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คำำานำำาผู้้�แปล

(

ลััทธิิมาร์์กซเป็็นรั์กแร์กทางอุุดมการ์ณ์์การ์เมือุงสำำาหร์ับผม

และเพ่�อนำร่วิมรุ่นำ “คำนำเด่อนำตุล�ฯ” จำ�นำวินำม�กิ

 มันำเป็นำสู่ัมพันำธิ์รักิที�ดุเด่อดร�อนำแรงิท�งิอ�รมณ์คำวิ�ม

ร้�สู่่กิ ไม่ใชื่่รักิเล่นำๆ หร่อรักิชื่ั�วิคำร้่ชื่ั�วิย่�มแล�วิผู้่�นำเลย่ ห�กิผู้้กิพันำ

แนำน่ำแฟน้ำทั�งิคำวิ�มคำดิและวิญิญ�ณ ถุง่ิขีั�นำตดิต�มคำวิ�มรกัิขี��มนำำ��

ลยุ่ไฟไปไหนำไปกินัำ ไม่วิ�่ดงิกิระสุู่นำห�่ระเบิดหรอ่ป่�เขี�หิมพ�นำต์

กิันำด�รไกิลที�ไม่คำุ�นำเคำย่ร้�จักิ แม�ต�องิเอ�เล่อดเนำ่�อชีื่วิิตเขี��เสู่ี�ย่งิ

กิ็ย่อม จนำหล�ย่คำนำต�องิเสู่ีย่สู่ละพลีชื่ีพบ้ชื่�รักินำั�นำไปอย่่�งิไร� 

ชื่่�อเสีู่ย่งิเรีย่งินำ�ม ไม่มีวินัำที�คำรอบคำรัวิญ�ติมิตรจะได�เถุ��กิระด้กิค่ำนำ 

 และแล�วิรักิแรกินำั�นำกิม็อีนัำจบลงิ เม่�อแต่ละคำนำต่�งิคำ�นำพบ

ด�วิย่ประสู่บกิ�รณ์ขีองิตัวิเองิวิ่� “เธิอ” หร่อร่�งิทรงิร้ปธิรรมขีองิ 

“เธิอ” บนำโลกิจริงิใบนำี�ไม่ได�เป็นำไปอย่่�งิในำอุดมคำติ

 แตน่ำั�นำก็ิไม่ใช่ื่เหตุผู้ลดีพอที�จะล่มรักิแรกิท�งิอุดมกิ�รณ์

นำั�นำ ตรงิกิันำขี��ม มีคำวิ�มจำ�เป็นำและเป็นำประโย่ชื่นำ์ที�คำนำรุ่นำผู้มและ

สู่งัิคำมไทย่จะทำ�คำวิ�มเขี��ใจประสู่บกิ�รณร์กัิแรกิดงัิกิล�่วิ ดงัิที�ผู้ม

เคำย่พย่�ย่�มอธิิบ�ย่ไวิ�ในำที�หนำ่�งิวิ่�:
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สู่ำ�หรับบรรด�ผู้้�อ่�นำ … ในำโลกิยุ่คำหลังิคำอมมิวินำิสู่ต์แห่งิ

ทศวิรรษสุู่ดท��ย่ขีองิคำริสู่ต์ศตวิรรษที� 20 ปัจจุบันำนำั�นำ …  

ขี�อเขีีย่นำว่ิ�ด�วิย่ลัทธิิม�ร์กิซิสู่ต์-คำอมมิวินิำสู่ต์ที�ล�มเลิกิ

ไปแล�วิในำร้ปจุติขีองิมันำ ณ ประเทศทุนำนำิย่มโลกิที�สู่�ม 

ซ่�งิห่�งิไกิลและสู่งิบสู่งิดัเก่ิอบกิ่�งิศตวิรรษกิอ่นำคำงิต�องิด้เปน็ำ

เร่�องิเกิินำคำวิ�มจำ�เป็นำ แม�กิระทั�งิ “สู่ิทธิิที�จะดำ�รงิอย่้่” ขีองิ 

ตัวิบทดังิกิล่�วินำั�นำกิ็คำงิด้นำ่�คำล�งิแคำลงิใจ เพร�ะถุ่งิอย่่�งิไร

ในำรอบทศวิรรษที�ผู้่�นำม� ทฤษฎีี กิ�รปฏิบัติ และองิคำ์กิ�ร 

จัดตั�งิแห่งิลัทธิิม�ร์กิซิสู่ต์-คำอมมิวินำิสู่ต์กิ็ได�พิสู้่จนำ์ตัวิมันำ

เองิว่ิ�ล�มละล�ย่และได�ล่มสู่ล�ย่ลงิอย่่�งิไม่มีชื่ิ�นำดีแล�วิในำ

ประเทศไทย่ เหม่อนำดังิที�ได�เกิิดกิับทฤษฎีี กิ�รปฏิบัติ และ

องิคำ์กิ�รจัดตั�งิทำ�นำองิเดีย่วิกิันำสู่่วินำใหญ่ในำประเทศอ่�นำๆ  

ทั�วิโลกิ กิระนำั�นำแล�วิจะยั่งิม�มัวิอ่�นำ – มิพักิต�องิพ้ดถุ่งิ

มัวิเขีีย่นำ – พจนำ�ลัย่อันำย่่ดย่�ดย่�วิเหย่ีย่ดให�แกิ่ซ�กิศพ

ท�งิกิ�รเม่องินำี�ด�วิย่เหตุอันำใด?

 คำำ�ตอบขีองิผู้มก็ิค่ำอ ถุ่งิแม�ปีศ�จแห่งิลัทธิิคำอมมิวินำิสู่ต์

จะต�ย่แล�วิ แต่มันำก็ิย่ังิหลอกิหลอนำเร�อย่้่ วิ่�ในำฐ�นำที�มันำ

ได�เคำย่พัวิพันำกิับคำนำเป็นำม�อย่่�งิดุเด่อดร�อนำแรงิเป็นำเวิล�

ย่�วินำ�นำ ผู้้�ต�ย่แล�วิย่่อมไม่จ�กิไปโดย่ไม่ทิ�งิรอย่พิมพ์

ประทับล่กิอย่้่ในำจิตวิิญญ�ณท�งิวิัฒนำธิรรมขีองิบรรด�

คำ้่สู่นำทนำ�ที�แนำบชื่ิดขีองิมันำ และฉะนำั�นำ จ่งิมีแต่ผู้่�นำกิ�ร 

เขีีย่นำ อ่�นำ และทำ�คำวิ�มเขี��ใจเร่�องิร�วิขีองิผีู้คำอมมิวินำิสู่ต์

เท่�นำั�นำ คำนำเป็นำจ่งิจะสู่�ม�รถุตระหนัำกิถุ่งิตัวิตนำท�งิ

วิัฒนำธิรรมในำจิตใต�สู่ำ�นำ่กิขีองิตนำอย่่�งิคำรบถุ�วินำสู่มบ้รณ์ได�
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(Kasian Tejapira, “Introduction: Manifesto for a Post-

Communist Ghost Story”, Commodifying Marxism:  

The Formation of Modern Thai Radical Culture, 1927-

1958, 2001, p. 1)

 หร่อห�กิจะพ้ดด�วิย่ภ�ษ�วิิชื่�กิ�รที�ตรงิไปตรงิม�กิวิ่�

ในำถุ�อย่คำำ�ขีองิ เฟรด ฮอลลิเดย่์ (Fred Halliday) ปัญญ�ชื่นำ 

ฝั�่ย่ซ��ย่ชื่�วิอังิกิฤษเชื่่�อสู่�ย่ไอริชื่ อดีตสู่ม�ชิื่กิกิองิบรรณ�ธิกิิ�ร 

New Left Review ศ�สู่ตร�จ�รย่์ด��นำคำวิ�มสู่ัมพันำธิ์ระหวิ่�งิ

ประเทศผู้้�เชื่ี�ย่วิชื่�ญตะวิันำออกิกิล�งิแห่งิ London School of 

Economics และภ�คีำสู่ม�ชิื่กิแห่งิ British Academy ผู้้�ล่วิงิลับ 

(คำ.ศ. 1946-2010) กิ็คำ่อ:

