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บทคัดยอ

 บทความน้ีมีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ เพื่อศึกษาลักษณะทางดานภววิทยา 
ญาณวทิยา และวิธวีทิยาของแนวคิดสัจนยิมทางวิทยาศาสตร และเพือ่วเิคราะหทฤษฎทีาง
ดานความสัมพันธระหวางประเทศ คือ ทฤษฎีสจันยิมใหม (Neo-realism) ของเคนเนธ็ วอลซ 
ผานวิธีวิทยาการพิจารณาแบบยอนกลับของแนวคิดสัจนิยมทางวิทยาศาสตร
 ผลการศึกษา พบวา แนวคิดสัจนิยมทางวิทยาศาสตร หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งวา 
แนวคิดสัจนิยมเชิงวิพากษในฐานะปรัชญาสังคมศาสตร มีภววิทยาแบบยอมรับรากฐาน ที่
เชื่อวาความจริงมีอยูในธรรมชาติ แมวาจะไมถูกรับรูก็ตาม กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ความจริง
สวนใหญมองไมเหน็ดวยประสาทสัมผัสของมนุษย และมีญาณวิทยาหรือทฤษฎคีวามรูเนน
ทีก่ารมองยอนกลบัเพือ่หากลไกการเกดิ ซึง่เปนในลกัษณะการพจิารณายอนกลบั (retroduc-

tion) เพื่อชี้ใหเห็นความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีเปนสาเหตุกับปรากฏการณที่เปนผลตาม
มา และเชื่อมโยงไปยังวิธีวิทยาของแนวคิดสัจนิยมจึงเปนการสรางตัวแบบ (model) จาก
กลไกดังกลาวเพื่อนํามาอธิบายปรากฏการณ
 ประการท่ีสอง พบวา ภววิทยาของทฤษฎีสัจนิยมใหม ของเคนเน็ธ วอลซ คือ การ
มีชุดฐานคติตอความเปนจริง เกี่ยวกับ “โครงสรางของระบบระหวางประเทศ” นั่นคือ 

โครงสรางระบบระหวางประเทศหลายข้ัวอํานาจ แบบสองข้ัวอํานาจ หรือ แบบข้ัวอํานาจ
เดียว เปนตัวกําหนดแบบแผนพฤติกรรมของรัฐในระบบระหวางประเทศ และเม่ือนํา

1อาจารยประจําสาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ญาณวิทยาเชื่อมโยงกับวิธีวิทยาการพิจารณายอนกลับไปวิเคราะห พบวา แบบแผน
พฤติกรรมของรัฐตางๆ เปนตัวแปรตามหรือเปนผลลัพธ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามตัวแปร
ตนหรอืเปนสาเหต ุคือ โครงสรางของระบบระบบระหวางประเทศ สงผลใหเกดิลักษณะของ
แบบแผนพฤติกรรมของรัฐทีเ่กดิข้ึนสม่ําเสมอ นัน่คอื การถวงดุลอาํนาจระหวางรัฐตางๆ ใน
ระบบระหวางประเทศ 

คําสําคัญ :  แนวคิดสัจนิยมทางวิทยาศาสตร แนวคิดสัจนิยมเชิงวิพากษ ภววิทยาแบบ
 ยอมรับรากฐาน การพิจารณายอนกลับ ทฤษฎีสัจนิยมใหม

Abstract
 This research studied the characteristics of ontology, epistemology, and 
methodology of scientific realism and analyzed the neo-realism of Kenneth Waltz, 
a theory of international relations, through the retroductive methodology of the 
concept of scientific realism. The study found that, firstly, the ontology of scientific 
realism is based on the ontology of foundationalism and believes that reality exists 
in natural thoughts that can be perceived or not perceived. In other words, most 
realities exist independent of human senses. The epistemology of scientific realism 
is the retroduction that identifies the relevance between cause and phenomenon. 
The methodology of scientific realism is the construction of models that explains the 
phenomenon. Secondly, the ontology of the neo-realism theory of Kenneth Waltz is 
a set of realities regarding the structure of the international system which is multi-
polar, bi-polar, and uni-polar. The structure of the international system is believed 
to determine the pattern of states’ behaviors in the international system. Neo-realism 
was framed by the epistemology and the retroductive methodology that identified 
the relevance between the structure of the international system as a cause or inde-
pendent variable and the pattern of states’ behaviors as an effect or dependent 
variable. The balance of power between states could occur regularly in the interna-
tional system.

Keywords:  Scientific realism: Critical realism: Foundationalism: Retroductive 
 methodology: Neo-realism 
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บทนํา
 การอธิบายปรากฏการณทางสังคมศาสตร คือ การแสวงหาหนทางท่ีจะเขาใจเก่ียว
กับท่ีมาและความเปนไปของปรากฏการณที่เกิดข้ึนในสังคม เพื่อที่จะสามารถคาดการณ
แนวโนมของปรากฏการณทีจ่ะเกดิข้ึนในอนาคต ซึง่การทําความเขาใจดังกลาวท่ีมา จาํเปน
ตองอาศัยวิธกีารวิเคราะหเปนเคร่ืองมือสาํคัญ ซึง่มีหลายวิธกีาร แตบทความน้ีมีความสนใจ
ศกึษาเฉพาะการอธบิายปรากฏการณสงัคมดวยแนวคิดสัจนยิมทางวิทยาศาสตร เนือ่งจาก
การศึกษาในทางสังคมศาสตร ไมอาจใชวิธีการศึกษาเชนเดียวกับวิทยาศาสตรไดอยาง
สมบูรณ เพราะสังคมศาสตรประสบปญหาในแงของส่ิงที่ศึกษา อยูสองประการหลักๆ 
ประการแรก คือ พฤติกรรมมนุษยที่มีการเปล่ียนแปลง มิใชวัตถุ หรือสสารท่ีมีลักษณะคงท่ี
ตายตวั อยางไรก็ตาม พฤตกิรรมมนุษยก็ยงัพอคาดการณไดระดับหน่ึง และปญหาประการ
ที่สองคือ สิ่งท่ีศึกษาไมปลอดจากการรับรูของมนุษย และบางคร้ังมนุษยก็เปนตัวการใน
การกระทําสิ่งนั้น เชน การปฏิวัติ การรัฐประหาร ฉะนั้น ปรัชญาในยุคแรกท่ีเนนปรัชญา
แบบปฏิฐานนิยม (positivism) ที่มุงแสวงหากฎหรือหลักการท่ัวไป (law) ที่ใชไดทุกสถาน
ทีแ่ละทุกเวลาจงึไมเหมาะสาํหรบัการนาํมาใชในการศึกษาทางสงัคมศาสตร และนาํมาสูทาง
เลือกท่ีเหมาะสมเพื่อแสวงหาความรูดานสังคมศาสตร นั่นคือ ปรัชญาสังคมศาสตร ซึ่งในท่ี
นี ้เปนการศึกษาเฉพาะสาํนักสัจนยิม โดยเนนทีแ่นวคิดสัจนยิมทางวิทยาศาสตร หรือทีรู่จกั
กันในอีกช่ือหนึ่งคือ แนวคิดสัจนิยมเชิงวิพากษ
 ปรัชญาสังคมศาสตร สํานักสัจนิยม (Realism) ที่นํามาใชในการแสวงหาความรู
นั้นเชื่อวา สิ่งตางๆ ที่เปนเปาหมายในการแสวงหาความรูเปนสิ่งที่มีอยูตามธรรมชาติ สิ่ง
เหลานี้อาจจะมองเห็น สัมผัสไดหรือไมก็ได แตเชื่อไดวามีอยูจริง การแสวงหาความรูเกี่ยว

กับเร่ืองใดหรือสิ่งใดเปนเพียงการหาความเปนจริงหรือภววิทยาของเรื่องนั้นหรือส่ิงนั้นวา 
สภาพหรือธรรมชาติของมันเปนอยางไร และมีปจจัยใดเปนกลไกท่ีทําใหสิ่งนั้นเกิดข้ึน 

(อนุสรณ ล่ิมมณี, 2548) โดยแนวคิดของสัจนิยมน้ันมีพื้นฐานมาจากการยืนยันในการดํารง
อยูจรงิของบางส่ิงบางอยาง ซึง่เปนอสิระจากการรับรูของมนุษย โดยแนวคิดแบบสัจนยิมท่ี
สําคัญแบงออกเปน 3 ประเภท คือ สัจนิยมแบบเพลโตหรืออริสโตเติล (Platonic or Aristo-
telian realism) สัจนิยมในเชิงการรับรู (perceptual realism) และสัจนิยมทางวิทยาศาสตร 
(scientific realism) ซึง่ความแตกตางของทัง้ 3 ประเภทคือ สิง่ทีแ่นวคิดสัจนยิมในแบบน้ันๆ 
ยืนยันการดํารงอยูและวิธีการพิสูจนความเปนจริงของส่ิงนั้นๆ (อนุสรณ ล่ิมมณี, 2542) 
อยางไรก็ตาม ในบทความน้ีเนนการศึกษาแนวคิดของสํานักสัจนิยม คือ สัจนิยมทาง
วิทยาศาสตร (scientific realism) หรือ สัจนิยมดานปรัชญาความรู (epistemological real-

ism) ซึ่งมีนักคิดคนสําคัญ อาทิ รอย บาสกา (Roy Bhaskar) รอม ฮารเรย (Rom Harre) 
วิลเลียม ออตเวท ( William Outhwaite) แอนดรู โคลิเออร (Andrew Collier) 

