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บทคัดยอ 
บทความนี้เปนการนําเสนอแนวคิดและขอโตแยงเบื้องตนของความเสมอภาค โดยเร่ิมจากแนวคิด

และขอโตแยงของความเสมอภายใตกฎหมาย ความเสมอภาคทางการเมือง และ ความเสมอภาคทาง
เศรษฐกิจ จากนั้นไดมีการอางถึงแนวคิดจากนักปรัชญา นักคิด และนักวิชาการที่สําคัญ เชน Aristotle  
ที่กลาววา ความเสมอภาค หมายถึงการพิจารณาอยางเทาเทียมกันในเรื่องของผลประโยชนที่ไดรับ Thomas 
Jefferson มองวามนุษยเกิดขึ้นพรอมกับ การมีความเสมอภาคกันทางสิทธิธรรมชาติ Chico Mendes กับ
การตอสูเพื่อความเสมอภาคในการมีสวนรวมตัดสินใจ ขอโตแยงของกลุมอนุรักษนิยมคลาสสิกท่ีเชื่อวามนุษย
นั้นในทางธรรมชาติไมมีความเสมอภาคกันอยูแลว และมุมมองในทางตรงกันขามของกลุมเสรีนิยมคลาสสิก
อยาง John Lock และ Adam Smith ที่สนับสนุนแนวคิดความเสมอภาคกันโดยธรรมชาติ แนวคิดเรื่อง
ความเสมอภาคในโอกาสของ Milton Friedman และ Rose Friedman ในขณะท่ีกลุมเสรีนิยมสมัยใหมเชื่อ
วามนุษยนั้นสามารถมีความเทาเทียมกันในภาวะธรรมชาติและความเทาเทียมกันในทางเศรษฐกิจ ใน
ขณะเดียวกันขอโตแยงที่มีตอแนวคิดเร่ืองความเสมอภาคไดถูกหยิบยกขึ้นมาอธิบายดวยเชนเดียวกัน อาทิ
เชน แนวคิดของ Kurt Vonnegut ที่มองวา ความเสมอภาคเปนเสมือนคําพื้นฐานท่ีสําคัญที่ใชเปนขออางใน
การโจมตีใครก็ตามที่มีพรสวรรคหรือแข็งแกรงกวาหรือฉลาดกวาบุคคลอื่น และความเสมอภาคในมุมมองของ 
Friedrich Nietzsche ที่อธิบายวาความเสมอภาคเปนชนิดหนึ่งของคุณธรรมแตเปนคุณธรรมของทาสที่
ตองการใหผูอื่นไดรับความทุกขทรมานเฉกเชนเดียวกับที่ทาสไดรับ 
 

คําสําคัญ ความเสมอภาค  ปรชัญาการเมือง สิทธิทางธรรมชาติ 
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Abstract 
This article presents a variety of equality concepts and arguments from several 

philosophers, academicians and thinkers.  It begins with the concepts and arguments on 
equality before laws, political equality, and economic equality.  Then the article discusses the 
equality concepts and arguments defined by several philosophers, thinkers, and academicians.  
Aristotle’s equal consideration of interests; Thomas Jefferson’s equality of natural rights; Chico 
Mendes’s idea of the equality of participation; the traditional conservative belief in naturally 
unequal among people; the Classical Liberalist idea of natural equality; Milton and Rose 
Friedman’s notion of  equality of opportunity; the Modern Liberalist argument for social 
welfare of society regarding the building of equality; Kurt Vonnegut’s view of equality as a 
basis for attacking those that are more talented or stronger or that have a higher intellectual 
potential than average in the society; and Friedrich Nietzsche’s thought on slave morality-- to 
make others suffer the same as what the slaves are facing.               
Keywords:  Equality, Political  Philosophy,  Natural Rights

                                                             Viewpoint 

Equality: Concepts and Basic Arguments 
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บทนํา  
 ความเสมอภาค อาจถูกตีความโดยกวาง ๆ วาหมายถึงสภาพการณที่ความเทาเทียมกันในประเด็นใด
ประเด็นหนึ่งหรือหลายประเด็น เชน ในระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมมักจะกลาวถึงความเสมอภายใต
กฎหมาย หรือ Equality Before the Law  (Jary & Jary, 2000, p. 189)  หมายถึงบุคคลภายในสังคม
เดียวกันยอมมีสิทธิทางกฎหมายที่เทาเทียมกัน รวมถึงการไดรับการรับรอง การคุมครองและการปฏิบัติจากผู
บังคับใชกฎหมายที่เทาเทียมกัน ไมวาบุคคลผูนั้นจะมีเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ภูมิลําเนาหรือถิ่นกําเนิดอยางไร 
และในขณะเดียวกันก็ถือไดวาหลักความเสมอภาคนี้เปนหลักท่ีควบคุมมิใหรัฐใชอํานาจของตนตามอําเภอใจ 
การกระทําของรัฐจะตองสามารถอธิบายไดวาเพราะเหตุใดรัฐจึงกระทําการอันกอใหเกิดผลกระทบหรือเปนการ
ใหประโยชนแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นโดยเฉพาะ (เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, 2548) อยางไรก็ตาม Scruton 
(1982, p. 152) อธิบายวาในความเปนจริง การมีความเสมอภายใตกฎหมายอาจไมสามารถเกิดขึ้นอยาง
สมบูรณแบบ เชน แมวากฎหมายจะกําหนดใหทุกคนในสังคมไมวาจะเปนคนจนหรือคนรวยมีสิทธิและความ
เสมอภาคกันทางกฎหมาย แตนั้นไมรวมถึงการมีอํานาจหรืออิทธิพลที่เทาเทียมกัน ในการตอสูกันทางกฎหมาย 
ผูที่มีอํานาจหรืออิทธิพลทางการเมืองและการเงินมักจะอยูในสถานะที่ไดเปรียบผูที่ดอยกวา เชนการมีโอกาส
จางทนายที่มีฝมือดีกวา สามารถย้ือคดีใหยาวนานโดยที่ตนเองไมเดือดรอนทางเศรษฐกิจหรือไดรับผลกระทบ
ตอชีวิตประจําวันหรือการทํามาหากินมากมายนัก สามารถสืบเสาะหาเอกสารหลักฐานและพยานท่ีจําเปนตอ
การตอสูทางกฎหมาย แตสิ่งเหลานี้คือขอจํากัดสําหรับผูที่มีอํานาจหรืออิทธิพลที่นอยกวา ถึงแมวาในหลาย ๆ
ประเทศอาจมีมาตรการชวยเหลือทางกฎหมายแกผูที่ดอยกวาในสังคม แตนั้นก็ไมไดรับประกันการมีอํานาจ
หรืออิทธิพลที่เทาเทียมกันในการตอสูกันทางกฎหมาย  
 แนวคิดเรื่องความเสมอภาคทางการเมือง (Political Equality) เปนอีกประเด็นหนึ่งท่ีมีการสนทนา 
ถกเถียงกันอยางมากมายในสังคมเปนเวลานาน ความเสมอภาคทางการเมืองอาจหมายถึง การที่พลเมืองทุกคน
มีสิทธิทางการเมืองที่เทาเทียมกัน เชน ความเทาเทียมกันในการไปลงคะแนนเสียง ความเทาเทียมกันในการ
สมัครรับเลือกต้ัง (Scruton, 1982, p. 152) และโอกาสที่เทาเทียมกันในการรวมบริหารประเทศ เปนตน 
Robert A. Dahl (2000, p. 65) อธิบายถึงความเสมอภาคทางการเมืองวา คือการแสดงออกถึงเกณฑตัดสิน
ทางคุณธรรมของมนุษยที่ เปนการพูดถึงสิ่งที่เราเชื่อวา (ความเสมอภาค) ควรจะเปนอยางไร เชนจากคํา
ประกาศอิสสระภาพของสหรัฐอเมริกาที่เนนย้ําเรื่องสิทธิโดยธรรมชาติในชีวิตเสรีภาพและความสุขของคน ๆ
หนึ่งจะไมมีเหนือกวาหรือดอยกวาผูอื่นในสังคม ในการจัดการของรัฐจะตองพิ จารณาถึงสิ่งที่ดีและ
ผลประโยชนของทุก ๆ คน ที่เกี่ยวของในประเด็นนั้นอยางเทาเทียมกัน นั้นหมายถึงสิ่งท่ีเรียกวา ความเสมอ
ภาคโดยธรรมชาติ   อยางไรก็ตามก็มีขอถกเถียงวา ความเสมอภาคทางการเมืองไมสามารถเกิดข้ึนไดในความ
เปนจริง เพราะคนในสังคมมีความแตกตางในสถานะทางเศรษฐกิจ สังคมและรวมถึงการมีอํานาจและอิทธิพลที่
ไมเทาเทียมกัน ตัวอยางเชน สมมุติวานายสมชาย ชาวนายากจนจากจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีอุดมการณมุงมั่น
ทํางานเพื่อชาติตองการท่ีจะสมัครรับเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขาอาจจะมีสิทธิในการสมัคร
เชนเดียวกับนักการเมืองคนอื่นๆในจังหวัด แตคําถามคือเขามีโอกาสแคไหนในการไดรับการเลือกตั้งเพราะการ
เลือกตั้งในปจจุบันตองใชเงินจํานวนมหาศาลและรวมไปถึงการใชอิทธิพล เครือขายและการแลกเปลี่ยน
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ผลประโยชน ดวยเหตุนี้เองจึงพบวาผูที่ไดรับเลือกตั้งใหเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสวนใหญมาจาก
ครอบครัวที่มีฐานะดีทางสังคมและเศรษฐกิจหรืออยูในกลุมชนชั้นนําของสังคมไมวาจะเปนในระดับชาติระดับ
จังหวัดหรือทองถิ่น ในขณะเดียวกันเมื่อมองไปที่การกําหนดนโยบายของรัฐจะพบวาในหลาย ๆ ครั้งไมอยูบน
พื้นฐานของการพิจารณาถึงผลประโยชนของทุกฝายในสังคมอยางเทาเทียมกัน แตกลับเปนการตัดสินใจบน
ฐานทางการเมืองและแรงกดดันทางการเมืองจากกลุมผลประโยชนตาง ๆ ในสังคมหรือเปนการตัดสินใจโดยชน
ชั้นนําผูมีอํานาจในสังคม ซึ่งทําใหสังคมประชาธิปไตย (โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศไทย) ในปจจุบันอยูใน
ลักษณะผสมระหวางระบอบชนชั้นนําประชาธิปไตย (Democratic Elitism) และระบอบประชาธิปไตยแบบ
พึ่งพาอุปถัมภ (Patron-Client Democracy) มากกวาประชาธิปไตยโดยประชาชนของประชาชนและเพื่อ
ประชาชนอยางแทจริง  
 แนวคิดเรื่องความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ (Economic Equality) ก็เปนอีกประเด็นที่มีการถกเถียง
กันมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งเร่ืองความเสมอภาคทางรายได ความม่ังคั่ง การใชทรัพยากร ประเด็นที่เปนที่
โตเถียงกันมากที่สุดในเรื่องความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ คือ เราจะเลือกอะไรระหวางความเสมอภาคในโอกาส 
(Equality of Opportunity) และความเสมอภาคในผลลัพธ (Equality of Outcome) ฝายที่สนับสนุนความ
เสมอภาคในโอกาสก็จะกลาวอางวาคือการเปดโอกาสใหทุกคนในสังคมไดมีความเจริญกาวหนาตามศักยภาพ
ของแตละคนโดยรัฐจะจํากัดการกําหนดกฎระเบียบ อันจะเปนอุปสรรคตอการพัฒนาของสมาชิกในสังคม 
ในขณะที่ผูนิยมความเสมอภาคในผลลัพธก็จะโตแยงวาหากรัฐไมมีกลไกในการสงเสริมใหสังคมมีความเสมอ  
ผูที่มีอํานาจอิทธิพลหรือฐานะท่ีดีกวาในสังคมก็จะฉกฉวยโอกาสท่ีเหนือกวาในการสรางความไดเปรียบทาง
เศรษฐกิจ ความมั่งคั่ง และปลอยใหผูที่ดอยโอกาสในสังคมยังคงจมอยูกับสภาพที่แรนแคนตอไป ดวยเหตุนี้เอง
รัฐจึงตองมีบทบาทในการสรางความเสมอภาคผานการออกนโยบาย กฎหมายหรือระเบียบในการสงเสริม
สวัสดิการสังคม การกระจายรายได และความมั่งคั่งอยางเปนธรรม 

