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ภาพสะท้อนสภาพสังคมและการเมืองในช่วงสหภาพโซเวียต 
ผ่านวรรณกรรมเรื่อง แอนิมอล ฟาร์ม และ 1984 ของจอร์จ ออร์เวลล์  
 

จารุวัฒน์ สุณาวงศ์ 
 

1. ประวัติผู้ประพันธ์ 
จอร์จ ออร์เวลล์ (George Orwell) เกิดเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 1903 เขาเป็นบุตรชาย

ของข้าราชการกรมฝิ่นในอาณานิคมของอังกฤษ  เขาได้รับการศึกษาในอังกฤษที่วิทยาลัยอีตัน 
(Eton College) ซึ่งทำให้เขาเห็นแตกต่างทางชนชั้นอย่างชัดเจน  หลังจากที่เขาจบการศึกษา
แทนที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา แต่ด้วยปัญญาทางการเงินของครอบครัว  เขาจึง
ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในพม่า ซึ่งทำให้เขาเห็นถึงความอยุติธรรม.  หลังจากน้ัน 
เขาป่วยเป็นไข้เป็นเลือดออกเลยต้องกลับอังกฤษ โดยได้ลาออกในปี ค.ศ. 1927 และตัดสินใจที่จะ
เป็นนักเขียนในปี ค.ศ. 1928  

ต่อมา ปลายปี ค.ศ. 1936 ออร์เวลล์ได้เดินทางไปสเปน ซึ่งขณะนั้นเกิดเหตุการณ์สงคราม
กลางเมืองสเปน (Spanish Civil War) เขาจึงได้ไปร่วมทำข่าวและร่วมรบ เพื่อต่อสู้กับพรรครีพับลิ
กันกับกลุ่มชาตินิยมของฟรังโก ออร์เวลล์รู้สึกหวาดกลัวต่อระบอบคอมมิวนิสต์ ที่ในขณะน้ันได้รับ
การสนับสนุนจากโซเว ียต ซ ึ ่งกำลังปราบปรามเพื ่อนฝ ูงของเขาในสังคมนิยมปฏ ิ ว ั ติ  
(Revolutionary socialism) จากประสบการณ์ดังกล่าว ทำให้เขามีความคิดที่ว่าในช่วงยุคสมัย
ของฟรันซิสโก ฟรังโก (Francisco Franco) เบนิโต มุสโสลินี (Benito Mussolini) โจเซฟ สตาลิน 
(Joseph Stalin) และอดอล์ฟ ฮ ิตเลอร ์ (Adolf Hitler) นี ้จะทำให ้ระบอบเผด ็จการและ
คอมมิวนิสต์มีอำนาจหรืออิทธิพลต่อสังคมโลกเพิ่มมากขึ้น  ดังน้ัน เขาจึงกลายเป็นบุคคลที่ต่อต้าน
ระบอบเผด็จการกับระบอบคอมมิวนิสต์ โดยเฉพาะกับสตาลิน นับตั้งแต่นั้นมา เขาได้ต่อสู้กับ
ระบอบเผด็จการกับระบอบคอมมิวนิสต์ด้วยอาวุธปากกา   

ในปี ค.ศ. 1905 ‘แอนิมอล ฟาร์ม’ (Animal Farm) ของจอร์จ ออร์เวลล์ได้รับการ
ตีพิมพ์ ซึ่งเป็นนิทานที่ล้อเลียนการเมืองแบบคอมมิวนิสต์ โดยสร้างจากพื้นฐานการทรยศต่อการ
ปฏิวัติรัสเซียของสตาลิน  ผลลัพธ์คือทำให้เขาประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และ ‘1984’ 
(Nineteen Eighty-Four) ที่ได้รับการตีพิมพ์ ในวันที่ 8 มิถุนายน ปี ค.ศ. 1949 เป็นนวนิยายที่
เขาเขียนขึ้นเพื่อแสดงด้านตรงข้ามของสังคมแบบยูโทเปีย โดยได้กล่าวถึงการเสียดสีการปกครอง
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แบบรวบอำนาจเบ็ดเสร็จหรือแบบเผด็จการ และเพื่อที่จะเตือนถึงอันตรายหรือภัยคุกคามของของ
ลัทธินาซีกับลัทธิสตาลิน  ในขณะที่เขาเขียน ออร์เวลล์ต้องแข่งกับเวลา เพราะตอนน้ันเขาป่วยอยู่
โรงพยาบาล อีกทั้งหนังสือเล่มนี้ยังสร้างความประทับใจกับใครหลาย ๆ คน รวมถึงตัวผมเองด้วย
อย่างช่ือเรื่องของวรรณกรรม 1984 เน่ืองจากเขาเขียนเรื่องน้ีในปี ค.ศ. 1948 แต่ตั้งช่ือเพื่อมองไป
ถึงอนาคตซึ่งก็คือ ค.ศ. 1984  โดยต่างกัน 36 ปี และมีวลีมากมาย เช่น “พี่เบิ้มกำลังจับตามองคุณ
อยู่ ” (Big Brother is Watching You)  “น ิวสป ีก” (Newspeak)  และ “ความค ิดสองช ั ้น” 
(Doublethink)  ภายหลังสุขภาพของออร์เวลล์ทรุดโทรมลง ส่งผลให้เขาได้เสียชีวิตลงด้วยวัณโรค 
เมื่อวันที่ 21 มกราคม ในปี ค.ศ. 1951 

 
2. เรื่องย่อของวรรณกรรม 

2.1. แอนิมอล ฟาร์ม: การเมืองเรื่องสรรพสัตว์ 
เริ ่มต้นเรื ่องคือมีชาวนาชื่อ นายโจนส์ (Mr. Jones) มีนิสัยขี ้เหล้าและขี้เกียจ เขาเป็น

เจ้าของฟาร์มที ่มีชื ่อว่า เมเนอร์ ฟาร์ม (Manor Farm) เหล่าสรรพสัตว์ที ่เขาได้เลี ้ยงไว้เกิดมี
ความรู้สึกนึกคิดที่ว่า นายโจนส์ไม่ดูแล เรามาร่วมมือกันล้มล้างและไล่เขาออกจากฟาร์มกันดีมั้ย ? 
โดยมีผู้นำคือ เฒ่าเมเจอร์ (old major) เขาเป็นผู้เริ่มความคิด แต่เขาได้ตายลงก่อน  คงเหลือ 
สโนว์บอล (Snowball) กับ นโปเลียน (Napoleon) ที่ลุกขึ ้นมาประกาศบัญญัติ 7 ประการ        
ที่เหล่าสรรพสัตว์ทุกคนต้องปฏิบัติตาม ซึ่งก็คือ สัตว์ทุกตัวเท่าเทียม (All animals are equal) 
โดยสัตว์มีความสุขเพราะได้รับการปฏิบัติที่ดีขึ้น ได้รับการศึกษาที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อน (พวกเป็ด ม้า 
และลาได้กล่าวไว้)   

หลังจากนั้น ได้เกิดการทะเลาะกันของหมูสองตัวซึ่งก็คือ สโนว์บอลกับนโปเลียน โดยสโนว์
บอลคิดนำเทคโนโลยีอย่างกังหันลมมาใช้ในฟาร์ม แต่โปเลียนไม่ให้สร้าง  ดังน้ัน เขาจึงส่ังให้สุนัข
ไล่สโนว์บอลออกไป  หลังจากนั้น นโปเลียนก็ตั้งตัวเป็นผู้บัญชาการสูงสุด และได้เริ่มกลายเป็นจอม
เผด็จการ เบียดบังผลประโยชน์ในฟาร์ม แล้วก็อ้างเอาความคิดกังหันลมของสโนว์บอลว่าเป็น
ไอเดียของตัวเอง แต่การที่จะปกครองแบบน้ีให้ประสบความสำเร็จและราบรื่นจะต้องอาศัยกลไกล
ที่ดี เช่น มีลูกน้องที่ดี โดยนโปเลียนมีหมู สเควลเลอร์ (Squealer) ที่ค่อยทำหน้าที่ออกมาเป็น
กระบอกเสียง คล้ายกับกรรมประชาสัมพันธ์ที่พยายามบิดเบียนความจริง อีกทั้งยังคงต้องอาศัย
ผู้คนที่จะยอมทำตามด้วย เช่น การเงียบ พยักหน้า ใช่ ๆ จริง ๆ ส่ิงน้ันดีไปหมด และมีสโลแกนให้
สัตว์ทุกตัวต้องจำไว้ว่า สี่ขาดี สองขาเลว และเขาได้ฝึกให้ฝูงสุนัขที่โดนล้างสมองมา เพื่อให้ค่อย
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ข่มขู่พวกที่เห็นต่างหรือไม่ยอมเช่ือตามที่เขาหวัง  ในขณะที่มีคนบ่นเกี่ยวกับบ้านเมือง นโปเลียนก็
จะตอบกลับไปว่า จะมาบ่นไม่ได้ เพราะยังมีชีวิตที่ดีกว่าสมัยนายโจนส์นะ หลังจากน้ัน นโปเลียน
ได้ปรับสโลแกนเก่าจาก ‘สัตว์ทุกตัวเท่าเทียม’ โดยเพิ่มเป็น  

 
“สัตว์ทุกตัวเท่าเทยีม แตส่ัตว์บางตัวก็เท่าเทียมยิ่งกว่าสัตว์ตัวอ่ืน ๆ”  

(All animals are equal, but some animals are more equal than others) 
 
 และต่อมามีคนบอกว่า นโปเลียนได้เริ่มทำตัวเหมือนมนุษย์เข้าไปเกือบหมดแล้ว เริ่มดื่ม

เหล้าเมามาย เริ่มสวมใส่เสื้อผ้า เริ่มคบค้ากับมนุษย์เพื่อผลประโยชน์เนื่องจากเพราะฟาร์มอื่น  ๆ  
ยังมีผลประโยชน์อยู่ โดยมีม้าตัวหนึ่งชื่อ บ็อกเซอร์ (Boxer) ได้ทำงานหนักมาก ซึ่งได้ทำงานดีมา
ตลอด ได้ตายลงจากสาเหตุจากการทำงานหนักเกินไป เลยทำให้สัตว์ตัวอื่นเริ่มสงสัยและได้ตั้ง
คำถามว่า ตกลงแล้วชีวิตของพวกเราตอนน่ีมันดีจริง ๆ หรือว่ามีคนบอกว่ามันดีแล้วมันจะดีเอง อัน
น้ีเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เหล่าสัตว์เริ่มเก็บเอามาคิด   

ในเรื่องนี้ยังมีม้าตัวเมียที่ชื่อว่า มอลลี่ (Mollie) ที่ได้แสดงให้เห็นถึงสตรีนิยม ที่มีบทบาท
ด้อยลงมา เพราะคิดอะไรเองไม่ได้ วัน ๆ ส่องแต่กระจก สนใจแต่เรื่องความสวยงาม กินแต่น้ำตาล
ที่หวานอร่อย แสดงถึงคนประเภทที่ขอสวยไปวัน ๆ  ก็ดีแล้ว  อีกทั้งยังมีฝูงแกะที่ค่อยแต่ส่งเสียง
ท่องสโลแกนของนโปเลียน และมีลาชื่อ เบนจามิน (Benjamin) ตัวนี้ฉลาดแต่เลือกที่จะนิ่งเฉย 
อะไรจะเป็นไปก็ปล่อยให้มันเป็นไปจะได้ไม่เดือดร้อนต่อตนเอง นอกจากนี้ ยังมีม้าชื่อ โคลเวอร์ 
(Clover) ที่ไม่ชอบความเปล่ียนแปลง ขออยู่แบบนี้ดีแล้วเดี๋ยวเป็นอะไรไป จากที่กล่าวถึงชื่อหรือ
ลักษณะของสัตว์แต่ละตัว เพื่อที่จะได้แสดงให้เห็นถึงว่า สัตว์ทุกตัวที่ยกมาได้น้ีไดเ้ปิดโอกาสเอื้อต่อ
การปกครองแบบระบอบเผด็จการกับคอมมิวนิสต์ คืออำนาจน้ันยังคงอยู่ได้  สะท้อนให้เห็นถึงว่า
การปกครองแบบเผด็จการกับคอมมิวนิสต์จะเกิดขึ้นจากผู้ปกครองคนเดียวไม่ได้ จะต้องมีปัจจัย
อื่น ๆ หรือลูกรับลูกส่งที่คอยเป็นปัจจัยเอื้อหนุนกันด้วย  จะเห็นได้ว่าเรื่องน้ีไม่เกี่ยวกับสัตว์แต่จริง 
ๆ แล้วเป็นการเสียดสีการเมือง  

