
สุนัขจิ้งจอกราชสีห์

เจา้ผูป้กครอง

(The Prince)

บทที่ 5 แนวคิดทางการเมืองยุคสมัยใหม่ (Modernization)ตอนที่ 1
1. นิโคโล มาเคียเวลลี่ (Niccolo Machiavelli)

ผศ.กนัยาวรรนธ์ ก าเนิดสินธุ ์

สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร ์มบส.

การปกครองโดยคนคนเดียว หรือคณะ
บุคคลมีอ านาจสูงสุดเป็นระบบการ
ปกครองที่ดีที่สุดในทัศนะของเขา 
รูปแบบการปกครองนี้คือ  

ราชาธิปไตย
อภิชนาธิปไตย



 ธรรมชาติของมนุษย์ก้าวร้าว แสวงหา โลภ โง่เขลา
เบาปัญญาปล่อยจิตใจตกอยู่ภายใต้กิเลสตัณหา 

ศิลปะการปกครอง (The Princes) ผู้ปกครองต้องมีคุณสมบัติเป็นมุข
บุรุษ

แยกการเมืองออกจากศาสนา

รัฐเป็นสิ่งสูงสุด เจตจ านงของรัฐเป็นสิ่งสูงสุดต้องแยกรัฐออกจาก
ศีลธรรมจรรยา 

ผลประโยชนข์องรฐัย่อมเหนือความผิดถูกทั้งปวง

นักการเมืองต้องเป็นนักฉวยโอกาส เพราะนักการเมืองหรือผู้ครองนคร
ต้องกระท าการทุกอย่างเมื่อมีโอกาส เพื่อผลประโยชน์ของรัฐ



ต่อ ... ศิลปะการปกครอง

อย่ากลัวถ้าจะต้องท าผิดบ้าง ผู้ปกครองที่ประสบความส าเร็จต้องท าผิด

บ้าง และควรได้ประโยชน์จากการท าผิดนั้น จุดหมายปลายทางหรือผลที่ได้มัน
ได้ประโยชน์ จะถือว่าสิ่งๆ นั้นเป็นสิ่งที่ดี ดังนั้นผู้ปกครองไม่จ าเป็นต้องเป็นคน
ดี แต่ควรแสร้งแสดงให้คนอื่นคิดว่าเป็นคนดี 

ผู้ปกครองควรให้คนกลัวมากกว่าคนรัก

ผู้ปกครองจึงควรสนับสนุนการพูดความจริงและตั้งคนฉลาดเป็นที่ปรึกษา 
ควรหลีกเลี่ยงคนประจบสอพลอ เพราะจะท าให้ผู้ปกครองไม่เห็นความจริง

ผูม้ีอ านาจย่อมเป็นผู้ถูกเสมอ จุดมุ่งหมายย่อมส าคัญกว่าวิธีการ จะท าอะไรก็
ได้เพื่อให้บรรลุจุดหมาย  เราไม่สามารถถือดาบกับไบเบิลได้พร้อมๆ กัน



2.โทมัส ฮอบส์ (Thomas  Hobbes)

ผู้มีอ านาจอธิปไตย 
องค์รัฐาธิปัตย์แต่เพียงผู้เดียว



สญัญาประชาคม (Social Contract)                                

มนุษยย่์อมตอ้งท าสญัญาประชาคม

เพ่ือปกป้องชีวิตและทรพัยสิ์น

สภาพสังคมหลังท าสัญญา
ประชาคม

สังคมเป็นหน่วยเดียวในข้อตกลง
เดียวกัน รักษาสิทธิ เสรีภาพและมี

ความปลอดภัย

ผู้มีอ านาจอธิปไตย

เสียงส่วนใหญ่มอบอ านาจให้แก่ผู้ใดแล้ว
สามารถทวงอ านาจคืนได้

3.จอห์น ล็อค
(John Lock)



จอห์น ล็อค
อิสรภาพของมนุษย์

อิสรภาพเหนือร่างกาย

ตนเอง

• มโีดยธรรมชาติ

• มโีอกาสถูกคุกคามได ้

• อสิรภาพในฐานะ

ทรพัยสิ์นของบุคคล

หน่ึง

อิสรภาพทางความคิด 

ความรูสึ้ก

• มโีดยธรรมชาติ

• อสิรภาพทางความคดิ

และความรูสึ้กไดถ้า่ย

โอนมายงัสงัคมผา่น

ความเป็นอสิระทาง

การเมืองและสิทธิ

ประชาธิปไตย

อิสรภาพในการจดัการ

ทรพัยสิ์นท่ีตนครอบครองอย่าง

ชอบธรรม• กรรมสิทธ์ิที่ไดม้าดว้ย

แรงงานของตน

• หากมขีอ้พิพาทผูท้ี่แขง็แรง

กวา่จะเป็นผูต้ดัสิน

• ทุกคนมโีอกาส มอีสิระทาง

เศรษฐกจิ



 รุสโซเชื่อว่า ธรรมชาติของมนุษย์เป็นคนดี แต่สังคมท าให้มนุษย์แปดเปื้อน และ
มนุษย์มีเสรีภาพตามธรรมชาติโดยไม่จ ากัด (คนเถื่อนใจธรรม noble savage) แต่
เมื่อมนุษย์รวมตัวเป็นสังคมจึงต้องมีการจ ากัดสิทธิเสรภีาพบางส่วนโดยการท า 
"สัญญาประชาคม" (The Social Contract) (ประชาธิปไตยทางตรง  Derect
Democracy)

