
ความสรา้งสรรคใ์นอารยธรรมโลก

ความสรา้งสรรคเ์ชิงความคิด

ครัง้ท่ี 1



ผลลพัธท่ี์พึงประสงค์

• นกัศึกษาสามารถเขา้ใจมโนทศันพ้ื์นฐานและแนวคิดของ
ความคิดแบบคลาสสิก และแนวคิดท่ีต่อเน่ืองกนั 

ประกอบดว้ย เสรนิียม ปัจเจกนิยม ทนุนิยม และมารก์ซิส

• นกัศึกษาสามารถระบแุละเช่ือมโยงสิ่งท่ีปรากฏ (รปูธรรม) 
กบัมโนทศันแ์ละแนวคิดท่ีอย ูป่รากฏ (ความคิดต่างๆ)

• นกัศึกษาสามารถวิเคราะห ์เช่ือมโยงความคิดแบบคลาสสิก 
และแนวคิดท่ีต่อเน่ืองกนั และอธิบายในชัน้เรียนได้



กิจกรรมการเรยีนการสอน

• น าเสนอสิ่งท่ีปรากกฎท่ีเป็นรปูธรรมแกผ่ ูเ้รยีน เช่น 
บทกลอน ภาพถ่าย หรอืวตัถตุ่างๆ ประมาณ 30 

ภาพ (Kahoot)

• น านกัศึกษาเขา้ส ูม่โนทศันต่์างๆ โดยการเฉลย

ค าตอบว่าแต่ละภาพแต่ละสิ่งท่ีน าเสนอเป็นมโนทศัน์

ใด ค าตอบของผ ูเ้รยีนถกูตอ้งหรอืไม่ถกูตอ้ง

• แนะน านกัศึกษาถึงมโนทศัน ์แนวคิด และความคิด
คลาสสิก และความความคิดต่างๆ ท่ีต่อเน่ืองกนั



กิจกรรมการเรยีนการสอน (ต่อ)

• จดัใหน้กัศึกษาท างานกล ุม่ โดยมอบหมายใหแ้ต่ละกล ุม่
ท าการ Capture ภาพของสิ่งท่ีเห็นในชีวิตประจ าวนั ซ่ึง

เก่ียวขอ้งกบัแนวคิดต่างๆ ท่ีไดเ้รียนร ูไ้ปแลว้

• มอบหมายใหน้กัศึกษาเตรยีมน าเสนอภาพท่ีกล ุม่ของ
ตนเองไป Capture และน าเสนอแนวคิดท่ีกล ุม่ของตนเองได้

วิเคราะหว่์าเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดคลาสสิกและแนวคิดอ่ืนๆ

อยา่งไรในครัง้ต่อไป



ประเมินผล

สมรรถนะและ

ผลลพัธก์ารเรยีนร ู้

ของหลกัสตูร

เกณฑว์ดัผลลพัธก์ารเรยีนร ู้

ของรายวิชา

ค่า

น ้าหนกั

4

ขัน้เป็น

แบบอยา่ง

(9-10)

3

ขัน้ไดท้กัษะ

(7-8)

2

ขัน้พฒันา

(5-6)

1

ขัน้เริม่ตน้

(0-4)