แอนิมอล ฟาร์มถูกตีพิมพ์เมื ่อปี ค.ศ. 1945  โดยตัวผู ้เขียนอยากให้สะท้อนเหตุการณ์
ประวัติศาสตร์ก่อนหน้าน้ัน ซึ่งก็คือประวัติศาสตร์ การปฏิวัติรัสเซีย (Russian Revolution) ในปี 
ค.ศ. 1917 ที่มี กลุ่มบอลเชวิก (Bolshevik) มาล้มอำนาจของพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 จึงได้เกิดเป็น
คำถามขึ้นกับตัวผมและน่าจะคนอื่น ๆ ที่ได้อ่านเรื่องน้ีแล้วด้วยว่า ทำไมถึงต้องเป็นรัสเซีย ?  
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ตัวผู ้เขียนในขณะนั้นเขาได้ศรัทธาในแนวคิดสังคมนิยมประชาธิปไตย  โดยเขียนจาก
ประสบการณ์ที่ตัวเขาเองเคยเป็นสมาชิกพรรคแรงงาน ที่ถูกส่งไปร่วมรบในสงครามสเปน  ในปี 
ค.ศ. 1937 – 1938 ซึ่งมีสาเหตุมาจากทหารจากขาตินิยมปฏิวัติรัฐบาลสังคมนิยมเกิดสงครามขึ้น 
แต่ละฝ่ายขอความช่วยเหลือจากประเทศมหาอำนาจ เลยทำให้เป็นเสมือนสงครามตัวแทนใน
ระบบของทหารกลุ่มอักษะเยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น กับระบอบสังคมนิยมของสหภาพโซเวียต ส่งผล
ให้ออร์เลล์มีความคิดที่ว่า ไม่ว่าใครจะชนะ สุดท้ายประชาชนโดยเฉพาะชนชั้นแรงงานก็ยังเป็น
เหมือนเดิมคือ ถูกกดขี่และข่มเหง ซึ่งจากการที่ตัวผู้เขียนมองเหตุการณ์จากรอบนอกก็ไม่ไว้วางใจ
ในระบอบการปกครองแบบเผด็จการที่สุดโต่งแบบคอมมิวนิสต์ เลยเขียนเรื่องนี่เพื่อที่จะเตือนใน
เรื่องอำนาจนิยม 

การปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ได้บอกว่า ทุกคนจะเท่าเทียมกัน แต่ที่จริงแล้ว มีความเท่า
เทียมที่มากกว่าได้เกิดขึ้น และความจริงแล้วคนที่อยู่ในพรรคหรือคณะผู้บริหารก็ต้องอยู่เหนือกว่า
บุคคลอื่น ๆ อยู่ดี  โดยจากที่เขาเคยเขียนไว้ว่า  

 
“Why I write because political language is designed  

to make lies sound truthful and murder respectable,  
and to give an appearance of solidity to pure wind”  

 
ก็คือ “ทุกงานเขียนข้าพเจ้าเขียนเพื่อต่อต้านเผด็จการกับคอมมิวนิสต์ และเพื่อสนับสนุน

สังคมนิยมประชาธิปไตย ทั้งทางตรงและอ้อม และไม่มีเล่มไหนเป็นอิสระจากอคติทางการเมือง
อย่างแท้จริง  เพราะฉะนั้น แอนิมอล ฟาร์มถูกเขียนมาเพื่อต่อว่าระบอบเผด็จการ”  โดยหลังจาก
การอ่านเรื่องน้ีแล้ว ตัวผมได้เทียบเคียงจากตัวละครสัตว์ที่น่าจะคล้ายคลึงกับบุคคลที่มีตัวตนจริง
ในประวัติศาสตร์ แต่จะกล่าวในส่วนถัดไป 

 
2.2. หนึ่งเก้าแปดสี่ (1984) 

 1984 เป็นหนังสือแนวการเมืองการปกครอง ที่เกิดจากจินตนาการของผู้เขียน ที่ผ่านระบบ
การปกครองที่แบ่งออกเป็นสองฝ่ายที่ได้แข่งขันกันคือ ระหว่างสังคมนิยมกับเสรีนิยม  โดยมีระบบ
ชนช้ัน 3 ช้ัน อย่างชนช้ันล่างที่เป็นคนส่วนใหญ่ ชนช้ันกลางที่เป็นคนส่วนน้อย และชนช้ันนำที่เป็น
คนส่วนเฉพาะ  โดยแสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกัน เพราะความเท่าเทียมที่แท้จริงน้ันจะไม่มี
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ทางเกิดขึ้นจริง หรือถ้าจะเกิดขึ้นจริงได้ก็จะถูกขัดขวางขึ้น  เพราะชนชั้นที่ได้รับผลประโยชน์ก็
อยากจะรักษาสถานะของตัวเองไว้ เน่ืองจากการที่ผู้คนมีความเท่าเทียมกัน ก็จะทำให้ทุกคนมีของ
รับประทานหรือของใช้ที่เท่ากัน สะดวกสบายเหมือนกัน  โดยจากที่กล่าวมาน้ี จะทำให้ทุกผู้คนมี
เวลาว่าง โดยจะสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ พอทุกคนมีความรู้เพิ่มขึ้นอาจจะเท่ากันหรือไม่
เท่ากัน ความรู้น้ีจะส่งผลทำให้ทุกคนรู้ว่า พวกชนช้ันที่ได้รับผลประโยชน์ไม่มีความจำเป็นต่อสังคม
มากเท่าไหร่  การที่จะคงชนชั้นที่ได้รับผลประโยชน์ในสังคมเอาไว้ให้ได้นั้น จะต้องทำให้เกิดการ
เต็มใจที่จะมอบอำนาจให้กับคนกลุ่มนั้น ซึ่งก็คือ “สงคราม” สงครามจะทำให้เกิดความจำเปน็ที่
ต้องมีชนช้ันที่ได้รับผลประโยชน์คงอยู่ เพราะสงครามจะทำให้ชีวิตของผู้คนมีเวลาน้อยลง  โดยรัฐ
ได้สร้างสงครามหลอก ๆ ขึ ้นมา เพื ่อกำจัดไม่ให้ประชาชนเกิดความสะดวกสบายมากเกินไป 
เพื่อที่จะได้รักษาอำนาจให้อยู่กับคนกลุ่มนั้นต่อไป  
 โดยเริ่มต้นเรื่องที่ ฐานอวกาศที่หนึ่ง (Airstrip One) ใน โอเชียเนีย (Oceania) เป็นยุคที่
เกิดสงครามอยู่ตลอดเวลา มีรัฐบาลคอยสอดส่องตลอดเวลา  ภายใต้การควบคุมของ พรรควงใน  
(Inner Party) โดยชนชั้นนำ  ในเรื ่องมีพระเอกชื่อ วินสตัน สมิธ (Winston Smith) เขาเป็น
สมาชิก พรรควงนอก (Outer Party) รับข้าราชการอยู่ในกระทรวงความจริง (Ministry of Truth)  
(Minitrue = ไม่ค่อยมีความจริง) ซึ่งหน้าที่สรรสร้างความจริง ทั้งเขียนและขัดกรองประวัติศาสตร์
ของโลกอังกฤษ ที่กำลังจะเปล่ียนแปลง แต่จะเอามาทำใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบายที่รัฐต้องการ 
หรือก็คือ สื่อที่คอยขัดกรองเนื้อหารายละเอียดต่าง ๆ  ที่จะสามารถให้ประชาชนรู้ได้แค่ไหน ก็จะ
ปรับหรือแก้ไขใหม่เพื่อให้เหมาะสม  โดยเขาเป็นคนที่ขยันและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดี เขาได้ทำ
กิจวัตรประจำวันเหมือนประชาชนคนอื่นอย่างปกติ เช่น กิจกรรมสองนาทีแห่งความเกลียดชัง  
(Two Minutes Hate) คือให้พูดหรือตะโกนศัตรูของรัฐบาล ซึ่งในที่นี้คือ เอ็มมานูเอล โกลด์สไตน์ 
(Emmanuel Goldstein) เป็นต้น   

จากกิจกรรมต่าง ๆ เขาไดเ้ข้าร่วมทุกกิจกรรม แต่ลึก ๆ ภายในใจของเขาเกิดการต้ังคำถาม
ต่าง ๆ ที่ส่งผลทำให้เขาเกิดความคิดอยากกบฏ  เขาเลยเริ่มที่จะเขียนไดอารี่ แต่ก็มีอุปสรรคความ
ลำบากมากมาย เพราะเนื่องจากมีกล้องสอดส่องดูพฤติกรรมอยู่ตลอดเวลา แม้ในบ้านหรือมุม
ส่วนตัวของเขาเอง  แต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถห้ามหรือหยุดเขาได้ เขาเลยหามุมที่สามารถเขยีนได้   
ดังน้ัน เขาจึงได้เริ่มแอบเขียนความรู้สึกที่มีต่อรัฐแห่งน้ี  นอกจากนี้ ในเรื่องยังกล่าวถึง ตำรวจแห่ง
ความคิด หรือผู้ควบคุมทางความคิด (Thought Police) ซึ่งก็คือถ้าเราคิดจะทำอะไร ตำรวจจะ
สามารถรู้ส่ิงที่เราจะทำได้หมด เหมือนการล่าแม่มด  จากส่ิงน้ีเลยส่งผลให้เขาเริ่มคิดอีกว่า การใช้
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ชีวิตหรือมีความเป็นอยู่แบบน้ี ไม่เหมือนกับส่ิงที่มนุษย์ควรอยู่กัน  สะท้อนให้เห็นถึงการทีเ่ขายังคง
มีเจตจำนงของการเป็นมนุษย์อยู่ในใจลึก ๆ  

เขามีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อ พี่เบิ้ม (Big Brother) ซึ่งไม่มีใครเคยเห็นตัวจริง ได้เห็นแค่ภาพ
ของเขาที่มีหนวด ซึ่งสามารถความได้ว่าคล้าย ๆ กับสตาลิน  โดยพี่เบิ้มมีสโลแกนที่ว่า “พี่เบิ้ม
กำลังจับตามองคุณอยู่” ซึ่งหมายความว่า ไม่ว่าจะทำอะไร คุณจะคงอยู่ในสายตาของผู้ปกครอง
เสมอ  แต่วินสตันสามารถแยกแยะความรู้สึกในขณะที่เขาทำงานกับที่เขาอยู่ที่บ้านได้อย่างสบาย 
โดยการเล่นละครตบตา  หลังจากนั้น เขาเริ่มทำตามใจตัวเอง เขาจึงเดินทางไปอีกฟากเมืองหน่ึง  
และได้พบเจอกันพวกใช้แรงงานหรือ โพรล (Proles, Proletariat) ที่สังคมมีการปล่อยสามารถทำ
อะไรที่ต้องการก็ได้ โดยที่ไม่ขัดต่อการควบคุมของรัฐ เช่น กินเหล้า ดูหนังสือโป๊ เล่นหวย คล้าย ๆ 
กับคนที่ไม่มีการศึกษา  เพราะเหตุผลน้ี ทางรัฐเลยคิดว่าพวกนี้ไม่น่าจะคิดกบฏหรอก เลยปล่อยให้
อยากทำอะไรก็ทำ วินตันเห็นตรงกันข้าม เขาคิดว่าคนพวกนี้น่าจะคิดที่จะอยากกบฏ  แต่ความ
เป็นจริงตรงกันข้ามกับที่เขาคิด และมันได้ส่งผลทำให้เขายิ่งมีความคิดที่อยากใช้ชีวิตที่เป็นแบบ
มนุษย์ปกติทั่วไป   

แต่ในเรื่องไม่ได้มีแค่ด้านที่เกี่ยวกับการเมืองเท่านั้น โดยในเรื่องนี้ยังมีความ โรแมนติกคือ 
เขามีความรักกับสาวที่มีช่ือว่า จูเลีย (Julia) เป็นข้าราชการกระทรวง ในแผนกนวนิยาย (Fiction 
Department) ซึ่งก็คือคนที่เขียนนิยายแบบที่ถูกกำหนดมาแล้วว่า ให้ประชาชนต้องอ่านแบบน้ีนะ 
ค่อยทำให้นวนิยายอยู่ในกรอบที่ถูกกำหนดมา  โดยสองคนได้เริ่มใช้ชีวิตแบบคู่รักปกติทั่วไป เริ่มไป
หาห้องพักที่จะอยู่ด้วยกัน เลยส่งผลทำให้เขาเกิดอารมณ์ฮึกเหิม มีความกล้าที่จะมาต่อสู้ในสังคมที่
เขาใฝ่ฝันถึง ซึ่งก็คือสังคมที่ดีกว่าที่เป็นอยู่  เขาเลยเริ่มหาหนังสือต้องห้ามมาแอบอ่าน พยายามคิด
ที่จะคิดหาแนวร่วมอย่างกลุ ่มคนที่อยากกบฏ ซึ่งก็คือ คณะภราดร (The Brotherhood)  โดย
หัวหน้าคณะก็อยู่ในพรรควงใน   

เขาเดินทางไปหาที่ที่พักของหัวหน้าคณะคนนี้ แต่พบความจริงที่ว่า คนในพรรคหรือคณะ
บริหารมีความเป็นอยู่ที่ดีจิบไวน์ แต่คนอื่นช้ันล่างต้องลำบาก ใช้บัตรปันส่วน เข้าคิวต่าง ๆ จากส่ิง
ที่เขาได้พบเจอทำให้ถามหัวหน้าพรรค  โดยหัวหน้าพรรคได้กระซิบบอกว่า ฉันกำลังคิดที่จะหาวิธี
ล้มล้างมันอยู่เหมือนกัน เขาเลยทำสัญญากับวินสตันคือต้องสาบานว่า จะต้องร่วมมือกันทำรา้ย
ล้างสิ่งน้ี  แต่ในที่สุด ผลลัพธ์ไม่เป็นอย่างที่เขาหวัง เพราะเขาโดนจับ แต่เขาก็คิดลึก ๆ  ว่าสักวัน
ยังไงก็ต้องโดนจับอยู่ดี เพราะจากระบบที่หยั่งรากลึก ระบบที่เข้มงวด ที่ถูกวางแผนมาอย่างดี ไม่มี
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ทางที่เขาสู้กับอำนาจของรัฐได้  ในที่สุดเขาถูกจับขณะอยู่ด้วยกันกับแฟนของเขา ทั้งคู่โดนแยกกัน
ที่จะไปปรับทัศนคติ ถูกจับ ถูกจองจำ ทรมาน และส่ิงที่น่ากลัวที่สุดก็คือจะถูกส่งไป ห้อง 101  

