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ประวััติิศาสติร์ไม่่ซ้ำำ�ารอย แติ่ม่ันให้้บทเรียนกัับเรา ในช่่วังที�บรรพบุรุษผู้้้ ก่ัอติั�งสห้รัฐ- 
อเม่ริกัาถกัอภิิปรายรัฐธรรม่น้ญ พวักัเขาใช้่บทเรียนจากัประวััติิศาสติร์ที�แติ่ละคนร้้จักั   
เพราะกัังวัลวั่าสาธารณรัฐประช่าธิปไติยที�พวักัเขาวัาดห้วัังไวั้จะทลายลง พวักัเขาจึงใคร่ครวัญ
กัารถดถอยของประช่าธิปไติยและสาธารณรัฐส้่คณาธิปไติยและจักัรวัรรดิ พวักัเขาร้้วั่า 
อริสโติเติิลเตืิอนว่ัาควัาม่ไม่่เท่าเทียม่นำม่าซ้ำึ�งควัาม่ไร้เสถียรภิาพ ในขณะที�เพลโติเช่ื�อว่ัา 
นักัปลุกัป่�นม่วัลช่นฉวัยใช้่เสรีภิาพในกัารแสดงควัาม่คิดเห็้นเพื�อสถาปนาตินขึ�นเป็นทรราช่  
ในกัารก่ัอติั�งสาธารณรัฐประช่าธิปไติยบนฐานของกัฎห้ม่าย และสถาปนา 
ระบบติรวัจสอบและถ่วังดุลอำนาจ บรรพบุรุษผู้้้กั่อติั�งห้าวิัธีห้ลีกัห้นีจากั 
ควัาม่ช่ั�วัที�พวักัเขาและนักัปรัช่ญายุคโบราณเรียกัวั่า ระบอบทรราชย์์  
พวักัเขานึกัถึงกัารรวับอำนาจโดยบุคคลห้นึ�งห้รือกัลุ่ม่ห้นึ�ง ห้รือกัาร 
                   เลี�ยงกัฎห้ม่ายของผู้้้ปกัครองเพื�อประโยช่น์แห้่งติน 
 กัารถกัอภิิปรายทางกัารเม่ืองในสห้รัฐอเม่ริกัาห้ลังจากั
นั�นห้ลายครั�งเป็นเรื�องป่ญห้าของระบอบทรราช่ย์ในสังคม่ 
                                อเม่ริกััน เช่่น เรื�องทาส และผู้้้ห้ญิง 
 กัารย้อนกัลับไปม่องประวััติิศาสติร์ในยาม่ที�ระบบ
ระเบียบทางกัารเม่ืองด้เห้ม่ือนจะอย้่ในภิาวัะคับขัน จึงเป็น
ธรรม่เนียม่ปฏิิบัติิพื�นฐานของช่าวัอเม่ริกััน  ห้ากัวัันนี�เรากัังวัล
วั่าระบอบที�อเม่ริกัาคิดค้นขึ�นและใช่้อย่้ กัำลังถ้กัระบอบทรราช่ย์
คุกัคาม่ เรากั็สาม่ารถทำอย่างบรรพบุรุษผู้้้กั่อติั�ง และคิดใคร่ครวัญ
ประวััติิศาสติร์ของรัฐประช่าธิปไติยและสาธารณรัฐนิยม่ในที�อื�นๆ ข่าวัดีกั็คือ 
เราสาม่ารถเรียนร้้จากัติัวัอย่างที�เพิ�งเกัิดขึ�นไม่่นานและใกัล้เคียงกัับสถานกัารณ์
ของเราม่ากักัวั่าติัวัอย่างจากัยุคกัรีกัและโรม่ันโบราณ ข่าวัร้ายกั็คือประวััติิศาสติร์
ประช่าธิปไติยสมั่ยให้ม่่เป็นประวััติิศาสติร์ของควัาม่เสื�อม่ทรุดและพังทลาย  นับติั�งแต่ิ
อาณานิคม่อเม่ริกัาประกัาศตินเป็นอิสระไม่่ขึ�นติ่อกัษัติริย์แห้่งสห้ราช่อาณาจักัรซ้ำึ�งบรรพบุรุษ 
ผู้้้กั่อติั�งม่องว่ัา “เป็นทรราช่” ประวััติิศาสติร์ยุโรปมี่ห้้วังประช่าธิปไติยสำคัญสาม่ห้้วังด้วัยกััน  
ได้แกั่ ห้ลังสงคราม่โลกัครั�งที�ห้นึ�งในปี 1918 ห้ลังสงคราม่โลกัครั�งที�สองในปี 1945 และ 
ห้ลังระบอบคอม่ม่ิวันิสติ์ปิดฉากัลงในปี 1989 ระบอบประช่าธิปไติยที�สถาปนาในสาม่ห้้วังนี� 
ห้ลายแห้่งล้ม่เห้ลวั ในสภิาวักัารณ์ซ้ำึ�งในแง่มุ่ม่สำคัญบางมุ่ม่กั็คลับคล้ายกัับสภิาวักัารณ์ของเรา
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	 ประวััติิศาสติร์สามารถสอนและสามารถเติือน		ในปลายคริสติ์ศติวัรรษที่่�	19	เช่่นเดี่ยวักัับ 
ในปลายคริสติ์ศติวัรรษที่่�	20	กัารขยายติัวัของกัารค้าโลกักั่อให้้เกัิดีควัามคาดีห้วัังถึงควัามกั้าวัห้น้า		 
ในต้ินคริสติ์ศติวัรรษที่่�	 20	 เช่่นเด่ียวักัับในต้ินคริสติ์ศติวัรรษท่ี่�	 21	 ควัามห้วัังเห้ล่าน่�ถูกัที่้าที่าย 
โดียวิัสัยทัี่ศน์ให้ม่ๆ	 ของกัารเมืองมวัลช่นซึึ่�งผูู้้นำห้รือพรรคอ้างว่ัาเป็นตัิวัแที่นเจตินารมณ์์ของ
ประช่าช่นโดียติรง	 	 ระบอบประช่าธิิปไติยในยุโรปล่มสลาย	 กัลายเป็นระบอบอำนาจนิยมขวัาจัดี 
และฟาสซึ่ิสม์ในที่ศวัรรษ	 1920	 และ	 1930	 สห้ภาพโซึ่เวั่ยติซึึ่�งสถาปนาระบอบคอมมิวันิสติ์ขึ�น
ในปี	1922	ขยายระบอบน่�ไปในยุโรปในที่ศวัรรษ	1940	ประวััติิศาสติร์ยุโรปคริสติ์ศติวัรรษที่่�	20	 
บอกัเราวั่าสังคมแติกัแยกัไดี้	ประช่าธิิปไติยไม่ไดี้ยืนยง	จริยธิรรมพร้อมพังที่ลายลง	และสามัญช่น 
อาจพบวั่าตินเองกัำลังยืนเห้นือห้ลุมศพโดียม่ปืนอยู่ในมือ	 วัันน่�	 จะเป็นกัารดี่ห้ากัเราเข้าใจวั่า 

