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บทที่ 1
บทนํา
1.1 สวนนํา
ที่ผานมาสถานภาพของวิชาการรัฐศาสตร สาขาวิชาการปกครองนั้นมีพัฒนาการตามแนวโนมของ
การพัฒนาความรูจากนักวิชาการในมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนรัฐศาสตรที่มีประวัติการกอตั้ง
ยาวนาน และมีสถานที่ตั้งในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนศูนยกลางของการพัฒนาประเทศและระบบราชการ
โดยเฉพาะอยางยิ่งนักวิชาการในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เป น ที่ น าสั ง เกตว า นั ก วิ ช าการที่ เ รี ย กได ว า เป น ผู ผ ลิต และนํา ความก า วหนา มาสู ว งการวิช าการ
รั ฐ ศาสตร สาขาวิ ช าปกครองด ว ยแนวความคิ ด และงานวิ จั ย ที่เ รี ย กได ว า เปน สิ่ ง “ใหม ” นั้ น มั ก จะเป น
นักวิชาการที่มีพื้นฐานการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยในตางประเทศ และที่ผานมานักวิชาการเหลานี้เลือกทีจ่ ะ
ทํางานในมหาวิทยาลัยชั้นนําที่กระจุกตัวในกรุงเทพฯ ในขณะที่นักวิชาการรัฐศาสตรสาขาการปกครองใน
มหาวิทยาลัยตางจังหวัดที่มักจะตั้งขึ้นใหมนั้นในรอบสองทศวรรษที่ผานมานั้น จะมีพื้นฐานการศึกษาสวน
ใหญในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ที่มีแนวโนมจบการศึกษาภายในประเทศ
ดังนั้นพัฒนาการของสถานภาพความรูทางวิชาการรัฐศาสตร สาขาวิชาการปกครอง นั้นมักจะหนี
ไมพนจากการเปนผูรับเอาแนวความคิดจากนักวิชาการที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงความรูจากวงวิชาการจาก
ตางประเทศ
ที่ จ ริ ง แล ว การศึ ก ษาการเมื อ งไทยเป น สิ่ ง ที่ เ ห็ น ได ค อ นข า งชั ด ว า จะมี ลั ก ษณะผั น ตรงต อ การ
เปลี่ยนแปลงของกระแสแนวความคิด และการตื่นตัวของวงวิชาการตะวันตก แมวาการจัดการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยไทยในปจจุบันนั้นอาจมองไดวาเปนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงาน และการเติบโตของระบบราชการ แตทั้งนี้ทิศทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อการตลาด
และการมุงพัฒนาทางวิชาการอยางจริงจังก็เปนสิ่งที่เกิดขึ้นในปจจุบันดวยเชนกัน
วงวิชาการรัฐศาสตรสากลในรอบทศวรรษที่ผานมามีแนวความคิดทางวิชาการ และปรากฏการณ
ทางการเมืองที่สําคัญหลายประเด็นดวยกัน เชน แนวคิดเรื่องการพัฒนาสิ่งแวดลอม และสิทธิมนุษยชน
(Human Right) เปนตน แตแนวความคิดที่มีอิทธิพลตอวงการรัฐศาสตรสากลอยางเดนชัด คือ แนวคิดเรื่อง
โลกาภิวัตน (Globalization) และธรรมาภิบาล (Good Governance) ทั้งนี้เพราะโลกาภิวัตนนั้นถูกมองวาเปน
ปรากฏการณที่มีผลกระทบทางสากลตอโครงสรางอํานาจ และบทบาทของรัฐที่สําคัญ ในขณะที่ธรรมาภิ
บาลนั้นก็เปนมาตรฐานการปกครองอันใหมที่นอกเหนือไปจากเรื่องของประชาธิปไตย

2

แนวความคิดทั้งสองนั้นเปนกระแสความคิดที่มีอิทธิพลอยางสูง ตอวงวิชาการรัฐศาสตรในระดับ
สากล และมีผลตอการพัฒนาสถานะและความกาวหนาตอวิชารัฐศาสตร สาขาวิชาการปกครองในประเทศ
ไทยอยางมาก
การศึกษาวิชารัฐศาสตรในประเทศไทยนั้นไดมีการจัดการเรียนการสอนอยางเปนทางการในระดับ
มหาวิทยาลัยในระยะเริ่มแรกคือชวงทศวรรษ 2490 เปนตนมา ตลอดระยะเวลากวา 60 ปที่ผานมาวิชา
รัฐศาสตรในประเทศไทยไดถูกปรับเปลี่ยนไปอยางมากจากยุคเริ่มแรกทั้งในแงของวัตถุประสงคของการ
ผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร ขอบเขตความสนใจ และวิธีการศึกษาที่มีความหลากหลายมากขึ้น รวมไปถึง
สถานะของวิชารัฐศาสตรที่มีความเปนธุรกิจ ดังเห็นไดชัดจากการเปดหลักสูตรรัฐศาสตรภาคพิเศษทั้งใน
ระดับปริญญาบัณฑิต รวมถึงมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตขึ้นในมหาวิทยาลัยตางๆ
ป จ จั ย ที่ กํ า หนดทิ ศ ทางความเปลี่ ย นแปลงของวิ ช ารั ฐ ศาสตร ไ ทยนั้ น เกิ ด ขึ้ น จากทั้ ง ป จ จั ย
ภายในประเทศ และปจจัยเชิงโครงสรางหรือปจจัยในระดับโลก ปจจัยภายในประเทศ อาทิ การเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งการเกิดรัฐประหารอันนําไปสูความไมตอเนื่องของนโยบายรัฐ สภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคม เปนตน สวนปจจัยเชิงโครงสรางในระดับโลก เชน การไดรับอิทธิพลจากวิชาการรัฐศาสตร
จากตางประเทศ ผานทางนักวิชาการ อาจารยที่ไปศึกษาตอในประเทศสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ เปนหลัก
ดังนั้นการศึกษาเพื่อทําความเขาใจอิทธิพลของแนวความคิดในระดับสากลที่มีตอการศึกษาวิชา
รัฐศาสตร สาขาการปกครองในประเทศไทยจึงมีความสําคัญและควรคาแกการศึกษา เพื่อใหเกิดความเขาใจ
เชื่อมโยงกันระหวางวงการรัฐศาสตรสากล และรัฐศาสตรไทย รวมถึงเขาใจทิศทางของการศึกษารัฐศาสตร
ในอนาคตไดตอไป
1.2 คําถามหลักของงานวิจัย
1. อิทธิพลของแนวความคิดโลกาภิวัตน, ปจจัยการเมืองระหว างประเทศ และธรรมาภิบาลมี
ผลกระทบตอการศึกษาวิชารัฐศาสตรสาขาการปกครองในชวงป 1990 ถึง 2007 อยางไร (หรือ
ป 2533-2550)
2. สถานะของวิชารัฐศาสตรสาขาวิชาการปกครองของประเทศไทยไดรับอิทธิพลจากพัฒนาการ
ของวงการรัฐศาสตรในระดับสากลอยางไร หรือมีการศึกษาวิจัยกาวทันการศึกษารัฐศาสตรใน
ระดับสากลหรือไม อยางไร
1.3 แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวของในการวิจัย
แนวทางการศึกษาความกาวหนาทางรัฐศาสตรโดยหลักแลวใหความสําคัญทั้งตัวแปรทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ แตไมมีการระบุเปนแนวทางในลักษณะของปจจัยที่ชัดเจน (Easton, ed. 1991) แตทั้งนี้
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Bernard Crick (1959) ไดเสนอวา แนวความคิดทางรัฐศาสตร เปนตัวสะทอนของอิทธิพลของสังคม สําหรับ
Crick สังคมนั้นมีอิทธิพลอยางสําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนาเนื้อหา และคุณคาทางวิชาการ
รัฐศาสตร เขาไดเสนอวา การศึกษารัฐศาสตรทุกที่เปนการตอบสนองตอการเกิดวิกฤติ โดยที่รัฐศาสตรเปน
การศึกษาเรื่องเกี่ยวกับพลเมืองและเปนเพียงเครื่องมือทางการศึกษาเทานั้น
เปนที่นาสังเกตวาการศึกษารัฐศาสตรไทย ตอบสนองตอการนําเขาแนวความคิดทางทฤษฎีตะวันตก
ไมเปนไปตามแนวคิดของ Crick แตเปนไปตามตัวแบบทางสังคม และการเมืองของทิวากร แกวมณี
(Dhiwakorn Kaewmanee 2007: 13) 1 ที่วา การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางการและสังคมไทย มีการเชื่อมโยง
กับอิทธิพลของปจจัยภายนอกสูง ในลักษณะการเลนรวมกันของปจจัยภายในและปจจัยภายนอก(interplay) :
ซึ่ ง การพั ฒ นาการของวงวิ ช าการอเมริ ก า กั บ วงวิ ช าการไทยไม ส ามารถใช ตั ว แบบเดี ย วกั น เพราะ
สหรัฐอเมริการมีบทบาทสูงในการขับเคลื่อนทางสังคมตัวเองสูการขับเคลื่อนการเปลียนแปลงในประเทศ
ตางๆ
และเปนที่สังเกตอีกดวยวาองคความรูของการศึกษาที่นักวิชาการไทยพัฒนาขึ้นมาเองมักจะไมได
รับความนิยม และ ตอบสนองในการศึกษาคนควาตอ เชน องคความรูเรื่องไตรลักษณะรัฐ ของ ศาสตราจารย
ดร.ชัยอนันต สมุทวณิช แตวาที่ชัดเจนคือ ในชวงการพัฒนาของรัฐศาสตรไทยเปนชวงที่แนวความคิดที่ใช
ในวงการรัฐศาสตรไทยเปนการนําเขาจากการพัฒนาการรัฐศาสตรของสหรัฐอเมริกา1 2 โดยที่ Crick (1959)
ผูเขียนงานศึกษาความกาวหนาในวงการรัฐศาสตรในสหรัฐอเมริกาไดสรางกรอบแนวความคิดไววา สังคม
นั้นมีอิทธิพลอยางสําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนาเนื้อหา และคุณคาทางสังคมของวิชารัฐศาสตร แต
สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนั้นกลับตรงกันขาม23 (Crick 1959: 209)
Crick เสนอวา การศึกษารัฐศาสตรทุกที่เปนการตอบสนองตอการเกิดวิกฤติ 4 โดยที่รัฐศาสตรเปน
การศึกษาเรื่องเกี่ยวกับพลเมือง และเปนเพียงเครื่องมือทางการศึกษาเทานั้น (Baum,Houston and Paine
1972:209) ในกรณีการศึกษาพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงรัฐศาสตรในประเทศไทย อนุสรณ ลิ่มมณี
(2543) ใหขอคิดเห็นวา ขอเขียนที่ผานมาเกี่ยวกับทิศทางและการเปลี่ยนแปลงการศึกษารัฐศาสตรไทยเปน
การแสดงใหเห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงวาสถานภาพของการพัฒนาการรัฐศาสตรไทยนั้นเปนอยางไร แต
ไมมีงานใดที่โดดเดนในการศึกษาวิเคราะหวาทําไมการศึกษารัฐศาสตรจึงเปนอยางนั้น(อนุสรณ 2543 : 9)
F
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กรุณาดูรายละเอียดของแนวคิดที่ http://www.ub.unifreiburg.de/xopac/wwwolix.cgi?db=ubfr&index=0&field1=ti&name1=&opt1=and
&field2=ar&name2=kaewmanee&opt2=and&field3=ct&name3=&limit2=+&Aktion=S
+U+C+H+E+N&limit=&.cgifields=opt1&.cgifields=opt2
2
ดูสุจิต บุญบงการ วิวัฒนาการวิชารัฐศาสตร สาขาการเมืองเปรียบเทียบ ในรัฐศาสตร ๕๐ ป เปรียบเทียบกับ งานของ David Easton, Political
science in the United States : past and present in David Easton, ed et al, 1991 and William C. Buam and et al(1992: 203-212).
3
“…political science is heavily influenced by the society in which it is located and that society’s values….events in the political system
affect political studies”.
4
“The study of politics is everywhere a response to a belief that there is a crisis” (Crick 1959:36).
1

4

โดยอนุสรณก็เชนเดียวกับ Crick ที่ใหความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงภายในสังคมเปนปจจัยหลักในการ
ผลักดันทิศทางการพัฒนาของการศึกษารัฐศาสตรไทย 5 (อนุสรณ 2543: 9)
อนุสรณอธิบายวา การศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของสังคมที่มีตอการกอตัว พัฒนาการ การจัดระเบียบ
และบทบาทของศาตรในสังคมนั้น อาจเรียกวาเปนแนวทางสถาบัน (Institutional approach) ซึ่งเปน
การศึกษาอิทธิพลจากปจจัยภายนอก (Externalist approach) หรือ การอธิบายเชิงปฎิสัมพันธ โดยศาสตร
ทั้ ง หลายที่ เ ป น ผลผลิ ต ของสั ง คม โดยปจ จั ย ทางสัง คมอาจเปน ไดทั้ งป จ จั ย ภายใน เช น โครงสร า งทาง
เศรษฐกิ จ วัฒนธรรม ศาสนา และระบบความเชื่อของคนในสังคม และที่เปนปจจัยภายนอก อันไดแ ก
อิทธิพลทางวิชาการในประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะรัฐศาสตรแบบอเมริกัน ที่มีอิทธิพลตอการพัฒนารัฐศาสตร
ในทุกสังคม (อนุสรณ 2543:14)
อยางไรก็ดีการนําเสนอแนวความคิดของอนุสรณนั้นเปนการรวบรวมแนวความคิดในเชิงภาพรวม
อยางกวางๆที่ไมไดระบุวา ปจจัยใดจะเปนตัวกําหนดหลักการพัฒนาการรัฐศาสตรไทย โดยเฉพาะอิทธิพล
ทางสังคม อันไดแก โครงสรางความสัมพันธทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ศาสนา และระบบความเชื่อ กับ
อิทธิพลจากตางประเทศ หรือถาหากมีความสัมพันธ แลวจะมีความสัมพันธในลักษณะใด ในฐานะที่เปน
ปจจัยหลักหรือเปนปจจัยรองที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาการรัฐศาสตร หรือแมแตเปนปจจัยรวมกันอยางไร
ดังนั้นรายงานวิจัยฉบับนี้จึงเสนอเสนอสมมติฐานแนวความคิดวา ความกาวหนาในวงการรัฐศาสตร
ไทยมีความกาวหนาเปลี่ยนแปลงตามการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของวงการรัฐศาสตรในระดับสากลที่
เปนการกาวหนารวมกันของรัฐศาสตรในประเทศตางๆซึ่งภาษาอังกฤษมีบทบาทเปนสื่อกลางหลัก โดยเปน
ที่นาสังเกตวานักวิชาการในมหาวิทยาลัยชื่อดัง จะเปนหัวใจของการนําการวิเคราะหใหเปนประเด็นทาง
วิชาการที่จะพัฒนาความกาวหนาในวงการรัฐศาสตรไทย อยางไรก็ดกี ารศึกษานี่ไมไดมีความพยายามชี้การ
ทํางานของตัวแปรในลักษณะของกลไก และมีการจํากัดระยะเวลาการศึกษษเพียง 15ป เพื่อใหเห็นกรณี
ตัวอยางของการเขามาของแนวความคิดภายนอกที่ชัดเจน
อยางไรก็ดี อนุสรณก็ยอมรับวา อิทธิพลทางความคิดของรัฐศาสตรอเมริกาไดมีอิทธิพลอยางสูงตอ
พัฒนาการรัฐศาสตรไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปนมหาอํานาจของสหรัฐอเมริกาในการเมืองโลก ไดมี
อิทธิพลตอการนําเขาแนวความคิดของรัฐศาสตรแบบอเมริกาในมิติและเงื่อนไขตางๆ การพัฒนารัฐศาสตร
ไทยในแงโครงสราง การเติบโตของสถาบันการศึกษาและบุคลากรที่จบจากการศึกษาจากตางประเทศ (ดู
เพิ่มเติมใน Muscat, 1988) เปนอิทธิพลจากเงินชวยเหลือที่รัฐบาลไดรับจากการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา
อิทธิพลของบุคลากรจากเงินสนับสนุนของสหรัฐอเมริกาเปนตัวแสดงหลักในการเชื่อมโยงพัฒนาการองค
ความรู มีลักษณะเปนความรูสากล (Global Knowledge) โดยบุคลากรดังกลาว มีอิทธิพลตอการศึกษา
รัฐศาสตรไทยอยางสูงในชวงระหวาง ป 1970-1980 และปลายป 1990 นอกจากนี้ในชวงปลาย 1960
4F
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“การอธิบายพัฒนาการของการศึกษาทางกลางการเปลี่ยนแปลงดานตางๆยอมหนีไมพนการชี้ใหเห็นความสัมพันธระหวางศาสตรกับ
สังคม…..” (อนุสรณ 2543: 9.)
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ตลอดจนชว ง 1980
เป น ทศวรรษที่ ก ารเมือ งไทยเป น ที่ น า สนใจต อ การศึ ก ษาของนั ก วิ ช าการจาก
สหรัฐอเมริกา ผูซึ่งมีอิทธิพลในการกําหนดทิศทางการถกเถียงทางรัฐศาสตรไทย ในโมเดล/ตัวแบบ (Model)
เกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตย การลดปริมาณของนักวิชาการตางประเทศโดยเฉพาะจากสหรัฐอเมริกา
หรือนักวิชาการที่มีอิทธิพลตอการสรางกรอบการถกเถียงที่เฉียบคม นําไปสูการถดถอยในการพัฒนาการ
ตอบโต จากวงวิชาการรัฐศาสตรสาขาวิชาการปกครองของไทย
การไมเขามาสนใจศึกษาการเมืองไทยของนักวิชาการรัฐศาสตรตะวันตก เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สงผล
ใหองคความรูของสาขาวิชาการปกครองไทยนั้นไมกาวหนามากนัก สวนหนึ่งนั้นสืบเนื่องจากปญหาการ
เมืองไทยไมไดมีเอกลักษณของปญหาที่ชัดเจนในสายตานักวิชาการตะวันตกโดยเปรียบเทียบ อีกทั้งเกิดจาก
การพั ฒ นาทางการเมื อ งไทย นอกจากนี้ ป ระชาธิ ป ไตยในช ว งตั้ ง แต 1980
เป น สาเหตุ ข องการไม
เกิดปรากฎการณทางวิชาการที่นําไปสูการตั้งคําถามงานวิจัยที่มีแบบแผนของการศึกษาการเมืองที่ลมเหลว
ของประเทศกําลังพัฒนา การพัฒนาการทางการเมืองไทยชวงตน 1990 จึงเปนการลดความนาสนใจของ
ประเทศไทยในฐานะประเทศกําลังพัฒนา
หากแตวาสวนหนึ่ง กระแสการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบไดเปนชวงของกระแสขาลง หากแตได
เกิดปรากฏการณของการอธิบายการเมืองโดยใชมิติทางเศรษฐกิจเขามาเกี่ยวของมากขึ้น ในชวงการพัฒนา
ทางการเมืองที่เรียกวา “ธนกิจการเมือง”( Money Politics) การถกเถียงและการผลิตผลงานวิชาการและ
งานวิจัยหลัก ถูกผลิตโดยนักวิชาการเศรษฐศาสตรการเมืองที่มักเปนนักวิชาการในสังกัด คณะเศรษฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ชวงการเติบโตประชาธิปไตยในชวงทศวรรษ 1990 จึงเปนชวงหลักของทางตันในสถานะภาพของ
รัฐศาสตรภาคปกครอง ที่เคยถกเถียงหรือพูดถึงปญหาประชาธิปไตย ในขณะที่กระแสแนวความคิดเรื่อง
“โลกาภิวัตน” (Globalization) ไดเริ่มเขามามีบทบาทในสังคมไทย โดยมีพื้นฐานความคิดหลักที่เกี่ยวกับการ
ลดบทบาท และพื้นที่ของอํานาจรัฐ แนวความคิดนี้ไดเขามามีอิทธิพลและแสดงปรากฏการณทางการเมือง
ใหม ที่อยูนอกกรอบวงการรัฐศาสตร สาขาการปกครองไทยที่ไดเคยอธิบายไวในอดีต
วงการรัฐศาสตร สาขาวิชาการปกครองไทยในชวงตั้งแตทศวรรษ 1990 ที่ผานมา จึงมีความจํากัดใน
การกาวนําสถานภาพทางการศึกษาที่เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางศาสตรของตนกับปรากฏการณที่ถูก
อธิ บ ายจากบริ บ ทของความเป น ระหว า งประเทศและโลกา (Global) โดยเฉพาะที่ สํ า คั ญ คุ ณ ภาพของ
นักวิชาการรัฐศาสตร ในสาขาการปกครองของไทยนั้นไมไดมีศักยภาพในการสรางตัวแบบการอธิบาย
ความสัมพันธของปจจัยตางประเทศกับภายในประเทศ (แมวาจะมีการทําวิจัยในสวนที่เกี่ยวของอยูบางในแง
ปจจัยที่เกี่ยวของ แตไมไดมองวาเปนปจจัยที่จําเปน) โดยดูเหมือนวาจะขาดการนําเขาแนวความคิดจากวง
วิชาการตางประเทศเขามาพั ฒนากับปรากฎการณทางการเมืองใหมๆที่ขอบเขตของระบบการเมืองไม
สามารถอธิบายไดโดยสมบูรณ
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1.4 แนวทางการวิจัย และขอมูลการวิจัย
งานวิจัยนี้ เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งใชเทคนิคการศึกษาตามที่ Einer และ Peshkin (1990) ให
ขอแนะนําวา การวิจัยจะเปนการศึกษาแหลงขอมูล ที่ผูทําวิจัยทําหนาที่สังเกต พรรณนา และ ตีความสภาวะ
ตามความเปนอยู งานวิจัยมีการตีความ มุงที่จะคนหาความเปนจริงจากเอกสาร ความหมายตอปจเจกบุคคลที่
มีประสบการณเกี่ยวของและตีความความหมายเหลานั้นโดยผูวิจัย ดังนั้นการตีความของผูวิจัย อาจจะไม
สอดพร อ งกั บ การตี ค วามของผู อ า นจึ ง เป น สิ่ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได ซึ่ ง ปรากฎการณ นี้ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ทางการศึ ก ษา
สังคมศาสตร แต เปนที่ยอมรับในการศึกษาแบบหลังสมัยใหม ( Post-modernism ) การระบุตัวแปรหลัก
และ ตัวแปรรอง ไมไดเปนความตั้งใจของการศึกษาชิ้นนี้ แตในทางตรงกันขาม ผูวิจัยเนนการเสนอเพื่อให
เกิดการเขาใจในการทํางานรวมกันของตัวแปร (interplay) และ พยามลดการเขาใจตัวแปรอยางเปนกลไก (
machine) อยางการทําวิจัยที่ไดรับอิทธิพลจากการการศึกษาวิทยาศาสตร
นอกจากนี้ งานวิจัยฉบับนี้เปนแนวทางการพรรณนาจากขอมูลความเปนจริง ความเขาใจและการ
ตีความจากประสบการณของผูใหสัมภาษณ และผูทําวิจัย ตลอดจนผูที่คลุกคลีอยูในวงการรัฐศาสตรไทย
ผสมผสานกับขอมูลที่พยายามประมวลผลในรูปตารางและสถิติอยางงาย เพื่อเปนตัวชี้วัดและสรางความ
เขาใจตามเทคนิคการวิจัยของ Post-Behavioralism ที่เรียกวาระเบียบวิธีวิจัยแบบของเยอรมันที่เรียกวา
Verstehen (interpretive understanding) (Easton 1997: 283; ดูดวย Poulantzas 1973; Ollman and Vernoff
1982) การเลือกเทคนิคการตีความตามความหมายของผูวิจัยมีความเหมาะสมในการเขาใจการเปลี่ยนแปลง
ในขอบเขตการวิจั ยที่ กวาง และยากที่จะเขาใจโดยปราศจากความเขาใจและเปนเทคนิ คที่ผูวิจัยเห็นวา
สามารถตอบคําถามการวิจัยที่ดี และใหคําตอบการวิจัยที่เปนเชิงบูรณาการ และไมเปนกลไก
งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ เน น การติ ด ตามความก า วหน า ทางความคิ ด รั ฐ ศาสตร ไ ทย และสากลจากการ
เคลื่ อ นไหวทางวิ ช าการโดยยึ ด ผลงานวิ ช าการและงานวิ จั ย ที่ เ ผยแพร อ ย า งกว า งขวางเป น ตั ว ชี้ วั ด
ความกาวหนาของสถานภาพเปนหลักโดยเฉพาะในวงการศึกษารัฐศาสตรตามเทคนิคการวิเคราะห การ
กาวหนาของสถานภาพของรัฐศาสตรภาคการปกครองไทย ที่ปรากฏงานในของ Prof. Dr. Jürgen
Rüland
(2006) ที่ เ น น ถึ ง ประเด็ น การวิจั ย และตามที่ เ ผยแพร เป น ตัว ชี้วั ด ความก า วหน า และการ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพของวิชารัฐศาสตรสาขาวิชาการปกครองเปนหลัก
0H
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บทที่ 2
พัฒนาการของการศึกษาวิชารัฐศาสตร
All politics is global คือชื่อหนังสือเลมลาสุด (2007) ของ Drezner ที่เขียนหนังสืออธิบายขอบเขต
ใหม ข องการศึ ก ษาการเมื อ งที่ มี ข อบเขตกว า งกว า ขอบเขตทฤษฎี ร ะบบ และ สร า งความสั ม พั น ธ กั บ
ผลประโยชนของมหาอํานาจกับการเปลี่ยนแปลงในระบบการเมืองภายในและการเมืองโลก สิ่งนี้เปนสิ่งที่
สําคัญในการทบทวนความหมายของการเมือง และรัฐศาสตรการปกครอง
บทนี้จะเปนการนําเสนอประเด็นเกี่ยวกับพัฒนาการของการศึกษาวิชารัฐศาสตรไทย โดยจะได
นําเสนอใน 3 หัวขอใหญดวยกันไดแก 1) การใหคํานิยาม และความหมายของวิชารัฐศาสตร และรัฐศาสตร
การปกครอง (ของไทย) 2) วิวัฒนาการการศึกษาวิชารัฐศาสตรในประเทศไทย และ 3) สถานะของงานศึกษา
ที่เกี่ยวกับการประเมินสถานะของวิชารัฐศาสตร
เนื้อหาในบทนี้จะใหภาพรวมเกี่ยวกับการศึกษาวิชารัฐศาสตรในประเทศไทย เพื่อเปนประโยชนใน
การทําความเขาใจถึงความเปนมาของวิชารัฐศาสตรในประเทศไทย เพื่อใหสามารถทําความเขาใจสถานะ
ของวิชารัฐศาสตรในปจจุบัน และทิศทาง หรือแนวโนมในอนาคตไดตอไป
2.1 การใหนิยาม/ความหมายของคําวา “รัฐศาสตร” และ “รัฐศาสตรการปกครอง” (ของไทย)
คําวา “รัฐศาสตร” นั้นมีที่มาจากคําภาษาอังกฤษวา Political Science ซึ่งเปนคําที่มีการใหนิยาม
ความหมาย หรือขอบขายของสิ่งที่สนใจศึกษาไวอยางกวางขวาง อาทิ เชน วิชารัฐศาสตรนั้นเปนศาสตรที่
เกี่ยวกับหลักการ องคการ และวิธีการของรัฐบาล( Webster’s New World Dictionary, 2002: 491) รัฐศาสตร
เปนเรื่องเกี่ยวของกับ “สัมพันธภาพเชิงอํานาจ” ซึ่งครอบคลุมตั้งแตที่มาของอํานาจการรวมตัวและจัดตั้ง
กลุม การตอสู การใชอิทธิพลและการตอรอง ตลอดไปจนถึงการตัดสินใจและกําหนดนโยบาย (เสนห จาม
ริก, 2521 :19) รัฐศาสตร เปนวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับ การกําเนิด และลักษณะของรัฐ สถาบันทางการเมืองการ
ปกครอง อํานาจ การตัดสินตกลงใจหรือนโยบายสาธารณะ ระบบการเมือง รวมทั้งการจัดสรรสิ่งที่มีคุณคา
ตางๆเพื่อสังคม (ทินพันธุ นาคะตะ, 2525 : 33) รัฐศาสตรคือการศึกษาวิชาการเมืองโดยใชศาสตรหรือ
วิชาการเขามาวิเคราะห นอกจากนี้รัฐศาสตรยังจัดเปนการศึกษากลุมหนึ่งของสังคมศาสตรที่เกี่ยวของกับ
ทฤษฎี องคการ รัฐบาล และแนวปฏิบัติของรัฐ (ณัชชาภัทร อุนตรงจิตร, 2549 : 3) รัฐศาสตรเปนความ
พยายามศึกษาหากฎ (laws) กฏเกณฑ (Rules) หรือหลักกการ (Principles) เกี่ยวกับการเมือง ในลักษณะที่
เปนหลักกวางๆ ไมถงึ กับเปนกฎแมนยําเหมือนในทางวิทยาศาสตร (เรืองวิทย เกษสุวรรณ, 2548 :1)
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รัฐศาสตรเปนการศึกษาที่เกีย่ วของกับการใชอํานาจเพื่อไกลเกลี่ย แกไขปญหาความขัดแยงในเรื่อง
ของการกระจายสินคา และสิ่งที่มีคุณคาในสังคมโดยผานสถาบันทางการเมืองการปกครอง (Alan Isaak อาง
ถึงใน บูฆอรี, 2550 :11)
รัฐศาสตรเปนการศึกษาการเมืองและการปกครอง ซึ่งคําวาการเมือง (Politics) หมายถึงกระบวนการ
ของการตัดสินใจในกลุม ชุมชน หรือสังคมโดยผานการใชอิทธิพลและอํานาจ สวนการปกครองหรือรัฐบาล
(Government) หมายถึงตัวคนหรือองคกรที่ทําหนาที่ตัดสินใจทางการเมือง และนําการตัดสินใจนั้นไป
ปฏิบัติเพื่อสังคม (Marcus Ethridge และ Howard Handleman; อางถึงใน บูฆอรี, 2550 :11)
รัฐศาสตรหมายถึงการศึกษาวาดวยเรื่องประวัติศาสตร การเมือง การเศรษฐกิจ กฎหมายมหาชนและ
ธรรมศาสตร ซึ่งเปนที่เขาใจกันทั้งในยุโรปและอเมริกา ตอมาเมื่อการศึกษาในสาขาวิชาตางๆมีการแบง
ออกเปนสัดสวน คําวารัฐศาสตรจึงใชเฉพาะการศึกษาในเรื่องของการปกครอง และการเมืองเปนหลัก
(เกษม อุทยานิน, มปป. : 11)
รัฐศาสตร เปนการศึกษากระบวนการแบงปนและถายโอนอํานาจในกระบวนการตัดสินใจ เมื่อ
เปรียบเทียบกับสาขาอื่นๆ การศึกษาดานรัฐศาสตรนั้นถูกจัดวาเปนการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวและสถาบันที่
เปนสาธารณะ และเปนศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง กระบวนการทางการเมือง สถาบันทาง
การเมือง รวมถึงปรากฏการณตางๆทางการเมือง การศึกษารัฐศาสตรเปนการศึกษาในลักษณะของสห
วิ ท ยาการ โดยอาศั ย องค ค วามรู ใ นศาสตร ส าขาอี่ น มาช ว ยในการอธิ บ ายหรื อ ประกอบในการศึ ก ษา
ปรากฏการณทางการเมืองตางๆที่เกิดขึ้น (Th.wikipedia.org)
1H
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จากคํานิยามขางตน จะเห็นไดวามีการใหนิยามความหมายเกี่ยวกับวิชารัฐศาสตรไวอยางหลากหลาย
แตกตางกันไปตามมุมมองของนักวิชาการแตละคน แตทั้งนี้จุดรวมที่นักวิชาการสวนใหญมีรวมกัน คือ วิชา
รัฐศาสตรนั้นเปนสังคมศาสตรแขนงหนึ่งที่ใหความสนใจกับการศึกษาเกี่ยวกับอํานาจ รวมไปถึงการไดมา
และการจัดสรร/จัดการเกี่ยวกับอํานาจเพื่อประโยชนของประชาชน
ส ว นนิ ย าม ความหมายของคํ าว า “รั ฐ ศาสตร การปกครอง” นั้น มี ที่ม าสื บ เนื่ อ งจากพั ฒ นาการ
ชวงแรกของการศึกษารัฐศาสตรในประเทศไทย ที่มีวิวัฒนาการมาจาก โรงเรียนฝกหัดขาราชการพลเรือนใน
สมัยรัชกาลที่ 5 ที่มุงเนนการผลิตนักปกครอง เปนขาราชการชั้นสูงไปทํางานในหนวยงานราชการตางๆ ซึ่ง
ในยุ ค แรกนั้ น วิ ช าที่ ว า ด ว ย “การปกครอง” นั้ น จะเป น การศึ ก ษาที่ ห ลั ก กฎหมาย เป น หลั ก และได มี
วิวัฒนาการเรื่อยมา จนกระทั่งการศึกษาวิชารัฐศาสตร ดานการปกครองนั้น ไมไดเปนการศึกษาที่เนนการ
ผลิตนักปกครอง หรือการเรียนที่เนนตัวบทกฎหมายอีกตอไปแลว 6
5F
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ดูความเห็นเกี่ยวกับสถานะของวิชารัฐศาสตร การปกครองของไทย ในบทที่ 5
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2.2 แขนง/สาขาของการศึกษารัฐศาสตร การปกครอง
วิชารัฐศาสตรนั้นเปนวิชาที่มีขอบเขตของการศึกษา หรือขอบเขตของความสนใจที่กวางขวางมาก
และนักวิชาการไดจําแนกแขนง/สาขาของการศึกษารัฐศาสตรไวหลายแบบดวยกัน เชน David Jary and
Julia Jary (2000: 468) ไดจําแนกแขนงวิชารัฐศาสตรออกเปน 2 แนวทางหลักดวยกัน คือ 1) กลุมที่พยายาม
อธิบาย และเปรียบเทียบรูปแบบของรัฐบาล และการเมืองระบบตางๆ โดยวางอยูบนฐานของงานของนัก
ปรัชญา นักประวัติศาสตร นักทฤษฎีรัฐธรรมนูญ เปนตน และ 2) กลุมที่พยายามดึงใหการศึกษาการเมืองนั้น
มีความเปนวิทยาศาสตรมากขึ้น และมีลักษณะบูรณาการระหวางศาสตรตางๆ เชน สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร
จิตวิทยา เปนตน
เกษม อุทยานิน (มปป. :11-12) จําแนกแขนงวิชาของการศึกษารัฐศาสตรออกเปน 4 แขนงดวยกัน
คือ 1) วิชาที่วาดวยลักษณะการปกครองเปรียบเทียบ (Comparative government) 2) ทฤษฎีการเมือง
(Political theory) 3) กฎหมายมหาชนและธรรมศาสตร (Public law and jurisprudence) รวมทั้งกฎหมาย
ระหวางประเทศ กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายปกครอง 4) การศึกษาถึงทางปฏิบัติและหนาที่
(Functional studies) เชน เรื่องพรรคการเมือง วิธีการฝายนิติบัญญัติ วิธีดําเนินงานศาล เปนตน
ทินพันธุ นาคะตะ (2525 : 16-30) จําแนกเปน 1) ทฤษฎีการเมือง 2) กฎหมายมหาชน 3) การเมือง
ภายในประเทศ 4) รัฐประศาสนศาสตร 5) การเมืองเปรียบเทียบ 6) การเมืองระหวางประเทศ
ปรีชา หงษไกรเลิศ (2541 : 611) จําแนกเปน 1) การปกครอง (Government) 2) กฎหมายสาธารณะ
(Public Law) 3) พรรคการเมือง (Political Party) 4) ความสัมพันธระหวางประเทศ (International Relation)
5) ปรัชญาทางการเมือง (Political Philosophy) 6) รัฐประศาสนศาสตร (Public Administration) 7) การ
ปกครองเปรียบเทียบ (Comparative Government)
การจําแนกขางตนเปนการนําเสนอภาพใหเห็นวา การศึกษาวิชารัฐศาสตรนั้นมีขอบเขตของความ
สนใจ หรือแนวทางในการศึกษาที่กวางขวางเปนอยางยิ่ง แตสําหรับงานวิจัยฉบับนี้ผูวิจัยสังเคราะหจาก
ขอมูลที่ไดจากเอกสาร และการสัมภาษณ จึงจําแนกแขนง/สาขา ของการศึกษาวิชารัฐศาสตร เฉพาะดานที่
เรียกวา “การปกครอง” ในประเทศไทยวา สามารถจําแนกไดเปน 5 กลุมหลักดวยกันคือ 1) กลุมวิชาดาน
ทฤษฎีการเมือง/ปรัชญาการเมือง/ความคิดทางการเมือง 2) กลุมวิชาดานสถาบันทางการเมือง 3) กลุมวิชา
ดานการเมืองเปรียบเทียบ 4) กลุมวิชาดานการเมืองภาคประชาชน ประชาสังคม และการเมืองอัตลักษณ และ
5) กลุมวิชาดานระเบียบวิธีวิทยา นโยบายสาธารณะ และวิชาที่เปนวิชาชีพ เชน กฎหมาย และอื่นๆ
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2.3 พัฒนาการของวิชารัฐศาสตร
2.3.1 พัฒนาการรัฐศาสตรสากล
การศึกษาวิชารัฐศาสตรนั้นมีพัฒนาการ และมีการเปลี่ยนแปลงมุมมอง โลกทัศน เปาหมายใน
การศึกษาตลอดจนเครื่องมือ และวิธีการในการศึกษาเองนั้นก็ไดมีการเปลี่ยนแปลงมาอยางตอเนื่อง ในงาน
ของอนุสรณ ลิ่มมณี (2543)ไดอธิบายวิวัฒนาการของการศึกษารัฐศาสตรไดเปน 5 ยุค 7ดวยกันคือ การศึกษา
รัฐศาสตรในยุคคลาสสิค ยุคสถาบัน ยุคเปลี่ยนผาน ยุคพฤติกรรมศาสตร และยุคหลังพฤติกรรมศาสตร
6F

