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บทคัดยอ
แนวความคิดเรื่องวัฒนธรรมการเมืองเปนแนวความคิดที่เกาแตมีความจําเปนอยางยิง่ ใน
การตอบโจทยในวงวิชาการ แนวความคิดนี้มีความสับสนในการใชและมีการตั้งคําถามถึง
คุณคาในทางวิชาการ ตลอดจนมีการพัฒนาการของแนวความคิด ซึ่งบทความนี้จะได
ชี้ใหเห็นถึงความจําเปนของแนวความคิด ความสับสนและพัฒนาการของแนวความคิด
Abstract
It sees political culture as an old concept although this concept is still valuable to explain
current political situation in Thailand. The concept is confused while its concept has
developed. This paper aims to re-examine its concept and highlights its conceptual
development.

บทนํา
การศึกษาวัฒนธรรมการเมืองเปนสิง่ ทีจ่ ําเปนในการชี้วดั การพัฒนาการของประชาธิปไตย
ในแตละสังคม แนวความคิดที่เรียกวาวัฒนธรรมการเมืองมีการนําเสนอมากวาครึ่งศตวรรษ และ
เคยเปนแนวความคิดที่ไดรับความนิยมในการศึกษาอยางแพรหลายในหมูนกั รัฐศาสตรในชวง
ทศวรรษ 70 อันเปนสัญญาลักษณของพัฒนาการขององคความรูท างรัฐศาสตรที่เขามาสู
สังคมไทยภายใตอิทธิพลขององคความรูจ ากสหรัฐอเมริกา การทําการวิจัยในประเด็นดังกลาว
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ไดรับความนิยมอยางแพรหลายในชวงระยะเวลาหนึง่ แตการทําวิจัยในประเด็นนี้ก็ลดความนิยม
ลงไป อันเกิดจากกระแสแนวความคิด ทฤษฎีอื่นเขามาแทนที่ในสังคมวิชาการทางรัฐศาตรไทย
การทําวิจยั ทางวัฒนธรรมทางการเมือง ปญหาที่สําคัญที่นกั วิจยั เปดเปนประเด็นของ
โจทยการวิจัยก็ คือ การวัดความสัมพันธของการเกิดขึ้นของประชาธิปไตย อันเปนผลจากตัวแปร
ตนจากวัฒนธรรมทางการเมือง สิง่ ทีน่ า สนใจก็คือ นักรัฐศาสตรมีการถกเถี่ยงกันถึงการสลับ
กลับไปกลับมาของตัวแปรตน และตัวแปรตาม และมีการถกกันถึงการเปลี่ยนแปลงของวัฒธรรม
ทางการเมืองและประชาธิปไตย จะสลับปรับเปลี่ยนความสัมพันธของตัวแปรตนและตัวแปรตามได
หรือไม การวิจยั และการสรางเครื่องมือและการทําวิจัยในประเด็นนี้เปนสิ่งที่นา ทาทายเปนอยางยิง่
อยางไรก็ดี แมวาการทําวิจยั เกี่ยวกับประเด็นวัฒนธรรมทางการเมืองจะกลายเปนเรื่อง
ทางแนวความคิดที่ดูไมทันสมัย แตเปนประเด็นที่จําเปน และ “classic” กลาวคือ ถึงแมวาประเด็น
แนวคิดดังกลาวจะถูกมองโดยนักรัฐศาสตรบางทานวา เปนแนวคิดทีเ่ กาแลวเปนผลิตผลของ
ทฤษฎีกระแสหลักของสหรัฐอเมริกาที่อาจไมมีนัยยะในทางวิชาการทีแ่ ทจริง แตสังคมมีความ
จําเปนที่จะตองพัฒนาแนวคิดนี้ที่จะใหตอบโจทยของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของ
ผูคนในสังคม ไมวาจะเปนการตอบโจทยเพื่อที่จะอธิบายการเปลีย่ นแปลงประชาธิปไตยและ
คุณภาพของมัน (quality of democracy)ตลอดจน ความรุนแรงและความขัดแยงทีก่ ําลังมีขึ้นใน
สังคม หรือแมแตการพัฒนาองคความรูน ี้ทจี่ ะอธิบายคําถามที่นา สนใจที่หลากหลายในทางสังคม
และมนุษยวิทยา อาทิ เชน สังคมสามารถที่จะผลิตกระบวนการทางสังคมที่จะเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมทางการเมืองที่ ไมเอื้อตอการแกไขปญหาของสังคมไมวาจะเปนเรื่องของ การพัฒนาการ
ประชาธิปไตย ความแตกแยกในสังคม ความขัดแยง ความรุนแรง ไดหรือไม อยางไร หรือ อาจจะ
เปนคําถามวา วัฒนธรรมทางการเมืองมีธรรมชาติที่จะการเปลี่ยนแปลงไดหรือไม แมวา สังคมจะมี
การพัฒนาการและเปลี่ยนแปลงไป
