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อารมณ์กับการเมือง: บทสำรวจเบื้องต้น (1) 

ทสิตา สุพัฒนรังสรรค์1 

 การศึกษาทางรัฐศาสตร์โดยเฉพาะภายหลังของยุคพฤติกรรมนิยม (Behavioralism) มักให้

ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้วิธีการหาความรู้แบบวิทยาศาสตร์เชิงประจักษ์เพื่อทำความเข้าใจการเมืองผ่าน 

‘พฤติกรรมทางการเมือง’ ที่แสดงออกและวัดค่าได้ โดยเฉพาะการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่ท่ี

มีสมมติฐานวางอยู่บนการที่ปัจเจกชนแสดงพฤติกรรมทางการเมืองผ่านการตัดสินใจที่เป็นเหตุเป็นผล2 

(rational decision-makers) การที่ประชาชนเลือกพรรคการเมืองหนึ่งย่อมสะท้อนถึงการที่ประชาชนผู้น้ัน

คาดการณ์ว่าเขาหรือเธอจะได้รับประโยชน์มากที่สุดเมื่อพรรคดังกล่าวสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ สอดคล้องกับ

ข้อเสนอของ แอนธอนี ดาวส์ (Anthony Downs) ในหนังสือ An Economic Theory of Democracy 3 

ดาวส์มองว่าประชาธิปไตย คือ ระบอบการเมืองที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในฐานะปัจเจกชนแสดงถึงการ

ตัดสินใจที่เป็นเหตุเป็นผลผ่านกลไกการเลือกตั้งได้ อย่างไรก็ดี มนุษย์ในฐานะ Homo Economicus ที่ให้

ความสำคัญกับการคิดคำนวณประโยชน์ที่ตนเองจะได้มากที่สุดนั้นก็สามารถแสดงพฤติกรรมผ่านการเป็น 

‘ผู้โดยสารฟรี’4 (free riders) กล่าวคือ ในสถานการณ์ที่ปัจเจกคิดคำนวณว่าตนจะได้รับประโยชน์จากการ

กระทำของผู้อื่น ปัจเจกผู้นั้นก็ไม่จำเป็นต้องลงแรงให้เสียเวลา แต่คอยเก็บเกี่ยวดอกผลที่เกิดขึ้นจากการลงแรง

ของผู้อ่ืน  

 ชีวิตทางการเมืองของผู้คนโดยเฉพาะภายใต้ระบอบประชาธิปไตยจึงถูกครอบงำด้วยสมมุติฐานของ

ความเป็นเหตุเป็นผล ทว่าหากพิจารณาในทางปฏิบัติแล้ว มนุษย์ในหลายครั้งนั้นมีพฤติกรรมที่ไม่สามารถ

อธิบายผ่านความเป็นเหตุเป็นผลได้ และจากการศึกษาของจอร์จ ลาคอฟ (George Lakoff) ระบุว่า พฤติกรรม

ของมนุษย์กว่าร้อยละ 98 เป็นการแสดงออกที่ไม่รู้สึกตัว หรือในสถานการณ์ท่ีตึกหนึ่งไฟไหม้ โดยทั่วไปแล้ว

มนุษย์ควรพยายามหนีออกจากตึกที่ไฟไหม้ให้ได้รวดเร็วที่สุดเพื่อรักษาชีวิตของตนเองได้ กรณีนี้ย่อมสอดคล้อง

กับสมมติฐานที่ว่าพฤติกรรมของมนุษย์นั้นเป็นเหตุเป็นผล และการรักษาชีวิตของตนเองย่อมเป็นสิ่งที่สำคัญ

 
1 อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่อยู่อีเมล ์Thasita.sup@stou.ac.th 
2 Paul Nesbitt-Larking, Catarina Kinnvall, Tereza Capelos and Henk Dekker, “Introduction: Origins, 

developments and Current Trends,” in The Palgrave Handbook of Global Political Psychology, eds. Paul 

Nesbitt-Larking, Catarina Kinnvall, Tereza Capelos and Henk Dekker (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 