1) ยุคคลาสสิก (Classical period)
การศึกษารัฐศาสตรในยุคแรกสุดนี้เกิดขึ้นในชวงยุคกรีกโบราณจนถึงศตวรรษที่ 19 8 ในยุคคลาสสิค
นี้รัฐศาสตรคือการแสวงหาเกี่ยวกับสิ่งที่ควรจะเปนอาทิ เปนการตั้งคําถามถึงการเมืองที่ดี รัฐที่ดี ผูปกครอง
ลักษณะของรูปแบบการปกครองที่พึงประสงค วาควรมีลักษณะเชนใด ความดี ความยุติธรรมคืออะไร เปน
ตน เรียกไดวาการศึกษารัฐศาสตรในชวงนี้น้นั เปนการศึกษาสิ่งที่ควรจะเปนมากกวาศึกษาสิ่งที่เปนอยู ในยุค
นี้ความคิดเกี่ยวกับจริยธรรมเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง
การศึกษารัฐศาสตรแบบนี้มีจุดเริ่มตนจากการพิจารณาประเด็นปญหาทางการเมืองในมุมมองของ
ปรัชญาที่วาดวยหลักปฏิบัติทางสังคมที่ถูกตองและเปนธรรม (Moral philosophy) กิจกรรมทางการเมืองใน
รัฐศาสตรยุคนี้จะเปนสิ่งที่มีจรรยาบรรณ อุดมคติ และคานิยมสวนตัว 9กํากับอยูดวย การศึกษาโดยขึ้นกับ
ค า นิ ย ม ปทั ส ถาน และมุ ม มองของผู ศึ ก ษาเป น หลั ก นี้ มี ชื่ อ เรี ย กอี ก อย า งว า การศึ ก ษาในเชิ ง ปทั ส ถาน
(Normative Approach)
วิธีในการศึกษาในยุคนี้เปนแบบนิรนัย (Deductive Method) กลาวคือการศึกษาจะเริ่มตนดวยการ
เสนอหลักการและเหตุผลเชิงทฤษฎี แลวจึงหาขอมูลและหลักฐานมาชี้ใหเห็นวากรณีที่ตองการอธิบายนั้นมี
เงื่อนไขที่สอดคลองกับหลักการดังกลาว เพื่อที่จะสรุปวากรณีนั้นควรจะเปนไปตามหลักการขางตน อยางไร
ก็ตามการศึกษารัฐศาสตรในยุคนี้นั้นใหความสําคัญกับประเด็นที่ศึกษามากกวาการเนนที่ระเบียบวิธีในการ
วิจัย ดังนั้นการการศึกษารัฐศาสตรในชวงนี้จึงมักจะมีปญหาในการจําแนกระหวางสวนที่เปนแนวคิดเชิง
ทฤษฎี กับสวนที่เปนขอมูลสนับสนุนแนวคิดดังกลาว
7F

8F

7

การจําแนกยุค/สมัย/ชวงเวลา ของพัฒนาการการศึกษารัฐศาสตรนี้คอนขางเปนการแบงในเชิงอัตวิสัย (Subjective) คือ การแบงตามความเห็น
ของนักวิชาการแตละทาน แตทั้งนี้จุดรวมของพัฒนาการในยุคตางๆนั้นคลายคลึงกัน.
8
ทินพันธุ เองก็จําแนกเชนเดียวกับ อนุสรณ ดูทินพันธุ น.13 ใน สมบัติ (บรรณาธิการ)
9
ปรีชา น.611
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2) ยุคสถาบัน (Institutional period)
การศึ ก ษารั ฐ ศาสตร ใ นยุ ค สถาบั น นี้ เกิ ด ขึ้ น ท า มกลางกระแสการพั ฒ นาประชาธิ ป ไตย
(Democratization) ที่เกิดขึ้นในยุโรปในศตวรรษที่ 19 ประเด็นหลักของการศึกษารัฐศาสตรในยุคนี้นั้นไมได
เปนการแสวงหารูปแบบการปกครองที่ดี หรือแสวงหารัฐในอุดมคติเชนการศึกษาในยุคคลาสสิก แตมุงเนน
ไปที่ประเด็น การสรางสรรคระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลที่ใชอํานาจตามกรอบรัฐธรรมนูญ และการ
ปกครองโดยมีผูแทน เปนหลัก
จุดเนนหลักของรัฐศาสตรในยุคนี้เนนที่สถาบันทางการเมืองที่จัดตั้งขึ้นอยางเปนทางการในแง
โครงสราง และอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ดังนั้นหนวยในการวิเคราะห (Unit of Analysis) จึงเปนการ
มุงเนนไปที่สถาบันทางการเมืองหลักๆ เชน รัฐสภา รัฐบาล ศาล กฎหมายตางๆ เชน รัฐธรรมนูญ กฎหมาย
ปกครอง เปนตน
ในแงของวิธีการในการศึกษาของวิชารัฐศาสตรในยุคนี้นั้น ใชวิธีการที่สําคัญ 3 ดานดวยกันคือ การ
พรรณนาและการหาขอสรุปเชิงอุปนัย (Descriptive-inductive) การวิเคราะหองคกรทางการดวยมุมมองดาน
กฎหมาย (formal-legal) และการเปรียบเทียบและขอมูลเชิงประวัติศาสตร (Historical and comparative)
นอกจากนี้ยังเริ่มมีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเอกสารทางประวัติศาสตร
และกฎหมาย (ปรีชา หงสไกรเลิศ, 2541 : 611)
ในยุคนี้การศึกษารัฐศาสตรไดมีการขยายตัวออกไปกวางขวางมากขึ้นจนมีการจัดตั้งสถาบันทาง
การศึกษาทางรัฐศาสตรขึ้นอยางเปนทางการในหลายประเทศ เชน การตั้ง Ecole Libre des Sciences
Politiques ในฝรั่งเศสในป 1872 การตั้ง London School of Economic and Political Science ในอังกฤษในป
1895 รวมถึงการเรียนการสอนกลุมวิชารัฐศาสตร (Staatswissenschaft) ในมหาวิทยาลัยตางๆในเยอรมัน แต
ทั้งนี้การเรียนการสอนรัฐศาสตรในฐานะของสาขาวิชาที่แยกตัวออกจากสังคมศาสตรสาขาอื่นๆอยางชัดเจน
นั้นไดเริ่มตนในสหรัฐอเมริกากอนสังคมอื่น โดยมีนักวิชาการเดนในชวงนี้ เชน John Burgess, Frank
Goodnow และ Munroe Smith เปนตน
3) ยุคเปลี่ยนผาน (Transitional period)
การศึกษารัฐศาสตรในยุคเปลี่ยนผานนี้ไดเกิดขึ้นในชวงระหวางตนศตวรรษที่ 20 จนกระทั่งกอน
สงครามโลกครั้งที่ 2 ในยุคนี้ การศึกษารัฐศาสตรในสหรัฐอเมริกาไดเติบโตอยางรวดเร็ว และกลายเปนผูนํา
ในการศึกษาและพัฒนาองคความรูทางรัฐศาสตร (Americanization of political science) ในยุคนี้วิธี
การศึกษาทางรัฐศาสตรไดรับอิทธิพลจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และความพยายาม
ของนั ก รั ฐ ศาสตร อ เมริ กั น จํ า นวนหนึ่ ง ที่ ต อ งการสร า งอั ต ลั ก ษณ ใ ห กั บ การศึ ก ษาวิ ช ารั ฐ ศาสตร และ
ขณะเดียวกันก็มุงยกระดับรัฐศาสตรใหเปนวิทยาศาสตรในทํานองเดียวกันกับวิทยาศาสตรธรรมชาติ
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นักวิชาการที่มีบทบาทในการเรียกรองใหการศึกษาวิชารัฐศาสตร รับเอาวิธีการทางวิทยาศาสตรมา
ใชในชวงนี้เชน A. Lawrence Lowell ผูเรียกรองใหนําเอาความรูดานสถิติมาใชทางรัฐศาสตร รวมถึงคน
อื่นๆเชน Henry Jones Ford, Jesse Macy, Arthur F. Bently และ Charles Merriam เปนตน
สถาบันการศึ กษาทางรั ฐศาสตรที่มีบทบาท และอิทธิพลตอการกํ า หนดแนวคิดและทิศทางใน
การศึกษารัฐศาสตรในระยะนี้ ภาควิชารัฐศาสตรแหงมหาวิทยาลัยชิคาโก (ทินพันธุ นาคะตะ, 2525 : 16)นั้น
มีบทบาทโดดเดนที่สุดทั้งนี้เพราะ Charles Merriam ผูเปนหัวหนาภาควิชานั้นเปนบุคคลที่ผลักดันใหนําเอา
แนวคิด และวิธีการศึกษาใหมๆมาใชในการศึกษารัฐศาสตร
4) ยุคพฤติกรรมศาสตร (Behavioral period)
การศึกษาวิชารัฐศาสตรในยุคนี้เกิดความชัดเจนในชวงทศวรรษ 1950 ซึ่งเปนชวงหลังสงครามโลก
ครั้งที่สอง อันเปนผลมาจากการที่นักวิชาการรัฐศาสตรในยุคนั้นตองการพัฒนาสังคมศาสตรใหกลายเปน
วิทยาศาสตร นําไปสูการรับเอาคําวา “พฤติกรรมศาสตร” (Behavioral sciences) มาใชในความหมายเดียวกับ
คําวา สังคมศาสตร
การเปลี่ยนแปลงทิศทางของวิชารัฐศาสตรจากที่เคยเปนมาสูการศึกษาในยุคพฤติกรรมศาสตรนั้น
เรี่มตนกําเนิดมาจากขบวนการพฤติกรรมทางการเมือง (Political behavior movement) โดยที่เปาหมายของ
ขบวนนี้คือ การตอตานรัฐศาสตรเชิงสถาบัน โดยใหหันมาสนใจศึกษาหนวยวิเคราะหที่พฤติกรรมของ
ปจเจกบุคคลในสถานการณทางการเมืองตางๆแทน ขบวนการดังกลาวเปนสวนหนึ่งของความพยายามที่จะ
เปลี่ยนสังคมศาสตรใหเปนวิทยาศาสตร ดังนั้นวิธีการทางวิทยาศาสตรเชน การสังเกต การจําแนกประเภท
และการวัดขนาดขอมูลจึงถูกนํามาใชในการศึกษาพฤติกรรมทางการเมือง โดยเชื่อวาหากใชวิธีการแบบ
วิทยาศาสตรก็จะเปนการปลอดจากคานิยมสวนบุคคลของผูศึกษาได
การศึกษารัฐศาสตรในยุคพฤติกรรมศาสตรนี้มีอิทธิพลอยางยิ่งในชวงระหวางทศวรษที่ 1950-1970
องคความรูทางรัฐศาสตรในชวงนี้ไดขยายตัวออกไปมากมาย และเกิดการนําแนวความคิดใหมๆเขามาใช
ศึกษาทางรัฐศาสตร เชน การมีสวนรวมทางการเมือง ระบบการเมือง เปนตน นอกจากนี้ความกาวหนาของ
การศึกษาในประเด็นการเมืองเปรียบเทียบเชน การพัฒนาประชาธิปไตย การทําใหทันสมัย การใชความ
รุนแรงทางการเมือง จิตวิทยาทางการเมือง ความเชื่อ จิตสํานึกทางการเมือง ปทัสถานทางการเมือง เปนตน
(ปรีชา หงสไกรเลิศ, 2541 : 612) ก็เปนผลผลิตของการศึกษารัฐศาสตรในชวงพฤติกรรมศาสตรเชนกัน
5) ยุคหลังพฤติกรรมศาสตร (Post-behavioral period)
แมการศึกษารัฐศาสตรในยุคพฤติกรรมศาสตรจะมีอิทธิพลสูงอยางมากตอวงการรัฐศาสตร แตทั้งนี้
รัฐศาสตรแบบพฤติกรรมศาสตรเองก็ตองเผชิญกับการวิพากษวิจารณในเชิงลบจากนักวิชาการอีกจํานวน
หนึ่ง (สอดคล องกับความเห็นของ ธงชั ย วงศชัย สุวรรณ ที่ ว านั กรัฐศาสตร ใ นยุคนั้น ไมไ ดเ ห็ นดว ยกับ
แนวทางแบบพฤติกรรมศาสตรเสียทั้งหมด ดู ธงชัย วงศชัยสุวรรณ, : 199) ที่ไมเชื่อวาวิธีการแบบ
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วิทยาศาสตรนั้นจะสามารถนํามาใชศึกษาการเมืองไดอยางสมบูรณ เนื่องจากนักวิชาการอีกพวกหนึ่งนั้นมอง
ว า พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย นั้ น มี ค วามซั บ ซ อ นผิ ด กั บ วั ต ถุ หรื อ ปรากฏการณ ที่ วิ ท ยาศาสตร ธ รรมชาติ ไ ด
ทําการศึกษา
นับตั้งแตตนทศวรรษที่ 1970 เปนตนมา การศึกษารัฐศาสตรเริ่มปรับเปลี่ยนทิศทางมาสูยุคหลัง
พฤติ ก รรมศาสตร อย า งชั ด เจนมากขึ้น การเปลี่ ย นแปลงในยุค นี้เ ป น การหั น กลั บ มาศึ ก ษาป ญ หาสัง คม
เศรษฐกิจ และการเมืองจากแงมุมตางๆเพื่อหาทางแกไขในเชิงนโยบาย สงผลใหการศึกษาดานนโยบาย
สาธารณะ (Public policy) ไดมีการขยายตัวอยางรวดเร็วในสหรัฐอเมริกา
ขณะเดียวกันประเด็นปญหาตางๆที่ถูกละเลยก็ไดรับความสนใจศึกษากันอยางจริงจังเชน การศึกษา
ดานสตรีนิยม การเมืองอัตลักษณของคนกลุมตางๆ นอกจากนี้แนวความคิดบางอยางก็ถูกนํามาปดฝุนอีก
เชน ทฤษฎีรัฐ และมีการรับเอาทฤษฎีใหมๆเชน นีโอมารกซิสต และทฤษฎีพึ่งพาในชวง 1970-80 เปนตน
การศึกษารัฐศาสตรในยุคหลังพฤติกรรมศาสตรยังเปดพื้นที่ใหกับการศึกษาแบบใหมๆ เชน การ
เกิดขึ้นของทฤษฎีแนววิพากษ (Critical theory) แนวคิดหลังโครงสราง (Post-structuralism) และแนวคิดเชิง
หลังสมัยใหม หรือ Post Modernism เปนตน
2.3.2 พัฒนาการรัฐศาสตรไทย
การศึกษารัฐศาสตรในประเทศไทยนั้นไมไดเปนศาสตรที่หยุดนิ่ง แตไดมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง
สอดคล อ งกั บ กระแส หรื อ ทิ ศ ทางของการศึ ก ษารั ฐ ศาสตร ใ นต า งประเทศ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ทิ ศ ทาง
การศึกษารัฐศาสตรจากสหรัฐอเมริกา
การศึกษารัฐศาสตรของไทยในยุคแรกสุดอาจเรียกวาเปนการศึกษารัฐศาสตรในยุคโบราณของไทย
นั้น แตกตางจากการศึกษารัฐศาสตรในปจจุบันอยางมาก ทั้งในดานของเนื้อหา หรือประเด็นที่สนใจศึกษา
และวิธีการในการศึกษา การศึกษาที่เรียกวารัฐศาสตร นั้นในยุคนี้อาจเรียกวาเปนการศึกษาศาสตร หรือวิชา
ทางการเมืองนั้นอาจนับยอนไปถึงสมัยสุโขทัย โดยเปนลักษณะของการศึกษาศิลปะในการปกครอง ซึ่งเปน
การศึกษาที่จํากัดไวเฉพาะในหมูชนชั้นผูปกครอง คือ กษัตริย พระบรมวงศานุวงศ และพวกขุนนางเทานั้น
ในยุคกอนที่จะเรียกไดวาเปนการเรียนการสอนรัฐศาสตรแบบสมัยใหมนั้น รัฐศาสตรไทยมีชวงที่
เรียกไดวาเปนการศึกษาในชวงยุคสรางชาติ ซึ่งไดเกิดขึ้นในชวงสมัยรัชกาลที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร ซึ่ง
ในยุคนี้นักรัฐศาสตรบางทานก็จัดวาเปนจุดเริ่มตนของการศึกษารัฐศาสตรสมัยใหม (ธงชัย วงชัยสุวรรณ
และขจรศักดิ์ เสวกโกเมศ, 2548 : 401 )การศึกษารัฐศาสตรไทยในยุคนี้อาจนับจุดเริ่มตนจากการที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงสถาปนาโรงเรียนฝกหัดขาราชการพลเรือนขึ้นในพ.ศ.
2442 และตอมาในป 2445 ไดมีการปรับปรุงและขยายเปนโรงเรียนมหาดเล็กหลวง ตอมาในป 2453 ไดมีการ
ขยายเพิ่มเติมและเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเปนโรงเรียนขาราชการพลเรือน
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วัตถุประสงคสําคัญของการสถาปนาโรงเรียนดังกลาวก็เพื่อเปนการผลิตบุคคลเพื่อเขารับราชการให
เปนการสอดคลองกับการปฏิรูประบบราชการที่ไดเริ่มดําเนินการในสมัยนั้น สําหรับประเด็นในการศึกษา
ในยุคนี้เปนการศึกษาวิชาขาราชการพลเรือนทั่วไป และวิชาเสมียน ตอมาเมื่อเปลี่ยนเปนโรงเรียนมหาดเล็ก
หลวงไดเพิ่มเติมการเรียนวิชาภูมิศาสตร ประวัติศาสตร คํานวณ ภาษา และศีลธรรมจรรยาเขาไปดวย ตอมา
เมื่อมีการปรับปรุงเปนโรงเรียนขาราชการพลเรือนแลวไดเริ่มมีการเนนการเรียนวิชากฎหมาย และวิชาการ
บริหารทั่วไปเพิ่มเติมขึ้นดวย
การสถาปนาโรงเรียนโรงเรียนฝกหัดขาราชการพลเรือน โรงเรียนมหาดเล็กหลวง จนกระทั่งมาเปน
โรงเรียนขาราชการพลเรือน ดังกลาวนั้นเกิดขึ้นในยุคเดียวกันกับสถาบันการศึกษาระดับสูงของไทยในยุค
นั้นอีก 2 แหงคือ โรงเรียนนายรอยทหารบก (พ.ศ.2430) และโรงเรียนกฎหมาย (พ.ศ. 2440) โรงเรียน
ดังกลาวนับเปนสถาบันการศึกษาในระดับสูงกวามัธยมศึกษารุนแรกของประเทศไทย
พัฒนาการของสถาบันการศึกษาระดับสูงในประเทศไทยไดเริ่มมีการปรับตัวอีกครั้งหนึ่งในป 2459
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ไดทรงสถาปนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยขึ้นโดย
การปรับปรุงและขยายมาจากโรงเรียนขาราชการพลเรือน ในชวงนี้การเรียนการสอนดานรัฐศาสตรนั้นเกิด
คณะรัฐประศาสนศาสตร ขึ้นโดยเปน 1 ใน 4 คณะกอตั้งของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยเนนการเรียนวิชา
ภาษา (ไทย และอังกฤษ) การบริห ารทั่ ว ไป กฎหมาย วิชาเสมีย นมหาดไทย จริย ศึก ษา และวิ ชาฝก หัด
ขาราชการฝายปกครอง เปนตน (อนุสรณ ลิ่มมณี, 2543: 44-46)
การศึกษารัฐศาสตรไทยในยุคถัดมาเปนชวงยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 การ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองของประเทศไทยนั้นไดสงผลตอการเปลี่ยนแปลงดานการเรียนการสอน
ในทางการเมืองการปกครองดวย ดังเห็นไดจากการตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมืองขึ้นในป
พ.ศ. 2476 ในยุคนั้นการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยดังกลาวมีเพียงหลักสูตรเดียวคือ หลักสูตรธรรมศาสตร
บัณฑิต ซึ่งเปนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีทางสังคมศาสตรในลักษณะองครวม ที่นักศึกษาจะตองเรียน
วิชาตางๆทางสังคมศาสตรอยางกวางๆ เชน ประวัติศาสตร ปรัชญา การเมืองการปกครอง ระเบียบบริหาร
ราชการ สถิติ กฎหมาย เศรษฐศาสตร การคลัง การทูต เปนตน หลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิตนี้ นครินทร
เมฆไตรรัตน (2547: 24-26) มองวาเปนการเปดโอกาสใหผูที่เรียนจบสามารถทํางานไดกวางขวางไมไดจํากัด
ที่การเปนขาราชการเทานั้น แตอนุสรณ ลิ่มมณี กลับมองวาหลักสูตรดังกลาวนั้นไมไดมีความแตกตางไป
จากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรที่เปดสอนอยูที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่เปดสอนอยูกอนหนานั้นมากนัก
(อนุสรณ ลิ่มมณี, 2543 : 51)
การเปลี่ยนแปลงทางดานสถาบันการจัดการเรียนการสอนวิชารัฐศาสตรในประเทศไทยในชวงนี้
เกิดขึ้นภายหลังจากที่คณะรัฐประศาสนศาสตร ที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยถูกยุบไปในป 2472 เนื่องจากมี
นักเรี ยนจํานวนน อย และตั้งขึ้น ใหมในป 2476 เป นคณะนิติศาสตรแ ละรัฐศาสตรของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย แตในป 2476 นั้นเองไดมีการประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและ
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การเมือง ใหโอนคณะนิติศาสตรและรัฐศาสตรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไปสังกัดมหาวิทยาลัยวิชา
ธรรมศาสตรและการเมือง
ตอมาในป 2491 รัฐบาลไดจัดตั้งคณะรัฐศาสตรขึ้นที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง (อนุสรณ
ลิ่มมณี, 2543: 60-70) 10และในปถัดมาคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรก็ไดถูกตั้งขึ้นตามมา การ
เกิดขึ้นของคณะรัฐศาสตร ทั้งสองแหงในชวงตนทศวรรษ 2490 นี้นับไดวาเปนจุดเริ่มตนของการศึกษาวิชา
รัฐศาสตรสมัยใหมในประเทศไทย แมวาการศึกษารัฐศาสตรในชวงนี้จะยังคงเปนการผลิตบัณฑิตเพื่อการ
ทํางานในสายงานราชการเปนหลัก แตการศึกษาในลักษณะที่เปนวิชาการนั้นก็เริ่มมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยมา
การศึกษารัฐศาสตรไทยสมัยใหมในชวงทศวรรษ 2490 นั้นไดรับอิทธิพลจากการศึกษารัฐศาสตร
อเมริกันอยางมาก โดยเฉพาะในชวงสมัยที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตไดทําการรัฐประหารยึดอํานาจจากจอม
พลป.พิบูลสงคราม นั้นประเทศไทยไดมีความสัมพันธที่ดีกับสหรัฐอเมริกา ความสัมพันธดังกลาวมีผลตอ
ทิศทางของประเทศไทยในหลายดานทั้งดานการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงดานการศึกษาของไทย
การศึก ษารั ฐศาสตร ไทยไดรับความชว ยเหลือจากสหรัฐอเมริก า โดยที่มหาวิท ยาลัย อิน เดีย นา
(Indiana
University)
ได ใ ห ค วามช ว ยเหลื อ ทางด า นวิ ช าการแก ค ณะรั ฐ ประศาสนศาสตร ที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในป 2498 เพื่อใหการศึกษาในระดับปริญญาโท ในเวลาตอมาคณะดังกลาวได
แยกตัวออกมาเปนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรในป 2509 นอกจากนี้ทางคณะรัฐศาสตรทั้งที่จุฬาฯ
และธรรมศาสตร ก็ ไ ด รั บ ความช ว ยเหลื อ จากสหรั ฐ อเมริ ก าเช น กั น โดยมู ล นิ ธิ ฟู ล ไบรท (Fulbright
Foundation) ไดสงผูเชี่ยวชาญมาชวยรางหลักสูตรทางดานรัฐศาสตรใหแกทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ตั้งแตป 2494
ซึ่ ง นับ ไดว าวิ ช ารั ฐ ศาสตร ใ นฐานะที่ เ ป น ศาสตรใ นการพยายามศึ ก ษา และวิเ คราะห ป รากฏการณท าง
การเมืองอยางลึกซึ้งก็เริ่มตนขึ้น ณ จุดนี้
การศึกษารัฐศาสตรไทยในยุคถัดมา ภายหลังการเขามาปูรากฐานของรัฐศาสตรอเมริกันนั้นเปน
การศึกษาแบบยุคพฤติกรรมศาสตรประมาณชวงป 1950-1970 (พ.ศ.2493-2513) การศึกษารัฐศาสตรไทยเอง
ก็ไดรับเอาอิทธิพลของกระแสรัฐศาสตรอเมริกันเขามาใชศึกษาการเมืองการปกครองไทยดวยเชนกัน สงผล
ใหการศึกษารัฐศาสตรในสังคมไทยในชวงนี้มีประเด็นที่มุงศึกษาเปนหลักเชน การศึกษาพฤติกรรมการ
เลือกตั้ง ทัศนคติของปจเจกบุคคลตอกรณีปญหาตางๆ วัฒนธรรมทางการเมือง การเรียนรูทางการเมือง
บุคลิกภาพทางการเมือง เปนตน รวมถึงวิธีการในการศึกษาก็ใหความสําคัญกับการวัด และการเก็บขอมูลที่
เปนวิทยาศาสตรเปนอยางมาก ในระยะนี้นักวิชาการที่มีบทบาทสูงตอการศึกษาเชิงพฤติกรรมศาสตรใน
สังคมไทย เชน พรศักดิ์ ผองแผว เปนตน
เมื่อรัฐศาสตรแบบพฤติกรรมศาสตรเริ่มถูกทาทายจากนักวิชาการรัฐศาสตรกลุมอื่นที่ไมเห็นดวยกับ
การศึกษาพฤติกรรมทางการเมือง ดวยเหตุผลที่วาพฤติกรรมศาสตรนั้นไมสามารถอธิบายปญหา หรือทํา
9F

10

อนุสรณ มองวาการเกิดคณะรัฐศาสตรไมไดเปนผลมาจากพัฒนาการทางการศึกษา แตเปนเหตุผลทางการเมืองของกลุมนายทหารที่ตองการลด
บทบาทของกลุมปรีดีที่ผูกขาดการผลิตบัณฑิตเขาสูระบบราชการดวยหลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิต
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ความเขาใจถึงสาเหตุแหงปญหาทางการเมืองในระดับที่ลึกซึ้ง และมีความซับซอนสูงได การศึกษารัฐศาสตร
ในสังคมไทยก็เริ่มปรับตัว ซึ่งสอดคลองกับกระแส หรือทิศทางของการศึกษารัฐศาสตรในระดับสากล
การศึกษารัฐศาสตรไทยในชวงหลังยุคพฤติกรรมศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งในรอบ 20 ปหลังมานี้มี
คํา และแนวความคิดทางรั ฐศาสตร ที่เ ขามามีอิทธิพลตอแวดวงรั ฐศาสตร ไ ทยอยูห ลายคํา ดวยกัน เชน
แนวคิดเรื่อง Good Governance, Globalization, Civil Society, New Social Movement Discourse,
Hegemony, Decentralization, Post-modernism/Post-structuralism เปนตน
จะเห็นไดวาการศึกษารัฐศาสตรไทยในปจจุบันนั้นมีการเปดพื้นที่ใหกับความสนใจ หรือประเด็น
ปญหา รวมถึงวิธีการศึกษาที่หลากหลาย อีกทั้งการศึกษารัฐศาสตรไทยในปจจุบันยังไมไดปฏิเสธแนวทาง
หรือวิธีการศึกษาแบบเกาในชวงยุคที่ผานมาอยางสิ้นเชิงอีกด วย การศึกษาในเชิงปรัชญาการเมือง เชิง
สถาบันและกฎหมาย รวมถึงการศึกษาพฤติกรรม นั้นยังคงมีการศึกษากันอยูในวงการรัฐศาสตรไทย เพียงแต
มีการใหความสําคัญนอยลงไปกวาเดิมเทานั้น