ลัทธิิคำอมมิวินำิสู่ต์ซ่�งิคำรอบรวิมเอ�อุดมกิ�รณ์และคำวิ�ม

ทะย่�นำอย่�กิท�งิสัู่งิคำมที�รองิรับกิ�รท��ท�ย่จ�กิสู่หภ�พ

โซเวิีย่ต รวิมทั�งิเสู่ีย่งิสู่ะท�อนำทั�วิโลกิที�ถุ้กิปลุกิให�ต่�นำขี่�นำ 

ด�วิย่กิ�รท��ท�ย่นำั�นำ ย่ังิคำงิรอให�ทำ�พิธิีศพกิลบฝัังิมันำอย่้่ 

จะกิลบฝัังิลัทธิิคำอมมิวินำิสู่ต์ได�กิ็แต่บนำพ่�นำฐ�นำขีองิกิ�ร

ตระหนำักิร้�ว่ิ�มันำเป็นำตัวิแทนำขีองิอะไร, ทำ�ไมคำนำนำับล��นำๆ 

ทั�วิโลกิจ่งิต่อสู้่�เพ่�อและเช่ื่�อถุ่ออุดมคำตินีำ�, และอะไรกัินำแนำ่ 

ที�มันำเขี��ต่อสู้่�ต��นำท�นำด�วิย่ และนำอกิจ�กินำี�มันำจะถุก้ิกิลบฝังัิ 

ได�กิ็ต่อเม่�อมรดกิขีองิอุดมกิ�รณ์และขีบวินำกิ�รนำี�ถุ้กิ 

ประเมินำคำ่�แล�วิเท่�นำั�นำ ห�กิมิใชื่่แคำ่หลงิล่มมันำไปหร่อ
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ปัดปฏิเสู่ธิว่ิ�มันำเป็นำ “ม�ย่�คำติ” อย่่�งิมักิง่ิ�ย่และอย่่�งิ 

ละเมิดหลักิฐ�นำท�งิประวิัติศ�สู่ตร์ทั�งิปวิงิ

(Fred Halliday, “What was Communism?”, Political 

Journeys: The openDemocracy Essays, 2011) 

 หนำังิสู่่อเร่�องิ มาร์กซ:	 ความร้�ฉบ่ับัพกพา ที�แปลจ�กิ 

Marx: A Very Short Introduction (ตีพิมพ์คำรั�งิแรกิ คำ.ศ. 1980 

และพิมพ์ซำ��ในำหนำังิสู่่อชืุ่ด Very Short Introductions ขีองิ 

สู่ำ�นำักิพิมพ์มห�วิิทย่�ลัย่ออกิซฟอร์ดคำรั�งิแรกิในำปี 2000) ขีองิ 

ปีเตอร์ ซิงิเกิอร์ (Peter Singer) ศ�สู่ตร�จ�รย่์ด��นำจริย่ปรัชื่ญ�

และชื่ีวิจริย่ศ�สู่ตร์ชื่�วิออสู่เตรเลีย่ผู้้�มีชื่่�อเสู่ีย่งิทั�วิโลกิเล่มนำี�  

ชื่่วิย่ป้พ่�นำสู่นำองิตอบแกิ่ขี�อเรีย่กิร�องิที�ให�ทำ�คำวิ�มเขี��ใจ ประเมินำ

คำ่� และสู่รุปบทเรีย่นำจ�กิอุดมกิ�รณ์และขีบวินำกิ�รลัทธิิม�ร์กิซ 

อย่่�งิเย่่อกิเย่็นำรอบด��นำขี��งิต�นำได�เป็นำอย่่�งิดี มันำแตกิต่�งิจ�กิ 

งิ�นำแนำะนำำ�ลัทธิิม�ร์กิซเท่�ที�มีม�ในำภ�ษ�ไทย่สู่่วินำใหญ่ซ่�งิถุ��ไม่

เอนำเอยี่งิไปท�งิแอนำตี�คำอมมวิินำสิู่ตส์ู่ดุโตง่ิกิโ็นำ�มนำ��วิให�รบัเชื่่�อมนัำ

อย่่�งิเป็นำระบบจ�กิมุมมองิขีองิผู้้�ที�ปลงิใจปักิใจเชื่่�อมันำแล�วิ ตรงิที� 

มันำเป็นำงิ�นำเชื่ิงิวิิชื่�กิ�รไม่ใชื่่โฆษณ�ชื่วินำเชื่่�อ พย่�ย่�มเขี��อกิ

เขี��ใจและมองิอย่่�งิเห็นำอกิเห็นำใจแต่สู่งิสู่ัย่ไต่ถุ�มและวิิพ�กิษ์

วิิจ�รณ์ และนำำ�เสู่นำอองิคำ์รวิมวิิสู่ัย่ทัศนำ์แห่งิคำวิ�มคำิดขีองิม�ร์กิซ

ที�เชื่่�อมโย่งิคำวิ�มคำดิขีองิเขี�ทั�งิในำวิยั่เย่�ว์ิและวิยั่วุิฒอิย่�่งิสู่่บเน่ำ�องิ

เขี��ด�วิย่กัินำในำเชิื่งิปรัชื่ญ� แทนำที�จะมองิมันำแย่กิแตกิหักิจ�กิกัินำ

เป็นำปรัชื่ญ�ในำวิัย่เย่�วิ์และวิิทย่�ศ�สู่ตร์สู่ังิคำมในำวิัย่วิุฒิ นำับเป็นำ

งิ�นำที�ชื่่วิย่ให�เขี��ใจเอกิภ�พและพลังิในำกิ�รอธิิบ�ย่แห่งิคำวิ�มคำิด
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ขีองิม�ร์กิซโดย่ไม่จำ�เปน็ำต�องิเชื่่�อ และเสู่นำออย่่�งิได�สู่มดุลระหว่ิ�งิ

กิ�รหย่ั�งิเขี��ใจตรรกิะภ�ย่ในำคำวิ�มคำดิกิบักิ�รมองิโดย่คำงิระย่ะห่�งิ

จ�กิภ�ย่นำอกิอย่่�งิวิิจ�รณ์

 เนำ่�องิจ�กิสู่ำ�นำักิพิมพ์มห�วิิทย่�ลัย่ออกิซฟอร์ดได�จัด

พิมพ์เผู้ย่แพร่ Marx: A Very Short Introduction ฉบับพิมพ์ 

คำรั�งิที�สู่องิออกิม�ในำปี 2018 ผู้้�เขีีย่นำได�ปรับปรุงิแกิ�ไขีเพิ�มเติม

เนำ่�อห�ถุ�อย่คำำ�ทั�วิไปหล�ย่ตอนำรวิมทั�งิเขีีย่นำบทที� 11 “ม�ร์กิซย่ังิ

สู่อดรับกิับยุ่คำสู่มัย่อย่้่ไหม?” เขี��ม� ท�งิสู่ำ�นำักิพิมพ์ bookscape  

ซ่�งิรับทอดลิขีสิู่ทธิิ�กิ�รแปลม�จ่งิได�ติดต่อขีอให�ผู้มปรับปรุงิ

แกิ�ไขีเพิ�มเติมคำำ�แปลใหม่ให�เป็นำไปต�มฉบับพิมพ์คำรั�งิล่�สูุ่ดนำี�  

ผู้มขีอขีอบคำุณท�งิสู่ำ�นำักิพิมพ์ bookscape โดย่อ�จ�รย่์ปกิป้องิ  

จนัำวิทิย์่ และอ�จ�รย์่วิรพจน์ำ วิงิศ์กิจิรุง่ิเรอ่งิ ที�ชื่กัิชื่วินำและเอ่�อเฟ้�อ

ให�เวิล�แกิ่โคำรงิกิ�รแปลปรับปรุงิใหม่นำี� รวิมทั�งิกิองิบรรณ�ธิิกิ�ร

สู่ำ�นำกัิพมิพท์ี�กิรณุ�ด้แลแกิ�ปญัห�ละเอยี่ดยุ่ง่ิย่�กิในำกิ�รแย่กิแย่ะ

เนำ่�อคำวิ�มต�นำฉบับใหม่วิ่�มีสู่่วินำใดบ��งิที�ปรับปรุงิแกิ�ไขีเพิ�มเติม 

ไปจ�กิเดิมอย่่�งิรอบคำอบรัดกุิมรับผู้ิดชื่อบ เพ่�อผู้มแปลใหม่ได�

อย่่�งิสู่ะดวิกิงิ่�ย่ด�ย่ขี่�นำม�กิ

เกษีียร์ เตชะพีีร์ะ

มห�วิิทย่�ลัย่ธิรรมศ�สู่ตร์

ตุล�คำม พ.ศ. 2565
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คำำานำำาผู้้�เขีีย่นำ

(

วาร์ะคร์บร์อุบ 200 ป็ีชาตกาลัขอุงคาร์์ลั มาร์์กซ นับเป็็น

โอกิ�สู่ให�ประเมินำที�ท�งิขีองิเขี�ในำประวิัติศ�สู่ตร์กิันำใหม่ ตกิลงิ

เขี�เป็นำนำักิคำิดแห่งิศตวิรรษที� 19 ผู้้�ทรงิอิทธิิพลท�งิคำวิ�มคำิด 

มห�ศ�ลในำศตวิรรษที� 20 ทว่ิ�ม�บัดนำี�เสู่่�อมเสู่ีย่ชื่่�อเสีู่ย่งิแล�วิ? 

