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บทที่ 2 
แนวคิดชาตินิยม 

 
2.1 แนวคิดชาตินิยม 
 

แนวคิดชาตินิยม คือ อุดมการณ์ที่ให้ความส าคัญกับชาติหรือความเป็นชาติ ผลประโยชน์
ของชาติมีความส าคัญยิ่งกว่าผลประโยชน์ของส่วนบุคคล มีการเรียกร้องให้ประชาชนเสียสละ
ผลประโยชน์ตนเองเพื่อชาติ โดยแนวคิดชาตินิยมเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดความรัก ความนิยม         
ความเ ช่ือมั่นและความภาคภูมิใจในชาติ เ ช้ือชาติและวัฒนธรรมในชาติ เช่น  ศาสนา ภาษา             
และขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ เงื่อนไขส าคัญที่เช่ือมโยงให้เกิดแนวคิดชาตินิยมในหมู่ประชาชน
คือ การมีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการเผชิญปัญหาร่วมกัน 
 

2.1.1 นิยามของแนวคิดชาตินยิม 
เบ เนดิค  เอนเดอร์ สัน (Benedict Anderson)  ซึ่ ง เป็ นนัก วิชาการด้าน

ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้ความหมายและนิยามแนวคิดชาตินิยมว่าเป็นชุมชน
จินตนาการ (Imagined Community) ที่มีนัยยะของการสร้างความผูกพันและเช่ือมโยงผู้คนบนพื้นที่
และเวลา โดยที่ผู้คนไม่เคยพบกัน รู้จักกัน อยู่ห่างไกลกันและมีชีวิตอยู่กันช่วงห้วงเวลา หรือ คนละมิติ
เวลา ในลักษณะของทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่เสียชีวิตไปแล้วหรือยังไม่เกิดมา แต่ผู้คนทั้งหมดที่กล่าวมานั้น
กลับมีความผูกพันความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผ่านความเป็นชาติที่สร้างผ่านภาษา ดนตรี 
การศึกษาชาติพันธ์ุ ประวัติศาสตร์ ความทรงจ าอาหาร และรายละเอียดทางวัฒนธรรมต่าง ๆ  

เดวิด มิลเลอร์ (David Miller) ศาสตราจารย์ด้านทฤษฎีการเมือง ระบุถึงพื้นฐาน
หลักของความเป็นชาตินิยม 3 ประการ ได้แก่ 1) ความแตกต่างของผู้คนเป็นความแตกต่างที่เรา
สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น ชาวฝรั่งเศสมีความแตกต่างไปจากชาวเยอรมัน ชาวอิหร่านมีความ
แตกต่างไปจากชาวออสเตรเลีย 2) เป็นความแตกต่างทางด้านการสังกัดเป็นสมาชิก (Membership) 
ที่ประกอบด้วยสิทธิพันธะและความจงรักภักดีทางการเมืองและ 3) เรื่องของความเป็นอิสระ 
ความสามารถในการด าเนินการและตัดสินใจเป็นของตนเองโดยไม่ต้องตกอยู่ภายใต้อ านาจหรือการ
ควบคุมสั่งการจากภายนอก 

2.1.2 ความเป็นมาของลัทธิชาตินิยม 
แนวคิดชาตินิยมถือได้ ว่า เป็นอุดมการณ์ทางการ เมืองที่ เน้นชาติและ             

ความจงรักภักดีต่อชาติเป็นหลัก ชาติมีความส าคัญและเป็นที่มาของทุกสิ่งทุกอย่าง แนวคิดชาตินิยม



13 
 
จึงไม่ได้เป็นเพียงรูปแบบทางการเมืองแต่เป็นอุดมคติในการด าเนินชีวิต เช่น เป็นที่มาของกิจกรรม     
ทางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การเกิดรัฐชาติและความรู้สึก   
ในเรื่องความเป็นชาติของคนในแต่ละสมัยแต่ละท้องถ่ินจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันบ้าง แต่ก็จะมีส่วน    
ที่แตกต่างกันไปตามปัจจัยของประเทศน้ัน ๆ  เช่น สภาพภูมิศาสตร์ การเมือง สังคมและประวัติศาสตร์
ดังนั้นการเกิดชาตินิยมของแต่ละประเทศก็จะมีลักษณะที่ต่างกัน1 

แนวคิดชาติ นิ ย มห รื อ ลัท ธิช าติ นิ ย ม เ กิ ด ข้ึน  และ เป็ นที่ รู้ จั กม าก ข้ึน                      
ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 หรือที่ เรียกว่าสมัยภูมิธรรม (Enlightenment) มีความเจริญทาง
วิทยาศาสตร์ขยายตัวอย่างมาก ชนช้ันกลางได้รับการศึกษา มีความรู้มากข้ึน  และมีอ านาจทาง
เศรษฐกิจ ระบบปรัชญาการเมืองแบบเสรีนิยมของล็อค (JOHN LOCK) ที่เห็นว่าอ านาจอธิปไตย     
เป็นของประชาชน และการปกครองที่ดีเกิดการความยินยอมพร้อมใจ (Consent) ของประชาชน
ได้รับความนิยม แนวความคิดนี้ต่อต้านระบบยกย่องกษัตริย์และถือว่าที่มาของอ านาจอธิปไตยอยู่ที่
พระเจ้า ลัทธิชาตินิยมในช่วงนี้มีลักษณะเป็นการเรียกร้องเสรีภาพและอ านาจการปกครองให้มาอยู่     
ในมือประชาชน ประเทศที่เป็นผู้น า คือ ประเทศอังกฤษ ซึ่งชนช้ันกลางมีอ านาจในสภาและด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงโดยใช้รัฐสภา ส่วนในฝรั่งเศสพวกชาตินิยมปฏิวัติเพื่อล้มล้างระบอบกษัตริย์ และสถาปนา
รัฐที่มีเสรีภาพข้ึน จึงกล่าวได้ว่ายุคนี้ ถือเป็นชาติที่แท้จริง กลายเป็นการได้มาซึ่งอ านาจและ           
สิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งผู้ที่ได้สิ่งเหล่าน้ีไป ได้แก่ ชนช้ันกลาง ช่วงเวลาน้ีจึงจัดเป็นชาตินิยมของ
ชนช้ันกลาง มีความส าเร็จทางการค้า ชีวิตแบบเมือง เศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรม การล่าอาณานิคม  
เป็นรูปแบบของวัฒนธรรมของชาติที่เจริญในยุคนี้ และความคิดดังกล่าวได้แผ่ไปทั่วยุโรป โดยเฉพาะ
ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 แนวคิดชาตินิยมได้กลายเป็นลัทธินิยมเช้ือชาติ พยายามรวมคนเช้ือชาติ
เดียวกัน เข้าอยู่ในรัฐเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกัน เช่น กลุ่มชาตินิยมเยอรมันและกลุ่มชาตินิยมสลาฟ 
และแน่นอนว่าแนวคิดชาตินิยมเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 การปฏิวัติอุตสาหกรรม
ในศตวรรษที่ 19 ท าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชนช้ันนายทุนกับชนช้ันกรรมาชีพ แนวความคิดแบบ
สังคมนิยมซึ่งเน้นความเสมอภาค ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชาตินิยมในยุคนี้  ชัยชนะของระบอบการ
ปกครองสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ในรัสเซีย ท าให้พวกกลุ่มสังคมนิยมมีก าลังใจในการปฏิวัติเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงระบบการเมืองใหม่ แนวคิดสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นี้ได้แผ่เข้าไปในเอเชียและแอฟริกา 
โดยเฉพาะที่เป็นประเทศอาณานิคม การกู้ชาติกับการเป็นสังคมนิยมจึงมีความสัมพันธ์กันและมี
ลักษณะเป็นการต่อสู้ของชนช้ันกรรมาชีพต่อฝ่ายปกครอง โดยเฉพาะที่เป็นคนต่างชาติเป็นการปฏิวัติ
ของฝ่ายซ้ายต่อฝ่ายขวา ในช่วงนี้จึงกล่าวได้ว่าอุดมการณ์ชาตินิยมเป็นอุดมคติของชนช้ันกรรมาชีพ 

