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โลกาภิ วั ต น โดยจุ ด เริ่ ม ต น มี ส ถานภาพทางวิ ช าการในฐานะปรากฏการณ ท างสั ง คม
เศรษฐกิจที่เชื่อวาเปนสิ่งใหม ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในรัฐตางๆอยาง
แปลกและแตกตางจากกระบวนการทางสังคมอยางอื่นๆในชวงประวัติศาสตรที่ผานมา โลกาภิวัตน
ในชวงเวลาของทศวรรษที่ผานมาจึงเปนปรากฏการณที่มีการทําการศึกษาอยางกวางขวางในฐานะ
ปรากฏการณและบริบทของกระบวนการทางสังคมเศรษฐกิจที่หลีกเลี่ยงไมไดในปจจุบัน
แนนอนวา นิยามและความรูความเขาใจเกี่ยวกับโลกาภิวัตน ในวงวิชาการยังมีจํากัดและ
เปนปรากฏการณที่มีแนวความคิดที่ยากจะหาจุดรวมในความเขาใจวา โลกาภิวัตน คืออะไร และที่
แทจริงเปนปรากฏการณที่เกาหรือใหม ก็ยังเปนสิ่งที่ถกเถียงกัน อยางไรก็ดีความเกาและใหมของ
โลกาภิวัตนมีแนวโนมที่นาสนใจวา นักเศรษฐศาสตรนั้นมีแนวโนมที่จะเชื่อวาปรากฏการณโลกาภิ
วัตนเปนปรากฏการณใหม โดยสังเกตไดจากประสิทธิภาพของการสื่อสาร การใชคอมพิวเตอร
การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่ทําใหเกิดการขยายตัวทางการคา การลงทุน อยางที่ไมเคยเกิด
ขึ้นมากอน ซึ่งเปนตัวชี้วัดปรากฏการณ ในขณะที่นักประวัติศาสตรและนักสังคมศาสตรจํานวนไม
นอย มีแนวโนมที่จะพยายามถกเถียงวา ปรากฏการณโลกาภิวัตน เปนกระบวนการทางสังคมที่มี
รากเหงาทางประวัติศาสตรและเปนปรากฏการณที่วาถาจะศึกษาเขาจริงๆแลวไมไดมีความแปลก
ใหมแตอยางใด
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จะไดทําการตรวจสอบบทบาทความสําคัญของโลกาภิวัตน และ
แรงภายนอกอื่นๆ(External forces) ที่มีผลในฐานะปจจัยการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ที่มีตอวงการ
รัฐศาสตรไทยในแงงานเขียนและงานวิจัยที่เผยแพรอยางกวางขวาง ตลอดจนแนวความคิดทาง
ทฤษฎีและตัวแบบการวิเคราะหในการศึกษาการเมืองการปกครองที่อาจเปลี่ยนไปตามอิทธิพลและ
บริบทของโลกยุคโลกาภิวัตน
1. นักรัฐศาสตรไทยและวิวัฒนาการความเขาใจและความสําคัญของโลกาภิวัตนตอการศึกษา
การเมือง

โลกานุ วัต ร คื อ คํา ที่ ใ ช เ รีย กในภาษาไทย ซึ่ ง ในช ว งแรกที่ แ ปลคํ า ภาษาอั ง กฤษที่ ว า
Globalization ที่เริ่มเขามาในวงวิชาการไทย โดยศาสตราจารยชัยอนันต สมุทวณิช โดยการนํา
แนวความคิดนี้จากงานเขียนในสาขาธุรกิจและเศรษฐศาสตร (ดู ชัยอนันต 2545 : 19) ซึ่งเปนไป
ไดมากวาในวงวิชาการเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจในชวงปลาย 1980 นั้นไดมีการตื่นตัวกับ
หนังสือที่เขียนโดย Kenichi Ohmae ที่ชื่อวา The Borderless World (1990) และ The End of
the Nation State (1995) โดยมีการอธิบายความสําคัญของแรงทุนและการคาระหวางประเทศ ที่มี
พลังในการขามเขตแดนโดยที่รัฐไมมีความสามารถในการควบคุมได
กระแสโลกาภิ วั ต น เ กิ ด ขึ้ น โดยการพั ฒ นาของเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารและข อ มู ล ทาง
อิเล็คทรอนิกส ที่ทําใหโลกมีการสื่อสารเชื่อมโยงตอกัน เสมือนวาโลกเรามีขนาดเล็กลง สลาย
ความยากลําบากดานการสื่อสาร ในเงื่อนไขที่เคยจํากัดในเรื่องของระยะทางและเวลา ซึ่งสอดคลอง
กับที่ ชัยอนันต แสดงความเห็นเกี่ยวกับโลกานุวัตรวา “สวนผม [ชัยอนันต] และคนอื่นๆ ที่กําลัง
อธิบายโลกานุวัตร ที่มาจากคําวา Globalization นั้น กําลังอธิบายการเปลี่ยนแปลงของโลกยุค
ดาวเที ย ม การสื่ อ สาร และยุ ค ใยแก ว นํ า แสง ที่ มี ก ารนํ า มาใช เ ป น ประโยชน อ ย า งกว า งขวาง
โลกานุวัตร เชนนี้ไมเคยมีครับ ไมวาเมื่อรอยปหรือพันปที่ผานมา” (ชัยอนันต 2537 : 32)
ในแงการนําโลกาภิวัตนมาปรับใชในวงการรัฐศาสตร ชวงเริ่มตน ศาสตราจารยชัยอนันต
ไดนําคําวา โลกาภิวัตนเปนปจจัยของการเกิดอิทธิพลทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลเหนืออํานาจรัฐ (ชัย
อนันต 2537: 69-72)1จากการนําเขาของคําศัพท โลกาภิวัตน ทําใหการเสนอแนวคิดและการอธิบาย
กระบวนการของอิ ท ธิ พ ลทางกระแสโลกาภิ วั ต น ในแง ก ารเพิ่ ม ความสํ า คั ญ ของอิ ท ธิ พ ลทาง
เศรษฐกิจเหนืออิทธิพลของอํานาจรัฐและการเมืองของชัยอนันต เปนการกระตุนวงการวิชาการไทย
ในการนําความรู ความเขาใจในโลกาภิวัตน โดยการติดตามความกาวหนาของคําอธิบายและงาน
วิชาการจากวงวิชาการสากล ซึ่งภาษาอังกฤษจึงถูกจัดวาเปนสื่อกลางที่มีอิทธิพลมากที่สุดในวง
วิชาการไทย
อันที่จริง Globalization ก็เปนสิ่งที่ใหมในวงวิชาการตางประเทศเชนกัน และในชวง
ทศวรรษที่ 1990 เปนชวงที่นักวิชาการทั่วโลกตื่นตัวกับอิทธิพลของ Globalization ซึ่งมีอิทธิพล
ดําเนินไปอยางเปนรูปธรรมตอ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของรัฐตางๆทั่วโลก คําถามที่สําคัญ
ของ Globalization คือ มันคืออะไร มันเปนปรากฏการณที่ใหมไหม จุดกําเนิดของมันคืออะไร
มันคือกระบวนการที่แตกตางจากกระบวนการทางสังคม เศรษฐกิจที่เปนอยูอยางไร อยางเชน
กระแสทุนนิยม ที่เกิดกอนหนานี้ ซึ่งในทายที่สุด Globalization จึงกลายเปนปรากฏการณทาง
สังคม เศรษฐกิจที่มีการศึกษาและมี อิทธิพ ลตอการตั้งสถาบันทางการศึ ก ษา และหลัก สูต รใน
หลายๆแหงทั่วโลก จนกลายเปนโครงขายทางวิชาการ
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ศาสตราจารยชัยอนันต เขียนวา “เมืองไทยไปเร็วเหมือนที่ผมคาดคิด ผมนึกวารัฐและรัฐบาลจะโดนขามผานไปอยางแนนอนอีกไม
ชา เวลานี้กลุมนักธุรกิจในกรุงเทพฯ ก็เริ่มกระบวนการขามรัฐแลว” (ชัยอนันต 2547:69).