2014), 4. 
3 Anthony Downs, An Economic Theory of Democracy (New York: Harperr & Row, 1957). 
4 “free rider,” Encyclopedia Britannica Online, s.v., accessed August 30, 2022, 

https://www.britannica.com/topic/free-riding#ref1207651. 
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ที่สุด ทว่าในบางกรณีนักดับเพลิงก็ยินดีเสี่ยงชีวิตเพื่อไปช่วยเหลือผู้ที่อาจยังอยู่ในตึกที่ไฟไหม้นั้น คำอธิบายว่า

พฤติกรรมของมนุษย์ขับเคล่ือนด้วยความเป็นเหตุเป็นผลอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ  

 

จิตวิทยาการเมือง (political psychology) 

แม้ว่าภายใต้การเมืองในระบอบที่เป็นประชาธิปไตย อารมณ์มักถูกทำให้เป็นชายขอบของความรู้ทาง

รัฐศาสตร์ (marginalised) แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า การเมืองกับอารมณ์เป็นสิ ่งที ่อยู ่คู ่กันมาอย่างยาวนาน 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับการเมืองปรากฏผ่านการศึกษาจิตวิทยาการเมือง ซึ่งเป็นส่วนหน่ึง

ของการศึกษาด้านจิตวิทยาสังคม (social psychology) เป้าหมายของการศึกษาจิตวิทยาการเมือง คือ 

การศึกษาแบบแผนและกลไกลทางจิตวิทยาการที่ส่งผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรมทางการเมืองทั้งใน

ระดับปัจเจกชนชั้นนำและมวลชน5 นอกจากนั้น จิตวิทยาการเมืองยังเป็นองค์ความรู้ท่ีมีจุดเริ่มต้นใกล้เคียงกับ

ปรัชญาการเมือง6 (political philosophy) ผ่านการถามคำถามว่า เราจะสามารถเข้าใจโลกได้อย่างไร (make 

sense) โดยเฉพาะการทำความเข้าใจปรากฎการณ์และปัญหาทางการเมือง โดยปรัชญาการเมืองให้

ความสำคัญกับการพิจารณาเชิงอุดมคติที่เต็มไปด้วยการให้คุณค่า(normative) ขณะที่จิตวิทยาการเมืองให้

ความสำคัญกับการทำความเข้าปัจจัยเชิงจิตวิทยาของมนุษย์ (psychological) เช่น อารมณ์ ความผูกพัน และ

ความเป็นผู้นำ เป็นต้น 

เดวิด ฮอร์ตัน  (David Houghton) ได้เสนอ 2 ตัวแบบ เพื ่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์  

คือ 1) พฤติกรรมของมนุษย์สะท้อนการตัดสินใจที่มีพื้นฐานจากการใช้เหตุผล (Homo Economicus) ซึ่งมี

พื้นฐานมาจากเศรษฐศาสตร์ที่ซึ่งมนุษย์จะไตร่ตรองและคิดคำนวณเพื่อให้ได้ผลประโยชน์แก่ตนเองมากที่สุด

ภายใต้เงื่อนไขความสมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสาร ขณะที่ตัวแบบที่ 2) เสนอว่า พฤติกรรมของมนุษย์เป็นผลมา

จากปัจจัยทางจิตวิทยา (Homo Psychologicus) กล่าวคือ พฤติกรรมของมนุษย์บ่อยครั้งที่แสดงออกมาอย่าง

ไม่เป็นเหตุเป็นผล และถูกขับเคลื่อนด้วยกลไกทางจิตวิทยา อย่างไรก็ตาม จิตวิทยาการเมืองนั้นไม่ควรจัดวาง

ในลักษณะของความเป็นคู่ตรงข้ามกับทฤษฎีตัวเลือกที่เป็นเหตุเป็นผลเสมอไป แต่ทั้งสององค์ความรู้นั้นต่างก็

พยายามที่จะทำเข้าใจพฤติกรรมทางการเมืองของมนุษย์ จิตวิทยาการเมืองจึงถือได้ว่าเป็นหนึ่งในความ

พยายามเข้าใจพฤติกรรมการแสดงออกของปัจเจกอย่างรอบด้าน เนื่องจากตัวแบบมนุษย์ที่เป็นเหตุเป็นผลน้ัน

 
5 Martin Rosema, John T. Jost and Diederik A. Staple, “Social psychology and the study of politics,” in 

Applied Social Psychology: Understanding and Managing Social Problems, eds. Linda Steg, Abraham P. 

