
ป ัจเจกบ ุคคลน ิยม

เสร ีภาพ

เหต ุผล

ความเสมอภาค
ข ัยต ิธรรม

ฉ ันทาน ุม ัต ิ

ร ัฐธรรมน ูญน ิยม
เสร นี ยิม

ประเพณ ี (Tradition)

ล ัทธ ิปฏ ิบ ัต ิน ิยม (Pragmatism)

ความไม สมบ ูรณ ของมน ุษย 
(Human imperfection)

อ ินทร ียภาพ (Organicism)

ลำด ับช ั นท ี ส ูงท ี ต ำ (Hierarchy)

อำนาจหน าท ี  (Authority)

ทร ัพย ส ิน (Property)

อน รุ กัษ น ยิม

ต อต านล ัทธ ิเสร ีน ิยม
(Anti-Liberalism)
ต อต านล ัทธ ิส ังคมน ิยม
(Anti-Socialism)

ส ังคมเป ็นอ ินทร ียภาพ
(Organicism)
ร ัฐน ิยม (Statism)

ชาต ิน ิยม (Nationalism)
ผ ู นำ (Leaders)

บรรษ ัทน ิยม (Corporatism)

ฟ สัซ สิม 

ต อต านผ ู ชายเป ็นใหญ 
(against patriarchy)

ว ิพากษ ความเป ็นชาย
(critique of maleness)

ว ิพากษ ความเป ็นหญ ิง
(critique of femaleness)

เพศในทางช ีวภาพ (sex)

เพศในทางส ังคม (gender)

ย ุทธศาสตร แบบใช ผ ู ชาต ิเป ็น
ศ ูนย กลาง (androcentric strategy)

ย ุทธศาสตร แบบใช ผ ู หญ ิงเป ็น
ศ ูนย กลาง(gynocentric strategy)

สตร นี ยิม

ธรรมชาต ิค ือองค รวม (nature as a 
interconnected whole)
ส ิ งม ีช ีว ิตท ั งมวลเป ็นศ ูนย กลาง
(Biocentric)

ความย ั งย ืน (sustainability)

ย ิ งเล ็กย ิ งงาม (small is beautiful)

สภาวะแห งความย ุ งเหย ิง 
(entropy)

ความร ับผ ิดชอบส วนบ ุคคล
(individual responsibility)
น ิเวศน น ิยมอย างล ึก
 (deep ecologism)

น ิเวศน น ิยมอย างต ื น
(shallow ecologism)

น ิเวศน น ิยม

ช ุมชน (Community)

ภราดรภาพ (Fraternity)
ความเสมอภาคทางส ังคม
(Social Equity)

ความจำเป ็น (Need)
ชนช ั นทางส ังคม (Social Class)

กรรมส ิทธ ิ ร วม 
(Common ownership)

ความก าหน า (Progress)

ส งัคมน ยิม

ธรรมชาต ิของมน ุษย  
(Human nature)

ภาษา (Language)
ว ัฒนธรรมโรแมนต ิก
(Romantic culture)

ร ัฐประชาชาต ิ (nation state)

อำนาจอธ ิปไตยของปวงชน
(popular sovereignty)

เศรษ๗ก ิจแห งชาต ิ
(National economy)

ชาต ิในฐานะท ี เป ็นองคาพยพ
(nation as organism)

ชาต ิน ิยม

ป ัจเจกบ ุคคลม ีเสร ีภาพอย างแท จร ิง
(truly free individual)

ความเสมอภาพ (equalitarianism)
ต อต านอำนาจร ัฐและร ัฐบาล
(against the state and the 
goverment)
ต อต านการโฆษณาชวนเช ื อ
(propaganda) และการครอบ
งำทางความค ิด(indoctrination)

ต อต านระบบทร ัพยส ินส วนบ ุคคล
(against private property)

การสมาคมโดยสม ัครใจ
(voluntary association)

ความสมานฉ ันท อ ันเป ็นธรรมชาต ิ
มน ุษย (natural human solidarity)

อนาธ ิป ัตย น ิยม

อ ุดมการณ 
ทางการเม ือง
ร วมสม ัย
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