
PS 103            1   

 
 

1.  แนวคิด 

1.1 รัฐศาสตร์เป็นวิทยาการซึ่งมีขอบเขตและเน้ือหาสาระที่กว้าง หลากหลายเป็น

ประโยชน์ต่อการศกึษาเพือ่รอบรูส้หวทิยาการ 

1.2 รฐัศาสตรม์ปีระวตัคิวามเป็นมาอนัยาวนาน ทัง้ในอารยธรรมตะวนัออกและตะวนัตก 

1.3 รฐัศาสตรเ์ป็นการศกึษาเรือ่งราวทางการเมอืง คาํวา่ การเมอืงกบัรฐัศาสตร ์มกัใชแ้ทน

กนั ขอ้แตกต่างสําคญัมอียู่บ้าง คอื รฐัศาสตรเ์ป็นเรื่องหนักไปในทางวทิยาการหรอื

เป็น “ศาสตร”์ สว่นการเมอืงมลีกัษณะหนกัไปในเชงิการกระทาํหรอืกจิกรรม 

2.  วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

เมือ่อา่นบทน้ีจบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 

2.1 ระบุขอบเขตและสาระของวชิารฐัศาสตรไ์ด ้

2.2 บอกประวตัคิวามเป็นมาและทศิทางของวชิารฐัศาสตรไ์ด ้

2.3 อธบิายประเดน็หลกัและกระแสวชิาการทางรฐัศาสตรไ์ด ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนะนําบทท่ี 1 
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1.  ความนํา 

นักวชิาการดา้นมานุษยวทิยา ถอืว่ามนุษยชาตถิอืกําเนิดมาประมาณ 1.3 ลา้นปีแลว้

และสถาบนัครอบครวัก่อกําเนิดขึน้เป็น “ปฐม” คอื เริม่แรกของมนุษยชาต ิและมคีวามสาํคญั

เป็นลําดับแรก (primary) จึงให้ความสําคัญกับครอบครัว ในฐานะเป็นกลุ่มปฐมภูมิ 

(primary group) สถาบนัครอบครวัย่อมแพรข่ยายในรปูของเทือกเถาเหล่ากอในฐานะเป็น

เครือญาติ (kinship) และเมื่อกาลเวลาไดผ้่านไปยอ่มนําไปสู่การจดัองคก์ารทีเ่ริม่มคีวามเป็น 

“การเมือง” เขา้มา คอื การเป็น “ชนเผ่า” หรือ “เผ่าชน” (tribe) ซึง่ Webster’s New 

World Dictionary, 1979, p.1517 ระบุไวด้งัน้ี 

  โดยเฉพาะในคนทีย่งัไม่มีตวัหนังสือใช้ หมายถงึ ทีเ่ชื่อกนัว่ามตีน้ตระกูลเดยีวกนั มี

การจดัตัง้ชุมชนทีใ่กลช้ดิกนัภายใตผู้นํ้าหรอืหวัหน้า 

1)  ชนเผา่ หมายถงึ ผูท้ีม่บีรรพบุรษุรว่มกนั 

การรวมตวัขึ้นเป็นชนเผ่า หมายถึง การเร่ิมเข้าใกล้ความเป็น “การเมือง” 

(political) ต่อจากความเป็นชนเผา่ คอื การกา้วไปอกี 1 ขัน้แห่งการรวมตวัของมนุษย ์เขา้สู่

ความเป็นอาณาจกัร (kingdom) เชน่ อยีปิตแ์ละเมสโสโปเตเมยี 

พจนานุกรม Webster’s New World Dictionary ระบุว่าอารยธรรมอยีปิตเ์ก่าแก่ย่ิง

กว่าเมสโสโปเตเมีย กล่าวคอื อารยธรรมอยีปิตอ์าจมมีาตัง้แต่ 6500 ปีมาแลว้ (กล่าวคอื ก่อน

ครสิตศ์กัราช 4500 ปี—4500 B.C.) ยุคเมสโสโปเตเมีย อยูใ่นเอเชยีตะวนัตกเฉียงใตร้ะหว่าง

แม่น้ําไทกริส (Tigris) และแม่น้ํายูเฟรติส (Euphrates) ซึ่งมอีายุประมาณ 2100 B.C. 

(Before Christian Era ก่อนครสิตศ์กัราชจงึตอ้งบวกจาํนวนปีของ ค.ศ.ปจัจุบนัเขา้ไปดว้ย) คอื

ประมาณ 4104 ปีมาแลว้ ตัง้อยู่ไม่ไกลจากทะเลเมดดเิตอเรเนียน และอ่าวเปอรเ์ซยีมากนัก

ประเทศ อิรคั ปจัจุบนัอยูใ่นบรเิวณเดมิของเมสโสโปเตเมีย   

2) การจดัองคก์ารทางการเมอืงยคุรว่มสมยั  

มอีงคก์ารทางการเมอืงทัง้โลกทีเ่รยีกวา่ ประเทศหรอืชาติรฐั (nation-state) 

บทท่ี 1 

ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัวิชารฐัศาสตร ์
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ประมาณ 222 แหง่ทัว่โลก หนงัสอืรายงานประจาํปี เชน่ The New York Time Almanac. 

มรีายชื่อขององคก์ารทางการ เมอืงในยคุรว่มสมยัเป็นจาํนวนมาก เริม่ตัง้แต่ A-Z  

ก. ประเทศแรก ไดแ้ก่ อลับาเนีย (Albania)  อยู่ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องยุโรป

ตดิกบัโกสลาเวยีและมาเซโดเนีย (ยุคเก่าก่อน คอื อาณาจกัรของพระเจ้าแอเลกซานเดอร ์

(Alexander) ศิษยก์ตญั�กูตเวทีของบดิาแหง่วชิารฐัศาสตร ์คอื อาริสโตเต้ิล) มพีืน้ทีเ่กอืบ 

30,000 ตารางกโิลเมตร อลับาเนียมปีระชากร 3.6 ล้านคน สว่นใหญ่ คอื 95 % เป็นคนอลับา

เนีย และไดร้บัเอกราชมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1612 คอื ประมาณ 400 ปีมาแลว้ โดยแยกออกมาจาก

จกัรวรรดิออตโตมนั (Ottoman Empire) การไดร้บัเอกราชเป็นผลจากสงครามบอลข่าน 

(balkan) ครัง้แรก คอื ช่วงก่อนมหาสงครามโลกครัง้ที ่1  

ข.  รายช่ือประเทศสุดท้ายตาม A-Z ไดแ้ก่ ซิมบบัเว (Zimbabwe) เป็นประเทศที่

ไม่ติดทะเล (land locked) อยูใ่นทวปีแอฟรกิาตอนใตต้ดิกบัโมแซมบกีและประเทศแอฟรกิาใต ้

ซิมบบัเวมพีืน้ทีเ่กอืบ 400,000 ตารางกโิลเมตร คอืเลก็กว่าประเทศไทยซึง่มพีืน้ทีป่ระมาณ 

500,000 ตารางกิโลเมตร และไทยมพืีน้ท่ีชายฝัง่เกนิกวา่ 3,200 กิโลเมตร  

ค. สภาวะทีไ่มต่ดิทะเลมผีลไม่ดี คอื เชงิลบต่อดา้นเศรษฐกจิ ตวัอยา่ง  ประเทศทีถ่กู

ล้อมรอบด้วยผืนดินเป็น land locked คอื เนปาล (Nepal) ซึง่ถอืว่าอยู่ในเอเชียกลางใน

เทอืกเขาหิมาลยั ซึง่มพีืน้ทีต่ดิกบัจนีและไม่มีชายฝัง่เลย มพีลเมอืงประมาณ 28 ลา้นคน คน

เนปาลส่วนใหญ่นับถอืศาสนาฮนิดู อกีประเทศหน่ึงซึ่งไม่ติดทะเล (no coastline) ไดแ้ก่ 

สาธารณรฐัประชาชนลาว ซึง่ตดิต่อกบัพมา่ จนี เวยีดนาม กมัพชูา และไทย  

ง. ประเทศในกลุ่มอาเซียน (Asean) ซึง่เป็นเอกราชจากองักฤษในวนัที ่1 มกราคม 

พ.ศ. 2527 คอื บรไูน (Brunei) มพีลเมอืงประมาณ 400,000 คน พลเมอืงสว่นใหญ่ในประเทศ

บรไูน(ชื่อเป็นทางการ คอื Negara—จาํงา่ยคอื นครา-เนก-การา-Brunei Darussalam) คอื รอ้ย

ละ 67  เป็นมาเลย ์; 15 % เป็นเช้ือสายจีน ; ทีเ่หลอืคอื คนพืน้เมือง เช้ือชาติอ่ืน ๆ 

จ. ในกลุ่มเพื่อนบา้นของไทย พงึทราบเกีย่วกบัประเทศอื่นๆ เช่น พม่า (Myanmar) 

พลเมอืงประมาณ 50 ลา้นคน เวียดนาม มปีระมาณ 85 ลา้นคน ลาว ประมาณ 5 ลา้นคน 

เขมร (กลบัมาใชศ้พัท ์Cambodia เหมอืนเดมิ) ประมาณ 14 ลา้นคน สาํหรบั มาเลเซีย มี

ประมาณ 26 ลา้นคน สิงคโปร ์ประชากร 4.4 ลา้นคน 

2.  ศพัท ์“รฐัศาสตร”์ 

2.1   “รฐัศาสตร”์    เป็นศพัท์ที่แปลมาจากภาษาต่างประเทศ บางครัง้ใช้ใน 
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ภาษาไทยว่า “การเมือง” หรือ “การปกครอง” ในภาษาองักฤษอาจใชค้ําต่อไปน้ี คอื 1) 

Politics 2) Political Science 3) Government ซึง่ถา้แปลตรงตวักค็อื  “การเมือง”, 

“รฐัศาสตร”์ และ “การปกครอง” ทัง้น้ีความแตกต่างของศพัท ์3 คํามอียู่บา้งแต่ในวงการ

รฐัศาสตรต์ะวนัตกใชใ้นความหมายแทนกไ็ด ้  

(Encyclopedia of the Social Sciences Vol.11, New York: Macmillan, 1954, 

p.225.)   

2.2  ในประเทศทีใ่ชภ้าษาองักฤษมกีารเรยีกชื่อ ภาควิชารฐัศาสตร ์มทีัง้ 3 คาํ เช่น 

1) ที ่University of Southampton และมหาวทิยาลยั Exeter ในองักฤษใชว้่า Department 

of Politics 2) ที่มหาวิทยาลยัแคลิฟอรเ์นีย ณ นครเบอรค์ลยี์ สหรฐัอเมริกาใช ้

Department of Politcal Science ซึง่ผูเ้ขยีน (จริโชค วรีะสย)  ศกึษาทีน่ัน่ตัง้แต่ระดบั B.A.—

ปรญิญาตร ีจนถงึ M.A. —ปรญิญาโท และ Ph.D.—ปรญิญาเอก และ 3) ทีม่หาวิทยาลยั 

Harvard ใน สหรฐัอเมรกิา ใชว้า่ Department of Government. 

อน่ึง ศพัท ์ภาควิชาในสหรฐัอเมรกิาเน้นความเป็นวิชาการและมคีวามเป็นเอกเทศ 

(autonomy) คอื เป็นตวัของตวัเองมากไม่ใช่อยู่ใตบ้งัคบับญัชาเชงิบรหิารค่อนขา้งมากใน

สงัคมไทย ซึง่ขึน้อยู่กบัคณะวชิา (Faculty) 

2.3 ความแตกต่างระหว่าง “รฐัศาสตร์” กับ “การเมือง” ที่ใช้ในภาษาไทย คือ 

“รฐัศาสตร”์ เป็นเรื่องวิชาการหรอืวิทยาการ ซึง่มกีารจดัระบบหมวดหมู่อย่างชดัแจง้ ศพัท ์

“การเมือง” ในภาษาพดูมกัมคีวามหมายเอนเอียงไปในทางลบ คอืไม่ค่อยดนีักเป็นไปเชงิ 

นิเสธ (negative) คอื เขา้ทาํนองวา่เป็นเรือ่งขดัแยง้ดว้ยเรือ่งผลประโยชน์ส่วนตวั ตวัอยา่งคอื 

สํานวน “เรื่องน้ีเป็นเรื่องการเมือง” ส่อแสดงให้เห็นถึงความยอกย้อนซ่อนเงื่อน และมุ่ง

เกีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์แฝงเร้นหรอืปิดบงั อยา่งไรกต็ามศพัท ์ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ ทีม่นุษยใ์ช้

กนั สามารถแปรเปลีย่นไปตาม กาละ คอืยุคสมยัและ เทศะ คอืแลว้แต่ว่าใช ้ ณ สถานทีใ่ด ใน

ประเทศใด หรอื อาณาบรเิวณใด 

2.4  “การเมือง” องิรากศพัทม์าจาก “Polis” ซึง่เป็นภาษากรีก แปลว่า นครรฐัอนั

เป็นการรวมตวัหรอืการจดัองคก์ารทางการเมอืงแบบหน่ึง ซึ่งใหญ่กว่าระดบัครอบครวัหรอืชน

เผ่า นครรฐัในกรีกโบราณมตีัวอย่าง ได้แก่ เอเธนส์และสปาร์ตา ดงัในภาพยนตร์เรื่อง 

Helen of Troy ผูอ้ภเิษกสมรสกบัเมเนลอุสกษตัรยิแ์ห่งสปารต์าในตํานานแห่งวรรณกรรมที่

ยิง่ใหญ่อยา่งทีเ่รยีกกนัว่า มหากาพย ์(epic) ชื่อ Iliad ซึง่เกดิขึน้ในช่วงปีที ่10 ของสงครามมา้

ไม ้(Trojan Horse) ทีเ่รยีกวา่ Trojan War ประพนัธโ์ดยกวโีฮมเมอร(์Homer ประมาณ  2800 
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ปีมาแลว้) 

2.5  ต้นตอของศพัท ์“รฐัศาสตร”์ อยา่งทีใ่ชใ้นภาษาองักฤษว่า Political Science 

มาจากภาษา เยอรมนั คอื สตาตสวิสเซนชาฟต ์(staatswissenschaft) แปลตามตวัอกัษร 

คอื “ศาสตรแ์ห่งรฐั” ซึง่เพิง่มขีึน้ในศตวรรษ 18 และ 19 (คอื ประมาณ 200 ปีเศษทีผ่า่นมา) 

และในภาษาเยอรมัน Staat—สตาต แปลว่า รัฐ และ Wissenschaft—วิสเซนชาฟต ์

หมายถงึ “วิทยาการ” ไมไ่ดห้มายเฉพาะเจาะจงวา่เป็น “วิทยาศาสตร”์ ดงันัน้ จวบจนกระทัง่

ทุกวนัน้ี วิชากฎหมายและประวติัศาสตร์ยงัถูกจดัว่าเป็นวทิยาการหรอืเป็นวทิยาศาสตร ์

sciences แต่เรยีกว่า “วิทยาการทางวฒันธรรม” หรอื “วิทยาการทางปัญญา” (cultural 

or intellectual sciences)  

(W.J.M. Mackenzie. The Study of Political Science Today. London: 

Macmillan, 1971, p.11.) 

2.6 ศพัท์ “Government” มรีากเดมิหรอืมูลศพัท์ (root) มาจากภาษากรีก คอื 

“kybernates” ไค-เบอร-์เน-ตีส แปลว่า ผู้ถือหางเสือเรือ ทําใหเ้กดิการเปรยีบเทยีบว่า

การเมืองการปกครอง และโดยเฉพาะเปรยีบรฐับาลเป็นเสมือนเรือท่ีไม่อยู่น่ิง และมวีล ี“รฐั

นาวา” (ship of state) ตามมา 

3.  คาํนิยามแคลสสิกของลาสเซลล ์: การเมือง ได้แก่เรือ่งเก่ียวกบัอิทธิพลและ

ผูมี้อิทธิพล 

แฮโรลด ์ลาสเซลล ์หรอืแลสเซลล ์ (Harold Lasswell ออกเสยีง ซ ไม่ใช่ ว 

เพราะว่า w ไม่ออกเสยีงในกรณีน้ี) นักวชิาการชาวอเมรกินั กล่าวว่า การเมืองเป็น “เรื่อง

เก่ียวกบัอิทธิพลและผูมี้อิทธิพล” (The study of politics is the study of influence and 

the influential) ปรากฏในหนงัสอืชื่อ การเมือง : ใครได้อะไร เม่ือใดและอย่างไร. (Politics 

: Who gets what, when and how?) ไดอ้ธบิายเรือ่งการเมอืงวา่ประกอบดว้ยสามส่วน คอื 

3.1. การได้อะไร (what) นัน้เป็นเรื่องของวตัถธุรรมและอวตัถธุรรม อนัเป็นสิง่ทีม่ ี

จาํกดัและเป็นส่ิงท่ีคนอยากได้ เชน่ วตัถ ุไดแ้ก่ ทรพัยส์นิ เงนิทอง ทีด่นิ เป็นตน้ 

อวตัถธุรรม เช่น ความมีเกียรติ สวสัดภิาพ ความปลอดภยั ความมัน่คง ความ

สะดวกสบายหรอืความสขุกายสขุใจ (willness) 

อบัราฮมั มาสโลว ์(Abraham Maslow, April 1,1908 – June 8,1970 ) 

นกัจติวทิยาชาวอเมรกินั ซึง่มผีูอ้า้งถงึมาก กล่าวถงึความต้องการของมนุษย ์5 ประการ  
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(needs) เริม่ตัง้แต่  

1) ความจาํเป็นหรอืต้องการทางกายภาพ (physiological)  

2)  ความมัน่คงปลอดภยั (security) 

3) ความรูส้กึผกูพนั (belongingness) 

4) ความนบัถอืตนเอง (self-esteem) 

5) การบรรลุความเป็นตวัตน (self actualization) 

(Nicholas Henry. Public Administration and Public Affairs. 4
th
 ed. Prentice-

Hall, 1989, pp.59-60.) 

กรณีที่ 1 และ 2 เป็นได้ชดัยิง่ขึ้นในยุคร่วมสมยัที่ถือกนัว่าเป็น สงัคมเส่ียง(Risk 

Society) คอืมภียนัตรายรอบด้านโดยเฉพาะเกี่ยวกบัสภาวะแวดล้อมทางภูมอิากาศ global 

warming ทีท่าํใหเ้กดิปรากฎการณ์ภยัธรรมชาตนิานาชาต ิ

3.2. การได้เม่ือใด (when) นัน้เป็นเรื่องของกาลเวลาหรอืจงัหวะเวลา ความชา้เรว็ 

คอื ได้เมื่อใดซึ่งอาจมกีารกาํหนดไว้ล่วงหน้า เช่น ในการสมคัรแข่งขนัเพื่อรบัเลอืกตัง้เป็น

ประธานาธบิดขีองสหรฐัอเมรกิา  

3.3. การได้มาอย่างไร (how) เป็นเรื่องกระบวนการ คอื ขัน้ตอนและวธิกีารอนั

หมายถงึ กลไกทีจ่ะไดม้า “การได้อย่างไร” มผีลทํานองเดยีวกบัคําถามทีว่่า “ทาํไมจึงได้ส่ิง

นัน้ส่ิงน้ี เม่ือนัน้เม่ือน้ี” 

ทัง้สามประเดน็ คอื 1) เป้าประสงคว์่าเป็นอะไร 2) ระยะเวลา คอื เม่ือใด และ 3)  

กระบวนการ คอื “การไดอ้ย่างไร” มคีวามเกีย่วพนัยดึโยงอยูก่บัเรือ่งอื่น ๆ อกีมาก  

ดงันัน้ รฐัศาสตรจ์งึเกีย่วโยงกบัสาขาวชิาอื่น ๆ เช่น ศาสนา ปรชัญา จติวทิยา สงัคม

วทิยา ประวตัิศาสตร์ วทิยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และศลิปศาสตร์ เป็นความ

เกีย่วพนัเชงิ “สหศาสตร”์ (interdisciplinary) หรอืเชงิสหวิทยาการ 

4.  คาํนิยามอ่ืน ๆ ของศพัท ์“การเมือง” 

4.1  คาํนิยามของ วี.โอ.คีย ์ (V.O.Key, Jr.) : เป็นการบงัคบับญัชาหรือการมี

อํานาจเหนือกว่า วี.โอ.คีย์ นักรฐัศาสตร์อเมริกันให้คํานิยามไว้ว่า “การเมืองเป็นเรื่อง

ความสมัพนัธข์องมนุษยท่ี์เก่ียวกบัการบงัคบับญัชาและถกูบงัคบับญัชา การควบคมุ การ

เป็นผูป้กครองและถกูปกครอง”  

(V.O.Key, Jr. Politics, Parties and Pressure Groups, 4th
 ed., Crowell, 1958,  
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p.6)  

การเมืองตามคํานิยามน้ีเป็นเรื่องอาํนาจ อนัไดแ้ก่ การไดม้าและรกัษาไวซ้ึ่งอํานาจ

หรอือทิธพิลทางการเมอืง “อาํนาจ” หมายถึง การลดหลัน่คอืความสูงตํ่าในเรื่องการบงัคบั

บญัชา มกีารแบ่งระดบัสายงาน หรอืมกีารแบ่งว่าใครเป็น 1) ผูป้กครอง (คอืรฐั) และ 2) ใคร

เป็นผูอ้ยู่ใต้การปกครอง (ราษฎร)์ 

4.2  คาํนิยามของ เดวิด อีสตัน้ (David Easton) นกัรฐัศาสตรช์าวอเมรกินัรว่มสมยั

เดยีวกบั V.O.Key คอื อสีตัน้ใหค้าํนิยามการเมืองวา่เป็น “การแบ่งสนัปนัสว่นหรอืจดัสรร โดย

ใช้อาํนาจอนัเป็นท่ีได้รบัการยอมรบัหรอืที่ถอืว่าเป็นไปตามสทิธอิํานาจ (authoritative 

allocation of values) 

(David Easton. The Political System. New York: Knopf, 1957, p.180.)  

เป็นคํานิยามที่เน้นการแบ่งสรรประโยชน์ นอกจากน้ีปรากฏในผลงานของ David 

Easton ในหนงัสอืชื่อ A Framework for Political Analysis. Prentice-Hall, 1965 และ A 

Systems Analysis of Political Life. John Wiley, 1965. เป็นตน้ 

4.3  แมก็ซ ์(มกัซ)์ เวเบอร ์ในหนงัสอืทีเ่ป็นภาษาเยอรมนั ชื่อ Politik als Beruf. 

(quoted by G.E.G. Catlin in J.A.Gould and V.V. Thursby,ed., Contemporary Political 

Thought, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1969, p.27.) อา้งใน Maurice Cranston. 

หน้ากากทางการเมืองและบทความอ่ืน ๆ The Mask of Politics and other essays. 

London: Allen Lane, 1973, p.1 

5.  คาํนิยามของโวลิน : เน้นสามประเดน็หลกัช่วยให้เข้าใจได้อย่างสมบรูณ์ 

คาํนิยามศพัท ์“การเมือง” ทีน่่าจะทาํใหเ้ขา้ใจได้อย่างสมบูรณ์ ไดแ้ก่     เชลดอน 

โวลิน (นักวชิาการรว่มสมยัผูเ้คยเป็น Professor of Political Science ที ่University of 

California at Berkeley และเป็นอาจารยข์องผู้เขียน จริโชค (บรรพต) วรีะสย) ถอืว่า 

การเมืองประกอบดว้ยสามประเดน็หลกั 

 (S.S.Wolin. การเมืองและวิสยัทศัน์ Politics and Vision. Boston: Little, Brown, 

1960, pp.10-11.) ไดแ้ก่  

1) การแข่งขนัเพือ่ชงิประโยชน์ (competitive advantage) 

2) แสดงใหป้รากฏมากใน 1) ภาวะทีผ่นัผวนเปล่ียนแปลงและ 2) ทรพัยากรที่

ประสงคม์จีาํนวนจาํกดั (scarce) และ 
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3) มผีลกระทบต่อสาธารณะ (public) หรอืต่อสว่นรวม  

5.1 ลกัษณะท่ีหน่ึง : การเมือง   เป็นกจิกรรม (activities) ทีมุ่ง่แสวงหาผลหรอืชงิ

ประโยชน์ดว้ยการแข่งขนักนัใน  1) ระดบับุคคล  2) กลุ่มคนต่อกลุ่มคน  และ 3) สงัคม    

ต่อสงัคม   

 ประการแรก การเมอืงเป็นกจิกรรมระหว่างบุคคลต่อบุคคล (individuals) ตวัอยา่ง 

คอื  การขดัแยง้ระหว่างนกัการเมอืง (เช่น สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวุฒสิภา—สว.) 

