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โลกาภิวัตน โดยจุดเร่ิมตนมีสถานภาพทางวิชาการในฐานะปรากฏการณทางสังคม

เศรษฐกิจท่ีเช่ือวาเปนส่ิงใหม ท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในรัฐตางๆอยาง
แปลกและแตกตางจากกระบวนการทางสังคมอยางอ่ืนๆในชวงประวัติศาสตรท่ีผานมา  โลกาภิวัตน
ในชวงเวลาของทศวรรษท่ีผานมาจึงเปนปรากฏการณท่ีมีการทําการศึกษาอยางกวางขวางในฐานะ
ปรากฏการณและบริบทของกระบวนการทางสังคมเศรษฐกิจท่ีหลีกเล่ียงไมไดในปจจุบัน    

แนนอนวา นิยามและความรูความเขาใจเกี่ยวกับโลกาภิวัตน   ในวงวิชาการยังมีจํากัดและ
เปนปรากฏการณท่ีมีแนวความคิดท่ียากจะหาจุดรวมในความเขาใจวา  โลกาภิวัตน  คืออะไร  และท่ี
แทจริงเปนปรากฏการณท่ีเกาหรือใหม ก็ยังเปนส่ิงท่ีถกเถียงกัน  อยางไรก็ดีความเกาและใหมของ
โลกาภิวัตนมีแนวโนมท่ีนาสนใจวา  นักเศรษฐศาสตรนั้นมีแนวโนมท่ีจะเช่ือวาปรากฏการณโลกาภิ
วัตนเปนปรากฏการณใหม โดยสังเกตไดจากประสิทธิภาพของการส่ือสาร  การใชคอมพิวเตอร  
การพัฒนาเทคโนโลยีการส่ือสาร  ท่ีทําใหเกิดการขยายตัวทางการคา  การลงทุน  อยางท่ีไมเคยเกิด
ข้ึนมากอน ซ่ึงเปนตัวช้ีวัดปรากฏการณ  ในขณะท่ีนักประวัติศาสตรและนักสังคมศาสตรจํานวนไม
นอย  มีแนวโนมท่ีจะพยายามถกเถียงวา  ปรากฏการณโลกาภิวัตน  เปนกระบวนการทางสังคมท่ีมี
รากเหงาทางประวัติศาสตรและเปนปรากฏการณท่ีวาถาจะศึกษาเขาจริงๆแลวไมไดมีความแปลก
ใหมแตอยางใด 

ดังนั้นในการศึกษาคร้ังนี้จะไดทําการตรวจสอบบทบาทความสําคัญของโลกาภิวัตน และ
แรงภายนอกอ่ืนๆ(External forces) ท่ีมีผลในฐานะปจจัยการเปล่ียนแปลงทางการเมือง ท่ีมีตอวงการ
รัฐศาสตรไทยในแงงานเขียนและงานวิจัยท่ีเผยแพรอยางกวางขวาง ตลอดจนแนวความคิดทาง
ทฤษฎีและตัวแบบการวิเคราะหในการศึกษาการเมืองการปกครองท่ีอาจเปล่ียนไปตามอิทธิพลและ
บริบทของโลกยุคโลกาภิวัตน    
 
1. นักรัฐศาสตรไทยและวิวัฒนาการความเขาใจและความสําคัญของโลกาภิวัตนตอการศึกษา
การเมือง   

 



โลกานุวัตร  คือ  คําท่ีใชเรียกในภาษาไทย  ซ่ึงในชวงแรกท่ีแปลคําภาษาอังกฤษที่วา  
Globalization ท่ีเร่ิมเขามาในวงวิชาการไทย  โดยศาสตราจารยชัยอนันต  สมุทวณิช  โดยการนํา
แนวความคิดนี้จากงานเขียนในสาขาธุรกิจและเศรษฐศาสตร  (ดู  ชัยอนันต  2545 : 19)  ซ่ึงเปนไป
ไดมากวาในวงวิชาการเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจในชวงปลาย  1980  นั้นไดมีการต่ืนตัวกับ
หนังสือท่ีเขียนโดย  Kenichi  Ohmae  ท่ีช่ือวา  The  Borderless  World  (1990)  และ The  End  of  
the  Nation State  (1995)  โดยมีการอธิบายความสําคัญของแรงทุนและการคาระหวางประเทศ  ท่ีมี
พลังในการขามเขตแดนโดยท่ีรัฐไมมีความสามารถในการควบคุมได                             

 กระแสโลกาภิวัตนเกิดข้ึนโดยการพัฒนาของเทคโนโลยีการส่ือสารและขอมูลทาง
อิเล็คทรอนิกส  ท่ีทําใหโลกมีการส่ือสารเชื่อมโยงตอกัน เสมือนวาโลกเรามีขนาดเล็กลง สลาย
ความยากลําบากดานการส่ือสาร  ในเง่ือนไขท่ีเคยจํากัดในเร่ืองของระยะทางและเวลา ซ่ึงสอดคลอง
กับท่ี ชัยอนันต  แสดงความเห็นเกี่ยวกับโลกานุวัตรวา  “สวนผม  [ชัยอนันต]  และคนอ่ืนๆ  ท่ีกําลัง
อธิบายโลกานุวัตร  ท่ีมาจากคําวา  Globalization  นั้น  กําลังอธิบายการเปล่ียนแปลงของโลกยุค
ดาวเทียม  การส่ือสาร และยุคใยแกวนําแสง  ท่ีมีการนํามาใชเปนประโยชนอยางกวางขวาง  
โลกานุวัตร  เชนนี้ไมเคยมีครับ ไมวาเม่ือรอยปหรือพันปท่ีผานมา”  (ชัยอนันต  2537 : 32)      

ในแงการนําโลกาภิวัตนมาปรับใชในวงการรัฐศาสตร  ชวงเร่ิมตน  ศาสตราจารยชัยอนันต
ไดนําคําวา  โลกาภิวัตนเปนปจจัยของการเกิดอิทธิพลทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลเหนืออํานาจรัฐ  (ชัย
อนันต 2537: 69-72)1จากการนําเขาของคําศัพท โลกาภิวัตน ทําใหการเสนอแนวคิดและการอธิบาย
กระบวนการของอิทธิพลทางกระแสโลกาภิวัตน ในแงการเพิ่มความสําคัญของอิทธิพลทาง
เศรษฐกิจเหนืออิทธิพลของอํานาจรัฐและการเมืองของชัยอนันต  เปนการกระตุนวงการวิชาการไทย  
ในการนําความรู ความเขาใจในโลกาภิวัตน โดยการติดตามความกาวหนาของคําอธิบายและงาน
วิชาการจากวงวิชาการสากล  ซ่ึงภาษาอังกฤษจึงถูกจัดวาเปนส่ือกลางท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในวง
วิชาการไทย 

อันท่ีจริง  Globalization  ก็เปนส่ิงท่ีใหมในวงวิชาการตางประเทศเชนกัน  และในชวง
ทศวรรษท่ี 1990  เปนชวงท่ีนักวิชาการทั่วโลกต่ืนตัวกับอิทธิพลของ  Globalization  ซ่ึงมีอิทธิพล
ดําเนินไปอยางเปนรูปธรรมตอ  เศรษฐกิจ  สังคมและการเมืองของรัฐตางๆท่ัวโลก  คําถามท่ีสําคัญ
ของ Globalization  คือ  มันคืออะไร  มันเปนปรากฏการณท่ีใหมไหม  จุดกําเนิดของมันคืออะไร  
มันคือกระบวนการท่ีแตกตางจากกระบวนการทางสังคม  เศรษฐกิจท่ีเปนอยูอยางไร  อยางเชน  
กระแสทุนนิยม  ท่ีเกิดกอนหนานี้  ซ่ึงในทายท่ีสุด  Globalization  จึงกลายเปนปรากฏการณทาง
สังคม เศรษฐกิจท่ีมีการศึกษาและมีอิทธิพลตอการต้ังสถาบันทางการศึกษา  และหลักสูตรใน
หลายๆแหงท่ัวโลก  จนกลายเปนโครงขายทางวิชาการ  
                                                       
1 ศาสตราจารยชัยอนันต เขียนวา “เมืองไทยไปเร็วเหมือนที่ผมคาดคิด ผมนึกวารัฐและรัฐบาลจะโดนขามผานไปอยางแนนอนอีกไม
ชา เวลาน้ีกลุมนักธุรกิจในกรุงเทพฯ ก็เร่ิมกระบวนการขามรัฐแลว” (ชัยอนันต 2547:69). 