17

บทที่ 3
สถานภาพทางงานวิจัย แนวคิด ทฤษฎี ของรัฐศาสตร สาขาวิชาการปกครองของไทย
ในชวงทศวรรษ 1990 ถึงปจจุบัน (2533-2553)
ในชวงทศวรรษที่ 1990 เปนต นมา เปนชวงที่วิชารัฐศาสตรสาขาการปกครองนั้นมีขอถกเถีย ง
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยอยางเขมขน แตเปนประเด็นการถกเถียงที่
ตอเนื่องจากตัวแบบการเมืองระบบราชการ หรืออํามาตยาธิปไตย (bureaucratic polity) ของ Fred Riggs
(1966) ในหลายมิติที่เกี่ยวกับ การเปลี่ยนผานของอํานาจทางการเมืองจากระบบราชการสูกลุมอํานาจนอกรัฐ
ราชการ(Extra-bureaucratic forces) และ ประเด็นการพัฒนาการเมือง และการทําใหเปนประชาธิปไตย
(Political Development และDemocratization) ตลอดจนบทบาทของรัฐกับการพัฒนา และ สภาพเศรษฐกิจ
การเมืองที่ เอื่อต อการพัฒนาประชาธิปไตย กอนที่การพัฒนาการของวิ ชาการรัฐศาสตร สาขาวิชาการ
ปกครองไทย จะไดเกิดสภาวะหยุดนิ่งในแงประเด็นการถกเถียงในแงการปราศจากคําถามทางการเมืองที่
โดดเด น ในวงวิช าการไทย และในแง ก ารวิ เ คราะหก ารเปลี่ย นแปลงประชาธิ ป ไตยในวงวิ ช าการเมือ ง
เปรียบเทียบ
ดังนั้นการนําเสนอในสวนนี้จะเปนการตรวจสอบแนวความคิดและผลงานวิจัยที่โดดเดนที่มีการ
ถกเถียงอยางกวางขวางในวงวิชาการไทยนับแตการเริ่มตนของทศวรรษที่ 1990 เปนตนมาถึงปจจุบัน เพื่อ
สะทอนใหเห็นถึงการพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงในแนวคิดในรอบทศวรรษครึ่งนี้ เพื่อนําไปสูขอมูลใน
การตีตวามนําสูความเขาใจสถานะภาพการพัฒนาการรัฐศาสตรไทยภาคปกครองวา เปนไปอยางไร
3.1 พั ฒ นาการแนวความคิ ด การพั ฒ นาการทางการเมื อ งและกระบวนการทํ า ให เ ป น ประชาธิ ป ไตย
(Political Development and Democratization)
ในชวงป 1990 แนวการวิเคราะหการพัฒนาทางการเมือง และการทําใหเปนประชาธิปไตยยังมี
บทบาทในฐานะแนวทางหลักในทางรัฐศาสตร ภาคปกครอง และมีการวิจัยและศึกษาอยางตอเนื่องจาก
นักวิชาการในดานนี้ (งานที่โดดเดนในชวงนี้ เชน Suchit Bunbongkarn (1996) ที่ชื่อ State of The Nation:
Thailand) ตอเนื่องจากโจทยการศึกษาทางการเมืองที่เกิดในชวงปลาย 1960 ที่พยายามวิเคราะหการพัฒนา
ประชาธิปไตยไทย แนวทางการศึกษานี้เปนแนวทางที่มีอิทธิพลโดยตรงจากตางประเทศ การวิจยั และการ
ถกเถียงในวงวิชาการตามอิทธิพลการถกเถียงของวงวิชาการอเมริกัน โดยมีนักรัฐศาสตรไทยหลักที่เขารวม
ประเด็นการถกเถียง เปนนักรัฐศาสตรที่จบการศึกษา และไดรับการศึกษาในมหาวิทยาลัยในอเมริกาเปน
หลัก ในมหาวิทยาลัยที่เปนตนกําเนิดความคิดทางวิชาการแบบอเมริกัน ที่ผูกขาดในมหาวิทยาลัยที่เกาแกใน
กรุงเทพฯโดยเฉพาะในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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นักวิชาการที่มีบทบาทสําคัญอันไดแก สุจิต บุญบงการ,ลิขิต ธีรเวคิน,ทินพันธุ นาคะตะ,ชัยอนันต
สมุทวณิช นักวิชาการเหลานี้ มีแนวโนมที่จะอธิบายการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย โดยสนใจบทบาทใน
การแทรกแซงทางการเมืองของทหารและขาราชการ โดยที่จุดสูงสุดของผลงานของนักวิชาการเหลานี้ คือ
การถกเถียงและสรางตัวแบบการวิเคราะห อยาง Semi- Democratization ของลิขิต(1991) และ Semidemocracy ของชัยอนันต สมุทวณิช ซึ่งอธิบายการเมืองในชวงของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท อันเปนชวง
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของการรวมกันใชอํานาจระหวาง พรรคการเมือง (ที่ประกอบไปดวยนักธุรกิจ
การเมืองจํานวนหลายกลุมและกลุมทหาร (ดูเพิ่มเติมงานของผูเขียนใน Dhiwakorn, 2007) 11
นักวิชาการในกลุมนี้ ไดมีการพัฒนาตัวแบบการวิเคราะหและถกเถียงอยางกวางขวางเกี่ยวกับปจจัย
ของการพัฒนาการทางเศรษฐกิจตอการพัฒนาประชาธิปไตย แตตัวแบบดังกลาวไดมีการศึกษาอยางลุมลึก
ในแงมุมทางทฤษฎีและเกิดการพัฒนาแนวการวิเคราะหเกี่ยวกับการเติบโตของกลุมทางการเมือง (เชนงาน
ของอเนก เหลาธรรมทัศน) และ การเติบโตของประชาสังคมซึ่งเปนวิวัฒนาการทางความคิดที่เปนกระแส
หลักของนักวิชาการไทยในปจจุบัน
10F

3.2 การพัฒนาการแนวคิดแนวรัฐ และเศรษฐศาสตรการเมือง
ในชวง 1980-1990 กลุมแนววิเคราะหเชิงรัฐ (statism)และเศรษฐศาสตรการเมือง เริ่มมีบทบาทมาก
ขึ้นในฐานะกรอบแนวความคิดในวงการรัฐศาสตรไทย นับตั้งแตวงวิชาการสากลเริ่มนํารัฐมาศึกษาในฐานะ
หนวยการวิเคราะห และโดยที่ Skocpol ไดเสนอบทความเกี่ยวกับแนวการวิเคราะหการเมืองแนวรัฐขึ้นมา
ใหม (บทความชื่อวา Strategies of Analysis in Current Research)ในหนังสือที่นักวิชาการแนวรัฐ อยาง Peter
B. Evans และ นักวิชาการเยอรมัน อยาง Rueschemeyer รวมกันเขียน ในชื่อหนังสือ Bringing the State
Back In (1985) การศึกษาแนวรัฐ ซึ่งพื้นฐานทางทฤษฎีและการถกเถียงเกี่ยวของกับแนวการศึกษา
เศรษฐศาสตรการเมือง มีการถกเถียงและพัฒนาทางความคิดรวมกันทางวิชาการชวงหนึ่งในวงวิชาการไทย
ในชวงที่กลุมธุรกิจมีบทบาทอยางมากในโครงสรางอํานาจรัฐและการเมือง
ชัยอนันต สมุทวณิช เปนผูนําการศึกษาเรื่องรัฐ และบทบาท การถกเถียงกับมิติการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม ผาสุก พงษไพจิตร ฉัตรทิพย นาถสุภา เปนผูนําการศึกษาการเติบโตของกลุมทุนในสังคมที่
ขยายตัวมีบทบาททางการเมือง การขูดรีดภายในสังคม ซึ่งพัฒนากลายเปนความสนใจ ประชาสังคม(Civil
Society) ซึ่งจนกลายเปนรากฐานของนักวิชาการไทยที่สําคัญหลายคนไดแก ฉันทนา บรรพศิริโชติ นฤมล
ทับชุมพล และประภาส ปนตบแตง เปนตน ที่เนนการศึกษาความสัมพันธของภาคสังคมกับภาครัฐ โดยมี

หนังสือหาไดจาก http://www.amazon.de/Evolution-Thai-State-PoliticalTransformative/dp/3866242603/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1206304160&sr=8-1;
www.dhiwakorn-kaewmanee.de.
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แนวโนมที่จะมองการกดขี่ และการไดประโยชน ของรัฐ ตลอดจนผูนํารัฐเปนตัวกอเกิดปญหาใหกับภาค
สังคมและประชาสังคม (ดู ลิขิต วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย, 2544:10-12)
เป น ที่ น า สั ง เกตว า การพั ฒ นาการของรั ฐ ศาสตร ไ ทย เมื่ อ มาถึ ง จุ ด นี้ ไ ด นั ก วิ ช าการในกลุ ม
แนวความคิดนี้ เปนจํานวนมาก โดยเปนนักวิชาการสวนใหญที่มองการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในฐานะ
ของสังคมเพียงอยางเดียวที่เปนศูนยกลางในการวิเคราะหทางการเมือง ดังนั้นสถานภาพลาสุดของรัฐศาสตร
ไทยในแนวทางการมองของนักวิชาการจึงไมมีความหลากหลาย แตมีลักษณะของการขาดมุมมองทางทฤษฎี
ที่หลากหลายในการเลือกปจจัยที่จะเปนศูนยกลางการมองการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ซึ่งในความเปนจริง
พัฒนาการของรัฐศาสตรในทศวรรษที่ 21 เริ่มเห็นการกอตัวของปจจัยระบบระหวางประเทศในฐานะ
ศูนยกลางการเปลี่ยนแปลง (ดูเพิ่มเติมในบทที่ 4)
อย างไรก็ ดี นัก วิ ชาการภาคปกครอง จุ ฬาลงกรณมหาวิท ยาลั ย มี บทบาทอย างมากในการผลิ ต
นักวิชาการที่สวนมากจะออกไปสอนในมหาวิทยาลัยในตางจังหวัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยที่คุณภาพ
ทางวิชาการและกรอบแนวความคิดที่เปนผลจากการผลิตของนักวิชาการในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หรือ
อาจเป น มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ทํ า ให พ วกเขายั ง เป น พวกผู เ ฝ า ติ ด ตามและก า วตามนั ก วิ ช าการใน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที่หลอหลอมผลิตองคความรูพวกเขาออกมา หรือใน
อีกแงมุมหนึ่ง เพราะความจํากัดเรื่องบรรยากาศทางวิชาการ การขาดหนังสือ ตํารา และความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษที่ทําใหนักวิชาการภูมิภาค เกิดความถดถอยทางวิชาการและหันสูการไดรับตําแหนงบริหาร
นักวิชาการจํานวนไมนอยใชตําราเรียนไมกี่เลม เตรียมการสอน และอาจไมเคยใชตําราภาษาอังกฤษเลยใน
การเตรียมการสอนเพราะความขาดแคลนตําราเรียนจากในมหาวิทยาลัย ดังนั้นการจํากัดในการพัฒนาการ
ของการวิจัยและการพัฒนาแนวความคิดในมหาวิทยาลัยที่มีรากฐานการพัฒนาการวงการรัฐศาสตรไทย จะ
เปนตัวแปรสําคัญของการถดถอยโดยรวมของรัฐศาสตรในภาพองครวมของประเทศไทย หรือกลาวอีกอยาง
หนึ่งไดวา แนวความคิดของสังคมในฐานะศูนยกลางของการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเปนผลจาก
อิทธิพลเครือขายทางวิชาการในกรุงเทพฯ ที่มีการจํากัดในตัวของมันเอง เปนผลใหการพัฒนาการวิชาการ
รัฐศาสตรในมหาวิทยาลัยในตางจังหวัดก็มีลักษณะที่จํากัดตามไปดวยในการพัฒนา
3.3 การพัฒนาแนวคิดแนวผสมการพัฒนากลุมการเมือง (Political Groups) และเศรษฐศาสตรการเมือง
(Political Economy)
งานของ อเนก เหลาธรรมทัศน ซึ่งสรางตัวแบบการอธิบายปรากฏการณการเมืองที่สําคัญในชวงป
1990 นั้น เปนการผลิตผลของการผสมผสาน 2 แนวทางการศึ กษาของพหุนิยมทางการเมือง (Political
Pluralism) กับแนวทางเศรษฐศาสตรทางการเมือง (Political Economy) โดยเปนงานที่มีโจทยทางการวิจัย
เพื่อถกเถียงตัวแบบทางการเมืองของ Fred W. Riggs (1966) ซึ่งเปนโจทยทางวิชาการที่สําคัญของวง
การศึกษาการเมืองเปรียบเทียบของไทย (Rueland 1996)
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เอนกไดเสนอการอธิบายบทบาทการศึกษาการเติบโตของกลุมนักธุรกิจไทย ที่เขาไปมีบทบาททาง
การเมือง ที่ ทําใหเ กิดสภาพการเมื องแบบ Semi-Democracy การอธิบายของ เอนก เป นการยอมรับ
ความสําคัญของมิติทางเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวของสัมพันธกับการพัฒนาการทางการเมือง โดยงานของ เอนก
สอดคลองกับงานหลายงานในชวงเวลาเดียวกันของสํานักเศรษฐศาสตรการเมือง ในหลายงานของผาสุก
พงษไพจิตร และ คริส เบเกอร
3.4 การพัฒนาแนวความคิดการตกผลึกทางการเมือง และ ประชาธิปไตยที่ยั่งยืน (Political Consolidation
and Sustainable Democracy)
แนวความคิดเกี่ยวกับความยั่งยืน และการตกผลึกของการปกครองประชาธิปไตยเปนประเด็นปญหา
ทางวิชาการที่มีการกลาวถึงมากในวงวิชาการสากลโดยเฉพาะในวงวิชาการเยอรมัน อังกฤษ และ อเมริกา
ตลอดจน การศึกษของวิชาการลาติน อเมริกา และอาฟริกา ที่มองการพัฒนาการประชาธิปไตยของประเทศ
กําลังพัฒนาเปนไปเพียงอยางผิวเผิน และมีแนวโนมที่จะกลับไปสูการปกครองที่ไมใชประชาธิปไตย หรือ
การปกครองที่ ป ระเทศกํ า ลั ง พั ฒ นาเผชิ ญ กั บ ป ญ หาอย า งการแทรกแซงทางการเมื อ งของทหาร และ
ขาราชการ
แตประเด็นแนวความคิดเหลานี้ เปนประเด็นที่นักวิชาการไทยใหความสนใจนอย และไมพัฒนาการ
วิจัยในประเด็นดังกลาว การกลับเขามาของทหารในการเมืองไทยในทศวรรษที่ 21 เปนการสะทอนความ
จําเปนของการอธิบายทางการเมืองในแนวทางนี้วามีความจําเปน ในขณะที่วงการวิชาการไทยไมพัฒนา
แนวความคิดการเมืองเปรียบเทียบดังกลาวกาวทันการถกเถียงในการเมืองเปรียบเทียบสากล
ประเด็นแนวคิดการศึกษาและใหความสําคัญกับคุณภาพประชาธิปไตยเปนประเด็นพัฒนามาจาก
งานปรากฏการณการเกิดขึ้นและพัฒนาการประชาธิปไตยในคลื่นประชาธิปไตยในลูกที่สาม ที่ Huntington
(1991) ไดนําเสนอ มีการตั้งคําถามที่สําคัญวา ประชาธิปไตยในโลกที่สามจะมีการดํารงอยู และ มีคุณภาพ
เพียงใด ที่สะทอนการเปนประชาธิปไตยในความหมายที่ลึกซึ้งกวา การเลือกตั้ง และ การมีตัวแทนในสภา
ลักษณะการไมเขาถึงแกนแทของประชาธิปไตย และ เกิดปญหาที่นักการเมืองที่มาจากประชาชนเปนผูกอ
ปญหาประชาธิปไตย ที่เกิดขึ้น Aural Croissant นักวิชาการเยอรมันไดเรียกมันวา ประชาธิปไตยที่มีตําหนิ
( DEFEKT DEMOCRACY) Croissant ไดทํางานวิจัยนี้โดยใชการเมืองไทยเปนกรณีศึกษา เปรียบเทียบกับ
ประชาธิไตยในหลายประเทศในเอเชีย โดยพัฒนาแนวความคิดการเมืองเปรียบเทียบ ที่ปรึกษา (Doktorvater)
ของเขาที่ชื่อ Professor Wolfgang Merkel พัฒนาขึ้นมา ผลงานการวิจัยของ Croissant เปนที่ไดรับการ
ยอมรับ และ กลายเปนผลงานที่ ไดรับการพิจารณาระดับทางวิชาการระดับศาสตราจารยของเขาในเวลาสั้นๆ
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ตอมา ตําราของCroissant ถูกตีพิมพเปนงานภาษาอังกฤษ ในชื่อวา Between Consolidation and Crisis :
Elections and Democracy in Five nations in Southeast Asia (2006) 12
เพราะการขาดความหลากหลายในวงวิ ช าการไทย ที่ ไ ด นํ า เข า เฉพาะแนวความคิ ด จากตํ า รา
ภาษาอังกฤษ จึงเปนที่นาสังเกตวา วงวิชาการไทย จึงไมมีการรับรูและการพัฒนาการการศึกษาการเมือง
เปรียบเทียบในประเด็นนี้ ทั้งที่ ตัวแบบการอธิบายของ Croissant นั้นพัฒนาการมาจากกรณีทางการเมืองไทย
โดยตรง เชนเดียวกันที่แนวความคิดอยาง Sustainable Democracy ก็ไมไดรับการกลาวถึงในวงการวิชาการ
ไทย และ หนังสือที่โดงดังของ Haynes นักวิชาการชาวอังกฤษ ก็ไมไดรับการสั่งเขามาศึกษาในหองสมุด
แหงใดของไทย
1F

3.5
การพั ฒ นาแนวคิ ด รั ฐ นิ ย มใหม (Neo-Statism)
(Neo Comparative Politics)

และการเมื อ งเปรี ย บเที ย บใหม

ในชวงปลาย 1980 งานเขียนของ Ohmae เรื่อง The End of the Nation State ไดมีผลกระทบตอวง
วิชาการไมเพียงกับวงรัฐศาสตร แตยังเปนวงการเศรษฐศาสตรประยุกตทั่วโลก แนวความคิดของ Ohmae คือ
การขยายตัวของการคาที่มีสูงในโลก โดยบทบาทของตลาดที่รัฐไทยไมสามารถควบคุมการขยายตัวและการ
ไหลเวียนของทุน งานเขียนดังกลาวไดมีอิทธิพลตองานเขียนของนักรัฐศาสตรไทยทานแรก( ศ.ดร.ชัยอนันต
สมุทวณิช) ที่นําแนวความคิดในแนวทางดังกลาวมานําเสนออธิบายเสนอสภาพและบทบาทของรัฐ ที่ไม
สามารถควบคุมการไหลเวียนของการคาดวย แนวความคิด by – passing state พรอมกับชัยอนันต ไดนํา
แนวความคิด Globalization ดวยการเรียกชื่อในชวงนั้นวา โลกานุวัตร มาเสนอใชเปนทานแรก ในวงการ
ศึกษาไทยในชวงตน 1990
ในชวงนั้น Globalization ไดถูกพิจารณาอยางกวางขวางในชวงเริ่มตน วาเปนปรากฏการณทาง
การเมืองใหม ของการเชื่อมโยงกระบวนการ ที่ทําใหโลกเราเชื่อมโยงกันใกลชิดมากขึ้น และมี ผลกระทบ
ตอขอบเขตและบทบาทของอํานาจรัฐ การพิจารณาผลกระทบของ Globalization แมวามิติทางเศรษฐกิจจะ
เปนมิติหลักที่ถูกเขาใจปรากฏการณนี้แต Globalization ยังครอบคลุมในความหมายอิทธิพลของมหาอํานาจ
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและความมั่นคงในโลกในบทบาทที่เผชิญรวมกัน
ในชวงเวลาป 1990 นั้น การเมืองไทยไดพัฒนาในแงที่ระบบราชการมีการปฏิรูปในเชิงการกระจาย
อํานาจที่เคยครอบงําไวไปสูองคกร การปกครองสวนทองถิ่นมากขึ้น ในขณะที่ ขาราชการก็มีสถานภาพ

กรุณารดูรายละเอียด ที่http://www.ub.unifreiburg.de/xopac/wwwolix.cgi?db=ubfr&nd=25747524&VomOLAF=0&links=1
&gk=&Aktion=S&isnListe=25747524,11561735,25225799,11385391,10271207,670
6485&count=1&counter=0&anzeige=ar%3Dcroissant+aurel%3F+&treffer=6&off
set=1
12
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บทบาททางสังคมที่ลดลง โดยเปรียบเทียบกับบทบาทของนักธุรกิจ ที่ดูจะมีบทบาททางสังคมและการเมืองที่
มากขึ้นเรื่อยๆ กาวเหนือบทบาทอํานาจของขาราชการ
ในชวงทศวรรษนี้เอง บทบาทของทหารทางการเมืองลดลง และถูกมองวา เปนอิทธิพลของกระแส
Globalization ที่ทําใหถูกเชื่อวาขอมูลขาวสารและความคิด อาจไมสามารถถูกครอบงําได ผานบทบาทของ
รัฐและผูมีอํานาจรัฐ ประสบการณความลมเหลวของทหารที่ตองการกุมอํานาจรัฐ ในชวง 1990 โดยอิทธิพล
การแพรกระจายของขาว โดย เอกสารทางอิเล็กทรอนิกสและการเกิดสภาพเสรีทางการสื่อสารมวลชนที่ทํา
ใหคณะทหารไมสามารถควบคุมมวลชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในสภาพดั ง กล า วทํ า ให เ กิ ด การพิ จ ารณาบทบาทอํ า นาจของรั ฐ ที่ ไ ด รั บ อิ ท ธิ พ ลจากกระแส
Globalization อยางไรก็ตามแมวากระแสโลกาภิวัตนจะมีการอธิบายพูดถึงอยางกวางขวางในวงรัฐศาสตร
ไทย แตก็การเสนอทางวิชาการไทยที่มีลักษณะจํากัด และไมไดมีการพัฒนาการอยางจริงจังในแงงานเขียน
งานวิจัยและพัฒนาตัวแบบทางการศึกษาและวิจัยของความสัมพันธของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทย
กับกระแส Globalization แตอยางใดเหมือนเชนที่มีการพัฒนาการในวงการศึกษารัฐศาสตรสากล หรือกลาว
อีกอยางหนึ่งไดวา รัฐศาสตรไทยสาขาการปกครองนั้น ขาดตัวแบบในการอธิบายปรากฏการณทางการเมือง
หรือระบบการเมืองในกระแส Globalization ในแงตัวแบบทั่วไปในวงการรัฐศาสตรไทย
ทั้งนี้อุปสรรคอยูที่นักวิชาการวงการรัฐศาสตรไทยจํานวนไมนอย พิจารณากระแส Globalization วา
เปนปรากฏการณพื้นฐานและไมใชสิ่งใหม ในฐานะปจจัยและอิทธิพลจากตางประเทศในระบบระหวาง
ประเทศธรรมดาที่ปรากฏและทําการศึกษาในสาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศอยางตอเนื่องโดย
นักวิชาการความสัมพันธระหวางประเทศ ในขณะที่ นักวิชาการภาคการปกครองก็มีขอบเขตการศึกษาที่
จํากัดในการเชื่อมโยงปรากฏการณ Globalization กับการพัฒนาการของอิทธิพลตางๆในระบบจาก
ตางประเทศ ไมวาจะเปนทุนนิยมโลก บทบาทของอเมริกา บทบาทการพัฒนาระบบการเงินระหวางประเทศ
Jurgen Rueland (2006) ไดเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการรัฐศาสตรในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ไดแสดงผลการศึกษาวาการศึกษาทางรัฐศาสตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ควรมี
การประสานความเขาใจของการเปลี่ยนแปลงในระบบระหวางประเทศกับการเมืองภายใน ขอเสนอของ
Rueland ไดสอดคลองกับ Jeffrey Haynes (2005) ที่เสนอตัวแบบในการศึกษาและทําวิจัย การเมือง
เปรียบเทียบใหมโดยพิจารณาอิทธิพลการเปลี่ยนแปลงการเมืองภายในประเทศ ที่ไดรับผลกระทบกับกระแส
Globalization
เปนที่นาสังเกตวา งานวิจัยและทิศทางการพัฒนาการและการถกเถียงดังกลาวไมไดเปนผลิตผลใด
จากวงวิ ช าการรั ฐ ไทย แต อ ย า งใด หากแต มี ง านวิ จั ย ในลั ก ษณะเดี ย วกั บ การทํ า โดยความสนใจของ
นักวิชาการที่ทํางานวิจัยในตางประเทศหรือเปนนักวิชาการตางประเทศ ที่สนใจอธิบายการเมืองไทยในชวง
ป 1990 ถึงปจจุบัน โดยเพิ่มขอบขายและพื้นที่การศึกษาและความสนใจที่นอกเหนือจากขอบขายการศึกษา
ในตัวแบบทฤษฎีระบบของ David Easton ซึ่งครอบงําการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบไทยมาเทาปจจุบัน

23

3.6 กลุมแนวคิดประชาสังคม (Civil Society)
แนวคิดประชาสังคม 13ไดรับความสนใจในตะวันตก ซึ่งปริมณฑลของภาคประชาสังคมตามแนวคิด
ตะวันตก เปนภาคสวนที่แยกเปนเอกเทศจากภาครัฐและภาคเอกชนแตก็ยังมีความสัมพันธกันอยู ดังที่ อเล็ก
ซานเดอร (Alexander) (1994 อางถึงใน สถาบันการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย [TDRI], 2543 : 11)
กลาววา ภายในสังคมนั้นมีความหลากหลาย ดังนั้นความเปนหนึ่งเดียวหรือความเปนเอกภาพทางสังคม
ภายใตกรอบคิดประชาสังคมไมสามารถเกิดขึ้นได แตเมื่อพูดถึงประชาสังคมในฐานะมณฑลสาธารณะ ตอง
ใหความเปนอิสระในการคิดการกระทําที่ไมไดถูกครอบงําโดยรัฐและตลาด
เมื่อมีการนําแนวคิดประชาสังคมมาใชศึกษาหรืออธิบายปรากฏการณทางการเมืองการปกครอง
ภายใตบริบทของสังคมไทย ตั้งแตทศวรรษ 2520 นักคิดและนักวิชาการของไทยไดใหคํานิยาม “ประชา
สังคม” อยางกวางขวางและมีความแตกตางกันไปตามสถานการณและบริบทของสังคมไทยในชวงเวลา
ตางๆ ซึ่งสามารถแบงแนวทางการอธิบายและขอบเขตหรือปริมณฑลของภาคประชาสังคมตามแนวทางการ
อธิบาย เปน 3 แนวทางหลัก คือ 1) ประชาสังคมที่เนนความสมานฉันท 2) ประชาสังคมที่เนนการตอรองกับ
รัฐ และ 3) ประชาสังคมที่เนนความขัดแยง
ดังตอไปนี้
1 ) แนวทางการอธิบายประชาสังคมที่เนนความสมานฉันท
เป น ประชาสั ง คมที่ เ น น ความสมานฉั น ท มี เ กณฑ ใ นการบรรลุ จุ ด มุ ง หมายโดยเน น เรื่ อ งความ
ปรองดอง ความหลากหลายภายในสังคม เนนความสมานฉันทโดยใชชุมชนเปนตัวตั้ง นักวิชาการคนสําคัญ
ในแนวคิดประชาสังคมแบบนี้ คือ ประเวศ วะสี (2536) ซึ่งไดแสดงทัศนะผานงานเขียน เรื่อง “แนวคิดและ
ยุทธศาสตรสังคมสมานุภาพและวิชชา” มีใจความโดยสรุปวา ในสภาพสังคมไทยปจจุบัน ภาครัฐและภาค
ธุรกิจเอกชนมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันในลักษณะเกื้อกูลกัน และมีผลประโยชนตอกันอยางมาก ทําให
สังคมขาดดุลยภาพและเกิดความลาหลังในการพัฒนาภาคประชาชนหรือภาคสังคม โดยนัยยะนี้ ประเวศจึง
เชื่อวาจะตองพัฒนาความเขมแข็งที่ชุมชนหรือภาคประชาสังคมเพื่อทําใหเกิดดุลยภาพทางสังคมดังนั้น
ความหมายของประชาสังคมในทัศนะนี้ คือ การที่ประชาชนจํานวนหนึ่งมีวัตถุประสงครวมกัน มีการเรียนรู
รวมกันในบางอยางและนํามาสูการแกไขปญหารวมกัน โดยมีการติดตอสื่อสารกัน มีการเอื้ออาทรกัน มีอุดม
คติรวมกันหรือมีความเชื่อบางสิ่งบางอยางรวมกัน มีความเอื้ออาทรตอกัน มีความรัก มีมิตรภาพ ซึ่งจะตอง
12F
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การอธิบายในสวนของกลุมแนวคิดประชาสังคมนี้ ไดสรุปจากงานวิจัยที่ทบทวนเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องประชาสังคม (Civil Society) ไวแลวเปน
อยางดี โปรดดู วารุณี ณ นคร. 2550. องคกรประชาสังคมในระดับทองถิ่น : ศึกษากรณีชมรมรักษกะตะกะรน. วิทยานิพนธรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. น.11-16.
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เกิดจากรากฐานความเขมแข็งของชุมชน โดยสรางความสมานฉันท ระหวางภาคสวนตางๆ ในการดําเนิน
กิจกรรมสาธารณะ
อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวา ภาคประชาสังคมในสังคมไทยออนแอมาก หากเทียบกับภาครัฐและ
ภาคธุรกิจเอกชน ดังนั้นจึงเสนอแนวคิดเชิงกลยุทธวาดวย “ความรวมมือเบญจภาคี”ซึ่งมีการรวมมือกันทั้ง
ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน ดวยกระบวนการถักทอความสัมพันธทั้งในแนวดิ่งอันหมายถึง
โครงสรางอํานาจที่เปนทางการและในแนวนอน หมายถึงความสัมพันธแบบพันธมิตรหรือเครือขายระหวาง
ทุกภาคสวนของสังคมนอกจากนี้ ยังรวมถึงแนว “ประชาคม” “ประชารัฐ” ซึ่งเนนความรวมมือของภาครัฐ
และประชาชน
นักคิดคนสําคัญ คือ ชัยอนันต สมุทวณิช (2540 :41 - 42) ใหคําจํากัดความวาประชารัฐ หมายถึง ทุก
ๆ สวนของสังคม โดยถือวาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนทั้งหมดเปนประชาสังคม ซึ่งทุกฝายเขามา
รวมกันแกปญหาโดยไมแยกวาเรื่องใดเปนเรื่องของฝายรัฐหรือฝายสังคม เนื่องจากรัฐในสังคมไทยพยายาม
แทรกแซงและจัดตั้งหรือมีสวนสนับสนุนชวยเหลือองคกรเกือบทุกชนิดแมวาประชาสังคมแนวประชารัฐ
มุงอธิบายการรวมทุกภาคสวนเขามาแกไขปญหาคลายคลึงกันกับลักษณะความรวมมือแบบ “เบญจภาคี”
ของประเวศ วะสี แตก็มีความแตกตางกันเนื่องจากประชาสังคมในลักษณะความรวมมือแบบ “เบญจภาคี”
มองวา ประชาสังคมเปนองคกรภาคประชาชนที่ตองการรวมมือกับภาคสวนอื่น เพื่อใหสามารถแกไขปญหา
รวมกันไดภายใตความสมานฉันท ในขณะที่แนวประชารัฐขยายการนิยามไปมากกวาการเนนสมานฉันท
ระหวางภาคสวนตางๆในสังคม โดยพิจารณาจากลักษณะของสังคมไทยที่รัฐไดแผขยายอํานาจและอาณาเขต
เขาไปเกี่ยวของกับกิจกรรมของทุกภาคสวนของสังคม ทําใหการรวมตัวตางๆ มีรัฐเขาไปมีสวนรวมดวย
ทั้งสิ้น
ในประเด็นขอบเขตหรือปริมณฑลของประชาสังคม ประชาสังคมแบบเบญจภาคีมองวา กิจกรรม
ประชาสังคมก็คือ ความรวมมือระหวางภาครัฐหรือราชการ ภาคธุรกิจ ภาคการเมืองสื่อมวลชน และ
ประชาชน (ประเวศ วะสี, 2540) ความเปนชุมชน ประชาคมเปนการรวมตัวในแนวนอน สวนระบบราชการ
หรือองคกรภาครัฐเปนการรวมตัวในแนวดิ่ง อยางไรก็ตามการนิยาม
ประชาสังคมในลักษณะนี้ไมไดปฏิเสธภาครัฐ แตเนนการมีสวนรวมของทุกภาคในสังคมอยางไรก็ตามแนว
ทางการอธิบายขางตน มีขอควรพิจารณาไดวา ในสังคมภาครัฐและภาคเอกชนกับภาคประชาชนยังคงมี
ปญหาความเหลื่อมล้ํากันอยู ในแงที่ภาครัฐและเอกชนจะเปนผูปกครองหรือมีอิทธิพลเหนือภาคประชาชน
ทําใหการมีความสัมพันธแบบเกื้อกูลกันหรือความสัมพันธในแนวราบระหวางภาครัฐและภาคเอกชนกับ
ภาคประชาสังคมยังคงเปนไปไดไมงายนัก จึงนําไปสูแนวคิดที่ใหความสําคัญกับภาคประชาสังคมในการ
แกปญหาของตนเองมากกวาการพึ่งอํานาจรัฐ
2) แนวทางการอธิบายประชาสังคมที่เนนรูปแบบการตอรองกับภาครัฐ
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ประชาสังคมที่เนนการตอรองกับรัฐ มีความเชื่อวา รัฐบาลมาจากประชาชนประชาชนจึงสามารถลม
และตั้งรัฐบาลได ดังนั้น ประชาชนจึงมีความสําคัญในการแกไขปญหาพื้นฐานทางสังคม แนวการอธิบาย
ประชาสังคมนี้จึงใหความสําคัญกับการที่ประชาชนรวมกันแกปญหาของตนเอง โดยพยายามใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายหรือขอความชวยเหลือหรืออาจตานทานอํานาจรัฐ มากกวาการรวมมือกับภาครัฐ
นักวิชาการที่มีแนวคิดดังนี้ คือ ธีรยุทธ บุญมี และเอนก เหลาธรรมทัศน ในทัศนะของเอนก เหลาธรรมทัศน
(2543 :82) มองวา ประชาสังคมหมายถึง เครือขาย องคกร หรือสถาบันใดที่อยูตรงกลางระหวางรัฐกับปจเจก
บุคคลหรือครอบครัวและเครือญาติ (เอนก เหลาธรรมทัศน 2542: 95-96)โดยภาคเอกชนหรือภาคสังคมที่
เปนชุมนุม ชมรม สมาคม ซึ่งรวมตัวกันโดยสมัครใจไมมีใครบังคับใหมารวมกิจกรรมเพื่อประโยชน
สาธารณะควบคูไปกับการปกปองผลประโยชนสวนตัว เพราะเขาเชื่อวาหากคนทําเพื่อผลประโยชน
สวนรวมจะนํามาซึ่งผลประโยชนสวนตัวดวยในระยะยาว ประชาสังคมจึงเปนกลุมคนที่มารวมตัวกันทํา
กิจกรรมเพื่อสวนรวม ไมใชการแกงแยงกันหาอํานาจเพื่อใหไดรับประโยชนสวนตนหรือสวนกลุม (เอนก
เหลาธรรมทัศน, 2546:160)
ประชาสังคมในแนวนี้ไดขยายขอบเขตใหภาคธุรกิจเขามามีสวนรวมในการจัดการเรื่องราวของภาค
สังคม และใหองคกรประชาสังคมในทองถิ่นตางๆ มีอํานาจในการจัดการชีวิตสวนรวมมากขึ้นเอนก เหลา
ธรรมทัศน (2541) ไดวิจารณแนวคิดประชาสังคมแบบความสมานฉันทวา เปนการมองประชาสังคมใน
ฐานะเปนชุมชนชนบทในสังคมจารีต (traditional society) และการใหคุณคาสิ่งที่ดํารงอยูในชุมชน ซึ่งไม
เหมือนกับการเกิดประชาสังคมในตะวันตก ซึ่งเติบโตขึ้นในเมือง ซึ่งเปนการรวมตัวของคนแปลกหนาที่เขา
มามีความสัมพันธกันภายใตสังคมสมัยใหมซึ่งเปนสังคมเสรีนิยม และปจเจกมีสิทธิเสรีภาพในการดําเนิน
กิจกรรมเพื่อสาธารณะ และมีสิทธิในการกําหนดวิถีชีวิตของตน มากกวารอการสั่งการหรือการอุปภัมภจาก
รัฐเชนในสังคมดั้งเดิม
นอกจากนี้ประชาชนสามารถตอบโตการใชอํานาจของรัฐ เพื่อถวงดุลอํานาจการครอบงําของระบบ
ตลาด โดยมีจุดมุงหมายในการลดระดับการปกครองโดยรัฐ จํากัดขอบเขตอํานาจรัฐ และใหภาคสังคมมี
อํานาจในการดูแลตนเอง
3) แนวทางการอธิบายประชาสังคมที่อยูบนฐานของความขัดแยง
นักคิดคนสําคัญของแนวทางการอธิบายประชาสังคมที่อยูบนฐานของความขัดแยงคือ เกษียร เตชะ
พีระ(2540 : 123-137) ซึ่งมองวา ประชาสังคม ไมไดเปนพื้นที่ของการสมานฉันทอยางเดียว แตเปนพืน้ ทีข่ อง
กลุมหรือบุคคลซึ่งมีผลประโยชนและความคิดที่แตกตางกันมาอยูในสังคม แลวทะเลาะกันอยางอารยะเพื่อ
รวมกันแกปญหาของสังคมเนื่องจากแนวทางการอธิบายประชาสังคมสองแนวทางแรก มีความคลายคลึงกัน
ในเรื่องความเขาใจเกี่ยวกับความเปนประชาสังคมที่มีรวมกัน คือ เมื่อพูดถึงประชาสังคม เรามักมองวาเปน
ชุมชนซึ่งสมาชิกมีความสัมพันธกันในรูปแบบของความรวมมือและความรักใครปรองดองกันทั้งสิ้น จึงทํา
ใหมีขอวิจารณสองแนวทางแรกวา เปนการมองประชาสังคมแบบอุดมคติ เนื่องจากความเปนจริงแลวใน
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องคกรประชาสังคมเองก็มีความขัดแยงเกิดขึ้นหลายกรณี เพราะภายในประชาสังคมมีกลุมหรือบุคคลตาง ๆ
ที่มีผลประโยชนและความคิดที่แตกตางกัน (ม.ร.ว. พฤทธิสาน ชุมพล, 2543 : 24 ) จึงนํามาสูการอธิบาย
ประชาสังคมในมิติที่กวางขึ้นใหเหมาะกับลักษณะที่เปนจริงในสังคมมากขึ้นการศึกษาประชาสังคม จึงควร
พิจารณาถึงการรวมตัวของประชาชนในการทํากิจกรรมเพื่อสวนรวม ทั้งในแงความรวมมือและความขัดแยง
ระหวางภาคสวนตางๆในทองถิ่นเพื่อสะทอนถึงความจริงของปรากฏการณที่ดํารงอยูมากที่สุด และเมื่อนํา
แนวคิดประชาสังคมมาใชอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นในปจจุบันทําใหเริ่มเห็นถึงการขยายปริมณฑลจาก
ภาคประชาชนครอบคลุมถึงภาคธุรกิจเอกชนดวย เนื่องจากแนวคิดประชาสังคมเปนแนวคิดเชิงยุทธศาสตรที่
คาดหวังใหภาคสวนตางๆ ในสังคมไดมีสวนรวมกันในการกําหนดความเปนไปของสังคม มากกวาเปนเพียง
ผูรอทําตามนโยบายของรัฐแตเพียงฝายเดียว
กลุ มที่ เ ป น การศึ ก ษาภาคประชาสัง คมในภาควิ ช าการปกครอง จุ ฬ าลงกรณ มหาวิ ทยาลั ย และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดมีสวนผสานกับนักวิชาการในภาคสังคมไทย ที่มีจํานวนหลายคน ในภาควิชา
การปกครองในมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทสูงในการชี้นําความกาวหนาของสถานะภาพทางความคิด และการ
วิจัยของรัฐศาสตรไทยไดผนึกแนวความคิดจนเปนกลุมแกนใหญของภาพพจนการศึกษาของรัฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และธรรมศาสตร ในชวงทศวรรษ 2540 และ 2550 ในการเนนศึกษาการเมืองใน
แงมุมของสังคม ในแงมุมที่มีความสําคัญเหนือความสําคัญของรัฐเปนสําคัญ
อยางไรก็ดี รัฐไดมีสวนเกี่ยวของกับประเด็นการพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคม โดยที่รัฐเปน
องคกรทางการเมืองที่หลีกเลี่ยงไมไดตอการอธิบาย เชื่อมโยงกับกระแสการพัฒนาในจุดเสรีนิยมใหม หรือ
แมแตกระแสการเมืองที่เนนสูงถึงผลกระทบของกระบวนการโลกาภิวัตน
3.7 กลุมแนวคิดการเมืองแบบหลังสมัยใหม (Postmodernism)
กลุมแนวคิดการเมืองแบบหลังสมัยใหมนั้นถูกวิพากษวิจารณจากนักรัฐศาสตรกระแสหลักสวน
หนึ่งวาเปนกลุมสํานักคิดที่ไ มไดมี สาระสําคัญเปนแกนสาร หรือมีลักษณะที่ชัดเจนเปนแกนกลางของ
แนวคิดหลังสมัยใหมเอง แตทั้งนี้แงมุมหนึ่งที่ดูเหมือนจะเปนที่ยอมรับรวมกันก็คือ แนวความคิดของกลุม
ความคิดแบบหลังสมัยใหมนี้นั้นเนนไปที่การวิพากษ (Critics) แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนประเด็นสนใจที่เปน
กระแสหลัก เปนหลัก
อิทธิ พลของวงวิชาการรัฐศาสตรสากลของกลุมแนวคิดหลังสมัยใหมนั้นอาจกล าวไดวาไดรับ
อิทธิพลจากความคิดของนิชเช (Friedich Nietszche) เปนจุดเริ่มตน จนกระทั่งความคิดของมิเชล ฟูโก
(Michel Foucault) แตนักคิดที่ทําใหแนวคิดแบบหลังสมัยใหมดูมีแกนแกนความคิดมากขึ้นคือ Jean
Baudrillard, Jean Francois Lyotard, Nancy Tracer เปนตน (ดู Haralambos and Holborn, 2004: 585-588
และ David Macey, 2000: 33-34)
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แนวคิดหลังสมัยใหมในระดับสากลนั้นเริ่มมีการกอตัวมาตั้งแตชวงปลายทศวรรษ 1970 ตอดวยชวง
ตนทศวรรษ 1980 แลว แตในวงวิชาการรัฐศาสตร การปกครองของไทยนั้น ไดเริ่มมีผลงานในรูปแบบของ
หนังสือ ที่จัดไดวาเปนงานที่ใชแนวคิดในสํานักหลังสมัยใหมก็คือ งานของ ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร(2542)
ในผลงานอันโดดเดนที่ชื่อวา วาทกรรมการพัฒนา อํานาจ ความรู ความจริง เอกลักษณ และความเปนอื่นใน
ป 2542 (ค.ศ.1999) กลาวไดวาไชยรัตน เจริญสินโอฬาร เปนนักวิชาการรัฐศาสตรคนแรกๆที่ผลิตผลงานใน
ดานนี้ออกมา ผลงานของไชยรัตน เปนการเปดพื้นที่ทางความคิด และการศึกษารัฐศาสตรใหหันกลับมาทํา
ความเขาใจในเรื่องของ “อํานาจ” กันใหมอีกครั้ง ซึ่งความคิดหลักของงานดังกลาวใชความคิดเรื่อง “วาท
กรรม” (Discourse) เปนตัวศึกษาอํานาจในการกําหนดความเปนไปของสิ่งตางๆในสังคม ไมเพียงแตเฉพาะ
ประเด็นเรื่องการพัฒนา (Development) เทานั้น
นอกจากนี้งานวิชาการอื่นๆของกลุมความคิดนี้ก็ยังมีงานของไชยรัตน อีกชิ้นหนึ่งที่ผลิตในป 2545
(ค.ศ.2002) ที่ชื่อวา สัญวิทยา, โครงสรางนิยม, หลังโครงสรางนิยม กับการศึกษารัฐศาสตร ก็เปนตํารา
วิชาการอีกเลมหนึ่งที่สรางพื้นที่ของการศึกษา “การเมือง” ในรูปแบบใหมที่แตกตางจากการศึกษารัฐศาสตร
ในยุคอื่นๆอยางมาก
3.8 กลุมแนวคิดขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม และอื่นๆ
กลุมแนวคิดอีกแนวทางหนึ่งที่เริ่มเขามามีบทบาทในวงวิชาการรัฐศาสตรไทยคือ กลุมแนวคิด
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม อิทธิพลของงานวิชาการในระดับสากลที่มีผลตอการศึกษารัฐศาสตร ใน
แนวขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมนี้ เชน งานของ McCarthy (1979), Mancur Olson (1971), Tarrow
(1995), Doug McAdam (1982) เปนตน
นักวิชาการทางรัฐศาสตรไทยที่ศึกษาในแนวทางขวนการเคลื่อนไหวทางสังคมนั้นมีอยูหลายคน
ดวยกัน แตนักวิชาการที่มีความโดดเดนในแนวทางนี้ เชน ประภาส ปนตบแตง และใจ อึ๊งภากรณ เปนตน
ประเด็นในการศึกษาของกลุมแนวคิดขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมนั้นเปนประเด็นที่กวางขวางมาก
(นอกจากนี้ยังมีฐานความคิด ทฤษฎี ตลอดจนแนวทางที่แตกตางหลากหลายอีกดวย) และพบงานศึกษาใน
ระดับสังคมไทย เชน ขบวนการเคลื่อนไหวของกลุมสตรี กลุมเอดส เกยการเมือง คนจน ผูไดรับผลกระทบ
จากนโยบายรัฐ ตางๆ ฯลฯ และขบวนการเคลื่อนไหวในระดับสากล เชน ขบวนการเคลื่อนไหวตอตานโลกา
ภิวัตน และทุนนิยม เปนตน
ในกลุมหลังนี้ไดรับอิทธิพลทางความคิดจาก Alex Callinicos (2003) ในผลงานเรื่อง An AntiCapitalist Manifesto”และ Naomi Klein (2002) จากงานเรื่อง “No Logo” เปนหลัก สวนงานเกี่ยวกับ
ขบวนการเคลื่อนไหวตอตานโลกาภิวัตนโดยนักรัฐศาสตรไทยนั้นยังมีในลักษณะงานวิจัย หรือตําราไมมาก
นัก สวนใหญแลวจะพบในลักษณะของบทความรวมในหนังสือ ตลอดจนวารสารตางๆ เชน วารสารฟา
เดียวกัน และรวมบทความของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เปนตน
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งานของกลุมแนวคิดขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเปนอีกแนวคิดหนึ่งที่เปนผลของพัฒนาการ
ของการศึกษารัฐศาสตรในยุคหลังพฤติกรรมศาสตร (Post Behavioralism) ที่มีประเด็นความสนใจ และ
วิธีการในการศึกษาปรากฏการณทางการเมืองอยางกวางขวาง
3.9 สรุปและขอเสนอแนะ
เป น ที่ น า สั ง เกตว า การพั ฒ นาการแนวความคิ ด และการวิ จั ย ทางรั ฐ ศาสตร ไ ทยในการเมื อ ง
เปรียบเทียบ และการตอบคําถามทางการพัฒนาการประชาธิปไตยไมไดรับการพัฒนาเทาทันการถกเถียงทาง
การเมืองของวงการรัฐศาสตรสากล13 14
การพัฒนาการทางแนวความคิดของนักรัฐศาสตรไทยจํานวนไมนอยมีการปฏิเสธปรากฏการณ
ทางการเมืองอยางสําคัญ อยาง Globalization ในฐานะปรากฏการณทางการเมืองที่เปนปจจัยใหมในการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง แมแนนอนวาจะมีผูสนใจศึกษาอยูมาก แตดวยการจํากัดในการพัฒนาตัวแบบ
และ การหลุดพนจากกรอบการวิเคราะหในระดับชาติ นักวิชาการรัฐศาสตรไทยไมเคยมีคําถาม อยางเชน
บทบาทของธนาคารโลก หรือองคการสหประชาชาติ มีบทบาทในการพัฒนาประชาธิปไตยไทยอยางไร มี
ความสํ า คั ญ ของเงิ น ทุ น การพั ฒ นาต า งประเทศ ต อ บทบาทขององค ก ารพั ฒ นาเอกชนไทย หรื อ ไม , มี
ผลประโยชนขององคการพัฒนาเอกชนตางประเทศกับการเปลี่ยนแปลงของภาคประชาสังคมไทยอยางไร,
เงินทุนของธนาคารโลกกอใหเกิดการพัฒนาแนวคิด Good Governance และ การพัฒนาการมีสวนรวม ใน
นโยบายของรัฐบาลไทยอยางไร, บทบาทของหนวยงานระหวางประเทศมีบทบาทอยางไรในการสงเสริม
การพัฒนาที่ยั่งยืน กับการพัฒนาความเขมแข็งในประชาสังคมไทย เปนตน
ประเด็นการวิจัยดังกลาว เปนประเด็นการวิจัยที่นอกกรอบการเมืองเปรียบเทียบในชวงทศวรรษ
1970 แตเปนคําถามทางการเมืองที่สําคัญของการเมืองเปรียบเทียบยุคใหม และ มีความจําเปนในการเขาใน
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ถาจะสังเกต ศูนยกลางทางการวิเคราะหแนวนี้ ไมไดมองวา สังคมเปนศูนยกลาง
เพียงอยางเดียว
ปจจุบันความนิยมสังคมเปนศูนยกลางการวิเคราะหเพียงอยางเดียวของนักวิชาการไทยจํานวนมาก
เปนการสะทอนการศึกษาในมุมมองที่จํากัดที่เกิดขึน้ ในการศึกษารัฐศาสตรปกครองไทย
F
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ขอสรุปจะชัดเจนมากขึ้นถาไดพิจารณาการนําเสนอในบทถัดไป
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บทที่ 4
โลกาภิวัตนและปจจัยภายนอก กับสถานภาพทางการศึกษารัฐศาสตรสาขาวิชาการปกครอง
โลกาภิวัตน โดยจุดเริ่มตนมีสถานภาพทางวิชาการในฐานะปรากฏการณทางสังคมเศรษฐกิจที่เชื่อ
วาเปนสิ่งใหม ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในรัฐตางๆอยางแปลกและแตกตางจาก
กระบวนการทางสังคมอยางอื่นๆในชวงประวัติศาสตรที่ผานมา โลกาภิวัตนในชวงเวลาของทศวรรษที่ผาน
มาจึงเปนปรากฏการณที่มีการทําการศึกษาอยางกวางขวางในฐานะปรากฏการณและบริบทของกระบวนการ
ทางสังคมเศรษฐกิจที่หลีกเลี่ยงไมไดในปจจุบัน
แนนอนวา นิยามและความรูความเขาใจเกี่ยวกับโลกาภิวัตน ในวงวิชาการยังมีจํากัดและเปน
ปรากฏการณที่มีแนวความคิดที่ยากจะหาจุดรวมในความเขาใจวา โลกาภิวัตน คืออะไร และที่แทจริงเปน
ปรากฏการณที่ เ ก า หรื อ ใหม ก็ ยัง เปน สิ่ งที่ ถ กเถีย งกัน อยา งไรก็ ดีค วามเก า และใหม ข องโลกาภิ วั ต น มี
แนวโนมที่นาสนใจวา นักเศรษฐศาสตรนั้นมีแนวโนมที่จะเชื่อวาปรากฏการณโลกาภิวัตนเปนปรากฏการณ
ใหม โดยสังเกตไดจากประสิทธิภาพของการสื่อสาร การใชคอมพิวเตอร การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร
ที่ทําใหเกิดการขยายตัวทางการคา การลงทุน อยางที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน ซึ่งเปนตัวชี้วัดปรากฏการณ
ในขณะที่ นั ก ประวั ติ ศ าสตร แ ละนั ก สั ง คมศาสตร จํ า นวนไม น อ ย มี แ นวโน ม ที่ จ ะพยายามถกเถี ย งว า
ปรากฏการณโลกาภิวัตน เปนกระบวนการทางสังคมที่มีรากเหงาทางประวัติศาสตรและเปนปรากฏการณ
ที่วาถาจะศึกษาเขาจริงๆแลวไมไดมีความแปลกใหมแตอยางใด
ดังนั้นในบทนี้จะไดทําการตรวจสอบบทบาทความสําคัญของโลกาภิวัตน และแรงภายนอกอื่นๆ
(External forces) ที่มีผลในฐานะปจจัยการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ที่มีตอวงการรัฐศาสตรไทยในแงงาน
เขียนและงานวิจัยที่เผยแพรอยางกวางขวาง ตลอดจนแนวความคิดทางทฤษฎีและตัวแบบการวิเคราะหใน
การศึกษาการเมืองการปกครองที่อาจเปลี่ยนไปตามอิทธิพลและบริบทของโลกยุคโลกาภิวัตน
4.1 นักรัฐศาสตรไทยและวิวัฒนาการความเขาใจและความสําคัญของโลกาภิวัตนตอการศึกษาการเมืองการ
ปกครอง
โลกานุวัตร คือ คําที่ใชเรียกในภาษาไทย ซึ่งในชวงแรกที่แปลคําภาษาอังกฤษที่วา Globalization
ที่เริ่มเขามาในวงวิชาการไทย โดยศาสตราจารยชัยอนันต สมุทวณิช โดยการนําแนวความคิดนี้จากงาน

