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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของบทความน้ีจัดทำข้ึนเพื่อศึกษา 1) พัฒนาการของอุดมการณ์และอุดมการณ์ 

ทางการเมือง 2) ประเภทอุดมการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ และ 3) อุดมการณ์ทางการเมืองที่ปรากฏ 
ในสังคมไทย จากการศึกษาได้พบว่า ข้อ 1) อุดมการณ์ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยนักปรัชญาซาวฝรั่งเศสซื่อ 
Antoine Louis Claude Destutt, Comte de Tracy ค์านีถูกนำมาใข้ซ่วงปลายศตวรรษที 18 Tracy 
บัญญัติศัพท์น้ีข้ึนใข้ใน 4 ความหมาย คือ (1) เป็นซ่ือศาสตร์เซิงประจักษ์ของความคิด (2) เป็นศัพท์ท่ี 
บ่งบอกถึงความเกี่ยวข้องกับรูปแบบที่ไม่ใช่ลัทธิสาธารณะเสรี (3) ไม่ได้น่าไปสู่การแสดงความเหยียด 
หยามที่แสดงถึงความมืสติปิญญาและไร้สภาพทางการปฏิบัติ และ (4) จำกัดใซในความหมายที่เป็น 
ลัทธิทางการเมืองทั่ว  ๆไป ข้อ 2) ได้พบว่าอุดมการณ์มื 2 ประเภทที่สำคัญคือ อุดมการณ์ฝ่ายซ้าย 
ประกอบด้วยอุดมการณ์แบบเสรีนิยม และเสรีนิยมสุดโต่งหรือหัวรุนแรงที่เรียกว่าเรดิศัล (radical) 
และอุดมการณ ์ฝ ่ายขวาค ืออนุร ักษ ์น ิยมและขวาสุดโต่งหรือห ัวรุนแรงท ี่เร ียกว่าห ัวข ัดขวาง 
ความก้าวหน้า หรือปฏิกิริยา (reactionaries) ที่ทราบกันในนามอุดมการณ์ฟาสซิสต์ และข้อ 3) ได้ 
พบว่า อุดมการณ์ทางการเมืองไทย มืลักษณะอนุรักษ์นิยมมากกว่าเสรีนิยม บางคร้ังมืแนวโน้มไปข้าง 
อนุรักษ์นิยมประเภทหรือหัวรุนแรงในลักษณะเดียวกับฟาสซิสต์

คำสำคัญ
อุดมการณ์ทางการเมือง อุดมการณ์การเมืองไทย อุดมการณ์เสรีนิยม อนุรักษ์นิยม ฟาสซิสต์

ABSTRACT

The objectives of this article were to study; 1) the development of ideology 
and political ideology 2) the important categories of political ideology, and 3) the 
political ideology in Thai society. From the study, it was found that the Ideology was
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created by Antoine Louis Claude Destutt, Comte de Tracy in the late of 18th century 
with four meaning ; firstly, to designate a new empirical science of ideas, secondly, to 
denote an affiliation to a form of secular liberal republicanism, thirdly, a pejorative 
connotation implying intellectual, and lastly, a limited sphere to denote political 
doctrine in general. It was also found that there were 2 important political ideologies; the 
far-left politics comprised of liberal and radical, and the far-right or the Fascism ideologies 
which were more conservative and reactive. The study also revealed that Thai politics was 
more conservative than liberal and sometimes it tend to be more conservative or reactive 
as Fascism.
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บทนำ
ปรากฏการณ์ทางการเมืองที่ปรากฏในประเทศต่าง  ๆ ท้ังท่ีส่งผลในแง่บวกและแง่ลบต่อระบบ 

สังคมและเศรษฐกิจ เซ่นผู้คนพลัดพราก ไร้ท่ีอยู่อาศัย ผู้คนอดอยาก หิวโหย บาดเจ็บ ล้มตาย เซ่น 
เหตุการณ์ทางการเมืองหรือสงครามกลางเมือง ในภูมิภาคต่าง  ๆ ของโลก ทั้งตะวันออกกลาง ยุโรป 
เอเชีย หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เซ่นเหตุการณ์สงครามยืดเยื้อ ในประเทศซีเรีย เป็นต้น 
ปรากฏการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นผ่านตัวขับเคลื่อนที่เรืยกว่าอุดมการณ์ (Ideology) ในอดีตยุคสงครามเย็น 
โลกถูกแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือฝ่ายประชาธิปไตยและคอมมิวนิสต์ ก็ถูกแบ่งผ่านกรอบแนวคิด 
อุดมการณ์ทางการเมืองเป็นสำคัญ ในระดับทวีป ภูมิภาคและระดับประเทศ สังคมก็ถูกแบ่งเป็น 2 ข้ัว 
อำนาจเป็นอย่างน้อย โดยแบ่งผ่านวาทกรรมท่ีเรืยกว่าอุดมการณ์หรืออุดมการณ์ทางการเมือง

กล่าวไต้ว่า คนทั้งโลกฆ่ากันตายเพราะอ้างอุดมการณ์ หรืออุดมการณ์ถูกอ้างขึ้นเพ่ือใหิไต้มา 
ซึ่งอำนาจหรือผลทางเศรษฐกิจ การใช้ข้ออ้างเรื่องอุดมการณ์ก็เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่ง 
(Sargent, 2009) การเข้าสู่ตำแหน่งดังกล่าวไต้ จำเป็นต้องมืความขัดแย้งและการต่อสู้ระหว่างกันและ 
กัน ล่งผลให้ผู้คนล้มตาย เป็นจำนวนมาก ทรัพย์สิน เงินทอง ข้าวของต่าง  ๆ เสียหายนับไม่ล้วน ผู้คน 
อดอยาก พลัดพราก อพยพ จากเมืองหน่ึงไปสู่เมืองหน่ึง หรือจากประเทศหนึ่งไปสู่ประเทศอื่น  ๆ เป็น 
ต้น ความขัดแย้งหรือการต่อสู้แข่งขันทางการเมืองทั้งหมด สามารถกล่าวไต้ว่าผ่านค่านิยมเซิง 
นามธรรมที่เรืยกว่าอุดมการณ์ทางการเมือง (Political ideology)

บทความนี้จะศึกษาและนำเสนอถึง 1) พัฒนาการของอุดมการณ์ และอุดมการณ์ทางการเมือง 
2) อุดมการณ์ทางการเมืองท่ีสำคัญ และ 3) วิเคราะห์อุดมการณ์ทางการเมืองท่ีปรากฏในสังคมไทยถึง 
ปจจุบัน

ความสำคัญของอุดมการณ์
คำว่าอุดมการณ์ (Ideology) เป็นคำท่ีมืความหมายกว้าง สามารถนำไปใข้ฃยายกิจกรรมต่าง  ๆ

ไต้มากมาย เซ่นอุดมการณ์ทางการศึกษา (Educational ideology) อุดมการณ์ต้านสิ่งแวดล้อม


