
บทที่ 2 
แนวความคิดทางการเมืองยุคคลาสสิก 
(Classical Political) ยุคก่อนเพลโต

 นครรัฐกรีกและความคดิทางการเมืองยุคก่อนเพลโต
การปกครองในนครกรีก รัฐที่เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม
และการเมืองที่น่าสนใจของนครกรกีคือ นครรัฐเอเธนส์



ประวัติกรีกตอนต้น
 กรีกโบราณมีรูปแบบการเมืองการปกครองเป็นนครรัฐ  ซึ่ง

แต่ละรัฐมีอิสระที่ด าเนินนโยบายและตัดสินเรื่องต่างๆ ด้วย
ตัวเอง  ซึ่งนครรัฐที่มีความส าคัญและมีบทบาทมากใน
อารยธรรมยุคโบราณเหมือนกับนครรัฐกรีก คือนครรัฐ
เอเธนส์และ สปาร์ตา



นครรัฐเอเธนส์
นครรัฐเอเธนสเ์ป็นนครรัฐทีม่ีความเจริญรุ่งเรืองในระบบการปกครองแบบประชาธปิไตย 

และยังเป็นต้นก าเนิดขององคค์วามรู้ทีห่ลากหลาย นครรัฐเอเธนสไ์ด้มีการจัดระบบ
องค์ประกอบทางสังคม

1. ชนชั้นในสังคม                            
1.1 พลเมือง(Citizen)               

1.2 ชนต่างด้าว (Metic) 

1.3 ทาส (Slaves) 

2. สถาบันการปกครอง

2.1 สภาประชาชน(Assembly of 
Ecclesia)

2.2 คณะมนตรีห้าร้อย (Council of Five 
Hundred)

2.3 ศาล (Court)



ความคิดทางการเมืองยุคก่อนเพลโต

นักปรัชญาทางการเมืองยุคก่อนเพลโต คือ โฮเมอร์ โซลอน ไพธากอรัส
กลุมโสฟิสต์ โปรทากอรัส แอนติฟอน โสเครติส และเพลโต

1.  โฮเมอร์ (Homer)  ได้เขียนวรรณกรรมไว้  2 เล่ม       

คือเอเลียดและโอดิสซี สมัยของโฮเมอร์ ชาวกรีกยังอยู่กัน

แบบชนเผ่าโดยใช้การปกครองแบบเลอืกหัวหน้าเผ่าหรือ

ผู้ปกครองขึ้นมา เขาจึงเชื่อในความมีอ านาจ ความเข้มแข็ง

ของผู้ปกครองแบบราชาธิปไตย (Monarchy) คือผู้ปกครอง

ที่มาจากเทพเจ้านัน้จะปกครองให้ผู้ใต้ปกครองมีความสุขได้



ความคิดทางการเมืองยุคก่อนเพลโต

2. โซลอน (Solon)
เป็นยุคสมัยใหม่ของกรีก เขาได้วางรากฐานแนวคิด
ประชาธิปไตยของกรีก แนวความคิดของโซลอนต้องการ
ปฏิรูปการบริหารที่ส่งเสริมให้ผู้คนเอารัดเอาเปรียบกัน  
เขาเห็นว่าทุกคนควรมีสิทธิทางการเมืองเท่าเทียมกัน  
คนร่ ารวยไม่ควรได้รับอ านาจจากความร่ ารวย 
เนื่องจากจะใช้อ านาจขูดรีดหาความร่ ารวยจากคนจน 
ดังนั้นจึงควรสร้างความเท่าเทียมกัน



ความคิดทางการเมืองยุคก่อนเพลโต

3. ไพธากอรัส (Pythagoras)                           

แนวความคดิของเขาการน าความรู ้

ทางคณิตศาสตรม์าอธิบายความยุตธิรรม

ของรัฐ อธิบายจริยธรรมทางการเมือง

รวมทัง้ความเทา่เทยีมและความเสมอภาคที่

เหมาะสมกบัธรรมชาตขิองแตล่ะคน



ความคิดทางการเมืองยุคก่อนเพลโต

4. กลุ่มซอฟฟิสต์ (Sophists)

กลุ่มซอฟฟิสต์ เป็นกลุ่มคนต่างด้าว 

ที่ยึดอาชีพนักกฎหมาย“ทนายความ”  เขายึดหลัก

กฎหมายธรรมชาติมนุษย์จะดีได้จากกฎธรรมชาติ  

ศีลธรรม จรรยา  ** * กลุ่มซอฟฟิสต์ไม่มีปรัชญา

หรืออุดมการณ์ทางการเมืองที่ชัดเจนเพียงแต่ใช้

ค าสอนใหถู้กใจผู้เรียนเพื่อเป็นอาชีพนั่นเอง



ความคิดทางการเมืองยุคก่อนเพลโต

5. โปรทากอรสั (Protagoras)                          