30

เขียนในสาขาธุรกิจและเศรษฐศาสตร (ดู ชัยอนันต 2545 : 19) ซึ่งเปนไปไดมากวาในวงวิชาการ
เศรษฐศาสตรและบริห ารธุ รกิจในชวงปลาย 1980 นั้น ได มีก ารตื่ น ตั วกั บหนังสือที่ เ ขียนโดย Kenichi
Ohmae ที่ชื่อวา The Borderless World (1990) และ The End of the Nation State (1995) โดยมีการ
อธิบายความสํ าคั ญ ของแรงทุน และการค า ระหว างประเทศ ที่ มี พ ลั ง ในการข า มเขตแดนโดยที่ รัฐ ไม มี
ความสามารถในการควบคุมได
กระแสโลกาภิวัตนเกิดขึ้นโดยการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารและขอมูลทางอิเล็คทรอนิกส
ที่ทําใหโลกมีการสื่อสารเชื่อมโยงตอกัน เสมือนวาโลกเรามีขนาดเล็กลง สลายความยากลําบากดานการ
สื่อสาร ในเงื่อนไขที่เคยจํากัดในเรื่องของระยะทางและเวลา ซึ่งสอดคลองกับที่ ชัยอนันต แสดงความเห็น
เกี่ยวกับโลกานุวัตรวา “สวนผม [ชัยอนันต] และคนอื่นๆ ที่กําลังอธิบายโลกานุวัตร ที่มาจากคําวา
Globalization นั้น กําลังอธิบายการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดาวเทียม การสื่อสาร และยุคใยแกวนําแสง ที่
มีการนํามาใชเปนประโยชนอยางกวางขวาง โลกานุวัตร เชนนี้ไมเคยมีครับ ไมวาเมื่อรอยปหรือพันปที่ผาน
มา” (ชัยอนันต 2537 : 32)
ในแงการนําโลกาภิวัตนมาปรับใชในวงการรัฐศาสตร ชวงเริ่มตน ศาสตราจารยชัยอนันตไดนําคํา
วา โลกาภิวัตนเปนปจจัยของการเกิดอิทธิพลทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลเหนืออํานาจรัฐ (ชัยอนันต 2537 : 6972) 15จากการนําเขาของคําศัพท โลกาภิวัตน ทําใหการเสนอแนวคิดและการอธิบายกระบวนการของอิทธิพล
ทางกระแสโลกาภิวัตน ในแงการเพิ่มความสําคัญของอิทธิพลทางเศรษฐกิจเหนืออิทธิพลของอํานาจรัฐและ
การเมืองของชัยอนันต เปนการกระตุนวงการวิชาการไทย ในการนําความรู ความเขาใจในโลกาภิวัตน โดย
การติดตามความกาวหนาของคําอธิบายและงานวิชาการจากวงวิชาการสากล ซึ่งภาษาอังกฤษจึงถูกจัดวาเปน
สื่อกลางที่มีอิทธิพลมากที่สุดในวงวิชาการไทย
อันที่จริง Globalization ก็เปนสิ่งที่ใหมในวงวิชาการตางประเทศเชนกัน และในชวงทศวรรษที่
1990 เปนชวงที่นักวิชาการทั่วโลกตื่นตัวกับอิทธิพลของ Globalization ซึ่งมีอิทธิพลดําเนินไปอยางเปน
รูปธรรมตอ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของรัฐตางๆทั่วโลก คําถามที่สําคัญของ Globalization คือ มัน
คืออะไร มันเปนปรากฏการณที่ใหมไหม จุดกําเนิดของมันคืออะไร มันคือกระบวนการที่แตกตางจาก
กระบวนการทางสังคม เศรษฐกิจที่เปนอยูอยางไร อยางเชน กระแสทุนนิยม ที่เกิดกอนหนานี้ ซึ่งใน
ทายที่สุด Globalization จึงกลายเปนปรากฏการณทางสังคม เศรษฐกิจที่มีการศึกษาและมีอิทธิพลตอการตั้ง
สถาบันทางการศึกษา และหลักสูตรในหลายๆแหงทั่วโลก จนกลายเปนโครงขายทางวิชาการ
อยางไรก็ตามแมวา Globalization จะกลายเปนกระบวนการศึกษาที่นักวิชาการรัฐศาสตรไทย
จํานวนมากสนใจศึกษาและนําเขามาเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนปรากฏการณทางการเมืองสมัยใหม แต
นั ก รั ฐ ศาสตร ไ ทย ที่ ทํ า ผลการศึ ก ษาในเชิ ง การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งดั ง กล า วยั ง มี น อ ยมาก การศึ ก ษา
Globalization ที่ปรากฏมักเปนการศึกษาจากเอกสารและตําราจากตางประเทศ และ นํามาตีความขยายบาง
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ศาสตราจารยชัยอนันต เขียนวา “เมืองไทยไปเร็วเหมือนที่ผมคาดคิด ผมนึกวารัฐและรัฐบาลจะโดนขามผานไปอยางแนนอนอีกไมชา เวลานี้
กลุมนักธุรกิจในกรุงเทพฯ ก็เริ่มกระบวนการขามรัฐแลว” (ชัยอนันต 2547:69).
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ในบริบทของไทย นอกจากนี้ การตื่นตัวของกระแส Globalization ที่กระทําโดยนักวิชาการที่จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยก็ คือ การจัดวงเสวนาทางวิชาและการถกเถียง ซึ่งแสดงความเห็นตอกระแส Globalization
เปนระยะในรอบทศวรรษ 1990 นอกจากนี้การรวมเลมบทความที่เกิดจากการวิจัยเอกสาร ก็เปนการ
สะทอนความกาวหนาในวงวิชาการวา แมวา Globalization จะเปนปรากฏการณท่ตี ื่นตัวกันทั่วโลก แตวง
วิชาการรัฐศาสตรไทยทําการศึกษา อยางจริงจังในแงงานวิจัยที่สมบูรณแบบนอยมาก
4.2 กรณีศึกษางานวิจัยทางรัฐศาสตรสาขาวิชาการปกครองและโลกาภิวัตน
Globalization จริงอยูนําไปสูการตื่นตัวของนักวิชาการไทยซึ่งเปนสิ่งที่สังเกตได บอยครั้งการจัด
ประชุมวิชาการหรือการระดมความคิดเกี่ยวกับประเด็นของ Globalization ที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองและขอบขายอํานาจรัฐจะถูกจัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นทางวิชาการในประเด็นของโลกาภิ
วัตน การรวบรวมความเห็นและรายงานการเสวนาเปนเอกสารทางวิชาการ
อยางไรก็ตามนักรัฐศาสตรไทยก็ยังมีการทําวิจัยเพื่อศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง Globalization ในปริมาณที่
จํากัด งานเขียนเกี่ยวกับ Globalization ที่พิมพเผยแพรสวนมากเปนงานที่มีลักษณะการแสดงความคิดของ
ผูแตง ที่เกี่ยวกับการพรรณาปรากฏการณของตัวโลกาภิวัตนเอง งานอีกสวนหนึ่งที่ตีพิมพเผยแพรคือ
งานวิจัยเอกสารเกี่ยวกับลักษณะของ Globalization ที่กระทําการศึกษาโดยนักวิชาการตะวันตก มากกวา
เปนผลงานทางการวิจัย Globalization ที่กระทําการศึกษาดวยเทคนิคการวิจัยที่สมบูรณ ดังนั้นวงการ
รัฐศาสตรไทยจึงขาดงานวิจัยในลักษณะของการศึกษาอิทธิพลที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในสถาบันทาง
การเมือง พรรคการเมือง การเลือกตั้ง วัฒนธรรมทางการเมืองและนโยบายของรัฐที่ใช Globalization เปน
ตัวแปรรวมในการวิเคราะห
มากไปกวานี้ นักวิชาการรัฐศาสตรไทยจํานวนไมนอยมักจะมอง Globalization เปนปรากฏการณ
เกาที่ไมไดแปลกใหม โดยมองวา Globalization คือกระบวนการของการพัฒนาของทุนนิยมโลก(เชน สุ
ชาย ตรีรัตน) 16 หรือไมก็เปนปรากฏการณทางระหวางประเทศธรรมดา ที่ทําการศึกษาอยูแลวโดยนั ก
รัฐศาสตร ภาคความสัมพันธฯ (สัมภาษณ ศาสตราจารย ดร. จรัส สุวรรณมาลา) ซึ่งเปนที่นาสังเกตวา
นักวิชาการรัฐศาสตรไทย ไมไดมีความลุมลึกเพียงพอที่จะแยกความแตกตางของ Internationalization,
Global Interdependence และเปนที่นาสังเกตอีกอยางหนึ่งวา การศึกษา Globalization นั้นเปนที่สนใจอยาง
กว า งขวางไม เ พีย งแต ใ นวงวิ ช าการ แต เ ปน ความสนใจในภาคสาธารณะของผู บริ ห ารรัฐ บาลทั่ ว โลก
โดยเฉพาะในชวงทศวรรษที่ 1990s ไดมีความสนใจกันมากในวงกวางถึงแรงและอิทธิพลของโลกาภิวัตน
ทางเศรษฐกิจ (Economic Globalization) เมื่อประเทศไทยประสบปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ ซึ่งเปนการ
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ดูเปรียบเทียบใน เรืองยศ (2549:28) ที่เสนอวา เทคโนยี คือ ศูนยกลางขับเคลื่อนโลกาภิวัตน โดยโลกาภิวัตน คือการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีที่เปนแกนหลักของกระบวนการเปลี่ยนแปลง โดยมีทุนเปนตัวตาม เคลื่อนยายไดฉับพลันเปนไปอยางกวางขวางไรพรมแดน เรืองยศ
ชี้วา เราเกิดความสับสนกับโลกาภิวัตนโดยใหน้ําหนักกับเรื่องทุนเปนหลักมองขามเงื่อนไขเริม่ แรกของโลกาภิวัตนที่เกิดจากเทคโนโลยี
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สะทอนอยางเปนรูปธรรมงายๆวา โลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจ (Economic Globalization) มีพลังเหนือการ
ควบคุมของรัฐ การดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจในรูปของภูมิภาคนิยม (Regionalism) เปนความพยายาม
ของการปรับตัวของรัฐในการควบคุมความรุนแรงของโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจ ( Economic globalization)
ซึ่งมีแนวความคิดเชื่อมโยงกับระเบียบโลกใหม (New World Order) และแนวทางเสรีนิยมใหม (Neoliberalism)
ดังนั้นการศึกษา Globalization จึงเปนการศึกษาที่ตองใชความรูของหลายแขนงที่ลุมลึกขององค
ความรูทางเศรษฐศาสตรการระหวางประเทศ ซึ่งขอบเขตการศึกษาจําเปนตองหลุดไปจากกรอบของทฤษฎี
ระบบ ที่เนนศึกษาในขอบเขตการวิเคราะห(Analytical Framework) เพียงแคการศึกษาความสัมพันธของรัฐ
และสังคมในกรอบภายในประเทศดวยขอบขายการศึกษาที่กวางมากขึ้นและตองใชความรูทางสหสาขาวิชา
ซึ่งจะเปนสิ่งจําเปนในการศึกษา Globalization โดยความเปนจริงนักรัฐศาสตรไทย จึงมีขอจํากัดในการทํา
วิจัยที่หลุดจากขอบขายกวางขวางกวาการทําวิจัยในระบบการเมืองทั้งนี้เพราะแผนการศึกษาทางรัฐศาสตรมี
การแบงแยกความเชี่ยวชาญของการศึกษารัฐศาสตรที่เกี่ยวกับการเมืองภายในประเทศ (ภาคปกครอง) และ
การเมืองภายนอกประเทศ และกิจการการเมืองเศรษฐกิจในระบบระหวางประเทศ (ภาคความสัมพันธ
ระหวางประเทศ และเศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศ) (ดู Surichai Wan Gaeo.ed. Civil Society and
Globalization, 2005; ประภาส ปนตบแตง. วิกฤตเศรษฐกิจและผลกระทบตอคนจนในชนบท. ใน พิทยา วอง
กุล. 2545; เวียงรัฐ เนติโพธิ์. โครงสรางและพลวัตรของทุนทองถิ่นหลังวิกฤติการณเศรษฐกิจ: ศึกษากรณี
กลุมทุนเชียงใหม. 2548)
แทที่จริง โลกยุคโลกาภิวัตนเปนโลกที่ปญหาทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและ วัฒนธรรมจะมี
ผลกระทบเชื่อมโยงกันหมดในลักษณะความผูกพันรวมกัน(Interdependence)
ในกรอบระบบ
ระหวางประเทศที่กวางกวากรอบระบบการเมืองของ David Easton การศึกษารัฐศาสตรจึงควรมีลักษณะของ
แนวโนมที่เปลี่ยนไปและพุงไปที่ความสัมพันธของระบบโลกกับระบบการเมือง (Rueland and Haynes) แต
การศึ ก ษาการเมื อ งและการวิ จั ย ดั ง กล า วของไทยยั ง มี ค วามไม พ ร อ มและต อ งพั ฒ นานั ก วิ ช าการที่ มี
ความสามารถในการศึกษาวิจัยในยุคโลกาภิวัตนไดอยางมีประสิทธิภาพซึ่งปจจุบันยังมีความสามารถที่จํากัด
หรืออาจไมตะหนักหรืออาจไมพรอมที่จะปรับเปลี่ยนตัวแบบการวิจัยและเทคนิคการวิจัยที่มีความซับซอน
มากขึ้นกับปรากฏการณการเชื่อมโยงใหมๆ
อยางไรก็ดีการพัฒนาการทางรัฐศาสตรจริงอยูเปนการสะทอนการตื่นตัวและความสนใจภายใน
สังคม ซึ่งการตื่นตัวทางสังคมไทยยังต่ํามากเกี่ยวกับโลกาภิวัตน กิจการของรัฐและผลประโยชนทางสังคม
ที่กําลังขึ้นอยูกับการเปลี่ยนภายนอกขอบเขตของรัฐ ซึ่งสะทอนออกมาทางผลประโยชนระหวางประเทศ
ของมหาอํานาจ การพัฒนาธุรกิจระหวางประเทศ การลงทุนและ การแขงขันทางการคาระหวางรัฐ ทั้งนี้
เพราะการศึกษารัฐศาสตรไทยไมไดเอื้อการผลิตนักศึกษาและปญญาชนที่มีความเขาใจการเชื่อมโยงของ
ระบบโลกกับระบบการเมือง ดังตัวอยางเชน การขึ้นราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปญญาชนไทย จํานวนนอย
มากๆที่จะเขาใจปรากฏการณสัมพันธไปถึงความขัดแยงระหวางประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา และ
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ประเทศในตะวันออกกลาง ซึ่งเปรียบเทียบกับการรับรูกับคนในสังคมตะวันตกซึ่งจากประสบการณของ
ผูเขียนพบวา มีความแตกตางในประเด็นดังกลาวระหวางปญญาชนไทยและปญญาชนชาวยุโรป เปนตน
4.3 Neo –Comparative Politics
การศึกษาการเมืองเปรียบเทียบเปนหัวใจที่สําคัญของการศึกษารัฐศาสตรภาคการปกครองซึ่งใน
อดีตเปนมรดกของการศึกษาคนควาเกี่ยวกับคําถามที่เกี่ยวกับความลมเหลวของประชาธิปไตยในประเทศ
กําลังพั ฒนา แตเ ป น ที่เห็น ชัดเจนว า นัก วิชาการรัฐศาสตรไทยที่ มี ความเชี่ยวชาญในการศึกษาคนควา
ดั ง กล า วได เ กษี ย ณอายุ ไ ป ออกจากระบบมหาวิ ท ยาลั ย เป น ลํ า ดั บ ในช ว งทศวรรษที่ ผ า นมา (อาทิ
ศาสตราจารย ดร.สุจิต บุญบงการ) และมหาวิทยาลัยไดเผชิญขอจํากัดของการเขามาใหมของนักวิชาการที่มี
ความเชี่ยวชาญอยางแทจริงในการเมืองเปรียบเทียบในการแทนที่ผูเชี่ยวชาญรุนเกาๆ ซึ่งปญหานี้เปนปญหา
สําคัญของการขาดแคลนนักวิชาการรุนใหมที่สนใจการทําวิจัยในการเมืองเปรียบเทียบที่คณะรัฐศาสตร
จุฬาฯ ซึ่งที่ผานมามีปญหาในการรับอาจารยในลักษณะที่จะชวยในการสรางองคความรูในวงรัฐศาสตรไทย
โดยรวม (ขอมูลการใหสัมภาษณ สิริพรรณ นกสวน) ในขณะที่รัฐศาสตรธรรมศาสตร ยังไมประสบปญหา
การเกษียณอายุของนักวิชาการที่มีปริมาณมากและเปนปญหาการสูญเสียความตอเนื่องขององคความรูและ
ความกาวหนา ในภูมิปญญาทางแนวความคิดทางรัฐศาสตร ที่เคยมีความตอเนื่อง นับตั้งแตอิทธิพลของ
สหรัฐอเมริกา ในการกําหนดรูปรางการกอตัวทางองคความรูทางรัฐศาสตรไทย
การออกจากวงการวิชาการของศาสตราจารยชัยอนันต สมุทวณิช ศาสตราจารยลิขิต ธีรเวคิน
ศาสตราจารยสุจิต บุญบงการ เปนจุดที่ทําใหการศึกษาทางการเมืองเปรียบเทียบไทยเขาจุดต่ําสุด โดยที่ทาง
วงวิชาการไทยไมสามารถผลิตนักวิชาการรุนใหมเขาแทนที่การลดบทบาททางวิชาการของนักรัฐศาสตรไทย
รุนดังกลาว
ในปจจุบนั วงรัฐศาสตรการปกครอง ปราศจากซึ่งการถกเถียงทางการเมืองที่สําคัญและ การผลิตผล
งานก็ไมไดนําไปสูความแปลกใหมที่จะทาทายหรือกลายเปนองคความรูทางทฤษฎีหรือแนวความคิดใหม
การเกิดชองวางนี้ เปนสวนหนึ่ง เปนผลจากสถาบันทางการศึกษาทางรัฐศาสตรที่สําคัญ อยางคณะรัฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งมีบทบาทอยางสูงในการผลิตบัณฑิตปริญญาโทและเอก จํานวนไมนอย ที่จะ
ไปสอนในมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ไมสามารถหานักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีศักยภาพที่เพียงพอ ใน
การศึกษาทางการเมืองเปรียบเทียบแทนที่นักวิชาการรุนกอนหนานี้ที่ลดบทบาททางวิชาการลงไป
ดังนั้น สถานภาพทางแนวคิ ด และงานวิ จั ย ทางรัฐ ศาสตรปกครองในการทํ าการศึ ก ษาการเมือ ง
เปรียบเทียบจึงไมมีความกาวหนาอยางเห็นไดชัด ในการอธิบายปญหาทางการเมืองเปรียบเทียบใหม หรือ
แมแตการติดตามความเคลื่อนไหวของการพัฒนาการถกเถียงและตัวแบบการวิเคราะหใหมๆ ในวงการ
รัฐศาสตรการเมืองเปรียบเทียบสากล
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4.4
วิ วั ฒ นาการการเมื อ งเปรี ย บเที ย บสากลและจุ ด กํ า เนิ ด การเมื อ งเปรี ย บเที ย บใหม
(Neo-Comparative Politics)
การเมืองเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของการศึกษารัฐศาสตร แตที่ตองเนนย้ําคือวาการศึกษาการเมือง
เปรียบเทียบเปนเหมือน การศึกษาหลักของนักศึกษาและนักวิชาการรัฐศาสตร ที่จัดการเรียนการสอนใน
ภาคการปกครอง โดยทั่วไปการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบซึ่งเปนการศึกษา ในสามสวนหลัก คือ หนึ่ง
การศึกษาในสถาบันของรัฐบาล สอง การศึกษาบริบทสังคมที่มีสวนกําหนดการเมือง และสาม การศึกษา
รัฐ ในขอบขายองครวม โดยใชประเทศเปนหนวยของการศึกษา (Hague and Harrap 2001: 63) การศึกษา
ที่ปจจัยอื่นที่เกี่ยวของจึงถูกพิจารณาวาเปนขอบขายที่ไมเกี่ยวของกับการเมืองเปรียบเทียบและการจัดการ
เรียนการสอนของรัฐศาสตร ภาคปกครองไทยจึงมีการจัดการเรียนการสอนการเมืองตามกรอบ (scope)
ของการเมืองเปรียบเทียบ
การเมืองเปรียบเทียบเปนการศึกษาทางรัฐศาสตรที่ถือกําเนิดหลังสงครามโลกครั้งที่สอง (1950)
ซึ่งการศึกษาจะเปนการเนนการศึกษารัฐ และโครงสรางการเมืองของรัฐ ซึ่งการศึกษาไดมีวิวัฒนาการตาม
ยุคสมัย อยางเชน ในชวงสิบปถัดมา (1960) การเนนโครงสรางสถาบันก็กลายมาเปนการเนน ผูนําทาง
การเมืองหรือผูแสดงที่ใชอํานาจรัฐ ซึ่งในชวงเปลี่ยนผานนี้ รัฐ กลายเปนหนวยที่หลีกเลี่ยงในการอธิบาย แต
การกลับเขามาของการใหความสําคัญของรัฐก็มีมาอีกครั้งในชวง 1980 ซึ่งแมวาจะมีการวิวัฒนาการใน
การศึ ก ษาการเมื อ งเปรี ย บเที ย บ แต ก รอบการศึ ก ษาก็ จํ า กั ด เพี ย งแค ก ระบวนการการเปลี่ ย นแปลง
ภายในประเทศ แตการวิวัฒนาการของการเมืองเปรีย บเทียบมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยมี การพิจ ารณา
กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่กระทบการเมืองเปรียบเทียบจากตัวแปรภายนอกขอบขายระบบการเมือง
ชวง 1950s
การศึกษาการเมืองเปรียบเทียบในชวงนี้ คือ การศึกษาในลักษณะที่เนนการเปรียบเทียบความ
เหมือนหรือความแตกตางของสถาบันทางการเมืองและโครงสรางทางการเมืองของรัฐ ซึ่งเปนการกอรูปราง
ของการศึกษาทางรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutional Studies) โดยสมมุติฐานการศึกษาคือ การเนน
ความสํ า คั ญ ของโครงสร า งสถาบั น เหนื อ พฤติ ก รรมและผลประโยชน ข องผู ก ระทํ า เชิ ง ตั ว บุ ค คล
(Individuals) ซึ่งสมมติฐานการศึกษาเชนนี้ไดกลายมาเปน แนวทางการศึกษาเชิงสถาบัน (Institutional
approach) โดยมีหลักวา สถาบันเปนตัวกําหนดผลประโยชน ความคาดหวัง บทบาทและการกระทําของผู
แสดงทางการเมือง (Hague and Harrap 2001 : 63; Risse–Kappen 1995 : 10)
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การเมืองเปรียบเทียบในชวงนี้มีความหมายถึง สถาบันของรัฐเปนหลัก ซึ่งประกอบไปดวยฝาย
บริหาร ฝายนิติบัญญัติและฝายตุลาการ รวมถึงที่สําคัญคือ ระบบราชการซึ่งเปนสถาบันหลักในสวนของ
ฝายบริหารการศึกษาพรรคการเมืองและสถาบันทางสังคม เปนการศึกษาองคกร (Organization) ซึ่งยังไม
นับวาเปนสวนหนึ่งของสถาบันของรัฐและยังไมไดรับความนิยมในการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบใน
ชวงเวลานี้
ชวง 1960s และ 1970s
การศึกษาการเมืองเปรียบเทียบมีการเนนการศึกษาสังคมมากขึ้นในชวง 1960s และตอเนื่องไป
จนถึงทศวรรษถัดมา (1970s) การเริ่มสนใจสังคมมากขึ้นเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงในประเทศตางๆ สอง
ประการ คือ ประการแรก ประเทศตางๆหลายประเทศมีการประกาศเอกราช หรือมีสภาพทางการเมืองที่
เปนอิสระจากการครอบงําของประเทศจักรวรรดินิยม ที่เกิดขึ้นในหลายทวีปทั่วโลกทั้งใน เอเชีย แอฟริกา
แคริเบียนและตะวันออกกลาง ในชวงทศวรรษหลังสงครามโลกครั้งที่สอง การเกิดขึ้นของประเทศเอกราช
ใหม เปนการเปดประเด็นการเปรียบเทียบของการเมืองแบบตะวันตกและการเมืองของประเทศเอกราชใหม
ทั้งที่ประเทศเหลานั้นจะพยายาม ที่จะเริ่มตนการปกครองแบบประชาธิปไตย แตเพราะความออนทาง
สถาบันและผลประโยชนของผูนําทางการเมืองเปรียบเทียบกับความออนแอทางสังคม การเมืองเปรียบเทียบ
จึงเกิดการพัฒนาการศึกษา
ประการตอมาที่ทําใหการเมืองเปรียบเทียบมีการเปลี่ยนแปลงในชวงนี้ก็คือ เกิดการพัฒนาการของ
เครื่องมือในการศึกษาทางสังคมศาสตร ที่มีการใชสถิติและแนวทางวิทยาศาสตร เขามาศึกษาและสํารวจ
ทัศนคติทางสังคม ตลอดจนทัศนคติทางการเมือง โดยที่การเปลี่ยนแปลงทั้งสองประการเปนตัวผลักดันให
การศึกษาในแนวสถาบันทางการเมืองลดความนิยมลงไป (Haynes 2005: 78)
นอกจากนี้ในชวงที่มีการพัฒนาการศึกษาทางการเมืองที่มุงแสวงหาคําตอบทางการเมือง
ที่เปนลักษณะทั่วไป (Generalization) โดยยึดหลักการเขาใจพฤติกรรมทางการเมืองของปจเจกบุคคลใน
สังคม ซึ่งเปนจุดเริ่มของแนวทางที่เนนสังคมเปนแกนกลางการวิเคราะห (Society-centred-approach) ซึ่ง
เปนอิทธิพลของตัวแบบระบบการเมืองที่ David Easton เปนผูเสนอ (Skocpol 1985 ; Calvert 2002 : 14 ;
Dhiwakorn 2007) ตัวแบบ Society-centred เปนตัวแบบที่มีความตรงกันขามกับตัวแบบ State- centred
model และตัวแบบทางสถาบันรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutional approach) เปนตัวแบบที่สําคัญเขามา
พรอมกับการศึกษาเชิงพฤติกรรมในการศึกษาทางการเมืองโดยมีสมมติฐานการศึกษาวา ผูคน รวมทั้งกลุม
คน ซึ่งอาจรวมถึงชนชั้น (ทฤษฎี มารกซิสต) ควรเปนหลักในการวิเคราะหทางการเมือง เพราะพฤติกรรม
จะมีสวนสําคัญในการมีอิทธิพลตอการขับเคลื่อนทางการเมือง (Skocpol 1985 ; Hay 2002 ; Haynes 2005)
พวกที่ใชแนวทางนี้เรียกวา พวกพฤติกรรมนิยมเขาจะเชื่อดวยวา มนุษย มีการแสดงพฤติกรรมที่มีเหตุผล
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และผูกระทําทางการเมืองจะพยายามใชการตัดสินใจที่เปนเหตุผลเพื่อประโยชนสูงสุด (Rational utility
maximizer)
แนนอนที่สุดวา ยอมมีนักวิชาการจํานวนไมนอยที่ไมเชื่อแนวทางพฤติกรรมนิยม ที่ไมเชื่อวา โลก
ทางการเมืองจะเปนโลกของความมีเหตุผลและโลกทางการเมืองมีความซับซอนมากกวาการจะเขาใจเพียง
พฤติกรรมของคนและกลุมคน (กรุณาดูเพิ่มเติม Roger Trigg, Understanding Social Science 1985 ;
Edmund Ions, Against Behaviouralism : A Critique of Behavioural Science 1977) 17
16F

ชวง 1980s
การวิเคราะหการเมือง เริ่มกลับมาใหความสนใจรัฐ สถาบันการปกครองและการเมืองของรัฐอีกครั้ง
ในชวง 1980s ซึ่งเปนกระแสการปฏิเสธเทคนิคการศึกษาทางพฤติกรรมนิยมและ Rational Choice theory
แตเ ปนที่ นาสังเกตวา กระแสปฏิ เสธนี้ ไมเกิดขึ้น อยางเห็นไดชัดในสหรัฐอเมริกาและประเทศที่ไ ดรับ
อิทธิพลการศึกษารัฐศาสตรอเมริกา (Haynes 2005 : 79-80)
การกลับมาของกระแสสถาบันนิยม ปฏิเสธอยางแรก คือ ตัวแบบการศึกษาพฤติกรรมการเมือง และ
สองคือปฏิเสธการสรางทฤษฏีทั่วไปในกิจกรรมการเมืองของมนุษย (Hay 2002: 11) พวกสถาบันนิยมใหม
นี้ จะมีสมมติฐานของความซับซอนของปรากฏการณและความคลุมเครือของกิจกรรมมนุษย ในฐานะ
ปรากฏการณทางการเมือง การศึกษาเชิงพฤติกรรมที่ใชกระบวนการวิทยาศาสตร จะไมสามารถหาความเปน
จริงได
พวกสถาบันนิยมใหม (Neo-Institutionalism) จะใหความสําคัญของรัฐ ในฐานะ โครงสรางสถาบัน
ที่เปนตัวขับเคลื่อนการเมืองและการเปลี่ยนแปลงภายในสังคม รัฐมีความอิสระ หรือสังคมและพฤติกรรม
ของคน (Skocpol 1985 ; Haynes 2005 : 80) ซึ่งการกลับเขามาของรัฐนิยม ก็เกิดจากปฏิกิริยาของ
นักวิชาการ Society –centred theory ทั้งที่เปนพวกเสรีนิยม (Pluralism) และพวกมารกซิสตในฐานะการ
ใหความสําคัญของสังคม (กลุมคนหรือชนชั้น)ในฐานะฐานของการเปลี่ยนแปลง ดวยการปฏิเสธของพวก
Society- centred theory จึงมีการพัฒนาและมีการศึกษากันอยางกวางขวาง ในแนวความคิดของประชา
สังคม (Civil Society) ขึ้นมาในวงวิชาการ
ชวง 1990s และ 2000s
17

เมื่อมีการทบทวนเทคนิคการศึกษารัฐศาสตรในปจจุบัน ในชวงนี้ ก็เกิด คําถามขึ้นดวยวา ในโลกที่มีการเชื่อมโยงซับชอน เทคนิคทีม่ ีการ
พัฒนาการในชวง 1960 และ 1970 จะมีประสิทธิภาพเพียงพอไหมในการอธิบายการเมืองปจจุบัน เพราะ โครงสรางการเมืองโลก และ การ
เกิดขึ้นของการเชื่อมโยงระหวางรัฐ (interdependece) ได แสดงบทบาทอยางสูงตอบทบาทและ พฤติกรรมของผูนําภายในรัฐตามแนวทาง
Rational Choice Theory (Haynes 2005: 79).
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การเมืองเปรียบทั้งในมหาวิทยาลัยในยุโรปเริ่มมีการผนวกปจจัยของตัวแปรในระบบการเมืองโลก
และ แรงภายนอกระบบการเมือง อยางเชน โลกาภิวัตน เขามาเปนปจจัยที่สําคัญตอการศึกษาการเมือง
เปรียบเทียบ ยกตัวอยางเชน มหาวิทยาลัยฟารบวรก โดยสํานัก(School) ของ ศาสตราจารย Rueland เริ่มมี
การทําวิจัย อิทธิพลของปจจัยภายนอกตอการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทย (อันไดแกงานของทิวากร
แกวมณีที่ชื่อ 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) โดยมีการทบทวนอิทธิพลของการเปลี่ยนผานหลักของกระแสระหวางประเทศอัน
ไดแก กระแสการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrialization) กระแสอาณานิคมนิยม (Colonization) กระแสการ
หลุดพนจากการเปนอาณานิคม (Decolonization) การทําใหเปนประชาธิปไตย (Democratization) และ
กระแสตลาด (Marketaization) ที่ทําใหประเทศตางๆในโลกมีความเชื่อมโยงไมเปนอิสระ (Wallerstein
1979 : Dogan and Pelassy 1990 ; Czempeil 1981)
นอกจากนี้นักวิชาการชาวอังกฤษ และอเมริกาอยาง Jeffrey Haynes , Rod Hahue และ Martin
Harrop ก็มีการตื่นตัวในปรากฏการณโลกาภิวัตนและ นําไปผสานในการสรางตัวแบบการวิเคราะหทาง
การเมือง โดยมองวา นับตั้งแตการสิ้นสุดของสงครามเย็น ในชวงปลาย 1980s การพังทลายของกําแพง
เบอรลิน ในเดือนพฤศจิกายน ป 1989 และการพูดกันถึงผลกระทบของโลกาภิวัตน เปนการกอตัวของยุค
ใหมของการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ ที่จะมีการถกกันถึงการอธิบายอยางรอบดานของทั้งการพัฒนาการ
ทางการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ (Haynes 2005:81)
การตระหนักในการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยใหมของการเมืองเปรียบเทียบนี้ สะทอนจากการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ ที่จัดขึ้นใน ป 1995 ในหัวขอ The Role of Theory in Comparative Politics
โดยที่นักรัฐศาสตรชาวอินเดีย ชื่อ Atul Kohli ไดรายงานผลการศึกษาที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ World
Politics โดย Kohli รายงานวา ในการประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับสถานภาพทางการเมืองเปรียบเทียบ
พบวา ในชวงทศวรรษที่ 1990 การเมืองเปรียบเทียบอยูในสถานะของการถกเถียงทางทฤษฎี (Theoretical
controversy) จากสามขั้วทางวิชาการ
ขั้วแรก คือ ขั้วตัวแบบการวิเคราะหทางตัวแสดงที่มีเหตุผล (Rational Actor Model)
ขั้วที่สอง เปนขั้วของพวกมุมมอง Post- modernist
ขั้วที่สาม เปนพวกมุมมองความหลากหลายและยุงเหยิงของปจจัยในการวิเคราะห ( Eclectic Messy
Centre)
แนวทางของนักวิชาการ Post modernism เปนแนวความคิดที่มีลักษณะดูจะสับสนกํากวม พวก
เขาจะเขาใจความเปนจริงจากการเขาใจความเปนจริงโดย บางครั้งปฏิเสธความเปนจริงที่เกิดจากการรับรูจาก
การพูดและความเปนจริงที่กระทําโดยความมีเหตุมีผลหรือกลาวอีกอยางหนึ่งไดวา แนวทางของ Post
modernism จะเปนแนวทางการศึกษาการเมืองที่ตรงกันขามหรือ ปฏิเสธแนวทางการศึกษาของ ตัวแบบการ
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วิจัยที่ใชเหตุผล ซึ่งแนวทางการวิจัย Post modernism นี้ สะทอนความไมชื่นชอบแนวทางการศึกษาของ
การเมืองเปรียบที่พัฒนามาตั้งแตครั้งของสงครามโลกครั้งที่สอง ที่มีการศึกษาโดยใหการเมืองมีสมมติฐานที่
เปนอิสระจากสภาพทางแวดลอมภายนอกขอบเขตรัฐชาติ (Haynes 2005 : 81) แนวทาง Post Modernism
ยืนยันการตรวจสอบปจจัยที่หลากหลาย ซึ่งอาจจะไมสามารถกระทําโดยการวิจัยและวิเคราะหโดยทาง
วิทยาศาสตร มากยิ่งกวานั้นแนวทาง Post modernism ไดเรียกรองการศึกษาคนควาวิจัยที่ปฏิเสธการศึกษา
เรื่องการเปนศูนยกลางและระบบของอํานาจ โดยเฉพาะหนวยการวิเคราะหรัฐ หากแตเสนอการเกิดขึ้นและ
การเติบโตของแหลงของเอกลักษณในฐานะหนวยของการวิเคราะห (Sources of identity)
อยางไรก็ดี นักวิเคราะหตามแนวทางที่สาม ก็ยังยืนยันความสําคัญของการวิเคราะหทางการเมือง
อยางเชิงประจักษ (Empirical political analysis) แตใหมกี ารเพิ่มเติมกรอบแนวความคิดและขอมูลใน
หลายมิติของขอมูลรวมสมัยผสานกับขอมูลทางประวัติศาสตร ที่จะเกิดจากเทคนิคการวิจัยที่เปนปริมาณ
หรือคุณภาพก็ตามแต ซึ่งในปรากฏการณหลังสงครามเย็น มีการเปลี่ยนแปลงอยูสองประการที่มีผลกระทบ
กับการวิเคราะหการเมืองเปรียบเทียบ คือ ประการแรก การเพิ่มขึ้นของการซับซอนในระดับโลก (Global
complexity) ที่มีผลทําใหความซับซอนในระดับระหวางประเทศกับการเจาะเขาไปในขอบเขตของรัฐ ที่มี
ผลตอกระบวนการปรั บตั ว ของการกํ า หนดนโยบายและโครงสร างสถาบั น บริ ห ารและการเมือง และ
ประการที่ ส องคื อ การปฏิ สั ม พั น ธ ที่ ใ กล ชิ ด กั น มากขึ้ น ของนโยบายทางการเมื อ งภายในและนโยบาย
ตางประเทศ (Haynes 2005 : 81 ; Rueland 2006: Dhiwakorn 2007 : 1-10) ซึ่งความซับซอนเหลานั้น ที่มี
สวนเกี่ยวของกับกระบวนการโลกาภิวัตน ไดเพิ่มการเชื่อมโยงของนโยบายภายในประเทศและภายนอก
ประเทศนั้น เปนแนวความคิดที่เคยเสนอโดย Robert Putnam ในป 1988 ในแนวความคิดที่เรียกวา Two –
level game ซึ่งถกเถียงวา ผูกําหนดนโยบายพยายามที่จะลากนําความตองการของระบบการเมืองตนเอง ที่
เชื่อมโยงกับการพัฒนาในระบบระหวางประเทศและทายที่สุดก็มีอิทธิพลตอผลลัพธภายในประเทศ นั่น
หมายความวา ระดับของการเมืองภายในประเทศมีการปฏิสัมพันธกับการเมืองในระดับระหวางประเทศ
อยางแยกไมออก ไมเพียงแต Putnam ที่เสนอตัวแบบในลักษณะดังกลาว ในป 1988 ศาสตราจารย
เยอรมัน Ernst-Otto Czempiel ก็ไดเสนอตัวแบบที่เขาใหชื่อวา Konfliktmodell ที่คัดคานตัวแบบของ
ทฤษฎีระบบของ David Eston and Grabriel Almond ที่อธิบายการเมืองเปรียบเทียบ โดยแยกขาดการ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงในระบบระหวางประเทศ (Czempiel 1981 : 13-22)
การกลับเขามาของตัวแบบทางการเมืองเปรียบเทียบหรือตัวแบบการเมืองระหวางประเทศ เปนสิ่งที่
จําเปนในการวิเคราะหทางการเมือง ซึ่งผูที่ทําการศึกษาจะไมสามารถที่จะศึกษาจะมีความรูที่ไมเพียงพอแต
ตัวแบบที่เนนแตการเมืองหรือตัวแปรภายในประเทศ เพราะการเปลี่ยนแปลงในระบบระหวางประเทศหรือ
สิ่งแวดลอมระหวางประเทศ มีผลตอ ผลทางการเมืองภายในประเทศ (Haynes 2005 : 82) ดังนั้นตัวแบบ
การเมืองเปรียบเทียบปจจุบันตองพัฒนาในการรวบรวมปจจัยที่กดดันตอผลทางการเมือง ซึ่งแนนอนจะมี
ความเกี่ยวของเปนอยางมากกับกระบวนการโลกาภิวัตน
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4.5 พัฒนาการการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบในประเทศไทย : ตัวอยางของความลาหลัง
การศึกษารัฐศาสตรภาคการปกครองของไทย 18 โดยทั่วไปแลวมีพัฒนาการตามกระแสการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของรัฐศาสตรสากล โดยที่การพัฒนารัฐศาสตรสากลโดยมากมีการสื่อสารดวย
เอกสารภาษาอังกฤษและมีอิทธิพลเปนอยางมากจากพัฒนาการรัฐศาสตรอเมริกา (Easton , Gunnell and
Graziano 1991)
การเริ่มตนของรัฐศาสตรไทยภาคปกครองสมัยใหม เริ่มตนจากงานศึกษาทางการเมืองของ Riggs
and Wilson ที่ทําการศึกษาลักษณะระบบการปกครองของไทย งานของ Wilson เปนการอธิบาย
โครงสรางทางการเมืองของไทย โดยเนนการศึกษาผูนําทางการเมืองของไทย ซึ่งงานเขียนของเขาเขียนขึ้น
ในชวง 1960 ซึ่งเปนชวงแรกที่ วารสารวิชาการ Asian Survey เริ่มมีการตีพิมพ วารสารวิชาการดังกลาวมี
การเนนการศึกษาการเมืองใน Scope ของการวิเคราะห ภายในประเทศ มีจุดมุงหมายการนําเสนอการเมือง
เปรียบเทียบ ในปแรกๆที่มีการตีพิมพ ไมมีนักวิชาการไทยทานใด เสนอผลงานวิชาการผานวารสารฉบับนี้
นอกจาก David Wilson ที่เขียนบทความทางการเมืองที่เกี่ยวกับประเทศไทยในชื่อเรื่อง 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 อธิบายผล
การศึกษาการเมืองดวยอิทธิพลการศึกษาของรัฐศาสตรอเมริกันที่เกี่ยวกับสภาพการเมืองรวมสมัยไทย โดย
พิจารณาการเมืองไทยนับตั้งแตเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยหนังสือของเขาตีพิมพในชื่อวา Politics of
Thailand (David Wilson. Politics of Thailand. Ithaca.N.Y : Cornell University Press. 1962) งานศึกษา
ของ Wilson เปนแนวทางการศึกษาเชิงพฤติกรรมนิยม โดยใหความสําคัญของพฤติกรรมของผูนําทาง
การเมืองในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและลักษณะการเมืองไทย
อยางไรก็ดี Wilson เปนผูบุกเบิกการศึกษาการเมืองไทย แตงานของเขาไมไดเปดประเด็นการ
ถกเถียงเทากับงานของ Fred Riggs (Fred W. Riggs. Thailand : The Modernization of a Bureaucratic
17F

ดูเพิ่มเติม Hans Kastendick, Political Development and Political Science in West
Germany .in Easton (ed), 1991.
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Polity. Honolulu , East West Center Press. 1966) ที่เขียนเกี่ยวกับระบบการเมืองไทยที่มีลักษณะการถูก
ครอบงําโดยขาราชการและทหาร ในอีกไมกี่ปที่ผานมา
นักวิชาการเหลานี้ เขามามีบทบาทในการศึกษาการเมืองไทยผาบทบาทของกองทุนเงินชวยเหลือ
ของสหรัฐอเมริกา อาทิ ทุนของมูลนิธิฟูลไบรท (Fulbright Foundation) ยังมีนักวิชาการอีกจํานวนมาก
อาทิ เชน William J. Siffin 19 , Frank C. Darling 20 ที่มีสวนในการพัฒนาแนวทางการศึกษารัฐศาสตร
ใหกับประเทศไทยกอนที่นักวิชาการไทยจะไดเขามาพัฒนางานวิชาการของประเทศตนเอง 21
จริงแลวการพัฒนาของการศึกษาการเมืองไทยและการเมืองเปรียบเทียบดวยเทคนิคการศึกษาที่มี
อิทธิพลของรัฐศาสตรสากล ที่มีวงการรัฐศาสตรอเมริกาเปนแกนนํา ไมไดโดดเดนในชวงการกอตัวของ
การริเริ่มรัฐศาสตรสมัยใหมในชวงแรก ซึ่งนักรัฐศาสตรชั้นนําของไทยรุนแรก ที่มุงศึกษารัฐศาสตรในแนว
รัฐธรรมนูญนิยม ซึ่งครอบคลุมชวงเวลาของนักรัฐศาสตรไทยในชวง กระมล ทองธรรมชาติ พงศเพ็ญ
ศกุนตาภัย และเสนห จามริก ซึ่งเปนนักรัฐศาสตรที่ไดรับการศึกษาในยุคที่พัฒนาการความรูทางรัฐศาสตร
กอนมีการกอตัวของสมัยพฤติกรรมนิยมในการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ
การพัฒนาองคความรูการเมืองไทย ในแนวเชิงการเมืองเปรียบเทียบ มีการพัฒนาอยางมากใน
ชวงเวลาวิชาการรั ฐศาสตรไ ทยในยุ คสมัยของศาสตราจารยชัย อนันต สมุท วณิช ซึ่งประกอบไปดว ย
ศาสตราจารย สุ จิ ต บุ ญ บงการ ศาสตราจารย ลิ ขิ ต ธี ร เวคิ น ศาสตราจารย ทิ น พั น ธุ นาคะตะ และ
ศาสตราจารยพรศักดิ์ ผองแผว
ศาสตราจารยชัย อนั น ต สมุ ท วณิ ช เริ่มบทบาทนัก วิ ชาการรัฐ ศาสตร ดว ยแนวทางการศึก ษา
การเมือ งเปรี ย บเที ย บ ด ว ยเทคนิ ค การศึ ก ษาแบบพฤติ ก รรมศาสตร ชั ย อนั น ต มี ผ ลงานมากมายและ
หลากหลายที่เกี่ยวกับสถาบันทางการเมือง ประชาธิปไตย การเลือกตั้งและทหาร แตเปนที่นาสังเกต ชัย
อนันต ยังมีความสนใจในการเขาใจการเมืองไทย โดยใหความสนใจประวัติศาสตรการเมืองไทยและ
ประวัติการพัฒนาของโครงสรางทางสังคมของไทย เชนเดียวกับศาสตราจารยลิขิต ที่มีความสนใจศึกษา
คนควาไปตามแนวของชัยอนันต
ลิขิต มีผลงานโดดเดนเกี่ยวกับวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทยและการศึกษาพฤติกรรม
และทัศนคติของผูนําการเมืองไทยและวัฒนธรรมทางการเมือง การศึกษาของลิขิต เปนการสะทอนแนว
การเมืองเปรียบเทียบในแนว Society-center theory งานการถกเถียงที่สําคัญและเปนความภาคภูมิใจของ
ลิขิต คือ การอธิบายการประทุของเหตุการณ 16 ตุลาคม 2516 วา เกิดจากการไรสมดุลของ การ
เปลี่ยนแปลงภายในสังคม
18F