รัสเซล คีท (Russell Keat) และจอหน เออรรี (John Urry) เปนตน 
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 แมวานกัคิดท่ีกลาวมาขางตนจะอยูในกลุมสัจนยิมทางวิทยาศาสตรเหมอืนกนั แต
ก็มีแนวทางในการแสวงหาความรูแตกตางกันบางสวน ที่สําคัญคือ ความแตกตางระหวาง
แนวคิดของ Bhaskar และ Collier กลาวคือ ในกรณีของ Bhaskar จะมีความเปนนกัธรรมชาติ
นิยม (nationalist) สูงมาก หรืออาจกลาวไดวายังไดรับอิทธิพลจากแนวคิดปฏิฐานนิยมอยู 
และพยายามจะเปนวทิยาศาสตร การศึกษาจะเนนทีค่วามสัมพนัธระหวางโครงสราง (struc-
ture) และกลไก (mechanism) ทีต่องมีความสัมพนัธกันอยางชดัเจน ซึง่ในกรณีนีจ้ะมีปญหา
ในการนํามาใชกับมนุษยที่แตละคนตีความปรากฏการณเดียวกันแตกตางกันออกไป และ
ทาํใหมนุษยแตละคนมีพฤตกิรรมตอปรากฏการณนัน้แตกตางกันดวย ในขณะท่ี Collier ให
ความสําคัญกับแนวโนม (tendency) ซึ่งมีสองสวน ประกอบดวยสวนแรก คือ การอธิบาย 
(explain) ซึ่งใชแนวเดียวกันกับแนวคิดปฏิฐานนิยม และสวนที่สอง คือ การตีความ (inter-
pret) เพราะ Collier เหน็วาใชกับการศึกษาพฤตกิรรมมนุษย และในสังคมศาสตรก็ไมมีวตัถุ 
สสารในลักษณะ intransitive object จึงตองตีความจากเจตนาของมนุษย ทําใหการมอง
แบบแนวโนม/ความโนมเอียง (tendency) กลายเปนมุมมองหลักในการอธิบายทาง
สังคมศาสตร ยกตัวอยางงานที่นักสัจนิยมมักจะหยิบยกข้ึนมาเปนตัวอยาง คือ งานของ
คารล มารกซ และงานของฟรอยด 
 ดังนั้น บทความน้ีมีวัตถุประสงค 2 ประการ ประการแรก เพื่อศึกษาลักษณะ
ทางดานภววทิยา ญาณวทิยา และวิธวีทิยาของแนวคดิสัจนยิมทางวิทยาศาสตร และประการ
ที่สอง คือ เพื่อนําเสนอตัวอยางของการนําวิธีวิทยาของสัจนิยมทางวิทยาศาสตรที่
เรยีกวาการพิจารณายอนกลับไปวิเคราะหทฤษฎทีางดานความสัมพนัธระหวางประเทศ คือ 
ทฤษฎสีจันยิมใหม (Neo-realism) ของ Kenneth N. Waltz ซึง่ถอืเปนทฤษฎีทีส่าํคัญในการ

ศึกษาความสัมพันธระหวางประเทศ โดยเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ ที่มุงเนนการวิเคราะห
ขอมูลในลักษณะของการพรรณนา (descriptive) โดยเลือกใชวธิกีารศึกษาจากการวิเคราะห

เอกสาร (documentary research) เปนหลกั ทัง้นี ้บทความน้ีแบงการนําเสนอเปนสามสวน 
สวนแรก นาํเสนอ แนวคิดสัจนยิมทางวิทยาศาสตร ในฐานะท่ีเปนปรัชญาสังคมศาสตร ดวย
การจําแนกผานแนวคิดเก่ียวกับ ภววิทยา ญาณวิทยา และวิธีวิทยา สวนที่สอง นําเสนอขอ
จาํกัดของแนวคิดสัจนยิมทางวิทยาศาสตร สวนท่ีสาม นาํเสนอการวเิคราะหทฤษฎทีางดาน
ความสัมพันธระหวางประเทศ คือ ทฤษฎีสัจนิยมใหม (Neo-realism) ของเคนเน็ธ วอลซ 
ผานวิธีวิทยาการพิจารณาแบบยอนกลับของแนวคิดสัจนิยมทางวิทยาศาสตร และสวน
สุดทาย นําเสนอบทสรุป
 1. แนวคิดสัจนิยมทางวิทยาศาสตร ในฐานะท่ีเปนปรัชญาสังคมศาสตร 

 ปรัชญาสังคมศาสตร (philosophy of social science) มีฐานะเปนการศึกษาปรัชญา
แขนงหนึ่ง ที่แยกตัวออกมาจากปรัชญาความรู (epistemology) (อนุสรณ ล่ิมมณี, 2542) 
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โดยในขณะท่ีปรัชญาความรูนัน้เนนศึกษาถึง ทีม่าของความรู ลักษณะของความรู และความ
ถูกตองของความรูโดยท่ัวไป ซึ่งมีหลายสํานักและแตละสํานักก็มีมุมมองเก่ียวกับความรูที่
แตกตางกันไป อาทิ สํานักวิมตินิยมหรือกังขาคติ (skepticism / scepticism) สํานักเหตุผล
นิยม (rationalism) สํานักประจักษนิยม (empiricism) สํานักคานเชียน (kantian Construc-
tivism) หรือสํานักสัมพัทธนิยม (epistemological relativism) นอกจากนี้ ปรัชญา
สงัคมศาสตร คือ การนําแนวคิดทางดานปรัชญาความรูมาประเมินและตรวจสอบถงึวธิกีาร
แสวงหาและไดมาซ่ึงความรูในทางสังคมศาสตร โดยจะเก่ียวของกับแนวคิดเร่ือง ภววิทยา 
(ontology), ญาณวิทยา (epistemology) และวิธีวิทยา (methodology) ในการตรวจสอบ
และประเมินถึงการแสวงหาความรูทางสังคมศาสตรในสาขาและแนวทางตาง ๆ 
 แนวคิดแรกคือ ภววิทยา หรือ ontology ในภาษาอังกฤษ มีรากศัพทมาจากภาษา
กรีกสองคําคือคําวา “On” ที่หมายถึง “การดํารงอยู” (being or existence) กับคําวา 
“Logos” ที่หมายถึง “ความรูหรือทฤษฎี/มุมมอง” (theory/viewing) ในภาษาไทย คําวา 
“ภววิทยา” มาจากคําภาษาบาลี-สันสกฤต “ภว” ที่หมายถึงความเกิด, ความมี, ความเปน 
กับคําวา “วทิยา” ทีแ่ปลวา ความรู และหากพิจารณาตามพจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
ภววิทยา (ontology) หมายถึง สาขาหน่ึงของอภิปรัชญา (metaphysics) ที่ศึกษาวาอะไร
คือสิ่งที่เปนจริง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2548) ดังน้ัน ภววิทยา หรือ ontology จึงหมายถึง 
ทฤษฎหีรือมุมมองวาดวยการดํารงอยู (the theory of being) หรือความรูเกีย่วกับการดํารง
อยู 
 จากความหมายของภววิทยาขางตน เมื่อพิจารณาบริบทในทางสังคมศาสตร 
ภววิทยา จะหมายถึงชดุของฐานคต ิ(set of assumptions) ทีว่าดวยความเปนจรงิทางสังคม 
(social reality) กลาวคือ แนวคิดทางภววิทยาจะสะทอนถงึฐานคตวิาดวยความเปนจรงิทาง
สังคมวาเปนอยางไร ในทางสังคมศาสตรในปจจุบันไมไดถูกครอบงําโดยวิธีการใดวิธีการ
หนึง่ แตสามารถแบงอยางคราว ๆ  ไดเปนสองกลุมแรก คือ ภววทิยาแบบ foundationalism 
/ objectivism / realism โดยกลุมน้ีจะมีมุมมองตอการดํารงอยูของปรากฏการณ หรือความ
เปนจรงิทางสังคมวาดํารงอยูอยางเปนอสิระนอกเหนอืไปจากการรับรูหรอืตวัมนษุย ขึน้กบั
วาเรามองความเปนจริงในเรื่องนั้นอยางไร เวลาอธิบายคือใชปจจัยท่ีมองเปนตัวอธิบาย
อธิบายสาเหตุ (ไมไดขึ้นกับความคิดของคน) สวนการพิสูจนวาจะพิสูจนวาเปนจริงหรือไม 

ขึ้นกับวิธีวิจัย (methodology) (Marsh and Furlong, 2010)
 ในขณะท่ีกลุมท่ีสอง คือ ภววิทยาแบบ anti-foundationalism / constructivism / 
relativism กลุมนีจ้ะมมุีมมองตอการดํารงอยูของปรากฏการณหรอืความเปนจรงิทางสงัคม