ห้อง 101 นั้นน่ากลัว เพราะแต่ละคนจะได้พบเจอไม่เหมือนกัน  มันเป็นเหมือนสิ่งที่คุณ
เกลียดที่สุดในชีวิตรอคุณอยู่ที่ห้องน้ัน ห้องน้ีจะทำให้เมื่อเข้าไปแล้วสติจะแตก ส่งผลทำให้คนที่ถูก
ส่งตัวเข้าไปยอมจำนน  โดยมีเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนดไว้คือ ต้องพูดออกมาจากจิตใจหรือความเช่ือ
ในสิ่งที่รัฐกำหนดให้เชื่อจริง ๆ   แม้ว่าสิ่งนั้นจะไม่ถูกต้องต่อหลักความเป็นจริง เช่น 2+2=5 หรือ
ฉันรักพี่เบิ้ม (I love big brother) ที่ออกมาจากใจจริง ๆ จึงจะได้รับการปล่อยตัวให้ออกมาได้ ซึ่ง
ก็เหมือนกับการทำลายให้ความคิดที ่เป็นกบฏหายไป  โดยต้องเชื ่อมั ่นจริง ๆ จากการการพูด
ออกมา การปรับทัศนคติถึงจะจบลง   

ตอนจบของเรื่องคือ วินตันนั่งดื่มเหล้าในบาร์ บุคลิกของเขาเปล่ียนไป เขากลายเป็นคน
เช่ือง ที่ยอมจำนนต่อความคิดต่อต้านอำนาจเผด็จการของตนโดยส้ินเชิง  เรื่องสะท้อนว่า มันหดหู่
ที่มนุษย์ไม่สามารถมีความคิดเป็นของตัวเองได้จากอำนาจเผด็จการ  แม้ว่าส่ิงที่เกิดขึ้นจะทำให้คุณ
จะมีความสุขจริง ๆ รึเปล่า แต่ก็ต้องยอมรับมัน  จากในเรื่องเราจะเห็นว่าตัวผู้ประพันธ์ได้นำเสนอ
แนวคิดผ่านวรรณกรรมหลายอย่าง เช่น 

(1) ระบบรวบอำนาจแบบเบ็ดเสร็จ  
ระบบรวบอำนาจแบบเบ็ดเสร็จ (TOTALITARIANISM) ได้ลดความเป็น

ปัจเจกชน  สภาพหนึ่งในโอเชียเนียที่น่าสนใจคือ ไม่ปล่อยพื้นที่ว่างสำหรับปัจเจก
ชน ทุกส่ิงอยู่ภายใต้การเฝ้าดูของพรรควงใน  ทุกหนแห่งในโอเซียเนียจะมีเทเลสก
รีนหรือจอภาพขนาดใหญ่ฉายภาพโฆษณาชวนเช่ือและข้อความส่ือสารส่ังการของ
พี่เบิ้ม แม้แต่ในบ้านซึ่งเป็นสถานที่ส่วนตัวก็ไม่เว้น  จอภาพนี้ปิดไม่ได้และยังทำ
หน้าที่เป็นกล้องโทรทัศน์คอยจับตาการเคลื่อนไหวพูดคุย ไม่ว่าใครก็ไม่มีเวลาคิด
หรือพูดคุย ซึ่งจะนำไปสู่การจับกลุ่มคิดและทำตัวแปลกแยกไปจากสังคมที่พรรค
ช้ีนำ  การกระทำมีทั้งแบบเปิดเผยและแอบแฝง เช่น โอไบรอัน บุคคลที่วินสตันคิด
ว่าจะเป็นเพื่อนต่อต้านรัฐ กลับกลายเป็นสายลับของรัฐ ทุกคนจึงระมัดระวังตัว 
เพราะ พี่ใหญ่เฝ้ามองคุณอยู่  แต่ชนช้ันแรงงานส่วนใหญ่หรือโพรลไม่โดนบังคับให้
มีเทเลสกรีนในบ้านเหมือน สมาชิกพรรควงนอก  ไม่ใช่เพราะได้รับอภิสิทธิ์อะไร  
แต่พรรคมองโพรลไม่ต่างจากสัตว์ ดังคำกล่าวที่ว่า “โพรลและสัตว์ ต่างก็เป็น
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อิสระ”  (Proles and animals are free) เพราะพวกเขามองว่าสามารถพวก
โพรลได ้โดยการมอมเมาวิธีอื่น   

ในวรรณกรรมเรื่อง 1984 ไม่ได้กล่าวไว้ว่า พี่เบิ้มชื่อจริงว่าอะไร ? หรือตัว
จริงอายุเท่าไหร่ ? แท้จริงแล้วพี่เบิ้มอาจจะไม่มีตัวตนอยู่จริงก็ได้ เช่นเดียวกับเอ็ม
มานูเอล โกลด์สไตน์ที่อาจไม่มีอยู่จริงอีกแล้ว เพราะข้อมูลทั้งหมดที่ประชาชนรู้มา
จากการสร้างของรัฐเท่านั ้น   บทบาทของทั้งสองคนในนิยายเป็นสัญลักษณ์
มากกว่า ลัทธิบูชาตัวบุคคลในโลกความจริง มีทั้งอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ เบนิโต มุสโสลินี 
ฟรานซิสโก ฟรันโก หรืออาจจะเป็นโจเซฟ สตาลิน ผู้นำลัทธิมาร์กซิสต์มาดัดแปลง
เพื ่อผลประโยชน์ในการปกครองแบบรวบอำนาจเบ็ดเสร็จ  บทบาทของ พี่เบิ้ม
และเอ็มมานูเอล โกลด์สไตน์ ต่างก็คล้ายกับ โจเซฟ สตาลินและเลออน ทรอตสกี 
(2) ความเชื่อลวง  

ความเช่ือลวง (Pseudo-philosophy) ความสำเร็จของพรรควงในเกิดจาก
การทำให้ประชาชนมีความเช่ือแบบผิด ๆ อย่างคำขวัญของพรรคคือ “สงครามคือ
สันติภาพ เสรีภาพคือการเป็นทาส ความไม่รู้คือพลัง” ด้วยเหตุน้ี ชนช้ันแรงงานจึง
ไม่จำเป็นต้องติดตั้งจอภาพในบ้านเหมือนสมาชิกพรรควงนอก เพราะพรรคล้าง
สมองเบ็ดเสร็จ  แต่ยังคงมีสายลับคอยแทรกซึมเพื่อกำกับอีกชั้นหนึ่ง การสร้าง
ความเชื่อลวงต้องสร้างความจริงลวงขึ้นมา  มันจึงเป็นตัวอย่างอันดีของคำว่า ผู้
ชนะคือผู้เขียนประวัติศาสตร์ เพราะพวกเขาจะแก้ไขประวัติศาสตร์ รวมทั้งสร้าง
หลักฐานขึ้นมาด้วยความเชื่อมั่นว่า ใครที่ควบคุมอดีตได้ก็จะควบคุมปัจจุบันและ
อนาคตได้ อย่างเช่น วินสตัน ตัวเอกของเรื่องทำงานอยู่ในกระทรวงความจริง มี
หน้าที่เขียนประวัติศาสตร์และสร้างหลักฐานเพื่อสนับสนุนความจริงตามหน้าที่  
หลักของกระทรวงความจริงคือ จัดการข่าวสารทุกรูปแบบให้ประชาชนรับรู้และ
เช่ือในส่ิงที่ผู้นำพรรคอยากให้รู้  การสร้างความเช่ือลวงแบบน้ีขึ้นมาได้ต้องควบคุม
การรับรู้ทุกวิถีทาง  ซึ่งทำได้ยากในปัจจุบันที่อินเตอร์เน็ตเข้าถึงทุกที่ แต่ก็มีเช่น
ประเทศจีนหรือเกาหลีเหนือ 
(3) ความคิดสองชั้น  

เครื่องมือหนึ่งที่พรรควงในใช้ คือ “ความคิดสองชั้น” ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ
ของพรรควงใน เพราะเป็นเครื่องมือควบคุมความเชื่อที ่ขัดแย้งในใจของคน ให้
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ยอมรับความหมายทั้งสองทางคือ เช่ืออย่างจริงใจเต็มใจทั้งที่รู้ว่าเป็นเท็จ หรือเช่ือ
ในส่ิงน้ันโดยไม่ไตร่ตรอง  ด้วยวิธีน้ีเหมือนการฝังความทรงจำลงในหัวเลยว่า จะให้
รับรู้เรื่องราวอะไรและเป็นแบบไหน โดยใช้เทคนิคเล่นกับความจริง และเป็นการ
ทำให้ประชาชนไม่เชื่อความจริง หรือคิดว่าความจริงคือเรื่องโกหกหลอกลวง ให้
ประชาชนหันมาเคารพการนำของพรรคอย่างหมดหัวใจ เหมือนที่บอกไว้ใน
วรรณกรรมว่า “In the end the Party would announce that two and two 
made five, and you would have to believe it” ท้ายที่สุดถ้าพรรคประกาศ
ว่าสองบวกสองเท่ากับห้าแล้ว ทุกคนก็จะต้องเชื่ออย่างน้ันตามที่พรรคบอก 
(4) นิวสปีก 

การสร้างความจริงลวงต้องควบคุมความคิด ซึ่งเครื่องมือสำคัญอีกอย่างใน
การควบคุมความคิดก็คือ “ภาษา” โดยพรรควงในได้สร้างภาษาใหม่ หรือนิวสปีก 
ขึ้นมาแทน ภาษาเก่า หรือโอลด์สปีก (Oldspeak) ซึ่งก็คือภาษาอังกฤษ ตัวอย่างที่
ชัดเจนก็คือ ช่ือของ กระทรวงความจริง (Ministry of Truth) ที่กลายเป็นชื่อว่า  
‘มินิทรู’ (minitrue)  อย่างไรก็ตาม นิวสปีกไม่ได้มีแค่ใช้แทนคำเดิมหรือใช้เป็น
สื่อกลางการสื่อสาร แต่นิวสปีกใช้เป็นเครื่องมือกำหนดความคิดประชาชน ให้คิด
น้อยลงเพื่อจะได้ปกครองหรือควบคุมง่ายข้ึน   

โดยนิวสปีกเปล่ียนโครงสร้างไวยากรณ์ทั้งหมดและให้เหลือคำศัพท์น้อยลง 
คำที่ใช้แทนกันได้จะยุบให้เหลือเพียง 1 เดียว เช่น จะไม่ใช้ Thought ให้ใช้ Think 
หรือในนิยายใช้คำว่า Crimethink แต่ตามหลักภาษาจะต้องใช้ Thoughtcrime 
หรือคำว่า ดี (Good) ถ้าเป็นคำตรงข้ามให้ใช้คำว่า ไม่ดี (Ungood) แทนที่จะเป็น
คำว่า แย่ (Bad)  ในขณะเดียวกัน บางคำก็เลือกเก็บคำที่มีความหมายเชิงลบเอาไว้ 
เช่น คำว่า ไม่เย็น (Uncold) ให้ใช้คำว่า อุ่น (Warm) แทน เพราะคำว่าเย็นจะให้
ภาพทางลบ คำในกลุ่มนี้จึงใช้ ไม่เย็น (Uncold) หนาว  (Pluscold) และ หนาว
มาก (Doublepluscold)  โดยพรรควงในเชื่อว่า ยิ่งศัพท์น้อยลงเท่าไหร่ จะทำให้
คนคิดน้อยลง ยิ่งโง่มากขึ้น และควบคุมง่ายขึ้น  
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จากในเรื ่องมีสิ ่งที่ได้เกิดขึ ้นและคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง  โดย
สามารถเทียบโอเชียเนียกับสหภาพโซเวียตได้ เน่ืองจากมีความคล้ายคลึงกันในหลายด้าน ดังน้ี 

• หนึ่งในความคล้ายคลึงกันระหว่างสองสังคมนี้คือ ผลประโยชน์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ได้รับ เน่ืองจากอำนาจเบ็ดเสร็จที่รัฐบาลมีอยู่ในโอเชียเนียแสดงให้ว่า ผู้นำเหล่าน้ี
สามารถได้รับอาหารและเสื้อผ้าที่ดีกว่าชนชั้นอื่น ๆ เช่น อพาร์ทเมนท์ขนาดใหญ่ 
พวกเขายังได้รับสิทธิพิเศษคือ สามารถปิดกล้องโทรทรรศน์หรืออุปกรณ์ที ่มี
ลักษณะคล้ายโทรทัศน์ซึ่งรัฐบาลใช้เพื่อติดตามประชาชนได้  สหภาพโซเวียตได้
ปฏิบัติระบบสิทธิพิเศษที่คล้ายคลึงกัน เจ้าหน้าที่ระดับสูงในพรรคคอมมิวนิสตจ์ะ
ได้รับอาหารทั้งหมดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และพวกเขาได้รับรถลีมูซีนสำหรั บใช้
ส่วนตัวและคฤหาสน์ในประเทศ ตรงกันข้ามกับคนธรรมดาที่อาศัยอยู่ในพาร์
ทเมนท์ที่แออัดในเมือง ในขณะที่พวกเขายังมีร้านค้าพิเศษของตัวเองที่สามารถหา
ซื้อได้เกือบทุกอย่างที่ต้องการ  แต่ในขณะเดียวกันประชาชนทั่วไปต้องรอส่ิงของที่
จำเป็นอย่างสบู่อยู่ 