 การถกเถียงกันในแนวคิดเรื่องความเสมอภาคหรือความเทาเทียมกัน (Equality) นั้น ไดมีมาเปน
เวลานานนับศตวรรษ นักคิด นักวิชาการ นักทฤษฎี นักปรัชญาจากหลากหลายสาขาจํานวนมาก ไมวาจะเปน
ดานสังคมวิทยา รัฐศาสตร หรือเศรษฐศาสตร เปนตน ไดพยายามใหคําอธิบายเรื่องความเสมอภาคในประเด็น
ตางๆที่หลากหลายเปนไปตามมุมมอง อุดมคติและศาสตรที่ตนเองไดศึกษามา แตอยางไรก็ตามจนถึงปจจุบันก็
ยังไมสามารถหาขอยุติในการถกเถียงเรื่องแนวคิดความเสมอภาค ทั้งในแงของความหมายของความเสมอภาค
วาคืออะไร ความเสมอภาคเปนไปไดในโลกแหงความเปนจริงหรือไม ธรรมชาติของมนุษยมีความเสมอภาคหรือ
ความไมเสมอภาค การสนับสนุนและการเสริมสรางความเสมอภาคควรเกิดข้ึนหรือไมและโดยใคร โดยเฉพาะ
อยางย่ิงรัฐควรจะตองสงเสริมเรื่องความเสมอภาคในสังคมหรือไม การจะทําความเขาใจในคําวาความเสมอภาค
จึงจําเปนตองพิจารณาจากแนวคิดและขอถกเถียงตามมุมมองของนักคิด นักวิชาการ นักทฤษฎี นักปราชญจาก
หลากหลายสาขาที่มีบทบาทและอิทธิพลตอการศึกษาดานความเสมอภาคในปจจุบัน 

 นักปราชญคนแรกท่ีจะบทความน้ีจะศึกษาวิเคราะหถึงแนวคิดดานความเสมอภาคคือ Aristotle ผูซึ่ง
กลาววาความเสมอภาคนั้นเปนสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับมนุษย เมื่อความเสมอภาคนั้นมีความหมายถึงการพิจารณา
อยางเทาเทียมกันในเรื่องของผลประโยชนที่ไดรับ (Grigsby, 1999, p. 84) โดยจะตองพิจารณาวาพลเมือง
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ไดรับผลประโยชนหรือผลลัพธจากการตัดสินใจของรัฐอยางเสมอภาคเทาเทียมกันหรือไม รัฐธรรมนูญที่ดีตอง
ใหความสําคัญกับผลประโยชนรวมของคนในสังคมที่จะถูกตัดสินโดยมาตรฐานความยุติธรรมที่สมบูรณแบบ 
รัฐธรรมนูญใดก็ตามที่เนนแตผลประโยชนของผูปกครองเองเปนรัฐธรรมนูญที่ไมถูกตองวิปริต (Curtis, 1981, 
p. 80)  ดวยเหตุนี้เองความเสมอภาคจึงสมควรไดรับการสนับสนุนโดยรัฐ อยางไรก็ตามประเด็นคําถามถัดมา
คือ รัฐควรจะมีลักษณะอยางไรถึงจะสามารถสรางความเสมอภาคใหกับสังคมได ในประเด็นนี้ Aristotle ได
อธิบายถึงลักษณะของรัฐไวทั้งหมด 6 รูปแบบโดยไดพิจารณาอยูบนพื้นฐานวา ใครเปนผูปกครองและ
ผลประโยชนจากการตัดสินใจดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของรัฐนั้นเปนของใคร ลักษณะของรัฐรูปแบบแรก เรียกวา 
Monarchy หรือราชาธิปไตย ซึ่ง Aristotle อธิบายวาคือการปกครองโดยคนคนเดียวเพ่ือผลประโยชนของคน
ทั้งสังคม รูปแบบนี้เมื่อผูปกครองมีคุณธรรม การกระทํายอมรวดเร็วและเท่ียงตรงกวากฎหมายและกอใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  ลักษณะของรัฐรูปแบบท่ี 2 ไดแก Aristocracy หรือระบบอภิชนาธิปไตย คือการปกครอง
โดยคนจํานวนนอยเพื่อผลประโยชนของคนทั้งสังคม เปนรูปแบบการปกครองท่ีมุงเนนเพียงวัฒนธรรมและ
คุณธรรมของคนชั้นสูงในสังคม โดยกําหนดวาชนชั้นปกครองคือผูมีวัฒนธรรมและคุณธรรมสูง สวนลักษณะ
ของรัฐรูปแบบที่ 3 คือ Polity หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาการปกครองโดยองคกรของรัฐท่ีมุงเนนระเบียบวินัย 
ยึดมั่นในหลักกฎหมายและหลักคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญ เปนลักษณะของการปกครองโดยคนหมูมากเพื่อ
ผลประโยชนของคนทั้งสังคม ในขณะท่ีลักษณะของรัฐรูปแบบ 4 เรียกวา Tyranny หรือระบบทรราช เปนการ
ปกครองโดยผูปกครองคนเดียวและเพื่อผลประโยชนของผูปกครองเอง เปนรูปแบบการใชอํานาจในการ
ปกครองอยางไรคุณธรรม ลักษณะของรัฐรูปแบบท่ี 5 เปนการปกครองโดยกลุมคนจํานวนนอยเพื่อ
ผลประโยชนของกลุมตนเอง เปนการเห็นชอบรวมกันของหมูผูปกครองในการใชอํานาจเพื่อแสวงหา
ผลประโยชนใหกับตนเองและพรรคพวก โดยไมคํานึงถึงผลประโยชนของรัฐและประชาชน ลักษณะของรัฐ
รูปแบบนี้เรียกวา Oligarchy หรือระบบคณาธิปไตย (สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2545, น. 87-91) ลักษณะของรัฐ
รูปแบบสุดทายที่ดูเหมือนวาจะเปนแนวโนมของระบบการเมืองการปกครองในโลกยุคปจจุบัน คือ 
Democracy หรือ ประชาธิปไตย อยางไรก็ตาม Aristotle กลับมีมุมมองตอระบอบประชาธิปไตยวา เปนการ
ปกครองโดยคนหมูมากแตเพื่อผลประโยชนของผูปกครอง (คนหมูมาก) เอง (Grigsby, 1999, p. 84)  
 สําหรับ Aristotle รูปแบบการปกครองแบบ Monarchy, Aristocracy และ Polity เปนระบบที่
เหมาะที่สุดสําหรับรัฐบาล เพราะทั้งสามรูปแบบนั้นสงเสริมผลประโยชนและใหความสําคัญกับคนท้ังสังคม 
Aristotle ไมสนใจวาจะมีคนจํานวนเทาใดที่เขาไปมีสวนรวมในการปกครองประเทศ ตราบใดท่ีผลประโยชน
ของทุกกลุมในสังคมไดรับการพิจารณาและดูแลจากรัฐ รูปแบบการปกครองนั้นมีความเหมาะสมและสามารถ
สรางความเสมอภาคใหกับพลเมืองได (Curtis, 1981, p. 80)  ในขณะเดียวกัน Aristotle มองวาระบบ 
Tyranny, Oligarchy และ Democracy นั้นมีความไมเหมาะสมและไมเปนรูปแบบของรัฐท่ีสามารถสรางความ
เสมอภาคได เพราะทั้งสามระบบนั้นสงเสริมผลประโยชนและใหความสําคัญแกผูปกครองหรือกลุมผูปกครอง
หรือชนชั้นของผูปกครองเทานั้น (Ryan, 2012, pp. 97-98) Aristotle อธิบายเพิ่มเติมวา Tyranny เปนความ
วิปริตของผูปกครองในระบบ Monarchy ในขณะที่ Oligarchy เกิดจากพฤติกรรมที่ออกนอกลูนอกทางของ
ผูปกครองในระบบ Aristocracy สวนระบบประชาธิปไตยหรือ Democracy เปนผลมาจากความผิดเพี้ยนของ
ระบบ Polity ทั้งสามระบบนี้มิไดมุงเนนผลประโยชนของพลเมืองท้ังหมดในสังคม (Curtis, 1981, p. 81) 
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ความเสมอภาค: แนวคิดและขอถกเถียงเบื้องตน