วาไมดํารงอยูจากอิสระจากการรับรูของตัวมนุษย ขึ้นกับความคิดของมนุษยวามีความเชื่อ
แบบไหน ความจริงก็เปนแบบน้ัน เกิดจากการยอมรับของสังคม เปนสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน
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หรือใหความหมาย (social constructed) ซึ่งมาจากการกอรางสรางรูปแบบ (shape) จาก
กระบวนการทางสังคม การเมือง และวัฒนธรรม ฉะนั้น ความจริงของกลุมน้ีจึงมีลักษณะ
เฉพาะพื้นที่ มีความแตกตางระหวางบุคคลหรือกลุม ความจริงดังกลาวไมปลอดอคติ 
(value-free) หรืออาจกลาวไดวา สําหรับกลุมน้ีแลว ความจริงมันจะมีอยูตราบเทาท่ีมนุษย
ยอมรับมัน (Marsh and Furlong, 2010)
 สวนปรัชญาความรูหรือญาณวิทยา (epistemology) มีรากศัพทมาจากภาษากรีก
คําวา “Episteme” ที่หมายความวา “ความรู” (knowledge) กับคําวา “Logos” ที่หมายถึง 
“ความรูหรือทฤษฎี” (theory) (ลักษณวัต ปาละรัตน, 2553) และตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน ญาณวทิยา หมายถงึ ปรัชญาสาขาหน่ึงท่ีวาดวยบอเกดิ ลักษณะ หนาท่ี 
ประเภท ระเบียบวิธี และความสมเหตุสมผลของความรู บางทีใชวา ทฤษฎีความรู (theory 
of knowledge) (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2548) และในทางสังคมศาสตร 
ญาณวิทยาตางๆ จะใหคําตอบท่ีวา “ความจริงทางสังคม (social reality) จะถกูรับรูอยางไร” 
ญาณวทิยาจงึเปนเสมอืนทฤษฎทีีจ่ะชวยใหมนษุยเขาถงึความรูทีมี่อยูในโลกรอบตัวเขา และ
เปนปรัชญาพื้นฐานในการท่ีจัดประเภทของความรูที่เปนเปนได (Norman Blaikie, 2007) 
หากจะกลาวใหสั้นคือ ถาภววิทยาคือการตอบคําถามวา “อะไรที่ดํารงอยูแลวถูกรับรู” 
ญาณวทิยา ก็จะตอบคําถามวา “อะไรคือเงือ่นไขในการในการไดมาซ่ึงความรูของส่ิงท่ีดํารง
อยู” (Hay, 2006)
 สวนวิธีวิทยา (methodology) ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง 
การวิเคราะหและการจัดระบบหลักการและกระบวนการในการแสวงหาความจริงของศาสตร
ตางๆ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2548) ในอีกความหมายหนึ่ง วิธีวิทยาจะ
เกี่ยวของกับทางเลือกของยุทธศาสตรการวิเคราะหและการออกแบบการวิจัย ถึงแมวาวิธี
วทิยาหมายถงึการสรางหลกัการเพือ่เปนการนาํแนวทางทีเ่ปนทางเลอืก แตก็ไมควรสับสน
กับส่ิงที่เปนวิธีการและเทคนิคตางๆ เพราะเปาหมายของวิธีวิทยาคือเครื่องมือที่จะชวยให
เรามวีธิกีารท่ีเหมาะสมในการไดมาซึง่ความรู (Hay, 2006) กลาวโดยสรปุ วธิวีทิยา คือ หลัก
การหรือลักษณะของวิธกีารท่ีใชในการไดมาซ่ึงความรู ซึง่วธิวีทิยาน้ีจะมีความเก่ียวของกับ
การออกแบบงานวิจยั การเลือกใชเครือ่งมือและเทคนิคตาง ๆ  ในการวิจยัหรือไดมาซ่ึงความ
รูนั่นเอง 

 อยางไรก็ตาม ภววทิยา ปรัชญาความรู และวิธวีทิยาน้ันจะมีความสัมพันธกันอยาง
ใกลชิดและไมสามารถลดทอนไปสูกันและกันได (irreducible) และความสัมพันธจะเปนไป
โดยลําดับคือ ภววิทยามากอนปรัชญาความรู หรืออาจกลาวไดวาภววิทยาเปนตัวกําหนด 

(shape) ปรัชญาความรู (Hay, 2006) กลาวคือ ถาหากพิจารณาในแงของปรัชญาความรู
เปนลําดับแรก ก็จะพบวาเราไมสามารถท่ีจะมีความรูได หากปราศจากฐานคติในแงของ
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สิง่ทีถ่กูรูหรอืภววทิยากอน หรอือกีนยัหนึง่ คือเราไมสามารถท่ีจะรูหรอืมีความรูได หากเรา
ไมทราบกอนวา อะไรคือส่ิงถกูรูหรือท่ีมาของความรู (ภววิทยา) นัน้คืออะไร ดังนัน้ ภววิทยา
จึงตองมากอนเปนลําดับแรก ในดานของวิธีวิทยาก็เชนเดียวกัน เราไมสามารถตัดสินใจ
เลือกวิธีการในการแสวงหาความรูที่เหมาะสมได หากเราไมทราบวาลักษณะของส่ิงท่ีเปน
ทีม่าของความรู (ภววิทยา) และความรูนัน้คอือะไร (ปรัชญาความรู) ซึง่สามารถแสดงความ
เชื่อมโยงระหวางญาณวิทยา ความรู ปรัชญา และวิทยาศาสตรไดดังนี้
 1.1 ภววิทยาของแนวคดิสํานกัสจันยิม และแนวคิดสัจนิยมทางวิทยาศาสตร
 ภววิทยาเปนปรัชญาหรือทฤษฎีที่วาดวยธรรมชาติของสิ่งที่เปนอยู (being) หรือ
ธรรมชาตขิองความเปนจรงิ (reality) การวิเคราะหในดานนีเ้นนพจิารณาถงึฐานคตเิกีย่วกับ
ธรรมชาติของความเปนจรงิ ขออางเกีย่วกับส่ิงท่ีดํารงอยู รูปลักษณของส่ิงนัน้ องคประกอบ
ของมัน และปฏิสมัพนัธระหวางองคประกอบดังกลาว (Delanty and Strydom อางใน อนสุรณ 
ล่ิมมณี, 2548) 
 หากจะกลาวถึงภววิทยาของสํานักสัจนิยม นักคิดคนสําคัญของสํานักนี้คือ Roy 
Bhaskar ซึง่เขาเสนอวา ความเปนจรงิ (reality) มีทัง้หมด 3 โดเมน (three domains) โดเมน
แรก คือ ความจริงแทที่มองไมเห็น (the real) ประกอบดวยส่ิงที่ดํารงอยูทั้งหมด กลไก และ
อืน่ๆ ตอมาโดเมนท่ีสอง คือ ความจริงทีเ่หน็เปนรปูธรรม (the actual) แตยงัไมทราบวาเกดิ
เพราะอะไร ประกอบดวยเหตุการณตางๆ และโดเมนท่ีสาม คือ ความจริงเชิงประจักษ 
(the empirical) ซึง่เปนความจริงท่ีมนุษยรับทราบ พบเหน็ ประกอบดวยประสบการณตางๆ 
(Delanty, 2005: Bhaskar, 1998: Outhwaite, 1987) ดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 แสดงลักษณะโดเมนของความเปนจริง (reality) ของแนวคิดสัจนิยม

Domain of Real Domain of Actual Domain of 
Empirical

Mechanisms √

Events √ √

Experiences √ √ √

ที่มา:  Bhaskar (1998) 
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 นอกจากนี้ โดเมนท่ีเปนจริง (real) ยังหมายถึงอะไรก็ตามท่ีดํารงอยู ไมวามนุษย
จะรับรูหรือไมก็ตาม ลักษณะสําคัญของระดับท่ีเปนจริงนี้ คือ สวนที่เปนอํานาจในเชิง
โครงสราง (structure power) และการอธิบายความสัมพันธของสิ่งที่เปนเหตุและส่ิงที่เปน
ผล (causal power) ความเปนจริงในระดับน้ีจะกวางขวางครอบคลุมในโลกวัตถุ สวนความ
เปนจริงในโดเมนท่ีเปนรูปธรรม (actual) เมื่อจะเกิดข้ึนเมื่อ สิ่งที่ดํารงอยูนั้นถูกกระตุนขึ้น
มา ดังนั้น ความเปนจริงแบบวัตถุจะกลายเปนความจริงในเชิงรูปธรรม ก็ตอเมื่อถูกกระตุน 
(activate) เทานัน้ และโดเมนสุดทายคือ ความจรงิระดับเชงิประจักษ (empirical) จะเกีย่วของ
กับขอบเขตของประสบการณของมนุษย (human experience) และไมวาจะเปนระดับท่ีเปน
จริง หรือระดับเชิงประจักษก็จะขึ้นกับประสบการณสวนตัว 
 ฉะนั้น อาจกลาวไดวาความเปนจริงของ Roy Bhaskar แสดงใหเห็นวา ความรูมี 
2 สวน คือ สวนที่มีอยูตามธรรมชาติ และสวนท่ีมนุษยไปอธิบาย ซึ่งสวนที่มนุษยไปอธิบาย
นี ้มี 2 แบบ แบบแรก คือ สิง่ท่ีมนุษยตคีวามและสรางสรรคขึน้มา อธิบายความจริงท่ีแสวงหา 
เรียกวา “transitive” ซึ่งความรูในลักษณะนี้ เปนสวนสําคัญในการอธิบายเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 
และจะเปล่ียนแปลงไปเร่ือยๆ และแบบท่ีสอง คือ ความเปนจริงเกี่ยวกับส่ิงใดส่ิงหนึ่งที่ไมมี
การเปล่ียนแปลง เปนคณุสมบัตขิองสิง่ใดหน่ึงทีดํ่ารงอยูตามธรรมชาติ เรยีกวา “intransitive” 
ยกตวัอยางเชน คุณสมบัตขิองทองแดงทีส่ามารถส่ือไฟฟาได หรอื คุณสมบัตขิองกาซทีเ่มือ่
เจอความรอนแลวจะระเบิด เปนตน ทั้งนี้ ในความเปนจริงแลว มนุษยไมสามารถเขาถึง
ความจริงไดทั้งหมด มนุษยพยายามสรางคําอธิบาย ที่เปน “transitive” แลวนําความจริง
นั้นไปใชประโยชน ดังนั้น ความแตกตางระหวาง transitive และ intransitive คือ transitive 
จะมีลักษณะแนวคิด, ตัวแบบ สวน intransitive จะหมายถึงส่ิงที่ดํารงอยูจริง (Outhwaite, 
1987) อาทิ โลกทางวิทยาศาสตร/สิ่งมีอยูในธรรมชาติสัมผัสได กับโลกทางสังคมศาสตรซึ่ง
สิ่งตางๆ ถูกสังคมเปนผูสรางขึ้นมา เชน การเลือกตั้ง การรัฐประหาร เปนตน 