หร่อวิ่�ม�ร์กิซได�ชื่่วิย่ให�เร�เขี��ใจคำวิ�มเป็นำจริงิค่ำบหนำ��ไปด�วิย่

กิ�รคำ�นำพบสัู่จธิรรมซ่�งิย่ังิคำงิจริงิอย่้่ตร�บเท่�ทุกิวิันำนำี�เหม่อนำ 

ดังิที�ด�ร์วิินำกิับไอนำ์สู่ไตนำ์ทำ�? บ�งิทีกิ�รประเมินำคำวิ�มสู่ำ�คำัญ 

ขีองิเขี�ให�ถุ้กิต�องิอ�จอย่้่ตรงิที�ใดที�หนำ่�งิระหวิ่�งิท่�ทีสูุ่ดขัี�วิ 

ทั�งิสู่องินำั�นำกิระมังิ? เป้�หม�ย่อย่่�งิหน่ำ�งิขีองิหนัำงิสู่่อเล่มนำี�คำ่อ

กิ�รตอบคำำ�ถุ�มดังิกิล่�วิเหล่�นำี� เป้�หม�ย่อีกิอย่่�งิขีองิผู้ม 

ซ่�งิถุ่งิอย่่�งิไรกิ็เป็นำเงิ่�อนำไขีจำ�เป็นำเบ่�องิต�นำกิ่อนำจะกิำ�หนำดคำ่�

คำวิ�มสู่ำ�คำัญขีองิม�ร์กิซได�ก็ิค่ำอกิ�รนำำ�เสู่นำอคำวิ�มคำิดใจกิล�งิ 

ขีองิเขี�อย่่�งิกิระชื่ับชื่ัดเจนำ ตอนำนำี�มีงิ�นำวิรรณกิรรมเกีิ�ย่วิกิับ 

ม�ร์กิซล�นำเหล่อเฟ้อฟ�ย่เสีู่ย่จนำกิระทั�งิเร�คำวิรคิำดทบทวินำให�ดี 

กิ่อนำจะเพิ�มหนัำงิสู่่อเร่�องิม�ร์กิซเขี��ไปอีกิสัู่กิเล่มหน่ำ�งิบนำหิ�งิ
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หนำังิสู่่อต่อให�เป็นำเล่มแบบบ�งิอย่่�งินำี�กิ็ต�ม ผู้มได�เขีีย่นำหนัำงิสู่่อ

เล่มนำี�ขี่�นำเพร�ะมีวิิสู่ัย่ทัศนำ์เอกิภ�พบ�งิอย่่�งิรองิรับงิ�นำนำิพนำธิ์ 

อันำม�กิม�ย่หล�กิหล�ย่เล่มขีองิม�ร์กิซอย่้่ และผู้มไม่เห็นำมี

งิ�นำเล่มอ่�นำใดที�นำำ�เสู่นำอมันำออกิม�ในำลักิษณะอันำเป็นำที�เขี��ใจได�  

สู่ำ�หรับผู้้�อ่�นำทั�วิไปที�ร้�นำ�อย่หร่อไม่ร้�จักิงิ�นำเขีีย่นำขีองิม�ร์กิซ 

ม�กิอ่นำ  คำวิ�มสู่ำ�เรจ็ขีองิหนำงัิสู่อ่เลม่นำี�ฉบบัพมิพค์ำรั�งิแรกิบง่ิบอกิ

วิ่�มันำชื่่วิย่เติมเต็มชื่่องิวิ่�งิบ�งิอย่่�งิในำงิ�นำวิรรณกิรรมเกีิ�ย่วิกัิบ 

ม�ร์กิซ งิ�นำวิิชื่�กิ�รในำชัื่�นำหลังิเกีิ�ย่วิกิับคำวิ�มคำิดขีองิม�ร์กิซ 

ได�ช่ื่วิย่เสู่ริมเติมร�ย่ละเอีย่ดและเพิ�มพ้นำคำวิ�มหยั่�งิเขี��ใจในำ

บ�งิประกิ�ร ฉะนำั�นำ มาร์กซ:	ความร้�ฉบั่บัพกพา ฉบับพิมพ์ใหม่ 

เล่มนำี�จ่งิผู้นำวิกิรวิมเอ�งิ�นำวิิชื่�กิ�รใหม่ๆ ดังิกิล่�วิเขี��ม�พร�อม

กิับขีย่ับขีย่�ย่พ่�นำที�ในำกิ�รประเมินำคำวิ�มสู่อดรับกิับยุ่คำสู่มัย่ 

ทุกิวิันำนำี�ขีองิคำวิ�มคำิดขีองิม�ร์กิซออกิไปด�วิย่

ป็ีเตอุร์์ ซิงเกอุร์์ 

มห�วิิทย่�ลัย่พรินำซ์ตันำ และ

มห�วิิทย่�ลัย่เมลเบิร์นำ 
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กิตติกรรมประกาศ

(

สำำาหร์ับร์ายลัะเอีุยดในชีวป็ร์ะวัติขอุงมาร์์กซ ผมเป็็นหนี� 

งิ�นำขีองิ David McLellan เร่�องิ Karl Marx: His Life and 

Thought: A Biography, ฉบับพิมพ์คำรั�งิที�สู่ี� (New York:  

Palgrave Macmillan, 2006) และ Gareth Stedman Jones,  

Karl Marx: Greatness and Illusion (Cambridge, Mass.: 

Harvard University Press, 2016)  เม่�อเขีีย่นำหนัำงิสู่่อเล่มนำี�

ฉบับพิมพ์คำรั�งิแรกิ ผู้มได�ขี�อคำิดเห็นำที�ชื่่วิย่ผู้มได�ม�กิจ�กิ G. A.  

Cohen, Robert Heilbroner, Renata Singer และ Marilyn  

Weltz  สู่ำ�หรับฉบับพิมพ์คำรั�งิที�สู่องินำี� ผู้มได�ประโย่ชื่น์ำจ�กิ 

ขี�อคำิดเห็นำขีองิ Charles Bresler, Iason Gabriel และโดย่เฉพ�ะ 

อย่่�งิยิ่�งิ Karsten Struhl  Jonathon Catlin ชื่่วิย่ผู้มอัปเดต

แหล่งิขี�อม้ลและคำำ�แปลขี�อคำวิ�มอ��งิอิงิที�ใชื่�ในำฉบับพิมพ์คำรั�งิก่ิอนำ  

อีกิทั�งิให�คำำ�แนำะนำำ�ทรงิคำุณคำ่�ม�กิม�ย่ที�ชื่่วิย่ปรับปรุงิตัวิบท 

หนำังิสู่่อให�ดีขี่�นำ  Zusong Lu กิับ Yaqi Liu ชื่่วิย่ให�ผู้มเขี��ใจ 

คำวิ�มสู่ำ�คำญัขีองิลัทธิมิ�ร์กิซในำจีนำทุกิวัินำนำี�  Justin Maiman บอกิ

ผู้มให�ร้�วิ่�ต�องิใชื่�นำักิลัทธิิม�ร์กิซกิี�คำนำถุ่งิจะเปลี�ย่นำหลอดไฟได�
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 หนำงัิสู่อ่เลม่นำี�ฉบับพิมพ์คำรั�งิแรกิเขีีย่นำข่ี�นำเพ่�อตอบสู่นำองิ

คำำ�เชื่ิญชื่วินำจ�กิ Keith Thomas และ Henry Hardy ซ่�งิสู่ังิกิัด 

สู่ำ�นำักิพิมพ์มห�วิิทย่�ลัย่ออกิซฟอร์ด สู่่วินำฉบับพิมพ์คำรั�งินำี� 

ถุ้กิเสู่นำอแนำะขี่�นำโดย่ Andrea Keegan ในำฐ�นำะบรรณ�ธิิกิ�ร

หนำังิสู่่อชืุ่ดคำวิ�มร้�ฉบับพกิพ�  ผู้มขีอขีอบคำุณเธิอที�กิระตุ�นำผู้ม 

ให�ร่�อคำิดอีกิคำรั�งิเกีิ�ย่วิกัิบม�ร์กิซในำศตวิรรษที� 21 และผู้ม 

ใคำร่ขีอบคำุณ Jenny Nugee แห่งิสู่ำ�นำักิพิมพ์มห�วิิทย่�ลัย่ 

ออกิซฟอร์ดและ Elakkia Bharathi แห่งิ SPi Global ที�ด้แล 

กิ�รผู้ลิตหนำังิสู่่อจนำลุล่วิงิไป
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เกษีียร์ เตชะพีร์ะ
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(

