากแนวปฏิบตั ิยคุ อเล็กซานเดอร์ ส่วนเพิ่มซึ่ งการทดลองทาหน้าที่เป็ นเพียงวิธีการที่แสวงหา
หลักฐานเชิงประจักษ์มาสนับสนุนทฤษฎี การเปลี่ยนแปลงประการที่สามนี้เกิดขึ้นจากผลงานของ
ฟรานซิส เบคอน (Francis Bacon : ค.ศ.1561–1626) วิลเลียม กิลเบิร์ต (William Gilbert : ค.ศ.1544–
1603) และวิลเลียม ฮาร์วยี ์
เพื่อให้เข้าใจรากฐานทางปรัชญาที่สาคัญในยุคนี้ซ่ ึ งส่ งผลต่อทฤษฎีการเมืองและสังคมใน
เวลาต่อมา เห็นควรขยายความแนวคิดของนักปรัชญาคนสาคัญในยุคนี้ 2 คนสักเล็กน้อย นักปรัชญา 2
คนนี้คือฟราน ซิส เบคอน และเรอเน เดการ์ต
ฟรานซิส เบคอน เป็ นนักปรัชญาชาวอังกฤษ เกิดในกรุ งลอนดอนเมื่อ ค.ศ.1561 (“Francis
Bacon.” 2011 : Website) เมื่อเขาอายุได้ 12 ขวบ เขาได้มีโอกาสเข้าเรี ยนในวิทยาลัยตรี นิติ
มหาวิทยาลัยเคมบริ ดจ์ เขาเรี ยนเก่งมาก ได้เรี ยนรู ้ท้ งั กฎหมาย การเมือง ปรัชญา ประวัติศาสตร์ และ
วรรณกรรมตั้งแต่อยูใ่ นช่วงวัยรุ่ น และเขาก็วางแผนที่จะจัดการและเผยแพร่ ความรู ้ของมนุษย์ที่มีอยู่
ทั้งหมด มีโอกาสได้เข้ารับราชการจนอยูใ่ นตาแหน่งระดับสู ง และเขาเคยได้ดารงตาแหน่งเป็ น
ประธานสภาขุนนางและประธานศาลของอังกฤษ มีงานเขียนสาคัญเช่น The Great Instauration และ
Novum organum ซึ่ งทั้งสองเล่มตีพิมพ์ออกมาใน ค.ศ.1620 (Collinson and Plant. 2006 : 61)
ในหนังสื อเรื่ อง Novum organum เบคอนได้อภิปรายถึงอุปสรรคขัดขวางต่อการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งเขา
เรี ยกว่า “เทวรู ป” (Idols) เทวรู ปดังกล่าวนี้คือแนวคิดผิดๆ ที่มีอยูใ่ นจิตใจของมนุษย์ เขาแบ่งเทวรู ป
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ออกเป็ น 4 ประเภทคือ 1) เทวรู ปแห่งเผ่าพันธุ์ (Idol of the Tribe) ซึ่งเกิดขึ้นจากธรรมชาติมนุษย์
นัน่ เองที่เกิดมาในเผ่าพันธุ์หรื อเชื้อชาติที่แตกต่างกัน 2) เทวรู ปแห่งถ้ า (Idol of the Cave) ซึ่ งเกิดขึ้น
จากความสนใจ ความโน้มเอียง และอคติของมนุษย์แต่ละคน 3) เทวรู ปแห่งตลาด (Idol of the Market
place) ซึ่ งเกิดจากความสัมพันธ์และการคบหาสมาคมกันของมนุษย์ในชีวติ ประจาวัน โดยที่การใช้
ภาษาในการสื่ อสารต่อกันก่อให้เกิดความสับสน และ 4) เทวรู ปแห่งโรงละคร (Idol of the Theater)
ซึ่ งเกิดจากระบบความรู ้และทฤษฎีต่างๆ ที่มนุษย์ยดึ ถืออยู่ เบคอนเสนอว่าเทวรู ปเหล่านี้เป็ นอคติใน
จิตใจมนุษย์ที่ทาให้มนุษย์รับรู ้สิ่งต่างๆ เบี่ยงเบนไปจากความเป็ นจริ ง เขาได้เสนอวิธีแก้ปัญหาเพื่อ
เอาชนะอุปสรรคขัดขวางการได้มาซึ่งความรู้ที่ถูกต้องเที่ยงตรงและมีประโยชน์โดยแนะให้ใช้วธิ ีการ
หาความรู ้แบบหนึ่งที่เรี ยกว่า “การอุปนัย” (Induction) (Collinson and Plant. 2006 : 62)
วิธีการหาความรู ้แบบอุปนัยของเบคอนมีความสัมพันธ์กบั แนวคิดของเขาเรื่ อง “แบบ”
(Forms) เขาเชื่อว่าธรรมชาติน้ นั มีโครงสร้างที่เรี ยบง่ายและประกอบไปด้วยรู ปแบบพื้นฐานชุดหนึ่งซึ่ ง
เมื่อเราค้นพบก็จะทาให้เราเข้าใจความซับซ้อนของโลกที่มีหลากหลายมิติได้ เหมือนกับที่เราได้
ประสบด้วยประสาทสัมผัส แนวคิดเรื่ องแบบของเบคอนแตกต่างจากแนวคิดเรื่ องแบบของเพลโต
เพราะแบบของเบคอนนั้นเป็ นแบบของธรรมชาติที่เรี ยบง่าย โดยที่ธรรมชาติที่เรี ยบง่ายนี้ก็มีสสารเป็ น
ส่ วนประกอบ และเป็ นสิ่ งต่างๆ อย่างเช่นความร้อน ความเปี ยก ความเย็น และความหนัก แบบต่างๆ
เหล่านี้เป็ นกฎเกณฑ์ เป็ นตัวกาหนด และเป็ นส่ วนประกอบของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของโลก แบบ
ของธรรมชาติดารงอยูเ่ สมอเมื่อธรรมชาติดารงอยู่ และเมื่อธรรมชาติไม่ดารงอยูแ่ บบของธรรมชาติก็
ไม่ดารงอยูเ่ ช่นเดียวกัน เราจึงต้องเอาตัวอย่างต่างๆ จากธรรมชาติมาทาการศึกษาโดยไม่รีบด่วนสรุ ป
เราต้องแสวงหาตัวอย่างที่ขดั แย้งกัน ทาการทดลองและเปรี ยบเทียบกันจนกว่าจะมัน่ ใจว่าได้ขอ้ สรุ ปที่
ถูกต้อง (Collinson and Plant. 2006 : 62-63)
วิธีการหาความรู้แบบอุปนัยที่เน้นการสังเกตและทดลองตามแบบที่เบคอนกล่าวถึงข้างต้นนั้น
ถือว่าเป็ นส่ วนสาคัญของวิธีการหาความรู้หรื อญาณวิทยาแบบประจักษ์นิยม (Empiricism) หลังจาก
นั้นไม่นานก็มีนกั ปรัชญาคนสาคัญที่วางรากฐานการแสวงหาความรู ้อีกแบบหนึ่งที่เน้นการใช้การคิด
หรื อการใช้เหตุผลซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญของญาณวิทยาแบบเหตุผลนิยม (Rationalism) นักปรัชญา
ดังกล่าวนี้ก็คือเรอเน เดการ์ ต
เรอเน เดการ์ ตได้ชื่อว่าเป็ นผูว้ างรากฐานให้กบั ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ (Collinson and
Plant. 2006 : 79) เขาเกิดในชุมชนที่ชื่อว่าลา ฮาเย ในฝรั่งเศส ได้รับการศึกษาจนสาเร็ จการศึกษาด้าน
กฎหมายใน ค.ศ. 1616 หลังจากนั้นจนถึง ค.ศ. 1628 เขาได้เดินทางท่องเที่ยวอย่างกว้างขวางและ
บ่อยครั้งในเยอรมนี อิตาลี ฮอลแลนด์ และฝรั่งเศส ซึ่ งช่วงหนึ่งของช่วงเวลานี้เขาได้ไปเป็ นทหารด้วย
โดยครั้งแรกเป็ นทหารในกองทัพของฝ่ ายโปรเตสแตนต์และครั้งต่อมาก็ได้เป็ นทหารในกองทัพของ
ฝ่ ายคาทอลิก งานชิ้นสาคัญชิ้นแรกของเขาคือ Rules for the Direction of the Understanding ซึ่งเขียน

27
เสร็ จในคริ สต์ทศวรรษ 1620 แต่กว่าจะได้มีการตีพิมพ์ออกมาก็ล่วงมาถึงค.ศ. 1701 เขาเขียนงานเรื่ อง
Le Monde ออกมาใน ค.ศ.1634 แต่เนื่ องจากว่าเนื้ อหาของงานเขียนชิ้นนี้สอดคล้องกับข้อเสนอด้าน
ดาราศาสตร์ของโคเปอร์ นิคสั ที่เมื่อกาลิเลโอนาเอาไปเผยแพร่ ก็ถูกประณาม เขาจึงไม่ได้ตีพิมพ์งานชิ้น
นี้ นอกจากนี้ เขายังมีงานสาคัญอื่นๆ เช่น Discourse on Method Meditations on First Philosophy
และ Principles of Philosophy ซึ่งตีพิมพ์ออกมาในค.ศ.1637, 1641 และ 1644 ตามลาดับ (Collinson
and Plant. 2006 : 79)
เดการ์ ตเห็นว่าวิธีที่จะทาให้เรามีความมัน่ ใจนั้น ขั้นแรกเราต้องพิจารณาดูวา่ เป็ นไปได้หรื อไม่
ที่เราจะสงสัยทุกสิ่ งทุกอย่าง สาหรับเขา สิ่ งที่เขาสงสัยก็คือความจาของเขา หลักฐานที่มาจากประสาท
สัมผัสของเขา การดารงอยูข่ องโลกรอบตัวเขา และการดารงอยูข่ องร่ างกายของเขา เขาคิดว่าอาจจะมี
สิ่ งหลอกลวงบางอย่างที่มีอานาจสู งสุ ด มีสติปัญญาสู งสุ ดที่คอยหลอกลวงเราอยูต่ ลอดเวลา แต่เขาก็
พบว่ามีอยูส่ ิ่ งหนึ่งที่เขาสงสัยไม่ได้ นัน่ คือเขาสงสัยไม่ได้วา่ เขากาลังคิดสงสัย เขาสงสัยการคิดของตัว
เขาเองไม่ได้ เขาใช้ “การคิด” ให้ครอบคลุมกิจกรรมทางจิตที่กระทาลงไปอย่างรู ้สึกตัวทุกอย่าง ดังนั้น
การสงสัยของเขาจึงเป็ นรู ปแบบหนึ่งของการคิด เขาจึงตระหนักรู ้วา่ เขาดารงอยูใ่ นฐานะที่เป็ นสิ่ งที่คิด
(Collinson and Plant. 2006 : 80) ซึ่ งเป็ นที่มาของคากล่าวที่มีชื่อเสี ยงของเขาที่วา่ “ฉันคิด
เพราะฉะนั้นฉันจึงมีอยู”่ (I think therefore I am) (Collinson and Plant. 2006 : 79)
จากการที่เดการ์ ตสงสัยไปเสี ยทุกสิ่ งทุกอย่าง แนวคิดของเขาจึงเป็ นแบบวิมตินิยม
(Skepticism) นอกจากนี้เขายังได้เสนอให้มีการแยกจิตใจกับร่ างกายออกจากกันอย่างเด็ดขาด แนวคิด
ของเขาจึงเป็ นแบบทวินิยม (Dualism) (Collinson and Plant. 2006 : 79) อีกด้วย
แนวคิดของเดการ์ ตเรื่ องการแบ่งแยกร่ างกายกับจิตใจออกจากกันนั้นยังคงเป็ นปั ญหาทาง
ปรัชญาที่มีผพู ้ ยายามแก้มาจนถึงปั จจุบนั ในคริ สต์ศตวรรษที่ 20 นักจิตวิทยาแนวพฤติกรรมนิยม 2 คน
คือเจ.บี. วัตสัน (J.B. Watson : ค.ศ.1878-1958) และบี.เอฟ. สกินเนอร์ (B.F. Skinner : ค.ศ.19041990) ได้เสนอทฤษฎีวา่ กิจกรรมทางจิตวิทยานั้นสามารถอธิ บายได้ท้ งั หมดโดยใช้ขอ้ มูลที่เกิดจากการ
สังเกตพฤติกรรม กิลเบิร์ต ไรล์ (Gilbert Ryle : ค.ศ.1900-1976) ได้เสนอทฤษฎีวา่ เราอาจจะวิเคราะห์
แนวคิดทางจิตต่างๆ ได้ดว้ ยพฤติกรรมทางกายที่เห็นได้ชดั นัน่ เอง กล่าวคือทั้งกายและจิตมีการทางาน
เหมือนกัน และลุดวิก วิตเก็นสไตน์ (Ludwig Wittgenstein : ค.ศ.1889-1951) ก็ได้เสนอทฤษฎีเราจะ
เข้าใจกิจกรรมทางจิตได้ก็ต่อเมื่อมีการอ้างอิงถึงมาตรฐานที่คนทัว่ ไปเข้าใจได้เท่านั้น (Collinson and
Plant. 2006 : 81)
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2.4 ยุคสว่ าง (Enlightenment)
ในภาษาไทยมีคาที่ใช้เรี ยกยุค “Enlightenment” หลายคา เช่น “ยุคภูมิปัญญา” “ยุคเรื อง
ปัญญา” “ยุครู้แจ้ง” และ “ยุคแห่งเหตุผล” คาเหล่านี้มีความหมายคล้ายคลึงกัน แต่ในที่น้ ีจะใช้คาว่า
“ยุคสว่าง” ซึ่งความหมายก็คล้ายคลึงกับทั้งสี่ คาข้างต้น แต่ยงั สื่ อให้เห็นชัดเจนยิง่ ขึ้นว่ายุคสมัยนี้เป็ น
ช่วงเวลาที่ไม่ใช่ “ยุคมืด” หรื อยุคกลางของยุโรป
“ยุคสว่าง” คือช่วงเวลาประมาณตั้งแต่ปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 17 จนถึงช่วงต้นคริ สต์ศตวรรษ
ที่ 19 ช่วงเริ่ มต้นของยุคนี้ก็คือช่วงที่มีการปฏิวตั ิอนั รุ่ งโรจน์ (Glorious Revolution) ในอังกฤษ และ
ช่วงที่จอห์น ล็อก (John Locke : ค.ศ. 1632-1704) มีชีวติ อยู่ ส่ วนช่วงท้ายของยุคนี้ก็คือช่วงที่เกิดการ
ปฏิวตั ิอเมริ กา (American Revolution) การปฏิวตั ิฝรั่งเศส (French Revolution) การพ่ายแพ้ของ
นโปเลียน และการเกิดปฏิกิริยาของพวกโรแมนติกต่อแนวคิดของนักปรัชญายุคสว่าง (Carhart. 2005 :
673)
ยุคสว่างเป็ นยุคที่เน้นเหตุผล ปั จเจกนิยม ขันติธรรม และมุมมองแบบสากล เป็ นยุคของ
ปรัชญาสังคมซึ่ งนักปรัชญายุคนั้นได้นาเสนอแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับมนุษยชาติและสังคมที่คล้ายคลึง
กัน โดยมีแนวทางการศึกษาคล้ายคลึงกันคือเป็ นแนวทางการศึกษาที่เกี่ยวกับการแสวงหากฎต่างๆ ซึ่ง
กากับควบคุมธรรมชาติและสังคม เป็ นยุคของการเคลื่อนไหวทางภูมิปัญญาของนักคิดหัวก้าวหน้า
โดยเริ่ มในอังกฤษและถึงจุดรุ่ งเรื องที่สุดในช่วงกลางคริ สต์ศตวรรษที่ 18 ในฝรั่งเศสและสก๊อตแลนด์
นอกจากนี้ก็ยงั มีขบวนการเคลื่อนไหวของนักคิดนักปรัชญาในอิตาลีและเยอรมนีดว้ ย แต่โดยทัว่ ไป
แล้วการเคลื่อนไหวในอิตาลีและเยอรมนี เป็ นที่รับรู ้กนั ทัว่ ไปน้อยกว่า ซึ่งตามความเห็นของไอไซอาห์
เบอร์ลิน (Isaiah Berlin : 1909-1997) นั้น นักปรัชญาชาวอิตาลีและเยอรมันต่างหากที่มีผลงานโดด
เด่นยิง่ กว่า ไม่วา่ จะเป็ นเจียมแบตติสตา วิโก (Giambattista Vico : ค.ศ. 1668-1744) โจฮันน์ ก็อตฟรี ด
ฟอน แฮร์ เดอร์ (Johann Gottfried von Herder : ค.ศ. 1744-1803) และอิมมานูเอล คานต์ (Immanuel
Kant : ค.ศ. 1724-1804) (Carhart. 2005 : 673) อย่างไรก็ตามในที่น้ ีก็จะเน้นกล่าวถึงแนวคิดของนัก
ปรัชญายุคสว่างตามที่รับรู ้กนั โดยทัว่ ไปเป็ นหลัก โดยเน้นแนวคิดของนักปรัชญา 4 คนคือฮ้อบส์ ล็อก
มองเตสกิเออ และรุ สโซ เท่านั้น
โธมัส ฮ้ อบส์ (Thomas Hobbes : ค.ศ.1588-1679) เกิดที่องั กฤษ ได้เข้าเรี ยนในมหาวิทยาลัย
อ็อกซ์ฟอร์ด เขามีโอกาสได้ติดต่อสัมพันธ์กบั ปั ญญาชนชั้นนาในสมัยนั้น เช่นฟรานซิ ส เบคอน ซึ่ งส่ ง
อิทธิพลทางความคิดต่อเขามาก เขาได้พบกับกาลิเลโอที่เมืองฟลอเรนซ์ อิตาลี ได้อ่านงานของยูคลิด
(Euclid : เกิดเมื่อประมาณก่อน ค.ศ. 300 ปี ) นักคณิ ตศาสตร์ในยุคกรี กโบราณซึ่ งได้ชื่อว่าเป็ นบิดา
แห่งเรขาคณิ ต ต่อมาเขาสนใจเรขาคณิ ตมาก เขาอยูใ่ นยุคที่กาลังมีการปฏิวตั ิวทิ ยาศาสตร์ และเกิด
สงครามกลางเมืองในอังกฤษ เขาเขียนหนังสื อไว้หลายเล่ม เรื่ องที่สาคัญและโดดเด่นเป็ นที่รู้จกั มาก
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ที่สุดคือ Leviathan ซึ่ งถือว่าเป็ นรากฐานสาคัญของปรัชญาการเมือง (Adams and Dyson. 2007 : 46)
เมื่อพิจารณาดูช่วงเวลาที่เขามีชีวติ อยูจ่ ะเห็นได้วา่ เขามีชีวิตอยูท่ ้ งั ในยุคปฏิวตั ิวทิ ยาศาสตร์ และยุคสว่าง
ในหนังสื อเรื่ อง Leviathan ฮ้อบส์ได้เสนอว่ารัฐบาลที่มีอานาจสู งสุ ดเด็ดขาดหรื อระบอบการ
ปกครองแบบสมบูรณาญาสิ ทธิราชย์เป็ นเพียงระบอบการปกครองเดียวที่จะป้ องกันไม่ให้เกิดสภาวะ
อนาธิ ปไตยและความวุน่ วายไร้ระเบียบได้ เขาบรรยายถึงสภาพธรรมชาติซ่ ึงเป็ นสภาพของสังคมที่ไร้
รัฐซึ่ งมนุษย์ในสภาพธรรมชาติน้ ีมีความโดดเดี่ยวเดียวดาย ยากจนข้นแค้น น่ารังเกียจ ทารุ ณโหดร้าย
และอายุส้ นั (solitary, poor, nasty, brutish, and short) เขาเชื่อว่ามนุษย์น้ นั มีธรรมชาติที่มกั แสวงหา
อานาจและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว เขาจึงเสนอให้พลเมืองเชื่อฟังยอมตามรัฐ เพราะถ้าให้มนุษย์ไป
จากัดอานาจรัฐก็มีความเสี่ ยงที่จะทาให้สังคมมนุษย์กลับไปสู่ สภาพธรรมชาติที่วนุ่ วายเหมือนเดิม
ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องมีการปกครองแม้วา่ จะเป็ นการปกครองของทรราชย์ก็ยงั ดีกว่าไม่มีการปกครอง
เสี ยเลย (Heywood. 2004 : 123)
หลังจากยุคอริ สโตเติลเป็ นต้นมา ฮ้อบส์เป็ นนักปรัชญาคนแรกที่ได้พฒั นาทฤษฎีเกี่ยวกับ
ธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์ไว้อย่างละเอียดชัดเจนและมีความครอบคลุมมากที่สุด (Heywood.
2004 : 123) ฮ้อบส์กล่าวถึงธรรมชาติมนุษย์ไว้ตอนหนึ่งว่า “ดังนั้นในธรรมชาติของมนุษย์ เราพบว่ามี
สาเหตุหลักๆ ของการทะเลาะวิวาทขัดแย้งกัน 3 อย่างคือ ประการแรกคือการแข่งขัน ประการที่สอง
คือความไม่มนั่ ใจในตัวเอง ประการที่สามคือเกียรติยศชื่อเสี ยง” (Hobbes. 2010 : 132) สาเหตุประการ
แรกทาให้มนุษย์รุกรานกันเพื่อให้ได้มาซึ่ งผลประโยชน์ สาเหตุประการที่สองทาให้มนุ ษย์รุกรานกัน
เพื่อแสวงหาความมัน่ คงปลอดภัย และสาเหตุประการที่สามทาให้มนุษย์รุกรานกันเพื่อแสวงหา
เกียรติยศชื่อเสี ยง ทั้งสามสาเหตุทาให้มนุษย์ตอ้ งใช้ความรุ นแรงเพื่อให้ได้มาซึ่ งผลประโยชน์ ความ
ปลอดภัย และเกียรติยศชื่อเสี ยง (Hobbes. 2010 : 132)
จอห์ น ล็อก (John Locke : ค.ศ. 1632-1704) ก็เป็ นนักปรัชญาชาวอังกฤษและได้เข้าเรี ยน
ในมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ ดเช่นเดียวกับฮ้อบส์ แต่ล็อกเรี ยนทางด้านการแพทย์ ได้รับปริ ญญา
แพทยศาสตรบัณฑิตใน ค.ศ. 1675 (Adams and Dyson. 2007 : 49) เขาทางานหลายอย่าง เช่นเป็ นนัก
อุตุนิยมวิทยา นักเคมี นักเทววิทยา และนักการทูต แต่ที่โดดเด่นที่สุดคือการเป็ นนักปรัชญาทางด้าน
ปรัชญาการเมืองและญาณวิทยา (Walmsley. 2004 :149) แนวคิดของเขาเกี่ยวกับระบอบการปกครอง
นั้นตรงกันข้ามกับฮ้อบส์ คือขณะที่ฮอ้ บส์สนับสนุนการปกครองแบบรวบอานาจเบ็ดเสร็ จ ล็อกกลับ
คัดค้านการปกครองเช่นนี้ เขาได้ชื่อว่าเป็ นนักปรัชญาแห่งการปฏิวตั ิอนั รุ่ งโรจน์ใน ค.ศ.1688 ซึ่งได้
สถาปนาระบอบกษัตริ ยภ์ ายใต้รัฐธรรมนูญขึ้นมาในอังกฤษ เขาเป็ นนักคิดคนสาคัญของสานักคิดเสรี
นิยมรุ่ นแรก หนังสื อสาคัญในทางด้านปรัชญา/ทฤษฎีการเมืองคือ A Letter Concerning Toleration ซึ่ง
ตีพิมพ์ครั้งแรกในค.ศ.1689 และ Two Treaties of Civil Government ซึ่ งตีพิมพ์ครั้งแรกในค.ศ.1690
(Heywood. 2004 : 268)
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ในหนังสื อเรื่ อง A Letter Concerning Toleration ล็อกได้กล่าวปกป้ องเสรี ภาพในการนับถือ
ศาสนาโดยให้เหตุผลว่าผูป้ กครองนั้นมักจะไม่มีความแน่นอนเกี่ยวกับความหมายของศาสนาที่แท้จริ ง
ประชาชนจึงควรมีเสรี ภาพในการนับถือศาสนาและต้องมีความอดทนต่อกัน ยอมรับความเห็นต่างที่
เกิดจากการนับถือศาสนาต่างกัน แต่ล็อกก็ยอมให้มีการตั้งเงื่อนไขจากัดศาสนาได้ถา้ ศาสนานั้นๆ เป็ น
ภัยคุกคามต่อระเบียบของสังคม (Heywood. 2004 : 268) ส่ วนในหนังสื อเรื่ อง Two Treatises of Civil
Government ล็อกก็ได้ใช้ทฤษฎีสัญญาประชาคม (Social Contract) มาเน้นให้เห็นความสาคัญของ
สิ ทธิ ธรรมชาติ 3 อย่างคือสิ ทธิ ในชีวติ เสรี ภาพ และทรัพย์สิน ดังที่เขากล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า “มนุษย์
โดยธรรมชาติ เป็ นอย่างที่ได้กล่าวไว้แล้ว คือทุกคนเสรี มีความเสมอภาคกัน และไม่ข้ ึนต่อกัน ไม่มี
ใครสามารถแย่งชิงทรัพย์สินของเขาและทาให้เขาขึ้นต่ออานาจทางการเมืองของคนอื่นได้โดยที่เขาไม่
ยินยอม” (Locke. 2010 : 34) เขาเสนอว่ารัฐบาลซึ่ งตั้งขึ้นมาตามสัญญาของประชาคมนั้นมีหน้าที่หลัก
คือการปกป้ องสิ ทธิ ดงั กล่าวข้างต้นนี้ รัฐบาลจึงควรมีอานาจที่จากัด (Heywood. 2004 : 268)
จะเห็นได้วา่ ในทางปรัชญาการเมืองนั้น แนวคิดของล็อกเป็ นเสรี นิยม (Liberalism) อย่าง
เด่นชัด นอกจากทางด้านปรัชญาการเมืองแล้ว ล็อกยังมีผลงานสาคัญทางด้านญาณวิทยา หนังสื อ
ทางด้านญาณวิทยาที่มีชื่อเสี ยงโดดเด่นของเขาก็คือ Essay Concerning Human Understanding
(Walmsley. 2004 : 149) โดยที่แนวคิดในทางญาณวิทยาของเขานั้นเป็ นแบบประจักษ์นิยม
(Empiricism) ซึ่ งเป็ นแนวคิดที่เชื่อว่าความรู ้ที่แท้จริ งนั้นต้องได้มาจากประสาทสัมผัสและสามารถ
พิสูจน์ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ ตามความเห็นของเขานั้นความคิดหรื อมโนภาพต่าง ๆ (Ideas)
ของคนเรานั้นมีแหล่งที่มา 2 อย่าง คือการรับรู ้ดว้ ยประสาทสัมผัส (Sensation) และการไตร่ ตรอง
(Reflection) (Walmsley. 2004 : 150)
มองเตสกิเออ (Montesquieu : ค.ศ. 1689-1755) เป็ นนักปรัชญาฝรั่งเศส ได้ศึกษากฎหมายใน
ระดับมหาวิทยาลัย ได้เดินทางท่องเที่ยวทัว่ ยุโรปและเคยอาศัยอยูใ่ นอังกฤษในช่วงสั้นๆ ด้วย เขาเขียน
หนังสื อไว้หลายเล่ม แต่ที่เป็ นที่รู้จกั มากที่สุดคือหนังสื อเรื่ อง The Spirit of The Laws ซึ่งตีพิมพ์
ออกมาครั้งแรกใน ค.ศ.1748 (Adams and Dyson. 2007 : 54) มองเตสกิเออเป็ นนักคิดสมัยใหม่คน
แรกที่พยายามทาการสารวจผลกระทบของภูมิศาสตร์ สิ่ งแวดล้อม และปั จจัยภายนอกอื่นๆ ที่มีต่อ
สถาบันทางการเมือง ความคิดของเขาส่ งอิทธิ พลอย่างมากต่อกลุ่มบุคคลผูร้ ่ างรัฐธรรมนูญของ
สหรัฐอเมริ กา (Adams and Dyson. 2007 : 56)
มองเตสกิเออเห็นว่าเอกภพหรื อจักรวาลนั้นเผยแสดงตัวเองออกมาเป็ นความปกติสม่าเสมอ
แบบหนึ่งซึ่ งเราเรี ยกว่ากฎหมาย กฎหมายในความหมายนี้จึงเป็ นความสัมพันธ์ที่จาเป็ นที่เกิดขึ้นมาจาก
ธรรมชาติที่แท้จริ งของสิ่ งต่างๆ กฎหมายเป็ นเงื่อนไขที่จาเป็ นที่ทาให้กิจกรรมสร้างสรรค์เกิดขึ้นมาได้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ซ่ ึ งพอจะทานายได้จึงเรี ยกว่าเป็ นกฎหมายธรรมชาติ
(Natural Laws) กฎหมายธรรมชาติน้ ีจะเป็ นเครื่ องชี้แนะเราว่าเราควรทาอย่างไร โดยที่สิ่งที่กฎหมาย
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ธรรมชาติช้ ี แนะนี้ก็เป็ นสิ่ งที่เราสามารถค้นพบได้ดว้ ยเหตุผลของมนุษย์เรานี่เอง แต่โดยธรรมชาติแล้ว
มนุษย์น้ นั โดดเดี่ยวและรู ้สึกกลัว อีกทั้งเหตุผลของมนุษย์ก็พฒั นาขึ้นมาถึงเพียงแค่ระดับเริ่ มต้น จึง
จาเป็ นต้องมีแรงกดดันหรื อแรงกระตุน้ มาช่วยพัฒนาเหตุผล ความสามารถในการอยูร่ ่ วมสังคมได้
พัฒนาขึ้นมาในขณะที่มนุษย์ก็เริ่ มที่จะค้นพบความเพลิดเพลินและผลประโยชน์ของการใช้ชีวติ
ร่ วมกับผูอ้ ื่น แต่การพัฒนาความสามารถในการอยูร่ ่ วมสังคมเองก็เป็ นผลที่เกิดขึ้นตามมาทันทีของ
ความขัดแย้งที่รุนแรง เพราะมนุษย์เริ่ มที่จะใช้กิเลสหรื ออารมณ์ตามธรรมชาติของตนในการเอารัด
เอาเปรี ยบซึ่ งกันและกัน ดังนั้น มุมมองเรื่ องสภาพธรรมชาติของมองเตสกิเออจึงเหมือนกันฮ้อบส์
กล่าวคือสภาพเงื่อนไขดั้งเดิมที่ไม่มีการกากับควบคุมหรื อสภาพธรรมชาติน้ นั จึงเป็ นสภาพของความ
ทุกข์ยากและความน่ากลัว และด้วยแรงผลักดันจากความน่ากลัวนี้นี่เองที่เหตุผลได้สอนให้มนุษย์รู้วา่
จาเป็ นจะต้องสร้างและบังคับใช้กฎหมายบ้านเมือง (Positive Laws) ซึ่งจะทาให้มนุษย์สามารถบรรลุ
ถึงสันติภาพและความมัน่ คงปลอดภัยได้ รัฐบาลจึงเกิดขึ้นได้ดว้ ยเหตุน้ ี (Adams and Dyson. 2007 :
54)
มองเตสกิเออได้จาแนกรู ปแบบของการปกครองไว้ 3 แบบ คือเผด็จการ (Despotism)
สาธารณรัฐ (Republic) และราชาธิปไตย (Monarchy) ซึ่ งการปกครองแต่ละแบบนั้นก็เหมาะสาหรับ
แต่ละประเทศ ไม่มีการปกครองแบบใดที่ใช้ได้กบั ทุกประเทศ เพราะคนในแต่ละประเทศก็แตกต่าง
กัน อันเป็ นผลมาจากการอยูใ่ นสภาพแวดล้อมสภาพภูมิศาสตร์ ที่แตกต่างกัน (Adams and Dyson.
2007 : 55)
มองเตสกิเออได้ชื่อว่าเป็ นนักทฤษฎีที่เสนอให้มีการแบ่งแยกอานาจในการปกครอง ซึ่ งต่อมา
มีการตีความและเอาไปใช้ในรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริ กาที่ให้มีการแบ่งแยกอานาจและตรวจสอบ
ถ่วงดุลซึ่ งกันและกันระหว่างอานาจ 3 ฝ่ าย คือฝ่ ายนิติบญั ญัติ ฝ่ ายบริ หาร และฝ่ ายตุลาการ (Kawade.
2003 : 223)
ฌ็อง-ฌาคส์ รุ สโซ (Jean-Jacques Rousseau : ค.ศ. 1712-1776) เป็ นนักปรัชญาคนสาคัญ
ที่ส่งอิทธิ พลทางความคิดอย่างมากต่อการปฏิวตั ิฝรั่งเศส (Heywood. 2004 : 242) เขาเกิดที่เจนีวา
สวิตเซอร์แลนด์ พ่อของเขาเป็ นช่างทานาฬิกาที่นบั ถือศาสนาคริ สต์นิกายโปรเตสแตสต์แบบคาลวิน
แม่ของเขาเสี ยชีวติ หลังจากคลอดเขาได้ไม่กี่วนั พ่อเป็ นคนเลี้ยงดูเขา บ่มเพาะให้เขาชอบอ่านหนังสื อ
แต่ก็ไม่สามารถทาให้เขาได้รับการศึกษาในระบบหรื อการศึกษาอย่างเป็ นทางการได้ ความรู้ที่ได้มาจึง
เกิดจากการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองเป็ นสาคัญ เมื่ออายุ 15 ปี เขาหนีออกจากบ้านไปใช้ชีวติ เร่ ร่อน ได้ไป
ทางานในอิตาลีและได้ไปอยูใ่ นปารี ส ซึ่ งที่ปารี สนี้นี่เองที่เขาได้รู้จกั และคบหากับนักคิดยุคสว่างหลาย
คนโดยเฉพาะเดนิส ดิเดโรต์ (Denis Diderot : ค.ศ. 1713-1784) (Adams and Dyson. 2007 : 61) ชีวติ
ของเขาจึงเต็มไปด้วยการผจญภัยและความพลิกผัน ซึ่งในหนังสื ออัตชีวประวัติเรื่ อง Confessions ได้
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เปิ ดเผยเรื่ องราวชี วติ โดยกล่าวถึงความผิดพลาดและความอ่อนแอของตัวเองไว้มาก (Heywood. 2004 :
242)
รุ สโซมีผลงานเขียนหลายเล่ม ที่สาคัญๆ เช่น Discourse on the Science and the Art ตีพิมพ์
ใน ค.ศ.1750 Discourse on the Origin of Inequality ตีพิมพ์ใน ค.ศ.1754 Discourse on Political
Economy (1754) Emile (1762) และ The Social Contract (1762) (Boucher. 2003 : 237)
ในหนังสื อเรื่ อง Discourse on the Origin of Inequality รุ สโซเสนอว่าสถาบันทรัพย์สิน
ส่ วนตัวเป็ นแหล่งที่มาสาคัญของความเสื่ อมทางศีลธรรมทั้งหลายทั้งปวง ซึ่ งความคิดเช่นนี้เป็ นการ
โต้แย้งท้าทายแนวคิดของจอห์น ล็อก ที่เน้นคุณค่าความสาคัญของทรัพย์สินส่ วนตัว (Colier. 2004 :
204)
รุ สโซเป็ นนักทฤษฎีสัญญาประชาคมคนสาคัญเช่นเดียวกับฮ้อบส์และล็อก ในหนังสื อเรื่ อง
The Social Contract เขาได้กล่าววาทะเด็ดเอาไว้ในหน้า 2 ของบทแรกว่า “มนุษย์เกิดมาเสรี แต่ทุกหน
ทุกแห่งเขากลับตกอยูภ่ ายใต้พนั ธนาการ” (Rousseau. 2011 : Website) เนื้อหาในหนังสื อเล่มนี้คือการ
เสนอประชาธิ ปไตยแบบก้าวหน้ารู ปแบบหนึ่งซึ่ งส่ งอิทธิ พลทางความคิดต่อแนวคิดหลายแบบ ทั้งที่
เป็ นเสรี นิยม สังคมนิยม อนาธิปไตย และฟาสซิสต์ เขาต้องการที่จะสร้างรู ปแบบการปกครองที่
ประชาชนยอมขึ้นต่อและเชื่อฟังโดยที่ไม่ตอ้ งสู ญเสี ยเสรี ภาพของตน เขาเสนอว่าการปกครองจะต้อง
ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของเจตจานงทัว่ ไป (General Will) ซึ่ งสะท้อนให้เห็นความดีส่วนรวมของพลเมือง
ไม่ใช่ต้ งั อยูบ่ นเจตจานงของพลเมืองแต่ละคนซึ่ งมีลกั ษณะเฉพาะและเห็นแก่ตวั (Heywood. 2004 :
242)
ตามความเห็นของรุ สโซนั้น เจตจานงมีสองแบบคือเจตจานงเฉพาะและเจตจานงทัว่ ไป
เจตจานงที่ถูกกระตุน้ ด้วยกิเลสตัณหาเป็ นเจตจานงเฉพาะ ส่ วนเจตจานงที่ถูกกระตุน้ ด้วยเหตุผลเป็ น
เจตจานงทัว่ ไป เมื่อเจตจานงของคนเราถูกครอบงาด้วยกิเลสตัณหาเราเรี ยกว่าเจตจานงเฉพาะ แต่เมื่อ
คนเราใช้เหตุผล เจตจานงของเราก็จะเป็ นเจตจานงที่แท้จริ ง และเจตจานงที่แท้จริ งนี้ที่เข้าใจกันได้ใน
บริ บททางสังคมก็คือเจตจานงทัว่ ไป เจตจานงทัว่ ไปไม่ใช่เป็ นเพียงแค่ผลรวมของเจตจานงเฉพาะของ
ปั จเจกบุคคล เพราะมันเป็ นผลสะท้อนความดีส่วนรวมไม่ใช่ผลประโยชน์ของคนเฉพาะกลุ่ม การทา
ตัวให้ขดั แย้งกับเจตจานงทัว่ ไปจึงเป็ นการขัดแย้งกับเจตจานงที่แท้จริ งของเราเอง ดังนั้นรุ สโซจึง
กล่าวว่าใครก็ตามซึ่ งปฏิเสธที่จะเชื่อฟังเจตจานงทัว่ ไปจะต้องถูกบังคับให้ทาตามเจตจานงทัว่ ไป นัน่
คือเขาจะต้องถูกบังคับให้มีเสรี ภาพ (Boucher. 2003 : 247)
รุ สโซมองว่าอานาจอธิ ปไตย (Sovereignty) ก็คือการใช้เจตจานงทัว่ ไปนัน่ เอง โดยที่อานาจ
อธิ ปไตยนี้ก็เป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถใช้แทนกันได้และไม่สามารถพรากจากไปได้ ดังที่เขากล่าวว่า “ดังนั้น
ข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าอานาจอธิ ปไตยซึ่ งไม่ใช่อะไรที่มากไปกว่าการใช้เจตจานงทัว่ ไปนั้นใครๆ ก็ไม่
สามารถที่จะพรากจากไปได้ และผูป้ กครองนี้ซ่ ึ งเป็ นเพียงสภาวะรวมหมู่ ก็สามารถแทนตัวเองได้
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เท่านั้น อานาจสามารถโอนให้กนั ได้แน่แท้ แต่เจตจานงไม่สามารถโอนให้กนั ได้” (Rousseau. 2010 :
111)
สรุ ปท้ ายบท
เนื้อหาในบทนี้เป็ นการกล่าวถึงพัฒนาการของทฤษฎีการเมืองและสังคมตั้งแต่ยคุ ฟื้ นฟู
ศิลปวิทยาการเป็ นต้นมา ผ่านยุคปฏิรูปศาสนา ยุคปฏิวตั ิวทิ ยาศาสตร์ มาจนถึงยุคสว่าง โดยชี้ให้เห็น
พัฒนาการของแนวคิดสาคัญๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละยุค ซึ่ งยุคต้นๆ ส่ งผลมาถึงยุคต่อๆ มาแต่ก็มีความ
คาบเกี่ยวทับซ้อนกันอยู่ ยุคสมัยดังกล่าวได้มีนกั คิดนักปรัชญานาเสนอแนวคิดต่างๆ ออกมามากมาย
ซึ่ งแนวคิดเหล่านั้นส่ งผลต่อการมีองค์ความรู ้ใหม่ๆ มีมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับโลก ชีวติ และสังคม
รวมทั้งการเมืองการปกครอง โดยที่องค์ความรู ้ใหม่ๆ และแนวคิดทฤษฎีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในยุคสมัย
ดังกล่าวข้างต้นนั้นได้ส่งผลต่อทฤษฎีสังคมและการเมืองในเวลาต่อมา ซึ่ งจะกล่าวในบทต่อๆ ไป
แนวคิดที่สาคัญซึ่ งเป็ นฐานความคิดของนักคิดนักปรัชญาในยุคต่างๆ เหล่านี้ ที่โดดเด่นคือ
แนวคิดมนุษยนิยม (Humanism) แนวคิดดังกล่าวนี้ เน้นความสาคัญของมนุษย์ซ่ ึงเป็ นผูท้ ี่มีเหตุผลและ
สามารถใช้เหตุผลในการพัฒนาสังคมของตนให้ดีข้ ึนได้ แนวคิดมนุษยนิยมเป็ นแนวคิดที่แตกต่างจาก
แนวคิดกระแสหลักในยุคกลางของยุโรป ที่ผคู้ นถูกครอบงาทางความคิดจากทางคริ สต์ศาสนจักรให้
เชื่อมัน่ ในพระเจ้าและเชื่อถือองค์ความรู้ที่คริ สต์ศาสนจักรอ้างว่ามาจากพระเจ้า เมื่อนักคิดในยุคต่างๆ
เหล่านี้มีความเห็นที่ต่างออกไปแล้วพยายามเผยแพร่ ความเห็นความเชื่อของตนออกไปนั้น แม้วา่ จะ
ได้รับการต่อต้านคัดค้านอย่างหนัก แต่พวกเขาก็ได้เพียรพยายามนาเสนอความคิดของตนออกไป ซึ่ ง
ส่ งผลทาให้สังคมมีเสรี ภาพมากยิง่ ขึ้น การเมืองมีการกระจายอานาจออกจากศูนย์กลางคือคริ สต์
ศาสนจักรโรมันคาทอลิกมากยิง่ ขึ้น ศิลปวิทยาการต่างๆ ก็มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ วหลังจากที่
ซบเซาอยูใ่ นยุคกลาง
แนวคิดมนุษยนิยมนั้นเป็ นแนวคิดที่เห็นได้ชดั ในนักคิดสาคัญๆ ทั้ง 4 ยุค ไม่วา่ จะเป็ นอีรัสมัส
มอร์ และมาคิอาเวลลีในยุคฟื้ นฟูศิลปวิทยาการ ลูเธอร์และคาลวินในยุคปฏิรูปศาสนา โคเปอร์นิคสั
และกาลิโอในยุคปฏิวตั ิวทิ ยาศาสตร์ รวมทั้งนักคิดนักปรัชญาในยุคสว่างหลายคนซึ่งมีความเชื่อใน
ความมีเหตุผลของมนุษย์
นอกจากแนวคิดมนุษยนิยมแล้ว ยังมีแนวคิดอื่นๆ ที่ก่อตัวขึ้นมาในยุคสมัยต่างๆ ข้างต้นนี้
เช่นการก่อตัวขึ้นมาของแนวคิดแบบประจักษ์นิยมหรื อประสบการณ์นิยม (Empiricism) ซึ่งเป็ น
ญาณวิทยาที่เชื่ อว่าความรู ้ที่ถูกต้องนั้นจะต้องได้มาจากประสาทสัมผัสและจะต้องสามารถพิสูจน์
ทดสอบได้ในเชิงประจักษ์ อย่างเช่นที่เห็นในผลงานของเบคอนและนักวิทยาศาสตร์ หลายคนในยุค
ปฏิวตั ิวทิ ยาศาสตร์ และการก่อตัวขึ้นมาของญาณวิทยาแบบเหตุผลนิยม (Rationalism) ที่เชื่อว่าความรู ้
ที่ถูกต้องได้มาจากการคิดด้วยหลักของเหตุผลหรื อหลักตรรกะ อย่างเช่นที่เห็นในงานของเดการ์ ต
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แนวคิดต่างๆ ข้างต้นมีอิทธิ พลต่อนักคิดนักวิชาการในสมัยต่อมา อย่างเช่นแนวคิดแบบ
ประจักษ์นิยมที่ส่งผลต่อการก่อตัวขึ้นมาของแนวคิดปฏิฐานนิยม (Positivism) ซึ่ งจะกล่าวถึงในบทที่
3 นอกจากนี้แนวคิดต่างๆ ที่เกิดขึ้นมานี้ก็มีความสัมพันธ์กบั แนวคิดทฤษฎีต่างๆ ที่จะกล่าวถึงในบท
อื่นๆ ในวิชานี้ ซึ่ งมีท้ งั ที่เป็ นแนวคิดทฤษฎีซ่ ึ งสอดคล้องหรื อส่ งเสริ มแนวคิดทฤษฎีที่มีอยูเ่ ดิม และ
แนวคิดทฤษฎีที่คดั ค้านหรื อโต้แย้งทฤษฎีที่มีอยูเ่ ดิม

คาถามท้ายบท
1. การฟื้ นฟูศิลปวิทยาการคืออะไร เกี่ยวข้องกับองค์ความรู ้ในยุคกรี กโบราณอย่างไร และมี
ความสัมพันธ์กบั การปฏิรูปศาสนาและการปฏิวตั ิวทิ ยาศาสตร์ อย่างไร?
2. แนวคิดมนุษยนิยมในยุคฟื้ นฟูศิลปวิทยาการ ยุคปฏิรูปศาสนา และยุคปฏิวตั ิวทิ ยาศาสตร์
มีลกั ษณะที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันอย่างไร?
3. แนวคิดประจักษ์นิยมและแนวคิดเหตุผลนิยมมีความแตกต่างกันอย่างไร? โปรดอธิ บาย
โดยกล่าวถึงผลงานของนักคิดในสานักคิดทั้งสองนี้ อย่างละเอียด
4. นิสิตเห็นว่าแนวคิดทางการเมืองเรื่ องใดที่สาคัญที่สุดในการนามาอธิ บาย/ทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปกครองแบบประชาธิ ปไตยในปั จจุบนั เพราะเหตุใด?

บทที่ 3
การเกิดขึน้ ของสั งคมวิทยา : ทฤษฎีสังคมของนักสั งคมวิทยาคลาสสิ ก
หัวข้ อ
3.1
3.2
3.3
3.4

ออกุสต์ ค็องต์
คาร์ล มากซ์
เอมิล เดอร์ไคม์
แม็กซ์ เวเบอร์

แนวคิด
1. ออกุสต์ ค็องต์เป็ นผูท้ ี่นาเอาคาว่าสังคมวิทยามาใช้เป็ นคนแรก และเป็ นผูท้ ี่พยายาม
วางรากฐานวิชาสังคมวิทยาเอาไว้ โดยเสนอวิธีการแสวงหาความรู้แบบปฏิฐานนิยมที่
เน้นความเป็ นวิทยาศาสตร์ของสังคมวิทยา
2. คาร์ ล มากซ์ เสนอทฤษฎีที่วพิ ากษ์วจิ ารณ์ระบบทุนนิยม เขาเสนอว่าในระบบทุนนิยม ชน
ชั้นกระฎุมพีเอารัดเอาเปรี ยบชนชั้นกรรมาชีพ ส่ งผลให้ในที่สุดชนชั้นกรรมาชีพจะโค่น
ล้มระบบทุนนิยมลงและสร้างสังคมใหม่ที่มีความเสมอภาคที่เรี ยกว่าคอมมิวนิสต์
3. เอมิล เดอร์ ไคม์ เสนอแนวคิดเรื่ องข้อเท็จจริ งทางสังคม และเสนอว่าเราจะต้องศึกษา
สังคมในฐานะที่เป็ นสิ่ งของเหมือนกับที่เราศึกษาธรรมชาติ เขาเสนอแนวคิดสาคัญไว้
หลายอย่างรวมทั้งเสนอว่าศาสนาเป็ นสิ่ งที่สังคมสร้างขึ้น
4. แม็กซ์ เวเบอร์ เสนอว่าโลกตะวันตกได้พฒั นาเข้าสู่ ยคุ สมัยใหม่เพราะโลกตะวันตกมีการ
นาเอาความมีเหตุผลแบบใหม่คือความมีเหตุผลเชิงรู ปแบบและอานาจแบบใหม่คืออานาจ
เชิงกฎหมาย-เหตุผลมาใช้ เขากล่าวว่าในยุคของเขานั้นความมีเหตุผลแบบใหม่และ
อานาจแบบใหม่เป็ นลักษณะเฉพาะที่มีอยูใ่ นโลกตะวันตกเท่านั้น
วัตถุประสงค์
1. นิสิตสามารถบอกความเป็ นมาของสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับวิธีการศึกษาแบบปฏิฐาน
นิยมพร้อมทั้งระบุข้ นั ตอนทั้ง 3 ขั้นของกฎการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของออกุสต์
ค็องต์ได้
2. นิสิตสามารถระบุผลเสี ยของระบบทุนนิยมตามแนวคิดของมากซ์ พร้อมทั้งวิจารณ์
แนวคิดของมากซ์ที่มีต่อระบบทุนนิยมได้
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3. นิสิตสามารถระบุความหมายของข้อเท็จจริ งทางสังคมตามแนวคิดของเวเบอร์ สามารถ
อธิ บายและยกตัวอย่างความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริ งที่เป็ นวัตถุกบั ข้อเท็จจริ งที่ไม่ใช่
วัตถุได้ พร้อมทั้งบอกความหมายของแนวคิดเกี่ยวกับศาสนา การแบ่งงานกันทา ความ
เป็ นปึ กแผ่นทางสังคม มโนธรรมร่ วม กฎหมาย การฆ่าตัวตาย และสภาพที่ไร้บรรทัดฐาน
ได้
4. นิสิตสามารถเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมกับการกระทาทางสังคมได้
อธิบายแนวคิดเรื่ องความมีเหตุผล อานาจ และระบบราชการในฐานะที่เป็ นแบบในอุดม
คติ ตามแนวคิดของเวเบอร์ พร้อมทั้งวิเคราะห์สังคมสมัยใหม่ดว้ ยแนวคิดเหล่านี้ได้
ดังที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 1 แล้วว่าทฤษฎีสังคมที่สามารถแยกออกมาได้จากทฤษฎีการเมืองนั้น
เกิดขึ้นในคริ สต์ศตวรรษที่ 18 บทที่ 2 ก็ได้กล่าวถึงแนวคิดของนักคิดนักปรัชญาในยุคสว่าง แนวคิด
บางอย่างของนักปรัชญายุคสว่างนี้นี่เองที่เป็ นทฤษฎีสังคม อย่างเช่นเดอร์ ไคม์มองว่ารุ สโซและ
มองเตสกิเออเป็ นผูก้ ่อตั้งสังคมวิทยา โดยพิจารณาจากงานของรุ สโซเรื่ อง Social Contract ที่นาเสนอ
แนวคิดเรื่ องเจตน์จานงทัว่ ไปในฐานะที่เป็ นฐานทางสัญลักษณ์ของความเป็ นตัวตนทางสังคมซึ่ งเขา
เอาไปเชื่ อมโยงเข้ากับความสาคัญของการเป็ นพลเมือง หรื องานเรื่ อง Discourse on the Origin of
Inequality ที่เขาเสนอว่าความไม่เสมอภาคนั้นเป็ นผลผลิตของสังคม ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติ และงาน
ของมองเตสกิเออเรื่ อง The Spirit of the Laws ซึ่ งเขาได้พฒั นาแนวทางสังคมวิทยาเกี่ยวกับสังคม
ขึ้นมา เขาชี้ให้เห็นว่าการควบคุมทางสังคมนั้นปฏิบตั ิการผ่านสิ่ งที่เขาเรี ยกว่าบรรทัดฐานทางสังคมซึ่ ง
เป็ นไปตามเงื่อนไขของปั จจัยทางภูมิศาสตร์ อย่างไร (Delanty. 2009 : 20) ในหนังสื อเล่มนี้นี่เอง มอง
เตสกิเออได้ประกาศว่าเราจะต้องพิจารณาสังคมว่าเป็ น “สิ่ งของ” อย่างหนึ่ง ซึ่ งเมื่อพิจารณาเช่นนี้ก็จะ
ทาให้เราสามารถค้นพบคุณสมบัติพ้นื ฐานและพลวัตของสังคมได้ดว้ ยการสังเกตและการวิเคราะห์
อย่างเป็ นระบบ (Turner. 2003 : 30) อย่างไรก็ตามทฤษฎีสังคมมีความชัดเจนยิง่ ขึ้นในยุคของออกุสต์
ค็องต์ ในคริ สต์ศตวรรษที่ 19 ในบทนี้จึงจะกล่าวถึงแนวคิดของค็องต์และนักสังคมวิทยาคนสาคัญ
อื่นๆ จานวนหนึ่งซึ่ งนักสังคมวิทยาในปั จจุบนั มองว่าเป็ นบิดาผูก้ ่อตั้งสังคมวิทยา โดยจะกล่าวใน
รายละเอียดเพียง 4 คนเท่านั้น คือค็องต์ มากซ์ เดอร์ไคม์ และเวเบอร์
3.1 ออกุสต์ ค็องต์
3.1.1 ประวัติ
ออกุสต์ ค็องต์ (August Comte : ค.ศ. 1798-1857) เกิดที่เมืองมงแปลีเย ประเทศฝรั่งเศส
เนื่องจากเรี ยนเก่งทางด้านคณิ ตศาสตร์ จึงได้เข้าเรี ยนในวิทยาลัยโปลีเทคนิกแห่งฝรั่งเศส ในช่วงวัยรุ่ น
เขาปฏิเสธที่จะจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริ ยแ์ ละคริ สต์ศาสนจักรโรมันคาทอลิก (Pickering. 2007 :
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21) และเนื่องจากการที่เขามีหวั คิดเป็ นกบฏเช่นนี้นี่เอง ทาให้เขาและเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนของเขาทั้งหมด
ถูกไล่ออกจากวิทยาลัย เขาได้ไปเป็ นเลขานุการของแซงต์-ซีมอง ซึ่ งเป็ นนักปรัชญาที่มีอายุมากกว่าเขา
ถึง 40 ปี พวกเขาทางานด้วยกันงานหลายปี ซึ่ งทาให้คอ็ งต์ได้รับอิทธิพลทางความคิดมาจากแซงต์-ซี
มองมาก (Ritzer and Goodman. 2004 : 14)
ผลงานสาคัญของค็องต์คือ Cours de Philosophie Positive ซึ่ งมีถึง 6 เล่ม ตีพิมพ์ออกมา
ในช่วง ค.ศ. 1830–1842 ซึ่ งต่อมามีการย่อและแปลออกมาในชื่อ Positive Philosophy of Auguste
Comte นอกจากนี้เขายังมีผลงานเขียนอื่นๆ เช่น A Discourse on the Positive Spirit ตีพิมพ์ครั้งแรกใน
ค.ศ. 1844 System of Positive Polity ตีพิมพ์ในช่วง ค.ศ. 1851-1854 และ Catechism of Positive
Philosophy ตีพิมพ์ครั้งแรกใน ค.ศ. 1952 (Ritzer and Goodman. 2004 : 14; Pickering. 2007 : 21-26)
ค็องต์ได้รับอิทธิพลทางความคิดจากนักคิดหลายคน นอกจากแซงต์-ซีมองแล้ว ก็มีแมรี
โวลสโตนคราฟต์ (Mary Wollstonecraft) เดวิด ฮูม (David Hume) มองเตสกิเออ (Montesquieu)
คองโดเซต์ (Condorcet) โจฮันน์ แฮร์เดอร์ (Johann Herder) อิมมานูเอล คานต์ (Immanuel Kant) และ
โจเซฟ เดอ เมสแตร์ (Joseph de Maistre) (Pickering. 2007 : 21)
ค็องต์ได้ชื่อว่าเป็ นผูก้ ่อตั้งวิชาสังคมวิทยา (Derlanty. 2009 : 23; Haralambos and Holborn.
2004 : xxi; Pickering. 2007 : 21) ส่ วนหนึ่งเป็ นเพราะเขาเป็ นคนคิดค้นคาว่า “Sociology” (สังคม
วิทยา) ขึ้นมา (Giddens. 2009 : 12; Haralambos and Holborn. 2004 : 866; Ritzer and Goodman.
2004 : 14) ครั้งแรกเขาใช้คาว่า “ฟิ สิ กส์ทางสังคม” (Social Physics) แต่คู่แข่งทางวิชาการของเขาก็ใช้
คานี้เหมือนกัน เขาเลยเลี่ยงไปใช้คาว่า “สังคมวิทยา” เพื่อบ่งถึงวิชาที่เขาต้องการจะก่อตั้งขึ้น
(Giddens. 2009 : 12) คาว่า “สังคมวิทยา” เป็ นคาที่เขาคิดค้นขึ้นใน ค.ศ. 1839 โดยให้หมายถึง
วิชาการที่เป็ นวิทยาศาสตร์ ที่ศึกษาสังคม นอกจากนี้เขายังก่อตั้งปรัชญาสานักใหม่ข้ ึนมาด้วยนัน่ คือ
ปรัชญาปฏิฐานนิยม (Positivism) ซึ่งเน้นความสาคัญของความรู้ที่ได้มาจากการสังเกต เขาหวังถึงขั้น
ที่จะให้ปรัชญาปฏิฐานนิยมนี้ เป็ นศาสนาของฆราวาสศาสนาใหม่ คือต้องการให้เป็ นศาสนาของ
มนุษยชาติ (Pickering. 2007 : 21)
3.1.2 แนวคิดสาคัญ
แนวคิดที่สาคัญของค็องต์ที่ควรกล่าวถึงในที่น้ ีก็คือแนวคิดเกี่ยวกับวิชาสังคมวิทยาที่เขาก่อตั้ง
ขึ้นมา แนวคิดกฎการเปลี่ยนแปลง 3 ขั้นตอน และแนวคิดปฏิฐานนิยมซึ่ งเป็ นญาณวิทยาของเขา ซึ่ง
แนวคิดเหล่านี้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงซึ่ งกันและกัน
แนวคิดเกีย่ วกับสั งคมวิทยา ความคิดของค็องต์สะท้อนให้เห็นเหตุการณ์วนุ่ วายที่เกิดขึ้นในยุค
สมัยของเขา กล่าวคือการปฏิวตั ิฝรั่งเศสซึ่ งเกิดขึ้นใน ค.ศ. 1789 นั้นได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
สังคมฝรั่งเศสอย่างมาก ขณะเดียวกันการปฏิวตั ิอุตสาหกรรมที่แพร่ กระจายออกไปก็ได้เปลี่ยนวิถีชีวติ
ตามแบบดั้งเดิมของประชาชนอย่างมากเช่นเดียวกัน ค็องต์จึงพยายามที่จะสร้างวิทยาศาสตร์ทางด้าน
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สังคมที่นามาใช้อธิ บายกฎของโลกทางสังคมให้เหมือนกับที่วทิ ยาศาสตร์ ธรรมชาติสามารถอธิ บาย
การทางานของโลกทางกายภาพ แม้วา่ เขาจะตระหนักดีวา่ สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ แต่ละสาขา
นั้นต่างก็มีองค์ความรู ้เป็ นของตัวเอง แต่เขาก็เชื่ อว่าการศึกษาเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ทางด้านสังคมนั้นก็
สามารถทาได้ดว้ ยการใช้หลักตรรกะและวิธีการที่เป็ นวิทยาศาสตร์ เหมือนกัน การค้นพบกฎเกณฑ์
ต่างๆ ในโลกธรรมชาติทาให้เราสามารถควบคุมและทานายเหตุการณ์ต่างๆ รอบตัวเราได้ฉนั ใด การ
ค้นพบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กากับควบคุมสังคมของมนุษย์ก็จะทาให้เรากาหนดชะตากรรมของเราเองและ
พัฒนาความเป็ นอยูข่ องเราให้ดีข้ ึนได้ฉนั นั้น ค็องต์จึงได้เสนอว่าสังคมนั้นเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ที่
แน่นอนไม่แปรผันเหมือนกับที่ธรรมชาติน้ นั ก็เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ (Giddens. 2009 :
19) ค็องต์ได้แสดงให้เห็นความเชื่อมัน่ ของเขาในวิชาสังคมวิทยาที่เขาก่อตั้งขึ้นมา ความตอนหนึ่งว่า
“ภารกิจที่แท้จริ งของเราก็คือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของปรากฏการณ์ต่างๆ อย่างแม่นยา และทา
การเชื่อมโยงสภาพแวดล้อมของปรากฏการณ์เหล่านั้นด้วยความสัมพันธ์ตามธรรมชาติของการสื บต่อ
และความคล้ายคลึงกัน ตัวอย่างที่ดีที่สุดของการทาเช่นนี้มีอยูใ่ นกรณี ของทฤษฎีเรื่ องแรงดึงดูดโน้ม
ถ่วง” (Comte. 2000 : 31)
ค็องต์กล่าวว่าสังคมวิทยานั้นแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือส่ วนที่เป็ นสถิตภาพของสังคม (Social
Statics) และส่ วนที่เป็ นพลวัตของสังคม (Social Dynamics) โดยที่ส่วนที่เป็ นสถิตภาพของสังคมจะทา
หน้าที่อบรมบ่มเพาะความรู ้สึกถึงความเป็ นเอกภาพกับสมาชิกคนอื่นๆ ของสังคม และส่ วนที่เป็ น
พลวัตของสังคมก็จะทาหน้าที่อบรมบ่มเพาะความรู ้สึกถึงความเกี่ยวข้องเชื่ อมโยงเข้ากับคนรุ่ นก่อน
และคนรุ่ นหลัง ส่ วนที่เป็ นสถิตภาพของสังคมซึ่ งเน้นที่การจัดองค์กรทางสังคมจะเป็ นการศึกษาฐาน
ของระเบียบสังคม ศึกษาครอบครัวและคุณค่าทางศีลธรรมต่างๆ และส่ วนที่เป็ นพลวัตของสังคมซึ่ ง
เน้นที่พฒั นาการและความก้าวหน้าของสังคมก็จะเป็ นการศึกษาประวัติศาสตร์ อย่างเป็ นวิทยาศาสตร์
ซึ่งค็องต์ได้ช้ ีให้เห็นว่ามีกฎของสังคมวิทยาหรื อกฎแห่งพลวัตของสังคมดารงอยู่ นัน่ คือกฎการ
เปลี่ยนแปลง 3 ขั้นตอนนัน่ เอง (Pickering. 2007 : 22)
แนวคิดกฎการเปลีย่ นแปลง 3 ขั้นตอน ตามความเห็นของค็องต์ สังคมวิทยาจึงเป็ น
วิทยาศาสตร์ ดงั ที่กล่าวแล้ว วิทยาศาสตร์ น้ นั เป็ นความรู ้ในขั้นที่มีพฒั นาการสู งสุ ดของสังคมมนุษย์ที่
เขาเรี ยกว่าขั้นวิทยาศาสตร์ หรื อขั้นปฏิฐาน เขาเสนอเรื่ องของกฎการเปลี่ยนแปลง 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้น
เทววิทยา (Theological Stage) 2) ขั้นอภิปรัชญา (Metaphysical Stage) 3) ขั้นวิทยาศาสตร์ (Scientific
Stage) หรื อขั้นปฏิฐาน (Positive Stage) (Comte. 2000 : 27; Giddens. 2009 : 13; Haralambos and
Holborn. 2004 : 436, 868; 22-23; Pickering. 2007 : 22-23) ความเพียรพยายามของมนุษย์ในการทา
ความเข้าใจโลก หรื อความรู้ทุกสาขาในโลกและโครงสร้างทางสังคมและการเมืองทุกโครงสร้างล้วน
ผ่านขั้นตอนทั้งสามนี้มาตามลาดับ
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ในขั้นเทววิทยา มนุษย์ได้พยายามที่จะทาความเข้าใจโลกรอบตัวมนุษย์เองด้วยการสื บเสาะ
แสวงหาสาเหตุของการเกิดปรากฎการณ์ต่างๆ ที่ตนมองว่าเป็ นผลมาจากการกระทาของพระเจ้าหรื อ
เหล่าเทพเจ้า ซึ่ งขั้นนี้ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนย่อยคือ ขั้นที่เชื่ออานาจเหนื อธรรมชาติ (Fetishism)
ขั้นพหุ เทวนิยม (Polytheism) และขั้นเอกเทวนิยม (Monotheism) (Pickering. 2007 : 23) ในขั้นตอน
ย่อยขั้นสุ ดท้ายนั้นมนุษย์ก็เชื่ อว่าปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมานั้นเป็ นผลมาจากเจตน์จานงของพระ
เจ้า (God) (Giddens. 2009 : 13)
ในขั้นอภิปรัชญา มนุษย์จะเลิกเชื่อในพระเจ้า แต่หนั มาเชื่อในสิ่ งที่เป็ นนามธรรมอย่างเช่น
ธรรมชาติ (Nature) หรื อเหตุผล (Reason) โดยธรรมชาติและเหตุผลจะเข้ามาแทนที่พระเจ้า (Pickering.
2007 : 23) ขั้นนี้เกิดขึ้นในยุคฟื้ นฟูศิลปวิทยาการ ในขั้นนี้มนุษย์เชื่อว่าความเป็ นไปต่างๆ ในสังคมนั้น
เกิดจากธรรมชาติไม่ใช่สิ่งเหนือธรรมชาติ (Giddens. 2009 : 13)
ในขั้นวิทยาศาสตร์ หรื อขั้นปฏิฐาน มนุษย์จะเลิกสนใจในประเด็นที่วา่ อะไรเป็ นปฐมเหตุหรื อ
มูลการณ์ (First Cause) ของปรากฏการณ์ต่างๆ คือไม่สนใจค้นหาว่าเพราะเหตุใดปรากฏการณ์น้ นั ๆ
จึงเกิดขึ้น แต่จะหันมาสนใจว่าปรากฏการณ์น้ นั ๆ เกิดขึ้นได้อย่างไร เรี ยกว่ามนุษย์ไม่สนใจประเด็น
คาถาม “เพราะเหตุใด” (Why) แล้ว แต่สนใจประเด็นคาถาม “อย่างไร” (How) แทน ในขั้นนี้กฎทาง
วิทยาศาสตร์จะเข้ามาเป็ นคาอธิบายแทนเทพเจ้าหรื อพระเจ้าและอภิปรัชญา (Pickering. 2007 : 23) ยุค
นี้เริ่ มต้นขึ้นมาด้วยการค้นพบและความสาเร็ จต่างๆ ของบุคคลสาคัญอย่างเช่นคอร์ เปอร์ นิคสั กาลิเลโอ
และนิวตัน ซึ่ งสนับสนุนส่ งเสริ มให้เกิดการประยุกต์ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กบั โลกทางสังคม ใน
ยุคนี้วทิ ยาศาสตร์ แขนงต่างๆ ก็ได้รับการพัฒนาขึ้นมาตามลาดับ โดยมีสังคมวิทยาเป็ นวิทยาศาสตร์
ลาดับที่หกหรื อลาดับสุ ดท้ายที่เขากล่าวถึงได้รับการพัฒนาขึ้นมา แต่สังคมวิทยานี้ก็เป็ นศาสตร์ ที่
สาคัญที่สุดและมีความสลับซับซ้อนมากที่สุดในบรรดาวิทยาศาสตร์ ท้ งั ปวง (Giddens. 2009 : 13)
แนวคิดปฏิฐานนิยม ในหนังสื อเรื่ อง Cours de Philosophie Positive ค็องต์ได้นาเสนอ
แนวคิดปฏิฐานนิยมซึ่ งเป็ นการสังเคราะห์ความรู ้ท้ งั หมดที่ต้ งั อยูบ่ นวิธีการที่เป็ นวิทยาศาสตร์หรื อ
วิธีการเชิงปฏิฐาน เขาเสนอว่าความรู ้ที่เป็ นวิทยาศาสตร์ น้ นั จะต้องเป็ นความรู ้ที่ได้มาจากการสังเกต
ปรากฏการณ์ที่เป็ นรู ปธรรม เขาเห็นว่าวิธีการแสวงหาความรู ้แบบประจักษ์นิยม (Empiricism) นั้นก็ยงั
มีขอ้ จากัดอยู่ เพราะเพียงแค่การสะสมข้อมูลข้อเท็จจริ งต่างๆ เท่านั้นไม่สามารถทาให้เราเข้าใจความ
เป็ นจริ งได้อย่างสมบูรณ์ได้ นอกจากนี้ เราก็ไม่สามารถรับรู ้ขอ้ มูลข้อเท็จจริ งต่างๆ ได้หากปราศจาก
ทฤษฎีซ่ ึ งมีมาก่อนประสบการณ์เป็ นเครื่ องนาทาง ทฤษฎีต่างๆ เองก็จาเป็ นต้องได้รับการพิสูจน์ดว้ ย
วิธีการทั้งแบบอุปนัย (Induction) และแบบนิรนัย (Deduction) ซึ่ งทั้งสองแบบต่างก็สาคัญต่อการ
แสวงหาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ดว้ ยกันทั้งคู่ ดังนั้นวิธีการแสวงหาความรู ้แบบเหตุผลนิ ยม
(Rationalism) จึงต้องเป็ นส่ วนเสริ มของวิธีการแสวงหาความรู ้แบบประจักษ์นิยมด้วย เนื่องจาก
วิทยาศาสตร์ ต่างๆ นั้น ไม่สามารถที่จะลดลงมาเป็ นเรื่ องของการทดลองล้วนๆ ได้ การใช้ความคิดเชิง
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นามธรรมและการใช้จินตนาการจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นในการสร้างกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ ข้ ึนมาจากการ
สังเกต กฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ เหล่านี้มีสาระสาคัญอยูท่ ี่ความสามารถในการทานายได้ (Pickering.
2007 : 23)
ค็องต์ได้จาแนกสาขาวิชาที่เป็ นวิทยาศาสตร์ ไว้ 6 สาขา ปฏิฐานนิยมนั้นครอบคลุม
วิทยาศาสตร์ ท้ งั 6 สาขานี้ โดยที่วทิ ยาศาสตร์ สาขาเหล่านี้ น้ นั มีพฒั นาการขึ้นมาตามลาดับ เริ่ มจาก
คณิ ตศาสตร์ ตามมาด้วยดาราศาสตร์ ฟิ สิ กส์ เคมี และชีววิทยา โดยมีสังคมวิทยาเป็ นวิทยาศาสตร์สาขา
สุ ดท้าย ซึ่ งในช่วงที่คอ็ งต์มีชีวติ อยูน่ ้ นั ค็องต์เห็นว่าสังคมวิทยาเพิง่ จะเข้าสู่ ข้ นั ปฏิฐานและถือว่าเป็ น
หลักหมายสาคัญของระบบปฏิฐานนิยม เมื่อการศึกษาสังคมซึ่งครอบคลุมถึงการเมืองด้วยได้กลายเป็ น
การศึกษาที่เป็ นวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีสังคมก็จะเป็ นทฤษฎีที่มีพลังเหมือนกับทฤษฎีในทางวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ และหลักการที่มีเหตุผลของทฤษฎีสังคมก็สามารถนามาใช้สร้างสรรค์โลกให้ดีข้ ึนได้
(Pickering. 2007 : 23)
ค็องต์เป็ นนักสังคมวิทยาในประเทศฝรั่งเศส ในยุคร่ วมสมัยกับค็องต์น้ นั ในประเทศเยอรมนีก็
มีนกั สังคมวิทยาที่เรี ยกได้วา่ เป็ นหนึ่งในบิดาผูก้ ่อตั้งสังคมวิทยาขึ้นมาเหมือนกัน นัน่ คือคาร์ ล มากซ์
คาร์ ล มากซ์
3.2.1 ประวัติ
คาร์ล มากซ์ (Karl Marx : ค.ศ. 1818-1883) เกิดในปรัสเซี ย พ่อของเขาเป็ นนักกฎหมายซึ่ งได้
เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริ สต์นิกายลูเธอร์ ต้ งั แต่ตอนที่มากซ์ยงั เด็ก เขาได้รับการศึกษาทางด้าน
กฎหมายและปรัชญา (Blackburn. 2007 : 98; Ritzer and Goodman. 2004 : 22) จนสามารถเรี ยนจบ
ระดับปริ ญญาเอกทางด้านปรัชญาจากมหาวิทยาลัยเบอร์ลินซึ่งเป็ นมหาวิทยาลัยที่มีอาจารย์จานวนมาก
ได้รับอิทธิพลทางความคิดมาจากเฮเกล (Hegel) มากซ์ก็ได้รับอิทธิ พลทางความคิดมาจากเฮเกลด้วย
(Ritzer and Goodman. 2004 : 22) เขาได้ทาวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับนักปรัชญากรี กโบราณที่ชื่อ
เฮราคลิตุส (Heraclitus) (Blackburn. 2007 : 99) เมื่อเขาเรี ยนจบเขาได้เป็ นนักเขียนที่เขียนงานลงใน
หนังสื อพิมพ์ซ่ ึ งภายในเวลาเพียงแค่ 10 เดือนเขาก็ได้เป็ นหัวหน้ากองบรรณาธิ การ แต่ต่อมาไม่นาน
หนังสื อพิมพ์ฉบับนั้นก็ถูกปิ ดตัวลงเนื่ องจากมีจุดยืนทางการเมืองที่แตกต่างจากรัฐบาล มากซ์แต่งงาน
ใน ค.ศ. 1843 และหลังจากนั้นไม่นานเขาก็จาต้องจากเยอรมนีไปยังปารี สซึ่ งมีบรรยากาศที่เสรี
มากกว่า เขาคร่ าเคร่ งกับการอ่านงานของเฮเกลและสานุศิษย์ของเฮเกล นอกจากนี้ เขายังได้เรี ยนรู ้
แนวคิดใหม่ๆ คือแนวคิดสังคมนิยมของฝรั่งเศสและเศรษฐศาสตร์ การเมืองของอังกฤษ (Ritzer and
Goodman. 2004 : 22) สาหรับนักสังคมนิยมฝรั่งเศสนั้น ผูท้ ี่มีอิทธิ พลทางความคิดต่อเขามากที่สุดคือ
ชาร์ลส์ ฟูริเอ (Charles Fourier) และปิ แอร์ -โจเซฟ ปรู ดง (Pierre-Joseph Proudhon) ส่ วนนัก
3.2
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เศรษฐศาสตร์ การเมืองนั้น ผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อเขามากที่สุดก็คืออดัม สมิธ (Adam Smith) และเดวิด
ริ คาร์ โด (David Ricardo) (Blackburn. 2007 : 100)
บุคคลสาคัญต่อชีวิตของมากซ์อย่างมากอีกคนหนึ่งก็คือฟรี ดริ ช เองเกลส์ (Friedrich Engels)
ซึ่ งเป็ นทั้งเพื่อน ผูอ้ ุปถัมภ์ และผูร้ ่ วมงานของมากซ์จนตลอดชีวติ ทั้งสองร่ วมกันเขียนงานออกมาเป็ น
จานวนมาก และเมื่อมากซ์เสี ยชีวติ ไปแล้ว เองเกลส์ก็ได้เขียนงานที่เคยเขียนร่ วมกันซึ่ งยังไม่เสร็ จ
ต่อไปและเป็ นผูป้ ระชาสัมพันธ์เผยแพร่ แนวคิดทฤษฎีของมากซ์อย่างแข็งขัน มากซ์ยงั ได้เข้าร่ วมกับ
สันนิบาตคอมมิวนิสต์และถูกขอร้องให้เขียนเอกสารที่ประกาศจุดมุ่งหมายและความเชื่อของสันติบาต
ทาให้มากซ์และเองเกลส์ได้ร่วมกันเขียน Communist Manifesto หรื อคาประกาศคอมมิวนิสต์ออกมา
ใน ค.ศ. 1948 (Ritzer and Goodman. 2004 : 22) ซึ่ งมีขอ้ ความโด่งดังอันเป็ นสัญลักษณ์บ่งบอกถึง
แนวคิดหลักของเขาที่วา่ “ประวัติศาสตร์ ของสังคมที่ดารงอยูม่ าถึงบัดนี้ท้ งั หมดคือประวัติศาสตร์ ของ
การต่อสู ้ทางชนชั้น” (Marx and Engels. 2010 : 40)
นอกจากคาประกาศคอมมิวนิสต์ที่มากซ์เขียนร่ วมกับเองเกลส์แล้ว หนังสื อสาคัญๆ ของ
มากซ์ก็ยงั มีอีกหลายเล่ม เช่น Critique of Hegel’s Philosophy of Right ตีพิมพ์ครั้งแรกใน ค.ศ. 1843
Economic and Philosophical Manuscripts ตีพิมพ์ครั้งแรกใน ค.ศ. 1844 The German Ideology
ตีพิมพ์ครั้งแรกใน ค.ศ. 1846 The Poverty of Philosophy ตีพิมพ์ครั้งแรกใน ค.ศ. 1847
The Class Struggles in France ตีพิมพ์ครั้งแรกใน ค.ศ. 1850 Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte
ตีพิมพ์ครั้งแรกใน ค.ศ. 1852 Grundrisse ตีพิมพ์ครั้งแรกใน ค.ศ. 1858 A Contribution to the Critique
of Political Economy ตีพิมพ์ครั้งแรกใน ค.ศ. 1859 Theories of Surplus Value ตีพิมพ์ครั้งแรกในช่วง
ค.ศ. 1862–18633. และ Capital ซึ่ งมี 3 เล่ม ตีพิมพ์ครั้งแรกในช่วง ค.ศ. 1864–1878 (Blackburn.
2007 : 109)
อิทธิ พลของมากซ์ที่มีต่อคนรุ่ นหลังนั้นมีอยูส่ ู งมาก ปี เตอร์ ซิงเกอร์ (Peter Singer) นัก
ปรัชญาชื่ อดังในปั จจุบนั ถึงกับเคยกล่าวไว้วา่ ผลกระทบที่เกิดจากมากซ์น้ นั สามารถเทียบได้กบั
ผลกระทบที่เกิดจากศาสดาสาคัญอย่างเช่นพระเยซูและท่านมุฮมั หมัดเลยทีเดียว เพราะส่ วนมากของ
ช่วงครึ่ งหลังของคริ สต์ศตวรรษที่ 20 ประชาชนเกือบ 4 ใน 10 ของโลกอยูภ่ ายใต้การปกครองที่เป็ น
แบบมาร์กซิสต์ (Singer. 2000 : 1) ฌ็อง ปอล ซาร์ ตส์ (Jean-Paul Sartre) นักปรัชญาชื่อดังอีกคนหนึ่ง
ก็เคยกล่าวถึงอิทธิ พลของความคิดของมากซ์ไว้ตอนหนึ่งว่า “เราไม่สามารถก้าวพ้นไปจากลัทธิ มากซ์
เพราะว่าเรายังไม่ได้กา้ วพ้นไปจากสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดลัทธิ มากซ์เลย” (Bandyopadhayay.
2004 : 158; citing Sartre) ขณะที่โรเบิร์ต เจ. อันโตนิโอ (Robert J. Antonio) ศาสตราจารย์ทางด้าน
สังคมวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยแคนซัส สหรัฐอเมริ กา ก็กล่าวว่า “บางทีไม่มีนกั ทฤษฎีสังคมคนใดที่
ก่อให้เกิดความรู ้สึกเข้มข้นรุ นแรงในหมู่สานุศิษย์ที่กระจายออกไปอย่างกว้างขวางได้ยงิ่ กว่ามากซ์”
(Antonio. 2003 : 93) และโรบิน แบล็คเบิร์น (Robin Blackburn) ศาสตราจารย์ทางด้านสังคมวิทยา
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แห่งมหาวิทยาลัยเอสเซ็กซ์ ประเทศสหราชอาณาจักร ก็กล่าวไว้วา่ ทั้งเดอร์ ไคม์ เวเบอร์ และซิ มเมล
ต่างก็ลว้ นมีอิทธิ พลอย่างสู งต่อคนรุ่ นหลังในด้านสังคมศาสตร์ แต่มากซ์ถือว่ามีอิทธิ พลสู งยิง่ กว่านัก
สังคมวิทยาทั้งสามคนนั้น โดยเฉพาะภายนอกแวดวงวิชาการ (Blackburn. 2007 : 102)
3.2.2 แนวคิดสาคัญ
เนื่องจากมากซ์ได้เขียนงานไว้เป็ นจานวนมากจึงมีแนวคิดสาคัญที่น่าสนใจอยูม่ ากมาย
เช่นเดียวกัน ในบทนี้จะกล่าวถึงแนวคิดส่ วนหนึ่งของมากซ์เท่านั้น คือทฤษฎีเกี่ยวกับสังคมทุนนิยม
ส่ วนแนวคิดอื่นๆ จะกล่าวถึงในบทที่ 12
ทฤษฎีเกี่ยวกับสังคมทุนนิยมของมากซ์น้ นั ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานแนวคิดเรื่ องธรรมชาติมนุษย์
มากซ์เชื่อว่าคนเรานั้นโดยพื้นฐานแล้วเป็ นคนที่ตอ้ งผลิต นัน่ คือการที่เราจะอยูร่ อดได้ เราจาเป็ นต้อง
ทางานในธรรมชาติและทางานกับธรรมชาติ ในการทาเช่นนั้น เราก็จะผลิตอาหาร เครื่ องนุ่งห่ม
เครื่ องมือ ที่อยูอ่ าศัย และปั จจัยที่จาเป็ นอื่นๆ ที่จะทาให้เรามีชีวติ อยูต่ ่อไปได้ แรงกระตุน้ ที่เราอยากจะ
มีชีวติ ทาให้เราต้องมีผลิตภาพ (Productivity) หรื อความสามารถในการผลิต นอกจากนี้ คนเรายังมีการ
แสดงออกซึ่ งแรงกระตุน้ เหล่านี้ร่วมกับคนอื่นๆ ด้วย กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือคนเราไม่ได้อยูต่ วั คนเดียว
หากแต่เป็ นสัตว์สังคมโดยพื้นฐานอยูแ่ ล้ว เราจึงจาเป็ นต้องทางานร่ วมกันเพื่อผลิตสิ่ งจาเป็ นที่จะทาให้
เรามีชีวิตอยูร่ อดได้ (Ritzer and Goodman. 2004 : 27)
กระบวนการทางธรรมชาติดงั กล่าวข้างต้นถูกกัดกร่ อนทาลายมาตลอดประวัติศาสตร์ ครั้ง
แรกโดยเงื่อนไขของสังคมบุพกาล และต่อมาด้วยการจัดโครงสร้างสังคมใหม่ของสังคมต่างๆ ในช่วง
ประวัติศาสตร์ ที่ผา่ นมา โครงสร้างเหล่านี้ได้แทรกซึ มเข้ากับกระบวนผลิตตามธรรมชาติ แต่เมื่อมาถึง
สังคมทุนนิยมก็เกิดการหยุดชะงักลงของกระบวนการผลิตตามธรรมชาติ (Ritzer and Goodman. 2004
: 27)
โดยพื้นฐานแล้ว ทุนนิยมก็เป็ นโครงสร้างอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดอุปสรรคกีดขวางระหว่าง
ปั จเจกบุคคลกับกระบวนการผลิต ผลผลิตที่เกิดจากกระบวนการผลิต และประชาชนอื่นๆ ซึ่ งในที่สุด
แล้ว ทุนนิยมนี้ก็จะก่อให้เกิดการแบ่งแยกขึ้นมาภายในตัวปั จเจกบุคคลเอง การแบ่งแยกที่เกิดขึ้น
ภายในนี้มากซ์เรี ยกว่า “ความแปลกแยก” (Alienation) ซึ่งเป็ นสภาวะที่สายสัมพันธ์ทางธรรมชาติ
ระหว่างคนกับสิ่ งที่คนผลิตได้ขาดสะบั้นลง ความแปลกแยกนี้เกิดขึ้นเพราะว่าทุนนิยมได้พฒั นามา
เป็ นระบบที่แบ่งแยกผูค้ นออกเป็ น 2 ชนชั้นซึ่ งมีคนจานวนน้อยที่สังกัดชนชั้นกระฎุมพี (Bourgeoisie)
หรื อชนชั้นนายทุนได้เป็ นเจ้าของกระบวนการผลิต เป็ นเจ้าของผลผลิต และเป็ นผูก้ าหนดเวลาทางาน
ของคนส่ วนมากที่สังกัดชนชั้นกรรมาชีพ (Proletariat) หรื อแรงงานซึ่งทางานให้พวกนายทุน แทนที่
ชนชั้นกรรมาชีพจะได้ทางานเพื่อตัวพวกเขาเองตามธรรมชาติ พวกเขากลับผลิตอย่างไม่เป็ นธรรมชาติ
ในสังคมทุนนิยมเพื่อคนส่ วนน้อยที่เป็ นนายทุน ในทางวิชาการ มากซ์สนใจศึกษาโครงสร้างของทุน
นิยมและผลกระทบเชิงกดขี่ขดู รี ดของทุนนิยมที่มีต่อชนชั้นกรรมาชีพ ส่ วนในทางการเมือง มากซ์ก็
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สนใจการปลดปล่อยผูค้ นออกจากโครงสร้างที่กดขี่ขดู รี ดของทุนนิยม (Ritzer and Goodman. 2004 :
27)
มากซ์มีความเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นต่างๆ นั้นเป็ นความสัมพันธ์ในเชิงกดขี่ขดู รี ด
เอารัดเอาเปรี ยบ ในสังคมศักดินาการเอารัดเอาเปรี ยบมักจะอยูใ่ นรู ปแบบของการถ่ายโอนผลผลิตจาก
ชาวนาไปยังเจ้าที่ดินโดยตรง แต่ในสังคมทุนนิยม แหล่งที่มาของการเอารัดเอาเปรี ยบมีความชัดเจน
น้อยกว่า มากซ์กล่าวว่าชนชั้นกรรมาชีพนั้นผลิตได้มากจนเกิดเป็ นมูลค่าส่ วนเกิน (Surplus Value) ซึ่ง
เป็ นกาไรอันมากมายของชนชั้นนายทุน แต่ชนชั้นกรรมาชีพก็ไม่ได้ประโยชน์จากสิ่ งที่ตนผลิตได้มาก
นัก พวกเขายังคงยากจนเหมือนกับชาวนาในยุคศักดินา ขณะที่นายทุนก็รวยขึ้นๆ หรื อแม้ชนชั้น
กรรมาชีพจะมีรายได้มากขึ้นกว่าเดิม แต่ชนชั้นนายทุนก็ยงิ่ สะสมกาไรอันเป็ นผลมาจากการได้มูลค่า
ส่ วนเกิดที่เกิดจากการผลิตของชนชั้นกรรมาชีพได้มากยิง่ ขึ้น จึงส่ งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ าทาง
รายได้สูงยิง่ ขึ้น (Giddens. 2009 : 439-440) ในสังคมทุนนิยม ชนชั้นกระฎุมพีและชนชั้นกรรมาชีพ
เป็ นปฏิปักษ์กนั โดยธรรมชาติอยูแ่ ล้วแต่ก็มีอยูค่ ู่กนั เสมอ (McLennan. 2003 : 47) สังคมทุนนิยมจึง
เป็ นสังคมที่ชนชั้นกรรมาชีพจะต้องกาจัดไปเพื่อสร้างสังคมใหม่ที่ดีกว่าเดิม
หลังยุคของค็องต์และมากซ์ ทฤษฎีสังคมวิทยาแตกแขนงออกเป็ น 3 สายหลัก คือ
1) สายของค็องต์ซ่ ึงมีเฮอร์เบิร์ต สเป็ นเซอร์ (Herbert Spencer) และเดอร์ ไคม์อยูใ่ นสายนี้ดว้ ย สายนี้
มองสภาวะสมัยใหม่ (Modernity) ว่าเป็ นกระบวนการที่ก่อให้เกิดความแตกต่างและก่อให้เกิดแนวคิด
ปัจเจกนิยมเสรี 2) สายของมากซ์ซ่ ึ งครอบคลุมนักคิดในแนววิพากษ์ต่างๆ สายนี้มองสภาวะสมัยใหม่
ว่าเป็ นการครอบงาของระบบทุนนิยมและการทาให้สิ่งต่างๆ กลายเป็ นสิ นค้า และ 3) สายที่สืบ
ย้อนกลับไปถึงคานต์ โดยมีเวเบอร์ ซิมเมล คาร์ล มันน์ไฮม์ (Karl Mannheim) และนอร์เบิร์ต อีเลียส
(Norbert Elias) อยูใ่ นสายนี้ สายนี้เน้นพิจารณาความสาคัญของค่านิยมและวัฒนธรรมต่างๆ ที่ก่อร่ าง
สร้างความสัมพันธ์ทางสังคมขึ้นมา (Delanty. 2009 : 25) ในบทนี้ได้กล่าวถึงแนวคิดของตัวแทน 2
สายไปแล้ว ยังเหลือตัวแทนในสายที่ 3 อย่างไรก็ตาม เดอร์ ไคม์น้ นั เป็ นนักสังคมวิทยาที่สาคัญมากจน
ไม่อาจละเลยที่จะไม่กล่าวถึงได้ จึงจะกล่าวถึงประวัติแนวคิดของเดอร์ ไคม์ก่อน จากนั้นจึงจะกล่าวถึง
ประวัติและแนวคิดของเวเบอร์
เอมิล เดอร์ ไคม์
3.3.1 ประวัติ
เอมิล เดอร์ไคม์ (Emile Durkheim : ค.ศ. 1857-1917) เกิดที่เมืองเอพินาล ฝรั่งเศส บรรพบุรุษ
ของเขาเป็ นแรบไบหรื อนักบวชยิวมาหลายชัว่ คนรวมทั้งพ่อของเขาด้วย เขาจึงถูกเลี้ยงดูโดยหวังให้
เป็ นแรบไบด้วย แต่เมื่อเขาเป็ นวัยรุ่ นเขาก็ไม่สนใจที่จะเป็ นแรบไบอีกต่อไป เขาสนใจศาสนาแต่สนใจ
ทางด้านวิชาการมากกว่าการปฏิบตั ิตามคาสอน (Ritzer and Goodman. 2004 : 18) เขาได้เข้าเรี ยนใน
3.3

44
มหาวิทยาลัย สนใจทางด้านปรัชญา เขาเคยได้ร่วมกิจกรรมการอภิปรายทางด้านปรัชญาและการเมือง
ที่นกั ศึกษาจัดกันขึ้นมาเอง (Thompson. 2007 : 40) เขาสนใจสังคมวิทยาที่เป็ นวิทยาศาสตร์ แต่
ในขณะนั้นสาขาวิชาทางด้านสังคมวิทยาในมหาวิทยาลัยก็ยงั ไม่เกิดขึ้น (Ritzer and Goodman. 2004 :
18) ใน ค.ศ. 1887 เขาได้รับแต่งตั้งให้สอนสังคมศาสตร์ และการศึกษาที่มหาวิทยาลัยบอร์ โดซ์ ซึ่ งเขา
นาเอาวิชาสังคมวิทยามาสอนเป็ นคนแรกในฝรั่งเศส ต่อมาเขาก็สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอกจาก
มหาวิทยาลัยปารี สโดยทาวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการแบ่งงานกันทาในสังคม (Thompson. 2007 : 40)
เดอร์ ไคม์มีอิทธิ พลมากยิง่ ขึ้นในแวดวงวิชาการฝรั่งเศสเมื่อเขาได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ทางด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยปารี ส (ซอร์ บอน) ใน ค.ศ. 1902 ซึ่ งต่อมาใน ค.ศ. 1913
ตาแหน่งของเขาก็เปลี่ยนมาเป็ นศาสตราจารย์ทางด้านการศึกษาและสังคมวิทยา การที่เขาได้รับ
ตาแหน่งศาสตราจารย์ที่ซอร์ บอนนั้นเป็ นผลมาจากความโดดเด่นทางวิชาการเมื่อครั้งที่เขายังสอนอยูท่ ี่
มหาวิทยาลัยบอร์ โดซ์แล้ว ซึ่ งช่วงนั้นนอกจากเขาจะสอนทางด้านการศึกษาแล้ว เขายังสอนทางด้าน
สังคมวิทยา อาชญาวิทยา จิตวิทยา และศาสนาอีกด้วย เขาได้เขียนหนังสื อเด่นๆ ออกมามากมาย
ในช่วงที่อยูท่ ี่มหาวิทยาลัยบอร์ โดซ์ นอกจากนี้ เขายังได้จดั ทาวารสารชื่ อ L’Annee sociologique ซึ่ง
เป็ นวารสารสังคมวิทยาฉบับนานาชาติฉบับแรกขึ้นมาด้วย (Thompson. 2007 : 40-41)
หนังสื อสาคัญๆ ของเขา เช่น The Division of Labour in Society ตีพิมพ์ครั้งแรกใน ค.ศ.
1893 The Rules of Sociological Method ตีพิมพ์ครั้งแรกใน ค.ศ. 1895 Suicide: A Study in Sociology
ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1897 และ The Elementary Forms of the Religious Life ตีพิมพ์ครั้งแรกใน ค.ศ.
1912 (Thompson. 2007 : 46)
เดอร์ ไคม์ไม่เคยกล่าวอ้างว่าตนเองเป็ นผูก้ ่อตั้งวิชาสังคมวิทยา แต่เขากล่าวอ้างว่าเขาได้ทาการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญให้เกิดขึ้นมาในสายวิชาการที่ถือกาเนิ ดมาจากแซ็ง-ซีมอ็ งและค็องต์ (Gane. 2003
: 79-88) ถือได้วา่ เขาเป็ นนักทฤษฎีสังคมคนแรกที่ได้สถาปนาทฤษฎีสังคมขึ้นมาจากการเพียรพยายาม
ศึกษาตามแนววิทยาศาสตร์ สังคมอย่างแท้จริ ง แม้วา่ ค็องต์และสเป็ นเซอร์ จะใช้คาว่าสังคมวิทยาเพื่อ
บรรยายถึงงานของตน แต่ท้ งั สองคนนี้ก็ไม่ใช่นกั สังคมศาสตร์ มืออาชีพ หากแต่เป็ นปั ญญาชน
สาธารณะ เดอร์ ไคม์เป็ นศาสตราจารย์ทางด้านสังคมวิทยาคนแรก และได้พฒั นางานหลักชิ้นแรกของ
ตนคือ The Division of Labour in Society ให้เป็ นงานเชิงทฤษฎีที่ศึกษาสังคมสมัยใหม่อย่างเป็ น
ระบบ ซึ่งสาหรับเขาแล้วสังคมสมัยใหม่น้ นั เป็ นสิ่ งที่สามารถศึกษาได้อย่างเป็ นวัตถุวสิ ัย (Delanty.
2009 : 26)
เราอาจแบ่งนักสังคมวิทยาหรื อนักทฤษฎีสังคมได้ 2 แบบ แบบแรกเป็ นนักสังคมวิทยาที่มอง
ว่าตนเองกาลังพยายามค้นหาข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับธรรมชาติของสังคม นักสังคมวิทยาแบบนี้ดาเนินรอย
ตามเพลโต (Plato) นักคิดเหตุผลนิยมในยุคสว่าง และนักวิทยาศาสตร์ แบบที่สองเป็ นนักสังคมวิทยาที่
มองว่าตนเองกาลังสร้างคาบรรยาย นักสังคมวิทยาแบบนี้ ดาเนินรอยตามเฮเกล (Hegel) พวกโรแมน
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ติก ฟรี ดริ ช นิทเช (Friedrich Nietzsche) และมาร์ติน ไฮเด็กเกอร์ (Martin Heidegger) หรื อทาตัวแบบ
นักเขียนหรื อกวี เดอร์ ไคม์จดั ว่าเป็ นนักสังคมวิทยาหรื อนักทฤษฎีสังคมในแบบแรก คือเขามองตัวเอง
ว่าเป็ นนักวิทยาศาสตร์ ที่กาลังค้นหาคาอธิ บายเชิงสาเหตุและหน้าที่ให้แก่ขอ้ เท็จจริ งทางสังคมซึ่ งเขา
มองว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของธรรมชาติ (Jones. 2003 : 193)
3.3.2 แนวคิดสาคัญ
แนวคิดเรื่องข้ อเท็จจริงทางสั งคม (Social Facts) ในหนังสื อเรื่ อง The Rules of Sociological
Method เดอร์ ไคม์ได้เสนอว่าภารกิจพิเศษของสังคมวิทยาคือการศึกษาสิ่ งที่เรี ยกว่า “ข้อเท็จจริ งทาง
สังคม” (Ritzer and Goodman. 2004 : 20) แนวคิดเรื่ องนี้ ของเดอร์ ไคม์สาคัญมาก เขาถึงกับประกาศ
เป็ นหลักการข้อแรกของสังคมวิทยา คือเขาประกาศไว้วา่ สังคมวิทยานั้นได้แก่การศึกษาข้อเท็จจริ งทาง
สังคมในฐานะที่เป็ นสิ่ งของ ซึ่ งหมายความว่านักสังคมวิทยาจะต้องสามารถวิเคราะห์ชีวติ ทางสังคม
อย่างเอาจริ งเอาจังเหมือนกับที่วเิ คราะห์วตั ถุต่างๆ หรื อเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีอยูใ่ นธรรมชาติ นักสังคม
วิทยาจะต้องศึกษาชีวติ ทางสังคมอย่างเป็ นวัตถุวสิ ัยเหมือนกับที่นกั วิทยาศาสตร์ ศึกษาธรรมชาติ
(Giddens. 2009 : 14) ข้อเท็จจริ งทางสังคมนั้นเป็ นพลัง (Forces) และโครงสร้าง (Structures) เชิงบีบ
บังคับที่อยูน่ อกตัวเรา การศึกษาพลังและโครงสร้างขนาดใหญ่เหล่านี้ เช่นกฎหมายและความเชื่อที่
เป็ นค่านิยมร่ วม รวมทั้งศึกษาผลกระทบของพลังและโครงสร้างเหล่านี้ที่มีต่อประชาชนเป็ นเรื่ องที่นกั
ทฤษฎีสังคมวิทยารุ่ นหลังให้ความสนใจ ในหนังสื อเรื่ อง Suicide เดอร์ไคม์เสนอว่าถ้าเขาสามารถ
เชื่อมโยงพฤติกรรมของปั จเจกบุคคลอย่างเช่นการฆ่าตัวตายเข้ากับสาเหตุทางสังคมซึ่ งเป็ นข้อเท็จจริ ง
ทางสังคมได้ เขาก็จะสามารถทาให้เป็ นกรณี ศึกษาที่น่าเชื่อถือเพื่อทาให้สาขาวิชาสังคมวิทยามี
ความสาคัญขึ้นมาได้ เดอร์ ไคม์ไม่ได้ศึกษาดูวา่ เพราะเหตุใดนาย ก หรื อนาย ข ในฐานะที่เป็ นปัจเจก
บุคคลจึงฆ่าตัวตาย แต่เขาสนใจศึกษาหาสาเหตุของความแตกต่างกันในอัตราการฆ่าตัวตายระหว่าง
คนในกลุ่มต่างๆ ภูมิภาคต่างๆ ประเทศต่างๆ และสถานภาพต่างๆ เช่นโสดหรื อแต่งงานแล้ว
ข้อเสนอหลักของเขาก็คือธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงในข้อเท็จจริ งทางสังคมนั้นทาให้เกิดความ
แตกต่างในอัตราการฆ่าตัวตาย ยกตัวอย่างเช่น สงครามหรื อสภาวะเศรษฐกิจตกต่าจะทาให้ผคู ้ นเกิด
อารมณ์ร่วมที่เป็ นการหดหู่สิ้นหวัง ซึ่ งในทางกลับกันก็จะทาให้อตั ราการฆ่าตัวตายสู งขึ้น (Ritzer and
Goodman. 2004 : 20)
เดอร์ ไคม์ได้แบ่งข้อเท็จจริ งทางสังคมออกเป็ น 2 ประเภท คือ 1) ข้อเท็จจริ งทางสังคมที่เป็ น
วัตถุ เช่นวัฒนธรรมและสถาบันทางสังคมต่างๆ และ 2) ข้อเท็จจริ งทางสังคมที่ไม่ใช่วตั ถุ เช่น
กฎหมายและระบบราชการ เขามุ่งสนใจไปที่ขอ้ เท็จจริ งทางสังคมที่ไม่ใช่วตั ถุมากกว่า จริ งๆ แล้วเขา
สนใจข้อเท็จจริ งทางสังคมที่ไม่ใช่วตั ถุมาตั้งแต่ตอนที่เขาเขียนงานสาคัญชิ้นแรกคือ Division of Labor
in Society แล้ว ซึ่ งในหนังสื อเล่มนี้เขาได้ทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบสิ่ งที่เชื่อมโยงสังคมเข้าด้วยกัน
ในกรณี สังคมบุพกาลโดยเปรี ยบเทียบกับสังคมสมัยใหม่ ได้ผลการศึกษาสรุ ปว่าสังคมบุพกาลนั้นมี
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การเชื่อมโยงเข้าด้วยกันด้วยข้อเท็จจริ งทางสังคมที่ไม่ใช่วตั ถุ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้วยสิ่ งที่เขาเรี ยกว่า
มโนธรรมร่ วม (Collective Conscience) ซึ่ งเป็ นหลักศีลธรรมร่ วมที่ผคู ้ นยึดถือปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง แต่
ในสังคมสมัยใหม่น้ นั มีความสลับซับซ้อนมาก มโนธรรมร่ วมจึงเสื่ อมลง สิ่ งที่เชื่อมโยงผูกพันผูค้ น
เข้าด้วยกันในสังคมสมัยใหม่จึงเปลี่ยนไป คือแทนที่จะเป็ นมโนธรรมร่ วมเหมือนเดิม กลับเป็ นการ
แบ่งงานกันทาซึ่ งก่อให้เกิดความสัมพันธ์กนั ในแบบพึ่งพาอาศัยกัน (Ritzer and Goodman. 2004 : 20)
แนวคิดเกีย่ วกับศาสนา เดอร์ ไคม์เป็ นนักสังคมวิทยาที่สนใจศึกษาศาสนาและมีผลงาน
เกี่ยวกับศาสนามากมายเช่นเดียวกับเวเบอร์ ที่ได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับศาสนาของเขาไปบ้างแล้วใน
บทที่ 2 ตามความเห็นของโรเบิร์ต นิสเบ็ต (Robert Nisbet) ศาสตราจารย์ทางด้านสังคมวิทยาผูล้ ่วงลับ
ไปแล้วนั้น เดอร์ ไคม์กบั เวเบอร์ เป็ นนักสังคมวิทยาศาสนาที่โดดเด่นที่สุด (Nisbet. 1976 : vi) แนวคิด
ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่ องนี้ของเดอร์ ไคม์ก็คือเขาเสนอว่าศาสนานั้นเป็ นสิ่ งที่สังคมสร้างขึ้น ในหนังสื อ
เรื่ อง The Elementary Forms of Religious Life เดอร์ ไคม์ได้ศึกษาสังคมบุพกาลเพื่อค้นหาแหล่งที่มา
ของศาสนา เขาเชื่ อว่าเขาจะสามารถค้นพบที่มาของศาสนาจากความเรี ยบง่ายไม่สลับซับซ้อนของ
สังคมบุพกาลได้ง่ายกว่าจะค้นพบจากสังคมสมัยใหม่ซ่ ึ งมีความสลับซับซ้อนมากกว่า เขาพบว่าสังคม
นัน่ แหละที่เป็ นแหล่งกาเนิดของศาสนา สังคมเป็ นผูก้ าหนดว่าอะไรเป็ นศาสนาและอะไรไม่ใช่ศาสนา
หรื ออะไรเป็ นเรื่ องของความศักดิ์สิทธิ์ และอะไรเป็ นเรื่ องของความสาธารณ์ (Bellah. 2003 : 31-32;
Haralambos and Holborn. 2004 : 406; Ritzer and Goodman. 2004 : 20; Thompson. 2007 : 4)
เดอร์ ไคม์นิยามความหมายของศาสนาไว้วา่ “ศาสนาคือระบบความเชื่อและการปฏิบตั ิต่างๆ ที่เป็ น
หนึ่งเดียวกันซึ่ งเกี่ยวข้องกับสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ท้ งั หลาย นัน่ คือ สิ่ งที่แยกไว้ต่างหากและถูกห้ามเอาไว้ ความ
เชื่อและการปฏิบตั ิต่างๆ ซึ่ งรวมผูค้ นเข้ามาเป็ นชุมชนทางศีลธรรมที่เป็ นหนึ่งเดียวกันเรี ยกว่าศาสนา”
(Bellah. 2003 : 31; citing Durkheim. 1976 : 47)
เดอร์ไคม์ศึกษาศาสนาดั้งเดิมจากลัทธิ โทเท็ม (Totemism) เขากล่าวว่ามีการศึกษาเรื่ องลัทธิ
โทเท็มของอเมริ กากันมาแล้วและก็เป็ นที่รู้กนั ว่าลัทธิ โทเท็มนี้เป็ นศาสนาขั้นพื้นฐาน (Elementary
Religion) อย่างที่เห็นในงานเรื่ อง Ancient Society ของลูอิส มอร์แกน (Lewis Morgan) นัก
มานุษยวิทยาและนักทฤษฎีสงั คมชาวอเมริ กนั (Durkheim. 1976 : 89-90) เดอร์ ไคม์ไม่ได้ศึกษาลัทธิ
โทเท็มในทวีปอเมริ กาเป็ นหลัก หากแต่มุ่งเน้นศึกษาลัทธิ น้ ีในประเทศออสเตรเลียมากกว่า
(Haralambos and Holborn. 2004 : 406; Thompson. 2007 : 44)
เดอร์ไคม์ศึกษาลัทธิโทเท็มที่มีอยูใ่ นกลุ่มคนพื้นเมืองชาวออสเตรเลีย ในสังคมของชาว
พื้นเมืองที่นนั่ ได้มีการแบ่งตระกูลออกเป็ นหลายตระกูล ในแต่ละตระกูลจะมีโทเท็มซึ่ งมักจะเป็ นสัตว์
หรื อพืชชนิดใดชนิ ดหนึ่ง มีการวาดหรื อแกะสลักรู ปสัตว์หรื อพืชนี้ในไม้หรื อหิ นโดยนับถือว่าเป็ นสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ ประจาตระกูล โทเท็มนี้เป็ นตัวแทนของตระกูลที่แต่ละตระกูลจะใช้เพื่อเป็ นสัญลักษณ์
แบ่งแยกตระกูลของตนออกจากตระกูลอื่นๆ ถือว่าเป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ มากที่สุดในการ
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ทาพิธีกรรมของชนพื้นเมือง โทเท็มเป็ นรู ปแบบภายนอกซึ่ งมองเห็นได้ของหลักการเรื่ องโทเท็มหรื อ
ของเทพเจ้า เดอร์ ไคม์เสนอว่าถ้าโทเท็มนี้เป็ นทั้งสัญลักษณ์ของเทพเจ้าและเป็ นสัญลักษณ์ของสังคม
ในเวลาเดียวกัน ก็ไม่ใช่วา่ เป็ นเพราะเทพเจ้าและสังคมเป็ นสิ่ งเดียวกัน ดังนั้นในการบูชาเทพเจ้า จริ งๆ
ผูค้ นก็บูชาสังคมของตนนัน่ เอง สังคมต่างหากเป็ นสิ่ งที่ถูกเคารพบูชาจริ งๆ คาถามมีต่อไปว่ามนุษย์
บูชาสังคมเพราะเหตุใด ตอบได้วา่ สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ต่างๆ นั้นถูกมองว่ามีอานาจและศักดิ์ศรี ที่เหนื อกว่าสิ่ ง
สาธารณ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ มนุษย์ เมื่อสัมพันธ์กบั สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ มนุษย์จึงด้อยกว่าและต้องขึ้นต่อสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ จริ งๆ แล้วก็คือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั
สังคม สังคมจึงมีพลังและมีความสาคัญมากกว่าปั จเจกบุคคล (Haralambos and Holborn. 2004 : 406407)
แนวคิดเรื่องความเป็ นปึ กแผ่ น อย่างที่กล่าวไว้ขา้ งต้นแล้วว่าเดอร์ ไคม์ได้แบ่งสังคมออกเป็ น
2 ประเภท คือสังคมบุพกาลและสังคมสมัยใหม่ แนวคิดเรื่ องความเป็ นปึ กแผ่น (Solidarity) นี้ก็
เกี่ยวกับกับสังคม 2 ประเภทนี้ กล่าวคือสิ่ งที่จาแนกความแตกต่างระหว่างสังคม 2 ประเภทนี้ก็คือ
แหล่งที่มาของความเป็ นปึ กแผ่นนี่เอง และเกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่ องการแบ่งงานกันทาของเขา สังคม
บุพกาลเป็ นสังคมที่มีความเป็ นปึ กแผ่นเชิงกลไก (Mechanical Solidarity) ซึ่ งผูค้ นในสังคมต่างก็
ทางานอย่างเดียวกัน เช่นเก็บผักผลไม้ร่วมกันหรื อล่าสัตว์ร่วมกัน กล่าวอีกนัยหนึ่งได้วา่ มีการแบ่งงาน
กันทาตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านน้อยมากในสังคมบุพกาล แต่ในสังคมสมัยใหม่น้ นั มีความเป็ น
ปึ กแผ่นเชิงอินทรี ย ์ (Organic Solidarity) เนื่ องจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลงมาเป็ นสังคมเมืองมากขึ้น มี
การพัฒนาอุตสาหกรรมมากขึ้น ผูค้ นมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากขึ้น จึงมีการแบ่งงานกันทาตาม
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในกรณี น้ ีความเป็ นปึ กแผ่นนั้นเกิดจากความแตกต่าง กล่าวคือแต่ละคนใน
สังคมก็ตอ้ งการให้สมาชิกในสังคมซึ่ งมีจานวนมากขึ้นๆ มีคุณูปการต่อสังคมในด้านที่แต่ละคนถนัด
เพื่อให้แต่ละคนได้ทาหน้าที่และดารงชีวติ อยูต่ ่อไปได้ (Giddens. 2009 : 15; Ritzer. 2007 : 13-14)
แนวคิดเรื่องมโนธรรมร่ วม ตามความเห็นของเดอร์ ไคม์น้ นั การเปลี่ยนผ่านจากสังคมบุพกาล
ที่มีความเป็ นปึ กแผ่นเชิงกลไกมาสู่ สังคมสมัยใหม่ที่มีความเป็ นปึ กแผ่นเชิงอินทรี ยจ์ ะก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในสิ่ งที่เขาเรี ยกว่ามโนธรรมร่ วม (Collective Conscience) ซึ่ งเขาได้ให้คาจากัด
ความไว้วา่ เป็ น “องค์รวมของความเชื่อและอารมณ์ความรู ้สึกที่พลเมืองโดยทัว่ ไปในสังคมเดียวกันมี
อยูร่ ่ วมกัน” (Jones. 2003 : 199; citing Durkheim. 1984 : 79) มโนธรรมเป็ นสิ่ งที่มีอยูร่ ่ วมกันใน
ความหมายที่วา่ ไม่มีใครรู ้หรื อเป็ นเจ้าของมโนธรรมเหล่านี้ได้ท้ งั หมด มีเฉพาะประชาชนซึ่งเป็ นองค์
รวมเท่านั้นที่รู้และเป็ นเจ้าของมโนธรรมเหล่านี้ มโนธรรมร่ วมที่มีอยูใ่ นสังคมบุพกาลนั้นมีความ
แตกต่างอย่างมากจากมโนธรรมร่ วมที่มีอยูใ่ นสังคมสมัยใหม่ (Ritzer. 2007 : 16)
ในสังคมบุพกาลที่มีความเป็ นปึ กแผ่นเชิงกลไก มโนธรรมร่ วมนั้นส่ งผลกระทบต่อทุกๆ คน
และมีความสาคัญมากต่อทุกๆ คน ประชาชนใส่ ใจกับมโนธรรมร่ วมนี้มาก ประชาชนมักจะปฏิบตั ิตน
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ให้สอดคล้องกับมโนธรรมร่ วมซึ่ งมีความเข้มงวดและเกี่ยวโยงกับศาสนา แต่ในสังคมสมัยใหม่ซ่ ึ งมี
ความเป็ นปึ กแผ่นเชิงอินทรี ยแ์ ละสังคมก็มีขนาดใหญ่และมีความแตกต่างกันมาก จะมีประชาชน
จานวนน้อยที่ได้รับผลกระทบจากมโนธรรมร่ วม กล่าวคือจะมีประชาชนจานวนมากที่สามารถ
หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบตั ิตามมโนธรรมร่ วมเลยหรื อหลีกเลี่ยงได้บางส่ วน มโนธรรมร่ วมก็มีความสาคัญ
น้อยลง และคนส่ วนมากก็ดูเหมือนว่าจะไม่ใส่ ใจมโนธรรมร่ วมมากนัก มโนธรรมร่ วมจึงอ่อนแอลง
มากและใช้ควบคุมผูค้ นได้ยาก ในสังคมสมัยใหม่น้ ี มโนธรรมร่ วมมีความยืดหยุน่ มากขึ้นและ
ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้น และมีความเกี่ยวข้องกับศาสนาน้อยลง (Ritzer. 2007 : 16)
แนวคิดเกีย่ วกับกฎหมาย แนวคิดนี้เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากสังคมบุพกาลมาเป็ นสังคม
สมัยใหม่เช่นเดียวกัน เราจะรู ้ได้อย่างไรว่าสังคมได้เปลี่ยนจากแบบดั้งเดิมมาเป็ นแบบสมัยใหม่ หรื อ
เปลี่ยนจากการมีความปึ กแผ่นเชิงกลไกมาสู่ ความเป็ นปึ กแผ่นเชิงอินทรี ย ์ หรื อเปลี่ยนจากการมีมโน
ธรรมร่ วมที่เข้มแข็งมาสู่ การมีมโนธรรมร่ วมที่อ่อนแอ เดอร์ ไคม์ได้เสนอว่าเราจะสามารถรู ้ได้ดว้ ยการ
สังเกตการเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย เขาแบ่งกฎหมายออกเป็ น 2 ประเภทคือ 1) กฎหมายเชิงกดปราบ
(Repressive Law) และ 2) กฎหมายเชิงชดเชย (Restitutive Law) (Ritzer. 2007 : 16) การแบ่งกฎหมาย
ออกเป็ น 2 ประเภทนี้เป็ นการจาแนกตามลักษณะของการลงโทษ คือกฎหมายแบบแรกจะมีการ
ลงโทษแบบกดปราบโดยก่อให้เกิดความสู ญเสี ยหรื อความทุกข์ยากแก่ผกู ้ ระทาความผิด ถือว่าเป็ น
ลักษณะของกฎหมายอาญา ส่ วนกฎหมายแบบที่สองจะมีการลงโทษแบบชดเชย คือเป็ นการนาเอา
ความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดปั ญหานั้นมาจัดให้อยูใ่ นสถานะปกติดงั เดิม ถือว่าเป็ นลักษณะของกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์ กฎหมายพิจาณาความต่างๆ กฎหมายปกครอง และกฎหมายรัฐธรรมนูญ (Jones.
2003 : 199)
กฎหมายเชิงกดปราบเป็ นกฎหมายที่ผลู ้ ะเมิดมักจะถูกลงโทษอย่างรุ นแรงอันเนื่ องมาจากการ
กระทาที่สังคมมองว่าเป็ นการละเมิดมโนธรรมร่ วมของสังคมที่สาคัญ เป็ นกฎหมายแบบ “ตาต่อตา
ฟันต่อฟัน” เช่นคนที่ขโมยหมูเมื่อจับได้ก็จะถูกตัดมือทิ้ง หรื อคนที่กล่าวสบประมาทเทพเจ้าหรื อเหล่า
เทพเจ้าของชุมชนก็จะถูกตัดลิ้นทิ้ง (Ritzer. 2007 : 16-17)
กฎหมายเชิงชดเชยเป็ นกฎหมายที่ผลู ้ ะเมิดมักจะถูกลงโทษด้วยการให้ชดใช้อะไรบางอย่างให้
ผูท้ ี่ถูกละเมิดหรื อถูกลงโทษด้วยการให้ปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามกฎหมาย อย่างเช่นในกรณี คนขโมยหมู
ข้างต้นนั้น ก็อาจจะถูกลงโทษด้วยการให้ไปทางานในฟาร์ มเลี้ยงหมูที่ตนขโมยหมูมา 100 ชัว่ โมง
หรื อให้เสี ยค่าปรับ หรื อให้ชดเชยแก่สังคมด้วยการจาคุกในช่วงเวลาสั้นๆ (Ritzer. 2003 : 17)
สังคมดั้งเดิมมักจะมีกฎหมายแบบแรก ส่ วนสังคมสมัยใหม่มกั จะมีกฎหมายแบบที่สอง ที่เป็ น
เช่นนี้เพราะมโนธรรมร่ วมที่เข้มงวดได้มีการผ่อนคลายลงมาเป็ นระเบียบกฎเกณฑ์ที่มีความยืดหยุน่
มากขึ้น ในบางสังคมการกล่าวสบประมาทพระเจ้าหรื อเทพเจ้าต่างๆ ก็ไม่ถือว่าเป็ นการกระทา
ความผิดที่ตอ้ งลงโทษ ประชาชนโดยทัว่ ไปซึ่ งมีมโนธรรมร่ วมที่อ่อนแอลงหรื อมีความศรัทธาใน
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ศาสนาน้อยลงก็มกั จะมีปฏิกิริยาเพียงเล็กน้อยหรื อไม่มีปฏิกิริยาเลยต่อการกล่าวสบประมาทเช่นนั้น
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ซึ่ งยุง่ อยูก่ บั การจัดการกับปั ญหาที่รุนแรงกว่าเช่นปั ญหายาเสพติด การ
ข่มขืน และฆาตกรรม ก็ยอ่ มแทบไม่มีเวลามาใส่ ใจกับเรื่ องการกล่าวสบประมาทเช่นนั้นที่แม้วา่ จะมี
กฎหมายบัญญัติหา้ มเอาไว้ก็ตาม (Ritzer. 2003 : 17)
แนวคิดเรื่องสภาพทีไ่ ร้ บรรทัดฐาน แนวคิดเรื่ องนี้ของเดอร์ ไคม์ก็คล้ายคลึงกับแนวคิดหลาย
อย่างของเขาในแง่ที่วา่ เกี่ยวข้องกับเรื่ องของการเปลี่ยนแปลงจากสังคมดั้งเดิมมาสู่ สังคมสมัยใหม่
กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ วในโลกสมัยใหม่น้ นั ได้ก่อให้เกิดความยากลาบากทางสังคมที่
สาคัญๆ หลายอย่าง ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวติ แบบดั้งเดิม คุณธรรม
จริ ยธรรม ความเชื่ อ และค่านิ ยมต่างๆ โดยที่ไม่ได้ก่อให้เกิดคุณค่าหรื อค่านิยมใหม่ๆ ที่ชดั เจนขึ้นมา
แทน เดอร์ ไคม์มองสภาพความยุง่ ยากเหล่านี้นี่แหละว่าเป็ นสภาพที่ไร้บรรทัดฐาน (Anomie) ซึ่งเป็ น
ความรู ้สึกว่าตนอยูอ่ ย่างไร้จุดหมาย หดหู่สิ้นหวัง ความรู ้สึกเช่นนี้เป็ นผลมาจากการดาเนินชีวติ ในโลก
สมัยใหม่ การควบคุมและมาตรฐานทางศีลธรรมแบบดั้งเดิมที่เคยมีที่มาจากศาสนาถูกทาลายลงโดย
พัฒนาการทางสังคมในโลกสมัยใหม่ ทาให้ปัจเจกบุคคลจานวนมากในสังคมสมัยใหม่รู้สึกว่า
ชีวติ ประจาวันของตนนั้นไร้ความหมาย (Giddens. 2009 : 15) อย่างไรก็ตาม เดอร์ ไคม์ไม่ได้บอกว่า
ปั ญหาเหล่านี้แก้ไขไม่ได้ เขามองสภาพที่ไร้บรรทัดฐานเช่นนี้วา่ เป็ นพยาธิ สภาพ (Pathology) หรื อ
ความเจ็บป่ วย การมองว่าเป็ นความเจ็บป่ วยก็มีความหมายโดยนัยว่ายังเป็ นสิ่ งที่สามารถรักษาเยียวยา
ได้ (Ritzer. 2007 : 17-18)
แนวคิดเรื่ องสภาพที่ไร้บรรทัดฐานเป็ นแนวคิดสาคัญของเดอร์ไคม์ในหนังสื อเรื่ อง Suicide
เขาเสนอว่าผูค้ นมีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายมากขึ้นเมื่ออยูใ่ นสภาพที่ไร้บรรทัดฐาน ในสถานการณ์
เช่นนี้การกากับคุมคุมพฤติกรรมของคนทาได้นอ้ ยและประชาชนก็มีแนวโน้มที่จะเป็ นโรคประสาท
โรคจิต หรื อเป็ นบ้าได้ง่าย ยิง่ สัดส่ วนของผูท้ ี่อยูใ่ นสถานการณ์เช่นนี้มีสูงก็ยงิ่ มีแนวโน้มที่จะทาให้มี
คนฆ่าตัวตายสู งขึ้นได้ดว้ ย (Ritzer. 2007 : 20)
แนวคิดเกีย่ วกับการฆ่าตัวตาย โดยทัว่ ไปคนเรามักเข้าใจว่าการฆ่าตัวตายเป็ นการตัดสิ นใจ
ของปั จเจกบุคคลผูฆ้ ่าตัวเองตาย แต่งานศึกษาเรื่ อง Suicide ของเดอร์ไคม์ซ่ ึงเป็ นงานวิจยั ที่นาเอาข้อมูล
ที่เป็ นสถิติการฆ่าตัวตายของทางการฝรั่งเศสมาศึกษาวิเคราะห์ได้แสดงให้เห็นว่าแม้การกระทาที่ดู
เหมือนว่าเป็ นเรื่ องส่ วนตัวมากๆ อย่างเช่นการฆ่าตัวตายนี้ ก็ได้รับอิทธิ พลมาจากสิ่ งที่เกิดขึ้นในสังคม
มากเช่นเดียวกัน ผลการศึกษาสรุ ปได้วา่ มีพลังทางสังคมซึ่ งอยูภ่ ายนอกปั จเจกบุคคลที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่ออัตราการฆ่าตัวตาย เดอร์ ไคม์นาเอาคาอธิ บายของเขามาเชื่ อมโยงเข้ากับแนวคิดเรื่ อง
ความเป็ นปึ กแผ่นทางสังคมและแนวคิดเรื่ องพันธะภายในสังคม 2 แบบ คือ 1) บูรณาการทางสังคม
(Social Integration) และ 2) การกากับควบคุมทางสังคม (Social Regulation) เดอร์ ไคม์เสนอว่าคนที่
ถูกบูรณาการเข้ากับกลุ่มทางสังคมได้ดีโดยที่บรรทัดฐานทางสังคมได้กากับควบคุมแรงปรารถนาและ
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ความใฝ่ ฝันของเขาเอาไว้ได้มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายต่า โดยเขาได้กล่าวถึงการฆ่าตัวตาย 4 แบบ ที่
เป็ นไปตามเกณฑ์ระดับมากน้อยของการมีหรื อการไม่มีการบูรณาการและการกากับควบคุม ดังนี้
(Giddens. 2009 : 16-17; Ritzer. 2007 : 20)
1) การฆ่าตัวตายแบบอัตตานิ ยม (Egoistic Suicide) เกิดจากบูรณาการทางสังคมมีต่าโดย
เกิดขึ้นในขณะที่ปัจเจกบุคคลอยูอ่ ย่างโดดเดี่ยวเดียวดาย หรื อเกิดขึ้นเมื่อสายสัมพันธ์ของบุคคลนั้นที่มี
กับกลุ่มอ่อนแอลงหรื อถูกทาลายไป อย่างเช่นชาวคาทอลิกมีอตั ราการฆ่าตัวตายต่าเพราะพวกเขามี
ความผูกพันกันในชุมชนสู ง มีการบูรณาการในระดับปกติ มีการกากับควบคุมทางสังคมที่เข้มแข็ง
ขณะที่ชาวโปรเตสแตนต์มีอตั ราการฆ่าตัวตายสู งกว่าชาวคาทอลิก เพราะชาวโปรเตสแตนต์เน้น
เสรี ภาพส่ วนบุคคลและเสรี ภาพทางศีลธรรมมาก พวกเขาต้องอยูต่ ามลาพังเบื้องหน้าพระเจ้า ไม่ได้ข้ ึน
ต่อศาสนจักร การกากับควบคุมทางสังคมจึงมีต่า หรื อคนแต่งงานแล้วมีอตั ราการฆ่าตัวตายต่า เพราะ
การแต่งงานทาให้เกิดบูรณาการเข้าสู่ ความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีเสถียรภาพ ขณะที่คนที่เป็ นโสดมี
อัตราการฆ่าตัวตายสู งกว่าคนที่แต่งงานแล้ว เพราะคนโสดอยูต่ ามลาพัง รู ้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายแม้อยู่
ท่ามกลางสังคม
2) การฆ่าตัวตายแบบผิดปกติ (Anomic Suicide) เกิดจากการขาดการกากับควบคุมทางสังคม
คือเกิดในสถานการณ์หรื อเงื่อนไขทางสังคมที่ผดิ ปกติ สังคมไม่มีบรรทัดฐานให้ผคู ้ นได้ยดึ ถือ อันเป็ น
ผลมาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและการไร้เสถียรภาพในสังคม การสู ญเสี ยบรรทัดฐานซึ่ งเป็ น
จุดอ้างอิงที่แน่นอนตายตัวอย่างเช่นในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ ว หรื อใน
สถานการณ์ที่บุคคลต้องต่อสู ้กบั ตัวเองเช่นในกรณี หย่าร้าง ทาให้สมดุลระหว่างบริ บทแวดล้อมตัวเขา
กับแรงปรารถนาของเขาเสี ยไปได้ และในที่สุดส่ งผลเป็ นการฆ่าตัวตายในแบบนี้
3) การฆ่าตัวตายแบบปรัตถนิ ยม (Altruistic Suiside) เกิดขึ้นเมื่อปั จเจกบุคคลถูกหลอม
รวมเข้าไปสู่ สังคมมากเกินไป พันธะทางสังคมมีความเข้มแข็งมาก และบุคคลนั้นก็ให้คุณค่าแก่สังคม
มากกว่าตัวของเขาเอง ในกรณี เช่นนี้ การฆ่าตัวตายถือว่าเป็ นการเสี ยสละเพื่อความดีที่ยงิ่ ใหญ่
อย่างเช่นการที่นกั บินชาวญี่ปุ่นขับเครื่ องบินพุง่ ชนเป้ าหมายของศัตรู ที่เรี ยกว่า “กามิกาเซ่” หรื อการที่
ชาวมุสลิมใช้ระเบิดพลีชีพ การฆ่าตัวตายแบบนี้อาจเกิดจากการนาเชิงชักจูงโน้มน้าวของกลุ่มหรื อการ
ใช้พลังบีบบังคับของกลุ่มก็ได้
4) การฆ่าตัวตายแบบสิ้ นหวังไร้ทางสู ้ (Fatalistic Suicide) เกิดขึ้นเมื่อปั จเจกบุคคลถูกสังคม
กากับควบคุมมากเกินไป การถูกบีบบังคับกดขี่ข่มเหงอย่างเต็มที่ทาให้ปัจเจกบุคคลมีความรู ้สึกว่า
ตนเองไร้อานาจ ขาดเสรี ภาพ เห็นว่าชีวิตที่มีอยูไ่ ม่มีความหมายตายเสี ยดีกว่า เช่นเกิดขึ้นในกรณี ที่ถูก
บังคับให้เป็ นทาส
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มีขอ้ ที่น่าสังเกตว่าแนวคิดของเดอร์ ไคม์น้ นั เป็ นแนวคิดที่ห่วงใยถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่ งสังคมยุโรปขณะนั้นกาลังเปลี่ยนแปลงเร็ วมาก แนวคิดของเขาจึงมาจาก
ความพยายามจะแสวงหาระเบียบทางสังคมที่เหมาะสม ถือว่าเป็ นแนวคิดที่เน้นความสาคัญของ
รากฐานทางศีลธรรมของสังคม นักทฤษฎีสังคมที่เน้นความสาคัญของรากฐานทางศีลธรรมของสังคม
ที่สาคัญมากอีกคนหนึ่งคือแม็กซ์ เวเบอร์ (Delanty. 2009 : 27) แต่แนวคิดของเวเบอร์ ก็มีประเด็นที่
น่าสนใจแตกต่างไปจากแนวคิดของเดอร์ ไคม์ดว้ ย ดังจะเห็นได้ต่อจากนี้ไป
3.4 แม็กซ์ เวเบอร์
3.4.1 ประวัติ
แม็กซ์ เวเบอร์ (Max Weber : ค.ศ. 1864-1920) เกิดที่เมืองแอร์ เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมนี ใน
ครอบครัวชนชั้นกลาง พ่อของเขาเป็ นข้าราชการและมีตาแหน่งทางการเมืองที่ค่อนข้างสาคัญ แม่ของ
เขานับถือศาสนาคริ สต์โปรเตสแตนต์นิกายคาลวินโดยเป็ นศาสนิกที่เคร่ งครัด ซึ่ งต่างจากพ่อของเขาที่
ชอบแสวงหาความสุ ขทางโลก การที่พอ่ และแม่ใช้ชีวติ ต่างกันเช่นนี้ทาให้ทางครอบครัวไม่สามารถที่
จะทาให้เวเบอร์ ดาเนิ นรอยตามพ่อหรื อแม่เพียงคนใดคนหนึ่งได้ พ่อแม่ของเขาจึงให้อิสระกับเขาใน
การเลือกทางเดินชีวิตตั้งแต่เด็กๆ ช่วงแรกดูเหมือนว่าเขาจะตามรอยพ่อ แต่ช่วงหลังเขาก็หนั ไปดาเนิ น
ชีวติ ตามแนวทางของแม่ (Ritzer. 2007 : 28)
เมื่อเติบโตขึ้นเวเบอร์ ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ กฎหมาย และปรัชญาใน
มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก เบอร์ ลิน และโกตติงเก็น (Kalberg. 2003 : 133) เขาเรี ยนในมหาวิทยาลัยอยู่
ถึง 8 ปี เขาตั้งใจเรี ยนหนังสื ออย่างจริ งจัง ชีวติ ช่วงนี้ของเขาดาเนินตามแนวทางของแม่คือขยันขันแข็ง
และถือปฏิบตั ิเคร่ งครัดตามหลักศาสนา จนสาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอกทางด้านประวัติศาสตร์
กฎหมายใน ค.ศ. 1889 เขาได้เป็ นนักกฎหมาย ต่อมาในช่วง ค.ศ. 1894-18971 เขาได้เป็ นศาสตราจารย์
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยไฟรเบิร์ก และได้ยา้ ยไปสอนและดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ อยูท่ ี่มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก (Chalcraft. 2007 : 203; Ritzer. 2007 : 28)
ในช่วงที่เวเบอร์ สอนอยูท่ ี่มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์กนั้น เขากาลังก้าวหน้าทางด้านวิชาการ แต่
ใน ค.ศ. 1897 นั้นเองพ่อของเขาก็ได้เสี ยชีวติ ลงหลังจากที่เกิดการถกเถียงกันอย่างรุ นแรงซึ่ งทาให้เขา
เสี ยใจมาก เวเบอร์ เสี ยใจมากจนเกิดอาการโรคประสาท นอนไม่หลับ และทางานไม่ได้จนต้องลาออก
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Chalcraft (2007 : 203) ระบุวา่ เวเบอร์ ได้เป็ นศาสตราจารย์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ที่
มหาวิทยาลัยไฟรเบิร์กใน ค.ศ. 1894 และย้ายไปอยูท่ ี่มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์กใน ค.ศ. 1897 แต่ Ritzer
(2007 : 28) ระบุวา่ เขาเป็ นศาสตราจารย์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์กใน ค.ศ. 1896
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จากตาแหน่งศาสตราจารย์ใน ค.ศ. 1903 แต่ในปี ต่อมาเขาก็ได้กา้ วเข้าสู่ แวดวงวิชาการอีกครั้ง และได้
ผลิตผลงานสาคัญๆ ออกมามากมายหลังจากนั้น (Chalcraft. 2007 : 203; Ritzer. 2007 : 28)
ในช่วง ค.ศ. 1909 เวเบอร์ได้เข้าไปช่วยก่อตั้งและเป็ นสมาชิกที่กระตือรื อร้นของ
สมาคมสังคมวิทยาเยอรมัน เขาเป็ นคนที่กระตือรื อร้นในทางการเมืองและได้เป็ นสมาชิกทีมเจรจาของ
เยอรมันในสนธิ สัญญาแวร์ ซายส์ รวมทั้งเป็ นกรรมการร่ างรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐไวมาร์ ของเยอรมนี
ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ในช่วงบั้นปลายชีวติ เขาได้เข้าสอนอีกที่มหาวิทยาลัยเวียนนา และ
ต่อมาที่มหาวิทยาลัยมิวนิค ซึ่ งที่มิวนิคนี้เขาได้เป็ นหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาด้วย (Chalcraft. 2007 :
203)
ผลงานของเวเบอร์ที่เป็ นหนังสื อ บทความ บทปาฐกถา และบทความในหนังสื อพิมพ์มี
มากกว่า 300 ชิ้น แต่ในช่วงที่เขายังมีชีวติ อยูก่ ็ไม่ได้มีการสถาปนาสานักคิดสังคมวิทยาแบบเวเบอร์
ภรรยาหม้ายของเขาได้รวบรวมงานส่ วนมากของเขามาตีพิมพ์หลังจากที่เขาเสี ยชีวติ ไปแล้วถึง 6 ปี ซึ่ ง
ช่วงแรกก็ไม่ค่อยมีใครสนใจศึกษาแนวคิดของเขา และเพิ่งมีความตื่นตัวหันมาสนใจศึกษางานของ
เขากันมากในคริ สต์ทศวรรษ 1950 และ 1960 นี่เอง (Whimster. 2007 : 59)
งานเขียนสาคัญ ๆ ของเวเบอร์ นอกจาก The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism
ที่เคยกล่าวถึงสาระสาคัญไปบ้างแล้วในบทที่ 2 ก็ยงั มีอีกหลายเล่ม 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 แนวคิดสาคัญ
แนวคิดของเวเบอร์ มีเรื่ องที่สาคัญและน่าสนใจมากมายเช่นเดียวกันกับเดอร์ ไคม์ แนวคิดที่เขา
เสนอว่าจิตวิญญาณแบบโปรเตสแตนต์ได้ส่งผลต่อพัฒนาการของทุนนิยมก็เป็ นแนวคิดที่โดดเด่นมาก
ในที่น้ ีจะไม่กล่าวซ้ าในเรื่ องนี้อีก แต่จะกล่าวถึงแนวคิดอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกบ้างเพียงบางส่ วนเท่านั้น
ดังนี้
แนวคิดเรื่องการกระทาทางสั งคม แนวคิดเรื่ องนี้ของเวเบอร์ เป็ นแนวคิดสาคัญควบคู่กบั
แนวคิดเรื่ องกระบวนการทาให้มีเหตุผล แต่แนวคิดเรื่ องการกระทาทางสังคมนี้ได้รับความสนใจศึกษา
มากขึ้นเนื่องจากพาร์ สันซึ่ งเป็ นนักสังคมวิทยาชื่อดังได้นามากล่าวถึง และนามาใช้ในทฤษฎีของตน
ในช่วงคริ สต์ทศวรรษ 1930 (Ritzer. 2007 : 27)
ความคิดเกี่ยวกับการกระทาของเวเบอร์ น้ นั ตั้งอยูบ่ นฐานการแบ่งแยกระหว่างพฤติกรรม
(Behavior) และการกระทา (Action) ทั้งพฤติกรรมและการกระทาเป็ นสิ่ งที่คนเราได้แสดงออกมาเป็ น
ปกติอยูแ่ ล้วในชีวติ ประจาวัน แต่พฤติกรรมเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นโดยที่เราแทบจะไม่รู้ตวั หรื อรู ้ตวั น้อยมาก
ส่ วนการกระทานั้นเป็ นสิ่ งที่เราแสดงออกมาโดยรู ้ตวั เป็ นกระบวนการที่เกิดจากจิตสานึก พฤติกรรม
นั้นเป็ นสิ่ งที่นกั จิตวิทยาสนใจศึกษา โดยมีทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) เป็ นทฤษฎีสาคัญ
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ในทางจิตวิทยา อย่างไรก็ตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยมทางจิตวิทยานี้ก็มีอิทธิ พลต่อการศึกษาสังคมวิทยา
ด้วย โดยเฉพาะสังคมวิทยาที่วา่ ด้วยเรื่ องชีวิตประจาวันซึ่ งก็มีอยูด่ ว้ ยกันหลายสานักคิด (Ritzer. 2007 :
28-29) ซึ่ งแนวคิดของสานักคิดดังกล่าวจะได้กล่าวถึงในบทที่ 5
ในทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนั้น การแสดงพฤติกรรมจะมีลกั ษณะที่เป็ นผลของการตอบสนองต่อ
สิ่ งเร้าซึ่ งมักเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ แต่เวเบอร์ ไม่ได้สนใจที่พฤติกรรม หากสนใจที่การกระทาซึ่ งมีการ
ใช้ความคิดแทรกเข้าไปในระหว่างสิ่ งเร้าและการตอบสนอง กล่าวคือ เวเบอร์ สนใจสถานการณ์ที่คน
ให้ความหมายกับสิ่ งที่ตนกระทาโดยดูวา่ สิ่ งที่คนเหล่านั้นทามีความหมายกับพวกเขาอย่างไร เวเบอร์
ได้นิยามสังคมวิทยาไว้วา่ เป็ นการศึกษาการกระทาในแง่ของความหมายเชิงอัตวิสัย ดังนั้นสิ่ งที่สาคัญ
จึงเป็ นเรื่ องของกระบวนการทางานของจิตสานึกของคนเรา การกระทาที่เขาสนใจจึงไม่ใช่การกระทา
ของปั จเจกบุคคลเพียงคนเดียว หากแต่เป็ นการกระทาของคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่เกี่ยวข้องอยูใ่ น
สังคมหรื อการกระทาทางสังคม (Social Action) นัน่ เอง (Ritzer. 2007 : 29)
เวเบอร์จาแนกการกระทาทางสังคมออกเป็ น 4 ชนิด คือ 1) การกระทาตามอารมณ์ (Affectual
Action) การกระทาชนิดนี้ เกิดจากอารมณ์ความรู ้สึก เป็ นการกระทาที่ไม่มีเหตุผล อย่างเช่นการตบหน้า
ลูกของตัวเองด้วยความโกรธ 2) การกระทาตามประเพณี (Traditional Action) การกระทาชนิดนี้เกิด
จากนิสัยที่เราคุน้ เคย เราทาจนเคยตัวเป็ นเรื่ องปกติหรื อทาตามประเพณี ที่นิยมทาสื บต่อกันมา การ
กระทาทั้งสองชนิดข้างต้นนี้ เวเบอร์ ไม่ได้ให้ความสนใจศึกษามากนัก เขาสนใจชนิดที่ 3-4 มากกว่า คือ
3) การกระทาเชิงคุณค่า-เหตุผล (Value-Rational Action) การกระทาชนิดนี้เกิดขึ้นเมื่อเราได้เลือก
วิธีการที่จะนาไปสู่ เป้ าหมายบนฐานความเชื่อบางอย่างที่เรายึดถืออยู่ เช่นเราทาตามคาสอนที่มีอยูใ่ น
หลักศาสนาโดยเชื่อว่าการทาเช่นนั้นจะทาให้เราไปถึงเป้ าหมายที่เราต้องการได้ และ 4) การกระทาที่มี
เหตุผลซึ่ งคานึงถึงความสอดคล้องระหว่างวิธีการกับเป้ าหมาย (Means-Ends Rational Action) การ
กระทาชนิดนี้จะแตกต่างจากแบบที่สามในแง่ที่วา่ ไม่ใช่เป็ นการกระทาที่เราทาตามคุณค่า/ค่านิยมที่เรา
ยึดถืออยู่ แต่เราทาเพราะเราได้คิดพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยตัวเราเองในสถานการณ์ที่เราจะต้อง
ตัดสิ นใจทาแล้วจึงเลือกวิธีที่ดีที่สุดในสถานการณ์น้ นั ๆ ซึ่ งจะทาให้เราไปถึงเป้ าหมายของเราได้
(Ritzer. 2007 : 29-30)
แนวคิดเรื่องความมีเหตุผล ริ ตเซอร์ เห็นว่าแนวคิดของเวเบอร์ ที่มีคุณูปการต่อทฤษฎีสังคมซึ่ ง
เป็ นที่รู้จกั กันดีที่สุดก็คือแนวคิดที่เขาเสนอว่าได้มีกระบวนการทาให้มีเหตุผลเพิ่มมากยิง่ ขึ้นในโลก
ตะวันตก (Ritzer. 2007 : 27) ขณะที่แคลเบิร์กก็กล่าวว่าเวเบอร์ น้ นั เป็ นที่รู้จกั กันดีที่สุดก็เนื่องมาจาก
“ความพยายามต่างๆ ของเขาที่จะนิยามลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของโลกตะวันตกสมัยใหม่ และหา
คาอธิบายเชิงสาเหตุให้กบั พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ที่มีลกั ษณะเฉพาะของโลกตะวันตกสมัยใหม่
นี้” (Kalberg. 2003 : 132) ดังนั้นจึงควรอย่างยิง่ ที่เราจะต้องทาความเข้าใจแนวคิดเรื่ องความมีเหตุผล
ของเขา
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เวเบอร์ ได้พิจารณาศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศตะวันตกเปรี ยบเทียบกับ
ประเทศอื่นๆ ในหลายภูมิภาคในโลก รวมทั้งประเทศจีนและอินเดียด้วย แล้วได้ขอ้ สรุ ปว่าความเป็ น
สมัยใหม่เกิดขึ้นในประเทศตะวันตกเพราะทางตะวันตกได้พฒั นาความมีเหตุผลบางอย่างขึ้นมา
(Ritzer and Goodman. 2004 : 30-31) ความมีเหตุผล (Rationality) ที่เวเบอร์ ได้จาแนกเอาไว้น้ นั มีอยู่ 4
ประเภท คือ (Ritzer. 2007 : 30-32)
1) ความมีเหตุผลเชิงปฏิบตั ิ (Practical Rationality) คือความมีเหตุผลที่เราใช้ในชีวิตประจาวัน
เพื่อให้ถึงเป้ าหมายที่เราต้องการโดยเริ่ มจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ไม่วา่ เราจะเผชิ ญกับสถานการณ์
อย่างไร เราก็จะพยายามที่จะแสวงหาหนทางที่สะดวกที่สุดเพื่อจะไปให้ถึงเป้ าหมายนั้นให้ได้ เช่นเมื่อ
เราเผชิญกับการจราจรตัดขัดเพราะเกิดอุบตั ิเหตุบนท้องถนนขณะที่เรากาลังเดินทางไปเรี ยนที่
มหาวิทยาลัย เราก็จะเลี่ยงไปใช้ถนนสายอื่นที่จะทาให้เราไปถึงมหาวิทยาลัยได้
2) ความมีเหตุผลเชิงทฤษฎี (Theoretical Rationality) คือความมีเหตุผลซึ่งเป็ นความพยายามที่
จะควบคุมความเป็ นจริ งด้วยการพัฒนาแนวคิดต่างๆ ให้มีความเป็ นนามธรรมสู งขึ้น เป้ าหมายของ
ความมีเหตุผลประเภทนี้ คือการที่เราสามารถมีความเข้าใจโลกอย่างสมเหตุสมผล ไม่ใช่เพื่อที่จะ
นามาใช้ในทางปฏิบตั ิ อย่างเช่นเรื่ องของการจราจรติดขัดข้างต้นนั้น เหตุผลเชิงทฤษฎีก็คือการที่
ผูเ้ ชี่ยวชาญพยายามที่จะแสวงหาแนวทางที่จะแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในระยะยาวซึ่ งต้องสรุ ป
แนวทางแก้ปัญหาให้เป็ นทฤษฎีให้ได้
3) ความมีเหตุผลเชิงเนื้อหาสาระ (Substantive Rationality) เป็ นความมีเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับ
การกระทาโดยตรงเช่นเดียวกับความมีเหตุผลเชิงปฏิบตั ิ แต่ในการที่เราจะทาให้บรรลุเป้ าหมายที่เรา
ต้องการนั้นเราไม่ได้คิดหาหนทางเองตามสถานการณ์ที่เราประสบพบเจอในแต่ละวัน แต่เราใช้คุณค่า/
ค่านิยมบางอย่างที่เรายึดถืออยูเ่ ป็ นเครื่ องนาทางการกระทาของเราเพื่อให้เราบรรลุเป้ าหมายนั้นๆ ได้
อย่างเช่นชนเผ่าในเผ่าหนึ่งมีความเชื่อว่าก่อนจะออกไปหาล่าสัตว์มากินเป็ นอาหารนั้นจะต้องเอาหลาว
ไปฝังดินไว้ก่อน คนในเผ่านี้ ก็ทาอย่างนั้น การกระทาของเขาถือว่าเกิดจากความมีเหตุผลเชิงเนื้อหา
สาระ ถ้ามองจากมุมของความมีเหตุผลเชิงปฏิบตั ิ การกระทาเช่นนี้ อาจดูไม่มีเหตุผลเสี ยเลยเช่นเราอาจ
เห็นว่าทาให้เราเสี ยเวลาเปล่า แต่ก็ถือว่ามีเหตุผลได้ภายในระบบคุณค่าของชนเผ่านั้น นี่ หมายความว่า
สิ่ งที่เกิดขึ้นในเผ่าหนึ่งหรื อในระบบคุณค่าชุดหนึ่งนั้น ย่อมมีเหตุผลเท่ากับสิ่ งที่เกิดขึ้นในเผ่าอื่นๆ
หรื อในระบบคุณค่าอื่นๆ
4) ความมีเหตุผลเชิงรู ปแบบ (Formal Rationality) คือความมีเหตุผลที่เราเลือกตัดสิ นใจ
กระทาการต่างๆ บนพื้นฐานของระเบียบกฎเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่บงั คับใช้กบั ทุกคน กรณี
คลาสสิ กสาหรับเรื่ องนี้ก็คือกรณี ของระบบราชการสมัยใหม่ซ่ ึ งนาเอาระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ มาเป็ น
กรอบในการกระทาให้มีเหตุผลมากที่สุด เช่นถ้าระเบียบในหน่วยงานระบุก่อนที่เราจะทางานเรื่ องใด
ขอให้เรากรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ มก่อน 3 ชุด เราซึ่ งอยูใ่ นหน่วยงานนั้นก็ตอ้ งทา สาหรับคนที่
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อยูน่ อกหน่วยงานนั้นอาจมองว่าการทาเช่นนั้นดูไม่ค่อยมีเหตุผลและไม่น่าจะก่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลใน
การทางานมากขึ้น แต่การทาเช่นนั้นก็ถือว่าเป็ นการกระทาที่มีเหตุผลในบริ บทของหน่วยงานนั้น
เวเบอร์ กล่าวว่าไม่ใช่เฉพาะชาวตะวันตกเท่านั้นที่สามารถใช้ประโยชน์จากเหตุผล 3 ประเภท
แรก แต่คนในทุกสังคมทัว่ โลกตั้งแต่อดีตจนถึงช่วงที่เขามีชีวติ อยูต่ ่างก็รู้จกั ใช้ประโยชน์จากเหตุผลทั้ง
3 ประเภทข้างต้นเหมือนกัน แต่สาหรับความมีเหตุผลประเภทที่ 4 นั้น มีแต่เฉพาะชาวตะวันตกเท่านั้น
ที่มีและได้ใช้ประโยชน์ เพราะความมีเหตุผลประเภทนี้ เกิดขึ้นจากการที่ประเทศทางตะวันตกนั้นได้
ก้าวเข้าสู่ สภาวะสมัยใหม่ที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรม (Ritzer. 2007 : 31-32)
แนวคิดเรื่องอานาจ แนวคิดเรื่ องความมีเหตุผลที่กล่าวข้างต้นนั้นมีความเกี่ยวข้องกับ
แนวคิดหลายอย่างของเวเบอร์ อีกเรื่ องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันคือแนวคิดเรื่ องอานาจ อานาจในที่น้ ีหมายถึง
การครอบงา แต่เป็ นการครอบงาที่มีความชอบธรรม เป็ นการครอบงาที่ผถู้ ูกครอบงาเชื่อฟังปฏิบตั ิตาม
(Ritzer. 2007 : 35) เวเบอร์ ได้แบ่งอานาจไว้ 3 ประเภท คือ อานาจตามประเพณี อานาจเชิงบารมี และ
อานาจเชิงเหตุผล-กฎหมาย โดยมีความหมายและตัวอย่างดังต่อไปนี้ (Chalcraft. 2007 : 205; Ritzer.
2007 : 35-40; Ritzer and Goodman. 2004 : 32)
1) อานาจตามประเพณี (Traditional Authority) เป็ นอานาจที่ต้ งั อยูบ่ นฐานของความเชื่ อที่
ยึดถือสื บต่อๆ กันมา เช่นอาจยึดถือกันมาตามสายครอบครัวหรื อตระกูลหรื อเผ่า ในการใช้อานาจแบบ
นี้ ผูน้ าก็จะอ้างว่ามีอานาจ ส่ วนผูต้ ามก็จะเชื่ อถือ อานาจแบบนี้ครอบคลุมไปถึงการปกครองโดยผู้
อาวุโสและการปกครองโดยผูน้ าที่สืบทอดตาแหน่งผ่านสายโลหิ ตด้วย สังคมศักดินาเป็ นตัวอย่างหนึ่ง
ของอานาจแบบนี้ โครงสร้างอานาจตามประเพณี น้ ีเป็ นสิ่ งที่ไม่มีเหตุผลและขัดขวางต่อ
กระบวนการพัฒนาเหตุผล
2) อานาจเชิงบารมี (Charismatic Authority) เป็ นอานาจที่มีความชอบธรรมได้เพราะผูน้ านั้น
ทาให้ผตู ้ ามเชื่ อว่าผูน้ านั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ มีคุณธรรมสู งส่ ง เป็ นวีรบุรุษ หรื อมีลกั ษณะพิเศษบางอย่าง
ที่คนอื่นไม่มี คุณลักษณะพิเศษเหล่านี้เรี ยกว่าบารมี ผูน้ าจะมีคุณลักษณะพิเศษเช่นนั้นจริ งหรื อไม่
อาจจะไม่สาคัญเท่ากับว่าผูต้ ามนั้นเชื่ อว่าผูน้ ามีบารมีจริ ง กล่าวคือผูต้ ามเป็ นผูน้ ิยามว่าใครคือผูม้ ีบารมี
จากความเชื่อถือศรัทธาของผูต้ ามเอง การที่ผนู ้ าสามารถทาให้ผตู ้ ามเชื่ อได้วา่ มีบารมีทาให้เขามีอานาจ
ที่ชอบธรรมซึ่ งเรี ยกว่าอานาจเชิงบารมี เวเบอร์ มองว่าอานาจเชิงบารมีน้ นั เป็ นพลังเชิงปฏิวตั ิที่สาคัญ
มาก ตลอดประวัติศาสตร์ ที่ผา่ นมา ได้มีผนู ้ าที่มีอานาจเชิงบารมีมากมายที่สามารถนาการต่อสู ้และโค่น
ล้มโครงสร้างอานาจตามประเพณี หรื อแม้กระทัง่ โครงสร้างอานาจเชิงเหตุผล-กฎหมายได้ อย่างไรก็
ตาม อานาจเชิงบารมีก็ไม่ใช่อานาจที่มีเหตุผล
3) อานาจเชิงเหตุผล-กฎหมาย (Rational-Legal Authority) เป็ นอานาจที่เกิดจากการได้กาหนด
กฎเกณฑ์ที่แน่นอนชัดเจนให้ปฏิบตั ิ ผูน้ ามีอานาจที่ชอบธรรมเพราะผูน้ าได้อานาจนั้นมาตาม
กระบวนการที่เป็ นไปตามที่กฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ต่างๆ ได้กาหนดเอาไว้ อย่างเช่นประธานาธิ บดีของ
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ประเทศต่างๆ มีอานาจที่ชอบธรรมเพราะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามที่กาหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และข้าราชการประจาทั้งหลายมีอานาจตามที่กฎหมายที่
เกี่ยวข้องได้บญั ญัติเอาไว้ เวเบอร์ เห็นว่าโครงสร้างสาคัญที่เชื่อมโยงกับอานาจเชิงเหตุผล-กฎหมายคือ
ระบบราชการสมัยใหม่
แนวคิดเรื่องระบบราชการ แนวคิดเรื่ องระบบราชการนั้นนอกจากจะเกี่ยวข้องกับการมีอานาจ
แบบใหม่คืออานาจเชิงเหตุผล-กฎหมายแล้ว ยังเกี่ยวข้องกับแนวคิดสาคัญของเวเบอร์ อีกแนวคิดหนึ่ง
คือแนวคิดเรื่ องแบบในอุดมคติ (Ideal Type) แบบในอุดมคติน้ ีไม่ใช่แบบที่ดีเลิศเป็ นยูโทเปี ย อีกทั้ง
ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งดีที่สุด แต่เป็ นแบบในอุดมคติเพราะว่าเป็ นการกล่าวอ้างเกินจริ งข้างเดียว ใน
กรณี ระบบราชการนี้ก็คือเป็ นการกล่าวอ้างถึงความมีเหตุมีผลของระบบราชการอย่างเกินจริ งเอาไว้
ก่อน ซึ่ งระบบราชการที่มีอยูจ่ ริ งอาจจะไม่ได้มีลกั ษณะต่างๆ ครบถ้วนสมบูรณ์อย่างที่ปรากฏอยูใ่ น
แบบในอุดมคติก็ได้ (Ritzer. 2007 : 36-37) เวเบอร์ สร้างแบบในอุดมคติน้ ีเพื่อใช้วเิ คราะห์ระบบ
ราชการซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพาะในโลกตะวันตกสมัยใหม่ในขณะนั้น ที่มีการใช้อานาจเชิงเหตุผลกฎหมายอย่างชัดเจนมากเมื่อเทียบกับอดีตก่อนยุคของเขา (Ritzer and Goodman. 2004 : 32)
ระบบราชการที่เป็ นแบบในอุดมคติตามที่เวเบอร์ ได้เสนอไว้น้ นั มีลกั ษณะดังต่อไปนี้ 1) การ
ทาหน้าที่ในตาแหน่งต่างๆ นั้นมีความเป็ นทางการ โดยทางานในสถานที่ทางานประจาและมีระเบียบ
กฎเกณฑ์ต่างๆ คอยกากับควบคุมการกระทาของผูท้ ี่อยูต่ าแหน่งต่างๆ ในที่ทางานนั้น 2) ตาแหน่งงาน
แต่ละตาแหน่งมีการระบุสมรรถนะของผูท้ างานในตาแหน่งนั้นเอาไว้อย่างชัดเจน 3) ตาแหน่งงานแต่
ละตาแหน่งมีพนั ธะที่จะต้องปฏิบตั ิหน้าที่เฉพาะอย่าง มีอานาจที่จะปฏิบตั ิหน้าที่เหล่านั้น และมีแนว
ทางการบังคับเพื่อให้ทางานนั้นๆ ให้สาเร็ จ 4) การจัดองค์กรในที่ทางานเป็ นแบบการควบคุมบังคับ
บัญชาตามลาดับขั้น 5) ผูท้ ี่จะเข้าทางานในตาแหน่งต่างๆ นั้นจะต้องได้รับการฝึ กฝนอบรมทาง
วิชาการ/วิชาชีพเพื่อให้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งงานนั้น ๆ 6) ผูท้ ี่ทางานในตาแหน่งต่างๆ
นั้นจะได้รับจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ที่จะทาให้ทางานนั้นสาเร็ จให้ได้ แต่ผทู ้ างานนั้นไม่ได้เป็ นเจ้าของ
ทรัพยากรเหล่านั้น 7) ตาแหน่งงานต่างๆ นั้นเป็ นของหน่วยงาน ผูท้ ี่อยูใ่ นตาแหน่งไม่สามารถยึดมา
เป็ นของตัวเองได้ และ 8) การกระทา การตัดสิ นใจ และระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ในระบบราชการนั้น
มักจะต้องมีการระบุเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (Ritzer. 2004 : 36-37)
แนวคิดอื่นๆ ของเวเบอร์ ที่น่าสนใจยังมีอีกมาก อีกเรื่ องหนึ่ งซึ่ งมีอิทธิ พลต่อนักทฤษฎีรุ่นหลัง
อย่างมากคือแนวคิดเรื่ องการทาความเข้าใจ (Verstehen : Understanding) โดยเฉพาะอย่างยิง่ อิทธิ พลที่
มีต่อนักคิดในสานักคิดศาสตร์ แห่งการตีความ (Hermeneutics) และปรากฏการณ์วทิ ยา
(Phenomenology) (Stones. 2009 : 85)
นอกจากนี้ ยังมีนกั ทฤษฎีสังคมอีกหลายคนที่ได้ชื่อว่าเป็ นผูว้ างรากฐานวิชาสังคมวิทยาเอาไว้
แต่ไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดในที่น้ ี อย่างเช่นสเป็ นเซอร์ และซิมเมล
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เฮอร์เบิร์ต สเป็ นเซอร์ (Herbert Spencer : ค.ศ. 1820-1903) เป็ นผูว้ างรากฐานแนวคิดปฏิฐาน
นิยมคนสาคัญเช่นเดียวกับค็องต์ (Turner. 2003 A : 30-42) และเป็ นผูน้ าเอาแนวคิดที่โดดเด่นเรื่ อง
ความอยูร่ อดของผูท้ ี่เหมาะสมที่สุด (Survival of the Fittest) ซึ่งเคยใช้มองวิวฒั นาการทางชีววิทยามา
ใช้ในทางสังคมด้วย (Giddens. 2009 : 73)
เกออร์ก ซิมเมล (Georg Simmel : ค.ศ. 1858-1918) เป็ นผูเ้ สนอแนวคิดเรื่ องกลุ่มที่มีสมาชิก 3
คน (Tryad) ทฤษฎีเรื่ องโศกนาฏกรรมของวัฒนธรรม ทฤษฎีเกี่ยวกับพื้นที่ และทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับ
ชีวติ ประจาวัน (Ritzer. 2007 : 44-51)
สาหรับ จอร์จ เฮอร์ เบิร์ต มี้ด (George Herbert Mead : ค.ศ. 1863-1931) ซึ่งเป็ นผูว้ างรากฐาน
ทฤษฎีสังคมคนสาคัญอีกคนหนึ่ง จะกล่าวถึงแนวคิดของเขาในบทที่ 5
สรุ ปท้ ายบท
เนื้อหาในบทนี้เป็ นการกล่าวถึงประวัติและแนวคิดของนักสังคมวิทยารุ่ นแรกๆ ที่ได้ชื่อว่า
เป็ นผูว้ างรากฐานให้กบั วิชาสังคมวิทยา โดยเน้นที่แนวคิดสาคัญๆ ของนักคิด/นักทฤษฎีสังคม 4 คน
คือค็องต์ มากซ์ เดอร์ไคม์ และเวเบอร์ นักคิดเหล่านี้เป็ นชาวยุโรปทั้งหมด โดยค็องต์และเดอร์ไคม์เป็ น
ชาวฝรั่งเศส ขณะที่มากซ์และเวเบอร์ เป็ นชาวเยอรมัน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองที่เกิดขึ้นก่อนที่นกั คิดเหล่านี้จะเกิดเช่นการปฏิวตั ิฝรั่งเศส และที่เกิดขึ้นก่อนแล้วแต่กาลัง
ดาเนินอยูใ่ นขณะที่พวกเขามีชีวติ อยูเ่ ช่นการปฏิวตั ิอุตสาหกรรม มีอิทธิ พลต่อการก่อร่ างสร้างความคิด
ของนักคิดทั้ง 4 คน พวกเขาเสนอแนวคิด/ทฤษฎีออกมาโดยมีวตั ถุประสงค์สาคัญส่ วนหนึ่งคือการ
อธิ บายความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นขณะนั้นและการแสวงหาระเบียบทางสังคมที่เหมาะสม
ค็องต์มีความสาคัญมากต่อวิชาสังคมวิทยา เพราะเขาเป็ นคนแรกที่ใช้คาว่าสังคมวิทยา และ
เป็ นผูท้ ี่วางรากฐานการศึกษาในทางสังคมวิทยาเอาไว้ โดยเขาเรี ยกชื่ อวิธีการศึกษาของเขาว่า “ปฏิฐาน
นิยม” ที่เป็ นการศึกษาสังคมอย่างเป็ นวัตถุวสิ ัยและเป็ นวิทยาศาสตร์ แนวคิดนี้เชื่ อมโยงกับแนวคิดเรื่ อง
กฎการเปลี่ยนแปลง 3 ขั้นตอน คือขั้นเทววิทยา ขั้นอภิปรัชญา และขั้นวิทยาศาสตร์ หรื อขั้นปฏิฐาน
นิยม โดยปฏิฐานนิยมเป็ นวิธีการแสวงหาความรู ้แบบใหม่ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาในขั้นที่ 3
มากซ์เป็ นนักทฤษฎีที่มีงานเขียนมากมายและมีอิทธิ พลทางความคิดกว้างขวางมาก เขาไม่ได้มี
อิทธิ พลในแวดวงวิชาการเท่านั้น หากยังมีอิทธิ พลในภาคปฏิบตั ิที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระบอบ
การปกครองมาแล้วในหลายประเทศทัว่ โลก แนวคิดทฤษฎีของเขามุ่งวิพากษ์ระบบทุนนิยมซึ่ งเป็ น
ระบบที่แบ่งคนออกเป็ นชนชั้นกระกุมพีและชนชั้นกรรมาชีพ เขาเสนอว่านายทุนเอารัดเอาเปรี ยบ
คนงานก่อให้เกิดความแปลกแยกซึ่ งในที่สุดคนงานก็จะมีจิตสานึกทางชนชั้นนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลง
สังคมคือระบบทุนนิยมจะถูกทาลายลงไปเพื่อสร้างสังคมที่ผคู ้ นมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน การ
วิเคราะห์ของเขามีมิติทางชนชั้นเป็ นองค์ประกอบสาคัญเสมอ เขาถึงกับประกาศว่าประวัติศาสตร์ ที่
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ผ่านมาและมีอยูท่ ้ งั หมดเป็ นประวัติศาสตร์ ของการต่อสู ้ทางชนชั้น อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นบางอย่างก็ไม่ได้เป็ นไปตามคาทานายของมากซ์ โดยเฉพาะเรื่ องการล่มสลายของทุนนิยมและ
ความเสมอภาคที่จะเกิดขึ้นภายหลังการโค่นล้มระบบทุนนิ ยม
เดอร์ ไคม์ถือว่าเป็ นนักสังคมวิทยามืออาชีพคนแรก เขาเป็ นนักวิชาการในมหาวิทยาลัยคนแรก
ที่ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ทางด้านสังคมวิทยา แนวคิดของเขาที่โดดเด่นมีมากมาย เช่นแนวคิดเรื่ อง
ข้อเท็จจริ งทางสังคมที่เขาเสนอให้มีการศึกษาสังคมในฐานะที่สังคมเป็ นสิ่ งของที่เราสามารถศึกษาได้
เหมือนกับธรรมชาติ เขาเสนอแนวคิดเรื่ องการแบ่งงานกันทาและแนวคิดอื่นๆ เช่นความเป็ นปึ กแผ่น
ทางสังคม มโนธรรมร่ วม กฎหมาย และการฆ่าตัวตาย ซึ่ งแนวคิดเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกัน โดยใช้
มองความเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนผ่านจากสังคมแบบดั้งเดิมมาสู่ สังคมสมัยใหม่ เขาเป็ นนักสังคมวิทยา
ศาสนาที่มีผลงานด้านนี้มากมาย แนวคิดสาคัญเกี่ยวกับเรื่ องศาสนาก็คือเขาเสนอว่าศาสนาเป็ นสิ่ งที่
สังคมสร้างขึ้น
เช่นเดียวกับเดอร์ ไคม์ เวเบอร์ ถือว่าเป็ นนักสังคมวิทยาที่มีผลงานทางด้านศาสนามากมาย
นอกจากการเสนอว่าจริ ยศาสตร์ แบบโปรเตสแตนต์มีผลต่อการพัฒนาของระบบทุนนิยมที่ได้กล่าวใน
บทที่ 2 แล้ว ในบทนี้ แนวคิดของเวเบอร์ ที่นามาเสนอก็คือแนวคิดเรื่ องการกระทาทางสังคม แนวคิด
เรื่ องความมีเหตุผลที่เขาจาแนกไว้ 4 ประเภท แนวคิดเรื่ องอานาจซึ่งเขาจาแนกไว้ 3 ประเภท และ
แนวคิดเรื่ องระบบราชการที่เป็ นแบบในอุดมคติ แนวคิดเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกันที่สะท้อนให้เห็น
ข้อเสนอสาคัญของเขาที่วา่ โลกตะวันตกได้พฒั นาเข้าสู่ ยคุ สมัยใหม่เพราะมีการใช้เหตุผลและใช้อานาจ
แบบใหม่ ขณะที่ส่วนอื่นๆ ที่เหลือในโลกไม่ได้พฒั นาการใช้เหตุผลและอานาจแบบใหม่จึงไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงมาเป็ นสังคมสมัยใหม่ได้
คาถามท้ายบท
1. ตามความเห็นของค็องต์ ปฏิฐานนิยมกับวิทยาศาสตร์ มีความสัมพันธ์กนั อย่างไร และ
ทั้งปฏิฐานนิยมกับวิทยาศาสตร์ มีความสัมพันธ์กบั วิชาสังคมวิทยาอย่างไร?
2. ในการวิพากษ์วจิ ารณ์ระบบทุนนิยมของมากซ์ นิสิตเห็นด้วยและ/หรื อไม่เห็นด้วยใน
ประเด็นใด เพราะเหตุใด?
3. นิสิตเห็นด้วยกับข้อเสนอของเดอร์ ไคม์ที่วา่ เราสามารถศึกษาสังคมในฐานะที่เป็ นสิ่ งของ
และเราสามารถศึกษาสังคมได้เหมือนกับธรรมชาติ หรื อไม่ เพราะเหตุใด?
4. ให้นิสิตนาเอาแนวคิดเรื่ องระบบราชการในฐานะที่เป็ นแบบในอุดมคติมาพิจารณาระบบ
ราชการในประเทศไทย โดยมุ่งตอบคาถามที่วา่ ระบบราชการในประเทศไทยนั้นเป็ นไป
ตามแบบในอุดมคติของเวเบอร์มากน้อยเพียงใด

บทที่ 4
ทฤษฎีหน้ าทีน่ ิยม และทฤษฎีความขัดแย้ง
หัวข้ อ
4.1
4.2
4.3
4.4

ทฤษฎีหน้าที่นิยม : ภาพรวม
ทฤษฎีหน้าที่นิยมของทาลคอตต์ พาร์สันส์
ทฤษฎีหน้าที่นิยมของโรเบิร์ต เมอร์ตนั
ทฤษฎีความขัดแย้งของราล์ฟ ดาห์เรนดอร์ฟ