อยางไรก็ตามแมวา  Globalization  จะกลายเปนกระบวนการศึกษาท่ีนักวิชาการรัฐศาสตร
ไทยจํานวนมากสนใจศึกษาและนําเขามาเช่ือมโยงกับการเรียนการสอนปรากฏการณทางการเมือง
สมัยใหม  แตนักรัฐศาสตรไทย ท่ีทําผลการศึกษาในเชิงการวิจัยเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวยังมีนอยมาก  
การศึกษา  Globalization  ท่ีปรากฏมักเปนการศึกษาจากเอกสารและตําราจากตางประเทศ  และ 
นํามาตีความขยายบางในบริบทของไทย  นอกจากนี้  การต่ืนตัวของกระแส  Globalization  ท่ี
กระทําโดยนักวิชาการที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยก็  คือ  การจัดวงเสวนาทางวิชาและการถกเถียง  
ซ่ึงแสดงความเห็นตอกระแส  Globalization  เปนระยะในรอบทศวรรษ  1990  นอกจากนี้การรวม
เลมบทความท่ีเกิดจากการวิจัยเอกสาร  ก็เปนการสะทอนความกาวหนาในวงวิชาการวา  แมวา 
Globalization  จะเปนปรากฏการณท่ีต่ืนตัวกันท่ัวโลก  แตวงวิชาการรัฐศาสตรไทยทําการศึกษา 
อยางจริงจังในแงงานวิจัยท่ีสมบูรณแบบนอยมาก  
 
2. กรณีศึกษางานวิจัยทางการเมือง และโลกาภิวัตน 
 

Globalization  จริงอยูนําไปสูการตื่นตัวของนักวิชาการไทยซ่ึงเปนส่ิงท่ีสังเกตได บอยคร้ัง
การจัดประชุมวิชาการหรือการระดมความคิดเกี่ยวกับประเด็นของ  Globalization  ท่ีจะนําไปสูการ
เปล่ียนแปลงทางการเมืองและขอบขายอํานาจรัฐจะถูกจัดข้ึนเพื่อระดมความคิดเห็นทางวิชาการใน
ประเด็นของโลกาภิวัตน  การรวบรวมความเห็นและรายงานการเสวนาเปนเอกสารทางวิชาการ   

อยางไรก็ตามนักรัฐศาสตรไทยก็ยังมีการทําวิจัยเพื่อศึกษาเกี่ยวกับเร่ือง  Globalization  ใน
ปริมาณท่ีจํากัด  งานเขียนเกี่ยวกับ  Globalization  ท่ีพิมพเผยแพรสวนมากเปนงานท่ีมีลักษณะการ
แสดงความคิดของผูแตง  ท่ีเกี่ยวกับการพรรณาปรากฏการณของตัวโลกาภิวัตนเอง  งานอีกสวน
หนึ่งท่ีตีพิมพเผยแพรคือ  งานวิจัยเอกสารเกี่ยวกับลักษณะของ  Globalization  ท่ีกระทําการศึกษา
โดยนักวิชาการตะวันตก  มากกวาเปนผลงานทางการวิจัย  Globalization  ท่ีกระทําการศึกษาดวย
เทคนิคการวิจัยท่ีสมบูรณ  ดังนั้นวงการรัฐศาสตรไทยจึงขาดงานวิจัยในลักษณะของการศึกษา
อิทธิพลท่ีเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงในสถาบันทางการเมือง  พรรคการเมือง  การเลือกต้ัง  วัฒนธรรม
ทางการเมืองและนโยบายของรัฐท่ีใช Globalization เปนตัวแปรรวมในการวิเคราะห (ดูขอแนะนํา
ในการศึกษาการเมืองไทยใน เสกสรรค ประเสริฐกุล 2548:41)   

มากไปกวานี้ นักวิชาการรัฐศาสตรไทยจํานวนไมนอยมักจะมอง Globalization เปน
ปรากฏการณเกาท่ีไมไดแปลกใหม  โดยมองวา  Globalization  คือกระบวนการของการพัฒนาของ
ทุนนิยมโลก(เชน สุชาย ตรีรัตน)2  หรือไมก็เปนปรากฏการณทางระหวางประเทศธรรมดา  ท่ี

                                                       
2 ดูเปรียบเทียบใน เรืองยศ (2549:28) ที่เสนอวา เทคโนยี คือ ศูนยกลางขับเคลื่อนโลกาภิวัตน โดยโลกาภิวัตน คือการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยีที่เปนแกนหลักของกระบวนการเปล่ียนแปลง โดยมีทุนเปนตัวตาม เคลื่อนยายไดฉับพลันเปนไปอยางกวางขวางไร



ทําการศึกษาอยูแลวโดยนักรัฐศาสตร ภาคความสัมพันธฯ  (ขอมูลจากการสัมภาษณ ศาสตราจารย 
ดร. จรัส สุวรรณมาลา)  ซ่ึงเปนท่ีนาสังเกตวา  นักวิชาการรัฐศาสตรไทย ไมไดมีความลุมลึกเพียง
พอท่ีจะแยกความแตกตางของ  Internationalization, Global Interdependence และเปนท่ีนาสังเกต
อีกอยางหนึ่งวา  การศึกษา Globalization นั้นเปนท่ีสนใจอยางกวางขวางไมเพียงแตในวงวิชาการ  
แตเปนความสนใจในภาคสาธารณะของผูบริหารรัฐบาลท่ัวโลก โดยเฉพาะในชวงทศวรรษท่ี  
1990s ไดมีความสนใจกันมากในวงกวางถึงแรงและอิทธิพลของโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจ 
(Economic Globalization) เม่ือประเทศไทยประสบปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงเปนการสะทอน
อยางเปนรูปธรรมงายๆวา โลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจ (Economic Globalization)  มีพลังเหนือการ
ควบคุมของรัฐ  การดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจในรูปของภูมิภาคนิยม (Regionalism)  เปนความ
พยายามของการปรับตัวของรัฐในการควบคุมความรุนแรงของโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจ (  
Economic globalization) ซ่ึงมีแนวความคิดเช่ือมโยงกับระเบียบโลกใหม (New World Order)  และ
แนวทางเสรีนิยมใหม  (Neo- liberalism) 

ดังนั้นการศึกษา  Globalization  จึงเปนการศึกษาที่ตองใชความรูของหลายแขนงที่ลุมลึก
ขององคความรูทางเศรษฐศาสตรการระหวางประเทศ  ซ่ึงขอบเขตการศึกษาจําเปนตองหลุดไปจาก
กรอบของทฤษฎีระบบ  ท่ีเนนศึกษาในขอบเขตการวิเคราะห(Analytical Framework) เพียงแค
การศึกษาความสัมพันธของรัฐและสังคมในกรอบภายในประเทศดวยขอบขายการศึกษาท่ีกวางมาก
ข้ึนและตองใชความรูทางสหสาขาวิชาซ่ึงจะเปนส่ิงจําเปนในการศึกษา Globalization โดยความเปน
จริงนักรัฐศาสตรไทย จึงมีขอจํากัดในการทําวิจัยท่ีหลุดจากขอบขายกวางขวางกวาการทําวิจัยใน
ระบบการเมืองท้ังนี้เพราะแผนการศึกษาทางรัฐศาสตรมีการแบงแยกความเช่ียวชาญของการศึกษา
รัฐศาสตรท่ีเกี่ยวกับการเมืองภายในประเทศ (ภาคปกครอง) และ การเมืองภายนอกประเทศ และ
กิจการการเมืองเศรษฐกิจในระบบระหวางประเทศ (ภาคความสัมพันธระหวางประเทศ และ
เศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศ) (ดู Surichai Wan Gaeo.ed. Civil Society and 
Globalization, 2005; ประภาส ปนตบแตง. วิกฤตเศรษฐกิจและผลกระทบตอคนจนในชนบท. ใน 
พิทยา วองกุล.  2545; เวียงรัฐ เนติโพธ์ิ. โครงสรางและพลวัตรของทุนทองถ่ินหลังวิกฤติการณ
เศรษฐกิจ: ศึกษากรณีกลุมทุนเชียงใหม. 2548)   

แทท่ีจริง โลกยุคโลกาภิวัตนเปนโลกท่ีปญหาทางสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอมและ 
วัฒนธรรมจะมีผลกระทบเช่ือมโยงกันหมดในลักษณะความผูกพันรวมกัน(Interdependence)                  
ในกรอบระบบระหวางประเทศท่ีกวางกวากรอบระบบการเมืองของ David Easton การศึกษา
รัฐศาสตรจึงควรมีลักษณะของแนวโนมท่ีเปล่ียนไปและพุงไปที่ความสัมพันธของระบบโลกกับ
ระบบการเมือง (Rüland  and Haynes)  แตการศึกษาการเมืองและการวิจัยดังกลาวของไทยยงัมีความ
                                                                                                                                                           
พรมแดน เรืองยศ ชี้วา เราเกิดความสบัสนกับโลกาภิวัตนโดยใหน้ําหนักกับเร่ืองทุนเปนหลักมองขามเง่ือนไขเร่ิมแรกของโลกาภิวัตน
ที่เกิดจากเทคโนโลยี  



ไมพรอมและตองพัฒนานักวิชาการที่มีความสามารถในการศึกษาวิจัยในยุคโลกาภิวัตนไดอยางมี
ประสิทธิภาพซ่ึงปจจุบันยังมีความสามารถท่ีจํากัด หรืออาจไมตะหนักหรืออาจไมพรอมท่ีจะ
ปรับเปล่ียนตัวแบบการวิจัยและเทคนิคการวิจัยท่ีมีความซับซอนมากข้ึนกับปรากฏการณการ
เช่ือมโยงใหมๆ  