  

 แตอยางไรก็ตามนักประชาธิปไตยอาจโตแยง Aristotle วาระบอบการปกครองในรูปแบบ Monarchy, 
Aristocracy และ Polity นั้นตัวผูปกครองอาจไมไดมาจากฉันทามติของคนในสังคม แลวสังคมจะแนใจไดอยางไร
วาผูปกครองจะใชอํานาจตอพลเมืองของตนเองอยางเสมอภาคและเปนธรรม ในทางตรงกันขามระบบ
ประชาธิปไตยนั้นเปนระบอบการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพ่ือประชาชน ผูปกครองก็มาจาก
ฉันทามติของคนสวนใหญในสังคม แลวระบบประชาธิปไตยจะไมเปนระบบการปกครองที่ดีที่สุดไดอยางไร ใน
เรื่องนี้ Aristotle กลาววา ในระบอบประชาธิปไตยนั้นจริงอยูที่คนหมูมากนั้นมีสวนรวมในการปกครองประเทศ 
ในขณะที่ระบอบราชาธิปไตยนั้นไมเกิดกระบวนการมีสวนรวมอยางเทาเทียมกันในการปกครองประเทศ แต
ระบอบราชาธิปไตยนั้นใหความสําคัญในการพิจารณาถึงผลประโยชนของคนท้ังสังคม ในขณะท่ีระบอบ
ประชาธิปไตยนั้นเมื่อพิจารณาถึงผลลัพธของการตัดสินใจของผูปกครองกลับพบวาก็ไมไดแตกตางอะไรกับ
ระบบทรราช เนื่องจากวาการปกครองนั้นเปนการปกครองเพื่อผลประโยชนของตนเอง (ที่เกิดจากการตัดสินใจ
ของคนหมูมาก)  โดยไมมีความสนใจผลประโยชนสาธารณะและรวมถึงผลประโยชนของคนกลุมนอยและคน
เห็นตางในสังคม ในสังคมประชาธิปไตยนั้นคนจํานวนมากเปนคนตัดสินใจก็จริงแตทุกคนลวนตัดสินใจบน
ผลประโยชนของตนเอง ตัวอยางเชน การที่พรรคการเมืองโฆษณาหาเสียงโดยเสนอนโยบายประชานิยมที่มีทั้ง
ลดแลกแจกแถมทั้ง ๆ ที่รูวาผลลัพธจะเปนเชนใด ประเทศชาติจะเสียหายขนาดไหนในระยะยาว หรือการ
โฆษณาหาเสียงโดยกลาววา "ใครก็ตามที่เลือกพรรคผมเอางบประมาณไปกอน ใครที่ไมเลือกอาจไมไดเลยหรือ
ใหรอไปกอน" ซึ่งหากพรรคการเมืองนี้ชนะการเลือกตั้งก็เปนเครื่องบงชี้วาคนจํานวนมากนั้นตัดสินใจไป
ลงคะแนนเสียงเลือกผูปกครองเพื่อผลประโยชนของตนเองมิไดเพื่อผลประโยชนของสังคมโดยรวม ความเสมอ
ภาคและความยุติธรรมจึงไมเกิดขึ้นจริงในสังคมลักษณะแบบนี้ อยางไรก็ตามความเสมอภาคในทัศนคติของ 
Aristotle ไมครอบคลุมทุกแงมุมของแนวคิดความเสมอภาค เชน Aristotle ไมไดใหความสําคัญมากนักกับคํา
วาความเสมอภาคในการมีสวนรวมในกระบวนการของการตัดสินใจ (Equality of Participation in Decision-
Making) หรือความเสมอภาคกันของรายไดและอํานาจ (Equality of Income and Power) หรือแมกระท่ัง
ความเสมอภาคกันในสิทธิ (Equality of Rights) แต Aristotle มุงเนนความเสมอภาคในผลลัพธของการ
ตัดสินใจของรัฐวาเปนไปเพื่อผลประโยชนของใคร สิ่งที่ Aristotle คาดหวังกับรัฐท่ีดีคือตองเปนรัฐท่ีทํางานเพ่ือ
ผลประโยชนของท่ัวทั้งสาธารณะ ทุกกลุมในสังคม ไมใชแคผลประโยชนของคนสวนใหญ – Good State Serve 
the Public’s Interest, Not Most of the Public’s Interest, But the Interest of Entire Public (Grigsby, 
1999, p. 85) 
 จากมุมมองของ Aristotle ที่ใหความหมายของความเสมอภาคโดยสนใจในผลลัพธของการตัดสินใจ
ของรัฐวาเปนไปเพื่อผลประโยชนของทุกคนในสังคมหรือไม แตสําหรับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 
Thomas Jefferson ไมสนใจในผลลัพธจากการตัดสินใจทางการเมืองของรัฐแตใหความสําคัญกับแกนแทของ
ความเปนมนุษย (Human Essence) Jefferson กลาววามนุษยเกิดข้ึนพรอมกับ การมีความเสมอภาคกันทาง
สิทธิธรรมชาติ (Equality of Natural Rights) ปจเจกทุกคนมีสิทธิทางธรรมชาติเปนของตนเอง สิทธิขั้นพื้นฐาน
ที่สําคัญของความเปนมนุษยนั้นคือสิทธิที่จะมีชีวิต สิทธิที่จะมีเสรีภาพ และสิทธิที่จะมีความสุข (Right to Life, 
Liberty, and Happiness) ทุก ๆ คนในสังคมถือสิทธินี้ดวยความเทาเทียมกัน ไมมีใครมีสิทธิทางธรรมชาติ
เหนือกวาหรือนอยกวาใคร ฉะนั้นรูปแบบของบทบาทของรัฐท่ีเหมาะสมจะตองสามารถปกปองและใหความ
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เคารพกับสิทธิทางธรรมชาติของปจเจก รัฐใดถาแสดงการตอตานหรือทําลายความเสมอภาคกันของสิทธิทาง
ธรรมชาติของมนุษย ปจเจกสามารถที่จะลุกขึ้นเพื่อตอสูและลมรัฐนั้นได (Ryan, 2012, p. 588) อยางไรก็ตาม
แนวคิดความเสมอภาคของ Jefferson ถูกตั้งคําถามวาถาทุกคนอางสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีสําคัญของความเปน
มนุษยนั้นคือสิทธิที่จะมีชีวิต สิทธิที่จะมีเสรีภาพ และสิทธิที่จะมีความสุขโดยไมสนใจวาในทายที่สุดแลวสังคม
จะเปนอยางไร ความเปนระเบียบเรียบรอยในสังคมจะเกิดข้ึนไดอยางไร และเปนไปไดหรือไมวาสังคมจะเขาสู
ยุคอนาธิปไตย (Anarchism) ที่ปราศจากผูปกครองเมื่อ Jefferson อนุญาตใหปจเจกลุกขึ้นเพื่อตอสูและลมรัฐ
ได ในขณะท่ีอีกประเด็นหนึ่ง Jefferson ถูกโจมตีวาแนวคิดความเสมอภาคของ Jefferson เปนความเสมอภาค
แบบเฉพาะเจาะจงสําหรับพลเมืองผิวขาวในประเทศสหรัฐอเมริกาเทานั้น เพราะกลุมสตรีชาวพื้นเมืองอเมริกัน 
คนผิวสี และทาสไมไดรับสิทธิขั้นพื้นฐาน ณ วันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศเอกราช (Grigsby, 1999, p. 
86) 
 นอกจาก Jefferson แลว ยังมีนักเขียนทางการเมืองอีกคนหนึ่งท่ีไมเห็นดวยกับ Aristotle โดยเฉพาะ
อยางย่ิงในประเด็น ความเสมอภาคในการมีสวนรวมตัดสินใจ Chico Mendes ชื่อนี้อาจไมเปนที่รูจักในหมูนัก
สังคมศาสตร นักรัฐศาสตรหรือนักเศรษฐศาสตรเทาใดนัก Mendes ในความเปนจริงแลวคือชาวสวนยางและ
นักเคล่ือนไหวของสหภาพชาวสวนยางประเทศบราซิล สิ่งท่ี Mendes ใหความสําคัญมากคือคําวาความเสมอ
ภาคในการมีสวนรวม (Equality of Participation) ชีวิตของ Mendes คลายกับชาวสวนยางทองถิ่นคนอ่ืน ๆ 
ในบราซิลที่ชีวิตและรายไดจะขึ้นอยูกับผลผลิตท่ีมาจากปายาง ชีวิตของ Mendes เริ่มเปล่ียนแปลงไปเม่ือการ
พัฒนาคืบคลานเขาสูพื้นที่ทํามาหากินของพวกเขา การพัฒนาดานคมนาคมทําใหคนภายนอกสามารถเขาถึง
พื้นที่ปายาง นักพัฒนาเจาของฟารมปศุสัตวและบุคคลภายนอกเร่ิมมีความสนใจในพ้ืนที่ปายางเหลานี้ใน
หลากหลายมุมมองข้ึนอยูกับวาใครจะมองปายางนั้นอยางไร เจาของฟารมปศุสัตวมองวาปายางนั้นควรไดรับ
การพัฒนาใหเปนฟารมปศุสัตว พวกนักพัฒนาท่ีดินทั้งหลายมองวาปายางเหลานี้ถาทําถนนเขาไปก็จะมีความ
เจริญตามมา นักอนุรักษสิ่งแวดลอมทั้งหลายมองปายางเหลานี้วาควรใหเปนปาที่สมบูรณแบบคือหามไมใหมี
ใครอยูในปาเลย เอาทุกคนออกจากปาใหหมดไมวาจะเปนคนที่เคยอยูมากอนรวมทั้งชาวสวนยางด้ังเดิมหรือ
สิ่งกอสรางตาง ๆ ใหปาดํารงไวซึ่งความเปนปา คําถามก็คือคนเหลานี้สามารถพูดแทนชาวสวนยางไดอยางไรใน
เมื่อชีวิตของพวกเขาเหลานั้นอยูกับปายางนี้มาเปนเวลานาน Mendes บอกวาไมมีใครเขาใจชีวิตชาวสวนยาง
ไดดีกวาชาวสวนยางเอง แลวใครเลาจะสามารถออกมาพูดเพื่อผลประโยชนของชาวสวนยางไดดีกวาชาวสวน
ยางดวยกันเอง (Grigsby, 1999, p. 87) ตัวอยางของ Mendes นั้นแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการคิด
วิเคราะหเกี่ยวกับผลประโยชนวาคืออะไร และใครอยูในฐานะท่ีไดรับการยอมรับในการลุกขึ้นมายืนเพื่อปกปอง
ผลประโยชนเหลานั้น ดังนั้นความเสมอภาคในความหมายของ Mendes คือการมีสวนรวมที่เทาเทียมกัน
โดยเฉพาะอยางยิ่งคนท่ีเปน Stake Holder หรือผูที่มีสวนไดสวนเสียตอการตัดสินใจตางๆของรัฐควรจะตอง
ไดรับโอกาสใหเขามามีสวนรวมอยางเทาเทียมกันในการตัดสินใจในโครงการพัฒนาของรัฐ อยางไรก็ตาม ถึงแม
ในทายที่สุด Mendes สามารถลุกขึ้นมาปกปองดินแดนของบรรพบุรุษเขาไวได แตก็ตองแลกมาดวยชีวิตโดย 
Mendes ถูกฆาตายในป 1988  (Grigsby, 1999, p. 87)  
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ความเสมอภาค: แนวคิดและขอถกเถียงเบื้องตน