แนวคิด
1. ทฤษฎีหน้าที่นิยมมีพฒั นาการมาก่อนในแวดวงวิชามานุษยวิทยา โดยนักมานุษยวิทยาคน
สาคัญเช่นแรดคลิฟฟ์ -บราวน์และมาลินอสกีซ่ ึ งได้รับอิทธิ พลทางความคิดเรื่ องหน้าที่จาก
เดอร์ ไคม์ได้พฒั นาขึ้นมาจากการศึกษาชุมชนในภาคสนาม
2. พาร์สันส์เป็ นนักสังคมวิทยาที่พฒั นาทฤษฎีหน้าที่นิยมหรื อหน้าที่นิยมเชิงโครงสร้าง
ขึ้นมาจนเป็ นทฤษฎีกระแสหลักในช่วงก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เขาชี้ให้เห็น
ว่าระบบปฏิบตั ิการทุกระบบนั้นจะมีหน้าที่ 4 ด้าน คือการปรับตัว การบรรลุเป้ าหมาย
บูรณาการ และการรักษาแบบแผน ระบบปฏิบตั ิการที่สาคัญที่สุดตามความเห็นของ
พาร์ สันส์คือระบบสังคมซึ่ งมีระบบย่อยอีก 4 ระบบ คือระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง
ระบบความไว้วางใจกัน และระบบชุมชนทางสังคม โดยที่แต่ละระบบย่อยก็จะทาหน้าที่
เฉพาะซึ่ งแตกต่างกัน
3. เมอร์ ตนั เป็ นนักสังคมวิทยาที่ช่วยพัฒนาทฤษฎีหน้าที่นิยมเชิงโครงสร้างให้มีรายละเอียด
ที่ซบั ซ้อนยิง่ ขึ้น คุณูปการสาคัญของเขาคือการเสนอแนวคิดเรื่ องหน้าที่แอบแฝงซ่อนเร้น
ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของผลที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ต้ งั ใจ นอกจากนี้เขายังเสนอว่าระบบอาจจะทา
หน้าที่เชิงลบหรื อไม่ทาหน้าที่ได้ดว้ ย
4. ทฤษฎีความขัดแย้งมีท้ งั แบบที่เป็ นแนวมาร์ กซิ สต์และไม่ใช่แนวมาร์ กซิ สต์ ทฤษฎีความ
ขัดแย้งของดาห์เรนดอร์ ฟเป็ นทฤษฎีที่ไม่ใช่แนวมาร์กซิสต์ เขาเสนอให้เน้นพิจารณา
ศึกษาความแตกแยกและความขัดแย้งในสังคมแทนที่จะเน้นที่ความเป็ นระเบียบและ
สมดุลเหมือนกับทฤษฎีหน้าที่นิยม เขามองว่าความขัดแย้งก็มีหน้าที่หรื อประโยชน์ต่อ
สังคมด้วย เช่นสร้างศัตรู ร่วมทาให้คนในสังคมเดียวกันสามัคคีกนั มากขึ้น แต่เขาก็
ยอมรับว่าความขัดแย้งก็มีหน้าที่เชิงลบหรื อมีโทษด้วยเหมือนกัน
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วัตถุประสงค์
1. นิสิตสามารถระบุรายละเอียดของพัฒนาการของทฤษฎีหน้าที่นิยมก่อนยุคของพาร์ สันส์
ได้ พร้อมทั้งสามารถเปรี ยบเทียบความคล้ายคลึงและความแตกต่างของแนวคิดของ
แรดคลิฟฟ์ -บราวน์ และมาลินอสกีได้
2. นิสิตสามารถอธิ บายหน้าที่ต่างๆ ของระบบปฏิบตั ิการต่างๆ ตามแนวคิดของพาร์สันส์ได้
พร้อมทั้งระบุรายละเอียดของระบบย่อยทั้งหมดของระบบสังคมและหน้าที่ของระบบ
ย่อยทุกระบบได้
3. นิสิตสามารถเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างหน้าที่ปรากฏชัดแจ้งกับหน้าที่แอบแฝง
ซ่อนเร้นตามแนวคิดของเมอร์ ตนั ได้ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประเพณี หรื อพิธีกรรมที่มีหน้าที่
ทั้งสองประเภทนี้
4. นิสิตสามารถเปรี ยบเทียบมุมมองที่ต่างกันของทฤษฎีหน้าที่นิยมกับทฤษฎีความขัดแย้ง
ในประเด็นสาคัญๆ ได้
4.1 ทฤษฎีหน้ าทีน่ ิยม : ภาพรวม
4.1.1 ชื่อ ขอบข่ าย และความสาคัญของทฤษฎี
ทฤษฎีหน้าที่นิยมมีปัญหาในการเรี ยกชื่ อในภาษาไทยพอสมควรว่าควรเรี ยกอะไรดี ใน
ภาษาไทยนั้นมีใช้ท้ งั “หน้าที่นิยม” (ยศ สันตสมบัติ. 2540) และ “โครงสร้าง-หน้าที่นิยม” (สุ เทพ
สุ นทรเภสัช. 2540; สุ ภางค์ จันทวานิช. 2553) คาว่า “โครงสร้าง-หน้าที่นิยม” ดูเหมือนว่าจะแปลมา
จากภาษาอังกฤษที่วา่ “Structural-Functionalism” แต่เมื่อสารวจตรวจสอบดูในงานภาษาอังกฤษหลาย
เรื่ องหลายเล่มเท่าที่คน้ ได้ก็ไม่พบว่ามีการใช้คาดังกล่าว พบแต่คาว่า “Structural Functionalism” ซึ่ง
ควรแปลว่า “หน้าที่นิยมเชิงโครงสร้าง” มากกว่า
งานของยศ สันตสมบัติ (2540) เป็ นตาราทางด้านมานุษยวิทยา ในส่ วนที่กล่าวถึงทฤษฏี
“หน้าที่นิยม” นั้นเป็ นการกล่าวถึงทฤษฎีสังคมที่เป็ นแนวคิดของนักมานุษยวิทยาชื่อดัง โดยเฉพาะ
แนวคิดของอัลเฟรด แรดคลิฟฟ์ -บราวน์ (Alfred Radcliffe-Brown : ค.ศ. 1881-1955) และบรอนิสลอ
มาลินอสกี (Bronislaw Malinowski : ค.ศ. 1884-1942) เป็ นหลัก โดยชี้ให้เห็นว่าทั้งสองคนได้นาเอา
แนวคิดเรื่ อง “หน้าที่” ของเอมิลี เดอร์ไคม์ มาใช้ และเสริ มด้วยแนวคิดของนักสังคมวิทยาชื่อดังคน
หนึ่งคือโรเบิร์ต เค. เมอร์ตนั (Robert K. Merton)
งานของสุ เทพ สุ นทรเภสัช (2540) เป็ นตาราทางด้านทฤษฎีสังคมวิทยา ในส่ วนที่กล่าวถึง
ทฤษฎี “โครงสร้าง-หน้าที่นิยม” นั้นเป็ นการกล่าวถึงทฤษฎีสังคมที่เป็ นแนวคิดของนักสังคมวิทยาชื่อ
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ดังสองคนคือทาลคอตต์ พาร์ สันส์ และโรเบิร์ต เมอร์ ตนั เป็ นหลัก โดยกล่าวถึงทฤษฎีหน้าที่นิยมแนว
ใหม่ (Neo-functionalism) ด้วย
งานของสุ ภางค์ จันทวานิช (2553) เป็ นตาราทางด้านทฤษฎีสังคมวิทยา ในส่ วนที่กล่าวถึง
ทฤษฎี “โครงสร้าง-หน้าที่นิยม” นั้นเป็ นการกล่าวถึงทฤษฎีสังคมที่เป็ นแนวคิดของนักสังคมวิทยาชื่อ
ดังสามคนคือเฮอร์เบิร์ต สเป็ นเซอร์ ทาลคอตต์ พาร์สันส์ และโรเบิร์ต เมอร์ตนั และทฤษฎีโครงสร้าง
นิยมของนักภาษาศาสตร์ชื่อดังคือแฟร์ ดิน็องด์ เดอ โซซูร์ (Ferdinand de Saussure : ค.ศ. 1857-1913)
และของนักมานุษยวิทยาชื่อดังคือโคล้ด เลวี-สโตรส (Claude Levi-Strauss : ค.ศ. 1908-1990)
สาหรับงานในภาษาอังกฤษนั้น ส่ วนมากจะเรี ยกชื่อทฤษฎีน้ ีวา่ “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.) ซึ่งแปลเป็ น
ภาษาไทยได้วา่ “หน้าที่นิยม” อีกส่ วนหนึ่งเรี ยกชื่อทฤษฎีน้ ี วา่ “Structural Functionalism”
(Ritzer. 2007; Ritzer and Goodman. 2004; Appelrouth and Edles. 2007; Scott. 2007 B; Delanty.
2009) ซึ่ งแปลเป็ นภาษาไทยได้วา่ “หน้าที่นิยมเชิงโครงสร้าง”
ตาราบางเล่มใช้ท้ งั “Functionalism” และ “Structural Functionalism” เช่นตาราสังคมวิทยา
ที่เขียนโดย Giddens (2009) ใช้คาว่า “Functionalism” ที่หน้า 23-24 และใช้คาว่า “Structural
Functionalism” ที่หน้า 80-83 โดยใช้ท้ งั สองคานี้ อธิ บายแนวคิดของคนกลุ่มเดียวกันคือพาร์ สันและ
เมอร์ตนั ขณะที่บทความของ Abrahamson (2003) ก็ใช้คาทั้งสองข้างต้นสลับกันไปมาเพื่ออธิบาย
แนวคิดของนักสังคมวิทยาชื่ อดังกลุ่มเดียวกัน
ในที่น้ ีจะเรี ยกทฤษฎีน้ ีวา่ “หน้าที่นิยม” เป็ นหลัก โดยบางครั้งก็ใช้คาว่า “หน้าที่นิยมเชิง
โครงสร้าง” ด้วย โดยมีเหตุผลคือ 1) ใช้ “หน้าที่นิยม” เพราะเป็ นคาที่แปลมาจากภาษาอังกฤษคือ
“Functionalism” ซึ่งเป็ นที่นิยมใช้มากกว่า และ 2) ในบางกรณี เนื่ องจากว่าทฤษฎีน้ ีเน้นความสาคัญ
ของโครงสร้างด้วย จึงใช้คาว่า “หน้าที่นิยมเชิงโครงสร้าง” เพื่อเน้นประเด็นสาคัญดังกล่าว ดังนั้น
ขอบข่ายของทฤษฎีจึงอยูท่ ี่แนวคิดทฤษฎีหน้าที่นิยมของนักสังคมวิทยาเป็ นหลัก โดยเน้นที่พาร์ สัน
และเมอร์ ตนั แต่ก็เชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์กบั ทฤษฎีทางมานุษยวิทยาด้วย จึงจะกล่าวถึงแนวคิด
ของนักมานุษยวิทยาสองคนซึ่งได้รับอิทธิพลทางความคิดมาจากหนึ่งในบุคคลสาคัญผูว้ างรากฐาน
ให้กบั สังคมวิทยาคือเดอร์ ไคม์ดว้ ย สาหรับทฤษฎีโครงสร้างนิยม (Structuralism) ทางภาษาศาสตร์
และมานุษยวิทยานั้น เนื่องจากมีเนื้อหาที่แตกต่างจากทฤษฎีหน้าที่นิยม จึงไม่จดั ให้อยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน
นี้ โดยจะได้กล่าวถึงในบทที่ 10 นอกจากนี้ ทฤษฎีหน้าที่นิยมยังมีอยูใ่ นวิชาปรัชญา จิตวิทยา และวิชา
อื่นๆ ด้วย ซึ่ งก็อยูน่ อกเหนื อขอบข่ายของทฤษฎีที่จะกล่าวถึงในบทนี้เช่นเดียวกัน
ตั้งแต่คริ สต์ทศวรรษ 1930 จนตลอดคริ สต์ทศวรรษ 1970 ทฤษฎีหน้าที่นิยมหรื อหน้าที่นิยม
เชิงโครงสร้างเป็ นทฤษฎีหลักในแวดวงสังคมวิทยาอเมริ กนั (Appelrouth and Edles. 2007 : 10) และ
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สาหรับวิชาสังคมวิทยาในภาพรวมนั้น ทฤษฎีน้ ีก็มีอิทธิ พลอย่างมากในช่วงตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 จนถึงปลายคริ สต์ทศวรรษ 1960 คิงสลีย ์ เดวิส (Kingsley Davis) ถึงกับกล่าวตอนที่เข้ารับตาแหน่ง
ประธานสมาคมสังคมวิทยาแห่งอเมริ กาว่าทฤษฎีหน้าที่นิยมกับสังคมวิทยาก็เป็ นสิ่ งเดียวกันนัน่ เอง
(Abrahamson. 2003 : 141) ปั จจุบนั แม้วา่ จะมีทฤษฎีสังคมและการเมืองใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย แต่
การศึกษาเรี ยนรู ้ทฤษฎีที่เคยทรงอิทธิ พลในโลกก็ยอ่ มจะมีประโยชน์อย่างแน่นอน ทฤษฎีน้ ีจึงเป็ นหนึ่ง
ในทฤษฎีสาคัญที่จะได้ศึกษาในวิชานี้
4.1.2 พัฒนาการของทฤษฎี
ทฤษฎีหน้าที่นิยมเป็ นแนวคิดหลวมๆ ที่ใช้เรี ยกแนวคิดเกี่ยวกับเรื่ องนี้ของนักทฤษฎีสังคม
หลายคนทั้งที่เป็ นนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยา มีประวัติความเป็ นมาที่สามารถสื บย้อนไปไกล
ถึงแนวคิดเทวานุภาพ (Theodicy) ของไลบ์นิซ (Leibniz : ค.ศ. 1646-1746) หรื อแนวคิดเรื่ องกฎหมาย
ธรรมชาติ ถ้าย้อนอดีตไปไม่ยาวไกลนักและอยูใ่ นแวดวงสังคมวิทยา ทฤษฎีน้ ีก็ยอ้ นกลับไปถึงแนวคิด
ของสเป็ นเซอร์ ที่นาเอาแนวคิดทางชีววิทยามาใช้ ซึ่ งมองว่าอวัยวะต่างๆ ของสิ่ งมีชีวติ ต่างก็มีหน้าที่
หรื อการทางานของตัวเอง และย้อนไปถึงแนวคิดของวิลเฟรโด พาเรโต (Vilfredo Pareto : ค.ศ. 18481923) ที่ยนื ยันถึงความสาคัญของกลไกต่างๆ ที่สามารถรักษาหรื อฟื้ นฟูระบบสังคมให้อยูใ่ นสภาพที่
สมดุลอย่างมีพลวัตได้ (Sciortino. 2009 : 106)
เมื่อพิจารณาจากมิติของวิชามานุษยวิทยา นักมานุษยวิทยาแนวหน้าที่นิยมก็ได้รับอิทธิ พลทาง
ความคิดจากนักสังคมวิทยาเช่นกัน ทั้งแรดคลิฟฟ์ -บราวน์และมาลินอสกีได้นาเอาแนวคิดเรื่ อง
“หน้าที่” (Function) จากเดอร์ไคม์มาใช้พฒั นาทฤษฎีของตน (ยศ สันตสมบัติ. 2540 : 29-30)
แรดคลิฟฟ์ -บราวน์ได้นาเอาแนวคิดเรื่ องหน้าที่มาใช้คู่กบั แนวคิดเรื่ องโครงสร้างสังคม ซึ่ งทา
ให้แนวคิดของเขามีชื่อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า “โครงสร้าง-หน้าที่นิยม” (Structural-Functionalism)
เพื่อให้แตกต่างจากแนวคิดหน้าที่นิยมของมาลินอสกี้ (ยศ สันตสมบัติ. 2540 : 29)
แรดคลิฟฟ์ -บราวน์มองสังคมโดยเปรี ยบเทียบกับสิ่ งมีชีวติ เช่นร่ างกายของคนเรานั้นมีระบบ
การทางานของอวัยวะต่างๆ โดยที่แต่ละระบบนั้นก็มีโครงสร้างและหน้าที่ของตัวเอง ทุกระบบใน
ร่ างกายจะทาหน้าที่อย่างสม่าเสมอเพื่อให้ชีวติ ดารงอยูไ่ ด้อย่างปกติสุข ถ้าระบบหนึ่งระบบใดใน
ร่ างกายไม่ทาหน้าที่ ร่ างกายก็จะเกิดอาการผิดปกติ สังคมก็ประกอบไปด้วยระบบต่างๆ เช่นเดียวกับ
ร่ างกาย เช่นมีระบบครอบครัว ระบบเศรษฐกิจ ระบบศาสนา โดยแต่ละระบบก็จะมีโครงสร้างและ
หน้าที่เฉพาะและต้องทาหน้าที่เพื่อให้สังคมดารงอยูไ่ ด้อย่างมีระเบียบเรี ยบร้อย (ยศ สันตสมบัติ. 2540
: 29)
แรดคลิฟฟ์ -บราวน์ได้เข้าไปศึกษาชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวเกาะอันดามัน พบว่าชาวเกาะ
อันดามันนั้นมักจะหลัง่ น้ าตาร้องไห้เสมอในโอกาสต่างๆ โดยทาเป็ นพิธีกรรม เช่นหลัง่ น้ าตาเมื่อมา
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พบกันหลังจากที่พลัดพรากจากกันนาน หลัง่ น้ าตาในพิธีไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง หลัง่ น้ าตาเมื่อมีคนตาย
หลัง่ น้ าตาในพิธีแต่งงาน ฯลฯ การหลัง่ น้ าตาในพิธีกรรมนั้นมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปอย่าง
ราบรื่ นเมื่อต้องเข้าสู่ สถานการณ์ทางสังคมอีกแบบหนึ่ง พิธีกรรมจึงทาหน้าที่ป่าวประกาศสถานภาพ
ใหม่ของผูเ้ ข้าร่ วมพิธีและทาหน้าที่ปลอบประโลมจรรโลงใจให้แก่ผคู ้ นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
เกิดขึ้นในสังคม (Kuper. 2007 A : 133) พิธีกรรมช่วยเสริ มสร้างอารมณ์ร่วมและช่วยควบคุมความ
ประพฤติของคนในสังคมให้อยูอ่ ย่างเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยในกรอบของสังคม พิธีกรรมจึงมีหน้าที่
สร้างความเป็ นปึ กแผ่นและรักษาความสมดุลของสังคม (ยศ สันตสมบัติ. 2540 : 29)
มาลินอสกีก็ได้นาเอาแนวคิดเรื่ องหน้าที่ของเดอร์ ไคม์มาใช้เช่นเดียวกัน แต่เขาได้วจิ ารณ์
แนวคิดของทั้งเดอร์ ไคม์และแรดคลิฟฟ์ -บราวน์ โดยชี้ให้เห็นว่าทั้งสองคนนั้นมุ่งอธิ บายระบบสังคม
เพียงอย่างเดียว แต่ละเลยเพิกเฉยต่อความสาคัญของมนุษย์ในฐานะที่เป็ นสมาชิกของสังคม เขาเห็นว่า
มนุษย์ไม่วา่ จะอยูท่ ี่ใดย่อมมีความต้องการพื้นฐานทางร่ างกายและจิตใจเหมือนกัน ดังนั้นหน้าที่หลัก
ของวัฒนธรรมก็คือการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ (ยศ สันตสมบัติ. 2540 : 31)
มนุษย์ในทุกแห่งหนล้วนแต่ควบคุมสถาบันทางสังคมเพื่อให้รับใช้ผลประโยชน์ที่สาคัญๆ ของตน
ถ้าสถาบันต่างๆ และระเบียบประเพณี ต่างๆ จะต้องคงอยูต่ ่อไป สถาบันและระเบียบประเพณี ต่างๆ
เหล่านั้นก็ตอ้ งให้ผลประโยชน์กลับคืนมาแก่คนเราอย่างเป็ นรู ปธรรม พิธีกรรมทางศาสนานั้น
ตอบสนองความต้องการด้านอารมณ์ให้แก่คนเราซึ่ งเป็ นความต้องการพื้นฐานก่อนแล้ว จากนั้นก็ช่วย
ทาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางการเมืองมีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย นี่คือหน้าที่
ของสถาบันทางสังคม ((Kuper. 2007 B : 80)
ในช่วง ค.ศ. 1915-1935 ทฤษฎีหน้าที่นิยมมีอิทธิ พลอย่างมากในแวดวงวิชาการมานุษยวิทยา
ทั้งแรดคลิฟฟ์ -บราวน์และมาลินอสกีต่างก็พยายามเผยแพร่ แนวคิดของตนออกไปให้กว้างขวาง นัก
มานุษยวิทยาทัว่ โลกได้นาเอาทฤษฎีน้ ีไปใช้ในการทาวิจยั ภาคสนาม แม้จะเน้นต่างกันไปบ้าง คือ
แรดคลิฟฟ์ -บราวด์เน้นโครงสร้างและหน้าที่ของสังคม แต่มาลินอสกีเน้นหน้าที่ของวัฒนธรรมและ
สถาบันต่างๆ ในการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ แต่ท้ งั สองก็เห็นตรงกันว่า
มานุษยวิทยาควรเป็ นวิทยาศาสตร์ (ยศ สันตสมบัติ. 2540 : 32)
จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าทฤษฎีหน้าที่นิยมเป็ นแนวคิดที่แพร่ หลายในแวดวงมานุษยวิทยาก่อน
แล้ว ก่อนที่พาร์ สันส์จะได้พฒั นาทฤษฎีน้ ีข้ ึนมาในเวลาต่อมาจนกลายเป็ นทฤษฎีที่มีอิทธิ พลอยูน่ านใน
แวดวงสังคมวิทยาดังที่กล่าวแล้ว ต่อไปจะได้กล่าวถึงทฤษฎีหน้าที่นิยมของพาร์ สันส์ซ่ ึ งเป็ นส่ วนที่
เน้นมากที่สุดในบทนี้
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4.2 ทฤษฎีหน้ าทีน่ ิยมของทาลคอตต์ พาร์ สันส์
4.2.1 ประวัติของพาร์ สันส์
ทาลคอตต์ พาร์สันส์ (Talcott Parsons : ค.ศ. 1902-1979) เกิดที่เมืองโคโลราโด สปริ งส์ มลรัฐ
โคโลราโด สหรัฐอเมริ กา เขาเกิดในพื้นฐานครอบครัวที่เคร่ งศาสนาและใฝ่ หาความรู ้ เพราะพ่อของ
เขาเป็ นบาทหลวง เป็ นศาสตราจารย์ และเป็ นผูอ้ านวยการวิทยาลัยแห่งหนึ่งในมลรัฐโอไฮโอ
พาร์ สันส์ต้ งั ใจจะเข้าเรี ยนในสาขาชีววิทยาหรื อการแพทย์ในวิทยาลัยแอมเฮิร์สต์ มลรัฐแมสซาชูเส็ ตส์
แต่เมื่อได้เข้าเรี ยนที่นนั่ เขากลับหันไปสนใจเศรษฐศาสตร์ และสังคมวิทยา เมื่อได้อ่านงานของ
เดอร์ ไคม์รวมทั้งนักสังคมวิทยาและนักเศรษฐศาสตร์ เขาก็มีความสนใจในประเด็นความสัมพันธ์
ระหว่างเศรษฐศาสตร์ กบั สังคมวิทยา และประเด็นการทาให้ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกลายเป็ น
สถาบันในบริ บททางสังคมขนาดใหญ่ เมื่อสาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จากวิทยาลัยแอมเฮิร์ตส์
แล้ว เขาก็ได้ไปศึกษาในยุโรปและได้เข้าเรี ยนที่มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ แห่งลอนดอน (London
School of Economics) ซึ่ งที่นี่เขาได้เรี ยนกับมาลินอสกีดว้ ย จากนั้นเขาย้ายไปเรี ยนที่มหาวิทยาลัย
ไฮเดลเบิร์ก เยอรมนี (Scott. 2007 B : 187)
มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์กเป็ นมหาวิทยาลัยที่เวเบอร์ ทางานอยูน่ านหลายปี ตอนที่พาร์ สันส์
เดินทางไปเรี ยนที่ไฮเดลเบิร์กนั้น แม้วา่ เวเบอร์ จะเสี ยชีวติ ไปถึง 5 ปี แล้ว แต่ภรรยาหม้ายของเวเบอร์ ก็
ยังจัดให้มีการประชุมพบปะกันอยูท่ ี่บา้ นของเธอเองซึ่ งพาร์ สันก็ได้เข้าร่ วมด้วย พาร์ สันได้รับอิทธิ พล
จากแนวคิดของเวเบอร์ มาก และในที่สุดเขาก็ทาวิทยานิพนธ์ปริ ญญาเอกอยูท่ ี่นนั่ โดยที่บางส่ วนของ
วิทยานิพนธ์ก็เกี่ยวข้องกับงานเขียนของเวเบอร์ (Ritzer and Goodman. 2004 : 98)
ใน ค.ศ. 1927 พาร์สันได้แต่งงานกับเฮเลน วอล์กเกอร์ (Helen Walker) ซึ่ งเขาคบหาตั้งแต่
เรี ยนอยูใ่ นอังกฤษ (Applerouth and Edles. 2007 : 23) และได้ไปเป็ นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัย
ฮาร์ วาร์ ด แม้วา่ เขาจะย้ายเข้าย้ายออกในหลายภาควิชา แต่เขาก็อยูท่ ี่ฮาร์ วาร์ ดจนเสี ยชีวติ ช่วงแรกเขาไม่
ค่อยก้าวหน้าในตาแหน่งนัก แต่เมื่อได้ตีพิมพ์หนังสื อเรื่ อง The Structure of Social Action ออกมาใน
ค.ศ. 1937 เขาก็เริ่ มมีชื่อเสี ยงและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ ว เขาเป็ นหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาใน ค.ศ.
1944 และต่อมาอีกสองปี เขาก็ได้ก่อตั้งและเป็ นหัวหน้าภาควิชาความสัมพันธ์ทางสังคมซึ่ งไม่ใช่มีแต่
นักสังคมวิทยาเท่านั้นที่อยูใ่ นภาควิชานี้ แต่ยงั มีนกั สังคมศาสตร์สาขาอื่นๆ ด้วย ใน ค.ศ. 1949 เขา
ได้รับเลือกตั้งเป็ นประธานสมาคมสังคมวิทยาแห่งอเมริ กา (Ritzer and Goodman. 2004 : 98)
พาร์ สันส์เป็ นผูท้ ี่ทาให้เวเบอร์ เป็ นที่รู้จกั มากยิง่ ขึ้นในสหรัฐอเมริ กา เพราะเขาได้แปลงาน
เรื่ อง The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism ของเวเบอร์ ออกมาใน ค.ศ. 1930 และนาเอา
แนวคิดของเวเบอร์ ไปใช้ในงานเขียนของเขาที่ตีพิมพ์ออกมาในอีกเจ็ดปี ต่อมา ซึ่ งนอกจากจะทา ให้
เวเบอร์ มีชื่อเสี ยงมากขึ้นแล้วยังทาให้เขามีชื่อเสี ยงมากขึ้นเช่นเดียวกัน (Whimster. 2003 : 59)
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ต่อมาเมื่อพาร์ สันส์ได้ตีพิมพ์หนังสื อเรื่ อง The Social System ใน ค.ศ. 1951 เขาก็ได้กลายเป็ น
นักวิชาการที่โดดเด่นมากในแวดวงสังคมวิทยาของสหรัฐอเมริ กา แต่ในปลายทศวรรษต่อมาเขาก็ถูก
วิจารณ์วา่ เป็ นนักวิชาการแนวอนุ รักษนิยม อย่างไรก็ตาม ในคริ สต์ทศวรรษ 1980 แวดวงวิชาการก็หนั
มาสนใจศึกษาทฤษฎีของพาร์ สันส์อีกครั้ง แนวคิดของเขาไม่ได้มีอิทธิ พลต่อนักคิดแนวอนุรักษนิยม
เท่านั้น แต่ยงั มีอิทธิ พลต่อนักทฤษฎีแนวมาร์ กซิ สต์ใหม่ดว้ ย โดยเฉพาะอย่างยิง่ เจอร์ เก็น ฮาร์ เบอร์ มาส
(Jurgen Habermas) ลูกศิษย์ของเขาที่มีชื่อเสี ยงมากคนหนึ่งคือโรเบิร์ต เมอร์ตนั (Ritzer and Goodman.
2004 : 98-99) ซึ่ งจะกล่าวถึงในหัวข้อ 4.3
นอกจากงานเขียนสองเล่มที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่ งมีผมู ้ องว่าเป็ นหลักหมายสาคัญในพัฒนาการ
ของทฤษฎีสังคมวิทยา (Lidz. 2003 : 376) แล้ว พาร์ สันส์ยงั มีงานสาคัญอื่นๆ อีก เช่น Towards A
General Theory of Action ตีพิมพ์ครั้งแรกใน ค.ศ. 1951, Working Papers in the Theory of Action
ตีพิมพ์ใน ค.ศ. 1953, Essays in Sociological Theory ซึ่ งรวบรวมจากบทความที่เขียนขึ้นในช่วง ค.ศ.
1938–1953, Family, Socialization and Interaction Process (1956 ) Economy and Society (1956)
The System of Modern Societies (1971) และเรื่ องอื่นๆ อีกมาก โดยมีหลายเล่มที่เขาเขียนร่ วมกับคน
อื่น (Scott. 2007 B : 192-193)
4.2.2 สาระสาคัญของทฤษฎี
ทฤษฎีหน้าที่นิยมของพาร์สันส์ นอกจากจะมีแนวคิดเรื่ องหน้าที่เป็ นประเด็นสาคัญแล้ว ยังมี
แนวคิดเรื่ องโครงสร้างเป็ นประเด็นสาคัญด้วย โดยที่โครงสร้างนั้นหมายถึงปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่
กลายเป็ นแบบแผนปฏิบตั ิหรื อความสัมพันธ์ทางสังคมที่คงทนยาวนาน ขณะที่หน้าที่ก็หมายถึงผลที่
เกิดขึ้นซึ่ งเราสามารถสังเกตได้และช่วยทาให้ระบบบางอย่างสามารถปรับตัวได้ ทฤษฎีน้ ีจึงอาจเรี ยกว่า
ทฤษฎีหน้าที่นิยมเชิงโครงสร้างได้ดว้ ย (Ritzer. 2007 : 64) ทฤษฎีน้ ีได้กล่าวถึงหน้าที่ดา้ นต่างๆ ของ
ระบบ
หน้ าทีพ่ นื้ ฐานของระบบ พาร์ สันส์กล่าวว่าระบบการกระทาหรื อระบบปฏิบตั ิการ (Action
System) ทุกระบบนั้นจะมีหน้าที่พ้นื ฐานที่จาเป็ นต้องมี (Functional Imperatives) 4 ประการ คือ การ
ปรับตัว การบรรลุเป้ าหมาย บูรณาการ และการรักษาแบบแผน หน้าที่ท้ งั 4 ประการนี้ ซ่ ึ งเรี ยกตามชื่อ
ย่อว่าในภาษาอังกฤษว่า AGIL มีรายละเอียดดังนี้ (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) การปรับตัว (Adaptation) ระบบจะต้องเผชิ ญกับเงื่อนไขของสถานการณ์ภายนอก ระบบ
จึงต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อมของระบบและปรับสิ่ งแวดล้อมให้สนองความต้องการของระบบ
ระบบไม่สามารถที่จะดารงอยูไ่ ด้นานถ้าไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่ งแวดล้อมได้ แต่ถา้ ดารงอยูไ่ ด้นาน
ก็จะเสี่ ยงต่อการล่มสลายของระบบเพราะขาดสมดุลที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น ชาวเขาที่ทาการเกษตร
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พบว่าตัวเองอยูใ่ นสภาพแวดล้อมซึ่ งดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกไม่วา่ จะเป็ นผัก
หรื อผลไม้ พวกเขาก็จะไม่สามารถดารงชีวิตอยูต่ ่อไปได้ถา้ พวกเขาไม่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
ใหม่ เช่นปรับตัวไปประกอบอาชีพล่าสัตว์หรื อประมงแทนที่จะปลูกผักผลไม้เหมือนเดิม
นอกจากการปรับตัวเข้ากับสิ่ งแวดล้อมแล้ว ระบบก็สามารถปรับสิ่ งแวดล้อมให้สนองความ
ต้องการของระบบได้ ในกรณี ของชาวเขาข้างต้นก็ทาได้โดยการปรับสภาพดินเพื่อให้เอื้อต่อการ
เพาะปลูกมากยิง่ ขึ้น
2) การบรรลุเป้ าหมาย (Goal Attainment) ระบบจะต้องนิยามและบรรลุเป้ าหมายสู งสุ ดของ
ระบบให้ได้ เป้ าหมายสู งสุ ดของระบบใดๆ ก็ตาม ไม่ใช่เพียงแค่สามารถดารงอยูไ่ ด้ต่อไปเท่านั้น แต่
ต้องเจริ ญเติบโตขยายตัวออกไปด้วย ระบบสังคมบางระบบมีเป้ าหมายทัว่ ไปร่ วมกัน แต่ก็มีเป้ าหมาย
เฉพาะอื่นๆ ด้วย ยกตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยถือว่าเป็ นระบบที่มีเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์พ้นื ฐาน 2
ประการ คือการให้การศึกษาอบรมแก่นิสิตนักศึกษา และการส่ งเสริ มให้อาจารย์ทาวิจยั เพื่อพัฒนาต่อ
ยอดความรู ้ แต่สถานการณ์อาจเปลี่ยนไปและการจัดการเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายอาจจะไม่ค่อยได้ผล
เช่นการสอนนิสิตนักศึกษากับการทาวิจยั มักจะขัดกัน ถ้าอาจารย์ทุ่มเทให้กบั การสอนมากเกินไปก็
ย่อมไม่มีเวลาพอที่จะไปทาวิจยั ให้ดีได้ หรื อถ้ามุ่งเน้นทาแต่วจิ ยั การสอนก็ทาได้ไม่เต็มที่เช่นเดียวกัน
3) บูรณาการ (Integration) ระบบจะต้องกากับควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างกันของส่ วน
ต่างๆ ที่เป็ นองค์ประกอบของระบบให้ได้ อีกทั้งยังต้องจัดความสัมพันธ์กบั หน้าที่พ้นื ฐานที่จาเป็ น
อื่นๆ อีกทั้งสามหน้าที่ให้ได้ ตัวอย่างเช่นในกรณี ของชาวเขาที่กล่าวข้างต้นนั้น ถ้าชาวเขาต้องการที่จะ
ประสบความสาเร็ จในการจัดระบบเกษตรกรรมที่มีประสิ ทธิ ผล ชาวเขาก็ตอ้ งพยายามที่จะบูรณาการ
การเพาะปลูกกับการล่าสัตว์เข้าด้วยกัน จะต้องทาให้มนั่ ใจได้วา่ ได้เกิดการจัดสรรเวลา พลังงาน บุคคล
และทรัพยากรที่เพียงพอและเหมาะสมให้กบั ทั้งการเพาะปลูกและการล่าสัตว์ หรื อในกรณี ของ
มหาวิทยาลัยที่กล่าวข้างต้นก็เช่นเดียวกัน ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยจะต้องมีความมัน่ ใจว่าการสอนและ
การวิจยั จะต้องไม่แยกจากกันโดยสิ้ นเชิง ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องเอาผลการวิจยั ที่ได้มาไปใช้บูรณาการใน
ชั้นเรี ยนให้นิสิตนักศึกษาได้ใช้ประโยชน์จากโครงการวิจยั ซึ่ งจะทาให้การสอนกับการวิจยั ไม่ขดั แย้ง
กัน หากแต่บูรณาการเข้าด้วยกันได้
4) การรักษาแบบแผน (Latency/Pattern Maintenance) ระบบจะต้องจัดหา บารุ งรักษา รวมทั้ง
ฟื้ นฟูหรื อสร้างสรรค์ข้ ึนใหม่ท้ งั แรงจูงใจของปั จเจกบุคคลและแบบแผนทางวัฒนธรรมที่สร้างและ
รักษาแรงจูงใจนั้น ยกตัวอย่างเช่น สังคมของเราเป็ นสังคมที่มีการจัดช่วงชั้นทางสังคมเช่นมีคนชั้นสู ง
มีคนชั้นต่า มีคนรวยมีคนจน และเราก็ยอมรับการจัดช่วงชั้นทางสังคมเช่นนั้น เรามักจะได้อ่านหรื อ
ได้ยนิ เรื่ องราวเกี่ยวกับการประสบความสาเร็ จอย่างยิง่ ใหญ่ของปั จเจกบุคคลบางคนที่เพียรพยายาม
สร้างฐานะของตนขึ้นมาจนมายืนอยูบ่ นจุดสู งสุ ดในสังคม เช่นเรื่ องราวของบิลล์ เกตส์ (Bill Gates) ผู้
ก่อตั้งบริ ษทั ไมโครซอฟต์ และเรื่ องราวของมาร์ ค ซัคเกอร์ เบิร์ก (Mark Zuckerberg) ผูก้ ่อตั้งเฟซบุค๊ ซึ่ ง

68
เป็ นเครื อข่ายสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่ที่เมื่อต้น พ.ศ. 2554 มีสมาชิก 600 ล้านคนทัว่ โลก
(“Facebook.” 2011 : Website) และก่อนถึงช่วงกลางปี ก็เพิม่ ขึ้นเป็ น 700 ล้านคน โดยมีแนวโน้มว่าจะ
เพิ่มขึ้นถึง 1,000 ล้านคนในฤดูใบไม้ผลิของ ค.ศ. 2012 (มติชนออนไลน์. 2 มิถุนายน 2554 : เว็บไซต์)
การบอกเล่าเรื่ องราวของบุคคลที่ประสบความสาเร็ จอย่างยิ่งใหญ่เช่นนี้ก่อให้เกิดการเสริ มสร้างแรง
บันดาลใจแก่ผคู ้ นจานวนมากทัว่ โลกที่อยากจะประสบความสาเร็ จเช่นนั้นบ้าง ผูค้ นทัว่ โลกที่คิดและ
รู ้สึกอย่างนั้นย่อมพึงพอใจกับสภาพของการที่สังคมมีการแบ่งช่วงชั้น ซึ่ งนี่ถือว่าเป็ นหน้าที่ในการ
รักษาแบบแผนของระบบ
หน้าที่ท้ งั 4 ประการข้างต้นนี้ มีอยูใ่ นทุกระบบการกระทาหรื อระบบปฏิบตั ิการ แต่ก่อนที่จะ
ทาความเข้าใจเรื่ องระบบปฏิบตั ิการ สมควรทาความเข้าใจแนวคิดเรื่ องการกระทาของพาร์ สันส์ก่อน
เขากล่าวว่าทฤษฎีเรื่ องการกระทานั้นเป็ นทฤษฎีสาคัญในการใช้วเิ คราะห์พฤติกรรมของสิ่ งมีชีวติ เขา
พยายามจะอธิ บายความแตกต่างระหว่างพฤติกรรม (Behavior) กับการกระทา (Action) ดังนี้
พฤติกรรมกับการกระทา ในการวิเคราะห์แนวคิดเรื่ องพฤติกรรมนั้น พาร์ สันส์กล่าวว่ามี
ประเด็นที่ควรใส่ ใจ 4 ประเด็นคือ 1) พฤติกรรมมุ่งไปที่การบรรลุจุดมุ่งหมายหรื อเป้ าหมายหรื อ
สภาวะที่คาดการณ์ได้ของกิจการต่างๆ 2) พฤติกรรมเกิดขึ้นได้ในหลายสถานการณ์ 3) โดยปกติแล้ว
พฤติกรรมมักจะถูกกากับควบคุม และ 4) พฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานหรื อความพยายาม
หรื อแรงกระตุน้ โดยเขายกตัวอย่างเรื่ องของชายคนหนึ่งที่ขบั รถไปตกปลาที่ทะเลสาบแห่งหนึ่ง เขา
วิเคราะห์ในกรณี น้ ีให้เห็นว่า 1) การไปตกปลานั้นถือว่าเป็ นจุดมุ่งหมายที่พฤติกรรมของชายคนนั้นมุ่ง
ไปให้ถึง 2) สถานการณ์ของชายคนนั้นก็คือถนน รถยนต์ และสถานที่ซ่ ึ งเขาอยู่ 3) ชายคนนั้นควบคุม
การใช้พลังงานของตน ในที่น้ ีก็คือการขับรถไปแทนที่จะเดินไปเป็ นวิธีที่ฉลาดในการไปให้ถึง
ทะเลสาบ และ 4) แต่ชายคนนั้นก็ได้ใช้พลังงานของตนจริ งๆ จึงจะทาให้เขาไปถึงทะเลสาบได้ เขา
ต้องจับพวงมาลัยบังคับล้อ ควบคุมคันเร่ ง เพ่งความสนใจไปที่การขับ และปรับเปลี่ยนการกระทาของ
เขาให้สอดคล้องกับสภาพของถนนและสภาพการจราจรที่เปลี่ยนไป (Parsons and Shils. 2010 : 38)
พาร์ สันส์กล่าวว่าเมื่อเราสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมได้ดงั ที่กล่าวข้างต้น เราก็เรี ยกพฤติกรรม
นั้นว่าเป็ นการกระทาได้ กล่าวคือพฤติกรรมใดๆ ก็ตามของสิ่ งมีชีวติ อาจเรี ยกว่าเป็ นการกระทาได้ แต่
เราจะเรี ยกพฤติกรรมว่าการกระทาได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมนั้นในแง่ของสภาวะที่
คาดการณ์ได้ของกิจการต่างๆ ที่พฤติกรรมนั้นมุ่งไปให้ถึง ในแง่ของสถานการณ์ที่พฤติกรรมนั้น
เกิดขึ้น ในแง่ของการกากับควบคุมพฤติกรรมนั้นได้ และในแง่ของการใช้พลังงานหรื อแรงจูงใจที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมนั้น (Parsons and Shils. 2010 : 38)
ลักษณะของระบบปฏิบัติการ ระบบที่พาร์ สันส์กล่าวถึงคือระบบที่มีการกระทาหรื อ
ระบบปฏิบตั ิการ ระบบที่เขาได้จาแนกเอาไว้ 4 ระบบที่จะกล่าวถึงข้างหน้านั้นล้วนเป็ น
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ระบบปฏิบตั ิการซึ่งมีลกั ษณะสาคัญ 7 ประการคือ (Ritzer. 2007 : 72; Ritzer and Goodman. 2004 :
97)
1) ระบบต่างๆ มีคุณสมบัติของความเป็ นระเบียบและมีการพึ่งพาอาศัยกันของส่ วนต่างๆ
2) ระบบต่างๆ มีแนวโน้มที่จะมุ่งไปหาความเป็ นระเบียบหรื อความสมดุลที่เป็ นการรักษา
ระบบเอาไว้
3) ระบบอาจจะมีลกั ษณะสถิตคือหยุดนิ่งหรื อมีพลวัตคืออยูใ่ นกระบวนการเปลี่ยนแปลงก็
ได้
4) ลักษณะส่ วนหนึ่งของระบบมีผลกระทบต่อรู ปแบบที่ส่วนอื่นๆ ของระบบสามารถเอาไป
ใช้ได้
5) ระบบต่างๆ จะรักษาพรมแดนของตัวเองเอาไว้ โดยมีสิ่งแวดล้อมของระบบดารงอยูด่ ว้ ย
6) ระบบที่มีความสมดุลจะมีกระบวนการพื้นฐานที่จาเป็ น 2 ประการ คือการจัดสรรและ
บูรณาการ
7) ระบบต่างๆ มีแนวโน้มที่จะรักษาตัวเองเอาไว้ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการรักษาพรมแดนและการ
รักษาความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนย่อยกับส่ วนรวม การควบคุมตัวแปรด้านสิ่ งแวดล้อม
และการควบคุมแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายใน
ลักษณะทั้ง 7 ประการข้างต้นนี้มีอยูใ่ นระบบปฏิบตั ิการต่างๆ ซึ่ งพาร์ สันได้จาแนกไว้ 4 ระบบ
ระบบปฏิบัติการ 4 ระบบ พาร์ สันส์ได้จาแนกระบบต่างๆ ไว้ 4 ระบบ ทั้ง 4 ระบบนั้นต่างก็
เป็ นระบบการกระทาหรื อระบบปฏิบตั ิการ (Action System) ด้วยกันทั้งหมด กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ
ระบบปฏิบตั ิการนั้นประกอบไปด้วยระบบย่อย 4 ระบบ คือ ระบบกายภาพ ระบบบุคลิกภาพ ระบบ
สังคม และระบบวัฒนธรรม โดยมีความหมายดังต่อไปนี้ (Layder. 2006 : 18-21; Ritzer. 2007; Ritzer
and Goodman. 2004 : 71-80)
1) ระบบกายภาพ (Physiological System) (หรื อระบบชีววิทยา :Biological System; หรื อ
ระบบอินทรี ย ์ : Organic System; หรื ออินทรี ยเ์ ชิงพฤติกรรม : Behavioral Organism) ระบบนี้เกี่ยวข้อง
กับร่ างกายของคนเรา พาร์ สันมองว่าร่ างกายเป็ นพื้นฐานสาคัญที่ระบบอื่นๆ อาศัยเพื่อปฏิบตั ิการ
ร่ างกายกับระบบบุคลิกภาพมีความคาบเกี่ยวทับซ้อนกันอยู่ เพราะว่าร่ างกายเป็ นเงื่อนไขเบื้องต้น
สาหรับพัฒนาการทางจิตใจของคนเรา ร่ างกายเป็ นภาชนะที่บรรจุแรงกระตุน้ แรงจูงใจ และความ
ใฝ่ ฝันต่างๆ ที่สร้างบุคลิกภาพของคนเราขึ้นมา
2) ระบบบุคลิกภาพ (Personality System) เป็ นระบบที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่เป็ น
เรื่ องของแรงกระตุน้ ต่างๆ เช่นความเชื่ อ ความรู ้สึก อารมณ์ ความปรารถนา ความอยาก เป้ าหมาย และ
วัตถุประสงค์ของบุคคล สิ่ งเหล่านี้จะรวมเข้าไปเป็ นทัศนคติส่วนบุคคลและเป็ นการสนองตอบใน
เชิงอัตวิสัยต่อคนอื่นๆ และต่อสังคม ในฐานะที่เป็ นผลของเรื่ องราวส่ วนตัวที่เป็ นเรื่ องเฉพาะของ
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คนเรา เรื่ องราวส่ วนตัวเช่นนี้ จะทาให้เรามองเห็นร่ องรอยของประสบการณ์ของคนเราที่เติบโตขึ้นมา
ในครอบครัวและในบริ บททางสังคมอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามมา เช่น กลุ่มเพื่อน กลุ่มเพื่อนร่ วมงาน ซึ่ ง
ส่ งผลเป็ นการก่อร่ างสร้างรู ปบุคลิกภาพของเราขึ้นมา องค์ประกอบที่เป็ นเรื่ องของแรงกระตุน้ ดังกล่าว
นี้ครอบคลุมความเชื่อต่างๆ ที่เรารับจากภายนอกมาเป็ นของเราด้วย รวมทั้งครอบคลุมมาตรฐานทาง
ศีลธรรมที่เป็ นกระแสหลักในขณะนั้นด้วย ดังนั้น แรงกระตุน้ ของคนเราจะผลักดันให้เราแสวงหาการ
ตอบสนองความต้องการของเราในแนวทางที่สังคมยอมรับ เช่นคนเราแสวงหาความรักในชีวติ
ครอบครัว หรื อแสวงหาความมัง่ คัง่ ด้วยความขยันหมัน่ เพียรในการทางาน
3) ระบบสังคม (Social System) บางครั้งพาร์ สันส์ก็ใช้คาว่า “ระบบสังคม” เพื่อให้หมายถึง
“สังคม” โดยทัว่ ไป ซึ่ งหมายความว่าทั้งสองคามีความหมายเหมือนกัน แต่บางครั้งเขาก็ใช้คาว่าระบบ
สังคมในฐานะที่เป็ นส่ วนย่อยหรื อเป็ นเพียงมิติหนึ่งของสังคม ซึ่ งระบบสังคมในฐานะที่เป็ นมิติหนึ่ง
ของสังคมนี้มีคุณสมบัติที่เกิดขึ้นมาใหม่เฉพาะเป็ นของตัวเอง ระบบสังคมนั้นเกิดขึ้นเมื่อปั จเจกบุคคล
สองคนเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน และเพื่อที่จะสื่ อสารกันและร่ วมมือกันอย่างได้ผล แต่ละคนก็จะ
สร้างความเข้าใจและข้อตกลงบางอย่างเกี่ยวกับลักษณะของปฏิสัมพันธ์น้ นั เช่นแต่ละคนจะคาดหวัง
ว่าอีกคนหนึ่งจะแสดงพฤติกรรมอย่างไร เมื่อผ่านกาลเวลาที่ยาวนานออกไป ความคาดหวังดังกล่าว
นั้นก็จะก่อร่ างขึ้นมาเป็ นเจตคติที่คนเรามีต่อกันและกัน
4) ระบบวัฒนธรรม (Cultural System) เป็ นผลผลิตของปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ในสังคม
ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์น้ นั เมื่อผ่านกาลเวลาที่ยาวนานก็จะสร้างผลผลิตทางวัฒนธรรมขึ้นมา ซึ่ งไม่ได้มี
แต่วฒั นธรรมที่เป็ นวัตถุเช่นตึกรามบ้านช่องเท่านั้น หากยังมีวฒั นธรรมประเภทอื่นๆ เช่นความรู ้
วรรณกรรม ศิลปะ และประเพณี ต่างๆ ในแง่น้ ี ระบบวัฒนธรรมจึงเป็ นเหมือนกับโกดังเก็บผลผลิต
ของมนุษย์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์และประเพณี ของแต่ละสังคม ระบบวัฒนธรรมได้เก็บ
รักษาเอาไว้ซ่ ึ งคุณค่า/ค่านิยมหลักๆ รวมทั้งองค์ประกอบเชิงบรรทัดฐานอื่นๆ ซึ่ งทาให้แต่ละสังคมนั้น
มีเอกลักษณ์เฉพาะในทางวัฒนธรรม
หน้ าทีพ่ นื้ ฐานของระบบสั งคม ในบรรดาระบบปฏิบตั ิการทั้ง 4 ระบบนี้ พาร์ สันส์ให้
ความสาคัญกับระบบสังคมมากที่สุด พาร์ สันกล่าวถึงหน้าที่พ้นื ฐานที่จาเป็ นหรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่ง
ได้วา่ เป็ น “สิ่ งจาเป็ น” (Layder. 2004 : 21) ของระบบสังคมนี้ไว้มากกว่าหน้าที่พ้นื ฐานของ
ระบบปฏิบตั ิการอื่นๆ ซึ่ งระบุไว้เพียงแค่ 4 หน้าที่ แต่ในระบบสังคมนี้ เขาระบุไว้ถึง 7 หน้าที่ คือ
(Ritzer. 2007 : 74)
1) ระบบสังคมจะต้องถูกทาให้เป็ นโครงสร้างขึ้นมาเพื่อให้ระบบสังคมนั้นๆ ทางานเข้ากันได้
กับระบบอื่นๆ
2) เพื่อให้อยูร่ อด ระบบสังคมจะต้องได้รับการสนับสนุ นที่เพียงพอจากระบบอื่นๆ
3) ระบบสังคมจะต้องตอบสนองความต้องการของผูป้ ฏิบตั ิการในระบบนั้นให้ได้สัดส่ วนที่
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เหมาะสม
4) ระบบสังคมจะต้องได้รับการมีส่วนร่ วมที่เพียงพอจากสมาชิกของระบบสังคม
5) ระบบสังคมอย่างน้อยจะต้องมีการควบคุมขั้นต่าต่อพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดการแตกแยก
ได้
6) ถ้าความขัดแย้งอยูใ่ นระดับที่ก่อให้เกิดความแตกแยก ความขัดแย้งจะต้องถูกควบคุมได้
7) ระบบสังคมจาเป็ นต้องมีภาษาเพื่อที่จะดารงอยูต่ ่อไปได้
พาร์ สันส์เห็นว่าระบบแต่ละระบบจะมีสิ่งจาเป็ นพื้นฐานที่จะต้องตอบสนองให้ได้ เพื่อให้
ระบบนั้นๆ อยูใ่ นสภาพที่ดีซ่ ึ งสามารถทางานได้ต่อไป อย่างเช่นน้ าและอาหาร ถือว่าเป็ นสิ่ งจาเป็ น
ต่อชีวิต ถ้าขาดสองอย่างนี้ชีวิตดาเนินต่อไปไม่ได้ สังคมมนุษย์ก็เช่นเดียวกัน ถ้าระบบสังคมไม่มี
สิ่ งจาเป็ นที่จะต้องตอบสนองให้ได้ สังคมก็ดาเนินต่อไปไม่ได้ ถ้าพิจารณาระบบสังคมซึ่ งมีสิ่งจาเป็ น
หลัก 4 ประการเหมือนกับที่กล่าวแล้วในส่ วนของหน้าที่พ้นื ฐานของระบบ ก็จะเข้าใจได้วา่ ระบบ
สังคมจาเป็ นต้องมีการปรับตัว ระบบสังคมจาเป็ นต้องมีการบรรลุเป้ าหมาย ระบบสังคมจาเป็ นต้องมี
บูรณาการ และระบบสังคมจาเป็ นต้องมีการรักษาแบบแผน สิ่ งจาเป็ นหรื อความจาเป็ นเหล่านี้สามารถ
ได้รับการตอบสนองได้โดยภาคส่ วนต่างๆ ของสังคม (Layder. 2004 : 21) หรื อระบบย่อยของระบบ
สังคมนัน่ เอง
ระบบย่อยของระบบสั งคม มี 4 ระบบคือ ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง ระบบความ
ไว้วางใจกัน และ ระบบชุมชนทางสังคม โดยแต่ละระบบย่อยมีความหมายดังนี้ (Layder. 2004 : 2122; Ritzer. 2007 : 75-77; Ritzer and Goodman. 2004 : 101-102)
1) ระบบเศรษฐกิจ (Economy) เป็ นระบบย่อยที่ทาหน้าที่ให้สังคมในด้านการปรับตัวให้เข้า
กับสิ่ งแวดล้อม กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือระบบสังคมจาเป็ นต้องมีการปรับตัว การปรับตัวของระบบสังคม
นี้สามารถตอบสนองได้ดว้ ยระบบเศรษฐกิจ ไม่วา่ จะเป็ นเจ้าของกิจการ ผูจ้ ดั การ หรื อคนงานก็จะต้อง
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของตน เช่นถ้าไม่มีน้ ามันที่จะใช้ในการผลิตสิ นค้า พวกเขาก็อาจจะ
ต้องเปลี่ยนไปใช้พลังงานนิวเคลียร์ แทน และพวกเขาก็ตอ้ งปรับสิ่ งแวดล้อมให้เข้ากับความต้องการ
ของสังคม เช่นถ้าพืชพันธุ์ไม่เหมาะที่จะใช้ปลูกในพื้นที่ พวกเขาก็อาจจาเป็ นต้องนาเอาเมล็ดพันธุ์จาก
ที่อื่นมาเพาะปลูก ในระบบเศรษฐกิจนี้ ไม่ใช่จะมีการปรับตัวในการผลิตเท่านั้น แต่ยงั มีการปรับตัวที่
แรงงานและการกระจายผลผลิตด้วย
2) ระบบการเมือง (Polity) เป็ นระบบย่อยที่ทาหน้าที่ให้สังคมในด้านการบรรลุเป้ าหมาย
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือระบบสังคมต้องมีการบรรลุเป้ าหมาย การบรรลุเป้ าหมายของระบบสังคมสามารถ
ตอบสนองได้ดว้ ยระบบการเมือง ระบบการเมืองทาหน้าที่ดา้ นการบรรลุเป้ าหมายด้วยการนาเอา
วัตถุประสงค์ของสังคมไปปฏิบตั ิ รวมทั้งขับเคลื่อนผลักดันผูป้ ฏิบตั ิและทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์น้ นั ๆ ยกตัวอย่างเช่น ใน พ.ศ. 2500 สหรัฐอเมริ กาตกใจที่สหภาพโซเวียตรัสเซีย สามารถ
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ยิงจรวดสปุตนิคขึ้นสู่ อวกาศได้ หลังจากนั้นไม่นานประธานาธิ บดีจอน เอฟ เค็นเนดี (John F.
Kennedy) ก็สามารถขับเคลื่อนผลักดันบุคลากรและทรัพยากรเพื่อทาให้สหรัฐอเมริ กาได้กลายเป็ น
ผูน้ าในการสารวจอวกาศได้
3) ระบบความไว้วางใจกัน (Fiduciary System) เช่นครอบครัวและโรงเรี ยน ระบบนี้เป็ น
ระบบย่อยที่ทาหน้าที่ให้สังคมในด้านการรักษาแบบแผน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือระบบสังคมต้องมีการ
บรรลุแบบแผน การบรรลุแบบแผนของระบบสังคมสามารถตอบสนองได้ดว้ ยระบบความไว้วางใจ
กัน ระบบความไว้วางใจกันทาหน้าที่ดา้ นการรักษาแบบแผนด้วยการสื บทอดวัฒนธรรม เช่นจารี ต
ประเพณี บรรทัดฐาน และค่านิยมต่างๆ ให้แก่ผคู ้ นในระบบ โดยต้องทาให้วฒั นธรรมถูกหล่อหลอม
เข้าไปอยูภ่ ายในจิตใจของผูค้ นให้ได้ ยกตัวอย่างเช่น พ่อแม่และครู บาอาจารย์ได้อบรมสั่งสอนเด็กๆ
ให้ยอมรับซึ มซับค่านิยมอย่างเช่นการประสบความสาเร็ จทางเศรษฐกิจ โดยสอนว่าการได้รับ
การศึกษาดีๆ และความขยันหมัน่ เพียรในการทางานจะทาให้ประสบความสาเร็ จทางเศรษฐกิจได้
4) ระบบชุมชนทางสังคม (Societal Community) เป็ นระบบย่อยที่ทาหน้าที่ให้สังคมในด้าน
บูรณาการ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือระบบสังคมจาเป็ นต้องมีบูรณาการ บูรณาการของสังคมสามารถ
ตอบสนองได้ดว้ ยระบบชุมชนทางสังคม ระบบชุมชนทางสังคมนี้จะทาหน้าที่ประสานส่ วนต่างๆ
ของสังคมเข้าด้วยกัน ตัวอย่างของชุมชนทางสังคมคือกฎหมาย กฎหมายต่างๆ มีความสัมพันธ์กบั
ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง และระบบความไว้วางใจกัน ทาให้เรามัน่ ใจได้วา่ แต่ละระบบนั้นจะ
ทาหน้าที่ของตนอย่างที่ควรจะเป็ น และทาให้เรามัน่ ใจได้วา่ ระบบต่างๆ เหล่านั้นจะมีความเชื่อมโยง
สัมพันธ์ต่อกันและกันเป็ นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่น กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐานทาให้ทุกคน
มัน่ ใจได้วา่ ระบบการศึกษาจะมีนกั เรี ยนเพียงพอ โรงเรี ยนจะสามารถผลิตแรงงานที่มีความรู ้และ
ทักษะเพียงพอที่จะทางานได้ รวมทั้งทาให้นกั เรี ยนมีความรู ้เพียงพอที่จะเข้าไปมีส่วนร่ วมในประเด็น
ทางการเมืองต่างๆ
ทฤษฎีหน้าที่นิยมหรื อหน้าที่นิยมเชิงโครงสร้างของพาร์สันส์ ที่กล่าวมาข้างต้นมีการกล่าวถึง
หน้าที่ของระบบต่างๆ ไว้อย่างละเอียด อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมา ลูกศิษย์ของพาร์ สันส์คือเมอร์ ตนั ก็
ได้ขยายความแนวคิดเรื่ องหน้าที่ออกไปอีก ทาให้ทฤษฎีหน้าที่นิยมมีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น ดังนั้นจึง
สมควรอย่างยิง่ ที่จะได้รู้จกั ประวัติและแนวคิดของเมอร์ ตนั ดังจะกล่าวต่อไป
4.3 ทฤษฎีหน้ าทีน่ ิยมของโรเบิร์ต เมอร์ ตัน
4.3.1 ประวัติของเมอร์ ตัน
โรเบิร์ต คิง เมอร์ ตนั (Robert King Merton : ค.ศ. 1910-2003) เกิดที่เมืองฟิ ลาเดลเฟี ย
สหรัฐอเมริ กา เมื่อแรกเกิดเขาไม่ได้มีชื่อว่าเมอร์ ตนั แต่มีชื่อว่าเมเยอร์ อาร์ ชโคลนิค (Meyer R.
Schkolnick) เขาเกิดในครอบครัวชนชั้นแรงงานที่เป็ นผูอ้ พยพชาวยิวซึ่ งอพยพมาจากยุโรปตะวันออก
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ชีวติ ในวัยเด็กของเขายากลาบาก อยูใ่ นแก๊งเด็กข้างถนน เมื่อโตเป็ นวัยรุ่ นเขาได้เล่นมายากลตาม
สถานที่ชุมนุมต่างๆ โดยใช้ชื่อในการแสดงว่าโรเบิร์ต เมอร์ ลิน (Robert Merlin) ซึ่งเป็ นชื่อของที่
ปรึ กษาของกษัตริ ยอ์ าร์ เธอร์ ต่อมาเขาเชื่อตามที่เพื่อนบอกว่าเมอร์ ลินเป็ นชื่ อเก่าแก่โบราณที่ลา้ สมัย
จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็ นโรเบิร์ต คิง เมอร์ ตนั (Appelrouth and Edles. 2007 : 56)
เมอร์ ตนั สนใจศึกษาหาความรู ้ต้ งั แต่วยั เด็ก เมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาแล้วเขาได้รับ
ทุนให้ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเท็มเปิ ลจนจบการศึกษาได้รับปริ ญญาทางด้านสังคมวิทยาใน ค.ศ.
1931 จากนั้นเขาก็ยา้ ยไปศึกษาสังคมวิทยาในระดับปริ ญญาเอกที่มหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ด โดยได้เป็ น
ศิษย์รุ่นแรกและศิษย์คนสาคัญของทาลคอตต์ พาร์สันส์ (Appelrouth and Edles. 2007 : 56;
Sztompka. 2003 : 13) ใน ค.ศ. 1936 เขาได้สอบป้ องกันวิทยานิพนธ์ปริ ญญาเอกในเรื่ องวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสังคมในอังกฤษสมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 17 ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เขาได้ต้ งั สมมุติฐาน
คล้ายๆ กับงานของแม็กซ์ เวเบอร์ ที่เสนอว่าจริ ยธรรมแบบโปรเตสแตนต์ส่งผลต่อพัฒนาการของทุน
นิยม โดยเขาเสนอว่าคุณธรรมนิยม (Peitism) ของพวกพิวริ ตนั ซึ่ งเป็ นโปรเตสแตนต์แบบลูเธอร์ น้ นั
ส่ งผลต่อพัฒนาการของวิทยาศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการทดลองที่เกิดขึ้นมาในคริ สต์ศตวรรษที่ 17
(Sztompka. 2003 : 13) ข้อเสนอเช่นนี้ของเขาได้ถูกโต้แย้งอย่างรุ นแรงจริ งจังจากนักประวัติศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ((Sztompka. 2003 : 13; Sztompka. 2007 : 169)
ใน ค.ศ. 1941 เมอร์ ตนั ย้ายไปประจาอยูท่ ี่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียโดยสังกัดอยูใ่ นภาควิชา
สังคมวิทยา เขาอยูท่ ี่นนั่ นานถึง 38 ปี จนเกษียณอายุ เขามีชื่อเสี ยงเกียรติคุณทางด้านวิชาการสู งมาก
เช่นได้รับปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทัว่ โลกถึง 24 ใบ ใน ค.ศ. 1994
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริ กาได้มอบรางวัลที่เป็ นเกียรติสูงสุ ดทางวิชาการให้เขาคือรางวัลเหรี ยญ
วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ (Sztompka. 2007 : 170)
งานสาคัญของเมอร์ ตนั นอกจากวิทยานิพนธ์ปริ ญญาเอกที่กล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีอีกหลายเล่ม
เช่น Social Theory and Social Structure ซึ่งมาจากการรวมบทความของหลายๆ ปี ตีพิมพ์ใน 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 สาระสาคัญของทฤษฎี
เมอร์ ตนั ได้พฒั นาแนวคิดหลายอย่างให้แก่ทฤษฎีหน้าที่นิยมเชิงโครงสร้าง เมื่อเปรี ยบเทียบ
พาร์ สันส์และเมอร์ ตนั ก็พบว่ามีความแตกต่างกันอยูบ่ า้ งในแนวคิดของทั้งสอง คือขณะที่แนวคิดของ
พาร์ สันส์เป็ นเรื่ องของทฤษฎีขนาดใหญ่หรื ออภิมหาทฤษฎี (Grand Theory) แนวคิดของเมอร์ ตนั กลับ
เป็ นแนวคิดที่ตอ้ งการให้มีพลังในการอธิ บายในขอบเขตที่จากัดมากกว่า คือเป็ นทฤษฎีระดับกลาง
(Middle-Range Theory) นอกจากนี้ ทฤษฎีของเมอร์ ตนั ก็ยงั มีความใกล้เคียงกับแนวคิดมาร์ กซิ สต์หรื อ
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เป็ นทฤษฎีที่เอียงซ้ายมากกว่าทฤษฎีของพาร์ สันส์ (Ritzer. 2007 : 80; Ritzer and Goodman. 2004 :
107) ในที่น้ ีจะกล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีของพาร์ สันในบางประเด็น ดังต่อไปนี้
การวิพากษ์ มูลบทของการวิเคราะห์ เชิ งหน้ าที่ เมอร์ตนั ได้วพิ ากษ์วจิ ารณ์ขอ้ เสนอพื้นฐานหรื อ
มูลบท 3 ประการของการวิเคราะห์เชิงหน้าที่ของนักทฤษฎีหน้าที่นิยมเชิงโครงสร้างที่มีอยูก่ ่อนหน้านี้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ คือการวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง-หน้าที่ของแรดคลิฟฟ์ -บราวน์ และมาลินอสกี ดังนี้
(Ritzer. 2007 : 80-81; Ritzer and Goodman. 2004 : 107-108)
มูลบทประการแรกของการวิเคราะห์เชิงหน้าที่ก็คือข้อเสนอที่วา่ สังคมมีเอกภาพในเชิงหน้าที่
มูลบทนี้เชื่อว่าความเชื่อและวิถีปฏิบตั ิต่างๆ ทางสังคมและวัฒนธรรม ที่เป็ นมาตรฐานหรื อที่เป็ น
ทางการทุกอย่างนั้น มีหน้าที่ต่อสังคมโดยรวม และมีหน้าที่ต่อปั จเจกบุคคลด้วย มุมมองเช่นนี้มี
ความหมายโดยนัยว่าส่ วนต่างๆ ของระบบสังคมนั้นจะต้องมีบูรณาการในระดับที่สูงมาก แต่เมอร์ ตนั
ซึ่ งได้นิยามหน้าที่เอาไว้วา่ หมายถึงผลที่เกิดขึ้นซึ่ งสามารถสังเกตได้ที่ช่วยให้ระบบใดระบบหนึ่ง
สามารถปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงหรื อปรับตัวได้ ได้วิจารณ์วา่ ข้อเสนอเช่นนี้อาจจะเป็ นจริ งในสังคม
บุพกาลขนาดเล็กที่ยงั ไม่มีความสลับซับซ้อน แต่อาจไม่เป็ นจริ งเสมอไปในสังคมสมัยใหม่ที่มีขนาด
ใหญ่และมีความสลับซับซ้อนมาก กล่าวคือในสังคมสมัยใหม่แม้จะมีโครงสร้างทางสังคมและ
วัฒนธรรมดารงอยู่ แต่การดารงอยูข่ องโครงสร้างเหล่านั้นก็ไม่ได้ก่อให้เกิดหน้าที่ต่อสังคมโดยรวม
และต่อปั จเจกบุคคลเสมอไป ยกตัวอย่างเช่นโรงงานต่างๆ ซึ่ งก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่ งแวดล้อมมากมาย
หลายรู ปแบบก็ไม่ได้มีหน้าที่ต่อเมืองโดยรวมหรื อต่อปั จเจกบุคคลผูไ้ ด้รับผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม
มูลบทประการที่สองของการวิเคราะห์เชิงหน้าที่ก็คือข้อเสนอที่วา่ โครงสร้างทางสังคม
วัฒนธรรมที่เป็ นทางการทุกอย่างนั้นมีหน้าที่ในเชิงบวก เมอร์ ตนั วิจารณ์วา่ ข้อเสนอดังกล่าวนี้ขดั แย้ง
กับสิ่ งที่เราพบในโลกที่เป็ นจริ ง เขากล่าวว่าเราสามารถเห็นได้ชดั เจนว่าไม่ใช่โครงสร้าง ประเพณี
ความคิด ความเชื่ อทุกอย่างจะมีหน้าที่ในเชิงบวกเสมอไป ยกตัวอย่างเช่นลัทธิ ชาตินิยมหัวรุ นแรงหรื อ
ลัทธิ คลัง่ ชาติอาจทาหน้าที่ซ่ ึ งเป็ นผลเสี ยได้อย่างมากในโลกที่มีการเร่ งสะสมอาวุธนิวเคลียร์
มูลบทประการที่สามของการวิเคราะห์เชิงหน้าที่ก็คือข้อเสนอที่วา่ โครงสร้างทางสังคม
วัฒนธรรมที่เป็ นทางการทุกอย่างนั้นเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ขาดเสี ยไม่ได้ ซึ่ งหมายความว่าโครงสร้างที่มีอยู่
แล้วเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นมากต่อสังคม สังคมจะไม่มีโครงสร้างเหล่านั้นไม่ได้ เมอร์ ตนั วิจารณ์วา่ อย่างน้อย
เราจะต้องยอมรับว่าในสังคมนั้นมีโครงสร้างและหน้าที่ซ่ ึ งเป็ นทางเลือกอันแตกต่างจากโครงสร้าง
และหน้าที่ซ่ ึ งเป็ นทางการอยูม่ ากมายหลายอย่าง ยกตัวอย่างเช่น ในการพิจารณาการแบ่งช่วงชั้นทาง
สังคม ถ้ามองตามแบบการวิเคราะห์เชิงหน้าที่แบบเดิมก็จะเห็นว่าการแบ่งช่วงชั้นทางสังคมนั้นเป็ น
สิ่ งจาเป็ นที่ขาดเสี ยไม่ได้ การมองเช่นนี้ยอ่ มเป็ นการสร้างความชอบธรรมให้กบั ระบบการแบ่งช่วงชั้น
ทางสังคม แต่ถา้ เรามองว่าการแบ่งช่วงชั้นเช่นนั้นไม่จาเป็ นเสมอไป ก็อาจทาให้เราสามารถสร้างหรื อ
แสวงหาทางเลือกที่ดีกว่าที่อาจนาไปสู่ สภาพที่สังคมไม่จาเป็ นต้องมีการแบ่งช่วงชั้นก็ได้
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การทาหน้ าที่เชิงลบ (Disfunction) นอกจากจะวิพากษ์วจิ ารณ์มูลบทของการวิเคราะห์เชิง
หน้าที่ดงั กล่าวข้างต้นแล้ว เมอร์ ตนั ยังได้เสนอแนวคิดเรื่ องการทาหน้าที่ไม่เหมาะสมหรื อการทา
หน้าที่เชิงลบด้วย แนวคิดนี้ เสนอว่าโครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรมต่างๆ นั้นไม่ได้ทาแต่หน้าที่เชิง
บวกต่อสังคมเท่านั้น แต่ยงั ทาหน้าที่เชิงลบหรื อไม่เหมาะสมได้ดว้ ย ยกตัวอย่างเช่น การมีทาสในทาง
ตอนใต้ของสหรัฐอเมริ กานั้นเห็นได้ชดั ว่าได้ก่อให้เกิดหน้าที่อนั เป็ นประโยชน์หรื อผลเชิงบวกสาหรับ
คนผิวขาวที่อยูต่ อนใต้ เช่นทาให้มีแรงงานราคาถูก เป็ นการส่ งเสริ มสนับสนุนเศรษฐกิจการผลิตฝ้ าย
และเป็ นการรักษาสถานภาพทางสังคมที่สูงกว่าของคนผิวขาวเอาไว้ แต่การมีทาสนั้นก็ก่อให้เกิดผล
ทางลบซึ่ งเป็ นการทาหน้าที่ไม่เหมาะสมได้เหมือนกัน คือทาให้คนที่อยูท่ างตอนใต้ตอ้ งพึ่งพา
เศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมมากเกินไปซึ่ งทาให้ไม่พร้อมที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมขึ้นมา และก่อให้เกิด
ช่องว่างในการพัฒนาอุตสาหกรรมระหว่างพื้นที่ทางเหนื อกับพื้นที่ทางใต้ คือขณะนั้นทางเหนือได้
พัฒนาอุตสาหกรรมแต่ทางใต้ยงั คงอยูก่ บั เกษตรกรรม (Ritzer. 2007 : 81; Ritzer and Goodman.
2004 : 110)
การไม่ ทาหน้ าที่ (Nonfunction) ตามความเห็นของเมอร์ ตนั นั้น มีโครงสร้างบางอย่างไม่ทา
หน้าที่ การไม่ทาหน้าที่น้ ีเขาได้นิยามเอาไว้วา่ หมายถึงผลที่เกิดขึ้นซึ่ งเมื่อพิจารณาแล้วก็พบว่าไม่
สอดคล้องกับระบบสังคมที่มีอยู่ ซึ่ งรวมถึงรู ปแบบสังคมต่างๆ ที่เหลือรอดมาจากอดีตด้วย ระบบหรื อ
โครงสร้างเหล่านี้ อาจจะเคยมีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบในอดีต แต่ในสังคมปั จจุบนั กลับไม่มี
ผลกระทบที่ชดั เจนต่อสังคมเลย ยกตัวอย่างเช่นขบวนการสตรี งดเหล้าชาวคริ สต์ (Women’s Christian
Temporance Movement) แม้ในอดีตจะเคยทาหน้าที่ซ่ ึ งมีประโยชน์ดว้ ยการจากัดการดื่มเหล้าเช่น
รณรงค์ไม่ให้ขายเหล้าได้ แต่ในปั จจุบนั บทบาทของขบวนการนี้แทบจะไม่มีผลกระทบต่อสังคมได้
อย่างชัดเจนเลย (Ritzer. 2007 : 82-83; Ritzer and Goodman. 2004 : 110) อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างที่ยก
มานี้ก็มีผโู ้ ต้แย้งอยูบ่ า้ งว่าขบวนการนี้ยงั สามารถทาหน้าที่ซ่ ึ งเป็ นประโยชน์ต่อสังคมได้
หน้ าที่ 2 ประเภท อีกเรื่ องหนึ่ งที่เมอร์ ตนั ได้สร้างคุณปการอย่างชัดเจนให้แก่ทฤษฎีหน้าที่
นิยมเชิงโครงสร้างได้แก่การที่เมอร์ ตนั เสนอว่าหน้าที่น้ นั สามารถแบ่งแยกออกได้เป็ น 2 ประเภทคือ
หน้าที่ปรากฏชัดแจ้งและหน้าที่แอบแฝงซ่อนเร้น สาหรับหน้าที่ประเภทที่สองนี้มีความสาคัญมากซึ่ ง
เมอร์ ตนั เองก็ถึงกับกล่าวว่า “การค้นพบหน้าที่แอบแฝงซ่อนเร้นต่างๆ เป็ นการแสดงให้เห็นส่ วนเพิ่มที่
สาคัญมากในความรู้ทางสังคมวิทยา” (Merton. 2007 : 66)
หน้าที่ 2 ประเภทข้างต้นมีคาอธิ บายดังนี้
1) หน้าที่ปรากฏชัดแจ้ง (Manifest Function) เป็ นหน้าที่ซ่ ึ งเปิ ดเผยตัวเองออกมาอย่างชัดเจน
เป็ นผลโดยตรงหรื อเป็ นผลโดยตั้งใจของการกระทาซึ่ งผูก้ ระทาได้ตระหนักรู ้วา่ จะเกิดขึ้นแน่ๆ
อย่างเช่นการมีทาสที่กล่าวถึงข้างต้นนั้นมีหน้าที่ปรากฏชัดแจ้งคือเป็ นการเพิ่มความสามารถในการ
ผลิตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคทางใต้ของสหรัฐอเมริ กา (Ritzer and Goodman. 2004 : 111)
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2) หน้าที่แอบแฝงซ่อนเร้น (Latent Function) เป็ นหน้าที่ซ่ ึ งไม่ได้เปิ ดเผยตัวเองออกมา เป็ น
ผลโดยอ้อมหรื อเป็ นผลที่ไม่ได้ต้ งั ใจของพฤติกรรม ในกรณี การมีทาส หน้าที่แอบแฝงซ่อนเร้นก็คือได้
ก่อให้เกิดคนที่สังกัดอยูใ่ นชนชั้นล่างขนาดใหญ่ข้ ึนมาซึ่ งเอื้อต่อการมีสถานภาพทางสังคมที่สูงขึ้นของ
คนผิวขาวไม่วา่ จะเป็ นคนรวยหรื อคนจน (Ritzer and Goodman. 2004 : 111)
เมอร์ ตนั ได้นาเอาคาว่า “manifest” และ “latent” มาจากซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ซึ่ง
เน้นว่าพฤติกรรมเกือบทั้งหมดของคนเรา รวมทั้งพฤติกรรมที่ดูเหมือนเป็ นเรื่ องปกติธรรมดา เช่นการ
เคี้ยวหมากฝรั่งนั้นมีหน้าที่แอบแฝงซ่อนเร้นที่เกี่ยวข้องกับแรงขับทางเพศของคนเรา จากมุมมองของ
ฟรอยด์น้ นั การเคี้ยวหมากฝรั่ง (รวมทั้งการสู บบุหรี่ การกัดเล็บตัวเอง ฯลฯ) เป็ นการชดเชยการมี
ความสุ ขทางปาก การมีความสุ ขทางปากเป็ นขั้นตอนแรกที่สาคัญในพัฒนาการวัยเด็กตามแนวคิด
ของฟรอยด์ ความสุ ขความพอใจของเด็กซึ่ งมีอายุต้ งั แต่แรกเกิดจนถึง 15 เดือนนั้นอยูท่ ี่การได้รับการ
ตอบสนองทางปาก เช่น การดูดนม การได้ขยับปาก การได้สัมผัสสิ่ งแปลกใหม่ดว้ ยปาก ฯลฯ ถ้าเด็ก
ได้รับการตอบสนองเต็มที่ เมื่อโตขึ้นจะมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม แต่ถา้ ไม่ได้รับการตอบสนองที่ดีพอ
เมื่อโตขึ้นเด็กก็จะมีปัญหาทางบุคลิกภาพ เช่นชอบเคี้ยวหมากฝรั่ง (หรื อชอบกัดเล็บ หรื อชอบสู บบุหรี่
ฯลฯ) (Appelrouth and Edles. 2007 : 57)
เมอร์ ตนั ได้นาเอาแนวคิดเรื่ องหน้าที่ไปอธิ บายพฤติกรรมหรื อการกระทาต่างๆ เช่นการเต้นรา
ขอฝนของชาวโฮปี (Hopi) ซึ่งเป็ นชาวอินเดียแดงหรื อชนพื้นเมืองในสหรัฐอเมริ กา การเต้นราขอฝน
ของชาวโฮปี นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ฝนตก นี่คือหน้าที่ปรากฏชัดแจ้งของการเต้นราขอฝน แต่การ
เต้นราขอฝนยังได้ก่อให้เกิดผลที่ไม่ได้ต้ งั ใจขึ้นมาด้วย ผลที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ต้ งั ใจคือการเต้นราขอฝน
ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี เกิดความเป็ นปึ กแผ่นในชุมชน และก่อให้เกิดอัตลักษณ์ร่วมของ
ผูค้ นในชุมชน (ยศ สันตสมบัติ. 2540 : 33; Appelrouth and Edles. 2007 : 57) นี่คือหน้าที่แอบแฝง
ซ่อนเร้นของการเต้นราขอฝน
ผลทีเ่ กิดขึน้ โดยไม่ ได้ ต้งั ใจ (Unanticipated Consequence) เมอร์ ตนั กล่าวว่าผลที่เกิดขึ้นด้วย
ความตั้งใจนั้นเป็ นสิ่ งที่ใครๆ ก็ตระหนักรู ้ได้ แต่ผลที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้ งั ใจนั้นต้องอาศัยการวิเคราะห์
ในทางสังคมวิทยาเท่านั้นจึงจะค้นพบได้ (Ritzer and Goodman. 2004 : 111)
เมอร์ ตนั ชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างต่างๆ นั้น มีท้ งั ผลที่เกิดจากความตั้งใจและผลที่ข้ ึนโดยไม่ได้
ตั้งใจ ในกรณี ของการมีทาสข้างต้น ผลที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจก็คือการมีทาสถูกสถาปนาขึ้นมาเพื่อ
ช่วยทาให้เศรษฐกิจของพื้นที่ทางใต้มีความเข้มแข็ง แต่การมีทาสก็ก่อให้เกิดผลที่ไม่ได้ต้ งั ใจขึ้นมา
เหมือนกันคือก่อให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนาอุตสาหกรรมซึ่ งในที่สุดก็ไปทาให้เศรษฐกิจในพื้นที่
นั้นอ่อนแอลง (Ritzer. 2007 : 85)
ผลที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ต้ งั ใจกับหน้าที่แอบแฝงซ่อนเร้นนั้นคล้ายคลึงกัน แต่ก็ไม่ใช่เป็ นสิ่ ง
เดียวกันเสี ยทีเดียว โดยหน้าที่แอบแฝงซ่อนเร้นนั้นเป็ นส่ วนหนึ่งของผลที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ต้ งั ใจ แต่
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หน้าที่แอบแฝงซ่อนเร้นนั้นเป็ นหน้าที่ซ่ ึ งมีประโยชน์ต่อสังคม ยังมีผลที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ต้ งั ใจอีก 2
ชนิด คือผลที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ต้ งั ใจซึ่ งมีหน้าที่เชิงลบหรื อมีโทษต่อสังคม และผลที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้
ตั้งใจซึ่ งไม่ได้ทาหน้าที่คือไม่มีความจาเป็ นต่อสังคมเลย (Ritzer. 2007 : 85) สรุ ปแล้วผลที่เกิดขึ้นโดย
ไม่ได้ต้ งั ใจนั้นมีท้ งั แบบที่เป็ น 1) หน้าที่เชิงบวกหรื อผลที่เป็ นประโยชน์ 2) หน้าที่เชิงลบหรื อผลที่เป็ น
โทษ และ 3) การไม่ทาหน้าที่
การวิจารณ์ ทฤษฎีหน้ าทีน่ ิยมเชิงโครงสร้ าง แม้วา่ ทฤษฎีหน้าที่นิยมเชิงโครงสร้างจะมี
คุณูปการต่อพัฒนาการของทฤษฎีสังคมมากมาย แต่ทฤษฏีน้ ีถูกวิจารณ์วา่ มีลกั ษณะเป็ น “นิยตั ินิยม”
(Determinism) คือมีการกาหนดที่แน่นอนตายตัวเกินไป เช่นแนวคิดเรื่ องระบบของพาร์สันส์มอง
บุคคลว่าคอยรับเอาระเบียบกฎเกณฑ์และบทบาทต่างๆ อย่างง่ายดาย โดยที่เหตุผล คาอธิบาย ข้ออ้างที่
สร้างความชอบธรรม และแรงกระตุน้ ต่างๆ ฯลฯ ของบุคคลแทบจะไม่มีบทบาทในทฤษฎีน้ ีเลย ทฤษฎี
นี้เน้นความสาคัญของความประสานสอดคล้องกัน (Harmony) บูรณาการ (Integration) ฉันทานุมตั ิ/
ฉันทมติ (Consensus) มากเกินไป (Layder. 2006 : 25-27)
นอกจากนี้ทฤษฎีน้ ียงั ถูกวิจารณ์วา่ ละเลยเพิกเฉยประเด็นปั ญหาเรื่ องความไม่เท่าเทียมกัน
(Inequality) และผลประโยชน์ทางวัตถุ (Material Interests)ที่แตกต่างกันของผูค้ นในสังคม รวมทั้งไม่
ใส่ ใจองค์ประกอบด้านอานาจ (Power) และอุดมการณ์ (Ideology) ซึ่งทาหน้าที่เสริ มสร้างหรื อ
ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมและผลประโยชน์ทางวัตถุที่แตกต่างกันนั้น (Layder. 2006 : 25-27)
สาหรับแนวการอธิ บายเรื่ องหน้าที่ตามแนวคิดของเมอร์ ตนั นั้น ก็มีผวู ้ จิ ารณ์ไว้ ความตอนหนึ่ง
ว่า “จุดอ่อนที่ชดั เจนประการหนึ่งของการศึกษาแนวหน้าที่นิยมคือ ไม่สามารถอธิ บายสาเหตุของ
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งได้ การที่คนกลุ่มหนึ่งมารวมตัวกันเพื่อเต้นราขอฝน ได้รับการอธิ บายว่า
เป็ นเพราะการขอฝนทาให้คนมารวมตัวกัน การอธิ บายในลักษณะนี้เป็ นการอธิ บายแบบวนเวียนเป็ น
วงกลม (Circular Explanation) และมิได้ทาให้เราเข้าใจถึงสาเหตุที่แท้จริ งของพฤติกรรมดังกล่าว” (ยศ
สันตสมบัติ. 2540 : 33)
ทฤษฎีความขัดแย้งที่จะกล่าวถึงในหัวข้อสุ ดท้ายของบทนี้ ส่ วนหนึ่งคือความพยายามที่จะ
แก้ไขข้อบกพร่ องบางอย่างที่มีอยูใ่ นทฤษฎีหน้าที่นิยมเชิงโครงสร้าง
4.4 ทฤษฎีความขัดแย้งของราล์ฟ ดาห์ เรนดอร์ ฟ
4.4.1 ประวัติของดาห์ เรนดอร์ ฟ
ราล์ฟ ดาห์เรนดอร์ฟ (Ralf Dahrendorf : ค.ศ. 1929-2009) เกิดที่เมืองฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี
ตอนเป็ นวัยรุ่ นเขาได้เข้าร่ วมสนับสนุนกิจกรรมที่ต่อต้านนาซี เขาและพ่อของเขาซึ่ งเป็ นสมาชิกรัฐสภา
ได้ถูกจับและถูกส่ งไปกักขังอยูใ่ นค่ายกักกันอันเนื่องมาจากการต่อต้านนาซี นนั่ เอง (“Ralf
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Dahrendorf.” 2011 : Website; Ritzer. 2007 : 87) เขาถูกปล่อยตัวออกมาจากค่ายกักกันใน ค.ศ. 1945
ขณะที่กองทัพรัสเซี ยบุกไปที่ค่าย (Ritzer. 2007 : 87)
ดาห์เรนดอล์ฟเรี ยนปรัชญา นิรุกติศาสตร์คลาสสิ ก และสังคมวิทยาที่มหาวิทยาลัยฮัมบูร์ก
ตั้งแต่ ค.ศ. 1947 จนจบปริ ญญาเอกทางด้านปรัชญาและงานคลาสสิ กใน ค.ศ. 1952 จากนั้นเขาได้ไป
ทาวิทยานิพนธ์ต่อภายใต้การควบคุมดูแลของคาร์ ล ป็ อปเปอร์ (Karl Popper) ที่มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์ แห่งกรุ งลอนดอน โดยได้รับปริ ญญาเอกทางด้านสังคมวิทยา เขาเป็ นศาสตราจารย์
ทางด้านสังคมวิทยาที่มหาวิทยาลัยฮัมบูร์กในช่วง ค.ศ. 1957-1960 ที่มหาวิทยาลัยทูบิงเกน ในช่วง
ค.ศ. 1960-1964 และที่มหาวิทยาลัยคอนสแตนซ์ ในช่วง ค.ศ. 1966-1969 (“Ralf Dahrendorf.” 2011 :
Website)
เขาเคยดารงตาแหน่งสมาชิกรัฐสภาของเยอรมนี รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศ
ของเยอรมนี กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการยุโรปที่บรัสเซลส์ และอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์ แห่งกรุ งลอนดอน (Ritzer. 2007 : 87)
ดาห์เรนดอร์ ฟถือสองสัญชาติ คือเยอรมันและอังกฤษ หลังจากเกษียณอายุแล้ว เขาอาศัยอยูท่ ้ งั
ในเยอรมนีและในอังกฤษ โดยเขามีความผูกพันกับทั้งสองประเทศ คือเยอรมนีในฐานะที่เป็ นประเทศ
บ้านเกิด และอังกฤษในฐานะที่เป็ นประเทศที่เขาชอบ เขายังเคยกล่าวไว้วา่ ชีวติ ของเขาเป็ นเรื่ องของ
ความขัดแย้งระหว่างพันธะต่อประเทศเยอรมนีและความผูกพันทางใจต่อประเทศอังกฤษ แม้วา่ ทฤษฎี
ความขัดแย้งจะได้รับอิทธิ พลทางความคิดมาจากแนวคิดของมากซ์ แต่เขาก็ไม่ได้เป็ นมาร์ กซิ สต์ เขา
มองตนเองว่าเป็ นนักเสรี นิยม แต่เขาก็ได้รับอิทธิ พลความความคิดจากมากซ์ในเรื่ องการบูรณาการ
ระหว่างทฤษฎีกบั การปฏิบตั ิ ซึ่ งทาให้เขาไม่ได้เป็ นเพียงนักวิชาการที่โดดเด่นเท่านั้น แต่ยงั ทาให้เขา
เป็ นปัญญาชนสาธารณะที่มีชื่อเสี ยงมากด้วย (“Ralf Dahrendolf.” 2011 : Website)
งานเขียนของดาห์เรนดอร์ ฟส่ วนมากจะตีพิมพ์เป็ นภาษาเยอรมัน ในส่ วนที่เป็ นภาษาอังฤษนั้น
งานสาคัญ เช่น Class and Class Conflict in Industrial Society ตีพิมพ์ใน ค.ศ. 1959 Society and
Democracy in Germany (1967) และ Reflections on the Revolution in Europe (1990) (“Ralf
Dahrendolf.” 2011 : Website)
4.4.2 สาระสาคัญของทฤษฎี
ทฤษฎีความขัดแย้งมีท้ งั ทฤษฎีที่เป็ นแบบมาร์ กซิ สต์และที่ไม่ใช่มาร์ กซิ สต์ ในบทนี้จะเน้น
ทฤษฎีที่ไม่ใช่มาร์ กซิ สต์เป็ นหลัก โดยเฉพาะแนวคิดของดาห์เรนดอร์ ฟ สาหรับแนวคิดเกี่ยวกับความ
ขัดแย้งของมากซ์ จะกล่าวถึงในบทที่ 12 แต่ก่อนที่จะกล่าวถึงแนวคิดของดาห์เรนดอร์ ฟ ควรทาความ
เข้าใจทฤษฎีความขัดแย้งในภาพรวมเสี ยก่อน
ภาพรวม นักทฤษฎีความขัดแย้งก็เช่นเดียวกับนักทฤษฎีหน้าที่นิยม ที่เน้นความสาคัญของ
โครงสร้างต่างๆ ภายในสังคม และยังพยายามที่จะเสนอแบบหรื อโมเดลที่ครอบคลุมรอบด้านเพื่อ
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อธิ บายว่าสังคมมีการทางานอย่างไรบ้างเช่นเดียวกัน แต่ส่วนที่แตกต่างกับนักทฤษฎีหน้าที่นิยมก็คือ
นักทฤษฎีความขัดแย้งไม่ได้เน้นความสาคัญของฉันทานุมตั ิ/ฉันทมติเหมือนกับนักทฤษฎีหน้าที่นิยม
แต่นกั ทฤษฎีความขัดแย้งเน้นความสาคัญของการแบ่งแยกต่างๆ ที่มีอยูใ่ นสังคมมากกว่า ดังนั้นจึงเน้น
ไปที่ประเด็นเกี่ยวกับอานาจ ความไม่เสมอภาค และการต่อสู ้เพื่อความเสมอภาค นักทฤษฎีความ
ขัดแย้งจะมองสังคมว่าประกอบไปด้วยกลุ่มผลประโยชน์ที่มีผลประโยชน์เฉพาะเป็ นของกลุ่มตัวเอง
ซึ่ งการดารงอยูข่ องผลประโยชน์ที่แยกจากกันได้น้ ีก็ยอ่ มหมายความว่าศักยภาพที่จะก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งนั้นดารงอยูเ่ สมอ และหมายความว่าย่อมจะมีกลุ่มบางกลุ่มที่ได้ผลประโยชน์มากกว่าอีกบาง
กลุ่ม นักทฤษฎีความขัดแย้งจะศึกษาตรวจสอบความตึงเครี ยดที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มที่ได้เปรี ยบกับ
กลุ่มที่เสี ยเปรี ยบในสังคม โดยพยายามที่จะทาความเข้าใจว่าความสัมพันธ์ต่างๆ เกี่ยวกับการควบคุม
ได้ถูกสถาปนาขึ้นและธารงรักษาไว้ให้ยงั่ ยืนยาวนานได้อย่างไร (Giddens. 2009 : 24)
นอกจากทฤษฎีแนวมาร์กซิสต์แล้ว ทฤษฎีความขัดแย้งอีกสายหนึ่งมาจากงานของนักสังคม
วิทยารุ่ นบุกเบิกคนสาคัญคนหนึ่งคือเกอ็อร์ กซ์ ซิ มเมล ในคริ สต์ทศวรรษ 1950 และ 1960 ทฤษฎีความ
ขัดแย้งได้นาเสนอแนวคิดทางเลือกที่แตกต่างจากทฤษฎีหน้าที่นิยมเชิงโครงสร้าง แต่ไม่นานก็มี
ทฤษฎีแนวมาร์ กซิ สต์ใหม่หลากหลายแนวเข้ามาแทนที่ทฤษฎีความขัดแย้ง ปั ญหาพื้นฐานที่เกิดขึ้นกับ
ทฤษฎีความขัดแย้งก็คือแม้วา่ จะพยายามที่จะตีตวั ออกห่างทฤษฎีหน้าที่นิยมเชิงโครงสร้างแต่ก็ยงั ทา
ได้ไม่ค่อยประสบผลสาเร็ จนัก ทฤษฎีความขัดแย้งจึงดูจะเป็ นเพียงแค่อีกด้านหนึ่งของทฤษฎีหน้าที่
นิยมเชิงโครงสร้างโดยไม่สามารถเป็ นทฤษฎีแนววิพากษ์สังคมได้อย่างแท้จริ ง (Ritzer. 2007 : 86)
มุมมองทีต่ ่ างกันระหว่ างทฤษฎีหน้ าทีน่ ิยมกับทฤษฎีความขัดแย้ง ดาห์เรนดอร์ฟได้
เปรี ยบเทียบให้เห็นความแตกต่างกันระหว่างทฤษฎีหน้าที่นิยมกับทฤษฎีความขัดแย้งในประเด็นต่างๆ
ดังนี้ (Ritzer. 2007 : 86; Ritzer and Goodman. 2004 : 120)
1) ทฤษฎีหน้าที่นิยมมองว่าสังคมมีลกั ษณะสถิตหรื อหยุดนิ่ง หรื อถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็จะ
เคลื่อนไหวเข้าสู่ สภาพที่มีความสมดุลเสมอ แต่ทฤษฎีความขัดแย้งกลับมองว่า ทุกๆ สังคมล้วนมีการ
เปลี่ยนแปลง ตกอยูใ่ นกระบวนการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
2) ทฤษฎีหน้าที่นิยมเน้นความสาคัญของความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของสังคม แต่ทฤษฎี
ความขัดแย้งกลับเน้นพิจารณาที่ความแตกแยกและความขัดแย้งที่มีอยูเ่ สมอในระบบสังคม
3) ทฤษฎีหน้าที่นิยม โดยเฉพาะทฤษฎีหน้าที่นิยมในช่วงแรกๆ มองว่าองค์ประกอบทุกอย่าง
ในสังคมล้วนส่ งเสริ มให้เกิดเสถียรภาพ แต่ทฤษฎีความขัดแย้งกลับมองว่ามีองค์ประกอบหลายอย่าง
ในสังคมที่ส่งเสริ มให้เกิดการขัดแย้งกันและความเปลี่ยนแปลง
4) ทฤษฎีหน้าที่นิยมมองว่าสังคมนั้นถูกยึดโยงเข้าด้วยกันอย่างไม่เป็ นทางการด้วยบรรทัด
ฐานต่างๆ คุณค่า/ค่านิยมต่างๆ และศีลธรรมร่ วมของสังคม แต่ทฤษฎีความขัดแย้งกลับมองว่าระเบียบ
ทางสังคมจะเป็ นอย่างไรนั้นขึ้นอยูก่ บั การกาหนดของกลุ่มคนที่เป็ นชนชั้นสู งในสังคม
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5) ทฤษฎีหน้าที่นิยมเน้นความเป็ นปึ กแผ่นที่เกิดขึ้นมาจากค่านิยมร่ วมของสังคม แต่ทฤษฎี
ความขัดแย้งเน้นบทบาทของอานาจในการรักษาระเบียบในสังคม
แม้วา่ ทฤษฎีความขัดแย้งจะมองแตกต่างไปจากทฤษฎีหน้าที่นิยม แต่กรอบการมองก็ยงั เป็ น
แบบ “หน้าที่นิยม” อยู่ กล่าวคือทฤษฎีความขัดแย้งมองว่าความขัดแย้งเป็ นสิ่ งจาเป็ นพื้นฐานของสังคม
ความขัดแย้งจึงมีประโยชน์หรื อมี “หน้าที่” ต่อสังคม
หน้ าที่ของความขัดแย้งทางสั งคม ทฤษฎีความขัดแย้งได้ช้ ีให้เห็นหน้าที่ต่างๆ ของความ
ขัดแย้งทางสังคมไว้ ดังต่อไปนี้ (Ritzer. 2007 : 89)
1) ความขัดแย้งอาจทาหน้าที่ช่วยทาให้กลุ่มที่มีโครงสร้างแบบหลวมๆ มีความเข้มแข็งขึ้นมา
ได้ ในสังคมที่ดูเหมือนกาลังจะแตกแยกกัน ความขัดแย้งที่มีกบั อีกสังคมหนึ่งอาจช่วยฟื้ นฟูบูรณาการ
ขึ้นมาภายในสังคมนั้นได้ เพราะผูค้ นในสังคมนั้นจะรู ้สึกว่ามีศตั รู ร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่นความเป็ น
ปึ กแผ่นของชาวยิวในอิสราเอลเป็ นผลมาจากความขัดแย้งที่ดารงอยูอ่ ย่างยาวนานกับกลุ่มประเทศ
อาหรับในตะวันออกกลาง ความขัดแย้งในฐานะที่เป็ นตัวการทาให้สังคมมีความเข้มแข็งขึ้นนี้เป็ น
แนวคิดที่พวกนักโฆษณาชวนเชื่อรู ้จกั เป็ นอย่างดี พวกเขาอาจจะสร้างศัตรู ที่ไม่มีอยูจ่ ริ งมาก่อนขึ้นมา
ก็ได้
2) ความขัดแย้งกับกลุ่มหนึ่งอาจช่วยสร้างความเป็ นปึ กแผ่นขึ้นมาได้ โดยก่อให้เกิดการเป็ น
พันธมิตรกับกลุ่มต่างๆ ต่อเนื่ องกันไป ยกตัวอย่างเช่น ความขัดแย้งกับกลุ่มประเทศอาหรับได้ทาให้
สหรัฐอเมริ กากับอิสราเอลเป็ นพันธมิตรกัน และถ้าความขัดแย้งระหว่างอาหรับกับอิสราเอลลด
น้อยลง ความเป็ นพันธมิตรระหว่างสหรัฐอเมริ กากับอิสราเอลก็มีนอ้ ยลงด้วย
3) ภายในสังคมหนึ่งๆ ความขัดแย้งสามารถทาให้ปัจเจกบุคคลที่มกั จะอยูอ่ ย่างโดดเดี่ยวได้เข้า
ไปมีบทบาทที่กระตือรื อร้นได้ ยกตัวอย่างเช่น การประท้วงสงครามเวียดนามได้กระตุน้ ให้เยาวชนคน
หนุ่มสาวจานวนมากเข้าไปมีบทบาทที่เข้มข้นจริ งจังในการเมืองอเมริ กาเป็ นครั้งแรก แต่เมื่อสงคราม
เวียดนามสิ้ นสุ ดลง เยาวชนคนหนุ่มสาวชาวอเมริ กนั จานวนมากก็กลายเป็ นคนเฉยชาอีกครั้ง
4) ความขัดแย้งทาหน้าที่ทางด้านการสื่ อสาร ก่อนที่จะมีความขัดแย้ง กลุ่มต่างๆ อาจจะไม่มี
ความมัน่ ใจเกี่ยวกับสถานะของฝ่ ายที่เป็ นปฏิปักษ์ แต่เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้น สถานะและเขตแดน
ระหว่างกลุ่มต่างๆ ก็จะมีความชัดเจนขึ้น ดังนั้นบุคคลก็จะสามารถตัดสิ นใจได้ดีข้ ึนว่าจะทาอย่างไร
กับปฏิปักษ์ของตน ความขัดแย้งยังเปิ ดโอกาสให้กลุ่มต่างๆ ที่ขดั แย้งกันนั้นมีความคิดความเข้าใจที่
ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับความเข้มแข็งโดยเปรี ยบเทียบของตน คือรู ้วา่ กลุ่มของตนเข้มแข็งมากน้อยเพียงใด
เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นที่เป็ นคู่ขดั แย้ง และอาจทาให้มีความเป็ นไปได้มากขึ้นที่จะเกิดการเชื่อมสัมพันธ์
กันใหม่ หรื อเกิดการปรองดองกันขึ้นมาได้
ที่กล่าวข้างต้นนี้เป็ น “หน้าที่” หรื อเป็ นประโยชน์ของความขัดแย้ง อย่างไรก็ตาม ความ
ขัดแย้งก็มีหน้าที่เชิงลบหรื อมีโทษด้วยซึ่ งก็น่าจะเป็ นที่ทราบกันดีอยู่
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อานาจและความขัดแย้ง ดาห์เรนดอร์ ฟเห็นว่าอานาจคือพละกาลังอันชอบธรรมที่ผกู ติดอยูก่ บั
การมีบทบาททางสังคมบางอย่างภายในองค์การหรื อหน่วยงาน ประเด็นในการวิเคราะห์ที่สาคัญใน
ที่น้ ีก็คือเรื่ องอานาจที่ผกู ติดอยูก่ บั ตาแหน่ง คือเมื่อคนเรามีตาแหน่ง คนเราจึงมีอานาจที่ระบุไว้สาหรับ
ตาแหน่งนั้นๆ คนที่มีอานาจนั้นไม่ได้มีความยัง่ ยืนแต่อย่างใด เพราะอานาจมีอยูใ่ นตาแหน่งไม่ใช่มีอยู่
ในตัวบุคคล ยกตัวอย่างเช่น ผูจ้ ดั การที่อยูใ่ นบริ ษทั หรื อครู อาจารย์ที่อยูใ่ นห้องเรี ยน ก็จะมีสิทธิ ที่จะ
ตัดสิ นใจบางอย่างโดยไม่จาเป็ นต้องพิจารณาความต้องการของคนทางานหรื อของนักเรี ยน ผูจ้ ดั การมี
อานาจที่จะแนะนาสั่งสอนคนทางานให้มาทางานตรงเวลา และครู อาจารย์ก็มีที่จะแนะนาสั่งสอน
นักเรี ยนให้ทาการบ้าน ทุกองค์การ ทุกหน่วยงาน ก็จะมีตาแหน่งต่างๆ ที่มีอานาจบังคับบัญชา และมี
ตาแหน่งที่เป็ นผูใ้ ต้บงั คับบัญชา หรื อมีผนู ้ ากับผูต้ าม คนที่อยูใ่ นตาแหน่งบางตาแหน่งก็สามารถ
ตัดสิ นใจและออกคาสั่งได้อย่างชอบธรรม แต่คนที่อยูใ่ นบางตาแหน่งก็ไม่สามารถทาเช่นนั้นได้ ผูท้ ี่อยู่
ในตาแหน่งที่มีอานาจก็จะพยายามรักษาอานาจหรื อสถานภาพเดิมของตนเองเอาไว้ ขณะที่ผทู ้ ี่อยูใ่ น
ตาแหน่งรองๆ ลงไปซึ่ งไม่ค่อยมีอานาจก็อยากจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอานาจเดิม ดังนั้น ความ
ขัดแย้งจึงเป็ นสิ่ งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก (Haralambos and Holborn. 2004 : 951-952; Ritzer. 2007 : 8789; Ritzer and Goodman. 2004 : 121-122)
กลุ่ม ความขัดแย้ ง และความเปลีย่ นแปลง ดาห์เรนดอร์ ฟเชื่ อว่าการมีตาแหน่งต่างๆ ที่มีอานาจ
บังคับบัญชาและไม่มีอานาจบังคับบัญชาดารงอยูน่ ้ นั ได้ก่อให้เกิดสถานการณ์ที่ทาให้บุคคลมี
ผลประโยชน์และความสนใจที่แตกต่างกัน ผูท้ ี่ดารงตาแหน่งซึ่ งมีอานาจบังคับบัญชาก็มีความสนใจ
ในการรักษาไว้ซ่ ึ งโครงสร้างทางสังคมที่ทาให้เขามีอานาจมากกว่าคนอื่นๆ แต่ผทู ้ ี่อยูใ่ นตาแหน่งต่า
กว่า เป็ นผูใ้ ต้บงั คับบัญชาก็ยอ่ มมีความสนใจที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมซึ่ งทาให้เขาไร้อานาจ
ให้เป็ นโครงสร้างที่เขามีอานาจมากขึ้น ตามมุมมองของทฤษฎีความขัดแย้งนั้น ความสัมพันธ์ทาง
สังคมในวงกว้างก่อให้เกิดการมีผลประโยชน์ที่ขดั แย้งกันได้มากกว่าความขัดแย้งทางด้าน
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจระหว่างชนชั้นปกครองกับชนชั้นที่ถูกปกครองซึ่ งมากซ์มองว่าเป็ นรากฐาน
ของความขัดแย้งทางสังคมเสี ยอีก (Haralambos and Holborn. 2004 : 952)
ผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ มีกลุ่มหลายกลุ่มที่เป็ น “กลุ่มเสมือน” หรื อกลุ่มซึ่ งมีศกั ยภาพที่
สามารถก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อกันและกันได้ กลุ่มเสมือนบางกลุ่มเหล่านี้ก็จะเข้ามารวมตัวกันและ
กระทาการเพื่อที่จะแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน ปั จเจกบุคคลแต่ละคนอาจจะสังกัดอยูใ่ นกลุ่มต่างๆ
หลายกลุ่ม พวกเขาไม่จาเป็ นต้องอยูภ่ ายใต้อานาจของกลุ่มที่มีอานาจเหนื อกว่าหรื อกลุ่มที่เป็ นผูต้ ามใน
ทุกๆ แง่มุมของชีวติ ทั้งนี้ เนื่ องจากว่าการมีอานาจครอบงาในโรงงานหรื อในภาคอุตสาหกรรมไม่
จาเป็ นต้องทาให้มีอานาจครอบงาในรัฐ ในศาสนา หรื อในกลุ่มสังคมอื่นๆ ด้วยเสมอไป ดังนั้น บุคคล
ซึ่ งเป็ นผูจ้ ดั การในบริ ษทั ดารงตาแหน่งซึ่ งมีอานาจบังคับบัญชาในบริ ษทั ก็มีแนวโน้มที่จะพยายามทา
อะไรก็ตามเพื่อรักษาไว้ซ่ ึ งอานาจนั้น แต่ถา้ บุคคลคนเดียวกันนี้เข้าไปอยูใ่ นองค์กรศาสนาโดยที่เขาไม่
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มีอานาจในองค์กรนั้น เขาก็จะมีแนวโน้มที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อให้เขามีอานาจมากขึ้น
(Haralambos and Holborn. 2004 : 952)
คาวิจารณ์ ทฤษฎีความขัดแย้ ง แม้วา่ ทฤษฎีความขัดแย้งจะพยายามแก้ไขข้อบกพร่ องของ
ทฤษฎีหน้าที่นิยมเชิงโครงสร้าง แต่ก็ยงั ทาได้ไม่ดีนกั รายละเอียดและความสลับซับซ้อนของทฤษฎี
ความขัดแย้งยังมีนอ้ ยกว่าทฤษฎีหน้าที่นิยมเชิงโครงสร้าง ทฤษฎีความขัดแย้งถูกวิจารณ์ในแง่มุมที่
ตรงกันข้ามกับทฤษฎีหน้าที่นิยมเชิงโครงสร้าง คือถูกวิจารณ์วา่ ละเลยเพิกเฉยประเด็นเรื่ องความเป็ น
ระเบียบและเสถียรภาพ และถ้าพิจารณาในมุมของอุดมการณ์ ขณะที่ทฤษฎีหน้าที่นิยมเชิงโครงสร้ าง
ถูกวิจารณ์วา่ มีลกั ษณะอนุ รักษนิยมเกินไป ทฤษฎีความขัดแย้งก็ถูกวิจารณ์วา่ มีลกั ษณะหัวรุ นแรงหรื อ
ถอนรากถอนโคนมากเกินไป (Ritzer and Goodman. 2004 :123)
สรุ ปท้ ายบท
เนื้อหาในบทนี้เป็ นการกล่าวถึงทฤษฎีสาคัญ 2 ทฤษฎีคือหน้าที่นิยมหรื อหน้าที่นิยมเชิง
โครงสร้าง และทฤษฎีความขัดแย้ง สาหรับทฤษฎีหน้าที่นิยมนั้นได้เน้นแนวคิดของพาร์ สันส์เป็ นหลัก
และชี้ให้เห็นแนวคิดของเมอร์ ตนั พอสมควร ส่ วนทฤษฎีความขัดแย้งนั้นก็เป็ นเนื้อหาที่ช้ ีให้เห็น
มุมมองที่ต่างออกไปจากทฤษฎีหน้าที่นิยม
ทฤษฎีหน้าที่นิยมบางครั้งก็เรี ยกว่าทฤษฎีหน้าที่นิยมเชิงโครงสร้าง เพราะนอกจากจะเน้นถึง
หน้าที่ต่างๆ ของระบบต่างๆ โดยเฉพาะระบบสังคมแล้ว ทฤษฎีน้ ียงั เน้นความสาคัญของโครงสร้าง
ต่างๆ ในสังคมอีกด้วย
ทฤษฎีหน้าที่นิยมมีพฒั นาการมาก่อนยุคพาร์ สันส์ โดยก่อตัวและได้รับความนิยมก่อนใน
แวดวงมานุษยวิทยา ด้วยผลงานศึกษาเชิงบุกเบิกของแรดคลิฟฟ์ -บราวน์ และมาลินอสกี ทั้งสองคน
ได้รับอิทธิ พลทางความคิดจากแนวคิดเรื่ องหน้าที่ของเดอร์ ไคม์และได้ลงไปศึกษาพื้นที่ในชุมชน
แรดคลิฟฟ์ -บราวน์คน้ พบว่าพิธีกรรมต่างๆ มีความสาคัญในการสร้างความเป็ นปึ กแผ่นและความ
สมดุลของสังคม ขณะที่มาลินอสกีก็พบว่าหน้าที่หลักของวัฒนธรรมคือการตอบสนองความต้องการ
พื้นฐานของมนุษย์ในฐานะปั จเจกบุคคลก่อนที่จะตอบสนองสังคม
พาร์สันส์กล่าวถึงระบบปฏิบตั ิการ 4 ระบบคือระบบกายภาพ ระบบบุคลิกภาพ ระบบสังคม
และระบบวัฒนธรรม ในทุกระบบจะมีหน้าที่ 4 ด้านคือการปรับตัว การบรรลุเป้ าหมาย บูรณาการ และ
การรักษาแบบแผน เขาเน้นความสาคัญของระบบสังคมมากกว่าระบบอื่นๆ โดยกล่าวถึงระบบย่อย
ของระบบสังคม 4 ระบบคือระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง ระบบความไว้วางใจกัน และระบบชุมชน
ทางสังคม ซึ่ งระบบย่อยสุ ดท้ายนี้มีความหมายเฉพาะ เขายกตัวอย่างกฎหมายว่าเป็ นระบบชุมชนทาง
สังคม
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เมอร์ ตนั เป็ นนักสังคมวิทยาที่ช่วยพัฒนาทฤษฎีหน้าที่นิยมเชิงโครงสร้างให้มีรายละเอียดที่
ซับซ้อนยิง่ ขึ้น คุณูปการสาคัญของเขาคือการเสนอแนวคิดเรื่ องหน้าที่แอบแฝงซ่อนเร้น ซึ่งเป็ นส่ วน
หนึ่งของผลที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ต้ งั ใจ นอกจากนี้เขายังเสนอว่าระบบอาจจะทาหน้าที่เชิงลบหรื อไม่ทา
หน้าที่ได้ดว้ ย
ดาห์เรนดอร์ ฟซึ่ งเสนอทฤษฎีความขัดแย้งนั้นมองต่างจากนักทฤษฎีหน้าที่นิยม คือมองว่า
สังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เขาเสนอให้เน้นพิจารณาศึกษาความแตกแยกและความขัดแย้งใน
สังคม เขามองว่าความขัดแย้งก็มีหน้าที่หรื อประโยชน์ต่อสังคมด้วย เช่นสร้างศัตรู ร่วมทาให้คนใน
สังคมเดียวกันสามัคคีกนั มากขึ้น แต่เขาก็ยอมรับว่าความขัดแย้งก็มีหน้าที่เชิงลบหรื อมีโทษด้วย
เหมือนกัน
คาถามท้ายบท
1. ตามความคิดของพาร์ สันส์ ระบบต่างๆ จะสามารถปรับตัวเข้าสู่ สมดุลได้เสมอ นิสิตเห็น
ด้วยหรื อไม่ เพราะเหตุใด?
2. นิสิตเห็นด้วยกับคาวิจารณ์ทฤษฎีหน้าที่นิยมว่าเน้นความประสานสอดคล้อง บูรณาการ
และฉันทานุมตั ิมากเกินไปหรื อไม่ เพราะเหตุใด?
3. หน้าที่แอบแฝงซ่อนเร้นคืออะไร? ให้นิสิตยกตัวอย่างพิธีกรรม 1 พิธีกรรม แล้ววิเคราะห์
ว่าอะไรเป็ นหน้าที่ปรากฏชัดแจ้งและอะไรเป็ นหน้าที่แอบแฝงของพิธีกรรมนั้น
4. นิสิตเห็นด้วยกับหน้าที่เชิงบวกหรื อประโยชน์ของความขัดแย้งตามที่ปรากฏอยูใ่ น
แนวคิดของดาห์เรนดอล์ฟหรื อไม่ เพราะเหตุใด?

บทที่ 5
ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ นิยมเชิ งสั ญลักษณ์ ปรากฏการณ์ วทิ ยา และมนุษยวิธีวิทยา
หัวข้ อ
5.1 ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยมเชิงสัญลักษณ์ : มี้ด และบลูเมอร์
5.2 ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยมเชิงสัญลักษณ์ : กอฟฟ์ แมน
5.3 ทฤษฎีปรากฏการณ์วทิ ยา
5.4 ทฤษฎีมนุษยวิธีวทิ ยา
แนวคิด
1. ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยมเชิงสัญลักษณ์เป็ นทฤษฎีที่เน้นศึกษาปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์วา่ ได้
สร้างความหมายขึ้นมาอย่างไร มีม้ ีดเป็ นผูว้ างรากฐานทฤษฎีเอาไว้เป็ นคนแรก มี้ดปฏิเสธ
พฤติกรรมนิยมเชิงจิตวิทยาที่มองการกระทาของมนุษย์วา่ เป็ นการตอบสนองต่อสิ่ งเร้า
แบบอัตโนมัติ เขานาเสนอพฤติกรรมนิยมเชิงสังคมที่เน้นความสาคัญของจิตและตัวตน
ของมนุษย์ คาว่าปฏิสัมพันธ์นิยมเชิงสัญลักษณ์เป็ นคาที่บลูเมอร์ บญั ญัติข้ ึนมาใช้ บลูเมอร์
เน้นว่าความหมายเป็ นลักษณะที่สาคัญของทฤษฎีน้ ีซ่ ึ งทาให้แตกต่างจากทฤษฎีหน้าที่
นิยมเชิงโครงสร้าง
2. กอฟฟ์ แมนจัดอยูใ่ นนักทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยมเชิงสัญลักษณ์เหมือนกัน แต่เขาได้พฒั นา
ทฤษฎีการละครขึ้นมาอธิ บายปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ เขามองชีวติ ทางสังคมว่าเป็ น
เหมือนกับการแสดงละครที่มีท้ งั ส่ วนที่เป็ นหน้าเวที หลังเวที และนอกเวที โดยคนเราเมื่อ
อยูห่ น้าเวทีจะพยายามจัดการให้เกิดความประทับใจแก่ผชู ้ มให้มากที่สุด ขณะที่เรา
สามารถทาตัวได้ตามสบายเมื่ออยูห่ ลังเวทีและนอกเวที
3. ทฤษฎีปรากฏการณ์วทิ ยาในฐานะที่เป็ นทฤษฎีสังคมได้รับอิทธิพลจากปรัชญา
ปรากฏการณ์วทิ ยาโดยมีชูตซ์เป็ นผูว้ างรากฐานทฤษฎีสังคมนี้เอาไว้ ชูตซ์เสนอว่าโลกทาง
สังคมมีลกั ษณะเป็ นสหอัตวิสัยหรื ออัตวิสัยร่ วม คนเรามีปฏิสัมพันธ์กบั คนอื่นโดยใช้
ความรู้แบบสามัญสานึกที่เกิดจากการรับรู ้ร่วมกัน เขามีอิทธิ พลทางความคิดต่อเบอร์ เกอร์
และลักมันน์ซ่ ึ งได้พฒั นาทฤษฎีสังคมสร้างสรรค์ข้ ึนมา
4. ทฤษฎีมนุษยวิธีวทิ ยาเป็ นแนวทางการศึกษาที่การ์ ฟิงเกลเป็ นผูพ้ ฒั นาขึ้นมา ทฤษฎีน้ ีเน้น
ศึกษากิจกรรมที่ประพฤติกนั อยู่ บริ บทแวดล้อมกิจกรรมเหล่านั้น และการให้เหตุผลเชิง
สังคมวิทยาที่มีอยูใ่ นระดับปฏิบตั ิการมาเป็ นหัวข้อหรื อประเด็นในการศึกษา โดยมุ่งเน้น
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ความสนใจไปที่เหตุการณ์ที่มกั จะเห็นว่าผิดแปลกไปจากปกติธรรมดา เพื่อเรี ยนรู้
เหตุการณ์เหล่านั้นในฐานะที่เป็ นปรากฏการณ์ในตัวของมันเอง
วัตถุประสงค์
1. นิสิตสามารถระบุรายละเอียดของทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยมเชิงสัญลักษณ์ได้ ทั้งส่ วนที่เป็ น
แนวคิดของมี้ดและบลูเมอร์ พร้อมทั้งเปรี ยบเทียบความคล้ายคลึงและ/หรื อความแตกต่าง
ระหว่างแนวคิดของทั้งสองได้
2. นิสิตสามารถนาเอาเรื่ องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันมาพิจารณาด้วยทฤษฎีการละครได้
3. นิสิตสามารถอธิบายความหมายของแนวคิดสาคัญคือความรู้แบบสามัญสานึก การรับรู้
ร่ วม สหอัตวิสัยภาพได้ และอธิ บายได้วา่ ความรู ้ของคนเราและตัวตนของเราเป็ นสิ่ งที่
สังคมสร้างขึ้นอย่างไร
4. นิสิตสามารถสร้างสถานการณ์ข้ ึนมาเพื่อทาการทดลองตามแนวทางการศึกษาแบบ
มนุษยวิธีวทิ ยาได้
ขณะที่เนื้อหาในบทที่ 4 นั้นเน้นความสาคัญของโครงสร้างทางสังคม ซึ่ งเป็ นการมองระดับ
ระดับมหภาค เนื้อหาในบทนี้ จะเน้นอีกด้านหนึ่ง คือเน้นที่การกระทาของบุคคลที่เป็ นการปฏิสัมพันธ์
กันในสังคม ซึ่ งเป็ นการมองระดับจุลภาค โดยกล่าวถึง 3 ทฤษฎีสาคัญ คือปฏิสัมพันธ์นิยมเชิง
สัญลักษณ์ ปรากฏการณ์วทิ ยา และมนุษยวิธีวทิ ยา โดยเน้นที่ทฤษฎีแรกเป็ นหลัก
5.1 ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ นิยมเชิงสั ญลักษณ์ : มีด้ และบลูเมอร์
5.1.1 เกริ่นนา
นักทฤษฎีผไู ้ ด้ชื่อว่าเป็ นผูว้ างรากฐานให้กบั ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม (Interactionism) คือจอร์ จ
เฮอร์ เบิร์ต มี้ด ซึ่ งเป็ นนักสังคมวิทยาชาวอเมริ กนั เขาเป็ นนักสังคมวิทยาที่ถือกันว่าเป็ นหนึ่งในผู ้
วางรากฐานให้กบั วิชาสังคมวิทยา ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยมเป็ นแนวทางการศึกษากว้างๆ ที่ครอบคลุม
แนวการศึกษาหลายแนวซึ่งสนใจศึกษาปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของปั จเจกบุคคลต่างๆ นักทฤษฎี
ปฏิสัมพันธ์นิยมมักจะปฏิเสธความคิดที่วา่ โครงสร้างสังคมต่างๆ นั้นดารงอยูไ่ ด้อย่างเป็ นวัตถุวสิ ัย
และนักทฤษฎีกลุ่มนี้ไม่ได้เน้นความสาคัญของโครงสร้างสังคม (Giddens. 2009 : 85)
นักทฤษฎีที่วางรากฐานให้กบั ทฤษฎีน้ ีที่สาคัญอีกคนหนึ่งคือเฮอร์เบิร์ต บลูเมอร์ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่
บัญญัติคาว่า “Symbolic Interactionism” ที่เราแปลว่าปฏิสัมพันธ์นิยมเชิงสัญลักษณ์นนั่ เอง เขาเสนอว่า
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การกล่าวถึงโครงสร้างสังคมหรื อระบบสังคมถือว่าเป็ นที่ไม่ถูกต้อง เพราะมีเพียงปั จเจกบุคคลและ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปั จเจกบุคคลเท่านั้นที่มีอยูจ่ ริ ง (Giddens. 2009 : 85)
ดังนั้นในหัวข้อ 5.1 นี้จะเน้นกล่าวถึงแนวคิดของมี้ดและบลูเมอร์ เป็ นหลัก สาหรับนักทฤษฎี
คนสาคัญอีกคนหนึ่งที่ถูกจัดว่าอยูใ่ นกลุ่มปฏิสัมพันธ์นิยมเชิงสัญลักษณ์ดว้ ย แต่ทฤษฎีของเขาก็มีชื่อ
เฉพาะด้วยว่าเป็ นทฤษฎีการละคร (Dramaturgy) (Appelrouth and Edles. 2007 : 177-228) ซึ่งจะแยก
ไปกล่าวถึงในหัวข้อ 5.2
5.1.2 ประวัติของมีด้
จอร์ จ เฮอร์ เบิร์ต มี้ด (George Herbert Mead : ค.ศ. 1869-1931) เกิดที่เมืองเซาธ์แฮดลีย ์
มลรัฐแมสซาชูเส็ตต์ สหรัฐอเมริ กา (Ritzer and Goodman. 2004 : 205) เขาได้เข้าเรี ยนเตรี ยมพื้นฐาน
ที่แผนกเตรี ยมพื้นฐานของวิทยาลัยโอเบอร์ ลินใน ค.ศ. 1876 และเข้าเรี ยนในวิทยาลัยนี้ใน ค.ศ. 1879
โดยสาเร็ จการศึกษาจากวิทยาลัยในอีกสี่ ปีต่อมา พ่อของเขาเป็ นอาจารย์สอนในวิทยาลัยแห่งนี้
(Deegan. 2007 : 114) ส่ วนมากเขาเรี ยนเน้นทางด้านปรัชญาและการนาปรัชญาไปประยุกต์ใช้กบั
จิตวิทยาสังคม เมื่อเรี ยนจบปริ ญญาตรี เขาได้ไปเป็ นอาจารย์สอนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา เป็ นผูส้ ารวจ
เส้นทางในบริ ษทั สร้างทางรถไฟ และเป็ นอาจารย์รับสอนพิเศษ ใน ค.ศ. 1887 เขาได้เข้าเรี ยนระดับ
บัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ ด และได้ไปเรี ยนในมหาวิทยาลัยไลป์ ซิกและมหาวิทยาลัยเบอร์ลิน
ในเยอรมนีดว้ ย ใน ค.ศ. 1891 เขาได้เป็ นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยมิชิแกน แม้วา่ เขาจะได้เรี ยนระดับ
บัณฑิตศึกษา แต่เขาก็ไม่ได้รับปริ ญญาระดับบัณฑิตศึกษาใดๆ เลย ใน ค.ศ. 1894 จอห์น ดิวอี้ (John
Dewey) นักปรัชญาชื่อดัง ได้เชิญเขาไปสอนที่มหาวิทยาลัยชิคาโก หลังจากนั้นเขาก็ประจาอยูท่ ี่
มหาวิทยาลัยชิคาโกตลอดช่วงที่เหลือของชี วติ (Ritzer and Goodman. 2004 : 205)
ตอนเรี ยนที่ฮาร์ วาร์ ด มี้ดได้เรี ยนกับโจสิ อาห์ รอยซ์ (Josiah Royce) นักปรัชญาแนวเฮเกลใหม่
แต่เรี ยนยังไม่จบเขาก็ยา้ ยไปที่ไลป์ ซิ กและเริ่ มทาวิทยานิพนธ์ปริ ญญาเอกที่นนั่ ที่ไลป์ ซิ กนี้เขาได้เรี ยน
กับวิลเฮล์ม วุนด์ (Wundt) นักจิตวิทยาชื่อดัง ที่เบอร์ ลินเขาได้เรี ยนกับวิลเฮล์ม ดิลไธ (Wilhelm
Dilthey) นักปรัชญาและนักจิตวิทยาชื่อดัง แต่เขาทาวิทยานิพนธ์ปริ ญญาเอกไม่สาเร็ จเพราะตอบรับคา
เชิญของดิวอี้ไปสอนปรัชญาที่ชิคาโกเสี ยก่อน (Deegan. 2007 : 114)
ใน ค.ศ. 1894 ดิวอี้ได้เสนอให้เขารับตาแหน่งศาสตราจารย์ของภาควิชาปรัชญาและจิตวิทยาที่
มหาวิทยาลัยชิคาโก วิลเลียม เจมส์ (William James) นักปรัชญาแนวปฏิบตั ินิยมชื่อดังอีกคนหนึ่ง
เช่นเดียวกับดิวอี้แต่สอนอยูท่ ี่มหาวิทยาลัยฮาร์ วาดได้ต้ งั ชื่อสานักคิดที่ดิวอี้และมี้ดก่อตั้งขึ้นว่าสานัก
“ปฏิบตั ินิยมแห่งชิคาโก” (Chicago Pragmatism) สานักปฏิบตั ินิยมแห่งชิคาโกหรื อสานักชิคาโกนี้
เน้นศึกษากระบวนการและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล นาเอาการตีความกิจกรรมทางปั ญญาทั้ง
แบบธรรมชาตินิยมและแบบวิวฒั นาการมาเป็ นประเด็นสาคัญในการศึกษา โดยตั้งอยูบ่ นพื้นฐาน
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ของวิธีการที่เป็ นวิทยาศาสตร์ สานักนี้ยงั ได้เน้นการเสริ มสร้างประชาธิ ปไตยขึ้นมาในสังคมผ่าน
ทางสถาบันการศึกษาและสถาบันอื่นๆ (Deegan. 2007 : 114)
แต่หลังจากอยูท่ ี่ชิคาโกได้ไม่นานนัก ความคิดของมี้ดได้เปลี่ยนไปจากแนวของดิวอี้โดยมุ่ง
ไปสนใจจิตวิทยาสังคมแทน ซึ่ งทาให้เขามีชื่อเสี ยงทางด้านทฤษฎีจิตวิทยาสังคมที่วา่ ด้วยเรื่ องจิต
ตัวตน และสังคม เขาเริ่ มสอนจิตวิทยาสังคมใน ค.ศ. 1900 ซึ่ งช่วงแรกๆ วิชาด้านนี้ก็เป็ นวิชาพื้นฐาน
แต่เมื่อนานไปก็เป็ นวิชาระดับสู งที่มีเนื้อหาซับซ้อน (Ritzer and Goodman. 2004 : 205) วิชาสังคม
วิทยาโดยภาพรวมก็ได้รับการพัฒนาขึ้นที่ชิคาโกจนเป็ นสานักคิดที่โดดเด่นซึ่ งมีชื่อว่าสานักชิคาโก
(Chicago School) (Giddens. 2009 : 85)
นอกจากการเป็ นอาจารย์แล้ว เขายังได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปสังคมด้วย เช่นเขาเป็ นผู ้
หาทุนและกาหนดนโยบายให้กบั หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ที่ชื่อเซ็ตเทิลเมนต์เฮาส์ของมหาวิทยาลัย
ชิคาโก และเป็ นผูน้ าทาการวิจยั เพื่อสังคมในหน่วยงานดังกล่าว (Ritzer and Goodman. 2004 : 205)
ทฤษฎีของมี้ดจัดว่าเป็ นอภิมหาทฤษฎี (Grand Theory) เช่นเดียวกับทฤษฎีของผูว้ างรากฐาน
ให้กบั สังคมวิทยาคนสาคัญอื่นๆ ไม่วา่ จะเป็ นมากซ์ เวเบอร์ และเดอร์ ไคม์ (Ritzer. 2007) อย่างไรก็
ตาม คุณูปการที่สาคัญที่สุดของเขาที่มีต่อพัฒนาการของทฤษฎีสังคมวิทยาก็คือการสร้างฐานความรู ้
เกี่ยวกับสังคมวิทยาว่าด้วยชีวติ ประจาวัน (Sociology of Everyday Life) (Ritzer. 2007 : 55) การศึกษา
พฤติกรรมมนุษย์ซ่ ึ งเป็ นชีวิตประจาวันที่อยูใ่ นสังคมเป็ นสิ่ งที่เขาสนใจ เขาเรี ยกตัวเองว่าเป็ นนัก
พฤติกรรมนิยมแบบหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่นกั พฤติกรรมนิยมเชิงจิตวิทยา แต่เป็ นนักพฤติกรรมนิยมเชิงสังคม
(Giddens. 2009 : 85; Ritzer. 2007 : 55)
อิทธิ พลทางความคิดของมี้ดยังคงขยายออกไปมากขึ้นด้วยการจัดกิจกรรมของกลุ่ม
นักวิชาการที่ได้รับอิทธิ พลทางความคิดจากเขา กลุ่มคนเหล่านี้จดั ตั้งสมาคมเพื่อการศึกษาปฏิสัมพันธ์
เชิงสัญลักษณ์ข้ ึนมา มีการจัดประชุมใหญ่ทุกๆ สองปี และจัดพิมพ์วารสารชื่อ Symbolic Interaction
ขึ้นมาด้วย (Deegan. 2007 : 117)
ตอนที่เขายังมีชีวติ อยู่ มีบทความของเขาตีพิมพ์ออกมาไม่ต่ากว่า 120 เรื่ อง แต่งานที่เป็ น
หนังสื อชิ้นสาคัญนั้นเกิดขึ้นในช่วงหลังจากที่เขาเสี ยชีวิตแล้ว โดยรวบรวมจากการจดคาบรรยายของ
ลูกศิษย์ของเขา งานสาคัญเหล่านี้เช่น The Philosophy of the Present, Mind Self and Society,
Movements of Thought in the Nineteenth Century และ The Philosophy of the Act ซึ่งตีพิมพ์ออกมา
ใน ค.ศ. 1932, 1934, 1936 และ 1938 ตามลาดับ (Deegan. 2007 : 117)
5.1.3 แนวคิดของมีด้ : สาระสาคัญ
ภูมิหลังทางความคิด ความคิดที่เป็ นภูมิหลังที่สาคัญของมี้ดคือปรัชญาแบบปฏิบตั ินิยมและ
จิตวิทยาแบบพฤติกรรมนิยม
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แนวคิดปฏิบตั ินิยม (Pragmatism)โดยเฉพาะอย่างยิง่ ที่มาจากดิวอี้น้ นั มีมุมมองหลายประการ
ที่ส่งอิทธิ พลต่อแนวคิดของมี้ด กล่าวคือปฏิบตั ินิยมเสนอว่า 1) ความเป็ นจริ งที่แท้จริ งนั้นไม่ได้ดารง
อยูน่ อกตัวเราในโลกที่เป็ นจริ ง หากแต่เป็ นสิ่ งที่ถูกสร้างขึ้นอย่างแข็งขันในขณะที่เรากระทาการอยูใ่ น
โลกและกระทาการต่อโลก 2) เราจดจาและสร้างฐานความรู ้เกี่ยวกับโลกบนสิ่ งที่เราพิสูจน์แล้วว่ามี
ประโยชน์ต่อเรา เรามักจะปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงสิ่ งที่ไม่มีประโยชน์ให้มีประโยชน์ต่อตัวเราเอง 3) เรา
นิยามสิ่ งต่างๆ ทั้งทางสังคมและทางกายภาพที่ประสบพบเจอในโลกตามผลประโยชน์ที่สิ่งนั้นๆ มีต่อ
ตัวเรา และ 4) ถ้าเราต้องการที่จะเข้าใจผูก้ ระทาการ เราก็ตอ้ งทาความเข้าใจบนฐานของสิ่ งที่คนนั้นๆ
ได้ทาจริ งๆ (Ritzer and Goodman. 2004 : 201)
จากฐานคิดของปฏิบตั ินิยมที่กล่าวข้างต้น มี 3 ประเด็นที่มีความสาคัญต่อทฤษฎีปฏิสัมพันธ์
นิยมเชิงสัญลักษณ์ของมี้ด คือ 1) ปฏิสัมพันธ์นิยมเชิงสัญลักษณ์เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูก้ ระทาการ
กับโลก 2) ปฏิสัมพันธ์นิยมเชิงสัญลักษณ์มองว่าทั้งผูก้ ระทาการและโลกต่างก็เป็ นกระบวนการที่มี
พลวัตคือเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่ใช่โครงสร้างที่สถิตคือหยุดนิ่งอยูก่ บั ที่ และ 3)
ปฏิสัมพันธ์นิยมเชิงสัญลักษณ์มองว่าความสามารถของผูก้ ระทาการในการตีความโลกทางสังคมนั้นมี
ความสาคัญมาก (Ritzer and Goodman. 2004 : 201)
ส่ วนแนวคิดจิตวิทยาแบบพฤติกรรมนิยม (Behavioral Psychology) หรื อพฤติกรรมนิยมเชิง
จิตวิทยา (Psychological Behaviorism) นั้นก็เป็ นแนวคิดที่ทาให้ม้ ีดหันมาสนใจในด้านพฤติกรรมนิยม
เชิงสังคม (Social Behaviorism) โดยมี้ดมองว่าแนวคิดที่เขาสนใจนี้แตกต่างจากแนวคิดพฤติกรรม
นิยมสุ ดขั้ว (Radical Behaviorism) ของจอห์น บี วัตสัน (John B. Watson) นักจิตวิทยาชื่อดังซึ่งเคย
เป็ นลูกศิษย์ของเขา (Ritzer and Goodman. 2004 : 202)
แนวคิดพฤติกรรมนิยมสุ ดขั้วของวัตสันนั้นสนใจศึกษาพฤติกรรมที่สังเกตได้ของปั จเจก
บุคคล เป็ นแนวคิดที่เน้นศึกษาแรงกระตุน้ หรื อสิ่ งเร้า (Stimulus) และการตอบสนอง (Response) ต่อ
สิ่ งเร้า โดยไม่สนใจกระบวนการทางความคิดของผูแ้ สดงพฤติกรรมเลย มี้ดตระหนักถึงความสาคัญ
ของพฤติกรรมที่สังเกตได้ แต่เขาคิดว่าแนวคิดพฤติกรรมนิยมสุ ดขั้วนั้นเพิกเฉยละเลยพฤติกรรมที่มอง
ไม่เห็น คือเขาสนใจด้วยว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงระหว่างกลางของสิ่ งเร้าและการตอบสนอง หน่วย
ในการศึกษาของมี้ดจึงเป็ นการกระทา (The Act) ซึ่ งครอบคลุมการกระทาทั้งหมดของมนุษย์ท้ งั ที่
เปิ ดเผยชัดแจ้งแล้วและที่ปกปิ ดซ่อนเร้นอยู่ (Ritzer and Goodman. 2004 : 202)
นอกจากนี้แนวคิดพฤติกรรมนิยมสุ ดขั้วกับแนวคิดของมี้ดยังแตกต่างกันในประเด็นอื่นๆ อีก
คือ พฤติกรรมนิยมสุ ดขั้วมักจะมองไม่เห็นความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมของมนุษย์กบั พฤติกรรม
ของสัตว์ แต่ม้ ีดมองว่าพฤติกรรมของมนุษย์และของสัตว์น้ นั แตกต่างกันมาก เพราะมนุษย์น้ นั มี
ความสามารถในการคิด มนุษย์มีจิตและ “ตัวตน” ซึ่ งทาให้มนุษย์สามารถใช้ภาษาได้ในช่วงกลาง
ระหว่างสิ่ งเร้ากับการตอบสนอง คือมนุษย์ไม่ได้ตอบสนองต่อสิ่ งเร้าโดยอัตโนมัติ แต่มนุษย์คิด
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ไตร่ ตรองก่อนที่จะตัดสิ นใจว่าควรจะตอบสนองต่อสิ่ งเร้าอย่างไร (Layder. 2006 : 71-72; Ritzer and
Goodman. 2004 : 202)
การกระทา (The Act) มี้ดยอมรับว่าการกระทานั้นมี 4 ขั้นตอนที่แม้แยกออกจากกันได้ แต่ก็มี
ความสัมพันธ์ต่อกันและกัน โดยที่ข้ นั ตอนของการกระทาเหล่านี้ก็ไม่จาเป็ นต้องเกิดขึ้นตามลาดับดังที่
จะกล่าวนี้ดว้ ย ขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นของการกระทานั้น มีดงั นี้ (Ritzer. 2007 : 55-56; Ritzer and
Goodman. 2004 : 213)
1) แรงกระตุน้ (Impulse) เป็ นสิ่ งที่ผกู ้ ระทามีปฏิกิริยาต่อสิ่ งเร้าภายนอก และรู ้สึกว่าจาเป็ น
จะต้องทาอะไรบางอย่างกับสิ่ งเร้านั้น เช่นเราหิ วจึงต้องหาอาหารมากิน อาการที่หิวเป็ นสิ่ งเร้าภายนอก
การหาอาหารมากินเป็ นการตอบสนองต่อสิ่ งเร้า หรื อเราเห็นงูเลื้อยมาจึงตกใจกลัวแล้ววิง่ หนี งูเป็ นสิ่ ง
เร้าภายนอกที่ทาให้เรากลัว เราจึงตอบสนองต่อความกลัวนั้นด้วยการวิง่ หนีงู
2) สัญชานหรื อการรับรู้ (Perception) คือการที่ผกู ้ ระทาได้แสวงหาหรื อมีปฏิกิริยาต่อสิ่ งเร้า
ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ เช่นการได้เห็น การได้ยนิ การได้กลิ่น การได้ชิมรส การได้สัมผัส ที่
เกี่ยวข้องกับแรงกระตุน้ และแนวทางในการจัดการกับสิ่ งเร้านั้น ในขั้นนี้ คนเราไม่ได้เพียงแค่มี
ปฏิกิริยากับสิ่ งเร้าเท่านั้น หากแต่เรายังได้คิดเกี่ยวกับสิ่ งเร้านั้น เลือกและตัดสิ นใจว่าอะไรสาคัญ อะไร
ไม่สาคัญ
3) การตรึ กตรอง (Manipulation) คือการที่ผกู ้ ระทาจับยึดเอาสิ่ งที่ตนได้รับรู ้เอาไว้ ขั้นนี้เป็ น
ขั้นที่สาคัญก่อนที่จะตอบสนอง โดยเป็ นลักษณะเฉพาะของมนุษย์คือมนุษย์มีความคิดและมนุษย์มี
ความสามารถที่จะปฏิเสธได้ เช่นเราเก็บเห็ดในป่ า ลองดมหรื อจับดู พอรู ้วา่ เป็ นเห็ดมีพิษก็จะไม่เอามา
ทาอาหารกิน ขณะที่สัตว์ถา้ หิ วก็จะเข้าไปกัดกินโดยไม่ได้คิดและตรวจสอบดูก่อน
4) การตัดสิ นใจกระทา (Consummation) คือการลงมือกระทาเพื่อตอบสนองแรงกระตุน้ หรื อ
สิ่ งเร้า เช่นหลังจากรู ้วา่ เห็ดไม่มีพิษก็จะเอาเห็ดไปทาอาหารกิน มนุษย์มกั จะประสบความสาเร็ จใน
ขั้นตอนนี้ได้ดีกว่าสัตว์ เพราะมนุษย์มีความสามารถที่จะคิดตรึ กตรองอย่างรอบคอบ และได้เรี ยนรู ้
ขณะที่สัตว์มกั จะขึ้นอยูก่ บั สัญชาตญาณ มีการเรี ยนรู ้นอ้ ย
อากัปกิริยา (Gestures) เป็ นการกระทาที่เกิดขึ้นกับบุคคลเพียงคนเดียวหรื อกับสัตว์เพียงตัว
เดียว เมื่อคนนั้นมีปฏิสัมพันธ์กบั คนอื่น หรื อสัตว์ตวั นั้นมีปฏิสัมพันธ์กบั สัตว์ตวั อื่น สิ่ งที่เกิดขึ้นแรก
สุ ดจากการปฏิสัมพันธ์คืออากัปกิริยา ซึ่ งเป็ นอาการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในฐานะที่เป็ นการกระตุน้ เร้า
ไปที่อีกฝ่ ายหนึ่ง คนหรื อสัตว์ที่แสดงอากัปกิริยาท่าทางนั้นจะใช้อากัปกิริยาโต้ตอบกันด้วย เช่นการที่
สุ นขั ตัวหนึ่งแยกเขี้ยวใส่ สุนขั อีกตัวหนึ่งก็จะทาให้สุนขั อีกตัวหนึ่งนั้นแยกเขี้ยวออกมาเหมือนกัน
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็ นเรื่ องของสัญชาตญาณและกิริยาอาการที่แสดงออกนั้นก็ไม่มีความสาคัญอะไร
มากนัก เพราะสุ นขั ไม่ได้คิดเกี่ยวกับการตอบสนองของตัวเอง คนและสุ นขั แสดงอากัปกิริยาที่ไม่มี
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ความสาคัญออกมาได้ แต่มีเฉพาะคนเท่านั้นที่สามารถแสดงอากัปกิริยาที่มีความสาคัญมีความหมาย
ออกมาได้ เพราะคนจะรู ้จกั คิดก่อนที่จะแสดงการตอบสนองออกมา (Ritzer. 2007 : 56)
อากัปกิริยามีหลายชนิด แต่ม้ ีดให้ความสาคัญกับปฏิกิริยาที่เป็ นการเปล่งเสี ยงออกมา กิริยา
ท่าทางที่เป็ นการเปล่งเสี ยงทุกชนิดของสัตว์ช้ นั ต่าไม่มีความสาคัญอะไรนัก เช่นสุ นขั เห่ากันเอง
อากัปกิริยาที่เป็ นการเปล่งเสี ยงออกมาบางอย่างของมนุษย์ก็ไม่ได้มีความสาคัญหรื อความหมายอะไร
เช่นการนอนกรน แต่ส่วนมากแล้ว อากัปกิริยาที่เป็ นการเปล่งเสี ยงของมนุษย์มกั จะสาคัญและมี
ความหมายเสมอ ที่สาคัญที่สุดก็คืออากัปกิริยาทางเสี ยงที่เป็ นการใช้ภาษา (Ritzer. 2007 : 57)
สั ญลักษณ์ (Symbols) ตามแนวคิดของมี้ดนั้น ความคิด ประสบการณ์ และการกระทาของ
มนุษย์น้ นั มีลกั ษณะเชิงสังคม มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กนั ในเชิงสัญลักษณ์ ซึ่ งสัญลักษณ์ที่สาคัญที่สุดคือ
ภาษา สัญลักษณ์ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่วตั ถุหรื อเหตุการณ์ แต่สัญลักษณ์จะให้ความหมายแก่วตั ถุหรื อ
เหตุการณ์ในทางใดทางหนึ่งและแสดงให้เห็นการตอบสนองต่อวัตถุหรื อเหตุการณ์น้ นั เช่นสัญลักษณ์
คือ “เก้าอี้” ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่วตั ถุ แต่ยงั ชี้ให้เห็นลักษณะของการกระทาคือการนัง่ ด้วย
(Haralambos and Holborn. 2004 : 961)
สัญลักษณ์ก่อให้เกิดความหมายบางอย่างกับวัตถุหรื อเหตุการณ์ ซึ่ งการก่อให้เกิดความหมาย
บางอย่างนั้นก็เป็ นการกีดกันความหมายอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นออกไปได้มาก อย่างเช่นเก้าอี้อาจจะทาจาก
เหล็กหรื อไม้ ซึ่ งเมื่อดูจากวัสดุที่ใช้ทาก็สามารถนิยามเป็ นวัตถุที่แตกต่างกันได้มากมาย แต่ความ
แตกต่างเช่นนั้นก็ไม่ได้มีความสาคัญนักเพราะวัตถุเหล่านั้นทั้งหมดก็ถูกจัดอยูใ่ นกลุ่มเดียวกันด้วย
สัญลักษณ์คือ “เก้าอี้” ในทานองเดียวกัน เราอาจนาเอาเก้าอี้มาใช้นงั่ ใช้เป็ นฟื นก่อไฟ หรื อใช้เป็ นอาวุธ
แต่การใช้งานได้หลากหลายเช่นนี้ก็ถูกกาจัดเอาไว้หรื อกีดกันออกไป เพราะเรานิยามสิ่ งนั้นว่าเป็ นเก้าอี้
ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ที่มีความหมายเฉพาะ ในที่น้ ีก็คือเก้าอี้มีไว้ใช้นงั่ ไม่ใช่เอาไว้ทาเป็ นฟื นหรื อเป็ น
อาวุธ (Haralambos and Holborn. 2004 : 961)
ถ้าปราศจากสัญลักษณ์ ก็จะไม่มีปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และสังคมมนุษย์ ปฏิสัมพันธ์เชิง
สัญลักษณ์จึงมีความจาเป็ นเพราะมนุษย์น้ นั ไม่ได้มีสัญชาตญาณมากมายนักที่จะเอาไว้ใช้กากับ
พฤติกรรมของตน มนุษย์ไม่ได้ถูกกาหนดโดยพันธุ กรรมให้สามารถมีปฏิกิริยากับสิ่ งเร้าได้โดย
อัตโนมัติ ดังนั้น เพื่อที่จะให้ตนอยูร่ อด มนุษย์จึงสร้างความหมายขึ้นมาและดารงชีวิตอยูภ่ ายในโลก
ของความหมายนั้น ยกตัวอย่างเช่น เราจะต้องจาแนกทรัพยากรธรรมชาติออกเป็ นกลุ่มที่เป็ นอาหาร
และกลุ่มที่ไม่ใช่อาหารเพื่อให้เราสามารถตอบสนองความต้องการทางด้านโภชนาการขั้นพื้นฐานได้
(Haralambos and Holborn. 2004 : 961)
สั ญลักษณ์ ทมี่ ีความหมายและภาษา (Significant Symbols and Language) สัญลักษณ์
บางอย่างไม่ค่อยสาคัญไม่ค่อยมีความหมายอย่างที่กล่าวไปแล้ว วัตถุอาจจะเป็ นสัญลักษณ์ที่มี
ความหมายได้ แต่อากัปกิริยาที่มีการเปล่งเสี ยงออกมาโดยเฉพาะภาษานั้นถือว่าเป็ นสัญลักษณ์ที่มี
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ความหมายซึ่ งสาคัญมาก ในการสื่ อสารกันด้วยอากัปกิริยานั้น มีเพียงอากัปกิริยาเท่านั้นที่สื่อ
ความหมายออกไป แต่ในการสนทนากันด้วยภาษา ทั้งคาพูดซึ่ งเป็ นอากัปกิริยาและความหมายของ
คาพูดเหล่านั้นที่สื่อความหมายออกไป (Ritzer. 2007 : 57)
ภาษา หรื อถ้าจะกล่าวให้กว้างๆ ก็คือสัญลักษณ์ที่มีความหมายหรื อมีนยั สาคัญทั้งหลายนั้น
ก่อให้เกิดการตอบสนองเช่นเดียวกันทั้งในผูพ้ ดู และผูฟ้ ัง เช่นถ้าเราพูดว่า “แมว” ทั้งเราซึ่ งเป็ นคนพูด
และคนอื่นที่ฟังเราพูดต่างก็จะนึกถึงสัตว์ชนิดเดียวกัน นอกจากนั้น คาพูดยังมักจะทาให้เราเข้าใจ
ความหมายแบบเดียวกัน เช่นถ้ามีคนพูดขึ้นมาในโรงภาพยนตร์ วา่ “ไฟไหม้” ทั้งคนพูดและคนอื่นๆ ที่
ได้ยนิ ก็จะวิง่ หนีออกจากโรงภาพยนตร์ อย่างเร็ วที่สุดเท่าที่จะทาได้ ภาษาจึงเป็ นตัวกระตุน้ ปลุกเร้าการ
กระทาของเราและการกระทาของคนอื่นๆ ไปพร้อมๆ กัน (Ritzer. 2007 : 57)
นอกจากนี้ ภาษายังช่วยทาให้เรามีความสามารถในการคิดเพิ่มขึ้นด้วย การคิดและจิตนั้น
นิยามได้อย่างง่ายๆ ว่าเป็ นการสนทนาที่เรากระทากับตัวเองโดยใช้ภาษา การคิดจึงเหมือนกับการ
สนทนากับคนอื่น มี้ดเชื่ อว่ากระบวนการทางสังคมต่างๆ นั้นดารงอยูก่ ่อนกระบวนการทางจิต
สัญลักษณ์ที่มีความหมายคือภาษาจะต้องดารงอยูก่ ่อนแล้ว การคิดหรื อจิตจึงจะดารงอยูไ่ ด้ (Ritzer.
2007 : 57)
ตัวตน (The Self) และตัวตนทางสั งคม (The Social Self) ตัวตนในแนวคิดของมี้ดคือ
ความสามารถที่จะพิจารณาตัวเราในฐานะที่เป็ นวัตถุที่ถูกศึกษา ตัวตนและจิตมีความสัมพันธ์ใน
ลักษณะที่ข้ ึนต่อและส่ งผลกระทบต่อกันและกัน ตัวตนไม่สามารถดารงอยูไ่ ด้หากปราศจากจิต และ
จิตก็ไม่อาจดารงอยูไ่ ด้หากปราศจากตัวตน ดังนั้นเราจึงไม่สามารถใช้ตวั เราเป็ นวัตถุที่ถูกศึกษา คือเรา
ไม่สามารถคิดเกี่ยวกับตัวเราได้ ถ้าเราไม่มีจิต และเราก็ไม่สามารถมีความคิด คือสนทนากับตัวเราเอง
ได้ ถ้าเราไม่มีตวั ตน ดังนั้น จึงเป็ นไปไม่ได้ที่จะแยกจิตกับตัวตนออกจากกัน เพราะตัวตนนั้นเป็ น
กระบวนการทางจิต (Ritzer. 2007 : 58)
สิ่ งที่เป็ นพื้นฐานของตัวตนคือความสามารถในการสะท้อนกลับ (Reflexivity) หรื อ
ความสามารถในการเอาตัวของเราไปอยูใ่ นที่ของคนอื่น คือคิดอย่างที่คนอื่นคิด ทาอย่างที่คนอื่นทา
ความสามารถนี้ทาให้เราสามารถตรวจสอบตัวเราเองและทาให้เราสามารถตรวจสอบสิ่ งที่เราทาใน
แนวทางเดียวกับที่คนอื่นตรวจสอบเรา การจะทาเช่นนี้ได้ เราจะต้องสามารถอยูน่ อกตัวเราได้ อย่าง
น้อยก็ในทางความคิด เพื่อที่เราจะสามารถประเมินตัวเราอย่างที่คนอื่นประเมินเราได้ (Ritzer. 2007 :
58) กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือเราต้องสามารถสวมบทบาทของคนอื่นได้ (Haralambos and Holborn. 2004 :
962) ตัวตนของเราที่สามารถเข้าไปสวมบทบาทของคนอื่นได้น้ ีถือว่าเป็ นตัวตนทางสังคม (Giddens.
2009 : 285) หรื อเป็ นตัวตนที่ผา่ นกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) นัน่ เอง
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มี้ดเสนอว่าตัวตนนั้นมีพฒั นาการ 2 ขั้นในวัยเด็ก คือขั้นการละเล่นและขั้นการเล่นเกม
(Giddens. 2009 : 285; Haralambos and Holborn. 2004 : 962; Ritzer. 2007 : 58; Ritzer and
Goodman. 2004 : 213) ทั้งสองขั้นมีคาอธิ บายและตัวอย่างดังนี้
ขั้นแรกคือขั้นการละเล่น (Play Stage) ในขั้นนี้เด็กอาจจะเล่นทาอาหาร เช่นเอาดินเหนี ยวมา
ปั้ นเป็ นขนม หรื อเล่นซื้ อของขายของ เช่นเอาใบไม้มาทาเป็ นเงินแล้วเอาไปซื้ อขนมที่ทาจากดิน โดยที่
เด็กอีกคนหนึ่งที่เล่นเป็ นคนขายก็จะเอาใบไม้ทาเป็ นเงินทอนให้เด็กที่เป็ นคนซื้ อ และเมื่อเด็กโตขึ้น
อายุประมาณ 4-5 ขวบ เด็กก็จะเล่นเป็ นคนอื่น ยกตัวอย่างเช่น เด็กหญิงไผ่เล่นเป็ นเด็กหญิงพูก่ นั หรื อ
เด็กหญิงข้าวฟ่ าง ในการเล่นเช่นนั้น เด็กหญิงไผ่ก็จะเรี ยนรู ้ที่จะเป็ นทั้งประธานคือเป็ นตัวเด็กหญิงไผ่
เอง และเรี ยนรู ้ที่จะเป็ นกรรมคือเป็ นตัวเด็กหญิงพูก่ นั หรื อเด็กหญิงข้าวฟ่ าง และเริ่ มมีความสามารถที่
จะสร้างตัวตนขึ้นมา แต่ตวั ตนที่สร้างขึ้นมานี้ก็ยงั มีขอ้ จากัดเพราะเด็กหญิงไผ่ก็จะสามารถสวม
บทบาทของคนอื่นที่เฉพาะเจาะจงและแยกจากกันเท่านั้น เช่นสวมบทบาทของเด็กหญิงพูก่ นั หรื อสวม
บทบาทของแม่ ในการเล่นเป็ นเด็กหญิงพูก่ นั หรื อเล่นเป็ นแม่ เด็กหญิงไผ่จะสามารถมองเห็นและ
ประเมินตัวเองอย่างที่เธอประเมินเด็กหญิงพูก่ นั หรื ออย่างที่แม่ของเธอมองเห็นและประเมินเธอ
แต่เด็กหญิงไผ่จะยังไม่มีความสานึกเกี่ยวกับตัวตนที่กว้างและเป็ นระบบกว่านี้ได้
ขั้นที่สองคือขั้นการเล่มเกม (Game Stage) ในขั้นนี้เด็กเริ่ มที่จะพัฒนาตัวตนอย่างเต็มที่ ขั้น
การเล่นเกมนี้ จะเกิดขึ้นในเด็กที่มีอายุ 8-9 ขวบ ในขั้นการละเล่นเด็กจะสวมบทบาทของคนอื่นได้ทีละ
คน แต่ในขั้นการเล่นเกมซึ่ งเป็ นการเล่นที่มีระบบแบบแผนมีกฎกติกาชัดเจน เด็กจะต้องรู ้เกี่ยวกับกฎ
กติกาของการเล่มเกมนั้นๆ จะต้องเข้าใจเรื่ องความยุติธรรม หรื อรู ้แพ้ รู ้ชนะ รู ้อภัย เด็กจะสามารถสวม
บทบาทของทุกคนที่เล่นเกมเดียวกันได้ แม้วา่ เด็กอื่นๆ แต่ละคนจะมีบทบาทเฉพาะในเกมก็ตาม
ยกตัวอย่างเช่นในการเล่นฟุตบอล ซึ่ งเด็กอาจจะเล่นเป็ นกองหน้า แต่เด็กคนนั้นก็จะรู ้วา่ คนอื่นที่เหลือ
เล่นเป็ นอะไรบ้าง เช่นเล่นเป็ นปี กซ้าย ปี กขวา กองหน้า กองหลัง เป็ นต้น และรู ้วา่ คนอื่นเหล่านั้น
คาดหวังอะไรจากตัวเขา เขาไม่จาเป็ นจะต้องคิดถึงผูเ้ ล่นคนอื่นๆ ตลอดเวลา แต่ในช่วงเวลาหนึ่งๆ เขา
สามารถที่จะสวมบทบาทของผูเ้ ล่น 3-4 คนได้ จากผลของความสามารถที่จะสวมบทบาทได้หลาย
บทบาทในเวลาเดียวกันนั้น เด็กๆ ก็เริ่ มมีความสามารถที่จะทาหน้าที่ในกลุ่มที่เป็ นระบบได้ การละเล่น
จะอาศัยเพียงแค่ตวั ตนที่เป็ นส่ วนๆ ก็ได้ แต่การเล่นเกมต้องอาศัยตัวตนที่รวมเป็ นหนึ่งเดียว
แนวคิดของมี้ดอีกเรื่ องหนึ่งที่สาคัญคือแนวคิดเรื่ อง “คนอื่นทัว่ ไป” (Generalized Other) คน
อื่นทัว่ ไปคือทัศนคติของกลุ่มทั้งหมด ในกรณี ของการเล่นฟุตบอล คนอื่นทัว่ ไปก็คือทัศนคติของทั้ง
ทีม ตัวตนที่สมบูรณ์จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อเด็กได้กา้ วพ้นไปจากการสวมบทบาทคนอื่นที่สาคัญๆ เป็ น
รายบุคคลมาสวมบทบาทของคนอื่นทัว่ ไป (Giddens. 2009 : 286; Ritzer. 2007 : 59-60) อย่างไรก็
ตาม “คนอื่นทัว่ ไป” นี้มิได้มีเพียงหนึ่งเดียว หากแต่มีอยูอ่ ย่างหลากหลาย เพราะในสังคมมีกลุ่มต่างๆ