 นอกจาก Roy Bhaskar แลวนักคิดคนสําคัญอีกคนหน่ึงของสํานักสัจนิยมทาง
วิทยาศาสตรอีกคน คือ Andrew Collier ซึ่งเขาไดกลาวถึง ภววิทยาของสัจนิยมทาง

วิทยาศาสตร หรือเขาเรียกวา สัจนิยมเชิงวิพากษ (critical realism) ไว 5 ประการ (Collier, 

2005) ดังนี้ ประการแรก สิ่งแรกท่ีควรพิจารณาเกี่ยวกับภววิทยาของสัจนิยมเชิงวิพากษ
นั่นคือ แนวคิดของสํานักนี้เปนการศึกษาวา มันมีอะไร ซึ่งในท่ีนี้ มันมีความหมายรวมถึง

ทุกส่ิงทุกอยาง (inclusive) เพราะแมวานักสัจนิยมสวนใหญเชื่อวาวัตถุ (material objects) 
แตก็มีบางคนท่ีไมเปนเชนนั้น อาท ิBerkeley ซึ่งเขาเชื่อเกี่ยวกับจิตใจ (mind) และความ
คิด (idea) อยางไรก็ตามนักสัจนยิมเชือ่ใน วตัถทุีเ่หน็เปนรปูธรรมดวยประสาทสัมผัส (com-

monsense realism) ไมวาจะเปน คน สัตว โลก หรือตนไม สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่มีอยูจริงและ
เปนอิสระจากการรับรูของมนุษย กลาวคือ ไมใชเปนความคิดหรือถูกสรางขึ้นมาจากวาท

กรรมของมนุษย
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 ประการท่ีสอง กลไกท่ีเชื่อวาเปนสาเหตุนั้นมองไมเห็นทั้งทางธรรมชาติและสังคม 
เวนแตในปจจบัุนใชเทคโนโลยีชวยในการศึกษาบางกรณี กลาวคือ สจันยิมเชิงวพิากษมอง
วาวิทยาศาสตรไมสามารถอธิบายกลไกท่ีเปนสาเหตุไดอยางครอบคลุมในทุกเหตุการณ 
สิ่งตางๆ มีพลัง (power) อะไรบางอยางภายในโครงสรางของตนเอง ถึงแมวาพลังเหลานี้
จะไมถูกแสดงออกมาใหเห็นก็ตาม ยกตัวอยางเชน รถจักรยานยนต อาจจะสามารถว่ิงได 
100 ไมลตอชั่วโมง ถึงแมวาเราจะไมเคยใชงานในลักษณะดังกลาวมากอนก็ตาม หรือ
แรงโนมถวงมีผลตอการบินของนก ถงึแมวานกจะไมตกลงมาท่ีพืน้ตามแรงโนมถวงเหมอืน
กับท่ีคุณคาดการณไวก็ตาม ดังน้ัน กลไกท่ีถูกซอนไว พลังที่ยังไมถูกนํามาใช หรือ ความ
เปนไปไดตางๆ ที่เรายังไมตระหนักวาจริงน้ันตางเปนจริงทั้งสิ้นและสงผลกระทบจริง 
 ประการท่ีสาม ความจริงในธรรมชาติเปนระบบเปด (open system) ในขณะท่ีการ
ทดลองตองทําในระบบปด (closed system) ซึ่งแสดงใหเห็นวามีกลไกอีกเปนจํานวนมาก 
(plurality of mechanism) ที่มีสวนรวมในการกําหนดเหตุการณตางๆ ความหลากหลาย
เหลานีถ้กูสะทอนในความหลากหลายของศาสตรตางๆ เราไมสามารถลดทุกส่ิงในธรรมชาติ
ใหเปนฟสิกส และไมใชแคฟสิกสแตยังรวมถึงสังคมศาสตร ที่มีแนวโนมท่ีใชคําอธิบายจาก
ศาสตรอื่นๆ และทําใหศาสตรตางๆ มีจํานวนมากมาย ซึ่งนักสัจนิยมแกตางใหกับความคิด
นี้วาความจริง (reality) มีหลายช้ัน และแตละระดับมีกฎเปนของตนเอง ไมสามารถลดทอน
ไปสูชั้นอื่นได อยางไรก็ตาม ความหลากหลายของกลไกของ Andrew Collier นั้น เนนการ
มีสวนรวมในการทําใหเกิดปรากฎการณ แตไมไดเนนการสรางตัวแบบ (model) เหมือน 
Bhaskar 
 ประการท่ีสี่ คลายกับประการท่ีสาม แตเนนท่ีจิตใจของมนุษยไมสามารถลดทอน
ใหเปนเพียงกอนสมองในสรีระศาสตร กลาวคือ เปนความรับรูแบบเปด และไมไดนําไปสู
ความสัมพนัธระหวางเหตแุละผลในการกระทําส่ิงตางๆ ซึง่เปนลกัษณะท่ีขาดไมไดของ “ตวั

แบบท่ีเปล่ียนแปลงของกิจกรรมทางสังคม” (transformational model of social activity) 
ประกอบดวย 3 ความคิดหลัก คือ 1) สังคม คือผลจากการกระทําของมนุษย และ 2) ทุก

การกระทําของมนษุย บอกเปนนยัถงึสงัคมกับความสัมพนัธและสถาบันในฐานะของเงือ่นไข
ความเปนไปได และ 3) การกระทําท่ีมีเจตจํานงของมนุษย (เกิดจากความต้ังใจ) นําไปสู

การผลิตซํ้าในสังคม (โดยมากมักไมไดตั้งใจ) เชน แรงงานมีความต้ังใจในการทํางาน และ

รับคาจางกลับบาน สิ่งนี้ทําใหเกิดการผลิตซํ้าโดยไมไดตั้งใจกลายเปนวิถีผลิตในระบบ
ทุนนิยม (mode of production) (Collier, 2005)
 ประการสุดทาย แนวคิดสัจนิยมเชิงวิพากษโตแยงแนวคิดท่ีวาความจริง (reality) 

ทุกส่ิงเปนเชิงบวก ไมมีการหายไปท่ีแทจริง และไมมีความจริงเชิงลบ ซึ่ง Bhaskar โตแยง
วา การขาดหรือหายไปส่ิงใดส่ิงหนึ่งสามารถสงผลกระทบได และผลกระทบน้ันเปนความ
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จรงิ อาท ิเงนิเบกิเกนิบญัชใีนธนาคาร หุนทีต่ดิลบ นอกจากนี ้ในธรรมชาตก็ิมีความจรงิเปน
ลบเชนกัน อาทิ ความแหงแลง เปนตน กลาวโดยสรุป แนวคิดสัจนิยมทางวิทยาศาสตรนั้น 
เสนอวา ความจริงท่ีมีอยูนัน้มีหลายชนิด ไมวาจะเปนสิง่ของ เหตกุารณ ประสบการณ กลไก
ทางธรรมชาติ โครงสรางทางสังคม ความเปนไปได การขาดหายไป และอ่ืนๆ อีกมากมาย
 1.2 ญาณวิทยาหรือทฤษฎีความรูของแนวคิดสัจนิยมทางวิทยาศาสตร
 ญาณวิทยา (epistemology) หมายถึง ปรัชญาสาขาหนึ่งที่วาดวยบอเกิด ลักษณะ 
หนาท่ี ประเภท ระเบียบวิธี และความสมเหตุสมผลของความรู บางทีใชคําวา ทฤษฎีความ
รู (theory of knowledge) (ราชบัณฑิตยสถาน, 2548) กลาวไดอีกอยางหนึ่งวา ในสวนของ
ภววิทยาไดตอบคําถามวา “อะไรท่ีดํารงอยูแลวถูกรับรู” แลว ในสวนของญาณวิทยา ก็จะ
ตอบคําถามวา “อะไรคือเงื่อนไขในการไดมาซ่ึงความรูของส่ิงที่ดํารงอยู” 
 ญาณวิทยาหรือทฤษฎีความรูของแนวคิดสัจนิยมทางวิทยาศาสตร หรืออาจเรียก
ในอีกช่ือหนึ่งคือ แนวคิดสัจนิยมเชิงวิพากษ นั้น เนนท่ีการมองยอนกลับเพื่อหากลไกการ
เกดิ หรอื retroduction ซึง่แตกตางจากแนวคิดสํานกัปฏิฐานนยิมท่ีเนนการทํานาย (predic-
tion) ยกตัวอยางเชน ความรอนทําใหนํ้าเดือด หากเปนสํานักปฏิฐานนิยมจะสนใจเฉพาะ
สิ่งที่เปนสาเหตุที่นําไปสูผลเทานั้น แตหากเปนสํานัก สัจนิยม ใหความสนใจกระบวนการ
และกลไกการเกิด ในกรณีนี้ สํานักสัจนิยมเนนวา ความรอนทําใหนํ้าเดือดไดอยางไร การ
อธิบายจึงตองพิจารณาถึงกลไก และกระบวนการวาความรอนสงผลตอโมเลกุลเปลี่ยน
สถานะจากของเหลวเปนกาซไดอยางไรดวย นัน่หมายถงึ สาํนกัสัจนยิมเนนความรูจากการ
เขาใจความจริง
 อยางไรก็ตาม ในทัศนะของ Bhaskar (1986: 68 อางโดย อนุสรณ ล่ิมมณี, 2548) 
การอธิบายในปรัชญาสัจนิยมวิทยาศาสตรโดยท่ัวไป อาจแบงไดเปน 2 แบบ แบบแรก คือ 
การอธิบายในเชิงทฤษฎ ี(theoretical explanations) ซึง่มีลักษณะการอธิบายแบบพิจารณา
ยอนไปสูตนตอและเทียบเคียง (analogical-retroductive) และแบบท่ีสอง คือ การอธิบาย
ในทางปฏิบัติ (practical explanation) ซึ่งมีลักษณะการอธิบายแบบพิจารณายอนกลับไป
สูตนตอและแยกองคประกอบ (decompository-retroductive) 

