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1.  แนวคิด 

1.1 การเปลีย่นแปลงเป็นของปกตวิสิยัและคนทัว่ไปมุ่งใหก้ารเปลีย่นแปลงในทางท่ีดี ซึง่

ในทางการเมอืงเรยีกวา่ การพฒันาทางการเมือง 

1.2 มีนานานิยามว่าด้วยการพัฒนาทางการเมืองโดยเฉพาะการพิจารณาว่า

ประกอบดว้ย 10 มิติ 

1.3 ในการพฒันายอ่มประสบปญัหาและวิกฤต ซึง่มสีาเหตุหลายประการ 

 

2.  วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

เมือ่อา่นบทน้ีจบแลว้ นกัศกึษาจะสามารถ 

2.1 ระบุความหมายและนานามมุมองในเรือ่ง “การพฒันาทางการเมือง” ได ้

2.2 บอกมิติต่าง ๆ ของการพฒันาทางการเมอืงได ้

2.3 อธิบายปัญหาและสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางการเมืองและการขาด

เสถยีรภาพได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนะนําบทท่ี 11 

การพฒันาทางการเมือง 
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1.  ความนํา 

รฐัศาสตรค์วามสนใจการเมืองเปรียบเทียบมาตัง้แต่ยุคอาริสโตเต้ิล 2400 ปีมาแลว้ 

ซึง่แบ่งรปูแบบการปกครองจากการเปรยีบเทยีบออกเป็น 6 รปูแบบใหญ่ ๆ ยุคต่อ ๆ มากม็ี

การศกึษารฐัศาสตรห์รอืการเมอืงเปรยีบเทยีบ แต่มกัเปรียบเทียบดว้ยการใหข้อ้มูลเกี่ยวกบั

สถาบนัทางการเมอืงของนานาประเทศ ไดแ้ก่ 1) ประวติัความเป็นมา 2) สถาบนัการเมือง

การปกครอง เชน่ สถาบนัทางบรหิาร นิตบิญัญตั ิ และตุลาการ 3) แหล่งพละกาํลงัทางการเมอืง  

(Lowell Barrington, et.al. Comparative Politics. Wadswon th, 2010.) 

แนวการเปรียบเทียบรว่มสมยัระบุประเดน็ เช่น 1) ชนชัน้นําทางการเมอืง (political 

elites) 2) การใชค้วามรนุแรงทางการเมอืง 3) การมส่ีวนร่วมทางการเมอืง แต่มกัจาํกดัอยูใ่น

แวดวงของโลกตะวนัตก  

ภายหลงัมหาสงครามโลกครัง้ที ่2 (พ.ศ. 2488) นกัวชิาการตื่นตวัและตระหนักว่าได้

มองขา้ม หรอืละเลยการศกึษาประเทศอื่น ๆ ซึง่อยูน่อกอารยธรรมตะวนัตก 

ปจัจยัหรอืสาเหตุซึ่งกระตุ้นใหเ้กดิความสนใจในเรื่อง 1) การพฒันาทางการเมือง 

(political development) 2) การเข้าสู่ความเป็นตะวนัตก (westernization) และ 3) 

สมยัใหม่ทางการเมือง (political modernization) ไดแ้ก่ 1) มจีํานวนนักวชิาการดา้น

รฐัศาสตรม์ากขึน้ 2) มีประเทศ “เกิดใหม่” คอืเป็นเอกราชหลุดพน้จากการอยู่ภายใต้อาณา

นิคมเพิม่จาํนวนมากขึน้ และ 3) มีเงินสนับสนุนสาํหรบัการวจิยัทัง้จากรฐับาลและภาคเอกชน  

(Rodee, et al. op.cit., p.12.)  

เงินวิจยัจําเป็นอย่างยิง่ เพราะการวจิยั “ข้ามวฒันธรรม” ย่อมสิน้เปลอืงค่าใชจ้่าย

อย่างมหาศาล 1) ในการเดนิทางขา้มประเทศ และ 2) ในการวจิยัแบบ “เจาะลึก” เพื่อเขา้ใจ

วฒันธรรมทางการเมือง โดยพจิารณาสถาบนัหรอืมติอิื่น ๆ นอกจากสถาบนัการเมอืงโดยตรง 

ได้แก่ 1) สถาบันครอบครัวซึ่งเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูแต่เยาว์วัย (สังคมประกิต , 

socialization)  2) มติสิถาบนัทางการศกึษา 3) มติหิรอืสถาบนัทางดา้นเศรษฐกจิ 4) มติหิรอื 

บทท่ี 11 

การพฒันาทางการเมือง 
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สถาบนัทางดา้นศาสนา  5) สภาวะความเป็นพลเมอืงกบัชนบท 6) สภาพของการขนสง่สือ่สาร  

2.  การพฒันาในส่วนท่ีเก่ียวกบัทฤษฎีวิวฒันาการ 

2.1 อิทธิพลของทฤษฎีวิวฒันาการก่อนดารวิ์น  ศพัท ์“การพฒันา” โยงเกีย่วกบั

ทฤษฎ ี“วิวฒันาการทางสงัคม” (social evolution) มมีาก่อนทฤษฎวิีวฒันาการทาง

ธรรมชาติวิทยา (natural evolution) คอื 2400 ปีมาแลว้สาํหรบัทฤษฎขีองชารล์ส ์ ดารวิ์น 

(Charles Darwin, 1809-82) นักชวีวทิยาชาวองักฤษผูซ้ึง่ค้นพบกระบวนการ “การ

เลือกสรรโดยธรรมชาติ” (natural selection) อนันําไปสู่ “การรอดอยู่ของผู้ชนะ” 

(survival of the fittest) ทฤษฎขีองดารว์นิเพิง่ประกาศเมื่อประมาณไม่ถงึ 200 ปีทีผ่่านมาน้ี

เอง 

2.2 เปรียบเทียบกบัทฤษฎีวฏัฏจกัร(cycle)  ทฤษฎหีรอืแนวคดิทางวิวฒันาการ

แตกต่างจากแนวคดิในเรือ่งการเปลีย่นแปลงแบบ “วฏัฏจกัร” (cyclical changes) ซึง่เป็นการ