10

คะแนน

จ) การมีสว่นรว่มและท างานเป็นทีม

8. มีสว่นรว่มและ

ท างานอยา่งมี

ประสิทธิภาพใน

ฐานะสมาชิกของ

กล ุม่หรอืทีม

8.1 นกัศึกษาแสดงออกซ่ึง

ความสามารถในการปฏิสมัพนัธ์

กบัอาจารยแ์ละนกัศึกษาคนอ่ืนๆ

วิธีการประเมิน – การใหค้ะแนน

ทัง้ชัน้เรียน

ประเมินจาก – การแสดงออกใน

ชัน้เรียน

เวลาการประเมิน – ครัง้ท่ี 2

ผูป้ระเมิน – TA

เคร่ืองมือ – แบบบนัทึกผลการ

ประเมิน

รบัฟัง

ปฎิสมัพนัธ ์

และพดูคยุ

กบัอาจารย์

และเพ่ือน

นกัศึกษา

อย่างสภุาพ

และ

สรา้งสรรค์

นกัศึกษา

รอ้ยละ 60-

80 รบัฟัง 

ปฎิสมัพนัธ ์

และพดูคยุ

กบัอาจารย์

และเพ่ือน

นกัศึกษา

อย่างสภุาพ

และ

สรา้งสรรค์

นกัศึกษา

รอ้ยละ 50

รบัฟัง 

ปฎิสมัพนัธ ์

และพดูคยุ

กบัอาจารย์

และเพ่ือน

นกัศึกษา

อย่างสภุาพ

นกัศึกษา

นอ้ยกว่ารอ้ย

ละ 50

รบัฟัง 

ปฎิสมัพนัธ ์

และพดูคยุ

กบัอาจารย์

และเพ่ือน

นกัศึกษา 



กิจกรรม

(20 นาที)

น าเสนอภาพผา่นโปรแกรม Kahoot

ใหน้กัศึกษาตอบค าถามว่าเป็นแนวคิดแบบใด

A. Classical Liberalism

B. Individualism

C. Capitalism

D. Marxism



Kahoot.com

เฉลยค าตอบ

แนวคิดต่างๆ 



ผ ูเ้รยีนช่วยกนัสรปุ (10 นาที)

• แนวคิดแบบเสรนิียมเป็นอยา่งไร
• ให ้TA พิมพค์ าตอบของนกัศึกษาลงใน PowerPoint

• แนวคิดแบบปัจเจกชนนิยมเป็นอยา่งไร
• ให ้TA พิมพค์ าตอบของนกัศึกษาลงใน PowerPoint

• แนวคิดแบบทนุนิยมเป็นอยา่งไร
• ให ้TA พิมพค์ าตอบของนกัศึกษาลงใน PowerPoint

• แนวคิดแบบมารก์ซิสเป็นอยา่งไร
• ให ้TA พิมพค์ าตอบของนกัศึกษาลงใน PowerPoint



ความสรา้งสรรคใ์นอารยธรรมโลก:
ความคิดและอดุมการณ์

(40 นาที)

รองศาสตราจารย ์ดร.ปกรณ ์สิงหส์รุยิา

ภาควิชามนษุยศาสตร์

คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร์



เสรนิียมดัง้เดิม



เสรนิียม

• เสรนิียมดัง้เดิม (classical liberalism) พฒันาขึ้นใน

ศตวรรษท่ี ๑๗ เป็นหน่ึงในอดุมการณท์างการเมืองท่ี

ใหค้วามส าคญักบัเสรภีาพของปัจเจกบคุคล

• ความคิดท่ีส าคญัของเสรนิียมประกอบดว้ย

• ปัจเจกชนนิยม (individualism)

• ทนุนิยม (capitalism) และตลาดเสรี (free market)



ปัจเจกชนนิยม

• ปัจเจกชนนิยมมีความคิดพ้ืนฐานเก่ียวกบั

มนษุยด์งัน้ี

• ปัจเจกบคุคลมีความเป็นเหตผุลใน
ความหมายท่ีว่าสามารถเลือกวิถีทางท่ี

เหมาะสมเพ่ือใหบ้รรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไวไ้ด้

• ปัจเจกบคุคลมีศกัยภาพในการพฒันา

ศกัยภาพของตนเอง



ปัจเจกชนนิยม (ต่อ)