93
อยูม่ ากมาย และตัวเราเองก็สังกัดอยูใ่ นกลุ่มที่หลากหลายนั้น เราจึงมี “คนอื่นทัว่ ไป” หลายคน และตัว
เราเองก็มีตวั ตนที่หลากหลายเช่นเดียวกัน (Ritzer. 2007 : 60)
โดยสรุ ป การที่จะมีตวั ตนได้ บุคคลจะต้องเป็ นสมาชิกของกลุ่ม เป็ นสมาชิกของชุมชน และ
ถูกกากับควบคุมโดยทัศนคติซ่ ึ งเป็ นทัศนคติร่วมของกลุ่มหรื อชุมชนนั้นๆ (Ritzer. 2007 : 60)
ตัวฉันทีเ่ ป็ นประธานและตัวฉันทีเ่ ป็ นกรรม (I and Me) ตามความเห็นมี้ดนั้น ตัวตนมี 2 ชนิด
คือ 1) ตัวตนที่เป็ น “ฉันเอง” ไม่เกี่ยวกับใครคนอื่น ตัวฉันเองนี้เป็ นปั จเจกบุคคลที่เป็ นประธาน และ 2)
ตัวตนที่มีลกั ษณะเชิงสังคม หรื อตัวฉันที่ถูกหล่อหลอมโดยสังคม ซึ่ งเป็ นตัวฉันที่เป็ นกรรม (Giddens.
2009 : 285)
ตัวฉันที่เป็ นประธานเป็ นการตอบสนองโดยทันทีทนั ใดของตัวตนต่อคนอื่นๆ ตัวตนชนิดนี้
เป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถคานวณได้ ไม่สามารถคาดการณ์หรื อทานายได้ ถือว่าเป็ นแง่มุมที่สร้างสรรค์ของ
ตัวตน คนเราจะไม่สามารถรู ้ล่วงหน้าได้วา่ ตัวฉันที่เป็ นประธานนี้จะทาอะไร เช่นในการเล่นฟุตบอล ผู ้
เล่นก็จะไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้น คือจะประสบความสาเร็ จหรื อความล้มเหลวในการเล่น เราจึง
ไม่เคยตระหนักรู ้ถึงตัวฉันที่เป็ นประธานได้อย่างครบถ้วนถ่องแท้ บางครั้งเราก็แปลกประหลาดใจกับ
การกระทาของตัวเราเอง (Ritzer. 2007 : 62; Ritzer and Goodman. 2004 : 215)
ตามความเห็นของมี้ดนั้น ตัวฉันที่เป็ นประธานมีความสาคัญด้วยเหตุผล 4 ประการคือ 1) ตัว
ฉันที่เป็ นประธานเป็ นแหล่งที่มาของความใหม่สดในโลกทางสังคม 2) คุณค่าที่สาคัญที่สุดของเรานั้น
ดารงอยูใ่ นตัวฉันที่เป็ นประธาน 3) ตัวฉันที่เป็ นประธานก่อให้เกิดการตระหนักรู ้ตวั ตน และพวกเรา
ทั้งหมดต่างก็พยายามที่จะตระหนักรู ้ตวั ตนของเรา และเนื่ องจากมีตวั ฉันที่เป็ นประธานนี่เอง เราแต่ละ
คนจึงสามารถพัฒนาบุคลิกภาพเฉพาะของตนขึ้นมาได้ และ 4) ในยุคปัจจุบนั ตัวฉันที่เป็ นประธานมี
ความสาคัญมากยิง่ ขึ้น เมื่อเทียบกับในสมัยโบราณยุคดั้งเดิมที่คนเรามักไม่ได้เป็ นตัวของตัวเองเพราะ
ถูกสังคมกล่อมเกลามากเกินไป (Ritzer. 2007 : 62; Ritzer and Goodman. 2004 : 215)
ตัวฉันที่เป็ นประธานมีการตอบสนองต่อตัวฉันที่เป็ นกรรมภายในตัวตนของเรา โดยพื้นฐาน
แล้ว ตัวฉันที่เป็ นกรรมก็คือการที่ปัจเจกบุคคลนาเอาคนอื่นทัว่ ไปมาใช้และรับรู ้ถึงคนอื่นทัว่ ไปนัน่ เอง
ในขณะที่เราไม่ค่อยตระหนักรู ้เกี่ยวกับตัวฉันที่เป็ นประธานมากนัก เรากลับตระหนักรู ้ถึงตัวฉันที่เป็ น
กรรมได้ดีเลยทีเดียว เรามักจะรู ้ตวั ดีวา่ กลุ่มหรื อชุมชนต้องการให้เราทาอะไร พวกเราทุกคนล้วนมีตวั
ฉันที่เป็ นกรรมอยูอ่ ย่างแน่นหนา แต่ผทู ้ ี่ยอมตามเชื่อคนง่ายมักจะถูกครอบงาโดยตัวฉันที่เป็ นกรรม
สังคมกากับควบคุมเราผ่านตัวฉันที่เป็ นกรรมนี่เอง ตัวฉันที่เป็ นกรรมทาให้เราปฏิบตั ิหน้าที่ให้
สอดคล้องกับสังคม ขณะที่ตวั ฉันที่เป็ นประธานทาให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้ (Ritzer. 2007
: 62; Ritzer and Goodman. 2004 : 215-216)
โดยสรุ ป แนวคิดของมี้ดนั้นเป็ นแนวคิดที่ช้ ีให้เห็นความสาคัญของปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นใน
ชีวติ ประจาวันของสังคมมนุ ษย์ การปฏิสัมพันธ์น้ นั ทาผ่านสัญลักษณ์ต่างๆ และสัญลักษณ์ที่สาคัญคือ
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สัญลักษณ์ที่มีความหมายอย่างเช่นภาษา ทฤษฎีสังคมของมี้ดจึงเป็ นเรื่ องของสังคมวิทยาว่าด้วย
ชีวติ ประจาวัน นักทฤษฎีสังคมที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่ องนี้ อีกคนหนึ่งคือเฮอร์ เบิร์ต บลูเมอร์
5.1.4 ประวัติของบลูเมอร์
เฮอร์เบิร์ต บลูเมอร์ (Herbert Blumer : ค.ศ. 1900-1987) เกิดที่เมืองเซ็นต์หลุยส์ มลรัฐมิสซูรี
สหรัฐอเมริ กา เขาได้เข้าเรี ยนในมหาวิทยาลัยมิสซูรีซ่ ึ งอยูใ่ กล้บา้ นเกิด เขาจบปริ ญญาตรี และโทจาก
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ หลังจากจบการศึกษา เขาได้เป็ นครู สอนหนังสื ออยู่ 2 ปี จากนั้นเขาก็ได้เข้าร่ วม
เล่นฟุตบอลอาชีพ โดยเล่นให้กบั ทีมชิคาโกคาร์ ดินลั ส์ซ่ ึ งปัจจุบนั คืออริ โซนาคาร์ดินลั ส์ ขณะที่เขาเล่น
ฟุตบอลอาชีพอยูน่ ้ นั เขาก็ได้สมัครเข้าเรี ยนในมหาวิทยาลัยชิคาโกจนจบปริ ญญาเอกใน ค.ศ. 1928
ในขณะนั้นภาควิชาสังคมวิทยาของมหาวิทยาลัยชิคาโกหรื อสานักชิคาโกกาลังมีชื่อเสี ยงในฐานะที่
เป็ นภาควิชาชั้นนาของสาขาวิชานี้ บลูเมอร์ เข้าทางานในภาควิชาสังคมวิทยาของมหาวิทยาลัยชิคาโก
ใน ค.ศ. 1927-1952 เขาเป็ นนักวิชาการคนสาคัญคนหนึ่งของสานักชิคาโกที่ช่วยพัฒนาองค์ความรู ้ของ
ภาควิชาให้โดดเด่นยิง่ ขึ้นอีกในเวลาต่อมา (Appelrouth and Edles. 2007 : 158-159)
ต่อมาบลูเมอร์ ยา้ ยไปเป็ นอาจารย์สอนอยูท่ ี่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์ เนีย เบิร์กลีย ์ โดยเป็ น
ศาสตราจารย์ประจาภาควิชาสังคมวิทยาที่เพิง่ ตั้งขึ้นมาใหม่ เขาอยูท่ ี่เบิร์กลียน์ านถึง 25 ปี เขาเคยดารง
ตาแหน่งประธานสมาคมสังคมวิทยาแห่งอเมริ กาใน ค.ศ. 1956 เคยเป็ นบรรณาธิการวารสาร American
Journal of Sociology ซึ่ งเป็ นวารสารชั้นนาในแวดวงวิชาสังคมวิทยา ในช่วง ค.ศ. 1941-1952
นอกจากนี้ ใน ค.ศ. 1983 สมาคมสังคมวิทยาแห่งอเมริ กาได้มอบรางวัลนักวิชาการที่มีผลงานโดดเด่น
ในวิชาชีพสังคมวิทยาให้กบั เขา (Appelrouth and Edles. 2007 : 158-159)
นอกจากจะเป็ นนักทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยมเชิงสัญลักษณ์ที่โดดเด่นแล้ว บลูเมอร์ ยงั เป็ นนัก
ทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมคนสาคัญอีกด้วย (Giddens. 2009 : 1011-1012)
งานเขียนของบลูเมอร์มีมากมาย ที่สาคัญมากคือ Movies and Conduct ซึ่งตีพิมพ์ใน ค.ศ.1933
และ Symbolic Interactionism: Perspective and Method ซึ่งตีพิมพ์ใน ค.ศ. 1969 (“Herbert Blumer.”
2011 : Website) งานชิ้นแรกเป็ นงานที่ศึกษาผลกระทบของภาพยนตร์ ที่มีต่อผูช้ มภาพยนตร์ ซึ่ งถือว่า
เป็ นงานชิ้นแรกๆ ที่พยายามทาให้ประชาชนมีความรู ้ความความเข้าใจทางด้านสังคมวิทยาเกี่ยวกับ
อิทธิพลของสื่ อ โดยบลูเมอร์ ได้ขอให้นกั เรี ยนระดับมัธยมศึกษาและนักศึกษาระดับอุดมศึกษาชาว
อเมริ กนั รวม 1,500 คน เขียนบันทึกประสบการณ์ของตัวเองในการชมภาพยนตร์ ในฐานะที่เป็ น
“อัตชีวประวัติ” แล้วบลูเมอร์ ก็เอามานาเสนอในหนังสื อดังกล่าว (Giddens. 2009 : 752) ในขณะที่งาน
ชิ้นที่สองก็เป็ นหนังสื อที่แสดงให้เห็นสาระสาคัญของแนวคิดปฏิสัมพันธ์นิยมเชิงสัญลักษณ์ของเขา
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5.1.5 แนวคิดของบลูเมอร์ : สาระสาคัญ
บลูเมอร์ เป็ นผูท้ ี่บญั ญัติคาว่า “Symbolic Interactionism” หรื อปฏิสัมพันธ์นิยมเชิงสัญลักษณ์
ออกมาใช้ใน ค.ศ. 1937 และเขียนบทความหลายชิ้นที่เป็ นรากฐานสาคัญของพัฒนาการของทฤษฎีน้ ี
( Ritzer and Goodman. 2004 : 203) แนวคิดของบลูเมอร์ มีสาระสาคัญ ดังนี้
ข้ อเสนอพืน้ ฐานของปฏิสัมพันธ์ นิยมเชิงสั ญลักษณ์ บลูเมอร์ กล่าวถึงข้อเสนอพื้นฐานของ
ทฤษฎีตามความเห็นของเขาไว้วา่
ข้อเสนอประการแรกก็คือมนุ ษย์น้ นั ปฏิบตั ิต่อสิ่ งต่างๆ บนพื้นฐานของความหมายต่างๆ ที่
สิ่ งต่างๆ นั้นมีต่อพวกเขา สิ่ งต่างๆ เหล่านั้นครอบคลุมถึงทุกสิ่ งทุกอย่างที่มนุษย์อาจรู ้ได้ในโลก
นี้ คือวัตถุทางกายภาพต่างๆ อย่างเช่นต้นไม้หรื อเก้าอี้ มนุษย์คนอื่นๆ อย่างเช่นแม่หรื อพนักงาน
ร้านค้า มนุษย์กลุ่มต่างๆ อย่างเช่นกลุ่มเพื่อนหรื อกลุ่มศัตรู สถาบันต่างๆ อย่างเช่นโรงเรี ยนหรื อ
รัฐบาล อุดมคติต่างๆ ที่นาทางชีวติ อย่างเช่นอิสรภาพของปั จเจกบุคคลและความซื่ อสัตย์
กิจกรรมต่างๆ ที่เป็ นของคนอื่น อย่างเช่นคาสั่งหรื อคาขอร้อง และสถานการณ์ต่างๆ อย่างเช่น
สถานการณ์ที่ปัจเจกบุคคลเผชิญอยูใ่ นชี วติ ประจาวันของเขา ข้อเสนอประการที่สองก็คือ
ความหมายของสิ่ งต่างๆ เหล่านั้นได้มาจากหรื อเกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่คนเรามีกบั
เพื่อนร่ วมโลกของเรา ข้อเสนอประการที่สามก็คือความหมายเหล่านี้ถูกจัดการไว้ภายในหรื อถูก
ปรับปรุ งแก้ไขผ่านกระบวนการตีความที่บุคคลนามาใช้ในการจัดการกับสิ่ งต่างๆ ที่เขาได้
ประสบพบเจอ
(Blumer. 2007 : 167)
ข้อเสนอพื้นฐานทั้ง 3 ประการข้างต้นนี้เป็ นการนิยาม “ความหมาย” ว่าเกิดจาก “ตรี
สัมพันธภาพ” (Threefold Relationship) กล่าวอีกนัยหนึ่งคือความหมายนั้นเกิดจากความสัมพันธ์ของ
ปั จจัย 3 ประการคือ 1) อากัปกิริยาของปั จเจกบุคคล 2) การตอบสนองที่ปรับให้เหมาะสมโดยบุคคล
อีกคนหนึ่งที่มีต่ออากัปกิริยานั้น และ 3) การที่การกระทาทางสังคมซึ่ งริ เริ่ มโดยอากัปกิริยาของปั จเจก
บุคคลคนแรกได้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ (Appelrouth and Edles. 2007 : 162) โดยมีคาอธิ บายเพิม่ เติม
เกี่ยวกับข้อเสนอพื้นฐานของบลูเมอร์ ดังนี้ (Haralambos and Holborn. 2004 : 963-964; Layder.
2006 : 74-75)
1) คนเรากระทาการบนพื้นฐานของความหมายที่เรามีให้กบั วัตถุหรื อเหตุการณ์ต่างๆ การ
กระทาของคนเราไม่ใช่เป็ นเพียงแค่ปฏิกิริยาที่มีต่อสิ่ งเร้าภายนอกอย่างเช่นพลังทางสังคมต่างๆ และ
การกระทาของคนเราก็ไม่ใช่เป็ นปฏิกิริยาที่มีต่อแรงกระตุน้ ภายในอย่างเช่นความต้องการทางร่ างกาย
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ดังนั้น ปฏิสัมพันธ์นิยมเชิงสัญลักษณ์จึงปฏิเสธทั้งนิยตั ินิยมทางสังคม (Societal Determinism) และ
นิยตั ินิยมทางชีวภาพ (Biological Determinism) หรื ออีกนัยหนึ่งก็คือปฏิเสธทฤษฎีหน้าที่นิยมเชิง
โครงสร้างของพาร์ สันส์ และปฏิเสธจิตวิทยาแบบดั้งเดิมนัน่ เอง
2) ความหมายเกิดขึ้นจากกระบวนการปฏิสัมพันธ์ ไม่ใช่มีอยูต่ ้ งั แต่เริ่ มแรกโดยที่ยงั ไม่มี
ปฏิสัมพันธ์ ในบางระดับ ความหมายก็ถูกสร้างขึ้น ปรับปรุ ง แก้ไข เปลี่ยนแปลง และพัฒนาภายใน
กระบวนการปฏิสัมพันธ์ ไม่ใช่เป็ นสิ่ งที่ตายตัวหรื อถูกกาหนดมาล่วงหน้า ในกระบวนการปฏิสัมพันธ์
นี้ ผูก้ ระทาไม่ได้ปฏิบตั ิตามบรรทัดฐานที่กาหนดไว้ล่วงหน้าอย่างเฉื่ อยชา และไม่ได้รับเอาบทบาทที่
ถูกกาหนดไว้มาปฏิบตั ิอย่างอัตโนมัติ ยกตัวอย่างเช่น ความหมายของยาเสพติด สาหรับผูเ้ สพ ไม่ได้มี
อยูใ่ นตัวยาเสพติดมาก่อน แต่ความหมายเกิดขึ้นจากประสบการณ์ของผูเ้ สพยาในบริ บทของการ
ปฏิสัมพันธ์ภายในของกลุ่มผูเ้ สพยาด้วยกันเอง ในทานองเดียวกัน ความหมายก็ไม่ได้เกิดขึ้นจาก
ทัศนคติเริ่ มแรกของบุคคลหรื อความโน้มเอียงทางจิตวิทยาที่มีต่อบางสิ่ งบางอย่าง ยกตัวอย่างเช่น
ความรู ้สึกร่ าเริ งเบิกบานและความคิดที่วา่ ยาเสพติดเป็ นที่มาของความเพลิดเพลินก็ไม่ได้เกิดขึ้นจาก
ทัศนคติที่เบี่ยงเบนตั้งแต่เริ่ มแรกของบุคคลคนนั้น แต่ความรู ้สึกและความคิดเช่นนั้นเกิดขึ้นจาก
กระบวนการเรี ยนรู้ซ่ ึงความรู้สึกแปลกๆ ที่ดูไม่แน่ใจที่เกิดจากยาเสพติดนั้นถูกนิยามใหม่วา่ เป็ นสิ่ งที่
น่าเพลิดเพลินและควบคุมได้
3) ความหมายเป็ นผลของกระบวนการตีความที่ผกู้ ระทาได้ตีความภายในบริ บทของการมี
ปฏิสัมพันธ์ ด้วยการสวมบทบาทของคนอื่น คนเราก็จะสามารถตีความความหมายและเจตนาของคน
อื่นได้ และด้วยกลไกของการมีปฏิสัมพันธ์กบั ตัวเอง คนเราก็จะสามารถปรับปรุ งแก้ไขหรื อ
เปลี่ยนแปลงคานิยามเกี่ยวกับสถานการณ์ของตนได้ เลือกเอาทางเลือกของการกระทาและพิจารณา
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นได้ ความหมายจึงเป็ นสิ่ งที่ไม่หยุดนิ่งตายตัว หากแต่เปลี่ยนแปลงไปได้ตาม
สถานการณ์ซ่ ึ งเปลี่ยนแปลงไป ยกตัวอย่างเช่น ความหมายของการจูบของบุคคลสองคนที่จูบกัน
อาจจะเปลี่ยนไปตามสถานะของความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไป ตอนที่สองคนนั้นรักกันแบบแฟน
ความหมายของการจูบก็จะเป็ นแบบรักโรแมนติก แต่ตอนที่สองคนนั้นไม่ได้รักกันแบบแฟน
ความหมายของการจูบก็อาจเป็ นเพียงแค่ความรักกันฉันเพื่อนเท่านั้น
การกระทาทางสั งคมและระบบสั งคม แม้วา่ บลูเมอร์ จะวิพากษ์วจิ ารณ์ผทู ้ ี่มองการกระทาว่า
เป็ นสิ่ งที่คาดการณ์ได้และเป็ นการตอบสนองโดยอัตโนมัติต่อสิ่ งเร้าภายนอก แต่เขาก็ยอมรับว่าการ
กระทาก็ถูกทาให้เป็ นโครงสร้างได้บา้ งในบางระดับเหมือนกัน เขากล่าวไว้วา่ ในสถานการณ์ส่วนใหญ่
ที่คนเรากระทาอะไรต่ออีกคนหนึ่ง คนเราก็มกั จะมีความเข้าใจที่มนั่ ใจไว้ล่วงหน้าแล้วว่าเราจะทา
อย่างไรและอีกคนหนึ่งจะทาอย่างไร แต่ความเข้าใจเช่นนั้นเป็ นเพียงคาแนะนาทัว่ ไปไว้ให้เราปฏิบตั ิ
เท่านั้น มันไม่สามารถที่จะให้คาแนะนาที่ถูกต้องและครบถ้วนสาหรับการกระทาที่จะเกิดขึ้นตามมา
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ในทุกสถานการณ์ได้ ภายในคาแนะนากว้างๆ เหล่านี้ ยังมีที่วา่ งให้เราได้กระทา ต่อรอง ปรับปรุ ง
แก้ไข และตีความได้อีกมาก (Haralambos and Holborn. 2004 : 963)
ในทานองเดียวกัน บลูเมอร์ ตระหนักรู ้ถึงการดารงอยูข่ องสถาบันทางสังคมต่างๆ และยอมรับ
ว่าสถาบันทางสังคมเหล่านั้นได้สร้างข้อจากัดให้กบั การกระทาของมนุษย์ แต่เขาก็เห็นว่าแม้ใน
สถานการณ์ที่มีการใช้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เข้มงวดอย่างแพร่ หลายทัว่ ไป อย่างเช่นในหน่วยราชการ
ทั้งหลาย คนเราก็ยงั สามารถที่จะใช้ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ได้มาก แม้แต่ในเวลาที่การกระทาดู
เหมือนจะถูกจัดโครงสร้างคือทาให้เป็ นมาตรฐานเป็ นแบบแผน ก็ไม่ได้หมายความว่าเราในฐานะ
ผูก้ ระทาจะทาได้เพียงแค่การตอบสนองต่อพลังจากภายนอก แต่ผกู ้ ระทานั้นทาลงไปโดยผ่าน
กระบวนการตีความเสมอ ดังนั้นการกระทาที่เป็ นมาตรฐานเป็ นแบบแผนเดียวกันนั้นจึงถูกสร้างขึ้น
มาโดยผูก้ ระทาการทางสังคม ไม่ใช่ถูกสร้างขึ้นมาโดยระบบสังคม
จะเห็นได้วา่ บลูเมอร์ น้ นั ก็เน้นความสาคัญของการกระทามากกว่าโครงสร้างเช่นเดียวกับมี้ด
นักทฤษฎีสังคมอีกคนหนึ่งที่เน้นความสาคัญของการกระทามากกว่าโครงสร้างคือเอิร์ฟวิง กอฟฟ์ แมน
ต่อไปจะกล่าวถึงประวัติและแนวคิดของนักทฤษฎีคนนี้ ในฐานะที่เป็ นนักทฤษฎีในสานักปฏิสัมพันธ์
นิยมเชิงสัญลักษณ์และนักสังคมวิทยาว่าด้วยชีวติ ประจาวันที่สาคัญมากคนหนึ่ง แต่แยกกล่าวในอีก
หัวข้อหนึ่ง เพื่อเน้นให้เห็นทฤษฎีเฉพาะของเขา คือทฤษฎีการละคร
5.2 ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ นิยมเชิงสั ญลักษณ์ : กอฟฟ์ แมน
5.2.1 ประวัติของกอฟฟ์ แมน
เอิร์ฟวิง กอฟฟ์ แมน (Erving Goffmann : ค.ศ. 1922-1982) เกิดที่เมืองแมนวิลล์ จังหวัด
แอลเบอร์ ตา ประเทศแคนาดา พ่อแม่ของเขาเป็ นชาวยิวจากยูเครนซึ่ งต่อมาได้อพยพไปอยูท่ ี่แคนาดา
เมื่อจบการศึกษาจากโรงเรี ยนแล้ว เขาได้เข้าเรี ยนในสาขาวิชาเคมีและทางานให้กบั คณะกรรมการ
ภาพยนตร์ แห่งชาติที่กรุ งออตตาวา ก่อนที่จะตัดสิ นใจเข้าเรี ยนสาขาวิชาสังคมวิทยาในมหาวิทยาลัย
โตรอนโต (Scott{Susie}. 2007 : 113) เขาจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาสังคมวิทยาใน ค.ศ.
1945 จากนั้นเขาได้เรี ยนที่มหาวิทยาลัยชิคาโกจนจบปริ ญญาโทใน ค.ศ. 1949 และปริ ญญาเอกใน ค.ศ.
1953 หลังจากเรี ยนจบปริ ญญาเอกแล้วเขาไปทางานเป็ นนักวิทยาศาสตร์รับเชิญที่สถาบันสุ ขภาพจิต
แห่งชาติในเมืองเบเธสดา มลรัฐแมรี แลนด์ สหรัฐอเมริ กา เป็ นเวลา 3 ปี ในช่วงนี้ เขาได้ทาวิจยั
ภาคสนามที่โรงพยาบาลเซ็นต์เอลิซาเบธในกรุ งวอชิงตัน ดีซี ซึ่งเป็ นสถาบันสุ ขภาพจิตของรัฐบาล
กลางในสหรัฐอเมริ กาที่มีคนไข้ในความดูแลรับผิดชอบกว่า 7,000 คน (Appelrouth and Edles. 2007 :
177)
ใน ค.ศ. 1957 กอฟฟ์ แมนได้ไปเป็ นอาจารย์สอนในภาควิชาสังคมวิทยาที่มหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย ์ จนได้เป็ นศาสตราจารย์ใน ค.ศ. 1962 (Scott{Susie}. 2007 : 115) เขาอยูท่ ี่นี่
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จนถึง ค.ศ. 1968 จากนั้นก็ยา้ ยไปอยูท่ ี่มหาวิทยาลัยเพ็นซิ ลเวเนียซึ่ งเขาได้รับตาแหน่งศาสตราจารย์
เบ็นจามิน แฟรงกลิน ทางด้านมานุษยวิทยาและจิตวิทยา โดยอยูท่ ี่เพ็นซิลเวเนียจนถึงวาระสุ ดท้ายของ
ชีวติ ใน ค.ศ. 1982 (Appelrouth and Edles. 2007 : 177-178)
เขาเป็ นหนึ่งในนักทฤษฎีคนสาคัญที่มีคุณปูการต่อ “สังคมวิทยาจุลภาค” (Microsociology)
ซึ่ งเป็ นคาที่เขาเอามาใช้กล่าวถึงความสนใจของเขาเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและผลกระทบของ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่มีต่อตัวตน โดยที่งานชิ้นสาคัญของเขาเรื่ อง The Presentation of Self in
Everyday Life ที่ตีพิมพ์ออกมาใน ค.ศ. 1959 ก็ทาให้เขามีชื่อเสี ยงโดดเด่นมากในฐานะที่เป็ นนักสังคม
วิทยาการละคร (Scott{Susie}. 2007 : 113)
ชื่อเสี ยงของเขาขึ้นถึงจุดสู งสุ ดในคริ สต์ทศวรรษ 1980 ใน ค.ศ. 1982 เขาได้รับเลือกตั้งให้เป็ น
ประธานสมาคมสังคมวิทยาแห่งอเมริ กา แต่ยงั ไม่ทนั ที่เขาจะได้กล่าวปาฐกถารับตาแหน่ง เขาก็ป่วย
หนักจนเสี ยชีวิตไปเสี ยก่อน (Ritzer. 2007 : 143; Ritzer and Goodman. 2004 : 222)
งานชิ้นสาคัญของกอฟฟ์ แมนน์ นอกจาก The Presentation of Self in Everyday Life ที่กล่าว
ข้างต้นแล้ว ก็ยงั มีอีกหลายเล่ม เช่น Encounters ตีพิมพ์ออกมาใน 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 แนวคิดของกอฟฟ์ แมน : สาระสาคัญ
ในการวิเคราะห์เรื่ องราวในชี วติ ประจาวัน หรื อการศึกษาปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่สื่อสารกัน
ด้วยความหมาย หรื อในการศึกษาสังคมวิทยาจุลภาค ปั จจัยหนึ่งที่จาเป็ นก็คือความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับตัวตน กอฟฟ์ แมนนั้นได้รับอิทธิ พลทางความคิดเกี่ยวกับเรื่ องของตัวตนมาจากมี้ดซึ่ งได้
แบ่งตัวตนออกเป็ น 2 ชนิด คือตัวฉันที่เป็ นประธานและตัวฉันที่เป็ นกรรม เขาก็สนใจเรื่ องนี้ เช่นกัน
คือสนใจความตึงเครี ยดที่เกิดขึ้นระหว่างตัวตนที่เป็ นตัวของตัวเองกับตัวตนที่ถูกขัดเกลาโดยสังคม
เขาเชื่อว่าคนเรานั้นเพื่อที่จะจัดการกับความตึงเครี ยดนี้และเพื่อที่จะรักษาภาพของตัวตนที่มีเสถียรภาพ
จึงได้ทาการแสดงให้ผชู้ มทางสังคมของตนได้ดู เมื่อกอฟฟ์ แมนสนใจเรื่ องการแสดง เขาเน้นศึกษาที่
การแสดงละคร ซึ่ งเป็ นการมองชีวติ ทางสังคมในฐานะที่เป็ นการแสดงละครชุดหนึ่งเหมือนกับการ
แสดงในโรงละคร (Ritzer. 2007 : 136-137)
การละคร (Dramaturgy) คาว่าการละครนี้ถา้ ดูความหมายในพจนานุกรมภาษาอังกฤษก็จะ
พบว่ามีความหมายครอบคลุมศิลปะการแสดงละครทั้งหมด คือรวมตั้งแต่การเขียนบทละครมาจนถึง
การแสดงละคร และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ในที่น้ ี ความหมายของคานี้เน้นไปทางการแสดง
ละคร กอฟฟ์ แมนได้ให้นิยาม “การแสดง” ไว้วา่ “หมายถึงกิจกรรมทุกอย่างของปั จเจกบุคคลคนหนึ่ง
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ที่เกิดขึ้นในระหว่างช่วงเวลาซึ่ งถูกกาหนดโดยการดารงอยูอ่ ย่างต่อเนื่องของเขาเบื้องหน้ากลุ่มของผู ้
สังเกตเฉพาะกลุ่มหนึ่งและที่มีอิทธิ พลบางอย่างต่อผูส้ ังเกต” (Goffman. 2007 : 200) ซึ่งถ้าพิจารณา
ตามนิยามข้างต้นนี้ก็จะพบว่าการแสดงนั้นไม่จาเป็ นจะต้องเกิดขึ้นบนเวทีเสมอไป แต่กอฟฟ์ แมนก็ใช้
คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงละครมาอธิ บายทฤษฎีของเขา การใช้ศพั ท์เหล่านี้ จึงเป็ นการอุปมา
อุปไมยเพื่อให้เห็นเนื้อหาของทฤษฎีได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
กอฟฟ์ แมนเห็นว่าตัวตนนั้นไม่ใช่การครอบครองเป็ นเจ้าของหรื อเป็ นสมบัติของผูก้ ระทา
หากแต่เป็ นผลผลิตที่เกิดขึ้นมาจากการปฏิสัมพันธ์เชิงการละครระหว่างผูแ้ สดงกับผูช้ ม กล่าวอีกนัย
หนึ่งก็คือ ตัวตนเป็ นความรู ้สึกของบุคคลผูท้ ี่เป็ นผลของการแสดงซึ่ งเกิดขึ้นมาจากฉากที่ถูกแสดงใน
ขณะนั้นๆ และเนื่องจากตัวตนเป็ นผลผลิตของปฏิสัมพันธ์เชิงการละครนี่ เอง ตัวตนจึงมีความเสี่ ยงที่
จะถูกทาลายหรื อถูกรบกวนได้ในระหว่างการแสดง ทฤษฎีการละครของกอฟฟ์ แมนส่ วนมากจึง
เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่จะป้ องกันหรื อจัดการกับสิ่ งรบกวนเหล่านั้น (Ritzer. 2007 : 137)
การมีปฏิสัมพันธ์กนั ก็คือการแสดงอย่างหนึ่ง กอฟฟ์ แมนเห็นว่าเมื่อคนเรามีปฏิสัมพันธ์กนั
เราก็ตอ้ งการที่จะแสดงความรู ้สึกที่เป็ นตัวตนของเราบางอย่างที่จะทาให้คนอื่นยอมรับ แต่แม้ใน
ขณะที่เราแสดงตัวตนนั้นออกไป เราก็ตระหนักรู ้วา่ ผูช้ มก็อาจจะรบกวนการแสดงของเราได้ ด้วยเหตุ
นี้คนเราจึงต้องการที่จะควบคุมผูช้ มให้ได้โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ ี่อาจจะรบกวนเราได้ เราหวังว่า
ความรู ้สึกที่เป็ นตัวตนของเราที่เราแสดงออกไปนั้นจะมีความชัดเจนพอสาหรับผูฟ้ ังที่จะเข้าใจเราอย่าง
ที่เราอยากจะให้เขาเข้าใจ นอกจากนี้ เราก็ยงั หวังอีกด้วยว่าสิ่ งที่เราแสดงออกไปนั้นจะทาให้ผชู ้ มได้
กระทาการบางอย่างด้วยความสมัครใจอย่างที่เราต้องการให้เขาทา กอฟฟ์ แมนเรี ยกความสนใจหลัก
ของเราเช่นนี้วา่ เป็ น “การจัดการให้เกิดความประทับใจ” (Impression Management) การจัดการให้เกิด
ความประทับใจนี้เป็ นเรื่ องของเทคนิควิธีการที่เราใช้รักษาความประทับใจเอาไว้ในยามที่ตอ้ งเผชิญกับ
ปั ญหาต่างๆ รวมทั้งวิธีการต่างๆ ที่เราใช้เพื่อจัดการกับปั ญหาเหล่านั้นด้วย (Ritzer. 2007 : 137) ซึ่ง
วิธีการในการจัดการกับปั ญหาอาจจะไม่เหมือนกันในแต่ละสถานการณ์ เมื่อเราอยูห่ น้าเวที เราจัดการ
ปั ญหาแบบหนึ่ง แต่เมื่ออยูห่ ลังเวทีเราอาจจัดการปั ญหาอีกแบบหนึ่ง
หน้ าเวที (Front Stage) เมื่อคนเราแสดงบนเวทีหรื อหน้าเวที ผูช้ มก็มกั จะเข้าใจสถานการณ์
การแสดงของเราได้ในแนวทางที่ค่อนข้างจะตายตัว ผูช้ มรู ้ได้ง่ายว่าเรากาลังทาอะไรอยู่ ตัวอย่างของ
การแสดงหน้าเวที เช่นอาจารย์ที่กาลังสอนหนังสื ออยูก่ ็ถือว่าเป็ นการแสดงหน้าเวที หรื อนิสิตนักศึกษา
ออกไปนาเสนองานหน้าชั้นเรี ยนก็เป็ นการแสดงหน้าเวทีเช่นเดียวกัน ส่ วนที่เป็ นหน้าเวทีน้ ีแบ่งได้ 2
ส่ วนย่อย คือส่ วนที่เป็ นฉาก (Setting) และส่ วนที่เป็ นส่ วนหน้าของบุคคล (Personal Front) ฉากเป็ นสิ่ ง
สาคัญ ถ้าไม่มีฉากเราก็ไม่สามารถแสดงได้ เช่นครู อาจารย์ตอ้ งมีห้องเรี ยนเป็ นฉาก ศัลยแพทย์ตอ้ งมี
ห้องผ่าตัด ส่ วนหน้าของบุคคลคือสิ่ งที่ใช้ในการแสดงซึ่ งอยูก่ บั ผูแ้ สดงหรื อผูแ้ สดงต้องนาติดตัวมา
ด้วยเมื่อต้องทาการแสดงโดยเป็ นสิ่ งที่ผชู ้ มคาดหวังว่าผูแ้ สดงจะต้องมี เช่นครู อาจารย์ก็ตอ้ งแต่งตัว
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สุ ภาพเรี ยบร้อยที่เหมาะสาหรับการทาหน้าที่สอน หรื อศัลแพทย์ก็ตอ้ งใส่ เสื้ อกาวน์เมื่อต้องทาการ
ผ่าตัด (Ritzer. 2007 : 137-138)
สาหรับส่ วนหน้าของบุคคลนั้นก็ยงั แบ่งออกได้อีก 2 ส่ วนคือ ลักษณะปรากฏ (Appearance)
และกิริยาอาการ (Manner) ลักษณะปรากฏครอบคลุมทุกสิ่ งทุกอย่างที่แสดงถึงสถานะทางสังคมของผู ้
แสดง เช่นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของศัลยแพทย์ ส่ วนกิริยาอาการก็คือการแสดงออกของผูแ้ สดง
เช่นการแสดงออกทางสี หน้าและแววตา เช่นศัลยแพทย์แสดงอาการมัน่ ใจให้ปรากฏบนใบหน้า
โดยทัว่ ไป เราคาดหวังว่าทั้งลักษณะปรากฏและกิริยาอาการจะต้องสอดคล้องกัน (Ritzer. 2007 : 138)
เมื่ออยูห่ น้าเวที คนเราต้องแสดงให้สมบทบาท อย่างเช่นนักการเมืองสองคนที่มาจากพรรค
เดียวกันไปพูดในรายการโทรทัศน์พร้อมกัน เมื่ออยูต่ ่อหน้ากล้อง พวกเขาก็จะแสดงให้เห็นถึงความ
เป็ นเอกภาพและมิตรภาพต่อกัน แม้วา่ สองคนนั้นจริ งๆ แล้วเกลียดชังกัน หรื อคู่สามีภรรยาที่ทะเลาะ
กันอยูเ่ มื่ออยูต่ ่อหน้าลูกก็ทาเป็ นรักกันให้ลูกเห็น แต่เมื่ออยูล่ บั หลังลูกหรื อลูกหลับก็อาจจะหันกลับมา
ทะเลาะกันเหมือนเดิม (Giddens. 2009 : 268)
กอฟฟ์ แมนเสนอว่าเนื่องจากคนเราโดยทัว่ ไปแล้วย่อมพยายามที่จะแสดงภาพในอุดมคติของ
ตัวเองเมื่ออยูห่ น้าเวที จึงหลีกเลี่ยงได้ยากที่คนเราจะต้องปกปิ ดซ่อนเร้นอะไรบางอย่างในการแสดง
ของเราในกรณี ต่างๆ ดังนี้ (Ritzer. 2007 : 138-140; Ritzer and Goodman. 2004 : 225)
1) คนเราอาจจะต้องการปกปิ ดความเพลิดเพลินที่เราเก็บไว้เป็ นความลับก่อนที่เราจะแสดง
อย่างเช่นอาจารย์ที่ดื่มเหล้าก่อนมาสอนก็ไม่ตอ้ งการให้นิสิตนักศึกษารู ้วา่ ดื่มเหล้ามา ทั้งนี้เพราะสิ่ งที่
เป็ นความลับของเรานั้นไม่สอดคล้องกับการแสดงของเรา ในกรณี ของอาจารย์ก็คือ การดื่มเหล้าไม่
สอดคล้องกับบทบาทของอาจารย์
2) คนเราอาจจะต้องการปกปิ ดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในช่วงที่เตรี ยมการแสดงและ
พยายามแก้ไขความผิดพลาดนั้นก่อนที่จะแสดงหรื อระหว่างที่กาลังแสดง อย่างเช่นอาจารย์เตรี ยม
เนื้อหาที่ผดิ มาสอนแต่มารู ้วา่ ผิดในขณะที่กาลังสอนอยูก่ ็อาจจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยไม่ให้นิสิต
นักศึกษารู ้วา่ กาลังสอนเนื้ อหาที่ผดิ
3) คนเราอาจจะต้องการแสดงเพียงแค่ผลผลิตที่สาเร็ จเรี ยบร้อยแล้ว แต่ปิดบังไม่ให้ผชู ้ ม
ทราบถึงกระบวนการผลิต อย่างเช่นอาจารย์นาเอาเนื้อหาในคาบรรยายที่อยูใ่ นรู ปของสไลด์ที่ทาด้วย
โปรแกรมพาวเวอร์ พอยต์มาใช้สอน โดยให้นิสิตนักศึกษาเข้าใจว่าตัวเองทาสไลด์น้ นั ด้วยตัวเอง แต่
จริ งๆ แล้วให้ผชู ้ ่วยสอนทาให้
4) คนเราอาจจะต้องการปกปิ ดไม่ให้ผชู ้ มรู ้วา่ ผลผลิตสาเร็ จรู ปของเรานั้นเป็ นงานที่สกปรก
อย่างเช่นอาจารย์นาเอาบทความทางวิชาการของคนอื่นมาตีพิมพ์ใหม่โดยใส่ ชื่อของตนเป็ นผูเ้ ขียน
หรื ออาจารย์นาเอาสไลด์ของคนอื่นมาสอนโดยเจตนาจะปกปิ ดแหล่งที่มาหรื อต้องการให้นิสิต
นักศึกษาเข้าใจว่าเป็ นสไลด์ที่อาจารย์ทาขึ้นมาเอง
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5) ในการแสดงบางครั้ง คนเราอาจจะปล่อยให้การแสดงดาเนินต่อไปอย่างไร้มาตรฐาน
อย่างเช่นอาจารย์ที่ไม่ได้เตรี ยมการสอนมาก่อนหรื อเตรี ยมมาไม่ดีพอ ก็อาจจะสอนเนื้อหาถูกบ้างผิด
บ้างไปจนหมดชัว่ โมงสอน หรื อสอนเนื้อหาในวิชาเพียงเล็กน้อย แต่เล่าเรื่ องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาที่สอนไปจนครบชัว่ โมงสอน หรื อใช้เวลาสั้นๆ ในการสอนแล้วปล่อยให้เลิกเรี ยนทั้งๆ ที่ยงั
เหลือเวลาสอนอีกนาน
6) บางครั้งคนเราก็อาจจาเป็ นต้องปกปิ ด (หรื อยอมรับ) การตาหนิ การดูถูกดูแคลน หรื อการ
สบประมาทของคนอื่น เพื่อให้การแสดงของเราดาเนินต่อไปได้ เช่นอาจารย์ที่ถูกประเมินการสอนจาก
นิสิตนักศึกษาแล้วปรากฏว่าได้ผลการประเมินต่ามาก ถูกนิสิตนักศึกษาประเมินว่าไม่มีความรู้ใน
วิชาที่สอน จึงถูกคณบดีเรี ยกไปตาหนิและเสนอให้เลิกสอนวิชาที่ไม่ผา่ นการประเมินเพื่อไปสอนวิชา
ที่ตนมีความเชี่ยวชาญกว่า ก็อาจพร้อมรับการตาหนิน้ นั และทาหน้าที่สอนวิชานั้นต่อไป โดยไม่ไป
สอนวิชาอื่นเพราะตนก็ไม่มีความพร้อมในวิชาอื่นนั้น
หลังเวที (Back Stage) หลังเวทีเป็ นพื้นที่ซ่ ึ งเราสามารถแสดงออกได้ตามสบาย สิ่ งที่ไม่
สามารถแสดงออกหน้าเวทีหรื อการกระทาที่ไม่เป็ นทางการจะถูกแสดงออกมาเมื่อเราอยูห่ ลังเวที เมื่อ
เราอยูห่ ลังฉากเราสามารถผ่อนคลายได้ ทาตัวตามสบายได้ เราทาอะไรได้หลายอย่างที่ทาไม่ได้หากอยู่
หน้าเวทีหรื อหน้าฉาก เช่นเราสามารถแต่งตัวตามสบายได้ ยืนหรื อนัง่ ท่าไหนก็ได้ ใช้ภาษาถิ่นได้ พูด
เล่นหรื อพูดตลกขบขันได้ หยอกกันได้ ผิวปาก เป่ าปาก เคี้ยวหมากฝรั่งได้ เป็ นต้น (Giddens. 2009 :
268; citing Goffman. 1959) หลังเวทีมกั จะอยูใ่ กล้กบั หน้าเวที แต่ก็เป็ นพื้นที่คนละส่ วนกัน ผูแ้ สดงก็
คาดหวังได้วา่ จะไม่มีผชู ้ มเดินเข้าไปที่หลังเวที ในการที่จะจัดการให้ผชู ้ มประทับใจ ผูแ้ สดงก็จะใช้
พื้นที่หลังเวทีนี่เองเป็ นที่เตรี ยมการ เมื่อเราไปหาหมอที่คลินิก ห้องโถงที่เรานัง่ รอการตรวจรักษาและ
ห้องตรวจรักษาจัดว่าเป็ นหน้าเวที แต่หอ้ งนัง่ เล่นของหมอจัดว่าเป็ นหลังเวที หมออาจจะเหน็ดเหนื่ อย
จากการทางานที่โรงพยาบาลมา เมื่อเห็นคนไข้ทาตัวน่าราคาญก็อาจจะไม่แสดงอาการราคาญคนไข้ให้
คนไข้เห็นเมื่ออยูใ่ นห้องโถงหรื อห้องตรวจรักษา แต่เมื่ออยูใ่ นห้องนัง่ เล่นส่ วนตัว หมอก็อาจจะระบาย
ความรู ้สึกราคาญนั้นออกมาก็ได้ (Ritzer. 2007 : 141)
นอกเวที (Outside) ข้างนอกหรื อนอกเวทีเป็ นพื้นที่ซ่ ึ งไม่ใช่ท้ งั หน้าเวทีและหลังเวที
ตัวอย่างเช่นซ่องโสเภณี จดั ว่าเป็ นข้างนอกเมื่อเทียบกับห้องทางานและห้องนัง่ เล่นของหมอ ถ้าหมอไป
เที่ยวโสเภณี ไม่มีใครเห็นใครรู ้ ซ่องโสเภณี น้ นั ก็เป็ นข้างนอก แต่ถา้ มีหมอด้วยกันหรื อคนไข้ไปเที่ยว
ซ่องโสเภณี แล้วเจอหมออยูท่ ี่นนั่ ซ่องโสเภณี น้ นั ก็จดั ว่าเป็ นหลังเวที (Ritzer. 2007 : 142)
จากตัวอย่างของข้างนอกที่ยกมาข้างต้นชี้ให้เห็นว่าไม่มีพ้นื ที่ใดที่จะดารงความเป็ นพื้นที่แบบ
ใดแบบหนึ่งอยูต่ ลอดเวลา และพื้นที่หนึ่งๆ อาจจะเป็ นได้ท้ งั สามแบบก็ได้ในเวลาหรื อสถานการณ์ที่
ต่างกัน เช่นห้องทางานของอาจารย์ ถ้ามีนิสิตนักศึกษาเข้าพบก็จดั ว่าเป็ นหน้าเวที เมื่อนิ สิตนักศึกษา
ออกไปอาจารย์อยูใ่ นห้องคนเดียวห้องนั้นก็จดั เป็ นหลังเวที และเมื่ออาจารย์ออกจากห้องทางานไป
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สอนในห้องเรี ยนโดยไม่มีใครอยูใ่ นห้องทางานนั้น ห้องทางานก็กลายเป็ นข้างนอกหรื อนอกเวที
(Ritzer. 2007 : 142)
ทฤษฎีสังคมของกอฟฟ์ แมนยังมีอีกมาก แต่เท่าที่แสดงมานี้คงทาให้พอทราบได้วา่ แนวคิด
ปฏิสัมพันธ์นิยมเชิงสัญลักษณ์ของเขาที่เป็ นสังคมวิทยาจุลภาคและเป็ นสังคมวิทยาว่าด้วย
ชีวติ ประจาวันมีลกั ษณะสาคัญอย่างไร
5.3 ทฤษฎีปรากฏการณ์วทิ ยา
ทฤษฎีปรากฏการณ์วทิ ยาที่จะกล่าวถึงนี้หมายถึงทฤษฎีปรากฏการณ์วทิ ยาเชิงสังคม (Social
Phenomenology) หรื อปรากฏการณ์วทิ ยาเชิงสังคมวิทยา (Sociological Phenomenology) หรื อกล่าว
อีกนัยหนี่งก็คือสังคมวิทยาเชิ งปรากฏการณ์วทิ ยา (Phenomenological Sociology) นัน่ เอง ทฤษฎีน้ ี
ได้รับอิทธิพลทางความคิดจากปรัชญาสานักปรากฏการณ์วทิ ยา โดยเฉพาะแนวคิดของเอ็ดมันด์
ฮุสเซิร์ล (Edmund Husserl : ค.ศ. 1859-1938) (Giddens. 2009 : 85) ในที่น้ ีจะไม่กล่าวถึงฐานความคิด
ในทางปรัชญา แต่จะแนะนาให้รู้จกั ทฤษฎีน้ ีในฐานะทฤษฎีสังคมในวิชาสังคมวิทยา โดยกล่าวถึง
ประวัติและแนวคิดของอัลเฟรด ชูตซ์ และประวัติและแนวคิดของปี เตอร์ เบอร์เกอร์ และโธมัส
ลักมันน์ พอสังเขป
5.3.1 ประวัติของชู ตซ์
อัลเฟรด ชูตซ์ (Alfred Schutz : ค.ศ. 1899-1959) เกิดที่กรุ งเวียนนาในครอบครัวชนชั้นกลาง
ชาวยิว พ่อของเขาเสี ยชีวติ ตั้งแต่เขายังไม่เกิด เขาได้เข้าเรี ยนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรี ยนที่กรุ ง
เวียนนาโดยจบก่อนเวลาที่กาหนดในหลักสู ตร 1 ปี เพราะเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งขึ้นมาก่อน
จากนั้นเขาได้เข้าเป็ นทหารในกองทัพออสเตรี ย-ฮังการี เขาหลบหนีจากการถูกจับกุมเป็ นเชลยสงคราม
มาได้และได้เริ่ มเรี ยนอีกครั้งในมหาวิทยาลัยเวียนนาจนจบการศึกษาระดับปริ ญญาเอกทางด้าน
กฎหมายใน ค.ศ. 1921 โดยเขาได้เรี ยนกับฮานส์ เคลเซน (Hans Kelsen) นักนิติปรัชญาแนวปฏิฐาน
นิยมทางกฎหมายผูม้ ีชื่อเสี ยงโด่งดังด้วย (Luckmann. 2007 : 146) แต่หลังจากจบการศึกษาเขาได้เข้า
ทางานในธนาคาร (Appelrouth. 2007 : 260)
ในระหว่างที่ชูตซ์เรี ยนอยูท่ ี่เวียนนา เขาได้เข้าร่ วมวงอภิปรายทางวิชาการทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ และปรัชญา ซึ่ งนักวิชาการชื่อดังมากมายอยูใ่ นแวดวงอภิปรายนั้น เช่นฟรี ดริ ช ฮาเย็ก
(Friedrich Hayek) นักเศรษฐศาสตร์ชื่อดัง รู ดอล์ฟ คาร์ แนป (Rudolf Carnap) นักปรัชญาชื่อดัง และ
อีริค โวกลิน (Eric Voegelin) นักปรัชญาการเมืองชื่อดัง (Luckmann. 2007 : 146)
และที่เวียนนานี้เอง ชูตซ์ได้เริ่ มศึกษาสังคมวิทยาของแม็กซ์ เวเบอร์ อย่างจริ งจัง รวมทั้งสนใจ
ศึกษางานของฮุสเซิ ร์ลด้วย เขาไปเยีย่ มฮุสเซิร์ลที่ไฟรบูร์กหลายครั้งซึ่ งบางครั้งฮุสเซิ ร์ลก็เป็ นฝ่ ายเชื้อ
เชิญเขาไปเป็ นผูช้ ่วยงาน (Appelrouth and Edles. 2007 : 260) นอกจากนี้ยงั ได้ศึกษางานของอองรี
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แบร์กซอง (Henri Bergson) นักปรัชญาชื่อดังอีกคนหนึ่ง จนเขามีความรู ้เกี่ยวกับปรัชญาปรากฏการณ์
วิทยาสามารถเขียนหนังสื อสาคัญมากเล่มหนึ่งในแวดวงสังคมวิทยาได้คือ Phenomenology of the
Social World ซึ่งตีพิมพ์ออกมาใน ค.ศ. 1932 แต่ในขณะนั้นออสเตรี ยถูกปกครองโดยรัฐบาลปี กขวา
และฮิตเลอร์ กาลังขึ้นสู่ อานาจในเยอรมนี ทาให้หนังสื อของเขาไม่ค่อยได้รับความสนใจ ต่อเมื่อมีการ
แปลออกมาใน ค.ศ. 1967 ถึงได้มีการตระหนักกันว่าหนังสื อเล่มนี้มีความสาคัญ (Luckmann. 2007 :
147)
เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นใน ค.ศ. 1939 ชูตซ์ได้อพยพไปอยูท่ ี่ปารี ส ฝรั่งเศส จากนั้น
ก็อพยพไปอยูท่ ี่นิวยอร์ ก สหรัฐอเมริ กา แม้วา่ เขายังคงทางานในกิจการธนาคาร แต่เมื่อถึง ค.ศ. 1943
เขาก็ได้เข้าไปสอนในมหาวิทยาลัยใหม่เพื่อการวิจยั ทางสังคม (New School for Social Research) ใน
นิวยอร์ ก ซึ่ งเป็ นสถาบันการศึกษาที่มีปัญญาชนซึ่ งอพยพลี้ภยั มาจากเยอรมนี เข้าไปสอนอยูเ่ ป็ นจานวน
มาก ในช่วงนี้ ในบรรดานักวิชาการที่เขาได้พบและเขาได้รับอิทธิ พลทางความคิดมา คนสาคัญก็คือ
จอร์ จ เฮอร์ เบิร์ต มี้ด ใน ค.ศ. 1956 เขาเลิกทางานในกิจการธนาคารเพื่อเข้ามาสอนหนังสื อและทาวิจยั
อย่างเต็มเวลา แต่สามปี หลังจากนั้นเขาก็เสี ยชีวติ (Appelrouth and Edles. 2007 : 260-261)
นอกจากงานชิ้นสาคัญที่ได้กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ชูตซ์ยงั มีงานชิ้นสาคัญอื่นๆ อีก เช่น
Life Forms and Meaning Structure ซึ่ งเขียนในช่วง ค.ศ. 1924–1927 แต่ตีพิมพ์ใน ค.ศ. 1972
Reflections on the Problem of Relevance ซึ่ งเขียนขึ้นในช่วง ค.ศ. 1947-1959 แต่ตีพิมพ์ใน 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) นอกจากนี้ยงั มีงานที่เขียนร่ วมกับลูกศิษย์คือโธมัส ลักมันน์ คือ Structures
of the Life-World ทั้งเล่ม 1 และเล่ม 2 ซึ่ งตีพิมพ์ออกมาใน ค.ศ. 1974 และ 1989 ตามลาดับ
(Luckmann. 2007 : 150-151)
5.3.2 แนวคิดของชู ตซ์ : สาระสาคัญ
ชูตซ์เน้นศึกษาประสบการณ์ของคนเราในชีวิตประจาวันและวิธีการที่คนเราทึกทักเอาว่าเรา
เข้าใจประสบการณ์ในชี วติ ประจาวันเหล่านั้น เขาเรี ยกวิธีการที่คนเรานามาใช้น้ ีวา่ “ทัศนคติตาม
ธรรมชาติ” (Natural Attitude) สาหรับชูตซ์ ภารกิจของสังคมวิทยาเชิงปรากฏการณ์วทิ ยาก็คือการทา
ความเข้าใจให้ชดั เจนยิง่ ขึ้นว่าทัศนคติตามธรรมชาติน้ ีเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและส่ งผลต่อเราอย่างไร
(Giddens. 2009 : 85-86) แนวคิดหลักของชูตซ์ที่จะนาเสนอพอสังเขปในที่น้ ีคือแนวคิดเรื่ อง
ประสบการณ์ร่วมหรื อการรับรู ้ร่วม
ชูตซ์เป็ นนักทฤษฎีสังคมคนแรกที่พยายามจะอธิ บายว่าปรัชญาปรากฏการณ์วทิ ยาสามารถ
นามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาความรู ้เกี่ยวกับโลกทางสังคมได้อย่างไร เขาเสนอว่าความหมายที่มีต่อโลก
ภายนอกซึ่ งคนเราจาแนกและยึดถืออยูน่ ้ นั ไม่ใช่เป็ นเรื่ องของกระบวนการของปั จเจกบุคคลเท่านั้น แต่
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คนเราได้พฒั นา “ประสบการณ์ร่วม” หรื อ “การรับรู ้ร่วม” (Typifications) การรับรู ้ร่วมไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั
คนแต่ละคน หากแต่เป็ นสิ่ งที่สมาชิกในสังคมรับรู ้ร่วมกัน การรับรู ้ร่วมเหล่านี้ถูกส่ งผ่านไปยังอนุชน
คนรุ่ นหลังโดยผ่านการเรี ยนภาษา การอ่านหนังสื อ หรื อการพูดคุยกับคนอื่นๆ (Haralambos and
Holborn. 2004 : 965) การรับรู ้ร่วมของคนเราในการดาเนินชีวติ ประจาวันก่อให้เกิดโลกของ
ประสบการณ์ชีวติ ขึ้นมาเราเรี ยกว่า “โลกแห่งชีวติ ” (Lifeworld) (Ritzer and Goodman. 2007 : 121)
ชูตซ์เห็นว่าภาษานั้นเป็ นสิ่ งที่สาคัญมากในกระบวนการสร้างการรับรู ้ร่วมขึ้นมา ภาษาทาให้
เราสามารถจัดกลุ่มหรื อจาแนกแยกแยะผูค้ นและสิ่ งของต่างๆ ที่อยูร่ ายล้อมเราด้วยการตั้งชื่อหรื อตีตรา
ให้กบั คนหรื อสิ่ งของเหล่านั้น ที่สาคัญยิง่ ก็คือภาษาทาให้เราได้แลกเปลี่ยนความคิดและมุมมองต่อกัน
และกันและช่วยให้เราสามารถจัดการกับความต้องการและข้อเรี ยกร้องของคนอื่นในสังคมได้
(Layder. 2006 : 93)
การที่คนเราใช้ภาษาในการสร้างการรับรู ้ร่วมกันขึ้นมานั้น ก็คือการที่เราสามารถสื่ อสารกับ
คนอื่นโดยมีความเชื่อว่าคนอื่นก็จะมองเห็นโลกในแบบเดียวกับที่เรามองเห็น สมาชิกของสังคมก็จะ
ค่อยๆ สร้างคลังความรู ้ข้ ึนมาซึ่ งชูตซ์เรี ยกว่า “ความรู้แบบสามัญสานึก” (Commonsense Knowledge)
ความรู ้แบบสามัญสานึกนี้ เป็ นความรู ้ที่เรามีร่วมกับสมาชิกอื่นๆ ในสังคม และเป็ นความรู้ที่ทาให้เรา
อยูอ่ าศัยร่ วมกันและสื่ อสารต่อกันและกันได้ ความรู ้แบบนี้เป็ นสิ่ งสาคัญที่จะทาให้เราทางานใน
ชีวติ ประจาวันให้ประสบผลสาเร็ จ อย่างเช่นการส่ งจดหมายไปให้ถึงที่หมายนั้นก็จาเป็ นต้องอาศัยการ
รับรู ้ร่วมที่เป็ นความรู ้แบบสามัญสานึก คนที่เขียนจดหมายส่ งนั้นแม้จะไม่ได้รู้จกั พนักงานไปรษณี ย ์
เป็ นการส่ วนตัว แต่ก็เชื่อว่าพนักงานไปรษณี ยจ์ ะเข้าใจได้วา่ สิ่ งที่ตนส่ งไปนั้นคือจดหมาย เชื่อว่า
พนักงานไปรษณี ยจ์ ะนาเอาจดหมายนั้นไปส่ งให้ถึงผูร้ ับตามที่อยูซ่ ่ ึ งเขียนไว้ที่หน้าซองได้ และเชื่อว่า
ผูร้ ับจดหมายซึ่ งก็อาจไม่ได้รู้จกั เป็ นการส่ วนตัวเหมือนกันจะสามารถเข้าใจเนื้ อความในจดหมายแล้วมี
ปฏิกิริยาในแนวทางที่เหมาะสมได้ (Haralambos and Holborn. 2004 : 985)
แม้วา่ ชูตซ์จะเน้นว่าความรู ้น้ นั เป็ นสิ่ งที่สังคมมีร่วมกันใช้ร่วมกัน แต่เขาก็ไม่ได้คิดว่าความรู ้
เป็ นสิ่ งที่แน่นอนตายตัวและไม่เปลี่ยนแปลง ความจริ งแล้ว ความรู ้แบบสามัญสานึกนั้นมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่ องจากผลของปฏิสัมพันธ์ของคนเรา เขาเห็นว่าปั จเจกบุคคลแต่ละคนนั้นมี
ชีวประวัติหรื อคลังความรู ้เฉพาะของตัวเองโดยใช้คลังความรู ้เฉพาะของตัวเองนี้ในการรับรู ้และ
ตีความโลกในแนวทางที่ค่อนข้างจะแตกต่างกัน แต่การที่สังคมมีคลังความรู ้แบบสามัญสานึกร่ วมกัน
นี้ก็ได้ทาให้คนเราสามารถเข้าใจการกระทาของกันและกันได้ อย่างน้อยก็บางส่ วน เมื่อเป็ นเช่นนี้
คนเราก็จะเชื่อมัน่ ในตัวเองว่าโลกและสังคมของเรานั้นมีแบบแผนที่เป็ นระเบียบและมีความสม่าเสมอ
ดารงอยู่ (Haralambos and Holborn. 2004 : 985)
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แนวคิดของชูตซ์มีอิทธิ พลอย่างมากต่อเบอร์ เกอร์ และลักมันน์ (Luckmann. 2007 : 150)
จึงเห็นสมควรที่จะกล่าวถึงประวัติและแนวคิดของนักทฤษฎีสังคมทั้งสองคนนี้พอสังเขปเช่นเดียวกัน
5.3.3 ประวัติของเบอร์ เกอร์ และลักมันน์
ปี เตอร์ เบอร์เกอร์ (Peter Berger : เกิดใน ค.ศ. 1929) เกิดที่กรุ งเวียนนา ประเทศออสเตรี ย ได้
ไปศึกษาที่กรุ งลอนดอนในช่วงเวลาสั้นๆ จากนั้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็ได้อพยพไปยัง
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ได้เข้าเรี ยนจนจบปริ ญญาตรี ทางด้านปรัชญาจากวิทยาลัยวากเนอร์ที่นิวยอร์ก
ใน ค.ศ. 1949 จากนั้นก็ได้เข้าเรี ยนที่มหาวิทยาลัยใหม่เพื่อการวิจยั ทางสังคมที่นิวยอร์ กจนจบปริ ญญา
โทและเอกทางด้านสังคมวิทยา ซึ่ งในขณะนั้นชูตซ์ก็สอนอยูท่ ี่นนั่ เขามีผลงานโดดเด่นทางด้านสังคม
วิทยาศาสนา ปรากฏการณ์วิทยา และสังคมวิทยาความรู้ หนังสื อสาคัญของเขาคือ Invitation to
Sociology ซึ่งตีพิมพ์ออกมาใน ค.ศ. 1963 เขาเคยสอนอยูใ่ นมหาวิทยาลัยใหม่เพื่อการวิจยั ทางสังคม
และในมหาวิทยาลัยอื่นๆ อีกหลายแห่ง ตั้งแต่ ค.ศ. 1981 เป็ นต้นมาจนถึงปัจจุบนั เขาเป็ นศาสตราจารย์
ทางด้านสังคมวิทยาและเทววิทยาอยูท่ ี่มหาวิทยาลัยบอสตัน อีกทั้งในปั จจุบนั เขายังดารงตาแหน่งเป็ น
ผูอ้ านวยการสถาบันวัฒนธรรม ศาสนา และกิจการของโลก ที่มหาวิทยาลัยบอสตันอีกด้วย
(Appelrouth and Edles. 2007 : 275-276)
โธมัส ลักมันน์ (Thomas Luckmann : เกิดใน ค.ศ. 1927) เกิดในประเทศสโลวีเนีย ได้รับ
การศึกษาทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริ กา ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเวียนนา มหาวิทยาลัยอินน์สบรุ ก
และมหาวิทยาลัยใหม่เพื่อการวิจยั ทางสังคม งานเดี่ยวชิ้นสาคัญของเขาคือ Invisible Religion ซึ่งฉบับ
เดิมในภาษาเยอรมันตีพิมพ์ออกมาใน ค.ศ. 1963 เขาเป็ นลูกศิษย์ของชูตซ์ และเป็ นผูร้ ่ วมงานของ
เบอร์เกอร์ หลังจากที่ชูตส์เสี ยชีวติ เขาได้เป็ นบรรณาธิการตีพิมพ์งานที่มีชูตซ์และตัวเขาเองเป็ นผูเ้ ขียน
หนังสื อเล่มนั้นก็คือ The Structure of the Life World (Appelrouth and Edles. 2007 : 276)
ลักมันน์มีผลงานศึกษาค้นคว้าวิจยั ทางด้านสังคมวิทยาการสื่ อสาร สังคมวิทยาความรู้ สังคม
วิทยาศาสนา และปรัชญาวิทยาศาสตร์ เขาเป็ นศาสตราจารย์ทางด้านสังคมวิทยาที่มหาวิทยาลัย
คอนสแตนซ์ในเยอรมนี ตั้งแต่ ค.ศ. 1994 เป็ นต้นมาเขาเป็ นศาสตราจารย์เกียรติคุณอยูท่ ี่นนั่ (“Thomas
Luckmann.” 2011 : Website)
หนังสื อสาคัญในแวดวงสังคมวิทยาและทฤษฎีสังคมที่ท้ งั เบอร์ เกอร์ และลักมันน์เขียนร่ วมกัน
คือ The Social Construction of Reality ซึ่งตีพิมพ์ออกมาใน ค.ศ. 1966 (Appelrouth and Edles. 2007 :
276)
5.3.4 แนวคิดของเบอร์ เกอร์ และลักมันน์ : สาระสาคัญ
จากชื่อหนังสื อ The Social Construction of Reality ได้สะท้อนให้เห็นอย่างตรงๆ ว่าความเป็ น
จริ งนั้นเป็ นสิ่ งที่สังคมสร้างขึ้น ผูเ้ ขียนหนังสื อเล่มดังกล่าวและผูท้ ี่มีความเชื่อเช่นนี้เรี ยกว่านักทฤษฎี
สังคมสร้างสรรค์ คาว่า “ทฤษฎีสังคมสร้างสรรค์” ในที่น้ ีมาจากภาษาอังกฤษว่า “Social
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Constructionism” หรื อ “Social Constructivism” คานี้ไม่ได้มีความหมายในทางบวกในแง่ที่วา่ สังคม
สร้างสรรค์คือสังคมที่ก่อให้เกิดสิ่ งใหม่ๆ น่าอยูน่ ่าชื่นชม หากแต่เป็ นคาที่มีความหมายกลางๆ ที่บ่ง
บอกถึงสาระเนื้อหาของแนวคิดนี้วา่ สิ่ งต่างๆ โดยเฉพาะความรู ้และความคิดของเรานั้นเป็ นสิ่ งที่สังคม
สร้างขึ้น ทฤษฎีสังคมสร้างสรรค์เป็ นทฤษฎีทางสังคมวิทยาความรู้ หรื อ “สังคมวิทยาความคิด”
(Giddens. 2009 : 273)
นักทฤษฎีสังคมสร้างสรรค์เชื่ อว่าสิ่ งที่ปัจเจกบุคคลและสังคมรับรู ้และเข้าใจว่าเป็ นความเป็ น
จริ ง (Reality) นั้น จริ งๆ แล้วเป็ นเพียงสิ่ งที่สังคมสร้างขึ้น (Social Construction) กล่าวคือเป็ นสิ่ งที่
สร้างขึ้นมาจากปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างปั จเจกบุคคลต่างๆ และระหว่างกลุ่มต่างๆ ในหนังสื อที่
กล่าวถึงข้างต้น เบอร์ เกอร์ และลักมันน์ได้ตรวจสอบพิจารณาความรู้แบบสามัญสานึกและได้เน้นให้
เห็นว่าข้อเท็จจริ งที่เป็ นความเป็ นจริ งทางสังคมซึ่ งเห็นได้อย่างชัดเจนเหล่านี้ อาจจะแตกต่างกันไปใน
แต่ละบุคคลซึ่ งมาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน หรื อแม้มาจากวัฒนธรรมเดียวกันก็อาจจะแตกต่างกันได้
เหมือนกัน ภารกิจสาคัญของนักทฤษฎีสังคมทั้งสองนั้นจึงเป็ นการวิเคราะห์กระบวนการที่ปัจเจก
บุคคลเชื่อว่าสิ่ งที่ตนรับรู ้วา่ จริ งนั้นเป็ นความจริ ง (Giddens. 2009 : 273)
มุมมองเกี่ยวกับความรู ้ท้ งั ของชูตซ์และของเบอร์ เกอร์ และลักมันน์น้ นั เหมือนกันในแง่ที่วา่
ต่างก็มองว่าความรู ้น้ นั เป็ นเรื่ องของ “สหอัตวิสัยภาพ” (Intersebjectivity) (Appelrouth and Edles.
2007 : 277) กล่าวคือคนเราต่างคนต่างก็รับรู้เข้าใจโลกและสังคมในแนวทางเฉพาะของตนคือเป็ น
อัตวิสัย (Subjective) แต่คนเรามีอตั วิสัยร่ วมกัน ความรู ้แบบสามัญสานึกที่คนเรามีเหมือนๆ กันคือสิ่ ง
ที่แสดงว่าอัตวิสัยของคนเราเป็ นสิ่ งที่คล้ายๆ กัน เมื่ออัตวิสัยของแต่ละคนมองในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
คล้ายๆ กัน ก็ก่อให้เกิดอัตวิสัยร่ วม สภาวะที่เกิดอัตวิสัยร่ วมกันได้น้ ีเรี ยกว่าสหอัตวิสัยภาพ
สหอัตวิสัยภาพจึงเป็ นผลผลิตของความรู ้แบบสามัญสานึ กที่แพร่ กระจายอยูท่ วั่ ไปในสังคม
เบอร์เกอร์และลักมันน์ได้เน้นให้เห็นว่าความรู ้แบบสามัญสานึกที่เป็ นอัตวิสัยร่ วมหรื อสหอัตวิสัยนี้
นี่เองที่ทาให้สถาบันต่างๆ และวัฒนธรรมของมนุษย์สามารถสร้างเสถียรภาพขึ้นมาได้ ทั้งนี้เป็ น
เพราะว่า “ในเวลาส่ วนมาก การที่ฉนั ได้เผชิญหน้ากับคนอื่นๆ ในชีวติ ประจาวันเป็ นการรับรู ้ร่วมใน
สองความหมาย คือฉันเข้าใจคนอื่นในฐานะที่เป็ นการรับรู ้ร่วมอย่างหนึ่ง และฉันมีปฏิสัมพันธ์กบั เขา
ในสถานการณ์ซ่ ึ งตัวสถานการณ์น้ นั ก็เป็ นการรับรู ้ร่วมอีกอย่างหนึ่ง” (Appelrouth and Edles. 2007 :
277; citing Berger and Luckmann. 1966 : 31) เมื่อเกิดการรับรู ้ร่วมเช่นนี้ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมจึง
ประสบความสาเร็ จขึ้นมาได้ ถ้าไม่มีการรับรู ้ร่วมหรื อที่เรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่าสหอัตวิสัยภาพซึ่ งเป็ นการ
รับรู้ “ที่คุณรู ้ ที่ฉนั รู ้ ที่เราทั้งสองรู ้” ระเบียบทางสังคมและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมก็แตกสลายมลายสิ้ น
ไปได้ เพราะเราจะเกิดความรู ้สึกสงสัยแม้แต่ในเรื่ องที่เป็ นการสื่ อสารระดับพื้นฐานที่สุด (Appelrouth
and Edles. 2007 : 277)
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เบอร์ เกอร์ และลักมันน์ได้กล่าวข้อความที่เป็ นการสรุ ปสาระสาคัญของทฤษฎีสังคม
สร้างสรรค์เอาไว้วา่ “สังคมเป็ นผลผลิตของมนุษย์ สังคมคือความเป็ นจริ งเชิงวัตถุวสิ ัย มนุษย์เป็ น
ผลผลิตของสังคม” (Berger and Luckmann. 2007 : 291) ซึ่ งสามารถอธิ บายขยายความได้ดงั นี้
1) ประเด็นที่วา่ สังคมเป็ นผลผลิตของมนุษย์น้ นั ขยายความได้วา่ ด้วยการที่มนุษย์ทากิจกรรม
ทางสังคมต่างๆ มนุษย์จึงได้สร้างลักษณะภายนอกต่างๆ มากมายซึ่ งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผา่ นมา
มุมมองเช่นนี้คล้ายกับมุมมองของพาร์ สันส์ที่มองว่าการปฏิสัมพันธ์ของคนเราก่อให้เกิดความเข้าใจ
ร่ วมและการคาดหวังบทบาทของกันและกัน ด้วยการปฏิสัมพันธ์เช่นนี้ สถาบันต่างๆ อย่างเช่น
ครอบครัวและระบบเครื อญาติจึงได้พฒั นาขึ้นมา จากพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สถาบันต่างๆ ทาง
กฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ และศาสนา ก็ถูกทาให้เป็ นสถาบันศักดิ์สิทธิ์ ที่ตอ้ งปกป้ องเอาไว้ใน
ประเพณี และพิธีกรรมต่างๆ เมื่อผ่านหลายชัว่ อายุคนมา สถาบันเหล่านั้นก็มีความมัน่ คงกลายเป็ น
ความเป็ นจริ งภายนอกที่ผคู ้ นในยุคของเราได้ประสบพบเจอ กระบวนการนี้เรี ยกได้วา่ เป็ นการตกผลึก
ตกตะกอนของประเพณี (Sedimentation of Tradition) (Layder. 2006 : 105) จนกลายเป็ นสถาบัน
(Institutionalization) (Appelrouth and Edles. 2007 : 277)
2) ประเด็นที่วา่ สังคมคือความเป็ นจริ งเชิงวัตถุวสิ ัย ขยายความได้วา่ การตกผลึกตกตะกอน
ของประเพณี และพิธีกรรมต่างๆ ที่กล่าวข้างต้นซึ่ งมีววิ ฒั นาการผ่านช่วงเวลาที่ยาวนานได้ทาให้ความ
เป็ นจริ งภายนอกมีคุณสมบัติเชิงวัตถุวสิ ัยในสายตาของคนเรา การที่คนเรามองความเป็ นจริ งภายนอก
ว่าเป็ นวัตถุวสิ ัยนั้นยังได้รับการหนุ นเสริ มด้วยผลกระทบของภาษาและสัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่ งทาให้
คนเรามองสิ่ งต่างๆ ว่าแยกออกจากตัวเรา ดังนั้นธงต่างๆ สัญลักษณ์และเครื่ องหมายต่างๆ กฎเกณฑ์
ต่างๆ ในระบบเครื อญาติ กระบวนการต่างๆ ทางกฎหมาย ขั้นตอนต่างๆ ในการทางานของรัฐบาล
และพิธีกรรมต่างๆ ฯลฯ ทั้งหมดล้วนกลายเป็ นวิถีแห่งการแสดงให้เห็นความเป็ นจริ งที่อิสระของสิ่ ง
ต่างๆ เหล่านั้น เมื่อพิจารณาตามที่กล่าวมานี้จะเห็นว่าภาษานั้นมีพลังมากในแง่ที่วา่ ภาษาทาให้คนเรา
พูดและคิดถึงสิ่ งต่างๆ ซึ่ งอยูน่ อกสถานการณ์ของการประสบพบเจอกันในชีวิตประจาวันได้
ความสามารถที่จะเข้าใจและอ้างถึงสถาบันทางสังคมต่างๆ ในแบบที่หลุดลอยไปจากการได้เผชิ ญ
หน้ากันจริ งๆ เช่นนี้ได้ทาให้ลกั ษณะที่เป็ น “วัตถุวสิ ัย” และอานาจของสิ่ งต่างๆ เหล่านั้นมีความมัน่ คง
แข็งแรงยิง่ ขึ้น กระบวนการที่เกิดขึ้นนี้ เรี ยกได้วา่ เป็ นกระบวนการทาให้สังคมเป็ นวัตถุวิสัย
(Objectivation of Society) (Layder. 2006 : 105)
3) ประเด็นที่วา่ มนุษย์เป็ นผลผลิตของสังคม ขยายความได้วา่ เมื่อสิ่ งต่างๆ ที่คนเราสร้างขึ้น
ตลอดช่วงเวลาที่ยาวนานได้ตกผลึกตกตะกอนกลายเป็ นสถาบันและเป็ นความจริ งที่คนเรามองว่าเป็ น
วัตถุวสิ ัยแล้ว สิ่ งเหล่านี้ก็ถูกรวบรวมเข้ามาไว้ภายในจิตสานึกของคนเรา เป็ นกระบวนการที่เรี ยกว่า
การทาความเป็ นจริ งภายนอกให้เข้ามาอยูภ่ ายใน (Internalization) กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับประเด็น
คาถามที่วา่ สถาบันทางสังคมต่างๆ เครื่ องหมายและสัญลักษณ์ต่างๆ ความคิดและความรู ้ต่างๆ ได้
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กลายมาเป็ นความจริ งเชิงอัตวิสัยของคนเราได้อย่างไร เบอร์ เกอร์ และลักมันน์ตอบว่ากระบวนการ
ดังกล่าวเกิดขึ้นมาได้ดว้ ยกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ซึ่งมี 2 ระดับคือระดับ
ปฐมภูมิและระดับทุติยภูมิ (Layder. 2006 : 105)
กระบวนการขัดเกลาทางสังคมระดับปฐมภูมิ (Primary Socialization) คือกระบวนการ
ขัดเกลาทางสังคมในช่วงแรกที่เกิดขึ้นในวัยเด็กที่ขดั เกลาให้เราเป็ นสมาชิกของสังคม (Appelrouth
and Edles. 2007 : 281; citing Berger and Luckman. 1966 : 130-131) อย่างเช่นพ่อแม่สอนให้เรารู ้จกั
พ่อแม่ญาติพี่นอ้ งและบอกว่าต้องปฏิบตั ิต่อพ่อแม่ญาติพี่นอ้ งอย่างไร ส่ วนกระบวนการขัดเกลาทาง
สังคมระดับทุติยภูมิ (Secondary Socialization) คือกระบวนการขัดเกลาทางสังคมในช่วงเวลาต่อมาที่
นาคนเราซึ่งได้รับการขัดเกลามาแล้วในช่วงแรก เข้าสู่ สังคมใหม่ที่มีความเป็ นวัตถุวสิ ัย อย่างเช่นการ
ฝึ กอบรมก่อนเข้าทางานก็จะมีการสอนให้รู้กฎระเบียบของหน่วยงาน (Appelrouth and Edles. 2007 :
281; citing Berger and Luckman. 1966 : 130-131) จากที่กล่าวมานี้ก็จะเห็นได้วา่ มนุษย์น้ นั เป็ น
ผลผลิตของสังคม คือเป็ นผลผลิตที่มาจากกระบวนการขัดเกลาทางสังคมนัน่ เอง
กระบวนการทั้งสามอย่างข้างต้นนั้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเชิงพึ่งพาอาศัยกันอย่าง
ใกล้ชิด มีลกั ษณะเป็ นแบบปฏิพฒั นาการ (Dialectic) (Berger and Luckmann. 2007 : 291) ดังที่ขยาย
ความไว้แล้วข้างต้น
ทั้งเบอร์ เกอร์ และลักมันน์ได้รับอิทธิ พลทางความคิดจากชูตซ์และได้พฒั นาทฤษฎีที่มี
ลักษณะเฉพาะของตัวเอง นักทฤษฎีสังคมที่ได้รับอิทธิพลทางความคิดจากชูตส์ เคยร่ วมกันอภิปราย
กับชูตซ์หลายครั้งซึ่ งชูตซ์ก็ได้รับอิทธิ พลทางความคิดจากเขาด้วย (Luckmann. 2007 : 150)
และได้พฒั นาทฤษฎีที่ลกั ษณะเฉพาะของตัวเองขึ้นมาอีกคนหนึ่งที่สาคัญมากคือการ์ ฟิงเกล ผูไ้ ด้พฒั นา
ทฤษฎีมนุษยวิธีวทิ ยาขึ้นมา ต่อไปจะได้กล่าวถึงประวัติและแนวคิดของเขาพอสังเขป
5.4 ทฤษฎีมนุษยวิธีวิทยา
5.4.1 ประวัติของการ์ ฟิงเกล
ฮาโรลด์ การ์ฟิงเกล (Harold Garfinkel : ค.ศ. 1917-2011) เกิดที่เมืองเนวาร์ ก มลรัฐนิวเจอร์ ซี
สหรัฐอเมริ กา พ่อของเขาเป็ นเจ้าของธุ รกิจเฟอร์ นิเจอร์ ขนาดเล็ก หลังจากเรี ยนจบระดับมัธยมศึกษา
พ่อแม่ของเขาได้ให้เขาเรี ยนทางด้านธุ รกิจที่มหาวิทยาลัยเนวาร์ กเพื่อจะได้ดูแลธุ รกิจของครอบครัว
เขาก็ได้เรี ยนตามนั้นโดยประทับใจวิชาทฤษฎีการบัญชี และต่อมาเขากล่าวว่าวิชานี้มีอิทธิ พลต่องาน
เขียนของเขายิง่ กว่าวิชาทฤษฎีสังคมที่เขาเรี ยนในเวลาต่อมาเสี ยอีก (Appelrouth and Edles. 2007 :
295)
การ์ฟิงเกลเรี ยนจบปริ ญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเนวาร์กใน ค.ศ. 1939 แต่แทนที่เขาจะไป
ทางานดูแลธุรกิจของครอบครัว เขากลับไปเข้าเรี ยนระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยนอร์ ธ

109
แคโรไลนา ที่ชาเปลฮิลล์ เขาทาวิทยานิพนธ์เรื่ องฆาตกรรมภายในเชื้อชาติและระหว่างเชื้อชาติสาเร็ จ
ใน ค.ศ. 1942 ซึ่ งขณะนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่สองขึ้นแล้ว การศึกษาของเขาจึงถูกขัดจังหวะ เขาถูก
เกณฑ์ไปเป็ นทหารอยูใ่ นกองทัพอากาศ เมื่อสงครามโลกสิ้ นสุ ดลง แทนที่เขาจะไปเรี ยนที่เดิม เขา
กลับไปเรี ยนที่มหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ดโดยเป็ นลูกศิษย์ของทาลคอตต์ พาร์สันส์ (Appelrouth and Edles.
2007 : 295) เขาเห็นต่างจากอาจารย์อยูไ่ ม่นอ้ ย เช่นขณะที่พาร์ สันเน้นเรื่ องแนวคิดนามธรรมและการ
สรุ ปเป็ นกฎทัว่ ไป เขากลับเน้นเรื่ องการบรรยายที่มีรายละเอียดมากๆ (Ritzer and Goodman. 2004 :
243) เขาเรี ยนจบปริ ญญาเอกใน ค.ศ. 1952 ในวิทยานิพนธ์ปริ ญญาเอกเขาพยายามที่จะเสนอว่า
ปรากฏการณ์วทิ ยาซึ่งถูกนามาประยุกต์ใช้ในด้านมนุษยศาสตร์โดยชู ตซ์และเกอร์ วติ ช์น้ นั ได้เสนอ
มุมมองทางด้านสังคมวิทยาที่แตกต่างจากแนวคิดของพาร์ สันส์ แม้วา่ ทั้งสองฝ่ ายจะได้รับอิทธิ พลทาง
ความคิดจากแม็กซ์ เวเบอร์ เหมือนกันก็ตาม (Sharrock. 2007 : 88)
การ์ ฟิงเกลเป็ นอาจารย์สอนอยูท่ ี่ภาควิชาสังคมวิทยาในมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์ เนีย
ลอสแอนเจลิส ในช่วง ค.ศ. 1954-1987 หลังจากนั้นเขาก็ยงั ทางานอย่างแข็งขันในฐานะศาสตราจารย์
เกียรติคุณอยูท่ ี่นนั่ (Appelrouth and Edles. 2007 : 295) เขาเพิ่งเสี ยชีวติ ไปเมื่อวัน 21 เมษายน ค.ศ.
2011 นี้เอง (“Harold Garfinkel.” 2011 : Website)
งานสาคัญของการ์ฟิงเกลมีอยูห่ ลายเล่ม เช่น Studies in Ethnomethodology ตีพิมพ์ใน ค.ศ.
1967 Ethnomethodological Studies of Work (1986) และ Ethnomethodology’s Program: Working
through Durkheim’s Aphorism (2002) (Sharrock. 2007 : 92)
5.4.2 แนวคิดของการ์ ฟิงเกล : สาระสาคัญ
การเรียกชื่ อทฤษฎีในภาษาไทย ทฤษฎีสังคมของการ์ ฟิงเกลมีชื่อเรี ยกเฉพาะว่า
“Ethnomethodology” ซึ่ งเป็ นคาที่การ์ ฟิงเกลบัญญัติข้ ึนมาใช้เองเป็ นคนแรกใน ค.ศ. 1967
(Haralambos and Holborn. 2004 : 966) คาแปลเท่าที่พบในภาษาไทยมีใช้อยูส่ องคา คือคาว่า
“มานุษยวิธี” และ “ชาติพนั ธุ์วธิ ีวทิ ยา” ในที่น้ ีจะใช้คาว่า “มนุษยวิธีวทิ ยา” เพราะคาว่า “ethno” นั้น
แปลว่ามนุษย์หรื อกลุ่มของมนุษย์ก็ได้ แปลว่าชาติพนั ธุ์ของมนุษย์ก็ได้ (Agnes. 2004 : 488) ทฤษฎีน้ ี
ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์ ไม่ได้ศึกษาในเชิงชาติพนั ธุ์วรรณาหรื อชาติพนั ธุ์วทิ ยา จึงควรใช้คาว่า “มนุษย”
อย่างที่มีใช้ในคาอื่นๆ เช่นมนุษยศาสตร์ และมนุษยธรรม เป็ นต้น โดยหลีกเลี่ยงคาว่า “มานุษย”
เพราะอาจจะทาให้เข้าใจผิดว่าเป็ นแนวการศึกษาในวิชามานุษยวิทยา ส่ วนคาว่า “methodology” นั้นก็
มีภาษาไทยซึ่ งเป็ นที่นิยมใช้กนั อยูแ่ ล้วว่า “วิธีวทิ ยา” ซึ่ งคานี้ก็เป็ นศัพท์บญั ญัติของราชบัณฑิตยสถาน
ในสาขาปรัชญาและรัฐศาสตร์ ดว้ ย จึงใช้คาว่า “วิธีวทิ ยา” แทนที่จะใช้คาว่า “วิธี” ซึ่งเป็ นศัพท์บญั ญัติ
ของราชบัณฑิตยสถานที่มาจากภาษาอังกฤษว่า “method” ดังนั้นการใช้คาว่า “มนุษยวิธีวทิ ยา” นั้น
น่าจะช่วยให้สื่อความได้ตรงกว่า และน่าจะสอดคล้องกับคานิยามทฤษฎีน้ ีที่วา่ เป็ น “การศึกษาวิธีการ
ต่างๆ ที่ประชาชนใช้ในการสร้างระเบียบทางสังคมต่างๆ ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับได้” (Rawls. 2003 : 123)
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หรื อ “การศึกษาสมาชิกธรรมดาๆ ของสังคมในสถานการณ์ชีวติ ประจาวันที่พวกเขาค้นพบตัวเอง และ
วิธีการต่างๆ ที่พวกเขาใช้ความรู ้แบบสามัญสานึก ขั้นตอนต่างๆ และข้อพิจารณาต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ ง
ความเข้าใจ เพื่อหาทางเดิน และเพื่อปฏิบตั ิให้เหมาะกับสถานการณ์เหล่านั้น” (Ritzer. 2007 : 114)
การ์ ฟิงเกลได้นิยามทฤษฎีมนุษยวิธีวทิ ยาของเขาเอาไว้วา่ เป็ น “เป็ นแนวทางที่ถือเอากิจกรรม
ที่ประพฤติกนั อยู่ บริ บทแวดล้อมกิจกรรมเหล่านั้น และการให้เหตุผลเชิงสังคมวิทยาที่มีอยูใ่ นระดับ
ปฏิบตั ิการมาเป็ นหัวข้อหรื อประเด็นในการศึกษา โดยมุ่งเน้นความสนใจไปที่เหตุการณ์ที่มกั จะเห็นว่า
ผิดแปลกไปจากปกติธรรมดา เพื่อเรี ยนรู ้เหตุการณ์เหล่านั้นในฐานะที่เป็ นปรากฏการณ์ในตัวของมัน
เอง” (Garfinkel. 1967 : 1) สาระสาคัญของทฤษฎีน้ ี มีดงั นี้
การบอกเล่าเรื่องราวและคาอธิบายต่ างๆ (Accounts) ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าการ์ ฟิงเกลเคย
เรี ยนวิชาทฤษฎีการบัญชี และวิชานั้นก็มีอิทธิ พลต่องานเขียนของเขา เขาเอาคาว่า “Accounts” ซึ่ง
ความหมายหนึ่งของคานี้ก็คือบัญชีมาใช้ดว้ ย คานี้ในทางทฤษฎีของเขาหมายความว่าวิธีการต่างๆ
ที่คนเราในฐานะผูก้ ระทาได้อธิ บาย บรรยาย วิพากษ์วจิ ารณ์สถานการณ์บางอย่าง อีกคาหนึ่งคือ
“Accounting” นั้น ทางด้านสาขาวิชาการบัญชี แปลว่า “การบัญชี ” ในทฤษฎีน้ ีคานี้มีความหมายว่า
กระบวนการที่คนเราได้นาเสนอคาอธิ บายหรื อคาบอกเล่าต่างๆ เพื่อที่จะทาความเข้าใจโลก นัก
มนุษยวิธีวทิ ยาจะทุ่มเทเวลาไปเพื่อทาการศึกษาวิเคราะห์คาบอกเล่าของผูค้ น รวมทั้งศึกษาแนวทางที่
ผูค้ นนาเสนอคาบอกเล่าและแนวทางที่คนอื่นๆ ยอมรับหรื อปฏิเสธคาบอกเล่าเหล่านั้น บทสนทนาก็
เป็ นเรื่ องราวบอกเล่าอย่างหนึ่ ง เราจะเห็นว่านักมนุษยวิธีมกั จะสนใจศึกษาวิเคราะห์บทสนทนาต่างๆ
อย่างเช่น เมื่อนิสิตนักศึกษาอธิ บายให้อาจารย์ฟังว่าเพราะเหตุใดตนจึงสอบตก ก็กล่าวได้วา่ นิสิต
นักศึกษากาลังนาเสนอคาบอกเล่าที่เป็ นคาอธิ บาย นิสิตนักศึกษาพยายามที่จะเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมา
อธิ บายให้อาจารย์เข้าใจ นักมนุษยวิธีวทิ ยาก็จะสนใจในลักษณะหรื อสาระของคาอธิ บายนั้นๆ และยัง
สนใจวิธีการบอกเล่าเรื่ องราวเพื่ออธิ บายซึ่ งเป็ นปฏิบตั ิการในการบอกเล่าเรื่ องราว (Accounting
Practices) อีกด้วย ในการวิเคราะห์คาอธิบาย นักมนุษยวิธีวทิ ยาจะต้องมีจุดยืนที่เป็ นกลาง คือต้องไม่
เพียงแค่ตดั สิ นที่เนื้อหาสาระของคาอธิ บายเท่านั้น แต่จะเน้นวิเคราะห์คาอธิ บายเหล่านั้นจากวิธีการ
บอกเล่าเรื่ องราวมากกว่า สาหรับนักมนุษยวิธีวทิ ยานั้น เรื่ องราวต่างๆ ล้วนมีสถานะเป็ นคาบอกเล่า
ทั้งนั้น ไม่วา่ จะเป็ นงานเขียนทางวิชาการของนักสังคมวิทยาหรื อองค์ความรู ้ทางด้านวิทยาศาสตร์ สิ่ ง
เหล่านี้จาเป็ นต้องนามาศึกษาด้วยแนวการศึกษาแบบมนุษยวิธีวทิ ยา (Ritzer. 2007 : 145-146)
ความสามารถในการสะท้อนกลับ (Reflexivity) คาบอกเล่าเรื่ องราวต่างๆ นั้นมีคุณสมบัติใน
เชิงสะท้อนกลับ คือสามารถสะท้อนกลับไปกลับมาได้ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อเรานาเสนอ
คาบอกเล่าเกี่ยวกับสถานการณ์ซ่ ึ งเราอยูใ่ นสถานการณ์น้ นั ด้วย ก็กล่าวได้วา่ เราเองก็อยูใ่ นกระบวน
เปลี่ยนแปลงลักษณะที่แท้จริ งของสถานการณ์น้ นั (Ritzer. 2007 : 146) การ์ ฟิงเกลเห็นว่าชีวติ ทาง
สังคมนั้นจาเป็ นต้องมีการสะท้อนกลับ คือหลีกเลี่ยงการสะท้อนกลับไม่ได้ คนเรามักจะพิจารณา
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กิจกรรมและสถานการณ์บางอย่างตามแบบแผนบางอย่างที่เราเข้าใจเอาเอง และในทางกลับกัน การที่
เรานาเอาแบบแผนนั้นๆ มาใช้พิจารณากิจกรรมและสถานการณ์ต่างๆ ก็ถือว่าเราก็ยนื ยันการมีอยูข่ อง
แบบแผนนั้นๆ ด้วยวิธีการเช่นนี้ คนเราจึงได้สร้างคาบอกเล่าเกี่ยวกับโลกทางสังคมที่ไม่เพียงแต่เป็ น
การทาความเข้าใจและการอธิ บายเท่านั้น แต่จริ งๆ แล้วเราได้สร้างโลกทางสังคมนั้นขึ้นมาด้วย
อย่างเช่นในการชันสู ตรศพที่ตายเพราะฆ่าตัวตาย เจ้าหน้าที่ชนั สู ตรศพได้ให้คาอธิ บายเกี่ยวกับการฆ่า
ตัวตาย การให้คาอธิ บายเกี่ยวกับเรื่ องนี้เป็ นการสร้างการฆ่าตัวตายขึ้นมาในโลกทางสังคมด้วย คือ
คาอธิ บายก็จะเป็ นนิยามบ่งบอกว่าการฆ่าตัวตายคืออะไร อย่างไรจึงจะถือว่าเป็ นการฆ่าตัวตาย อย่างไร
จึงจะไม่ถือว่าเป็ นการฆ่าตัวตาย (Haralambos and Holborn. 2004 : 966)
การขึน้ อยู่กบั บริบท (Indexicality) การขึ้นอยูก่ บั บริ บทหมายความว่าการที่เราจะเข้าใจสิ่ ง
ใดๆ กิจกรรมหรื อเหตุการณ์ใดๆ นั้น เราเข้าใจได้ภายใต้บริ บทแวดล้อมเสมอ ด้วยเหตุน้ ี คาบอกเล่า
คาอธิ บาย หรื อการตีความใดๆ ก็ตามที่เรานามาบอกกล่าวในชีวติ ประจาวัน จึงเป็ นที่เข้าใจได้ดว้ ยการ
อ้างถึงบริ บทหรื อสถานการณ์บางอย่างเสมอ ตัวอย่างเช่นเรารู ้สึกเครี ยดมากเราจึงไปปรึ กษาจิตแพทย์ที่
โรงพยาบาล การเป็ นจิตแพทย์และการให้คาปรึ กษาที่โรงพยาบาลเป็ นบริ บทที่มีผลต่อการรับรู ้และ
ความเข้าใจของเรา เรามักจะเชื่อการให้คาปรึ กษาที่ได้จากจิตแพทย์คนนั้น แต่ถา้ เราเอาเรื่ องนี้ไป
ปรึ กษาเพื่อนในร้านกาแฟ บริ บทก็จะเปลี่ยนไป ส่ งผลต่อการรับรู้และความเข้าใจไปอีกแบบหนึ่ง คือ
เราคงจะเชื่อเพื่อนน้อยกว่าเชื่ อจิตแพทย์เป็ นแน่แท้ ด้วยเหตุน้ ี การบอกเล่าเรื่ องราวต่างๆ จึงเป็ นสิ่ งที่
ขึ้นอยูก่ บั บริ บท (Haralambos and Holborn. 2004 : 967)
ตัวอย่ างการศึกษาตามแนวทางมนุษยวิธีวทิ ยา ตัวอย่างที่จะกล่าวถึงนี้เป็ นเรื่ องของการ
ทดลองแหกกฎ (Breaching Experiments) ที่การ์ฟิงเกลขอให้นกั ศึกษาลองทาดู การ์ฟิงเกลได้ให้
นักศึกษาที่เขาสอนใช้เวลาประมาณ 15 นาทีถึง 1 ชัว่ โมงในแต่ละวันขณะอยูท่ ี่บา้ นของตัวเองโดยทา
ตัวให้เป็ นเหมือนแขกผูไ้ ปเยือน ทาตัวผิดแปลกไปจากปกติธรรมดา เช่นจากที่เคยเป็ นกันเองและไม่
เคยสุ ภาพเรี ยบร้อยกับคนในครอบครัว ก็ทาตัวให้เหิ นห่าง ไม่สนิทสนม สุ ภาพเรี ยบร้อย และเป็ น
ทางการ จะพูดก็ต่อเมื่อคนในครอบครัวถามเท่านั้น ผลที่เกิดขึ้นก็คือส่ วนมากคนในครอบครัวของ
นักศึกษาเหล่านั้นก็รู้สึกแปลกใจ ตกตะลึง และโมโหโกรธาที่นกั ศึกษาประพฤติตวั เช่นนั้น นักศึกษา
ได้รายงานเรื่ องที่คนในครอบครัวเป็ นอย่างนั้นให้อาจารย์ได้รับทราบ และบอกด้วยว่าคนในครอบครัว
มองนักศึกษาว่าเป็ นคนใจแคบ ไม่เกรงใจคนอื่น ไม่สุภาพ เห็นแก่ตวั และน่ารังเกียจ (Ritzer. 2007 :
147)
สิ่ งที่การ์ ฟิงเกลสนใจมากที่สุดก็คือสมาชิกในครอบครัวของนักศึกษาได้พยายามนาเอาความรู้
แบบสามัญสานึกมาใช้ในการจัดการกับปั ญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร สมาชิกในครอบครัวของนักศึกษา
ต้องการให้นกั ศึกษาอธิ บายว่าเพราะเหตุใดจึงทาตัวเช่นนั้น ซึ่ งในคาถามที่พวกเขาถามนักศึกษานั้นมี
นัยบ่งบอกว่านักศึกษามีพฤติกรรมเบี่ยงเบน เช่นถามว่านักศึกษาป่ วยหรื อ หรื อว่าเสี ยสติ หรื อว่าโง่
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สมาชิกในครอบครัวบางคนก็พยายามจะหาคาอธิ บายพฤติกรรมของนักศึกษาตามที่ตนเข้าใจ เช่นเห็น
ว่านักศึกษาคงเรี ยนหนักเกินไปจึงเป็ นเช่นนั้น หรื อเห็นว่านักศึกษามีเรื่ องทะเลาะบาดหมางกับคู่หมั้น
มา คาอธิ บายเช่นนี้มีความสาคัญต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เพราะคาอธิ บายได้ช่วยทาให้พวกเขารู ้สึกว่าถ้าอยูใ่ น
สถานการณ์ปกติ พฤติกรรมแปลกๆ ของนักศึกษาคงจะไม่เกิดขึ้น (Ritzer. 2007 : 147-148)
ถ้านักศึกษาไม่ยอมรับความสมเหตุสมผลของคาอธิ บายเช่นนั้น สมาชิกในครอบครัวก็มกั จะ
ถอนตัวออกมา หรื อทอดทิ้งให้นกั ศึกษาอยูอ่ ย่างโดดเดี่ยว หรื อซัดทอด หรื อแก้แค้นนักศึกษา อารมณ์
ที่รุนแรงก็ถูกปลุกเร้าขึ้น บางคนก็เรี ยกร้องจากนักศึกษายิง่ กว่านั้น มีอยูก่ รณี หนึ่ง สมาชิ กในครอบครัว
ได้บอกนักศึกษาให้หยุดกระทาพฤติกรรมเช่นนั้น ถ้าไม่หยุดก็จะไล่ออกจากบ้าน ในที่สุด นักศึกษาก็
ได้อธิ บายการทดลองแหกกฎนั้นให้กบั สมาชิกในครอบครัวของตนฟัง ซึ่ งส่ วนมากสถานการณ์ก็ดีข้ ึน
ความสมัครสมานสามัคคีของคนในบ้านฟื้ นคืนกลับมา แต่วา่ ในบางกรณี ความรู ้สึกไม่ดีต่อกันก็ยงั คง
มีอยู่ (Ritzer. 2007 : 148)
การทดลองแหกกฎเป็ นแนวทางหรื อวิธีการศึกษาที่นามาใช้เพื่ออธิบายวิธีการที่คนเราใช้ใน
การสร้างความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยขึ้นมาในชีวิตประจาวันของตน การทดลองเหล่านี้ เป็ นการเปิ ดเผย
ให้เห็นการฟื้ นกลับคืนมาของความเป็ นจริ งทางสังคม เพราะว่าคนที่แหกกฎก็จะเปลี่ยนมาทาตัวให้
เป็ นปกติเหมือนเดิมอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งหมายความว่าพวกเขาทาให้สถานการณ์น้ นั เป็ นสิ่ งที่อธิ บายให้
เข้าใจกันได้ (Accountable) (Ritzer. 2007 : 148) และนี่คือส่ วนที่สาคัญของการศึกษาในแนวมนุษยวิธี
วิทยา
สรุ ปท้ ายบท
เนื้อหาของบทที่ 5 นี้ เป็ นการนาเสนอเนื้ อหาของทฤษฎีสังคม 3 ทฤษฎีคือทฤษฎีปฏิสัมพันธ์
นิยมเชิงสัญลักษณ์ ปรากฏการณ์วทิ ยา และมนุษยวิธีวทิ ยา จุดร่ วมที่สาคัญอย่างหนึ่งของทฤษฎีท้ งั 3 นี้
คือเป็ นทฤษฎีสังคมระดับจุลภาค เป็ นทฤษฎีที่เน้นศึกษาชีวติ ประจาวันของผูค้ นในสังคม เป็ นทฤษฎีที่
เน้นบทบาทของผูก้ ระทาการมากกว่าโครงสร้าง จึงเป็ นทฤษฎีที่อยูค่ นละขั้วกับทฤษฎีหน้าที่นิยมเชิง
โครงสร้างที่กล่าวถึงในบทที่ 4
ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยมเชิงสัญลักษณ์เป็ นทฤษฎีที่เน้นศึกษาปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์วา่ ได้สร้าง
ความหมายขึ้นมาอย่างไร ผูท้ ี่วางรากฐานทฤษฎีน้ ีไว้คือมี้ดซึ่งได้รับอิทธิพลจากปรัชญาปฏิบตั ินิยม
โดยเฉพาะจากดิวอี้ และจากจิตวิทยาแบบพฤติกรรมนิยม แต่เขาปฏิเสธพฤติกรรมนิยมเชิงจิตวิทยาที่
มองการกระทาของมนุษย์วา่ เป็ นการตอบสนองต่อสิ่ งเร้าแบบอัตโนมัติ เขานาเสนอพฤติกรรมนิยมเชิง
สังคมที่เน้นความสาคัญของจิตและตัวตนของมนุษย์ บลูเมอร์ เป็ นผูบ้ ญั ญัติคาว่าปฏิสัมพันธ์นิยมเชิง
สัญลักษณ์ข้ ึนมาใช้ บลูเมอร์ เน้นว่าความหมายเป็ นลักษณะที่สาคัญของทฤษฎีน้ ีซ่ ึ งทาให้แตกต่างจาก
ทฤษฎีหน้าที่นิยมเชิงโครงสร้าง
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นอกจากมี้ดและบลูเมอร์ แล้ว กอฟฟ์ แมนก็เป็ นนักทฤษฎีอีกคนหนึ่งที่สาคัญในสานัก
ปฏิสัมพันธ์นิยมเชิงสัญลักษณ์ แต่เขาได้พฒั นาทฤษฎีเฉพาะต่างหากซึ่ งมีชื่อว่าทฤษฎีการละครขึ้นมา
อธิ บายปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ เขามองชีวิตทางสังคมว่าเป็ นเหมือนกับการแสดงละครที่มีท้ งั ส่ วนที่เป็ น
หน้าเวที หลังเวที และนอกเวที โดยคนเราเมื่ออยูห่ น้าเวทีจะพยายามจัดการให้เกิดความประทับใจแก่
ผูช้ มให้มากที่สุด การปฏิสัมพันธ์กนั ในสังคมจึงเป็ นการแสดงที่เราจะต้องเล่นให้สมบทบาท ขณะที่
เราสามารถทาตัวได้ตามสบายเมื่ออยูห่ ลังเวทีและนอกเวที
ทฤษฎีปรากฏการณ์วิทยาในฐานะที่เป็ นทฤษฎีสังคมได้รับอิทธิพลจากปรัชญาปรากฏการณ์
วิทยาโดยเฉพาะแนวคิดของฮุสเซิร์ลโดยมีชูตซ์เป็ นผูว้ างรากฐานทฤษฎีสังคมนี้เอาไว้ ชูตซ์เสนอว่า
โลกทางสังคมมีลกั ษณะเป็ นสหอัตวิสัยหรื ออัตวิสัยร่ วม คนเรามีปฏิสัมพันธ์กบั คนอื่นโดยใช้ความรู ้
แบบสามัญสานึกที่เกิดจากการรับรู ้ร่วมกันและการมีประสบการณ์ร่วมกัน เขามีอิทธิพลทางความคิด
ต่อเบอร์ เกอร์ และลักมันน์ซ่ ึ งได้พฒั นาทฤษฎีสังคมสร้างสรรค์ข้ ึนมา ทฤษฎีสังคมสร้างสรรค์เป็ น
ทฤษฏีทางด้านสังคมวิทยาความรู ้ซ่ ึ งเชื่อว่าสิ่ งต่างๆ โดยเฉพาะความรู ้ของคนเราเป็ นสิ่ งที่สังคมสร้าง
ขึ้น เบอร์เกอร์ และลักมันน์ได้เสนอข้อเสนอหลักของทฤษฎีน้ ีไว้ 3 ประการ คือ “สังคมเป็ นผลผลิต
ของมนุษย์ สังคมคือความเป็ นจริ งเชิงวัตถุวสิ ัย และมนุษย์เป็ นผลผลิตของสังคม”
ทฤษฎีสังคมทฤษฎีสุดท้ายที่กล่าวถึงในบทนี้คือทฤษฎีมนุษยวิธีวทิ ยาซึ่งเป็ นแนวทาง
การศึกษาที่การ์ฟิงเกลเป็ นผูพ้ ฒั นาขึ้นมา ทฤษฎีน้ ีเน้นศึกษากิจกรรมที่ประพฤติกนั อยู่ บริ บทแวดล้อม
กิจกรรมเหล่านั้น และการให้เหตุผลเชิงสังคมวิทยาที่มีอยูใ่ นระดับปฏิบตั ิการมาเป็ นหัวข้อหรื อ
ประเด็นในการศึกษา โดยมุ่งเน้นความสนใจไปที่เหตุการณ์ที่มกั จะเห็นว่าผิดแปลกไปจากปกติ
ธรรมดา เพื่อเรี ยนรู ้เหตุการณ์เหล่านั้นในฐานะที่เป็ นปรากฏการณ์ในตัวของมันเอง การ์ฟิงเกลได้สร้าง
สถานการณ์ข้ ึนมาเพื่อทาการทดลองตามแนวทางของทฤษฎีซ่ ึ งเขาเรี ยกว่าการทดลองแหกกฎ โดย
สร้างสถานการณ์ให้นกั ศึกษาลองทาตัวเป็ นคนแปลกหน้าในบ้านของตัวเองเพื่อดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
และดูแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อกลับไปสู่ สภาวะปกติธรรมดาเหมือนเดิม
คาถามท้ายบท
1. ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยมเชิงสัญลักษณ์ของมี้ดและบลูเมอร์ มีรายละเอียดเหมือนและ/หรื อ
ต่างกันอย่างไร?
2. ทฤษฎีการละครจัดว่าเป็ นปฏิสัมพันธ์นิยมเชิงสัญลักษณ์เพราะเหตุใด?
3. นิสิตเห็นด้วยกับข้อเสนอที่วา่ ความรู ้และตัวตนของเราเป็ นสิ่ งที่สังคมสร้างขึ้นหรื อไม่?
เพราะเหตุใด?
4. แนวคิดเรื่ องความสามารถในการสะท้อนกลับชี้ให้เห็นพลังหรื อความสาคัญของผูก้ ระทา
การทางสังคมอย่างไร?

บทที่ 6
ทฤษฎีวพิ ากษ์
หัวข้ อ
6.1 ทฤษฎีวพิ ากษ์สานักแฟรงค์เฟิ ร์ต : ภาพรวม
6.2 ประวัติและแนวคิดของฮอร์ไคเมอร์ และอดอร์ โน
6.3 ประวัติและแนวคิดของมาร์คูสและเบ็นจามิน
6.4 ประวัติและแนวคิดของฮาร์เบอร์มาส
แนวคิด
1. ทฤษฎีวพิ ากษ์เป็ นชื่อของทฤษฎีในแนวนีโอมาร์กซิสต์ของสานักแฟรงค์เฟิ ร์ ตในเยอรมนี
ในช่วงครึ่ งแรกของศตวรรษที่ 20 เป็ นทฤษฎีที่พฒั นาขึ้นมาโดยนักทฤษฎีสังคมคน
สาคัญเช่นฮอร์ ไคเมอร์ อดอร์ โน มาร์ คูส และเบ็นจามินในช่วงแรก และฮาร์ เบอร์ มาส
ในช่วงต่อมา ทฤษฎีน้ ีสนใจวิพากษ์วจิ ารณ์ในหลายประเด็นเช่นทฤษฎีมาร์ กซิ สต์ แนว
คิดปฏิฐานนิยม สังคมวิทยา สังคมสมัยใหม่ และโดยเฉพาะอย่างยิง่ คือการวิพากษ์วจิ ารณ์
อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมที่หลอกลวงมีอานาจครอบงามวลชน
2. ฮอร์ ไคเมอร์ และอดอร์ โนเป็ นนักทฤษฎีวพิ ากษ์ที่ร่วมงานกันอย่างใกล้ชิดทั้งในช่วงที่อยูท่ ี่
สานักแฟรงเฟิ ร์ ตในเยอรมนี และในช่วงที่ไปจัดตั้งสานักในสหรัฐอเมริ กา ทั้งสองสนใจ
วิพากษ์วจิ ารณ์สังคมสมัยใหม่ที่พฒั นาขึ้นมาด้วยเหตุผล แต่ในที่สุดเหตุผลของยุค
สมัยใหม่หรื อยุคสว่างก็กลับเป็ นอันตรายต่อสังคมเสี ยเอง พวกเขาชี้ให้เห็น “ความไม่มี
เหตุผลของความมีเหตุผล” ในยุคสมัยใหม่
3. มาร์คูสเป็ นนักทฤษฎีวพิ ากษ์ของสานักแฟรงเฟิ ร์ ตที่ร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับฮอร์ ไคเมอร์
และอดอร์โน เขาเป็ นนีโอมาร์กซิสต์ซ่ ึงเป็ นที่นิยมมากในสหรัฐอเมริ กาและยุโรป เขา
ชี้ให้เห็นการที่สังคมทุนนิยมซึ่ งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีวา่ เป็ นสังคมแบบมิติเดียวที่สร้าง
มนุษย์มิติเดียวคือมนุษย์ที่ขาดความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์และคิดอย่าง
สร้างสรรค์ ส่ วนเบ็นจามินนั้นก็เป็ นนักทฤษฎีวพิ ากษ์รุ่นแรกเช่นเดียวกัน แต่เขามี
ความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยีในแง่ดีกว่าสามคนแรก เขามองว่าการที่
เทคโนโลยีสามารถผลิตซ้ าสิ นค้าต่างๆ นั้นเป็ นผลดีทางการเมืองในแง่ที่เอื้อต่อ
ประชาธิปไตย
4. ฮาร์เบอร์ มาสเป็ นนักทฤษฎีวิพากษ์ของสานักแฟรงค์เฟิ ร์ ตรุ่ นที่สอง เขาเสนอว่ามีการ
สร้างอาณานิคมขึ้นมาในโลกแห่งชีวติ ซึ่ งทาให้ผคู ้ นไม่สามารถสื่ อสารกันอย่างเสรี และ
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เปิ ดกว้าง เขาจึงเสนอทฤษฎีปฏิบตั ิการทางการสื่ อสารเพื่อแก้ปัญหาเรื่ องนี้ โดยเสนอให้
เราแสวงหาความจริ งผ่านการอภิปรายถกเถียงกันในพื้นที่สาธารณะที่เปิ ดกว้างและเสรี
โดยผูเ้ ข้าร่ วมพูดคุยต้องอยูใ่ นสถานะที่เท่าเทียมกัน จนก่อให้เกิดฉันทานุมตั ิข้ ึนมาได้ จาก
การที่เขาเสนอทฤษฎีดงั กล่าว เขาจึงได้ชื่อว่าเป็ นผูพ้ ฒั นาทฤษฎีความจริ งอีกแบบหนึ่ง
ขึ้นมาคือทฤษฎีความจริ งแบบฉันทานุมตั ิ
วัตถุประสงค์
1. นิสิตสามารถระบุประเด็นที่ทฤษฎีวพิ ากษ์ยกขึ้นมาวิพากษ์วจิ ารณ์ได้ พร้อมทั้งกล่าวถึง
รายละเอียดของประเด็นต่างๆ เหล่านั้นได้
2. นิสิตสามารถเปรี ยบเทียบแนวคิดของฮอร์ ไคเมอร์ และอดอร์ โนในแง่ความคล้ายคลึงกัน
และความแตกต่างกันได้ พร้อมทั้งอธิ บายแนวคิดเรื่ อง “ความไม่มีเหตุผลของความมี
เหตุผล” และยกตัวอย่างปรากฏการณ์ในยุคปั จจุบนั ที่นิสิตประสบประกอบคาอธิ บายได้
3. นิสิตสามารถอธิ บายแนวคิดเรื่ องมนุษย์มิติเดียวและสังคมมิติเดียวได้โดยยกตัวอย่าง
มนุษย์และสังคมในยุคปัจจุบนั และสามารถอธิบายแนวคิดเรื่ องการผลิตซ้ าเชิงกลไก
ว่าส่ งผลดีต่อประชาธิ ปไตยได้อย่างไรโดยยกตัวอย่างที่นิสิตประสบด้วยตนเอง
4. นิสิตสามารถอธิ บายทฤษฎีปฏิบตั ิการทางการสื่ อสารได้อย่างละเอียดชัดเจน พร้อมทั้ง
ระบุได้ครบว่าเกณฑ์ที่จะทาให้เกิดฉันทานุมตั ิได้น้ นั มีอะไรบ้าง
6.1 ทฤษฎีวพิ ากษ์ สานักแฟรงเฟิ ร์ ต : ภาพรวม
6.1.1 ประวัติความเป็ นมา
เวลาที่กล่าวถึงทฤษฎีวพิ ากษ์ โดยทัว่ ไปมักจะนึกถึงแนวคิดของนักทฤษฎีในสานัก
แฟรงค์เฟิ ร์ ตซึ่ งตั้งอยูท่ ี่มหาวิทยาลัยแฟรงค์เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมนี จริ งๆ สานักแฟรงค์เฟิ ร์ ต
(Frankfurt School) นั้นเป็ นชื่ อเรี ยกอย่างไม่เป็ นทางการที่ใช้เรี ยกสถาบันวิจยั สังคม (Institute for
Social Research) ที่อยูใ่ นมหาวิทยาลัยแฟรงค์เฟิ ร์ ต ต่อมานักวิชาการคนหนึ่งในสถาบันแห่งนี้คือ
ธีโอดอร์ อดอร์ โน ได้บญั ญัติคาว่า “Critical Theory” (Carrabine. 2007 B : 10) ซึ่ งเราแปลกันว่า
“ทฤษฎีวพิ ากษ์” ออกมาใช้ ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงทฤษฎีวพิ ากษ์ของสานักแฟรงค์เฟิ ร์ต จึงมักจะหมายถึง
ทฤษฎีของนักวิชาการในรุ่ นเดียวกับอดอร์ โน คือแม็กซ์ ฮอร์ไคเมอร์ และเฮอร์ เบิร์ต มาร์คูส เป็ นต้นมา
จนถึงยุคของเจอร์ เก็น ฮาเบอร์ มาสในปั จจุบนั (Giddens. 2009 : 76-77)
สถาบันวิจยั สังคมจัดตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1923 โดยคาร์ล กรุ นเบิร์ก (Carl
Grunberg) ด้วยการอุปถัมภ์ของเฟลิกซ์ เวล (Felex Weil) ซึ่ งเป็ นลูกชายของพ่อค้าข้าวผูม้ งั่ คัง่ เวลเป็ น
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ผูท้ ี่ตอ้ งการจะส่ งเสริ มแนวคิดแบบสังคมนิยมจึงได้ให้เงินสนับสนุนสถาบันแม้วา่ พ่อของเขาจะไม่เห็น
ด้วยกับการส่ งเสริ มแนวคิดสังคมนิยมก็ตาม สถาบันนี้เป็ นสถาบันวิจยั ที่เน้นศึกษาแนวคิดแบบ
มาร์ กซิ สต์สถาบันแรกที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ในเยอรมนี (Appelrouth
and Edles. 2007 : 74; “Frankfurt School.” 2011 : Website)
ก่อนที่จะมีการก่อตั้งสถาบัน เวลเป็ นนักมาร์ กซิ สต์หนุ่มซึ่ งเขียนวิทยานิพนธ์ปริ ญญาเอกเรื่ อง
ปัญหาเชิงปฏิบตั ิในการนาเอาแนวคิดสังคมนิยมมาใช้ โดยคาร์ล คอร์ช (Karl Korsch) เป็ นผูจ้ ดั พิมพ์
วิทยานิพนธ์เรื่ องนี้ เวลได้จดั ประชุมนานนับสัปดาห์ใน ค.ศ. 1922 ซึ่งมีนกั วิชาการชื่อดังหลายคนเข้า
ร่ วม นอกจากเขาและคอร์ ชแล้ว ก็ยงั มีจอร์ จ ลูกาช (Georg Lukacs) คาร์ล วิตต์โฟเกล (Karl Wittfogel)
และฟรี ดริ ช พอลล็อค (Friedrich Pollock) เข้าร่ วมด้วย การจัดประชุมสาเร็ จลงด้วยดีทาให้เวลต้องการ
จะจัดตั้งสถาบันถาวรขึ้นมา เขาจึงไปเจรจากับรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การเพื่อขอจัดตั้ง
สถาบัน โดยให้สถาบันนี้เป็ นสถาบันของมหาวิทยาลัย (“Frankfurt School.” 2011 : Website) มีการ
ว่าจ้างนักวิชาการประจาสถาบัน ในช่วงแรกนี้นกั วิชาการที่มีชื่อเสี ยงมากของสถาบันก็มีอีริค ฟรอมม์
(Erich Fromm) นักจิตวิทยาชื่อดังรวมอยูด่ ว้ ย (Appelrouth and Edles. 2007 : 74)
เมื่อถึง ค.ศ. 1930 แม็กซ์ ฮอร์ ไคเมอร์ ได้เข้ารับตาแหน่งผูอ้ านวยการของสถาบันวิจยั สังคม
เขาได้ปรับเปลี่ยนทิศทางการทางานใหม่จากเดิมที่เน้นศึกษาประวัติศาสตร์ และเศรษฐกิจก็หนั มาเน้น
ศึกษาปรัชญาสังคมแนววิพากษ์โดยมุ่งโจมตีงานทางด้านวิทยาศาสตร์ วา่ เป็ นอุดมการณ์ของกระฎุมพี
รู ปแบบหนึ่ง วิทยาศาสตร์ เชิงประจักษ์ไม่เพียงแต่ถูกมองว่าไม่สามารถทาให้เราเข้าใจสังคมได้อย่าง
แท้จริ งเท่านั้น หากแต่ยงั ถูกมองว่าเป็ นองค์ความรู ้ที่สนับสนุนสถานภาพเดิมและก่อให้เกิดการ
ครอบงาของเทคโนแครตแบบใหม่อีกด้วย นักทฤษฎีวพิ ากษ์ในรุ่ นนี้มองว่าแทนที่วทิ ยาศาสตร์ จะ
นาไปสู่ ความก้าวหน้าและการปลดปล่อยมนุษยชาติ วิทยาศาสตร์ กลับกาลังนาพาอารยธรรมของ
มนุษย์ไปสู่ ความป่ าเถื่อนรู ปแบบใหม่ ดังนั้นลักษณะที่เป็ นการวิพากษ์ซ่ ึ งมีอยูใ่ นทฤษฎีวพิ ากษ์น้ ีก็คือ
การวิพากษ์วทิ ยาศาสตร์เชิงประจักษ์และปรัชญาปฏิฐานนิยมซึ่งเป็ นรากฐานของวิทยาศาสตร์ นนั่ เอง
(Appelrouth and Edles. 2007 : 74) ซึ่ งประเด็นการวิพากษ์ปฏิฐานนิยมนี้จะกล่าวถึงเพิ่มเติมในหัวข้อ
6.1.2
ใน ค.ศ. 1933 เมื่อรัฐบาลนาซี ข้ ึนครองอานาจ หน่วยเกสตาโปซึ่ งเป็ นตารวจลับได้เข้ามาปิ ด
สถาบันและยึดทรัพย์สินของสถาบันไปโดยตั้งข้อหาว่าสถาบันได้ส่งเสริ มกิจกรรมที่เป็ นปฏิปักษ์กบั
รัฐ ฮอร์ ไคเมอร์ ถูกถอดออกจากตาแหน่ง เขาหนีไปอยูท่ ี่เจนีวา อดอร์ โนก็ถูกไล่ออกจากการเป็ น
อาจารย์เพราะเขาเป็ นลูกครึ่ งยิวโดยมีพอ่ เป็ นยิว เขาหนีไปอยูท่ ี่ลอนดอน ส่ วนมาร์ คูสก็หนีไปอยูท่ ี่
เจนีวากับฮอร์ ไคเมอร์ ซ่ ึ งตั้งสานักชัว่ คราวขึ้นที่นนั่ แต่การตามไล่ล่าพวกเขาก็ยงั คงดาเนิ นต่อไป ใน
เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1934 ฮอร์ ไคเมอร์ จึงอพยพไปอยูท่ ี่นิวยอร์ กและตั้งสานักขึ้นในมหาวิทยาลัย
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โคลัมเบีย หนึ่งเดือนหลังจากนั้นมาร์ คูสก็ตามไปอยูด่ ว้ ย และอดอร์ โนตามไปใน ค.ศ. 1938
(Appelrouth and Edles. 2007 : 74)
ในช่วงเวลา 7 ปี ที่ไปตั้งสานักอยูท่ ี่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ฮอร์ ไคเมอร์ และเพื่อนร่ วมงานไม่
ค่อยได้ผลิตผลงานวิชาการออกมามากนัก ในเดือนเมษายน ค.ศ. 1941 ฮอร์ไคเมอร์ได้ยา้ ยสานักไป
ตั้งอยูใ่ นเขตแปซิ ฟิก ปาลิเสดส์ นอกเมืองลอสแอนเจลิส มาร์คูสตามไปในเดือนพฤษภาคม และ
อดอร์ โนก็ตามไปในเดือนพฤศจิกายน ปี เดียวกัน แต่มาร์ คูสไปอยูใ่ นช่วงสั้นๆ ในช่วงที่อยูท่ ี่
ลอสแอนเจลิสนี้ ฮอร์ ไคเมอร์ และอดอร์ โนได้สร้างงานทางวิชาการที่โดดเด่นของสานักออกมาหลาย
เรื่ อง ที่เด่นมากคือ Dialectic of Enlightenment ตีพิมพ์ออกมาใน ค.ศ. 1944 และ The Authoritarian
Personality ตีพิมพ์ออกมาใน ค.ศ. 1950 (Appelrouth and Edles. 2007 : 74)
ใน Dialectic of Enlightenment ฮอร์ไคเมอร์และอดอร์ โนได้พฒั นาแนวคิดสาคัญของทฤษฎี
วิพากษ์ข้ ึนมา คือแนวคิดที่เสนอว่ายุคสว่างได้ก่อให้เกิดพัฒนาการที่ขดั แย้งกับยุคสว่างขึ้นมา ซึ่ ง
หมายความว่าความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในยุคสว่าง เช่นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เหตุผล และเสรี ภาพของ
ปัจเจกบุคคลได้สร้าง “ผีดูดเลือด” ตัวเองขึ้นมา ซึ่ งพวกเขาเรี ยกว่า “ความไม่มีเหตุผลของความมี
เหตุผล” กล่าวอีกนัยหนึ่งได้วา่ เหตุผลแทนที่จะช่วยให้เกิดการปลดปล่อยมนุษย์ให้เป็ นอิสระ กลับ
ก่อให้เกิดการครอบงาในรู ปแบบใหม่ ชีวติ ทางสังคมถูกครอบงาดังเห็นได้จากระบบราชการ และ
ความเป็ นมนุษย์ก็ถูกทาลาย ดังเห็นได้จากการเกิดสงครามโลกและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว
(Appelrouth and Edles. 2007 : 74)
หนังสื อเรื่ อง The Authoritarian Personality เป็ นผลมาจากโครงการวิจยั ขนาดใหญ่ซ่ ึ งเป็ น
ส่ วนหนึ่งของชุ ด Studies in Prejudice งานชุดนี้ได้ทาการศึกษาการต่อต้านชาวยิวจากหลายมุมมองซึ่ ง
รวมทั้งจิตวิทยา สังคมวิทยา ประวัติศาสตร์ และจิตวิเคราะห์ ใน The Authoritarian Personality
อดอร์ โนและคณะได้ใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์มาศึกษาเพื่อให้เข้าใจร่ องรอยทางบุคลิกภาพ
ของคนที่มีแนวโน้มสนับสนุ นทัศนะแบบต่อต้านชาวยิวโดยเฉพาะ และศึกษาทัศนคติแบบฟาสซิสต์
โดยทัว่ ไป คณะผูเ้ ขียนได้พฒั นาเอฟสเกล (F-scale) หรื อสเกลฟาสซิสต์ข้ ึนมาและสรุ ปว่าการกล่อม
เกลาภายในครอบครัวรวมทั้งเงื่อนไขทางสังคมในวงกว้างได้ทาให้คนพัฒนาบุคลิกภาพแบบฟาสซิ สต์
ขึ้นมา บุคลิกภาพเช่นนี้มีหลายลักษณะ เช่นการเป็ นคนว่านอนสอนง่าย การยอมทาตามค่านิยมหลัก
อย่างเคร่ งครัด และการเกลียดชังคนนอกหรื อคนที่เบี่ยงเบน (Appelrouth and Edles. 2007 : 74)
ฮอร์ไคเมอร์ อดอร์ โน และพอลล็อค ได้กลับไปอยูท่ ี่เยอรมนีตะวันตกซึ่ งเป็ นแผ่นดินบ้านเกิดอีกครั้ง
และจัดตั้งสานักขึ้นใหม่ในต้นคริ สต์ทศวรรษ 1950 แต่มาร์ คูสและอีกหลายคนยังอยูท่ ี่สหรัฐอเมริ กา
อย่างไรก็ตาม กว่าที่จะมีการจัดตั้งสานักขึ้นใหม่อย่างเป็ นทางการก็ลุล่วงมาถึง ค.ศ. 1953 (“Frankfurt
School.” 2011 : Website) ในช่วงนี้นี่เองที่เจอร์ เก็น ฮาเบอร์ มาสได้เข้าร่ วมทางานกับสานักแฟรงค์
เฟิ ร์ ต และกลายเป็ นนักทฤษฎีคนสาคัญของสานักตั้งแต่บดั นั้นมาจนถึงปั จจุบนั สาหรับรุ่ นปั จจุบนั ที่
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ถือว่าเป็ นนักทฤษฎีวพิ ากษ์รุ่นที่สามนั้น ผูท้ ี่โดดเด่นคือแอ็กเซล ฮอนเน็ธ (Axel Honneth) ในเยอรมนี
และซีลา เบ็นฮาบิบ (Seyla Benhabib) ในสหรัฐอเมริ กา (Calhoun and Karaganis. 2003 : 180)
6.1.2 รากฐานทางทฤษฎี
รากฐานทางความคิดของทฤษฎีวพิ ากษ์น้ นั มีหลากหลาย แต่ที่เด่นมากอย่างหนึ่งก็คือแนวคิด
มาร์กซิสต์ นักทฤษฎีสังคมผูก้ ่อตั้งทฤษฎีวพิ ากษ์แห่งสานักแฟรงค์เฟิ ร์ ตยืนยันว่าทฤษฎีวพิ ากษ์จะต้อง
แฝงฝังอยูใ่ นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ เสมอ ทฤษฎีวพิ ากษ์จะต้องให้ได้ท้ งั มุมมอง
ในการวิเคราะห์และแนวทางในการพัฒนาไปสู่ อนาคต ในแง่น้ ี ทั้งฮอร์ ไคเมอร์ อดอร์ โน และมาร์ คูส
จึงล้วนได้รับอิทธิ พลทางความคิดจากมากซ์ ที่มากซ์เคยกล่าวไว้วา่ “นักปรัชญาทั้งหลายทาได้เพียงแค่
ตีความโลก แต่ประเด็นสาคัญก็คือการเปลี่ยนแปลงโลกต่างหาก” (Calhoun and Karaganis. 2003 :
179; citing Marx, 1978: 145) การเปลี่ยนแปลงโลกอย่างที่มากซ์ได้เสนอไว้น้ นั ไม่ได้หมายถึงการ
ปฏิเสธทฤษฎีเพื่อที่จะหันไปปฏิบตั ิการอย่างเดียว นักทฤษฎีวพิ ากษ์เสนอว่าเราจะต้องฟื้ นฟูทฤษฎีที่
เป็ นนามธรรมซึ่ งไม่สามารถท้าทายสถานภาพเดิมทางสังคมได้ให้มีชีวติ ชีวาขึ้นมาเพื่อเป็ นประโยชน์
ต่อขบวนการเคลื่อนไหวที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมให้กา้ วหน้าและมีอิสระเสรี ยงิ่ ขึ้น (Calhoun and
Karaganis. 2003 : 179) ทฤษฎีวพิ ากษ์ของสานักแฟรงค์เฟิ ร์ ตจึงเกี่ยวข้องกับการเมืองมากด้วย แม้วา่
แนวคิดของนักทฤษฎีบางคนเช่นฮอร์ ไคเมอร์ และอดอร์ โนจะมีบางคนมองว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
ก็ตาม ซึ่ งส่ วนหนึ่งเป็ นเพราะการนิยามการเมืองในความหมายแคบ (Chambers. 2004)
นอกจากแนวคิดมาร์ กซิ สต์แล้ว แนวคิดที่เด่นมากซึ่ งมีอิทธิ พลต่อทฤษฎีวพิ ากษ์ก็คือแนวคิด
ของฟรอยด์ นักปรัชญาและนักทฤษฎีสังคมของสานักแฟรงค์เฟิ ร์ตหลายคนได้นาเอาทฤษฎีจิต
วิเคราะห์ของฟรอยด์มาใช้พฒั นาทฤษฎีของตนอย่างจริ งจัง ซึ่ งสามารถพบได้ในงานเขียนของนัก
ทฤษฎีวพิ ากษ์คนสาคัญ เช่นฮอร์ ไคเมอร์ อดอร์ โน มาร์ คูส และฮาเบอร์ มาส (Whitebook. 2004)
แนวคิดของเฮเกลและเวเบอร์ ก็มีอิทธิ พลอย่างมากต่อนักทฤษฎีวพิ ากษ์แห่งสานัก
แฟรงค์เฟิ ร์ ตเช่นเดียวกัน (Whitebook. 2004 : 74) นอกจากนี้ยงั มีแนวคิดจากสายต่างๆ อีกมากที่ส่ง
อิทธิ พลทางความคิดต่อพวกเขา เช่นแนวคิดของนิตเช่ (Calhoun and Karaganis. 2003 : 180) แนวคิด
ปรากฏการณ์วทิ ยาที่เน้นการตีความของไฮเด็กเกอร์ แนวคิดปฏิฐานนิยมเชิงตรรกของกลุ่มเวียนนา
เซอร์ เคิลรวมทั้งแนวคิดของลุดวิก วิกเก็นสไตน์ (Ludwig Wittgenstein : ค.ศ. 1889-1951) ในยุคแรก
ด้วย ลัทธิ คานต์แนวใหม่หลายสาย และแนวคิดมาร์กซิสต์แนวมนุษยนิยมของจอร์จ ลูคชั ส์ (Georg
Lukács : ค.ศ. 1885-1971) (Rush. 2004 : 6)
6.1.3 ข้ อวิพากษ์ ของทฤษฎี
เพื่อให้เข้าใจว่าทฤษฎีวพิ ากษ์น้ นั ได้วพิ ากษ์วจิ ารณ์อะไรในประเด็นไหนบ้าง จึงได้กล่าวถึงข้อ
วิพากษ์ต่างๆ ของทฤษฎีวพิ ากษ์ พอสังเขป ดังต่อไปนี้
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การวิพากษ์ ทฤษฎีทฤษฎีมาร์ กซิสต์ แม้วา่ ทฤษฎีวพิ ากษ์จะได้รับอิทธิ พลจากแนวคิดของ
มากซ์อย่างมาก และนักทฤษฎีวพิ ากษ์เองก็ได้ชื่อว่าเป็ นพวกนีโอมาร์ กซิ สต์ แต่ทฤษฎีวิพากษ์ก็ได้
วิพากษ์วจิ ารณ์ทฤษฎีมาร์ กซิ สต์เหมือนกัน แนวคิดของมากซ์ที่นกั ทฤษฎีวพิ ากษ์ไม่เห็นด้วยก็คือ
แนวคิดนิยตั ินิยมทางเศรษฐกิจ (Economic Determinism) ที่มองว่าเศรษฐกิจหรื อโครงสร้างส่ วนล่าง
เป็ นตัวกาหนดโครงสร้างส่ วนบนเช่นวัฒนธรรม นักทฤษฎีวพิ ากษ์จะเน้นให้เห็นความสาคัญของ
วัฒนธรรมมาก นักทฤษฎีวพิ ากษ์บางคนเช่นฮาเบอร์ มาสก็วจิ ารณ์แนวคิดของมากซ์โดยตรง แต่
ส่ วนมากที่เหลือก็มกั จะวิจารณ์แนวคิดนีโอมาร์ กซิ สต์ (ที่ไม่ใช่นกั ทฤษฎีวพิ ากษ์) มากกว่า โดยมองว่า
นักทฤษฎีเหล่านั้นตีความแนวคิดของมากซ์ในแบบที่เป็ นกลไกมากเกินไป นักทฤษฎีวพิ ากษ์ไม่ได้
บอกว่าแนวคิดนิยตั ินิยมทางเศรษฐกิจนั้นผิดเมื่อเอาไปใช้มองทางด้านเศรษฐกิจ แต่พวกเขาบอกว่า
ควรจะให้ความสนใจในมิติอื่นๆ ของชีวติ ทางสังคมเช่นมิติทางวัฒนธรรมด้วย (Ritzer and Goodman.
2004 : 137)
การวิพากษ์ ปฏิฐานนิยม การวิพากษ์ในประเด็นนี้เชื่อมโยงกับการวิพากษ์แนวคิดนิยตั ินิยม
ทางเศรษฐกิจด้วย เพราะผูท้ ี่เชื่อในแนวคิดนิยตั ินิยมทางเศรษฐกิจก็มกั จะเชื่ อในปฏิฐานนิยมด้วย
ปฏิฐานนิยมเป็ นญาณวิทยาที่เชื่อว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์ น้ นั สามารถนาไปใช้กบั การศึกษาวิชาการ
สาขาอื่นๆ ได้ท้ งั หมด ปฏิฐานนิยมใช้วทิ ยาศาสตร์ เป็ นมาตรฐานของความแน่นอนถูกต้องสาหรับทุก
สาขาวิชา ปฏิฐานนิยมเชื่อว่าความรู ้มีความเป็ นกลาง เราสามารถแยกคุณค่า/ค่านิยมออกจากผูศ้ ึกษาได้
ปฏิฐานนิยมมีแนวโน้มที่จะทาให้โลกทางสังคมมีความเป็ นรู ปธรรมและมองว่าโลกทางสังคมนั้นเป็ น
กระบวนการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ปฏิฐานนิยมจึงมองไม่เห็นผูก้ ระทาการเพราะไปลดผูก้ ระทา
การมาเป็ น “พลังธรรมชาติ” นักทฤษฎีวพิ ากษ์มองว่าแนวคิดปฏิฐานนิยมมีลกั ษณะเป็ นอนุรักษนิยม
ไม่สามารถท้าทายระบบที่ดารงอยูไ่ ด้ (Ritzer and Goodman. 2004 : 137)
การวิพากษ์ สังคมวิทยา การวิพากษ์วจิ ารณ์ในประเด็นนี้ก็เกี่ยวข้องกับการวิพากษ์วจิ ารณ์
ปฏิฐานนิยม เพราะสังคมวิทยากระแสหลักนั้นเป็ นวิชาที่นาเอาญาณวิทยาแบบปฏิฐานนิยมมาใช้สร้าง
ความรู ้ สังคมวิทยาต้องการจะเป็ นวิทยาศาสตร์ มองว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์ น้ นั เป็ นจุดมุ่งหมายใน
ตัวเอง นักทฤษฎีวพิ ากษ์กล่าวหานักสังคมวิทยากระแสหลักว่ามุ่งเน้นศึกษาแต่สังคมโดยรวม แต่ไม่
สนใจปัจเจกบุคคลที่อยูใ่ นสังคม และไม่สนใจศึกษาปฏิสมั พันธ์ระหว่างปั จเจกบุคคลกับสังคม (Ritzer
and Goodman. 2004 : 137)
นักทฤษฎีวพิ ากษ์หลายคนโดยเฉพาะฮอร์ไคเมอร์และอดอร์โนได้วพิ ากษ์วจิ ารณ์สังคมวิทยา
แบบดั้งเดิมที่เป็ นแนวปฏิฐานนิยม เพราะว่าสังคมวิทยาดั้งเดิมนั้นไม่สนใจวิธีการหาความรู้แบบอื่น
มัวแต่เน้นที่ขอ้ เท็จจริ งและการสังเกต เน้นเทคนิควิธีการศึกษาที่สลับซับซ้อนและมุ่งเน้นเชิงปริ มาณ
มัวแต่ยดึ ติดว่าวิชาความรู ้ของตนปลอดค่านิยม และมักจะเห็นคล้อยตามกับสถานภาพเดิมที่ดารงอยูใ่ น
สังคม (Baert and Rubio. 2009 : 69)
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การวิพากษ์ สังคมสมัยใหม่ ขณะที่ทฤษฎีมาร์ กซิ สต์ยคุ แรกๆ ให้ความสาคัญกับเศรษฐกิจมาก
โดยมองระบบทุนนิยมสมัยใหม่ที่มีการกดขี่ขดู รี ดเอารัดเอาเปรี ยบกันทางด้านเศรษฐกิจ แต่นกั ทฤษฎี
วิพากษ์มองว่าสังคมสมัยใหม่ที่เป็ นทุนนิยมนี้ได้ครอบงาชีวติ คนเราในพื้นที่ทางวัฒนธรรมมากกว่า
พวกเขาจึงสนใจศึกษาการกดขี่ครอบงาทางวัฒนธรรมของสังคมสมัยใหม่ที่มีต่อปั จเจกบุคคลในสังคม
นักทฤษฎีวพิ ากษ์ได้รับอิทธิ พลทางความคิดของเวเบอร์ ในเรื่ องความมีเหตุผล พวกเขามองว่าความมี
เหตุผลหรื อเหตุผลเชิงรู ปแบบนั้นเป็ นการคิดแบบเทคโนแครตซึ่ งมีวตั ถุประสงค์ในการรับใช้พลังใน
การครอบงามากกว่า เหตุผลเชิงรู ปแบบนี้ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อปลดปล่อยมนุษย์ให้เป็ นอิสระจาก
การครอบงาเลย (Ritzer and Goodman. 2004 : 138) อย่างเช่นค่ายกักกันของนาซี น้ นั ถ้ามองด้วย
แนวคิดความมีเหตุผลเชิงรู ปแบบก็จะเห็นว่าเป็ นสถานที่ซ่ ึ งมีเหตุผลมากเพราะสามารถทาให้บรรลุ
จุดประสงค์ที่ผสู ้ ร้างค่ายต้องการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ แต่ค่ายเช่นนี้ก็เป็ นสถานที่ทรมานและสังหาร
ผูค้ นซึ่ งดูไม่มีเหตุผลเอาเสี ยเลย ดังที่จอร์ จ ฟรี ดแมน (George Friedman) กล่าวเอาไว้วา่ “ค่ายกักกัน
เป็ นสถานที่ซ่ ึ งมีเหตุผล แต่มนั ไม่ใช่สถานที่ซ่ ึ งมีความสมเหตุสมผลเลย” (Ritzer and Goodman. 2004
: 139; citing Friedman. 1981 : 5) สังคมสมัยใหม่ที่พฒั นาขึ้นมาได้จากความมีเหตุผลจึงเป็ นสังคมที่
ถูกครอบงาด้วยความไม่มีเหตุผล กล่าวอีกนัยหนึ่งได้วา่ ในสังคมสมัยใหม่น้ นั มี “ความไม่มีเหตุผลของ
ความมีเหตุผล” ดารงอยู่ ในกรณี ที่ยกตัวอย่างนี้ก็คือเป็ นเรื่ องของความไม่มีเหตุผลของเหตุผลเชิง
รู ปแบบ (Ritzer and Goodman. 2004 : 139) สาหรับประเด็นเรื่ องความไม่มีเหตุผลของความมีเหตุผล
นี้ จะได้ขยายความอีกในหัวข้อ 6.3.2
การวิพากษ์ วฒ
ั นธรรม ประเด็นทางด้านวัฒนธรรมที่นกั ทฤษฎีวพิ ากษ์ได้นาไปวิพากษ์วจิ ารณ์
ก็คือการที่วฒั นธรรมถูกทาให้เป็ นอุตสาหกรรม กล่าวอีกนัยหนึ่งได้วา่ เป็ นการวิจยั อุตสาหกรรมทาง
วัฒนธรรมนัน่ เอง อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมนั้นเป็ นโครงสร้างระบบรวมศูนย์ที่มีเหตุผลเชิงรู ปแบบ
อย่างเช่นเครื อข่ายโทรทัศน์ โครงสร้างเช่นนี้นี่เองที่ควบคุมวัฒนธรรมสมัยใหม่ นักทฤษฎีวพิ ากษ์
วิตกกังวลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมนี้ใน 2 ประเด็นคือ 1) พวกเขาวิตกกังวลเกี่ยวกับความ
เท็จความจอมปลอมของอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม พวกเขามองว่าอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมนั้น
เป็ นชุดความคิดที่บรรจุไว้ล่วงหน้าซึ่ งผลิตขึ้นมาและแพร่ กระจายไปยังมวลชนเพื่อหลอกลวงมวลชน
และ 2) พวกเขามองวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมในเชิ งทาให้
ประชาชนสงบเสงี่ยมเจียมตัวไม่อยากลุกขึ้นมาต่อสู ้เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีกว่าเดิม (Ritzer and
Goodman. 2004 : 139) ประเด็นการวิจารณ์อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมนี้ จะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นใน
หัวข้อ 6.2.4
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6.2 ประวัติและแนวคิดของฮอร์ ไคเมอร์ และอดอร์ โน
6.2.1 ประวัติของฮอร์ ไคเมอร์
แม็กซ์ ฮอร์ไคเมอร์ (Max Horkheimer : ค.ศ. 1895-1973) เกิดที่เมืองสตุ๊ตการ์ ต ประเทศ
เยอรมนี พ่อของเขาเป็ นนักธุ รกิจและเป็ นเจ้าของโรงงานสิ่ งทอหลายแห่ง พ่อของเขาอยากให้เขาเข้า
ไปดูแลกิจการของครอบครัว แต่เขามีความคิดแบบหัวรุ นแรงในทางการเมืองและมีความเห็นอกเห็น
ใจชนชั้นกรรมาชีพจึงไม่อยากที่จะเป็ นนักธุ รกิจ (Appelrouth and Edles. 2007 : 72) เขาจึงช่วยดูแล
ธุ รกิจครอบครัวได้ไม่นานนักในช่วงที่เขาเป็ นวัยรุ่ น และเมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้น เขาก็ถูก
เกณฑ์ไปเป็ นทหาร เมื่อสงครามโลกยุติลง เขาได้เข้าเรี ยนระดับปริ ญญาตรี ทางด้านปรัชญาและ
จิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยมิวนิค (“Max Horkheimer.” 2011 : Website) จากนั้นก็เข้าเรี ยนต่อระดับ
บัณฑิตศึกษาทางด้านปรัชญาและจิตวิทยาเหมือนเดิมที่มหาวิทยาลัยแฟรงค์เฟิ ร์ ต ในช่วงที่เขาเรี ยน
ที่แฟรงค์เฟิ ร์ ตนี้ เขาได้ไปเรี ยนที่มหาวิทยาลัยไฟรบูร์กด้วยเป็ นเวลาหนึ่งปี โดยเรี ยนกับเอ็ดมันด์
ฮุสเซิร์ล และมาร์ติน ไฮเด็กเกอร์ ที่เป็ นลูกศิษย์ของฮุสเซิร์ล (Appelrouth and Edles. 2007 : 72)
ซึ่งต่อมาเป็ นนักปรัชญาแนวปรากฏการณ์วทิ ยาที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังมากทั้งคู่
ฮอร์ไคเมอร์ ทาวิทยานิพนธ์ปริ ญญาเอกเรื่ องข้อวิพากษ์วจิ ารณ์การตัดสิ นใจของคานต์ในฐานะ
ที่เป็ นสื่ อกลางระหว่างปรัชญาเชิงปฏิบตั ิกบั ปรัชญาเชิงทฤษฎี (“Max Horkheimer.” 2011 : Website)
และเรี ยนจบปริ ญญาเอกใน ค.ศ. 1925 จากนั้นเขาได้ไปเป็ นอาจารย์สอนแบบไม่ได้รับเงินเดือนที่
มหาวิทยาลัยแฟรงค์เฟิ ร์ ต ก่อนที่จะสอนประจาแบบได้รับเงินเดือนใน ค.ศ. 1928 (Appelrouth and
Edles. 2007 : 72)
ฮอร์ไคเมอร์ เข้ารับตาแหน่งเป็ นผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั สังคมของมหาวิทยาลัย แฟรงค์เฟิ ร์ต
ใน ค.ศ. 1930 (Edgar and Sedgwick. 2002 : 101) ซึ่งมักเรี ยกกันโดยทัว่ ไปว่าสานักแฟรงค์เฟิ ร์ ต และ
ในปี เดียวกันนี้ เขาก็ได้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ทางด้านปรัชญาสังคมที่แฟรงค์เฟิ ร์ ตนัน่ เอง ขณะนั้น
รัฐบาลนาซี ที่ได้ข้ ึนครองอานาจได้เพิกถอนตาแหน่งศาสตราจารย์ของเขา และได้ปิดสานัก ใน ค.ศ.
1933 เขาก็ได้อพยพไปยังสวิตเซอร์ แลนด์และในปี ต่อมาก็อพยพไปยังสหรัฐอเมริ กา ไปตั้งสานักอยูท่ ี่
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย เมื่อถึง ค.ศ. 1949 เขาได้กลับไปยังเยอรมนีอีกและได้เปิ ดสานักขึ้นอีกครั้งในปี
ต่อมา ในช่วง ค.ศ. 1951-1953 เขาได้ดารงตาแหน่งอธิ การบดีมหาวิทยาลัยแฟรงค์เฟิ ร์ ต เขาสอนที่อยู่
ที่แฟรงค์เฟิ ร์ ตจนเกษียณอายุในกลางคริ สต์ทศวรรษ 1960 จากนั้นเขาไปสอนอยูท่ ี่มหาวิทยาลัยชิคาโก
จนถึง ค.ศ. 1959 (“Max Horkheimer.” 2011 : Website)
งานชิ้นสาคัญของฮอร์ไคเมอร์ มีหลายชิ้น ที่โดดเด่นมากคือ Eclipse of Reason ซึ่งตีพิมพ์ใน
ค.ศ. 1947 และ The Dialectic of Enlightenment ซึ่ งเขียนร่ วมกับอดอร์ โน ตีพิมพ์ใน ค.ศ. 1944 (Edgar
and Sedgwick. 2002 : 101)
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6.2.2 แนวคิดของฮอร์ ไคเมอร์ : สาระสาคัญ
ในหนังสื อเรื่ อง Eclipes of Reason ฮอร์ไคเมอร์ ได้เสนอว่าสังคมสมัยใหม่เป็ นสังคมที่มี
“ความเบ็ดเสร็ จ” (Totality) ซึ่งทาให้ทุกคนในสังคมได้รับผลกระทบที่ลดทอนความเป็ นมนุษย์ ใน
สังคมสมัยใหม่น้ ีความเป็ นปั จเจกบุคคลได้ลดน้อยลงไปมาก ผูค้ นไม่เป็ นตัวของตัวเอง แม้แต่คนงาน
และนักธุ รกิจก็หนีไม่พน้ จากสภาพดังกล่าวนี้ การเสื่ อมคลายความเป็ นปั จเจกบุคคลนี้เห็นได้อย่าง
ชัดเจนที่สุดในรู ปแบบของจิตสานึกในยุคสมัยใหม่ซ่ ึ งเป็ นจิตสานึกที่ไม่เต็มใจและไม่สามารถที่จะ
จินตนาการถึงความจริ งที่เป็ นทางเลือกอันหลากหลายได้ ในสังคมสมัยใหม่น้ ี ความคิดเกี่ยวกับความ
จริ งได้ถูกลดทอนลงมาเป็ นเรื่ องของเครื่ องมือที่เป็ นประโยชน์สาหรับใช้ควบคุมธรรมชาติ จริ งๆ แล้ว
มนุษย์มีศกั ยภาพมากอย่างไม่จากัดอยูใ่ นตัวเอง แต่ในสังคมสมัยใหม่ มนุษย์กลับไม่สามารถที่จะบรรลุ
ถึงศักยภาพอันไม่จากัด เพราะมนุษย์ตกอยูใ่ นสถานะของความฟุ้ งเฟ้ อเห่อเหิ มหรู หราฟุ่ มเฟื อย ใน
สังคมที่เป็ นเช่นนี้ ความมีประโยชน์ก็จะถูกนิยามด้วยเหตุผลทางด้านเทคโนโลยี สิ่ งที่มีประโยชน์ก็คือ
สิ่ งที่สามารถผลิตออกมาใช้สนองความต้องการของเราได้ แม้แต่การคิดก็กลายเป็ นสิ่ งที่ไร้ประโยชน์
และไม่จาเป็ น คือเราไม่จาเป็ นจะต้องคิด เราสามารถที่จะค้นพบความจริ งได้จากความสามารถในการ
ผลิตของเรา ไม่ใช่คน้ พบความจริ งได้ดว้ ยการคิดเชิงวิพากษ์วจิ ารณ์ ขณะที่พวกข้าราชการนักวิชาการ
เชื่อกันว่าการผลิตสิ นค้าออกมามากๆ ด้วยระบบสายพานการผลิตนั้นจะทาให้ความทุกข์ยากทาง
เศรษฐกิจสิ้ นหายมลายไป แต่ความจริ งแล้ว ความทุกข์ยากลาบากของมนุษย์ก็ยงั คงมีอยูต่ ่อไป ทั้งๆ ที่
ความลาบากทุกข์ยากเช่นนั้นเป็ นสิ่ งที่ไม่จาเป็ นจะต้องเกิดขึ้นเลย เพราะในยุคสมัยใหม่เรามีเครื่ องมือ
เครื่ องจักร หรื อเทคโนโลยีอยูม่ ากมายที่จะใช้ขจัดความทุกข์ยากเหล่านั้น หากปราศจากความสามารถ
ที่จะใช้เหตุผลแบบอื่นที่ไม่ใช่เหตุผลเชิงเทคโนโลยีเท่านั้น ชะตากรรมของมนุษย์ในอนาคตแทนที่จะ
ก้าวหน้าก็คงจะเป็ นการถอยหลังเป็ นแน่แท้ เพราะว่าไม่ใช่เพียงเทคโนโลยีและความสามารถในการ
ผลิตเท่านั้นที่จะทาให้ความเป็ นปั จเจกบุคคลของมนุษย์เสื่ อมถอยลงไป แต่มนุษย์ยงั ได้สูญเสี ย
ความสามารถที่จะกาหนดหลักการซึ่ งนาไปสู่ ความก้าวหน้าอีกด้วย แต่ฮอร์ไคเมอร์ ก็บอกเราว่า
ความหวังไม่ได้หมดสิ้ นไป เรายังพอมีหวังอยูบ่ า้ งที่จะพัฒนาสังคมให้บรรลุถึงความก้าวหน้า
(Appelrouth and Edles. 2007 : 94-95)
ความหวังที่เรายังพอมีอยูต่ ามความเห็นของฮอร์ไคเมอร์ ก็คือเราจะต้องฟื้ นฟูพฒั นาความเป็ น
ปั จเจกบุคคลที่แท้จริ งขึ้นมาให้ได้ “ปัจเจกบุคคลที่แท้จริ งในยุคสมัยของเราคือผูท้ ี่ยอมตายซึ่งเดินข้าม
ไฟแห่งความทุกข์ยากและความตกต่าในการต้านทานกับการมุ่งเอาชนะและการกดขี่ ไม่ใช่บุคคล
ที่ฟุ้งเฟ้ ออยูใ่ นวัฒนธรรมประชานิยม หรื อเป็ นเจ้าขุนมูลนายแบบสมัยเก่า” (Horkheimer. 2007 : 102)
แนวคิดสาคัญเรื่ องหนึ่งในงานของฮอร์ไคเมอร์ คือแนวคิดเรื่ องเหตุผล (Reason) เขาได้จาแนก
เหตุผลออกเป็ น 3 แบบ คือเหตุผลแบบวัตถุวสิ ัย เหตุผลแบบอัตวิสัย และเหตุผลที่เป็ นเครื่ องมือ และ
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เขายังได้กล่าวว่าเราได้เคลื่อนย้ายจากเหตุผลแบบแรกผ่านเหตุผลแบบที่สองและจะเข้าสู่ เหตุผลแบบที่
สาม (“Max Horkheimer.” 2011 : Website)
เหตุผลแบบวัตถุวสิ ัย (Objective Reason) เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับความจริ งสากลซึ่ งบอกเราว่าการ
กระทาของเรานั้นถูกหรื อผิด เป็ นเหตุผลที่เป็ นรู ปธรรม เป็ นเหตุผลที่ตอ้ งการให้เรามีพฤติกรรม
บางอย่าง เหตุผลแบบนี้จะเน้นที่เป้ าหมาย ไม่ใช่วธิ ี การ (“Max Horkheimer.” 2011 : Website) คือ
เป้ าหมายของการกระทาจะต้องถูกต้อง ชอบธรรม และยุติธรรม (Appelrouth and Edles. 2007 : 81)
เหตุผลแบบอัตวิสัย (Subjective Reason) เป็ นเหตุผลที่เป็ นนามธรรม เป็ นเหตุผลที่เน้นเรื่ อง
ของวิธีการมากกว่าเป้ าหมาย การที่จะดูวา่ การกระทาใดมีเหตุผลหรื อไม่จึงเป็ นการดูที่บริ บทว่าการ
กระทานั้นเหมาะสมกับเป้ าหมายนั้นๆ หรื อไม่ (“Max Horkheimer.” 2011 : Website) คือเป้ าหมาย
ของการกระทาจะสมเหตุสมผลหรื อไม่น้ นั ไม่ใช่สิ่งสาคัญ ขอให้เราได้ใช้วธิ ีการซึ่งมีประสิ ทธิผลมาก
ที่สุดที่จะบรรลุถึงเป้ าหมายนั้นก็พอ (Appelrouth and Edles. 2007 : 81)
เหตุผลที่เป็ นเครื่ องมือ (Instrumental Reason) เป็ นเหตุผลที่ถือเอาเกณฑ์เรื่ องคุณค่าในการ
ปฏิบตั ิเป็ นเกณฑ์สาคัญ ตามนัยของเหตุผลแบบนี้ แนวคิดเกี่ยวกับความจริ งจึงเป็ นเรื่ องที่ข้ ึนอยูก่ บั
สถานการณ์หรื อเป็ นเพียงความรู ้สึกชอบพอส่ วนบุคคล ดังนั้นเหตุผลแบบที่สามนี้จึงสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับเหตุผลแบบอัตวิสัย ถ้าเรามีเหตุผลแบบอัตวิสัยหรื อเหตุผลที่เป็ นเครื่ องมือ อุดมคติของสังคม
อย่างเช่นอุดมคติเรื่ องประชาธิ ปไตย ก็จะขึ้นอยูก่ บั ผลประโยชน์ต่างๆ ของประชาชน แทนที่จะขึ้นอยู่
กับความจริ งที่เป็ นวัตถุวสิ ัย (“Max Horkheimer.” 2011 : Website)
การจาแนกความแตกต่างระหว่างเหตุผลแบบวัตถุวสิ ัยกับเหตุผลแบบอัตวิสัยของฮอร์ไคเมอร์
นั้น คล้ายๆ กับที่เวเบอร์ จาแนกความแตกต่างระหว่างความมีเหตุผลเชิงเนื้ อหาสาระกับความมีเหตุผล
เชิงรู ปแบบ ขณะที่เวเบอร์ ช้ ีให้เห็นว่าการเคลื่อนย้ายจากความมีเหตุผลเชิงเนื้ อหาสาระมาสู่ ความมี
เหตุผลเชิงรู ปแบบนั้นได้ก่อให้เกิดระบบราชการขึ้นมาซึ่ งเป็ น “กรงเหล็ก” ที่กกั ขังควบคุมเสรี ภาพ
ของเรา ฮอร์ไคเมอร์ ก็ได้ช้ ีให้เห็นเช่นเดียวกันว่าการเคลื่อนย้ายจากเหตุผลแบบวัตถุวสิ ัยมาสู่ เหตุผล
แบบอัตวิสัยได้ทาลายฐานทางจริ ยธรรมของคนเราลง ดังจะเห็นได้จากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวที่
เกิดขึ้นในยุคของเขา (Appelrouth and Edles : 80-81)
6.2.3 ประวัติของอดอร์ โน
ธีโอดอร์ อดอร์ โน (Theodor Adorno : ค.ศ. 1903-1969) เกิดที่เมืองแฟรงค์เฟิ ร์ ต เยอรมนี แม่
ของเขาเป็ นนักร้องที่ประสบความสาเร็ จมาก่อนที่จะแต่งงาน ขณะที่พอ่ ของเขาก็เป็ นเจ้าของธุ รกิจขาย
ส่ งไวน์ เขาเดินตามรอยแม่ จึงเริ่ มเรี ยนอย่างเป็ นทางการในด้านการเรี ยบเรี ยงดนตรี เมื่ออายุ 16 ปี อีก
หนึ่งปี ต่อมาเขาก็ได้เข้าเรี ยนที่มหาวิทยาลัยแฟรงค์เฟิ ร์ ต โดยเรี ยนทางด้านปรัชญา จิตวิทยา และสังคม
วิทยา เขาเรี ยนจบปริ ญญาเอกทางด้านปรัชญาใน ค.ศ. 1924 (Appelrouth and Edles. 2007 : 73)
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อีกหนึ่งปี ต่อมา เขาไปเรี ยนที่เวียนนา ได้เข้าร่ วมกับกลุ่มนักวิชาการกลุ่มเวียนนาเซอร์เคิล และใน ค.ศ.
1926 เขาก็กลับไปที่แฟรงค์เฟิ ร์ ตและทาวิทยานิพนธ์เพื่อเสนอขอตาแหน่งศาสตราจารย์ เรื่ องแรกไม่
ผ่าน เขาจึงเปลี่ยนเรื่ องใหม่จนผ่านใน ค.ศ. 1931 (Lechte. 2008 : 216) งานสาคัญของเขาในช่วงแรก
ไม่ใช่งานทางปรัชญา หากแต่เป็ นงานทางด้านการวิจารณ์ดนตรี และจริ ยศาสตร์ ในช่วง ค.ศ. 19211932 เขาได้ตีพิมพ์บทความเกือบ 100 เรื่ อง แต่งานทางด้านปรัชญาชิ้นแรกที่ได้ตีพิมพ์ออกมานั้น
ปรากฏว่าตีพิมพ์ออกมาใน ค.ศ. 1933 ซึ่ งก็ไม่ใช่เรื่ องแปลก เพราะอาชีพที่เขาใฝ่ ฝันอาชี พแรกก็คือ
อาชีพนักแต่งเพลงและนักเปี ยโน (Appelrouth and Edles. 2007 : 73)
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ เขาจะสนใจทางด้านดนตรี มากกว่าด้านอื่นๆ แต่เขาก็ได้เริ่ มอ่านปรัชญา
เยอรมันคลาสสิ กตั้งแต่อายุ 15 ปี (Carrabine. 2007 B : 9) เขาจะใช้เวลาในตอนบ่ายของวันเสาร์ ไปกับ
การอ่านงานของอิมมานูเอล คานต์ (Immanuel Kant) (Furlong. 2004 : 19) เขาได้พบกับฮอร์ ไคเมอร์
และเบ็นจามิน นักปรัชญาหนุ่มรุ่ นพี่ในช่วงต้นคริ สต์ศตวรรษ 1920 ซึ่ งต่อมาก็ได้ทางานร่ วมกันอยู่
นานหลายปี งานหลักของเขาคือการเป็ นนักวิชาการ แต่เขาก็ไม่ได้ทิ้งงานแต่งดนตรี (Carrabine. 2007
B : 9)
อดอร์ โนเป็ นผูบ้ ญั ญัติศพั ท์วา่ “Critical Theory” ที่เราแปลว่าทฤษฎีวพิ ากษ์ข้ ึนมาใช้เพื่อบ่ง
บอกถึงแนวทางการศึกษาแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในสานักแฟรงค์เฟิ ร์ต เมื่อรัฐบาลนาซีครองอานาจและ
สานักแฟรงเฟิ ร์ ตต้องปิ ดตัวลง เขาซึ่ งเป็ นคนยิวก็ตอ้ งอพยพหนี เขาหนีไปอยูท่ ี่องั กฤษ ถูกลดสถานะ
ลงมาเป็ นนักศึกษาต้องเข้าเรี ยนต่ออีก 4 ปี ที่วทิ ยาลัยเมอร์ตนั มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด โดยได้เรี ยน
ปรัชญาของฮุสเซิ ร์ลและอ่านบทความเกี่ยวกับดนตรี อีกมากมายด้วย จากนั้นใน ค.ศ. 1938 เขาได้ไป
อยูใ่ นนิวยอร์ ก ได้ร่วมงานกับฮอร์ ไคเมอร์ ในแคลิฟอร์ เนี ยตอนใต้ ทั้งคู่ได้ผลิตงานเขียนสาคัญร่ วมกัน
คือหนังสื อเรื่ อง Dialectic of Enlightenment ซึ่งตีพิมพ์ออกมาใน ค.ศ. 1947 หนังสื อเล่มนี้ได้รับ
อิทธิพลทางความคิดจากมากซ์ เวเบอร์ และนิตเช่ เป็ นหนังสื อที่โดดเด่นในช่วงคริ สต์ทศวรรษ 1960
และกลายเป็ นหนังสื อสาคัญที่บ่งบอกถึงความเป็ นสานักแฟรงค์เฟิ ร์ ต (Carrabine. 2007 B : 10-11)
อดอร์ โนกลับไปที่แฟรงค์เฟิ ร์ตใน ค.ศ. 1949 เขากลายเป็ นปั ญญาชนชั้นนาในเยอรมนี ได้ช่วย
ก่อตั้งสานักแฟรงค์เฟิ ร์ ตขึ้นมาใหม่ และในที่สุดก็ได้เป็ นผูอ้ านวยการของสานักใน ค.ศ. 1958 งานของ
เขาถูกวิจารณ์จากนักปรัชญาชั้นนาด้วยกันทั้งเบ็นจามินและคาร์ล ป็ อปเปอร์ (Karl Popper) รวมทั้ง
จากลูกศิษย์ของเขาคือฮาเบอร์ มาส การวิจารณ์ของฮาเบอร์ มาสเป็ นการกรุ ยทางในการอ่านงานของ
อดอร์ โนในแนวหลังโครงสร้างนิยม นักสตรี นิยมก็ได้นาเอาแนวคิดเรื่ องปฏิพฒั นาการเชิงลบ
(Negative Dialectics) ของเขามาศึกษาเรื่ องความเป็ นอัตวิสัย (Carrabine. 2007 B : 13)
งานสาคัญของอดอร์ โน นอกจากงานที่เขียนร่ วมกับฮอร์ ไคเมอร์ ที่กล่าวไปแล้ว ก็มีอีกหลาย
เรื่ อง เช่น The Authoritarian Personality ซึ่งเขียนร่ วมผูอ้ ื่น ตีพิมพ์ใน 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 แนวคิดของอดอร์ โน : สาระสาคัญ
แนวคิดของอดอร์ โนที่จะเน้นในที่น้ ีเป็ นแนวคิดเรื่ องอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม (Culture
Industry) แนวคิดเรื่ องนี้ปรากฏขึ้นครั้งแรกในงานที่อดอร์ โนเขียนร่ วมกับฮอร์ ไคเมอร์ เรื่ อง Dialectic
of Enlightenment ที่ตีพิมพ์ในกรุ งอัมสเตอร์ ดมั ตั้งแต่ ค.ศ. 1947 ต่อมาใน ค.ศ. 1975 อดอร์ โนคนเดียว
ได้ตีพิมพ์บทความเรื่ อง “The Culture Industry Reconsidered” ออกมา (Adorno. 2007 : 103)
ในสมัยที่ฮอร์ไคเมอร์และอดอร์ โนเขียนถึงเรื่ องอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมนั้น เขาทั้งสอง
ได้ตระหนักถึงการที่อุตสาหกรรมวัฒนธรรมกาลังครอบงาสังคมมากขึ้นเรื่ อยๆ รวมทั้งครอบงา
ปั จเจกบุคคลด้วย พวกเขารับรู ้ถึงการเกิดขึ้นของสิ่ งที่เรี ยกว่าวัฒนธรรมมวลชน (Mass Culture) ใน
สมัยนั้น ตัวการที่ก่อให้เกิดการแพร่ หลายของวัฒนธรรมไปสู่ มวลชนได้มากก็คือหนังสื อพิมพ์
นิตยสาร ภาพยนตร์ และวิทยุ (Ritzer and Goodman. 2007 : 104) ซึ่ งในปั จจุบนั นี้สื่อเหล่านี้ก็ยงั คงมี
ความสาคัญอยู่ แต่สื่อที่สาคัญมากกว่าในยุคปั จจุบนั คือโทรทัศน์ โทรศัพท์ และอินเตอร์ เน็ต สื่ อต่างๆ
เหล่านี้นี่เองที่เป็ นอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม ซึ่งพอจะสรุ ปลักษณะสาคัญของอุตสาหกรรมทาง
วัฒนธรรมได้ดงั นี้ (Adorno. 2007 : 104-105; Appelrouth and Goodman. 2007 : 102; Ritzer and
Gooman. 2007 : 104-107)
1) อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมไม่ใช่งานศิลปะ ก่อนยุคของนักทฤษฎีวพิ ากษ์ของสานัก
แฟรงค์เฟิ ร์ต งานทางด้านสื่ อต่างๆ เหล่านี้เคยถูกมองว่าเป็ นงานศิลปะ แต่นกั ทฤษฎีวพิ ากษ์มองว่า
ไม่ใช่ศิลปะ หากแต่เป็ นการนาเอาวัฒนธรรมมาผลิตเป็ นอุตสาหกรรม กล่าวอีกนัยหนึ่ งคือสื่ อต่างๆ
ข้างต้นเป็ นเพียงอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมเท่านั้น ในบทความที่เขาเขียนคนเดียวในภายหลังนั้น
อดอร์ โนเอาแนวคิดของเบ็นจามินที่มองว่าเทคนิคการผลิตของอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมเป็ นเรื่ อง
ของการผลิตซ้ าในเชิงกลไกหรื อผลิตซ้ าด้วยเครื่ องจักรหรื อเทคโนโลยีต่างๆ ดังนั้นจึงมิได้มี
ลักษณะเป็ นงานศิลปะที่ตอ้ งอาศัยความคิดสร้างสรรค์มากนัก
2) อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมเป็ นสิ่ งที่ทาให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน จากการที่ตอ้ งผลิตสิ นค้า
ทางวัฒนธรรมเพื่อสนองความต้องการของมวลชนซึ่งมีเป็ นจานวนมาก ผลผลิตของอุตสาหกรรมทาง
วัฒนธรรมจึงมีความเป็ นมาตรฐานเดียวกัน เช่นรายการวิทยุมีเนื้อหาไปในแนวทางเดียวกัน ข่าวหรื อ
บทความในหนังสื อพิมพ์ก็เช่นเดียวกัน มักจะเป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้แล้ว ในอุตสาหกรรม
ทางวัฒนธรรมก็จะมีการแบ่งงานกันทาตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จากการทาให้เป็ นมาตรฐาน
เดียวกันนี้ ความหลากหลายของความรู ้สึกนึกคิดของมนุษย์ก็ถูกทาลายไปด้วย
3) อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมเป็ นสิ่ งที่ทาขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิ ชย์ สิ่ งที่ผลิต
ขึ้นมานั้นจึงเป็ นไปเพื่อการค้าขาย สิ่ งต่างๆ ถูกนามาทาให้เป็ นสิ นค้าเพื่อขายในตลาดซึ่ งมีขนาดใหญ่
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จึงเป็ นเรื่ องของการแสวงหาและสะสมกาไรของระบบทุนนิยม ไม่ใช่เป็ นสิ่ งที่จะมีข้ ึนเพื่อสร้าง
เสรี ภาพให้กบั ปั จเจกบุคคล หรื อปลดปล่อยผูค้ นออกจากพันธนาการของระบบทุนนิยม นอกจากนี้
การมุ่งในเชิงพาณิ ชย์ยงิ่ กว่าสิ ทธิ เสรี ภาพของปั จเจกบุคคลยังทาให้อุตสาหกรรมวัฒนธรรมเป็ นปั จจัย
สาคัญที่ช่วยรักษาโครงสร้างอานาจเดิมที่กดขี่เอาไว้ได้ดว้ ย
4) อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม เป็ นสิ่ งที่มอมเมาประชาชน หลอกลวงประชาชน ทาให้
ประชาชนแทนที่จะเป็ นชนชั้นกรรมาชีพที่มีจิตสานึกทางชนชั้น กลับเป็ นได้เพียงผูบ้ ริ โภคที่ถูกหลอก
โดยระบบทุนนิยม ในยุคของอดอร์ โนและฮอร์ ไคเมอร์ น้ นั อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมกาลังเฟื่ องฟู
ประชาชนในฐานะผูบ้ ริ โภคและในฐานะอื่นเช่นแรงงานมีบทบาทสาคัญในระบบทุนนิ ยม การที่
ประชาชนบริ โภคสิ นค้าก็ทาหน้าที่เป็ นตัวขับเคลื่อนสาคัญของการผลิตแบบทุนนิยม ในต้น
คริ สต์ศตวรรษที่แล้วเฮนรี ฟอร์ด (Henry Ford) เจ้าของโรงงานผลิตรถยนต์ยหี่ ้อฟอร์ด ตระหนักถึง
เรื่ องนี้ดีจึงได้ให้ค่าจ้างแก่คนงานให้เพียงพอสาหรับซื้ อสิ นค้าของเขาและสิ นค้าอื่นๆ ในระบบทุนนิยม
สิ่ งที่เกิดขึ้นตามมาก็คืออุตสาหกรรมการโฆษณาที่ขยายตัวใหญ่ข้ ึนและสลับซับซ้อนมากขึ้น ขณะนั้น
วิทยุถือว่าเป็ นสื่ อใหม่ที่ใช้เพื่อการโฆษณาได้ดีมาก ขณะที่หนังสื อพิมพ์และนิตยสารก็เป็ นสื่ อเดิมที่ใช้
โฆษณากันอยู่ เมื่อได้รับแรงกระตุน้ จากการโฆษณา ประชาชนก็ไปจับจ่ายใช้สอยสิ นค้ามากขึ้น ใช้
เวลาไปกับการซื้ อของมากขึ้น ทาให้ไม่ค่อยมีเวลาที่จะคิดอะไรเกี่ยวกับการเมืองหรื อลงมือทาอะไรที่
เป็ นการปฏิวตั ิสังคม หรื อเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีข้ ึน ให้หลุดพ้นจากการครอบงาของระบบทุนนิยม
อดอร์ โนกล่าวสรุ ปผลกระทบของอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมเอาไว้วา่ “ผลกระทบแบบ
เบ็ดเสร็ จของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเป็ นเรื่ องของการปฏิเสธความรู ้แจ้ง...กล่าวคือการครอบงา
ธรรมชาติดว้ ยวิธีการที่กา้ วหน้ากลายเป็ นเรื่ องของการหลอกลวงมวลชนและกลายเป็ นวิธีการในการ
กักขังจองจาจิตสานึกเอาไว้ อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมเป็ นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาปั จเจกบุคคล
ที่อิสระและเสรี ซ่ ึ งสามารถตัดสิ นและตกลงใจอย่างมีสานึกสาหรับตนเองได้” (Adorno. 2007 : 107)
เขากล่าวอีกว่า ถ้าประชาชนถูกมองจากเบื้องบนในเชิงดูถูกเหยียดหยามว่าเป็ นแค่มวลชน
อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมก็ตอ้ งมีส่วนรับผิดชอบด้วยที่ทาให้ประชาชนเป็ นมวลชนแล้วก็ดูถูก
เหยียดหยามพวกเขา นอกจากนี้ อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมก็ยงั เป็ นอุปสรรคขัดขวางต่อการ
ปลดปล่อยมนุษย์ซ่ ึ งกาลังจะสุ กงอมขึ้นมาในฐานะที่เป็ นพลังการผลิตเชิงสร้างสรรค์ (Adorno. 2007 :
107)
6.3 ประวัติและแนวคิดของมาร์ คูสและเบ็นจามิน
6.3.1 ประวัติของมาร์ คูส
เฮอร์เบิร์ต มาร์คูส (Herbert Marcuse : ค.ศ. 1898-1979) เกิดที่กรุ งเบอร์ ลินในครอบครัวที่มงั่
คัง่ แม่ของเขาเป็ นลูกสาวเจ้าของโรงงาน ขณะที่พ่อของเขาก็เป็ นเจ้าของโรงงานสิ่ งทอและเป็ น
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ผูป้ ระกอบการธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 เขาถูกเกณฑ์ทหารทั้งๆ ที่เขามี
ปัญหาทางด้านสายตา ในช่วงสงคราม เขาได้เห็นการประท้วง การจลาจล และความปั่ นป่ วนวุน่ วาย
ทางสังคมทัว่ ๆ ไปมากมาย เขาจึงมีความสนใจทางการเมืองมากขึ้นและได้เข้าร่ วมงานกับพรรคสังคม
ประชาธิปไตย (Social Democratic Party : SPD) ซึ่ งเป็ นพรรคที่เป็ นตัวแทนผลประโยชน์ของชนชั้น
กรรมาชีพ แต่เขาก็ไม่พอใจกับการกระทาและนโยบายของพรรค เขาจึงได้ไปเข้าเรี ยนประวัติศาสตร์
เยอรมันร่ วมสมัย ที่มหาวิทยาลัยฮัมโบลด์ในกรุ งเบอร์ลินจากนั้นก็เรี ยนต่อทางด้านปรัชญาและ
เศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยไฟรบูร์ก เขาพบฮอร์ไคเมอร์ ที่นี่และได้เข้าร่ วมฟังคาบรรยาของเอ็ดมันด์
ฮุสเซิ ร์ลด้วยกัน (Appelrouth and Edles. 2007 : 74) เมื่อได้เรี ยนปริ ญญาเอก ทีแรกเขาเรี ยนทางด้าน
วรรณกรรมก่อนที่จะเปลี่ยนไปเรี ยนปรัชญาในเวลาต่อมา (Adams and Dyson. 2007 : 172)
หลังจากที่จบปริ ญญาเอกใน ค.ศ. 1922 มาร์คูสก็ได้เดินทางไปเบอร์ ลินอีกครั้ง เขาทางานใน
ธุ รกิจหนังสื ออยูท่ ี่เบอร์ ลินเป็ นเวลา 6 ปี พ่อของเขาให้เขาถือหุ น้ ร่ วมในบริ ษทั สานักพิมพ์ดว้ ย เขาได้มี
โอกาสอ่านงานของมาร์ ติน ไฮเด็กเกอร์ เรื่ อง Being and Time ซึ่งตีพิมพ์ออกมาใน ค.ศ. 1927 เขา
พบว่างานของไฮเด็กเกอร์ น้ นั เป็ นงานสาคัญที่ต่อยอดทฤษฎีมาร์ กซิ สต์ เขาจึงสนใจเรี ยนต่ออีกจึง
กลับไปที่ไฟรบูร์กอีกครั้งพร้อมทั้งภรรยาและลูกชายที่ยงั เล็ก และในครั้งนี้เขาได้เป็ นลูกศิษย์และผู ้
ช่วยงานของฮุสเซิ ร์ลและไฮเด็กเกอร์ (Appelrouth and Edles. 2007 : 74)
มาร์ คูสเข้าร่ วมงานกับสานักแฟรงค์เฟิ ร์ ตใน ค.ศ. 1933 ซึ่ งเป็ นปี ที่นาซี ข้ ึนครองอานาจใน
เยอรมนี เขาจึงต้องอพยพหนีภยั นาซีใน ค.ศ. 1934 ไปอยูท่ ี่นิวยอร์ ค อยูท่ ี่นนั่ เจ็ดปี ใน ค.ศ.1941 ก็ยา้ ย
ไปอยูท่ ี่ลอสแอนเจลิส ซึ่ งมีฮอร์ ไคเมอร์ ไปอยูก่ ่อนแล้วหนึ่ งเดือน และอดอร์ โนก็ตามไปอยูท่ ี่นนั่ ในปี
เดียวกัน หลังจากนั้นก็อพยพไปอยูห่ ลายแห่ง ก่อนที่จะไปประจาอยูท่ ี่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์ เนีย
ซานดิเอโก ใน ค.ศ. 1965 จนเกษียณใน ค.ศ. 1976 (Appelrouth and Edles. 2007 : 75)
ในคริ สต์ทศวรรษ 1960 งานเขียนของมาร์ คูสมีผอู ้ ่านอย่างกว้างขวางในหลายประเทศทัว่ โลก
ซึ่ งไม่ใช่มีแต่นกั วิชาการเท่านั้นที่ติดตามอ่านงานของเขา หากยังมีนกั เคลื่อนไหวต่อต้านสงคราม นัก
สตรี นิยม ขบวนการพลังของคนดา และกลุ่มซ้ายใหม่คอยติดตามอ่านงานของเขาด้วย (Appelrouth
and Edles. 2007 : 75) เขามีชื่อเสี ยงก้องโลกทั้งในฐานะที่เป็ นบิดาของซ้ายใหม่ (Kellner. 2007 : 86)
งานของมาร์คูสมีมากมาย ที่โดดเด่นมากเช่น Reason and Revolution ตีพิมพ์ใน 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 แนวคิดของมาร์ คูส : สาระสาคัญ
แนวคิดของมาร์ คูสที่จะนาเสนอในที่น้ ี เป็ นแนวคิดที่อยูใ่ นหนังสื อเรื่ อง One-Dimensional
Man ซึ่ งกล่าวถึงมนุษย์มิติเดียวและสังคมมิติเดียว มาร์ คูสมองสังคมสมัยใหม่ที่มีความก้าวหน้าในยุค
สมัยของเขา ไม่วา่ จะเป็ นสังคมทุนนิยม คอมมิวนิสต์ หรื อสังคมนิยม ว่าเป็ นสังคมแบบเบ็ดเสร็ จ คาว่า
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เบ็ดเสร็ จในที่น้ ีไม่ได้หมายถึงรู ปแบบการปกครองแบบใดแบบหนึ่ง ไม่ได้หมายถึงการประสานสังคม
เข้ากับการเมืองที่น่ากลัวเท่านั้น หากหมายถึงการประสานสังคมเข้ากับเศรษฐกิจและการเมืองที่ดู
เหมือนไม่น่ากลัวด้วย อานาจทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ดูเหมือนไม่น่ากลัวนี้ทางานได้ดว้ ยการ
ครอบงาความต้องการของเรา สังคมแบบเบ็ดเสร็ จจึงเป็ นสังคมที่มีลกั ษณะเป็ นระบบของการครอบงา
ที่ประสานงานหรื อร่ วมมือกันซึ่ งทาให้การประท้วงทุกอย่างกลายเป็ นเรื่ องที่ลา้ สมัย แต่แทนที่การ
ครอบงานี้จะเกิดจากความกลัวที่มาจากการบีบบังคับหรื อการใช้กาลังภายนอก กลับกลายเป็ นว่าการ
ครอบงานี้เกิดจากการควบคุมจิตสานึกของคนเรา (Appelrouth and Edles. 2007 : 108)
มาร์ คูสก็เช่นเดียวกับมากซ์และนักคิดแนวมาร์ กซิ สต์คนอื่นๆ อีกหลายคน ที่มองเห็น
ความสัมพันธ์เชิงปฏิพฒั นาการระหว่างประชาชนกับโครงสร้างที่ใหญ่กว่าอย่างเช่นเทคโนโลยีที่
มนุษย์สร้างขึ้น กล่าวคือขณะที่คนเราสร้าง ใช้ประโยชน์ และดัดแปลงแก้ไขเทคโนโลยี คนเราก็ควร
จะได้ตอบสนองความต้องการของเราและแสดงออกซึ่ งความสามารถของเราเองได้ เมื่อเป็ นเช่นนี้ ทั้ง
คนเราและเทคโนโลยีก็จะเจริ ญเติบโตไปด้วยกัน แต่ในระบบทุนนิยม ความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นแบบ
ทางเดียว คือคนเราสร้างเทคโนโลยี แต่นายทุนต่างหากที่เป็ นเจ้าของและควบคุมเทคโนโลยี นายทุน
ใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ของตัวเอง โดยใช้ควบคุมและเอารัดเอาเปรี ยบกดขี่ขดู รี ดคนงาน ดังนั้น
แทนที่คนเราจะได้แสดงตนผ่านการใช้เทคโนโลยี คนเราก็จะถูกทาให้อ่อนแอลงเพราะถูกเทคโนโลยี
ควบคุม ความเป็ นปั จเจกบุคคลของเราก็จะถูกกดข่มเอาไว้โดยที่คนเราก็จะยอมตามความต้องการของ
เทคโนโลยี เสรี ภาพและความคิดสร้างสรรค์ของปั จเจกบุคคลก็จะค่อยๆ เสื่ อมไปจนไม่เหลืออะไรเลย
เมื่อเป็ นเช่นนั้น คนเราก็จะสู ญเสี ยความสามารถที่จะคิดในเชิงวิพากษ์และในเชิงปฏิเสธเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีและสังคมที่ควบคุมและกดขี่เรา ลักษณะของคนเราที่เป็ นดังเช่นที่อธิ บายมานี้เรี ยกว่า
“มนุษย์มิติเดียว” (One-Dimensional Man) เมื่อปราศจากความสามารถเช่นนั้น คนเราก็จะไม่สามารถที่
จะปฏิวตั ิหรื อโค่นล้มระบบทุนนิยมได้ มาร์ คูสเห็นว่าการที่จะแก้ปัญหานี้ เราจะต้องสร้างสังคมที่ผคู ้ น
โดยเฉพาะคนงานหรื อชนชั้นกรรมาชีพได้ควบคุมเทคโนโลยีแทนที่จะให้เทคโนโลยีควบคุมคนงาน
อย่างที่เป็ นอยู่ (Ritzer and Goodman. 2007 : 108)
สังคมที่กากับควบคุมโดยเทคโนโลยีและระบบทุนนิยมดังกล่าวเป็ นสังคมมิติเดียว (OneDimensional Society) สังคมเช่นนี้มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการในการบริ โภคของเราอย่าง
ทันใจเราซึ่ งทาให้การต่อต้านคัดค้านใดๆ ไม่วา่ จะเป็ นทางด้านการเมือง วัฒนธรรม หรื อสัญชาตญาณ
ถูกดูดซับเอาไว้และลดพลังลง ความคิดและการกระทาที่เป็ นทางเลือกต่างๆ ถูกจากัดเพราะเราถูกล้าง
สมองให้แสวงหาความสุ ข ซึ่ งทาให้เราไม่รู้ตวั ว่าเราอยูใ่ นสังคมอุตสาหกรรมก้าวหน้าที่ไร้เสรี ภาพ
เราสู ญเสี ยจิตสานึกซึ่งทาให้เรายอมรับสถานภาพเดิมและต้องยอมคล้อยตามสังคม สังคมมิติเดียวจึง
ก่อให้เกิดมนุษย์มิติเดียว หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือมนุษย์มิติเดียวนั้นเป็ นผลมาจากการที่สังคมมีเพียง
มิติเดียว สังคมทุนนิยมที่เรามองว่าน่าจะเป็ นสังคมที่มีเสรี ภาพ จริ งๆ แล้ว จึงเป็ นสังคมที่ไร้เสรี ภาพ
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ดังที่มาร์ คูสกล่าวไว้วา่ “ภายใต้การปกครองของส่ วนรวมที่กดขี่ เสรี ภาพก็สามารถถูกทาให้เป็ น
เครื่ องมือที่ทรงพลังในการครอบงาได้ ขอบเขตของทางเลือกที่เปิ ดไว้แก่ปัจเจกบุคคลไม่ใช่ปัจจัย
ตัดสิ นในการกาหนดระดับเสรี ภาพของมนุษย์” (Appelrouth and Edles. 2007 : 108; citing Marcuse.
1964 : 7, 8) แต่สิ่งที่ปัจเจกบุคคลสามารถเลือกได้และสิ่ งที่ถูกเลือกแล้วโดยปั จเจกบุคคลต่างหากที่เป็ น
ปั จจัยตัดสิ นว่ามนุษย์มีเสรี ภาพมากน้อยเพียงใด ทางเลือกที่เสรี ในท่ามกลางสิ นค้าและบริ การที่
หลากหลายไม่ได้เป็ นเครื่ องบ่งชี้ถึงการมีเสรี ภาพ ถ้าหากว่าสิ นค้าและบริ การเหล่านั้นได้ทาให้สังคม
สามารถควบคุมชีวติ ที่มีแต่ความลาบากและความกลัวของเราเอาไว้ได้ (Appelrouth and Edles. 2007 :
108; citing Marcuse. 1964 : 7, 8)
มาร์คูสกล่าวว่า อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมที่มีความก้าวหน้าที่สุดจะแสดงตัวออกมาให้เห็น
ใน 2 ลักษณะ คือ 1) กระแสที่มุ่งไปสู่ ความสาเร็ จที่สมบูรณ์แบบของเหตุผลทางเทคโนโลยี และ 2)
ความพยายามอย่างจริ งจังที่จะเก็บรักษากระแสนี้ไว้ภายในสถาบันที่ดารงอยูอ่ ย่างมัน่ คงแล้ว เมื่อเป็ น
เช่นนี้จึงเกิดความขัดแย้งภายในขึ้นมา คือเกิดสิ่ งที่ไม่มีเหตุผลอยูใ่ นความมีเหตุผล สังคมอุตสาหกรรม
ซึ่งสร้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้ ึนมานั้นโดยตัวของมันเองแล้วก็ถูกจัดระบบเอาไว้เพื่อที่จะ
ครอบงามนุษย์และธรรมชาติให้มีประสิ ทธิ ผลมากขึ้นเรื่ อยๆ เพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้มี
ประสิ ทธิ ผลมากขึ้นเรื่ อยๆ (Adorno. 2007 : 115)
ประเด็นเรื่ องความไม่มีเหตุผลของความมีเหตุผล (Irrationality of Rationality) ถือว่าเป็ นอีก
แนวคิดหนึ่งที่สาคัญของมาร์ คูส ประด็นนี้ขยายความได้วา่ ระบบที่มีเหตุผลก่อให้เกิดความไม่มีเหตุ
ผลได้หลายอย่างโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เลย กล่าวคือ ระบบทุนนิยมนั้นโดยทัว่ ไปถือกันว่าเป็ น
ระบบที่มีเหตุผล แต่ระบบนี้ ก็ก่อให้เกิดความไม่มีเหตุผลในแง่ที่วา่ 1) ระบบทุนนิยมนั้นทาลายปั จเจก
บุคคล รวมทั้งความต้องการและความสามารถของปั จเจกบุคคล 2) เทคโนโลยีซ่ ึ งสร้างขึ้นทาให้คนเรา
กลายเป็ นมนุษย์มิติเดียว 3) อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมควบคุมคนเรามากกว่าช่วยเหลือให้เราได้
แสดงออกถึงความใฝ่ ฝันและความสามารถที่ดีที่สุดของเรา และ 4) แม้วา่ ในระบบทุนนิ ยมนี้จะมีความ
มัง่ คัง่ เพียงพอ แต่คนจานวนมากก็ยงั ยากจนข้นแค้น ยังถูกเอารัดเอาเปรี ยบ และยังถูกกดขี่ขดู รี ด
(Ritzer and Goodman. 2007 : 109)
6.3.3 ประวัติของเบ็นจามิน
วอลเตอร์ เบ็นจามิน (Walter Benjamin : ค.ศ. 1892-1940) เกิดที่กรุ งเบอร์ ลิน เป็ นพ่อค้าขาย
งานศิลปะชาวยิว หลังจากที่เขาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรี ยนแนวมนุษยนิยมแล้ว เขาก็
ได้เข้าศึกษาปรัชญาและวรรณกรรมที่มหาวิทยาลัยไฟรบูร์กและมหาวิทยาลัยเบอร์ ลิน ขณะที่ศึกษาอยู่
ในมหาวิทยาลัย เขาได้เป็ นผูน้ านักศึกษาหัวรุ นแรงชาวยิว และเมื่อไปศึกษาที่ภาษาฮิบรู ที่มหาวิทยาลัย
มิวนิค เขาก็ได้พบกับเอิร์นสต์ บล็อก (Ernst Bloch) นักปรัชญาแนวยูโทเปี ย หลังจากนั้นเขาตั้งใจจะ
ไปปาเลสไตน์ใน ค.ศ. 1924 แต่เขาต้องแต่งงานเสี ยก่อนกับนักแสดงชาวลัตเวียจึงไม่ได้ไปปาเลสไตน์
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ในช่วงนี้เขามีชีวิตที่ขดั สนแร้นแค้นมาก ต้องรับความช่วยเหลือจากพ่อ ซึ่ งบางครั้งเขาก็มีปัญหากับพ่อ
แต่เขาก็ชอบเดินทางท่องเที่ยวไปทัว่ ซึ่งทาให้เขามีขอ้ มูลมาใช้ในงานเขียนได้มาก และเพื่อจะแก้ไข
ปัญหาทางการเงินให้บรรเทาเบาบางลงไป เขาจึงได้ไปสมัครงานในมหาวิทยาลัย และใน ค.ศ. 1925
เขาได้เสนอวิทยานิพนธ์เรื่ อง “The Origin of German Tragic Drama” เพื่อขอตาแหน่งศาสตราจารย์ใน
มหาวิทยาลัยแฟรงค์เฟิ ร์ ต แต่ก็ไม่ผา่ น โดยทางมหาวิทยาลัยให้เหตุผลว่าเป็ นผลงานที่มีสไตล์การเขียน
ส่ วนตัวที่ไม่ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมและใช้อารมณ์มากเกินไป (Lechte. 2008 : 260-261)
เมื่อนาซี ข้ ึนครองอานาจในเยอรมนีใน ค.ศ. 1933 เบ็นจามินได้เดินทางไปปารี ส ได้พบกับ
ฮันนาห์ อาเรนด์ (Hannah Arendt) ที่นนั่ เขาได้รับทุนการศึกษาจากสานักแฟรงเฟิ ร์ ตซึ่ งต้องใช้อย่าง
ประหยัด ได้เข้าไปร่ วมทางานกับสมาชิกของวิทยาลัยสังคมวิทยาที่นาโดยจอร์ จส์ บาตายล์ (Georges
Bataille) และได้เข้าร่ วมทางานโครงการศึกษาศูนย์การค้า (Lechte. 2008 : 261)
ใน ค.ศ. 1938 เบ็นจามินได้เดินทางไปเยีย่ มแบร์ โทลต์ เบรชต์ (Bertolt Brecht) ซึ่ งลี้ภยั อยูท่ ี่
เดนมาร์ ก ขณะนั้นรัฐบาลนาซี ได้สั่งเพิกถอนสัญชาติเยอรมันของชาวเยอรมันที่เป็ นยิว ทาให้
เบ็นจามินกลายเป็ นคนไร้สัญชาติ รัฐบาลฝรั่งเศสจึงจับกุมเขาและส่ งเขาไปอยูใ่ นค่ายกักกันนักโทษ
เพื่อรอพิจารณาคดีเป็ นเวลา 3 เดือน ค่ายนี้อยูใ่ กล้เมืองเนอร์ แวส์ ซึ่ งอยูใ่ นตอนกลางของฝรั่งเศส ต่อมา
เขาหนีออกไปได้โดยไปอยูท่ ี่ปารี สในต้น ค.ศ. 1940 (“Walter Benjamin.” 2011 : Website)
ฮอร์ไคเมอร์และอดอร์โนได้ชกั ชวนเบ็นจามินให้ไปอยูท่ ี่สหรัฐอเมริ กาโดยผ่านเข้าไปทาง
สเปน เมื่อเขาเดินทางไปถึงท่าโบว ติดชายแดนฝรั่งเศส-สเปน เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุ ญาต
ให้เขาผ่านแดน เมื่อเขารู ้วา่ ไม่สามารถหนีการจับกุมของหน่วยเกสตาโปได้ เขาจึงตัดสิ นใจฆ่าตัวตาย
ในคืนวันที่ 25 กันยายน ค.ศ. 1940 (Lechte. 2007 : 261) ด้วยการกินมอร์ ฟีนชนิ ดเม็ดเกินขนาด
(Taylor. 2004 : 40; “Walter Benjamin.” 2011 : Website) ในวันรุ่ งขึ้น เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองซึ่ ง
ประทับใจการกระทาของเบ็นจามิน ได้อนุ ญาตให้คณะของเขาผ่านแดนเข้าไปได้ (Lechte. 2007 :
261)
งานเขียนของเบ็นจามินมีมากมายเช่นเดียวกัน แต่ที่โดดเด่นมากๆ คือบทความเรื่ อง “The
Work of Art in the Age of Machanical Reproduction” ซึ่ งตีพิมพ์ก่อนที่เขาจะเสี ยชีวติ 5 ปี และ
หนังสื อเรื่ อง The Arcades Project ซึ่งตีพิมพ์หลังจากที่เขาเสี ยชีวติ ไปแล้ว 42 ปี (Taylor. 2004 : 4043) งานเรื่ องนี้เป็ นผลมาจากการทุ่มเทศึกษาเป็ นเวลาถึง 13 ปี ในช่วงชีวติ สุ ดท้ายของเขา (Rosen. 2004
: 43) นอกจากนี้หนังสื อรวมบทความที่ตีพิมพ์ภายหลังจากที่เขาเสี ยชีวติ ไปแล้วที่สาคัญคือ
Illuminations ซึ่งตีพิมพ์ออกมา ครั้งแรกใน ค.ศ. 1969 (Taylor. 2004 : 40-43)
6.3.4 แนวคิดของเบ็นจามิน : สาระสาคัญ
ขณะที่แนวคิดของฮอร์ ไคเมอร์ อดอร์ โน และมาร์ คูส จะมองผลกระทบของเทคโนโลยีในแง่
ร้าย แต่เบ็นจามินนั้นมีแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่แตกต่างจากทั้งสามคนข้างต้น เพราะเขามอง
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ผลกระทบของเทคโนโลยีในแง่ดีมากกว่า โดยเฉพาะการที่เทคโลยีสามารถก่อให้การผลิตซ้ าได้มากๆ
สามารถผลิตเลียนแบบต้นฉบับได้ ถือว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิวตั ิเลยทีเดียว (Lechte. 2008 :
262)
ในบทความเรื่ อง “The Work of Art in the Age of Machanical Reproduction” เบ็นจามินได้
กล่าวถึงและอธิ บายแนวคิดต่างๆ มากมาย เช่น ความมีเอกลักษณ์โดดเด่น (Uniqueness) ความเป็ นของ
แท้ (Authenticity) แบบดั้งเดิม (Original) รัศมี (Aura) การผลิตซ้ า (Reproduction) การถ่ายสาเนา
(Copy) พิธีกรรม (Ritual) ลัทธิพิธี (Cult) การจัดแสดง (Exhibition) ความเข้มข้น (Concentration) และ
สิ่ งล่อใจ (Distraction) ในสุ นทรี ยศาสตร์ ของชนชั้นกระฎุมพี มีการใช้แนวคิดเหล่านี้เพื่อสร้างทฤษฎี
ศิลปะแบบสารัตถนิยมที่มีการแบ่งแยก เช่นแบ่งแยกเป็ นศิลปะชั้นสู งกับศิลปะชั้นต่า แต่เบ็นจามิน
มองว่าการแบ่งแยกเช่นนั้นเป็ นเรื่ องที่ไร้สาระ เราไม่จาเป็ นต้องถามหรอกว่ารู ปถ่ายและภาพยนตร์ จะ
เป็ นศิลปะหรื อไม่ คนที่ถามคาถามเช่นนี้แสดงว่าได้ยกเอาภาพยนตร์บางเรื่ อง รู ปถ่ายบางชิ้น มาให้
คุณค่าว่าเป็ นศิลปะ โดยมองหา “รัศมี” “ความมีจิตใจสู งส่ ง” หรื อ “ความศักดิ์สิทธิ์” ที่มีอยูใ่ นงาน
เหล่านั้น การมองเช่นนี้เป็ นการมองแบบชนชั้นนา เป็ นการดูถูกเหยียดหยามและปฏิเสธวัฒนธรรม
ของประชาชนคนทัว่ ไป (Taylor. 2004 : 41)
เบ็นจามินตระหนักดีวา่ คาถามข้างต้นเหล่านั้นไม่ค่อยมีสาระสาคัญอะไรนัก แต่ก็ยอมรับว่า
คาถามเหล่านั้นเป็ นประเด็นที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ แนวคิดเกี่ยวกับศิลปะของชนชั้นนา
เหล่านั้น จริ งๆ แล้วเป็ นเรื่ องชัว่ คราวและมีเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ ไม่ใช่เป็ นแนวคิดที่มีความเป็ น
สากล ในโลกของศิลปะ ก็มีการทึกทักกันว่าศิลปะมีความเป็ นสากล แต่ถา้ ดูจากโบราณคดีและ
ประวัติศาสตร์ ก็จะพบว่าศิลปะไม่ได้มีความเป็ นสากลจริ ง เช่นภาพเขียนรู ปกวางที่อยูบ่ นผนังถ้ าในยุค
ก่อนประวัติศาสตร์ น้ นั จริ งๆ แล้วเป็ นเครื่ องมือทางด้านเวทย์มนตร์ ต่อมาในภายหลังถึงได้มีการ
ยอมรับว่าเป็ นงานศิลปะ เบ็นจามินได้พิจารณาแนวคิดสาคัญแนวคิดหนึ่งอย่างละเอียดคือแนวคิดเรื่ อง
“รัศมี” ของงานศิลปะซึ่ งประกอบไปด้วยแนวคิดเรื่ องความมีเอกลักษณ์โดดเด่นและความเป็ นของแท้
แนวคิดเรื่ องรัศมีน้ ีเชื่ อมโยงงานศิลปะเข้ากับแนวคิดความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่ งมีการดารงอยูอ่ ย่าง
โดดเด่นในกาละและเทศะ และมีประวัติศาสตร์ เฉพาะเกี่ยวกับความเป็ นเจ้าของและความสนใจ คือ
ใครเป็ นเจ้าของงานศิลปะนั้นในช่วงเวลาใดและงานศิลปะนั้นเป็ นที่สนใจในช่วงเวลาใด แต่ในยุคที่มี
การผลิตซ้ าเชิงกลไกหรื อด้วยเทคโนโลยี แนวคิดเรื่ องความมีเอกลักษณ์โดดเด่นและความเป็ นของแท้
ก็ไม่มีความหมาย สาเนาหรื อของเลียนแบบที่ทาขึ้นมาทาให้ความเป็ นของแท้ของวัตถุที่มีอยูด่ ้ งั เดิม ที่
มีค่า และเป็ นของเพียงชิ้นเดียวกลายเป็ นเรื่ องที่ไร้สาระ อย่างเช่นที่เบ็นจามินกล่าวไว้วา่ เราไม่สามารถ
ร้องเรี ยกหารู ปภาพซึ่ งเป็ นของแท้จากฟิ ล์มถ่ายรู ปได้เลย (Taylor. 2004 : 41-42)
มุมมองเช่นนี้ของเบ็นจามินมีผลกระทบทางด้านการเมืองมาก กล่าวคือเป็ นการทาลายแนวคิด
ที่มองศิลปะแบบชนชั้นนานิ ยม ตัวอย่างเช่นภาพพิมพ์หิน รู ปถ่าย และภาพยนตร์ เมื่อผลิตซ้ าด้วย
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เครื่ องจักรหรื อเทคโนโลยี ก็ได้ทาลายระยะห่างระหว่างศิลปะกับผูช้ มศิลปะ เพราะในสมัยก่อนงาน
ที่ถูกมองว่าเป็ นงานศิลปะนั้นมีนอ้ ย และมักจะมีแต่คนชั้นสู งชนชั้นนาที่ได้ชมงานศิลปะ ในการทา
เช่นนี้ ก็ถือว่าเป็ นการทาลายแหล่งที่มาของรัศมีหรื อความศักดิ์สิทธิ์ ของศิลปะ และในทางกลับกันก็
เป็ นการท้าทายความเข้าใจศิลปะและการใช้ศิลปะของชนชั้นนาที่เป็ นอนุ รักษนิยม ความเป็ นของแท้
ซึ่ งถือกันว่าเป็ นลักษณะเด่นของ “ศิลปะที่แท้จริ ง” ก็กลายเป็ นสิ่ งที่ลา้ สมัยไร้ประโยชน์ เพราะเรา
สามารถผลิตของเลียนแบบออกมาได้อย่างไม่สิ้นสุ ด กลายเป็ นของที่นิยมกันทัว่ ไป ไม่ใช่ของเฉพาะ
กลุ่มคนชั้นนา และมวลชนก็สามารถเป็ นเจ้าของครอบครองได้ (Appelrouth and Edles. 2007 : 88)
6.4 ประวัติและแนวคิดของฮาเบอร์ มาส
6.4.1 ประวัติของฮาเบอร์ มาส
เจอร์ เก็น ฮาเบอร์ มาส (เกิดใน ค.ศ. 1929) เกิดที่เมืองดุสเซลดอล์ฟ จังหวัดไรน์ เยอรมนี ใน
ครอบครัวคนชั้นกลางที่เคร่ งประเพณี เขาเติบโตขึ้นมาในเยอรมนียคุ หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ใน
ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เขาซึ่ งเป็ นวัยรุ่ นตอนต้นได้รับผลกระทบจากสงครามมาก เมื่อจบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา เขาได้ไปอยูท่ ี่เมืองกุมเมอร์ สบัค ใกล้กบั เมืองโคโลญ พ่อของเขาเป็ น
ผูอ้ านวยการบริ หารหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งโคโลญซึ่ งเห็นด้วยกับนโยบายของนาซี จากนั้น
เขาได้เข้าเรี ยนในมหาวิทยาลัยก็อตติงเก็น ซูริค และบอนน์ตามลาดับ จนจบการศึกษาระดับปริ ญญา
เอกทางด้านปรัชญาจากมหาวิทยาลัยบอนน์ใน ค.ศ. 1954 โดยทาวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับความขัดแย้ง
ระหว่างสิ่ งสัมบูรณ์กบั ประวัติศาสตร์ ตามแนวคิดของเชลลิง (“Jurgen Habermas.” 2011 : Website)
ใน ค.ศ. 1956 ฮาเบอร์มาสได้เข้าเรี ยนปรัชญาและสังคมวิทยาโดยเป็ นลูกศิษย์ของฮอร์ ไคเมอร์
และอดอร์โนที่สานักแฟรงค์เฟิ ร์ต (“Jurgen Habermas.” 2011 : Website) เขาเป็ นนักทฤษฎีวพิ ากษ์
ของสานักแฟรงค์เฟิ ร์ ตรุ่ นที่ 2 (Baert. 2007 : 126) แต่เขาก็มีแนวคิดที่อิสระแตกต่างไปจากนโยบาย
ของสานัก บทความที่เขาเขียนออกมาใน ค.ศ. 1957 ทาให้เขาต้องขัดแย้งกับฮอร์ ไคเมอร์ ซ่ ึ งเป็ น
ผูอ้ านวยการของสถาบันวิจยั สังคมหรื อสานักแฟรงค์เฟิ ร์ ตในขณะนั้น ฮาเบอร์ มาสต้องการให้สานักมี
ทั้งแนวคิดเชิงวิพากษ์และการกระทาในภาคปฏิบตั ิการจริ งด้วย แต่ฮอร์ ไคเมอร์ เกรงว่าการมีจุดยืน
เช่นนั้นจะเป็ นอันตรายต่อสานักซึ่ งได้รับการสนับสนุนจากสาธารณะ ฮอร์ไคเมอร์ตอ้ งการให้
ฮาเบอร์ มาสออกจากสานัก ในที่สุดบทความนั้นก็ได้รับการตีพิมพ์ออกมาแต่ไม่ได้รับการสนับสนุน
จากสานัก อีกทั้งไม่ได้อา้ งชื่อสานักด้วย และฮาร์ เบอร์ มาสก็ได้ลาออกจากสานักไป (Ritzer and
Goodman. 2007 : 123)
หลังจากนั้น ฮาร์เบอร์ มาสได้เสนอวิทยานิพนธ์ซ่ ึ งต่อมาตีพิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเรื่ อง The
Structural Transformation of the Public Sphere : an Inquiry into a Category of Bourgeois Society
เพื่อขอตาแหน่งต่อมหาวิทยาลัยมาร์ บูร์ก (“Jurgen Habermas.” 2011 : Website) และใน ค.ศ. 1961
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เขาก็ได้เป็ นอาจารย์สอนอยูท่ ี่มาร์ บูร์ก ต่อมาใน ค.ศ. 1962 เขาก็ได้ไปเป็ นศาตราจารย์พิเศษที่
มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก และใน ค.ศ. 1964 เขากลับไปที่แฟรงค์เฟิ ร์ ตอีกครั้ง ด้วยการสนับสนุนของ
อดอร์ โน เขาก็ได้เป็ นศาสตราจารย์ทางด้านปรัชญาและสังคมวิทยาแทนตาแหน่งของฮอร์ ไคเมอร์
(“Jurgen Habermas.” 2011 : Website; Baert. 2007 : 126)
ใน ค.ศ. 1971 ฮาเบอร์ มาสได้ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการสถาบันแม็กซ์ พลังก์ ที่เมือง
สตาร์นเบิร์ก เขาทางานที่นี่จนถึง ค.ศ. 1983 จากนั้นเขาก็กลับไปดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ที่
แฟรงค์เฟิ ร์ตอีก และได้เป็ นผูอ้ านวยการของสานักแฟรงค์เฟิ ร์ตด้วย หลังจากที่เกษียณอายุแล้ว เขา
ก็ได้ผลิตผลงานออกมาเป็ นจานวนมาก เขาได้รับรางวัลระดับนานาชาติต่างๆ มากมาย และเป็ น
ศาสตราจารย์รับเชิญในหลายมหาวิทยาลัย (“Jurgen Habermas.” 2011)
งานเขียนที่สาคัญที่สุดในทฤษฎีของฮาเบอร์มาสซึ่งทาให้เขามีชื่อเสี ยงมากที่สุดด้วยคืองาน
เขียนเรื่ อง Theory of Communicative Action (Finlayson. 2004 : 108; Outhwaite. 2003 : 229) ซึ่งมี 2
เล่ม ตีพิมพ์ออกมาใน ค.ศ. 1981 งานสาคัญอีกเรื่ องหนึ่งก็คือวิทยานิพนธ์ที่เขาเสนอต่อมหาวิทยาลัย
มาร์ บูร์กเรื่ องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของปริ มณฑลสาธารณะที่กล่าวไปแล้ว นอกจากนี้
งานที่สาคัญอื่นๆ เช่น Knowledge and Human Interests ตีพิมพ์ออกมาใน 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 แนวคิดของฮาเบอร์ มาส : สาระสาคัญ
แนวคิดของฮาเบอร์ มาสมีหลายเรื่ องที่น่าสนใจ แนวคิดที่เด่นที่สุดคือเรื่ องทฤษฎีปฏิบตั ิการ
ทางการสื่ อสารที่ได้กล่าวถึงข้างต้นแล้ว แต่งานที่น่าสนใจมากเรื่ องหนึ่งก็คืองานเขียนเกี่ยวกับการ
เกิดขึ้นและการเสื่ อมคลายของปริ มณฑลสาธารณะ
ปริมณฑลสาธารณะ (Public Sphere) หรื อที่มีการใช้คาอื่นๆ ในแวดวงวิชาการว่า “อาณา
บริ เวณสาธารณะ” บ้าง “พื้นที่สาธารณะ” บ้าง เป็ นประเด็นที่ฮาเบอร์ มาสสนใจศึกษาว่าเกิดขึ้นมาได้
อย่างไร ฮาร์เบอร์มาสได้ศึกษาวิเคราะห์ปริ มณฑลสาธารณะตั้งแต่ช่วงต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 18 จนถึง
ปั จจุบนั โดยชี้ให้เห็นการเกิดขึ้นในสมัยนั้นและการเสื่ อมคลายลงในปั จจุบนั ตามความเห็นของ
ฮาเบอร์ มาสนั้น ปริ มณฑลสาธารณะคือพื้นที่ซ่ ึ งประชาชนทัว่ ไปสามารถมาพูดคุยถกเถียงกันได้ ซึ่ งใน
พื้นที่เช่นนี้ จะมีการนาเอาประเด็นซึ่ งเป็ นที่สนใจกันโดยทัว่ ไปมาอภิปรายถกเถียงกันจนความเห็น
ต่างๆ ก่อตัวขึ้นมา ปริ มณฑลสาธารณะเช่นนี้เป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับการมีส่วนร่ วมแบบประชาธิ ปไตยที่
มีประสิ ทธิ ผล และเป็ นสิ่ งหล่อเลี้ยงกระบวนการประชาธิ ปไตยให้ดาเนิ นไปข้างหน้าได้ (Giddens.
2007 : 750)
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ฮาเบอร์ มาสเห็นว่าปริ มณฑลสาธารณะนั้นพัฒนาขึ้นมาครั้งแรกในร้านกาแฟ ร้านตัดผม และ
ร้านเสริ มสวย ในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 17 ต่อกับช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 18 ในเมืองใหญ่สาคัญๆ ของ
ยุโรปในสมัยนั้น เช่นลอนดอนและปารี ส รวมทั้งเมืองใหญ่อื่นๆ ด้วย ในร้านต่างๆ เหล่านั้น
ประชาชนจะได้พบปะกันเพื่ออภิปรายถกเถียงกันในประเด็นที่กาลังเป็ นที่สนใจกันอยูใ่ นขณะนั้น
โดยเฉพาะประเด็นทางการเมืองนั้นก็ถือว่าเป็ นประเด็นที่สาคัญมากที่มีการอภิปรายถกเถียงกัน แม้วา่
จะมีคนจานวนไม่มากนักเข้าไปพูดคุยกันในร้านเหล่านั้น แต่ฮาเบอร์ มาสก็เสนอว่าปรากฏการณ์
เช่นนั้นเป็ นสิ่ งที่สาคัญมากต่อพัฒนาการของประชาธิ ปไตยในช่วงแรกๆ เพราะว่าปรากฏการณ์
เช่นนั้นทาให้สังคมสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ทางการเมืองได้ดว้ ยการอภิปรายในที่สาธารณะ อย่างน้อย
เมื่อมองในเชิงหลักการ ปริ มณฑลสาธารณะนั้นเป็ นเรื่ องของปั จเจกบุคคลต่างๆ ที่มารวมตัวกันใน
ฐานะที่เป็ นผูเ้ สมอภาคเท่าเทียมกันในพื้นที่ซ่ ึ งมีการอภิปรายเรื่ องส่ วนรวมในที่สาธารณะ (Giddens.
2007 : 750)
อย่างไรก็ตาม คามัน่ สัญญาที่พฒั นาการของปริ มณฑลสาธารณะในยุคแรกได้เสนอไว้ให้กบั
เราก็ยงั ไม่ได้บรรลุผลอย่างเต็มที่เลยในปั จจุบนั การอภิปรายถกเถียงกันที่เป็ นประชาธิ ปไตยในสังคม
สมัยใหม่ในปั จจุบนั นี้เป็ นสิ่ งที่ทาให้เกิดขึ้นได้ยากเพราะมีการพัฒนาขึ้นมาของอุตสาหกรรมทาง
วัฒนธรรม การแพร่ กระจายของสื่ อสารมวลชนและความบันเทิงต่างๆ ได้ทาให้ปริ มณฑลสาธารณะ
โดยมากเป็ นเพียงแค่สิ่งหลอกลวง การเมืองถูกจัดการในเวทีรัฐสภาและในสื่ อสารมวลชน โดยที่
ผลประโยชน์ทางธุ รกิจเป็ นสิ่ งที่สาคัญยิง่ กว่าผลประโยชน์สาธารณะ มติสาธารณะไม่ได้ก่อตัวขึ้นมา
จากการอภิปรายที่เปิ ดกว้างและมีเหตุผลอีกต่อไป หากแต่ก่อตัวขึ้นมาจากการครอบงาและการบังคับ
ควบคุม อย่างเช่นที่เราเห็นในสื่ อโฆษณาต่างๆ (Giddens. 2007 : 750)
ในด้านหนึ่ง การแพร่ กระจายของสื่ อระดับโลกก็ได้สร้างแรงกดดันต่อรัฐบาลอานาจนิยม
ทั้งหลายให้ผอ่ นคลายการควบคุมรายการออกอากาศที่รัฐควบคุมอยู่ และประเทศซึ่ งเป็ นประเทศปิ ด
อย่างเช่นจีนก็พบว่าสื่ อนั้นสามารถกลายมาเป็ นพลังอานาจในการสนับสนุนประชาธิ ปไตยได้ แต่ใน
อีกด้านหนึ่ง สื่ อระดับโลกก็มุ่งในเรื่ องการทาธุ รกิจเพื่อหากาไรมากขึ้น สื่ อเหล่านี้ จึงรุ กเข้าไปใน
ปริ มณฑลสาธารณะ สื่ อเชิงพาณิ ชย์ก็มุ่งหารายได้จากการโฆษณาจึงจาเป็ นต้องนาเสนอเนื้อหาที่
รับประกันได้วา่ จะสร้างความนิยมให้สูงขึ้นและสร้างรายได้ให้มากขึ้นได้ เมื่อเป็ นเช่นนั้น ความ
บันเทิงก็จึงเอาชนะการถกเถียงอภิปรายกัน ซึ่ งทาให้การมีส่วนร่ วมในกิจการสาธารณะของประชาชน
เสื่ อมถอยและอ่อนแอลง สื่ อซึ่ งให้คามัน่ สัญญากับเราว่าจะสร้างประชาธิ ปไตยได้มาก ก็เลยกลายเป็ น
ส่ วนหนึ่งของปั ญหาประชาธิ ปไตย อย่างไรก็ตาม ฮาเบอร์ มาสก็ยงั คงมองโลกในแง่ดีอยู่ เขาเสนอว่ายัง
เป็ นไปได้ที่จะทาให้ชุมชนทางการเมืองที่อยูพ่ น้ ไปจากรัฐชาติแต่ละแห่งเกิดการตื่นรู ้ข้ ึนมา โดยที่เรา
สามารถอภิปรายถกเถียงประเด็นต่างๆ ได้อย่างเปิ ดกว้าง และความเห็นสาธารณะที่เกิดขึ้นก็จะไปมี
อิทธิ พลต่อรัฐบาลในประเทศต่างๆ ได้ (Giddens. 2007 : 750) ซึ่ งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่ องนี้ก็จะ
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เกี่ยวข้องกับทฤษฎีปฏิบตั ิการทางการสื่ อสาร แต่ก่อนที่กล่าวถึงทฤษฎีน้ ี ควรจะทราบมุมมองของ
ฮาเบอร์ มาสที่มองเห็นแง่มุมที่ไม่ดีของโลกอีกสักเรื่ องหนึ่ งก่อนคือเรื่ องการสร้างอาณานิคมขึ้นมาใน
โลกแห่งชีวติ
การสร้ างอาณานิคมขึน้ มาในโลกแห่ งชีวติ (The Colonization of the Lifeworld) หรื ออาจจะ
เรี ยกอีกอย่างหนึ่งได้วา่ การทาโลกแห่งชีวติ ให้เป็ นอาณานิ คม คาว่าโลกแห่งชีวิต (Lifeworld) เป็ น
แนวคิดที่อลั เฟรด ชูตซ์นาเอามาใช้ดงั ที่ได้กล่าวไปแล้วในบทที่ 5 แนวคิดนี้มีความเชื่ อมโยงกับ
ปรัชญาปรากฏการณ์วทิ ยาและสังคมวิทยาแนวปรากฏการณ์ วทิ ยา เป็ นแนวคิดที่หมายถึงโลกที่เรา
สร้างขึ้นในชีวติ ประจาวันของเราเอง ชูตซ์ให้ความสนใจกับความสัมพันธ์ในเชิงอัตวิสัยร่ วมของ
คนเราเป็ นหลัก แต่ฮาเบอร์ มาสสนใจเรื่ องนี้ในมิติที่แตกต่างออกไป คือเขาสนใจการสื่ อสารระหว่าง
บุคคลที่เกิดขึ้นในโลกแห่งชี วติ เป็ นหลัก เมื่อมองในเชิงอุดมคติ การสื่ อสารควรจะมีความอิสระเสรี
และเปิ ดกว้างโดยไม่มีขอ้ จากัดใดๆ ฮาเบอร์ มาสเห็นว่าการสื่ อสารที่เสรี และเปิ ดกว้างก็คือการทาให้
การสื่ อสารในโลกแห่งชีวติ มีเหตุผล แม้วา่ ในบางบริ บทนั้นแนวคิดเรื่ องความมีเหตุผลจะถูกนามาใช้
ในความหมายเชิงลบ และบางครั้งฮาเบอร์มาสก็ใช้แนวคิดนี้ในความหมายเชิงลบ แต่ภายในบริ เวณ
ของโลกแห่งชีวิตและการสื่ อสารนี้ ความมีเหตุผลมีความหมายเชิงบวก ผูท้ ี่มีปฏิสัมพันธ์จะถูกกระตุน้
อย่างมีเหตุผลให้ลุถึงการสื่ อสารที่เสรี และเปิ ดกว้าง ซึ่ งจะนาไปสู่ ความเข้าใจกันและกันในที่สุด
วิธีการต่างๆ ที่มีเหตุผลจะถูกนามาใช้เพื่อให้บรรลุถึงฉันทานุมตั ิ ฉันทานุมตั ิจะเกิดขึ้นได้ และความ
เข้าใจกันและกันจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อข้อถกเถียงที่ดีกว่ามีเหตุผลกว่าได้ชยั ชนะ ไม่ใช่เอาชนะกันด้วย
กาลังที่เหนือกว่า (Ritzer and Goodman. 2007 : 121-122)
ระบบก็มีแหล่งที่มาจากโลกแห่งชีวติ แต่ระบบก็มีการพัฒนาโครงสร้างเฉพาะของตัวเอง
ขึ้นมา อย่างเช่นระบบกฎหมาย ครอบครัว รัฐ และเศรษฐกิจ เมื่อโครงสร้างเหล่านี้พฒั นาไป
โครงสร้างเหล่านี้ก็เติบโตขยายออกไปห่างไกลและแยกตัวออกจากโลกแห่งชีวิตมากขึ้นเรื่ อยๆ ระบบ
และโครงสร้างของระบบได้ประสบกับความมีเหตุผลที่กา้ วหน้ายิง่ ขึ้นเช่นเดียวกับโลกแห่งชีวติ แต่
ความมีเหตุผลของระบบกับความมีเหตุผลของโลกแห่งชี วิตนั้นมีรูปแบบที่แตกต่างกัน ความมีเหตุผล
ในที่น้ ีหมายความว่าระบบและโครงสร้างของระบบเติบโตออกไปโดยมีความแตกต่างหลากหลาย
เพิ่มขึ้น สลับซับซ้อนยิง่ ขึ้น และดูแลตัวเองได้มากขึ้น ที่สาคัญที่สุดก็คืออานาจของระบบและ
โครงสร้างเติบโตขึ้นเรื่ อยๆ โดยมีความสามารถที่จะกากับและควบคุมสิ่ งที่เกิดขึ้นในโลกแห่งชีวติ ด้วย
เมื่อเป็ นเช่นนี้จึงส่ งผลกระทบต่อโลกแห่งชีวติ ได้มาก ที่สาคัญที่สุดคืออานาจนี้ได้รุกรานเข้าไปในโลก
แห่งชีวติ ทาโลกแห่งชีวติ ให้มาอยูภ่ ายใต้การควบคุมหรื อทาให้เป็ นอาณานิคมนัน่ เอง การสร้างอาณา
นิคมขึ้นมาในโลกแห่งชีวติ นั้นมีหลายแบบ แต่ไม่มีแบบไหนที่สาคัญยิง่ ไปกว่าการที่ระบบแทรกตัว
เข้าไปในการสื่ อสารในชี วติ ประจาวัน โดยทาหน้าที่ในการจากัดความสามารถของคนเราที่จะถกเถียง
อภิปรายกันเกี่ยวกับสิ่ งต่างๆ ได้อย่างทัว่ ถึงรอบด้านเพื่อให้เกิดฉันทานุมตั ิข้ ึน กล่าวอีกนัยหนึ่งได้วา่
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โครงสร้างที่มีเหตุผลของระบบนั้นแทนที่จะสนับสนุนส่ งเสริ มขีดความสามารถในการสื่ อสารและ
การสร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดฉันทานุมตั ิข้ ึน กลับเป็ นภัยคุกคามต่อกระบวนการเหล่านั้น เพราะ
โครงสร้างที่มีเหตุผลนั้นได้ใช้อานาจจากภายนอกมากากับควบคุมกระบวนการสื่ อสารและสร้างความ
เข้าใจกัน (Ritzer. 2007 : 122)
ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มเพื่อนที่สนิทกันกลุ่มหนึ่งอาจจะพบปะกันเพื่อพูดคุยกันอย่างเสรี และเปิ ด
กว้างในการที่จะตัดสิ นใจว่าจะทาการลงทุนร่ วมกัน พวกเขาเป็ นพนักงานในบริ ษทั ใหญ่ๆ อยากจะตั้ง
กลุ่มขึ้นมาเพื่อเอาเงินไปร่ วมหุ น้ ลงทุนในบริ ษทั เหล่านั้น แต่พวกเขาก็ถูกห้ามไม่ให้ทาเช่นนั้น เพราะ
กฎหมายห้ามมิให้พนักงานทาการค้าภายในบริ ษทั กล่าวคือมีกฎหมายห้ามพนักงานในบริ ษทั หนึ่ง
นาเอาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพัฒนาการที่จะเกิดขึ้นซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อราคาหุ น้ ของบริ ษทั ไปบอก
กล่าวแลกเปลี่ยนกับพนักงานคนอื่นๆ ในกลุ่ม เมื่อเป็ นเช่นนี้กฎหมายที่มีอยูจ่ ึงเป็ นอุปสรรคขัดขวาง
ต่อการพบปะพูดคุยกันอย่างเสรี และเปิ ดกว้าง ในกรณี น้ ีเราอาจจะคิดว่ามีการห้ามทาการค้าภายใน
บริ ษทั เท่านั้น แต่จริ งๆ แล้วสิ่ งที่ถูกห้ามตามมาด้วยคือกระบวนการสื่ อสารที่เสรี และเปิ ดกว้างซึ่ งจะ
ก่อให้เกิดฉันทานุมตั ิภายในกลุ่ม (Ritzer. 2007 : 122)
เมื่อนาเอามุมมองเหล่านี้มาพิจารณาโลกแห่งชีวติ และระบบ ก็จะพบว่าฮาเบอร์ มาสกาลังจะ
เสนอว่าขณะที่ท้ งั โลกแห่งชีวิตและระบบต่างก็มาจากรากฐานเดียวกัน แต่ท้ งั สองอย่างก็ถูกแยกออก
จากกันและกัน เมื่อทั้งสองอย่างแยกจากกันก็เลยทาให้ระบบสามารถที่จะควบคุมครอบงาโลกแห่ง
ชีวติ ได้ การครอบงาหรื อการสร้างอาณานิคมขึ้นมาในโลกแห่งชีวติ นี้มีผลกระทบในเชิงบ่อนทาลาย
ต่อโลกแห่งชีวติ โดยทัว่ ไป และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ต่อการสื่ อสารภายในโลกแห่งชีวิตนั้น การสื่ อสาร
ได้กลายเป็ นสิ่ งที่ขาดความยืดหยุน่ หมดพลัง และแตกกระจาย ชีวติ ประจาวันของเราก็อาจจะ
หยุดชะงักลง อย่างไรก็ตาม แม้เมื่อกระบวนการสร้างอาณานิคมขึ้นมาในโลกแห่งชีวิตจะค่อนข้าง
เข้มข้นรุ นแรง แต่โลกแห่งชีวิตก็จาเป็ นต้องดาเนิ นต่อไป (Ritzer. 2007 : 122-123)
ฮาเบอร์ มาสเห็นว่าปั ญหาที่เกิดขึ้นก็คือระบบและการพัฒนาความมีเหตุผลซึ่ งเป็ นลักษณะเด่น
ของระบบนั้นมีความสาคัญเหนือกว่าโลกในชีวติ ประจาวันและความมีเหตุผลตามแบบชีวติ ประจาวัน
วิธีแก้ปัญหานี้ก็คือต้องปล่อยให้ความมีเหตุผลทั้งของระบบและของโลกแห่งชีวิตดาเนิ นไปตามทาง
ของตัวเอง จาเป็ นจะต้องเปิ ดให้ระบบและโครงสร้างของระบบเติบโตขยายตัวออกไปอย่าง
หลากหลายและซับซ้อนเหมือนเดิม แต่ขณะเดียวกันจาเป็ นต้องปรับปรุ งพัฒนาโลกแห่ งชีวติ เพื่อให้
การสื่ อสารที่เปิ ดกว้างและเสรี เกิดขึ้นได้ และต้องเปิ ดให้ขอ้ ถกเถียงที่ดีกว่าสมเหตุสมผลมากกว่าได้มี
ชัยชนะ การทาให้ท้ งั ระบบและโลกแห่งชีวติ มีความเป็ นเหตุผลจะทาให้ท้ งั สองอย่างกลับมาอยูร่ ่ วมกัน
อีกครั้งในแบบที่ต่างก็สนับสนุนส่ งเสริ มซึ่ งกันและกัน แทนที่จะส่ งผลกระทบทางลบต่อกันและกัน
เหมือนที่ผา่ นมา ควรนาเอาระบบที่มีเหตุผลมากขึ้นมาใช้เพื่อส่ งเสริ มการถกเถียงอภิปรายอย่างมี
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เหตุผลในชีวิตประจาวัน ในขณะเดียวกันการถกเถียงอภิปรายกันนั้นก็ควรถูกนามาใช้เพื่อคิดหา
หนทางในการพัฒนาระบบให้มีเหตุผลยิง่ ขึ้น (Ritzer. 2007 : 123)
ปฏิบัติการเชิงการสื่ อสาร (Communicative Action) ในการทาความเข้าใจฐานของแนวคิด
เรื่ องนี้ จาเป็ นต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างแนวคิดของมากซ์กบั แนวคิดของฮาเบอร์ มาสก่อน
ฮาเบอร์ มาสกล่าวว่าเป้ าหมายของเขาคือ “การพัฒนาโครงการด้านทฤษฎีที่ตนเองเข้าใจว่าเป็ นการ
ฟื้ นฟูวตั ถุนิยมประวัติศาสตร์ ข้ ึนมาใหม่” (Ritzer and Goodman. 2004 : 144; citing Habermas. 1979
: 95) ฮาเบอร์ มาสใช้แนวคิดของมากซ์เป็ นจุดตั้งต้น แต่ฮาเบอร์ มาสเสนอว่ามากซ์ไม่สามารถแยก
องค์ประกอบ 2 อย่างของสิ่ งมีชีวติ ที่ดารงเผ่าพันธุ์ออกมาวิเคราะห์ความแตกต่างได้ องค์ประกอบ 2
อย่างนั้นก็คือ 1) งาน (Work) หรื อแรงงาน ซึ่งเป็ นการกระทาที่มีจุดมุ่งหมายและมีเหตุผล (PurposiveRational Action) และ 2) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมหรื อปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ หรื อการสื่ อสาร ซึ่งเป็ น
การกระทาหรื อปฏิบตั ิการเชิงการสื่ อสาร (Communicative Action) ฮาเบอร์ มาสเห็นว่ามากซ์มกั จะ
ละเลยความสาคัญขององค์ประกอบอย่างที่สอง และลดองค์ประกอบนี้ไปรวมอยูใ่ นองค์ประกอบที่
หนึ่งคืองาน ฮาเบอร์ มาสกล่าวว่าปั ญหาของมากซ์ก็คือการลดการกระทาที่เป็ นการสร้างตัวตนของ
สิ่ งมีชีวติ ที่เป็ นเผ่าพันธุ์มนุษย์ไปเป็ นแรงงาน ฮาเบอร์ มาสจึงตั้งต้นด้วยการแยกความแตกต่างระหว่าง
งานกับปฏิสัมพันธ์ (Ritzer and Goodman. 2004 : 144)
สาหรับงานหรื อการกระทาที่มีจุดมุ่งหมายและมีเหตุผลนั้น ฮาเบอร์ มาสก็ได้แยกออกเป็ น 2
อย่างคือการกระทาที่เป็ นเครื่ องมือ (Instrumental Action) และการกระทาที่เป็ นยุทธศาสตร์ (Strategic
Action) ทั้งสองอย่างเป็ นเรื่ องของการแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองที่ได้คิดคานวณไว้แล้ว การ
กระทาที่เป็ นเครื่ องมือเป็ นการกระทาของผูก้ ระทาเพียงคนเดียวที่ได้คิดคานวณด้วยเหตุผลเพื่อหา
วิธีการที่ดีที่สุดซึ่ งจะทาให้บรรลุเป้ าหมายได้ ส่ วนการกระทาที่เป็ นยุทธศาสตร์ เป็ นการกระทาของ
ผูก้ ระทาตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่มาปฏิบตั ิการร่ วมกันอย่างมีวตั ถุประสงค์และมีเหตุผล (Ritzer and
Goodman. 2004 : 144-145)
การกระทาหรื อปฏิบตั ิการที่ฮาเบอร์มาสสนใจมากที่สุดคือการปฏิบตั ิการเชิงการสื่ อสาร ซึ่ง
ฮาเบอร์ มาสได้ให้ความหมายไว้วา่ เป็ น “การกระทาที่ผกู ้ ระทาซึ่ งเกี่ยวข้องได้ประสานงานกัน ไม่ใช่
ด้วยการคานวณความสาเร็ จแบบมีตวั เองเป็ นศูนย์กลาง แต่ดว้ ยการกระทาต่างๆ ที่ทาให้ลุถึงความ
เข้าใจ ในการกระทาเชิงการสื่ อสาร ผูม้ ีส่วนร่ วมจะไม่มุ่งความสาเร็ จของตัวเองเป็ นหลัก พวกเขา
แสวงหาเป้ าหมายส่ วนตัวของตนภายใต้เงื่อนไขที่พวกเขาสามารถประสานแผนการกระทาของตนได้
บนพื้นฐานของคานิยามสถานการณ์ร่วมกัน” (Ritzer and Goodman. 2004 : 145; citing Habermas.
1984 : 286)
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วัตถุประสงค์ของการกระทาที่มีจุดมุ่งหมายและมีเหตุผลคือการได้บรรลุเป้ าหมาย ส่ วน
วัตถุประสงค์ของการกระทาหรื อปฏิบตั ิการเชิงการสื่ อสารนั้นคือการได้บรรลุถึงความเข้าใจที่เกิดจาก
การสื่ อสารกัน (Ritzer and Goodman. 2004 : 145)
ประเด็นสาคัญที่ทาให้แนวคิดของฮาเบอร์ มาสแตกต่างจากแนวคิดของมากซ์ก็คือฮาเบอร์ มาส
เสนอว่าการกระทาเชิงการสื่ อสารต่างหาก ไม่ใช่การกระทาที่เป็ นการใช้แรงงาน ที่เป็ นปรากฏการณ์ที่
โดดเด่นที่สุดและแพร่ กระจายแทรกซึ มไปในชีวติ มนุษย์มากที่สุด การสื่ อสารเป็ นรากฐานของชีวิต
ทางสังคมและวัฒนธรรมทุกอย่าง รวมทั้งเป็ นรากฐานของมนุษยศาสตร์ ทุกสาขาด้วย มากซ์เน้น
ความสาคัญของแรงงาน แต่ฮาเบอร์ มาสเน้นความสาคัญของการสื่ อสาร (Ritzer and Goodman.
2004 : 145)
มากซ์ใช้แนวคิดเรื่ องงานหรื อแรงงานเป็ นฐานในการวิเคราะห์เรื่ องต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกยุคทุก
สมัย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใช้วเิ คราะห์ระบบทุนนิยม แต่ฮาเบอร์ มาสใช้แนวคิดเรื่ องการสื่ อสารเป็ นฐาน
ในการวิเคราะห์ การสื่ อสารดังกล่าวนี้ตอ้ งเป็ นการสื่ อสารที่ไม่เบี่ยงเบนบิดเบี้ยว คือเป็ นการสื่ อสารที่
ไม่มีการบีบบังคับกัน ฮาเบอร์ มาสให้ความสนใจกับโครงสร้างสังคมที่ทาให้การสื่ อสารเบี่ยงเบนบิด
เบี้ยวไป เหมือนกับที่มากซ์ให้ความสนใจกับโครงสร้างสังคมที่ทาให้งานเบี่ยงเบนบิดเบี้ยวไป ทั้งสอง
จึงต่างก็มีฐานในการวิเคราะห์ ฐานในการวิเคราะห์น้ ีท้ งั สาหรับมากซ์และฮาเบอร์ มาสไม่ได้เป็ นเพียง
จุดเริ่ มต้นในการวิเคราะห์เท่านั้น หากแต่เป็ นเป้ าหมายในทางการเมืองด้วย นัน่ คือ เป้ าหมายของมากซ์
ได้แก่สังคมแบบคอมมิวนิสต์ที่งานซึ่ งไม่เบี่ยงเบนบิดเบี้ยวเบี่ยงเบนจะต้องดารงอยูก่ ่อนเป็ นอันดับ
แรก ส่ วนเป้ าหมายของฮาเบอร์ มาสได้แก่สังคมที่มีการสื่ อสารแบบไม่บิดเบี้ยวเบี่ยงเบน ในแง่
เป้ าหมายเร่ งด่วนเฉพาะหน้านั้น มากซ์ตอ้ งการกาจัดอุปสรรคขัดขวางที่มีต่องานซึ่ งไม่บิดเบี้ยว
เบี่ยงเบน ส่ วนฮาเบอร์ มาสก็ตอ้ งการกาจัดอุปสรรคขัดขวางที่มีต่อการสื่ อสารที่เสรี (Ritzer and
Goodman. 2004 : 145)
ฮาเบอร์มาสแยกปฏิบตั ิการเชิงการสื่ อสารกับวาทกรรม (Discourse) ออกจากกัน ขณะที่
ปฏิบตั ิการเชิงการสื่ อสารนั้นเกิดขึ้นในชีวติ ประจาวัน แต่วาทกรรมเป็ นการสื่ อสารที่หลุดไปจาก
บริ บทของประสบการณ์และการกระทา ในโลกของวาทกรรมที่เป็ นทฤษฎี และในโลกของปฏิบตั ิการ
เชิงการสื่ อสารที่อยูเ่ บื้องหลัง จะมี “สถานการณ์การพูดในอุดมคติ” (Ideal Speech Situation) ซึ่ งกาลัง
และอานาจไม่ใช่ปัจจัยในการกาหนดว่าข้อถกเถียงใดจะชนะ ในสถานการณ์การพูดในอุดมคติน้ นั ข้อ
ถกเถียงที่ดีกว่ามีเหตุผลกว่าจะได้รับชัยชนะ ข้อถกเถียงใดจะได้รับการพิจารณายอมรับว่าจริ งแท้และ
เที่ยงตรงได้ก็ข้ ึนอยูก่ บั น้ าหนักของหลักฐานและการให้เหตุผล ข้อถกเถียงหรื อข้อเสนอต่างๆ ที่เกิดขึ้น
จากวาทกรรมเช่นนั้นซึ่ งผูร้ ่ วมถกเถียงเห็นด้วยถือว่าเป็ นข้อเสนอที่เป็ นความจริ ง ความจริ งนี้ เป็ นส่ วน
หนึ่งของการสื่ อสาร ความจริ งไม่ใช่สิ่งที่อยูน่ อกเหนื อการสื่ อสาร ความจริ งเป็ นสิ่ งที่เกิดจากการพูดคุย
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ถกเถียงในพื้นที่ที่เปิ ดกว้างและเสรี จนก่อให้เกิดฉันทานุมตั ิหรื อความเห็นร่ วมกันขึ้นมาได้ (Ritzer and
Goodman. 2004 : 145-146)
ฮาเบอร์ มาสกล่าวว่าฉันทานุ มตั ิจะเกิดขึ้นมาได้น้ นั ก็ต่อเมื่อเป็ นไปตามเกณฑ์ 4 ประการซึ่ง ผู้
ร่ วมสนทนาก็ให้การยอมรับ กล่าวคือ 1) คาพูดของผูพ้ ดู เป็ นสิ่ งที่ทาความเข้าใจได้ 2) ข้อเสนอของผู ้
พูดเป็ นความจริ งคือเป็ นความรู้ที่เชื่อถือได้ 3) ผูพ้ ูดมีความจริ งใจในการนาเสนอข้อเสนอของตน หรื อ
ผูพ้ ดู มีความน่าเชื่ อถือนัน่ เอง และ 4) ผูพ้ ดู มีฐานในเชิงบรรทัดฐานที่จะนาเสนอข้อเสนอของตน เช่น
ประเพณี หรื อระเบียบปฏิบตั ิเปิ ดโอกาสให้พดู เช่นนั้นได้ เมื่อการพูดคุยถกเถียงกันเป็ นไปตามเกณฑ์
ดังกล่าวและทุกคนยอมรับเกณฑ์ ฉันทานุมตั ิก็เกิดขึ้นมาได้ (Ritzer and Goodman. 2004 : 146)
การให้เหตุผลต่างๆ ในทฤษฎีปฏิบตั ิการทางการสื่ อสารของฮาร์ เบอร์ มาสดังกล่าวข้างต้น ทา
ให้ฮาเบอร์ มาสได้ชื่อว่าเป็ นผูพ้ ฒั นาทฤษฎีความจริ งขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งทฤษฎีคือ “ทฤษฎีความจริ ง
แบบฉันทานุมตั ิ” (Consensus Theory of Truth) (Baert and Rubio. 2009 : 69)
สรุ ปท้ ายบท
เนื้อหาในบทนี้เป็ นการกล่าวถึงทฤษฎีวพิ ากษ์ซ่ ึ งเป็ นชื่อของทฤษฎีในแนวนี โอมาร์ กซิ สต์ของ
สานักแฟรงค์เฟิ ร์ ตในเยอรมนีในช่วงครึ่ งแรกของศตวรรษที่ 20 สานักแฟรงค์เฟิ ร์ ตนั้นเป็ นชื่ อเรี ยกที่
ไม่เป็ นทางการของสถาบันวิจยั สังคมของมหาวิทยาลัยแฟรงค์เฟิ ร์ ต สถาบันนี้ต้ งั ขึ้นมาเมื่อ ค.ศ. 1923
ต่อมาใน ค.ศ. 1930 สถาบันมีการเปลี่ยนผูอ้ านวยการมาเป็ นฮอร์ไคเมอร์ เขาและเพื่อร่ วมงานเช่น
อดอร์ โนและมาร์คูสได้การเปลี่ยนแปลงทิศทางการศึกษาวิจยั โดยหันมาเน้นศึกษาปรัชญาสังคมเชิง
วิพากษ์แทนประวัติศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ ทาให้เมื่อเรากล่าวถึงทฤษฎีวพิ ากษ์ของสานัก
แฟรงค์เฟิ ร์ ตก็จะนึกถึงผลงานของนักวิชาการกลุ่มนี้ ทฤษฎีวพิ ากษ์สนใจวิพากษ์วจิ ารณ์ในหลาย
ประเด็นเช่นทฤษฎีมาร์ กซิ สต์ แนวคิดปฏิฐานนิยม สังคมวิทยา สังคมสมัยใหม่ และโดยเฉพาะอย่างยิง่
คือการวิพากษ์วจิ ารณ์อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมที่หลอกลวงมีอานาจครอบงามวลชน นอกจาก
นักวิชาการสามคนที่กล่าวไปแล้ว นักทฤษฎีวพิ ากษ์ที่โดดเด่นมากอีกคือเบ็นจามินและฮาเบอร์มาส
ฮอร์ ไคเมอร์ และอดอร์ โนเป็ นนักทฤษฎีวพิ ากษ์ที่ร่วมงานกันอย่างใกล้ชิดทั้งในช่วงที่อยูท่ ี่
สานักแฟรงเฟิ ร์ ตในเยอรมนี และในช่วงที่ไปจัดตั้งสานักในสหรัฐอเมริ กา ทั้งสองสนใจวิพากษ์วจิ ารณ์
สังคมสมัยใหม่วา่ สังคมสมัยใหม่น้ นั พัฒนาขึ้นมาด้วยเหตุผล แต่ในที่สุดเหตุผลของยุคสมัยใหม่หรื อ
ยุคสว่างก็กลับเป็ นอันตรายต่อสังคมเสี ยเอง พวกเขาชี้ให้เห็น “ความไม่มีเหตุผลของความมีเหตุผล”
ในยุคสมัยใหม่ ประเด็นนี้ เห็นได้อย่างชัดเจนในงานที่ท้ งั สองเขียนร่ วมกันคือ The Dialectic of
Enlightenment และในงานของมาร์คูส
มาร์คูสเป็ นนักทฤษฎีวพิ ากษ์ของสานักแฟรงเฟิ ร์ ตที่ร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับฮอร์ ไคเมอร์ และ
อดอร์ โน เขาเป็ นนักวิชาการนีโอมาร์กซิสต์ที่เป็ นที่นิยมมากในสหรัฐอเมริ กาและยุโรป รวมทั้งเป็ น
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ปัญญาชนสาธารณะที่เคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกตามทฤษฎีที่เขาเชื่อด้วย เขาชี้ให้เห็นการที่
สังคมทุนนิยมซึ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีวา่ เป็ นสังคมแบบมิติเดียวที่สร้างมนุษย์มิติเดียวคือมนุษย์ที่ขาด
ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์และคิดอย่างสร้างสรรค์
เบ็นจามินนั้นก็เป็ นนักทฤษฎีวพิ ากษ์รุ่นแรกเช่นเดียวกัน แต่เขามีความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบ
ของเทคโนโลยีในแง่ดีกว่าสามคนแรก เขามองว่าการที่เทคโนโลยีสามารถผลิตซ้ าสิ นค้าต่างๆ นั้นเป็ น
ผลดีทางการเมืองในแง่ที่เอื้อต่อประชาธิ ปไตย เขาท้าทายแนวคิดสุ นทรี ยศาสตร์ แบบเดิมที่มองว่า
ศิลปะที่แท้จะต้องมีเอกลักษณ์โดดเด่นและเป็ นของแท้ไม่ใช่ของเลียนแบบ เขาเสนอว่าในยุคที่เรา
สามารถใช้เทคโนโลยีผลิตงานศิลปะออกมาได้พร้อมกันมากมายนั้น ความมีเอกลักษณ์โดดเด่นและ
ความเป็ นของแท้ก็ไม่มีความหมาย สาเนาหรื อของเลียนแบบที่ทาขึ้นมาทาให้ความเป็ นของแท้ของ
วัตถุที่มีอยูด่ ้ งั เดิม ที่มีค่า และเป็ นของเพียงชิ้นเดียวกลายเป็ นเรื่ องที่ไร้สาระ
ฮาร์เบอร์มาสเป็ นนักทฤษฎีวิพากษ์ของสานักแฟรงค์เฟิ ร์ ตรุ่ นที่สอง เขาชี้ให้เห็นว่ามีการสร้าง
อาณานิคมขึ้นมาในโลกแห่งชีวติ ซึ่ งทาให้ผคู ้ นไม่สามารถสื่ อสารกันอย่างเสรี และเปิ ดกว้าง เขาจึง
เสนอทฤษฎีปฏิบตั ิการทางการสื่ อสารเพื่อแก้ปัญหาเรื่ องนี้ โดยเสนอให้เราแสวงหาความจริ งผ่านการ
อภิปรายถกเถียงกันในพื้นที่สาธารณะที่เปิ ดกว้างและเสรี โดยผูเ้ ข้าร่ วมพูดคุยต้องอยูใ่ นสถานะที่เท่า
เทียมกัน จนก่อให้เกิดฉันทานุมตั ิข้ ึนมาได้ จากการที่เขาเสนอทฤษฎีดงั กล่าว เขาจึงได้ชื่อว่าเป็ น
ผูพ้ ฒั นาทฤษฎีความจริ งอีกแบบหนึ่งขึ้นมาคือทฤษฎีความจริ งแบบฉันทานุมตั ิ
นักทฤษฎีวพิ ากษ์ของสานักแฟรงค์เฟิ ร์ ตในยุคหลังฮาร์ เบอร์ มาสไม่มีความโดดเด่นมากนัก
เมื่อเทียบกับรุ่ นแรกและรุ่ นที่สอง แต่แนวคิดของนักทฤษฎีวพิ ากษ์ในสองยุคแรกก็ได้มีอิทธิ พลทาง
ความคิดต่อนักทฤษฎีรุ่นหลังมากมายซึ่ งสังกัดสานักคิดที่แตกต่างออกไป
คาถามท้ายบท
1. ประเด็นที่ทฤษฎีวพิ ากษ์ยกขึ้นมาวิพากษ์วจิ ารณ์มีอะไรบ้าง? มีรายละเอียดอย่างไร? นิสิต
เห็นด้วยหรื อไม่? เพราะเหตุใด?
2. แนวคิดของฮอร์ ไคเมอร์ และอดอร์ โนความคล้ายคลึงและ/หรื อความแตกต่างกันอย่างไร?
นิสิตเห็นด้วยกับแนวคิดเรื่ อง “ความไม่มีเหตุผลของความมีเหตุผล” หรื อไม่? โปรด
ยกตัวอย่างปรากฏการณ์ในยุคปั จจุบนั ที่นิสิตประสบมาประกอบคาอธิบายด้วย
3. แนวคิดเรื่ องมนุษย์มิติเดียวและสังคมมิติเดียวมีรายละเอียดอย่างไร? ให้นิสิตยกตัวอย่าง
มนุษย์และสังคมในยุคปัจจุบนั ว่าเป็ นมนุษย์มิติเดียวและสังคมมิติเดียวอย่างไร? นิสิตเห็น
ด้วยกับแนวคิดเรื่ องการผลิตซ้ าเชิงกลไกว่าส่ งผลดีต่อประชาธิปไตยหรื อไม่? เพราะเหตุ
ใด? โปรดยกตัวอย่างที่นิสิตประสบด้วยตนเองประกอบการอธิ บายด้วย
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4. ทฤษฎีปฏิบตั ิการทางการสื่ อสารมีรายละเอียดอย่างไร? เกณฑ์ที่จะทาให้เกิดฉันทานุมตั ิ
ได้น้ นั มีอะไรบ้าง? นิสิตเห็นว่าข้อเสนอในทฤษฎีน้ ีสามารถทาให้เกิดขึ้นจริ งในสังคม
ปั จจุบนั หรื อไม่? เพราะเหตุใด?

