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1.  แนวคิด 

1.1 การรวมตวัของมนุษยข์ึน้เป็นองคก์ารทางการเมอืงในยุคเริม่แรก ไมอ่าจระบุสาเหตุได้

แน่นอน เพราะมก่ีอนการบนัทกึทางประวตัศิาสตร ์แต่กพ็อเขา้ใจไดจ้ากขอ้เขยีนของ

นกัทฤษฎต่ีาง ๆ กนั 

1.2 การสถาปนาองคก์ารทางการเมืองขึน้มายอ่มเป็นไปเพือ่ตอบสนองจุดมุง่หมายบาง

ประการ 

2.  วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

เมือ่อา่นจบบทน้ีแลว้ นกัศกึษาจะสามารถ 

2.1 บอกทฤษฎต่ีาง ๆ เกีย่วกบัการกาํเนิดของรฐัได ้

2.2 อธบิายแนวคดิวา่ดว้ยเป้าประสงคจุ์ดมุง่หมายแหง่การจดัตัง้องคก์ารทางการเมอืง

ขึน้มาได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนะนําบทท่ี 4 

ท่ีมาและจดุมุ่งหมายของรฐั 
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1.  ความทัว่ไป 

ศพัท์ “รฐั” หมายถงึการจดัองคก์ารทางการเมืองซึ่งมรีูปแบบต่างๆ กนัลวัแต่

ชว่งเวลาแหง่ประวตัศิาสตร ์ยคุเก่าแก่มาก คอื ยคุอียิปตเ์กนิกว่า 5.5 พนัปีมาแลว้ รองลงมาใน

เชงิเวลาคอืรฐัในจีนซึง่อยู่ห่างไกลจากอยีปิต์มากกาลเวลา คอืประมาณ 4.5 พนัปีมาแลว้ และ

รฐัในอนิเดยีซึง่แต่เดมิเรยีกวา่ ภารตะ ครอบคลุมอาณาบรเิวณมากกวา่ปจัจุบนั ประมาณ 4000 

ปีมาแลว้ 

รฐั(state) อาจเป็นอาณาจกัรกว้างใหญ่ที่เรยีกว่าจกัรวรรด์ิ(empire) หรอือาจเป็น

ราชอาณาจกัร(kingdom) ซึ่งเลก็กว่า รฐัในยุคร่วมสมยั หมายถงึ รฐั-ประชาชาติ หรอื รฐั-

ชาต,ิ ชาต-ิรฐั(nation state). “ท่ีมาของรฐั” ไดแ้ก่ การวเิคราะหว์่าอะไรน่าจะเป็นตน้เหตุใหค้น

ในสงัคมรวมตวัขึน้มาเป็นองคก์ารทางการเมอืง ซึง่มทีฤษฎต่ีาง ๆ เชน่  

1) ทฤษฎเีทวสิทธ์ิ (Divine Right Theory)  

2) ทฤษฎกีารแบง่งาน (Division of Labor Theory)  

3) ทฤษฎสีญัชาตญาณ หรอืทฤษฎธีรรมชาติ (Instinct or Natural Theory)   

4) ทฤษฎสีญัญาประชาคม (Social Contract Theory)  

5) ทฤษฎอีภิปรชัญา (Metaphysical Theory)  

6) ทฤษฎีทางกฎหมาย  

7) ทฤษฎ ีเ ชิง ช ีว วิท ย า ว ่า ด ้ว ย ร ฐั เ ป็ น อิน ท ร ีย แ์ ล ะ ท ฤ ษ ฎีวิว ัฒนาการ 

(Organismic or Evolutionary)  

8) ทฤษฎกีารใช้กาํลงับงัคบั (Force or Coercion Theory)  

2.  ทฤษฎีท่ีหน่ึง : ทฤษฎีเทวสิทธ์ิ 

ถอืวา่รฐัมจุีดกาํเนิดขึน้มาจากสภาวะอนัศกัดิส์ทิธิ ์(divine origin) คอื เทพยดาหรอืผู้

อยูเ่หนือมนุษย ์ 

(Appadorai, The Substance of Politics, 10
th
 ed.,London: Oxford University  

บทท่ี 4 

ท่ีมาและจดุมุ่งหมายของรฐั 
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Press, 1968, p.3.) 

ทฤษฎน้ีีมสีาระอยู่ 3 ประการ  ไดแ้ก่  

1) รฐัไดร้บัการสถาปนาขึน้โดยเทวโองการหรอืโดยเทวประสงค ์  

2) ผูค้รองรฐัหรอืผูเ้ป็นประมุขของรฐั (head of state) ไดร้บัการแต่งตัง้โดยผูม้ี

สภาวะเหนือมนุษย ์คอื โดยพระผูเ้ป็นเจ้าหรอืเทพยดาผูท้รงฤทธ์ิ  

3)  ความรบัผดิชอบหรอืภารกจิทีผู่นํ้าหรอืมขุชนกระทาํนัน้ขึน้อยูก่บัอาํนาจอนั   

ศกัด์ิสิทธ์ิ   

(J.N.Figgis. Divine Right of Kings. Cambridge, 1914.cf. Frederick Pollock. An 

Introduction to the History of Politics, Boston: Beacon Press,1960, p.70 fn.)  

2.1  ยุคนิยายปรมัปราของกรีก (ยุคโฮเมอร,์ Homeric age) ในยุคดงักล่าวคอื 

ก่อนการกําเนิดไตรเมธีของกรกีโบราณนัน้  บรรดาหวัหน้าของเผ่าชนไดร้บัการยกย่องว่าสบื

เชือ้สายมาจากเทพยดา  

(R.M. Mac Iver, The Web of Government. rev.ed., New York : Free Press, 

1965, p.10.) 

2.2  ยคุไอยคปุต ์ ในอยีปิต์โบราณซึง่บางครัง้เรยีกว่า “ยุคไอยคปุต”์ มคีวามเชื่อว่า 

กษตัรยิห์รือฟาโรห ์(Pharoah) สบืเชือ้สายมาจากเทพเจ้าชื่อ รา (Ra)   

 (Mac Iver, op.cit., p.11.) 

2.3  ทิเบต มคีวามเชื่อวา่องคด์าไล ลามะ หรอืทาไล หรอื ทาเลลามะ (Dalai 

Lama) สบืเชือ้สายมาจากพระพทุธองค ์ 

2.4  อินเดียโบราณ ในตํานาน (myth) หรอืความเชื่อทางศาสนาฮินด ู(Hinduism)  

ถอืว่ากษตัริยค์อื “อวตาร” (avatar) ของพระนารายณ์ (ศพัท์ที่น้ีสะกดเหมอืนกบัที่นักสรา้ง

ภาพยนต์ร่วมสมยั ชื่อ Camerron ตัง้ชื่อภาพยนตร ์3 มติเิชงิจนิตนาการทีม่ผีูเ้ขา้ชมมากเป็น

ประวตักิารณ์ทาํลายสถติเิรือ่งเก่า คอื The Titanic ซึง่เขาเป็นผูอ้าํนวยการสรา้งประมาณ 20 ปี

มาแลว้  ทัง้น้ีในยามบา้นเมอืงไม่ปกติสขุหรอืมคีวามสบัสน เทพเจ้าจะแบ่งภาค (คอือวตาร) 

เพือ่จุตเิป็นกษตัรยิเ์พือ่ดบัยคุเขญ็ใหห้มดไป 

อน่ึง ยงัมคีวามเชื่อว่าผูท้ีอ่วตารมามกัพยายามสถาปนาบา้นเมอืงใหเ้ป็นสงัคมที่เลอ

เลิศ (ยูโทเปีย—Utopia) หรอืสงัคมในอุดมคติ หรอืสุสถาน คือ สถานบรเิวณที่ด ี ซึ่ง

ศพัท์ ยูโทเปียตรงข้ามกบัดิสโทเปีย (Dystopia) คือ ทุสถาน หรอืแผ่นดินที่ไม่เหมาะสม 

ไม่ก้าวหน้า 
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ตวัอย่างในอินเดียโบราณ คอื ความเชื่อว่า กษตัริยท่ี์ดียอ่มไดร้บัการอวตารมาเพื่อ

สรา้งและทําใหบ้้านเมอืงเป็นปกตสิุข  สิน้ยุคเขญ็ มแีต่ความรุ่งเรอืงอย่างที่เรยีกกนัว่า “ราม

ราชย”์ (Ram Rajya) แปลว่า แผ่นดินขององคร์าม ทีเ่หน็ไดช้ดั ไดแ้ก่ เรื่องในมหากาพย์

ของอารยธรรมภารตะ คอื รามเกียรต์ิ (The Ramayana) ซึง่พระรามคอืผูอ้วตาร (จุต)ิ มาจาก