• ปัจเจกบคุคลมีความปรารถนาท่ีจะบรโิภค
และครอบครองสิ่งต่างๆ อยา่งไมมี่ท่ีสิ้นสดุ

• ปัจเจกบคุคลมีอิสระและเป็นเจา้ของตนเอง
ซ่ึงรวมถึงความสามารถและแรงงานของ

ตนเอง

• ปัจเจกบคุคลไมไ่ดเ้ป็นหน้ีใครส าหรบัตวัตน 
ความสามารถและแรงงานท่ีตนมี



• ผลเบ้ืองตน้ท่ีตามมาจากความคิดพ้ืนฐานดงั

กลา่วคือ

• เน่ืองจากปัจเจกบคุคลมีอิสระ เป็นเจา้ของตนเองและ

ไม่ไดเ้ป็นหน้ีใคร 

• ปัจเจกบคุคลจึงไม่ไดข้ึ้นอย ูก่บัความปรารถนาของคนอ่ืน

• ปัจเจกบคุคลจึงมีอิสระท่ีจะตดัสินใจเขา้รว่มท ากิจกรรมหรอื
ท าสญัญากบัปัจเจกบคุคลคนอ่ืน

• เน่ืองจากปัจเจกบคุคลเป็นเจา้ของความสามารถและ
แรงงานของตนเอง

• ปัจเจกบคุคลจึงเป็นเจา้ของทรพัยสิ์นท่ีไดม้าจาก
ความสามารถและแรงงานของตนเอง



• ดว้ยผลเหลา่น้ี จึงสรปุไดว่้ามนษุยมี์เสรภีาพ 

ไมเ่ป็นทาสใคร ไมต่อ้งอย ูใ่นอาณติัของผ ูมี้

อ านาจ ไมต่อ้งแบ่งปันทรพัยสิ์นท่ีไดจ้าก

ความสามารถและแรงงานตนใหผ้ ูมี้อ านาจ

แบบในอดีต

• รฐัมีหนา้ท่ีปกป้องเสรภีาพน้ี ไมใ่หค้นละเมิด

ซ่ึงกนัและกนั รฐัแทรกแซงเสรีภาพน้ีไม่ได้



ทนุนิยมและตลาดเสรี

• แนวคิดเรือ่งปัจเจกชนนิยมแบบเสรนิียมดัง้เดิมเป็น

พ้ืนฐานสนบัสนนุความคิดเรือ่งทนุนิยมและตลาดเสรี

• ปัจเจกบคุคลมีเสรภีาพทางเศรษฐกิจ เพราะ (ก) เป็น
เจา้ความสามารถ แรงงานและทรพัยส์ิน (ข) ไม่ข้ึนกบั

ใคร และจะท าสญัญากบัใครก็ไดโ้ดยสมคัรใจ 

• รฐัมีหนา้ท่ีปกป้องเสรีภาพดงักลา่ว ดว้ยการไม่
แทรกแซง และ ป้องกนัปัจเจกบคุคลละเมิดซ่ึงกนัและกนั



• ทนุนิยมและตลาดเสรี
• คนมีเสรภีาพเป็นเจา้ของทนุ หรอืปัจจยัต่างๆ ส าหรบั

การผลิตสินคา้และบรกิาร 

• สินคา้และก าไรจากการด าเนินการเป็นของเจา้ของทนุ

• คนมีเสรภีาพในการซ้ือขาย ซ่ึงด าเนินไปเองตามกลไก
ตลาด

• รฐัไม่แทรกแซงทนุ และ ไมแ่ทรกแซงกลไกตลาด

• รฐัปกป้องทนุและปกป้องกลไกตลาดท่ีเป็นธรรม 



ปัจเจกชนนิยมกบัทนุนิยม

• ปัจเจกชนนิยมมีแนวคิดท่ีสนบัสนนุนายทนุและให้
ความชอบธรรมในการปฏิบติัต่อผ ูใ้ชแ้รงงาน

• แนวคิดท่ีสนบัสนนุนายทนุ
• นายทนุเป็นเจา้ของทรพัยส์ินท่ีไดม้าจากความสามารถของ
ตนเอง จะท าอะไรกบัทรพัยส์ินของตนก็ได ้(เช่น จ่ายค่าแรง