หรอืผู้บรหิารระดบัชาติ (เช่น ระหว่างรฐัมนตรหีรอืระหว่างอธิบด)ี ตวัอย่าง คอื กรณีที่

ประธานาธบิดคีนที่ 41 ของสหรฐัอเมรกิา ไดแ้ก่ ยอรจ์ บุช ผู้อาวุโส หรอืผู้พ่อ (George 

Bush, Sr.) คอืบดิาของยอรจ์ บุช, Jr. ซึง่ดาํรงตําแหน่งประธานาธบิด ี2000-2004 เสนอจอหน์ 

เทาเวอร ์(John Tower)ใหเ้ป็นรฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหม แต่สมาชิกรฐัสภาสว่นใหญ่

ไม่เหน็ชอบดว้ยจงึต้องถอนการแต่งตัง้ หากเป็น “การเมืองระหว่างประเทศ” กเ็ป็นการ

แขง่ขนัหรอืขดัแยง้กนัระหวา่งนกัการเมอืงของ 2 ประเทศ   หรอืมากกวา่ 2   ประเทศ  

 ประการท่ีสอง  การเมืองเป็นกิจกรรมระหว่างกลุ่มคนกบักลุ่มคน (groups)  

กลุ่มคน ณ  ทีน้ี่หมายรวมถงึ 1) ครอบครวัและญาต ิ  2) กลุ่มเพื่อนสนิทมติรสหาย 3) กลุ่ม

อาชพี (professional) สมาคม สโมสร สนันิบาต (league—ออกเสยีง ลกี) ชมรม ฯลฯ 

 สภาพแห่งการเป็น “การเมือง” คือ การแสวงหาผลประโยชน์หรอืปกป้องสิง่ที่

ประสงคไ์มว่่าจะเป็นรปูธรรม (concrete) หรอืนามธรรม (abstract) หรอืผลประโยชน์ในความ 

สมัพนัธร์ะดบักลุ่มระหวา่ง 

1) องคก์ารกรรมกร (labor union) กบัองคก์ารธุรกิจ (บรษิทั—company, 

บรรษทั—corporation) 

2) ความสมัพนัธ์ระหว่างสมาคมครูผู้ปกครองกบัสมาคมนักเรียนเก่า (PTA—

Parents and Teachers Association) ฯลฯ 

 ประการท่ีสาม  การเมืองเป็นกิจกรรมระดบัสงัคมต่อสงัคม (societies) 

ในระดับน้ีการเมือง เ ป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  เช่น การมี

สมัพนัธไมตรี (ความสมัพนัธเ์ชิงบวก) หรอืการขดัแย้ง (ความสมัพนัธเ์ชิงลบ) กนัระหว่าง 1) 

รฐับาลอเมรกินัภายใต ้Barach Obama กบัรฐับาลอหิร่าน 2) รฐับาลไทยกบัรฐับาลกมัพชูา

เรือ่งเขตแดนและอื่น ๆ  

5.2 ลกัษณะท่ีสอง : การเมืองเป็นกจิกรรมซึง่มแีนวโน้มปรากฏไดง้า่ยและมาก 2 

เงือ่นไขคอื ใน 1) สถานการณ์ทีม่กีารเปล่ียนแปลง 2) สภาพทีค่อ่นขา้งขาดแคลน 
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ก. การเมืองกบัสภาพหรือสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลง หมายถงึ สภาพทีไ่ม่

แปรเปลี่ยนผนัผวนเป็นเรื่องไม่เหมอืนเดมิ  “การเมือง” มกัปรากฏค่อนขา้งมากในช่วงที่

แปลกไปจากเดิมหรอืสภาพเปล่ียนแปลง เช่น 1) ใกล้ช่วงเวลาซึ่งมกีารสบัเปล่ียนหรอื

โยกย้ายตาํแหน่งการงาน ตวัอย่างคอื ในวงราชการไทยเมื่อใกลเ้ดือนตุลาคม อนัเป็น

เดอืนทีจ่ะเริม่งบประมาณใหม่ (Budgetary Year) และมกีารเกษยีณอายุราชการ (retirement) 

ตําแหน่งบางตาํแหน่ง (position) ว่างลงย่อมมกีารโยกยา้ย หรอืเลื่อนตําแหน่ง (promotion) 

ซึง่ยอ่มม ี“เรื่องทางการเมือง” (political matters) เกดิขึน้ค่อนขา้งมาก อยา่งทีเ่รยีกว่า มกีาร

ว่ิงเต้น หรอื office politics (การเมอืงในสาํนักงาน) และ 2) การเปลีย่นแปลงทีผิ่ดปกติ

อย่างมาก ไดแ้ก่ ช่วงทีม่กีารจลาจล (riot, wild or violent disorder, confusion, or 

disturbance, tumult, uproar) การวุ่นวายต่าง ๆ ความเป็น “การเมือง” ยอ่มมปีรากฏมาก 

เพราะความไม่แน่นอนมีสงู ตวัอยา่ง คอื 1) เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516  2) เหตุการณ์ 6 

ตลุาคม 2519 3) วกิฤตภาคใต้ของประเทศไทย ตัง้แต่  พ.ศ.2547  

3) ในสภาพที่มกีารเปลี่ยนผู้นําหรือมุขบุรุษ (leaders) เช่น ภายหลงั

ประธานาธบิดซีูฮาร์โต แห่งอนิโดนีเซยี ผูค้รองอาํนาจเป็นเวลานานมาก   

  ข. สภาพท่ีค่อนข้างขาดแคลน  การเมอืงเกดิขึ้นได้ง่ายหรอืบ่อยในสภาพที่

ผลประโยชน์มจีาํกดัหรอืมสีภาพทีข่าดแคลนดงัตวัอยา่งของสองกรณต่ีอไปน้ี  

กรณีแรก  ตาํแหน่งมีจาํกดั เชน่ การเป็นประธานาธิบดีอเมริกนัมจีาํกดัเพยีง 1 คนเทา่นัน้  

กรณีท่ีสอง  สภาพขาดแคลนทางทรพัยากร บา้นเมอืงทีม่สีภาพอตัคดัขาดแคลนทางดา้นต่าง 

ๆ ซึ่งช่วยอํานวยความสุขหรอืความสะดวกสบายใหแ้ก่พลเมอืงย่อมมีการเมืองสูง เพราะมกีาร

แก่งแย่งชงิกนัว่าใครจะไดป้ระโยชน์ ในสภาพขาดแคลน (scarcity) นัน้ เช่น การจะสร้าง

เข่ือนเพือ่การชลประทาน ณ ทีใ่ด หรอืสมควรสรา้งสะพานข้ามแม่น้ําโขง ณ จงัหวดัใด 

  5.3  ลกัษณะท่ีสาม : “การเมอืงเป็นกจิกรรมเกีย่วกบัการแสวงหาผลประโยชน์อนัมี

ผลกระทบต่อคนหมู่มาก”   

 ความหมายของโวลิน คอื การแสวงหาผลประโยชน์มใีนระดบัต่าง ๆ กนั เช่น 1) 

ในระดบัหมู่บา้น 2) ในระดบัสมาคมหรอืองคก์ารต่าง ๆ แต่กจิกรรมเช่นว่านัน้ ยงัไม่เข้าขัน้

แห่งการมีสภาพเป็น “การเมือง” ตราบเท่าท่ียงัไม่มีผลกระทบอย่างสาํคญัทัง้สงัคมหรือ

ส่วนใหญ่ 

 แนวคิดของโวลิน ถอืว่า เป็นแบบยุคเก่าก่อนสมยักรกีโบราณซึง่ถอืว่า กจิกรรมที่

เขา้ขา่ยการเป็นการเมอืงจะตอ้งมผีลกระทบไมว่า่ทางบวกหรือลบต่อบุคคลจาํนวนมาก หรอื 



PS 103 11 

ต่อสงัคมสว่นรวม  

อย่างไรกต็าม นักวชิาการบางคนเหน็ว่า “การเมือง” อาจใชใ้นความหมายทีล่ดระดบั

ลงมาจากระดบัชาติ เข้ามาสู่การใช้ศพัท์ “การเมอืง” ได้ในวงการสมาคมกลุ่มต่าง ๆ เช่น ใน

สหกรณ์หรอืในองคก์ารหรอืสาํนกังานต่าง ๆ กไ็ด ้

6.  การเมืองมีทุกระดบัและโยงเก่ียวถึงเรือ่งอาํนาจ 

อาริสโตเต้ิล บิดาผูส้ถาปนาวิชารฐัศาสตร ์ (Founding Father) ในโลกตะวนัตก

เหน็ว่าการเมอืงเป็นเรื่องระดบั “สาธารณะ” (public) เป็นเรื่องเกีย่วกบัสงัคมระดบัรฐั ซึง่ใน

ยคุสมยักรกีโบราณประมาณ 2400 ปีมาแลว้ คอื ระดบันครรฐั(Polis)  

นกัวชิาการรุน่ต่อ ๆ มายงัใหค้วามสาํคญักบั “การเมืองเรื่องสาธารณะ” (คอืการมี

ผลกระทบต่อส่วนรวม เชน่ คารล์ ฟรีดริค 

(Carl J. Friedrich, ed. The Public Interest. New York: Atherton Press, 1962.)  

6.1 ความสมัพนัธท์ุกระดบัไมว่่า 1) ระดบัจลุภาค คอื ระดบับุคคลเพยีงไมก่ีค่นจวบ

จนถงึ 2) ระดบัมชัฌิมภาค คอื ระดบักลุ่มคนและระดบัใหญ่หรอื 3) มหภาค คอื 3 ระดบัสงัคม 

ทัง้หมดสามารถมีสภาพ “การเมือง” เข้าแทรกได้ทัง้ส้ิน 

ก. ในระดบับุคคลมีการพฒันาสาขาวิชา(discipline) ออกเป็น “จิตวิทยา

การเมือง” (Political Psychology) ซึง่เป็นทัง้จิตวิทยาของบุคคลผูนํ้า(Persons) คือหรือ

ระดับผู้ นํ า  (อี ลี้ท—elite) กับประชาชนคนทัว่ ไป (followers) หรือระดับรากหญ้า 

(grassroots) 

ข. ในระดบักลุ่มและระดบัสงัคม ( societies) มกีารพฒันาวชิาทีเ่รยีกว่า  “สงัคม

วิทยาการเมือง” และ “ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ” และการเมืองเปรียบเทียบ 

(comparative politics) เช่น เปรยีบเทยีบรฐัธรรมนูญหรอืระบบการเมอืงว่าเป็นแบบ

ประธานาธบิดหีรอืแบบกึง่รฐัสภา-กึง่ประธานาธบิด ีเป็นตน้ 

หากพจิารณาตามแนวของโวลิน การเมืองมลีกัษณะสําคญัอยู่ทีก่ารแข่งขนั อนัมี

ผลกระทบต่อคนหมู่มาก ซึง่คนหมูม่ากน้ี ไดแ้ก่ สงัคมระดบัรฐัคอืระดบัประเทศ  

การมผีลกระทบในระดบัดงักล่าว จงึย่อมเกี่ยวกบัเรื่อง “อาํนาจ” และการลดหลัน่

หรอืความแตกต่างในระดบัอิทธิพลวา่มมีากน้อยอยา่งไร 

โดยสรปุ เมื่อกล่าวถงึการเมอืงและการศกึษาเรื่องทางการเมือง คอื รฐัศาสตรย์่อมพูด

ถึงความสมัพนัธใ์นเชิงอาํนาจ (power relations) ในทุกระดบั ไดแ้ก่ 
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ก.  ระดบัแรก ไดแ้ก่ ระดบักลุ่ม  การเมอืงเกีย่วขอ้งกบัสมาคม หน่วยงาน สหพนัธ์

สนันิบาต องคก์าร ชมรม ชุมนุม ฯลฯ แนวน้ีเกี่ยวโยงกบัทฤษฎีกลุ่มหลากหลาย (pluralistic 

groups) หรอืพหนิุยม (pluralism) ซึง่บางครัง้เรยีกวา่ กลุ่มหลากชนิดหลายประเภท 

ข.  ระดบัท่ีสอง ไดแ้ก่ ระดบัชาติ  การเมอืงเกีย่วกบัสงัคมทัง้สงัคม  เช่น  ในเรื่อง

การเลอืกตัง้ผูแ้ทนราษฎร การไดม้าซึง่ตําแหน่งทางการเมอืง เชน่ รฐัมนตร ี

ค.  ระดบัท่ีสาม ได้แก่ ระดบันานาชาติ ความสมัพนัธ์ระหว่างสงัคมของประเทศ  

ต่าง ๆ ไดแ้ก่ “การเมืองระหว่างประเทศ” หรอืการเมืองระดบัโลก ซึ่งมกัป ัน่ป่วนวุ่นวาย 

ดงัทีเ่ขยีนไวโ้ดยเจมส ์โรสเนา 

 (James N. Rosenau. Turbulence in World Politics: A Theory of Change and 

Continuity. Princeton University Press, 1990. And Lowell Barrington. et al. 

Comparative Politics. Wadsworth, 2010)  

  ในระดบันานาชาตริฐัศาสตรศ์กึษา 1) สนัตภิาพ 2) การสงคราม 3) การมอีงคก์าร

สหประชาชาต ิ4) การเจรจาลดอาวธุหรอืการไม่ใหม้อีาวธุประเภทลํา้สมยัอย่างทีเ่รยีกว่า 

“Star Wars” เชน่ การพฒันาระบบป้องกนัแบบ SDI (Strategic Defense Initiative) ซึง่เฟ่ือง

มากยคุ Ronald Reagan เป็นประธานาธบิดอีเมรกินั 5) การเจรจาทางการทตู ฯลฯ 

6.2  ในทรรศนะของผูเ้ขียน (จริโชค วรีะสย) เรื่องราวของรฐัศาสตรแ์ละการเมือง

เกี่ยวโยงกบั 5 P’s และ 1 E ซึ่งเป็นการอธบิายแบบเบื้องต้นไม่ถงึกบัเป็นวชิาการทีล่กึซึ้ง 

คํ าอธิบาย น้ีมุ่ ง ให้ เ ข้า ใ จ ให้สามารถ เ ข้าถึ ง  (access) และ เ ข้าใจ  (understanding, 

comprehending) ไดใ้นระดบัหน่ึง  7 P’s ไดแ้ก่ 1)  Public  2) Power 3) Person 4) Policy 

5) Participation 6) Party  7) Practice และ 8) E หมายถงึ Events คอื เหตุการณ์ทัง้ในอดตีและ

ปจัจุบนั  

1)  P ตวัแรก เรื่องราวทางการเมอืงเกีย่วขอ้งกบัสิง่ทีเ่ป็นสาธารณะ (Public) คอื ระดบัสว่นรวม 

รากศพัทม์าจากคาํว่า pubes ในภาษา ลาตินหรอืแลต็ติน (Latin) ซึง่แปลว่า ผูใ้หญ่ (adult) 

ความเป็น public หรอื สาธารณะ มคีาํอธบิายโดยสรุปจาก Webster’s New World Dictionary 

ดงัน้ี 

1) เป็นของหรอืเกีย่วขอ้งกบัประชาชนทัว่ทัง้หมด (people as a whole) 

2)   หรอืเป็นของหรอืกระทําโดยชุมชนโดยทัว่ไปดงัใชศ้พัทท์ีเ่รยีกว่า  สวสัดภิาพ

ของประชาชนทัว่ไป (public welfare) หรอืการเรยีกรอ้งจากประชาชน (public outcry)  

3) หรอืเพือ่ประโยชน์ของคนทัว่ไป เชน่ สวนสาธารณะ (public park) 
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4) นอกจากน้ีมคีวามหมายวา่เป็นราชการ (official) หรอืของหลวง เชน่ public 

prosecutor—อยัการ  

5) หรอือกีความหมายหน่ึงกค็อืเป็นเรือ่งของความเปิดเผย (in public) 

2)  P ตวัที ่2 การเมืองเป็นเรื่องของอาํนาจ (power) ซึ่งมขีอ้พงึพจิารณาเปรยีบเทยีบดงั 

ต่อไปน้ี a) force การใชพ้ละกําลงั b) authority สทิธอิาํนาจมกัหมายถงึ อาํนาจที ่(น่าจะ) ชอบ

ธรรม (legitimate) การที่ผูเ้ขยีนเขยีนใส่ในวงเลบ็ไว้ เพราะกฎหมายของรฐับาลบางระบอบ 

เช่น ยุค fascist แหง่พรรคนาซ ี(Nazi) ของฮติเลอรไ์มม่คีวามเป็นธรรม หรอืไมช่อบธรรม หรอื

กฎหมายเลอืกปฏบิตัแิบ่งแยกผวิ (apartheid) ของแอฟรกิาใต้ยุคหน่ึงกห็ามคีวามชอบตาม

ทาํนองคลองธรรมแหง่ความเป็นมนุษยไ์ม ่

3)  P ตวัที ่3 การเมอืงเกีย่วขอ้งกบัตวับุคคล (person) เป็นเรื่องแปลกแต่จรงิทีว่่าสมยัหน่ึงถอื

ว่ามกีารเมอืงแม้กระทัง่ในสตัว ์ดงัที ่Iain Mclean and Alistair Mcmillan กล่าวไวใ้นหนงัสอื

ชื่อ Oxford Consise Dictionary of Politics. Oxford University Press, 2003, p.423. ว่า

ในช่วงกลางของศตวรรษท่ี 17 มกีารกล่าวถงึผึง้ (bees) ว่าเป็น political flying-insects 

(แมลงบินทางการเมือง) แต่ปจัจุบนัถอืว่ามเีฉพาะในมนุษยเ์ท่านัน้ และแยกกวา้ง ๆ ออกเป็น

ประชาชนทีเ่ป็น a) elite อลีิท้ ชนระดบันํา b) grassroots (ระดบัรากหญา้) หรอื riceroots 

(รากขา้ว) 

4) P ตวัที ่4 การเมืองว่าด้วย policy นโยบายอาจแยกออกเป็นภายในประเทศ (internal 

policy) กบันโยบายต่างประเทศ (external policy)  

ตวัอย่างของนโยบายภายนอกประเทศ ได้แก่ การพยายามผูกสมัพนัธ์กบันานา

ประเทศใหแ้น่นแฟ้นยิง่ขึน้ โดยมุง่ทัง้ทางการเมืองและการค้า 

ตวัอยา่งของนโยบายภายในประเทศ เช่น ในยุคของนายกรฐัมนตรจีอมพล ป. พบิูล

สงคราม ผู้ดํารงตําแหน่งหลายครัง้จนรวมกันแล้วครองตําแหน่งนานที่สุดเกือบ 16 ปีคือ

นโยบายลดจํานวนตวัอกัษรในภาษาไทยลงและนโยบายรฐันิยม คอื 1) การมผีูว้่าราชการ

จงัหวดัแบบบูรณาการ CEO (Chief Executive Officer) 2) นโยบาย 1 ตาํบล 1 ผลิตภณัฑ ์

OTOP (One Tambol One Product) 3) นโยบายบา้นเอ้ืออาทร 

นักรฐัศาสตรจ์ํานวนมากนําโดยเจมส์ เอน็ โรสเนา (James N. Rosenau) ใน

สหรฐัอเมรกิา ถอืวา่ นโยบายภายในและภายนอกมกัเกีย่วขอ้งโยงกนั เรยีกว่า เป็นการเมือง

เรื่องเช่ือมโยง (Linkage Politics) 

(James N. Rosemau.  The Study of Global Interdependence และ The  
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Dramas of Politics : An Introduction to the Joys of Inquiry) 5) P ตวัที ่5 คอื การเมอืง

เกีย่วกบัการมีส่วนร่วม 6)  P ตวัที ่6 คือ Party พรรคการเมอืง 7) P ตวัที ่7 คือ Practice การลง

มอืปฎบิตั ิ8) E หมายถงึ Events คอื เหตุการณ์ต่าง ๆ 

   6.3 การแบ่งแยกว่าอะไรเป็นเรื่องภายในหรอืภายนอก มคีวามซบัซอ้นเพิม่มากขึน้ 

ในยคุรว่มสมยัแหง่ความเป็นสากล คอื ความเป็นระดบัโลก (globalization) หรอื โลกาภิวตัน์ 

มากยิง่ขึน้เพราะกระแสความเป็น “ไร้พรมแดน” (borderless) ทะลุขา้มแนวกัน้ของเขตแดน

แหง่ประเทศหรอืภมูภิาคต่าง ๆ 

สิง่ทีเ่ป็นภายใน (domestic) เชน่ การขดัแยง้เรือ่งเช้ือชาติหรอืผวิส ี(ethnic conflict) 

ในประเทศหน่ึง เช่น ระหว่างคนสิงหฬ (Sinhala) กบัคนทมิฬ (Tamil) ในประเทศศรีลงักา 

ย่อมหนีไม่พ้นที่มผีลสะเทือน (repercussion) ต่อประเทศอื่น ๆ ที่มคีนทมิฬ (คือเช้ือสาย

ทมิฬ) อาศยัอยู ่ไดแ้ก่  อนิเดยี มาเลเซยี และสงิคโปร ์หรอืเขา้ถงึระดบัสหประชาชาติ 

การมีผลกระทบย่อมเป็นเรื่องธรรมดามาก หากพิจารณาในเชิงสังคมวิทยา 

(sociological) หรอืสงัคมวิทยาการเมือง (Political Sociology) กล่าวคอื แต่ละคนย่อมมี

เครือข่ายแห่งญาติพ่ีน้อง (kinship) และสายสมัพนัธ์อื่น ๆ หากเป็นกรณีทีอ่าณาบรเิวณไม่

หา่งไกลกนัมากนกั เชน่ เป็นประเทศเพ่ือนบา้น ทีม่เีขตแดนตดิกนั หรอืแมห้า่งกนั แต่ไม่ไกล

เกินไปนัก ความเกีย่วโยงยอ่มชดัเจน และเหน็เป็นรปูธรรมมากยิง่ขึน้  

ประเทศอินเดียมีพลเมืองเป็นเช้ือสายทมิฬจาํนวนมากทางอยู่ในกลุ่ม “ดราวิ

เดยีน” (Dravidian) และศรลีงักาอยูห่า่งจากอนิเดยีเพยีงประมาณ 50 กิโลเมตรเทา่นัน้เอง 

อ้างอิง  

1) Ira Katznelson, et al, eds. The Politics and Society Reader หนังสือรวม

บทความเก่ียวกบัการเมืองและสงัคม. New York: David Mckay Co., 1974.  

2)   จริโชค วรีะสยั. สงัคมวิทยาการเมือง. กรุงเทพฯ : โรงพมิพม์หาวทิยาลยั 

รามคาํแหง,2546. 

ด ูThe World Almanac and Book of Facts และเปิด Google และ Wikipedia 

เป็นตน้ 

6.4  รปูแบบต่าง ๆ ของอาํนาจ  ในเรื่องการบงัคบัใหผู้อ้ื่นกระทาํสิง่ทีโ่ดยปกติเขา

ไม่ทาํนัน้ มกัใชศ้พัทส์าํคญั 3 คาํ ไดแ้ก่ 

1)  Force คอื อํานาจแบบใชค้วามรุนแรง ซึง่บางครัง้ใชศ้พัท ์Coercion (โค-เออรช์-ชัน่) 

หมายถงึ “A form of influence characterized by a high level of constraint or compulsion” 
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(Jack C. Plano, et als. The Dictionary of Political Analysis. Second Edition, 

California : ABC-CLIO, 1982, p.21.) 

2)  Power คอื อาํนาจ หรอื พลานุภาพ ใชใ้นความหมายทัว่ ๆ ไป คอื อาจเป็นอํานาจโดย

ชอบธรรมหรอืไมช่อบธรรมกไ็ด ้

3) Authority ออธอรติตี ้คอื อาํนาจอนัชอบธรรมหรอือาํนาจทีเ่กดิขึน้จากการยอมรบั หรอื

ถูกตอ้งตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย บางครัง้เรยีกวา่ legitimate power  

4) ศพัท์ อาํนาจ (power) นัน้ นักรฐัศาสตร ์Grover Starling ไดแ้ยกแยะออกไปเป็น 3 

รปูแบบ ไดแ้ก่  

1) อํานาจทีเ่กี่ยวกบั “เส้นสาย” (connection power) คอื มพีลานุภาพ หรอื 

สาํนวนไทยบางครัง้เรยีก “ม ีpower” คอื รูจ้กัคุน้เคยกบัผูค้น ทีม่บีทบาทในเรื่องต่างๆ จาํนวน

มาก 

2) อํานาจอนัเกดิจากความรู้เฉพาะทางในฐานะผู้เช่ียวชาญ (expert power) เช่น 

แพทยย์อ่มมอีาํนาจเหนือคนไข ้

3) อาํนาจอนัเกดิจากการมศีกัยภาพในการใหผ้ลตอบแทนหรือให้รางวลั (reward 

power) หมายถงึ สามารถใหเ้งนิทอง หรอื ตําแหน่ง หรอื ใหค้วามชว่ยเหลอืในเรือ่งต่างๆได ้

(Grover Starling. Understanding American Politics. Homewood, Ill.: Dorsey, 

1982, pp.115-118.)  