Buunk and Talib Rothengatter (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), 291. 
6 Nesbitt-Larking, Kinnvall, Capelos and Dekker, “Introduction: Origins, developments and Current Trends,” 

4. 
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วางอยู่บนเงื่อนไขสำคัญว่ามนุษย์สามารถเข้าถึงข้อมูลที่สมบูรณ์ได้มากที่สุดซึ่งเป็นได้ยากในทางปฏิบัติ ตัวแบบ

ด้านจิตวิทยาจึงเข้ามามีบทบาทเติมเต็มคำอธิบายของพฤติกรรมท่ีไม่เป็นเหตุเป็นผลและคาดเดาได้ยากน้ี 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสมมติฐาน Homo Economicus และ Homo 

Psychologicus 

มนุษย์ท่ีเป็นเหตุเป็นผล 
Homo Economicus 

มนุษย์ท่ีเป็นไปตามจิตวิทยา 
Homo Psychologicus 

มนุษย์เป็นตัวแสดงท่ีสามารถใช้เหตุผลได้อย่างสมบูรณ์ 

(fully rational) 

ความเป็นเหตุเป็นผลของมนุษย์น้ันอยู่ภายใต้เง่ือนไข

และข้อจำกัด (bounded rational) 

ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างสมบูรณ์ ข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

มีพ้ืนฐานจากเศรษฐศาสตร์ พัฒนามาจากจิตวิทยาและประสาทวิทยา 

ต้องการเพ่ิมอรรถประโยชน์ของตนเองให้สูงท่ีสุด พึงพอใจกับส่ิงท่ีได้รับ 

ปัจเจกปรับเปล่ียนความเช่ือของตัวเอง 

เม่ือได้รับข้อมูลชุดใหม่ 

ปัจเจกยึดม่ันในความเช่ือของตนเอง  

แม้ว่าจะมีข้อมูลชุดใหม่ก็ตาม 

หากได้รับข้อมูลมากไป  

จะตัดสินใจโดยท่ีตนได้ประโยชน์มากท่ีสุด 

หากได้รับข้อมูลมากไป  

จะตัดสินใจโดยใช้ทางลัดจากประสบการณ์เดิม 

ปรับปรุงจาก David Patrick Houghton, Political Psychology: Situations, Individuals, and 

Cases (New York: Routledge, 2015), 5. 

โดยในการศึกษาด้านจิตวิทยาการเมืองจะแบ่งระดับการวิเคราะห์ (level of analysis) เป็น 2 ระดับ7 

ได้แก่ 1) ระดับโครงสร้าง/สถานการณ์ (structure/situationism) คือ สถานการณ์และบริบที่ปัจเจกดำรงอยู่มี

ส่วนกำหนดพฤติกรรม และ 2) ระดับความโน้มน้าวของปัจเจก (dispositionism) ทั้งในระดับของชนชั้นนำ

และผู้คนซึ่งจะให้ความสำคัญกับ ‘สมองทางการเมือง’ (political brain) หรือลักษณะเฉพาะตัวของปัจเจกท่ี

ส่งผลต่อพฤติกรรม เช่น ลักษณะนิสัย หรือบุคลิกภาพ (personality) และอารมณ์ (emotion)  

 

อารมณ์ (emotion) และอารมณ์ทางการเมือง (political emotion) 

หากพิจารณาด้านพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมือง อารมณ์ถือได้ว่าเป็นหนึ่งใน

ประเด็นของการศึกษาโดยเห็นได้จากข้อเสนอของนักคิดทางการเมืองหลายคนที่ให้ความสำคัญกับอารมณ์เพ่ือ

ทำความเข้าใจโลกทางการเมืองรวมไปถึงการไปสู่โลกทางการเมืองทางอุดมคติ เช่น คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) 

เสนอว่า ห้วงขณะของความกระตือรือร้น (moment of enthusiasm) ในการปฏิวัติชนชั้นที่ผลประโยชน์ของ