อยางไรก็ดีการพัฒนาการทางรัฐศาสตรจริงอยูเปนการสะทอนการตื่นตัวและความสนใจ
ภายในสังคม  ซ่ึงการต่ืนตัวทางสังคมไทยยังตํ่ามากเกี่ยวกับโลกาภิวัตน  กิจการของรัฐและ
ผลประโยชนทางสังคมท่ีกําลังข้ึนอยูกับการเปล่ียนภายนอกขอบเขตของรัฐ  ซ่ึงสะทอนออกมาทาง
ผลประโยชนระหวางประเทศของมหาอํานาจ  การพัฒนาธุรกิจระหวางประเทศ  การลงทุนและ  
การแขงขันทางการคาระหวางรัฐ ท้ังนี้เพราะการศึกษารัฐศาสตรไทยไมไดเอ้ือการผลิตนักศึกษา
และปญญาชนท่ีมีความเขาใจการเช่ือมโยงของระบบโลกกับระบบการเมือง ดังตัวอยางเชน การข้ึน
ราคาน้ํามันในตลาดโลกท่ีปญญาชนไทย จํานวนนอยมากๆท่ีจะเขาใจปรากฏการณสัมพันธไปถึง
ความขัดแยงระหวางประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศในตะวันออกกลาง ซ่ึง
เปรียบเทียบกับการรับรูกับคนในสังคมตะวันตกซ่ึงจากประสบการณของผูเขียนพบวา มีความ
แตกตางในประเด็นดังกลาวระหวางปญญาชนไทยและปญญาชนชาวยุโรป เปนตน    
 
3. การเมืองเปรียบเทียบใหม (Neo-Comparative Politics) 
 

การเมืองเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของการศึกษารัฐศาสตร  แตท่ีตองเนนย้ําคือวาการศึกษา
การเมืองเปรียบเทียบเปนเหมือน  การศึกษาหลักของนักศึกษาและนักวิชาการรัฐศาสตร ท่ีจัดการ
เรียนการสอนในภาคการปกครอง  โดยท่ัวไปการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบซ่ึงเปนการศึกษา  ใน
สามสวนหลัก  คือ  หนึ่ง  การศึกษาในสถาบันของรัฐบาล  สอง  การศึกษาบริบทสังคมท่ีมีสวน
กําหนดการเมือง  และสาม  การศึกษารัฐ  ในขอบขายองครวม โดยใชประเทศเปนหนวยของ
การศึกษา  (Hague  and  Harrap 2001: 63)  การศึกษาท่ีปจจัยอ่ืนท่ีเกี่ยวของจึงถูกพิจารณาวาเปน
ขอบขายท่ีไมเกี่ยวของกับการเมืองเปรียบเทียบและการจัดการเรียนการสอนของรัฐศาสตร  ภาค
ปกครองไทยจึงมีการจัดการเรียนการสอนการเมืองตามกรอบ  (scope)  ของการเมืองเปรียบเทียบ  

การเมืองเปรียบเทียบเปนการศึกษาทางรัฐศาสตรท่ีถือกําเนิดหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง  
(1950)  ซ่ึงการศึกษาจะเปนการเนนการศึกษารัฐ และโครงสรางการเมืองของรัฐ  ซ่ึงการศึกษาไดมี
วิวัฒนาการตามยุคสมัย  อยางเชน ในชวงสิบปถัดมา  (1960)  การเนนโครงสรางสถาบันก็กลายมา
เปนการเนน ผูนําทางการเมืองหรือผูแสดงท่ีใชอํานาจรัฐ ซ่ึงในชวงเปล่ียนผานนี้ รัฐ กลายเปน
หนวยท่ีหลีกเล่ียงในการอธิบาย  แตการกลับเขามาของการใหความสําคัญของรัฐก็มีมาอีกคร้ัง
ในชวง  1980  ซ่ึงแมวาจะมีการวิวัฒนาการในการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ  แตกรอบการศึกษาก็
จํากัดเพียงแคกระบวนการการเปล่ียนแปลงภายในประเทศ  แตการวิวัฒนาการของการเมือง



เปรียบเทียบมีการเปล่ียนแปลงไปโดยมีการพิจารณากระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีกระทบการเมือง
เปรียบเทียบจากตัวแปรภายนอกขอบขายระบบการเมือง   
 
ชวง  1950s       
 

การศึกษาการเมืองเปรียบเทียบในชวงนี้  คือ  การศึกษาในลักษณะท่ีเนนการเปรียบเทียบ
ความเหมือนหรือความแตกตางของสถาบันทางการเมืองและโครงสรางทางการเมืองของรัฐ  ซ่ึง
เปนการกอรูปรางของการศึกษาทางรัฐธรรมนูญนิยม  (Constitutional  Studies)  โดยสมมุติฐาน
การศึกษาคือ การเนนความสําคัญของโครงสรางสถาบันเหนือพฤติกรรมและผลประโยชนของ
ผูกระทําเชิงตัวบุคคล  (Individuals)  ซ่ึงสมมติฐานการศึกษาเชนนี้ไดกลายมาเปน แนวทาง
การศึกษาเชิงสถาบัน (Institutional approach)  โดยมีหลักวา  สถาบันเปนตัวกําหนดผลประโยชน  
ความคาดหวัง  บทบาทและการกระทําของผูแสดงทางการเมือง (Hague  and  Harrap  2001 : 63; 
Risse–Kappen 1995 : 10)  

การเมืองเปรียบเทียบในชวงนี้มีความหมายถึง สถาบันของรัฐเปนหลัก ซ่ึงประกอบไปดวย
ฝายบริหาร  ฝายนิติบัญญัติและฝายตุลาการ  รวมถึงท่ีสําคัญคือ ระบบราชการซึ่งเปนสถาบันหลัก
ในสวนของฝายบริหารการศึกษาพรรคการเมืองและสถาบันทางสังคม เปนการศึกษาองคกร 
(Organization)  ซ่ึงยังไมนับวาเปนสวนหนึ่งของสถาบันของรัฐและยังไมไดรับความนิยมใน
การศึกษาการเมืองเปรียบเทียบในชวงเวลานี้  
 
ชวง  1960s   และ 1970s        
 

การศึกษาการเมืองเปรียบเทียบมีการเนนการศึกษาสังคมมากข้ึนในชวง  1960s และ
ตอเนื่องไปจนถึงทศวรรษถัดมา  (1970s)  การเร่ิมสนใจสังคมมากข้ึนเปนผลจากการเปล่ียนแปลง
ในประเทศตางๆ  สองประการ  คือ  ประการแรก  ประเทศตางๆหลายประเทศมีการประกาศเอกราช 
หรือมีสภาพทางการเมืองท่ีเปนอิสระจากการครอบงําของประเทศจักรวรรดินิยม  ท่ีเกิดข้ึนในหลาย
ทวีปท่ัวโลกท้ังใน  เอเชีย   แอฟริกา  แคริเบียนและตะวันออกกลาง ในชวงทศวรรษหลัง
สงครามโลกคร้ังท่ีสอง การเกิดข้ึนของประเทศเอกราชใหม เปนการเปดประเด็นการเปรียบเทียบ
ของการเมืองแบบตะวันตกและการเมืองของประเทศเอกราชใหม  ท้ังท่ีประเทศเหลานั้นจะพยายาม 
ท่ีจะเร่ิมตนการปกครองแบบประชาธิปไตย  แตเพราะความออนทางสถาบันและผลประโยชนของ
ผูนําทางการเมืองเปรียบเทียบกับความออนแอทางสังคม  การเมืองเปรียบเทียบจึงเกิดการพัฒนา
การศึกษา   



ประการตอมาท่ีทําใหการเมืองเปรียบเทียบมีการเปล่ียนแปลงในชวงนี้ก็คือ  เกิดการ
พัฒนาการของเคร่ืองมือในการศึกษาทางสังคมศาสตร  ท่ีมีการใชสถิติและแนวทางวิทยาศาสตร  
เขามาศึกษาและสํารวจทัศนคติทางสังคม  ตลอดจนทัศนคติทางการเมือง  โดยท่ีการเปล่ียนแปลงท้ัง
สองประการเปนตัวผลักดันใหการศึกษาในแนวสถาบันทางการเมืองลดความนิยมลงไป  (Haynes 
2005: 78)  

นอกจากนี้ในชวงท่ีมีการพัฒนาการศึกษาทางการเมืองท่ีมุงแสวงหาคําตอบทางการเมือง   
ท่ีเปนลักษณะท่ัวไป  (Generalization)  โดยยึดหลักการเขาใจพฤติกรรมทางการเมืองของปจเจก
บุคคลในสังคม  ซ่ึงเปนจุดเร่ิมของแนวทางท่ีเนนสังคมเปนแกนกลางการวิเคราะห (Society-
centred-approach)  ซ่ึงเปนอิทธิพลของตัวแบบระบบการเมืองท่ี  David  Easton  เปนผูเสนอ  
(Skocpol 1985 ; Calvert 2002 : 14 ; Dhiwakorn 2007)  ตัวแบบ  Society-centred  เปนตัวแบบที่มี
ความตรงกันขามกับตัวแบบ  State- centred  model  และตัวแบบทางสถาบันรัฐธรรมนูญนิยม  
(Constitutional  approach)  เปนตัวแบบที่สําคัญเขามาพรอมกับการศึกษาเชิงพฤติกรรมใน
การศึกษาทางการเมืองโดยมีสมมติฐานการศึกษาวา  ผูคน  รวมท้ังกลุมคน  ซ่ึงอาจรวมถึงชนช้ัน 
(ทฤษฎี  มารกซิสต)  ควรเปนหลักในการวิเคราะหทางการเมือง  เพราะพฤติกรรมจะมีสวนสําคัญ
ในการมีอิทธิพลตอการขับเคล่ือนทางการเมือง  (Skocpol 1985 ; Hay 2002 ; Haynes 2005)  พวกท่ี
ใชแนวทางนี้เรียกวา  พวกพฤติกรรมนิยมเขาจะเช่ือดวยวา  มนุษย  มีการแสดงพฤติกรรมท่ีมีเหตุผล
และผูกระทําทางการเมืองจะพยายามใชการตัดสินใจที่เปนเหตุผลเพื่อประโยชนสูงสุด  (Rational 
utility  maximizer)   