                                            
1 อภิญญา ค าเฉลียว, “ลัทธิชาตินิยม,” สืบค้นเมื่อวันท่ี 7 มีนาคม 2562, http://aphinya23.blogspot.com/2016 

/12/23.html. 
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แนวคิดชาตินิยมเป็นอุดมการณ์และพลังความคิดทางการเมืองในประเทศยุโรป
ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 จากนั้นเติบโตและขยายตัวไปทั่วโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 20 น าไปสู่การเกิด
รัฐชาติหรือประเทศข้ึนทุกมุมโลกและท าให้ค าว่า “ชาติ” ที่มีความหมายทางการเมืองและ            
ทางวัฒนธรรมที่มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน ดังต่อไปนี้ 

ชาติ หมายถึง กลุ่มคนที่ผูกพันเข้าด้วยและระลึกถึงความคล้ายคลึงกันท่ามกลาง    
กลุ่มคนเหล่าน้ัน ด้วยวัฒนธรรมและภาษาซึ่งดูเหมือนว่ามีความส าคัญในการสร้างความเป็นชาติ 

รัฐ หมายถึง องค์ทางการเมือง ซึ่งมีอ านาจอธิปไตยสูงสุด ที่จะต้องมีความ
รับผิดชอบอย่างเต็มที่ในกิจการของตนเอง 

ชาตินิยม หรือความเป็นรัฐชาติ จึงเป็นกระบวนการปลูกฝังความรู้สึก 
“เป็นชาติ” ลงในองค์ประกอบของรัฐสมัยใหม่ ซึ่งก็คือ “ประชาชน” โดยการ

สร้างความรู้สึกแน่นแฟ้นว่าประชาชนทุกคนในรัฐนั้นเป็นพวกเดียวกันด้วยวิธีการ ได้แก่ 
1. การสร้างสัญลักษณ์ร่วมกัน เช่น การใช้ธงชาติการเดินขบวนฉลองในวันชาติ 

น าประวัติศาสตร์ของประเทศบรรจุไว้ในต าราเรียน 
2. การมีประวัติศาสตร์ร่วมกัน การปฏิวัติฝรั่งเศสที่ถือเอาเป็นการก่อเกิดของรัฐ

ชาติในยุโรป เป็นต้น 
2.1.3 แนวคิดพ้ืนฐานของอุดมการณ์ชาตินิยม 

แนวคิดพื้นฐาน (Regulative Ideas) ของแนวคิดชาตินิยม2 จะมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  

2.1.3.1 ธรรมชาตขิองมนุษย์ (Human Nature) 
นักชาตินิยมถือว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคม (Social Begins) ซึ่งการเป็นสัตว์

สังคม หมายความว่ามนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นหมู่เหล่าและเป็นผู้ก าหนดบทบาท (Roles) ต่าง ๆ ที่จะใช้
แสดงถึงความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน มนุษย์จึงเป็นสัตว์โลกที่สร้างวัฒนธรรม (Culture-producing 
Creatures) ให้แก่ตัวเอง โดยมนุษย์ค้นพบความหมายของตัวเองและสร้างสรรค์วัฒนธรรมได้ก็แต่ 
ในกรอบของชุมชนของมนุษย์ที่ เรียกว่า ชาติ (National Communities) เป็นส าคัญ กล่าวอีก       
อย่างหนึ่งก็คือ ปัจเจกบุคคลไม่สามารถสร้างบทบาทและวัฒนธรรมที่มีความหมายให้แก่ตนเองได้ 
ชีวิตของบุคคลจะมีความหมายต้องข้ึนอยู่กับชุมชนที่เรียกว่า ชาติ และนักชาตินิยมขยายความคิด
ต่อไปอีกข้ันหนึ่งว่า ถ้าชีวิตของบุคคลจะมีความหมาย และความสมบูรณ์ได้ต้องข้ึนอยู่กับชุมชน          
ที่เรียกว่า ชาติ แล้วชาติก็จะต้องเป็นอิสระ ( Independent) และสามารถก าหนดทิศทางหรือ       

                                            
2 สมเกียรติ วันทะนะ, อุดมการณ์ทางการเมืองร่วมสมัย (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์, 2544), 75-83. 
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ชะตาชีวิตของตนเองได้ (Self-determination) ชาติที่ไม่เป็นอิสระย่อมไม่สามารถเป็นสถานที่ท าให้
ปัจเจกบุคคลสามารถสร้างบทบาทและบุคลิกภาพที่เหมาะสมข้ึนมาได้ ชาติที่ท าหน้าที่นี้ไม่ได้ก็เท่ากับ
ว่าชาติไม่อาจตอบสนองต่อธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ในทัศนะของแนวคิดชาตินิยมได้ ดังนั้น      
เมื่อนักชาตินิยมพูดถึงธรรมชาติของมนุษย ์เขาจึงหมายถึงการที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่สร้างวัฒนธรรม
ข้ึนใช้เอง และการสร้างวัฒนธรรมที่มีคุณค่าดีงามจะเกิดข้ึนได้ก็เฉพาะในชุมชนของมนุษย์  ที่เรียกว่า 
ชาติ ซึ่งมีอิสระและสามารถก าหนดทิศทางของตนเองได้เท่านั้น 

2.1.3.2 ภาษา (Language) 
นักปรัชญาแนวชาตินิยมชาวเยอรมันอย่าง Herder กล่าวว่าภาษาไม่ใช่

เป็นแต่เครื่องมือในการสื่อสารของมนุษย์เท่านั้น แต่ภาษาเป็น “อวัยวะที่แสดง อ านาจของจิตใจ เป็น
สื่อที่แสดงให้เห็นถึงรากเหง้าแห่งอุปนิสัยใจคอ (Bildung) และการศึกษาของเรา” ภาษาแต่ละภาษาก็
เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของชาติแต่ละชาติภาษาท าหน้าที่เป็น “รากเหง้าแห่งอุปนิสัยใจคอ” 
(Bildung) ของชาติ ตามข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ ภาษาเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าาหรับการพัฒนา
ความเข็มแข็งของรัฐต่าง ส าหรับนักชาตินิยม ภาษา คือ ความเป็นธรรมชาติ (Naturalness) และ
ความเก่าแก่ (Antiquity) ชาติที่มีภาษาของตนเองใช้ จึงสามารถอวดอ้างได้ว่าเป็นชาติที่มีอารยธรรม 
และยิ่งสามารถแสดงให้เห็นว่าภาษาเก่าแก่เท่าใด ยิ่งแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ที่ยาวนานของชาติ
มากข้ึนเท่าน้ัน ด้วยเหตุนี้นักชาตินิยมจึงคิดที่จะแสดงให้เห็นว่าภาษาและชาติของตนเองเก่าแก่เกิน
ความเป็นจริงทั้งสิ้น ภาษาจะถูกตีพิมพ์ในรูปแบบหนังสือในแต่ละประเทศ ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญที่สุด
ที่ท าให้คนอ่านสามารถพัฒนาส านึกเรื่องความเป็นชาติของตนเองข้ึนมาได้และใช้ส านึกดังกล่าว
จินตนาการต่อไป ตนสามารถสร้างภาพของชาติที่ เป็นชุมชนแห่งจินตนาการ ( Imagined 
Communities) ได ้

2.1.3.3 วัฒนธรรมโรแมนติก (Romantic Culture)    
เกิดในยุโรปช่วงกลางศตวรรษที่ 18 มีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม

ขนาดใหญ่หนึ่งในนั้น คือ การเกิดปฏิกิริยาต่อต้านปรัชญาแบบวัตถุนิยม (Materialism) เหตุผลนิยม 
(Rationalism) และอรรถประโยชน์นิยม (Utilitarianism) ซึ่งก าลังมีอิทธิพลในขณะนั้น ต่อมา
ขบวนการเคลื่อนไหวทางปรัชญานี้ถูกเรียกว่า ขบวนการลัทธิโรแมนติก (Romantic Culture) ลัทธิ  
โรแมนติกมีส่วนช่วยส่งเสริมลัทธิชาตินิยมอย่างมาก เพราะลัทธิโรแมนติกท าหน้าที่เหมือนสิ่งที่มา
แทนที่ศาสนา ในช่วงที่ศาสนาถูกลดบทบาทลงไปมากในยุคแห่งความรู้แจ้ง (Enlightenment) หรือ
เหตุผลนิยม (Rationalism) แนวคิดชาตินิยมช่วยท าให้ผู้คนมีความผูกพันทางอารมณ์ ถูกปลุกให้เห็น
คุณค่าทางศีลธรรมข้ึนมาอีกครั้งหนึ่ง ชาติท าหน้าที่เป็นอ านาจจิตใจที่จะช่วยให้ผู้คนมีที่ยึดเหนี่ยวไว้
ต่อสู้กับกระแสวัตถุนิยมและการไม่ใส่ใจในพระศาสนา ชาตินิยมให้ความแน่นอนหรือความมั่นคงทาง
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จิตใจในโลกที่เต็มไปด้วยความสงสัยอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ในปลายศตวรรษที่ 20 ขบวนการเคลื่อนไหว
ทางวัฒนธรรมที่คล้ายกับยุคโรแมนติกเริ่มกลับมาอีก แต่ ถูกเรียกว่าเป็นความเคลื่อนไหวแบบ          
โรแมนติกใหม่ (Neo-romantic) แบบหลังโรแมนติก (Post-romantic) ลักษณะการเคลื่อนไหวที่
ต่อต้านพลังของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลครอบง าวิถีชีวิตของมนุษย์ จนท าให้ชีวิตแห้ง
แล้งเหมือนกับเครื่องจักร ในกระแสความเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมแบบใหม่นี้ ลัทธิชาตินิยมได้รับ
ความสนใจจากผู้คนอีกครั้งหนึ่งในหลายปีต่อหลายภูมิภาคของโลก สิ่งที่เห็นได้ค่อนข้างแพร่หลาย คือ 
สิ่งที่เรียกว่า “การเมืองเพื่อเอกลักษณ์  หรือ อัตลักษณ์” (Politics of Identity) 

2.1.3.4 รัฐประชาชาติ (Nation state) 
เป็นความสัมพัน ธ์ที่มี ลักษณะพิเศษระหว่าง  “รัฐ” กับ  “ชาติ”            

หรือ “ประชาชาติ”  
“ประชาชาติ” (The Nation) ในที่นี้ คือ ประชาชน (The People) และ

“ประชาชน” ในที่นี้ หมายถึง “ชุมชนทางการเมืองของมนุษย์กลุ่มหนึ่งซึ่งถือว่าตนเป็นชาติ            
หรือประชาชาติเดียวกัน” (A Political Community that perceives itself as a nation)  

“ประชาชาติ” ในที่นี้จึงหมายถึงเจตนารมณ์ทางการเมือง (Political 
Will) ของหมู่ชนที่ถือว่าพวกตนเป็นพวกเดียวกัน” (A Political Community that perceives itself 
as a nation) การที่มีภาษาและวัฒนธรรมเดียวกันมีประวัติศาสตร์ร่วมกันก็ควรจะต้องมีรัฐและ     
เป็นอิสระปลอดจากการครอบอ านาจหรือแทรกแซงของหมู่ชนอื่น ความสัมพันธ์พิเศษระหว่าง “รัฐ”     
กับ “ประชาชาติ” ตามความหมายที่ได้กล่าวมานี้เป็นหลักที่มีการยอมรับกันว่าชอบที่จะใช้ใน        
การอยู่ร่วมกันระหว่างรัฐหรือบ้านเมืองทั้งหลายภายหลังการปฏิวัติฝรั่ งเศส ปี  ค.ศ. 1789          
หลักการแห่งรัฐประชาชาติ เป็นหลักที่ใช้มองโลกว่าโดยธรรมชาติแล้วโลก ประกอบด้วย ประชาชาติ
ต่าง ๆ มากมายหลายประชาชาติ โดยธรรมชาติประชาชาติหนึ่ง ๆ ก็ต้องมีรัฐของตนเอง ส าหรับยุโรป         
ในศตวรรษที่ 19 หลักแห่งรัฐประชาชาติมีความหมายและความส าคัญยิ่งใหญ่เสมือนหนึ่งเป็นกฎ   
แห่งธรรม (Natural Laws) โดย Paine กล่าวว่า เอกลักษณ์ประจ าชาติของพลเมือง จะได้รับการค้ า
ประกันได้ดีที่สุดในรัฐประชาชาติเท่านั้น เพราะอ านาจอธิปไตยนั้นเป็นของประชาชาติเท่านั้น อ านาจ
อธิปไตยจะไม่สามารถเป็นของปัจเจกบุคคลได้ Herder ได้กล่าวว่า “รัฐเป็นธรรมชาติที่สุดคือรัฐที่
ประกอบด้วยประชาชนกลุ่มเดียวและมีลักษณะประจ าชาติแบบเดียว (A Single People with a 
single national character) ไม่มีอะไรที่จะดูผิดธรรมชาติมากกว่าการที่รัฐบาลจะขยายพรมแดนของ
รัฐ ให้เกินไปกว่าที่ควรจะเป็นตามธรรมชาตินั่นคือไปครอบครองประชาชาติหรือมนุษย์เผ่าพันธ์ุอื่น ๆ 
จ านวนมากเข้ามาไว้ภายใต้ผู้ปกครองเดียวกัน” 
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2.1.3.5 อ านาจอธิปไตยของปวงชน (Popular Sovereignty) 
นักวิชาการด้านลัทธิชาตินิยมบางคน ถือว่าหัวใจส าคัญของลัทธิชาตินิยม

อยู่ที่การที่ประชาคมหนึ่ง ๆ สามารถประยุกต์ใช้หลักการเรื่องอ านาจอธิปไตยของประชาชนในยุคแห่ง
ความรู้แจ้ง (Enlightenment) ได้มากน้อยเพียงใดเท่าน้ันส่วนอื่น ๆ ที่เหลือของลัทธิชาตินิยมนั้นถือ
ว่าเป็นเพียงวาทศิลป์ประกอบ “ค าประกาศว่าด้วยสิทธิของมนุษย์และของพลเมือง” (Declaration 
of the Rights of Man and of Citizen) ของการปฏิวัติฝรั่งเศส ปี ค.ศ. 1789 ระบุหลักการที่ส าคัญ 
2 ประการคือ ประการแรก “ประชาชน” (People) ที่หมายถึง “ชาติ” (Nation) และประการต่อมา 
คือ หลักที่ถือว่าอ านาจอธิปไตยอยู่ที่ชาติ (The Principle of Sovereignty Lies in the Nation) เมื่อ
รวมหลักการทั้งสองอย่างเข้าด้วยกัน จึงได้ความหมายแบบเดียวกันว่า อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน
หรือประชาชนน่ันเอง หลักการเรื่องอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนเป็นหลักการหนึ่งที่มีพลังมาก และ
ให้พลังนี้แก่ลัทธิชาตินิยมแนวคิดเรื่องอ านาจอธิปไตยของประชาชนกับอ านาจอธิปไตย จึงถือว่าเปน็สิง่
เดียวกันหรือใช้แทนกันได้ด้วยประชาชนหรือชาติที่เรียกได้มีอ านาจอธิปไตย จะต้องมีความสูงสุด
เด็ดขาดหรืออิสระในตัวเองในอันที่จะสร้างกฎหมายหรือปกครองตนเอง  

2.1.3.6 เศรษฐกิจแห่งชาติ (National Economy) 
แนวคิดชาตินิยมโดยส่วนใหญ่มักให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อเศรษฐกิจ

แห่งชาติ (National Economy) ความสนใจพิเศษต่อเศรษฐกิจแห่งชาตินี้  เรียกว่าชาตินิยม            
ทางเศรษฐกิจ (Economic Nationalism) หลักของแนวคิดชาตินิยมทางเศรษฐกิจ คือ การท าให้
ประเทศพึ่งพาตนเองได้ในยามสงครามและมั่งค่ังรุ่งเรืองในยามสงบ การที่จะท าเช่นนี้ได้ประชาชน    
ในชาติจะต้องนิยม ให้การสนับสนุนสินค้าและอุตสาหกรรมของประเทศตนมากกว่าสินค้าของตา่งชาติ 
ชาตินิยมทางเศรษฐกิจจึงท าให้ความส าคัญแก่เศรษฐกิจแห่งชาติ  หรือโครงสร้างการผลิต
ภายในประเทศมากกว่าการค้ากับต่างประเทศ ชาตินิยมทางเศรษฐกิจมักได้รับการอธิบายในต ารา   
ต่าง ๆ ว่าหมายถึง ลัทธิพาณิชย์นิยมใหม่ (Neo-mercantilism) 