อยางไรก็ดี บทควาทนี้มีจุดมุงหมายทีท่ ําความเขาใจแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมทางการเมือง
กับนักรัฐศาสตร และนักสังคมวิทยา-มนุษยวิทยาเปนพิเศษเพื่อใหเกิดการตั้งคําถามถึงความ
เชื่อมโยงของกระบวนการทางสังคม การเมือง และ วัฒนธรรมทางการเมือง รวมทัง้ การนําเสนอ
ความจําเปนในการทําการศึกษา การพัฒนาแนวความคิดและขอสังเกต-ขอพิจารณาของการทํา
วิจัยในประเด็นดังกลาว
1. แนวคิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Rethinking Political Culture)

เปนสิ่งที่ตองเนนและเปนขอสังเกตที่สาํ คัญก็คือ การทีน่ ักวิชาการไทยและผูที่สนใจ
แนวความคิดวัฒนธรรมทางการเมืองมีการสับสนจากภาษาของคําวาวัฒนธรรมทางการเมืองทีถ่ ูก
แปลเปนภาษาไทย กับแนวความคิด ที่เปน concept ทีแ่ ทจริงของแนวความคิดวิชาการคํานี้ ทัง้ นี้
เพราะผูสนใจหลายทานไปทําความความเขาใจแนวคิดที่คิดจากความเขาใจแยกสวนตามภาษา
ของคําวา วัฒนธรรมกับการเมือง ดังนั้น ความเขาใจของนักวิชาการไทยบางทาน จะมอง
วัฒนธรรมการเมืองไปในสวนของวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับการเมือง อาทิเชน วัฒนธรรมการ
เลือกตั้ง วิถีการเลือกตั้ง ความเชื่อในการเลือกตั้ง หรือ อีกตัวอยางหนึ่ง เกี่ยวกับการมีสวนรวม
วัฒนธรรมการมีสวนรวม กับพฤติกรรมการมีสวนรวม เปนตน (ดู พลศักดิ์ 2524:21 ดวย)
จริงอยูวา แนวความคิดวัฒนธรรมทางการเมืองจะพัฒนาหยิบยืมมาจากแนวความคิดทาง
สังคมวิทยาทีน่ ํามาใชวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง แตแนวความคิดวัฒนธรรมการเมือง
ที่ Grabreil A. Almond เปนคนริเริ่มในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนแนวความคิดที่ชัดเจน
ที่สุด ทีเ่ อาแนวความคิดนี้มาเปนแกนกลางหรือใชเปนแนวคิดที่ชัดแจงในการวิเคราะห ซึง่ ที่จริง
แลวนักรัฐศาสตรในหลังสงครามโลกครั้งทีส่ องอีกจํานวนไมนอยก็ไดใชแนวความคิดทาง
วัฒนธรรมมาในการวิเคราะหการเมืองอยูแ ลว (พรศักดิ์ 2524:4-6)
การนําเอาแนวความคิดเรื่องวัฒนธรรมมาชวยอธิบายทางการเมืองแมวาจะเปนสิง่ ที่เปน
ประโยชน แตการเขาใจความแตกตางของความหมาย วัฒนธรรมที่นักสังคมวิทยา เขาใจกับวัฒนา
ธรรมการเมืองที่นกั รัฐศาสตรประยุกตในการใชก็เปนสิ่งทีจ่ ําเปนเพื่อที่จะใหเขาใจบริบทและ
ขอบขายของการศึกษาที่แตกตางกัน
Edward B. Tyler ใหความหมายของคําวาวัฒนธรรม วา เปนสิ่งที่ซับซอน ประกอบดวย
ความรู ความเชื่อ ศิลป ศีลธรรม กฎหมาย จารีตประเพณี นิสัย และ สมรรถนะอืน่ ๆ ของคนใน
ฐานะที่เปนสมาชิกของสังคม (Tyler 1877) สวน Clyde Kluckhohn นักมนุษยวิทยาที่ให
ความหมายของวัฒนธรรมถึง 27 หนาในหนังสือ ชื่อ Mirror for Man (1949) ซึ่งพอสรุปได เปน 10
ประเด็นคือ (Klickhohn อางในพรศักดิ์ 2524: 1-2)
1. วิถีชิวิตของประชาชน
2. มรดกทางสังคม
3. แนวความนึกคิด ความรูสึก และความเชือ่

4. ลักษณะนามธรรมของพฤติกรรม
5. แนวทางที่กลุม บุคคลประพฤติจริง
6. การเรียนรูรวมกัน
7. แนวทางมาตรฐานที่ใชแกปญ
 ารวมกัน
8. พฤติกรรมการเรียนรู
9. แบบแผนการปรับตัวตอบุคคล และสิ่งแวดลอม
10. ทายะสมบัติทางประวัติศาสตร
นักวิชาการไทย อยาง พัทยา สายหู (2514) ใหความหมายของวัฒนธรรมการเมือง วา
“เปนแบบอยางของการดํารงชิวิตของชนหมูใดหมูหนึง่ และกอนที่จะเปนแบบอยางขึน้ มาได
จะตองมีการปฏิบัติ คลอยตามกันในหมูคนจํานวนมาก จนปฎิบัติตามกันไปทัง้ กลุม และมีการ