ชื่ีวิิตกิับมรดกิตกิทอด
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ผลัสำะเทือุนขอุงมาร์์กซ

อทิธิพิลขีองิม�ร์กิซนำั�นำจะเปรยี่บได�ก็ิแตก่ิบับคุำคำลสู่ำ�คำญั

ท�งิศ�สู่นำ�อย่่�งิพระเย่ซ้หร่อนำบีม้ฮัมหมัดเท่�นำั�นำ  ระหวิ่�งิชื่่วิงิ

เวิล�อันำย่�วินำ�นำขีองิคำร่�งิหลังิแห่งิคำริสู่ต์ศตวิรรษที� 20 เก่ิอบจะ

ทุกิๆ สู่ี�ในำสู่ิบคำนำบนำโลกิล�วินำอ�ศัย่อย่้่ภ�ย่ใต�รัฐบ�ลที�ถุ่อตัวิเป็นำ

ม�ร์กิซิสู่ต์และอ��งิวิ่�ดำ�เนำินำกิ�รต�มคำวิ�มคำิดขีองิม�ร์กิซในำกิ�ร 

ตัดสู่ินำใจว่ิ�จะดำ�เนิำนำนำโย่บ�ย่อะไร ในำประเทศเหล่�นำี� ม�ร์กิซ

แทบจะเป็นำเทพเจ��ท�งิโลกิย์่ ภ�พขีองิเขี�ถุ้กิตั�งิแสู่ดงิด�วิย่

คำวิ�มเคำ�รพนำบนำอบทุกิแห่งิหนำและถุ�อย่คำำ�ขีองิเขี�ถุ้กิถุ่อเป็นำ

แหล่งิสัู่จธิรรมและอำ�นำ�จหนำ��ที�อันำติมะ บรรด�ผู้้�นำำ�กิ�รเม่องิ

กิับปรปักิษ์ขีองิพวิกิเขี�ทั�งิหล�ย่พ�กัินำห�ท�งิตีคำวิ�มมันำไป 

ในำท�งิต่�งิๆ ที�สู่อดรับกิับคำวิ�มโนำ�มเอีย่งิท�งิกิ�รเม่องิขีองิตนำ 

และชื่ะต�กิรรมขีองิเหล่�ผู้้�แพ�ก็ิคำล��ย่คำล่งิกัิบพวิกินำอกิรีต ชื่ีวิิต

ขีองิผู้้�คำนำหล�ย่ร�อย่ล��นำถุ้กิพลิกิเปลี�ย่นำไปไม่วิ่�ในำท�งิดีข่ี�นำ 

หร่อเลวิลงิด�วิย่มรดกิขีองิม�ร์กิซ
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 อิทธิิพลที�ว่ิ�นำี�ห�ได�จำ�กิัดอย่้่แต่กิับสัู่งิคำมคำอมมิวินิำสู่ต์

ทั�งิหล�ย่เท่�นำั�นำไม่ รัฐบ�ลอนำุรักิษนำิย่มเอย่ เสู่รีนำิย่มเอย่ และ

สู่ังิคำมนำิย่มประชื่�ธิิปไตย่เอย่ได�สู่ถุ�ปนำ�ระบบสู่วิัสู่ดิกิ�รสู่ังิคำม

ขี่�นำเพ่�อตัดฐ�นำสู่นัำบสู่นำุนำขีบวินำกิ�รฝ่ั�ย่คำ��นำที�ปฏิวิัติซ่�งิเดินำ

แนำวิท�งิม�ร์กิซิสู่ต์ ทวิ่�ปรปักิษ์พวิกิอ่�นำๆ ขีองิลัทธิิม�ร์กิซ 

ได�แสู่ดงิปฏิกิิริย่�ตอบโต�ที�นำุ่มนำวิลนำ�อย่กิวิ่� อย่่�งิเชื่่นำมุสู่โสู่ลินำี 

และฮิตเลอร์กิ็ได� รับกิ�รช่ื่วิย่เหล่อให�ข่ี�นำสู่้่อำ�นำ�จโดย่พลังิ

ฝั่�ย่อนำุรักิษนำิย่มซ่�งิเห็นำทั�งิค่้ำเป็นำวิิธีิกิ�รที�มีแวิวิดีที�สูุ่ดในำกิ�ร

ต่อกิรภัย่คุำกิคำ�มม�ร์กิซิสู่ต์  แม�กิระทั�งิในำประเทศต่�งิๆ อย่่�งิ

สู่หรัฐฯ ซ่�งิไม่มีล่้ท�งิวิ่�พวิกิม�ร์กิซิสู่ต์จะเขี��กิุมอำ�นำ�จได�จริงิ  

แต่กิระนำั�นำกิ�รดำ�รงิอย่้่ขีองิศัตร้ม�ร์กิซิสู่ต์ต่�งิชื่�ติกิ็ชื่่วิย่ให�

เหตุผู้ลคำวิ�มชื่อบธิรรมแกิ่รัฐบ�ลทั�งิหล�ย่ในำกิ�รจำ�กิัดสู่ิทธิิขีองิ

บุคำคำล เพิ�มคำ่�ใชื่�จ่�ย่ด��นำอ�วิุธิยุ่ทโธิปกิรณ์ และดำ�เนำินำนำโย่บ�ย่

ต�่งิประเทศแบบกิ��วิร��วิห�เร่�องิ อนัำนำำ�ไปสู่้่กิ�รโค่ำนำรัฐบ�ลต่�งิๆ 

ที�ม�จ�กิกิ�รเล่อกิตั�งิขีองิประชื่�ชื่นำ รวิมทั�งิกิ�รแทรกิแซงิอันำนำำ�

ไปสู่้่คำวิ�มห�ย่นำะในำเวิีย่ดนำ�ม

 ม�บัดนีำ�คำวิ�มคำิดขีองิม�ร์กิซกิ็ได�เขี��ม�เป็นำสู่่วินำหน่ำ�งิ

ขีองิฉ�กิหลังิในำกิ�รคิำดขีองิเร�เกีิ�ย่วิกัิบสัู่งิคำมและบทบ�ทที�แสู่ดงิ

โดย่ชื่นำชื่ั�นำกิบัพลงัิท�งิเศรษฐกิจิ คำวิ�มคำดิขีองิเขี�ได�พลิกิเปลี�ย่นำ 

กิ�รศ่กิษ�ประวัิติศ�สู่ตร์และสัู่งิคำมวิิทย่� อีกิทั�งิสู่่งิผู้ลสู่ะเท่อนำ

อย่่�งิล่กิซ่�งิต่อปรัชื่ญ�และศิลปวิรรณกิรรม ในำคำวิ�มหม�ย่ 

ดังิกิล่�วิกิ็ถุ่อได�วิ่�เร�เป็นำม�ร์กิซิสู่ต์กิันำทั�งินำั�นำแล�วิตอนำนำี�

 แล�วิอะไรค่ำอบรรด�คำวิ�มคำิดที�สู่่งิผู้ลกิวิ��งิไกิลขีนำ�ดนำั�นำ

เล่�? นำั�นำค่ำอเร่�องิร�วิขีองิหนำังิสู่่อเล่มนำี� แต่กิ่อนำอ่�นำขีอกิล่�วิถุ่งิ 

ชื่�ย่ผู้้�เป็นำที�ม�ขีองิคำวิ�มคำิดเหล่�นำี�สู่ักิเล็กินำ�อย่
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กำาเนิด, การ์ศึึกษีา, การ์แต่งงาน

 คำ�ร์ล ม�ร์กิซ เกิิดที�เม่องิเทรีย่ร์ เขีตไรนำ์แลนำด์ขีองิ

เย่อรมนำี ในำปี 1818 พ่อแม่ขีองิเขี�ซ่�งิได�แกิ่ไฮน์ำริชื่ (Heinrich) 