• รัฐบาลของโอเชียเนียและสหภาพโซเวียตต่าง เขียนประวัติศาสตร์ใหม่ เพื่อใช้อ้าง
ว่าพวกเขาไม่มีข้อผิดพลาดและทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น  ในโอ
เชียเนียประวัติศาสตร์ถูกเขียนใหม่ทุกวัน เพื่อปกปิดข้อบกพร่องของรัฐบาลในเรื่อง
สถิติความพยายามในการทำสงคราม  โดยประวัติศาสตร์ก่อนที่พรรคจะเข้าสู่
อำนาจก็ยังจะต้องถูกเขียนขึ้นใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนมีทางรู้ว่ารัฐบาล
กำลังบีบบังคับพวกเขา  เช่นเดียวกับสหภาพโซเวียตที่ได้เขียนประวัติศาสตรใ์หม่ 
เพื ่อปกปิดการกระทำของผู ้นำคนก่อน ๆ ซึ ่งขัดกับอุดมคติของคอมมิวนิสต์ใน
ปัจจุบัน สิ่งนี้เห็นได้ชัดเจนที่สุดในความลับของสตาลิน ที่ค่อยไม่มีอะไรเกี่ยวกบัส
ตาลินเขียนไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์  ดังน้ัน คนรุ่นใหม่จึงไม่มีทางเรียนรู้เกี่ยวกับ
ผู้คนนับล้านที่สตาลินถูกสังหารในค่ายกักกัน แต่เขากลับแสดงให้เห็นว่าเขาเป็น
ผู้นำที่สมบูรณ์แบบซึ่งควรได้รับการช่ืนชม 

• แนวคิดของความคิดสองชั ้น ใน 1984 คือวิธีที่พี่ เบิ ้มควบคุมความคิดของผู้คน 
ความคิดสองชั้นคือความสามารถที่จะเชื่อความคิดที่มันตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิง
ของทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกัน  ความคิดสองชั้นในโอเชียเนียถูกนำไปใช้อย่าง
มากในสหภาพโซเวียตด้วยเช่นกัน ตั้งแต่วัยเด็ก ผู้คนมีอุดมการณ์ของเลนินและค
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อมมิวนิสต์ เมื่อโตขึ้นพวกเขาก็เริ่มมองเห็นข้อบกพร่องในระบบของตน และเริ่ม
เช่ือในส่ิงที่ตรงกันข้ามกับส่ิงที่พวกเขาได้รับการสอน แต่พวกเขาก็รักษาความเช่ือ
เหล่าน้ีเก็บไว้เป็นส่วนตัว เพราะกลัวจะถูกส่งตัวไปยังค่ายแรงงานบังคับในไซบีเรีย 

• ในแต่ละรัฐบาลได้มีความกระหายในอำนาจ ซึ่งนำไปสู่การปิดปากเพื่อที่จะยังคง
รักษาตำแหน่งไว้  ในโอเชียเนีย คนที่แสดงความขัดแย้งหรือตรงกันข้ามกับรัฐบาล 
จะถูกจัดการโดยตำรวจแห่งความคิด ที่ได้ทำหน้าที่เป็นตาและหูของรัฐบาล ตำรวจ
แห่งความคิดจะจับกุมผู ้คัดค้านและล้างสมองให้พวกเขายอมรับอุดมการณ์ของ
พรรค  สิ ่งนี ้ทำเพื ่อกวาดล้างฝ่ายค้านทั้งหมดซึ่งอาจนำไปสู่การประท้วงของ
ประชาชนที่จะทำให้อำนาจของรัฐบาลที่มีต่อประชาชนอ่อนแอลง  สหภาพโซเวียต
ก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน เมื่อรัฐบาลตรวจพบความไม่เห็นด้วย ส่ิงที่รัฐบาลทำคือได้
ปิดเสียงที ่ไม่เห็นด้วยให้รวดเร็วที่สุด เพราะหากอนุญาตให้มีการคัดค้าน อาจ
นำไปสู่การลุกฮือของประชาชนได้  สิ่งที่รัฐบาลจะทำกับผู้ที่ไม่เห็นด้วยคือ อันดับ
แรกจะถูกข้ึนบัญชีดำ ซึ่งจะส่งผลทำให้หางานทำยากมาก แต่ถ้าฝ่ายตรงข้ามยังไม่
หยุด พวกเขาถูกส่งไปยังค่ายแรงงานบังคับในไซบีเรียแทน 

• ความคล้ายคลึงที่ชัดเจนที่สุดระหว่างสองสังคมคือ การที่รัฐบาลควบคุมชีวิตของ
ประชาชน  โดยในโอเชียเนียรัฐบาลได้ทำลายชีวิตครอบครัวและความไว้วางใจ
ระหว่างประชาชนโดยสิ้นเชิง พวกเขาต้องคอยคุ้มกันตลอดเวลา เพราะพวกเขา
มักจะถูกจับตาดูผ่านกล้องโทรทรรศน์หรือตำรวจแห่งความคิด  ประชาชนไม่มีใคร
ไว้วางใจกัน  ในขณะเดียวกัน สหภาพโซเวียตก็มีองค์ประกอบในการควบคุมหลาย
อย่างเช่นเดียวกับโอเชียเนีย 
 

3. การเปรียบเทียบตัวละครที่ปรากฏในวรรณกรรมว่าคล้ายคลึงกับบุคคลที่มีตัวตนจริงใน
ประวัติศาสตร์ 

3.1. เทียบตัวละครจาก แอนิมอล ฟาร์ม กับการปฏิวัติรัสเซีย ในปี ค.ศ. 1917 
โจนส์ เจ้าของเมเนอร์ฟาร์ม คือ พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 โจนส์ เป็นเจ้าของฟาร์มที่ไม่ดี 

ไม่เอาใจใส่สัตว์ ปล่อยปละละเลยสัตว์ ตีสัตว์บ่อยครั้ง แต่บางครั้งก็เอาอาหารดี ๆ มาแบ่งปันสัตว์
เป็นบางครั้งบางคราว มีความคล้ายคลึงกับจักรวรรดิรัสเซียอย่าง ซาร์ ในสายตาของผู้เขียน เพราะ
บุคลิกลักษณะนิสัยส่วนตัวของซาร์ ซึ่งก็คือด้อยความสามารถเมื่อเทียบกับกษัตริย์ชาติอื่น ๆ ใน
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ยุโรปในขณะน้ัน  แต่บางครั้งเขาก็มีความโหดร้าย แต่บางครั้งก็แอบดี เช่น แบ่งปันทรัพยากรเป็น
ระยะ  โดยจากพฤติกรรมและบุคลิกภาพของ พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 สามารถวิเคราะห์ว่าเป็น
ปัจจัยหลัก ที่ทำให้ราชวงศ์และจักรวรรดิรัสเซียล่มสลายได้  โดยสามารถเปรียบเทียบพฤติกรรม
และบุคลิกภาพของพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 กับทฤษฎีบุคลิกภาพตามหลัก SWOT Analysis เอาไว้
ได้ ดังน้ี  

3.1.1. จุดแข็ง  
กล่าวได้ว่า พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 น้ันมีรูปร่างสูงใหญ่ โดยพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 

มีความสูงถึง 6 ฟุต มีสีผมสีน้ำตาล เงางาม มีหนวดเคราที่มีไฮไลท์สีทองอย่างสวยงาม มี
ดวงตาสีฟ้า อีกทั้งพระองค์ยังมีนิสัยที่อ่อนโยน รักสันโดษ อ่อนน้อมถ่อมตน ซึ่งตรงกับ
ทฤษฎีของออลพอท ที่กล่าวถึงโครงสร้างของบุคลิกภาพในทางด้านของอุปนิสัย อันกล่าว
ว่าอุปนิสัยเป็นตัวกำหนดแนวโน้มในการตอบสนองของบุคคลต่อส่ิงเร้าและช้ีนำพฤติกรรม
ของบุคคล  อุปนิสัยจะสังเกตได้จากพฤติกรรมที่ปรากฏออกมา (Overt behavior) ถือว่า
เป็นศูนย์กลางของระบบจิตที่มีลักษณะเฉพาะและลักษณะพิเศษของแต่ละบุคคล ทำให้
เกิดความสามารถที่จะทำหน้าที่ต่อส่ิงเร้าให้เกิดความสมดุลในรูปของการปรับตัว และการ
แสดงออกทางพฤติกรรม  อีกทั้งยังมีอุปนิสัยกับเจตคติที่ตรงตามทฤษฎีของออลพอทคือ 
อุปนิสัย และเจตคตินั้นเป็นตัวกำหนดแนวโน้มในการตอบสนองสิ่งเร้าต่าง ๆ  และมีความ
เป็นเอกลักษณ์ของบุคคลน้ัน ๆ 
3.1.2. จุดอ่อน  

กล่าวได้ว่า พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 น้ันไม่มีภาวะเป็นผู้นำและขาดความเช่ือมั่นใน
ตนเอง ทำให้ถูกชักจูงจากขุนนางหรือผู้อื่นได้โดยง่าย ทางด้านของการบริหารประเทศน้ัน
พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 เป็นคนที่เชื่อคนง่ายและปล่อยให้คณะรัฐมนตรีจัดการปัญหาใน
ประเทศกันเอง ส่วนตัวเองก็จะไม่ค่อยยุ่ง ดังประโยคของพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ที่เคยตรัส
ไว้ว่า “อะไรจะเกิดขึ้นกับเราและทั่วทั้งรัสเซียบ้าง ? เราไม่ได้พร้อมที่จะเป็นซาร์ เราไม่เคย
อยากจะเป็นเช่นน้ันเลย เราไม่รู้เรื่องการปกครองเลย” สำหรับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 แล้ว
น้ัน ทรงกลัวการที่ จะต้องเป็นซาร์ เพราะพระองค์รู้ตัวเองดีว่าไม่มีประสบการณ์ และไม่รู้
ว่าจะต้องปกครองประเทศ รัสเซียไปในทิศทางไหน  

น่ีจึงเป็นจุดอ่อนของพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ที่ตรงกับทฤษฎีบุคลิกภาพของคาเรนที่
กล่าวไว้ว่า บุคลิกภาพเกิดจากแรงผลักดันของความวิตกกังวล ซึ ่งมนุษย์เกิดมาด้วย
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ความรู้สึกที่เดียวดายและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ สิ่งแวดล้อมเป็นตัวที่ทำให้เกิดความวติก
กังวลต่าง ๆ เกิดขึ ้นภายในจิตใจ นอกจากนั้น พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ที ่ได้ขึ ้นมาเป็น
กษัตริย์ ยังทรงเป็นคนขาดความคิดเป็นของตัวเอง ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของแกรนด์ดยุก
อาวุโสหลายคน ซึ่งมีความคิดอนุรักษณ์นิยมทำให้เกิดเหล่าปัญญาชนที่เคยคาดหวังว่า
พระองค์จะช่วยปฏิรูปการเมืองให้มีเสรีภาพมากยิ่งขึ้นก็ผิดหวัง หลายคนหมดหวังที่จะเห็น
การเปล่ียนแปลงประเทศภายใต้พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 พวกเขาจึงได้เข้าร่วมกับนักปฏิวัติ 
3.1.3. โอกาส  

กล่าวได้ว่า สำหรับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ที ่ได้รับโอกาสอันสูงส่งในการขึ้นมา
ปกครองราษฎรแห่งจักรวรรดิรัสเซียทั ้งปวง ซึ ่งถือเป็นโอกาสอันยิ ่งใหญ่ในการพัฒนา
จักรวรรดิรัสเซียให้เป็นจักรวรรดิแห่งมหาอำนาจ มิใช่ถดถอยไปตามกาลเวลา 

3.1.4. อุปสรรค  
กล่าวได้ว่า ในช่วงนั้นลัทธิมาร์กซ์ ซึ่งเป็นลัทธิที่มีอิทธิพลต่อลัทธิคอมมิวนิสต์ได้

ริเริ่มเข้ามาภายในประเทศรัสเซีย ในประเทศรอบ ๆ รัสเซียก็เริ่มที่จะมีการปฏิวัติ รวมถึง
การวางตัวของพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ที่ทรงเชื่อใจในรัสปูติน  อีกทั้งยังมีในเรื่องของการ
ตัดสินใจที่ผิดพลาดของพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ยกตัวอย่างเช่น การปฏิวัติแห่งปี ค.ศ. 
1905 ที่เริ่มต้นด้วยเหตุการณ์วันอาทิตย์นองเลือด ซึ่งเหตุการณ์น้ีทำให้ความนิยมของพระ
เจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 นั้นลดลงเป็นอย่างมาก และก่อให้เกิดการต่อต้านในราชสำนักทั่วทั้ง
ประเทศรัสเซีย   

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องอำนาจการบริหารที่พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ทั้งหมดจึงทำให้
ประชาชนเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายกับการมีซาร์ปกครองอยู่ เลยต้องการที่จะเปล่ียนระบอบการ
ปกครอง  จากที่กล่าวมานำไปสู่การปฏิวัติรัสเซียในปี ค.ศ. 1917 ซึ่งเกิดการโค่นล้มระบอบ
ซาร์ในรัสเซีย และเกิดการเปล่ียนแปลงการปกครอง จากสมบูรณาญาสิทธิราชย์ สู่ระบอบ
สังคมนิยม ซึ่งมีแนวคิดว่าประชาชนทุกคนเท่าเทียมกัน โดยเกิดจากปัจจัยภายในดังน้ี คือ  