บทที่ 7
ทฤษฎีเชิ งบูรณาการร่ วมสมัย
หัวข้ อ
7.1 ทฤษฎีโครงสร้างการกระทาสัมพันธ์ของแอนโธนี กิดเดนส์
7.1 ทฤษฎีวา่ ด้วยฮาบิทสั และฟี ลด์ของปิ แอร์ บูร์ดิเยอ
แนวคิด
1. กิดเดนส์พยายามที่จะแก้ปัญหาการแบ่งแยกคู่ตรงข้ามหรื อปั ญหาทวินิยม โดยเสนอ
ทฤษฎีเชิงบูรณาการที่มีชื่อว่า “ทฤษฎีโครงสร้างการกระทาสัมพันธ์” ในทฤษฎีน้ ี
โครงสร้างไม่ได้มีลกั ษณะเป็ นทวินิยม แต่เป็ นแบบทวิภาวะ กล่าวคือโครงสร้างเป็ นทั้ง
สื่ อกลางและผลลัพธ์ของการกระทาการ และโครงสร้างมีท้ งั ส่ วนที่ขดั ขวางและส่ งเสริ ม
การกระทาการ
2. ทฤษฎีโครงสร้างการกระทาสัมพันธ์ของกิดเดนส์มีสาระสาคัญว่าโครงสร้างและผูก้ ระทา
การนั้นไม่ได้เป็ นอิสระต่อกัน หากแต่ข้ ึนต่อกันและกัน ทั้งโครงสร้างและผูก้ ระทาการ
ต่างก็เกี่ยวข้องสัมพันธ์เชิงพึ่งพาอาศัยกัน และในขณะที่คนเรากระทาการนั้น เราได้ผลิต
และผลิตซ้ าโครงสร้างขึ้นมาด้วย
3. บูร์ดิเยอก็ได้พยายามแก้ปัญหาที่เกิดจากทวินิยมเช่นเดียวกัน ทฤษฎีบูรณาการของ
บูร์ดิเยอเป็ นเรื่ องของความสัมพันธ์ระหว่างฮาบิทสั กับฟี ลด์ ฮาบิทสั เป็ นโครงสร้างทาง
ความคิดที่คนเราใช้จดั การกับโลกทางสังคม ส่ วนฟี ลด์น้ นั เป็ นเครื อข่ายความสัมพันธ์
ระหว่างสถานภาพ/ตาแหน่งต่างๆ ภายในเครื อข่ายนั้น
4. ฟี ลด์เป็ นพื้นที่ซ่ ึ งมีการต่อสู ้แข่งขันกันเพื่อให้ได้มาซึ่ งสถานภาพ/ตาแหน่งต่างๆ โดยที่
สถานภาพ/ตาแหน่งต่างๆ ของผูก้ ระทาการในฟี ลด์น้ นั ถูกกาหนดโดยปริ มาณของทุนที่
ผูก้ ระทาการมีอยู่ ซึ่ งครอบคลุมทุน 4 ประเภทคือ ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนวัฒนธรรม ทุน
ทางสังคม และทุนทางสัญลักษณ์
วัตถุประสงค์
1. นิสิตสามารถอธิ บายความแตกต่างระหว่างทวินิยมกับทวิภาวะได้ และอธิ บายได้วา่
ทวิภาวะในทฤษฎีของกิดเดนส์มีความหมายอย่างไร
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2. นิสิตสามารถเปรี ยบเทียบความแตกต่างและ/หรื อความคล้ายคลึงระหว่างแนวคิดเรื่ อง
โครงสร้างของกิดเดนส์กบั แนวคิดเรื่ องโครงสร้างในทฤษฎีหน้าที่นิยมเชิงโครงสร้างได้
รวมทั้งสามารถเปรี ยบเทียบความแตกต่าง/และหรื อความคล้ายคลึงระหว่างแนวคิดเรื่ อง
ผูก้ ระทาการของกิดเดนส์กบั แนวคิดเรื่ องผูก้ ระทาการในแนวคิดปฏิสัมพันธ์นิยมเชิง
สัญลักษณ์ ปรากฏการณ์วทิ ยา และมนุษยวิธีวทิ ยาได้
3. นิสิตสามารถอธิบายฮาบิทสั โดยยกตัวอย่างจากโครงสร้างความสัมพันธ์ทางชนชั้นใน
สังคมไทยได้
4. นิสิตสามารถอธิ บายฟี ลด์โดยยกตัวอย่างจากฟี ลด์ใดฟี ลด์หนึ่งในสังคมไทยได้
เนื้อหาในบทนี้เป็ นการกล่าวถึงทฤษฎีเชิงบูรณาการ โดยเน้นที่ทฤษฎีของนักทฤษฎีสังคมที่
สาคัญ 2 คน คือแอนโธนี กิดเดนส์ และปิ แอร์ บูร์ดิเยอ ทฤษฎีของทั้งสองคนนี้ เป็ นความพยายามที่จะ
เชื่อมประสานความสาคัญของโครงสร้าง (ซึ่ งนักทฤษฎีที่กล่าวถึงในบทที่ 4 เน้น) และความสาคัญ
ของการกระทาการ/ผูก้ ระทาการ (ซึ่ งนักทฤษฎีที่กล่าวถึงในบทที่ 5 เน้น) เข้าด้วยกัน จริ งอยู่ แม้วา่ จะมี
นักทฤษฎีหลายคนที่พยายามทาเช่นนี้ แต่เนื้อที่มีจากัด จึงได้เน้นเฉพาะนักทฤษฎีสังคมร่ วมสมัยที่โดด
เด่นมากเพียงสองคนนี้เท่านั้น
7.1 ทฤษฎีโครงสร้ างการกระทาสั มพันธ์ ของแอนโธนี กิดเดนส์
7.1.1 ประวัติของกิดเดนส์
แอนโธนี กิดเดนส์ (Anthony Giddens : เกิด ค.ศ. 1938) เกิดที่เอ็ดมอนตัน ชานเมืองของกรุ ง
ลอนดอน เขาเกิดในครอบครัวคนชั้นกลาง พ่อของเขาเป็ นเจ้าหน้าที่ในองค์การขนส่ งแห่งกรุ ง
ลอนดอน แม่ของเขาเป็ นแม่บา้ น เขาเรี ยนจบระดับมัธยมศึกษาด้วยคะแนนที่ต่ากว่าค่าเฉลี่ย แต่ต่อมา
เขาก็ได้เข้าเรี ยนในมหาวิทยาลัยฮัลโดยเริ่ มเรี ยนปรัชญา ในภายหลังเขาพบว่าเขาเรี ยนเก่งทางด้าน
จิตวิทยาและสังคมวิทยามากกว่า อีกทั้งยังได้รับแรงบันดาลใจจากภาควิชาสังคมวิทยา เขาจึงไปเรี ยน
จิตวิทยาและสังคมวิทยาจนจบออกมาทางด้านสังคมวิทยาด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งใน ค.ศ. 1959
จากนั้นเขาได้ไปเรี ยนต่อที่มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ แห่งกรุ งลอนดอน (London School of
Economics : LSE) ที่นี่เขาทาวิทยานิพนธ์ซ่ ึงได้รับแรงบันดาลใจจากแมกซ์ เวเบอร์ เกี่ยวกับพัฒนาการ
ของกีฬาในประเทศอังกฤษในคริ สต์ศตวรรษที่ 19 (Appelrouth and Edles. 2007 : 523) ชื่อเรื่ องของ
วิทยานิพนธ์คือ “Sport and Society in Contemporary England” เมื่อเรี ยนจบเขาก็ได้ไปเป็ นอาจารย์
สอนอยูใ่ นมหาวิทยาลัยไลเซสเตอร์ ใน ค.ศ. 1961 (Bryan and Jary. 2003 : 249)
กิดเดนส์สอนอยูท่ ี่มหาวิทยาลัยไลเซสเตอร์ จนถึง ค.ศ. 1969 (Appelrouth and Edles. 2007 :
523) ที่นี่เขาได้ทางานในภาควิชาสังคมวิทยา ภาควิชาสังคมวิทยาของมหาวิทยาลัยไลเซสเตอร์ในสมัย
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นั้นถือว่าเป็ นแหล่งกาเนิดและบ่มเพาะสังคมวิทยาที่สาคัญมากแห่งหนึ่งของอังกฤษ มีนกั สังคมวิทยาที่
มีชื่อเสี ยงทางานอยูท่ ี่นนั่ หลายคน รวมทั้งนอร์ เบิร์ต อีเลียส (Norbert Elias) ซึ่งเป็ นผูว้ างรากฐานคน
สาคัญให้กบั ภาควิชาสังคมวิทยาที่นนั่ ด้วย (Bryan and Jary. 2003 : 249)
ใน ค.ศ. 1969 กิดเดนส์ได้ไปเป็ นอาจารย์สอนอยูท่ ี่คิงส์คอลเลจ มหาวิทยาลัยเคมบริ ดจ์ และ
เป็ นนักวิจยั อยูท่ ี่นนั่ ด้วย (Bryan and Jary. 2003 : 249) เขาจบปริ ญญาเอกจากคิงส์คอลเลจนี่เอง
(“Anthony Giddens.” 2011 : Website) โดยจบใน ค.ศ. 1974 ในช่วงนี้เขามีผลงานเขียนออกมาหลาย
เล่ม จนในที่สุดเขาได้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ทางด้านสังคมวิทยาใน ค.ศ. 1985 และในปี เดียวกันนี้
เอง เขาก็ได้ร่วมกับจอห์น ธอมสัน (John Thomson) และเดวิด เฮลด์ (David Held) ก่อตั้งสานักพิมพ์
Polity Press ซึ่งเป็ นหนึ่งในสานักพิมพ์ช้ นั นาของโลกทางด้านสังคมศาสตร์ (Bryan and Jary. 2003 :
251)
ใน ค.ศ. 1986 กิดเดนส์ เป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญในการก่อตั้งคณะรัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ซ่ ึ ง
เป็ นคณะใหม่ที่ต้ งั ขึ้นในรอบหลายทศวรรษของมหาวิทยาลัยเคมบริ ดจ์ โดยเขาได้ดารงตาแหน่ง
คณบดีเป็ นคนแรก เขาทางานอยูท่ ี่มหาวิทยาลัยเคมบริ ดจ์จนถึง ค.ศ. 1996 (Bryan and Jary. 2003 :
251) ในช่วงนี้เขายังคงผลิตผลงานวิชาการออกมาอีกมาก และได้ไปเป็ นอาจารย์สอนรับเชิญใน
มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นนาทัว่ โลก รวมทั้งได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย (Appelrouth and
Edles. 2007 : 523)
ใน ค.ศ. 1996 กิดเดนส์ได้กลับไปที่มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ แห่งกรุ งลอนดอนซึ่ งตอนนั้น
เปลี่ยนชื่อเป็ นมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ และรัฐศาสตร์ แห่ งกรุ งลอนดอน (London School of
Economics and Political Science) แล้วอีกครั้งหนึ่ง แต่ครั้งนี้เขาไปรับตาแหน่งเป็ นอธิ การบดี
(Appelrouth and Edles. 2007 : 523) เขาดารงตาแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หารสถาบันการศึกษาแห่งนี้จนถึง
ค.ศ. 2003 และหลังจากนั้นเขาก็เป็ นศาสตราจารย์เกียรติคุณอยูท่ ี่นนั่ จนถึงปั จจุบนั (“Anthony
Giddens.” 2011 : Website)
นอกจากจะเป็ นนักวิชาการและผูบ้ ริ หารสถาบันการศึกษาแล้ว กิดเดนส์ยงั รับหน้าที่เป็ นที่
ปรึ กษาให้นกั การเมืองด้วย โดยในช่วงปี กลางคริ สต์ทศวรรษ 1990 เขาได้เป็ นที่ปรึ กษาให้นายโทนี่
แบลร์ นายกรัฐมนตรี ของอังกฤษในช่วงนั้น ซึ่ งเขาเสนอนโยบายทางสายที่สาม (Third Way) ที่ไปพ้น
จากทั้งซ้ายและขวาให้กบั รัฐบาลขณะนั้น แนวคิดเกี่ยวกับทางสายที่สามนี้ปรากฏอยูใ่ นหนังสื อของ
เขาที่ตีพิมพ์ออกมาในช่วงนั้นซึ่ งก่อให้เกิดการอภิปรายถกเถียงเกี่ยวกับอนาคตของประชาธิปไตยใน
หลายประเทศทัว่ โลก (Appelrouth and Edles. 2007 : 523)
ผลงานทางวิชาการของกิดเดนส์มีมากมาย นับเฉพาะในช่วง ค.ศ. 1971-1997 เขาเขียนหนังสื อ
และเป็ นบรรณาธิ การหนังสื อรวม 32 เล่มซึ่ งมีการแปลออกเป็ นภาษาต่างๆ ทัว่ โลกถึง 22 ภาษา เขามี
บทความตีพิมพ์ประมาณ 200 เรื่ อง (Bryan and Jary. 2003 : 248) หนังสื อสาคัญๆ ของเขา เช่น
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Capitalism and Modern Social Theory ตีพิมพ์ใน 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 ทฤษฎีโครงสร้ างการกระทาสั มพันธ์
แนวคิดสาคัญที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดของกิดเดนส์ก็คือ “Structuration Theory” ซึ่งในภาษาไทย
มีผแู ้ ปลชื่อทฤษฎีน้ ีวา่ “ทฤษฎีการก่อตัวของโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม” (เอก ตั้งทรัพย์วฒั นา.
2550 : 381) แต่ในที่น้ ี ผูเ้ ขียนพิจารณาว่าเป็ นคาแปลที่ยาวเกินไปและอาจสื่ อความหมายผิดว่าเป็ น
ทฤษฎีที่เน้นความสาคัญของโครงสร้างอยูน่ นั่ เอง จึงขอทดลองใช้ชื่อทฤษฎีน้ ีในภาษาไทยว่า “ทฤษฎี
โครงสร้างการกระทาสัมพันธ์” โดยไม่ได้ใช้เครื่ องหมายยัติภงั ค์ (-) ระหว่างคาว่าโครงสร้างกับคาว่า
การกระทา เพื่อเน้นว่าทั้งสองอย่างนั้นสัมพันธ์กนั ไม่ได้แยกจากกัน อย่างไรก็ตาม การใช้ชื่อทฤษฎี
ดังกล่าวก็อาจเสี่ ยงต่อการเข้าใจผิดได้เหมือนกัน เพราะอาจเข้าใจว่าคาว่า “โครงสร้างการกระทา” นั้น
เป็ นคาเดียวกัน แต่เมื่อพิจารณาในแง่การใช้คาให้ส้ นั และกระชับโดยได้ความหมายใกล้เคียงกับชื่อ
ทฤษฎีในภาษาอังกฤษ ก็คิดว่าชื่อที่คิดขึ้นใหม่น้ ีน่าจะมีความเหมาะสมมากกว่า ในบทนี้จะเน้นในส่ วน
ของทฤษฎีน้ ีเพื่อชี้ให้เห็นการบูรณาการหรื อการสังเคราะห์ความคิด/ทฤษฎี แต่ก่อนอื่นควรทราบ
พัฒนาการทางความคิดของกิดเดนส์เสี ยก่อน
พัฒนาการทางความคิด แนวคิดของกิดเดนส์มีพฒั นาการที่สามารถแบ่งออกเป็ น 4 ช่วงที่คาบ
เกี่ยวกัน โดยที่แต่ละช่วงก็จะมีทฤษฎีที่โดดเด่นเฉพาะชุดหนึ่ง คือ 1) ช่วง ค.ศ. 1970-1975 ช่วงนี้
กิดเดนส์สนใจศึกษาและเขียนเผยแพร่ แนวคิดที่อยูใ่ นงานคลาสสิ กของนักสังคมวิทยายุโรป โดย
เฉพาะงานของมากซ์ เวเบอร์ และเดอร์ไคม์ ในฐานะที่เป็ นฐานของทฤษฎีสังคม 2) ช่วง ค.ศ. 19761989 ในช่วงนี้กิดเดนส์ทุ่มเทศึกษาความเป็ นไปได้ที่จะก้าวข้ามคู่ขดั แย้งที่มีอยูใ่ นทฤษฎีสังคม
โดยเฉพาะระหว่างการกระทาการ (Agency) กับโครงสร้าง (Structure) ซึ่ งผลที่เกิดจากการศึกษาก็คือ
ทฤษฎีโครงสร้างการกระทาสัมพันธ์นนั่ เอง 3) ช่วง ค.ศ. 1990-1993 ในช่วงนี้ กิดเดนส์ได้พฒั นา
ทฤษฎีข้ ึนมาเพื่อวิเคราะห์ลกั ษณะทัว่ ไปของยุคสมัยใหม่และขั้นตอนปั จจุบนั ของยุคสมัยใหม่ที่เขา
เรี ยกว่า “ยุคสมัยใหม่ตอนปลาย” (Late Modernity) และ 4) ตั้งแต่ ค.ศ. 1994 เป็ นต้นมาจนถึงปัจจุบนั
ในช่วงนี้กิดเดนส์สนใจโดยตรงในเรื่ องความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันระหว่างทฤษฎีกบั การเมือง (Loya.
2007 : 102) การเสนอแนวคิดเรื่ องทางสายที่สามและการก้าวข้ามความเป็ นซ้ายและขวาที่เห็นได้จาก
หนังสื อที่เขาเขียนช่วงนี้ และการเข้าไปเป็ นที่ปรึ กษาทางการเมืองเป็ นตัวอย่างที่ช้ ีให้เห็นพัฒนาการ
ทางความคิดในช่วงที่สี่น้ ีเป็ นอย่างดี
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ทฤษฎีโครงสร้ างการกระทาสั มพันธ์ ทฤษฎีน้ ีของกิดเดนส์ มีรายละเอียดมากมาย ในที่น้ ี จะ
นาเสนอตามหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) ลักษณะเด่ นของทฤษฎี ทฤษฎีน้ ีเมื่อเทียบกับทฤษฎีต่างๆ ที่กล่าวมาในบทก่อนๆ จะเห็นว่า
ไม่ได้ให้ความสาคัญกับโครงสร้างมากกว่าผูก้ ระทาการเหมือนกับทฤษฎีหน้าที่นิยมหรื อหน้าที่นิยม
เชิงโครงสร้างที่กล่าวไปแล้วในบทที่ 4 และทฤษฎีโครงสร้างนิยมที่จะกล่าวถึงในบทที่ 9 และก็ไม่ได้
ให้ความสาคัญกับผูก้ ระทาการมากกว่าโครงสร้างเหมือนกับทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยมเชิงสัญลักษณ์
ปรากฏการณ์วทิ ยา และมนุษยวิธีวทิ ยา ที่กล่าวไปแล้วในบทที่ 5 หากแต่เป็ นทฤษฎีที่เน้นความสาคัญ
ของทั้งโครงสร้างและผูก้ ระทาการหรื อการกระทาการเท่าๆ กัน
มุมมองเรื่ องโครงสร้างในทฤษฎีน้ ีก็แตกต่างจากทฤษฎีอื่นๆ กล่าวคือกิดเดนส์มองว่า
โครงสร้างนั้นมีลกั ษณะที่เรี ยกว่า “ทวิภาวะของโครงสร้าง” (Duality of Structure) คือโครงสร้างนั้น
เป็ นทั้งตัวกลาง (Medium) และเป็ นผลลัพธ์ (Outcome) ของการกระทาการ (Giddens. 2007 : 538)
อีกทั้งโครงสร้างก็ไม่ได้มีแต่ลกั ษณะที่เป็ นอุปสรรคหรื อข้อจากัด (Constraining) ต่อการกระทาของ
คนเราเท่านั้น แต่โครงสร้างยังมีลกั ษณะที่เป็ นส่ วนที่เอื้ออานวยหรื อส่ งเสริ มสนับสนุน (Enabling) ต่อ
การกระทาของคนเราด้วย (Giddens. 2007 : 538) ซึ่ งประเด็นดังกล่าวนี้จะได้ขยายความเพิ่มเติมในข้อ
4) ต่อไป
2) การปฏิเสธทวินิยม (Dualism) ในการวิเคราะห์สังคม ทวินิยมคือลัทธิ ความเชื่อที่เห็นว่ามี
สองสิ่ งที่สามารถแยกออกจากกันได้ โดยที่สิ่งหนึ่งอยูเ่ หนื อกว่าอีกสิ่ งหนึ่ง หรื อดีกว่าอีกสิ่ งหนึ่ง หรื อ
มีอานาจเหนือกว่าอีกสิ่ งหนึ่ง หรื อสามารถกาหนดอีกสิ่ งหนึ่งได้ ตัวอย่างการแบ่งแยกแบบทวินิยมที่
พบโดยทัว่ ไป เช่นการแบ่งแยกระหว่างโครงสร้างกับการกระทา (Structure vs Action) การแบ่งแยก
ระหว่างมหภาคกับจุลภาค (Macro vs Micro) แบ่งแยกระหว่างสังคมกับปั จเจกบุคคล (Society vs
Individual) และการแบ่งแยกระหว่างวัตถุวสิ ัยนิยมกับอัตวิสัยนิยม (Objectivism vs Subjectivism)
(Layder. 2006 : 163) อาจกล่าวได้วา่ แนวคิดทวินิยมก็คือการมองแบบคู่ตรงข้าม (Binary Opposition)
นัน่ เอง การแบ่งแยกออกเป็ นคู่ต่างๆ สี่ คู่ขา้ งต้นนั้นเป็ นการแบ่งแยกแบบทวินิยมในแง่ที่คนโดยทัว่ ไป
มักมองว่าโครงสร้างแยกออกจากการกระทาได้ โดยโครงสร้างเป็ นฝ่ ายกาหนดการกระทา มหภาคแยก
ออกจากจุลภาคได้ โดยมหภาคมีความเหนื อกว่าจุลภาค สังคมแยกออกจากปัจเจกบุคคลได้ โดยสังคม
มีคุณค่ามากกว่าปั จเจกบุคคล และวัตถุวสิ ัยนิยมแยกออกจากอัตวิสัยนิยมได้ โดยวัตถุวิสัยนิยม
ก่อให้เกิดความรู ้ที่แม่นยาเที่ยงตรงกว่าอัตวิสัยนิยม
กิดเดนส์ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดทวินิยมที่กล่าวข้างต้น เรื่ องที่เขาต้องแก้ปัญหาให้ได้ก็คือ
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับการกระทาการนั้นจะต้องไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบทวินิยม แต่เป็ น
ความสัมพันธ์แบบทวิภาวะ (Holmwood. 2009 : 46) เขาจึงพยายามที่จะสร้างทฤษฎีสังคมที่จะทาให้
เรามีแนวทางในการศึกษาเหตุปัจจัยต่างๆ กระบวนการต่างๆ และขบวนการต่างๆ ของประวัติศาสตร์
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และสังคม ทฤษฎีที่สร้างขึ้นนี้พยายามที่จะหลีกเลี่ยงแนวคิดแบบทวินิยมที่แพร่ กระจายไปทัว่ ในแวด
วงทฤษฎีสังคม ซึ่ งเป็ นกับดักที่เราจาเป็ นต้องพยายามหนีหลุดออกมาให้ได้ ในกรณี ของวัตถุวสิ ัยนิยม
และอัตวิสัยนิยม วัตถุวสิ ัยนิยมเน้นความสาคัญของพลังต่างๆ ทางสังคมที่ไม่ใช่พลังของบุคคลและ
เน้นความสาคัญของโครงสร้างซึ่ งไม่เกี่ยวกับบุคคลเช่นเดียวกัน ตามแนวคิดนี้ถา้ จะมีผกู ้ ระทาการได้
ผูก้ ระทาการนั้นก็เป็ นเพียงของเล่น หุ่ นเชิด หรื อร่ างทรงของระบบสังคม ส่ วนอัตวิสัยนิยมก็เน้น
ความสาคัญของบุคคล ลดชีวิตทางสังคมทั้งหมดลงมาเป็ นเพียงการกระทาการต่างๆ ของปั จเจกบุคคล
หรื อของกลุ่ม คือสนใจแต่การกระทา ปฏิสัมพันธ์ เป้ าหมายและความปรารถนาของผูก้ ระทาการ
รวมทั้งการตีความและปฏิบตั ิการต่างๆ ของผูก้ ระทาการ (Stones. 2005 : 13-14)
อีกสองแนวคิดที่เป็ นแบบทวินิยมที่กิดเดนส์พยายามจะแก้ปัญหา คือแนวคิดนิยตั ินิยม
(Determinism) และแนวคิดเจตจานงนิยม (Voluntarism) (Haralambos and Holborn. 2004 : 970-971)
แนวคิดนิยตั ินิยมเป็ นแนวคิดที่เชื่อว่าคนเราถูกกาหนดโดยสิ่ งอื่น สิ่ งอื่นที่วา่ นี้อาจหมายถึงพระเจ้า พระ
พรหม (เช่นความเชื่ อเรื่ องพรหมลิขิต) โชคชะตา พลังทางสังคม หรื อโครงสร้างสังคมก็ได้ เราจึงไม่
สามารถกาหนดตัวเองได้ ส่ วนแนวคิดเจตจานงนิยมก็เป็ นแนวคิดที่เชื่อว่าเรามีเจตจานงที่อิสระ (Free
Will) ที่สามารถกาหนดตัวเราเองได้ เราไม่ตอ้ งขึ้นกับใครหรื อสิ่ งอื่นใด เราเป็ นอิสระจากปั จจัย
ภายนอกทุกอย่าง หรื อเรามีเสรี ภาพที่สัมบูรณ์โดยไม่มีใครหรื ออะไรมาขัดขวางการใช้เสรี ภาพของเรา
ได้
กิดเดนส์ไม่เห็นด้วยกับมุมมองแบบทวินิยมอย่างที่กล่าวข้างต้น เขาจึงเสนอแนวคิดเรื่ อง
ทวิภาวะ (Duality) เพื่อมาแก้ปัญหาเรื่ องนี้ โดยเฉพาะแนวคิดเรื่ องทวิภาวะของโครงสร้าง แต่ก่อนที่
จะทราบรายละเอียดเรื่ องนี้ ควรทราบก่อนว่าเขามองเรื่ องโครงสร้างและการกระทาการไว้อย่างไร
3) โครงสร้ างและการกระทาการ (Structure and Agency) ในทฤษฎีสังคมที่เน้นความสาคัญ
ของโครงสร้างนั้น โครงสร้างถูกมองว่าเป็ นสิ่ งที่มีพลังมากในการบีบบังคับปั จเจกบุคคลให้กระทา
การใดๆ ก็ตาม แต่กิดเดนส์ไม่ได้มองเห็นพลังของโครงสร้างว่ามีมากมายขนาดนั้น กิดเดนส์กล่าวว่า
โครงสร้างนั้นมิได้เป็ นสิ่ งที่มีอยู่ “จริ ง” (Real) แต่เป็ นสิ่ งที่ดารงอยู่ “เสมือนจริ ง” (Virtual) เหมือนกับ
ร่ องรอยความทรงจาของคนเราที่คอยกากับความประพฤติของเรา โครงสร้างเป็ นระเบียบของ
ความสัมพันธ์เชิงการเปลี่ยนแปลงที่ดารงอยูเ่ สมือนจริ ง ซึ่ งหมายความว่าระบบสังคมต่างๆ ในฐานะ
ที่เป็ นปฏิบตั ิการทางสังคมที่มีการผลิตซ้ า/สื บทอดนั้นไม่ได้มีโครงสร้าง แต่แสดงคุณสมบัติเชิง
โครงสร้างออกมาเท่านั้น โครงสร้างจะดารงอยูก่ ็ต่อเมื่อเราในฐานะผูก้ ระทาการได้ปฏิบตั ิการหรื อ
กาลังกระทาการอยู่ (Giddens. 2007 : 535)
อีกคาหนึ่งที่มีความหมายคล้ายกับโครงสร้างก็คือระบบสังคม กิดเดนส์กล่าวถึงระบบสังคม
ไว้วา่ เป็ นเพียงแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดารงอยูข่ า้ มช่วงเวลาและสถานที่ ตัวอย่างเช่น
อังกฤษในคริ สต์ศตวรรษที่ 19 ก็ถือว่าเป็ นระบบสังคมระบบหนึ่ง เพราะว่าอังกฤษในช่วงเวลานี้เป็ น
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พื้นที่ซ่ ึ งนิยามได้ดว้ ยภูมิศาสตร์ ดารงอยูใ่ นช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่ งมีการสื บทอดชุดความสัมพันธ์ทางสังคม
และปฏิบตั ิการทางสังคมบางอย่างเอาไว้ กิดเดนส์คงไม่เชื่ อว่าอังกฤษใน ค.ศ. 1801 และอังกฤษใน
ค.ศ. 1899 เป็ นระบบเดียวกัน ความสัมพันธ์ทางสังคมและปฏิบตั ิการทางสังคมก็คงจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่ องเมื่อแบบแผนของปฏิสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงไป กิดเดนส์มองสถาบันต่างๆ
เช่นรัฐและระบบราชการว่าเป็ นแบบแผนของพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นความต่อเนื่ องบางอย่างแม้เวลา
จะล่วงเลยไป แต่สถาบันเหล่านี้เมื่อผ่านกาลเวลาที่ยาวนานก็มีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกัน
(Haralambos and Holborn. 2004 : 970)
สาหรับคาที่เกี่ยวข้องกับการกระทานั้น มีคาที่คล้ายกัน 2-3 คา คือคาว่า “การกระทาการ”
(Agency) “ผูก้ ระทาการ” (Agent) และ “ผูก้ ระทา” (Actor) สาหรับคาว่าผูก้ ระทาการและผูก้ ระทานั้นก็
จะใช้ท้ งั สองคาสลับกันไปมา คือเป็ นคาที่มีความหมายคล้ายกันกันและใช้แทนกันได้ (แต่ก็มีความ
แตกต่างกันอยูบ่ า้ ง ดังจะกล่าวต่อไป) แต่คาว่าการกระทาการจะมีนิยามที่มุ่งเน้นไปที่ความสามารถใน
การกระทามากกว่าจะเน้นที่ตวั ผูก้ ระทา
คาว่าการกระทาการ (Agency) นั้นหมายถึง “ขีดความสามารถหรื ออานาจของบุคคลที่จะ
กระทา ที่จะสร้างความแตกต่าง และที่จะเข้าไปแทรกแซงโลกอย่างตั้งใจ” (Appelrouth and Edles.
2007 : 525)
ส่ วนผูก้ ระทาการ (Agent) ตามแนวคิดของกิดเดนส์น้ นั คือผูท้ ี่มีความสามารถในการสร้าง
ความแตกต่างในโลกทางสังคมได้ ผูก้ ระทา (Actor) เป็ นผูก้ ระทาการ (Agent) ไม่ได้ ถ้าผูก้ ระทานั้น
ไร้ความสามารถที่จะสร้างความแตกต่าง กิดเดนส์ยอมรับว่ามีอุปสรรคกีดขวางสาหรับผูก้ ระทาอยู่
จริ ง แต่นี่กไ็ ม่ได้หมายความว่าผูก้ ระทาจะไม่มีทางเลือกเลยและไม่สามารถสร้างความแตกต่างขึ้นมา
ได้เลย (Ritzer. 2007 : 170) โดยนัยนี้ผกู ้ ระทาการจึงเป็ นผูม้ ีอานาจที่เป็ น “ขีดความสามารถเชิงการ
เปลี่ยนแปลง” (Transformative Capacity) ขีดความสามารถนี้ผกู ้ ระทาการเอาไว้ใช้เปลี่ยนแปลงสิ่ ง
ต่างๆ หรื อเอาไว้ใช้เปลี่ยนแปลงการกระทาของผูก้ ระทาการคนอื่นๆ (Haralambos and Holborn.
2004 : 971)
คนเราในฐานะที่เป็ นผูก้ ระทาการนั้นก็จะทาสิ่ งต่างๆ มากมาย การไหลเวียนของการกระทา
ของคนเราได้ก่อให้เกิดผลของการกระทาที่ผกู ้ ระทาไม่ได้ต้ งั ใจเอาไว้อย่างสม่าเสมอ และผลที่เกิดจาก
ความไม่ต้ งั ใจนี้ก็อาจก่อให้เกิดเงื่อนไขของการกระทาต่างๆ ที่เราไม่ได้รับรู้ได้เหมือนกัน กิดเดนส์
กล่าวไว้วา่ “ประวัติศาสตร์ ของมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาโดยกิจกรรมที่เราตั้งใจทา แต่ไม่ใช่เป็ นโครงการ
ที่เกิดจากความตั้งใจ” (Giddens. 2007 : 540) นี่คือส่ วนที่กิดเดนส์ได้รับอิทธิพลทางความคิดจาก
โรเบิร์ต เมอร์ ตนั
ในเรื่ องผลที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ต้ งั ใจนี้ กิดเดนส์ได้ยกตัวอย่างการที่เราเดินทางไปถึงบ้านแล้ว
เปิ ดไฟให้บา้ นสว่าง ปรากฏว่าขณะนั้นกาลังมีโจรขึ้นบ้านเมื่อเห็นเราเปิ ดไฟโจรก็ตกใจและหนีออก
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จากบ้านไป แล้วโจรก็ถูกตารวจจับได้ เขาถูกดาเนินคดีและต้องติดคุกหลายปี การที่เราเปิ ดไฟนั้นเรา
ไม่รู้วา่ มีโจรอยู่ เราจึงไม่ได้ต้ งั ใจให้โจรตกใจและหนีไปซึ่ งในที่สุดทาให้เขาถูกจับได้และติดคุก
(Haralambos and Holborn. 2004 : 970) แต่ผลที่เกิดขึ้นจากความไม่ต้ งั ใจนี้ก็ส่งผลต่อแบบแผน
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมได้เหมือนกัน
4) ทวิภาวะของโครงสร้ าง (Duality of Structure) แนวคิดเรื่ องนี้มีความหมายได้หลายอย่าง
นอกจากจะหมายถึงการที่โครงสร้างและการกระทาการเป็ นสองสิ่ งที่แยกออกจากกันไม่ได้และต่างก็
กาหนดซึ่ งกันและกันแล้ว ยังหมายถึงการที่โครงสร้างนั้นเป็ นทั้งตัวกลางและผลลัพธ์ของการกระทา
และหมายถึงการที่โครงสร้างนั้นมีท้ งั ส่ วนที่เป็ นอุปสรรคกีดขวางการกระทาและส่ วนที่สนับสนุน
ส่ งเสริ มการกระทาด้วย (Giddens. 2007 : 538)
ตามแนวคิดเรื่ องทวิภาวะของโครงสร้างนั้น โครงสร้างและและการกระทามีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกันอยูข่ า้ งในผ่านปฏิบตั ิการทางสังคม (Social Practices) ซึ่งอธิบายขยายความได้
ดังนี้
กิดเดนส์ได้ทาการสารวจทฤษฎีสังคมต่างๆ ที่ให้ความสาคัญกับผูก้ ระทาการ เช่นทฤษฎี
ปฏิสัมพันธ์นิยมเชิงสัญลักษณ์ หรื อที่ให้ความสาคัญกับโครงสร้าง เช่นทฤษฎีหน้าที่นิยมหรื อหน้าที่
นิยมเชิงโครงสร้าง แล้วเขาก็ได้ปฏิเสธทฤษฎีท้ งั สองแบบที่ให้ความสาคัญกับด้านใดด้านหนึ่งมากกว่า
กัน เขาเสนอว่าเราจะต้องเริ่ มต้นด้วยปฏิบตั ิการทางสังคมต่างๆ (Social Practices) ที่เกิดขึ้นซ้ าแล้ว
ซ้ าเล่า ดังนั้นทฤษฎีโครงสร้างการกระทาสัมพันธ์จึงไม่ได้เน้นความสาคัญของโครงสร้างที่มีขนาด
ใหญ่หรื อการกระทาและปฏิสัมพันธ์ในชีวติ ประจาวัน หากแต่เน้นความสาคัญของปฏิบตั ิการทาง
สังคมที่เกิดขึ้นซ้ าๆ ตามแบบแผนเดิมๆ กาละและเทศะก็มีความสาคัญในแนวคิดเรื่ องปฏิบตั ิการทาง
สังคมของกิดเดนส์เช่นเดียวกัน ปฏิบตั ิการทางสังคมต่างๆ นั้นเกิดขึ้นซ้ าแล้วซ้ าเล่า และมีระบบ
ระเบียบผ่านกาลเวลาที่ยาวนาน ไม่ใช่วา่ เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นแล้วเฉพาะแค่เมื่อวานและกาลังเกิดขึ้นอยูใ่ น
วันนี้ แต่เป็ นสิ่ งที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นในวันพรุ่ งนี้ดว้ ย อีกทั้งยังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้า ในเดือน
หน้า ในปี หน้า ในทศวรรษหน้า ในศตวรรษหน้าด้วย นอกจากนี้ ปฏิบตั ิการทางสังคมเหล่านี้ก็เกิดขึ้น
ซ้ าแล้วซ้ าเล่าในสถานที่ต่างๆ โดยมีแบบแผนคล้ายคลึงกัน กล่าวคือปฏิบตั ิการทางสังคมที่เราพบในที่
หนึ่งก็มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นในอื่นๆ ด้วย (Ritzer. 2007 :167-168) ปฏิบตั ิการทางสังคมแบบที่เรา
พบในประเทศไทย ก็จะสามารถพบได้ในพม่า ในลาว ในกัมพูชา หรื อแม้กระทัง่ ในอังกฤษและ
สหรัฐอเมริ กา และประเทศอื่นๆ ทุกประเทศทัว่ โลกด้วย
เมื่อมองดูลกั ษณะสาคัญของทฤษฎีโครงสร้างการกระทาสัมพันธ์ซ่ ึงเน้นความสาคัญของ
ปฏิบตั ิการต่างๆ ทางสังคม ก็จะพบว่าทฤษฎีน้ ีเน้นความสาคัญของความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง
กับการกระทาการ ในสหรัฐอเมริ กามักจะกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างมหภาคกับจุลภาค แต่ในยุโรป
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นิยมกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการกระทาการ แต่ไม่วา่ จะใช้คาที่ต่างกัน
ความหมายก็คล้ายคลึงกัน (Ritzer. 2007 : 168)
กิดเดนส์มองว่าโครงสร้างและการกระทาการนั้นเป็ นสิ่ งที่เราไม่สามารถคิดแยกออกจากกัน
ได้ ทั้งสองอย่างนั้นเป็ นเหมือนสองด้านของเหรี ยญเดียวกัน ซึ่ งกิดเดนส์ใช้คาว่า “ทวิภาวะ” (Duality)
เรี ยกสภาพการณ์เช่นนี้ การกระทาทางสังคมทุกอย่างล้วนเกี่ยวข้องกับโครงสร้าง และโครงสร้างทุก
อย่างล้วนเกี่ยวข้องกับการกระทาทางสังคม โครงสร้างและการกระทาจึงถักทอเข้าด้วยกันอย่าง
แยกกันไม่ออกในกิจกรรมหรื อปฏิบตั ิการของคนเราในชี วติ ประจาวัน (Ritzer. 2007 : 168)
ดังที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้นแล้วว่าจุดเริ่ มต้นในการวิเคราะห์ของกิดเดนส์ก็คือปฏิบตั ิการต่างๆ
ของคนเรา แต่เขายืนยันว่าเราจะต้องมองปฏิบตั ิการเหล่านี้ วา่ เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกซ้ าๆ กัน
ซึ่ งมีความหมายหลายประการ ประการแรก ปฏิบตั ิการทางสังคมต่างๆ นั้นคนเราไม่ได้สร้างขึ้นมาด้วย
จิตใจ ประการต่อมา ปฏิบตั ิการทางสังคมต่างๆ นั้นไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยเงื่อนไขสังคมเชิง
โครงสร้างที่คนเราใช้คน้ พบตัวเอง และประการสุ ดท้ายซึ่ งสาคัญมากที่สุดก็คือ เมื่อคนเราแสดงตนใน
ฐานะที่เป็ นมนุษย์ผกู้ ระทาการ ถือว่าคนเรากาลังสร้างจิตสานึกของตัวเองขึ้นมาและกาลังสร้างเงื่อนไข
เชิงโครงสร้างที่ทาให้ปฏิบตั ิการทางสังคมเหล่านั้นเกิดขึ้นได้ คนเราสร้างปฏิบตั ิการ จิตสานึก และ
โครงสร้างขึ้นมาในเวลาเดียวกัน จิตสานึกไม่ได้สร้างกิจกรรม ความเป็ นจริ งที่สังคมสร้างขึ้นมาก็
ไม่ได้สร้างกิจกรรม และโครงสร้างสังคมก็ไม่ได้สร้างกิจกรรม แต่ในการแสดงตัวตนของเราในฐานะ
ผูก้ ระทาการ ก็ถือว่าเรากาลังเกี่ยวข้องอยูก่ บั ปฏิบตั ิการ และโดยผ่านปฏิบตั ิการนี้นี่เองที่เราสร้าง
จิตสานึกและโครงสร้างขึ้นมา กิดเดนส์ให้ความสนใจอย่างมากกับเรื่ องของจิตสานึก (Consciousness)
หรื อการคิดในเชิงสะท้อนกลับ (Reflexivity) การที่คนเรามีความสามารถในการคิดเชิงสะท้อนกลับคือ
คิดไตร่ ตรองทบทวนไปมาอย่างรอบคอบนั้นทาให้คนเราไม่ได้เป็ นเพียงแค่เป็ นผูม้ ีสานึกในตนเอง แต่
คนเรายังได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกากับควบคุมกิจกรรมต่างๆ และเงื่อนไขทางสังคมต่างๆ ที่กาลัง
ดาเนินอยูด่ ว้ ย กล่าวอีกนัยหนึ่งได้วา่ กิดเดนส์ให้ความสนใจกับกระบวนการแบบปฏิพฒั นาการที่ใช้
สร้างปฏิบตั ิการ โครงสร้าง และจิตสานึกขึ้นมาด้วย โดยนัยนี้ กิดเดนส์จึงจัดการกับประเด็นปั ญหา
เกี่ยวกับโครงสร้างและการกระทาการในแนวทางที่เป็ นประวัติศาสตร์ มีกระบวนการ และเป็ นพลวัต
(Ritzer. 2007 : 168-169)
มิใช่เพียงแต่ผกู ้ ระทาการทางสังคมเท่านั้นที่มีลกั ษณะสะท้อนกลับ แต่นกั วิชาการหรื อนักวิจยั
ทางสังคมซึ่ งเป็ นผูศ้ ึกษาผูก้ ระทาการทางสังคมก็มีลกั ษณะสะท้อนกลับด้วย นี่คือแนวคิดของกิดเดนส์
ในเรื่ องการตีความสองชั้น (Double Hermeneutic) ทั้งผูก้ ระทาการทางสังคมและนักวิชาการหรื อ
นักวิจยั ทางสังคมต่างก็ตอ้ งใช้ภาษา ผูก้ ระทาการทางสังคมใช้ภาษาเพื่อบอกเล่าเรื่ องราวของสิ่ งที่พวก
เขาทา และนักวิชาการหรื อนักวิจยั ทางสังคมก็ใช้ภาษาเพื่ออธิ บายการกระทาของผูก้ ระทาการทาง
สังคม ดังนั้น เราจึงจาเป็ นต้องให้ความสนใจกับความสัมพันธ์ระหว่างภาษาชาวบ้านกับภาษาวิชาการ

151
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เราจาเป็ นต้องตระหนักถึงข้อเท็จจริ งที่วา่ ความเข้าใจของนักวิชาการเกี่ยวกับโลก
ทางสังคมนั้นอาจส่ งผลกระทบต่อการทาความเข้าใจผูก้ ระทาการซึ่ งเรากาลังศึกษาอยูน่ ้ นั ได้ เมื่อเป็ น
เช่นนี้ นักวิชาการหรื อนักวิจยั ทางสังคมจึงสามารถเปลี่ยนแปลงโลกที่ตนกาลังศึกษาอยูไ่ ด้ และดังนั้น
จึงนาไปสู่ ขอ้ ค้นพบและข้อสรุ ปที่ผดิ หรื อบิดเบือนไปจากความเป็ นจริ งได้ (Ritzer. 2007 : 169)
ทั้งโครงสร้างและการกระทาการไม่สามารถดารงอยูอ่ ย่างเป็ นอิสระปราศจากซึ่ งกันและกัน
ได้ แต่ท้ งั สองอย่างมีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด การกระทาทางสังคมก่อให้เกิดโครงสร้าง และ
เพราะมีการกระทาทางสังคมที่เอง โครงสร้างจึงถูกผลิตและผลิตซ้ าขึ้นมา เพื่อที่โครงสร้างจะได้ดารง
อยูไ่ ด้อย่างยาวนาน กิดเดนส์กล่าวถึงทวิภาวะของโครงสร้างเพื่อบอกเราว่าโครงสร้างนั้นทาให้การ
กระทาทางสังคมเกิดขึ้นได้ และในขณะเดียวกันการกระทาทางสังคมก็ได้ก่อให้เกิดโครงสร้างขึ้นมา
ได้เช่นเดียวกัน เขากล่าวว่าโครงสร้างนั้นไม่มีการดารงอยูท่ ี่อิสระจากความรู ้ที่ผกู ้ ระทาการมีเกี่ยวกับ
สิ่ งที่พวกเขาทาในชีวติ ประจาวัน (Haralambos and Holborn. 2004 : 969)
ตัวอย่างเช่นภาษาอังกฤษนั้นกิดเดนส์ถือว่าเป็ นโครงสร้างอย่างหนึ่ง ภาษาอังกฤษเป็ นชุดของ
กฎเกณฑ์ที่จดั ระบบสร้างระเบียบว่าเราจะสื่ อสารกันอย่างไรซึ่ งดูเหมือนว่าจะเป็ นอิสระจากคนเราแต่
ละคน ไวยากรณ์และคาศัพท์ของภาษาอังกฤษไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ง่ายๆ ด้วยเจตจานงของผู้
หนึ่งผูใ้ ดในสังคม แต่ถา้ ภาษาอังกฤษนั้นมีการผลิตซ้ า มีการใช้ภาษาอังกฤษซ้ าแล้วซ้ าเล่า และถ้า
ภาษาอังกฤษนั้นจะต้องดารงอยูต่ ่อไป คนเราก็ตอ้ งนาภาษาอังกฤษมาใช้พดู ใช้เขียนโดยให้เป็ นไปตาม
กฎเกณฑ์หรื อโครงสร้างไวยากรณ์ที่มีอยู่ กิดเดนส์จึงกล่าวว่า “เมื่อข้าพเจ้าพูดประโยคภาษาอังกฤษ
ประโยคหนึ่งให้ถูกต้องตามไวยากรณ์ ข้าพเจ้าก็ได้ส่งเสริ มให้มีการผลิตซ้ าภาษาอังกฤษโดยรวม”
(Haralambos and Holborn. 2004 : 969; citing Giddens)
แต่โครงสร้างของภาษาในที่สุดก็ข้ ึนอยูก่ บั การใช้ภาษาของคนเราในฐานะผูก้ ระทาการซึ่ งเป็ น
ผูใ้ ช้ภาษา โดยส่ วนมากแล้ว คนที่พดู ภาษาใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่วก็จะสามารถพูดหรื อใช้ภาษาให้
ถูกต้องตามไวยากรณ์ เมื่อเป็ นเช่นนี้การสื บทอดไวยากรณ์ซ่ ึ งเป็ นโครงสร้างของภาษาก็เกิดขึ้นได้ แต่
ไม่ใช่วา่ จะเป็ นอย่างนั้นเสมอไป บางคนอาจพูดไม่คล่องใช้ภาษาไม่เก่ง โอกาสที่จะพูดผิดใช้ผดิ ไปจาก
ไวยากรณ์ก็เกิดขึ้นได้ บางคนก็คิดคาศัพท์ใหม่ๆ ขึ้นมาใช้ และคาใหม่ๆ เหล่านั้นหลายคาก็อาจเป็ นที่
ยอมรับ คาเก่าๆ บางคาเมื่อมีคนใช้พดู น้อยหรื อไม่ค่อยนามาเขียน ในที่สุดก็จะถูกลืมไปไม่มีใครใช้เลย
ประโยคใหม่ๆ ที่อาจไม่เป็ นไปตามไวยากรณ์ของภาษาเลยเมื่อมีบางคนนามาใช้และคนอื่นเห็นว่า
เหมาะสมก็เอาไปใช้ต่อ เกิดเป็ นโครงสร้างใหม่ข้ ึนมา เมื่อเป็ นเช่นนี้ โครงสร้างของภาษาก็มีการ
เปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นมนุษย์ในฐานะผูก้ ระทาการเมื่อกระทาการใดๆ ลงไป จึงสามารถเปลี่ยนแปลง
และผลิตซ้ าโครงสร้างได้
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กิดเดนส์จึงเน้นย้าว่าภาษานั้นเป็ นโครงสร้างทางสังคมที่กาลังมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
หรื ออยูใ่ นกระบวนการที่เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับการกระทาการอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง
(Giddens. 2009 : 90)
กิดเดนส์กล่าวว่าโครงสร้างมีส่วนประกอบ 2 อย่างคือกฎเกณฑ์ (Rules) และทรัพยากร
(Resources) (Giddens. 2007 : 535-539)
กฎเกณฑ์คือระเบียบปฏิบตั ิต่างๆ ที่คนเราจะต้องปฏิบตั ิตามในชีวติ ประจาวันของเรา บางครั้ง
การตีความกฎเกณฑ์เหล่านี้ก็มีการเขียนเอาไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร อย่างเช่นกฎหมายต่างๆ และ
ระเบียบปฏิบตั ิต่างๆ ในระบบราชการ แต่ขอ้ เขียนที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเหล่านั้นไม่ใช่ตวั กฎเกณฑ์
หากแต่เป็ นเพียงการตีความกฎเกณฑ์ เช่นในการซื้ อของในร้านค้า กฎเกณฑ์ก็คือเราต้องจ่ายเงินค่า
สิ นค้าให้กบั พนักงานขายในร้าน ถ้าเราไม่จ่ายก็ถือว่าทาผิดกฎเกณฑ์ ทุกคนรู ้อยูแ่ ล้วว่าไม่สามารถที่จะ
ไปเอาสิ นค้ามาใช้ได้โดยที่ไม่ตอ้ งจ่าย แต่การตีความเกี่ยวกับกฎเกณฑ์เรื่ องนี้อาจจะอยูใ่ นรู ปของ
กฎหมายเกี่ยวกับการขโมย ซึ่ งในกฎหมายก็จะบัญญัติวา่ การขโมยสิ นค้าเป็ นความผิดซึ่งจะมี
บทลงโทษตามมา กฎเกณฑ์เชิงโครงสร้างเหล่านี้ อาจจะถูกผลิตซ้ า/ถูกสื บทอดได้โดยคนเราซึ่ งเป็ น
สมาชิกของสังคม หรื ออาจจะถูกเปลี่ยนแปลงได้จากพัฒนาการของปฏิสัมพันธ์ในรู ปแบบใหม่ๆ
(Haralambos and Holborn. 2004 : 969)
ทรัพยากรก็เป็ นส่ วนประกอบของโครงสร้างที่สามารถสื บทอดและเปลี่ยนแปลงได้
เช่นเดียวกับโครงสร้าง ทรัพยากรจาแนกได้ 2 ชนิ ด คือทรัพยากรเชิงจัดสรร(Allocative Resources)
และทรัพยากรเชิงอานาจ (Authoritative Resources)
ทรัพยากรเชิงจัดสรร ครอบคลุมถึงวัตถุดิบต่างๆ ที่ดิน เทคโนโลยี เครื่ องมือการผลิต และ
สิ นค้าต่างๆ ทรัพยากรบางอย่างก็อยูข่ องมันเองตามธรรมชาติซ่ ึ งถ้าเราไม่ได้เอามาใช้เอามาจัดสรร มัน
ก็ไม่ได้เป็ นทรัพยากร อย่างเช่นที่ดินที่ไม่มีใครเป็ นเจ้าของไม่มีใครใช้ประโยชน์เช่นเอามาทาเป็ น
แปลงเพาะปลูกพืช ที่ดินนั้นก็ไม่เป็ นทรัพยากร (Haralambos and Holborn. 2004 : 969)
ทรัพยากรเชิงอานาจ หมายถึงทรัพยากรที่ไม่ใช่วตั ถุดิบ ทรัพยากรชนิดนี้เป็ นผลมาจาก
การที่คนเรามีความสามารถที่จะครอบงาคนอื่นได้ ทรัพยากรเชิงอานาจเป็ นเรื่ องของการที่เรามี
ความสามารถที่จะทาให้คนอื่นทาตามความปรารถนาของเราได้ ในแง่น้ ี มนุษย์จึงเป็ นทรัพยากรที่
มนุษย์คนอื่นสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ กิดเดนส์ยนื ยันว่าทรัพยากรเชิงอานาจนั้นจะดารงอยูก่ ็
ต่อเมื่อทรัพยากรดังกล่าวนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ในสังคม ทรัพยากรเชิงอานาจ
ไม่ใช่สิ่งที่คนเรามีถา้ คนเราไม่ได้กาลังใช้ทรัพยากรนั้นอยูจ่ ริ งๆ (Haralambos and Holborn. 2004 :
969-970) กล่าวอีกนัยหนึ่ง ถ้าเราไม่ได้กาลังใช้อานาจอยู่ ก็กล่าวได้วา่ ในขณะนั้นเราก็ไม่ได้มี
ทรัพยากรเชิงอานาจ
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กิดเดนส์กล่าวไว้วา่ “ข้อเสนอที่สาคัญอย่างหนึ่งของทฤษฎีโครงสร้างการกระทาสัมพันธ์ก็
คือกฎเกณฑ์และทรัพยากรต่างๆ นั้นเกิดมาจากการผลิตและการผลิตซ้ าของการกระทาทางสังคม
และขณะเดียวกันก็เป็ นเครื่ องมือของการผลิตซ้ าของระบบ” (Giddens. 2007 : 536) ดังนั้นโครงสร้าง
จึงเป็ นทั้งผลลัพธ์ (Outcome) และตัวกลาง (Medium) ของการกระทาทางสังคม นอกจากนี้เราจะเห็น
ว่าสิ่ งที่เป็ นกฎเกณฑ์น้ นั มักจะคอยกาหนดว่าเราทาอะไรได้ เราทาอะไรไม่ได้ จึงดูเหมือนว่ากฎเกณฑ์
นั้นเป็ นอุปสรรคกีดขวาง (Constraining) การกระทาของเรา แต่หลายครั้งเราสามารถทาอะไรบางอย่าง
ให้ประสบผลสาเร็ จตามความมุ่งหมายได้เพราะเราอ้างกฎเกณฑ์ เช่นเราอ้างสิ ทธิ เสรี ภาพที่ปรากฏอยู่
ในรัฐธรรมนูญเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กบั การต่อสู ้เรี ยกร้องของเรา ในแง่น้ ีกฎเกณฑ์ก็เป็ นสิ่ งที่
เอื้ออานวยช่วยเกื้อหนุน (Enabling) การกระทาของเรา ส่ วนทรัพยากรนั้นเห็นชัดเจนอยูแ่ ล้วว่าเป็ น
สิ่ งจาเป็ นที่ช่วยทาให้เราทาสิ่ งต่างๆ สาเร็ จตามความมุ่งหมาย ดังนั้นโครงสร้างซึ่ งประกอบไปด้วย
กฎเกณฑ์และทรัพยากรนี้จึงมีท้ งั ส่ วนที่ขดั ขวางและเกื้อหนุนการกระทาของเรา
มุมมองของกิดเดนส์ในเรื่ องโครงสร้าง ระบบ และสถาบัน มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ
มุมมองของเขาเรื่ องการกระทาของคนเราซึ่ งเขามักเรี ยกว่า “การกระทาการ” (Agency) เพราะว่าทุก
อย่างที่กล่าวมานั้นล้วนแล้วแต่เป็ นส่ วนหนึ่งของ “ทวิภาวะของโครงสร้าง” กิดเดนส์เห็นว่าคนเราที่
เป็ นผูก้ ระทาการนี้กาลังเข้าไปแทรกแซงโลกอยูต่ ลอดเวลาด้วยการกระทาของตน และเมื่อคนเราทา
เช่นนั้น คนเราก็มีขีดความสามารถในการเปลี่ยนแปลงโลก แต่เขาไม่ได้มองว่าเราสร้างโลกสร้าง
สังคมได้มากกว่าที่โลกและสังคมสร้างเรา โครงสร้างนั้นมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของคนเราอัน
เนื่องมาจากความรู ้ที่คนเรามีเกี่ยวกับสังคมของเราเอง เรามีคลังความรู ้ร่วมมากมายที่บอกเราว่าเราจะ
ดาเนินต่อไปอย่างไร หรื อเราจะทาสิ่ งต่างๆ ให้สาเร็ จได้อย่างไร (Haralambos and Holborn. 2004 :
970)
จากสิ่ งที่คนเราได้เรี ยนรู ้ คนเราที่เป็ นผูก้ ระทาการจะรู ้วา่ เราจะดาเนินชี วติ ประจาวันของเรา
ต่อไปอย่างไร และจะทาสิ่ งต่างๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ได้อย่างไร อย่างเช่น คนที่พอมีทกั ษะบ้างย่อม
รู ้วา่ จะไปบาร์ และสั่งเครื่ องดื่มมาดื่มได้อย่างไร คนอีกคนหนึ่งซึ่ งทางานอยูท่ ี่บาร์ ซ่ ึ งพอมีทกั ษะบ้าง
เหมือนกันก็จะรู ้วา่ จะบริ การลูกค้าที่สงั่ เครื่ องดื่มได้อย่างไร พฤติกรรมธรรมดาที่ทาจนเป็ นปรกติวสิ ัย
เช่นนี้มีการนาไปปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องโดยที่แทบไม่ตอ้ งใช้ความคิดอะไรมากมายนัก ที่เป็ นเช่นนี้ได้
เพราะว่าผูก้ ระทาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นได้นาเอาความรู ้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของสังคมซึ่ งมีอยูใ่ น
โครงสร้างสังคมมาเป็ นความรู้ของตนเอง ในขณะเดียวกันผูก้ ระทาการเหล่านี้ก็ได้ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรซึ่ งก็เป็ นส่ วนหนึ่งของโครงสร้างสังคมเช่นเดียวกัน ผูก้ ระทาการเหล่านี้ใช้ทรัพยากรที่เป็ น
วัตถุซ่ ึ งเป็ นทรัพยากรเชิงจัดสรร เช่นเงิน แก้วน้ า และเครื่ องดื่ม และใช้ทรัพยากรเชิงอานาจ อย่างเช่น
สิ ทธิ ของพนักงานในบาร์ ที่จะเรี ยกร้องการชาระเงินซึ่ งก็เป็ นสิ ทธิ ที่ลูกค้ายอมรับ (Haralambos and
Holborn. 2004 : 970)
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บางครั้งคนเราอาจไม่มีทรัพยากรเชิงจัดสรรหรื อทรัพยากรที่เป็ นวัตถุ แต่เรามีทรัพยากรเชิง
อานาจ เราก็สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเชิงอานาจที่เรามีอยูไ่ ด้เช่นเดียวกัน กิดเดนส์เห็นว่า
ความสัมพันธ์เชิงอานาจทุกอย่างนั้นมี “ปฏิพฒั นาการของการควบคุม” (Dialectic of Control) ดารง
อยู่ แม้คนที่ตกเป็ นเบี้ยล่างก็มีทรัพยากรบางอย่างที่จะเอามาใช้ได้ (Layder. 2006 : 170) เช่นเด็กทารก
สามารถร้องเพื่อเรี ยกความสนใจจากแม่ และแม่ก็ตอบสนองความต้องการของเด็กทารกนั้น หรื อ
นักโทษอาจอดอาหารประท้วงเพื่อกดดันผูค้ ุมจนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบบางอย่าง
ภายในเรื อนจาได้
กิดเดนส์มองว่าคนเรานั้นมีความต้องการพื้นฐานที่อยากจะสามารถทานายชีวติ ทางสังคม
ให้ได้ในบางระดับ คนเรามีความต้องการสิ่ งที่เขาเรี ยกว่า “ความมัน่ คงทางภววิทยา” (Ontological
Security) ซึ่ งหมายถึงความมัน่ ใจและความไว้วางใจที่วา่ ธรรมชาติและสังคมจะมีระบบระเบียบมีการ
ดารงอยูอ่ ย่างที่ปรากฏต่อเรา ความมัน่ คงนี้เกี่ยวข้องกับระบบความมัน่ คงพื้นฐานของคนเราที่เรามักจะ
ห่วงใยความปลอดภัยของชี วิตและร่ างกายของตัวเอง (Haralambos and Holborn. 2004 : 970)
กิดเดนส์เห็นว่าการดารงอยูข่ องความรู ้ร่วมและความต้องการความมัน่ คงทางภววิทยานั้นมี
แนวโน้มที่จะก่อให้เกิดระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ขึ้นมาในชีวติ ทางสังคม แบบแผนพฤติกรรมถูกกระทา
ซ้ าๆ เมื่อเป็ นเช่นนี้ โครงสร้างสังคม ระบบสังคม และสถาบันต่างๆ ทั้งหมดก็ถูกผลิตซ้ า/สื บทอด แต่
กระบวนการทั้งหมดนี้ก็เกี่ยวข้องกับความเป็ นไปได้ซ่ ึ งยังคงดารงอยูท่ ี่วา่ เราสามารถเปลี่ยนแปลง
สังคมได้ ผูก้ ระทาการไม่จาเป็ นต้องกระทาเหมือนอย่างที่คนอื่นกระทา และไม่จาเป็ นต้องกระทาให้
สอดคล้องกับนิสัยของตนเสมอไป เพราะว่าคนเรามีการควบคุมการกระทาในเชิงสะท้อนกลับ คือ
คนเรามักจะคิดใคร่ ครวญพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับสิ่ งที่ตนกาลังกระทา และพิจารณาดูวา่ ด้วย
การกระทาเช่นนั้นเราจะบรรลุจุดมุ่งหมายที่เราต้องการได้หรื อไม่ ถ้าไม่สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายได้
เราในฐานะผูก้ ระทาการซึ่ งมีขีดความสามารถในการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะเริ่ มกระทาในแนวทางใหม่ๆ
ด้วยวิธีการใหม่ๆ เมื่อเป็ นเช่นนี้ แบบแผนของปฏิสัมพันธ์ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไป และที่เปลี่ยนไป
พร้อมๆ กันด้วยก็คือโครงสร้างสังคม (Haralambos and Holborn. 2004 : 970)
ที่กล่าวมาข้างต้นคือตัวอย่างของนักทฤษฎีสังคมที่พยายามสร้างทฤษฎีในเชิงบูรณาการขึ้นมา
นักทฤษฎีสังคมที่โดดเด่นมากอีกคนหนึ่งที่พยายามทาเช่นนี้คือปิ แอร์ บูร์ดิเยอ
7.2 ทฤษฎีว่าด้ วยฮาบิทสั และฟี ลด์ ของปิ แอร์ บูร์ดิเยอ
7.2.1 ประวัติของบูร์ดิเยอ
ปิ แอร์ บูร์ดิเยอ (Pierre Bourdieu : ค.ศ. 1930-2002) เกิดในเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งทางตะวันออก
เฉี ยงใต้ของฝรั่งเศส ในครอบครัวชนชั้นกลางระดับล่าง พ่อของเขาเป็ นข้าราชการ ในต้นคริ สต์
ทศวรรษ 1950 เขาได้เข้าเรี ยนและได้รับปริ ญญาจาก École Normale Supérieure ในกรุ งปารี สซึ่งเป็ น
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มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสี ยงและเกียรติภูมิสูงยิง่ ของฝรั่งเศส (Ritzer. 2007 : 173; Ritzer and Goodman.
2004 : 388) ที่นี่เขาได้เรี ยนปรัชญาโดยเป็ นลูกศิษย์ของหลุยส์ อัลธูแซร์ (Louis Althusser) (“Pierre
Bourdieu.” 2011 : Website) แต่เขาก็ไม่ได้ทาวิทยานิพนธ์ ส่ วนหนึ่งเป็ นเพราะเขาไม่เห็นด้วยกับ
คุณภาพการศึกษาของตนที่เขาเห็นว่าอยูใ่ นระดับปานกลาง และส่ วนหนึ่งเป็ นเพราะว่าเขาต้องการที่จะ
คัดค้านโครงสร้างแบบอานาจนิยมที่มีอยูใ่ นมหาวิทยาลัย เขาไม่พอใจทิศทางของมหาวิทยาลัยในตอน
นั้นที่หนั เหไปทางคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะตามแนวทางของสตาลิน เขาจึงคัดค้านอย่างแข็งขันต่อ
แนวนโยบายเช่นนั้น (Ritzer. 2007 : 173; Ritzer and Goodman. 2004 : 388)
หลังจากสาเร็ จการศึกษาแล้วเขาได้ไปเป็ นครู สอนในโรงเรี ยนประจาจังหวัด แต่สอนได้ไม่
นานนักเขาก็ถูกเกณฑ์ทหารใน ค.ศ. 1956 เขาจึงได้ไปเป็ นทหารอยูท่ ี่แอลจีเรี ยเป็ นเวลา 2 ปี เมื่อครบ
กาหนดได้ออกจากการเป็ นทหารแล้วเขาได้เขียนหนังสื อเกี่ยวกับประสบการณ์การเป็ นทหารใน
แอลจีเรี ยเอาไว้ดว้ ย เขากลับไปที่ฝรั่งเศสใน ค.ศ. 1960 โดยได้ทางานเป็ นผูช้ ่วยสอนในมหาวิทยาลัย
ปารี ส เขาได้เข้าฟังคาบรรยายของโคล้ด เลวี-สโตรส (Claude Lévi-Strauss) นักมานุษยวิทยาชื่อดัง
ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติฝรั่งเศส (College de France) และทางานเป็ นผูช้ ่วยของเรย์มอน อารอน
(Raymon Aron) นักสังคมวิทยาชื่อดัง หลังจากนั้นเขาได้ยา้ ยไปทางานที่มหาวิทยาลัยลีลเลอ (Lille)
เป็ นเวลา 3 ปี ก่อนที่จะกลับไปรับตาแหน่งสาคัญเป็ นผูอ้ านวยการศึกษาที่ École Pratique des Hautes
Études ใน ค.ศ. 1964 (Ritzer. 2007 : 173; Ritzer and Goodman. 2004 : 388) ที่ปัจจุบนั นี้เป็ น
สถาบันอุดมศึกษาที่เน้นศึกษาวิจยั ทางด้านสังคมศาสตร์ (“Pierre Bourdieu.” 2011 : Website) การได้
ทางานที่นี่ทาให้เขามีอาชีพที่เน้นการวิจยั มากกว่าการสอนในห้องเรี ยน (Swartz. 2007 : 41)
บูร์ดิเยอได้รับอิทธิ พลทางความคิดจากนักคิดนักทฤษฎีชื่อดังหลายคนซึ่ งรวมทั้งมากซ์
เดอร์ไคม์ เวเบอร์ เลวี-สโตรส ฮุสเซิ ร์ล และวิตเก็นสไตน์ (“Pierre Bourdieu.” 2011 : Website)
สาหรับวิตเก็นสไตน์น้ นั แนวคิดของเขาเรื่ องปฏิบตั ิการ (Practice) มีความสาคัญอย่างมากต่อ
พัฒนาการของทั้งทฤษฎีเรื่ องปฏิบตั ิการของบูร์ดิเยอและทฤษฎีโครงสร้างการกระทาสัมพันธ์ของ
กิดเดนส์ (Baert and Rubio. 2009 : 68) และสาหรับบูร์ดิเยอ ปฏิบตั ิการนี้ก็ก่อให้เกิดกระบวนการที่ทา
ให้วฒั นธรรมกลายมาเป็ นเรื่ องปกติธรรมดา (Barbalet. 2009 : 208)
บูร์ดิเยอได้รวบรวมกลุ่มลูกศิษย์และเพื่อนร่ วมงานของเขาในคริ สต์ทศวรรษ 1960 ขึ้นมา
ทาการศึกษาวิจยั ซึ่ งก่อให้เกิดคุณูปการอย่างสู งต่อแวดวงวิชาการของฝรั่งเศส (Ritzer. 2007 : 173;
Ritzer and Goodman. 2004 : 388) ใน ค.ศ. 1968 เรย์มอน อารอนได้จดั ตั้งศูนย์สังคมวิทยาแห่งยุโรป
ขึ้นมา บูร์ดิเยอได้เป็ นผูอ้ านวยการศูนย์ โดยได้ดารงตาแหน่งนี้จนกระทัง่ ถึงวาระสุ ดท้ายของชีวติ
(“Pierre Bourdieu.” 2011 : Website) ศูนย์แห่งนี้มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสานักพิมพ์ที่โดดเด่น
แห่งหนึ่งซึ่ งเป็ นจัดพิมพ์งานเขียนของเขาออกมาเป็ นจานวนมาก (Ritzer. 2007 : 173; Ritzer and
Goodman. 2004 : 388)
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เมื่อตาแหน่งศาสตราจารย์ทางด้านสังคมวิทยาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติฝรั่งเศสว่างลงใน
ค.ศ. 1981 เนื่องจากอารอนเกษียณอายุ ก็มีนกั สังคมวิทยาชื่อดังหลายคนเข้าร่ วมแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่ ง
ตาแหน่งนี้ แต่ผทู ้ ี่ได้ดารงตาแหน่งคือบูร์ดิเยอ หลังจากนั้นบูร์ดิเยอก็ได้ผลิตผลงานออกมาเป็ นจานวน
มากซึ่ งทาให้เขามีชื่อเสี ยงโด่งดังมากยิง่ ขึ้น (Ritzer. 2007 : 173; Ritzer and Goodman. 2004 : 388)
บูร์ดิเยอไม่ได้เป็ นเพียงแค่นกั วิชาการที่โดดเด่นเท่านั้น แต่เขายังเป็ นนักกิจกรรมสังคมและ
ปั ญญาชนสาธารณะที่มีชื่อเสี ยงมากด้วย เขามักจะวิพากษ์วจิ ารณ์สังคมและการเมืองอยูอ่ ย่างสม่าเสมอ
งานเขียนของเขาก็เป็ นที่สนใจทัว่ โลก โดยมีการแปลออกเป็ นภาษาต่างๆ ถึง 24 ภาษา (“Pierre
Bourdieu.” 2011 : Website) เขามีผลงานเขียนที่เป็ นหนังสื อกว่า 35 เล่ม และบทความประมาณ 400
เรื่ อง (Swartz. 2007 : 39) เครก คาลฮูน (Craig Calhoun) ศาสตราจารย์ทางด้านสังคมศาสตร์ แห่ง
มหาวิทยาลัยนิวยอร์กและประธานสภาวิจยั สังคมศาสตร์ในสหรัฐอเมริ กาเห็นว่าบูร์ดิเยอนั้นเป็ นนัก
สังคมวิทยาฝรั่งเศสที่มีแนวคิดริ เริ่ มใหม่ๆ และมีอิทธิ พลมากที่สุดนับแต่เดอร์ ไคม์เป็ นต้นมา (Calhoun.
2003 : 274)
งานเขียนสาคัญๆ ของบูร์ดิเยอนั้นมีมากมาย ที่โดดเด่นที่สุดก็คือ Outline of a Theory of
Practice ตีพิมพ์ใน ค.ศ. 1972 (Calhoun. 2003 : 283) งานที่โดดเด่นอื่นๆ เช่น Reproduction in
Education, Society and Culture ตีพิมพ์ใน 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)
นอกจากนี้ ยังมีงานที่เขาเขียนร่ วมกับคนอื่นเรื่ อง An Invitation to Reflexive Sociology ที่ตีพิมพ์
ออกมาใน ค.ศ. 1992 ซึ่ งถือว่าเป็ นงานที่แสดงให้เห็นมุมมองของเขาเกี่ยวกับสังคมวิทยาที่ดีที่สุดชิ้น
หนึ่ง (Calhoun. 2003 : 284) และหลังจากที่เขาเสี ยชีวติ ไม่กี่เดือน ก็ได้มีการตีพิมพ์อตั ชี วประวัติของ
เขาออกมาในภาษาเยอรมันด้วย (Vandenberghe. 2006 : 71)
7.2.2 แนวคิดเรื่อง “Habitus and Field”
การใช้ คาในภาษาไทย แนวคิดเรื่ อง “Habitus” เป็ นแนวคิดที่ค่อนข้างซับซ้อน ยากที่จะหาคา
ภาษาไทยมาบัญญัติให้มีความหมายได้เหมือนกับคาเดิม แนวคิดนี้บูร์ดิเยอพัฒนาขึ้นมาในช่วงที่เขาใน
ฐานะนักมานุษยวิทยาได้เข้าไปศึกษาภาคสนามที่สังคมของชาวคาไบล์ในแอลจีเรี ย (Appelrouth and
Edles. 2007 : 449) ให้มีความหมายว่าเป็ นตัวกรองทางความคิดที่จดั โครงสร้างการรับรู ้ ประสบการณ์
และการปฏิบตั ิต่างๆ ของคนเราที่เราใช้ทาความเข้าใจโลกทางสังคม โดยแสดงออกมาผ่านทั้งทาง
ภาษาพูดและภาษากายของคนเรา (Appelrouth and Edles. 2007 : 449; citing Bourdieu. 1990 A :
191) ความโน้มเอียงดังกล่าวเป็ นความโน้มเอียงที่เกิดจากการเรี ยนรู ้ อย่างเช่นกิริยามารยาทที่แสดง
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ออกมาทางร่ างกาย วิธีการพูด หรื อวิธีการคิดและการกระทาที่คนเรานาเอามาใช้เมื่อต้องสัมพันธ์กบั
เงื่อนไขทางสังคมต่างๆ (Giddens. 2009 : 846)
ในภาษาไทยมีคาที่มีความหมายใกล้เคียงกับคาว่า “Habitus” ตามแนวคิดของบูร์ดิเยออยูห่ ลาย
คา เช่นคาว่า จริ ต นิสัย และสันดาน ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2542 : Website) ได้ให้ความหมายของคาทั้งสามนี้ไว้ดงั นี้
“จริ ต [จะหฺ ริด] น. ความประพฤติ, กิริยาหรื ออาการ, เช่น พุทธจริ ต เสี ยจริ ต วิกลจริ ต, บางที
ใช้ในทางไม่ดี เช่น ดัดจริ ต มีจริ ต, จริ ตจะก้าน ก็วา่ . (ป.)”
“นิสัย น. ความประพฤติที่เคยชิน เช่น ทาจนเป็ นนิสัย; ที่พ่ ึง, ที่พกั พิง, ที่อาศัย, เช่น ขอนิสัย
ในการอุปสมบท. (ป. นิสฺสย).”
“สันดาน น. อุปนิสัยที่มีมาแต่กาเนิด เช่น มีสันดานดี มีสันดานเลว, (ปาก) มักใช้ไปในทางไม่
สู ้จะดี เช่น สันดานของเขาเป็ นเช่นนั้น อย่าไปถือเลย. (ป., ส. สนฺ ตาน ว่า สื บต่อ).”
จากคานิยามข้างต้น จะเห็นได้วา่ คาทั้งสามนั้นบ่งบอกถึงลักษณะอาการของคนเราที่ติดตัวเรา
อยู่ โดยเป็ นคาที่มีความหมายกลางๆ อาจมีความหมายในแง่บวกหรื อแง่ลบก็ได้ เช่นพุทธจริ ตคือจริ ต
ของคนที่สนใจใคร่ หาความรู ้ก็มีความหมายในแง่ดี แต่โทสจริ ตคือจริ ตของคนที่โกรธง่ายก็มี
ความหมายไม่ค่อยดี นิสัยก็อาจมีท้ งั ที่ดีและไม่ดี เช่นเดียวกับสันดาน แต่สันดานมักจะถูกใช้ใน
ความหมายที่เป็ นแง่ลบมากกว่า สิ่ งเหล่านี้เป็ นสิ่ งที่เป็ นผลจากการสั่งสมมาจากอดีต เป็ นสิ่ งที่ติดตัว
เพราะเราทาจนเคยชิน แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลย เช่นที่บอกว่า “ดัดจริ ต” นั้นก็แสดงว่าจริ ต
เป็ นสิ่ งที่ดดั ได้ คือเปลี่ยนแปลงให้แตกต่างไปจากธรรมชาติเดิมได้ ในภาษาไทยก็มีคาว่า “ดัดนิสัย”
และ “ดัดสันดาน” ซึ่ งมีความหมายว่าเป็ นการปรับปรุ งพัฒนานิสัยหรื อสันดานให้ดีข้ ึน นี่ก็บ่งบอก
เช่นกันว่านิสัยและสันดานก็เป็ นสิ่ งที่เปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกัน ไม่ใช่สิ่งที่คงทนถาวรเปลี่ยนแปลง
ไม่ได้ ลักษณะดังกล่าวนี้ก็คล้ายกับลักษณะของ “Habitus” เช่นเดียวกัน เพราะ “Habitus” แม้จะเป็ นสิ่ ง
ที่ค่อนข้างคงทนแต่ก็เปลี่ยนแปลงได้เหมือนกัน ดังจะขยายความข้างหน้า
แต่คาทั้งสามข้างต้นก็ยงั ไม่ครอบคลุมความหมายของ “Habitus” อยูด่ ี เพราะจริ ตก็ดี นิ สัยก็ดี
สันดานก็ดี ไม่ได้มีความหมายในเชิงที่เป็ นความรู ้และทักษะต่างๆ ที่เกิดจากการเรี ยนรู ้โดยที่เราสะสม
เอาไว้ติดตัวเราหรื อแฝงฝังอยูใ่ นตัวเรา ชนิดา เสงี่ยมไพศาลสุ ข (สุ นีย ์ ประสงค์บณั ฑิต. 2553 : [10];
อ้างอิงมาจาก ชนิดา เสงี่ยมไพศาลสุ ข. 2548 : 152) แปล “Habitus” ว่า “นิจภาพ” โดยให้ความหมาย
ว่าเป็ นการปฏิบตั ิสิ่งต่างๆ ซ้ าๆ จนกลายเป็ นวัตรปฏิบตั ิ เธอนาเอาคาสองคาที่มีอยูใ่ นพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 มาผสมเป็ นคาเดียวกัน ทั้งสองคานั้นก็คือคาว่า “นิจ” ซึ่ งแปลว่าเสมอไป
สม่าเสมอ และคาว่า “ภาพ” ซึ่ งแปลว่าความมี ความเป็ น คาว่า “นิจภาพ” นี้ดูเหมือนว่าจะสื่ อไปใน
ลักษณะของสิ่ งที่มนั่ คงถาวรมากเกินไปก็ได้เหมือนกัน เพราะอาจทาให้เราคิดถึงความหมายที่วา่
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“เที่ยงแท้ ถาวร” ซึ่ งมาจากภาษาบาลีวา่ “นิจฺจ” ที่ตรงข้ามกับคาว่า “อนิจฺจ” ซึ่งคนไทยคุน้ เคยกันดี คา
ว่านิจภาพจึงดูไม่ค่อยเหมาะสมที่จะใช้เป็ นศัพท์บญั ญัติของคาว่า “Habitus”
ส่ วนคาว่า “Field” นั้นก็เป็ นคาที่แปลเป็ นภาษาไทยได้มากมาย เช่นแปลว่าสนาม หรื อพื้นที่
เช่น Football Field ก็คือสนามฟุตบอล Fieldwork ก็คือการศึกษาภาคสนามหรื อการลงพื้นที่เพื่อเก็บ
ข้อมูลทาวิจยั และ Battlefield ก็คือสนามรบหรื อพื้นที่การรบซึ่ งเรามักเรี ยกว่าสมรภูมิ แปลว่าลาน เช่น
Airfield ก็คือลานบิน แปลว่าทุ่งเช่นทุ่งนาก็ได้ แปลว่าสาขาหรื อสาขาวิชา เช่น Field of Government ก็
คือสาขาการปกครอง ฯลฯ นพพร ประชากุล (สุ นีย ์ ประสงค์บณั ฑิต. 2553 : [12]; อ้างอิงมาจาก นพพร
ประชากุล) ได้แปลคาว่า “Field” ที่อยูใ่ นแนวคิดของบูร์ดิเยอว่า “วงการ” ซึ่ งคานี้ในพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายไว้วา่ “วงการ น. กลุ่มบุคคลที่มีอาชีพหรื อความสนใจ
อย่างเดียวหรื อในแนวเดียวกัน เช่น วงการธุ รกิจ วงการบันเทิง วงการครู .” แม้วา่ ในการใช้จริ งนั้น
ความหมายของคานี้ จะกว้างกว่าที่มีอยูใ่ นพจนานุกรมก็ตาม แต่ก็อาจไม่ครอบคลุมความหมายตาม
แนวคิดของบูร์ดิเยอเช่นเดียวกัน
อาจเป็ นด้วยเหตุผลเรื่ องความไม่ครอบคลุมของความหมายตามที่กล่าวมาข้างต้นนี้กระมังที่
กาญจนา แก้วเทพ และ สมสุ ข หินวิมาน (2551 : 533-584) จึงไม่แปลคาทั้งสองออกมาเป็ นภาษาไทย
แต่ใช้คาภาษาอังกฤษไปเลย และสุ นีย ์ ประสงค์บณั ฑิต (2553) ซึ่ งทาวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับแนวคิด
“Habitus” ที่ต่อมาได้ตีพิมพ์เป็ นหนังสื อ ก็ไม่ได้บญั ญัติคาภาษาไทยมาใช้แทนเช่นเดียวกัน หากแต่ใช้
คาทับศัพท์ที่ถอดออกมาเป็ นตัวอักษรไทยว่า “ฮาบิทสั ”
ในที่น้ ี เนื่ องจากยังไม่สามารถคิดหาคาในภาษาไทยที่เหมาะสมได้ จึงขอใช้คาทับศัพท์ โดยคา
ว่า “Habitus” ก็จะถอดเป็ นอักษรไทยว่า “ฮาบิทสั ” ส่ วนคาว่า “Field” ก็จะใช้คาว่า “ฟี ลด์” แทนไป
ก่อน จนกว่าจะพบคาที่เหมาะสมต่อไป
แนวคิดของบูร์ดิเยอคล้ายกับแนวคิดของกิดเดนส์ในแง่ที่วา่ เป็ นแนวคิดที่พยายามหลีกเลี่ยง
การแบ่งแยกคู่ตรงข้ามระหว่างอัตวิสัยกับวัตถุวสิ ัย โดยมีแนวคิด/ทฤษฎีเรื่ องปฏิบตั ิการมาเชื่อมทั้งสอง
อย่างนี้
ทฤษฎีว่าด้ วยปฏิบัติการ บูร์ดิเยอเน้นความสัมพันธ์แบบปฏิพฒั นาการระหว่างโครงสร้างที่
เป็ นวัตถุวสิ ัยและปรากฏการณ์แบบอัตวิสัย โครงสร้างที่เป็ นวัตถุวสิ ัยนั้นมักจะจากัดความคิด การ
กระทา และปฏิสัมพันธ์ รวมถึงวิธีการที่คนเราแสดงภาพตัวแทนของโลก แต่เราก็ไม่สามารถละเลย
เพิกเฉยต่อการแสดงภาพตัวแทนเหล่านั้น เพราะสิ่ งเหล่านั้นในที่สุดก็ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างที่
เป็ นวัตถุวสิ ัย (Ritzer. 2007 : 174)
เพื่อที่จะหลีกทางให้กบั ทางสองแพร่ งระหว่างอัตวิสัยกับวัตถุวสิ ัย บูร์ดิเยอจึงเน้นไปที่
ปฏิบตั ิการ (Practice) ซึ่ งเขามองว่าเป็ นผลลัพธ์ของความสัมพันธ์แบบปฏิพฒั นาการระหว่าง
โครงสร้างกับการกระทาการ เพราะปฏิบตั ิการต่างๆ นั้นไม่ใช่สิ่งที่ถูกกาหนดในเชิงวัตถุวสิ ัย และก็
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ไม่ใช่เป็ นผลผลิตของเจตจานงเสรี เพื่อแสดงให้เห็นว่าตนเองสนใจความสัมพันธ์แบบปฏิพฒั นาการ
ระหว่างโครงสร้างกับการกระทาการซึ่ งเป็ นวิธีการที่คนเราสร้างความเป็ นจริ งทางสังคมขึ้นมา
บูร์ดิเยอจึงได้เรี ยกแนวคิดของตนว่า “โครงสร้างนิยมเชิงสร้างสรรค์” (Constructivist Structuralism)
หรื อ “สร้างสรรค์นิยมเชิงโครงสร้าง” (Structural Constructivism) หรื อ “โครงสร้างนิ ยมก่อกาเนิด”
(Genetic Structuralism) โดยเขาให้ความหมายไว้วา่ เป็ นการศึกษาโครงสร้างซึ่ งเป็ นวัตถุวสิ ัยที่ไม่
สามารถแยกออกจากโครงสร้างทางจิตใจได้ ซึ่ งโครงสร้างทางจิตใจเหล่านี้เป็ นเรื่ องของการทาให้
โครงสร้างที่เป็ นวัตถุวสิ ัยเป็ นสิ่ งที่เข้ามาอยูใ่ นภายในจิตใจ (Ritzer. 2007 : 174) ฮาบิทสั ซึ่งเป็ น
แนวคิดหนึ่งที่สาคัญของบูร์ดิเยอก็เป็ นอีกแนวคิดหนึ่งที่พยายามจะแก้ปัญหาทางสองแพร่ งระหว่าง
อัตวิสัยกับวัตถุวสิ ัย
ฮาบิทสั เมื่อมองในเชิงปฏิพฒั นาการก็จะเห็นว่าฮาบิทสั นั้นเป็ นผลของการทาให้โครงสร้าง
ต่างๆ ของโลกทางสังคมเข้ามาอยูภ่ ายในตัวเรา ฮาบิทสั คือโครงสร้างสังคมที่ถูกทาให้มาอยูใ่ นภายใน
ตัวเรา เป็ นโครงสร้างสังคมที่แฝงฝังอยูใ่ นตัวเรา ฮาบิทสั แสดงให้เห็นการแบ่งแยกเชิงวัตถุวสิ ัยใน
โครงสร้างทางชนชั้น อย่างเช่นกลุ่มอายุ เพศสภาพ และชนชั้นทางสังคม ฮาบิทสั เป็ นผลที่เกิดขึ้นจาก
การดารงอยูใ่ นสถานะใดสถานะหนึ่งภายในโลกทางสังคมในระยะเวลาที่ยาวนาน ดังนั้นฮาบิทสั จึงมี
ความหลากหลายโดยขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของสถานะที่เราอยูใ่ นโลกนั้นว่าเป็ นอย่างไร ไม่ใช่วา่ ทุกคนจะ
มีฮาบิทสั เหมือนกัน แต่คนที่อยูใ่ นสถานะเดียวกันในโลกทางสังคมมีแนวโน้มที่จะมีฮาบิทสั คล้ายคลึง
กัน (Ritzer. 2007 : 175) ฮาบิทสั เป็ นสิ่ งที่ก่อตัวขึ้นมาในบริ บททางสังคมโดยมีวถิ ีชีวิตที่ต้ งั อยูบ่ น
พื้นฐานของบริ บทเหล่านั้นซึ มซับเข้าไปอยูใ่ นตัวเรา ซึ่ งการเป็ นเช่นนี้ก็ก่อให้เกิดการผลิตซ้ า/สื บทอด
สถานภาพเดิมด้วย (Shilling. 2003 : 448-449) ฮาบิทสั เกิดขึ้นมาจากบริ บททางเศรษฐกิจและสังคมซึ่ ง
เป็ นบริ บทเชิงโครงสร้าง (Stern. 2003 : 201) ฮาบิทสั อาจจะเป็ นปรากฏการณ์รวมหมู่ก็ได้ ฮาบิทสั ทา
ให้คนเราเข้าใจโลกทางสังคมได้ แต่การที่ฮาบิทสั นั้นดารงอยูอ่ ย่างหลากหลายก็ยอ่ มหมายความว่าโลก
ทางสังคมและโครงสร้างของโลกทางสังคมนั้นไม่ได้เผยแสดงตัวเองต่อคนเราทุกคนในแบบเดียวกัน
(Ritzer. 2007 : 176)
ฮาบิทสั ที่มีอยูใ่ นช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนั้นเป็ นสิ่ งที่ถูกสร้างขึ้นมาผ่านช่วงเวลาที่ยาวนานใน
ประวัติศาสตร์ ฮาบิทสั ที่ปรากฏอยูใ่ นคนเราแต่ละคนนั้นมีที่มาจากช่วงชีวติ ที่ยาวนานของเราเอง
ฮาบิทสั มีท้ งั แบบที่ดารงอยูอ่ ย่างคงทนยาวนานและแบบที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายคือสามารถเปลี่ยนจาก
ฟี ลด์หนึ่งไปยังอีกฟี ลด์หนึ่งได้ การที่คนเราจะมีฮาบิทสั ไม่เหมาะสมนั้นเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นได้เหมือนกัน
ฮาบิทสั ที่ไม่เหมาะสมนี้ทาให้เราประสบกับสภาพที่บูร์ดิเยอเรี ยกว่า “ความบกพร่ องขาดแคลน”
(Hysteresis) (Ritzer. 2007 : 176) อย่างเช่นคนที่ดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมเกษตรในชนบทเมื่อไปใช้ชีวติ
อยูใ่ นเมืองหลวงไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีอยูใ่ นเมืองหลวงนั้นได้

160
ฮาบิทสั สร้างโลกทางสังคมขึ้นมา และโลกทางสังคมก็สร้างฮาบิทสั ขึ้นมาด้วย ในด้านหนึ่ง
ฮาบิทสั เป็ นโครงสร้างที่ทาหน้าที่จดั ระบบจัดโครงสร้าง คือเป็ นโครงสร้างที่ เข้าไปจัดโครงสร้าง
ให้แก่โลกทางสังคม แต่ในอีกด้านหนึ่งฮาบิทสั ก็เป็ นโครงสร้างที่ถูกจัดระบบระเบียบ เป็ นโครงสร้าง
ที่เกิดจากการจัดโครงสร้าง หรื อเป็ นโครงสร้างที่ถูกโลกทางสังคมเข้ามาจัดโครงสร้าง ฮาบิทสั จึงเป็ น
ทั้งเรื่ องของการทาให้โครงสร้างภายนอกได้เข้ามาอยูภ่ ายในตัวเรา และเป็ นทั้งเรื่ องของการทาให้สิ่งที่
อยูภ่ ายในตัวเราได้ออกไปอยูใ่ นภายนอกตัวเราด้วย (Ritzer. 2007 : 176)
ปฏิบตั ิการเป็ นสิ่ งที่เป็ นสื่ อกลางเชื่อมโยงระหว่างฮาบิทสั กับโลกทางสังคม ในด้านหนึ่ ง
ฮาบิทสั ถูกสร้างขึ้นมาจากปฏิบตั ิการ และในอีกด้านหนึ่งโลกทางสังคมก็ถูกสร้างขึ้นมาในฐานะที่เป็ น
ผลของปฏิบตั ิการ แม้วา่ ปฏิบตั ิการจะมีแนวโน้มที่จะก่อร่ างสร้างฮาบิทสั ขึ้นมา แต่ในทางกลับกัน
ฮาบิทสั ก็ทาหน้าที่ในการหลอมรวมและสร้างสรรค์ปฏิบตั ิการขึ้นมาด้วย (Ritzer. 2007 : 176)
แม้วา่ ฮาบิทสั จะเป็ นโครงสร้างที่ถูกทาให้เข้ามาอยูภ่ ายในตัวเราซึ่ งก่อให้เกิดการจากัด
ความคิดและการกระทาของเรา แต่ฮาบิทสั ก็ไม่ใช่ตวั กาหนดความคิดและการกระทาของเรา (Ritzer.
2007 : 176) ลักษณะที่สาคัญที่สุดของฮาบิทสั นั้นไม่ได้อยูท่ ี่การที่ฮาบิทสั ควบคุมตัวเราที่เป็ นผูก้ ระทา
แต่อยูท่ ี่การที่ฮาบิทสั เป็ นสิ่ งที่เราสามารถข้ามพ้นได้ดว้ ยการคิดในเชิงสะท้อนกลับหรื อคิดไตร่ ตรอง
อย่างรอบคอบ ถ้าไม่มีลกั ษณะเช่นนี้ของฮาบิทสั เราก็คงทาได้เพียงช่วยก่อร่ างสร้างนิ ยตั ินิยมทาง
เศรษฐกิจขึ้นมาใหม่เท่านั้น เพราะว่าฮาบิทสั นั้นแสดงอิทธิ พลที่เข้มแข็งที่สุดออกมาทางโครงสร้างจิต
ไร้สานึกที่อยูส่ ่ วนลึก การคิดไตร่ ตรองของเราจึงสามารถหลีกหนีจากการกาหนดของฮาบิทสั ได้
เหมือนกัน (Ritzer, Goodman and Wiedenhoft. 2003 : 419)
มุมมองของบูร์ดิเยอที่วา่ ไม่มีลกั ษณะนิยตั ินิยมนี้เป็ นสาระสาคัญอย่างหนึ่งของแนวคิดของ
บูร์ดิเยอที่แตกต่างจากแนวคิดของนักโครงสร้างนิยมแบบเดิม ฮาบิทสั เพียงแต่แนะนาเราว่าเราควรคิด
อย่างไร เราควรทาอย่างไร คนเรายังคงใช้ความคิดไตร่ ตรองก่อนแล้วจึงเลือกทางเลือกในการกระทา
แม้วา่ กระบวนการตัดสิ นใจนี้ จะสะท้อนให้เห็นปฏิบตั ิการของฮาบิทสั ก็ตาม ฮาบิทสั จะคอยให้
หลักการที่คนเราใช้ในการสร้างทางเลือกต่างๆ และเลือกยุทธศาสตร์ ต่างๆ ที่เราจะใช้จริ งในโลกทาง
สังคม ดังนั้น คนเราจึงไม่ใช่คนโง่ที่ไม่สามารถตัดสิ นใจเองได้ แต่คนเราก็ไม่ได้มีเหตุผลสมบูรณ์
คนเราทาสิ่ งต่างๆ ลงไปในลักษณะที่สมเหตุสมผล คือเรามีเหตุผลเชิงปฏิบตั ิ การกระทาของคนเรามี
ตรรกะ นัน่ คือตรรกะของปฏิบตั ิการ (Ritzer. 2007 : 176)
ฮาบิทสั ไม่ใช่จิตสานึก อีกทั้งเราก็ไม่สามารถที่จะแสดงให้เห็นแนวทางที่ฮาบิทสั ทางานได้
ด้วยการใช้ภาษา เราไม่สามารถที่จะคิดใคร่ ครวญถึงฮาบิทสั แบบมองเข้าไปข้างในได้ และเราก็ไม่
สามารถควบคุมด้วยการกระทาตามเจตจานงของเราได้ แต่แม้วา่ เราจะไม่สามารถตระหนักรู ้ถึง
ฮาบิทสั และการทางานของฮาบิทสั ฮาบิทสั ก็ยงั ปรากฏตัวในกิจกรรมเชิงปฏิบตั ิส่วนมากได้ อย่างเช่น
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วิถีการบริ โภค การเดิน การพูด ฯลฯ ฮาบิทสั ทางานราวกับว่าเป็ นโครงสร้าง แต่คนเราก็ไม่ได้ทาเพียง
แค่ตอบสนองโดยอัตโนมัติต่อฮาบิทสั หรื อต่อโครงสร้างภายนอก (Ritzer. 2007 : 176-177)
แนวคิดเรื่ องฮาบิทสั มีความเกี่ยวโยงกับแนวคิดเรื่ องทุนของบูร์ดิเยอ การกล่าวถึงแนวคิดเรื่ อง
ทุนน่าจะทาให้เข้าใจแนวคิดเรื่ องฮาบิทสั ได้มากยิง่ ขึ้น
ทุน 4 ประเภท ในงานเขียนเรื่ อง Distinction ซึ่ งเป็ นงานเขียนเกี่ยวกับเรื่ องชนชั้นที่สาคัญที่สุด
ของบูร์ดิเยอ เขาได้วเิ คราะห์ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและวิถีชีวติ ระหว่างชนชั้นต่างๆ ในฝรั่งเศส
เอาไว้อย่างเป็ นระบบ บูร์ดิเยอไม่ได้มองวัฒนธรรมและวิถีชีวติ ว่าเป็ นเพียงแค่ผลของความแตกต่าง
ทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและวิถีชีวติ สามารถทาให้เรามีโอกาสในการเลื่อนสถานภาพทางสังคมให้
สู งขึ้นได้ เขาเสนอว่าในสังคมนั้นมีแหล่งที่มาของทุนอยู่ 4 แหล่ง หรื อมีทุนอยู่ 4 ประเภท คือ
(Giddens. 2009 : 458-459; Haralambos and Holborn. 2004 : 65-66)
1) ทุนทางเศรษฐกิจ (Economic Capital) หมายถึงทุนที่เป็ นสิ นค้าวัตถุดิบ ความมัง่ คัง่ ใน
รู ปแบบต่างๆ เช่นหุ น้ อสังหาริ มทรัพย์เช่นบ้านและที่ดิน รายได้ที่เกิดจากการทางานและรายได้จาก
แหล่งอื่นๆ ความมัง่ คัง่ สามารถส่ งต่อไปยังคนรุ่ นหลังได้ค่อนข้างง่ายเช่นด้วยการที่พอ่ แม่ให้ของขวัญ
หรื อมรดกแก่ลูกๆ
2) ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) เป็ นทุนจาแนกได้ 4 แบบ คือ (1) ทุนทางวัฒนธรรม
ที่เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับคุณสมบัติทางด้านการศึกษา (2) ทุนทางวัฒนธรรมที่เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับความรู ้และ
ความเข้าใจแง่มุมเชิงสร้างสรรค์และแง่มุมที่เป็ นศิลปะของวัฒนธรรม อย่างเช่นดนตรี ละคร
ภาพยนตร์ และงานศิลปะอื่นๆ คนเราจะมีรสนิยมทางวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากคนอื่นๆ ที่อยู่
ในสังคมเป็ นจานวนมาก เช่นนักโฆษณา นักการตลาด นักออกแบบแฟชัน่ มัณฑนากร ผูฝ้ ึ กอบรม
พนักงาน นักกิจกรรมบาบัด ฯลฯ รสนิยมที่ได้มานี้ เป็ นเรื่ องของทุนทางวัฒนธรรม (3) ทุนทาง
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวติ แบบต่างๆ และการบริ โภคซึ่ งก็เชื่อมโยงอยูก่ บั วิถีชีวติ ที่แตกต่างกัน
และ (4) ทุนทางวัฒนธรรมที่แฝงฝังอยูใ่ นตัวเรา
3) ทุนทางสังคม (Social Capital) ประกอบด้วยความสัมพันธ์ทางสังคมในรู ปแบบต่างๆ เช่น
การที่เรารู ้จกั คนอื่น เรามีมิตรภาพกับคนอื่น เราร้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นได้ เรี ยกได้วา่ เป็ น
เรื่ องของเครื อข่ายเพื่อนฝูงและการติดต่อสัมพันธ์ต่างๆ บูร์ดิเยอนิยามทุนทางสังคมว่าเป็ นทรัพยากรที่
ปั จเจกบุคคลต่างๆ หรื อกลุ่มต่างๆ ได้มาด้วยการเป็ นเจ้าของเครื อข่ายความสัมพันธ์ที่ยงั่ ยืนของ
ความสัมพันธ์ที่มนั่ คงซึ่ งเป็ นความรู ้จกั มักคุน้ กันและการยอมรับซึ่ งกันและกัน
4) ทุนทางสัญลักษณ์ (Symbolic Capital) เป็ นทุนที่คล้ายกับแนวคิดเรื่ องสถานภาพ (Status)
หรื อสถานภาพทางสังคม (Social Status) และหมายถึงชื่อเสี ยงที่ได้มาจากความสามารถและ
ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการได้รับการเคารพนับถือและเกียรติภูมิต่างๆ
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ทุนที่เกี่ยวโยงกับฮาบิทสั มากที่สุดคือทุนทางวัฒนธรรม จึงเห็นควรกล่าวถึงรายละเอียดของ
ทุนทางวัฒนธรรมเพิม่ เติม
ทุนทางวัฒนธรรม ดังที่กล่าวแล้วว่าบูร์ดิเยอได้แบ่งทุนทางวัฒนธรรมออกเป็ น 4 แบบ
สาหรับทุนทางวัฒนธรรมแบบที่ 2 ซึ่ งเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับความรู ้และความเข้าใจแง่มุมเชิงสร้างสรรค์
และแง่มุมที่เป็ นศิลปะของวัฒนธรรม นั้นบูร์ดิเยอได้แบ่งไว้ 3 ระดับคือ (Haralambos and Holborn.
2004 : 66)
1) ระดับสู งสุ ดเรี ยกว่าวัฒนธรรมที่สร้างความชอบธรรม (Legitimate Culture) ถือว่าเป็ น
วัฒนธรรมของชนชั้นนาที่มีอานาจครอบงาในสังคม วัฒนธรรมระดับนี้เป็ นเรื่ องของความซาบซึ้ งเห็น
คุณค่าในงานศิลปะแขนงต่างๆ เช่นดนตรี และจิตรกรรม ซึ่ งได้รับการพิจารณาว่าเป็ นเรื่ องของการมี
รสนิยมที่ดีที่สูงส่ ง ตัวอย่างเช่นบูร์ดิเยอจัดเอางานจิตรกรรมของบรู เกล (Brueghel) และโกยา (Goya)
มาไว้ในระดับนี้ วัฒนธรรมที่สร้างความชอบธรรมนี้มกั จะเป็ นวัฒนธรรมที่กลุ่มคนซึ่ งมีการศึกษาสู ง
รู ้สึกซาบซึ้ งเห็นคุณค่า
2) ระดับต่อมาเรี ยกว่าวัฒนธรรมระดับกลางที่เป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป (Middlebrow
Culture) วัฒนธรรมระดับนี้ได้รับการยอมรับกันโดยทัว่ ไปว่ามีคุณค่าทางศิลปะ แต่ก็ถูกมองว่ามีความ
จริ งจังน้อยกว่าและมีคุณค่าน้อยกว่าวัฒนธรรมที่สร้างความชอบธรรม วัฒนธรรมระดับกลางนี้เป็ นที่
นิยมในหมู่ชนชั้นกลาง
3) ระดับต่าสุ ดเรี ยกว่ารสนิยมของประชาชน เช่นในดนตรี ก็จะครอบคลุมถึงเพลงต่างๆ
ทัว่ ไป ซึ่ งไม่ได้ใฝ่ ฝันหรื อเสแสร้งที่จะเป็ นงานที่มีคุณค่าสู งทางศิลปะเลย
บูร์ดิเยอไม่ได้เสนอว่าวัฒนธรรมระดับที่สูงกว่านั้นมีความเหนื อกว่าที่ดารงอยูภ่ ายใน
วัฒนธรรมนั้นๆ จริ งๆ แต่เขามองว่าการจัดแบ่งวัฒนธรรมให้มีระดับที่สูงต่าแตกต่างกันนี้เป็ นสิ่ งที่
สังคมสร้างหรื อกาหนดกันขึ้นมาเอง ชนชั้นต่างๆ ได้นาเอาการจัดลาดับขั้นสู งต่านี้มาใช้เพื่อแยกกลุ่ม
หรื อชนชั้นของตัวเองออกจากกลุ่มหรื อชนชั้นอื่นๆ และพวกชนชั้นสู งก็ได้นาเอาลาดับขั้นสู งต่า
ทางวัฒนธรรมนี้มาใช้เพื่อสถาปนาและรักษาเอาไว้ซ่ ึ งอานาจครอบงาของตน (Haralambos and
Holborn. 2004 : 66)
สาหรับทุนทางวัฒนธรรมแบบที่ 3 นั้น เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวติ แบบต่างๆ และการ
บริ โภคซึ่ งก็เชื่ อมโยงอยูก่ บั วิถีชีวติ ที่แตกต่างกัน แม้ในพื้นที่ซ่ ึ งเป็ นเรื่ องปกติธรรมดาอย่างเช่นการ
รับประทานอาหารและการแต่งกาย ชนชั้นที่ต่างกันก็แยกตัวเองออกจากอีกชนชั้นหนึ่งด้วยความ
แตกต่างในรสนิยมดังกล่าวนี้ คนที่อยูใ่ นชนชั้นสู งมักนิยมบริ โภคอาหารเบาๆ ให้พลังงานน้อย ย่อย
ง่าย และประณี ต ขณะที่คนที่อยูใ่ นชนชั้นล่างก็มกั นิยมบริ โภคอาหารที่หนักๆ ให้พลังงานมาก มี
ไขมันมาก และหยาบๆ ไม่ประณี ต (Haralambos and Holborn. 2004 : 66)
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สาหรับทุนทางวัฒนธรรมแบบที่ 4 ซึ่ งเป็ นแบบที่แฝงฝังอยูใ่ นตัวเรานั้น ร่ างกายของคนเราก็
สามารถแสดงให้เห็นความแตกต่างในรสนิยมได้ ปริ มาณและรู ปแบบการรับประทานอาหารของ
คนเราส่ งผลกระทบต่อรู ปร่ างของเรา และกิริยาอาการทางร่ างกายที่เราแสดงออกไปก็เป็ นเครื่ องบ่ง
บอกได้วา่ เราอยูใ่ นชนชั้นไหน ทรงผม การแต่งหน้า และใบหน้าที่มีหนวดเคราก็เป็ นสิ่ งบ่งบอกถึง
สถานะของเราว่าสังกัดชนชั้นใด (Haralambos and Holborn. 2004 : 66)
จะเห็นได้วา่ ทุนทางวัฒนธรรมนั้นมีความหมายกว้างขวางมาก กว้างกว่าแนวคิดเรื่ องทุน
มนุษย์ (Human Capital) ในทางเศรษฐศาสตร์เสี ยอีก (Stehr. 2003 : 499)
ความสั มพันธ์ ระหว่ างทุนประเภทต่ างๆ ตามความเห็นของบูร์ดิเยอนั้น ทุนทั้งสี่ ประเภทนั้นมี
ความสัมพันธ์กนั การเป็ นเจ้าของทุนประเภทหนึ่งสามารถช่วยเราในการแสวงหาทุนประเภทอื่นๆ ได้
ยกตัวอย่างเช่น นักธุ รกิจคนหนึ่งซึ่ งหาเงินได้มากซึ่ งหมายความว่ามีทุนทางเศรษฐกิจมาก อาจจะไม่ได้
มีรสนิยมสู งในทางศิลปะ แต่ก็สามารถมีเงินมากพอที่จะส่ งเสี ยลูกๆ ให้เข้าเรี ยนในโรงเรี ยนเอกชนที่
สนับสนุนส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีรสนิยมสู งทางศิลปะได้ ซึ่ งก็ทาให้ลูกๆ ของเขาได้รับทุนทาง
วัฒนธรรม การที่เขามีเงินมากก็ทาให้เขาได้มีโอกาสติดต่อกับนักธุ รกิจอื่นๆ ได้มาก และลูกๆ ของเขา
ก็มีโอกาสได้คบหาสมาคมกับลูกๆ ของนักธุ รกิจที่ร่ ารวยเหล่านั้น ซึ่ งทาให้เขาและลูกๆ ของเขาได้รับ
ทุนทางสังคม ในทานองเดียวกัน ใครก็ตามที่มีเพื่อนมากๆ ซึ่ งหมายถึงมีทุนทางสังคมมากก็มกั จะมี
โอกาสก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงานได้อย่างรวดเร็ วถ้าหากว่าตนทางานได้ดี ซึ่ งทาให้เขามี
รายได้เพิ่มขึ้นคือมีทุนทางเศรษฐกิจมากขึ้น และมีชื่อเสี ยงยิง่ ขึ้นคือมีทุนทางสัญลักษณ์มากขึ้นด้วย
(Giddens. 2009 : 459)
ความสั มพันธ์ ระหว่ างทุนกับฮาบิทสั เราสามารถจาแนกคนออกไปเป็ นชนชั้นต่างๆ ได้ตาม
ประเภทและขนาดของทุนที่คนเราครอบครองและประวัติความเป็ นมาในอดีตของคนเรา กลุ่มคน
ต่างๆ ซึ่ งยกระดับสถานภาพของตนเองขึ้นไปด้วยการศึกษาอาจจะขาดความรู ้เกี่ยวกับรสนิยมที่ดีซ่ ึ ง
เข้ากันได้กบั กลุ่มคนที่ได้ดารงอยูใ่ นชนชั้นสู งมามากกว่าหนึ่งชัว่ อายุคน กลุ่มคนที่มีทุนทางวัฒนธรรม
สู งแต่มีทุนทางเศรษฐกิจต่าเช่นครู บาอาจารย์ก็มกั จะมีวถิ ีชีวติ ที่ค่อนข้างแตกต่างไปจากกลุ่มคนที่มี
ทุนทางเศรษฐกิจสู งแต่มีทุนทางวัฒนธรรมต่าเช่นกลุ่มคนที่ประสบความสาเร็ จกลายเป็ นนักธุ รกิจใหม่
จากความแตกต่างเช่นนี้ นี่เองที่แต่ละชนชั้นหรื อชนชั้นย่อยๆ ได้พฒั นาฮาบิทสั ของตนขึ้นมา
(Haralambos and Holborn. 2004 : 66)
ฮาบิทสั มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดวิถีชีวติ เฉพาะบางอย่าง ยกตัวอย่างเช่น ฮาบิทสั จะมีอิทธิ พล
ต่อรู ปแบบการใช้เวลาว่างและทางานอดิเรกที่แตกต่างกันไปในแต่ละชนชั้น ฮาบิทสั จะมีส่วนในการ
กาหนดว่าเราจะคบหาสมาคมกับใคร เราจะดูรายการโทรทัศน์แบบไหน เราจะอ่านหนังสื อพิมพ์ฉบับ
ใด เราให้คุณค่าต่อการศึกษามากเพียงใด เราจะรับประทานอาหารอะไร เป็ นต้น (Haralambos and
Holborn. 2004 : 66)
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ฮาบิทสั แต่ละอย่างจะพัฒนาเติบโตออกมาจากตาแหน่งในโครงสร้างของเงื่อนไขการ
ดารงชีวิต หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งได้วา่ ฮาบิทสั นั้นพัฒนามาจากสถานะทางเศรษฐกิจนัน่ เอง ยกตัวอย่าง
เช่น ฮาบิทสั ของชนชั้นแรงงานจะสะท้อนให้เห็นการที่พวกเขาขาดแคลนทรัพย์สินเงินทองและการที่
พวกเขาต้องต่อสู ้ดิ้นรนเพื่อเอาชีวติ รอด บูร์ดิเยออ้างว่าชนชั้นแรงงานจะไม่ค่อยสนใจคุณค่าทาง
สุ นทรี ยศาสตร์ ของวัตถุสิ่งของที่อยูใ่ นครัวเรื อน แต่ฮาบิทสั ของชนชั้นสู งจะสะท้อนให้เห็นความ
มัน่ คงทางเศรษฐกิจและการมีทางเลือกในชีวติ ที่มากขึ้น พวกเขาจะให้ความสาคัญกับสิ่ งที่พวกเขาซื้ อ
มาไว้ในบ้านว่าจะต้องทาให้บา้ นดูดีทาให้พวกเขาดูมีรสนิ ยมสู ง ดังนั้น ฮาบิทสั จึงมีโครงสร้างและ
ฮาบิทสั ก็ได้เป็ นโครงสร้างที่จดั ระบบสร้างระเบียบให้กบั ชีวติ ประจาวันของคนเรา (Haralambos and
Holborn. 2004 : 67)
อีกแนวคิดหนึ่งของบูร์ดิเยอที่มาคู่กบั แนวคิดเรื่ องฮาบิทสั คือแนวคิดเรื่ องฟี ลด์ ทั้งสองอย่างมี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมาก
ฟี ลด์ บูร์ดิเยอกล่าวถึงแนวคิดเรื่ องฟี ลด์ในเชิงความสัมพันธ์แทนที่จะกล่าวถึงในเชิง
โครงสร้าง ฟี ลด์คือเครื อข่ายความสัมพันธ์ต่างๆ ที่อยูท่ ่ามกลางสถานภาพ/ตาแหน่งแห่ งที่ซ่ ึงเป็ นวัตถุ
วิสัยภายในเครื อข่ายนั้น ความสัมพันธ์เหล่านี้ดารงอยูน่ อกจิตสานึกและเจตจานงของปั จเจกบุคคล
ความสัมพันธ์เหล่านี้ไม่ใช่ปฏิสัมพันธ์หรื อสายสัมพันธ์ที่เป็ นอัตวิสัยร่ วมในหมู่ปัจเจกบุคคล ผูท้ ี่ดารง
อยูใ่ นสถานภาพ/ตาแหน่งต่างๆ อาจเป็ นบุคคลหรื อสถาบันก็ได้ โดยที่บุคคลและสถาบันเหล่านี้ก็จะ
ถูกจากัดโดยโครงสร้างของฟี ลด์ โลกทางสังคมมีฟีลด์ที่มีอานาจแบบกึ่งอิสระอยูเ่ ป็ นจานวนมาก เช่น
ศิลปะ ศาสนา อุดมศึกษา ฯลฯ ทั้งหมดล้วนแต่มีตรรกะเฉพาะเป็ นของตัวเอง และทุกฟี ลด์ต่างก็ได้
สร้างความเชื่อขึ้นมาในหมู่ผกู ้ ระทาเกี่ยวกับสิ่ งต่างๆ ที่เป็ นหลักการสาคัญของฟี ลด์น้ นั ๆ (Ritzer.
2007 : 178)
บูร์ดิเยอมองฟี ลด์ในฐานะที่เป็ นพื้นที่ซ่ ึ งมีการต่อสู ้แข่งขันกันโดยมีผคู ้ นที่มีสถานภาพ/
ตาแหน่งต่างๆ ภายในฟี ลด์และมุ่งที่จะปกป้ องสถานภาพปั จจุบนั ของตนหรื อมุ่งที่จะพัฒนาสถานภาพ/
ตาแหน่งนั้น “ฟี ลด์จึงเป็ นสนามของการต่อสู ้ดว้ ย” (Ritzer and Goodman. 2004 : 392; citing
Bourdieu and Vacquant. 1992 : 97) โครงสร้างของฟี ลด์น้ นั ตั้งอยูบ่ นฐานของและเป็ นเครื่ องชี้แนะต่อ
ยุทธศาสตร์ที่ใช้ปกป้ องและพัฒนาสถานภาพ/ตาแหน่งเหล่านั้น ฟี ลด์เป็ นตลาดที่มีการแข่งขันชนิด
หนึ่งที่มีการนาเอาทุนประเภทต่างๆ ทั้ง 4 ประเภทที่กล่าวมาแล้วมาใช้และจาหน่ายจ่ายแจก แต่ฟีลด์
ของอานาจหรื อฟี ลด์การเมืองมีความสาคัญที่สุด การจัดลาดับขั้นสู งต่าของความสัมพันธ์เชิงอานาจ
ภายในฟี ลด์การเมืองนั้น ทาหน้าที่ในการจัดระบบสร้างระเบียบให้แก่ฟีลด์อื่นๆ ทั้งหมด (Ritzer.
2007 : 178)
บูร์ดิเยอกล่าวถึงกระบวนการ 3 ขั้นในการวิเคราะห์ฟีลด์ คือ ขั้นแรกเป็ นขั้นที่สะท้อนให้เห็น
ความสาคัญของฟี ลด์อานาจหรื อฟี ลด์การเมือง ขั้นนี้คือการเสาะแสวงหาร่ องรอยของความสัมพันธ์
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ระหว่างฟี ลด์อื่นๆ กับฟี ลด์การเมือง ขั้นที่สองคือการแสดงให้เห็นโครงสร้างที่เป็ นวัตถุวสิ ัยของ
ความสัมพันธ์ในหมู่สถานภาพต่างๆ ภายในฟี ลด์ และขั้นสุ ดท้ายคือความพยายามที่จะกาหนดลักษณะ
ฮาบิทสั ของผูก้ ระทาการซึ่ งดารงอยูใ่ นสถานภาพชนิดต่างๆ ภายในฟี ลด์ (Ritzer. 2007 : 178)
สถานภาพของผูก้ ระทาการที่หลากหลายในฟี ลด์น้ นั ถูกกาหนดโดยจานวนและน้ าหนักโดย
เปรี ยบเทียบของทุนที่คนเรามีอยู่ ทุนทาให้เราสามารถควบคุมชะตากรรมของเราและชะตากรรมของ
คนอื่นเอาไว้ได้ ผูท้ ี่ถือครองสถานภาพต่างๆ ภายในฟี ลด์จะใช้ยทุ ธศาสตร์ ที่หลากหลาย ผูก้ ระทาการ
จึงมีเสรี ภาพอยูพ่ อสมควร แต่ยทุ ธศาสตร์ ต่างๆ ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราเตรี ยมไว้ล่วงหน้า ยุทธศาสตร์ ต่างๆ
นั้นเป็ นโครงสร้างและมีความเป็ นระเบียบแบบแผนและมีความปรกติสม่าเสมอในเชิงโครงสร้าง
ยุทธศาสตร์ ต่างๆ ที่คนเราซึ่ งเป็ นผูก้ ระทาการนามาใช้น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ฮาบิทสั ของเราและลักษณะของ
สถานภาพของเราภายในฟี ลด์น้ นั ๆ (Ritzer. 2007 : 178-179)
ตัวอย่างของฟี ลด์ : ฟี ลด์ อุดมศึกษาของสหรั ฐอเมริกาในปั จจุบัน ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่า
ความหมายอย่างหนึ่งของฟี ลด์ก็คือสนามอย่างเช่นสนามฟุตบอลหรื อสนามรบ ในสนามจะมีการต่อสู ้
แข่งขันกัน เราสามารถเข้าใจเรื่ องนี้ได้จากการพิจารณาสนามหรื อฟี ลด์อุดมศึกษาในสหรัฐอเมริ กา
การอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริ กาในปั จจุบนั นั้นเราสามารถมองด้วยแนวคิดเรื่ องฟี ลด์ของบูร์ดิเยอได้
เพราะการอุดมศึกษานี้เป็ นเครื อข่ายความสัมพันธ์ของสถานภาพ/ตาแหน่งต่างๆ ในบรรดาสถานภาพ/
ตาแหน่งต่างๆ เหล่านี้ก็จะมีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยหลายแห่ง คณะและภาควิชาต่างๆ อธิ การบดี
และคณบดีต่างๆ อาจารย์สอนในระดับต่างๆ เช่นศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ นักศึกษาทั้งในระดับปริ ญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ฯลฯ
ฟี ลด์อุดมศึกษานี้ก็เช่นเดียวกับฟี ลด์อื่นๆ ที่เราสามารถมองฟี ลด์ได้วา่ เป็ นสนามรบหรื อสมรภูมิทาง
การทหารขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ งซึ่ งมีการต่อสู ้กนั มากมายเพื่อพัฒนาหรื อปกป้ องสถานภาพ/ตาแหน่ง
ของตนเอาไว้ ในฟี ลด์อุดมศึกษาของสหรัฐอเมริ กาจะเห็นการต่อสู ้แข่งขันดังกล่าว ดังนี้ (Ritzer. 2007
: 182)
1) การต่อสู ้แข่งขันระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นนากับมหาวิทยาลัยชั้นล่างที่อยากเป็ นชั้นนา ใน
สหรัฐอเมริ กามีมหาวิทยาลัยชั้นนาอยูเ่ ป็ นจานวนน้อย เช่นฮาวาร์ ด เยล และสแตนฟอร์ ด ซึ่ งมีชื่อเสี ยง
มาก มีนกั วิชาการเด่นๆ จานวนมาก สามารถผลิตดุษฎีบณ
ั ฑิตออกมาได้มาก แต่ก็มีมหาวิทยาลัย
จานวนมากที่อยูช่ ้ นั ล่าง ไม่ค่อยมีชื่อเสี ยง อยากจะขึ้นเป็ นมหาวิทยาลัยชั้นนาแต่ยงั ทาไม่ได้
มหาวิทยาลัยชั้นนามักจะตัดกาลังของมหาวิทยาลัยชั้นล่างด้วยการว่าจ้างอาจารย์เก่งๆ จากมหาวิทยาลัย
ชั้นล่างด้วยค่าจ้างที่แพง ทาให้เกิดภาวะสมองไหลจากมหาวิทยาลัยชั้นล่างไปสู่ มหาวิทยาลัยชั้นนา
2) การต่อสู ้แข่งขันระหว่างภาควิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ภาควิชาต่างๆ ก็อยูใ่ นสถานภาพที่
เป็ นลาดับสู งต่าแตกต่างกัน ภาควิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ อย่างเช่นภาควิชาฟิ สิ กส์และภาควิชาเคมี
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ก็มกั จะมีสถานภาพสู งกว่าภาควิชาทางด้านสังคมศาสตร์ อย่างเช่นภาควิชาสังคมวิทยาและภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ โดยที่ภาควิชาทางด้านศิลปศาสตร์ และมนุ ษยศาสตร์ อย่างเช่นภาควิชาประวัติศาสตร์
และภาควิชาภาษาอังกฤษก็จะมีสถานภาพที่ต่ากว่าภาควิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์อีกที
หนึ่ง สถานภาพที่สูงต่าแตกต่างกันนี้ส่วนหนึ่งดูได้จากงบประมาณสนับสนุนและรายได้โดยเฉลี่ยของ
ภาควิชาเหล่านั้น ภาควิชาซึ่ งอยูใ่ นสถานภาพที่ต่ากว่าก็มกั จะต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสถานภาพที่สูงขึ้น
เพื่อที่จะได้รับเงินสนับสนุ นมากขึ้น มีรายได้มีเงินเดือนเพิ่มขึ้น และมีเกียรติภูมิศกั ดิ์ศรี เพิ่มขึ้น แต่ก็
มักจะถูกต่อต้านคัดค้านจากภาควิชาที่มีสถานภาพสู งกว่า
3) การต่อสู ้แข่งขันระหว่างอาจารย์ดว้ ยกันเอง อาจารย์ที่ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์มกั จะ
อานาจในภาควิชามาก ขณะที่อาจารย์ที่ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์หรื อรองศาสตราจารย์ก็
อยากจะเป็ นศาสตราจารย์ แต่ก็มกั จะขึ้นอยูก่ บั ผูท้ ี่เป็ นศาสตราจารย์ในการตัดสิ นว่าจะสนับสนุนใคร
ให้ดารงตาแหน่งสู งขึ้น โดยทัว่ ไปอาจารย์ระดับล่างก็อยากจะร่ วมใช้อานาจด้วยแต่อาจารย์ระดับสู งที่
เป็ นศาสตราจารย์ก็มกั จะหวงอานาจ
4) การต่อสู ้แข่งขันระหว่างคณะกับนักศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามักจะมีสถานภาพที่
ต่ากว่าอาจารย์อาวุโสในคณะซึ่ งมักจะร่ วมมือกับคณาจารย์อื่นๆ ในคณะในการใช้อานาจต่อนักศึกษา
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเหล่านี้ตอ้ งการที่จะเรี ยนให้จบปริ ญญาเอกโดยหวังว่าจะทาให้ตนได้มี
ตาแหน่งในคณะ แต่การที่พวกเขาจะเรี ยนจบหรื อไม่ เรี ยนจบเร็ วหรื อช้า จบยากหรื อง่าย ก็ข้ ึนอยูก่ บั
คณาจารย์ในคณะเป็ นผูก้ าหนดกระบวนการ
5) การต่อสู ้แข่งขันระหว่างคณะกับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
มักจะต้องการเวลาและการเอาใจใส่ จากคณาจารย์ แต่คณาจารย์โดยเฉพาะผูท้ ี่มีความทะเยอทะยานสู ง
ก็มกั จะทุ่มเทเวลาส่ วนมากในการเขียนงานและการทาวิจยั เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตน
มากกว่าจะทุ่มเทเวลาให้กบั นักศึกษา
การจาแนกความแตกต่ าง : การประยุกต์ อธิบายฮาบิทสั และฟี ลด์ ในหนังสื อเรื่ อง Distinction
บูร์ดิเยอได้พยายามแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมอาจเป็ นสิ่ งที่สามารถนามาศึกษาอย่างเป็ นวิทยาศาสตร์
ได้ เขาพยายามบูรณาการวัฒนธรรม 2 ความหมายเข้าด้วยกัน คือวัฒนธรรมในความหมายที่เป็ น
วัฒนธรรมของคนชั้นสู งเช่นการชื่นชอบดนตรี คลาสสิ ก และวัฒนธรรมในความหมายทางด้าน
มานุษยวิทยาซึ่ งมองวัฒนธรรมทุกรู ปแบบทั้งที่สูงและต่า (เช่นดนตรี คนั ทรี และดนตรี แร็ พ) ว่าเป็ น
วัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในหนังสื อเล่มนี้ บูร์ดิเยอได้บูรณาการรสนิยมในวัตถุที่ละเอียดอ่อน
อย่างเช่นอาหารที่ประณี ตเข้ากับรสนิยมในอาหารปกติทวั่ ไปอย่างเช่นเบอร์ เกอร์ และมันฝรั่งทอด
(Ritzer. 2007 : 179-180)
เนื่องจากความคงที่เชิงโครงสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ฟี ลด์และฮาบิทสั ความพึงพอใจหรื อ
ความโน้มเอียงทางวัฒนธรรมของคนหลากหลายกลุ่มในสังคมหรื อคนที่อยูใ่ นชนชั้นหรื อชนชั้นย่อย
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ต่างๆ ในสังคมจึงก่อให้เกิดระบบที่สอดคล้องกัน บูร์ดิเยอสนใจศึกษารสนิยมทางสุ นทรี ยศาสตร์ซ่ ึงมี
ความหลากหลาย รสนิยมเป็ นปฏิบตั ิการที่ทาหน้าที่ช่วยทาให้คนเรามีความเข้าใจในตาแหน่งแห่งที่
ของตนในระเบียบทางสังคม รสนิยมทาหน้าที่ในการสร้างเอกภาพให้แก่ผคู ้ นที่มีความชื่ นชอบพึง
พอใจอย่างเดียวกัน และทาหน้าที่ในการแบ่งแยกคนเหล่านั้นออกจากกลุ่มคนที่มีรสนิยมแตกต่าง
ออกไป ด้วยการนาเอารสนิยมมาใช้ ผูค้ นจึงจาแนกแยกแยะสิ่ งต่างๆ ออกจากกัน ซึ่ งเป็ นการจาแนก
แยกแยะตัวเองไปด้วยในตัว เราสามารถจาแนกผูค้ นโดยใช้รสนิยมที่พวกเขาแสดงออกมาเป็ นเกณฑ์
จาแนกได้ ตัวอย่างเช่นดูวา่ คนเหล่านั้นชอบดนตรี หรื อภาพยนตร์ ประเภทใด ปฏิบตั ิการเหล่านี้ก็
เช่นเดียวกันกับปฏิบตั ิการอื่นๆ ทั้งหมด คือเราจาเป็ นจะต้องมองในบริ บทของความสัมพันธ์ต่อกัน
ทั้งหมด กล่าวคือต้องมองภายใต้องค์รวม ดังนั้น รสนิยมทางด้านศิลปะหรื อภาพยนตร์ ที่ดูเหมือนจะ
แตกต่างกันนั้นจึงเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั รสนิยมในอาหาร กีฬา และทรงผมที่แตกต่างกันด้วย (Ritzer.
2007 : 180)
ในงานศึกษาเกี่ยวกับรสนิยมของบูร์ดิเยอ มีฟีลด์ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กนั 2 ฟี ลด์คือ 1) ฟี ลด์ที่
เป็ นความสัมพันธ์ทางชนชั้น และ 2) ฟี ลด์ที่เป็ นความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม บูร์ดิเยอมองฟี ลด์เหล่านี้
ว่าเป็ นชุดของสถานภาพ/ตาแหน่งต่างๆ ที่มีการนาเอาเกมการแข่งขันต่างๆ มาใช้ การกระทาต่างๆ ที่
ผูก้ ระทาการได้ลงมือกระทา ไม่วา่ จะเป็ นการกระทาของปั จเจกบุคคลหรื อการกระทารวมหมู่ ผูก้ ระทา
การย่อมถือครองสถานภาพ/ตาแหน่งบางอย่างเสมอ สถานภาพ/ตาแหน่งเหล่านี้จะถูกกากับควบคุม
โดยโครงสร้างของฟี ลด์ ลักษณะของสถานภาพ/ตาแหน่งนั้นๆ และผลประโยชน์ที่เชื่ อมโยงอยูก่ บั
สถานภาพ/ตาแหน่งนั้นๆ แต่เกมการแข่งขันนี้ก็เกี่ยวข้องกับการกาหนดตาแหน่งแห่งที่ให้กบั ตนเอง
และการใช้ยทุ ธศาสตร์ ต่างๆ เพื่อทาให้เรามีความเหนือกว่าในเกมการแข่งขันนั้นด้วย รสนิยมเป็ น
โอกาสสาหรับประสบการณ์ อีกทั้งยังเป็ นโอกาสสาหรับยืนยันตาแหน่งแห่งที่ของเราภายในฟี ลด์น้ นั
ด้วย แต่ฟีลด์ของชนชั้นทางสังคมนั้นมีผลกระทบอย่างลึกซึ้ งต่อความสามารถของเราในการเล่นเกม
การแข่งขันนั้น คือผูท้ ี่อยูใ่ นชนชั้นสู งก็จะมีความสามารถดีกว่าที่จะทาให้รสนิยมของตนเป็ นที่ยอมรับ
และที่จะต่อต้านคัดค้านรสนิ ยมของกลุ่มคนที่อยูใ่ นชนชั้นที่ต่ากว่า ดังนั้น โลกของวัฒนธรรมจึง
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั โลกของชนชั้นทางสังคมที่มีการแบ่งระดับสู งต่า โดยที่โลกของวัฒนธรรมเองก็
มีความสู งต่าและทาหน้าที่จดั ลาดับสู งต่าด้วย (Ritzer. 2007 : 180)
บูร์ดิเยอยังได้เชื่อมโยงรสนิยมเข้ากับแนวคิดหลักของเขาคือฮาบิทสั รสนิยมถูกก่อร่ างสร้าง
ตัวขึ้นมาโดยฮาบิทสั ซึ่ งเป็ นความโน้มเอียงที่หยัง่ รากลึกและดารงอยูย่ าวนาน ความพึงพอใจของ
คนเราที่มีต่อวัฒนธรรมในแง่มุมปกติธรรมดาอย่างเช่นเสื้ อผ้า เฟอร์ นิเจอร์ และการทาอาหาร ถูกก่อ
ร่ างสร้างตัวขึ้นมาได้ดว้ ยฮาบิทสั หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งได้วา่ รสนิยมนั้นเป็ นแม่สื่อ ด้วยรสนิยมนี้นี่เอง
ที่ฮาบิทสั หนึ่งๆ จะแสดงให้เห็นการที่ตวั เองเข้ากันได้กบั ฮาบิทสั อีกอันหนึ่ง เมื่อกล่าวในเชิง
ปฏิพฒั นาการ โครงสร้างของชนชั้นทางสังคมนัน่ เองที่ก่อร่ างสร้างฮาบิทสั ขึ้นมา (Ritzer. 2007 : 180)
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แม้วา่ ทั้งฮาบิทสั และฟี ลด์จะเป็ นแนวคิดที่สาคัญทั้งคู่สาหรับบูร์ดิเยอ แต่สิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือ
ความสัมพันธ์ในเชิงปฏิพฒั นาการของทั้งสองอย่างนี้ ฮาบิทสั และฟี ลด์ต่างก็กาหนดซึ่ งกันและกัน
ปฏิบตั ิการต่างๆ โดยเฉพาะปฏิบตั ิการทางวัฒนธรรมนั้นก็ก่อกาเนิดขึ้นมาได้จากความสัมพันธ์เชิง
ปฏิพฒั นาการระหว่างฮาบิทสั กับฟี ลด์น้ ีนี่เอง ทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างฮาบิทสั กับฟี ลด์น้ ีมี
ความโดดเด่นเพราะเน้นที่ปฏิบตั ิการ ซึ่ งในความหมายนี้ ทฤษฎีของบูร์ดิเยอก็ทาให้เราย้อนกลับไปให้
ความสนใจต่อความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกบั การปฏิบตั ิตามที่มากซ์ได้เคยกล่าวเอาไว้ (Ritzer. 2007
: 180-183)
ดังนั้น บูร์ดิเยอนอกจากจะพยายามบูรณาการระหว่างโครงสร้างกับการกระทาการแล้ว ยัง
พยายามบูรณาการระหว่างทฤษฎีกบั การปฏิบตั ิดว้ ย
สรุ ปท้ ายบท
เนื้อหาในบทนี้เป็ นการกล่าวถึงทฤษฎีเชิงบูรณาการของนักทฤษฎีสังคมที่สาคัญ 2 คน คือ
แอนโธนี กิดเดนส์ และปิ แอร์ บูร์ดิเยอ ทฤษฎีของกิดเดนส์ที่กล่าวถึงในบทนี้คือทฤษฎีโครงสร้างการ
กระทาสัมพันธ์ ส่ วนทฤษฎีของบูร์ดิเยอนั้นคือทฤษฎีวา่ ด้วยฮาบิทสั กับฟี ลด์รวมทั้งความสัมพันธ์
ระหว่างฮาบิทสั กับฟี ลด์ ซึ่ งทั้งสองคานี้ยงั ไม่พบว่ามีคาไทยที่เหมาะสม จึงได้ใช้คาทับศัพท์ไปก่อน
กิดเดนส์พยายามที่จะแก้ปัญหาการแบ่งแยกคู่ตรงข้ามหรื อปั ญหาทวินิยม โดยเสนอทฤษฎี
เชิงบูรณาการที่มีชื่อว่า “Structuration Theory” ซึ่ งผูเ้ ขียนได้แปลไว้วา่ “ทฤษฎีโครงสร้างการกระทา
สัมพันธ์” ในทฤษฎีน้ ีโครงสร้างไม่ได้มีลกั ษณะเป็ นทวินิยม แต่เป็ นแบบทวิภาวะ ทวินิยมเป็ นแนวคิด
ที่เชื่อว่ามีสองสิ่ งที่สามารถแยกออกจากกันได้ โดยที่สิ่งหนึ่งกาหนดอีกสิ่ งหนึ่ง แต่ทวิภาวะเป็ นสภาพ
ที่มีสองสิ่ งซึ่ งไม่สามารถแยกออกจากกันได้ หากแต่ข้ ึนต่อกันและพึ่งพาอาศัยกัน เปรี ยบเสมือนกับ
สองด้านของเหรี ยญเดียวกัน การเป็ นทวิภาวะในทฤษฎีดงั กล่าวนี้หมายความครอบคลุมถึงการที่
โครงสร้างเป็ นทั้งสื่ อกลางและผลลัพธ์ของการกระทาการ และโครงสร้างมีท้ งั ส่ วนที่ขดั ขวางและ
ส่ งเสริ มการกระทาการ
ทฤษฎีโครงสร้างการกระทาสัมพันธ์ของกิดเดนส์ยงั มีสาระสาคัญอีกว่าโครงสร้างและ
ผูก้ ระทาการนั้นไม่ได้เป็ นอิสระต่อกัน หากแต่ข้ ึนต่อกันและกัน ทั้งโครงสร้างและผูก้ ระทาการ
ต่างก็เกี่ยวข้องสัมพันธ์เชิงพึ่งพาอาศัยกัน และในขณะที่คนเรากระทาการนั้น เราได้ผลิตและผลิต
ซ้ าโครงสร้างขึ้นมาด้วย โครงสร้างมีอานาจในเชิงบีบบังคับเรา แต่ก็ใช่วา่ เราในฐานะผูก้ ระทาการจะ
เป็ นฝ่ ายถูกกระทาอย่างเดียว แต่เราสามารถต่อรองกับโครงสร้างได้ไม่นอ้ ย แม้วา่ ทฤษฎีของกิดเดนส์
จะเน้นความสาคัญของผูก้ ระทาการมากพอสมควร แต่ก็ไม่ได้มองว่าผูก้ ระทาการนั้นมีเจตจานงอิสระ
บูร์ดิเยอก็ได้พยายามแก้ปัญหาที่เกิดจากทวินิยมเช่นเดียวกัน ทฤษฎีบูรณาการของบูร์ดิเยอเป็ น
เรื่ องของความสัมพันธ์ระหว่างฮาบิทสั กับฟี ลด์ ฮาบิทสั เป็ นโครงสร้างทางความคิดที่คนเราใช้จดั การ
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กับโลกทางสังคม ส่ วนฟี ลด์น้ นั เป็ นเครื อข่ายความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพ/ตาแหน่งต่างๆ ภายใน
เครื อข่ายนั้น
ฟี ลด์เป็ นพื้นที่ซ่ ึ งมีการต่อสู ้แข่งขันกันเพื่อให้ได้มาซึ่ งสถานภาพ/ตาแหน่งต่างๆ โดยที่
สถานภาพ/ตาแหน่งต่างๆ ของผูก้ ระทาการในฟี ลด์น้ นั ถูกกาหนดโดยปริ มาณของทุนที่ผกู ้ ระทาการมี
อยู่ ซึ่ งครอบคลุมทุน 4 ประเภทคือ ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนวัฒนธรรม ทุนทางสังคม และทุนทาง
สัญลักษณ์
แนวคิดเรื่ องทุนที่เน้นกล่าวถึงในบทนี้คือทุนทางวัฒนธรรมซึ่ งเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับฮาบิทสั
อย่างมาก โดยเชื่ อมโยงกับแนวคิดเรื่ องรสนิยมด้วย ทฤษฎีของบูร์ดิเยอที่กล่าวถึงฮาบิทสั ฟี ลด์ รสนิยม
และทุนนี้เป็ นทฤษฎีที่ทาให้เราทาความเข้าใจเรื่ องชนชั้นได้อย่างสลับซับซ้อนยิง่ กว่าจะมองจาก
มุมมองทางด้านเศรษฐกิจอย่างเดียว
โดยสรุ ป ทฤษฎีของทั้งกิดเดนส์และบูร์ดิเยอพยายามที่จะบูรณาการโครงสร้างและผูก้ ระทา
การเข้าด้วยกัน และบูรณาการสิ่ งที่เป็ นมหภาคและจุลภาคเข้าด้วยกัน
คาถามท้ายบท
1. ทวินิยมกับทวิภาวะแตกต่างกันอย่างไร? ทวิภาวะของโครงสร้างในทฤษฎีโครงสร้างการ
กระทาสัมพันธ์ของกิดเดนส์ มีรายละเอียดอย่างไร?
2. แนวคิดเรื่ องโครงสร้างของกิดเดนส์และแนวคิดเรื่ องโครงสร้างในทฤษฎีหน้าที่นิยมเชิง
โครงสร้างมีความแตกต่างและ/หรื อคล้ายคลึงกันอย่างไร? แนวคิดเรื่ องผูก้ ระทาการของ
กิดเดนส์และแนวคิดเรื่ องผูก้ ระทาการในแนวคิดปฏิสัมพันธ์นิยมเชิงสัญลักษณ์
ปรากฏการณ์วทิ ยา และมนุษยวิธีวทิ ยา มีความแตกต่างและ/หรื อคล้ายคลึงกันอย่างไร?
3. ฮาบิทสั คืออะไร? ให้นิสิตอธิบายโดยยกตัวอย่างจากโครงสร้างความสัมพันธ์ทางชน
ชั้นในสังคมไทยประกอบการอธิ บายด้วย
4. ฟี ลด์คืออะไร? ให้นิสิตอธิบายโดยยกตัวอย่างจากฟี ลด์ใดฟี ลด์หนึ่งในสังคมไทย
ประกอบการอธิบายด้วย