  

 แนวคิดของ Mendes ที่ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมตัดสินใจของประชาชนที่เปนผูมีสวนไดสวน
เสียตอการตัดสินใจของรัฐอาจจะเปนที่ถูกใจและชื่นชอบของกลุมนักเคล่ือนไหวเพื่อสิทธิทางสังคม กลุม NGO 
(Non-Governmental Organization) นักอนุรักษสิ่งแวดลอม แตก็อาจถูกตั้งคําถามเก่ียวกับผลลัพธของการที่
รัฐบาลตองคํานึงถึงผลประโยชนของคนกลุมหนึ่งที่เปนผูมีสวนไดสวนเสียในโครงการของรัฐ ในขณะที่ละเลย
ผลประโยชนของคนทั้งประเทศท่ีอาจมีคามหาศาลมากกวาการตัดสินใจเพื่อคนกลุมเดียว ดังเชนกรณีขอโตแยง
โครงการพัฒนาตางๆของรัฐที่มักถูกกลุมตอตานถามวา รัฐไดถามประชาชนเจาของพื้นที่หรือยังวาพวกเขาจะ
ยินดีหรือไม แตในขณะเดียวกันประชาชนท่ีเหลือท้ังประเทศอาจถามกลับไปวาประชาชนเจาของพื้นที่เคย
สนใจผลประโยชนของคนท้ังประเทศหรือไม หากรัฐยินยอมตามความเห็นของประชาชนเจาของพื้นที่ผูมีสวน
ไดเสียอยูตลอดเวลา ประเทศคงไมตองการโครงการพัฒนาใด ๆ เลยและเราจะมีรัฐอยูเพื่ออะไร ความเสมอภาค
ที่แทจริงก็ไมมีเพราะรัฐจะฟงแตความคิดเห็นของคนกลุมนอย (ที่สามารถรวมกลุมกันเพื่อสรางแรงกดดันตอรัฐ
ได) โดยไมใสใจผลประโยชนของคนหมูมากหรือคนทั้งประเทศ  
 นอกจากวิพากษขางตน ขอโตแยงที่มีตอแนวคิดของ Mendes ในเรื่องความเสมอภาคอาจมองหาได
จากแนวคิดของกลุม Tradition Conservative หรือกลุมอนุรักษนิยมคลาสสิกโดยเฉพาะอยางยิ่ง Edmund 
Burke ผูเขียนหนังสือชื่อ Reflection on the Revolutions in France “ภาพสะทอนของการปฏิวัติใน
ฝร่ังเศส” Burke โจมตีทฤษฎีที่สนับสนุนสิทธิทางธรรมชาติของมนุษย เสรีภาพที่สมบูรณแบบ ความเสมอภาค 
ในระบอบประชาธิปไตย ทฤษฎีทางการเมืองที่เปนนามธรรม หรือการเปลี่ยนแปลงสังคมดวยการปฏิวัติ Burke 
ใหความสําคัญกับความสลับซับซอนของมนุษยและธรรมชาติโดยอธิบายวาองคความรูที่ถูกสะสมมานานของ
สถาบันทางสังคมและผานทางประเพณีดั้งเดิมในสังคม รวมถึง กฎ คําสั่ง และการถือสิทธิ (ของรัฐ) มีคุณคา
กวาเหตุผลของมนุษย (Curtis, 1981, p. 49)  โดยเขามองวามนุษยนั้นไมสามารถที่จะตัดสินใจอยางมีเหตุ
ผลไดตลอดเวลาและการตัดสินใจของมนุษยหลาย ๆ ครั้งอาจเกิดจากการใชอารมณที่มุงเนนผลประโยชนของ
ตนเองมากกวาสวนรวม เหตุผลของมนุษยไมมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะปรับปรุงระบบสังคมและการเมือง
ใหดีข้ึนได  ฉะนั้นการมีกลไกในการนําทางหรือชี้นําจากอํานาจรัฐแบบด้ังเดิมหรือจากสถาบันดั้งเดิมในสังคมที่
เปนผลผลิตของการสะสมองคความรูมาเปนเวลานานนับศตวรรษเปนสิ่งท่ีจําเปนที่จะทําใหคนในสังคมนั้น
สามารถอยูกันไดอยางสงบสุขและมีความมั่นคง ไมมีคนรุนไหนเพียงรุนเดียวที่มีความสามารถในการสรางการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการปรับปรุงสังคมไดในฉับพลัน ในทางตรงกันขาม ความพยายามที่จะเปล่ียนแปลงอยาง
ฉับพลันเหลานั้นอาจทําลายสถาบันทางสังคมท่ีสมบูรณแบบลงอยางไมเหลืออะไรเลย (Baradat, 1994, p. 85) 
อยางไรก็ตาม Burke ไมไดตอตานการปฏิรูปสังคม แตทุกการเปล่ียนแปลงตองดําเนินอยางคอยเปนคอยไป
จากจุดหนึ่งสูอีกจุด เปนการปรับตัวใหเคยชินกับสิ่งใหมอยางชา ๆ อยางมีเหตุผลและสติสัมปชัญญะ (Ryan, 
2012, p. 628) 
 Burke เชื่อวา อํานาจแบบด้ังเดิมนั้นเปนอํานาจที่ดูแลรักษาสังคมมาเปนเวลาหลายรอยปแมกระท่ัง
ในยามวิกฤตหรือมีปญหาใด ๆ ก็ตาม อํานาจแบบด้ังเดิมเหลานี้คือกลไกท่ีรักษาไวซึ่งความสงบเรียบรอยใน
สังคม เปนอํานาจที่สอนใหเห็นในเรื่องของหลักคุณธรรมตาง ๆ ผานจากรุนสูรุน ผานทางสถาบันครอบครัว 
สถาบันศาสนา สถาบันอื่น ๆ ในสังคม และรวมถึงกฎหมายตาง ๆ ที่รัฐกําหนดออกมาเพ่ือใหสังคมอยูอยางสงบ
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เรียบรอย การยอมรับในคุณธรรมแบบด้ังเดิมนั้นจึงท่ีเปนสิ่งสําคัญกวาเสรีภาพของปจเจก ในอีกมุมหนึ่งคือ
มนุษยในสังคมนั้นไมควรมีอิสสระเสรีภาพเกินขอบเขต เพราะจะเปนการทําลายหลักคุณธรรมดั้งเดิมของสังคม 
กลุมอนุรักษนิยมคลาสสิกเชื่อวามนุษยนั้นในทางธรรมชาติไมมีความเสมอภาคกันอยูแลว นั่นคือความไมเทา
เทียมกันในทักษะและพรสวรรคซึ่งติดตัวเขามาตั้งแตเกิด และนั้นก็คือการแบงคนในสังคมบนพ้ืนฐานของ
ความสามารถที่ไมเทาเทียมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งความไมเทาเทียมกันในทางการเมือง เนื่องจากคนบางคนมี
ความสามารถมากกวาในการทางปกครอง เขาจึงสมควรเปนผูปกครอง สังคมที่ดีที่สุดคือสังคมที่ถูกปกครองโดย
คนที่มีความสามารถทางธรรมชาติในการปกครอง  (Grigsby, 1999, p. 112) สังคมจึงตองมีโครงสรางท่ีลดหลั่น
กันเปนผูใหญผูนอยหรือที่สูงต่ําตามลําดับ ผูใหญใหความเมตตาปกปองคุมครองผูนอย ผูนอยใหความเคารพ
เชื่อฟงผูใหญจนกระทั่งสามารถพิสูจนไดซึ่งความพรอมความสามารถและความเหมาะสมที่จะเปนผูใหญ 
(สมเกียรติ วันทนะ, 2551, p. 59) Burke กลาวถึงผูปกครองท่ีดีตองมีคุณสมบัติสามอยางคือ (1) ผูปกครอง
ตองมีความสามารถ (Ability) ในการบริหารประเทศใหมีประสิทธิภาพ (2) คนที่มีทรัพยสินเทานั้นจึงควรได
ปกครองประเทศ เพราะเขาจะไมสนใจถือครองทรัพยสินของผูอื่น และ (3) ผูที่เกิดในตระกูลท่ีสูงศักดิ์เทานั้น
ควรเปนผูปกครองเพราะชนชั้นสูงเหลานี้มีอํานาจท่ีแนวแนมั่นคงกวาชนชั้นอื่น ๆ ในการที่จะรักษาความ 
สงบเรียบรอยในสังคม (Baradat, 1994, p. 86) ในขณะที่นักอนุรักษนิยมแบบอุปถัมภ (Paternalistic 
Conservatism) อยาง Benjamin Disraeli กลาวเพิ่มเติมเก่ียวกับการปกครองโดยชนชั้นสูงวา คนชนชั้นสูงตอง
เสียสละ หรือยิ่งมีฐานะสูงเทาไรยิ่งตองมีภารกิจตอสวนรวมมากขึ้น โดยจะตองใชความเมตตากรุณาปกปอง
คุมครองผูนอยที่ดอยฐานะกวา การทําเชนนี้จะทําใหสังคมมีความเปนเอกภาพและมีความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน (สมเกียรติ วันทนะ, 2551, p. 62) 
 ในประเด็นดานการเรียกรองความเสมอภาค Burke มองวา การเรียกรองความเสมอภาคโดยใหมีการ
ออกกฎหมายบังคับวาใหคนในสังคมท้ังหมดนั้นมีความเทาเทียมกันเปนสิ่งท่ีผิดพลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ
นักเคล่ือนไหวทางสังคมทั้งหลายกลาวอางถึงหนาที่ของรัฐในการปกปองสิทธิทางธรรมชาติของคนในสังคม นั้น
คือความพยายามที่จะทําใหพลเมืองสับสนกับสิทธิของตนเอง คนในสังคมเมื่อไดยินคําวาสิทธิทางธรรมชาติก็
จะทําใหคนในสังคมเขาใจผิดในเรื่องสิทธิที่ตนเองถืออยู เขาใจผิดในเรื่องของสิทธิที่จะเขาถึงอํานาจ เมื่อเขาได
ยินและเช่ือวาเขามีสิทธิเขาก็จะคาดหวังกับการไดสิทธิและเขาก็จะเร่ิมเรียกรองดวยวิธีการของเขา การ
เรียกรองและความคาดหวังเหลานี้จะสรางแรงกดดันใหกับสังคมอยางไมหยุดหยอนและจะเกิดการแสดงออก
ทางอารมณอยางรุนแรง เพื่อใหไดอํานาจเพื่อท่ีจะใหพวกเขาสามารถมีความสุขกับสิทธิทางอํานาจเหลานั้น
ตามท่ีเขาไดถูกบอกกลาวมา นี่คือความผิดพลาดอยางใหญหลวงของกลุมเสรีนิยมคลาสสิก (Classical 
Liberalism) ซึ่งกลุมอนุรักษนิยมคลาสสิกบอกวาเราไมควรปลอยใหสิ่งเหลานั้นเกิดข้ึน รัฐบาลควรดูแลความ
ตองการของคนในสังคมมากกวาความพยายามปกปองสิทธิทางธรรมชาติของคนในสังคม มนุษยนั้นมีพื้นฐาน
ของความตองการในการถูกจัดระเบียบและการควบคุมเพื่อใหใชชีวิตอยางราบร่ืนและมีสันติภาพ มีความมั่นคง 
การสรางแรงบันดาลใจใด ๆ ที่ไมมีเหตุผลในเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยนั้นเปนสิ่งท่ีไมถูกตองเพราะ
มนุษยนั้นมีพื้นฐานของความตองการดานความมั่นคง ตองการการนําพาชีวิตของเขาไปสูทางที่ดี เปนการทําให
สังคมอยูอยางมีความหมายและสมัครสมานสามัคคีได ฉะนั้นนักคิดกลุมอนุรักษนิยมคลาสสิกจะเนนในเรื่อง
ของคานิยมแบบดั้งเดิมวาเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับคนในสังคม การปราศจากคุณธรรมแบบดั้งเดิมทําใหมนุษย
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นั้นสูญเสียหลักจริยธรรม ดังนั้นคุณธรรมจึงมีความสําคัญมากกวาอิสรเสรีภาพของคนในสังคม (Grigsby, 
1999, pp. 112-114)  
 ขอโตแยงหลักที่มีตอแนวคิดของ Burke ในเบื่องตนที่สําคัญคือการกลาวหาวาแนวคิดของ Burke 
เปนวาทกรรมสนับสนุนการมีชนชั้นในสังคมและขวางก้ันการมีความเทาเทียมกันของโอกาส (Equality of 
Opportunity) ในขณะเดียวกัน ไมมีหลักประกันใดยืนยันวา คนที่มีทรัพยสินหรือผูที่เกิดในตระกูลที่สูงศักดิ์จะ
ไมสนใจทรัพยสินของผูอื่น และมีคุณธรรม ความรับผิดชอบมากกวาผูอื่น นอกเหนือจากนั้นแลว แนวคิดความ
ไมเสมอภาคทางธรรมชาติของมนุษยตั้งแตเกิดของกลุมอนุรักษนิยมคลาสสิกถูกโจมตีจากนักคิดกลุม Classical 
Liberalism หรือกลุมเสรีนิยมคลาสสิกที่ยกเอาแนวคิดของ John Lock และ Adam Smith ในชวงศตวรรษ ที่ 
17 และ 18 มาโตเถียงกลุมอนุรักษนิยมคลาสสิก อยางเชน การกลาวถึงความเสมอภาควา ทุกคนเกิดมามี
ความเสมอภาคกันโดยธรรมชาติ ไมมีใครเกิดมาแลวมีลักษณะทางธรรมชาติเหนือผูอื่น มีความแข็งแกรงหรือมี
อํานาจทางการเมืองเหนือกวาผูอื่น แตอยางไรก็ตามเมื่อวันเวลาผานไปคนเหลานี้เติบโตข้ึนมาก็จะเริ่มมีความ
แตกตางกัน มีการแบงงานกันทําและถูกแบงเปนกลุมทางเศรษฐกิจที่แตกตางกัน บางคนตั้งใจเรียนหนังสือ
สามารถเปนหมอ เปนทนาย เปนผูที่มีความรูและม่ังคั่ง บางคนแมเกิดมามีลักษณะทางธรรมชาติที่เทากับผูอื่น
แตไมสามารถท่ีจะแขงขันกับผูอื่นไดก็อาจจะเปนไดแคคนงานท่ีไรทักษะฝมือ ความไมเสมอภาคทางเศรษฐกิจ
ไมใชสิ่งที่เลวเสมอไปแตอาจจะเปนสิ่งดีก็ไดเพราะชวยใหเกิดความหลากหลายในการผลิตและการสรางสรรคใน
สังคม (Grigsby, 1999, p.106) Classical Liberalism มองวา ปจเจก (Individual) นั้นมีความสําคัญมากกวารัฐ 
ปจเจกคือผูสรางรัฐและรัฐจะเกิดขึ้นไดตองไดรับการยอมรับจากปจเจกกอน ปจเจกโดยท่ัวไปเปนผูมีเหตุผลและ
มีความสามารถในการตัดสินใจและบริหารจัดการตนเอง เสรีภาพของปจเจกเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดและการท่ีจะทํา
ใหคนนั้นมีเสรีภาพอยางเต็มที่นั้นอํานาจรัฐตองมีอยูอยางจํากัด เสรีภาพทางเศรษฐกิจคือเสรีภาพของปจเจกใน
การตัดสินใจในการที่จะเลือกทางเลือกทางเศรษฐกิจดวยตนเอง สิ่งเหลานี้มีความสําคัญมากกวาคําวาความเสมอ
ภาคทางเศรษฐกิจ (Grigsby, 1999, p. 107) 