กิับเฮนำรีเอ็ตต� (Henrietta) นำั�นำม�จ�กิคำรอบคำรัวิชื่�วิย่ิวิ ไฮนำ์ริชื่ 

ได�คุำณวุิฒิเป็นำนัำกิกิฎีหม�ย่ในำปี 1814 เม่�อไรน์ำแลนำด์อย่้่ภ�ย่ใต� 

กิ�รบริห�รขีองิฝัรั�งิเศสู่  หลังินำโปเลีย่นำปร�ชัื่ย่ในำปี 1815  

ไรน์ำแลนำด์ตกิอย่้่ใต�กิ�รปกิคำรองิขีองิปรัสู่เซีย่และชื่�วิย่ิวิกิ็ไม่ได� 

รับอนุำญ�ตให�วิ่�คำวิ�มอีกิต่อไป ไฮน์ำริชื่กัิบคำรอบคำรัวิจ่งิหันำ

ม�นำับถุ่อนิำกิ�ย่ล้เธิอรันำอย่่�งินำ�อย่ก็ิในำนำ�ม คำรอบคำรัวิขีองิเขี� 

มีฐ�นำะดีแม�จะไม่ถุ่งิขีั�นำรำ��รวิย่อ้�ฟ้่อันำใด พวิกิเขี�มีทรรศนำะ 

เสู่รีนำิย่มในำเร่�องิศ�สู่นำ�และกิ�รเม่องิ แต่ไม่ถุ่งิกิับหัวิรุนำแรงิ

 เสู่�นำท�งิท�งิปัญญ�ขีองิม�ร์กิซเริ�มต�นำค่ำอนำขี��งิแย่่

เม่�อเขี�ไปศ่กิษ�กิฎีหม�ย่ที�มห�วิิทย่�ลัย่บอนำน์ำตอนำอ�ยุ่ 17 ปี 

ปร�กิฏวิ�่ชื่ั�วิปีเดีย่วิเขี�ติดคำกุิขี�อห�เม�สู่รุ�และบ�ดเจ็บเล็กินำ�อย่

ในำกิ�รท��ดวิล เขี�ย่ังิเขีีย่นำกิ�พย่์กิลอนำฝั�กิรักิไปให� เจนำนำี ฟอนำ 

เวิสู่ต์ฟ�เลนำ (Jenny von Westphalen) หวิ�นำใจตั�งิแต่วิัย่เด็กิ 

ขีองิเขี�ด�วิย่ มิชื่��นำ�นำพ่อขีองิคำ�ร์ลกิ็อดรนำทนำสู่ิ�งิที�เขี�เรีย่กิวิ่� 

“กิ�รเที�ย่วิคำลั�งิบ��อ�ละวิ�ด” นำี�ตอ่ไปไมไ่หวิ และตดัสู่นิำใจวิ�่คำ�รล์

คำวิรย่��ย่ไปเรีย่นำมห�วิิทย่�ลัย่เบอร์ลินำที�เอ�จริงิเอ�จังิย่ิ�งิกิวิ่�  

(ด้ภ�พประกิอบ 1)
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ภาพีป็ร์ะกอุบ 1  คำ�ร์ล ม�ร์กิซ เม่�อปี 1836 ในำวิัย่ 18 ปี
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 ในำกิรงุิเบอรลิ์นำ ม�รก์ิซหันำไปเรยี่นำปรัชื่ญ�แทนำกิฎีหม�ย่ 

เร่�องินำี�ไมป่ระทบัใจพอ่เขี�นำกัิ ดงัิที�พอ่เขี�บน่ำวิ�่ “คำวิ�มเสู่่�อมถุอย่ 

สู่วิมคำรุย่คำงิแกิ่เรีย่นำหัวิยุ่่งิได�เขี��แทนำที�คำวิ�มเสู่่�อมถุอย่ถุ่อแกิ�วิ

เบีย่ร์” (MC 27) อย่่�งิไรกิ็ต�ม สู่ิ�งิที�บังิคำับให�ม�ร์กิซต�องิคำิด

เร่�องิกิ�รงิ�นำอ�ชีื่พอย่่�งิจริงิจังิห�ใช่ื่คำำ�ตำ�หนิำติเตีย่นำแต่เป็นำ

มรณกิรรมขีองิพ่อขีองิเขี�ต่�งิห�กิ ทั�งินำี�เพร�ะเม่�อไม่มีร�ย่ได�

จ�กิพ่อแล�วิ คำรอบคำรัวิขีองิเขี�ก็ิไม่มีปัญญ�สู่่งิเสีู่ย่เขี�ไปเร่�อย่ๆ 

โดย่ไม่มีที�สู่ิ�นำสูุ่ดได� ดังินำั�นำม�ร์กิซจ่งิเริ�มทำ�วิิทย่�นำิพนำธิ์ปริญญ�

เอกิด�วิย่คำวิ�มคำ�ดหม�ย่จะให�ได�ตำ�แหน่ำงิอ�จ�รย์่มห�วิิทย่�ลัย่ 

ตัวิวิิทย่�นำิพนำธิ์เองินำั�นำเกิี�ย่วิกิับหัวิขี�อวิิชื่�กิ�รที�ไกิลตัวิ กิล่�วิคำ่อ 

ขี�อเปรีย่บต่�งิระหว่ิ�งิปรัชื่ญ�วิ่�ด�วิย่ธิรรมชื่�ติขีองิเดโมคำรีตุสู่ 

กิับเอพิคำิวิรุสู่ ทวิ่�ม�ร์กิซเล็งิเห็นำลักิษณะค่้ำขีนำ�นำเทีย่บเคำีย่งิ 

กิันำได�ระหวิ่�งิขี�อพิพ�ทแต่คำรั�งิโบร�ณเหล่�นำี�กิับวิิวิ�ทะเร่�องิกิ�ร

ตีคำวิ�มปรัชื่ญ�ขีองิจอร์จ วิิลเฮล์ม ฟรีดริชื่ เฮเกิล ซ่�งิในำสู่มัย่นำั�นำ

เปน็ำพ่�นำที�ที�ทรรศนำะท�งิกิ�รเมอ่งิอนัำหล�กิหล�ย่ในำคำวิ�มคำดิขีองิ

สู่ังิคำมเย่อรมันำม�บรรจบพบกิันำ 

 วิทิย่�นำพินำธิไ์ด�กิ�รรบัรองิในำป ี1841 ทวิ�่ไมม่กีิ�รเสู่นำอ

ตำ�แหนำ่งิอ�จ�รย่์มห�วิิทย่�ลัย่ให� ม�ร์กิซจ่งิหันำม�สู่นำใจวิิชื่�ชื่ีพ

หนำังิสู่่อพิมพ์แทนำ เขี�เขีีย่นำเร่�องิเกีิ�ย่วิกิับสู่ังิคำม กิ�รเม่องิ และ

ปรัชื่ญ�ให�หนำังิสู่่อพิมพ์แนำวิเสู่รีนำิย่มที�เพิ�งิออกิใหม่ชื่่�อ ไรนิช	 

กาแซตต์	(Rhenish Gazette – Rheinische Zeitung) บทคำวิ�ม

ขีองิเขี�เป็นำที�ชื่่�นำชื่ม และกิ�รติดต่อสัู่มพันำธิ์ระหวิ่�งิม�ร์กิซกิับ

หนำังิสู่่อพิมพ์ฉบับดังิกิล่�วิกิ็เพิ�มขี่�นำถุ่งิขีั�นำที�เม่�อบรรณ�ธิิกิ�ร 

ล�ออกิตอนำปล�ย่ปี 1842 กิ็เห็นำชื่ัดวิ่�ม�ร์กิซเหม�ะที�จะเขี��รับ

ตำ�แหนำ่งิแทนำแม�เขี�เพิ�งิมีอ�ยุ่เพีย่งิ 22 ปี
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 ทวิ�่งิ�นำในำตำ�แหนำง่ิบรรณ�ธิกิิ�รขีองิม�ร์กิซกิไ็ม่ย่น่ำย่�วิ 