ปฎิบัติสืบตอกันไปเปนเวลานาน จนปรากฎเปนแบบอยางใหเห็นไดชัดเจนแนนอน หากหมูชน
ที่เปนเจาของรวมกันปฎิบัติตามแบบอยางความประพฤติ ความคิด ความเชื่อ คานิยม และ
ทัศนคติ ที่รวมกันเปนแบบแผนของชีวิตของหมูคณะนัน้ ติดตอกันเปนเวลาชานาน แบบแผน
ของความประพฤตินนั้ จะกลายเปนวัฒนธรรม” (อางจาก พลศักดิ์ 2524:21)
แตอยางไรก็ดี แมวานักรัฐศาสตร จะนําปจจัยทางวัฒนธรรมเขามาเปนตัวแปรใน
การศึกษา แตนักรัฐศาสตรทนี่ ิยาม Political culture กลับมีการใชเปนความหมายในสวนที่แคบ
ลงที่เกี่ยวของเฉพาะ เรื่องของความเห็น อุดมการ คานิยม ทัศนคติ ความเชื่อ ทางการเมือง (
Almond 1956; พรศักดิ์ 2524) โดย Almond ไดเปดใจวา แนวความคิดทางวัฒนธรรมที่เขาใชเปน
คนแรกในทางรัฐศาสตรที่ชัดเจนนี่ เกิดจาก อิทธิพล 3 กระแส คือ กระแสที่ 1. คือ ความคิดของ
Max Weber ที่เกีย่ วกับจารีตประเพณี (tradition) กระแสที่ 2. คือ แนวทางการวิเคราะหแบบ
โครงสรางนิยม ของ Talcott Parsons และ 3. กระแสการทําวิจัยตามหลักพฤติกรรมนิยมที่เนนการ
วิจัยแบบสุมตัวอยาง (Almond&Verba 1989; พรศักดิ์ 2524)
สําหรับความหมายของวัฒนธรรมการเมืองทีน่ ักรัฐศาสตรใหความหมายก็มหี ลากหลาย
Almond (1956: 34-42) ใหความหมายวา วัฒนธรรมทางการเมืองเปนลักษณะเฉพาะทีเ่ ปน
ตัวกําหนดและกํากับระบบการเมือง ซึง่ ความหมายดังกลาวเห็นวา เปนมองการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองในแงโครงสรางนิยม ซึ่งดูจะไมเนนหนวยการศึกษาแบบปจเจกนิยม สวน Verba (
1965:513) เห็นวา วัฒนธรรมทางการเมืองเปนเรื่องของความเชื่อ สัญญาลักษณ และคานิยมซึ่ง
บงบอกถึงสถานะของการเมืองทีก่ ําลังเปนอยู ตอมา Lucian Pye (1968: 218) ได กลาวถึง

วัฒนธรรมทางการเมืองไดกระชับขึ้น และเปนความหมายที่ไดรับความนิยมในการวิจยั แนวคิด
ดังกลาวในสังคม วา “ วัฒนธรรมทางการเมือง คือ แบบแผนของทัศนคติ ความเชื่อ สภาวะทาง
อารมณ ความรูสึก ซึ่งเปนสิง่ ที่สั่งการและมีความหมายตอกระบวนการทางการเมือง เปนกรอบ
ของพฤติกรรมของระบบการเมืองนัน้ ๆ” กลาวอีกอยางหนึ่งไดวา วัฒนธรรมทางการเมือง จึงมี
ลักษณะ 2 กระบวนการคือ กระบวนการที่หนึ่ง คือ ความคิด ทัศนคติ ที่สอดพรองกับการ
แสดงออก(พฤติกรรม) ซึ่งเปนกระบวนการที่สอง ควบคูกนั ไป
จากนิยาม เปนทีน่ าสังเกตวา วัฒนธรรมทางการเมือง เกีย่ วของกับเรื่องทางจิตวิทยาของ
พฤติกรรม เรื่องของการเมืองนั้นแตกตางหรือแยกมาจากวัฒนธรรมของสังคม ลักษณะเชนนี้ เปน
แนวคิดที่แตกตางไปจากการศึกษาลักษณะประจําชาติ หรือ ลักษณะประจําภูมิภาค (พรศักดิ์
2524:7) ในการคิดถึงแบบแผนของทัศนคติ นักรัฐศาสตรยังไดลงลึกถึงมิตทิ างจิตวิทยา ที่อธิบาย
ความโนมเอีย่ งทางการเมือง ซึ่งแบงเปน 3 ดาน กลาวคือ
1) ความโนมเอียงเกี่ยวกับการรับรู (Cognitive Orientation) เปนความรูค วามเขาใจและความ
เชื่อมั่นที่มีตอระบบการเมืองและสวนตางๆ ของระบบการเมือง
2) ความโนมเอีย่ งเกี่ยวกับความรูสึก (Affective Orientation) เปนความรูส ึกที่มีตอสวนตางๆ
ของระบบการเมืองและองคกรทางการเมือง
3) ความโนมเอียงเกี่ยวกับการประเมินคา (Evaluation Orientation) เปนการตัดสินและการให
ความเห็นตางๆตอกิจกรรมการเมืองและปรากฏการณทางการเมือง
ซึ่งตรงจุดนี้ เปนการตอกย้ําของการใชแนวความคิดของวัฒนธรรมทางการเมืองไปในทิศทางของ
จิตวิทยามากกวาการเปนไปตามความหมายของวัฒนธรรมทั่ว ๆ ไป
ในทางรัฐศาสตรมีการจําแนกวัฒนธรรมการเมืองออกเปน 3 ประเภท โดย งานคสาสสิก