2.1.3.7 ชาติในฐานะท่ีเปน็องคาพยพ (Nation as Organism) 
แนวคิดที่ว่าชาติเปรียบเสมือนสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง ซึ่งประกอบข้ึนมาจาก

ประชาชนจ านวนมาก มาจากค าในภาษาเยอรมันว่า Volksgeist (แปลว่า จิตวิญญาณของประชาชน)  
จิตวิญญาณนี้ท าหน้าที่ เช่นเดียวกับจิตใจของสิ่งมีชีวิต คือ รู้ร้อน รู้หนาว ดีใจ เสียใจ เป็นต้น            
จิตวิญญาณของชาติ (Volksgeist) แสดงออกผ่าน เพลง นิยายปรัมปรา และต านานต่าง ๆ โดยการ    
ที่คิดถึงชาติในฐานะที่สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง จึงเท่ากับเป็นการให้ความหมายว่าชาติเป็นหน่วยที่เป็น
ธรรมชาติ (Natural) เมื่อชาติเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งตามธรรมชาติ ชาติจึงมีลักษณะพื้นฐาน       
เหมือนกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ๆ คือ การดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอด  
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ชาติจึงเข้มแข็งและเจริญเติบโตและหลีกเลี่ยงความอ่อนแอ เจ็บป่วย    
ถูกท าลาย หรือการถึงแก่ความตาย เหมือนกับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ การคิดว่าชาติในฐานะสิ่งมีชีวิตหนึ่ง   
ตามธรรมชาติ ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวที่เรียกว่าชาตินิยม (Nationalism) คือ ความพยายาม        
และการเรียกร้องต้องการให้ชาติของตนเข้มแข็งและยิ่งใหญ่ในทุก ๆ  ทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประชาชนทุกคนในฐานะที่ต่างเป็นหน่วยย่อย ๆ ส่วนหนึ่งของชาติต้องด าเนินการประสานสัมพันธ์กัน
อย่างมีเอกภาพ สิ่งที่ท าให้คนเราคิดถึงชาติของตนในแบบที่เทียบเคียงกับร่างกายของสิ่งที่ชีวิต         
ได้ส า เร็จ คือการที่ ส มาชิกยอมรับแนวคิด เรื่ อง เอกภาพ (Unity)  หรือความสามัคคีและ               
ประการที่สองคือการยอมรับในแนวคิดเรื่องความส าคัญมากน้อยที่ต่างกันของแต่ละส่วนย่อย 
(hierarchy) ดังนั้นชาติหนึ่ง ๆ ประชาชนแต่ละคนก็มีความส าคัญไม่เท่าเทียมกัน เช่น การที่ “ผู้น า” 
มีความส าคัญมากกว่า “ผู้ตาม” และการที่มองว่าชาติเปรียบเหมือนร่างกายของสิ่งมีชีวิต จึงสามารถ
เรียกร้องความสามัคคี การมีระเบียบวินัยหรือแม้แต่การเสียสละของสมาชิกแต่ละคนที่จะมีให้          
แก่ชาติด้วยพลเมืองที่ดีตามอุดมคติของชาตินิยมจึงต้องฟังผู้น าทั้งในทางเศรษฐกิจ การเมือง          
สังคมและวัฒนธรรม  

2.1.4 ประเภทของชาตินิยม 
นักรัฐศาสตร์ได้มีการแบ่งชาตินิยมในลักษณะต่าง ๆ ออกเปน็ 4 รูปแบบ3  

2.1.4.1 ชาตินิยมแนวเสรี (Liberal Nationalism) 
ศตวรรษที่ 19 เมื่อแนวคิดเสรีนิยมได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นและเติบโต

ในประเทศยุโรป ความคิดเรื่องอ านาจอธิปไตยของประชาชนและชาตินิยมแนวเสรีก็เกิดข้ึน  
หลักส าคัญของชาตินิยมแนวเสรี  คือ การยึดถือว่ามนุษยชาติถูกแบ่งออกเป็นเผ่าพันธ์ุหรือชนชาติ    
ต่าง ๆ ตามธรรมชาติ จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน เช่น คนแอฟริกา คนไทย คนจีน หรือมีความ
แตกต่างในแต่ละเผ่าพันธ์ุ เช่น ชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ตัวอย่างที่ได้กล่าวมานี้สามารถท าให้เราแบ่งแยก           
ความแตกต่างได้ ดังนั้นชาติจึงเป็นชุมชนที่แท้จริงและเป็นอินทรียภาพไม่ใช่เป็นการสร้างข้ึนของ
ผู้สร้างชาติ หรือของชนช้ันปกครองผู้รวบรวมชาติ 

2.1.4.2 ชาตินิยมแนวอนุรักษ์ (Conservative Nationalism) 
หลักส าคัญคือตรงข้ามกับชาตินิยมแนวเสรี ชาตินิยมแนวอนุรักษ์เกิดข้ึน

เพราะมีกลุ่มคนที่ไม่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ชนิดถอนรากถอนโคนจากระบบ            
การปกครอง ระบบธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมายาวนาน เช่น จากการปกครองโดย           

                                            
3 ชาญชัย คุ้มปัญญา, “อุดมการณ์ทางการเมือง: อุดมการณ์ชาตินิยม,” chanchaivision, สืบค้นเมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 

2562, http://www.chanchaivision.com/2013/07/fundamental-politics-ideology-5.html.  

 

http://www.chanchaivision.com/2013/07/fundamental-politics-ideology-5.html
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ระบอบกษัตริย์มาเป็นการปกครองโดยคณะผู้ปกครองสามัญชน ดังนั้นชาตินิยมแนวอนุรักษ์จึงเป็น
อุดมการณ์ชาตินิยมที่ต้องการรักษาสิ่งเก่าที่ดีเอาไว้เป็นการผสมอุดมการณ์ชาตินิยมร่วมกับ       
อนุรักษ์นิยม 

2.1.4.3 ชาตินิยมขยายอ านาจ (Expansionist Nationalism) 
เป็นชาตินิยมที่เน้นการขยายอ านาจด้วยการยึดดินแดน ยึดประชากร

ประเทศอื่นมาเป็นของตนเพื่อสร้างเกียรติภูมิและขยายความยิ่งใหญ่ของประเทศ หลายประเทศ      
ในยุโรปยึดครองดินแดนทวีปต่าง ๆ ทั่วโลกมาเป็นอาณานิคมของตนเอง เกิดเป็นการสร้างจักรวรรดิ
หรือเรียกกว่าจักรวรรดินิยม (Imperialism) เช่น ฝรั่งเศส สเปน ฮอลันดา อังกฤษ 

2.1.4.4 ชาตินิยมต่อตา้นการล่าอาณานิคม (Anticolonial Nationalism) 
ชาตินิยมต่อต้านการล่าอาณานิคมเริ่มมีมากข้ึนหลังสิ้นสุดสงครามโลก   

ครั้งที่ 2 เนื่องจากการที่เจ้าอาณานิคม เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศสอ่อนแอลงมากหลังสงคราม ผนวกกับ
ความคิดชาตินิยมตะวันตกได้แผ่ขยายในหมู่ประเทศที่เป็นอาณานิคม ท าให้เกิดอาณานิคมต่าง  ๆ 
ต้องการประกาศเอกราชแก่ตนเอง ยกตัวอย่างเช่น อินเดียได้เอกราชจากอังกฤษ ชาวเวียดนามขับไล่
ฝรั่งเศส 