 
7 David Patrick Houghton, Political Psychology: Situations, Individuals, and Cases (New York: Routledge, 

2015), 54. 
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ชนชั้นกรรมาชีพที่ทำการปฏิวัติเทียบเคียงได้กับผลประโยชน์ของคนทั้งสังคม รวมไปถึงข้อเสนอเบเนดิก  

แอนเดอร์สัน (Benedict Anderson) ว่าอารมณ์เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ผดุงความชอบธรรมของชุมชนจินตกรรม8

(imagined community) 

อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับองค์ความรู้ด้านจิตวิทยาการเมือง อารมณ์ได้ถูกทำให้เป็นชายขอบของ

การศึกษาด้านรัฐศาสตร์ เนื่องจากรัฐศาสตร์ภายใต้ความเป็นสมัยใหม่ให้ความสำคัญกับความเป็นเหตุเป็นผล 

(rationality) ขณะที่อารมณ์มักถูกอธิบายว่าเป็น ความพุ่งพล่านที่ไร้เหตุผล (irrational passion) อารมณ์จึง

ถูกจัดวางในลักษณะของข้ัวตรงข้ามของคำอธิบายว่าด้วยความเป็นเหตุเป็นผล กล่าวคือ เม่ือพฤติกรรมทางการ

เมืองของผู้คนมีอารมณ์เป็นตัวขับเคลื่อนย่อมส่งผลต่อความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมดังกล่าว และย่อมส่ง

กระทบต่อสถาบันและองค์กรทางการเมืองและสังคมที่จัดตั้งอยู่ หากพฤติกรรมทางการเมืองที่แสดงออกถูก

ขับเคลื่อนจากอารมณ์ ย่อมส่งผลต่อการเรียกร้องถึงความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมอันหุนหันพลันแล่นดังกล่าว 

เช่น อาจมีผู้ที่แสดงพฤติกรรมที่เลวร้ายออกไป แต่ภายหลังคนผู้นี้ก็อาจพูดได้ว่า ไม่ได้ตั้งใจ แต่เป็นเพราะความ

โกรธทำให้พลาดไป เป็นต้น หรืออาจกล่าวได้ว่าสังคมสมัยใหม่หรือความเป็นอารยะ (civility) นั้นวางอยู่บน

เง่ือนไขของการอดทนอดกล้ันต่อการแสดงอารมณ์ (repression of emotion) มากกว่าการแสดงอารมณ์อย่าง

เปิดเผยและพุ่งพล่าน โดยเฉพาะการอยู่รอดและคงอยู่ของประชาธิปไตยขึ้นอยู่กับการเอาชนะอารมณ์ด้วย

เหตุผล9 ทว่าในทางหนึ่งมีกลุ่มนักวิชาการโต้แย้งว่า อารมณ์ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างไร้เหตุผลเสมอไป แต่อารมณ์และ

เหตุผลนั้นสัมพันธ์กัน เช่น การที่คน ๆ หนึ่งกลัวงู ย่อมมีสาเหตุจากการท่ีงูอาจทำร้ายคน ๆ ได้ อารมณ์จึงไม่ใช่

การแสดงออกอย่างไรเหตุผลและจึงจำเป็นต้องกลับไปเข้าใจเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังของอารมณ์ที่แสดงออกมา

แทนท่ีจะเป็นการจัดวางอารมณ์ในระนาบของความไร้เหตุผลอย่างเดียว 

และในช่วงกลาง ค.ศ. 1990 อารมณ์ได้กลายมาเป็นประเด็นที่ชุมชนทางวิชาการได้กลับมาให้ความ

สนใจ10 (emotional turn) หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการหวนคืนกลับมาขององค์ความรู้ที่ถูกปิดกั้น (return of 

the repressed) โดยเฉพาะเมื ่อเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองที ่อาจทำความเข้าใจได้ผ่านองค์ความรู ้ด้าน

จิตวิทยาการเมือง เช่น การที ่พรรคการเมืองฝ่ายขวาได้รับความนิยมในประเทศที ่ถูกขนานนามว่ามี