 John Lock บอกวาการแบงชนชั้นทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นเมื่อลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นมี
การพัฒนา ในอดีตกอนที่สังคมจะมีการจะมีการซื้อขายแลกเปล่ียนกันโดยมีเงินตราเปนตัวกลางในการ
แลกเปล่ียน การแบงชนชั้นทางเศรษฐกิจแทบจะไมเกิดข้ึน การซื้อขายสินคาของคนในสังคมลักษณะเชนนี้เกิด
จากการแลกเปลี่ยนในตัวสินคาระหวางกัน เชน แอปเปลแลกถ่ัว ออยแลกกับฝรั่ง เปนตน สินคาเหลานี้
สามารถเนาเปอยเหี่ยวแหงมลายหายไปไดเนื่องจากมนุษยยังไมรูจักวิธีการกักเก็บสินคาไวใชในระยะยาวได ใน
ที่สุดมนุษยก็ตองพยายามที่จะใชใหหมดไปเพ่ือท่ีจะปลูกใหมและนําสิ่งเหลานั้นมาแลกเป ล่ียนกันอีกที 
ลักษณะสังคมแบบด้ังเดิมนี้ทําใหคนในสังคมนั้นคอนขางท่ีจะมีความเทาเทียมกัน เพราะไมมีใครสามารถเก็บ
สะสมหรือเปนเจาของสินคาที่มากกวาผูอื่น ในขณะท่ีเศรษฐกิจนั้นมีการพัฒนาไปเรื่อย ๆ และเงินตราไดเขามา
เปนตัวกลางในการแลกเปลี่ยน และดวยเหตุที่เงินตราไมมีการเนาเปอยเหี่ยวแหง การสะสมเงินตราจึงเกิดข้ึน 
ความไมเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจจึงเกิดขึ้น ซึ่งเปนเร่ืองธรรมชาติที่สามารถเกิดขึ้นได (Grigsby, 1999,  
p. 106) แตอยางไรก็ตาม Lock บอกวาความไมเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจนั้นไมไดหมายถึงความไมยุติธรรม
หรือความไมชอบธรรม ในทางตรงกันขามการใชจายเงินของปจเจกแตละคนนั้นเกิดจากเสรีภาพในการตัดสินใจ
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ใชเงินหรือใชทรัพยสินที่มีของตนเอง ซึ่งพวกเขามีความตั้งใจท่ีจะยอมรับผลลัพธของการใชเงินหรือทรัพยสิน
เหลานั้น ไมวาจะเปนเพื่อการซื้อสินคาหรือเพื่อการลงทุน นี้คือสิ่งท่ีเรียกวาความเทาเทียมกันในการใชเหตุผล
และความสามารถอยางสมบูรณแบบในการตัดสินใจเพื่อตนเองในการบริหารจัดการชีวิตตนเอง นี้คือเสรีภาพที่
นํามาซ่ึงความเทาเทียมกันในสังคมหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาความเทาเทียมกันทางธรรมชาติในการตัดสินใจ
เพ่ือตนเอง แตไมใชความเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจที่สุดทายแลวคนทุกคนตองมีความจนความรวยที่เทากัน 
(Grigsby, 1999, p. 107) อยางไรก็ตามความมั่งคั่งของปจเจกจะตองไมมากเกินไปจนทําใหเกิดความเหลื่อมล้ํา
ในสังคม ปจเจกควรไดรับอนุญาตใหสะสมความม่ังคั่งไดเพียงแคเทาที่เขาจะสามารถใชมัน (Baradat, 1994,  
p. 97) 
 ในขณะที่ Adam Smith กลาววา ความเทาเทียมกันทางธรรมชาตินั้นไมเพียงพอในการที่จะสราง
ความเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจ หมายความวาการท่ีคนเรามีความเทาเทียมกันในสภาวะทางธรรมชาตินั้นไมได
เปนตัวบงบอกวาทุกคนในอนาคตเมื่อเติบโตข้ึนเขาสูตลาดแรงงานแลวจะอยูในสถานะท่ีเทาเทียมกันทาง
เศรษฐกิจเพราะคนเหลานั้นจะเขาสูโลกแหงการทํางานท่ีแตกตางกัน Smith มองสังคมวาไดสรางการแลก 
เปล่ียนอยางมีเหตุผลระหวางปจเจกและส่ิงที่ไดรับตอบมาสําหรับความไมเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึน
ในสังคมทุนนิยมนั้นคือการที่สังคมไดรับผลผลิตที่สรางสรรคจากการผลิตสินคาและบริการจากปจเจกที่มีความ
หลากหลายในสังคม ความไมเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจเปนเรื่องปกติและไมใชสิ่งท่ีไมเปนธรรมเสมอ (Grigsby, 
1999, p. 107) นอกจากน้ันแลวความไมเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจก็ไมไดทําลายความเทาเทียมกันทาง
ธรรมชาติ แตความไมเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจนั้นเกิดข้ึนจากการเลือกอยางเปนอิสระ เลือกอยางมีเหตุผล
ของคนในสังคม เปนการตัดสินใจจากความสามารถของปจเจกเอง Smith เนนย้ําวาเสรีภาพของปจเจกนั้นไม
จําเปนตองถูกอุทิศเพื่อสรางความเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐจะตองไมเขามายุงเกี่ยวใน
การมีปฏิสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางปจเจก รัฐจะตองไมออกคําสั่งแทรกแซงทางเศรษฐกิจเพื่อใหทุกคนมี
ความเทาเทียมกันไมวาจะเปนในเรื่องของรายได คาจาง ราคาสินคา และมูลคาของทรัพยสิน รัฐจะตองไมใช
อํานาจเผด็จการที่จะสั่งหรือบังคับและกําหนดใหคนในสังคมนั้นมีความเทาเทียมกัน รัฐจะตองมีบทบาททาง
เศรษฐกิจที่จํากัดและสงเสริมความเทาเทียมกัน โดยปลอยใหปจเจกในสังคมนั้นมีความอิสระในการตัดสินใจ
ดวยเหตุผลที่ดีที่สุดของตนเองและนั่นก็คือการรักษาไวซึ่งความเทาเทียมกันทางธรรมชาติของคนในสังคม
(Grigsby, 1999,  p.107) การมีอิสสระในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของปจเจกในสังคมหมายถึง การมีระบบ
ตลาดเสรีที่จะชวยสรางความเสมอภาคในการแขงขันทางเศรษฐกิจ โดยการตัดสินใจของปจเจกจะนําทางโดย
มือที่มองไมเห็น (Invisible Hand) เปนมือที่ไมมีจิตวิญญาณ ไมมีใครเปนเจาของ มือนี้คือการแขงขันทาง
เศรษฐกิจอยางเสรีที่มีผูซื้อและผูขายจํานวนมากในสินคาชนิดใดชนิดหนึ่ง มีการระดมทรัพยากรอยางเสรีเพื่อ
การแขงขันและทุกคนมีเสรีภาพในการเขาสูการแขงขันในทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ตนเองตองการ (Smith, 
1938, as cited in Elliott and Cownie, 1975, p. 4)  การแขงขันในกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางเสรีเปนการ
ปลอยใหปจเจกสามารถใชดุลยพินิจในการตัดสินใจเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจของตนเองและเปนการเปด
โอกาสใหทุกคนในสังคมที่จะกระทําเชนเดียวกัน (Smith, 1910 quoted in Clarke, 1988, p. 30)   
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 ในหนังสือเรื่อง “Free to Choose” เขียนโดยนักเศรษฐศาสตรสายเสรีนิยมคลาสสิก (Classical 
Liberalism) Milton Friedman และ Rose Friedman (1980,  p. 119) ผูซึ่งสนับสนุนแนวคิดความเสมอภาค
ในโอกาส กลาววา ในชวงแรกของการกอต้ังประเทศสหรัฐอเมริกา ความเสมอภาค หมายถึงความเทาเทียมกัน
ตอหนาพระเจา และเสรีภาพหมายถึง เสรีภาพในการกําหนดชีวิตตนเอง ตอมาภายหลังสงครามกลางเมืองใน
อเมริกา ความเสมอภาคหมายถึงความเทาเทียมกันในโอกาส ความเทาเทียมกันของบุคคลหรือความเทาเทียม
กันภายใตกฎหมาย ซึ่งตีความไดวาตองไมมีบุคคลใดในสังคมถูกขวางก้ันการใชสมรรถนะหรือศักยภาพท่ีมีอยู
ในตัวเขาในการบรรลุเปาหมายหรือวัตตุประสงคในชีวิตของเขา อยางไรก็ตามภายหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง
สิ้นสุดลง แนวคิดความเสมอภาคในผลลัพธเริ่มถูกพูดถึงกันมากข้ึนและเปนแนวคิดท่ีทาทายแนวคิดความเสมอ
ภาคในโอกาสและเสรีภาพ ความเสมอภาคในผลลัพธ หมายถึงการที่ทุกทุกคนในสังคมจะมีระดับรายไดและ
ความเปนอยูที่เทาเทียมกัน (Friedman & Friedman, 1980, p. 119) เปาหมายของความเสมอภาคในผลลัพธ
คือความยุติธรรมหรือการแบงปนที่ยุติธรรม แตปญหาคือ อะไรคือความยุติธรรม ใครจะเปนผูตัดสินวาอยางไร
ถึงเรียกวาความยุติธรรมหรือการแบงปนที่ยุติธรรม และในแตละวันหากทุกคนในสังคมไดรับสวนแบงท่ีเทา
เทียมกันจากการทํางานแตไมใชจากความสามารถในการผลิตของเขา สังคมจะมีแรงจูงใจอะไรใหสมาชิกใน
สังคมขยันและต้ังใจทํางาน (Friedman & Friedman, 1980, p. 126) ในขณะเดียวกันหากรัฐเขามาแทรกแซง
เพื่อสรางความเทาเทียมกันดวยการเก็บภาษีผูมีรายไดมากในอัตราท่ีสูง เพื่อหวังท่ีจะนําเงินที่ไดไปจุนเจือเปน
สวัสดิการสังคมใหกับผูมีรายไดนอย เราจะพบกลุมคนท่ีไมทําอะไรเลยแตอาศัยชองวางทางกฎหมายในการรับ
สวัสดิการสังคมจากรัฐ  (Friedman & Friedman, 1980, p. 135) สังคมใดก็ตามท่ีใหความสาํคัญกับ ความเสมอ
ภาคในผลลัพธมากกวาความเสมอภาคในโอกาส ในทายที่สุดก็จะไมพบทั้งความเสมอภาคและเสรีภาพในสังคม  
(Friedman and Friedman, 1980, p. 139)  อยางไรก็ตามกลุมนักเศรษฐศาสตร สายเสรีนิยมสมัยใหม  
(Modern Liberalism) ที่สนับสนุนรัฐสวัสดิการอาจโตแยงวา ปญหาอยางหนึ่งในความไมเทาเทียมกันในสังคม
คือมนุษยเราเกิดมาแตกตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในฐานะความเปนอยู สมมุติวาเด็กหญิงน้ําและเด็กหญิงฟา
เปนเพื่อนกัน เติบโตมาดวยกันแตฐานะของทั้งสองแตกตางกัน เด็กหญิงน้ําเปนลูกเจาของโรงสี ในขณะที่
เด็กหญิงฟาเปนลูกชาวนายากจน ทั้งสองอาจไดรับโอกาสในการพัฒนาตนองที่เทาเทียมกันจากรัฐและสังคม 
แตในเมื่อตนทุนของชีวิตแตกตางกันอาจสงผลตอความกาวหนาในอนาคตที่แตกตางกันดวย แลวความเสมอ
ภาคจะเกิดขึ้นไดอยางไรหากปราศจากสวัสดิการสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมทุนนิยม นอกเหนือจากนั้น
แลว สภาพความเปนจริงในสังคมภายใตระบบทุนนิยมในปจจุบันนั้นไมมีมือที่มองไมเห็นตามที่ Smith อางถึง 
แตมีมือที่มองเห็น มือที่ปนกลไกตลาดผานการโฆษณา ชวนเชื่อ การผูกขาด การฮั้วกัน การคอรรับชัน การใช
เสนสายหรือระบบพรรคพวกเพื่อใหการสะสมทุนของนายทุนเปนไปอยางรวดเร็วและราบร่ืน และหากรัฐถูก
กําหนดใหมีบทบาทท่ีจํากัด ความยุติธรรมในสังคมทุนนิยม (ที่บิดเบือน) และการกระจายรายไดที่เปนธรรมจะ
เกิดขึ้นไดอยางไร 
 ดวยเหตุนี้เอง นักคิดกลุม Modern Liberalism หรือกลุมเสรีนิยมสมัยใหม มองวาการเขามาแทรก 
แซงของรัฐในกิจกรรมตาง ๆ ของปจเจกหรือในชีวิตทางสังคมของมนุษยเปนสิ่งที่จําเปน เพื่อที่จะปกปองไมให
ปจเจกบางกลุมถูกปฏิเสธเสรีภาพโดยผูอื่น การแทรกแซงของรัฐคือความพยายามรักษาเสรีภาพของคนใน
สังคม ดังนั้นเสรีภาพในความหมายของนักคิดกลุมเสรีนิยมสมัยใหมนั้นควรถูกเขาใจในเชิงบวก เพราะเสรีภาพ 
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คือการมองหาทิศทางพัฒนาศักยภาพของมนุษยและอุทิศศักยภาพของตนเองใหกับสังคม คําวาความไมเทา
เทียมกันทางเศรษฐกิจเปนเรื่องปกติของกลุม Classical Liberalism ถูกตั้งคําถามในกลุมของเสรีนิยมสมัยใหม
วาคือเงื่อนไขที่จงใจจะละเลยสวัสดิการของคนที่มีรายไดต่ําและเปนความพยายามท่ีจะทําลายโอกาสของคน
เหลานั้นที่จะมีอิสสระเสรีภาพในการตัดสินใจ  (Grigsby, 1999, p. 108) เมื่อสังคมไมมีความเทาเทียมกันทาง
เศรษฐกิจ คนที่มีรายไดต่ําจะขาดอิสสระเสรีภาพในการเลือกสินคาและบริการ ฉะนั้นเราจําเปนตองสรางความ
เทาเทียมกันทางเศรษฐกิจขึ้นมา เพื่อขยายศักยภาพของคนท่ีมีรายไดนอยใหเขาสามารถมีอิสระและเสรีภาพที่
มากขึ้นกวาเดิมในการเลือกวิถีแหงชีวิต 