เปลีย่นแปลงแบบ “หมุนเวียน” คอื ไม่มีทิศทางทีมุ่ง่ไปทางกา้วหน้าดา้นเดยีว หรอืทรุดตํ่าลง

อย่างเดยีว แต่มกีารเปลีย่นแปลงแบบสลบักนัไป ทํานอง “ชัว่เจด็ที ดีเจด็หน”  แบบวฏัฏ

จกัร มองภาพว่าเมื่อเขา้สู่ความเจรญิแลว้กย่็อมมีเส่ือมโดยมเีจรญิมาก เจรญิน้อย เสื่อมมาก 

เสือ่มน้อย 

2.3 ลกัษณาการ 4 ประการของการวิวฒันาการ   เคนเนธ บอ็ค (Kenneth 

Bock) ซึง่เป็นอาจารยแ์ละผูค้วบคุมวทิยานิพนธป์รญิญาตรเีกยีรตนิิยม (Honours thesis in 

Sociology) ของผูเ้ขยีน (จริโชค วรีะสย) แห่งมหาวทิยาลยัแคลิฟอรเ์นีย ณ นครเบอรค์ลีย ์

สรปุลกัษณะสําคญัววิฒันาการทางสงัคมไวด้งันี้ คอื 1) เปลีย่นแปลงอย่างช้า ๆ 2) 

เปลีย่นแปลงโดยเกดิขึน้เป็นระยะ ๆ หรอืเป็นช่วง ๆ (เช่น ช่วง 10 ปี 20 ปี จงึจะเหน็

แนวโน้มทีค่่อนขา้งชดัเจน) 3) การเปลีย่นแปลงมขีึน้อย่างตลอดกาล คอื ไม่มกีารยุต ิและ 4) 

ทิศทางของการเปลีย่นแปลงเป็นไปในทางก้าวหน้า คอื ดขีึน้กว่าเดมิหรอืมคีุณภาพสงูขึน้

กว่าทีเ่คยเป็นมาก่อน 

    (Kenneth Bock. Human Nature and History. Columbia University Press, 

1980.) 

2.4 พฒันาและกาํลงัพฒันา คําว่าพฒันานํามาใช้เปรยีบเทยีบความเจรญิของ

ประเทศต่าง ๆ หรอืชุมชนต่าง ๆ หากประเทศใดหรอืสถาบนัใดไม่เปลี่ยนแปลงหรอืมอีตัรา     
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การเปลี ่ยนแปลงช้ากว ่าได ้ชื ่อว ่ามสีภาพ  ก .  ล้าหลงั  หร ือด้อยพฒันา (under-

developed) ข . พฒันาน้อยกว่าที่ควร (less developed) ค . “กําลงัพฒันา” 

(developing) จุดเริม่ต้นที่ไม่เจรญินัก แต่กําลงัดําเนินการใหม้คีวามก้าวหน้า ง. ศพัท์ที่

เกี่ยวขอ้ง คอื NIC ย่อจาก Newly Industrialized Countries คอื ประเทศที่ได้ผ่านช่วง

กาํลงัพฒันาและเขา้สู่ความพฒันาแล้วระดบัต้น เช่น  

เกาหลใีต้และสงิคโปร ์ 

ต่อมาในช่วง พ.ศ.2553 มขีอ้สงัเกตว่ามปีระเทศที่ก้าวเกินกว่ากาํลงัพฒันาและ

เฉียดการพฒันาระดบัสูงขึน้เรื่อยๆ ได้แก่ ประเทศซึ่งมตีวัย่อ BRIC—Brazil, Russia, 

India, Chiva. 

2.5 ทฤษฎีวิวฒันาการทางสงัคม(และรวมทัง้ทฤษฎีววิฒันาการทางชวีวทิยาของ

ชารล์ส ์ดาร ์วนิ ซึง่มมีาทหีลงั) ถอืว่า การเปล่ียนแปลงเม่ือมีขึน้มกัมีทิศทางมุ่งไปในทางดี 

และเกี่ยวพนักับความรู้สึกว่า อะไรก็ตามที่ใหม่จะต้องดีกว่าของเก่าเสมอ ไม่ว่าอะไรที่มี

ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ (นวัตกรรม—innovations) หรือสร้างขึ้นมาใหม่มักเห็นว่าเป็น

ความกา้วหน้า ศพัทป์ระเทศท่ีพฒันาแล้ว (developed) จงึหมายถงึกา้วหน้าในด้านต่าง ๆ 

อน่ึง ประเทศที่อยู่ส่วนเหนือของโลกมกัมกีารพฒันา และประเทศทีอ่ยู่ส่วนใต้ทาง

โลกพฒันาน้อยจงึมศีพัท ์คอื “กลุ่มเหนือและกลุ่มใต้” (North-South) กลุ่มเหนือ หมายถงึ

ประเทศซึง่มกีารพฒันามากแลว้ โดยเน้นหนักไปในสภาวะแห่งการเป็นอตุสาหกรรมและการ

เขา้สู่สภาพเมือง (urbanized) ในทวปีเอเชยีกลุ่มเหนือ ไดแ้ก่ ญี่ปุ่น เกาหลแีละจนี เป็นต้น 

และกลุ่มใต้ หมายถงึประเทศซึง่มกีารพฒันาน้อย ในทวปีเอเชยีกลุ่มใต้ ไดแ้ก่ ปากสีถาน ศรี

ลงักา และไทย เป็นตน้ 

3.  มิติต่าง ๆ ของการพฒันา และแนวคิดของฮนัติงตัน้ 

นักวิชาการบางคนมีคัดค้านการใช้มโนทัศน์ (concept) แห่ง “การพฒันาทาง

การเมือง”โดยเฉพาะแซมมวล ฮนัติงตัน้ แหง่มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์  

           (Samuel Huntington, “The Change to Change: Modernization, Development, 

and Politics”, Comparative Politics, April 1971, pp.283-322. Reprinted in Cyrill E. 

Black, ed. Comparative Modernization: A Reader, New York : Free Press, 1976, 

pp.25-6.)   

