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1.  แนวคิด 

1.1 รปูแบบการจดัองคก์ารทางการเมอืงรว่มสมยัผา่นการเปลีย่นแปลงมาเป็นเวลาชา้นาน

แลว้ 

1.2 การจดัองค์การทางการเมอืงมอีงค์ประกอบ ซึ่งอาจเหมอืนของเดมิอยู่บ้างแต่มกีาร

เปลีย่นแปลงในบางเรือ่ง เชน่ เกีย่วกบัอาํนาจอธปิไตย 

2.  วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

เมือ่อา่นบทน้ีจบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 

2.1 บอกการววิฒันาการรูปแบบการจดัองค์การทางการเมอืง ซึ่งเริม่จากการจดัระเบยีบ

ทางสงัคมก่อน และมรีปูแบบต่าง ๆ กนั เชน่ เผา่ชน นครรฐั และจกัรวรรดไิด ้

2.2 ระบุลกัษณะของการจดัองคก์ารทางการเมอืงในรปูแบบต่าง ๆ กนัได ้

2.3 อธบิายองคป์ระกอบของรฐัและความเป็นรฐัประชาชาติได ้

2.4 วเิคราะหม์โนทศัน์สาํคญัเกีย่วกบัอาํนาจอธปิไตยได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนะนําบทท่ี 3 

วิวฒันาการและรปูแบบแห่งการจดัองคก์ารทางการเมือง 
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1.  ความนํา 

หากเปรียบเทียบกบักําเนิดดาวเคราะห์โลก และกําเนิดสิ่งมีชีวิตระดบัต้นๆ แล้ว  

มนุษยม์ชีวีติอยู่ในโลกเป็นเวลาน้อยมาก  คอื ประมาณ 1 ล้านปีเศษเท่านัน้  ส่วนโลกตาม

หลกัฐานคน้พบใหม่กล่าวว่ามอีายุประมาณ 4,900 ล้านปี มนุษยใ์นสมยัเริม่แรกย่อมมหีน้าตา

ทา่ทางและวถิชีวีติยอ่มผดิแปลกจากบรรดาพวกเราทัง้หลายสาํหรบัการรวมตวักนัขึน้ในระยะแรก

น่าจะเป็นในรปูมรดกหลายแสนปีมาแลว้แต่การรวมตวัเป็นเผา่ชนหรอืชนเผา่ (tribe) คอืมกีาร

ผนวกหลายครอบครวัทีม่สีายเลอืดเขา้ดว้ยกนัยอ่มเกดิขึน้ภายหลงัการมสีถาบนัครอบครวัแลว้ 

2.  การจดัองคก์ารทางการเมืองในรปูแบบต่าง ๆ กนัตามกาลสมยั 

การทีม่นุษยร์วมตวักนัขึน้เป็นสงัคม คอื เมื่อมคีนจํานวนมากย่อมผลกัดนัใหม้กีารจดั

องคก์ารทางการเมอืงขึน้  

(ดเูพิม่เตมิไดใ้น Lawrence  Krader. Formation of the State. Englewood Cliffs, 

N.J. : Prentice-Hall, 1968.)    

การจดัองคก์ารเชน่วา่นัน้ได้เกดิมมีาก่อนสมยัที่มกีารบนัทกึทางประวตัิศาสตร์ หรอื

เรยีกว่า “ยุคก่อนประวติัศาสตร”์ (pre-historic) ซึง่แมแ้ต่การประดษิฐต์วัอกัษรกย็งัไมม่ ี

แม้ไม่มีการบันทึกเป็นหลักฐานข้อเขียน แต่นักมานุษยวิทยาโดยเฉพาะ “นัก

มานุษยวิทยาทางการเมือง” (political anthropologist) ได้พยายามหาคําตอบว่าการ

รวมตวัในช่วงเวลาหลายหมื่นหลายแสนปีนัน้กระทาํในรปูใดโดยพจิารณาจากหลกัฐานอื่น เช่น 

1) การตัง้ ถ่ินฐาน 2) การมีเครื่องมือ เครื่องใช้ของมนุษย์โบราณ 3) มีการศึกษา

เปรียบเทียบกบัชนเผา่ต่าง ๆ ทีย่งัไมพ่น้จากสภาพที ่(เขา้ใจกนัว่า) คลา้ยยุคดัง้เดมินัน้ ไดแ้ก่ 

ชาวพืน้เมือง (aborigine) ตามถิน่ทุรกนัดารในทวปีออสเตรเลยี หรอืการดํารงชวีติของคนใน

สถานทีอ่นัยากแก่การเขา้ไปถงึอารยธรรม เชน่ ในทวปีอเมรกิาใตแ้ละทวปี แอฟรกิา 

(Anne Millard. Early Man. London: Pan Books, 1981.)  

2.1 การรวมตวัเป็นเผา่ชน 

บทท่ี 3 

วิวฒันาการและรปูแบบแห่งการจดัองคก์ารทางการเมือง 
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มนุษย์ในช่วงต้นที่มีกําเนิดในโลกน้ีนัน้ได้จัดระเบียบทางสังคมขึ้นก่อน โดยม ี

“ครอบครวั” เกดิขึน้  และครอบครวัขยายใหญ่ขึน้เป็นกลุ่มกอ้นในเชงิเชือ้สาย  หรอืวงศ์วาน 

(kins) ต่อมาวงศว์านไดม้คีวามเกีย่วพนักบัวงศว์านอื่น ๆ จนรวมตวักนัขึน้เป็นเผา่ชน 

ความสมัพนัธภ์ายในเผา่ชนนัน้มกัเป็นความสมัพนัธข์องหลายตระกูล แต่มคีวามเกีย่ว

โยงกนัอยู่บา้งทางสายโลหติหรอืโดยการสมรส (เกี่ยวดอง) ลกัษณะทีส่ําคญัของเผ่าชนคอื 1) 

อยู่ในพื้นท่ีอนัแน่นอน 2) มีภาษาและวฒันธรรมและระบบสงัคมที่ยดึอยู่ต่อกนั 3) อาจมี

การเคารพบชูาบรรพบรุษุคนใดคนหน่ึงหรอืมกีารบชูาเทพยดาประจาํเผา่ชน 

(Charles Winick. Dictionary of Anthropology. New York: Philosophical Library, 

1956,p.546.) 

2.2  การแปรสภาพเป็นนครรฐัและจกัรวรรดิ 

เมื่อประชากรเพิม่ขยายมากยิง่ขึน้  การรวมตวัแบบเผ่าชนโดยอาศยัสายโลหติย่อม

กระทําไม่ได ้ ความสมัพนัธ์แบบเครอืญาตหิ่างเหนิกนัมากยิง่ขึน้ เมื่อสงัคมขยายตวัออกไป

ทัง้ในแงจ่ํานวนคนและดนิแดน การขยายตวัใน 1) ดา้นจาํนวนประชากร และ 2) ด้านอาณา

เขตก่อใหเ้กดิการแปลงรูปในการจดัองคก์ารทางการเมอืง คอื ทําใหเ้ผ่าหลายเผ่ารวมกนัขึน้

เป็นนครรฐั 

3.  วิวฒันาการของหวัหน้าหรอืการมีผูนํ้า 

รปูแบบเผา่ชนในกรกีคงมมีานานมากแลว้คอื ก่อนช่วงประมาณ 2800-3200 ปีมาแลว้ 

แต่เท่าทีพ่อสนันิษฐานจากประวตัศิาสตร ์และวรรณคดใีนยุคโฮเมอร ์(Homeric Age) การจดั

องคก์ารทางการเมอืงเป็นในรูปของการผูกพนัโดยสายเลอืด มหีวัหน้าเผ่า แต่เรยีกชื่อว่าเป็น

เสมอืนกษตัรยิ ์คอืเป็น “เจ้า” (tribal king)  

 (International Encyclopedia of the Social Sciences, Vols.7-8, New York: 

Macmillan,1968, pp.386-89.)  

คําว่ากษัตริย์ ในภาษาอังกฤษ  (king) มีรากศัพท์ในภาษาอังกฤษดัง้เดิม (old 

English) ว่าคินน์ (“Cynn”) ในระยะแรก ๆ ศพัทน้ี์มคีวามหมายว่าเป็นหวัหน้า หรอืตวัแทน

ของกลุ่มญาติ (kins) ซึ่งออกเสยีงคล้ายกนั คอื คินส์ ศพัท์ดัง้เดมิในความเป็นหวัหน้าแห่ง

ญาตน้ีิไมม่คีวามหมายไปในทางทีเ่กีย่วกบัความศกัดิส์ทิธิห์รอืเกีย่วกบัศาสนา เพราะเน้นหนัก

บทบาทในทาง 1) การเป็นผูไ้กล่เกลีย่หรอืตุลาการ (arbitrators) 2) การเป็นผูนํ้า และ 3) การ

เป็นนกัรบเพือ่ปกป้องผูอ้ยูใ่นวงเชือ้สายของตน 
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ในสมยัต่อ ๆ มาศพัท ์“king” ไดใ้ชแ้ปลศพัทใ์นภาษาอื่น เช่น เรกซ ์(rex) ในภาษา

ลาตนิ (หรอื แลต็-ตนิ-Latin) คาํว่า rex มนียัแหง่การเป็นผูนํ้าซึง่มบีทบาททางดา้นศาสนาและ

พธิกีรรมดว้ย  ศพัท ์rex น้ี เกีย่วพนักบัภาษาอนิโดยูโรเปียน คอื คําว่า “เลขา” หรอื “เรขา” 

เชน่ในคาํวา่ regulation ซึง่แปลวา่ขอ้กาํหนด 

ในอารยธรรมอื่น ๆ เช่นตะวนัออก คอื จนี อนิเดยี ความเป็นกษตัรยิม์กัเกี่ยวขอ้งกบั

เรื่องทางศาสนาและบุญญาธิการ ผูใ้หค้วามสนใจศกึษาพธิกีรรม และการมลีกัษณะพเิศษของ

ความเป็นกษตัรยิ ์คอื เซอร ์เจมส ์เฟรเซอร ์(Sir James Frazer) ในหนงัสอืชื่อ The Golden 

Bough (1890) เฟรเซอรไ์ดก้ล่าววา่ในบา้นเมอืงสมยัโบราณ  รวมทัง้หลายประเทศทีย่งัมสีภาพ

ไม่เข้าสู่ยุคอตุสาหกรรมมกัยกย่องกษตัรยิว์่าเป็น 1) เสมอืนผู้ทรงศีล  2) ผูท้ําหน้าทีเ่ช่ือม

ติดต่อระหวา่งเทพยดาฟ้าดนิกบัมนุษย ์และ 3) มฐีานะเป็นสมมติเทพ 

ในสมยัโบราณถอืวา่กษตัรยิเ์ป็นเสมอืนเทพเจ้า โดยเฉพาะเป็นอาทิตยเทพ ตวัอยา่ง

มปีรากฏอยูใ่น 1) อียิปตโ์บราณ 2) เปรสูมยัอาณาจกัรอินคา (Inca) และ 3) ญ่ีปุ่ น 

กจิการอุตสาหกรรมกม็มีากโดยเฉพาะทีท่่าเรอืไพเรส (Piraeus) มกีารผลติโลหะ การ

ทาํอาวุธ การต่อเรอืและการทาํหมอ้ไหต่าง ๆ 

ในกรกียุครุ่งเรอืงมกีารแบ่งงานเฉพาะทางตามความถนัด  เช่น ช่างรองเทา้ผูห้น่ึง

ทาํเฉพาะรองเทา้บุรุษ อกีผูห้น่ึงทําเฉพาะรองเทา้สตร ี ค่าจา้งแรงงานในยุคนัน้กค็่อนขา้งด ีคอื 

ประมาณ 24 เซน็ตอ์เมรกินั (ประมาณ ¼ ของ 1 เหรยีญอเมรกินั) 

4.  องคป์ระกอบสองส่วนของนครรฐักรีกโบราณ : อคัรปรุะกบัแอสตี 

นครรฐัเอเธนสร์ุ่งเรืองที่สุดในทางการเมอืงและอารยธรรมประมาณ 2400 ปีมาแล้ว 

ในช่วงทีเ่อเธนสม์ปีระมุขชื่อ เปอรริ์คลีส (460-429B.C.) เป็นเวลาประมาณ 30 ปี เอเธนสเ์ป็น

เสมอืนดวงประทปีแห่งกรกีทัง้หมดเรยีกกนัว่าเป็น“ยุคทองของกรีก” (Golden Age of 

Greece)  

นครรฐัเอเธนส์เดมิทเีดยีวจํากดัอยู่เฉพาะในบรเิวณที่เรยีกว่าป้อมปราการ หรอื

แอคโครโปลีส (acropolis) ศพัท์น้ีเทยีบภาษาอนิโดยุโรเปียนน่าจะเป็น อคัรปุระ คอืเมอืง

สาํคญัหรอืชุมชนสาํคญั  ป้อมปราการหรอือคัรปุระน้ีอยู่บนทีส่งูอนัเป็นทีห่ลบภยัของประชากร

เมือ่ถูกรกุราน 

ต่อมาเม่ือมีการค้าขายเจริญมากขึ้น ได้มกีารพฒันาบริเวณเบื้องล่าง  เรยีกว่า 

แอสตี (asty) ซึ่งเป็นที่พาํนักอาศยัและค้าขายประกอบกนัได้มกีารนําเอาบรเิวณใกลเ้คยีง
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มาอยู่ใตอ้าณตัขิองนครรฐัทีม่ศีูนยก์ลางอยูท่ีอ่คัรปรุะ  ความเป็นนครรฐัจงึไดม้อีาณาเขตทัง้ใน

เชงิภมูศิาสตรแ์ละเชงิการเมอืงกวา้งกวา่เดมิ  และไดถ้อืกนัวา่สภาพเชน่นัน้ เป็นรปูแบบทีต่่อมา

เรยีกกนัวา่นครรฐั หรอื  โปลิส  polis (city-state)   

ศพัท ์ปรุะ ในภาษาไทยมกัใชว้า่บรีุ ซึง่มศีพัทค์ลา้ยกนัหลายแหง่ เชน่ อนิเดยีใชป้รุะ

ในนาคปรุะ (Nagpur) อนัเป็นชื่อเมอืงหน่ึง ประเทศสงิคโปร ์คอื สงิห+์ปรุะ หรอืสงิหบุ์ร ี

ในเยอรมนีศัพท์น้ีแผลงเป็น “เบอร์ก” แต่ออกเสียงเป็น บวร์ก ซึ่งแปลว่าเมือง

เหมือนกัน เช่น นุเรมเบอร์ก (Nuremburg) ในสหรัฐอเมริกาก็มีคล้าย ๆ กัน เช่น เมือง 

Pittsburgh ซึง่หมายถงึ เมอืงทีม่กีารทําเหมอืงมาก คําว่า “burg” นัน้หากเปิดในพจนานุกรม 

มกัจะใหค้าํแปลวา่ “เมืองท่ีมีป้อมปราการ” (forkified city) ในภาษาเยอรมนัปจัจุบนั หมายถงึ 

ปราสาท ตวัอยา่งของโปลสิ หรอืนครรฐัของกรกีในยุคนัน้ มเีช่น 1) เอเธนส ์2) สปารต์า 3) คอ

รนิธ ์4) โอลมิเปีย 5) ธบีสี (Thebes) นครรฐัเป็นศูนยก์ลางทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม และ

การศาสนา 

ประชากรของนครรฐักรกีแบ่งออกเป็น 1) พลเมอืง (citizen) และ 2) ผูท้ีไ่มใ่ช่พลเมอืง 

ซึง่ไดแ้ก่  

ก. คนต่างชาต ิ(คนต่างชาตทิีม่าอยูใ่นนครรฐันานแลว้ เรยีกว่า metic ไมม่สีทิธใินทาง

การเมอืง) 

ข. ไพร ่(serf) 

ค. ทาส  

พลเมอืงในนครรฐัมคีวามผกูพนัต่อกนัคอืสนใจและเขา้รว่มในกจิการของชุมชนอยา่ง

มาก    

5.  เปรียบเทียบ : นครรฐักรีกกบัอิตาลี 

1) นครรฐัของกรีกเน้นในเรื่องการค้าขายทางทะเล สําหรบัของอิตาลีนัน้ให้

ความสําคญักบัการเกษตรการผลิตทางการเกษตร บริเวณพื้นท่ีของอิตาลีนัน้สามารถ

ติดต่อกนัได้สะดวกซึ่งแตกต่างกบักรณีของกรกี  ดงันัน้ การรวมตวักนัของนครรฐัต่าง ๆ ใน

อติาลจีงึทาํไดค้่อนขา้งงา่ยโดยนครรฐัโรม (Rome City State) เป็นศูนยก์ลาง ซึง่ต่อมาแปลง

สภาพคอืเจรญิเตบิโตใหญ่ยิง่ขยายเขต 

แดนและอาํนาจเป็น 

2) กรกีนัน้ภายหลงัยคุประชาธปิไตยโดยตรงแลว้ไดถ้กูควบคมุโดย จกัรวรรด ิ 

3) จกัรวรรดโิรมนั (Roman Empire) เริม่เป็นรปูรา่งประมาณ 27 ปีก่อนครสิตศกัราช  
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(27 B.C.) และมอีทิธพิลอยูน่านประมาณ 500 ปี คอื จนถงึปี ค.ศ.476 นานพอสมควร 

4) ความไพศาลของอาณาบรเิวณจกัรวรรดโิรมนัทําให้นักประวตัิศาสตร์นามอุโฆษ

ชาวองักฤษ ชื่อ อารโ์นลด ์ทอยน์บี (Arnold Toynbee) ใหฉ้ายาจกัรวรรดวิ่าเป็น “รฐัสากล” 

(universal state) 