บทที่ 8
ทฤษฎีว่าด้ วยสภาวะสมัยใหม่ และสภาวะหลังสมัยใหม่
หัวข้ อ
8.1 แนวคิดของกิดเดนส์
8.2 ประวัติและแนวคิดของเบ็ค
8.3 ประวัติและแนวคิดของริ ตเซอร์
8.4 ประวัติและแนวคิดของเบามัน
8.5 แนวคิดของฮาเบอร์มาส
8.6 ประวัติและแนวคิดของฮาร์วยี ์
แนวคิด
1. กิดเดนส์มองสังคมปั จจุบนั ว่าอยูใ่ นยุคสมัยใหม่ข้ นั สู ง เขาเสนอให้มองสภาวะสมัยใหม่วา่
เป็ นเหมือนกับรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่มีท้ งั คุณประโยชน์และโทษอันตราย สภาวะ
สมัยใหม่มีความเสี่ ยงสู ง แต่ก็จาเป็ นต้องก้าวเดินต่อไป
2. เบ็คมองสังคมปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นสังคมยุคสมัยใหม่วา่ เป็ นสังคมความเสี่ ยงที่ประชาชน
จาเป็ นต้องพยายามป้ องกันความเสี่ ยงและปกป้ องตัวเองจากความเสี่ ยง
3. ริ ตเซอร์ นาเอาแนวคิดเรื่ องความมีเหตุผลมามองสภาวะสมัยใหม่ในยุคปั จจุบนั โดย
ยกตัวอย่างกรณี ของร้านอาหารแบบฟาสต์ฟู้ดและธุ รกิจบัตรเครดิตที่มีการจัดการซึ่ง
ก่อให้เกิดการควบคุมครอบงาผูค้ นด้วยเหตุผลเชิ งรู ปแบบ
4. เบามันนาเอาแนวคิดเรื่ องความมีเหตุผลมามองสภาวะสมัยใหม่เช่นเดียวกัน แต่เขา
พิจารณาจากเรื่ องของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวที่ใช้เหตุผลเชิงรู ปแบบมาจัดการเพื่อเข่น
ฆ่าผูค้ น งานในช่วงหลังๆ ของเบามันได้ช้ ีให้เห็นลักษณะสาคัญของสภาวะหลังสมัยใหม่
5. ฮาเบอร์มาสเชื่ อว่ายุคปั จจุบนั ยังเป็ นยุคสมัยใหม่ เขาปกป้ องสภาวะสมัยใหม่และแนวคิด
ในยุคสว่างอย่างแข็งขัน พร้อมทั้งวิพากษ์วจิ ารณ์แนวคิดของนักทฤษฎีหลังสมัยใหม่
มากมาย เขามองสภาวะสมัยใหม่ในฐานะที่เป็ นโครงการที่ยงั สร้างไม่สาเร็ จ
6. ฮาร์วยี ใ์ ช้แนวคิดมาร์กซิสต์มาพิจารณาสภาวะหลังสมัยใหม่ที่เขามองว่าได้เกิดขึ้นแล้ว
ตั้งแต่คริ สต์ทศวรรษ 1970 โดยชี้ให้เห็นการปรับตัวของระบบทุนนิยมที่เปลี่ยนจากการ
ผลิตแบบฟอร์ ดมาเป็ นการสะสมทุนแบบยืดหยุน่ ซึ่งระบบทุนนิยมยังสามารถกดขี่ขดู รี ด
เอารัดเอาเปรี ยบผูค้ นได้อีกต่อไป แต่ดว้ ยวิธีการที่สลับซับซ้อนยิง่ ขึ้น
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วัตถุประสงค์
1. นิสิตสามารถอธิ บายแนวคิดเกี่ยวกับสภาวะสมัยใหม่ของกิดเดนส์ได้ รวมทั้งระบุถึง
ประโยชน์และโทษของสภาวะสมัยใหม่ตามแนวคิดของกิดเดนส์ได้
2. นิสิตสามารถอธิ บายแนวคิดเรื่ องสังคมความเสี่ ยงของเบ็คโดยยกตัวอย่างความเสี่ ยงต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในยุคปั จจุบนั มาประกอบการอธิ บายได้อย่างชัดเจน
3. นิสิตสามารถสามารถอธิ บายแนวคิดเกี่ยวกับสภาวะสมัยใหม่ของริ ตเซอร์ ได้ และ
สามารถนาเอาตัวอย่างที่ริตเซอร์ ใช้อธิ บายไปพิจารณาวิถีการบริ โภคแบบใหม่ๆ ในยุค
ปั จจุบนั ที่ริตเซอร์ ไม่ได้กล่าวถึงได้
4. นิสิตสามารถอธิ บายได้วา่ เพราะเหตุใดเบามันจึงเห็นว่าความมีเหตุผลจึงก่อให้เกิดความ
ไม่มีเหตุผลได้ และสามารถระบุลกั ษณะสาคัญของสภาวะหลังสมัยใหม่ตามแนวคิดของ
เบามันได้
5. นิสิตสามารถอธิ บายได้วา่ เพราะเหตุใดฮาเบอร์ มาสจึงเห็นว่าสภาวะสมัยใหม่เป็ น
โครงการที่ยงั สร้างไม่สาเร็ จ
6. นิสิตสามารถอธิ บายแนวคิดเรื่ องการสะสมทุนแบบยืดหยุน่ ตามแนวคิดของฮาร์วยี พ์ ร้อม
ทั้งชี้ให้เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสะสมทุนแบบยืดหยุน่ ในมิติทางวัฒนธรรม
การเมือง และสังคมได้
นักสังคมวิทยาคลาสสิ กหลายคนไม่วา่ จะเป็ นค็องต์ มากซ์ เดอร์ ไคม์ และเวเบอร์ ต่างก็
มีความสนใจในเรื่ องของความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เชื่อมโยงอยูก่ บั การปฏิวตั ิอุตสาหกรรม ทั้งสี่
คนนี้ ต่างก็มองความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้วา่ ทาให้เกิดการก่อร่ างสร้างตัวขึ้นมาของความเป็ นสมัยใหม่
โดยเฉพาะค็องต์กบั เวเบอร์ น้ นั ก็ได้มองความเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นว่าเป็ นเรื่ องของชัยชนะที่กา้ วหน้า
ของความมีเหตุผลแบบวิทยาศาสตร์ ค็องต์เชื่ อว่าวิทยาศาสตร์ จะเข้ามามีอิทธิ พลอย่างมากในสังคม
สมัยใหม่ อิทธิ พลของความเชื่อเกี่ยวกับเรื่ องเหนื อธรรมชาติ ศาสนา และปรัชญา ก็จะถูกแทนที่ดว้ ย
ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ เวเบอร์ เชื่อว่าความสามารถในการใช้เหตุผลและระบบราชการจะช่วยก่อร่ าง
สร้างยุคสมัยใหม่ได้มากยิง่ ขึ้น ขณะที่การกระทาที่ใช้อารมณ์ตามแบบสมัยเก่าดั้งเดิมนั้นจะมี
ความสาคัญลดน้อยลง สาหรับมากซ์และเดอร์ ไคม์น้ นั ไม่ได้เน้นความสาคัญของการคิดที่มีเหตุผล
และเป็ นวิทยาศาสตร์ มากเหมือนกับค็องต์และเวเบอร์ แต่ท้ งั สองมีความเชื่ออย่างแน่นแฟ้ นว่าสังคมจะ
พัฒนาก้าวหน้าต่อไปเรื่ อยๆ โดยมากซ์เชื่อว่าในที่สุดสังคมก็จะก้าวหน้าไปถึงสังคมคอมมิวนิสต์
ขณะที่เดอร์ ไคม์ก็เชื่ อว่าสังคมจะพัฒนาไปเป็ นสังคมที่สลับซับซ้อนซึ่ งมีความเป็ นปึ กแผ่นเชิงอินทรี ย ์
(Haralambos and Holborn. 2004 : 972)
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นักทฤษฎีสังคมวิทยายุคคลาสสิ กข้างต้น ดารงชีวิตอยูใ่ นยุคสมัยใหม่และได้นาเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับสภาวะสมัยใหม่ออกมา โดยไม่ได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับสภาวะหลังสมัยใหม่ เพราะแนวคิด
หลังนี้เพิ่งมีการกล่าวถึงในยุคหลัง ปั จจุบนั มีนกั ทฤษฎีชื่อดังหลายคนได้พยายามอธิ บายโลกยุค
ปั จจุบนั ที่บางคนก็มองว่ายังคงอยูใ่ นยุคสมัยใหม่ แต่บางคนกลับมองว่าได้กา้ วเข้าสู่ ยคุ หลังสมัยใหม่
แล้ว เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงนักทฤษฎีชื่อดังร่ วมสมัยเกี่ยวกับข้อถกเถียงในเรื่ องดังกล่าว โดยมี
แนวคิดของนักทฤษฎีสาคัญๆ รวม 6 คนคือกิดเดนส์ เบ็ค ริ ตเซอร์ เบามัน ฮาเบอร์มาส และฮาร์วยี ์
สาหรับกิดเดนส์และฮาเบอร์ มาสนั้น ได้เคยกล่าวถึงประวัติไว้แล้วในบทอื่นก่อนหน้านี้ ในบทนี้จึง
กล่าวถึงเฉพาะประวัติของสี่ คนที่เหลือเท่านั้น แต่โดยสังเขป เพราะต้องการเน้นที่แนวคิดมากกว่า
8.1 แนวคิดของกิดเดนส์
กิดเดนส์มองว่าสังคมปั จจุบนั ยังไม่ได้เข้าสู่ ยคุ หลังสมัยใหม่ แต่เขาก็ยอมรับว่าได้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญมากในยุคสมัยใหม่น้ ี และเชื่อว่าสภาวะหลังสมัยใหม่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต
สภาวะสมัยใหม่ในยุคปั จจุบนั จึงเป็ นสภาวะสมัยใหม่หรื อยุคสมัยใหม่ข้ นั สู ง (High Modernity)
กิดเดนส์ได้เปรี ยบเทียบสังคมสมัยเก่ากับสังคมสมัยใหม่ เขากล่าวว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ว
สังคมสมัยมีความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ วกว่าสังคมสมัยเก่ามาก นอกจากนี้ ขอบข่ายของความ
เปลี่ยนแปลงก็กว้างขวางใหญ่โตกว่าสังคมสมัยเก่าด้วย ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ครอบคลุมทัว่ ทั้ง
โลกอย่างรวดเร็ วจริ งๆ โดยไม่ได้จากัดอยูใ่ นพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง
8.1.1 ลักษณะของสภาวะสมัยใหม่
ตามความเห็นของกิดเดนส์ ลักษณะของสภาวะสมัยใหม่ที่นามาซึ่ งความเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็ วและกว้างขวางนั้นมีหลายประการ คือ (Haralambos and Holborn. 2004 : 979-980)
1) ความสัมพันธ์ทางไกลข้ามเวลาและสถานที่ (Time-Space Distanciation) กระบวนการนี้
เป็ นเรื่ องของการแยกเวลากับสถานที่ออกจากกัน ในสังคมสมัยใหม่ เวลาจะเป็ นอย่างไรนั้นไม่ได้
ขึ้นอยูก่ บั สถานที่ซ่ ึ งเราอยู่ ในสังคมสมัยเก่าที่เป็ นสังคมก่อนอุตสาหกรรม เวลามาตรฐานที่ใช้ได้ทวั่
โลกไม่มี เวลาจึงขึ้นอยูก่ บั สถานที่ซ่ ึ งเราอยู่ เมื่อถึงคริ สต์ศตวรรษที่ 20 ทุกส่ วนของโลกก็ใช้ระบบ
เวลามาตรฐานอันเดียวกัน ซึ่ งทาให้เกิดพัฒนาการขึ้นมาของรถไฟ สายการบิน และตารางเวลาเดินทาง
ที่ทาให้การเคลื่อนย้ายสิ นค้าและผูค้ นข้ามพื้นที่ขา้ มเวลาเป็ นไปได้
2) ความสัมพันธ์ทางไกลข้ามเวลาและพื้นที่ดงั กล่าวข้างต้นมีความสาคัญมากในฐานะที่เป็ น
กลไกตัดแยก/ยกระดับความสัมพันธ์ (Disembedding Mechanism) กิดเดนส์ได้อธิบาย
“Disembedding” ว่าเป็ นการนาเอาความสัมพันธ์ทางสังคมออกไปจากบริ บทความสัมพันธ์ในท้องถิ่น
การตัดแยก/ยกระดับความสัมพันธ์น้ ีทาให้คนเราสามารถมีความสัมพันธ์หรื อมีปฏิสัมพันธ์กบั คนอื่นๆ
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ที่ไม่ได้อาศัยอยูใ่ นท้องถิ่นนั้นๆ ทาให้การติดต่อสัมพันธ์กนั ในระดับท้องถิ่นลดความสาคัญลงและ
เป็ นการทาลายข้อจากัดต่างๆ ทางภูมิศาสตร์
3) กลไกตัดแยก/ยกระดับความสัมพันธ์ที่สาคัญอีกประการหนึ่งก็คือพัฒนาการของสิ่ งของมี
ค่าเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Tokens) ปัจจุบนั นี้สิ่งของมีค่าเชิงสัญลักษณ์ที่สาคัญที่สุดคือเงินตรา
เงินตราทาให้การแลกเปลี่ยนสิ นค้าและบริ การระหว่างผูค้ นที่ไม่เคยประสบพบเจอกันเลยเป็ นไปได้
เงินตราทาให้การแลกเปลี่ยนข้ามพื้นที่ซ่ ึ งอยูไ่ กลเกิดขึ้นได้โดยไม่ตอ้ งนาเอาของไปแลกของเหมือนใน
อดีต นอกจากนี้ การมีบตั รเครดิตใช้ก็ทาให้ช่วยชะลอเวลาในการจ่ายออกไปได้ เป็ นการลดอุปสรรคที่
ก่อนหน้านี้เวลาได้สร้างข้อจากัดเอาไว้
4) กลไกตัดแยก/ยกระดับความสัมพันธ์ที่สาคัญอีกประการหนึ่งก็คือพัฒนาการของระบบ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ (Expert Systems) กิดเดนส์ได้นิยามระบบผูเ้ ชี่ยวชาญเอาไว้วา่ เป็ นระบบของความสาเร็ จ
ทางวิชาการหรื อความชานาญของวิชาชีพชั้นสู งที่เข้ามาจัดการพื้นที่ของสิ่ งแวดล้อมทางวัตถุและทาง
สังคมขนาดใหญ่ที่พวกเราอาศัยอยูใ่ นปั จจุบนั นี้ ตัวอย่างของระบบผูเ้ ชี่ยวชาญเช่นวิศวกรรมศาสตร์
และการแพทย์ ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญทาให้คนเราซึ่ งดารงชีวติ อยูใ่ นยุคสมัยใหม่สามารถปฏิบตั ิกิจกรรมใน
ชีวติ ประจาวันและทาสิ่ งต่างๆ ให้สาเร็ จได้โดยที่เราไม่จาเป็ นต้องมีความรู ้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการ
เฉพาะที่ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญเหล่านั้นปฏิบตั ิการอยู่ อย่างเช่นผูข้ บั ขี่สามารถขับรถได้โดยไม่ตอ้ งมีความรู ้
เกี่ยวกับการสร้างถนน คนไข้สามารถเข้ารับการผ่าตัดหัวใจได้โดยไม่ตอ้ งรู ้วา่ การผ่าตัดมีวธิ ี การ
อย่างไร ผูโ้ ดยสารเครื่ องบินสามารถเดินทางข้ามประเทศข้ามทวีปได้โดยไม่ตอ้ งมีความรู ้ทางด้าน
วิศวกรรมการบิน ดังนั้น ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญก็เหมือนกับกลไกตัดแยก/ยกระดับความสัมพันธ์อื่นๆ คือ
ทาให้ชีวติ ทางสังคมของคนเราดาเนินต่อไปได้โดยไม่จาเป็ นต้องมีความสัมพันธ์เป็ นการส่ วนตัว
ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง
5) ผลจากความเปลี่ยนแปลงที่กล่าวข้างต้นนั้นก็คือ สภาวะสมัยใหม่ได้ส่งผลไปถึงรากฐาน
ของความไว้วางใจกัน (Trust) ที่เปลี่ยนแปลงไป ในสังคมก่อนอุตสาหกรรม คนเรามีความไว้วางใจต่อ
บุคคลบางคนเพราะเรารู้จกั คนๆ นั้น และ/หรื อเพราะว่าคนๆ นั้นมีชื่อเสี ยงอยูใ่ นท้องถิ่นของเราจึงทา
ให้เขาเป็ นที่น่าไว้วางใจ แต่ในยุคสมัยใหม่ คนเรามีความไว้วางใจต่อระบบผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่ งทาหน้าที่
ฝึ กอบรม กากับดูแลและควบคุมพฤติกรรมของคนที่อยูใ่ นระบบนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น เราไม่ได้รู้จกั
นักบินและช่างเครื่ องเป็ นการส่ วนตัวเลยก่อนที่เราจะเดินทางด้วยเครื่ องบิน แต่เราก็ไว้วางใจได้วา่ การ
ฝึ กอบรมนักบินและช่างเครื่ อง เทคโนโลยีที่ใช้ในเครื่ องบิน ขั้นตอนการบริ การ และขั้นตอนการบิน
จะมีความน่าเชื่ อถือเพียงพอสาหรับเราที่จะใช้บริ การเดินทางด้วยเครื่ องบินนั้น
6) ลักษณะสาคัญของสภาวะสมัยใหม่อีกประการหนึ่งซึ่ งมาพร้อมกับกลไกตัดแยก/ยกระดับ
ความสัมพันธ์ต่างๆ ก็คือการมีความสามารถในการคิดเชิงสะท้อนกลับ (Reflexivity) ในระดับที่สูงขึ้น
ความสามารถในการคิดเชิงสะท้อนกลับนี้หมายถึงการกากับควบคุมการกระทาด้วยความคิดรอบคอบ
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เป็ นวิธีการที่คนเราคิดไตร่ ตรอง ใคร่ ครวญ พิจารณาทบทวนไปมาถึงสิ่ งที่เรากาลังกระทาอยูเ่ พื่อที่จะ
พิจารณาแสวงหาการกระทาในอนาคตที่แตกต่างออกไปจากเดิม
คนเรามักจะคิดใคร่ ครวญอยูเ่ ป็ นปกติธรรมดาอยูแ่ ล้วในระดับหนึ่ง แต่ในสังคมก่อน
อุตสาหกรรมนั้น ความสาคัญของประเพณี ทาให้ความสามารถในการคิดใคร่ ครวญมีขีดจากัด คนเรา
มักจะทาบางสิ่ งบางอย่างลงไปเพียงเพราะว่าการกระทานั้นเป็ นการกระทาตามประเพณี ที่สืบต่อๆ กัน
มา ในยุคสมัยใหม่ ประเพณี มีความสาคัญน้อยลงและความคิดใคร่ ครวญก็กลายเป็ นเรื่ องปกติทวั่ ไปที่
ผูค้ นต่างก็นามาใช้ กิดเดนส์กล่าวว่า “ความสามารถในการคิดเชิงสะท้อนกลับของชีวิตทางสังคม
สมัยใหม่ประกอบไปด้วยข้อเท็จจริ งที่วา่ ปฏิบตั ิการทางสังคมต่างๆ นั้นได้รับการตรวจสอบและ
ปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ องเพราะเราได้รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารที่เข้ามาใหม่เกี่ยวกับปฏิบตั ิการเหล่านั้น ดังนั้น
จึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของปฏิบตั ิการเหล่านั้น” (Haralambos and Holborn. 2004 :
980; citing Giddens) ความสามารถในการคิดเชิงสะท้อนกลับนี้ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่องและก่อให้เกิดสภาวะที่มีความไม่แน่นอนอยูต่ ลอดเวลา
กิดเดนส์ไม่เห็นด้วยกับนักทฤษฎีแนวหลังสมัยใหม่อย่างเช่นเลียวทาด์ (Lyotard) ที่วา่ สภาวะ
สมัยใหม่ได้ก่อให้เกิดอภิมหาอรรถาธิ บาย (Metanarratives) ซึ่ งได้รับการยอมรับว่าเป็ นสัจธรรม
สัมบูรณ์ แต่กิดเดนส์เห็นว่าสภาวะสมัยใหม่ได้บ่อนทาลายความแน่นอนทุกอย่าง ความรู ้ท้ งั หมดถูก
ทบทวนอย่างต่อเนื่องและมักจะถูกปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ ลักษณะเช่นนี้เห็นได้ชดั ที่สุดใน
สังคมศาสตร์ สาขาต่างๆ ซึ่ งมีขอ้ ถกเถียงทางทฤษฎีออกมาอย่างต่อเนื่ องและมีการพัฒนาทฤษฎีใหม่ๆ
ขึ้นมาอยูบ่ ่อยครั้ง จริ งๆ แล้ว กิดเดนส์มีความเชื่ อว่าสังคมวิทยามีบทบาทสาคัญในการพัฒนา
ความสามารถในการคิดเชิงสะท้อนกลับของยุคสมัยใหม่น้ ี
การดารงอยูข่ องความรู ้ทางสังคมวิทยาเป็ นการสะท้อนย้อนกลับให้เราเห็นสังคมและช่วยให้
เราก่อร่ างสร้างชีวิตทางสังคมที่แท้จริ งตามที่ความรู ้ทางสังคมวิทยาอธิ บายเอาไว้ได้ กิดเดนส์เห็นว่า
การคิดแบบสังคมวิทยานั้นกลายเป็ นสิ่ งที่แฝงฝังอยูใ่ นสังคม การคิดแบบสังคมวิทยานี้ ได้มีส่วนก่อร่ าง
สร้างแนวทางในการมองโลกของคนเราและมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของคนเรา ยกตัวอย่างเช่นการ
ที่คนเราพิจารณาว่าจะแต่งงานหรื อไม่น้ นั เราก็จะตระหนักถึงความรู ้ทางสังคมวิทยาที่เกี่ยวกับอัตรา
การหย่าร้างสู งที่มีอยูแ่ ละข้อถกเถียงเกี่ยวกับความไม่มนั่ คงของสถาบันครอบครัวด้วย ไม่วา่ เราจะ
ตัดสิ นใจที่จะแต่งงานหรื อไม่แต่งงานก็ตาม การตระหนักถึงประเด็นดังกล่าวข้างต้นก็ยอ่ มจะมีผลต่อ
การใช้ความคิดและการตัดสิ นใจของเรา ถ้าเราตัดสิ นใจแต่งงาน ความตระหนักรู ้น้ ีก็มีแนวโน้มที่จะมี
อิทธิ พลบางอย่างต่อการกากับดูแลชีวติ การแต่งงานของเรา ซึ่ งในทางกลับกันก็อาจจะมีผลกระทบต่อ
อัตราการหย่าร้างในอนาคตได้ (Haralambos and Holborn. 2004 : 980) สถิติที่เป็ นทางการและ
งานวิจยั ทางสังคมวิทยาเกี่ยวกับการแต่งงานและการหย่าร้างซึ่ งได้แพร่ กระจายอยูใ่ นสังคมและเป็ นที่
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รับรู ้กนั โดยทัว่ ไป ก็จะมีผลต่อการตัดสิ นใจของเราด้วย (Giddens. 2009 : 141) กิดเดนส์จึงเชื่อว่า
สภาวะสมัยใหม่น้ นั โดยตัวของมันเองแล้วเป็ นเรื่ องของสังคมวิทยาที่แฝงฝังอยูภ่ ายในอย่างลึกซึ้ ง
7) ลักษณะประการสุ ดท้ายของสภาวะสมัยใหม่ตามความเห็นของกิดเดนส์ก็คือสภาวะ
สมัยใหม่น้ นั กาลังกลายเป็ นโลกาภิวตั น์ (Globalizing) คือกาลังขยายตัวไปครอบคลุมทัว่ ทั้งโลก การ
ตัดแยก/ยกระดับความสัมพันธ์และความสามารถในการคิดเชิงสะท้อนกลับได้ทาให้ปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมแผ่ขยายกระจายออกไปทัว่ ทั้งโลก โดยผลที่เกิดขึ้นก็คือชีวติ ทางสังคมในท้องถิ่นเฉพาะแห่งใด
แห่งหนึ่งถูกกาหนดมากขึ้นจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในที่ไกลๆ ออกไป
8.1.2 สถาบันต่ างๆ ของยุคสมัยใหม่
กิดเดนส์เห็นว่าสภาวะสมัยใหม่น้ นั ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของสถาบันสาคัญ 4 สถาบัน คือ
(Haralambos and Holborn. 2004 : 980-981)
1) ทุนนิยม (Capitalism) ได้แก่การสะสมทุนในบริ บทของแรงงานที่มีการแข่งขันกันและ
ตลาดที่มีผลิตภาพ เขามองทุนนิยมว่าเป็ นระบบที่ไร้เสถียรภาพและวุน่ วาย นายทุนมักจะแสวงหา
ตลาดใหม่อยูเ่ สมอและพยายามที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสะสมกาไร เมื่อเป็ นเช่นนี้จึงทาให้
สภาวะสมัยใหม่ค่อนข้างจะก่อให้เกิดความไม่มนั่ คงต่อปั จเจกบุคคลและส่ งเสริ มให้เกิดกระบวนการ
โลกาภิวตั น์
2) อุตสาหกรรมนิยม (Industrialism) ได้แก่การใช้แหล่งพลังงานทางวัตถุในการผลิตสิ นค้า
ต่างๆ ที่มาพร้อมกับการที่เครื่ องจักรมีบทบาทสาคัญในกระบวนการผลิต อุตสาหกรรมนิยมทาให้
แรงงานมนุษย์มีผลิตภาพที่สูงขึ้นอย่างมาก
3) การสอดส่ องควบคุม (Surveillance) ได้แก่ควบคุมดูแลประชากรของรัฐในพื้นที่ทาง
การเมือง ในยุคสมัยใหม่ รัฐได้สร้างระบบการบริ หารที่กว้างขวางเพื่อกากับพฤติกรรมของประชากร
เพื่อให้สามารถควบคุมประชากรเอาไว้ให้ได้
4) อานาจกองทัพ (Military Power) ได้แก่การควบคุมวิธีการใช้ความรุ นแรงในรู ปแบบต่างๆ
ในบริ บทของการพัฒนาอุตสาหกรรมสงคราม ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 1 เป็ นต้นมา เทคโนโลยีทาง
การทหารได้ทาให้การทาสงครามมีพลังอานาจเชิงทาลายล้างมากยิง่ ขึ้น
8.1.3 การดารงชี วติ อยู่ในยุคสมัยใหม่
กิดเดนส์ได้พิจารณาทฤษฎีทางสังคมวิทยา 2 ประการที่เกี่ยวกับประสบการณ์ของสภาวะ
สมัยใหม่ ดังนี้ (Haralambos and Holborn. 2004 : 981)
1) สาหรับเวเบอร์ สภาวะสมัยใหม่คือประสบการณ์ที่เราได้รับรู ้เกี่ยวกับ “กรงเหล็ก” ของ
ระบบราชการหรื อของความมีเหตุผลเชิงรู ปแบบในระบบราชการ คนเราถูกกักขังเอาไว้ภายใต้ตรรกะ
ของความมีเหตุผลของระบบราชการ คนเราจึงมีเสรี ภาพน้อยมากที่จะแสดงให้เห็นถึงตัวตนที่แท้จริ ง
ของเรา
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กิดเดนส์ไม่เห็นด้วยกับความเห็นของเวเบอร์ เขาโต้แย้งว่าแทนที่ระบบราชการจะมีแนวโน้ม
มุ่งไปสู่ ความเข้มงวดแข็งทื่ออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ระบบราชการกลับก่อให้เกิดพื้นที่ซ่ ึ งมีความเป็ น
อิสระและความเปลี่ยนแปลงแบบเป็ นไปเองซึ่ งเป็ นสิ่ งที่บรรลุถึงได้ยากกว่าในกลุ่มขนาดเล็ก
2) สาหรับมากซ์ สภาวะสมัยใหม่ถูกรับรู ้ในฐานะที่เป็ นสัตว์ประหลาดชนิดหนึ่ง สภาวะ
สมัยใหม่มีลกั ษณะเป็ นการกดขี่ขดู รี ดเอารัดเอาเปรี ยบมวลชนซึ่ งถูกทาให้แปลกแยกจากความเป็ น
มนุษย์ที่แท้จริ งของตนโดยการทางานในระบบทุนนิยม แต่มากซ์ก็เชื่อว่าสัตว์ประหลาดนี้จะถูกทาให้
เชื่องได้เมื่อสังคมก้าวเข้าสู่ ข้ นั คอมมิวนิสต์
กิดเดนส์ก็ไม่เห็นด้วยกับความเห็นของมากซ์เหมือนกัน เขาไม่ได้มองสภาวะสมัยใหม่ในแง่
ลบอย่างนั้น เขาเห็นว่าสภาวะสมัยใหม่มีผลกระทบทางลบบางอย่างอยูจ่ ริ ง แต่สภาวะสมัยใหม่ก็ได้
เปิ ดโอกาสใหม่ๆ หลายอย่างให้กบั ชีวติ ของคนเราซึ่ งโอกาสเช่นนี้หาไม่ได้เลยในสังคมสมัยเก่า
กิดเดนส์ได้เสนอมุมมองเกี่ยวกับสภาวะสมัยใหม่ข้ ึนมาเป็ นมุมมองทางเลือกอย่างหนึ่ง เขา
มองสภาวะสมัยใหม่วา่ เป็ นเหมือนกับ “รถบรรทุกขนาดใหญ่” (Juggernaut) ซึ่งมีพลังอานาจมากมาย
มหาศาลที่เราสามารถขับขี่ได้แต่ก็เสี่ ยงที่จะบังคับให้อยูใ่ นการควบคุมของเราได้ท้ งั หมดซึ่ งอาจจะทา
ให้มนั แตกกระจายออกเป็ นชิ้นส่ วนเล็กๆ น้อยๆ ได้
สภาวะสมัยใหม่มีความเสี่ ยงที่จะอยูน่ อกเหนื อการควบคุมของคนเรา เนื่องจากสภาวะ
สมัยใหม่มีความเสี่ ยงซึ่ งเป็ นผลลัพธ์ข้ นั สู งอันเป็ นลักษณะของยุคสมัยใหม่ข้ นั ล่าสุ ด ความเสี่ ยงเหล่านี้
ได้แก่
1) การเติบโตของอานาจเผด็จการเบ็ดเสร็ จ อานาจเผด็จการเบ็ดเสร็ จนี้มาจากการมีระบบการ
สอดส่ องควบคุมหลายระบบซึ่ งทาให้มีการควบคุมประชากรได้อย่างสะดวกง่ายดายและใกล้ชิดยิง่ ขึ้น
2) การล่มสลายของกลไกความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่ งเกิดจากการที่เราไม่สามารถ
คาดการณ์เกี่ยวกับระบบทุนนิยมซึ่ งมีท้ งั ความเจริ ญเติบโตและความเสื่ อมสลาย รวมทั้งลักษณะที่
แน่นอนของทรัพยากรบางอย่างเช่นน้ ามันซึ่ งระบบทุนนิยมพึ่งพาอาศัยอยูใ่ นปั จจุบนั
3) ความขัดแย้งเรื่ องอาวุธนิวเคลียร์และการทาสงครามขนาดใหญ่ยงั คงมีโอกาสเกิดขึ้นได้
เสมอ ขณะที่หลายประเทศก็ครอบครองอาวุธที่มีพลังอานาจการทาลายล้างสู ง จึงไม่มีใครมัน่ ใจได้วา่
หลักการเรื่ องการยับยั้งสงครามในบรรดาประเทศมหาอานาจทางทหารจะคงดารงอยูต่ ่อไปได้หรื อไม่
4) ความเสื่ อมโทรมหรื อหายนภัยทางสิ่ งแวดล้อมก็เป็ นสิ่ งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้จริ งเหมือนกัน
โดยมีเหตุการณ์โรงไฟฟ้ านิวเคลียร์ ระเบิด ภาวะโลกร้อน โอโซนในชั้นบรรยากาศลดลง เป็ นต้น เป็ น
ปรากฏการณ์ที่เราได้ประสบพบเจอ
กิดเดนส์เห็นว่า สภาวะสมัยใหม่ข้ นั สู งอาจจะถึงจุดจบได้เพราะหายนภัยอย่างใดอย่างหนึ่งที่
กล่าวข้างต้น แต่เขาก็มองว่าเราอาจจะกากับสภาวะสมัยใหม่ที่เป็ นเหมือนรถบรรทุกขนาดใหญ่น้ ีได้
เหมือนกัน ถ้าเราพยายามให้มากขึ้น
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8.1.4 การกากับควบคุมสภาวะสมัยใหม่
กิดเดนส์ไม่เห็นด้วยกับมุมมองของนักทฤษฎีแนวหลังสมัยใหม่ที่เห็นว่าการแทรกแซงเข้าไป
ในสังคมตามที่ได้วางแผนเอาไว้เป็ นสิ่ งที่ไม่พึงปรารถนาและเป็ นสิ่ งที่ไม่มีประโยชน์ เขายอมรับว่ามี
ปั ญหาหลายประการซึ่ งมาพร้อมกับยุคสว่างที่มองว่าสภาวะสมัยใหม่เป็ นสิ่ งที่เราสามารถวางแผน
เอาไว้อย่างมีเหตุผลได้ และที่มองว่าเราสามารถทาให้สังคมบรรลุถึงความสมบูรณ์แบบได้ดว้ ยการ
วางแผน กิดเดนส์เสนอว่าในสังคมที่มีการวางแผนนั้น มักจะมีความไม่แน่นอนบางอย่างและความไม่
สามารถคาดการณ์ได้บางอย่างดารงอยูด่ ว้ ยเสมอ สิ่ งเหล่านี้ เกิดมาจากความสามารถในการสะท้อน
กลับของชีวติ ทางสังคม ความรู้และทฤษฎีต่างๆ ทางสังคมวิทยาสามารถก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ในสังคมที่ความรู ้และทฤษฎีเหล่านั้นกาลังพยายามที่จะอธิ บายและวิเคราะห์ได้ (Haralambos
and Holborn. 2004 : 981)
เราไม่สามารถค้นพบธรรมชาติของสังคมได้ท้ งั หมด เพราะว่าความพยายามที่จะทาความ
เข้าใจธรรมชาติของสังคมนั้นในขณะเดียวกันก็ยอ่ มก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของสังคมนั้น
ด้วย นอกจากนี้ สังคมต่างๆ ก็ยงิ่ มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ความพยายามที่จะเข้าแทรกแซงเพื่อ
เปลี่ยนแปลงสังคมสามารถก่อให้เกิดผลที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ต้ งั ใจได้ และในที่สุดก็จะก่อให้เกิดโทษ
มากกว่าประโยชน์ แต่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็ นไปไม่ได้ที่เราจะพยายามควบคุมสภาวะสมัยใหม่น้ ี
อย่างน้อยเราก็พอจะควบคุมทิศทางที่เราต้องการจะไปได้บา้ งเหมือนกัน ความรู ้เกี่ยวกับสังคมที่เรามี
อยูน่ ้ นั อาจยังไม่สมบูรณ์ แต่ก็ไม่ใช่วา่ จะไม่มีประโยชน์เอาเสี ยเลย ผลกระทบของการเข้าไปแทรกแซง
สังคมอาจเป็ นสิ่ งที่คาดการณ์ไม่ได้อยูบ่ า้ ง แต่การปราศจากการควบคุมนั้นยิง่ จะมีแนวโน้มนาไปสู่
ความหายนะ (Haralambos and Holborn. 2004 : 981)
กิดเดนส์กล่าวถึงโลกาภิวตั น์ในฐานะที่เป็ นสภาวะสมัยใหม่ เขาตั้งคาถามว่าโลกาภิวตั น์มีแนว
โน้มที่จะส่ งผลกระทบอย่างไรต่อชีวติ ประจาวันของคนเรา? โลกาภิวตั น์จะเปลี่ยนแปลงโลกยุคใหม่ที่
เราอาศัยอยูน่ ้ ีอย่างไร? จะมีใครสามารถเพิกเฉยละเลยหรื อหลีกเลี่ยงพลังของโลกาภิวตั น์ได้หรื อไม่?
ในหนังสื อ บทความ และการบรรยาย ตั้งแต่ตน้ คริ สต์ทศวรรษ 1990 เป็ นต้นมา กิดเดนส์ได้พยายาม
ศึกษาค้นคว้าลักษณะของความเป็ นสมัยใหม่ที่กาลังเกิดขึ้นทัว่ โลก รวมทั้งผลกระทบของความเป็ น
สมัยใหม่ที่มีต่อชีวติ ประจาวันของคนเรา โดยเฉพาะอย่างยิง่ กิดเดนส์ได้เน้นความสนใจไปที่การเสื่ อม
คลายลงของประเพณี ต่างๆ การตระหนักถึงความเสี่ ยงที่เพิ่มขึ้น และการที่ลกั ษณะของความไว้วางใจ
กันในสังคมเปลี่ยนแปลงไป (Giddens. 2009 : 141-142)
ใน The Consequences of Modernity กิดเดนส์ได้เสนอความเห็นไว้วา่ การที่สภาวะสมัยใหม่
แพร่ ขยายไปทัว่ โลกนั้นมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิด “โลกที่วงิ่ หนีเรา” ซึ่ งดูเหมือนว่าจะไม่มีใครหรื อ
รัฐบาลใดที่จะสามารถควบคุมโลกเอาไว้ได้ โดยเขาได้เปรี ยบเทียบสภาวะสมัยใหม่วา่ เป็ นเหมือนกับ
รถบรรทุกขนาดใหญ่วา่
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รถบรรทุกขนาดใหญ่ซ่ ึ งเป็ นเครื่ องยนต์กลไกซึ่ งมีพลังมหาศาลที่กาลังวิง่ ออกไปที่ เราใน
ฐานะที่เป็ นมนุษยชาติโดยรวมนี้สามารถขับไปยังจุดหมายปลายทางใดๆ ก็ได้น้ ีกม็ ีความเสี่ ยงที่
จะอยูน่ อกเหนื อการควบคุมของเราได้ และอาจจะแตกกระจายย่อยยับออกเป็ นเสี่ ยงๆ ได้
รถบรรทุกขนาดใหญ่น้ ี บดขยี้ผทู ้ ี่ตา้ นทานมัน และในขณะที่รถบรรทุกขนาดใหญ่น้ ี บางครั้งดู
เหมือนจะมีเส้นทางที่คงที่ แต่ก็มีหลายครั้งที่เมื่อมันวิ่งออกนอกเส้นทางแบบเอาแน่นอนไม่ได้
เราก็ไม่สามารถที่จะคาดการณ์ล่วงหน้าได้ การขับรถบรรทุกขนาดใหญ่น้ ีไม่มีทางที่จะไม่เป็ นที่
น่าพอใจหรื อไม่ให้ผลตอบแทนที่คุม้ ค่าไปเสี ยทั้งหมด บ่อยครั้งที่การขับรถบรรทุกขนาดใหญ่น้ ี
สามารถก่อให้เกิดแรงบันดาลใจและเต็มเปี่ ยมไปด้วยการคาดการณ์อย่างมีความหวัง แต่ตราบเท่า
ที่สถาบันต่างๆ ของยุคสมัยใหม่ยงั คงดารงอยู่ เราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมเส้นทางและจังหวะ
การขับขี่ของการเดินทางได้ท้ งั หมด ในทางกลับกัน เราก็ไม่สามารถที่จะรู ้สึกมัน่ คงได้อย่างเต็มที่
เพราะว่าพื้นที่ซ่ ึ งรถบรรทุกขนาดใหญ่วงิ่ ผ่านไปนั้นเต็มไปด้วยผลลัพธ์ซ่ ึงเป็ นความเสี่ ยงสู ง
(Giddens. 1990 : 139)
รู ปแบบของสภาวะสมัยใหม่ที่เป็ นโลกาภิวตั น์น้ ีมีลกั ษณะเด่นคือการมีความไม่แน่นอนแบบ
ใหม่ๆ ความเสี่ ยงใหม่ๆ และความไว้วางใจที่เปลี่ยนแปลงไปของคนเราที่มีต่อคนอื่นๆ และสถาบัน
สังคมต่างๆ ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วนี้ ความไว้วางใจแบบดั้งเดิมก็เสื่ อมสลายลง ใน
อดีตนั้น เรามักจะมีความไว้วางใจกันที่มีฐานอยูใ่ นชุมชนท้องถิ่น แต่ในสังคมปั จจุบนั ซึ่ งมีความเป็ น
โลกาภิวตั น์มากขึ้นนั้น ชีวิตของเราได้รับผลกระทบจากผูค้ นที่เราไม่เคยรู ้จกั ไม่เคยพบปะกันซึ่ งอาจ
อาศัยอยูใ่ นประเทศอื่นๆ ที่อยูไ่ กลจากเรา ความสัมพันธ์แบบไม่เป็ นส่ วนตัวเช่นนี้ทาให้เราต้องให้
ความไว้วางใจหรื อมีความเชื่ อมัน่ กับระบบที่เป็ นนามธรรม อย่างเช่นระบบการผลิตสิ นค้า หน่วยงาน
กากับดูแลด้านสิ่ งแวดล้อม และระบบธนาคารระหว่างประเทศ เมื่อเป็ นเช่นนี้ ความไว้วางใจกันและ
ความเสี่ ยงก็จะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด ความไว้วางใจในหน่วยงานต่างๆ เป็ น
สิ่ งจาเป็ น ถ้าเราต้องการที่จะเผชิญหน้ากับความเสี่ ยงต่างๆ รอบตัวเรา และมีปฏิกิริยากับความเสี่ ยง
เหล่านั้นอย่างมีประสิ ทธิ ผล แต่ความไว้วางใจประเภทนี้ไม่ใช่สิ่งที่เรามีอยูต่ ามธรรมชาติเป็ นปกตินิสัย
หากแต่เป็ นความไว้วางใจที่ข้ ึนอยูก่ บั การคิดไตร่ ตรองและการปรับปรุ งแก้ไขพฤติกรรมของเราเอง
เมื่อสังคมต้องพึ่งพาความรู ้ที่ได้มาจากขนบธรรมเนียมประเพณี คนเราก็มกั จะประพฤติปฏิบตั ิ
ไปตามแนวทางเดิมๆ โดยที่ไม่ได้คิดไตร่ ตรองพิจารณามากนัก แต่สาหรับในยุคสมัยใหม่น้ นั วิถี
ปฏิบตั ิของผูค้ นในยุคสมัยเก่าก็ได้กลายมาเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งคิดใคร่ ครวญอย่างรอบคอบก่อนที่จะ
ตัดสิ นใจ จึงก่อให้เกิด “ความสามารถในการคิดเชิงสะท้อนกลับ” ซึ่งหมายถึงการคิดทบทวนเกี่ยวกับ
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การกระทาในชีวติ ประจาวันของเราอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอและเมื่อได้ความรู ้ใหม่มาก็มีการปรับปรุ ง
แก้ไขการกระทาเหล่านั้นด้วย (Giddens. 2009 : 141)
8.1.5 สภาวะสมัยใหม่ กบั สภาวะหลังสมัยใหม่
ในขณะที่นกั ทฤษฎีแนวหลังสมัยใหม่มีความเห็นว่าสังคมปั จจุบนั ได้กา้ วเข้าสู่ ยคุ หลัง
สมัยใหม่แล้ว แต่กิดเดนส์เห็นแตกต่างไปว่าสังคมปั จจุบนั ยังไม่ใช่สังคมหลังสมัยใหม่ เขายืนยันว่าเรา
ยังอยูใ่ นยุคสมัยใหม่ แต่เป็ นยุคสมัยใหม่ข้ นั สู ง อย่างไรก็ตาม กิดเดนส์ก็ไม่ได้ปฏิเสธแนวคิดหลัง
สมัยใหม่โดยสิ้ นเชิงเสี ยทีเดียว แทนที่เขาจะมองสภาวะหลังสมัยใหม่วา่ เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นแล้ว
เหมือนกับที่นกั ทฤษฎีแนวหลังสมัยใหม่เชื่อ เขากลับเชื่อว่าสภาวะหลังสมัยใหม่เป็ นสิ่ งที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
แต่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต กิดเดนส์เห็นว่าสังคมหลังสมัยใหม่จะเคลื่อนก้าวพ้นโครงสร้างสถาบัน
หลักของสภาวะสมัยใหม่แต่ละสถาบันได้ สาหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนจาก
สภาวะสมัยใหม่เป็ นสภาวะหลังสมัยใหม่ มี 4 ประการ ดังนี้ (Haralambos and Holborn. 2004 : 981982)
1) ระบบทุนนิยมจะเปลี่ยนเป็ นระบบหลังความอดอยากขาดแคลน (Post-Scarcity System)
กิดเดนส์กล่าวว่าตลาดก็จะยังคงดารงอยูต่ ่อไป แต่ตลาดจะไม่ก่อให้เกิดปั ญหาความไม่เท่าเทียมกันซึ่ ง
เป็ นเรื่ องปกติของยุคสมัยใหม่ เนื่องจากจะมีปริ มาณสิ นค้าที่เพียงพอสาหรับคนทุกคน สภาพเช่นนี้จะ
เกิดขึ้นจริ งได้ส่วนหนึ่งก็เพราะมีความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่อีกส่ วนหนึ่งก็เป็ นเพราะ
ประชาชนในประเทศพัฒนาแล้วได้ลดระดับความคาดหวังของตนลง กิดเดนส์มองว่าประชาชนจะ
ยอมลดมาตรฐานการครองชี พลงเพราะเกิดอาการเหนื่อยล้ากับการพัฒนา เขาเสนอว่ามีหลักฐานที่
แสดงให้เป็ นว่าประชาชนในประเทศพัฒนาแล้วกาลังเบื่อหน่ายกับผลเสี ยของความเจริ ญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอันไม่มีขีดจากัด พวกเขาไม่มีความสุ ขกับการที่ตอ้ งติดอยูบ่ นถนนที่มีการจราจรคับคัง่
ปัญหามลพิษต่างๆ และราคาบ้านที่พงุ่ สู งขึ้นมากเกินไป ประชาชนจะหันมาเข้าใจว่าระบบนิเวศวิทยา
มีขีดจากัด ความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจจะทาให้สิ่งแวดล้อมยากที่จะทนแบกรับสภาพได้ ดังนั้น
ประชาชนจึงกาลังเต็มใจที่จะยอมรับว่ารายได้ที่นอ้ ยลงก็อาจจะทาให้สามารถพัฒนาชีวิตให้มีคุณภาพ
ได้เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม การที่ทุนนิยมจะเปลี่ยนไปเป็ นระบบหลังความอดอยากขาดแคลนได้น้ นั
ประเทศที่มงั่ คัง่ ร่ ารวยกว่าก็จะต้องยอมรับความจาเป็ นที่จะต้องแบ่งปั นความมัง่ คัง่ ให้แก่ประเทศที่
ยากจนกว่าด้วย
2) สังคมที่มีการสอดส่ องควบคุมจะเปลี่ยนไปเป็ นสังคมที่มีการมีส่วนร่ วมแบบประชาธิ ปไตย
หลายระดับชั้น (Multi-Layered Democratic Participation) การที่เทคนิควิธีการต่างๆ ในการสอดส่ อง
ควบคุมได้รับการพัฒนาขึ้นมานั้นได้ช่วยทาให้รัฐบาลมีความเชื่อว่าการให้ความร่ วมมือและการ
สนับสนุนจากประชาชนนั้นมีความจาเป็ นต่อการใช้อานาจให้ได้ผล ประชาชนเรี ยกร้องสิ ทธิ ในการ
แสดงความคิดเห็นมากขึ้นในทุกๆ แง่มุมของชีวติ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลก จึงมี
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แรงกดดันต่างๆ ที่จะเปิ ดให้ประชาชนมีส่วนร่ วมแบบประชาธิ ปไตยในสถานที่ทางาน ในชุมชน ใน
สมาคมท้องถิ่น ในสถาบันสื่ อสารมวลชน รวมทั้งในกลุ่ม/องค์กรข้ามชาติแบบต่างๆ
3) สังคมที่เน้นอานาจของกองทัพจะเปลี่ยนเป็ นสังคมที่มีการลดอานาจของกองทัพ
(Demilitarization) โลกาภิวตั น์ที่ก่อให้เกิดการพึ่งพาอาศัยกันอย่างใกล้ชิดยิง่ ขึ้นระหว่างประเทศต่างๆ
นั้นจะทาให้ประเทศต่างๆ เห็นว่าการทาสงครามกันนั้นเป็ นสิ่ งที่ไม่จาเป็ น เส้นเขตแดนของประเทศ
ต่างๆ ที่มีการปั กปั นกันมานานก็จะได้รับการยอมรับมากขึ้น ความขัดแย้งเกี่ยวกับดินแดนก็มีแนวโน้ม
ลดลงมาก อีกทั้งรัฐต่างๆ ก็อยากจะลดงบประมาณมหาศาลที่ใช้สร้างกองทัพและใช้ทาสงครามลง
4) อุตสาหกรรมนิยมจะเปลี่ยนไปเป็ นการทาเทคโนโลยีให้มีความเอื้ออาทรต่อมนุษย์
(Humanization of Technology) มากขึ้น เนื่ องจากมีการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ แขนงใหม่ๆ เช่น
พันธุ วศิ วกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ ประชาชนก็จะมีความตระหนักมากขึ้นเกี่ยวกับความ
จาเป็ นที่จะควบคุมเทคโนโลยีเพื่อป้ องกันหายนภัยที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยี ประชาชนมีแนวโน้มที่จะ
สนใจในประเด็นสาคัญๆ เช่นการโคลนมนุษย์ การปลูกถ่ายอวัยวะของสัตว์ลงไปในร่ างกายมนุษย์
และการตัดต่อพันธุ กรรมของพืช ความสนใจในเรื่ องดังกล่าวจะนาไปสู่ การจากัดขอบเขตการพัฒนา
และการใช้เทคโนโลยีเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดหายนภัยทางสิ่ งแวดล้อมหรื อโศกนาฏกรรมของมนุษย์
8.2 ประวัติและแนวคิดของเบ็ค
8.2.1 ประวัติของเบ็ค
อุลริ ช เบ็ก (Ulrich Beck) เกิดเมื่อ ค.ศ. 1944 ที่เมืองสโตล์พ ประเทศเยอรมนี ซึ่ งปั จจุบนั อยู่
ในเมืองสวูพค์ ประเทศโปแลนด์ ได้เข้าศึกษาสังคมวิทยา ปรัชญา จิตวิทยา และรัฐศาสตร์ ที่
มหาวิทยาลัยมิวนิค เยอรมนี เมื่อจบปริ ญญาเอกแล้ว ใน ค.ศ. 1972 เขาได้เข้าทางานเป็ นนักสังคมวิทยา
ที่มหาวิทยาลัยมิวนิค ได้เป็ นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยดังกล่าวใน ค.ศ. 1979 หลังจากนั้นก็ได้เป็ น
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยอื่นๆ ด้วย ตั้งแต่ ค.ศ. 1992 เป็ นต้นมา เขาได้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ทาง
สังคมวิทยาและได้เป็ นผูอ้ านวยการสถาบันเพื่อการศึกษาสังคมวิทยาในมหาวิทยาลัยมิวนิค เขายังได้
เป็ นศาสตราจารย์ประจาวารสารสังคมวิทยาแห่งอังกฤษที่มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ และรัฐศาสตร์
แห่งกรุ งลอนดอนด้วย เขาได้รับรางวัลและเกียรติยศระดับนานาชาติมากมาย (“Ulrich Beck.” 2011 :
Website)
งานสาคัญของเบ็คมีมากมาย เช่น Risk Society: Towards a New Modernity ตีพิมพ์ใน ค.ศ.
1986 Democracy Without Enemies (1997) World Risk Society (1999)Power in the Global Age
(2005) และCosmopolitan Vision (2006) (Wilkinson. 2007 : 31) สาหรับงานเขียนเกี่ยวกับสังคม
ความเสี่ ยงนั้นถือว่าเป็ นผลงานที่โดดเด่นมากในสังคมวิทยาและทฤษฎีสังคม กล่าวได้วา่ เบ็คเป็ น
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ตัวอย่างสาคัญของนักสังคมวิทยาที่เป็ นจิตวิญญาณแห่งยุคสมัยได้เลยทีเดียว (Wilkinson. 2007 : 3031)
8.2.2 สั งคมสมัยใหม่ ในฐานะสั งคมความเสี่ ยง
เบ็คเป็ นนักสังคมวิทยาอีกคนหนึ่งที่มีความเห็นว่าเรายังไม่ได้กา้ วเข้าสู่ ยคุ หลังสมัยใหม่ แต่เรา
ยังคงอยูใ่ นยุคสมัยใหม่ต่อไปอีก หากแต่เป็ นยุคสมัยใหม่หรื อความเป็ นสมัยใหม่ในรู ปแบบใหม่ ซึ่ ง
เป็ นยุคสมัยใหม่ที่มีความเสี่ ยงสู ง ดังปรากฏในหนังสื อชื่ อดังของเขาเรื่ อง Risk Society : Toward a
New Modernity (1992) สังคมความเสี่ ยงนั้นถือว่าเป็ น “เงื่อนไขเชิงโครงสร้างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของ
กระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่กา้ วหน้า” (Beck. 2006 : 333) เบ็คได้นิยามสังคมสมัยใหม่ในฐานะ
ที่เป็ นสังคมความเสี่ ยงเอาไว้วา่ “สังคมสมัยใหม่ได้กลายเป็ นสังคมความเสี่ ยงในความหมายที่วา่ สังคม
สมัยใหม่มีความสนใจในการถกเถียง ป้ องกัน และจัดการกับความเสี่ ยงต่างๆ ที่สังคมสมัยใหม่นนั่ เอง
ได้สร้างขึ้น” (Beck. 2006 : 332)
เบ็คได้แบ่งขั้นตอนของยุคสมัยใหม่ออกเป็ นยุคสมัยใหม่ข้ นั คลาสสิ กกับยุคสมัยใหม่ข้นั ที่เพิ่ง
เกิดขึ้นใหม่ในช่วงหลังนี้ สาหรับยุคสมัยใหม่ในช่วงแรกนั้นเป็ นยุคสมัยใหม่ที่สัมพันธ์เชื่อมโยงอยูก่ บั
สังคมอุตสาหกรรม ขณะที่ยคุ สมัยใหม่ในปั จจุบนั นั้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงอยูก่ บั สังคมความเสี่ ยง
(Risk Society) ในปั จจุบนั เราไม่ได้อาศัยอยูแ่ ต่ในสังคมอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่เรายังอาศัยอยูใ่ นสังคม
ที่มีความเสี่ ยงสู งด้วย นัน่ คือสังคมปั จจุบนั มีองค์ประกอบทั้งในส่ วนที่เป็ นอุตสาหกรรมและส่ วนที่
เป็ นความเสี่ ยง เราอาจมองสังคมความเสี่ ยงว่าเป็ นรู ปแบบหนึ่งของสังคมอุตสาหกรรม เพราะว่าความ
เสี่ ยงหลายอย่างนั้นมีฐานที่มาจากอุตสาหกรรม เบ็คกล่าวไว้วา่ “เช่นเดียวกับที่การพัฒนาให้ทนั สมัย
ได้ทาลายโครงสร้างสังคมศักดินาในคริ สต์ศตวรรษที่ 19 และก่อให้เกิดสังคมอุตสาหกรรม การพัฒนา
ให้ทนั สมัยในยุคปั จจุบนั ก็กาลังทาลายสังคมอุตสาหกรรมและความเป็ นสมัยใหม่อีกแบบหนึ่งก็กาลัง
เกิดขึ้น… ข้อเสนอของหนังสื อเล่มนี้ก็คือ เราไม่ได้กาลังประสบกับจุดจบหากแต่กาลังประสบกับ
จุดเริ่ มต้นของความเป็ นสมัยใหม่ นัน่ คือความเป็ นสมัยใหม่ที่อยูน่ อกเหนื อการออกแบบด้วย
อุตสาหกรรมยุคคลาสสิ ก” (Ritzer and Goodman. 2004 : 420; citing Beck. 1992 : 10)
สภาวะสมัยใหม่ในยุคปั จจุบนั ตามความเห็นของเบ็คนั้นเป็ นสภาวะสมัยใหม่เชิงสะท้อนกลับ
(Reflexive Modernity) ในสภาวะสมัยใหม่แบบใหม่น้ ี กระบวนการสร้างความเป็ นปั จเจกบุคคลได้
เกิดขึ้นในตะวันตก ผูก้ ระทาการมีความเป็ นอิสระมากขึ้นจากอุปสรรคเชิงโครงสร้างต่างๆ ผูก้ ระทา
การจึงมีความสามารถที่จะสร้างตนเองและสังคมที่ตนอยูอ่ าศัยได้ดียงิ่ ขึ้นกว่าเดิมด้วยความคิดอย่าง
รอบคอบ ยกตัวอย่างเช่น แทนที่คนเราจะถูกกาหนดโดยสถานการณ์ดา้ นชนชั้น คนเรากลับสามารถ
กระทาการต่างๆ ด้วยตัวเองได้มากยิง่ ขึ้น เมื่อไม่ค่อยมีใครคอยสนับสนุนช่วยเหลือ คนเราก็ถูกบีบให้
ต้องมีความคิดไตร่ ตรองมากยิง่ ขึ้น ความสามารถในการคิดเชิงสะท้อนกลับมีความสาคัญมากใน
ความสัมพันธ์ทางสังคมในโลกยุคปัจจุบนั ดังที่เบ็คได้กล่าวไว้วา่ “ความสัมพันธ์ทางสังคมและ
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เครื อข่ายทางสังคมแบบใหม่ในปั จจุบนั เป็ นสิ่ งที่ปัจเจกบุคคลได้เลือกเอง พันธะทางสังคมก็กลายเป็ น
พันธะเชิงสะท้อนกลับเหมือนกัน เพื่อที่ปัจเจกบุคคลจะได้จดั ตั้ง รักษา และปรับใหม่ได้อย่างต่อเนื่ อง”
(Ritzer and Goodman. 2004 : 421; citing Beck. 1992 : 97)
เบ็คมองเห็นการหยุดชะงักที่อยูภ่ ายในยุคสมัยใหม่และมองเห็นการเปลี่ยนผ่านจากสังคม
อุตสาหกรรมยุคเริ่ มแรกมาสู่ สังคมความเสี่ ยง ซึ่ งในสังคมความเสี่ ยงนี้มีความแตกต่างหลายอย่างจาก
สังคมอุตสาหกรรมเริ่ มแรก แต่ก็ยงั มีลกั ษณะของสังคมอุตสาหกรรมเริ่ มแรกอยูห่ ลายอย่างเหมือนกัน
ในสังคมอุตสากรรมเริ่ มแรกหรื อยุคสมัยใหม่ยคุ คลาสสิ กนั้น ประเด็นสาคัญของสังคมก็คือประเด็น
เรื่ องความมัง่ คัง่ และการที่จะต้องกระจายความมัง่ คัง่ ให้ได้อย่างเสมอภาค แต่ในปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นยุค
สมัยใหม่ที่กา้ วหน้ายิง่ ขึ้นนั้น ประเด็นสาคัญของสังคมคือความเสี่ ยงและการที่จะต้องป้ องกัน ลด และ
ควบคุมทิศทางความเสี่ ยง ในยุคสมัยใหม่ช่วงแรก คนเราพยายามสร้างสังคมให้มีความเป็ นปึ กแผ่น
มัน่ คงด้วยการแสวงหาความเสมอภาค แต่ในยุคสมัยใหม่ช่วงหลังนี้ คนเราพยายามที่จะสร้างสังคมให้
มีความเป็ นปึ กแผ่นมัน่ คงด้วยการแสงหาวิธีการป้ องการอันตรายที่เกิดจากความเสี่ ยง
8.2.3 สั งคมสมัยใหม่ กบั การสร้ างความเสี่ ยง
ความเสี่ ยงต่างๆ นั้นโดยมากแล้วถูกสร้างขึ้นมาจากแหล่งของความมัง่ คัง่ ในสังคมสมัยใหม่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ อุตสาหกรรมและผลข้างเคียงของอุตสาหกรรมกาลังก่อให้เกิดอันตรายต่อสังคม
อย่างกว้างขวางยิง่ ขึ้น รุ นแรงยิง่ ขึ้น และการที่อุตสาหกรรมแพร่ กระจายไปทัว่ โลก ผลกระทบก็
ครอบคลุมทัว่ ทั้งโลกด้วย เมื่อใช้แนวคิดเรื่ องพื้นที่และเวลามามอง เบ็คได้ช้ ีให้เห็นว่าความเสี่ ยงในยุค
สมัยใหม่น้ ีไม่ได้จากัดอยูก่ บั พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเท่านั้น เช่นอุบตั ิเหตุโรงงานไฟฟ้ านิวเคลียร์ ในพื้นที่
หนึ่งสามารถส่ งผลกระทบไปยังพื้นที่ต่างๆ ในหลายประเทศ และไม่ได้จากัดอยูใ่ นเวลาใดเวลาหนึ่ง
เท่านั้น เช่นอุบตั ิเหตุโรงไฟฟ้ านิวเคลียร์ สามารถมีผลทางพันธุ กรรมที่จะกระทบไปถึงคนรุ่ นหลังด้วย
(Ritzer and Goodman. 2004 : 421)
ในสังคมอุตสาหกรรม เรื่ องของชนชั้นเป็ นเรื่ องสาคัญ ส่ วนในสังคมความเสี่ ยง เรื่ องของ
ความเสี่ ยงก็เป็ นเรื่ องสาคัญ แต่ท้ งั ชนชั้นและความเสี่ ยงก็เป็ นเรื่ องที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กนั ดังที่
เบ็คกล่าวไว้วา่ “ประวัติศาสตร์ ของการกระจายความเสี่ ยงได้ช้ ีให้เห็นว่าความเสี่ ยงก็เหมือนกับความ
มัง่ คัง่ คือสัมพันธ์กบั แบบแผนทางชนชั้น แต่ในทางกลับกันเท่านั้นเอง คือความมัง่ คัง่ สะสมเพิ่มพูนอยู่
ที่ส่วนบน แต่ความเสี่ ยงสะสมเพิ่มพูนอยูท่ ี่ส่วนล่าง เมื่อเป็ นเช่นนี้ ความเสี่ ยงจึงดูเหมือนจะส่ งเสริ ม
ชนชั้นทางสังคม ไม่ใช่ทาลาย ความยากจนก่อให้เกิดความเสี่ ยงที่เคราะห์ร้ายมากมาย ในทางตรงข้าม
คนที่มงั่ คัง่ (ในรายได้ อานาจ หรื อการศึกษา) สามารถซื้ อความปลอดภัยและความเป็ นอิสระจากความ
เสี่ ยงได้” (Ritzer and Goodman. 2004 : 421; citing Beck. 1992 “ 35)
เมื่อมองดูที่ประเทศต่างๆ ความมัง่ คัง่ กับความเสี่ ยงก็เกิดขึ้นกับประเทศต่างๆ เหมือนกับที่
เกิดขึ้นกับชนชั้นทางสังคม คือประเทศยากจนก็จะมีความเสี่ ยงมาก ขณะที่ประเทศร่ ารวยก็สามารถ

183
ผลักความเสี่ ยงออกให้ห่างจากตัวได้มาก นอกจากนี้ ประเทศร่ ารวยก็มกั จะแสวงหากาไรจากความ
เสี่ ยงที่ตวั เองผลิตขึ้น เช่นด้วยการผลิตและการขายเทคโนโลยีที่ช่วยป้ องกันความเสี่ ยง
อย่างไรก็ตาม ไม่วา่ จะเป็ นคนรวยหรื อประเทศร่ ารวยที่ผลิตความเสี่ ยง ต่างก็ไม่ปลอดภัย
จากความเสี่ ยงเหมือนกัน เพราะความเสี่ ยงนั้นส่ งผลกระทบแบบบูมเมอแรงคือสามารถย้อนกลับมาที่
ศูนย์กลางซึ่งผลิตความเสี่ ยงได้
การพัฒนาให้ทนั สมัยในยุคปั จจุบนั ก่อให้เกิดความเสี่ ยงก็จริ ง แต่ก็ยงั ก่อให้เกิดความสามารถ
ในคิดเชิงสะท้อนกลับได้ดว้ ย ซึ่ งทาให้เกิดการตั้งคาถามกับตัวเองและตั้งคาถามกับความเสี่ ยงที่เกิด
ขึ้นมาได้ จริ งๆ แล้ว บ่อยครั้งที่ประชาชนผูเ้ ป็ นเหยื่อของความเสี่ ยงนัน่ เองเป็ นผูท้ ี่คิดไตร่ ตรอง
เกี่ยวกับความเสี่ ยงเหล่านั้น ประชาชนเหล่านี้ เริ่ มสังเกตและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ ยงและ
ผลกระทบของความเสี่ ยง พวกเขากลายเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญที่ต้ งั คาถามกับยุคสมัยใหม่ที่กา้ วหน้ารวมทั้ง
อันตรายจากยุคสมัยใหม่ ส่ วนหนึ่งพวกเขาทาเช่นนี้ เพราะว่าพวกเขาไม่อาจพึ่งพานักวิทยาศาสตร์ ให้
ทาเพื่อพวกเขาได้อีกแล้ว เบ็คนั้นได้วพิ ากษ์วจิ ารณ์นกั วิทยาศาสตร์ ไว้อย่างรุ นแรงว่านักวิทยาศาสตร์ มี
บทบาทสาคัญในการสร้างและรักษาไว้ซ่ ึงสังคมความเสี่ ยง (Ritzer and Goodman. 2004 : 422)
ในสังคมสมัยใหม่ยคุ ที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมช่วงแรกนั้น ธรรมชาติและสังคมแยกออก
จากกัน แต่ในสังคมสมัยใหม่ปัจจุบนั ธรรมชาติกบั สังคมมีความเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้ ง กล่าวคือ การ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ในสังคมมักจะส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลง
ทางธรรมชาติก็ส่งผลกระทบต่อสังคมเหมือนกัน เบ็คจึงกล่าวว่า “ธรรมชาติเป็ นสังคมและสังคมก็เป็ น
ธรรมชาติเหมือนกัน” (Ritzer and Goodman. 2004 : 422; citing Beck. 1992 : 80) ดังนั้น ธรรมชาติ
จึงถูกทาให้เป็ นเรื่ องของการเมือง โดยที่นกั วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติก็ได้ทาให้งานของตนเป็ นการเมือง
ด้วย เหมือนกับนักสังคมศาสตร์ ท้ งั หลาย
พื้นที่ทางการเมืองแบบเดิมซึ่ งก็คือรัฐบาลกาลังสู ญเสี ยอานาจลงเพราะความเสี่ ยงสาคัญหลาย
อย่างกาลังเกิดขึ้นจาก “การเมืองย่อย” (Sub Politics) เช่นบริ ษทั ขนาดใหญ่และห้องทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ ในระบบการเมืองย่อยนี้นี่เองที่โครงสร้างของสังคมใหม่ได้รับการนาไปประยุกต์ใช้ให้
สอดคล้องกับเป้ าหมายสู งสุ ดว่าด้วยความก้าวหน้าในความรู ้ โดยอยูน่ อกระบบรัฐสภาแต่ไม่ถึงกับเป็ น
ปฏิปักษ์กบั ระบบรัฐสภา เพียงแต่ไม่ค่อยให้ความสนใจต่อระบบรัฐสภามากกว่า นี่ เป็ นส่ วนหนึ่งของ
สิ่ งที่เบ็คเรี ยกว่า “การเมืองแบบไม่ผกู มัด” ซึ่ งในการเมืองแบบนี้ อานาจไม่ได้อยูท่ ี่รัฐบาลมากนัก แต่
อยูท่ ี่กลุ่มย่อยต่างๆ และปั จเจกบุคคลต่างๆ มากขึ้น กลุ่มย่อยและปั จเจกบุคคลเหล่านี้มีความสามารถ
ในการคิดไตร่ ตรองยิง่ ขึ้น มีความสามารถในการวิพากษ์วจิ ารณ์ตนเองมากขึ้น ยิง่ กว่ารัฐบาลเสี ยอีก
พวกเขาจึงมีความสามารถที่จะจัดการกับความเสี่ ยงต่างๆ ที่เชื่อมโยงอยูก่ บั สภาวะสมัยใหม่ในปั จจุบนั
ได้ดีกว่าเดิม ดังนั้น เมื่อพิจาณาในเชิงปฏิพฒั นาการแล้วก็จะพบว่าสภาวะสมัยใหม่ที่กา้ วหน้าในยุค
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ปั จจุบนั นี้ได้ก่อให้เกิดทั้งความเสี่ ยงมากมายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและทั้งความพยายามที่หลากหลาย
ซึ่ งไม่เคยมีมาก่อนในการจัดการกับความเสี่ ยงเหล่านั้นด้วย (Ritzer and Goodman. 2004 : 422)
8.3 ประวัติและแนวคิดของริตเซอร์
8.3.1 ประวัติของริตเซอร์
ริ ตเซอร์ เกิดเมื่อ ค.ศ. 1940 ในครอบครัวชาวยิวที่เมืองนิวยอร์ ค พ่อของเขาเป็ นคนขับรถ
แท็กซี่ ส่ วนแม่ก็ทางานเป็ นเลขานุการ เขาได้เข้าเรี ยนระดับอุดมศึกษาในซิ ต้ ีคอลเลจที่เมืองนิวยอร์ ค
โดยตั้งใจเรี ยนทางด้านบริ หารธุ รกิจ แต่ต่อมาก็เปลี่ยนมาเน้นการบัญชี เมื่อจบการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี ใน ค.ศ. 1962 เขาได้หนั ไปสนใจทางด้านบริ หารธุ รกิจอีกครั้ง จึงได้เรี ยนปริ ญญาโททางด้าน
บริ หารธุ รกิจที่มหาวิทยาลัยมิชิแกน เมื่อเรี ยนจบเขาได้เข้าทางานในบริ ษทั ฟอร์ ดมอเตอร์ แต่ก็ไม่มี
ความสุ ขในการทางานจึงสมัครเข้าเรี ยนต่อระดับปริ ญญาเอกทางด้านพฤติกรรมองค์การที่
มหาวิทยาลัยคอร์ เน็ลล์ โดยได้รับคาแนะนาให้เรี ยนสังคมวิทยาเป็ นวิชาโท และเมื่อได้อ่านตารา
ความรู ้เบื้องต้นทางสังคมวิทยาเขาก็ชื่นชอบวิชาสังคมวิทยามาก หลังจากสาเร็ จการศึกษาระดับ
ปริ ญญาเอกใน ค.ศ. 1968 เขาได้เข้าทางานเป็ นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยทิวเลน ต่อมาเขาได้เป็ นอาจารย์
ในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง และได้เป็ นศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยแมรี่ แลนด์ (“George Ritzer.”
2011 : Website) จะเห็นได้วา่ ริ ตเซอร์ น้ นั ไม่ได้เรี ยนจบมาทางด้านสังคมวิทยาโดยตรง แต่เขากลับเป็ น
ที่รู้จกั ทัว่ โลกในฐานะนักสังคมวิทยาชื่อดัง
งานเขียนสาคัญของริ ตเซอร์ มีหลายเรื่ อง เช่น Sociology: A Multiple Paradigm Science
ตีพิมพ์ใน 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 สภาวะสมัยใหม่ กบั วิถีการบริโภคแบบใหม่
ริ ตเซอร์ ได้กล่าวถึงประเด็นสภาวะสมัยใหม่ในงานของเขาเรื่ อง The McDonaldization of
Society โดยชี้ให้เห็นวิถีการบริ โภคแบบใหม่ อิทธิ พลทางความคิดซึ่ งเป็ นที่มาของหนังสื อเล่มดังกล่าว
ข้างต้นมาจากแนวคิดเรื่ องความมีเหตุผลของเวเบอร์ เมื่อเอามาใช้กบั กระบวนการทาให้เป็ นแบบแม็ค
โดนัลด์ จุดเน้นก็อยูท่ ี่วา่ ร้านแม็คโดนัลด์น้ ีสื่อแสดงให้เห็นกระบวนทัศน์ความมีเหตุผลเชิงรู ปแบบใน
ยุคปั จจุบนั ดังนั้นเราจึงอาจกล่าวได้วา่ ในยุคสมัยของเวเบอร์ น้ นั โมเดลของความมีเหตุผลเชิงรู ปแบบ
ก็คือระบบราชการ แต่ในยุคปั จจุบนั ร้านแม็คโดนัลด์เป็ นโมเดลของความมีเหตุผลเชิงรู ปแบบได้ดีกว่า
ระบบราชการเสี ยอีก ปัจจุบนั ระบบราชการซึ่งมีการใช้เหตุผลเชิงรู ปแบบนั้นไม่ได้หายไปไหน ยังคง
อยูก่ บั เรา แต่ความมีเหตุผลเชิ งรู ปแบบในปั จจุบนั นี้ เห็นได้ชดั เจนกว่าในร้านแม็คโดนัลด์ ซึ่ งนี่
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หมายความว่าไม่ใช่แต่ความมีเหตุผลเชิงรู ปแบบเท่านั้นที่ยงั คงอยูก่ บั เรา หากแต่ความมีเหตุผลเชิง
รู ปแบบนี้ เป็ นองค์ประกอบสาคัญของสภาวะสมัยใหม่ในปั จจุบนั ด้วย (Ritzer and Goodman. 2004 :
422-423)
ความมีเหตุผลเชิงรู ปแบบมี 4 มิติ คือประสิ ทธิภาพ ความสามารถคาดการณ์ได้ การเน้น
ความสาคัญของปริ มาณยิง่ กว่าคุณภาพ และการนาเอาเทคโนโลยีที่ไม่ใช่มนุษย์มาแทนที่เทคโนโลยีที่
เป็ นมนุษย์ ความมีเหตุผลเชิงรู ปแบบเช่นนี้มีแนวโน้มที่ก่อให้เกิดสภาพที่เรี ยกว่าความไม่มีเหตุผลของ
ความมีเหตุผล
ประสิ ทธิ ภาพหมายถึงการแสวงหาวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อบรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ ในร้านแม็ค
โดนัลด์ การให้บริ การผ่านทางช่องหน้าต่างเป็ นตัวอย่างที่ดีของการเน้นประสิ ทธิ ภาพในการได้รับ
อาหาร ความสามารถคาดการณ์ได้หมายถึงการไม่มีความแปลกประหลาดใจ เช่น บิ๊กแม็คในร้านของ
เมืองหนึ่งก็ไม่แตกต่างจากบิ๊กแม็คในร้านของอีกเมืองหนึ่ ง และบิ๊กแม็คที่เราจะได้รับประทานในวัน
พรุ่ งนี้ มะรื นนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า หรื อปี หน้า ก็จะไม่แตกต่างจากบิ๊กแม็คที่เราได้รับประทานใน
วันนี้ ร้านแม็คโดนัลด์มีแนวโน้มที่จะเน้นความสาคัญของปริ มาณยิง่ กว่าคุณภาพ อย่างเช่นที่เห็นได้
จากขนาดของบิ๊กแม็ค ร้านแม็คโดนัลด์น้ นั แทนที่จะเน้นคุณภาพของพ่อครัวซึ่ งเป็ นเทคโนโลยีที่เป็ น
มนุษย์ กลับไปเน้นพึ่งพาเทคโนโลยีที่ไม่ใช่มนุษย์มากกว่า เช่นแม้จะมีพอ่ ครัว แต่ก็ไม่ใช่พอ่ ครัวที่มี
ทักษะ คือเป็ นพ่อครัวที่คอยทาตามคาแนะนาที่มีการกาหนดรายละเอียดไว้ล่วงหน้าแล้ว และคอยทา
ตามวิธีการของระบบสายพานการผลิตทั้งในส่ วนที่เป็ นการทาอาหารและการบริ การอาหาร เมื่อเป็ น
เช่นนี้ ระบบที่มีแต่ความมีเหตุผลเชิงรู ปแบบจึงนามาซึ่ งความไม่มีเหตุผลหลายอย่าง ที่เด่นชัดที่สุดก็
คือการทาลายความลึกลับซับซ้อนและการทาลายความเป็ นมนุษย์เกี่ยวกับประสบการณ์ในการ
รับประทานอาหาร (Ritzer and Goodman. 2004 : 423)
ดังนั้น ร้านแม็คโดนัลด์จึงก่อให้เกิดการเน้นความสาคัญของความมีเหตุผลเชิงรู ปแบบ
โดยทัว่ ไป รวมทั้งก่อให้เกิดการเน้นความสาคัญของแต่ละมิติของความมีเหตุผลเชิงรู ปแบบด้วย
นอกจากนี้ ธุ รกิจอื่นๆ อีกมากมายนับไม่ถว้ นและส่ วนต่างๆ ของโลกทางสังคมก็ได้เลียนแบบ
นวัตกรรมบางส่ วนหรื อทั้งหมดที่มีการนามาใช้ในร้านแม็คโดนัลด์ ถ้าเรามองว่าความมีเหตุผลเชิง
รู ปแบบมีความหมายเหมือนกับสภาวะสมัยใหม่ ก็จะเห็นว่าความสาเร็ จและการแพร่ กระจายของร้าน
แม็คโดนัลด์ รวมทั้งระดับของการบริ การของร้านในฐานะที่เป็ นโมเดลสาหรับส่ วนอื่นๆ ของสังคม
นั้นก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเรายังคงอาศัยอยูใ่ นยุคสมัยใหม่ ข้อเสนอนี้มีน้ าหนักยิง่ ขึ้นเมื่อ
เราพิจารณาข้อเท็จจริ งที่วา่ ร้านแม็คโดนัลด์น้ นั เป็ นแบบฟอร์ ดในหลายๆ ด้าน ที่เด่นชัดที่สุดก็คือการ
ที่ร้านนี้ นาเอาหลักการและเทคโนโลยีแบบสายพานการผลิตมาใช้ และร้านอาหารนี้ก็สร้างขึ้นมาบน
หลักการของอุตสาหกรรม จึงเป็ นสิ่ งที่ขดั กับความเห็นที่วา่ เราได้เคลื่อนย้ายเข้าสู่ สังคมหลัง
อุตสาหกรรมแล้ว ในขณะที่อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่สนับสนุนแนวคิดที่วา่ สังคมหลัง

186
อุตสาหกรรมได้เกิดขึ้นแล้ว แต่ร้านแม็คโดนัลด์และองค์ประกอบอีกหลายส่ วนในระบบเศรษฐกิจที่
เอาโมเดลของร้านดังกล่าวมาใช้กลับทาให้เราเห็นตรงกันข้ามคือสังคมยังไม่ได้เข้าสู่ ยคุ หลัง
อุตสาหกรรมเลย (Ritzer and Goodman. 2004 : 423)
นอกจากการพิจารณาร้านแม็คโดนัลด์ในฐานะที่เป็ นตัวแบบความเป็ นสมัยใหม่ที่เน้น
ความสาคัญของเหตุผลเชิงรู ปแบบแล้ว ริ ตเซอร์ยงั ได้พิจารณาเรื่ องของบัตรเครดิตเพื่อชี้ให้เห็นสภาวะ
สมัยใหม่ในปั จจุบนั ด้วย
เราสามารถนาเอามิติต่างๆ ของกระบวนการทาให้เป็ นแบบแม็คโดนัลด์มาประยุกต์ใช้
พิจารณาเรื่ องบัตรเครดิตด้วยได้ กระบวนการทั้งหมดที่ทาให้ได้มาซึ่งสิ นเชื่อนั้นถูกทาให้มี
ประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น คือแทนที่จะเป็ นกระบวนการที่ยงุ่ ยากและยาวนานก็กลับทาให้ง่ายขึ้นด้วยการให้
ตอบคาถามง่ายๆ และถ้านัน่ ยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอ หลายคนก็มกั จะได้รับข้อเสนอให้มีบตั รที่
มีการอนุมตั ิสินเชื่ อล่วงหน้าเอาไว้ก่อน ความสามารถคาดการณ์ได้ก็เห็นได้ชดั เหมือนกันคือบัตร
เครดิตนั้นมีหน้าที่ในการทาให้การบริ โภคเป็ นสิ่ งที่คาดการณ์ได้ คือเราสามารถที่จะบริ โภคได้แม้ไม่มี
เงินสดอยูใ่ นมือ สาหรับผูค้ นส่ วนมาก จุดเน้นก็คือจานวนของบัตรเครดิตที่ตนมีได้และวงเงินสิ นเชื่ อ
รวมของบัตรเครดิตเหล่านั้น การตัดสิ นใจว่าจะออกบัตรใหม่ให้หรื อจะเพิ่มวงเงินสิ นเชื่อให้มากขึ้น
เป็ นเรื่ องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่สลับซับซ้อนยิง่ กว่าจะขึ้นอยูก่ บั การคิดตัดสิ นใจของเจ้าหน้าที่ที่
เป็ นมนุษย์ ซึ่งในที่สุด บัตรเครดิตที่มีความมีเหตุผลสู งนี้ก็มีความไม่มีเหตุผลหลายอย่างด้วย เช่นการ
ทาลายความเป็ นมนุษย์ของคนเราลงเมื่อเราต้องสัมพันธ์กบั เทคโนโลยีที่ไม่ใช่มนุษย์ และการทาให้
เจ้าหน้าที่ของธนาคารเป็ นเหมือนกับหุ่นยนต์ เพราะต้องเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กบั ลูกค้าของธนาคารด้วย
ข้อความที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างเป็ นทางการ (Ritzer and Goodman. 2004 : 423-424)
ดังนั้น บัตรเครดิตก็เหมือนกับร้านแม็คโดนัลด์ในแง่ที่เราสามารถมองได้วา่ เป็ นส่ วนหนึ่งของ
กระบวนการทาให้เป็ นแบบแม็คโดนัลด์ ทาให้มีเหตุผลเชิงรู ปแบบ และในที่สุดก็คือเป็ นส่ วนหนึ่งของ
สังคมสมัยใหม่ ทั้งสองตัวอย่างที่นามาอภิปรายคือเรื่ องของร้านแม็คโดนัลด์และบัตรเครดิตนี้ได้
ชี้ให้เห็นถึงความก้าวหน้าในความมีเหตุผลและกระบวนการทาให้ทนั สมัยที่มากยิง่ กว่ายุคสมัยก่อน
คือในกรณี ของร้านอาหารนั้น ร้านแม็คโดนัลด์ก็มีความมีเหตุผลที่กา้ วหน้ากว่าร้านอาหารทัว่ ไปก่อน
หน้านี้ และในกรณี ของการปล่อยสิ นเชื่อนั้น บัตรเครดิตก็มีความมีเหตุผลที่กา้ วหน้ากว่าการให้กเู้ งิน
ก่อนหน้านี้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าดังกล่าวนี้ก็ยงั อยูใ่ นขอบเขตของสภาวะสมัยใหม่
ยังไม่ใช่ลกั ษณะของสภาวะหลังสมัยใหม่ (Ritzer and Goodman. 2004 : 424)
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8.4 ประวัติและแนวคิดของเบามัน
8.4.1 ประวัติของเบามัน
เบามันเกิดเมื่อ ค.ศ. 1925 ที่โปแลนด์ เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองเริ่ มต้นขึ้นซึ่ งขณะนั้นเขาอายุ
14 ปี ก็ได้ยา้ ยไปอยูท่ ี่สหภาพโซเวียต และเมื่ออายุ 18 ปี เขาก็ได้เข้าร่ วมกับกองทัพแดงของโปแลนด์
เพื่อรบกับกองทัพของเยอรมนี เมื่อสงครามสิ้ นสุ ดลง เขาได้เดินทางกลับไปยังโปแลนด์ ในช่วงปลาย
ทศวรรษ 1940 จนถึงต้นทศวรรษ 1950 เขาได้เข้าทางานเป็ นเจ้าหน้าที่ทางการเมืองในกองทัพของ
โปแลนด์ (Smith. 2007 : 18) ในช่วงนี้นี่เอง เขาศึกษาสังคมวิทยาที่สานักสังคมศาสตร์ แห่งวอร์ ซอว์
และต่อมาเมื่อทางการโปแลนด์ได้หา้ มสอนหลักสู ตรสังคมวิทยาชัว่ คราวเพราะเห็นว่าเป็ นสาขาวิชา
ของชนชั้นกระฎุมพี เขาก็ได้เรี ยนปรัชญาในมหาวิทยาลัยวอร์ซอว์ เขาจบปริ ญญาโทในปี ค.ศ. 1954
และได้เป็ นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยวอร์ ซอว์ต้ งั แต่น้ นั จนถึง ค.ศ. 1968 นอกจากนี้เขายังได้ไป
เรี ยนที่มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ แห่งกรุ งลอนดอนด้วย โดยได้ทาการศึกษาขบวนการสังคมนิยมของ
อังกฤษซึ่ งต่อมาได้ตีพิมพ์เป็ นหนังสื อสาคัญเล่มแรกของเขา (“Zigmund Bauman.” 2011 : Website)
ใน ค.ศ. 1968 เบามันได้อพยพไปอยูใ่ นยุโรปตะวันตก เนื่ องจากในโปแลนด์มีการรณรงค์
ต่อต้านชาวยิว เขาไปเป็ นอาจารย์สอนและได้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ทางด้านสังคมวิทยาที่
มหาวิทยาลัยลีดส์ และได้ผลิตผลงานออกมาหลายเรื่ อง (Smith. 2007 : 18) และงานในช่วงหลังนี้ก็
เขียนออกมาเป็ นภาษาอังกฤษมากขึ้น ทาให้เขามีชื่อเสี ยงเพิม่ ขึ้นอย่างรวดเร็ ว และมีอิทธิ พลทาง
ความคิดอย่างมากต่อขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านโลกาภิวตั น์หรื อขบวนการเคลื่อนไหวโลกาภิวตั น์
ทางเลือก (“Zigmund Bauman.” 2011 : Website)
งานเขียนสาคัญของเบามันมีมากมาย เช่น Modernity and the Holocaust ตีพิมพ์ในปี
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 สภาวะสมัยใหม่ กบั การฆ่ าล้ างเผ่ าพันธุ์
ขณะที่ริตเซอร์พิจารณากระบวนทัศน์ความมีเหตุผลเชิงรู ปแบบโดยใช้ร้านแม็คโดนัลด์ เป็ น
ตัวอย่าง เบามันได้ใช้การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวโดยนาซี เป็ นตัวอย่าง เบามันกล่าวไว้วา่ “เมื่อพิจารณา
ในฐานะที่เป็ นปฏิบตั ิการซับซ้อนที่บรรลุวตั ถุประสงค์ การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อาจทาหน้าที่เป็ นกระบวน
ทัศน์ของความมีเหตุผลแบบระบบราชการสมัยใหม่ได้” (Ritzer and Goodman. 2004 : 427; citing
Bauman. 1989 : 149)
สาหรับหลายๆ คนแล้ว อาจจะเป็ นเรื่ องที่ไม่เหมาะสมเลยที่จะอภิปรายเรื่ องร้านแม็คโดนัลด์
และเรื่ องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในบริ บทเดียวกัน แต่ในสายความคิดทางสังคมวิทยา ก็มีสายความคิดที่
ต่อเนื่องชัดเจนเกี่ยวกับความมีเหตุผลแบบสมัยใหม่มาตั้งแต่ระบบราชการ ต่อด้วยการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

188
และมาถึงร้านแม็คโดนัลด์ หลักการต่างๆ ของความมีเหตุผลตามแนวคิดของเวเบอร์ น้ นั สามารถนามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประโยชน์และมีความหมายกับประเด็นเรื่ องทั้งสามเรื่ องดังกล่าวนี้ ผูท้ ี่ปฏิบตั ิการ
ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ก็ได้นาเอาระบบราชการมาใช้เป็ นหนึ่งในเครื่ องมือสาคัญของตน เงื่อนไขต่างๆ ที่ทา
ให้การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็ นไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระบบที่มีเหตุผลเชิงรู ปแบบก็ยงั คงดารงอยูแ่ ม้
จนถึงปัจจุบนั (Ritzer and Goodman. 2004 : 427-428)
แทนที่เบามันจะมองการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวว่าเป็ นเหตุการณ์ที่ผดิ ปกติเหมือนกับที่คน
ส่ วนมากมอง เขากลับมองเหตุการณ์น้ ี วา่ เป็ นลักษณะปกติธรรมดาของโลกสมัยที่มีเหตุผล ดังที่เขา
กล่าวไว้วา่ “ความจริ งก็คือว่าส่ วนประกอบทุกอย่างของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ คือหลายสิ่ งหลายอย่าง
ทั้งหมดที่ทาให้การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็ นไปได้น้ นั เป็ นเรื่ องปกติธรรมดา ปกติธรรมดาไม่ใช่ใน
ความหมายที่เป็ นสิ่ งคุน้ เคย... หากแต่ในความหมายที่วา่ เป็ นการเก็บรักษาไว้อย่างสมบูรณ์ซ่ ึ งทุกสิ่ งที่
เรารู ้เกี่ยวกับอารยธรรมของเรา จิตวิญญาณที่เป็ นเครื่ องนาทาง สิ่ งสาคัญลาดับแรกๆ และมุมมองที่
เด่นชัดเกี่ยวกับโลก” (Bauman. 1989 : 8)
เบามันเห็นว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์น้ นั เป็ นผลผลิตของสภาวะสมัยใหม่ ไม่ใช่เป็ นผลที่เกิดจาก
การล่มสลายของสภาวะสมัยใหม่หรื อเป็ นเส้นทางพิเศษที่มีอยูใ่ นสภาวะสมัยใหม่เหมือนที่คน
ส่ วนมากเข้าใจ ถ้ามองจากมุมแนวคิดของเวเบอร์ น้ นั การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กบั สภาวะสมัยใหม่น้ นั มี
ความใกล้ชิดกันมาก ตัวอย่างเช่นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์น้ นั โดยทัว่ ไปก็เป็ นเรื่ องของการนาเอาหลักการ
พื้นฐานของการพัฒนาอุตสาหกรรมมาใช้ หรื อโดยเฉพาะก็เป็ นการนาเอาระบบโรงงานมาใช้นนั่ เอง
ทั้งนี้เพื่อที่จะทาลายมนุษย์ดว้ ยกันเอง (Ritzer and Goodman. 2004 : 428)
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างสภาวะสมัยใหม่กบั การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว มีหลาย
รู ปแบบ ดังต่อไปนี้ (Haralambos and Holborn. 2004 : 222)
1) การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็ นผลผลิตของความมีเหตุผลแบบระบบราชการในยุคสมัยใหม่ ระบบ
ราชการเยอรมัน โดยเฉพาะกองกาลังรักษาประเทศมีหน้าที่รับผิดชอบงานที่เป็ นการนาเอาชาวยิวออก
จากเยอรมนี เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการของระบบราชการสมัยใหม่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ต้ งั คาถาม
ถึงวัตถุประสงค์ของสิ่ งที่ผปู ้ กครองบอกให้พวกเขาทา พวกเขาทาเพียงแค่การแสวงหาวิธีการที่มี
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ดที่จะทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์ การเคลื่อนย้ายชาวยิวไปยังโปแลนด์ได้ก่อให้เกิด
ปัญหาทางการบริ หารสาหรับชาวเยอรมันที่จาเป็ นต้องปกครองดินแดนที่ถูกผนวกเข้ามา ข้อเสนออีก
อย่างหนึ่งคือการส่ งชาวยิวไปยังมาดากัสการ์ ซ่ ึ งเป็ นอาณานิคมของฝรั่งเศสที่ตอนนั้นเยอรมนียดึ ครอง
อยู่ ระยะทางที่ห่างไกลประกอบกับการที่องั กฤษมีแสนยานุภาพทางเรื อที่สูงกว่าทาให้เป็ นเรื่ องยากที่
จะอพยพชาวยิวไปไว้ที่นนั่ จึงไม่ได้มีการอพยพ การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จึงเป็ นวิธีการกาจัดชาวยิวที่ถูก
นามาใช้เพียงเพราะว่ามันเป็ นวิธีการที่มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดที่จะทาให้ชาวยิวหมดไปจากเยอรมนี
เบามันกล่าวว่าการแก้ปัญหาด้วยวิธีการสุ ดท้ายนี้ไม่ได้ขดั แย้งกับการแสวงหาวิธีการที่ทาให้บรรลุ
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เป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดเลย ในทางกลับกัน การแก้ปัญหาเช่นนั้นเกิดขึ้นมาจากความคิดที่
มีเหตุผลโดยแท้ อีกทั้งเกิดขึ้นมาจากระบบราชการที่มีเหตุผลทั้งในแง่รูปแบบและวัตถุประสงค์ ระบบ
ราชการจึงสามารถถูกนามาใช้เพื่อรับใช้เป้ าหมายใดๆ ก็ได้ และจริ ยธรรมสมัยใหม่ที่วา่ ข้าราชการไม่
ควรตั้งคาถามกับหน่วยงานของตนก็ขดั ขวางไม่ให้พวกเขาได้ใช้วธิ ี การต่างๆ ที่จะป้ องกันไม่ให้การฆ่า
ล้างเผ่าพันธุ์เกิดขึ้น
2) พยานหลักฐานจากผูร้ อดชี วติ จากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ได้ช้ ีให้เห็นว่าสมาชิกส่ วนมากของ
กองกาลังรักษาประเทศซึ่ งรับผิดชอบในปฏิบตั ิการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวนั้นไม่ปรากฏว่าเป็ นคนที่เป็ น
โรคจิตซึ่ งโหดร้ายป่ าเถื่อน แต่พวกเขาดูเหมือนคนปกติธรรมดาทัว่ ไปนัน่ เอง แต่พวกเขาสามารถเข้า
ร่ วมปฏิบตั ิการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ไร้มนุษยธรรมเช่นนั้นได้เพราะพวกเขามีอานาจหน้าที่ซ่ ึ งได้รับ
มอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชาให้ทาเช่นนั้น และเพราะการฆ่าก็ถูกทาให้เป็ นเรื่ องปกติธรรมดาใน
ชีวติ ประจาวัน พวกเขาปฏิบตั ิตวั ให้ข้ ึนอยูก่ บั ระเบียบวินยั ของหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ การยอมรับ
ระเบียบวินยั ขององค์กรนั้นถือว่าเป็ นลักษณะสาคัญประการหนึ่งของระบบราชการสมัยใหม่
เกียรติภูมิของข้าราชการนั้นขึ้นอยูก่ บั ความสามารถที่จะปฏิบตั ิตามคาสั่งของผูบ้ งั คับบัญชาแม้วา่ พวก
เขาจะไม่เห็นด้วยกับคาสัง่ เหล่านั้น ยิง่ กว่านั้น ระบบราชการสมัยใหม่ที่มีความมีเหตุผลนี้ก็มีแนวโน้ม
ที่จะทาให้ผลของการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่เป็ นรายบุคคลเป็ นสิ่ งที่ไม่ค่อยมีความชัดเจน งานส่ วนที่
เจ้าหน้าที่แต่ละคนทาไม่สาคัญเท่ากับผลลัพธ์ข้ นั สุ ดท้ายที่เป็ นผลรวมของหน่วยงาน ดังนั้นเจ้าหน้าที่
ซึ่ งทาหน้าที่จาแนกผูค้ นว่าใครเป็ นยิวซึ่ งไม่ใช่ชาวอารยันก็มกั จะไม่คิดว่าตนต้องรับผิดชอบกับการฆ่า
ล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว การฆ่าชาวยิวเคยใช้หลายวิธีมาก่อน เช่นใช้ปืนยิง แต่วธิ ี น้ ีก็ไม่มีประสิ ทธิ ภาพพอ
และเป็ นวิธีที่ทาให้คนเห็นความไร้มนุษยธรรมได้ง่าย จึงมีการนาเอาวิธีฆ่าโดยใช้หอ้ งอบแก๊สมาใช้ ซึ่ ง
มีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าเดิม และคนมองเห็นการฆ่าได้ยากขึ้น
3) สภาวะสมัยใหม่น้ นั ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการดารงอยูข่ องรัฐ-ชาติซ่ ึ งมีเขตแดนแน่นอน
ชัดเจน แต่ชาวยิวนั้นถูกมองว่าเป็ นชาวต่างชาติที่อยูภ่ ายในประเทศของหลายรัฐ-ชาติในยุโรป ในยุค
ก่อนสมัยใหม่ ชาวยิวไม่ได้ถูกกีดกัน เพราะในยุคนั้นสังคมต่างๆ ถูกแบ่งด้วยฐานันดรและชนชั้น
วรรณะ ชาวยิวก็เป็ นเพียงคนอีกกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเอง แต่รัฐ-ชาติในยุคสมัยใหม่ได้เน้นความเป็ น
เอกพันธุ์ของประชาชาติเพื่อที่จะส่ งเสริ มความรักชาติ ความปรารถนาที่จะรักษาเขตแดนเอาไว้จึง
เกี่ยวข้องกับการกีดกันชาวต่างชาติออกไปด้วย เมื่อเป็ นเช่นนี้จึงก่อให้เกิดเงื่อนไขที่ลทั ธิ เหยียดเชื้อชาติ
สามารถเติบโตขึ้นมาได้
4) ตั้งแต่ยคุ สว่างเป็ นต้นมา ความคิดแบบสมัยใหม่เชื่อว่าสังคมมนุษย์น้ นั สามารถที่จะ
ก้าวหน้าได้ดว้ ยการนาเอาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ที่มีเหตุผลมาใช้ในการวางแผนสังคม การต่อต้าน
ชาวยิวที่แสดงออกมาในรู ปแบบที่สุดโต่งด้วยการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์น้ นั ได้รับการสนับสนุนจาก
นักวิทยาศาสตร์ ชาวเยอรมันซึ่ งเชื่อกันว่าสามารถพิสูจน์ได้วา่ ชาวยิวเป็ นชนชาติที่ต่าต้อย การฆ่าล้าง
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เผ่าพันธุ์ชาวยิวจึงถูกทาให้มีความชอบธรรมด้วยเหตุผลที่วา่ มันจะทาให้สังคมเยอรมันมีความก้าวหน้า
ยิง่ ขึ้น โครงการที่จดั ตั้งขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมเช่นนั้นถือว่าเป็ นลักษณะของสังคมสมัยใหม่
โดยทัว่ ไป ไม่ใช่ลกั ษณะของสังคมก่อนสมัยใหม่ซ่ ึ งไม่มีความคิดเรื่ องความก้าวหน้า
เบามันสรุ ปว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็ นไปได้เพราะถูกสร้างขึ้นมาโดยสภาวะสมัยใหม่ เขา
ไม่ได้ปฏิเสธว่าสภาวะสมัยใหม่น้ นั ไม่ได้มีประโยชน์ต่อเราเลย แต่เขาเชื่ อว่าสภาวะสมัยใหม่ได้
ก่อให้เกิดเงื่อนไขต่างๆ ที่ทาให้ลทั ธิ เหยียดเชื้อชาติเจริ ญเติบโตได้ ที่เป็ นเช่นนี้เพราะว่าสภาวะ
สมัยใหม่ได้แยกศีลธรรมออกจากความมีเหตุผลและประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิค (Haralambos and
Holborn. 2004 : 222) เขากล่าวย้าเอาไว้วา่ “อารยธรรมสมัยใหม่ไม่ใช่เงื่อนไขที่เพียงพอของการฆ่า
ล้างเผ่าพันธุ์ แต่ที่แน่นอนที่สุดนั้น อารยธรรมสมัยใหม่เป็ นเงื่อนไขที่จาเป็ นของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
หากไม่มีอารยธรรมสมัยใหม่ การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ก็จะเป็ นสิ่ งที่เราไม่สามารถคิดขึ้นมาได้ โลกที่มี
เหตุผลของอารยธรรมสมัยใหม่นี่เองที่ทาให้การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็ นสิ่ งที่เราสามารถคิดขึ้นมาได้”
(Bauman. 1989 : 13)
แต่ในโลกยุคหลังสมัยนั้น การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยากที่จะเกิดขึ้นได้ เพราะว่าในยุคหลังสมัยใหม่
นั้น อานาจกระจัดกระจายอยูใ่ นกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญหลากหลายกลุ่ม ไม่ได้กระจุกตัวอยูใ่ นการควบคุมของ
รัฐ ปั จเจกบุคคลจึงมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมมากขึ้น โดยเลือกได้มากขึ้นว่าจะให้ความสาคัญกับ
แหล่งอานาจใด เบามันจึงเห็นว่าสภาวะหลังสมัยใหม่จะลดโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่ทารุ ณ
โหดร้ายอย่างเช่นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ลงได้ (Haralambos and Holborn. 2004 : 222)
8.4.3 สั งคมวิทยาว่าด้ วยสภาวะหลังสมัยใหม่
เบามันกล่าวถึงสังคมวิทยาว่าด้วยสภาวะหลังสมัยใหม่ (Sociology of Postmodernity) โดย
กล่าวถึงลักษณะหลายประการของสภาวะหลังสมัยใหม่ ดังนี้ (Ritzer. 2007 : 226-227)
1) โลกยุคหลังสมัยใหม่เป็ นโลกที่สลับซับซ้อนและทานายไม่ได้
2) โลกยุคหลังสมัยใหม่เป็ นโลกที่สลับซับซ้อนเพราะเป็ นโลกที่ขาดองค์กรที่กาหนด
เป้ าหมายกลาง และเต็มไปด้วยหน่วยงานหรื อองค์กรที่มีวตั ถุประสงค์เพียงอย่างเดียวมากมายหลาย
องค์กรทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ไม่มีหน่วยงานใดที่ใหญ่พอที่จะกากับควบคุมหน่วยงานอื่นๆ ได้
แม้วา่ หน่วยงานต่างๆ จะขึ้นต่อกันและกันบ้างเป็ นบางส่ วน แต่ลกั ษณะของการขึ้นต่อกันนั้นก็ไม่ได้มี
ความแน่นอนตายตัว ซึ่ งส่ งผลให้แต่ละองค์กรก็ค่อนข้างจะเป็ นอิสระต่อกันอย่างมาก ดังนั้น
หน่วยงานต่างๆ จึงมีอิสระอย่างมากที่จะปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์ขององค์กรตัวเอง
3) แม้วา่ จะมีการจัดองค์กรภายในได้ดี แต่เมื่อต้องทางานในโลกที่กว้างขึ้น องค์กรเหล่านั้นก็
จะประสบกับพื้นที่ของความสับสนวุน่ วายไร้ระเบียบ ซึ่ งมีแต่ความไม่แน่นอนและความเป็ นปฏิปักษ์
ขัดแย้งกัน รัฐจานวนมากในโลกยุคหลังสมัยใหม่จึงดูเหมือนจะขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป ไม่มีรัฐใดที่มีเหตุผลเต็มที่ที่จะเป็ นอย่างที่ตนอยากให้เป็ น และอาจจะแตกต่างไปจากเดิมได้มากถ้า
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องค์กรอื่นๆ ทางานแตกต่างกันไป องค์กรต่างๆ จึงจาเป็ นต้องตระหนักถึงข้อเท็จจริ งที่วา่ สิ่ งที่องค์กร
ทาอยูน่ ้ นั ย่อมสร้างผลกระทบต่างๆ ต่อโลกที่องค์กรเหล่านั้นทางานอยู่
4) สถานการณ์เกี่ยวกับการดารงอยูข่ องคนเราในฐานะผูก้ ระทาการนั้นค่อนข้างจะลื่นไหล
อัตลักษณ์ของผูก้ ระทาการนั้นเป็ นสิ่ งที่ผกู ้ ระทาการสร้างขึ้นมาเองอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งโดยมากด้วยการ
ลองผิดลองถูก อัตลักษณ์เป็ นสิ่ งที่เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลาและไม่ได้พฒั นาไปในทิศทางที่ชดั เจน
แบบใดแบบหนึ่งเลย ในช่วงเวลาหนึ่งๆ นั้นการสร้างอัตลักษณ์เป็ นเรื่ องของการแตกกระจายของ
องค์ประกอบบางอย่างที่มีอยูแ่ ละการรวมตัวกันขององค์ประกอบใหม่ๆ
5) มีเพียงสิ่ งเดียวที่คงที่ก็คือร่ างกายของคนเรา แต่คนเราก็ยงั พยายามที่จะพัฒนาร่ างกายกัน
ต่อไป คนเราพยายามที่ควบคุมตัวเองและทากิจกรรมพัฒนาตัวเอง เช่นวิง่ ออกกาลังกาย และควบคุม
น้ าหนัก กิจกรรมเหล่านี้ถือว่าเป็ นผลผลิตของมนุษย์ซ่ ึ งเป็ นผูก้ ระทาการที่เสรี ซึ่ งเรากล่าวได้วา่ คนเรา
นั้นไม่ได้ถูกบีบบังคับอีกต่อไป หากแต่เราชักจูงล่อลวงต่างหาก
6) เมื่อไม่มีการออกแบบชีวติ ไว้ล่วงหน้า คนเราซึ่ งเป็ นผูก้ ระทาการนี้จึงจาเป็ นต้องอาศัย
คาแนะนาที่เป็ นเครื่ องนาทางการกระทาของเราไปจนตลอดชีวติ องค์กรต่างๆ ก็ได้ตระเตรี ยม
คาแนะนาเหล่านี้ เอาไว้ให้เรา แต่คนเราก็มีอิสระที่จะปฏิบตั ิตามหรื อไม่ปฏิบตั ิตามคาแนะนาของ
องค์กรเหล่านั้น
7) คนเราสามารถเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ได้แตกต่างกัน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั คุณสมบัติส่วนบุคคลที่
เรามี โดยเฉพาะอย่างยิง่ คือความรู ้ ผูท้ ี่มีความรู ้มากกว่าก็สามารถที่จะเลือกได้ดีกว่า การที่คนเรามี
เสรี ภาพในการเลือกเพื่อเข้าถึงทรัพยากรได้ต่างกันนั้นถือว่าเป็ นรากฐานสาคัญของสถานะทางสังคม
และความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมในโลกยุคหลังสมัยใหม่ ความรู ้ก็ยงั คงเป็ นข้อได้เปรี ยบที่สาคัญ
เมื่อเกิดความขัดแย้งในการกระจายทรัพยากร การเน้นความสาคัญของความรู ้และข้อเท็จจริ งที่วา่
ข้อมูลข่าวสารเป็ นทรัพยากรที่สาคัญนั้นมีส่วนทาให้ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านต่างๆ มีสถานะที่สูงยิง่ ขึ้น
8.5 แนวคิดของฮาเบอร์ มาส
8.5.1 สภาวะสมัยใหม่ ในฐานะทีเ่ ป็ นโครงการที่ยงั สร้ างไม่ สาเร็จ
ฮาเบอร์ มาสนอกจากจะเป็ นนักทฤษฎีสังคมชั้นนาในปั จจุบนั แล้ว เขายังเป็ นบุคคลสาคัญที่ทา
หน้าที่ปกป้ องสภาวะสมัยใหม่และความมีเหตุผลซึ่ งถูกโจมตีจากนักทฤษฎีแนวหลังสมัยใหม่ดว้ ย
ฮาเบอร์ มาสมีจุดยืนที่แตกต่างจากปั ญญาชนหลายคนในปั จจุบนั ซึ่ งมีแนวคิดแบบหลังสมัยใหม่ ขณะ
ที่ปัญญาชนเหล่านั้นสงสัยศักยภาพในการปลดปล่อยให้เป็ นอิสระของสภาวะสมัยใหม่ ฮาเบอร์ มาส
กลับคงยืนยันต่อไปว่าสภาวะสมัยใหม่น้ นั มีศกั ยภาพในการปลดปล่อยให้เป็ นอิสระได้จริ ง ขณะที่
ผูค้ นจานวนมากในสังคมรู ้สึกสิ้ นหวังเสื่ อมศรัทธาต่อโครงการของยุคสว่างที่เน้นความสาคัญของ
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เหตุผลที่จะก่อให้เกิดสังคมที่ดี ฮาเบอร์ มาสกลับออกมาปกป้ องโครงการของยุคสว่างอย่างแข็งขัน
(Ritzer and Goodman. 2004 : 431)
ฮาเบอร์มาสมองสภาวะสมัยใหม่วา่ เป็ น “โครงการที่ยงั ไม่สาเร็ จ” ซึ่ งมีความหมายโดยนัยว่า
ยังมีอะไรอีกมากมายที่เราจะต้องทาต่อไปก่อนที่เราจะสามารถคิดถึงความเป็ นไปได้ที่จะเกิดสภาวะ
หลังสมัยใหม่
เราสามารถมองฮาเบอร์มาสในฐานะที่เป็ นผูส้ ร้างทฤษฎีวา่ ด้วยความเจ็บป่ วยของสภาวะ
สมัยใหม่ เพราะว่าเขามองสภาวะสมัยใหม่วา่ มีความผันแปรเบี่ยงเบนอยูใ่ นตัวเอง การที่เขามองเช่นนี้
หมายความว่าความมีเหตุผลซึ่ งส่ วนมากก็คือความมีเหตุผลเชิงรู ปแบบที่เป็ นปั จจัยกาหนดระบบสังคม
นั้นแตกต่างไปจากและขัดแย้งกับความมีเหตุผลที่เป็ นปั จจัยกาหนดลักษณะของโลกแห่ งชีวติ ระบบ
สังคมได้เติบโตขึ้นมามีความซับซ้อนยิง่ ขึ้น มีความแตกต่างกันมากขึ้น มีการบูรณาการกันมากขึ้น
และได้ถูกกาหนดลักษณะโดยเหตุผลเชิงเครื่ องมือ โลกแห่ งชีวติ ของคนเราก็เหมือนกัน คือได้ประสบ
กับความแตกต่างหลากหลายเพิ่มขึ้น มีการบีบอัดควบแน่นมากขึ้น (นอกจากฐานความรู ้และค่านิยม
เกี่ยวกับความจริ ง ความดี และความงาม) มีลกั ษณะเป็ นทางโลกมากขึ้น มีการทาให้ความคิดในเชิง
สะท้อนกลับและการวิพากษ์วจิ ารณ์กลายเป็ นแบบแผนที่ประพฤติปฏิบตั ิกนั เป็ นปกติธรรมดามาก
ยิง่ ขึ้น สังคมที่มีเหตุผลอาจจะเป็ นสังคมที่ท้ งั ระบบสังคมและโลกแห่งชีวติ สามารถมีเหตุผลในแบบ
ของตัวเองได้ และเป็ นไปตามตรรกะของตัวเองด้วย การทาให้ระบบสังคมและโลกแห่งชีวติ เป็ นสิ่ งที่
มีเหตุผลก็อาจจะก่อให้เกิดสังคมที่อุดมสมบูรณ์ดว้ ยวัตถุและมีการควบคุมสิ่ งแวดล้อมอันเป็ นผลมา
จากระบบสังคมที่มีเหตุผล และอาจจะก่อให้เกิดสังคมที่มีความจริ ง ความดี และความงามที่ผดุ เกิด
ขึ้นมาจากโลกแห่งชีวิตที่มีเหตุผลด้วยก็ได้ ผลที่เกิดขึ้นก็คือขณะที่เรากาลังมีความสนุกสนาน
เพลิดเพลินกับผลของความมีเหตุผลของระบบสังคม เรากลับถูกทาให้สูญเสี ยคุณค่าของชีวติ ที่อาจจะ
มาจากโลกแห่งชีวติ ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมมากมายหลายขบวนการที่ได้ก่อเกิดขึ้นมาใน
รอยต่อระหว่างระบบสังคมกับโลกแห่งชีวติ ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผา่ นมานั้นเกิดขึ้นมาจากการต่อต้าน
การสร้างอาณานิคมในโลกแห่งชีวติ นัน่ เอง (Ritzer and Goodman. 2004 : 432-433)
ในการวิเคราะห์วธิ ี การที่ระบบสังคมทาให้โลกแห่งชีวติ เป็ นอาณานิคม แนวคิดของ
ฮาเบอร์มาสก็อยูใ่ นสายเดียวกับนักสังคมวิทยาชื่อดังที่ผา่ นมามากมายซึ่ งส่ งต่อสายความคิดมาจาก
มากซ์ผา่ น สเปนเซอร์ มาจนถึงเดอร์ ไคม์และซิ มเมล รวมทั้งเวเบอร์ และลูคชั สายความคิดนี้พยายามที่
จะตอบคาถามว่าระบบหรื อสิ่ งแวดล้อมเข้ามามีอิทธิ พลในสังคมได้อย่างไร สาหรับฮาเบอร์ มาสก็คือ
ระบบสังคมเข้ามามีอิทธิ พลในโลกแห่งชีวิตอย่างไร จนถึงพยายามที่จะตอบคาถามว่า “ดินแดนอัน
แปลกแยกภายใน” เกิดขึ้นมาได้อย่างไร ซึ่ งก็คือสิ่ งที่เราเข้าใจว่าลักษณะเด่นของสภาวะสมัยใหม่
นัน่ เอง กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ลักษณะเด่นของสภาวะสมัยใหม่ ตามแนวคิดของฮาเบอร์ มาสและนัก
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ทฤษฎีคลาสสิ กนั้น ถ้าใช้สานวนภาษาของฮาเบอร์ มาสก็คือการที่ระบบสร้างอาณานิคมขึ้นมาในโลก
แห่งชีวติ นัน่ เอง (Ritzer and Goodman. 2004 : 433)
โครงการของยุคสมัยใหม่จะสาเร็ จได้อย่างไร ตามความเห็นของฮาเบอร์ มาสนั้นค่อนข้าง
ชัดเจนว่าความสาเร็ จของโครงการยุคสมัยใหม่จะเกิดขึ้นเมื่อสังคมมีเหตุผลเต็มที่ซ่ ึ งทั้งระบบสังคม
และโลกแห่งชีวติ ต่างก็มีเหตุผลของตัวเองที่ทาให้แสดงตนได้อย่างเต็มที่ โดยที่ท้ งั สองฝ่ ายต่างก็ไม่
ทาลายซึ่ งกันและกัน ปั จจุบนั เรากาลังประสบกับโลกแห่งชีวติ ที่ขาดพลังไป เราจึงต้องแก้ปัญหานี้ให้
ได้ อย่างไรก็ตาม คาตอบก็ไม่ได้อยูท่ ี่การทาลายระบบลง โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจและระบบการ
บริ หาร เพราะว่าระบบเหล่านี้นี่เองที่คอยจัดหาสิ่ งจาเป็ นทางวัตถุที่เราต้องการเพื่อให้โลกแห่งชีวติ
ดาเนินต่อไปอย่างมีเหตุผล (Ritzer and Goodman. 2004 : 434)
อีกประเด็นหนึ่งที่ฮาเบอร์ มาสกล่าวถึงก็คือการมีปัญหาต่างๆ เพิ่มขึ้นเข้ามาเผชิ ญหน้ารัฐ
สวัสดิการสมัยใหม่ที่เน้นระบบราชการ ปั ญหาเหล่านี้หลายอย่างเชื่อมโยงกับการที่รัฐเช่นนั้นก็
ตระหนักถึงปั ญหาแต่เมื่อแก้ปัญหากลับไปแก้ที่ระดับระบบ เช่นด้วยการเพิ่มระบบย่อยระบบใหม่เข้า
ไปเพื่อแก้ปัญหา แต่ฮาเบอร์ มาสเห็นว่าการแก้ปัญหาที่ระบบนั้นคงสาเร็ จได้ยาก เขาเห็นว่าควร
แก้ปัญหาที่ความสัมพันธ์ระหว่างระบบกับโลกแห่งชีวิตมากกว่า ด้วยวิธีการต่อไปนี้คือ 1) ควรมีการ
จากัดอุปสรรคขัดขวางต่างๆ เพื่อลดผลกระทบของระบบที่มีต่อโลกแห่งชีวติ 2) จะต้องสร้างระบบรับ
ความรู ้สึกเพื่อส่ งเสริ มผลกระทบของโลกแห่งชีวิตที่มีต่อระบบ ฮาเบอร์ มาสได้สรุ ปว่าปั ญหาต่างๆ ใน
ปั จจุบนั ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ดว้ ยระบบที่ทางานได้ดีกว่า แต่แรงกระตุน้ ต่างๆ จากโลกแห่งชีวติ
จะต้องสามารถเข้าไปในระบบที่มีการควบคุมตัวเองด้วย เมื่อเป็ นเช่นนี้ก็จะเป็ นการสร้างก้าวย่างที่
สาคัญที่มุ่งไปสู่ การสร้างโลกแห่งชีวติ และระบบที่ส่งเสริ มซึ่ งกันและกัน
8.5.2 ฮาเบอร์ มาสกับนักทฤษฎีหลังสมัยใหม่
ฮาเบอร์ มาสไม่เพียงแต่ปกป้ องสภาวะสมัยใหม่เท่านั้น หากแต่ยงั วิพากษ์วจิ ารณ์พวกนัก
ทฤษฎีหลังสมัยใหม่ดว้ ย เขาเคยเขียนบทความเรื่ อง “Modernity versus Postmodernity” ซึ่งเป็ น
บทความที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เขายกประเด็นที่วา่ เมื่อเรามองเห็นความล้มเหลวต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในคริ สต์ศตวรรษที่ 20 เราควรจะยึดมัน่ ในความตั้งใจของยุคสว่างต่อไป หรื อว่าเราควรจะ
ประกาศว่าโครงการของยุคสว่างได้ลม้ เหลวไปแล้ว ฮาเบอร์มาสยังคงเชื่ อมัน่ ในโครงการของยุคสว่าง
หรื ออีกนัยหนึ่งก็คือโครงการของยุคสมัยใหม่ และเขาก็ได้เน้นให้เห็นความผิดพลาดของผูท้ ี่ปฏิเสธ
โครงการของยุคสว่าง เขาเห็นว่าความผิดพลาดที่สาคัญที่สุดของผูท้ ี่ปฏิเสธโครงการของยุคสว่างก็คือ
การที่พวกเขาตั้งใจจะละทิ้งวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ คือศาสตร์ ของโลกแห่งชีวติ การแยก
วิทยาศาสตร์ ออกจากโลกแห่ งชีวติ โดยปล่อยให้วทิ ยาศาสตร์ เป็ นเรื่ องของผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึ่ งถ้าทาไป
พร้อมๆ กับการสร้างพื้นที่อิสระอื่นๆ ขึ้นมา ก็ถือว่าเป็ นการละทิ้งโครงการของยุคสว่างหรื อยุค
สมัยใหม่ท้ งั หมด ฮาเบอร์ มาสเชื่อว่ามีความเป็ นไปได้ที่เราจะเข้าใจโลกแห่งชีวิตอย่างมีเหตุผลเป็ น
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วิทยาศาสตร์ และมีความเป็ นไปได้ที่เราจะทาให้โลกแห่งชีวติ ให้มีเหตุผลได้ (Ritzer and Goodman.
2004 : 434-435)
ประเด็นสาคัญๆ ที่ฮาเบอร์ มาสวิพากษ์วจิ ารณ์นกั ทฤษฎีหลังสมัยใหม่นิยม พอจะสรุ ปได้ดงั นี้
(Ritzer and Goodman. 2004 : 434-435)
1) นักทฤษฎีหลังสมัยใหม่มีความกากวมเกี่ยวกับประเด็นที่วา่ พวกเขากาลังจะสร้างทฤษฎี
ขึ้นมาหรื อเพียงแต่เขียนงานวรรณกรรม ถ้าพวกเขามองตัวเองว่ากาลังสร้างทฤษฎี งานของพวกเขาก็
เป็ นสิ่ งที่เข้าใจไม่ได้เพราะว่าพวกเขาปฏิเสธที่จะใช้คาศัพท์ที่เป็ นทางการ และถ้าเรามองงานของพวก
เขาว่าเป็ นวรรณกรรม ข้อถกเถียงหรื อข้อเสนอต่างๆ ของพวกเขาก็จะไม่มีพลังในเชิงตรรกะ ดังนั้น ไม่
ว่าจะเป็ นกรณี ใดก็ตาม จึงเป็ นไปไม่ได้ที่จะวิเคราะห์งานเขียนของพวกนักทฤษฎีหลังสมัยใหม่ในเชิง
วิพากษ์ได้อย่างจริ งจัง เพราะว่าพวกเขาอ้างอยูเ่ สมอว่าเราไม่เข้าใจงานของพวกเขาหรื อความพยายาม
ทางวรรณกรรมของพวกเขา
2) นักทฤษฎีหลังสมัยใหม่ได้รับแรงบันดาลใจจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็ นเรื่ องของบรรทัด
ฐาน คุณค่า ค่านิยมต่างๆ แต่ผอู ้ ่านทฤษฎีของพวกเขาก็ไม่สามารถรู ้ได้วา่ อารมณ์ความรู ้สึกเหล่านั้น
เป็ นอย่างไร ผูอ้ ่านไม่สามารถเข้าใจได้วา่ นักทฤษฎีหลังสมัยใหม่ตอ้ งการสื่ อถึงอะไรกันแน่ เพราะเหตุ
ใดพวกเขาจึงวิพากษ์วจิ ารณ์สังคมเช่นนั้น การไม่เปิ ดเผยให้ทราบถึงอารมณ์ความรู ้สึกที่ชดั เจนทาให้
นักทฤษฎีหลังสมัยใหม่ไม่สามารถพัฒนาปฏิบตั ิการที่ตระหนักรู้ตนเองที่จะแก้ไขปั ญหาที่ตนเผชิ ญอยู่
ในโลกได้ ในทางตรงกันข้าม ฮาเบอร์ มาสเชื่ อว่าการเปิ ดเผยอารมณ์ความรู ้สึกเชิงบรรทัดฐานอย่าง
ชัดเจนด้วยการให้มีการสื่ อสารที่เสรี และเปิ ดกว้างต่างหากที่จะทาให้แหล่งที่มาของการวิพากษ์วจิ ารณ์
สังคมมีความชัดเจนได้ และจะช่วยทาให้เป็ นฐานสาคัญสาหรับปฏิบตั ิการทางการเมืองด้วย
3) ฮาเบอร์มาสมองว่านักทฤษฎีหลังสมัยใหม่น้ นั มองแบบเหมารวมเกินไปซึ่ งทาให้ไม่
สามารถแยกแยะความแตกต่างของปรากฏการณ์ต่างๆ และปฏิบตั ิการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกสมัยใหม่
ได้ ยกตัวอย่างเช่นการมองโลกว่าถูกครอบงาด้วยอานาจและการเฝ้ ามองนั้นถือว่าไม่มีความละเอียด
พอที่จะทาให้เกิดการวิเคราะห์แหล่งที่มาที่แท้จริ งของการกดขี่ในโลกสมัยใหม่ได้อย่างมีความหมาย
4) ฮาเบอร์ มาสเห็นว่านักทฤษฎีหลังสมัยใหม่ละเลยเพิกเฉยสิ่ งที่เขามองว่าเป็ นสิ่ งที่สาคัญ
ที่สุด นัน่ คือชีวิตประจาวันและปฏิบตั ิการต่างๆ ในชีวติ ประจาวัน การมองข้ามดังกล่าวได้ก่อให้เกิด
ผลเสี ย 2 ประการสาหรับนักทฤษฎีหลังสมัยใหม่ ประการแรกคือการไม่มีโอกาสได้เข้าถึงแหล่งที่มา
สาคัญสาหรับการพัฒนามาตรฐานเชิงบรรทัดฐาน เพราะฮาเบอร์ มาสมองว่าชีวิตประจาวันนี่เองที่เป็ น
แหล่งที่มาสาคัญของความมีเหตุผลในการสื่ อสาร ประการที่สอง การมองข้ามเช่นนั้นมีผลเสี ยต่อ
สังคมศาสตร์ โดยรวมด้วย เพราะชีวติ ประจาวันนั้นก่อให้เกิดเป้ าหมายสู งสุ ดสาหรับงานใน
สังคมศาสตร์ เพราะว่าในชี วิตประจาวันนั้นนัน่ เองที่แนวคิดทฤษฎีต่างๆ ของสังคมศาสตร์ จะสามารถ
สร้างผลกระทบต่อภาคปฏิบตั ิการได้
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8.6 ประวัติและแนวคิดของฮาร์ วยี ์
8.6.1 ประวัติของฮาร์ วีย์
เดวิด ฮาร์ วยี ์ เกิดเมื่อ ค.ศ. 1935 ที่เมืองกิลลิงแฮม ประเทศอังกฤษ เขาได้เข้าศึกษาที่โรงเรี ยน
ไวยากรณ์สาหรับเด็กชายแห่ งเมืองกิลลิแฮม และเรี ยนที่วิทยาลัยเซ็นต์จอห์น มหาวิทยาลัยเคมบริ ดจ์
ทั้งในระดับปริ ญญาตรี และระดับปริ ญญาเอก โดยจบปริ ญญาตรี (เกียรตินิยม) ใน ค.ศ. 1957 และจบ
ปริ ญญาเอกทางด้านภูมิศาสตร์ใน ค.ศ. 1961 (“David Harvey.” 2011 : Website)
ในช่วง ค.ศ. 1961-1969 ฮาร์วียเ์ ข้าทางานเป็ นอาจารย์สอนภูมิศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยบริ สตอล
ประเทศอังกฤษ ในช่วง ค.ศ. 1969-1973 เขาได้เป็ นรองศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยจอห์น ฮ็อปกินส์
หลังจากนั้นก็เป็ นศาสตราจารย์อยูท่ ี่มหาวิทยาลัยจอห์น ฮ็อปกินส์นนั่ เองในช่วง ค.ศ. 1973-1987 และ
1993-2001 โดยในช่วง ค.ศ. 1987-1993 เขาได้ไปเป็ นศาสตราจารย์อยูท่ ี่มหาวิทยาลัยอ็อกซฟอร์ด และ
ตั้งแต่ ค.ศ. 2001 จนถึงปั จจุบนั เขาก็ได้เป็ นศาสตราจารย์เกียรติคุณที่ภาควิชามานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยประจาเมืองแห่งนิวยอร์ ค (City University of New York) นอกจากนี้ เขายังได้รับรางวัล
ระดับนานาชาติและปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ของหลายประเทศ (“David
Harvey.” 2011 : Website)
งานเขียนสาคัญของฮาร์ วยี ม์ ีมากมายเช่นเดียวกัน เช่น The Condition of Postmodernity
ตีพิมพ์ใน 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) งานของเขาติดอันดับ 20 อันดับแรกที่มีผอู้ า้ งอิงมากที่สุดในโลกในสาย
มนุษยศาสตร์ (“David Harvey.” 2011 : Website)
8.6.2 ความต่ อเนื่องและความเปลีย่ นแปลงในระบบทุนนิยม
ฮาร์ วยี ไ์ ม่ใช่นกั ทฤษฎีแนวหลังสมัยใหม่ (Postmodern Theorist) แต่เป็ นนักทฤษฎีที่สนใจ
ศึกษาสภาวะหลังสมัยใหม่ (A Theorist of Postmodernity) เขายอมรับว่าความเปลี่ยนแปลงที่สาคัญๆ
ได้เกิดขึ้นในสังคมจริ ง แต่เขาก็ยงั เชื่อว่าทฤษฎีสังคมวิทยาสมัยใหม่ยงั ไม่ลา้ สมัย ยังสามารถใช้อธิ บาย
ปรากฏการณ์ทางสังคมในยุคปั จจุบนั ได้ เขาไม่เห็นด้วยกับข้ออ้างที่วา่ อภิมหาอรรถาธิ บายต่างๆ นั้นได้
ไร้ประโยชน์เสี ยแล้ว เพราะเขาเองก็ได้ใช้ทฤษฎีมาร์ กซิ สต์เป็ นฐานในการศึกษาวิเคราะห์ โดยเน้นถึง
ปั จจัยทางเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง (Haralambos and Holborn. 2004 : 977) ฮาร์ วยี ์
เสนอว่าระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมยังคงมีความสาคัญอย่างมากในสังคมตะวันตกยุคปั จจุบนั ระบบ
ทุนนิยมนี้ยงั คงรักษาไว้ซ่ ึ งลักษณะพื้นฐาน 3 ประการ โดยไม่ได้หายไปเมื่อสภาวะหลังสมัยใหม่เกิด
ขึ้นมา ลักษณะพื้นฐานทั้ง 3 ประการนี้ คือ (Haralambos and Holborn. 2004 : 977)
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1) ระบบทุนนิยมดารงอยูไ่ ด้บนฐานของความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ และเมื่อไม่มีความ
เจริ ญเติบโต ระบบทุนนิยมก็ถูกมองว่ากาลังอยูใ่ นสภาวะวิกฤต
2) ระบบทุนนิยมดารงอยูไ่ ด้บนฐานของการที่แรงงานได้รับค่าจ้างน้อยกว่ามูลค่าของสิ นค้าที่
พวกเขาผลิตได้เพื่อให้นายทุนได้กาไร พลวัตของการต่อสู ้ทางชนชั้นจึงเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและ
สังคมในระบบทุนนิยมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
3) ระบบทุนนิยมเองก็มีพลวัตเหมือนกัน ระบบทุนนิยมมักจะสร้างสรรค์แนวทางใหม่ๆ ใน
การจัดการกับงานและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เพราะว่าธุ รกิจนั้นมีการแข่งขันกัน ธุ รกิจต่างๆ
พยายามที่จะก้าวล้ าหน้าคู่แข่งของตนอยูเ่ สมอ
การที่ระบบทุนนิยมมีลกั ษณะพื้นฐานทั้ง 3 ประการข้างต้นนี้ทาให้ระบบทุนนิยมมักจะ
เปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ เมื่อระบบทุนนิยมพัฒนาต่อไปเรื่ อยๆ ก็จาเป็ นจะต้องมีการนาเอาวิธีการควบคุม
แรงงานแบบใหม่มาใช้ จาเป็ นจะต้องสร้างความพยายามใหม่ๆ ที่จะรับประกันได้วา่ จะต้องได้กาไร
ต่อไป ฮาร์ วยี ์ รวมทั้งนักทฤษฎีมาร์ กซิ สต์โดยทัว่ ไป มีความเชื่อว่าระบบทุนนิยมไม่สามารถหลีกเลี่ยง
วิกฤตการณ์ได้ จะเกิดวิกฤตการณ์ข้ ึนเป็ นระยะๆ ในระบบทุนนิยม วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นจะก่อให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในระบบเศรษฐกิจซึ่ งจะส่ งผลกระทบที่สาคัญหลายอย่างต่อสังคมและ
วัฒนธรรมด้วย (Haralambos and Holborn. 2004 : 977)
ฮาร์วยี ม์ องสภาวะหลังสมัยใหม่ในฐานะที่เป็ นการตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ของระบบทุน
นิยม โดยเขามองว่าสภาวะหลังสมัยใหม่เริ่ มเกิดขึ้นใน ค.ศ. 1973 ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง
จนถึง ค.ศ. 1973 นั้น ระบบทุนนิยมค่อนข้างจะมีเสถียรภาพ ประเทศต่างๆ ส่ วนมากมีความ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจที่คงที่ ซึ่ งทาให้มาตรฐานในการดารงชีวติ เพิ่มสู งขึ้นและเกิดความ
สมานฉันท์ระหว่างชนชั้นทางสังคมต่างๆ ค่อนข้างมาก แต่ต้ งั แต่ ค.ศ. 1973 เป็ นต้นมา ได้เกิดปั ญหา
ทางเศรษฐกิจหลายครั้งมาทาลายระบบเศรษฐกิจทุนนิยมโลก ประเทศที่ผลิตน้ ามันส่ งเป็ นสิ นค้า
ออกได้ประกาศขึ้นราคาน้ ามัน การว่างงานเพิ่มสู งขึ้น กาไรของภาคธุ รกิจลดน้อยถอยลง
และหลายประเทศก็ประสบกับปั ญหาการชะงักงันทางเศรษฐกิจโดยที่ภาวะเงินเฟ้ อก็สูงด้วย ปั ญหา
เหล่านี้ทาให้ระบบทุนนิยมต้องปรับตัวโดยสร้างระบบการสะสมทุนแบบใหม่ข้ ึนมาเพื่อให้เกิดความ
เจริ ญเติบโตและได้กาไรต่อไป ในทางกลับกัน ปั ญหาทางเศรษฐกิจและการปรับตัวเช่นนี้ก็ได้
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมบางประการที่เราเรี ยกว่า “สภาวะหลังสมัยใหม่” และ
ก่อให้เกิดการควบคุมทางสังคมและการเมืองในรู ปแบบใหม่ (Haralambos and Holborn. 2004 : 977978)
8.6.3 การเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและสภาวะหลังสมัยใหม่
ฮาร์ วยี ม์ องว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะสมัยใหม่มาสู่ สภาวะหลังสมัยใหม่ โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงระบบการผลิตหรื อการสะสมทุนจากแบบเดิมที่เรี ยกว่าแบบฟอร์ ด (Fordism) มาเป็ นการ
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สะสมทุนแบบยืดหยุน่ (Flexible Accumulation) หรื อแบบหลังฟอร์ด (Post-Fordism) การสะสมทุน
แบบยืดหยุน่ นี้เป็ นเรื่ องของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในตลาดแรงงาน ผลิตภัณฑ์ และแบบ
แผนการบริ โภค การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ วยิง่ ขึ้น การจ้างงานในภาคบริ การที่เพิ่มขึ้น
การลดอานาจของสหภาพแรงงาน การว่างงานที่เพิ่มสู งขึ้น ความมัน่ คงที่ลดน้อยลงของแรงงานซึ่ งถูก
คาดหวังว่าจะปรับตัวให้ยืดหยุน่ กับความต้องการของนายจ้างที่เปลี่ยนแปลงไป ธุ รกิจต่างๆ ไม่
สามารถที่จะพึ่งพากาไรระยะยาวที่ได้มาอย่างสม่าเสมอได้อีกต่อไป จึงต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ประสบผลสาเร็ จต่อไปได้ ในด้านการบริ โภคนั้น ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างเช่นเกมคอมพิวเตอร์
และบริ การใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมนันทนาการได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม นายทุน
ประสบความสาเร็ จในการส่ งเสริ มให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในวงการแฟชัน่ ซึ่ งทาให้
แสวงหากาไรได้ต่อไป (Haralambos and Holborn. 2004 : 978)
8.6.4 การเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรม การเมือง และสั งคม
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่กล่าวข้างต้นได้หนุนเสริ มให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม การเมือง และสังคม การที่ระบบทุนนิยมได้แทรกตัวเข้าไปในพื้นที่หลายแห่งที่เป็ นมิติ
ทางด้านนันทนาการเพื่อที่จะกระตุน้ ให้เกิดการบริ โภคเพิ่มขึ้นนั้นได้ก่อให้เกิดความสับสนอลหม่าน
ความไร้เสถียรภาพ และความฉาบฉวย ซึ่งชื่นชมเชิดชูความแตกต่างหลากหลาย การดารงอยูแ่ บบชัว่
ครู่ ชวั่ คราว การอวดแสดง แฟชัน่ และการทาให้วฒั นธรรมในรู ปแบบต่างๆ กลายเป็ นสิ นค้า ในขณะที่
การผลิตสิ นค้าแบบมุ่งตอบสนองมวลชนได้ก่อให้เกิดกาไรน้อยลง การผลิตแบบยืดหยุน่ ก็ได้ทาให้
ระบบทุนนิยมสามารถเอารัดเอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภครายย่อยที่มีรสนิยมเฉพาะที่แตกต่างกันได้ ซึ่ งในที่สุด
ก็ก่อให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Haralambos and Holborn. 2004 : 978)
ในด้านการเมืองนั้น การสร้างภาพลักษณ์ทางการเมืองก็จะมีความสาคัญมากยิง่ ขึ้น ฮาร์ วยี ไ์ ด้
ยกตัวอย่างการเมืองของสหรัฐอเมริ กาในยุคของประธานาธิ บดีโรแนลด์ เรแกน ซึ่ งในสมัยนั้นแม้วา่
รัฐบาลเรแกนจะประสบกับปั ญหาต่างๆ มากมาย แต่เมื่อมีการเลือกตั้งอีกครั้งนายเรแกนก็ยงั ได้รับ
เลือกตั้งเป็ นประธานาธิ บดีอีกวาระหนึ่ง ในประเทศอังกฤษยุคเดียวกันนั้น นายกรัฐมนตรี มาร์ กาเร็ ต
แธ็ตเชอร์ ก็ได้ดารงตาแหน่งอยูอ่ ย่างยาวนาน ทั้งนายเรแกนและนางแธ็ตเชอร์ ต่างก็ดาเนิ นนโยบายทาง
เศรษฐกิจที่เอื้อต่อการสะสมทุนแบบยืดหยุน่ ทั้งสองเน้นความสาคัญของภาคธุ รกิจเอกชน ให้รัฐบาลมี
อานาจในการแทรกแซงธุ รกิจน้อยลง และพยายามสร้างความไว้วางใจในกลไกตลาดได้มากยิง่ ขึ้น
แม้วา่ ทั้งสองจะถูกบีบให้เข้าแทรกแซงเศรษฐกิจเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ อย่างเช่นปั ญหาหนี้ของประเทศ
โลกที่สามก็ตาม ทั้งสองพยายามทาให้อานาจของสหภาพแรงงานลดน้อยลง เพื่อให้สะดวกง่ายดาย
สาหรับนักธุ รกิจนายทุนที่จะแสวงหากาไรภายใต้เงื่อนไขใหม่ๆ (Haralambos and Holborn. 2004 :
978)
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สภาวะหลังสมัยใหม่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อรัฐบาลเท่านั้น แต่ยงั ได้มีอิทธิ พลต่อขบวนการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคมด้วย ในการคัดค้านระบบทุนนิยมนั้น ประเด็นเกี่ยวกับชนชั้นและ
การเคลื่อนไหวของชนชั้นกรรมาชีพมีความสาคัญน้อยลง การคัดค้านทางการเมืองได้เกิดการแตก
กระจายแยกย่อยจนกลายเป็ นขบวนการเคลื่อนไหวที่หลากหลายซึ่ งเป็ นตัวแทนของกลุ่มเฉพาะหรื อ
ประเด็นเฉพาะมากขึ้น (Haralambos and Holborn. 2004 : 978)
สรุ ปท้ ายบท
กิดเดนส์มองสังคมปั จจุบนั ว่าอยูใ่ นยุคสมัยใหม่ข้ นั สู ง เขาเสนอให้มองสภาวะสมัยใหม่วา่ เป็ น
เหมือนกับรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่มีท้ งั คุณประโยชน์และโทษอันตราย สภาวะสมัยใหม่มีความเสี่ ยงสู ง
แต่รถบรรทุกขนาดใหญ่ก็จาเป็ นต้องวิง่ ต่อไป เราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งสภาวะสมัยใหม่ไม่ให้ดาเนิน
ไปได้ แต่เราก็สามารถกากับเส้นทางและจังหวะการก้าวเดินของเราในยุคสมัยใหม่น้ ีได้บา้ งเหมือนกัน
เบ็คมองสังคมปัจจุบนั ซึ่งเป็ นสังคมยุคสมัยใหม่วา่ เป็ นสังคมความเสี่ ยงที่ประชาชน
จาเป็ นต้องพยายามป้ องกันความเสี่ ยงและปกป้ องตัวเองจากความเสี่ ยงต่างๆ การเผชิ ญกับความเสี่ ยง
นั้นเราจาเป็ นต้องคิดไตร่ ตรองอย่างรอบคอบ
ริ ตเซอร์ นาเอาแนวคิดเรื่ องความมีเหตุผลของเวเบอร์ มามองสภาวะสมัยใหม่ในยุคปั จจุบนั ที่
ผูค้ นในสังคมมีวถิ ีการบริ โภคแบบใหม่ๆ โดยยกตัวอย่างกรณี ของร้านอาหารแบบฟาสต์ฟู้ดและธุ รกิจ
บัตรเครดิตที่มีการจัดการซึ่ งก่อให้เกิดควบคุมครอบงาผูค้ นด้วยเหตุผลเชิงรู ปแบบที่มากับสภาวะ
สมัยใหม่
เบามันนาเอาแนวคิดเรื่ องความมีเหตุผลมามองสภาวะสมัยใหม่เช่นเดียวกันกับริ ตเซอร์ แต่เขา
พิจารณาจากเรื่ องของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวที่ใช้เหตุผลเชิงรู ปแบบมาจัดการเพื่อเข่นฆ่าผูค้ น เขา
ถึงกับกล่าวว่า “อารยธรรมสมัยใหม่เป็ นเงื่อนไขที่จาเป็ นของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ หากไม่มีอารยธรรม
สมัยใหม่ การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ก็จะเป็ นสิ่ งที่เราไม่สามารถคิดขึ้นมาได้” งานในช่วงหลังๆ ของเบามันได้
ชี้ให้เห็นลักษณะสาคัญของสภาวะหลังสมัยใหม่ที่สังคมมีความสลับซับซ้อนยิง่ ขึ้นจนยากที่จะมีใคร
หรื อองค์กรใดมีอานาจเบ็ดเสร็ จได้ การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จึงเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นได้ยากในยุคหลังสมัยใหม่
งานของริ ตเซอร์ และเบามันได้ช้ ีให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการดารงอยูข่ อง “ความไม่มีเหตุผลใน
ความมีเหตุผล”
ฮาเบอร์มาสยังเชื่อว่ายุคปั จจุบนั ยังเป็ นยุคสมัยใหม่ เขาปกป้ องสภาวะสมัยใหม่และแนวคิดใน
ยุคสว่างอย่างแข็งขัน พร้อมทั้งวิพากษ์วจิ ารณ์แนวคิดของนักทฤษฎีหลังสมัยใหม่มากมาย เขามอง
สภาวะสมัยใหม่ในฐานะที่เป็ นโครงการที่ยงั สร้างไม่สาเร็ จ ฮาเบอร์มาสเน้นไปที่ความมีเหตุผล
เหมือนกัน แต่เขาสนใจในประเด็นที่ความมีเหตุผลของระบบเข้าไปครอบงาและทาลายความเข้มแข็ง
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ของความมีเหตุผลของโลกแห่งชีวติ เขาเสนอว่าถ้าจะให้สภาวะสมัยใหม่เป็ นโครงการที่สร้างสาเร็ จได้
นั้น ความมีเหตุผลทั้งสองแบบจะต้องสนับสนุนส่ งเสริ มซึ่ งกันและกัน
ฮาร์ วยี ใ์ ช้แนวคิดมาร์ กซิ สต์มาพิจารณาสภาวะหลังสมัยใหม่ที่เขามองว่าได้เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่
คริ สต์ทศวรรษ 1970 โดยชี้ให้เห็นการปรับตัวของระบบทุนนิยมที่เปลี่ยนจากการผลิตแบบฟอร์ ดมา
เป็ นการสะสมทุนแบบยืดหยุน่ หรื อการผลิตแบบหลังฟอร์ ดซึ่งระบบทุนนิยมยังสามารถกดขี่ขดู รี ดเอา
รัดเอาเปรี ยบผูค้ นได้อีกต่อไป แต่ดว้ ยวิธีการที่สลับซับซ้อนยิง่ ขึ้น
คาถามท้ายบท
1. ประโยชน์และโทษของสภาวะสมัยใหม่ตามแนวคิดของกิดเดนส์เป็ นอย่างไร? นิสิตเห็น
ด้วยกับการมองสภาวะสมัยใหม่โดยเปรี ยบเทียบกับรถบรรทุกขนาดใหญ่ของกิดเดนส์
หรื อไม่? เพราะเหตุใด?
2. สังคมความเสี่ ยงตามแนวคิดของเบ็คเป็ นอย่างไร? โปรดอธิ บายโดยยกตัวอย่างความเสี่ ยง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในยุคปั จจุบนั มาประกอบให้ชดั เจน
3. นิสิตเห็นด้วยกับริ ตเซอร์ ในกรณี ที่เขายกตัวอย่างร้านแม็คโดนัลด์และธุ รกิจบัตรเครดิตมา
ชี้ให้เห็นถึงลักษณะของสภาวะสมัยใหม่ในยุคปั จจุบนั หรื อไม่? เพราะเหตุใด?
4. เพราะเหตุใดเบามันจึงเห็นว่าความมีเหตุผลจึงก่อให้เกิดความไม่มีเหตุผลได้? และ
ลักษณะสาคัญของสภาวะหลังสมัยใหม่ตามแนวคิดของเบามันนั้นเป็ นอย่างไร?
5. เพราะเหตุใดฮาเบอร์ มาสจึงเห็นว่าสภาวะสมัยใหม่เป็ นโครงการที่ยงั สร้างไม่สาเร็ จ?
นิสิตเห็นด้วยกับฮาเบอร์ มาสหรื อไม่? เพราะเหตุใด?
6. ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสะสมทุนแบบยืดหยุน่ ในมิติทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม
การเมือง และสังคมตามความเห็นของฮาร์ วยี เ์ ป็ นอย่างไร? นิสิตเห็นด้วยกับฮาร์ วยี ใ์ น
ประเด็นที่วา่ การสะสมทุนแบบยืดหยุน่ ทาให้ระบบทุนนิยมยังคงสามารถกดขี่ขดู รี ด
เอารัดเอาเปรี ยบผูค้ นได้ต่อไปโดยที่ซบั ซ้อนยิง่ ขึ้นหรื อไม่? เพราะเหตุใด?
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9.2 ประวัติและแนวคิดของเพิร์ซ
9.3 ประวัติและแนวคิดของโซซูร์
9.4 ประวัติและแนวคิดของเลวี-สโตรส
9.5 ประวัติและแนวคิดของบาร์ธ
แนวคิด
1. ทฤษฎีโครงสร้างนิยมถูกพัฒนาขึ้นมาโดยนักภาษาศาสตร์ ชื่อแฟร์ ดิน็อง เดอ โซซูร์
และได้รับการสานต่อโดยนักมานุษยวิทยาคือโคล้ด เลวี-สโตรส โซซูร์เป็ นผูท้ ี่พฒั นา
สัญวิทยาขึ้นมาด้วยและได้รับพัฒนาต่อโดยโรล็องด์ บาร์ ธ นักทฤษฎีอีกคนหนึ่ งได้
พัฒนา “สัญศาสตร์ ” ขึ้นมาคือชาร์ลส์ แซนเดอร์ส เพิร์ซ
2. เพิร์ซ เป็ นนักปรัชญาชาวอเมริ กนั เขาได้พฒั นาสัญศาสตร์ ข้ ึนมาอย่างเป็ นอิสระจาก
สัญวิทยาของโซซูร์ เขาได้แบ่งสัญญะที่สาคัญๆ ไว้ 3 ประเภท คือรู ปจาลอง (Icon) ดัชนี
(Index) และสัญลักษณ์ (Symbol)
3. ทฤษฎีโครงสร้างนิยมในภาษาศาสตร์ ของโซซูร์เสนอว่าภาษานั้นควรได้รับการศึกษาใน
ฐานะที่เป็ นระบบซึ่ งบูรณาการเข้ากับตรรกะและโครงสร้างของภาษาเอง เราไม่ควรศึกษา
ภาษาในฐานะที่เป็ นการเชื่ อมโยงเข้ากับความเป็ นจริ งภายนอก มุมมองเชิงโครงสร้าง
เช่นนี้สามารถนาไปใช้วิเคราะห์สิ่งต่างๆ ได้มากมาย เช่น สถาปั ตยกรรม แฟชัน่ อาหาร
ระบบเครื อญาติ และจิตใต้สานึก ฯลฯ เพื่อให้มองเห็นโครงสร้างที่ซ่อนตัวอยู่
4. เลวี-สโตรสพัฒนาทฤษฎีโครงสร้างนิยมขึ้นมา และนาเอาไปอธิ บายระบบเครื อญาติและ
ปรัมปราคติ เขาเสนอว่าระบบเครื อญาติทุกระบบและปรัมปราคติทุกเรื่ องนั้นมีโครงสร้าง
แบบเดียวกัน ปรัมปราคติต่างๆ และระบบเครื อญาติต่างๆ อาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่าง
กัน แต่โครงสร้างพื้นฐานของปรัมปราคติและระบบเครื อญาติเหล่านั้นเป็ นแบบเดียวกัน
5. บาร์ ธเป็ นนักคิดฝรั่งเศส ทฤษฎีสัญวิทยาของเขาได้พยายามแสดงให้เห็นถึงการสื่ อ
ความหมายในระดับมายาคติหรื อจะเรี ยกว่าเป็ นการสื่ อความหมายในระดับอุดมการณ์ก็
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ได้ ในระดับนี้ การสื่ อความหมายจะขึ้นอยูก่ บั คุณค่าทางวัฒนธรรมต่างๆ และความเชื่ อ
ต่างๆ ที่มีอยูร่ ่ วมกัน
วัตถุประสงค์
1. นิสิตสามารถระบุความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีโครงสร้างนิยมกับสัญวิทยาหรื อ
สัญศาสตร์ได้
2. นิสิตสามารถอธิ บายความหมายของสัญญะสาคัญ 3 ประเภท พร้อมยกตัวอย่างสัญญะ
เหล่านั้นตามที่เพิร์ซได้จาแนกไว้ได้
3. นิสิตสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างภาษากับวาทะหรื อการใช้ภาษา ตามที่โซซูร์
อธิบายไว้ได้
4. นิสิตสามารถวิเคราะห์โครงสร้างของงานวรรณกรรมเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งด้วยการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีโครงสร้างนิยมของเลวี-สโตรสได้
5. นิสิตสามารถอธิ บายความแตกต่างระหว่างความหมาย 3 ระดับ คือ ความหมายตรง
ความหมายแฝง และความหมายในระดับมายาคติหรื อความหมายในระดับวัฒนธรรมได้
9.1 ทฤษฎีโครงสร้ างนิยมและสั ญวิทยา : ภาพรวม
เนื้อหาในบทนี้เป็ นการกล่าวถึงทฤษฎีโครงสร้างนิยม (Structuralism) และสัญวิทยา
(Semiology) หรื อสัญศาสตร์ (Semiotics)ไปด้วยกัน เพราะทั้งสองส่ วนมีความสัมพันธ์กนั อย่างมาก
เมื่อกล่าวถึงทฤษฎีโครงสร้างนิยม คนทัว่ ไปก็คงพอเข้าใจได้วา่ เป็ นทฤษฎีที่เน้นความสาคัญของ
โครงสร้าง แนวคิดของคาร์ล มากซ์น้ นั เป็ นที่รับรู ้กนั โดยทัว่ ไปว่าเน้นเรื่ องโครงสร้าง โดยเฉพาะ
โครงสร้างส่ วนล่างที่เป็ นตัวกาหนดโครงสร้างส่ วนบน นักวิชาการบางคน เช่นโกดิลเยอร์ (Godelier)
จึงมองว่าแนวคิดโครงสร้างนิ ยมนั้นเริ่ มต้นขึ้นที่มากซ์ ไม่ใช่โซซูร์ (Ritzer and Goodman. 452)
อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีโครงสร้างนิยมที่มีอิทธิ พลอยูใ่ นแวดวงวิชาการมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
โดยทัว่ ไปนั้นคือทฤษฎีของโซซูร์ ในที่น้ ีจึงเน้นที่แนวคิดของโซซูร์และแนวคิดของนักทฤษฎีอื่นๆ ที่
ได้รับอิทธิพลจากโซซูร์ โดยเฉพาะแนวคิดของเลวี-สโตรส และแนวคิดของบาร์ธ
ทฤษฎีโครงสร้างนิยมที่กล่าวถึงในบทนี้เป็ นทฤษฎีที่ใช้เป็ นแนวการศึกษาวัฒนธรรมที่สาคัญ
มากทฤษฎีหนึ่ง ทฤษฎีน้ ีถือกาเนิดมาจากทฤษฎีในภาษาศาสตร์ การใช้ทฤษฎีโครงสร้างนิยมเพื่อศึกษา
วัฒนธรรมนี้มองว่าภาษานั้นเป็ นกุญแจสาคัญในการทาความเข้าใจโลกทางสังคม แนวการศึกษานี้มอง
โลกทางสังคมในฐานะที่เป็ นปรากฏการณ์ทางภาษา คนเราใช้ชีวติ ในสังคมโดยใช้ภาษา นักโครงสร้าง
นิยมมองว่าภาษาที่คนเราใช้กนั อยูใ่ นสังคมนี่เองที่สร้างตัวตนของเราขึ้นมา (Haralambos and
Holborn. 2004 : 806) ความคิดเช่นนี้ เห็นได้อย่างชัดเจนในงานของโซซูร์
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โซซูร์น้ นั นอกจากจะวางรากฐานทฤษฎีโครงสร้างนิยมในทางภาษาศาสตร์เอาไว้แล้ว ยังได้
วางรากฐานทฤษฎีสัญวิทยาด้วย ซึ่ งต่อมาก็มีนกั ทฤษฎีคนสาคัญเช่นบาร์ ธนามาพัฒนาต่อ แต่ในยุค
สมัยเดียวกับโซซูร์ ยังมีนกั ทฤษฎีที่วางรากฐานทฤษฎีที่คล้ายกันไว้ดว้ ย แต่เรี ยกชื่อว่าสัญศาสตร์ นัก
ทฤษฎีคนดังกล่าวคือเพิร์ซ ในบทนี้จึงกล่าวถึงทฤษฎีสัญศาสตร์ ของเพิร์ซด้วย
แนวคิดโครงสร้างนิยมในภาษาศาสตร์ ถือกาเนิ ดขึ้นในงานของแฟร์ดิน็องด์ เดอ โซซูร์
(Ferdinand de Saussure : ค.ศ. 1857–1913) ซึ่ งเป็ นนักภาษาศาสตร์ ชาวสวิส โซซูร์ไม่ได้เขียนงานของ
ตนตีพิมพ์ออกมา แต่ลูกศิษย์ของเขาได้รวบรวมคาบรรยายของเขาตีพิมพ์ออกมาหลังจากที่เขาเสี ยชีวติ
แล้ว คือตีพิมพ์งานชื่อ Course in General Linguistics ใน ค.ศ. 1916 งานนี้ได้กลายเป็ นแนวคิดใหม่
ทางภาษาศาสตร์ ในขณะนั้นหรื อเป็ นสานักคิดใหม่สานักหนึ่งเลยทีเดียว ในช่วงแรกอิทธิ พลทาง
ความคิดของโซซูร์จากัดอยูเ่ ฉพาะในแวดวงภาษาศาสตร์ เท่านั้น และก็จากัดอยูท่ ี่การศึกษาวรรณกรรม
ที่มีฐานอยูก่ บั ภาษาศาสตร์ ซ่ ึ งกลุ่มนักวิชาการรู ปแบบนิยมของรัสเซี ย (Russian Formalism)1 ใช้ศึกษา
ในทศวรรษแรกๆ ของคริ สต์ศตวรรษที่ 20 เท่านั้น เมื่อผูน้ าคนสาคัญของกลุ่มนี้ที่ชื่อโรมัน จาค็อบสัน
(Roman Jakobson : ค.ศ. 1896-1982) ได้อพยพไปอยูใ่ นสหรัฐอเมริ กาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง
เขาได้พบกับโคล้ด เลวี-สโตรส นักมานุษยวิทยาชาวฝรั่งเศส และได้แนะนาให้เลวี-สโตรสได้รู้จกั งาน
ของโซซูร์ เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง เลวี-สโตรสได้เดินทางกลับฝรั่งเศสและได้เริ่ มเขียนงาน
วิชาการทางด้านมานุษยวิทยาแนวโครงสร้างนิยมออกมาซึ่ งถือว่าเป็ นการถือกาเนิ ดขึ้นของสานักคิด
โครงสร้างนิยมของฝรั่งเศส (Delacampagne. 1999 : 229-233; Ryan. 2005 : 2260; Silverman. 2005 :
324-325)
งานทางวิชาการของเลวี-สโตรส ที่ตีพิมพ์ออกมาในปลายคริ สต์ทศวรรษ 1940 จนถึงช่วง
ทศวรรษต่อมาได้ส่งอิทธิ พลทางความคิดไปยังนักวิชาการที่อยูใ่ นสาขาจิตวิเคราะห์ สังคมวิทยา
ประวัติศาสตร์ วรรณกรรมศึกษา และวัฒนธรรมศึกษา ซึ่ งมาถึงจุดที่รุ่งเรื องที่สุดของสานักคิด
โครงสร้างนิยมของฝรั่งเศสในช่วงกลางคริ สต์ทศวรรษ 1960 นักวิชาการที่สาคัญในช่วงนี้ได้แก่
โรล็องด์ บาร์ธ (Roland Barthes : ค.ศ. 1915-1980) ซเวตัน โทโดรอฟ (Tzvetan Todorov เกิดใน ค.ศ.
1939) และจูเลีย คริ สตีวา (Julia Kristeva เกิดใน ค.ศ. 1941) ในสาขาวรรณกรรมศึกษา มิเชล ฟูโกต์
1

คาว่า “รู ปแบบนิยม” เป็ นศัพท์บญั ญัติของราชบัณฑิตยสถาน สาขาวรรณกรรม ส่ วนคาว่า
“Russian Formalism” ในหนังสื ออธิบายศัพท์วรรณคดี (Abrams. 2538 : 306) ใช้คาภาษาไทยว่า
“แนวพิธีนิยมของรัสเซีย” โดยให้ความหมายไว้วา่ เป็ นการวิเคราะห์วรรณคดีแบบหนึ่งซึ่ งเกิดขึ้นใน
กรุ งมอสโกและเปโตรกราดในทศวรรษที่สองของคริ สต์ศตวรรษที่ 20 เป็ นความต่อเนื่ องกับการ
ทดลองแบบก้าวหน้าล้ ายุคในวรรณคดี และในการมีปฏิกิริยาต่อการเน้นเนื้อเรื่ องและความสาคัญทาง
สังคมของวรรณคดีซ่ ึ งเป็ นหลักสาคัญในการวิจารณ์ของรัสเซี ยในสมัยนั้น
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(Michel Foucault : 1926-1984) ในสาขาประวัติศาสตร์ และฌากส์ ลาก็อง (Jacques Lacan : 19011981) แนวคิดโครงสร้างนิยมได้มีอิทธิ พลครอบงาอยูใ่ นฝรั่งเศสตลอดช่วงต้นคริ สต์ทศวรรษ 1960
แต่ต่อมาใน ค.ศ. 1967 ก็ได้เกิดความเคลื่อนไหวที่เป็ นการท้าทาย ตั้งคาถาม และขยายแนวคิด
โครงสร้างนิยมออกไป (Ryan. 2005 : 2260)
ทฤษฎีโครงสร้างนิยมของฝรั่งเศสเป็ นปฏิกิริยาที่มีต่อมนุษยนิยมของฝรั่งเศส โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ อัตถิภาวนิยม (Existentialism) ของฌ็อง-ปอล ซาร์ต (Jean-Paul Sartre) ซาร์ตวิพากษ์พวกนีโอ
มาร์กซิสต์ซ่ ึงเน้นความสาคัญของโครงสร้างสังคมมากเกินไป (Ritzer and Goodman. 2004 : 450)
ปรัชญาอัตถิภาวนิยมของเขามีฐานที่มาจากปรัชญาปรากฏการณ์วทิ ยา อัตถิภาวนิยมเน้นความสาคัญ
ของเสรี ภาพมนุษย์อย่างมาก เขาเสนอว่ามนุษย์น้ นั ไม่ได้มีสารัตถะ (Essence) หรื อแก่นแท้มาแต่ด้ งั เดิม
หรื อมีอยูล่ ่วงหน้า แต่อตั ถิภาวะ (Existence) หรื อการดารงอยูข่ องมนุษย์ต่างหากที่เป็ นสิ่ งที่มีอยูจ่ ริ ง
มนุษย์จะเป็ นอย่างไรก็ข้ ึนอยูก่ บั การดารงอยูน่ ้ นั ๆ ของตัวเองซึ่ งมนุษย์สามารถกาหนดความหมายของ
การดารงอยูน่ ้ นั ด้วยตัวเองได้ เขายืนยันว่าอัตถิภาวนิยมนั้นก็คือมนุษยนิยมนัน่ เอง แต่โครงสร้างนิยม
กลับชี้ให้เห็นว่ามนุษย์น้ นั ไม่ได้มีเสรี ภาพที่จะเป็ นผูก้ ระทาการได้มากมายขนาดนั้น หากแต่เป็ น
ผูถ้ ูกกระทาจากโครงสร้างมากกว่า มนุษยนิยมจึงถูกท้าทายจากโครงสร้างนิยมซึ่งเน้นความสาคัญของ
โครงสร้าง
แต่ “โครงสร้าง” ก็เป็ นสิ่ งที่นกั คิดแนวโครงสร้างนิยมเน้นแง่มุมที่แตกต่างกันเหมือนกัน
แม้วา่ ลัทธิ มาร์ กซิสต์เชิงโครงสร้างและโครงสร้างนิยมโดยทัว่ ไปจะสนใจใน “โครงสร้าง” เหมือนกัน
แต่ท้ งั สองแนวคิดก็มองโครงสร้างแตกต่างกัน (Ritzer and Goodman. 2004 :452) ความเห็นร่ วมของ
ทั้งสองแนวคิดก็คือต่างก็เน้นว่าควรสนใจที่โครงสร้างหรื อระบบที่เกิดมาจากปฏิสัมพันธ์ของความ
สัมพันธ์ทางสังคม (Ritzer and Goodman. 2004 : 453) แต่ท้ งั สองแนวคิดก็มีจุดเน้นที่แตกต่างกัน
สาหรับเลวี-สโตรส จุดเน้นอยูท่ ี่โครงสร้างทางความคิด (Structure of Mind) แต่สาหรับมาร์ กซิ สต์
เชิงโครงสร้าง จุดเน้นอยูท่ ี่โครงสร้างสังคมที่ซ่อนอยู่ (Ritzer and Goodman. 2004 : 450)
ทฤษฎีภาษาศาสตร์เชิงโครงสร้างของโซซูร์และทฤษฎีโครงสร้างนิยมในมานุษยวิทยาของ
เลวี-สโตรสนั้นมีความคล้ายคลึงกัน ซึ่ งเราสามารถเปรี ยบเทียบให้เห็นความคล้ายคลึงระหว่างระบบ
ของภาษากับระบบเครื อญาติได้ดงั นี้ 1) คาศัพท์ต่างๆ ที่ใช้บรรยายเกี่ยวกับเครื อญาติน้ นั ก็คล้ายกับ
หน่วยเสี ยงต่างๆ ในภาษา คือคาศัพท์เกี่ยวกับเครื อญาติเป็ นหน่วยในการวิเคราะห์พ้นื ฐานของเลวีสโตรส ขณะที่หน่วยเสี ยงก็เป็ นหน่วยในการวิเคราะห์พ้นื ฐานของภาษาศาสตร์ เชิงโครงสร้าง 2) ทั้ง
คาศัพท์เกี่ยวกับเครื อญาติและหน่วยเสี ยงนั้นต่างก็ไม่มีความหมายในตัวเอง แต่จะมีความหมายได้ก็
ต่อเมื่อคาศัพท์หรื อหน่วยเสี ยงนั้นๆ ดารงอยูใ่ นระบบที่ใหญ่กว่า 3) เลวี-สโตรส ยอมรับว่าเมื่อเราดูที่
บริ บทแต่ละบริ บท หรื อดูที่สถานการณ์แต่ละสถานการณ์ ก็พบว่ามีความแตกต่างเชิงประจักษ์อยูจ่ ริ ง
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ทั้งในส่ วนที่เป็ นระบบของเครื อญาติและระบบของหน่วยเสี ยง แต่ความแตกต่างเหล่านี้ ก็มีกฎเกณฑ์
ทัว่ ไปซ่อนอยูเ่ บื้องหลังเหมือนกัน (Ritzer. 2011 : 608)
ทฤษฎีโครงสร้างนิยมของเลวี-สโตรสนั้นมีความสนใจในแนวเดียวกับการที่แวดวงวิชาการ
หันมาให้ความสนใจกับภาษา (Linguistic Turn) แต่เลวี-สโตรสก็มีความคิดที่แตกต่างจากนักวิชาการ
ที่หนั มาให้ความสนใจกับภาษาโดยทัว่ ๆ ไป ที่สาคัญที่สุด เขาได้เสนอว่าทั้งระบบเครื อญาติและระบบ
หน่วยเสี ยงนั้นต่างก็เป็ นผลผลิตของโครงสร้างทางจิตหรื อโครงสร้างทางความคิดเหมือนกัน แต่
ไม่ใช่เป็ นผลผลิตของกระบวนการทางานของจิตสานึก โดยที่แท้ กลับเป็ นผลผลิตของโครงสร้างเชิง
ตรรกะของจิตไร้สานึกต่างหาก ระบบต่างๆ เหล่านี้ รวมทั้งโครงสร้างทางความคิดด้วยนั้นปฏิบตั ิการ
อยูบ่ นฐานของกฎเกณฑ์ทวั่ ไป นักวิชาการส่ วนมากซึ่ งเห็นด้วยกับการหันมาให้ความสนใจกับภาษา
นั้นไม่ได้เน้นความสาคัญของโครงสร้างทางความคิดอันเป็ นจิตไร้สานึกในฐานะที่เป็ นโครงสร้าง
พื้นฐานที่สาคัญที่สุดมากเหมือนกับเลวี-สโตรส (Ritzer. 2011 : 608)
สัญวิทยาหรื อสัญศาสตร์ มีความหมายกว้างกว่าภาษาศาสตร์ เชิงโครงสร้าง เพราะว่าสัญวิทยา
ไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะเรื่ องของภาษาเท่านั้น หากยังครอบคลุมสัญญะและระบบสัญลักษณ์อื่นๆ ด้วย
อย่างเช่นการแสดงออกทางสี หน้าแววตา ภาษากาย งานวรรณกรรม หรื อถ้าจะกล่าวให้ครอบคลุม
ทั้งหมดก็คือการสื่ อสารทุกรู ปแบบนัน่ เอง (Ritzer and Goodman. 2004 : 451) โคล้ด เลวี-สโตรส
นาเอาแนวคิดโครงสร้างนิยมในภาษาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้กว้างขวางครอบคลุมไปถึงการสื่ อสาร
ทุกรู ปแบบเหมือนกัน (Ritzer and Goodman. 2004 : 452) ขณะที่บาร์ ธก็นาเอาแนวคิดโครงสร้างนิยม
ในภาษาศาสตร์ และแนวคิดสัญวิทยาของโซซูร์ไปประยุกต์ใช้ให้กว้างขวางยิง่ ขึ้นเช่นกัน แต่ก่อนที่จะ
ศึกษารายละเอียดแนวคิดของทั้งโซซูร์ เลวี-สโตรส และบาร์ ธนั้น ควรทาความเข้าใจแนวคิดของเพิร์ซ
ซึ่ งเกิดขึ้นมาก่อนเสี ยก่อน
9.2 ประวัติและแนวคิดของเพิร์ซ
9.2.1 ประวัติของเพิร์ซ
ชาร์ลส์ แซนเดอร์ส เพิร์ซ (Charles Sanders Peirce : ค.ศ. 1839-1914) เกิดในครอบครัว
ของปั ญญาชน พ่อของเขาซึ่ งมีชื่อว่าเบ็นจามิน เพิร์ซ เป็ นศาสตราจารย์ทางด้านคณิ ตศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ ด (Lechte. 2008 : 170) เมื่อเขามีอายุได้ 12 ขวบ เขาได้อ่านหนังสื อเกี่ยวกับ
ตรรกวิทยาที่เขียนโดยริ ชาร์ ด เวทลีย ์ ซึ่ งเป็ นหนังสื อของพี่ชายคนโตของเขา หนังสื อเล่มนั้นถือว่าเป็ น
ตาราสาคัญทางด้านตรรกวิทยาในยุคสมัยนั้น จากการที่เขาได้อ่านหนังสื อเล่มนั้นทาให้เขามีความ
สนใจเป็ นพิเศษทางด้านตรรกวิทยาและการใช้เหตุผลตลอดช่วงชีวิตของเขา (“Charles Sanders
Peirce.” 2012 : Website)
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เพิร์ซจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ใน ค.ศ. 1859 และปริ ญญาโทใน ค.ศ. 1962 จาก
มหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ด และในอีกหนึ่งปี ต่อมาเขาก็จบปริ ญญาตรี อีกหนึ่งสาขาซึ่งเป็ นปริ ญญาทางด้าน
วิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ดนัน่ เอง เขาทางานเกี่ยวกับการสารวจพื้นที่ในหน่วยงานสารวจ
ชายฝั่งทะเลของสหรัฐอเมริ กาเป็ นเวลากว่า 30 ปี (Lechte. 2008 : 170) ในช่วง ค.ศ. 1879-1884 เขาใช้
ช่วงเวลาว่างไปเป็ นอาจารย์พิเศษสอนทางด้านตรรกวิทยาที่มหาวิทยาลัยจอห์น ฮ็อพกินส์ เมื่อถึง ค.ศ.
1891 เขาก็ได้ออกจากงานสารวจชายฝั่งทะเลมาทุ่มเทให้กบั การเขียนงานทางด้านปรัชญาและ
ตรรกวิทยาอย่างจริ งจัง วิลเลียม เจมส์ (William James) นักปรัชญาชื่อดังซึ่งเป็ นเพื่อนของเพิร์ซได้
กล่าวถึงเพิร์ซว่าใครๆ ต่างก็ชื่นชมในความอัจฉริ ยะของเพิร์ซ (Collinson and Plant. 2006 : 155)
เพิร์ซอ่านงานปรัชญาภาษาเยอรมันจนเป็ นนักปรัชญาที่เชี่ ยวชาญปรัชญาของทั้งคานต์และเฮเกล เขามี
ชื่อเสี ยงในฐานะที่เป็ นผูว้ างรากฐานของปรัชญาปฏิบตั ินิยม (Pragmatism) และเป็ นผูว้ างรากฐาน
วิชาสัญศาสตร์ (Semiotics) (Lechte. 2008 : 170) แต่เขามักจะมองตัวเองในฐานะที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
ทางด้านตรรกวิทยาเสี ยมากกว่า (“Charles Sanders Peirce.” 2012 : Website)
ในช่วงที่เขายังมีชีวติ อยูน่ ้ นั เขาไม่ได้ตีพิมพ์หนังสื อเป็ นเล่ม แต่ก็ได้เขียนบทความวิชาการไว้
กว่า 100 เรื่ อง และงานวิจารณ์หนังสื อทางด้านวิทยาศาสตร์และปรัชญาอีกประมาณ 150 เรื่ อง เมื่อเขา
เสี ยชีวติ ลง ภาควิชาปรัชญาของมหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ดได้ซ้ื อต้นฉบับงานเขียนที่ยงั ไม่ได้ตีพิมพ์มา
ตีพิมพ์ออกมาเป็ นหนังสื อชุด (Collinson and Plant. 2006 : 155) ในชื่อ Collected Papers of Charles
Sanders Peirce รวม 8 เล่ม ตีพิมพ์โดยสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ด ในช่วง ค.ศ. 1931-1958
(Lechte. 2008 : 176)
พอล ไวส์ (Paul Weiss) นักปรัชญาผูก้ ่อตั้งสมาคมอภิปรัชญาแห่งอเมริ กา ได้กล่าวถึงเพิร์ซ
เอาไว้วา่ เพิร์ซนั้น “เป็ นนักปรัชญาที่มีความคิดริ เริ่ มและมีความสามารถรอบตัวมากที่สุด และเป็ นนัก
ตรรกวิทยาที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดของอเมริ กา” (“Charles Sanders Peirce.” 2012 : Website)
ผลงานทางด้านสัญศาสตร์ ของเพิร์ซได้ส่งอิทธิ พลมายังนักสัญศาสตร์ รุ่นหลังจานวนมาก ที่
โดดเด่นเป็ นพิเศษคืออุมแบร์ โต เอโค (Umberto Eco) (Lechte. 2008 : 175-176)
9.2.2 แนวคิดของเพิร์ซ
สั ญญะ (Sign) แนวคิดเรื่ องสัญญะของเพิร์ซนั้นมีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่ องตรรกวิทยา
ของเขา เขากล่าวว่าความคิดต่างๆ นั้นมักจะเกิดขึ้นมาเป็ นสัญญะต่างๆ เสมอ ซึ่ งมีความหมายว่า
สัญศาสตร์ โดยทัว่ ไปนั้น ไม่ได้เป็ นเรื่ องของปฏิบตั ิการกับความจริ งเท่านั้น หากแต่ยงั เป็ นเรื่ องของ
ปฏิบตั ิการกับเงื่อนไขทัว่ ไปที่ทาให้สัญญะเป็ นสัญญะด้วย สัญญะต่างๆ นั้นเกี่ยวโยงกับตรรกะหรื อ
การใช้เหตุผล เพราะว่าสัญญะต่างๆ นั้นก็คือสิ่ งที่ลาเลียงความคิดมาไว้ในรู ปแบบของการเชื่ อมโยง
การใช้เหตุผลในรู ปแบบต่างๆ นัน่ เอง เพิร์ซได้กล่าวไว้ในบทความหนึ่งที่ตีพิมพ์เมื่อ ค.ศ. 1868 ว่า
“ความคิดเพียงอย่างเดียวที่สามารถเป็ นที่รับรู ้ได้ก็คือความคิดที่มีอยูใ่ นสัญญะต่างๆ ดังนั้น ความคิด
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ทุกอย่างจึงจาเป็ นต้องอยูใ่ นสัญญะ” เมื่อเป็ นเช่นนี้ เพิร์ซจึงเห็นว่าปรัชญาโดยทัว่ ไปนั้นไม่สามารถ
แยกออกได้จากการเชื่อมโยงของสัญญะและการตีความสัญญะ (Lechte. 2008 : 171)
ตามความเห็นของเพิร์ซนั้น สัญญะในความหมายที่กว้างที่สุดก็คือสิ่ งที่เป็ นตัวแสดงอะไร
บางอย่างแก่คนบางคน สัญญะนั้นมีหน้าที่สัญญะ ดังนี้ สัญญะ ก บ่งชี้ถึงข้อเท็จจริ งหรื อวัตถุ ข สาหรับ
นาย ค ซึ่ งเป็ นผูร้ ับรู ้และตีความ ดังนั้นสัญญะจึงไม่ใช่สิ่งที่อยูโ่ ดดเดี่ยว แต่มกั จะมีแง่มุมทั้งสาม
ดังกล่าวข้างต้นเสมอ กล่าวอีกอย่างหนึ่งได้วา่ มันมีองค์ประกอบอยู่ 3 อย่าง องค์ประกอบแรกก็คือ
ตัวสัญญะนั้น องค์ประกอบที่สองคือวัตถุของตัวสัญญะนั้น และองค์ประกอบที่สามคือคนซึ่งเป็ นผู้
รับรู ้และตีความ คนซึ่ งเป็ นองค์ประกอบที่สามนี้ทาหน้าที่เป็ นตัวสื่ อกลาง และเมื่อคนอยูใ่ นบริ บทของ
การผลิตสัญญะก็สามารถก่อให้เกิดการสื่ อความหมายได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด (Lechte. 2008 : 171)
สั ญญะประเภทต่ างๆ เพิร์ซแบ่งสัญญะออกเป็ น 3 ประเภท คือ รู ปจาลอง (Icon) ดัชนี (Index)
และสัญลักษณ์ (Symbol) สาหรับรู ปจาลองนั้นก็มีความหมายเหมือนกับวัตถุที่สื่อความหมายอย่าง
น้อยในแง่หนึ่ง ลักษณะที่สื่อความหมายได้ของรู ปจาลองก็คือคุณสมบัติของรู ปจาลองนั้น ยกตัวอย่าง
เช่นรู ปต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นรู ปวาด รู ปถ่าย หรื อรู ปปั้ น ถือว่าเป็ นรู ปจาลอง เพราะว่ารู ปเหล่านั้นมี
คุณสมบัติในการแสดงภาพแทนได้เหมือนกับคุณสมบัติของสิ่ งที่ตนแทน ขณะที่ดชั นีก็หมายถึง
สัญญะที่เชื่ อมโยงทางกายภาพกับหรื อได้รับผลกระทบจากวัตถุของดัชนี น้ นั ๆ ตัวอย่างของสัญญะ
ที่เป็ นประเภทดัชนีก็อย่างเช่นกังหันลม บาโรมิเตอร์ และนาฬิกาแดด ตัวอย่างอื่นๆ เช่นสรรพนาม
เจาะจง (นี้, นั้น) เสี ยงร้อง “ช่วยด้วย” ซึ่ งบ่งชี้ถึงการขอความช่วยเหลือ หรื อการเคาะประตูที่บ่งชี้วา่
มีคนอยูท่ ี่ประตู เมื่อเปรี ยบเทียบกันระหว่างสัญญะที่เป็ นรู ปจาลองกับสัญญะที่เป็ นดัชนี ก็จะพบว่า
สัญญะที่เป็ นดัชนี้น้ นั มีความสัมพันธ์แบบพลวัตกับสิ่ งที่มนั บ่งชี้ถึงได้มากกว่ากว่าสัญญะที่เป็ นรู ป
จาลอง ส่ วนสัญลักษณ์น้ นั แรกเริ่ มเดิมทีก็มีความหมายว่าบางสิ่ งบางอย่างที่เราจับมารวมอยูด่ ว้ ยกัน
แล้วก่อให้เกิดความเข้าใจร่ วมกันนัน่ เอง ความหมายของสัญลักษณ์ตามคาอธิ บายของเพิร์ซก็คล้ายคลึง
กับแนวคิดเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างรู ปสัญญะกับความหมายสัญญะของโซซูร์นนั่ เอง ตรงที่ความ
สัมพันธ์น้ นั เป็ นความสัมพันธ์แบบกาหนดให้เป็ นหรื อแบบสมมุติ สัญลักษณ์คือสิ่ งที่สังคมสมมุติ
ขึ้นมาให้มีความหมายเป็ นที่เข้าใจร่ วมกันของคนในสังคม (Lechte. 2008 : 172) เช่นเราสมมุติให้
สัญญาณไฟเขียวว่าหมายถึงให้รถไปได้ และให้สัญญาณไฟแดงว่าหมายถึงให้รถหยุด
สัญญะทั้งสามประเภทข้างต้นนี้เป็ นสัญญะหลักๆ เท่านั้น เพิร์ซได้แบ่งประเภทแยกย่อย
ออกไปอีกหลายประเภท แต่นกั สัญศาสตร์ ในยุคหลังได้วิพากษ์วจิ ารณ์เอาไว้วา่ สัญญะประเภทต่างๆ
เหล่านั้นล้วนแต่เป็ นผลจากการสมมุติหรื อการตกลงกันทั้งสิ้ น นอกจากนี้ การที่เพิร์ซเน้นแต่การจัด
ประเภทของสัญญะ ทาให้เขาไม่ค่อยได้ให้ความสนใจต่อกระบวนการสร้าง การสื่ อ และการรับรู ้
ความหมายในบริ บทของสังคมและวัฒนธรรม (นพพร ประชากุล. 2552 ก : 322)
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9.3 ประวัติและแนวคิดของโซซู ร์
9.3.1 ประวัติของโซซู ร์
แฟร์ดิน็องด์ เดอ โซซูร์ (Ferdinand de Saussure : ค.ศ. 1857-1913 ) เกิดที่กรุ งเจนีวา
สวิตเซอร์แลนด์ พ่อของเขามีอาชีพเป็ นนักแร่ ธาตุวทิ ยา นักกีฏวิทยา และนักอนุกรมวิธาน โซซูร์ได้
ฉายแววความสามารถโดดเด่นทางวิชาการตั้งแต่ยงั เป็ นเด็กวัยรุ่ นอายุ 14 ขวบ เขาได้เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเจนีวา โดยเรี ยนภาษาต่างๆ ทั้งภาษาลาติน กรี ก และสันสกฤต และวิชาอื่นๆ อีกมากมาย
ใน ค.ศ. 1876 เขาได้เรี ยนในระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยไลพ์ซิก โดยใช้เวลาเรี ยน 2 ปี ก็สาเร็ จ
การศึกษา ได้ตีพิมพ์หนังสื อเล่มหนึ่งที่มาจากวิทยานิพนธ์ของเขาซึ่ งทาเรื่ องเกี่ยวกับระบบสระดั้งเดิม
ในกลุ่มภาษาอินโด-ยุโรเปี ยน ซึ่ งตอนนั้นเขามีอายุเพียงแค่ 21 ปี จากนั้นเขาก็เข้าเรี ยนระดับปริ ญญา
เอกอีก 1 ปี ที่กรุ งเบอร์ ลิน โดยทาวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับภาษาสันสฤต เขาได้กลับไปที่มหาวิทยาลัย
ไลพ์ซิกและได้รับปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิตใน ค.ศ. 1880 หลังจากนั้นไม่นานนัก เขาก็ได้ยา้ ยไปทางาน อยู่
ที่มหาวิทยาลัยปารี สโดยสอนวิชาภาษาสันสกฤต ภาษาเยอรมัน และวิชาอื่นๆ เป็ นครั้งคราว เขาสอน
อยูท่ ี่ปารี ส 11 ปี เมื่อทางมหาวิทยาลัยเจนีวาได้มอบตาแหน่งศาสตราจารย์ให้เขา เขาก็กลับไปอยูท่ ี่
เจนีวาโดยสอนวิชาภาษาสันสกฤตและภาษากลุ่มอินโด-ยุโรเปี ยนอยูใ่ นมหาวิทยาลัยเจนีวาตลอด
ช่วงเวลาที่เหลือของชีวิตของเขา สาหรับวิชาภาษาศาสตร์ ทวั่ ไปนั้น เขาเริ่ มสอนใน ค.ศ. 1907 และ
สอนวิชานี้จบในภาคฤดูร้อน ค.ศ. 1911 เขาเสี ยชีวติ ใน ค.ศ. 1913 ในสวิตเซอร์ แลนด์นนั่ เอง
(“Ferdinand de Saussure.” 2012 : Website)
ผลงานสาคัญของโซซูร์คือหนังสื อเรื่ อง Course in General Linguistics ซึ่งเป็ นงานที่ลูกศิษย์
ของเขาเรี ยบเรี ยงจากคาบรรยายในวิชาภาษาศาสตร์ ทวั่ ไปที่เขาสอนเอาไว้ แต่หนังสื อเล่มนี้ตีพิมพ์ใน
ค.ศ. 1916 หลังจากที่เขาเสี ยชีวติ ไปแล้ว 3 ปี เขามีอิทธิ พลทางความคิดต่อนักคิดนักทฤษฎีรุ่นหลัง
มากมาย ที่เด่นๆ อย่างเช่นโคล้ด เลวี-สโตรส (Claude Levi-Strauss) ฌากส์ ลากอง (Jacques Lacan)
โรมัน จาคอบสัน (Roman Jakobson) และโรล็องด์ บาร์ธ (Roland Barthes) (Howarth. 2007 : 208)
9.3.2 แนวคิดของโซซู ร์
โซซูร์มกั จะถูกมองว่าเป็ นผูก้ ่อตั้งสัญวิทยา เขานิยามสัญวิทยาเอาไว้วา่ เป็ นศาสตร์ ที่ศึกษาชีวติ
ของสัญญะต่างๆ ภายในสังคม คาว่า “สัญญะ” (Sign) นั้นเขานิยามเอาไว้วา่ เป็ นการผสมผสานกันของ
เสี ยง-รู ป และมโนทัศน์ สัญญะจึงประกอบไปด้วย 2 ส่ วน ยกตัวอย่างเช่น “ต้นไม้” นั้น ประกอบไป
ด้วย 1) เสี ยง-รู ปของต้นไม้ นี่ ไม่ใช่เสี ยงทางกายภาพเมื่อคนเราเปล่งคาว่า “ต้นไม้” ออกมา แต่เป็ นรอย
ประทับทางจิตวิทยาของเสี ยงนั้น เราอาจจะกล่าวซ้ าถึงคาว่า “ต้นไม้” ในจินตนาการของเราได้โดยไม่
ต้องเปล่งเสี ยงออกมาจริ งๆ ก็ได้ ความสามารถที่จะทาเช่นนี้ได้หมายความว่าเสี ยง-รู ปนั้นเป็ น
ปรากฏการณ์ทางจิตวิทยามากกว่าเป็ นเสี ยงทางกายภาพที่เราเปล่งออกมา และ 2) มโนทัศน์วา่ ด้วย
ต้นไม้ ซึ่ งก็คือวัตถุชนิ ดหนึ่งที่ถูกหมายรู ้วา่ เป็ นต้นไม้ (Haralambos and Holborn. 2004 : 806-807)
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สาหรับเสี ยง-รู ปนั้น โซซูร์เรี ยกว่า “Signifier” ซึ่ งในภาษาไทยนิยมแปลว่า “รู ปสัญญะ”
ขณะที่มโนทัศน์น้ นั โซซูร์เรี ยกว่า “Signified” ซึ่ งในภาษาไทยนิยมแปลว่า “ความหมายสัญญะ”
โดยที่ท้ งั รู ปสัญญะและความหมายสัญญะถือว่าเป็ นองค์ประกอบของ “Sign” หรื อ “สัญญะ”
ความสั มพันธ์ ระหว่ างรู ปสั ญญะกับความหมายสั ญญะ ตามความเห็นของโซซูร์น้ นั
ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปสัญญะกับความหมายสัญญะเป็ นแบบถูกกาหนดให้เป็ นหรื อเป็ นแบบสมมุติ
ขึ้นมาตามอาเภอใจนัน่ เอง ไม่มีเหตุผลจาเป็ นใดๆ เลยว่าเพราะเหตุใดรู ปสัญญะบางอย่างจึงควรถูกใช้
เพื่อให้มีความหมายถึงความหมายสัญญะบางอย่าง ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าภาษาที่แตกต่างกันนั้นได้ใช้คาที่
แตกต่างกันเพื่อให้มีความหมายถึงสิ่ งเดียวกัน (Haralambos and Holborn. 2004 : 807) เช่นภาษาไทย
ใช้คาว่า “ต้นไม้” แต่ภาษาอังกฤษใช้คาว่า “Tree” แต่คาที่เขียนต่างกันและออกเสี ยงต่างกันสองคานี้ก็
บ่งถึงสิ่ งเดียวกัน
แม้วา่ รู ปสัญญะและความหมายสัญญะจะไม่มีความเกี่ยวข้องกันแบบจาเป็ นจริ งๆ แต่เราก็ไม่
สามารถเลือกคาอะไรก็ได้มาสื่ อถึงมโมทัศน์บางอย่าง เราจึงไม่สามารถที่จะใช้คาว่า “สุ นขั ” มาเรี ยก
“ต้นไม้” โดยที่คนอื่นๆ เข้าใจได้ สัญญะต่างๆ นั้นมีการส่ งผ่านจากคนอีกรุ่ นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่ นหนึ่ง
โซซูร์กล่าวว่าไม่มีสังคมใดเลยที่จะรู ้และเคยได้รู้ภาษาถ้าไม่มีการสื บทอดมาจากคนรุ่ นก่อน เขาจึง
มองว่าภาษานั้นเป็ นปรากฏการณ์ทางสังคมที่คนในกลุ่มสังคมเดียวกันใช้ร่วมกันและส่ งผ่านไปยัง
อนุชนคนรุ่ นหลัง ภาษาจึงมีแนวโน้มที่จะมีความคงที่และไม่เปลี่ยนแปลง แต่โซซูร์ก็ยอมรับว่าความ
เปลี่ยนแปลงบางอย่างในภาษานั้นสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อผ่านช่วงเวลาที่ยาวนานออกไป ถึงกระนั้น
ก็จะมีความเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในความหมายของรู ปสัญญะต่างๆ (Haralambos and
Holborn. 2004 : 807)
ภาษากับการใช้ ภาษาโซซูร์เห็นว่าภาษาไม่ได้เป็ นเพียงการสะสมรวบรวมไว้ซ่ ึ งรู ปสัญญะ
ทั้งหลายที่ไม่เกี่ยวข้องกันเท่านั้น แต่รูปสัญญะต่างๆ นั้นจะถูกกาหนดความหมายด้วยรู ปสัญญะอื่นๆ
ตัวอย่างเช่น รู ปสัญญะคือ “สัตว์” ช่วยให้เรานิยามรู ปสัญญะคือ “สุ นขั ” ได้ นอกจากนี้ เราสามารถใช้
ภาษาได้ก็ต่อเมื่อมีกฎเกณฑ์บางอย่างที่กากับเอาไว้วา่ รู ปสัญญะต่างๆ นั้นจะมีการเชื่อมโยงเข้ากัน
อย่างไรเพื่อที่จะสื่ อความคิดออกมาให้ได้ ดังนั้น แต่ละภาษาจึงมีโครงสร้างที่ประกอบด้วยกฎเกณฑ์
ทางไวยากรณ์ คาต่างๆ และความหมายที่เชื่อมคาต่างๆ เข้าด้วยกัน โครงสร้างทั้งหมดนี้ โซซูร์เรี ยกว่า
ภาษา (Langue) ซึ่งแยกออกได้จากวาทะหรื อการใช้ภาษา (Haralambos and Holborn. 2004 : 807)
สาหรับวาทะหรื อการใช้ภาษา (Parole) นั้นก็คือการนาเอาภาษาที่เป็ นโครงสร้างดังกล่าวนั้น
ไปใช้จริ งๆ ในชีวติ ประจาวัน ตัวอย่างเช่นประโยคต่างๆ ที่เราเขียนในเวลาทาข้อสอบแบบอัตนัย การ
อภิปรายแสดงความเห็นในห้องเรี ยน การพูดคุยกันระหว่างสมาชิกภายในบ้าน การใช้ภาษาจะเกิดขึ้น
ได้ก็ตอ้ งมีภาษาดารงอยู่ (Haralambos and Holborn. 2004 : 807) โซซูร์ได้เปรี ยบเทียบเรื่ องนี้ เข้ากับ
การเล่นหมากรุ ก ในการเล่นหมากรุ กนั้น ภาษาก็คือกฎเกณฑ์ในการเล่นหมากรุ ก ไม่วา่ จะเป็ น
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กฎเกณฑ์ในการวางตัวหมากรุ ก กฎเกณฑ์ในการเคลื่อนตัวหมากรุ ก หรื อกฎเกณฑ์ในการเอาชนะใน
เกม ส่ วนการใช้ภาษาก็คือการเคลื่อนตัวหมากรุ กต่างๆ โดยผูเ้ ล่นทั้งสองฝ่ าย ตามกฎเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ในภาษาก็เช่นเดียวกัน การเปล่งคาพูดออกมานั้นจะสามารถทาหน้าที่เป็ นตัวรองรับความคิดหรื อเป็ น
ชื่อของสิ่ งต่างๆ ได้ก็ต่อเมื่อระบบทั้งหมดของภาษาถูกนามาประยุกต์ใช้ได้ในการเปล่งวาจาแต่ละครั้ง
(Haralambos and Holborn. 2004 : 807; Ryan. 2005 : 2260)
ภาษาศาสตร์ โซซูร์เห็นว่าภาษาศาสตร์ เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการใช้ภาษา
เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างพื้นฐานของการใช้ภาษาหรื อเข้าใจตัวภาษานัน่ เอง ภาษานั้นควรได้รับ
การศึกษาในฐานะที่เป็ นระบบซึ่ งบูรณาการเข้ากับตรรกะและโครงสร้างของภาษาเอง เราไม่ควรศึกษา
ภาษาในฐานะที่เป็ นการเชื่ อมโยงเข้ากับความเป็ นจริ งภายนอก เมื่อเป็ นเช่นนี้ สาหรับสัญญะคือสุ นขั
นั้น เราก็ควรมองในแง่ที่เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างสัญญะคือสุ นขั กับสัญญะอื่นๆ เช่น “สัตว์” และ
“เห่า” ไม่ไช่มองในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างสัญญะคือสุ นขั กับสัตว์ที่เป็ นสุ นขั จริ งๆ ที่สัญญะนั้น
บ่งถึง (Haralambos and Holborn. 2004 : 807)
ดังนั้น โซซูร์จึงเน้นว่าคนเรานั้นมีประสบการณ์กบั โลกในแง่ของสัญญะต่างๆ ซึ่ งต่างก็มี
ความหมายเฉพาะเจาะจงบางอย่าง ไม่ใช่มีประสบการณ์โดยตรงกับสิ่ งนั้นๆ ภาษานั้นทาหน้าที่จดั
ระเบียบและทาให้เราเข้าถึงความเป็ นจริ ง ภาษาที่ต่างกันก็ส่งผลต่อการให้ภาพความเป็ นจริ งที่ต่างกัน
ได้ อย่างเช่น ชาวยุโรปโดยทัว่ ไปเมื่อมองไปที่ลานหิ มะเขาก็มองเห็นแต่หิมะ แต่ชาวเอสกิโมซึ่ งมี
ประสบการณ์ได้ประสบพบเจอและอยูก่ บั หิ มะเป็ นประจาก็จะมองเห็นอะไรหลายอย่างมากกว่า
ชาวเอสกิโมมีคามากกว่า 50 คาเอาไว้ใช้เรี ยกหิ มะ ความเป็ นจริ งเกี่ยวกับหิ มะที่ชาวยุโรปโดยทัว่ ไป
มองเห็นกับที่ชาวเอสกิโมมองเห็นจึงแตกต่างกันได้ (Haralambos and Holborn. 2004 : 807)
อิทธิพลทางความคิดภาษาศาสตร์ ของโซซูร์ที่ส่งมาถึงคนรุ่ นหลังมี 2 รู ปแบบ คือ รู ปแบบแรก
ได้แก่การศึกษาระบบที่แอบแฝงซ่อนเร้นอยูซ่ ่ ึ งก่อให้เกิดปรากฏการณ์พ้นื ผิวที่เปิ ดเผย อย่างเช่นคาพูด
ที่มีอยูใ่ นภาษา รู ปแบบที่สองได้แก่การศึกษาวัฒนธรรม ภาษา และสังคมในฐานะที่เป็ นระบบ
ของสัญญะซึ่ งเอื้ออานวยต่อการสื่ อสารและการสร้างความหมายในวัฒนธรรมของมนุ ษย์ (Ryan.
2005 : 2260)
โซซูร์ได้ปฏิวตั ิการศึกษาภาษา เขาเปลี่ยนความสนใจจากปฏิบตั ิการต่างๆ เกี่ยวกับการพูดใน
ชีวติ ประจาวันซึ่ งได้ก่อให้เกิดภาษาพูดซึ่งถือว่าเป็ นปรากฏการณ์พ้นื ผิว มาเน้นสนใจระบบที่ซ่อนเร้น
แอบแฝงอยูซ่ ่ ึ งทาให้การพูดจาในชีวติ ประจาวันนั้นเกิดขึ้นมาได้แทน (Ryan. 2005 : 2260)
กระบวนชุ ดและวากยสั มพันธ์ โซซูร์เห็นว่าภาษานั้นมี 2 มิติ คือ มิติเชิงกระบวนชุด
(Paradigmatic) และมิติเชิงวากยสัมพันธ์ (Syntagmatic) ดังนั้น การวิเคราะห์ความหมายตามกรอบ
แนวคิดทฤษฎีโครงสร้างนิยมนั้น คือการค้นหาความสัมพันธ์ 2 อย่าง อันประกอบด้วยความสัมพันธ์
เชิงกระบวนชุดและความสัมพันธ์เชิงวากยสัมพันธ์หรื อเชิงกระแสความ ความสัมพันธ์แบบแรกเป็ น
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ความสัมพันธ์ในเชิงปรากฏแทนที่กนั ได้ ขณะที่ความสัมพันธ์แบบที่สองเป็ นความสัมพันธ์ในเชิง
ปรากฏต่อเนื่องกันได้ (นพพร ประชากุล. 2552 ข : 113-116)
กระบวนชุ ด ในสัญวิทยาก็คือชุดแนวคิดเกี่ยวกับสัญญะต่างๆ ที่เลือกเอาสัญญะบางอย่างมา
รวมไว้ในส่ วนประกอบเชิงวากยสัมพันธ์ การคัดเลือกในเชิงกระบวนชุดก็เช่นเดียวกับวากยสัมพันธ์
คือเกี่ยวข้องกับชุดของทางเลือกต่างๆ ชุดหนึ่ง แต่ที่แตกต่างจากวากยสัมพันธ์ก็คือ กระบวนชุดนั้น
เป็ นชุดของสัญญะที่สามารถสลับสับเปลี่ยนไปมาได้ภายในบริ บทใดบริ บทหนึ่ง ที่สาคัญก็คือ หน่วย
ทุกหน่วยในกระบวนชุดนั้นจะต้องมีบางสิ่ งบางอย่างร่ วมกัน และหน่วยทุกหน่วยนั้นจะต้องมี
ลักษณะร่ วมซึ่ งเป็ นตัวกาหนดความเป็ นสมาชิกของกระบวนชุดนั้น ตัวอย่างเช่นรายการอาหารถือว่า
เป็ นรายการที่เป็ นกระบวนชุ ด เราเลือกอาหารแต่ละอย่างจากแต่ละส่ วนของรายการอาหาร นี่คือส่ วนที่
เป็ นกระบวนชุ ด ส่ วนลาดับของอาหารที่สั่งมารับประทานถือว่าเป็ นวากยสัมพันธ์ของอาหารมื้อนั้น
(Hartley. 2002 : 171)
การวิเคราะห์เชิงกระบวนชุดนั้นมีประโยชน์ในการตรวจสอบการแสดงภาพตัวแทนแบบ
ต่างๆ และโดยเฉพาะอย่างยิง่ มีประโยชน์อย่างมากต่อการสร้างความมัน่ ใจว่าสัญญะอะไรจะถูกเลือก
สัญญะอะไรจะไม่ถูกเลือก คาต่างๆ ภาพต่างๆ หรื อแม้แต่สีต่างๆ จะถูกเลือกจากชุดที่มีความเป็ นไปได้
บางครั้งทางเลือกเหล่านั้นก็สาคัญอย่างมาก เช่นการตัดสิ นใจเกี่ยวกับประเด็นที่วา่ จะใช้คาว่า “ทหาร”
หรื อ “ผูก้ ่อการร้าย” หรื อ “นักต่อสู ้เพื่อเสรี ภาพ” หรื อ “ผูถ้ ืออาวุธ” ในเนื้อหาข่าว (Hartley. 2002 :
171)
นอกจากนี้ แนวคิดเรื่ องกระบวนชุดยังมีประโยชน์ในการศึกษาภาพยนตร์ดว้ ย ในภาพยนตร์
สัญญะต่างๆ ที่จะต้องพิจารณานั้นครอบคลุมถึงนักแสดงและฉากต่างๆ รวมทั้งองค์ประกอบเชิง
เทคนิคอย่างเช่นมุมกล้องและการจัดแสง ยกตัวอย่างเช่น ในการนาเสนอภาพนักแสดงให้ดูสมจริ งตาม
บทบาทของภาพยนตร์เรื่ องใดเรื่ องหนึ่งนั้น ก็จะต้องมีการเลือกร่ องรอยและลักษณะบางอย่างของ
นักแสดงที่ดูสมจริ งกับลักษณะทางชาติพนั ธุ์และเพศสภาพที่ตอ้ งการจะสื่ อในภาพยนตร์ เรื่ องนั้น
เพื่อให้การนาเสนอเรื่ องราวดาเนินไปภายใต้กรอบของภาพยนตร์เรื่ องนั้น การที่เราได้พิจารณา
กระบวนชุดที่มีอยูก่ ็จะทาให้เรามองเห็นว่าวาทกรรม ปฏิบตั ิการทางวาทกรรม และอุดมการณ์ต่างๆ
นั้นทางานอย่างไร (Hartley. 2002 : 171)
วากยสั มพันธ์ ซ่ ึ งเป็ นความสัมพันธ์เชิงกระแสความนั้นหมายถึงห่วงโซ่ของสัญญะต่างๆ ที่มา
ผสมผสานกันเข้าหรื อถูกจัดเรี ยงเข้ามาเป็ นลาดับที่มีความหมาย ยกตัวอย่างเช่นการเรี ยงคาเข้าเป็ น
ประโยคก็ถือว่าเป็ นวากยสัมพันธ์ของคาต่างๆ นัน่ เอง ในตัวอย่างประโยคที่จดั เรี ยงไว้น้ นั เราจะ
สามารถเข้าใจได้วา่ ความหมายของสัญญะในประโยคเหล่านั้นจะเป็ นอย่างไรก็ข้ ึนอยูก่ บั องค์ประกอบ
ต่างๆ ที่มีอยูใ่ นประโยคนั้นนัน่ เอง
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การผสมผสานหรื อจัดเรี ยงเข้าด้วยกันนั้นมีกฎเกณฑ์คอยกากับควบคุมอยู่ อย่างเช่นในการ
รับประทานอาหารแบบฝรั่งนั้นก็จะมีการจัดลาดับว่าจะต้องรับประทานอะไรก่อนหรื อหลัง อาหาร
จากวัฒนธรรมที่ต่างกันก็จะมีกฎเกณฑ์ในการผสมผสานและจัดเรี ยงลาดับในการรับประทานที่ต่างกัน
อย่างเช่นที่เห็นได้จากอาหารฝรั่งเปรี ยบเทียบกับอาหารจีน
ในด้านการศึกษาสื่ อร่ วมสมัยนั้น เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นการวิเคราะห์ในเชิงวากยสัมพันธ์
บ่อยนัก แต่ในการศึกษาเรื่ องเล่าต่างๆ นั้นก็ยงั คงมีการวิเคราะห์ในเชิงวากยสัมพันธ์อยูพ่ อสมควร เช่น
ในเรื่ องเล่าของภาพยนตร์ น้ นั การวิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์จะพิจารณาดูวา่ มีการนาเอาเหตุการณ์
ต่างๆ มาจัดเรี ยงลาดับอย่างไร และลาดับต่างๆ เหล่านั้นถูกจัดร้อยเรี ยงเข้าเป็ นเรื่ องราวอย่างไร โดยใช้
ทั้งการจัดลาดับในแง่เวลาว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นภายหลัง และการจัดลาดับใน
แง่ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกบั ผลลัพธ์วา่ เหตุการณ์ใดเป็ นเหตุที่ก่อให้เกิดอีกเหตุการณ์หนึ่งและ
เหตุการณ์ใดเป็ นผลที่เกิดจากอีกเหตุการณ์หนึ่ง (Hartley. 2002 : 224)
9.4 ประวัติและแนวคิดของเลวี-สโตรส
9.4.1 ประวัติของเลวี-สโตรส
โคล้ด เลวี-สโตรส (Claude Lévi-Strauss : ค.ศ. 1908-2009) เกิดที่บรัสเซลส์ เมืองหลวงของ
ประเทศเบลเยียม มีพอ่ และแม่เป็ นชาวฝรั่งเศส ขณะนั้นพ่อของเขาทางานเป็ นจิตรกรอยูท่ ี่บรัสเซลส์
แต่เขาเติบโตในปารี สและได้เข้าเรี ยนที่นนั่ (“Claude Lévi-Strauss.” 2011 : Website) เขาได้เรี ยนใน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยปารี ส และมหาวิทยาลัยซอร์บอนน์ ได้รับปริ ญญาทางด้านปรัชญาใน
ค.ศ. 1931 เมื่อเขาอายุได้ 26 ปี เขาได้ไปสอนสังคมวิทยาที่มหาวิทยาลัยเซาเปาโล ประเทศบราซิล
รวมทั้งได้ทางานเป็ นนักชาติพนั ธุ์วทิ ยาด้วย จากการที่เขาได้เดินทางไปท่องเที่ยวทัว่ บราซิ ลและเก็บ
ข้อมูลภาคสนามก็ทาให้เขาได้ผลิตผลงานชิ้นสาคัญออกมาคือหนังสื อเรื่ อง Tristes Tropiques
(Fournier. 2007 : 159)
เนื่องจากเลวี-สโตรสเป็ นชาวยิว ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเขาก็ไม่สามารถอยูใ่ นประเทศ
ของตนได้จึงได้อพยพไปอยูส่ หรัฐอเมริ กา เข้าสอนที่มหาวิทยาลัยใหม่เพื่อการวิจยั ทางสังคมที่
นิวยอร์ ก ในช่วงนี้เขาได้คน้ พบงานของโรมัน จาค็อบสัน (Roman Jakobson) และได้เขียนวิทยานิพนธ์
ปริ ญญาเอกซึ่ งต่อมาได้ตีพิมพ์เป็ นหนังสื อชื่ อ The Elementary Structures of Kinship ใน ค.ศ. 1949
และในปี ต่อมา เขาได้เป็ นบรรณาธิ การงานเขียนทางด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาของมาร์ เซล
มอส (Marcel Mauss) เขาไม่เคยเรี ยนเป็ นลูกศิษย์ของมอส แต่มอสเคยช่วยเหลือเขาตอนที่เขาเดินทาง
ไปท่องเที่ยวในบราซิ ล เขาได้รับอิทธิ พลทางความคิดมาจากมอสอย่างมาก (Fournier. 2007 : 159160)