อยางไรก็ตามแมวา Globalization จะกลายเปนกระบวนการศึกษาที่นักวิชาการรัฐศาสตร
ไทยจํานวนมากสนใจศึกษาและนําเขามาเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนปรากฏการณทางการเมือง
สมัยใหม แตนักรัฐศาสตรไทย ที่ทําผลการศึกษาในเชิงการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวยังมีนอยมาก
การศึกษา Globalization ที่ปรากฏมักเปนการศึกษาจากเอกสารและตําราจากตางประเทศ และ
นํามาตีความขยายบางในบริบทของไทย นอกจากนี้ การตื่นตัวของกระแส Globalization ที่
กระทําโดยนักวิชาการที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยก็ คือ การจัดวงเสวนาทางวิชาและการถกเถียง
ซึ่งแสดงความเห็นตอกระแส Globalization เปนระยะในรอบทศวรรษ 1990 นอกจากนี้การรวม
เลมบทความที่เกิดจากการวิจัยเอกสาร ก็เปนการสะทอนความกาวหนาในวงวิชาการวา แมวา
Globalization จะเปนปรากฏการณที่ตื่นตัวกันทั่วโลก แตวงวิชาการรัฐศาสตรไทยทําการศึกษา
อยางจริงจังในแงงานวิจัยที่สมบูรณแบบนอยมาก
2. กรณีศึกษางานวิจัยทางการเมือง และโลกาภิวัตน
Globalization จริงอยูนําไปสูการตื่นตัวของนักวิชาการไทยซึ่งเปนสิ่งที่สังเกตได บอยครั้ง
การจัดประชุมวิชาการหรือการระดมความคิดเกี่ยวกับประเด็นของ Globalization ที่จะนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองและขอบขายอํานาจรัฐจะถูกจัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นทางวิชาการใน
ประเด็นของโลกาภิวัตน การรวบรวมความเห็นและรายงานการเสวนาเปนเอกสารทางวิชาการ
อยางไรก็ตามนักรัฐศาสตรไทยก็ยังมีการทําวิจัยเพื่อศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง Globalization ใน
ปริมาณที่จํากัด งานเขียนเกี่ยวกับ Globalization ที่พิมพเผยแพรสวนมากเปนงานที่มีลักษณะการ
แสดงความคิดของผูแตง ที่เกี่ยวกับการพรรณาปรากฏการณของตัวโลกาภิวัตนเอง งานอีกสวน
หนึ่งที่ตีพิมพเผยแพรคือ งานวิจัยเอกสารเกี่ยวกับลักษณะของ Globalization ที่กระทําการศึกษา
โดยนักวิชาการตะวันตก มากกวาเปนผลงานทางการวิจัย Globalization ที่กระทําการศึกษาดวย
เทคนิคการวิจัยที่สมบูรณ ดังนั้นวงการรัฐศาสตรไทยจึงขาดงานวิจัยในลักษณะของการศึกษา
อิทธิพลที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในสถาบันทางการเมือง พรรคการเมือง การเลือกตั้ง วัฒนธรรม
ทางการเมืองและนโยบายของรัฐที่ใช Globalization เปนตัวแปรรวมในการวิเคราะห (ดูขอแนะนํา
ในการศึกษาการเมืองไทยใน เสกสรรค ประเสริฐกุล 2548:41)
มากไปกวานี้ นักวิชาการรัฐศาสตรไทยจํานวนไมนอยมักจะมอง Globalization เปน
ปรากฏการณเกาที่ไมไดแปลกใหม โดยมองวา Globalization คือกระบวนการของการพัฒนาของ
ทุนนิยมโลก(เชน สุ ชาย ตรีรัตน)2 หรือไมก็เป นปรากฏการณทางระหวางประเทศธรรมดา ที่

2

ดูเปรียบเทียบใน เรืองยศ (2549:28) ที่เสนอวา เทคโนยี คือ ศูนยกลางขับเคลื่อนโลกาภิวัตน โดยโลกาภิวัตน คือการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีที่เปนแกนหลักของกระบวนการเปลี่ยนแปลง โดยมีทุนเปนตัวตาม เคลื่อนยายไดฉับพลันเปนไปอยางกวางขวางไร

ทําการศึกษาอยูแลวโดยนักรัฐศาสตร ภาคความสัมพันธฯ (ขอมูลจากการสัมภาษณ ศาสตราจารย
ดร. จรัส สุวรรณมาลา) ซึ่งเปนที่นาสังเกตวา นักวิชาการรัฐศาสตรไทย ไมไดมีความลุมลึกเพียง
พอที่จะแยกความแตกตางของ Internationalization, Global Interdependence และเปนที่นาสังเกต
อีกอยางหนึ่งวา การศึกษา Globalization นั้นเปนที่สนใจอยางกวางขวางไมเพียงแตในวงวิชาการ
แตเป นความสนใจในภาคสาธารณะของผูบริหารรัฐบาลทั่วโลก โดยเฉพาะในชว งทศวรรษที่
1990s ไดมีความสนใจกันมากในวงกวางถึงแรงและอิทธิพลของโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจ
(Economic Globalization) เมื่อประเทศไทยประสบปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ ซึ่งเปนการสะทอน
อยางเปนรูปธรรมงายๆวา โลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจ (Economic Globalization) มีพลังเหนือการ
ควบคุมของรัฐ การดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจในรูปของภูมิภาคนิยม (Regionalism) เปนความ
พยายามของการปรั บ ตั ว ของรั ฐ ในการควบคุ ม ความรุ น แรงของโลกาภิ วั ต น ท างเศรษฐกิ จ (
Economic globalization) ซึ่งมีแนวความคิดเชื่อมโยงกับระเบียบโลกใหม (New World Order) และ
แนวทางเสรีนิยมใหม (Neo- liberalism)
ดังนั้นการศึกษา Globalization จึงเปนการศึกษาที่ตองใชความรูของหลายแขนงที่ลุมลึก
ขององคความรูทางเศรษฐศาสตรการระหวางประเทศ ซึ่งขอบเขตการศึกษาจําเปนตองหลุดไปจาก
กรอบของทฤษฎีระบบ ที่เนนศึกษาในขอบเขตการวิเคราะห(Analytical Framework) เพียงแค
การศึกษาความสัมพันธของรัฐและสังคมในกรอบภายในประเทศดวยขอบขายการศึกษาที่กวางมาก
ขึ้นและตองใชความรูทางสหสาขาวิชาซึ่งจะเปนสิ่งจําเปนในการศึกษา Globalization โดยความเปน
จริงนักรัฐศาสตรไทย จึงมีขอจํากัดในการทําวิจัยที่หลุดจากขอบขายกวางขวางกวาการทําวิจัยใน
ระบบการเมืองทั้งนี้เพราะแผนการศึกษาทางรัฐศาสตรมีการแบงแยกความเชี่ยวชาญของการศึกษา
รัฐศาสตรที่เกี่ยวกับการเมืองภายในประเทศ (ภาคปกครอง) และ การเมืองภายนอกประเทศ และ
กิ จ การการเมื อ งเศรษฐกิ จ ในระบบระหวา งประเทศ (ภาคความสัมพั น ธ ระหวา งประเทศ และ
เศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศ) (ดู Surichai Wan Gaeo.ed. Civil Society and
Globalization, 2005; ประภาส ปนตบแตง. วิกฤตเศรษฐกิจและผลกระทบตอคนจนในชนบท. ใน
พิทยา วองกุล. 2545; เวียงรัฐ เนติโพธิ์. โครงสรางและพลวัตรของทุนทองถิ่นหลังวิกฤติการณ
เศรษฐกิจ: ศึกษากรณีกลุมทุนเชียงใหม. 2548)
แท ที่ จ ริ ง โลกยุ ค โลกาภิ วั ต น เ ป น โลกที่ ป ญ หาทางสั ง คม เศรษฐกิ จ สิ่ ง แวดล อ มและ
วั ฒ นธรรมจะมี ผ ลกระทบเชื่ อ มโยงกั น หมดในลั ก ษณะความผู ก พั น ร ว มกั น (Interdependence)
ในกรอบระบบระหวางประเทศที่กวางกวากรอบระบบการเมืองของ David Easton การศึกษา
รัฐศาสตรจึงควรมีลักษณะของแนวโนมที่เปลี่ยนไปและพุงไปที่ความสัมพันธของระบบโลกกับ
ระบบการเมือง (Rüland and Haynes) แตการศึกษาการเมืองและการวิจัยดังกลาวของไทยยังมีความ
พรมแดน เรืองยศ ชี้วา เราเกิดความสับสนกับโลกาภิวัตนโดยใหน้ําหนักกับเรื่องทุนเปนหลักมองขามเงื่อนไขเริม่ แรกของโลกาภิวัตน
ที่เกิดจากเทคโนโลยี