6.  นครรฐัในไทย 

1)  ทางภาคเหนือ นครรฐัในอดตี ได้แก่  1) เวยีงพงิค์ (เชยีงใหม่)  2) เขลางนคร 

(ลาํปาง) 3) หรภุิญไชย (ลาํพนู)  4) เวยีงโกไสย (แพร)่ และ 5) ชากงัราว (กาํแพงเพชร) ฯลฯ   

2)   ทางภาคอสีาน มตีวัอยา่งคอื ศรนีครลาํดวนคอื (ศรษีะเกษ)  

3) ทางภาคกลางนัน้ มีตวัอย่าง ได้แก่ 1) พระบาง (นครสวรรค์)  2) สุพรรณภูม ิ

(สพุรรณบุร)ี  3) ละโว้-อยธุยา (ซึง่ต่อมากลายเป็นกรงุศรีอยธุยา) 

4)  ทางภาคใตต้วัอยา่งคอืชื่อเก่าของ นครศรธีรรมราช ไดแ้ก่ “ตามพรลิงค”์ 

7.  การจดัองคก์ารทางการเมืองในรปูของจกัรวรรดิ 

ก. สภาพทีเ่หมาะสมของการจดัองคก์ารทางการเมอืงระดบัใหญ่มโหฬารขึน้อยูก่บั 1) 

สภาพอากาศทีไ่ม่รอ้นไม่หนาวจนเกนิไปนัก 2) มดิีนท่ีอดุมสมบูรณ์ 3) มน้ํีาทีพ่อเพยีง และ 

4) เป็นท่ีราบทีไ่ม่มภีูเขากัน้มากอนัเป็นอุปสรรคต่อการคมนาคม ซึ่งสภาพทีว่่าน้ีมตีวัอย่างคอื 

1) ลุ่มแม่น้ําไนล ์2) ลุ่มแม่น้ําไทกริส-ยูเฟรติส 3) ลุ่มแม่น้ําคงคา 4) ลุ่มแม่น้ําแยงซี และ 5) 

ลุ่มแม่น้ําเหลือง (หวงเหอ) ในลุ่มแม่น้ําดงักล่าวไดม้มีหาอาณาจกัรหรอืจกัรวรรดเิกดิขึน้เรยีก

กนัวา่เป็น “จกัรวรรดิบรูพาทิศ” (Oriental Empire) หรอืจกัรวรรดติะวนัออก 

7.1  ลกัษณะของจกัรวรรดิในโลกตะวนัออก 

ก. ลกัษณะสาํคญั คอื 1) การยกย่องเทอดทูนผู้นํา โดยใหค้วามเคารพยําเกรงอย่าง

สูง 2) มกีารเกบ็ภาษีอย่างเขม้งวด ดงันัน้ย่อมทําใหข้าดจากความรูส้กึผูกพนัต่อกนัเพราะใช้

วธิกีารขม่ขูใ่หเ้กดิความหวาดกลวั 

ข.  ความเป็นเอกภาพหรอืความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัของจกัรวรรด ิขึน้อยูก่บัความ

เขม้แขง็ของผูนํ้า หากออ่นแอจกัรวรรดกิม็ทีางล่มสลายไดไ้มย่ากนกั 

ค.  ในโลกตะวนัออกยุคโบราณถอืว่า มหาสมุทรเป็นอปุสรรคต่อการขยายอทิธพิล 

ดงันัน้ศูนย์กลางของจกัรวรรดิตะวนัออกมกัเป็นตามลุ่มแม่น้ําเพื่อผลประโยชน์ในทางการ

เพาะปลกู 

7.2  จกัรวรรดิในโลกตะวนัตก 
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จกัรวรรดทิีโ่ด่งดงัในโลกตะวนัตก คอื จกัรวรรดิโรมนั  ซึ่งก่อนทีจ่ะเป็นศูนยก์ลาง

ของจกัรวรรดนิัน้ บริเวณอิตาลีเคยเป็นนครรฐัซึง่มลีกัษณะคลา้ย ๆ กบักรกีโบราณ 

ก. จกัรวรรดิโรมนัเริม่จากการที่นครรฐัโรมพยายามขยายขอบเขตซึ่งต้องยกเลิก

ระบบการปกครองแบบนครรฐัไม่เหมาะสม ทัง้น้ีเพราะ 1) พืน้ที ่และ 2) ประชากร ดงันัน้  จงึ

พฒันารูปแบบใหเ้ป็นระบบจกัรวรรดิ (imperial system)  

       1) อาํนาจมศีนูยใ์นมอืของอภชินโรมนั และ  2) เป็นเอกภาพแหง่กฎหมายคอืใช้

กฎหมายเดยีวกนัหมด แมจ้ะอยูห่า่งไกลกนั 

ข. มรดกของจกัรวรรดิโรมนั ไดแ้ก่ 1) ระบบกฎหมายทีจ่ดัทาํเป็นประมวล 2) การ

บรหิารงานอาณานิคม และ 3) ความคดิเกี่ยวกบัเอกภาพของโลก ซึ่งทัง้หมดน้ีไดม้อีทิธพิล

ต่อความคดิว่าสามารถม ี“กฎหมายระหว่างประเทศ” (International Law) และ “การจดั

องคก์ารระดบัโลก” ได ้ ซึง่เหน็ไดภ้ายหลงัมหาสงครามโลกครัง้ท่ี 1 มกีารจดัตัง้สนันิบาต

ชาติขึน้  และภายหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 มกีารจดัตัง้องคก์ารสหประชาชาติ 

7.3 แนวคิดสืบต่อจากระบบจกัรวรรดิ 

ความคดิว่าสามารถสถาปนาองค์การทางการเมอืงหรอืองค์การที่ใหญ่กว่ารฐั  ได้มี

อทิธิพลมาถึงทุกวนัน้ี เช่น 1) การจดัตัง้สมาคมประเทศเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ หรอืกลุ่ม

ประเทศอาเซียน (ASEAN) และ 2) การจดัตัง้ประชาคมยโุรป (European Community) หรอื 

EC ซึง่เดมิใชช้ื่อว่า EEC (European Economic Community) สาํนักงานใหญ่ประชาคม

ยุโรปอยู่ทีก่รุงบรสัเซลส ์(Brussels) ประเทศเบลเยีย่ม   ส่วนสาํนักงานเลขาธิการสมาคม

ประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (ASEAN Secretariat) ตัง้อยูท่ีก่รงุจาการต์า ประเทศ

อนิโดนีเซยี 

(Gabriel A.Almond and G.Bingham Powell, Jr.(eds.) Comparative Politics 

Today: A World View,2nd
 ed., Boston: Little,Brown, 1980,p.16.)  

7.4 การเส่ือมลงของระบบจกัรวรรดิ 

การจดัองคก์ารทางการเมืองในรปูของระบบจกัรวรรดิไดเ้สื่อมลงเน่ืองจากการแผ่

ขยายอํานาจมากจนเกินขอบเขตโดยไม่ได้คําเน้นการจดัทําโครงสร้างและระบบงานที่

เหมาะสมรองรบั สาํหรบัสาเหตขุองการล่มสลายแหง่มหาอาณาจกัรโรมนั  มี 4 สาเหตุ ไดแ้ก่ 

1) การขยายตวัเกินขอบเขต 2) การเกบ็ภาษีอยา่งรนุแรง 3) การทาํสงครามพรํา่เพรื่อ และ 

4) การเส่ือมของศีลธรรม ถงึขัน้ทีม่กีฬีาทีใ่หม้นุษยส์ูก้บัสตัวอ์นัดุรา้ย  

วาระสดุท้ายของจกัรวรรดิโรมนัเก่ียวกบับทบาทของทิวทอนิค 
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ในช่วงประมาณ ค.ศ.476  เผ่าชนทิวทอนิค (Teutonic) คือ เชื้อสายเยอรมนับุก

โจมตจีกัรวรรดโิรมนั พวกทวิทอนิคไดแ้บ่งแยกดนิแดนเป็นสว่น ๆ ใหพ้วกตนปกครอง และเป็น

สาเหตุใหม้รีะบบศกัดินา (feudal system) และเป็นการเขา้สู่สภาพ “มธัยมสมยั” หรอืยุค

กลางของยโุรป 

นอกเหนือจากจกัรวรรดโิรมนัแลว้มตีวัอยา่งจกัรวรรดิยคุโบราณ อื่นๆ 

(Julius Gould and William L.Kolb (eds.) A Dictonary of the Social Sciences. 

New York: Free Press, 1964, pp.236-237.)  

7.5  จกัรวรรดิในทวีปอเมริกา 

ก .  จกัรวรรดิอินคาส ์ใน เมก็ซิ โกและ เปร ูมกีารรวมตวักนัได ้ภายใต ้การ

บรหิารงานที่มปีระสทิธภิาพการบรหิารเป็น “สงัคมนิยมแบบเทวาธิปไตย” (theocratic 

socialism) ซึ่งถอืว่าผูเ้ป็นจกัรพรรดสิบืเชือ้สายมาจากอาทิตยเทพ  เป็นจกัรวรรดยิุคโบราณ

เพียงแห่งเดียวที่มีขึ้นในทวีปอเมริกาไม่ว่าจะเป็นทวีปอเมริกาเหนือหรืออเมริกาใต้ มีขึ้น

ประมาณ ค.ศ.1200 หรอืประมาณ 800 ปีมาแลว้จกัรวรรดน้ีิมกีารเกษตรกรรม  การหตัถกรรม

และการทหารทีเ่ยีย่มยอด 

(Hutchinson 20th Century Encyclopedia. London: Hutchinson,1982,p.647.)  

ข. จกัรวรรดิอินคาส์ขาดลกัษณะ 2 ประการของอารยธรรม ได้แก่ 1) ขาดการ

ประดิษฐต์วัอกัษร แต่มวีธินีบัตวัเลขดว้ยการขมวดเชอืก และ 2) ไม่รู้จกัใช้ม้าและไมม่กีารใช้

ประโยชน์จากวงล้อ(wheel) 

ค. จกัรวรรดอิินคาสม์รีะบบถนนท่ีดี อกีทัง้มกีารสรา้งวหิารและปราการโดยหนิกอ้น

โต ๆ  

ง. ในทางการแพทยก์เ็จรญิกา้วหน้าถงึขัน้รูว้ธิกีารผ่าตดั  และมกีารเกบ็ศพ  แบบ

มมัม่ี (mummy) คอื ใหค้งสภาพไวไ้ดห้ลายรอ้ย หรอืเป็นพนัปี 

7.6  จกัรวรรดิในเอเชีย 

จกัรวรรดิยุคโบราณม ี เช่น 1) อยีปิต์  2) บาบิโลเนีย  3) อสัซีเรยี 4) เปอร์เซีย     

5) อนิเดยี และ 6) จนี 

7.7 จกัรวรรดิยคุใหม่ 

ก. หมายถึง ในยุคแสวงหาเมืองขึ้นของปอร์ตุเกส  สเปน เนเธอร์แลนด ์

(ฮอลแลนด์) ฝรัง่เศส และองักฤษ  ยุคน้ีบางครัง้เรยีกว่าสมยัล่าอาณานิคม (colonialism) 

ประเทศเพือ่นบา้นของไทยทุกประเทศไมว่า่จะเป็นพมา่ กลุ่มประเทศอนิโดจนี มาเลเซยี  
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อนิโดนีเซยี ลว้นอยูภ่ายใตอ้ทิธพิลของประเทศอาณานิคม 

ข. ควินซ่ี ไร้ท ์(Wright) ไดแ้บ่งจกัรวรรดยิคุใหมอ่อกเป็นสองประเภทคอื             

1) จกัรวรรดทิางทะเล และ 2) จกัรวรรดทิางบก 

ค. จกัรวรรดิทางทะเล (maritime empire) คอื มขีอบเขตขา้มทะเลและมหาสมุทร 

เช่น จกัรวรรดอิงักฤษ และจกัรวรรดปิอรตุ์เกส สมยัทีจ่กัรวรรดอิงักฤษขยายเตม็ทีน่ัน้ใหญ่โต

มโหฬารมากจนมคีํากล่าวว่า “ไม่มีพระอาทิตยอ์สัดงในจกัรวรรดิองักฤษ” (เพราะมพีืน้ที่

ครอบคลุมหลายใหญ่มหาศาลทวปี  The sun never sets in the British Empire) ทัง้ในเอเชยี 

แอฟริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ รวมทัง้ในทวีปอเมริกา โดยเฉพาะแคนาดา และ

สหรฐัอเมรกิาดว้ย 

ง. จกัรวรรดิทางบก (land empire) ครอบคลุมอาณาบรเิวณทางพืน้ดนิทีใ่กลเ้คยีง

กนั  เชน่ 

1) จกัรวรรดฝิร ัง่เศสภายใตจ้กัรพรรด์ินโปเลียน  

2) จกัรวรรดิไรช์ (Reich) ของชาวเยอรมนัซึ่งถอืว่าม ี3 ช่วง คอื ช่วง “จกัรวรรดิ

โรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ” ช่วงทีบิ่สมารค์สามรถรวมเยอรมนีได ้(1871-1919) และภายใตร้ะบบนา

ซีของฮิตเลอร ์(1933-1945)   

3) จกัรวรรดิออสเตรียสมยัราชวงศแ์ฮปสเบิรก์ 

4) จกัรวรรดจินียคุต่าง ๆ รวมทัง้จกัรวรรดิจีนยคุสดุท้ายสมยัราชวงศแ์มนจ ู 

8.  การจดัองคก์ารทางการเมืองในมธัยมสมยัของยโุรป 

เผา่ชนต่าง ๆ ของกลุ่มทิวทอนิคสามารถเอาชนะจกัรวรรดิโรมนัดา้นตะวนัตก แต่

จกัรวรรดิโรมนัด้านตะวนัออกซึ่งมีนครหลวอยู่ท่ีคอนสแตนติโนเปิล (Constantinople) 

ยงัคงอยู่  แต่เน่ืองจากในช่วงนัน้อิทธิพลของศาสนาอิสลามได้แผ่ขยายอย่างมากในหลาย

บรเิวณ จงึทาํใหจ้กัรวรรดโิรมนัในทางเอเชยีมอีาํนาจ 

8.1 ระบบศกัดินาในยโุรป 

ก.  มใีนมธัยมสมยัในยุโรป (ช่วงเวลา ค.ศ.476-ประมาณ 1450) การจดัองค์การ

ทางการเมอืงกลายเป็นระบบศกัดินา  (วถิชีวีติของยุคนัน้มเีขยีนไวโ้ดยม.ร.ว.คกึฤทธิ ์ปราโมช 

ชื่อฝรัง่ ศกัดินา) 

ข.  ในยคุกลางของยโุรป  ราชอาณาจกัรยโุรปต่าง ๆ ถูกควบคุมโดยบรรดาขนุนาง

ศกัดินา (feudal lords) แมจ้ะอา้งว่าจงรกัภกัดต่ีอกษตัรยิแ์ต่กป็ระพฤตปิฏบิตัิโดยเอกเทศ 



PS 103 117 

หากจะเปรยีบเทยีบก็คงจะคล้ายกบัประเทศญี่ปุ่นในสมยัก่อน ซึง่บรรดาขนุพลหรอืเจ้าเมือง  

เรยีกวา่ โชกนุ (Shogun) มอีาํนาจควบคุมพืน้ทีม่าก  และจกัรพรรดญิีปุ่น่มอีาํนาจแต่ในนาม 

ผูท้ีเ่คยชมภาพยนตรญ์ีปุ่น่เกีย่วกบัยุคเก่า ๆ ของญีปุ่น่ รวมทัง้ประเภทการต์ูน “เณร

น้อยเจ้าปัญญา” (“อิคิวซัง”) หรือ “ศรีธนญชัยญ่ีปุ่ น”  ก็พอจะทราบดีถึงบทบาทสําคญั

ของโชกนุทีช่ว่ยปกป้องอคิวิซงั 

8.2  คณุค่าท่ีได้รบัการส่งเสริม : ปัจเจกชนนิยม 

ชนเผ่าทิวทอนิคให้ความสําคัญกับคุณค่าหรือค่านิยมที่แตกต่างจากคนโรมัน 

กล่าวคอื เน้น 1) ลกัษณะปัจเจกชนนิยม 2) ชอบเสรภีาพไม่ชอบการควบคุม 3) ใหอ้ํานาจ

ปกครองส่วนท้องถ่ิน  

8.3  ความสาํคญัของศาสนจกัร 

ในยคุกลาง บุคคลถูกควบคุมโดยศาสนจกัร คอื ศาสนาครสิตนิ์กายโรมนัคาทอลคิ 

ก) องคก์ารของคริสตจกัรมอีํานาจกวา้งขวาง จวบจนช่วงครสิศตวรรษที ่14-16 ม ี

“การฟ้ืนฟวิูทยาการ” (Renaissance)  

ยคุฟ้ืนฟวิูทยาการตัง้คาํถามหรอืมขีอ้กงัขาซึง่คดัค้านความเชื่อตามคมัภรีศ์าสนา 

ข) ต่อจากนัน้ไดม้ ี“การปฏิรปูทางศาสนา” (Reformation) ในครสิต์ศตวรรษที ่16 

อันเป็นผลให้มีนิกายใหม่เกิดขึ้นที่เรียกว่า “นิกายประท้วง” เรียกว่า โปร เตสแตนท ์

(Protestantisn) ภายใตก้ารนําของนักบวชชื่อ มารติ์น ลเูธอร ์(Martin Luther,1483-1546) 

8.4  ช่วงท้ายของมธัยมสมยั 

ช่วงเวลาใกลห้มดยุคกลางของยุโรปมปีรากฏการณ์ 4 อย่าง ไดแ้ก่ 1) การเตบิโตของ

ชนชัน้พานิชยกรรมซึง่ต่อต้านระบบศกัดนิา 2) การเจรญิเตบิโตของชุมชนเมือง  3) การลด

อํานาจของศาสนจกัร และ 4) การไดร้บัอิทธิพลจากวฒันธรรมอ่ืน ๆ ซึ่งมกีารผสมผสาน

และทําใหม้ลีกัษณะวฒันธรรมที่คล้าย ๆ กนัเกดิขึน้ ในอาณาบรเิวณที่ครอบคลุมเน้ือทีม่าก

ขึน้ 

ปรากฏการณ์ดงักล่าวปูทางเพื่อการกําเนิดการจดัองคก์ารทางเมอืงแบบใหม่อย่างที่

เรยีกกนัวา่ ชาติ-รฐั หรือรฐัประชาชาติ 

9.  การจดัรปูแบบการปกครองเป็นรฐัประชาชาติ  ( nation-state ) 

การจดัองคก์ารในรปูของ “รฐัประชาชาติ” อยา่งทีเ่ป็นปรากฏการณ์ค่อนขา้งใหม ่คอื 

เพยีงประมาณ 240 ปีทีผ่า่นมาน้ีเท่านัน้เอง  ตวัอย่างทีเ่ด่นชดั ไดแ้ก่ สหรฐัอเมริกาเป็นอสิระ
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จากองักฤษ ในปี ค.ศ.1776 (พ.ศ.2319) หรอืประมาณ 6 ปีก่อนสถาปนากรงุรตันโกสินทร ์

(พ.ศ.2325) คอืตรงกบัยคุของกรงุธนบุร ี

9.1  การรวมอิตาลีและเยอรมนี 

  อิตาลีมฐีานะเป็น รฐั-ประชาชาตหิลงัจากการรวมนครรฐัต่าง ๆ โดยเค้านท์ คาววัร ์

(Count Cavour,1810-1861) ก่อนคาววัรถ์งึแก่อสญักรรมไมก่ีเ่ดอืน ความเป็นหว่งในการรวม

ดนิแดนต่าง ๆ ใหเ้ป็นประเทศอติาลขีึน้มาไดน้ัน้มปีรากฏชดัจากปัจฉิมวาทะของเค้านท์คา

ววัร ์ขณะทีล่มหายใจอ่อนระรวยไดร้าํพงึออกมาว่า “Italy is made, all is safe.” (“รวม

ดินแดนเป็นอิตาลีเป็นผลสาํเรจ็แล้ว ทุกอย่างกป็ลอดภยั”)  

(The New American Desk Encyclopedia. New York: Signet,1984,223.) 