สรวงสวรรค์ เป็นฝ่ายธรรมะ มาพิชิตฝ่ายทศกณัฐ์ซึ่งถือว่าเป็นฝ่ายไม่มีธรรมะ อน่ึง ใน

วรรณคดไีทยเรื่องสงัขท์อง มคีาํรอ้ยกรองทีว่่า พระทีน่ัง่ของพระอนิทร ์“ทิพยอาสน์เคยอ่อน

แต่ก่อนมา” เปลีย่นสภาพจากทีเ่คยเป็นมา คอื “กระด้างดงัศิลาประหลาดใจ” จงึตอ้งสอ่ง

ทพิยเนตรลงไปเพือ่หาสาเหตุว่าคงเกิดยคุเขญ็หรอืความไมเ่รยีบรอ้ยเกดิขึน้ในโลกมนุษย ์จงึ

จาํเป็นตอ้งลงไปชว่ย 

2.5   ยุโรปสมยักลาง ในมธัยมสมยัแห่งประวตัศิาสตรย์ุโรป  ฝ่ายศาสนจกัร  คอื 

องคก์ารคริสตจกัรมอีาํนาจสงูมาก แต่แมก้ระนัน้กษตัรยิก์ย็งัไดร้บัการยกยอ่งว่าเป็น “ตวัแทน

ของพระผูเ้ป็นเจ้า” (Viceregent of God) หรอืเป็นผูท้ีไ่ดร้บัการ “เจิมประพรมแล้วโดยพระ

ผูเ้ป็นเจ้า” (anointed of the Lord)  นักวชิาการ เช่น Filmer ในหนังสอืชื่อ Patriarcha 

(1680) กไ็ดก้ล่าวว่า แอดดมั (มกัเขยีนเป็นภาษาไทยว่า อาดมั—Adam) ในคมัภรีไ์บเบ้ิลเป็น

กษัตริย์องค์แรกของมนุษย์และกษัตริย์องค์ต่อ ๆ มา (ของอังกฤษ) เป็นผู้สืบสันตติวงศ์

ต่อเน่ืองมา 

2.6   องักฤษ   ธอมสั  ฮอบส ์นกัรฐัศาสตรช์าวองักฤษสนับสนุนทฤษฎีเทวสิทธ์ิ 

และแนะนําใหใ้ชร้ะบบสมบูรณาญาสิทธิราชยใ์นการปกครอง ซึง่เคยมใีนตน้รชักาลของพระ

เจ้าจอหน์แหง่ราชอาณาจกัรองักฤษ คอืก่อน ค.ศ.1215 ลทัธิเทวสิทธ์ิเป็นทีย่อมรบัในขณะนัน้ 

แต่กม็ขีุนนางทา้ทายจนกระทัง่พระเจา้จอหน์ทรงถูกบงัคบัใหล้งพระนามในคําประกาศ “มหา

เอกสาร” (Magna Carta) ซึง่เป็นการปทูางสูค่วามเป็นประชาธิปไตย 

สําหรบัเอกสารแมกนา คารต้์า เป็นต้นฉบบัที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่มกีารค้นพบ อายุ

ประมาณ 700 ปี ไดจ้ดัทาํขึน้โดยจารึกบนหนังแกะในปี ค.ศ.1297 ตามพระบญัชาของกษตัรยิ์

เอดเวิร์ด ปจัจุบนัข้อความเหลือเพียง 68 บรรทดั ซึ่งได้มีการประมูลเอกสารฉบบัน้ีและมี

รายงานว่าอยูก่บัมหาเศรษฐอีเมรกินัชื่อ รอส เปอโร (Ross Perot) ซึง่ซือ้ไปในราคา 1.5 ลา้น

เหรยีญ หรอืประมาณ 40 ล้านบาท ตามอตัราแลกเปลีย่นในขณะนัน้  

(แนวหน้า, 16 ธนัวาคม 2527, หน้า 9)  

เอกสารน้ีใหสิ้ทธิเสรีภาพแก่พลเมืององักฤษมากยิง่ขึน้ องักฤษจงึไดเ้ริม่เขา้สู่ยุคที่

ถือว่าผู้ปกครองคือกษัตริย์มีพระราชอํานาจเท่าท่ีกําหนดไว้ในรฐัธรรมนูญฉบบันั้น 
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ภายหลงั ค.ศ.1215 คอื 800 ปีมาแลว้ การปกครองในองักฤษยดึทฤษฎีสญัญาประชาคม คอื 

พระมหากษตัรยิ ์อยู่ภายใต้รฐัธรรมนูญ  รฐัธรรมนูญเป็นเสมอืนขอ้ตกลงระหว่างราษฎร

กนัเอง เพื่อให้มีผู้นําหรือผู้บริหารประเทศ  

3.  ทฤษฎีเทวสิทธ์ิ : กรณีญ่ีปุ่ น 

ญี่ปุ่นมพีืน้ที(่377,873 ตารางกโิลเมตร) น้อยกว่าไทยประกอบดว้ยเกาะกว่า 3000 

เกาะประชากรเกอืบ 130 ลา้นคน มคีวามยาวรวมกนัถงึ 2200 กโิลเมตร เดมิทเีดยีวกษตัริย์

ญ่ีปุ่ นหรอื “พระจกัรพรรดิ” (emperor) ไดร้บัการยอมรบัจากชาวญี่ปุน่ว่าสบืเชือ้สายมาจาก

พระอาทิตยเทวี (ถือว่าเป็นสตรีเทพ) ดงันัน้ จงึมสีทิธโิดยชอบธรรม (legitimacy) ในการ

ปกครองคนญีปุ่น่   

หลังจากที่ญี่ปุ่นปราชัยแพ้ฝ่ายสัมพันธมิตร (Allies) คือ ยอมจํานน ในวันที่ 2 

กนัยายน ค.ศ. 1945 (พ.ศ.2488) ในมหาสงครามโลกครัง้ที ่2 ประธานาธบิด ีแฮรี ่เอส ทรแูมน 

(Harry S. Truman) ได้ส่งพลเอกดักลาส แมคอาร์เธอร์ (Douglas MacArthur) 

วรีบุรุษแห่งมหาสงคราม โลกครัง้ที ่2 เขา้มาทําการยึดครอง (occupation) และมกีารร่าง

รฐัธรรมนูญขึน้เป็นภาษาองักฤษก่อน เพ่ือประกนัว่าเป็นประชาธิปไตย แล้วจึงแปลเป็น

ภาษาญ่ีปุ่ น เรยีกกนัว่า รฐัธรรมนูญแมคอารเ์ธอร ์(MacArthur constitution) และไดล้ด

พระราชอาํนาจของพระเจา้จกัรพรรดลิงมาใหเ้ป็นเพยีงสญัลกัษณ์ (symbolic status) ใน

ฐานะพระประมขุของรฐั (head of state) รฐัธรรมนูญทีร่า่งขึน้เป็นภาษาองักฤษและแปลเป็น

ภาษาญี่ปุ่นฉบบัดงักล่าวซึ่งใช้อยู่จนถึงปจัจุบนั ว่าพระจกัรพรรดไิม่มีความศกัด์ิสิทธ์ิใด ๆ 

(no divinity)  

รฐัธรรมนูญฉบบัน้ีมผีลบงัคบัใชใ้นปี ค.ศ.1947 และจกัรพรรดิฮิโรฮิโต (Hirohito) 

ทรงมสีถานะเป็นกษตัรยิภ์ายใต้รฐัธรรมนูญแบบเสรปีระชาธปิไตยของโลกตะวนัตก ซึ่งยึด

โยงอยู่กบัทฤษฎีสญัญาประชาคม ต่อมาในวนัที่ 28 เมษายน ค.ศ. 1952 (พ.ศ.2495) 

ภายหลงัถูกยดึครองมาประมาณ 8 ปี ญีปุ่่นไดล้งนามสนธิสญัญาสนัติภาพ (Peace Treaty) 

กบัสหรฐัอเมรกิา ญีปุ่น่ไดเ้ป็นประเทศมอีธปิไตยคอืเอกราชอยา่งสมบรูณ์ 

4.  ทฤษฎีเทวสิทธ์ิ : กรณีไทย 

ทฤษฎเีทวสิทธ์ิเขา้มาในอาณาจกัรสยามหรอืตอิมาเรยีกวา่อาณาจกัรไทยตัง้แต่ 

ปลายยคุสโุขทยัประมาณเกนิกวา่ 750 ปีมาแลว้ โดยขอมเป็นผูนํ้าเขา้มา และขอมกไ็ดร้บั

อทิธพิล คอื ไดร้บัการแพรก่ระจายทางวฒันธรรม (cultural diffusion) เกีย่วกบัทฤษฎเีทว 
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สทิธิจ์ากอนิเดยีอกีต่อหน่ึง ดงัน้ี 

4.1 สมยัต้นและสมยักลางสุโขทัยในสมัยต้นและสมัยกลางยุคสุโขทัยผู้นํา

ประเทศมใิช่ดํารงตําแหน่งเป็นกษตัรยิ ์แต่เป็นพ่อเมือง หรอืเป็นพ่อขนุ ตวัอย่างได้แก่ พระ