ของ Almond &Verba ซึ่งตีพิมพในป 1965 คือ
1.วัฒนธรรมการเมืองแบบคับแคบ (parochial political culture)
2.วัฒนธรรมการเมืองแบบไพรฟา (subject political culture)
3.วัฒนธรรมการเมืองแบบการมีสวนรวม (participation political culture)
อยางไรก็ดี ระบบการเมืองทุกระบบมีสวนผสมของ 3 วัฒนธรรมพืน้ ฐานของความลาหลังและ
ทันสมัยรวมอยูดวยกันเสมอ ไมมีระบบการเมืองทีท่ ันสมัยสมบูรณ หรือลาหลังที่สุด ดังนัน้

Almond & Verba จึงไดแบงการผสมของวัฒนธรรมการเมือง ออกเปนอีก 3 แบบ ได แก (Almond
&Verba 1965; ชัยอนันต 2524)
1. วัฒนธรรมการเมืองแบบคับแคบผสมไพรฟา (parochial –subject political
culture) หมายถึงสภาพทางการเมืองของระบบไมไดยอมรับผูนําชุมชน ผูน ํา
เผา ในกรณีไทยอาจหมายถึงการไมการยอมรับผูมีอํานาจทองถิ่น เชน
นักการเมืองทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน นายกองคการบริหารการปกครองสวน
ทองถิน่ แตยอมรับอํานาจของรัฐบาลกลาง ผูน ําการเมืองระดับรัฐ อยางไรก็ดี
ผูคนก็ยงั ไมสนใจเรียกรองสิทธิทางการเมือง หรืออาจไดรับสิทธิทางการเมือง
แตก็จะไมสนใจที่จะใชสทิ ธิทางการเมือง ระบบคิด และทัศนคติ ก็จะไมไดคิด
วาตนมีบทบาทหรืออิทธิพลทางการเมืองตอระบบ
2. วัฒนธรรมการเมืองแบบไพรฟาผสมการมีสวนรวม (subject- participant
political culture) หมายถึงระบบการเมืองที่มพี ลเมืองบางสวนเริ่มสนใจที่จะ
เขามามีสว นรวมทางการเมือง ทราบและตระหนึกถึงบทบาทของตนที่จะ
เปลี่ยนแปลงและมีอิทธิพลทางการเมือง โดยแสดงพฤติกรรมการมีสวนรวม
ทางการเมืองเชนการไปเลือกตั้ง การไปชุมนุมเรียกรองทางการเมือง การเปน
สมาชิกพรรคการเมือง แตประชาชนอีกกลุม ยังเมินเฉยตอการมีสวนรวม
ทางการเมือง ถือวาการเมืองไมเกี่ยวกับพวกเขา หรือไมตระหนักในอิทธิพล
ทางการเมืองของตน ระบบการเมืองที่มีสว นผสมของคนที่ไมสนใจการเมือง
และคนที่ไมตระหนักในความสําคัญของการเมืองที่จะมีผลกระทบเขาอยาง
สําคัญ ทําใหระบบการเมืองไมมั่นคง ประชาธิปไตยไมมเี สถี่ยรภาพ และเปน
ระบบการเมืองที่เอื้อให ทหาร กลุมการเมืองบางกลุม พรรคการเมือง
แทรกแซงทางการเมือง หรือชักจูงทางการเมืองในรูปแบบตางๆ รวมทัง้ เอื้อตอ
การเกิดปญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในการเลือกตั้งทีเ่ กิดขึ้นอยางระบบ
การเมืองในประเทศไทยดวย เพราะประชาชนไมตระหนักในคุณคาของสิทธิ
ทางการเมืองของตน
3. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบผสมการมีสวนรวม (parochial
participant political culture) หมายถึงสภาพระบบการเมืองที่สงั คมประกอบ
ไปดวยคนหลายเชื้อชาติ กลุมคนในแตละภาคหรือพืน้ ที่ แตละเชื้อชาติ และคน
แตละพื้นที่จะมีความจงรักภักดีอยางแนนแฟนตอกลุมของตนเปนลําดับแรก
และทัศนะคติการมีสวนรวมทางการเมืองก็จะเนนการแสวงหาประโยชนเฉพาะ
กลุมเชื้อชาติและพื้นที่ ที่ใหมากที่สุดที่จะเปนไปได ในระบบการเมือง หลาย

กลุมจะมีความสํานึกทางการเมืองสูง ที่มคี วามขัดแยงทางการเมืองตอกัน และ
ไมยอมประนีประนอมทางการเมือง ลักษณะดังกลาวเกิดขึ้นในประเทศอาฟ
ริกาที่มหี ลายเผาที่มีความสํานึกในผลประโยชนทางการเมืองที่แตกตางกัน
หรือ ประเทศเพื่อนบานอยางมาเลเซีย และสิงคโปร เปนที่นา สังเกตวา
พัฒนาการของประเทศไทยในปจจุบนั ที่มีความขัดแยงทางการเมืองเปนกลุมสี
มีลักษณะทางการแสดงออกทางการเมืองในประเภทของวัฒนธรรมการเมืองนี้