ไมพรอมและตองพัฒนานักวิชาการที่มีความสามารถในการศึกษาวิจัยในยุคโลกาภิวัตนไดอยางมี
ประสิ ทธิ ภ าพซึ่ ง ป จ จุ บัน ยังมี ความสามารถที่ จํ ากัด หรื ออาจไมต ะหนั ก หรื อ อาจไมพ รอมที่จ ะ
ปรับเปลี่ย นตัว แบบการวิ จัย และเทคนิคการวิ จัย ที่มีค วามซั บซอนมากขึ้น กับปรากฏการณ ก าร
เชื่อมโยงใหมๆ
อยางไรก็ดีการพัฒนาการทางรัฐศาสตรจริงอยูเปนการสะทอนการตื่นตัวและความสนใจ
ภายในสั ง คม ซึ่ ง การตื่ น ตั ว ทางสั ง คมไทยยั ง ต่ํ า มากเกี่ ย วกั บ โลกาภิ วั ต น กิ จ การของรั ฐ และ
ผลประโยชนทางสังคมที่กําลังขึ้นอยูกับการเปลี่ยนภายนอกขอบเขตของรัฐ ซึ่งสะทอนออกมาทาง
ผลประโยชนระหวางประเทศของมหาอํานาจ การพัฒนาธุรกิจระหวางประเทศ การลงทุนและ
การแขงขันทางการคาระหวางรัฐ ทั้งนี้เพราะการศึกษารัฐศาสตรไทยไมไดเอื้อการผลิตนักศึกษา
และปญญาชนที่มีความเขาใจการเชื่อมโยงของระบบโลกกับระบบการเมือง ดังตัวอยางเชน การขึ้น
ราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปญญาชนไทย จํานวนนอยมากๆที่จะเขาใจปรากฏการณสัมพันธไปถึง
ความขั ด แย ง ระหว า งประเทศของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า และประเทศในตะวั น ออกกลาง ซึ่ ง
เปรียบเทียบกับการรับรูกับคนในสังคมตะวันตกซึ่งจากประสบการณของผูเขียนพบวา มีความ
แตกตางในประเด็นดังกลาวระหวางปญญาชนไทยและปญญาชนชาวยุโรป เปนตน
3. การเมืองเปรียบเทียบใหม (Neo-Comparative Politics)
การเมืองเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของการศึกษารัฐศาสตร แตที่ตองเนนย้ําคือวาการศึกษา
การเมืองเปรียบเทียบเปนเหมือน การศึกษาหลักของนักศึกษาและนักวิชาการรัฐศาสตร ที่จัดการ
เรียนการสอนในภาคการปกครอง โดยทั่วไปการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบซึ่งเปนการศึกษา ใน
สามสวนหลัก คือ หนึ่ง การศึกษาในสถาบันของรัฐบาล สอง การศึกษาบริบทสังคมที่มีสวน
กําหนดการเมือง และสาม การศึ กษารัฐ ในขอบขายองครวม โดยใชประเทศเปนหน วยของ
การศึกษา (Hague and Harrap 2001: 63) การศึกษาที่ปจจัยอื่นที่เกี่ยวของจึงถูกพิจารณาวาเปน
ขอบขายที่ไมเกี่ยวของกับการเมืองเปรียบเทียบและการจัดการเรียนการสอนของรัฐศาสตร ภาค
ปกครองไทยจึงมีการจัดการเรียนการสอนการเมืองตามกรอบ (scope) ของการเมืองเปรียบเทียบ
การเมืองเปรียบเทียบเปนการศึกษาทางรัฐศาสตรที่ถือกําเนิดหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
(1950) ซึ่งการศึกษาจะเปนการเนนการศึกษารัฐ และโครงสรางการเมืองของรัฐ ซึ่งการศึกษาไดมี
วิวัฒนาการตามยุคสมัย อยางเชน ในชวงสิบปถัดมา (1960) การเนนโครงสรางสถาบันก็กลายมา
เปนการเนน ผูนําทางการเมืองหรือผูแสดงที่ใชอํานาจรัฐ ซึ่งในชวงเปลี่ยนผานนี้ รัฐ กลายเปน
หนวยที่หลีกเลี่ยงในการอธิบาย แตการกลับเขามาของการใหความสําคัญของรัฐก็มีมาอีกครั้ง
ในชวง 1980 ซึ่งแมวาจะมีการวิวัฒนาการในการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ แตกรอบการศึกษาก็
จํา กั ด เพีย งแค ก ระบวนการการเปลี่ ย นแปลงภายในประเทศ แต ก ารวิ วั ฒ นาการของการเมื อ ง

เปรียบเทียบมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยมีการพิจารณากระบวนการเปลี่ยนแปลงที่กระทบการเมือง
เปรียบเทียบจากตัวแปรภายนอกขอบขายระบบการเมือง
ชวง 1950s
การศึกษาการเมืองเปรียบเทียบในชวงนี้ คือ การศึกษาในลักษณะที่เนนการเปรียบเทียบ
ความเหมือนหรือความแตกตางของสถาบันทางการเมืองและโครงสรางทางการเมืองของรัฐ ซึ่ง
เปนการกอรูปรางของการศึกษาทางรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutional Studies) โดยสมมุติฐาน
การศึกษาคือ การเนนความสําคัญของโครงสรางสถาบันเหนือพฤติกรรมและผลประโยชนของ
ผูกระทําเชิงตัวบุคคล (Individuals) ซึ่งสมมติฐานการศึกษาเชนนี้ไดกลายมาเปน แนวทาง
การศึกษาเชิงสถาบัน (Institutional approach) โดยมีหลักวา สถาบันเปนตัวกําหนดผลประโยชน
ความคาดหวัง บทบาทและการกระทําของผูแสดงทางการเมือง (Hague and Harrap 2001 : 63;
Risse–Kappen 1995 : 10)
การเมืองเปรียบเทียบในชวงนี้มีความหมายถึง สถาบันของรัฐเปนหลัก ซึ่งประกอบไปดวย
ฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติและฝายตุลาการ รวมถึงที่สําคัญคือ ระบบราชการซึ่งเปนสถาบันหลัก
ในส ว นของฝ า ยบริห ารการศึ ก ษาพรรคการเมื อ งและสถาบั น ทางสั ง คม เปน การศึ ก ษาองค ก ร
(Organization) ซึ่งยังไมนับวาเปนสวนหนึ่งของสถาบันของรัฐและยังไมไดรับความนิยมใน
การศึกษาการเมืองเปรียบเทียบในชวงเวลานี้
ชวง 1960s และ 1970s
การศึกษาการเมืองเปรียบเทียบมีการเนนการศึกษาสังคมมากขึ้นในชวง 1960s และ
ตอเนื่องไปจนถึงทศวรรษถัดมา (1970s) การเริ่มสนใจสังคมมากขึ้นเปนผลจากการเปลี่ยนแปลง
ในประเทศตางๆ สองประการ คือ ประการแรก ประเทศตางๆหลายประเทศมีการประกาศเอกราช
หรือมีสภาพทางการเมืองที่เปนอิสระจากการครอบงําของประเทศจักรวรรดินิยม ที่เกิดขึ้นในหลาย
ทวี ป ทั่ ว โลกทั้ ง ใน เอเชี ย แอฟริ ก า แคริ เ บี ย นและตะวั น ออกกลาง ในช ว งทศวรรษหลั ง
สงครามโลกครั้งที่สอง การเกิดขึ้นของประเทศเอกราชใหม เปนการเปดประเด็นการเปรียบเทียบ
ของการเมืองแบบตะวันตกและการเมืองของประเทศเอกราชใหม ทั้งที่ประเทศเหลานั้นจะพยายาม
ที่จะเริ่มตนการปกครองแบบประชาธิปไตย แตเพราะความออนทางสถาบันและผลประโยชนของ
ผูนําทางการเมืองเปรียบเทียบกับความออนแอทางสังคม การเมืองเปรียบเทียบจึงเกิดการพัฒนา
การศึกษา