ฮนัติงตัน้เหน็ว่าความหมายของการพฒันาทางการเมืองไมช่ดัเจน และไม่อาจทาํ

ให้ชดัเจนได้ ดงันัน้ ฮนัติงตัน้เสนอใหใ้ชแ้นวพนิิจ (approach) แห่งการเปล่ียนแปลงทัว่ ๆ 
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ไปและโดยเฉพาะแนวพินิจแห่ง “การเปล่ียนแปลงสู่ความเป็นนวสมยัหรือสมยัใหม่” 

(modernization) ฮนัติงตัน้เสนอให้ศึกษา คือ 5 องค์ประกอบ (components) สําคญัของ

ระบบการเมอืง ไดแ้ก่ 1) วฒันธรรมทางการเมือง 2) โครงสร้างทางการเมอืง 3) กลุ่มต่าง ๆ 

4) ความเป็นผูนํ้า และ 5) นโยบาย จะอธบิายเพิม่เตมิ ดงัน้ี  

1)  วฒันธรรมทางการเมือง ได้แก่ 1) ค่านิยม 2) ทศันคติ 3) แนวการพจิารณา

หรอืการตี ความเรื่องราวต่างๆ (แห่งนิทานเรื่อง “ปรมัปรา” เกี่ยวกบัจกัรๆ วงศ์ๆ และ4) 

ความเชื่ออนัเกีย่วขอ้งกบัเรือ่งการเมอืงและมคีวามโดดเดน่อยูใ่นสงัคม  

2)  โครงสร้างทางการเมือง ไดแ้ก่ การจดัองคก์ารแบบเป็นทางการ ซึ่งสงัคมใช้

ประโยชน์ในการตดัสนิใจในเรื่องสาํคญั ๆ เช่น 1) พรรคการเมอืง 2) การแบ่งออกเป็นฝา่ยนิติ

บญัญตั ิฝา่ยบรหิาร 3) ระบบราชการ  

3)  กลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ การรวมตวัทางเศรษฐกิจและสงัคม ไม่ว่าจะเป็นแบบเป็น

ทางการ(formal) หรอืไม่เป็นทางการ(informal) ซึง่มสีว่นรว่มทางการเมอืงมากบา้งน้อยบา้ง  

4) ความเป็นผูนํ้า ทัง้ในฐานะบุคคลคนเดยีวและในฐานะกลุ่ม  

5) นโยบาย  ได้แก่  รูปแบบแห่งกิจกรรมของรัฐบาลซึ่ ง ใช้ในการกระจาย

ผลประโยชน์และการลงโทษคนหรอืชุมชน 

ข้อวิจารณ์ของฮนัติงตัน้ ม ี3 ประการ  

ประการแรก น่าจะถือว่า “การพฒันาทางการเมือง” เป็นส่วนหน่ึงของการเขา้สู ่

“ความทนัสมยัทางการเมือง” หรอืความเป็นการเมอืง “สมยัใหม่” 

ประการท่ีสอง องคป์ระกอบของการพฒันาทางการเมอืงมต่ีาง ๆ กนั แต่ไมไ่ดร้ะบุให้

ชดัเจนวา่ สว่นต่าง ๆ เหล่านัน้เกีย่วขอ้งสมัพนัธก์นัอยา่งไร  

ประการท่ีสาม ไม่มีความชดัเจนว่า มโนทศัน์ “พฒันาทางการเมือง” เป็นการ

อธบิายสภาวะหรอืเป็นการคาดการณ์สภาพอนาคตอนัไกลโพน้ 

สว่นนักวชิาการอื่น ๆ อกีหลายคนกย็งัเหน็ประโยชน์ของการใชม้โนทศัน์พฒันาทาง

การเมอืง ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ หนงัสอื เชน่ 

1) Charles W. Anderson, et al. Issues of Political Development. Englewood 

Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1967. 

2) หนงัสอืต่าง ๆ โดยการสนบัสนุนของ Committee on Comparative Politics of the 

Social Science Research Council แหง่สหรฐัอเมรกิาภายใตห้วัขอ้ Studies in Political 

Development ซึง่จดัพมิพโ์ดย Princeton University Press เชน่ 
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a) James S. Coleman, ed. Education and Political Development. 

b) Joseph La Palombara, ed. Bureaucracy and Political Development.  

3) Leonard Binder, et al. Crises and Sequences in Political Development 

Princeton, N.J. : Princeton University Press,1974. 

4)  Gary D. Brewer and Ronald D. Brunner, eds. Political Development and 

Change. New York : Free Press, 1975. 

4.  10 มิติหรอืทศมิติแห่งการพฒันาทางการเมือง 

การพฒันาทางการเมอืงตามแนวของนักวชิาการชื่อ ลูเซ่ียน พาย ไดก้ําหนดไว ้10 

ขอ้ หรอืทศมิติดงัน้ี (Lucian W. Pye. Aspects of Political Development, Boston : Little, 

Brown, 1966, pp. 33-48.) 

1) “บุพลกัษณะ” (prerequisites) หรอืรากฐานอยูท่ีก่ารพฒันาทางเศรษฐกจิ 

2) การเมอืงแบบทีม่อียูใ่นประเทศอตุสาหกรรม 

3) ความทนัสมยัทางการเมอืง” 

4) สงัคมเขา้สูส่ภาพแหง่การจดัองคก์ารเป็นรฐัประชาชาตหิรอืเป็นชาต-ิรฐั 

5) การพฒันาดา้นบริหารและกฎหมาย 

6) การเร่งระดมสรรพกาํลงั (mobilization) และการเขา้ไปมสี่วนร่วมแบบต่าง ๆ 

หรอืระดบัต่าง ๆ ทางการเมอืงของมวลชนคนจาํนวนมาก 

7) การพยายามสร้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

8) การที่บ้านเมืองมีเสถียรภาพ และการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างเป็นระเบียบ

เรยีบรอ้ย (stability and orderly change) 

9) การเร่งระดมพลงัดา้นต่าง ๆ และการทาํงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