19F

20F
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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.
20
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).
21
ขอมูลสัมภาษณ นครินทร เมฆไตรรัตน
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นอกจากนี้ องคความรูทางการเมืองไทยที่ ลิขิต ไดพัฒนาอีกคือการนําเสนอการพัฒนาการองค
ความรูของการวิเคราะหการวิวัฒนาการของรัฐไทย วา จากอดีตถึงปจจุบัน วิวัฒนาการของการเมืองการ
ปกครองไทยแบงไปไดเปน 4 ชวง คือ ราชาธิปไตย หรือ รัฐกษัตริย อมาตยาธิปไตย หรือ รัฐราชการ ธนาธิป
ไตย หรือ รัฐธุรกิจ และ ประชาธิปไตย หรือ ประชารัฐ การอธิบายของลิขิต เปนการเนน การเปลี่ยนแปลง
ทางพลังอํานาจทางการเมืองของกลุมตางๆภายในสังคม ในฐานะแรงขับเคลื่อนสภาพทางการเมืองในแตละ
ชวง
สุจิต บุญบงการ เปนนักรัฐศาสตรนําความรูทางการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบมาศึกษากรณีการ
พัฒนาประชาธิปไตยไทย โดยเนนการทําวิจัย เกี่ยวกับทหารในการเมืองไทย ( เชน การพัฒนาการเมืองไทย
ปฏิสัมพันธระหวางทหาร สถาบันทางการเมือง และ การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน 2531/ ทหาร
ไทย 2529/ บทบาทของทหารในการพัฒนาทางการเมือง 2529/ ) สถาบันทางการเมือง (บทบาทสภานิติบัญญ
ติ 2526) และ พฤติกรรมทางการเมือง ( พฤติกรรมการลงเลือกตั้งของคนไทย)
นักวิชาการรัฐศาสตรไทยในยุคเฟองฟูนี้ นิยมการศึกษาพฤติกรรมทางการเมือง และที่โดดเดน คือ
พรศักดิ์ ผองแผว ศาสตราจารยทางการเมืองการปกครองที่สําคัญอีกคนหนึ่ง ที่มีผลงานโดดเดนในทําวิจัย
ทางดานการเมืองเปรียบเทียบ และ พฤติกรรมทางการเมือง ( ดูรายละเอียดจากตารางในภาคผนวก) และ
ตอมา ในชวง ปลาย 1980 และ ตนทศวรรษ 1990 การพัฒนาการองคความรูทางรัฐศาสตรไทย แบงเปนสอง
กระแส จากนักรัฐศาสตร ในยุคขางตน กลาวคือ กระแสแรก กอนที่ศาสตราจารยชัยอนันต จะลาออกจาก
การเปนอาจารยที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศาสตราจารยชัยอนันตไดเปลี่ยนแนวทางการศึกษาทางการเมือง
โดยยอมรับขอจํากัดของการศึกษาทางการเมืองในแนวทางพฤติกรรมนิยม และ แนวทางการศึกษาการเมือง
ตะวันตกที่เขามามีอิทธิพลในวงการรัฐศาสตรไทยกอนหนานี้ ชัยอนันต เสนอแนวทฤษฎีแนวรัฐที่เคยเปน
หนวยการวิเคราะหที่เคยหลีกเลี่ยง ตามขอเสนอของ David Easton ในชวง ป 1960 ซึ่งสอดพรองกับกระแส
การเมืองเปรียบเทียบในยุคหลังพฤติกรรมนิยมที่เกิด ขึ้น ในชวง ทศวรรษ 1980 การถกเถียงทางการเมืองใน
ยุคนี้ มีบทบาทของพวกมารกซิสต และ สํานักวิชาเศรษฐศาสตรการเมืองเขามา (เชน ฉัตรทิพย นาถสุภา
ผาสุก พงษไพจิตร และ อนุสรณ ลิ่มมณี) ชวยเพิ่มเติมองคความรูทางการเมืองไทยดวย กระแสที่สอง เปน
กระแสของนั ก รัฐศาสตรการเมืองเปรี ยบเทีย บ ที่พยายามเชื่ อมโยงการเปลี่ ยนแปลงทางการเมื องแบบ
ประชาธิปไตยและ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ซึ่งเปนการอธิบายการเปลี่ยนแปลงในแนวโนมเปรียบเทียบที่
เกิ ด ขึ้ น ในหลายประเทศในช ว งเวลาของทศวรรษ 1990 นั ก วิ ช าการไทยที่ จั บ ในเรื่ อ งนี้ ที่ โ ดดเด น คื อ
ศาสตราจารย สุจิต บุญบงการ (ในงานภาษาอังกฤษ ชื่อ State of the Nation: Thailand) ในชวงนี้ กระแสการ
อธิบายการตกผลึกของประชาธิปไตย (Democratic Consolidation) ที่เปนกระแสการเมืองเปรียบเทียบสากล
มาจากงานเขียนโดยนักวิชาการตางประเทศ (เชน Ganesan N. (2004) ในงานที่ชื่อวา Thaksin and the
politics of domestic and regional consolidation in Thailand เปนตน) แตแนวความคิดนี้ไมมีความโดดเดน
หรือไมอยูในความสนใจของวงวิชาการไทยมากนัก
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อาจเปนไปไดมากวา การตกต่ําของการเมืองเปรียบเทียบในไทย เริ่มเห็นภาพชัดมากขึ้น งานเขียน
อยางเชน The Third Wave ของ Huntington ไมไดรับการอาน อางอิง และถกเถียงในวงวิชาการไทยอยาง
กวางขวาง ทั้งที่แนวความคิดของ Huntington มีการคิดตอไปอยางกวางขวางในวงวิชาการสากล ดังจะเห็น
ไดวามีผลงานวิชาการที่พัฒนาจากงาน 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 โดยเนนที่การเปลี่ยนแปลงการเขาสูการเปลี่ยน
ผานเปนประชาธิปไตยหลังป ค.ศ. 1974 โดยใหความสําคัญกับ 3 ปจจัยหลัก ที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนผาน
ของประชาธิปไตยทั่วโลก อันไดแก หนึ่ง บทบาทของมหาอํานาจ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา และการลด
ความขัดแยงหลังสงครามเย็น21 22 สอง การขยายตัวทางการคาการลงทุน22 23 และ สาม บทบาทของวาติกัน
มหาอํานาจทางศาสนา
เปนที่นาสังเกต การนําเสนอของ Huntington มีการอธิบายเปนนัยยะวา กระบวนการทําใหเปน
ประชาธิ ป ไตยเป น กระบวนการสากลที่ มี ป จ จั ย ร ว มกั น ของบริ บ ทระหว า งประเทศ เขามองว า การที่
สหรัฐอเมริกา สงเสริมการเปลี่ยนผานประชาธิปไตย และการจบลงของสงครามเย็น เปนเงื่อนไขของการ
เปลี่ยนผานประชาธิปไตย ที่นอกจากมีปจจัยเสริมที่การแขงขันทางทหารของมหาอํานาจเปนกิจกรรมที่ถูก
ลดความสําคัญลง และถูกแทนที่โดยกิจกรรมของการแขงขันทางการคาและการลงทุนระหวางประเทศ
นอกจากนี้ในหลายประเทศในแถบละตินอเมริกา และ อาฟริกาที่ ศาสนจักร เปนศูนยกลางการเรียกรองทาง
การเมืองของคนจน ดังเปนผลใหภาคทางสังคมในประเทศเหลานั้นมีความเขมแข็งมากขึ้นที่จะพรอมสูการ
เขากระบวนการประชาธิปไตยกับผูนําทางการเมืองที่ไมเปดโอกาสใหมีการมีสวนรวมทางการเมือง
การระบุปจจัยทางการเปลี่ยนผานประชาธิปไตยในคลื่นลูกที่สาม Huntingtonไดใหความสําคัญของ
ปจจัยระหวางประเทศ แมจะเปนมิติทางความมั่นคง และ การเศรษฐกิจ เปนตัวแปรอิสระ แมวา Huntington
จะไมไดใชคําวา economic globalization ในการอธิบายการเปลี่ยนผาน แตโดยความเปนจริงการเติบโตของ
การคา การลงทุนที่ Huntington หมายถึง คือ การเกิดขึ้นของระเบียบโลกใหมเสรีนิยม ซึ่งมีความหมายถึง
economic globalization
3H

4H

5H

F

22

F

สุจิต ไดอธิบายการลดความขัดแยงของสงครามเย็นที่มผี ลตอการเปลี่ยนแปลงในประชาธิปไตยไทย ในงานที่ชอื่ State of the Nation: Thailand
แตสุจิตไมไดมีความพยายามในการวิเคราะหและประเมินวาปจจุบันนี้มีความสําคัญเพียงใดตอการเกิด ประชาธิปไตยในชวง 1990 ของไทย ดู
Suchit (1996)
23
มีงานวิเคราะหโดย ผาสุก พงษไพจิตร อยูพอสมควรที่อธิบายความสัมพันธของการเมืองไทยกับการคา และการลงทุน แตดูเหมือนจะไมไดรับ
ความสนใจจากนักรัฐสาสตรไทยหลายทาน โดยมองวาเปนการศึกษาทางเศรษฐศาสตรการเมือง นอกจากนี้การศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธของ
การเติบโตทางเศรษฐกิจกับการเมืองก็พอจะมีอยูบาง แตการวิเคราะหก็มีแนวโนมจะเอาไปเชื่อมโยงกับการขยายตัวทางอํานาจของภาคทางสังคม
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จะเห็นไดวา ในชวงทศวรรษ 1990 อันเปนชวงที่การเมืองเปรียบเทียบกําลังมีการปรับตัว แตงาน
ศึกษาของไทย กลับไดละเลย หรือไมใหความสนใจกับพัฒนาการการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบที่เชื่อมโยง
ปจจัยตางประเทศในฐานะศูนยกลางหรือตัวแปรอิสระทางการวิจยั
อันที่จริงการศึกษาในแนวเดิมที่เนนการเปลี่ยนแปลงภายในสังคมเปนตัวแปรอิสระเปนพัฒนาการ
ทางรัฐศาสตรที่เนนความคิดเรื่องประชาสังคม ซึ่งเปนแนวความคิดที่เปนที่นิยมของนักวิชาการภาคปกครอง
จุฬาฯ 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 ที่เสนอการพัฒนาประชาธิปไตยจากความขัดแยงของกลุม
ทางสังคม2324
อั น ที่ จ ริ ง แนวการศึ ก ษารั ฐ ศาสตร ก ารปกครอง ที่ ผา นมาเปน การศึ ก ษาในขอบเขตของระบบ
การเมือ ง หรือ อาจเป น การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ภ ายในรั ฐ หรือ ระหว างรั ฐ กั บ สัง คม การศึ ก ษาดังกลา ว
จําเปนตองปรับตัวมากขึ้น ในชวงทศวรรษ 1990 เมื่อกระะแส หรือแรงจากภายนอกเริ่มกลายเปน
ปรากฎการณของการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เริ่มเห็นชัดเจนมากขึ้น ที่เรามองวาเปนยุค
โลกาภิวัตน การถกเถียงทางวิชาการจากรัฐที่เปนศูนยกลาง ที่ถกเถียงการมองภาคทางสังคมที่เปนศูนยกลาง
จะเปนสิ่งที่ไมเพียงพอ แตตองใหความสนใจของแรงภายนอกเขามาเปนปจจัยหลักในการศึกษาการเมือง
ดวย (Haynes 2005:8-10; Dhiwakorn 2007:1-5; Rueland 2006)
ซึ่งการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบในลักษณะนี้ยังมีนอยเพราะ ขาดนักรัฐศาสตรที่เชี่ยวชาญใน
เมื อ งไทยที่ จ ะวิ เ คราะห ใ นตั ว แบบที่ แ รงภายนอกเป น ศู น ย ก ลางการเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ งภายใน
(External Forces –center Model) แตการวิเคราะหดังกลาวเริ่มมีการกระทํามากขึ้นในงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
การเมืองเปรียบเทียบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต อยางเชน นักวิชาการสํานักการเมืองของมหาวิทยาลัยฟารย
บรวก เยอรมันนี ไดมีการใชตัวแบบดังกลาวในการอธิบายกรณีของการเมืองเวียดนาม หลังจากที่ Freiburg
school จะไดผลิตงานวิจัยดวยตัวแบบที่เกี่ยวกับการเมืองไทยในหนังสือชื่อ The Evolution of the Thai State
(2007) ซึ่งเปนงานชิ้นแรกของวงวิชาการรัฐศาสตรไทยที่ใชตัวแบบโมเดลที่หลุดออกจากตัวแบบทฤษฎี
ระบบ และตัวแบบความสัมพันธของรัฐและสังคม24 25
เป น ที่ น า สั ง เกตว า การศึ ก ษาการเมื อ งภาคประชาชน และ ประชาสั ง คม ยั ง เป น เพี ย งแนวทาง
การศึกษาและ เปนแนวความสนใจของนักรัฐศาสตร ภาคปกครองไทยเปนหลัก สวนหนึ่งก็เปนแนวทางที่
พัฒนามาจากการไดรับความนิยมแนวทางมารกซิสต ที่เปลี่ยนแปลงมาสูการใหความสําคัญของสังคมประชา
ที่เปนขั้วอํานาจทางการเมืองที่ตรงกันขามกับการศึกษาโดยเนนแนวรัฐ
F

F

24

ดู เอนก เหลาธรรมทัศน. สองนคราประชาธิปไตย แนวทางปฏิรูป การเมือง เศรษฐกิจ เพื่อ ประชาธิปไตย. 2546
25 ดูเอกสารบางสวนที่
http://www.dissertation.de/index.php3?active_document=/FDP/9783866242609.pdf.
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ในปจจุบันการศึกษาของนักวิชาการรัฐศาสตรไทย สวนหนึ่งยังยึดการศึกษาการเมืองภาคประชาชน
และ แนวสังคมประชา ซึ่งเปนอิทธิพลดานเดียวของแนวทางการศึกษาแนวทาง Society-center approach
การศึกษาในแนวทาง Above –state approach ซึ่งเปนที่ถกเถียงในฐานะอิทธิพลใหมในการศึกษาทาง
การเมืองในยุคโลกาภิวัตน ดูจะเปนแนวทางที่นักรัฐศาสตรไทยจะตองเพิ่มพูนความรู ที่จะ เปนแนวทาง
การเมืองในแงมุมการวิเคราะหใหมอีกดานหนึ่ง

4.6 แนวทางการศึกษานอกรัฐ (Above-State- Approach)
มีงานเขียนที่จัดไดวาเปนงานในแนวทางนอกรัฐ( Above –State- Approach) และจัดไดวาเปน
การศึกษาในแนว Neo Comparative Politics ที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยเพียง 3 ชิ้นที่ตีพิมพ
เผยแพรอยางกวางขวาง และมีความชัดเจนในประเด็นการถกเถียงซึ่งอาจเรียกไดวาเปนแนวทางพัฒนาจาก
แนวทางของพวก Neo- statism อันไดแก งานของ กุลลดา เกดบุญชู มีด, ทิวากร แกวมณี และJim Glassman
งานทั้งสามเปนงานที่ผลิตออกมาในชวงตนทศวรรษที่ 20 โดยใหความสําคัญของปจจัย หรือ แรง
ภายนอกเปนตัวแปรอิสระ ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยเฉพาะโครงสรางของรัฐ
งานของ กลาสมัน เปนงานของนักวิชาการชาวแคนาดา ที่นักวิชาการไทยไมคอยรูจักเขามากนัก
งานของกุลลดาเปนงานของนักวิชาการทางความสัมพันธฯ และงานของทิวากร เปนงานของนักวิชาการไทย
ที่มีมุมมองจากการมองการเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยจากแรงภายนอก งานทั้งสามมีจุดรวมของการใชแรง
ภายนอกเปนแรงขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางของรัฐและการเมือง แมวา นักวิชาการทั้งสาม
งานจะมีจุดแตกตางของการนําเสนอ โดยที่ กุลลดาใชระบบเศรษฐกิจการเมืองโลก เปนตัวแปรอิสระของ
การอธิบาย
Glassman ใช บทบาทของสหรัฐอเมริกา ในการเมืองเศรษฐกิจโลก เชนเดียวกับแนวทางของฮันติง
ตัน ที่มองว า บทบาทการเมืองโลกของอเมริก ามีผลอยางสําคัญของพัฒนาการทางการเมื องของหลาย
ประเทศ อยางที่ กลาสมันแสดงใหเห็นวามีความสําคัญกับการเมืองไทย
ทิวากร เปนอีกคนหนึ่งที่เห็นวา แรงภายนอกมีความตอเนื่องตอการพัฒนาการการเมืองไทย อยาง
ตอเนื่องโดยการพัฒนาการของรัฐไทยในแตละรูปแบบการเมืองการปกครองผันตรงกับ การเปลี่ยนแปลง
ของแรงภายนอกในแตละชวงเวลาในประวัติศาสตร ดังที่ไดนําเสนอในตารางขางลางนี้
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ที่มา: Dhiwakorn Kaewmanee (2007: 252)
สิ่งที่เปนขอนาสังเกต คือ งานทั้งสามงานเปนผลงานในป 2000 แมวางานของกุลลดาจะเปนงานทาง
ประวัติศาสตร เชนเดียวกับหลายบทในงานของทิวากร แตก็สิ่งที่สะทอนใหเห็นวาการเกี่ยวของทางการ
พัฒนาการเมืองและรัฐไทยมีอิทธิพลจากภายนอกในมิติในทางประวัติศาสตรตามแนวทางของกลุมการเมือง
เปรียบเทียบใหมที่ใหความสนใจในปจจุบัน
การตื่นตัวกับการศึกษาในแนวใหมนําไปสูงานเขียนและงานวิจัยทีต่ ีพมิ พในทศวรรษนี้อยาง
หลากหลายดังที่ไดนําเสนอในตารางดานลางนี้
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ที่มา: รวบรวมโดย ทิวากร แกวมณี
จากขอมูลดังที่ไดนําเสนอ สามารถคาดการณไดวาสถานภาพการศึกษาทางรัฐศาสตรในอนาคตนั้น
จะตองมีการเชื่อมโยงตัวแปรในขนาดที่กวางขวางมากขึ้นกวา แคเพียงการใชกรอบของทฤษฎีระบบ หรือ
การใหความสําคัญแกปจจัยใดเพียงอยางเดียว นอกจากนี้การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่เปดสอนวิชา
รัฐศาสตรนั้นจะตองไมแยกความสนใจในการศึกษาการเมืองภายใน และภายนอกออกจากกันอยางเด็ดขาด
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4.7 สรุป และขอเสนอแนะ
ความรู ค วามเชี่ ย วชาญของนั ก รั ฐ ศาสตร ใ นการศึ ก ษาเพื่ อ การค น คว า ในแนวทางการเมื อ ง
เปรียบเทียบใหม เปนสิ่งจําเปนในการทําการศึกษาทางการเมืองในปจจุบันและอนาคต แตงานศึกษาพบวา
นักรัฐศาสตรไทยที่มีความเชี่ยวชาญในทิศทางการศึกษาวิจัยในแนวทางดังกลาวมีความจํากัด อีกทั้งการ
จัดการเรียนการสอนที่มีการแยกสวนของเนื้อหาวิชาระหวางการเมืองภายใน และ ภายนอก ยิ่งเปนการ
จัดการเรียนการสอนที่ไมเอื้อตอการเขาใจปรากฏการณ ทางการเมืองในปจจุบัน ซึ่งแนวโนมการรวมการ
เรียนการสอนที่เชื่อมโยงหลักสูตรภาคการปกครองและหลักสูตรการระหวางประเทศ อาจจะมีสวนของการ
ใหการมองออกถึงปรากฏการณทางการเมืองในยุคโลกาภิวัตนและตัวแปรนอกระบบการเมืองที่มีความ
ชัดเจนมากขึ้น
นอกจากนี้ ปรากฏการณการเชื่อมโยงของปญหาภายในและภายนอกประเทศดูจะไมใชเรื่องความ
สนใจสวนตัวของผูศึกษาคนควาอีกตอไป แตจะกลายเปนสิ่งที่จําเปนของการคนควาตอไปในปญหาทาง
การเมือง เทคนิคการศึกษาจําเปนจะตองมีการพัฒนา อยางนอยที่สุด การวิจัยดวยการวิจัยแบบพฤติกรรม
นิยมที่มีเทคนิคที่ไดผลของขอมูลในแนวแคบอาจจะตองมีการทบทวน
ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยซึ่งเพิ่งเริ่มกอตั้งและมีโครงสรางของหลักสูตรที่
ไมไดแยกหลักสูตรออกเปนสองภาควิชาที่สะทอนการเขาใจปรากฏการณการเมืองการปกครองในลักษณะ
เดิม ๆ เปนสิ่งที่เปนประโยชนตอปรากฏการณและทิศทางการศึกษาในปจจุบัน แตทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีความ
จําเปนในการหาบุคลาการที่มีองคความรูของการผสานการเขาใจในปรากฏการณระหวางประเทศและ
ปรากฏการณภายในประเทศ ดวย
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บทที่ 5
นานาทัศนะนักรัฐศาสตรไทย
บทนี้จะไดนําเสนอถึงทัศนะ ตลอดจนมุมมอง และแนวความคิดของนักวิชาการดานรัฐศาสตร
จํานวนหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งเปนตัวแทนของคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา ที่มีการเรียนการสอนทางดาน
รัฐศาสตรทั้งจากมหาวิทยาลัยสวนกลาง และสวนภูมิภาค25 26
การนําเสนอแนวคิด มุมมอง และทัศนะของนักวิชาการทานตางๆ ชวยใหผูวิจัยมองเห็นถึงภาพรวม
ของสถานะของวิชารัฐศาสตร การปกครองในสังคมไทย รวมถึงอิทธิพลของโลกาภิวัตนและธรรมาภิบาล
รวมถึงทิศทางที่วิชารัฐศาสตรไทยควรจะมุงหนาไป หรือควรปรับปรุงแกไขในจุดใด
การนําเสนอในบทนี้26 27จะนําเสนอเปน 3 ประเด็นหลักดวยกัน คือ ประการแรก สถานะของวิชา
รัฐศาสตร สาขาวิชาการปกครองของไทย ประการที่สอง โลกาภิวัตนและธรรมาภิบาลกับการศึกษาวิชา
รัฐศาสตร และ ประการสุดทาย ทิศทาง แนวโนม และขอเสนอแนะที่มีตอรัฐศาสตร การปกครอง
F

