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เนื้อหาและพรมแดนแห่งองค์ความรู้
ทางปรัชญาการเมืองตะวันตกในสถาบันอุดมศึกษาไทย1
The Body of Knowledge of Political Philosophy
in Thai Universities
พิศาล มุกดารัศมี2
บทคัดย่อ
บทความนี้ต้องการอธิบายถึงพัฒนาการ รูปแบบ เนื้อหาสาระและพรมแดน
ขององค์ ค วามรู้ ร วมไปถึ งปั ญ หา อุ ป สรรคและแนวโน้ ม ขององค์ ค วามทางปรั ช ญา
การเมืองตะวันตกในสถาบันอุดมศึกษาไทย การศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีวิทยาการวิจัยในเชิง
การค้นคว้าทางด้านเอกสารเป็นหลัก โดยองค์ความรู้ทางปรัชญาการเมืองที่ผู้ศึกษา
ค้นคว้าและลงมือศึกษาอยู่ในรูปของตารา หนังสือเรียน วารสารและบทความและมีการ
สั ม ภาษณ์ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเรี ย นการสอนและผลิ ต ผลงานทางปรั ชญาการเมือง
ตะวันตกส่วนหนึ่ง องค์ความรู้ทางปรัชญาการเมืองในสถาบันอุดมศึกษาไทย ยังขาด
แคลนองค์ความรู้หลั กโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาผลงานหลักสาคัญของนักปรัชญา
การเมืองแต่ละท่าน แต่ละช่วงยุคเวลา สาเหตุเนื่องมาจากยังไม่มีการแปลผลงานของนัก
ปรัชญาการเมืองออกมา อีกทั้งยังขาดแคลนองค์ความรู้ในเรื่องของคาอธิ บาย การ
วิ เ คราะห์ การวิ พ ากษ์ แ ละการตี ค วามแนวความคิ ด ของนั ก ปรั ชญาการเมื อ งทั้ งใน
รูปแบบของตารา หนังสือเรียนและบทความ ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการเรียนรู้และเข้าใจตัว
บทของนักปรัชญาได้ชัดเจนเพิ่มขึ้น ปัญหาข้างต้นสัมพันธ์กับเรื่องของการเรียนการสอน
ทุนสนับสนุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ (สว)
รองศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ประจาสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ที่ปรากฏอยู่ในรูปของรายวิชาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ ทาให้ไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหา
สาระแท้จริงของปรัชญาการเมือง
คาสาคัญ : องค์ความรู้, ปรัชญาการเมืองตะวันตก, สถาบันอุดมศึกษาไทย

ABSTRACT
This article aims at to survey the body of knowledge in political
philosophy in Thai university. The study was employed a qualitative
research methodology which was focus on documentary study ; such as
text book, article, journal and academic stuff. This research also surveyed
the problems, difficulties and some prospect in the study of political
philosophy.
The result of the study found that the body of knowledge in
political philosophy in Thai university were insufficient. The main problem
was a lacks of canons or original text of the great western political
philosophers which were translated into Thai language made student
inaccessible to true essence, main thought or important idea of the
thinkers. The problem was also appeared in shorten of the interpretation
and analysis of classical texts and ideas. The pedagogy tradition which
discouraged students from asking a questions and critical thinking also the
main obstacle.
Keywords : the body of knowledge, political philosophy,
Thai universities
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บทนา
เนื้อหาของบทความนี้แบ่งออกเป็นสองส่วน โดยในส่วนแรกผู้ศึกษาจะทาการ
วิเคราะห์ถึงทางด้านตัวเนื้อหา ข้อมูลและองค์ความรู้ทางปรัชญาการเมืองที่ปรากฏอยู่
ในรูปของหนังสือ ตาราและบทความ ซึ่งจะมีวิธีการศึกษา (method) ด้วยใช้เกณฑ์
(criterior) ในการจัดแบ่งองค์ความรู้ทางปรัชญาการเมือง ที่ผู้ทาวิจัยสามารถจัดแบ่ง
ประเภทออกมาได้ดังนี้3 โดยในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาเลือกใช้เกณฑ์ที่อยู่ใน ข้อที่ 1, 2
และ 7 มาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และตีความเนื้อหา ข้อมูลและองค์ความรู้ทาง
ปรั ชญาการเมือ ง เนื้ อ หาในส่ ว นที่ สองผู้ ศึก ษาจะได้วิ เ คราะห์ข้ อ มู ลที่ ได้ จากการใช้
แบบสอบถาม การพูดคุยและการสัมภาษณ์ในเชิงลึก (deep interview) ที่ได้มาจาก
บุคลากรที่รับผิดชอบหรือมีหน้าที่ในการสอนและผลิตผลงานทางด้านปรัชญาการเมือง
ในสถาบันอุดมศึกษาไทย
3เกณฑ์ ก ารแบ่ ง ผู้ ศึ ก ษารวบรวมจากหนั ง สื อ ซึ่ ง เป็ น คู่ มื อ

(handbook/companion) และหนังสื อ

แนะนาเบื้องต้น (introduction) ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปรัชญาการเมือง ความคิดทางการเมืองและ
ทฤษฏีการเมือง ยกตัวอย่างเช่น The Oxford Handbook of Political Theory. Edited by John
S. Dryzek, Bonnie Honig and Anne Phillips. Oxford: Oxford University Press, 2006. A
Companion to Contemporary Political Philosophy. Edited by Robert E. Goodin, Philip
Pettit and Thomas Pogge. West Sussex: Wiley- Blackwell, 2012. แ ล ะ The Oxford
Handbook of the History of Political Philosophy. Edited by George Klosko. Oxford:
Oxford University Press, 2011. หนังสือคู่มือเล่มนี้จัดแบ่งเนื้อหาออกเป็นตอนต่างๆอย่างน่าสนใจ
โดยในส่วนที่หนึ่งว่าด้วยเรื่อ งของวิธีการศึกษา (approach) ส่ว นที่สองไล่เรียงเนื้อหาของปรัชญา
การเมืองตามลาดับเวลา (chronological periods) ตอนที่สามเป็นแนวคิดหลักสาคัญๆ (themes)
และตอนที่สี่เป็นมุมมองที่ไม่ใช่ตะวันตก (non-western perspectives)

[3]

วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์

ฉบับที่ 1 ปีที่ 1

1. จัดแบ่งประเภทเนื้อหาตัวบทตามระยะเวลา (period) ตั้งแต่ผลงานของ
สมั ย โบราณ (ancient) สมั ย กลาง (middle) สมั ย ใหม่ (modern) และร่ ว มสมั ย
(contemporary)
2. จัดแบ่งประเภทตามประเด็นปัญหา (topic) และเนื้อเรื่อง (theme) ภายใต้
รูปแบบในเชิงปทัศฐาน (normative methodology)4 ในลักษณะของการศึกษา การ
ถกเถียงและการตั้งคาถามในเชิงคุณค่า (value judgement) ซึ่งเป็นรูปแบบของจารีต
ในการศึกษาปรัชญาการเมืองมาเป็นระยะเวลายาวนานโดยสามารถแบ่งออกเป็นเรื่อง
ของความยุ ติ ธ รรม รู ป แบบของระบอบการปกครอง (type of regime) สภาวะ
ธรรมชาติ (state of nature) สิ ท ธิ ต ามธรรมชาติ (natural right) กฎธรรมชาติ
(natural law) เสรีภาพ (freedom) สิทธิ (right) ความเสมอภาค (equality) ความ
ยิ น ยอม (consent) คุ ณ ธรรม (virtue) พั น ธะหน้ า ที่ ท างการเมื อ ง (political
obligation) ความชอบธรรมทางการเมื อ ง (political legitimacy) ความเป็ น องค์
อธิปัตย์ (sovereignty) อารยะขัดขืน (civil disobedience) ความอดทนอดกลั้นในทาง
การเมืองและสังคม (toleration) และเรื่องของทรัพย์สิน (property)5
3. จัดแบ่งประเภทตามอารยธรรม โดยมีความหมายครอบคลุมถึงเรื่องแนวคิด
ทางด้านศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยมและศิลปวิทยาการ อย่างเช่นยูดาห์ กรีก โรมัน
อิสลาม คริสต์เตียน

4David Miller, Janet

Coleman, William Connolly and Alan Ryan. (1991) (eds.) The Oxford

Handbook of Political Methodology. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
5 ผู้ ศึ ก ษาได้ รั บ แนวคิ ด จากหนั ง สื อ A Textual Introduction to Social and Political Theory.
edited by Richard Bellamy & Angus Ross. Manchester: Manchester University Press,
1966.
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4. จั ด แบ่ งประเภทตามภู มิ ภ าค สามารถแยกการศึ ก ษาออกเป็ น ปรั ช ญา
การเมื อ งตะวั น ตก (western political philosophy) และปรั ชญาการเมื อ งที่ ไ ม่ ใ ช่
ตะวันตก (non-western philosophy)
5. จัดแบ่งตามประเภทของงานเช่นงานแปลต้นฉบั บ (original text) งาน
อธิบายตีความจากต้นฉบับและงานอธิบายเรียบเรียง (interpretation)
6. จัดแบ่งตามประเภทของนักคิดหรือตัวบุคคล เช่น แนวคิดประชาธิปไตย
เสรีนิยม ปัจเจกชนนิยม ชุมชนนิยม สังคมนิยม อนาธิปไตย อนุรักษ์นิยม
7. จั ด แบ่ งตามประเภทของงาน ในลั ก ษณะของประวั ติ ป รั ชญาการเมือง
(history of political philosophy) ประวั ติ ค วามคิ ด ทางการเมื อ ง ( history of
political thought) และทฤษฏีการเมือง (political theory)