 
2.2 แนวคิดชาตินิยมในประเทศรสัเซยี 
 

แนวคิดชาตินิยมเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการสร้างชาติของรัสเซียมาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน กระบวนการในสร้างชาติของรัส เซียนั้นมีความยากล าบากเป็นอย่างมาก            
เนื่องจากรัสเซียเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่มีความหลากหลายทางเช้ือชาติ การปกครองในอดีต        
ไม่เหมาะสมกับการสร้างชาตินิยม และการที่จะท าให้ประเทศรัสเซียรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นเรื่อง     
ที่ยากล าบาก ความแตกต่างทางเช้ือชาติท าให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามมา                
จึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างล าบากในการสร้างเอกลักษณะเฉพาะตัวของชาวรัสเซีย รัสเซียในสมัย           
การปกครองของพระเจ้าซาร์หรือสมัยจักรวรรดิรัสเซีย ได้มีการใช้แนวคิดชาตินิยมในการสร้างชาติ   
แต่ว่าไม่ได้ใช้แบบเต็มที่ โดยชาตินิยมในรัสเซียเป็นลัทธิชาตินิยมรัสเซียที่ส่งเสริมความกตัญญู        
และความรักต่อวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของชาติพันธ์ุรัสเซียรวมถึงความเป็นอัตลักษณ์                
ทางวัฒนธรรมและความสามัคคีของรัสเซีย แนวคิดชาตินิยมแพร่หลายในประเทศรัสเซียหลังจาก     
การปฏิวัติในฝรั่งเศสและเจริญเติบโตในช่วงศตวรรษที่ 194 

                                            
4 Andrey Shcherbak, “NATIONALISM IN THE USSR: A HISTORICAL AND COMPARATIVE PERSPECTIVE,” 

SSRN, accessed Mar 17, 2019, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2366789.  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2366789
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ช่วงท้ายของศตวรรษที่ 19 รัสเซียพยายามที่จะท าประเทศให้ก้าวหน้าแบบประเทศ     
ในยุโรปตามการปฏิวัติอุตสาหกรรมของยุโรปตะวันตก แต่ว่าการเกิดช่องว่างทางสังคมระหว่าง        
ชนช้ันสูงและคนจน จึงท าให้ความศรัทธาในระบอบมหากษัตริย์ลดลง ความแตกแยกทางชนชาติอื่น ๆ             
ในจักรวรรดิเพิ่มมากข้ึน ความกระตือรือร้นในการท างานของประชาชนลดลง ความรักชาติของตนเอง
นั้นลดลงและเริ่มมีการออกมาเดินประท้วงของประชนเป็นจ านวนมาก และเริ่มทวีความรุนแรงมากข้ึน 
ท าให้กระแสชาตินิยมในประชาชนรัสเซียเพิ่มข้ึน จนน าไปสู่การปฏิวัติรัสเซีย หลังจากการยึดอ านาจ
ทางการเมืองส าเร็จ วลาดิมีร์ เลนิน (Vladimir Lenin) ข้ึนมามีอ านาจทางการเมืองและเปลี่ยนแปลง
จักรวรรดิรัสเซียให้กลายเป็นสหภาพโซเวียต ซึ่งการปฏิวัติในปี ค.ศ. 1917 น าไปสู่การเปลี่ยนครั้งใหม่   
ของรัสเซีย มีการเกิดข้ึนขององค์กรชาตินิยม  เกิดฝ่ายขวาใหม่และฝ่ายต่าง ๆ  มากมาย                      
มีการน าแนวคิดชาตินิยมมาเป็นองค์ประกอบในการสร้างชาติมากกว่าเดิม  โดย วลาดิมีร์ เลนิน             
ด าเนนินโยบายอุดมการณ์ชาตินิยมผ่านการโฆษณาชวนเช่ือ เพื่อโน้มน้าวและชักจูงประชาชน มีการชู
สโลแกนเพื่อปลุกกระแสชาตินิยมในประชาชนคือ “สันติภาพ ที่ดิน และขนมปัง” และสโลแกน 
"รัสเซียเพื่อชาวรัสเซีย” ที่รวบรวมชาวรัสเซียหรือผู้คนที่พูดภาษารัสเซียเป็นหลักเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ขององคาพยพที่ยิ่งใหญ่ แม้ ว่าจะมีอัตลักษณ์ วัฒนธรรม หรือรากเหง้าที่ไม่ใช่ชาวรัสเซีย ก็ตาม        
ซึ่งสโลแกน“รัสเซียเพื่อชาวรัสเซีย” จึงเป็นสโลแกนส าคัญของผู้น ารัสเซียที่ใช้ในการสร้างอุดมการณ์
ชาตินิยมในรัสเซีย  

ในสมัยโจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ข้ึนมามีอ านาจทางการเมือง เน้นนโยบาย       
ที่เพิ่มบทบาทของคนรัสเซียเป็นหัวใจหลักของสภาพโซเวียตใหม่ ทั้งด้านวิธีคิด วัฒนธรรม วีรบุรุษ         
โดยมีนโยบายที่ต้องการเปลี่ยนทั้งบุคคลและวัฒนธรรมให้กลายเป็นรัสเซียด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ คือ 
ประการแรก พรรคบอลเชวิก5 อยากได้การสนับสนุนทางการเมืองจากประชาชนรัสเซียและถือว่า    
ชนชาติรัสเซียเป็นชนชาติที่ว่ามีความจงรักภักดีมากที่สุด แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวมีฝ่ายค้านที่ไม่นิยม      
ในระบอบกษัตริย์หรือไม่นิยมความเป็นรัสเซียหรือชนกลุ่มน้อยที่มีความแตกต่างทางชาติพันธ์ ดังนั้น
โจเซฟ สตาลิน จึงออกนโนบายที่ให้ความส าคัญกับชาวรัสเซียเป็นอย่างมาก การโจมตีทางวัฒนธรรม
ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งก็จะถูกก าจัดทั้งหมด การฝักใฝ่ในวัฒนธรรมยุโรป (Pro-western cultural) หรือ
ตะวันตกนิยมจะถูกสั่งห้ามอย่างเด็ดขาด และปลูกฝังแนวคิดที่ว่าถ้าประชาชนมีความรักชาติฝักใฝ่ใน
ชาติรัสเซียหรือสหภาพโซเวียต ชาติจะไม่กลับไปถอยหลังและตกต่ าเหมือนในอดีต มีนักชาตินิยม
หลายคนที่เหมือนจะน าแนวคิดการปลูกฝังความรักชาติมาเขียน เพื่อมาปลุกระดมประชาชน ซึ่ง