เท่าไหรก่็ได)้

• ทรพัยส์ินท่ีครอบครองไดมี้ไม่ส้ินสดุ มีมากเท่าท่ีจะหาได ้
ซ่ึงจะมีมากข้ึนเรือ่ยๆ เพราะปัจเจกชนมีความตอ้งการไมมี่

ท่ีสิ้นสดุ



ปัจเจกชนนิยมกบัทนุนิยม (ต่อ)

• แนวคิดท่ีสนบัสนนุวิธีการปฏิบติัต่อผ ูใ้ช้

แรงงาน

• ผ ูใ้ชแ้รงงานเป็นเจา้ของความสามารถและ
แรงงานของตน จะเปลี่ยนสิ่งเหลา่น้ีใหเ้ป็นสินคา้

เพ่ือแลกกบัค่าแรงก็ได้

• ผ ูใ้ชแ้รงงานมีอิสระท่ีจะตดัสินใจเขา้รว่มท า
กิจกรรมหรอืท าสญัญากบันายทนุ การรบั

ค่าแรงในระดบัท่ีต ่าโดยสมคัรใจจึงชอบธรรม  



ปัญหาของปัจเจกชนนิยม

• ปัญหาจากความกา้วหนา้ของความร ู ้ปัจจบุนัสาขาวิชา

ต่างๆ แสดงว่าปัจเจกชนนิยมแบบเสรนิียมดัง้เดิมมีปัญหา

หลายประการ เช่น

• ความร ูท้างจิตวิทยา รฐัศาสตร ์และเศรษฐศาสตรแ์สดงว่า
ปัจเจกบคุคลไม่มีความเป็นเหตผุลอยา่งท่ีเช่ือ พบว่าหลายคนท า

ตามอารมณ ์

• ความร ูท้างภาษาศาสตร ์จิตวิทยา สงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา
แสดงว่าปัจเจกบคุคลเป็นหน้ีสงัคมและวฒันธรรม เช่น มนษุยคิ์ด

หรอืพดูดว้ยภาษาไดก้็เพราะเป็นสมาชิกในสงัคม



• ปัญหาภายในระบบคิดของปัจเจกชนนิยมแบบเสรนิียม

ดัง้เดิม

• การท่ีความคิดต่างๆ ในระบบคิดของปัจเจกชนนิยมแบบ

เสรนิียมดัง้เดิมสนบัสนนุทนุนิยมและตลาดเสร ีท าใหเ้กิด

การผกูขาดทรพัยสินและกดข่ีแรงงาน 

• การผกูขาดและกดข่ี ท าใหเ้กิดผลกระทบต่อผ ูใ้ชแ้รงงานใน
ดา้นท่ีขดักบัความคิดขอ้ท่ีว่า “ปัจเจกบคุคลมีศกัยภาพใน

การพฒันาศกัยภาพของตนเอง”

• มารก์ซิสเช่ือในเรือ่งศกัยภาพน้ีเช่นกนั และจดุน้ีเป็นจดุหน่ึง
ท่ีมารก์ซิสใชวิ้จารณท์นุนิยมและตลาดเสรี



มารก์ซิส



มารก์ซิส

• มารก์ซิส (Marxism) ม ุง่วิพากษท์นุนิยม ซ่ึง

น าส ูช่นชัน้นายทนุและผ ูใ้ชแ้รงงาน

• ทนุนิยมเป็นวิถีการผลิตท่ีผลกัดนัดว้ยทนุ
ของปัจเจกบคุคล เรยีกพวกน้ีว่า “นายทนุ” 

ซ่ึงม ุง่ท าก าไรสงูสดุ



มารก์ซิส (ต่อ)

• นายทนุมองแรงงานเป็นแค่ทนุท่ีตอ้งจดัการเพ่ือใหต้นไดผ้ล
ก าไร

• จดัการดว้ยการใชแ้รงงานมากท่ีสดุ โดยใหค้่าแรงนอ้ยท่ีสดุเท่าท่ี
จะช่วยใหแ้รงงานมีชีวิตอย ูแ่ละท างานใหน้ายทนุต่อไปได้