10) เป็นมิติ หรือด้านหน่ึงของการเปลี่ยนทางสังคมซึ่งมีหลายด้านรวมทัง้ด้าน

วฒันธรรม 

5.  คาํนิยามรว่มของการพฒันาการเมือง : 4 องคป์ระกอบ 

คํานิยามร่วมของการพัฒนาการเมืองตามทรรศนะของลูเซียน พาย ซึ่งได้ระบุ

ลกัษณะหรอืองคป์ระกอบเด่น ๆ ดว้ยกนั 3 ประการ แต่ผูเ้รยีบเรยีงเหน็ว่าน่าจะมี 4 ประการ 

จงึไดเ้พิม่ขอ้สุดทา้ย คอื ว่าดว้ยจรยิธรรมทางการเมอืงเขา้ไปดว้ย จดัเป็น “4 องคป์ระกอบ” 
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องคป์ระกอบทัง้ 4 ดงักล่าว ไดแ้ก่ 1) การมคีวามเสมอภาค (equality) 2) การมสีมรรถภาพ 

(capacity) 3) การแยกแยะและแบ่งงานตามหน้าท่ีเฉพาะ (differentiation) 4) การมี

จริยธรรมทางการเมอืง 

5.1 องคป์ระกอบท่ีหน่ึงของคาํนิยามร่วม : ความเสมอภาค หรอืความเท่าเทยีม

ในดา้นต่าง ๆ จดัไดว้า่เป็น “หวัใจ” ของการพฒันาทางการเมอืง ทัง้น้ีอยูใ่นกรอบแหง่กฎหมาย 

ปกตมิคีวามแตกต่างกนัในเรื่อง 1) ชาติวฒิุ (ชาตกิําเนิดหรอืตระกูล) 2) ธนวฒิุ (กําลงัทรพัย)์ 

3) วยัวฒิุ (แตกต่างในเรื่องอายุ) 4) เพศวิสยั (ชายและหญงิ) แต่กฎหมายย่อมถอืว่าทุกคนไม่

ว่าจะเป็นยาจกเขญ็ใจหรอืเป็นมหาเศรษฐ ีเป็นผูม้นีามสกุลใหม่หรอืนามสกุลเก่า  เป็นผูม้อีาย ุ

18 ปี หรอื 50 ปี มสีถานภาพเท่ากนั เอกสิทธ์ิหรือข้อแตกต่างในแง่กฎหมายมไิด้เกดิขึน้

เพราะเหตุต่าง ๆ เชน่ 1) ชาติวฒิุ 2) วยัวฒิุ 3) คณุวฒิุ 4) เพศวิสยั 5) ความเช่ือ 

   อน่ึง เรื่องของการพฒันาทางการเมอืงโดยมองที่ว่าควรมคีวามเสมอภาคระหว่าง

ผูด้อ้ยโอกาสยากไรห้รอืผูพ้กิารกบับุคคลทัว่ไป 

การใหส้ทิธใินการออกเสยีงเลอืกตัง้ควรเป็นแบบทัว่ไปหรอืกว้างขวางแบบสากล

(universal suffrage) คอื ไม่อยู่ในวงจํากดัเฉพาะกลุ่ม เช่น ในกลุ่มคนผวิขาว หรอืเฉพาะผูม้ี

การศกึษาด ีเป็นตน้   

ความเสมอภาคมีบทบาทในการพฒันาของการเมืองดว้ยการนําหลกัการน้ีไปใช้

โดยทัว่ไป  รวมทัง้ในการเขา้รว่มการแข่งขนัรบัเลือกตัง้ควรเปิดโอกาสใหม้กีารแข่งขนัอย่าง

ทดัเทียมกนั การแข่งขนัเป็นเรื่องของคุณวุฒิ  (qualifications) คอื ความสามารถท่ีสร้าง

ขึน้มาภายหลงั (achieved status) มใิช่เป็นเรื่องตดิตวัมาแต่กาํเนิด (ascriptive) แบบชาติ

วฒิุหรอืวยัวฒิุ  อน่ึง วธิกีารเลอืกตัง้จะต้องเป็นไปโดยถอืว่าทุกคนมอีายุและคุณสมบตัอิยู่ใน

เกณฑม์สีทิธ ิ1 เสยีงเทา่นัน้ 

5.2 องคป์ระกอบท่ีสองของคาํนิยามร่วม : สมรรถภาพหรือประสิทธิภาพ  

ระบบการเมอืงม ี2 ส่วน คอื ส่วน 1) ทีส่่งป้อนเข้าไปหรอือินพทุ (input) และส่วน 2) ที่เป็น

ผลออกมา (output) นัน้ สมรรถภาพ ก็คอื ความสามารถที่จะนําผลออกมาใหไ้ด้มากเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัปริมาณของแรงงานท่ีส่งเข้าไป   

การพฒันาทางการเมือง ไดแ้ก่ การทีร่ฐับาลสามารถทําประโยชน์ใหแ้ก่ราษฎรได้

มาก เช่น ทําใหร้าษฎร 1) ไดร้บัการศึกษาดี 2) ประสบความสะดวกสบายในชวีติประจําวนั 

3) ไมข่าดแคลนสาธารณูปโภค 4) ไมต่อ้งหว่งกงัวลเรือ่งความขาดแคลนปจัจยัสีท่ีจ่าํเป็นสาํหรบั

การดาํรงชวีติ 5) ไมต่อ้งหว่งกงัวลเรือ่งโจรผูร้า้ยชุกชุม ฯลฯ เป็นตน้   
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  รฐับาลทีม่สีมรรถภาพอนัเป็นลกัษณะของการพฒันาทางการเมอืง คอื “สนองความ

ต้องการแห่งปัจจยัส่ีราษฎรมีงานทาํ” และ “น้ําไหล ไฟสว่าง ทางดี กาํจดัไม่ให้มีปลวกขึ้น

บ้านสะอาดสอ้านเป็นระเบียบทุกหนทุกแห่ง” สมรรถภาพเกี่ยวขอ้งโดย ตรงกบัการมรีะบบ

บริหารงานท่ีดี ต้องมีการวางแผนและมีการดําเนินงานอย่างมีระเบียบเพื่อบรรลุเป้าหมาย 

(จุดประสงค ์หรอื ends) มกักล่าวกนัว่า means and ends จะตอ้งไปดว้ยกนั การบรหิารทีด่นีัน้