F

5.1 สถานะของวิชารัฐศาสตร สาขาวิชาการปกครองของไทย
จากการเก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณนักวิชาการดานรัฐศาสตรจากมหาวิทยาลัยตางๆ สามารถ
ประมวลภาพรวมของสถานะของวิชารัฐศาสตร สาขาวิชาการปกครองทั้งสถานะในอดีต และสถานะใน
ปจจุบันไดดังนี้
การศึกษาวิชารัฐศาสตรในอดีตที่ผานมานั้น นักวิชาการทุกทานใหภาพไปในทิศทางเดียวกันวา
การศึกษาวิชารัฐศาสตรในอดีตนั้นเปนการศึกษาที่มุงผลิตขาราชการเปนหลัก โดยที่ รศ.ดร.โกวิทย วงศ
สุรวัฒน ไดมองวาวิชารัฐศาสตรไทยในยุคแรกนั้นเนนไปที่การมุงผลิตขาราชการเปนหลัก และผูที่ศึกษาจบ
มาก็มุงเนนไปเปนปลัดอําเภอ นายอําเภอ และผูวาราชการจังหวัด คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ เปนตัวอยางที่ดีของ
วิชารัฐศาสตรในยุคแรกนี้ (ป 2491) ในการผลิตคนไปเปนขาราชการนั้นในอดีตจะตองมีการฝกฝนวิชา
ทางดานการพัฒนารางกายดวย นักศึกษารัฐศาสตรในอดีตจึงตองมีเรียนวิชาพลศึกษา การขี่มา และการยิงปน
อีกดวย
การเลือกกลุมตัวอยางในการเก็บขอมูลในสวนนี้เปนการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยมีเหตุผลหลักของการเลือกเก็บ
ขอมูลดวยเครื่องมือการสัมภาษณลึก (In depth interview) จากอาจารยประจําในสาขาวิชา/ภาควิชา/คณะรัฐศาสตร ที่เปดสอนดานการปกครอง
โดยอิงหลักการเปนตัวแทนของแตละภูมิภาค และดวยขอจํากัดดานงบประมาณและระยะเวลาของงานวิจัยนี้จึงทําใหการเลือกกลุมตัวอยาง
จําเปนตองสอดคลองกับความเปนไปไดในการเก็บขอมูลตามขอจํากัดดังกลาว
27 การนําเสนอในบทนี้เปนการประมวลผลการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางทั้งหมดในภาพรวม ในการตีความขอมูลดังกลาวตามกรอบแนวคิด
ในบทที่ 1 นั้นไดมีการนําเสนออยูในสวนตางๆของทุกบทโดยอิงฐานขอมูลจากในบทนี้เปนหลัก
26
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ความเห็นของ รศ.ดร.โกวิทย นั้นสอดคลองกับความเห็นของ ผศ.สิริพรรณ นกสวน และ อาจารย
ชาญณวุฒ ไชยรักษา ที่มองวาในอดีตนั้นการเรียนการสอนรัฐศาสตรไทยนั้นจะผลิต Professional คือ ผลิต
ไปเปนขาราชการ ซึ่งเปนการถูกกําหนดโดยโครงสรางของสังคม คือความตองการของมหาดไทย มากกวา
จะเปนความตั้งใจของรัฐศาสตรเอง
นอกจากนี้ ผศ.สิริพรรณ ยังใหขอมูลวาภาพรวมของการศึกษาวิชารัฐศาสตรไทย ในชวงประมาณ
ทศวรรษที่ 1980-1990 เปนตนมานั้น จะมีลักษณะที่สําคัญคือ การที่อาจารยผูสอนจะสอนใหผูเรียนยอมรับ
ในรัฐบาล และนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้อาจารยผูสอนยังไดเขาไปมีบทบาทในทางการเมืองดวย เชน
การเขาไปเปนที่ปรึกษาของรัฐมนตรีตางๆ เชน ศ.กมล ทองธรรมชาติ ศ.สุจิต บุญบงการ อ.ปรีชา หงสไกร
เลิศ ดร.พรศักดิ์ ผองแผว เปนตน
เมื่อนักวิชาการเหลานี้เขาไปมีบทบาทตรงนั้น ทําใหสถานะของวิชารัฐศาสตรกลายเปนการสราง
ความชอบธรรมใหกับรัฐบาล และผูมีอํานาจทางการเมืองไป ในชวงหลังสถานภาพดังกลาวจึงเริ่มถูกตั้ง
คําถาม โดยอาจารยรุนใหมๆมากขึ้น และการเรียนการสอนรัฐศาสตรเริ่มมีมุมมองในเชิงวิพากษมากขึ้น
ขณะที่ ศ.ดร.อนุสรณ ลิ่มมณี ไดมองวา สถานะของวิชารัฐศาสตร สาขาวิชาการปกครองนั้นในอดีต
เปนวิชาที่ไดรับความนิยมสูงมาก เนื่องจากในขณะนั้นยังคงเปนศาสตรที่มีความเปนวิชาชีพสูงมาก เพราะ
เปนการเตรียมคนเขาสูระบบราชการ ซึ่งดวยความที่เปนวิชาชีพนั้นจึงสอดคลองกับลักษณะของคนใน
สังคมไทย ที่ไมชอบอะไรที่เปนการคิด วิเคราะหในเชิงนามธรรม แตชอบเรียนในสิ่งที่จะนําไปหางานทําได
เรียนจบแลวมีงานรองรับ เงินเดือนสูง และมีโอกาสเปนใหญเปนโตในสังคม ซึ่งการเรียนรัฐศาสตรในอดีต
นั้นสรางคนไปเปนปลัดอําเภอ นายอําเภอ และมีโอกาสในการขึ้นถึงผูวาราชการจังหวัดสูง ผูคนในยุคนั้นจึง
นิยมเลือกเรียนรัฐศาสตร
แตในปจจุบันนั้นวิชารัฐศาสตร การปกครองนั้นไดถูกลดทอนความสําคัญลงไปมาก เนื่องจากความ
ตองการแรงงาน หรือ Demand ของแรงงานในตลาดนั้นตองการคนที่เรียนจบทางดานรัฐประศาสนศาสตร
(รปศ.) มากกวาเนื่องจากในสาขาวิชาดังกลาวไดเนนไปที่การเรียนหลักการบริหาร ซึ่งสามารถนําไปใชใน
การปฏิบัติงานไดตรง และมีความเปนวิชาชีพมากกวาสาขาวิชาการปกครอง
ในมุมมองของ ศ.ดร.อนุสรณ นั้นมองวาที่จริงแลววิชารัฐศาสตร การปกครองของไทยในอดีตนั้นก็
คือวิชาที่เรียกวา รัฐประศาสนศาสตร เชนในปจจุบัน แตเปนการศึกษาหลักการบริหารโดยเนนไปที่หลัก
กฎหมาย หรือที่เรียกวา Weberian คือการบริหารแบบยุโรปที่วงวิชาการไทยในขณะนั้นไดรับอิทธิพลมาใน
ระยะแรกๆนั่นเอง จนกระทั่งจุดเปลี่ยนที่สําคัญก็เกิดขึ้นในชวงปลายทศวรรษ 2490 คือ ประมาณปพ.ศ.
2498 ซึ่งแวดวงวิชาการรัฐศาสตรไทยไดรับเอาอิทธิพลของการศึกษา Public Administration แบบอเมริกัน
โดยไดนําเอาแนวคิดแบบพฤติกรรมศาสตร วิทยาศาสตร และเศรษฐศาสตรเขามาใชในการศึกษาหลักการ
บริหาร แทนที่การมุงเนนการบริหารโดยหลักกฎหมายเชนในอดีต
ผลกระทบจากการเขามาของรัฐประศาสนศาสตรแบบอเมริกันนั้นไดเริ่มเกิดขึ้นกับวิชารัฐศาสตร
การปกครอง เมื่ อ ประมาณป พ .ศ. 2509-2510
ที่ มี ก ารแยกตั ว ออกมาเป น เอกเทศของแผนกวิ ช า
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รัฐประศาสนศาสตร ออกจากแผนกวิชาการปกครอง ที่คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ และแยกเปนสาขาวิชาการ
บริหารรัฐกิจที่คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปญหาสําคัญก็คือ เมื่อวิชาในดานการบริหารถูกยายไปอยูกับแผนกวิชารัฐประศาสนศาสตร สงผล
ใหแผนกวิชาการปกครองตองมีการปรับตัวทําใหหันมาเนนการศึกษาในเรื่องของทฤษฎีการเมือง/ปรัชญา
การเมือง และการเมืองเปรียบเทียบมากขึ้น และทิศทางดังกลาวก็กลายมาเปนแกนหลักของวิชารัฐศาสตร
การปกครองตั้งแตนั้น (ประมาณ 2510-2511) เปนตนมา
ขณะที่ ศ.ดร.อนุสรณ มองวา “จุดเปลี่ยนสําคัญ” (Turning point) ที่สงผลใหวิชารัฐศาสตร การ
ปกครองมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นทิ ศ ทางจากเดิ ม ที่ เ ปรี ย บได กั บ โรงเรี ย นผลิ ต ข า ราชการสายปกครองให แ ก
กระทรวงมหาดไทยนั้นอยูในชวงปลายทศวรรษ 2490 จากอิทธิพลของการเขามาของวิชารัฐประศาสน
ศาสตรแบบอเมริกัน
แตในมุมมองของรศ.ดร.โกวิทย วงศสุรวัฒน และอาจารยชาญณวุฒ ไชยรักษา นั้นมองวาความเห็น
วาความเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดของวิชารัฐศาสตรในแงของการเปลี่ยนแปลงจากการเปนวิชาชีพมาเปน
ศาสตรที่เปนวิชาการนั้นก็นับตั้งแตที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดเปลี่ยนแปลงจากการเปนมหาวิทยาลัยเปด
มาสูระบบมหาวิทยาลัยปดหลังการประกาศใชพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ.2495
ขณะที่ รศ.ดร.นคริ น ทร เมฆไตรรั ต น มองว า จุ ด เปลี่ ย นที่ สํ า คั ญ ที่ ส ง ผลให วิ ช ารั ฐ ศาสตร
เปลี่ ย นแปลงจากรั ฐ ศาสตร ที่ เ ป น วิ ช าชี พ มาสู รั ฐ ศาสตร ที่ เ ป น วิ ช าการมากขึ้ น ก็ คื อ ในช ว งป พ .ศ.
2524-2525 นั้นไดเกิดวิกฤติการณบางอยางใน “ระบบราชการไทย” ในกระทรวงมหาดไทย ซึ่งตําแหนง
ขาราชการเริ่มเต็ม และไมรับคนเขาสูระบบเพิ่มมากนัก ทําใหเปาหมายในการมุงเขาไปเปนขาราชการของผู
ศึกษารัฐศาสตรนั้นเปนไปไดยากมากขึ้น
นอกจากนี้อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ เกิดการเปลี่ยนรุนของอาจารยรุนเกา ซึ่งไปศึกษาตอตางประเทศ
ในชวงทศวรรษ 1970 และทยอยกลับมาในชวงทศวรรษ 80 และอาจารยรุนใหมๆในยุคนั้นเองที่เริ่มจะมีการ
debate ตอแนวทางเดิมๆในการฝกคนไปเปนขาราชการ และปรับการเรียนการสอนวิชารัฐศาสตรในชวง
หลังใหเปนเชิงวิชาการมากยิ่งขึ้น
เมื่อประมวลขอมูลที่ไดรับสามารถใหภาพไดวาวิชารัฐศาสตรไทยในปจจุบันนั้นไมไดเปนศาสตร
วิชาชีพที่มุงผลิตคนไปเปนขาราชการเปนหลักอีกตอไปแลว แตวิชารัฐศาสตรในปจจุบันไดมีวิวัฒนาการ มี
การปรับตัวมาสูความเปนศาสตรวิชาการมากขึ้น
ศ.ดร.จรั ส สุ ว รรณมาลา ให ค วามเห็ น ว า วิ ช ารั ฐ ศาสตร สาขาการปกครองในป จ จุ บั น นั้ น เป น
สาขาวิชาที่เนนการศึกษาในเชิงหลักการ (Principle) มากกวาการมุงเนนการศึกษาในเชิงประจักษ และใน
มุมมองของ ศ.ดร.จรัสนั้น ปจจุบันการศึกษารัฐศาสตร ดานการปกครองนั้นอาจจําแนกไดเปน 3 กระแส
หลักดวยกันคือ 1) การศึกษาปรัชญาการเมือง และทฤษฎีการเมือง โดยนักวิชาการที่คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ ที่
จัดอยูในแนวทางนี้ เชน รศ.ดร.ไชยันต ไชยพร รศ.พฤทธิสาน ชุมพล รศ.ใจ อึ๊งภากรณ เปนตน และเนนใน
แงสถาบัน เชน ศ.ดร.อนุสรณ ลิ่มมณี 2) การศึกษาในเชิงการเมืองเปรียบเทียบ เชน การเมืองในเอเชีย
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ตะวันออกเฉียงใต การเมืองในอเมริกา เปนตน และ 3) การเมืองภาคประชาชน และการกระจายอํานาจ เชน
ผศ.ดร.ประภาส ปนตบแตง อ.นฤมล ทับจุมพล อ.เวียงรัฐ เนติโพธิ์ ผศ.ตระกูล มีชัย เปนตน
การศึกษารัฐศาสตรดานการปกครองนั้นเนนทางดานแนวความคิดมาก แตในดานการทําวิจัยในเชิง
ประจักษนั้นมีนอย ซึ่งสวนใหญแลวจะเปนการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) มากกวาการวิจัยเชิง
ประจักษ (Empirical Studies) ดังนั้นคณะรัฐศาสตร รวมถึงสาขาวิชารัฐศาสตรของมหาวิทยาลัยใน
ตางจังหวัดซึ่งมีความไดเปรียบในเรื่องของความใกลชิดกับพื้นที่ จึงควรที่จะตองเนนการวิจัยในเชิงประจักษ
เกี่ยวกับประเด็นในพื้นที่ใหมากขึ้น
เกี่ ย วกั บ ประเด็ น สถานภาพของวิ ช ารั ฐ ศาสตร การปกครองในป จ จุ บั น นั้ น ในมุ ม มองของ
รศ.ดร.ชัยยนต ประดิษฐศิลป นั้นมองสถานภาพของการศึกษาวิชารัฐศาสตรในประเทศไทยวาเปนศาสตรที่
มุงเนนไปที่การนําเขา “เนื้อหา และทฤษฎี” จากตางประเทศเปนหลัก ซึ่งหากจะกลาวในแงดี หรือในแงที่
เป น ประโยชน นั้ น ก็ ถื อ ได ว า เป น การช ว ยเป น เครื่ อ งมื อ ในการนํ า มาใช วิ เ คราะห เ หตุ ก ารณ ตลอดจน
ปรากฏการณทางสังคม การเมืองตางๆได แตในแงเนื้อหาของวิชารัฐศาสตร โดยเฉพาะในสาขาการปกครอง
นั้นยังไมสอดคลองกับความเปนจริงของสังคมไทยมากนัก การเรียนการสอนรัฐศาสตรยังคงมีลักษณะเปน
เพียงการเรียนในตํารา แตไมไดนําเอาประสบการณจริง หรือไมไดนําเอามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับ
สังคมอยางเพียงพอ สงผลใหวิชารัฐศาสตรนั้นลอยตัวอยูเหนือสังคม
เมื่อพิจารณาถึงสถานะของวิชารัฐศาสตรในปจจุบันจะพบวาไดมีการปรับเปลี่ยนทิศทางจากการ
เปนศาสตรวิชาชีพ มาสูความเปนศาสตรวิชาการมากขึ้น และมีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนใหมีความ
ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น แตถาจะพิจารณาถึงประเด็นความกาวหนาของวิชารัฐศาสตรนั้น รศ.ดร.นครินทร เมฆ
ไตรรัตน ไดใหแงมุมที่นาสนใจวา สถานะของวิชารัฐศาสตรในปจจุบันนั้นยังคงมีทั้งสวนที่กาวหนา และยัง
ไมกาวหนาไปไหนดังตอไปนี้
ในมุมมองของ รศ.ดร.นครินทร นั้นในสวนที่กาวหนาก็คือวิชารัฐศาสตรนั้นเปนศาสตรที่ไมได
ดํารงอยูดวยตัวของรัฐศาสตรเอง แตคงอยูกับความสัมพันธระหวางศาสตรตางๆ ในแงนี้วิชารัฐศาสตรนั้นมี
ความกาวหนาในแงของการเชื่อมโยงกับศาสตรแขนงอื่น เชน ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร ปรัชญา สังคม
วิทยา และกฎหมาย เปนตน
สํ า หรั บ ในส ว นที่ ยั ง ไม ก า วหน า นั้ น รศ.ดร.นคริ น ทร ม องว า เป น ป ญ หาในเรื่ อ งของ “ทฤษฎี ”
เพราะวานักรัฐศาสตรไทยนั้น “อัตคัตทฤษฎี” และกลาวไดวาในรอบ 10 ปที่ผานมานั้นยังไมมีทฤษฎีใดที่ได
คิดขึ้นเองโดยนักรัฐศาสตรไทยเลย และแมกระทั่งการถายทอดมา ซึ่งไมใชการคิดเอง ก็ยังทําไดไมดีพอ
แงมุมในเรื่อง “ทฤษฎี” นั้นรศ.ดร.นครินทร มองวาการศึกษารัฐศาสตรในยุคแรกนั้นมุงเนนวายิ่ง
คัดลอก (Copy) ทฤษฎีจากตะวันตกไดยิ่งมากเทาไรยิ่งเปนการดี แตในความเปนจริงแลวในสังคมไทยก็ยังมี
งานแปลงานวิชาการดีๆจากภาษาตางประเทศมาเปนภาษาไทยนอยมาก ซึ่งแตกตางจากประเทศอื่น เชน ใน
ญี่ปุนที่จะมีการแปลงานวิชาการดีๆจากภาษาอังกฤษเปนภาษาญี่ปุนอยางรวดเร็วและมีอยูเปนจํานวนมาก
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และในเรื่องของทฤษฎีนั้นจะเกิดความหมายก็ตอเมื่อทฤษฎีนั้นจะไดถูกนํามาประยุกตใช (Apply) ได ซึ่งที่
คณะรัฐศาสตร ธรรมศาสตรนั้นไดเรียกไดวากาวผานขั้นนั้นไปแลว
นอกจากนี้ประเด็นที่วาวิชารัฐศาสตรนั้นมีความกาวหนาหรือไมนั้น ผศ.สิริพรรณ นกสวน เองได
มองวา วิชารัฐศาสตรไทยนั้น “ไมไดกาวไปไหน” เลย ในภาพรวมของการเรียนการสอนวิชารัฐศาสตรนั้น
ยังไมเคย มีการวางรากฐานลงในสังคมเลย ซึ่งถือวาเปนเรื่องที่นากลัวมาก เพราะเปนการเรียนการสอนที่ไม
มีการกําหนดทิศทาง ไมมีการกําหนดเปาหมาย เชน ไมเคยมีเปาหมายเลยวาจะทําใหวิชานี้เปนการกําหนด
เชิงรากฐานของสถาบันทางการเมือง หรือแมแตเปนคนตั้งคําถามกับรัฐบาล หรือเรียกรองความชอบธรรม
ใหแกสังคม สถานภาพของวิชารัฐศาสตรจึงเปนการถูกกําหนดโดยตัวบุคคล เปนหลัก
เมื่อไมมีการวางรากฐานลงในสังคมอยางมั่นคง ไมมีการหยั่งรากวิชารัฐศาสตรใหเปนสถาบัน แต
เปนการอิงที่ตัวบุคคลเปนหลักจึงทําใหการเรียนการสอนรัฐศาสตรในสังคมไทยกลายไปเปนการสราง
ความชอบธรรมใหกับรัฐบาลไดงาย ตัวอยางเชน การเรียนการสอนโดยเนนในเรื่องของนโยบายรัฐบาล แผน
ของรัฐบาล การกระจายอํานาจ เปนตน แตไมเคยไดสอนในเชิงวิพากษ แตถึงแมวาจะมีอาจารยบางทานที่
สอนในเชิงวิพากษอยูบางแตก็ถือเปนสวนนอย และเปนเพียงบางบุคคลมากกวา การใหภาพวาการเรียนการ
สอนวิชารัฐศาสตรเปนการรับใชตอผูมีอํานาจทางการเมืองในชวงเวลาตางๆนี้สอดคลองกับมุมมองของ รศ.
ดร.ธเนศวร เจริญเมือง ดวยเชนเดียวกัน
เมื่อสถานภาพของวิชารัฐศาสตรไทยเปนสิ่งที่ไมเคยถูกตั้งคําถาม และไมเคยตอบคําถามเลยนั้น
สงผลใหเกิดปญหาตามมา โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมไทยที่ความคิดเรื่อง ประชาธิปไตยนั้นไมมีความ
ชัดเจนวาคืออะไร และเปนสังคมที่มีสถาบันทางการเมืองที่ไมมั่นคงสงผลใหเกิดปญหาตามมา เชน การราง
รัฐธรรมนูญ ดังเห็นไดวาตลอดมาวิชารัฐศาสตรไมเคยไดเปนแกนแกนที่สําคัญ หรือเปนผูใหคําตอบแก
สังคมเลย แตกตางจากนักนิติศาสตรที่มีบทบาทในสังคมสูงมาก นี่เปนผลจากการที่วิชารัฐศาสตรไมสามารถ
หยั่งราก แกนแกนความสําคัญในสังคมไดไมวาจะเปนในดานการเปน 1) วิชาชีพ 2) เปนตัวใหคําตอบกับ
สถาบันทางการเมือง 3) วิชาการ/วิจัย ทั้ง 3 ทาง สถานภาพของวิชารัฐศาสตรที่ผานมานั้นไมสามารถหยั่งราก
ลงไดเลยสักทาง
รัฐศาสตรควรจะตองเปนผูใหคําตอบแกสังคมไดในเชิงที่เปนสถาบัน ไมใชเฉพาะตัวบุคคลคือ
อาจารยที่มีชื่อเสียงไมกี่คน นอกจากนี้การใหคําตอบดังกลาวก็ควรที่จะตองตั้งอยูบนพื้นฐานขององคความรู
ที่ ไ ด จ ากการทํ า วิ จั ย การศึ ก ษาค น คว า ไม ใ ช ก ารให คํ า คอบด ว ยความคิ ด เห็ น ส ว นตั ว ซึ่ ง นั ก ข า ว
นักหนังสือพิมพก็ใหความเห็นได
สวนตอจากนี้จะเปนการนํ าเสนอมุมมองของนัก วิชาการรัฐศาสตรที่มีตอประเด็นอิ ทธิพลของ
แนวคิดโลกาภิวัตน และธรรมาภิบาลตอการศึกษาวิชารัฐศาสตรไทยวามีลักษณะอยางไร
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5.2 โลกาภิวัตนและธรรมาภิบาลกับการศึกษาวิชารัฐศาสตร
ประเด็นเรื่องอิทธิพลของแนวความคิดโลกาภิวัตน และธรรมาภิบาลที่มีตอการศึกษาวิชารัฐศาสตร
การปกครองนั้น ในมุมมองของ ศ.ดร.อนุสรณ ลิ่มมณี นั้นใหทัศนะที่นาสนใจอยางยิ่งวาคําวาโลกาภิวัตน
หรือ Globalization นั้นถาดูเฉพาะตัวคําวา “Globalization” นั้นเปนคําใหม ถือเปนของใหม ซึ่งเริ่มกอตัว
เมื่อประมาณทศวรรษ 1990 เปนตนมานี่เอง แตถาหากจะมอง Globalization ในแงของปรากฏการณ ใน
ความหมายของการผูกติดไทยเขากับระบบโลกนั้น ถือวาไมใชเรื่องใหม และเปนสิ่งที่มีมานานแลว อาจนับ
ไดตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อไทยเริ่มมีการติดตอ คาขายกับตางชาติ
แตสําหรับตัวคําวา “Globalization” นั้นเปนคําใหม ซึ่งเริ่มมาจากแนวคิดเรื่อง Global Community ที่
แตละประเทศจะมีความรูสึกเหมือนเปนสมาชิกในชุมชนเดียวกันมีการเชื่อมตอกันในเรื่องตางๆ และในตอน
หลัง ไดเริ่มมีการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีในการสื่อสารตางๆมากขึ้นก็เริ่มทําใหแตละสังคม แตละ
ประเทศนั้นมีผลกระทบตอกันไดชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะสังคมใหญที่มีตอสังคมเล็ก เมื่อเกิดการผสานทั้ง
ในทางปฏิบัติ และในทางความคิดมากขึ้น เหลานี้คือ กระบวนการเกิดขึ้นของ Globalization ในปจจุบัน
แตทั้งนี้ดังที่กลาววาในเชิงแนวคิด และปรากฏการณนั้น Globalization ไมไดถือวาเปนเรื่องใหม แต
เปนเรื่องที่มีการพูดถึงอยูแลว แตเปนการพูดถึง Globalization จากฐานมุมมองคนละแบบ คนละแงมุมกัน
เชน ในทศวรรษ 1970 พวก Marxism เองก็พูดถึงโลกาภิวัตน โดยเรียกวาเปน integration to world
capitalism, capitalism integration, penetration of capitalism เปนตน กลาวคือเปนการผนวกระบบทุนนิยม
เขาเปนสวนหนึ่งของโลกนั่นเอง กรณีเชนนี้ก็ถือเปนโลกาภิวัตนเชนกัน แตเปนโลกาภิวัตนที่เนนในเรื่อง
ของระบบทุนนิยม เปนหลัก
สวนแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล หรือ Good Governance นั้นที่จริงแลวแนวคิดเรื่อง “Governance”
นั้นเปนเรื่องเกา เปนแนวความคิดดั้งเดิมที่มีมาตั้งแตสมัยกรีกโบราณแลว ซึ่งมีความหมายถึง เปนแนวคิด
เกี่ยวกับการจัดความสัมพันธระหวางผูปกครองกับผูใตปกครองวา การจัดความสัมพันธดังกลาวในแบบที่ดี
นั้นควรจะเปนอยางไร ซึ่งแนวคิดดังกลาวนั้นจะเปลี่ยนแปลง และผันแปรไปตามยุคสมัย ตามบริบท ความ
เชื่อ และทฤษฎีการเมืองที่ครอบงําสังคมนั้นๆอยู เชนในอดีตในสังคมไทยก็เคยมี Good Governance เชน
หลักการเรื่องทศพิธราชธรรม เปนตน
แตแนวคิดเรื่อง Good Governance ตามความเขาใจในแบบปจจุบันนั้นเริ่มตนราวๆทศวรรษ 1990
นั้นเกิดจากอิทธิพลของแนวคิดแบบเสรีนิยมใหม (Neo-Liberalism) พรอมๆกับการที่ UN และ World Bank
ไดรับเอาอิทธิพลของเสรีนิยมใหมมาใช เพื่อแกปญหาการคอรัปชั่นของประเทศโลกที่ 3 ซึ่งเปนผูกูเงินจาก
ธนาคารโลก เพื่อเปนการปองกันการเสียหาย ก็นําเอาแนวคิด Governance กลับมาใชใหม แตเปนการ
นํามาใชภายใตแนวคิดเสรีนิยมใหม และยัดเยียด หรือบังคับใหแกประเทศผูกูเงินไดปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ
ที่ตั้งขึ้น เชน ใหมีความโปรงใสในการบริหารงาน มีการตรวจสอบได เปนตน
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ประเด็นอิทธิพลที่สองแนวคิดนี้มีตอการศึกษารัฐศาสตร สาขาวิชาการปกครองนั้น ในทัศนะของ
ศ.ดร.อนุสรณ นั้นมองวามีไมมากนักในสวนของแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลนั้น ก็เปนแคแนวคิดหนึ่ง มุมมอง
หนึ่ง ที่นํามาศึกษากัน สําหรับมหาวิทยาลัยตางจังหวัดที่มีการเปดหลักสูตรใหมๆ และใชชื่อ “ธรรมาภิบาล”
ในวิชา หรือหลักสูตร นั้นมีลักษณะเปน “แฟชั่น” มากกวาที่จะเปน “สาระสําคัญ” ของการเรียนการสอน
หรือการวิจัยอยางจริงจัง สวนอิทธิพลของโลกาภิวัตนนั้น ศ.ดร.อนุสรณมองวาขึ้นอยูกับชวงเวลาวาในยุคใด
ประเทศใด เปนขั้วอํานาจของโลก ก็จะสามารถกําหนดประเด็นความสนใจในการเรียนการสอนของแวดวง
วิชาการรัฐศาสตรของโลกได
ขณะที่ในทัศนะของ รศ.ดร.ชัยยนต ประดิษฐศิลป ไดมีมุมมองเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล ไป
ในทิศทางเดียวกันกับ ศ.ดร.อนุสรณ โดยมองวา การพยายามดึงเอาคําวา “ธรรมาภิบาล” มาใชในแวดวง
รัฐศาสตรไทยนั้นเปรียบไดกับการเปนเพียงแค “ภาษาดอกไม” เทานั้นซึ่งเปนคําพูดที่ฟงดูดี และเหมือนกับ
เปน “คานิยม” ในดานการบริหารจัดการเทานั้น แตไมไดมีผลหรือมีอิทธิพลอยางจริงจังตอสิ่งใดๆ ทั้งใน
ดานของการบริหารงานเอง หรือแมแตดานเนื้อหาการเรียนการสอนวิชารัฐศาสตรเองก็ตาม รศ.ดร.ชัยยนต
มองวาแนวคิดดังกลาวนั้นเปรียบเหมือนภาษิตที่ทองขึ้นใจเทานั้น แตไมไดถูกใชงานจริง
ส ว นอิ ท ธิ พ ลของโลกาภิ วั ต น รศ.ดร.ชั ย ยนต ม องว า ได เ ข า มามี อิ ท ธิ พ ลต อ ไทยตั้ ง แต ใ นช ว ง
สงครามโลกครั้งที่ 2 แลว แตเปนผลกระทบที่มีตอโลกสังคมนิยมมากกวา โดยที่มีผลตอการเรียนการสอน
วิชารัฐศาสตรแตเพียงโดยออมเทานั้น
ในทัศนะของรศ.ดร.ชัยยนตมองวาการขยายตัว หรือการปรับหลักสูตรของการศึกษาทางรัฐศาสตร
รวมถึงศาสตรอื่นๆนั้นไมไดเปนผลโดยตรงของแนวคิดธรรมาภิบาล หรือโลกาภิวัตน แตเทานั้น แตเกิดจาก
การขยายตัวของระบบทุนนิยมโลกมากกวา การขยายตัวของระบบทุนนิยมทําใหมหาวิทยาลัยตางๆ เริ่ม
คิดถึง “จุดคุมทุน” ในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นรายวิชา หรือสาขาวิชาที่ไมกอใหเกิดการคุมทุนใน
เรื่องของรายได และกําไร ก็จะถูกปดตัวไป
เชนเดียวกันกับมุมมองของ ศ.ดร.อนุสรณ และรศ.ดร.ชัยยนต ที่มองวาอิทธิพลของโลกาภิวัตน และ
ธรรมาภิบาลที่มีตอการศึกษาวิชารัฐศาสตรนั้นอาจมีบางแตไมไดมีอิทธิพลมากนัก รศ.ดร.นครินทร เมฆไตร
รัตน เองก็มีมุมมองไปในทิศทางเดียวกันกับนักวิชาการอีกสองทาน โดยที่ รศ.ดร.นครินทร นั้นมองวา
อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน และธรรมาภิบาลที่มีผลกระทบตอการศึกษาวิชารัฐศาสตรนั้นก็มีผลกระทบ
อยู เ ช น กั น แต ไ ม ม ากนั ก ทางด า นแนวคิ ด “โลกาภิ วั ต น ” นั้ น มี ผ ลในการทํ า ให เ กิ ด การนํ า เข า วิ ช าการ
รัฐศาสตรสายใหมๆเขามาสูแวดวงรัฐศาสตรไทยไดงายขึ้น
ในทัศนะของ รศ.ดร.นครินทร นั้นมองวาในระยะแรกๆนั้น แนวคิดเรื่องโลกาภิวัตนนั้นไดเขามา
กั บ รั ฐ ศาสตร สายความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศ เป น หลั ก โดยตั ว อย า งของที่ ค ณะรั ฐ ศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเอง เชน รศ.ดร.สมชาย ภคภาสวิวัฒน รศ.จุลชีพ ชินณะวรรโณ เปนตน
ในมุมมองของรศ.ดร.นครินทร เองมองวาแนวคิดเรื่องโลกาภิวัตนนั้นมีผลตอวิชารัฐศาสตรสาย
ความสัมพันธระหวางประเทศมากที่สุด โดยมีอิทธิพลในแงของการนําเขาทฤษฎี ความคิด และหลักสูตร
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ใหมๆ แตสําหรับสาขาวิชาการปกครองนั้นไมไดรับเอาอิทธิพลนี้มาโดยตรง แตไดรับผานมาจากสาขาวิชา
ความสัมพันธระหวางประเทศอีกทีหนึ่ง เชน การศึกษาถึงตัวแสดงขามชาติตางๆ บรรษัทขามชาติขนาดใหญ
เปนตน สําหรับนักวิชาการรัฐศาสตรสายการปกครองที่สนใจในเรื่องโลกาภิวัตนของที่ธรรมศาสตรน้ันก็
เชน รศ.ดร.พิษณุ สุนทรารักษ รศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ เปนตน
สวนประเด็นอิทธิพลของแนวคิดธรรมมาภิบาลนั้น รศ.ดร.นครินทร มองวาแนวคิดดังกลาวจะมี
อิทธิพลตอการศึกษารัฐศาสตรสายบริหารรัฐกิจมากที่สุด และมองวาในรอบ 20 ปมานี้มี คํา และ
แนวความคิ ด ทางรั ฐ ศาสตร ที่ เ ข า มามี อิ ท ธิ พ ลต อ แวดวงรั ฐ ศาสตร ไ ทยอยู ห ลายคํ า เช น คํ า ว า Good
Governance นั้นก็มีผลตอสายบริหารรัฐกิจมาก สวนคําอื่นๆที่มีอิทธิพลตอรัฐศาสตร การปกครอง และ IR
เชน คําวา Civil Society, Discourse, Hegemony, Decentralization เปนตน
ขณะที่ในมุมมองของ ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา นั้นมองวานักวิชาการไทยคนแรกๆที่ไดทําการพูดถึง
แนวคิดเรื่องโลกาภิวัตนก็คือ อาจารยชัยอนันต สมุทวณิช และสําหรับที่คณะรัฐศาสตร จุฬาฯนั้นก็มักจะเปน
อาจารยจากภาควิชาความสัมพันธระหวางประเทศเปนหลัก เชน อ.กุลลดา อ.ฐิตินันท และอ.สุรชาติ (เนน
เรื่องความมั่นคง) เปนตน
สําหรับ ศ.ดร.จรัสเองมองวาโลกาภิวัตนนั้นไดเริ่มเขามามีบทบาทสูไทยตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 4 แลว
โดยมีเศรษฐกิจเปนปจจัยหลักในการเขามาสูไทยของตะวันตก และมองวาแนวคิดเรื่องโลกาภิวัตน นั้นใน
ปจจุบันเองก็ยังไมไดตกไป ยังคงเปนเรื่องที่คนพูดถึงกันอยู จากดั้งเดิมที่เปนการพูดถึงโลกาภิวัตนในดาน
ของ “โอกาส” ในการเติบโตทางเศรษฐกิจ แตในปจจุบันนั้นจะมองโลกาภิวัตนในแงเศรษฐกิจการเมือง
ระหวางประเทศ (International Political Economy; IPE) ที่มองวาเศรษฐกิจระหวางประเทศนั้นไมไดเปน
การแขงขันที่เสรี ทําใหความสนใจของนักวิชาการที่มีตอประเด็นโลกาภิวัตนนั้นมุงศึกษา “ผลกระทบในเชิง
ลบ” ของโลกาภิวัตนเปนหลัก และนักวิชาการที่สนใจศึกษาในประเด็นเชนนี้นั้นโดยสวนใหญแลวจะเปน
นักเศรษฐศาสตร ไมใชนักรัฐศาสตร และในปจจุบันจะเห็นไดชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบจากโลกาภิ
วัตน เชน ปญหาเรื่องภาวะโลกรอน และการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน
สําหรับประเด็นที่วาโลกาภิวัตนนั้นจะมีผลตอหลักสูตรการเรียนการสอนหรือไมนั้น ศ.ดร.จรัส ได
ใหขอมูลวาที่คณะรัฐศาสตร จุฬาฯนั้นมีหลักสูตรปริญญาโทดานการพัฒนาระหวางประเทศ หรือ Master of
Arts in International Development (MAID) ที่อาจจะเปนผลโดยตรงจากโลกาภิวัตน เนื่องจากหลักสูตร
ดังกลาวนั้นเปนหลักสูตรภาษาอังกฤษ และดึงนักศึกษาจากตางชาติมาศึกษาในประเทศไทยไดจํานวนหนึ่ง
ศ.ดร.จรัส มองวาโลกาภิวัตนนั้นนอกจากจะ “มีผลตอหลักสูตร” แลวยังมีผลตอ “การตลาด” ของ
การศึกษาดวย เชน มีการซื้อนักศึกษาดวยการใหทุนไปเรียนที่ประเทศสิงคโปร รวมถึงการซื้ออาจารยใหไป
สอนอีกดวย นอกจากนี้โลกาภิวัตนนั้นยังมีผลทําใหการศึกษากลายเปนธุรกิจ มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ
เป ด บู ธ รับ สมั ค ร และปฏิ บั ติ ต อ นัก ศึ ก ษาในฐานะที่ เ ป น “ลู ก ค า ” เมื่ อแต ล ะมหาวิ ท ยาลั ย เป ด หลั ก สู ต ร
นานาชาติมากขึ้น ก็เกิดการแขงขันกันเพื่อแยงลูกคาเพิ่มมากขึ้น
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ขณะที่อีกแนวความคิดหนึ่งคือ ธรรมาภิบาล (Good Governance) นั้นในมุมมองของ ศ.ดร.จรัส มอง
วา เป น แนวความคิ ด ทางด า นรัฐ ประศาสนศาสตร หรื อ บริ ห ารรั ฐ กิ จ เป น หลั ก และมองว า ยั ง ไมเ ห็ น มี
นักวิชาการคนใดที่เลนในเรื่องนี้โดยตรง และประเด็นเรื่องธรรมาภิบาลนั้น ศ.ดร.จรัสใหมุมมองวาอาจ
จําแนกธรรมาภิบาลไดเปนอีกหลายแงมุมดังตอไปนี้
ในเรื่องธรรมาภิบาลนั้นถาทําการศึกษาใน “เชิงสถาบัน” (Institutionalism) นั้นก็จะเปนการเนน
ศึกษาในเรื่องของกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ และศึกษาองคกร หรือสถาบันที่รับผิดชอบ เปนหลัก แต อ.จรัส
เองมองวา ทฤษฎีดั้งเดิมเชน ทฤษฎีโครงสราง-หนาที่ ก็จัดเปน Governance เชนกัน แตไมไดถูกเรียกวา
Good Governance เทานั้น และในแงนี้ในอดีตอาจารยของคณะรัฐศาสตร จุฬาฯก็เคยเลนในเรื่องดังกลาว
เชน อ.พฤทธิสาน อ.สุจิต เปนตน
แตการศึกษาธรรมาภิบาลในเชิง “การมีสวนรวม” (Participation) เชน อ.นฤมล ทับจุมพล อ.
ประภาส อ.ฉันทนา อ.สุริชัย เปนตน นั้นแมจะไมไดเรียกตัวเองวาเปนพวกที่ศึกษาเรื่อง Good Governance
แตสิ่งที่อาจารยเหลานี้สนใจศึกษานั้นก็ไปกันไดกับ concept ของธรรมาภิบาล
การศึกษาธรรมาภิบาลในเชิง “กระบวนการ” (Process) เชน กระบวนการของกลุมเคลื่อนไหว
(Movement Process) กระบวนการกําหนดนโยบาย (Policy Process) มักจะเนนดานการคลัง การงบประมาณ
เชน อ.จรัส เองเปนตน สวนการศึกษาดานการกระจายอํานาจ (Decentralization) ก็เชน อ.ตระกูล เปนตน
นอกจากในแงมุมตางๆ แลวในภาควิชารัฐประศาสนศาสตรนั้นจะมุงเนนเปนพิเศษ และมีแงมุม
การศึกษาธรรมาภิบาลในแงมุมอื่นอีก เชน แงมุม “จริยธรรม” (Ethic) และจริยธรรมทางการเมือง รวมถึง
วัฒนธรรมทางการเมืองดวย และนักวิชาการที่เลนในประเด็นนี้เชน อ.ติน เปนตน
นอกเหนือไปจากการใหแงมุมเกี่ยวกับแนวคิดโลกาภิวัตนและธรรมาภิบาลในแงของการมีอิทธิพล
ตอการศึกษารัฐศาสตรในดานหลักสูตรแลวนั้น ผศ.สิริพรรณ นกสวน ไดใหแงมุมที่นาสนใจเกี่ยวกับสอง
แนวคิดดังกลาวในแงของการบริหารจัดการ และการจัดวางความสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียนรัฐศาสตร
อีกดวย
ผศ.สิริพรรณ ใหแงมุมวาประเด็นอิทธิพลของ Globalization ในแงของการบริหารจัดการนั้นโลกาภิ
วัตนก็จะมีผลกระทบตอการเชื่อมโยงรัฐศาสตรไทยกับตางชาติมากขึ้น เชน มีการเปดหลักสูตรนานาชาติ
เพิ่มขึ้น มีการเชิญศาสตราจารยจากตางประเทศมาบรรยายพิเศษ และทําวิจัย เปนตน สรุปก็คือ มีโลกาภิวัตน
นั้นสงผลกระทบตอการศึกษารัฐศาสตรบางแตไมไดมีอิทธิพลในเชิงลึกมากนัก
ในแงของหลักสูตรนั้น รัฐศาสตรไทยเองก็มีการตอบสนองตออิทธิพลของโลกาภิวตั นบางเชนกันที่
เห็นไดชัดก็คือ การใหความสําคัญกับการใชภาษาตางประเทศเพิ่มมากขึ้น แตก็ยังไมมากพอ สิ่งที่ควรจะเปน
ก็คือ ตองใหผูเรียนไดอานภาษาอังกฤษมากขึ้น เนนใหอานตําราวิชาการภาษาอังกฤษมากขึ้น
ในแงของหลักสูตรนั้นคณะรัฐศาสตรที่ตางๆอาจมีการปรับเปลี่ยนหรือเปดรายวิชาที่มชี ื่อเกี่ยวของ
กับ Globalization แตแกนแกนความคิดแทๆในมุมมองของ ผศ.สิริพรรณนั้นมองวา Globalization คือ “การ
ตามใหทันโลก” นั้นไมไดถูกนํามาใชอยางจริงจังแตอยางใด
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สําหรับอิทธิพลของ Good Governance ในดานการเรียนการสอนรัฐศาสตรนั้นก็คือ จะตองมี
“ความโปรงใส” ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน รวมถึงในเรื่องของความสัมพันธระหวางอาจารยกับ
นักศึกษาดวย ผศ.สิริพรรณ มองวามหาวิทยาลัยจะตองกาวใหทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และมี Good
Governance ในความสัมพันธระหวางอาจารยดวยกัน และอาจารยกับนักศึกษา ไมใชเพียงรับเอาแนวคิดมา
แตเพียงชื่อเทานั้น
อีกแงมุมหนึ่งที่นาสนใจเกี่ยวกับประเด็นอิทธิพลของโลกาภิวัตน และธรรมาภิบาลที่มีตอการศึกษา
วิชารัฐศาสตรไทย ก็คือ ประเด็นตามทัศนะของ รศ.ดร.โกวิทย วงศสุรวัฒน ที่มีมุมมองวา โลกาภิวัตนนั้นมี
ผลตอการเรียนการสอนรัฐศาสตรอยางแนนอน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ “ระบบอินเทอรเน็ท” เริ่มมีการใช
อยางแพรหลายมากขึ้นเมื่อประมาณป 2538 เปนตนมา ซึ่งเปนหนึ่งในอิทธิพลของโลกาภิวตั นสงผลกระทบ
ตอการหาขอมูล ของทั้งผูสอน และผูเรียนดานรัฐศาสตรไดรับอิทธิพลจากอินเทอรเน็ทเปนอยางมาก
สวนในแงมุมที่วามีรายวิชาที่เปดสอนเกี่ยวกับสองแนวคิดนี้หรือไมนั้น รศ.โกวิทย ใหขอมูลวา ที่
ภาควิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรนั้น การเปดเปนชื่อวิชาโดยตรงนั้นอาจไมมี แตในดานการ
เรียนการสอนนั้นมีแนๆ เพราะทั้งสองแนวคิดนั้นเปนปรากฏการณที่ควรตองเรียน สวนทิศทางในอนาคต
นั้นแนวคิดดังกลาวก็จะยังคงตองมีการพูดถึงอยูเพราะเปนประเด็นสําคัญไมไดหายไปจากความสนใจของ
สังคมไดงายๆ
ขณะที่ อ.ชาญณวุฒ ไดใหขอมูลวาประเด็นอิทธิพลของธรรมาภิบาล (Good Governance) นั้นเริ่มมี
การนํามาใชจริงจังโดยธนาคารโลกประมาณทศวรรษ 1980 โดยธนาคารโลกไดนํามาใชกับประเทศดอย
พัฒนาที่กูเงินไปแลวไมคืนเงิน และประเทศไทยเริ่มเขาโปรแกรมกูยืมเงินของ IMF ในป 2540 แนวคิดเรื่อง
ธรรมาภิบาลก็เริ่มเปนที่สนใจของสังคม และแวดวงวิชาการไทยตั้งแตนั้นเปนตนมา
จะวาไปแลวอันที่จริงแนวคิดเรื่อง Good Governance นั้นก็ไมใชเรื่องใหมแตเปนแนวคิดที่ถูกนํามา
พูดถึงใหมเทานั้น ในชวงแรกคําวา Good Governance ก็มีการเรียกใชในหลายชื่อดวยกัน เชน ธรรมรัฐ ธรร
มาภิบาล การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เปนตน
ในแง ข องอิ ท ธิ พ ลของแนวคิ ด ธรรมาภิ บ าลนั้ น มี ผ ลต อ การร า งหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี รั ฐ ศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวรเชนกัน ดังเห็นไดจากในการรางหลักสูตรรัฐศาสตร ของมหาวิทยาลัยนเรศวรในป
2544-2545 นั้นไดมีการบรรจุรายวิชา ธรรมาภิบาลเขาไปดวย นอกจากนี้แนวคิดดังกลาวก็อาจเขาไปมี
บทบาทเกี่ยวของอยูในหลายๆวิชา เชน ประชาสังคมกับการพัฒนาการเมือง การปกครองเปรียบเทียบ ฯลฯ
เปนตน
ประเด็นอิทธิพลของ Globalization ที่มีตอการศึกษารัฐศาสตรนั้นอ.ชาญณวุฒ มองวามีสวนตอการ
เรียนการสอนในภาพรวม โลกาภิวัตนชวยทําใหตระหนักวาความรูนั้นไมไดอยูแคในหองเรียนเทานั้น แต
สามารถคนควาไดทั่วไปและอินเทอรเน็ตก็เปนแหลงขอมูลอยางดีในการเรียน และการสอนรัฐศาสตร แต
ดานลบที่ตองระวังคือ นิสิตไมไดประมวลขอมูลจํานวนมาก และสังเคราะหดวยความคิดตนเอง แตคัดลอก
ขอมูลมาสงอาจารย สื่อมัลติมีเดียดานขอมูลขาวสาร ตางๆก็มีผลตอวิชารัฐศาสตรมากเชนเดียวกัน
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สวนตอจากนี้จะไดนําเสนอเปนสุดทายเกี่ยวกับทิศทางในอนาคต และขอเสนอแนะของนักวิชาการ
ทางรัฐศาสตรทานตางๆ
5.3 ทิศทาง แนวโนม และขอเสนอแนะที่มีตอรัฐศาสตร การปกครอง
จากการวิจัยพบวานักวิชาการทางรัฐศาสตรสามารถใหภาพรวมของทิศทางและขอเสนอแนะตอการ
พัฒนาวิชารัฐศาสตร การปกครองในอนาคตไดเปน 3 สวนดวยกันคือ 1) การใหคํานิยาม 2) การวิจยั และ 3)
การเปนที่พ่งึ ใหกับสังคม
1) การใหคํานิยาม
ในทัศนะของ รศ.ดร.โกวิทย วงศสุรวัฒน นั้นมองวาปญหาที่สําคัญที่สุดเกี่ยวกับสถานะของวิชา
รัฐศาสตร “การปกครอง” ก็คือการใหนิยาม ความหมายของคําวา “การปกครอง” นั่นเอง เพราะคําดังกลาว
นั้นเปนคําที่มีปญหาและไมรูแนชัดวาจะสื่อความหมายถึงอะไรกันแน นอกจากนี้ยังเปนคําที่แสดงลักษณะ
สําคัญในเชิง “อํานาจ” และการสั่งการจากเบื้องบน (Top-down) และมีลักษณะในเชิงที่เปนเผด็จการ
คําภาษาอังกฤษนั้นคําวา “Government” นั้นแปลวา “รัฐบาล” ซึ่งในมุมมองของ รศ.ดร.โกวิทย ก็คือ
เราควรที่จะเปลี่ยนมาเรียกวารัฐศาสตร สาขา “รัฐบาล” มากกวา ซึ่งถามองตามแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบ
ของรัฐอยางงายๆ รัฐบาล ซึ่งเปน 1 ใน 4 องคประกอบของความเปนรัฐนั้นยอมเกี่ยวพันกับสาขาวิชาตางๆ
ของรัฐศาสตรไดดี เชน สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ นั้นก็เปนการศึกษาการบริหารงานของในสวนของรัฐบาล
สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศนั้น ก็เปนการศึกษากิจการดานหนึ่งของรัฐบาล สวนสาขาวิชาการ
ปกครอง นั้นมุงเนนเริ่มตนจากความคิดที่วา จะมีรัฐแบบใดจึงจะดี/เหมาะสม และทําการศึกษาเปรียบเทียบ
การเนนตรงนี้คือ ปรัชญาการเมือง และการเมืองเปรียบเทียบ ซึ่งก็ศึกษาเกี่ยวกับรัฐบาลอยูนั่นเอง ดังนั้นคําวา
รัฐศาสตร การปกครอง จึงมีปญหา ควรใชคําวา “รัฐบาล” แทน “การปกครอง”
ปญหาในแวดวงวิชาการรัฐศาสตรปจจุบันนี้ ไมเพียงแตเฉพาะสาขาวิชาการปกครองเทานั้น แตยัง
รวมไปถึงสาขาวิชาอื่นๆดวยก็คือ “ปญหาที่แตละคนไมเขาใจในแตละคําแตละแนวความคิดแตกลับคิดวาคน
อื่นเขาใจ” ซึ่งทําใหกลายเปนการเขาใจกันไปคนละทิศทาง ซึ่งปญหาในลักษณะเชนนี้อาจารยโกวิทย นั้น
มองวาศาสตรอื่นๆนั้นไมคอยมีปญหาเชนนี้ แตกับรัฐศาสตรนั้นเปนปญหาที่สําคัญมาก
ตัวอยางเชน ในการนิยามคําวา “คุณธรรม” และ “จริยธรรม” ที่ผูมีอํานาจในสังคมปจจุบันที่ได
อํานาจมาจากการรัฐประหารนั้นพยายามพูดถึงอยูบอยครั้ง แตก็ไมแนใจวาผูพูดนั้นเขาใจความหมายของคํา
เหลานี้มากแคไหน อาจารยที่สอนรัฐศาสตรก็เขาใจคําเหลานี้ในแบบใด
ตัวอยางอื่นเชน คําวา “บูรณาการ” ที่รัฐบาลทักษิณมักจะใชอยูบอยๆในชวงแรกๆของการครอง
อํานาจคํานี้ก็เชนเดียวกัน มีคนพูดถึงเยอะ แตตางคนตางความหมาย
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ปญหาสําคัญก็คือ ตางคนตางพูด ตางคิด ไมเคยคุยกันรูเรื่อง แนวทางแกไขก็คือ จะตองเริ่มตนที่การ
ใหนิยามปฏิบัติการซะกอนวาตอนนี้พูดถึงเรื่องอะไร และมีความหมายอยางไร
ทิศทางในอนาคตของรัฐศาสตรไทยนั้น อาจารยโกวิทยเสนอแนะวาเราควรเริ่มตนที่การตกลงกัน
ใหรูเรื่องกอนวาจะคุยกันเรื่องอะไร จะไดไมเขาใจไปคนละทิศทาง
2) การวิจัย
ขอเสนอแนะดานการวิจัยนั้น รศ.ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน ใหมุมมองที่นาสนใจยิ่งวาการจัดการ
เรียนการสอนของวิชารัฐศาสตรไทยในภูมิภาคนั้น ขอดีของมหาวิทยาลัยภูมิภาคก็คือ การมีกรณีตัวอยาง
และกรณีศึกษาในพื้นที่ใหศึกษาไดเยอะ มหาวิทยาลัยที่มีรัฐศาสตรในระดับภูมิภาคที่มีความสามารถในการ
วิจัย เชน ม.เชียงใหม และมอ.ปตตานี เปนตน จุดเนนของรัฐศาสตรในภูมิภาคคือ ควรที่จะตอง “ทําวิจัยใน
พื้นที่” ใหมาก ซึ่งมีประเด็นใหศึกษามากมาย เชน การเมืองภาคประชาชน องคกรพัฒนาเอกชน การเมือง
ทองถิ่น ฯลฯ
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยในภูมิภาคนั้นควรตองใหความสําคัญกับงานวิจัย และบริการสังคมใหมาก ไมใช
มุงเนนที่การสอนแตเพียงอยางเดียว ควรใหความสําคัญที่การสอนเพียง 1 ใน 4 หรืออยางมาก 1 ใน 3 ของ
งานทั้งหมดเทานั้น
ในทัศนะของ รศ.ดร.นครินทร ไดเสนอแนะวาวิชารัฐศาสตรไทยในอนาคตนั้นจะกาวหนาได
หรือไมนั้นจะตองดูที่ 2 สวนดวยกันไดแก สวนที่ 1) มีขอมูลในเชิงประจักษใหมๆ ที่ดพี อหรือไม และ 2)
ฐานทฤษฎี ที่นําเขามานั้นพอเพียงหรือยัง
ซึ่งที่ผานมา และในปจจุบันนั้นทั้ง 2 ประการนี้ยังไมดีพอ โดยเฉพาะในสวนที่สองที่ยังขาดอยูมาก
และนักวิ ชาการรัฐศาสตรไทยนั้นไมคอยอานงานเชิงทฤษฎีก ารเมืองใหมๆที่สําคั ญ เชน งานของ Karl
Schmidt, Martin Heidegger, Joseph Schumpeter เปนตน
เชนเดียวกันกับ รศ.ดร.นครินทร ทางดาน ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา เห็นดวยกับการใหความสําคัญ
ของการวิจัยโดยมองวา การศึกษารัฐศาสตรดานการปกครองที่ผานมานั้นเปนการเนนทางดานแนวความคิด
เปนสวนมากมาก แตในดานการวิจัยในเชิงประจักษนั้นมีนอยมาก และจะเปนลักษณะของการวิจัยเอกสาร
(Documentary Research) มากกวาการวิจัยเชิงประจักษ (Empirical Studies) ดังนั้นคณะรัฐศาสตร รวมถึง
สาขาวิชารัฐศาสตรของมหาวิทยาลัยในตางจังหวัดซึ่งมีความไดเปรียบในเรื่องของความใกลชิดกับพื้นที่ จึง
ควรที่จะตองเนนการวิจัยในเชิงประจักษเกี่ยวกับประเด็นในพื้นที่ใหมากขึ้น
ขณะที่ รศ.ดร.ชัยยนต ประดิษฐศิลป มองวาสิ่งที่ขาดหายไปของรัฐศาสตรไทยก็คือ ขาดการศึกษา
ถึง “ความเปนจริงของทองถิ่น” และการเรียนการสอนเนนแตหลักการ แตไมไดมุงเนนสรางองคความรูดวย
การทําวิจัย ซึ่งคําแนะนําก็คือวา ผูบริหารมหาวิทยาลัยตองมองที่สังคมดวย วาสังคมตองการอะไรจาก
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มหาวิทยาลัย ไมใชการมุงหาเงิน แตไมไดใหความรูแกประชาชน และสิ่งสําคัญที่สุดก็คือ ตองเนนการวิจัย
ของคณาจารยใหมาก
3) การเปนที่พึ่งใหกับสังคม
การใหภาพของการเปนที่พึ่งของสังคมของวิชารัฐศาสตรนั้น ผศ.สิริพรรณ นกสวน ไดใหมุมมองที่
สําคัญวา สิ่งสําคัญก็คือ เราจะตองตั้งคําถามกอนตั้งแตตนวาเราตองการผลิตเด็กไปเปนแบบไหน ใหเขาไป
เปนอะไร หรือวาจริงๆแลวเราจะตองสนใจเด็กหรือไม หรือเพียงสอนไปตามใจผูสอน การกําหนดทิศ
ทางตรงนี้กอนก็จะขยับมาตรฐานทางการศึกษาได
สิ่งสําคัญอีกเชนกันก็คือ จะตองทําอยางไรที่เมื่อเวลาสังคมเกิดปญหาขึ้น แลวคนจะหันมาถาม
รัฐศาสตรในเชิงสถาบัน ที่ไ มใชเฉพาะตัว บุคคลที่มีชื่อเสียง นั่นคือตองสรางองคความรูพื้นฐานใหกับ
สถาบันรัฐศาสตรใหเกิดขึ้นใหได ซึ่งถาหากทําไดสําเร็จเมื่อเกิดปญหาในสังคม เราจะใหคําตอบไดดี เพราะ
มีองคความรูที่ไดจากการวิจัย ทําใหไดคําตอบที่ดีกวาแคการแสดงความเห็น
และในการทําวิจัยเพื่อสรางสมองคความรูนั้นจะตองเปนงานวิจัยที่ตอบคําถามใหกับสังคมได ไม
เพียงแตเปนการทําวิจัยเพื่อสนองความตองการของผูวิจัยแตใชประโยชนไมได เมื่อสรางองคความรูไดแลว
และนักวิชาการออกมาใหคําตอบกับสังคม แลวสังคมไมฟง หรือผูมีอํานาจไมฟง ไมนําขอเสนอแนะไป
ปฏิบัติก็จะตองไมเสียกําลังใจ ตองทําใหสถาบันรัฐศาสตรเขมแข็งมากขึ้น และทําตามหนาที่ตอไปก็เพียงพอ
เกี่ยวกับงานวิจัยนั้น ผศ.สิริพรรณ มองวาจะเนนที่เรื่องทองถิ่นก็ได แตจะตองไมเปนงานวิจัยที่จม
กับทองถิ่นไปเลย แตจะตองเปนงานที่สามารถเชื่อมโยง เพื่อตอบปญหาในระดับที่ใหญกวาไดดวย สิ่งที่
อยากเห็นก็คือ การทําวิจัยที่มี Theme เดียวกัน และแบงไปทําเพื่อศึกษาเปรียบเทียบในภูมิภาคตางๆ สรุปวา
คือ สมาคมรัฐศาสตรตองสุมหัวกันมากกวานี้ รวมมือกันในเชิงวิชาการมากกวานี้
ทิ ศ ทางในอนาคตของทั้ ง สองแนวคิ ด ก็ ค งไม ไ ด ห ายไปไหน แต อ าจมี ก ารเปลี่ ย นบทบาท
ความสําคัญในสังคม หรืออาจมีการนําไปใชในชื่อเรียกอื่นๆก็เปนไปได
ขอเสนอแนะในการพัฒ นาวิ ชารั ฐ ศาสตรใ หกา วหนา ไปได นั้ น ผศ.สิริ พรรณมีขอเสนอแนะ 3
ประการคือ
1)
ตองเนนที่การคัดเลือกคนเขาสูแวดวงวิชาการ การรับอาจารยจะตองโปรงใส เลือกคนที่มี
ความสมารถ และที่สําคัญคือจะตองเปนคนที่ “รัก” ในวิชารัฐศาสตร ไมเขามาอาศัย
ความเปนอาจารยกอบโกยผลประโยชน
2)
ตองใหความสําคัญกับงานวิจัย และที่สําคัญคือตองทําใหงานวิจัยนั้นมีประโยชนไมไดขึ้น
หิ้ ง เก็ บ ไว และที่ สํ า คั ญ คื อ ค า ตอบแทนในการทํ า วิ จั ย นั้ น ก็ จ ะต อ งได รั บ อย า ง
สมน้ําสมเนื้อดวย
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3)