นามของผู้ปกครองอาณาจกัรสุโขทยัลาํดบัท่ีสาม คือ พ่อขุนรามคําแหง ในสมยันัน้ไม่มี

ตําแหน่งเป็นกษัตริย์และยงัไม่มีการใช้ราชาศพัท์ แต่ฐานะแห่งความเป็นผู้นําเทยีบเท่า

กษตัรยิ ์คอื เป็นประมขุ 

4.2 ปลายสมยัสุโขทยั สมยักรุงศรีอยุธยา และช่วงหน่ึงของยุครตันโกสินทร ์ 

ในปลายสมยัสโุขทยัอทิธพิลของทฤษฎเีทวสิทธ์ิของศาสนาฮินดไูดแ้ผข่ยายเขา้มายงัประเทศ

โดยผ่านทางขอม ทฤษฎีเทวสิทธ์ิมีอิทธิพลในสงัคมไทยตัง้แต่ปลายสมยัสุโขทยัสบืเน่ืองมา

จนถงึสมยักรงุศรีอยุธยาจวบจนกระทัง่ช่วงสมยักรงุธนบุรีและสบืเน่ืองต่อมาจนถงึสมยักรงุ

รตันโกสินทร ์แต่ได้มอีทิธิพลน้อยลงภายหลงัรชัสมยัของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

นภาลยั 

4.3 พระมหากษัตริยใ์นสงัคมไทยยุคกรุงศรีอยุธยา  ในความสมัพนัธ์ระหว่าง

พระมหากษ ัตร ิย ์ก บัส งัคมไทยในสม ยัก ร ุง ศ ร ีอย ุธยาซึ ่งยาวนานถ ึง  4 17  ปีนั น้ 

พระมหากษตัรยิท์รงอยูใ่นฐานะต่าง ๆ กนั ดงัต่อไปน้ี คอืเป็น 1) เจ้าชีวิต 2) พระเจ้าแผน่ดิน 

3) ธรรมราชา 4) นักรบอนัย่ิงใหญ่ และ 5) เทวราช 

1) ทรงเป็นเจ้าชีวิต ทรงมพีระราชอํานาจเหนือชีวิตทุกคนในสงัคม ไม่ว่าบุคคลนัน้

จะอยูใ่นฐานะสงูตํ่าอยา่งไร กฎหมายกรุงศรอียุธยาว่าอํานาจสัง่ใหป้ระหารชวีติคนไดน้ัน้อยูใ่น

พระมหากษตัรยิ ์แต่พระองคเ์ดยีวเทา่นัน้ บุคคลอื่นจะใชอ้าํนาจนัน้ไดก้ต่็อเมือ่ไดร้บัพระราชทาน

อาญาสทิธิ ์

2) ท ร ง อ ยู ่ใ น ฐ า น ะ พ ร ะ เ จ ้า แ ผ ่น ดิน  ทรง เป็น เ จ ้า ข อ งแผ ่นด นิทั ว่ พ ร ะ

ราชอาณาจกัร จะพระราชทานแผ่นดนิเป็นเน้ือทีเ่ท่าใด ใหแ้ก่ผูใ้ดใชท้ํามาหากนิกไ็ด ้หรอืจะ

ทรงเรียกคนืเสยีเมื่อไรอกีกไ็ดเ้ช่นเดยีวกนั ดงัทีป่รากฎว่าเอกสารเกี่ยวกบัทีด่นิซึ่งใชก้นั

ตัง้แต่กรุงศรอียุธยาจนถงึปจัจุบนั บุคคลมไิดม้กีรรมสทิธิใ์นทีด่นิซึง่ตนครอบครองอยู ่แต่ได้รบั

พระบรมราชานุญาตให้ทํามาหากินบนผืนแผ่นดินตามพื้นที่และกรรมสิทธิใ์นพระบรมรา

ชานุญาตใหใ้ชท้ีด่นิไดน้ัน้ เป็นสิง่ทีโ่อนใหแ้ก่กนัหรอืซือ้ขายจาํนองกนัได ้

3) ทรงอยู่ในฐานะเป็นธรรมราชา  ทรงอุปถมัภพ์ระพุทธศาสนา และใชพ้ระราช

อํานาจปกครองรกัษาสถาบนัแห่งพระพุทธศาสนาตลอดจนศลีธรรม ทรงตราพระราช

กาํหนดกฎหมายต่าง ๆ ใหค้นในสงัคมปฏบิตัติามโดยมเีงื่อนไขว่า จะตอ้งทรงปฏบิตัติามพระ
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ราชกําหนดกฎหมายนัน้ ๆ ดว้ยพระองคเ์อง และทรงเป็นผู้ช้ีขาดชัน้สุดท้ายในขอ้พพิาทและ

ความผดิถูก 

4) ทรงเป็นนักรบอนัย่ิงใหญ่ ทรงอยู่ในฐานะจอมทพัไทย เป็นผูบ้งัคบับญัชาทหาร

สงูสุด(commander-in-chief) ของประเทศ ทรงเป็นผู้นําทหารในการศกึสงครามทัง้ปวงไม่ว่าจะ

เป็นการสงครามเพือ่ป้องกนัประเทศหรอืในการขยายพระราชอาณาเขต 

5) ทรงเป็นเทวราช เมื่อมพีระบรมราชโองการแลว้ พระบรมราชโองการนัน้ถอืว่า

ศกัด์ิสิทธ์ิ ผูใ้ดจะขดัขนืมไิด ้แมแ้ต่จะวจิารณ์หรอืแสดงความคดิเหน็ในทางใด ๆ ไมไ่ดท้ัง้สิน้ 

  (ม.ร.ว.คกึฤทธิ ์  ปราโมช, ลกัษณะไทย. เล่ม 1 ภาคที ่1, 2525 พมิพเ์น่ืองในโอกาส

ฉลองกรงุรตันโกสนิทร ์200 ปี)  

5. ทฤษฎีเทวสิทธ์ิ : กรณีจีนโบราณ 

ในแผ่นดินจีนโบราณ ลทัธิเทวสิทธิป์รากฏในรูปความเชื่อว่ากษัตริย์หรือฮ่องเต้

ปกครองเพราะไดร้บั “อาณัติแห่งสวรรค”์ (แมนเดท อ้อฟ เฮฟเวน, mandate of heaven) 

คอืไดร้บัความเหน็ชอบจากเทพเจ้าหรอืจากอาํนาจศกัด์ิสิทธ์ิเบือ้งบน  

กรณขีองจนีโบราณ ทฤษฎทีางสทิธเิกีย่วโยงกบัวล ี“ฟ้าสัง่” หรอื “ฟ้าลิขิต” 

6.  ทฤษฎีท่ีสอง : ทฤษฎีเก่ียวกบัการแบง่งาน (Division of Labor theory) 

ถอืว่ารฐัเกดิขึน้เน่ืองจากความจาํเป็นอนัมขีึน้ เพราะกจิการงานของมนุษยไ์ดแ้ตก

แขนงและสลบัซบัซ้อนยิง่ขึน้ งานของมนุษยม์มีากขึน้ คอื มไีม่เฉพาะแต่ในเกษตรกรรม แต่

ไดข้ยายออกไปเป็นพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และการรวมตวัทางเศรษฐกจิในรปูต่าง ๆ กนั เมื่อ

รฐัอบุติัขึน้ จาํเป็นตอ้งมอีาํนาจควบคุมดแูลการแบ่งงาน (division of labor) คอื ดแูลว่าใคร

ควรจะประกอบอาชพีอะไรและแต่ละอาชพีจะตอ้งอยู่ในเกณฑอ์ย่างไร ทฤษฎน้ีียดึความจําเป็น

ทางเศรษฐกจิซึง่จะ ตอ้งคํ้าจุนเกือ้หนุนดา้นการเมอืง 

7.   ทฤษฎีท่ีสาม : ทฤษฎีสญัชาตญาณ (Instinct theory) หรือทฤษฎีธรรมชาติ 

(Natural theory) 

7.1 ทฤษฎสีญัชาตญาณกล่าวว่า  มแีรงธรรมชาติ (natural force) ทีผ่ลกัดนัให้

มนุษยร์วมตวักนัใหเ้ป็นรฐัหรอืใหเ้ป็นองคก์ารทางการเมอืงขึน้มา แรงธรรมชาติ คอื สิง่ทีอุ่บตัิ

ขึน้เอง เมื่อเกดิมาเป็นมนุษยเ์ป็นสญัชาตญาณ (instinct) เกดิขึน้โดยอตัโนมติั เป็นเรื่องทีไ่ม่

มกีารปรงุแต่งโดยสภาพแวดลอ้มในภายหลงั  
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7.2 อาริสโตเต้ิล บดิาแหง่วชิารฐัศาสตร ์ กล่าวไวว้า่ “รฐัถือกาํเนิดมาจาก

ธรรมชาติ”และ“มนุษยเ์ป็นสตัวท่ี์มีธรรมชาติให้อยู่ในเมืองหรือรฐั” (โฮโม โปลติคิสั—

homo politicus) หรอืมนุษยท่ี์มีชีวิตสมบรูณ์กต่็อเม่ืออยู่ในเมืองหรอืนครรฐั (Man is a 

political animal)  

(Aristotle, The Politics,Book II.)  