เปนทีน่ า สังเกตอยางหนึง่ วา Almond & Verba ไมไดระบุวา การทีส่ ังคมใดมี
วัฒนธรรมการเมืองทีม่ ีสวนรวมจะเปนสังคมที่เปนประชาธิปไตยโดยอัตโนมัติอยางที่เรา
อาจจินตนาการตามตรรกะทางการเมือง เพราะ Almond & Verba เห็น วาการมีสวนรวม
ที่ใหผลประโยชนที่คับแคบเกิดประโยชนแตบางกลุม ก็ไมใชลักษณะการเปนประชาธิปไตย
ทั้ง Almomd & Verba เลยใหความเห็นวา วัฒนธรรมการเมืองที่เปนประชาธิปไตย นัน้
เปนลักษณะทีเ่ รียกวา Civic Culture ที่เปนสภาพทางการเมืองที่เกิดขึน้ ในอังกฤษ และ
สหรัฐอเมริกา (ชัยอนันต 2524:104)
ลักษณะอยางหนึง่ ของการมี Civic Culture คือการที่สมาชิกสวนหนึง่ ในระบบ
การเมืองมีความรูทางการเมืองระดับสูงทีจ่ ะมีวนิ ิจฉัยการเมืองอยางมีเหตุผล เชน การมี
วินิจฉัยในการไปเลือกตั้ง การไปชุมนุมประทวงที่ไมกระทําไปอยางปราศจากอคติ แตใช
หลักการของเหตุผล ไมใชอารมณ ความชอบ ความเกลียด ความผูกพันธ เปนการสวนตัว
ทางการเมือง ในการตัดสินใจเขาไปสูกระบวนการทางการเมืองและการมีสวนรวม อาทิ
เชน การไปเลือกตั้ง คนหนึ่งที่สนใจการเมืองกอนที่จะตัดสินใจเลือกตัง้ ตองตรวจสอบ
ขอมูล ขาวสาร ทําการวิเคราะหเปรียบเทียบผลงานของพรรคของผูสมัครอยางรอบคอบ
ดวยความรูและเหตุผล
ลักษณะประการถัดมาของสมาชิกที่อยูในระบบการเมืองที่มี civic culture คือ
การที่สมาชิกในสังคมดานหนึ่ง มีความสามารถในการเปนผูใตการปกครอง (subject
competence)ที่ดี ลักษณะอีกอันหนึง่ คือความสามารถของการเปนสมาชิกในสังคมใน
การมีสวนรวมทางการปกครองทีดี (citizen competence) (ชัยอนันต 2524: 105-6)

ประเด็นถัดมา ความชัดเจนของนักรัฐศาสตรที่กําหนดความสัมพันธของ civic
culture กับ ความเปนประชาธิปไตย ก็คือตัว civic culture เปนตัวแปร ที่จะกําหนดการ
เกิดขึ้นของประชาธิปไตย ในฐานะตัวแปรตาม แตก็มกี ารตั้งขอสังสัยในภายหลังวาการที่
สังคมมีการเปลี่ยนแปลงระดับประชาธิปไตยหรือคุณภาพประชาธิปไตย(quality of
democracy) จะมีผลทําใหมี การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเมืองของสังคม นัน้ ๆ เปน
civic culture ดวยหรือไม นี่เปนสิ่งที่จะตองทําการศึกษาคนควาในการวิจัยตอไป รวมถึง
คําถามทีว่ าการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเมืองจะมีกระบวนการอยางไร ในสังคม และ
รูป แบบใด อยางที่ไดตั้งขอสังเกตมาแตแรก
2. การศึกษาวัฒนธรรมการเมืองไทย
กมล สมวิเชียร สุจิต บุญบงการ และพรศักดิ์ ผองแผว เปนนักรัฐศาสตร
ไทยกลุมแรกที่ใหความสนใจศึกษาวัฒนธรรมการเมืองไทย และ เปนที่นาสังเกต
ในวงวิชาการไทยวา ผลการศึกษาเกีย่ วกับวัฒนธรรมการเมืองไทยยังมีขอจํากัด
อยูมาก และไม เพีย่ งพอที่จะใชเปนตัวตอบโจทยการเปลีย่ นแปลงและการ
พัฒนาการทางการเมืองของไทยในปจจุบัน
วัฒนธรรมการเมืองเริ่มตนจากกการอบรมกลอมเกลาทางสังคม ซึ่งเปนทั้งระดับ
ครอบครัว นอกครอบครัว และการเรียนรูในระบบการเมืองที่เปนจริงภายในสังคม
สังคมไทยเปนสังคมที่เนนความเปนอิสระ คนในสังคมมีความเปนปจจเจกบุคคลสูง การ
ดํารงชิวิตของผูคนเปนไป อยางสบาย ไมถูกกดดัน ซึ่งเปนการอบรมที่เกิดขึ้นในระดับ
ครอบครัว สวนในระดับนอกครอบครัว อิทธิพลของระบบราชการและอํานาจของรัฐ
คานิยมอํานาจนิยม มี อิทธิพลตอการหลอหลอม วัฒนธรรมการเมืองที่ยอมรับอํานาจ
(กมล สมวิเชียร 2514: 53-4) อยางไรก็ดี เปนทีน่ าสังเกตเพิ่มเติมคือ กลุมคนในสังคม
บางสวนในสังคมไทยก็ เรียนรูการตอตานอํานาจ และการมีพฤติกรรมการเมืองรูปแบบอา
