
บทที่ 6 แนวคิดทางการเมืองยุคสมัยใหม่
(Modernization) ตอนที่ 2

อนุรักษ์นิยม (Conservative) ส ำนักประโยชน์นิยม (The Utilitarians)

ส ำนักจิตนิยม                          ลัทธิคอมมิวนิสต์

ลัทธิคอมมิวนิสต์หรือมำร์กซิสในประเทศไทย

ลัทธิฟำสซิสม์ (Facism)
นำซี (Nazi)

ผศ.กนัยาวรรนธ์ ก าเนิดสินธุ ์

สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร ์มบส.



ความหมายของลทัธิทางการเมือง

ลทัธิทางการเมืองหมายถึงความสมัพนัธร์ะหว่างรฐับาลกบัประชาชน อ านาจทางการเมือง  อ านาจของ

รฐับาล และการไดม้าซ่ึงอ านาจของรฐับาล ซ่ึงการไดม้าซ่ึงอ านาจของรฐับาลแต่ละรฐัก็จะแตกต่างกนั

มีรปูแบบการเมืองการปกครองท่ีแตกต่างกนั หรืออาจกล่าวไดว่้ามีลทัธิทางการปกครองท่ีหลากหลา

เช่น ลทัธิประชาธิปไตย ลทัธิชาตินิยม ลทัธิคอมมิวนิสต ์ลทัธิสงัคมนิยม เป็นตน้ ซ่ึงลทัธิการปกครอง

หน่ึงๆ เกิดจากการบรูณาการหลายทฤษฎี หลายแนวควมคิดของนกัปรชัญามาสรา้งความเช่ือมัน่และ

ความชอบธรรมในลทัธินัน้



อนุรักษ์นิยม (Conservative)
แนวคิด

- อนุรักษ์นิยม    - กำรปกครองแบบธรรมนูญนยิม   - ปัจเจกชนนิยม

- มีมนุษยสัมพันธ์   - เสนอหลักประสบกำรณ์นิยม หรือ ประจักษ์นิยม
- ปฏิเสธหลักกำรเหตุผล

นักปรัชญำเมธีคนส ำคัญของลิทธินี้ คือ   
- เดวิด ฮูม (david hume)               - เอ็ดมัน เบอร์ค (edmund Burke)



เดวิด ฮูม (David Hume)                     เอ็ดมัน เบอร์ค (Edmund Burke)

ธรรมชำติของมนุษย์  มำตรฐำนทำงศีลธรรม              ธรรมชำติของมนุษย์ มนุษย์มีควำมเท่ำเทียม

เกิดจำกประสบกำรณ์ของมนุษย์ประสบกำรณ์             กันโดยธรรมชำติของกำรเกิดและมนุษย์มี
จะเป็นเครื่องก ำหนดอะไรถูกหรืออะไรผิด                  ควำมแตกต่ำงกันในระดับควำมฉลำดมนุษย์
แนวคิดเกี่ยวกับก ำเนิดสังคมกำรเมือง                      จะมีควำมสมบูรณ์ได้ต้องอยู่ในสังคมกำรเมือง

สังคมกำรเมืองเกิดจำกควำมจ ำเป็น                        รัฐและกำรปกครองที่ดี รัฐที่อยู่ได้นำนย่อม

ควำมยุติธรรม หมำยถึง กำรยอมรับในสิทธิกำร           เป็นรัฐท่ีดี ชนช้ันสูงมีเหมำะสมจะเป็น

รัฐที่อยู่ได้นำนย่อมมีทรัพย์หรือกรรมสิทธิ์ส่วนตัว        ผู้ปกครอง

ก็ปฏิเสธทฤษฎีสัญญำประชำคม                                           



ส ำนักประโยชน์นิยม (The Utilitarians)

- เป็นช่วงเกิดกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมในอังกฤษ                 ปรัชญำเมธีที่ส ำคัญ คือ 

- เกิดชนชั้นใหม่ คือ กรรมกร หรือผู้ใช้แรงงำน       - เจอเรมี เบนธัม (Jeremy Bentham)

- แนวทำงกำรเมืองและสังคม คือ                       - เจมส์ มิลล์ (James Mill)

หลักกำรควำมสุขสูงสุดของคนจ ำนวนมำกที่สุด       - จอห์น สจ๊วต มิล์ (John Stuart Mill)

- ต่อต้ำนหลักเหตุผลนิยม



เจอเรมี เบนธัม (Jeremy Bentham)