บทวิเคราะห์ถึงรูปแบบ สถานะ และบทบาทขององค์ความรู้ทางปรัชญา
การเมืองในสถาบันอุดมศึกษาไทย
1. จัดแบ่งประเภทเนื้อหาประเภทตัวบทตามระยะเวลา (period) ตั้งแต่ผลงานของ
สมัยโบราณ (ancient) สมัยกลาง (middle) สมัยใหม่ (modern) และร่วมสมัย
(contemporary)
เนื้อหาขององค์ความรู้ทางปรัชญาการเมืองที่ปรากฏอยู่ในรูปของงานเขียน
ประเภทต่างๆ ตั้งแต่ตาราประเภทของงานแปลจากตัวบท แปลจากงานการตีความและ
ประเภทที่ผู้เขียนได้ทาการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมเขียนขึ้นมา ผลการวิจัยปรากฏว่า
ผลงานแปลจากตัวบทที่ถือว่าเป็นหัวใจสาคัญในการศึกษาปรัชญาการเมื องยุคคลาสสิค
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คือโสเครตีส เพลโตและอริสโตเติลยังมีอยู่น้อย6 โดยปรากฏเพียงแค่งานแปลจากตัวบท
จานวนทั้งสิ้น 10 บทสนทนา ซึ่งเป็นบทสนทนาเพลโต ที่กล่าวถึงกิจกรรมทางปรัชญา
การเมืองของโสเครตีส ได้แก่ บทสนทนา อโปโลเกีย (Apologia) ไครโต (Crito) ยูไท
โฟร (Euthyphro) อุ ต มรั ฐ (The Republic) บทสนทนา Lysis ว่ า ด้ ว ยมิ ต รภาพ
Phaedo, Meno, Charmides, Laches และ Symposium จากจ านวนบทสนทนา
ทั้งหมด 28 บทสนทนา และอีก 15 บทสนทนาที่นักวิชาการยังสงสัยกันว่าเป็นผลงาน
ของเพลโตหรือไม่ 7 นอกจากนี้ผลงานของขบวนการโซฟิสต์ (Sophistic movement)
ซึ่งเป็นแนวคิดทางปรัชญาการเมืองที่สาคัญในช่วงเดียวกับโสเครตีสและเพลโตก็ยังไม่มี
ในภาคภาษาไทย อย่างไรก็ตามหากจะลงมือศึกษาปรัชญาการเมืองของเพลโต ต้อง
ประกอบด้วยบทสนทนาหลัก The Republic, The Statesman และ The Laws ซึ่ง
สองบทสนทนาหลังนี้ยังไม่มีการแปลออกมาเป็นภาษาไทย ขณะที่ปรัชญาการเมืองของ
อริสโตเติลที่เสนอผ่าน The Politics กับ Nicomachean Ethics ยังไม่ปรากฏในพากย์
ภาษาไทย มีเพียงแค่งานตีความของสุลักษณ์ ศิวรักษ์ที่ตีความความคิดทางการเมืองของ
อริสโตเติล และพิศาล มุกดารัศมี “คาสาป คาสัญญาจากอริสโตเติล ทาไมมนุษย์จึงต้อง
เป็นสัตว์การเมือง”
ผลงานทางวิชาการตั้งแต่หลังยุคของอริสโตเติล หรือปรัชญาการเมืองในช่วง
‘Hellenistic’ ที่ประกอบด้วยความคิดในแบบ Stoic, Cynic และ Epicurian แทบไม่มี
ปรากฏในช่วงหลังมีปรากฏแนวคิดว่าด้วยความเป็นพลเมืองโลก (cosmopolitanism)
ซึ่งเป็นความคิดในกลุ่ มปรัชญา ‘Stoic’ ออกมาบ้างแต่เป็นสิ่งที่สืบเนื่องและเข้ า มา
6จุ ดเริ่มของการศึก ษาปรัชญาการเมือ งตะวันตกสามารถย้อ นกลับ ไปยังความคิดก่อนหน้า โสเครตีส

(pre-Socrates) ตั้งแต่ภูมิปั ญ ญาในแบบกวีนิพ นธ์ (poetic wisdom) ของ Homer, Hesiod กลุ่ม
นักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งไอโอเนียน
7จ านวนตั ว เลขของบทสนทนามาจาก Paul Shorey. (1933) What Plato Said. Chicago: The
University of Chicago Press.
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พร้อมกับกระแสของโลกาภิวัตน์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาการเมืองและ
แนวคิดในเรื่องสิทธิมนุษยชน ขณะที่ความคิดในช่วงโรมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มี
การปกครองในรูปแบบมหาชนรัฐ (republicanism) ในฐานะของการเป็นรูปแบบการ
ปกครองและสถาบันทางการเมืองที่มีความสาคัญ แต่แนวความคิดแทบไม่ปรากฏใน
ประเทศไทยเลย ขณะที่ปรัชญาการเมืองของยุคกลางซึ่งกินระยะเวลากว่าหนึ่ งพั นปี
ผลงานของนั ก ปรั ช ญาการเมื อ งคนส าคั ญ อย่ า งเช่ น Saint Augustine กั บ Saint
Thomas Aguinas มีปรากฏอยู่ในรูปของเอกสารการสอนวิชาปรัชญาการเมืองและ
บทความเท่านั้น
การแปลตัวบทสมัยใหม่ของนักปรัชญาการเมืองปรากฏผลงานของ Niccolo
Machiavelli ‘The Prince’ หรื อ “เจ้ า ผู้ ป กครอง” ผลงานของ Thomas More
‘ Utopia’ ผ ล งา นของ Jean Jacques Rousseau ป ร ะ กอบ ด้ วย ‘ The Social
Contract, A Discourse on the Origin of Inequality, Discourse on Political
Economy และ Emile ผลงานของ Montesquieu ‘The Spirit of Laws ผลงานของ
Alexis de Tocqueville ‘Democracy in America’ ผลงานของ John Stuart Mill
‘On Liberty’ ผลงานของ Karl Marx ‘Communist Manifesto’ และ ‘Capital’
ผลงานของ Friedrick Engels ‘Origin of Family’ เป็นที่น่าสังเกตว่าผลงานของนัก
ปรัชญาการเมืองในสายสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์ มีการแปลงานชิ้นสาคัญออกมา
เกือบหมด เนื่องจากบรรยากาศทางการเมืองในช่วงการต่อต้านรัฐบาลเผด็จการทหาร
การขยายตัวและเติบโตขึ้นของปัญญาชนและขบวนการฝ่ายซ้ายในเมืองไทยระหว่างช่วง
ปี พ.ศ.2510-2520 เป็นปัจจัยสนับสนุนให้มีการแปลผลงานในลักษณะที่เรียกร้องใน
เรื่ อ งของความยุ ติ ธ รรม ความเท่ า เที ย ม การต่ อ สู้ ท างชนชั้ น และการปฏิ วั ติ ขึ้ น มา
นอกจากนี้ยังมีผลงานของกลุ่มอนาธิปไตย (anarchist) แปลออกมาในช่วงระยะเวลา
ของการต่อสู้ทางอุดมการณ์ทางการเมืองในช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วย เช่นผลงานของ
นักวิชาการ Robert Paul Wolff ใช้ชื่อ “ลัทธิอนาธิปไตย” มีการแนะนาความคิดของ
[7]

วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์

ฉบับที่ 1 ปีที่ 1

นักคิดในสายอนาธิปไตยคนสาคัญได้แก่ Michael Bakunin, Peter Prokopkin และ
George Sorel ส่วนการแปลตัวบททางปรัชญาการเมืองสมัยใหม่ยังปรากฏผลงานของ
Alexander Hamilton, James Madison และ John Jay ‘The Federalist Papers’
และผลงานของ Friedrich Nietzsche สองเล่ ม ได้ แ ก่ ‘Twilight of the Idols’ กั บ
‘Thus Spoke Zarathustra’
หากพิจารณาจากรายชื่อหนังสือประเภทตัวบทของปรั ชญาการเมืองตะวันตก
สมัยใหม่ที่ถูกแปลออกมาเป็นภาษาไทยนั้น ยังขาดตัวบทหลักที่เป็นผลงานของนั ก
ป รั ช ญ า ก า ร เ มื อ ง อี กห ล า ย ค น อ ย่ า ง เ ช่ น Thomas Hobbes, John Locke,
Immanuelle Kant, David Hume และ Hegel ขณะที่ ห นั ง สื อ ประเภทตั ว บททาง
ปรัชญาการเมืองร่วมสมัยแทบจะไม่ได้มีการแปลออกมาสู่ภาษาไทยเลย
2. จั ดแบ่ ง ประเภทตามประเด็ นปั ญหา (topic) และเนื้ อ เรื่ อง (theme) ภายใต้
รูปแบบในเชิงปทัศฐาน (normative methodology)
อยู่ ใ นลั ก ษณะของการศึ กษา การถกเถี ยงและการตั้งคาถามในเชิงคุณค่า
(value judgement) ซึ่งเป็นรูปแบบของจารีตในการศึกษาปรัชญาการเมืองมาเป็ น
ระยะเวลายาวนานโดยสามารถแบ่งออกเป็นเรื่องของความยุติธรรม รูปแบบของระบอบ
การปกครอง (type of regime) สภาวะธรรมชาติ (state of nature) สิ ท ธิ ต าม
ธรรมชาติ (natural right) กฎธรรมชาติ (natural law) เสรีภาพ (freedom) สิทธิ
(right) ความเสมอภาค (equality) ความยินยอม (consent) คุณธรรม (virtue) พันธะ
หน้าที่ทางการเมือง (political obligation) ความชอบธรรมทางการเมือง (political
legitimacy) ความเป็นองค์อธิปัตย์ (sovereignty) อารยะขัดขืน (civil disobedience)
ความอดทนอดกลั้นในทางการเมืองและสังคม (toleration) การปฏิวัติ (revolution)
และเรื่องของทรัพย์สิน (property)
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องค์ความรู้ในเรื่องแนวคิด ทฤษฏีและหลักการทางปรัชญาการเมืองดารงใน
ลั ก ษณะกระจั ด กระจาย แต่ ก็ มี เ นื้ อ หาที่ ค รอบคลุ ม ในขณะที่ แ นวคิ ด ทฤษฏี แ ละ
หลักการทางปรัชญาการเมืองที่ปรากฏเป็นเนื้อหาหลักที่ผู้วิจัยพบเห็นได้บ่อยก็คือ
- ระบอบการปกครอง (political regime)
องค์ความรู้ทางปรัชญาการเมืองในภาษาไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับระบอบการ
ปกครอง ปรากฏค าอธิ บ ายระบอบราชาธิ ป ไตย ระบอบอภิ ช นาธิ ป ไตย ระบอบ
คณาธิ ป ไตย ระบอบทรราชย์ ระบอบเสรี นิ ย ม ระบอบสั ง คมนิ ย มและระบอบ
ประชาธิปไตยผ่านผลงานของนักวิชาการ อย่างเช่นสมบัติ จันทรวงศ์ ในมหาชนรัฐและ
ประชาธิปไตย : ความคิดทางการเมืองอเมริกัน พ.ศ.2319-2343 พิศาล มุกดารัศมี ใน
บางบทสารวจปรัชญาการเมืองคลาสสิค และ “ฟรีดริค นิทเช่” ว่าด้วยแนวคิดรัฐและ
ประชาธิปไตยสมัยใหม่ สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ใน แนวคิดทางปรัชญาการเมืองของอริสโตเติล
สมเกียรติ วันทะนะ ในกาเนิดและความเปราะบางของเสรีประชาธิปไตย ธงชัย วงศ์ชัย
สุวรรณ “ประชาธิปไตย:เส้นทางเดินจากประชาธิปไตยโดยตรงสู่ประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วม” ไชยันต์ ไชยพร “บทความปรัชญาการเมืองว่าด้ วย:กาเนิดประชาธิปไตย
เอเธนส์:การเมืองในประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ในการเมือง”
- สิทธิ เสรีภาพและความเท่าเทียม
องค์ ค วามรู้ ท างปรั ชญาการเมื อ งในภาษาไทยที่ มี เ นื้ อ หาในด้ า นของสิ ท ธิ
เสรีภาพและความเท่าเทียมปรากฏในงานของ อุกฤษฏ์ แพทย์น้อย “หลักการที่แท้จริง
ของทฤษฏี สั ญ ญาประชาคม” ไชยั น ต์ ไชยพร “พั ฒ นาการของสื่ อ กั บ ปรั ชญาสิทธิ
เสรีภาพและพื้นที่สาธารณะ แง่คิด บทเรียนและปัญหาบางประการจากสังคมตะวันตก
รัฐศาสตร์สาร 3/2544 “Demoskratos” ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย รัฐศาสตร์สาร 30 ปี
2552 เล่ม 2 สมบัติ จันทรวงศ์ งานวิจัยเรื่อง “ประชาธิปไตยไทย: ปรัชญาและความ
เป็นจริง สกว. 2555 และ สมเกียรติ วันทะนะ “กาเนิดและความเปราะบางของเสรี
ประชาธิปไตย”
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- แนวคิดอื่นๆ ทางปรัชญาการเมือง
องค์ความรู้ในเรื่องของความยุติธรรม ในไชยันต์ ไชยพร เรื่องของเพศสภาพ
ในธเนศ วงศ์ยานนาวา “อารยขัดขืน” (civil disobedience) ปรากฏอยู่ในผลงานของ
ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ รัฐศาสตร์สาร 3/2546 ธเนศ วงศ์ยานนาวา “เส้นทางความคิด
เรื่อง ‘ประชาชน’ จากโรมันโบราณจนถึง Emmanuel Abbe Sieyes” รัฐศาสตร์สาร
กันยายน-ธันวาคม 2554 ศศิวรรณ จริงตรง “แนวคิดเรื่อง Cosmopolitanism กับ
ปัญหาเรื่องความเป็นสากล” รัฐศาสตร์สาร 30 ปี 2552 เล่ม 4 ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
“อาวุธมีชีวิต ?: แนวคิดเชิงวิพากษ์ว่าด้วยความรุนแรง”
3. จัดแบ่งตามประเภทของงาน ในลักษณะของประวัติปรัชญาการเมือง (history
of political philosophy) ประวัติความคิดทางการเมือง (history of political
thought) และทฤษฏีการเมือง (political theory)
การจัดแบ่งในข้อสามนี้ผู้วิจัยจัดประเภทโดยไม่รวมผลงานแปลตัวบทของนัก
ปรัชญาการเมือง ซึ่งโดยตัวของมันเองเป็นผลงานทางปรัชญาการเมืองอยู่แล้ว แต่จะ
จัดแบ่งประเภทจากผลงานแปลการอธิบายตัวบท หรืองานตีความกับผลงานประเภทที่
นักวิชาการไทยแต่งและเรียบเรียงขึ้น
ผลงานในลั ก ษณะประวั ติ ค วามคิ ด ทางการเมื อ งและทฤษฏี ก ารเมื อ ง
ประกอบด้วย ‘Political Thought: from Plato to Present “ความคิดทางการเมือง
จากเพลโตจนถึงปัจจุบัน” ของ “ฮาร์มอน มอนด์ จ็อด” แปลโดยเสน่ห์ จามริก Marrice
Cranston ‘Political Dialogue’ ใช้ชื่อ “ปรัชญาการเมืองฝรั่ง” แปลโดยสุลักษณ์ ศิว
รักษ์ และ “นักปรัชญาการเมืองฝรั่ง ” แต่เป็นการเขียนโดยการเรียบเรียงโดยอธิบาย
ความคิ ด ทางการเมื อ งของอริ ส โตเติ ล มาจนถึ งมิ ล ล์ และ “อธิ บ ายแนวคิ ด ปรั ชญา
การเมืองฝรั่ง ” โดยทั้งสองเล่มมีเนื้อหาที่ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ยัง เขียนงาน “ลอก
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คราบปั ญ ญาชนฝรั่ ง ” Will Durant ‘The Story of Philosophy: The Live and
Opinion of the Greater Philosophers’ แปลโดยวันเพ็ญ บงกชสถิตย์ แม้ว่ามีเนื้อหา
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับปรัชญาการเมืองโดยตรง แต่สามารถใช้เป็นหนังสือแนะนาพื้นฐานอ่าน
ประกอบให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจในเบื้องต้นได้ทาความรู้จักกับประวัติ บรรยากาศ
ทางความคิด บริบท และแนวคิดที่สาคัญๆของนักปรัชญา สมบัติจันทรวงศ์ ‘Western
Political Theory’ ของ ‘L.C. Mcdonald’ ในชื่อ “ทฤษฏีการเมืองตะวันตก : เล่ม
หนึ่ ง สมั ย โบราณและยุ ค กลาง” ต่ อ มาสมบั ติ จั น ทรวงศ์ ไ ด้ แ ปลงานชิ้ น ส าคั ญ ใน
การศึ ก ษาประวั ติ ป รั ช ญาการเมื อ ง ‘History of Political Philosophy’ ที่ มี Leo
Strauss กับ Joseph Cropsey เป็นบรรณาธิการ ใช้ชิ่อว่า “ประวัติปรัชญาการเมือง”
มีจานวนสามเล่ม พงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัย “ทฤษฏีการเมืองยุคใหม่” และวิทยากร เชียงกูล
“ปรัชญาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม” พิศาล มุกดารั ศมี “บนเส้นทางความความคิด
ทางการเมืองจากมหาวิหารเดลไฟถึงค่ายนรกเอาส์วิชต์ ” งานเขียนประเภทประวัติ