แนนอนท่ีสุดวา ยอมมีนักวิชาการจํานวนไมนอยท่ีไมเช่ือแนวทางพฤติกรรมนิยม ท่ีไมเช่ือ
วา  โลกทางการเมืองจะเปนโลกของความมีเหตุผลและโลกทางการเมืองมีความซับซอนมากกวา
การจะเขาใจเพียงพฤติกรรมของคนและกลุมคน  (กรุณาดูเพิ่มเติม Roger Trigg, Understanding 
Social Science 1985 ; Edmund Ions, Against Behaviouralism : A Critique of Behavioural Science 
1977)3   
 
ชวง  1980s    
 

                                                       
3 เมื่อมีการทบทวนเทคนิคการศึกษารัฐศาสตรในปจจุบัน ในชวงน้ี ก็เกิด คําถามขึ้นดวยวา ในโลกท่ีมีการเช่ือมโยงซับชอน เทคนิคท่ี
มีการพัฒนาการในชวง 1960 และ 1970 จะมีประสิทธิภาพเพียงพอไหมในการอธิบายการเมืองปจจุบัน เพราะ โครงสรางการเมือง
โลก และ การเกิดขึ้นของการเช่ือมโยงระหวางรัฐ (interdependece) ได แสดงบทบาทอยางสูงตอบทบาทและ พฤติกรรมของผูนํา
ภายในรัฐตามแนวทาง Rational Choice Theory (Haynes 2005: 79). 
 



การวิเคราะหการเมือง เร่ิมกลับมาใหความสนใจรัฐ สถาบันการปกครองและการเมืองของ
รัฐอีกคร้ังในชวง 1980s ซ่ึงเปนกระแสการปฏิเสธเทคนิคการศึกษาทางพฤติกรรมนิยมและ     
Rational Choice theory แตเปนท่ีนาสังเกตวา กระแสปฏิเสธนี้ ไมเกิดข้ึนอยางเห็นไดชัดใน
สหรัฐอเมริกาและประเทศท่ีไดรับอิทธิพลการศึกษารัฐศาสตรอเมริกา (Haynes 2005 : 79-80) 

การกลับมาของกระแสสถาบันนิยม  ปฏิเสธอยางแรก คือ ตัวแบบการศึกษาพฤติกรรม
การเมือง และสองคือปฏิเสธการสรางทฤษฏีท่ัวไปในกิจกรรมการเมืองของมนุษย  (Hay 2002: 11) 
พวกสถาบันนิยมใหมนี้ จะมีสมมติฐานของความซับซอนของปรากฏการณและความคลุมเครือของ
กิจกรรมมนุษย ในฐานะปรากฏการณทางการเมือง การศึกษาเชิงพฤติกรรมท่ีใชกระบวนการ
วิทยาศาสตร จะไมสามารถหาความเปนจริงได  

พวกสถาบันนิยมใหม (Neo-Institutionalism) จะใหความสําคัญของรัฐ ในฐานะ โครงสราง
สถาบันท่ีเปนตัวขับเคล่ือนการเมืองและการเปล่ียนแปลงภายในสังคม  รัฐมีความอิสระ หรือสังคม
และพฤติกรรมของคน  (Skocpol 1985 ; Haynes 2005 : 80)  ซ่ึงการกลับเขามาของรัฐนิยม  ก็เกิด
จากปฏิกิริยาของนักวิชาการ  Society –centred  theory  ท้ังท่ีเปนพวกเสรีนิยม  (Pluralism)  และ
พวกมารกซิสตในฐานะการใหความสําคัญของสังคม (กลุมคนหรือชนช้ัน)ในฐานะฐานของการ
เปล่ียนแปลง  ดวยการปฏิเสธของพวก  Society-  centred theory  จึงมีการพัฒนาและมีการศึกษากัน
อยางกวางขวาง  ในแนวความคิดของประชาสังคม (Civil  Society)  ข้ึนมาในวงวิชาการ  
 
ชวง  1990s  และ  2000s   
 

การเมืองเปรียบท้ังในมหาวิทยาลัยในยุโรปเร่ิมมีการผนวกปจจัยของตัวแปรในระบบ
การเมืองโลกและ แรงภายนอกระบบการเมือง อยางเชน โลกาภิวัตน เขามาเปนปจจัยท่ีสําคัญตอ
การศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ  ยกตัวอยางเชน  มหาวิทยาลัยฟารยบวรก(Albert-Lüdwigs 
Universität- Freiburg)  โดยสํานัก(School) ของ  ศาสตราจารย Rüland  เร่ิมมีการทําวิจัย อิทธิพล
ของปจจัยภายนอกตอการเปล่ียนแปลงทางการเมืองของไทย  (อันไดแกงานของทิวากร แกวมณีท่ี
ช่ือ Dhiwakorn  Kaewmanee, The  Evolution  of  The  Thai  State , Berlin  2007) และเวียดนาม  
(ดังเชนโครงการวิจัยของ Kerstin Priwitzer ท่ีมีช่ือวา Der Einfluss externer Akteure auf die Soziale 
Sicherheit in Vietnam)  โดยมีการทบทวนอิทธิพลของการเปล่ียนผานหลักของกระแสระหวาง
ประเทศอันไดแก กระแสการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrialization)  กระแสอาณานิคมนิยม 
(Colonization)  กระแสการหลุดพนจากการเปนอาณานิคม (Decolonization)  การทําใหเปน
ประชาธิปไตย  (Democratization)  และกระแสตลาด (Marketaization)  ท่ีทําใหประเทศตางๆใน
โลกมีความเช่ือมโยงไมเปนอิสระ  (Wallerstein  1979 : Dogan  and  Pelassy  1990 ; Czempeil  
1981) 



นอกจากนี้นักวิชาการชาวอังกฤษ และอเมริกาอยาง  Jeffrey  Haynes , Rod  Hahue  และ  
Martin  Harrop  ก็มีการตื่นตัวในปรากฏการณโลกาภิวัตนและ นําไปผสานในการสรางตัวแบบการ
วิเคราะหทางการเมือง  โดยมองวา  นับต้ังแตการส้ินสุดของสงครามเย็น  ในชวงปลาย  1980s  การ
พังทลายของกําแพง  เบอรลิน ในเดือนพฤศจิกายน  ป  1989  และการพูดกันถึงผลกระทบของโลกา
ภิวัตน  เปนการกอตัวของยุคใหมของการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ  ท่ีจะมีการถกกันถึงการอธิบาย
อยางรอบดานของท้ังการพัฒนาการทางการเมืองท้ังภายในและภายนอกประเทศ  (Haynes 2005:81)   

การตระหนักในการเปล่ียนแปลงของยุคสมัยใหมของการเมืองเปรียบเทียบนี้  สะทอนจาก
การประชุมวิชาการนานาชาติ  ท่ีจัดข้ึนใน  ป  1995  ในหัวขอ  The  Role  of  Theory  in  
Comparative  Politics  โดยท่ีนักรัฐศาสตรชาวอินเดีย  ช่ือ  Atul  Kohli  ไดรายงานผลการศึกษาท่ี
ตีพิมพในวารสารวิชาการ  World  Politics  โดย Kohli  รายงานวา  ในการประชุมทางวิชาการ
เกี่ยวกับสถานภาพทางการเมืองเปรียบเทียบ  พบวา  ในชวงทศวรรษท่ี  1990  การเมืองเปรียบเทียบ
อยูในสถานะของการถกเถียงทางทฤษฎี  (Theoretical  controversy)  จากสามข้ัวทางวิชาการ 

ข้ัวแรก  คือ  ข้ัวตัวแบบการวิเคราะหทางตัวแสดงท่ีมีเหตุผล  (Rational Actor Model) 
ข้ัวท่ีสอง  เปนข้ัวของพวกมุมมอง  Post- modernist  
ข้ัวท่ีสาม  เปนพวกมุมมองความหลากหลายและยุงเหยิงของปจจัยในการวิเคราะห  
( Eclectic Messy Centre)  
แนวทางของนักวิชาการ  Post  modernism  เปนแนวความคิดท่ีมีลักษณะดูจะสับสนกํากวม   