หากไม่อาศยัอยู่ในรฐั (นครรฐั) แลว้  อารสิโตเติล้ถอืว่าจะตอ้งเป็น “เทพยดา” หรอื 

“สตัว์โลกอ่ืนๆ” (gods or beasts) คํากล่าวของอารสิโตเติ้ลน้ีมผีู้แปลความหมาย

คลาดเคลื่อนอยู่บ่อย ๆ คอื มกัจะแปลว่ามนุษยเ์ป็นสตัวก์ารเมือง (สนใจเรื่องการเมืองโดย

ปกติวิสยั) แต่ความหมายของอารสิโตเติ้ล คอื ชีวิตมนุษยจ์ะสมบูรณ์ได้กต่็อเม่ือองคก์าร

ทางสงัคมท่ีใหญ่กว่าครอบครวั หรือใหญ่กว่าหมู่บา้น   

อาริสโตเต้ิลถอืว่ามนุษยโ์ดยธรรมชาตจิะอยู่ตามลาํพงัมิได้หรอืแมอ้ยู่ในกลุ่มสงัคม

เพยีงระดบัครอบครวักไ็มพ่อเพยีง อารสิโตเติล้ถอืว่ามนุษยม์แีรงผลกัดนัหรอืแรงกระตุ้นภาย 

ในทีจ่ะต้องอยู่ในองคก์ารทีใ่หญ่กว่าครอบครวัหรอืแม้กระทัง่ใหญ่กว่าหมู่บ้าน ซึ่งอารสิโต

เติ้ลถอืว่าไม่ทําใหช้วีติคนสมบูรณ์ มนุษยจ์งึตอ้งดิน้รนรวบรวมหมู่บา้น เพื่อก่อตัง้เป็นองคก์าร

การเมอืงทีใ่หญ่ขึน้คอืเป็นระดบันครรฐั ทฤษฎีสญัชาตญาณตรงขา้มกบัทฤษฎีอรฐันิยม 

(แอนนาคสิม์, anarchism) ซึ่งถือว่ามนุษย์ไม่ควรอยู่ในรฐั แต่ทฤษฎีสญัชาตญาณบ่งว่า

มนุษยม์จีติใจประสงคจ์ะอาศยัอยูใ่นรฐั 

7.3  ทฤษฎสีญัชาตญาณน้ีบางครัง้เรยีกวา่ ทฤษฎีธรรมชาติ   

(Garlton C.Rodee, et al.Introduction of Political Science, 3
rd
 ed. Tokyo: 

McGraw-Hill Kogakusha,1976,p.20.)  

ทฤษฎีน้ีถือว่าสงัคมอนัประกอบด้วยบุคคลต่างอาชีพ ต่างบทบาท ต่างเพศ ต่าง

ผวิพรรณ ต่างวยั ฯลฯ ย่อม “วิวฒันาการ” คอืการเปลีย่นแปลงสมํ่าเสมอ แมบ้างครัง้จะเป็นไป

อยา่งเชื่องชา้กต็าม ผลในทางตรรกวทิยากค็อื แนวโน้มทีว่า่อะไรทีไ่ดเ้กดิมายอ่มดอียูแ่ลว้ และไม่

ควรเปลีย่นแปลงมากนกั  

ผูย้ดึถอืแนวคดิแหง่การววิฒันาการตามธรรมชาติ (natural theory) มตีวัอยา่งคอื 

เอดมนัด ์เบอรก์ ( Edmund Burke) รฐับุรษุชาวองักฤษ ผูม้ทีรรศนะแบบอนรกุษ์นิยม 

8.  ทฤษฎีท่ีส่ี : ทฤษฎีสญัญาประชาคม (Social contract theory) 

ทฤษฎีสญัญาประชาคมเกีย่วพนักบัสมมตฐิานในเรือ่ง “ภาวะธรรมชาติ” (state of  
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nature) และ “สิทธิโดยธรรมชาติ” (natural right) ทัง้น้ีโดยอ้างว่าในสมยัดกึดําบรรพเ์ป็น

เวลาล่วงเลยนับหมื่น ๆ ปีมาแลว้ มนุษยโ์บราณยงัไม่มกีารรวมตวัเป็นบ้านเมอืงหรอืไม่มกีาร

รวมตัวเป็นรฐันับได้ว่าเป็นภาวะธรรมชาติ  โดยขาดความสมัพนัธ์เชิงการเมือง ภาวะ

ธรรมชาติเป็นเพียงสภาพแห่งความเป็นองคร์วมของสงัคม (society), ยงัไม่มีสภาพเป็น

สงัคมการเมือง (political society or  

polity)   

ในภาวะธรรมชาตคิอืเม่ือยงัไม่มีการเกิดขึ้นของสงัคมการเมือง มนุษยย์อ่มมสีทิธิ

ตามธรรมชาต ิอนัไดแ้ก่ สทิธทิีมี่มาแต่กาํเนิดโดยเฉพาะในการปกครองตนเอง และเมื่อมอียู่

ในตวัคนตัง้แต่ออ้นแต่ออกยอ่มสามารถมอบให้บุคคลอื่นได ้ 

การมอบหมายยกสิทธิทีม่ตีดิตวัเองมา (คอืสทิธธิรรมชาต)ิ ใหผู้อ้ื่นน้ีอาจทําไดใ้นรูป

ของการใหท้าํหน้าทีอ่ยา่งหน่ึงหรอืรประกอบกจิหลายอยา่งกไ็ด ้การมอบหมาย (delegate) มี

ลกัษณะแหง่การใหเ้ป็น “ตวัแทน” (representation) ในขอ้สมมตฐิานว่ามกีารมอบหมายสทิธิ

น้ีให้ถือว่าเป็นการกระทําพร้อม ๆ กนัหลายคน เรยีกว่ามกีารทํา “สญัญาประชาคม” หรอื 

“สญัญาสงัคม” สญัญาประชาคม คือ ข้อสมมติฐานว่ามีการทําสญัญาโดยที่มกีารมอบ

อาํนาจหรอืมอบสทิธใิหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงใหเ้ป็นผูนํ้าหรอืผูป้กครองของชุมชนนัน้  มนัีกคิด

หลายคนทีไ่ดส้รา้งทฤษฎเีกีย่วกบัสญัญาประชาคม เชน่ ฮอบส ์ฮอบส ์และจอหน์ล้อค และพงึ

เข้าใจว่าการทําสญัญาน้ีเป็นเพียงข้อสมมติเท่านัน้  ทัง้น้ีเพราะย่อมไม่มีการจดบนัทึก

เหตกุารณ์ในยคุสมยัทีเ่ป็นหมืน่ ๆ หรอืนบัเป็นแสนปีมาแลว้  

ผูป้กครองทีไ่ดร้บัมอบหมายอํานาจน้ีบางทฤษฎสีญัญาประชาคมอา้งว่าเป็นการมอบ 

หมายอย่างเต ็มที่และเดด็ขาด  บางทฤษฎีอ ้างว ่าเป็นการมอบหมายโดยมเีงื ่อนไข  

รายละเอยีดเพิม่เตมิมดีงัต่อไปน้ี 

9.   ทฤษฎีสญัญาประชาคมของธอมสั  ฮอบส์ (1588-1679) และของจอห์น  

ลอ็ค (1632-1740) 

9.1   ฮอบส ์ฮอบส ์ มชีวีติอยู่ในช่วงสงครามกลางเมืองอนัยาวนานประมาณ 10 

ปีขององักฤษ(1642-51) หนงัสอืสาํคญัของ ฮอบส ์ไดแ้ก่ The Leviathan (เดอะ เลไวอะทัน่) 

เขาเชื่อว่ามนุษย์มธีรรมชาติที่เลวร้าย คอื มแีนวโน้มที่จะประพฤติชัว่ตลอดเวลา อกีทัง้เขา

อนุมานไวว้่า  ชีวิตในอดีตนัน้ไม่น่าอภิรมยแ์มแ้ต่น้อย คอื “โดดเด่ียว, ยากแค้น, โสโครก, 

ป่าเถื่อน และอายุสัน้” (solitary, poor, nasty, brutish and short.)  และเมื่อมสีญัญา
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ประชาคมแลว้จะตอ้งเป็นการมอบอาญาสทิธอิยา่งทีไ่มม่โีอกาสทีจ่ะเรยีกคนืไดค้อืเมื่อ “ให้แล้ว