 เยอรมนีสามารถรวมตวักนัไดใ้นปี ค.ศ.1871 ผูม้บีทบาทสําคญัยิง่ อาจเรยีกว่าเป็น 

ระดบัผูส้ถาปนาประเทศเยอรมนียุคเริม่แรกไดแ้ก่ ออ็ตโต ฟอน  บิสมารค์ (Otto  Von   

Bismark, 1815-1898)  

 เยอรมนีมสี่วนเกี่ยวขอ้งในมหาสงครามโลกทัง้ 2 ครัง้ และเป็นฝ่ายปราชยัทัง้ครัง้

แรก (1914-1918) และครัง้ที ่2 (1939-1945) เยอรมนีเป็นฝ่ายอกัษะ (Axis) และแพแ้ก่ฝา่ย

พนัธมิตร (Allies) ซึง่ยดึครองสว่นทีเ่ป็นภาคตะวนัตกของเยอรมนี เรยีกว่าเยอรมนีตะวนัตก 

หรอืสหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนั (Federal Republic of Germany) ซึ่งอยู่ในค่ายเสรี

ประชาธปิไตย และ 2) ส่วนทีภ่าคตะวนัออกอยู่ภายใต้การบงการของสหภาพโซเวยีด เรยีกว่า 

เยอรมนีตะวันออก ซึ่งนิยมลัทธิคอมมิวนิสต์ แต่มชีื ่อ เป็นทางการว ่า  สาธารณรฐั

ประชาธิปไตยเยอรมนั (German Democratic Republic) ซึง่เป็นประชาธปิไตยเพยีงแต่

ในนามเทา่นัน้ 

9.2 ภายหลงัมหาสงครามโลกครัง้ท่ี 2 (1939-1945) 

ภายหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 (พ.ศ.2488) มปีระเทศเกดิใหม่เป็นจํานวนมากทําให้

เพิม่จํานวนประเทศต่างๆทัว่โลกขึน้อย่างรวดเรว็ จนกระทัง่ปจัจุบนัมรีวมทัง้สิน้เกนิกว่า 220 

ประเทศ  

ก. ตวัอย่างของประเทศทีเ่กดิใหม่ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  ภายหลงัสงคราม โลก

ครัง้ทีส่อง ไดแ้ก่ 1) มาเลเซยี 2) อนิโดนีเซยี 3) สงิคโปร ์4) ฟิลปิปินส ์และ 5) บรไูน 

ข. ตัวอย่างในส่วนอ่ืนของเอเชีย คือ 1) อินเดีย 2) ปากีสถาน 3) ศรีลังกา 4) 

บงักลาเทศ 5) อยีปิต ์6) เตอรก์ ีและ 7) อสิราเอล 8) มลัดฟิส ์เป็นตน้ 
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ค. ประเทศเกดิใหม่ในแอฟริกาภายหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 เช่น ซูดาน (Sudan) ยู

กานดา (Uganda) และเซเนกลั (Senegal) 

ง. สําหรบัลาตินอเมริกา  มปีระวตัคิวามเป็นมาเด่นชดัในครสิตศตวรรษที ่19 เมื่อ

จกัรวรรดสิเปน และจกัรวรรดปิอรต์เุกส (โปรตุเกส) แตกสลาย อนัเป็นผลใหม้ชีาตใิหม ่ๆ เกดิ 

ขึน้มา คอื ไดร้บัอสิรภาพถงึ 20 ประเทศ  

(Gabriel A.Almond and G.Bingham Powell,Jr. (eds.). Comparative Politics 

Today: A World View, 2
nd

 ed.,Boston: Little, Brown,1980,p.16.)  

ในช่วงภายหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 วล ี“ลาตินอเมริกา” (Latin America) น้ี

หมายถงึอเมรกิากลางและอเมรกิาใต้ ซึง่ใชต้ระกูลภาษาโรมานซ ์(Romansh) อนัน้ีมตีวัอย่าง 

คอื ภาษาโปรตุเกส 

ส่วนใหญ่ของประเทศในลาตนิอเมรกิาใชภ้าษาสเปน                      

สว่นน้อยคอื บราซิลเพยีงประเทศเดยีวทีใ่ชภ้าษาโปรตุเกส  ดาราฟุตบอลทีม่ชีื่อกอ้ง

โลกเรยีกกนัวา่ “ราชาลกูหนงั” คอื เปเล่ (Pele) พดูภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาแม ่

สว่นภาษาฝรัง่เศสมใีชใ้นประเทศลาตนิเพยีงแหง่เดยีว คอื ไฮติ (Haiti) 

จ. ประเทศลาตนิอเมรกิาไดช้ื่อวา่ “ลาติน” ( Latin ซึง่ออกเสยีง “แลต็ตนิ” ) เพราะ

เป็นวฒันธรรมทีส่บืมาจากกลุ่มประเทศทีเ่คยอยู่ภายใตม้หาอาณาจกัรโรมนั เช่น สเปน และ

ปอรตุ์เกส  

10.  ศพัทเ์ก่ียวกบัรปูแบบการรวมตวัเป็นองคก์ารทางการเมือง 

ศพัทท์ีใ่ชแ้ทนกนัโดยมคีวามหมายใกล้เคียงกนั คอื รฐั ประเทศ ชาต ิทีแ่ตกต่างกนั

กค็อื การเน้นหนักของความหมาย ว่ามคีวามโน้มเอียงไปทางใด กล่าวคอื 1) รฐั  เป็นศพัทท์ี่

เน้นสภาวะทางการเมือง คือ ความเป็นอธิปไตย 2) ประเทศ เป็นศัพท์ที่เน้นสภาวะทาง

ภูมศิาสตร ์และ 3) ชาติ เป็นศพัทท์ีเ่น้นสภาพทางวฒันธรรมของประชากร ศพัท ์“ชาติ” บ่งให้

เหน็ถงึเชือ้ชาต ิคอื รปูรา่งหน้าตาของผูค้นในบรเิวณนัน้ ๆ 

10.1  ประเทศ : เน้นสภาพภมิูศาสตร ์ตวัอยา่งคอืเมื่อกล่าวถงึไทยว่าเป็น “ประเทศ

ไทย” เราสื่อความหมายเน้นหนักไปในเรื่องของ 1) สภาพดนิฟ้าอากาศ 2) ความอุดมสมบูรณ์

ของดนิ 3) การมแีมน้ํ่า, บงึ, ลาํคลอง, ภเูขา, ปา่ไม ้ฯลฯ ลกัษณะทีเ่น้น คอื สภาพภมูศิาสตร ์

 10.2  ชาติ : เน้นเช้ือสายและวฒันธรรม เมื่อกล่าวถงึไทยในฐานะ “ชาต”ิ มกันึก

ภาพ คือเป็นภาพลกัษณ์  ถึงเชื้อสายของคนไทย อุปนิสยัใจคอและขนบธรรมเนียมต่าง ๆ 

ลกัษณะทีเ่น้น คอื วฒันธรรมและเชือ้ชาต ิ
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10.3 รฐัประชาชาติ : ความหมายสากล เม ื่อกล่าวถ ึงไทยในฐานะเป็น “รฐั

ประชาชาติ” (หรอืรฐั) เป็นการเน้นวา่บา้นเมอืงของเราเป็นทีย่อมรบัของ “นานาชาต”ิ ว่าเป็นรฐั

ทีม่อีธิปไตยคอื มอีสิรภาพเตม็ทีใ่นฐานะเป็นประเทศเอกราช 

11.  รฐั (state) และมลรฐั (State) 

คาํวา่ “รฐั” และ “มลรฐั” มกีารใชส้บัสนกนั บางครัง้ใชใ้นความหมายเดยีวกนั ทาํให้

เกดิความเขา้ใจผดิไดง้า่ย จงึสมควรแยกศพัทว์่า state (ปกตใิชต้วั s เลก็) แปลว่า รฐั และ 

State (ตวั S ใหญ่) แปลวา่ มลรฐั 

11.1 สาํหรบัการเป็น “รฐั” นัน้มีลกัษณะดงัน้ี คอื 

1) เน้นอาํนาจอธิปไตย นกัวชิาการสองท่าน คอื Lasswell and Kaplan ใหค้าํนิยาม

ไวว้่า รฐัไดแ้ก่ “กลุ่มคนที่รวมกนัเป็นระเบียบและอาศยัอยู่ในอาณาเขตรวมกนัและมอีํานาจ

อธิปไตยสงูสดุในอาณาเขตนัน้” 

(Julius Gould and William C.Kolb, eds. A Dictionary of the Social  Sciences, 

Free Press Coflenoce, 1964, p.690.) 

2) เน้นการผกูขาดอาํนาจ  คาํนิยามทีแ่พรห่ลายและยอมรบักนัมากทีสุ่ดเป็นของนกั

สงัคมศาสตร ์ ชาวเยอรมนั ชื่อ แมกซ ์เวเบอร ์(Max Weber) ซึง่สรุปว่า รฐั คือ “องคก์ารท่ีมี

อาํนาจผกูขาดในการใช้กาํลงัหรือใช้ความรนุแรงทัง้หลาย” และ 3) เน้นมิติการเมือง รฐั

กบัสงัคม (society) ครอบคลุมเน้ือที่และประชากรอย่างเดยีวกนั แต่เมื่อใช้ศพัท์รฐั (state) 

หมายถึง การรวมตวัของคนในสงัคมโดยเน้นมติิทางการเมอืง มติิทางการเมอืงพูดถึงเรื่อง

อาํนาจ เรือ่งโครงสรา้งของรฐับาล  การแบ่งอาํนาจหน้าที ่การลดหลัน่ในเรื่องอาํนาจหน้าที ่ฯลฯ  

กล่าวอกีอยา่งหน่ึง คอื รฐั ไดแ้ก่ สงัคมการเมอืง 

คําว่า “รฐั” เป็นศพัทร์วม ๆ ซึ่งบางครัง้ใชค้ําอื่นแทน (แต่ความหมายไม่เหมอืนกนั

เตม็ทีน่กั) เชน่ รฐัประชาชาต ิ ชาต ิ และประเทศ 

11.2  หน่วยหน่ึงของสหพนัธรฐั : มลรฐั 

มลรฐัหรอืรฐั ซึง่ภาษาองักฤษเขยีนดว้ยตวั S ใหญ่ (คอื State) หมายถงึ หน่วยหน่ึง

ของสหพนัธรฐั ตวัอย่าง ไดแ้ก่ มลรฐัแคลฟิอรเ์นีย มลรฐันิวยอรก์ มลรฐัเพนซลิวาเนีย  มลรฐั

ไวโอมงิ (Wyoming)  แต่ละมลรฐัของสหรฐัอเมรกิามอีาํนาจในการออกกฎหมายทีม่ผีลใชเ้ฉพาะ

มลรฐัของตนมากพอควร 
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ในระบบสหพนัธรฐัของสหรฐัอเมรกิามข้ีาหลวงหรอืผู้ว่าการ (Governor) ของมลรฐั

ซึง่มอีาํนาจมากกวา่ผูว้า่ราชการจงัหวดัของไทยมาก ทัง้น้ี เพราะระบบของไทยเป็นแบบเอกรฐั

หรอืรฐัเด่ียว (unitary state) ในรฐัเด่ียวอาํนาจอยูท่ีศ่นูยก์ลาง คอื อยูท่ีร่ฐับาลกลางมาก 

12.  องคป์ระกอบส่ีประการของรฐั : ประการแรก : พลเมือง 

รฐัมอีงค์ประกอบ 4 ประการ คอื 1) พลเมอืง 2) อาณาเขต 3) รฐับาล 4) อธปิไตย 

องคป์ระกอบแรก คอื พลเมอืง 

12.1  พลเมืองกบัคนต่างด้าว 

ก. การจะเป็นรฐัได้ย่อมต้องมีพลเมือง แมเ้คยเป็นรฐัมาก่อน แต่หากไม่มพีลเมอืง

เพราะอาจไดถู้กอุบตัภิยัธรรมชาต ิเช่น ภูเขาไฟระเบดิกวาดลา้งไปจนหมดแลว้ อยา่งน้ีเรยีกว่า

เป็นรฐัไมไ่ด ้

ในรัฐหน่ึง ๆย่อมมีประชากร (population) ซึ่งประกอบด้วยพลเมืองเป็นส่วนใหญ่ 

หมายถงึจํานวนคนทัง้หมด แต่พลเมือง (citizens) ใชใ้นความหมายทีแ่ตกต่างจากความเป็น 

“คนต่างด้าว” (aliens) หรอืนกัทอ่งเทีย่วหรอืผูม้าเยือน (visitors) 

คอืพลเมอืงอยู่ถาวรในพื้นที่ซึ่งใช้ชวีติส่วนใหญ่อยู่ในอาณาบรเิวณทีจ่ดัตัง้เป็นรฐั

หากม ี การเคลื่อนยา้ยถิน่ทีอ่ยูก่นัเป็นประจาํกไ็มส่ามารถจะก่อตัง้ขึน้เป็นรฐัได ้ เชน่ คนเรร่อ่น 

(นอมแมด (nomad) และยิปซี (Gypsies) ซึง่ไมม่รีฐัอยูท่ ัว่ไปในยโุรป เอเชยี และอเมรกิา

เหนือ 

ภาษาที่ยิปซีใช้คือ ภาษาโรมานี (Romany) ซึ่งใกล้เคียงกับบาลีสันสกฤต 

สนันิษฐานกนัว่าพวกยปิซอีพยพไปจากชมพทูวปี เมื่อประมาณ ค.ศ.1000ไปทางทศิตะวนัตก 

มรีายไดจ้ากการทาํนายโชคชะตาเป็นสาํคญั 

ในศตวรรษท่ี 15 พวกยปิซไีดอ้พยพมาถงึบรเิวณบอลคาน (Balkans) อียิปต์และ

อาฟริกาเหนือ ต่อมาในครสิตศ์ตวรรษที ่16 ยปิซไีดก้ระจายไปอยูท่ ัว่ยุโรป สหรฐัอเมรกิา หาก

อาศยัอยู่พื้นที่เดียวนานๆ และได้รบัการยอมรบัจากรฐั คือ รฐัประเทศ ก็ย่อมมีสภาพเป็น 

พลเมือง 

(The Concord Desk Encyclopedia, op.cit.,p.552.)   