ปรัชญาการเมืองปรากฏอยู่ในรูปของตารา “ชุดวิชาปรัชญาการเมือง” ของสาขาวิชา
รั ฐ ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช ถื อ เป็ น ต าราที่ ร วบรวมงานเขี ย นของ
นักวิชาการทางด้านปรั ชญาการเมืองในประเทศไทยมาไว้ในเล่มเดียวกันเป็นครั้งแรก
ต่อมาตาราในลักษณะเดียวกันแต่ใช้ศึกษาในระดับของบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช “แนวคิดทางการเมืองและสังคม”
อย่างไรก็ตามในการศึกษาประเภทที่เจาะลงไปยังความคิดของนักปรัชญา
การเมืองแต่ละบุคคล ปรากฏมีผลงานที่ศึกษาความคิดของนักปรัชญาการเมืองมาตั้งแต่
Socrates (สมบัติ จันทรวงศ์ ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น บทวิเคราะห์โสเครตีส) Plato
(สมบัติ จันทรวงศ์ ความนาว่าด้วยอุตมรัฐ ไชยันต์ ไชยพร. ความยุติธรรม: ตอนที่หนึ่ง)
Aristotle (สุลักษณ์ ศิวรัก ษ์ แนวคิดทางปรัชญาการเมืองของอริสโตเติล) Thomas
Aquinas (กานต์ โกวิ ท สมบู ร ณ์ แนวคิ ด ทางการเมื อ งและกฎหมายของอะไควนั ส
วารสารสังคมศาสตร์ 1-2 มกราคม-ธันวาคม 2549) Machiavelli (ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
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ปรั ช ญาการเมื อ งสมั ย ใหม่ ในชุ ด วิ ช าปรั ช ญาการเมื อ ง สาขาวิ ช ารั ฐ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) Thomas Hobbes (ถาวร สุขากันยา “องค์อธิปัตย์
กับสังคมการเมือง” ในเอกสารการสอนชุดวิชาปรัชญาการเมือง สาขาวิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) John Locke (อุกฤษฏ์ แพทย์น้อย “กาเนิดลัทธิเสรี
นิยมประชาธิปไตยสมัยใหม่ ” ในเอกสารการสอนชุดวิชาปรัชญาการเมือง สาขาวิชา
รั ฐ ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สุโขทั ย ธรรมาธิ ราช) Jean Jacques Rousseau (พงษ์ เ พ็ญ
ศกุนตาภัย ทฤษฏีการเมืองยุคใหม่) Karl Marx (สุภา ศิริมานนท์) Friedrich Nietzsche
(พิ ศ าล มุ ก ดารั ศ มี “ฟรี ด ริ ค นิ ท เช่ ว่ า ด้ ว ยแนวคิ ดรัฐ และประชาธิ ปไตยสมัยใหม่ ”
รั ฐ ศาสตร์ ส าร 2/2542) Hannah Arendt (พิ ศ าล มุ ก ดารั ศ มี ใ นวิ ภ าษา) Michael
Foucault (ดูบทความของธเนศ วงศ์ยานาวา) Leo Strauss (ดูบทนาการศึกษาปรัชญา
การเมือง ของสมบัติ จันทรวงศ์ ในเอกสารการสอนชุดวิชาปรัชญาการเมือง สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้วิจัยในตารา หนังสือ บทความและเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางปรัชญาการเมืองในประเภทของประวัติปรัชญาการเมือง
ประวัติความคิดและทฤษฏีการเมืองยังมีการผลิตออกมาน้อย โดยจะเห็นได้ชัดเจนว่ามี
ผลงานในประเภทของประวัติปรัชญาการเมือง ประวัติความคิดและทฤษฏีการเมืองแค่
เพียงสองเล่มที่เป็นผลงานแปล เป็นของ “ฮาร์มอน จ็อด” กับ ‘Leo Strauss’ กับ
‘Joseph Cropsey’ (ที่เป็นบรรณาธิการร่วม) และหนังสือทั้งสองเล่มเป็นผลงานที่มีการ
ตี พิ ม พ์ อ อกมานานแล้ว จึ งควรจะมี การแปลหรือ เรียบเรียงผลงานประเภทประวัติ
ปรัชญาการเมือง ประวัติความคิดและทฤษฏีการเมืองที่มีการตีพิมพ์ใหม่ออกมาบ้าง
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สรุปภาพรวมขององค์ความรู้ทางปรัชญาการเมือง
ในสถาบันอุดมศึกษาประเทศไทย
ผู้ วิ จั ย วิ เ คราะห์ ถึ ง สถานะขององค์ ค วามรู้ ท างปรั ช ญาการเมื อ งใน
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย ในแง่ของตารา หนังสือ บทความและเอกสารต่างๆ
เรียกได้ว่า อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ กล่าวคือ แม้ว่าในด้านของงานที่เป็นตัวบทของนัก
ปรัชญาการเมืองจะมีการแปลออกมาเป็นภาษาไทยอยู่ใ นระดับที่น้อยถึงน้อยมาก ที่ไม่
อาจครอบคลุมองค์ความรู้ที่สาคัญๆทางปรัชญาการเมืองตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลงานของนักปรัชญาการเมืองคนสาคัญตั้งแต่ยุคโบราณอย่าง Plato, Aristotle ซึ่ง
เป็นประเด็นที่น่าสังเกตว่าอริสโตเติลเป็นนักปรัชญาการเมืองคนสาคัญที่พูดถึงธรรมชาติ
ของมนุษย์กับความเป็ นสัตว์ การเมื อ ง (political animal) การจัดแบ่งประเภทของ
รู ป แบบทางการปกครอง ซึ่ งเป็ น เนื้ อ หาที่ มี ค วามส าคั ญ เป็ น อย่ า งยิ่ งต่ อ การศึ ก ษา
ทางด้านรัฐศาสตร์ แต่กลับปรากฎว่ายังไม่มีการแปลผลงานของอริสโตเติล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผลงานชิ้นหลัก ที่มีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งยวดในการศึกษาทั้งทางด้าน
ปรัชญาการเมืองและรัฐศาสตร์อย่าง The Politics ออกมาเป็นภาษาไทย ยังขาดผลงาน
ของกลุ่มแนวคิดที่เรียกว่า ‘Hellenistic’ ผ่านผลเขียนของกลุ่มความคิด ‘Stoic, Cynic
และ Epicurean’ ที่ เ ป็ น ต้ น ธารแนวคิ ด ที่ เ น้ น ย้ าในความเป็ น พลเมื อ งโลก
(cosmopolitanism) และกฎธรรมชาติ (Natural Law) นอกจากนี้ยังไม่ปรากฏผลงาน
ของ Marcus Cicero ในฐานะที่เป็นตัวแทนของความคิดทางการเมืองโรมันและระบอบ
มหาชนรัฐ
ไม่ปรากฏผลงานของนักปรัชญาและเทววิทยาคนสาคัญของยุคกลาง Saint
Augustine กับ Saint Thomas Aquinas ทาให้ความรู้ทางการเมืองของยุคกลางที่มี
อายุ ก ว่ า พั น ปี ไ ม่ ถู ก อธิ บ ายและสอนในองค์ ค วามรู้ ท างปรั ช ญาการเมื อ งของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยเลย ในขณะที่ผลงานของ Niccolo Machiavelli ปรากฏเพียงแค่
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The Prince แต่ ไ ม่ มี The Discourses ซึ่ ง เป็ น ผลงานที่ มี ค วามส าคั ญ เท่ า กั บ หรื อ
มากกว่ า The Prince เสี ย อี ก ผลงานของนั ก ปรั ช ญาการเมื อ งยุ ค ใหม่ Thomas
Hobbes ไม่ปรากฏทั้ง Leviathan, De Cive และ The Elements of Laws ผลงานที่
ส าคั ญ ที่ จ ะเข้ า ใจปรั ช ญาการเมื อ งของ John Locke อย่ า ง Two Treatises of
Government กับ Letters on Toleration ก็ไม่ถูกแปลความเป็นภาษาไทย งานของ
Jean Jacques Rousseau ป ร า ก ฏ เ พี ย ง แ ค่ First Discourse กั บ The Social
Contract และยังขาดงานของนักปรัชญาการเมืองที่ มีความสาคัญคนอื่นๆ อีกมากมาย
อ า ทิ Immanuelle Kant, David Hume, Hegel, Edmund Burke, Michael
Bakunin, John Rawls รวมไปถึ ง การขาดผลงานของนั ก ปรั ช ญาการเมื อ งในสาย
ความคิดเสรีนิยม (liberalism) และประโยชน์นิยม (Utilitarianism) อย่าง Jeremy
Bentham กับ John Stuart Mill ที่มีอิทธิพลและความสาคัญต่อปรัชญาการเมืองร่วม
สมัย นอกจากนี้ตารา หนังสือและเอกสารทางวิชาการที่อธิบายลงไปถึงช่วงยุค สมัยที่มี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับความคิดทางปรัชญาการเมืองอย่างมีนัยสาคัญ อย่างเช่นยุค
ฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ (Renaissance) ยุคปฏิรูปทางศาสนา (Reformation) และยุค
แห่ ง การรู้ แ จ้ ง ทางปั ญ ญา (Enlightenment) ที่ มี แ นวคิ ด ผู้ ใ ช้ อ านาจที่ ท รงธรรม
(enlighten despot)
ประเด็นของการขาดแคลนตาราและหนังสือดาเนินไปในลักษณะเดียวกันกับ
ผลงานประเภทที่ตีความและอธิบายตัวบทของนักปรัชญาการเมืองอีกชั้นหนึ่ง แต่ก็ยังมี
ผลงานในลักษณะอื่นมาใช้ทดแทนได้ ผลงานในประเภทของงานที่นักวิชาการไทยผลิต
ออกมาในลักษณะของการรวบรวมและเรียบเรียงขึ้นมาที่อยู่ในรูปของตารา หนังสือและ
เอกสาร สามารถครอบคลุมองค์ความรู้ทางปรัชญาการเมืองจากยุคโบราณ ยุคกลาง
สมัยใหม่และร่วมสมัย ครอบคลุมทั้งตัวนักปรัชญาการเมืองตั้งแต่ยุคโบราณ ยุคกลาง
ยุ ค ใหม่ แ ละร่ว มสมัย ลั ก ษณะรูป แบบของระบอบการปกครองและอุ ด มการณ์ทาง