7.  ศพัทอ่ื์น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั Power มี เช่น  

1) อิทธิพล (influence) การใช้วิธีการชักชวนแกมบงัคบัหรือโดยมีเล่ห ์

(manipulation) และการใชว้ธิกีาร 

2) การชกัจงูใจ (persuasion) แต่ทัง้หลายเหล่าน้ีมกัไมเ่กีย่วโยงหรอืยดึตดิอยูก่บั

ความรูส้กึข้อผกูพนัหรือพนัธกรณี (obligation) ที่จะต้องเชื่อฟงัหรอืปฏบิตัิตามโดยเหน็ว่า

เป็นเรือ่งที ่“ถกูต้อง” หรอื “ชอบแล้ว” (legitimate)  

(Carl J. Friedrich, ed. Authority. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 

1958, pp.178-81.)  

ในกรณีที่มคีวามรู้สกึว่า “ชอบธรรม” การใช้อํานาจแบบรุนแรงย่อมไม่จําเป็นนัก 

ทัง้น้ีเพราะการปฏิบติัตามยอ่มถอืเป็นเรือ่งปกติวสิยั  
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8.  “สิทธิอาํนาจ” หรอือาํนาจตามหน้าที ่หรอืโดยชอบธรรม (authority) มรีปูแบบ

ต่าง ๆ กนั ซึง่ แมก็ซ ์(มกัซ)์ เวเบอร ์

(Max Weber) ไดแ้บ่งไวเ้ป็นสามประเภท (Max Weber. The Theory of Social and 

Economic Organization. New York: Free Press, 1947, pp.324-26.) 

ไดแ้ก่  

1) แบบประเพณีนําหรือธรรมเนียมบญัชา (traditional authority) อนัเป็นเรื่อง

ของการสืบสานสืบเน่ืองติดต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน เช่น การเคารพเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษตัรยิ ์ 

2) แบบตรรก-นิตินัย (rational-legal) อนัเป็นเรื่องของระบบระเบยีบการและตวั

บทกฎหมาย เชน่ การเชื่อฟงัรฐัธรรมนูญ และ  

3)   แบบบารมีวิสยั (charismatic) อนัเป็นเรื่องของความมศีรทัธาต่อตวับุคคลว่ามี

ลกัษณะพิเศษเหนือธรรมดา  

(ดูเพิม่เตมิใน จริโชค (บรรพต) วรีะสยั. สงัคมวิทยาการเมือง. กรุงเทพฯ : 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2546, หน้า 339-371) 

9.  ลกัษณะสาํคญัย่ิงของความเป็นรฐัศาสตร ์คือ มุมมองแบบคอปเปอรนิ์กสั

(Copernican perspective) คอืใชศ้พัทท์ี่มตี้นเคา้มาจากชื่อนักดาราศาสตรช์าวโปลิชช่ือ 

Nicolaus Copernicus, 1473-1543 นกัรฐัศาสตรอ์เมรกินัชื่อ Donald E. Stokes กล่าวว่า

รฐัศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องพิจารณาจากมุมมองของผู้สังเกตการณ์ที่วางตัวเป็นกลาง (a 

detached observer) ไม่ใช่ในฐานะของผู้ตดัสินใจ (a decision-maker) หรอืในฐานะ

ผูก้ระทาํกิจกรรมทางการเมือง (political actor) ทัง้น้ี แนวน้ี (คอื เป็น detached, positive 

and descriptive perspective) เป็นมุมมองซึง่แตกต่างจากมุมมองซึง่มกัชีแ้นะว่าควรทํา

อยา่งไร (normative) หรอืมกีารสัง่การแบบสัง่ยา (ใบสัง่ยา เรยีกว่า prescription) ใหร้บัประทาน 

(prescriptive) แหง่เศรษฐศาสตรโ์ดยเฉพาะระดบัจลุภาค (micro-economics) 

(Donald E. Stokes. “Political and Organizational Analysis in the Policy 

Curriculum”. Journal of Policy Analysis and Management 6, no.1, 1986, 45-55.)  

(David Easton ในหนงัสอืโดย Eugene J. Meehan ชื่อ Contemporary Political 

Thought: A Critical Study ความคิดการเมืองร่วมสมยั : การศึกษาเชิงวิพากษ์. 

Homewood, Illinois: The Dorsey Press, 1967.) 
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(Donald F. Kettl and H. Brinton Milward, eds. The State of Public 

Management. The Johns Hopkins University Press, 1996, p.54)   

10.  รฐัศาสตรใ์นอารยธรรมตะวนัตก 

ความคิดเชิงรัฐศาสตร์เริ่มต้นในดินแดนอันเป็นต้นกําเนิดของกีฬาโอลิมปิก 

(Olympics) ยคุโบราณ ซึง่เคยมมีาตัง้แต่ 2700 ปีเศษมาแลว้ และเลกิลม้ไปเมื่อประมาณ 2300 

ปีมาแลว้ และต่อมารือ้ฟ้ืนแขง่ขนั ณ กรงุเอเธนส ์กรซี ค.ศ. 1896  

ในปี ค.ศ.2008 การแขง่ขนัมขีึน้ ณ ประเทศจนี ปี 2012  มขีึน้ ณ กรงุลอนลอน 

ความคิดเชงิรฐัศาสตรเ์ริม่แรกจาก  1) ขอ้เขยีนทางประวตัศิาสตร ์  2) ความคดิเชงิ

ปรชัญา 

10.1  อิทธิพลจากประวติัศาสตร ์ ในกรกีโบราณมนีกัประวตัศิาสตรเ์ลื่องชื่อ 2 คน คอื เฮรอ

โดตสั (Herodotus, c. 484-425 B.C.) และธซิูดิดส ์(Thucidides, c.460-400 B.C.) ซึง่มี

สาระเกีย่วกบัเรือ่งการเมอืง B.C. หมายถงึ ก่อนครสิตศกัราช (Before Christ) 

ก. เฮรอโดตสั ไดร้บัฉายาว่าเป็น “บิดาของวิชาประวติัศาสตร”์ (The Concord  

Desk Encylopedia. New York: Concord Reference Books, 1981, p.581.)  

หนังสอืสาํคญัของเฮรอโดตสัเขยีนเกีย่วกบัสงครามระหว่างกรีก กบัเปอรเ์ซียซึง่เป็น

ระยะเวลานานถงึ 20 ปี คอื ระหวา่ง 499-479 B.C. 

การบรรยายเกี่ยวกบัสงครามดงักล่าวทําให้มกีารเขยีนบนัทึกถึงเรื่องราวต่าง ๆ 

ตามที่เขาได้ยินได้ฟงัมาจากการท่องเที่ยวไปหลายแห่ง เรื่องเกี่ยวกับสงครามกรีกและ

เปอรเ์ซียยุคโบราณ กล่าวถงึสาเหตุของสงคราม ซึ่งสาเหตุหน่ึงเฮรอโดตสักล่าวว่าเป็นเรื่อง

การขดัแย้งทางการเมือง 

ข. ธซิูดิดส์ เป็นชาวกรกีร่วมสมยักบัเฮรอโดตสั แต่อายุน้อยกว่า แมเ้ฮรอโดตสัจะ

ได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้กาํเนิดวิชาประวติัศาสตรแ์ต่ธูซดิดิส์ในฐานะผูเ้ดนิตามหลงัได้มโีอกาส

ค้นคว้าเพิม่เตมิ 

เขาได้เขยีนหนังสอืซึ่งถือว่าเป็นระดบัคลาสสกิ ชื่อ ประวติัสงครามเปโลปอนเน

เซียน ซึ่งครอบคลุมระยะเวลานานถึง 33 ปี คอื ช่วงก่อนครสิตศกัราช (431-404 B.C.) 

ประมาณ 2400 ปีมาแลว้  

ธูซิดิดส์ได้รบัการยกย่องว่าเป็น “นักประวติัศาสตรท่ี์ย่ิงใหญ่ท่ีสุด” ของกรกี

โบราณ เดมิเขามอีาชพีเป็นนายทหารเรือ แต่ปราชยัในการรบครัง้สําคญัครัง้หน่ึง เขาจงึถูก
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ถอดจากตําแหน่งและต่อมาได้ท่องเที่ยว และได้พูดคุยกับทหาร ณ ที่ต่าง ๆ ทําให้เข้าใจ

เรื่องราวของสงครามอย่างด ีธูซดิสีบนัทกึเรื่องสงครามเปโลปอนเนเซียน ซึ่งเป็นการรบกนั

ระหว่างเช้ือสายชาวกรีกด้วยกนั แต่เป็นชาวนครรฐัที่แตกต่างกนั คอื ระหว่างชาวนครรฐั

เอเธนสก์บัชาวนครรฐัสปารต์า 

การเขียนประวติัศาสตรส์งครามน้ีมกีารวเิคราะหถ์งึ 1) สาเหตุและ 2) วิถีทาง

สงัคม การวเิคราะห์ดงักล่าวมลีกัษณะเป็นเชิงประวติัศาสตร ์คอื โยงเกี่ยวถึงอาํนาจของ

นครรฐั 

10.2  อิทธิพลจากปรชัญา ผูซ้ึ่งไดร้บัยกย่องว่าเป็น “บิดาแห่งปรชัญา” ในโลกตะวนัตก 

ไดแ้ก่ ซอคระตีส (Socrates, 477-399 B.C.) ประมาณ 2400 ปีเศษมาแลว้  

บางครัง้มผีูอ้อกเสยีงวา่ “โสกราตีส” แต่หากเทยีบศพัทก์บับาลสีนัสกฤตแลว้ อาจใช้

เทยีบว่าเป็น “ศกัรทิษฐ”์ หรอื “ศกัรดิษฐ”์ ตามภาษาอินโดยโูรเปียน (Indo-European) ซึง่

บ่งถึงความสมัพนัธ์ทางวฒันธรรมระหว่างยุโรปกบัอนิเดยี ซึ่งน่าจะเป็นช่วงที่พระเจ้าแอเล็ก

ซานเดอรย์กพลไปตภีารตะ คอื อนิเดยียคุโบราณ 

แนวความคดิของซอคระตีสปรากฏในหนงัสอืในรปูแบบของบทสนทนา (Dialogues—

ได-อะ-ลอ็กซ)์ ทีเ่รยีบเรยีงโดยศษิย ์คอื เพลโต (Plato, c. 427-347 B.C.) ชื่อ ซอคคระตีส 

บางครัง้มผีูอ้อกเสยีงแตกต่างออกไป เช่น เสน่ห ์จามรกิ ใชค้ําว่า เปลโต  (เสน่ห ์ จามรกิ. 

ความคิดทางการเมืองจากเปลโตถึงปัจจบุนั. 2519)  ม.ร.ว.คกึฤทธิ ์ปราโมช ใชศ้พัท ์พลา

โต (ม.ร.ว.คกึฤทธิ ์ ปราโมช. ซอยสวนพล.ู 23 พฤษภาคม 2531, หน้า 9.) 

เพลโตถอืกาํเนิดมาจากครอบครวัอภิชนท่ีมัง่คัง่ของเอเธนส ์ซึง่เดมิตัง้ใจจะเล่นการ 

เมือง แต่ผดิหวงักบั 1) ความไมยุ่ตธิรรมของรฐับาลกลุ่มหมูค่ณะของญาติเพลโตเอง คอื ชาร์

มิดีส (Charmides) และคริเตียส (Chritias) เกีย่วขอ้งดว้ย และต่อการเมอืงซึง่เอาใจประชาชน

ผูม้โีมหจรติ จนเป็นผลใหม้กีารประชามติลงโทษซอคระตสีดว้ยการให้ด่ืมยาพิษ ในปี 399 

B.C. (399 ปีก่อนเริม่ครสิตศกัราช) 

เพลโตจงึเปลี่ยนแนวมาเป็นนักวชิาการ และมผีลงานยอดเยีย่มในทางปรชัญาการ 

เมืองในโลกตะวนัตก คอื หนังสอืชื่อ The Republic (แปลตรงตวัว่า สาธารณรฐั แต่แปล

โดยนัยคอืความหมายว่า อตุมรฐั คอื เลิศรฐั หรอืรฐัในอดุมคติ) หนงัสอืน้ีมุง่วางรากฐานเชงิ

ทฤษฎีสาํหรบัการมีรฐับาลซ่ึงมุ่งให้ความยติุธรรมทีไ่มม่ปีรากฏในรฐับาลขณะนัน้  

(G. Vesey and P. Foulkes. Dictionary of Philosophy. London: Collins, 1990, 

p.223.) 
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ปราชญ์คนท่ีสามในชุด “สามบุรุษผูท้รงปญัญา” ของอารยธรรมกรกี ผูไ้ด้รบัการ

ยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งรฐัศาสตร ์คอื “อาริสโตเต้ิล” (เสยีงอายาว) แต่ทีนิ่ยมออกเสยีงกนั

ในภาษาไทยมกัออกเสยีงสัน้ คอื “อรสิโตเติล้” (อะ)   

มรดกทางปัญญาของอาริสโตเต้ิลมมีากและไม่จํากดัเฉพาะในวงรฐัศาสตรเ์ท่านัน้ 

กล่าวกนัว่าท่านเป็นผูท้ี่มคีวามรอบรู้แบบสารานุกรม (encyclopaedia) คอืรูเ้กอืบทุกเรื่อง 

หนงัสอืทีโ่ดดเดน่ทางรฐัศาสตรโ์ดยตรงทีส่าํคญั ไดแ้ก่ Politics 

ความรอบรูข้องอาริสโตเต้ิลมไิดเ้กดิขึน้จากการมสีติปัญญาดี หรอืจากการม ี“ครดีู” 

เช่น เพลโตเท่านัน้ แต่เป็นเพราะม ี“ศิษยท่ี์ดี” คอื มกุฎราชกุมารแห่งมาเซโดเนีย ซึ่งมเีชื้อ

สายใกลเ้คยีงกบัชาวกรกีเหมอืนกนั ไดแ้ก่ เจ้าชายแอเลกซานเดอร ์ (บางครัง้เขยีนว่า อเลก

ซานเดอร)์ ซึ่งได้แผ่ขยายนครรฐักรกีเล็กๆ จนกลายเป็นจกัรวรรด ิคอืกวา้งใหญ่หาศาล

ครอบคลุมอาณาเขตถงึดนิแดนอยีปิต ์เปอรเ์ซยี จนกระทัง่ถงึอนิเดยีตอนเหนือ 

พระเจ้าแอเลกซานเดอรไ์ดร้บัการยกย่องว่าเป็น “มหาราช” (The Great) หรอื

บางครัง้เรยีกว่า “กษัตริย์แอเลกซานเดอรท่ี์สาม” ทรงเป็นกษัตรยิ์เมื่อมพีระชนม์มายุ 20 

พรรษาและทรงประชวรเป็นไขถ้งึแก่สิน้พระชนมเ์พยีงเมื่อพระชนมายุเพยีง 33 พรรษา (356-

323 B.C.)  

โดยสรุป ก่อนที่จะมวิีทยาการรฐัศาสตร์คือในฐานะเป็นองค์ความรู้ (body of 

knowledge) นัน้มกีารคน้ควา้ทีเ่กีย่วขอ้งทางประวตัศิาสตรแ์ละปรชัญามาก่อน การกาํเนิดของ

วิชารฐัศาสตรใ์นฐานะเป็นวิทยาการท่ีมีเน้ือหาสาระมากและเป็นระบบ เป็นผลงานส่วน

ใหญ่ของอาริสโตเต้ิลศิษยเ์อกของเพลโต 

11.  รฐัศาสตรใ์นอารยธรรมตะวนัออก : อินเดีย 

เรื่องราวเกีย่วกบัการเมอืงการปกครองในอินเดียโบราณไดร้บัอทิธพิลจากคมัภรีท์าง

ศาสนา ทัง้ในศาสนาพราหมณ์ ศาสนาฮินด ูศาสนาพทุธและศาสนาอิสลาม 

11.1  คาํสอนของศาสนาพราหมณ์และฮินดมูปีรากฏในคมัภรีต่์าง ๆ รวมทัง้ทีม่กีาร

แปลเป็นภาษาองักฤษอย่างแพร่หลาย เช่น ภควคีตา (Bhagavad Gita) ซึง่แปลว่า บทเพลง

หรอื “บทสรรเสริญเทพเจ้า” และในหนังสอืวรรณคดี (ระดบัมหากาพย์—epic) เช่น 

มหาภารตะ (Mahabharata) และรามเกียรต์ิ (หรอืรามายณะ The Ramayana) มหาภา

รตะเป็นวรรณคดซีึ่งมผีูแ้ต่งหลายคน สาระเกี่ยวกบัการสงครามทํานองเดยีวกบัมหากาพย์

ของกรีกชื่อ 1) อิลเลียด (Iliad) และ 2) โอดิสซ่ี (Odyssey) ออกเสยีงตามพจนานุกรม คอื 
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อดัดิสซ่ี ซึง่อธบิายว่าเป็น บทกวรีะดบัมหากาพยข์องกรกียุคโบราณ, มกัถอืว่าเป็นผลงานของ

โฮมเมอร,์ เกีย่วกบัการพเนจรของโอดสิซอุีซ ชว่ง 10 ปีภายหลงัการพา่ยแพข้องทรอย”  

เรื่อง มหาภารตยุทธ เป็นการสู้รบระหว่างลูกพ่ีลูกน้องสองตระกูล ได้แก่ 

“ปาณฑพ” กับ “เการพ” และสู้รบกันส่วนใหญ่ในบริเวณที่เรียกว่า คุรุเกษตร อันเป็น

ศูนยก์ลางของความเจรญิของชาวอารยนั (Aryan) มหากาพยท์ัง้สองเรื่องนัน้คงอิงความเป็น

จริงอยู่บ้างแสดงใหเ้หน็ถงึการทีค่นอารยนั (Aryan) ไดข้ยายตวัไปทางตะวนัออกสูท่ี่ราบลุ่ม

แม่น้ําคงคา (Ganges—ศพัท์ภาษาองักฤษออกเสยีงว่า แกง กีส) ซึ่งทําใหเ้กดิอาณาจกัร    

เล็ก ๆ ขึ้นหลายแห่ง และคงทําให้เกิดการผสมกลมกลืนระหว่างอารยันกับดราวิเดียน 

(Dravidian)  

(ถนอม  อานามวฒัน์. ประวติัศาสตรเ์อเชียใต้ : อดีตถึงปัจจุบนั. กรุงเทพฯ : 

บางลาํพกูารพมิพ,์ หน้า 19-20.)  

สําหรบัมหากาพยเ์รื่องรามเกียรต์ิเกี่ยวกบัพระราม ทศกณัฐ์ พระลกัษม์ นางสดีา 

หนุมานและตวัละครอื่น ๆ อนัเป็นการละเล่นทีเ่รยีกว่า “โขน” มคีวามเกีย่วกบัความเชื่อแบบ

เทวสิทธ์ิ (divine kingship) โดยทีพ่ระราม ไดแ้ก่ องคอ์วตาร (avatar) 

(ในพจนานุกรมภาษาองักฤษมศีพัท ์avatar เป็นปกตแิสดงใหเ้หน็ถงึการจราจรสอง

ทาง (two-way traffic) คอืการแลกเปลี่ยนความรูแ้ละศพัท์ที่เกี่ยวขอ้งระหว่างอารยธรรม

ตะวนัออกกบัตะวนัตก  

(ศพัทอ์วตาร—avatar 1. Hindusim a god’s coming down in bodily form to the 

earth; incarnation of a god. 2. any incarnation or embodiment, as of a quality or 

concept in a person. อา้งองิ Webster’s New World Dictionary, 1979, p.96.) ของพระ

วิษณุ (Vishnu) หรอืพระนารายณ์ (Narayana) และทรงมกีฤษฎาอภินิหาร และบารมี

อาํนาจ (charisma—ออกเสียงว่า “แคริสมา”) ทําใหม้ผีูร้่วมช่วยเหลอืดว้ยความจงรกัภกัด ี

ทาํการยทุธแทน มหากาพยร์ามเกยีรติแ์พร่หลาย คอื มกีารกระจายทางวฒันธรรม (ศพัทส์งัคม

วทิยา เรยีกว่า cultural diffusion—ออกเสยีง ได-ฟ้ิว-ชัน่) จากอนิเดยีสู่บรเิวณต่าง ๆ ของ

เอเชียในยคุโบราณ อนัไดแ้ก่ อนิโดนีเซยี ไทย กมัพชูา และลาว และเป็นเวลาไมต่ํ่ากว่า 100 ปี

ที่วรรณกรรม “รามเกียรต์ิ” เป็นที่รูจ้กักนัแพร่หลายในโลกตะวนัตกโดยเฉพาะมปีรากฏใน

การเรยีนการสอนวรรณคดีและปรชัญาเปรียบเทียบ 

11.2 คาํสอนหรอืเรื่องราวทีเ่กีย่วกบัรฐัศาสตรป์รากฏในคมัภรี ์1) พระธรรมศาสตร ์

และ2) มนูธรรมศาสตร ์คมัภรีเ์ก่าแก่ดงักล่าว บางครัง้ใชศ้พัท ์“มานวธรรมศาสตร”์ หรอื  
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“มนูสมัฤติ”  

คาํว่า “มานว” เป็นคาํเกีย่วกบัคาํว่า “มนุ” หรอื “มนู” ซึง่เชื่อกนัว่าเป็นผูป้กครอง

มวลมนุษยเ์ป็นคนแรก หนังสอืน้ีน่าจะแต่งขึน้ภายหลงัพุทธกาล และมอีทิธพิลต่อกฎหมาย

ไทยโบราณโดยไทยได้รบัผา่นมาทางมอญ  

(ปรชีา  ชา้งขวญัยนื. ระบบปรชัญาการเมืองในมานวธรรมศาสตร.์ กรุงเทพฯ : 

สาํนกัพมิพ ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2529, หน้า 1.)  

คมัภรีม์านวธรรมศาสตรม์เีรื่องราวเกี่ยวกบัพิธีราชาภิเษก คอื การสืบทอดการ

ปกครอง และพธิีนัน้พระองค์ใหก้ารสนับสนุนในการปกครองนัน้จําเป็นต้องอาศยัภาษีจาก

ราษฎร ซึง่ในยคุนัน้พราหมณ์ ไดร้บัในรปูของข้าวสาลีและธญัพืชอ่ืน ๆ  

(1. A.L.Basham. The Wonder That Was India. New York: Grove Press, 1954  

2. V.P. Verma. Hindu Political Thought and Its Metaphysical Foundations. Varanasir 

and Delhi: Motidal Baranasidas, 1959. 3.ในอนิเดยียุคใหม ่อาจอ่านไดใ้น V.P. Verma. 

Political Philosophy of Mahatma Gandhi and Sarvodaya. 4
th
 ed. Agra: Lakshmi 

Narain Agarwal, 1981.)  

บุคคลสาํคญัรองลงมาจากพระราชา ไดแ้ก่ ปโุรหิต หรือหวัหน้าพราหมณ์ มานว

ธรรมศาสตร์อธบิายว่า พระผู้เป็นเจ้าสรา้งโลกแล้วสร้างธรรมสําหรบัโลก ต่อจากนัน้จงึ

สรา้งมนุษยเ์พื่อใหม้นุษย ์1) ทาํดีและ 2) อยู่กนัอย่างปกติสุขโดยอาศยัการปฏบิตัติาม

วรรณะทัง้ส่ี คอื ตามหน้าทีข่องวรรณะ 1) พราหมณ์ 2) กษตัรยิ ์3) แพศย ์(พอ่คา้) และ 4) 

ศทูร(ผูใ้ชแ้รงงาน)  

มกีารยกย่องพระราชาว่าเป็นเทพ มกีารกล่าวว่าพระราชามอีงคป์ระกอบแห่งเทพใน

พระองค ์ดงัคําพรรณนาทีว่่า “พระองค ์คอื พระอคันีและพระพาย พระองคค์อื พระอาทิตย์

และพระจนัทร ์คอื ราชาแหง่ความยติุธรรม พระองคค์อื ทา้วกุเวร คอื พระวรุณ คอื ความ

เกรยีงไกรแหง่อนิทรเทพ” (ปรชีา ชา้งขวญัยนื. เพ่ิงอ้าง, หน้า 48.) 

อย่ า งไรก็ตาม มีคํ าบรรยายเกี่ ย วกับปกครอง ซ่ึ ง มิ ใ ช่ เ อา แ ต่ ใจ ต น เ อ ง 

(อตัตาธิปไตย) แต่รบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น “พระราชาทรงปรึกษาขนุนางในพระราชกจิ 

คอื ความสงบและสงคราม สภาวะแห่งอาณาจกัร ความมัง่คัง่ การป้องกนับ้านเมอืงและการ

ปกครองเมอืงขึน้ใหอ้ยู่ในความสงบเมื่อไดค้วามเหน็จากขนุนางแต่ละคนแลว้จากทีป่ระชุมขุน

นางแลว้ พระราชาทรงเลอืกความเหน็ท่ีดีท่ีสดุ (หมายเหตุ ผูเ้ขียน แสดงให้เหน็ว่ามีการรบั

ฟังอนัเป็นลกัษณะหน่ึงของประชาธิปไตยด้วย) 
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การวางแผนสําคญัในกิจการ พระราชาทรงปรกึษาพราหมณ์ผู้ทรงวทิยาคุณสูงสุด 

อน่ึง มขีอ้สนันิษฐานว่าผูแ้ต่งมานวธรรมศาสตรน่์าจะมาจากวรรณะพราหมณ์ เพราะไดส้ดุดี

พราหมณ์ไวอ้ยา่งมาก”  (ปรชีา ชา้งขวญัยนื. อ้างแล้ว. หน้า 27.) 