ให้เลย” เป็นการใหโ้ดยเดด็ขาดเป็นนิรนัดร ์ 

ทฤษฎขีองฮอบส์เป็นการมองโลกในแง่ร้าย(pessimistic) คอื เหน็ว่ามนุษยจ์ะต้อง

อยูภ่ายใตห้วัหน้าหรอืผูนํ้าอยูต่ลอดเวลา มฉิะนัน้กจ็ะกระทาํชัว่เพราะควบคุมตนเองไมไ่ด ้รฐัที่

ถอืกําเนิดขึน้มาตามทฤษฎขีองฮอบสน้ี์ เป็นรฐัทีม่ผีูนํ้าแบบเผดจ็การหรอืแบบทีใ่ชอ้าํนาจอยา่ง

เตม็ที ่

9.2 สญัญาประชาคม ทฤษฎีของจอหน์  ล้อค การมอบหมายสทิธอิย่างมเีงือ่นไข 

เป็นทฤษฎขีองนกัวชิาการชาวองักฤษอกีผูห้น่ึง ชื่อ จอหน์ ล้อค (1632-1740)  

หนงัสอืสาํคญัของจอหน์ ลอ้ค คอื บทพิจารณาว่าด้วยรฐับาล—Two Treatises of 

Government  

จอหน์ ล้อค เชื่อว่ามนุษยม์ธีรรมชาตทิีด่มีาตัง้แต่กําเนิด ความหมายของธรรมชาตทิีด่ ี

คอื มแีนวโน้มทีจ่ะประพฤตดิ ีแต่การอยูใ่นภาวะธรรมชาตโิดยมสีทิธติามธรรมชาตนิัน้ล้อคอา้ง

ว่ามีความยุ่งยาก คือมีปญัหาเกิดขึ้น ได้แก่ การไม่มีผู้ตัดสินเม่ือมีการขดัแย้งเกิดขึ้น  

เพราะแต่ละคนมีสิทธิโดยธรรมชาติพอ ๆ กัน โดยไม่มีใครมีอํานาจเหนือใคร  สภาพ

ธรรมชาติการอยู่ร่วมกันในสงัคมอันเป็นสภาพยงัไม่เข้าสู่สภาพทางการเมือง สภาพทาง

การเมอืงเกดิขึน้เมื่อใชอ้ํานาจ “เหนือ” คนอื่นในสภาพของชุมชน หรอืในสภาพ “สาธารณะ” 

(public) 

การเขา้สู่สภาพทางการเมือง (political) คอื การทําชุมชนหรอืสงัคมใหม้สีภาพเป็น 

“เผา่ชน” หรอืใหเ้ป็น “รฐั” ขึน้มาไดน้ัน้เขาตัง้ขอ้สมมตฐิานว่าเป็นการทาํสญัญามอบหมาย

อาํนาจให้บุคคลหน่ึงเป็นผู้นําหรอืผูบ้รหิาร แต่การมอบอาํนาจน้ีเป็นไปอย่างมเีงือ่นไข คอื 

ผูท้ีไ่ดร้บัมอบอํานาจจะต้องประพฤตตินอยู่ในกรอบแห่งความถกูต้องตามเสยีงของคนหมู่มาก 

หากไมป่ฏบิตัติามเงือ่นไข ผูท้ีไ่ดร้บัมอบอาํนาจกอ็าจถูกถอนจากตําแหน่งได ้

ทฤษฎมีองธรรมชาติมนุษยใ์นแง่ดี คอื มคีวามไว้วางใจ (trust) เพ่ือนมนุษยว์่า 

โดยเน้ือแท้มอุีปนิสยัหรือแนวโน้มที่จะประพฤติไปในทางที่ดีไม่ทําให้เกิดความเสยีหายแก่

ส่วนรวม แต่การที่ต้องมกีารทําสญัญาเพื่อมอบสทิธิบางอย่างให้แก่ส่วนรวมนัน้เป็นไปเพื่อ 

“ความสะดวก” เพื่อจะมรีะบบแห่งการอยู่ร่วมกนัในสงัคม เช่น มผีูต้ดัสนิเมื่อมกีรณีพิพาท

เกิดขึน้ระหว่างปัจเจกชน 

9.3 สรปุสาระของทฤษฎีสญัญาประชาคม เดมิทเีดยีวถอืว่าเป็น “การทาํสญัญา” 

แบบชัว่นิรนัดร ์และทาํกนัมาตัง้แต่บรรพกาลนานมาแลว้ ในกรณสีหรฐัอเมรกิาอาจถอืไดว้า่ 
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นับตัง้แต่การเลือกตัง้ประธานาธิบดีอเมริกนัสมยัแรก คอื ยอรจ์ วอชิงตนั  

การทาํสญัญาประชาคมทียื่นยาว ไดแ้ก่ การม ี “รฐัธรรมนูญ” แต่มขีอ้กาํหนดใหม้ี

สญัญาประชาคมทีม่ผีลเป็นชว่งเวลาสัน้ กล่าวคอืใหม้กีารเลอืกตัง้เป็นระยะๆ(เชน่ทุก 2 ปี ทกุ 

4 ปี เป็นตน้) 

และผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้ขึน้มาเป็นชว่งเวลาแห่ง “วาระของการดาํรงตาํแหน่ง” (term of office) 

บทบาทของสามัญชนได้ร ับการยอมรับ ได้แก่ การถือว่าทุกคนมี “สิทธิตาม

ธรรมชาติ” ในบางเรื่อง เช่น การมสีทิธใินการ 1) แสดงความคิดเห็น  2) การมคีวามเช่ือ 

หรอื 3) การนับถือศาสนา 

10.  ทฤษฎีท่ีห้า : ทฤษฎีอภิปรชัญา (Metaphysical theory) 

เฟรดเดอริค  เฮเกล็ (ค.ศ.1770-1831) นกัวชิาการเยอรมนัสนบัสนุน ทฤษฎน้ีีถอืวา่

รฐัมีสภาพพิเศษแตกต่างจากสงัคมของคนโดยทัว่ไป ทฤษฎน้ีีมอีทิธพิลมากต่อการขยายตวั

ของลทัธฟิาสซิสม ์และพรรคนาซีในประเทศเยอรมนีก่อนมหาสงครามโลกครัง้ทีส่อง 

เฮเกล็ ถอืวา่รฐัเป็นสภาพนามธรรม (abstract) คอื จบัตอ้งหรอืสมัผสัไมไ่ด ้แต่เป็น

สภาวะท่ีมีอยู่อย่างแท้จริง รฐัมตีวัตนเป็นเอกเทศจากสงัคมมนุษยธ์รรมดา  คอื มสีภาพเฉพาะ

ของตนเอง เขา้ขัน้อภิปรชัญา (metaphysics) อนัหมายถงึมสีภาวะเหนือโลกเหนือสภาวธรรม

ดา และจะยนืยงคงกระพนัอยูต่ลอดกาล  

(S. Avineri. Hegel’s Theory of Modern State. Cambridge: Cambridge 

University Press,1972.)   

ผลทีต่ามมาจากทฤษฎขีองโฮเกล็ทีย่กย่องบูชารฐั คอื เกิดความคลัง่ไคล้บูชาชาติ

จนกระทัง่มส่ีวนทาํใหเ้กดิความศรทัธาต่อรฐัเยอรมนั และรฐัอิตาลีในสมยันัน้  

แมจ้ะมหีลายปจัจยัทีท่าํใหค้นเยอรมนัหนัไปสนับสนุนฮิตเลอรแ์ละคนอติาเลยีน

สนบัสนุนมสุโสลินี แต่อทิธพิลของความคดิของเฟรดเดริค เฮเกล ในการยกย่องรฐัคอืองค์

รวมมากกวา่ตวับคุคลหรอืปจัเจกชนยอ่มปรากฏอยู ่

11.  ทฤษฎีท่ีหก : ทฤษฎีทางกฎหมาย (Legal or juristic theory) 

ถอืว่ารฐัมขีึน้มาโดยความจาํเป็นทางกฎหมาย คอื เมื่อมคีนอยู่รวมกนัในสงัคมเป็น

จาํนวนมาก  ยอ่มจาํเป็นตอ้งมีบทบญัญติัต่าง ๆ ขึน้มาเพือ่กาํหนดมาตรฐานแห่งพฤติกรรม   

นอกจากน้ี ยงัต้องมีองค์การที่จะต้องดูแลให้มีการประพฤติปฏิบติั ตามบทบญัญัต ิ

(enforcement)  เหล่านัน้ องคก์ารนัน้ คอืรฐั   



PS 103 159 

ทฤษฎีน้ีคล้ายกบัทฤษฎีสญัญาประชาคม คอื เชื่อว่ารฐัถือกําเนิดขึ้นมาเพราะมี

ความจําเป็นทีจ่ะต้องมกีาํหนดกฎเกณฑต่์าง ๆ ในสงัคม  แต่ใหค้วามสําคญัเน้นหนักไปเรื่อง

เชงิกฎหมายสาํหรบัสว่นรวม 

ทฤษฎีสญัญาประชาคมเน้นหนักไปในเรื่องของผู้มีสิทธิหรือผู้มีอาํนาจในการออก

กฎหมายซึง่มกัมไิดก้ล่าวถงึสภาพธรรมชาตหิรอืมองยอ้นไปในอดตีอนัไกลโพน้   

(G.B.de Huszar and T.H.Stevenson, Political Science, Ames,Ohio, Littlefield 

and Adams,1951,p.10.) 