จะตอ้งรูว้ธิกีารวา่จะ “ทาํอย่างไร” ไมใ่ชเ่พยีงแต่ว่ารูว้่าควรทาํ “อะไร” เท่านัน้ กระบวนการหรอื

ขัน้ตอนวา่จะทาํอยา่งไรเพือ่บรรลุเป้าหมายนัน้เป็นเรือ่งสาํคญัมากตอ้งอาศยัความรู ้ความสามารถ 

และประสบการณ์  อกีทัง้รู้ว่าจะทาํอย่างไร (“know-how”) 

5.3  องคป์ระกอบท่ีสามของคาํนิยามร่วม : การรู้แยกและแบ่งงานตามหน้าท่ี 

เฉพาะ  นักทฤษฎอีเมรกินัแห่งมหาวทิยาลยั Harvard สหรฐัอเมรกิาชื่อ ทลัคอตส ์ พารส์นั 

(Talcott Parsons) 

ผลงานระดบั “ตน้แบบ” หรอื “แคลสสกิ” คอื  

1) Talcott  Parsons. The Structure of Social Action. New York: McGraw-Hill, 

1937 และ  

2) Talcott  Parsons.  The System of Modern Societies. Englewood Cliffs, N.J. : 

Prentice- Hall, 1971. กล่าวว่า บางยุคบางสมยัการจดัระบบทางสงัคมเป็นแบบกว้าง ๆ ทํา

หน้าทีค่ละกนัหลายๆ อยา่ง เช่น บิดา มารดา แต่เก่าก่อนมีหน้าท่ีทัง้เป็น 1) ผูเ้ลีย้งดบุูตร  2) 

ผูใ้หค้วามรูท้างวชิาการ เชน่ การอา่นการเขยีน 3) ผูส้อนวชิาชพี 4) ผูอ้บรมศลีธรรม และ ฯลฯ  

แต่ต่อมามีสถาบนัสงัคมอ่ืน ๆ เกดิขึน้ซึง่ทาํหน้าที ่“เฉพาะเรื่อง” เชน่ 1) โรงเรยีน

ประถมศึกษา 2) โรงเรยีนฝึกอาชีพ 3) สถานรบัเลี้ยงดูเด็ก ฯลฯ  ทําให้หน้าที่แบบคละกนั 

หลาย ๆ  อยา่งของบดิามารดาหรอืสถาบนัครอบครวัลดลงไป  อาจกล่าวเกีย่วกบัการแบ่งแยก

งานตามหน้าทีเ่ฉพาะดา้น   เป็นลกัษณะของการพฒันาทางการเมอืง  คอื  

ก. การแบ่งแยกศาสนาจกัรออกจากอาณาจกัร ฝา่ยศาสนาจกัร คอื พระสงฆไ์ม่

ควรเขา้ไปยุง่กบัฝา่ยอาณาจกัร คอื เรือ่งของฆราวาสหรอืเรื่องของบา้นเมอืง ไมค่วรเขา้ไปกา้ว

ก่ายในเรือ่งของการปกครองของฝา่ยสงฆห์รอืศาสนาจกัร 

ข. การแบ่งแยกกนัระหว่างอาํนาจบริหาร อาํนาจนิติบญัญติั และอาํนาจตุลา

การ อาํนาจทัง้สามน้ีอาจเกีย่วพนัแต่ตอ้งแยกจากกนัเป็นเอกเทศ  

ค. การแบ่งแยกกนัในหน้าท่ีระหว่างทหารและพลเรือน  ทหารอาชีพมหีน้าที่

ปกป้องคุม้ครองประเทศจากภยนัตราย พลเรือนมหีน้าทีช่ว่ยพฒันาชาตใินดา้นอื่นๆ  
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ง. การแบ่งแยกหน้าท่ีอย่างเด่นชดัระหว่างรฐับาล “ส่วนท้องถ่ิน” กบั “รฐับาล

กลาง” ในบางประเทศรฐับาลกลางใหอ้ํานาจกบัรฐับาลท้องถ่ิน เช่นระดบัมลรฐั หรอืการม ี

อบจ. องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั และ อบต. องคก์ารบรหิารสว่นตําบล 

            5.4 องค์ประกอบท่ีส่ีของคาํนิยามร่วม : การมีศีลธรรมหรือจริยธรรมทาง

การเมือง ควรใหค้วามสําคญัอย่างมากโดยเฉพาะในโลกร่วมสมยั ซึง่มคีวามอลเวงและความ

ยุง่ยาก ทัง้ในระดบันานาชาตแิละภายในชาตมิาก 

การขาดจรยิธรรมทัว่ ๆ ไปและการขาดจรยิธรรมทางการเมอืงโดยเฉพาะมผีลเสยี

อยา่งมาก ดงันัน้ การใชค้วามรนุแรง และการหาเสยีงเลอืกตัง้ดว้ยวธิกีาร “ไม่สะอาด” 

การใช้ความรนุแรง มตีวัอยา่ง ไดแ้ก่  

ก.    พฤติกรรมจี้เครื่องบิน (hijacking) ซึ่งเป็นพฤติกรรมแบบโจรสลดัอากาศ (air 

piracy) 

ข. การใชก้ําลงัรุนแรงในการต่อสูท้างการเมอืงหรอืการฆาตกรรมทางการเมอืงทัง้ใน

ระหว่างหาเสียงเลือกตัง้หรอืหลงัจากการหาเสียงเลือกตัง้แล้ว   

ค.  กรณีสหรฐัอเมริกา มกีารฆาตกรรม 1) อดตีประธานาธบิด ีจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้

2) อดตีผูส้มคัรแขง่ขนัเลอืกตัง้เป็นประธานาธบิด ีคอื รอเบอรต์ เคนเนดี้ 3) มารต์นิ ลูเธอร ์คิง 

ซึง่เป็นผูนํ้านิโกรในการเรยีกรอ้งสทิธแิหง่ความเสมอภาคตามรฐัธรรมนูญอเมรกินั   

ง. ประเทศอินเดีย  เช่น 1) การลอบทําร้ายมหาตมะ  คานธี ผู้นํากู้ชาติอินเดีย

จนถึงแก่ชวีติขณะที่ท่านนัง่สวดมนต์อยู่ ในปี ค.ศ. 1948, 2) การประทุษรา้ยอนิทริา  คานธ ี

นายกรฐัมนตรอีนิเดยี โดยองครกัษ์ในวนัที่ 31 ตุลาคม 2527 และ 3) การลอบยงินายราชพี  

คานธ ีนายกรฐัมนตรอีนิเดยี ขณะทีไ่ปรว่มในพธิรีาํลกึถงึท่านมหาตมะ  คานธ ีเน่ืองในวนัคลา้ย

วนัเกดิมหาตมะ คานธใีนกรุงนิวเดล ีในวนัที ่2 ตุลาคม 2529 (Time, October 13, 1986, 

p.29.)  