 ในสวนของวธิกีารแรก คือ วธิกีารอธบิายในเชงิทฤษฎ ีจะเริม่ตนจากการพรรณนา 
(description) เพื่อใหเห็นวาพฤติกรรมท่ีศึกษานาจะเปนไปตามกฎเกณฑของทฤษฎี หลัง

จากนัน้จะเปนการพยายามยอนไปดูสิง่ท่ีนาจะเปนสาเหตขุองพฤตกิรรม (retroduction) โดย
วิธีการเทียบเคียงกับปรากฏการณที่รูจักกันอยูแลวเพื่อหาทางอธิบายพฤติกรรมดังกลาว 
ในข้ันตอมา เปนการพิจารณาแนวการอธิบายตางๆ อยางละเอียด และกําจัดการอธิบายท่ี

ใชไมไดออกไป และในข้ันตอนสุดทายเปนการระบุใหเห็นกลไกท่ีกอใหเกิดพฤติกรรมน้ัน
โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษที่คนพบเปนส่ิงยืนยัน
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 ในสวนวิธีการท่ีสอง คือ วิธีการอธิบายในเชิงปฏิบัตินั้น จะเปนการอธิบาย
ปรากฏการณที่เปนรูปธรรม จะเริ่มจากการแยกแยะองคประกอบของเหตุการณที่ซับซอน
หรือสถานการณนั้นใหชัดเจน (resolution) แลวพรรณนาใหเห็นองคประกอบเหลานี้ตาม
แนวคิดทฤษฎีอีกคร้ัง (redescription) จากนั้นยอนพิจารณาส่ิงท่ีนาจะเปนที่มาขององค
ประกอบดังกลาว โดยอาศัยกฎเกณฑของทฤษฎีทีพ่สิจูนแลวหรือหลักทฤษฎีเกีย่วกับแนว
โนมของปรากฏการณลักษณะนี้ และจะส้ินสุดลงดวยการขจัดคําอธิบายสาเหตุในแงอื่นที่
เห็นวาใชไมไดออกไป
 นอกจากนี้ Blaikie (2007) ยังไดสรุปแนวทางของวิธีการยอนกลับ (retroduction) 
ไวดังนี้ 
 1. นักวิทยาศาสตรตองพยายามคนหาโครงสราง (structure) และกลไก (mecha-
nism) ท่ีเหมาะสมเพ่ืออธิบายปรากฏการณทีส่งัเกต และความสม่ําเสมอ (regularities) ของ
การเกิดปรากฎการณดังกลาว 
 2. เนื่องจากโครงสรางและกลไกน้ันไมสามารถสังเกตได เราจึงตองสรางตัวแบบ 
(model) ของโครงสรางและกลไกดังกลาวขึ้นมากอนเปนลําดับแรก 
 3. ถาตัวแบบท่ีถูกสรางขึ้นมาถูกตอง ก็จะสามารถอธิบายโครงสรางและกลไกท่ี
บอกถึงความสัมพันธเหตุไปสูผลของปรากฏการณนั้น 
 4. จากน้ันเราก็ทาํการทดสอบตัวแบบท่ีเปนสมมติฐานบรรยาย (description) ภาวะ
ที่ดํารงอยูและความสัมพันธ โดยการทดสอบดังกลาวควรทดสอบใหเห็นเปนรูปธรรม 
 5. ถาผลการทดสอบสําเร็จ ก็จะเปนการแสดงใหเห็นถึงเหตุผลท่ีดีใหเชื่อถึงการมี
อยู/ดํารงอยูของโครงสรางและกลไกน้ี
 6. เปนไปไดวาโครงสรางและกลไกดังกลาวอาจไดรับการยืนยันทางตรง โดยการ
พัฒนาและใชเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม
 7. จากนั้นดําเนินการซ้ําในกระบวนการของการสรางตัวแบบท้ังหมด เพื่ออธิบาย
โครงสรางและกลไกท่ีถูกคนพบแลว (Harre,1961; Keat and Urry, 1975:35 อางใน 
Blaikie, 2007)
 อยางไรก็ตาม ไมวาจะเปนการอธิบายในแงใดก็ตาม ในภาพรวมแลว กระบวนการ
อธิบายปรากฏการณตามแนวสัจนิยมน้ีจะประกอบดวย 3 ขั้นตอนพื้นฐานเทานั้น (Out-
hwaite, 1987 อางโดย อนุสรณ ล่ิมมณี, 2548) ดังน้ี ขั้นตอนแรก คือ การเสนอแนวคิดทาง
ทฤษฎีซึ่งชี้ใหเห็นกลไกท่ีเชื่อมโยงเหตุไปสูผล ขั้นตอนที่สอง คือ การเก็บรวบรวมขอมูล
หลักฐานมาพิสูจนใหเห็นวากลไกน้ันมีอยูจริงตามท่ีทฤษฎีระบุไวหรือไม โดยทฤษฎีจะเปน

ตัววางแนวทางการเก็บขอมูลและลักษณะของขอมูลท่ีจะมาพิสูจน และข้ันตอนสุดทายคือ 
การกําจัดทฤษฎีที่เปนตัวเลือกในการอธิบายอ่ืนๆ ออกไป เมื่อเห็นวา ทฤษฎีที่ใชอยูนั้น 
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สามารถระบุถงึกลไกท่ีสามารถอธบิายปรากฏการณดังกลาว โดยมีเหตผุลทีเ่ชือ่ไดวากลไก
นั้นมีอยูจริง และไมมีทฤษฎีอื่นอธิบายไดดีเทากับทฤษฎีนั้น 
 1.3 วิธีวิทยาของแนวคิดสํานักสัจนิยม
 วิธีวิทยา (methodology) หมายถึง การวิเคราะหและการจัดระบบหลักการและ
กระบวนการในการแสวงหาความจรงิของศาสตรตางๆ (ราชบัณฑติยสถาน, 2548: 64) หรอื
อกีความหมายหนึง่ในทีน่ี ้วธิวีทิยา หมายถงึ หลกัการหรือลกัษณะของวธิกีารท่ีใชในการได
มาซ่ึงความรู ซึ่งวิธีวิทยาน้ีจะมีความเก่ียวของกับการออกแบบงานวิจัย การเลือกใชเครื่อง
มือและเทคนิคตาง ๆ ในการวิจัยหรือไดมาซ่ึงความรู
 วิธีวิทยาของแนวคิดสัจนิยมเชิงวิพากษ คือ ความพยายามท่ีจะสรางตัวแบบ 
(model) ขึ้นมา มองปรากฏการณแบบความสัมพันธระหวางเหตุไปสูผล (causal explana-
tion) พยายามพิสูจนตัวแบบน้ัน และหากพิสูจนแลวเปนจริงเชนนั้น ก็จะสามารถหากฎ 
(law) ได โดยตัวแบบท่ีคิดข้ึนมักจะเกิดจากการเทียบเคียงส่ิงที่มีอยู สมมติวาสิ่งที่จะศึกษา
นัน้คลายกับส่ิงใดท่ีมีอยูจรงิ ซึง่หากตวัแบบน้ันอธบิายได แสดงวาตวัแบบน้ันสามารถใชได
จรงิ และหากตัวแบบน้ันใชไมไดก็ตองสรางตวัแบบโดยการเทียบเคียงส่ิงใหม ตามแผนภาพ
ที่ 1 มีทั้งความสัมพันธทางตรง (direct relationships) และความสัมพันธทางออม (indirect 
relationships) 

ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธของสาเหตุและผลลัพธ
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 ดังนั้น วิธีวิทยาในการไดมาซ่ึงความรูซึ่งเปนผลมาจากลักษณะของญาณวิทยา
ดังกลาวก็คือ วิธีการท่ีสามารถท่ีจะคนพบและพิสูจนถึงการมีอยูของกลไก (mechanism) 
ที่ทําใหเกิดความสัมพันธเชิงเหตุและผลดังกลาว ซึ่งเรียกวาวิธีการอธิบายแบบยอนกลับ 
(retroductive) ดังแผนภาพที่ 2 แสดงตัวแบบการอธิบาย (explanatory model) (Blaikie, 
2010) 

ภาพที่ 2 ตัวแบบการอธิบาย
ที่มา : Pawson and Tilley, 1997 อางโดย Blaikie, 2010

 2. ขอจํากัดของแนวคิดสัจนิยมทางวิทยาศาสตร

 แมวาแนวคิดของสํานักสัจนิยมจะมีความเหมาะสมในการนํามาใชอธิบายทาง
สังคมศาสตร แตก็มีขอจํากัดอยูหลายประการ อาทิ กรณีของ Bhaskar ขอจํากัดท่ีสําคัญ

คือ ความแตกตางระหวางขอเท็จจริงทางสังคม (social fact) และขอเท็จจริงทางธรรมชาติ 
(natural fact) เพราะสําหรับ Bhaskar แลวแนวคิดแบบสัจนิยมจะนํามาใชไมไดหากไมมี

วัตถุ สสาร สิ่งที่จําตองได หรือ intransitive object และถาไมมีกลไกท่ีแสดงใหเห็นถึงความ

สัมพันธเหตุไปสูผลได สิ่งจึงเปนความยากสําหรับสายสังคมศาสตรที่การกระทําทางสังคม 
(social action) หรือโครงสรางทางสังคม ขึ้นกับความคิดของมนุษย (concept dependent) 

ซึ่งไมมีลักษณะเปน intransitive object ประกอบกับการแยกความจริงเปนโดเมนตางๆ ก็
มีปญหา และบางอยางก็ไมอาจบอกไดวามีจริงหรือไม เชน งานของฟรอยด ที่กลาวถึงปม
ตางๆ ที่มีผลตอพฤติกรรมมนุษย ซึ่งไมสามารถพิสูจนเชิงประจักษไดวามีจริงหรือไม
 นอกจากนี้ ในกรณีของ Collier ซึ่งใหความสําคัญกับแนวโนม (tendency) ก็ไม