แม�จะไมใ่ชื่ค่ำวิ�มผู้ดิพล�ดขีองิเขี�กิต็�ม  ในำสู่ภ�พที�หนำงัิสู่อ่พมิพ์

ฉบับนำี�เป็นำที�สู่นำใจเพิ�มขี่�นำ เจ��หนำ��ที�ตรวิจพิจ�รณ�สู่ิ�งิพิมพ์ขีองิ

รัฐบ�ลปรัสู่เซีย่ก็ิหันำม�ใสู่่ใจมันำเพิ�มขี่�นำเช่ื่นำกัินำ ชืุ่ดบทคำวิ�ม 

ขีองิม�ร์กิซว่ิ�ด�วิย่คำวิ�มย่�กิไร�ขีองิชื่�วิไร่องิุน่ำในำหุบเขี�มอแซลล์ 

อ�จถุ้กิมองิวิ่�ปลุกิระดมให�เคำีย่ดแคำ�นำรุนำแรงิเป็นำพิเศษ กิ�รณ์ 

จะเปน็ำเชื่น่ำใดก็ิต�ม รฐับ�ลปรัสู่เซยี่กิต็ดัสู่นิำใจสัู่�งิปดิหนำงัิสู่่อพมิพ์

ฉบับนำี�

ม�ร์กิซไม่ได�เสีู่ย่ใจอะไรที�ท�งิกิ�รรัฐบ�ล “ค่ำนำเสู่รีภ�พ

ให�กิับผู้ม” ดังิที�เขี�เขีีย่นำเล่�ในำจดหม�ย่ถุ่งิเพ่�อนำคำนำหนำ่�งิ (MC 

50) เม่�อปลอดจ�กิหนำ��ที�บรรณ�ธิิกิ�รแล�วิ เขี�ก็ิเริ�มงิ�นำศ่กิษ�

ปรัชื่ญ�กิ�รเม่องิขีองิเฮเกิลในำเชื่ิงิวิิพ�กิษ์ นำอกิจ�กินำี�เขี�ย่ังิมี 

เร่�องิเร่งิด่วินำกิว่ิ�ให�ห่วิงิใย่ด�วิย่ นำั�นำคำ่อกิ�รแต่งิงิ�นำกัิบเจนำนีำ 

ซ่�งิเขี�หมั�นำหม�ย่ม�ได�เจ็ดปีแล�วิ (ด้ภ�พประกิอบ 2) และเขี� 

ย่ังิต�องิกิ�รออกิจ�กิปรัสู่เซีย่ที�ซ่�งิเขี�ไม่สู่�ม�รถุแสู่ดงิคำวิ�มเห็นำ

ได�อย่่�งิเสู่รี ปัญห�อย่้่ตรงิที�เขี�ต�องิมีเงิินำเพ่�อจะแต่งิงิ�นำและ 

ตอนำนีำ�เขี�ก็ิม�ตกิงิ�นำซำ��อีกิ ทว่ิ�กิิตติศัพท์ขีองิเขี�ในำฐ�นำะ 

นัำกิเขีีย่นำหนำุ่มมีแวิวิอนำ�คำตไกิลกิ็ชื่่วิย่ให�เขี�ไม่ตกิอับ มิชื่��นำ�นำ

เขี�กิ็ได�รับเชื่ิญให�เป็นำบรรณ�ธิิกิ�รร่วิมขีองิสู่ิ�งิพิมพ์ฉบับใหม่

ชื่่�อ	 เยอรม่น-เฟรนช์	 อ่นนาลส์	 (German-French Annals – 

Deutsch-Französische Jahrbücher) งิ�นำนำี�ทำ�ให�เขี�มีร�ย่ได�

พอจะแต่งิงิ�นำและเป็นำอันำยุ่ติปัญห�วิ่�จะไปอย่้่ที�ไหนำลงิไป ทั�งินำี�

กิ็เพร�ะดังิที�ชื่่�อสู่ิ�งิพิมพ์ฉบับใหม่นำี�บ่งิบอกิ มันำคำ�ดหม�ย่จะด่งิ 

นำักิเขีีย่นำและนำักิอ่�นำทั�งิที�เป็นำชื่�วิฝัรั�งิเศสู่และเย่อรมันำ
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ความคิดป็ฏิิวัติ

 คำ�ร์ล กิับ เจนำนีำ ม�ร์กิซ ม�ถุ่งิป�รีสู่ในำฤด้ใบไม�ร่วิงิปี  

1843 และมิชื่��นำ�นำก็ิเริ�มคำบห�สู่ม�คำมกิับพวิกิหัวิรุนำแรงิและ

สู่งัิคำมนำยิ่มที�ม�รวิมกิลุ่มกัินำอย่้่ในำศ้นำย่ก์ิล�งิคำวิ�มคิำดหวัิกิ��วิหนำ�� 

แห่งินำี� ม�ร์กิซเขีีย่นำบทคำวิ�มให�	 เยอรม่น-เฟรนช์	 อ่นนาลส์	

ภาพีป็ร์ะกอุบ 2  เจนำนำี ม�ร์กิซ (ชื่่�อแรกิเกิิดวิ่� เจนำนำี ฟอนำ เวิสู่ต์ฟ�เลนำ)
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สู่องิบท อย่่�งิไรกิ็ต�มวิ�รสู่�รฉบับนำี�ย่ังิอ�ยุ่สู่ั�นำเสู่ีย่ยิ่�งิกิวิ่�

หนำงัิสู่อ่พมิพ ์ไรนชิ	กาแซตต ์กิอ่นำหนำ��นำั�นำอกีิ วิ�รสู่�รฉบบัแรกิสู่ดุ

ด่งิด้ดผู้้�เขียี่นำชื่�วิฝัรั�งิเศสู่ไมไ่ด�เลย่สู่กัิคำนำและฉะนำั�นำจง่ิแทบไม่ถุก้ิ

ทกัิถุ�มถุง่ิในำป�รีสู่ ขีณะเล่มวิ�รสู่�รที�สู่ง่ิไปปรัสู่เซีย่ก็ิถุก้ิท�งิกิ�ร

ย่่ดหมด ผู้้�ออกิเงิินำหนำุนำหลังิโคำรงิกิ�รจัดพิมพ์วิ�รสู่�รพ�กิันำ 

ถุอนำตัวิ ระหวิ่�งินำั�นำเองิ เนำ่�องิจ�กิคำวิ�มคำิดแบบคำอมมิวินำิสู่ต์และ

ปฏิวิัติที�แสู่ดงิออกิในำวิ�รสู่�รฉบับแรกิที�ถุ้กิย่่ด รัฐบ�ลปรัสู่เซีย่ 

จ่งิออกิหม�ย่จับบรรด�บรรณ�ธิิกิ�ร เป็นำอันำวิ่�บัดนำี�ม�ร์กิซ 

กิลับไปปรัสู่เซีย่ไม่ได�แล�วิและกิล�ย่เป็นำผู้้�ลี�ภัย่ท�งิกิ�รเม่องิ  

โชื่คำดีที�เขี�ได�รับเงิินำกิ�อนำโตจ�กิอดีตผู้้�ถุ่อหุ�นำหนำังิสู่่อพิมพ์ ไรนิช	

กาแซตต์  ดังินำั�นำเขี�กิ็เลย่ไม่ต�องิห�งิ�นำทำ�

 ตลอดปี 1844 ม�ร์กิซคำรำ��เคำร่งิอธิบิ�ย่ขีย่�ย่คำวิ�มจุดย่น่ำ

ท�งิปรัชื่ญ�ขีองิเขี� นำี�เป็นำปรัชื่ญ�ในำคำวิ�มหม�ย่กิวิ��งิย่ิ�งิซ่�งิรวิม

เอ�กิ�รเม่องิ เศรษฐศ�สู่ตร ์และแนำวิคำดิเกิี�ย่วิกิบักิระบวินำกิ�รท�งิ

ประวิัติศ�สู่ตร์ที�ดำ�เนิำนำอย่้่ในำโลกิเขี��ไวิ�ด�วิย่ ม�ถุ่งิตอนำนำี�ม�ร์กิซ 

พร�อมแล�วิที�จะเรีย่กิตัวิเองิเป็นำชื่�วิคำอมมิวินำิสู่ต์ ซ่�งิกิ็ไม่ใชื่่สู่ิ�งิ

ผู้ิดปกิติวิิสู่ัย่ม�กิม�ย่แต่อย่่�งิใดในำป�รีสู่สู่มัย่นำั�นำเพร�ะสู่�ม�รถุ 

ห�พบชื่�วิสู่ังิคำมนำิย่มและคำอมมิวินำิสู่ต์ทุกิประเภทได�ที�นำั�นำ

 ในำปีเดีย่วิกินัำนัำ�นำเองิ มติรภ�พระหวิ�่งิม�ร์กิซกัิบเองิเกิลสู่์ 

กิ็เริ�มขี่�นำ ฟรีดริชื่ เองิเกิลสู่์ (Friedrich Engels ด้ภ�พประกิอบ 6 

หนำ�� 110) เปน็ำบตุรขีองินำกัิอตุสู่�หกิรรมชื่�วิเย่อรมนัำผู้้�เปน็ำเจ��ขีองิ

โรงิงิ�นำทอผู้��ฝ้ั�ย่ในำเม่องิแมนำเชื่สู่เตอร์ขีองิอังิกิฤษด�วิย่ ทว่ิ� 

ตัวิเองิเกิลสู่์เองินำั�นำได�กิล�ย่เป็นำนำักิสัู่งิคำมนำิย่มปฏิวิัติโดย่ผู่้�นำ 

กิ�รตดิตอ่สัู่มพนัำธ์ิกิบัแวิดวิงิปัญญ�ชื่นำเย่อรมันำเดีย่วิกัิบที�ม�รก์ิซ 
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เขี��ไปร่วิมด�วิย่ เขี�เขีีย่นำบทคำวิ�มให� เยอรม่น-เฟรนช์	อ่นนาลส์  