ทฤษฎีสญัญาประชาคมเป็นการตัง้ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสภาพ 

การณ์ในอดตีสมยัปฐมกาลหลายหมื่นหลายแสนปีมาแล้วของมนุษยชาติ ซึ่งย่อมไม่มผีูใ้ด

ทราบวา่เป็นอยา่งไรอยา่งแทจ้รงิ 

12.   ทฤษฎีท่ีเจด็ : ทฤษฎีเชิงชีววิทยา : รฐัมีสภาพเป็นอินทรีย ์ (Organismic  

theory) 

รฐัเปรียบเหมือนส่ิงมีชีวิตเคล่ือนไหวได้  ถือว่ารฐัประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ 

เสมอืนเป็นอวยัวะต่าง ๆ รฐัยอ่มมวีงจรของการวิวฒันาการคลา้ย ๆ ของส่ิงมีชีวิต  รฐัเกิดขึ้น

โดยธรรมชาติและการเจรญิเติบโตก็เป็นไปแบบสิง่มชี ีว ิต ค่อยเป็นค่อยไป อุปสรรค

ขดัขวางการเจรญิเติบโตอาจมีอยู่บ้าง  แต่ในท้ายที่สุดย่อมมีการเปล่ียนแปลงไปทํานอง

เก่ียวกบัร่างกายมนุษยท์ีอ่าจเจบ็ปว่ย หรอืประสบอุบตัเิหตุบา้งบางครัง้บางคราว  

การเปรยีบรฐัว่าเหมอืนอินทรีย์ หรอืส่ิงมีชีวิตมกัเป็นไปเพื่อแสดงให้เหน็ว่ามคีวาม 

สมัพนัธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยต่าง ๆ ของรฐั หากมกีารเปลี่ยนแปลงในหน่วยหน่ึง 

หรอืในองคก์ารหน่ึง ย่อมกระทบกระเทือนหน่วยหรือส่วนอ่ืน ๆ ด้วย  หน่วยของรฐั ไดแ้ก่ 

ฝา่ยบริหาร, นิติบญัญติั และตลุาการ เป็นตน้  

ทฤษฎน้ีีถอืว่า“สงัคม”(society) กบัรฐั(state) มีความหมายอย่างเดียวกนั แทนที่

จะเหน็ว่ารฐัมลีกัษณะพเิศษเฉพาะในดา้นการเมอืง สว่น “สงัคม” นัน้ กนิความทีก่วา้งกว่า คอื 

หมายรวมถงึสถาบนัอื่นๆ เช่น ศาสนา เศรษฐกจิ หรอืการศกึษาและวฒันธรรมเขา้ไปดว้ยเมื่อ

กล่าวว่าพรรคการเมอืงหรอืเสรภีาพ ฯลฯ เป็น “หวัใจ” ของระบอบการปกครองประชาธปิไตย

เป็นการใชอุ้ปมาอุปมยัทีเ่อนเอยีงมาเปรยีบเทยีบวา่รฐัมลีกัษณะคลา้ยรา่งกายมนุษย ์
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13. ทฤษฎีท่ีแปด : รฐัเกิดข้ึนมาโดยใช้ความรุนแรงอํานาจหรือการบงัคับ  

(force,  coerciontheory) 

เกี่ยวขอ้งกบัสมมติฐานที่ว่าเมื่อหลายหมื่นหรอืหลายแสนปีมาแล้วมนุษยเ์ร่ร่อน

พเนจร  โดยมคีวามดดุนัก้าวร้าว มกีารรกุรานกนัระหวา่งเผา่เพือ่แบ่งผลประโยชน์ต่าง ๆ   

เมื่อเผ่าหน่ึงได้กลายเป็นผู้พิชิตแล้ว ผู้พเนจรเหล่าน้ีก็ตัง้ต้นเป็นอภิสิทธ์ิชน คือ 

เป็นผูม้สีทิธพิเิศษต่าง ๆ จนตัง้ตนเป็นนายหรอืปกครองดนิแดนทีต่นไดช้ยัชนะ   

ในระหว่างทีค่งสภาพเป็นเผ่าอาจเรยีกรอ้งเพยีงบรรณาการ (คอื ของกํานัล) จากผูท้ี่

อยู่ใตป้กครองแต่เมื่อกลายเป็นบา้นเมอืงหรอืกลายเป็น “สงัคมการเมือง” มากยิง่ขึน้แลว้ย่อม

สามารถเกบ็ภาษอีากรและคา่บรกิารอื่นอกีดว้ย   

ทฤษฎเีกีย่วกบัการใชก้าํลงับงัคบัน้ีมกัคุ้นหอูยู่บอ่ย ๆ โดยมกัเชื่อกนัวา่จาํเป็นตอ้งม ี

“ผูนํ้า” หรอื “มขุบรุษุ” ผูท้รงพละกาํลงัในการสูร้บเพือ่ปกป้องและเพือ่ผดุงความสงบสขุต่าง ๆ  

ตําแหน่งของผูนํ้านัน้อาจเปลี่ยนแปลงตามกาลสมยั  เช่น เมื่อมกีารรวมตวัเป็นเผ่าก็

เป็น “หวัหน้าเผ่า” เมื่อมกีารรวมตวักลายเป็นอาณาจกัร ผูนํ้ากก็ลายเป็น “กษตัริย”์ หรือ 

“เจ้าผูค้รองนคร” 

นักปรชัญาและนักประวตัศิาสตรอ์งักฤษเช้ือสายสกอ๊ต ชื่อ เดฟวิด หรือ เดวิด ฮูม 

(David Hume, 1771-76) สนบัสนุนทฤษฎกีารกาํเนิดรฐัโดยพละกาํลงั  

เดวิด ฮมู กล่าววา่ “น่าจะเป็นไปได้ว่า การมีหวัหน้าหรือประมขุของหมู่ชนเกิด

มีขึน้มาได้นัน้  เป็นเพราะในช่วงแห่งการรบได้มีบรุษุ  ซ่ึงมีความสามารถและกล้าหาญ

เป็นเลิศ...และการมีสภาพปัน่ป่วนทาํให้คนเคยชินกบัการอยู่ภายใต้บคุคลนัน้” 

(David Hume, Essays. V.: “Of the Origin of Goverment”; cf Appadorai, 

op.cit.,p.32.)  

ตวัอยา่งมหีลายกรณ ีเชน่ ในครสิตศ์ตวรรษที ่9 คอื ประมาณ 1,100 ปีเศษมาแลว้ มี

คนหลายเผา่ในสแกนดเินเวยีไดต่้อสูซ้ึง่กนัและกนั และผลกค็อืทาํใหเ้กดิอาณาจกัร 3 แห่ง 

ไดแ้ก่ 1) นอรเ์ว 2) สวีเดน และ 3) เดนมารค์ อกีตวัอยา่งหน่ึง ไดแ้ก่ ในครสิตศ์ตวรรษที ่6 มี

การตัง้อาณาจกัรลอมบารดี์้ (Lombardy) และสเปนขึน้จากการใชพ้ละกาํลงัต่อสู ้

14.  จดุประสงคแ์ละหน้าท่ีแห่งรฐั 

มแีนวคดิต่าง ๆ กนั 

14.1  ทรรศนะของอาริสโตเต้ิล ถอืวา่หากมนุษยม์ชีวีติอยูแ่บบโดดเด่ียวอยูก่นัเพยีง 
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ระดบัครอบครวั  หรือแม้กระทัง่อยู่กันเป็นชุมชนระดบัหมู่บ้านก็ยงัหามีชีวิตที่สมบูรณ์ไม ่

นักปราชญ์กรกีผูน้ี้เหน็ว่าการมรีฐัช่วยใหมี้ชีวิตท่ีสมบูรณ์ ซึ่งหมายถงึการมคีุณภาพชวีติอนั

ไดแ้ก่ สภาวะชวีติทีด่ถีูกตอ้งตามครรลองแหง่เหตุผล   

อารสิโตเติล้กล่าวไวใ้นหนงัสอืชื่อ การเมือง ของเขาไวว้า่ “จดุประสงคข์องรฐัไม่ใช่

เพียงเพ่ือมีชีวิตอยู่ แต่จะต้องเป็นไปเพ่ือชีวิตซ่ึงมีคณุภาพดี” (“The end of the state is 

not mere life. It is rather, a good quality of life.”) 

Cf. Andrew Hacker, Political Theory, New York: Maemillan, 1961,p.81. 