12.2  พลเมืองของรฐัแตกต่างในเชิงจาํนวน 

สาํหรบัจาํนวนทีจ่าํเป็นการจดัตัง้รฐันัน้มไิดม้าตรฐานกําหนดไวแ้น่นอนว่าจาํนวนน้อย

ทีส่ดุเทา่ใด มากทีส่ดุเทา่ใด 
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ก.   ตวัเลขท่ีเหมาะสม : เพลโต (5,040 คน)  ประชากรยคุกรกีโบราณถอืวา่การเป็น

รฐัท่ีดี (ซึง่สมยันัน้คอื ระดบันครรฐั) ควรมพีลเมอืงน้อย แมข้ณะนัน้นครรฐัเอเธนสม์ปีระชากร

เป็นแสน แต่นักปราชญ์ เช่น เพลโต เหน็ว่าจาํนวนทีเ่หมาะสมคอื 5,040 คน  ทัง้น้ีเพื่อทีจ่ะทํา

ใหก้ารบรหิารงานของ (นคร)รฐัเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและเกดิคุณภาพชวีติเตม็ที ่  

ตวัเลขดงักล่าวเหมาะสมในทรรศนะของเพลโตเพราะว่าสามารถจดัหมวดหมู่ได้

สะดวกเพราะสามารถหารดว้ยเลขคู่ คอื 2,4,6,8 ไดล้งตวัเสมอ 

ข.   ตวัเลขท่ีเหมาะสม : ฌงัฌาคส ์ รสุโซ นักปราชญ์ฝรัง่เศสเชื่อว่า  จํานวนคน

ประมาณแสนคนเทา่นัน้เหมาะสมทีส่ดุจะจดัตัง้เป็นรฐั 

ค.   สภาพท่ีเป็นจริง  รฐัต่าง ๆ มจีํานวนประชากรทีแ่ตกต่างกนัมากในปจัจุบนั เช่น 

ตวัเลขโดยประมาณ มดีงัน้ี คอื 1) สาธารณรฐัประชาชนจนี 1,380 ล้านคน  2) อนิเดยี 1050 

ลา้นคน 3) สหรฐัอเมรกิา 335 ลา้นคน 4) อนิโดนีเซยี 245 ลา้นคน 5) ญีปุ่น่ 126 ลา้นคน 6) ศรี

ลงักา 19 ลา้น 

ง. คน 7) ลาว 5 ล้านคน 8) สงิคโปร์ 4.4 ล้านคน 9) ภูฐาน (Bhutan) 800,000 คน 

และ 10) บรไูน 370,000 คน 

12.3  โครงสร้างประชากรเชิงสมานรปูหรือพหลุกัษณะ 

ก.  การเป็นสงัคมสมานรปู    (homogeneous)    คอื ความเป็นเอกภาพในทางเชือ้

ชาตแิละขนบธรรมเนียม  

การใช้ศัพท์ว่ า  “เอกภาพ” หรือ  “สมานรูป” ณ ที่ น้ี ไม่ ได้หมายความว่ า 

ขนบธรรมเนียมและเชือ้ชาตจิะตอ้งเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัตลอดโดยบรบิูรณ์แบบ 100 % สภาพ

เชน่วา่นัน้เป็นภาพใน “อดุมทศัน์” (ideal type) คอื สมมตหิรอืเป็น “จินตภาพ” ขึน้เทา่นัน้ 

ในสภาพความเป็นจริงในทุกรัฐ  หรือรัฐประชาชาติย่อมมีความแตกต่างของ

ประชากร แต่ในกรณีที่มคีวามแตกต่างแต่ไม่มากนักจนกระทัง่เกดิปญัหาทางการเมอืงรุนแรง

และบ่อยๆ พอจะเรยีกไดว้่ามสีงัคม “สมานรปู” หรอื “เอนเอียง”ไปในทางสมานรปู  ตวัอยา่ง 

คอื ประเทศไทย ประเทศญีปุ่น่ และเกาหล ี

ข.  หากพหสุงัคม (plural society) หรือสงัคมพหลุกัษณะ ไดแ้ก่ การมบุีคคลต่าง

เชื้อชาติ ต่างภาษา ต่างศาสนา รวมอาศัยปะปนกันอยู่ด้วยกัน มีความแตกต่างเชิงอนุ

วฒันธรรม (subculture) ค่อนขา้งมาก จะมผีลกระทบในเชงิการเมอืงอย่างมาก  อนุวฒันธรรม 

หรือวัฒนธรรมย่อย หมายถึง ส่วนประกอบ บางประการของวัฒนธรรมซึ่งมีลักษณะพิเศษ

เฉพาะถิน่เฉพาะกลุ่มเชือ้ชาต ิหรอืเฉพาะกลุ่มอาชพี 
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1)   ในเอเชียทีเ่หน็ชดั คอื ในศรีลงักา ซึง่ม ี2 กลุ่มใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ คนเชือ้ชาตสิิงหฬ

ผูน้บัถอืศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ กบัทมิฬซึง่นับถอืศาสนาฮนิดูเป็นส่วนมาก  มกีารพพิาทกนั

โดยใชก้ําลงัตัง้แต่ปี พ.ศ.2526 ผูม้เีชือ้สายทมฬิทางภาคเหนือมขีบวนการทีเ่รยีกว่า ”พยคัฆ ์

(ชาว) ทมฬิ” ,มุง่ทีจ่ะแยกดนิแดนออกไปตัง้เป็นประเทศใหมโ่ดยจะใชช้ื่อวา่อีแลม (Elam) 

2)   ในแอฟริกา ม ีสาธารณรฐัยกูานดา (Uganda) ประกอบดว้ยเผา่พนัธุต่์าง ๆ กว่า 

12 เผ่า แต่เผ่าบันตู หรือแบนตู (Bantu) มีจํานวนคนมากกว่ากลุ่มอื่น มีความยุ่งยากใน

ประเทศบ่อยครัง้ เชน่ 

นายพลอีดี้  อามิน (Idi Amin) เป็นประธานาธบิดใีนปี ค.ศ.1971 (พ.ศ.2514) ดว้ย

การทาํรฐัประหารลม้ประธานาธบิดมีลิตัน้ โอโบเต ้ ต่อมาในปี 1979 (พ.ศ.2521) อามนิหนีออก 

นอกประเทศ 

ก.  สหรฐัอเมริกา  ประกอบดว้ยชนหลายเชือ้ชาตสิ่วนใหญ่มเีชือ้สายมาจากยุโรป มี

คนผวิส ี(นิโกร)  จากแอฟรกิา และที่กําลงัเพิม่มากขึน้คอืคนเชื้อสายเมก็ซกินัและอเมรกิาใต ้

(เรยีกกนัวา่ Hispanic American 

ข.  แคนาดา มพีลเมอืง 2 เช้ือชาติใหญ่ อยู่รวมกนัคอื เชือ้สายองักฤษและฝรัง่เศส 

ต่างกใ็ชภ้าษาและขนบธรรมเนียมเดมิของตน  บรเิวณ Quebec มผีูพ้ดูภาษาฝรัง่เศสอยูม่าก 

  ค.  ไซปรสั (Cyprus) ในทะเลเมดเิตอเรเนียน มชีนชาต ิ2 เชื้อชาต ิคอื เชื้อสายเต

อรกีและเชือ้สายกรีก 

  ง.  ในประเทศมาเลเซีย มพีลเมอืง 3 เชือ้สายใหญ่ ๆ คอื มาเลย ์ทมฬิ และจนี คน

เชือ้สายจนีในมาเลเซยีมเีกนิกวา่ 35 ของประชากรทัง้ประเทศ อน่ึง มคีนมาเลยเ์ชือ้สายไทยอกี

เป็นจาํนวนมากในบางมลรฐัของมาเลเซยี เชน่ ในมลรฐัอลอสตาร(์Alor Setar) หรอื “ไทรบุรี” 

เก่าของไทย และมลรฐัอื่น ๆ เชน่ ตรงักานู รวมทัง้ในปีนัง 

12.4 ภาษาของพลเมือง: ราชการและภาษาประจาํชาติ 

ภาษาทีใ่ชเ้ป็นสือ่ในรฐั ๆ หน่ึงอาจแตกต่างกนั โดยมหีลายภาษาได ้แต่ทัง้น้ีตอ้งมกีาร

กําหนดว่าอะไรเป็น “ภาษาทางราชการ” (official language) คอื ใชใ้นการตดิต่อกจิการของ

รฐัอย่างเป็นทางการ (formal) เช่น ในหนังสือราชการ ในรายการวิทยุ  และในการสอบ

ขา้ราชการเขา้ทาํงาน 

ก. ประเทศสิงคโปรก์ําหนด “ภาษาประจาํชาติ” (national language) ขึน้ โดย

สงิคโปร์กําหนดใหภ้าษา “ราชการ” เป็นภาษาองักฤษแต่ภาษา “ประจาํชาติ” ได้แก่ 1) 

ภาษาจีน (ซึง่เป็นภาษาจนี “กลาง” หรอื mandarin) และ 2) ภาษามาเลย ์ขอ้แตกต่างอยูท่ีว่่า
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ภาษาราชการใชใ้นวงการหนังสอืราชการ ส่วนภาษาประจําชาตมิุ่งใหร้ะลกึถงึความหลาก หลาย

ของเชือ้ชาตใินสงิคโปร ์

ข. สวิตเซอรแ์ลนด ์ซึง่มปีระชากรเพยีง 6 ลา้นคนเศษ มภีาษาราชการ 4 ภาษา คอื 

ฝรัง่เศส เยอรมนั อติาเลยีน และโรมานซ ์(Romansch) ทัง้น้ีเพราะเป็นสมาพนัธรฐั 

ค. ในประเทศใหญ่ ๆ หรอืมเีน้ือที่ไม่ติดต่อกนัมกัมภีาษาท้องถิ่นมาก ตวัอย่าง คือ 

ประเทศจีนมีภาษาท้องถ่ิน (dialects)มาก เช่น แต้จิ ๋ว ฮกเกี้ยน กวางตุ้ง และแคระ 

ภาษากลางของจนีเรยีกเป็นภาษาองักฤษว่า แมนดาริน (mandarin) คําว่า “แมนดารนิ” 

ในภาษาองักฤษมคีวามหมายวา่เป็นขนุนาง ซึง่หมายถงึภาษาทีใ่ชใ้นแวดวงราชสาํนกัจนี 

ง. ประเทศอินเดีย มภีาษาท้องถ่ินเป็นจาํนวนมาก ประมาณ 400 ภาษา 

1) ภาษาราชการ มรีะดบัชาติ คอื ภาษาองักฤษและฮินดี (Hindi) 

2)   ภาษาราชการระดบั (มล) รฐัต่าง ๆ มถีงึ 16 ภาษา  

จ. ประเทศอินโดนีเซียประกอบด้วยหมู่เกาะต่างๆ มากกว่า 12,000 เกาะ ภาษา

ทอ้งถิน่จงึมมีาก ภาษาทางราชการ คอื ภาษาชวา (Javanese) และจะสงัเกตชื่อชาวชวาได้

ค่อนขา้งงา่ยเพราะมกัลงทา้ยดว้ยเสยีง “โอ” เช่น 1) ซูการโ์น 2) ซูฮารโ์ต (Soeharto) คนใน

อินโดนีเซียไดร้บัอทิธพิลทางวฒันธรรมจากอินเดียค่อนขา้งมาก  ดงันัน้ แมก้ระทัง่ชื่อคนกใ็ช้

ภาษาบาลสีนัสกฤตอยู่บ่อย  แต่มกีารดดัแปลงบา้งโดยมเีสยีงโอ เช่น ซูการโ์น (คือ สุวรรณ) 

และซฮูารโ์ต (คือ สหุตัถ)์ 

12.5  ศาสนาของพลเมือง  อาจมผีลทัง้ในทางบวกและในทางลบต่อความอยู่รอด

และ   ความราบรืน่ของรฐั 

ก.  ในทางบวก ศาสนาชว่ยทาํใหเ้กดิความสมานฉนัทภ์ายในรฐั 

ข.  ในทางลบ การมหีลายศาสนาภายในชาตแิละมคีําสอนทีข่ดัแยง้มากนักก่อใหเ้กดิ

ความแตกแยกเป็นชนกลุ่มน้อย  จนกลายเป็นสาเหตุแห่งการขาดเสถียรภาพทางการเมอืง

ของรฐัได ้ เช่น ความแตกต่างในทางศาสนาเป็นสาเหตุสําคญัทีท่ําใหป้ากสีถานแยกออกจาก

ประเทศอนิเดยี  

(Donald E.Smith, ed. South Asian Politics and Religion. Princeton, N.J.: 

Princeton University Press,1966.) 

12.6  ผิวสีของประชากร  ผวิสอีนับ่งถงึเช้ือชาติอาจจะเป็นประเดน็สําคญัในเรื่อง

เสถยีรภาพภายในรฐั  ตวัอยา่ง ไดแ้ก่  

1)  คนผวิดาํในสหรฐัอเมรกิา   
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2)  ชาวผวิขาวและผวิดาํในโรดเีซยี (Rhodesia)  

3) ชนผวิขาวและผวิดําในประเทศสหภาพแอฟรกิาใต้  ซึ่งอดตีมปีญัหามากเพราะ

นโยบาย “แบง่แยกผิว” (อปารไ์ธด ์apartheid)ปจัจุบนัไดค้ล่ีคลายลงมากแล้ว  

12.7  สญัชาติของพลเมือง  พลเมอืงของรฐัทีส่มบูรณ์ตามกฎหมาย คอื ผูม้สีญัชาต ิ

(nationality)  

รฐัจะตอ้งใหส้ทิธแิละความคุม้ครองแก่ประชากรโดยสญัชาต ิซึง่ถอืวา่เป็นพลเมอืงของ

รฐัทีส่มบรูณ์ชาวต่างประเทศเรยีกวา่ คนต่างด้าว (alien) 

13.  องคป์ระกอบท่ีสองของรฐั : อาณาเขตหรอืดินแดน 

รฐั จาํเป็นตอ้งมอีาณาเขต หรอื ดินแดน (territory) 

ลกัษณะของดินแดน ดนิแดนอาณาเขตของรฐัพจิารณาไดจ้าก 1) ผนืแผน่ดนิ 2) ทะเล 

3) ไหล่ทวปี และ 4) อวกาศ 

13.1  ผืนแผ่นดิน  รฐัต้องมเีน้ือที่ คอื มผีนืแผ่นดนิที่แน่นอน  และมกีารกําหนดขดี 

เสน้แบ่งอาณาเขตกบัรฐัที่ติดกนั 

ก.  การกาํหนดพรมแดน อาจกระทําโดยลกัษณะธรรมชาต ิเช่น สนัเขา ร่องน้ํา

ลึกในแม่น้ํา หรอืโดยการปักกัน้เขตแดน ทัง้น้ีโดยมกีารยอมรบัระหว่างรฐัทีม่ผีลประโยชน์ได้

เสยีในการแบ่งเขตแดน ในรปูของสนธสิญัญา 

ข. รฐัที่มดิีนแดนผืนเดียวติดต่อกนัเป็นส่วนมากถือว่าสมบูรณ์ที่สุดในทางภูมิ

รฐัศาสตร ์ เชน่ ฝรัง่เศส ออสเตรเลยี อนิเดยี  

ค.  สาํหรบัสหรฐัอเมรกิาเคยมอีาณาบรเิวณตดิต่อกนัเป็นผนืเดยีวกนัจนกระทัง่ต่อมา

มกีารรบัฮาไว (Hawaii) เขา้ไปเป็นมลรฐัหน่ึงของประเทศ สภาพของสหรฐัอเมรกิาจงึไม่ใช่ผนื

ดนิตดิต่อกนัเป็นสว่นใหญ่เหมอืนเดมิ 

ง. ดนิแดนของรฐัไม่จาํเป็นต้องติดต่อกนัเป็นผนืเดยีว 

1)   ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ฟิลปิปินส ์และอนิโดนีเซยี  

2) ตวัอยา่งอื่นๆ ไดแ้ก่ ญีปุ่น่ นิวซแีลนด ์นอรเ์ว เดนมารก์  

จ. รฐัอาจมีดินแดนท่ีไม่ติดต่อกนั โดยมีผนืดินของประเทศอ่ืนขวางกัน้  

1) ตัวอย่างในอดีต ได้แก่ ปากีสถานตะวนัออกและปากีสถานตะวนัตก  

ภายหลงัแยกตวัจากอนิเดยี ทัง้น้ีโดยมปีระเทศอนิเดยีอยู่ตรงกลาง ในปลายปีพ.ศ.2514 ไดม้ี

การแยกการปกครอง โดยมกีารแยกปากสีถานตะวนัออกเป็นประเทศบงักลาเทศ คอื เป็นรฐั

ใหมข่ึน้มา 
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2) ตวัอยา่งทีส่อง คอื สหรฐัอเมรกิาซึง่มปีระเทศคานาดากัน้มลรฐัอาลาสกา้ และ 

มมีหาสมทุรแปซฟิิกขัน้กบัมลรฐัฮาไว 

3) ตัวอย่างที่สาม ได้แก่ ในอดีตเยอรมนีตะวนัตก มีดินแดนอยู่ในเยอรมนี

ตะวนัออก คอื นครเบอรลิ์น 

4) บางรฐัมีเน้ือท่ีอยู่ในสองทวีป  ไดแ้ก่ เตอรกีซึง่มดีนิแดนอยูใ่นทวปีเอเซีย 

และทวปียโุรป 

13.2  ทะเล  ดนิแดนหรอือาณาเขตของรฐัคอื มอีํานาจอธปิไตยเหนือนัน้ รวมทัง้ 1) 

น่านน้ําภายใน (territorial waters) และ 2) น่านน้ําชายฝ ัง่ 

ก.  น่านน้ําภายใน หมายถงึ แมน้ํ่า หนอง คลอง บงึ ภายในดนิแดนของประเทศ   

ข.  ส่วนน่านน้ําชายฝัง่ มกีฎเกณฑแ์ละระเบยีบปฏบิตัต่ิางๆ กนั 

1) ตามหลกัปฏบิตัเิดมิเมื่อ ค.ศ.1793 ไดก้ารกําหนดอาณาเขตน่านน้ําออกไป 

3 ไมลท์ะเล (ประมาณ 5 กโิลเมตร) ซึง่เท่ากบัระยะกระสุนปืนใหญ่ในสมยันัน้  เขตอธปิไตยถอื

วา่อยูใ่นวง 3 ไมลน์ัน้ 

2) ต่อมาภายหลงัไดม้กีารกําหนดใหม่เป็นระยะ 12 ไมล ์ คอื มากกว่าเดมิ 4 

เทา่ตวั  

3) สาํหรบัในปจัจุบนัมหีลายรฐัไดป้ระกาศว่ารฐัของตนมอีํานาจครอบคลุมห่าง

จากชายฝ ัง่ออกไปถงึ 200 ไมลท์ะเล  หรอืประมาณ 250 กโิลเมตร  

การประกาศน่านน้ําซึ่งมคีวามกว้างมากขึ้นน้ี เรยีกว่า “เขตเศรษฐกิจจาํเพาะ” 