• ระบอบอัตตาธิปไตย ที่เช่ือว่าพระเจ้าซาร์ได้รับอำนาจมาจากพระผู้เป็นเจ้า 
และพระเจ้าซาร์ทุกองค์ต่างทำวิถีทางที่สร้างความมั่นคงในอำนาจของตนที่
ได้รับมาจากพระผู้เป็นเจ้าและไม่ยอมมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่น  โดย
พระองค์ใช้อำนาจควบคู่กับการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์และ
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ระบบศักดินา ซึ่งสร้างความเหลื่อมล้ำระหว่างชนชั้นและผู้ที่เป็นทาสติด
ที่ดินให้ได้รับความยากลำบากจากการถูกกดข่ีจากขุนนางเจ้าที่ดิน  

สมัยของซาร์นิโคลัสที่ 2 พระองค์ขึ้นมาปกครองบัลลังก์ด้วยความ
ไม่พร้อม และยังเชื่อมั่นว่าการปกครองรัสเซียในระบอบอัตตาธิปไตยน้ันจะ
นำพามาถึงความสงบสุขของชาวรัสเซีย โดยไม่ได้สังเกตว่าประวัติศาสตร์
ของจักรวรรดิรัสเซียได้เกิดการต่อต้านระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่ล้า
หลัง  การใช้อำนาจที่มีอยู่อย่างไร้ประสิทธิภาพ และการดำเนินนโยบายที่
ผิดพลาดจากการรับฟังคำแนะนำของคนใกล้ชิด โดยไม่ใส่ใจต่อเส ียง
คัดค้านในสภาหรือไม่ได้คำนึงถึงสภาพบ้านเมืองในขณะนั้น  ที ่มีความ
เหล่ือมล้ำและความลำบากของประชาชนที่ถูกกดข่ีจากขุนนาง  

โดยปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้เกิดการปฏิวัติรัสเซีย คือ 

• โศกนาฏกรรมที่ทุ่งโฮคินกา พระเจ้าซาร์ไม่แสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใย
ต่อประชาชน อีกทั้งยังเสด็จไปร่วมงานรื่นเริง ซึ่งประชาชนมองว่าเป็นส่ิงที่
เลวร้าย เพราะเหตุการณ์นี ้เกิดขึ ้นในวันบรมราชาภิเษกของพระองค์       
จึงเป็นการเริ่มต้นรัชสมัยของซาร์องค์ใหม่ที่ไม่ดีนัก 

• ความพ่ายแพ้ในสงคราม ในรัชสมัยของซาร์นิโคลัสที่ 2 นั้นเกิดสงคราม
ระหว่างประเทศ 2 ครั้ง ได้แก่ สงครามรัสเซีย - ญ่ีปุ่น สร้างความอับอาย
ต่อชาวรัสเซีย จึงเกิดเป็นการเคลื่อนไหวของประชาชนในปี ค.ศ. 1905 
เพื่อเรียกร้องให้ยุติสงครามและปฏิรูปทางสังคมให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น  
แต่กลับกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่ยิ ่งใหญ่และสร้างความโกรธแค้นต่อ
ประชาชนชาวรัสเซียนับแต่นั้นมา และสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งซาร์ได้ไป
บัญชาการรบด้วยตนเอง แต่พระองค์ไร้ประสิทธิภาพในการบัญชา ทำให้
กองทัพรัสเซียทำการรบโดยขาดยุทธวิธี อีกทั้งการนำเงินมาผลิตอาวุธที่
มหาศาลและการเกณฑ์ชาวนาไปรบ ทำให้รัสเซียเกิดภาวะเศรษฐกิจที่
ตกต่ำขาดแคลนอาหารและแรงงานถูกใช้งานอย่างหนัก  การแพ้สงครามที่
หนักขึ้นทำให้ทหารเริ่มคิดต่อต้านซาร์นิโคลัสที่ 2 และเข้าร่วมกับประชาชน
เพื่อก่อการจลาจล และเคล่ือนไหวการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ จึงทำให้เกิด
การปฏิวัติในปี ค.ศ. 1917 
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เฒ่าเมเจอร์ ผู้เผยแพร่อุดมการณ์สัตว์นิยม คือ คาร์ล มาร์กซ์ ผู้เผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์ 
และหมูขาว คือ วลาดิเมียร์ เลนิน ผู้นำการปฏิวัติรัสเซียปี ค.ศ. 1917  ในเรื่องหมูขาวสามารถขับ
ไล่เจ้าของฟาร์มไปได้ (แต่ในประวัติศาสตร์จริง  ๆ  พรรคบอลเชวิคของเขา สั่งยิงพระเจ้าซาร์และ
ครอบครัวตายทั้งหมด)  โดยเฒ่าเมเจอร์ได้เผยแพร่แนวคิดสัตว์นิยม สอนให้เอามนุษย์ออกไปและ
ต้นตอปัญหาความหิวโหยจะหมดไป คล้ายกับแนวคิดของคาร์ล มาร์กซ์ ผู้เผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์  
โดยวลาดิเมียร์ เลนินที่นำเอาลัทธิคอมมิวนิสต์มาเผยแพร่อีกต่อหน่ึง และนำความเปล่ียนแปลงมา
สู่รัสเซียได้ในปี ค.ศ. 1917 

สโนล์บอล คือ เลออน ทรอสกี ซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนำคณะปฏิวัติที่ฉลาด พูดเก่ง เป็นนัก
อุดมการณ์ที่ถูกขับไล่โดยฝังตรงกันข้าม และหมูนโปเลียน คือ โจเซฟ สตาลิน เป็นแกนนำที่
กลายเป็นผู้นำสูงสุด มีบุคลิกหรือพฤติกรรมที่พูดน้อย สุขุม และเด็ดขาด แต่ได้รับการศึกษที่ไม่สูง
มาก  โดยทั้งสองคนนี้มาสานงานต่อจากเลนิน ด้วยการแย่งอำนาจการปกครองกันเองกับเลออน 
ทรอสกี นักอุดมการณ์ที่ตั้งใจจะพัฒนาให้ชีวิตของประชาชนดีขึ้น แต่สุดท้ายพ่ายแพ้เกมส์อำนาจ
ของสตาลิน เลยโดนขับไล่ออกจากคณะผู้นำโซเวียตและถูกลอบสังหารในเม็กซิโก  สตาลินมีบุคลิก
ต่างกันกับอีกทรอสกี  สตาลินเริ่มเลิกดำเนินนโยบายแบบเก่า แต่หันมาดำเนินนโยบายแบบที่เป็น
ของตัวเองเพื ่อตอบสนองความต้องการของเขา ส่งผลให้มีคนเสียชีวิตเยอะในช่วงสมัยที ่เขา
ปกครอง 

โจเซฟ สตาลินเป็นผู ้นำคนสำคัญของสหภาพโซเวียต ที ่โด่งดังจากการใช้อำนาจอย่าง
โหดเหี้ยม ผูกขาดอำนาจ ดำเนินนโยบายต่าง ๆ ที่เต็มไปด้วยความเข้มงวด สมัยสตาลินเป็นช่วงที่
สภาพสังคมมีความย่ำแย่ ชีวิตความเป็นอยู่ยากลำบาก ผู้คนไร้ความสุข ศาสนาที่เคยเป็นสิ่งที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจกลับกลายเป็นสิ่งที่ต้องห้าม  ในทางกลับกัน ความเข้มงวดของสตาลินก็ได้ส่งผลดี 
เพราะสามารถทำให้ระบบอุตสาหกรรมของโซเวียตพัฒนาขึ้นมาทัดเทียมชาติอื่น ๆ ในยุโรปได ้

อีกา (โมเลส) เป็นตัวแทนของศาสนาออร์โธดอกซ์รัสเซีย (Russian Orthodox) ซึ่งสิ่งน้ี
เป็นศัตรูของคอมมิวนิสต์  ภายหลังถูกนำมาใช้เพื่อประโยชน์ที่จะให้สัตว์ทั้งหลายยอมทำงานหนัก 
เหมือนเป็นตัวแทนด้านจิตวิญญาณ นอกจากนี้ สุนัข แทนเจ้าหน้าที่รัฐ และสเควียเลอร์ เป็น
ตัวแทนของยาเชสลาฟ โมโลตอฟ คนสนิทของสตาลิน ซึ่งมีบุคลิกพูดเก่ง เป็นนักเจรจา  

มอลลี่ เป็นตัวแทนชนช้ันกลาง หรือชนช้ันสูงที่ไม่สนใจการเมือง เหมือนกับที่ในหนังสือที่
บรรยายว่า ถ้ามีการเปล่ียนแปลงจะยังมีน้ำตาลก้อนให้ฉันกินอยู่มั้ย ? ถ้ายังมีให้กินก็โอเค แสดงถึง
ความไม่สนใจในการเมือง  โคลเวอร์ เป็นตัวแทนของคนที่กังวลกับการเปล่ียนแปลงและความ
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เป็นไปของสังคม  บ็อกเซอร์ เป็นตัวแทนของชนช้ันแรงงานที่ทำงานหนัก  แกะ เป็นตัวแทนของผู้
ถูกกล่อมเกลาด้วยคำขวัญ “ส่ีขาดี สองขาเลว”  ลาแก่เบนจามิน เป็นตัวแทนของความไม่ยินดียิน
ร้าย ใครเข้ามาปกครองชีวิตก็ต้องทุกข์ยากเหมือนที่เคยเป็นมา 

 
3.2. เทียบตัวละครจาก 1984 กับบุคคลจริงในประวัติศาสตร์ 

พี่เบิ้ม หรือบุคคลมีสโลแกนที่ว่า “พี่เบิ้มกำลังจ้องมองคุณอยู่”  ในเรื่องไม่มีใครเคยเห็นตัว
จริงจะได้เห็นแค่ภาพของเขาที่มีหนวด ซึ่งสามารถตีความได้ว่าคล้าย  ๆ  กับโจเซฟ สตาลิน ผู้นำ
สหภาพโซเวียตในขณะน้ัน 

นอกจากนี้ พระเอกของเรื่องช่ือ วินสตัน สมิธ  โดยคำว่า วินสตัน น่าจะมีแรงบันดาลใจมา
จาก วินสตัน เชอร์ชิล ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนพระเอกฝ่ายประชาธิปไตย เลยสามารถตีความได้ว่า 
พระเอกเป็นตัวละครที่มีความเชอร์ชิลอยู่ในคน ๆ น้ัน  ในขณะเดียวกันจากนามสกุล สมิธ ก็ทำให้
สามารถตีความได้ว่าเป็นคนธรรมดา ที่สามารถจะเป็นใครก็ได้ เพราะจะเห็นได้จากนามสกุลสมิธ 
ที่มีคนใช้เยอะมาก ๆ ในอังกฤษ ไม่ได้มีคนเดียว 
 

4. บทวิเคราะห์ 
4.1. วรรณกรรมเรื่อง แอนิมอล ฟาร์ม 

วรรณกรรมเรื่อง แอนิมอล ฟาร์ม เป็นวรรณกรรมที่เขียนในลักษณะเชิงเปรียบเทียบแบบ
อุปมานิทัศน์ (Allegory) ที่ได้มีการนำเอาสัตว์มาเปรียบเหมือนกับมนุษย์  โดยเน้ือเรื่องว่าด้วยเรื่อง
ของการลุกขึ้นปฏิวัติของเหล่าสัตว์ในฟาร์มของมนุษย์ จากเหล่าสัตว์ที่เคยถูกกดข่ีข่มเหงจากมนุษย์
ที่เดินสองขา กลายมาเป็นเหล่าสัตว์ลุกขึ้นเพื่อไล่มนุษย์เจ้าของฟาร์มออกไปเพื่อปกครองดูแล
กันเอง  แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็จะพบว่าความโลภและอำนาจน้ันทำให้สัตว์นั้นค่อย ๆ กลายเป็น
มนุษย์มากขึ้นเรื่อย ๆ  สัตว์เริ่มกดขี่สัตว์ด้วยกันเอง บิดเบือนหลอกลวงกันขึ้นเรื่อย ๆ  จนในที่สุด 
บรรดาสัตว์อย่างหมูที่เป็นกลุ่มผู้นำในฟาร์มน้ันก็ทำตัวเหมือนมนุษย์ ที่พวกเขาเคยโกรธเกลียดเอง  
จากบัญญัติ 7 ประการที่ตอนต้นประกาศไว้ว่า สุดท้ายแล้วสัตว์อย่างพวกเขาจะไม่ทำตัวเหมือนกับ
มนุษย์ แต่ในความเป็นจริงแล้วกลับทำตัวยิ่งกว่ามนุษย์   

โดยจากเรื่องได้สะท้อนให้เห็นว่าทางกลุ่มผู้นำอย่าง หมูนโปเลียน ก็อยากจะคงอำนาจของ
ตัวเองไว้ และกลุ่มสัตว์ต่าง ๆ ก็ได้แต่มีความคิดเพ้อฝันไปว่าส่ิงที่เป็นอยู่ตอนน้ีมันดีอยู่แล้ว  โดยใน
เรื่องมีการนำเอาเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริงมาเป็นแรงบันดาลใจ ซึ่งก็คือเหตุการณ์จริงจากในสมัย
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จักรวรรดิรัสเซีย ในช่วงของการปฏิวัติรัสเซีย  โดยมีมนุษย์เจ้าของฟาร์มที ่มีชื ่อว่า โจนส์ เป็น
เจ้าของฟาร์มที่ไม่ดี ไม่เอาใจใส่ และปล่อยปละละเลยสัตว์ ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับ ซาร์     
นิโคลัสที่ 2 เน่ืองจากพระองค์ทรงปฏิบัติต่อประชาชนไม่ดีอย่างที่ควรจะเป็น อันเป็นปัจจัยหลักที่
ส่งผลให้ราชวงศ์และจักรวรรดิรัสเซียล่มสลาย  แต่จากการการปฏิวัติที่เกิดขึ้นโดยหมูที่ช่ือ โปเลียน 
สามารถเปรียบเทียบได้กับ โจเซฟ สตาลิน ที่ได้เข้ามาปกครองแทนมนุษย์เจ้าของฟาร์ม  ตรงน้ีทาง
ผู้ประพันธ์ต้องการสื่อถึงเหตุการณ์การปฏิวัติรัสเซียในปี ค.ศ. 1917  จากเดิมรัสเซียยึดระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ที่ปกครองโดยพระเจ้าซาร์ แต่หลังการปฏิวัติรัสเซียได้เปล่ียนแปลงทิศ
ทางการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ ที่เริ่มจากเลนินที่ปฏิวัติเพื่อประชาชนจนมาถึงสตาลิน    