สามารถบอกไดวาจะเกดิข้ึนจรงิหรือไม เชน งานของคารล มารกซ เรือ่งความขัดแยงระหวาง
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ชนชั้น ซึ่งก็ไมเกิดข้ึนจริง รวมถึง สิ่งท่ีศึกษาบางคร้ังเปน ปฏิสัมพันธระหวางมนุษย (inter-
action) เชน การปฏิวัติอุตสาหกรรม สงครามโลกคร้ังท่ี 1 และคร้ังที่ 2 ภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย ซึ่งบางคร้ังทุกฝายไมตองการใหเกิดข้ึน และไมสามารถระบุไดวาเปน intransitive 
อยางสมบูรณ หรือ transitive อยางสมบูรณ กลาวคือ ความจริงที่เกิดข้ึนมันมิไดเปนสิ่งที่
ขึ้นกับความตองการของมนุษยเพียงอยางเดียว และบางคร้ังไมไดเปนอิสระจากผู
สังเกตการณ หลายกรณีที่เกิดข้ึน ก็นําไปสูการตีความท่ีแตกตางกัน ฉะนั้น ปญหาการ
ตีความปรากฏการณ หรือสถานการณทางสังคมจึงเปนสิ่งท่ีใหสังคมศาสตรแตกตางจาก

วทิยาศาสตรธรรมชาติทีไ่มตองตคีวาม และหากเปนวทิยาศาสตร หากสามารถพิสจูนใหสิน้
กระแสความได ก็จะไดรับการยอมรับ 
 3. การวิเคราะหทฤษฎีทางดานความสัมพันธระหวางประเทศ คือ ทฤษฎี
สัจนิยมใหม (Neo-realism) ของเคนเน็ธ วอลซ ผานวิธีวิทยาการพิจารณาแบบยอน
กลับของแนวคิดสัจนิยมทางวิทยาศาสตร
 หลงัจากแสดงใหเหน็ถงึลกัษณะทีส่าํคญัของทฤษฎสีจันยิมใหม (neo-realism) ของ 
Waltz ในสวนแรกแลว สวนท่ีสองจะเปนการนําแนวคิดทางปรัชญาสังคมศาสตร ซึ่งก็คือ
แนวคิดทางดานภววิทยา (ontology or theory of being) ญาณวิทยาหรือทฤษฎีความรู 
(epistemology or theory of knowledge) และวิธีวิทยา (methodology) มาวิเคราะหทฤษฎี
สัจนิยมใหม (neo-realism) ของ Waltz ตามลําดับ ดังน้ี
 3.1 ทฤษฎีสัจนิยมใหมของ Kenneth Waltz
 Neo-realism เปนทฤษฎีที่พัฒนามาจากทฤษฎี Realism แตทําใหเปนระบบมาก
ข้ึน และพยายามแกไขจุดออนของ Classical Realism เนนการวิเคราะหระบบระหวาง

ประเทศ จากการปฏิสัมพันธเชิงโครงสราง และการพิจารณาหนวยในโครงสรางท่ีมี
ปฏิสมัพนัธซึง่กันและกัน (interacting unit) โดยท่ีรัฐเปนหนวยท่ีสาํคัญท่ีสดุ โดย นกัทฤษฎี

คนสําคัญของ Neo-realism คือ Kenneth N. Waltz ในงานของเขา Theory of Interna-
tional Politics ป ค.ศ. 1979 ซึ่ง Waltz เสนอวา โครงสรางของระบบระหวางประเทศมี
องคประกอบ 3 สวน คือ หลักการในการจัดระเบียบ (Ordering Principle) การแบงงานของ
กันทํา (Differentiation of Functions) และการกระจายขีดความสามารถระหวางหนวย 
(Distribution of Capabilities) 
 จากการองคประกอบของโครงสรางระบบระหวางประเทศขางตน สามารถวิเคราะห
ระบบระหวางประเทศนับต้ังแตการเกิดข้ึนของรัฐสมัยใหมไดวา โครงสรางของระบบระหวาง

ประเทศมีการจัดระเบียบแบบอนาธิปไตย แตละหนวยเปนอิสระไมขึ้นตอกัน ไมมีอํานาจ

ศนูยกลาง และแตละหนวยตอง Self-help นอกจากนี ้ในระบบระหวางประเทศไมมีการแบง
หนาท่ีระหวางหนวยในระบบ รัฐแตละรัฐตองทําทุกเรื่องดวยตนเอง เชน ตองมีกองทัพเปน
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ของตัวเอง ตองทําหนาท่ีดานการศึกษา สาธารณสุขใหกับคนในรัฐเอง เปนตน อยางไร
ก็ตาม แมทกุรัฐจะตองทาํทุกอยางดวยตนเอง แตเนือ่งจากทรพัยากรภายในรฐัของแตละรัฐ
มีไมเทากัน ทําใหความสามารถของแตละรัฐในการทําหนาที่ดังกลาวแตกตางกัน นํามาสู
การกระจายขีดความสามารถในระบบไมเทากันดวย ทายที่สุด จึงนํามาสูแบบแผนระบบ
ระหวางประเทศ (pattern of behavior) คือ ระบบหลายข้ัวอํานาจ (multipolar) ระบบสอง
ขั้วอํานาจ (bipolar) และระบบข้ัวอํานาจเดี่ยว (unipolar) ฉะนั้น Neo-realism จึงใหความ
สําคัญกับโครงสรางอํานาจโดยพิจารณาจากการกระจายอํานาจที่เปนอยูในระบบระหวาง
ประเทศ (Waltz, 1979) 
 กลาวโดยสรุป จากมุมมองมุมมองของทฤษฎี Neo-Realism เมื่อระบบระหวาง
ประเทศ ปราศจากอํานาจศูนยกลาง ทําใหรัฐอธิปไตยในระบบระหวางประเทศตองรับผิด
ชอบตนเอง ซึ่งถือเปนองคประกอบคงท่ีที่ไมมีการเปล่ียนแปลง ทําใหประเด็นสําคัญนั้นอยู
ที่องคประกอบท่ีสามก็คือ ขีดความสามารถของรัฐ ที่มีการเปลี่ยนแปลงได โดยการ
เปลีย่นแปลงขีดความสามารถของรฐัหนึง่ ๆ  จะสามารถสงผลตอการเปลีย่นแปลงโครงสราง
ของระบบระหวางประเทศ เชน การเปล่ียนแปลงจากระบบหลายข้ัวอํานาจ มาสูระบบสอง
ขั้วอํานาจ ในชวงสงครามเย็น หรือการเปล่ียนแปลงจากระบบสองข้ัวอํานาจมาสูระบบข้ัว
อํานาจเดียวในปจจุบัน ลวนสงผลสําคัญตอการแสดงพฤติกรรมของรัฐตางๆ ในระบบ
ระหวางประเทศท้ังส้ิน
 3.2 ภววิทยาของทฤษฎีสัจนิยมใหม (neo-realism) ของ Waltz
 เนื่องจากทฤษฎีสัจนิยมใหมของ Waltz นั้น เปนทฤษฎีที่มุงอธิบายระบบระหวาง
ประเทศ (international system) ซึ่งประกอบดวยหนวยท่ีมีปฏิสัมพันธกัน (interacting 

units) ซึ่งก็คือ รัฐ และโครงสราง (structure) ในระบบระหวางประเทศ (Waltz, 1979) 
ดังนั้น ภววิทยาหรือฐานคติที่วาดวยความเปนจริงของแบบแผนพฤติกรรมของรัฐในระบบ

ระหวางประเทศ หรือกลาวอีกนัยหน่ึงก็คือฐานคติที่วาดวยความเปนจริงวาแบบแผน
พฤติกรรมของรัฐในระบบระหวางประเทศเกิดข้ึนมาอยางไร มีคุณลักษณะอยางไร และมี
การดําเนินไป หรือเปล่ียนแปลงอยางไร โดยจากท่ีนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับทฤษฎีดัง
กลาวขางตน ผูศกึษาเหน็วา ทฤษฎีสจันยิมใหมของ Waltz มีภววิทยาวาดวยความเปนจรงิ
อยู 3 ประการหลัก ๆ ดวยกัน ดังน้ี
 1. การมีฐานคติตอความเปนจริงของโครงสรางที่กําหนดแบบแผน
พฤติกรรมของรัฐในระบบระหวางประเทศ
 การจัดสรร / การกระจายขีดความสามารถ (distribution of capabilities) ระหวาง

รัฐในระบบระหวางประเทศ ทําใหเกิดโครงสรางท่ี Waltz เรียกวา เปนตัว “มีอิทธิพลและ
ผลักดัน” (shape and shove) แบบแผนของพฤติกรรม (pattern of behavior) ของรัฐใน
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ระบบระหวางประเทศ (Waltz, 1986 อางโดย ศภุมิตร ปตพิฒัน, 2549) ทาํใหเกดิโครงสราง
ของระบบระหวางประเทศแบบตางๆ คือ ระบบหลายข้ัวอํานาจ (multipolar) ระบบสองข้ัว
อาํนาจ (bipolar) และระบบข้ัวอํานาจเด่ียว (unipolar) ฉะนัน้ ทฤษฎีสจันยิมใหมจงึใหความ
สาํคญักบัโครงสรางอาํนาจโดยพจิารณาจาก ซึง่ระบบระหวางประเทศทีแ่ตกตางกนักจ็ะคาด