บทหนำ่�งิซ่�งิสู่่งิผู้ลสู่ะเท่อนำอย่่�งิล่กิซ่�งิต่อคำวิ�มคำิดขีองิม�ร์กิซ

เองิในำเร่�องิเศรษฐศ�สู่ตร์ ฉะนำั�นำจ่งิไม่นำ่�แปลกิใจที�เม่�อเองิเกิลสู่์ 

ม�เย่่อนำป�รีสู่ เขี�กิับม�ร์กิซจะพบปะกิันำ ไม่ทันำไรพวิกิเขี�กิ็เริ�ม

ร่วิมกิันำเขีีย่นำจุลสู่�รฉบับหน่ำ�งิ หร่อพ้ดเสีู่ย่ว่ิ�ร่วิมกิันำเขีีย่นำสู่ิ�งิที�

เองิเกิลสู่์คิำดว่ิ�คำงิจะเป็นำจุลสู่�รฉบับหนำ่�งิ เองิเกิลสู่์ทิ�งิต�นำฉบับ

สู่่วินำขีองิเขี�ย่�วิ 15 หนำ��ไวิ�กิับม�ร์กิซเม่�อเขี�ออกิจ�กิป�รีสู่ไป  

ปร�กิฏวิ่� “จุลสู่�ร” ฉบับนำี�ตีพิมพ์ออกิม�ภ�ย่ใต�ชื่่�อ ตระก้ล

ศ่กดิ์ิ�สิทุธิ์ิ�	 (The Holy Family) ในำปี 1845 มันำย่�วิเกิ่อบ 300  

หนำ��และเป็นำหนำังิสู่่อตีพิมพ์เล่มแรกิขีองิม�ร์กิซ

 ขีณะเดยี่วิกินัำนำั�นำเองิ รฐับ�ลปรสัู่เซยี่กิำ�ลังิกิดดนัำฝัรั�งิเศสู่

ให�ทำ�อะไรบ�งิอย่่�งิกัิบพวิกิคำอมมิวินำิสู่ต์เย่อรมันำที�อ�ศัย่อย่้่ในำ

ป�รีสู่ ในำที�สูุ่ดกิ็มีคำำ�สู่ั�งิเนำรเทศออกิม� และคำรอบคำรัวิขีองิม�ร์กิซ

ซ่�งิตอนำนำี�รวิมล้กิคำนำแรกิชื่่�อเจนำนีำเหม่อนำแม่กิพ็�กินัำโย่กิย่��ย่ไปอย่้่

กิรุงิบรัสู่เซลสู่์

 เพ่�อให�ได�รบัอนำญุ�ตอย่้ใ่นำบรัสู่เซลสู่ ์ม�ร์กิซต�องิสัู่ญญ�

วิ่�จะไม่เขี��ร่วิมกิิจกิรรมท�งิกิ�รเม่องิ ทว่ิ�ในำไม่ชื่��เขี�กิ็ละเมิด

คำำ�มั�นำนำี�โดย่จัดตั�งิคำณะกิรรมกิ�รติดต่อสู่่�อสู่�รคำอมมิวินิำสู่ต์ซ่�งิ 

มุ่งิหม�ย่ให�ชื่�วิคำอมมวิินำสิู่ตใ์นำประเทศต�่งิๆ ได�ตดิตอ่สู่มัพนัำธิก์ินัำ 

ถุ่งิกิระนำั�นำม�ร์กิซกิ็สู่�ม�รถุอย่้่ในำบรัสู่เซลสู่์นำ�นำสู่�มปี เขี�เซ็นำ

สู่ญัญ�กัิบผู้้�จัดพิมพว์ิ�่จะผู้ลิตหนำงัิสู่อ่ออกิม�เล่มหน่ำ�งิซ่�งิประกิอบ

ไปด�วิย่บทวิิเคำร�ะหว์ิจิ�รณท์�งิเศรษฐศ�สู่ตรแ์ละกิ�รเม่องิ สู่ญัญ� 

กิำ�หนำดให�หนัำงิสู่่อเสู่ร็จเรีย่บร�อย่ในำฤด้ร�อนำปี 1845  ปร�กิฏว่ิ� 

นำี�กิล�ย่เป็นำเสู่�นำต�ย่แรกิในำหล�ย่ๆ เสู่�นำต�ย่ที�หนำงัิสู่อ่ซ่�งิจะกิล�ย่
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เป็นำเร่�องิ ทุุน (Capital) เล่มนำี�เสู่ร็จไม่ทันำ ผู้้�จัดพิมพ์ตกิลงิจ่�ย่

คำ่�ลิขีสู่ิทธิิ�ให�ล่วิงิหนำ��ก่ิอนำได�รับต�นำฉบับ ซ่�งิไม่ต�องิสู่งิสู่ัย่เลย่

วิ่�เป็นำเร่�องิที�เขี�เสู่ีย่ใจไปนำ�นำเท่�นำ�นำ (สู่ัญญ�นำี�ถุ้กิย่กิเลิกิไป 

ในำท��ย่ที�สูุ่ด และชื่�ย่ผู้้�เคำร�ะห์ร��ย่คำนำนำี�ย่ังิคำงิพย่�ย่�มต�มทวิงิ

เงิินำขีองิเขี�คำ่นำอย่้่แม�ในำปี 1871) ตอนำนำี�เองิเกิลสู่์เริ�มชื่่วิย่เหล่อ

ม�ร์กิซท�งิกิ�รเงิินำแล�วิ ดังินำั�นำคำรอบคำรัวิขีองิม�ร์กิซจ่งิมีเงิินำพอ

ย่ังิชื่ีพได�

 ม�รก์ิซกิบัเองิเกิลสู่พ์บปะเจอะเจอกินัำบอ่ย่ม�กิ เองิเกิลสู่์ 

ม�ย่ังิกิรุงิบรัสู่เซลส์ู่ จ�กินำั�นำทั�งิค่้ำกิ็เดินำท�งิไปอังิกิฤษเป็นำเวิล�

หกิสัู่ปด�ห์เพ่�อศ่กิษ�เศรษฐศ�สู่ตร์ในำแมนำเชื่สู่เตอร์อนัำเป็นำเม่องิ

หัวิใจขีองิยุ่คำอุตสู่�หกิรรมใหม่ (ขีณะนำั�นำเจนำนีำกิำ�ลังิตั�งิคำรรภ์

ล้กิสู่�วิคำนำที�สู่องิขีองิพวิกิเขี�นำ�มลอร�) เม่�อกิลับม�บรัสู่เซลสู่์  

ม�ร์กิซก็ิตัดสิู่นำใจเล่�อนำหนัำงิสู่่อเร่�องิเศรษฐศ�สู่ตร์ขีองิเขี�ออกิ

ไปก่ิอนำ  กิ่อนำที�ม�ร์กิซจะนำำ�เสู่นำอทฤษฎีีขีองิเขี�เองิอย่่�งิเป็นำ 

แกิ่นำสู่�รสู่�ระ เขี�อย่�กิล�มล��งิคำวิ�มคำิดเผู้่�อเล่อกิอ่�นำๆ ที�กิำ�ลังิ 

เป็นำที�นำิย่มอย่้่ในำแวิดวิงิปรัชื่ญ�และสัู่งิคำมนิำย่มเย่อรมันำ ผู้ลลัพธ์ิ 

ที�ออกิม�ได�แก่ิเร่�องิ อดุิ์มการณ์เ์ยอรม่น	(The German Ideology)  

อันำเป็นำงิ�นำเขีีย่นำที�ย่�วิและบ่อย่คำรั�งิเยิ่�นำเย่�อเขี��ใจย่�กิซ่�งิถุ้กิ

ปฏิเสู่ธิโดย่ผู้้�จัดพิมพ์อย่่�งินำ�อย่เจ็ดร�ย่และต�องิล�มเลิกิกิ�ร 

จัดพิมพ์ไปในำที�สูุ่ด ดังิที�ม�ร์กิซเขีีย่นำภ�ย่หลังิว่ิ� “ทิ�งิมันำให�หนำ้

แทะเล็มวิิจ�รณ์ไป” (P 246)