แต่สตาลินมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างการปกครองคือ เขาเลิกการดำเนินนโยบายแบบเก่า 
แต่หันมาดำเนินนโยบายแบบที่เป็นของตัวเอง เพื่อตอบสนองความต้องการของตน  โดยในเน้ือ
เรื่องก็บรรยายในทำนองเดียวกันคือ เดิมทีหมูนโปเลียนก่อนการมีอำนาจเคยสัญญาว่าจะสร้าง
ความเท่าเทียมกันในสังคมให้มากขึ้น แต่สุดท้ายแล้วก็กลายเป็นคนสร้างความไม่เท่าเทียมทาง
สังคมขึ้นอีกครั้ง ด้วยการหลงในอำนาจของตัวเองที่ได้มา  จากส่ิงน้ีหมูนโปเลียน (สตาลิน) สามารถ
สื่อถึงการทรยศแนวต่อคิดของคาร์ล มาร์กซ์ และวลาดิมีร์ เลนินที่ปฏิวัติเพื่อประชาชน สตาลินก็
ปฏิวัติเพื่อตนเอง โดยมีการขูดรีดประชาชนทำให้มีคนเสียชีวิตเยอะในช่วงสมัยที ่เขาปกครอง  
คล้ายกับในเรื่องที่สัตว์ถูกส่ังให้ทำงานหนักจนบางตัวได้ล้มตายลง  

จากพฤติกรรมของหมูนโปเลียนที่ทำให้สัตว์ทุก ๆ ตัวของเขามีการรับรู้ (perception) ที่จะ
เป็นแบบใดแบบหน่ึงอย่างที่เขากำหนดไว้อยากให้เป็น  โดยส่ิงน้ีที่เขากำหนดไว้มันต้องใช้เวลา ตัว
หมูนโปเลียนได้ค่อย ๆ เปล่ียนแปลงทีละเล็กทีละน้อยไม่ได้เปล่ียนแปลงแบบฉับพลัน ซึ่งจากการ
กระทำแบบน้ี มันเป็นการกระทำที่ตัดกำลังของคนมากกว่าการที่จะเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน  
เพราะสุดท้ายแล้วสัตว์ทั้งหลายดูดซับมุมมองความคิดไปกันเอง ทำให้ไม่มีใครออกมาเรียกร้องกับ
สิ ่งที ่เกิดขึ ้น แต่จะมีแค่การรับรู้ที่ว่าตัวเองเข้าใจส่ิงนั ้นผิดไปเองตั้งแต่แรก จึงจะทำให้คนมา
เรียกร้องกับสิ่งที่เกิดขึ้น  การปฏิวัติครั้งน้ีจึงสะท้อนให้เห็นว่า สิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเพียงแค่การ
เปลี่ยนขั้วอำนาจ แต่ผลสุดท้ายแล้วประชาชนหรือสัตว์อ่ืนก็เป็นแค่ ชนชั้นที่ไม่มีสิทธิ ไม่มเีสียง 
และไม่ได้ผลประโยชน์อะไรจากการปฏิวัติน้ีอยู่ดี นอกจากตัวผู้ปกครองหรือผู้นำเอง จึงสามารถ
กล่าวได้ว่า อำนาจไม่เข้าใครออกใครส่ิงเหล่าน้ีเป็นเพียงแค่การแก่งแย่งชิงอำนาจเท่าน้ันเอง  ส่ิงน้ี
ได้สะท้อนถึงรูปแบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ ที่ถึงแม้จะมีหลักการเพื่อความเท่าเทียมกันของ
ทุกคน แต่สุดท้ายแล้วมันก็จะต้องมีผู้นำหรือกลุ่มบุคคลที่จะต้องมีอำนาจเหนือกว่าทุกคน ที่แสดง
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ให้เห็นถึงความเป็นชนช้ันที่ได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ มากกว่าชนช้ันที่ถูกปกครอง  การที่กลุ่มบุคคลน้ี
ได้รับอำนาจหรือสิทธิพิเศษต่าง ๆ มากกว่ากลุ่มคนอื่น ๆ มันก็ได้ส่งผลให้ไม่พ้นที่จะเกิด การวนซ้ำ
ไม่รู้จบ (Endless loop) เพื่อที่จะแย่งชิงอำนาจระหว่างกัน  

โดยอาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งที่ว่าระบอบการปกครองต้องเป็นสิ่งที่แข็งแรง  จะเห็นได้จาก
ระบอบคอมมิวนิสต์ที่เน้นการขจัดให้หมดไปทางชนชั้นและสร้างความเสมอภาคในขั้นสุด   อีกทั้ง
ระบอบเผด็จการที่คนส่วนใหญ่มีมุมมองในแง่ลบกับส่ิงน้ี แต่มันก็ยังมีข้อดีให้เราทุก ๆ คนเห็นตรงที่
มีความรวดเร็ว เด็ดขาด และความมีระเบียบวินัย  หากนำเอามาปรับใช้ให้ถูกต้องตามกาลเทศะ
เช่นน้ันแล้ว หลักการและระบอบจึงจะเป็นส่ิงที่แข็งแรงที่สุด แต่จุดอ่อนหรือความอ่อนแอที่สุดก็คือ 
จิตใจของมนุษย์ที่ไม่ว่าจะเอาระบอบใดมาใช้ ก็ไม่พ้นไปจากการโหยหาอำนาจหรือปรารถนาใน
การได้รับตำแหน่งที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้  สิ่งเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความหลงในอำนาจของ
มนุษย์  น่ันจึงเป็นเหตุผลหน่ึงที่ทำให้จุดหมายปลายทางของทั้งระบอบประชาธิปไตย คอมมิวนิสต์ 
หรือเผด็จการก็ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือประสบความสำเร็จอย่างที่คิดหรือออกแบบมาได้   

โดยความรู ้สึกของการมีอำนาจมันเป็นเหมือนกับดาบสองคม  ถ้าเราใช้มันในด้านที่ดี
ผลลัพธ์ก็จะออกมาดี แต่ถ้าหลงมัวเมาในอำนาจของตัวเองผลลัพธ์ก็จะทำลายตัวเราเอง   ถึง
กระนั้น ในโลกของความเป็นจริงเราไม่มีทางรู้ว่า เราจะเป็นคนแบบไหนเมื่อมีอำนาจอยู่ในมือ 
เพราะความรู้สึกของการมีอำนาจจะสามารถเข้าใจได้ก็ต่อเมื่อคน ๆ นั้นได้สัมผัสกับการได้มาซึ่ง
อำนาจ  โดยเราจะไม่มีวันรู ้ตัวเลยว่าจิตใจของเราจะหลงในอำนาจของตัวเองที่ได้มาไว้ในมือ
หรือไม่ เหมือนอย่างหมูนโปเลียนที่ลืมความเป็นหมูแล้วกลายค่อย ๆ พันธุ์เป็นมนุษย์ เพราะที่ผ่าน
มาไม่เคยมีอำนาจ เมื่อได้ขึ้นมาปกครองจึงลืมตัวและลืมอุดมการณ์หรือหลักการที่เคยยึดถือ จึง
ส่งผลให้ลืมคุณธรรม ความเท่าเทียม ความถูกต้องต่าง  ๆ   สิ่งเหล่านี้คือลักษณะของความหลงใน
อำนาจที่ได้มาโดยสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกระบอบการปกครองบนโลกนี้  

จากส่ิงน้ีเราจะสามารถเห็นถึงความย้อนแย้งของระบอบการปกครอง ระบบเผด็จการที่ถูก
ออกแบบมาให้มีความมั่นคงแข็งแกร่ง แต่ถูกนำมาใช้กับจิตใจของมนุษย์ที่มีความอ่อนแอที่สุด 
จึงทำให้ไม้พ้นการเกิดการวนซ้ำไม่รู้จบแบบที่เหมือนกับการเกิดในเรื่อง แอนิมอล ฟาร์ม แต่บน
โลกแห่งความเป็นจริงมันสามารถเกิดขึ ้นในทุก ๆ พื ้นที ่หรือภูมิภาคของโลกใบน้ี เพราะจาก
หลักการหรือระบอบปกครองแบบต่าง ๆ บนโลกใบนี้ทำให้คนได้เรียนรู้หรือรู้จักกับคำว่า สิทธิ
เสรีภาพ ความเท่าเทียมกัน ที่จะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบวินัยนั้น แต่กลับไม่เคยสอนให้คนได้
เรียนรู้หรือรู้จักกับวิธีรับมือต่อจิตใจตัวเองเมื่อได้รับอำนาจมาไว้ในมือไม่งั้นก็จะส่งผลให้เกิดการวน
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ซ้ำไม่รู้จบเหมือนในเรื่องแอนิมอล ฟาร์ม  โดยตอนจบของหนังสือได้บอกไว้ว่า การปกครองแบบน้ี
ยังไงก็ไม่ยั่งยืน ทำให้เหล่าสัตว์ทั้งหลายก็ยังต้องลุกขึ้นมาปฏิวัติต่อ ๆ ไปไม่รู้จบ   

ตัวผมได้ใช้แนวทางในการวิเคราะห์แอนิมอล ฟาร์มผ่าน ทฤษฎีภาพสะท้อนสังคม 
(Reflection of Social Theory) ที่ว่าด้วยส่ือที่ทำหน้าที่เป็นเสมือนกระจก สะท้อนความเป็นจริง
ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเข้าไปสัมผัสเองโดยตรง ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อประชาชน
และสังคม คือจะเห็นได้ว่าการปฏิวัติสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนขั้ว
อำนาจ แต่ผลสุดท้ายแล้วประชาชนหรือสัตว์ตัวอื่น ๆ  ก็เป็นแค่ชนชั้นที่ไม่มีสิทธิ เสียง และไม่ได้
ผลประโยชน์อะไรจากการปฏิวัติน้ีอยู่ดี นอกจากตัวผู้ปกครองหรือผู้นำ  

นอกจากนี้ ตัวผมยังได้ใช้แนวทางการวิเคราะห์ผ่าน ทฤษฎีทางการเมืองแบบสังคมนิยมใน
แนวคิดแบบมาร์กซิสต์ (Marxism) เป็นทฤษฎีสังคมนิยมที่มุ่งอธิบายถึงโครงสร้างของชนชั้นใน
สังคม และกลยุทธ์ของการปฏิวัติทางสังคมแล้ว  โดยมาร์กซ์ได้มีการมุ่งอธิบายถึงกลยุทธ์ที่ใช้ใน
การล้มล้างอำนาจของนายทุน  โดยอาศัยวิธีการต่อสู้ทางชนช้ันเพื่อที่จะนำไปสู่ระบอบสังคมนิยม
คอมมิวนิสต์ มาร์กซ์มองว่าความแตกต่างชนชั้นทางสังคมเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดคอมมิวนิสต์ 
จากการแบ่งงานกันทำนี้เป็นตัวกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
ส่วนใหญ่นั้นเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีอำนาจและผู้ไม่มีอำนาจ ไม่ว่าจะเป็นแบบเจ้าของที่ดิน
กับทาส นายจ้างกับลูกจ้าง หรือเจ้าของปัจจัยการผลิตและชนช้ันกรรมาชีพ เป็นต้น  ความสัมพันธ์
ในรูปแบบ ดังกล่าวนี้จะทำให้เกิดความแตกต่างทางชนชั้นในสังคมขึ้นมา ซึ่งมาร์กซ์เห็นว่าตอ้งมี
การล้มล้างระบบนายทุนและทำให้เกิดเป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ข้ึนมา  กล่าวคือเป็นสังคมที่ทุก
คนน้ันเสมอภาคกัน และเป็นสังคมที่ปราศจากการต่อสู้กันระหว่างชนช้ัน เป็นสังคมที่มนุษย์น้ันมี
ความเป็นมนุษย์อย่างเต็มตัว  

แต่ในความเป็นจริงแล้ว แม้จะปฏิวัติแล้วแต่มันก็สะท้อนให้เห็นว่า ส่ิงที่เกิดขึ้นมันก็ยังเป็น
เพียงแค่การเปล่ียนขั้วอำนาจ ไม่ได้ทำให้ทุกคนน้ันเสมอภาคกันเหมือนอย่างที่พูดไว้  อีกทั้งปัญหา
ต่อสู้กันระหว่างชนชั้นก็ยังมีอยู่ เพราะความเท่าเทียมกันมันไม่มีทางเกิดขึ้นจริงในโลกแห่งความ
เป็นจริงเหมือนกับคำกล่าวในเรื่องที่พูดไว้ว่า  