212
ใน ค.ศ. 1959 เลวี-สโตรสได้รับเลือกตั้งให้เป็ นศาสตราจารย์ทางด้านมานุษยวิทยาสังคมที่
วิทยาลัยแห่งฝรั่งเศส ตาแหน่งดังกล่าวส่ วนสาคัญเป็ นผลมาจากผลงานโดดเด่นของเขาก่อนหน้านี้
กล่าวคือใน ค.ศ. 1958 เขาได้ตีพิมพ์ผลงานทางด้านมานุษยวิทยาเชิงโครงสร้างซึ่งถือได้วา่ เป็ นคัมภีร์
สาคัญของสานักคิดโครงสร้างนิยมอันเป็ นสานักคิดใหม่ของแวดวงมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ในช่วงคริ สต์ทศวรรษ 1970 และ 1980 ข้อถกเถียงที่สาคัญในแวดวงสังคมศาสตร์ ก็คือข้อถกเถียงที่วา่
จะเป็ นหรื อไม่เป็ นนักโครงสร้างนิยม ใน ค.ศ. 1973 เขาได้รับเลือกตั้งเป็ นสมาชิกของบัณฑิตยสถาน
แห่งฝรั่งเศส ซึ่ งถือว่าเป็ นตาแหน่งที่มีเกียรติสูงสุ ดของวงการปั ญญาชนฝรั่งเศส (Fournier. 2007 :
160)
ใน ค.ศ. 2008 เลวี-สโตรสเป็ นสมาชิกบัณฑิตยสถานแห่งฝรั่งเศสคนแรกที่มีอายุถึง 100 ปี เขา
เสี ยชีวติ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ค.ศ. 2009 หลังจากที่มีอายุครบรอบ 101 ปี ไป 2-3 สัปดาห์ (“Claude
Lévi-Strauss.” 2011 : Website)
ผลงานของเลวี-สโตรสมีมากมาย นอกจากที่กล่าวไว้ขา้ งต้นแล้ว ที่สาคัญอื่นๆ อย่างเช่น
Totemism ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 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
การที่โซซูร์พยายามที่จะเปิ ดเผยให้เห็นโครงสร้างพื้นฐานของสัญญะและภาษานั้นมีอิทธิ พล
ต่อพัฒนาการของแนวคิดโครงสร้างนิยมซึ่ งเป็ นแนวคิดที่พยายามจะวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานที่
ซ่อนอยูใ่ นความคิดของมนุษย์และกลุ่มสังคมต่างๆ ของมนุษย์ โคล้ด เลวี-สโตรส เป็ นผูท้ ี่พฒั นา
แนวคิดโครงสร้างนิยมขึ้นมาเพื่อใช้ทาความเข้าใจสิ่ งต่างๆ อย่างเช่นระบบเครื อญาติและปรัมปราคติ
(Haralambos and Holborn. 2004 : 809)
เลวี-สโตรส เชื่ อว่ามีโครงสร้างบางอย่างที่อยูเ่ บื้องหลังความคิดของมนุษย์ท้ งั หมดและอยู่
เบื้องหลังการจัดการทางสังคมแบบต่างๆ เราไม่สามารถที่จะสังเกตเห็นโครงสร้างเหล่านี้โดยตรง แต่
เราสามารถเปิ ดเผยให้เห็นโครงสร้างเหล่านี้ในวัฒนธรรมของมนุษย์ซ่ ึ งก่อตัวขึ้นมาจากโครงสร้าง
เหล่านี้ เนื่ องจากโครงสร้างเหล่านี้มีอยูท่ วั่ ไปในมนุษย์ทุกหมู่เหล่า เราจึงพบหลักฐานของโครงสร้าง
เหล่านี้กระจายอยูท่ วั่ ไปเป็ นสากล ดังนั้น เรื่ องเล่าที่สืบต่อๆ กันมาหรื อปรัมปราคติของชาวกรี ก
โบราณและของชนชาวพื้นเมืองในอเมริ กาเหนื อก็สะท้อนให้เห็นโครงสร้างแบบเดียวกัน ระบบเครื อ
ญาติทุกระบบก็มีโครงสร้างแบบเดียวกันเช่นเดียวกัน ปรัมปราคติต่างๆ และระบบเครื อญาติต่างๆ
อาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน แต่โครงสร้างพื้นฐานของปรัมปราคติและระบบเครื อญาติเหล่านั้น
เป็ นแบบเดียวกัน (Haralambos and Holborn. 2004 : 809-810)
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ระบบเครือญาติ เลวี-สโตรส เสนอว่าปรากฏการณ์ของระบบเครื อญาติก็มีแบบแผน
เช่นเดียวกันกับปรากฏการณ์ของภาษา กล่าวคือระบบเครื อญาติต่างๆ นั้น ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของ
กฎเกณฑ์บางอย่างซึ่ งเราสามารถนากฎเกณฑ์น้ ีไปใช้พิจารณากลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ทุกกลุ่ม
เช่นเดียวกับที่โซซูร์มีความเห็นว่าภาษาทุกภาษานั้นมีความสัมพันธ์ระหว่างรู ปสัญญะกับความหมาย
สัญญะเป็ นแบบเดียวกัน เลวี-สโตรสก็มีความเห็นว่าระบบเครื อญาติทุกระบบก็มีความสัมพันธ์
พื้นฐานเป็ นแบบเดียวกันเหมือนกัน (Haralambos and Holborn. 2004 : 810)
เลวี-สโตรส เห็นว่าแต่ละส่ วนของระบบเครื อญาติจะมีความหมายได้ก็ต่อเมื่อได้สัมพันธ์กบั
ส่ วนอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น สถานภาพของการเป็ นสามีจะมีอยูไ่ ด้ก็เพราะมีสถานภาพของการเป็ นภรรยา
ดารงอยู่ สถานภาพของการเป็ นบิดาหรื อมารดาจะมีอยูไ่ ด้ก็เพราะมีสถานภาพของบุตรหรื อธิ ดาดารง
อยู่ นอกจากนี้ ส่ วนพื้นฐานต่างๆ เหล่านี้ก็เป็ นสิ่ งที่เราพบได้ในทุกหนทุกแห่ง (Haralambos and
Holborn. 2004 : 810)
ตามความเห็นของเลวี-สโตรส นั้น โครงสร้างพื้นฐานของระบบเครื อญาติเป็ นเรื่ องของ
ความสัมพันธ์ในครอบครัว 3 รู ปแบบ คือ 1) ความสัมพันธ์ระหว่างพี่นอ้ ง 2) ความสัมพันธ์ระหว่างคู่
สมรส และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กบั ลูก นอกจากนี้ยงั มีความสัมพันธ์เชิงเกื้อกูลกันระหว่าง
ลุงป้ าน้าอากับหลานๆ ด้วย ซึ่ งเป็ นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นตามมาโดยอัตโนมัติจากการที่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างพี่นอ้ งและความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กบั ลูกดารงอยูก่ ่อนแล้ว (Haralambos
and Holborn. 2004 : 810)
โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวข้างต้นนี้ เป็ นผลโดยตรงมาจากการมีขอ้ ห้ามมีเพศสัมพันธ์ระหว่าง
คนในสายเลือดเดียวกันซึ่ งเป็ นญาติใกล้ชิด (Incest Taboo) เช่นระหว่างพ่อกับลูกสาว แม่กบั ลูกชาย
หรื อพี่กบั น้อง การดารงอยูข่ องข้อห้ามดังกล่าวหมายความว่า การที่ผชู้ ายคนหนึ่งจะได้ผหู้ ญิงคนหนึ่ง
มาเป็ นภรรยานั้น เขาคนนั้นต้องได้ผหู้ ญิงมาจากผูช้ ายอีกคนหนึ่งซึ่งให้ลูกสาวหรื อน้องสาวของตนมา
เป็ นภรรยา โครงสร้างเครื อญาติพ้นื ฐานนี้จาเป็ นจะต้องดารงอยูเ่ พื่อที่จะกาหนดว่าใครเป็ นหรื อไม่เป็ น
ญาติของเรา และเราจะสามารถมีความสัมพันธ์ทางเพศกับใครจึงจะมีความถูกต้องชอบธรรม
(Haralambos and Holborn. 2004 : 810)
ภายในโครงสร้างระบบเครื อญาติที่แตกต่างกันนั้น ความเข้มแข็งหรื อความอ่อนแอ
ของความสัมพันธ์รูปแบบหนึ่งจะมีแนวโน้มที่จะกาหนดความเข้มแข็งหรื อความอ่อนแอของ
ความสัมพันธ์อีกรู ปแบบหนึ่ งได้ ยกตัวอย่างเช่น ในหมู่เกาะโทรเบียน ความสัมพันธ์ระหว่างพี่นอ้ ง
ค่อนข้างจะอ่อนแอ เด็กๆ จึงมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพ่อของตนมากกว่าลุงและอา แต่ในตองกา
ความสัมพันธ์ระหว่างพี่นอ้ งมีความเข้มแข็งมากกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรส เมื่อเป็ นเช่นนี้
พวกเด็กชายจึงมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับลุงและอามาก ซึ่ งบางครั้งก็ใกล้ชิดยิง่ กว่าพ่อของตนเสี ยอีก
(Haralambos and Holborn. 2004 : 810)
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คู่ตรงข้ าม เลวี-สโตรส เห็นว่าไม่ได้มีแต่ระบบเครื อญาติน้ นั ที่มีโครงสร้างเป็ นสากล แต่
ลักษณะของการคิดแบบคู่ตรงข้าม (Binary Oppositions) ก็เป็ นลักษณะสากลคือพบได้ทวั่ ไปในสังคม
ต่างๆ ด้วย คู่ตรงข้ามเหล่านี้ เช่นผูช้ ายกับผูห้ ญิง ดีกบั เลว ขาวกับดา วัฒนธรรมกับธรรมชาติ การ
จาแนกต่างๆ ในคู่ตรงข้ามแต่ละคู่น้ นั มีลกั ษณะเป็ นการกีดกันซึ่ งกันและกันออกไป การที่มีคู่ตรงข้าม
ดารงอยูน่ ้ นั บางครั้งก็ก่อให้เกิดการขัดแย้งกันได้ จึงได้มีการใช้ปรัมปราคติต่างๆ เพื่อพยายามแก้ปัญหา
ความขัดแย้งต่างๆ เหล่านั้น (Haralambos and Holborn. 2004 : 810)
ปรัมปราคติ มาจากคาว่า “Myth” ซึ่งรากศัพท์ในภาษากรี กนั้นมีความหมายว่านิทานหรื อ
นิยาย ในปั จจุบนั คานี้มีความเชื่อมโยงกับกับเรื่ องราวที่เกี่ยวข้องกับเหล่าเทพเจ้าและพลังอานาจเหนื อ
ธรรมชาติต่างๆ นอกจากนี้คานี้ยงั มีความหมายครอบคลุมถึงนิทานเรื่ องสาคัญๆ ที่มีมาตั้งแต่ยคุ สมัย
โบราณ ดังนั้นคาว่าปรัมปราคติน้ ีนอกจากจะหมายถึงเรื่ องเล่าที่เป็ นนิทานหรื อนิยายแล้ว ยังหมายถึง
เรื่ องราวต่างๆ ที่เผยแสดงให้เห็นความจริ งสากลที่มีอยูต่ ลอดกาลด้วย (Allen. 2003 : 34)
ปรัมปราคติ (Myth) หลายเรื่ องได้ครอบคลุมองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวกับอาหาร การ
รับประทานอาหารถือว่าเป็ นส่ วนที่สาคัญมากในวัฒนธรรมมนุษย์ซ่ ึ งเลวี-สโตรสเห็นว่าคนเรานั้น
รับประทานอาหารตามแนวทางที่เกี่ยวข้องกับความตรงกันข้ามระหว่างธรรมชาติกบั วัฒนธรรม
อาหารดิบนั้นถูกมองว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของธรรมชาติ สัตว์ต่างๆ ซึ่ งก็เป็ นส่ วนหนึ่งของธรรมชาติน้ นั
ก็กินอาหารดิบ แต่การปรุ งอาหารได้ทาให้อาหารกลายมาเป็ นส่ วนหนึ่งของวัฒนธรรม เพราะว่าการ
ปรุ งอาหารคือการที่คนเราทาอะไรบางอย่างกับอาหาร ผักหรื อเนื้ อนั้นจะเน่าเปื่ อยเสี ยไปซึ่ งถือว่าเป็ น
กระบวนการตามธรรมชาติ อาหารที่บูดเน่าเสี ยไปก็ถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของธรรมชาติเช่นเดียวกับ
อาหารดิบ (Haralambos and Holborn. 2004 : 810)
เลวี-สโตรสเสนอว่ามีเรื่ องราวสื บต่อกันมามากมายหลายเรื่ องเกี่ยวกับอาหารในพื้นที่ต่างๆ
ทัว่ โลก เรื่ องราวของการค้นพบไฟและการปรุ งอาหารเป็ นเรื่ องราวที่โดดเด่นในปรัมปราคติเหล่านั้น
โดยได้มีการเล่าเรื่ องราวดังกล่าวเพื่อทาให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนผ่านของมนุษยชาติจากสัตว์ซ่ ึ งกิน
อาหารดิบและจึงเป็ นส่ วนหนึ่งของธรรมชาติ มาเป็ นมนุ ษย์ซ่ ึ งรู ้วธิ ี ทาอาหารที่ดิบให้สุกและดังนั้น
จึงมีวฒั นธรรม (Haralambos and Holborn. 2004 : 810)
ปั ญหาสาคัญอีกเรื่ องหนึ่งที่เกี่ยวข้องอยูก่ บั ปรัมปราคติก็คือเรื่ องต้นกาเนิดของมนุษยชาติ ใน
หลายๆ วัฒนธรรม มีความเชื่ อกันว่ามนุษยชาติน้ นั มีตน้ กาเนิดแบบเกิดขึ้นมาเอง กล่าวคือ คนรุ่ นแรก
นั้นเกิดหรื อถูกสร้างขึ้นมาเองโดยไม่ได้เกิดจากพ่อแม่ ในบางวัฒนธรรมก็มีเรื่ องเล่าว่ามนุษย์น้ นั เกิดมา
จากดิน บางวัฒนธรรมก็บอกว่าเกิดมาจากพระเจ้าสร้างขึ้นมา ความเชื่อดังกล่าวข้างต้นนี้ขดั กับ
ประสบการณ์ของคนเราที่เราเห็นว่าเราเกิดมาได้เพราะพ่อกับแม่ของเรามีเพศสัมพันธ์กนั
(Haralambos and Holborn. 2004 : 810)
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ปั ญหาข้างต้นนี้ยงั เกี่ยวข้องกับเรื่ องเล่าเกี่ยวกับอีดิปัส (Oedipus) ซึ่งทาให้ปัญหาเรื่ องต้น
กาเนิดที่วา่ คนเราเกิดมาจากสิ่ งเดียวหรื อเกิดมาจากสองสิ่ งมีความสัมพันธ์กบั อีกปั ญหาหนึ่งคือคนเรา
เกิดมาจากสิ่ งเดียวกันหรื อสิ่ งที่แตกต่างกัน ในเรื่ องอีดิปัสนั้น อีดิปัสได้แต่งงานกับโจแคสต้าซึ่ งเป็ น
แม่ของตัวเอง ฆ่าไลออสซึ่ งเป็ นพ่อของตัวเอง และสังหารสฟิ งซ์ซ่ ึ งเป็ นปี ศาจที่ไม่ตอ้ งการให้มนุษย์มี
ชีวติ อยู่ (Haralambos and Holborn. 2004 : 810)
เลวี-สโตรสกล่าวไว้วา่ คาว่า “อีดิปัส” นั้นแปลว่าเท้าบวม และในเรื่ องเล่านั้น คนที่เกิดจากดิน
ก็ไม่สามารถที่จะเดินได้หรื อถ้าเดินได้ก็เดินไม่สะดวก เขาจึงเชื่อว่าอีดิปัสนั้นเป็ นภาพแสดงแทนของ
ของการเกิดแบบถือกาเนิดขึ้นมาเอง แม้วา่ อีดิปัสจะเกิดมาจากพ่อแม่ก็ตาม ปรัมปราคติน้ ีไม่สามารถที่
จะแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างการเกิดแบบถือกาเนิดขึ้นมาเองกับการเกิดจากพ่อแม่ได้ จึงได้มีการ
แสดงออกให้เห็นถึงความขัดแย้งในรู ปแบบของปรัมปราคติ นอกจากนี้ แม้วา่ ปั ญหาความขัดแย้งจะ
ไม่ได้รับการแก้ไข แต่มนุษยชาติก็ยงั ดารงอยูต่ ่อไปได้ เพราะว่าสัตว์ที่เป็ นภัยคุกคามมนุษย์อย่างเช่น
สฟิ งซ์น้ นั ได้ถูกสังหารไปแล้ว (Haralambos and Holborn. 2004 : 810-811)
เลวี-สโตรสไม่ได้มองว่าเรื่ องเล่าเกี่ยวกับอีดิปัสนั้นและปรัมปราคติอื่นๆ เป็ นเพียงผลผลิตของ
บางสังคมเท่านั้น เขาเสนอว่าโครงสร้างพื้นฐานของปรัมปราคติน้ ี เป็ นสิ่ งที่พบได้ทวั่ ไปในหลายสังคม
ที่มีความแตกต่างกันมากและไม่ได้เกี่ยวข้องกัน รายละเอียดของเรื่ องเล่าอาจจะแตกต่างกัน แต่
โครงสร้างหลักก็เป็ นโครงสร้างเดียวกัน ดังนั้นโครงสร้างนี้จึงเป็ นผลผลิตของโครงสร้างพื้นฐานของ
ความคิดมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การดารงอยูข่ องคู่ตรงข้ามบางคู่ (Haralambos and Holborn. 2004 :
811)
เลวี-สโตรสสรุ ปว่าปรัมปราคติต่างๆ นั้นทาหน้าที่เป็ นสื่ อกลางระหว่างภาษากับการใช้ภาษา
ซึ่ งในที่น้ ีภาษาก็คือโครงสร้างพื้นฐานของความคิดมนุษย์ และการใช้ภาษาก็คือเรื่ องเล่าเฉพาะต่างๆ
เหล่านั้น ปรัมปราคติต่างๆ ได้แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างในรู ปแบบของเรื่ องเล่าบางอย่าง และทาให้
เราสามารถจัดการหรื อแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งที่มีอยูใ่ นคู่ตรงข้ามได้ (Haralambos and Holborn.
2004 : 811)
9.5 ประวัติและแนวคิดของบาร์ ธ
9.5.1 ประวัติของบาร์ ธ
โรล็องด์ บาร์ธ (Roland Barthes : ค.ศ. 1905-1980) เกิดที่เมืองแชร์ บวก ฝรั่งเศส ในครอบครัว
ชาวคริ สต์โปรเตสแตนต์ที่เป็ นชนชั้นกลาง พ่อของเขาเป็ นทหารเรื อได้เสี ยชีวติ ในสงครามหลังจากที่
เขาเกิดได้เพียง 1 ปี ในวัยเด็กบาร์ ธจึงอยูก่ บั แม่และตายายที่เมืองบายอน ใน ค.ศ. 1924 พวกเขาได้ยา้ ย
เข้าไปอยูใ่ นกรุ งปารี ส โดยแม่ของบาร์ธได้ทางานเป็ นพนักงานเย็บเล่มหนังสื อหาเลี้ยงครอบครัว
บาร์ธเป็ นเด็กที่เรี ยนเก่ง ในที่สุดเขาก็สามารถเข้าเรี ยนในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสี ยงได้ แต่เขาก็
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เจ็บป่ วยจนเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา เขาไม่ยอ่ ท้อ ได้พยายามศึกษาในหลากสายสาขาวิชา ไม่วา่ จะ
เป็ นวรรณคดีคลาสสิ ก โศกนาฏกรรมกรี ก ไวยากรณ์ และนิรุกติศาสตร์ รวมทั้งได้ก่อตั้งกลุ่มต่อต้าน
ฟาสซิ สต์ข้ ึนมาด้วย เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่สองขึ้นมาใน ค.ศ. 1939 บาร์ธไม่ได้ถูกเกณฑ์ทหาร เขา
ได้ไปสอนอยูใ่ นโรงเรี ยนหลายแห่งในเมืองเบียริ ซต์และปารี ส แต่ต้ งั แต่ ค.ศ. 1941 ซึ่งเป็ นปี ที่เยอรมนี
เข้ายึดครองฝรั่งเศส จนถึงช่วงสิ้ นสุ ดสงครามโลกครั้งที่สอง เขาก็ได้ปลีกวิเวกเพื่อฟื้ นฟูสุขภาพอยูใ่ น
เทือกเขาแอลป์ ซึ่ งทาให้เขาได้อ่านหนังสื ออย่างจริ งจังจนกลายมาเป็ นนักทฤษฎีอตั ถิภาวนิยมและ
มาร์ กซิ สต์อย่างที่เขาบอกเล่าภายหลัง หลังจากได้พกั ฟื้ นในปารี สแล้ว บาร์ธได้ไปเป็ นครู สอนภาษา
ฝรั่งเศสในต่างประเทศ เริ่ มแรกคือที่โรมาเนียใน ค.ศ. 1947 ต่อมาก็ไปสอนที่อียปิ ต์อีก 2 ปี ที่อียปิ ต์
นั้นมีอาจารย์สอนคนหนึ่งแนะนาให้เขาได้ศึกษาภาษาศาสตร์ สมัยใหม่ ใน ค.ศ. 1950 เขาได้กลับไป
ปารี สโดยเข้าทางานอยูใ่ นกระทรวงศึกษาธิ การ และในอีก 2 ปี ต่อมาเขาก็ได้รับทุนทาวิทยานิพนธ์
เกี่ยวกับคาศัพท์ที่ใช้ในวิวาทะทางสังคมในต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 19 หลังจากนั้นบาร์ธก็ได้ผลิตผลงาน
ออกมาหลายชิ้น เมื่อถึง ค.ศ. 1976 เขาก็ได้รับเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ทางด้านสัญวิทยา
วรรณกรรมที่วทิ ยาลัยแห่งฝรั่งเศส เขาเสี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุบนท้องถนนข้างนอกวิทยาลัยดังกล่าวใน
ค.ศ. 1980 (Carrabine. 2007 A : 7-9)
อิทธิพลทางความคิดของบาร์ ธมีอยูใ่ นทฤษฎีหลายสานัก เช่นโครงสร้างนิยม สัญวิทยา
อัตถิภาวนิยม มาร์กซิสต์ และหลังโครงสร้างนิยม และโดยเฉพาะในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการแสดงภาพ
ตัวแทนของข้อมูลข่าวสารและรู ปแบบการสื่ อสารแบบต่างๆ ซึ่งครอบคลุมถึงศาสตร์ทางด้าน
คอมพิวเตอร์ การถ่ายภาพ ดนตรี และวรรณกรรม (“Roland Barthes.” 2012 : Website)
ผลงานสาคัญของบาร์ธมีมากมายหลายเรื่ อง เช่น Writing Degree Zero ตีพิมพ์ครั้งแรกใน
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 แนวคิดของบาร์ ธ
การสื่ อความหมาย (Signification) ในการวิเคราะห์ตามแนวทางของสัญวิทยานั้น การสื่ อ
ความหมายถือว่าเป็ นผลลัพธ์ของสัญญะต่างๆ การสื่ อความหมายทาหน้าที่เป็ นเหมือนกับเนื้อหาของ
การสื่ อสารหรื อการนาเข้ามาซึ่งการสื่ อสาร
บาร์ธเสนอว่าการสื่ อความหมายนั้นมี 3 ระดับคือ 1) การสื่ อความหมายในระดับความหมาย
ตรง (Denotation) 2) การสื่ อความหมายในระดับความหมายแฝง (Connotation) และ 3) การสื่ อ
ความหมายในระดับมายาคติ (Myth) (Hartley. 2002 : 210) เช่นเมื่อเรามองเห็นรู ปต้นไม้แล้วกล่าวว่า
“นี่คือต้นไม้” เราก็เข้าใจต้นไม้น้ นั ในฐานะที่เป็ นพืชชนิ ดหนึ่ง นี่คือความหมายตรง แต่เมื่อเรามองว่า
ต้นไม้น้ นั สื่ อถึงธรรมชาติก็ถือว่าเป็ นผลของการสื่ อความหมายในระดับความหมายแฝง และเมื่อเข้าใจ
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ต่อไปว่าธรรมชาติน้ นั บ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ ก็ถือว่าเป็ นผลของการสื่ อความหมายในระดับมายา
คติ ในที่สุด รู ปของต้นไม้ก็สามารถสื่ อความหมายไปถึงธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ได้เหมือนกัน
บาร์ธใช้ตวั อย่างของรู ปถ่ายมาแสดงให้เห็นความหมายตรง รู ปถ่ายนั้นสื่ อความหมายโดยตรง
ถึงสิ่ งที่อยูข่ า้ งหน้ากล้องขณะที่กาลังถ่ายรู ป แต่การที่รูปนั้นจะถูกถ่ายออกมาอย่างไร และคุณค่า
นามธรรมอะไรที่เชื่ อมโยงอยูก่ บั รู ปถ่ายนั้นเป็ นเรื่ องของความหมายโดยอ้อมหรื อความหมายแฝง
รู ปถ่ายของใบหน้าก็มีความหมายตรงบ่งถึงใบหน้านั้น แต่รูปถ่ายนั้นจะเชื่ อมโยงกับอะไรได้
บ้างก็ข้ ึนอยูก่ บั ประเภทของรู ปถ่าย เช่นเป็ นรู ปที่ถ่ายเพื่อเฝ้ าจับตาดู หรื อรู ปถ่ายแฟชัน่ หรื อรู ปถ่าย
ประกอบข่าว หรื อรู ปถ่ายที่เป็ นงานศิลปะ อีกทั้งยังขึ้นอยูก่ บั การเน้นสี และองค์ประกอบต่างๆ ด้วย
ดังนั้นรู ปถ่ายของใบหน้าเดียวกันก็อาจจะมีความหมายแฝงได้หลายอย่าง เช่นดูเป็ นเหมือนอาชญากร
ดูสวยงาม หรื อดูเป็ นนางแบบชั้นนาก็ได้ (Hartley. 2002 : 210)
การสื่ อความหมายในระดับมายาคติน้ นั อาจจะเรี ยกว่าเป็ นการสื่ อความหมายในระดับ
อุดมการณ์ก็ได้ ในระดับนี้ การสื่ อความหมายจะขึ้นอยูก่ บั คุณค่าทางวัฒนธรรมต่างๆ และความเชื่อ
ต่างๆ ที่มีอยูร่ ่ วมกัน ลองพิจารณาการใช้ภาพชนบทในการโฆษณา จะเห็นว่าการสื่ อความหมายนั้นก็
จะขึ้นอยูก่ บั มายาคติหรื ออุดมการณ์ที่ทาให้เมืองกับชนบทเป็ นสิ่ งที่ขดั แย้งกันอยูต่ รงข้ามกัน คือมีการ
สื่ อความหมายชนบทว่ามีวถิ ีชีวติ ที่บริ สุทธ์ไร้เดียงสากว่าวิถีชีวติ ในเมือง
มายาคติดงั กล่าวเป็ นเรื่ องเฉพาะเจาะจงกับบางวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็ นเรื่ องที่เห็นต่างเห็นแย้ง
ถกเถียงกันได้ เช่นคนที่อยูใ่ นเมืองแต่ละคนอาจจะมองภาพชนบทแตกต่างกันก็ได้ นัน่ คือความหมาย
แฝงของชนบทก็อาจแตกต่างกันเมื่อมองจากมุมของคนเมืองแต่ละคน กระบวนการสื่ อความหมายนั้น
เป็ นสิ่ งที่มีอยูเ่ หมือนกันในทุกที่ แต่ความหมายที่เกิดจากกระบวนการนั้นก็อาจแตกต่างกันไปตาม
บริ บททางวัฒนธรรม (Hartley. 2002 : 211)
รหัส ในการพยายามทาความเข้าใจอะไรบางอย่างว่ามีการสร้างและแพร่ กระจายความหมาย
ในตัวบทได้อย่างไรนั้น จาเป็ นต้องใช้รหัส ซึ่ งรหัสดังกล่าวนี้ไม่ใช่ขอ้ ตกลงลับที่รู้กนั เฉพาะกลุ่ม
แต่เป็ นแบบแผนที่ผอู ้ ่านตัวบทนามาใช้เพื่อให้เข้าใจความหมายแฝงที่มีอยูใ่ นตัวบท บาร์ ธได้แบ่ง
รหัสออกเป็ น 5 ประเภท คือ รหัสปริ ศนาหรื อรหัสตีความ รหัสเหตุการณ์หรื อรหัสการกระทา รหัส
อรรถลักษณ์หรื อรหัสความหมาย รหัสสัญลักษณ์ และรหัสวัฒนธรรม รหัสแต่ละประเภทนี้อาจ
ทางานโดยไม่เกี่ยวข้องกันเลยก็ได้ หรื ออาจเกี่ยวข้องซ้อนทับกันในรายระเอียดบางอย่างของตัวบท
รหัสทั้ง 5 ประเภทนี้มีความหมายดังนี้ (นพพร ประชากุล. 2552 ข : 145-149; Allen. 2003 : 86-88)
1) รหัสปริ ศนาหรื อรหัสตีความ (Hermeneutic Code) ได้แก่รหัสที่ทาให้องค์ประกอบ
บางอย่างในเนื้ อความสามารถกระตุน้ ให้เราเกิดความรู ้สึกอยากรู ้ข้ ึนมาว่าเรื่ องราวจะดาเนินต่อไป
อย่างไร รหัสชนิดนี้ เป็ นรหัสที่ทาหน้าที่แสดงให้เห็นประเด็นต่างๆ การตอบโต้ตอบสนองต่อประเด็น
นั้นๆ และเหตุการณ์ที่เป็ นโอกาสหรื อความบังเอิญต่างๆ ที่ทาให้ประเด็นนั้นๆ ก่อตัวขึ้นมา หรื อ
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ก่อให้เกิดการคลี่คลายของเรื่ องราว รหัสประเภทนี้มีอยูใ่ นเรื่ องเล่าทุกแนว เช่นในนิยายแนวรักพาฝัน
การที่พระเอกมีฐานะยากจนและนางเอกเป็ นลูกของคนรวยก็จะก่อให้เกิดความหมายแฝงที่กระตุน้ ให้
ผูอ้ ่านอยากจะรู ้วา่ พระเอกจะได้ครองรักกับนางเอกหรื อไม่ ด้วยวิธีการใด หรื อในภาพยนตร์แนวเพื่อ
ชีวติ รหัสประเภทนี้ก็จะกระตุน้ ให้ผชู ้ มอยากรู ้วา่ ผูถ้ ูกกดขี่จะต่อสู ้กบั อานาจได้หรื อไม่ อย่างไร รหัส
ประเภทนี้มกั มีความสัมพันธ์กบั แนวเรื่ องที่เราคุน้ เคยมาก่อน เป็ นรหัสที่คอยทาหน้าที่พยุงการอ่าน
หรื อการตีความให้ดาเนินต่อไปเรื่ อยๆ จนจบเรื่ องราว
2) รหัสเหตุการณ์หรื อการกระทา (Proairetic Code) หมายถึงรหัสที่ทาให้เราในฐานะผูอ้ ่าน
หรื อผูช้ มเข้าใจได้วา่ เกิดอะไรขึ้น เมื่อเราได้พบรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อการกระทาต่างๆ
รหัสประเภทนี้เกี่ยวข้องทั้งตัวการกระทาและผลของการกระทาที่ตามมา โดยที่ผลของการกระทาที่
ตามมานั้นก็จะทาให้เรามองเห็นหรื อนึกสื บสาวไปถึงลาดับเหตุการณ์อื่นๆ ได้ เช่นในเรื่ องราว
อาชญากรรม ก็จะมีการหลอกล่อล่อลวง จากนั้นก็จะมีการลักพาตัว แล้วก็มีการนาไปสังหาร
รหัสประเภทนี้จะทาให้เราสามารถเชื่อมโยงรายละเอียดต่างๆ เหล่านั้นเข้ากับแบบแผนที่เราคุน้ เคยมา
ก่อน เช่นหลังจากที่พระเอกได้พบกับนางเอกเป็ นครั้งแรกแล้วเกิดอาการเหม่อลอย จิตใจหวัน่ ไหว
ปั่ นป่ วน สติไม่อยูก่ บั ตัว เราก็ตีความได้วา่ นี่ เป็ นการตกหลุมรัก แล้วเราก็คาดหวังว่าจะเกิดอะไรตามมา
ในเหตุการณ์น้ นั ตามที่เราเคยพบเห็นหรื อได้รับรู ้มาจากเรื่ องเล่าต่างๆ เช่นนวนิยายหรื อภาพยนตร์
3) รหัสอรรถลักษณ์หรื อรหัสความหมาย (Semic Code) หมายถึงรหัสที่ช่วยให้เราในฐานะ
ผูอ้ ่านหรื อผูช้ มเข้าใจความหมายเกี่ยวกับคุณลักษณะของตัวละครหรื อสถานที่ เช่นเมื่อนวนิยายได้
แสดงให้เห็นพฤติกรรมของตัวเอกในเรื่ องว่าชอบแอบวาดรู ปครู ในห้องเรี ยนแทนที่จะตั้งใจฟังครู สอน
เราก็สามารถอนุมานได้วา่ ตัวเอกนั้นมีแนวโน้มที่จะเป็ นจิตรกร บาร์ ธนาเอาอรรถลักษณ์ซ่ ึ งเป็ นหน่วย
ย่อยของความหมายของคามาสื่ อถึงคุณลักษณะของตัวละครเพื่อเตือนเราว่าตัวละครไม่ใช่บุคคลจริ ง
แต่เป็ นเพียงบุคคลในเรื่ องซึ่ งมีคุณสมบัติที่เกิดขึ้นมาจากถ้อยคาเท่านั้น
4) รหัสสัญลักษณ์ (Symbolic Code) หมายถึงแบบแผนเชิงสัญลักษณ์ทุกอย่างซึ่ งเราสามารถ
สังเกตเห็นได้ในตัวบทหรื อเรื่ องเล่าต่างๆ อย่างเช่นในเรื่ องซาร์ ราซี นซึ่ งมีเรื่ องราวของนักร้องโอเปรา
ชายที่ถูกตอนปรากฏอยูเ่ ป็ นประเด็นสาคัญนั้น ก็ยอ่ มเป็ นที่คาดหมายได้วา่ จะมีสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับ
การตอนอวัยวะเพศกระจายอยูท่ วั่ ไป ในฉากที่ซาร์ ราซี นถูกคนของผูค้ ุม้ ครองซ็องบิเนลลาสังหาร
ซาร์ ราซี นได้ชกั ดาบยาวที่ติดกายออกมาจากฝักเพื่อเตรี ยมฆ่าซ็องบิเนลลา แต่ขณะที่กาลังเงื้อดาบอยู่
นั้น ลูกน้องของผูค้ ุม้ ครองซ็องบิเนลลาก็ได้เอามีดสั้นแทงซาร์ ราซี นจนเขาล้มลงและขาดใจตายใน
ที่สุด ถ้าเราพิจารณาตามตรรกะของระบบสัญลักษณ์ก็จะทราบได้วา่ “ดาบยาว” นั้นเป็ นสัญลักษณ์ของ
องคชาตของชายชาตรี ผทู ้ ระนง แต่เพราะว่าซาร์ ราซี นนั้นไปหลงรักผูช้ ายที่ถูกตอน เขาจึงได้เสี ยเชิง
ชายไป ดาบยาวของเขาจึงใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป และเมื่อเขาสู ญเสี ยความเป็ นชายชาตรี ไปแล้ว การใช้
“มีดสั้น” ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของอวัยวะเพศชายขนาดเล็กก็สามารถแทงให้เขาตายได้
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5) รหัสวัฒนธรรม (Cultural Code) หมายถึงรหัสที่เป็ นความรู้และภูมิปัญญาอันหลากหลาย
ซึ่ งตัวบทอ้างอิงถึงต่อเนื่องกันไปเรื่ อยๆ เป็ นเรื่ องของความเชื่อที่เป็ นโลกทัศน์/ชีวทัศน์ของคนเราที่
ไหลเวียนอยูใ่ นวัฒนธรรม คนเราดึงเอารหัสความเชื่อ ความรู ้ และภูมิปัญญาเหล่านี้มาใช้สนับสนุน
ค้ าจุนความน่าเชื่อถือของตัวบทหรื อเรื่ องราวต่างๆ สิ่ งเหล่านี้อาจจะมาจากคาสอนของพ่อแม่ ผูห้ ลัก
ผูใ้ หญ่ ครู บาอาจารย์ มาจากหนังสื อเรี ยน มาจากสุ ภาษิต คาพังเพย หรื อคาขวัญต่างๆ มาจากข่าวสาร
ในหนังสื อพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หรื ออินเตอร์ เน็ต ตัวบทหรื อเรื่ องเล่าต่างๆ เหล่านั้นได้นาเอาคติความ
เชื่อ ความรู ้ หรื อภูมิปัญญาเหล่านี้มาใช้โดยแปรรู ปด้วยลีลาการประพันธ์จนบางครั้งกลายเป็ นสัจธรรม
ที่มีความลึกซึ้ ง เราอาจจะดูตวั อย่างของการทางานของรหัสวัฒนธรรมได้จากเรื่ องของซาร์ ราซี น
เหมือนกัน ในเรื่ องนี้ซาร์ ราซี นนั้นหลงใหลคลัง่ ไคล้ในตัวซ็องบิเนลลาอย่างมากถึงกับฝากชีวติ ของ
ตัวเองไว้ในกามือของซ็องบิเนลลา โดยไม่สามารถสังเกตเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้เลย ทั้งๆ ที่
เพื่อนๆ ของซ็องบิเนลลาต่างก็หวั เราะเยาะซาร์ ราซี นอยูเ่ สมอ เราในฐานะผูอ้ ่านก็อาจจะไม่รู้สึกแปลก
ใจกับพฤติกรรมของซาร์ ราซี น เพราะเราได้รับรหัสทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่ องนี้มาก่อนแล้วว่า
“ความรักทาให้คนตาบอด” และในอีกตอนหนึ่ง เมื่อมีผมู้ าเตือนซาร์ราซีนด้วยความหวังดีเพื่อให้
ซาร์ ราซี นรับรู ้ถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น แต่ซาร์ ราซี นก็ไม่ยอมฟัง เราก็อาจไม่แปลกใจเช่นเดียวกัน
เพราะว่ามันมีรหัสวัฒนธรรมที่วา่ “ความรักเหมือนโคถึก” คอยกากับการตีความของเราอยู่
ตัวอย่างการวิเคราะห์ แบบสั ญวิทยา บาร์ธได้วิเคราะห์เรื่ องราวที่ดูเหมือนปกติธรรมดาซึ่งคน
ทัว่ ไปอาจจะไม่คิดสงสัยไม่คิดตั้งคาถาม โดยชี้ให้เห็นมายาคติหรื อความหมายทางวัฒนธรรมของเรื่ อง
ที่เขาวิเคราะห์ หลายเรื่ องเขานามาจากการโฆษณาสิ นค้าในยุคสมัยของเขา เช่นในเรื่ อง “สบู่ผงและ
ผงซักฟอก” นั้น บาร์ ธได้เริ่ มวิเคราะห์การที่สสารบางอย่างสื่ อความหมายทางอุดมการณ์บางอย่างที่มี
อยูใ่ นวัฒนธรรมนั้นๆ เขายกตัวอย่างสบู่ผงบางยีห่ อ้ เช่น “ลักซ์” และ “เพอร์ซิล” และผงซักฟอกบาง
ยีห่ อ้ เช่น “เพค” “ครี โอ” และ “โอโม” โดยเอามาเทียบแย้งกัน ทั้งเพอร์ ซิลและโอโมนั้นเป็ นผลิตภัณฑ์
ที่ผลิตโดยบริ ษทั เดียวกัน แต่สินค้าทั้งสองอย่างนี้ก็ถูกจัดประเภทไว้ต่างกัน การโฆษณาจึงเน้น
คุณสมบัติที่ต่างกันของสิ นค้า เพอร์ ซิลซึ่ งเป็ นสบู่ผงนั้นถูกนาเสนอว่าเป็ นสารประเภทที่พิฆาตสิ่ ง
สกปรก หรื อปลดปล่อยเสื้ อผ้าให้เป็ นอิสระจากความสกปรกที่เข้ามาเกาะ ขณะที่โอโมซึ่ งเป็ น
ผงซักฟอกอันเป็ นสารเข้าคลอรี นและแอมโมเนียที่มีคุณสมบัติคล้ายไฟคือมีอานาจเผาผลาญนั้นกลับ
ถูกนาเสนอว่าเป็ นสารที่แทรกตัวเข้าไปเพื่อขับไล่ ผลักดัน และขนถ่ายสิ่ งสกปรกที่ซอกซอนอยูใ่ น
เนื้อผ้าออกไป เพอร์ ซิลกาจัดสิ่ งสกปรก แต่โอโมแทรกตัวเข้าสู่ ความลึกของเสื้ อผ้าแล้วขับไล่สิ่ง
สกปรกออกมา (Allen. 2003 : 35-36) บาร์ธได้เชื่อมโยงเห็นถึงมายาคติที่เป็ นรหัสทางวัฒนธรรม
เอาไว้ตอนหนึ่งว่า “ความแตกต่างข้อนี้มีที่มาที่ไปทางวัฒนธรรมประเพณี กล่าวคือน้ ายาเคมีเป็ นตัวสื บ
แทนกิริยาอาการของหญิงรับจ้างซักผ้าซึ่ งปฏิบตั ิงานด้วยวิธีทุบผ้า ส่ วนผงซักฟอกทาหน้าที่ทดแทน
ปฏิบตั ิการของหญิงแม่บา้ นผูบ้ ีบนวดและบิดผ้ากับแผ่นกระดาน” (บาร์ ตส์. 2544 : 50)
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ในอีกบทความหนึ่ง เนื่องในโอกาสที่มีการจัดแสดงพลาสติกที่กรุ งปารี ส บาร์ธได้วเิ คราะห์
เอาไว้วา่ พลาสติกนั้นไม่ได้ถูกนามาใช้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ แต่ถูกนามาใช้สร้างของเลียนแบบเพื่อ
แสดงให้เห็นถึงความสามารถของมนุษย์ในการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติให้มาเป็ นเครื่ องมือเครื่ องใช้
และของเล่นในบ้านที่ตอบสนองความต้องการของชนชั้นกลางและสะท้อนให้เห็นคติของชนชั้นกลาง
เป็ นหลัก เมื่อเปรี ยบเทียบกับวัสดุที่เป็ นธรรมชาติกว่าอย่างเช่นไม้แล้ว เครื่ องมือเครื่ องใช้และของเล่น
ที่ทาด้วยพลาสติกดูเหมือนจะไม่มีคุณค่าอื่นใดนอกจากประโยชน์ใช้สอย มันทาให้คนเข้าใจว่า
พลาสติกเป็ นสสารมหัศจรรย์ที่แสดงให้เห็นว่าพลังของมนุ ษย์น้ นั อยูเ่ หนื อพลังของธรรมชาติ ทั้งๆ ที่
จริ งๆ แล้วพลาสติกนั้นก็มาจากธรรมชาติ แต่ถูกสร้างภาพขึ้นมาตามคติวฒั นธรรมของชนชั้นกลางที่
มองตนเองว่าเป็ นสากลและไม่ข้ ึนอยูก่ บั กาลเวลา (Allen. 2003 : 36)
และในอีกบทความหนึ่ง เรื่ อง “ไวน์กบั นม” (บาร์ตส์. 2544 : 63-67) บาร์ธได้วเิ คราะห์
เกี่ยวกับไวน์เอาไว้ เขามองไวน์วา่ เป็ นที่สถิตของมายาคติอนั หลากหลายซึ่ งอาจจะขัดแย้งกันเอง คือ
ไวน์ถูกใช้เป็ นเครื่ องดื่มชูกาลังสาหรับกรรมกรหรื อแรงงาน ดังที่ชอบพูดกันว่า “ไวน์ทาให้ใจฮึกเหิม
อยากทางาน” การดื่มไวน์จึงแสดงคุณสมบัติของความเป็ นกรรมกร แต่สาหรับปั ญญาชนแล้ว ไวน์
กลับเป็ นสัญญะที่แสดงให้เห็นถึงความเป็ นชายชาตรี “ไวน์ช่วยปลดปล่อยนักเขียนจากมายาคติ
ทั้งหลายของความเป็ นปั ญญาชน และทาให้พวกเขาเสมอกับกรรมกร การดื่มไวน์ทาให้นกั เขียนรู ้สึก
ว่าตนเป็ นชายชาตรี ตามธรรมชาติอย่างแท้จริ ง สามารถหลุดพ้นจากการถูกตราหน้ามานานกว่า
ศตวรรษครึ่ ง (ตั้งแต่ยคุ โรแมนติก) ว่าเป็ นพวกที่ใช้แต่สมองเป็ นเท่านั้น” (บาร์ ตส์. 2544 : 64) การดื่ม
ไวน์ในฤดูหนาวสื่ อให้เห็นมายาคติเกี่ยวกับความอบอุ่น การดื่มไวน์ในฤดูร้อนก็สื่อให้เห็นมายาคติ
เกี่ยวกับความร่ มรื่ น ชื่นฉ่ า และซาบซ่าน ไวน์ปรากฏเคียงข้างสัญญะทางอาหารตัวอื่นๆ เป็ นประจา
ไวน์กบั คนฝรั่งเศสจึงเป็ นของคู่กนั ชาวฝรั่งเศสจะรู ้สึกแปลกแปร่ งขึ้นมาทันทีถา้ ไวน์ขาดหายไปจาก
ฉากชีวติ ประจาวันของพวกเขา ไวน์เป็ นเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ซ่ ึ งทาให้เมาได้ แต่สาหรับชาว
ฝรั่งเศสแล้ว อาการเมาเป็ นเพียงผลพลอยได้ของการดื่มไวน์ ไม่ใช่เป้ าหมายของการดื่ม ชาวฝรั่งเศส
ไม่ได้ตอ้ งการดื่มไวน์เพื่อให้เมา และชาวฝรั่งเศสไม่ได้มองว่าไวน์เป็ นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอาชญากรรม
(Allen. 2003 : 36; บาร์ตส์. 2544 : 64-66) มายาคติเกี่ยวกับไวน์ที่ขดั แย้งกันเหล่านี้ท้ งั หมดถูกธารง
รักษาไว้รายรอบภาพลักษณ์ของไวน์ เพราะว่าในที่สุดแล้วไวน์ก็เป็ นสัญญะที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของ
คนฝรั่งเศสหรื อบ่งบอกถึงความเป็ นฝรั่งเศส การดื่มไวน์ถือว่าเป็ นส่ วนสาคัญของการเป็ นประเทศ
ฝรั่งเศสและการเป็ นคนฝรั่งเศส นี่คือกิริยาอาการที่มายาคติท้ งั หลายปฏิบตั ิการอยูใ่ นสังคมสมัยใหม่
มายาคตินาเอาวัตถุทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ อย่างเช่นไวน์มาเปลี่ยนแปลงให้เป็ นสัญญะที่บ่ง
ถึงคุณค่าสากล ซึ่ งในที่น้ ีก็คือแนวคิดเรื่ องความเป็ นฝรั่งเศสอันเป็ นอัตลักษณ์ร่วม ไวน์เป็ นสัญญะที่บ่ง
ถึงอัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของฝรั่งเศสที่ดูอบอุ่นเรี ยบง่ายน่าสบายใจ ซึ่ งทาให้เรามองไม่
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เห็นความเป็ นจริ งทางประวัติศาสตร์ และความตึงเครี ยดต่างๆ ที่อยูภ่ ายในและรายรอบชาติฝรั่งเศส
(Allen. 2003 : 36) ดังที่บาร์ ธได้ช้ ีให้เห็นในตอนท้ายของบทความว่า
มายาคติของไวน์ช่วยให้เราเห็นถึงความมีสองนัยของสิ่ งต่างๆ ในชีวติ ประจาวันได้เป็ นอย่างดี
ในด้านหนึ่ง เราปฏิเสธไม่ได้วา่ ไวน์เป็ นของดี มีคุณค่า แต่ในอีกด้านหนึ่ง เราก็จาเป็ นต้องยอมรับ
ว่าการผลิตไวน์เกี่ยวพันอย่างแนบแน่นกับเศรษฐกิจทุนนิยมของฝรั่งเศส ไม่วา่ จะเป็ นการผลิต
ไวน์เองโดยเจ้าของไร่ องุ่นในฝรั่งเศส หรื อการทาอุตสาหกรรมไวน์ของเจ้าอาณานิคมในอัลจีเรี ย
ซึ่ งเข้าไปยึดครองที่ดินของชาวพื้นเมืองมุสลิม แล้วบังคับให้คนอดอยากปากแห้งเหล่านี้ปลูก
ผลไม้ซ่ ึ งไม่ก่อประโยชน์โภชผลอันใดแก่พวกเขาเลย เราคงพอเห็นแล้วว่าในสังคมรอบตัวเรานี้
มีมายาคติจานวนไม่นอ้ ยที่ดูไม่มีพิษมีภยั แต่ก็ใช่วา่ จะบริ สุทธิ์ ไร้เดียงสา ในทุกวันนี้ เราตกอยูใ่ น
สภาพที่แปลกแยกจนถึงขนาดว่าเราไม่อาจดื่มด่ากับไวน์ได้อย่างสนิทใจ เว้นแต่เราจะแสร้งทา
เป็ นลืมว่าไวน์เป็ นผลิตผลจากผืนดินที่ถูกยึดครองแย่งชิง
(บาร์ตส์. 2544 : 67)
สรุ ปท้ ายบท
เนื้อหาในบทนี้กล่าวถึงทฤษฎีโครงสร้างนิยมและสัญวิทยา โดยเน้นทฤษฎีโครงสร้างนิ ยม
ทางภาษาศาสตร์และทฤษฎีโครงสร้างนิยมในมานุษยวิทยา และทฤษฎีสัญวิทยาที่ได้รับอิทธิพลมาจาก
โซซูร์ ทฤษฎีโครงสร้างนิยมของโซซูร์น้ ีมองโลกทางสังคมในฐานะที่เป็ นปรากฏการณ์ทางภาษา
คนเราใช้ชีวิตในสังคมโดยใช้ภาษา ทฤษฎีโครงสร้างนิยมมองว่าภาษาที่คนเราใช้กนั อยูใ่ นสังคมนี่เอง
ที่สร้างตัวตนของเราขึ้นมา ภาษาเป็ นโครงสร้างหรื อระบบที่มีอิทธิ พลกาหนดชีวติ คนเรา คนเราเป็ น
เพียงร่ างทรงของภาษา ในทางมานุษยวิทยา โคล้ด เลวี-สโตรสเป็ นนักทฤษฎีคนสาคัญที่ได้ได้พฒั นา
ทฤษฎีโครงสร้างนิยมต่อมา
โซซูร์เป็ นผูท้ ี่พฒั นาวิชาสัญวิทยาขึ้นมาด้วยและได้รับพัฒนาต่อโดยโรล็องด์ บาร์ธ นักคิดชาว
ฝรั่งเศส ในสหรัฐอเมริ กาได้มีนกั ปรัชญาชื่ อชาร์ลส์ แซนเดอร์ส เพิร์ซ พัฒนา “สัญศาสตร์ ” ขึ้นมา ซึ่ง
เป็ นศาสตร์ ที่ศึกษาวิเคราะห์การสื่ อความหมายเช่นเดียวกับสัญวิทยา เพียงแต่เรี ยกชื่อต่างกันและมี
รายละเอียดต่างกัน แนวคิดของเพิร์ซส่ งอิทธิ พลต่อนักสัญศาสตร์ รุ่นหลังที่โดดเด่นมากคืออุมแบร์ โต
เอโค
เพิร์ซได้พฒั นาสัญศาสตร์ ข้ ึนมาอย่างเป็ นอิสระจากสัญวิทยาของโซซูร์ เขาได้แบ่งสัญญะ
ที่สาคัญๆ ไว้ 3 ประเภท คือรู ปจาลอง (Icon) ดัชนี (Index) และสัญลักษณ์ (Symbol) เพิร์ซเป็ นนัก
ตรรกวิทยาคนสาคัญด้วย เขาเห็นว่าสัญญะต่างๆ นั้นเกี่ยวข้องกับตรรกะหรื อการใช้เหตุผล เพราะ
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ว่าสัญญะต่างๆ นั้นก็คือสิ่ งที่ลาเลียงความคิดมาไว้ในรู ปแบบของการเชื่ อมโยงการใช้เหตุผลใน
รู ปแบบต่างๆ นัน่ เอง
ทฤษฎีโครงสร้างนิยมในภาษาศาสตร์ ของโซซูร์เสนอว่าภาษานั้นควรได้รับการศึกษาในฐานะ
ที่เป็ นระบบซึ่ งบูรณาการเข้ากับตรรกะและโครงสร้างของภาษาเอง เราไม่ควรศึกษาภาษาในฐานะที่
เป็ นการเชื่อมโยงเข้ากับความเป็ นจริ งภายนอก มุมมองเชิงโครงสร้างเช่นนี้สามารถนาไปใช้วเิ คราะห์
สิ่ งต่างๆ ได้มากมาย เช่น สถาปั ตยกรรม แฟชัน่ อาหาร ระบบเครื อญาติ และจิตใต้สานึ ก ฯลฯ เพื่อให้
มองเห็นโครงสร้างที่ซ่อนตัวอยู่
เลวี-สโตรสพัฒนาทฤษฎีโครงสร้างนิยมขึ้นมา และนาเอาไปอธิ บายระบบเครื อญาติและ
ปรัมปราคติ เขาเสนอว่าระบบเครื อญาติทุกระบบและปรัมปราคติทุกเรื่ องนั้นมีโครงสร้างแบบเดียวกัน
ปรัมปราคติต่างๆ และระบบเครื อญาติต่างๆ อาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน แต่โครงสร้างพื้นฐาน
ของปรัมปราคติและระบบเครื อญาติเหล่านั้นเป็ นแบบเดียวกัน
บาร์ ธกล่าวถึงความหมายว่ามี 3 ระดับ คือระดับที่เป็ นความหมายตรง ระดับที่เป็ นความหมาย
แฝง และระดับที่เป็ นมายาคติหรื อวัฒนธรรม ทฤษฎีสัญวิทยาของบาร์ธได้พยายามเน้นแสดงให้เห็นถึง
การสื่ อความหมายในระดับมายาคติหรื อจะเรี ยกว่าเป็ นการสื่ อความหมายในระดับวัฒนธรรมหรื อใน
ระดับอุดมการณ์ก็ได้ ในระดับนี้ การสื่ อความหมายจะขึ้นอยูก่ บั คุณค่าทางวัฒนธรรมต่างๆ และความ
เชื่อต่างๆ ที่มีอยูร่ ่ วมกัน
คาถามท้ายบท
1. ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีโครงสร้างนิยมกับสัญวิทยาหรื อสัญศาสตร์ เป็ นอย่างไร?
2. สัญญะคืออะไร? ให้นิสิตอธิ บายความหมายของสัญญะสาคัญ 3 ประเภท พร้อม
ยกตัวอย่างสัญญะเหล่านั้นตามที่เพิร์ซได้จาแนกไว้
3. ภาษากับวาทะหรื อการใช้ภาษาตามที่โซร์ ซูร์อธิ บายไว้ มีความแตกต่างกันอย่างไร?
4. ให้นิสิตเลือกงานวรรณกรรมมาเรื่ องหนึ่งแล้วนาเอาทฤษฎีโครงสร้างนิยมของเลวีสโตรสมาวิเคราะห์โครงสร้างของงานวรรณกรรมเรื่ องนั้น
5. การสื่ อความหมายคืออะไร? ความหมาย 3 ระดับ คือ ความหมายตรง ความหมายแฝง
และความหมายในระดับมายาคติหรื อความหมายในระดับวัฒนธรรม มีความแตกต่างกัน
อย่างไร?

บทที่ 10
หลังสมัยใหม่ นิยม หลังโครงสร้ างนิยม และหลังอาณานิคมนิยม1
หัวข้ อ
10.1 ภาพรวมเกี่ยวกับความสัมพันธ์กนั ของทั้งสามทฤษฎี
10.2 หลังสมัยใหม่นิยม : เลียวทาด์และโบดริ ยาด์
10.3 หลังโครงสร้างนิยม : ฟูโกต์และแดร์ริดา
10.4 หลังอาณานิคมนิยม : ซาอิดและสปิ วัก
แนวคิด
1. หลังสมัยใหม่นิยมกับหลังโครงสร้างนิยมเป็ นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกันมาก เพราะนักทฤษฎี
คนสาคัญในสองสานักคิดนี้เป็ นคนกลุ่มเดียวกัน หลังสมัยใหม่นิยมวิพากษ์วจิ ารณ์ความ
เป็ นสมัยใหม่ ขณะที่หลังโครงสร้างนิยมนั้นเน้นวิพากษ์วจิ ารณ์โครงสร้างนิยม สาหรับ
หลังอาณานิคมนิยมนั้นเป็ นทฤษฎีที่นกั วิชาการในสานักคิดนี้ซ่ ึ งได้รับอิทธิพลทาง
ความคิดมาจากนักทฤษฎีหลังโครงสร้างนิยมได้พฒั นาขึ้นมาเพื่อใช้วเิ คราะห์วาทกรรม
อาณานิคม
2. เลียวทาด์มองความรู ้ต่างๆ แม้กระทัง่ ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ วา่ เป็ นเพียงเรื่ องเล่า ซึ่ งใน
ยุคหลังสมัยใหม่มีเรื่ องเล่าที่หลากหลาย เรื่ องเล่าขนาดใหญ่เมื่อมาถึงยุคนี้ต่างก็ถึงกาลที่
ต้องเสื่ อมสลาย ขณะที่โบดริ ยาด์ช้ ีให้เห็นถึงการที่ยคุ หลังสมัยใหม่เป็ นสังคมบริ โภคที่
ผูค้ นมุ่งบริ โภคสัญญะ และการที่สื่อสมัยใหม่เช่นโทรทัศน์สร้างความจริ งเสมือนหรื อ
ภาพจาลองขึ้นมา ทาให้เรายากที่จะแยกความเป็ นจริ งที่เกิดขึ้นจริ งและการนาเสนอภาพ
แทนความเป็ นจริ งผ่านสื่ อออกจากกันได้
3. ฟูโกต์ช้ ีให้เห็นความสาคัญของวาทกรรมซึ่ งอานาจและความรู ้มีความสัมพันธ์กนั ในเชิ ง
เกื้อหนุ นกัน อานาจก่อให้เกิดความรู ้ และความรู ้ก็ก่อให้เกิดอานาจ ส่ วนแดร์ ริดาก็ได้
พัฒนายุทธศาสตร์ ของการวิเคราะห์ตวั บทในเชิงวิพากษ์วิจารณ์และตั้งคาถามกับ
ประวัติศาสตร์ ของปรัชญาตะวันตกโดยทัว่ ไปที่เรี ยกว่า “การรื้ อสร้าง” ขึ้นมา
1

เนื้อหาบทนี้ ส่ วนมากนามาจากบางส่ วนของงานวิจยั เรื่ อง “แนวคิดหลังอาณานิคมนิยม :
บทสารวจทางทฤษฎี และการประยุกต์ใช้เพื่อศึกษาสังคมและการเมืองไทย (Postcolonialism : A
Theoretical Survey and An Application to Study Thai Society and Politics) ที่ผเู้ ขียนทาและเสนอ
ต่อวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี งบประมาณ 2552

224
4. ซาอิดและสปิ วักได้นาเอาทฤษฎีของนักคิดหลังโครงสร้างนิยมไปใช้วเิ คราะห์วาทกรรม
อาณานิคม โดยซาอิดได้รับอิทธิพลจากฟูโกต์เป็ นหลักและนาเอาแนวคิดเรื่ องวาทกรรม
ของฟูโกต์ไปใช้ และสปิ วักได้รับอิทธิพลจากแดร์ ริดาเป็ นหลักและนาเอาแนวคิดเรื่ อง
การรื้ อสร้างของแดร์ ริดาไปใช้
วัตถุประสงค์
1. นิสิตสามารถเปรี ยบเทียบความคล้ายคลึง/ความแตกต่างระหว่างหลังสมัยใหม่นิยมกับ
หลังโครงสร้างนิยมได้ และระบุได้วา่ หลังอาณานิคมนิยมมีความสัมพันธ์กบั หลัง
โครงสร้างนิยมอย่างไร
2. นิสิตสามารถระบุได้วา่ มีความรู ้อะไรบ้างที่จดั ว่าเป็ นเรื่ องเล่าขนาดใหญ่ได้ บอกได้วา่
เรื่ องเล่าขนาดใหญ่เหล่านี้ถูกท้าทายอย่างไร ยกตัวอย่างการบริ โภคในยุคหลังสมัยใหม่ที่
เน้นการบริ โภคเชิงสัญญะได้ และอธิบายเรื่ องความจริ งเสมือนหรื อภาพจาลองและการ
นาเสนอภาพตัวแทนความเป็ นจริ งได้
3. นิสิตสามารถอธิ บายความหมายพร้อมยกตัวอย่างเรื่ องวาทกรรมตามแนวคิดของฟูโกต์
และการรื้ อสร้างตามแนวคิดของแดร์ ริดาได้
4. นิสิตสามารถอธิบายความหมายพร้อมยกตัวอย่างวาทกรรมอาณานิคมได้ และสามารถ
ระบุได้วา่ ในการวิเคราะห์วาทกรรมอาณานิคมของนักทฤษฎีหลังอาณานิคมนิยมนั้นมี
การใช้แนวคิดหลังโครงสร้างนิยมในเรื่ องใดบ้าง
10.1 ภาพรวมเกีย่ วกับความสั มพันธ์ กนั ของทั้งสามทฤษฎี
ทฤษฎีที่กล่าวถึงในบทนี้เป็ นทฤษฎีซ่ ึ งมีคาว่า “Post‛ ที่แปลว่า “หลัง” ประกอบเป็ นชื่อของ
ทฤษฎีเหมือนกัน ทฤษฎีท้ งั สามนี้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันมาก โดยเฉพาะสองทฤษฎีแรกคือหลัง
สมัยใหม่นิยมกับหลังโครงสร้างนิยมนั้นถือว่าเป็ นทฤษฎีที่ใกล้เคียงกันมากจนบางทีก็อาจมองได้วา่
เป็ นทฤษฎีเดียวกัน ไม่วา่ จะพิจารณาจากนักทฤษฎีที่เป็ นผูส้ ร้างทฤษฎีซ่ ึ งส่ วนสาคัญคือคนกลุ่ม
เดียวกัน หรื อจะพิจารณาจากเนื้อหาของทฤษฎีที่คล้ายคลึงกันมาก ในเนื้อหาตอนแรก ผูเ้ ขียนจะ
พยายามชี้ให้เห็นว่าแม้สองทฤษฎีจะคล้ายกันมาก แต่ก็มีส่วนที่แยกออกจากกันได้เหมือนกัน ชี้ให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีท้ งั สาม และชี้ให้เห็นถึงอิทธิ พลของสองทฤษฎีแรกโดยเฉพาะทฤษฎีหลัง
โครงสร้างนิยมที่มีต่อทฤษฎีที่สามคือทฤษฎีหลังอาณานิคมนิยม ขณะที่อีก 3 ตอนที่เหลือ จะเป็ นการ
กล่าวถึงทฤษฎีท้ งั สามในเชิงรายละเอียดเพิ่มขึ้นทีละทฤษฎี โดยมุ่งแนะนาให้รู้จกั นักคิดคนสาคัญบาง
คนในทฤษฎีหรื อสานักคิดนั้นๆ พร้อมทั้งแนวคิดเด่นๆ ของพวกเขาพอสังเขป
หลังสมัยใหม่นิยม (Postmodernism) และหลังโครงสร้างนิยม (Poststructuralism) เป็ น
แนวคิด/ทฤษฎีที่ใกล้เคียงกันมากจนบางครั้งคนทัว่ ไปก็เข้าใจว่าเป็ นแนวคิดเดียวกันแต่เรี ยกชื่อต่างกัน
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เท่านั้นเอง ส่ วนหนึ่งเป็ นเพราะนักคิดที่สร้างแนวคิดเหล่านี้ข้ ึนมาส่ วนมากเป็ นนักคิดกลุ่มเดียวกัน
เพื่อให้มองเห็นความคล้ายคลึงและ/หรื อความแตกต่างให้ชดั เจนขึ้น ก็ควรจะพิจารณาความเป็ นมา
ของทั้งสองคานี้ เสี ยก่อน
ใน Webster New World College Dictionary ไม่ได้นิยามคาว่า ‚Postmodernism‛ เอาไว้
แต่ได้นิยามคาว่า ‚Postmodern‛ ซึ่ งเป็ นคาคุณศัพท์เอาไว้ 2 ความหมาย คือ ความหมายแรกระบุวา่
“มาทีหลัง และมักจะเป็ นปฏิกิริยาต่อสมัยใหม่นิยมในศตวรรษที่ 20 โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในศิลปะ
และวรรณกรรม; มีความหมายเฉพาะว่าเป็ นของหรื อเกี่ยวข้องกับแนวโน้มและการ เคลื่อนไหวทาง
วัฒนธรรมและศิลปะที่กระจัดกระจาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในศิลปะ สถาปั ตยกรรม และการเขียน ตั้งแต่
คริ สต์ทศวรรษ 1950 โดยมีลกั ษณะเป็ นการผสมผสานกันในสไตล์และเนื้อหา เป็ นอิสระจากข้อจากัด
ทางทฤษฎีที่แน่นอนตายตัว ไม่ใส่ ใจข้อห่วงใยต่างๆ ของสังคม เป็ นต้น‛ (Agnes. 2004 : 1125) และ
ความหมายที่สองระบุไว้วา่ “บ่งบอกถึง หรื อเป็ นของทฤษฎีที่หลากหลายที่ใช้กนั อย่างกว้างขวางใน
การวิจารณ์และการตีความ ซึ่ งตั้งคาถามหรื อปฏิเสธข้ออ้างต่างๆ ในเรื่ องความแน่นอนที่สมบูรณ์
ความจริ งที่เป็ นวัตถุวสิ ัย และเช่นที่ใช้ในภาษาและงานศิลปะก็คือความหมายในตัว โดยพิจารณา
ข้ออ้างต่างๆ เช่นนั้นในฐานะที่เป็ นการยืนยันถึงอภิสิทธิ์ และอานาจทางการเมือง เป็ นต้น‛ (Agnes.
2004 : 1125)
ใน Dictionary of Human Geography ได้นิยาม ‚Postmodernism‛ ไว้วา่ ‚การเคลื่อนไหวใน
ปรัชญา ศิลปะ และสังคมศาสตร์ ที่มีลกั ษณะเป็ นการตั้งข้อสงสัยต่อคากล่าวอ้างที่ใหญ่โตและอภิมหา
ทฤษฎีของยุคสมัยใหม่ ที่มีการให้อภิสิทธิ์ แก่มุมมองทางญาณวิทยาของศิลปิ น นักทฤษฎี หรื อผูส้ ังเกต
นั้น (ที่รอร์ ตีโจมตีวา่ เป็ นมุมมองของพระเจ้า) รวมทั้งการตั้งข้อสงสัยในทานองเดียวกันนี้กบั ความ
สัมพันธ์พ้นื ฐานที่ไม่เปลี่ยนแปลงซึ่ งไม่ข้ ึนอยูก่ บั ความบังเอิญและกาละและเทศะ‛ (Ley. 2000 : 620)
จากคานิยามข้างต้นจะเห็นว่าหลังสมัยใหม่น้ นั เกี่ยวข้องกับสมัยใหม่ในแง่ที่วา่ ทั้งเกิดขึ้นมา
ภายหลังสมัยใหม่ และในแง่ที่วา่ ปฏิเสธสมัยใหม่ ถ้าเป็ นแนวคิดก็คือหลังสมัยใหม่นิยมเป็ นแนวคิดที่
เกิดภายหลังโดยปฏิเสธหรื ออย่างน้อยก็ต้ งั คาถามกับแนวคิดสมัยใหม่นิยมที่เกิดขึ้นมาก่อน แต่ท้ งั สอง
คาก็ไม่ได้เป็ นแนวคิด/ทฤษฎีเท่านั้น แต่ยงั มีภาคปฏิบตั ิการของทฤษฎีคือขบวนการความเคลื่อนไหว
ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วย กล่าวคือเกิดการเปลี่ยนแปลงจากภาวะสมัยใหม่ (Modernity) มาสู่
ภาวะหลังสมัยใหม่ (Postmodernity) หรื อเกิดการเปลี่ยนแปลงยุคสมัยจากยุคสมัยใหม่มาสู่ ยคุ หลัง
สมัยใหม่
แม้วา่ คาว่า ‚Postmodernism‛ ที่เกิดขึ้นไม่นานนัก เป็ นคาใหม่หรื อเก่าใกล้เคียงกับคาว่า
‚Poststructuralism‛ แต่คาว่า ‚Postmodern‛ ก็เกิดขึ้นมานานพอสมควรแล้ว เช่นในช่วงสงครามโลก
ครั้งที่สอง อาโนลด์ ทอยน์บี (Arnold Toynbee) ได้นาคานี้ มาใช้ในหนังสื อของเขาเรื่ อง A Study of
History เพื่ออธิ บายประวัติศาสตร์ ตะวันตกยุคใหม่ที่เริ่ มต้นขึ้นในคริ สต์ทศวรรษ 1870 (Young. 2000 :
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767) ถ้าเป็ นเช่นนี้เงื่อนไขหรื อสภาวะหลังสมัยใหม่ก็เกิดขึ้นนานแล้ว ถ้าในสมัยนั้นแนวคิดหลัง
สมัยใหม่นิยมยังไม่เกิดขึ้น ก็แสดงว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงที่โครงสร้างส่ วนล่างก่อนการเปลี่ยนแปลง
ที่โครงสร้างส่ วนบน แต่ถา้ มีแนวคิดหลังสมัยใหม่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลานั้น แนวคิดนี้ยอ่ มมีมาก่อน
แนวคิดหลังโครงสร้างนิยมนานหลายสิ บปี แต่ประเด็นปั ญหาก็คือนักวิชาการจานวนมากกล่าวถึง
แนวคิดทั้งสองว่าเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันหรื อในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน
เควสัน (Quayson. 2000 : 136) กล่าวว่านักวิชาการบางคนเห็นว่า ‚แนวคิดหลังสมัยใหม่นิยม
คือการนาเอาแนวคิดต่างๆ ที่พฒั นาขึ้นมาก่อนภายในแนวคิดหลังโครงสร้างนิยมมาทาให้เป็ นนิยาม
เชิงปฏิบตั ิการ‛ ซึ่ งถ้าพิจารณาตามนี้ แนวคิดหลังโครงสร้างนิยมก็เกิดขึ้นก่อนแนวคิดหลังสมัยใหม่
นิยม ขณะที่พอลา เกห์ (Geyh. 2005 : 1868) กล่าวว่า ‚แนวคิดหลังโครงสร้างนิยมเป็ นหนึ่งในการ
ปฏิวตั ิทางความคิดที่สาคัญที่สุดของแนวคิดหลังสมัยใหม่นิยม‛ ซึ่ งถ้าพิจารณาตามนี้ หลังโครงสร้าง
นิยมก็เป็ นเพียงส่ วนหนึ่งของหลังสมัยใหม่นิยมเท่านั้น
ผูเ้ ขียนเห็นว่าถ้าเราพิจารณาประเด็นที่วา่ แนวคิดหลังสมัยใหม่นิยมนั้นเกิดขึ้นมาภายหลังและ
ปฏิเสธหรื อท้าทายแนวคิดสมัยใหม่นิยม และประเด็นที่วา่ แนวคิดหลังโครงสร้างนิยมเกิดมาภายหลัง
และปฏิเสธหรื อท้าทายแนวคิดโครงสร้างนิยมในฝรั่งเศส (Pratt. 2000 : 625; Ryan. 2005 : 22602264) ก็น่าจะได้ขอ้ สรุ ปว่าแนวคิดหลังสมัยใหม่นิยมเกิดขึ้นมาก่อนแนวคิดหลังโครงสร้างนิยม เพราะ
การปฏิเสธหรื อท้าทายแนวคิดสมัยใหม่นิยมบางส่ วนเกิดขึ้นมาก่อนที่แนวคิดโครงสร้างนิยมใน
ฝรั่งเศสจะเกิดขึ้นมาเสี ยอีก ดังที่ พอลา เกห์ (Geyh. 2005) ได้กล่าวถึงความเป็ นมาของแนวคิดหลัง
สมัยใหม่นิยมไว้วา่
รากเหง้าทางความคิดของแนวคิดหลังสมัยใหม่นิยมสามารถพบได้ในความคิดของนักคิดชื่อ
ดังในอดีตซึ่งมีงานเขียนวิพากษ์วจิ ารณ์ภาวะสมัยใหม่และแนวคิดสมัยใหม่นิยม โดยเฉพาะฟรี ดริ ช
นิทเช (Friedrich Nietzsche : 1844-1900) ที่ได้เริ่ มวิพากษ์วิจารณ์แนวคิดของยุคสว่าง (Enlightenment)
ในเรื่ องความจริ งสัมบูรณ์ (Absolulte Truth) ศีลธรรมสากล (Universal Morality) คุณค่าข้าม
ประวัติศาสตร์(Transhistorical Values) อีกสองคนคือซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud : ค.ศ. 18561939) และมาร์ติน ไฮเด็กเกอร์ (Martin Heidegger : ค.ศ. 1889-1976) นอกจากนี้ก็มีการปฏิวตั ิความรู ้
ทางวิทยาศาสตร์ เกิดขึ้นในต้นศตวรรษที่ 20 อย่างเช่นทฤษฎีควอนตัมและทฤษฎีสัมพัทธภาพที่ทา้ ทาย
ความรู ้ในยุคก่อนหน้านี้ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของความรู ้ในทางวรรณกรรมและศิลปะในยุค
เดียวกันนี้ ซึ่ งส่ งผลเป็ นการก่อตัวขึ้นมาของแนวคิด/ทฤษฎีหลังสมัยใหม่นิยมก่อนและแนวคิด/ทฤษฎี
หลังโครงสร้างนิยมในเวลาต่อมา (Geyh. 2005 : 1868)
หลังสมัยใหม่นิยมนั้นครอบคลุมการวิพากษ์วจิ ารณ์ความรู ้ในสาขาวิชาต่างๆ ที่กว้างขวางกว่า
หลังโครงสร้างนิยม มีเชื้อความคิดมาก่อนหลังโครงสร้างนิยม และการเคลื่อนไหวทางภูมิปัญญา
ความคิดแบบหลังสมัยใหม่ในสาขาวิชาต่างๆ เช่นวรรณกรรมและศิลปะตั้งแต่คริ สต์ทศวรรษ 1960

227
เป็ นต้นมา อย่างไรก็ตาม งานเขียนที่เป็ นฐานสาคัญของแนวคิดทั้งหลังสมัยใหม่นิยมและหลัง
โครงสร้างนิยมก็เกิดขึ้นมาในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันมาก โดยที่งานเขียนเหล่านี้หลายเรื่ องก็เป็ นงาน
ของนักคิดฝรั่งเศสที่ได้รับอิทธิ พลจากแนวคิดโครงสร้างนิ ยมแต่ก็ได้ปฏิเสธแนวคิดบางอย่างของ
โครงสร้างนิยม (ซึ่ งทาให้ถูกเรี ยกว่าเป็ นนักคิดหลังโครงสร้างนิยม) โดยเฉพาะมิเชล ฟูโกต์ (Michel
Foucault) ฌากส์ แดร์ ริดา (Jacques Derrida) ฌากส์ ลาก็อง (Jacques Lacan) ฌ็อง-ฟรังซัวส์ เลียวทาด์
(Jean-François Lyotard) ฌ็อง โบดริ ยาด์ (Jean Baudrillard) นักคิดหลังโครงสร้างนิยมเหล่านี้ได้
วิพากษ์วจิ ารณ์องค์ความรู ้ของยุคสมัยใหม่ และได้วพิ ากษ์วจิ ารณ์โครงการของยุคสว่างด้วย จึงถือว่า
พวกเขาเป็ นนักคิดหลังสมัยใหม่ดว้ ย แต่นกั คิดหลังสมัยใหม่ไม่ได้มีเฉพาะคนกลุ่มนี้เท่านั้น เพราะ
ยังมีนกั คิดหลังสมัยใหม่นิยมคนสาคัญที่ไม่ใช่ชาวฝรั่งเศส เช่นนักคิดชาวอเมริ กนั ชื่อริ ชาร์ด รอร์ตี
(Richard Rorty) และเฟรดริ ค เจมสัน (Fredric Jameson) และนักคิดชาวอังกฤษชื่อเดวิด ฮาร์วยี ์ (David
Harvey) อีกด้วย
สาหรับหลังโครงสร้างนิยมนั้น เจรัลดีน แพรตต์ ได้กล่าวถึงคา ‚Post-structuralism‛ ว่า
‚เป็ นคาที่ใช้กนั โดยทัว่ ไปในประเทศที่พดู ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ตน้ คริ สต์ทศวรรษ 1970 เพื่อใช้เรี ยก
นักทฤษฎีชาวฝรั่งเศสหลายคนที่มีความคิดคล้ายๆ กัน ซึ่ งพวกเขาเองก็อาจไม่ยอมรับการกล่าวเรี ยก
เช่นนั้น คนกลุ่มนี้รวมถึงแดร์ ริดา ลาก็อง ฟูโกต์ เดอลูซ โบดริ ยาด์ เลียวทาด์ และคริ สตีวา‛ (Pratt.
2000 : 625) ขณะที่โรเบิร์ต ลอเนย์ ก็กล่าวถึงคาเดียวกัน (แต่ไม่มีเครื่ องหมายยัติภงั ค์คนั่ กลาง) ไว้
คล้ายๆ กันว่า ‚เป็ นคาที่ประยุกต์ใช้อย่างหลวมๆ กับสมาชิกของกลุ่มนักคิดฝรั่งเศสรุ่ นหลังจากเลวีสโตรส ซึ่ งพวกเขาก็สนใจกับตัวบทและ วาทกรรมเหมือนกันอีกด้วย‛ (Launay. 2005 : 2265)
การใช้คาว่าหลังโครงสร้างนิ ยมเรี ยกแนวคิดของนักคิดกลุ่มดังกล่าวนี้เป็ นเพราะว่านักคิด
เหล่านี้ต่างก็ได้รับอิทธิ พลทางความคิดมาจากแนวคิดโครงสร้างนิยมในภาษาศาสตร์ ตามแบบของ
โซซูร์ที่ส่งผ่านมายังนักมานุ ษยวิทยาฝรั่งเศสชื่อเลวี-สโตรส แต่พวกเขาก็ได้ปฏิเสธแนวคิดโครงสร้าง
นิยมด้วย นอกจากนี้ นกั คิดเหล่านี้เคยยึดถือแนวคิดมาร์ กซิ สต์ในแบบใดแบบหนึ่ง แต่ต่อมาก็เขียนงาน
ออกมาคัดค้านพรรคคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศสด้วย คาว่า ‚หลัง‛ ทาให้ความสัมพันธ์ที่ซบั ซ้อนระหว่าง 3
แนวคิด คือแนวคิดแบบก่อนโครงสร้างนิยมฝรั่งเศส (โดยเฉพาะอย่างยิง่ แนวคิดของเฮเกล ฮุสเซิร์ล
ไฮเด็กเกอร์ ฟรอยด์ มากซ์ และนิทเช ซึ่ งเป็ นแนวคิดที่ส่งอิทธิ พลต่อนักคิดหลังโครงสร้างนิยมด้วย)
แนวคิดโครงสร้างนิยม และแนวคิดหลังโครงสร้างนิยมยิง่ มีความสลับซับซ้อนยิง่ ขึ้น (Pratt. 2000 :
625)
ดังที่กล่าวไว้แล้วในบทที่ 9 ว่า แนวคิดโครงสร้างนิยมถือกาเนิดขึ้นในงานของแฟร์ ดิน็อง เดอ
โซซูร์ ในช่วงแรกอิทธิ พลทางความคิดของโซซูร์จากัดอยูเ่ ฉพาะในแวดวงภาษาศาสตร์ เท่านั้น และก็
จากัดอยูท่ ี่การศึกษาวรรณกรรมที่มีฐานอยูก่ บั ภาษาศาสตร์ ซ่ ึ งกลุ่มนักวิชาการรู ปแบบนิ ยมของรัสเซี ย
(Russian Formalism) ใช้ศึกษาในทศวรรษแรกๆ ของคริ สต์ศตวรรษที่ 20 เท่านั้น เมื่อผูน้ าคนสาคัญ
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ของกลุ่มนี้ที่ชื่อโรมัน จาค็อบสันได้อพยพไปอยูใ่ นสหรัฐอเมริ กาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เขาได้
พบกับโคล้ด เลวี-สโตรส นักมานุษยวิทยาชาวฝรั่งเศส และได้แนะนาให้เลวี-สโตรสได้รู้จกั งานของ
โซซูร์ เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง เลวี-สโตรสก็ได้เดินทางกลับฝรั่งเศสและได้เริ่ มเขียนงาน
วิชาการทางด้านมานุษยวิทยาแนวโครงสร้างนิยมออกมาซึ่ งถือว่าเป็ นการถือกาเนิ ดขึ้นของสานักคิด
โครงสร้างนิยมของฝรั่งเศส
งานทางวิชาการของเลวี-สโตรส ที่ตีพิมพ์ออกมาในปลายคริ สต์ทศวรรษ 1940 จนถึงช่วง
ทศวรรษต่อมาได้ส่งอิทธิ พลทางความคิดไปยังนักวิชาการที่อยูใ่ นสาขาจิตวิเคราะห์ สังคมวิทยา
ประวัติศาสตร์ วรรณกรรมศึกษา และวัฒนธรรมศึกษา ยุคที่รุ่งเรื องที่สุดของสานักคิดโครงสร้างนิยม
ของฝรั่งเศสคือช่วงกลางคริ สต์ทศวรรษ 1960 นักวิชาการสาคัญของสานักคิดโครงสร้างนิยมฝรั่งเศส
ในช่วงนี้ที่โดดเด่นมากคือโรล็องด์ บาร์ธ, ซเวตัน โทโดรอฟ และจูเลีย คริ สตีวา มิเชล ฟูโกต์
และฌากส์ ลาก็อง ตลอดช่วงต้นคริ สต์ทศวรรษ 1960 แนวคิดโครงสร้างนิยมได้มีอิทธิ พลครอบงาอยู่
ในฝรั่งเศส แต่ต่อมาใน ค.ศ. 1967 ก็ได้เกิดความเคลื่อนไหวที่เป็ นการท้าทาย ตั้งคาถาม และขยาย
แนวคิดโครงสร้างนิยมออกไป (Ryan. 2005 : 2260) แนวคิดหลังโครงสร้างนิยมจึงได้ถือกาเนิดขึ้นมา
สรุ ปได้วา่ แนวคิด/ทฤษฎีหลังสมัยใหม่นิยมและหลังโครงสร้างนิยมนั้นมีท้ งั ความคล้ายคลึง
และความแตกต่างกัน ที่คล้ายคลึงกันก็คือนักทฤษฎีคนสาคัญเป็ นคนกลุ่มเดียวกัน คือเป็ นนักทฤษฎีที่
ได้ชื่อว่านักโครงสร้างนิยมฝรั่งเศส ซึ่ งหลายคนได้รับอิทธิ พลทางความคิดจากโครงสร้างนิยมและเคย
เป็ นนักโครงสร้างนิยมมาก่อนแล้ว ได้เขียนงานทางทฤษฎีที่เป็ นเชิงโครงสร้างนิยมออกมาก่อน เช่น
บาร์ธ ฟูโกต์ ลาก็อง และ คริ สตีวา แต่ต่อมาได้ปฏิเสธหรื อท้าทายแนวคิดโครงสร้างนิยม และเขียน
งานในแนวหลังโครงสร้างนิ ยมออกมา คนเหล่านี้ได้ชื่อว่าเป็ นนักคิดหลังสมัยใหม่นิยมด้วย เพราะ
พวกเขาก็ได้วพิ ากษ์วจิ ารณ์ ท้าทายหรื อปฏิเสธแนวคิดแบบสมัยใหม่นิยม รวมทั้งชี้ให้เห็นถึง
ผลกระทบเชิงลบที่มีอยูใ่ นแนวคิดและภาวะหรื อยุคสมัยใหม่ นักคิดบางคนที่เขียนงานออกมาใน
ช่วงเวลาเดียวกันนี้ที่ได้ทา้ ทายแนวคิดสมัยใหม่นิยมไม่ได้อยูใ่ นฝรั่งเศส ไม่ได้รับอิทธิ พลทางความคิด
แบบโครงสร้างนิยมของฝรั่งเศสโดยตรง พวกเขาไม่ใช่นกั คิดหลังโครงสร้างนิยมฝรั่งเศส แต่เป็ นนัก
คิดหลังสมัยใหม่นิยม เช่น รอร์ ตี และเจมสันในสหรัฐอเมริ กา รวมทั้งนักภูมิศาสตร์ ที่กล่าวถึงภาวะ
หลังสมัยใหม่ชาวอังกฤษคือฮาร์ วยี ด์ ว้ ย สามคนนี้เราอาจมองว่าพวกเขาเป็ นนักคิดหลังสมัยใหม่นิยม
แต่คนที่เหลือไม่วา่ จะเป็ นฟูโกต์ แดร์ ริดา เลียวทาด์ โบดริ ยาด์ คริ สตีวา ลาก็อง และเดอลูซ เราอาจมอง
ได้วา่ พวกเขา/เธอเป็ นทั้งนักคิดหลังโครงสร้างนิยมและหลังสมัยใหม่นิยม
ส่ วนความแตกต่างก็คือแนวคิดหลังสมัยใหม่นิยมนั้นเป็ นแนวคิดที่ครอบคลุมกว้างขวางกว่า
แนวคิดหลังโครงสร้างนิยม ทั้งในแง่ของการเป็ นแนวคิดที่มีเชื้อความคิดมาก่อน โดยแสดงออกมาให้
เห็นผ่านการเคลื่อนไหวทางวิชาการในแวดวงสาขาวิชาต่างๆก่อนยุคคริ สต์ทศวรรษ 1960 มาแล้ว ซึ่ ง
นอกจากจะเป็ นการเคลื่อนไหวที่มีมาก่อนแล้ว ยังเป็ นการเคลื่อนไหวที่มีอยูใ่ นสาขาวิชาต่างๆ ที่
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มากกว่าด้วย มีจานวนคนที่เคลื่อนไหวทั้งที่เป็ นนักวิชาการและนักวิชาชีพอย่างเช่นศิลปิ นสาขาต่างๆ
มากกว่า และการเคลื่อนไหวในช่วงนั้นเกิดขึ้นในหลายประเทศ ไม่ได้จากัดอยูเ่ ฉพาะในประเทศ
ฝรั่งเศสเหมือนกับแนวคิดหลังโครงสร้างนิยมในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันนั้น
ส่ วนทฤษฎีหลังอาณานิคมนิ ยมนั้นถือว่าเป็ นทฤษฎีที่เกิดขึ้นมาหลังสองทฤษฎีแรก แม้วา่
การศึกษาเรื่ องราวเกี่ยวกับสภาพเงื่อนไขแบบหลังอาณานิ คมนั้นจะมีมานานแล้ว แต่ทฤษฎีที่ใช้ศึกษา
ในแวดวงหลังอาณานิคมศึกษาก่อนหน้านี้ก็คือทฤษฎีอื่นๆ โดยเฉพาะมาร์ กซิ สต์ (วินยั ผลเจริ ญ. 2552
: 41-57) ไม่ใช่ทฤษฎีหลังอาณานิคมนิยม (Postcolonialism) เพราะทฤษฎีหลังอาณานิ คมนิยมนั้นเพิง่
ก่อตัวขึ้นมาในคริ สต์ทศวรรษ 1970 นี่เอง แม้แต่นกั วิชาการที่โดดเด่นในสานักคิดนี้อย่างเช่นซาอิด
และสปิ วัก ในช่วงแรกๆ ก็ยงั ไม่ได้กล่าวถึงคาว่า “หลังอาณานิคม” ในงานของตนเลย งานเขียนของ
พวกเขา/เธอเป็ นที่รู้จกั ในนามว่า “ทฤษฎีวาทกรรมอาณานิคม” (Colonial Discourse Theory) มากกว่า
(Ashcroft, Griffiths, and Tiffin. 2007 : 168)
สาหรับความสัมพันธ์ระหว่างหลังสมัยใหม่นิยมและหลังโครงสร้างนิยมกับหลังอาณานิคม
นิยม ก็คือสองแนวคิดแรกเป็ นฐานทางความคิดให้กบั แนวคิดที่สาม โดยเฉพาะแนวคิดหลังโครงสร้าง
นิยมของฟูโกต์ แดร์ริดา และลาก็อง นักทฤษฎีหลังอาณานิคมนิยมรุ่ นแรกที่ได้ชื่อว่าเป็ นผูว้ างรากฐาน
ให้กบั ทฤษฎีหลังอาณานิคมนิยมคือเอ็ดวาร์ ด ซาอิด (Edward Said) กายาตรี จักรวรตี สปิ วัก (Gayatri
Chakravorty Spivak) สปิ วัก และโฮมิ บาบา (Homi Bhabha)ได้นาเอาแนวคิดของนักคิดทั้งสามนี้ไป
ใช้ในการวิเคราะห์วาทกรรมอาณานิคม (วินยั ผลเจริ ญ. 2552) โดยซาอิดนั้นได้รับอิทธิ พลทาง
ความคิดมาจากฟูโกต์เป็ นหลัก ขณะที่สปิ วักได้รับอิทธิพลทางความคิดมาจากแดร์ ริดาเป็ นหลัก และ
บาบาก็ได้รับอิทธิ พลทางความคิดมาจากลาก็องเป็ นหลัก (Ashcroft, Griffiths, and Tiffin. 2007 : 168)
นักวิชาการคนอื่นๆ ที่ได้เข้าร่ วมในแวดวงหลังอาณานิคมศึกษาในภายหลังก็มกั ได้รับอิทธิ พลทาง
ความคิดมาจากนักคิดหลังโครงสร้างนิยมและนักคิดหลังอาณานิคมนิยมดังกล่าวด้วย
การที่นกั คิดหลังอาณานิคมนิยมได้รับอิทธิพลทางความคิดจากแนวคิดหลังโครงสร้างนิยม
และ/หรื อแนวคิดหลังสมัยใหม่นิยม ทาให้นกั วิชาการบางคนกล่าวว่าแนวคิดหลังอาณานิคมนิยมนั้น
เป็ น ‚ลูกของหลังสมัยใหม่นิยม‛ เพราะเกิดขึ้นมาจากทฤษฎีหลังสมัยใหม่นิยม ไม่ได้มีทฤษฎีใหม่เป็ น
ของตัวเอง (Dirlik. 2000 : 208; Loomba. 1998 : 246-247) และจากการเป็ นทฤษฎีที่ได้รับอิทธิพลมา
จากทฤษฎีหลังโครงสร้างนิยมจึงทาให้นกั วิชาการจานวนมากวิจารณ์ทฤษฎีหลังอาณานิคมว่าเป็ น
ทฤษฎีที่มองโลกในแง่ร้ายเหมือนกับทฤษฎีหลังโครงสร้างนิยม (Loomba. 1998 : 233)
ต่อจากนี้ ผูเ้ ขียนจะได้กล่าวถึงแนวคิดของนักคิดสาคัญที่อยูใ่ น 3 สานักคิดตามลาดับ แต่
เนื่องจากการที่แนวคิดของบางคนเป็ นได้ท้ งั หลังสมัยใหม่นิยมและหลังโครงสร้างนิยมดังที่กล่าว
ข้างต้นแล้ว ในสองทฤษฎีแรก จึงขอกล่าวถึงเลียวทาด์ และโบดริ ยาด์ ในฐานะที่เป็ นนักคิดหลัง
สมัยใหม่นิยม และกล่าวถึงฟูโกต์ และแดร์ ริดา ในฐานะที่เป็ นนักคิดหลังโครงสร้างนิยม ส่ วนทฤษฎี
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หลังอาณานิคมนั้นก็จะได้กล่าวถึงนักคิดผูซ้ ่ ึ งได้ชื่อว่าเป็ นบุคคลสาคัญที่ได้วางรากฐานทางทฤษฎี
เอาไว้ซ่ ึ งมีสามคนคือซาอิด สปิ วัก และบาบา แต่ในที่น้ ีขอกล่าวถึงสองคนแรกเท่านั้น และเนื่องจาก
ข้อจากัดของเนื้ อหาในบทที่ไม่ควรมีมากเกินไป จึงขอกล่าวถึงประวัติเพียงแค่ส้ นั ๆ และแนวคิดของ
นักคิดเหล่านี้พอสังเขปสาหรับเป็ นความรู ้เบื้องต้นเท่านั้น
10.2 หลังสมัยใหม่ นิยม : เลียวทาด์ และโบดริยาด์
10.2.1 ประวัติและแนวคิดของเลียวทาด์
ฌ็อง-ฟรังซัวร์ เลียวทาด์ (Jean-François Lyotard : ค.ศ. 1924-1998) เกิดที่เมืองแวร์ ซายส์
ฝรั่งเศส เรี ยนระดับประถมศึกษาที่กรุ งปารี สและได้เข้าเรี ยนปรัชญาที่มหาวิทยาลัยซอร์บอนน์จนจบ
ปริ ญญาโทใน ค.ศ. 1950 จากนั้นได้ไปเป็ นอาจารย์สอนปรัชญาอยูท่ ี่แอลจีเรี ย และต่อมาก็ได้เรี ยนจบ
ปริ ญญาเอกทางด้านวรรณคดี เขาได้เข้าร่ วมกิจกรรมทางการเมืองและในการลุกฮือของขบวนการ
นักศึกษาและประชาชนใน ค.ศ. 1968 นั้น เขาก็ได้มีบทบาทอย่างแข็งขันด้วย ในต้นคริ สต์ทศวรรษ
1970 เขาได้เข้าสอนที่มหาวิทยาลัยปารี ส 8 โดยสอนอยูท่ ี่นนั่ จนถึง ค.ศ. 1987 ซึ่งเป็ นปี ที่เขาได้เป็ น
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ จากนั้นเขาก็เดินทางไปบรรยายเป็ นศาสตราจารย์รับเชิญในมหาวิทยาลัยชื่อดัง
ทัว่ โลก นอกจากนี้ เขายังเป็ นผูอ้ านวยการก่อตั้งวิทยาลัยปรัชญานานาชาติที่ปารี สอีกด้วย เลียวทาด์
เสี ยชีวติ อย่างกะทันหันด้วยโรคมะเร็ งเม็ดเลือดขาวซึ่ งลุกลามอย่างรวดเร็ วใน ค.ศ. 1998 (‚JeanFrançois Lyotard.‛ 2012 : Website)
เลียวทาด์เขียนหนังสื อสาคัญเกี่ยวกับแนวคิดหลังสมัยใหม่นิยมออกมาใน ค.ศ. 1979 ในชื่อ
La Condition postmoderne : rapport sur le savoir ซึ่ งต่อมามีการแปลและตีพิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษใน
ชื่อ The Postmodern Condition : A Report on Knowledge (Lyotard. 1984) ในหนังสื อเล่ม นี้ เขา
กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า“ข้าพเจ้านิยามหลังสมัยใหม่ในฐานะที่เป็ นความไม่เชื่ อถือต่อเรื่ องเล่าขนาดใหญ่
ความไม่เชื่อถือนี้เป็ นผลผลิตของความก้าวหน้าในวิทยาศาสตร์ อย่างไม่ตอ้ งสงสัย แต่ในทางกลับกัน
ความก้าวหน้านั้นก็ดูไม่น่าเชื่ อถือด้วย... หน้าที่ของเรื่ องเล่ากาลังสู ญเสี ยผูท้ าหน้าที่ของตน วีรบุรุษที่
ยิง่ ใหญ่ของตน อันตรายที่ยงิ่ ใหญ่ของตน การเดินทางที่ยงิ่ ใหญ่ของตน เป้ าหมายที่ยงิ่ ใหญ่ของตน‛
(Lyotard. 1984 : xxiv)
เลียวทาด์เห็นว่าสภาวะหรื อเงื่อนไขของยุคหลังสมัยใหม่ก็คือปั ญหาความชอบธรรมของ
ความรู ้ที่เป็ นข้อกล่าวอ้างใหญ่โตซึ่ งเขาเรี ยกว่าเรื่ องเล่าขนาดใหญ่ หรื อ ‚อภิมหาบรรยาย‛
(Matanarrative) ซึ่ งเป็ นเรื่ องเล่าหรื อคาบรรยายชุดใดชุ ดหนึ่งที่อา้ งว่าสามารถใช้เป็ นกรอบทาความ
เข้าใจโลกได้ท้ งั หมด อย่างเช่นเรื่ องเล่าในยุคสว่างเกี่ยวกับเรื่ องของความก้าวหน้าทางอารยธรรมที่เกิด
จากเหตุผลและวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเรื่ องเล่าขนาดใหญ่อื่นๆ ของยุคสมัยใหม่ ไม่วา่ จะเป็ นแนวคิดของ
เฮเกล แนวคิดของมากซ์ และแนวคิดของฟรอยด์ การที่ผคู ้ นเลิกเชื่อถือในเรื่ องเล่าใหญ่โตเหล่านี้ทาให้
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เราไม่มีความหวังที่จะมีระบบความรู้หรื อวาทกรรมเพียงชุดเดียวที่สามารถเอาไว้ใช้ทาความเข้าใจโลก
ได้ท้ งั หมด แต่เรามีความรู ้หลายชุด วาทกรรมหลายแบบ ที่ต่างก็ขดั แย้งกันเองเอาไว้ใช้ทาความเข้าใจ
โลก (Geyh. 2005 : 1868)
เลียวทาด์มองชีวิตทางสังคมว่าเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับเกมภาษา เกมภาษานี้ทาหน้าที่ในการสร้าง
ความชอบธรรมให้กบั พฤติกรรมหรื อการกระทาของคนเราที่แสดงออกมาในสังคม ผูท้ ี่มีส่วนร่ วมใน
เกมเหล่านี้พยายามที่จะใช้เกมเหล่านี้เพื่อที่จะยืนยันบางสิ่ งบางอย่างว่าเป็ นสิ่ งที่ถูกต้องหรื อเหมาะสม
ข้อความแต่ละข้อความหรื อการพูดแต่ละครั้งก็คือการเคลื่อนไหวที่อาจจะช่วยทาให้ผมู ้ ีส่วนร่ วมใน
เกมได้ชยั ชนะในเกม นัน่ คือทาให้สิ่งที่พวกเขายืนยันว่าถูกต้องเหมาะสมได้รับการยอมรับ
(Haralambos and Holborn. 2004 : 973)
ในสังคมก่อนอุตสาหกรรมที่มีความเป็ นอยูแ่ บบเรี ยบง่ายนั้น เรื่ องเล่าต่างๆ เช่นตานานหรื อ
นิทานคือเกมภาษาที่สาคัญ ผูเ้ ล่าเรื่ องเป็ นผูอ้ า้ งสิ ทธิ ในการเล่าและอ้างความชอบธรรมของเรื่ องที่พวก
เขาเล่า การเล่าเรื่ องจึงเป็ นตัวอย่างของการสร้างความชอบธรรมให้กบั ตนเอง คือสิ่ งที่พวกเขาเล่านั้น
เป็ นสิ่ งที่ควรยอมรับเพราะพวกเขาเป็ นผูม้ ีอานาจในการเล่า เรื่ องเล่าต่างๆ นั้น จะช่วยสื่ อสารถึง
กฎเกณฑ์ของสังคม เรื่ องเล่าจึงมีบทบาทสาคัญในกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม (Haralambos and
Holborn. 2004 : 973)
เมื่อสังคมพัฒนามาสู่ ยคุ สมัยใหม่ เกมภาษาแบบวิทยาศาสตร์ ได้เข้ามาแทนที่เกมภาษาที่เป็ น
เรื่ องเล่าแบบเดิมเช่นตานานหรื อนิทาน นักวิทยาศาสตร์ จะมองเรื่ องเล่าแบบเดิมว่าเป็ นของคนที่มี
ความคิดจิตใจที่แตกต่างจากตน คือมองเรื่ องเล่าแบบนั้นว่าเป็ นของคนเก่าแก่โบราณ ป่ าเถื่อน ล้าสมัย
ไม่พฒั นา มองว่าเป็ นเรื่ องเล่าที่มีแต่ความเห็นไม่ใช่ความจริ ง เป็ นเรื่ องเล่าที่อิงอยูก่ บั ประเพณี อานาจ
อคติ และความเขลา ในเกมภาษาแบบวิทยาศาสตร์ น้ นั ใครจะเป็ นผูเ้ ล่าไม่ใช่เรื่ องสาคัญ เพราะการ
ตัดสิ นว่าผิดหรื อถูกนั้นอยูท่ ี่การตัดสิ นข้อความที่เล่าไม่ใช่ผเู ้ ล่า ข้อความทางวิทยาศาสตร์หรื อข้อความ
ที่เป็ นวิทยาศาสตร์ น้ นั จะถูกตรวจสอบและขึ้นอยูก่ บั การโต้แย้งหรื อพิสูจน์โดยคนอื่นๆ ที่เป็ นผูม้ ีส่วน
ร่ วมในเกมภาษาแบบวิทยาศาสตร์ น้ ี จะมีการนาเอาหลักฐานและข้อโต้แย้งที่มีเหตุผลมาใช้เพื่อตัดสิ น
ว่าควรจะยอมรับหรื อปฏิเสธข้อความนั้นๆ (Haralambos and Holborn. 2004 : 973)
อย่างไรก็ตาม เลียวทาด์ได้เสนอว่าวิทยาศาสตร์ น้ นั ไม่สามารถที่จะทาให้ตนพ้นไปจากความรู ้
แบบเรื่ องเล่าได้ ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ก็ถือว่าเป็ นเรื่ องเล่าอย่างหนึ่งเหมือนกัน นักวิทยาศาสตร์
พยายามที่ทาให้วทิ ยาศาสตร์ อยูห่ ่างจากความเชื่ อต่างๆ ทางสังคมเพื่อที่จะทาให้วทิ ยาศาสตร์ ธารง
รักษาความเป็ นวัตถุวสิ ัยเอาไว้ให้ได้ แต่การทาเช่นนี้ก็ก่อให้เกิดปั ญหาขึ้นมาคือวัตถุประสงค์ของ
วิทยาศาสตร์ คืออะไรกันแน่ การนาเงินงบประมาณจานวนมากไปใช้ในการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ น้ นั
จะมีความชอบธรรมได้อย่างไรถ้าวิทยาศาสตร์ แยกตัวเองออกจากสังคม ในที่สุด วิทยาศาสตร์ จึงอยูใ่ น
ฐานะที่เป็ นเรื่ องเล่าขนาดใหญ่หรื อ “อภิมหาบรรยาย” ดังที่กล่าวข้างต้น เพื่อที่จะให้ความหมายแก่
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เรื่ องเล่าอื่นๆ เรื่ องเล่าขนาดใหญ่เหล่านี้ของวิทยาศาสตร์ ทาให้วตั ถุประสงค์ของการแสวงหาความรู ้
ทางวิทยาศาสตร์ มีความหมายมีความสาคัญขึ้นมาได้ และทาให้ผคู้ นยอมรับวิทยาศาสตร์ในฐานะที่
เป็ นเครื่ องชี้ นาทางชีวติ ทางสังคมได้ พวกนักวิทยาศาสตร์ จะบอกเราว่ามนุษยชาติสามารถก้าวหน้าได้
ด้วยความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ เราจะสามารถเอาชนะความโง่เขลาและการกดขี่ได้ วิทยาศาสตร์ จะทาให้
เราสามารถเอาชนะธรรมชาติได้และทาให้เราตระหนักรู้ถึงความสาคัญของตนเองได้ (Haralambos
and Holborn. 2004 : 973-974)
เลียวทาด์ยงั ได้เสนอต่อไปว่า เรื่ องเล่าขนาดใหญ่ของวิทยาศาสตร์ ที่บอกเล่าเรื่ องราวเกี่ยวกับ
การปลดปล่อยมนุษยชาติ การพัฒนาตัวตนของเราให้สมบูรณ์ และความก้าวหน้าทางสังคมนั้น ใน
ที่สุดก็ถูกท้าทายถูกทาลายลงเมื่อเกิดแนวคิดแบบหลังสมัยใหม่ข้ ึนมา หลังสมัยใหม่นิยมทาให้เกิด
ความไม่เชื่อถือต่อเรื่ องเล่าขนาดใหญ่ ความรู ้ที่มีอยูไ่ ด้แตกกระจายออกเป็ นเกมภาษาที่แตกต่าง
หลากหลายซึ่ งใช้ได้กบั บางบริ บทเท่านั้น เมื่อผูค้ นรู ้สึกเสื่ อมศรัทธาที่จะแสวงหาความจริ งที่ยงิ่ ใหญ่
เพียงหนึ่งเดียวซึ่ งสร้างความชอบธรรมให้กบั ความรู ้อื่นๆ ทุกอย่าง สิ่ งที่เกิดขึ้นมาคือความหลากหลาย
ของความรู ้ นอกจากนี้ เกมภาษาที่เป็ นความรู ้แบบวิทยาศาสตร์ ก็ถูกแทนที่ดว้ ยเกมภาษาเชิงเทคนิค
เมื่อเป็ นเช่นนี้ ข้อความต่างๆ ไม่ได้ถูกตัดสิ นว่าจริ งหรื อถูกต้องหรื อไม่ แต่ถูกตัดสิ นบนฐานที่วา่ มี
ประโยชน์และประสิ ทธิ ผลหรื อไม่แทน ดังนั้นแทนที่จะมีการเน้นกิจกรรมของมนุษย์ในฐานะที่
เป็ นเป้ าหมายสุ ดท้ายในตัวเอง ก็กลับหันไปเน้นที่วธิ ี การเชิงเทคนิคซึ่ งจะทาให้ทาสิ่ งต่างๆ ประสบ
ความสาเร็ จมากกว่า ยกตัวอย่างเช่น ในมหาวิทยาลัย นักวิจยั ก็จะสนใจวิจยั ในสิ่ งที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ยิง่ กว่าจะสนใจวิจยั ว่าสิ่ งนั้นจริ งหรื อถูกต้องหรื อไม่ งานวิจยั ที่ได้รับการสนับสนุ นส่ งเสริ มจึงเป็ น
งานวิจยั ที่มีประโยชน์ใช้สอยและมี “มูลค่าแลกเปลี่ยน” หรื อ “ขายได้” (Haralambos and Holborn.
2004 : 974)
10.2.3 ประวัติและแนวคิดของโบดริยาด์
นักคิดสาคัญอีกคนหนึ่งที่กล่าวถึงลักษณะของโลกยุคหลังสมัยใหม่คือฌ็อง โบดริ ยาด์ (Jean
Baudrillard : ค.ศ. 1929-2007) เขาเกิดที่เมืองไรม์ ทางภาคเหนือของฝรั่งเศส ปู่ ย่าของเขาเป็ นชาวนา
และพ่อแม่ของเขาเป็ นข้าราชการ เขาเข้าเรี ยนระดับประถมในโรงเรี ยนที่เมืองไรม์น้ นั นัน่ เอง และได้
ไปเรี ยนระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยซอร์บอนน์ในกรุ งปารี ส โดยเรี ยนภาษาและวรรณคดีเยอรมัน
ซึ่ งเมื่อเรี ยนจบเขาก็ได้เข้าไปสอนทางด้านภาษาและวรรณคดีเยอรมันในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาหลาย
แห่งทั้งที่อยูใ่ นกรุ งปารี สและต่างจังหวัดในช่วง ค.ศ. 1960-1966 ต่อมาเขาได้เรี ยนปริ ญญาเอก
ทางด้านสังคมวิทยา และเมื่อเรี ยนจบก็ได้สอนในมหาวิทยาลัยปารี ส 10 ที่นอแตร์ ซ่ ึ งอยูน่ อกกรุ งปารี ส
และเป็ นมหาวิทยาลัยที่เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างมากกับเหตุการณ์ลุกฮือของนักศึกษาและประชาชนเมื่อ
ค.ศ. 1968 ในช่วงคริ สต์ทศวรรษ 1980 และ 1990 งานเขียนของเขาซึ่ งตีพิมพ์ท้ งั ในภาษาอังกฤษและ
ฝรั่งเศสได้รับความนิยมมาก มีผอู ้ ่านอย่างกว้างขวาง นอกจากมีอาชีพเป็ นอาจารย์แล้ว โบดริ ยาด์ยงั
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เป็ นช่างภาพด้วย เขาได้เดินทางไปหลายประเทศและถ่ายภาพเก็บไว้ซ่ ึ งในช่วง ค.ศ. 1999-2000 ได้มี
การนาเอาภาพถ่ายของเขาออกมาจัดแสดงที่กรุ งปารี ส (“Jean Baudrillard.‛ 2012 : Website)
ในบทความเรื่ อง ‚The Mirror of Production‛ ซึ่ งตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1973 โบดริ ยาด์
เห็นว่าโลกยุคปั จจุบนั ได้มาถึงระดับที่ตอ้ งมีการวิพากษ์ ‚เศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่ องสัญญะ‛
(Baudrillard. 1988 : 116) แม้วา่ เขาจะได้รับอิทธิ พลทางความคิดทั้งจากมากซ์และโซซูร์ แต่เขาก็ได้
วิพากษ์แนวคิดของทั้งสองคน โดยได้วพิ ากษ์วจิ ารณ์ความคิดของมากซ์ที่กล่าวถึงสิ นค้าว่ามีมูลค่าสอง
ชนิดคือมูลค่าใช้สอยและมูลค่าแลกเปลี่ยนว่าไม่เพียงพอที่จะใช้ทาความเข้าใจสังคมในช่วงปลาย
คริ สต์ศตวรรษที่ 20 ได้ ซึ่งในอีกบทความหนึ่งที่ตีพิมพ์ใน ค.ศ. 1970 เขาเรี ยกสังคมเช่นนี้วา่ ‚สังคม
ผูบ้ ริ โภค‛ (Consumer Society) (Baudrillard. 1988 : 29-56) ผูค้ นที่อยูใ่ นสังคมผูบ้ ริ โภคนี้จะบริ โภค
สิ นค้าโดยมุ่งที่ประโยชน์หรื อมูลค่าเชิงสัญญะของสิ นค้าเป็ นหลักยิง่ กว่ามุ่งที่ประโยชน์หรื อมูลค่า
ใช้สอยของสิ นค้า สาหรับโซซูร์ เขาวิพากษ์แนวคิดเรื่ องสัญญะของโซซูร์ โดยเห็นว่ารู ปสัญญะ
กับความหมายสัญญะนั้นแยกออกจากกันได้ซ่ ึ งส่ งผลให้เกิดโครงสร้างที่เหมือนกับสัญญาณ คือ
รู ปสัญญะนั้นมีกลไกการทางานเหมือนกับสัญญาณไฟจราจรที่ปล่อยความหมายออกมาโดยไม่ตอ้ งมี
การตอบสนองทางภาษา ซึ่ งเขาเรี ยกว่ารหัส รหัสนี้ทางานโดยสกัดหรื อดึงเอาความหมายสัญญะต่างๆ
จากสังคม ในวงการสื่ อเรี ยกรหัสนี้วา่ ‚รู ปสัญญะที่ล่องลอย‛ (Poster. 1988 : 4) โบดริ ยาด์สังเกตพบว่า
ในปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 20 เทคโนโลยีทางด้านสื่ อในฐานะที่มีบทบาทเป็ นเทคโนโลยีที่ทาการผลิต
ซ้ าและการสร้างภาพตัวแทน ได้มีความก้าวหน้ามากจนทาให้ภาพหรื อสิ่ งผลิตเลียนแบบต่างๆ
กลายเป็ นความจริ งเสมือน ที่สามารถทาหน้าที่เป็ นสิ่ งที่จริ งได้ไม่แตกต่างจากภาพหรื อผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ (Baudrillard. 1988 : 166-184)
โบดริ ยาด์เสนอว่าสัญญะต่างๆ ที่มีอยูใ่ นวัฒนธรรมของมนุษย์น้ นั ได้ผา่ นขั้นตอนมา 4
ขั้นตอนคือ 1) ขั้นที่สัญญะต่างๆ เช่นภาพและเสี ยงเป็ นสิ่ งที่สะท้อนให้เห็นความเป็ นจริ งขั้นพื้นฐาน
2) ขั้นต่อมา สัญญะต่างๆ จะปิ ดบังและบิดเบือนความเป็ นจริ งขั้นพื้นฐานบางอย่างเอาไว้ ภาพต่างๆ
กลายเป็ นสิ่ งที่บิดเบือนความจริ ง แต่ภาพเหล่านั้นก็ยงั มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงอยูก่ บั สิ่ งที่ดารงอยูจ่ ริ ง
อยูบ่ า้ ง 3) ขั้นที่สามคือขั้นที่สัญญะปิ ดบังการที่ความเป็ นจริ งพื้นฐานบางอย่างไม่ได้ดารงอยูจ่ ริ ง เช่น
รู ปเคารพต่างๆ ทาหน้าที่ปิดบังข้อเท็จจริ งที่วา่ จริ งๆ แล้วพระเจ้าไม่ได้ดารงอยูเ่ ลย และ 4) ขั้นสุ ดท้าย
คือขั้นที่สัญญะไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆ เลยกับความเป็ นจริ ง สัญญะเป็ นเพียงความจริ งเสมือนหรื อ
ภาพจาลองเท่านั้น (Haralambos and Holborn. 2004 : 975) ขั้นนี้ก็คือขั้นที่มีสื่อสารมวลชนสมัยใหม่
อย่างเช่นโทรทัศน์เกิดขึ้น
ความก้าวหน้าทางด้านการสื่ อสารมวลชนสมัยใหม่น้ นั ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายซึ่ ง
เป็ นลักษณะสาคัญของยุคหลังสมัยใหม่ โบดริ ยาด์มองว่าสื่ อมวลชนสมัยใหม่น้ นั ก่อให้เกิดผลกระทบ
ที่ลึกซึ้ งและแตกต่างอย่างมากจากผลกระทบของเทคโนโลยีสื่อในยุคก่อน การเกิดขึ้นของสื่ อมวลชน
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โดยเฉพาะอย่างยิง่ สื่ ออิเล็กทรอนิ คส์อย่างเช่นโทรทัศน์น้ นั ได้เปลี่ยนแปลงชีวติ ของคนเราอย่างมาก
เพราะโทรทัศน์น้ นั ไม่ได้นาเสนอภาพตัวแทนของโลกแก่เราเท่านั้น แต่ยงั ได้กาหนดด้วยว่าโลกที่เรา
อยูอ่ าศัยนี้เป็ นอย่างไรกันแน่ (Giddens. 2009 : 755-756)
โบดริ ยาด์กล่าวว่าเมื่อไม่นานมานี้ เคยมีความเป็ นไปได้ที่เราจะแยกความเป็ นจริ งหรื อโลกที่
เป็ นอยูจ่ ริ งพร้อมทั้งเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกออกจากการเสนอภาพตัวแทนของโลกนั้นผ่าน
ทางสื่ อ ยกตัวอย่างเช่น ในโลกจริ งๆ นั้นมีสงครามเกิดขึ้นมากมายหลายครั้งโดยก่อให้เกิดผลกระทบที่
เลวร้ายต่อทั้งทหารและพลเรื อนที่เกี่ยวข้องกับสงครามนั้น สื่ อก็จะรายงานเกี่ยวกับสงครามและแจ้งให้
เราทราบว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง เช่นมีคนเจ็บคนตายมากน้อยเพียงใด ฝ่ ายใดเป็ นฝ่ ายชนะ ฝ่ ายใดเป็ นฝ่ าย
แพ้ แง่มุมทั้งสองอย่างนี้คือ 1) ความเป็ นจริ งที่เกิดขึ้นจริ ง และ 2) การนาเสนอภาพตัวแทนความเป็ น
จริ งผ่านสื่ อ ถูกมองว่าเป็ นสิ่ งที่สามารถแยกออกจากกันได้ (Giddens. 2009 : 756)
แต่ทฤษฎีหลังสมัยใหม่ของโบดริ ยาด์เสนอว่าเส้นแบ่งระหว่างความเป็ นจริ งและการนาเสนอ
ภาพตัวแทนไม่มีอยูอ่ ีกต่อไปแล้ว เช่นในกรณี ของการรายงานข่าวเกี่ยวกับสงคราม นั้น เราไม่สามารถ
แยกการนาเสนอภาพตัวแทนความเป็ นจริ งของสงครามหรื อรายงานข่าวสงครามนั้นออกจากตัวความ
เป็ นจริ งจริ งๆ ของสงครามได้อีกต่อไป เพราะว่าการนาเสนอภาพตัวแทนของสื่ อนั้นจริ งๆ แล้วก็คือ
ส่ วนหนึ่งของโลกเหนือจริ ง และไม่สามารถมองว่าแยกออกจากโลกเหนือจริ งได้ เนื่องจากคนจานวน
มากทาได้เพียงแค่รู้เรื่ องราวเกี่ยวกับสงครามนั้นผ่านการเสนอของสื่ อเท่านั้น ความเป็ นจริ งเกี่ยวกับ
สงครามจึงถูกกาหนดจากสื่ อ นี่คือความเป็ นจริ งแบบเหนื อจริ ง (Hyperreality) ความเป็ นจริ งแบบ
เหนื อจริ งนี้คือโลกที่สื่อเป็ นผูก้ าหนดและเป็ นผูร้ ับประกันที่สาคัญที่สุดว่าความเป็ นจริ งคืออะไร เรื่ อง
จริ งเป็ นอย่างไร ความเป็ นของแท้เป็ นอย่างไร (Giddens. 2009 : 756)
ก่อนที่จะเกิดการประทุข้ ึนของสงครามอ่าวเปอร์ เซี ยครั้งแรกเมื่อมี ค.ศ. 1991 นั้น โบดริ ยาด์
ได้เขียนบทความในหนังสื อพิมพ์ในชื่อเรื่ องว่าสงครามอ่าวไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ต่อมาก็มีการประกาศ
สงคราม มีการรบกัน มีคนเจ็บคนตายจานวนมาก เมื่อสงครามยุติลง เขาได้เขียนหนังสื อเรื่ อง The Gulf
War Did not Take Place ยืนยันอีกครั้งว่าสงครามอ่าวไม่ได้เกิดขึ้นจริ ง เขาอธิ บายว่าสงครามครั้งนั้น
ไม่เหมือนกับสงครามอื่นๆ ที่ผา่ นมาในประวัติศาสตร์ เพราะว่ามันเป็ นสงครามที่เกิดขึ้นในยุคของ
สื่ อมวลชน มีผตู ้ ิดตามดูข่าวสงครามนี้ทวั่ โลกผ่านทางสื่ อโทรทัศน์ ประธานาธิ บดีของสหรัฐอเมริ กา
ในขณะนั้นคือจอร์ จ บุช ผูพ้ ่อ และประธานาธิ บดีอิรักในขณะนั้นคือซัดดัม ฮุสเซ็น ต่างก็เฝ้ าดูรายงาน
ข่าวของสถานีโทรทัศน์ซีเอ็นเอ็นเพื่อดูวา่ จริ งๆ แล้ว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นอย่างไรกันแน่ (Giddens.
2009 : 756-757)
โบดริ ยาด์เสนอว่าในยุคที่สื่อมวลมีอยูท่ ุกหนทุกแห่งนั้น มีการสร้างความเป็ นจริ งแบบใหม่ซ่ ึ ง
เขาเรี ยกว่าความเป็ นจริ งแบบเหนื อจริ งขึ้นมา ซึ่ งเป็ นความเป็ นจริ งที่ประกอบไปด้วยการคละเคล้า
ปะปนกันของพฤติกรรมของคนและภาพจากสื่ อ โลกของความเป็ นจริ งแบบเหนื อจริ งถูกสร้างขึ้นมา
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จากความจริ งเสมือนหรื อภาพจาลอง (Simulacra) ซึ่ งเป็ นภาพที่เพียงแต่รับเอาความหมายมาจากภาพ
อื่นๆ ไม่มีฐานอยูใ่ นความเป็ นจริ งภายนอกเลย (Giddens. 2009 : 757)
10.3 หลังโครงสร้ างนิยม : ฟูโกต์ และแดร์ ริดา
แนวคิดหลังโครงสร้างนิยมมีมากมายหลายประเด็นที่น่าสนใจ นักคิดในสานักนี้ก็มีเป็ น
จานวนมาก เนื้อหาในส่ วนนี้ เน้นกล่าวถึงบางส่ วนของแนวคิดหลังโครงสร้างนิยม โดยเฉพาะที่ส่ง
อิทธิ พลทางความคิดต่อนักคิดหลังอาณานิคมนิยมด้วย เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่าง
2 ทฤษฎีน้ ีอย่างชัดเจนยิง่ ขึ้น โดยจะกล่าวถึงแนวคิดของฟูโกต์และแดร์ ริดาเท่านั้น
10.3.1 ประวัติและแนวคิดของมิเชล ฟูโกต์
มิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault : ค.ศ. 1926-1984) เกิดที่เมืองพัวเจ ประเทศฝรั่งเศส ใน
ครอบครัวคนดังของจังหวัด พ่อของเขาเป็ นศัลยแพทย์ ตอนเด็กการเรี ยนของเขาก็ประสบผลสาเร็ จ
ดีบา้ ง ได้ระดับปานกลางบ้างผสมกัน จนเมื่อได้เข้าเรี ยนในวิทยาลัยเขาก็มีผลการเรี ยนดีเด่น ในช่วงนี้
แหละที่เขาได้เรี ยนปรัชญา เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง เขาได้เข้าเรี ยนในสถาบันการศึกษาชั้นสู ง
École Normale Supérieure ของฝรั่งเศส โดยสาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทางจิตวิทยาหนึ่งใบ
และปริ ญญาทางปรัชญาอีกหนึ่งใบใน ค.ศ. 1952 ในช่วง ค.ศ. 1950-1953 เขาได้เข้าเป็ นสมาชิกของ
พรรคคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศส หลังจากนี้เขาก็ได้สอนจิตวิทยาในมหาวิทยาลัย ใน ค.ศ. 1954 เขาได้เป็ น
ทูตทางวัฒนธรรมของฝรั่งเศสเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยอุปซาลาในสวีเดน เขาได้เสนอวิทยานิพนธ์
ปริ ญญาเอกในมหาวิทยาลัยแห่งนี้แต่ถูกปฏิเสธ ใน ค.ศ. 1958 เขาได้ไปเป็ นอาจารย์ช่วงสั้นๆ ที่
มหาวิทยาลัยวอร์ ซอและมหาวิทยาลัยฮัมบูร์ก อีกสองปี ต่อมาเขาได้กลับไปที่ฝรั่งเศสเพื่อเรี ยนปริ ญญา
เอกให้จบและรับตาแหน่งอาจารย์สอนปรัชญาที่มหาวิทยาลัยแคล์มอง แฟร์รอง และใน ค.ศ. 1961 เขา
ก็เรี ยนจบปริ ญญาเอก (“Michel Foucault.‛ 2012 : Website)
ใน ค.ศ. 1965 ฟูโกต์ได้เดินทางไปสอนอยูท่ ี่มหาวิทยาลัยตูนิส ประเทศตูนีเซี ย และในช่วงที่มี
การลุกฮือของขบวนการนักศึกษาและประชาชนใน ค.ศ. 1968 นั้นเขาก็อยูท่ ี่ตูนีเซี ย หลังจากนั้นเขาได้
กลับฝรั่งเศสและแสดงบทบาทเป็ นนักกิจกรรมทางสังคมอย่างจริ งจัง ใน ค.ศ. 1970 เขาได้รับตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ประจาวิทยาลัยแห่งฝรั่งเศสในสาขาประวัติศาสตร์ ของระบบความคิด (“Michel
Foucault.‛ 2012 : Website) เขาเขียนหนังสื อออกมามากมายและเปิ ดมุมมองใหม่ๆ โดยเฉพาะเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างอานาจกับความรู ้จนมีชื่อเสี ยงไปทัว่ โลก
แนวคิดแรกของฟูโกต์ที่จะนาเสนอคือแนวคิดเรื่ องข้อความ/ถ้อยแถลง (Statement) และ
วาทกรรม (Discourse) ข้อความหรื อถ้อยแถลงคือคาที่เราพูดหรื อเขียนออกมาเช่นเป็ นประโยคหนึ่งๆ
ซึ่ งเป็ นข้อเสนอ หรื อเป็ นการพูดที่ช้ ีแนะให้เกิดการกระทาทั้งโดยตรงและโดยอ้อม (Smart. 2002 : 40)
ข้อความ/ถ้อยแถลงถือว่าเป็ นหน่วยพื้นฐานของวาทกรรมสาหรับฟูโกต์ วาทกรรมเกิดขึ้นมาจาก
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ข้อความหรื อถ้อยแถลงต่างๆ ที่จดั ความสัมพันธ์กบั ข้อความ/ถ้อยแถลงอื่นๆ ทั้งสองอย่างใช้พ้นื ที่
ร่ วมกันและสร้างบริ บทขึ้นมา ทั้งสองอย่างอาจจะหายไปไม่ปรากฏตัวและถูกแทนที่ดว้ ยข้อความ/
ถ้อยแถลงอื่นๆ ข้อความ/ถ้อยแถลงนั้นมีนอ้ ย หายากกว่า ขณะที่วาทกรรมมีศกั ยภาพที่จะเข้าไปอยูใ่ น
ข้อความ/ถ้อยแถลงจานวนมาก โดยทัว่ ไปมีถอ้ ยแถลง/ข้อความที่จากัดที่สร้างให้เกิดวาทกรรมหนึ่งๆ
ขึ้นมา และข้อความ/ถ้อยแถลงเหล่านี้ก็ถูกกล่าวถึงซ้ าแล้วซ้ าอีก (Danaher, Schirato, and Webb. 2000 :
35)
ตัวอย่างเช่น สาขาวิชากฎหมายมีขอ้ ความ/ถ้อยแถลงจากัดที่สร้างเงื่อนไขเป็ นความรู ้ความจริ ง
ขึ้นมาเพื่อเอาไปใช้ไกล่เกลี่ยและตัดสิ นข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ตัวอย่างที่เห็นเด่นชัดคือกรณี เกี่ยวกับการ
ลวนลามทางเพศหรื อการคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) ซึ่งเอนิตา ฮิลล์ (Anita Hill) ได้กล่าวหา
ว่าผูพ้ ิพากษาชื่อแคลเรนซ์ โธมัส (Clarence Thomas) ซึ่ งกาลังจะได้รับการแต่งตั้งเป็ นผูพ้ ิพากษาศาล
สู งของสหรัฐอเมริ กาเคยกระทาการลวนลามทางเพศต่อเธอสมัยที่เธอทางานเป็ นผูช้ ่วยของโธมัส
ประชาชนต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์วา่ เหตุใดเธอจึงไม่กล่าวหาโธมัสตั้งแต่ตอนที่เกิดเรื่ องใหม่ๆ เหตุใด
จึงปล่อยให้เรื่ องนี้ อยูม่ านานนับสิ บปี เธอตอบว่าเพราะตอนนั้น ‚การลวนลามทางเพศ‛ หรื อ ‚การ
คุกคามทางเพศ‛ ในความหมายทางกฎหมายยังไม่มี คือกฎหมายของสหรัฐอเมริ กายังไม่ได้มีการ
บัญญัติเรื่ องนี้เอาไว้ ไม่มีแนวคิดเรื่ องนี้ อยูใ่ นแวดวงกฎหมายของสหรัฐอเมริ กาเลยในขณะนั้น ก่อน
เกิดเรื่ องการกล่าวหาฟ้ องร้องกันนี้ ความสัมพันธ์ทางกฎหมายและสังคมในสหรัฐอเมริ กาถูกจัดระบบ
ระเบียบอยูด่ ว้ ยข้อความ/ถ้อยแถลงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศที่วา่ ‚ผูห้ ญิงไม่ใช่อตั บุคคลสมบูรณ์
เหมือนผูช้ าย‛ ซึ่ งทาให้ผชู ้ ายสามารถที่จะแสดงอาการที่ไม่เหมาะสมทางเพศต่อผูห้ ญิงได้โดยไม่ผดิ
(Danaher, Schirato, and Webb. 2000 : 35)
วาทกรรมคือกลุ่มของข้อความ/ถ้อยแถลงต่างๆ ซึ่ งสัมพันธ์กนั ถูกสร้างขึ้นและถูกนาไปใช้
วนเวียนอยูใ่ นสังคมให้เราใช้รับรู ้โลก แทนที่ฟูโกต์จะกล่าวถึง ‚คาพูด‛ ในความหมายเดิมทัว่ ๆ ไป
เขากลับใช้แนวคิดวาทกรรม สาหรับฟูโกต์น้ นั โลกมิได้เพียงแค่ดารงอยู่ ‚ที่นนั่ ‛ เพื่อที่จะให้เรา
กล่าวถึงอย่างตรงไปตรงมา แต่โลกจะเป็ นอย่างไรนั้นก็ข้ ึนอยูก่ บั วาทกรรมนัน่ เอง และในวาทกรรม
เช่นนั้นนัน่ เองที่ผพู ้ ดู และผูฟ้ ัง ผูเ้ ขียนหรื อผูอ้ ่าน จะเข้าใจเกี่ยวกับตนเอง เราเข้าใจตัวเอง เข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน เข้าใจสถานะของตนในโลกผ่านวาทกรรม วาทกรรมนี้นี่เองที่จดั ระบบ
ระเบียบการดารงอยูใ่ นสังคมและการผลิตซ้ า/การสื บทอดทางสังคมของเรา วาทกรรมกาหนดว่า
ประสบการณ์ของเรา อัตลักษณ์ของเราจะถูกจัดระบบระเบียบวางกาหนดกฎเกณฑ์อย่างไร (Aschroft
and Ahluwalia. 2001 : 14)
วาทกรรมไม่ได้ถูกแสดงออกมาผ่านการพูดการเขียนเท่านั้น แต่ยงั แสดงออกเป็ นปฏิบตั ิการ
ต่างๆ เป็ นการกระทาต่างๆ ตามที่วาทกรรมเหล่านั้นชี้แนะ วาทกรรมเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์
ระหว่างอานาจกับความรู ้ที่ท้ งั สองฝ่ ายต่างก็เอื้อต่อกัน ขึ้นต่อกัน พึ่งพาอาศัยกัน ดังที่ฟูโกต์กล่าวไว้วา่
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“เราควรยอมรับว่าอานาจสร้างความรู ้ข้ ึนมา... อานาจและความรู ้มีความหมายโดยนัยบ่งถึงกันและกัน
โดยตรง ไม่มีความสัมพันธ์เชิงอานาจโดยไม่มีการสร้างองค์ความรู ้ข้ ึนมาอย่างสัมพันธ์กนั อีกทั้งไม่มี
ความรู ้ใดๆ ที่ไม่ตอ้ งสันนิษฐานล่วงหน้าว่าจะไม่มีความสัมพันธ์เชิงอานาจและไม่สร้างความสัมพันธ์
เชิงอานาจขึ้นมาในเวลาเดียวกัน‛ (Foucault. 1977 : 27)
หนังสื อ The Order of Things ของฟูโกต์ได้ต้ งั คาถามเพื่อสารวจตรวจสอบวาทกรรมเกี่ยวกับ
มนุษย์ในฐานะที่เป็ นปรากฏการณ์ทางประวัติศาสตร์ มากกว่าตั้งคาถามกับวิธีการที่ใช้จดั ระเบียบ
ความรู ้ตามธรรมชาติ ฟูโกต์สารวจดูวา่ วาทกรรมทางประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา จิตวิเคราะห์ และ
วาทกรรมอื่นๆ เกิดขึ้นมา และจัดระบบระเบียบความรู ้ในแนวทางเฉพาะแบบใดแบบหนึ่งอย่างไร
หนังสื อเล่มนี้ซ่ ึ งมองภาพมนุ ษย์วา่ เป็ นศูนย์กลางของสิ่ งอื่นๆ ได้ช้ ีให้เราเห็นว่าเราจาเป็ นต้องมองดู
วิธีการในการจาแนกแยกแยะ การจัดระบบระเบียบ และการจากัดขอบเขตความรู ้ ซึ่ งจะทาให้เรา
มองเห็นว่าวัฒนธรรมนั้นเป็ นสิ่ งสัมพัทธ์ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่และกาลเวลา ไม่ใช่สิ่ง
สากลที่เหมือนกันในทุกที่ทุกเวลา (Huddart. 2006 : 91)
ทั้งแนวคิดเรื่ องข้อความ/ถ้อยแถลงและแนวคิดเรื่ องวาทกรรมได้ส่งอิทธิ พลต่อนักคิด/นัก
ทฤษฎีหลังอาณานิคมนิยม เช่นซาอิดนาเอาแนวคิดเรื่ องวาทกรรมของฟูโกต์มาขยายความต่อ คือเอา
เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างอานาจกับความรู ้ในสังคมตะวันตกมากล่าวถึงในหนังสื อเรื่ อง Orientalism
เพื่อชี้ให้เห็นถึงวาทกรรมแบบอาณานิคม (Colonial Discourse) ซาอิดเน้นว่าเจตจานงที่มุ่งสู่ อานาจ
หรื อความต้องการมีอานาจและความเข้าใจโลกส่ วนที่ไม่ใช่ตะวันตกหรื อโลกตะวันออกในวาทกรรม
แบบอาณานิคมนั้นไม่สามารถแยกออกได้จากความต้องการที่จะมีอานาจเหนือโลกตะวันออก สาหรับ
ซาอิด อานาจแบบอาณานิคมของตะวันตกที่มีอยูเ่ หนือโลกตะวันออกนั้นถูกบารุ งรักษาเอาไว้ดว้ ย
วาทกรรมต่างๆ เกี่ยวกับศิลปะ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ รวมทั้งด้วยรู ปแบบของการครอบงา
โดยตรงเช่นการปกครองทางการเมืองและการกดขี่ปราบปรามทางทหาร (Morton. 2003 : 85)
นอกจากนี้ บาบาได้นาเอาแนวคิดเรื่ องข้อความ/ถ้อยแถลงของฟูโกต์ มาประสานกับแนวคิด
เรื่ องการพูดซ้ าเขียนซ้ า (Iteration) ของแดร์ ริดา แนวคิดของแดร์ ริดาเรื่ องนี้หมายถึงการที่เครื่ องหมาย
ความคิด หรื อข้อความใดๆ จะมีความหมายได้น้ นั เครื่ องหมาย ความคิด หรื อข้อความนั้นๆ จาเป็ น
จะต้องมีความสามารถถูกกล่าวซ้ าได้ เครื่ องหมายที่เกิดขึ้นได้เพียงครั้งเดียวจะไร้ความหมาย การพูด
ซ้ าเขียนซ้ าหรื อความสามารถในการกล่าวซ้ าได้น้ นั ไม่ได้หมายความเพียงแค่วา่ การที่เครื่ องหมายหรื อ
คาพูดจะสามารถถูกผลิตหรื อสร้างขึ้นอีกครั้งในเวลาและสถานที่อื่นๆ ได้เท่านั้น แต่ที่สาคัญก็คือการที่
คา ข้อความ เครื่ องหมายเหล่านั้นจะต้องสามารถปรากฏในบริ บทอื่นๆ ได้ และบริ บทเหล่านั้นเปลี่ยน
สิ่ งที่ขอ้ ความนั้นหมายถึง เช่นข้อความที่วา่ ‚ฉันรักคุณ‛ นั้นเป็ นข้อความปกติธรรมดาไม่มีอะไรใหม่
(cliché) เพราะเป็ นข้อความที่ถูกใช้บ่อยเกินไป แต่ในขณะเดียวกันข้อความนี้ก็จะถูกใช้ต่อไป ถูกพูด
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ถูกเขียนต่อไปทัว่ โลกอีกนานเลยทีเดียว ซึ่ งข้อความนี้ก็มกั จะหมายถึงสิ่ งเดียวกัน แต่ก็อาจมีอะไร
บางอย่างที่แตกต่างจากเดิมบ้างในการใช้แต่ละครั้ง (Huddart. 2006 : 16-17)
บาบาได้นาเอาเรื่ องการพูดซ้ าเขียนซ้ าในมาไว้ในบริ บทของข้อความ/ถ้อยแถลง ซึ่ งเป็ นคาที่มี
ความหมายเฉพาะเหมือนกัน ฟูโกต์สารวจตรวจสอบดูวธิ ี ที่ระเบียบวินยั องค์ความรู ้และสถาบันต่างๆ
ถูกพัฒนาขึ้นมา ซึ่ งส่ วนที่สาคัญที่สุดจานวนมากเป็ นระเบียบวินยั องค์ความรู้ และสถาบันแบบอาณา
นิคม งานของฟูโกต์ช่วยให้เราวิเคราะห์ขอ้ ความ/ถ้อยแถลงแบบอาณานิคมซึ่ งเป็ นข้อความที่สร้าง
วาทกรรมอาณานิคมขึ้นมา เรามักจะรู ้สึกว่าเรารู ้เราเข้าใจสิ่ งที่ขอ้ ความนั้นหมายถึง แต่ความรู ้สึกนี้
เกิดขึ้นก็เพียงเพราะว่าเรารู ้บริ บทที่ขอ้ ความนั้นถูกสร้างขึ้น เรารู ้วา่ ข้อความนั้นเข้าได้กบั องค์ความรู ้
อย่างไร แต่ความเข้าใจเหล่านี้ก็มกั จะไม่สมบูรณ์ ดังที่บาบากล่าวไว้วา่ ‚การเปลี่ยนแปลงใดๆ ใน
สนามของประสบการณ์หรื อการพิสูจน์ความถูกต้อง หรื อที่จริ งคือความแตกต่างใดๆ ในปั ญหาต่างๆ
ที่ถูกแก้ไข สามารถนาไปสู่ การเกิดขึ้นของข้อความ/ถ้อยแถลงใหม่ได้ นัน่ คือ ความแตกต่างของสิ่ ง
เดียวกัน‛ (Bhabha. 1994 : 22) นัน่ คือความหมายของข้อความหนึ่งๆ สามารถเปลี่ยนไปเมื่อบริ บท
เปลี่ยน หรื อหน้าที่ซ่ ึ งข้อความนั้นตั้งใจจะทาเปลี่ยนไป นี่ คือความแตกต่างที่เกิดขึ้นเพราะมีการกล่าว
ได้อีกครั้งหรื อมีความสามารถในการกล่าวซ้ า บาบาได้พบข้อความ/ถ้อยแถลงที่มีการกล่าวซ้ าซึ่ งทา
ให้เราสามารถเข้าใจหรื อตีความแตกต่างไปได้เป็ นจานวนมากในข้อความ/ถ้อยแถลงของอาณานิคม
วิธีการอ่านของเขาจึงมีชีวติ ชี วานาไปสู่ ความแตกต่างที่ละเอียดอ่อนในความหมายซึ่งผูป้ กครอง
อาณานิคมเองไม่สามารถที่จะกากับควบคุมได้ อันเนื่ องมาจากตรรกะของความสามารถในการกล่าว
ซ้ านี่เอง (Huddart. 2006 : 17-18)
อีกแนวคิดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องวาทกรรมที่บาบาได้นาไปใช้ในการรื้ อสร้างวาทกรรม
อาณานิคมก็คือแนวคิดเรื่ องความเป็ นอุปลักษณ์ (Metaphoricity) สังคมคือสิ่ งที่ถูกสร้างขึ้นผ่านการ
ก่อตัวของโวหารและวาทกรรมในรู ปแบบต่างๆ บาบาได้นาเอาแนวคิดของแดร์ ริดาคือความเป็ น
อุปลักษณ์ขา้ งต้นมาใช้ คานี้มีความหมายว่าอุปลักษณ์น้ นั มีความสามารถไม่เฉพาะเพียงแค่บรรยาย (to
describe) ให้เราเห็นโลกภายนอกเท่านั้น แต่ยงั มีความสามารถเป็ นคาแนะนา (to prescribe) ให้มีการ
ทาบางสิ่ งบางอย่างหรื อแม้กระทัง่ ก่อร่ างสร้างตัวตนของเราด้วย อย่างเช่นถ้าเราใช้อุปลักษณ์วา่ ‚เมือง
คือสิ่ งมีชีวติ ‛ เพื่อให้มีความหมายโดยนัย คาถามอื่นๆ ก็จะตามมามากมาย เช่นบางส่ วนของสิ่ งมีชีวติ นี้
ติดเชื้ อโรคหรื อไม่ หรื อกาลังจะตาย หรื อตายไปแล้ว และอะไรจะเกิดขึ้นกับประชาชนซึ่ งอาศัยอยูใ่ น
ส่ วนต่างๆ เหล่านั้น ในบริ บทของสังคมนี้ ความเป็ นอุปลักษณ์ก็จะมีผลสาคัญต่อความคิดทางการเมือง
ของคนเรา สาหรับบาบา สังคมนั้นคือสิ่ งที่ได้รับผลกระทบจากการลื่นไหลลังเลของภาษา ดังนั้น เพื่อ
จะให้เรามีความเข้าใจได้อย่างเต็มที่ นักทฤษฎีจึงจาเป็ นต้องใส่ ใจภาษาในฐานะที่เป็ นภาษา พร้อมๆ
กับสิ่ งยุง่ ยากลาบากต่างๆ ที่ติดตามภาษามาทั้งหมด (Huddard. 2006 : 20)
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เมื่ออภิปรายถึงแนวคิดเรื่ องข้อความ/ถ้อยแถลงของฟูโกต์ บาบาเสนอว่า ‚ความปรากฏซ้ าได้
ในความหมายของผมหมายถึงการซ้ าในทุกๆ ครั้งที่มีการกล่าวออกมา บางอย่างก็เป็ นอย่างอื่นที่เป็ น
ความแตกต่างซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ไม่คุน้ เคยไปบ้าง‛ (Bhabha. 1994 : 131) บาบาอ่านและตีความงานของ
ฟูโกต์ในความหมายของสิ่ งที่ไม่คุน้ เคย และหนังสื อของฟูโกต์ก็เปิ ดโอกาสให้ทาเช่นนั้นได้ เช่นใน
หนังสื อ The Order of Things ในคานา ฟูโกต์อธิ บายว่าเพราะเหตุใดเขาจึงต้องมาสารวจตรวจสอบ
อดีตและเขียนหนังสื อนี้ออกมา เขากล่าวถึงการอ่านเรื่ องราวเรื่ องหนึ่งที่เขียนโดยนักเขียนชาว
อาร์ เจนตินา ชื่อจอร์จ หลุยส์ บอร์ เกส (Jorge Luis Borges) เรื่ องนั้นได้กล่าวถึงสารานุกรมจีนที่น่า
แปลกใจซึ่ งแบ่งโลกด้วยวิธีการที่เขาไม่คุน้ เคย โดยเฉพาะการแบ่งสัตว์ออกเป็ นกลุ่มต่าง ๆ เช่นกลุ่มที่
เชื่อง กลุ่มที่น่าทึ่ง และกลุ่มที่มาจากที่ไกลเช่นแมลง ซึ่ งทาให้ฟูโกต์ถึงกับหัวเราะออกมา ฟูโกต์กล่าว
ว่า ‚การหัวเราะทาให้หลักหมายต่าง ๆ ที่เราคุน้ เคยทั้งหมดในความคิดของผม ในความคิดของเรา ซึ่ ง
เป็ นความคิดที่ตราตรึ งอยูใ่ นยุคของเราในภูมิศาสตร์ ของเราแตกแยกกระจัดกระจายออกไป‛
(Foucault. 1994 : xvi) การหัวเราะของฟูโกต์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้น จริ งๆ แล้วไม่ใช่เป็ นการหัวเราะเยาะ
สารานุกรมหรื อผูท้ าสารานุกรมที่อาจจะมองได้วา่ แสนจะเชยหรื องี่เง่า แต่ฟูโกต์หวั เราะให้กบั ตัวเขา
เอง หรื ออย่างน้อยก็หวั เราะกับวิธีการที่ความรู ้ของตะวันตกแกล้งเป็ นหรื ออ้างว่าเป็ นสากล ซึ่ งการที่
ตะวันตกอ้างว่าความรู ้หรื อวัฒนธรรมของตนเป็ นสากลนี้ก็ถูกทาลายได้โดยง่ายอย่างที่ช้ ีให้เห็น ความ
จริ งแล้วองค์ความรู ้ต่างๆ วัฒนธรรมต่างๆ นั้นมีความหลากหลายและเป็ นสิ่ งสัมพัทธ์ตา่ งหาก จากตรง
นี้บาบาก็สรุ ปว่ามุมมองแบบหลังอาณานิคมมีอยูแ่ ล้วในหนังสื อของฟูโกต์ (Huddard. 2006 : 91-92)
10.3.2 ประวัติและแนวคิดของของฌากส์ แดร์ ริดา
ฌากส์ แดร์ ริดา (Jacques Derrida : ค.ศ. 1930-2004) เกิดที่เมืองแอลเจียร์ ประเทศแอลจีเรี ย ซึ่ง
ในปี ที่เขาเกิดนั้น แอลจีเรี ยเป็ นอาณานิคมของฝรั่งเศส เนื่องจากเขาเป็ นคนยิว ตอนที่เข้าเรี ยนเขาจึงถูก
ไล่ออกจากโรงเรี ยนเพราะผูป้ กครองชาวฝรั่งเศสได้ใช้นโยบายกีดกันชาวยิว เขาจึงไปเข้าเรี ยนใน
โรงเรี ยนของชาวยิว ในช่วงนี้ เขาใฝ่ ฝันที่จะเป็ นนักฟุตบอลอาชีพ เขาจึงเข้าร่ วมทีมฟุตบอลและร่ วม
แข่งขันหลายครั้ง ต่อมาเขาได้ยา้ ยไปอยูใ่ นฝรั่งเศส ได้เข้าเรี ยนในสถาบันการศึกษาชั้นสู ง École
Normale Supérieure ของฝรั่งเศส และได้ไปเรี ยนในสถาบันการศึกษาชั้นสู งทางด้านปรัชญาที่
เบลเยียม เมื่อเรี ยนจบแล้วเขาได้รับทุนการศึกษาให้ไปเรี ยนที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริ กา
ในช่วง ค.ศ. 1957-1958 ต่อมาเขาได้เป็ นอาจารย์สอนปรัชญาที่มหาวิทยาลัยซอร์ บอนน์ ฝรั่งเศสใน
ช่วง ค.ศ. 1960-1964 จากนั้นเขาก็เป็ นอาจารย์ประจาอยูท่ ี่ École Normale Supérieure จนถึง ค.ศ. 1984
ใน ค.ศ. 1986 เขาได้ไปเป็ นศาสตราจารย์ทางด้านมนุษยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์ เนีย เออร์ไวน์
หลังจากนั้นเขาได้เป็ นศาสตราจารย์รับเชิญจากมหาวิทยาลัยชั้นนาในสหรัฐอเมริ กาและยุโรปหลาย
แห่ง และได้รับปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์หลายใบ แดร์ ริดาเสี ยชีวติ ด้วยโรคมะเร็ งตับอ่อนที่
โรงพยาบาลในกรุ งปารี สเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ค.ศ. 2004 (Jacques Derrida. 2012 : Website)
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แนวคิดหนึ่งที่โดดเด่นมากของฌากส์ แดร์ ริดาคือการรื้ อสร้าง (Deconstruction) ซึ่งเป็ น
ยุทธศาสตร์ ของการวิเคราะห์ตวั บทในเชิงวิพากษ์วจิ ารณ์และตั้งคาถามกับประวัติศาสตร์ ของปรัชญา
ตะวันตกโดยทัว่ ไป นักวิจารณ์มกั จะมีความยุง่ ยากลาบากใจในการนิยามการรื้ อสร้าง เพราะคานี้ไม่
อาจจะถูกลดลงมาเป็ นเพียงแค่วธิ ี การ หรื อนิยามว่าเป็ นทฤษฎีที่มีชุดของวัตถุประสงค์ที่ชดั เจน
แดร์ ริดาเองก็ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ใน ‚จดหมายถึงเพื่อนชาวญี่ปุ่น‛ ว่า ‚การรื้ อสร้างไม่ใช่วธิ ี การ
และไม่สามารถที่จะถูกเปลี่ยนไปเป็ นสิ่ งเดียวกันได้‛ (Morton. 2003 : 26; citing Derrida. 1991 : 4)
แต่ก็มีประเด็นและช่วงเวลาสาคัญๆ ที่อยูใ่ นงานของแดร์ ริดาซึ่ งจะสามารถสื บเสาะหา
ยุทธศาสตร์เชิงวิพากษ์วจิ ารณ์ของการรื้ อสร้างได้ ตัวอย่างแรกของการรื้ อสร้างก็คือบทความเรื่ อง
‚Différance‛ ของเขา แดร์ริดาซึ่งใช้งานของนักภาษาศาสตร์ชาวสวิสชื่อแฟร์ดิน็องด์ เดอร์ โซซูร์ มา
วิเคราะห์ ได้เสนอไว้ในบทความนั้นว่ากระบวนการสร้างความหมาย (Signification) นั้นถูกทาให้เป็ น
โครงสร้างในแง่ที่วา่ สัญญะต่างๆ นั้นแตกต่างจากสัญญะอื่นๆ แต่ละสัญญะมีความแตกต่างกัน คือสิ่ ง
หนึ่งนั้นจะถูกนิยามในความ สัมพันธ์กบั สิ่ งที่สิ่งนั้นไม่ได้เป็ น สิ่ งที่ไม่ใช่สิ่งนั้น หรื อสิ่ งที่ตรงกันข้าม
กับสิ่ งนั้น ตัวอย่างเช่น ‚ความมีอยู‛่ ถูกนิยามด้วยความแตกต่างจากหรื อคู่ตรงข้ามของความมีอยูซ่ ่ ึ งก็
คือ ‚ความไม่มีอยู‛่ หรื อการไม่ดารงอยู่ ‚ฉัน‛ ถูกนิยามด้วยความแตกต่างจากหรื อคู่ตรงข้ามของฉันคือ
‚คุณ‛ ‚ที่นี่‛ ถูกนิยามด้วยความแตกต่างจากหรื อคู่ตรงข้ามของที่นี่คือ ‚ที่นนั่ ‛ ‚เจริ ญ‛ ถูกนิยามด้วย
ความแตกต่างจากหรื อคู่ตรงข้ามของเจริ ญคือ ‚ล้าหลัง‛ และ ‚ตะวันตก‛ ถูกนิยามด้วยความแตกต่าง
จากหรื อคู่ตรงข้ามของตะวันตกคือ ‚ตะวันออก‛ แต่ แดร์ ริดาเอาแนวคิดของโซซูร์มาเป็ นฐานแล้ว
ก้าวต่อไปอีกก้าวหนึ่ง โดยเน้นว่าความหมายมักจะถูกเลื่อนออกไปเรื่ อยๆ เสมอ โดยตัดข้ามแกนของ
กาละและเทศะ ดังนั้นจุดที่มีความหมายเสถียรหรื อมีความรู ้ที่แน่นอนจึงไม่เคยมาถึง หรื อเราไม่
สามารถไปถึงจุดที่มีความหมายแน่นอนตายตัวในระบบการสื่ อความหมายใดๆ ได้เลย ความเชื่อของ
แดร์ ริดาที่วา่ ความหมายไม่เคยเสถียรเลยนั้นแสดงให้เห็นในคาสั้นๆ ที่เป็ นชื่อบทความว่า différance
เนื่องจากคากริ ยา différer ในภาษาฝรั่งเศสนั้นมีความหมายทั้งสองอย่างคือแตกต่าง และชะลอหรื อ
เลื่อนออกไป (Morton. 2003 : 26)
อีกคาหนึ่งที่มีความหมายคล้ายคลึงกับ différance ก็คือ supplement ซึ่ งหมายถึงการเพิม่ เติม
เสริ มแต่ง หรื อการแทนที่/สวมรอย แดร์ ริดาเห็นว่าสัญญะทางภาษา รวมทั้งสัญญะที่ไม่ใช่ภาษาด้วย
นั้นไม่เคยเป็ นสิ่ งเดียวกันกับสิ่ งที่มนั บ่งถึง สัญญะต่างๆ นั้นโดยโครงสร้างแล้วไม่สมบูรณ์ต้ งั แต่
เริ่ มต้น และดังนั้นจึงจาเป็ นต้องมีคาศัพท์อีกหลายคามาเสริ มเพิ่มเติมเต็มให้กบั สัญญะเหล่านั้น ความ
จาเป็ นที่ตอ้ งมีการเสริ มเพิ่มเติมเต็มเพื่อชดเชยส่ วนที่ขาดหายไปของการระบุบ่งบอกความเป็ นตัวตน
ของเราแต่เริ่ มแรก จึงเผยให้เห็นว่าสัญญะที่เป็ นภาษาและที่ไม่ใช่ภาษานั้นโดยนิยามแล้วเป็ นสิ่ งที่ไม่
สมบูรณ์และไม่มีอตั ลักษณ์หรื อลักษณะเฉพาะหรื อไม่สามารถดารงอยูด่ ว้ ยตนเองโดยไม่อา้ งอิงหรื อ
พึ่งพิงสิ่ งอื่น ตามข้อเสนอนี้ ความคิดของแดร์ ริดาจึงทาลายอานาจและความเป็ นศูนย์กลางของ
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อัตบุคคลแบบมนุษยนิยมของตะวันตกซึ่ งปรากฏในคากล่าวเลื่องชื่อของเดส์การ์ ตส์ที่วา่ ‚ฉันคิด
ดังนั้นฉันจึงมีอยู‛่ (Morton. 2003 : 26-27)
ในบทความเรื่ อง ‚Structure, Sign, and Play in the Discourse of Human Science‛ แดร์ ริดา
ได้วพิ ากษ์วจิ ารณ์แนวคิดโครงสร้างนิยมซึ่ งเป็ นแนวคิดที่วิพากษ์วจิ ารณ์แนวคิดมนุษยนิ ยม แต่เขาก็
เห็นว่าแนวคิดโครงสร้างนิยมยังมีจุดอ่อนอยูม่ าก ไม่มีพลังในการรื้ อสร้างแนวคิดมนุษยนิยมได้มาก
นัก
แดร์ ริดาเสนอว่าแนวคิดโครงสร้างนิยมนั้นเป็ นแนวคิดที่เก่ามาก ไม่ใช่เป็ นแนวคิดใหม่ที่
โคล้ด เลวี-สโตรส และคนอื่นๆ ในยุคร่ วมสมัยของเขาสร้างขึ้น แต่เป็ นแนวคิดที่เก่าพอๆ กับระบบ
ความคิดของตะวันตกเลยทีเดียว คือ ‚เก่าพอๆ กับวิทยาศาสตร์ ของตะวันตกและปรัชญาของ
ตะวันตก‛ (Derrida. 2006 : 351) เมื่อเป็ นเช่นนั้น อะไรเล่าที่เป็ นความแตกต่างระหว่างแนวคิด
โครงสร้างนิยมแบบเก่ากับแนวคิดโครงสร้างนิยมแบบใหม่ที่ได้รับความนิยมในคริ สต์ทศวรรษ 1960
แดร์ ริดาเสนอว่าในแนวคิดโครงสร้างนิยมแบบใหม่น้ นั ความเป็ นโครงสร้างของโครงสร้าง
(Structurality of Structure) ได้ถูกทาให้เป็ นกลางหรื อถูกลดลงมาให้เข้ากันได้กบั ‚ศูนย์กลาง‛
(Center) หรื อถูกทาให้หมายถึง ‚จุดของการดารงอยู‛่ (Point of Presence) ซึ่ งเป็ นต้นกาเนิดที่อยูก่ บั ที่
ไม่เปลี่ยนแปลง ตามความเห็นของแดร์ ริดา ศูนย์กลางที่วา่ นั้นไม่ได้ทาหน้าที่ในการกาหนดทิศทาง
สร้างความสมดุล หรื อจัดระเบียบโครงสร้างอย่างเดียวเท่านั้น แต่ที่สาคัญที่สุดคือยังทาหน้าที่สร้าง
ความมัน่ ใจให้เราว่าหลักการที่เป็ นการจัดระบบระเบียบของโครงสร้างนั้นจะมาคอยจากัดสิ่ งที่เขา
เรี ยกว่า ‚การละเล่นไหลลื่นของโครงสร้าง‛ (Play of Structure) (Derrida. 2006 : 351) คือคอยจากัด
หรื อปิ ดโอกาสที่โครงสร้างจะเกิดการไหลลื่น กล่าวอีกนัยหนึ่งได้วา่ สิ่ งที่ดูเหมือนว่าจะเป็ น
โครงสร้างที่อิสระนั้น แท้จริ งแล้วกลับอยูภ่ ายใต้อานาจของศูนย์กลางหรื อต้องยึดโยงอยูก่ บั การดารง
อยูภ่ ายนอกตัวโครงสร้างเอง โครงสร้างจึงไม่สามารถเป็ นอิสระจากข้ออ้างทางอภิปรัชญาอย่างที่เลวีสโตรสเชื่ อ และเราจะอธิ บายโครงสร้างได้ก็ต่อเมื่อเราอธิ บายในความหมายที่โครงสร้างเป็ นจุดแห่ง
การอ้างอิงซึ่ งสร้างข้อจากัดให้กบั การละเล่นไหลลื่นอย่างอิสระของโครงสร้าง (Gikandi. 2004 : 111)
แดร์ ริดากล่าวว่านักปรัชญายุโรปสมัยใหม่หลายคนได้เคยพยายามรื้ อสร้าง (Deconstruct)
อภิปรัชญาเกี่ยวกับเรื่ องนี้มาก่อนเขาแล้ว ทั้งฟรี ดริ ช นิทเช (Friedrich Nietzsche) ซิกมันด์ ฟรอยด์
(Sigmund Freud) และมาร์ติน ไฮเด็กเกอร์ (Martin Heidegger) นิทเชได้วพิ ากษ์วจิ ารณ์แนวคิดเรื่ องสัต
(Being/being) และความจริ ง ซึ่งถูกแทนที่ดว้ ยแนวคิดเรื่ องการละเล่นไหลลื่น การตีความ และสัญญะ
(สัญญะที่ไม่เสนอความจริ ง) ฟรอยด์ได้วพิ ากษ์วจิ ารณ์การดารงอยูข่ องตัวตนซึ่ งก็คือการวิพากษ์
วิจารณ์แนวคิดเรื่ องจิตสานึก อัตบุคคล อัตลักษณ์แห่งตน และการเป็ นเจ้าของตัวตน และไฮเด็กเกอร์
ได้วพิ ากษ์วจิ ารณ์แนวคิดเรื่ องภว-เทววิทยา การกาหนดของสัตในฐานะที่เป็ นการดารงอยู่ แต่แดร์ ริดา
ก็เห็นว่า ‚วาทกรรมเชิงทาลายเหล่านี้ท้ งั หมดและบทสนทนาของพวกเขาทั้งหมดก็ติดอยูใ่ นกับดัก