(Exclusive Economic Zone) คอืเป็นเขตของรฐัทีม่ชีายฝ ัง่ดงักล่าว 

ค)  น่านน้ําระหว่างประเทศ (International waters) หรอืทะเลหลวง (High 

Seas) เป็นทะเลซึง่พน้อาณาเขตของรฐัตามทีป่ระกาศออกไป 

ทะเลหลวงได้รบัการยอมรบัโดยชาติต่าง ๆ ว่าเปิดให้ใช้เป็นทางสญัจรไปมาได้  

เพราะเป็นดนิแดนของนานาชาตไิมม่รีฐัใดเป็นเจา้ของ  

ทุกชาตหิรอืทุกรฐัย่อมมสีทิธผิ่านเมื่อเป็นการผ่านโดยสุจริต (right of innocent 

passage) 

13.3  ไหล่ทวีป  อํานาจปกครองของรฐัครอบคลุมไปถงึใต้ทะเลทีเ่รยีกว่า ไหล่ทวีป 

(continental shelf) ซึง่หมายถงึ พืน้ดินก้นทะเล (seabed) และใตผ้วิดนิไหล่ทวีปเป็นแหล่ง

ทรพัยากรสาํคญัของรฐัมาก 

ประเทศทีไ่ม่มีดินแดนส่วนใดส่วนหน่ึงติดทะเล  แต่มดีนิแดนของรฐัอื่นๆลอ้มรอบ 
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อยู ่ ทุก ๆ ดา้น เรยีกวา่เป็น “รฐัปิด” คอื ลอ้มรอบดว้ยผนืดนิ (Land-locked state)  

ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 1) ประเทศเนปาล 2) อาฟกานิสถาน 3) ลาว 4) ยกูานดา 

13.4   อากาศ  หมายถงึดนิแดนของรฐัทีอ่ยู่เหนือ พืน้ดิน และ เหนือน้ํา  

ดงันัน้ จงึหมายถงึ  

1) ท้องฟ้าทีอ่ยูเ่หนือดนิแดนของรฐัทีเ่ป็นพืน้ดิน 

2) อยูเ่หนือดนิแดนในทะเลของรฐั และ 

3) รวมถงึเขตทีเ่ป็นอวกาศ 

รฐัสามารถอา้งว่ามสิีทธิในท้องฟ้า (air space) คอื มอีํานาจอธปิไตยเหนือทอ้งฟ้า 

ดงันัน้ การจดัการเดินอากาศระหวา่งชาตเิหนือดนิแดนจะตอ้งไดร้บัอนุญาตเสยีก่อน 

13.5  พืน้ทีข่องรฐั มคีวามแตกต่างกนัมาก ตวัอยา่ง คอื 

1) รฐั Andorra (ประชากร 25,000 คน) มพีืน้ทีเ่พยีง 175 ตารางไมล ์

2) รฐั Vatican (ประชากรเพยีงประมาณ 1,000 คน) มพีืน้ทีไ่ม่ถงึ 1 ตาราง

ไมล ์

3) รฐัลุกเซมเบอร์ก (Luxembourg) ในยุโรปเป็นประเทศเล็กมีประชากร

ประมาณ 600,000 คน มพีืน้ที ่999 ตารางไมล ์

 ขนาด 

 ก.  ประเทศท่ีมีพื้นท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ไดแ้ก่ อดตีประเทศสหภาพโซเวยีตซึ่ง

ครอบคลุม 8.6 ลา้นตารางไมลต่์อมาสหภาพโซเวียตในฐานะเป็นองคก์ารทางการเมอืงล่มสลาย

แตกแยกเป็นรฐัย่อยๆขึ้นมาก แต่รสัเซียที่เหลืออยู่ยงัคงมีพื้นที่ติดอนัดบั 1 ของโลก เช่นเดิม 

สาเหตุสําคญัคอืรสัเซียยงัครอบครองเขตไซบีเรียอนักวา้งใหญ่ไพศาลอยู่  ข.  แคนาดา 

ประมาณ 3.8 ลา้นตารางไมล์ จดัเป็นอบัดบัทีส่องของโลก แต่มปีระชากรเพยีงประมาณ 30 

ลา้นคน  ค.  จีน พืน้ทีป่ระมาณ 3.6 ลา้นตารางไมล ์จดัเป็นอนัดบัสามของโลก ง. ประเทศ

สหรฐัอเมริกาใหญ่เป็นอนัดบัส่ี และ จ. สําหรบัประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณ 500,000 

ตารางกโิลเมตรเศษ เฉพาะทัง้น้ีกรุงเทพมหานครมพีืน้ที่ประมาณ 1,500 ตารางกโิลเมตร ฉ. 

สงิคโปร์มพีื้นที่เพยีง 780  ตารางกโิลเมตรประมาณครึ่งหน่ึงของไทย แต่มอีาคารใต้ดนิและ

ระฟ้ามากจงึบรรจุประชากรไดถ้งึ 4.4 ลา้นคน 

14.  องคป์ระกอบท่ีสามของรฐั : รฐับาล 

คําว่า “รฐับาล” มาจากคําสมาสระหว่าง “รฐั” กับ “บาล”  “บาล” คือ รกัษาหรือ

คุม้ครอง ความหมายกค็อื รฐับาลจะตอ้งรกัษาและคุ้มครองราษฎรแต่ละคนและประเทศชาต ิ
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เป็นสว่นรวม   

ศพัทน้ี์แปลมาจากภาษาองักฤษ “government” ความหมายม ี4 ลกัษณะดว้ยกนั  

(Julius Gould and William L.Kolb,ed. A Dictionary of the Social Sciences. 

Free Press of Glencoe, 1964,pp.293-294.) 

ก. ประการท่ีหน่ึงรฐับาล  หมายถึงกจิกรรมใชใ้นความหมายของกิจกรรม  หรอื

กระบวนการแห่งการปกครอง (process of governing) 

ข. ประการท่ีสอง รฐับาล หมายถึง ภาวะท่ีมีระเบียบหรือการมีความสงบ

เรียบร้อย (ordered rule)   

ศพัท ์“government”  ในครสิต์ศตวรรษที ่18 มกัใชใ้นความหมายน้ี เช่น จอห์น 

ล้อค นักปรชัญาการเมอืงองักฤษ  และ 3 คนผูร้่างรฐัธรรมนูญอเมรกินั ไดแ้ก่ เบนจามนิ 

แฟรงคลิน, ทอมสั เจฟเฟอร์สนั และ แมดิสนั ใช้ศพัท์รฐับาลในความหมายที่น้ีหมายถึง

สภาพ “บ้านเมืองท่ีมีข่ือมีแป”  คอื มอีํานาจหรอืกลไกที่จะกําหนดระเบยีบข้อบงัคบัในรูป

ของกฎหมายและสามารถบงัคบัใชค้วามหมายน้ีตรงกบัภาษาลาตินว่า “imperium civile”  

และภาษาฝรัง่เศสวา่ เลอ ปวูวัร ์ ซิวิล (le pouvoir civil) 

ค. ประการท่ีสาม รฐับาล หมายถงึ คณะบุคคลท่ีมีอาํนาจปกครอง(those who 

govern) 

1)  ตามความหมายน้ีรฐับาล ไดแ้ก่ กลุ่มผู้ใช้อาํนาจบริหาร (executive power) 

อาํนาจอธปิไตย ผูม้อีาํนาจฝา่ยบรหิาร ไดแ้ก่ กลุ่มรฐัมนตรทีัง้หมด (ในประเทศอินเดียเรยีกว่า 

Council of Ministers) ซึง่หมายถงึ 1) รฐัมนตรวี่าการกระทรวงท่ีสาํคญั 2) รฐัมนตรีลอย 

(Ministers without portfolio) 3) รฐัมนตรช่ีวยว่าการ 

2) หากกําหนดให้แคบลงไปอีก รัฐบาลตามความหมายน้ี ได้แก่ คณะรฐัมนตรี   

(Cabinet) ซึ่งใช้ในความหมายน้ีแตกต่างจากของประเทศไทย ในประเทศอังกฤษคําว่า 

“cabinet” (แปลกนัว่า คณะรฐัมนตรี) นัน้ หมายถึง เฉพาะนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรี

กระทรวงสาํคญั ๆ เทา่นัน้ 

3) ตามความหมายที่ 3 น้ี “รฐับาล” ใช้ในการเปรียบเทียบกบั “ฝ่ายค้าน” หรอื

แปลตรงตวัคอืฝา่ยตรงขา้ม(the Opposition) ซึง่หมายถงึบรรดาพรรคการเมอืงหรอืกลุ่มบุคคล

ซึ่งมคีะแนนเสยีง (ทีน่ัง่ในสภา) ไม่มากพอทีจ่ะจดัตัง้รฐับาลได ้จงึเป็นฝ่ายตรงขา้ม คอื ไม่ใช่

รฐับาล 
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ฝ่ายค้านได้รบัเกียรติมากในประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอย่าง

สมบรูณ์ เชน่ ประเทศองักฤษ ซึง่เรยีกฝา่ยคา้นวา่เป็น “ฝ่ายค้านของพระมหากษตัริย”์ (His 

or Her Majesty’s Opposition) (โดยปกตนิิยมใช ้loyal opposition ซึง่แปลว่า “ฝ่ายค้านท่ี

สวามิภกัด์ิ” มกัใชเ้ฉพาะกรณีประเทศองักฤษ เริม่ใชต้ัง้แต่ครสิต์ศตวรรษที ่18 ซึง่เป็นช่วงตน้

ของการมพีรรคการเมอืง) 

4) โดยทีใ่นประเทศองักฤษมรีะบบ 2 พรรค ประเทศท่ีมีวินัยพรรคสูง สมาชกิของ

พรรคต้องออกเสียงลงมติในสภาตามแนวของพรรคจะออกเสยีงที่แตกต่างออกไปไม่ได ้

(ซึ่งในกรณีสหรฐัอเมรกิาสมาชกิของพรรคสามารถกระทําได้คอือกเสยีงลงคะแนนอย่างเป็น

อสิระ) 

5) ฝ่ายค้านสามารถเตรยีมตวัล่วงหน้าในการเป็นรฐับาลชุดต่อไปได ้(หากไดร้บัทีน่ัง่

ในสภามากพอในการเลอืกตัง้ครัง้ต่อไป) ทัง้น้ีสบืเน่ืองจากประเพณีทีใ่หม้กีารดําเนินการจดัตัง้

คณะรฐัมนตรีเงา (shadow cabinet)ไว ้ กล่าวคอื มกีารมอบหมายใหส้มาชกิสภาผูแ้ทนทีถู่ก

กําหนดล่วงหน้าใหเ้ตรียมพร้อมเป็น “ว่าท่ี” รฐัมนตรกีระทรวงใดทําการศกึษาการงานและ

ความรบัผดิชอบของกระทรวงนัน้ ๆ ในระหว่างทีย่งัเป็นพรรคฝา่ยคา้นเพื่อทีว่่าเมื่อไดม้โีอกาส

เป็นรฐัมนตรแีลว้ ทัง้น้ีเพื่อไมต่อ้งเสยีเวลาศกึษางานเป็นเวลาเดอืน ๆ ซึง่ย่อมทําใหเ้กดิผลเสยี

แก่ราษฎรโดยสว่นรวม 

6) สําหรบัคณะรฐัมนตรีตามความหมาย “Cabinet” ของสหรฐัอเมริกา 

ประกอบด้วยรฐัมนตรีเพียง 6 กระทรวง ไดแ้ก่ 1) การต่างประเทศ 2) การคลงั 3) กลาโหม 

4) กระทรวงกจิการภายใน 5) เกษตรกรรม 6) สาธารณสขุการศกึษาและสวสัดกิาร 

(William Safire. Safire’s Political Dictionary. New York: Random House, 

1978, pp. 380-390.) 

นอกจากน้ี มตีําแหน่งเทยีบเท่ารฐัมนตร ีคอื อยัการใหญ่ (Attorney-General) ซึ่งมี

ฐานะเป็นรฐัมนตรีกระทรวงยุติธรรม (Department of Justice) 

(Gould and Kolb, op.cit.,p.478.) แต่มอีาํนาจคลา้ย ๆ  กบัรฐัมนตรมีหาดไทยของ

ประเทศไทยดว้ย 

ง.  ประการท่ีส่ี รฐับาล หมายถึง รปูแบบการปกครอง 

ตามความหมายน้ี “government” ไดแ้ก่ รปูแบบของรฐัว่ามโีครงสรา้งอยา่งไร เช่น 

เป็น “รฐับาลแบบรฐัสภา”  หรอื “รฐับาลแบบประธานาธบิด”ี 
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นอกจากนัน้  อาจหมายถึงการจัดประเภท เช่น เป็นแบบอภิชนาธิปไตย แบบ

ประชาธปิไตย หรอืแบบคณาธปิไตย (Ibid.,p.65.)  

จ. ความหมายรวมของรฐับาล 

อาจสรปุความหมาย “รฐับาล” แบบใชท้ัว่ ๆ ไป (A. Appadorai, The Substance of   

Politics. 10 th ed.,Oxford University Press,1968,p.48.) ไดแ้ก่ หน่วยงานหรอืสถาบนัที่

เกีย่วกบัการ 1) รกัษาความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 2) ใหบ้รกิารต่าง ๆ 3) ปฏบิตัติามขอ้ผกูพนั

ของนานาชาต ิ

ดงันัน้  รฐับาลย่อมประกอบด้วย 1) หน่วยงานฝา่ยนิตบิญัญตั ิฝา่ยบรหิารและฝา่ย

ตุลาการ และ 2) หน่วยงานการบรหิารต่าง  ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรรลุเป้าหมายของรฐั  รฐับาล

โดยความหมายน้ียอ่มเปลีย่นแปลงได ้ แต่รฐัจะยงัคงอยู ่

15.  องคป์ระกอบท่ีส่ีของรฐั : อธิปไตย (Sovereignty) 

ก. รากศพัท์มาจากภาษาลาตนิ “superanus” แปลว่าอาํนาจสูงสุด  ผูท้ี่นํามโน

ทศัน์หรอืหน่วยแห่งความคดิ (concept) เกีย่วกบัอํานาจสงูสุดเขา้สู่วงการรฐัศาสตร ์ไดแ้ก่  

นกัวชิาการชาวฝรัง่เศส ชื่อ ฌอ็ง โบแดง็ (Jean Bodin, 1530-96)  โบแดง็ กล่าวไวใ้นหนงัสอื 

De la Rapublique ว่า “อธิปไตยเน้นอาํนาจสงูสดุเหนือพลเมืองและบุคคลอ่ืน ๆ โดยไม่

มีกฎหมายใด ๆ ขวางกัน้ได้” 

(Norman D. Palmer and Howard C. Perkins. International Relations, 2
nd

 ed. 

Boston: Houghton Mifflin, Mifflin,1957,p.25.) การตัง้ศพัทบ์่งถงึการมอีาํนาจอย่างเดด็ขาด

ทาํนองเดยีวกบัทีไ่ดเ้คยมมีาในยคุสมบรูณาญาสทิธริาชย ์(royal absolutism)  

ข. อธิปไตย มคีวามหมายวา่เป็นอาํนาจเตม็ท่ีภายในประเทศ เทา่กบัอาํนาจอิสระ

เมื่อเปรยีบกบันานาประเทศอย่างทีเ่รยีกว่าเป็น “รฐัอธิปไตย” (sovereign state) คอืหมายถงึ 

“การมีเอกราช” (independence)  

ค.  เมือ่ไดร้บัเอกราช คอื มอีธิปไตยเตม็ทีแ่ลว้ (ทีป่ระเทศอนิเดยี เรยีกว่า สวาราช-

Swarajya-Full independence) จงึมกีารเชดิชูความเป็นอสิระใหป้รากฏโดยสญัลกัษณ์ต่าง ๆ 

กนั  เชน่ การตัง้ช่ือสะพาน สนามกฬีา ฯลฯ  

ตวัอยา่ง คอื ในอินโดนีเซีย  และ  มาเลเซีย   มกีารใชช้ื่อสถานทีส่าํคญัวา่   “เมอร์

เดก้า” (Merdeka) ซึง่หมายถงึความเป็นเอกราช 
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สหรฐัอเมรกิาถอืว่าวนัไดร้บัเอกราชสาํคญัยิง่และถอืว่าเป็นวนัชาติ (National Day) 

แต่ใชศ้พัทแ์ทนว่า The Fourth of July ซึง่หมายถงึ วนัทีไ่ดร้บัอสิระจากเจา้อาณานิคมทีเ่คย

ยดึครองคอื องักฤษ ในวนัที ่4 กรก ฎาคม ค.ศ.1776 (พ.ศ.2319 คอื ก่อนการสถาปนากรุง

รตันโกสนิทร ์6 ปี) 

ผูท้ีจ่ดัการใหม้กีารเฉลมิฉลองกนัอย่างใหญ่โต ในวาระเร่ิมแรกจนกระทัง่ถงึปจัจุบนั 

ได้แก่ จอห์น แอดมัส์ (John Adams) ผู้ซึ่งได้รบัเลือกเป็นประธานาธิบดีคนที่ 2 ของ

สหรฐัอเมรกิาต่อจากยอรจ์ วอชงิตนั 

(Time, July 7, 1986,p.12.) 