ริยะขัดขืน มากขึ้น อันเปนผลจากการเขาใจสภาพการเรียนรูทางการเมือง และการเปด
การใหเสรีภาพภายในระบบการเมือง ซึง่ การเปลี่ยนแปลงเชนนี้ เปนการเปลี่ยนแปลงที่
ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมทางสังคม และสถาบันทางสังคม และการเมืองที่ปจ เจกชนนัน้ ได
สําผัส นอกจากนี้ นิสัยพืน้ ฐานของคนไทย บางอยาง คือ การแสดงออกความตองการที่ไม
ตรงไปตรงมา หลีกเลี่ยงการแสดงออกที่เปดเผย หลีกเลีย่ งความขัดแยง ซึง่ เปนนิสัย
พื้นฐานของสังคมทีท่ ําใหกระบวนการและพฤติกรรมการมีสวนรวมไดมกี ารบิดเบือนใน
สังคมไทย เปนสวนหนึ่งที่สงั คมไทยพัฒนาการเปนสังคมที่มวี ัฒนธรรมการเมืองแบบมี

สวนรวมที่จอมปลอม ( เครตัน 2545 ) และเปนสาเหตุการไรเสถี่ยรภาพทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย และการเขาจุดคุณภาพของประชาธิปไตย (quality of democracy) ที่
แทจริง
อยางที่กลาวแต แรกวา การวิจัยและองคความรูเรื่องวัฒนธรรมการเมืองไทยยัง
จํากัด และในชวงเวลาที่ผานมา การทําวิจัยและการตอบโจทยทางวัฒนธรรมทางการเมือง
ก็ มักเนนเพี่ยงประเด็นของการวัดวัฒนธรรมทางการเมืองไทยวาเปนประชาธิปไตย หรือ
ไม โดยการเปนประชาธิปไตยในทีน่ ี้มนี ัยยะเพี่ยงการหมายถึง การหางไกลจากการมี
วัฒนธรรมการเมืองที่ไมเปนเผด็จการ ซึง่ ในอันที่จริง โจทยเกี่ยวกับการศึกษาวัฒนธรรม
การเมืองควรมีหลายมิติทจี่ ะตอบโจทยในสังคมและความคิดเห็น ทัศคติของผูคนทีพ่ ฒ
ั นา
ตอไป
อยางที่กลาวแตแรก นักวิจัยคนแรก ๆ ใน เรื่องวัฒนธรรมการเมือง คือ
ศาสตราจารยสุจิต บุญบงการ ทําการศึกษาใน ป 2510 ทําการศึกษาเปรียบเทียบ
วัฒนธรรมการเมืองของนักศึกษา 3 พวก คือ กลุมแรก นักศึกษาที่เรียน นิติศาสตร และ
กลุมที่สอง คือ นักศึกษาที่เรียนดานสังคมศาสตรและมนุยศาสตร กลุม ที่สาม คือนักศึกษา
ที่เรียนดานวิทยาศาสตรและเทคนิค โดยใชนิสิตปสุดทายของจุฬาลงกรณและ
ธรรมศาสตร ผลการศึกษาสรุป ไดวานิสติ นักศึกษามีความสนใจมากพอควร โดยเฉพาะผู
ที่เรียนทางรัฐศาสตรและนิติศาสตรมีความสนใจเขารวมทางการเมืองสูงมากกวา
นักศึกษาอีกสองกลุมหลังและวัฒนธรรมการเมืองของนักศึกษามีการขัดกันของความเปน
ประชาธิปไตยและเผด็จการ (Suchit 1968:122-50; สุจิต 2514)
ดร.สาย ภาณุรัตน (2512) ทําวิจัยทัศคติของครูไทยทีม่ ีตอกิจกรรมการเมือง
โดยเลือกครูจังหวัดกรุงเทพฯ ผลการศึกษาออกมาโดยสรุปวา ครูทมี่ ีการศึกษาทีต่ างกันมี
ความแตกตางกันที่ความเห็นของเรื่องการมีสวนรวม การเขามามีสว นรวมเปนผลจากการ
ชักจูงจากระบบราชการ และความสนใจสวนตัว บทบาทของครูนั้นมีสว นตอการเรียนรูทาง
การเมืองของนักเรียน และการพูดทางการเมืองถูกมองวาเปนเรื่องผิดที่จะพูดเรื่องทางการ
เมืองใหกับนักเรียนรับทราบ
ผลการศึกษาของสาย นาสนใจ หากถาไดทําการวิจับในบริบท เดี่ยวกัน คําถามที่
นาสนใจคือ เสรีภาพการพูดคุยทางการเมืองของไทยในสถาบันทางการศึกษามีการ

เปลี่ยนแปลงไปหรือไม ระดับความรูของผูส อนการเมืองปจจุบัน มีเพีย่ งพอแตกตางจาก
อดตีที่จะเสริมสรางวัฒนธรรมการเมือง แบบ civic culture หรือ ไม นีค่ ือ ประเด็นที่
นาจะมีการตรวจสอบตอไป
ใน ป 2515 อาจารยคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทําการศึกษา
ลักษณะบางประการในสังคมไทยที่เปนอุปสรรคตอระบอบประชาธิปไตย โดยมีประชากร
คือคนไทยทัง้ ประเทศ และมีการเลือกกลุม ตัวอยางที่คอ นขางรัดกุมที่ดี คือ มีการเลือก