เห้ติุใดีจึงเป็นเช่่นน่�
	 ที่ั�งฟาสซิึ่สมแ์ละคอมมิวันสิมค์อืปฏิกิิัรยิาติอ่โลกัาภิวัตัิน	์นั�นคอื	ติอ่ควัามไม่เที่า่เที่ย่ม
ที่่�มันสร้างขึ�น	ที่ั�งที่่�เป็นจริงและติามกัารรับรู้ของผูู้้คน	รวัมที่ั�งติ่อควัามไร้นำ�ายาอย่างเห้็น 

ได้ีช่ัดีของประช่าธิิปไติยที่่�จะรับมือควัามไม่เท่ี่าเท่ี่ยมเห้ล่าน่�	 พวักัฟาสซึ่ิสต์ิบอกัปัดี
เห้ติุผู้ลโดียอ้างเจตินารมณ์์	 ปฏิิเสธิควัามจริงวััติถุวัิสัยเพื�อเปิดีที่างให้้ปรัมปรา
นิยายอันยิ�งให้ญ่ที่่�เล่าขานโดียผูู้้นำซึึ่�งอ้างว่ัาได้ีให้้เส่ยงแก่ัประช่าช่น	 พวักัเขาที่ำให้้ 
โลกัาภวิัตัิน์ม่ติัวัติน	 และกัล่าวัว่ัาปัญห้าอันซึ่ับซึ่้อนของมันเป็นผู้ลมาจากักัารคบคิดี
เพื�อที่ำลายช่าติิ	 เห้ล่าฟาสซึ่ิสติ์ครองอำนาจห้นึ�งห้รือสองที่ศวัรรษ	 ทิี่�งมรดีกัที่าง
ภมูปิญัญาที่่�มซึ่ึ่�งนบัวันัจะยิ�งสำคญักับัเรา	พวักัคอมมิวันสิติค์รองอำนาจยาวันานกัว่ัา	