16.  จตลุกัษณะของอธิปไตย 

ลกัษณะสําคญัของอํานาจอธปิไตยม ี4 ประการ อาจเรยีกได้ว่า “จตุลกัษณะ” ซึ่ง

ไดแ้ก่ 1) ความเดด็ขาด 2) แผอ่ทิธพิลทัว่บรเิวณ 3) ความถาวร 4) แบ่งแยกมไิด ้

ก. ลักษณะท่ีหน่ึง ความเด็ดขาด (absoluteness) ไม่มีอํานาจอื่นใดในรัฐ

เหนือกวา่อาํนาจอธปิไตย 

ข.   ลกัษณะท่ีสอง  การแผอิ่ทธิพลทัว่อาณาบริเวณ (universality)  หมายถงึ อาํนาจ

ทีม่อียูเ่หนือทุกคนในรฐั ทุกองคก์ารทีอ่ยูใ่นรฐั  แต่มข้ีอยกเว้น คอืผูแ้ทนทางการทูตจากรฐัอื่น

อาจไม่ต้องอยู่ในอํานาจหรืออาจละเว้นการปฏิบัติตามกฎหมายบางอย่างของรฐัได้  บาง

ประเทศอาจ อะลุ้มอล่วยเป็นกรณีพเิศษเมื่อ “คณะผูแ้ทนทางการทูต” (diplomatic corps) 

กระทาํผดิกฎจราจร กม็กัจะใชค้าํเตอืนแทนการปรบั 

การอะลุม้อล่วยน้ีไมถ่อืเป็นกฎตายตวั อาจจะมกีารยกเลกิกไ็ด ้ ตวัอยา่ง คอื บางเมอืง

ในสหรฐัอเมรกิา (ซึง่มอีาํนาจการปกครองทอ้งถิน่รวมทัง้การจดัเกบ็ภาษอียา่งเตม็ที)่ เช่น นคร

นิวยอรก์เคยเขม้งวดกบัผูแ้ทนรฐั (คอืผูแ้ทนประเทศ) ต่างชาตทิีม่าประชุมสหประชาชาตหิรอื

ประชุมอื่น ๆ ในเรือ่งการทาํผดิกฎจราจร 

ในกรณีทีน่ักการทูตกระทําผดิรา้ยแรง เช่น เขา้มาทําการจารกรรม หรอืคา้ขายของ

เถื่อนอาจถูกขบัไล่ออกนอกประเทศโดยรฐับาลแจง้ไปยงัสถานทูตที่เป็นเจา้สงักดัของบุคคลผู้

นัน้วา่เป็นบุคคลทีไ่ม่ถึงปรารถนา (persona non grata) นอกจากน้ี นกัการทตูบางคนอาจถูก

จํากัดสิทธิในการสัญจรภายในรัฐก็ได้ ทัง้ น้ีแล้วแต่ระเบียบ “พิ ธีการทางการทูต” 

(โปรโตคอล—protocol) 
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ค. ลกัษณะประการท่ีสาม ความถาวร (permanence)  อํานาจอธปิไตยคงอยู่คู่

กบัรฐัเป็นการถาวรตราบเทา่ทีม่คีวามเป็นเอกราช การเปลีย่นผูบ้รหิารภายใน ประเทศไมไ่ดท้าํ

อธปิไตยของรฐัหมดสิน้ไป 

ง.   ลกัษณะประการท่ีส่ี แบ่งแยกมิได้ (indivsibility) รฐัหน่ึงมีอํานาจอธิปไตย

เพยีงอาํนาจเดยีวหรอืหน่วยเดยีว อาํนาจอธปิไตยอยูก่บัรฐัเท่านัน้ จะมกีารแบ่งหรอืแยกอาํนาจ

อธปิไตยไปใหส้ว่นต่าง ๆ ภายในรฐัมไิด ้แมกซ ์เวเบอร ์นกัสงัคมศาสตรร์ะดบัปรมาจารยช์าว

เยอรมนัไดก้ล่าววา่ รฐัเป็นผูผ้กูขาดในการใชก้าํลงัซึง่หมายถงึมอีาํนาจเฉพาะระดบัรฐั 

ในประเทศแบบสหพนัธรฐั เช่น สหรฐัอเมรกิามมีลรฐัและมเีมอืงต่าง ๆ ซึ่งมอีํานาจ

ปกครองตนเองพอควร (ภายในขอบเขต) แต่อํานาจอธปิไตยยงัคงอยูก่บัสหรฐัอเมรกิาในฐานะ

เป็นรฐัประชาชาติเพียงแห่งเดียวเท่านัน้ กล่าวคือ กฎหมายของสหรฐัอเมริกา (คือของ

สหพนัธรฐัอเมรกิา American Union) ถอืวา่สงูสดุ 

17.  ท่ีมาของทฤษฎีอธิปไตย 

ศพัท ์“อธิปไตย”  และสงักปัหรอืมโนทศัน์ (concept) เกีย่วกบัอาํนาจอธปิไตยว่า

เป็นอํานาจเดด็ขาดไดร้บัอทิธพิลในศตวรรษที ่16 จากนักคดิฝรัง่เศสชื่อฌอง โบแดง็ (Jean 

Bodin) และเริ่มใช้โดยโบแด็งในปี ค.ศ.1576 ประมาณ 400 ปีมาแล้ว  โบแด็งสนับสนุน

กษตัริยฝ์รัง่เศสเพื่อใหม้อีํานาจเต็มที่ ทัง้น้ีเพื่อลดอาํนาจของ 1) องค์การศาสนาครสิต์ คอื 

บรรดานักบวชทัง้หลาย และ 2) บรรดาผูม้อีาํนาจศกัดินา 

ก. โบแด็ง  ได้พฒันาทฤษฎีอํานาจอธิปไตยขึ้นมา โดยกล่าวรฐัจะต้องมีอํานาจ

เดด็ขาดจะแบ่งแยกไมไ่ด ้และอาํนาจนัน้จะตอ้งอยูก่บัผูถ้อือาํนาจโดยชอบธรรม  สาํหรบัโบแดง็ 

ผูม้อีํานาจอนัชอบธรรมได้แก่ กษัตริย์ แต่ทัง้น้ียงัอยู่ภายใต้ 1) กฎเกณฑ์ของพระผูเ้ป็นเจ้า 

(Law of God) 2) กฎธรรมชาต ิ(Law of nature) และ 3) กฎหมายของประเทศต่าง ๆ 

ข. ในศตวรรษท่ี 17 นักคดิชาวองักฤษ ธอมสั ฮอบส ์(Thomas Hobbes,1588-

1679) ไดพ้ฒันาความคดิเรือ่งอาํนาจอธปิไตยยิง่ขึน้ไปอกีโดยกล่าวว่า อาํนาจอธปิไตยตอ้งอยูท่ี่

บุคคลผูม้อีาํนาจเพียงคนเดียว ฮอบสย์กยอ่งใหอ้าํนาจอธปิไตยสงูสุดโดยปราศจากการเหน่ียว

รัง้ใด ๆ ผลกค็อืเท่ากบัเป็นการสนับสนุนระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์ โดยเฉพาะพระเจา้

ชารล์สท์ี ่1 

ค. ต่อมามกีาร “ปฏิวติัอนัรุ่งโรจน์” (The Glorious Revolution,1688-1689) 

เกดิขึน้จากการทพีระเจ้าเจมสท่ี์ 2 (King James II) ซึ่งเป็นผูเ้คร่งในศาสนาครสิต์นิกาย
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คาทอลิกและไดข้ยายกองทพัเพราะมุ่งทีจ่ะกําราบฝ่ายรฐัสภา และต้องการใหอ้งักฤษซึ่งส่วน

ใหญ่นบัถอืนิกายแองกลิคนั (Anglicans) เปลีย่นเป็นประเทศคาทอลกิ แต่ถูกต่อตา้นโดยกลุ่ม

การเมอืง 2 กลุ่ม คอื วิกส ์(Whigs)และทอร่ีส ์(Tories) ทัง้สองกลุ่มอญัเชญิเจา้ชายดชัต์จาก

ฮอลแลนด์ คือ วิลเลียมที่  3 แห่งโอเร้นจ์ และชายา คือ Mary มาเป็นกษัตริย์และ 

พระราชนีิองักฤษ ทําใหพ้ระเจา้เจมสท์ี ่2 เสดจ็หนีไปยงัฝรัง่เศส ต่อมาในปี ค.ศ.1689 รฐัสภา

องักฤษไดอ้อกกฎหมายกําหนดขอบเขตอํานาจกษตัรยิแ์ละตรา “บทบญัญติัแห่งสิทธ์ิ” (Bill 

of  Rights) เพือ่คุม้ครองราษฎรองักฤษขึน้ 

(The New American Desk Encyclopedia. New York: Concord Reference  

Books,1984,p.477.)  

ง. ต่อมาในปี ค.ศ.1690 จอหน์ ล้อค (John Locke,1632-1704) นักปรชัญาองักฤษ

ไดเ้สนอทฤษฎเีกีย่วกบั “อาํนาจจาํกดัของรฐับาล” ในหนงัสอืชื่อ The Second Treatise of 

Government  

จ. ธอมสั ฮอบส์ เสนอทฤษฎีที่ว่า รฐับาลเกิดขึ้นจากการทําสญัญามนุษย์ในยุค

โบราณ  เป็นการมอบอํานาจใหก้บัผูป้กครองคนหน่ึง แต่เมื่อมอบใหแ้ล้วเรียกคืนไม่ได้ เป็น

การมอบแบบใหแ้ลว้ใหเ้ลย เมือ่ผูป้กครองผูน้ัน้เสยีชวีติไปกม็อบต่อเป็นมรดกใหท้ายาท   

สว่นล้อคถอืวา่การมอบอาํนาจจากสญัญาเชน่วา่นัน้เป็นการมอบโดยมเีง่ือนไข คอื 1) 

ผูป้กครองชาตติ้องกระทําต่อผูม้อบอํานาจใหค้อืต้องปกครองดี และ 2) สทิธมินุษยเ์ป็นของมี

มาโดยธรรมชาติ (natural rights) ดงันัน้ จึงย่อมสามารถเรียกร้องอาํนาจท่ีมอบให้ไป

แล้วกลบัคืนมาได้ 

ฉ. ทฤษฎีของ จอห์น  ล้อค เป็นที่ยอมรบักนัอย่างกว้างขวาง คอื ถือว่าอํานาจที่

รฐับาลใชน้ัน้ไปจากปวงชน ดงันัน้ จึงไม่ใช่อาํนาจตลอดกาล 

อาํนาจอธปิไตยตามทฤษฎขีองลอ้คไมเ่ป็นตลอดกาล เพราะตอ้งผา่นการมอบใหเ้ป็น 

วาระๆ คอืดว้ยการเลอืกตัง้อย่างเสรี 

18.  มโนทศัน์เก่ียวกบัอาํนาจอธิปไตยในปัจจบุนั 

ทฤษฎีอาํนาจอธิปไตยว่าเป็นอํานาจสูงสุดของรฐัเกิดขึ้นเพื่อสนองตอบต่อการที่

บ้านเมอืงในยุคนัน้ขาดอํานาจที่ศูนย์กลาง ในยุคกลางของยุโรปทํานองเดียวกบัยุคโชกนุ 

(shogun) ของญี่ปุ่น กล่าวคอือํานาจกระจายอยู่กบับรรดาผูม้คีวามสามารถในการรบหรอืขุน
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นางในระบบศกัดินา (feudal lords) แต่ทีแ่ตกต่างกนักค็อื องคก์ารศาสนาในยุโรปมอีํานาจ

มาก กษตัรยิย์โุรปในยคุนัน้ จงึถูกจาํกดัอาํนาจโดยศาสนจกัร  

 18.1  ทฤษฎีพหนิุยม (pluralism) ทฤษฎอีาํนาจอธปิไตยไดใ้ชม้านานประมาณ 400 

ปีเหตุการณ์ต่าง ๆ ไดเ้ปลีย่นแปลงไปมาก และมผีูต้ระหนกัในความสาํคญัของการเปลีย่นแปลง

ทีไ่ดเ้กดิขึน้โดยเฉพาะนักคดิชาวฝรัง่เศสชื่อ แอเลกซิส เดอ ทอคเกอวิลย ์หรอื เดอ ตอ็กกะ

วลิย ์(Alexis de Tocqueville,1805-1859)  

          ก. เดอทอคเกอวลิย์  สนใจโครงสรา้งของสงัคมฝรัง่เศสโดยเฉพาะปญัหาที่

เกิดขึน้ภายหลงั ซึ่งก่อให้เกิดการขดัแย้งระหว่างระบบเก่า ๆ ที่เน้นประเพณีและเชื้อสายหรอื

ความมตีระกลูอนัเกีย่วกบัการถอืชัน้วรรณะกบัการขยายตวัของลทัธปิระชาธปิไตย 

        ข. หนังสอืที่ทอคเกอวลิยเ์รยีบเรยีงชื่อ ประชาธิปไตยในอเมริกา ไดร้บัการ

ยกยอ่งวา่เป็น “หนงัสอืทีด่ทีีส่ดุทีเ่ขยีนเกีย่วกบัประเทศหน่ึง โดยพลเมอืงของอกีประเทศหน่ึง”  

(Leonard Broom,et al., Sociology,7
th
 ed., New York: Harper and 

Row,1981,p.151.) 

         ค. ทอคเกอวิลยไ์ดเ้ดนิทางมาเยอืนสหรฐัอเมรกิาเมื่อประมาณ 160 ปีมาแลว้ 

พบวา่สงัคมอเมรกินัไดพ้ฒันาเสรภีาพในดา้นการรวมกลุ่มของเอกชนคอืไมใ่ช่องคก์รรฐัแต่เป็น

สมาคมโดยสมคัรใจ (voluntary associations)  

         ง .  กลุ่มสมาคม ชมรม ฯลฯ ต่าง ๆ ซึ่ งผู้ เขียนได้ใช้ศัพท์ว่ า  “กลุ่ ม

หลากหลาย” ทีเ่กดิขึน้เป็นจํานวนมหาศาลในสหรฐัอเมรกิานัน้ ทอคเกอวิลยม์องภาพว่า

เปรยีบเสมอืนเป็นเจา้ศกัดนิา “ยคุใหม่” คอืการรวมกนัทาํใหส้ามารถตรวจตราและรัง้เหน่ียว

อาํนาจรฐับาลกลางได ้

         จ.  มโนทศัน์ของทอคเกอวิลยท์รงอทิธพิลมากในวงวชิาการ โดยเฉพาะใน

ทฤษฎีสังคมวิทยาการเมือง และได้มีการพฒันาเรื่อย ๆมาจนได้เกิดแนวคิดแบบ “พหุ

อาํนาจ” “พหนิุยม” หรอื “พหลุกัษณะ” (pluralism) ขึน้มา  

          ฉ. ลัทธิพหุนิยมต่อต้านความเชื่อว่า รัฐจะต้องมีอํานาจอธิปไตยแบบ

เด็ดขาดทัว่ทุกอาณาบริเวณ และทุกส่วนเสี้ยวของสงัคมในกรณีของสหรฐัิเมริกาที่ทอค

เกอวลิยพ์บนัน้อํานาจในสงัคมมกีระจายอยู่ตามกลุ่มต่าง ๆ เช่น ใน 1) องค์กรทางศาสนา 2) 

สมาพนัธก์รรมกรต่าง ๆ 3) สมาคมชาวไรช่าวนา 4) สมาคมอาชพี 5) กลุ่มอุดมการณ์ 

18 .2   แนวคิ ดของกลุ่ มนานาชาติ นิ ยม ( Internationalists)  หรื อผู้ สนใจ

ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ   
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นอกจากฝ่ายพหุนิยมแล้วยงัมกีลุ่มอ่ืนซึ่งต่อต้านแนวคิดที่ว่าอํานาจอธิปไตยมไีม่

จํากดั กลุ่มดงักล่าว ได้แก่ นักนานาชาตินิยม หรอืกลุ่มผู้ให้ความสําคญักบัความสมัพนัธ์

ระหวา่งประเทศ  

กลุ่มดงักล่าวอา้งเหตุผล 4 ประการวา่ ไมว่า่จะเป็นรฐัใดยอ่มถูกรัง้เหน่ียวโดย 

ข้อจาํกดั, กฎหมายระหว่างประเทศ, มติมหาชนนานาชาติ, สทิธิมนุษยชน และ การที่ต้อง

พึง่พาเกีย่วขอ้งกนัระหวา่งชาต ิ

1)   อธิปไตยถกูจํากดัโดยกฎหมายระหว่างประเทศ  ปจัจุบันกฎหมายระหว่าง

ประเทศยงั ไม่เป็นที่มผีลบงัคบัใช้ได้มากนัก   แต่เป็นที่เชื่อกนัในกลุ่มผูม้แีนวคดิประเภทน้ี

ว่าบทบาทของกฎหมายระหว่างประเทศจะมีมากขึน้ในอนาคต  ซึ่งย่อมมผีลทําใหล้ดอํานาจ

ของรฐัลงไป 

2) อธิปไตยถกูจาํกดัโดยมติมหาชนนานาชาติ (Public Opinion) โลกได้

ก้าวหน้ามากทางสื่อสารมวลชน การตดิต่อรบัทราบข่าวสารเป็นไปดว้ยความรวดเรว็ ดงันัน้ 

เหตุการณ์ภายในรฐัย่อมมผีลกระทบต่อการมองภาพของคนในอกีรฐัหน่ึง  ภาพลกัษณ์ของรฐั

ในสายตาของอีกรฐัหน่ึงมีความสําคญัมากยิ่งขึ้น ดงันัน้ จะเหน็ไดว้่าประเทศมหาอํานาจ

สามารถมอีทิธพิลต่อรฐัอื่นได  ้ตวัอย่างได้แก่ บางประเทศที่มุ่งจะได้รบัความช่วยเหลือจาก

ประเทศมหาอาํนาจซึง่มอุีดมการณ์บางอยา่ง  รฐับาลของประเทศนัน้ยอ่มตอ้งพยายามประพฤติ

ปฏบิตัไิปในทางทีป่ระเทศมหาอาํนาจตอ้งการ 

3)   อธิปไตยถกูจาํกดัโดยสิทธิมนุษยชน  ภายหลงัมหาสงครามโลกครัง้ที ่2 ไดม้ี

การประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Declaration of Human Rights) โดย

องคก์ารสหประชาชาต ิ ประเทศหรอืรฐัใดทีฝ่่าฝืนมกัถูกประณาม และไดเ้กดิผลในการทําใหม้ี