242
ชนิดที่เป็ นวงจร‛ (Derrida. 2006 : 354) และวงจรที่วา่ นี้ก็มีความโดดเด่นชัดเจนยิง่ นัก คือคาอธิ บาย
ของพวกเขาก็วนเวียนกลับไปกลับมา ยืมแนวคิดของกันและกันมาใช้วพิ ากษ์วจิ ารณ์ ใช้แนวคิดเดิมที่มี
อยูม่ าวิพากษ์วจิ ารณ์อีกแนวคิดหนึ่ง ซึ่ งเป็ นความสัมพันธ์ที่วนเวียนกลับไปกลับมาระหว่างอภิปรัชญา
กับการทาลายอภิปรัชญา ไม่มีการนาเอาภาษาใหม่ๆ คาศัพท์ใหม่ๆ ที่อยูน่ อกเหนือระบบความคิด/
ความรู้เดิมมาวิพากษ์วจิ ารณ์เลย อย่างเช่นใช้ความคิดเรื่ องสัญญะมาวิพากษ์วจิ ารณ์อภิปรัชญาว่าด้วย
การดารงอยู่ แต่สัญญะที่วา่ นี้ แดร์ ริดาก็ช้ ีให้เห็นว่าไม่ได้มีความหมายสัญญะที่แน่นอนตายตัวไม่ข้ ึนอยู่
กับกาละและเทศะ ดังนั้นแนวคิดเรื่ องสัญญะของเลวี-สโตรสก็เป็ นแนวคิดที่ยงั ไม่ได้ขา้ มพ้นการเป็ น
อภิปรัชญา
นอกจากนี้แนวคิดการรื้ อสร้างยังพบได้จากหนังสื อและบทความจานวนมากของแดร์ ริดา
หนังสื อเรื่ องหนึ่งที่โด่งดังมากคือหนังสื อเรื่ อง Of Grammatology ซึ่ งได้รับการพิจารณาว่ามี
ความสาคัญต่อแนวคิดหลังโครงสร้างนิยม และโดยเฉพาะอย่างยิง่ มีความสาคัญอย่างมากต่อแนวคิด
หลังอาณานิคมนิยม ด้วยเหตุผล 3 ประการ ดังนี้ (Gikandi. 2004 : 113-116)
ประการแรก เกี่ยวข้องกับการเขียน (Writing) ในหนังสื อเล่มนี้แดร์ ริดาได้พยายามที่จะทาลาย
การแบ่งแยกความแตกต่างแบบเดิมๆ ระหว่างภาษาของวรรณกรรมซึ่ งตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของ
‚ภาพพจน์วาทศิลป์ ‛ (Rhetorical Figures) กับภาษาของปรัชญาที่อา้ งว่าเป็ นความจริ งจึงตั้งข้อสงสัยต่อ
ภาพพจน์วาทศิลป์ แดร์ริดาได้ทาการรื้ อสร้างแนวคิดปรัชญาตะวันตกที่ให้ความสาคัญต่อการพูด
มากกว่าการเขียน ในส่ วนหนึ่ งของหนังสื อที่ชื่อ ‚That Dangerous Supplement‛ ซึ่ งอยูใ่ นบทที่ 2 ของ
หนังสื อเล่มนี้ แดร์ ริดาได้ช้ ีให้เห็นว่าการพูดนั้นมีความสาคัญโดดเด่นเหนื อการเขียนมาตั้งแต่ยคุ ของ
เพลโต (Plato) มาจนถึงยุคของเลวี-สโตรส เพราะการพูดมีความเชื่อมโยงอยูก่ บั การดารงอยูเ่ ชิง
อภิปรัชญาหรื อความจริ ง จากการที่ได้อ่านทั้งงานเชิงปรัชญาและงานเชิงนวนิยายของฌ็อง-ฌากส์
รุ สโซ (Jean-Jacques Rousseau) แดร์ริดาได้พบมิติที่มกั จะถูกกดเอาไว้ของการพูด คือการพูดมิได้เพียง
แค่อา้ งว่าเป็ นการดารงอยูจ่ ริ ง ความสดใหม่ทนั ทีทนั ใด และความจริ งเท่านั้น แต่การพูดยังเป็ นรู ปแบบ
ที่ใช้ปฏิเสธหรื อกดปราบการดารงอยู่ ความสดใหม่ทนั ทีทนั ใด และความจริ งเหล่านี้ดว้ ย แดร์ ริดา
เสนอว่ากฎที่ซ่อนเร้นของภาษาก็คือการที่กระบวนการทางภาษาซึ่ งเป็ นจุดเริ่ มต้นให้ความสาคัญต่อ
การพูดนั้นก็ได้ร้ื อสร้างองค์ประธานผูพ้ ดู ด้วย
แดร์ ริดาได้ช้ ีให้เห็นว่ารุ สโซก็ได้ทาการกดปราบ ขับไสไล่ส่ง หรื อปฏิเสธกฎดังกล่าวข้างต้น
เหมือนกัน เพราะรุ สโซก็ตาหนิการเขียนว่า ‚เป็ นการทาลายการดารงอยูแ่ ละเป็ นเชื้ อโรคสาหรับการ
พูด‛ (Derrida. 1997 : 141) แต่แดร์ ริดาได้เสนอว่าเราไม่สามารถเข้าใจการพูด/คาพูดได้นอกจากในการ
เขียน ในบริ บทนี้ การเขียนนั้นมีอนั ตรายเพราะการเขียนอ้างว่าเป็ นสิ่ งที่ตนไม่ได้เป็ น คือเป็ นรู ปแบบ
หนึ่งของการดารงอยูแ่ ละเป็ นสัญญะของสิ่ งนั้นเอง แทนที่เราจะมองการเขียน/งานเขียนว่าเป็ นสิ่ งที่
บ่งบอกถึงสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งที่อยูน่ อกงานเขียน เราควรจะมองว่าการเขียนในฐานะเป็ นส่ วนเกินสาหรับ
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ธรรมชาติ ในฐานะที่เป็ นสิ่ งที่มาแทนที่/เพิ่มเติม ไม่ใช่ในฐานะการแสดงภาพตัวแทน
(Representation) ที่ใสซื่ อบริ สุทธิ์ ตรงไปตรงมาของสิ่ งนั้นๆ โดยตรง ดังที่แดร์ ริดากล่าวไว้วา่ ‚การสื่ อ
ความหมายนั้นมักจะเป็ นการเพิ่มเติมเสริ มแต่งหรื อการแทนที่/สวมรอย (Supplement) ให้สิ่งนั้นๆ
เสมอ‛ (Derrida. 1997 : 145) การเขียนในความหมายดังกล่าวซึ่ งเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า ‚ความเป็ นตัว
บท‛ (Textuality) ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่สามารถอ่านตีความได้หลากหลายนี้ส่งอิทธิ พลอย่างมากต่อแนวคิด/
ทฤษฎีท้ งั แบบหลังโครงสร้างนิยมและแบบหลังอาณานิคมนิยม
ประการที่สอง เกี่ยวข้องกับคาว่า ‚ความแตกต่าง‛ (Difference) ในหนังสื อเล่มดังกล่าว
แดร์ ริดาได้เสนอว่าการเขียนคือความแตกต่างในรู ปแบบหนึ่ง เป็ นความแตกต่างที่ปฏิเสธการจาแนก
แยกแยะและการจัดสรรปั นส่ วน แดร์ ริดาเสนอว่าการที่เราพิจารณาการเขียนว่าเป็ นความแตกต่าง
รู ปแบบหนึ่งนั้นก็คือการที่เราทาความเข้าใจธรรมชาติของสัญญะว่าเป็ นรู ปแบบที่มีท้ งั การดารงอยูแ่ ละ
การไม่ดารงอยู่ หรื อการปรากฏขึ้นมาและการหายไป การที่สิ่งต่างๆ จะมีความหมายอย่างไรนั้นขึ้นอยู่
กับสิ่ งที่ตรงกันข้ามกันระหว่างสิ่ งที่ปรากฏกับสิ่ งที่ไม่ปรากฏ ขึ้นอยูก่ บั ทั้งสิ่ งที่ถูกกล่าวถึงและสิ่ งที่ไม่
ถูกกล่าวถึง แต่ความแตกต่างนี้ก็ไม่ใช่เพียงแค่การแสดงภาพตัวแทนของสิ่ งที่ตรงกันข้ามระหว่างการ
ปรากฏกับการไม่ปรากฏตามปกติธรรมดาเท่านั้น แต่เป็ นการแสดงภาพตัวแทนของทั้งสิ่ งที่มีอยูแ่ ละ
สิ่ งที่ไม่มีอยูใ่ นเวลาเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่นเราเขียนศัพท์คาหนึ่งขึ้นมาแล้วกาเครื่ องหมายกากบาท (X)
ทับคาศัพท์น้ นั คาศัพท์น้ นั ก็ปรากฏให้เราเห็นอยูต่ ่อหน้าเรา แต่เราก็ได้ขีดฆ่าคาศัพท์น้ นั ด้วย ดังนั้น
ความหมายของคาศัพท์น้ นั จึงขึ้นอยูก่ บั การปรากฏอยูแ่ ละการขีดฆ่าลบทิ้งในเวลาเดียวกัน นักคิด/นัก
ทฤษฎีหลังอาณานิคมนิยมได้นาเอาแนวคิดเรื่ องการเขียนในฐานะที่เป็ นความแตกต่างนี้ ไปศึกษา
วาทกรรมแบบอาณานิคมกันอย่างกว้างขวาง
ประการสุ ดท้าย เกี่ยวข้องกับการอ่าน (Reading) เนื่องจากแดร์ ริดาเสนอว่าการเขียนนั้นเกิด
จากการประกอบสร้างของการแทนที่/สวมรอย การกลับหัวกลับหาง และการใช้คาซ้ าๆ หลากชุด
หลายแบบซึ่งทาให้มีความหมายที่ไม่คงที่ตายตัว สิ่ งที่เราจาเป็ นต้องมีคือวิธีการอ่านแบบใหม่ที่
เป็ นการอ่านเพื่อมองหาสิ่ งที่ไม่ปรากฏ สิ่ งที่มีความหมายไม่ชดั เจน สิ่ งที่เป็ นช่องว่างที่เปิ ดกว้างต่อ
ความหมาย เขาจึงเห็นว่าเราควรจะเริ่ มต้นด้วยการตระหนักว่าการเขียนนั้นมีกฎเกณฑ์ชุดหนึ่งกากับอยู่
กฎเกณฑ์น้ ีก็คือผูเ้ ขียนไม่สามารถผูกขาดความหมายของสิ่ งที่ตนเขียนไว้ได้แต่ผเู ้ ดียว ดังนั้นการอ่าน
จึงต้องมุ่งไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งที่ผเู ้ ขียนตั้งใจให้หมายถึงกับสิ่ งที่ผเู ้ ขียนไม่ได้ต้ งั ใจให้หมายถึง
ซึ่ งผูเ้ ขียนเองก็อาจจะไม่ตระหนักถึง
แดร์ ริดายังเสนออีกด้วยว่ากิจกรรมการอ่านนั้นมีขีดความสามารถในการผลิตโครงสร้างการ
สื่ อความหมายเป็ นของตัวเอง ไม่ใช่สื่อความหมายได้ดว้ ยการอ่านซ้ า หรื อด้วยการเรี ยกร้องหาสิ่ ง
อ้างอิงหรื อตัวสื่ อความหมายที่ไม่ข้ ึนอยูก่ บั กาละและเทศะที่อยูน่ อกตัวบท อย่างเช่นเราไม่สามารถ
เข้าใจเรื่ องราวเกี่ยวกับอาณานิคมที่มีการนาเสนอไว้ในตัวบทแบบอาณานิคมได้ดว้ ยการเปรี ยบเทียบ
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การแสดงภาพตัวแทนของเรื่ องราวเหล่านั้นกับประสบการณ์ตรงหรื อประสบการณ์จริ งของเรา
เกี่ยวกับลัทธิ อาณานิคม เพราะว่าสิ่ งที่เราพิจารณาว่าเป็ นจริ งนั้นเป็ นอดีตไปแล้ว สิ่ งนั้นๆ ปรากฏต่อเรา
ผ่านทางตัวบทและวาทกรรมต่างๆ นี่คือใจความสาคัญของประเด็นที่แดร์ ริดากล่าวว่า ‚ไม่มีอะไรอยู่
นอกตัวบท‛ (Derrida. 1997 : 158)
นอกจากนี้ แดร์ ริดายังเสนอว่าก็ในเมื่อเราไม่สามารถตัดสิ นระบบการสื่ อความหมายด้วยการ
อ้างถึงจุดกาเนิ ดหรื อการปรากฏตัวที่แน่นอนตายตัวไม่เปลี่ยนแปลง และในเมื่อเราก็ไม่สามารถแยก
รู ปสัญญะออกจากความหมายสัญญะหรื อแยกตัวบ่งชี้ความหมายออกจากตัวความหมาย เราก็ไม่มี
ทางเลือกอื่นนอกจากจะมองการแสดงภาพตัวแทนหรื อการสื่ อความหมายว่าเป็ นความสัมพันธ์
ระหว่างรู ปสัญญะและความหมายสัญญะที่ท้ งั สองอย่างนี้ ต่างก็เป็ นผลผลิตของการเขียนและการอ่าน
ไม่ใช่มองว่าการสื่ อความหมายนั้นเป็ นกระบวนการทาความเข้าใจสัญญะต่างๆ โดยการนามา
เปรี ยบเทียบกับสิ่ งต่างๆ ที่ถูกหมายถึงแบบที่แนวคิดโครงสร้างนิยมเชื่อ เราจึงต้องเลิกคิดถึงแนวคิด
เดิมๆ เช่น ทฤษฎีการแสดงภาพตัวแทน ระบบของการสื่ อความหมาย และภาษาในฐานะที่เป็ นการ
ดารงอยูข่ องสิ่ งที่ปรากฏเฉพาะหน้า แต่ตอ้ งมีวธิ ี คิดเกี่ยวกับสิ่ งเหล่านี้ใหม่
งานช่วงแรกๆ ของแดร์ ริดาเกี่ยวกับการอ่านและความเป็ นตัวบทส่ งอิทธิ พลอย่างสาคัญต่อ
กายาตรี จักรวรตี สปิ วัก (Gayatri Chakravorty Spivak) ซึ่ งเป็ นหนึ่งในนักคิดชั้นนาของสานักหลัง
อาณานิคมนิยม เพราะว่าแนวคิดเหล่านี้ ต้ งั คาถามต่อข้อสันนิษฐานแบบสามัญสานึกที่วา่ มีความ
สอดคล้องตรงกันที่มีเสถียรภาพและความโปร่ งใสระหว่างภาษากับสิ่ งที่เราเรี ยกว่าโลกที่แท้จริ ง
สาหรับสปิ วักนั้น ปั ญหาสาคัญอย่างหนึ่งที่มีอยูใ่ นแนวคิดเรื่ องภาษาที่โปร่ งใสนี้ก็คือแนวคิดนี้ได้ถูก
นามาใช้มากมายเพื่อแสดงภาพตัวแทนและสร้างโลกขึ้นมาเป็ นวัตถุแห่งการศึกษาและเป็ นองค์ความรู ้
แบบตะวันตก (Morton. 2003 : 18)
10.4 หลังอาณานิคมนิยม : ซาอิดและสปิ วัก
10.4.1 ประวัติและแนวคิดของซาอิด
เอ็ดวาร์ด ซาอิด (Edward Said : ค.ศ. 1935-2003) เกิดที่เมืองทัลบิยา ในเยรู ซาเล็มตะวันตก ซึ่ ง
ต่อมาเป็ นเขตปาเลสไตน์ที่องั กฤษดูแล พ่อของเขาเป็ นคนชั้นกลางมาจากเมืองเยรู ซาเล็มนับถือศาสนา
คริ สต์นิกายอังกฤษ และแม่ก็เป็ นคนชั้นกลางมาจากเมืองนาซาเร็ ธ ครอบครัวของเขาใช้ชีวติ ส่ วนมาก
อยูใ่ นกรุ งไคโร แต่ก็มีบางช่วงที่อยูใ่ นปาเลสไตน์ (Kennedy. 2000 : 4) ซาอิดเติบโตขึ้นมาในกรุ ง
ไคโรโดยได้เข้าเรี ยนที่โรงเรี ยนเซนต์จอร์ จซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนของชาวอเมริ กนั และต่อมาได้เข้าเรี ยนที่
วิทยาลัยวิกตอเรี ย ซึ่ งมีแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนเหมือนกับโรงเรี ยนประจาหรื อโรงเรี ยน
ราษฎร์ แบบกินนอนของอังกฤษ (Ashcroft and Ahluwalia. 2001 : 2) ต่อมาพ่อของเขาก็ส่งเขาไปเรี ยน
ที่สหรัฐอเมริ กาจนจบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรี ยนเมาต์ เฮอร์ มอนในมลรัฐแมสซาชูเส็ ตต์ ก่อนที่จะได้
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เข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยพริ นซ์ตนั และฮาร์ วาร์ด (Kennedy. 2000 : 4) เขาเป็ น
นักศึกษาที่เรี ยนเก่งมาก พูดได้หลายภาษา และสามารถเล่นเปี ยโนได้มาตรฐานในระดับมืออาชีพ เขา
จบการศึกษาระดับปริ ญญาเอกที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ ด (Ashcroft and Ahluwalia. 2001 : 3) เขาเริ่ ม
สอนที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียที่ซ่ ึ งต่อมาเขาได้รับตาแหน่งศาสตราจารย์ประจามหาวิทยาลัยในสาขา
ภาษาอังกฤษและวรรณคดีเปรี ยบเทียบ (Kennedy. 2000 : 4) ซาอิดมีชื่อเสี ยงโด่งดังทัว่ โลกในฐานะที่
เป็ นนักวิชาการรุ่ นบุกเบิกที่ศึกษาสภาพเงื่อนไขแบบหลังอาณานิคมโดยใช้ทฤษฎีวาทกรรมอาณานิคม
ซึ่ งต่อมาเป็ นที่รู้จกั ในนาม “หลังอาณานิคมนิยม”
แนวคิดสาคัญของซาอิดมีหลายเรื่ อง ในบทนี้จะขอแนะนาแนวคิดเกี่ยวกับตัวบทและให้ดู
ตัวอย่างการวิเคราะห์วาทกรรมอาณานิคมซึ่ งเป็ นการนาเอาแนวคิดหลังโครงสร้างนิยมไปใช้วเิ คราะห์
วาทกรรมที่เกี่ยวกับอาณานิคมจนก่อเกิดเป็ นสานักคิดหลังอาณานิคมนิยม
แนวคิดเกี่ยวกับตัวบทนั้นมีนกั วิชาการทั้งแนวโครงสร้างนิ ยมและหลังโครงสร้างนิยมกล่าว
เอาไว้ ขณะที่แนวคิดโครงสร้างนิยมมองว่าตัวบทมีหลักการที่คอยจัดระบบวางระเบียบหรื อมี
ศูนย์กลางนั้น แนวคิดหลังโครงสร้างนิยมกลับมองว่าตัวบทนั้นไม่มีหลักการดังกล่าวหรื อไม่มี
ศูนย์กลางนัน่ เอง นอกจากนี้ แนวคิดหลังโครงสร้างนิยมยังเสนอด้วยว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างโลก
กับตัวบท เพราะโลกที่เรารับรู ้น้ นั เป็ นโลกที่สร้างขึ้นมาด้วยตัวบทหรื อเป็ นโลกที่ตวั บทสร้างขึ้นมา
นัน่ เอง (Ashcroft and Ahluwalia. 2001 : 18)
ซาอิดนั้นเห็นด้วยกับความคิดที่วา่ เราควรปฏิเสธความเห็นที่วา่ ตัวบทนั้นมีความหมายจากัด
อยูท่ ี่หนังสื อหรื อตารา แต่เขาก็เห็นว่าการปฏิบตั ิต่องานวรรณกรรมว่าเป็ นเพียงตัวบทที่ไม่มีชีวติ ชีวา
นั้นจะทาให้เราพลาดข้อเท็จจริ งที่วา่ งานวรรณกรรมนั้นเป็ นกิจกรรมที่มีฐานที่ต้ งั อยูใ่ นโลก การปฏิบตั ิ
ต่อตัวบทในฐานะที่เป็ นเพียงโครงสร้างของกระบวนทัศน์และวากยสัมพันธ์น้ นั ก็คือการตัดขาดกับตัว
บทซึ่งเป็ นผลผลิตทางวัฒนธรรมหรื อเป็ นการกระทาทางวัฒนธรรมซึ่งภายในการกระทานี้นนั่ เองที่
ความสัมพันธ์เชิงอานาจถูกสร้างขึ้นมา (Ashcroft and Ahluwalia. 2001 : 18) ซาอิดกล่าวว่าการมอง
ตัวบทว่าเป็ นเพียงโครงสร้างเช่นนั้นเป็ นการปฏิเสธความอยากหรื อความปรารถนา ความปรารถนา
ดังกล่าวนี้คือความปรารถนาที่จะเขียนซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ไม่มีที่สิ้นสุ ด เป็ นสิ่ งที่มีความหลากหลาย อีกทั้งเป็ น
สิ่ งที่ไม่เป็ นธรรมชาติและมีความเป็ นนามธรรมสู งมาก เพราะว่าการเขียนนั้นก็เป็ นหน้าที่ซ่ ึ งไม่ได้
หายไปหรื อหมดไปเพียงเพราะว่าเราเขียนงานชิ้นหนึ่งจบลง (Said. 1983 : 131)
ซาอิดเห็นว่าการเขียนนั้นเป็ นการนาเอาพลังจานวนมากมาแปรให้เป็ นตัวบทซึ่ งสามารถ
ถอดรหัสหรื อทาความเข้าใจได้ สิ่ งที่อยูเ่ บื้องหลังพลังเหล่านี้ก็คือความปรารถนาที่จะเขียนซึ่ งซาอิด
มองว่าเป็ นทางเลือกที่ผเู ้ ขียนเลือกทา ผูเ้ ขียนมีอิสระที่จะเขียนหรื อไม่เขียนก็ได้ เพราะผูเ้ ขียนก็อาจ
แสดงออกด้วยรู ปแบบอื่นก็ได้ ไม่วา่ จะเป็ นการพูด การแสดงท่าทาง หรื อการเต้น แต่ผเู ้ ขียนก็เลือกที่
จะเขียนแทนซึ่งแสดงถึงความปรารถนาที่จะเขียนของผูเ้ ขียน (Said. 1983 : 129)
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จากความเห็นข้างต้น ดูเหมือนว่าแม้ซาอิดจะได้รับอิทธิพลทางความคิดจากนักคิดหลัง
โครงสร้างนิยม แต่เขาก็เห็นแตกต่างไปบ้างเหมือนกัน ดูเหมือนว่าเขาจะเน้นความสาคัญของมนุษย์
มนุษย์ซ่ ึ งมีความปรารถนา มนุษย์ซ่ ึ งดารงชีวติ อยูใ่ นโลกเกี่ยวข้องกับโลกและเป็ นผูส้ ร้างโลกสร้าง
ประวัติศาสตร์ ข้ ึนมา ดังที่เขากล่าวว่า ‚ประวัติศาสตร์ ของมนุษย์น้ นั ถูกสร้างขึ้นมาโดยมนุษยชาติ‛
(Said. 1995 : 331)
ตัวบทก็เช่นเดียวกับมนุษย์คือเป็ นสิ่ งที่ดารงอยูใ่ นโลก กล่าวด้วยภาษาทางปรัชญาได้วา่ ทั้งตัว
บทและมนุษย์ต่างก็เป็ น ‚สัตในโลก‛ (being in the World) กล่าวคือทั้งตัวบทและมนุษย์น้ นั เป็ นสิ่ งที่
ดารงอยูจ่ ริ งในโลก และเมื่อดารงอยูจ่ ริ งในโลกก็ยอ่ มเกี่ยวข้องสัมพันธ์เชื่อมโยงกับโลกหรื อกับ
สิ่ งแวดล้อมต่างๆ ในโลก ในความคิดของซาอิดนั้นทั้งตัวบทและมนุษย์มีความเป็ นทางโลกหรื อ
โลกียวิสัย (Worldliness) แอชครอฟต์และอาห์ลูเวเลียกล่าวว่าเราจะเข้าใจงานของซาอิดไม่ได้ถา้ ไม่
เข้าใจแนวคิดของเขาเรื่ องความเป็ นทางโลกหรื อโลกียวิสัยของตัวบทและบทบาทของการวิจารณ์และ
ปั ญญาชนซึ่ งก็เป็ นโลกียวิสัยเช่นเดียวกัน (Ashcroft and Ahluwalia. 2001 : 14) นักวิชาการทั้งสอง
กล่าวว่า ‚ความจาเป็ นทางการเมืองของการที่ตวั บทมีความเป็ นทางโลกนั้นเป็ นสิ่ งที่สาคัญมากสาหรับ
ตัวบทแนวหลังอาณานิ คมโดยเฉพาะ ไม่ใช่เพื่อให้ตวั บทนั้นมีขีดความสามารถในการนาเสนอภาพ
ตัวแทนของโลกเท่านั้น แต่เพื่อจุดประสงค์ของตัวบทนั้นเองที่ตอ้ งอยูใ่ นโลกจริ งๆ คือการแทรกแซง
เข้าไปในโลก‛ (Ashcroft and Ahluwalia. 2001 : 22)
ซาอิดอธิบายการที่ตวั บทมีความเป็ นทางโลกซึ่งทาให้ตวั บทมีพลังในการเข้าไปแทรกแซง
โลกด้วยคาว่า ‚Affiliation‛ ซึ่ งในที่น้ ีจะขอแปลว่า ‚ความสัมพันธ์เชื่อมโยง‛ โดยเปรี ยบเทียบ
ความหมายกับคาว่า ‚Filiation‛ ซึ่ งหมายถึงความสัมพันธ์ที่สืบเชื้อสายมาโดยตรง เช่นความสัมพันธ์
ระหว่างลูกกับพ่อแม่ซ่ ึงลูกเป็ นผูท้ ี่สืบเชื้อสายโดยตรงมาจากพ่อแม่ สาหรับตัวบทนั้น ความเป็ นทาง
โลกของตัวบทไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั ความสัมพันธ์โดยตรง แต่เป็ นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับหลายสิ่ งหลาย
อย่าง อย่างเช่นตัวบทภาษาอังกฤษนั้นถ้ามองแบบที่เป็ นความสัมพันธ์โดยตรงตามธรรมชาติก็จะเห็น
ว่าตัวบทนั้นสื บสายมาจากวรรณคดีองั กฤษ แต่ถา้ มองแบบที่เป็ นความสัมพันธ์เชื่อมโยงที่ซบั ซ้อนก็จะ
เห็นว่าตัวบทภาษาอังกฤษนั้นมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์เป็ นเครื อข่ายกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และ
สังคมที่ตวั บทนั้นถูกผลิตขึ้นมาและถูกอ่าน การมองตัวบทเช่นนี้ทาให้เราปฏิบตั ิต่อตัวบทในแนวทาง
ใหม่ ทาให้ตวั บทมีพลังในการเปลี่ยนแปลงโลก เพราะ ‚การสร้างเครื อข่ายที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
ขึ้นมาใหม่น้ นั ก็คือการทาให้มองเห็นได้ การให้ความเป็ นวัตถุแก่ตวั บท ซึ่ งเป็ นสายเชื อกที่ยดึ โยงตัว
บทเข้ากับสังคม ผูเ้ ขียน และวัฒนธรรม‛ (Said. 1983 : 175) ความสัมพันธ์เชื่อมโยงนี้ได้ปลดปล่อย
ตัวบทออกจากการอยูโ่ ดดเดี่ยวตามลาพังและทาให้นกั วิชาการและนักวิจารณ์สามารถสร้าง
ประวัติศาสตร์ ข้ ึนมาใหม่ได้จากการที่ตวั บทเปิ ดโอกาสให้ทาเช่นนั้นได้ (Said. 1983 : 175)
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แม้วา่ ซาอิดจะได้รับอิทธิ พลทางความคิดจากแนวคิดหลังโครงสร้างนิยมที่ไม่เน้นความสาคัญ
ของมนุษย์ แต่ซาอิดก็ไม่ได้รับแนวคิดหลังโครงสร้างนิยมมาทั้งหมด แนวคิดของเขาที่ปรากฏใน
หนังสื อ The World, The Text, and the Critic นี้มีลกั ษณะเป็ นมนุษยนิยมอยูไ่ ม่นอ้ ย เขายังคงเชื่อมัน่ ว่า
ความจริ งนั้นมีอยู่ และมนุษย์ก็ควรพูดความจริ งต่ออานาจหรื อต่อผูม้ ีอานาจ ซาอิดเห็นว่าการพูดความ
จริ งต่ออานาจเป็ นหน้าที่สาคัญที่สุดของนักวิจารณ์ เป็ นบทบาทสาคัญของปั ญญาชน ดังที่เขาทาเป็ น
ตัวอย่างตลอดช่วงชีวิตของการเป็ นปั ญญาชนสาธารณะของเขา จุดยืนทางความคิดที่เป็ นการนาเอา
ทฤษฎีหลังโครงสร้างนิยมมาใช้วเิ คราะห์วาทกรรมอาณานิ คมด้วยความห่วงใยแบบมนุ ษยนิยมของ
ปั ญญาชนดังกล่าวข้างต้นนี้เอง ที่เป็ นฐานสาคัญของแนวคิดของซาอิด ซึ่ งปรากฏให้เห็นในหนังสื อที่มี
ชื่อเสี ยงโด่งดังที่สุดของเขาคือ Orientalism ดังที่เขากล่าวไว้วา่ “ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้กบั
อานาจได้สร้าง ‘ความเป็ นตะวันออก’ ขึ้นมาในความหมายที่เป็ นการทาลายความเป็ นมนุษย์ สาหรับ
ข้าพเจ้าแล้วจึงไม่ใช่เรื่ องทางวิชาการล้วนๆ แต่มนั เป็ นงานของปั ญญาชนที่มีความสาคัญมากเลย
ทีเดียว ข้าพเจ้าได้พยายามใช้ความห่วงใยทางการเมืองแบบมนุษยนิยมมาวิเคราะห์และอธิ บายเรื่ องราว
ทางโลกแท้ๆ คือการเกิดขึ้น พัฒนาการ และการตกผลึกของบูรพาคดีศึกษา” (Said. 1978 : 27)
ซาอิดได้วเิ คราะห์วาทกรรมอาณานิคมเอาไว้ในหนังสื อ Orientalism ที่กล่าวข้างต้น
วาทกรรมอาณานิคมคือระบบของข้อความ/ถ้อยแถลงที่สร้างขึ้นมาเกี่ยวกับดินแดนอาณานิคมและ
ประชาชนที่อยูใ่ นอาณานิคม เกี่ยวกับอานาจปกครองอาณานิคม และเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของปั จจัย
ต่างๆ เหล่านี้ วาทกรรมอาณานิคมเป็ นระบบความรู ้และความเชื่อเกี่ยวกับโลกซึ่ งปฏิบตั ิการของการล่า
อาณานิคมถือกาเนิดขึ้น (Ashcroft and Ahluwalia. 2001 : 62)
การวิเคราะห์วาทกรรมอาณานิคมจึงชี้ให้เห็นการครอบงาทางวัฒนธรรมเป็ นหลัก ซึ่งนอกจาก
จะเห็นซาอิดวิเคราะห์วาทกรรมอาณานิคมในหนังสื อ Orientalism แล้ว ก็ยงั เห็นได้ชดั เจนยิง่ ขึ้นใน
หนังสื อเรื่ อง Culture and Imperialism หนังสื อเล่มนี้นาเสนอประเด็นหลักซึ่ งเป็ นความสัมพันธ์
ระหว่างวัฒนธรรมกับจักรวรรดินิยมในสองประเด็นคือ ประเด็นแรกคือการวิเคราะห์รูปแบบของ
วัฒนธรรมของจักรวรรดิซ่ ึ งเป็ นรู ปแบบทัว่ ไปที่มีอยูท่ วั่ โลก วัฒนธรรมของจักรวรรดิน้ ีนี่เองที่ช่วย
สร้างความชอบธรรมและสนับสนุนส่ งเสริ มการสถาปนาจักรวรรดิและการเอารัดเอาเปรี ยบกดขี่ขดู รี ด
ของจักรวรรดิ ส่ วนประเด็นที่สองก็คือการวิเคราะห์วฒั นธรรมที่เป็ นการโต้กลับต่อจักรวรรรดินิยมซึ่ง
เป็ นวัฒนธรรมที่เป็ น ‚ประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ ของการต่อต้านจักรวรรดิ‛ (Said. 1993 : xii)
หรื อสรุ ปสั้นๆ ได้วา่ หนังสื อเล่มนี้กล่าวถึงวัฒนธรรมสองประการ คือวัฒนธรรมของจักรวรรดินิยม
และวัฒนธรรมตอบโต้จกั รวรรดินิยม
การแสดงภาพตัวแทนเป็ นส่ วนหนึ่งของวัฒนธรรม เราจะดูความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
กับจักรวรรดินิยมว่าเป็ นอย่างไร ส่ วนหนึ่งก็ดูได้จากการนาเสนอภาพตัวแทนที่จกั รวรรดินิยมหรื อ
ตะวันตกกล่าวถึงตะวันออก การพิจารณาการแสดงภาพตัวแทนจากนวนิยายก็เป็ นแนวทางหนึ่งที่จะ
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ทาให้มองเห็นความสัมพันธ์ดงั กล่าวได้ ในหนังสื อ Culture and Imperialism ซาอิดจึงได้พิจารณา
นวนิยายในฐานะที่เป็ นการแสดงภาพตัวแทนรู ปแบบหนึ่ง โดยนาเอานวนิยายหลายเรื่ องมาพิจารณา
หรื อมาทาการวิเคราะห์วาทกรรมอาณานิคม กล่าวอีกอย่างหนึ่งได้วา่ ในหนังสื อเล่มนี้ซาอิดได้ทา
การวิเคราะห์วาทกรรมของจักรวรรดิหรื อวาทกรรมจักรวรรดินิยมนัน่ เอง เพราะจักรวรรดินิยมตาม
ความเห็นของซาอิดนั้นเป็ นเหตุแห่งลัทธิ อาณานิคม ดังนั้นแม้จะมีการปลดปล่อยอาณานิคมที่แสดงให้
เห็นถึงการสิ้ นสุ ดของลัทธิ อาณานิคมอย่างเป็ นทางการแล้วก็ตาม จักรวรรดินิยมก็ไม่จาเป็ นต้องสิ้ นสุ ด
ตามไปด้วย (Said. 1993 : 9)
ในการวิเคราะห์วาทกรรมอาณานิคมหรื อวาทกรรมจักรวรรดินิยม ซาอิดได้เสนอวิธีการอ่าน
แบบที่เขาเรี ยกว่า ‚Contrapuntal Reading‛ ซึ่ งจะขอแปลว่า ‚การอ่านเทียบแย้ง‛ การอ่านวิธีน้ ีเป็ น
‚การอ่านโต้กลับ‛ (Writing back) จากมุมมองของผูท้ ี่ถูกปกครองโดยเจ้าอาณานิคม เพื่อที่จะแสดงให้
เห็นว่าจักรวรรดิที่ล่มสลายไปแล้วนั้น จริ งๆ แล้วยังคงดารงอยู่ และปรากฏให้เราเห็นได้ในตัวบทที่ถือ
กันว่าเป็ นงานวรรณกรรมชิ้นเอกมากมาย ในการอ่านเทียบแย้งนี้เราจะต้องมีความตระหนักถึงทั้ง
ประวัติศาสตร์ของเจ้าอาณานิคมและประวัติศาสตร์ของผูถ้ ูกปกครองโดยเจ้าอาณานิคมที่ถูกปกปิ ด
เอาไว้โดยปฏิบตั ิการทางวาทกรรมที่ครอบงา ซึ่ งจะทาให้เราได้เห็นความหมายของสิ่ งที่มีอยูใ่ นตัวบท
แตกต่างไปจากเดิม (Said. 1993 : 66)
ตัวอย่างของวิเคราะห์วาทกรรมอาณานิคมด้วยการอ่านหรื อการวิเคราะห์แบบเทียบแย้งที่
ซาอิดกล่าวไว้ในหนังสื อ Culture and Imperialism มีหลายเรื่ อง ในที่น้ ีจะขอกล่าวถึงหนึ่ งเรื่ องคือ
การวิเคราะห์นวนิยายเรื่ อง Mansfield Park ของเจน ออสเตน (Jane Austen : ค.ศ. 1775-1817)
เรื่ องราวในนวนิยายเป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับความรักใคร่ ของคนที่อยูท่ ี่บา้ นสวนของเซอร์ โธมัส
เบอร์ แทรม ซึ่ งมีท้ งั ลูกๆ ของเขาและหลานของเขา โดยตัวเอกของเรื่ องคือหลานสาวของเซอร์ โธมัสที่
ชื่อแฟนนี ไพรซ์ ซึ่งเป็ นลูกสาวของน้องสาวของภรรยาของเซอร์ โธมัส แฟนนีมีพี่นอ้ งในครอบครัว
เดียวกันถึง 9 คน ทางครอบครัวมีฐานะไม่ค่อยดี ได้ส่งแฟนนีไปอยูก่ บั ป้ า นัน่ คืออยูใ่ นที่บา้ นสวน
ดังกล่าว
เซอร์ โธมัสนอกจากจะเป็ นเจ้าของบ้านหลังใหญ่ที่สวนดังกล่าวแล้ว ยังเป็ นเจ้าของไร่ ขนาด
ใหญ่ในเกาะแอนติกวาด้วย ไร่ น้ ีเป็ นไร่ ที่ตอ้ งใช้ทาสจานวนมากมาเป็ นแรงงานในไร่ ที่บา้ นสวนก็มี
คนอยูก่ นั หลายคน เขามีลูก 4 คน ซึ่ งส่ วนมากก็มีนิสัยไม่ค่อยดี นอกจากนี้ยงั มีญาติพี่นอ้ งและเพื่อนๆ
ของลูกๆ แวะเวียนไปพบปะกันที่บา้ นสวน เซอร์ โธมัสจาเป็ นต้องไปดูแลกิจการในไร่ จึงไม่อยูบ่ า้ น
นานเป็ นปี เปิ ดโอกาสให้เด็กๆ ได้อยูบ่ า้ นกันโดยไม่มีคนที่มีอานาจเป็ นใหญ่ในบ้านคอยดูแล ซึ่ งทาให้
เกิดเรื่ องราวมากมายเกี่ยวกับเรื่ องรักๆ ใคร่ ของเด็กวัยรุ่ นหนุ่มสาวที่เป็ นญาติพี่นอ้ งและเพื่อนๆ กัน
เช่นหนุ่มสาวเหล่านั้นจีบกัน รักกัน และหนีตามกันไปหลายคู่ ซึ่ งมีเรื่ องราวของการเป็ นชูก้ นั ด้วย
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วันหนึ่งเด็กวัยรุ่ นหนุ่มสาวซึ่ งอยูท่ ี่บา้ นสวนได้คิดวางแผนเล่นละครกัน ทีแรกก็มีบางคนไม่
เห็นด้วย เพราะเนื้อเรื่ องดูไม่เหมาะสมซึ่ งอาจทาให้เจ้าของบ้านคือเซอร์ โธมัสไม่พอใจ แต่ในที่สุดก็มี
การตกลงพร้อมใจกันที่จะเล่นละครเรื่ องนี้ ละครเรื่ องนี้มีชื่อว่า ‚Lovers’ Vows‛ ซึ่งเป็ นเรื่ องราวของ
การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้แต่งงานและการมีลูกนอกสมรส ได้ทาให้ความรู้สึกต้องการมีอิสรภาพ
และการไม่เคารพระเบียบกฎเกณฑ์ค่อยๆ ก่อตัวขึ้นมาในจิตใจของพวกเขา ซึ่ งในที่สุดได้เป็ นส่ วน
หนึ่งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกซึ่ งความรักและความใคร่ ของพวกเขาในเวลาต่อมา
วันหนึ่ง ในขณะที่เด็กวัยรุ่ นหนุ่มสาวกาลังฝึ กซ้อมละครกันอยูน่ ้ นั เซอร์ โธมัสก็ได้กลับมาที่
บ้านสวน มาเห็นพวกเขากาลังฝึ กซ้อมละครกันอยู่ เด็กหนุ่มสาวเหล่านั้นเมื่อเห็นเซอร์ โธมัสก็เลิกการ
ฝึ กซ้อมทันที ในเนื้ อหาตอนนี้ออสเตนได้เขียนบรรยายถึงอานาจของเซอร์ โธมัสในฐานะที่เป็ นผูด้ ูแล
ทุกอย่างในบ้าน เขาสามารถจัดการเรื่ องราวที่เกิดขึ้นในบ้านที่เขามองว่าไม่ถูกต้องเหมาะสมได้อย่าง
เรี ยบร้อยโดยเร็ ว ซาอิดได้กล่าวถึงเนื้อหาตอนนี้วา่ การจัดการปั ญหาของเซอร์ โธมัสนั้นก็ไม่ต่างกับ
การที่โรบินสัน ครู โซ จัดการสิ่ งต่างๆ ให้อยูอ่ ย่างเป็ นระเบียบ และเหมือนกับการที่ชาวโปรเตสแตนต์
สามารถขจัดพฤติกรรมที่เหลาะแหละเหลวไหลออกไปได้ เราสามารถเข้าใจได้วา่ เซอร์ โธมัสก็ทา
เช่นเดียวกันนี้ แต่เขาทาในระดับที่กว้างใหญ่กว่า นัน่ คือเขาทาที่ไร่ ขนาดใหญ่ของเขาที่แอนติกวา
เซอร์ โธมัสสามารถรักษาอานาจควบคุมที่มีอยูเ่ หนื อพื้นที่ซ่ ึ งเป็ นอาณานิ คมหรื ออยูใ่ ต้อานาจของเขาได้
ซาอิดกล่าวว่าออสเตนสามารถประสานอานาจภายในบ้านกับอานาจระหว่างประเทศเข้ามาอยูด่ ว้ ยกัน
อย่างกลมกลืนในนวนิยายเรื่ องนี้ ซึ่ งถือว่าชัดเจนมากกว่าในนวนิยายเรื่ องอื่นๆ ของเธอ โดยทาให้เป็ น
เรื่ องปกติธรรมดาว่าคุณค่าต่างๆ ซึ่ งเชื่อมโยงอยูก่ บั สิ่ งที่สูงส่ งอย่างเช่นการออกคาสั่ง กฎหมาย และ
ความถูกต้องเหมาะสม จะต้องมีพ้นื ฐานอยูอ่ ย่างมัน่ คงในอานาจการปกครองที่แท้จริ งซึ่ งมีอยูเ่ หนื อ
การเป็ นเจ้าของครอบครองดินแดน ซาอิดกล่าวถึงออสเตนว่า ‚เธอมองเห็นอย่างชัดเจนว่าการเป็ น
เจ้าของและการปกครองสวนแมนสฟี ลด์ก็คือการเป็ นเจ้าของและการปกครองอสังหาริ มทรัพย์ของ
จักรวรรดิอย่างชัดเจน จะป่ วยกล่าวไปใยถึงการเชื่อมโยงกับจักรวรรดิอย่างแน่แท้ สิ่ งที่ประกันความ
สงบภายในและความสอดคล้องกลมกลืนที่น่าพึงพอใจของสิ่ งหนึ่งก็คือความสามารถในการผลิตและ
ระเบียบวินยั ที่ควบคุมไว้ได้ของอีกสิ่ งหนึ่ง‛ (Said. 1993 : 87)
ซาอิดกล่าวว่าในยุคของออสเตนชาวอังกฤษมีบทบาทอย่างมากในแถบทะเลแคริ บเบียนและ
อเมริ กาใต้ โดยเฉพาะบราซิ ลและอาร์ เจนตินา แต่ออสเตนดูเหมือนไม่ค่อยตระหนักรู ้ถึงรายละเอียด
เกี่ยวกับบทบาทที่แข็งขันของชาวอังกฤษในแถบนั้นเลย ในกรณี ของสวนแมนสฟี ลด์น้ ี ถ้าเซอร์ โธมัส
ไม่ได้เป็ นเจ้าของที่ดินและทรัพย์สินที่เกาะแอนติกวา ชีวิตที่สงบสุ ขเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยในบ้านสวน
แมนสฟี ลด์ก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ เราจะเห็นว่าความเป็ นอยูข่ องแฟนนี เมื่ออยูท่ ี่บา้ นสวนนั้นมีความ
สะดวกสบาย เธอไม่อาจมีชีวิตที่ดีเช่นนั้นได้ถา้ เธอยังคงอยูก่ บั พ่อแม่ของเธอ ตอนที่เธอถูกส่ งกลับ
ไปสู่ ครอบครัวเดิมของตน เธอก็ได้ประสบกับข้อจากัด อุปสรรคปั ญหาต่างๆ ที่เกิดจากความยากจน
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แต่ ‚การได้สิทธิ ไปอยูใ่ นสวนแมนสฟี ลด์ ก่อนอื่นคุณต้องจากบ้านไปในฐานะที่เป็ นคนรับใช้ตาม
สัญญาจ้าง หรื อถ้ากล่าวในกรณี ที่เป็ นความหมายสุ ดโต่งก็คือในฐานะของสิ นค้าที่ถูกขนส่ ง แน่นอน
ว่านี่คือชะตากรรมของแฟนนีและวิลเลียมน้องชายของเธอ แต่จากนั้นคุณก็จะได้รับคามัน่ สัญญาว่าจะ
มีความมัง่ คัง่ ในอนาคต‛ (Said. 1993 : 88-89) การเคลื่อนไหวของแฟนนีเป็ นตัวแบบการเคลื่อนไหว
ในระดับที่เล็กกว่าของการเคลื่อนไหวแบบอาณานิคมของเซอร์ โธมัสซึ่ งเป็ นการเคลื่อนไหวในระดับที่
ใหญ่กว่า การกล่าวถึงแอนติกวาเป็ นการเปิ ดเผยให้เห็นแง่มุมที่ซ่อนเร้นของการที่ความมัง่ คัง่ ของ
จักรวรรดิองั กฤษนั้นขึ้นอยูก่ บั การเป็ นเจ้าของทรัพย์สินในต่างแดน ซาอิดกล่าวว่าในยุคนั้นทั้งอังกฤษ
และฝรั่งเศสต่างก็ตอ้ งการรักษาความเป็ นจักรวรรดิเอาไว้ให้ได้นานๆ เพื่อหาประโยชน์ให้ได้ในระยะ
ยาว จึงต้องรักษาดินแดนอาณานิคมเอาไว้ต่อไป ทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสต่างก็แข่งขันกันแสวงหา
ผลประโยชน์ การเป็ นเจ้าของทรัพย์สินในดินแดนอาณานิคมของอังกฤษในยุคของออสเตนจึงเป็ น
บริ บทแวดล้อมที่สาคัญสาหรับการแข่งขันระหว่างชาวอังกฤษกับฝรั่งเศส ขณะที่จกั รวรรดิท้ งั สองต่าง
ก็พยายามต่อสู ้เพื่อให้มีอานาจควบคุมในอุตสาหกรรมน้ าตาล (Said. 1993 : 90) .
10.4.2 ประวัติและแนวคิดของสปิ วัก
กายาตรี จักรวรตี สปิ วัก (Gayatri Chakravorty Spivak) เกิดที่เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1942 ห้าปี ก่อนอินเดียได้รับอิสรภาพจากอังกฤษ เธอสาเร็ จการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่งในสาขาภาษาอังกฤษ รวมทั้งได้รับเหรี ยญทองด้านวรรณกรรม
อังกฤษและเบงกาลีจากวิทยาลัยเพรสซิ เดนซี มหาวิทยาลัยกัลกัตตาใน ค.ศ. 1959 ถ้าพิจารณาจาก
พื้นฐานการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี จะเห็นว่าการศึกษาที่สปิ วักได้รับมานั้นเป็ นมรดกของนโยบาย
การศึกษาในยุคอาณานิคมซึ่ งมีอยูใ่ นอินเดียตั้งแต่ยคุ สมัยที่อินเดียตกเป็ นอาณานิคมของจักรวรรดิ
อังกฤษในคริ สต์ศตวรรษที่ 19 (Morton. 2003 : 2-3)
เมื่อจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี แล้ว สปิ วักก็ได้เดินทางไปยังสหรัฐเมริ กาเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริ ญญาโทในมหาวิทยาลัยคอร์ เนล และได้ทุนการศึกษาไปเรี ยนต่อที่วทิ ยาลัยเกอร์ตนั
มหาวิทยาลัยเคมบริ ดจ์ในอังกฤษอีก 1 ปี จากนั้นก็ได้กลับไปยังสหรัฐอเมริ กาอีกเพื่อไปเป็ นอาจารย์
สอนในมหาวิทยาลัยไอโอวา ในช่วงเวลานั้นก็ได้ทาวิทยานิพนธ์ปริ ญญาเอกที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลไป
ด้วย โดยศึกษางานของดับเบิลยู บี ยีตส์ (W.B. Yeats : ค.ศ. 1865-1939) ซึ่งเป็ นกวีชื่อดังชาวไอร์แลนด์
โดยมีพอล เดอ มาน (Paul de Man : ค.ศ. 1919-1983) นักวิจารณ์วรรณกรรมชื่อดังเป็ นอาจารย์ที่
ปรึ กษา (Morton. 2003 : 3
บทความเรื่ อง "Can the Subaltern Speak?" ทาให้สปิ วักมีชื่อเสี ยงมากในฐานะเป็ น
นักวิเคราะห์วาทกรรมอาณานิคมซึ่ งต่อมารู ้จกั กันในนาม “หลังอาณานิคมนิยม” สปิ วักเป็ นนักวิชาการ
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รุ่ นบุกเบิกคนหนึ่งของสานักคิดนี้ ปั จจุบนั สปิ วักยังคงเขียนหนังสื อออกมาเรื่ อยๆ และมีชื่อเสี ยงโด่งดัง
ทัว่ โลก
91 แนวคิดเรื่ องการรื้ อสร้าง (Deconstruction) เป็ นแนวคิดสาคัญที่สปิ วักนามาใช้ในการวิเคราะห์
วาทกรรมอาณานิคม อย่างที่เคยกล่าวแล้วว่าแนวคิดเรื่ องการรื้ อสร้างนี้ เป็ นแนวคิดของแดร์ ริดา ใน
ค.ศ. 1976 สปิ วักได้แปลและเขียนคานางานเขียนของแดร์ ริดาเรื่ อง Of Grammatology ในช่วงนั้น
แวดวงปรัชญาและการวิจารณ์วรรณกรรมในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษยังไม่ค่อยเป็ นที่รู้จกั มากนัก
ในคานาของหนังสื อเล่มดังกล่าว สปิ วักได้เขียนคาอธิ บายอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับวิวาทะทางปรัชญา
ที่สาคัญๆ ซึ่ งส่ งอิทธิ พลต่องานของแดร์ ริดาในช่วงแรกๆ พร้อมทั้งได้กล่าวถึงบริ บททางความคิดที่
เกี่ยวข้องกับปรัชญาแนวรื้ อสร้างของแดร์ ริดา สปิ วักได้เขียนคาอธิ บายที่สาคัญและแจ่มแจ้งชัดเจน
เกี่ยวกับแนวคิดเชิงวิพากษ์ของนักคิดในคริ สต์ศตวรรษที่ 19-20 ซึ่ งมีอยูใ่ นงานของแดร์ ริดา การเขียน
คานาที่ละเอียดยืดยาวและลึกซึ้ งเช่นนี้ถือว่าเป็ นการท้าทายขนบจารี ตและความคาดหวังในการเขียน
คานาโดยทัว่ ไป ถือว่าเป็ นการเขียนคานาที่เทียบได้กบั หนังสื ออรรถาธิ บายทางปรัชญาของแดร์ ริดาที่
เกิดขึ้นตามมาหลังจากนั้นหลายๆ เล่มเลยทีเดียว (Morton. 2003 : 27-28)
แม้วา่ จะมีนกั วิชาการจานวนไม่นอ้ ยได้เขียนอธิ บายและนาเอาแนวคิดของแดร์ ริดาในเรื่ องการ
รื้ อสร้างนี้ไปใช้ แต่สปิ วักก็แตกต่างจากนักวิชาการเหล่านั้น เพราะว่าสปิ วักนั้นได้นาเอาการรื้ อสร้าง
ปรัชญาตะวันตกของแดร์ ริดาไปใช้โดยขยายและพัฒนาข้อถกเถียงต่างๆ ขึ้นมาในท่ามกลางแวดวง
วิชาการของ ‚โลกที่สาม‛ เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมของลัทธิ อาณานิคม เกี่ยวกับการนาเอาแนวคิด
มาร์ กซิ สต์ไปอธิ บายการกดขี่ขดู รี ดเอารัดเอาเปรี ยบชนชั้นกรรมาชีพในโลกที่สามโดยบรรษัทข้ามชาติ
ในโลกที่หนึ่ง และเกี่ยวกับประเด็นปั ญหาที่วา่ แนวคิดสตรี นิยมตะวันตกนั้นมีความเหมาะสมหรื อไม่ที่
จะนาไปใช้อธิบายประวัติศาสตร์ การดารงชีวิต และการต่อสู ้ของผูห้ ญิงในโลกที่สาม (Morton. 2003 :
28)
สปิ วักก็ไม่ได้สนใจงานเขียนของแดร์ ริดาในแง่ปรัชญาเท่านั้น เพราะส่ วนหนึ่งที่ทาให้เธอ
สนใจงานของแดร์ ริดาคือความต้องการของเธอที่จะทาลายรากฐานแนวความคิดตะวันตกที่สร้าง
ความชอบธรรมให้กบั ลัทธิ อาณานิคมของยุโรป จริ งๆ แล้ว เธอพบว่าแนวคิดการรื้ อสร้างของแดร์ ริดา
ที่ใช้ร้ื อสร้างอัตบุคคลแบบมนุษยนิยมของตะวันตกนั้นสามารถนามาใช้อย่างได้ผลในบริ บทความคิด
แบบหลังอาณานิคมด้วย (Morton. 2003 : 29)
พอสรุ ปได้วา่ แนวคิดการรื้ อสร้างของสปิ วักนั้นมีลกั ษณะเด่นอยู่ 3 ประการคือ 1) การนาเอา
แนวคิดการรื้ อสร้างของแดร์ ริดามาพัฒนาความคิดแนวหลังอาณานิคม 2) การนาเอาคุณค่าและ
ความสาคัญทางจริ ยศาสตร์ ของแนวคิดการรื้ อสร้างมาสร้างปฏิบตั ิการการอ่านการวิเคราะห์แนวหลัง
อาณานิคมและเอามาสร้างกิจกรรมต่อต้านทุนนิยมโลก และ 3) การทาให้การรื้ อสร้างเคลื่อนย้ายมาอยู่
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นอกวงวิชาการทางด้านวรรณคดีและปรัชญา คือนาเอาแนวการรื้ อสร้างนี้มาใช้ในสาขาที่กว้างขึ้น
ทางด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองระดับโลก (Morton. 2003 : 44)
สปิ วักกล่าวถึงแวดวงวิชาการหลังอาณานิคม โดยชี้ให้เห็นคุณูปการของฟานองและซาอิด ใน
การนาเอาวาทกรรมอาณานิคมมาศึกษาวิเคราะห์ (Spivak. 2000 B : 59-60) แต่การวิเคราะห์วาทกรรม
อาณานิคมของสปิ วักมีจุดเน้นที่แตกต่างจากซาอิดพอสมควร เพราะสปิ วักไม่ได้เน้นวิพากษ์วจิ ารณ์
บริ บททางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ของจักรวรรดินิยมที่มีอยูใ่ นงานวรรณกรรมภาษาอังกฤษใน
คริ สต์ศตวรรษที่ 19 เหมือนกับซาอิด แต่เธอนาเอางานเขียนของนักเขียนในยุคหลังอาณานิคมมาศึกษา
ด้วย เธอชี้ให้เห็นว่างานเขียนเหล่านั้นท้าทายอานาจของคาบรรยายกระแสหลักของเจ้าอาณานิคม
อย่างไร ในที่น้ ี จะกล่าวถึงตัวอย่างของการวิเคราะห์วาทกรรมของสปิ วักที่มีอยูใ่ นบทความชื่อดังของ
เธอ 1 เรื่ อง คือบทความเรื่ อง ‚Can the Subaltern Speak?‛ ซึ่ งได้ชื่อว่าเป็ นบทความที่เป็ นฐานสาคัญ
ของแนวคิด/ทฤษฎีหลังอาณานิคมนิยม โดย สปิ วักได้นาเอาแนวทางการรื้ อสร้างของแดร์ ริดามาใช้
วิเคราะห์ในบทความนี้
บทความเรื่ องดังกล่าวนี้ เคยตีพิมพ์ในวารสารชื่ อ Wedge มาก่อนใน ค.ศ. 1985 ต่อมาตีพิมพ์
ในหนังสื อรวมบทความชื่อ Marxism and the Interpretation of Culture ใน ค.ศ. 1988 (Morton. 2003
: 112) ในบทความนี้สปิ วักได้นาเอาคากล่าวอ้างของสองฝ่ ายมาเทียบเคียงกัน คือคากล่าวอ้างแบบหัว
ก้าวหน้าของปั ญญาชนฝรั่งเศสแห่งคริ สต์ศตวรรษที่ 20 อย่างเช่นฟูโกต์และเดอลูซ ซึ่ งอ้างว่าได้พดู
แทนกลุ่มคนที่ไร้สิทธิ์ ไร้เสี ยง และคากล่าวอ้างของจักรวรรดินิยมอังกฤษในคริ สต์ศตวรรษที่ 19 ที่ได้
อ้างว่าตนนั้นได้ช่วยผูห้ ญิงชาวพื้นเมืองอินเดียให้หลุดพ้นจากการเผาตัวตายตามสามีตามความเชื่อ
ในศาสนาฮินดู ประเด็นสาคัญของการนาเอาคากล่าวอ้างทั้งสองฝ่ ายมาเปรี ยบเทียบกันนี้ก็คือ สปิ วัก
ต้องการจะเน้นให้เห็นว่าการกระทาของปั ญญาชนหัวก้าวหน้าตะวันตกที่อา้ งว่าเป็ นตัวแทนและพูด
แทนกลุ่มคนที่ถูกกดทับเอาไว้หรื อคนชั้นล่างนั้นก็เป็ นการทาให้คนกลุ่มนั้นไม่มีสิทธิ์ ไม่มีเสี ยง
เช่นเดียวกัน ไม่ต่างกับการกระทาของเจ้าอาณานิคมที่กล่าวอ้างว่าได้ช่วยหญิงหม้ายชาวอินเดียให้หลุด
พ้นจากการเผาตัวตายตามสามี (Morton. 2003 : 56)
สปิ วักเห็นว่า ปั ญหาที่เกิดขึ้นกับฟูโกต์และเดอลูซก็คือพวกเขาละทิง้ บทบาทของตนในฐานะ
ปั ญญาชนในการเป็ นปากเป็ นเสี ยงแทนกลุ่มคนที่ไร้อานาจที่พวกเขากล่าวถึง สปิ วักเปรี ยบเทียบการ
ละทิ้งบทบาทนี้กบั การเสแสร้งที่ปัญญาชนแกล้งทาเป็ นคนที่ไม่เป็ นตัวแทนใครไม่พดู แทนใครไม่เป็ น
ปากเป็ นเสี ยงแทนใครโดยปล่อยให้คนที่ถูกกดขี่ได้พดู เพื่อตัวพวกเขาเอง (Spivak. 2000 A : 1451)
แม้วา่ ปั ญญาชนทั้งสองนี้จะใช้ความเพียรพยายามมากเพียงใดในการชี้ให้เห็นว่าอัตบุคคลนั้นถูกสร้าง
ขึ้นมาผ่านวาทกรรมและการแสดงภาพตัวแทน แต่สปิ วักก็ช้ ีให้เห็นว่าเมื่อจาเป็ นต้องอภิปรายถึงสิ่ งที่
เกิดขึ้นจริ งที่เป็ นการต่อสู ้ทางสังคมและการเมืองในประวัติศาสตร์ ปั ญญาชนทั้งสองนี้ ก็มกั จะมองเป็ น
เรื่ องของการแสดงภาพตัวแทนหรื อการนามาเสนอใหม่อีกครั้งหนึ่ง (Re-presentation) ในทางปรัชญา

253
ที่ซ่ ึ งบุคคลซึ่ งถูกกดขี่ตอ้ งพูด กระทา และรู ้เงื่อนไขสภาพความเป็ นอยูข่ องตนเอง ไม่ได้มองว่าเป็ น
เรื่ องของการที่ปัญญาชนจะต้องเป็ นตัวแทนเป็ นปากเป็ นเสี ยงแทนหรื อพูดแทน (Representation)
ในทางการเมือง อย่างเช่นที่ฟูโกต์กล่าวว่า ‚มวลชนนั้นรู ้ดีอย่างสมบูรณ์ อย่างชัดเจน... พวกเขารู ้ดีกว่า
ปั ญญาชนและแน่นอนว่าพวกเขาก็พดู ถึงสิ่ งนั้นได้ดีมาก‛ (Spivak. 2000 A : 1431; citing Foucault.
1977 : 206, 207)
ประเด็นสาคัญอีกประเด็นหนึ่งในบทความเรื่ อง ‚Can the Subaltern Speak?‛ ก็คือการที่
ผูห้ ญิงอินเดียซึ่ งได้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างกระตือรื อร้นในประวัติศาสตร์ ของการลุกขึ้นสู ้เพื่อให้ได้มาซึ่ ง
อิสรภาพจากจักรวรรดิองั กฤษนั้นได้ถูกกีดกันออกไป ไม่ถูกกล่าวถึงในประวัติศาสตร์ การต่อสู ้เพื่อ
อิสรภาพของชาติ ดังที่สปิ วักกล่าวไว้วา่
ภายในเส้นทางที่ถูกลบทิ้งของอัตบุคคลที่เป็ นคนชั้นล่าง ร่ องรอยของความแตกต่างทางเพศ
ถูกลบทิ้งถึงสองครั้ง ประเด็นปั ญหาไม่ใช่เรื่ องที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมของผูห้ ญิงในการลุกขึ้นสู ้
หรื อไม่ใช่กฎเกณฑ์พ้นื ฐานเกี่ยวกับการแบ่งงานกันทาตามเพศ เพราะทั้งสองอย่างมีความชัดเจนอยู่
แล้ว แต่เป็ นเพราะว่าทั้งในฐานะที่เป็ นสิ่ งที่ถูกกระทาจากประวัติศาสตร์ นิพนธ์แนวอาณานิคม และ
ในฐานะที่เป็ นองค์ประธานของการลุกขึ้นสู ้ การสร้างเพศสภาพเชิงอุดมการณ์จึงได้ทาให้ผชู ้ าย
รักษาอานาจครอบงาเอาไว้ได้ ถ้าคนชั้นล่างไม่มีประวัติศาสตร์ และไม่สามารถพูดได้ในบริ บทของ
การผลิตยุคอาณานิคม คนชั้นล่างที่เป็ นผูห้ ญิงก็ตกอยูใ่ นความทุกข์ยากยิง่ กว่าเสี ยอีก
(Spivak. 2003 : 1446)
การเขียนประวัติศาสตร์ แนวอาณานิคมนั้นมองไม่เห็นบทบาทของผูห้ ญิงจึงไม่สามารถทาให้
ผูห้ ญิงมีสิทธิ์ มีเสี ยงได้ ตัวอย่างเช่นในการเผาตัวตายตามสามีในพิธีสตีน้ นั วาทกรรมอาณานิคมไม่ได้
มองว่าเกิดจากการกระทาที่เกิดจากเจตจานงอิสระของหญิงหม้ายที่ฆ่าตัวตาย แต่มองพิธีน้ นั ว่าเป็ น
ความล้าหลังป่ าเถื่อน เมื่อมองว่าเป็ นเรื่ องของความป่ าเถื่อนก็จึงเป็ นการสร้างความชอบธรรมให้กบั
จักรวรรดินิยม เพราะจักรวรรดิองั กฤษนั้นได้ประกาศให้การกระทาเช่นนั้นผิดกฎหมาย จักรวรรดินิยม
มองว่าการกระทาของตนเป็ นการช่วยผูห้ ญิงให้หลุดพ้นจากความป่ าเถื่อน เมื่อเป็ นเช่นนี้ ปฏิบตั ิการ
ของการควบคุมและปกครองดินแดนอาณานิคมจึงย่อมต้องมีความชอบธรรม นอกจากนี้ สปิ วักได้
ยกตัวอย่างกรณี ของหญิงวัยรุ่ นชาวอินเดียคนหนึ่งชื่อภูบาเนสวารี (Bhubaneswari) ซึ่ งฆ่าตัวตายใน
ห้องพักที่เมืองกัลกัตตาเมื่อ ค.ศ. 1926 ที่เธอสื บค้นหลักฐานร่ องรอยดูแล้วก็มนั่ ใจว่าเป็ นการกระทา
ที่เป็ นการต่อต้านลัทธิ อาณานิ คม แต่ประวัติศาสตร์ การต่อสู ้เพื่ออิสรภาพที่เน้นแต่ความสาคัญของ
บทบาทของผูช้ ายนั้นมองไม่เห็นประเด็นนี้ กลับมองไปว่าเป็ นเรื่ องของการฆ่าตัวตายตามแบบพิธีสตี
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และต่อมาก็ถูกมองว่าเป็ นเรื่ องของความรักต้องห้ามที่ทาให้เธอจบชีวิตเช่นนั้น ดังนั้นความพยายาม
ของเธอซึ่งเป็ นผูห้ ญิงที่จะ ‚เขียน‛ ประวัติศาสตร์การต่อสู ้กบั ลัทธิ อาณานิคมจึงประสบกับความ
ล้มเหลว ในสังคมที่ผชู ้ ายเป็ นใหญ่น้ นั สิ่ งที่เธอเขียนไม่มีใครอ่าน สิ่ งที่เธอพูดไม่มีใครได้ยนิ เสี ยงของ
คนชั้นล่างที่เป็ นผูห้ ญิงไม่มีความสาคัญในการต่อสู ้เพื่ออิสรภาพแห่งชาติที่มีผชู ้ ายเป็ นศูนย์กลาง
(Spivak. 2000 A : 1469-1470)
จากการวิเคราะห์วาทกรรมอาณานิคมของสปิ วักข้างต้นจะเห็นได้วา่ ความทุกข์ยากลาบากของ
คนชั้นล่างที่เป็ นผูห้ ญิงนั้น นอกจากจะมาจากการกระทาของลัทธิ อาณานิคมและจักรวรรดินิยมแล้ว
ยังเป็ นผลมาจากระบบปิ ตาธิ ปไตยที่มีอยูใ่ นสังคมทั้งก่อนและหลังยุคของลัทธิอาณานิคมและ
จักรวรรดินิยมด้วย ดังนั้น การทางานร่ วมกันของลัทธิ อาณานิคมหรื อจักรวรรดินิยมและระบบ
ปิ ตาธิ ปไตยทาให้เป็ นเรื่ องยากมากสาหรับคนที่ถูกกดทับเอาไว้หรื อคนชั้นล่างที่เป็ นผูห้ ญิงจะสามารถ
มีปากมีเสี ยงได้
สรุ ปท้ ายบท
เนื้อหาในบทนี้เป็ นการกล่าวถึงทฤษฎีในตระกูล “Post‛ 3 ทฤษฎี คือหลังสมัยใหม่นิยม หลัง
โครงสร้างนิยม และหลังอาณานิคมนิยม ในตอนแรกได้ช้ ีให้เห็นความคล้ายคลึงกันระหว่างสอง
ทฤษฎีแรก แต่ก็มีส่วนที่แตกต่างกันด้วย สองทฤษฎีแรกคือหลังสมัยใหม่นิยมกับหลังโครงสร้างนิยม
เป็ นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกันมาก เพราะนักทฤษฎีคนสาคัญในสองสานักคิดนี้เป็ นคนกลุ่มเดียวกัน แต่ก็มี
จุดเน้นในการวิพากษ์วจิ ารณ์ที่ต่างกันเหมือนกัน หลังสมัยใหม่นิยมวิพากษ์วจิ ารณ์ความเป็ นสมัยใหม่
ขณะที่หลังโครงสร้างนิยมนั้นเน้นวิพากษ์วจิ ารณ์โครงสร้างนิยม สาหรับหลังอาณานิคมนิยมนั้นเป็ น
ทฤษฎีที่นกั วิชาการในสานักคิดนี้ซ่ ึ งได้รับอิทธิพลทางความคิดมาจากนักทฤษฎีหลังโครงสร้างนิยม
ได้พฒั นาขึ้นมาเพื่อใช้วเิ คราะห์วาทกรรมอาณานิคม
นักทฤษฎีที่กล่าวไว้ในส่ วนของทฤษฎีแรกทั้ง 4 คนนั้น เป็ นทั้งนักหลังสมัยใหม่นิยมและนัก
หลังโครงสร้างนิยม แต่ในบทนี้ได้กล่าวถึงเลียวทาด์และโบดริ ยาด์ในฐานะนักทฤษฎีที่อธิ บายลักษณะ
ของยุคหลังสมัยใหม่ และกล่าวถึงฟูโกต์และแดร์ ริดาในฐานะนักทฤษฎีที่วพิ ากษ์วจิ ารณ์องค์ความรู ้
แบบโครงสร้างนิยม
เลียวทาด์มองความรู ้ต่างๆ แม้กระทัง่ ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ วา่ เป็ นเพียงเรื่ องเล่า ซึ่ งในยุค
หลังสมัยใหม่มีเรื่ องเล่าที่หลากหลาย เรื่ องเล่าขนาดใหญ่เมื่อมาถึงยุคนี้ต่างก็ถึงกาลที่ตอ้ งเสื่ อมสลาย
ขณะที่โบดริ ยาด์ช้ ีให้เห็นถึงการที่ยคุ หลังสมัยใหม่เป็ นสังคมบริ โภคที่ผคู ้ นมุ่งบริ โภคสัญญะ และการ
ที่สื่อสมัยใหม่เช่นโทรทัศน์สร้างความจริ งเสมือนหรื อภาพจาลองขึ้นมา ทาให้เรายากที่จะแยกความ
เป็ นจริ งที่เกิดขึ้นจริ งและการนาเสนอภาพแทนความเป็ นจริ งผ่านสื่ อออกจากกันได้
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ฟูโกต์ช้ ีให้เห็นความสาคัญของวาทกรรมซึ่ งอานาจและความรู ้มีความสัมพันธ์กนั ในเชิ ง
เกื้อหนุ นกัน อานาจก่อให้เกิดความรู ้ และความรู ้ก็ก่อให้เกิดอานาจ ส่ วนแดร์ ริดาก็ได้พฒั นา
ยุทธศาสตร์ของการวิเคราะห์ตวั บทในเชิงวิพากษ์วิจารณ์และตั้งคาถามกับประวัติศาสตร์ ของปรัชญา
ตะวันตกโดยทัว่ ไปที่เรี ยกว่า “การรื้ อสร้าง” ขึ้นมา แนวคิดของฟูโกต์และแดร์ ริดาได้ส่งอิทธิ พลทาง
ความคิดไปยังนักคิดผูว้ างรากฐานทฤษฎีหลังอาณานิคมทั้งสามคนคือซาอิด สปิ วัก และบาบา
ซาอิดและสปิ วักได้นาเอาทฤษฎีของนักคิดหลังโครงสร้างนิยมไปใช้วเิ คราะห์วาทกรรม
อาณานิคม โดยซาอิดได้รับอิทธิพลจากฟูโกต์เป็ นหลักและนาเอาแนวคิดเรื่ องวาทกรรมของฟูโกต์
ไปใช้ ดังจะเห็นได้จากการวิเคราะห์นวนิยายเรื่ อง Mansfield Park ของเจน ออสเตน และสปิ วัก
ได้รับอิทธิพลจากแดร์ริดาเป็ นหลักและนาเอาแนวคิดเรื่ องการรื้ อสร้างของแดร์ ริดาไปใช้ ดังจะ
เห็นได้จากการวิเคราะห์ของสปิ วักในบทความชื่อดังของเธอเรื่ อง "Can the Subaltern Speak?"
คาถามท้ายบท
1. หลังสมัยใหม่นิยมและหลังโครงสร้างนิยมมีความคล้ายคลึงและความแตกต่างกัน
อย่างไร? หลังอาณานิคมนิยมมีความสัมพันธ์กบั หลังโครงสร้างนิยมอย่างไร?
2. อะไรบ้างที่จดั ว่าเป็ นเรื่ องเล่าขนาดใหญ่? เรื่ องเล่าขนาดใหญ่เหล่านี้ถูกท้าทายอย่างไร?
การบริ โภคในยุคหลังสมัยใหม่ที่เน้นการบริ โภคเชิงสัญญะเป็ นอย่างไร? ความจริ งเสมือน
หรื อภาพจาลองหมายถึงอะไร? และการนาเสนอภาพตัวแทนความเป็ นจริ งหมายถึง
อะไร?
3. วาทกรรมตามแนวคิดของฟูโกต์หมายถึงอะไร? การรื้ อสร้างตามแนวคิดของแดร์ ริดา
หมายถึงอะไร? ให้อธิ บายพร้อมยกตัวอย่าง
4. วาทกรรมอาณานิคมคืออะไร? การวิเคราะห์วาทกรรมอาณานิคมของนักทฤษฎีหลัง
อาณานิคมนิยมนั้นมีการใช้แนวคิดหลังโครงสร้างนิยมอย่างไร? ให้อธิ บายพร้อม
ยกตัวอย่าง

บทที่ 11
เสรีนิยม
หัวข้ อ
11.1 ภาพรวม
11.2 เสรี นิยมคลาสสิ ก
11.3 เสรี นิยมสมัยใหม่
11.4 เสรี นิยมใหม่
แนวคิด
1. เสรี นิยมเป็ นแนวคิดที่มาจากความคิดหลายสายของนักคิดหลายคน สามารถแบ่งได้ 3 ยุค
หรื อ 3 แบบคือเสรี นิยมคลาสสิ ก เสรี นิยมสมัยใหม่ และเสรี นิยมใหม่ ในเชิงรายละเอียด
เสรี นิยมทั้ง 3 แบบนี้มีความแตกต่างกันพอสมควร แต่ก็มีจุดร่ วมอยูท่ ี่การเน้นความสาคัญ
ขององค์ประกอบเหล่านี้คือ ปั จเจกนิยม เสรี ภาพ เหตุผล ความเสมอภาค ความยุติธรรม
ขันติธรรม ฉันทานุมตั ิ และรัฐธรรมนูญนิยม
2. เสรี นิยมคลาสสิ กเป็ นแนวคิดเสรี นิยมยุคเริ่ มแรกที่เกิดขึ้นในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 17-19
นักคิดสาคัญมีหลายคน เช่นจอห์น ล็อก, อดัม สมิธ และจอห์น สจ๊วต มิลล์ เสรี นิยมแบบ
นี้เน้นความสาคัญของสิ ทธิ ในทรัพย์สินส่ วนบุคคล และเสรี ภาพของปั จเจกบุคคลอย่าง
มาก
3. เสรี นิยมสมัยใหม่เป็ นแนวคิดเสรี นิยมที่เกิดขึ้นและได้รับความนิยมในศตวรรษที่ 20 เน้น
ให้มีเสรี ภาพเชิงบวก คือการยอมให้รัฐเข้าแทรกแซงเชิงช่วยเหลือเพื่อให้ปัจเจกบุคคลได้
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพของตน นักคิดยุคนี้ หลายคนได้รับอิทธิ พลทางความคิดจากมิลล์
แนวคิดของพวกเขาส่ งผลต่อการเปลี่ยนนโยบายของรัฐที่เน้นรัฐสวัสดิการ นักคิดคน
สาคัญ เช่นโธมัส ฮิลล์ กรี น, จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ และจอห์น รอลส์
4. เสรี นิยมใหม่เป็ นแนวคิดเสรี นิยมล่าสุ ดที่เกิดขึ้นในคริ สต์ศตวรรษที่ 20 แนวคิดนี้ เกิด
จากการนาเอาเสรี นิยมคลาสสิ กมาเน้นให้เห็นความสาคัญอีกครั้งหนึ่ง แต่มีการให้
ความสาคัญกับบางเรื่ องมากขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะเสรี ภาพของปั จเจกบุคคลและสิ ทธิ
ในทรัพย์สิน ซึ่ งถูกเน้นยิง่ กว่าเสรี นิยมคลาสสิ กเสี ยอีก แนวคิดนี้เป็ นรากฐานของ
แนวนโยบายเสรี นิยมใหม่ซ่ ึ งมีการนาไปใช้ในหลายประเทศทัว่ โลกในปั จจุบนั นักคิด
คนสาคัญมีหลายคน เช่นฟรี ดริ ช ฮาเย็ก มิลตัน ฟรี ดแมน และโรเบิร์ต โนซิก
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วัตถุประสงค์
1. นิสิตสามารถระบุแหล่งที่มาและองค์ประกอบสาคัญของแนวคิดเสรี นิยมได้
2. นิสิตสามารถอธิ บายได้วา่ เสรี นิยมคลาสสิ กมีลกั ษณะเด่นอย่างไร โดยยกตัวอย่างแนวคิด
ของนักคิดคนสาคัญมาประกอบการอธิ บายได้อย่างชัดเจน
3. นิสิตสามารถอธิ บายได้วา่ เสรี นิยมสมัยใหม่แตกต่างจากเสรี นิยมคลาสสิ กและเสรี นิยม
ใหม่อย่างไร พร้อมทั้งระบุได้วา่ มีเกณฑ์อะไรที่สามารถทาให้แยกแนวคิดที่เป็ นเสรี นิยม
สมัยใหม่ออกจากเสรี นิยมอีก 2 แบบได้
4. นิสิตสามารถอธิ บายแนวคิดของนักคิดเสรี นิยมใหม่ได้วา่ มีลกั ษณะร่ วมกันอย่างไร พร้อม
ทั้งแสดงให้เห็นความสัมพันธ์อนั ใกล้ชิดระหว่างเสรี นิยมใหม่กบั เสรี นิยมคลาสสิ กได้
11.1 เสรีนิยม : ภาพรวม
เนื้อหาของทฤษฎีต้ งั แต่บทนี้เป็ นต้นไปจะเป็ นเรื่ องของอุดมการณ์ทางการเมือง เสรี นิยม
เป็ นอุดมการณ์ทางการเมืองที่มีอิทธิ พลหรื อผลกระทบต่อการเมืองในภาคปฏิบตั ิอยูอ่ ย่างชัดเจนมาก
แนวคิดเสรี นิยมหลายอย่างเป็ นองค์ประกอบสาคัญของระบอบการเมืองแบบประชาธิ ปไตยซึ่ งเป็ น
ระบอบการเมืองของเกือบทุกประเทศทัว่ โลก ผูเ้ ขียนจะได้กล่าวภาพรวมที่เป็ นเรื่ องของประวัติความ
เป็ นมาของคา แหล่งที่มาของแนวคิด และองค์ประกอบสาคัญของเสรี นิยม จากนั้นจะได้จาแนกให้
เห็นเสรี นิยม 3 ยุค หรื อ 3 แบบ คือเสรี นิยมคลาสสิ ก เสรี นิยมสมัยใหม่ และเสรี นิยมใหม่ตามลาดับ
11.1.1 ประวัติความเป็ นมาของคา
คาว่าเสรี นิยมนั้นมาจากภาษาอังกฤษว่า Liberalism ซึ่งเป็ นชื่อของแนวคิดหรื ออุดมการณ์
ทางการเมือง ก่อนที่จะมีคานี้ ข้ ึนมา มีคาว่า “Liberal” เกิดขึ้นมาก่อน Heywood (1998 : 24) กล่าวว่าคา
ว่า “Liberal” นี้มีใช้มาตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 14 แต่วา่ เป็ นคาที่มีหลายความหมาย ในภาษาลาตินมีคา
ว่า “Liber” ซึ่ งหมายถึงชนชั้นของคนอิสระซึ่ งก็คือกลุ่มคนที่ไม่ได้เป็ นไพร่ หรื อทาสนัน่ เอง คาว่า
“Liberal” นี้ยงั มีความหมายว่าเป็ นคนใจกว้างชอบช่วยเหลือคนอื่น และเมื่อเกี่ยวข้องกับทัศนคติของ
สังคม คานี้ก็มีความหมายว่าการเป็ นคนเปิ ดเผยเปิ ดกว้าง
แอนดรู วินเซนต์ (Vincent. 2010 : 24-25) ได้แสดงให้เห็นความหมายของคาว่า “Liberal”
ไว้ถึง 4 ความหมาย ในฐานะที่เป็ นคาซึ่ ง 1) บ่งชี้ถึงการศึกษาแบบหนึ่ง 2) บ่งชี้ถึงความหย่อนยาน
ทางศีลธรรม 3) แสดงถึงศีลธรรมชุดหนึ่ง และ 4) ใช้ในทางการเมือง มีความหมายทางการเมือง
ในฐานะที่เป็ นคาที่บ่งชี้ถึงการศึกษานั้น คาว่า “Liberal” ก็มีความหมายย่อยอีก 2 ความหมาย
คือ ความหมายย่อยแรกเป็ นเรื่ องของการศึกษาแบบกว้างๆ ทัว่ ไป เช่นสาขาวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์
ก็คือสาขาวิชาที่เป็ น “Liberal Arts” หรื อเป็ น “ศิลปศาสตร์ ” นัน่ เอง ความหมายย่อยอีกความหมาย
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หนึ่งของคานี้ในฐานะที่เป็ นเรื่ องของการศึกษาก็คือหมายถึงการศึกษาของสุ ภาพบุรุษหรื อคนที่เป็ น
อิสระ ไม่วา่ จะเป็ นการศึกษากว้างๆ ทัว่ ไปหรื อเป็ นการศึกษาของผูเ้ ป็ นอิสระก็ตาม ย่อมเป็ นการศึกษา
ที่จะทาให้ผศู้ ึกษาเป็ นคนที่เปิ ดกว้าง ใจกว้าง เห็นอกเห็นใจคนอื่น มีขนั ติธรรมยอมรับฟังความเห็นที่
แตกต่าง ความหมายของคานี้ ที่บ่งถึงการศึกษาประเภทดังกล่าวถือว่าเป็ นความหมายแรก เกิดก่อน
ความหมายอื่นๆ
ในคริ สต์ศตวรรษที่ 16 คาว่า “Liberal” ซึ่ งมีความหมายในแง่ลบก็ได้เกิดขึ้นเป็ นความหมายที่
สอง คานี้มีความหมายในเชิงพฤติกรรมหรื อการกระทาที่เสื่ อมเสี ย คานี้บ่งบอกถึงความหย่อนยานทาง
ศีลธรรม การไม่คานึงถึงระเบียบวินยั ทางเพศ การละเลยกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมจรรยา ซึ่ งถือว่าเป็ น
ความประพฤติที่ไม่เคร่ งครัดในคาสอนของศาสนา เมื่อพิจารณาตามความหมายนี้ พวกเสรี นิยมก็คือ
พวกที่ทาตามใจปรารถนา ไม่เคร่ งครัดในระเบียบวินยั และไม่ฝักใฝ่ ทางศาสนานัน่ เอง ในปั จจุบนั ก็ยงั
มีการใช้คานี้ในหมายความนี้ อยูบ่ า้ งเหมือนกัน
สาหรับความหมายที่สามนั้น ถือว่าเป็ นความหมายเชิงบวก โดยบ่งชี้ถึงคุณค่าทางจริ ยธรรม
หรื อคุณธรรมชุดหนึ่ง คุณธรรมเหล่านี้ เช่นขันติธรรม ความก้าวหน้า เสรี ภาพ และปั จเจกนิยม
คุณธรรมเหล่านี้ถูกกล่าวถึงมานานแล้ว แต่เพิ่งมีความหมายเชิงบวกที่เป็ นลักษณะของจิตใจที่เสรี
ตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 19 เป็ นต้นมานี่ เอง คาว่าเสรี ในความหมายนี้มกั จะใช้กล่าวถึงแนวคิดของนักคิด
อย่างเช่นจอห์น ล็อก และมองเตสกิเออ ซึ่ งเป็ นนักคิดที่มีชีวติ อยูใ่ นช่วงก่อนการเกิดขึ้นของอุดมการณ์
เสรี นิยมและก่อนการเกิดขึ้นของคาว่า “เสรี นิยม” (Liberalism) เสี ยอีก ถือว่าเป็ นความหมายของคาว่า
เสรี ที่เน้นในเชิงปรัชญา และในความหมายนี้นี่เองที่ถือกันว่าปรัชญานั้นเป็ นราชิ นีของศิลปศาสตร์
ส่ วนความหมายสุ ดท้าย เป็ นความหมายที่เกี่ยวกับการเมือง เป็ นคาที่อธิ บายถึงลักษณะของ
กลุ่มคนในทางการเมือง ถือว่าเป็ นความหมายของคานี้ที่เกิดขึ้นหลังสุ ด เกิดขึ้นทั้งในสเปน อังกฤษ
และฝรั่งเศส รวมทั้งแพร่ ขยายไปยังประเทศอื่นๆ ในยุโรป ในสเปน พวกเสรี นิยมคือพวกที่ต่อต้านฝ่ าย
กษัตริ ยน์ ิยม ในฝรั่งเศส พวกเสรี นิยมคือพวกที่เห็นด้วยกับการปฏิวตั ิฝรั่งเศส พวกเขาสนับสนุนการ
สถาปนารัฐธรรมนูญสมัยใหม่ที่แยกอานาจรัฐออกจากเรื่ องทางศาสนาและสนับสนุนเสรี ภาพของ
สื่ อมวลชน ในอังกฤษ พวกเสรี นิยมหมายถึงพรรคการเมืองแนวเสรี ที่ตอ้ งการให้มีการเปลี่ยนแปลง
แบบถอนรากถอนโคนและต้องการให้มีสาธารณรัฐ
เมื่อเราพิจาณาความหมายสุ ดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการเมือง คาว่า “Liberal” ที่แปลว่า “เสรี ” หรื อ
“มีเสรี ภาพ” หรื อ “แนวเสรี ” ฯลฯ นั้น ถูกนามาใช้ครั้งแรกโดยเกี่ยวโยงกับการเมืองก็ต่อเมื่อถึงต้น
คริ สต์ศตวรรษที่ 19 ในสเปน โดยเป็ นคาที่ใช้อธิ บายขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีจุดมุ่งหมาย
ในการสถาปนารัฐธรรมนูญเพื่อจากัดอานาจของรัฐบาล (Charvet. 2005 : 1263) นี่เป็ นช่วงที่มีการ
นาเอาคาว่า “Liberalism” มาใช้ การนาเอาคานี้มาใช้ในสเปนนั้น เกิดขึ้นใน ค.ศ. 1812 เมื่อถึงคริ สต์
ทศวรรษ 1840 คานี้ก็ถูกนาไปใช้อย่างกว้างขวางทัว่ ยุโรป มีการนาเอาคานี้ไปใช้อย่างแพร่ หลายโดยใช้
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อธิ บายขบวนการเคลื่อนไหวและแนวคิดที่มุ่งส่ งเสริ มเสรี ภาพส่ วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ในประเทศ
อังกฤษนั้น มีพฒั นาการที่ลา้ ช้ากว่าที่อื่น เพราะแม้วา่ พรรควิกจะเริ่ มเรี ยกตัวเองว่าเป็ น “พวกเสรี ”
(Liberals) ตั้งแต่คริ สต์ทศวรรษ 1830 แล้วก็ตาม แต่กว่าจะมีรัฐบาลที่มาจากพวกเสรี หรื อกลุ่มเสรี นิยม
จริ งๆ ก็ล่วงเลยมาถึง ค.ศ. 1868 เมื่อวิลเลียม แกลดสโตน (William Gladstone : ค.ศ. 1809-1898) ได้
ขึ้นดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ของอังกฤษ (Heywood : 1998 : 24) ในปั จจุบนั เมื่อเรากล่าวถึงแนวคิด
เสรี นิยม เราก็มกั จะนึกถึงแนวคิดของนักคิดอย่างเช่นจอห์น ล็อก และอดัม สมิธ รวมทั้งนักคิดอื่นๆ
ที่มีแนวคิดตามแนวนี้ (Charvet. 2005 : 1263) ซึ่ งแนวคิดแบบนี้เน้นความสาคัญของเสรี ภาพของ
ปัจเจกบุคคล และกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินส่ วนบุคคล ดังนั้น ในหลายประเทศของยุโรป คาว่าเสรี นิยม
เป็ นคาที่สื่อความหมายว่าเป็ นการเชื่ อถือในตลาดเสรี อย่างไรก็ตาม ในสหรัฐอเมริ กา คาว่าเสรี นิยม
กลับหมายถึงความเชื่อที่ตอ้ งการให้รัฐบาลกลางเข้าไปแทรกแซงทางเศรษฐกิจและสังคม (Hoffman
and Graham. 2004 : 164) การที่คาว่าเสรี นิยมนี้มีความหมายที่ต่างกันบ้างนี้เป็ นเรื่ องที่ไม่แปลกเลย
เมื่อพิจารณาถึงแหล่งที่มาของแนวคิดนี้ซ่ ึ งมาจากหลายสายและมาจากหลายยุคสมัย
11.1.2 แหล่งทีม่ าของแนวคิดเสรีนิยม
แนวคิดเสรี นิยมมีที่มาจากหลายแหล่ง คือมาจากทฤษฎีสิทธิ ธรรมชาติ แนวคิดสัญญา
ประชาคม หรื อแนวคิดสัญญานิยม แนวคิดของอดัม สมิธ ที่นกั วิชาการรุ่ นหลังบางคนเรี ยกว่าแนวคิด
ที่เน้นความสาคัญของตลาด แนวคิดประโยชน์นิยม แนวคิดกรณี ยธรรมของอิมมานูเอล คานต์ และ
แนวคิดดาร์ วินทางสังคมของเฮอร์ เบิร์ต สเป็ นเซอร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ทฤษฎีสิทธิธรรมชาติ (Natural Rights Theory) ทฤษฎีน้ ีกล่าวได้วา่ เกิดขึ้นตั้งแต่
คริ สต์ศตวรรษที่ 17 โดยนักคิดคนสาคัญในสานักคิดสิ ทธิ ธรรมชาติก็คือฮิวโก โกรเทียส (Hugo
Grotius : 1583-1645) ทฤษฎีของเขา ในส่ วนเกี่ยวกับแนวคิดสภาพธรรมชาติก่อนมีการเมืองและ
สัญญาประชาคมที่เป็ นฐานของสังคมการเมือง ได้ถูกนาไปพัฒนาต่อโดยนักคิดรุ่ นเดียวกันและรุ่ น
หลังในยุโรป ไม่วา่ จะเป็ นโธมัส ฮ้อบส์ จอห์น ล็อก เบเนดิกต์ สปิ โนซา และซามูเอล พูเฟนดอล์ฟ
(Charvet. 2005 : 1263)
ทฤษฎีสัญญาประชาคม (Social Contract Theory) หรือแนวคิดสั ญญานิยม
(Contractarianism) แนวคิดเสรี นิยมที่มาจากฐานความคิดแบบสัญญาประชาคมเห็นได้อย่าง
ชัดเจนมากจากความคิดของโธมัส ฮ้อบส์ จอห์น ล็อก และฌ็อง-ฌาคส์ รุ สโซ ในกรณี ของฮ้อบส์
นั้น นักวิชาการบางคนอาจเห็นว่าแนวคิดของเขาไม่เป็ นเสรี นิยม เพราะเขาเชื่ อและชื่นชอบในระบอบ
สมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์ แต่นกั วิชาการบางคนก็เห็นว่าแนวคิดของฮ้อบส์เป็ นเสรี นิยมได้เหมือนกัน ถ้า
เราพิจารณาที่มาของอานาจแบบสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์ตามแนวคิดของฮ้อบส์วา่ เป็ นอานาจที่มาจาก
การทาข้อตกลงหรื อทาสัญญากันของประชาชน โดยที่ประชาชนที่มาทาสัญญากันนั้นไม่ได้ถูกบังคับ
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ให้ทาสัญญา แต่พวกเขาทาสัญญากันโดยสมัครใจ ดังนั้นกระบวนการหรื อวิธีการที่ทาให้ได้มาซึ่ ง
ระบอบการปกครองจึงเป็ นกระบวนการที่เสรี นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาสภาพธรรมชาติก่อนการทา
สัญญาก็จะเห็นว่าประชาชน ที่ตกลงกันทาสัญญากันนั้นต่างก็เป็ นคนอิสระ (Free) และ เท่าเทียมกัน
(Equal) ในสภาพธรรมชาติเหมือนกัน (Hoffman and Graham. 2006 : 170-175) สาหรับแนวคิดของ
ล็อกและรุ สโซเกี่ยวกับเรื่ องนี้ น้ นั ก็สามารถพิจารณาเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งในประเด็นของการที่มนุษย์
เป็ นอิสระและเท่าเทียมกันในสภาพธรรมชาติและในประเด็นกระบวนการได้มาซึ่ งข้อตกลงอันเกิด
จากความสมัครใจ ที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าทฤษฎีสัญญาประชาคมหรื อแนวคิดสัญญานิยมนี้ก็เป็ น
แหล่งที่มาสาคัญแหล่งหนึ่งของแนวคิดเสรี นิยม
แนวคิดทีเ่ น้ นความสาคัญของตลาด (Market Fundamentalism) ของอดัม สมิธ ก็เป็ น
แนวคิดที่เน้นความสาคัญของเสรี ภาพของปั จเจกบุคคลและสิ ทธิ ในทรัพย์สินส่ วนบุคคลเช่นเดียวกับ
แนวคิดของล็อก แต่สมิธจะเน้นความสาคัญของกลไกตลาดมากกว่า ในฐานะที่เป็ นกลไกซึ่ งก่อให้เกิด
ความมัง่ คัง่ ของประชาชาติ กลไกตลาดเป็ นการทางานโดยอัตโนมัติของอุปสงค์และอุปทาน รัฐไม่ควร
เข้าไปแทรกแซงกลไกตลาด ควรปล่อยให้ปัจเจกบุคคลในตลาดได้ตดั สิ นใจซื้ อขายกันเองด้วยความ
สมัครใจ แนวคิดเช่นนี้ของสมิธก็เป็ นแหล่งที่มาสาคัญของเสรี นิยมเช่นเดียวกัน
แนวคิดประโยชน์ นิยม (Utilitarianism) ก็เป็ นอีกแนวคิดสายหนึ่งที่มีคุณูปการต่อแนวคิดเสรี
นิยม โดยนักคิดสาคัญในสานักคิดนี้ก็คือเจเรมี เบ็นแธม และจอห์น สจ๊วต มิลล์ Charvet (2005 : 1264)
เรี ยกแนวคิดเสรี นิยมที่มาจากสายประโยชน์นิยมว่าเสรี นิยมที่ต้ งั อยูบ่ นฐานอรรถประโยชน์ (UtilityBased Liberalism) นักคิดในสายนี้พยายามที่จะปกป้ องแนวคิดเสรี นิยมจากฐานของหลักการเรื่ อง
อรรถประโยชน์ หลักการเรื่ องนี้เป็ นหลักการที่บอกเราให้เรากระทาในสิ่ งที่จะก่อให้เกิดประโยชน์มาก
ที่สุดแก่คนจานวนมากที่สุด หลักการว่าด้วยเรื่ องอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับคนอื่น (Harm Principle) ที่
มิลล์เสนอไว้ ซึ่ งมีใจความสาคัญว่าการที่สังคมหรื อรัฐจะห้ามปั จเจกบุคคลไม่ให้กระทาการใดๆ ได้ก็
ต่อเมื่อสามารถพิสูจน์ได้วา่ การกระทานั้นๆ ก่อให้เกิดอันตรายต่อผูอ้ ื่นนั้น ก็เป็ นหลักการสาคัญของ
เสรี นิยมเช่นเดียวกัน
แนวคิดกรณียธรรม (Deontology) ของอิมมานูเอล คานต์ อีกแนวคิดหนึ่งซึ่ งมีคุณูปการต่อ
แนวคิดเสรี นิยมเช่นเดียวกันก็คือ คานต์เป็ นนักคิดเยอรมันซึ่ งเสนอแนวคิดที่แตกต่างจากนักคิดใน
สานักประโยชน์นิยม เพราะในขณะที่นกั คิดประโยชน์นิยมเสนอว่าให้นาเอาเกณฑ์เรื่ องประโยชน์ไป
ใช้เป็ นเกณฑ์ในการตัดสิ นคุณค่าทางจริ ยธรรมของการกระทา คานต์กลับเสนอให้นาเอาเกณฑ์เรื่ อง
เจตนาของผูก้ ระทาหรื อการกระทาตามหน้าที่ไปใช้เป็ นเกณฑ์ในการตัดสิ นแทน ซึ่งแนวคิดของคานต์
เช่นนี้มีศพั ท์บญั ญัติในภาษาไทยใช้วา่ “กรณี ยธรรม” โดยแปลมาจากภาษาอังกฤษว่า “Deontology”
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2555 : เว็บไซต์) แนวคิดของคานต์เป็ นเสรี นิยมในแง่ที่วา่ เขามองปั จเจกบุคคลใน
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ฐานะที่เป็ นผูม้ ีอานาจอิสระในตัวเอง ปัจเจกบุคคลจึงเป็ นผูท้ ี่มีเสรี ภาพในตัวเอง มีเหตุผลเป็ นของ
ตัวเองที่จะตัดสิ นใจได้อย่างอิสระ สามารถกาหนดชีวติ ของตัวเองได้ (Charvet. 2005 : 1265)
แนวคิดดาร์ วนิ ทางสั งคม (Social Darwinism) ซึ่งเป็ นการนาเอาทฤษฎีววิ ฒั นาการของ
ชาร์ ลส์ ดาร์ วนิ ที่กล่าวถึงเรื่ องการคัดเลือกโดยธรรมชาติ (Natural Selection) มาประยุกต์ใช้ในทาง
สังคม คือใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม โดยเฮอร์ เบิร์ต สเป็ นเซอร์ นักสังคมวิทยาชื่อดังได้เสนอ
ทฤษฎีความอยูร่ อดของผูท้ ี่แข็งแรงที่สุด (The Survival of the Fittest) ก็เป็ นอีกแนวคิดหนึ่งซึ่ งเป็ น
แหล่งที่มาของแนวคิดเสรี นิยม เพราะแนวคิดของสเป็ นเซอร์ เน้นให้เห็นความสาคัญของปั จเจกบุคคล
ที่ตอ้ งแข่งขันกันเพื่อเอาตัวรอด (Heywood. 1998 : 54-55)
แนวคิดทั้ง 6 ประการข้างต้นเป็ นแหล่งที่มาสาคัญของแนวคิดเสรี นิยม โดยเฉพาะเสรี นิยมยุค
แรกที่เป็ นเสรี นิยมคลาสสิ ก อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่ งหลังของคริ สต์ศตวรรษที่ 19 ต่อกับช่วงครึ่ งแรก
ของคริ สต์ศตวรรษที่ 20 ก็ได้มีการพัฒนาปรับปรุ งแนวคิดเสรี นิยมขึ้นมาอีก โดยเฉพาะจากนักคิดที่ถูก
จัดอยูใ่ นกลุ่มเสรี นิยมสมัยใหม่ (Modern Liberalism) ซึ่งได้รับอิทธิพลทางความคิดมาจากมิลล์ นักคิด
คนสาคัญเหล่านี้ อาทิเช่น โธมัส ฮิลล์ กรี น (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. 18641929) (Haywood. 1998 : 57; 2002 : 46) ในช่วงครึ่ งแรกของคริ สต์ศตวรรษที่ 20 แนวคิดของจอห์น
เมย์นาร์ด เคนส์ (John Maynard Keynes : ค.ศ. 1883-1946) ซึ่ งเรี ยกว่า Keynesianism ที่อาจแปลว่า
ลัทธิ ของเคนส์หรื อแนวคิดของเคนส์น้ นั ก็ถือได้วา่ เป็ นแนวคิดเสรี นิยมสมัยใหม่เช่นเดียวกัน
(Heywood. 1998 : 60) และในช่วงครึ่ งหลังของคริ สต์ศตวรรษที่ 20 ได้มีนกั ปรัชญาการเมืองที่
โดดเด่นมากพัฒนาแนวคิดเสรี นิยมขึ้นมา ซึ่ งผูเ้ ขียนมองว่าเราสามารถจัดให้เป็ นแนวคิดเสรี นิยม
สมัยใหม่ได้เช่นเดียวกัน บุคคลนี้ก็คือจอห์น รอลส์ (John Ralws : ค.ศ. 1921-2002) ผูเ้ ขียนจะกล่าวถึง
แนวคิดเสรี นิยมของบุคคลเหล่านี้ในหัวข้อเรื่ อง “เสรี นิยมสมัยใหม่”
ในคริ สต์ศตวรรษที่ 20 นี้เอง ก็ได้มีการฟื้ นฟูแนวคิดเสรี นิยมคลาสสิ กขึ้นมาอีก โดยเฉพาะ
แนวคิดของล็อกและสมิธ ด้วยผลงานของนักคิดร่ วมสมัยคนสาคัญอย่างเช่นฟรี ดริ ช ฮาเย็ก มิลตัน
ฟรี ดแมน และโรเบิร์ต โนซิ ก แนวคิดเสรี นิยมคลาสสิ กที่ถูกนามาฟื้ นฟูโดยเน้นความสาคัญมากยิง่
ขึ้นก็คือประเด็นที่เน้นความสาคัญของปั จเจกบุคคล แนวคิดเรื่ องสิ ทธิ ในทรัพย์สิน และหลักการเรื่ อง
ตลาดเสรี แนวคิดของบุคคลเหล่านี้เรี ยกว่า “เสรี นิยมใหม่” (Neoliberalism) ซึ่ งมีอิทธิ พลมากต่อการ
กาหนดนโยบายการพัฒนาของหลายประเทศทัว่ โลกในปัจจุบนั ที่เรารู ้จกั ในนามนโยบายเสรี นิยมใหม่
(Neoliberal Policy) ผูเ้ ขียนจะได้กล่าวถึงแนวคิดของบุคคลเหล่านี้ในหัวข้อเรื่ อง “เสรี นิยมใหม่”
11.2.3 องค์ ประกอบสาคัญของแนวคิดเสรีนิยม
แม้วา่ แนวคิดหรื ออุดมการณ์เสรี นิยมจะมีแหล่งที่มาอันหลากหลายดังกล่าวข้างต้นก็ตาม
แต่ก็พอจะสรุ ปสังเคราะห์องค์ประกอบร่ วมกันหรื อลักษณะทัว่ ไปของเสรี นิยมสายต่างๆ หรื อยุค
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ต่างๆ ได้ เพียงแต่เราต้องตระหนักว่าบางสายหรื อบางยุคก็จะเน้นให้ความสาคัญกับองค์ประกอบบาง
องค์ประกอบมากกว่าองค์ประกอบอื่นๆ Heywood (1998 :27-38) ได้ระบุถึงองค์ประกอบสาคัญไว้ 5
ประการ ได้แก่ ปั จเจกบุคคล เสรี ภาพ เหตุผล ความยุติธรรม และขันติธรรม แต่ในหนังสื ออีกเล่มหนึ่ง
แอนดรู เฮย์วดู (Heywood. 2002 : 43-45) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบข้างต้นเหมือนกัน ยกเว้นความ
ยุติธรรม และเพิ่มองค์ประกอบสาคัญเข้ามาอีก 2 ประการ คือความเสมอภาคและ ฉันทานุมตั ิ โดย
เปลี่ยนปั จเจกบุคคลเป็ นปั จเจกนิยม สาหรับรายละเอียดขององค์ประกอบสาคัญดังกล่าวนั้น มี
ดังต่อไปนี้
1) ปัจเจกบุคคล (The Individual) และปัจเจกนิยม (Individualism) ปัจเจกบุคคลคือบุคคลที่
อิสระ เป็ นตัวของตัวเอง มีเหตุผล มีความสามารถในการใช้เหตุผล คิดและตัดสิ นใจเองได้ ปัจเจกนิยม
คือความเชื่ อในปั จเจกบุคคลว่าคนเราแต่ละคนนั้นมีคุณสมบัติดงั กล่าวข้างต้น ปั จเจกนิ ยมถือว่าเป็ น
แก่นสาคัญของแนวคิดเสรี นิยม ปั จเจกนิยมเป็ นความคิดที่เชื่อว่าคนเราในฐานะปั จเจกหรื อในฐานะ
บุคคลแต่ละคนนั้นมีความสาคัญที่สุด สาคัญยิง่ กว่ากลุ่มทางสังคมหรื อองค์คณะใดๆ เมื่อเรามองมนุษย์
เราจะต้องเห็นมนุษย์ในฐานะที่เป็ นปั จเจกบุคคลก่อนที่จะเห็นในฐานะอื่นๆ มนุษย์ในฐานะที่เป็ น
ปั จเจกบุคคลนั้นต่างก็มีคุณค่าทางศีลธรรมเท่าเทียมกัน ทุกคนมีศกั ดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์เหมือนกัน
และแต่ละคนนั้นก็จะมีอตั ลักษณ์ของตนที่เฉพาะเจาะจงและแยกจากคนอื่นๆ ได้ จุดมุ่งหมายของเสรี
นิยมจึงอยูท่ ี่การสร้างสังคมที่จะเอื้อให้ปัจเจกบุคคลสามารถพัฒนาตนเองได้ ให้แต่ละคนแสวงหาสิ่ ง
ที่ดีตามที่ตนเองเป็ นผูก้ าหนด ตามที่ตนเองเป็ นผูน้ ิยาม ตามความต้องการของตนเอง ด้วยการใช้ความรู ้
ความสามารถของตนเอง เพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์ที่ดีที่สุดด้วยตนเอง เสรี นิยมจึงเป็ นแนวคิด
ที่เปิ ดโอกาสให้ปัจเจกบุคคลได้ตดั สิ นใจกระทาการต่างๆ ด้วยตนเอง โดยไม่ถูกบีบบังคับหรื อ
ยัดเยียดจากสังคม
2) เสรีภาพ (Freedom) คาว่า “Free” แปลว่าเป็ นอิสระ ซึ่ งคาว่าอิสระนี้ก็แปลว่าเป็ นใหญ่ คือ
เป็ นใหญ่ในตัวเอง เราจึงแปล “Freedom” ว่าอิสรภาพก็ได้ เช่นการที่เราบังคับจิตใจตนเองไม่ตกเป็ น
ทาสของแรงกระตุน้ หรื อกิเลสต่างๆ ก็เรี ยกได้วา่ เรามีอิสรภาพ คาว่าอิสรภาพในความหมายนี้มี
ความหมายที่กว้างกว่าแต่ก็คล้ายคลึงกับ “Liberty” ซึ่ งก็แปลว่าเสรี ภาพเหมือนกัน แต่คาหลังนี้มกั จะมี
ความหมายว่าเป็ นเสรี ภาพของคนเราเมื่อต้องสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นหรื อเมื่อต้องสัมพันธ์กบั สังคม เสรี ภาพ
เป็ นคุณค่าที่สาคัญมากของเสรี นิยม แนวคิดหรื ออุดมการณ์เสรี นิยมเน้นความสาคัญของเสรี ภาพ
มากกว่าความเสมอภาค เสรี ภาพทาให้ความเป็ นปั จเจกบุคคลมีความหมายสมบูรณ์ได้ เพราะคนเราจะ
เป็ นตัวของตัวเองเป็ นอิสระในตัวเองได้น้ นั จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมีเสรี ภาพที่จะเลือกกระทาหรื อไม่
กระทาอะไรก็ได้ตามที่ตนต้องการ อย่างไรก็ตาม เสรี นิยมไม่ถึงกับจะสนับสนุนให้เราทาอะไรก็ได้
อย่างเต็มที่โดยไม่ใส่ ใจหรื อห่วงใยสังคมเลย เสรี นิยมสนับสนุนให้คนเราใช้เสรี ภาพภายใต้กฎหมาย
นัน่ คือการใช้เสรี ภาพของคนเราจะต้องไม่ไปละเมิดคนอื่นด้วย การใช้เสรี ภาพของคนเราจึงเป็ นการใช้
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โอกาสที่สังคมเปิ ดให้เพื่อสนองความต้องการของเราไปพร้อมๆ กับการเกื้อหนุ นให้สังคมก้าวหน้าไป
ด้วยกันกับเรา โดยนัยนี้ เสรี ภาพของคนเราในฐานะปั จเจกบุคคลจึงไม่ควรขัดแย้งกับเสรี ภาพของคน
อื่น กล่าวได้วา่ เป็ นเสรี ภาพสาหรับทุกคนในสังคม
3) เหตุผล (Reason) นักเสรี นิยมมีความเชื่อว่ามนุษย์มีเหตุผล (Reason) และมีความสามารถ
ในการใช้เหตุผล (Rationality) บางคนก็เน้นย้าว่ามนุษย์น้ นั แตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นก็เพราะมี
ความสามารถในการใช้เหตุผลนี่เอง นักเสรี นิยมยังเชื่ ออีกต่อไปว่าโลกของเรานั้นมีโครงสร้างที่มี
เหตุผล คนเราสามารถค้นพบโครงสร้างที่มีเหตุผลนี้ได้ดว้ ยการคิดในเชิงวิเคราะห์และการศึกษา
ค้นคว้าแสวงหาความรู ้อย่างวิพากษ์วจิ ารณ์ ความเชื่อเช่นนี้ หมายถึงการมีศรัทธาในความสามารถหรื อ
ศักยภาพของปั จเจกบุคคลว่าปั จเจกบุคคลนั้นสามารถที่จะตัดสิ นใจอย่างชาญฉลาดได้ และสามารถ
เลือกสิ่ งที่ดีที่สุดให้แก่ตนเองได้ ความเชื่อเช่นนี้ เป็ นการส่ งเสริ มให้เกิดความเชื่อในความก้าวหน้าของ
สังคมมนุษย์ที่มนุษย์สามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ แทนที่จะใช้กาลัง ความรุ นแรง อาวุธ
หรื อสงครามเป็ นเครื่ องมือในการแก้ปัญหา
4) ความเสมอภาค (Equality) นักเสรี นิยมมีความเชื่อว่าคนเรานั้นเท่าเทียมกัน ดังที่กล่าว
ข้างต้นแล้วว่าฮ้อบส์เชื่ อว่ามนุษย์ในสภาพธรรมชาติน้ นั เท่าเทียมกัน และนักทฤษฎีสญ
ั ญาประชาคม
คนอื่นๆ ก็เชื่ อเช่นนี้ และเมื่อมาอยูใ่ นสังคมการเมืองแล้ว คนเราก็มีความเท่าเทียมกัน ทุกคนต้องเคารพ
ข้อตกลงเหมือนกัน ใครละเมิดข้อตกลงก็จะถูกลงโทษเหมือนๆ กัน อย่างที่เรามักรู ้จกั ในนามว่า
“ความเสมอภาคเบื้องหน้ากฎหมาย” (Equality Before the Law) ในสังคมที่มีกฎหมาย เราจะมีเสรี ภาพ
ทาอะไรก็ตามตราบเท่าที่ไม่ละเมิดกฎหมาย เราจึงมีโอกาสเท่าๆ กับคนอื่น ความเสมอภาคแบบเสรี
นิยมจึงเป็ นความเสมอภาคในโอกาสด้วย (Equality of Opportunity) เป็ นความเสมอภาคที่เน้นมิติทาง
การเมือง อย่างเช่นเรามีโอกาสเลือกผูแ้ ทนเท่ากับคนอื่นเป็ นแบบหนึ่งคนหนึ่งเสี ยง (One Person, One
Vote) ความเสมอภาคทางการเมือง (Political Equality) เช่นนี้ถือว่าเป็ นลักษณะเด่นของเสรี นิยม
อย่างไรก็ตาม เสรี นิยมนั้นไม่ได้รับประกันว่าจากการให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกันนั้นจะทาให้คนเรา
ได้รับผลลัพธ์เหมือนกันด้วย ความเสมอภาคในโอกาสจึงอาจจะไม่นาไปสู่ ความเสมอภาคในผลลัพธ์
(Equality of Outcome) เสมอไป เช่นกฎหมายให้โอกาสแก่คนเราที่จะสร้างความมัง่ คัง่ ให้กบั ตนเอง
เหมือนกัน แต่ไม่ใช่วา่ ทุกคนจะสามารถประสบความสาเร็ จมีความมัง่ คัง่ ได้ ซึ่ งบางครั้งเป็ นเพราะมี
โครงสร้างทางสังคมเป็ นอุปสรรคกีดขวาง ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม (Economic and
Social Equality) จึงไม่จาเป็ นต้องเกิดขึ้นมาพร้อมกับความเสมอภาคทางการเมือง ในบรรดาความ
เสมอภาคดังกล่าวข้างต้น เสรี นิยมจะให้ความสาคัญกับความเสมอภาคเบื้องหน้ากฎหมาย ความเสมอ
ภาคในโอกาส และความเสมอภาคทางการเมือง ขณะที่สังคมนิยมก็จะบอกว่าแค่น้ ียงั ไม่พอ จะต้องให้
มีความเสมอภาคในผลลัพธ์และความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย
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5) ความยุติธรรม (Justice) นักเสรี นิยมต่างก็เชื่ อว่าความยุติธรรมเป็ นองค์ประกอบสาคัญของ
สังคมที่ดี สังคมประชาธิปไตยเป็ นสังคมที่เหมาะสมที่จะสร้างความยุติธรรมขึ้นมาได้ อย่างไรก็ตาม
นักเสรี นิยมอาจมีทศั นะมุมมองต่อความยุติธรรมหรื อมีนิยามของความยุติธรรมที่แตกต่างกัน สาหรับ
บางคนความยุติธรรมเกิดขึ้นได้จากการที่สังคมเปิ ดโอกาสให้คนในสังคมได้แข่งขันกันอย่างเสรี และ
เท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายชุ ดเดียวกัน เมื่อปั จเจกบุคคลได้แข่งขันกันแล้วได้รับผลอย่างไรก็ถือว่า
ยุติธรรมแล้ว โดยไม่จาเป็ นที่ตอ้ งดูวา่ ได้ผลลัพธ์เท่ากันหรื อเหมือนกันหรื อไม่ เพราะคนเราแตกต่าง
กัน บางคนฉลาด บางคนโง่ บางคนขยัน บางคนเกียจคร้าน บางคนทางานด้วยความสุ จริ ต แต่บาง
คนทางานด้วยความทุจริ ต ดังนั้นผลของงานก็อาจต่างกันได้ นี่คือระบบคุณธรรมหรื อระบบที่ยดึ ถือ
คุณธรรมเป็ นใหญ่ที่อาจเรี ยกว่า “คุณธรรมาธิปไตย” (Meritocracy) ซึ่งเป็ นไปตามหลักการให้ผลของ
การกระทาที่วา่ ทาดีได้ดี ทาชัว่ ได้ชวั่ ผลของการกระทาจะเป็ นอย่างไรนั้นก็อยูท่ ี่วา่ ได้กระทาลงไป
อย่างไร แต่สาหรับนักเสรี นิยมบางคนนั้น ความยุติธรรมไม่ได้อยูท่ ี่การให้โอกาสแข่งขันกันอย่าง
เท่าเทียมกันเท่านั้น แต่ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นได้น้ นั จะต้องเข้าไปแก้ไขโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
สังคมให้เป็ นธรรมด้วย เช่นสาหรับคนที่เกิดมายากจนเป็ นคนด้อยโอกาส รัฐก็ควรเข้าไปช่วยเหลือคน
กลุ่มนี้เป็ นพิเศษมากกว่ากลุ่มคนที่ร่ ารวย การช่วยเหลือคนรวยกับคนจนเท่ากัน อาจทาให้ช่องว่างทาง
รายได้ระหว่างคนรวยกับคนจนห่างออกจากกันยิง่ ขึ้นก็ได้ ความเสมอภาคในผลลัพธ์ก็เกิดขึ้นได้ยาก
สิ่ งที่เกิดขึ้นจึงยังไม่ใช่ความยุติธรรม
6) ขันติธรรม (Toleration) ในภาษาไทยมีคาที่ใช้แทนขันติคือคาว่าความอดทน และมักมี
การอธิ บายความอดทนว่าหมายถึงความทนได้ต่อความทุกข์ยากลาบากต่างๆ แต่ขนั ติธรรมอันเป็ น
องค์ประกอบสาคัญของเสรี นิยมในที่น้ ีมีความหมายที่แตกต่างออกไปพอสมควร คือหมายถึงการ
ยอมรับความคิดที่แตกต่างจากเรา ซึ่ งความคิดที่แตกต่างนั้นอาจถูกแสดงออกมาเป็ นการกระทา
เป็ นคาพูด เป็ นวิถีปฏิบตั ิของกลุ่มคน สิ่ งเหล่านี้เราอาจจะไม่เห็นด้วย ถ้าเราไปห้ามปรามไม่ให้แสดง
ออกก็แสดงว่าเราไม่มีขนั ติธรรม แต่ถา้ เราทนได้กบั ความแตกต่างเหล่านี้ก็แสดงว่าเรามีขนั ติธรรม
การมีขนั ติธรรมเป็ นเครื่ องรับประกันและปกป้ องคุม้ ครองเสรี ภาพส่ วนบุคคล อีกทั้งยังทาให้สังคมมี
ทางเลือกมากด้วย สังคมที่มีความหลากหลายหรื อเป็ นพหุนิยม (Pluralism) ไม่วา่ จะเป็ นพหุ นิยมทาง
ศีลธรรม พหุ นิยมทางวัฒนธรรม หรื อพหุ นิยมทางการเมืองก็ตาม โดยที่ผคู ้ นในสังคมยอมรับความ
แตกต่างหลากหลายได้ ย่อมเป็ นสังคมที่เข้มแข็ง สังคมเช่นนี้แหละที่ช่วยส่ งเสริ มสนับสนุนให้เกิดการ
อภิปรายถกเถียงกันอย่างอิสระซึ่ งจะนาไปสู่ ความก้าวหน้าทางภูมิปัญญา นักเสรี นิยมมีความเชื่อว่า
ความคิด ทัศนะ และผลประโยชน์ต่างๆ ที่ขดั แย้งกันนั้น ในที่สุดเราก็จะสามารถแสวงหาหนทาง
ประนีประนอมให้อยูร่ ่ วมกันได้ หรื อเราสามารถทาให้เกิดจุดสมดุลได้
7) ฉันทานุมัติ (Consent) คานี้แปลว่าการมีความเห็นร่ วมเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน แม้วา่ ใน
สังคมจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างเพราะเป็ นพหุ สังคมดังที่กล่าวข้างต้น แต่สังคมก็ตอ้ งการความเห็น
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ร่ วมกันเหมือนกันในบางประเด็นที่สาคัญ ซึ่ งสังคมก็จะมีกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่ งฉันทานุมตั ิ
อย่างเช่นสังคมประชาธิ ปไตยที่มีการเลือกตั้ง การเลือกตั้งถือว่าเป็ นกระบวนการที่ก่อให้เกิด
ฉันทานุมตั ิในการปกครอง ผูป้ กครองนั้นได้รับเลือกตั้งจากประชาชน ถือว่าได้ฉนั ทานุ มตั ิจาก
ประชาชนให้เป็ นผูป้ กครอง ไม่ใช่เป็ นผูป้ กครองที่แต่งตั้งตนเองโดยประชาชนไม่ได้เห็นชอบ อานาจ
หน้าที่ของผูป้ กครองในระบอบประชาธิ ปไตยจะมีความชอบธรรมได้ก็โดยเป็ นอานาจหน้าที่ซ่ ึ งมีฐาน
ที่มาจากประชาชน ตัวแทนของประชาชนซึ่ งเป็ นผูป้ กครองนั้นจึงไม่สามารถใช้อานาจหน้าที่โดย
พลการ หากแต่ใช้อานาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายและเห็นชอบจากประชาชน ในทานองเดียวกัน
กลุ่ม องค์กร ชมรม สมาคมต่างๆ ที่เกิดจากการรวมตัวกันของบุคคล อันเป็ นลักษณะสาคัญอย่างหนึ่ง
ของสังคมที่เสรี ตามแนวคิดเสรี นิยม จะทาการสาเร็ จตามความมุ่งหมายของการรวมกลุ่มได้ ก็จาเป็ นที่
จะต้องได้รับฉันทานุมตั ิจากสมาชิกเหมือนกัน
8) รัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) คานี้มีท้ งั ความหมายแคบและความหมายกว้าง
เฮย์วดู (Heywood. 1998 : 41)ได้นิยามคานี้ไว้วา่ ในความหมายแคบ รัฐธรรมนูญนิยมหมายถึงการมี
อยูข่ องรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อกั ษรที่ก่อให้เกิดการมีรัฐบาลที่มีอานาจจากัด สถาบันและกระบวนการ
ทางการเมืองจะถูกกาจัดถูกกาหนดขอบเขตของอานาจด้วยกฎเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญ ในความหมาย
กว้าง รัฐธรรมนูญนิยมหมายถึงชุดของค่านิยมและความใฝ่ ฝันทางการเมืองที่สะท้อนให้เห็นความ
ต้องการที่จะปกป้ องคุม้ ครองเสรี ภาพด้วยการจัดให้มีการตรวจสอบถ่วงดุลกันของอานาจฝ่ ายต่างๆ
ของรัฐ ทั้งภายในและภายนอก ซึ่ งนอกจากจะมีรัฐธรรมนูญที่มีลายลักษณ์อกั ษรแล้ว ยังจาเป็ นต้องมี
สิ ทธิ เสรี ภาพ การแบ่งแยกและถ่วงดุลอานาจ และการกระจายอานาจด้วย รัฐธรรมนูญนิ ยมเป็ น
องค์ประกอบสาคัญของเสรี นิยม แม้วา่ นักเสรี นิยมจะมองว่ารัฐบาลนั้นเป็ นผูร้ ับประกันว่าจะต้องมี
ความสงบเรี ยบร้อยและเสถียรภาพในสังคม แต่นกั เสรี นิยมก็ตระหนักด้วยว่ารัฐบาลอาจจะกลายเป็ น
ทรราชที่ใช้อานาจเผด็จการต่อประชาชนได้เหมือนกัน นักเสรี นิยมจึงชอบที่จะให้มีรัฐบาลแบบมี
อานาจน้อยหรื อมีอานาจจากัด การวางกรอบกฎกติกาด้วยการให้มีรัฐธรรมนูญที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ก็ดี ด้วยระเบียบกฎเกณฑ์ บรรทัดฐาน และค่านิยมของสังคมซึ่ งไม่ได้เขียนไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่
อาจเรี ยกได้วา่ เป็ น “รัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรม” ก็ดี จะส่ งเสริ มให้เกิดการใช้อานาจของรัฐบาลที่
เหมาะสมพอเหมาะพอดีได้
ที่กล่าวข้างต้นนั้นเป็ นองค์ประกอบสาคัญโดยรวมของเสรี นิยม แต่เนื่องจากนักคิดเสรี นิยม
เองก็มีหลากหลาย และแนวคิดหรื ออุดมการณ์น้ ีก็ผา่ นกาลเวลามายาวนาน สาหรับนักคิดบางคนหรื อ
สาหรับบางยุคสมัย ก็จะมีการเน้นย้าในบางประเด็นที่แตกต่างกันไป เช่นเสรี ภาพนั้น สาหรับนักคิด
เสรี นิยมคลาสสิ กและเสรี นิยมใหม่ ก็จะเน้นความสาคัญของเสรี ภาพเชิงลบ แต่นกั คิดเสรี นิยม
สมัยใหม่กลับเน้นความสาคัญของเสรี ภาพเชิงบวก เป็ นต้น การจาแนกประเภทของเสรี นิยม โดย
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กล่าวถึงแนวคิดเด่นๆ ของนักคิดคนสาคัญในแต่ละยุคหรื อแต่ละแบบ น่าจะทาให้เข้าใจแนวคิดเสรี
นิยมแต่ละแบบได้ดียงิ่ ขึ้นว่ามีลกั ษณะร่ วมและลักษณะเฉพาะอย่างไร
11.2 เสรีนิยมคลาสสิ ก
เสรี นิยมคลาสสิ กเป็ นแนวคิดเสรี นิยมในยุคแรกที่เกิดขึ้นตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 17 จนถึงช่วง
คริ สต์ศตวรรษที่ 19 ในที่น้ ีจะกล่าวถึงแนวคิดของจอห์น ล็อก อดัม สมิธ และจอห์น สจ๊วต มิลล์
ตามลาดับ
11.2.1 แนวคิดของล็อก
ในบทที่ 2 ผูเ้ ขียนได้กล่าวถึงประวัติของล็อกไว้บา้ งแล้ว ในบทนี้จึงไม่ขอกล่าวถึงประวัติของ
เขาอีก อย่างที่กล่าวไว้แล้วในบทที่ 2 ว่าในทางปรัชญาการเมืองนั้น หนังสื อสาคัญของล็อกก็คือ Two
Treaties of Civil Government และ A Letter Concerning Toleration ในที่น้ ีจะได้ขยายความแนวคิด
แบบเสรี นิยมของล็อกที่ปรากฏอยูใ่ นหนังสื อ 2 เล่มนี้
หนังสื อเรื่ อง Two Treaties of Civil Government มีสองเล่ม เล่มแรกมีเนื้ อหาที่เป็ นการโต้แย้ง
ทฤษฎีของเซอร์ โรเบิร์ต ฟิ ลเมอร์ (Sir Robert Filmer : ค.ศ. 1588-1653) ส่ วนเล่มที่สอง ล็อกได้
นาเสนอแนวคิดทางการเมืองที่เป็ นของเขาเอง ฟิ ลเมอร์ ได้เสนอทฤษฎีเทวสิ ทธิ์ ในหนังสื อเรื่ อง
Patriarcha ซึ่งเขียนไว้เมื่อประมาณ ค.ศ. 1630 แต่ตีพิมพ์ออกมาใน ค.ศ. 1680 ฟิ ลเมอร์ อา้ งว่าอานาจ
ของกษัตริ ยน์ ้ นั เป็ นอานาจของผูป้ กครองในธรรมชาติ ดังนั้นจึงเป็ นอานาจที่ประชาชนผูถ้ ูกปกครอง
ไม่สามารถโต้แย้งได้ ไม่สามารถเพิกถอนได้ ฟิ ลเมอร์ ได้อา้ งพระคริ สต์ธรรมคัมภีร์เก่ามาเสนอว่าอดัม
และทายาทของอดัมนั้นได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นผูป้ กครองโลก และกษัตริ ยอ์ งค์ต่อๆ มาก็ได้อานาจ
ปกครองนั้นสื บต่อกันมานัน่ เอง ล็อกได้โต้แย้งแนวคิดของฟิ ลเมอร์ โดยเสนอว่าพระเจ้านั้นไม่ได้
แต่งตั้งใครให้เป็ นผูป้ กครองโดยธรรมชาติเลย เพราะว่าไม่มีใครเลย ไม่วา่ โดยธรรมชาติ หรื อโดย
เจตจานงของพระเจ้า ที่เกิดมาเพื่อขึ้นต่อคนอื่น (Adams and Dyson. 2007 : 58) ซึ่งนี่เป็ นประเด็น
ที่ล็อกได้ขยายความไว้ในเล่มที่สอง
ในเล่มที่สองของ Two Treaties of Civil Government ล็อกได้ประกาศว่าคนเราทุกคนนั้น
โดยธรรมชาติแล้วอยูใ่ นสภาพที่มีเสรี ภาพสมบูรณ์ คนเรามีเสรี ภาพที่จะกากับควบคุมการกระทาของ
ตนเอง มีเสรี ภาพที่จะจัดการกับทรัพย์สินของตนเอง มีเสรี ภาพที่จะปฏิบตั ิต่อบุคคลต่างๆ ตามที่
ตนเองคิดว่าเหมาะสม ภายใต้ขอบเขตของกฎธรรมชาติ โดยไม่ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั เจตจานงของบุคคลอื่น
(Locke. 2003 : 101) ล็อกมองกฎธรรมชาติวา่ มาจากพระเจ้า ซึ่ งถ้าเราใช้เหตุผลในการคิดก็สามารถ
ค้นพบกฎธรรมชาติน้ ีได้ จึงถือว่าเป็ นหน้าที่ความรับผิดชอบของคนเราแต่ละคนที่จะปฏิบตั ิตามกฎ
ธรรมชาติซ่ ึงเป็ นพันธะที่ผกู พันเราให้รักษาไว้ซ่ ึ งสันติภาพและให้เราละเว้นจากการทาอันตรายต่อกัน
และกัน แต่เมื่อมีบุคคลจานวนหนึ่งไม่สามารถปฏิบตั ิตามกฎธรรมชาติได้ ก็จาเป็ นต้องมีการจัดตั้ง
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รัฐบาลของประชาชนขึ้นมา คนเราจึงได้ทาสัญญาต่อกันเพื่อสร้างสังคมการเมืองขึ้นมาหนุนเสริ มกฎ
ธรรมชาติและปกป้ องสิ ทธิตามธรรมชาติ กล่าวคือสิ ทธิ ในชีวติ สิ ทธิ ในเสรี ภาพ และสิ ทธิ ในทรัพย์สิน
สภาพธรรมชาติเช่นนี้แหละที่ทาให้คนเราเท่าเทียมกัน ไม่มีใครเป็ นผูป้ กครองที่เหนื อกว่าคนอื่นๆ
ดังที่ล็อกกล่าวไว้วา่ “สภาพธรรมชาติมีกฎธรรมชาติควบคุมอยู่ ซึ่ งมีผลผูกพันกับทุกคน และเหตุผล
ซึ่ งก็คือกฎธรรมชาติน้ นั นัน่ เองก็สอนมนุษย์ทุกคนว่า... ทุกคนล้วนเสมอภาคกันและเป็ นอิสระต่อกัน
จึงไม่ควรมีผใู ้ ดทาร้ายชีวติ สุ ขภาพ เสรี ภาพ หรื อทรัพย์สินของอีกคนหนึ่ง” (Locke. 2003 : 102)
ผูป้ กครองที่เกิดขึ้นมานั้นเกิดจากความจาเป็ นที่ตอ้ งออกจากสภาพธรรมชาติเพื่อมาสร้างสังคม
การเมืองของประชาชน และประชาชนก็ได้ตกลงกันให้มีผปู ้ กครองขึ้นมา แต่อานาจอธิ ปไตยยังอยูก่ บั
ประชาชนตลอดเวลา และถ้าผูป้ กครองซึ่ งเป็ นตัวแทนที่ได้รับมอบอานาจจากประชาชนไปนั้นได้
ละเมิดสิ ทธิ ตามธรรมชาติของประชาชนหรื อพยายามที่จะใช้อานาจแบบเบ็ดเสร็ จเด็ดขาด ประชาชนก็
มีสิทธิที่จะถอดถอนผูป้ กครองออกจากตาแหน่งหรื อโค่นล้มเพื่อเปลี่ยนผูป้ กครองได้ (Collison and
Plant. 2006 : 94) หรื อเรี ยกได้วา่ ประชาชนมีสิทธิ ที่จะปฏิวตั ิ (Rights to Revolution) นัน่ เอง
ในเรื่ องสิ ทธิ ธรรมชาติ 3 ประการนั้น สิ ทธิ ที่สาคัญมากซึ่ งล็อกเน้นและก็เป็ นแนวคิดหลัก
อย่างหนึ่งของเสรี นิยมคือสิ ทธิ ในทรัพย์สิน ล็อกกล่าวว่าพระเจ้านั้นเป็ นผูท้ ี่สร้างคนเรามา และสร้าง
ธรรมชาติไว้ให้เราใช้สอย เราเป็ นเจ้าของชีวิตและร่ างกายของเราเองที่พระเจ้าให้มา เราใช้แรงงานของ
เราไปผสมกับธรรมชาติที่พระเจ้าให้มา การเอาแรงงานไปผสมกับธรรมชาติก่อให้เกิดทรัพย์สินขึ้นมา
เราจึงมีสิทธิ ในทรัพย์สินนั้นได้อย่างชอบธรรม ดังคากล่าวของล็อกที่วา่
แม้วา่ โลกและสัตว์ช้ นั ต่าทั้งหมด จะเป็ นของส่ วนรวมสาหรับมนุษย์ทุกคน แต่มนุษย์แต่ละคน
ก็มีทรัพย์สินเป็ นของตัวเองด้วย ไม่มีใครมีสิทธิ ในทรัพย์สินนั้นนอกจากตัวเขาเอง เราอาจกล่าว
ได้วา่ แรงงานของร่ างกายเขา และงานที่เกิดจากมือของเขา ย่อมเป็ นของเขาอย่างชอบธรรม สิ่ งใด
ใดก็ตามที่เขานาเอาออกมาจากสภาพที่ธรรมชาติได้จดั สรรไว้และทิ้งไว้ให้ เขาได้ผสมแรงงานของ
เขาและรวมบางสิ่ งที่เป็ นของเขาเข้ากับสิ่ งนั้น และดังนั้นจึงสร้างทรัพย์สินของเขาขึ้นมาได้
(Locke. 2003 : 111-112)
ในหนังสื อเรื่ อง A Letter Concerning Toleration ล็อกได้กล่าวปกป้ องเสรี ภาพทางศาสนาไว้
3 ประการ คือ 1) การข่มเหงรังแกกันและการไม่มีขนั ติธรรมทางศาสนาเป็ นสิ่ งที่ไม่สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของพระวรสารในพระคริ สต์ธรรมคัมภีร์ 2) หน้าที่ของรัฐบาลก็คือการรักษาความสงบ
เรี ยบร้อยทั้งภายในและภายนอกเท่านั้น จุดมุ่งหมายของกฎหมายไม่ได้อยูท่ ี่การควบคุมความคิดเห็น
ของประชาชน แต่อยูท่ ี่การรักษาความมัน่ คงและความปลอดภัยให้แก่รัฐ พิธีกรรมและความเชื่อทาง
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ศาสนาเป็ นเรื่ องส่ วนบุคคล วิถีปฏิบตั ิทางศาสนาจะไม่ส่งผลกระทบต่อใครเลยนอกจากบุคคลผูป้ ฏิบตั ิ
นั้นเท่านั้น ดังนั้น ผูป้ กครองจึงไม่มีสิทธิ ที่จะบังคับใครๆ ให้ทาในสิ่ งที่ขดั แย้งกับความเชื่อทาง
ศาสนาของเขา และ 3) ความเลื่อมใสทางศาสนาในบางกรณี ก็เกิดจากความเชื่ อ และความเชื่อก็ไม่ใช่
การกระทาตามความต้องการของใครคนใดคนหนึ่ง ผูป้ กครองจึงอาจบังคับให้ประชาชนทาตามคาสั่ง
ได้เท่านั้น แต่ผปู ้ กครองจะไม่สามารถเปลี่ยนความเชื่อของประชาชนได้ ดังนั้น จึงเป็ นเรื่ องที่ไร้เหตุผล
และไร้ประโยชน์ที่จะบังคับให้ประชาชนมีความเชื่อทางศาสนาเหมือนกัน (Adams and Dyson. 2007 :
63)
11.2.2 ประวัติและแนวคิดของสมิธ
ประวัติ อดัม สมิธ (Adam Smith : ค.ศ. 1723-1790) เกิดที่หมู่บา้ นชาวประมงชื่ อเคิร์กแคลดี
ในสก๊อตแลนด์ พ่อของเขาเสี ยชีวติ ก่อนที่เขาจะเกิดออกมาลืมตาดูโลกเสี ยอีก แม่ได้เลี้ยงดูเขาตาม
ลาพังและส่ งเสี ยให้เขาเรี ยนจนจบชั้นประถมศึกษาด้วยผลการเรี ยนดีเยีย่ ม เขาได้เข้าศึกษาที่
มหาวิทยาลัยกลาสโกว์และจบการศึกษาใน ค.ศ. 1740 ภายใต้การดูแลของของฟรานซ์ ฮัตชิสัน
ซึ่ งเป็ นนักปรัชญาศีลธรรมผูม้ ีชื่อเสี ยง ต่อมาเขาได้ไปศึกษาในมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอร์ ดและเมื่อ
จบการศึกษาแล้วเขาก็ได้ไปอยูก่ บั แม่ของเขาและได้ศึกษาต่ออีก เขาได้มีโอกาสเข้าไปสอนใน
มหาวิทยาลัยเอดินเบิร์ก ที่นี่เขาได้พบกับเดวิด ฮูม นักปรัชญายุคสว่างผูม้ ีชื่อเสี ยงโด่งดัง เขากับฮูมเป็ น
เพื่อนที่สนิทกันมาก ใน ค.ศ. 1751 สมิธได้รับเลือกตั้งให้เป็ นศาสตราจารย์ทางด้านตรรกวิทยาและ
วาทวิทยาที่มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ และในปี ต่อมาเขาก็ได้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ทางด้านปรัชญา
ศีลธรรมที่มหาวิทยาลัยเดียวกัน ผลงานของเขาทางด้านปรัชญาที่โดดเด่นมากก็คือ The Theory of
Moral Sentiments ซึ่งตีพิมพ์ออกมาใน ค.ศ. 1759 (Wight. 2007 : xii)
หนังสื อเรื่ อง The Theory of Moral Sentiments พยายามจะอธิ บายว่าคนเรานั้นมีความรู ้สึก
ทางศีลธรรมอย่างไรที่ทาให้คนเราสามารถจาแนกแยกแยะสิ่ งที่ดีกบั สิ่ งที่ไม่ดีออกจากกันได้ สมิธ
ชี้ให้เห็นว่าคนเรามีความสามารถที่จะนาเอาตนเองไปอยูใ่ นตาแหน่งของผูส้ ังเกตการณ์ที่เป็ นกลางได้
ซึ่ งทาให้คนเราสามารถตัดสิ นการกระทาต่างๆ ได้ ไม่ใช่จากมุมมองของผูท้ ี่มองเห็นแต่ผลประโยชน์
ส่ วนตนอย่างเดียว แต่จากมุมมองของผูส้ ังเกตการณ์ที่ไม่มีอคติได้ดว้ ย ความสามารถเช่นนี้ก็เหมือนกับ
มโนธรรมสานึกของคนเรา คือจะทาให้คนเราสามารถปฏิบตั ิไปตามแนวทางที่ถูกต้องทางศีลธรรมได้
(Pressman. 2006 : 32)
เมื่อชาร์ลส์ ทาวน์เชนด์ (Charles Townshend) ได้อ่านหนังสื อข้างต้นของสมิธ เขาชื่นชอบ
มาก ได้วา่ จ้างสมิธให้เป็ นครู สอนลูกชายที่เป็ นลูกเลี้ยงของเขา สมิธจึงลาออกจากงานเดิมเพื่อไปสอน
ลูกเลี้ยงของทาวน์เชนด์ที่ฝรั่งเศส ทาให้เขามีเวลาสาหรับอ่านหนังสื อและขีดเขียนมากขึ้น มีเวลา
เดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น มีโอกาสได้พบปะกับผูค้ นมากมาย เมื่อเดินทางท่องเที่ยวทัว่ ฝรั่งเศสเป็ นเวลา
3 ปี เขาได้เริ่ มเขียนหนังสื อเล่มหนึ่งใน ค.ศ. 1764 และได้กลับไปอยูท่ ี่บา้ นเกิดเพื่อใช้เวลาเขียน
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หนังสื อเล่มนั้นตลอดเวลากว่า 10 ปี ที่เหลือ จนตีพิมพ์ออกมาใน ค.ศ. 1776 ในชื่อว่า The Wealth of
Nations (ชื่อเต็มคือ An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations) หนังสื อเล่มนี้
ทาให้เขามีชื่อเสี ยงมากขึ้น มุมมองของเขาเปลี่ยนไปจากเดิม ในหนังสื อเล่มนี้สมิธเสนอว่าคนเรานั้น
กระทาสิ่ งต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเสมอ และเขาเสนอว่าการที่คนเรากระทาสิ่ งต่างๆ ด้วย
ความเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวนี่ แหละจะทาให้สังคมได้ประโยชน์ (Pressman. 2006 : 33) หรื อ
กล่าวได้วา่ ความเห็นแก่ตวั ของปั จเจกบุคคลจะนามาซึ่ งผลประโยชน์ส่วนรวม
ภายในเวลา 13 ปี The Wealth of Nations ได้รับการตีพิมพ์ถึง 5 ครั้ง หนังสื อเล่มนี้มีอิทธิ พล
ต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้วย โดยนายกรัฐมนตรี องั กฤษชื่อลอร์ ดนอร์ ธ (Lord North) ได้นาเอา
ข้อเสนอแนะของเขาเกี่ยวกับการเก็บภาษีไปใช้ในงบประมาณ ค.ศ. 1776 และ 1778 นอกจากนี้
ข้อเสนอแนะของเขายังถูกนาไปใช้ในนโยบายรัฐบาลของสหรัฐอเมริ กาและไอร์แลนด์ดว้ ย (Raphael.
1991 : xix-xx)
แนวคิด เป็ นที่รับรู ้กนั ว่าสมิธเป็ นบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์ การที่เขาได้รับการยอมรับว่าเป็ น
บิดาแห่งเศรษฐศาสตร์ น้ ีไม่ได้เป็ นผลมาจากความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ใหม่ๆ และการบุกเบิกวิธี
วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ แต่เป็ นผลมาจากวิสัยทัศน์ที่โดดเด่นของเขามากกว่า ในฐานะที่เขาเป็ นผู ้
มองเห็นว่าระบบทุนนิยมนั้นเป็ นระบบเศรษฐกิจที่จะทาให้ทุกคนมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน เขาเป็ นคนแรก
ที่มองเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันที่มากขึ้น และเป็ นผูเ้ สนอให้มีนโยบายที่ส่งเสริ มให้เกิด
การแข่งขันกันมากขึ้น ซึ่ งจาเป็ นจะต้องให้รัฐบาลเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจน้อยลงหรื อถอยห่างออกจาก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจให้มากขึ้น (Pressman. 2006 : 32)
Skousen (2007) ถือว่าสมิธเป็ นหนึ่งในสามผูย้ งิ่ ใหญ่แห่งเศรษฐศาสตร์ อีกสองผูย้ งิ่ ใหญ่คือ
คาร์ ล มากซ์ และจอห์น เมย์นาร์ ด เคนส์ แต่สมิธไม่ได้โดดเด่นเฉพาะในทางเศรษฐศาสตร์ เท่านั้น เขา
ยังเป็ นนักปรัชญาคนสาคัญด้วย ในด้านปรัชญาการเมือง แนวคิดของสมิธเป็ นแบบเสรี นิยม และเป็ น
เสรี นิยมคลาสสิ ก แนวคิดของเขาหลายเรื่ องคล้ายกับแนวคิดของจอห์น ล็อก ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องของการ
เน้นความสาคัญของปั จเจกบุคคล หรื อการจากัดบทบาทและอานาจหน้าที่ของรัฐให้เหลือน้อยลง
สมิธมองปั จเจกบุคคลว่าเป็ นผูท้ ี่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว แต่เขาบอกว่าการเห็นผลประโยชน์ส่วนตัว
ของปั จเจกบุคคลนั้นนอกจากจะไม่ขดั แย้งกับผลประโยชน์ของส่ วนรวมแล้ว ยังก่อให้เกิดความเจริ ญ
รุ่ งเรื องแก่สังคมและประเทศชาติดว้ ย เขาได้กล่าวถึงประเด็นนี้ไว้หลายครั้งในหนังสื อเรื่ อง The
Wealth of Nations เช่นตอนหนึ่งเขากล่าวว่า “มิใช่เพราะความกรุ ณาของคนขายเนื้ อ คนทาเบียร์ และ
คนทาขนมปั งหรอกที่ทาให้เรามีอาหารมื้อเย็นรับประทาน แต่เพราะการเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัว
ของคนเหล่านั้นต่างหาก (ที่ทาให้เรามีอาหารมื้อเย็นรับประทาน)” (Smith. 2007 : 9-10)
สมิธกล่าวว่าเราทุ่มเทให้กบั ตัวเราเองมิใช่เพราะเห็นแก่มนุ ษยชาติ แต่เป็ นเพราะเราเห็นแก่
ตัวเอง เป็ นเพราะเรารักตัวเอง และเราก็ไม่ได้พดู กับคนอื่นถึงเรื่ องความจาเป็ นของเราเอง แต่พดู ถึง
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ผลประโยชน์ที่พวกเขาจะได้รับ สมิธกล่าวว่าไม่มีใครนอกจากคนขอทานซึ่ งเลือกที่จะพึ่งพาความ
กรุ ณาจากคนอื่น และคนขอทานนั้นก็ไม่ได้พ่ งึ พาความกรุ ณาจากคนอื่นเสี ยทั้งหมด เราต่างคนต่างก็มี
ความต้องการ มีผลประโยชน์เป็ นของตัวเอง มีความรักในตัวเอง เราต้องการสิ่ งหนึ่งที่คนอื่นมี และคน
อื่นก็ตอ้ งการสิ่ งที่เรามีเหมือนกัน เราจึงนาเอาสิ่ งเหล่านั้นมาซื้ อขายหรื อแลกเปลี่ยนกัน ด้วยการเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตัว การแบ่งงานกันทา และการซื้ อขายหรื อแลกเปลี่ยนสิ นค้ากันเช่นนี้นี่แหละ ที่จะทา
ให้ประโยชน์ส่วนรวมเกิดขึ้นมาได้ (Smith. 2007 : 9-10)
การเน้นความสาคัญของปั จเจกบุคคลและปั จเจกนิยมของสมิธนั้นเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการ
เน้นให้ภาคเอกชนมีบทบาทสาคัญและให้ภาครัฐลดบทบาทให้นอ้ ยลงในทางเศรษฐกิจ ดังที่เขาได้
เสนอแนะให้รัฐบาลทาหน้าที่อนั จากัดอยูเ่ พียงแค่ 3 ประการเท่านั้น คือ 1) หน้าที่ในการป้ องกัน
ประเทศจากการรุ กรานของประเทศอื่น 2) หน้าที่ในการปกครองดูแลภายในประเทศในส่ วนที่เกี่ยวกับ
การรักษาความสงบเรี ยบร้อยและความยุติธรรม และ 3) หน้าที่ในการสร้างและทานุบารุ งรักษางาน
สาธารณะเฉพาะส่ วนที่มีประโยชน์มากที่สุด (Smith. 1991 : 510-511)
11.2.3 ประวัติและแนวคิดของมิลล์
ประวัติ จอห์น สจ๊วต มิลล์ (John Stuart Mill : ค.ศ. 1806-1873) เกิดในกรุ งลอนดอน เป็ นลูก
ของเจมส์ มิลล์ ซึ่ งเป็ นนักปรัชญา นักเศรษฐศาสตร์ และนักประวัติศาสตร์ เจมส์ มิลล์มีตาแหน่งสาคัญ
ในบริ ษทั อีสต์อินเดียของอังกฤษด้วย (Donner and Fumerton. 2009 : 1) พ่อของเขาได้จดั ให้เขาได้
เรี ยนที่บา้ นของตนเอง ด้วยความช่วยเหลือของเจเรมี เบ็นแธม และฟรานซิ ส เพลส มิลล์เริ่ มเรี ยนภาษา
กรี กเมื่อมีอายุเพียง 3 ขวบ และเมื่อมีอายุ 8 ขวบก็ได้เรี ยนภาษาลาติน อีกสองวิชาก็ได้เรี ยนตอนที่ยงั
เป็ นเด็กเหมือนกันคือเรี ยนตรรกวิทยาตอนมีอายุ 12 ขวบ และเรี ยนเศรษฐศาสตร์ การเมืองตอนมีอายุ
13 ขวบ ใน ค.ศ. 1813 ซึ่ งเขามีอายุเพียง 7 ขวบ เขาก็ได้เรี ยนเนื้ อหาของหนังสื อที่เป็ นบทสนทนา 6
เรื่ องแรกของเพลโต ซึ่ งเป็ นงานเขียนภาษากรี ก ในช่วง ค.ศ. 1821-1822 เขาได้เรี ยนกฎหมายโรมันกับ
นักกฎหมายที่ชื่อว่าจอห์น ออสติน และเริ่ มอ่านงานเขียนของเบ็นแธมฉบับภาษาฝรั่งเศส เมื่ออายุได้
19 ปี เขาได้เข้าทางานเป็ นเสมียนในบริ ษทั อีสต์อินเดียและขณะเดียวกันก็ทางานเป็ นเลขานุการของ
เบ็นแธมด้วย เขาทาหน้าที่เป็ นบรรณาธิ การงานเขียนของเบ็นแธม 5 เล่ม (Adams and Dyson. 2007 :
135) ก่อนอายุ 20 ปี มิลล์มีผลงานที่เป็ นบทความตีพิมพ์หลายเรื่ อง และเขาก็เข้าไปร่ วมอภิปรายและ
โต้วาทีครั้งสาคัญๆ หลายครั้งด้วย (Collinson and Plant. 2006 : 141)
จากการเรี ยนและทางานหนักก็ทาให้เขามีอาการโรคประสาท เขามีอาการอ่อนเพลียง่าย
หดหู่ และขาดสมาธิ สิ่ งหนึ่งที่ช่วยฟื้ นฟูให้เขาดีข้ ึนคือการได้อ่านบทกวีของเวิร์ดสเวิร์ธ ใน ค.ศ. 1830
มิลล์ได้พบกับแฮเรี ยต เทเลอร์ และคบกันเป็ นเพื่อน เมื่อสามีของเทเลอร์ เสี ยชีวติ ทั้งสองก็ได้แต่งงาน
กันใน ค.ศ. 1851 ในช่วง ค.ศ. 1856-1858 มิลล์ได้เป็ นสมาชิกรัฐสภา งานเขียนของเขาครอบคลุมสาขา
ต่างๆ มากมาย เช่นตรรกวิทยา จริ ยศาสตร์ จิตวิทยาเชิงวิเคราะห์ เศรษฐศาสตร์ และการเมือง (Adams
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and Dyson. 2007 : 135) งานเขียนที่สาคัญของเขามีมากมาย เช่น A System of Logic ตีพิมพ์ครั้งแรก
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 ดังที่กล่าวไว้แล้วว่าแนวคิดประโยชน์นิยมเป็ นแหล่งที่มาสาคัญแหล่งหนึ่งของเสรี
นิยม และเบ็นแธมกับมิลล์ก็เป็ นนักคิดคนสาคัญในสานักคิดนี้ มิลล์ได้พฒั นาแนวคิดประโยชน์นิยม
ให้เหมาะสมยิง่ ขึ้น มิลล์เห็นว่าเบ็นแธมให้ความสนใจมากเกินไปกับแง่มุมที่มีเหตุผลและคิดคานวณ
ได้ของธรรมชาติมนุษย์ แต่ให้ความสนใจน้อยเกินไปกับด้านที่เป็ นอารมณ์และจิตวิญญาณ มิลล์
ยอมรับว่ามนุษย์ต่างก็ตอ้ งการได้รับความเพลิดเพลินและไม่ตอ้ งการความเจ็บปวดด้วยกันทั้งนั้น แต่
เขาเห็นต่างจากเบ็นแธมตรงประเด็นที่วา่ ความเพลิดเพลินทั้งหลายนั้นไม่ได้มีคุณค่าเท่าเทียมกัน เขา
เห็นว่าชีวิตที่มีความสุ ขอย่างแท้จริ งนั้นเกิดจากการมีความพึงพอใจที่ลึกซึ้ งยิง่ ขึ้นในการเข้าถึงความ
สมบูรณ์ทางจิตวิญญาณ การเคารพตนเอง และการแสวงหาความงาม ความเป็ นระเบียบ และความจริ ง
(Scarre. 2001 : 404-406)
นอกจากจะพัฒนาแนวคิดประโยชน์นิยมให้ละเอียดประณี ตและรอบคอบยิง่ ขึ้นแล้ว
คุณูปการที่สาคัญยิง่ ของมิลล์ตามความเห็นของไอไซอาห์ เบอร์ลิน (Berlin. 1992 : vii) ก็คือมิลล์
ได้วางหลักการเรื่ องเสรี ภาพของพลเมืองและเสรี ภาพทางปั ญญาไว้อย่างชัดเจนที่สุด ซึ่ งถือว่าเป็ นการ
วางรากฐานให้กบั แนวคิดเสรี นิยมในยุคสมัยใหม่ มิลล์ได้กล่าวไว้ในย่อหน้าแรกของความเรี ยงว่าด้วย
เสรี ภาพของเขาว่าเขาไม่ได้ตอ้ งการกล่าวถึงเสรี ภาพของเจตจานงหรื อที่เรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่าเจตจานง
เสรี แต่เขาต้องการกล่าวถึงเสรี ภาพของพลเมืองหรื อเสรี ภาพทางสังคมซึ่ งเขาได้ให้นิยามเอาไว้วา่
“ธรรมชาติและขีดจากัดของอานาจที่สังคมจะนามาบังคับใช้กบั ปั จเจกบุคคลได้อย่างชอบธรรม”
(Mill. 1991 : 23) มิลล์ได้กล่าวถึงจุดประสงค์ของงานเขียนเรื่ องเสรี ภาพไว้วา่ เขาต้องการจะประกาศ
ยืนยันหลักการง่ายๆ ข้อหนึ่งคือหลักการป้ องกันตนเอง สาระสาคัญของหลักการนี้ก็คือการป้ องกัน
ตนเองนั้นเป็ น “เป้ าหมายเพียงประการเดียวที่อนุ ญาตให้มนุษยชาติไม่วา่ จะเป็ นรายบุคคลหรื อโดย
ส่ วนรวมเข้าสอดแทรกขัดขวางเสรี ภาพในการกระทาของสมาชิกคนใดคนหนึ่งในสังคม” (Mill.
1992 : 30)
มิลล์กล่าวว่าสังคมหรื อรัฐไม่มีสิทธิ ที่จะบังคับให้ปัจเจกบุคคลกระทาตามสิ่ งที่สังคมหรื อรัฐ
ต้องการได้ แม้วา่ สิ่ งนั้นจะเป็ นสิ่ งที่ดีหรื อเป็ นสิ่ งที่ควรทาตามความเห็นของสังคมหรื อรัฐ หากต้องการ
ให้ทา ก็ตอ้ งใช้วธิ ี การชักจูงโน้มน้าว เกลี้ยกล่อมให้เห็นคล้อยตาม ไม่ใช่ใช้วธิ ี บงั คับ จึงเห็นได้วา่ มิลล์
ให้ความสาคัญกับเสรี ภาพของปั จเจกบุคคลมาก บุคคลควรมีเสรี ภาพทางสังคมให้มากที่สุดเท่าที่จะ
เป็ นไปได้ สังคมหรื อรัฐจะห้ามบุคคลไม่ให้กระทาอะไรๆ ได้ก็ต่อเมื่อการกระทานั้นมีผลกระทบต่อ
ผูอ้ ื่นอย่างชัดเจนเท่านั้น หากการกระทานั้นกระทบต่อตัวผูก้ ระทาเพียงคนเดียว รัฐหรื อสังคมไม่มี
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อานาจที่จะห้ามการกระทานั้นได้ นอกจากนี้ การกระทาบางอย่างแม้จะมีผลกระทบหรื อมีผลเสี ยต่อ
คนอื่น แต่ถา้ คนอื่นนั้นยินยอม บุคคลก็มีเสรี ภาพที่จะกระทาได้เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม การยินยอม
ดังกล่าวต้องเป็ นการยินยอมของบุคคลที่มีวฒ
ุ ิภาวะเพียงพอแล้ว (Mill. 1991 : 30-31)
ในหนังสื อเรื่ อง On Liberty มิลล์ได้จาแนกเสรี ภาพออกเป็ น 3 ประเภทหลักๆ คือ (Mill.
1991 : 33)
1) เสรี ภาพที่เกี่ยวกับความรู ้สึกนึกคิดภายในจิตใจของคนเรา (The Inward Domain of
Consciousness) เสรี ภาพประเภทนี้จดั เป็ นเสรี ภาพที่มีอยูอ่ ย่างเต็มที่ มิลล์กล่าวถึงเสรี ภาพหลาย
ประเภทซึ่ งสามารถจัดอยูใ่ นกลุ่มเดียวกันนี้ เช่นเขากล่าวถึงเสรี ภาพในมโนธรรม (Liberty of
Conscience) ซึ่ งเป็ นเรื่ องของความเชื่อและการนับถือศาสนาในบทแรกของหนังสื อเล่มนี้ ส่ วน
ในบทที่ 2 เขาก็กล่าวถึงเสรี ภาพทางความคิด (Liberty of Thought) เสรี ภาพในการอภิปราย (Liberty
of Discussion) และเสรี ภาพของหนังสื อพิมพ์หรื อสื่ อมวลชน (Liberty of the Press) เอาไว้ มิลล์เห็น
ว่าเสรี ภาพเหล่านี้ควรเป็ นเสรี ภาพที่มีอยูเ่ ต็มที่เหมือนกัน
2) เสรี ภาพเกี่ยวกับรสนิยมและการแสวงหา (Liberty of Taste and Pursuits) มิลล์เสนอว่า
คนเราควรจะมีเสรี ภาพที่จะปฏิบตั ิตามความเชื่อของตน และแสวงหาแผนของชีวิตที่สอดคล้องกับ
ลักษณะและความต้องการส่ วนตัวของเราโดยไม่ละเมิดเสรี ภาพของคนอื่น วิถีการใช้ชีวิตของเราอาจ
ถูกมองจากคนอื่นว่าเป็ นเรื่ องที่ผดิ โง่เขลา หรื อเบี่ยงเบน แต่ตราบใดที่ไม่ละเมิดคนอื่น ใครๆ ก็ไม่ควร
เข้ามายุง่ เกี่ยว
3) เสรี ภาพในการรวมตัวกัน (Freedom to Unite) เสรี ภาพประเภทนี้ เกิดขึ้นตามมาจากการมี
เสรี ภาพทั้งสองประเภทข้างต้น คนเราควรมีอิสระที่จะรวมตัวกับคนอื่นๆ ในรู ปแบบต่างๆ เช่นเป็ น
กลุ่ม ชมรม สมาคม สหภาพ และพรรคการเมือง เป็ นต้น
แนวคิดของมิลล์น้ นั เน้นความสาคัญของเสรี ภาพมาก แต่เสรี ภาพตามความเห็นของเขานั้น
ก็ยงั มีขอ้ จากัดบ้างเหมือนกัน มีบางอย่างที่เราไม่สามารถและไม่ควรใช้อย่างเต็มที่ตามความพอใจ
ของเรา นัน่ คือการใช้เสรี ภาพของเราที่ก่อให้เกิดผลกระทบเป็ นการละเมิดผูอ้ ื่น มิลล์เห็นว่าคนเรา
ควรช่วยกันดูแลสังคม เสรี ภาพที่มีควรใช้เพื่อการพัฒนาปั จเจกบุคคลให้สมบูรณ์ แนวคิดของเขาจึง
แตกต่างจากล็อกและสมิธพอสมควร และมีนกั คิดรุ่ นหลังที่ได้รับอิทธิ พลทางความคิดจากเขา นาเอา
แนวคิดเสรี นิยมไปพัฒนาต่อจนกลายเป็ นแนวคิดที่เรี ยกว่า “เสรี นิยมสมัยใหม่”
11.3 เสรีนิยมสมัยใหม่
อิทธิ พลของมิลล์ที่มีต่อนักคิดเสรี นิยมสมัยใหม่มีมากเลยทีเดียว โดยเฉพาะอิทธิ พลที่ส่งผ่าน
ไปยังโธมัส ฮิลล์ กรี น นักวิชาการชื่อซาร์ เจนต์ (Sargent. 2009 : 141) มองแนวคิดของกรี นที่ได้รับ
อิทธิ พลจากมิลล์วา่ เป็ นจุดเริ่ มต้นของเสรี นิยมที่เน้นสวัสดิการ (Welfare Liberalism) ความเข้าใจใน
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แนวคิดของกรี นจึงมีความสาคัญ แต่มีนกั คิดเสรี นิยมคนอื่นๆ ที่อาจไม่ได้รับอิทธิ พลทางความคิดจาก
มิลล์โดยตรง แต่แนวคิดของพวกเขานั้นเน้นให้รัฐช่วยเหลือประชาชนด้วย เช่นจอห์น เมย์นาร์ ด เคนส์
และจอห์น รอลส์ ผูเ้ ขียนจะได้กล่าวถึงแนวคิดของเคนส์และรอลส์ดว้ ย
11.3.1 ประวัติและแนวคิดของกรีน
ประวัติ โธมัส ฮิลล์ กรี น (Thomas Hill Green : ค.ศ. 1836-1882) เกิดที่หมู่บา้ นเบอร์ กิน
แคว้นยอร์กเชียร์ ประเทศอังกฤษ ครอบครัวของเขาเป็ นทายาทที่สืบทอดมาจากโอลิเวอร์ ครอมเวลล์
(Adams and Dyson. 2007 : 143) เขาได้รับการศึกษาในวัยเด็กที่บา้ นของเขาเองจนถึงอายุ 14 ขวบ
จากนั้นเขาก็ได้เข้าเรี ยนอีก 5 ปี ในโรงเรี ยนกินนอนที่มีชื่อเสี ยงซึ่ งมีชื่อว่าโรงเรี ยนรักบี้ (“Thomas Hill
Green.” 2012 : Website) เขาได้เข้าเรี ยนในมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอร์ด โดยได้รับอิทธิพลทางความคิด
จากคานต์และเฮเกลเป็ นหลัก เมื่อจบการศึกษาแล้วก็ได้เข้าทางานในมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอร์ดใน ค.ศ.
1860 และได้เป็ นศาสตราจารย์ทางด้านปรัชญาศีลธรรมใน ค.ศ. 1878 (Adams and Dyson. 2007 :
143)
กรี นได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองท้องถิ่นเป็ นเวลาหลายปี ทั้งในมหาวิทยาลัยและในสมาคม
ต่างๆ ในช่วงที่กาลังมีการตรากฎหมายปฏิรูปครั้งที่ 2 ในประเทศอังกฤษ เขาได้รณรงค์เรี ยกร้องให้มี
การขยายสิ ทธิ เลือกตั้งให้แก่ผชู ้ ายทุกคนที่อยูใ่ นเขตเมืองแม้วา่ พวกเขาจะไม่ได้ถือครองทรัพย์สินก็
ตาม ซึ่ งถือว่าเป็ นความคิดที่กา้ วหน้ามากกว่าความคิดของนักเสรี นิยมก้าวหน้าส่ วนมากในสมัยนั้นเสี ย
อีก (“Thomas Hill Green.” 2012 : Website)
งานเขียนส่ วนมากของกรี นมีการตีพิมพ์ออกมาหลังจากที่เขาเสี ยชีวติ ไปแล้ว งานเหล่านี้เช่น
Lectures on the Principles of Political Obligation ซึ่งปรับปรุ งจากบันทึกของเขาและลูกศิษย์ของเขา
ตีพิมพ์ออกมาใน ค.ศ. 1882 และ Prolegomena to Ethics ตีพิมพ์ออกมาใน ค.ศ. 1883 งานเขียนของเขา
เป็ นงานที่วพิ ากษ์วจิ ารณ์แนวคิดกระแสหลักในสมัยนั้น โดยเฉพาะลัทธิ ดาร์ วนิ ทางสังคม เสรี นิยม
คลาสสิ ก และประโยชน์นิยม (Adams and Dyson. 2007 : 143) ในปัจจุบนั เราเรี ยกแนวคิดแบบของ
กรี นว่าเป็ นเสรี นิยมสมัยใหม่
แนวคิดที่เป็ นเสรี นิยมสมัยใหม่ของกรี นถูกส่ งผ่านมายังรุ่ นลูกศิษย์ของของเขา ที่โดดเด่นก็คือ
เลียวนาร์ด. ที. ฮอบเฮาส์ (Leonard T. Hobhouse) และจอห์น เอ. ฮอบสัน (John A. Hobson) (Adams
and Dyson. 2007 : 145; Heywood. 1998 : 57; Heywood. 2002 : 46) ที่ได้กล่าวถึงแล้วข้างต้นนัน่ เอง
แนวคิด กล่าวได้วา่ แนวคิดของกรี นเป็ นแนวคิดเสรี นิยมที่แตกต่างจากยุคคลาสสิ กมาก
พอสมควร เขาได้วพิ ากษ์วจิ ารณ์หรื อแสดงความเห็นที่แตกต่างจากแนวคิดเสรี นิยมคลาสสิ กไว้หลาย
ประเด็น พอจะสรุ ปได้ดงั นี้
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1) ประเด็นเกี่ยวกับปัจเจกบุคคล กรี นเชื่ อว่าการแสวงหาทรัพย์สินหรื อการแสวงหากาไร
อย่างไม่มีขีดจากัดของเสรี นิยมคลาสสิ กนั้นได้ทาให้เกิดความยากจนและความไม่ยตุ ิธรรมแพร่ ขยาย
ออกไป กรี นเห็นด้วยกับมิลล์และสานต่อแนวคิดของมิลล์ ทั้งมิลล์และกรี นต่างก็ปฏิเสธความคิดเสรี
นิยมยุคแรกที่มองมนุษย์วา่ เป็ นผูท้ ี่เห็นแก่ตวั ต้องการให้ตนเองได้รับอรรถประโยชน์สูงสุ ด ทั้งสอง
มองธรรมชาติมนุษย์ในแง่ดีมากขึ้น กรี นมองว่าคนเราแต่ละคนหรื อคนเราในฐานะปั จเจกบุคคลนั้น
มักจะมีความเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น คนเราสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่กนั ได้ ซึ่ งเป็ นการมอง
ว่าคนเราไม่ได้ถูกครอบงาด้วยการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเสมอไป แต่คนเราเห็นแก่คนอื่นเห็นแก่
ส่ วนรวมหรื อมีความคิดและการกระทาแบบปรัตถนิยม (Altruism) ได้ดว้ ย คนเราแต่ละคนนั้นไม่ได้มี
แต่ความรับผิดชอบส่ วนตัวเท่านั้น แต่เรายังมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย ดังนั้นคนเราจึงเชื่ อมโยง
สัมพันธ์กบั คนอื่นด้วยสิ่ งยึดเหนี่ยวผูกพันที่เป็ นเรื่ องของการดูแลเอาใจใส่ กนั การรู ้จกั เอาใจเขามาใส่
ใจเรา เข้าใจความรู ้สึกของกันและกัน (Heywood. 1998 : 57)
2) ประเด็นเกี่ยวกับเสรีภาพ ในขณะที่เสรี นิยมคลาสสิ กเน้นความสาคัญของเสรี ภาพเชิงลบ
(Negative Liberty) กรี นกลับเน้นความสาคัญของเสรี ภาพเชิงบวก (Positive Liberty) เสรี ภาพเชิงลบ
หมายถึงเสรี ภาพที่เป็ นความต้องการของคนเราซึ่ งไม่ตอ้ งการให้อุปสรรคภายนอกใดๆ มาขัดขวาง
ความต้องการหรื อการกระทาของเรา คนเราต้องมีเสรี ภาพในการเลือกอย่างเต็มที่ รัฐหรื อสังคมต้องไม่
เข้ามาก้าวก่ายในเรื่ องส่ วนตัวของเรา เสรี ภาพทางเศรษฐกิจที่เน้นเรื่ องของการแสวงหากาไรของระบบ
ทุนนิยมเป็ นส่ วนหนึ่งของเสรี ภาพเชิงลบ ซึ่ งกรี นมองว่าเสรี ภาพทางเศรษฐกิจเช่นนี้จะก่อให้เกิดการ
เอารัดเอาเปรี ยบกัน (Heywood. 1998 : 57) ขณะที่เสรี ภาพเชิงบวกนั้นเห็นได้จากนิยามเสรี ภาพของ
กรี นที่วา่ “เราไม่ได้หมายถึงเพียงแค่เสรี ภาพที่จะทาอย่างที่เราอยากทา เราไม่ได้หมายถึงเสรี ภาพที่คน
หนึ่งสามารถใช้ได้โดยต้องแลกกับความสู ญเสี ยเสรี ภาพของคนอื่น เสรี ภาพคือพลังเชิงบวกของการ
กระทาและการได้ใช้ประโยชน์ และเป็ นสิ่ งที่ที่เราได้ทาและใช้ประโยชน์ร่วมกันกับคนอื่นๆ”
(Vincent. 2010 : 40; อ้างอิงมาจาก Green. 1888 : 370-371) เสรี ภาพเชิงบวกที่กรี นกล่าวถึงนี้คือ
ความสามารถของคนเราที่จะพัฒนาและบรรลุถึงปัจเจกภาพของเราเอง เสรี ภาพคือความสามารถของ
คนเราในการพัฒนาศักยภาพของเราให้เต็มที่ คือสามารถเพิ่มพูนทักษะและความรู ้ได้จนเต็มตามความ
ปรารถนาของเรา (Heywood. 1998 : 57)
3) ประเด็นเกี่ยวกับบทบาทของรัฐ ข้อนี้ เกี่ยวข้องกับเสรี ภาพเชิงบวก กล่าวคือกรี นเห็นว่าควร
ให้รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องกับปั จเจกบุคคลในแง่ของการช่วยเหลือให้ปัจเจกบุคคลสามารถพัฒนาตนเองให้
เต็มที่ เสรี นิยมคลาสสิ กที่เน้นเสรี ภาพเชิงลบนั้นไม่ตอ้ งการให้รัฐเข้ายุง่ เกี่ยวในเรื่ องส่ วนตัวของปั จเจก
บุคคลอย่างที่ได้กล่าวไปแล้ว แต่เสรี นิยมสมัยใหม่ตามแบบของกรี นนี้กลับเชื้อเชิญรัฐให้เข้ามา
เกี่ยวข้องในเชิงช่วยเหลือ ในสังคมมีปัญหาต่างๆ มากมาย เช่นความยากจน การว่างงาน การขาด
ความรู ้ และโรคภัยไข้เจ็บ ปั ญหาเหล่านี้รัฐควรมีบทบาทในการช่วยแก้ไขให้ปัญหาทุเลาเบาบาง
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ลงไปหรื อหมดไป ในกฎบัตรแอตแลนติก ค.ศ. 1941 ประธานาธิบดีแฟรงกลิน ดี. รู สเวลต์ แห่ง
สหรัฐอเมริ กา และนายกรัฐมนตรี วนิ สตัน เชอร์ ชิลล์ แห่งอังกฤษ ได้กล่าวถึงเสรี ภาพ 4 ประการ
ที่ใช้เป็ นเหตุผลในการต่อสู ้ในสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่ งมีเสรี ภาพจากความกลัวอันหมายถึงการ
ปลอดพ้นจากความกลัวและเสรี ภาพจากความต้องการอันหมายถึงการตอบสนองความต้องการ
พื้นฐานได้รวมอยูด่ ว้ ย ก็ถือได้วา่ เป็ นบทบาทของรัฐที่เน้นความสาคัญของเสรี ภาพเชิงบวก หรื อ
รายงานเบเวอร์ริจ ค.ศ. 1942 ซึ่ งถือว่าเป็ นรากฐานของระบบรัฐสวัสดิการในประเทศอังกฤษ ก็ถือว่า
เป็ นนโยบายที่สนับสนุนให้มีเสรี ภาพเชิงบวกเช่นเดียวกัน ในรายงานฉบับนั้น ได้กล่าวถึงเสรี ภาพ ที่
คนเราควรปลอดพ้นจาก “ยักษ์ 5 ตัว” คือความต้องการ โรคภัยไข้เจ็บ ความโง่เขลา ความสกปรก
ซอมซ่อ และความเกียจคร้าน (Heywood. 1998 : 57-58) ปั ญหาสังคมเหล่านี้ยากที่จะแก้ไขได้ หากไม่
เชื้อเชิ ญให้รัฐได้เข้ามาช่วยเหลือปั จเจกบุคคลหรื อเข้ามาพัฒนาสังคม
4) ประเด็นเกี่ยวกับบทบาทของสั งคม กรี นเห็นว่าสังคมเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้ปัจเจกบุคคล
ได้ตระหนักถึงศักยภาพของตนและช่วยในการพัฒนาลักษณะนิสัยให้แก่ปัจเจกบุคคล การพัฒนา
ตนเองของคนเรานั้นจะสาเร็ จได้ก็ต่อเมื่อมีสถาบันทางสังคมคอยช่วยเหลือเกื้อหนุน กรี นเห็นว่าความ
ดีของมนุษย์น้ นั ไม่ใช่เป็ นเพียงเรื่ องของการมีความสุ ขความเพลิดเพลิน แต่ความดีที่แท้จริ งนั้นสามารถ
พบได้ในปฏิบตั ิการต่างๆ ที่จดั สรรโอกาสในการส่ งเสริ มความดีร่วมกันแก่เพื่อนร่ วมสังคมเดียวกัน
ความดีร่วมนี้เองที่จะทาให้เราเข้าใจตัวตนของเราได้อย่างยัง่ ยืนถาวรยิง่ ขึ้น อุดมคติทางศีลธรรมต่างๆ
เกิดขึ้นมาจากสถาบันทางสังคม สถาบันทางสังคมที่คนเราในฐานะพลเมืองสร้างขึ้นจะมีความหมาย มี
ความชอบธรรมในการดารงอยูไ่ ด้ก็ต่อเมื่อเป็ นสถาบันที่สนับสนุนส่ งเสริ มให้สมาชิกในสังคมได้
พัฒนาตนเองในด้านศีลธรรม ความดีร่วมของสังคมกับความเป็ นปั จเจกบุคคลของคนเราจึงไม่สามารถ
แยกออกจากกันได้ ปั จเจกบุคคลมีสิทธิ และหน้าที่ต่างๆ ในฐานะที่เป็ นสมาชิกของชุมชนพลเมือง และ
ชุมชนพลเมืองดังกล่าวนี้ก็ควรมีอยูเ่ พื่อทาให้ปัจเจกบุคคลได้พฒั นาตนเอง (Vincent. 2010 : 36)
11.3.2 ประวัติและแนวคิดของเคนส์
ประวัติ จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ (John Maynard Keynes : ค.ศ. 1883-1946) เกิดที่เมือง
เคมบริ ดจ์ ประเทศอังกฤษ ในครอบครัวที่มงั่ คัง่ พ่อของเขาคือเนวิลล์ เคนส์ เป็ นนายทะเบียนที่
มหาวิทยาลัยเคมบริ ดจ์ และเป็ นนักเศรษฐศาสตร์ และนักปรัชญาที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย แม่ของ
เขาก็เคยเป็ นนายกเทศมนตรี เมืองเคมบริ ดจ์ดว้ ย เคนส์ได้เข้าเรี ยนในโรงเรี ยนอีตนั ซึ่งมีชื่อเสี ยงมาก
และต่อมาก็ได้เข้าเรี ยน ณ คิงส์คอลเลจ มหาวิทยาลัยเคมบริ ดจ์ (Pressman. 2006 : 149)
ใน ค.ศ. 1904 เคนส์จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทางด้านคณิ ตศาสตร์ โดยได้เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง หลักจากนั้นอีกสองปี เขาก็ได้เรี ยนต่อทางด้านปรัชญาและได้เข้าเรี ยนเศรษฐศาสตร์ อย่าง
ไม่เป็ นทางการในฐานะที่เป็ นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (“John Maynard Keynes.” 2012 : Website)
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เคนส์ได้เรี ยนกับอาจารย์ซ่ ึ งเป็ นนักวิชาการที่มีชื่อเสี ยงมากของแต่ละวิชา คือเรี ยนคณิ ตศาสตร์
กับอัลเฟรด นอร์ธ ไวต์เฮด (Alfred North Whitehead) เรี ยนวิชาคลาสสิ กและปรัชญากับจี.อี. มัวร์ (G.
E. Moore) และเรี ยนเศรษฐศาสตร์ กบั อัลเฟรด มาร์ แชล (Alfred Marshall) นอกจากนี้ เคนส์ยงั ได้เข้า
ร่ วมในสโมสรปั ญญาชนชื่ อดังของมหาวิทยาลัยซึ่ งต่อมาได้กลายมาเป็ นกลุ่มบลูมสเบอรี ซึ่ งมีบุคคล
สาคัญในแวดวงวรรณกรรมและศิลปะอย่างเช่นเวอร์ จิเนียร์ วูลฟ์ (Virginia Woolf) และอี. เอ็ม.
ฟอสเตอร์ (E. M. Forster) รวมอยูด่ ว้ ย (Pressman. 2006 : 149)
เมื่อจบการศึกษา เคนส์ได้สอบแข่งขันเข้ารับราชการโดยสอบได้คะแนนเป็ นลาดับที่สอง
จากผูเ้ ข้าสอบแข่งขันทั้งหมด ความจริ งแล้วเขาได้คะแนนอันดับหนึ่งในวิชาตรรกวิทยา จิตวิทยา
รัฐศาสตร์ และเรี ยงความ แต่คะแนนรวมได้อนั ดับสองเพราะว่าเขาได้คะแนนวิชาเศรษฐศาสตร์ นอ้ ย
กว่าผูท้ ี่ได้อนั ดับหนึ่งเพียงเล็กน้อย เขาอยากทางานที่กระทรวงการคลัง แต่ตาแหน่งงานนั้นผูท้ ี่ได้
อันดับหนึ่งได้เลือกไปแล้ว เขาจึงเลือกงานที่กระทรวงอินเดียของอังกฤษ (Pressman. 2006 : 149)
เมื่อเคนส์ทางานอยูใ่ นกระทรวงอินเดียของอังกฤษอยูไ่ ด้สองปี คือในช่วง ค.ศ. 1906-1908
เขาก็ได้กลับไปยังมหาวิทยาลัยเคมบริ ดจ์อีก เขาได้รับทุนวิจยั จากคิงส์คอลเลจใน ค.ศ. 1909 ได้สอน
เศรษฐศาสตร์ตามหลักคาสอนของมาร์แชล (Schumpeter. 1997 : 263) ใน ค.ศ. 1911 เคนส์ได้เป็ น
บรรณาธิการวารสาร Economic Journal สื บต่อจากเอดจ์เวิร์ธซึ่ งเป็ นบรรณาธิ การคนแรก
(Schumpeter. 1997 : 264) วารสารนี้ถือว่าเป็ นวารสารทางเศรษฐศาสตร์ ที่มีชื่อเสี ยงเกียรติคุณมาก
ที่สุดในโลกในสมัยนั้น (Pressman. 2006 : 150)
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 เคนส์ทางานในกระทรวงการคลังของอังกฤษ ซึ่ งมีหน้าที่
รับผิดชอบหลักก็คือการจัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกมาสนับสนุนการทาสงครามของอังกฤษ และ
เมื่อสงครามยุติลง เขาก็ได้เป็ นหนึ่งในตัวแทนของรัฐบาลอังกฤษที่ไปเจรจาเรื่ องค่าปฏิกรรมสงคราม
ที่เมืองแวร์ซายส์ (Pressman. 2006 : 150) โดยทาหน้าที่เป็ นเลขานุการของนายกรัฐมนตรี ลอยด์ จอร์จ
นอกจากนี้ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เคนส์ก็ได้เป็ นผูน้ าของตัวแทนรัฐบาลอังกฤษไปร่ วมประชุมที่
เมืองเบร็ ตตันวูดส์ซ่ ึ งทาให้มีการจัดตั้งกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund :
IMF) ขึ้นมาใน ค.ศ. 1944 (Heywood. 1998 : 61)
งานเขียนที่สาคัญมากของเคนส์คือหนังสื อเรื่ อง The General Theory of Employment,
Interest and Money ซึ่ งตีพิมพ์ออกมาครั้งแรกใน ค.ศ. 1936 หนังสื อเล่มนี้ได้กลายเป็ นรากฐานทาง
ทฤษฎีในการกาหนดนโยบายของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปั ญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อแทบทุก
ประเทศในคริ สต์ทศวรรษ 1930 (Pressman. 2006 : 151)
แนวคิด ในขณะที่แนวคิดเสรี นิยมคลาสสิ กนั้นเน้นให้เอกชนได้ประกอบการทางเศรษฐกิจ
อย่างเสรี โดยที่รัฐไม่เข้าไปแทรกแซง แนวคิดของเคนส์กลับเน้นไปที่การให้รัฐเข้าไปแทรกแซง
ทางด้านเศรษฐกิจ โดยนัยนี้ แนวคิดของเคนส์จึงเป็ นแบบเสรี นิยมสมัยใหม่ วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
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ใน ค.ศ. 1929 และแพร่ กระจายไปหลายประเทศทัว่ โลกในคริ สต์ทศวรรษ 1930 นั้น ทาให้รัฐบาลของ
ประเทศต่างๆ จาเป็ นต้องเข้าไปมีบทบาทสาคัญในการแก้ไขปั ญหา ในหนังสื อเรื่ อง The General
Theory of Employment, Interest and Money เคนส์ได้โต้แย้งท้าทายแนวคิดเศรษฐกิจแบบเสรี นิยม
คลาสสิ ก และท้าทายความเชื่อของเศรษฐศาสตร์ คลาสสิ กที่วา่ ตลาดสามารถกากับดูแลตัวเองได้ นัก
เศรษฐศาสตร์ คลาสสิ กเชื่อว่าตลาดสามารถแก้ปัญหาการว่างงานรวมทั้งปั ญหาเศรษฐกิจอื่นๆ ทั้งหมด
ได้ พวกเขาเชื่ อว่าการว่างงานจะมีนอ้ ยลงถ้าปล่อยให้ค่าจ้างลดลง แต่ที่การว่างงานยังคงมีอยูเ่ พราะ
ระดับค่าจ้างไม่มีความยืดหยุน่ อันเกิดจากแรงกดดันของสหภาพแรงงาน แต่เคนส์เสนอความเห็นที่
แตกต่างไปว่าระดับของกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่ งหมายถึงการจ้างงานด้วยนั้นถูกกาหนดโดยอุปสงค์
มวลรวมในระบบเศรษฐกิจ เขาเสนอว่าถ้ามีการลดค่าจ้างแรงงาน อานาจซื้ อในระบบเศรษฐกิจก็จะ
ลดลงด้วย ซึ่ งหมายความว่าอุปสงค์มวลรวมก็จะลดลง ถ้าประชาชนมีเงินไว้สาหรับใช้จ่ายน้อย
โรงงานก็จะผลิตสิ นค้าน้อยลง ซึ่ งทาให้การว่างงานก็มีเพิ่มขึ้น ในที่สุด ตลาดเสรี ก็จะตกต่าลงเรื่ อยๆ
จนเกิดปั ญหาเศรษฐกิจตกต่าอย่างรุ นแรงหรื อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจซึ่ งตลาดเสรี ไม่สามารถแก้ปัญหา
ด้วยตัวเองได้ (Heywood. 1998 : 60-61)
เคนส์ได้เสนอแนะว่ารัฐบาลสามารถบริ หารจัดการเศรษฐกิจได้ดว้ ยการใช้นโยบายที่กระตุน้
อุปสงค์มวลรวม ในทางปฏิบตั ิ การใช้จ่ายจากเงินงบประมาณของรัฐบาลนัน่ แหละคือการอัดฉี ดให้
อุปสงค์เพิ่มขึ้นในระบบเศรษฐกิจ เช่นการที่รัฐบาลใช้งบประมาณสร้างโรงเรี ยน รัฐบาลก็ได้สร้างการ
จ้างงานขึ้น คนงานได้ทางานก่อสร้าง พวกเขาได้ค่าจ้างจากการทางาน นาเงินที่ได้น้ นั ไปจับจ่ายสิ นค้า
เพื่อบริ โภค ในการก่อสร้างก็จาเป็ นต้องใช้วสั ดุอุปกรณ์ต่างๆ ร้านขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างก็ขายของ
ได้มากขึ้น เรี ยกได้วา่ จากการอัดฉี ดเงินงบประมาณของรัฐบาล ก็จะเกิดผลเป็ นการกระตุน้ อุปสงค์
ต่อไปเรื่ อยๆ ในระบบเศรษฐกิจ ซึ่ งเคนส์เรี ยกว่าเป็ นผลกระทบแบบทวีคูณ (Heywood. 1998 : 61)
ในทางตรงกันข้าม การเก็บภาษีถือว่าเป็ นการถอนอุปสงค์ออกจากระบบเศรษฐกิจ เพราะ
ก่อให้เกิดการลดอุปสงค์มวลรวมและทาให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจน้อยลง ในช่วงที่มีปัญหาการ
ว่างงานมากๆ เคนส์แนะนาว่ารัฐบาลควรจะกระตุน้ เศรษฐกิจด้วยการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มาก
หรื อเก็บภาษีให้นอ้ ยลง เมื่อทาเช่นนี้จึงจะแก้ปัญหาการว่างงานได้ ไม่ใช่วา่ ให้ “มือที่มองไม่เห็น” มา
แก้ปัญหาให้ตามที่เศรษฐศาสตร์คลาสสิ กเสนอไว้ (Heywood. 1998 : 61)
ในด้านการลงทุนและการออม บทบาทของรัฐในการเข้าไปแทรกแซงระบบเศรษฐกิจก็มี
ความสาคัญเช่นเดียวกัน เคนส์มีความเห็นว่า เมื่อประชาชนพยายามที่จะออมเงินไว้มากกว่าที่ธุรกิจ
ต้องการจะนาไปลงทุน ในไม่ชา้ ธุ รกิจต่างๆ ก็จะมีขีดความสามารถในการผลิตสิ นค้าได้มากเกินไป
และผูซ้ ้ื อสิ นค้าก็จะมีนอ้ ยกว่าสิ นค้าที่ผลิตได้ แต่เมื่อการลงทุนมีมากเกินกว่าการออม ก็จะมีการใช้
จ่ายมากเกินไปในระบบเศรษฐกิจ ผูบ้ ริ โภคก็จะใช้จ่ายมากกว่าเก็บออม และธุ รกิจก็จะต้องการคนงาน
มาทาการผลิตสิ นค้า มาสร้างโรงงานและเครื่ องมือเครื่ องจักร การใช้จ่ายทั้งหมดนี้จะทาให้ค่าจ้าง
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รวมทั้งต้นทุนอื่นๆ ในการผลิตเพิ่มสู งขึ้น ราคาสิ นค้าผูบ้ ริ โภคทุกอย่างก็จะสู งขึ้นตามไปด้วย ภาวะ
เงินเฟ้ อจึงเป็ นผลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ปั ญหาก็คือการตัดสิ นใจที่จะเก็บออมและการตัดสิ นใจที่จะ
ลงทุนนั้นเกิดจากปั จเจกบุคคลคนละกลุ่ม เมื่อเป็ นเช่นนี้ จึงไม่มีอะไรที่จะรับประกันได้วา่ ทั้งสองกลุ่ม
นั้นจะมีความเท่าเทียมกัน เคนส์จึงเสนอให้ธนาคารกลางเป็ นผูร้ ักษาตัวแปรด้านการออมและการ
ลงทุนให้มีความเหมาะสม คือธนาคารกลางควรทาหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปั ญหาภาวะเงินเฟ้ อและ
ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ถ้าการออมมีมากกว่าการลงทุน ธนาคารกลางจาเป็ นจะต้องลดอัตราดอกเบี้ยลง
ซึ่ งจะทาให้การออมลดลงและการกูม้ ีเพิม่ ขึ้น แต่ถา้ การลงทุนมีมากกว่าการออม ธนาคารกลางก็จาเป็ น
ที่จะต้องปรับอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้น ซึ่ งจะทาให้การออมมีเพิ่มขึ้นและการกูไ้ ปลงทุนลดน้อยลง
(Pressman. 2006 : 151)
11.3.3 ประวัติและแนวคิดของรอลส์
ประวัติ จอห์น รอลส์ (John Rawls : ค.ศ. 1921-2002) เกิดที่เมืองบัลติมอร์ มลรัฐแมรี แลนด์
สหรัฐอเมริ กา พ่อของเขาคือวิลเลียม ลี รอลส์ เป็ นอัยการที่โดดเด่นที่สุดคนหนึ่งในเมืองบัลติมอร์ ใน
วัยเด็ก น้องชายของเขา 2 คนติดโรคจากเขาจนเสี ยชีวติ เขาเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนที่เมืองบัลติมอร์ เป็ น
เวลาสั้นๆ ก่อนที่จะย้ายไปเรี ยนที่โรงเรี ยนเคนต์ซ่ ึ งเป็ นโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาที่เมืองคอนเน็กติคตั
หลังจากนั้นก็ได้เข้าเรี ยนในมหาวิทยาลัยพริ นซ์ตนั (“John Rawls.” 2012 : Website)
รอลส์จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จากมหาวิทยาลัยพริ นซ์ตนั ใน ค.ศ. 1942 ตอนนั้นกาลังมี
สงครามโลกครั้งที่ 2 อยู่ เขาจึงถูกเกณฑ์ทหารได้ไปร่ วมรบในประเทศซึ่ งอยูแ่ ถบมหาสมุทรแปซิ ฟิก
เขาพ้นจากการเป็ นทหารใน ค.ศ. 1946 และได้กลับไปยังมหาวิทยาลัยพริ นซ์ตนั อีกครั้งหนึ่งเพื่อเรี ยน
ต่อระดับปริ ญญาเอกจนจบการศึกษาใน ค.ศ. 1950 (Collinson and Plant. 2006 : 225)
รอลส์สอนอยูท่ ี่มหาวิทยาลัยพริ นซ์ตนั ได้ไม่นานนักก็ได้รับทุนฟูลไบรต์ไปอยูท่ ี่มหาวิทยาลัย
อ็อกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ (Collinson and Plant. 2006 : 225) เขาไปอังกฤษใน ค.ศ. 1952 ตอนที่อยู่
อังกฤษ เขาได้รับอิทธิพลทางความคิดจากไอไซอาห์ เบอร์ ลิน (Isaiah Berlin) นักปรัชญาการเมืองชื่อ
ดัง และเอช.แอล.เอ. ฮาร์ ต (H.L.A. Hart) นักปรัชญากฎหมายชื่อดัง (“John Rawls.” 2012 : Website)
และเมื่อเขากลับไปยังสหรัฐอเมริ กา เขาก็ได้ไปสอนที่มหาวิทยาลัยคอร์ เนลล์ก่อนที่จะไปสอนอยูท่ ี่
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ ดใน ค.ศ. 1962 (Collinson and Plant. 2006 : 225) เขาได้ดารงตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ประจามหาวิทยาฮาร์วาร์ดใน ค.ศ. 1976 (Adams and Dyson. 2007 : 221)
งานเขียนสาคัญซึ่ งทาให้รอลส์มีชื่อเสี ยงอย่างมากคือหนังสื อเรื่ อง A Theory of Justice และ
Political Liberalism งานเรื่ องแรกตีพิมพ์ออกมาครั้งแรกใน ค.ศ. 1971 ส่ วนเรื่ องหลังตีพิมพ์ครั้งแรก
ใน ค.ศ. 1993 สาหรับ Theory of Justice นั้น รอลส์ได้เริ่ มเขียนตั้งแต่ ค.ศ. 1950 และเขียนเสร็ จใน ค.ศ.
1970 งานทั้งสองเรื่ องโดยเฉพาะงานชิ้นแรกที่กล่าวข้างต้นได้ก่อให้เกิดความสนใจตื่นตัวในแวดวง
ปรัชญาการเมืองอย่างมาก ทั้งในเชิงเห็นด้วยและคัดค้าน ทาให้หนังสื อของเขาเป็ นหนังสื อที่สาคัญ
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มากในสาขาวิชาปรัชญาการเมือง และตัวรอลส์เองก็ได้กลายเป็ นนักปรัชญาการเมืองคนสาคัญ โธมัส
เนเกล (Thomas Nagel) นักปรัชญาการเมืองชาวอเมริ กนั กล่าวถึงรอลส์วา่ รอลส์เป็ นนักปรัชญา
การเมืองที่สาคัญที่สุดแห่งคริ สต์ศตวรรษที่ 20 (Collinson and Plant. 2006 : 225)
แนวคิด แม้วา่ แนวคิดเรื่ องความยุติธรรมของรอลส์จะถูกวิพากษ์วจิ ารณ์จากทั้งฝ่ ายซ้ายและ
ฝ่ ายขวา ถูกวิพากษ์วจิ ารณ์จากมุมของทั้งสังคมนิยมและเสรี นิยม บางคนเห็นว่าแนวคิดของรอลส์เป็ น
เสรี นิยม แต่บางคนก็เห็นว่าเป็ นสังคมนิยม แต่ในที่น้ ีผเู ้ ขียนจัดให้แนวคิดเรื่ องความยุติธรรมของรอลส์
เป็ นแนวคิดเสรี นิยม แต่เป็ นเสรี นิยมสมัยใหม่ เพราะเห็นว่ารอลส์น้ นั ต้องการให้รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อ
จัดการให้เกิดความยุติธรรม ไม่ได้ปล่อยให้ความยุติธรรมเป็ นไปตามกลไกตลาดเหมือนกับเสรี นิยม
คลาสสิ ก โคลิน ฟาร์ เรลลี (Farrelly 2004) เรี ยกแนวคิดเสรี นิยมของรอลส์วา่ เป็ นเสรี นิยมเชิง
มนุษยธรรม (Egalitarian Liberalism)
ความยุติธรรมที่รอลส์กล่าวถึงคือความยุติธรรมในฐานะที่เป็ นความเป็ นธรรม ซึ่ งเขาใช้คาว่า
“Justice as Fairness” อันเป็ นชื่อบทความที่เขาตีพิมพ์ในวารสาร Philosophical Review ใน ค.ศ. 1958
บทความเรื่ องนี้มีการตีพิมพ์ซ้ าหลายครั้ง ข้อเสนอเรื่ องนี้ของรอลส์เป็ นการนาเอาคาอธิ บายเกี่ยวกับ
สัญญาประชาคมกลับมาใช้ใหม่ แต่ที่ไม่เหมือนกับนักทฤษฎีสัญญาประชาคมในคริ สต์ ศตวรรษที่ 17
ก็คือ รอลส์ไม่ได้ทาให้ทฤษฎีสัญญาประชาคมเป็ นส่ วนหนึ่งของทฤษฎีพนั ธะหน้าที่ แต่เขากลับ
นามาใช้เพื่อสร้างหลักการเรื่ องความยุติธรรมให้มีความสมเหตุสมผล วัตถุประสงค์สาคัญที่เขาต้องทา
เช่นนั้นก็คือเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงข้อเสี ยของแนวคิดประโยชน์นิยมที่เขาเห็นว่าแนวคิดประโยชน์นิยมนั้น
เพิกเฉยละเลยผลประโยชน์ของปั จเจกบุคคลเพื่อให้เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนรวมซึ่ งสาคัญกว่า รอลส์
เชื่อว่าการคิดแบบประโยชน์นิยมนั้นขัดกับความเชื่อที่มาจากการหยัง่ รู ้ของคนเราเกี่ยวกับความดีและ
ความชัว่ รอลส์เห็นว่าในทางหลักการนั้น ระบบความยุติธรรมทางสังคมจะต้องไม่กีดกันบุคคลใดๆ
ไม่ให้รับประโยชน์ เขาเชื่ อว่าระบบสังคมหรื อระบบการเมืองที่ยตุ ิธรรมนั้นก็คือระบบที่ทาให้คนเรา
ทุกคนมีโอกาสเหมือนกันในการมีชีวติ ที่มีความสุ ขและสมบูรณ์ (Adams and Dyson. 2007 : 222)
รอลส์ให้เราจินตนาการว่ามีคนอยูก่ ลุ่มหนึ่งที่อยูใ่ น “สถานะเริ่ มแรก” (Original Position) ซึ่ง
อาจเทียบได้กบั “สภาพธรรมชาติ” ของนักคิดในคริ สต์ศตวรรษที่ 17 ในสถานะเริ่ มแรกนี้ พวกเขาต่าง
ก็ตกอยูใ่ น “ม่านแห่งความไม่รู้” (Veil of Ignorance) พวกเขาไม่รู้วา่ พวกเขามีอะไรอยูก่ บั ตัวเองบ้าง
พวกเขามีสถานะทางเศรษฐกิจสังคมอย่างไร แต่พวกเขารู ้วา่ พวกเขาต่างก็ตอ้ งการสิ่ งที่ดีข้ นั ต้นหรื อ
ขั้นพื้นฐานด้วยกันทั้งนั้น สิ่ งที่ดีข้ นั ต้นเหล่านี้ได้แก่ สิ ทธิ และเสรี ภาพ โอกาสและอานาจ รายได้
และความมัง่ คัง่ รวมทั้งความเคารพตัวเอง ข้อสมมุติฐานอย่างหนึ่งก็คือทุกคนมีความต้องการผล
ประโยชน์ส่วนตัวมากพอที่จะทาให้พวกเขาต้องการสิ่ งที่ดีพ้นื ฐานเหล่านั้นให้มากเท่าที่จะเป็ นไปได้
แต่พวกเขาก็ไม่รู้เลยว่าตนเองนั้นมีสติปัญญาความรู ้ความสามารถเพียงใด และก็ไม่รู้วา่ ตนเองจะได้อยู่
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ในสถานะอย่างไรในสังคมที่พวกเขาจะสร้างขึ้น ดังนั้น พวกเขาจึงต้องสร้างสังคมที่มีหลักการซึ่ งจะ
ประกันได้วา่ ผูท้ ี่เสี ยเปรี ยบที่สุดในสังคมก็จะได้รับการปกป้ อง (Adams and Dyson. 2007 : 222)
หลักการนี้ก็คือหลักความยุติธรรมของรอลส์ ซึ่ งประกอบด้วยหลักสาคัญ 2 ประการ ดังต่อไปนี้
(Rawls. 2004 : 15)
1) บุคคลแต่ละคนนั้นมีเสรี ภาพขั้นพื้นฐานอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน เสรี ภาพที่บุคคลคน
หนึ่งมีจะต้องสอดคล้องหรื อไม่ขดั แย้งกับเสรี ภาพที่คนอื่นทั้งหมดมี
2) ความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคมจะต้องเป็ นไปตามเงื่อนไข 2 ประการ คือ
ประการแรก ความไม่เสมอภาคเหล่านั้นจะต้องเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับตาแหน่งงานหรื อสถานะที่เปิ ดกว้าง
สาหรับทุกคน ภายใต้เงื่อนไขของความเท่าเทียมและโอกาสที่เป็ นธรรม และประการที่สอง ความไม่
เสมอภาคเหล่านั้นจะต้องเป็ นประโยชน์มากที่สุดต่อสมาชิกซึ่ งได้เปรี ยบน้อยที่สุดหรื อเสี ยเปรี ยบที่สุด
ของสังคม
ดังนั้น จะเห็นได้วา่ หลักความยุติธรรมของรอลล์น้ นั เป็ นหลักที่ให้ความสาคัญทั้งกับเสรี ภาพ
ซึ่ งเป็ นหลักที่เสรี นิยมเน้น และให้ความสาคัญกับความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคมหรื อความ
เสมอภาคในผลลัพธ์ซ่ ึงเป็ นหลักที่สังคมนิยมเน้น หลักการแรกเรี ยกว่าหลักเสรี ภาพ หลักการที่สอง
เรี ยกว่าหลักความแตกต่าง รอลส์เสนอว่าเป็ นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีเสรี ภาพ
อย่างเต็มที่ และเป็ นหน้าที่ของรัฐเช่นเดียวกันที่จะจัดการให้เกิดความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและ
สังคม ถ้าจะยอมให้มีความไม่เสมอภาคเกิดขึ้น ความไม่เสมอภาคนั้นจะต้องเป็ นประโยชน์กบั ผูท้ ี่ดอ้ ย
โอกาสที่สุดในสังคม นี่สะท้อนให้เห็นว่าแนวคิดของรอลส์น้ นั เป็ นแบบเสรี นิยมสมัยใหม่ซ่ ึ งเน้น
บทบาทของรัฐในการเข้าไปแทรกแซงสังคมเพื่อให้เกิดความเป็ นธรรม
11.4 เสรีนิยมใหม่
คาว่าเสรี นิยมใหม่เป็ นคาที่เกิดขึ้นในคริ สต์ทศวรรษ 1930 โดยผูท้ ี่นาเอามาใช้คือนัก
เศรษฐศาสตร์ชาวเยอรมันชื่ออเล็กซานเดอร์ รัสทาว (Alexander Rüstow) (Turner. 2008 : 4) ปัจจุบนั
นี้เสรี นิยมใหม่เป็ นแนวคิดที่เป็ นรากฐานสาคัญของแนวนโยบายที่เรี ยกในชื่อเดียวกันนี้ อันเป็ น
นโยบายที่ถูกนาไปใช้ในหลายประเทศและในภูมิภาคต่างๆ ทัว่ โลกในปั จจุบนั (Steger and Roy.
2010) ในที่น้ ีจะกล่าวถึงแนวคิดของผูท้ ี่ได้ชื่อว่าเป็ นนักทฤษฎีเสรี นิยมใหม่คนสาคัญ 3 คนคือฟรี ดริ ช
ฮาเย็ก มิลตัน ฟรี ดแมน และโรเบิร์ต โนซิก
11.4.1 ประวัติและแนวคิดของฮาเย็ก
ประวัติ ฟรี ดริ ช ฮาเย็ก (Friedrich Hayek : ค.ศ. 1899-1992) เกิดที่กรุ งเวียนนา ซึ่ งในขณะนั้น
เป็ นเมืองหลวงของออสเตรี ย-ฮังการี เป็ นลูกของนายแพทย์ในศูนย์บริ การสุ ขภาพของเทศบาล ตอน
เป็ นวัยรุ่ นเขาได้อ่านงานทางด้านพันธุ ศาสตร์ งานเขียนเกี่ยวกับทฤษฎีววิ ฒั นาการ และงานปรัชญา
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ของฟอยเออร์ บาค ตามคาแนะนาของพ่อ ในโรงเรี ยนเขาก็ได้เรี ยนเน้นหนักไปที่จริ ยศาสตร์ ของ
อริ สโตเติลตามที่ครู สอนถนัด (“Friedrich Hayek.” 2012 : Website) เขาเป็ นลูกพี่ลูกน้องกับลุดวิก
วิตต์เก็นสไตน์ นักปรัชญาชื่ อดัง จึงเป็ นคนแรกๆ ที่ได้อ่านหนังสื อเรื่ อง Tractatus LogicoPhilosophicus ของวิตต์เก็นสไตน์ เมื่อมีการตีพิมพ์หนังสื อเล่มนี้ออกมาใน ค.ศ. 1921 ฮาเย็กยอมรับว่า
เขาได้รับอิทธิ พลทางความคิดด้านปรัชญามาจากวิตต์เก็นสไตน์อย่างมาก (“Friedrich Hayek.” 2012 :
Website) ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ฮาเย็กได้เป็ นทหารในกองทัพของออสเตรี ยไปร่ วมรบใน
สงครามด้วย เมื่อพ้นจากการเป็ นทหาร เขาก็ได้สมัครเข้าเรี ยนที่มหาวิทยาลัยเวียนนาจนได้รับปริ ญญา
เอก 2 ใบ คือใบแรกเป็ นปริ ญญาเอกทางด้านนิติศาสตร์ ได้รับใน ค.ศ. 1921 และใบที่สองคือปริ ญญา
เอกทางด้านรัฐศาสตร์ กบั เศรษฐศาสตร์ ได้รับใน ค.ศ. 1923 (Pressman. 2006 : 174)
ใน ค.ศ. 1923 ลุดวิก ฟอน ไมเซส (Ludwig von Mises) นักเศรษฐศาสตร์ ชื่อดังซึ่ งในขณะนั้น
เป็ นประธานสถาบันวิจยั เศรษฐกิจแห่งออสเตรี ย ได้วา่ จ้างฮาเย็กเข้าทางานในสถาบัน และใน ค.ศ.
1927 ก็ได้แต่งตั้งฮาเย็กให้เป็ นผูอ้ านวยการสถาบัน อีก 4 ปี ต่อมา ฮาเย็กก็ได้ไปเป็ นศาสตราจารย์
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ และสถิติที่มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ แห่งกรุ งลอนดอน (Pressman. 2006 :
175) โดยทางานเป็ นศาสตราจารย์อยูท่ ี่นี่อยูน่ านจนถึง ค.ศ. 1950 (Adams and Dyson. 2007 : 190)
ในช่วงที่อยูท่ ี่นี่นี่เอง ฮาเย็กได้ตีพิมพ์หนังสื อเรื่ อง The Road to Serfdom ออกมาใน ค.ศ. 1944 ซึ่งทา
ให้เขามีชื่อเสี ยงในฐานะนักทฤษฎีสังคมระดับโลก (Pressman. 2006 : 175) อีกเล่มที่สาคัญมากตีพิมพ์
ออกมาใน ค.ศ. 1960 คือ The Constitution of Society (Adams and Dyson. 2007 : 192) หนังสื อทั้ง
สองเล่มนี้มีเนื้ อหาสาระที่เป็ นการปกป้ องแนวคิดเสรี นิยมคลาสสิ กอย่างจริ งจัง
หลังจากนั้น ฮาเย็กได้ไปเป็ นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยชิคาโกจนถึง ค.ศ. 1962 ทาให้เขาได้
เป็ นหนึ่งในผูก้ ่อตั้ง “สานักชิคาโก” ซึ่ งเป็ นกลุ่มของนักเศรษฐศาสตร์ แนวการเงินนิยมที่ทางานอยู่ ที่
มหาวิทยาลัยชิคาโกและมีความเชื่อว่ารัฐบาลไม่ควรดาเนิ นนโยบายที่เป็ นการเข้าไปแทรกแซงระบบ
เศรษฐกิจหรื อเข้าไปแทรกแซงให้นอ้ ยที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ การแทรกแซงของรัฐบาลที่นกั
เศรษฐศาสตร์ กลุ่มนี้ยอมรับให้ทาได้ก็คือการควบคุมปริ มาณเงินในตลาด ข้อเสนอเช่นนี้ ถือว่าตรงข้าม
กับข้อเสนอของเคนส์และตรงข้ามกับเศรษฐศาสตร์ แบบรัฐสวัสดิการ นอกจากนี้ ฮาเย็กยังได้ไปสอน
ที่มหาวิทยาลัยไฟรบูร์กในช่วง ค.ศ. 1962-1968 และที่มหาวิทยาลัยซาลซเบิร์กใน ค.ศ. 1968-1977 อีก
ด้วย (Adams and Dyson. 2007 : 190)
ฮาเย็กได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับกุนนาร์ ไมร์ ดลั (Gunnar Myrdal) ซึ่งเป็ น
นักเศรษฐศาสตร์แนวสังคมนิยมชาวสวีเดน แนวคิดของฮาเย็กส่ งอิทธิ พลต่อการกาหนดนโยบายของ
ผูน้ าประเทศหลายคน ซึ่งรวมถึงมาร์กาเร็ ต แธตเชอร์ ในสมัยที่เป็ นนายกรัฐมนตรี องั กฤษ และ
โรแนลด์ เรแกน ในสมัยที่เป็ นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริ กาด้วย (“Friedrich Hayek.” 2012 :
Website)
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แนวคิด ฮาเย็กเป็ นผูท้ ี่เชื่ อในปั จเจกนิยมและระเบียบของตลาดหรื อการปล่อยให้กลไกตลาด
ทางานอย่างเสรี อย่างแน่วแน่มนั่ คง เขาเป็ นผูว้ พิ ากษ์วจิ ารณ์ลทั ธิ สังคมนิยมอย่างจริ งจัง เขากล่าวไว้
ตอนหนึ่งในหนังสื อเรื่ อง The Road to Serfdom ว่า สิ่ งที่ประชาชนในยุคของเราลืมไปก็คือประเด็น
ที่วา่ ระบบทรัพย์สินส่ วนตัวนั้นเป็ นเครื่ องรับประกันซึ่ งสาคัญที่สุดของเสรี ภาพทั้งสาหรับคนที่เป็ น
เจ้าของและคนที่ไม่ได้เป็ นเจ้าของทรัพย์สิน เนื่องจากระบบทรัพย์สินส่ วนบุคคลนั้นมีวิถีการผลิตที่ถูก
กากับดูแลโดยผูค้ นจานวนมากซึ่ งกระทาการอย่างเป็ นอิสระต่อกันโดยไม่มีใครมีอานาจเหนือเราได้
อย่างแท้จริ ง และเราในฐานะปั จเจกบุคคลก็สามารถที่จะตัดสิ นใจว่าจะทาอะไรด้วยตัวของเราเอง ถ้า
วิถีการผลิตทุกอย่างตกอยูใ่ นการควบคุมของบุคคลคนเดียวหรื อคนกลุ่มเดียว ไม่วา่ จะเป็ นในนามของ
ผูเ้ ผด็จการหรื อในนามของสังคม ใครก็ตามที่ได้ใช้อานาจนั้นก็จะมีอานาจควบคุมเหนื อเราอย่าง
สิ้ นเชิง (Hayek. 1993 : 78)
โอ. พี. กอบา (Gauba. 2004 : 322) ได้กล่าวสรุ ปแนวคิดของฮาเย็กซึ่ งมีอยูใ่ นหนังสื อเรื่ อง
Constitution of Society ไว้วา่ ฮาเย็กได้เสนอว่าคนเรานั้นเป็ นเจ้าของเสรี ภาพและอิสรภาพในเวลาที่
เราไม่ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั การบังคับขู่เข็ญด้วยเจตจานงตามอาเภอใจของอีกคนหนึ่ง นี่ เป็ นสาระสาคัญของ
เสรี ภาพของปั จเจกบุคคลซึ่ งต้องไม่ให้ไปสับสนกับเสรี ภาพในความหมายอื่นๆ เขาแยกเสรี ภาพของ
ปั จเจกบุคคลออกจากเสรี ภาพอีก 3 อย่างคือ เสรี ภาพทางการเมือง เสรี ภาพภายใน และเสรี ภาพใน
ฐานะที่เป็ นอานาจ เสรี ภาพทางการเมืองหมายถึงการที่คนเราได้มีส่วนร่ วมในการเลือกรัฐบาล ใน
กระบวนการนิติบญั ญัติ และในการควบคุมฝ่ ายบริ หาร เสรี ภาพภายในหมายถึงการที่คนเราสามารถ
กากับการกระทาของเราด้วยเจตจานงของเราเองมิใช่ดว้ ยแรงกระตุน้ ชัว่ คราวหรื อด้วยพลังของ
สิ่ งแวดล้อม และเสรี ภาพที่เป็ นอานาจนั้นหมายถึงอานาจในการตอบสนองความปรารถนาของเราเอง
หรื อการที่เราสามารถเลือกทางเลือกต่างๆ ด้วยตนเองได้ ฮาเย็กย้าว่าเสรี ภาพทั้ง 3 ประการดังกล่าวนี้ยงั
ไม่ใช่ “เสรี ภาพที่แท้จริ ง” ของปั จเจกบุคคล แต่เสรี ภาพที่แท้จริ งนั้นก็คือการเป็ นอิสระจากการถูก
จากัดควบคุมของรัฐ เขานิยามและปกป้ องเสรี นิยมในฐานะที่เป็ นคาสอนซึ่งเน้นการลดอานาจในเชิง
บังคับขู่เข็ญของรัฐลงให้เหลือน้อยที่สุด เขาเสนอว่ารัฐควรจะส่ งเสริ มการแข่งขันและควรจะทาหน้าที่
ในการบริ การ รัฐควรจะประกันรายได้ข้ นั ต่าให้แก่ปัจเจกบุคคลแต่ละคนหรื อครอบครัว แต่รัฐไม่ควร
ทาให้ตลาดเป็ นเครื่ องมือสาหรับการกระจายความยุติธรรม
11.4.2 ประวัติและแนวคิดของฟรีดแมน
ประวัติ มิลตัน ฟรี ดแมน (Milton Friedman : ค.ศ. 1912-2006) เกิดที่เมืองบรู กลิน ซึ่ งเป็ น
ส่ วนหนึ่งของมหานครนิวยอร์ ก สหรัฐอเมริ กา โดยเกิดในครอบครัวอพยพที่ยากจนซึ่ งอพยพมา
จากจักรวรรดิออสเตรี ย-ฮังการี เมื่อเขาเกิดได้ไม่นาน พ่อแม่ของเขาก็ยา้ ยไปอยูท่ ี่เมืองราห์เวย์ มลรัฐ
นิวเจอร์ ซี ได้เข้าเรี ยนที่เมืองราห์เวย์ เมื่อเรี ยนระดับมัธยมศึกษาที่นนั่ เขาเกิดชอบวิชาคณิ ตศาสตร์ อย่าง
มาก แต่เมื่อเขาได้เข้าเรี ยนในวิทยาลัยรัตเกอส์ ซึ่ งขณะนั้นเป็ นวิทยาลัยเอกชนขนาดเล็ก แต่ปัจจุบนั
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เป็ นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ประจามลรัฐ เขากลับหันไปสนใจเศรษฐศาสตร์ และตัดสิ นใจเลือกเรี ยน
วิชาเอกทั้งเศรษฐศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ (Pressman. 2006 : 235)
ฟรี ดแมนจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ใน ค.ศ. 1933 หลังจากนั้นเขาได้ไปเรี ยนต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยชิคาโก แต่เขาได้ทุนการศึกษาที่ทาให้ตอ้ งย้ายไป
เรี ยนที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย และเมื่อเรี ยนวิชาต่างๆ ที่ตอ้ งเรี ยนในห้องเรี ยนจนจบแล้ว เขาก็ได้ยา้ ย
กลับไปที่มหาวิทยาลัยชิคาโกเหมือนเดิมเพื่อทาวิจยั และเขาได้เป็ นผูช้ ่วยวิจยั ให้กบั เฮนรี ชูตส์
หลังจากนั้นเขาก็ได้ไปทางานที่กรุ งวอชิงตัน โดยตอนแรกก็ได้ทางานจัดหาจัดเก็บสถิติการบริ โภค
ในโครงการนิวดีลของรัฐบาลประธานาธิบดีรูสเวลต์ และต่อมาก็ได้ไปทางานที่สานักวิจยั เศรษฐกิจ
แห่งชาติ เพื่อทาการศึกษาเรื่ องตลาดสาหรับนักวิชาชีพอิสระอย่างเช่นทนายความ แพทย์ และพนักงาน
บัญชี ซึ่ งในที่สุดการศึกษาเรื่ องนี้นี่เองที่ได้กลายเป็ นวิทยานิพนธ์ปริ ญญาเอกของเขาที่เสนอต่อ
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (Pressman. 2006 : 235)
เมื่อฟรี ดแมนได้รับปริ ญญาเอกใน ค.ศ. 1946 แล้ว เขาก็ได้เข้าทางานเป็ นอาจารย์สอนใน
มหาวิทยาลัยชิคาโกในปี นั้นนัน่ เอง โดยสอนอยูท่ ี่นนั่ จนถึง ค.ศ. 1977 เขาเป็ นสมาชิกของสมาคม
ม็องต์ เปเรอล็อง ตั้งแต่เริ่ มก่อตั้ง สมาคมนี้เกิดจากรวมตัวกันของปั ญญาชนเสรี นิยมนาโดยฮาเย็ก
ตั้งขึ้นมาใน ค.ศ. 1947 และฟรี ดแมนก็ได้เป็ นนายกสมาคมของสมาคมนี้ในช่วง ค.ศ. 1970-1972 เขา
เคยเป็ นที่ปรึ กษาทางเศรษฐกิจให้กบั ผูส้ มัครชิงตาแหน่งประธานาธิ บดีของพรรครี พบั ลิกนั ใน ค.ศ.
1964 และในเวลาต่อมาก็ได้เป็ นที่ปรึ กษาทางเศรษฐกิจของประธานาธิ บดีริชาร์ ด นิกสัน และ
ประธานาธิบดีโรแนลด์ เรแกนด้วย ใน ค.ศ. 1967 ฟรี ดแมนได้รับเลือกตั้งให้เป็ นนายกสมาคม
เศรษฐศาสตร์ แห่งอเมริ กา และใน ค.ศ. 1976 เขาก็ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ (Beaud and
Dostaler. 1997 : 226)
ฟรี ดแมนเขียนหนังสื อและบทความไว้มากมาย ที่โดดเด่นมาก อย่างเช่นหนังสื อเรื่ อง
Capitalism and Freedom ซึ่ งตีพิมพ์ครั้งแรกใน ค.ศ. 1962 และ Free to Choose ซึ่ งตีพิมพ์ครั้งแรกใน
ค.ศ. 1980 (Pressman. 2006 : 235) แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ของเขาเป็ นรากฐานสาคัญของนโยบาย
เศรษฐศาสตร์ มหภาคของรัฐ เป็ นสานักคิดหนึ่งที่มีชื่อเสี ยงโดดเด่น โดยมีชื่อว่าสานักการเงินนิยม
(Monetarism) เขาเสี ยชีวติ ด้วยอาการหัวใจล้มเหลวเมื่อ ค.ศ. 2006 ถือว่าเป็ นนักวิชาการที่มีอายุยนื ยาว
มากคนหนึ่ง เพราะมีอายุมากถึง 94 ปี (“Milton Friedman.” 2012 : Website)
แนวคิด ฟรี ดแมนเป็ นนักทฤษฎีเสรี นิยมใหม่อีกคนหนึ่งที่เสนอให้รัฐทาหน้าที่อย่างจากัด
เช่นเดียวกับฮาเย็ก เขากล่าวไว้วา่ “หน้าที่หลักของรัฐบาลจะต้องเป็ นการปกป้ องเสรี ภาพของเราทั้ง
จากศัตรู ภายนอกรั้วบ้านเราและจากพลเมืองร่ วมชาติของเราเอง คือการรักษากฎหมายและความสงบ
เรี ยบร้อย การทาให้สัญญของเอกชนมีผลบังคับใช้ได้ และการส่ งเสริ มตลาดที่มีการแข่งขันกัน”
(Friedman. 2002 : 2) กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือรัฐบาลนั้นเป็ นเพียงผูส้ ร้างกฎกติกาและเป็ นกรรมการ
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ตัดสิ นตามกติกาในการเล่มเกม รัฐบาลไม่ใช่ผทู ้ ี่เล่นเกมเสี ยเอง (Friedman. 2002 : 25-27) นอกจาก
ฟรี ดแมนจะเสนอให้รัฐบาลทาหน้าที่อย่างจากัดดังที่กล่าวไปแล้ว เขายังเสนอด้วยว่ารัฐบาลจะต้อง
กระจายอานาจลงไปสู่ ทอ้ งถิ่นด้วย (Friedman. 2002 : 3)
แนวคิดที่เสนอให้มีการจากัดบทบาทหน้าที่ของรัฐให้นอ้ ยลงและการกระจายอานาจให้
ท้องถิ่นนั้นมีความสัมพันธ์เชื่ อมโยงอยูก่ บั แนวคิดเรื่ องการปกป้ องรักษาเสรี ภาพของประชาชน
เพราะว่ารัฐที่เข้าไปมีบทบาทมากเกินไปนั้นย่อมเสี่ ยงต่อการเข้าไปละเมิดเสรี ภาพของประชาชน
นอกจากนี้ ฟรี ดแมนยังเห็นว่าการปล่อยให้ปัจเจกบุคคลมีเสรี ภาพอย่างเต็มที่โดยที่รัฐไม่เข้าไปก้าวก่าย
แทรกแซงนั้นยังมีประโยชน์ในแง่ของการสร้างสรรค์อารยธรรมด้วย โดยเขาได้ยกตัวอย่างบุคคล
สาคัญในประวัติศาสตร์ ที่ประสบความสาเร็ จและสร้างคุณูปการที่ยงิ่ ใหญ่ให้แก่โลก เช่นนิวตัน
กับไลบ์นิตซ์ ไอน์สไตน์กบั บอห์ เช็คสเปี ยร์ เอดิสัน และไนติงเกล เป็ นต้น ว่าความสาเร็ จของคน
เหล่านี้ไม่ได้เกิดจากการชี้นาของรัฐเลย แต่เป็ นผลผลิตที่เกิดจากอัจฉริ ยภาพส่ วนบุคคล ความแน่วแน่
ของคนส่ วนน้อย และบรรยากาศทางสังคมที่เปิ ดโอกาสให้มีความแตกต่างหลากหลาย (Friedman.
2002 : 3-4)
กอบา (Gauba. 2004 : 323-324) ได้สรุ ปแนวคิดของฟรี ดแมนเอาไว้วา่ ฟรี ดแมนพยายามที่
จะชี้ให้เห็นว่าระบบทุนนิยมหรื อสังคมที่มีการแข่งขันในตลาดนั้นเป็ นเงื่อนไขที่จาเป็ นของเสรี ภาพ
แนวคิดของเขาที่เน้นให้รัฐปกป้ องรักษาเสรี ภาพเป็ นหลัก จึงมีนยั เป็ นการปฏิเสธหรื อไม่ให้
ความสาคัญกับความเสมอภาค เขาเสนอว่าเสรี ภาพของปั จเจกบุคคลนั้นเป็ นเป้ าหมายสุ ดท้ายของนัก
เสรี นิยมในการพิจารณาตัดสิ นว่าจะจัดระเบียบสังคมอย่างไร เขาเห็นว่าการซื้ อขายแลกเปลี่ยนกันอย่าง
เสรี ของเอกชนหรื อระบบทุนนิยมที่มีการแข่งขันนั้นเป็ นทั้งองค์ประกอบโดยตรงของเสรี ภาพ
โดยทัว่ ไป และเป็ นทั้งเงื่อนไขที่จาเป็ นแม้วา่ จะไม่เพียงพอสาหรับเสรี ภาพทางการเมือง
แนวคิดของฟรี ดแมนที่เน้นความสาคัญของเสรี ภาพของปั จเจกบุคคลและของเอกชน และ
เน้นให้รัฐลดบทบาทลงนั้น เป็ นแนวคิดที่คล้ายกับเสรี นิยมคลาสสิ ก และแตกต่างจากเสรี นิยม
สมัยใหม่ การฟื้ นฟูเสรี นิยมคลาสสิ กขึ้นมาในช่วงหลังนี้ถือว่าเป็ นการก่อตัวขึ้นมาของเสรี นิยมใหม่
ในตอนท้ายของการแนะนานักคิดและแนวคิดเสรี นิยมใหม่ จะได้กล่าวถึงประวัติและแนวคิดของ
โรเบิร์ต โนซิ ก ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เน้นความสาคัญของบางประเด็นของเสรี นิยมคลาสสิ กยิง่ กว่านักคิดเสรี นิยม
คลาสสิ กเสี ยอีก
11.4.3 ประวัติและแนวคิดของโนซิก
ประวัติ โรเบิร์ต โนซิก (Robert Nozick : ค.ศ. 1938-2002) เกิดที่เมืองบรู กลินแห่งมหานคร
นิวยอร์ก เช่นเดียวกับมิลตัน ฟรี ดแมน นอกจากนี้เขายังเป็ นลูกของครอบครัวผูอ้ พยพเช่นเดียวกับ
ฟรี ดแมนด้วย พ่อแม่ของเขาเป็ นผูอ้ พยพชาวยิวที่มาจากรัสเซี ย เขาได้เข้าเรี ยนระดับปริ ญญาตรี ที่
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย เขาสนใจปรัชญามาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ เขาชอบการสอนปรัชญาของซิดนีย ์
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มอร์ เก็นเบสเซอร์ (Sydney Morgenbesser) อย่างมาก จนตามไปเรี ยนด้วยหลายวิชา และเขาก็ได้
กล่าวถึงปริ ญญาที่เขาได้รับมาว่าเรี ยนจบวิชาเอกมาทางด้านมอร์ เก็นเบสเซอร์ (Bader. 2010 : 1)
โนซิกเรี ยนจบปริ ญญาตรี ใน ค.ศ. 1959 หลังจากนั้นเขาได้ไปเรี ยนต่อที่มหาวิทยาลัยพริ นซ์ตนั
จนจบปริ ญญาโทใน ค.ศ. 1961 และปริ ญญาเอกใน ค.ศ. 1963 จากที่นนั่ เมื่อเรี ยนจบแล้วเขาก็ได้เข้า
ทางานเป็ นอาจารย์สอนในตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยพริ นซ์ตนั จนถึง ค.ศ. 1965
จากนั้นเขาก็ได้ยา้ ยไปสอนที่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ ดอีก 2 ปี และไปเป็ นรองศาสตราจารย์อยูท่ ี่
มหาวิทยาลัยร็ อคกี้เฟลเลอร์ อีก 2 ปี เขากลับไปรับตาแหน่งศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ดใน
ค.ศ. 1969 ซึ่ งตอนที่เขาได้เป็ นศาสตราจารย์น้ นั เขามีอายุเพียง 30 ปี เท่านั้น (Bader. 2010 : 1)
โนซิ กเขียนหนังสื อไว้ไม่มากนัก แต่งานเขียนของเขาโดดเด่นมาก โดยเฉพาะหนังสื อเรื่ อง
Anarchy, State, and Utopia ซึ่ งถือว่าเป็ นคัมภีร์สาคัญของพวก “ขวาใหม่” (New Right) หนังสื อเล่มนี้
ตีพิมพ์ครั้งแรกใน ค.ศ. 1974 เป็ นงานทางปรัชญาที่มุ่งโต้แย้งกับแนวคิดของจอห์น รอลส์ โดยตรง ถือ
ว่าเป็ นการยืนยันและฟื้ นฟูแนวคิดเสรี นิยมคลาสสิ กให้มีความสาคัญขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ ง (Adams and
Dyson. 2007 : 225-226) หนังสื อเล่มนี้ไม่ได้สร้างกระแสการถกเถียงในเชิงทฤษฎีเท่านั้น แต่ยงั มีผล
ต่อการเมืองในภาคปฏิบตั ิอย่างมากด้วย โดยเฉพาะในอังกฤษและสหรัฐอเมริ กาที่มีการใช้แนวคิดของ
เขามาสนับสนุนการฟื้ นฟูความสาคัญของระบบทุนนิยมแบบตลาดเสรี ข้ ึนมา (Lacey. 2001 : 1) ซึ่ง
ปั จจุบนั กระแสที่เน้นความสาคัญของทุนนิยมเช่นนี้เป็ นที่รับรู ้กนั ทัว่ ไปว่า “เสรี นิยมใหม่”
แนวคิด โนซิ กก็เป็ นอีกคนหนึ่งที่เน้นการจากัดบทบาทของรัฐให้เหลือน้อยที่สุดเหมือนกับ
ฮาเย็กและฟรี ดแมน เขาเน้นความสาคัญของเสรี ภาพปั จเจกบุคคลอย่างมาก แนวคิดของเขาจึงมักจะ
ถูกเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่าอิสรเสรี นิยม (Libertarianism) (Sargent. 2009 : 215; Smith. 2008 : 201-205)
ในหนังสื อเล่มสาคัญของเขาคือ Anarchy, State, and Utopia โนซิ กได้กล่าวถึงข้อสรุ ปสาคัญว่ารัฐที่มี
ความชอบธรรมคือรัฐที่มีบทบาทหน้าที่อนั จากัด โดยมีหน้าที่ในการปกป้ องคุม้ ครองประชาชนจาก
การใช้กาลัง การขโมย การคดโกง และมีหน้าที่ในการทาให้สัญญาต่างๆ มีผลบังคับใช้ได้ ส่ วนรัฐที่
ขยายบทบาทหน้าที่ออกไปมากซึ่ งจะเป็ นการเสี่ ยงต่อการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนนั้นถือว่าเป็ นรัฐที่ไม่มี
ความชอบธรรม โดยที่นยั สาคัญที่ตามมาจากข้อสรุ ปข้างต้นก็คือรัฐไม่ควรใช้กลไกเชิงบังคับเพื่อให้
พลเมืองบางคนไปช่วยเหลือคนอื่น หรื อเพื่อจะห้ามมิให้ประชาชนทากิจกรรมต่างๆ ที่เป็ นผลดีต่อ
ตนเองและเป็ นการปกป้ องตนเอง (Nozick. 1974 : ix)
โนซิกได้รับอิทธิพลในเรื่ องสิ ทธิในทรัพย์สินจากล็อก แต่เขาเน้นความสาคัญของสิ ทธิ ใน
ทรัพย์สินยิง่ กว่าล็อกเสี ยอีก เพราะในขณะที่ล็อกกล่าวว่าคนเรามีสิทธิ ในทรัพย์สินเพราะทรัพย์สิน
ของคนเรานั้นเกิดขึ้นมาจากการที่คนเราทุ่มเทแรงงานซึ่ งเป็ นของเราเองลงไปในแผ่นดินที่พระเจ้า
ประทานให้เป็ นสมบัติร่วมของทุกคน ซึ่ งหมายความว่าคนที่ลงมือทางานแล้วสร้างผลผลิตขึ้นมาจาก
งานนั้นด้วยการ “นาเอาแรงงานของตนไปผสมกับธรรมชาติ” คือเจ้าของทรัพย์สิน แต่โนซิ กกลับบอก
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ว่าแม้คนที่ไม่ได้ลงมือทางานด้วยตนเองก็สามารถมีสิทธิ ในทรัพย์สินได้เหมือนกัน เช่นโดยการได้
รับมาจากคนอื่นที่ให้เป็ นของขวัญหรื อโดยเฉพาะอย่างยิง่ จากการรับมรดก โนซิ กเห็นว่าสิ ทธิ ใน
ทรัพย์สินจากการได้รับมรดกก็เป็ นสิ ทธิ อนั ชอบธรรมเช่นเดียวกับสิ ทธิ ในทรัพย์สินที่เกิดจากการลง
มือทางานด้วยตนเอง ดังนั้นรัฐจึงไม่มีความชอบธรรมที่จะใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อบีบบังคับเอา
ทรัพย์สินส่ วนตัวของปั จเจกบุคคลไปจัดสรรหรื อกระจายให้คนอื่นเพื่อให้เกิดความยุติธรรม (Nozick.
1974 : 149-182) โนซิ กเห็นว่าความยุติธรรมจะต้องมีพ้ืนฐานมาจากสิ ทธิ และเสรี ภาพของปั จเจกบุคคล
แต่การที่รัฐใช้กฎหมายมาบังคับเอาทรัพย์สินส่ วนตัวอย่างเช่นการเก็บภาษีมรดกเพื่อก่อให้เกิดการ
กระจายรายได้น้ นั เป็ นการละเมิดเสรี ภาพในทรัพย์สิน การที่รัฐทาเช่นนั้นจึงไม่มีความชอบธรรม
จากการกล่าวถึงแนวคิดของนักคิดเสรี นิยมใหม่ 3 คนข้างต้น จะเห็นได้วา่ นักคิดเหล่านี้ ได้
นาเอาแนวคิดเสรี นิยมคลาสสิ กนัน่ เองมาฟื้ นฟูให้สาคัญโดดเด่นขึ้นมาใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรื่ อง
ของสิ ทธิ ในทรัพย์สินส่ วนตัวและเสรี ภาพของปั จเจกบุคคล
สรุ ปท้ ายบท
เนื้อหาในบทนี้เป็ นการกล่าวถึงแนวคิดเสรี นิยมทั้งในแง่ของความเป็ นมาของคา แหล่งที่มา
ของแนวคิด องค์ประกอบสาคัญของแนวคิดซึ่ งเป็ นลักษณะร่ วมของเสรี นิยม 3 ยุคหรื อ 3 ประเภท
ตลอดถึงรายละเอียดของแนวคิดของนักคิดเสรี นิยมในยุคต่างๆ โดยเน้นส่ วนที่เป็ นรายละเอียดแนวคิด
ของนักคิดมากกว่าส่ วนอื่นๆ ผูเ้ ขียนชี้ให้เห็นว่าคาว่าเสรี นิยมเป็ นคาที่เคยมีท้ งั ความหมายเชิงลบและ
เชิงบวก แต่ในปั จจุบนั คานี้มีนยั ความหมายเป็ นเชิงบวกมากกว่า สาหรับแหล่งที่มาของแนวคิดนั้น มี
แหล่งที่มาจากแนวคิดทั้งที่คล้ายกันและต่างกันหลากหลายแนวคิด และส่ วนที่เป็ นการจาแนกประเภท
นั้น ผูเ้ ขียนได้จาแนกออกเป็ น 3 ยุคหรื อ 3 ประเภท คือเสรี นิยมคลาสสิ ก เสรี นิยมสมัยใหม่ และเสรี
นิยมใหม่ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถแบ่งยุคได้อย่างเด็ดขาด เพราะในยุคเดียวกันก็อาจจะมีนกั คิด
เสรี นิยมอยูท่ ้ งั สามประเภทได้เหมือนกัน และนักคิดคนเดียวกันอาจจะมีแนวคิดที่สามารถจาแนกใน
ประเภทของเสรี นิยมได้มากกว่า 1 ประเภทได้ อย่างเช่นแนวคิดของมิลล์ ที่มีท้ งั ส่ วนที่เป็ นเสรี นิยม
คลาสสิ กและเสรี นิยมสมัยใหม่
ในเชิงรายละเอียด เสรี นิยมทั้ง 3 ประเภทข้างต้นนี้มีความแตกต่างกันพอสมควร แต่ก็มีจุดร่ วม
อยูท่ ี่การเน้นความสาคัญขององค์ประกอบต่างๆ คือ ปั จเจกนิยม เสรี ภาพ เหตุผล ความเสมอภาค ความ
ยุติธรรม ขันติธรรม ฉันทานุ มตั ิ และรัฐธรรมนูญนิยม ประเด็นที่พึงตระหนักก็คือจุดร่ วมในที่น้ ี
หมายถึงการที่เสรี นิยมแต่ละแบบนั้นต่างก็เห็นความสาคัญขององค์ประกอบเหล่านี้ แต่คาอธิ บายอาจ
ต่างกัน เช่นความยุติธรรมของเสรี นิยมคลาสสิ กและเสรี นิยมใหม่เป็ นความยุติธรรมที่เกิดจากการเปิ ด
โอกาสปั จเจกบุคคลมีเสรี ภาพในการเลือกกระทาแต่ไม่รับประกันถึงว่าจะต้องได้ผลลัพธ์เท่าเทียมกัน