 นักปรัชญาชาวอังกฤษ T. H. Green พูดถึงผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมวากอใหเกิดการรวมศูนย
ความม่ังคั่งอยูในมือคนไมกี่คนในสังคมและทําใหคนจํานวนมากตองพึ่งพิงชนชั้นที่มั่งคั่ง ดวยเหตุนี้เอง
ประชาชนจําเปนตองอาศัยสถาบันของรัฐในการปกปองพวกเขาจากการควบคุมของผูมีอํานาจทางเศรษฐกิจ
และนั้นคือเหตุผลที่สําคัญในการสรางรัฐสวัสดิการ  (Baradat, 1994, p. 102) Green บอกวาเสรีนิยมสมัยใหม
เชื่อวาการแทรกแซงของรัฐสามารถสงเสริมและขยายอิสสระเสรีภาพของปจเจกได กฎระเบียบตาง ๆ ที่รัฐออก 
มาก็เพื่อปกปองและรักษาดูแลคนในสังคมไมวาจะเปนเรื่องสุขภาพ การศึกษา สถานที่ทํางาน การสงเสริม
ความเปนอยูที่ดีของคนที่มีอํานาจนอยในสังคมเปนการปองกันไมใหมีการฉกฉวยผลประโยชนจากคนท่ีออนแอ
ในสังคมและเพ่ือปองกันไมใหเกิดการปฏิเสธเสรีภาพในทางบวกของคนในสังคม การแทรกแซงของรัฐจึงเปน
หนทางในการนําไปสูการขยายเสรีภาพที่มากขึ้นของคนในสังคมและนั่นก็คือการสรางความเทาเทียมกัน 
(Grigsby, 1999, p. 107) กลาวโดยสรุป กลุมเสรีนิยมสมัยใหมมองวา ความไมเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจวา
เปนสิ่งที่ยอมรับไมได เพราะคนที่จนอยูในสถานะท่ียากลําบากในการที่จะตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง ดวย
เหตุนี้เองความยากจนจึงเปนอุปสรรคในการขยายเสรีภาพของปจเจกและความยากจนควรถูกแกไขดวยกลไก
ตาง ๆ ของรัฐ ฉะนั้นกลุมเสรีนิยมสมัยใหมเชื่อวามนุษยนั้นสามารถมีความเทาเทียมกันในภาวะธรรมชาติและ
ความเทาเทียมกันในทางเศรษฐกิจ ดังนั้นนักคิดแนวเสรีนิยมสมัยใหมจะเนนการสงเสริมสวัสดิการทางสังคม
ของคนในสังคม 