ประการต อ มาที่ ทํา ให ก ารเมื อ งเปรี ย บเที ย บมี ก ารเปลี่ย นแปลงในช ว งนี้ ก็ คื อ เกิด การ
พัฒนาการของเครื่องมือในการศึกษาทางสังคมศาสตร ที่มีการใชสถิติและแนวทางวิทยาศาสตร
เขามาศึกษาและสํารวจทัศนคติทางสังคม ตลอดจนทัศนคติทางการเมือง โดยที่การเปลี่ยนแปลงทั้ง
สองประการเปนตัวผลักดันใหการศึกษาในแนวสถาบันทางการเมืองลดความนิยมลงไป (Haynes
2005: 78)
นอกจากนี้ในชวงที่มีการพัฒนาการศึกษาทางการเมืองที่มุงแสวงหาคําตอบทางการเมือง
ที่เปนลักษณะทั่วไป (Generalization) โดยยึดหลักการเขาใจพฤติกรรมทางการเมืองของปจเจก
บุ ค คลในสั ง คม ซึ่ ง เป น จุ ด เริ่ ม ของแนวทางที่ เ นน สั ง คมเป น แกนกลางการวิเ คราะห (Societycentred-approach) ซึ่งเปนอิทธิพลของตัวแบบระบบการเมืองที่ David Easton เปนผูเสนอ
(Skocpol 1985 ; Calvert 2002 : 14 ; Dhiwakorn 2007) ตัวแบบ Society-centred เปนตัวแบบที่มี
ความตรงกันขามกับตัวแบบ State- centred model และตัวแบบทางสถาบันรัฐธรรมนูญนิยม
(Constitutional approach) เปนตัวแบบที่สําคัญเขามาพรอมกับการศึกษาเชิงพฤติกรรมใน
การศึกษาทางการเมืองโดยมีสมมติฐานการศึกษาวา ผูคน รวมทั้งกลุมคน ซึ่งอาจรวมถึงชนชั้น
(ทฤษฎี มารกซิสต) ควรเปนหลักในการวิเคราะหทางการเมือง เพราะพฤติกรรมจะมีสวนสําคัญ
ในการมีอิทธิพลตอการขับเคลื่อนทางการเมือง (Skocpol 1985 ; Hay 2002 ; Haynes 2005) พวกที่
ใชแนวทางนี้เรียกวา พวกพฤติกรรมนิยมเขาจะเชื่อดวยวา มนุษย มีการแสดงพฤติกรรมที่มีเหตุผล
และผูกระทําทางการเมืองจะพยายามใชการตัดสินใจที่เปนเหตุผลเพื่อประโยชนสูงสุด (Rational
utility maximizer)
แนนอนที่สุดวา ยอมมีนักวิชาการจํานวนไมนอยที่ไมเชื่อแนวทางพฤติกรรมนิยม ที่ไมเชื่อ
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 ในชวงนี้ ก็เกิด คําถามขึ้นดวยวา ในโลกที่มีการเชื่อมโยงซับชอน เทคนิคที่
มีการพัฒนาการในชวง 1960 และ 1970 จะมีประสิทธิภาพเพียงพอไหมในการอธิบายการเมืองปจจุบัน เพราะ โครงสรางการเมือง
โลก และ การเกิดขึ้นของการเชื่อมโยงระหวางรัฐ (interdependece) ได แสดงบทบาทอยางสูงตอบทบาทและ พฤติกรรมของผูนํา
ภายในรัฐตามแนวทาง Rational Choice Theory (Haynes 2005: 79).

การวิเคราะหการเมือง เริ่มกลับมาใหความสนใจรัฐ สถาบันการปกครองและการเมืองของ
รัฐอีกครั้งในชวง 1980s ซึ่งเปนกระแสการปฏิเสธเทคนิคการศึกษาทางพฤติกรรมนิยมและ
Rational Choice theory แตเปนที่นาสังเกตวา กระแสปฏิเสธนี้ ไมเกิดขึ้นอยางเห็นไดชัดใน
สหรัฐอเมริกาและประเทศที่ไดรับอิทธิพลการศึกษารัฐศาสตรอเมริกา (Haynes 2005 : 79-80)
การกลับมาของกระแสสถาบันนิยม ปฏิเสธอยางแรก คือ ตัวแบบการศึกษาพฤติกรรม
การเมือง และสองคือปฏิเสธการสรางทฤษฏีทั่วไปในกิจกรรมการเมืองของมนุษย (Hay 2002: 11)
พวกสถาบันนิยมใหมนี้ จะมีสมมติฐานของความซับซอนของปรากฏการณและความคลุมเครือของ
กิจกรรมมนุษ ย ในฐานะปรากฏการณทางการเมือง การศึกษาเชิงพฤติ กรรมที่ใ ชกระบวนการ
วิทยาศาสตร จะไมสามารถหาความเปนจริงได
พวกสถาบันนิยมใหม (Neo-Institutionalism) จะใหความสําคัญของรัฐ ในฐานะ โครงสราง
สถาบันที่เปนตัวขับเคลื่อนการเมืองและการเปลี่ยนแปลงภายในสังคม รัฐมีความอิสระ หรือสังคม
และพฤติกรรมของคน (Skocpol 1985 ; Haynes 2005 : 80) ซึ่งการกลับเขามาของรัฐนิยม ก็เกิด
จากปฏิกิริยาของนักวิชาการ Society –centred theory ทั้งที่เปนพวกเสรีนิยม (Pluralism) และ
พวกมารกซิสตในฐานะการใหความสําคัญของสังคม (กลุมคนหรือชนชั้น)ในฐานะฐานของการ
เปลี่ยนแปลง ดวยการปฏิเสธของพวก Society- centred theory จึงมีการพัฒนาและมีการศึกษากัน
อยางกวางขวาง ในแนวความคิดของประชาสังคม (Civil Society) ขึ้นมาในวงวิชาการ
ชวง 1990s และ 2000s
การเมืองเปรีย บทั้งในมหาวิทยาลัยในยุโรปเริ่มมี การผนวกปจจัย ของตัวแปรในระบบ
การเมืองโลกและ แรงภายนอกระบบการเมือง อยางเชน โลกาภิวัตน เขามาเปนปจจัยที่สําคัญตอ
การศึ ก ษาการเมื อ งเปรี ย บเที ย บ ยกตั ว อย า งเช น มหาวิ ท ยาลั ย ฟาร ย บวร ก (Albert-Lüdwigs
Universität- Freiburg) โดยสํานัก(School) ของ ศาสตราจารย Rüland เริ่มมีการทําวิจัย อิทธิพล
ของปจจัยภายนอกตอการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทย (อันไดแกงานของทิวากร แกวมณีท่ี
ชื่อ Dhiwakorn Kaewmanee, The Evolution of The Thai State , Berlin 2007) และเวียดนาม
(ดังเชนโครงการวิจัยของ Kerstin Priwitzer ที่มีชื่อวา Der Einfluss externer Akteure auf die Soziale
Sicherheit in Vietnam) โดยมีการทบทวนอิทธิพลของการเปลี่ยนผานหลักของกระแสระหวาง
ประเทศอั น ได แ ก กระแสการปฏิ วั ติ อุ ต สาหกรรม (Industrialization) กระแสอาณานิ ค มนิ ย ม
(Colonization) กระแสการหลุ ด พ น จากการเป น อาณานิ ค ม (Decolonization) การทํ า ให เ ป น
ประชาธิปไตย (Democratization) และกระแสตลาด (Marketaization) ที่ทําใหประเทศตางๆใน
โลกมีความเชื่อมโยงไมเปนอิสระ (Wallerstein 1979 : Dogan and Pelassy 1990 ; Czempeil
1981)