การณแบบแผนพฤติกรรมของรัฐที่แตกตางกันออกไป 
 2. การมีฐานคติตอความเปนจริงของลักษณะของแบบแผนพฤติกรรมของ
รฐัทีเ่กดิขึน้สม่ําเสมอ นัน่คอื การถวงดุลอํานาจ (balance of power) ระหวางรฐัตางๆ 
ในระบบระหวางประเทศ
 ลักษณะและพลวัตของพฤติกรรมการถวงดุลอํานาจนี้ แบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ 
การถวงดุล/สรางดุลจากภายใน (internal balance) เชน การเสริมสรางขีดความสามารถ
ทางเศรษฐกิจ พัฒนาอาวุธยุทโธปกรณทางการทหาร การสรางความแข็งแกรงดานการ
ทหาร การวางยุทธศาสตรที่ชาญฉลาด เปนตน และการถวงดุล/สรางดุลจากภายนอก 
(external balance) ไดแก การแสวงหาพันธมิตร และการทําใหฝายตรงขามออนแอดวยวิธี
การใดๆ ก็ตาม ซึ่งพฤติกรรมการถวงดุลอํานาจระหวางกันของรัฐนี้ ตลอดจนผลลัพธที่
พฤตกิรรมน้ีกอใหเกดิข้ึน คอื เสถยีรภาพของระบบ หรอื ความเสีย่งตอการเกดิสงครามคร้ัง
ใหญในระบบ จะแตกตางกันออกไปในแตละระบบ ทัง้น้ี ขึน้อยูกับรูปแบบของโครงสรางของ
ระบบน้ันๆ โดยเฉพาะการจัดสรร / การกระจายขีดความสามารถของรัฐในชวงระยะเวลา
หนึง่ ซึง่ดูไดจากจาํนวนรัฐทีเ่ปนมหาอํานาจ และการแบงกลุมระหวางรัฐเหลานี ้ในชวงระยะ
เวลาดังกลาว (ศุภมิตร ปติพัฒน, 2549) 
 3. การมีฐานคติตอแบบแผนพฤติกรรมของรัฐและโครงสรางในระบบ
ระหวางประเทศ ในฐานะท่ีเปนส่ิงทีดํ่ารงอยูจรงิตามภววิทยาแบบสัจนยิม (realism)
 ฐานคตหิรือภววทิยาท่ีสาํคัญอกีประการหน่ึงของทฤษฎสีจันยิมใหม (neo-realism) 
ของ Waltz คือ การมองโครงสรางของระบบระหวางประเทศในฐานะทีเ่ปนสิง่ทีดํ่ารงอยูจรงิ
แบบสัจนิยม กลาวคือ ในทางสังคมศาสตรในปจจุบันไมไดถูกครอบงําโดยวิธีการใดวิธีการ
หนึ่ง ทฤษฎีสัจนิยมใหม (neo-realism) ของ Waltz นั้นเขาขายในกลุมของภววิทยาแบบ 
foundationalism / objectivism / realism โดยกลุมน้ีจะมีมุมมองตอการดํารงอยูของ
ปรากฏการณ หรือความเปนจริงทางสังคมวาดํารงอยูอยางเปนอิสระนอกเหนือไปจากการ
รับรูหรือตัวมนุษย หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาเปนภววิทยาประเภทยอมรับรากฐาน (founda-
tionalism) (Marsh and Furlong, 2010) 

 จากลักษณะของภววิทยาขางตน ผูศึกษาไดนํามาวิเคราะหภววิทยาของทฤษฎี

สัจนิยมใหม (neo-realism) ไดดังน้ี เม่ือลักษณะสําคัญของภววิทยาแบบสัจนิยม คือ ความ
เปนจริงนั้นมีอยูจริงโดยท่ีไมจําเปนตองสังเกตดวยประสาทสัมผัส แมวาเนื้อหาของทฤษฎี
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สัจนิยมใหมจะมิไดแบงเนื้อหาตามโดเมนความจริงของ Roy Bhaskar คือ โดเมนของ 
empirical , actual และ real แตหากพิจารณาตามบริบททางดานความสัมพันธระหวาง
ประเทศผานการศึกษาขอมูลทางประวัตศิาสตร จะพบวาสามารถอธิบายแบบแผนพฤติกรรม
และปฏิสัมพันธของรัฐตางๆ ไดจากประสบการณ (experience) เหตุการณ (event) ที่เกิด
ขึ้นจริงในความสัมพันธระหวางประเทศไดในสวนหนึ่ง ในขณะท่ีกลไกท่ีเชื่อมโยงเหตุสูผล 
ซึง่ในท่ีนีคื้อ รูปแบบของโครงสรางระหวางประเทศน้ัน Waltz เสนอวากลไกดังกลาวท่ี “ทาํให
ระบบระหวางประเทศสามารถสงอิทธพิลไปยังหนวย คือรัฐได คือ การคัดเลือกโดยธรรมชาติ 
กลไกน้ีทํางานโดยธรรมชาติของระบบจะคัดหนวยที่ไมสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพ
แวดลอมของการแขงขันในระบบท่ีมีทรัพยากรจํากัดไดออกไป” (ศุภมิตร ปติพัฒน, 2550) 
ฉะนั้น แบบแผนพฤติกรรม / ปฏิสัมพันธของรัฐ และรูปแบบของโครงสรางระหวางประเทศ
จงึถอืวาเปนความจริง และดํารงอยูจรงิโดยไมจาํเปนตองสงัเกตเหน็จากประสาทสัมผัส และ
อนุมานไดวาภววิทยาของ ทฤษฎีสัจนิยมใหม (neo-realism) ของ Waltz คือภววิทยาของ
ปรัชญาสังคมศาสตร แบบสัจนิยมทางวิทยาศาสตร (scientific realism) 
 3.3 ญาณวิทยาหรือทฤษฎีความรูของทฤษฎีสัจนิยมใหม
 จากภววิทยาขางตนของทฤษฎีสัจนิยมใหมของ Waltz ที่ถือวาปรากฏการณหรือ
ความเปนจริง โดยเฉพาะความเปนจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของรัฐนั้นเปนสิ่งที่เกิดมาจาก
ความสัมพนัธแบบท่ีเรียกวา “แบบแผนพฤติกรรมของรัฐในระบบระหวางประเทศ” และ “การ
ถวงดุลอํานาจระหวางรัฐตางๆ ในระบบระหวางประเทศ” ดังนั้น สิ่งที่ถือวาเปนความรูของ
ทฤษฎีสัจนิยมใหม ก็คือ ความรูที่เกี่ยวกับแบบแผนพฤติกรรมของรัฐในระบบระหวาง
ประเทศดังกลาว 
 โดยลักษณะของญาณวิทยาแบบสํานักสัจนิยมนั้น สิ่งที่ถือวาเปนความรูเกี่ยวกับ
สิง่ท่ีจะศึกษาหรือปรากฏการณตาง ๆ  นัน้ จะตองเปนการไดมาซ่ึงความรูเก่ียวกับโครงสราง 

(Structure) และกลไกตาง ๆ (Mechanism) ที่กอใหเกิดปรากฏการณนั้นขึ้น หรือกลาวอีก
นัยหนึ่งก็คือเปนการอธิบายความสัมพันธระหวางเหตุกับผล (causal explanation) โดยช้ี

ใหเห็นถึงกลไกท่ีเชื่อมโยงความสัมพันธดังกลาว (อนุสรณ ล่ิมมณี, 2542; อนุสรณ ล่ิมมณี, 
2548) ซึ่งถาหากพิจารณาจากทฤษฎีสัจนิยมใหม ที่มีเปาหมายในการอธิบายแบบแผน

พฤติกรรมของรัฐตางๆ เปนตัวแปรตามหรือเปนผลลัพธ (Dependent Variable or Effect) 

และโครงสรางระบบระหวางประเทศ ไมวาจะเปนระบบระหวางประเทศหลายข้ัวอํานาจ 
(multipolar) แบบสองข้ัวอํานาจ (bipolar) หรือ แบบข้ัวอํานาจเดียว (unipolar) ซึ่งรูปแบบ
โครงสรางของระบบระหวางประเทศเหลานี้เหลานี้ลวนเปนตัวแปรตนหรือเปนสาเหตุ 

(Independent Variable or Cause) และรูปแบบการอธิบาย ก็คือ การอธิบายถึงรูปแบบ
ความสัมพนัธของตวัแปรท่ีกลาวมานัน้ สงผลตอพฤตกิรรมของรัฐในระบบระหวางประเทศ

อยางไร
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 และจากลักษณะของภววิทยาท่ีสงผลตอญาณวิทยาโดยตรงขางตนนั้น ในแงของ
การไดมาซ่ึงความรูและลักษณะความรูนัน้ ทฤษฎสีจันยิมใหมของ Waltz จากงานท่ีถอืเปน
ตําราหลักของทฤษฎีนี้คือ Theory of International Politics (1979) จึงมีญาณวิทยาท่ี
สอดคลองกับลักษณะภววิทยาดังกลาว ซึ่งก็คือญาณวิทยาแบบสัจนิยมทางวิทยาศาสตร 
(scientific realism) แมวาแทจรงิ Waltz มีความพยายามท่ีจะสรางทฤษฎีทีเ่ปนวทิยาศาสตร 
(positivist mode) (Griffiths, 2003) แตผูศึกษาเห็นวางานของ Waltz เขาขายสัจนิยมทาง
วิทยาศาสตร (scientific realism) เนื่องดวยทฤษฎีของ Waltz พิจารณาความสัมพันธเชิง
เหตุไปสูผล (causal-relationship) และสามารถอธิบายปรากฏการณทางความสัมพันธ
ระหวางประเทศได 
 3.4 วิธีวิทยาของทฤษฎีสัจนิยมใหม
 สืบเนื่องมาจากภววิทยา และโดยเฉพาะญาณวิทยาของทฤษฎีสัจนิยมใหมที่มี