 อยางไรก็ตามประเด็นโตแยงหลักที่มีตอแนวคิดกลุมเสรีนิยมสมัยใหมอาจสรุปเบ่ืองตนได 3 ขอที่
สําคัญคือ (1) รัฐประกอบไปดวยมนุษยที่มีชีวิตจิตใจและการเลือกขาง เพราะฉะนั้นจะมีอะไรมายืนยันวาการ
แทรกแซงของรัฐจะสามารถสรางความเสมอภาคและเทาเทียมกันในสังคม (2) ความพยายามสรางรัฐสวัสดิการ
ทําใหรัฐตองเก็บภาษีเพิ่มเพื่อจุนเจือคนในสังคมที่อาจรวมไปถึงพวก Free Rider และ (3) การแทรกแซงของรัฐ
เพื่อสรางความเสมอภาค ทายที่สุดแลวเปนการทําลายความเสมอภาค เพราะอาจเปนการนําเอาภาษีที่คน
สุจริต ขยันทํามาหากิน (โดยเฉพาะอยางยิ่งชนชั้นกลาง) ไปจุนเจือกลุมคนท่ีไมมีความมานะในการทํางานเพ่ือ
พัฒนาชีวิตตนเองใหดีข้ึน (และอาจไมเคยเสียภาษีเลยในชีวิต) แตชอบท่ีจะรองขอความชวยเหลือจากรัฐ  
 ไมวาจะเปน Aristotle, Jefferson, Mendes และกลุมเสรีนิยม สิ่งท่ีนักทฤษฎีหรือนักคิดเหลานี้มี
เหมือนกันคือ ความเสมอภาคที่เปนเปาหมายทางการเมืองที่รัฐควรจะตองนําพาไปใหถึงจุดหมาย แตก็ยังมี
นักปราชญ นักทฤษฎี หรือนักคิดอีกกลุมหนึ่งที่ตั้งคําถามถึงอันตรายหรือผลลัพธในทางลบท่ีจะเกิดจากความ
พยายามที่จะสรางความเสมอภาคในสังคม หนึ่งในนั้นคือ Kurt Vonnegut นักเขียนชาวสหรัฐอเมริกาผูเขียน

Book 18 Special.indd   13Book 18 Special.indd   13 03-Nov-16   22:11:1503-Nov-16   22:11:15



14

J o u r n a l  o f  S o c i a l
D e v e l o p m e n t

V o l.  1 8  S p e c i a l  I s s u e

ความเสมอภาค: แนวคิดและขอถกเถียงเบื้องตน
 

  