พวกเขาจะเขาใจความเปนจริงจากการเขาใจความเปนจริงโดย บางคร้ังปฏิเสธความเปนจริงท่ีเกิด
จากการรับรูจากการพูดและความเปนจริงท่ีกระทําโดยความมีเหตุมีผลหรือกลาวอีกอยางหน่ึงไดวา  
แนวทางของ  Post  modernism  จะเปนแนวทางการศึกษาการเมืองท่ีตรงกันขามหรือ ปฏิเสธ
แนวทางการศึกษาของ ตัวแบบการวิจัยท่ีใชเหตุผล  ซ่ึงแนวทางการวิจัย  Post modernism  นี้  
สะทอนความไมช่ืนชอบแนวทางการศึกษาของการเมืองเปรียบท่ีพัฒนามาตั้งแตคร้ังของ
สงครามโลกครั้งท่ีสอง  ท่ีมีการศึกษาโดยใหการเมืองมีสมมติฐานท่ีเปนอิสระจากสภาพทาง
แวดลอมภายนอกขอบเขตรัฐชาติ  (Haynes  2005 : 81)  แนวทาง  Post  Modernism  ยืนยันการ
ตรวจสอบปจจัยท่ีหลากหลาย  ซ่ึงอาจจะไมสามารถกระทําโดยการวิจัยและวิเคราะหโดยทาง
วิทยาศาสตร  มากยิ่งกวานั้นแนวทาง  Post  modernism  ไดเรียกรองการศึกษาคนควาวิจัยท่ีปฏิเสธ
การศึกษาเร่ืองการเปนศูนยกลางและระบบของอํานาจ  โดยเฉพาะหนวยการวิเคราะหรัฐ  หากแต
เสนอการเกิดข้ึนและการเติบโตของแหลงของเอกลักษณในฐานะหนวยของการวิเคราะห (Sources  
of  identity) 

อยางไรก็ดี  นักวิเคราะหตามแนวทางท่ีสาม  ก็ยังยืนยันความสําคัญของการวิเคราะหทาง
การเมืองอยางเชิงประจักษ  (Empirical  political  analysis)  แตใหมีการเพิ่มเติมกรอบแนวความคิด
และขอมูลในหลายมิติของขอมูลรวมสมัยผสานกับขอมูลทางประวัติศาสตร  ท่ีจะเกิดจากเทคนิค



การวิจัยท่ีเปนปริมาณหรือคุณภาพก็ตามแต   ซ่ึงในปรากฏการณหลังสงครามเย็น   มีการ
เปล่ียนแปลงอยูสองประการท่ีมีผลกระทบกับการวิเคราะหการเมืองเปรียบเทียบ  คือ  ประการแรก  
การเพิ่มข้ึนของการซับซอนในระดับโลก (Global  complexity)  ท่ีมีผลทําใหความซับซอนในระดับ
ระหวางประเทศกับการเจาะเขาไปในขอบเขตของรัฐ ท่ีมีผลตอกระบวนการปรับตัวของการกําหนด
นโยบายและโครงสรางสถาบันบริหารและการเมือง  และประการที่สองคือ การปฏิสัมพันธท่ี
ใกลชิดกันมากข้ึนของนโยบายทางการเมืองภายในและนโยบายตางประเทศ  (Haynes  2005 : 81 ; 
Rueland 2006: Dhiwakorn  2007 : 1-10)  ซ่ึงความซับซอนเหลานั้น  ท่ีมีสวนเกี่ยวของกับ
กระบวนการโลกาภิวัตน  ไดเพิ่มการเช่ือมโยงของนโยบายภายในประเทศและภายนอกประเทศน้ัน 
เปนแนวความคิดท่ีเคยเสนอโดย  Robert  Putnam  ในป  1988  ในแนวความคิดท่ีเรียกวา Two –
level  game  ซ่ึงถกเถียงวา  ผูกําหนดนโยบายพยายามท่ีจะลากนําความตองการของระบบการเมือง
ตนเอง  ท่ีเช่ือมโยงกับการพัฒนาในระบบระหวางประเทศและทายท่ีสุดก็มีอิทธิพลตอผลลัพธ
ภายในประเทศ นั่นหมายความวา  ระดับของการเมืองภายในประเทศมีการปฏิสัมพันธกับการเมือง
ในระดับระหวางประเทศ อยางแยกไมออก  ไมเพียงแต  Putnam  ท่ีเสนอตัวแบบในลักษณะ
ดังกลาว  ในป  1988  ศาสตราจารยเยอรมัน  Ernst-Otto  Czempiel  ก็ไดเสนอตัวแบบที่เขาใหช่ือวา  
Konfliktmodell (Conflict Model)  ท่ีคัดคานตัวแบบของทฤษฎีระบบของ  David  Easton  and  
Gabriel Almond  ท่ีอธิบายการเมืองเปรียบเทียบ  โดยแยกขาดการอธิบายการเปล่ียนแปลงในระบบ
ระหวางประเทศ  (Czempiel  1981 : 13-22)  

การกลับเขามาของตัวแบบทางการเมืองเปรียบเทียบหรือตัวแบบการเมืองระหวางประเทศ  
เปนส่ิงท่ีจําเปนในการวิเคราะหทางการเมือง  ซ่ึงผูท่ีทําการศึกษาจะไมสามารถท่ีจะศึกษาจะมี
ความรู ท่ีไม เพียงพอแตตัวแบบที่ เนนแตการเมืองหรือตัวแปรภายในประเทศ   เพราะการ
เปล่ียนแปลงในระบบระหวางประเทศหรือส่ิงแวดลอมระหวางประเทศ  มีผลตอ  ผลทางการเมือง
ภายในประเทศ  (Haynes 2005: 82)  ดังนั้นตัวแบบการเมืองเปรียบเทียบปจจุบันตองพัฒนาในการ
รวบรวมปจจัยท่ีกดดันตอผลทางการเมือง  ซ่ึงแนนอนจะมีความเกี่ยวของเปนอยางมากกับ
กระบวนการโลกาภิวัตน  
 
 
 
 
 
 
 
 



4. พัฒนาการการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบในประเทศไทย : ตัวอยางของความลาหลัง  
 

การศึกษาการเมืองไทย 4 โดยท่ัวไปแลวมีพัฒนาการตามกระแสการเปล่ียนแปลงและ
พัฒนาการของรัฐศาสตรสากล  โดยท่ีการพัฒนารัฐศาสตรสากลโดยมากมีการส่ือสารดวยเอกสาร
ภาษาอังกฤษและมีอิทธิพลเปนอยางมากจากพัฒนาการรัฐศาสตรอเมริกา (Easton , Gunnell  and  
Graziano  1991)  

การเร่ิมตนของรัฐศาสตรไทยภาคปกครองสมัยใหม  เร่ิมตนจากงานศึกษาทางการเมืองของ  
Riggs and  Wilson  ท่ีทําการศึกษาลักษณะระบบการปกครองของไทย  งานของ  Wilson  เปนการ
อธิบายโครงสรางทางการเมืองของไทย  โดยเนนการศึกษาผูนําทางการเมืองของไทย  ซ่ึงงานเขียน
ของเขาเขียนข้ึนในชวง  1960  ซ่ึงเปนชวงแรกท่ี  วารสารวิชาการ  Asian  Survey  เร่ิมมีการตีพิมพ 
วารสารวิชาการดังกลาวมีการเนนการศึกษาการเมืองใน  Scope  ของการวิเคราะห ภายในประเทศ  
มีจุดมุงหมายการนําเสนอการเมืองเปรียบเทียบ  ในปแรกๆท่ีมีการตีพิมพ  ไมมีนักวิชาการไทยทาน
ใด เสนอผลงานวิชาการผานวารสารฉบับนี้  นอกจาก  David  Wilson  ท่ีเขียนบทความทางการเมือง
ท่ีเกี่ยวกับประเทศไทยในช่ือเร่ือง  Bangkok’s  Dim  to  the  West  (Asian  Survey , Vol.1 , No.4) 
ในป  1961  ซ่ึงเปนปแรกท่ีทางวารสารจัดพิมพในเร่ือง  Thailand : Old  Leaders  and  New  
Directions  (Asian  Survey , Vol.3  No.3 , 1963) , Thailand : A  New  Leader (Asian Survey, Vol. 
4 , No.2. 1964), Thailand : Scandals  and  Progress  (Asian  Survey , Vol.5 , No.2) 

Wilson  ยังเปนนักรัฐศาสตรชาวอเมริกันคนแรกท่ีเขียนหนังสือการเมืองการปกครอง  
อธิบายผลการศึกษาการเมืองดวยอิทธิพลการศึกษาของรัฐศาสตรอเมริกันท่ีเกี่ยวกับสภาพการเมือง
รวมสมัยไทย  โดยพิจารณาการเมืองไทยนับต้ังแตเปล่ียนแปลงการปกครอง  โดยหนังสือของเขา
ตีพิมพในช่ือวา  Politics  of  Thailand  (David  Wilson.  Politics  of  Thailand. Ithaca.N.Y : 
Cornell University  Press. 1962)  งานศึกษาของ  Wilson  เปนแนวทางการศึกษาเชิงพฤติกรรมนิยม  
โดยใหความสําคัญของพฤติกรรมของผูนําทางการเมืองในการขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงและ
ลักษณะการเมืองไทย  

อยางไรก็ดี  Wilson  เปนผูบุกเบิกการศึกษาการเมืองไทย แตงานของเขาไมไดเปดประเด็น
การถกเถียงเทากับงานของ  Fred  Riggs  (Fred  W.  Riggs.  Thailand : The  Modernization  of  a 
Bureaucratic  Polity.  Honolulu , East  West  Center  Press. 1966)  ท่ีเขียนเกี่ยวกับระบบการ
เมืองไทยท่ีมีลักษณะการถูกครอบงําโดยขาราชการและทหาร  ในอีกไมกี่ปท่ีผานมา 

นักวิชาการเหลานี้  เขามามีบทบาทในการศึกษาการเมืองไทยผานบทบาทของกองทุนเงิน
ชวยเหลือ ของสหรัฐอเมริกา  อาทิ  ทุนของมูลนิธิฟูลไบรท  (Fulbright Foundation)  ยังมี
                                                       
4 ดูเพิ่มเติม Hans Kastendick, Political Development and Political Science in West 
Germany .in Easton (ed), 1991. 