 
‘All animals are equal, but some animals are more equal than others’ 
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อีกทั้งเป็นสังคมที่มนุษย์น้ันมีความเป็นมนุษย์อย่างเต็มตัวน้ันไม่จริง เพราะถ้าจะเป็นมนุษย์
อย่างเต็มตัวประชาชนจะต้องได้รับเสรีภาพอย่างที่ควรจะเป็น เหมือนกับทฤษฎีทางการเมืองแบบ
เสรีนิยมแบบประชาธิปไตย ทฤษฎีทางการเมืองที่ว่าด้วยผู้ที ่มีอำนาจที่แท้จริงนั้นก็คือ ตัวของ
ประชาชนทั่วไป แต่จะต้องมอบอำนาจอธิปไตยน้ีให้แก่ผู้อื่นที่น่าเช่ือถือให้มาเป็นตัวแทนในการใช้
อำนาจน้ัน ๆ  โดยจะต้องมี เสรีภาพ (Freedom) ถือว่าเสรีภาพน้ันเป็นส่ิงที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่
กำเนิดและจะล่วงละเมิดมิได้ เพราะเสรีภาพจะทำให้ความเป็นปัจเจกโดดเด่น อย่างไรก็ตาม 
เสรีภาพในความหมายของเสรีนิยม หมายถึง “เสรีภาพภายใต้กฎหมาย” เพื่อป้องกันไม่ให้การใช้
เสรีภาพของบุคคลหน่ึงกลายเป็นการละเมิดเสรีภาพของอีกบุคคลหน่ึง โดยการวางกรอบกฎหมาย
ก็เพื่อให้ต่างคนมีโอกาสในการใช้เสรีภาพมากที่สุด กับฉันทานุมัติ (Consent) “ฉันทานุมัติของผู้
อยู่ใต้การปกครอง” (consent of the governed) ซึ่งหมายความว่าความสัมพันธ์ระหว่างรฐักับ
คนน้ันต้องปรากฎออกมาในรูปแบบของกฎ กติกา ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ กฎหมายที่รัฐใช้บังคับ
แก่ผู้คนทั้งหลายในสังคมต้องได้รับความเห็นชอบโดยสมาชิกของสังคม  โดยจะเห็นได้ว่าระบอบ
คอมมิวนิสต์ยังขาดความเป็นเสรีภาพอย่างมาก เพราะประชาชนไม่มีสิทธิเสรีภาพที่จะสามารถ
ตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง และฉันทานุมัติของผู้อยู่ใต้ปกครอง (consent of the governed) ที่
คือกฎหมายที่รัฐใช้บังคับแก่ผู้คนทั้งหลายในสังคมต้องได้รับความเห็นชอบโดยสมาชิกของสังคม  
แต่ในระบอบคอมมิวนิสต์ประชาชนไม่มีสิทธิที่จะ ออกความคิดเห็นหรือความเห็นชอบต่อกฎหมาย
ที่รัฐนำบังคับใช้แก่ประชาชนในสังคมได้เลย   

ในความเป็นจริง แนวคิดทฤษฎีสังคมนิยมประเทศเดียว ของสตาลินหรือหมูนโปเลียนยังได้
สร้างปัญหาความเหลื ่อมล้า ( inequality) ต่าง ๆ เช่น ความเหลื ่อมล้ำทางสังคม (social 
inequality) ที่เห็นได้ชัดเจนมากจากระบอบคอมมิวนิสต์  อีกทั้งความเสมอภาค (Equity) โดย
หลักความเสมอภาคน้ีเป็นหลักที่ควบคุมมิให้รัฐมิใช้อำนาจของตนตามอำเภอใจ โดยการใช้อำนาจ
ของรัฐแก่กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง รัฐต้องสามารถอธิบายได้ว่าเพราะเหตุใด รัฐจึงกระทำการอัน
ก่อให้เกิดผลกระทบหรือเป็นการให้ประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นโดยเฉพาะ  หากการให้
เหตุผลไม่อาจรับฟังได้แสดงว่า การใช้อำนาจของรัฐนั้นเป็นไปตามอำเภอใจ  ดังนั้น หลักความ
เสมอภาคจึงเป็นหลักสำคัญในการรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสามารถ
นำมาตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ   

แต่หลักการของความเสมอภาค ไม่ได้และไม่เคย เรียกร้องให้มนุษย์ทุกคนต้องเหมือนกัน
หมด เพราะมนุษย์ย่อมแตกต่างกันเป็นธรรมชาติ ทั้งโดยชาติพันธ์ รูปร่าง ผิวพรรณ เพศสภาพ 
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บุคลิก ความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม และอื่น ๆ  แต่ในที่น้ี ความเสมอภาคหมายถึง การที่ทุกคนมี
สิทธิเสรีภาพเหมือนกัน ไม่ว่าจะต่างกันทางด้านอายุ ชนช้ัน การศึกษา ทุกคนต้องได้รับการปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมกัน  การที่ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองจากรัฐเท่าเทียมกัน การมีสิทธิที่จะ
ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน  สิ่งที่กล่าวมาความเสมอภาค (Equity) ไม่เคยเกิดขึ้นจริงใน
ระบอบคอมมิวนิสต์ เพราะรัฐยังใช้อำนาจของตนตามอำเภอใจ แม้ทุกคนคนมีสิทธิที่จะได้รับการ
คุ้มครองจากรัฐเท่าเทียมกัน ด้วยเหตุนี้ การมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมนั้นไม่จริง 
เพราะตัวผู้นำหรือกลุ่มผู้ปกครองประเทศก็ยังคงได้รับอภิสิทธิ์มากกว่าชนช้ันอื่น ๆ ในสังคม 
 

4.2. วรรณกรรมเรื่อง 1984 
วรรณกรรมเรื ่อง 1984 หรือ หนึ่ง-เก้า-แปด-ส่ี เป็นวรรณกรรมที่เขียนแนวดิสโทเปีย 

(Dystopia) หมายถึงตรงข้ามกับสังคมอุดมคติ ยกตัวอย่างเช่น รัฐมีการใช้อำนาจที่ไม่ได้เป็นไปตาม
อุดมคติ  โดย 1984 เป็นเรื่องของสังคมเผด็จการเบ็ดเสร็จที่มีผู้ปกครองอยู่กลุ่มหน่ึง ซึ่งไม่รู้ว่าใคร
เป็นบุคคลที่มีอำนาจเด็ดขาดในการควบคุมหรือสั่งการประชาชนทั้งสังคมในโอเชียเนีย แต่ผู้มี
อำนาจสามารถทำการควบคุมหรือส่ังการประชาชนได้ เพราะมีเทคโนโลยีข้ันสูงอยู่ในมือ โดยในโอ
เชียเนียน้ันจอทีวีมีความสำคัญอย่างมาก เพราะจอจะคอยเอาไว้ใช้สอดส่องประชาชนในสังคมแบบ
ทุก ๆ ซอกมุมของชีวิต  แต่สิ่งที่น่าสนใจของเรื่องนี้คือ การควบคุมความคิดจิตใจอย่างเบ็ดเสร็จ  
โดยในโอเชียเนียมีพี่เบิ้มคอยเฝ้าจับตามองประชาชนทุก ๆ คนอยู่ตลอดเวลา เริ่มตั้งแต่ตื่นนอนจน
หลับตานอน พี่เบิ้มจะปรากฏเป็นรูปธรรมบนจอทีวีของทุกช่วงชีวิตของประชาชนคือ ทุก ๆ วินาที
หรือนาที บนจอจะปรากฏรูปของพี่เบิ้มตลอดเวลา  

ในเรื่องผู้ประพันธ์ให้ความสำคัญกับการควบคุมข่าวสาร การควบคุมความรู้ประวัติศาสตร์ 
การควบคุมภาษา และการควบคุมพิธีกรรม เช่น การประณามศัตรูร่วมกันในที่สาธารณะ เป็นต้น 
โดยการควบคุมข่าวสารจะควบคุมให้สาธารณชน รับรู้และไม่ต้องรู้ จะเห็นได้จากข่าวสารในเรื่องที่
มีการบงการสาระของข่าวสารให้สามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้ เปล่ียนจากมิตรเป็นศัตรู หรือ
กลับกันก็ยังได้ภายในช่วงเวลาข้ามวันข้ามคืน  อีกทั้งประวัติศาสตร์ยังมีความสำคัญต่อสังคมเผด็จ
การเบ็ดเสร็จอย่างมาก เพราะเป็นความรู้เพื่ออธิบายให้เกิดความชอบธรรมในปัจจุบัน ซึ่งก็สามารถ
เปล่ียนได้ช่ัวข้ามวันข้ามคืนได้อีกเหมือนกัน ดังน้ัน เมื่อแก้ไขให้ปัจจุบันเปล่ียน อดีตจึงต้องเปล่ียน
ด้วย เพื่อให้สมเหตุสมผลกัน จะเห็นได้จากคำขวัญของอำนาจในโอเชียเนียที่ว่า  
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“ผู้ที่ควบคุมปัจจุบัน ย่อมบงการอดีตได้  ผู้ที่ควบคุมอดีต ย่อมบงการอนาคตได้” 
  
อีกทั้งในเรื่องซึ่งยังให้ความสำคัญกับการควบคุมภาษา คำ และความหมายเป็นอยา่งมาก 

นิวสปีกคือภาษาในเรื่อง รัฐจะคอยควบคุมผ่านภาษาผ่านพจนานุกรมที่บอกไว้ว่า จะสามารถใช้คำ
ไหนได้บ้าง  โดยคำที่ถูกกำหนดไว้แล้วส่วนมากจะเป็นคำที่ม ีความดี เช่น bad จะใช้คำว่า 
ungood แทน  แต่ยิ่งเวลาผ่านไปคำศัพท์จะยิ่งลดลงและจำกัดจะมีให้เลือกใช้น้อยลง ส่งผลทำให้
คนไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ ความคิดคนที่ไม่สามารถสื่อออกมาได้ก็จะทำให้คน ๆ  นั้นลืม
ไป และจะได้ไม่เกิดความคิดแบบน้ันอีก เพราะส่ิงเหล่าน้ีเป็นกุญแจสำคัญในการควบคุมความคิด
ของคน  เพราะในสังคมโอเชียเนียเชื่อว่า ถ้าไม่มีศัพท์สักคำเดียวเกี่ยวกับ “การขบถต่อสังคม” ก็
จะไม่เกิดการขบถข้ึนอีก  

ทั้งยังให้ความสำคัญกับการควบคุมความคิดของคนเป็นอย่างมาก  จะเห็นได้จากมี 
อาชญากรรมความคิด ซึ่งก็คือการที่คนมีความคิดแตกต่างจากที่กำหนดไว้ ก็ถือว่ามีความผิดแล้ว 
เพราะฉะนั้นเลยเกิดจำกัดความคิดขึ้น  โดยมีการจำกัดหลายแบบ เช่น การทำให้คนที่คิดขบถ
หายไปก็มี คือรัฐสามารถทำให้คนรอบตัวหรือคนใกล้ชิดของคนที่หายไป รัฐสามารถทำให้คนเช่ือ
ได้ว่าไม่เคยมีคน ๆ น้ันอยู่จริง ๆ ได้ก็มี  

นอกจากนี้ ในเรื่องยังมี ความคิดสองชั้น ซึ่งคือวิธีการอย่างหนึ่งที่สมองของเราใช้ในการ
หลอกตัวเราเอง เพื่อที่จะช่วยให้เราสามารถปรับตัวอยู่ในโลกที่มีความขัดเเย้งเเละความไม่เป็น
ธรรมอยู่เต็มไปหมดให้ได้  ระบบคิดซ้อนจะเกิดขึ้นในสังคมที่คนส่วนใหญ่ไม่มีอำนาจในการควบคุม
ชีวิตของตนเอง เเต่ภายในจิตใต้สำนึกของเราก็ยังอยากที่จะมีความรู้สึกว่าตัวเองยังมีความสามารถ
ที่จะควบคุมอนาคตของตนเองได้ อันคล้ายกับ “ภาพลวงแห่งการควบคุม” (illusion of control) 
และสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือ ลัทธิบูชาผู้นำ โดยจะใช้การกล่อมประสาทให้เห็นแต่ด้านดี ๆ ที่ผู้นำ
อยากให้ประชาชนเห็น เช่น จากการควบคุมข่าวสารที่จะเสนอแต่เรื ่องดี  ๆ วันละหลายเวลา 
ปกปิดข่าวสารด้านไม่ดี และโฆษณาชวนเชื่อที่ว่าถ้าขาดผู้นำไป โอเชียเนียอาจจะล่มสลาย อีกทั้ง
จากการควบคุมทางภาษา คำ และความหมาย จึงทำให้ไม่เหลือคำศัพท์หรือภาษาที่จะสามารถเอา
มาวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำได้เลย   

จากส่ิงที่กล่าวจะเห็นได้ว่ามีส่ิงหนึ่งที่ความสำคัญเป็นอย่างมากในสังคมโอเชียเนีย ซึ่งก็คือ 
อำนาจ (Power) ที่มีจุดหมายสูงสุดคือ อำนาจเพื่ออำนาจ ที ่ไม่ต้องการเป็นเผด็จการนิยมที่
ต้องการเกิดการปฏิวัติอีก แต่มีจุดประสงค์ที่จะเป็น เผด็จการเพื่อเผด็จการ แค่นี้เท่านั้นไม่ไปต่อ
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แล้ว ไม่ได้ต้องการที่จะมีอำนาจที่จะเปล่ียนแปลงโลกนี ้ให้ดีขึ ้น แต่มีอำนาจแค่เพื ่ออำนาจ  
เหมือนกับคำพูดที่มีคนเคยพูดไว้ว่า  