12. คาํสอนทางพทุธมีอิทธิพลต่อความคิดทางการเมือง เช่น คาํสอนเกีย่วกบั

ทศพิธราชธรรม เป็นตน้ (จริโชค วรีะสย. หลกัทางพุทธศาสนากบัประชาธิปไตย กรณี

ความเสมอภาค.  เอกสารทางวชิาการหมายเลข 200, ศูนยเ์อกสารวชิาการ คณะรฐัศาสตร ์

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2553.) ซึง่ความทดัเทยีมกนัขดักบัระบบวรรณะของอนิเดยี หลกัทาง

พุทธเหน็ไดช้ดัจากการที่เปหร์ู ซึ่งเป็นพราหมณ์เหน็ชอบในการแต่งตัง้แอมเบดการ ์ผูม้ฐีานะ

กําเนิดในฮินดูในระดับตํ่ ากว่าศูทร คือระดับ จัณฑาล ให้เป็นประธานคณะกรรมการร่าง

รฐัธรรมนูญสาํหรบัสาธารณรฐัอนิเดยีภายหลงัไดร้บัเอกราชใหม ่ๆ  

 นอกจากน้ี เสมอภาคยงัหมายรวมถงึการไม่เลอืกปฏบิตัต่ิอผูพ้กิาร ผูสู้งอายุ ผูม้เีชื้อ

สาย หรอืนบัถอืศาสนาแตกต่าง 

อน่ึง อาจศกึษาปรชัญาการเมืองดว้ยการวเิคราะหผ์ลงานการปกครองของกษตัรยิ์

หลายพระองคใ์นอดตีของอินเดีย เชน่ ในยคุ 2200 ปีเศษมาแลว้ของพระเจา้ “อโศกมหาราช” 

ซึง่เป็นกษตัรยิอ์งคท์ี ่3 แหง่ราชวงศโ์มริยะ ครองราชสมบตั ิณ นครปาฏลีบุตร ทรงปกครอง

โดยยดึตามทศพิธราชธรรมแหง่พระพทุธศาสนา 

ในยุคร่วมสมยัทศพธิราชธรรมหรอืหลกัปฏบิตัขิองฮ่องเตม้กีารตคีวามขยายขอบเขต

ใหถ้งึความเป็นประมุขหรอืหวัหน้าในระดบัต่างๆ กนัม่ว่าจะเป็ผูนํ้าในระดบัชาต ิเช่น Obama 

หรอื Cameron นายกรฐัมนตรอีงักฤษ หรอืผูนํ้าระดบัรฐั เช่น รฐัแคลฟิอรเ์นียซึ่งนักแสดง

ภาพยนตร ์ซึง่ Arnold Schwarzenegger เคยเป็นผูว้า่การรฐั  

ราชธรรม 10 หรือทศพิธราชธรรม หมายถงึ 1) ธรรมของพระราชา ขอ้พงึปฏบิตั,ิ 

2) กิจวตัรทีพ่ระเจา้แผน่ดนิควรประพฤต ิอาจเรยีกว่าเป็นปทสัถาน (norms), 3) คณุธรรม

ของผูป้กครองบ้านเมอืง สิง่ที่ถูกต้องอนัพงึปฏบิตัใินเชงิ “การกระทาํ คาํที่พูด และสูตรที่คดิ 

(อนัหมายถงึ อุดมคต ิอุดมการณ์ และปรชัญา), 4) ธรรมของนักปกครอง คอื ผูอ้ยู่ในฐานะ

ผูบ้งัคบับญัชาระดบัต่าง ๆ 

1) ทาน การให้ คือ สละทรพัย์สิง่ของ บํารุงเลี้ยง ช่วยเหลือประชาราษฎร์ และ

บาํเพญ็สาธารณประโยชน์ 
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2)   ศีล ความประพฤติดีงาม คอื สาํรวมกายและวจทีวาร ประกอบแต่การสุจรติ

รกัษากติติคุณใหค้วรเป็นตวัอย่าง และเป็นที่เคารพนับถือของประชาราษฎร์ มใิหม้ขีอ้ที่ใครจะ     

ดแูคลน 

3)   ปริจจาคะ การบริจาค คอื เสยีสละความสุขสําราญ เป็นต้น ตลอดจนชวีติของ

ตนเพือ่1) ประโยชน์สขุของประชาชน และ 2) ความสงบเรียบร้อยของบา้นเมอืง 

4)   อาชชวะ ความซ่ือตรง คอื ซื่อตรงทรงสตัยไ์รม้ารยา ปฏบิตัภิารกจิโดยสจุริต มี

ความจริงใจ ไม่หลอกลวงประชาชน 

5) มทัทวะ ความอ่อนโยน คอื มอีธัยาศยั ไมเ่ยอ่หยิง่หยาบคายกระดา้ง ถอืองค ์มี

ความสง่างามเกิดแต่ท่วงทกีริยิาสุภาพนุ่มนวล ละมุนละไม ให้ได้ความรกัภกัดแีต่มขิาดยํา

เกรง 

6) ตปะ ความทรงเดช คอื แผดเผากิเลสตณัหา มใิหเ้ขา้ครอบงํายํ่ายจีติ ระงบั

ยบัยัง้ขม่ใจได ้ไมย่อมใหห้ลงใหลหมกมุน่ในความสุขสาํราญและความปรนเปรอ มคีวามเป็นอยู่

สมํ่าเสมอ หรอือยา่งสามญั มุ่งมัน่แต่จะบาํเพญ็เพียร ทาํกจิใหบ้รบิรูณ์ 

7)   อกัโกธะ ความไม่โกรธ คอื ไม่กร้ิวกราด ลุอาํนาจความโกรธ จนเป็นเหตุให้

วนิิจฉยัความและกระทาํการต่าง ๆ ผดิพลาดเสยีธรรม มเีมตตาประจาํใจไวร้ะงบัความเคอืงขุน่ 

วนิิจฉยัความและกระทาํการดว้ยจติอนัราบเรยีบเป็นตวัของตนเอง 

8) อวิหิงสา ความไม่เบียดเบียน คอื ไม่บีบคัน้กดข่ี เช่น เก็บภาษีขูดรดี หรอื

เกณฑ์แรงงานเกินขนาด ไม่หลงระเริงอํานาจ ขาดความกรุณา หาเหตุเบียดเบียนลงโทษ

อาชญาแก่ประชา ราษฎรผ์ูใ้ดเพราะอาศยัความอาฆาตเกลยีดชงั 

9) ขนัติ ความอดทน คือ อดทนต่องานที่ตรากตรํา ถึงจะลําบากกายน่าเหน่ือย

หน่ายเพียงไร ก็ไม่ท้อถอย ถึงจะถูกยัว่ถูกหยนัด้วยคําเสียดสี ถากถางอย่างใด ก็ไม่หมด

กาํลงัใจ ไม่ยอมละท้ิงกรณียท่ี์บาํเพญ็โดยชอบธรรม 

10) อวิโรธนะ ความไม่คลาดธรรม คอื วางองคเ์ป็นหลกัหนักแน่นในธรรม คงท่ี   

ไม่มคีวามเอนเอยีงหวัน่ไหวเพราะถ้อยคําทีด่รีา้ย ลาภสกัการะ หรอือิฏฐารมณ์ อนิฏฐารมณ์

ใด ๆ สถติมัน่ในธรรม ทัง้ส่วนยุตธิรรม คอื ความเที่ยงธรรม กด็ ีนิติธรรม คอื ระเบยีบแบบ

แผนหลกัการปกครอง ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดงีาม กด็ ีไม่ประพฤติใหเ้คลื่อน

คลาดวบิตัไิป 

(พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบบัประมวลธรรม 

(Dictionary of Buddhism). มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2538, หน้า 285-287.) 
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การเปรยีบเทยีบคาํสอนทางพทุธทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งราวทางรฐัศาสตรม์มีากพอควรใน

โลกตะวนัตก รวมทัง้หลกัสูตรของมหาวทิยาลยัทางพุทธแบบลทัธิตนัตระ (Tantric 

Buddhism) เช่นที ่นโรปา (Naropa Institute University) ณ เมอืง Boulder มลรฐัโคโลราโด 

ในสหรฐัอเมรกิา  

ในประเทศไทยเคยมกีารตื่นตวัเกี่ยวกบั หลกัวชิาการ แนวพุทธเริม่ต้นตัง้แต่ใกล้

สมโภชน์กรงุรตันโกสินทร ์200 ปี ในปี พ.ศ.2525 จนมหีนังสอืวชิาการแนวพุทธศาสตร์

หลายเล่มรวมทัง้ รฐัศาสตรแ์นวพทุธศาสตร ์และสงัคมวิทยาแนวพทุธศาสตร ์ซึง่จดัทํา

และจัดพิมพ์โดยสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการในปี 

พ.ศ.2526 นอกจากน้ีมกีารเปรยีบเทยีบบางประเดน็ทางรฐัศาสตร ์เชน่ บรรพต จริโชค  วรีะสย. 

หลกัทางพระพทุธศาสนากบัประชาธิปไตย. กรงุเทพฯ : องคก์ารยวุพทุธศาสนิกสมัพนัธแ์หง่

โลก, 2527.  ทรงทําจารกึเป็นตราหลกั (pillar) เกีย่วกบัหลกัธรรมของพระพุทธองค ์การ

ปกครองอาณาประชาราษฎรท์รงยดึหลกัเมตตา กรณุาเป็นหลกั แมเ้มือ่มกีารสรา้งถนนหนทาง

กม็กีารปลูกอมัพิกาผล (คอื มะมว่ง) เพื่อบรโิภคโดยผูเ้ดนิทางและผูอ้ยูใ่กลเ้คยีง ทัง้น้ี คาํสอน

และแนวทางปฏิบัติต่างๆ อาจนํามาใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ เช่นว่าด้วยการคํานึงถึง

สภาพแวดลอ้ม เผชญิกบัปญัหาโลกรอ้น และความเสีย่ง(Risks) แหง่ชวีติในทศวรรษที ่21 

13.  รฐัศาสตรใ์นอารยธรรมตะวนัออก : จีน 

จนีมมีรดกทางวฒันธรรมที่เก่าแก่แสดงถึงความเขม้แขง็ของ P อกีตวัหน่ึง คอื 

(Philosophy คอื ปรชัญา) นอกเหนือจาก P’s อื่นๆ คอื Power, Public, Policy, Persons 

Paticipation and Party ปรชัญา หมายถงึ ความ “ลํา้เลอเลิศ” และความ “ลํา้ลึก” P สาม

ปรชัญาเมธี หรอื “ไตรปราชญ”์ ของจนีช่วงประมาณ 2500-2600 ปีมาแลว้ ไดแ้ก่1) เหลาจ่ือ 

หรือเหลาจ๊ือ (Laocius หรอื Lao-tzu ประมาณ 604 B.C.)  2) ขงจ่ือ หรือขงจ๊ือ (Confucius c. 

511-479 B.C.) 3) เม่งจ่ือ หรือเม่งจ๊ือ (Mencius ประมาณ 372-289 B.C.)  

13.1 เหลาจ่ือ   แปลตามตวัอกัษรว่า นกัปรชัญา หรอื “ปราชญผ์ูช้รา”  

1) เหลาจื่อมอีายมุากกว่าขงจื่อประมาณ 20 ปี ดงันัน้ เหลาจื่อจงึน่าจะมชีวีติอยูร่ว่ม

สมยักบัพระพุทธองค ์คอืช่วงทีเ่รยีกว่า “พุทธกาล”  หมายถงึ พุทธศกัราชปจัจุบนั (เช่น 2551) 

บวกกบัเวลา 45 ปี ทีท่รงสัง่สอน คอื ประมาณ 2596 ปี มาแลว้ 

คําสอนของเหลาจื่อปรากฎในรูปของคมัภรีเ์ต๋าเต็กเกง็ คอื ถือกนัว่าเป็นต้นตํารบั

ลทัธิเต๋า หรอืเต้า (TAOISM) 
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คําว่า เต๋า (Tao) ในภาษาจนีหมายถงึ “ทาง”, “มรรคา” หรอืความเป็นไปตาม

ธรรมชาติของสรรพสิง่ ซึง่คลา้ยกบัความหมายของ “ตถถา” หรอื “ยถา” ในภาษาบาลสีนัสกฤต  

(ล. เสถยีรสุต และเนาวรตัน์ พงษ์ไพบูลย.์ ส่องตะเกียง : ปรชัญาเต๋า ปริศนาเซน็. 

กรงุเทพฯ : จดัพมิพเ์อง, 2526, หน้า 10, 17-18.)  

2) คําสอนของเหลาจื่อ คอื 1) ใหด้ํารงชวีติและบริหารราชการไปตามสจัจธรรม

หรอืตามมรรคา (เต๋า) ของสรรพสิง่ต่าง ๆ 2) สอนอยู่ในความสนัติ ไม่แก่งแย่งชงิดชีงิเด่น 

และ 3) ใหมี้ความเป็นอยู่อย่างง่าย ๆ ตามแนวทางแห่งฟ้าดิน (เทียนต่ี) 

3) คาํสอนทีเ่กีย่วกบัการปกครองโดยตรงของเหลาจ่ือสองขอ้ ไดแ้ก่  

ก.  “ถา้ราษฎรไม่เกรงกลวัต่อการกดขีข่องฝา่ยปกครอง (แสดงว่า)   การจลาจล

ใหญ่จะเกดิขึน้แลว้ (ฝา่ยปกครอง) จงอยา่บุกรุกทีอ่ยูข่องราษฎร... การไม่กดข่ีราษฎรเท่านัน้ 

ราษฎรจึงไม่เกลียดชงั” หมายถงึการโดยใชอ้าํนาจบาตรใหญ่ การไมเ่ป็นเผดจ็การหรอืการไม่

ยดึถอือาํนาจบงการโดยใชเ้หตุผลและขดักบัหลกักฎหมาย กฎสงัคม และกฎจริยธรรม 

ข. “การทีจ่ะใหร้าษฎรปฏบิตัติามคําสัง่ ต้องแสดงใหร้าษฎรเหน็ความบริสุทธ์ิ(ของ

ตน) รกัษาความเป็นธรรมชาตแิบบงา่ย ๆ ไม่เหน็แก่ตวั และตดัความโลภ (ของตน) ออก

เสีย”(เพิง่อา้ง, หน้า35-38.) 

ในยุคร่วมสมัยขยายความรวมถึงการมีกฎหมายให้แจ้งทรัพย์สินและการไม่มี

ประโยชน์ทบัซ้อน(Conflict of interst)  

13.2   ขงจ่ือ  หรอืขงจื๊อมชีวีติอยู่นานกว่า 2400 ปีมาแล้ว มผีูส้บืตระกูลต่อมาถงึ

อนัดบั 77 คอื Kung Teh-Cheng ซึง่ในปี พ.ศ.2529 อายุ 65 ปี และพาํนกัอยู่ในไตห้วนั 

อทิธพิลของขงจื่อยงัมอียู่มาก เช่น วนัคล้ายวนัเกิดของขงจ่ือ คอื 28 กนัยายน จดัใหเ้ป็น 

“วนัคร”ู (Far Eastern Economic Review, 8 August, 1985, p.34.) 

คําสอนของขงจื่อเน้นคุณธรรมแห่ง 1) กตญั�กูตเวทีของบุตรคอืรูคุ้ณและการตอบ

แทนคุณที่มต่ีอบิดามารดา (filial piety) ขงจื่อสอนใหม้ ี2) มนุษยธรรม (เหริน) 3) การ

ปฏบิตัตินตามฐานะทางสงัคมและ 4) เน้นการศกึษา 

13.3   เม่งจ่ือ (370-c. 290 B.C.) หรอืเมง่จื๊อ เป็นผูนิ้ยมขงจื่อผูซ้ึง่เน้นการดาํรงชีวิต

อยา่งเหมาะสมและถกูต้อง   

เมง่จื่อสอนใหผู้ป้กครอง 1) มคีณุธรรม  2) เมตตากรณุาต่อบรรดาประชาราษฎรมุง่         

3) ปกป้องศกัดิศ์รขีองคนธรรมดาสามญั 
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นกัวชิาการชาวสิงคโปรผ์ูซ้ึง่เคยเป็นอธกิารบดขีองมหาวิทยาลยันันยาง  (Nanyang 

University—ซึง่ปจัจุบนัเปลีย่นเป็น Nanyan Technological University)  ศกึษาเปรยีบเทยีบ

เม่งจ่ือกบัอาริสโตเต้ิลในเรือ่งต่าง ๆ  

ประเดน็หนึ่ง คอื ความแตกต่างเชงิวฒันธรรมของโลกตะวนัออกกบัตะวนัตก 

กล่าวคอื แมอ้าริสโตเต้ิลเป็นศษิยข์องเพลโตเป็นเวลาถงึ 20 ปี  แต่ไม่มคีําสรรเสรญิผูเ้ป็น

อาจารยอ์ย่างสูงส่งแบบทีเ่ม่งจ่ือแสดงออกต่อปราชญ์รุ่นก่อน คอื ขงจื่อ ยกเวน้แต่ว่าเอกสาร

ต่าง ๆ ยคุนัน้คอื 2400 ปีมาแลว้อาจสญูหายไป 

อาริสโตเต้ิลไดเ้ขยีนเกี่ยวกบัเพลโตในทางชื่นชมกค็อื “ขอ้เขยีนต่าง ๆ ของเพลโต

เป็นของเพลโตเองทัง้สิน้ คอื บุกเบิกโดยการแสดงความเฉลียวฉลาดมีแนวคิดใหม่ ๆ  และ

แสดงออกซ่ึงความใฝ่รู้”  

(The Politics of Aristotle translated with an introduction, notes and 

appendices by Ernest Barker. London: Oxford University Press, 1961, p.57. ; cited in 

Wu Teh Yao, “Aristotle’s and Mencius’ Ideas of Politics”, in the Occacional Paper 

Series, No.100 of the Institute of Humanities and Social Sciences, College of Graduate 

Studies, Nanyang University, Jurong Road, Singapore, 1979, p.9) 

13.4 ซุนว ู(ซุนหวู่, Sun Wu)   เป็นนักการทหารและนักปกครองอยูใ่นยคุชุนชิว   

ซึ่งเป็นช่วงทีจ่กัรพรรดเิสื่อมดอ้ยอํานาจ เจา้ผูค้รองนครต่าง ๆ พยายามชงิความเป็นใหญ่  มี

การรบราฆา่ฟนั บา้นเมอืงอลวนอลเวงไปดว้ยข้อพิพาทและทาํศึกกนั  

ก. ซุนวูถวายวชิาความรูแ้ก่ พระเจ้าเหอหลู   และไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นแม่ทพัปราบ

นคร  น้อยใหญ่  แต่เห็นว่าพระเจ้าเหอหลูมีความหวาดระแวงเป็นเจ้าเรือนจึงลาออกจาก

ราชการไปอยูอ่ยา่งสนัโดษ 

ข. ตาํรบัพิชยัสงครามของซุนวมูเีกยีรตขิจรขจาย ซึง่ขงเบ้งกย็กยอ่ง ซุนวกูล่าวว่า

หลกัพิชยัสงคราม ม ี5 ประการ ไดแ้ก่ การคาํนึงถงึ  

1) ธรรม คอื สิง่ทีท่าํใหร้าษฎรร่วมจิตสมานฉันท ์   กบัฝา่ยนํา รว่มเป็นความตาย

โดยไม ่  

 ระยอ่ต่อภยนัตราย 

2) ดินฟ้าอากาศ การมลีมพาย ุความรอ้นหนาว ฝนตกชุกหรอืแหง้แลง้ 

3) ภมิูประเทศ เกีย่วกบัทาํเลทีต่ ัง้ 

4) ขนุพล คอื บุคคลผูก้อปรดว้ย  1) สติปัญญา  2) ความเท่ียงธรรม  3) ความ 
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เมตตา 4) ความกล้าหาญ และ 5) ความเข้มงวดเดด็ขาด 

5) ระเบียบวินัย คือ การจดัพลรบ วินัยแห่งทหารและการควบคุมใช้จ่ายของ

กองทพั 

   (เสถยีร วรีกุล, ผูแ้ปลและเรยีบเรยีง. ตาํราพิชยัสงครามซุนวู. กรุงเทพฯ : 

สาํนกัพมิพ ์ก.ไก่, 2529, หน้า 5, 10.) 

ค.  คําสอนของซุนวู ซึ่งทราบกนัแพร่หลายว่าพงึ “รู้เขา รู้เรา” เพื่อชยัชนะในการ

ต่อสู ้แมร้บ 100 ครัง้กช็นะ 100 ครัง้ คาํสอนของซุนว ูเป็นทีก่ล่าวขวญักนัมากแต่ในเชงิปฏบิตัิ

ทาํไดย้ากยิง่ 

ประการท่ี 1  การรู้ เฉพาะเกีย่วกบัตนเองยากอยูแ่ลว้ การไปรู้เขา ยากยิง่กวา่ 

ประการท่ี 2  สภาพการณ์เปล่ียนแปลง เช่น เคยรู้ เคยเข้าใจ และเคยตระหนัก

ในชว่งอดตี แต่หลกัอนิจจงัเป็นจรงิเสมอ คอื ปราศจากความแน่นอน มกีารแปรเปลีย่น 

ประการท่ี 3  แมก้ระทัง่ขอ้มลูเกีย่วกบัตนเอง(แม่ทพั ขุนพล) กย็ากทีจ่ะ “รู้” หรอื 

“หยัง่รู้” ได ้คอื ยากทีจ่ะประเมินสภาพการณ์ต่าง ๆ ไดใ้กลค้วามเป็นจรงิ ทัง้น้ีเพราะเป็นเรื่อง

อนาคตท่ีขาดความแน่นอนตายตวั ตวัอย่าง คอื ในช่วงทา้ยของมหาสงครามโลกครัง้ที ่2 

เยอรมนัภายใต้ฮิตเลอร ์พยายาม “รู้เขา” คอื รูแ้ผนการบุกของฝ่ายพนัธมติรเพื่อปลดแอก

ฝรัง่เศส ซึง่ขณะนัน้ถูกยดึครองโดยฝา่ยเยอรมนั แต่กส็ามารถทราบได ้คอืทีก่ําหนดจรงิ ๆ เมื่อ

ลงมอืกระทําการยกพลขึน้บกทีน่อรม์งัดี (6 มิถนุายน 2487) เรยีกว่ายุทธการ D-Day ซึ่ง

บญัชาการโดยนายพลหา้ดาว ดไว้ท ์ดี ไอเซนฮาวร ์(Dwight D. Eisenhower)  

 หากเปรยีบเทยีบกบัคําสอนในพระพุทธศาสนา คอื สปัปริุสธรรม 7 แลว้ จะเหน็ว่า

ทางพทุธมคีาํสอนทีล่กึซึง้และครอบคลุมอยา่งสมบรูณ์กวา่มาก ดงัน้ี 

 

ข้อท่ี 1 ธมัมญั�ตุา “ความเป็นผูรู้จ้กัเหต”ุ 

ข้อท่ี 2 อตัถญั�ตุา “ความเป็นผูรู้จ้กัผล” 

ข้อท่ี 3 อตัตญั�ตุา “ความเป็นผูรู้จ้กัตน” 

ข้อท่ี 4 มตัตญั�ตุา “ความเป็นผูรู้จ้กัประมาณ” 

ข้อท่ี 5 กาลญั�ตุา “ความเป็นผูรู้จ้กักาล” 

ข้อท่ี 6 ปริสญั�ตุา “ความเป็นผูรู้จ้กัชมุชน” 

ข้อท่ี 7 ปคุคสญั�ตุา “ความเป็นผูรู้จ้กับคุคล” 
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คําสอนแนวพุทธดงักล่าวสามารถนําไปประยุกต์ใช้ ไม่ใช่เพยีงแต่ทางรฐัศาสตร์แต่ใน

ด้านการครองชีวิตโดยทัว่ ๆ ไปด้วย ดงัปรากฏในข้อเขยีนเกี่ยวกบัรฐัประศาสนศาสตร์ การ

บรหิารธุรกจิและอื่น ๆ ดว้ย 

13.5  เรือ่งราวทางการเมอืงทีด่งักนัมากจากวรรณกรรมซึง่ประวติัศาสตรข์องจีน คอื 

เรือ่งสามกก๊ (The Three Kingdoms) ประมาณ พ.ศ. 711 คอื 1700 ปี ล่วงมาแลว้  

“สามกก๊” เป็นผลงานการประพนัธข์องนกัปราชญจ์นี หลอ กว้าน จง เมื่อหลายรอ้ย

ปีมาแลว้ ดว้ยเน้ือหาสาระอนัทรงคุณค่า ในภาษาไทย มสีามก๊กอยูห่ลายฉบบั (versions) เช่น 