[14]

วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์

ฉบับที่ 1 ปีที่ 1

การเมือง รวมไปถึงแนวคิดที่มีค วามสาคัญ (concepts and ideas) มีองค์ความรู้เพียง
พอที่จะทาใช้ประกอบในการศึกษาและทาความเข้าใจปรัชญาการเมืองในเบื้องต้น

วิเคราะห์และสรุปข้อมูลที่ได้จากการสอบถามและสัมภาษณ์
1. ประเด็นขององค์ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวกับปรัชญาการเมืองตะวันตก
บุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบทางด้ า นการเรี ย นการสอนปรั ช ญาการเมื อ งใน
สถาบันอุดมศึกษาทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาคมีความเห็นตรงกันว่า องค์ความรู้ทาง
ปรัชญาการเมืองที่อยู่ในรูปของตารา หนังสือ เอกสาร วารสารที่อยู่ในภาษาไทยยังมีการ
ผลิตออกมากันน้อย แต่ก็เพียงพอสาหรับการที่จะทาความเข้าใจและศึกษาปรัชญา
การเมืองในเบื้องต้น โดยหากจะทาการศึกษาในระดับที่ลงลึก มีความละเอียด ความ
ลึกซึ้งคงต้องไปพึ่งตารา หนังสือและเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นอุปสรรค
แก่ผู้ศึกษาเนื่องมาจากทักษะความสามารถในเรือ่ งของภาษาต่างประเทศ และความยาก
อันเนื่องมาจากความไม่เข้าใจ ไม่สามารถที่จะตีความหมายในแนวความคิด ทฤษฎีที่นัก
ปรัชญาการเมืองนาเสนอ
ประเด็นในเรื่องของนักศึกษาเองไม่กล้าที่จะแสดงออกซึ่งความคิดเห็น ไม่
สามารถตั้งคาถามกับความรู้ วิพากษ์สิ่งที่เรียนมาได้ คืออุปสรรคสาคัญในการเรียนการ
สอนทางปรัชญาการเมือง อี กทั้งนักศึกษาไม่ทาการบ้านมาล่วงหน้า กล่าวคือไม่อ่าน
ต ารา หนั งสื อ ศึ ก ษาเอกสารหรื อ บทความที่ ท างผู้ ส อนมอบหมายให้ อ่ า นก่ อ นเข้ า
ห้องเรียน ทาให้ไม่มีความรู้ ขาดการมีส่วนร่วม หยิบยกประเด็นขึ้นมาถกเถียงและ
สนทนา จึงมีผลทาให้หน้าที่ในการเรียนการสอนตกเป็นของอาจารย์เพียงฝ่ายเดียว ด้าน
ของนั ก ศึ ก ษาจึ ง ตกเป็ น ฝ่ า ยรั บ เสี ย ส่ ว นใหญ่ (passive audiences) นอกจากนี้
พฤติกรรมและรูปแบบการเรียนของนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นฝ่ายที่เชื่อสิ่งที่ตัวเองอ่านมา
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ไม่มีความสนใจที่จะทาการวิเคราะห์และวิพากษ์สิ่งที่ตัวเองอ่านมา เช่นเดียวกันกับ
ความรู้ที่นักศึกษารับมาจากผู้สอน
ในทางปฏิบัติแล้วผู้สอนทางด้านปรัชญาการเมืองมีความเชื่อว่า ความรู้ สิ่งที่
นักปรัชญาการเมืองแต่ละยุคสมัยนาเสนอมานั้นเป็นความรู้ที่สามารถนามาประยุกต์
ปรับใช้เพื่ออธิบายและทาความเข้าใจกับปรากฏการณ์ของสังคมการเมืองตลอดจน
พฤติกรรมทางการเมืองได้ แต่ ปัญหาเนื่องมาจากการที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงตั วองค์
ความรู้หรือความคิดที่นักปรัชญาการเมืองนาเสนอ ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวทาให้ไม่อาจนามา
อธิ บ ายความจริ งทางสั งคมการเมื อ งได้ จึ งมี ผ ลออกมาในท านองที่ ว่ า วิ ชาปรั ช ญา
การเมืองเป็นการศึกษาความคิดของคนในอดีตที่ไม่มีความเชื่อมโยง มีความเกี่ยวข้องกับ
ปัจจุบันเลย เป็นวิชาที่มีความเลื่อนลอย ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ศึกษา มีความเป็น
นามธรรมสูง อีกทั้งยากแก่การทาความเข้าใจ
2. ประเด็นทางด้านการเรียนการสอน
ในเรื่องของการทาประมวลสาระวิชา (course syllabus) ของบุคลากรที่มี
หน้าที่รับผิดชอบในการเรียนการสอนปรัชญาการเมืองของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ของ
ไทย พบว่ามีหลักเกณฑ์ในการเขียนประมวลสาระวิชาอยู่สองแบบ แบบแรกคือแบ่ง
เนื้อหาของการเรียนการสอนด้วยการยึดตัวของนักปรัชญา มีรายชื่อของนักปรัชญา
ตั้ งแ ต่ Socrates, Plato, Aristotle, Machiavelli, John Locke, Thomas Hobbes
เป็นต้น แบบที่สองคือแบ่งตามแนวคิดและทฤษฎี อย่างเช่นเรื่องของความยุติธรรม
เสรีภาพ ความเท่าเทียมและความอดทนอดกลั้น เป็นต้น
ส่วนในประเด็นที่จะสอนเน้นไปยังนักปรัชญาการเมืองและความคิดใดเป็น
พิเศษนั้น การวิจัยพบว่าผู้สอนวิชาปรัชญาการเมืองส่วนใหญ่จะให้ความสาคัญกับนัก
ปรัชญาการเมืองอย่าง Plato Machiavelli และ Rousseau มากกว่านักปรัชญาคน
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อื่นๆ ด้วยเหตุผลคาอธิบายที่ว่ามีตัวตารา หนังสือและเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียน
การสอน และแนะนาให้นักศึกษาไปอ่านได้มากกว่ านักปรัชญาคนอื่นๆ ขณะที่แนวคิด
และทฤษฎี จ ะเน้ น ไปยั งเรื่ อ งของสิ ท ธิ เสรี ภ าพภายใต้ ห ลั ก การของสิ ท ธิ ธ รรมชาติ
(natural right) และอุดมการณ์ สถาบันและกระบวนการของระบอบประชาธิปไตยเป็น
หลัก
ประเด็นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากวิชาปรัชญาการเมือง
เป็นวิชาบังคับพื้นฐานให้นักศึกษารัฐศาสตร์ทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน ทาให้เป็นชั้น
เรียนที่มีนักศึกษาจานวนมาก จึงต้องใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย และอาจแบ่งนักศึกษา
ออกเป็ น กลุ่ ม ย่ อ ยในช่ ว งที่ ใ ห้ ท ารายงาน หรื อ มี กิ จ กรรมกลุ่ ม นอกจากนี้ ห าก
สถาบันการศึกษาใดที่มีบุคลากรที่มีความสามารถในการสอนและให้ความรู้ทางด้าน
ปรัชญาการเมืองมากกว่าหนึ่งคนก็จะทาการแบ่งจานวนนักศึกษาตามจานวนของผู้สอน
ในประเด็นองค์ความรู้ในรูปของตารา หนังสือและเอกสารที่ผู้สอนวิชาปรัชญา
การเมื อ งในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาน ามาใช้ ในสถาบั น ต่ า งจั ง หวั ด โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมักใช้ตาราภาษาไทย และเป็นในลักษณะของการตีความ อธิบาย
ความไม่ได้ยกเอาตัวบทมาสอน จะมีแต่สถาบันการศึกษา อย่างเช่นคณะรัฐศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ยธรรมศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ม หาวิ ท ยาลัย ที่ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษาอ่ า นตั วบททาง
ปรัชญาการเมืองจากต้นฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษและคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ให้อ่านตัวบทจากภาษาไทย
3. ประเด็นของปัญหาในการศึกษาและการเรียนการสอนทางปรัชญาการเมือง
ผ ล ก า ร วิ จั ย พ บ ว่ า ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ท า ง ป รั ช ญ า ก า ร เ มื อ ง ใ น
สถาบันอุดมศึกษาไทยมีปัญหาด้านตารา หนังสือ และเอกสารที่เป็นภาษาไทยในระดับที่
น้อยถึงน้อยมาก
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ปัญหาด้านนักศึกษาไม่มีความรู้พื้นฐานเพียงพอ ทั้งในด้านของประวัติศาสตร์
และอารยธรรมตะวันตก
ปัญหาด้านเนื้อหาทางด้านปรัชญาการเมืองซึ่งยากแก่การถ่ายทอดและทา
ความเข้ า ใจ ซึ่ งฝ่ า ยผู้ ส อนเองยอมรั บ ว่ า เป็ น ธรรมชาติ ข ององค์ ค วามรู้ ท างปรั ชญา
การเมืองเอง
ปัญหาทางด้านหลักสูตร ที่มีลักษณะรายวิชาทางด้านแนวคิดและปรัชญา
การเมืองเปิดสอนน้อยเกินไป มีการเสนอให้มีการเปิดวิชาเพิ่ม อย่างน้อยก็สองภาค
การศึกษาเพื่อจะได้ลงรายละเอียดและศึกษาได้ครอบคลุมมากขึ้น
ปั ญ หาการที่ บุ ค ลากรผู้ ที่ ส นใจองค์ ค วามรู้ ท างปรั ช ญาการเมื อ งใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี จ านวนน้ อ ย และมี ปั ญ หาในการรวมกลุ่ ม เพื่ อ พู ด คุ ย สนทนา
แลกเปลี่ยนความรู้ยังไม่เกิดขึ้น
ปั ญ หาการมี เ วที แ ละสถานที่ เ พื่ อ ให้ นั ก วิ ช าการ ผู้ ส นใจทางด้ า นปรั ชญา
การเมืองมาพบปะกัน ซึ่งอาจอยู่ในรูปของสมาคม การจัดงานสัมมนาประจาปีหรือการ
จัดทาวารสาร
ปัญหาทางด้านเงินทุนสนับสนุนที่อยู่ในลั กษณะของการผลิตตารา หนังสือ
วารสาร การวิจัยและจัดงานประชุมทางวิชาการยังมีจานวนน้อย ไม่ได้รับการสนับสนุน
จากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา รวมไปถึงเรื่องของงบประมาณ
การสั่งซื้อตาราเพื่อมาใช้ในห้องสมุด ที่ในหลายสถาบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในส่วนภูมิภาค ที่มีคณะรัฐศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนทางด้านวิชาปรัชญา
การเมืองแต่ในห้องสมุดกลับไม่มีหรือมีหนังสือ ตารา เอกสารและวารสารที่เกี่ยวข้องกับ
ปรัชญาการเมือง หรือหากมีก็จานวนน้อยมาก ทาให้นักศึกษาไม่สามารถหาข้อมูลหรือ
ค้นคว้าเพิ่มเติมได้
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4. ประเด็นในด้านพื้นฐานและการศึกษาอบรมของบุคลากร
ในด้านของตัวบุคคลากรที่ทาหน้าที่รับผิดชอบการเรียนการสอนในวิชาปรัชญา
การเมืองและรวมไปถึงความคิดทางการเมืองทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มี
สถาบันการศึกษาหลายแห่งที่เปิดให้มีการเรียนการสอนทางด้านรัฐศาสตร์หรือตั้งเป็น
คณะรัฐศาสตร์ ปรากฏว่าสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ส่วนใหญ่ตัวบุคลากร
ไม่ได้มีพื้นฐานหรือสาเร็จการศึกษาหรือได้รับการอบรมมาทางด้านปรัชญาการเมื อง
โดยตรง8 มีเพียงแค่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่บุคลากรได้รับ
การศึ ก ษามาทางปรั ช ญาการเมื อ ง ในส่ ว นที่ เ หลื อ ไม่ ว่ า จะเป็ น คณะรั ฐ ศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานครริ น ทร์ วิ ท ยาเขตปั ต ตานี วิ ท ยาลั ย การเมื อ งการปกครอง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรที่เปิดหลักสูตรรัฐศาสตร์
บัณฑิต รวมไปถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 40 แห่ง ผลปรากฏว่ามีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ถึ ง กว่ า 30 สถาบั น มี ก ารเปิ ด วิ ช าปรั ช ญาการเมื อ งและความคิ ด ทางการเมื อ ง แต่
บุคลากรไม่ได้มีพื้นฐาน ได้รับการศึกษาอบรมทางด้านปรัชญาการเมืองมาโดยตรง 9
มิ ห น าซ้ ายั งใช้ บุ ค ลากรที่ ส าเร็ จ มาทางด้ า นรั ฐ ประศาสนศาสตร์ แ ละความสั ม พั น ธ์
ระหว่ า งประเทศมาท าหน้ า ที่ ส อนและบรรยายทางปรั ช ญาการเมื อ ง ขณะที่
สถาบันการศึกษาในส่วนกลางหรือในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีการเรียนการ
สอนทางรั ฐศาสตร์และวิช าปรั ชญาการเมือ งไม่ว่ าจะเป็ นจุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8ผู้ศึกษาหมายถึงได้รับการศึกษาโดยตรงทางด้านปรัชญาการเมืองทั้งในระดับปริญญาตรี โทและเอก