นอกจากนี้นักวิชาการชาวอังกฤษ และอเมริกาอยาง Jeffrey Haynes , Rod Hahue และ
Martin Harrop ก็มีการตื่นตัวในปรากฏการณโลกาภิวัตนและ นําไปผสานในการสรางตัวแบบการ
วิเคราะหทางการเมือง โดยมองวา นับตั้งแตการสิ้นสุดของสงครามเย็น ในชวงปลาย 1980s การ
พังทลายของกําแพง เบอรลิน ในเดือนพฤศจิกายน ป 1989 และการพูดกันถึงผลกระทบของโลกา
ภิวัตน เปนการกอตัวของยุคใหมของการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ ที่จะมีการถกกันถึงการอธิบาย
อยางรอบดานของทั้งการพัฒนาการทางการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ (Haynes 2005:81)
การตระหนักในการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยใหมของการเมืองเปรียบเทียบนี้ สะทอนจาก
การประชุมวิชาการนานาชาติ ที่จัดขึ้นใน ป 1995 ในหัวขอ The Role of Theory in
Comparative Politics โดยที่นักรัฐศาสตรชาวอินเดีย ชื่อ Atul Kohli ไดรายงานผลการศึกษาที่
ตีพิมพในวารสารวิชาการ World Politics โดย Kohli รายงานวา ในการประชุมทางวิชาการ
เกี่ยวกับสถานภาพทางการเมืองเปรียบเทียบ พบวา ในชวงทศวรรษที่ 1990 การเมืองเปรียบเทียบ
อยูในสถานะของการถกเถียงทางทฤษฎี (Theoretical controversy) จากสามขั้วทางวิชาการ
ขั้วแรก คือ ขั้วตัวแบบการวิเคราะหทางตัวแสดงที่มีเหตุผล (Rational Actor Model)
ขั้วที่สอง เปนขั้วของพวกมุมมอง Post- modernist
ขั้วที่สาม เปนพวกมุมมองความหลากหลายและยุงเหยิงของปจจัยในการวิเคราะห
( Eclectic Messy Centre)
แนวทางของนักวิชาการ Post modernism เปนแนวความคิดที่มีลักษณะดูจะสับสนกํากวม
พวกเขาจะเขาใจความเปนจริงจากการเขาใจความเปนจริงโดย บางครั้งปฏิเสธความเปนจริงที่เกิด
จากการรับรูจากการพูดและความเปนจริงที่กระทําโดยความมีเหตุมีผลหรือกลาวอีกอยางหนึ่งไดวา
แนวทางของ Post modernism จะเปนแนวทางการศึกษาการเมืองที่ตรงกันขามหรือ ปฏิเสธ
แนวทางการศึกษาของ ตัวแบบการวิจัยที่ใชเหตุผล ซึ่งแนวทางการวิจัย Post modernism นี้
สะท อ นความไม ชื่ น ชอบแนวทางการศึ ก ษาของการเมื อ งเปรี ย บที่ พั ฒ นามาตั้ ง แต ค รั้ ง ของ
สงครามโลกครั้ ง ที่ ส อง ที่ มี ก ารศึ ก ษาโดยให ก ารเมื อ งมี สมมติ ฐ านที่ เ ป น อิ ส ระจากสภาพทาง
แวดลอมภายนอกขอบเขตรัฐชาติ (Haynes 2005 : 81) แนวทาง Post Modernism ยืนยันการ
ตรวจสอบปจจั ยที่หลากหลาย ซึ่งอาจจะไมสามารถกระทํ าโดยการวิจัยและวิเคราะหโดยทาง
วิทยาศาสตร มากยิ่งกวานั้นแนวทาง Post modernism ไดเรียกรองการศึกษาคนควาวิจัยที่ปฏิเสธ
การศึกษาเรื่องการเปนศูนยกลางและระบบของอํานาจ โดยเฉพาะหนวยการวิเคราะหรัฐ หากแต
เสนอการเกิดขึ้นและการเติบโตของแหลงของเอกลักษณในฐานะหนวยของการวิเคราะห (Sources
of identity)
อยางไรก็ดี นักวิเคราะหตามแนวทางที่สาม ก็ยังยืนยันความสําคัญของการวิเคราะหทาง
การเมืองอยางเชิงประจักษ (Empirical political analysis) แตใหมีการเพิ่มเติมกรอบแนวความคิด
และขอมูลในหลายมิติของขอมูลรวมสมัยผสานกับขอมูลทางประวัติศาสตร ที่จะเกิดจากเทคนิค

การวิ จั ย ที่ เ ป น ปริ ม าณหรื อ คุ ณ ภาพก็ ต ามแต ซึ่ ง ในปรากฏการณ ห ลั ง สงครามเย็ น มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยูสองประการที่มีผลกระทบกับการวิเคราะหการเมืองเปรียบเทียบ คือ ประการแรก
การเพิ่มขึ้นของการซับซอนในระดับโลก (Global complexity) ที่มีผลทําใหความซับซอนในระดับ
ระหวางประเทศกับการเจาะเขาไปในขอบเขตของรัฐ ที่มีผลตอกระบวนการปรับตัวของการกําหนด
นโยบายและโครงสรางสถาบันบริหารและการเมือง และประการที่สองคือ การปฏิสัมพันธที่
ใกลชิดกันมากขึ้นของนโยบายทางการเมืองภายในและนโยบายตางประเทศ (Haynes 2005 : 81 ;
Rueland 2006: Dhiwakorn 2007 : 1-10) ซึ่งความซับซอนเหลานั้น ที่มีสวนเกี่ยวของกับ
กระบวนการโลกาภิวัตน ไดเพิ่มการเชื่อมโยงของนโยบายภายในประเทศและภายนอกประเทศนั้น
เปนแนวความคิดที่เคยเสนอโดย Robert Putnam ในป 1988 ในแนวความคิดที่เรียกวา Two –
level game ซึ่งถกเถียงวา ผูกําหนดนโยบายพยายามที่จะลากนําความตองการของระบบการเมือง
ตนเอง ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาในระบบระหวางประเทศและทายที่สุดก็มีอิทธิพลตอผลลัพธ
ภายในประเทศ นั่นหมายความวา ระดับของการเมืองภายในประเทศมีการปฏิสัมพันธกับการเมือง
ในระดับระหวางประเทศ อยางแยกไมออก ไมเพียงแต Putnam
ที่เสนอตัวแบบในลักษณะ
ดังกลาว ในป 1988 ศาสตราจารยเยอรมัน Ernst-Otto Czempiel ก็ไดเสนอตัวแบบที่เขาใหชื่อวา
Konfliktmodell (Conflict Model) ที่คัดคานตัวแบบของทฤษฎีระบบของ David Easton and
Gabriel Almond ที่อธิบายการเมืองเปรียบเทียบ โดยแยกขาดการอธิบายการเปลี่ยนแปลงในระบบ
ระหวางประเทศ (Czempiel 1981 : 13-22)
การกลับเขามาของตัวแบบทางการเมืองเปรียบเทียบหรือตัวแบบการเมืองระหวางประเทศ
เปนสิ่งที่จําเปนในการวิเคราะหทางการเมือง ซึ่งผูที่ทําการศึกษาจะไมสามารถที่จะศึกษาจะมี
ความรู ที่ ไ ม เ พี ย งพอแต ตั ว แบบที่ เ น น แต ก ารเมื อ งหรื อ ตั ว แปรภายในประเทศ เพราะการ
เปลี่ยนแปลงในระบบระหวางประเทศหรือสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ มีผลตอ ผลทางการเมือง
ภายในประเทศ (Haynes 2005: 82) ดังนั้นตัวแบบการเมืองเปรียบเทียบปจจุบันตองพัฒนาในการ
รวบรวมป จ จั ย ที่ ก ดดั น ต อ ผลทางการเมื อ ง ซึ่ ง แน น อนจะมี ค วามเกี่ ย วข อ งเป น อย า งมากกั บ
กระบวนการโลกาภิวัตน

4. พัฒนาการการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบในประเทศไทย : ตัวอยางของความลาหลัง
การศึกษาการเมืองไทย 4 โดยทั่วไปแลวมีพัฒนาการตามกระแสการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาการของรัฐศาสตรสากล โดยที่การพัฒนารัฐศาสตรสากลโดยมากมีการสื่อสารดวยเอกสาร
ภาษาอังกฤษและมีอิทธิพลเปนอยางมากจากพัฒนาการรัฐศาสตรอเมริกา (Easton , Gunnell and
Graziano 1991)
การเริ่มตนของรัฐศาสตรไทยภาคปกครองสมัยใหม เริ่มตนจากงานศึกษาทางการเมืองของ
Riggs and Wilson ที่ทําการศึกษาลักษณะระบบการปกครองของไทย งานของ Wilson เปนการ
อธิบายโครงสรางทางการเมืองของไทย โดยเนนการศึกษาผูนําทางการเมืองของไทย ซึ่งงานเขียน
ของเขาเขียนขึ้นในชวง 1960 ซึ่งเปนชวงแรกที่ วารสารวิชาการ Asian Survey เริ่มมีการตีพิมพ
วารสารวิชาการดังกลาวมีการเนนการศึกษาการเมืองใน Scope ของการวิเคราะห ภายในประเทศ
มีจุดมุงหมายการนําเสนอการเมืองเปรียบเทียบ ในปแรกๆที่มีการตีพิมพ ไมมีนักวิชาการไทยทาน
ใด เสนอผลงานวิชาการผานวารสารฉบับนี้ นอกจาก David Wilson ที่เขียนบทความทางการเมือง
ที่เกี่ยวกับประเทศไทยในชื่อเรื่อง Bangkok’s Dim to the West (Asian Survey , Vol.1 , No.4)
ในป 1961 ซึ่งเปนปแรกที่ทางวารสารจัดพิมพในเรื่อง 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 ยังเปนนักรัฐศาสตรชาวอเมริกันคนแรกที่เขียนหนังสือการเมืองการปกครอง
อธิบายผลการศึกษาการเมืองดวยอิทธิพลการศึกษาของรัฐศาสตรอเมริกันที่เกี่ยวกับสภาพการเมือง
รวมสมัยไทย โดยพิจารณาการเมืองไทยนับตั้งแตเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยหนังสือของเขา
ตีพิมพในชื่อวา Politics of Thailand (David Wilson. Politics of Thailand. Ithaca.N.Y :
Cornell University Press. 1962) งานศึกษาของ Wilson เปนแนวทางการศึกษาเชิงพฤติกรรมนิยม
โดยใหความสําคัญของพฤติกรรมของผูนําทางการเมืองในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและ
ลักษณะการเมืองไทย
อยางไรก็ดี Wilson เปนผูบุกเบิกการศึกษาการเมืองไทย แตงานของเขาไมไดเปดประเด็น
การถกเถียงเทากับงานของ Fred Riggs (Fred W. Riggs. Thailand : The Modernization of a
Bureaucratic Polity. Honolulu , East West Center Press. 1966) ที่เขียนเกี่ยวกับระบบการ
เมืองไทยที่มีลักษณะการถูกครอบงําโดยขาราชการและทหาร ในอีกไมกี่ปที่ผานมา
นักวิชาการเหลานี้ เขามามีบทบาทในการศึกษาการเมืองไทยผานบทบาทของกองทุนเงิน
ชวยเหลือ ของสหรัฐอเมริกา อาทิ ทุนของมูลนิธิฟูลไบรท (Fulbright Foundation) ยังมี
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ดูเพิ่มเติม Hans Kastendick, Political Development and Political Science in West
Germany .in Easton (ed), 1991.