สามกก๊ 1) ฉบบัเจ้าพระยาพระคลงั (หน) 2) ฉบบัวณิพกของยาขอบ ซึง่เขยีนโดยอาศยั

ขอ้มลูจากสามก๊ก ฉบบัเจ้าพระยาพระคลงั (หน) และฉบบัภาษาองักฤษ ของบรีวิตต์ เทย์

เลอร ์และ 3) ฉบบันายทุนของ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช เป็นตน้ 

บรูชยั ศริมิหาสาคร เรยีบเรยีงหนงัสอืชื่อ กลัน่สามกก๊ฉบบันักบริหาร พมิพค์รัง้แรก

ตุลาคม 2540 โดยสํานักพมิพแ์สงดาว-สรอ้ยทอง ซึ่งสารบญับ่งบอกคาํแนะนําทางการ

เมือง ดงัต่อไปน้ี  

1) กวนอ ู“เกียรติยศย่อมเกดิจากการกระทาํท่ีสจุริต” ตอน ความซื่อสตัยข์องกวนอู

(ซึง่ต่อมาไดร้บัฉายาวา่แทนเจา้หน้าแดง) 

2) เตียวหยุ “ถ้าคุณหวัเสีย คุณจะเสยีหวั” ตอน   เตียวหุยถูกลอบสงัหาร  

ความหมาย คอื แปลงวิกฤตให้เป็นโอกาส 

3) เล่าป่ี  (1) “Think Big, you will be big” ตอน เล่าป่ีอาสาปราบโจรโพกผา้เหลอืง

การบริหาร คอื มวีสิยัทศัน์มองไปรอบ ๆ และโดยเฉพาะขา้งหน้า(หมายเหตุ เพิม่เตมิ เล่าป่ี

แสดงความรกัชาต ิและพยายามหาผูร้ว่มอุดมการณ์เพือ่บรรลุเป้าหมาย) 

4)  ชีซี “นกทาํรงัใหด้ไูม ้ขา้เลอืกนายใหด้น้ํูาใจ” ตอน ชซีเีป็นทีป่รกึษาของเล่าป่ีการ

บริหาร คอื แนว CP ทีพ่จิารณาลกัษณะความไว้ใจดว้ย 

5) เล่าป่ี (2) “ทีน่ัง่ทีด่ทีีส่ดุ คอื ท่ีนัง่ในหวัใจคน” ตอน เล่าป่ีเชญิขงเบง้เป็นทีป่รกึษา 

6) ขงเบง้ (1) “จรงิคอืลวง ลวงคือจริง” ตอน ขงเบง้ดดีพณิลวงสมุาอี ้

7) สิบขนัที “คานบน เอน คานล่างเบี้ยว” ตอน ความวุ่นวายของสบิขนัท ีการ

บริหาร  คอืพงึทาํตนให้เป็นหลกั ไมอ่อ่นแอ 

8) ตัง๋โตะ๊ (1)  “อนัว่าชายตายเพราะหญิงจรงิแทเ้อย” ตอน ตัง๋โต๊ะตอ้งกลนางเตยีว

เสีย้นจนถูกลโิป้สงัหาร 

9) ตัง๋โตะ๊ (2) “อาํนาจ อาจหมด” ตอน ความเลวรา้ยของตัง๋โต๊ะ 
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10)  ลิโป้ (1) “เล่นหมากรกุอย่าบกุอย่างเดียว” ตอน ลโิป้รบกบัเตยีวหยุ กวนอเูล่าป่ี 

บุญศกัดิ ์ แสงระว ีแปล.  บริหารงานด้วยกลยทุธส์ามกก๊. กรงุเทพฯ : สาํนกัพมิพส์ุขภาพใจ, 

2542.  

      ภาค 1 ว่าด้วยการใช้คน 

1) ความรุง่เรอืงและความเสือ่มโทรมของก๊กเล่าป่ี—ใชค้นเป็นเหน็คุณมหาศาล  

2) เล่าป่ีสามเยือนกระท่อมหญ้า—ใฝ่หาเมธีดงัหน่ึงกระหายน้ํา (หมายถงึ

การพากเพยีรไปหา ขงเบ้ง ณ กระท่อมหญ้าถงึ 3 ครัง้ อ้อนวอนขอใหม้า

ชว่ยกจิการกูช้าตบิา้นเมอืง) 

 ภาค 2 ว่าด้วยการกาํหนดนโยบาย 

1) เล่าป่ียมืเกงจิว๋ไมย่อมคนื—สนัทดัการเลอืกทาํเล (ฮวงจุ้ย—Feng Shuiเฟง

ฉุย—ภาษาจนีกลาง) 

2) ขงเบง้ยมืเกาทณัฑด์ว้ยเรอืฟาง—รูเ้รือ่งดนิฟ้าอากาศ(ปจัจยัทางภมิูศาสตร)์ 

3) โจโฉดาํเนินการอยา่งระมดัระวงั—ยามสขุอยา่ไดล้มืทุกข ์

 ภาค 3 ว่าด้วยการอบรมบม่เพาะ 

1) จวิยีถู่กยัว่ 3 ครัง้ โกรธ 3 หน—ขาดความอะลุ่มอล่วยผอ่นปรน (ขาด EQ) 

2) ซุนกวนยอมงอเพือ่ยดื—สูก้บัอุปสรรคไมร่ะยอ่ 

 ภาค 4 ว่าด้วยการปกครองคน 

1)   ขงเบง้ปลุกขวญัอย่างแยบยล—ถอืคาํมัน่สญัญาเป็นสาํคญั (หมายเหตุ 

พจิารณาเปรยีบเทยีบในบทต่างๆ ไปว่าดว้ยความมัน่คงของชาตทิีก่ล่าวถงึการ

ปลุกขวญัโดย วินสตัน้ เชอร์ชิลล์ นายกรฐัมนตรีองักฤษของคนองักฤษที่ถูก

รกุรานโดยทหารเยอรมนัภายใตฮ้ติเลอร)์ 

 ภาค 5 ว่าด้วยการจดัจาํหน่าย 

1) ขงเบง้ทอ้ใจไดน้ายโฉด—ความลม้เหลวทีไ่มค่าดคดิ 

2) ขงเบง้คาํนึงถงึสถานการณ์ใหญ่—ควรผอ่นปรนกผ็อ่นปรน 

3) ขงเบง้ดงึซุนกวนรบโจโฉ—เอาชนะด้วยฝีปาก 

วรี ์เพช็รอุไร. สามกก๊ฉบบัการเมือง : พิเคราะห์สามกก๊ทัง้ในแง่การ 

บริหารงาน การทูต และการเมือง. กรุงเทพฯ : สาํนกัพมิพเ์คลด็ไทย, 2545 มคีาํสอนดงัน้ี  

เชน่ 

1) สรา้งฐานอาํนาจ อย่าขาดมือตีน 
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2) เมื่อเรื่องบานปลายก็เกนิปญัหาจะแก้ ถึงพลาดพลัง้ยงัไม่ม้วย ใช้ปัญญา

ช่วยเอาตวัรอด 

3) ตวัเราสาํคญักว่าผู้อื่น คนนับพนันับหมื่นไม่สําคญัเท่าเรา (เน้นการ

พึง่ตนเอง) 

4) ลกูน้องมผีลงาน อยา่มองผา่นใหเ้สยีน้ําใจ 

5) ไวใ้จคนผดิ คดิจนตวัตาย 

6) ไวใ้จคนไรป้ญัญา จะพาใหฉ้ิบหาย 

7) แสดงความรกัใหป้รากฏ ผกูใจลกูน้องทัง้หมดเอาไว ้

8) บุญคุณผกูใจ ชดใชไ้มส่ิน้ 

9) ไมเ่ชื่อผูรู้ ้จะสูใ้ครได ้

10) อยากไดค้นเก่ง อยา่อวดเบ่ง ตอ้งอดทน (ไมใ่ช่มแีค่วสิยัทศัน์ พงึมวีสิยัทน

ดว้ย) 

14.  มรดกทางปัญญาของอาริสโตเต้ิลแห่งสาํนักวิชาการลีเซียม 

อาริสโตเต้ิล ผูท้ีไ่ดร้บัฉายาว่าเป็นผูส้ถาปนา (Founder) วชิารฐัศาสตรเ์ป็นบุตรของ

นายแพทยห์ลวงแห่งอาณาจกัรมาเซโดเนียหรือมาสเซอะโดเนีย Macedonia) ปจัจุบนั

อาณาจกัรดงักล่าวมฐีานะเป็นรฐัประชาชาต ิซึ่งอยู่บรเิวณใกลก้รซี ยโูกสลาเวยี และบลักาเรยี

(Andrew Hacker. Political Theory. New York: MacMillan, 1961, p.23.)  

14.1  อารสิโตเติ้ลศกึษากบัมหาปราชญ์เพลโต ณ สถาบนัการศึกษาแห่งแรก ซึ่ง

เพลโตใหช้ื่อวา่ แอคเคด็เดะมี (Academy)  

ศพัทแ์อคเดด็เดะมเีกดิขึน้จากสภาพของโรงเรยีนหรอืสถาบนัการศกึษาในขณะนัน้ 

คอืเป็นป่าเลก็ ๆ (“ละเมาะ” หรอื “พุ่มพฤกษ์”) หรอือาจเทยีบกวา้ง ๆ ไดว้่าคลา้ย ๆ สาํนัก

ทิศาปาโมกขข์องอนิเดยี คอื อยูใ่นทีร่ม่รืน่มตีน้ไมน้านาพนัธุ ์ 

ต่อมาใชใ้นความหมายว่า  เป็นบณัฑิตยสถานหรอืเกี่ยวกบัการศกึษาและแอคคะ

ดีม (Academe) ในความหมายวา่เป็นสถาบนัการศกึษาหรอืวงการแหง่สตปิญัญา  

14.2  ในปี 343 ก่อน ค.ศ. (343 B.C.) อารสิโตเติล้ ไดร้บัศษิยท์ีส่าํคญัไว ้1 คน คอื

มกฎุราชกมุารแห่งอาณาจกัรมาเซโดเนีย ไดแ้ก่ แอเลกซานเดอร ์ (มกันิยมออกเสยีง

เป็นอะเลกซานเดอร)์ ทัง้น้ี ในขณะนัน้อารสิโตเติ้ลไดเ้ปิดสํานักของตนเอง ชื่อว่า ลีเซียม 

(Lyceum) 



PS 103 31 

(The Concord Desk Encyclopedia, vol.I. New York: Concord Reference 

Book, 1982, p.87.) 

14.3 มรดกทางปัญญาของอารสิโตเติล้ทีเ่กีย่วกบัการเมอืง สรปุได ้3  เรือ่ง  คอื 

                   1)  รฐัธรรมนูญ  2)  ความเป็นพลเมือง  และ 3) การปกครองโดยกฎหมาย 

กล่าวคอื 

 ก.  เรื่องท่ีเก่ียวกบัรฐัธรรมนูญ อารสิโตเติล้ศกึษาระบบรฐัธรรมนูญของนครรฐัและ

แว่นแควน้หรอืบา้นเมอืงต่าง ๆ ถึง 158 ฉบบั ซึง่สว่นใหญ่รฐัธรรมนูญหรอืเอกสารการปกครอง

เหล่านัน้ได้มาจากการที่ศิษย์แอเลกซานเดอร์ ผู้ซึ่งมาเรยีนที่สํานักของอาริสโตเติ้ล ได้ขึ้น

ครองราชยแ์ละมพีระปรชีาชาญในทางการสงครามอย่างยิง่ ได้ทรงแผ่อิทธิพลไปยงันครรฐัและ

แว่นแคว้นต่าง ๆ จนกระทัง่ถงึอินเดีย   

พระเจา้แอเลกซานเดอรแ์หง่มาเซโดเนียมอีทิธพิลเหนือเปอรเ์ซียในช่วงปี 326 ก่อนค

รสิตศกัราช คอื สามารถกรฑีาทพัและสามารถยดึแว่นแควน้ต่าง ๆ ของอนิเดยีทําใหเ้กดิการ

ผสมผสานระหว่างอารยธรรมตะวนัตกกบัตะวนัออก และไดนํ้าเอารฐัธรรมนูญหรอืหลกัการ

ปกครองของดนิแดนเหล่านัน้กลบัมาฝากอาจารยซ์ึ่งเป็นเจา้ของสาํนักลีเซียม คอื อารสิโต

เติล้ 

(ถนอม อานามวฒัน์, อ้างแล้ว, หน้า 21-22.) หนงัสอืสาํคญัยิง่ของอารสิโตเติล้ทีเ่ป็น

รากฐานเดมิของรฐัศาสตร ์ไดแ้ก่ การเมือง (Politics)  ตน้ฉบบัแปลทีนิ่ยมใชก้นัมาก คอื Ernest 

Barker, trans. The Politics of Aristotle. New York and London: Oxford University 

Press, 1958.แอเลกซานเดอร ์เป็น “ศิษยก์ตญั�กูตเวที” ผูใ้หข้อ้มลูทีม่ปีระโยชน์ยิง่ อนัมี

ผลดต่ีอวทิยาการรฐัศาสตรใ์นช่วงเวลา 2400 ปีต่อมา อาจเรยีกไดว้่า ความสมัพนัธข์องบุคคลทัง้

สองเป็นแบบ “อาจารยก์ลัยาณมิตร-ศิษยก์ตญั�”ู คอื อาจารยเ์ป็นมติรทีด่ต่ีอศษิยแ์ละศิษย์

เป็นผูม้คีวามสาํนึกในคณูุปการของอาจารยแ์ละตอบแทน คอื กตเวที   

การคน้ควา้ของอาริสโตเต้ิลเป็นรากฐานในวงการรฐัศาสตร ์   รวมทัง้ในดา้น  

“รฐัศาสตรห์รือการเมืองเปรียบเทียบ” (comparative politics)  

(1. James A. Bill and Robert E. Hardgrave, Jr. Comparative Politics. 

Columbus, Ohio: Bell and Howell, 1973. 2. Laurence C. Mayer. Comparative Political 

Inquiry. Homewood, Ill., Dorsey Press, 1972.)  

   ข. คณูุปการท่ี 2 ของอาริสโตเต้ิล รฐัศาสตร ์คอื หน่วยความคิด หรอื มโนทศัน์

(Concept) แหง่ “ความเป็นพลเมือง” กบั “การมีส่วนร่วมทางการเมือง” อารสิโตเติล้ ถอื 
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วา่ “พลเมืองท่ีดี” (good citizen) และ “คนดี” (good man) เป็นอย่างเดียวกนั 

ค. ผลงานสําคญัของอารสิโตเติ้ลในประเด็นท่ี 3 คือ เรื่องการปกครองโดย

กฎหมาย นัน้ เพลโตผู้เป็นอาจารย์ของอารสิโตเติ้ลเน้นการอบรมฝึกฝนสร้างผู้นํา คือ 

ผูป้กครองใหเ้ป็นผู ้1) มคีวามรู ้2) มคีุณธรรม แต่ 3) มอีาํนาจ  

เพลโตจงึมุ่งใหม้ผีูป้กครองซึ่งเป็นราชาปราชญ์ (philosopher-king) คอื เป็นทัง้ผู้

ทรง1)ความรู้ และ ทรง 2) อาํนาจ แต่อาริสโตเต้ิลแตกต่างจากอาจารย ์คอื ใหค้วามสาํคญั

กบั “ระบบ” คอื กฎเกณฑ ์และระเบยีบแบบแผนซึง่ไดผ้า่นขัน้ตอนกระบวนการต่าง ๆ มาแลว้

มากยิง่ขึน้  

(cf. Grover Starling. Understanding American Politics. Homewood, Ill.: 

Dorsey, 1984, pp.71-74.)   

15.  รฐัศาสตรก์บัสงัคมศาสตรแ์ละศาสตรอ่ื์น ๆ 

รฐัศาสตรจ์ดัอยูใ่นหมวด “สงัคมศาสตร”์ (social sciences) ตามเกณฑย์เูนสโก  

(Unesco-United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 

วิทยาการของโลกอาจแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ตามแนวขององค์การว่าด้วย

วฒันธรรมวิทยาศาสตร์และการศึกษาแห่งสหประชาชาติ (Unesco—ยูเนสโก) ได้ 3 

หมวด คอื 

1) วิทยาศาสตรธ์รรมชาติ (Natural Sciences) ไดแ้ก่ วชิาฟิสกิส ์เคม ีชวีวทิยา 

ดาราศาสตร ์ธรณวีทิยา (geology) ปฐพวีทิยา (soil science) พฤกษศาสตร ์ฯลฯ 

2) สงัคมศาสตร ์(social Sciences) เช่น เศรษฐศาสตร ์สงัคมวทิยา รฐัศาสตร์

จติวทิยา มานุษยวทิยา และภมูศิาสตรส์งัคม (social geography)   

3) มนุษยศาสตร์ (Humanities) ได้แก่ วิชาปรชัญา ประวตัิศาสตร์ ศาสนศาสตร์

ภาษาศาสตร ์และวรรณคด ีฯลฯ  

16.  รฐัศาสตรก์บัพฤติกรรมศาสตร ์

16.1  ช่วงภายหลงัมหาสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ซึ่งสิ้นสุดลงในปีพ.ศ. 2488 ได้เริม่

มกีารใช้ศพัท์ “พฤติกรรมศาสตร”์ (behavioral sciences) กนัอยา่งแพรห่ลาย โดยมกีารนํา

หลกัวชิาหลายสาขาโดยเฉพาะวิทยาศาสตรธ์รรมชาติ เชน่ วิชาชีววิทยาเขา้ไปเกีย่วขอ้งดว้ย  

สงัคมศาสตรซ์ึง่รวมทัง้รฐัศาสตรไ์ดห้นัเหทศิทางมายึดแนวศึกษาหรือแนวพินิจ 



PS 103 33 

เชิงพฤติกรรมศึกษา (behavioral approach)  

(Heinz Eulau, ed. Behavioralism in Political Science. Lieber-Atherton, 1969.)  

16.2  ความหมายของพฤติกรรมศาสตรมี์ 8 ข้อ ซึง่เรียงลาํดบัสอดคล้องใหจ้ํา

งา่ยไวด้งัน้ี 

 1) มุง่หาเกณฑท์ัว่ไป (regularities) 2) เพื่อใหต้รวจสอบได้ (verification) 3) โดยใช้

เทคนิคเหมาะสมช้ี 4) ใชวิ้ธีการเชงิปรมิาณ (quantification) 5) ปฏเิสธการคดิเชงิคณุค่า 

(value free) 6) สรรหาจดัเป็นระบบเขา้ระเบียบ (systematization) 7) เทียบการเลยีนแบบ

วทิยาการบรสิทุธ์ิ (pure science) 8) หยดุอยูท่ีก่ารบรูณาการกบันานาวทิยาการ (integration) 

(David Easton. “The Current Meaning of Behavioralism,” in James C. 

Charlesworth ed. Comtemporary Political Analysis. New York: Free Press, 1967, 

pp.16-17.) 

1) มุ่งหาเกณฑ์ทัว่ไป คือ พจิารณาจากข้อมูล เพื่อได้มาซึ่งเกณฑ์กว้าง ๆ 

(generalization) ตวัอยา่ง คอื ข้อสงัเกตทีว่่าหากสภาพภูมศิาสตรม์ฝีนตกหรอืพายแุรง (ตวั

แปรต้น—IV คอื independent variable) ในวนัเลอืกตัง้ มผีูไ้ปใชสิ้ทธิน้อย (ตวัแปรตาม—DV 

คอื dependent variable) เมือ่ขา้วยากหมากแพง บา้นเมอืงมกัป ัน่ปว่น 

2) เพ่ือให้ตรวจสอบได้ (verifiable) ตวัอยา่งทีก่ล่าวถงึในขอ้ขา้งตน้เป็นเกณฑห์รอื

เป็นสมมติฐาน (hypothesis) ทีพ่อตรวจสอบไดว้่าเป็นไปตามนัน้หรอืเปล่า หากไม่เป็นตาม

น้ียอ่มเป็นข้อยกเว้น มปัีจจยัหรอืตวัแปรอื่นมาประกอบ เช่น เม่ือมีฝนตก รฐับาลอาจประกาศ

ใหย้ดืเวลาการลงคะแนน ทาํใหม้ผีูไ้ปลงคะแนนมากขึน้กไ็ด ้

3) โดยใช้เทคนิคเหมาะสมช้ี เทคนิคทีใ่ชม้กัเป็นวธิกีารทีจ่ะไดม้าซึง่ 1) ขอ้มลูที่

เช่ือถือได้ และ 2) การตีความทีถู่กตอ้ง  

ก. ตวัอย่าง คอื การถามวา่นาย ก. ไปลงคะแนนหรอืเปล่า แมน้าย ก. ตอบรบัแต่กม็ี

การตรวจสอบวา่ลงจรงิหรอืไม ่โดยไปตรวจทีท่ะเบยีน 

ข. การตีความ หากนาย ข. ไมเ่คยไปเลอืกตัง้เลยไมว่่าจะมกีารเลอืกตัง้กีค่ร ัง้กต็อ้ง

พยายามตรวจสอบหาเหตุผลหลาย ๆ ดา้น  ใช้วิธีการเชิงปริมาณ (quantitative) คอื 

ขอ้มูลทีค่ดิเป็นตวัเลข (measurable,quantifiable) ได ้(จาํนวนผูไ้ปเลอืกตัง้แยกเป็นสถาน

เพศ—แปลจาก gender  อายุ ภูมลิําเนา ฯลฯ) วธิกีารน้ีย่อมไมส่นใจเรื่อง ก. ประวติัความ

เป็นมาหรอื ข. คณุภาพซึง่เป็นเรือ่งทีว่ดัเป็นตวัเลขไดย้าก 

4) ปฏเิสธการคิดเชิงคณุค่า มกัเน้นเรือ่งพฤตกิรรม หรือไม่เป็นแบบบรรทดัฐาน 
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(non-normative) มากกว่าสิง่ทีเ่รยีกว่า “ควรหรือไม่ควร” (ought) ถอืว่า “พฤตกิรรม” คอื 

การแสดงออกตามท่ีเป็นจริง (factual, as it happens) เชน่ ก. จาํนวนผูไ้ปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ ข. 

ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของนายกรฐัมนตรต่ีาง ๆ ค. แนวพฤติกรรมพยายามไม่ไปยุ่ง

เกี่ยวกบัการตดัสินใจ (decision-making) ว่าอะไรดี อะไรไม่ดี หรอืควรไม่ควร เป็นเรื่อง

ศาสนา  ปรชัญาหรอืนโยบาย 

5) สรรหาเป็นระบบเข้าระเบียบ (systematization) คอืใหเ้ป็นระบบพฤตกิรรม

ศาสตรห์รอืแนวพฤตกิรรมนิยมเน้นการสอดประสานระหว่างทฤษฎีกบัความเป็นจริงในเชงิ

พฤตกิรรม  

6) เทียบการเรียนรู้แบบวิทยาการบริสทุธ์ิ   วตัถุประสงค ์ คอื   มุ่งความรู้เพื่อ

ความก้าวหน้าแห่งความรู้ (knowledge for knowledge’s sake) คอื มใิช่มุ่งการนําไป

ปฏิบติัหรอืแกไ้ขปญัหาการเมอืง เศรษฐกจิ หรอืสงัคม 

7) หยุดอยู่ท่ีการบูรณาการ (integration)  กบันานาวิทยาการ    ในแนว

พฤตกิรรมศาสตรต่์าง ๆ เกีย่วโยงเขา้ดว้ยกนัมากในกลุ่มหรอืหมวดวิชาต่าง ๆ ไมใ่ช่เพยีงแต่

ภายในหมวดเดยีวกนั คอื หมวดสงัคมศาสตรเ์ท่านัน้ แต่ยงัเขา้ถงึหมวดมนุษยศาสตร ์และ

หมวดวทิยาศาสตรด์ว้ย   

16.3  อน่ึงหลกั“ปรนัยภาพ”  หรอืหลกั  “วตัถวิุสยั” (objectivity) มคีวามสาํคญัยิง่ 

ไดแ้ก่ การศกึษาปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยพยายามตดัอารมณ์หรอืความรูส้กึทีอ่าจจะทาํใหผ้ล

ของการศกึษาผดิแปลกจากสภาพทีเ่ป็นจรงิ  

1. ตวัอยา่งทีใ่ชศ้พัทป์รนัย คอื “ข้อสอบปรนัย” (objective tests) ซึง่หมายความ

วา่ การถูกผดิหรอืการใหค้ะแนนมากน้อยแตกต่างกนัมิได้ขึน้อยู่กบัอารมณ์ หรอืความรูส้กึตวั

ผูต้รวจสอบ แต่ขึน้อยูก่บั “สภาพวตัถ”ุ คอื ตวัข้อสอบเอง 

2. การสอบแบบเรียงความ (essay) แม้ผูต้รวจพยายามทําตวัเป็นกลาง แต่ก็ยงัมี

ลกัษณะแห่งความเป็นอตัตวิสยั (subjectivity) อยู่ คอื แล้วแต่ดุลยพินิจในการให้คะแนน

ซ่ึงเป็นอตัตวิสยั คอื แลว้แต่อตัตะหรอือตัตา ซึง่หมายถงึตนเอง (self) คอื ใหค้วามสาํคญักบั

การวินิจฉัยโดยบคุคลเป็นเกณฑ ์

3. เมื่อใช้วิธีการแบบปรนัยภาพหรอืวตัถวิุสยัในวิชารฐัศาสตร์ หมายความว่า ผู้

ศกึษาจะตอ้งวางใจเป็นกลาง แมต้นจะไม่เหน็ดว้ยหรอืไมช่อบในปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ เช่น ไม่

ชอบการรฐัประหาร (coup d’ etat , ค ูหรอื กูเดตา) หรือการปฏิวติั หรอืขบวนการมวลชน 

(mass movement) ต่าง ๆ แต่ศกึษาในแง่มมุ (perspective) มิติ (dimension) ต่าง ๆ เพือ่ให ้
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เกดิความรูค้วามเขา้ใจ 

17.  ทรรศนะของบิดาแห่งวิชารฐัศาสตร ์: อาริสโตเต้ิล 

17.1  การเมืองเป็นเรือ่งระดบัสาธารณะระดบันครรฐั  (polis)  

อาริสโตเต้ิล ถอืว่าการเมอืงเป็นเรื่องระดบั “สงัคมการเมือง” (political society, 

polity)คอื ระดบัท่ีเป็นสาธารณะ (public) คอื ระดบัชุมชนใหญ่ ระดบันครรฐั (polis) ต่อมา

อนุโลมใหเ้ป็นรฐั หรอื รฐัประชาชาติแบบยคุปจัจุบนั 

อาริสโตเต้ิลกล่าวว่า “Man is by nature a political animal” หมายความว่า ชวีติ

มนุษยย์่อมไม่สมบูรณ์ หากอยู่เฉพาะในแวดวงแคบ ๆ คอื ในหมู่ญาตพิีน้่อง (ระดบัครอบครวั) 

หรอืในระดบัเพือ่นบา้น (หมูบ่า้น) หรอืแมก้ระทัง่หลาย ๆ หมูบ่า้น ซึง่ไมม่คีนมากนกั 

(Aristotle. Politics. Trans. By Ernest Barker. Oxford University Press, 1946 

และ Julius Gould and William L. Kolb, eds. A Dictionary of the Social Sceinces. Free 

Press of Glencoe, 1965, p.516.)   

ก.  อารสิโตเติ้ลใช้ศพัท์ Zoon politikon เจตนารมณ์ในสาํนวนภาษากรีกเดมิ 

(political มาจาก polis) กค็อื การจะเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ไดก้ต่็อเมื่ออยูใ่นชุมชนระดบัเมือง 

หรือนครรฐั (Mankind is an animal whose highest form of social organization is the city-

state.) 

(Iain Mclean and Alistair Mcmillan, eds. The Concise Oxford Dictionary of 

Politics. Oxford University Press,2003, p.413) 

ข. ตามศพัทเ์ดมิ “politikon” (ปอลลติคิอน) อาจแปลว่า “social” คอื “สงัคม”, การ

มสีมัพนัธภาพกบัคนจาํนวนมาก  

การมชีวีติอยูใ่นนครรฐัย่อมหมายถงึ การมีชีวิตท่ี “หลากหลาย” “ลดหลัน่” และ 

“ลุ่มลึก” ไดอ้นัมคุีณค่าทัง้ทางวตัถธุรรม คอื สิง่ของจบัตอ้งได ้และอวตัถธุรรม (นามธรรม 

เชน่ ชื่อเสยีง, ความสบายใจ, เกยีรต)ิ 

ศพัทท่ี์ใช้บ่งใหเ้หน็ถงึความแตกต่างระหว่าง “สงัคม”(Society) กบัความเป็นสงัคม

การเมือง (polity) 

ค. มศีพัทท์ีใ่กลเ้คยีงกบั Polis ในภาษากรกีอกี ไดแ้ก่ 1) Politia (รฐัธรรมนูญ) 2) 

Politihos (รฐับรุษุ) และ 3) Polites (ประชาชน)  

ภาษาองักฤษมคีาํทีส่บืเน่ืองจากภาษากรกี ไดแ้ก่ 1) Politics (การเมอืง) และ  
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2) Politician (นกัการเมอืง)   

17.2  ความเป็นศาสตรแ์ม่บท (master science) หรือราชาแห่งศาสตร ์ 

หมายความวา่เป็นวทิยาการหลกัตามฉายาของ อารสิโตเติล้  ดว้ยเหตุสาํคญั 2 ประการ 

1) ประการท่ี 1 รฐัศาสตร์เป็นเรื่องของ “คุณภาพชีวิต” หรอื “สภาพชีวิตแห่ง

คณุธรรม” ในปรชัญาของ ซอคระตสี เพลโต     และอารสิโตเติล้ การเมือง และความถูกตอ้ง 

ความดงีาม ความเป็นศลีธรรม มคีวามสมัพนัธ์อย่างใกลช้ดิมคีวามเป็นเอกภาพ เป็นอนัหน่ึง

อนัเดียวกนั 

2) ประการท่ี 2 ความเป็นไปไม่ว่ามติใิด เช่น ครอบครวัเรื่องศาสนา เรื่องการศกึษา 

และเรือ่งอื่น ๆ เชน่ การเศรษฐกจิ ลว้นเกีย่วเน่ืองใกลช้ดิกบัเรือ่งการเมอืง 

17.3  ความเป็นศาสตรส์ถาปัตยส์มบูรณ์ลกัษณ์   ในฐานะเป็นผูส้ถาปนา วชิา

รัฐศาสตร์ อาริสโตเต้ิล กล่าวถึงรัฐศาสตร์ว่าเป็น “ศาสตร์สถาปัตย์สมบูรณ์ลักษณ์” 

(Architectonic Science) ความหมาย คอื 

1) การดําเนินการเกี่ยวกบัสงัคมชุมชนใหญ่หรอืระดบัการเมอืงย่อมคลา้ยกบัการวาง

แปลน หรอืเขียนแบบ (design) ก่อสรา้งบา้นเมือง โดยคาํนึงถงึ 1) ประโยชน์ใช้สอย และ 2) 

ความกลมกลืนเหมาะสม 

2) ในการเตรยีมการระดบัมหภาค (แมคโคร) ระดบั  “บ้านเมือง”   ยอ่มตอ้งอาศยั

สถาปนิก(architect) ผูไ้ดร้บัการฝึกฝนมาอยา่งด ีเพราะตอ้งรบัหน้าทีอ่นัเป็นงานใหญ่กว่าการ

สรา้งบา้นหลายพนัหลายหมืน่เทา่  

3) ขอบข่ายแห่งการ “สร้างบ้านแปงเมือง” ไม่จํากดัอยู่เฉพาะตัวบ้าน แต่ต้อง

คํานึงถึงปจัจยัหลาย ๆ อย่าง เช่น 1) สภาพแวดล้อม และ 2) โอกาสในการพฒันาให้

เจรญิกา้วหน้าขึน้ไปเรือ่ย ๆ ดว้ย คอื คาํนึงถงึสภาวะอนัสมบรูณ์ ไมเ่น้นความหรหูราทางวตัถุ

แต่คํานึงถึงความเป็นสุนทรียะ คอื ความสวยงามและโอกาสที่จะก่อใหเ้กดิความเจริญทาง

จิตใจดว้ย  

รฐัศาสตร์ในฐานะเป็นสถาปัตย์สมบูรณ์ลักษณ์ คือ พิจารณาในเชิงองค์รวม 

(holistic) ถว้นทัว่ คอื สอดประสานเขา้กนัไดข้องสว่นต่าง ๆ 

4) ในอารยธรรมจีนเน้นเรื่อง  ทาํเลท่ีตัง้ทิศทางลม    และการไหลผ่านของ

กระแสน้ําดังที่เรียกกันว่าศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย ซึ่งภาษาจีนกลางหรือภาษาแมนดาริน 

(mandarin) เรยีกวา่ Feng Shui 
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5) หากพจิารณาบรรดานครหลวง (capital cities) ประมาณ 220 ประเทศทัว่โลกมกั

ยกย่องให้มหานครปารีส ของฝรัง่เศสและมหานครโรม ติดอนัดบันครหลวงสุด เพราะมี

สถาปตัยกรรมตัง้แต่ยุคต้น ๆ ของกรุงโรม คอื หลายร้อยและนับเป็นพนัปีมาแล้วที่สวยงาม 

และมรดกทางวฒันธรรมอื่น ๆ อกีทัง้มกีารอนุรกัษ์ สบืสานดว้ยการทาํให้แขง็แรง ดว้ยเทคนิค

แหง่วศิวกรรมโยธา และสุขาภบิาลสมยัใหม ่ นอกจากน้ีการพจิารณาความสวยงาม หรอืสภาพ

อนัประทบัใจ คาํนึงถงึนันทนาการ คอื ความพงึพอใจดว้ยการผอ่นคลายงา่ย ๆ ดว้ยการไปนัง่ 

ณ สวนสาธารณะ (เช่น Golden Gate Park แหง่มหานครซานฟรานซิสโกในรฐัแคลฟิอรเ์นีย 

สหรฐัอเมรกิา) หรอืนานาสวนสาธารณะที่มมีากใน 1) กรุงปารสี 2) กรุงลอนดอน 3) 

กรุงโตเกยีว และใกลไ้ทย คอื 4) สงิคโปรซ์ึง่ไดร้บัฉายาว่าเป็น “อทุยานนคร” (Garden City) 

ทัง้น้ีหากใช ้“กรงุ” นําหน้า หมายถงึ การเป็นนครหลวง หรอื เมอืงหลวง 

18.  สามกาลสมยัแห่งรฐัศาสตร ์

การเรยีนการสอนวชิารฐัศาสตรใ์นนานาสถาบนัอดุมศึกษาในประมาณ 220 ประเทศทัว่

โลก ซึง่มปีระมาณ 30,000 แห่งมกัสบืสานความคดิ และวิธีการเข้าถึงความรู้  แบบตะวนัตก 

ณ ทีน้ี่จะกล่าวอยา่งครา่ว ๆ โดยถอืว่าม ี3 กาลสมยัแหง่รฐัศาสตรใ์นโลกตะวนัตก คอื 1)  ยุค

กรกี  2)  ยคุจกัรวรรดโิรมนั  และ ยคุกลางของยโุรป  3)  ยคุสมยัใหม ่

18.1  ปฐมยุคแห่งรฐัศาสตร ์: ยุคกรีกโบราณ  รฐัศาสตรใ์นฐานะองค์ความรู้ 

(body of knowledge) ซึง่จดัรวบรวมสาระสาํคญัไวอ้ยา่งเป็นระบบ  

1) เร่ิมต้นจากผลงานของอารสิโตเติล้ ผูซ้ึง่ไดร้บัการยกยอ่งว่ามสีตปิญัญาและความ

รอบรูดุ้จชุดหนังสอืประมวลวิทยาการที่เรยีกกนัว่า สารานุกรม (encyclopaedic—เอน-

ไซ-โคล-เปด-ดคิ) ในฐานะผูไ้ดร้บัมรดกปญัญาสว่นหน่ึงจากมหาปราชญเ์พลโตและจากการอา่น

และค้นคิดของตนเอง (ผูเ้ขยีน (จริโชค วรีะสยั) ใชป้ระโยคเพื่อจาํงา่ย ๆ เป็นขอ้สงัเกตว่า คอื 

ในน้ํามปีลา ในตาํราดี อาจารยดี์ และสมองดี มีความรู้) 

2) อาริสโตเต้ิลมถีิน่เดมิอยู ่ณ เมอืงเลก็ ๆ ทางเหนือของกรกีปจัจุบนั คอื เมืองสตา

กิรา (Stagira หรอืเมอืง Stavra) บดิามารดาเสยีชวีติเมือ่ เขายงัเลก็อยู ่

(W.D.Ross. Aristotle. New York: Meridian, 1960, pp.1-2)  

3) เมือ่อาย ุ18 ปี ไดไ้ปสมคัรเป็นศษิยก์บัเพลโตทีน่ครรฐัเอเธนส ์และอยูก่บัสาํนกัของ

เพลโตเกอืบ 2 ทศวรรษ คอื เป็นศษิย ์“ก้นกฏิุ” อยูเ่ป็นเวลา 19 ปี จวบจนเพลโตเสยีชวีติ 

ความสมัพนัธข์องเพลโตกบัอารสิโตเติล้เป็นแบบ “อาจารยก์ลัยาณมิตร กบัศิษย ์
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กตญั�แูละกตเวที” ดงัเช่น ก. เคยมมีาก่อนหน้านัน้ คอื ระหว่างซอคระตีสกบัเพลโต และ 

ข. ต่อจากนัน้ คอืระหว่างอารสิโตเติล้ ในฐานะเป็นคร ูและศษิยผ์ูเ้ป็นทายาทแหง่อาณาจกัรมา

เซโดเนีย คอื แอเลก็ซานเดอร ์

4) วทิยาการทีเ่กดิขึน้ในโลกตะวนัตกในยคุนัน้มศีนูยก์ลางอยูท่ีน่ครรฐัเอเธนส ์  ชาว

กรกีโดยเฉพาะชาวเอเธนสส์นใจเรื่องการเมืองและวทิยาการแขนงต่าง ๆ มาก เช่น 1) ยุค

ลิด (Euclid, 300 B.C.) และแมก้ระทัง่ 2) นักเล่านิทานนามอโุฆษชื่อ  อีสป (Aesop) 

ประมาณ 600 ปีก่อนครสิตศ์กัราช (600 B.C.) คอืประมาณ 2600 ปีมาแลว้ 

18.2   ยคุท่ีสอง : รฐัศาสตรใ์นยคุจกัรวรรดิโรมนัและยโุรปสมยักลาง  

1. ภายหลงัยุคนครรฐัของกรกีเขา้สู่ยุคจกัรวรรดโิรมนัซึ่งตามมาดว้ยยุคกลาง หรือ

มธัยมสมยั (Middle Ages ซึง่กนิเวลายาวนานถงึหน่ึงสหสัวรรษ หรอื 1000 ปี 

(millennium) คอื ระหวา่ง ค.ศ.500-1500)  

(Concord Desk Encyclopedia, op.cit., p.1049.) 

2.  ยคุโรมนัมศีนูยก์ลางอยูท่ีน่ครรฐัโรม (Rome) ซึง่มเีชือ้สายสบืมาถงึการเป็นอิตา

เลียน  ในช่วง 500 ปีก่อน ค.ศ. (500 B.C.) โรมมอีทิธพิลในอาณาบรเิวณใกล ้ๆ รวมทัง้ กรซี 

ซเีรยี ปาเลสไตน์ และอียิปต์ ในช่วงประมาณ 2000 ปีทีผ่่านมานัน้สามารถยึดบริเวณซึ่ง

ต่อมา คอื ฝรัง่เศส และองักฤษได ้ 

คนโรมนัมอุีปนิสยัเป็นระเบยีบวนิัย (discipline) มคีวามขยนัขนัแขง็และกระเหมด็

กระแหมซ่ึง่นิสยัแตกต่างจากคนเอเธนส ์  

3. ชาวโรมนัแตกต่างจากชาวเอเธนสโ์ดยสนใจเรื่องทีไ่ม่เป็นปรชัญา หรอือุดมคตทิี่

สงูสง่นกั คนโรมนัสนใจสิง่ทีใ่ชก้ารไดห้รอืเป็นประโยชน์ในปัจจบุนั  

ดงันัน้ จงึใหค้วามสนใจความสําคญักบัสิง่ประดษิฐ์ทางวตัถ ุเช่น ถนน เหรยีญเงนิ 

ตราชัง่ มาตรวดั อาคาร และสิง่ประดษิฐท์าง อวตัถ ุคอื กฎหมาย 

4. ในจกัรวรรดโิรมนั กฎหมายสาํคญัมาก ทัง้น้ีเพราะมอีาณาเขตกวา้งขวาง การ 

จะอาศยัผู้นํา ผู้ที่ต้องความวนิิจฉัยตดัสนิเรื่องต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลาย่อมทําไม่ได้ จงึมกีาร

สรา้งกฎหมายใหเ้ป็นระเบยีบขอ้บงัคบัทีใ่ชไ้ดท้ัว่ไป  

ในช่วงจกัรวรรดโิรมนัถอืกนัว่ากฎหมายเป็นแกนหรือวิชาหลกัของวิชารฐัศาสตร ์

มกีารรวบรวมกฎหมายหรอืทาํประมวลกฎหมาย (Code) ของจกัรพรรดโิรมนัชื่อ จสัติเนียน 

(Justinian, ค.ศ.527-565) อนัเป็นรากฐานของกฎหมายและรฐัธรรมนูญของแทบทุก

ประเทศ 
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5.  ภายหลงัปี ค.ศ. 200 คอื ศตวรรษท่ี 3  จกัรวรรดโิรมนั  ไดเ้สื่อมลงจนถงึ 

ประมาณปีค.ศ. 500 คอื ประวตัศิาสตรย์โุรปเขา้สูย่คุกลาง หรือมธัยมสมยั (Middle Ages) ใน

ยคุนัน้นกัคดิใหค้วามสาํคญักบัประเดน็ทีเ่กีย่วกบัศาสนา เชน่ 

ก. ความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคล คือระดบัจุลภาค (micro) แหง่การเป็นศาสนิกชน

และการเป็นพลเมืองของรฐัหรอื 

ข. ความสมัพนัธ์ระหว่างหน่วยมหภาค คือระดบัใหญ่ (macro) ศาสนจกัร (ฝ่าย

องคก์ารศาสนา) กบัฝา่ยอาณาจกัร (ฝา่ยบา้นเมอืง) 

ในยคุกลางของยโุรปวิชารฐัศาสตรไ์ม่มีความสาํคญั  การเรยีนรฐัศาสตรถ์ูกจดัเป็น

เพียงแขนงหรือสาขาของวิชาเทววิทยา (theology) ดงันัน้ แมเ้มื่อมปัีญหาทางการเมือง

เกดิขึน้ การแกไ้ขหรอืการหาทางออกกใ็ชก้ารตดัสินโดยผูรู้ท้างศาสนา คอื นักบวช (clergy) 

18.3  รฐัศาสตรใ์นยคุสมยัใหม่  ในช่วงระยะเวลาต่อจากยุคกลางของยุโรป เรยีกว่า 

ยคุสมยัใหม่ (Modern) ซึง่พงึเขา้ใจวา่ มใิชห่มายถงึชว่งเวลาสัน้ ๆ แหง่ความเป็น “ร่วมสมยั” 

(contemporary) ซึง่หมายถงึ 1 ช่วงชัน้เชือ้สาย (1 generation ประมาณ 25-35 ปี คอื อายุ

เมือ่แยกจากครอบครวัเดมิเพราะการสมรส)  

ยุค “สมยัใหม่” (Modern Ages) ในประวตัศิาสตรเ์ริม่นบัตัง้แต่การส้ินสดุของยคุ

กลางในศตวรรษท่ี 15 “สมยัใหม่” ครอบคลุม “ยุคปัจจุบนั” (present) หรอื “ยุคร่วม

สมยั” ดว้ย  

1) โดยปกติ การใช้ “ยุคใหม่” หรอื “สมยัใหม่” หมายถึง สงัคมท่ีเกิดขึ้นซึ่ง

แตกต่างจากสงัคมแบบเก่าในยคุกลางแหง่คล่ืนลูกท่ี 1 โดยมกีารเคลื่อนไหวน้อยและเป็นยุค

ซึ่งมสีงัคมศกัดินา (feudal society) รฐัศาสตรย์ุคใหม่เริม่จากขอ้เขยีนของนักคดิและ

นกัการเมอืงชาวอิตาเลียนในศตวรรษท่ี 16 ชื่อ นิคโคโล มาเคียเวลล่ี (Machiavelli, 1469-

1527) หนงัสอืของมาเคยีเวลลีท่ีช่ ื่อว่า The Prince  (“เจ้า” หรอื “ผูค้รองนคร”) พมิพค์รัง้

แรกในปี ค.ศ.1513 คอื 500 ปีมาแลว้ เปิดศกัราชใหม่ในทางรฐัศาสตร ์ทีแ่ยกการเมือง

ออกจากเรือ่งราวทางศีลธรรม 

2) ในสมยักรีกโบราณ การเมืองกบัจริยธรรมไปด้วยกนั ในสมยันัน้คอื ยุคเพลโต

และอารสิโตเติล้ การเมืองกบัจริยธรรมเป็นเสมือนหวัและก้อยของเหรยีญกษาปณ์เดยีวกนั ใน

ยคุนัน้การกระทาํหรอืกจิกรรมทางการเมอืง เชน่ การเขา้รบัตําแหน่งทางการเมอืงตอ้งวดัดว้ย 

คณุค่าทางจริยธรรม คอื ความดคีวามชัว่ตามหลกัมนุษยธรรม 
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แมใ้นยคุโรมนัตามมาดว้ยยคุกลางของยโุรป การเมืองกย็งัไม่พ้นเรื่องจริยธรรม

แม้ “กฎหมาย” เริม่เขา้มามบีทบาทสาํคญักต็าม ทัง้น้ีเพราะศาสนามอีทิธพิลมากในยุคนัน้ ใน

ยุคกลางการกระทําใด อนัมลีกัษณะเป็นการเมอืงมกีารวดัหรอืประเมนิค่าในทางจรยิธรรม 

ศลีธรรมโดยยดึคาํสอนทางศาสนาคริสตเ์ป็นหลกั  

3) เมื่อถงึยุคสมยัใหม่โดยเฉพาะในแนวคดิของมาเคียเวลล่ี ประเดน็เรื่องความดี

ความชัว่ทางศลีธรรมหรอืทางศาสนาไดข้าดหายไป กล่าวคอื มีการแยกจริยธรรมออกจาก

การเมืองและอาจเป็นสาเหตุที่ทําใหศ้พัท์ “การเมือง” มคีวามหมายเอยีงไปในทิศทางลบ 

แนวคดิของมาเคียเวลล่ี ถอืว่าใน “วงการเมอืง” ยอ่มมเีหตุผลท่ีเป็น “การเมือง” แนวคดิน้ีได้

ขยายต่อมาจนกลายเป็นสาํนวนในภาษาฝรัง่เศสคอื ใชว้ลวี่า “เหตุผลของรฐั” (raison d’état 

ออกเสียง “เรซอง เดตา” ในภาษาฝรัง่เศส) เหตุผลของรฐัหรอืในสาํนวนไทย คอื “แล้วแต่

นโยบาย” ของผูม้อีํานาจ ย่อมไม่คดิคํานึงถงึเรื่องจรยิธรรมหรอืมนุษยธรรม ความหมายเช่นน้ี

อาจมีการตีความที่กว้างไกลออกไปอีกจนกลายเป็นว่า “หลักรัฐศาสตร์” กับ “หลัก

นิติศาสตร”์ แตกต่างกนัออกไป โดยมกัถอืกนัวา่รฐัศาสตรม์คีวามยดืหยุน่ไดม้ากกวา่ 

แนวคดิทีค่ลา้ยคลงึกนัของมาเคยีเวลลี่กบัโกติลยาแห่งอนิเดยีโบราณ มาเคียเวลล่ี

สอนใหผู้ป้กครองมคีวามสามารถสองดา้น ๆ หน่ึง คอื 1) พละกําลงั และ 2) พลงัใจเขม้แขง็

แบบ “สิงโต” (lion) และมคีวามเฉลยีวฉลาดแบบ “สนัุขจ้ิงจอก” (fox) 

(Niccolo Machiavelli. The Prince, ch. 18. ดคูําอธบิายเพิม่เตมิไดใ้น William 

Safire. Safire’s Political Dictionary. New York: Random House, 1978, p.379.) 