เทพเจา้

(ซุส)

ผูส้รา้งกฎหมาย

มนุษยห์รือประชาชนในรัฐ

(พน้จากความเป็นธรรมชาติอยูร่่วมกนัไดแ้ละมคีวามเทา่

เทยีมทางการเมือง)



ความคิดทางการเมืองยุคก่อนเพลโต

7. โสเครตีส (Socrates)                                   

การปกครองที่ดีต้องมีผู้ปกครองเป็นราชาปราชญ์

คือ ผู้ปกครองที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ฉลาดรอบรู้

เข้าใจหลักการปกครองของรัฐ เป็นผู้ออกกฎหมาย

และควบคุมการใช้กฎหมายให้เกิดความยุติธรรม

เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน และประชาชนควรตอบแทน

บุญคุณรัฐด้วยการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย

ความยุติธรรม 

ปฏิบติัตามกฎหมายเคารพกฎหมาย



ความคิดทางการเมืองยุคก่อนเพลโต

8. เพลโต (Plato)

การปกครองเป็นของคนจ านวนน้อยทีม่ีปัญญา       

และมีความเฉลียวฉลาดผูท้ี่ได้เรยีนรู้ถึงศาสตร์

การปกครองเท่านั้นจึงสมควรเปน็ผูป้กครอง

• ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ของตัวเองโดยไม่ก้าวก่าย
หน้าที่ของคนอื่น

•กฎหมายควบคุมคนเลว

ความ
ยุติธรรม 



ความคิดทางการเมืองของเพลโต

ความตายของโสเครตีส ท าให้เพลโต้มองเชื่อว่า กฎหมายถ้าอยู่ในมือของคน
ชั่วก็อาจท าลายคนดี ๆ ได้ ในที่สุดเพลโต้จึงได้แสดงทฤษฎีทางการเมืองของ
ตนเอง ในลักษณะที่โจมตีประชาธิปไตยอย่างรุนแรง และเน้นการปกครองโดย
บุคคล ซึ่งเป็นนักปราชญ์ มากกว่าจะยึดตัวบทกฎหมายเป็นที่ตั้ง

รัฐบุรุษ(The Satesman)   อุตมรัฐ (Republic) 

หรือผู้ปกครอง  ผู้ปกครอง Monarchy



รฐับุรุษ(The Satesman) (จ านวนผูป้กครอง)

จ านวนผูป้กครอง รฐัท่ีมีกฎหมาย รฐัท่ีไม่มีกฎหมาย

คนเดียว ราชาธิปไตย

(Monarchy)
ทุชนาธิปไตย

(Tyranny)

กลุ่ม/คณะบุคคล อภิชนาธิปไตย

(Aristocracy)
คณาธิปไตย

(Oligarchy)

คนจ านวนมากมาก ประชาธิปไตย

(Democracy)
ประชาธิปไตย

(Democracy)



อุตมรฐั (The Republic)
เพลโตเขยีนหนังสือวา่ดว้ยเร่ืองการปกครองรัฐ 

ผูป้กครองควรมีองคป์ระกอบ 3 ประการ จ าแนกคนดว้ย คณุธรรม  4  ประการ

ผูป้กครอง มีองคป์ระกอบ 3 ประการ

1. ทางเศรษฐกิจ การที่บุคคลมารวมตัวกันเป็นรัฐ
จุดประสงค์ก็เพือ่แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจอันเนื่อง
มาจากคนมีความสามารถในอาชีพที่ต่างกัน 
2. ทางทหาร รัฐต้องมีทหารรักษาความปลอดภัย
3. ทางปัญญา  คุณสมบัติที่ส าคัญของผู้ปกครอง 
โดยมีเป้าหมายเพื่อประชาชน

1. ความฉลาด (wisdom )                ส าหรับ

นักปกครอง

2.ความกลา้หาญ (Courage)               

ส าหรับทหาร

3. ความพอด ี(Temperance)               

ส าหรับคนทุกคน

4. ความยุตธิรรม (Justice)              การ

รับผดิชอบตอ่หนา้ที่ของตน ไมก่า้วกา่ยหนา้ที่ของ

ผูอ่ื้น) 



แนวคิดความยุตธิรรมในยุคกรีก

เพลโต้

ความรบัผิดชอบต่อ

หนา้ท่ี กฎหมาย

ช่วยควบคุมคนเลว

และลดความ

ขดัแยง้ทางสงัคม

โสเครติส

ทุกคนตอ้งเคารพและ

ปฏิบติัตามกฎหมาย

ของรฐั



Post-Modern 
Age

Modern Age

Middle Age

Classic Age

Political 
Philosophy 
and Theory



See you next week.