เร่ืองส้ัน Harrison Bergeron ในป 1961 ซึ่งเรื่องของเขาไดจินตนาการถึงประเทศสหรัฐอเมริกา ในป 2081 
โดยโนมนาวใหผูอานลองจินตนาการดูวาจะเกิดอะไรขึ้นถาในสังคมสหรัฐอเมริกาในอนาคตป 2081 มีกฎหมาย
ที่กําหนดวาใหทุก ๆ คนมีความเสมอภาคเทาเทียมกันอยางถ่ีถวนสมบูรณแบบ นั้นหมายความวาทุกคนอยูใน
สถานะที่เทาเทียมกันหมด ใครก็ตามที่เริ่มถูกมองวามีลักษณะของการสรางความไมเสมอภาคหรือไมเทาเทียม
กันเมื่อเปรียบเทียบกับผูอื่นหรือระดับคาเฉลี่ยของสมรรถนะของคนในสังคม ความไมเสมอภาคหรือไมเทา
เทียมกันเหลานี้จะถูกแกไขอยางรวดเร็ว  (Vonnegut, 2014, p. 7) ตัวอยางเชน หากมีผูใดที่แสดงใหเห็นถึง
สมรรถนะในความฉลาดหรือทางกายภาพที่อยูเหนือระดับคาเฉลี่ยของคนในสังคม คนนั้นจะถูกบังคับใหติด
อุปกรณที่เปนตัวขวางก้ันการใชความสามารถท้ังทางปญญาหรือกายภาพของเขาในการท่ีจะทําสิ่งใดส่ิงหนึ่งให
ดีกวาหรือเกงกวาผูอื่น ซึ่งหมายความวาบุคคลนั้นจะถูกทําใหเกงหรือฉลาดนอยลง เพื่อใหอยูในระดับที่เทา
เทียมกับคนทั้งสังคม ฉะนั้นเมื่อสังคมไมมีใครมีสมรรถนะท้ังทางปญญาและกายภาพเหนือระดับคาเฉลี่ยของ
คนในสังคม สังคมนั้นก็จะมีความเสมอภาคความเทาเทียมกัน สังคมจะถูกจัดวาเปนสังคมที่มีคุณภาพปานกลาง 
คือไมมีใครดีเลิศและไมมีใครออนแอที่สุด เปนสังคมที่คนในสังคมนั้นเชื่อฟงและยินยอมพรอมใจกันจะทําสิ่งใด
สิ่งหนึ่งเพื่อใหเกิดความเสมอภาคเทาเทียม Kurt Vonnegut มองวานี้คือสังคมที่จืดชืดไมมีใครสรางสรรคสิ่ง
ใหม ๆ ที่แสดงใหเห็นถึงความฉลาดและเหนือกวา พลเมืองทุกคนจะหยุดนิ่ง ความจดจอในการที่พยายามจะ
สรางความเสมอภาคเทาเทียมกันของคนในสังคมไดขโมยความฉลาดของคนในสังคม ขโมยความคิดสรางสรรค
ของคนในสังคม ขโมยความสําเร็จขั้นสูงสุดของคนในสังคม เพราะจะไมมีใครกระทําการใด ๆ เพื่อใหตัวเองอยู
เหนือผูอื่น ดังนั้นคําวาศักยภาพและพรสวรรคจึงเปนสิ่งท่ีไรประโยชนสําหรับสังคมประเภทนี้  คําวา Equality 
จึงเปนเสมือนคําพื้นฐานท่ีสําคัญที่ใชเปนขออางในการโจมตีใครก็ตามท่ีพยายามจะใชพรสวรรคของตนเอง 
แสดงใหเห็นวาตัวเองนั้นแข็งแกรงกวาฉลาดกวาบุคคลอื่น ในสังคมจึงมีกฎท่ีไมใหใครก็ตามมีความสามารถ
เหนือระดับคาเฉลี่ยของความสามารถของคนในสังคม Kurt Vonnegut จึงสรุปวา Equality หรือความเสมอ
ภาค คือความพยายามของการที่จะสงเสริมผลประโยชนของตนเองโดยใหคนในสังคมนั้นอยูในสถานะที่เทา
เทียมกัน เพื่อผลประโยชนของผูที่เรียกรองหาสิ่งที่เรียกวา Equality นั่นเอง (Grigsby, 1999, p. 90) 
 การใหความหมายของความเสมอภาคในมุมมองของ Kurt Vonnegut ดูเหมือนวาจะสอดคลองกับนัก
ปรัชญาชาวเยอรมัน Friedrich Nietzsche ที่อธิบายความเสมอภาความีรากฐานมาจากสิ่งที่เราเรียกวา Morality 
หรือคุณธรรม คําวา Equality เปนชนิดหนึ่งของคุณธรรมแตเปนคุณธรรมของทาส (Slave Morality) Nietzsche 
ตีความคุณธรรมของทาสในฐานะท่ีเปนคุณธรรมของคนออนแอและถูกออกแบบมาเพ่ือผลประโยชนของกลุมคน
ออนแอ นั่นก็คือกลุมทาสนั้นเอง ในขณะท่ีชนชั้นนําก็มีคุณธรรมของชนชั้นตนเองท่ีเรียกวา Master Morality 
หรือคุณธรรมของกลุมชนชั้นนําหรือกลุมผูมีอํานาจในสังคม อยางไรก็ตามปญหาก็คือคุณธรรมของท้ังสองฝง
นั้นไมสามารถไปดวยกันได คุณธรรมของทาสนั้นตรงกันขามกับคุณธรรมของผูมีอํานาจ คุณธรรมของผูมี
อํานาจนั้นเปนคุณธรรมท่ีเนนสงเสริมผูที่แข็งแรงกวา เยินยอคนท่ีมีลักษณะของความแข็งแรง คนที่สามารถ
ปกครองไดเอาชนะผูอื่นไดหรือคนที่สามารถครอบงําสังคมได ในขณะท่ีคุณธรรมของทาสน้ันคือความพยายาม
ของคนที่ออนแอกวาไรซึ่งอํานาจหรือเปนผูถูกปกครองท่ีจะดึงคนท่ีแข็งแรงกวามีอํานาจมากกวาใหหลนลงมา
ใหเทากับตนเอง อยางไรก็ตามในประเด็นนี้ Nietzsche ไมไดบอกวาคุณธรรมประเภทไหนท่ีเปนลักษณะของ
คุณธรรมเพื่อสังคมโดยสวนรวม รูปแบบของคุณธรรมไมวาจะเปนคุณธรรมของทาสหรือคุณธรรมของชนชั้นนํา
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ลวนแตเปนคุณธรรมเพื่อผลประโยชนของตนเองทั้งสิ้น (Grigsby, 1999, p. 88) ในการกําหนดวาอะไรคือการ
กระทําที่ดีหรือเลวนั้น ไมมีคุณธรรมของฝงใดเลยที่มองวาคําวาดีหรือเลว นอกเหนือ ไปจากบริบทท่ีตัวเอง
เขาใจ Nietzsche กลาวตอวาในโลกนี้ไมมีคุณธรรมที่เปนสากลและไมมีคุณธรรมใดท่ีเปล่ียนแปลงมิได เพราะ
คุณธรรมคือผลผลิตทางประวัติศาสตรที่ถูกสรางสรรคโดยมิไดคาดคิดมากอนโดยใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ 
ณ เวลาหนึ่งและเกิดจากแรงจูงใจท่ีพิเศษเฉพาะโดยบุคคลนั้น (Jackson, 2014, p. 86) Nietzsche พยายาม
เปรียบเทียบคุณธรรมของทาสกับคําสอนในศาสนาคริสตโดยอธิบายวาศาสนาคริสตไมตางกับทุก ๆ พฤติกรรม
ของมนุษยที่แสดงออกถึงเจตจํานงคในการใฝหาอํานาจ ชาวคริสตในอดีตคือกลุมชนชั้นทาสภายใตอาณาจักร
โรมันและมีเพียงวิธีเดียวที่จะสามารถเอาชนะและมีอํานาจเหนือชาวโรมันไดคือการสรางสถานะทางจิต
วิญญาณที่สูงสงเหนือชาวโรมันและสามารถกระทําไดโดยการพลิกคุณคาทางสังคมไปในอีกทางหนึ่ง เชน
คริสตจักรสอนคนใหรูจักคําวาความสงสาร ความเมตตา การใหอภัยวาเปนสิ่งยิ่งใหญที่จะนําไปสูการไดรับคํา
อวยพรหรือรางวัลจากพระเจา ในขณะท่ีคุณคาอื่น ๆ ในสังคม เชนการยึดถือผลประโยชนของตนเองคือบาป
ชนิดหนึ่ง สิ่งเหลานี้คือคุณธรรมของคนออนแอในความหมายของ Nietzsche ซึ่งคุณธรรมของทาสน้ันคือความ
ตองการของคนออนแอที่จะดึงคนท่ีแข็งแกรงนั้นลงมาใหเทาเทียมกับตนเอง ความตองการการสงสารจากผูอื่น
คือการตองการใหผูอื่นเจ็บปวดเชนเดียวกับที่ตนเองมี (Jackson, 2014, p. 88)  เหตุผลท่ีทําเชนนี้เกิดจาก
ความรูสึกขุนเคือง (Resentment) ของคนออนแอ (ทาส) ที่มีตอคนที่แข็งแรงกวา (เจานายหรือผูปกครองหรือ
ผูที่สูงศักดิ์กวา) โดยมองวาความแข็งแกรงกวาเหลานั้นเปนสิ่งท่ีเลวรายและทําใหคนแข็งแกรงกวามีอํานาจซึ่ง
คนที่ออนแอกวาตองการจะไดอํานาจนั้นไวเอง ดวยเหตุนี้เอง Equality คือการดึงผูอื่นใหมาเทาเทียมกับตน
และเปนสวนหนึ่งของ Slave Morality (Grigsby, 1999, p. 89) ความเสมอภาคเปนคําสมัยนิยมที่นิยมใช
สําหรับกลุมคนที่ตองการทําลายคนอ่ืนที่อยูเหนือตัวเองโดยมีความขุนเคืองอยูเบื้องหลังความพยายามในการ
เรียกรองความเสมอภาคเทาเทียมกัน เปนความพยายามที่จะดึงคนท่ีแข็งแกรงกวามีอํานาจมากกวาใหลงมาอยู
ในสถานะเดียวกันกับผูที่ออนแอกวาหรือผูที่มีอํานาจนอยกวา ประเด็นนี้ ดูเหมือนวา Nietzsche จะมีความ 
คิดคลายกับ Kurt Vonnegut ในขณะเดียวกัน Nietzsche ไดเปรียบเทียบระบอบประชาธิปไตยวาคือตัวอยาง
ที่สําคัญของการที่แสดงใหเห็นถึงลักษณะของคุณธรรมของทาส เพราะประชาธิปไตยนั้นคือระบอบการ
ปกครองที่พยายามใหความเสมอภาคเทาเทียมกันแกทุกฝาย การใชเสียงสวนใหญเปนเครื่องตัดสินใจของคนใน
สังคม คือความพยายามที่จะดึงเอาคนท่ีมีอํานาจมากกวานั้นลงมาใหเสมอภาคเทาเทียมกันกับคนท่ีออนแอกวา 
ลักษณะนี้จึงจะเรียกวาความเสมอภาคในความหมายของ Slave Morality 
 จากคําอธิบายถึงแนวคิดและขอโตแยงเบื้องตนของความเสมอภาคที่มีความหลากหลายทําใหนึกถึง
คํากลาวของ Nietzsche ที่วานักปรัชญามักกลาวอางวาสิ่งท่ีตนคิดและแสดงออกมาคือความจริง แตแทจริง
แลวคือสิ่งที่พิสูจนไมไดเพราะนักปรัชญามักจะอธิบายความเชื่อของเขาเองมากกวาการพูดถึงความจริง 
(Jackson, 2014, p. 80) ในขณะท่ีการคนหาคําตอบเกี่ยวกับความเสมอภาคที่แทจริงไมสามารถหาขอสรุปได 
แตในทางตรงกันขามกลับทําใหเกิดคําถามข้ึนมากมาย เชน  ความเสมอภาคนั้นคือลักษณะพื้นฐานทาง
ธรรมชาติอยางที่ Jefferson บอกหรือไม เปนไปไดหรือไมที่เราจะสรางความเสมอภาคในสังคมโดยไมไดมีการ
ทําลายสิทธิเสรีภาพหรือผลประโยชนที่คนอื่น ๆ เคยมีอยูในสังคม เราควรมีความเสมอภาคกันในทุก ๆ เรื่อง
หรือไมหรือเราควรมีกฎหมายกําหนดใหคนในสังคมนั้นมีความเสมอภาคกัน เราจะเลือกทางเดินไหนระหวาง 
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ความเสมอภาคในโอกาสกับความเสมอภาคกันในผลลัพธระหวางความเสมอภาคในผลลัพธกับความเสมอภาค
ในการมีสวนรวมในกระบวนการการตัดสินใจสาธารณะ ความเสมอภาคกันเปนพื้นฐานของความเปนมนุษยจริง
หรือไม ความเสมอภาคกันของมนุษย หมายถึงการพิจารณาในความเทาเทียมกันของผลประโยชนแบบท่ี 
Aristotle กลาวไวจริงหรือ ความเสมอภาคและการเรียกรองความเสมอภาคเปนอันตรายตอสังคมตามที่ 
Vonnegut, Nietzscche และ Burke เตือนไวหรือไมหรือความเสมอภาคคืออาวุธในทางความคิดท่ีกลุมคน
กลุมหนึ่งพยายามที่จะเรียกรองเพื่อผลประโยชนของตนเอง คําถามเหลานี้ไมมีคําตอบท่ีแนชัดตายตัววาอะไร
คือความเสมอภาค เราควรเรียกรองความเสมอภาคหรือไม และถาสังคมตองการความเสมอภาคเราจะเลือก
ความเสมอภาคในรูปแบบใดหรือเราควรจะดําเนินการตามนักคิดนักปรัชญาทานใด อยางไรก็ตามไมวาเราจะ
เลือกตัดสินใจอยางไร ความเสมอภาคที่แทจริงของมนุษยที่หลีกเลี่ยงไมไดคือคือการที่มนุษยมีจุดสิ้นสุดที่
เหมือนกนั 
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