นักวิชาการอีกจํานวนมาก  อาทิ  เชน  William  J.  Siffin5 , Frank  C.  Darling6  ท่ีมีสวนในการ
พัฒนาแนวทางการศึกษารัฐศาสตร  ใหกับประเทศไทยกอนท่ีนักวิชาการไทยจะไดเขามาพัฒนางาน
วิชาการของประเทศตนเอง 7       
   จริงแลวการพัฒนาของการศึกษาการเมืองไทยและการเมืองเปรียบเทียบดวยเทคนิค
การศึกษาท่ีมีอิทธิพลของรัฐศาสตรสากล  ท่ีมีวงการรัฐศาสตรอเมริกาเปนแกนนํา  ไมไดโดดเดน
ในชวงการกอตัวของการริเร่ิมรัฐศาสตรสมัยใหมในชวงแรก  ซ่ึงนักรัฐศาสตรช้ันนําของไทยรุน
แรก  ท่ีมุงศึกษารัฐศาสตรในแนวรัฐธรรมนูญนิยม  ซ่ึงครอบคลุมชวงเวลาของนักรัฐศาสตรไทย
ในชวง  กระมล ทองธรรมชาติ  พงศเพ็ญ  ศกุนตาภัย และเสนห  จามริก  ซ่ึงเปนนักรัฐศาสตรท่ี
ไดรับการศึกษาในยุคท่ีพัฒนาการความรูทางรัฐศาสตรกอนมีการกอตัวของสมัยพฤติกรรมนิยมใน
การศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ    

การพัฒนาองคความรูการเมืองไทย  ในแนวเชิงการเมืองเปรียบเทียบ  มีการพัฒนาอยาง
มากในชวงเวลาวิชาการรัฐศาสตรไทยในยุคสมัยของศาสตราจารยชัยอนันต  สมุทวณิช  ซ่ึง
ประกอบไปดวย ศาสตราจารยสุจิต  บุญบงการ  ศาสตราจารยลิขิต  ธีรเวคิน  ศาสตราจารยทินพันธุ  
นาคะตะ และศาสตราจารยพรศักดิ์  ผองแผว  

ศาสตราจารยชัยอนันต  สมุทวณิช  เร่ิมบทบาทนักวิชาการรัฐศาสตร  ดวยแนวทาง
การศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ  ดวยเทคนิคการศึกษาแบบพฤติกรรมศาสตร  ชัยอนันต  มีผลงาน
มากมายและหลากหลายท่ีเกี่ยวกับสถาบันทางการเมือง  ประชาธิปไตย  การเลือกต้ังและทหาร  แต
เปนท่ีนาสังเกต  ชัยอนันต  ยังมีความสนใจในการเขาใจการเมืองไทย  โดยใหความสนใจ
ประวัติศาสตรการเมืองไทยและประวัติการพัฒนาของโครงสรางทางสังคมของไทย  เชนเดียวกับ
ศาสตราจารยลิขิต   ท่ีมีความสนใจศึกษาคนควาไปตามแนวของชัยอนันต  

ลิขิต  มีผลงานโดดเดนเกี่ยวกับวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทยและการศึกษา
พฤติกรรม และทัศนคติของผูนําการเมืองไทยและวัฒนธรรมทางการเมือง   การศึกษาของลิขิต  เปน
การสะทอนแนวการเมืองเปรียบเทียบในแนว  Society-center  theory  งานการถกเถียงท่ีสําคัญและ
เปนความภาคภูมิใจของลิขิต  คือ  การอธิบายการประทุของเหตุการณ  16  ตุลาคม  2516  วา  เกิด
จากการไรสมดุลของ การเปล่ียนแปลงภายในสังคม 
  นอกจากนี้ องคความรูทางการเมืองไทยท่ี ลิขิต ไดพัฒนาอีกคือการนําเสนอการพัฒนาการ
องคความรูของการวิเคราะหการวิวัฒนาการของรัฐไทย วา จากอดีตถึงปจจุบัน วิวัฒนาการของ
                                                       
5 เชน  William J. Siffin. 1966. The Thai Bureaucracy: Institutional Change and Development, Honolulu: East West Center; Siffin 
(ed). 1977. Toward the Comparative Study of Public Administration. Westport. Greenwood Press.  
6 งานของ Darling มีการตีพิมพที่หลากหลายดวยในชวง ป 1960  อันไดแก Frank Darling. Thailand and United States. 1965; 
America and Thailand (Asian Survey, Vol. 7, No. 4, 1967); Thailand: Stability and Escalation (Asian Survey, Vol. 8. No. 2, 
1968); Thailand in 1976 (Asian Survey, Vol. 17, No. 2. 1977).  
7 ขอมูลสัมภาษณ นครินทร เมฆไตรรัตน   



การเมืองการปกครองไทยแบงไปไดเปน 4 ชวง คือ ราชาธิปไตย หรือ รัฐกษัตริย อมาตยาธิปไตย 
หรือ รัฐราชการ ธนาธิปไตย หรือ รัฐธุรกิจ และ ประชาธิปไตย หรือ ประชารัฐ  การอธิบายของลิขิต 
เปนการเนน การเปล่ียนแปลงทางพลังอํานาจทางการเมืองของกลุมตางๆภายในสังคม ในฐานะแรง
ขับเคล่ือนสภาพทางการเมืองในแตละชวง  

สุจิต บุญบงการ เปนนักรัฐศาสตรนําความรูทางการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบมาศึกษา
กรณีการพัฒนาประชาธิปไตยไทย โดยเนนการทําวิจัย เกี่ยวกับทหารในการเมืองไทย ( เชน การ
พัฒนาการเมืองไทย ปฏิสัมพันธระหวางทหาร สถาบันทางการเมือง และ การมีสวนรวมทางการ
เมืองของประชาชน 2531/ ทหารไทย 2529/ บทบาทของทหารในการพัฒนาทางการเมือง 2529/ ) 
สถาบันทางการเมือง (บทบาทสภานิติบัญญติ 2526) และ พฤติกรรมทางการเมือง ( พฤติกรรมการ
ลงเลือกต้ังของคนไทย)    

นักวิชาการรัฐศาสตรไทยในยุคเฟองฟูนี้ นิยมการศึกษาพฤติกรรมทางการเมือง  และท่ีโดด
เดน คือ พรศักดิ์ ผองแผว ศาสตราจารยทางการเมืองการปกครองท่ีสําคัญอีกคนหนึ่ง ท่ีมีผลงานโดด
เดนในทําวิจัยทางดานการเมืองเปรียบเทียบ และ พฤติกรรมทางการเมือง ( ดูรายละเอียดจากตาราง
ในภาคผนวก)  และตอมา ในชวง ปลาย 1980 และ ตนทศวรรษ 1990 การพัฒนาการองคความรูทาง
รัฐศาสตรไทย แบงเปนสองกระแส จากนักรัฐศาสตร ในยุคขางตน กลาวคือ กระแสแรก  กอนท่ี
ศาสตราจารยชัยอนันต จะลาออกจากการเปนอาจารยท่ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ศาสตราจารยชัย
อนันตไดเปล่ียนแนวทางการศึกษาทางการเมืองโดยยอมรับขอจํากัดของการศึกษาทางการเมืองใน
แนวทางพฤติกรรมนิยม  และ แนวทางการศึกษาการเมืองตะวันตกท่ีเขามามีอิทธิพลในวงการ
รัฐศาสตรไทยกอนหนานี้ ชัยอนันต เสนอแนวทฤษฎีแนวรัฐท่ีเคยเปนหนวยการวิเคราะหท่ีเคย
หลีกเล่ียง ตามขอเสนอของ David Easton  ในชวง ป 1960 ซ่ึงสอดพรองกับกระแสการเมือง
เปรียบเทียบในยุคหลังพฤติกรรมนิยมท่ีเกิด ข้ึน ในชวง ทศวรรษ 1980 การถกเถียงทางการเมืองใน
ยุคนี้ มีบทบาทของพวกมารกซิสต และ สํานักวิชาเศรษฐศาสตรการเมืองเขามา (เชน ฉัตรทิพย นาถ
สุภา  ผาสุก พงษไพจิตร และ อนุสรณ ล่ิมมณี)  ชวยเพิ่มเติมองคความรูทางการเมืองไทยดวย 
กระแสที่สอง เปนกระแสของนักรัฐศาสตรการเมืองเปรียบเทียบ ท่ีพยายามเช่ือมโยงการ
เปล่ียนแปลงทางการเมืองแบบประชาธิปไตยและ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเปนการอธิบายการ
เปล่ียนแปลงในแนวโนมเปรียบเทียบท่ีเกิดข้ึนในหลายประเทศในชวงเวลาของทศวรรษ 1990 
นักวิชาการไทยท่ีจับในเร่ืองนี้ท่ีโดดเดนคือ ศาสตราจารย สุจิต บุญบงการ (ในงานภาษาอังกฤษ ช่ือ 
State of the Nation: Thailand) ในชวงนี้ กระแสการอธิบายการตกผลึกของประชาธิปไตย 
(Democratic Consolidation) ท่ีเปนกระแสการเมืองเปรียบเทียบสากล มาจากงานเขียนโดย
นักวิชาการตางประเทศ (เชน Ganesan N. (2004) ในงานท่ีช่ือวา Thaksin and the politics of 
domestic and regional consolidation in Thailand เปนตน) แตแนวความคิดนี้ไมมีความโดดเดน 
หรือไมอยูในความสนใจของวงวิชาการไทยมากนัก  