คอืเกัอืบเจด็ีที่ศวัรรษในสห้ภาพโซึ่เวัย่ติ	และมากักัวัา่ส่�ที่ศวัรรษในห้ลายประเที่ศในยโุรป
ติะวัันออกั	 คอมมิวันิสม์เสนอกัารปกัครองโดียช่นช่ั�นนำผูู้้ม่วัินัยของพรรคซึ่ึ�งผูู้กัขาดีกัารใช่้เห้ติุผู้ล	 
ผูู้้จะนำพาสังคมไปสู่อนาคติที่่�ถูกักัฎแห้่งประวััติิศาสติร์ที่่�แน่นอนติายติัวักัำห้นดีไวั้
	 เราอาจอยากัคิดีว่ัารากัเห้ง้าควัามเป็นประช่าธิิปไติยของเราจะป้องกัันกัารคุกัคามเห้ล่าน่� 
ไดี้โดียอัติโนมัติิ	 น่�เป็นควัามคิดีที่่�ผิู้ดี	 ที่่�จริง	 กัารกัระที่ำของบรรพบุรุษผูู้้ก่ัอติั�งบอกัว่ัาเราต้ิอง
กัลับไปดูีประวััติิศาสติร์เพื�อเข้าใจต้ินติอท่ี่�อยู่ลึกัลงไปของระบอบที่รราช่ย์	 และคิดีถึงวิัธิ่รับมือท่ี่� 
เห้มาะสม	 ช่าวัอเมริกัันวัันน่�ไม่ไดี้ฉลาดีไปกัว่ัาช่าวัยุโรปท่ี่�เคยเห็้นประช่าธิิปไติยยอมแพ้ให้้กัับลัที่ธิิ
ฟาสซึ่ิสต์ิ	 นาซ่ึ่	 ห้รือคอมมิวันิสติ์ในคริสติ์ศติวัรรษที่่�	 20	 ข้อท่ี่�เราได้ีเปร่ยบก็ัคือเราอาจเร่ยนรู้จากั
ประสบกัารณ์์ของพวักัเขา	และติอนน่�กั็ถึงเวัลาที่่�จะที่ำเช่่นนั�นแล้วั
	 ห้นงัสือเล่มน่�นำเสนอ	20	บที่เร่ยนจากัคริสต์ิศติวัรรษที่่�	20	ซึ่ึ�งปรับให้้เข้ากับัสภาวักัารณ์์ปัจจุบนั 

ประวัติศาสตร์และทรราชย์
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อำำนาจส่่วนใหญ่่ขอำงลััทธิิอำำนาจนิยมได้้มาโด้ยไม่ต้้อำง
อำอำกแรง ในห้วงเวลัาเช่่นน้� ปััจเจกบุุคคลัคิด้ลั่วงหน้า

ไปัแลั้วว่ารัฐบุาลัท้�กด้ข้�กว่าน้�จะต้้อำงการอำะไร  
พวกเขาจึงเส่นอำต้ัวทำให้โด้ยอำำนาจนิยมไม่ต้้อำง 
ร้อำงขอำ พลัเมือำงซึ่ึ�งทำเช่่นน้�กำลัังส่อำนอำำนาจ 

ว่ามันส่ามารถทำอำะไรได้้บุ้าง

1.
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การเอออวยล่่วงหน้้า (anticipatory obedience) เป็็น้โศกน้าฏกรรม
การเมือง ผู้้้ป็กครองอาจไม่เคยร้้มาก่อน้ว่าพล่เมืองจะยิน้ดีีป็ระน้ีป็ระน้อม
กับคุณค่าน้ี�หรือหลั่กการน้ั�น้ บางทีีระบอบใหม่อาจยังไม่มีวิธีีทีำให้พล่เมือง 
หัน้ซ้้ายหัน้ขวาไดี้ตามทีี�มัน้ต้องการ  หล่ังการเล่ือกตั�งทีี�เยอรมน้ีใน้ป็ี 1932  
ซ้่�งน้ำไป็สู่้่การจัดีตั�งรัฐบาล่โดียอดีอล่์ฟ ฮิิตเล่อร์ หรือการเล่ือกตั�งทีี�เชโก- 
สู่โล่วาเกียใน้ป็ี 1946 ซ้่�งพรรคคอมมิวน้ิสู่ต์ไดี้รับชัยชน้ะ ก้าวสู่ำคัญก้าวต่อไป็
คอืการเอออวยล่่วงหน้า้  เพราะทีั�งสู่องกรณมีผีู้้ค้น้จำน้วน้มากพอทีี�พรอ้มรบัใช้ 
ผู้้้น้ำใหม่ พวกน้าซ้ีแล่ะคอมมิวน้ิสู่ต์จ่งตระหน้ักว่าพวกเขาสู่ามารถเดีิน้หน้้า
เป็ล่ี�ยน้ระบอบได้ีโดียเร็ว เราไม่อาจเพิกถอน้การสู่มยอมโดียไม่คดิีหน้า้คิดีหลั่ง
ทีี�ทีำไป็ใน้ตอน้แรกไดี้