ลักษณะคลายคลึงหรือเขากันไดกับญาณวิทยาแบบสัจนิยมเชิงวิพากษ (Critical Realism) 
ที่ถือวาความรูเกี่ยวกับปรากฏการณทางสังคม คือ ความรูเกี่ยวกับการอธิบายถึงความ
สัมพันธเชิงเหตุไปสูผล (causal-relationship) โดยการช้ีใหเห็นโครงสราง (Structure) หรือ
กลไก (Mechanism) ที่กอใหเกิดความสัมพันธเชิงเหตุและผลดังกลาว (อนุสรณ ล่ิมมณี, 
2542) ดังนั้น วิธีวิทยาในการไดมาซ่ึงความรูซึ่งเปนผลมาจากลักษณะของญาณวิทยาดัง
กลาวก็คือ วิธีการท่ีสามารถท่ีจะคนพบและพิสูจนถึงการมีอยูของกลไก (Mechanism) ที่
ทําใหเกิดความสัมพันธเชิงเหตุและผลดังกลาว ซึ่งเรียกวาวิธีการอธิบายแบบยอนกลับ 
(Retroductive) ตามตัวแบบการอธิบาย (explanatory model) (Blaikie, 2010) ซึ่งเปนวิธี
การในการแสวงหาความรูแบบ สจันยิมน้ันจะประกอบไปดวยข้ันตอน 3 ขัน้ตอน (Outhwaite, 
1987 อางโดย อนุสรณ ล่ิมมณี, 2542) โดยจะเร่ิมจากการเสนอกรอบแนวคิดทฤษฎีเพื่อชี้
ใหเห็นกลไก (Mechanism) ในแผนภาพ 1 ที่เชื่อมโยงเหตุไปสูผล จากนั้นจะเปนขั้นตอน
ของการเก็บรวบรวมขอมูลหลักฐานมาพิสูจนวากลไกน้ันมีอยูจริงตามทฤษฎีที่ระบุไว โดย
ในทางปฏิบัติ ทฤษฎีจะเปนตัววางแนวทางการหาขอมูลและลักษณะของขอมูลท่ีใชในการ
พิสูจน และข้ันตอนสุดทายคือการกําจัดทฤษฎีที่เปนตัวเลือกอื่นในการอธิบายออกไป เมื่อ
เห็นวาทฤษฎีที่ใชอยูนั้นไมมีทฤษฎีอื่นอธิบายไดดีเทากับทฤษฎีนั้น 
 หากพจิารณาจากภววทิยาของทฤษฎสีจันยิมใหมทีก่ลาวมาขางตน พบวา ทฤษฎี
สัจนิยมใหมของ Waltz นั้นมีฐานคติตอแบบแผนพฤติกรรมของรัฐตางๆ เปนตัวแปรตาม
หรือเปนผลลัพธ (Dependent Variable or Effect) นัน่คอื พฤตกิรรมการถวงดุลอํานาจของ
รัฐในระบบระหวางประเทศที่เกิดข้ึนเสมอ (regularity) ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามตัวแปรตน

หรือเปนสาเหตุ (Independent Variable or Cause) คือ โครงสรางของระบบระบบระหวาง
ประเทศ สวนกลไก (mechanism) ที่เชื่อมโยงความสัมพันธของแบบแผนระบบระหวาง
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ประเทศไปสูผลคอืพฤตกิรรมของรัฐนัน้กคื็อ รูปแบบของแบบแผนระบบระหวางประเทศ ที่
มีหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนโครงสรางระบบระหวางประเทศหลายข้ัวอํานาจ (multipolar) 
แบบสองข้ัวอํานาจ (bipolar) หรือ แบบข้ัวอํานาจเดียว (unipolar) โดยดังแผนภาพที่ 3 ซึ่ง
แสดงตัวแบบการอธิบายทฤษฎีสัจนิยมใหมของ Waltz

ภาพที่ 3 ตัวแบบการอธิบายทฤษฎีสัจนิยมใหมของ Waltz

 ดังนั้น เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับทฤษฎีสัจนิยมใหม (neo-realism) ของ Waltz 
และวธิกีารอธบิายหรอืวธิกีารแสวงหาความรูของทฤษฎดัีงกลาวแลว ผูศกึษาพบวา ทฤษฎี
สจันยิมใหมนัน้มีวธิวีทิยาท่ีคลายคลึงหรือเขากันไดกับการอธิบายแบบยอนกลับ (Retroduc-
tive) ซึง่ถงึแมตวัทฤษฎหีรอืผูทีใ่ชกรอบทฤษฎีในการอธบิายปรากฏการณจะไมไดกลาวไว
อยางท่ีอธิบายจากตัวแบบน้ีตรงๆ เชนนั้นก็ตาม 

 4. บทสรุป
 ขอสรุปในการวิเคราะหวัตถุประสงคของบทความ มีดังนี้

 1. เพือ่ศกึษาลกัษณะทางดานภววทิยา ญาณวทิยา และวิธวีทิยาของแนวคดิสัจนยิม
ทางวิทยาศาสตร

 จากการศึกษาแนวคิดสัจนิยมทางวิทยาศาสตร หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา แนวคิด

สัจนิยมเชิงวิพากษในฐานะปรัชญาสังคมศาสตร พบวา แนวคิดสัจนิยมทางวิทยาศาสตร
มีภววิทยาแบบยอมรับรากฐาน เชื่อวาสิ่งตางๆ ที่เปนเปาหมายในการแสวงหาความรูเปน
สิ่งที่มีอยูในธรรมชาติ อาจมองเห็น สัมผัสไดหรือไมไดก็ได แตเชื่อไดวามีอยูจริง หรือกลาว

อีกนัยหนึ่งคือ ความจริงน้ันมีอยูแมวาจะไมถูกรับรูก็ตาม ดังนั้น ความจริงสวนใหญจึงมอง
ไมเห็นดวยประสาทสัมผัส ในขณะท่ีญาณวิทยา หรือทฤษฎีความรูของแนวคิดสัจนิยมทาง
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วิทยาศาสตร เนนที่การมองยอนกลับเพื่อหากลไกการเกิด ซึ่งเปนในลักษณะการพิจารณา
ยอนกลับ (retroduction) เพื่อชี้ใหเห็นความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีเปนสาเหตุกับ
ปรากฏการณที่เปนผลตามมา และเช่ือมโยงไปยังวิธีวิทยาของแนวคิดสัจนิยมจึงเปนการ
สรางตัวแบบ (model) เพื่อนํามาอธิบายปรากฏการณ โดยเร่ิมจากการเสนอแนวคิดทาง
ทฤษฎีที่ชี้ใหเห็นกลไกเชื่อมโยงเหตุไปสูผล และเก็บรวมรวมขอมูลมาเปนหลักฐานพิสูจน
วาโครงสรางและกลไกน้ันมีอยูจรงิตามท่ีระบุไวในทฤษฎหีรือไม โดยนักวิจยัจะยอมรับทฤษฎี
หรือตัวแบบท่ีอธิบายใหโครงสรางและกลไกไดชัดเจนและสะทอนความจริงมากท่ีสุด
 2. เพื่อวิเคราะหทฤษฎีทางดานความสัมพันธระหวางประเทศ คือ ทฤษฎีสัจนิยม
ใหม (Neo-realism) ของ Kenneth N. Waltz ผานกรอบญาณวิทยาการพิจารณาแบบยอน
กลับของแนวคิดสัจนิยมทางวิทยาศาสตร

 ทฤษฎีสัจนิยมใหม (neo-realism) ของ Waltz ภววิทยาของทฤษฎีสัจนิยมใหม 
(neo-realism) คือ การมีชดุฐานคติตอความเปนจริง (reality) เกีย่วกับ “โครงสรางของระบบ
ระหวางประเทศ” ไมวาจะเปนโครงสรางระบบระหวางประเทศแบบหลายข้ัวอาํนาจ สองข้ัว
อาํนาจ และข้ัวอาํนาจเดียว โครงสรางเหลานีล้วนกําหนดแบบแผนพฤติกรรมของรัฐในระบบ
ระหวางประเทศ สงผลใหเกดิลักษณะของแบบแผนพฤตกิรรมของรัฐทีเ่กดิข้ึนสมํา่เสมอ นัน่
คือ การถวงดุลอํานาจ (balance of power) ระหวางรัฐตางๆ ในระบบระหวางประเทศ และ
เมื่อนําญาณวิทยาของแนวคิดสัจนิยมเชิงวิพากษ คือ การพิจารณายอนกลับ สามารถช้ีให
เห็นความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีเปนสาเหตุ และปรากฏการณที่เปนผลตามมา นั่นคือ 
ทฤษฎีสจันยิมใหมของ Waltz นัน้มีฐานคติตอแบบแผนพฤติกรรมของรัฐตางๆ เปนตวัแปร
ตามหรือเปนผลลัพธ (Dependent Variable or Effect) นัน่คอื พฤตกิรรมการถวงดุลอํานาจ

ของรัฐในระบบระหวางประเทศท่ีเกิดข้ึนเสมอ (regularity) ซึ่งเปล่ียนแปลงไปตามตัวแปร
ตนหรอืเปนสาเหต ุ(Independent Variable or Cause) คือ โครงสรางของระบบระบบระหวาง

ประเทศ สวนกลไก (mechanism) ที่เชื่อมโยงความสัมพันธของแบบแผนระบบระหวาง

ประเทศไปสูผลคอืพฤตกิรรมของรัฐนัน้กคื็อ รูปแบบของแบบแผนระบบระหวางประเทศ ที่
มีหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนโครงสรางระบบระหวางประเทศหลายข้ัวอํานาจ (multipolar) 

แบบสองข้ัวอํานาจ (bipolar) หรือ แบบข้ัวอํานาจเดียว (unipolar) ซึ่งสามารถเขียนเปนตัว
แบบการอธิบายทฤษฎีสัจนิยมใหมของ Waltz ดังภาพที่ 3 
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