และศึกษาค้นคว้าทาวิทยานิพนธ์ในหัวข้อทางปรัชญาการเมืองและแนวคิดทางการเมือง
9มีแค่เพียงคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเพียงแห่งเดียวที่บุคลากร
สาเร็จการศึกษาทางด้านปรัชญาการเมืองมาโดยตรง
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บุคลากรมีพื้นฐานและได้รับการศึกษาและอบรมทางด้านปรัชญาการเมืองโดยตรง
ผลกระทบติดตามมาจากการที่สถาบันการศึกษาที่เปิดทาการสอนวิชาปรัชญา
การเมื อ งไม่ มี บุ ค ลากรที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษามาโดยตรง ไม่ ส ามารถที่ จ ะผลิ ต เอกสาร
ประกอบการสอน เอกสารการสอน การแปลหนังสือไปจนถึงการผลิตตาราเพื่อไว้ใช้
สอนนักศึกษา รวมไปถึงการให้คาแนะนาเพิ่มเติมแก่นักศึกษาที่มีความสนใจต้องการ
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากการเรียนการสอนในห้องเรียน
5. ข้อเสนอแนะ
ความพึ ง พอใจเพี ย งใดกั บ องค์ ค วามรู้ ท างปรั ช ญาการเมื อ งตะวั น ตกใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย ผู้ให้สัมภาษณ์ยังมีความพึงพอใจอยู่ในระดับที่น้อยอยู่กับองค์
ความรู้ทางด้านปรัชญาการเมือง เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนตารา หนังสือ ทางด้าน
ตัวของผู้รับผิดชอบในการเรียนการสอนยังไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพียงพอ แต่ต้อง
รับผิดชอบด้านการเรียนการสอน ขณะที่ตัวนักศึกษายังขาดความรู้พื้นฐานที่จะมาต่อ
ยอดในการศึกษาปรัชญาการเมือง ซึ่งในประเด็นนี้มีข้อเสนอที่น่าสนใจว่าวิชาปรัชญา
การเมืองไม่ควรจะอยู่ในสถานะของการเป็นวิชาพื้นฐาน หรือไม่เช่นนั้นควรจะจัดวิชา
ปรัชญาการเมืองให้อยู่ในช่วงปีสุดท้ายของการศึกษาในระดับปริญญาตรี น่าจะเป็นช่วง
ระยะเวลาที่มีความเหมาะสมมากกว่า เนื่องจากนักศึกษามีพื้นฐานความรู้จากวิชาอื่นมา
ในระดับหนึ่งแล้ว
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไข ทั้งในตัวหนังสือ ตาราและบุ คลากร
บุคลากรส่วนใหญ่ที่ถูกสัมภาษณ์มีความเห็นว่า ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนจากทั้ง
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภายนอก ในด้านของเงินทุน ช่วยเหลือทางด้านการ
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ผลิตตารา หนังสือและการฝึกอบรม เป็นการพัฒนาให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ผู้ที่มีความ
สนใจ

ปัญหาหลักของการเรียนการสอนปรัชญาการเมือง
ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
ประกอบด้วยประเด็นปัญหาที่ผู้ศึกษาวิจัยได้ค้นคว้าและทาการรวบรวมมาได้
มีจานวนประมาณ 8 ประเด็นด้วยกัน คือ
- การขาดตาราหลักทางปรัชญาการเมือง เฉพาะอย่างยิ่ง ‘ตัวบทหลัก’ (original
text/canon) ที่ยังไม่ได้รับแปลออกมาเป็นภาษาไทย ยกตัวอย่างเช่น เนื้อหาหลักใน
การศึกษาความคิดทางปรัชญาการเมืองของเพลโต ที่อย่างน้อยหากจะลงมือศึกษาทา
ความเข้าใจถึงความคิดทางการเมืองของเพลโต จะต้องลงมือศึกษาบทสนทนาสามบท
สนทนา ได้แก่ บทสนทนา The Republic, The Statesman และ The Laws สาหรับ
วงวิชาการศึกษาในประเทศไทยปรากฏมีการแปลเพียงแค่บทสนทนา The Republic
ในพากษ์ภาษาไทย ‘อุตมรัฐ’ แปลโดยปรีชา ช้างขวัญยืน
ในกรณีของอริสโตเติลในฐานะที่ผลงานอย่าง The Politics ปฏิเสธไม่ได้ว่า
เป็นตัวบทมีสถานะสาคัญทั้งในการศึกษา
ทางด้านปรัชญาการเมืองและมีอิทธิพลต่อการศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์ แต่ในประเทศ
ไทยกลับไม่ปรากฏมีการแปลตัวบท The Politic ออกมาในพากย์ภาษาไทยเลย ซึ่งหาก
พิจารณากันอย่างจริงจังถึงจารีตการศึกษาความคิดทางการเมืองของอริสโตเติลแล้ว คง
ต้องเริ่มต้นที่ความคิดในเชิงคุณธรรมและจริยศาสตร์ ที่ปรากฏอยู่ในงานเขียนอย่าง
Nicomachean Ethics เป็นพื้นฐานขั้นต้นก่อนที่จะมาศึกษา The Politics
- สาเหตุ ส าคั ญ มาจากการที่ ทั้ งฝ่ า ยผู้ ส อนและฝ่ า ยนั ก ศึ ก ษาเองขาดทั ก ษะ
ความสามารถในเรื่องของภาษาอังกฤษ (literacy skill) เมื่อไม่มีการแปลตัวบทหลักทาง
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ปรัชญาการเมืองออกมาเป็นภาษาไทย ก็ทาให้ทั้งอาจารย์และนักศึกษาไม่มีแหล่งข้อมูล
ในการศึกษาค้นคว้า และนามาใช้ประกอบในชั้นเรียน ปัญหาในลักษณะดังกล่าวถูก
สมบัติ จันทรวงศ์เคยกล่าวไว้ว่า “ยิ่งในช่วงเวลาผู้สอนผูกขาดความสามารถในการอ่าน
ตาราภาษาอังกฤษ และในขณะที่แม้แต่หนังสือ หรือตาราแปลประเภทชั้นสองที่ผู้แต่ง
กล่าวถึงความคิดของปราชญ์ทั้งหลาย ก็ยังไม่มีปรากฏเป็นภาษาไทยนั้น นิสิตนักศึกษา
จึงไม่มีโอกาสแม้แต่จะทราบว่าอะไรคือตัวเนื้อหาที่ปราชญ์เหล่านั้นกล่าวไว้ และอะไร
คือการตีความของนักวิชาการรุ่นหลัง”10
- ยังคงเป็นประเด็นที่มีความสืบเนื่องมาจากสองประเด็นในข้างต้น กล่าวคือเมื่อ
ผู้สอนและผู้เรียนขาดตารา หนังสือ เอกสารในภาษาไทย และไม่มีหรือมีทักษะทาง
ภาษาอังกฤษน้อยก็ต้องหันไปพึ่งตารา เอกสารและหนังสือในประเภทที่ทาการตีความ
(secondary text/interpretation) ในภาษาไทย ประเภทแนะนา (introduction) ทา
ความรู้ จั ก ในเบื้ อ งต้ น (basic guide) ชี้ แ นะประเด็ น (companion) รวมไปถึ งการ
รวบรวมผลงานของนักปรัชญาการเมือง (anthology) ในประเด็นนี้ผู้วิจัยพิจารณาว่า
การศึกษาปรัชญาการเมืองที่ดีนั้นควรจะเริ่มต้นที่ให้นักศึกษาเองได้สัมผัสด้วยการอ่าน
ตั ว บทของนั ก ปรัชญาการเมื องโดยตรงเสียก่ อ น ยกตั ว อย่ า งเช่ น หากศึก ษาปรัชญา
การเมืองของเพลโต ก็ต้องให้อ่านบทสนทนา The Republic เป็นเบื้องต้นเสียก่อนเมื่อ
อ่านเสร็จแล้ว หากยังมีเวลาหรือนักศึกษาต้องการที่จะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมไปจาก
การอ่านตัวบท ก็สามารถไปหาอ่านเพิ่มเติมได้ในงานประเภทตีความ หากเริ่มต้นที่งาน
ตีความแล้วเกรงว่าจะเกิดความสับสน ตัวนักศึกษาเองไม่อาจแยกงานตีความออกจาก
งานตัวบท และสุดท้ายอาจจะยึดเอางานตีความเป็นหลัก
จากข้อมูลที่ผู้ศึกษาวิจัยได้สนทนากับบุคลกรที่รับผิดชอบการเรียนการสอน
ทางด้ า นปรั ช ญาการเมื อ งในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาหลายแห่ ง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
10สมบัติ

จันทรวงศ์ (2527) ‘หน่วยที่ 1 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาปรัชญาการเมือง’ ใน เอกสาร
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มหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ ทาหน้าที่เป็นผู้สอนและถ่ายทอดความรู้ทางปรัชญาการเมือง
ของนักปรัชญาการเมืองคนต่างๆ ตั้งแต่ยุคโบราณมาจนถึงร่วมสมัยโดยที่ตัวผู้สอนเอง
ยอมรับว่า ไม่เคยลงมืออ่านผลงานของนักปรัชญาการเมืองคนใดคนหนึ่งจากต้นฉบับ
งานเขียนโดยตรง นั้นหมายความว่าเวลาที่ลงมือสอนแนวคิดในเรื่องของราชาปราชญ์
(philosopher-king) ของเพลโต ผู้ ส อนก็ ไ ม่ เ คยไปอ่ า นสิ่ ง ที่ อ ยู่ ใ นบทสนทนา The
Republic โดยตรง แต่ได้ความรู้ที่เกี่ยวกับแนวคิดราชาปราชญ์มาจากตาราและหนังสือ
ที่ได้เขียนอธิบายและตีความถึงความคิดราชาปราชญ์ของเพลโตนั้นอีกที (imitation of
imitation) และก็เป็นผลงานที่อยู่ในรูปของภาษาไทย ประเด็นปัญหาของการอ่านอยู่
แต่ตาราและเอกสารประเภทตีความเพียงอย่างเดียวนั้น เคยถูกนาเสนอในลักษณะของ
การเตือน โดยนักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ไทยในอดีตมีใจความหลักว่า “แม้เมื่อมีการ
แปลตาราที่นักวิชาการชาวต่างประเทศเขียนที่เป็นตาราชั้นสองออกมาบ้าง สถานการณ์
ทางด้านการเรียนการสอนวิชาพวกนี้ก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มี
ความสาคัญ เพราะแม้ว่าหนังสือประเภทนี้จะมีประโยชน์แก่นิสิตนักศึกษาอยู่บ้าง แต่ก็มี
อันตรายอยู่ไม่น้อยตรงที่ว่า นิสิตนักศึกษาถือเอาตาราชั้นสองนั้นเพียงเล่มเดียวหรือไม่กี่
เล่ม เป็นเสมือน “ความจริงทั้งหมด”11 ขณะที่ทางแก้ไขเคยมีการเสนอให้มีการแปล
และตีพิมพ์ผลงานที่เป็นตัวต้นฉบับของปรัชญาเมธีคนสาคัญๆติดตามมาประกบกัน
- ประเด็นต่อมาเมื่อการเรียนการสอนขาดตารา หนังสือและเอกสารที่ (แปล)
มาจากนักปรัชญาที่เราศึกษาโดยตรง มีผลให้ผู้ศึกษาไม่อาจที่จะลงไปในรายละเอียด
ของความคิด มองไม่เห็นประเด็นและความสาคัญ ส่งผลต่อมาทาให้ไม่อาจสร้างข้อ
ถกเถียง (argumentation) การสร้างประเด็นเพื่อให้เกิดพูดคุยและการถกเถียงกันใน