• ผ ูใ้ชแ้รงงานเผชิญกบั alienation หรอืความแปลกแยก 
(ไม่ร ูส้ึกเป็นเจา้ของ)

• ไม่ว่าจะลงแรงอะไรไป ผลผลิตท่ีไดก้็ไม่ใช่ของเขา มีสิ่งเดียวท่ีได้
คือค่าแรง สิ่งน้ีขดักบัธรรมชาติมนษุยท่ี์เห็นคณุค่าในตนเองจาก

ความภาคภมิูใจในสิ่งท่ีตนผลิตหรอืสรา้งสรรค์

• ทนุนิยมจึงกดขี่ทัง้รา่งกายและจิตใจของแรงงาน



• ความหลอกลวงของทนุนิยม
• ทนุนิยมท าใหค้นคิดถึงแต่เงิน มลูค่าหรอืสินคา้ นัน่
คือ ท าใหค้นติดในลทัธิบชูาสินคา้ (commodity 

fetishism) 

• คนจึงมองขา้มคนและมองขา้มการกดข่ี เช่น 
ผ ูบ้ริโภคมองเห็นแต่สินคา้และค านวณเงินในกระเป๋า 

แต่ไม่คิดว่าสินคา้นัน้ไดม้าจากการกดข่ีแรงงาน 

แมแ้ต่แรงงานก็มองขา้มการถกูกดข่ี และค านึงถึงแต่

เงินเพ่ือไปจบัจ่าย (เช่น การท างานลว่งเวลาอยา่ง

ทรมานรา่งกาย)



• วตัถนิุยมเชิงประวติัศาสตร์
• ประวติัศาสตรเ์ปลี่ยนแปลงไปตามลกัษณะการจดัการกบัวตัถ ุ

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ปัจจยัการผลิต (means of production)

• สงัคมประกอบดว้ย “ชนชัน้” ซ่ึงเป็นกล ุม่ผ ูค้รอบครองหรอืขาด
แคลนปัจจยัการผลิต 

• ในประวติัศาสตรจ์ะมีความขดัแยง้ระหว่างชนชัน้ผ ูค้รอบครอง
และชนชัน้ผ ูข้าดแคลนปัจจยัการผลิตเหลา่น้ี เม่ือปัจจยัการผลิต

เปลี่ยนมือ ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงสงัคม เช่น จากระบบศกัดินา

เป็นทนุนิยม

• มารก์ซิสม ุ่งหวงัใหมี้การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วจะไดก้า้วพน้จาก
ทนุนิยมไปส ูภ่าวะซ่ึงทกุคนเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิต จะไดไ้ม่มี

ใครถกูกดข่ี



มอบหมายงาน (10 นาที)

• ใหน้กัศึกษาท างานกล ุม่ กล ุม่ละ 10 คน โดย
แต่ละกล ุม่ท าการ Capture ภาพส่ิงท่ีเห็นใน

ชีวิตประจ าวนั ซ่ึงเกี่ยวขอ้งกบัแนวคิดต่างๆ 

ท่ีไดเ้รยีนร ูไ้ปแลว้

• ใหแ้ต่ละกล ุม่เตรยีมน าเสนอในการเรยีนครัง้
ต่อไป กล ุม่ละ 5 นาที (ไมเ่กิน 3 – 5 หนา้

PowerPoint)



• ใหแ้ต่ละกล ุม่อธิบายว่า แนวคิดต่างๆ ท่ี

ปรากฏในชีวิตประจ าวนัเป็นแนวคิดอะไร

• แนวคิดดงักลา่วเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั
ไดอ้ยา่งไร