ต้้นปีี 1938 เมื่่�ออดอล์์ฟ ฮิิต้เล์อร์์ ซึ่่�งคร์องอำนาจเบ็็ดเสร์็จในเยอร์มื่นี ขู่่�ว่�า 
จะย่ดออสเต้รี์ยปีร์ะเทศเพื่่�อนบ้็าน หลั์งจากนายกรั์ฐมื่นต้รี์ขู่องออสเต้รี์ย
ยอมื่แพื่้ ชะต้ากร์ร์มื่ขู่องชาว่ออสเต้รี์ยเช่�อสายยิว่จ่งขู่่�นอย่�กับ็การ์เอออว่ย 
ล์�ว่งหน้าขู่องชาว่ออสเต้รี์ย นาซีึ่ออสเต้รี์ยจับ็แล์ะบั็งคับ็ให้ชาว่ยิว่ขัู่ดถนน 
เพื่่�อล์บ็สัญล์ักษณ์์ซึ่่�งบ็�งถ่งคว่ามื่เปี็นเอกร์าชขู่องออสเต้ร์ีย 

เหล่่านาซีีทีี่�จดรายการที่รัพย์สิินของชาวยิวฉวยชิงสิิ�งทีี่�หยิบฉวยได้ ทีี่�สิำคััญ  
ผู้้้ที่ี�ไม่่ใช่นาซีีก็ร่วม่ปล่้นชิงด้วย ฮัันนาห์ อาเรนดที่์ (Hannah Arendt,  
1906-1975) นกัที่ฤษฎีกีารเมื่อง จำไดว้า่ “เมื่�อกองทัี่พเยอรมั่นรกุเขา้ประเที่ศ 
แล่ะเพื�อนบ้านชาวคัริสิต์์เริ�ม่บุกไปก่อกวนในบ้านของชาวยิว ชาวออสิเต์รีย 
เชื�อสิายยิวก็เริ�ม่ฆ่่าต์ัวต์าย”

ที่่�สำำคััญก็็คัือผู้้�คันที่่�
ไม่่ใช่่นาซี่ต่่างม่ามุ่งดู้
ดู�วยคัวาม่สำนใจและ

รู้้�สำึก็ขำำ
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นี่่�ไปไกลกว่่า
ที่่�ฮิิตเลอร์์คิิดไว่้มาก

การเอออวยล่่วงหน้้าของชาวออสเตรียใน้เดืือน้
มีีน้าคมี 1938 สอน้ผู้้้น้ำน้าซีีระดืับส้งว่าอะไร
เป็็น้ไป็ได้ืบ้าง ที่ี�เวียน้น้าน้ี�เองที่ี�ใน้เดืือน้สิงหาคมี  
อดือล์่ฟ ไอคมีาน้น์้ ได้ืตั�งศู้น้ย์บัญชาการอพยพ 
ชาวยิวข้�น้ ใน้เดืือน้พฤศูจิิกายน้ 1938 น้าซีี
เยอรมีนั้ที่ำแบบเดืยีวกบัที่ี�ชาวออสเตรียที่ำใน้เดือืน้
มีีน้าคมี คือก่อการสังหารหม่้ีชาวยิวที่ั�วป็ระเที่ศู 
ที่ี�ร้จ้ิักกนั้ใน้น้ามี คืืนกระจกแตก (Kristallnacht)

ในปีี 1941 ตอนที่่�เยอรมน่บุุกสหภาพโซเวี่ยต 
หน่วียเอสเอส (Schutzstaffel) ได้้ริเริ�มหาวีิธี่
สังหารหม่่โด้ยไม่ต้องรอคำำสั�ง พวีกเขาคำาด้เด้า
วี่าผู้่้บุังคำับุบุัญชาต้องการอะไร และที่ำให้ด้่วี่า 

ม่อะไรบุ้างที่่�เปี็นไปีได้้ 
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ในตอนแรก การเอออวยล่่วงหน้าคืือการปรับตัวที่่�เป็นไปโดยสััญชาตญาณ  
ไม่่ม่่การคืิดใคืร่คืรวญ เพืื่�อให้อย่่ในสัภาวการณ์ใหม่่ได้ ม่่แต่ชาวเยอรม่ัน 