การแกไ้ขสภาวะการละเมดิสทิธมินุษยชน  

ตวัอย่าง ได้แก่ การที่สถานภาพของชนชาวเฟลมมิช ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในเบล

เย่ียมไดร้บัการแกไ้ขใหด้ขีึน้ เพราะมกีารอา้งถงึคาํประกาศหรอืปฏญิญาดงักล่าว   

(Time, August,1985 เป็นฉบบัทีก่ล่าวถงึปญัหาในแอฟรกิาใตโ้ดยเฉพาะ) 

4) อธิปไตยถกูจาํกดัโดยการต้องพ่ึงพาเก่ียวข้องกนัระหว่างชาติ  มหีลายสิง่

หลายอย่างทีป่ระเทศต่าง ๆ ตอ้งพึง่พาอาศยักนั ปกตไิม่สามารถแสดงว่าตนมอีํานาจอธปิไตย

เตม็ทีโ่ดยไมต่อ้งพึง่พาประเทศอื่น ตวัอยา่งไดแ้ก่  

         1)  การท่ีทรพัยากรย่อมขาดแคลนเป็นครัง้คราวบ้าง เช่นในอดตีสหภาพ

โซเวยีตจะมดีนิแดนกวา้งใหญ่ทีส่ดุในโลก แต่กเ็คยตอ้งพึง่ข้าวสาลีจากสหรฐัอเมรกิาในชว่งตน้ 
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ของทศวรรษ 1970-1979  

อน่ึง น้ํามนั เป็นปญัหาใหญ่มาก ญี่ปุ่นกเ็คยตอ้งปรบันโยบายต่างประเทศ เพื่อความ

สะดวกในการซือ้น้ํามนัจากประเทศตะวนัออกกลาง  

          2) การสร้างอาวธุนิวเคลียร ์บางประเทศมคีวามสามารถสรา้งไดแ้ต่เผชญิกบั

เสยีงมหาชนชาวโลกและโดยเฉพาะการคดัคา้นจากมหาอาํนาจ ดงักรณเีกาหลเีหนือและอหิรา่น 

ในชว่ง พ.ศ.2550-2553 

        3)  การเตบิโตของบรรษทัข้ามชาติ (multinational corporation) เช่น บรรษทั

น้ํามนั บรรษทัเครื่องดื่ม บรรษทัโรงแรม ฯลฯ ซึ่งแผ่ขยายการค้าขายไปทุกหนทุกแห่ง ย่อม

ดาํเนินนโยบายของตนเอง อนัอาจขดักบันโยบายของรฐับาลทีส่าขาบรรษทันัน้ ๆ ตัง้อยู ่และตอ้ง

มกีารต่อรองหรอืปรบัเขา้หากนั คอืโอนออ่นเป็นครัง้คราว 

19.  ประเภทต่าง ๆ ของอาํนาจอธิปไตย 

มกีารจาํแนกออกเป็นประแภทต่าง ๆ  

(Jacobsen and Lipman.op.cit.,pp.40-41.) เชน่ 

1) อาํนาจอธิปไตยทางกฎหมาย (legal sovereignty)  ในประเทศองักฤษ 

อํานาจอธิปไตยทางกฎหมายอยู่กบัรฐัสภา เพราะมอีํานาจในการออกกฎหมายได้แทบทุก

อย่างดงัคํากล่าวว่า “รฐัสภาองักฤษสามารถออกกฎหมายได้ทัง้หมด  รวมทัง้ให้ผู้ชาย

หรือผูห้ญิง” (โดยสถานะทางกฎหมาย) 

ในสหรฐัอเมรกิา  ยากทีจ่ะระบุวา่อาํนาจอธปิไตยทางกฎหมายอยูท่ีใ่ด ทัง้น้ีเพราะเป็น

ระบบ “checks and balances” คอื ม ี“การคานกบัระหว่างอาํนาจ” 3 ฝา่ยกล่าวคอื แม้

รฐัสภา (ฝ่ายนิตบิญัญตั)ิ จะออกกฎหมาย แต่กอ็าจถกูพิพากษา (ฝ่ายตุลาการ) ว่ากฎหมาย

นัน้ละเมดิรฐัธรรมนูญโดยศาลสงูสดุ (Supreme Court) และบางครัง้ประธานาธิบดี (อาํนาจ

บรหิาร) สามารถยกโทษหรอืใหอ้ภยัหรอืใหนิ้รโทษกรรมผูท้ีถู่กตดัสนิโดยฝา่ยตุลาการแลว้กไ็ด ้

ตวัอย่างคอื กรณีประธานาธบิด ีFord แห่งสหรฐัอเมรกิาไดนิ้รโทษกรรม ประธานาธบิด ีNixon 

กรณดีกัฟงัการประชุมลบัของพรรคเดโมแครท ดงัทีเ่รยีกกนัวา่คด ี“วอเตอรเ์กด” (Watergate) 

2) อาํนาจอธิปไตยทางการเมือง  อาํนาจน้ีอยูก่บับรรดาผูม้สีทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้ 

3)   อํานาจอธิปไตยภายนอก (external) หมายถึง “การมีเสรีภาพจากการอยู่

ภายใตร้ฐัอื่น”  ไดแ้ก่ การเป็นรฐัเอกราช 
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20.  ชาติหรอืประชาชาติ (Nation) 

ชาติ หรืออีกศัพท์หน่ึง คือ “ประเทศ” ได้แก่ “คนกลุ่มหน่ึงซึ่งมีสถาบันและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีคลา้ยคลงึกนัและมคีวามรูส้กึว่า มคีวามกลมเกลยีว คอื เขา้กนัไดท้าง

สงัคมและมจุีดสนใจคลา้ย ๆ กนั” คาํอธบิายขยายความหมายถงึ ประชากร, ความมเีช้ือชาติ 

และการมวีฒันธรรมยดึเหน่ียว ดงัน้ี 

1) ประชากรภายในรฐัเดียวกนั   ในกรณีแรกมตีวัอย่าง คอื สหรฐัอเมรกิามหีลาย

ชาต ิ(nation) ในความหมาย “เช้ือสาย” คอืม ีเชือ้สายองักฤษ คนเชือ้สายยวิ คนเชือ้สาย 

เมก็ซกินั เป็นตน้ 

2) ชาติในความหมายแห่งการเป็นเช้ือชาติ  ในกรณทีีส่อง ชาตใิชใ้นความหมายที่

กวา้งคอื “เชือ้ชาต”ิ ปกตคิวามหมายน้ีไม่ค่อยใช้กนัแลว้ เพราะดจูะเป็นการละเมดิอธปิไตยและ

ทาํใหเ้กดิกรณพีพิาท เชน่ การอา้งว่า “ชาตจินี” หมายรวมถงึคนจนีในสงิคโปรห์รอืทีอ่ื่น ๆ ดว้ย 

เป็นตน้ 

3) ชาติบ่งถึงวัฒนธรรมและสังคมอันมีพลังยึดเหน่ียวกันศัพท์ “รัฐ” มี

ความหมายเป็นภาษากฎหมายและเน้นสภาพทางการเมอืง แต่ “ชาติ” เป็นศพัทท่ี์บ่งบอกถึง

วฒันธรรมและสงัคม  

(Norman D.Palmer and Howard C. Perkins, International Relations, Boston: 

Houghton Mifflin,1957,pp.2-3.)  

โดยปกติถือว่า ชาติหรือประชาชาติ ได้แก่ “สังคมซึ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ที่มี

วฒันธรรมและความรูส้กึเป็นพวกเดยีวกนั”   

(Julius Gould and William Kolb, op.cit.,pp.451-452.) 

แม้ว่า “ชาติ” มกัหมายถึงการอาศยัอยู่ในอาณาบริเวณร่วมกนัและถูกผกูพนัยึด

เหน่ียวโดยความรูส้กึว่ามปีระวติัศาสตรร์่วมกนัและความสํานึกว่ามวีฒันธรรมและภาษาที่

เดน่เฉพาะหรอืเป็นเอกลกัษณ์ (identity) ของตนเอง 

21.  องคป์ระกอบของชาติหรอืประชาชาติ 

ชาติ หรอืประชาชาติมอีงคป์ระกอบหรอืลกัษณะทีส่าํคญั 5 อย่าง ไดแ้ก่ การมคีวาม

ผกูพนัต่อถิน่ทีอ่ยู่, ประวตัศิาสตรร์่วมกนั, ภาษาและวรรณคดรี่วมกนั, วฒันธรรมร่วมกนั และ 

ความตอ้งการอยูอ่ยา่งอสิระ 

1) องคป์ระกอบท่ีหน่ึง :  การมีความผกูพนัต่อถ่ินท่ีอยู่การรูส้กึว่า เป็นสมาชกิ 

หรอืส่วนหน่ึงของชาติใดชาติหน่ึงขึ้นอยู่กบัการที่ได้เคยอาศยัอยู่ ในสถานที่หน่ึง เป็น
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เวลานานพอสมควรโดยปกตกิารมภูีมลํิาเนาอยู่ ณ ที่ใดที่หน่ึงนาน ๆ ย่อมทําให ้เกดิความรูส้กึ 

หรอืทาํใหม้อีารมณ์ผกูพนัต่ออาณาบรเิวณนัน้ ๆ 

1.1 ดนตรี กวีนิพนธเ์ป็นส่ือผกูพนั  ดนตร ีกวนิีพนธข์องแต่ละชาตมิกัสะทอ้นภาพ

ความผกูพนักบับา้นเกดิเมอืงนอน  ความตรงึใจกบัปิตภิูม ิมาตุภูม ิความทรงจาํเพลงหรอืดนตร ี 

ตวัอยา่งไดแ้ก่ เพลงแม่น้ําดานูบสีน้ําเงิน (The Blue Danube) เพลงลุ่มเจา้พระยา เพลงรมิ

ฝ ัง่บางปะกง เพลงภกูระดงึ ฯลฯ 

เพลงเหล่าน้ีก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพนักับผู้คนที่อาศัยอยู่ในดินแดนนัน้ ๆ ด้วย  

ความรูส้กึผกูพนัน้ีเป็นสว่นสาํคญัของความรูส้กึวา่เป็นคนรว่มชาตเิดยีวกนั 

ขอให้สงัเกตเน้ือเพลง 1) ชาติอินเดียที่ประพนัธ์โดย รพินทรนาถ)  ฐากรู 

(Rabindranath Tagore) รตันกวอีนิเดยี และ 2) วลปีระชารฐัในเพลงชาติไทย 

1.2 เพลงชาติ (National anthem) แต่ละชาตหิรอืรฐัประชาชาตมิเีพลงประจําชาติ

ของตนซึง่เป็นสญัลกัษณ์แหง่ความเป็นชาติเดียวกนั เชน่  

ก. กรณีไทย เพลงมเีป็นบางส่วนดงัน้ี “ประเทศไทย รวมเลอืดเน้ือชาตเิชือ้ไทย เป็น

ประชารฐั ผไทของไทยทุกสว่น อยูด่ํารงคงไวไ้ดท้ัง้มวล ดว้ยไทยลว้นหมายรกัสามคัคไีทยน้ีรกั

สงบแต่ถึงรบไม่ขลาด เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่ สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี  เถลิง

ประเทศชาตไิทยทวมีชียั ไชโย” 

ข. กรณีอนิเดยี เพลงชาติอินเดียประพนัธโ์ดยผูร้ว่มสมยักบัมหาตมะ คานธี ไดแ้ก่ 

รพินทรนาถ  ฐากรู ซึง่เป็นคนเอเชยีคนแรกทีไ่ดร้บัรางวลัโนเบล (Nobel Prize) ดงัน้ี 

“ทา่น ( หมายถงึ สาธารณรฐัอนิเดยี) ผูเ้ป็นเจา้ครอบครองจิตใจของมวลประชากร  

ทา่นผูก้าํหนดชะตากรรมของอนิเดยี นามของท่านสามารถเรง่เรา้จติใจของชาวปญัจาบ,  สนิธ,์ 

คุชราฏ,ี และมาราฐาแหง่เขตแควน้ทราวติ  โอรสิา,  และเบงกอลใหเ้หมิฮกึ  ไดย้นิสะทอ้นกอ้ง

ไปทัว่ขนุเขาวินธยัและหมิาลยั  ระคนกบัเสยีงน้ําไหลในลาํแม่น้ําคงคาและยมนา  อกีทัง้คลื่น

ที่สาดซดัอยู่ในมหาสมุทรอินเดียดงัไพเราะน่าฟงั เปรยีบเสมอืนเสยีงแซ่ซ้องเกยีรตคิุณของ

ทา่น  สวสัดภิาพของมวลประชากรอยูใ่นอุ้งหตัถข์องท่าน   

 1.3  การส่งเสริมให้รกัชาติ  ในความเป็นชาตมิกัมดีนตรีกวีนิพนธซ์ึ่งไม่เพยีงแต่

มุ่งให้ผูกพนัต่อประเทศชาติเท่านัน้  แต่ยงัมุ่งให้มคีวามผูกพนัขึ้นแน่นแฟ้นและเสยีสละต่อ

ประเทศชาต ิ ตวัอย่างในกรณีของไทย ไดแ้ก่ พระราชนิพนธข์องพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุ

เกล้าเจ้าอยู่หวั ทีม่เีน้ือความบางตอนดงัน้ี 
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 “เราเกดิมาแลว้ชาตหิน่ึง  ควรคาํนึงถงึชาตศิาสนา 

ไมค่วรใหเ้สยีททีีเ่กดิมา   ในหมูป่ระชาชาวไทย 

.....................................  ................................ 

“แมน้ชาตเิราไซรเ้ราไมร่กั  เหมอืนจกัสงัหารผลาญตน 

ชาตใิดไรร้กัสมคัรสมาน  จะทาํการสิง่ใดกไ็รผ้ล 

แมช้าตยิอ่ยยบัอบัจน   บุคคลจะอยูส่ขุอยา่งไร” 

เน้ือความในพระราชนิพนธ์ต่อจากข้อความข้างต้นเกี่ยวกบัการเป็นรฐัประชาชาติ

จะตอ้งมอีธิปไตย  หากอยู่ภายใตช้าตอิื่นย่อมมแีต่เรื่องถูกขม่เหงรงัแก ดงันัน้ จงึมขีอ้ความที่

กระตุน้ใหส้ามคัครีว่มแรงกายแรงใจรกัษาประเทศชาต ิดงัน้ี 

“ใครมาเป็นเจา้เขา้ครอง      คงจะตอ้งบงัคบัขบัไส 

เคีย่วเขญ็เยน็คํ่ากราํไป           ตามวสิยัเชงิเชน่ผูเ้ป็นนาย 

เขาจะเหน็แก่หน้าคา่ชื่อ      จะนบัถอืพงศพ์นัธุน์ัน้อยา่หมาย 

ไหนจะตอ้งเหน่ือยยากลาํบากกาย     ไหนจะอายทัว่ทัง้โลกา” 

 

สมเดจ็พระมหาธีรราชเจ้า รชักาลท่ี 6 ทรงจบพระราชนิพนธ์ดว้ยการเรยีกรอ้งให้

รกัชาตแิละทาํใหช้าตยินืยงคงอยูต่่อไปวา่ 

“เพราะฉะนัน้ชวนกนัสวามภิกัดิ ์     จงรว่มรกัชาตศิาสนา 

ยอมตายไมเ่สยีดายชวีา        เพือ่รกัษาอสิระคณะไทย 

สมานสามคัคใีหด้อียู ่        จะสูศ้กึศตัรทูัง้หลายได ้

ควรคดิจาํนงจงใจ         เป็นไทยชัว่สิน้ดนิฟ้า” 

 

(นายตํารา ณ เมอืงใต้, บทเรียนชีวิต พมิพค์รัง้ที่ 5, กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช, 

2526, ปกในดา้นหน้า) 

2) องคป์ระกอบท่ีสอง : การมีประวติัศาสตรร์่วมกนั  ความรูส้กึว่าเป็น “ชาติ” 

นัน้  ขึ้นอยู่กับการผ่านประสบการณ์ร่วมกนัในอดีตตัง้แต่สมยับรรพบุรุษ สายโยงจากอดีตสู่

ปจัจุบนัและสบืต่อสู่อนาคตนัน้ ไดแ้ก่ ประวตัศิาสตรซ์ึ่งบนัทกึความเป็นมาของกลุ่มชน  ทัง้ที่

เป็นตวัอกัษรและ “ประวติัศาสตรบ์อกเล่า” (oral history) 
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การได้ยินได้ฟังกิติศพัทข์องวรีชนเก่า ๆ เช่น พระรว่งกบัขอมดาํดนิ วรีชนบางระจนั 

ทา้วเทพสตรทีา้วศรสีุนทร วรีกรรมแห่การกู้ชาตขิองคนไทยในอดตี อน่ึง วาทะโวหารต่าง ๆ 

เช่น “ใครใคร่ค้าม้าค้า ใครใคร่ค้าช้างค้า” กจ็ดัไดว้่าเป็นส่วนหน่ึงแห่งการปลูกฝงัอารมณ์

รว่มทางประวตัศิาสตร ์

การรู้จกัประวติัศาสตร์ร่วมกนัหรือรู้ว่าร่วมชะตากรรมกนัมาแต่อดีตเสริม

เกลียวสมัพนัธว์่าเป็นชาติเดียวกนั  

3) องคป์ระกอบท่ีสามของชาติ : การมีภาษาและวรรณคดีร่วม ชาตหิน่ึง ๆ ยอ่ม 

มภีาษาและวรรณคดอีนัเป็นเอกลกัษณ์หรอืลกัษณะเฉพาะตวั ภาษาเป็นสือ่แหง่ความเขา้ใจ 

ชาติท่ีมีภาษาหลายภาษามกัประสบปญัหาในการรวมตวัเป็นชาติ ดงันัน้ จงึมกัมี

ความพยายามในสงัคมแบบหลากหลาย หรอืแบบพหสุงัคม  เชน่ มาเลเซยี และอนิโดนีเซยีทีจ่ะ

ใหม้ภีาษาประจําชาต ิ(ลิงกาฟรงักา, lingua franca) เพื่อเสรมิสรา้งความกลมเกลยีวหรอื

สมานฉนัทใ์นชาตใิหม้มีากยิง่ขึน้ มาเลเซยีมคีนเชือ้สายจนีกว่า 35 % แต่บงัคบัใชภ้าษามาเลย์

เป็นภาษาประจาํชาต ิ

ในกรณีที่เป็นวรรณคดีร่วม  หมายความว่า คนในชาติซึ่งเคยชินกับนิทานหรือ

วรรณกรรมของชาต ิยอ่มมคีวามผกูพนัว่าเป็นกลุ่มเดยีวกนัหรอืพวกเดยีวกนั ความรูส้กึเช่นว่า

นัน้ยอ่มสง่เสรมิความรูส้กึวา่เป็นชาตเิดยีวกนั 

4) องคป์ระกอบท่ีส่ี : การมีวฒันธรรมร่วม  วฒันธรรมเป็นผลติผลทางสงัคมจาก

การกระทาํของมนุษยชน  แต่ละชาตมิวีฒันธรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ คอื ลกัษณะพเิศษของตนเอง  

( จิ ร โ ช ค  บ ร ร พ ต   วี ร ะ สัย .  สัง ค ม วิ ท ย า -ม า นุ ษ ย วิ ท ย า ,  ก รุ ง เ ท พ ฯ : 

โรงพมิพม์หาวทิยาลยั รามคาํแหง, 2520, หน้า 41-79.) 