11โปรดดู
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ชั้ น เรี ย น (dialogue and argument) ระหว่ า งตั ว ผู้ ส อนกั บ นั ก ศึ ก ษาและระหว่ า ง
นักศึกษาด้วยกันเอง ที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวบทที่ศึกษาได้โดยตรง
นอกจากนี้เมื่อบรรยากาศภายในชั้นเรียนไม่สามารถที่จะจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในลักษณะของการถกเถียง พูดคุยและสนทนาถึงตัวบทได้โดยตรง รูปแบบการ
เรียนการสอนที่เกิดขึ้นและถูกนามาใช้ก็เป็นการบรรยาย (lecture) จากอาจารย์ผู้สอน
โดยตรงไปสู่นักศึกษา ส่วนใหญ่นักศึกษาตกเป็นฝ่ายรับฟัง จดเนื้อหาที่ผู้บรรยายอธิบาย
ในห้องเรียน ทาให้การเรียนสอนที่เกิดขึ้นก็เป็นการใช้เวลาส่วนใหญ่ในชั้นเรียนไปกับ
การบรรยายแต่เพียงฝ่ายเดียวของอาจารย์ผู้สอน ในขณะที่บรรยากาศของการมีส่วน
ร่วมจากฝ่ายผู้รับหรือฝ่ายนักศึกษามีน้อยมากหรือในบางชั้นเรียน ในหลายมหาวิทยาลัย
แทบจะไม่เกิดขึ้นเลย เป็นปรากฏการณ์ทางการเรียนการสอนที่มีความสอดคล้องกับ
เหตุการณ์ที่ทางสมบัติ จันทรวงศ์ เคยกล่าวไว้เมื่อสามสิบกว่าปีที่ผ่านมาถึงรูปแบบการ
เรี ย นการสอนทางรั ฐ ศาสตร์ ใ นประเทศไทยว่ า “…บวกกั บ วิ ธี ก ารสอนที่ อ าศั ย การ
บรรยายเป็นหลัก ก็คงจะมีส่วนช่วยให้วิชาพวกนี้ (ปรัชญาการเมือง) เป็นอื่นไปไม่ได้
นอกจากวิชา “ประวัติ” ความคิดทางการเมืองที่แคบและตายตัว นั้นคือ เมื่อนักศึกษา
คงจะมีความเข้าใจแต่เพียงว่า นักคิดที่สาคัญๆนั้นมีใครบ้าง แต่ละคนเกิดมาในช่วงสมัย
ใด และแต่ละคนมีผลงานสาคัญๆอะไรบ้าง งานเหล่านั้นแสดงความคิดอะไรบ้าง มี
ความสาคัญต่อยุคสมัยนั้นๆ อย่างไรบ้าง เป็นสูตรสาเร็จ การจดจาคาบรรยายอย่างถี่
ถ้วนและความสามารถในการจดจา เพื่อการถ่ายทอดใหม่ในรูปของลายลักษณ์อักษรใน
เวลาสอบ ซึ่งเป็นแนวทางเดิมของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย จึง
สามารถใช้ กั บ วิ ชาพวกนี้ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะเจาะ” 12 และนั้ น คื อ สิ่ งที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง
ลักษณะและรูปแบบการเรียนการสอนทางปรัชญาการเมือง ที่มีตั้งแต่องค์ความรู้ได้ก้าว
เข้ามาในประเทศไทยและยังคงสภาพดังเดิมมาจนถึงปัจจุบันอย่างไม่เปลี่ยนแปลง

12สมบัติ
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นอกจากนี้การเรียนการสอนปรัชญาการเมืองในประเทศไทยยังประสบกั บ
ปัญหาในเรื่องของจานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนมีจานวนมาก เนื่องจากถูกจัดให้เป็น
วิชาบังคับในหลักสูตรการศึกษาทางรัฐศาสตร์ที่ต้องเรียนทุกคน ทาให้การจัดชั้นเรียนก็
ต้องเป็นชั้นเรียนขนาดใหญ่ ไม่สามารถที่จะจัดขนาดชั้นเรียนให้มีขนาดเล็ก ที่มีความ
เหมาะสมและเอื้ออานวยในการเรียนการสอนทางปรัชญาการเมืองมากกว่า
- ปัญหาต่อมาในเมื่อรูปแบบของการเรียนการสอนเป็นลักษณะของการเล่าเรื่อง
(narrative) ประกอบกั บ การอธิ บ าย ( explanation) มี เ นื้ อ หาออกมาในเชิ ง
ประวั ติ ศ าสตร์ ท างความคิ ด ดั ง นั้ น หากจะกล่ า วไปแล้ ว การเรี ย นการสอนปรั ชญา
การเมืองในสถาบันอุดมศึกษาของไทยที่ผ่านมาส่วนใหญ่แล้ว หากจะจัดประเภทหรือ
รูปแบบก็จะเป็นรูปแบบที่ถูกจัดหรือเคลื่อนคล้อยไปอยู่ในลักษณะของการศึกษาประวัติ
ความคิดทางการเมือง (history of political idea) เสียมากกว่า ซึ่งเป็นรูปแบบของ
การเล่ า เรื่ อ งราว อธิ บ ายว่ า นั ก ปรั ช ญาการเมื อ งแต่ ล ะคนมี ค วามคิ ด อย่ า งไร มี
แนวความคิดที่สาคัญอะไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่นเมื่อศึกษาถึงความคิดทางการเมืองของ
เพลโต ก็จะอธิบายว่าเพลโตได้รับอิทธิพลทางความคิดมาจากความตายของโสเครตีส
เขียนบทสนทนาที่ชื่อ The Republic ในฐานะตัวแทนของรูปแบบการปกครองในอุดม
คติที่มีอิทธิพลต่อความคิดทางปรัชญาการเมืองกับนักปรัชญาการเมืองในยุคต่อมา แต่
ไม่สามารถที่จะลงมืออภิปราย โต้แย้งความคิดและรูปแบบการปกครองที่ทางเพลโต
นาเสนอมา หรือหากลงลึกไปมากกว่านั้นก็จะบรรยายถึงปัจจัยและเงื่อนไขที่เป็นบริบท
(context) ในการก าหนดและมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความคิ ด ทางการเมื อ งของนั ก ปรั ช ญา
การเมืองแต่ละยุคแต่ละสมัยเท่านั้น
- ผลลัพธ์ที่เกิดตามมาจากการมีรูปแบบของการเรียนการสอนในแบบทางฝ่าย
อาจารย์เป็นฝ่ายบรรยายให้ความรู้แต่เพียงฝ่ายเดียว ฝ่ายนักศึกษาก็เป็นฝ่ายรับฟังแต่
เพียงอย่างเดียว ไม่เกิดการซักถาม การตั้งคาถาม การสนทนา การอภิปราย การถกเถียง
ขึ้นในชั้นเรียน ขณะที่การวัดผลใช้รูปแบบของการสอบโดยใช้ข้อสอบแบบปรนัยที่มี
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ตัวเลือก หรือถ้าหากเป็นข้อสอบในแบบอัตนัยก็จะออกมาในลักษณะของการเล่าเรื่อง
การถามในเชิงประวัติศาสตร์ นักศึกษาที่มีความจา มีข้อมูลดีกว่าก็สามารถที่จะตอบ
โจทย์ได้คะแนนดีกว่า แต่ในทางสติปัญญา การแสดงออกทางความคิด แล้วกลั บ ไม่
สามารถวัดหรือเป็นหลักประกันได้ว่านักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ทาง
ปรัชญาการเมืองลึกซึ้งอยู่ในระดับใด สรุปก็คือเป็นการเรียนรู้และการวัดผลสาเร็จของ
การศึกษาด้วยการท่องจาในเรื่องของความคิด รายละเอียดในเชิงชีวประวัติของนัก
ปรัชญาการเมืองแต่ไม่มีความสามารถที่จะดาเนินการวิเคราะห์ ตั้งคาถาม ดาเนินการวิ
วาทะ การวิพากษ์ความคิดที่นักปรัชญานาเสนอว่ามีข้อดี มีข้อเสีย มีคุณประโยชน์ มี
ความบกพร่องและมีจุดแข็ง มีจุดด้อยอย่างไรบ้าง รวมไปถึงเรื่องของการนาความคิด
ของนักปรัชญาการเมืองมาประยุกต์ใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมการเมือง อธิบาย
ธรรมชาติของการเมืองและมนุษย์ได้ สมมติฐานของผู้ศึกษาที่กล่าวมานี้สอดคล้องกับ
ข้อสังเกตของสมบัติ จันทรวงศ์ ที่เขียนไว้เมื่อปี พ.ศ. 2520 ว่า
“การยอมรับว่า การขาดแคลนตาราเรียนซึ่งเป็นภาษาไทยที่มีคุณภาพนั้นเป็น
ปัญหาสาคัญประการหนึ่งของวงวิชาการเมืองไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแขนงวิชาว่า
ด้วยปรัชญาการเมืองด้วยแล้ว ปัญหานี้รู้สึกว่าจะมีมากกว่าวิชาอื่นๆอยู่หลายเท่า ผลเสีย
จากการขาดแคลนดังกล่าว หนึ่งก็คือว่า วิธีการสอนวิชานี้ในสถาบันการศึกษาชั้ นสูง
มักจะเป็นไปในรูปของการที่ผู้สอนไปถอดความจากตาราในภาษาต่างประเทศมาเป็นบท
บรรยายให้นักศึกษาจดเอาไปอีกที เนื้อหาของวิชาซึ่งควรจะเป็นไปในรูปของการหยิบ
ยกข้อเสนอและปัญหาต่างๆมาถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์กัน จึงถูกแทนที่ด้วยการท่องจา
ข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับปรัชญาเมธี หรือหลักการอย่างกว้างๆที่หาสาระอะไร
ไม่ได้เสียสิ้น ในบางสถาบันนั้น ข้อสอบวิชาดังกล่าวถึงกับออกมาเป็นแบบปรนัยให้ขีด
ผิดขีดถูก เติมคา ไม่ต่างอะไรกับวิชาเคมีหรือชีววิทยาไปเลย”13
13