ประชากร เปน 3 กลุม คือ ประชาชนทั่วไป พระ และ ครู ใน 4 ภาคของประเทศไทย ใน
ภาคหนึง่ ๆไดเลือกขึ้นมา 2 จังหวัด จากจังหวัดที่มีจาํ นวนราษฎรไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งมากทีส่ ุด และนอยทีส่ ุดของภาคนัน้ ๆ สวนอําเภอ ไดเลือกเอาอําเภอเมือง และ
อําเภออื่นๆ อีกอําเภอหนึ่งในแต ละจังหวัด
ผลการศึกษาวิจัย ไดสรุปออกเปน 3 ประเด็นใหญ กลาวคือ ประการแรก สถาบัน
ครอบครัวมีการขัดเกลาที่ไมเอื้อตอการปกครองประชาธิปไตย มีการเนนการขัดเกลา ให
เด็ก และ ผูน อย จํานนตอผูใหญ คนไทยโดยทั่วไปมีการศึกษานอย สถาพทางเศรษฐกิจไม
ดี อยูในภาคการเกษตร ประการที่สอง สถาบันการศึกษาของไทย มีการขัดเกลาทีท่ าํ ให
วัฒนธรรมการเมืองไทยไมสงเสริมการมีประชาธิปไตย ประชาชนไรการศึกษา ระบบ
การศึกษามีปญ
 หา ทัง้ หลักสูตร ครู วิธีการอบรมสั่งสอน ตลอดจนปรัชญาการศึกษา แต
เปนทีน่ า สังเกต ขอสรุปประการที่ 3 คือ พระพุทธศาสนาไมได เปนอุปสรรคขัดขวาง การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยเลย (คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2515)
อยางไรก็ดี ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแกว (2548) และ คณะได ทําวิจัย โดยทํา
การสํารวจงานวิจยั ทีน่ าจะเกี่ยวของ กับประเด็นเรื่องวัฒนธรรมทางการเมือง พบวา มี
งาน เขียนในรูปแบบตาง ๆ ทั้งงานวิจยั หนังสือ และสิ่งพิมพตา ง ๆ เปนจํานวน 390
รายการ เปนภาษาไทย 324 และ เปนภาษาตางประเทศ 66 รายการ โดยผูวิจัย พิจารณา
วางานดังกลาวเปนงานทางวัฒนธรรมการเมือง จากคําสําคัญของงานนั้นๆ ที่สะทอน
ความเกี่ยวของกับวัฒนธรรมการเมือง การคนควาที่ใหความสําคัญกับประเด็น ตัวอยาง
ได แก คําวา ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล การกระจายอํานาจ ทุนทางสังคม ความขัดแยง
การเมือง ศาสนา ชาติพันธุ การมีสวนรวม สันติวธิ ี ปฎิรปู ราชการ ประชานิยม ผูว า ซีอีโอ
สิทธิสตรี โลกาภิวัตน เปนตน

จากงานวิจยั สํารวจของฉันทนา และ คณะ จะไดขอมูลออกมาวา มีการศึกษาเปน
จํานวนมากเกีย่ วกับประเด็นเรื่อง วัฒนธรรมทางการเมือง แตผลของงานเขียน เหลานั้น ก็
ยากที่จะสรางเปนองคความรูที่เปนระบบในการอธิบายสถานภาพโดยรวมของวัฒนธรรม
การเมืองไทยวา เปนลักษณะใดตามกรอบแนวความคิดของ Almond & Verba อีกทัง้
คําตอบที่เปนระบบของการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการของวัฒนธรรมทางการเมืองไทย
ที่ก็ยงั เปนประเด็นทีย่ ังเปนปญหาอยู ทีย่ ังตองรอทางการพิสูจนให เปนระบบตอไป
สิ่งที่ตองพิจารณาในปจจุบนั คือการปรับแนวความคิดวัฒนธรรมการเมืองใหตรง
กับโจทยที่สงั คมไทยตองการ ซี่งแนนอนวา สังคมไทยอาจไมตองการตอบโจทยการเปน
ประชาธิปไตย และ การเปนคอมมิวนิสตของสังคมมีแคไหนอยางไรเหมือนในอดตี แต
แนวความคิดวัฒนธรรมทางการเมืองและผลการศึกษาควรจะสามารถประยุกตการตอบ
โจทยของสังคมที่หลากหลายในเรื่องของวัฒนธรรมการเมืองไทยที่เกี่ยวของกับปรากฏกา
รณณในสังคม เชน การขัดแยงทางการเมือง ความแตกแยกในความคิดทางการเมืองของ
สังคม ความรุนแรง หรือแมแตตําถามพื้นฐานวา สังคมไทยควรมีการตั้งคําถามถึง
คุณภาพของการมีสวนรวมในสังคม (quality of political participation) นอกเหนือจาก
การมีความสนใจเรื่องคุณภาพประชาธิปไตย 3
3. จาก Civic Culture สู Bowling Alone
แนวความคิดเรื่องวัฒนธรรมการเมืองไดรับการวิพากษวิจารณและตั้งขอสงสัยวา เปน