• วิเคราะหผ์ลกระทบว่า ดี/ไม่ดี อยา่งไร



ตวัอยา่งภาพในชีวิตประจ าวนั

http://oknation.nationtv.tv/blog/yamkrub/2014/06/30/entry-2



วิเคราะหแ์นวคิดท่ีอย ูเ่บ้ืองหลงั

แนวคิดเสรทีนุนิยม เช่ือว่าคนมีเสรภีาพเป็นเจา้ของทนุ 

หรอืปัจจยัต่างๆ ส าหรบัการผลิตสินคา้และบรกิาร  

สินคา้และก าไรจากการด าเนินการเป็นของเจา้ของ

ทนุ  คนมีเสรภีาพในการซ้ือขาย ซ่ึงด าเนินไปเองตาม

กลไกตลาด

คนในสงัคมด ารงชีวิตอย ูไ่ดด้ว้ยการประกอบอาชีพ

แบบเสร ีโดยเนน้ท่ีการแสวงหาก าไร เพ่ือน ารายได้

มาใชจ่้ายในการประกอบอาชีพ เพ่ือแสวงหาความ

ผาสกุในชีวิต



แนวคิดเสรีทนุนยิมเกิดขึน้ในสงัคมไทยไดอ้ย่างไร

• เม่ือสงัคมไทยกา้วส ูก่ารพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม (พ.ศ.๒๕๐๔) 

สงัคมไทยก็ม ุ่งพฒันาใหค้นไทยกินดี อย ูดี่ และมีความสขุ ภายใต้

ดชันีช้ีวดัทางดา้นเศรษฐกิจ

• อิทธิพลแนวคิดของชาติตะวนัตกเขา้มาผา่นทางกลไกการคา้เสร ี
การลงทนุ และการคา้ระหว่างประเทศ

• ผลกระทบทางดา้นดี คือ สงัคมไทยมีความทนัสมยั 

• ผลกระทบทางดา้นไม่ดี คือ เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยกบัคนจน 
เพราะคนมีตน้ทนุทางเศรษฐกิจและตน้ทนุทางสงัคมท่ีไมเ่ท่าเทียม

กนั กฎและกติกาทางสงัคมถกูก าหนดโดยเจา้ของทนุ ขาดความ

เป็นธรรมทางสงัคม 



สรปุ (10 นาที)

• มนษุยมี์การสง่ผา่นความคิดจากคนร ุน่หน่ึงส ูค่นอีกร ุน่
หน่ึง

• มนษุยมี์ธรรมชาติท่ีเหมือนกนั คือ ความมีปัญญา ดงันัน้ 

ไม่มีว่าจะเป็นคนชาติใด ต่างสามารถแลกเปลี่ยนเรียนร ู ้

และรบัอิทธิพลทางความคิดจากกนัและกนั

• วิถีการด าเนินชีวิตของคนในปัจจบุนั ลว้นมีแนวคิดท่ีอย ู่
เบ้ืองหลงั และแนวคิดเหลา่นัน้ มีความเช่ือพ้ืนฐานท่ีมนษุย์

ใหค้วามส าคญัและยดึถือเป็นหลกัในการด าเนินชีวิต



สรปุ (10 นาที)

• ความคิดท่ีเกิดขึ้นใหม ่มีความต่อเน่ืองโยงใยกบั
ความคิดท่ีมากอ่นหนา้เสมอ ไม่ในทางท่ีสอดคลอ้ง

กนั ก็เป็นไปในทางท่ีตรงขา้มกนั

• อิทธิพลแนวคิดของชาติตะวนัตกสง่ผลต่อคนยคุ

ปัจจบุนั



THANKS

• การเรยีนครัง้ต่อไป ขอใหน้กัศึกษาแต่ละกล ุ่ม น า
ไฟล ์PowerPoint การน าเสนอมาลงเครือ่ง

คอมพิวเตอรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นเริม่การเรยีน และให้

เตรยีมการน าเสนอ

• การน าเสนอของแต่ละกล ุม่ ใชเ้วลากล ุม่ละ 5 นาที