การเปรียบเทียบกบัสตัว ์หมายถงึ การใหผู้ป้กครองถือคติแบบเดียวกบัการอยู่ใน

ป่า ดงพงไพรอนัไดแ้ก่ การไดม้าซึง่สิง่ทีต่นตอ้งการโดยไม่คํานึงถงึขอ้พจิารณาเชงิจรยิธรรม 

อกีทัง้ไม่ต้องคํานึงถงึเรื่องความถูกต้องทางศลีธรรมในการทีจ่ะรกัษาไวซ้ึ่งอํานาจไม่ว่าจะเป็น

ด้วยเล่หก์ลใด ๆ โดย จดุมุ่งหมายท้ายท่ีสดุ คอื ดงัวา่เพือ่เสถียรภาพของบา้นเมอืง 

18.4  ในประเทศอินเดียโบราณ (ภารตะ, Bharat) มนีกัรฐัศาสตรผ์ูห้น่ึงชื่อ โกติลยา

(Kautilya) สง่เสรมิการประพฤตปิฏบิตัแิบบฉ้อฉลในวงการเมอืงไวใ้นหนงัสอืชื่อ อรรถศาสตร ์ 

(Arthashastra)  

18.5  ในจีนมกีรณีของจ๊ินซีฮ่องเต้ ซึ่งเป็นจกัรพรรดิองค์แรกของจีน ผู้รเิริม่สร้าง

กําแพงเมอืงจนีและทรงมนีโยบายการบรหิารทีใ่ชค้วามรุนแรงโดยไม่คาํนึงถึงหลกัมโนธรรม

ใด ๆ ทัง้ส้ิน 
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19.  ยุคภายหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 : การพฒันาทางการเมืองและการเมือง

เปรียบเทียบ  

19.1  ภายหลงัมหาสงครามโลกครัง้ท่ี 2 นักรฐัศาสตรใ์หค้วามสนใจมากในเรื่อง 1) 

การพฒันาทางการเมอืง และ 2) การเมอืงเปรียบเทียบ เช่น Gabriel A. Almond and G.B. 

Powell, Jr. Comparative Politics. Bombay: Vakils, Feffer and Simon, 1966. 

19.2  สาเหตุที่สําคญัคอื เมื่อประมาณ 60 ปีมาแล้ว ภายหลงัการสิ้นสุดของมหา

สงคราม โลกครัง้ที ่2 ลทัธิอาณานิคม (colonialism) ไดท้ยอยสลายตวั (decolonization) 

และมปีระเทศ    ใหม ่ๆ เกดิขึน้จากการทีไ่ดร้บัอสิรภาพ โดยแยกตวัเองออกจากการอยูภ่ายใต้

การครอบ ครองในฐานะเป็นเมืองขึน้ (subject) ของชาตอิื่น ตวัอย่าง ไดแ้ก่ 1) มาเลเซีย

ไดร้บัอสิรภาพจากการยดึครองของจกัรวรรดอิงักฤษ 2) อินโดนีเซียได้รบัเอกราชจาก

ประเทศฮอลแลนด์ (หรอืเนเธอรแ์ลนด)์ 

19.3  ประเทศที่เพ่ิงได้อิสรภาพพยายามพฒันาบ้านเมอืงให้เป็นประชาธปิไตย

แบบตะวนัตก แต่กป็ระสบปญัหาเรื่อยมา นกัรฐัศาสตรช์่วงหลงัมหาสงครามโลกครัง้ที ่2 สิน้สุด

ใหม ่ๆ (2488) คอื ประมาณ 20 ปีใหห้ลงั จงึใหค้วามสาํคญักบัการศกึษาเรื่องการพฒันาทาง

การเมือง ซึ่งไม่จํากัดขอบเขตว่าเป็นการพัฒนาสู่ความเป็นประชาธิปไตยเท่านัน้ เป็น

การศกึษาการพฒันาทางการเมืองโดยทัว่ไป  

19.4  การศกึษาเช่นว่านัน้ พอกระทําไดเ้พราะข้อมูลเปรียบเทียบประเทศทีเ่พิง่เกดิ

ใหม ่หรอืเพิง่ “ผดุขึน้มา” (“new nations”, “emerging nations”) เป็นจาํนวนมาก  

(Gabriel A. Almond and James S. Coleman, ed. The Politics of the 

Developing Areas. Princeton University Press, 1966.) 

19.5  มกีารศกึษายอ้นหลงักลบัไปยงัอดีตของประเทศทีม่กีารพฒันาทางการเมอืงสงู 

เช่น สหรฐัอเมรกิา เพื่อวเิคราะหร์ปูแบบแหง่การพฒันาว่าเป็นอยา่งไร การศกึษาซึง่หนกัไปใน

การวเิคราะหแ์บบเปรยีบเทยีบ ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ขอ้เขยีนของนักสงัคมวิทยาการเมือง ชื่อ เซย์

มูร ์มารติ์น ลิปเสท็ แห่งมหาวทิยาลยัแคลฟิอร์เนีย นครเบอร์คลีย์ ในหนังสอืชื่อ ชาติใหม่

ชาติแรก ซึง่หมายถงึ สหรฐัอเมริกาเมื่อเริม่สถาปนาประเทศ ในปี ค.ศ. 1776 (พ.ศ.2319) 

ก่อนกรงุรตันโกสินทรป์ระมาณ 6 ปี (พ.ศ.2325) คอืยคุพระเจา้กรงุธนบุร ี

(Seymour M. Lipset. The First New Nation. New York: Basic Books, 1963.)  

19.6 Jeff Haynes. Politics in the Developing World: A Concise Introduction. 

การเมืองในโลกกาํลงัพฒันา : บทนําโดยย่อ. Blackwell, 2002.  
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20.  รฐัศาสตรใ์นยคุรว่มสมยั : การใช้วิธีการเลียนแบบวิทยาศาสตรธ์รรมชาติ 

20.1 ในยุคร่วมสมยัวิชารัฐศาสตร์พยายามเลียนแบบ  วิธีการใช้เหตุผลทาง

วิทยาศาสตร ์ดงัทีใ่ชก้นัในหมวดวชิาวิทยาศาสตรธ์รรมชาติ 

เซอรแ์ฟรนซิส เบคอน (Francis Bacon, 1561-1626) ปราชญ์องักฤษแห่ง

ศตวรรษที่ 16 และ 17 ประมาณ 400 ปีมาแล้ว มีบทบาทสาํคญัในการจดัระบบว่าด้วย

วิธีการทาง วิทยาศาสตร์ อกีทัง้ โด ่งดงัจากคต ิพจน์ที ่ว ่า  “ความรู ้ค ือพละกําลงั” 

(knowledge is power)  

20.2 ในปี ค.ศ.1620 เมื่ออายุประมาณ 60 ปี เบคอนเขียนหนังสือสาํคญัเล่มหน่ึง 

ชื่อ Novum Organum โดยระบุวา่หลกัวทิยาศาสตรม์ ี4 หวัข้อดว้ยกนั ไดแ้ก่ 1) การสงัเกต 2) 

การตัง้สมมตฐิาน 3) การทดสอบและวเิคราะหส์มมตฐิาน 4) การปรบัปรุงแกไ้ขตวัแบบ หรอื

หุ่นเชิงทฤษฎี คอื มอ็ดเด้ิล หรอืโมเดิล (model) ซึง่ปรากฏอยูใ่นสมมตฐิาน 

20.3 การเรยีนรูว้ชิารฐัศาสตรย์ุครว่มสมยั อาศยัความรูท้างสถิติและการคดิหาเหตุผล

แบบวทิยาศาสตรใ์ชเ้ทคนิคทางวิทยาศาสตร ์เช่น วธิสีุ่มตวัอย่าง (sampling)  และวธิกีาร

ทางสถิติ  

รฐัศาสตรโ์ดยเฉพาะในมหาวิทยาลยั ต่างๆของ สหรฐัอเมริกา ซึ่งสมยัที่ผูข้ยีน 

(จริโชค วรีะสย ไปเรยีนตัง้แต่ปี 1 ระดบัปรญิญาตรจีนถงึปรญิญาเอก สว่นใหญ่ในยุค 60 นัน้

สหรฐัอเมรกิามสีถาบนัการศกึษาเกอืบ 3000 แหง่ สาํหรบัปจัจุบนัมเีกอืบ 4000 แหง่) มกัเน้น

เรื่องการวิเคราะห ์ (analysis) มกีารแยกแยะ แจกแจง ตัง้ขอ้สมมตฐิาน ฯลฯ มากกว่าการ

เรียนรู้แบบบรรยายประวติัความเป็นมา (historical)   การวิเคราะห ์หมายถงึ การ

แยกแยะใหรู้ว้่าอะไรเป็นอะไร ทัง้น้ีใหค้วามสนใจเฉพาะเรื่องทีก่ําลงัทาํการวเิคราะห ์คอื มกัไม่

สนใจเรือ่งความเป็นมาในอดตี หรอืประวตัศิาสตรม์ากนกั  

ตวัอย่าง ระดบั Classic คอืตน้แบบ ไดแ้ก่ Robert A. Dahl. Modern Political 

Analysis. New Jersey: Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1963.  

20.4 การวิเคราะห์ทางรฐัศาสตรร์่วมสมยัมกัเน้นระดบัจุลภาคยิง่ขึน้ คอื จาก 

Robert E. Goodin and Hans-Dietes Klinyem ann, eds. A New Handboole of Political 

Science. Oxford University Press, 2000. มากกวา่ในระดบัมหภาค 

การวเิคราะหใ์นระดบัจลุภาค (micro) คอื ศกึษาพฤตกิรรมระดบัเลก็หรอืระดบั

บุคคล เช่น ศกึษาถึงมูลเหตุจูงใจของบุคคลว่าทําไมจงึสนใจ หรอืไม่สนใจเรื่องทางการเมอืง 

สนใจหรือไม่สนใจการเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง หรือการมีส่วนร่วม (political 
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participation) แบบอื่น ๆ เช่น การบริจาคเงินให้กับการรณรงค์หาเสียงเลือกตัง้ 

(campaign) 

การวเิคราะห์ในระดบัมหภาค หมายถึง ระดบัองค์การ สมาคม พรรคการเมอืง รฐั

ประชาชาต ิเป็นตน้ 

21.  การสนใจเรือ่งการปฏิบติัหรอืการดาํเนินการ : นโยบายศาสตร ์

การเรยีนรูร้ฐัศาสตรย์ุคร่วมสมยัเน้นการวเิคราะหห์รอืหนักไปในทฤษฎี แต่กส็นใจใน

การประยกุต ์(apply) รฐัศาสตรใ์หมี้คณุค่าทางปฏิบติัโดยเฉพาะในการวางนโยบาย  

ดงันัน้ จงึไดเ้กดิสาขาใหม่ขึน้ คอื นโยบายศาสตร ์ (Policy Sciences) ซึง่ศกึษา

กระบวนการตดัสินใจและการประเมินความรู้ต่าง ๆ เป็นวทิยาการหลายสาขาทีเ่น้นเรื่อง

การวางและปฏบิตัติามนโยบายเท่าที่มอียู่เป็นการใชค้วามรูห้ลายสาขาวิชาโดยเฉพาะจาก

จติวทิยา สงัคมวทิยา เศรษฐศาสตร ์บรหิารธุรกจิ และสถิติ เพื่อแก้ไขปัญหาทางนโยบาย

และติดตามว่ามกีารนํานโยบายสู่การปฏบิตั ิ (policy implementation) ตามมากน้อย

เพยีงใด  

(ดเูพิม่เตมิใน 1) David Sills, ed. International Encyclopedia of the Social 

Sciences, vol.11, New York: Macmillan, 1972. ดศูพัท ์policy sciences. 2) Y. Dr or. 

Design for Policy Sciences. New York : American Elsevier, 1971 และ 3) T.D. Dye. 

Understanding Public Policy. 

22.  การศึกษาแบบผสมผสานในเรือ่ง “การจดัการ” 

รฐัศาสตรเ์ป็นการศกึษาเกีย่วกบัรฐั  เกีย่วกบัสาธารณะและการบรหิารงานสาธารณะ  

22.1 ในส่วนท่ีเก่ียวกับรัฐ เรียกว่า “รัฐประศาสนศาสตร์” (Pulbic 

Administration) บางครัง้มผีูใ้ช้ศพัท์ “การบริหารรฐักิจ” แทนในการเรยีนการสอนที่คณะ

รฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ผูเ้ขียน (จริโชค วรีะสย) ผูร้า่งหลกัสตูรตัง้แต่ปี พ.ศ.2514 

เมื่อภาควิชารฐัศาสตร์อยู่ในคณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคําแหง ใช้วลีว่า “การศึกษา

แปลนซี” (Plan C) 5 th ed. Prentice Hall,1984. 

22.2  ในช่วงเวลาประมาณ 100 ปีที่ผ่านมามีความก้าวหน้าด้านการจดัการ

ภาคเอกชนโดยเฉพาะด้านธุรกิจต่าง ๆ มาก จึงได้เกิดวิชาโดยตรง เรียกว่า “การ

บริหารธรุกิจ” (Business Administration) 
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22.3  แนวโน้มแห่งการผสมผสานกนัระหว่างศาสตรห์รอืวทิยาการแขนงต่าง ๆ ทํา

ใหต่้อมามอีงคค์วามรู้ทีเ่รยีกว่า “วิชาการจดัการ” (Management Science) ซึง่ว่าดว้ยการ

ใชวิ้ธีการทางวิทยาศาสตรใ์นการตดัสินใจเรื่องราว 1) ดา้นธุรกจิ 2) ดา้นอุตสาหกรรม 3) 

ดา้นรฐับาล และ 4) ดา้นการทหาร  

(Robert E. Markland. Topics in Management Science, 2nd
 ed., Wiley and 

Sons, 1983, p.3)  

22.4  วิชาการจดัการ ใชว้ธิกีารและเทคนิคมาจาก 1) วิทยาศาสตรก์ายภาพ และ 2) 

คณิตศาสตรเ์พือ่ทาํใหก้ารตดัสนิใจในทางการจดัการดขีึน้   

(1. David R. Anderson, et al. An Introduction to Management Science. St. 

Paul : West Publishing Co., 1982. 2. Robert A. Dunn and K.D. Ramsing. Management 

Science. New York: Macmillan, 1981.) 

23.  รฐัศาสตรย์คุรว่มสมยั : ความกงัขากบัแนวพฤติกรรมศาสตร ์

23.1 การเลียนแบบวิทยาศาสตรธ์รรมชาติ : “ศาสตรอ่์อน ศาสตรแ์ขง็”  ความ

สนใจทางพฤตกิรรมศาสตรห์รอืแนวพฤติกรรม (behavioral approach) ในทางรฐัศาสตรม์ี

มากขึน้อยา่งเหน็ไดช้ดัภายหลงัการสิน้สดุของมหาสงครามโลกครัง้ที ่2 (2488) 

23.1.1 มกีารตื่นตวัเลียนแบบเศรษฐศาสตร ์  ซึ่งมกีารใชต้วัเลขหรอืขอ้มูลเชิง

ปริมาณเป็นจํานวนมากและพยายามจะให้มี “สูตร” แบบเดียวกบัทาง

วทิยาศาสตรธ์รรมชาติ ซึ่งไดช้ื่อว่าเป็น “ศาสตรแ์ขง็”(hard science) 

เพราะมเีน้ือหาและวธิกีารทีเ่อือ้ต่อการพสิจูน์ขอ้สมมตฐิานต่าง ๆ  

23.1.2 วทิยาศาสตรส์งัคม คอื รฐัศาสตร ์สงัคมวิทยา ฯลฯ ไดช้ื่อว่าเป็น  “ละมุน

ศาสตร”์ “ศาสตรนุ่์ม” หรอื “ศาสตรอ่์อน” (soft science) ซึง่มกัไมช่อบ

การคดิคํานวณ หรอืการต้องยุ่งเกี่ยวกบัสูตรทางคณิตศาสตรแ์ละสถติซิึ่งมี

ตวัเลขมากจนมศีพัทว์า่ “บีบรดัเชิงจาํนวน” (numbers crunching)  

(Michael G. Roskin, et al. Political Science, 3
rd
 ed., Englewood Cliffs, N.J., 

1988, p.13.)  

23.2  การพยายามค้นหาสูตรในทาง    วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (scientific 

formula)  หรอืศาสตรแ์ขง็พอทีจ่ะกล่าวเป็นสตูรไดว้่า หาก H2O เกดิขึน้คอื ไฮโดรเยน 2 สว่น 

ออกซเิยน 1 สว่น ผสมกนัเขา้ย่อมเกดิเป็นน้ํา  แต่ในทางรฐัศาสตรย์งัไม่อาจกล่าวไดว้่า หากมี



PS 103 45 

คนจนเกนิรอ้ยละ 60 ของประชากร (สมมตวิ่าเป็นตวัแปรต้น) ยอ่มจะมกีารเปลีย่นแปลงอยา่ง

รุนแรงในวงการรฐับาล (สมมตวิ่าเป็นตวัแปรตาม) หรอืยงัไม่อาจสรุปว่าหากวงการทหาร

เข้มแขง็มาก (สมมตวิ่าเป็นตวัแปรต้น) ยอ่มมโีอกาสในการปฏิวติัรฐัประหารมากขึน้ (สมมติ

ว่าเป็นตวัแปรตาม) แต่มกีารคน้คว้าหาข้อมูลทางรฐัศาสตร์กนัอย่างมหาศาล เช่น The 

World Guide 2001/2002. Oxford : New Internationalist Publications, 2001. ซึง่หน้า 17 

ระบุ “Global Issues” (ประเดน็ระดบัโลก) รวมทัง้การคาดการณ์สาํหรบัศตวรรษใหม่ 

ประเดน็ทีก่ล่าวถงึทีส่าํคญัม ีเชน่ 

1) การเรยีกรอ้งสิทธิของวฒันธรรมพืน้เมือง (indigenous cultures) 

2) อตัราการตายสงูขึน้ในสว่นใตห้รอืภมิูภาคด้านใต้ของโลก 

3) ประชากร ย้ายถ่ิน เข้าสู่ภูมิภาคด้านเหนือของโลก (ย้ายเข้าสู่ยุ โรปและ

สหรฐัอเมรกิา) 

4) น้ําด่ืมและใช้ของโลกลดน้อยลงเรื่อย ๆ เป็นวงจรแห่งการขาดแคลน (Circle  

of scarcity) และภยนัตราย หรือการพงัทลายของส่ิงแวดล้อม (eco- 

catastrophe) ซึง่อาจกล่าวเพิม่เตมิ คอื ดงัทีป่รากฏในภาพยนตรเ์รื่อง The Day 

After Tomorrow 

5) ระบบเศรษฐกิจท่ีหลากหลายมากยิง่ขึน้  

ในปจัจุบนัสามารถหาขอ้มูลไดจ้าก Websites ทีท่นัสมยัไดเ้สมอ เช่น ทีห่าไดจ้าก 

Google ซึ่งม ีsearch engine คอื เครื่องจกัรกลแห่งการ “คน้หา” ขอ้มูลต่างๆและจาก 

Wikipedia ซึง่เปิดใหใ้ชข้อ้มลูไดอ้ยา่งเสร ี

23.3  ข้อมลูมีมากแต่อาจไม่เป็นเรื่องการเมืองอย่างแท้จริง  

มปีญัหาในการตีความหมาย (interpretation) ในทางวชิาการ จงึมนีกัรฐัศาสตรบ์าง

คนคดัค้าน ต ัวอย่าง ได้แก่ ข ้อเขยีนของนักรฐัศาสตร์แห่งมหาวิทยาลยัแคลฟิอร์เนีย ณ 

นครเบอร์คลีย์ผู้หน่ึงชื่อ คริสเตียน เบย์ แนวคิดของนักวิชาการผู้น้ีมีในบทความที่ชื่อว่า 

“การเมืองและการเมืองจอมปลอม” (Pseudo-polities – ซ ูหรอื ส-ูโด พอลลติตกิส)์ 

(Christian Bay, “Politics and Pseudopolitics : A Critical Evaluation of some 

Behavioral Literature”, American Political Science Review, LIX, 1965, p.40)  

23.4  แนวพฤติกรรมศาสตรเ์ป็นปฏิกิริยาต่อแนวนิตินิยม (legalism) หรือแนว

โครงสร้างสถาบนั   
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ก.  การศกึษาเชงิพฤติกรรมศาสตรเ์กดิจากความไม่พอใจในการศกึษาแบบเก่าซึง่

ไมส่นใจในตวับุคคลทางการเมอืง (political man) โดยเอาใจใสย่ํ้าเน้นมากเกนิไปกบัเรื่องทาง            

1) โครงสร้าง 2) รฐัธรรมนูญ และ 3) กฎหมายต่าง ๆ  ความไมพ่อใจต่อการศกึษา “แนว

สถาบนัและแนวกฎหมาย” (legal and institutional approach) ทาํใหเ้กดิการหกัเหทาง

รฐัศาสตรท์ีห่นัมาสนใจตวัมนุษยเ์ชิงพฤติกรรม เช่น หนังสอืระดบั classic ชื่อ “ธรรมชาติ

ของมนุษยใ์นทางการเมือง” Graham Wallas. Human Nature in Politics. University of 

Nebraska Press, 1962. พมิพข์ึน้ใหมจ่ากฉบบัเดมิเมือ่ตน้ศตวรรษที ่20   

แนวพฤติกรรมพจิารณาประเดน็ต่าง ๆ รวมทัง้การสร้างสงัคมท่ีดีเลิศหรือย่ิงใหญ่

ในเชงิพฤตกิรรมโดยเฉพาะดา้นจิตวิทยา เช่น ในหนังสอืชื่อ The Great Society: A 

Psychological Analysis.  (สงัคมท่ีย่ิงใหญ่ : การวิเคราะหเ์ชิง จิตวิทยา) โดยนกัวชิาการ

อเมรกินัชื่อ G.Wallace ซึง่พมิพค์รัง้แรกในปี ค.ศ.1908  

ข. แนวพฤตกิรรมศาสตรไ์ม่สนับสนุนการคดิสรา้ง “สงัคมการเมืองในอดุมคติ” 

แบบทีเ่พลโตและนักคดิอื่น ๆ พยายามจนิตนาการขึน้มา ดงัปรากฏในหนังสอืชื่อ “อตุมรฐั” 

หรอื “เลิศรฐั” โดยเพลโต เพราะ 1) เริม่ยอมรบัความอ่อนแอของมนุษยต์ามทฤษฎขีองนัก

จติวเิคราะหช์าวออสเตรยี ชื่อ ซิกมนัด ์ฟรอยด ์(Sigmund Freud) ทีเ่หน็ว่า id (กเิลส) มพีลงั

มหาศาล ถ้าเทียบกบัมโนธรรม (superego) ดงันัน้ จึงมอุีปสรรคตัง้แต่เริม่ต้นแล้ว เพราะ

ธรรมชาตขิองมนุษยซ์ึง่ ego (อตัตา) ไมแ่ขง็พอ คอื อ่อนขอ้ต่ออาํนาจฝา่ยตํ่าอยูบ่่อย ๆ 2) อกี

ทัง้นักพฤตกิรรมศาสตรศ์กึษาตวัเลขและขอ้มูลเกี่ยวกบัปรากฏการณ์ต่าง ๆ และพบว่าโลกมไิด้

เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างมพีลวตั (dynamism) เป็นความไม่แน่นอน ซึ่งสมยัหน่ึงที่

นักวทิยาศาสตรอ์งักฤษ ไอแสค นิวตนั ได้กล่าวไว้คือ ไม่เป็นไปตามแนวคิดเชิงกลไก 

(mechanism) หมายความว่า ในโลกทางสงัคม มตีวัแปร มากกว่าโลกเชิงกายภาพ เพราะ

มนุษยม์เีน้ือมีหนังหรอืมคีวามรูส้กึรอ้นหนาวเจบ็ปวด มสีมอง มจีติ ซึง่คล่องตวัแปรเปลีย่นไม่

อยูค่งที ่

ค. แนวพฤติกรรมได้รบัการกระตุ้นหรอืเติม เชื่อใหม้ชีวีติชวีาต่อมาจากการค้นพบ

จากวิทยาศาสตร ์แนวควอนตมั (Quantum Physics) โดยเฉพาะอนัเป็นผลจากการวจิยั

ของ Albert Einstein ในการประกาศทฤษฎ ี“สมัพทัธภาพ” (relativity) ซึง่ถอืว่า 1) ความด ี

ความชัว่ หรอืคณุค่า (value) ต่าง ๆ สมัพทัธ ์คอื แปรเปลีย่น ไปตามกาละและเทศะ 2) อกีทัง้

ทาํใหม้คีวามสนใจเรือ่งราวของความอลวน หรอืความไรร้ะเบยีบคาดการณ์ไมไ่ด ้ซึง่รูจ้กักนัใน

ทฤษฎอีลวน อลหม่าน หรอืทฤษฎโีลกไร้ระเบียบ (Chaos theory, เค-อสั)  
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อทิธพิลของแนวพฤติกรรม คอื คดิถงึขอ้จํากดัของมนุษย ์ดงันัน้ นักวิชาการร่วม

สมยัมกัมุ่งเป้าหมายที่ไม่ไกลเกินที่จะทําได้นัก โดยมุ่งให้เกิดสงัคมที่น่าอยู่พอควร โดย

คํานึงถงึความน่าจะเป็นไปได ้ (probable) และเป็นสิง่ทีน่่าจะเกดิขึน้ได ้(possible) ตวัอย่าง 

คอื  

1) Perri 6, et al., Towards Holistic Governance : The New Reform Agenda. 