นักวิชาการอีกจํานวนมาก อาทิ เชน William J. Siffin5 , Frank C. Darling6 ที่มีสวนในการ
พัฒนาแนวทางการศึกษารัฐศาสตร ใหกับประเทศไทยกอนที่นักวิชาการไทยจะไดเขามาพัฒนางาน
วิชาการของประเทศตนเอง 7
จริ ง แล ว การพั ฒ นาของการศึ ก ษาการเมื อ งไทยและการเมื อ งเปรี ย บเที ย บด ว ยเทคนิ ค
การศึกษาที่มีอิทธิพลของรัฐศาสตรสากล ที่มีวงการรัฐศาสตรอเมริกาเปนแกนนํา ไมไดโดดเดน
ในชวงการกอตัวของการริเริ่มรัฐศาสตรสมัยใหมในชวงแรก ซึ่งนักรัฐศาสตรชั้นนําของไทยรุน
แรก ที่มุงศึกษารัฐศาสตรในแนวรัฐธรรมนูญนิยม ซึ่งครอบคลุมชวงเวลาของนักรัฐศาสตรไทย
ในชวง กระมล ทองธรรมชาติ พงศเพ็ญ ศกุนตาภัย และเสนห จามริก ซึ่งเปนนักรัฐศาสตรที่
ไดรับการศึกษาในยุคที่พัฒนาการความรูทางรัฐศาสตรกอนมีการกอตัวของสมัยพฤติกรรมนิยมใน
การศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ
การพัฒนาองคความรูการเมืองไทย ในแนวเชิงการเมืองเปรียบเทียบ มีการพัฒนาอยาง
มากในช ว งเวลาวิ ช าการรั ฐ ศาสตร ไ ทยในยุ ค สมั ย ของศาสตราจารย ชั ย อนั น ต สมุ ท วณิ ช ซึ่ ง
ประกอบไปดวย ศาสตราจารยสุจิต บุญบงการ ศาสตราจารยลิขิต ธีรเวคิน ศาสตราจารยทินพันธุ
นาคะตะ และศาสตราจารยพรศักดิ์ ผองแผว
ศาสตราจารย ชั ย อนั น ต สมุ ท วณิ ช เริ่ ม บทบาทนั ก วิ ช าการรั ฐ ศาสตร ด ว ยแนวทาง
การศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ ดวยเทคนิคการศึกษาแบบพฤติกรรมศาสตร ชัยอนันต มีผลงาน
มากมายและหลากหลายที่เกี่ยวกับสถาบันทางการเมือง ประชาธิปไตย การเลือกตั้งและทหาร แต
เป น ที่ น า สั ง เกต ชั ย อนั น ต ยั ง มี ค วามสนใจในการเข า ใจการเมื อ งไทย โดยให ค วามสนใจ
ประวัติศาสตรการเมืองไทยและประวัติการพัฒนาของโครงสรางทางสังคมของไทย เชนเดียวกับ
ศาสตราจารยลิขิต ที่มีความสนใจศึกษาคนควาไปตามแนวของชัยอนันต
ลิขิต มีผลงานโดดเดนเกี่ยวกับวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทยและการศึกษา
พฤติกรรม และทัศนคติของผูนําการเมืองไทยและวัฒนธรรมทางการเมือง การศึกษาของลิขิต เปน
การสะทอนแนวการเมืองเปรียบเทียบในแนว Society-center theory งานการถกเถียงที่สําคัญและ
เปนความภาคภูมิใจของลิขิต คือ การอธิบายการประทุของเหตุการณ 16 ตุลาคม 2516 วา เกิด
จากการไรสมดุลของ การเปลี่ยนแปลงภายในสังคม
นอกจากนี้ องคความรูทางการเมืองไทยที่ ลิขิต ไดพัฒนาอีกคือการนําเสนอการพัฒนาการ
องคความรูของการวิเคราะหการวิวัฒนาการของรัฐไทย วา จากอดีตถึงปจจุบัน วิวัฒนาการของ
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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).
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การเมืองการปกครองไทยแบงไปไดเปน 4 ชวง คือ ราชาธิปไตย หรือ รัฐกษัตริย อมาตยาธิปไตย
หรือ รัฐราชการ ธนาธิปไตย หรือ รัฐธุรกิจ และ ประชาธิปไตย หรือ ประชารัฐ การอธิบายของลิขิต
เปนการเนน การเปลี่ยนแปลงทางพลังอํานาจทางการเมืองของกลุมตางๆภายในสังคม ในฐานะแรง
ขับเคลื่อนสภาพทางการเมืองในแตละชวง
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
ลงเลือกตั้งของคนไทย)
นักวิชาการรัฐศาสตรไทยในยุคเฟองฟูนี้ นิยมการศึกษาพฤติกรรมทางการเมือง และที่โดด
เดน คือ พรศักดิ์ ผองแผว ศาสตราจารยทางการเมืองการปกครองที่สําคัญอีกคนหนึ่ง ที่มีผลงานโดด
เดนในทําวิจัยทางดานการเมืองเปรียบเทียบ และ พฤติกรรมทางการเมือง ( ดูรายละเอียดจากตาราง
ในภาคผนวก) และตอมา ในชวง ปลาย 1980 และ ตนทศวรรษ 1990 การพัฒนาการองคความรูทาง
รัฐศาสตรไทย แบงเปนสองกระแส จากนักรัฐศาสตร ในยุคขางตน กลาวคือ กระแสแรก กอนที่
ศาสตราจารยชัยอนันต จะลาออกจากการเปนอาจารยที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศาสตราจารยชัย
อนันตไดเปลี่ยนแนวทางการศึกษาทางการเมืองโดยยอมรับขอจํากัดของการศึกษาทางการเมืองใน
แนวทางพฤติกรรมนิยม และ แนวทางการศึกษาการเมืองตะวันตกที่เขามามีอิทธิพลในวงการ
รัฐศาสตรไทยกอนหนานี้ ชัยอนันต เสนอแนวทฤษฎีแนวรัฐที่เคยเปนหนวยการวิเคราะหที่เคย
หลีกเลี่ยง ตามขอเสนอของ David Easton ในชวง ป 1960 ซึ่งสอดพรองกับกระแสการเมือง
เปรียบเทียบในยุคหลังพฤติกรรมนิยมที่เกิด ขึ้น ในชวง ทศวรรษ 1980 การถกเถียงทางการเมืองใน
ยุคนี้ มีบทบาทของพวกมารกซิสต และ สํานักวิชาเศรษฐศาสตรการเมืองเขามา (เชน ฉัตรทิพย นาถ
สุภา ผาสุก พงษไพจิตร และ อนุสรณ ลิ่มมณี) ช วยเพิ่มเติ มองคความรูทางการเมืองไทยดว ย
กระแสที่ ส อง เป น กระแสของนั ก รั ฐ ศาสตร ก ารเมื อ งเปรี ย บเที ย บ ที่ พ ยายามเชื่ อ มโยงการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองแบบประชาธิปไตยและ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ซึ่งเปนการอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงในแนวโนมเปรียบเทียบที่เกิดขึ้นในหลายประเทศในชวงเวลาของทศวรรษ 1990
นักวิชาการไทยที่จับในเรื่องนี้ที่โดดเดนคือ ศาสตราจารย สุจิต บุญบงการ (ในงานภาษาอังกฤษ ชื่อ
State of the Nation: Thailand) ในชวงนี้ กระแสการอธิบายการตกผลึกของประชาธิปไตย
(Democratic Consolidation) ที่เปนกระแสการเมืองเปรียบเทียบสากล มาจากงานเขียนโดย
นักวิชาการตางประเทศ (เชน Ganesan N. (2004) ในงานที่ชื่อวา Thaksin and the politics of
domestic and regional consolidation in Thailand เปนตน) แตแนวความคิดนี้ไมมีความโดดเดน
หรือไมอยูในความสนใจของวงวิชาการไทยมากนัก