                                            
5 พรรคบอลเชวิก คือ สมาชิกของกลุ่ม ๆ หนึ่งภายในพรรคแรงงานสังคมประชาธิปไตยรัสเซีย 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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แนวคิดดังกล่าวเป็นแนวคิดสลาฟนิยม “Slavophilism”6 ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับความเป็น
ชาตินิยม ทั้งนี้ยังมีการชวนเช่ือด้วย Propaganda7 ที่เน้นว่าสหภาพโซเวียตเป็นชนช้ันน าของโลก   
ชนช้ันกรรมชีพเป็นจะเป็นกลุ่มที่สร้าง World Leading  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการน าไปสู่การปฏิวัติ
สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ระดับโลก8 ต่อมาประการที่สอง กลุ่มบอลเชวิกมองว่าคนรัสเซียเปรียบเสมือน
กาวส าคัญที่จะประสานรอยแตกร้าวในเรื่องชาติพันธ์ุในสหภาพโซเวียต เพื่อต้องการที่จะหลีกเลี่ยง
ความขัดแย้งในระดับท้องถ่ิน ดังนั้นรัฐบาลกลางจึงส่งเสริมนโยบายที่ให้ชาวรัสเซียแท้อพยพไปอยูท่ีอ่ืน่
หรือพื้นที่ของชาติพันธ์ุอื่น เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชนกลุ่มน้อยและจากนั้นจึงด าเนิน 
“นโยบายท าให้เป็นรัสเซีย” ที่เป็นนโยบายการกลืนชนกลุ่มน้อยที่ไม่ใช่รัสเซียให้มาเป็นรัสเซีย ภายใต้
การปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์ เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับสหภาพโซเวียตให้มากที่สุด 
เนื่องจากการปฏิวัติรัสเซียในปี ค.ศ. 1917 สมัยการปกครองของ วลาดิมีร์ เลนิน สหภาพโซเวียตได้
ผนวกรวมดินแดนต่าง ๆ เข้ามาเป็นจ านวนมาก ซึ่งรวมถึงเอเชียกลาง คอเคซัส ซึ่งเป็นชาวมุสลิม 
รวมทั้งดินแดนต่าง ๆ ที่มีเช้ือสายสลาฟเหมือนชาวรัสเซียอย่าง ยูเครน เอสโตเนีย เบลารุส เป็นต้น 
นอกจากการน านโยบาย ท าให้เป็นรัสเซียมาใช้แล้วนั้น ในสมัยของโจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) มี
การเน้นนโยบายบูชาบุคคล หรือ ลัทธิบูชาบุคคล ที่เน้นวัฒนธรรมการสรรเสริญวีรบุรุษอีกด้วย และใน
ยุคนี้มีการด าเนินนโยบาย “Socialism in one country” หรือ “สังคมนิยมประเทศเดียว” ที่
หมายถึงการสร้างระบอบ สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ให้มีความเข้มแข็งทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
และการทหารเกิดข้ึนภายในประเทศเดียวโดยไม่รับการช่วยเหลือจากประเทศอื่น เมื่อใดที่ระบอบ
สังคมนิยมคอมมิวนิสต์เข้มแข็งจึงเผยแพร่ระบอบการปกครองสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ไปสู่ประเทศ   
อื่น ๆ และเร่งการด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว เพื่อที่จะท าให้สหภาพโซเวียตเป็นประเทศ
อุตสาหกรรม และกลายเป็นประเทศมหาอ านาจภายในเวลา 10 ปี นโยบายสังคมนิยมประเทศเดียว
เป็นนโยบายที่มีหลักการชาตินิยมที่เห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นการพัฒนาประเทศให้เป็นหนึ่งใน
ประเทศที่มีอ านาจของโลก ในช่วงที่โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ด ารงต าแหน่งทางการเมืองของ
สหภาพโซเวียตนั้น เกิดเหตุการณ์ส าคัญคือการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่สหภาพโซเวียตได้เข้าร่วม
สงคราม และได้ท าสงครามกับนาซีเยอรมนี ชาวรัสเซียเรียกสงครามนี้ว่ามหาสงครามรักชาติ (The 
Great Patriotic War) การเกิดสงครามเหมือนเป็นการทดสอบความจงรักภักดีของชาวรัสเซียที่มีต่อ
สหภาพโซเวียต รัฐบาลได้เรียกร้องให้พลเมืองออกมาปกป้อง “มาตุภูมิ” หรือบ้านเกิดของตนเอง โดย

                                            
6 Slavophilism คือ กลุ่มหรือบุคคลท่ีสนับสนุนความใรยิ่งใหญ่ของวัฒนธรรมสลาฟท่ีเหนือกว่าวัฒนธรรมยุโรป

ตะวันตก 
7 propaganda คือโฆษณาชวนเชื่อ 
8  Shcherbak, “NATIONALISM IN THE USSR: A HISTORICAL AND COMPARATIVE PERSPECTIVE,” 20.  
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โจเซฟ สตาลิน ประกาศสโลแกน “ไม่ถอยกลับ” และให้พลเมืองออกไปรบเพื่อประเทศชาติ ต่อมา
นโยบายช่วงหลังของสหภาพโซเวียตเมื่อจบสงคราม ก็ยังเป็นนโยบายที่เกี่ยวกับชาตินิยม โดยเน้นถึง
การมีส่วนร่วมของชาวรัสเซียในการท าให้สหภาพโซเวียตได้รับชัยชนะในสงคราม โจเซฟ สตาลิน  
ประกาศนโยบายชาตินิยม “ท ารัสเซียยิ่งใหญ่” นโยบายนี้มีมุมมองที่มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีใน
ประวัติศาสตร์โลกนั้น สามารถท าได้โดยชาวรัสเซียเท่านั้น นักเขียน นักวิทยาศาสตร์ และผู้น าทาง
ทหารของรัสเซียนั้นก็เป็นบุคคลดีที่สุดในโลก มีการชูนโยบายการแพร่กระจายของลัทธิคอมมิวนิสต์
เท่ากับการแพร่กระจายของอิทธิพลของรัสเซีย ทุกนโยบายชาตินิยมของโจเซฟ สตาลิน ไม่มีการ
พิจารณาหรือทบทวนว่านโยบายชาตินิยมสุดโต่งนี้ใช้ในทางที่ผิดหรือในทางที่ถูกจนกระทั่งโจเซฟ  
สตาลิน เสียชีวิตลงจึงมีการทบทวนนโยบายชาตินิยม 

หลังจากสิ้นสุดยุคการปกครองของโจเซฟ สตาลิน มีการแก้ไขนโยบายชาตินิยมสุดโต่ง 
ในช่วงสมัยของนิกีตา ครุสชอฟ (Nikita Khruschev) มีการพยายามที่จะท าลายระบอบสตาลิน 
เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับนโยบายของโจเซฟ สตาลิน และเปิดรับวัฒนธรรมต่างชาติมาเข้าในประเทศ
มากขึ้น ส่วนในสมัยการปกครองของเลโอนิด เบรสเนฟ (Leonid Brezhev) มีการเพิ่มข้ึนของแนวคิด
ชาตินิยม ที่พบได้ในสาธารณรัฐอิสระภายในสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซียและในต้นปี  ค.ศ.  
1990 นับว่าเป็นจุดสูงสุดของการสนับสนุนขบวนการชาตินิยมชาติพันธ์ุในหลายสาธารณรัฐ มีการ
เรียกร้องในเรื่องชาติพันธ์ุของตนเองมากขึ้นและประเทศภายในสภาพโซเวียตเกิดแนวคิดชาตินิยมมาก
ข้ึน การพัฒนาสถาบันชาติพันธ์ุในช่วงปลายยุคของสหภาพโซเวียต ถูกกล่าวว่าเป็นอีกเหตุผลหนึ่งใน
การสนับสนุนการเคลื่อนไหวของกลุ่มชาตินิยม9 ภูมิภาคที่เกิดการแตกแยก ขบวนการชาตินิยมจะ
ได้รับความนิยมเพื่อให้บรรลุการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคนั้น ๆ 

ต่อมาการใช้แนวคิดชาตินิยมในช่วงสมัยการปกครองของประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน 
(Vladimir Putin) เป็นประธานาธิบดีรัสเซียที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากประธานาธิบดี         
วลาดิมีร์ ปูติน เป็นคนรักชาติ เข้าใจรากเหง้าความเป็นของความชาติและอัตลักษณ์แห่งชาติของ
รัสเซีย และเรียกตนเองอย่างเปิดเผยว่าเป็น “ผู้รักชาติ” โดยหลีกเลี่ยงความหมายเชิงลบของค าว่า 
“ชาตินิยม” แต่อุดมการณ์ชาตินิยมในประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน นั้นชัดเจนเป็นอย่างมาก ตามใน
ค าแถลงที่ เกิดข้ึนในการสัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ของอินเดียในเดือนกันยายน  ปี ค.ศ. 2000        
India Today: “รัสเซียไม่มีค่านิยมพื้นฐานอื่นนอกจาก ความรักชาติ รักมาตุภูมิรักบ้านเกิดของตน 

                                            
9 Ibid. 
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ผู้คน คุณค่าทางวัฒนธรรม ทุกสิ่งที่ท าให้เราเป็นชนชาติ นั่นคือที่มาของความเป็นเอกลักษณ์ของเรา 
ทุกสิ่งที่เราภาคภูมิใจ” ทั้งหมดนี้เป็นรากฐานของแนวคิดที่เกี่ยวกับชาติ10 