 นำอกิจ�กิเขีีย่นำ อุดิ์มการณ์์เยอรม่น แล�วิ ม�ร์กิซใชื่�

เวิล�นำ�นำโขีช่ื่วิงิอย่้่กิรุงิบรัสู่เซลส์ู่เที�ย่วิโจมตีใคำรต่อใคำรหล�ย่คำนำ 

ที�อ�จเป็นำพันำธิมิตรกิับเขี�ได�ในำกิ�รต่อสู่้�ที�กิวิ��งิออกิไปกิับ
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ทุนำนำิย่ม เขี�เขีีย่นำงิ�นำวิิวิ�ทะอีกิชื่ิ�นำหนำ่�งิเพ่�อโจมตี ปีแอร์-โจเซฟ  

ปร้ดองิ (Pierre-Joseph Proudhon) นำักิสัู่งิคำมนิำย่มชื่ั�นำนำำ� 

ชื่�วิฝัรั�งิเศสู่ ถุ่งิแม�ในำท�งิทฤษฎีีม�รก์ิซจะคำดัคำ��นำสู่ิ�งิที�เขี�เรยี่กิวิ�่ 

“ท่�ทีแบบไสู่ย่ศ�สู่ตร์ต่ออำ�นำ�จหนำ��ที�” (MC 157) แต่ตัวิม�ร์กิซ

เองิกิลับปักิใจเชื่่�อคำวิ�มสู่ำ�คำัญขีองิคำวิ�มคิำดตัวิเองิเสู่ีย่จนำกิระทั�งิ

อดรนำทนำไม่คำ่อย่ได�กัิบคำวิ�มเห็นำที�แตกิต่�งิจ�กิขีองิตัวิ นำี�นำำ�ไป

สู่้่กิ�รทะเล�ะเบ�ะแวิ�งิบ่อย่คำรั�งิในำคำณะกิรรมกิ�รติดต่อสู่่�อสู่�ร

คำอมมิวินำิสู่ต์และสู่ันำนำิบ�ตคำอมมิวินำิสู่ต์ซ่�งิกิ่อตั�งิขี่�นำต�มม�

 ม�ร์กิซสู่บโอกิ�สู่ที�จะทำ�ให�คำวิ�มคิำดขีองิเขี�กิล�ย่เป็นำ

พ่�นำฐ�นำขีองิกิิจกิรรมชื่�วิคำอมมิวินำิสู่ต์เม่�อเขี�ไปลอนำดอนำเพ่�อ

เขี��ร่วิมกิ�รประชุื่มใหญ่ขีองิองิค์ำกิ�รสัู่นำนิำบ�ตคำอมมิวินิำสู่ต์ที�เพิ�งิ

กิ่อตั�งิขี่�นำใหม่ในำเด่อนำธิันำวิ�คำมปี 1847  ในำกิ�รวิิวิ�ทะกิันำย่่ดย่�วิ

หล�ย่รอบ เขี�ปกิป้องิทรรศนำะขีองิตัวิเองิว่ิ�ลัทธิิคำอมมิวินิำสู่ต์

จะปร�กิฏขี่�นำได�อย่่�งิไร และในำที�สูุ่ดเขี�กัิบเองิเกิลส์ู่กิ็ได�รับ 

มอบหม�ย่ภ�ระหนำ��ที�ให�ย่กิร่�งิลัทธิิคำวิ�มเชื่่�อขีองิสู่ันำนำิบ�ตฯ  

ขี่�นำม�ด�วิย่ภ�ษ�เรีย่บง่ิ�ย่ ผู้ลลัพธิ์ขีองิกิ�รนำี�ค่ำอ คำาประกาศ 

พรรคคอมมิวนิสต์	 (The Communist Manifesto) ซ่�งิตีพิมพ์ 

ออกิม�ในำเด่อนำกุิมภ�พันำธิ์ปี 1848 มันำจะกิล�ย่ม�เป็นำเคำ��โคำรงิ

คำล�สู่สู่ิกิแห่งิทฤษฎีีขีองิม�ร์กิซต่อม�

 อย่่�งิไรก็ิต�ม คำาประกาศฯ ห�ได�ประสู่บผู้ลสู่ำ�เร็จ 

โดย่ทันำทีไม่ กิ่อนำมันำจะตีพิมพ์ออกิม� สู่ถุ�นำกิ�รณ์ในำยุ่โรป

กิ็ได�พลิกิโฉมไปโดย่กิ�รปฏิวิัติฝัรั�งิเศสู่ปี 1848 เหตุกิ�รณ์นำั�นำ

เป็นำตัวิลั�นำไกิให�กิ�รเคำล่�อนำไหวิปฏิวิัติปะทุขี่�นำทั�วิยุ่โรป รัฐบ�ล 

ชื่ดุใหมข่ีองิฝัรั�งิเศสู่ย่กิเลกิิคำำ�สัู่�งิเนำรเทศม�รก์ิซในำจงัิหวิะเดยี่วิกิบั
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ที�รัฐบ�ลขีี�วิิตกิขีองิเบลเย่ีย่มให�เขี�ออกิจ�กิประเทศภ�ย่ในำ 24 

ชื่ั�วิโมงิ คำรอบคำรัวิม�ร์กิซจ่งิไปป�รีสู่กิ่อนำ แล�วิจ�กินำั�นำเม่�อได�ขี่�วิ

กิ�รปฏิวิัติในำเบอร์ลินำกิ็เดินำท�งิกิลับไรนำ์แลนำด์  ในำเม่องิโคำโลญ  

ม�ร์กิซระดมเงิินำทุนำเพ่�อออกิหนัำงิสู่่อพิมพ์ที�เรีย่กิร�องิกิ�ร

เปลี�ย่นำแปลงิขีั�นำร�กิฐ�นำชื่่�อวิ่� นิว	 ไรนิช	 กาแซตต์	 (New  

Rhenish Gazette – Neue Rheinische Zeitung) หนำังิสู่่อพิมพ์

หัวินำี�สู่นำับสู่นุำนำขีบวินำกิ�รประชื่�ธิิปไตย่ต่�งิๆ อย่่�งิกิวิ��งิขีวิ�งิ

ที�ได�ก่ิอกิ�รปฏิวัิติข่ี�นำ หนัำงิสู่่อพิมพ์เฟ้�องิฟ้อย่้่พักิหน่ำ�งิ แต่พอ 

กิระแสู่ปฏิวิัติเริ�มแผู้่วิลงิ ระบอบกิษัตริย่์ปรัสู่เซีย่กิ็ผู้งิ�ดตนำขี่�นำ

ม�ใหม่ และม�ร์กิซถุ้กิบีบบังิคำับให�ต�องิออกิเดินำท�งิอีกิ เขี�ลองิ

ไปป�รีสู่แต่แล�วิกิ็โดนำเนำรเทศอีกิหนำ ด�วิย่เหตุนำั�นำในำวิันำที� 24  

สู่ิงิห�คำม คำ.ศ. 1849 เขี�จ่งิโดย่สู่�รเร่อไปอังิกิฤษเพ่�อรอจนำกิวิ่�

กิ�รปฏิวิัติที�ถุ่งิที�สูุ่ดกิว่ิ�นำี�จะเปิดชื่่องิให�เขี�กิลับภ�คำพ่�นำทวิีป

ยุ่โรปได�

ลังหลัักป็ักฐานในลัอุนดอุน

 ม�ร์กิซอ�ศัย่อย่้่ในำลอนำดอนำตลอดชื่่วิงิชื่ีวิิตที�เหล่อ 

หะแรกิคำรอบคำรัวิขีองิเขี�ย่�กิจนำม�กิทีเดีย่วิ บ��นำคำ่อห�องิสู่องิ

ห�องิที�ย่่�นำโซโห เจนำนีำตั�งิคำรรภ์ล้กิคำนำที�สีู่� (ล้กิชื่�ย่ชื่่�อเอ็ดกิ�ร์

ซ่�งิเป็นำล้กิคำนำที�สู่�มเกิิดที�กิรุงิบรัสู่เซลส์ู่) แต่ถุ่งิกิระนำั�นำม�ร์กิซ 

กิ็ย่ังิร่วิมกิิจกิรรมท�งิกิ�รเม่องิอย่่�งิเอ�กิ�รเอ�งิ�นำกิับสู่ันำนำิบ�ต

คำอมมิวินิำสู่ต์ เขี�เขีีย่นำเร่�องิกิ�รปฏิวิัติในำฝัรั�งิเศสู่และผู้ลในำ 

ภ�ย่หลังิขีองิมันำ อีกิทั�งิพย่�ย่�มจัดตั�งิกิ�รเคำล่�อนำไหวิหนุำนำชื่่วิย่