287
ส่ วนความยุติธรรมของเสรี นิยมสมัยใหม่เป็ นความยุติธรรมที่เน้นช่วยเหลือให้ผดู ้ อ้ ยโอกาสได้รับการ
ช่วยเหลือจากรัฐ เน้นสวัสดิการและการกระจายรายได้
เสรี นิยมคลาสสิ กเป็ นแนวคิดเสรี นิยมยุคเริ่ มแรกที่เกิดขึ้นในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 17-19
นักคิดสาคัญมีหลายคน เช่นจอห์น ล็อก อดัม สมิธ และจอห์น สจ๊วต มิลล์ เสรี นิยมแบบนี้เน้น
ความสาคัญของสิ ทธิ ในทรัพย์สินส่ วนบุคคล และเสรี ภาพของปั จเจกบุคคลอย่างมาก เสรี ภาพที่ถูกเน้น
เป็ นเสรี ภาพเชิงลบ ซึ่งหมายถึงการกีดกันไม่ให้คนอื่นสิ่ งอื่นมาเป็ นอุปสรรคขัดขวางต่อปั จเจกบุคคล
เสรี นิยมสมัยใหม่เป็ นแนวคิดเสรี นิยมที่เกิดขึ้นและได้รับความนิยมในศตวรรษที่ 20 เน้นให้มี
เสรี ภาพเชิงบวก คือการยอมให้รัฐเข้าแทรกแซงเชิงช่วยเหลือเพื่อให้ปัจเจกบุคคลได้พฒั นาอย่างเต็ม
ศักยภาพของตน แนวคิดนี้ไม่ตอ้ งการให้มีการลดบทบาทหน้าที่ของรัฐให้เหลือน้อยเหมือนกับแนวคิด
เสรี นิยมคลาสสิ กและเสรี นิยมใหม่ แนวคิดเสรี นิยมสมัยใหม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนนโยบายของรัฐที่ทา
ให้เน้นรัฐสวัสดิการ นักคิดคนสาคัญ เช่นโธมัส ฮิลล์ กรี น, จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ และจอห์น รอลส์
เสรี นิยมใหม่เกิดจากการนาเอาเสรี นิยมคลาสสิ กมาเน้นให้เห็นความสาคัญอีกครั้งหนึ่ ง แต่
ให้ความสาคัญกับบางเรื่ องมากขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะเสรี ภาพของปั จเจกบุคคลและสิ ทธิ ในทรัพย์สิน
ส่ วนบุคคล ซึ่ งถูกเน้นยิง่ กว่าเสรี นิยมคลาสสิ กเสี ยอีก แนวคิดนี้เป็ นรากฐานของแนวนโยบายเสรี นิยม
ใหม่ซ่ ึ งมีการนาไปใช้ในหลายประเทศทัว่ โลกในปั จจุบนั และส่ งผลกระทบรุ นแรงต่อคนชั้นล่าง
เพราะเป็ นแนวนโยบายที่สร้างความชอบธรรมให้กบั การแสวงหากาไรของบรรษัทข้ามชาติ ฟรี ดริ ช
ฮาเย็ก มิลตัน ฟรี ดแมน และโรเบิร์ต โนซิ ก ถือว่าเป็ นนักคิดเสรี นิยมใหม่คนสาคัญ โดยที่แนวคิดของ
พวกเขานั้นได้ถูกนาไปใช้เป็ นฐานคิดในการกาหนดนโยบายของประเทศมหาอานาจอย่างสาคัญด้วย
คาถามท้ายบท
1. แนวคิดอะไรบ้างเป็ นแหล่งที่มาของแนวคิดเสรี นิยม? และองค์ประกอบสาคัญของ
แนวคิดเสรี นิยมมีอะไรบ้าง? โปรดอธิ บายอย่างละเอียด
2. เสรี นิยมคลาสสิ กมีลกั ษณะเด่นอย่างไร? ให้นิสิตยกตัวอย่างแนวคิดของนักคิดคนสาคัญ
มาประกอบการอธิ บายอย่างชัดเจน
3. เสรี นิยมสมัยใหม่แตกต่างจากเสรี นิยมคลาสสิ กและเสรี นิยมใหม่อย่างไร? มีเกณฑ์อะไร
ที่สามารถทาให้แยกแนวคิดที่เป็ นเสรี นิยมสมัยใหม่ออกจากเสรี นิยมอีก 2 แบบได้?
4. แนวคิดของนักคิดเสรี นิยมใหม่ท้ งั สามคนในบทนี้ มีลกั ษณะร่ วมกันอย่างไร? เสรี นิยม
ใหม่กบั เสรี นิยมคลาสสิ กมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไร?

บทที่ 12
สั งคมนิยม
หัวข้ อ
11.1 ภาพรวม
11.2 สังคมนิยมยูโทเปี ย
11.3 สังคมนิยมมาร์กซิสต์ของมากซ์
11.4 สังคมนิยมยุคหลังมากซ์
แนวคิด
1. สังคมนิยมเป็ นแนวคิด อุดมการณ์ทางการเมือง และระบอบการปกครอง ที่เน้นความสาคัญ
ของสังคมเหนื อปั จเจกบุคคล เน้นการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การทางานร่ วมกัน และให้
ความสาคัญกับความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคมมากกว่าเสรี ภาพของปั จเจกบุคคล
2. สังคมนิยมยูโทเปี ยเป็ นคาที่มากซ์ใช้เรี ยกแนวคิดสังคมนิยมในยุคก่อนหน้าเขาซึ่ งเขามองว่า
เป็ นแนวคิดที่เพ้อฝัน ไม่เป็ นวิทยาศาสตร์ ไม่มีแนวทางที่ชดั เจนในการสร้างสังคมเช่นนั้น
ให้เกิดขึ้นจริ งได้ นักสังคมนิ ยมยูโทเปี ยได้เสนอแนวคิดในอุดมคติและบางคนก็ลงมือสร้าง
สังคมในอุดมคติจริ งๆ ด้วย เกิดเป็ นขบวนการที่มีสานุศิษย์มากมายในยุคนั้น ที่เด่นๆ คือ
แซ็งต์-ซีมอ็ ง ชาร์ลส์ ฟูริเยร์ และโรเบิร์ต โอเวน
3. สังคมนิยมมาร์กซิสต์คือแนวคิดของคาร์ ล มากซ์ และฟรี ดริ ช เองเกลส์ รวมถึงนักคิด
มาร์ กซิ สต์อื่นๆ ด้วย แต่ในบทนี้มุ่งอธิ บายเฉพาะแนวคิดของมากซ์เป็ นหลัก ซึ่ งมีแนวคิด
ที่โดดเด่นหลายอย่าง เช่นการมองความเปลี่ยนแปลงแบบปฏิพฒั นาการ วัตถุนิยม
ประวัติศาสตร์ การต่อสู ้ทางชนชั้น เผด็จการของชนชั้นกรรมาชีพ และสังคมคอมมิวนิสต์
4. สังคมนิยมยุคหลังมากซ์เป็ นแนวคิดมาร์ กซิ สต์ของนักคิดรุ่ นหลังมากซ์ ที่ทุกคนต่างก็ยงั เชื่อ
ในความคิดพื้นฐานบางอย่างของมากซ์อยู่ เพียงแต่ไม่เห็นด้วยในบางประการ และพยายาม
นาเอาแนวคิดมาร์ กซิ สต์ไปปรับประยุกต์ใช้ตามที่ตนเห็นเหมาะสม ในยุคนี้ มีผเู้ สนอแนวคิด
สังคมนิยมออกมาหลายอย่าง เช่นสังคมนิยมวิวฒั นาการ และสังคมนิยมที่เป็ นประชาธิ ปไตย
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แนวคิดของนักคิดบางคนก็ต้ งั ชื่อตามนักคิดคนนั้น เช่นลัทธิ เลนิน ลัทธิ สตาลิน ลัทธิ ทรอตสกี
และลัทธิเหมา
วัตถุประสงค์
1. นิสิตสามารถอธิ บายความหมายของสังคมนิยมและระบุแหล่งที่มาสาคัญของแนวคิดสังคม
นิยมได้
2. นิสิตสามารถเปรี ยบเทียบความเหมือน/ความต่างในแนวคิดสังคมนิยมยูโทเปี ยของแต่ละคน
ได้
3. นิสิตสามารถอธิบายแนวคิดสาคัญของมากซ์ รวมทั้งเปรี ยบเทียบได้วา่ สังคมนิยมยูโทเปี ยกับ
สังคมนิยมมาร์ กซิ สต์มีส่วนที่คล้ายกันและ/หรื อส่ วนที่แตกต่างกันอย่างไร
4. นิสิตสามารถระบุอธิ บายลักษณะเด่นของแนวคิดมาร์ กซิ สต์ยคุ หลังมากซ์ของนักคิดแต่ละคน
ได้
11.1 สั งคมนิยม : ภาพรวม
11.1.1 ประวัติความเป็ นมาของคา
คาว่า “Socialism” และ “Socialist” ปรากฏครั้งแรกในงานเขียนที่ตีพิมพ์ในภาษาอิตาลีเมื่อ ค.ศ.
1803 แต่ก็ไม่ใช่ในความหมายแบบที่เราเข้าใจในปัจจุบนั (Esenwein. 2005 : 2227) ส่ วนในภาษาอังกฤษมี
การใช้คาว่า “socialist” หรื อนักสังคมนิยมเป็ นครั้งแรกในวารสาร London Co-operative เมื่อ ค.ศ. 1827
ซึ่ งในวารสารฉบับนี้ได้มีการอภิปรายเอาไว้วา่ ประเด็นที่สาคัญที่สุดก็คือประเด็นที่วา่ ควรจะจัดการกับทุน
แบบไหนถึงจะเป็ นประโยชน์มากที่สุด คือควรให้ปัจเจกบุคคลเป็ นเจ้าของทุนหรื อว่าควรให้ทุนเป็ นของ
ส่ วนรวมดี ผูท้ ี่เชื่อว่าควรทาให้ทุนเป็ นของส่ วนรวมที่ใช้ร่วมกันได้ชื่อว่านักสังคมนิยม (Socialist) และ
นักสหกรรมนิยม (Communionist) (Newman. 2005 : 5-6)
ส่ วนคาว่า “Socialism” ที่หมายถึงแนวคิดสังคมนิยมแบบที่เราเข้าใจในปั จจุบนั นั้น ปรากฏครั้ง
แรกในภาษาฝรั่งเศสก่อนที่จะมีใช้ในภาษาอังกฤษ คือมีการใช้คาว่า “socialisme” เมื่อเดือนกุมภาพันธ์
ค.ศ. 1832 ในวารสาร La Globe ซึ่งมีปิแอร์ เลอรู (Pierre Leroux) นักปรัชญาชาวฝรั่งเศสเป็ นบรรณาธิ การ
วารสารฉบับนี้ เป็ นวารสารของชุมชนแซ็งต์-ซี มอ็ ง ในฝรั่งเศสนั้นมีกลุ่มสานุศิษย์ของแซ็งต์-ซีมอ็ งและ
กลุ่มสานุศิษย์ของฟูริเยร์ และในอังกฤษนั้นก็มีกลุ่มสานุศิษย์ของโอเวนเป็ นคนกลุ่มแรกๆ ที่นาเอาคาว่า
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สังคมนิยมไปใช้อย่างตระหนักรู ้ตวั เองว่าเป็ นนักสังคมนิยม (Vincent. 2010 : 84) แต่ในเวลาต่อมา มากซ์
และเองเกลส์ได้เรี ยกนักสังคมนิยมในยุคนี้วา่ เป็ นพวกนักสังคมนิยมยูโทเปี ย โดยมีนยั ความหมายเชิงลบ
ซึ่ งเป็ นการมองว่าพวกเขาไร้เดียงสาและเพ้อฝัน แนวคิดของพวกเขาไม่สามารถที่จะนามาใช้วเิ คราะห์
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอย่างจริ งจังได้ (Newman. 2005 : 7)
คาว่า “Socialism” มีรากศัพท์มาจากคาว่า “sociare” ในภาษาลาติน ซึ่ งแปลว่ารวม ผสม หรื อร่ วม
กัน (Heywood. 1998 : 103; Vincent. 2010 : 83) อีกคาหนึ่งที่เกี่ยวข้องและมีลกั ษณะเป็ นศัพท์เฉพาะทาง
วิชาการมากกว่าก็คือคาว่า “societas” ซึ่ งเป็ นศัพท์ทางกฎหมายในยุคโรมันและต่อมาก็เป็ นคาศัพท์ทาง
กฎหมายของยุคกลางด้วย คาหลังนี้มีความหมายว่าความเป็ นเพื่อนหรื อความเป็ นสหาย อีกทั้งยังมี
ความหมายเชิงกฎหมายที่สื่อถึงคามัน่ สัญญาที่ทาด้วยความสมัครใจระหว่างเสรี ชนด้วยกัน ดังนั้น คานี้ จึง
สื่ อนัยความหมายถึง 2 ประการคือ ประการแรกสื่ อถึงความสัมพันธ์ทางอารมณ์ความรู ้สึกที่ผกู พันกัน
ระหว่างเพื่อนด้วยกัน และประการที่สองสื่ อถึงความสัมพันธ์ทางกฎหมายที่เกิดจากการทาสัญญาระหว่าง
เสรี ชนด้วยกัน (Vincent. 2010 : 83)
สาหรับความหมายที่สองซึ่งเป็ นความสัมพันธ์ทางกฎหมายที่เกิดจากการทาสัญญานั้นถือว่าเป็ น
คาที่มีความหมายแตกต่างจากคาว่า “รัฐ” และ “การเมือง” ด้วย เพราะปั จเจกบุคคลซึ่ งเป็ นเสรี ชนนั้นทา
สัญญากันเองด้วยความสมัครใจไม่มีใครบังคับและสร้างพันธะผูกพันระหว่างกันด้วยตัวเอง นอกจากนี้คา
ว่าสังคมที่มีอยูใ่ นสังคมนิยมนี้ยงั มีความเชื่อมโยงกับการจาแนกความแตกต่างระหว่างคาว่า “การปฏิวตั ิ
ทางการเมือง” กับ “การปฏิวตั ิทางสังคม” ซึ่ งมีการกล่าวถึงกันตั้งแต่คริ สต์ทศวรรษ 1800 เป็ นต้นมา คือมี
การมองกันว่าการปฏิวตั ิฝรั่งเศสนั้นประสบความล้มเหลวเพราะมีการปฏิวตั ิทางการเมืองอย่างเดียวแต่ไม่มี
การปฏิวตั ิทางสังคม ที่วา่ เป็ นการปฏิวตั ิทางการเมืองแต่ไม่มีการปฏิวตั ิทางสังคมนั้นหมายความว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงเฉพาะกลไกอานาจรัฐแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและวิถีการดารงชี วติ ของประชาชน
(Vincent. 2010 : 83) สังคมนิยมจึงเป็ นแนวคิดหรื ออุดมการณ์ที่เรี ยกร้องให้มีการปฏิวตั ิทางสังคมด้วย
11.1.2 แหล่งทีม่ าของแนวคิดสั งคมนิยม
แนวคิดหรื ออุดมการณ์สังคมนิยมแบบที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั นั้นมีแหล่งที่มาของความคิดอัน
หลากหลาย ซึ่ งบางทีความคิดอันหลากหลายเหล่านั้นก็แตกต่างกัน ส่ งผลทาให้แนวคิดสังคมนิยมที่ใช้ใน
เวลาต่อมาก็มีความแตกต่างหลากหลายด้วย ทาให้นกั วิชาการบางคนใช้คาว่า “Socialisms” ซึ่ งบ่งชี้ถึง
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ความหลากหลาย แทนที่จะใช้คาว่า “Socialism” ที่บ่งชี้ถึงความเป็ นหนึ่งเดียวกันของความคิด (Heywood.
1998 : 103)
แนวคิดสังคมนิยมนั้นสามารถสื บย้อนแหล่งที่มาไปในอดีตได้อย่างยาวนาน อเล็กซานเดอร์ เกรย์
(Gray. 2010) ได้สืบย้อนแหล่งที่มาของแนวคิดนี้กลับไปไกลถึงยุคของโมเสสเมื่อประมาณ 3,400 ปี ที่แล้ว
ขณะที่แอนดรู เฮย์วดู (Heywood. 1998 : 103; 2002 : 51) ก็มองว่าสังคมนิยมมีแหล่งที่มาซึ่ งสามารถสื บ
ย้อนอดีตไปถึงยุคกรี กโบราณ โดยเฉพาะที่เห็นได้ในงานเขียนเรื่ อง Republic ของเพลโต สาหรับงานเขียน
ของเกรย์ดงั กล่าวข้างต้นนั้นนอกจากจะมีแนวคิดของชาวยิวในยุคโมเสสแล้ว ก็ยงั มีแนวคิดอื่นๆ อีกมาก
เช่น แนวคิดของนักคิดในยุคกรี กโบราณ แนวคิดยูโทเปี ยของมอร์ (ซึ่ งผูเ้ ขียนกล่าวถึงแล้วในบทที่ 2)
แนวคิดของนักสังคมนิยมยูโทเปี ย แนวคิดของฌ็อง ฌ้าค รุ สโซ แนวคิดของวิลเลียม ก๊อดวิน แนวคิด
สังคมนิยมยุคต้นในประเทศอังกฤษเช่นแนวคิดของโธมัส สเปนซ์ แนวคิดสังคมนิยมที่เป็ นวิทยาศาสตร์
(Scientific Socialism) ในยุคของคาร์ล มากซ์ แนวคิดอนาธิปัตย์นิยม (Anarchism) แนวคิดสังคมนิยมเชิง
วิวฒั นาการ (Evolutionary Socialism) เช่นแนวคิดของกลุ่มเฟเบียนและแนวคิดของเอดวร์ ด เบิร์นสไตน์
แนวคิดสหการนิยม (Syndicalism) ซึ่ งมีกาเนิดมาจากขบวนการเคลื่อนไหวในฝรั่งเศส และแนวคิดสังคม
นิยมแบบสมาคมอาชีพ (Guild Socialism) แต่เนื่องจากงานเขียนของเขาเป็ นหนังสื อที่ตีพิมพ์ครั้งแรกตั้งแต่
ค.ศ. 1946 จึงกล่าวถึงแนวคิดสังคมนิยมมาถึงยุคของเลนินเท่านั้น
แต่หลังจากยุคของเลนินแล้ว แนวคิดสังคมนิยมก็มีพฒั นาการต่อมาอีกโดยยังคงมีความ
หลากหลายเหมือนเดิม ไมเคิล นิวแมน (Newman. 2005) ผูเ้ ขียนหนังสื อเรื่ อง Socialism : A Very Short
Introduction เมื่อกล่าวถึงแหล่งที่มาของแนวคิดสังคมนิยมในบทที่ 1 เขาได้กล่าวถึงที่มาของแนวคิดสังคม
นิยมไว้หลายแหล่ง เช่นแนวคิดยูโทเปี ย อนาธิ ปัตย์นิยม มาร์ กซิ สต์ ประชาธิ ปไตยแนวสังคมนิยมก่อน
ค.ศ. 1914 สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ยคุ เลนิน ประชาธิ ปไตยแนวสังคมนิยมในยุคหลัง รวมทั้งแนวคิดของ
นักคิดสังคมนิยมอื่นๆ เช่นเอดวร์ ด เบิร์นสไตน์, โจเซฟ สตาลิน, โรซา ลักเซมเบิร์ก และ ลีออน ทรอตสกี
เป็ นต้น ซึ่ งรายละเอียดแนวคิดของพวกเขาก็แตกต่างกันพอสมควร
เฮย์วดู (Heywood 1998 : 103-151) ก็ได้ช้ ีให้เห็นถึงความแตกต่างหลากหลายของแนวคิดสังคม
นิยมเช่นเดียวกัน นอกจากจะกล่าวถึงแหล่งที่มาของแนวคิดที่คล้ายๆ กับงานเขียนของนิวแมนที่กล่าว
ข้างต้นแล้ว เขายังได้กล่าวถึงแนวคิดสังคมนิยมเชิงจริ ยธรรม (Ethical Socialism) ที่ได้รับอิทธิพลทาง
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ความคิดจากศาสนาคริ สต์อย่างเช่นแนวคิดของริ ชาร์ ด ทาวนีย ์ (Richard Tawney : ค.ศ. 1880-1962) และ
แนวคิดมาร์ กซิ สต์สมัยใหม่ (Modern Marxism) ด้วย ซึ่ งแนวคิดมาร์ กซิ สต์สมัยใหม่ที่เขากล่าวถึงนั้น
ครอบคลุมแนวคิดของนักคิดที่หลากหลาย เช่นแนวคิดของจอร์ จ ลูกาช (Georg Lukács : ค.ศ. 1885-1971)
แนวคิดของนักคิดในสานักทฤษฎีวพิ ากษ์ (ที่ผเู ้ ขียนกล่าวไว้แล้วในบทที่ 6) แนวคิดมาร์ กซิสต์เชิง
โครงสร้าง (Structural Marxism) เช่นแนวคิดของหลุยส์ อัลธูแซร์ (Louis Althusser : ค.ศ. 1918-1990)
และแม้กระทัง่ แนวคิดที่เขาเรี ยกว่าหลังมาร์ กซิ สต์ (Post-Marxism) เช่นแนวคิดของฌ็อง-ฟรังซัวส์
เลียวทาด์ (ที่ผเู ้ ขียนกล่าวไว้ในบทที่ 10 ในฐานะที่เป็ นนักคิดหลังโครงสร้างนิยมแล้ว) ด้วย
เนื้อหาเกี่ยวกับแหล่งที่มาของแนวคิดสังคมนิยมในที่น้ ี จะไม่กล่าวถึงรายละเอียดของแนวคิด
ต่างๆ ที่กล่าวถึงข้างต้นทั้งหมด แต่จะกล่าวถึงบางแนวคิดพอสังเขปเพื่อช่วยให้มองเห็นแหล่งที่มาอัน
หลากหลายได้บา้ ง ดังต่อไปนี้
แนวคิดของชาวยิว ในยุคของโมเสสนั้น ชาวยิวมองตนเองว่าเป็ นลูกของพระเจ้าองค์เดียวกัน กฎ
ของโมเสสนั้นก็มีวตั ถุประสงค์เพื่อปกปั กรักษาประชาชนชาวยิวเอาไว้ในฐานะที่เป็ นครอบครัวเดียวกัน
ความสัมพันธ์เช่นนี้ก็ยอ่ มบ่งชี้ถึงภราดรภาพหรื อความเป็ นพี่นอ้ งกันอันเป็ นองค์ประกอบสาคัญของสังคม
นิยมนัน่ เอง เพียงแต่ไม่ใช่ความเป็ นพี่นอ้ งกันของเด็กๆ ที่ยงั อยูใ่ นบ้านหลังเดียวกัน กินข้าวหม้อเดียวกัน
หากเป็ นความเป็ นพี่นอ้ งกันของคนที่เติบโตแล้วและได้ออกจากบ้านเดิมของตนไปมีวถิ ีชีวติ ตามเส้นทาง
ของแต่ละคน แต่ก็ยงั จดจากันได้และยอมรับได้วา่ แต่ละคนก็เป็ นส่ วนหนึ่งของกันและกันด้วยเหตุผลที่วา่
พวกตนเคยมีอดีตร่ วมกัน ชาวยิวมีความเชื่อร่ วมกันว่าพวกเขาเป็ นกลุ่มคนพิเศษที่พระเจ้าเลือกสรร ความ
เชื่ออันแน่นแฟ้ นเช่นนี้ทาให้พวกเขารวมตัวกันได้ดี ทาให้พวกเขาสร้างภราดรภาพขึ้นมาในสังคมของตน
ได้ง่าย (Gray. 2010 : 33)
แนวคิดของกรีกโบราณ ในยุคกรี กโบราณ แนวคิดที่เรี ยกได้วา่ เป็ นแบบสังคมนิยมก็มีอยูใ่ น
นักคิดหลายคน เพลโตเป็ นคนหนึ่งในนั้น ดังจะเห็นได้จากงานเขียนของเขาเรื่ อง Republic ซึ่งเพลโต
เสนอความคิดที่วา่ สังคมจะมีความยุติธรรมจริ งๆ ได้น้ นั ก็ต่อเมื่อมีการจัดระเบียบทางการเมืองที่ก่อให้
เกิดผลประโยชน์สาหรับทุกคน สังคมที่ดีที่เรี ยกว่า “อุตมรัฐ” (Republic) นั้นเป็ นสังคมที่มีการกาหนด
ว่าวิถีชีวติ อย่างไรที่จะทาให้ชีวติ ของเราแต่ละคนมีคุณค่าสู งสุ ดตามความเหมาะสมของแต่ละคน เพลโต
พยายามที่จะตอบคาถามว่าวิถีชีวติ ที่ดีก็คือวิถีชีวิตที่ทาให้คนเราได้เข้าถึงสิ่ งที่ดีร่วมกันหรื อความดี
ส่ วนรวมนัน่ เอง (Bird. 2006 : 30) ใน Republic ยังมีเรื่ องของการให้ทรัพย์สินของผูป้ กครองและทหาร
ผูพ้ ิทกั ษ์ตกเป็ นของส่ วนกลางซึ่ งต้องใช้สอยร่ วมกัน พวกเขาไม่มีบา้ นเป็ นของส่ วนตัว แต่มีที่พกั ซึ่ งใช้
ร่ วมกัน รับประทานอาหารในโรงอาหารส่ วนกลาง ไม่ให้มีกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สิน ทั้งผูป้ กครองและ
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ทหารผูพ้ ิทกั ษ์ดาเนินชีวิตเหมือนกับคนในครอบครัวเดียวกัน พวกเขามีภรรยาได้ แต่ก็เป็ นภรรยา
ส่ วนกลาง ลูกที่เกิดมาก็ให้รัฐรับภาระเลี้ยงดู (พระเมธี ธรรมาภรณ์ {ประยูร ธมฺ มจิตฺโต}. 2537 : 172-173)
แนวคิดอนาธิปัตย์นิยม ส่ วนที่คล้ายคลึงกับแนวคิดสังคมนิยมและถือว่าเป็ นแหล่งที่มาอีกแหล่ง
หนึ่งของสังคมนิยมอาจจะเห็นได้จากแนวคิดของนักอนาธิ ปัตย์นิยมที่ชื่อว่าปิ แอร์ -โจเซฟ พรู ดง (PierreJoseph Proudhon : ค.ศ. 1809-1865) พรู ดงมีความเห็นเกี่ยวกับสังคมอุดมคติคล้ายกับนักคิดสังคมนิยม
ยูโทเปี ย คือเขาเห็นว่าสังคมในอุดมคติน้ นั คือสังคมที่เป็ นอิสระ เป็ นสังคมชาวนาที่ทามาหาเลี้ยงชีพแบบ
พึ่งตนเอง แต่แนวคิดทางการเมืองและสังคมของเขานั้นมีลกั ษณะหัวรุ นแรงกว่านักสังคมนิยมยูโทเปี ย
โดยทัว่ ไป เขากล่าวไว้วา่ “ทรัพย์สินคืออะไร? ทรัพย์สินคือการขโมย” คากล่าวนี้ปรากฏครั้งแรกในแผ่น
พับชื่อ “What is Property?” ของเขาที่ตีพิมพ์ออกมาใน ค.ศ. 1840 ซึ่งได้กลายเป็ นหนึ่งในสโลแกนการ
ปฏิวตั ิที่มีชื่อเสี ยงมากแห่งคริ สต์ศตวรรษที่ 19 (Newman. 2005 : 15-16)
11.1.3 องค์ ประกอบสาคัญของแนวคิดสั งคมนิยม แม้วา่ แนวคิดสังคมนิยมจะมีแหล่งที่มามากมาย
หลายสายความคิดดังที่กล่าวแล้วข้างต้น แต่ก็พอจะสังเคราะห์ส่วนที่เป็ นลักษณะเด่นร่ วมกันของสาย
ความคิดเหล่านั้นได้ องค์ประกอบสาคัญที่กล่าวถึงในที่น้ ี ถือว่าเป็ นลักษณะร่ วมทั้งสาหรับสังคมนิยม
ยูโทเปี ยและสังคมนิยมมาร์ กซิ สต์ สาหรับลักษณะเฉพาะของแนวคิดมาร์ กซิ สต์ จะกล่าวถึงต่างหาก
ข้างหน้า เฮย์วดู (Heywood. 1998 : 106-116) ได้ระบุถึงองค์ประกอบสาคัญของแนวคิดสังคมนิยมไว้ 5
ประการ คือ ชุมชน ความร่ วมมือกัน ความเสมอภาค การตอบสนองความต้องการที่จาเป็ น และการยึดถือ
ในกรรมสิ ทธิ์ ส่วนรวม ขณะที่ในอีกเล่มหนึ่ง (Heywood. 2002 : 51-52) เขาไม่ได้กล่าวถึงความร่ วมมือกัน
ในฐานะที่เป็ นองค์ประกอบสาคัญของแนวคิดนี้ แต่ได้เพิ่มองค์ประกอบอีกประการหนึ่งเข้ามา คือชนชั้น
ทางสังคม ส่ วนสมเกียรติ วันทะนะ (2544 : 50-54) นั้นเห็นว่าความก้าวหน้าก็เป็ นองค์ประกอบสาคัญของ
แนวคิดสังคมนิยมเช่นเดียวกับที่เป็ นองค์ประกอบสาคัญของแนวคิดเสรี นิยม ผูเ้ ขียนเห็นด้วย จึงรวบรวม
มาได้ 8 ประการโดยมีรายละเอียดมีดงั นี้
ชุ มชน (Community) สังคมนิยมมองว่าคนเรานั้นเป็ นสัตว์สังคมที่มีคุณสมบัติของความเป็ น
มนุษย์ร่วมกัน เราเป็ นส่ วนหนึ่งของสิ่ งที่ใหญ่กว่าซึ่ งอาจเรี ยกว่าชุมชนหรื อสังคม คนเรามีความสามารถใน
การแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดีเมื่อมาร่ วมกันอยูใ่ นชุมชนเพื่อช่วยกันแก้ปัญหา หลายปั ญหาเราไม่สามารถแก้ไข
ได้ดว้ ยตัวของเราเพียงคนเดียว การกระทาของคนเราจึงมักจะเป็ นการกระทารวมหมู่ (Collective Action)
หรื อเป็ นการกระทาร่ วมกันของเราซึ่ งเป็ นเพื่อนพ้องน้องพี่กนั นักสังคมนิยมมีแนวโน้มที่จะเชื่อว่าการ
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อบรมเลี้ยงดูหล่อหลอมกล่อมเกลา (Nurture) ซึ่ งกระทากันในชุมชนหรื อสังคมนั้นมีความสาคัญกว่า
ธรรมชาติ (Nature) ของมนุษย์อนั มีมาแต่ด้ งั เดิม คนเราเปลี่ยนแปลงได้ โดยที่ชุมชนหรื อสังคมที่ดีนนั่ เอง
ที่จะทาให้คนเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ ึนได้
ภราดรภาพ (Fraternity) เนื่องจากคนเรานั้นมีความเป็ นมนุษย์ร่วมกัน คนเราจึงได้มาอยูร่ ่ วมกัน
ด้วยความรู ้สึกที่วา่ เราเป็ นเพื่อนกันหรื อเป็ นพี่นอ้ งกัน ความเป็ นพี่นอ้ งกันนี้ไม่ได้หมายความเพียงว่าเป็ น
คนที่เกิดในครอบครัวเดียวกัน แต่มีความหมายครอบคลุมไปถึงการที่มนุษย์ทุกคนในโลกนี้ต่างก็เป็ นพี่
น้องกันทั้งสิ้ น การอยูร่ ่ วมกันในชุมชนหรื อในสังคมทาให้คนเราพัฒนาความรู ้สึกเป็ นพี่นอ้ งกันให้เข้มข้น
ยิง่ ขึ้นได้ดว้ ย เพราะในการอยูร่ ่ วมกัน ได้ทางานร่ วมกันนั้น ก่อให้เกิดความเห็นอกเห็นใจกัน ความเอื้อ
อาทรต่อกัน แม้กระทัง่ ถึงความรักใคร่ ชอบพอกัน ความคิดเช่นนี้ทาให้นกั สังคมนิยมให้ความสาคัญกับ
การร่ วมมือกันมากกว่าการแข่งขันกัน
การร่ วมมือกัน (Cooperation) นักสังคมนิยมมีความเชื่อว่าการแข่งขันทาให้คนเราละเลยเพิกเฉย
ต่อธรรมชาติทางสังคมของตนเอง การแข่งขันทาให้คนเราเห็นแก่ตวั และมีความก้าวร้าว แต่การร่ วมมือกัน
นั้นนอกจากจะก่อให้เกิดความเห็นอกเห็นใจกัน ความเอื้ออาทรต่อกัน และความรักใคร่ ชอบพอกัน
ดังกล่าวแล้ว ยังเป็ นการนาเอาพลังของชุมชนมาใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อชุมชนในด้านต่างๆ ด้วย นักสังคม
นิยมเชื่อว่าไม่ใช่การแข่งขันกันของปั จเจกบุคคลหรอกที่ทาให้คนเราอยูร่ อดได้ แต่เป็ นเพราะการร่ วมมือ
กันช่วยเหลือซึ่ งกันและกันต่างหากที่ทาให้เราสามารถรักษาเผ่าพันธุ์ของมนุษย์เอาไว้ได้
ความเสมอภาค (Equality) สังคมนิยมให้ความสาคัญต่อความเสมอภาคอย่างมาก บางครั้งสังคม
นิยมก็ถูกนาเสนอในฐานะที่เป็ นสมภาคนิยม (Egalitarianism) รู ปแบบหนึ่งนัน่ เอง คือเป็ นแนวคิดที่เน้น
ความสาคัญของความเสมอภาคมากกว่าคุณค่าอื่นๆ ทั้งหมด สังคมนิยมไม่ได้เน้นแต่ความเสมอภาคเบื้อง
หน้ากฎหมายหรื อความเสมอภาคในโอกาสซึ่ งเป็ นจุดเน้นของเสรี นิยมเท่านั้น แต่สังคมนิยมก้าวไปไกล
กว่านั้น คือเน้นความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม หรื อความเสมอภาคของผลลัพธ์ นักสังคมนิยมมี
ความเชื่อว่าความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่ งเป็ นผลลัพธ์น้ ีนี่แหละที่เป็ นเครื่ องรับประกันอัน
สาคัญสาหรับเสถียรภาพและความเป็ นปึ กแผ่นของสังคม นอกจากนี้ ความเสมอภาคเช่นนี้ถือว่าเป็ น
รากฐานของการมีสิทธิทางกฎหมายและสิ ทธิทางการเมืองอีกด้วย
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การตอบสนองความต้ องการทีจ่ าเป็ น (Need) การที่เราจะสามารถสร้างความเสมอภาคให้เกิดขึ้น
ในสังคมได้น้ นั จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องทาให้ผคู ้ นในสังคมได้รับการตอบสนองความต้องการที่จาเป็ น
ด้วยการที่สังคมควรกระจายผลประโยชน์ทางวัตถุที่จาเป็ นต่อการดารงชีวติ ไม่ใช่รอคอยการแจกจ่ายด้วย
ความใจบุญของปั จเจกบุคคลบางคนเท่านั้น หรื อไม่ใช่วา่ ทางานได้เท่าใดก็สามารถใช้ได้เพียงเท่านั้น
สาหรับบางคนอาจทางานได้นอ้ ย แต่ก็มีความต้องการที่จาเป็ นเท่ากับคนอื่น ก็ควรได้รับการจัดสรร
สิ่ งจาเป็ นอย่างเพียงพอ หลักความจาเป็ นนี้ มากซ์ได้เคยกล่าวไว้วา่ “เอาจากแต่ละคนตามความสามารถ
ของเขา ให้แก่แต่ละคนตามความจาเป็ นของเขา” ความจาเป็ นของคนเรานั้นคล้ายๆ กัน คือเรามีความ
ต้องการพื้นฐานบางอย่างเหมือนกัน โดยเฉพาะความต้องการในปั จจัย 4 คือ อาหาร เครื่ องนุ่งห่ม ที่อยู่
อาศัย และยารักษาโรค การที่ความต้องการพื้นฐานของเราได้รับการตอบสนองจะทาให้คนเราสามารถ
ที่จะมีส่วนร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคมของเราให้ดียงิ่ ขึ้นได้
ชนชั้นทางสั งคม (Social Class) นักสังคมนิยมเชื่อว่าสังคมมีชนชั้น แนวคิดเรื่ องชนชั้นทางสังคม
เป็ นแนวคิดสาคัญในการวิเคราะห์สังคม สังคมนิยมมีความเชื่อมโยงกับการเมืองเรื่ องชนชั้น นักสังคมนิยม
มีแนวโน้มที่จะวิเคราะห์สังคมในแง่ของการกระจายรายได้หรื อการกระจายความมัง่ คัง่ พวกเขามองชน
ชั้นว่าเป็ นรู ปแบบการแบ่งชั้นทางสังคมที่สาคัญที่สุด สังคมนิยมโดยรากฐานความคิดแล้วถือว่าเป็ นเรื่ อง
ของการต่อสู ้เพื่อผลประโยชน์ของชนชั้นที่ถูกกดขี่หรื อชนชั้นกรรมาชีพที่ถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากชนชั้น
ผูป้ กครองที่กดขี่คือชนชั้นกระฎุมพีหรื อชนชั้นนายทุน อย่างไรก็ตาม นักสังคมนิยมต่างก็มีความเชื่อมัน่ ว่า
ชนชั้นทางสังคมนั้นเป็ นสิ่ งที่สามารถรักษาเยียวยาได้ แก้ไขให้ดีข้ ึนได้ เป้ าหมายของพวกเขาก็คือการขจัด
ความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการทาลายสังคมที่มีชนชั้นและสร้างสังคมที่ไร้ชนชั้น
ขึ้นมาให้ได้ในที่สุด
การยึดถือในกรรมสิ ทธิ์ส่วนรวม (Common Ownership) ในขณะที่เสรี นิยมและอนุรักษนิยมมอง
ว่าการที่คนเราในฐานะปั จเจกบุคคลจะมีกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินส่ วนตัวนั้นเป็ นเรื่ องธรรมชาติและมีความ
เหมาะสมแล้ว สังคมนิยมกลับมีความเห็นแตกต่างไป เพราะนักสังคมนิยมได้วจิ ารณ์กรรมสิ ทธิ์ ใน
ทรัพย์สินส่ วนตัวไว้หลายประการ ประการแรก นักสังคมนิยมมองว่ากรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินส่ วนตัวเป็ น
เรื่ องที่ไม่ยตุ ิธรรม เนื่ องจากความมัง่ คัง่ นั้นเป็ นผลมาจากความพยายามร่ วมกันของคนเรา ความมัง่ คัง่ นั้นจึง
ควรเป็ นของส่ วนรวมหรื อของชุมชน ไม่ใช่เป็ นของปั จเจกบุคคล ประการที่สอง นักสังคมนิยมมองว่า
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ทรัพย์สินนั้นก่อให้เกิดความรู ้สึกอยากได้ใคร่ มี การให้มีกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินส่ วนตัวทาให้คนเราเป็ น
นักวัตถุนิยม (ในความหมายที่วา่ นิยมในวัตถุ) หรื อเป็ นนักบริ โภคนิยม คือทาให้เราเชื่ อว่าเราสามารถมี
ความสุ ขได้ดว้ ยการบริ โภคทรัพย์สิน คนเราจึงแข่งขันกันเพื่อให้ได้ครอบครองทรัพย์สิน คนที่มีมากอยู่
แล้วก็อยากได้เพิ่มขึ้น คนที่ยงั ไม่มีก็ใฝ่ ฝันอยากจะได้ทรัพย์สินมาครอบครองเช่นเดียวกัน ประการที่สาม
นักสังคมนิยมเห็นว่าระบบทรัพย์สินส่ วนตัวนั้นส่ งเสริ มให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ไม่วา่ จะเป็ นความ
ขัดแย้งระหว่างเจ้าของกิจการกับคนงาน ความขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง หรื อความขัดแย้งระหว่าง
คนรวยกับคนจน ด้วยเหตุผลดังกล่าวมานี้ นักสังคมนิยมจึงเสนอให้ยกเลิกระบบทรัพย์สินส่ วนตัว และ
สร้างระบบกรรมสิ ทธิ์ ส่วนรวมขึ้นมาใช้แทน
ความก้าวหน้ า (Progress) ไม่วา่ เราจะพิจารณาจากแนวคิดของนักคิดสังคมนิยมยูโทเปี ยหรื อจาก
แนวคิดมาร์ กซิ สต์ ก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าความก้าวหน้าเป็ นองค์ประกอบสาคัญของแนวคิดสังคมนิยม
สาหรับนักสังคมนิยมยูโทเปี ยนั้น สังคมในอุดมคติที่พวกเขาเสนอไว้ก็คือสังคมที่ดีซ่ ึ งมีความก้าวหน้า
กว่าเดิม และสาหรับมากซ์ เราก็เห็นได้ชดั เจนว่าที่เขาเสนอว่าสังคมนั้นมีพฒั นาการมาจากสังคมบุพกาล
ผ่านสังคมทาส มาสู่ สังคมศักดินา ทุนนิยม จนถึงคอมมิวนิ สต์ในที่สุดนั้น ก็คือสังคมที่กา้ วหน้ายิง่ ขึ้น
เรื่ อยๆ สังคมคอมมิวนิสต์เป็ นสังคมที่กา้ วหน้าที่สุด ถือว่าเป็ นจุดหมายปลายทางของสังคมมนุษย์
เนื้อหาต่อจากนี้จะเน้นแนวคิดสังคมนิยมที่เป็ นอุดมการณ์ทางการเมืองซึ่ งเป็ นปฏิกิริยาต่อระบบ
ทุนนิยมอุตสาหกรรมหรื อการปฏิวตั ิอุตสาหกรรม (Heywood. 1998 : 103-104; Heywood. 2002 : 51;
Esenwein. 2005 : 2227) ซึ่ งแนวคิดของพวกนักคิดยูโทเปี ยนั้นเกิดขึ้นในช่วงที่กาลังมีการปฏิวตั ิ
อุตสาหกรรมในยุโรป จึงจะเน้นตั้งแต่แนวคิดยูโทเปี ยเป็ นต้นมาจนถึงแนวคิดของมากซ์ โดยกล่าวถึง
แนวคิดสังคมนิยมยุคหลังมากซ์พอสังเขป
11.2 สั งคมนิยมยูโทเปี ย
ดังที่กล่าวไว้ขา้ งต้นแล้วว่า มากซ์และเองเกลส์ได้เรี ยกนักสังคมนิยมในยุคก่อนหน้าพวกเขาว่า
เป็ นนักสังคมนิยมยูโทเปี ย และเหตุที่เรี ยกว่ายูโทเปี ยก็เพราะเห็นว่าพวกเขานั้นไร้เดียงสาและเพ้อฝัน แต่
ในความเป็ นจริ งแล้ว นักสังคมนิยมยูโทเปี ยนี้ก็ได้พยายามสร้างสังคมที่ดีตามแนวคิดของตนขึ้นมาได้อย่าง
น่าสนใจมากเลยทีเดียว หลายคนสามารถสร้างชุมชนหรื อขบวนการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ข้ ึนมาได้
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นิวแมน (Newman. 2005 : 7) ได้กล่าวถึงเอเตียน กาเบ (Etienne Cabet) ชาวฝรั่งเศส ว่าเป็ นนักสังคมนิยม
ยูโทเปี ยที่ได้รับการสนับสนุ นมากที่สุดในสมัยนั้น เขาได้อ่านยูโทเปี ยของมอร์ และแต่งนวนิยายแนว
ยูโทเปี ยเรื่ อง “จาริ กสู่ อิคาเรี ย” (Voyage to Icaria) เขาเป็ นผูก้ ่อตั้งขบวนการอิคาเรี ยน (Icarian Movement)
ซึ่งมีสานุศิษย์นบั แสนคน และเขาได้นาผูอ้ พยพกลุ่มหนึ่งไปตั้งสังคมใหม่ในสหรัฐอเมริ กา อย่างไรก็ตาม
นักสังคมนิยมยูโทเปี ยที่มีอิทธิ พลมาอย่างยาวนานกว่ากาเบก็คือแซ็งต์-ซีมอ็ ง, ชาร์ลส์ ฟูริเยร์ และโรเบิร์ต
โอเวน ในที่น้ ีจะเน้นกล่าวถึงเฉพาะ 3 คนนี้ โดยกล่าวถึงประวัติแบบย่อๆ และแนะนาให้รู้จกั ความคิดของ
พวกเขาพอสังเขป
11.2.1 ประวัติและแนวคิดของแซ็งต์ -ซีม็อง
ประวัติ แซ็งต์-ซีมอ็ ง (Saint-Simon : ค.ศ. 1760-1825) เป็ นลูกของขุนนางชาวฝรั่งเศส เกิดที่
กรุ งปารี ส ตอนที่ยงั เป็ นเยาวชนอยูน่ ้ นั เขาได้มีโอกาสไปทางานที่อเมริ กาและได้เข้าร่ วมยึดครองเมือง
ยอร์คทาวน์ภายใต้การบังคับบัญชาของนายพลวอชิงตัน (“Claude Henri de Rouvroy, comte de SaintSimon.” 2012 : Website) เมื่อเกิดการปฏิวตั ิฝรั่งเศส เขาก็ได้สนับสนุนการปฏิวตั ิฝรั่งเศสและได้ประกาศ
สละตาแหน่งขุนนาง ในช่วงแห่งความวุน่ วายภายหลังการปฏิวตั ิ เขาถูกจับกุมคุมขังอยู่ 9 เดือน เมื่อถูก
ปล่อยตัวออกมา เขาก็มีความเชื่อมัน่ อย่างหนักแน่นยิง่ ขึ้นว่าจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องจัดโครงสร้างสังคมขึ้น
ใหม่ (Hoffman. 2007 : 165)
แซ็งต์-ซี มอ็ ง ได้เขียนหนังสื อไว้หลายเล่ม หนังสื อทางด้านทฤษฎีการเมืองเล่มแรกของเขาคือ
Letters of a Genevanto his Contemporaries ซึ่งตีพิมพ์ออกมาใน ค.ศ. 1802 ต่อมาก็มีหนังสื อเล่มอื่นๆ
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)
แซ็งต์-ซีมอ็ งเสี ยชีวติ ใน ค.ศ. 1825 หลังจากนั้นก็มีลูกศิษย์ของเขากลุ่มหนึ่งได้พิมพ์หนังสื อเรื่ อง
An Explanation of the Doctrine of Saint-Simon ซึ่ งพวกเขามองอาจารย์ของตนว่าเป็ นนักอุตสาหกรรมผูท้ ี่
ต้องการให้มีการกระจายความมัง่ คัง่ เพื่อประโยชน์ต่อสังคม แนวคิด/ทฤษฎีของแซ็งต์-ซี มอ็ งมีอิทธิ พลต่อ
นักคิดรุ่ นหลังหลายคนซึ่ งรวมถึงจอห์น สจ๊วต มิลล์ และฟรี ดริ ช เองเกลส์ดว้ ย กล่าวกันว่าแนวคิดของ
เองเกลส์ที่เสนอว่ารัฐจะค่อยๆ สลายตัวไปนั้นเป็ นแนวคิดที่เองเกลส์รับมาจากแซ็งต์-ซีมอ็ งนี่เอง
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(Hoffman. 2007 : 165-166) นอกจากนี้ก็พบว่าแซ็งต์-ซี มอ็ งมีแนวคิดแบบคอมมิวนิสต์มาก่อนหน้าคาร์ ล
มากซ์ผไู ้ ด้ชื่อว่าเป็ นบิดาของคอมมิวนิสต์เสี ยอีก (Holmes. 2009 : 1)
หลังจากที่แซ็งต์-ซี มอ็ งเสี ยชีวติ ได้ไม่นาน ก็ได้มีการตั้งชุ มชนแนวแซ็งต์-ซี มอ็ งขึ้นในฝรั่งเศสและ
ในที่อื่นๆ ด้วย ในฝรั่งเศสมีการประกาศให้ชุมชนเหล่านั้นเป็ นชุมชนเถื่อนที่ผดิ กฎหมายเมื่อ ค.ศ. 1830 แต่
ชุมชนเหล่านั้นก็ยงั คงมีอิทธิ พลต่อมาจนถึง ค.ศ. 1848 โดยมีสานุศิษย์ประมาณ 40,000 คน (Newman.
2005 : 9)
แนวคิด ในหนังสื อเรื่ อง The New Christianity แซ็งต์-ซี มอ็ งซึ่ งไม่ได้นบั ถือศาสนาคริ สต์เลย
(Vincent. 2010 : 97) ได้เสนอว่าคาสอนดั้งเดิมของศาสนาคริ สต์น้ นั เป็ นคาสอนที่ใส่ ใจและห่วงใยคน
ยากจน (Lamb and Docherty. 2006 : 295) เขาต้องการฟื้ นฟูศาสนาคริ สต์ข้ ึนมาใหม่ ศาสนาคริ สต์ใหม่น้ ีที่
นาโดยนักคิดซึ่ งมีความรู ้ความสามารถที่สุดในสังคมซึ่ งก็คือพวกนักวิทยาศาสตร์ และนักศิลปกรรมแขนง
ต่างๆ นั้น จะแสดงให้เราเห็นความเชื่ อหลักสาหรับใช้เป็ นระเบียบสังคมอุตสาหกรรมชุดใหม่ (Hoffman.
2007 : 165)
นอกจากนี้ แซ็งต์-ซี มอ็ งยังได้เสนออีกว่ายุโรปอยูใ่ นสภาพที่ขาดสมดุลอย่างรุ นแรงและจาเป็ น
จะต้องมีการสร้างสรรค์ยโุ รปขึ้นมาใหม่อย่างเร่ งด่วน เขาเสนอให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจแบบมีการวางแผน
ไว้ล่วงหน้า ในระบบการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมนั้น เขาเสนอให้มีคณะบุคคลผูร้ ับผิดชอบขึ้นมา 3
ชุด ชุดแรกคือวิศวกรและนักศิลปกรรมซึ่งมีหน้าที่ในการกาหนดและเสนอแผน ชุดที่สองคือ
นักวิทยาศาสตร์ซ่ ึงมีหน้าที่ในการประเมินแผน และชุดที่สามคือนักอุตสาหกรรมซึ่งมีหน้าที่ในการนาเอา
แผนไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวม (Hoffman. 2007 : 165)
ในหนังสื อเรื่ อง Letters from an Inhabitant of Geneva แซ็งต์-ซี มอ็ งได้ต้ งั ความหวังไว้วา่ มีความ
เป็ นไปได้ที่จะสร้างสังคมที่ต้ งั อยูบ่ นฐานของหลักการเชิงวัตถุวสิ ัยขึ้นมา เขาได้วพิ ากษ์วจิ ารณ์สังคมที่
ดารงอยูใ่ นขณะนั้นว่าเป็ นสังคมที่ยงั ไม่ได้เป็ นทุนนิยม เพราะยังเป็ นสังคมที่มีความสัมพันธ์เชิงอานาจ
แบบกึ่งศักดินาดารงอยู่ เขาเชื่ อว่าชนชั้นเป็ นแกนสาคัญในการวิเคราะห์สังคมและเน้นให้มองเห็นความ
เป็ นไปได้ที่เราจะสามารถเข้าใจพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ อย่างเป็ นวิทยาศาสตร์ ได้ ซึ่ งถือว่าเป็ น
แนวคิดที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนกับทฤษฎีมาร์ กซิ สต์ แต่เขาแตกต่างจากมากซ์ในประเด็นที่วา่ เขาไม่ได้มอง
การเป็ นเจ้าของทรัพย์สินว่าเป็ นประเด็นสาคัญที่สุด คือเขาเห็นว่าประวัติศาสตร์ น้ นั เป็ นเรื่ องของการ
เกิดขึ้นและการเสื่ อมสลายไปของชนชั้นที่มีผลิตภาพและชนชั้นที่ไร้ผลิตภาพในยุคสมัยต่างๆ ในยุคของ
เขา เขาได้จดั คนออกเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็ นกลุ่มที่มีผลิตภาพหรื อมีความสามารถในการผลิต อย่างเช่น
คนงานที่ทางานในโรงงานและพวกเจ้าของโรงงาน คนกลุ่มนี้เป็ นคนส่ วนใหญ่ในสังคม กลุ่มที่สองเป็ น
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กลุ่มที่ไร้ผลิตภาพหรื อไม่มีความสามารถในการผลิต อย่างเช่นพวกชนชั้นสู งและพวกนักบวช คนกลุ่มนี้
เป็ นคนส่ วนน้อยที่เกียจคร้าน เขามองว่าความก้าวหน้าในสังคมนั้นเกิดจากการสร้างสรรค์ของชนชั้นที่มี
ผลิตภาพซึ่ งเรี ยกว่า “ชนชั้นอุตสาหกรรม/วิทยาศาสตร์ ” ที่ตระหนักรู ้ในภารกิจของตนจนสามารถ
สร้างสรรค์งานที่เปลี่ยนผ่านไปสู่ ยคุ ใหม่ได้ (Newman. 2005 : 8-9)
อย่างไรก็ตาม ที่กล่าวข้างต้นนั้นไม่ใช่เรื่ องของการที่ชนชั้นหนึ่งเข้ามาแทนที่อีกชนชั้นหนึ่ง
เพราะตามความเห็นของแซ็งต์-ซี มอ็ งนั้น นักอุตสาหกรรมและนักวิทยาศาสตร์ มีความสัมพันธ์ต่อกัน
แตกต่างไปจากความสัมพันธ์ของผูค้ นในสังคมศักดินา ในสังคมศักดินานั้น ความสัมพันธ์ของผูค้ น
รวมทั้งสถานะและตาแหน่งต่างๆ ตั้งอยูบ่ นฐานของอานาจ แต่ในสังคมของนักอุตสาหกรรมและ
นักวิทยาศาสตร์ น้ นั พวกเขาจะเน้นความสาคัญของการร่ วมมือกันและการแข่งขันกันอย่างสันติ การที่
ชนชั้นศักดินายังคงมีอานาจจึงเป็ นอุปสรรคขัดขวางความเจริ ญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและการปกครอง
ในรู ปแบบใหม่ๆ (Newman. 2005 : 9)
สาหรับมุมมองเกี่ยวกับรัฐนั้น แซ็งต์-ซี มอ็ งมองรัฐในแง่ดี เพราะเขาเห็นว่ารัฐนั้นมีหน้าที่ในการ
ประสานประโยชน์ระหว่างผูป้ ระกอบการ ผูใ้ ช้แรงงาน และผูบ้ ริ โภค แทนที่รัฐจะใช้อานาจบังคับ รัฐกลับ
ใช้ความสามารถในการวางแนวทางเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมทางอุตสาหกรรม ซึ่ งทาให้ฝ่ายต่างๆ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทางานสร้างสรรค์ได้รับประโยชน์ตามอัตราส่ วนที่ตนมีส่วนร่ วมอยูใ่ นรัฐหรื อในชุมชน
การผลิตนั้นๆ แซ็งต์-ซี มอ็ งไม่ได้เสนอให้มีการโอนปั จจัยการผลิตไปเป็ นของรัฐ แต่ลูกศิษย์ของเขาชื่อ
อ็องฟ็ องแตงเป็ นผูเ้ สนอให้เปลี่ยนกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินส่ วนตัวไปเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของรัฐโดยแนะนาให้
ใช้วธิ ี ชกั จูงโน้มน้าวด้วยเหตุผลทางศีลธรรม (สมเกียรติ วันทะนะ. 2544 : 55)
11.2.2 ประวัติและแนวคิดของฟูริเยร์
ประวัติ ชาร์ลส์ ฟูริเยร์ (Charles Fourier: ค.ศ. 1772-1837) เกิดในครอบครัวของพ่อค้าขายเสื้ อผ้า
(Adams and Dyson. 2007 : 118; Newman. 2005 : 10) ระดับนักธุ รกิจรายย่อย (Charles Fourier. 2012 :
Website) เขาสนใจสถาปั ตยกรรมมากกว่าพาณิ ชยกรรมที่เป็ นอาชีพของพ่อ เขาอยากเป็ นวิศวกร แต่
สถาบันการศึกษาทางด้านวิศวกรรมในท้องถิ่นซึ่ งเป็ นของทหารนั้นรับเฉพาะนักเรี ยนที่เป็ นลูกของขุนนาง
เขาจึงไม่ได้เข้าเรี ยนตามที่ใฝ่ ฝัน เมื่อพ่อของเขาเสี ยชีวติ ใน ค.ศ. 1781 เขาได้รับทรัพย์มรดกจากพ่อมา 2
ใน 5 ส่ วนของทรัพย์มรดกทั้งหมด ทรัพย์มรดกที่เขาได้รับนั้นมีมูลค่ากว่า 20,000 ฟรังก์ ทาให้เขาสามารถ
เดินทางท่องเที่ยวไปทัว่ ยุโรป (Charles Fourier. 2012 : Website) เมื่อเกิดการปฏิวตั ิฝรั่งเศส ครอบครัวของ
เขาก็ประสบกับความยากลาบากและตัวเขาเองก็เกือบจะถูกสังหารโดยฝ่ ายจาโคแบง หลังจากนั้น เขาก็
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ดารงชีวิตอยูด่ ว้ ยการเป็ นพ่อค้าเร่ ขายของ แต่เขาไม่ชอบการค้าขายเพราะเชื่ อว่าการหากาไรจากการซื้ อถูก
แล้วขายแพงนั้นเป็ นการกระทาที่ไม่ซื่อสัตย์ เขาไม่ค่อยได้อ่านหนังสื อเพราะคิดว่าหนังสื อส่ วนมากเต็มไป
ด้วยเรื่ องไร้สาระ แต่เขาชอบอ่านหนังสื อพิมพ์อย่างมาก เขาใช้ชีวติ ส่ วนมากของเขาอยูค่ นเดียวในกรุ ง
ปารี ส (Adams and Dyson. 2007 : 118) โดยที่มีความเป็ นไปได้วา่ เขาไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ
ใครๆ ด้วยซ้ า (Newman. 2005 : 10)
ใน ค.ศ. 1812 ฟูริเยร์ ก็ได้รับทรัพย์มรดกอีกครั้งหนึ่ง คราวนี้เป็ นทรัพย์มรดกจากแม่ของเขา
ซึ่ งทาให้เขาสามารถใช้เวลาไปกับการเขียนหนังสื อได้อย่างเต็มที่ หนังสื อสาคัญที่เขาเขียนออกมาคือ
Théoriedes quatre mouvements et des destinées générales ที่ตีพิมพ์ออกมาใน ค.ศ. 1808 ซึ่ งต่อมาได้แปล
เป็ นภาษาอังกฤษในชื่อ The Social Destiny of Man; or, Theory of the Four Movements ตีพิมพ์ใน ค.ศ.
1857 และ Le Nouveau Monde industriel ซึ่ งมีชื่อในภาษาอังกฤษว่า The New Industrial World ตีพิมพ์
ใน ค.ศ. 1829 (Lamb and Docherty. 2006 : 124-125)
แนวคิด ฟูริเยร์ มองตนเองว่าเป็ นนักสัจนิยมผูม้ ีความเชื่ อว่าตนได้คน้ พบกฎพื้นฐานที่จาเป็ น
สาหรับนาไปใช้เพื่อสร้างสรรค์สังคมใหม่ข้ ึนมา แม้วา่ ชี วิตจริ งของเขาจะโดดเดี่ยวเดียวดาย แต่แนวคิด
ยูโทเปี ยที่เขาสร้างขึ้นมาซึ่ งเรี ยกว่า “ฮาร์ โมนี” (Harmony) นั้นกลับเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก แรง
ปรารถนา และวิถีชีวติ ทางเพศ ซึ่ งบางทีอาจจะมีความเชื่ อมโยงใกล้ชิดกับขบวนการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น
ในคริ สต์ทศวรรษ 1960 เสี ยยิง่ กว่าจะใกล้ชิดกับชนชั้นกรรมาชีพที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของเขาเสี ยอีก
เนื่องจากเขามีความเชื่อว่าปั ญหาต่างๆ ส่ วนมากนั้นเกิดขึ้นมาจากการที่แรงปรารถนาของคนเรากับวิถีของ
สังคมนั้นไม่สอดคล้องกัน เขาจึงคิดว่าเป็ นไปได้ที่เราจะแก้ปัญหาความขัดแย้งนี้ดว้ ยการจัดตั้งชุมชนซึ่ ง
เขาเรี ยกว่าฟาลังสแตร์ (Phalanstères) หรื อฟาลังซ์ (Phalanxes) ขึ้นมา โดยกาหนดให้แต่ละฟาลังซ์มี
สมาชิกประมาณ 1,600 คน (Newman. 2005 : 10) หรื ออาจจะมีสมาชิกมากถึง 1,700-1,800 คนก็ได้
(Adams and Dyson. 2007 : 120) แต่ถา้ ให้มีสมาชิกมากกว่านี้ก็จะไม่สามารถตอบสนองความปรารถนา
ทั้งหมดของคนเราได้ อีกทั้งไม่สามารถทาให้งานสาคัญทั้งหมดสาเร็ จลุล่วงไปได้ (Newman. 2005 : 10)
ฟาลังซ์เป็ นทั้งที่อยูอ่ าศัยและที่ทาการผลิต การผลิตมุ่งให้เกิดความพอเพียงสาหรับเลี้ยงตัวเองใน
ฟาลังซ์ ผลผลิตที่ได้เมื่อแปลงเป็ นรายได้แล้วให้มีการแบ่งให้กบั 3 ฝ่ ายคือ ฝ่ ายเจ้าของทุนหรื อผูถ้ ือหุ ้น
ฝ่ ายแรงงานที่ทาการผลิต และฝ่ ายจัดการ ฝ่ ายแรกได้รับส่ วนแบ่งรายได้ 4 ใน 12 ส่ วน ฝ่ ายที่สองได้รับ
ส่ วนแบ่งรายได้ 5 ใน 12 ส่ วน และฝ่ ายสุ ดท้ายได้รับส่ วนแบ่งรายได้ 3 ใน 12 ส่ วน (สมเกียรติ วันทะนะ.
2544 : 56)

301
ฟูริเยร์ ไม่ค่อยมีความเชื่ อมัน่ ศรัทธาในรัฐบาล เขาเชื่อว่าสังคมในอุดมคติน้ นั จะต้องสร้างขึ้นมา
จากเบื้องล่างที่เน้นความสัมพันธ์ส่วนตัวและการมีชุมชนขนาดเล็ก อย่างเช่นที่เห็นในฟาลังซ์ ในฟาลังซ์ที่
เขาเสนอนั้นอาจจะมีพ้นื ที่สาหรับรับประทานอาหารร่ วมกัน มีที่พกั อาศัยและบริ การต่างๆ ร่ วมกัน รวมทั้ง
มีสถานที่เลี้ยงเด็ก เสรี ภาพทางเพศมีอยูอ่ ย่างเต็มที่ในฟาลังซ์ คนที่อยูใ่ นฟาลังซ์สามารถเปลี่ยนคู่นอนได้
อย่างอิสระ ผูห้ ญิงได้รับการปลดปล่อยให้เป็ นอิสระเต็มที่ ฟูริเยร์ เชื่อว่าเพศหญิงเป็ นเพศที่เหนื อกว่าเพศ
ชาย เขาเชื่อว่าฟาลังซ์จะเข้ามาแทนที่ครอบครัวในฐานะแหล่งแห่งความรักและความภักดี เอกภาพทาง
สังคมก็จะถูกรักษาเอาไว้ได้ดว้ ยการศึกษาร่ วมที่จดั ให้ทุกคน (Adams and Dyson. 2007 : 120)
ฟูริเยร์ มีความเชื่อพื้นฐานว่าคนเรานั้นไม่ได้มีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง ปั ญหาในขณะนั้น
คือมีความกดขี่เกิดขึ้นในสังคมซึ่ งถือว่าเป็ นสาเหตุหลักของความทุกข์ยากของคนเรา เขายังได้ตาหนิ
ติเตียนการกดขี่ผหู ้ ญิงด้วยโดยเชื่อว่าการตาหนิ เช่นนั้นคือการเปิ ดเผยให้เห็นความผิดปกติของระบบสังคม
เขาไม่ได้เน้นให้เห็นความสาคัญของความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคมในฐานะที่เป็ นสาเหตุข้ นั
พื้นฐานของความขัดแย้ง เพราะเขาเชื่อว่าเราสามารถแก้ปัญหาความไม่เสมอภาคได้ถา้ ทุกคนได้รับ
สิ่ งจาเป็ นพื้นฐานขั้นต่าสุ ด ซึ่ งเทียบเคียงได้กบั การมีทรัพย์สินส่ วนตัว การที่เขาให้ความสนใจกับประเด็น
เรื่ องชนชั้นและความไม่เสมอภาคค่อนข้างน้อยเมื่อเปรี ยบเทียบกับนักสังคมนิยมยูโทเปี ยคนอื่นๆ ทาให้
แนวคิดของเขาได้รับความนิยมน้อยที่สุดจากบรรดาขบวนการเคลื่อนไหวของนักสังคมนิยมยุคแรก และ
ในบรรดาสานุศิษย์ของเขานั้นก็มีพวกชนชั้นกรรมาชีพอยูน่ อ้ ยมาก (Newman. 2005 : 10) อย่างไรก็ตาม
ก็ได้มีการจัดตั้งชุมชนแบบฟาลังซ์ข้ ึนมาทั้งในฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริ กา เฉพาะในสหรัฐอเมริ กา มีการ
จัดตั้งฟาลังซ์ข้ ึนมากว่า 40 แห่ง และหนึ่งในนั้น ฟาลังซ์อเมริ กาเหนื อที่เรดแบงก์ มลรัฐนิวเจอร์ ซี ได้ดารง
อยูต่ ่อมาจนถึงปลายคริ สต์ทศวรรษ 1930 แม้วา่ จะมีการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบไปมากก็ตาม (Lamb and
Docherty. 2006 : 124-125)
การที่ฟูริเยร์ เชื่ อว่าการไม่มีความสุ ขของคนเรานั้นมีสาเหตุมาจากปัญหาทางจิตวิทยาและปัญหา
ทางเพศ การแก้ปัญหาจึงควรแก้ที่ระบบสังคม ไม่ใช่แก้ที่ระดับปั จเจกบุคคลนั้น ถือว่าเป็ นความคิด
ก้าวหน้าที่มีมาก่อนแนวคิดสังคมนิยมอีกหลายแบบในเวลาต่อมา (Newman. 2005 : 10)
11.2.3 ประวัติและแนวคิดของโอเวน
ประวัติ โรเบิร์ต โอเวน (Robert Owen : ค.ศ. 1771-1858) เกิดที่เมืองนิ วทาวน์ แคว้นเวลส์
ประเทศสหราชอาณาจักร เขาออกจากโรงเรี ยนตั้งแต่อายุเพียง 9 ขวบ และได้ไปฝึ กงานเป็ นพ่อค้าขาย
เสื้ อผ้า จากนั้นเขาก็ได้ไปทางานอยูท่ ี่กรุ งลอนดอนและที่เมืองแมนเชสเตอร์ ใน ค.ศ. 1791 เขาได้ร่วมกับ
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เพือ่ นคนหนึ่งทาธุ รกิจปั่ นฝ้ าย ได้ต้ งั โรงงานปั่ นฝ้ ายเป็ นของตัวเองซึ่ งต่อมาก็เจริ ญรุ่ งเรื องยิง่ ขึ้น ใน ค.ศ.
1799 เขาและเพื่อนจึงได้ซ้ื อโรงงานหลายแห่งที่เมืองนิ วลานาร์ ค ซึ่ งอยูใ่ กล้เมืองกลาสโกว์ โรงงานที่เขา
ซื้ อมานั้นเคยเป็ นของเดวิด เดล มาก่อน ซึ่ งเดลได้ริเริ่ มการจัดสวัสดิการที่ดีและการปฏิรูปการศึกษาเอาไว้
แล้ว โอเวนก็ได้สานงานต่อและขยายการจัดสวัสดิการและการปฏิรูปการศึกษาออกไปให้กว้างขวางยิง่ ขึ้น
โรงงานที่นิวลานาร์ คจึงเป็ นแหล่งดึงดูดให้มีผไู ้ ปศึกษาดูงานจานวนมากทั้งจากประเทศอังกฤษและ
ประเทศอื่นๆ ในยุโรป (Lamb and Docherty. 2006 : 258-259)
ใน ค.ศ. 1813 โอเวนได้ตีพิมพ์หนังสื อเรื่ อง The Formation of Character และในปี ถัดมาเขาได้
ตีพิมพ์หนังสื อเรื่ อง A New View of Society ซึ่ งเขาได้เสนอว่าศาสนา การแต่งงาน และทรัพย์สินส่ วนตัว
เป็ นอุปสรรคต่อความก้าวหน้า ใน ค.ศ. 1815 เขาได้ยนื่ ข้อเสนอที่เกี่ยวกับการปฏิรูปโรงงานต่อรัฐสภา
เขาพยายามเสนอแนวคิดของตนออกไปสู่ สังคมอังกฤษ แต่ก็ไม่ค่อยมีเสี ยงตอบรับ เขาจึงได้ไปซื้ อที่ดินที่
มลรัฐอินเดียนา สหรัฐอเมริ กา และได้จดั ตั้งชุมชนขึ้นที่นนั่ โดยให้ชื่อว่านิวฮาร์ โมนี (New Harmony) แต่ก็
ไม่ค่อยประสบผลสาเร็ จ ใน ค.ศ. 1827 เขาได้ขายโรงงานที่นิวลานาร์ ค จากนั้นจึงทุ่มเทพลังเพื่อปฏิรูป
โรงงาน เรี ยกร้องสิ ทธิ เลือกตั้ง และพัฒนาสหภาพแรงงาน นอกจากนี้ เขายังได้พยายามก่อตั้งชุมชนใหม่
อีกแห่งหนึ่งขึ้นที่เมืองแฮมป์ เชียร์ แต่ชุมชนใหม่แห่งนี้ประสบชะตากรรมคล้ายกับชุมชนนิวฮาร์ โมนี คือ
ในที่สุดก็ตอ้ งล้มเลิกไปเพราะความขัดแย้งของสมาชิกในชุมชน (Hoffman. 2007 : 134)
ตอนที่โอเวนกลับไปที่องั กฤษ เขาได้รับการสนับสนุ นจากชนชั้นกรรมาชีพอย่างมาก โดยเฉพาะ
ตอนที่เขาเข้าร่ วมกับขบวนการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงาน แต่ต่อมาเขาไม่สามารถสนับสนุนข้อ
เรี ยกร้องของสหภาพแรงงานและได้ถอนตัวออกมา อิทธิ พลของเขาก็ลดน้อยถอยลง (Newman. 2005 :
12)
แนวคิด โอเวนมีแนวคิดคล้ายคลึงกับฟูริเยร์ สาหรับมุมมองเกี่ยวกับสังคมนั้น ทั้งสองต่างก็มี
ความเชื่อว่าความทุกข์ยากลาบากต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้นเป็ นผลมาจากสังคมมากกว่าที่จะมาจากปัจเจกบุคคล
ปั ญหามาจากการที่สังคมขาดความรู ้ แต่โอเวนก็มีความเชื่ อว่าคนเราควรเปลี่ยนแปลงและสามารถ
เปลี่ยนแปลงความทุกข์ยากเหล่านั้นโดยแก้ไขให้ดีข้ ึนได้ เขาเชื่อว่าสิ่ งแวดล้อมมีส่วนอย่างสาคัญในการ
กาหนดชีวติ ของคนเรา คนเราจะมีบุคลิกลักษณะ มีความประพฤติ มีนิสัยใจคออย่างไรนั้น ขึ้นอยูก่ บั ว่า
เราดารงอยูใ่ นสิ่ งแวดล้อมแบบใด เขาเห็นว่าคาสอนทางศาสนาและเศรษฐศาสตร์ แนวเสรี น้ นั มีอิทธิ พล
ครอบงาอย่างมากในขณะนั้น เขาจึงกล่าวว่าผูค้ นในยุคนั้นอาจจะทาตัวลึกลับเหนือธรรมชาติเหมือน
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ศาสนาและเป็ นคนเห็นแก่ตวั ได้ เพราะสิ่ งแวดล้อมในขณะนั้นส่ งเสริ มให้มีพฤติกรรมเช่นนั้น (Newman.
2005 : 11)
ในหนังสื อเรื่ อง A New View of Society โอเวนได้กล่าวอ้างไว้วา่ เมื่อเขาไปถึงนิวลานาร์ คนั้น
ประชาชนที่นนั่ มีความเลวทรามแทบทุกอย่าง น้อยคนนักที่จะมีคุณธรรมสาหรับอยูร่ ่ วมกันในชุมชน
พวกเขาต่างก็ลกั เล็กขโมยน้อย ขายสิ นค้าที่ได้จากการลักเล็กขโมยน้อยนั้น พวกเขาเป็ นคนขี้เมาและ
เกียจคร้าน เห็นแก่ตวั และหลอกลวง พวกเขารวมตัวกันก็ต่อเมื่อต้องการจะประท้วงนายจ้างของตนเท่านั้น
เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชุมชนนั้นให้ดีข้ ึน โอเวนได้คิดนาเอาวิธีการใหม่ๆ หลายอย่างมาใช้ ซึ่ งรวมถึงการ
เลี้ยงดูเด็ก การแก้ปัญหาอาชญากรรม การกาหนดแบบและที่ต้ งั ของอาคารต่างๆ การจัดให้มีแหล่งพักผ่อน
หย่อนใจ การกาหนดรู ปแบบความสัมพันธ์ระหว่างเพศ และวิธีการจัดการกับงาน เขาอ้างว่าด้วยการนา
วิธีการดังกล่าวไปใช้บนฐานของหลักการเรื่ องความมีเหตุผลและความร่ วมมือกัน ในที่สุดคนในชุมชนก็
จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ ซึ่ งเมื่อเวลาผ่านไป 16 ปี ความเปลี่ยนแปลงก็ได้เกิดขึ้นจริ งๆ ประชาชนใน
ชุมชนซึ่ งมีประมาณ 2,000 คนมีความประพฤติโดยทัว่ ไปดีข้ ึนอย่างเห็นได้ชดั เมื่อเป็ นเช่นนั้น เขายิง่ มี
ความมัน่ ใจเพิ่มขึ้นว่าหลักการที่เขานาไปใช้อย่างได้ผลในชุมชนนิวฮาร์ โมนีน้ นั จะสามารถนาไปใช้ได้ผล
ในชุมชนอื่นๆ ในวงกว้างด้วย ดังที่เขากล่าวไว้วา่ “สมาชิกของชุมชนใดๆ ก็ตาม อาจจะได้รับการฝึ กฝน
อบรมทีละเล็กทีละน้อย ให้มีชีวติ อยูโ่ ดยปราศจากความเกียจคร้าน ปราศจากความยากจน ปราศจาก
อาชญากรรม และปราศจากการลงโทษ เพราะว่าสิ่ งเหล่านี้ แต่ละอย่างต่างก็เป็ นผลของความผิดพลาดที่มี
อยูใ่ นหลายระบบซึ่ งแพร่ กระจายอยูท่ วั่ โลก สิ่ งเหล่านี้ท้ งั หมดเป็ นผลมาจากการขาดความรู ้โดยแท้”
(Newman. 2005 : 12; อ้างอิงมาจาก Owen)
แนวคิดของโอเวนนั้นแม้วา่ จะดูกา้ วหน้ามากในยุคของเขา แต่ผมู ้ ีอานาจในยุคนั้นต่างก็ปฏิเสธ
ไม่ได้นาเอาแนวคิดของเขาไปใช้ การที่เขามองว่าคนเรามีศกั ยภาพที่สามารถพัฒนาให้ดีสมบูรณ์ได้ถูกมอง
ว่าขัดกับแนวคิดเรื่ องบาปแต่กาเนิดในศาสนาคริ สต์ และการที่เขาเน้นให้นายจ้างมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมก็ถูกมองว่าขัดแย้งกับหลักการของทุนนิยมเสรี เมื่อแนวคิดของเขาถูกปฏิเสธเช่นนั้นก็ทาให้เขามี
ความคิดแบบหัวรุ นแรงยิง่ ขึ้น เขาจึงได้โจมตีระบบทรัพย์สินส่ วนตัวและการแสวงหากาไรอย่างจริ งจัง
อย่างไรก็ตาม การที่เขาเน้นความสาคัญของการศึกษาอบรมว่าเป็ นปั จจัยหลักในการพัฒนานั้นถือว่าเป็ น
คุณูปการที่สาคัญมากต่อทฤษฎีสังคม (Newman. 2005 : 12-14)

304
11.3 สั งคมนิยมมาร์ กซิสต์ ของมากซ์
เนื่องจากมากซ์เขียนงานร่ วมกับเองเกลส์หลายเรื่ อง และเป็ นการยากที่จะแยกได้วา่ ความคิดใด
เป็ นของมากซ์ ความคิดใดเป็ นของเองเกลส์ ดังนั้น สังคมนิยมของมากซ์ในที่น้ ีจึงครอบคลุมแนวคิดของ
เองเกลส์ดว้ ย
11.3.1 ประวัติของมากซ์
คาร์ล ไฮน์ริช มากซ์ (Karl Heinrich Marx : ค.ศ. 1818-1883) เกิดที่เมืองไทรเออร์ ประเทศ
เยอรมนี ในครอบครัวคนชั้นกลางที่ไม่ได้ร่ ารวยนัก ทั้งพ่อและแม่ของเขาเป็ นชาวยิวแต่ได้เปลี่ยนมานับถือ
ศาสนาคริ สต์นิกายโปรเตสแตนต์เพื่อให้พ่อสามารถรับราชการในเยอรมนีได้ (Walker and Gray. 2007 :
209) เขาได้เข้าเรี ยนในมหาวิทยาลัยบอนน์ เบอร์ลิน และเจนา ตามลาดับ คือเมื่ออายุได้ 17 ปี เขาได้เข้า
เรี ยนกฎหมายในมหาวิทยาลัยบอนน์ เมื่อเรี ยนได้เพียงปี เดียวเขาก็ถูกจาคุกเพราะเมาเหล้าและต่อสู ้กบั คน
อื่นจนได้รับบาดเจ็บ พ่อของเขาจึงส่ งเขาไปเรี ยนที่มหาวิทยาลัยเบอร์ ลิน โดยได้เปลี่ยนสาขาจากกฎหมาย
ไปเป็ นปรัชญา ซึ่ งพ่อเขาไม่เห็นด้วย แต่พอ่ ของเขาอยูไ่ ม่นานนักก็เสี ยชีวติ จากไป เมื่อทางครอบครัวไม่
สามารถส่ งให้เขาเรี ยนต่อได้ เขาจึงพยายามหารายได้เลี้ยงตัวเอง โดยได้เริ่ มเขียนวิทยานิพนธ์เพื่อที่จะได้
มีโอกาสเป็ นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย เขาได้เสนอวิทยานิพนธ์ซ่ ึงเป็ นการศึกษาเปรี ยบเทียบปรัชญาของ
เดโมคริ ตสั กับเอปิ คิวรัส และสอบผ่านใน ค.ศ. 1841 แต่ขณะนั้นก็ไม่มีมหาวิทยาลัยใดเลยที่มีตาแหน่ง
อาจารย์รองรับเขา (Singer. 2000 : 3-5) ตอนที่เขาเรี ยนอยูท่ ี่มหาวิทยาลัยเบอร์ ลิน เขาได้รับอิทธิ พลทาง
ความคิดแบบเฮเกลจากกลุ่มลูกศิษย์ของเฮเกล และตอนที่เขาเสนอวิทยานิพนธ์ปริ ญญาเอกนั้น เขาเสนอ
ต่อมหาวิทยาลัยเจนา เขาจึงจบปริ ญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเจนา (Walker and Gray. 2007 : 209) เมื่อไม่
สามารถเป็ นอาจารย์ได้ เขาจึงหันไปสนใจทางด้านวารสารศาสตร์ และได้เขียนบทความวิชาการทางสังคม
การเมือง และปรัชญาส่ งไปตีพิมพ์ในหนังสื อพิมพ์ Rhenish Gazette (Rheinische Zeitung) ซึ่งเป็ น
หนังสื อพิมพ์แนวเสรี นิยมที่ออกใหม่ในช่วงนั้น บทความของเขาได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดีจนเมื่อ
บรรณาธิ การหนังสื อพิมพ์ฉบับนั้นลาออกในปลาย ค.ศ. 1842 เขาก็ได้เข้าไปเป็ นบรรณาธิ การแทน
(Singer. 2000 : 5)
ใน ค.ศ. 1943 มากซ์ได้แต่งงานกับเจนนี ฟอน เวสต์ฟาเลน และมีลูกถึง 6 คน แต่มีเพียง 3 คนหลัง
เท่านั้นที่มีชีวิตรอดพ้นวัยเด็กมาได้ และในปี เดียวกันนี้ เองที่เขาสลัดอิทธิ พลทางความคิดของเฮเกล
ออกไปได้ โดยได้เขียนหนังสื อเรื่ อง Critique of Hegel’s Philosophy of

Right ออกมาวิพากษ์วจ
ิ ารณ์

แนวคิดของเฮเกล ใน ค.ศ. 1944 เขาได้พบกับฟรี ดริ ช เองเกลส์ ซึ่ งต่อมาก็เป็ นเพื่อนและผูร้ ่ วมงานกันจน
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ตลอดช่วงชีวิตของเขา มากซ์กบั เองเกลส์เขียนงานสาคัญร่ วมกันหลายเรื่ อง หนึ่งในนั้นก็มี The
Communist Manifesto ซึ่ งหมายถึงคาประกาศของคอมมิวสิ ตร์ วมอยูด่ ว้ ย (Walker and Gray. 2007 : 209210)
คาประกาศของคอมมิวนิสต์เป็ นงานเขียนที่เกิดจากการที่มากซ์ได้เดินทางไปกรุ งบรัสเซลล์
และได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเครื อข่ายของขบวนการปฏิวตั ิหลายกลุ่ม กลุ่มที่เด่นที่สุดต่อมาได้ก่อตั้งเป็ น
สันนิบาตคอมมิวนิสต์ (Communist League) ใน ค.ศ. 1847 สันนิบาตคอมมิวนิสต์ที่วา่ นี้ได้ขอร้องให้
มากซ์และเองเกลส์เขียนคาประกาศให้ใน ค.ศ. 1848 สันนิบาตคอมมิวนิสต์ได้สลายตัวไปใน ค.ศ. 1952
แต่มากซ์ก็ยงั เข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการปฏิวตั ิต่อไปจนเขาสามารถช่วยก่อตั้งสากลที่หนึ่ง (First
International) ได้ใน ค.ศ. 1964 สากลที่หนึ่งนี้เป็ นชื่อของสมาคมที่รวมตัวกันอย่างหลวมๆ ของพรรค
การเมืองและสหภาพแรงงานของชนชั้นกรรมาชีพแนวสังคมนิยม (Walker and Gray. 2007 : 210-211)
งานเขียนของมากซ์มีมากมายมหาศาล ที่เด่นๆ นอกจากที่กล่าวมาแล้วก็อย่างเช่น Capital ซึ่งมี
3 เล่ม ตีพิมพ์ออกมาในช่วง 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) เป็ นต้น (Walker and Gray. 2007 : 221-212) ขณะที่อิทธิ พลทางความคิดของเขาก็ยงิ่ ใหญ่
ไม่แพ้กนั ปี เตอร์ ซิ งเกอร์ ถึงกับกล่าวว่า “ผลกระทบของมากซ์เทียบได้กบั ผลกระทบจากผูน้ าศาสนา
อย่างเช่นพระเยซูหรื อศาสดามูฮมั หมัดเลยทีเดียว เพราะว่าส่ วนมากของครึ่ งหลังแห่งคริ สต์ศตวรรษที่ 20
ประชาชนเกือบ 4 ใน 10 คนบนโลกนั้นดารงชีวิตอยูภ่ ายใต้รัฐบาลที่พิจารณาตนเองว่าเป็ นมาร์ กซิ สต์และ
อ้างว่าได้ใช้หลักการของมาร์ กซิ สต์ในการตัดสิ นใจว่าชาติจะดาเนินต่อไปอย่างไร” (Singer. 2000 : 1)
11.3.2 แนวคิดของมากซ์
แนวคิดของมากซ์มีมากมายหลายอย่าง ในที่น้ ี จะกล่าวถึงแนวคิดเด่นๆ อันเป็ นลักษณะเฉพาะของ
มากซ์ (และเองเกลส์) เท่านั้น ควรกล่าวไว้ดว้ ยว่ามากซ์ไม่ได้ตอ้ งการให้เราใช้แนวคิดไปทาความเข้าใจ
โลกอย่างเดียวเท่านั้น แต่ตอ้ งการให้เราใช้แนวคิดทฤษฎีต่างๆ ในการเปลี่ยนแปลงโลกให้กา้ วหน้ายิง่ ขึ้น
ด้วย ดังที่มากซ์ได้เคยกล่าวไว้ใน “Thesis on Feuerbach” ว่า “นักปรัชญาได้แต่เพียงตีความโลกใน
แนวทางที่หลากหลาย แต่ประเด็นสาคัญก็คือการเปลี่ยนแปลงโลกต่างหาก” (Marx and Engels. 1998 :
574) ในที่น้ ี จะกล่าวถึงแนวคิด 8 ประการ ดังต่อไปนี้

306
การเปลีย่ นแปลงแบบปฏิพฒ
ั นาการ (Dialectical Change) โดยทัว่ ไป เมื่อกล่าวถึงแนวคิดเรื่ องนี้
นักวิชาการส่ วนมากจะใช้คาว่า “วิภาษวิธี” และบางคนก็ใช้คาทับศัพท์วา่ “ไดอะเล็คติก” (เช่น สมเกียรติ
วันทะนะ. 2544) แต่ผเู ้ ขียนเห็นด้วยกับราชบัณฑิตยสถาน (2540 : 26-27) ว่าคาว่าวิภาษวิธีเป็ นคาที่ใช้
กล่าวถึงวิธีการแสวงหาความรู ้ของโสกราตีสซึ่ งเป็ นเรื่ องทางญาณวิทยา แต่คาที่ใช้อธิ บายแนวคิดของ
เฮเกลและมากซ์นามาใช้ดว้ ยนั้นเป็ นเรื่ องของอภิปรัชญา ซึ่ งควรใช้คาว่า “ปฏิพฒั นาการ” จึงขอใช้คาหลัง
นี้ และคาว่าวิภาษวิธีน้ นั เมื่อพิจารณาจากรากศัพท์ก็พบว่าเกี่ยวกับการพูด แต่ตามแนวคิดของเฮเกลและ
มากซ์น้ นั คาว่า “Dialectics” ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับการพูดเลย หากแต่เป็ นเรื่ องของการเปลี่ยนแปลง โดยที่
เฮเกลและมากซ์น้ นั ต่างก็มองว่าทุกสิ่ งทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลง เพียงแต่ความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็ นการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไรต่างหากที่ท้ งั สองมองต่างกัน
เฮเกลมองว่าลักษณะสาคัญของสิ่ งต่างๆ นั้นมี 3 ประการคือ ความเปลี่ยนแปลง ความขัดแย้ง และ
ความสัมพันธ์กนั สิ่ งต่างๆ นั้นอยูใ่ นสภาพที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่มีอะไรที่หยุดนิ่งอยูก่ บั ที่ สิ่ งต่างๆ
มีพลังความขัดแย้งแฝงอยูใ่ นตัวเสมอ และสิ่ งต่างๆ นั้นก็เชื่อมโยงสัมพันธ์กนั ไม่มีอะไรอยูโ่ ดดเดี่ยวโดย
ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่ งอื่นได้ (Walker and Gray. 2007 : 87)
มากซ์ก็มองว่าทุกสิ่ งล้วนเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน แต่ที่เขาต่างจากเฮเกลก็คือว่ามุมมองของ
เฮเกลนั้นเป็ นแบบจิตนิยม (Idealism) คือเฮเกลเชื่อว่ามีสิ่งที่เรี ยกว่า “จิต” หรื อ “วิญญาณ” (Spirit หรื อ
Geist) หรื อ “พระเจ้า” (God) ดารงอยู่ สิ่ งนี้ ดารงอยูใ่ นทุกที่และทาให้สิ่งอื่นเปลี่ยนแปลง (Hoffman. 2007 :
42) ขณะที่มากซ์น้ นั มีมุมมองแบบวัตถุนิยมซึ่ งไม่เชื่อว่าจิตนั้นกาหนดสิ่ งอื่น แต่วตั ถุต่างหากที่กาหนดจิต
วัตถุทาให้จิตเปลี่ยนแปลง
เองเกลส์ได้อธิ บายปฏิพฒั นาการของเฮเกลไว้วา่ เป็ น “ศาสตร์ ที่มีกฎทัว่ ไปว่าด้วยความเคลื่อนไหว
และพัฒนาการของธรรมชาติ สังคมมนุษย์ และความคิด” (Walker and Gray. 2007 : 88; อ้างอิงมาจาก
Engels) เขามองว่าปฏิพฒั นาการคือการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาก้าวหน้ายิง่ ขึ้นที่เกิดขึ้นในโลกนี่ เอง
กฎทัว่ ไปของปฏิพฒั นาการนั้นเองเกลส์กล่าวว่ามี 3 ประการ คือ 1) เอกภาพของสิ่ งที่ตรงข้ามกัน (The
Unity of Opposites) คือทุกสิ่ งทุกอย่างจะประกอบไปด้วยสิ่ งที่ตรงข้ามกันหรื อสิ่ งที่ขดั แย้งกันแต่ก็มา
รวมอยูด่ ว้ ยกันเป็ นหนึ่งเดียวได้ 2) การปฏิเสธของการปฏิเสธ (The Negation of the Negation) คือเมื่อสิ่ งที่
ตรงข้ามกันมาปะทะกัน สิ่ งหนึ่งก็ปฏิเสธหรื อขัดแย้งกับอีกสิ่ งหนึ่ง และสิ่ งที่ถูกปฏิเสธนั้นก็จะมีสิ่งอื่นมา
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ปฏิเสธหรื อขัดแย้งอีกไปเรื่ อยๆ และ 3) การเปลี่ยนแปลงจากปริ มาณไปสู่ คุณภาพ (The Transformation
of Quantity into Quality) คือการเปลี่ยนแปลงเชิงปริ มาณที่ค่อยๆ เกิดขึ้นในที่สุดก็จะก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสาคัญซึ่ งเกิดขึ้นแบบทันทีทนั ใดอันเป็ นการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพได้ (Hoffman. 2007 :
42; Walker and Gray. 2007 : 88)
วัตถุนิยม (Materialism) ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าแนวคิดของมากซ์น้ นั เป็ นวัตถุนิยม แนวคิดวัตถุนิยม
ของมากซ์มีขอ้ เสนออยู่ 6 ประการ คือ 1) โลกดารงอยูอ่ ย่างเป็ นอิสระจากการรับรู ้ของเรา หรื อวัตถุดารงอยู่
โดยแยกออกและเป็ นอิสระจากจิต 2) วัตถุสาคัญกว่าจิต วัตถุกาหนดจิต จิตหรื อความคิดเกิดขึ้นมาจากวัตถุ
3) ความเป็ นจริ งทั้งหมดเป็ นความเป็ นจริ งทางวัตถุ โลกธรรมชาติก็คือโลกทางวัตถุ ธรรมชาติดงั กล่าวนี้
ไม่ได้มาจากหรื อขึ้นอยูก่ บั สิ่ งเหนื อธรรมชาติแต่อย่างใด 4) การผลิตของมนุษย์ในสังคมซึ่ งถือว่าเป็ นเรื่ อง
ทางวัตถุเป็ นตัวกาหนดการดารงอยูข่ องมนุษย์และสังคมโดยรวม หรื อวิถีการผลิตเป็ นตัวกาหนดวิธีคิด
หรื ออุดมการณ์ของคนเรา 5) มนุษย์มีบทบาทสาคัญในการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ สังคม และจิตสานึก
โดยต้องประสานทฤษฎีเข้ากับการปฏิบตั ิให้เป็ นหนึ่งเดียวกัน (Praxis) และ 6) วิธีวทิ ยาแบบวัตถุนิยมมี
ความสาคัญ นัน่ หมายความว่าวิธีการเชิงประจักษ์สาคัญกว่าวิธีการที่เป็ นนามธรรม (Walker and Gray.
2007 : 214) และเนื่องจากแนวคิดวัตถุนิยมของมากซ์น้ นั เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการอธิ บายการเปลี่ยน
แปลงแบบปฏิพฒั นาการ จึงมีชื่อเรี ยกอย่างหนึ่งว่าวัตถุนิยมปฏิพฒั นาการ (Dialectical Materialism)
วัตถุนิยมประวัติศาสตร์ (Historical Materialism) ในบรรดาข้อเสนอทั้ง 6 ประการข้างต้น
ข้อเสนอประการที่ 4 ก็คือวัตถุนิยมประวัติศาสตร์ นนั่ เอง เองเกลส์กล่าวว่าการมองประวัติศาสตร์ ดว้ ย
มุมมองแบบวัตถุนิยมถือว่าเป็ นหลักหมายสาคัญของปรัชญามาร์ กซิ สต์ (Heywood. 2002 : 53) ความจริ ง
แล้ว คาว่า “Dialectic Materialism” ก็ดี คาว่า “Historical Materialism” ก็ดี ไม่ใช่เป็ นคาที่มากซ์เป็ นคนใช้
เอง แต่รุ่นลูกศิษย์เป็ นคนใช้เพื่ออธิ บายแนวคิดของมากซ์ซ่ ึ งเป็ นแบบวัตถุนิยม คนในรุ่ นเดียวกับมากซ์ที่
อธิ บายวัตถุนิยมของมากซ์วา่ เป็ นอย่างไรนั้นก็คือเองเกลส์ (Avineri. 1968 : 65) วัตถุนิยมของมากซ์เป็ น
วัตถุนิยมปฏิพฒั นาการดังที่กล่าวแล้ว และเป็ นวัตถุนิยมประวัติศาสตร์ ดว้ ยเมื่อเอาไปใช้มองประวัติศาสตร์
วัตถุนิยมประวัติศาสตร์ของมากซ์ช้ ีให้เห็นถึงความสาคัญของชีวติ ทางเศรษฐกิจซึ่ งเป็ นตัวกาหนดหรื อเป็ น
เงื่อนไขของสิ่ งอื่นๆ มากซ์เชื่ อว่าโครงสร้างพื้นฐานหรื อโครงสร้างส่ วนล่าง (Base) ซึ่งเป็ นเรื่ องของวิถีการ
ผลิตนั้นเป็ นตัวกาหนดโครงสร้างส่ วนบน (Superstructure) ซึ่งเป็ นเรื่ องของความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ
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และอุดมการณ์ต่างๆ ของคนเรา (Heywood. 2002 : 53) กล่าวคือวิถีที่เราผลิตอาหาร เสื้ อผ้า ที่อยูอ่ าศัย
และสิ นค้าต่างๆ นั้น เป็ นรากฐานของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้านอื่นๆ เศรษฐกิจและเทคโนโลยีคือ
รากฐานของความเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ถ้าเราต้องการเข้าใจสังคมและประวัติศาสตร์ เราก็ตอ้ งพิจารณาที่
การผลิต เพราะว่ามนุษย์เรานั้นโดยพื้นฐานแล้วเป็ นผูผ้ ลิต และสังคมมนุษย์โดยพื้นฐานก็คือระบบการผลิต
หรื อกระบวนการผลิตนัน่ เอง การเมือง ปรัชญา ศาสนา ศีลธรรม กฎหมาย วัฒนธรรม และสถาบันต่างๆ
ในสังคมจะเป็ นอย่างไรนั้น ก็ข้ ึนอยูก่ บั ว่าวิถีการผลิตเป็ นอย่างไรนัน่ เอง (Walker and Gray. 2007 : 136)
วิถีการผลิต (Mode of Production) ประกอบไปด้วยพลังการผลิต (Forces of Production) และ
ความสัมพันธ์ทางการผลิต (Relations of Production) (Walker and Gray. 2007 : 219-220) สาหรับพลัง
การผลิตนั้น ยังแบ่งออกได้อีก 2 อย่างคือปั จจัยการผลิต (Means of Production) อย่างเช่นเครื่ องมือ
โรงงาน และวัตถุดิบ และพลังแรงงาน (Labour Power) ซึ่ งเป็ นความสามารถในการทางานที่มีอยูใ่ นตัว
คนงาน ส่ วนความสัมพันธ์ทางการผลิตนั้นหมายถึงระบบกรรมสิ ทธิ์ ที่จะกาหนดว่าใครจะได้เป็ นเจ้าของ
อะไร ใครจะได้ส่วนแบ่งอะไร เท่าไร ใครจะต้องทาอะไร ในกระบวนการผลิตนัน่ เอง (สมเกียรติ วัน
ทะนะ. 2544 : 63)
การเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ตามความเห็นของมากซ์เป็ นการเปลี่ยนแปลงในวิถีการผลิต
หรื อเป็ นเรื่ องของความสัมพันธ์ระหว่างพลังการผลิตกับความสัมพันธ์ทางการผลิตนัน่ เอง โดยมากซ์ได้
ชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่ผา่ นมานั้นมีวถิ ีการผลิต 4 แบบ หรื อสังคมผ่านยุค 4 ยุคมาแล้ว นัน่ คือ 1) ยุค
บุพกาลซึ่ งมีวถิ ีการผลิตรวมหมู่แบบดั้งเดิม (Primitive Communism) 2) ยุคทาส (Slavery) 3) ยุคศักดินา
(Feudalism) และ 4) ยุคทุนนิยม (Capitalism) และมากซ์กล่าวทานายไว้วา่ จะมีการเปลี่ยนแปลงจากยุคทุน
นิยมเข้าสู่ ยคุ คอมมิวนิสต์ (Communism) ซึ่งเป็ นยุคสุ ดท้าย คอมมิวนิสต์เป็ นวิถีการผลิตแบบที่ 5 ซึ่งเป็ น
วิถีการผลิตที่กา้ วหน้าที่สุด เป็ นยุคที่ดีที่สุด (สมเกียรติ วันทะนะ. 2544 : 63; Heywood. 1998 : 127;
Walker and Gray. 2007 : 220)
มูลค่ าส่ วนเกิน (Surplus Value) มูลค่าส่ วนเกินเป็ นแนวคิดสาคัญที่มากซ์ใช้วเิ คราะห์ทุนนิยม
เพื่อชี้ให้เห็นถึงการเอารัดเอาเปรี ยบกดขี่ขดู รี ดของทุนนิยม ระบบทุนนิยมได้ผลิตสิ นค้าออกมา สิ นค้า
(Commodity) คือสิ่ งที่ถูกผลิตออกมาเพื่อซื้ อขายแลกเปลี่ยนกัน เพื่อเอาไปไว้ใช้อุปโภคบริ โภค ในตัว
สิ นค้าจึงมีมูลค่าอย่างน้อย 2 อย่าง คือมูลค่าใช้สอย (Use Value) และมูลค่าแลกเปลี่ยน (Exchange Value)
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มูลค่าใช้สอยคือประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการได้ใช้สินค้านั้นสนองความต้องการของเรา มูลค่าแลกเปลี่ยน
เป็ นประโยชน์ที่เกิดจากการที่เราสามารถใช้สินค้านั้นแลกเปลี่ยนกับสิ นค้าอื่นได้ คือเป็ นสิ่ งที่ซ้ื อได้ขายได้
นัน่ เอง มากซ์ต้ งั คาถามว่าถ้าสิ นค้าต่างๆ แลกเปลี่ยนกันได้ตามมูลค่าของปริ มาณแรงงานที่มีอยูใ่ นตัว
สิ นค้าแล้ว กาไรจะมาจากที่ใด หรื ออีกนัยหนึ่งถ้าเราขายสิ นค้าตามมูลค่าที่มีอยูต่ วั สิ นค้า นายทุนจะได้
กาไรได้อย่างไร มากซ์ได้ช้ ีให้เห็นว่านายทุนสามารถแสวงหากาไรจากการขายสิ นค้าได้โดยได้จากมูลค่า
ส่ วนเกินนี่เอง คือคนงานนั้นมีกาลังแรงงาน กาลังแรงงานของคนงานนั้นเป็ นมูลค่าแลกเปลี่ยนที่มีปริ มาณ
เท่ากับแรงงานที่ใช้ในการผลิตสิ นค้า เมื่อคนงานทางาน คนงานก็ได้ค่าจ้างตอบแทนกลับมาแลกกับการที่
เขาต้องทางานผลิตสิ นค้าให้นายทุน แต่คนงานอาจจะใช้เวลาเพียงแค่ครึ่ งหนึ่งของเวลาทางานเพื่อผลิต
สิ นค้าให้มีมูลค่าแลกเปลี่ยนเท่ากับค่าจ้างที่ตนได้มา เวลาส่ วนที่เหลือจึงถูกใช้เพื่อผลิตมูลค่าส่ วนเกินให้
นายทุน (Walker and Gray. 2007 : 308-309) กาลังแรงงานจึงเป็ นสิ นค้าพิเศษเพราะสามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นมากกว่ามูลค่าที่นายทุนซื้ อมา นายทุนจึงได้กาไรจากการเอารัดเอาเปรี ยบคนงาน ราคา
ของสิ นค้าที่ซ้ื อขายกันในตลาดได้รวมกาไรของนายทุนเอาไว้เรี ยบร้อยแล้ว มูลค่าของสิ นค้าจึงมาจากการ
คิดค่าต้นทุนซึ่ งมีท้ งั ทุนคงที่ (Constant Capital) เช่นทุนที่ใช้ในการตั้งโรงงานและซื้ อเครื่ องจักร และทุน
แปรผัน เช่นค่าจ้างที่นายทุนจ่ายให้คนงาน บวกกับกาไรของนายทุนนัน่ เอง (สมเกียรติ วันทะนะ. 2544 :
65)
ความแปลกแยก (Alienation) ความแปลกแยกเป็ นความรู ้สึกของคนเราที่ดารงชี วติ อยูใ่ นโลกซึ่ งดู
แปลกและไม่เป็ นมิตรกับเรา เรารู ้สึกว่าชีวติ ของเรานั้นช่างไร้ความหมาย ไร้คุณค่า ไม่น่าพึงพอใจ เมื่อรู ้สึก
เช่นนี้ คุณค่าความเป็ นมนุษย์ของเราก็ถูกลดทอนลงไป ความรู ้สึกเช่นนี้ เกิดขึ้นได้ในทุกสังคม แต่ในสังคม
ทุนนิยมซึ่ งนายทุนเอารัดเอาเปรี ยบคนงานนั้น คนงานหรื อชนชั้นกรรมาชีพจะเกิดความแปลกแยกได้มาก
คือแปลกแยกกับสิ นค้าที่ตนผลิตได้ แปลกแยกจากเงื่อนไขของกระบวนการทางาน และแปลกแยกกับ
เพื่อนมนุษย์ดว้ ยกัน การแปลกแยกกับสิ นค้าที่ผลิตได้น้ นั เกิดจากการที่คนงานเมื่อผลิตสิ นค้าได้แล้ว
ตนเองก็ไม่ได้เป็ นเจ้าของสิ นค้านั้น แต่นายทุนต่างหากที่เป็ นเจ้าของ ความแปลกแยกจากเงื่อนไขของ
กระบวนการทางานเกิดจากการที่คนงานไม่สามารถควบคุมกระบวนการผลิตได้ ไม่ได้เป็ นเจ้าของ
เครื่ องจักรที่ใช้ในการผลิต ต้องทางานที่ซ้ าซากจาเจน่าเบื่อ ไม่ได้ใช้ทกั ษะและความคิดสร้างสรรค์ ความ
แปลกแยกกับเพื่อนมนุษย์ดว้ ยกันเกิดจากการที่คนงานเป็ นผูผ้ ลิตเชิงสังคม นัน่ คือต้องทางานด้วยกันและ
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ร่ วมมือกัน แต่กระบวนการผลิตของทุนนิยมไม่เอื้อต่อการผลิตเชิงสังคมเลย (Walker and Gray. 2007 : 910) และในที่สุด คนงานก็แปลกแยกกับตัวเอง (Heywood. 2002 : 54) มองตนเองว่าไร้คุณค่า ขาดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง
การต่ อสู้ ทางชนชั้ น (Class Struggle) เมื่อคนงานหรื อชนชั้นกรรมาชีพถูกเอารัดเอาเปรี ยบ
กดขี่ขดู รี ดจนเกิดความแปลกแยก คนงานก็จะพัฒนาจิตสานึกทางชนชั้น (Class Consciousness) ขึ้นมา
มองเห็นว่าเพื่อนร่ วมงานคนอื่นก็ถูกกดขี่เหมือนกันกับตน มองเพื่อนร่ วมงานว่าเป็ นคนชนชั้นเดียวกัน
พวกเขาจึงร่ วมมือกันเพื่อโค่นล้มนายทุนและระบบทุนนิ ยม การต่อสู ้ทางชนชั้นจึงเป็ นสิ่ งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
มากซ์กบั เองเกลส์ถึงกับกล่าวว่า “ประวัติศาสตร์ ของสังคมที่มีอยูใ่ นอดีตจนถึงปั จจุบนั ทั้งหมดเป็ น
ประวัติศาสตร์ ของการต่อสู ้ทางชนชั้น” (Marx and Engels. 2008 : 33) การต่อสู ้และความขัดแย้งเกิดขึ้น
ตลอดช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ ที่ผา่ นมา ในยุคต่างๆ ที่ผา่ นมาในอดีตนั้น ล้วนแต่มีความขัดแย้ง ในยุค
บุพกาล ความขัดแย้งเป็ นผลมาจากความขาดแคลนทางด้านวัตถุ ในยุคทาส ก็มีความขัดแย้งและการต่อสู ้
ระหว่างมูลนายกับทาส ในยุคศักดินา เจ้าที่ดินกับไพร่ ติดที่ดินก็ขดั แย้งและต่อสู ้กนั ส่ วนในยุคทุนนิยม
นายทุนกับคนงานหรื อชนชั้นกระฎุมพีกบั ชนชั้นกรรมาชี พก็ขดั แย้งกัน (Heywood. 1998 : 127) และทั้ง
สองฝ่ ายก็ต่อสู ้กนั จนในที่สุด มากซ์ก็ทานายไว้วา่ จะเกิดการปฏิวตั ิโดยชนชั้นกรรมาชี พที่สามารถโค่นล้ม
ระบบทุนนิยมลงได้
การปฏิวตั ิของชนชั้นกรรมาชีพ (Proletarian Revolution) มากซ์กล่าวถึงการปฏิวตั ิของชนชั้น
กรรมาชีพว่าเป็ นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างทุนนิยมไปสู่ คอมมิวนิ สต์ ในช่วงนี้
ชนชั้นและรัฐก็ยงั คงมีอยู่ แต่ชนชั้นกรรมาชีพจะก้าวเข้าไปกุมอานาจรัฐ โค่นล้มรัฐของชนชั้นกระฎุมพี
นาเอารัฐของชนชั้นกรรมาชี พเข้าแทนที่ รัฐของชนชั้นกรรมาชีพนี้เป็ นการปกครองของคนส่ วนใหญ่ซ่ ึ งมี
จานวนมาก รัฐนี้ยงั คงรักษาอานาจเชิงกดปราบเอาไว้เพื่อใช้ปราบปรามคนรวยที่ตอ้ งการฟื้ นฟูระบบทุน
นิยมและการปกครองโดยคนส่ วนน้อยขึ้นมาใหม่ อย่างไรก็ตาม การใช้อานาจเผด็จการนั้นก็จะดารงอยู่
ชัว่ คราวเท่านั้น ถ้าร่ องรอยสาคัญของทุนนิยมและจิตสานึกแบบนายทุนยังคงอยู่ ก็จาเป็ นต้องคงไว้ซ่ ึ ง
อานาจเผด็จการนี้ แต่อานาจเผด็จการนี้ไม่เหมือนกับอานาจของรัฐบาลเผด็จการทัว่ ไป เพราะเป็ นเผด็จการ
ชัว่ คราวและเป็ นเผด็จการของคนส่ วนมาก ไม่ใช่เผด็จการของคนส่ วนน้อยที่ใช้อานาจบีบบังคับคน
ส่ วนมาก มาตรการที่เผด็จการของชนชั้นกรรมาชีพจะนามาใช้น้ นั มีหลายอย่าง เช่นการยกเลิกกรรมสิ ทธิ์
ส่ วนตัวในที่ดิน การนาเอาค่าเช่าไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะ การเก็บภาษีรายได้แบบก้าวหน้าใน
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อัตราสู ง การยกเลิกสิ ทธิในทรัพย์มรดก การทาให้โรงงานและเครื่ องมือเครื่ องจักรที่ใช้ในการผลิตเป็ นของ
รัฐ การรวมศูนย์อานาจในการปล่อยกูไ้ ว้ที่ธนาคารกลางของรัฐ การควบคุมช่องทางการสื่ อสารและการ
ขนส่ ง และการจัดการศึกษาแบบให้เปล่าสาหรับเด็กและเยาวชน (Walker and Gray. 2007 : 89-90)
สั งคมคอมมิวนิสต์ (Communism) เมื่อผ่านช่วงที่เผด็จการของชนชั้นกรรมาชีพใช้อานาจ
ชัว่ คราวแล้ว สังคมคอมมิวนิ สต์ก็จะเกิดขึ้น ในช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อเข้าสู่ สังคมคอมมิวนิ สต์น้ ี มากซ์กล่าวว่า
ความเป็ นปฏิปักษ์ระหว่างชนชั้นก็จะลดลงและสังคมคอมมิวนิสต์ก็จะเกิดขึ้น รัฐของชนชั้นกรรมาชีพก็จะ
ไม่มีความจาเป็ นอีกต่อไป รัฐจึงค่อยๆ สลายตัวไป (Heywood. 2002 : 54)
แม้วา่ มากซ์จะกล่าวถึงสังคมคอมมิวนิสต์ในฐานะที่เป็ นสังคมอุดมคติที่พึงปรารถนาและทานาย
ไว้วา่ สังคมคอมมิวนิสต์จะเกิดขึ้นแทนที่สังคมทุนนิยม โดยเขาใช้คาว่า “Communism” ตั้งแต่งานเขียน
เรื่ อง Economic and Philosophical Manuscripts ที่ตีพิมพ์ต้ งั แต่ ค.ศ. 1844 จนถึงงานเขียนเรื่ อง Capital เล่ม
3 แต่ไม่มีที่ใดเลยที่มากซ์ได้กล่าวถึงสังคมนี้ไว้อย่างละเอียด วอล์กเกอร์และเกรย์ (Walker and Gray.
2007 : 60) กล่าวว่า เท่าที่รวบรวมได้จากความเห็นที่กระจัดกระจายอยูใ่ นงานหลายเรื่ อง สังคม
คอมมิวนิสต์น่าจะมีลกั ษณะดังต่อไปนี้คือ เป็ นสังคมที่นาเอาปั จจัยการผลิตมาเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ส่วนรวม
เป็ นสังคมที่ไม่มีการแบ่งงานกันทา ไม่มีความแปลกแยก ไม่มีการเอารัดเอาเปรี ยบกดขี่ขดู รี ด ในสังคม
คอมมิวนิสต์จะไม่มีรัฐ ไม่มีชนชั้น ไม่มีความอดอยากขาดแคลน ผูค้ นจะรู ้และเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริ ง
ในเมื่อสังคมคอมมิวนิสต์มีระบบกรรมสิ ทธิ์ แบบกรรมสิ ทธิ์ ส่วนรวม ชนชั้นจึงเกิดขึ้นไม่ได้ และ
เมื่อไม่มีชนชั้น รัฐในความหมายที่วา่ เป็ นองค์กรที่รวมศูนย์อานาจและใช้อานาจเชิงบีบบังคับที่ชนชั้นหนึ่ง
ใช้เพื่อกดปราบอีกชนชั้นหนึ่ งจึงเกิดขึ้นไม่ได้เช่นเดียวกัน สังคมคอมมิวนิสต์จะไม่มีกองกาลังทหาร ไม่มี
ตารวจ ไม่มีระบบราชการ ไม่มีศาล ไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่จะมีหน่วยงานบริ หารงานสาธารณะที่
กระจายอานาจคอยประสานการผลิตและการแจกจ่าย ความสัมพันธ์ทางการผลิตแบบทุนนิยมก็จะถูก
ยกเลิกไปซึ่งทาให้พลังการผลิตพัฒนาได้เต็มที่และมีการทางานเต็มขีดความสามารถ ทาให้การผลิต
ขยายตัวมีสินค้ามากมาย การผลิตจะเป็ นแบบรวมหมู่คือร่ วมกันผลิตและได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน ไม่มี
การบังคับใช้แรงงาน ผูค้ นไม่มุ่งทางานเพื่อเห็นแก่เงิน งานก็จะมีมากมายหลายอย่างทาให้ปัจเจกบุคคลได้
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้เต็มที่ คนจะเปลี่ยนนิสัยจากที่เห็นแก่ตวั ชอบแข่งขัน และก้าวร้าว ไปเป็ นคน
ที่ชอบช่วยเหลือกันและอยูร่ ่ วมกันด้วยความสามัคคี (Walker and Gray. 2007 : 60)
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ใน Critique of the Gotha Programme ซึ่งตีพิมพ์ออกมาใน ค.ศ. 1875 มากซ์ได้แบ่งแยก
คอมมิวนิสต์ออกเป็ น 2 ขั้น คือขั้นต่าและขั้นสู ง ในสังคมคอมมิวนิสต์ข้ นั ต่าจะยังคงมีลกั ษณะบางอย่าง
ของสังคมทุนนิยมอยูบ่ า้ ง เช่นยังมีการจ่ายค่าจ้างในการทางาน แต่ในสังคมคอมมิวนิสต์ข้ นั สู ง จะเป็ นไป
ตามหลักการ “เอาจากแต่ละคนตามความสามารถ ให้แต่ละคนตามความจาเป็ น” จริ งๆ และใน The State
and Revolution ที่ตีพิมพ์ใน ค.ศ. 1917 นั้น เลนิ นได้ใช้คาว่า “สังคมนิยม” เพื่อให้หมายถึงสังคม
คอมมิวนิสต์ข้ นั ต่า และใช้คาว่า “คอมมิวนิสต์” เพื่อให้หมายถึงสังคมคอมมิวนิสต์ข้ นั สู ง (Walker and
Gray. 2007 : 61)
11.4 สั งคมนิยมยุคหลังมากซ์
หลังยุคของมากซ์ สังคมนิยมกระแสหลักก็คือสังคมนิยมมาร์ กซิ สต์ คาว่า “Socialism”
“Marxism” และ “Communism” มักจะถูกใช้เป็ น “ไวพจน์” คือเป็ นคาที่มีความหมายเหมือนกันและใช้
แทนกันได้ ทั้งสามคานี้ นอกจากจะหมายถึงแนวคิดแล้ว ยังหมายถึงขบวนการทางการเมืองและระบอบ
การปกครองด้วย โดยเฉพาะคาว่าสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์ซ่ ึ งทั้งสองคานี้น้ นั ในช่วงปลายคริ สต์
ศตวรรษที่ 19 ยังไม่ได้มีความหมายต่างกัน แต่ต้ งั แต่ ค.ศ. 1917 ซึ่ งมีการปฏิวตั ิรัสเซี ยเกิดขึ้น และต่อมามี
การก่อตั้งสากลที่ 3 (Third International) ขึ้นมา คาว่าสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์ก็เริ่ มมีความหมายต่างกัน
และต่างกันยิง่ ขึ้นเมื่อสตาลินขึ้นครองอานาจ ทาให้คอมมิวนิสต์มีความหมายว่าเป็ นระบอบการปกครอง
แบบเบ็ดเสร็ จของสหภาพโซเวียตและประเทศบริ วาร และสังคมนิยมก็ถูกใช้เป็ นชื่อของพรรคการเมือง
ฝ่ ายซ้ายซึ่ งมีนโยบายเปลี่ยนแปลงสังคมแบบปฏิรูปและยึดมัน่ อยูก่ บั โครงสร้างและกระบวนการที่เป็ น
ประชาธิ ปไตย อย่างไรก็ตาม ต่อมาก็มีการเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันตกซึ่ งเคลื่อน
ออกห่างจากแนวทางของสหภาพโซเวียตและมุ่งสู่ การเป็ น “ยูโรคอมมิวนิสต์” (Eurocommunism) ที่เป็ น
ประชาธิ ปไตย จึงทาให้ความแตกต่างระหว่างสังคมนิยมกับคอมมิวนิสต์กลับมาน้อยลงอีก (Walker and
Gray. 2007 : 59-60)
ในหัวข้อนี้ จะกล่าวถึงแนวคิดของนักคิดมาร์ กซิ สต์รุ่นหลังมากซ์จานวนหนึ่ง ซึ่ งส่ วนหนึ่งเป็ น
ผูน้ าทฤษฎีของมากซ์ไปประยุกต์ใช้จริ งให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นรู ปธรรมด้วย ดังต่อไปนี้
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เอดวร์ ด เบิร์นสไตน์ (Eduard Bernstein : ค.ศ. 1850-1932) เสนอความคิดสังคมนิยมที่เขาเรี ยก
ว่า “สังคมนิยมวิวฒั นาการ” (Evolutionary Socialism) ซึ่งตรงข้ามกับสังคมนิยมปฏิวตั ิ (Revolutionary
Socialism) ตามแบบของมากซ์ (Heywood. 1998 : 116-121) เขาเสนอความเห็นไว้วา่ ระบบทุนนิยมนั้นมี
ความสามารถในการปรับตัวได้ดีกว่าที่มากซ์คิดไว้ เมื่อเป็ นเช่นนั้น วิวฒั นาการจากระบบทุนนิยมไปเป็ น
สังคมนิยมจึงเป็ นสิ่ งที่เป็ นไปได้ ข้อเสนอเช่นนี้ถูกมองว่าเป็ น “ลัทธิ แก้” (Revisionism) (Heywood. 1998 :
142-143) ซึ่ งส่ งผลให้มีการพัฒนาสังคมนิยมที่เป็ นประชาธิ ปไตย (Democratic Socialism) หรื อ
ประชาธิปไตยแบบสังคมนิยม (Social Democracy) ขึ้นมา (Steger. 1997) ข้อเสนอของเขาทาให้เกิด
ปัญหาทางสองแพร่ งที่สาคัญสาหรับขบวนการปฏิวตั ิ คือควรจะส่ งเสริ มการปฏิรูปหรื อควรจะคัดค้าน
ขัดขวางการปฏิรูป เพราะถ้าการปฏิรูปประสบผลสาเร็ จ การปฏิวตั ิก็จะเกิดขึ้นล่าช้า แต่ถา้ คัดค้านขัดขวาง
การปฏิรูปก็จะไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนที่เห็นด้วยกับการปฏิรูป ข้อเสนอของเบิร์นสไตน์เป็ น
ข้อเสนอที่สนับสนุนฝ่ ายที่ตอ้ งการให้มีการปฏิรูป (Sargent. 2009 : 200)
โรซา ลักเซมเบิร์ก (Rosa Luxemburg : ค.ศ. 1871-1919) เป็ นนักคิดมาร์กซิสต์ที่แสดงความเห็น
ขัดแย้งกับเบิร์นสไตน์อย่างจริ งจัง ในปี เดียวกันกับที่เบิร์นสไตน์ตีพิมพ์หนังสื อที่เสนอแนวคิดสังคมนิยม
วิวฒั นาการซึ่งเป็ นสังคมนิยมเชิงปฏิรูปออกมาคือ ค.ศ. 1899 นั้น เธอก็ได้ตีพิมพ์หนังสื อเรื่ อง Social
Reform and Revolution ออกมา ซึ่ งในหนังสื อเล่มนี้เธอเสนอว่าการปฏิวตั ิเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างขาดเสี ยมิได้
เธอได้ให้การสนับสนุนการนัดหยุดงานของมวลชนในฐานะที่เป็ นแนวทางที่ดีที่สุดซึ่ งจะนาไปสู่ การ
ปฏิวตั ิ อย่างไรก็ตาม เธอก็ไม่เห็นด้วยกับกับแนวคิดของเลนินซึ่ งต้องการให้มีพรรคปฏิวตั ิที่รวมศูนย์
อานาจ โดยเชื่ อว่าพรรคที่รวมศูนย์อานาจเช่นนั้นก่อให้เกิดการทาลายความคิดสร้างสรรค์ของชนชั้น
กรรมาชีพ (Sargent. 2009 : 200) และเธอก็ได้จดั ทาใบปลิวออกมาโจมตีพรรคบอลเชวิกที่ปราบปราม
ชาวนาและปิ ดกั้นเสรี ภาพของประชาชน (Lamb and Docherty. 2006 :217)
อันโตนิโอ กรัมชี (Antonio Gramsci : ค.ศ. 1891-1937) เป็ นนักคิดมาร์กซิสต์ที่ปฏิเสธแนวคิดของ
มาร์ กซ์ในส่ วนที่เน้นความสาคัญของโครงสร้างส่ วนล่างมากจนเกินไป เขาเสนอให้มีประชาธิ ปไตยใน
โรงงาน ให้มีสภาคนงาน กรัมชียงั ได้เสนอแนวคิดเรื่ อง “การครองอานาจนา” (Hegemony) เอาไว้ดว้ ย ซึ่ง
เขาเสนอว่าการที่ชนชั้นปกครองสามารถรักษาอานาจครอบงาเอาไว้ได้น้ นั ส่ วนสาคัญเกิดจากการที่ชนชั้น
ปกครองสามารถสร้างการครอบงาทางความคิดให้ผถู ้ ูกปกครองเห็นด้วยคล้อยตาม ไม่ใช่เกิดจากการใช้
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อานาจเชิงบีบบังคับอย่างเดียวเท่านั้น เขาชี้ให้เห็นว่าในระบบทุนนิยมนั้นจะมีปัญญาชนซึ่ งทาหน้าที่ใน
การจัดการความเชื่อของคนในสังคมโดยชักจูงโน้มน้าวมวลชนให้เห็นด้วยและยอมรับการปกครองและ
ทรรศนะของชนชั้นปกครอง ปั ญญาชนฝ่ ายปฏิวตั ิจะต้องเข้าไปขัดขวางแทรกแซงกระบวนการสร้าง
ความคิดครอบงานั้นและสร้างความคิดอุดมการณ์ใหม่ข้ ึนมา (Walker and Gray. 2007 : 126)
จอร์ จ ลูกาช (György Lukács : ค.ศ. 1885-1971) ก็เป็ นนักคิดอีกคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิด
มาร์ กซิ สต์ด้ งั เดิม (Orthodox Marxism) ในสมัยของเขา เขาเสนอแนวคิดมาร์กซิสต์ในฐานะที่เป็ นปรัชญา
แนวมนุษยนิยม โดยเน้นชี้ให้เห็นถึงกระบวนการที่ระบบทุนนิยมได้ลดค่าของความเป็ นมนุษย์ของคนงาน
ทาให้คนงานเป็ นเพียงสิ นค้าที่ซ้ื อขายได้ในตลาด (Heywood. 1998 : 138) เขาเน้นให้มีการตระหนักถึง
ความสาคัญของความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีข้ ึน เขาเสนอว่าคนเรานั้น
สามารถคิดและกระทาได้อย่างเสรี เป็ นอิสระจากสถานะทางเศรษฐกิจและสถานะทางชนชั้นของตนได้
(Sargent. 2009 : 200)
วลาดิเมียร์ เลนิน (Vladimir Lenin ค.ศ. 1870-1924) นอกจากจะเป็ นนักคิดมาร์กซิสต์แล้ว เลนิน
ยังเป็ นผูป้ กครองคนสาคัญในระบอบสังคมนิยม/คอมมิวนิสต์ดว้ ย เขาเป็ นผูน้ าขบวนการปฏิวตั ิรัสเซียที่
ก่อให้เกิดจากจัดตั้งสหภาพโซเวียตรัสเซี ยขึ้นมา แนวคิดของเขามีชื่อเรี ยกว่า “ลัทธิเลนิน” (Leninism)
หรื อ “ลัทธิมากซ์-เลนิน” (Marxism-Leninism) เขามีแนวคิดที่ตอ้ งการให้มีพรรคการเมืองแนวปฏิวตั ิซ่ ึง
ประกอบด้วยบุคคลที่เป็ นมืออาชีพและอุทิศตัวให้แก่พรรคอย่างเต็มที่ คนเหล่านี้ จะเป็ นแนวหน้าของชน
ชั้นกรรมาชีพ คอยนาทางชนชั้นกรรมาชีพทั้งในช่วงก่อนและหลังการปฏิวตั ิ เขาเห็นด้วยกับแนวทางการ
ปฏิวตั ิของชนชั้นกรรมาชีพตามที่มากซ์กล่าวไว้ เขาไม่เห็นด้วยอย่างมากกับแนวทางของสังคมนิยม
ประชาธิ ปไตย เสรี นิยม และประชาธิ ปไตยแบบมีรัฐสภา เขาไม่อยากให้มีศาสนา มองว่าศาสนาก่อให้เกิด
การหลอกลวงมอมเมามวลชน และเขาเสนอความเห็นที่วา่ จักรวรรดินิยม (Imperialism) เป็ นพัฒนาการขั้น
สุ ดท้ายของระบบทุนนิยม (Lamb and Docherty. 208-209)
โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin : ค.ศ. 1878-1953) เป็ นผูน้ าของสหภาพโซเวียตที่สืบทอดอานาจ
ต่อจากเลนิน แนวคิดของเขาเรี ยกว่า “ลัทธิสตาลิน” (Stalinism) ซึ่ งนี่ไม่ใช่เป็ นเพียงแค่แนวคิดเท่านั้น
แต่เป็ นลักษณะเด่นของการปกครองในสหภาพโซเวียตรัสเซี ยในยุคนั้นเลยทีเดียว คือลัทธิ สตาลินนี้มี
ความหมายบ่งถึงการปกครองที่เป็ นเผด็จการ ใช้อานาจกดขี่ และรวมศูนย์อานาจแบบเบ็ดเสร็ จ ลักษณะ
สาคัญอย่างหนึ่งของลัทธิ สตาลินคือความคิดและการปฏิบตั ิที่อยูบ่ นฐานความเชื่ อที่วา่ การปฏิวตั ิจะต้องมา
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จากข้างบน คือจะต้องนาโดยพรรคคอมมิวนิสต์ที่รัฐมีอานาจมากและมีบทบาทสาคัญในการนา ทางด้าน
การเกษตร ลัทธิ สตาลินต้องการให้มีการผลิตแบบรวมหมู่ซ่ ึ งชาวนาจะต้องทานารวมที่เป็ นนาของรัฐ
ทางด้านอุตสาหกรรม ลัทธิสตาลินมีนโยบายที่ให้มีการควบคุมอุตสาหกรรมโดยเน้นพัฒนาอุตสาหกรรม
หนักเป็ นหลัก การใช้อานาจกดขี่บีบบังคับได้ทาให้ระบอบสตาลินเป็ นที่รู้จกั ว่าเป็ น “ความน่ากลัวสุ ดขีด”
(Great Terror) เพราะมีการกวาดล้างจับกุมผูค้ นอย่างกว้างขวาง มีการสังหาร และบีบบังคับให้คนที่ไม่ได้
กระทาผิดรับสารภาพว่าได้กระทาผิด ซึ่ งบางคนก็เป็ นบุคคลสาคัญของพรรคบอลเชวิกนัน่ เอง (Walker
and Gray. 2007 : 305)
ลีออน ทรอตสกี (Leon Trotsky : ค.ศ. 1879-1940) เป็ นบุคคลสาคัญที่ร่วมปฏิวตั ิและจัดตั้ง
สหภาพโซเวียตรัสเซี ยร่ วมกับเลนิน เป็ นผูน้ าและผูก้ ่อตั้งกองทัพแดงของรัสเซี ย และเป็ นผูน้ าคนสาคัญใน
พรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียหรื อพรรคบอลเชวิก (Walker and Gray. 2007 : 317) แนวคิดของเขามีชื่อเรี ยกว่า
“ลัทธิ ทรอตสกี” (Trotskyism) ทรอตสกีอา้ งว่าตนเองนั้นเป็ นทายาทผูส้ ื บต่อความคิดของมากซ์และเลนิน
ลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของลัทธิ ทรอตสกีคือแนวคิดเรื่ องการปฏิวตั ิที่ถาวร (Permanent Revolution) ซึ่งเป็ น
แนวคิดที่ทรอตสกีพฒั นาขึ้นมาตั้งแต่ ค.ศ. 1906 และปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงอีกใน ค.ศ. 1928 แนวคิดเรื่ อง
การปฏิวตั ิที่ถาวรเสนอว่าขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อก้าวเข้าสู่ สังคมนิยมนั้นเป็ นพัฒนาการที่ผสมผสานกัน
และไม่ราบเรี ยบสม่าเสมอ กล่าวคือประเทศต่างๆ นั้นมีพฒั นาการทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่
แตกต่างกัน แต่ประเทศที่ลา้ หลังกว่าก็สามารถที่จะเร่ งพัฒนาให้ผา่ นขั้นตอนต่างๆ อย่างรวดเร็ วได้ โดย
นาเอาลักษณะที่กา้ วหน้าของประเทศที่พฒั นาแล้วมาผสมผสานเข้ากับลักษณะที่ลา้ หลังของประเทศด้อย
พัฒนา เขายกตัวอย่างรัสเซี ยว่าสามารถที่จะเคลื่อนจากรัฐกึ่งศักดินา ข้ามขั้นตอนทุนนิยม เพื่อก้าวเข้าสู่
สังคมนิยมได้โดยตรง โดยใช้การปฏิวตั ิที่ถาวรซึ่ งย่นย่อรวบรัดขั้นตอนต่างๆ ของการพัฒนาได้ ทฤษฎีการ
ปฏิวตั ิที่ถาวรของเขายังรวมเอาลักษณะสาคัญของนานาชาตินิยม (Internationalism) เข้าไว้ดว้ ย คือเขามอง
ว่าการปฏิวตั ิสังคมนิยมจะต้องขยายตัวเป็ นเรื่ องระหว่างประเทศ ซึ่ งถ้าไม่สามารถขยายให้กว้างไปใน
ระดับนานาชาติได้ การปฏิวตั ิสังคมนิยมก็จะไม่ประสบผลสาเร็ จ ซึ่ งความเห็นของทรอตสกีในเรื่ องนี้ น้ นั
ขัดแย้งกับความเห็นของสตาลินเรื่ อง “สังคมนิยมในประเทศเดียว” (Socialism in One Country) ที่สตาลิน
เชื่อว่ามีความเป็ นไปได้ที่สหภาพโซเวียตรัสเซี ยสามารถสร้างสังคมนิยมขึ้นมาในประเทศเพียงลาพังก่อน
ไม่ตอ้ งรอประเทศอื่น (Walker and Gray. 2007 : 319)
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เหมา เจ๋ อ ตุง (Mao Zedong :1893–1976) เป็ นผูน้ าการต่อสู ้จนเปลี่ยนแปลงการปกครองของจีน
มาสู่ ระบอบสังคมนิยมได้ใน ค.ศ. 1949 และเป็ นประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน
แนวคิดของเขาเรี ยกว่า “ลัทธิเหมา” (Maoism) ลักษณะเด่นของลัทธิ เหมาคือการเน้นความสาคัญของลัทธิ
สมัครใจ (Voluntarism) คือต้องการให้ประชาชนได้เข้าร่ วมต่อสู ้ร่วมกับพรรคคอมมิวนิ สต์ดว้ ยความเต็ม
ใจและภาคภูมิใจ การเน้นความสาคัญของปรัชญาปฏิพฒั นาการโดยเฉพาะประเด็นเรื่ องความขัดแย้ง การ
วิเคราะห์ชนชั้นโดยเน้นไปที่อตั ลักษณ์ทางชนชั้นและบทบาทการปฏิวตั ิของชาวนา ทฤษฎีการปฏิวตั ิของ
เขาครอบคลุมแนวคิดหลายอย่าง เช่นการให้มีกองกาลังแบบกองโจรเข้าต่อสู ้แบบ “ป่ าล้อมเมือง” และการ
ยึดมัน่ ผูกพันกับ “ประชาธิปไตยรวมศูนย์” (Democratic Centralism) แนวคิดของเขาเป็ นการนาเอาแนวคิด
มาร์ กซิ สต์มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริ บทของประเทศจีน หรื อเป็ นการทามาร์ กซิ สต์ให้เป็ นแบบจีน (The
Sinification of Marxism) นัน่ เอง (Walker and Gray. 2007 : 201-202)
สังคมนิยมในยุคปัจจุบนั มีความหลากหลายมาก มีนกั คิดสังคมนิยมจานวนมากที่ได้เสนอแนวคิด
ออกมาอย่างน่าสนใจ นักคิดสังคมนิยมบางคนก็ยงั เป็ นมาร์ กซิ สต์แบบดั้งเดิม แต่หลายคนก็เป็ นผูท้ ี่ถูก
เรี ยกว่านี โอมาร์ กซิ สต์ นักทฤษฎีวพิ ากษ์ที่ผเู ้ ขียนกล่าวถึงในบทที่ 6 นั้นก็เป็ นพวกนีโอมาร์ กซิ สต์ แต่นกั
คิดนีโอมาร์ กซิ สต์ที่เด่นๆ ก็ยงั มีอีกมาก อยูน่ อกเหนื อขอบข่ายเนื้อหาของบทนี้ที่จะกล่าวถึงได้
สรุ ปท้ ายบท
เนื้อหาในบทนี้เป็ นการกล่าวถึงสังคมนิยมซึ่ งเป็ นแนวคิด อุดมการณ์ทางการเมือง และ
ระบอบการปกครองที่มีความสาคัญมาก อิทธิ พลของแนวคิดนี้ในทางการเมืองที่เห็นได้ชดั เจนก็คือใน
คริ สต์ศตวรรษที่ 20 มีประเทศจานวนมากที่ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยม และเคยมีประชาชนจานวน
มากเกือบครึ่ งโลกอยูใ่ นประเทศที่เคยเป็ นสังคมนิยมมาแล้ว ในแง่แนวคิด สังคมนิยมเป็ นแนวคิดที่เน้น
ความสาคัญของสังคมเหนือปั จเจกบุคคล เน้นการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การทางานร่ วมกัน และให้
ความสาคัญกับความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคมมากว่าเสรี ภาพของปั จเจกบุคคล
สังคมนิยมยูโทเปี ยเป็ นคาที่มากซ์ใช้เรี ยกแนวคิดสังคมนิยมในยุคก่อนหน้าเขาซึ่ งเขามองว่าเป็ น
แนวคิดที่เพ้อฝัน ไม่เป็ นวิทยาศาสตร์ ไม่มีแนวทางที่ชดั เจนในการสร้างสังคมเช่นนั้นให้เกิดขึ้นจริ งได้
ในความเป็ นจริ งแล้ว คาว่าเพ้อฝันหรื อยูโทเปี ยนี้ไม่ได้หมายความว่านักคิดเหล่านี้ เอาแต่คิดอย่างเดียว แต่
ความเป็ นจริ งแล้ว พวกเขาได้เสนอทั้งแนวคิดและได้ลงมือสร้างสังคมในอุดมคติตามความคิดของตนด้วย
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หรื อในบางกรณี ความคิดที่พวกเขาเสนอไว้ก็ได้เป็ นแรงบันดาลใจให้เกิดการสร้างสังคมอุดมคติในที่อื่นๆ
ในเวลาต่อมา มีผคู ้ นศรัทธาเลื่อมใสในแนวคิดของพวกเขา เกิดเป็ นขบวนการที่มีสานุศิษย์มากมายในยุค
นั้น นักสังคมนิยมยูโทเปี ยที่เด่นๆ คือแซ็งต์-ซี มอ็ ง ชาร์ ลส์ ฟูริเยร์ และโรเบิร์ต โอเวน สาหรับคนหลังสุ ดนี้
ได้พยายามสร้างสหกรณ์ข้ ึนมาหลายแห่งด้วยจนได้ชื่อว่าเป็ นบิดาแห่งการสหกรณ์
สังคมนิยมมาร์กซิสต์คือแนวคิดของคาร์ล มากซ์ และฟรี ดริ ช เองเกลส์ รวมถึงนักคิดมาร์กซิสต์
อื่นๆ ด้วย แต่ในบทนี้มุ่งอธิ บายเฉพาะแนวคิดของมากซ์เป็ นหลัก ซึ่ งมีแนวคิดที่โดดเด่นหลายอย่าง เช่น
การมองความเปลี่ยนแปลงแบบปฏิพฒั นาการ การมองประวัติศาสตร์ ดว้ ยปรัชญาวัตถุนิยม การเสนอ
ทฤษฎีมูลค่าส่ วนเกินเพื่ออธิ บายถึงการที่ชนชั้นนายทุนมุ่งแสวงหากาไรซึ่ งเป็ นการเอารัดเอาเปรี ยบชนชั้น
กรรมาชีพ การชี้ให้เห็นความแปลกแยกที่เกิดขึ้นในหมู่ชนชั้นกรรมาชีพซึ่ งในที่สุดก็จะเป็ นปัจจัยที่กระตุน้
ให้เกิดจิตสานึกทางชนชั้นและการต่อสู ้ทางชนชั้น โดยชนชั้นกรรมาชีพจะยึดอานาจจากชนชั้นนายทุน
และในช่วงแรกจะปกครองแบบเผด็จการของชนชั้นกรรมาชีพ เพื่อที่จะจัดการปกครองให้เข้าสู่ สังคม
คอมมิวนิสต์ในที่สุด มากซ์ได้ทานายไว้วา่ ชนชั้นกรรมาชี พจะโค่นล้มระบบทุนนิยมและสถาปนาสังคม
คอมมิวนิสต์ที่ไม่มีรัฐไม่มีชนชั้นขึ้นมาได้
สังคมนิยมยุคหลังมากซ์เป็ นแนวคิดมาร์ กซิ สต์ของนักคิดรุ่ นหลังมากซ์ ที่ทุกคนต่างก็ยงั เชื่อใน
ความคิดพื้นฐานบางอย่างของมากซ์อยู่ เพียงแต่ไม่เห็นด้วยในแนวคิดบางประการ และพยายามนาเอา
แนวคิดมาร์กซิสต์ไปปรับประยุกต์ใช้ตามที่ตนเห็นเหมาะสม ในยุคนี้ มีผเู ้ สนอแนวคิดสังคมนิยมออกมา
หลายอย่าง เช่นสังคมนิยมวิวฒั นาการ ซึ่ งเบิร์นสไตน์เสนอว่าการก้าวไปเป็ นสังคมนิยมนั้นไม่จาเป็ นต้อง
ใช้วธิ ี ปฏิวตั ิ แต่ควรใช้แนวทางปฏิรูปแทน แนวคิดสังคมนิยมที่เป็ นประชาธิ ปไตยหรื อประชาธิ ปไตยแนว
สังคมนิยมก็ได้รับอิทธิ พลจากเบิร์นสไตน์ดว้ ย แต่ผทู ้ ี่ไม่เห็นด้วยก็มีไม่นอ้ ย ที่เด่นๆ เช่นลักซัมเบิร์กที่
ยืนยันว่าจะต้องใช้แนวทางปฏิวตั ิ มีหลายคนที่ได้นาเอาแนวคิดมาร์ กซิ สต์ไปใช้ใน การปกครองประเทศ
แต่ก็ได้ปรับประยุกต์ตามที่ตนเห็นว่าเหมาะสม จนเป็ นแนวคิดมาร์ กซิ สต์ที่มีลกั ษณะเฉพาะและตั้งชื่อตาม
นักคิดคนนั้น เช่นลัทธิ เลนิน ลัทธิ สตาลิน ลัทธิ ทรอตสกี และลัทธิ เหมา
คาถามท้ายบท
1. สังคมนิยมหมายถึงอะไร? แนวคิดอะไรเป็ นแหล่งที่มาสาคัญของแนวคิดสังคมนิยม? โปรด
อธิบายโดยละเอียด
2. แนวคิดสังคมนิยมยูโทเปี ยของแซ็งต์-ซีมอ็ ง ชาร์ลส์ ฟูริเยร์ และโรเบิร์ต โอเวน มีความ
คล้ายคลึงและ/หรื อแตกต่างกันอย่างไร?
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3. แนวคิดสาคัญของมากซ์มีอะไรบ้าง? โปรดอธิ บายโดยละเอียด รวมทั้งเปรี ยบเทียบด้วยว่า
สังคมนิยมยูโทเปี ยกับสังคมนิยมมาร์ กซิ สต์คล้ายคลึงกันและ/หรื อแตกต่างกันอย่างไร?
4. ลักษณะเด่นของแนวคิดมาร์ กซิ สต์ยคุ หลังมากซ์ท้ งั 8 คนเป็ นอย่างไร? ให้อธิ บายพอสังเขป
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