อาจเปนไปไดมากวา การตกต่ําของการเมืองเปรียบเทียบในไทย เริ่มเห็นภาพชัดมากขึ้น
งานเขียนอยางเชน The Third Wave ของ Huntington ไมไดรับการอาน อางอิง และถกเถียงในวง
วิชาการไทยอยางกวางขวาง ทั้งที่แนวความคิดของ 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 ศึกษาการเมืองเปรียบเทียบโดยอธิบายประเทศที่เขาสูกระบวนการเปลี่ยนผาน
ประชาธิปไตยของประเทศตางๆกวา 100 ประเทศทั่วโลก โดยเนนที่การเปลี่ยนแปลงการเขาสูการ
เปลี่ยนผานเปนประชาธิปไตยหลังป ค.ศ. 1974 โดยใหความสําคัญกับ 3 ปจจัยหลัก ที่มีอิทธิพลตอ
การเปลี่ยนผานของประชาธิปไตยทั่วโลก อันไดแก หนึ่ง บทบาทของมหาอํานาจ โดยเฉพาะ
สหรัฐอเมริกา และการลดความขัดแยงหลังสงครามเย็น8 สอง การขยายตัวทางการคาการลงทุน9
และ สาม บทบาทของวาติกัน มหาอํานาจทางศาสนา
เปนที่นาสังเกต การนําเสนอของ Huntington มีการอธิบายเปนนัยยะวา กระบวนการทําให
เปนประชาธิปไตยเปนกระบวนการสากลที่มีปจจัยรวมกันของบริบทระหวางประเทศ เขามองวา
การที่สหรัฐอเมริกา สงเสริมการเปลี่ยนผานประชาธิปไตย และการจบลงของสงครามเย็น เปน
เงื่อนไขของการเปลี่ยนผานประชาธิปไตย ที่นอกจากมีปจจัยเสริมที่การแขงขันทางทหารของ
มหาอํานาจเปนกิจกรรมที่ถูกลดความสําคัญลง และถูกแทนที่โดยกิจกรรมของการแขงขันทาง
การคาและการลงทุนระหวางประเทศ นอกจากนี้ในหลายประเทศในแถบละตินอเมริกา และ อาฟ
ริกาที่ ศาสนจักร เปนศูนยกลางการเรียกรองทางการเมืองของคนจน ดังเปนผลใหภาคทางสังคมใน
ประเทศเหลานั้นมีความเขมแข็งมากขึ้นที่จะพรอมสูการเขากระบวนการประชาธิปไตยกับผูนํา
ทางการเมืองที่ไมเปดโอกาสใหมีการมีสวนรวมทางการเมือง
การระบุ ป จ จั ย ทางการเปลี่ ย นผ า นประชาธิ ป ไตยในคลื่ น ลู ก ที่ ส าม Huntingtonได ใ ห
ความสําคัญของปจจัยระหวางประเทศ แมจะเปนมิติทางความมั่นคง และ การเศรษฐกิจ เปนตัวแปร
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สุจิต ไดอธิบายการลดความขัดแยงของสงครามเย็นที่มผี ลตอการเปลี่ยนแปลงในประชาธิปไตยไทย ในงานที่ชอื่ State of the
Nation: Thailand แตสุจิตไมไดมีความพยายามในการวิเคราะหและประเมินวาปจจุบันนี้มีความสําคัญเพียงใดตอการเกิด
ประชาธิปไตยในชวง 1990 ของไทย ดู Suchit (1996)
9
มีงานวิเคราะหโดย ผาสุก พงษไพจิตร อยูพอสมควรที่อธิบายความสัมพันธของการเมืองไทยกับการคา และการลงทุน แตดูเหมือน
จะไมไดรับความสนใจจากนักรัฐสาสตรไทยหลายทาน โดยมองวาเปนการศึกษาทางเศรษฐศาสตรการเมือง นอกจากนี้การศึกษา
เกี่ยวกับความสัมพันธของการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการเมืองก็พอจะมีอยูบ าง แตการวิเคราะหก็มีแนวโนมจะเอาไปเชื่อมโยงกับ
การขยายตัวทางอํานาจของภาคทางสังคม

อิสระ แมวา Huntington จะไมไดใชคําวา economic globalization ในการอธิบายการเปลี่ยนผาน แต
โดยความเปนจริงการเติบโตของการคา การลงทุนที่ Huntington หมายถึง คือ การเกิดขึ้นของ
ระเบียบโลกใหมเสรีนิยม ซึ่งมีความหมายถึง economic globalization
จะเห็นไดวา ในชวงทศวรรษ 1990 อันเปนชวงที่การเมืองเปรียบเทียบกําลังมีการปรับตัว
แตงานศึกษาของไทย กลับไดละเลย หรือไมใหความสนใจกับพัฒนาการการศึกษาการเมือง
เปรียบเทียบทีเ่ ชื่อมโยงปจจัยตางประเทศในฐานะศูนยกลางหรือตัวแปรอิสระทางการวิจัย
อันที่จริงการศึกษาในแนวเดิมที่เนนการเปลี่ยนแปลงภายในสังคมเปนตัวแปรอิสระเปน
พัฒนาการทางรัฐศาสตรที่เนนความคิดเรื่องประชาสังคม ซึ่งเปนแนวความคิดที่เปนที่นิยมของ
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 ที่
เสนอการพัฒนาประชาธิปไตยจากความขัดแยงของกลุมทางสังคม10
อันที่จริง แนวการศึกษารัฐศาสตรการปกครอง ที่ผานมาเปนการศึกษาในขอบเขตของ
ระบบการเมือง หรืออาจเปนการศึกษาความสัมพันธภายในรัฐ หรือระหวางรัฐกับสังคม การศึกษา
ดังกลาวจําเปนตองปรับตัวมากขึ้น ในชวงทศวรรษ 1990 เมื่อกระะแส หรือแรงจากภายนอกเริ่ม
กลายเปนปรากฎการณของการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เริ่มเห็นชัดเจนมากขึ้น ที่
เรามองวาเปนยุคโลกาภิวัตน การถกเถียงทางวิชาการจากรัฐที่เปนศูนยกลาง ที่ถกเถียงการมองภาค
ทางสังคมที่เปนศูนยกลางจะเปนสิ่งที่ไมเพียงพอ แตตองใหความสนใจของแรงภายนอกเขามาเปน
ปจจัยหลักในการศึกษาการเมืองดวย (Haynes 2005:8-10; Dhiwakorn 2007:1-5; Rueland 2006)
ซึ่งการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบในลักษณะนี้ยังมีนอยเพราะ ขาดนักรัฐศาสตรที่เชี่ยวชาญ
ในเมืองไทยที่จะวิเคราะหในตัวแบบที่แรงภายนอกเปนศูนยกลางการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ภายใน (External Forces –center Model) แตการวิเคราะหดังกลาวเริ่มมีการกระทํามากขึ้นใน
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการเมืองเปรียบเทียบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต อยางเชน นักวิชาการสํานัก
การเมืองของมหาวิทยาลัยฟารยบรวก เยอรมันนี ไดมีการใชตัวแบบดังกลาวในการอธิบายกรณีของ
การเมืองเวียดนาม หลังจากที่ Freiburg school จะไดผลิตงานวิจัยดวยตัวแบบที่เกี่ยวกับการ
เมืองไทยในหนังสือชื่อ The Evolution of the Thai State (2007) ซึ่งเปนงานชิ้นแรกของวงวิชาการ
รัฐศาสตรไทยที่ใชตัวแบบโมเดลที่หลุดออกจากตัวแบบทฤษฎีระบบ และตัวแบบความสัมพันธของ
รัฐและสังคม11