อตัลกัษณ์ของแต่ละชาติปรากฏในรูปของการแต่งกาย แนวความคดิสิง่ประดษิฐ์

ลลีาแห่งการดํารงชวีติ วธิกีารอบรมบ่มนิสยัเดก็ ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ การขบัรถชดิ

ซา้ยหรอืขวา วธิกีารร่วมมอืกนัเช่น 1) การ “ลงแขกเกีย่วขา้ว” 2) พธิกีารแห่นางแมวขอฝน 3) 

การนับถอืศาสนา 4) การเคารพพระภูมเิจา้ที่ 5) ประเพณีปีใหม่ 6) การสรา้งบ้านแบบมนีอก

ชาน 7) การแต่งกาย และอื่น ๆ ที่กล่าวมาน้ีล้วนเป็นวัฒนธรรมตามความหมายแห่ง

สงัคมศาสตรท์ัง้สิน้ ซึง่มขีอบเขตกวา้งขวางเกนิกวา่เรือ่งขนบธรรมเนียมเทา่นัน้ 

การม ี“ปทสัถาน” หรอื “บรรทดัฐาน” (norms) แห่งพฤติกรรมคล้าย ๆ กนัเป็น

ลกัษณะของคนชาตเิดยีวกนั ตวัอยา่ง คอื คนไทยถอืเรื่องบุญเรื่องบาปเป็นสาํคญั  อกีตวัอย่าง

หน่ึง คอื วฒันธรรมไทยเน้นเรื่องการไม่ยนืคํ้าศรีษะผู้ใหญ่ หรอืการไม่เดินลงเท้าหนักเวลา



PS 103 141 

เดินบนเรอืน เป็นต้น  การมวีฒันธรรมคลา้ย ๆ กนั  เป็นลกัษณะของการเป็นชนชาตเิดยีวกนั

เพราะสามารถพูดกนัรูเ้รื่องและเขา้ใจความคดิความอ่านกนัอย่างกวา้ง ๆ หากเป็นคนละชาติ

กนักม็กัมแีนวปฏบิตัต่ิางกนั   

ตวัอยา่ง คอื คนชาตอิื่นอาจไมถ่อืเรือ่งการยนืคํ้าศรีษะผูใ้หญ่เทา่กบัคนไทย 

ในประเทศอินโดนีเซียมวีฒันธรรมบางอย่างคล้าย ๆ ของไทย เช่น การร่วมมอืกนั

ทาํงานเกษตรกรรม  การรว่มมอืรว่มใจคลา้ย ๆ กบัการลงแขก  ภาษาอินโดนีเซียเรยีกวา่    

โกตงโรยง (gotong-royong) 

วฒันธรรมบางอย่างแตกต่างมาก  เช่น คนอนิโดนีเซยีถอืเรื่องมอืขวามอืซา้ยมาก  

ดงันัน้ การรบัของจะตอ้งรบัดว้ยมอืขวา หากรบัดว้ยมอืซา้ยถอืวา่เป็นการไรม้รรยาท 

5) องคป์ระกอบท่ีห้า : การมีความประสงค์ท่ีจะมีอิสระเสรี  โดยปกตคินแต่ละ 

ชาติไม่ต้องการอยู่ภายใต้อาณัติหรอืการปกครองของต่างชาติดงันัน้  จะเห็นได้ว่าภายหลงั 

สงครามโลกครัง้ที่สอง ชาติที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของต่างชาตพิยายามดิ้นรนที่จะเป็น  

เอกราช 

ตวัอยา่งของความประสงคท์ีจ่ะดําเนินชวีติอยา่งอสิระ (Ranney, The Governing of 

Men, op.cit.,pp.26-28.) 

ในยุคทีอ่ยู่ภายใต้ชาตอิื่นได ้มขีบวนการกูช้าต ิ(nationalist movement) ในอนิเดยี 

อนิโดนีเซยี และพมา่ เป็นตน้ 

อินเดียเริ่มพยายามให้มีสิทธิในการปกครองตนเอง คือ การดิ้นรนเพื่ออิสรภาพ

ประมาณ 105 ปีมาแล้ว คอื ในปี ค.ศ.1885 โดยการมแีหล่งชุมนุมที่สําคญั  เรยีกกนัว่าเป็น 

“สภาแห่งชาติของอินเดีย” (Indian National Congress) และประสบผลสําเรจ็ในปี ค.ศ.

1947 คอื 70 ปี หลงัจากนัน้ 

22.  สญัลกัษณ์ของชาติ 

สญัลกัษณ์ของชาตเิริม่ตัง้แต่ 1) ชื่อประเทศ 2) ธงชาต ิ(national flag) และ 3) เพลง

ชาต ิ(national anthem) 

22.1   ช่ือของประเทศ 

ชื่อของประเทศมคีวามสาํคญัต่อประชากรไมใ่ช่น้อย  ก่อนสงครามโลกครัง้ที ่2 หลาย

ประเทศทีเ่รารูจ้กักนัทุกวนัน้ีมชีื่ออยา่งอื่น ตวัอย่างท่ี 1 ไดแ้ก่ อนิเดยี ซึง่สมยัก่อนไดร้บัเอกราช

จากองักฤษถูกเรยีกว่า British India คอื อนิเดยีภาย ใต้องักฤษและในช่วงนัน้บรเิวณทีเ่รยีกว่า 

อนิเดยี ครอบคลุมรวมถึงปากีสถาน บงักลาเทศ และพม่าด้วย  ตวัอย่างท่ี 2 ได้แก่ ประเทศ
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มาเลเซีย ซึ่งแต่เดิมรู้จ ักกันในนามมลายู (Malaya) ตัวอย่างท่ี 3 ได้แก่ ประเทศ Zaire 

ในอาฟรกิา ซึ่งเดมิมชีื่อว่า Belgian Congo ตวัอย่างท่ี 4 ไดแ้ก่ กรณีของประเทศไทย 

ซึง่มกีารเปลีย่นชื่อประเทศจาก “สยาม” มาเป็น “ไทย” และ Burma เป็น Myanmar 

22.2  ธงชาติ (National Emblem) 

ในกจิกรรมระหวา่งชาต ิเชน่ การประชุมนานาชาตยิอ่มมกีารประดบัธงชาต ิตวัอยา่งที ่

เหน็ได้ชดั คือ ที่ประชุมสหประชาชาติ (UN) ณ มหานครนิวยอร์ค และที่ประชุมองค์การ

ศึกษาวิทยาศาสตรแ์ละวฒันธรรม (UNESCO) มกีารประดบัธงชาตทิีเ่ป็นสมาชกิ 

ในการแขง่ขนักฬีาระดบัโลก เชน่ กีฬาโอลิมปิค (Olympics) การแขง่ขนัฟุตบอลโลก 

 (World Soccer) ยอ่มมกีารประดบัธงของชาตต่ิาง ๆ  

22.3  เพลงชาติ 

สาํหรบัเพลงชาตนิัน้ กรณีของไทยมกีารบรรเลงและใหม้กีารเคารพทุกวนั  เวลา 8.00 

น.และ 18.00 น. เพลงชาตมิชีื่อต่าง ๆ กนั  

ก.  สหรฐัอเมริกามเีพลงชาตชิื่อวา่ Star Spangled Banner 

ข. เพลงชาติของฝรัง่เศสมชีื่อว่า มารเ์ซลเลส์ (Marseillaise) ซึง่แต่งขึน้ในปี ค.ศ.1792  

ภายหลงัการปฏวิตัใิหญ่ในฝรัง่เศส ในปี ค.ศ.1789 โดย Claude Rouget de Lisle การทีเ่พลงได้ม ี

ชื่อเช่นนัน้ เพราะเป็นท่ีนิยมในหมู่ทหารจาก Marseilles เพลงน้ีถูกห้ามร้องและบรรเลง 

ภายหลังกลับคืนสู่อํานาจของระบบกษัตริย์ในฝรัง่ เศส กษัตริย์ที่ห้ามเพลง ดังกล่าว 

คอืกษตัรยิน์โปเลียนที ่ 1 (Napoleon I), หลุยสท์ี ่18 (Louis XUIII) และกษตัรยิน์โปเลยีนที ่3 

(Napoleon III) จนกระทัง่ถงึปี ค.ศ.1879 คอื จน กระทัง่ถงึปี ค.ศ.1879 คอืประมาณ 110ปีที่

ผา่นมาจงึไดร้บัการอนุญาตใหร้อ้งเพลงชาตไิด ้ 

(The Concord Desk Encyclopedia. Vol.III , Concord Reference Books,1982, 

p.770.) 

23. บทสรปุ 

การจดัองคก์ารทางการเมอืงทีป่ระวตัศิาสตรไ์ดบ้นัทกึไวค้่อนขา้งชดัเจนคอื ในยุคกรกี

โบราณ  การรวมตวัเมื่อประมาณ 2400 ปีมาแลว้นัน้เป็นในรูปของนครรฐั ต่อมามกีารรวมตวั

เป็นแบบจกัรวรรด ิซึง่มทีัง้จกัรวรรดแิบบโบราณและแบบสมยัใหม ่คอื ในยคุล่าอาณานิคม 

ปจัจุบันมีร ัฐประชาชาติมากกว่า 220 รัฐ ซึ่งร ัฐ ณ ที่น้ีใช้เป็นคํากลาง ๆ และมี

องค์ประกอบทีส่ําคญัส่ีประการ ไดแ้ก่ การมพีลเมอืง การมอีาณาเขต การมรีฐับาลและการมี

อาํนาจอธปิไตย 
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สําหรบัอํานาจอธิปไตยนัน้ไดม้คีวามหมายและความสําคญัแตกต่างไปจากยุคก่อน

มากดว้ยสาเหตุหลายประการ 

รัฐเป็นศัพท์ทางการเมือง ชาติเป็นศัพท์ทางสังคมจิตวิทยา เน้นลักษณะทาง

วฒันธรรมชาตมิคีวามหมายเชงิจติใจต่อบุคคลมาก 

24.  ตวัอย่างคาํถาม 

1) นกัมานุษยวทิยาการเมอืงมหีลกัฐานอะไรเกีย่วกบัการจดัองคก์ารทางการเมอืงในยคุ

ก่อน 

2) ระบุลกัษณะเผา่ชน 

3) ยคุโฮเมอรเ์ป็นชว่งเวลานานประมาณเทา่ใดแลว้และเกีย่วกบัประเทศใด 

4) ระบุความหมายเดมิของ king 

5) ในอยีปิตย์คุโบราณถอืวา่กษตัรยิเ์ป็นอยา่งไร 

6) นอกเหนือจากกรกีโบราณแลว้  นครรฐัมใีนทีใ่ดบา้ง 

7) ยคุทองของกรกีโบราณอยูภ่ายใตผู้นํ้าใดและประมาณกีป่ี่มาแลว้ 

8) “อคัรปรุะ” (acropolis) หมายถงึอะไร 

9) จกัรวรรดโิรมนัและรฐัสากลมคีวามหมายวา่อยา่งไร 

10) ยกตวัอยา่งนครรฐัไทยในอดตี 

11) ระบุลกัษณะของจกัรวรรดใินบรูพาทศิ 

12) มรดกของจกัรวรรดโิรมนัมอีะไรบา้งทีส่าํคญั ๆ 

13) สาเหตุแหง่การเสือ่มสลายของระบบจกัรวรรดยิคุโบราณมอีะไรบา้ง 

14) จกัรวรรดโิบราณมใีนทวปีอเมรกิาหรอืไม ่ยกตวัอยา่ง 

15) จกัรวรรดอินิคาส ์และไรช้ คอือะไร 

16) ปจัจยัอะไรบา้งทีเ่กีย่วขอ้งกบัปลายสมยักลางของยโุรปอนันําไปสูก่ารกาํเนิดของรฐั

ประชาชาต ิ

17) ใครเป็นผูก้ล่าววา่ “รวมดนิแดนเป็นอติาลไีดแ้ลว้ ทุกอยา่งกป็ลอดภยั” 

18) สหพนัธสาธารณรฐัเยอรมนักบัเยอรมนีตะวนัออกแหง่ใดมลีกัษณะเป็น“มหาชนาธปิไตย” 

19) การเป็นรฐัประชาชาตขิองสหรฐัอเมรกิาเปรยีบเทยีบในเชงิกาลเวลากบัการสถาปนา

กรงุรตันโกสนิทรไ์ดอ้ยา่งไร 

20) ภาษาทีใ่ชใ้นลาตนิอเมรกิาสว่นใหญ่เป็นภาษาอะไร 

21) รฐั มลรฐั ประเทศ ชาต ิและรฐัประชาชาต ิแตกต่างกนัอยา่งไร 
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22) nomads และ gypsies คอือะไร 

23) ยกตวัอยา่งประเทศทีม่ลีกัษณะเป็นพหสุงัคม หรอืมพีหลุกัษณะ รวมทัง้ในเครอื

อาเซยีน 

24) Quebec มลีกัษณะพเิศษอยา่งไร 

25) mandarin คอือะไร 

26) ชื่อชาวชวามขีอ้น่าสงัเกตไดอ้ยา่งไร คนอนิโดนีเซยีถอืมอืขวามอืซา้ยอยา่งไร 

27) apartheid มตีวัอยา่งในประเทศอะไรในปจัจุบนั 

28) ยกตวัอยา่งรฐัซึง่มดีนิแดนไมต่ดิต่อกนั 

29) น่านน้ําชายฝ ัง่กบัทะเลหลวงต่างกนัอยา่งไร 

30) การผา่นโดยสจุรติ (innocet passage) หมายถงึอะไร 

31) ประเทศอะไรบา้งซึง่มเีน้ือทีม่ากกวา่ 3 ลา้นตารางไมล ์

32) Her Majesty’s Opposition กบั shadow cabinet หมายถงึอะไร 

33) Allies กบั Axis powers หมายถงึอะไร 

34) ระบุความหมายของ Merdeka กบั The Fourth of July 

35) ระบุจตุลกัษณะของอธปิไตย 

36) มกีรณตีวัอยา่งบา้งหรอืไมท่ีอ่ญัเชญิเจา้นายจากประเทศอื่นมาเป็นกษตัรยิใ์นยโุรป 

37) แนวคดิหลกัทีแ่ตกต่างกนัระหวา่ง ฮอบส ์กบั ลอ้ค คอือะไร 

38) ทฤษฎพีหนิุยมสอดคลอ้งหรอืขดัแยง้กบัทฤษฎอีธปิไตย 

39) checks and balances หมายถงึอะไร 

40) อธปิไตยภายนอกหมายถงึอะไร 

41) ใครเป็นผูป้ระพนัธเ์พลงชาตอินิเดยี 

42) “Lapu-Lapu” คอือะไร 

43) เบลเยีย่ม คองโก ปจัจุบนัเปลีย่นชื่อเป็นอะไร 

44) ตะกะลอก คอือะไร 

45) มารเ์ซลเลส ์คอือะไร 
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“The evil that men do lives after them,  

The good is of interred with their bones.” 

    William Shakespeare 

    Julius Caesar 

    Cf. James B. Simpson,comp. 

Simpson’s Contemporary Quotations 

    (Boston: Hounghton Mifflin,1988), p.63. 

“มวลความชัว่ทีม่นุษยก่์อคงสถติเป็นกรรมท่ีผูอ่ื้นได้รบั 

มวลความดีทีม่นุษยก่์อยอ่มถกูฝงั ณ ผนืพสธุาพรอ้มรา่ง” 

     วลิเลยีม  เชกสเปียร ์

        รตันกว ีองักฤษ 
 

     รตันกวเีอกของโลก 
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“Hunger is the teacher of the practical arts  

and the bestower of invention.” 

Persius 

A Roman poet 

Cf. Gerhard Lenski and Jean Lenski. 

Human Societies 

(5
th
 ed.,New York: McGraw-Hill,1987),p.61. 

“ความโหยหิวเป็นครผููป้ระสาทวิทยาการภาคปฏิบติั  

และเป็นผูป้ระทานการประดิษฐคิ์ดค้น” 

เปอรซ์อุิส 

กวโีรมนั 

 ( แปลถอดความโดย ศ.พเิศษ ดร.จริโชค  วรีะสย ) 
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