แนวคิดชาตินิยมในยุคสมัยของประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน ส่วนใหญ่เกี่ยวกับพลเมือง
ในชาติ รวมถึงชาติพันธ์ุรัสเซียที่อาศัยอยู่ในสหพันธรัฐรัสเซียที่เป็นกลไกหลักในการสนับสนุนการสรา้ง
รัฐที่เข้มแข็งและเสริมสร้างให้รัสเซียเป็น “ผู้ทรงอ านาจ” นโยบายในยุคการปกครองของวลาดิมีร์     
ปูติน (Vladimir Putin) เกี่ยวกับภารกิจระดับชาติในการฟื้นฟูสถานะอ านาจอันยิ่งใหญ่ของประเทศ
รัสเซีย การรวมกันของรัฐและสังคมและการพัฒนาความรักชาติเพื่อฟื้นฟูวินัยของชาติ การปกป้อง
ผลประโยชน์ของรัสเซีย แนวคิดชาตินิยมของวลาดิมีร์ ปูติน คือ การสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความรัก
ที่มีต่อมาตุภูมิหรือบ้านเกิดตนเองในประชาชนชาวรัสเซียทุกคน ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และ
ความส าเร็จของรัสเซียจะถูกยกย่องให้เป็นความภาคภูมิใจของชาติ 

 
2.3 ปัจจัยท่ีท าให้เกิดแนวคิดชาตินิยมในประเทศรสัเซีย 
 

2.3.1 ประวัติศาสตร์นยิม 
ประวัติศาสตร์นิยม11 (Historicism) หมายถึง วิธีคิดที่มองและสนใจเหตุการณ์

เฉพาะในช่วงเวลาอดีต ในพื้นที่บางแห่ง ในวัฒนธรรมและสังคมบางแห่ง ความสนใจลักษณะเฉพาะ   
ที่เกิดข้ึนนี้น าไปสู่การมองวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ โดยมองว่าวัฒนธรรมแต่ละแห่ง         
มีความเป็นมาไม่เหมือนกัน  

แนวคิดประวัติศาสตร์นิยมพัฒนาเป็นทฤษฎีในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 แต่มี     
ข้อโต้แย้งมากมาย ฝ่ายที่คิดแบบ Positivism ออกมาอ้างว่าความคิดวิทยาศาสตร์สามารถน าไปใช้ใน
การศึกษาทางสังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์ได้ ประเด็นส าคัญของการศึกษาในมิติประวัติศาสตร์ 
ประกอบด้วยสิ่งส าคัญ 2 อย่าง คือ หนึ่งการเข้าใจมนุษย์ต้องมองดูเงื่อนไขทางประวัติศา สตร์         
โดยการส ารวจตรวจสอบว่ามีแบบแผนทางวัฒนธรรมอะไรบ้างที่ตกทอดหรือได้รับมาจากสังคมอื่น  
การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมจึงท าให้เกิดความแตกต่าง วัฒนธรรมบางอย่างอาจแพร่มาจากสังคม
อื่นและมีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นล าดับสอง การศึกษาวัฒนธรรมต้องอธิบายเงื่อนไขของแต่ละสังคม 

                                            
10 Astrid Tuminez, “Russian Nationalism and Vladimir Putin's Russia,” ponarseurasia, aceesed Mar 17 , 

2019, http://www.ponarseurasia.org/memo/russian-nationalism-and-vladimir-putins-russia.  
11 นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, “ประวัติศาสตร์นิยม,” สืบค้นวันท่ี 17 มีนาคม 2562, http://www.sac.or.th/databases/ 

anthropology-concepts/glossary/65.  

http://www.ponarseurasia.org/memo/russian-nationalism-and-vladimir-putins-russia
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นักมานุษยวิทยาต้องเข้าไปเก็บข้อมูลในชุมชนเพื่อค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี      
ที่หล่อหลอมให้เกิดการปฏิบัติในสังคมนั้น 

พอล เรดิน นักมานุษยวิทยาวัฒนธรรม ได้กล่าวว่า การศึกษาวัฒนธรรมต้อง
ศึกษาประสบการณ์ของปัจเจกบุคคล ไม่ใช่การสร้างภาพวัฒนธรรมแบบเหมารวม หนังสือของ พอล 
เรดินเรื่อง Autobiography of Winnebago Indian เป็นการศึกษาที่อธิบายประวัติชีวิตของบุคคล 
คือ ตัวอย่างการศึกษาที่ช้ีให้เห็นความส าคัญของคุณค่าทางวัฒนธรรม และโครเบอร์ยังได้กล่าวว่า วิธี
คิดแบบวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์มีความแตกต่างกันมาก ส าหรับการศึกษาทางมานุษยวิทยาใน
มิติประวัติศาสตร์เป็นการศึกษาที่ต้องอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ส่วนการศึกษา
ทางวิทยาศาสตร์พยายามน าปรากฏการณ์นั้นมาสร้างทฤษฎีและกฎเกณฑ์เพื่อคาดเดาว่าจะมีอะไร
เกิดข้ึน แนวคิดประวัติศาสตร์ยังคงเป็นส่วนประกอบส าคัญในการศึกษาทางมานุษยวิทยาหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 แต่มีการถกเถียงในเชิงทฤษฎีมากมาย การวิจัยในมิติประวัติศาสตร์อาจเกิด
ข้ึนกับการศึกษาประวัติศาสตร์ทางชาติพันธ์ุ ซึ่งนักมานุษยวิทยาน ามาใช้อธิบายแนวคิดมาร์กซิสต์ก็
ช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนใจมิติประวัติศาสตร์อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเรื่องความเป็นมาของสถาบัน
การผลิตที่สัมพันธ์กับบริบททางเศรษฐกิจและโครงสร้างสังคม นอกจากนั้นแนวคิดดั้งเดิมของวิธีก็ท า
ให้เกิดการตั้งค าถามเกี่ยวกับกระบวนการตีความทางวัฒนธรรมและข้อจ ากัดของความรู้ทาง
มานุษยวิทยา  

ชาตินิยม คือ อุดมการณ์ที่สร้างและบ ารุงรักษาชาติในลักษณะที่เป็นมโนทัศน์
แสดงอัตลักษณ์ของกลุ่มของมนุษย์ตามบางทฤษฎีการรักษาลักษณะพิเศษของอัตลักษณ์                
การเป็นอิสระในทุก ๆ เรื่องการกินดีอยู่ดีและการช่ืนชมความยิ่งใหญ่ของชาติตนเอง  ล้วนจัดว่า     
เป็นคุณค่าพื้นฐานของความเป็นชาตินิยม  ค าว่า “ชาตินิยม” (Nationalism) ศาสตราจารย์                
ดิเรก ชัยนาม ได้ให้ค านิยามไว้ว่า “เป็นความส านึก หรือความรู้สึกทางจงรักภักดีต่อหมู่ชนซึ่งตนถือ
เป็นชาติพันธ์ุ (Ethnic) เดียวกันและเป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมอย่างเดียวกัน” ดังนั้นประวัติศาสตร์
ชาตินิยมจึงเป็นประวัติศาสตร์ที่เน้นให้คนที่อ่านและศึกษาเพื่อให้เกิดความชาตินิยม 

รัสเซียนั้นมีมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันยาวนาน ซึ่งประชาชน
รัสเซียก็มีความภูมิใจกับประวัติศาสตร์ของชาติตนเองเป็นอย่างมาก ดังนั้นแนวคิดชาตินิยมในรัสเซีย
จึงมีรากฐานทางมาจากประวัติศาสตร์  

2.3.2 การขัดเกลาทางสังคม  
การขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ตามที่พจนานุกรมฉบับราชบณัฑติยสถาน 