 อ านาจอธิปไตยของประชาชน ผู้แทนฯ เป็นตัวแทนของประชาชนเมื่อประชาชนไม่
พอใจผู้แทนฯ สามารถปฏิวัติทวงอ านาจคืนได้ 

4.ฌอง-ฌาค รุสโซ 
(Jean-Jacques Rousseau) 



รุสโซกับข้อโต้แย้งแนวคิดของ จอห์น ล็อค
 ทฤษฎีของจอหน์ ล็อคไดถ้กูวิพากษวิ์จารณใ์นประเด็นท่ีว่าอิสรภาพจะเป็นจริงในสงัคมไดอ้ย่างไร หาก

สงัคมยงัไม่มีความเท่าเทียม

 ฌอง-ฌาคส์ รุสโซ ไดโ้ตแ้ยง้และต่อยอดความคิดของล็อคอนัน าไปสู่ประเด็นความคิดส าคญั 4 

ประการ

1. สญัญาประชาคมที่ดจีะเกดิข้ึนไดก้ต็อ่เม่ือมนุษยทุ์กคนละทิ้งสิทธิตามธรรมชาติท ัง้หมด และพวกเขาจะได ้

มนักลบัคืนมาในรูปของสิทธิพลเมือง (civil rights)

2. สญัญาประชาคมในสงัคมแบบกระฎุมพแีละกษตัริยใ์นยุคน้ันไมใ่ชส่ญัญาประชาคมที่ดี

3. ‘อสิรภาพ’ ที่ย ัง่ยืนจะเป็นจริงไดก้ต็อ่เม่ือสมาชกิทุกคนในสงัคมมสีว่นร่วมในการตดัสินใจทางการเมือง
ทัง้หมด ผา่นกระบวนการทางกฎหมายภายใตส้ภาวะน้ีเทา่นั้นที่จะเอ้ือใหทุ้กคนท าตามเจตจ านงของพวกเขา

 4. รุสโซ เช่ือว่า อิสรภาพ ผูกตดิกบัความคดิวา่ดว้ยการพฒันา เขาเช่ือวา่มนุษยแ์ตล่ะคนมคีวามสามารถ
หน่ึงที่พฒันาความสามารถอ่ืนๆ’ เขาเรียกมนัวา่ ‘ความสามารถแหง่ความสมบรูณแ์บบ (perfectibilité)’ 
(Benner/Brüggen 1996: 24)



รุสโซ่ ต้องการกล่าวให้ชัดเจนว่า

 เราตอ้งการใหท้กุคนบรรลุซ่ึงอิสรภาพ เราตอ้งแน่ใจว่าไม่มี

อภิสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ และความไม่เท่าเทียมกนัทางสงัคม

รปูแบบใดก็ตามเล็ดลอดเขา้ไปสู่สงัคมใหม่ท่ีเพ่ิงสถาปนาข้ึน

ผ่านสญัญาประชาคมท่ีดีสงัคมในอุดมคติของรุสโซคือสงัคม

ของคนท่ีมีอิสรภาพและเท่าเทียมกนั



 ทฤษฎีแบ่งแยก อ านาจ เป็นทฤษฎีการคานอ านาจ
ของสถาบันทางการเมืองคือสถาบันนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ เพื่อ
แก้ปัญหาทางสังคมโดนเฉพาะการใช้อ านาจทางการเมืองซึ่งมีผลกระทบ
ต่อความมีอิสรภาพของประชาชน
 มองเตสกิเออร์ ยังเป็นต้นแบบในเศรษฐศาสตร์การเมืองจาก
การศึกษาความแตกต่างของการพัฒนาเศรษฐกิจของยุโรปและเอเชยีรวมทั้งให้
ความส าคัญกับการแขง็ขนัในตลาดเสรีเพื่อก าหนดราคาทีถู่กต้องให้แก่สินค้า
*** ผลงานที่โดดเด่น The Spirit of Laws

5. ชารล์ เดอ มองเตสกเิออร ์
(Charles de Montesqieu)



มองเตสกเิออร์
กล่าวว่า

 เสรีภาพคือสิทธิท่ีจะท าอะไรก็ไดต้ามท่ีกฎหมายอนุญาต

ใหท้ า และถา้พลเมืองกระท าการใดท่ีกฎหมายหา้ม เขาก็จะ

ไมไ่ดค้รอบครองเสรีภาพอีกตอ่ไป เพราะวา่พลเมืองคนอ่ืนๆ ก็

จะมีอ านาจเหมือนกบัเขา’

(Montesquieu 1992: 212f [The Spirit of the Laws, Book XI])



Thank You

See you chapter 6