อาจเปนไปไดมากวา การตกตํ่าของการเมืองเปรียบเทียบในไทย เร่ิมเห็นภาพชัดมากข้ึน  
งานเขียนอยางเชน The Third Wave ของ Huntington ไมไดรับการอาน อางอิง และถกเถียงในวง
วิชาการไทยอยางกวางขวาง ท้ังท่ีแนวความคิดของ Huntington  มีการคิดตอไปอยางกวางขวางใน
วงวิชาการสากล  ดังจะเห็นไดวามีผลงานวิชาการที่พัฒนาจากงาน Third Wave จํานวนมากไดแก 
Anders Uhlin (1997) Indonesia and the "third wave of democratization"; Larry Diamond, (1997) 
Consolidating the third wave democracies; Scott  Mainwaring (1999) “Rethinking party systems 
in the third wave of democratization”; Hans-Dieter Klingemann (2000) “Elections in Central and 
Eastern Europe”; Frances Hagopian (2005) “The third wave of democratization in Latin 
America”; Stacy  Gillis (2005) “Third Wave Feminism”   เปนตน   

Huntington ศึกษาการเมืองเปรียบเทียบโดยอธิบายประเทศท่ีเขาสูกระบวนการเปล่ียนผาน
ประชาธิปไตยของประเทศตางๆกวา 100 ประเทศท่ัวโลก โดยเนนท่ีการเปล่ียนแปลงการเขาสูการ
เปล่ียนผานเปนประชาธิปไตยหลังป ค.ศ. 1974 โดยใหความสําคัญกับ 3 ปจจัยหลัก ที่มีอิทธิพลตอ
การเปล่ียนผานของประชาธิปไตยท่ัวโลก อันไดแก   หนึ่ง บทบาทของมหาอํานาจ โดยเฉพาะ
สหรัฐอเมริกา และการลดความขัดแยงหลังสงครามเย็น8  สอง การขยายตัวทางการคาการลงทุน9 
และ สาม บทบาทของวาติกัน มหาอํานาจทางศาสนา   

เปนท่ีนาสังเกต การนําเสนอของ Huntington มีการอธิบายเปนนัยยะวา กระบวนการทําให
เปนประชาธิปไตยเปนกระบวนการสากลท่ีมีปจจัยรวมกันของบริบทระหวางประเทศ เขามองวา 
การท่ีสหรัฐอเมริกา สงเสริมการเปล่ียนผานประชาธิปไตย และการจบลงของสงครามเย็น เปน
เง่ือนไขของการเปล่ียนผานประชาธิปไตย ท่ีนอกจากมีปจจัยเสริมท่ีการแขงขันทางทหารของ
มหาอํานาจเปนกิจกรรมท่ีถูกลดความสําคัญลง และถูกแทนท่ีโดยกิจกรรมของการแขงขันทาง
การคาและการลงทุนระหวางประเทศ  นอกจากนี้ในหลายประเทศในแถบละตินอเมริกา และ อาฟ
ริกาท่ี ศาสนจักร เปนศูนยกลางการเรียกรองทางการเมืองของคนจน ดังเปนผลใหภาคทางสังคมใน
ประเทศเหลานั้นมีความเขมแข็งมากข้ึนท่ีจะพรอมสูการเขากระบวนการประชาธิปไตยกับผูนํา
ทางการเมืองท่ีไมเปดโอกาสใหมีการมีสวนรวมทางการเมือง    

การระบุปจจัยทางการเปล่ียนผานประชาธิปไตยในคล่ืนลูกท่ีสาม Huntingtonไดให
ความสําคัญของปจจัยระหวางประเทศ แมจะเปนมิติทางความม่ันคง และ การเศรษฐกิจ เปนตัวแปร

                                                       
8 สุจิต ไดอธิบายการลดความขัดแยงของสงครามเย็นที่มผีลตอการเปลี่ยนแปลงในประชาธิปไตยไทย ในงานท่ีชือ่ State of the 
Nation: Thailand  แตสุจิตไมไดมีความพยายามในการวิเคราะหและประเมินวาปจจุบันนี้มีความสําคัญเพียงใดตอการเกิด 
ประชาธิปไตยในชวง 1990  ของไทย ดู Suchit (1996)  
9 มีงานวิเคราะหโดย ผาสุก พงษไพจิตร อยูพอสมควรที่อธิบายความสัมพันธของการเมืองไทยกับการคา และการลงทุน  แตดูเหมือน
จะไมไดรับความสนใจจากนักรัฐสาสตรไทยหลายทาน โดยมองวาเปนการศึกษาทางเศรษฐศาสตรการเมือง  นอกจากน้ีการศึกษา
เก่ียวกับความสัมพนัธของการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการเมืองก็พอจะมีอยูบาง แตการวิเคราะหก็มีแนวโนมจะเอาไปเช่ือมโยงกับ
การขยายตัวทางอํานาจของภาคทางสังคม   



อิสระ แมวา Huntington จะไมไดใชคําวา economic globalization ในการอธิบายการเปล่ียนผาน แต
โดยความเปนจริงการเติบโตของการคา การลงทุนท่ี Huntington หมายถึง คือ การเกิดข้ึนของ
ระเบียบโลกใหมเสรีนิยม ซ่ึงมีความหมายถึง economic globalization   

จะเห็นไดวา ในชวงทศวรรษ 1990 อันเปนชวงท่ีการเมืองเปรียบเทียบกําลังมีการปรับตัว 
แตงานศึกษาของไทย กลับไดละเลย หรือไมใหความสนใจกับพฒันาการการศึกษาการเมือง
เปรียบเทียบท่ีเช่ือมโยงปจจยัตางประเทศในฐานะศูนยกลางหรือตัวแปรอิสระทางการวิจัย  

อันท่ีจริงการศึกษาในแนวเดิมท่ีเนนการเปล่ียนแปลงภายในสังคมเปนตัวแปรอิสระเปน
พัฒนาการทางรัฐศาสตรท่ีเนนความคิดเร่ืองประชาสังคม ซ่ึงเปนแนวความคิดท่ีเปนท่ีนิยมของ
นักวิชาการภาคปกครองจุฬาฯ อยางเชน ฉันทนา หวั่นแกว (เชน Chantana Banpasirichote. Civil 
Society and Good Governance. In Democracy and Civil Society in Asia, edited by Fahimul 
Quadir.2004), นฤมล ทัพชุมพล หรือ อตีด อาจารยธรรมศาสตร อยาง เอนก เหลาธรรมทัศน ท่ี
เสนอการพัฒนาประชาธิปไตยจากความขัดแยงของกลุมทางสังคม10  

อันท่ีจริง แนวการศึกษารัฐศาสตรการปกครอง ท่ีผานมาเปนการศึกษาในขอบเขตของ
ระบบการเมือง หรืออาจเปนการศึกษาความสัมพันธภายในรัฐ หรือระหวางรัฐกับสังคม การศึกษา
ดังกลาวจําเปนตองปรับตัวมากข้ึน ในชวงทศวรรษ 1990 เม่ือกระะแส หรือแรงจากภายนอกเร่ิม
กลายเปนปรากฎการณของการขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงทางการเมืองท่ีเร่ิมเห็นชัดเจนมากข้ึน ท่ี
เรามองวาเปนยุคโลกาภิวัตน การถกเถียงทางวิชาการจากรัฐท่ีเปนศูนยกลาง ท่ีถกเถียงการมองภาค
ทางสังคมท่ีเปนศูนยกลางจะเปนส่ิงท่ีไมเพียงพอ แตตองใหความสนใจของแรงภายนอกเขามาเปน
ปจจัยหลักในการศึกษาการเมืองดวย (Haynes 2005:8-10; Dhiwakorn 2007:1-5; Rueland 2006) 

ซ่ึงการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบในลักษณะนี้ยังมีนอยเพราะ ขาดนักรัฐศาสตรท่ีเช่ียวชาญ
ในเมืองไทยท่ีจะวิเคราะหในตัวแบบท่ีแรงภายนอกเปนศูนยกลางการเปล่ียนแปลงทางการเมือง
ภายใน (External Forces –center Model)  แตการวิเคราะหดังกลาวเร่ิมมีการกระทํามากข้ึนใน
งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการเมืองเปรียบเทียบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต อยางเชน นักวิชาการสํานัก
การเมืองของมหาวิทยาลัยฟารยบรวก เยอรมันนี ไดมีการใชตัวแบบดังกลาวในการอธิบายกรณีของ
การเมืองเวียดนาม หลังจากที่ Freiburg school จะไดผลิตงานวิจัยดวยตัวแบบท่ีเกี่ยวกับการ
เมืองไทยในหนังสือช่ือ The Evolution of the Thai State (2007) ซ่ึงเปนงานช้ินแรกของวงวิชาการ
รัฐศาสตรไทยท่ีใชตัวแบบโมเดลท่ีหลุดออกจากตัวแบบทฤษฎีระบบ และตัวแบบความสัมพนัธของ
รัฐและสังคม11  

                                                       
10 ดู เอนก เหลาธรรมทัศน. สองนคราประชาธิปไตย แนวทางปฏิรูป การเมือง เศรษฐกิจ เพื่อ ประชาธิปไตย. 2546 
11 ดูเอกสารบางสวนที่ 
http://www.dissertation.de/index.php3?active_document=/FDP/9783866242609.pdf. 