แนวความคิดที่สหรัฐอเมริกาใชเปนเครื่องมือในการเมืองระหวางประเทศในการผลักดันตัวเองให
เปนแมแบบของการปกครองประชาธิปไตย ซึ่งแนวคิดนีอ้ าจจะไมมีคณ
ุ คาในทางวิชาการ มากไป
กวาประโยชนที่จะสงเสริมภาพลักษณที่ดขี องมหาอํานาจทางการเมืองโลกในชวงสงครามเย็น
จากผลการวิจยั ของ Almond & Verba ทําใหสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ กลายเปนการเปน
สังคมที่เปนตนแบบการมีวฒ
ั นธรรมการเมืองที่สง เสริมประชาธิปไตยมากที่สุดของโลก ซึ่งสังคมทีม่ ี
วัฒนธรรมการเมืองที่สง เสริมประชาธิปไตย เรียกวา Civic Culture
3

ผูเขียนกําลังเตรียมบทความพัฒนาแนวความคิด เรื่อง คุณภาพประชาธิปไตยไปสูเรื่อง การคิดถึงคุณภาพการมีสวนรวม ที่ซึ่งจําเปนตอง
ไดรับการศึกษาวา สังคมไทยมีการสงเสริมการมีสวนรวม แต สังคมมีคุณภาพของการมีสวนรวม เพีย่ งใด ซึ่งจะไดนําเสนอในวงวิชาการ
ตอๆ ไป

ใน ป 1995 Robert D. Putnum (1995, 2000)ไดเสนอแนวคิดทางรัฐศาสตรที่คลายกัน
ของการเปนประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกา ที่อธิบายวา การเปนประชาธิปไตยของสหรัฐฯ เกิด
จากการที่สงั คมสหรัฐฯ มีตนทุนทางสังคม(Social Capital) ที่เอื้อตอการเปนประชาธิไตย เขาไดทาํ
การสํารวจ สิ่งที่เขา เรียกวา ตนทุนทางสังคม วามีระดับที่ลดลงในแงการที่สังคมมีระดับการ
เกี่ยวของระหวางผูคนในสังคม (social engagement) และการเกี่ยวของทางการเมืองที่ตา่ํ ลง
(political involvement)
Putnum เห็นวา ความคึกคัก(active)ของการเกี่ยวของของผูคนในกิจกรรมทางสังคมเปน
ตนทุนทางสังคมที่เอื้อใหอเมริกาเปนประชาธิไตย ซึง่ ตนทุนทางสังคมนี้ไดลดระดับลงไป ซึ่งแสดง
ออกมาจากการไปใชสิทธิการเลือกตั้งที่ต่ําลงของคนอเมริกา การเขารวมกิจกรรมสังคมของในนาม
กลุมที่ตา่ํ ลง ซึง่ เขาก็ไดตั้งคําถามวาทําไมสิง่ เหลาจึงเกิดขึน้ ในสังคมคนอเมริกันได (ดู Putnum
1995 และ 2000 สําหรับรายละเอียด)
เปนทีน่ า สังเกต วา ความคิดของ Putnam มีความคลายกันในแงของปจจัยที่จะนําไปสู
ความเปนประชาธิปไตย Almond & Verba เรียกตัวแปรตัวนี้วา civic culture สวน Putnum
เรียกตัวแปรตัวนีว้ า social capital โดยตนทุนทางสังคมของเขาหมายถึง การมีสวนรวมในกลุม
ทางสังคมและการเมือง
แนวความคิดนี้มีความนาสนใจวา เงื่อนไขการเปนประชาธิไตยหลีกเลี่ยงไมไดที่จะปรากฏ
พฤติกรรมการมีสวนรวมในสังคม ซึง่ เปนสิ่งที่สังคมไทยกําลังเรียกรอง เพื่อนําไปสูการพัฒนาการมี
ประชาธิปไตยในสังคม
บทสงทาย : from Quality of Democracy to Quality of Political Participation
ปจจุบัน การเรียกรองการมีประชาธิปไตย กับการเรียกรอง การมีคุณภาพประชาธิปไตย
ควรตองมีการพูดถึงใหชัดเจนและใหนัยยะที่แตกตางกันชัดเจน ซึง่ จะนําไปสูเปาหมายในการ
ปฎิบัติที่จะพัฒนาสังคมไทย แนนอน สังคมไทยแทบไมมีใครปฎิเสธแลววา เปนสังคมที่ไมมี
ประชาธิปไตย แตสังคมไทยตองตั้งตําถามเรื่องคุณภาพประชาธิปไตย กันตอไป หากพิจารณาจาก
แนวคิดของ Putnum การพัฒนาการมีประชาธิปไตย อาจหมายถึงการสงเสริมการมีสวนรวม
สวนการจะพัฒนาคุณภาพประชาธิไตย ก็จําเปนตองคิดถึงเรื่อง การสงเสริมคุณภาพการมีสวนรวม

ซึ่งก็จาํ เปนตองทําการศึกษาและนําไปปฎิบัติในสังคมใหเปนรูปธรรมตอไป สวนรายละเอียดของ
การเปดประเด็นที่ผูเขียนได พูดถึง Quality of Political Participation ผูเขียนกําลังจัดเตรียมเปน
บทความอีกชิน้ ที่จะนําเสนอในวงวิชาการตอไป
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