ได้ให้ความหมายไว้ คือ กระบวนการที่คนเรียนรู้การเป็นสมาชิกของสังคม โดยการซึมซับเอาบรรทัด
ฐานและคานิยมทางสังคมมาเป็นของตนและเรียนรู ในการปฏิบัติตนตามบทบาทและภาระหนาที่
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ทางการเป็นแบบอย่างที่ดีในชีวิตประจ าวันโดยถือหลักสอนใหรู ท าให้ดูอยู่ให้เห็น นอกจากนี้ขวัญฟา 
รังสิยานนท ได้กล่าวว่า การขัดเกลาเยาวชนในชาติจะต้องผ่านกระบวนการขัดเกลาหล่อหลอมหรือที่
เรียกว่า การขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ซึ่งเป็นกระบวนการจัดประสบการณทางสังคม แก
บุคคลผู้เป็นสมาชิก ผู้เป็นสมาชิกของสังคมจะหล่อหลอมความเช่ือ ทัศนคติ คานิยม แรงจูงใจและ
บุคลิกภาพของบุคคลโดยรวม โดยผานกระบวนการนี้บุคคลแตล่ะคนจะเรียนรูเพื่อปรับตัวใหเขากับ
มาตรฐาน จารีตประเพณีและวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ของสังคมที่อาศัยอยู ่การขัดเกลาทางสังคมจะหล่อ
หลอมใหบุคคลมีลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมสอดคลองกับลักษณะที่สังคมปรารถนาและเห็นวา
เหมาะสมกับบทบาทของบุคคล ทั้งบทบาทในการใช้ชีวิตในปัจจุบันและที่มีมาในอนาคต เพื่อใช้ใน
กระบวนการขัดเกลาทางสังคมต่อไป วัฒนธรรมถือว่าเป็นมรดกทางสังคมที่ต้องการมีการถ่ายทอดจาก
คนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง เพื่อให้เกิดการเรียนรูและน าไปปฏิบัติโดยเฉพาะวัฒนธรรมที่สังคมเห็นว่า 
มีคุณค่าควรแกการรักษาไว เพื่อให้เป็นวิถีชีวิตและเป็นแบบแผนของการด ารงชีวิตของสมาชิกในสังคม
ต่อไปและเป็นการคงไวซึ่งสังคม ซึ่งกระบวนการในการถ่ายทอดเพื่อให้เกิดการเรียนรูนี้ เรียกว่า 
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization)  

2.3.2.1 ความหมายของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม  
เมอรเซอร์ และ เมอรตัน (Mercer and Merton) กล่าววา กระบวนการ

ขัดเกลาทางสังคมเป็นกระบวนการที่จะช่วยให บุคคลมีการเรียนรู และรับวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี บรรทัดฐานทางสังคม อุปนิสัย คุณคาของระบบสังคมที่อาศัยอยูไ่ว้เป็นของ
ตนและยอมท าตามกฎเกณฑ์ของสังคมในชีวิตประจ าวันจนเป็นนิสัย 

2.3.2.2 องค์ประกอบของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม 
กระบวนการขัดเกลาทางสังคมเป็นกระบวนการในการถ่ายทอด         

และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ซึ่งสามารถแบ่งการขัดเกลาออกได้ทั้งหมด 3 ด้าน12 ได้แก่ 
(1) การขัดเกลาทางด้านจิตใจ  

 เป็นการถ่ายทอดในเรื่องเกี่ยวกับคุณค่าทางสังคม (Social Value) 
หมายถึง การถ่ายทอดในเรื่องความคิด ความเช่ือทัศนคติและค่านิยมที่สังคมเห็นว่ามีคุณค่าในตัวเอง
และมีการบ ารุงรักษาเพื่อถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นหลังในสังคม เพื่อให้คงอยู่ต่อไป โดยส่วนมากจะมีผล
ทางด้านจิตใจ อาทิ ความคิด ความเช่ือ และทัศนคติเกี่ยวกับศีลธรรมจรรยา ศิลปะ ขนบธรรมเนียม 
และประเพณี  

                                            
12 ศศิธร อภิสิทธ์ินิรันดร์, “การขัดเกลาทางสังคมผ่านรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก ประเภทรายการปกิณกะบันเทิง ,” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541), 40.  
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(2) การขัดเกลาทางด้านสติปัญญา 
 เป็นการถ่ายทอดในเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้ต่าง ๆ (Social Knowledge) 

เป็นการถ่ายทอดทั้งความรู้ที่เป็นทางการ ได้แก่ ความรู้ตามหลักสูตรในต าราเรียนและความรูรอบตัว 
ต่อมาคือทักษะความช านาญ (Social Skill) เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ รวมไปถึงสาขาวิชาชีพที่
มีความจ าเป็นต่อการอยู่รอดของมนุษย์ เพื่อที่ผู้ได้รับการถ่ายทอดจะได้น าไปใช้ในการด าเนินชีวิตและ
เพื่อสร้างสรรสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป  

(3) การขัดเกลาทางด้านพฤติกรรม 
 เป็นการถ่ายทอดในเรื่องที่ เกี่ยวกับบรรทัดฐานทางสังคม (Social 

Norm) เป็นการถ่ายทอดกฎเกณฑ์ ระเบียบ แบบแผนหรือคตินิยมที่สังคมสร้างไว้ เพื่อก าหนด
แนวทางให้คนในสังคมยึดถือในสถานการณ์ต่าง ๆ และเป็นการถ่ายทอดในเรื่องบทบาททางสังคม 
(Social Role) โดยบทบาทนี้จะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์และจากการที่
มนุษย์อยู่ในสังคม ซึ่งจะต้องมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาและการขัดเกลาด้านพฤติกรรมทาง
สังคม (Social Behavior) เป็นการถ่ายทอดการกระท าต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบทบาททางสังคมที่
มนุษย์แต่ละคนได้รับในแต่ละสถานการณ์ โดยการขัดเกลาทางสังคมด้านพฤติกรรมนี้ก็เพื่อให้เกิดการ
แสดงออก ซึ่งพฤติกรรมที่สังคมเห็นว่าถูกต้องเหมาะสมหรือเป็นพฤติกรรมที่สังคมมุ่งหวังให้เกิดการ
แสดงออก 

การขัดเกลาทางสังคมถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ท าให้ชาตินิยมอยู่ใน
ประเทศรัสเซีย โดยจะยกตัวอย่างได้จาก ในสมัยของพระเจ้านิโคลัสที่ 1 มีการจัดระเบียบสังคม
เนื่องจากสภาพในสังคมเกิดความละส่ าละส่ายมีแนวโน้มที่จะเกิดการโค่นล้มราชบัลลังค์ พระเจ้า      
นิโคลัสที่ 1 จึงสร้างกรอบทางสังคม โดยการออกกฎระเบียบทางสังคมเพื่อมาควบคุมประชาชนหรือที่
เรียกว่า “รัฐวินัย” โดยรัฐวินัยมีองค์ประกอบส าคัญดังต่อไปนี้ ประการแรก ศาสนาคริสต์นิกาย   
ออร์ธอดอกซ์ ใช้ความเช่ือในทางศาสนามาชักจูงประชาชน ไม่ให้มีข้อสงสัยกับตัวของผู้ปกครองหรือ
ซาร์ จากความเช่ือที่ว่าซาร์นั้นเปรียบดั่งพระเจ้า ประการที่สอง อัตตาธิปไตย ระบอบการปกครองที่
อ านาจอยู่ในมือของผู้ปกครองแต่ผู้เดียว โดยอัตตาธิปไตยจะเป็นตัวก าหนดโครงสร้างทางสังคมที่
ผู้ปกครองประเทศหรือซาร์มีอ านาจสูงสุดในประเทศ ประการที่สาม ชาตินิยมจะมีบทบาทในเรื่องการ
ปลูกฝังให้ประชาชนท าหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์แบบเพื่อประเทศชาติจะได้เจริญและมีความพัฒนา     
ชาตินิยมจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยสนับสนุน ทั้งด้านศาสนาและอัตตาธิปไตย  

รัฐวินัยเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อขัดเกลาชาวรัสเซียในสมัยของซาร์นิโคลัส
ที่ 1 โดยรัฐวินัยเป็นกฎระเบียบที่ตีกรอบชาวรัสเซียให้อยู่ภายใต้การปกครองของซาร์ ซึ่งรัฐวินัยนี้จะ
เป็นตัวก าหนดสถานะทางสังคมของชาวรัสเซีย เนื่องจากมีการควบคุมประชาชนในทุก ๆ ด้าน เช่น 
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ด้านสิทธิ และเสรีภาพในความคิด การด ารงชีวิตและด้านโครงสร้างทางสังคมที่ถูกล็อคเป็นพีระมิด 
เพื่อให้ประชาชนเป็นไปตามรูปแบบที่รัฐต้องการ ส าหรับรัฐวินัยแม้ว่าจะมีช่วงที่หายไป                  ใน
สมัยสหภาพโซเวียต แต่รัฐวินัยก็ยังคงเป็นบรรทัดฐานของสังคมรัสเซียเพื่อให้ประเทศขับเคลื่อนต่อไป
ได ้และเป็นตัวขัดเกลาความคิดการแสดงออกของคนในสังคมของรัสเซียมาโดยตลอด  

 
 
 

 