อาริสโตเต้ิล กล่าววา่การมรีฐัเพือ่ 1) ช่วยแกป้ญัหาเรื่องความจาํเป็นพืน้ฐานปจัจยั 4 

และใหค้วามสะดวกสบายหรอืใหส้วสัดภิาพต่าง ๆ 2)มุ่งมัน่ใหเ้กดิความดงีามหรอืคุณธรรมขึน้

ในรฐัดว้ย 

(“Any polis-must devote itself to the end of encouraging goodness.”) 

14.2  ทรรศนะของจอห์น  ล้อค    จอหน์ ลอ้ค มแีนวคดิทีแ่ตกต่างออกไปมาก จาก

อารสิโตเติ้ลซึง่เน้นเรื่องคณุภาพชีวิต  ซึ่งใหค้วามสําคญักบัเรื่องทางวตัถุไม่มากนัก คอื เอน

เอียงไปในทางจิตนิยม  จอห์น ล้อค มชีวีติอยู่ในช่วงใกล้การปฏิวติัอุตสาหกรรม ให้

ความสาํคญักบัหน้าทีข่องรฐัในการพิทกัษ์ทรพัยสิ์น (property) ลอ้ค กล่าวว่า “จุดมุ่งหมายที่

ยิง่ใหญ่และสําคญัทีสุ่ดทางการรวมตวัขึน้เป็นรฐั และอยู่ภายใต้รฐับาลไดแ้ก่ การรกัษาไว้ซ่ึง

ทรพัยสิ์น”  (The great and chief end of men’s uniting into commonwealths and putting 

themselves under government, is the preservation of their property.” 

(Cf. Hacker, op.cit.,p.250.)   

14.3  จดุมุ่งหมายและหน้าท่ีแห่งรฐั :  ทรรศนะของมอ็งเตสกิเออ นกัปราชญแ์ละ

นกันิตศิาสตรช์าวฝรัง่เศสระดบัปรมาจารย ์คอื ชารล์ส ์หลุยส ์มองเตสกิเออ (Charles Louis 

Montesquieu, 1989-1755) กล่าวไว้ในหนังสอือนัสําคญัยิง่ชื่อ จิตวิญญาณของบรรดา

กฎหมาย (The Spirit of Laws,1748) ว่ารฐัมหีน้าทีต่่อราษฎร คอื 1) คุม้ครองชวีติ 2) ใหม้ี

อาหารทีเ่หมาะสม 3) มเีสือ้ผา้ 4) ครองชวีติทีเ่ป็นปกตสิขุ 

(Robert Stewart (com.) The Penguin Dictionary of Political Quotations, 

Middlesex: Penguin Books,1984,p.116.)  

15.  จดุมุ่งหมายและหน้าท่ีแห่งรฐั : ทรรศนะของแจคอบเสน็และลิปแมน 

ทรรศนะของนกัรฐัศาสตรร์ว่มสมยั 2 คน ดงักล่าวมดีงัน้ี คอื 1) ใหส้งัคมมคีวามสงบสขุ 

2) ความผาสกุสว่นบุคคล 3) สง่เสรมิความผาสกุส่วนรวม 4) สง่เสรมิคณุธรรม 
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15.1  จุดมุ่งหมายท่ีหน่ึง  : จดัการให้สงัคมมีความสงบสุข เพื่อบรรลุเป้าหมาย                                

ดังกล่าวเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องดูแลคุ้มครองรฐัคือประเทศชาติหรือสงัคมส่วนรวม1) 

ไม่ใหถู้กเบยีดเบียนยํ่าย ีจากภายนอก 2) ใหม้คีวามสงบภายใน 3) ใหไ้ด้รบัความยุติธรรม 

(fairmess, justice) 

15.2  จุดมุ่งหมายท่ีสอง : ส่งเสริมความผาสุกส่วนบุคคล ซึ่งมุ่งให้สุขกาย 

(สุขภาพร่างกายด)ี และสบายใจ (สุขภาพจติด)ี ต่อปจัเจกชน คอืระดบัจุลภาค คอืย่อมให้มี

เสรีภาพและสิทธิขัน้มลูฐานในฐานะเป็นพลเมอืง (citizens) 

15.3  จุดมุ่ งหมายท่ีสาม : ส่งเสริมความผาสุกส่วนรวม ซึ่งสอดคล้องกับ

พระพุทธศาสนาที่ว่า “ปชาสุข ํมหตฺุตม”ํ คอื “ความสุขของราษฎรเป็นของเลิศโดยแท้” 

เป็นมุมมอง (perspeotive)ในระดบัองคร์วมหรอืสว่นรวม (collective wholy) คอืยอ่มหมายถงึ

การไดผู้้นํา ผู้บริหารท่ีดีและมคีวามสามารถย่อมดําเนินการต่างๆ เพื่อใหเ้กดิความผาสุกใน

สว่นรวม 

(Jacobsen and Lipman, op.cit.,pp.15-16.) 

15.4 จุดมุ่งหมายท่ีส่ี : ส่งเสริมคุณธรรม  การที่รฐัมจุีดประสงค์ในการส่งเสรมิ

ศลีธรรมอนัดงีามของราษฎร จะเหน็ไดจ้ากการทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ทรงมพีระราช

ดาํรสัเน่ืองในโอกาสพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกไวว้่า “เราจะครองแผน่ดินโดยธรรม

เพ่ือประโยชน์สขุของมหาชนชาวสยาม” 

16. จดุมุ่งหมายของการสถาปนาสหรฐัอเมริกา 

16.1 เอกสารประกาศอสิรภาพของสหรฐัอเมรกิา Declaration of Independence 

ซึ่งร่างขึน้โดยธอมสั เจฟเฟอรส์นั  และได ้รบัความเหน็ชอบโดยรฐัสภาแห่งทวีป 

(Continental Congress) ในวนัท่ี 4 กรกฎาคม ค.ศ.1776 (พ.ศ.2319) ระบุว่าการสถาปนา

ประเทศสหรฐัอเมรกิาเกดิจากการความเช่ือมัน่ใน “ความจริงท่ีปรากฏชดัในตนเอง” (self-

evident truths) ไดแ้ก่ 1) มนุษยเ์กิดมาทดัเทียมกนั 2) มนุษยเ์กิดมาพร้อมกบัสิทธิ “ติด

ตวั” ไดแ้ก่ 1) การมชีวีติ  2) การมเีสรภีาพ และ 3) การแสวงหาเพือ่ไดม้าซึง่ความสุข (pursuit 

of happiness) 

(James Flynn and William Dunham, American Political Documents, New 

York: Monarch Press, 1966, p.27.) 

จุดมุง่หมายดงักล่าวเป็นคาํยนืยนัมุง่มัน่ช่วงตน้แหง่การประกาศอสิระภาพจากการยดึ

ครองของจกัรวรรดิอ์งักฤษ 
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  16.2 จุดมุ่งหมายของสหรฐัอเมรกิาทีจ่ะปรากฏในรฐัธรรมนูญอเมรกินัซึง่ประกาศใช ้     

11 ปี ต่อมาม ีดงัน้ี 1) เพื่อสถาปนาความยุตธิรรม 2) เพื่อความสงบสุขภายใน 3) เพื่อให้

ประเทศปลอดภยัจากการรุกราน 4) เพื่อสง่เสรมิความผาสุกของราษฎร และ 5) เพื่อคงไวซ้ึง่

เสรภีาพ  

(Peter H. Odegard and Victor Rosenbaum. Documents and Readings in 

American Government, New York: Holt, Rinehart and Winston,1961,p.151.) 

16.3 ในเรื่องจุดหมายของชาติอเมรกินัน้ีประธานาธบิดอีเมรกินั ดไว้ท์ ดี. ไอเซ็น

เฮาร ์  ผู้อยู่ในตําแหน่งระหว่าง 1952-1960 แต่งตัง้คณะกรรมาธกิารขึน้ชุดหนึ่งใหช้ื่อว่า

“คณะกรรมาธิ- การว่าด้วยจุดมุ่งหมายแห่งชาติ” (Commission on National Goals) 

ซึง่ใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นต่าง ๆ แสดงทรรศนะออกมา คอื จดุมุ่งหมายภายในประเทศ 

(Goals for Americans, American Assembly: Columbia University, 1960, pp.3-

23.) 