สมบัติ จัน ทรวงศ์ ( 2520) ทฤษฏีการเมืองตะวัน ตก (แปล) กรุง เทพมหานคร โครงการต ารา
สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ หน้า (ก)-(ข)
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- การขาดความรู้ ท างด้ า นแนวคิ ด ทางการเมื อ งที่ ส าคั ญ อย่ า งเช่ น ปรั ช ญา
การเมืองของยุคกลาง แนวคิดและแนวคิดระบอบมหาชนรัฐ (republicanism) ผลงาน
ของนักปรัชญาการเมืองอนุรักษ์นิยม ไม่ปรากฏผลงานของ Edmund Burke, Joseph
de Maistre และปรัชญาการเมืองร่วมสมัยอย่างเช่นงานของ John Rawls, Robert
Nozick
- การขาดแคลนบุ ค ลากรที่ ผ่ า นการศึ ก ษา อบรมและฝึ ก ฝนมาทางปรั ชญา
การเมืองโดยตรง ในลักษณะที่ไม่มีความสนใจหรือไม่ได้รับการอบรมศึกษามาก่อน ทา
ให้ ข าดความรู้ ที่ ลึ ก ซึ้ ง ท าให้ ไ ม่ ส ร้ า งองค์ ค วามรู้ ที่ เ ป็ น ระบบและมี ค วามต่ อ เนื่ อ ง
นอกจากนี้ทาให้ไม่อาจแนะนานักศึกษาที่มีความสนใจศึกษาค้นคว้าในระดับที่สูงขึ้นไป
อย่างเช่นการแนะนาตารา หนังสือ บทความ วารสาร นอกเหนือไปจากการทาหน้าที่ใน
เรื่องการเรียนการสอนในชั้นเรียน
- ปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวของนักศึกษาเองที่ขาดและมีความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
กับประวัติศาสตร์ความคิด (intellectual history) และอารยธรรมตะวันตกในระดับที่
น้อยถึงน้อยมาก ทาให้ผู้สอนต้องลงรายละเอียดในเรื่องพื้นฐานทางประวัติศาสตร์และ
อารยธรรมตะวันตก ยกตัวอย่างเช่นในหัวข้อปรัชญาการเมืองของมาคิอาเวลลี ที่จะต้อง
อธิบายเชื่อมโยงกับพัฒนาการทางภูมิปัญญาของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance)
หรือปรัชญาความคิดของอิมมานูเอล คานท์ ที่เกิดขึ้นภายใต้บริบทของยุคแสงสว่างทาง
ภูมิปัญญา (Age of Enlightenment) และความคิดของ Rousseau ที่มีอิทธิพลต่อยุค
Romantic
- การขาดบุคลากรที่ทางานวิจัยในลักษณะของการทุ่มเทอย่างจริงจัง มีการ
ทางานอย่างต่อเนื่อง สังเกตได้จากการขาดงานแปลประเภทตัวบทต้นฉบับและงาน
ประเภทตีความตัวบท ยกตัวอย่างเช่นการศึกษาปรัชญาการเมืองของอริสโตเติล จะต้อง
ดาเนินการแปลตัวบท The Politics รวมไปถึง Nicomachean Ethics หรือปรัชญา
การเมืองของ John Locke ก็ต้องแปลตัวบทหลัก Two Treatises on Government
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ออกมาเป็นภาษาไทย และจะต้องสร้างผลงานในลักษณะของการตีความเพื่ อมาใช้
อธิบายตัวบทอีกที่หนึ่ง เนื่องจากการศึกษาปรัชญาการเมืองนั้น หากผู้ศึกษาพุ่งตรงไป
ยั ง การอ่ า นตั ว บทเลยอาจสร้ า งให้ เ กิ ด ความสั บ สน (แต่ ก็ มี ค วามจ าเป็ น ที่ ต้ อ งมี
ประสบการณ์ในการอ่านงานประเภทตัวบทมาก่อน) จนไม่สามารถจับประเด็น ไม่เข้าใจ
อ่านไม่รู้เรื่องจนส่งผลให้เบื่ อและมีทัศนคติที่ไม่ชอบปรัชญาการเมืองไปเลย ดังนั้นงาน
ประเภทอธิบายตีความยังมีความจาเป็นมีประโยชน์ที่ช่วยแนะนา (introduction) และ
ทาการชี้แนะ (guide) ในเบื้องต้นให้แก่ผู้ที่มีความสนใจศึกษาปรัชญาการเมือง ได้ทา
ความรู้จักในเบื้องต้นก่อนที่จะลงไปอ่านตัวบทต้นฉบับกันต่อไป
ในส่วนของผู้วิจัยเองพิจารณาว่าการแปลงานประเภทตีความตัวบท หากมีการ
แปลขึ้นมาก็ควรจะเลือกแปลผลงานของนั กปรั ชญาการเมื อง นักวิชาการที่มี ค วาม
เชี่ยวชาญ มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับในการศึกษาปรัชญาการเมือง ยกตัวอย่างเช่น
การศึกษาตีความอธิบายความคิดทางปรัชญาการเมืองของมาคิอาเวลลี ก็ต้องอ่านงาน
ของ Quentin Skinner, Maurizio Viroli, Leo Strauss เป็นต้น
- ขาดการเชื่อมโยงความคิดทางปรัชญาการเมืองเข้ากับเหตุการณ์ บริบททาง
สังคม การเมือง ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย (idea in context) ในส่วนของผู้วิจัย
วิเคราะห์ว่าการทางานที่ ขาดการเชื่อมโยงระหว่างความคิดทางปรัชญาการเมืองกับ
บริบทและปรากฏการณ์ท างสั งคมการเมื องไทย มีผลทาให้องค์ ความรู้ ทางปรั ชญา
การเมืองกลายเป็นสิ่งที่มีความเลื่อนลอย (abstractness) ไม่สามารถอธิบาย ทาความ
เข้าใจและชี้แนะแก้ไขให้กับปัญหาทางสังคมการเมืองได้ ขณะที่นักวิชาการและผู้ที่มี
ความสนใจศึกษาองค์ความรู้ทางปรัชญาการเมืองมีสถานะเป็นเพียงนักวิชาการทางาน
อยู่ในหอคอยงาช้าง (armchair academy) ไม่สัมผัสกับโลกของความเป็นจริง ความรู้
ทางปรัชญาการเมืองจึงมีผลกระทบเพียงแค่ในสถาบันการศึกษาและในวงการวิชาการที่
มีความสนใจเท่านั้น ทั้งๆ ที่ในทางสากลองค์ความรู้ทางปรัชญาการเมืองล้วนแล้วแต่มี
ความเชื่อมโยง ในลักษณะที่ไม่อาจตัดขาดจากปรากฏการณ์ทางสังคมการเมืองหรือที่
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เราเข้าใจกันในรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวบทกับบริบท (text and
context)
- ปัญหาที่ผู้วิจัยมีประสบการณ์โดยตรงจากหน้าที่ความรับผิดชอบในการเรียน
การสอนวิชาปรัชญาการเมือง ความคิดทางการเมืองในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ใน
ประเทศไทยมาเป็นระยะเวลามากกว่าหนึ่งทศวรรษ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคมาจาก
พื้นฐานของสังคมการเมืองและวัฒนธรรมของประเทศไทย ที่ยังคงอยู่และได้รับอิทธิพล
ของการเป็ นสังคมในแบบจารีตประเพณี (traditional society) ในทางด้านของการ
แสดงออกถึงความคิดเห็น เกิดปัญหาในการมีวิธีคิดและการสร้างวัฒนธรรมในการ
ครุ่นคิดไตร่ตรอง การตั้งคาถาม ตามมาด้วยการวิพากษ์ วิจารณ์ (critical mind) ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏอยู่ในพื้นฐานในการเรียนรู้ของนักศึกษาไทยมากเท่าใดนัก
ประกอบกั บ รู ป แบบการเรี ย นการสอนก่ อ นที่ จ ะก้ า วเข้ า มาเป็ น นั ก ศึ ก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษา ก็ถูกระบบการศึกษาใช้วิธีการเรียนการสอนในแบบท่องจาครอบ
ความคิด พฤติกรรมมาตลอด เชื่อฟังครูผู้สอนมากกว่าจะส่งเสริม สนับสนุนและกระตุ้น
ให้นักเรียนไปค้นคว้าหาความรู้ เกิดความสงสัยและกล้าที่จะตั้งคาถามกับสิ่งที่เรียนมา
หรือแม้แต่กับตัวผู้ให้ความรู้เอง ลักษณะและอิทธิพลดังกล่าวส่งผลอย่างยิ่งทาให้การ
เรียนการสอนทางด้านปรัชญาการเมืองที่ต้องอาศัยเรื่องของการตั้งคาถาม การแสดง
ความคิดเห็น การให้เหตุผลและการวิพากษ์ วิจารณ์ ทั้งตัวองค์ความรู้และตัวบุคคล จึง
ไม่เกิดขึ้นในชั้นเรียนของปรัชญาการเมืองในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยได้
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