ใช่ไหม่ที่่�ที่ำแบบน่� 

สแตนลีีย์์ มิิลีแกรมิ (Stanley Milgram, 1933-1984) นักจิิตวิิทย์า 
แห่่งมิห่าวิิทย์าลีัย์เย์ลีที�พย์าย์ามิเข้้าใจิควิามิป่่าเถื่่�อนโห่ดร้าย์ข้องนาซีี  
ต้องการแสดงวิ่ามิีบุุคลีิกภาพอำนาจินิย์มิบุางลีักษณะที�อธิิบุาย์ถื่ึงสาเห่ตุที� 
ชาวิเย์อรมิันทำเช่นนั�น เข้าออกแบุบุการทดลีองเพ่�อทดสอบุสมิมิติฐาน  
แต่ไมิ่ได้รับุอนุญาตให่้ทำในเย์อรมินี เข้าจิึงทดลีองที�มิห่าวิิทย์าลีัย์เย์ลีแทน 
ในป่ี 1961 ซีึ�งเป่็นช่วิงที�อดอลี์ฟ ไอคมิานน์ ถืู่กนำตัวิไป่ข้ึ�นศาลีที�เย์รูซีาเลี็มิ

ในฐานะผูู้้มิีส่วินเกี�ย์วิข้้องกับุการฆ่่าลี้างเผู้่าพันธิุ์ชาวิย์ิวิข้องนาซีี

มิิลแกรมิบอก
ผู้้�ถู้กศึึกษา 

(บ�างเป็็นนักศึึกษา
ของเยล บ�างเป็็น

ป็ระชาชนที่่�นิวฮาเวน)

ว่่าพว่กเขาต้้อง 
ปล่่อยกระแส 

ไฟฟ้าช็็อต้ผู้้้อ่�นที่่�เข้าร่ว่ม 
การที่ดล่องเก่�ยว่กับ 
การเร่ยนร้้ 



ขณะที่่�ผู้้�ถู้กศึึกษา (คิิดว่่าตน) ใช้�ไฟฟ้าช้็อต (คินที่่�พว่กเขาคิิดว่่าคิือ) ผู้้�เข�าร่่ว่ม 
การ่ที่ดลองเก่�ยว่กับการ่เร่่ยนร้่� พว่กเขาได�เห็็นภาพที่่�น่ากลัว่ ผู้้�คินที่่�พว่กเขา 
ไม่ร่้�จัักและไม่เคิยม่เร่ื�องบาดห็มางกันมาก่อน ม่อาการ่เห็มือนกำลังเจั็บปว่ด 
แสนสาห็ัส คินเห็ล่านั�นทีุ่บกร่ะจักและร่�องว่่าเจั็บห็ัว่ใจั ถูึงอย่างนั�น ผู้้�ถู้กศึึกษา
ส่ว่นให็ญ่่ก็ยังที่ำตามคิำสั�งของมิลแกร่ม และปล่อยกร่ะแสไฟฟ้า (ที่่�พว่กเขา 
คิิดว่่า) มากขึ�นเรื่�อยๆ จันเห็ยื�อด้เห็มือนใกล�จัะตาย แม�แต่ผู้้�ที่่�ที่ำการ่ที่ดลอง 
จันจับที่่� (ด้เห็มือน) จัะได�คิร่่าช้่ว่ิตเพื�อนมนุษย์ ก็ออกจัากห็�องที่ดลองไป 

โดยไม่ได�ถูามอาการ่ของผู้้�ร่่ว่มการ่ที่ดลองอ่กฝั่่�งห็นึ�ง

มิิลแกรมิเห็็นว่่า
ผู้้�คนยอมิรับ
กติิกาให็มิ่ 
ในสภาพ

แว่ดล�อมิให็มิ่
ได�อย่างน่าทึ่่�ง  

พว่กเขายินดี
ทึ่ำร�ายและฆ่่า 

ผู้้�อ่�นเพ่�อจุุด 
มิุ่งห็มิายให็มิ่ 

บางอย่างซึ่่�งผู้้�มิี
อำนาจุคนให็มิ่บอก

ที่จริงคนที่ถูกติดสายไฟที่อีกฟากของกระจกรู้เห็นเป็นใจกับมิลแกรม  
และแค่แกล้งทำเป็นถูกไฟช็อตเท่านั้น 

มิิลแกรมิ
กล่าวว่า  
“ผมิได้้เห็็น
การเชื่่�อฟััง
ห็ลายกรณีี
มิากจนแทบ 
ไมิ่จำเป็็น 

ที�จะต้้องไป็ 
ทด้ลองถึึงเยอรมินี” 