10

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

เปนที่นาสังเกตวาการศึกษาการเมืองภาคประชาชน และ ประชาสังคม ยังเปนเพียงแนวทาง
การศึกษาและ เปนแนวความสนใจของนักรัฐศาสตร ภาคปกครองไทยเปนหลัก สวนหนึ่งก็เปน
แนวทางที่ พั ฒ นามาจากการได รั บ ความนิ ย มแนวทางมาร ก ซิ ส ต ที่ เ ปลี่ ย นแปลงมาสู ก ารให
ความสําคัญของสังคมประชาที่เปนขั้วอํานาจทางการเมืองที่ตรงกันขามกับการศึกษาโดยเนนแนว
รัฐ
ในปจจุบันการศึกษาของนักวิชาการรัฐศาสตรไทย สวนหนึ่งยังยึดการศึกษาการเมืองภาค
ประชาชน และ แนวสังคมประชา ซึ่งเปนอิทธิพลดานเดียวของแนวทางการศึกษาแนวทาง Societycenter approach การศึกษาในแนวทาง Above –state approach ซึ่งเปนที่ถกเถียงในฐานะอิทธิพล
ใหมในการศึกษาทางการเมืองในยุคโลกาภิวัตน ดูจะเปนแนวทางที่นักรัฐศาสตรไทยจะตองเพิ่มพูน
ความรู ที่จะ เปนแนวทางการเมืองในแงมุมการวิเคราะหใหมอีกดานหนึ่ง

5. แนวทางการศึกษานอกรัฐ (Above-State- Approach)
มีงานเขียนที่จัดไดวาเปนงานในแนวทางนอกรัฐ(Above –State- Approach) และจัดไดวา
เปนการศึกษาในแนว Neo Comparative Politics ที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยเพียง 3 ชิ้น
ที่ตีพิมพเผยแพรอยางกวางขวาง และมีความชัดเจนในประเด็นการถกเถียงซึ่งอาจเรียกไดวาเปน
แนวทางพัฒนาจากแนวทางของพวก Neo- statism อันไดแก งานของ กุลลดา เกดบุญชู มีด, ทิวากร
แกวมณี และJim Glassman
งานทั้งสามเปนงานที่ผลิตออกมาในชวงตนทศวรรษที่ 20 โดยใหความสําคัญของปจจัย
หรือ แรงภายนอกเปนตัวแปรอิสระ ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยเฉพาะโครงสราง
ของรัฐ
งานของ กลาสมัน เปนงานของนักวิชาการชาวแคนาดา ที่นักวิชาการไทยไมคอยรูจักเขา
มากนัก งานของกุลลดาเปนงานของนักวิชาการทางความสัมพันธฯ และงานของทิวากร เปนงาน
ของนักวิชาการไทย ที่มีมุมมองจากการมองการเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยจากแรงภายนอก งานทั้ง
สามมีจุดรวมของการใชแรงภายนอกเปนแรงขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางของรัฐและ
การเมือง แมวา นักวิชาการทั้งสามงานจะมีจุดแตกตางของการนําเสนอ โดยที่ กุลลดาใชระบบทุน
นิยมโลก เปนตัวแปรอิสระของการอธิบาย
Glassman ใช บทบาทของสหรัฐอเมริกา ในการเมืองเศรษฐกิจโลก เชนเดียวกับแนวทาง
ของฮั น ติ ง ตั น ที่ ม องว า บทบาทการเมื อ งโลกของอเมริ ก ามี ผ ลอย า งสํ า คั ญ ของพั ฒ นาการทาง
การเมืองของหลายประเทศ อยางที่ กลาสมันแสดงใหเห็นวามีความสําคัญกับการเมืองไทย

ทิวากร เปนอีกคนหนึ่งที่เห็นวา แรงภายนอกมีความตอเนื่องตอการพัฒนาการการเมืองไทย
อยางตอเนื่องโดยการพัฒนาการของรัฐไทยในแตละรูปแบบการเมืองการปกครองผันตรงกับ การ
เปลี่ยนแปลงของแรงภายนอกในแตละชวงเวลาในประวัติศาสตร ดังที่ไดนําเสนอในตารางขางลาง
นี้

ที่มา: Dhiwakorn Kaewmanee (2007: 252)
สิ่งที่เปนขอนาสังเกต คือ งานทั้งสามงานเปนผลงานในป 2000 แมวางานของกุลลดาจะ
เปนงานทางประวัติศาสตร เชนเดียวกับหลายบทในงานของทิวากร แตก็สิ่งที่สะทอนใหเห็นวาการ
เกี่ยวของทางการพัฒนาการเมืองและรัฐไทยมีอิทธิพลจากภายนอกในมิติในทางประวัติศาสตรตาม
แนวทางของกลุมการเมืองเปรียบเทียบใหมที่ใหความสนใจในปจจุบัน
การตื่นตัวกับการศึกษาในแนวใหมนําไปสูงานเขียนและงานวิจัยทีต่ ีพมิ พในทศวรรษนี้
อยางหลากหลายดังที่ไดนําเสนอในตารางดานลางนี้
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จากขอมูลดังที่ไดนําเสนอ สามารถคาดการณไดวาสถานภาพการศึกษาทางรัฐศาสตรใน
อนาคตนั้นจะตองมีการเชื่อมโยงตัวแปรในขนาดที่กวางขวางมากขึ้นกวา แคเพียงการใชกรอบของ
ทฤษฎีระบบ หรือการใหความสําคัญแกปจจัยใดเพียงอยางเดียว นอกจากนี้การเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยที่เปดสอนวิชารัฐศาสตรนั้นจะตองไมแยกความสนใจในการศึกษาการเมืองภายใน
และภายนอกออกจากกันอยางเด็ดขาด
6. สรุป และขอเสนอแนะ
ความรูความเชี่ยวชาญของนักรัฐศาสตรในการศึกษาเพื่อการคนควาในแนวทางการเมือง
เปรียบเทียบใหม เปนสิ่งจําเปนในการทําการศึกษาทางการเมืองในปจจุบันและอนาคต แตงาน
ศึกษาพบวา นักรัฐศาสตรไทยที่มีความเชี่ยวชาญในทิศทางการศึกษาวิจัยในแนวทางดังกลาวมีความ
จํากัด อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนที่มีการแยกสวนของเนื้อหาวิชาระหวางการเมืองภายใน และ
ภายนอก ยิ่งเปนการจัดการเรียนการสอนที่ไมเอื้อตอการเขาใจปรากฏการณ ทางการเมืองในปจจุบนั
ซึ่งแนวโนมการรวมการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงหลักสูตรภาคการปกครองและหลักสูตรการ
ระหวางประเทศ อาจจะมีสวนของการใหการมองออกถึงปรากฏการณทางการเมืองในยุคโลกาภิ
วัตนและตัวแปรนอกระบบการเมืองที่มีความชัดเจนมากขึ้น
นอกจากนี้ ปรากฏการณการเชื่อมโยงของปญหาภายในและภายนอกประเทศดูจะไมใช
เรื่องความสนใจสวนตัวของผูศึกษาคนควาอีกตอไป แตจะกลายเปนสิ่งที่จําเปนของการคนควา
ตอไปในปญหาทางการเมือง เทคนิคการศึกษาจําเปนจะตองมีการพัฒนา อยางนอยที่สุด การวิจัย
ดวยการวิจัยแบบพฤติกรรมนิยมที่มีเทคนิคที่ไดผลของขอมูลในแนวแคบอาจจะตองมีการทบทวน
ดัง นั้ น การจั ด การเรี ย นการสอนในมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ง เพิ่ ง เริ่ ม ก อตั้ ง และมี โ ครงสรา งของ
หลักสูตรที่ไมไดแยกหลักสูตรออกเปนสองภาควิชาที่สะทอนการเขาใจปรากฏการณการเมืองการ
ปกครองในลักษณะเดิม ๆ เปนสิ่งที่เปนประโยชนตอปรากฏการณและทิศทางการศึกษาในปจจุบัน
แต ทั้ ง นี้ ทั้ ง นั้ น ก็ มี ค วามจํ า เป น ในการหาบุ ค ลาการที่ มี อ งค ค วามรู ข องการผสานการเข า ใจใน
ปรากฏการณระหวางประเทศและ ปรากฏการณภายในประเทศ ดวย
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