แนวคิด  
- เป็นผู้น ำแนวคิดหลักประโยชน์นิยม
- กำรกระท ำที่ดีท่ีสุด คือ กำรกระท ำที่ก่อให้เกิดควำมสุขมำกที่สุดของคนจ ำนวนมำก
- สิทธิของมนุษย์ไม่ได้มำโดยธรรมชำติ
- สิทธิของมนุษย์ได้มำโดยกฎหมำย
- รัฐที่ดีควรปกครองในระบอบประชำธิปไตย
- กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยทำงรัฐสภำ ให้มีกำรเลือกตั้ง

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรทุกปี
- กำรมีเสรีภำพตำมกฎหมำยบนพื้นฐำนแห่งหลักประโยชน์ 



เจมส์ มิลล์ (James Mill) 

1. กำรปกครอง
- กำรปกครองโดยผู้แทนรำษฎร
- จุดมุ่งหมำยของรัฐบำล คือ ควำมสุขของประชำชนจ ำนวนมำก
- กำรปกครองที่สร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัยแก่รำษฎร คือ ประชำธิปไตย 

อภิชนำธิปไตย หรือรำชำธิปไตย
2. ธรรมชำติของมนุษย์
- มนุษย์ทุกคนมุ่งแสวงหำควำมสุขให้มำกที่สุด
- รัฐบำลที่ดี คือ รัฐบำลที่ประชำชนตรวจสอบได้ ได้แก่ กำรปกครองโดยผู้แทนรำษฎร 

(ระบบรัฐสภำ)
- ระบบผู้แทนเป็นระบบที่ยิ่งใหญ่ในกำรปกครองสมัยใหม่



จอห์น สจ๊วต มิลล์ (John Stuart Mill)

แนวคิด

- ผลของกำรกระท ำเป็นเครื่องตัดสินว่ำ

กำรกระท ำนั้นถูกหรือผิด

- กำรตัดสินผิดถูก ใช้หลักประโยชน์นิยม                 แนวคิดด้ำนระบบเศรษฐกิจ

- ศีลธรรมเป็นเรื่องของประโยชน์สุข                               และกำรปกครอง

ของคนในสังคม                                        (1) ระบบเศรษฐกิจให้ควำมส ำคัญกับ

- กำรตัดสินควำมดีควำมชั่วยึดหลักกฎหมำย        ปัจเจกชนมำกกว่ำรัฐบำล บุคคลได้

- ศีลธรรมกับกฎหมำยเป็นกำรบังคับ                  มีส่วนร่วมในกำรแสดงออก

ในสิ่งเดียวกัน (2) ระบบกำรปกครอง

- ข้อเสียของกำรห้ำมแสดงควำมคิดเห็น ถือว่ำ - กำรปกครองที่ดีควรเป็นรัฐบำล

เป็นกำรปล้นมนุษย์ ที่มำจำกผู้แทนรำษฎร

- ข้อเสียของกำรห้ำมแสดงควำมคิดเห็น ถือว่ำ - รัฐบำลต้องรักษำผลประโยชน์ของประชำชน

เป็นกำรปล้นมนุษย์ ท ำให้คุณภำพชีวิตของประชำชนดีขึ้น  



ส ำนักจิตนิยม

 นักปรัชญำเมธีคนส ำคัญของส ำนักจิตนิยม             ฟรีดริกซ์ เฮเกล (Friedriec Hegel)

 จิตจะเป็นตัวก ำหนดวัตถุต่ำงๆ ที่มีอยู่ในโลก

 กำรเปลี่ยนแปลงสิ่งท้ังหลำยมีอยู่ 2 ส่วน คือ

(1) สิ่งท่ีเป็นอยู่หรือส่วนที่เป็นตัวตน

(2) สิ่งท่ีไม่เป็นอยู่หรือส่วนที่ไม่มีตัวตน



แนวคิดเฮเกล

1.กำรเปลี่ยนแปลงจำกสภำพทีเ่ป็นอยูไ่ปสูส่ิง่ที่ดกีว่ำ 3.จิตเป็นภำวะที่สมบูรณ์

2.ทุกอย่ำงต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงเพรำะ 4.จิตเป็นตัวของตัวเองและมีควำมเป็นอิสระ

ทุกอย่ำงยังไม่สมบูรณ์ 5.กระบวนกำรวิภำษวิธี (Dialectic Process) 

รัฐธรรมนูญกำรปกครองรัฐ

1.รัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่มีเหตุผล ซึ่งเป็นกำรแสดงออกของจิตโลก