ประชาธิปไตยที่ลงหลักปักฐาน เช่น เยอรมัน อังกฤษ รวมไปถึงสหรัฐอเมริกา เป็นต้น นิโคลัส เดอเมอท์ซิส 

(Nicolas Demertzis) ได้เสนอแนวคิดเรื ่อง ‘อารมณ์ทางการเมือง’11 (political emotion) อารมณ์ทาง

 
8 Nicolas Demertzis, “Political Emotions,” in The Palgrave Handbook of Global Political Psychology, eds. 

Paul Nesbitt-Larking, Catarina Kinnvall, Tereza Capelos and Henk Dekker (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 

2014), 225. 
9 Ibid., 223. 
10 Ibid., 227. 
11 Ibid. 
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การเมืองนั้นเป็นข้อเสนอที่แสดงถึงความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างอารมณ์และเหตุผล โดยเดอเมอท์ซิสเสนอว่า 

โครงสร้างทางการเมือง (structure of politics) เช่น พรรคการเมือง รัฐบาล ระบบกฎหมาย ล้วนแต่ถักทอพัน

เก่ียวกับโครงสร้างของอารมณ์ (structure of feelings)  

อารมณ์ทางการเมืองมีลักษณะสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ (1) อารมณ์ทางการเมืองอาจแสดงออกมาโดย

ปัจเจกผู้นั้นจำไม่เป็นต้องรู้ตัว กล่าวคือ เราอาจแสดงความรักและภูมิใจต่อชาติของตนเอง ขณะที่เกลียดชัง

ผู ้คนในชาติอื ่นไปพร้อมกัน (2) อารมณ์ทางการเมืองไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นแบบชั่วขณะระยะสั้นเสมอไป  

แต่อาจกินระยะเวลายาวนานและสามารถส่งต่อผ่านโครงสร้างของสถาบันทางการเมืองและวัฒนธรรมที่ผู้คน

ยึดถือร่วมกัน เช่น ความเชื่อมั่นทางการเมือง ความเกรี้ยวกราดและเจ็บปวดจากการเผชิญสงครามกลางเมือง 

เป็นต้น และ (3) การจำแนกอารมณ์ทางการเมืองควรให้พิจารณาบริบทเชิงสัมพันธ์ (relational context) 

และเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดอารมณ์นั้น เช่น ความโกรธและความกลัวที่ฝูงชนแสดงออกมาย่อมสะท้อนถึงการ

จัดสรรทรัพยากรที่ไม่เท่าเทียมห้วงเวลาและพื้นท่ีหนึ่ง ๆ จากลักษณะทั้ง 3 ข้างต้น เดอเมอท์ซิส ได้นิยามว่า 

อารมณ์ทางการเมืองเป็นความโน้มเอียงของบุคคลและกลุ่มบุคคลที่ส่งผลระยะยาว และสัมพันธ์กับบรรทัดฐาน

ทางการเมืองและสังคมในสังคมการเมืองน้ัน ๆ อารมณ์ทางการเมืองยังมีส่วนสำคัญต่อการก่อตัวของวัฒนธรรม

ทางการเมืองและการแบ่งปันส่ิงท่ีมีคุณค่าในสังคม12 

อารมณ์ทางการเมืองจึงสัมพันธ์กับบริบททางการเมือง โดยเฉพาะเมื่อบริบททางการเมืองนั้นเต็มไป

ด้วยความสัมพันธ์ทางอำนาจท่ีไม่เท่าเทียม เช่น ความโกรธ ความกลัว ความไม่เช่ือใจ ความน่าเกรงขาม รวมถึง

ความหวัง เป็นต้น อารมณ์ทางการเมืองยังถูกกระตุ้นผ่านการยึดโยงกับชุดสัญลักษณ์ ตัวบุคคล หรือสถาบันท่ี

เฉพาะเจาะจง โดยเฉพาะการเมืองกับการสร้างและการบ่อนทำลายความชอบธรรมของผู้นำหรือชาติหนึ่ง ๆ ท่ี

เต็มไปด้วยกระบวนการผลิตซ้ำและท้าทายผ่านอารมณ์ทางการเมือง เช่น ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม การ

ประท้วง เป็นต้น   

  

  

 
12 Ibid., 228. 
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