 
“เราต่างรู้อยู่แล้วว่า ไม่มีใครยึดอำนาจโดยตั้งใจจะสละมันทิ้งไปไหนภายหลัง  

อำนาจมิใช่วิธีการ หากแต่เป็นเป้าหมาย  ไม่มีใครเป็นเผด็จการเพื่อปกป้องการปฏิวัติ  
มีแต่คนจะปฏิวัติเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งการปกครองแบบเผด็จการ  

เป้าหมายของการไลท่ำรา้ยและสังหาร ก็คือการไล่ทำร้ายและสังหาร  
เป้าหมายของการทรมาน ก็คือการทรมาน  เป้าหมายของอำนาจ ก็คืออำนาจ” 

 
อย่างไรก็ตาม อำนาจในเรื่องนี้ไม่ใช่เครื่องมือหาผลประโยชน์ใส่ตัวของผู้มีอำนาจเอง แต่

อำนาจกลับเป็นเป้าหมายในตัวมันเอง คือคนเป็นแค่เครื่องมือที่จะให้อำนาจมันประสบความสำเร็จ  
โดยความเป็นจริงของมนุษย์จะคิดว่า ตัวเองมีอำนาจและเป็นเจ้าของอำนาจน้ัน แต่ความเป็นจริง
แล้ว มนุษย์ทำได้แค่สนองความต้องการของอำนาจ เพื่อที่ผลิตหรือค้ำจุนอำนาจน้ันให้คงอยู่ต่อไป   

โดยในวรรณกรรมเรื ่อง 1984 คติรวมหมู่  (Collectionism) เป็นเผด็จการนิยมที่จะ
รวบรวมพรรคพวกที่เป็นกลุ ่มก้อนมากกว่าเป็นปัจเจก แล้วจะสร้างฐานอำนาจโดยใช้บุคคล
เหล่านั้นเป็นฐานอำนาจ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าสังคมแบบ 1984 ต้องการอำนาจแบบที่
ต้องการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม แบบที่สมาชิกทุกคนปราศจากปัจเจกภาพ ( individuality) 
หรืออาจมีอยู่ แต่มีอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสังคม  โดยสังคมไม่ต้องการปัจเจกบุคคล ไม่
เน้นความเป็นตัวของตัวเอง เพราะปัจเจกภาพของบุคคลอาจเป็นอันตรายต่อสังคม  โดยจะเห็นได้
จากความรักของจูเลียและวินสตันที่พัฒนาขึ้นมาจากปัจเจกภาพของแต่ละคน เป็นความรักที่
ส่งเสริมความเป็นตัวของตัวเอง ส่งผลให้เกิดการส่งเสริมวิญญาณที่คิดขบถ เลยทำให้อำนาจน้ันจึง
ยอมไม่ได้  วรรณกรรมเรื่องน้ีจึงสะท้อนให้เห็นว่า สังคมเหล่าน้ีลดความสำคัญหรือบั่นทอนปัจเจก
ภาพความเป็นตัวของตัวเอง แต่เรียกร้องให้ขึ้นตรงต่อองค์รวมอย่าง 100% เพราะถือว่าปัจเจก
ภาพเป็นอาชญากรรมที่สามารถเป็นอันตรายต่อสังคม เพราะจะกลายเป็นความแตกแยก การ
เรียกร้องให้ขึ ้นต่อองค์รวมแบบนี้สามารถบั่นทอนทำลายปัจเจกภาพ ความเป็นตัวของตัวเอง 
ทำลายความคิดสร้างสรรค์ และทำลายจิตใจที่จะวิพากษ์วิจารณ์  

โดยสิ่งที่สำคัญอย่างมากในปัจเจกภาพคือ การวิจารณ์ (criticism) หากไม่มีสิ่งนี้จึงจะไม่
เกิดการพัฒนาของปัจเจกภาพ  ในเรื่อง 1984 ไม่ได้เน้นเรื่องการวิจารณ์ แต่อาศัยความรักเป็นทาง
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สู่ปัจเจกภาพ หรือความเป็นตัวของตัวเองของจูเลียและวินสตัน ความรักชนิดนี้จึงถูกจับตามอง
และต้องทำให้ยุติในความเป็นจริง แต่ปัจเจกภาพมีได้หลายลักษณะ หลายระดับ และไม่จำเป็นต้อง
เป็นขบถเสมอไป ในขณะเดียวกัน ปัจเจกบุคคลที่ขบถต่อองค์รวมก็ยังมีได้หลายแบบ จูเลียต่าง  
จากวินสตัน เพราะจูเลียไม่เช่ือไม่สนใจการเปล่ียนแปลงที่ใหญ่โตไปกว่าความขบถของตนเอง ส่วน
วินสตันคิดการใหญ่กว่า เป็นอันตรายต่อสถานภาพเดิมขององค์รวมมากกว่า  แต่สุดท้ายแล้ว ขบถ
ที่คิดการใหญ่อย่างวินสตันมักต้องเผชิญกับสภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก (dilemma) ระหว่าง
การมีชีวิตอยู่แต่ไม่มีวิญญาณขบถของปัจเจกภาพอีกต่อไป กับการรักษาปัจเจกภาพที่เป็นขบถต่อ
องค์รวมแต่อาจไม่มีชีวิตอยู่ หรือหากไม่ตายก็อาจไม่อยู่ร่วมกับใครในสังคมอีกต่อไป   สิ่งเหล่าน้ี 
เขาเผชิญกับการทรมานที่ไม่ใช่ความรุนแรงหรือความเจ็บปวด แต่เป็นความกลัวที่จะต้องสูญเสีย
ความเป็นตัวของตัวเองและคนที่เขารัก  

จากวรรณกรรม 1984 ที่เป็นการปกครองแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จและรวมอำนาจสามารถ
นำเอา ทฤษฎีเผด็จการอำนาจแบบเบ็ดเสร็จ มาวิเคราะห์ได้ในแง่จุดหมายปลายทาง รัฐบาลแบบ
เผด็จการเบ็ดเสร็จจะมีความมุ่งหมายที่เป็นพิเศษคือ ต้องการควบคุมกิจกรรมทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม หรืออีกนัยหนึ่งคือ ปรารถนาที่จะควบคุมกิจกรรมของบุคคล ทั ้งส่วนที่เป็น
การเมือง ส่วนที่ไม่ใช่การเมือง ทั้งในแง่สถาบัน และองค์การทางสังคม  แต่ประเทศที่เป็นเผด็จการ
เบ็ดเสร็จถือว่า องค์การและสถาบันต่าง ๆ ในสังคมจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐโดยส้ินเชิง 
และต้องปฏิบัติตามอุดมการณ์ที่รัฐได้กำหนดข้ึน  

ส่วนในแง่ของวิธีการ วิธีการลงโทษที่ใช้ในระบบเผด็จการเบ็ดเสร็จนั้นรัฐมีอำนาจที่จะใช้
วิธีการต่าง ๆ  บังคับประชาชนได้โดยไม่จำกัด โดยที่รัฐอ้างว่ากระทำไปเพื่อรักษาความเจริญหรือ
ความมั่นคงภายในชาติ กระบวนการยุติธรรม หรือการรักษาความยุติธรรมนั้นมิได้ถือว่าเป็นเรื่อง
สำคัญ แต่มักจะถือผลประโยชน์ของชาติที ่ผู ้ปกครองกำหนดขึ้น หรือรักษาความมั่นคงและ
อุดมการณ์เป็นหลักการละเมิดเสรีภาพของบุคคลย่อมจะกระทำได้เสมอ โดยไม่มีข้อจำกัดใด ๆ  
และมักจะมีวิธีการลงโทษที่รุนแรง หรือมีระบบที่ก่อให้เกิดความประหวั่นพร่ันพรึงอย่างยิ่ง  

นอกจากนี้ ในแง่การปฏิบัติตน สำหรับระบบเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จแล้ว หน้าที ่ของ
ประชาชนหมายถึงการปฏิบัติตนเป็นพิเศษ นั่นคือ นอกจากจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐแล้ว 
ประชาชนทุกคนจะต้องแสดงความจงรักภักดี ทั้งในด้านการกระทำและจิตใจ หรืออีกนัยหนึ่ง
จะต้องมีความสำนึก ความรู้สึก ความผูกพัน หรือจะต้องพิสูจน์ด้วยการแสดงว่ามี “จิตใจ” ที่
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จะสนับสนุนระบบการเมืองที่มีอยู่โดยดุษณีภาพ   เพราะสำหรับระบบเผด็จการเบ็ดเสร็จแล้ว 
เพียงแค่การแสดงออกยังไม่พอ แต่จะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ามีความผูกพันทางจิตใจด้วย  

จากทฤษฎีที่กล่าวมานี้ได้สะท้อนว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที ่กล่าวมาทั้งหมดได้เกิดขึ ้นจริงใน
วรรณกรรมหรือสังคมแบบ 1984  เราจะเห็นได้ว่าระบอบเผด็จการได้แสดงให้เห็นถึงการขาด
ความเสมอภาค (Equality) ตามทฤษฎีทางการเมืองแบบเสรีนิยม แบบประชาธิปไตยตามหลักการ
ของเสรีนิยม แอนดรูว์ เฮย์วูด (Andrew Heywood) เสนอว่า ความเสมอภาค (Equality) นักเสรี
นิยมเช่ือว่ามนุษย์เรานั้นอย่างน้อยก็ “เกิดมาเท่าเทียมกัน” มีความเสมอภาคภาคต่อหน้ากฎหมาย 
(equality before the law) ต้องเคารพความคิดเห็น การกระทำของผู้อื่นที่แตกต่างไปจากของ
ตนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะประกันเสรีภาพส่วนบุคคล และเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความมั่งค่ัง
ทางด้านสติปัญญาให้เกิดขึ ้นในสังคม  ผลที่ตามมาคือ สังคมที่เป็นพหุนิยม (Pluralism) ทาง
ความคิด วัฒนธรรม ค่านิยมต่าง ๆ ที ่ส่งเสริมให้เก ิดการอภิปาย  ถกเถียง และก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าทางสติปัญญา เกิดเป็นตลาดเสรีทางความคิด ทั้งนี้นักเสรีนิยมเชื่อว่า เสรีภาพทาง
ความคิดดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสังคม เพราะความแตกต่างทางความคิดจะดำเนิน
ไปสู่จุดดุลยภาพเองโดยธรรมชาติ จากการที่มนุษย์เป็นคนที่มีเหตุผลน่ันเอง  

จากที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ชัดเจนว่าสังคมแบบ 1984 ยังขาดความเสมอภาค เพราะจาก
ข้างบนที่กล่าวไว้ว่าต้องเคารพความคิดเห็น การกระทำของผู้อื่นที่แตกต่างไปจากของตน  แต่ใน 
1984 มีการการควบคุมภาษา คำ และความหมายเป็นอย่าง ‘นิวสปีก’ และการควบคุมความคิด
ของคนจาก ‘อาชญากรรมความคิด’ อีกทั้งยังมี ‘ความคิดสองชั้น’ ซึ่งคือเป็นวิธีการอย่างหน่ึงที่
สมองของเราใช้ในการหลอกตัวเราเอง เพื่อที่จะช่วยให้เราสามารถปรับตัวอยู ่ในโลกที่ม ีความ
ขัดเเย้งเเละความไม่เป็นธรรมอยู่เต็มไปหมดให้ได้  สิ่งเหล่านี้ขัดกับที่กล่าวมาข้างบน เพราะรัฐ
กำหนดไว้จะส่งผลให้ไม่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางสติปัญญา ความคิด และไม่สามารถจะดำเนิน
ไปสู่จุดดุลยภาพเองโดยธรรมชาติทำให้มนุษย์ในสังคม 1984 เป็นคนที่ไม่มีเหตุผล 

 
5. บทสรุป 

ทั้งเรื ่อง แอนิมอล ฟาร์ม และเรื ่อง 1984 ต่างก็เป็นเรื ่องที ่เกิดจากจินตนาการของ
ผู้ประพันธ์ที่มีพื้นฐานจากโลกแห่งความเป็นจริง โดยได้พิสูจน์แล้วว่าเกิดขึ้นจริง เช่น การครอบงำ
ความคิดโดยรัฐ โลกทุนนิยม การโฆษณาชวนเชื่อ ระบบพรรคเดียว รัฐมีการตรวจตราประชาชน 
สังคมมีการตรวจสอบ ลัทธิความเป็นผู้นำ การจับคนเห็นต่างไปทรมาน การแก้ไขหรือเติมแต่ง



 

 

 

26 Russian Studies Program, Thammasat University 

 

ประวัติศาสตร์ ทุกอย่างเกิดขึ้นจริง ไม่เพียงเกิดขึ้นเฉพาะในโซเวียตหรือนาซีเท่านั้น แต่ยังมีจีน 
กัมพูชายุคเขมรแดง อิหร่าน และไทย  

แอนิมอล ฟาร์ม และ 1984 จึงวรรณกรรมอมตะที่ยังคงทันสมัย เพราะยังคงเกิดขึ้นตาม
มุมต่าง ๆ ของโลกในยุคปัจจุบัน และสุดท้ายผมอยากจะบอกว่า ส่ิงที่ผมกล่าวในบทความน้ีอาจจะ
เป็นส่ิงที่ถูกหรือผิดก็ได้เพราะวรรณกรรมมันไม่มีถูกผิด แต่ละบุคคลหรือทุกคนสามารถตีความได้
แตกต่างกันข้ึนอยู่ที่การยกเอาตัวเหตุผลขึ้นมา 
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