Palgrave, 2002 (สู่ธรรมาภิบาลในองคร์วม : ประเดน็เรื่องราว เกี่ยวกบัการปฏริูปการ

บรหิารงานราชการ) โดยเป็นผลงานของคณะ ผูจ้ดัทําหนังสื่อชื่อ GBC : Government 

Beyond The Centre ในประเทศองักฤษ 

2) Mihaly Simai. The Future of Global Governance : Managing Risk and 

Change in the International System. Washington, D.C. : United States Institute of 

Peace Press, 1994.  

(อนาคตแห่งธรรมาภิบาลระดบัโลก)  

23.5  การให้ความสาํคญักบัพฤติกรรมระดบักลุ่ม ( group behavier )  

การศกึษาเรื่องสถาบนัระดบัรฐับาลอาจดูไกลตวัเกนิไปและการศกึษาที ่ตวับุคคล ก็

ดใูกลม้าก จงึมกีารศกึษาระดบักลุ่ม ซึง่ถอืว่าจะทาํใหเ้ขา้ใจเรื่องราวของมนุษยใ์นทางการเมอืง

มากขึ้น อนันับว่าเป็นการเข้าใจแนวสงัคมวิทยาหรอืสงัคมวิทยาการเมือง (political 

sociology) นักรฐัศาสตรย์ุคบุกเบกิ ใหค้วามสําคญักบักลุ่มคนซึ่งเกี่ยวขอ้งกบักระบวนการ

ทางการเมอืง ได้แก่ อารเ์ธอร ์เบ้นท์ลีย ์ในหนังสอืชื่อ “กระบวนการแห่งรฐับาล”  

(Arthur F. Bentley. The Process of Government.) ซึง่พมิพค์รัง้แรกในปี 

ค.ศ.1908 

23.6  รฐัศาสตรย์คุ “หลงัพฤติกรรม” หรอืยคุหลงัแนวประจกัษ์วาท  

ภายหลงัมหาสงครามโลกครัง้ที ่2 มกีารตื่นตวัศกึษารฐัศาสตรเ์ชงิพฤตกิรรมศาสตร์

มาก เชน่  

1) Heinz Eulau, et al, eds. Political Behavior: A Reader in theory and 

Research. New York: Free Press, 1956. หนงัสอืของไฮนส ์ยเูลา และคณะ ชื่อ พฤติกรรม

ทางการเมือง : ขอ้เขยีนรวมเรือ่งต่าง ๆ เกีย่วกบัทฤษฎแีละการวจิยั 

2) Albert Somit and Joseph Tanenhaus. The Development of American  

Political Science: From Burgess to Behavioralism. Boston: Allyn and Bacon, 1967. 

การพฒันาการของรฐัศาสตรอ์เมริกนั : จากเบอรเ์กสถึง พฤติกรรมศาสตร ์   
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การศกึษาทางพฤติกรรมศาสตรซ์ึง่เน้นเรื่อง “เชิงประจกัษ์” (empirical) คอื การ

ได้ข้อมูลจากพฤติกรรมหรอืเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ๆ เป็นที่ยอมรบัมาระยะหน่ึง จวบจน

ประมาณปลายทศวรรษ 1960-1969 (The Sixties) กเ็ริม่มขีอ้กงัขากบัแนวที ่เดฟวิดหรอื

เดวิด อีสตัน้ ไดเ้ขยีนไวว้่า มรีฐัศาสตร ์“ยคุภายหลงั” แนวคิดพฤติกรรมศาสตร ์ หรอื ยคุ

หลงัแนวประจกัษ์วาท (empiricism) โดยเรยีกวา่เป็น “การปฏิวติัใหม่ในทางรฐัศาสตร”์  

(David Easton, “The New Revolution in Political Science”, American Political 

Science Review, December, 1969, pp.1051-1061.) 

24.  รฐัศาสตรย์ุคหลงัแนวพฤติกรรมศาสตร ์: ทฤษฎี Public Choice แนว

เศรษฐศาสตรก์ารเมืองและทฤษฎีเชิงวิพากษ์วิจารณ์ (Critical theory) 

แนวพฤติกรรมศาสตร์ได้รบัการวจิารณ์จากหลายฝ่าย ฝ่ายหน่ึงมองว่า พฤติกรรม

ศาสตร ์ เป็นวธิกีารศกึษาซึง่สนับสนุน “สภาวะเดิม” (Status Quo) เพราะศกึษาจากสิง่ทีไ่ด้

เกดิขึน้มาแลว้ และมสีมมตฐิานวา่ สภาวะเดิมหรือท่ีเป็นอยู่นัน้เหมาะท่ีจะเป็นอย่างนัน้   

ก. นกัวชิาการบางคนเสนอวา่ ควรให้ความสนใจมากขึน้กบัประเดน็ท่ีเก่ียวกบั 1) 

โครงสร้าง 2) การขดัแย้ง และ 3) เศรษฐกิจ โดยเฉพาะดา้นเศรษฐศาสตรก์ารเมือง หรอื

เศรษฐกิจการเมือง (Political economy) ซึง่บางครัง้เรยีกว่า “Public choice theory” 

(“ทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ” หรอื “ทางเลือกของมหาชน”) หรอืบางครัง้เรยีกว่า 

“เศรษฐศาสตรแ์ห่งการเมือง” (The Economics of Politics) ซึง่เป็นการใชห้น่วยความคดิ

หรอืมโนทศัน์ (concepts) ในทางเศรษฐศาสตรเ์พื่อเขา้ใจเรื่องราวทางการเมอืง เช่น 1) การ

ออกเสยีงเลอืกตัง้ 2) การต่อรอง (negotiation, horse trading) ศพัทอ์เมรกินัแปลตรงตวัคอื 

การแลกม้าหรือแลกเปล่ียนผลประโยชน์กนัในพรรคการเมอืง 3) กจิการต่าง ๆ ของรฐับาล  

นักเศรษฐศาสตร ์ชื่อ John Sloman ไดใ้หค้าํจาํกดัความไวด้งัน้ี “Public choice 

theory” (ทฤษฎีว่าด้วยการตดัสินใจของมหาชน) ไดแ้ก่ การประยุกต์ วิธีการต่าง ๆ 

ทางด้านเศรษฐศาสตรโ์ดยนําไปวิเคราะห์ ศึกษา การตดัสินใจทางการเมือง” (Public 

choice theory หมายถงึ การประยุกต ์วธิกีารเศรษฐศาสตรใ์นการวเิคราะห ์เรื่องการตดัสนิใจ

ทางการเมอืง)  

ก. ทฤษฎีทางเลือกหรือตวัเลือกสาธารณะมขีอ้สมมตฐิานงา่ย ๆ เชน่  

ผูอ้อกเสียงเลือกตัง้ (voters) เป็นเสมอืนกบัลูกคา้ (clients) และนักการเมืองเป็น

เสมอืนนักธรุกิจ โดยที ่1) นักการเมอืง (politician) ตดัสนิใจ และนําผลจากการตดัสนิใจ
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เหล่านัน้นําไป “ขาย” ยงั 2) ผูอ้อกเสยีงเลอืกตัง้ (voters) โดยถอืว่า การตดัสนิใจทางการเมอืง 

ถูกขายไปเพื่อไดเ้งนิ “คะแนนเสียง” (votes) ตวัอยา่ง คอื ถา้ประชาชนตอ้งการใหส้รา้งถนน 

4 ช่องทางจราจรขึน้ในทอ้งทีข่องคนย่อมจะลงคะแนนใหก้บันกัการเมอืง หรอืพรรคการเมอืง

ซึ่งสนับสนุนเรื่องดงักล่าวขอ้สมมตฐิานกล่าวเพ่ิมเติมว่ายิง่ได้รบัการสนับสนุนจากตวัพรรค

การเมอืง นักการเมอืง ทีแ่ละน่าจะเกดิผลเป็นจรงิไดม้ากเท่าใด แนวโน้ม คอื ย่อมไดค้ะแนน

เสียง (votes) มากขึน้เท่านัน้ ผูอ้อกเสียงเลือกตัง้และนักการเมือง (รวมทัง้ขา้ราชการดว้ย) 

ถูกตัง้ขอ้สมมตฐิานไวว้่าเป็นผูท้ีต่อ้งการไดป้ระโยชน์เตม็ท่ีอย่างมีเหตุผล (rational utility 

maximizers) คอื มองภาพว่าเป็นผูต้อ้งการไดป้ระโยชน์ของตน (personal gain) โดยการคิด

เชิง rational--แรช-ชัน่-แนล หมายความว่า มกีารไตร่ตรองหรอืวางแผนหรอืคดิสะระตะ 

เพ่ือให้ได้ประโยชน์มากท่ีสดุ ซึง่ใชใ้นกรณทีัง้  2  ฝา่ย  คอื ประชาชนผูอ้อกเสยีงเลอืกตัง้และ

ตวันกัการเมอืง  

1) ในรปูแบบทีไ่มล่กึซึง้แหง่ทฤษฎ ีPublic Choice มขีอ้สมมตฐิานทีว่่า ประโยชน์ท่ี

นักการเมืองจะได้ คอื การได้คะแนนเสียงมาก ๆ (votes maximizers ) ผูก่้อตัง้ทฤษฎ ี

Public choice ผูห้น่ึงชื่อ J. Buchanan.  University of Exeter สรปุไวด้งัน้ี 

เราทําการ “ตดัสินใจ ในฐานะผู้มีสิทธิเลือกตัง้. เราตดัสนิใจ ในฐานะเป็นสมาชกิ

พรรคการเมอืง. เราตดัสนิใจในฐานะขา้ราชการ การวิเคราะหเ์ชิงเศรษฐกิจของการเลือก

ทางการเมืองเหล่าน้ี เหมาะสม พอ ๆ กบัการวเิคราะหก์ารเลอืกทีท่ําในตลาดเพื่อซือ้ขนมปัง

และปลา  

(John Sloman. Economics. New York: Harvester Wheatsheaf Prentice Hall, 

1991, pp. 411-412.) 

ข. แนวโน้มใหม่แนวหน่ึงมกัเป็นทีรู่จ้กักนัในนามของ  “ทฤษฎีเชิงวิพากษ์วิจารณ์” 

(critical theory) สาํหรบัในยุโรปทีโ่ด่งดงัมาก คอื กลุ่มนกัวชิาการทีส่าํนกัศกึษาแฟรงคเ์ฟิรต์ 

(Frankfurt School) ในเยอรมนี 

(David Held. Introduction to Critical Theory:Horkheimer to Habermas. Berkeley: 

University of California Press, 1980.)  

ตวัอยา่งแหง่การวพิากษ์วจิารณ์ คอื ถอืว่าแนวเดมิทีโ่จมตลีทัธินายทุนลา้สมยัไปเสยี

แลว้ในโลกปจัจุบนั ทัง้น้ีเพราะลทัธินายทุนร่วมสมยัไม่เหมอืนเก่า เช่น ไม่เน้นการใชแ้รงงาน

แต่ใชเ้ครือ่งจกัรทีทุ่น่แรงต่าง ๆ  
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(Nicholas Abercrombie, et als. The Penguin Dictionary of Sociology. Fourth 

Edition, Penguin Books, 2000, p.80.) 

(ไชยรตัน์  เจรญิสนิโอฬาร. รฐัศาสตร ์การบริหารรฐักิจ ทฤษฎี : หน่ึงทศวรรษ 

รฐัศาสตร ์แนววิพากษ์. ศนูยว์จิยัและผลติตํารา, 2540.) 

25. รฐัศาสตรย์ุคภายหลงัพฤติกรรมศาสตร ์ :   การให้ความสาํคญักบั

เศรษฐกิจการเมืองและนโยบายสาธารณะ 

ก. แนวศกึษาเกี่ยวกบัการพฒันาทางการเมืองเคยเฟ่ืองรุ่งเรอืงประมาณ 20 ปี

เศษ ภาย หลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 คอื ช่วง Sixties (1960-69) และช่วงตน้ของ Seventies 

(1970-79)  

มทีฤษฎต่ีาง ๆ เกีย่วกบัการพฒันาทางการเมอืงโดยกล่าวถึง   

1)  “การทาํให้เป็นสมยัใหม่” (modernization)  

2)  “การทาํให้เข้าสู่วฒิุภาวะทางการเมือง” (political maturation)  

ข. ต่อมาเหน็ว่าปัญหาการพฒันาน่าจะเกดิขึน้จากความจําเป็นตอ้ง “พ่ึงพา” และ 

“พ่ึงพิง” (dependence) ต่อโลกตะวนัตก เรยีกว่า ทฤษฎพีึง่พา (Dependency Theory) ซึง่

โดยแพร่หลายมากในกลุ่มนักวชิาการอเมริกาใต้หรอืลาตินอเมริกา (Latin America) 

โดยเฉพาะขอ้เขยีนของ องัเดร กนุเดอร ์แฟรงค ์ทฤษฎพีึง่พายดึแนว “เศรษฐกิจการเมือง” 

(Political economy) ซึง่มองโลกในแงร่า้ย เพราะมสีมมตฐิานว่ามนุษยไ์มด่ ีพยายามเอารดั

เอาเปรยีบ หรอืทฤษฎีพ่ึงพิงน้ีมทีรรศนะต่อคนในสหรฐัอเมรกิาและในยุโรปส่วนเหนือที่เป็น 

“ผู้กระทาํ” ใหเ้กดิการล้าหลงัหรอืการไม่พฒันาของโลกที่สาม มกัเรยีกแนวคดิน้ีว่าเป็นแบบ 

“ซา้ย” (leftist) 

(James D.Cockcroft, Andre Gunder Frank and Dale L.Johnson. Dependence 

and Underdevelopment : Latin American Political Economy. Garden Gity, New York: 

Doubleday, 1972.)  

อน่ึงมกีลุ่มนกัวชิาการจากประเทศในโลกท่ีสาม (third world) มุง่ประเดน็การมอง

ปญัหาเชงิยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดงัเช่นมหีนังสอืซึ่งรวมขอ้เขยีนเรื่องน้ีเป็นจํานวนถึง 10 

เล่ม จดัพมิพโ์ดยศนูยว่์าด้วยการพฒันาภมิูภาคขององคก์ารสหประชาชาติ ณ นครนาโงยา 

ประเทศญีปุ่น่ 
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(R.P. Misra and M. Honjo, eds. Changing Perception of Development 

Problems ,10 vols. Nagoya, Japan: U.N. Centre for Regional Development, 1981.) 

26.  การแบง่สาขาวิชารฐัศาสตรใ์นประเทศไทย 

มหาวทิยาลยัในประเทศไทยทีม่กีารสอนรฐัศาสตรแ์บ่งสาขารฐัศาสตรต่์าง ๆ กนั แต่ที่

มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยผู้เขียน (จิรโชค วีระสย) ในฐานะผู้ริเร่ิมวางหลกัสูตรและ

ดาํเนินการจดัตัง้คณะรฐัศาสตร ์

ทัง้น้ีสืบเน่ืองมาจากคําสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการเตรียมการจดัตัง้มหาวิทยาลัย

รามคาํแหง ลงวนัที ่5 พฤศจกิายน 2513 โดยปลดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีพลโทบุญเรอืน  บวั

จรูญ โดยม ีศ.ดร.ศกัด์ิ ผาสุขนิรนัต์เป็นประธาน และผู้เขียนเป็นกรรมการและ

เลขานุการ คณะกรรมการมทีัง้หมด 7 คน สามารถจดัตัง้มหาวทิยาลยัรามคาํแหงขึน้ไดโ้ดย

รบัสมคัรนกัศกึษารุน่แรกไดใ้นเดอืนเมษายน พ.ศ. 2514  

ในฐานะผูจ้ดัตัง้ภาควชิารฐัศาสตร ์ซึง่เดิมอยู่ในสงักดัคณะนิติศาสตร ์ผู้เขียนแบ่ง

ออกเป็นสามสาขา และเมื่อเป็นคณะรฐัศาสตรใ์นปี พ.ศ.2516 ซึง่ผูเ้ขยีนเป็นคณบดีผู้ก่อตัง้ 

(Founding Dean) ชว่งปี 2516-2520 กไ็ดก้าํหนดใหเ้ป็น 3 แผนเชน่เดมิ ไดแ้ก่ 

ก. แปลน A สาขาการปกครอง (Government) ศพัทภ์าษาองักฤษน้ีเกีย่วขอ้งกบั

ภาษากรกี kybernetes ซึง่แปลว่าคนคดัท้ายหรอืคนถือหางเสือ ต่อมามศีพัท ์cybernetics 

(ไซเบอรเ์นตตกิส)์ ซึ่งแปลว่า ศาสตรแ์ห่งการส่ือสารและการควบคมุ แต่คําทีนํ่ามาใชใ้น

ภาษาองักฤษ คอืมาจากภาษาลาตนิหรอืแลตตนิ (Latin) คอื “gubernare” ซึง่แปลว่า บงัคบั 

หรอืควบคมุ  

(Webster’s Third New International Dictionary, cited in Karl W. Deutsch. 

Politics and Government, 2nd
 ed. Boston: Houghton Miffin, 1974, p.8)   

ครอบคลุมเน้ือหา เชน่ ทฤษฎีการเมือง, ระบบการเมอืง, พฤตกิรรมเชงิการเมอืง สถาบนั

การเมอืงต่าง ๆ เชน่ รฐัสภา พรรคการเมอืง ฯลฯ 

ข. แปลน B สาขาความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ (International Relations) 

ครอบคลุมเรื่องราวเกีย่วกบันานาประเทศ เช่น 1) สงคราม 2) การจดัตัง้ และดาํเนินงานของ

องคก์ารระหว่างประเทศ 3) ความสมัพนัธท์างการทตู (diplomacy) ของนานาชาต ิ4) การเมือง

เรื่องเช่ือมโยง (linkage politics) 

ค. แปลน C สาขารฐัประศาสนศาสตรห์รือการบริหารรฐักิจ (Public  
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Administratiion) ครอบคลุมการจัดและบริหารองค์การของรัฐ  ระเบียบปฏิบัติ เช่น 

พระราชบญัญตัิขา้ราชการพลเรอืน การพจิารณาบุคคลเขา้รบัราชการ การพจิารณาความดี

ความชอบ การบรหิารงานราชการเพือ่การพฒันาธรรมาภิบาล (good governance)  

27.  บทสรปุ 

ก. รฐัศาสตรเ์ป็นวทิยาการซึง่มกีารพฒันาการมาแต่อดตีสมยั จุดเริม่ตน้ทีย่อมรบักนั

กค็อื ขอ้เขยีนของอาริสโตเต้ิล ซึ่งเป็นหน่ึงในสามของไตรเมธีในยุคแห่งความรุ่งเรอืงของ

กรกีเมื่อประมาณ 2400 ปีมาแลว้  

ข. นักคดิชาวตะวนัออก เช่น เหลาจื๊อ ขงจื่อ และซุนหวู่ มขีอ้เขยีนทีเ่กีย่วโยงกบั

รฐัศาสตรบ์า้ง แต่ไมใ่ชเ่ป็นเรือ่งรฐัศาสตรโ์ดยตรง 

ค. รฐัศาสตรใ์นยุคหลงั ๆ ไดร้บัอทิธพิลจากแนวพนิิจเชงิพฤตกิรรมมาก แต่เมื่อไม่

นานมาน้ีกเ็ริม่มขีอ้กงัขาเกีย่วกบัแนวดงักล่าวเขา้สูท่ฤษฎ ี Public Choice, Critical theory, 

Dependency theory 

ง. การเรยีนการสอนวชิารฐัศาสตรใ์นประเทศไทยมกีารเริม่ต้นมาเป็นเวลานาน

พอสมควร คณบดีผูก่้อตัง้ (Founding Dean) คณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ไดแ้ก่   

ดร.ดิเรก ชัยนามสําหรับคณบดีผู้ก่อตัง้คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ 

ศาสตราจารยเ์กษม  อทุยานิน  

คณบดีผู้ก่อตัง้คณะรฐัศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคําแหง ได้แก่ ผู้เขยีน ต่อมามกีาร

จดัตัง้คณะรฐัศาสตรข์ึน้ ณ สถาบนัอื่นๆ เช่นที ่มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช (ม.ส.ธ.) และ 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ แต่จํานวนบณัฑติทางรฐัศาสตรท์ีจ่บไป และกําลงัศกึษาอยู่ทีม่ากทีสุ่ด 

คอืเป็นจาํนวนรวมกนัเกนิกวา่ 3 แสนคน คอืที ่มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

28.  อ้างอิงเพ่ิมเติม 

1. Robert S. Erikson,et al. The Macro Polity. Cambridge University Press, 

2002. 

2. Dennis Kavangah, ed. Dictionary of Political Biography. Who is Who in 

Twentieth Century World Politics. Oxford University Press, 1998. 

3. Joel Krieger, ed. The Oxford Companion to Politics of the World. Oxford 

University Press, 1993. 
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4. Ian Marsh, et al. Democracy, Governance and Economic Performance : 

East and Southeast Asia, 1999. 

5. Jack C. Plano. et al. Political Science Dictionary. Hinsdale, Ill.,1973. 

6. David Robertson. The Routledge Dictionery of Politics. Erd ed. London : 

Routledge, 2004. 

7. Jeremy Black. World History. Paragon, 1999. 

29.  ตวัอย่างคาํถาม  

1. รากศพัท ์“government” ในภาษาองักฤษมาจากภาษาอะไร 

2. ความคดิเชงิรฐัศาสตรใ์นยคุเริม่แรกในโลกตะวนัตกเกีย่วขอ้งกบัอะไร 

3. แมก๊ซ ์เวเบอรแ์บ่งรปูแบบ “สทิธอิาํนาจ” ไวก้ีป่ระเภทอะไรบา้ง 

4. นกัประวตัศิาสตรท์ีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุของกรกีโบราณชื่ออะไร 

5. ศกัรธษิฐ หรอื ศกัรดษิฐ คอือะไร 

6. ว.ีโอ.คยี ์ใหค้าํนิยาม “การเมอืง” ไวอ้ยา่งไร 

7. 5 P’s กบั 1 E ยอ่มาจากอะไร 

8. ปราชญ์จนีผูใ้ดสอนใหป้ฏบิตัติามมรรคา (เต๋า) ของสรรพสิง่ใหอ้ยู่ในความสนัติ

และ  มชีวีติอยูอ่ยา่งงา่ย ๆ 

9. อารสิโตเติล้มคีวามสาํคญัต่อวชิารฐัศาสตรอ์ยา่งไร 

10. Public Choice Theory หมายถงึอะไร 

11. ศาสตรส์ถาปัตยส์มบรูณ์ลกัษณ์คอือะไร 

12. สาํนกัแอคเคด็ดะม ีเกีย่วขอ้งอยา่งไรกบัวชิารฐัศาสตร ์

13. มาเคยีเวลลสีาํคญัอยา่งไร 

14. “สนัุขจ้ิงจอก” กบั “สิงโต” เกีย่วขอ้งกบัคาํสอนของนกัรฐัศาสตรท์า่นใด 

15. ลกัษณะของรฐัศาสตรใ์นยคุรว่มสมยัเป็นอยา่งไร 

16. ไตรเมธี หมายถงึผูใ้ด อยูใ่นยคุใด 

17. Plan A , B , C คอือะไร 

18. ศษิยน์ักรฐัศาสตรท์่านใดทีใ่หข้อ้มลูเกีย่วกบัรฐัธรรมนูญมากกว่า 150 ฉบบัแก่

อาจารย ์

19. ปราชญผ์ูช้รา หมายถงึใคร 

20. “อาจารย ์กลัยาณมติร- ศษิยก์ตญั�กูตเวท”ี หมายถงึใคร 
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21. จิน๋ซ ีฮอ่งเตเ้ป็นใคร ยคุใด 

22. “รฐัศาสตร”์ กบั “การเมอืง” แตกต่างกนัอยา่งไร 

23. สามประเดน็ของคาํนิยาม “การเมอืง” ของโวลิน ไดแ้ก่อะไร 

24. ยกตวัอยา่งคาํสอนทีเ่กีย่วกบัการปกครองของเหลาจื๊อ 

25. รฐัศาสตรย์คุหลงัพฤตกิรรมใหค้วามสนใจในดา้นใดหรอืเรือ่งอะไร 

26. Land locked คอือะไร 

27. “ศาสตรอ์อ่น” และ “ศาสตรแ์ขง็” หมายถงึอะไร  

28. Policy Sciences คอือะไร 

29. ทฤษฎวีพิากษ์วจิารณ์มลีกัษณะสาํคญัอยา่งไร 

30. คณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหงจดัการเรยีนการสอนอยา่งไร 

31. ผูใ้ดเป็นผูก่้อตัง้คณะรฐัศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

32. ผูใ้ดเป็นผูก่้อตัง้คณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

33. อื่นๆ ดจูากประเดน็สาํคญั เช่นใหย้กตวัอย่างภาษติคาํคมทางการเมือง เช่นจาก

สามกก๊ 
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