2.อ ำนำจของรัฐแบ่งออกได้ 3 ส่วน คือ นิติบัญญัติ บริหำร พระมหำกษัตริย์

 ควำมคิดของเฮเกลมีลักษณะเป็นนำมธรรม โดยเฉพำะในสว่นที่เกี่ยวกับกำรเกิดและกำร
พัฒนำกำรของรัฐทีเ่กี่ยวข้องกบัจิตโลก และกำรเปลี่ยนแปลงดำ้นรัฐศำสตร์โลก ตำมกระบวนกำร
วิภำษวิธี แต่อย่ำงไรก็ตำมสิ่งที่จะปฏิเสธไม่ได้คือ แนวควำมคิดของเฮเกล บำงส่วนได้มีอิทธิพลต่อ
นักคิด นักปฏิบัติและเหตกุำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงประวัติศำสตรโ์ลก



กระบวนกำรวิภำษวิธี (Dialectic Process) 

เป็นกำรเปลี่ยนแปลงจำกจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่ง

เป็นผลมำจำกกำรขัดแย้งกันในของสองสิ่ง คือ สิ่งที่เป็นตัวมัน
(Thesis) และไม่เป็นตัวมัน (Anti - Thesis)  ควำมขัดแย้งจะขัดเกลำ
เหลือแต่สิ่งดี (Synthesis) ซึ่งก้ำวหน้ำกว่ำเดิม ดังรูป

THESIS

ANTITHESIS

SYNTHESIS

THESIS

ANTITHESIS

SYNTHESIS

THESIS

ANTITHESIS

SYNTHESIS



ลัทธิคอมมิวนิสต์

 สังคมคอมมิวนิสต์เป็นกระบวนกำรพัฒนำทำงประวัติศำสตร์

 เกิดขึ้นหลังจำกระบบทุนนิยมถูกท ำลำยลง

 สังคมคอมมิวนิสต์เป็นสังคมที่ปกครองโดยชนชั้นกรรมำชีพ

 สังคมคอมมิวนิสต์ทุกคนมีอิสระและจะไม่ถูกกดขี่

 สังคมคอมมิวนิสต์เป็นสังคมที่ไร้รัฐ

 ปรัชญำเมธีที่ส ำคัญ คือ 

1. คำร์ล มำร์กซ์ (Karl Heinrich Mark) ยกย่องว่ำเป็นบิดำแห่งลัทธิคอมมิวนิสต์

2. นิโคไล เลนิน (Nicolai Lenin) ผู้เลื่อมใสศรัทธำในแนวคิดมำร์กซ์

3. เมำ เซ ตุง (Mao Tse-Tung) ผู้น ำเอำลัทธิคอมมิวนิสต์ มำใช้ในสำธำรณรัฐประชำชนจีน



คำร์ล มำร์กซ์ (Karl Heinrich Mark) 

แนวคิดของคาร์ล มาร์กซ์

-สังคมคอมมิวนิสต์ท าให้มีความเสมอภาค 

-ความทุกข์อยากล าบากเกิดจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม

-ระบบทุนนิยมจะล่มสลายโดยการปฏิวัติของชนชั้นกรรมาชีพ

เพื่อเข้าสู่สังคมคอมมิวนิสต์

-การปกครองแบบคอมมิวนิสต์ มีเป้าหมาย 2 อย่าง คือ

(1) กวาดล้างโครงสร้างระบบนายทุน

(2) สร้างสถาบันทางสังคม เศรษฐกิจ 

การเมืองเข้ามาแทนที่



แนวคิดของคาร์ล มาร์กซ์

 โครงสร้างส่วนล่างมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนบน

โครงสร้างส่วนบน

รัฐบาล 

ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณี ฯลฯ

โครงสร้างส่วนล่างเครื่องมือ

ทางการผลิต เช่น จอบ เสียม เคร่ืองจักร

ความสัมพันธ์ทางการผลิต

(มนุษย์ + เคร่ืองมือ)