จ.   จริยธรรมทางการเมืองควรมทีัง้ในผูนํ้า และในราษฎรทัว่ไป ในหมู่ผูนํ้า ควร

ประพฤตตินใหเ้หมาะสมไมผ่ดิทาํนองคลองธรรม ไมแ่สวงหาผลประโยชน์จากตําแหน่งหน้าทีใ่น

หมูป่ระชาชนจะตอ้งเป็นผูป้ระกอบอาชพีสจุรติ   

ฉ .    ปี พ .ศ .2524 มีความพยายามฆาตกรรม 1) ประธานาธิบดีเรแกนแห่ง

สหรฐัอเมริกา 2) สมเด็จพระนางเจ้าเอลิซาเบธที่ 2 แห่งองักฤษ 3) แม้กระทัง่สมเด็จพระ

สนัตะปาปา กถ็ูกกลุ่มปองรา้ยหมายปลงพระชนม ์แสดงใหเ้หน็ว่าจรยิธรรมทางการเมอืงในโลก

ปจัจุบนัยงัขาดอยูม่าก  
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          (Hugh D. Graham and Ted R.  Gurr, Violence in America, Bantam, 1969.)  

การหาเสียงแบบไม่สะอาด  การรณรงคเ์พือ่ใหไ้ดม้าซึง่คะแนนเสยีงอนัไมส่อดคลอ้ง

กบัแนวจรยิธรรมมมีาก เชน่  

ก. การใหส้ญัญากบัราษฎรเกนิความเป็นจรงิ   

ข. การข่มขู่หรอืการใช้เงนิจนเกนิขอบเขต ขุดคุ้ยเรื่องส่วนตวัเพื่อทําลายชื่อเสยีง

ของฝา่ยตรงขา้มอยา่งไม่เป็นธรรม (ในบางประเทศของยุโรปและในสหรฐั อเมรกิามกีารขุดคน้

ชวีติส่วนตวัเพื่อทําใหฝ้่ายถูกกล่าวหาเสยีหายอยู่บ่อย ๆ ทัง้น้ีหากมองในแง่ดกี็อาจถือได้ว่า

ผูค้นของประเทศเหล่านัน้มุง่มัน่ใหต้วัแทนของตนบรสิทุธิผ์ดุผอ่งในแทบทุกเรือ่ง  

ค. ดงัตวัอย่าง 1) กรณี Profumo ในองักฤษ และ 2) กรณี แกร่ี  ฮารท์ (Gary  

Hart) ผูซ้ึง่ในระยะตน้มคีะแนนนิยมค่อนขา้งสงู และมโีอกาสมากพอควรในการไดร้บัเลอืกให้

เป็นตวัแทนพรรคเดโมแครทในการชงิชยัเป็นประธานาธบิดอีเมรกินั ในการเลือกตัง้ปี ค.ศ.

1988 ต่อมามีข่าวอ้ือฉาวเกีย่วกบัสตร ีผลสดุทา้ยจงึตดัสนิใจถอนตวัออกจากการแขง่ขนั.  

(Time, June 8, 1987, p.35.)  

ง. ในประเทศที่ด้อยพฒันามกีารใช้กลไกหรอืวธิพีลิกแพลงในการเลอืกตัง้ เช่น  

1) วธิกีาร “พลร่ม” คอื จดัให้มีผู้ไปลงคะแนนโดยกําหนดพรรคหรอืตวับุคคลไว้ใหแ้ล้ว

ล่วงหน้า โดยผูม้อีาํนาจ และ 2) การนับคะแนนแบบไม่สุจริต 

 อน่ึง Max Weber ใหค้วามสาํคญัมาก 1) live for politics การมชีวีติอยู่เพื่อ

การเมอืง คอืเสยีสละ หรอืไม่สนับสนุน live off politics คอืเอาประโยชน์จากการเมอืง

ในทางไม่ด ี

6.  ข้อพิจารณาเชิงความชอบธรรมและประสิทธิภาพ 

การมองการพฒันาทางการเมอืงดงัได ้กล่าวมาเป็นของลูเซียน พาย แนวที่

แตกต่างออกไปเป็นของเซยม์ูร ์มารติ์น ลิบเสท็ (Seymour M. Lipset, op.cit., pp. 78-

83.) 

ในทศันะของลปิเสท็ ประเดน็สําคญัในการพฒันาทางการเมอืงควรมสีองประการ 

คอื  

1) ว่าด้วยความชอบธรรม  

2) ว่าด้วยประสิทธิภาพ 

ความชอบธรรม  (legitimacy) ไดแ้ก่ ความรู้สึกของราษฎรว่า รฐับาลเป็นรฐับาลที่

ถกูทาํนองคลองธรรม ความรูส้กึน้ีเป็นเรื่องของศรทัธา (faith, confidence) ความไว้เน้ือเช่ือ
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ใจ (trust) ซึง่อาจไม่ตรงกบัหลกัเหตุผลเลยกไ็ด ้ หากพลเมอืงเหน็ว่าผูป้กครองบรหิารงานโดย 