ผลงานของคณะกรรมาธกิารดงักล่าวระบุวา่จุดมุง่หมายของชาตอิเมรกินัมดีงัน้ี 

1) เก่ียวกบัปัจเจกชน ต้องส่งเสรมิศกัด์ิศรีของพลเมอืง สนับสนุนใหม้กีารพฒันา

ศกัยภาพ และใหโ้อกาสในการแสดงออกอย่างมคีวามรบัผดิชอบและมปีระสทิธภิาพ  

2)  ความเสมอภาค ต้องยึดหลกัความทดัเทียมกนั ห้ามการกีดกนัสตรีและการ

เหยยีดผวิ 

3) กระบวนการประชาธิปไตย จะต้องส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย

โดยเฉพาะในการแสดงออกซึ่งนานาทรรศนะต่อนโยบายสาธารณะและการมสี่วนร่วมในการ

เลอืกผูแ้ทนของตน  

4) การศึกษา ตอ้งมกีารปรบัปรงุใหด้ขีึน้ในทุกระดบัและทุกสาขา 

5) ศิลปวิทยาการ ตอ้งสง่เสรมิทัง้ดา้น 1) ศลิปศาสตร ์ และ 2) วทิยาศาสตร์

ทางดา้นวทิยาศาสตรค์วรเน้นการวจิยัขัน้มลูฐาน  

6) การเศรษฐกิจแบบประชาธิปไตย (democratic economy) ระบบเศรษฐกจิ

ควรเป็นแบบกระจายกว้าง (diffused) และมดุีลยภาพ การกระจายกวา้ง  เศรษฐกจิตอ้งไม ่

จาํกดัอยูใ่นอาํนาจของบรรษทัหรอืสหพนัธกรรมกรไมก่ีแ่หง่   

การมดุีลยภาพ คอื บุคคลมโีอกาสในการเลอืกงาน เลอืกสนิคา้และบรกิารต่าง ๆ และ

หากมปีญัหาย่อมใช้วิธีการต่อรองแบบหลายคนร่วมกนั (collective hargaining)  

7) ความเจริญทางเศรษฐกิจ เศรษฐกจิควรเตบิโตในอตัราสงู แต่ใหเ้ป็นไปตาม      
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ก. เกณฑแ์หง่การเป็นเศรษฐกจิแบบเสร ีข. ไมใ่หเ้กดิเงนิเฟ้ออยา่งมาก  

8) การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ควรสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยใีหม ่ๆ  

17.  วตัถปุระสงคข์องรฐัในรฐัธรรมนูญอินเดีย 

ในอารมัภบทของรฐัธรรมนูญของสาธารณรฐัอนิเดยี เมื่อปี ค.ศ. 1950 มกีล่าวถึง

จุดประสงค์ของการสถาปนาสาธารณรฐัอนิเดยีไว้ดงัน้ี คอื 1) เพื่อใหม้คีวามยุติธรรมในทาง

สงัคม เศรษฐกจิ และการเมอืง 2) เพื่อใหม้เีสรีภาพในการคดิ การแสดงออกต่าง ๆ ในความ

เช่ือและในการนับถือศาสนา 3) เพื่อใหม้แีละส่งเสรมิ ซึ่งสถานภาพและโอกาสของปวงชน 

และ 4) เพือ่ใหม้ภีราดรภาพโดยเหน็ศกัดิศ์รแีหง่เอกบุคคลและเอกภาพแหง่ชาต ิ

(Norman D. Palmer. The Indian Political System, Boston: Houngton 

Mifflin,1961, p.92.) 

ข้อสงัเกต  รฐัธรรมนูญอินเดียเน้นความสมัพนัธ์ใกล้ชิดเสมอืนพี่น้องระหว่างคน

อนิเดยี (ภราดรภาพ) แต่ก็ปรากฏว่าอนิเดยียงัแตกแยกอยู่ด้วยปญัหาชนชัน้วรรณะ ปญัหา

ทอ้งถิน่หรอืพรรคพวกนิยม (communalism) และปญัหาความผดิแผกในเรือ่งภาษา   เป็นตน้ 

18.  บทสรปุ 

มนุษยชาติอุบตัิขึ้นในโลกน้ีกว่า 1 ล้านปีมาแล้ว  แต่หลกัฐานเชงิประวตัิศาสตร์มขีึ้น

ภายหลงัจากนัน้เป็นเวลานานมาก  คือ มขีึ้นเพยีงประมาณไม่ก่ีพนัปีที่ผ่านมา ดงันัน้ การ

กล่าวถึงแหล่งที่มาหรอืกําเนิดของรฐัจงึต้องอาศยัขอ้สมมติฐานหรอืการวเิคราะห์เชงิทฤษฎ ี

แนวคดิมต่ีาง ๆ กนั  เช่นว่าดว้ยแรงผลกัดนัจากธรรมชาติ ซึง่ถอืว่าการกําเนิดของรฐัถูกลขิติ

ไว้ล่วงหน้าเช่นเดียวกับเมื่อมีเมล็ด acorn ย่อมเติบโต ขึ้นเป็นต้นโอ๊ค ซึ่งเรียกกันว่า 

teleology คอื ถือว่าจุดเป้าหมายถูก “ลิขิต” หรอืถูก “บญัชาสัง่” ไวล่้วงหน้าแล้ว ทํานอง

เดยีวกบัคาํกล่าวทีว่า่ “อะไรจะเกดิกจ็ะตอ้งเกดิ” 

นอกจากน้ีกม็แีนวคดิหรอืทฤษฎอีื่น ๆ อกี ไดแ้ก่ ทฤษฎสีญัญาประชาคมและทฤษฎี

อภปิรชัญา เป็นตน้ 
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19.  ตวัอย่างคาํถาม 

1) ฟาโรห ์ปกครองประเทศโดยทฤษฎหีรอืความเชื่ออะไร และ RA คอือะไร 

2) อวตารเกีย่วกบัทฤษฎกีาํเนิดรฐัอยา่งไร 

3) “ทิพยอาสน์เคยอ่อนแต่ก่อนมา” สมัพนัธอ์ยา่งไรกบัทฤษฎกีารกาํเนิดรฐั 

4) แมกนาคารต์า้ ฉบบัทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุอายปุระมาณเทา่ใด 

5) พระจกัรพรรดญิีปุ่น่ มสีถานะอยา่งไรภายใตร้ฐัธรรมนูญปจัจุบนั 

6) พระมหากษตัรยิใ์นยคุกรงุศรีอยธุยาทรงอยูใ่นฐานะใดบา้ง 

7) แนวคดิหรอืทฤษฎวีา่ดว้ยทีม่าของรฐัของผูใ้ดซึง่ตรงกนัขา้มกบัทฤษฎอีรฐันิยม 

8) สทิธติามธรรมชาตกิบัภาวะธรรมชาตอิยูใ่นทฤษฎอีะไร 

9) ชวีติมนุษยม์องในแงภ่ยัทีว่า่ “โดดเดีย่ว โสโครก ปา่เถื่อน และอายสุัน้” เป็นของ

นกัทฤษฎผีูใ้ด 

10) นกัวชิาการผูใ้ดทีส่นบัสนุนทฤษฎอีภิปรชัญา 

11) จุดมุง่หมายและหน้าทีข่องรฐัตามแนวของมอ็งเตสกิเออ เน้นประเดน็แรกอะไร 

12) จุดมุง่หมายของสหรฐัอเมรกิาตามทีป่รากฏในรฐัธรรมนูญอเมรกินัขอ้แรกคอื

อะไร 

13) ดไวท้ ์ด.ี ไอเซน็เฮาร ์มคีวามสาํคญัอยา่งไร 

14) จุดมุง่หมายของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย ฉบบั 2550 มอีะไรบา้ง 

 

 

“Unless justice be done to others it will not be done to us.” 

    Woodrow Wilson 

    Cf. Laurence Peter, comp, 

    Quotations For Our Time  

London: Methuen,1982,p.275. 

“หากไมแ่สดงความยตุธิรรมใหแ้ก่ผูอ้ื่น อยา่หวงัวา่ตนเองจะไดร้บัความยตุธิรรม” 

    วดูโรว ์วิลสนั 

    อดตีประธานาธบิดอีเมรกินั 
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15) ญีปุ่น่ประกอบดว้ยเกาะประมาณเทา่ใด 

16) รฐัธรรมนูญแมคอารเ์ธอร ์หมายถงึอะไร 

17) ทฤษฎเีทวสทิธิเ์ขา้มาสูไ่ทยยคุใด 

18) พระมหากษตัรยิไ์ทยตามทรรศนะของ ม.ร.ว.คกึฤทธิ ์ทรงอยูใ่นฐานะใดบา้ง 

19) อาณตัแิหง่สวรรค ์หมายถงึอะไร 

20) ทฤษฎสีญัญาประชาคมมลีกัษณะอยา่งไร 

21) ผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นประธานาธบิด ีคนแรกของ ส.ร.อ. คอืใคร 

22) จุดมุง่หมายของรฐัธรรมนูญอนิเดยีมอีะไรบา้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Good nature and good sense must  

ever join; To err is human, to forgive divine.” 

Alexander  Pope 

Cf. James B. Simpson, comp. 

Simpson’s Contemporary Quotations 

(Boston: Houghton Mifflin,1988),p.62. 

“อุปนิสยัโดยทายะสมบตัแิละโดยสามญัสาํนึกทีด่ตีอ้งไปดว้ยกนั 

การทาํผิดพลาดพลัง้เป็นปถุชุนวิสยั การให้อภยัเป็นเทพลกัษณะ” 

แอเลกซานเดอร ์ โป๊ป 
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