นิโคไล เลนิน (Nicolai Lenin)
แนวคิด 1 ประเทศ 1 กำรปฏิวัติ

กำรปฏิวัติสังคมนิยม
สถำนกำรณ์
(1) ชนช้ันปกครองไม่สำมำรถปกครองต่อไปได้อีก

(2) ควำมอดทนและควำมต้องกำรของ                         แนวควำมคิดของเลนิน
ชนช้ันผู้ถูกกดข่ีถึงขีดสุด                                       พยำยำมสร้ำงสถำนกำรณ์ให้เกิดกำร
(3) กลุ่มชนที่เคยยอมรับชนช้ันปกครอง                      จลำจลขึ้นระหว่ำงกรรมกรกับนำยจ้ำง
กลับไม่ยอมรับอีกต่อไป                                         ในประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก ก่อสงครำม        
(4) มีวิกฤติกำรเกิดขึ้นทั่วประเทศ                            กลำงเมืองใน ประเทศอำณำนิคม
กระทบกระเทือนทั้งชนชั้นผู้กดขี่และถูกกดขี่                 และประเทศด้อยพัฒนำ
-กำรปฏิวัติเพื่อเข้ำสู่สังคมคอมมิวนิสต์ท ำได้ตลอดเวลำ    เพื่อขยำยลัทธิคอมมิวนิสต์ โดยกำร
-สร้ำงทฤษฎีหนึ่งประเทศหนึ่งกำรปฏิวัติ                     โฆษณำชวนเชื่อ
-กำรลุกฮือโดยใช้ก ำลังอำวุธ
-เผด็จกำรโดยชนชั้นกรรมำชีพ



เมำ เซ ตุง (Mao Tse-Tung) 

แนวคิดทั่วไป

กำรปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ของ เมำ เซ ตุง 

เน้นกำรปกครองแบบเผด็จกำร โดยชนชั้นกรรมำชีพ

ภำยใต้กำรปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์ และอ ำนำจนั้น

จะต้องมำกกำรปฏิวัตินองเลือด 

หรือจำกปำกกระบอกปืนเท่ำนั้น 

วัตถนุิยมวิภำษ
-เป็นกำรขัดแย้งระหว่ำงจิตนิยมกับวัตถุนิยม -ควำมคิดต่ำงๆ มีรำกเหง้ำมำจำกชนชั้นของสังคม

-ประวัติศำสตร์เป็นกำรแสดงออกถึงกำร กำรต่อสูท้ำงชนชั้นระหว่ำงชนชั้นกดขี่(จิตตนิยม)กับชนชั้นผู้ถูกกดขี่ 
(วัตถุนิยม)

-การพฒันาทางวตัถเุป็นการพฒันาการทางสงัคม



การปฏิบัติ (On Practice)
- กิจกรรมการผลิตของคนเป็นการปฏิบัติขั้นพื้นฐานที่ก าหนดกิจกรรมอื่นๆ

- กิจกรรมการผลิตเป็นตัวก าหนดความรู้ของคน

- ความรู้จะพัฒนาการผลิตจากขั้นต่ าสู่ข้ันสูง

- ทฤษฎีวัตถุนิยมวิภาษมีลักษณะ 2 อย่างคือ (1) มีลักษณะของชนชั้น คือ การรับใช้ชนชั้น
กรรมาชีพ

(2) มีลักษณะที่ปฏิบัติได้ คือ การปฏิบัตินั้นเป็นพื้นฐานของทฤษฎี

-การปฏิบัติในสังคมท าให้คนมีความรู้ ยิ่งปฏิบัติมากยิ่งได้ความรู้มาก

ความขัดแย้ง (On Contradition)
- กฎของความขัดแย้ง คือ กฎของการรวมตัวของสิ่งตรงกันข้าม

- การพัฒนาโลกมี 2 ทัศนะ คือ (1) ที่อยู่เหนือโลก (Mataphysic) (2) ที่เป็นวิภาษ (Dialectic)

- ความขัดแย้งมี 2 อย่าง คือ 

(1) ความขัดแย้งที่มีลักษณะครอบจักรวาล คือ

- ความขัดแย้งเกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาของทุกอย่าง

- กระบวนการพัฒนาจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบ

- ไม่มีสิ่งใดในโลกที่ไม่มีความขัดแย้ง

(2) ความขัดแย้งที่มีลักษณะเฉพาะ คือ

- ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะที่ใดที่หนึ่ง หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง



เผด็จการประชาธิปไตยของประชาชน
(1) การปกครองที่เป็นเผด็จการ

- พรรคต้องมีอ านาจเด็ดขาดในการก าจัดพวกปฏิกิริยาและพวกต่อต้านสังคมนิยม

- ก าจัดพวกท าลายระเบียบของสังคม

- ป้องกันศัตรูจากภายนอก

(2) การปกครองที่เป็นประชาธิปไตย

- มีสภาประชาชนในทุกระดับตั้งแต่จังหวดั อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน

- ทุกระดับส่งตัวแทนมาเลือกรัฐบาล

- ตัวแทนประชาชนจะน าเสนอนโยบายรัฐบาลตัดสิน

- เม่ือรัฐบาลตัดสินแล้วถือว่าเด็ดขาดโต้แย้งมิได้



อ านาจมาจากปลายกระบอกปืน
-อ านาจทางการเมืองมาจากปลายกระบอกปืน

-สงครามเป็นรูปแบบสูงสุดของการต่อสู้

-สงครามเป็นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้

-สงครามแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมได้

-สงครามปฏิวัติเกิดข้ึนในทุกยุค

สงครามกองโจร

-สงครำมกองโจรเป็นสงครำมนอกแบบที่ไม่มีกำรประกำศเป็นทำงกำร

-ไม่มีอำณำเขตแน่นอน

-อำศัยประชำชนหำข้อมูลข่ำวสำร

-อำศัยกำรโฆษณำชวนเชื่อ



ลัทธิคอมมิวนิสต์หรือมำร์กซิสม์ในประเทศไทย
(Marxism of Thailand)

ปรีดีย์ พนมยงค์

เป็นแกนน ำในคณะรำษฎร์ที่ท ำกำรปฏิวัติเปล่ียนแปลงกำรปกครองเขำได้เสนอเค้ำโครง
เศรษฐกิจที่เรียกว่ำสมุดปกเหลืองเนืองจำกเขำเห็นว่ำประเทศไทยมีคนจนมำกกว่ำคนรวยจึง
ควรปรับระบบเศรษฐกิจให้เกิดควำมเท่ำเทียม

กุหลำบ สำยประดิษฐ์                               สุพจน์  ด่ำนตระกูล

เป็นนักหนังสือพิมพ์เขำพยำยำมถ่ำยทอด           ผู้เดินตำมรอยนำย ปรีดีย์ พนมยงค์ เขำ

แนวคิดของมำร์กซแ์ก่คนไทยมำตลอด               เสนอให้ปรับเปลี่ยนสังคมเป็นสังคม             

นิยมประชำธิปไตย 



ลัทธิฟำสซิสม์(Facism)

เบนิโต มุสโสลินี (Benito Mussolini)

ลัทธิฟำสซิสม์มำก่อตวัขึ้นในประเทศอิตำลี 

ภำยหลังสงครำมโลกครั้งที่ 1 เบนิโต มุสโสลินี

เกิดทำงตอนกลำงของอิตำลีในครอบครัว

ชนชั้นต่ ำเป็นบุตรช่ำงตีเหล็ก

ปรัชญำกำรเมืองของลัทธิฟำสซิสม์

มีหลักกว้ำง ๆ

(1) สร้ำงควำมรู้สึกชำตินิยม  (2) กำรรวมอ ำนำจอย่ำงเบ็ดเสร็จของรัฐ

(3) กำรต่อต้ำนปัญญำชน     (4) นิยมรัฐ

(5) กำรต่อต้ำนประชำธิปไตย (6) กำรจ ำกัดเสรีภำพประชำชน

(7) กำรปกครองแบบทหำร



ลัทธินำซี 
เยอรมนี โดย ฮิตเลอร์

เป็นอุดมณกำรสร้ำงชำตินิยม               อดอล์ฟ ฮิตเลอร์

ขยำยอำณำเขตโดยกำรใช้ก ำลัง

ร่วมมือกับ ญ่ีปุ่น  และอิตำลี (กลุ่มอักษะ)

หลักกำรส ำคัญของลัทธินำซี

นิยมใช้ก ำลังผูกขำดอ ำนำจรัฐและควำมเป็นชำตินิยมรุนแรง

ยึดหลักควำมไม่เท่ำเทียมกนัเหยียดผวิโดยเฉพำะชนชำติยิว

ซึ่งไม่เป็นที่พึงปรำรถนำถือว่ำเป็นชนชำติที่ต่ ำต้อยถ่วงควำมเจริญ

ต้องก ำจัดให้หมดสิ้นไปโลกจะต้องปกครองโดยชนเผ่ำเดียวคือ

เผ่ำอำรยันชนชำติอำรยันเป็นผู้มีคุณสมบัติพิเศษเหนือกว่ำ

ชนชำติอื่น ๆ ไม่ว่ำด้ำนสติปัญญำหรือควำมสำมำรถต่ำง ๆ 