ชอบธรรม ไมม่กีารคดโกงยอ่มเป็นการพฒันาทางการเมอืง  ในแงท่ีท่าํใหเ้กดิเสถยีรภาพ 

ประสิทธิภาพ  ประเดน็ว่าด้วยประสิทธิภาพ (efficiency) ได้แก่ สมรรถภาพ

ของรฐับาลในการใหร้าษฎรอยู่ดมีสีุขได้ หมายถึง ความสามารถของรฐับาลในการให้

พลเมอืงได้รบัผลประโยชน์ต่าง ๆ อนัพงึได้จากรฐับาล เช่น  

1)  ความสามารถทาํใหเ้ศรษฐกิจรุ่งเรือง  

2)  ทาํใหม้กีารศึกษาดี   

3)  ทาํใหม้คีวามสงบเรยีบรอ้ย 

ลิบเสท็ กล่าววา่ ความรู้สึกของพลเมืองทีว่า่รฐับาลทีถู่กตอ้งตามทาํนองคลองธรรม

เป็นปจัจยัที่สําคญัในการช่วยใหบ้้านเมอืงมเีสถียรภาพย่ิงกว่าประเดน็ที่ว่าดว้ยประสทิธภิาพ 

หรอืสมรรถภาพของรฐับาล แต่ถา้มไีดท้ัง้สองอยา่งบา้นเมอืงยอ่มมเีสถยีรภาพยิง่ขึน้ การมีทัง้

สองประการ ได้แก่ รัฐบาลทําให้ราษฎรรู้ว่าตนได้ร ับความยุติธรรม และราษฎรได้ร ับ

ผลประโยชน์จากรฐับาล   จรงิ ๆ คอื ไมเ่ดอืดรอ้นในเรือ่งดาํรงชวีติ 

แนวของลบิเสท็ แสดงดงัต่อไปน้ี 

(1) รฐับาลมสีมรรถภาพ 

+                  - 

(2) ราษฎรรูส้กึวา่รฐับาลมคีวามชอบธรรม 

     (legitimacy)    + 

 

 

 

       - 

 

 

 

(วธิอีา่นจะตอ้งอา่นทัง้จากบนลงมาล่าง และจากดา้นขา้ง คอื จากซา้ยไปขวา) 

จากการวเิคราะหข์องลปิเสท็ อาจกล่าวเพิม่เตมิไดด้งัต่อไปน้ี 

ประเภทกลุ่ม ก. ถือว่ามสีภาพทางการเมอืงสมบูรณ์ที่สุดโดยมสีองบวก คอื มทีัง้

ความชอบธรรมและมปีระสทิธภิาพ ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ สหรฐัอเมรกิา องักฤษ สวเีดน 

        +                  
 
           ค         
 
           - 

        -                 
 
           ค         
 
           - 

        +                  
 
           ก        
 
           + 

        -                 
 
           ข      
 
           + 
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ประเภทกลุ่ม ข. มีสภาพลบทางสมรรถภาพ คือ สภาพเศรษฐกิจไม่ดีนัก หรือ

พลเมอืงไม่อยู่ดกีนิดนีัก แต่มคีวามรูส้กึว่ารฐับาลชอบธรรมพอสมควร ไดแ้ก่ ประเทศไทย (มี

เครือ่งหมายบวกในดา้นความชอบธรรม) 

ประเทศกลุ่ม ค. ไดแ้ก่ เยอรมนี และออสเตรเลยี สมยัปี ค.ศ.1920-1930 กลุ่มน้ีมี

เศรษฐกจิดอียู ่(บวกทางสมรรถภาพ) แต่ออ่นในความเชื่อถอืในเรือ่งความชอบธรรมของรฐับาล 

ประเทศกลุ่ม ง. มสีภาพลบทัง้ในแงป่ระสทิธภิาพของรฐับาลและราษฎรไม่ไวว้างใจ 

ตวัอย่าง ได้แก่ ประเทศในภาวะสงครามกลางเมอืง มคีวามยากจนและไม่มขีื่อแป  มคีวาม

ระสํ่าระสายวุน่วาย 

7.  ปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง 

ภายหลงัมหาสงครามโลกครัง้ท่ีสอง มปีระเทศเกดิใหม่ขึ้นมาอนัเป็นผลจากการ

สิน้สุดของระบบอาณานิคม ที่เหน็ไดช้ดั คอื การกําเนิดของประเทศอินเดีย ปากสีถาน พม่า 

และศรลีงักา ภายหลงัที่จกัรวรรดอิงักฤษได้ยอมให้ประเทศภายใต้อาณานิคมได้รบัเอกราช  

เมือ่ไดม้โีอกาสบรหิารรฐับาลกไ็มอ่าจทาํใหเ้กดิความเรยีบรอ้ยราบรื่นได ้ ยงัขาดการพฒันาทาง

การเมอืงในรปูของการไมม่เีสถยีรภาพ  

ผูไ้ดร้บัฉายาว่าเป็น “บาปู” (Bapu) หรอื “บิดาแห่งอินเดียยุคใหม่” (Father of 

Modern India) ถูกลอบประทุษรา้ยถงึแก่ชวีติภายหลงัอนิเดยีไดร้บัเอกราชไม่นาน ทัง้ ๆ ที่

ตลอดชวีติของผูนํ้าท่านน้ีไดส้ัง่สอนและใชว้ธิกีารแบบสนัติวิธีหรอืสตัยาเคราะห ์ซึง่ในช่วงรว่ม

สมยัในประเทศไทยมกัใชศ้พัท ์“อารยะขดัขืน” (civil disobedience) 

ศรีลงักาแมจ้ะไดร้บัเอกราชโดยไม่มเีลอืดตกยางออก แต่ภายหลงัจากไดร้บัเอกราช

แลว้มคีวามป ัน่ป่วน เช่น 1) การลอบฆาตกรรมนายกรฐัมนตร ีชื่อ ภณัฑรานายก  2) การลุก

ฮือขึน้ในเดอืนเมษายน พ.ศ.2514 และตัง้แต่ปี พ.ศ.2526 เป็นต้นมา มคีวามรุนแรงมากเป็น

พเิศษ อนัเกดิจาก 3) การขดัแยง้กนัระหว่างรฐับาลศรลีงักากบัชาวทมฬิแบ่งแยกดนิแดนจน

สงบในปี 2553 

การขาดเสถยีรภาพอนัเป็นลกัษณะหน่ึงของการพฒันาทางการเมอืง ไดม้นีักวชิาการ

อเมรกินั ชื่อ ไมเคิล เบรชเชอร ์ 

          (Michael Brecher, “Political Instability in the New States of Asia” in Harry 

Ekstein and David E. Apter, ed. Comparative Politics. Free Press of Glencoe, 1963, 

pp.617-635.) ไดก้ล่าวถงึสาเหตุ 12 ขอ้ ซึง่ขอ้ความมคีวามสอดคลอ้งกนั 

1) Poverty (ประชาชน) ยากไรเ้หลอืแสน  
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2) Antipathy to government เคอืงแค้นรฐับาล  