เปนท่ีนาสังเกตวาการศึกษาการเมืองภาคประชาชน และ ประชาสังคม ยังเปนเพียงแนวทาง
การศึกษาและ เปนแนวความสนใจของนักรัฐศาสตร ภาคปกครองไทยเปนหลัก  สวนหน่ึงก็เปน
แนวทางท่ีพัฒนามาจากการไดรับความนิยมแนวทางมารกซิสต ท่ีเปล่ียนแปลงมาสูการให
ความสําคัญของสังคมประชาท่ีเปนข้ัวอํานาจทางการเมืองท่ีตรงกันขามกับการศึกษาโดยเนนแนว
รัฐ  

ในปจจุบันการศึกษาของนักวิชาการรัฐศาสตรไทย สวนหนึ่งยังยึดการศึกษาการเมืองภาค
ประชาชน และ แนวสังคมประชา ซ่ึงเปนอิทธิพลดานเดียวของแนวทางการศึกษาแนวทาง Society-
center approach การศึกษาในแนวทาง Above –state approach ซ่ึงเปนท่ีถกเถียงในฐานะอิทธิพล
ใหมในการศึกษาทางการเมืองในยุคโลกาภิวัตน ดูจะเปนแนวทางท่ีนักรัฐศาสตรไทยจะตองเพ่ิมพูน
ความรู ท่ีจะ เปนแนวทางการเมืองในแงมุมการวิเคราะหใหมอีกดานหนึ่ง  

 
 

5. แนวทางการศึกษานอกรัฐ (Above-State- Approach) 
 
  มีงานเขียนท่ีจัดไดวาเปนงานในแนวทางนอกรัฐ(Above –State- Approach) และจัดไดวา
เปนการศึกษาในแนว Neo Comparative Politics ท่ีอธิบายการเปล่ียนแปลงการเมืองไทยเพียง 3 ช้ิน
ท่ีตีพิมพเผยแพรอยางกวางขวาง และมีความชัดเจนในประเด็นการถกเถียงซ่ึงอาจเรียกไดวาเปน
แนวทางพัฒนาจากแนวทางของพวก Neo- statism อันไดแก งานของ กุลลดา เกดบุญชู มีด, ทิวากร 
แกวมณี และJim Glassman  

งานท้ังสามเปนงานท่ีผลิตออกมาในชวงตนทศวรรษท่ี 20 โดยใหความสําคัญของปจจัย 
หรือ แรงภายนอกเปนตัวแปรอิสระ ขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงทางการเมืองโดยเฉพาะโครงสราง
ของรัฐ  

งานของ กลาสมัน เปนงานของนักวิชาการชาวแคนาดา ท่ีนักวิชาการไทยไมคอยรูจักเขา
มากนัก  งานของกุลลดาเปนงานของนักวิชาการทางความสัมพันธฯ และงานของทิวากร เปนงาน
ของนักวิชาการไทย ท่ีมีมุมมองจากการมองการเปล่ียนแปลงการเมืองไทยจากแรงภายนอก งานท้ัง
สามมีจุดรวมของการใชแรงภายนอกเปนแรงขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงของโครงสรางของรัฐและ
การเมือง แมวา นักวิชาการทั้งสามงานจะมีจุดแตกตางของการนําเสนอ โดยที่ กุลลดาใชระบบทุน
นิยมโลก เปนตัวแปรอิสระของการอธิบาย  

Glassman ใช บทบาทของสหรัฐอเมริกา ในการเมืองเศรษฐกิจโลก เชนเดียวกับแนวทาง
ของฮันติงตัน ท่ีมองวา บทบาทการเมืองโลกของอเมริกามีผลอยางสําคัญของพัฒนาการทาง
การเมืองของหลายประเทศ อยางท่ี กลาสมันแสดงใหเห็นวามีความสําคัญกับการเมืองไทย   



ทิวากร เปนอีกคนหนึ่งท่ีเห็นวา แรงภายนอกมีความตอเนื่องตอการพัฒนาการการเมืองไทย 
อยางตอเนื่องโดยการพัฒนาการของรัฐไทยในแตละรูปแบบการเมืองการปกครองผันตรงกับ การ
เปล่ียนแปลงของแรงภายนอกในแตละชวงเวลาในประวัติศาสตร ดังท่ีไดนําเสนอในตารางขางลาง
นี้ 

 

 
ท่ีมา: Dhiwakorn Kaewmanee (2007: 252)  
 

ส่ิงท่ีเปนขอนาสังเกต คือ งานท้ังสามงานเปนผลงานในป 2000 แมวางานของกุลลดาจะ
เปนงานทางประวัติศาสตร  เชนเดียวกับหลายบทในงานของทิวากร แตก็ส่ิงท่ีสะทอนใหเห็นวาการ
เกี่ยวของทางการพัฒนาการเมืองและรัฐไทยมีอิทธิพลจากภายนอกในมิติในทางประวัติศาสตรตาม
แนวทางของกลุมการเมืองเปรียบเทียบใหมท่ีใหความสนใจในปจจุบัน  

การตื่นตัวกับการศึกษาในแนวใหมนําไปสูงานเขียนและงานวิจัยท่ีตีพมิพในทศวรรษนี้
อยางหลากหลายดังท่ีไดนําเสนอในตารางดานลางนี้  
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จากขอมูลดังท่ีไดนําเสนอ สามารถคาดการณไดวาสถานภาพการศึกษาทางรัฐศาสตรใน
อนาคตน้ันจะตองมีการเช่ือมโยงตัวแปรในขนาดท่ีกวางขวางมากข้ึนกวา แคเพียงการใชกรอบของ
ทฤษฎีระบบ หรือการใหความสําคัญแกปจจัยใดเพียงอยางเดียว นอกจากนี้การเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยท่ีเปดสอนวิชารัฐศาสตรนั้นจะตองไมแยกความสนใจในการศึกษาการเมืองภายใน 
และภายนอกออกจากกันอยางเด็ดขาด  
 
6. สรุป และขอเสนอแนะ  
 

ความรูความเชี่ยวชาญของนักรัฐศาสตรในการศึกษาเพื่อการคนควาในแนวทางการเมือง
เปรียบเทียบใหม เปนส่ิงจําเปนในการทําการศึกษาทางการเมืองในปจจุบันและอนาคต  แตงาน
ศึกษาพบวา นักรัฐศาสตรไทยท่ีมีความเช่ียวชาญในทิศทางการศึกษาวิจัยในแนวทางดังกลาวมีความ
จํากัด อีกท้ังการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการแยกสวนของเนื้อหาวิชาระหวางการเมืองภายใน และ 
ภายนอก ยิ่งเปนการจัดการเรียนการสอนท่ีไมเอ้ือตอการเขาใจปรากฏการณ ทางการเมืองในปจจบัุน 
ซ่ึงแนวโนมการรวมการเรียนการสอนท่ีเช่ือมโยงหลักสูตรภาคการปกครองและหลักสูตรการ
ระหวางประเทศ อาจจะมีสวนของการใหการมองออกถึงปรากฏการณทางการเมืองในยุคโลกาภิ
วัตนและตัวแปรนอกระบบการเมืองท่ีมีความชัดเจนมากข้ึน  

นอกจากนี้ ปรากฏการณการเช่ือมโยงของปญหาภายในและภายนอกประเทศดูจะไมใช
เร่ืองความสนใจสวนตัวของผูศึกษาคนควาอีกตอไป แตจะกลายเปนส่ิงท่ีจําเปนของการคนควา
ตอไปในปญหาทางการเมือง  เทคนิคการศึกษาจําเปนจะตองมีการพัฒนา อยางนอยท่ีสุด การวิจัย
ดวยการวิจัยแบบพฤติกรรมนิยมท่ีมีเทคนิคท่ีไดผลของขอมูลในแนวแคบอาจจะตองมีการทบทวน   

ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยซ่ึงเพิ่งเร่ิมกอต้ังและมีโครงสรางของ
หลักสูตรท่ีไมไดแยกหลักสูตรออกเปนสองภาควิชาท่ีสะทอนการเขาใจปรากฏการณการเมืองการ
ปกครองในลักษณะเดิม ๆ เปนส่ิงท่ีเปนประโยชนตอปรากฏการณและทิศทางการศึกษาในปจจุบัน 
แตท้ังนี้ ท้ังนั้นก็มีความจําเปนในการหาบุคลาการท่ีมีองคความรูของการผสานการเขาใจใน
ปรากฏการณระหวางประเทศและ ปรากฏการณภายในประเทศ ดวย    
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