3) Oppositionism ต่อตา้นเป็นสนัดาน  

4) Tradition of autocracy (รฐับาล) ใชร้ะบบเผดจ็การตลอดชาต ิ 

5) Limited experience with democracy (ประชาชน) ขาดประสบการณ์ดา้น

ประชาธปิไตย  

6) Habits of violence รนุแรงเป็นนิสยั  

7) Shortage of civil servants (ราชการ) ไร้คนสามารถ  

8) Small middle class (สงัคม) ขาดชนชัน้กลาง  

9) Leadership (ชาต)ิ ขาดผูนํ้าตวัอย่าง  

10) Party (สงัคม) สร้างระบบพรรคพวกพอ้ง  

11) Social heterogeneity ขดัข้องดว้ยแบ่งแยกแตกต่างจากสงัคม  

12) Lack of tolerance (พลเมอืง) ไมนิ่ยมขนัตธิรรม 

8.  บทสรปุ 

ความสนใจเรื่องการพฒันาทางการเมืองมมีาก แมจ้ะมนีกัวชิาการบางท่าน เช่น ฮนั

ตงิตัน้ไม่เหน็ดว้ยกบัการใชม้โนทศัน์ดงักล่าวโดยเหน็ว่าน่าจะพิจารณาในเชิงกระบวนการ

เปล่ียนแปลงเข้าสู่ความทนัสมยัซ่ึงเป็นศพัทบ์ง่บอกความเป็นกลาง ไม่ออกความเหน็ว่า

ดีขึน้หรือไม่ 

การศกึษาเรื่องการพฒันาทางการเมอืงไดร้บัการกระตุน้อย่างมาก จากปรากฏการณ์

ภายหลงัมหาสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เมื่อประเทศที่เคยอยู่ภายใต้อาณัติของชาติอื่นได้เป็น

อสิรเสรคีวามเป็นชาตเิอกราช หมายถงึ ความรบัผดิชอบต่อชะตากรรมของตนเอง ซึง่มปีญัหา

และขอ้วกิฤตนานาประการ ปญัหาเหล่านัน้โยงเกีย่วกบัการขาดเสถยีรภาพ ปญัหาต่าง ๆ ใน

การพฒันาทางการเมอืงมมีาก แต่ส่วนใหญ่ของประเทศทีก่ําลงัพฒันาน่าจะพอประคบัประคอง

ตนเองไดไ้ม่ถงึกบัแยกออกจนกลายเป็นอกีประเทศหน่ึง ยกเวน้กรณีบงักลาเทศซึ่งแยกออก

จากปากสีถาน 

9.  ตวัอย่างคาํถาม 

1) การวจิยัขา้มวฒันธรรม หมายถงึอะไร และอธบิาย 

2) ทฤษฎวีวิฒันาการทางสงัคมมสีาระ และการรอดอยูข่องผูช้นะ 

3) ยกตวัอยา่งกรณกีารเปลีย่นแปลงแบบวฎัฎจกัร 
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4) อะไรคอื NIC 

5) ระบุ 3 ขอ้จากทศมติแิหง่การพฒันาทางการเมอืง 

6) BRIC  คอือะไร 

7) ตรรกวสิยัและฆราวาสวสิยั คอือะไร 

8) การปฏริปูในสมยัรชักาลที ่5  เป็นการพฒันาทางการเมอืงหรอืไม ่

9) “โครงเหลก็กลา้” ของอนิเดยี หมายถงึอะไร 

10) ผูม้สีทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้อเมรกินั อายอุยา่งน้อยทีส่ดุเทา่ใด 

11) “สือ่มวลชน” ยคุรว่มสมยัมอีะไรบา้ง 

12) จุดองคป์ระกอบวา่ดว้ยคาํนิยามรว่มของการพฒันาทางการเมอืง ไดแ้ก่อะไรบา้ง 

13) ความเสมอภาคเชงิเพศวสิยั คอือะไร 

14) การขาดจรยิธรรมในการลอบฆาตกรรมผูนํ้า เชน่ ของ ส.ร.อ. และอนิเดยี 

15) จุดวกิฤตเิรือ่งความชอบธรรมหมายถงึอะไร แลว้คา้นแต่ไมแ่คน้ คอือะไร 

16) ทรรศนะของ ฮนัตงิตัน้ เกีย่วกบัการพฒันาทางการเมอืง 

17) อบจ. และ อบต. คอือะไร 

18) สมรรถภาพกบัความชอบธรรมเกีย่วกบัการพฒันาทางการเมอืงอยา่งไร 

19) “live for politics” แตกต่างจาก “live off politics” อยา่งไร  

20) “คา้นแต่ไมแ่คน้” “ต่อตา้นแต่ไมต่ต่ีอ” หมายถงึอะไร 

21) “การปฎวิตัแิหง่การคาดหวงัทีท่วขีึน้” กบั “การปฎวิตัแิหง่การคาดหวงัทีล่ดลง” 

คอือะไรแตกต่างกนัอยา่งไร 

22) การกล่าวถึง “น้ําไหล ไฟสว่าง ทางด”ี ฯลฯ เกี่ยวขอ้งกบัประเดน็อะไรของการ

พฒันา ทางการเมอืง 

23) Know-how คอือะไร เกีย่วขอ้งอะไรกบัการพฒันา 

24) การมปีระสบการณ์ต่างประเทศมผีลอยา่งไรต่อนกัการเมอืงบางคน 

25) การพิจารณาความเป็นพหุลักษณะของสงัคมในเชิงสมัพทัธภาพหมายความว่า

อยา่งไร 

26) เนวนิ และออ่งสาน ซยู ีเป็นอะไร หรอืใคร 

27) จงอธบิายทฤษฎขีอง Lipset วา่ดว้ยความชอบธรรม 
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