นักวิชาการจะตองทํางานใหหนักมากขึ้นกวานี้ ตองเอาจริงเอาจังเพื่อสรางองคความรูเพื่อ
ตอบคําถามตางๆใหกับสังคมได

นอกจากนี้ในดานขอเสนอแนะนั้น รศ.ธวัช ทันโตภาส ยังไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่นาสนใจอีก
2 สวนดวยกันคือ
1)
ดานตัวผูสอน ตองเริ่มตนที่กระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถ และมีคุณสมบัติ
คือจบการศึกษาตรงกับสาขาวิชาที่ทําการสอน เพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญในการสอน
และเขาใจเนื้อหาที่จะสอนอยางแทจริง และสามารถตอยอดในการทําวิจัยไดตอไปใน
อนาคต
2)
ผูบริหารมหาวิทยาลัย และผูบริหารคณะจะตองเอาใจใส และเขาใจการทํางานทางวิชาการ
ตองสนับสนุนใหมีการวิจัย โดยที่ไมใหมีภาระการสอนมากเกินไป และสนับสนุนดาน
การงบประมาณ และบรรยากาศในการทําวิจัย
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บทที่ 6
หลักสูตรการเรียนการสอนของวิชารัฐศาสตร สาขาการปกครอง
บทนี้จะเปนการนําเสนอขอมูลเชิงประจักษเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนรัฐศาสตร ดานการ
ปกครองโดยเนนที่คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ซึ่งเปนสองสถาบันหลักที่มีอิทธิพลตอการเรียนการสอนวิชารัฐศาสตรในสังคมไทย
การนําเสนอจะไดนําเสนอในลักษณะของการเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรเกา และหลักสูตรใหม
ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ของทั้งสองสถาบันดังกลาวขางตน เพื่อพิจารณาทิศทาง
หรือแนวโนมวาในชวงไมเกิน 2 ทศวรรษที่ผานมานั้นวิชารัฐศาสตร ดานการปกครองของไทยนั้นมีการปรับ
ทิศทางในลักษณะเชนใด และในสวนทายของบทนี้จะนําเสนอทิศทางของหลักสูตรการเรียนการสอนของ
คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชารัฐศาสตร ของมหาวิทยาลัยตางจังหวัดวามีภาพรวมเปนเชนไร
6.1 วิเคราะหเปรียบเทียบหลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาตรี สาขาการปกครอง
คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ป 2532
ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ
กลุมวิชาสาขาการปกครอง
กลุมวิชาทฤษฎีรัฐศาสตร

กลุมวิชาการเมืองไทย

กลุมวิชาการเมืองกับสังคม

กลุมวิชาการเมืองเปรียบเทียบ

กลุมวิชาสถาบันทางการ
ปกครองและกฎหมาย
มหาชน

วิชาบังคับสาขา และรายวิชาบังคับเลือก
สัมมนาลัทธิการเมืองปจจุบัน

กระบวนการทางการปกครอง
ของไทย

การเมืองกับความสัมพันธทาง
สังคม

การปกครองทองถื่น
เปรียบเทียบ

นิติเวชศาสตร

ความคิดทางการเมืองของ
เอเชีย

การศึกษาปญหาทางการ
ปกครองในสวนภูมิภาค

พฤติกรรมทางการเมือง

ระบบการเมืองเปรียบเทียบ

กฎหมายแพงและพาณิชย

ขอบขายและวิธีศึกษา
รัฐศาสตร

ความคิดทางการเมืองไทย

การเมืองกับปญหาเศรษฐกิจ

จารีต ประเพณี กับการปฏิวัติ
ในเอเชียอาคเนย

กฎหมายอาญา 1

ปญหาการเมืองไทยปจจุบัน

กลุมผลประโยชนและพรรค
การเมือง

การปกครองและการเมืองของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต

กฎหมายอาญา 2

รัฐธรรมนูญและการเมืองการ
ปกครองของไทย

สัมมนาการเมืองและการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม

ระบบรัฐสภาของประเทศ
ยุโรปตะวันตก

การสืบสวนสอบสวน
คดีอาญา

ชาวนา ทีด่ ิน และการเมือง

การเลือกตัง้

การเมืองประเทศกําลังพัฒนา

กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา
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รัฐและสังคมไทย

อุดมการณทางการเมืองใน
ประเทศกําลังพัฒนา

กฎหมายที่ดิน

ความขัดแยงและความรุนแรง
ทางการเมือง
การปกครองและการเมืองของ
เอเชีย
สัมมนาการเมืองการปกครอง
ชนชัน้ นําทางการเมือง
การปกครองและการเมือง
กลุมประเทศสแกนดิเนเวีย
และเบเนลักซ

ที่มา: คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จากขอมูลจะพบวา หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ของภาควิชาการปกครอง คณะ
รัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในปการศึกษา 2532 นั้นไดมีการแบงกลุมวิชาเรียนของสาขาวิชาการ
ปกครองออกเปน 5 กลุมวิชาดวยกัน ไดแก กลุมวิชาทฤษฎีรัฐศาสตร กลุมวิชาการเมืองไทย กลุมวิชาการ
เมืองกับสังคม กลุมวิชาการเมืองเปรียบเทียบ และกลุมวิชาสถาบันทางการปกครองและกฎหมายมหาชน
จากขอมูลหลักสูตรจะพบวาในขณะนั้นภาควิชาการปกครอง ที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนั้นให
ความสําคัญกับวิชาดานการเมืองเปรียบเทียบมากที่สุด คือมีวิชาดานการเมืองเปรียบเทียบใหเลือกศึกษาถึง
12 วิชาดวยกัน คิดเปนรอยละ 34.28 ของรายวิชาทั้งหมด นอกจากนี้รายวิชาในกลุมการเมืองไทยในบางวิชา
เชนวิชา รัฐและสังคมไทย ปญหาการเมืองไทยปจจุบัน ก็อาจนับรวมเปนสวนที่เกี่ยวพันกันกับกลุมวิชา
การเมืองเปรียบเทียบไดเชนกัน
กลุมวิชาที่มีความสําคัญในลําดับถัดมาคือ กลุมวิชาการเมืองกับสังคม และกลุมวิชาสถาบันทางการ
ปกครองและกฎหมายมหาชน ทั้ง 2 กลุมวิชานั้นมีรายวิชาที่เปดใหเลือกศึกษาในปริมาณใกลเคียงกัน คือ 6
วิชา และ 7 วิชาตามลําดับ คิดเปนรอยละ 17.14 และรอยละ 20 ตามลําดับ หากพิจารณารายวิชาจากทั้ง 2
กลุมรายวิชานี้จะพบวาในขณะนั้นวิชารัฐศาสตร สาขาการปกครองที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นั้นยังคง
ไดรับอิทธิพลของการศึกษาเชิงสถาบันทางการเมือง และรายวิชาที่มีลักษณะเปนวิชาชีพเชน วิชากฎหมาย
ตางๆ อยูพอสมควรดังเห็นไดวาถารวมวิชาจากทั้ง 2 กลุมวิชานี้ก็จะเปนจํานวนถึง 13 รายวิชา ซึ่งมากกวา
รายวิชาของกลุมการเมืองเปรียบเทียบเสียอีก
ขณะที่กลุมวิชาที่มีรายวิชาใหเลือกศึกษานอยที่สุดในปการศึกษา 2532 ก็คือ กลุมวิชาทฤษฎี
รัฐศาสตรซึ่งมีเพียง 3 รายวิชา คิดเปนรอยละ 8.57 เทานั้น
ทิ ศ ทางของหลั ก สู ตรด า นการปกครอง ของคณะรัฐ ศาสตร จุฬ าลงกรณ มหาวิ ท ยาลั ย ได มีก าร
ปรับเปลี่ยนไปโดยเนนรายวิชาดานทฤษฎี/ปรัชญาการเมืองเพิ่มมากขึ้นโดยพิจารณาจากหลักสูตรในระดับ
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ปริญญาตรี ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2549 ดังตาราง
ตอไปนี้
หลักสูตรปริญญาตรี สาขาการปกครอง
คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย ป 2549
ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ
ทฤษฎีการเมือง/ปรัชญา
การเมือง/ความคิดทาง
การเมือง

สถาบันทางการเมือง

การเมืองเปรียบเทียบ

ประชาสังคม/การเมืองภาค
ประชาชน/การเมืองอัตลักษณ

วิชาที่เปนวิชาชีพ/
นโยบายสาธารณะ /
ระเบียบวิธีวิจัย และ อืน่ ๆ

ขบวนการทางการเมืองและ
สังคม

ศึกษาทางวรรณกรรม
พื้นฐานทางรัฐศาสตร

วิชาบังคับสาขา และรายวิชาบังคับเลือก
ปรัชญาการเมือง

รัฐธรรมนูญและสถาบัน
การเมือง

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
การเมืองเปรียบเทียบ

ความคิดทางเศรษฐกิจ
การเมือง

กฎหมายปกครอง

ระบบประชาธิปไตย
เปรียบเทียบ

สัมมนาลัทธิการเมืองปจจุบัน

สัมมนาขอบขายและวิธี
ศึกษาทางรัฐศาสตร

การเมืองการปกครองทองถิ่น
ภูมิภาค
การเมืองเรือ่ งการพัฒนา
รัฐและสังคม
การเมืองไทยสมัยใหม
สัมมนาการเมืองการปกครอง
สัมมนาการเมืองกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
วิชาเลือก หรือวิชาโท

ทฤษฎีการเมือง/ปรัชญา
การเมือง/ความคิดทาง
การเมือง

สถาบันทางการเมือง

การเมืองเปรียบเทียบ

ประชาสังคม/การเมืองภาค
ประชาชน/การเมืองอัตลักษณ

วิชาที่เปนวิชาชีพ/
นโยบายสาธารณะ /
ระเบียบวิธีวิจัย และ อืน่ ๆ

ความคิดทางการเมืองของ
ไทย

การเมืองกับการสื่อสารทาง
การเมือง

การปกครองและการเมือง
ของสหราชอาณาจักร

เพศกับการเมือง

การฝกงาน

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับทฤษฎี
การเมืองแนวมารกซิสต

การเมืองกับความคิดเห็น
สาธารณะ

การปกครองและการเมือง
ของสหรัฐอเมริกา

สัมมนาขอบขายและวิธี
การศึกษาทางรัฐศาสตร

การวิเคราะหการเมืองแนว
มารกซิสตสมัยใหม

กระบวนการทางการปกครอง
ไทย

การปกครองและการเมือง
เอเชียตะวันออกฉียงใต

ศึกษาวรรรกรรมคัดสรร
ทางรัฐศาสตร

ปรัชญาการเมืองยุคกลาง

พฤติกรรมทางการเมือง

การเมืองกับธุรกิจ

การศึกษาเฉพาะบุคคล
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ปรัชญาการเมืองรวมสมัย

ความขัดแยงทางการเมืองและ
การแกไขปญหาความขัดแยง

การเมืองกับการนํา
นโยบายไปใชปฏิบัติ

ปรัชญาการเมืองที่ไมใช
ตะวันตก

การเมืองเรือ่ งสิ่งแวดลอมและ
นโยบาย

นิติเวชศาสตร

ปรัชญาสังคมศาสตร

การปกครองและการเมือง
ของเอเชีย

กฎหมายลักษณะบุคคล
และครอบครัว

ประวัติศาสตรความคิดทาง
การเมือง

สัมมนาการเมืองการปกครอง

กฎหมายอาญาหลักทั่วไป

หัวขอคัดสรรทางการเมือง

ชนชัน้ นําทางการเมือง

กฎหมายอาญา 2

นักคิดทางการเมืองและสังคม

สัมมนาการเมืองกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม

กฎหมายลักษณะพยาน

สัมมนาลัทธิการเมืองปจจุบัน

กฎหมายพิธพี ิจารณา
ความอาญา

ปรัชญาการเมืองและปรัชญา
มานุษยวิทยา

การสืบสวนและการ
สืบสวนคดีอาญา
กฎหมายเกี่ยวกับการ
จัดสรรที่ดิน

ที่มา: คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จากตารางขางตนพบวารายวิชาบังคับ ในหลักสูตร 2549 นี้มีการปรับทิศทางโดยมีการเพิ่มรายวิชา
เลือกดานทฤษฎี/ปรัชญา/ความคิดทางการเมือง เพิ่มขึ้นอยางมาก โดยที่หลักสูตร 2549 นี้มีวิชาดานทฤษฎี/
ปรัชญาการเมืองรวม 16 รายวิชาโดยเปนวิชาบังคับ 3 วิชา คิดเปนรอยละ 29.09 ขณะที่กลุมวิชาการเมือง
เปรียบเทียบนั้นก็ยังคงมีความสําคัญสูงสุดอยูเชนเดิมโดยมีรายวิชารวม 16 รายวิชาเชนกัน คิดเปนรอยละ
29.09 เชนกัน แตหลักสูตรไดกําหนดใหเปนวิชาบังคับถึง 8 รายวิชาดวยกัน ขณะที่กลุมวิชาที่มีการลด
ความสําคัญลงคือ กลุมวิชาดานสถาบันทางการเมืองซึ่งมีรายวิชารวมเพียง 6 รายวิชา คิดเปนรอยละ 10.9
เทานั้น โดยเปนวิชาบังคับเพียง 2 วิชา
อีกจุดหนึ่งที่สําคัญของหลักสูตรปจจุบันคือ มีการเปดรายวิชาที่ไมเคยมีมากอนในอดีต เชน รายวิชา
ขบวนการทางการเมืองและสังคม และเพศกับการเมืองเปนตน นอกจากนี้จากขอมูลจะพบวารายวิชาเลือก
ดานกฎหมายตางๆนั้นยังคงมีอยูถึง 8 รายวิชา คิดเปนรอยละ 14.54 ดวยกัน แตไดมีรายวิชาอื่นๆ เชน
การศึกษาวรรณกรรมทางรัฐศาสตร การฝกงาน การศึกษาเฉพาะบุคคลเพิ่มเติมเขามาในหลักสูตรปจจุบัน
ดวย
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบทิศทางหลักสูตรการเรียนการสอนของภาควิชาการปกครอง ที่จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย จะพบวาการปรับทิศทางหลักสูตรจากอดีตมายังปจจุบันนั้นมีการปรับตัวโดยมีรายวิชาดาน
ทฤษฎี/ปรัชญาการเมืองเพิ่มขึ้น จนมีความสําคัญใกลเคียงกับกลุมวิชาที่มีความสําคัญมาตั้งแตอดีตคือกลุม
วิชาดานการเมืองเปรียบเทียบ ขณะที่กลุมวิชาดานสถาบันทางการเมืองนั้นมีทิศทางปรับลดความสําคัญลง
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ไป ขณะที่รายวิชากฎหมายนั้นยังคงมีความสําคัญอยูในระดับหนึ่งกลาวคือ วิชากฎหมายไมไดลดจํานวนลง
เมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรเกา นอกจากนี้รายวิชาใหมๆ เชน ขบวนการทางการเมืองและสังคม การเมือง
เรื่องเพศ นั้นก็เริ่มมีพื้นที่ในการศึกษามากขึ้น
ขณะที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีทิศทางการเรียนการสอนรัฐศาสตรดานการปกครองในระดับ
ปริญญาตรีดังที่นําเสนอไปแลวขางตน ในสวนตอจากนี้จะเปนการพิจารณาหลักสูตรปริญญาตรีดานการ
ปกครอง ของคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรบาง
หลักสูตรปริญญาตรี สาขาการปกครอง
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ป 2540
สาขาวิชาการเมืองปกครอง คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ทฤษฎีการเมือง/ปรัชญา
การเมือง/ความคิดทาง
การเมือง

สถาบันทางการเมือง

การเมืองเปรียบเทียบ

ประชาสังคม/การเมืองภาค
ประชาชน/การเมืองอัตลักษณ

วิชาที่เปนวิชาชีพ/
นโยบายสาธารณะ /
ระเบียบวิธีวิจัย และ อืน่ ๆ

วิชาบังคับสาขา และรายวิชาบังคับเลือก
ประวัติความคิดทางการเมือง
เบื้องตน
ทฤษฎีการเมืองวาดวยสังคม
และการเมือง

พรรคการเมือง กลุม
ผลประโยชน และการ
เลือกตั้ง
สถาบันการเมืองและ
รัฐธรรมนูญ

การเมืองการปกครองทองถิ่น

กระบวนการในนโยบาย
สาธารณะไทย

การเมืองการปกครองของ
กลุมประเทศเอเชียตะวันออก
เฉียงใต
ชนชัน้ นํา โครงสรางอํานาจ
ผูนําและอํานาจทางการเมือง
วิชาเลือก หรือวิชาโท

สถาบันทางการเมือง

การเมืองเปรียบเทียบ

ประชาสังคม/การเมืองภาค
ประชาชน/การเมืองอัตลักษณ

วิชาที่เปนวิชาชีพ/
นโยบายสาธารณะ /
ระเบียบวิธีวิจัย และ อืน่ ๆ

ทฤษฎีการเมืองแนวสตรีนิยม

การเมืองกับกฎหมายมหาชน

สัมมนารัฐและสังคมพมา

สัมมนา: ภาษากับการเมือง

จิตวิทยาการเมือง

ประวัติความคิดทางการเมือง
ตะวันออก

สถาบันการเมืองและ
รัฐธรรมนูญ

สัมมนารัฐและสังคม
เวียดนาม

สัมมนา: ศาสนากับการเมือง

วิวัฒนาการทางชีววิทยา
ของมนุษยกับการเมือง

ประวัติความคิดทางการ
เมืองไทย

กฎหมายปกครอง

สัมมนารัฐและสังคมลาว

สัมมนา: การเมืองและนว
นิยาย

ธุรกิจกับการเมือง

พรรคการเมือง กลุม
ผลประโยชน และการ

สัมมนา: สตรีกับการเมือง

การฝกงานทางการเมือง
การปกครอง

ทฤษฎีการเมือง/ปรัชญา
การเมือง/ความคิดทาง
การเมือง

ปรัชญาสงครามและสันติภาพ
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เลือกตั้ง
ความคิดทางการเมืองแนว
สังคมนิยม

การเมืองการปกครองทองถิ่น

ความคิดทางการเมือง
อเมริกัน

การเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาทางการเมืองของ
ประเทศกําลังพัฒนา
พื้นฐานทางเศรษฐกิจและ
สังคมการเมืองของการ
ปกครองไทย

ทฤษฎีการเมืองวาดวยเสรี
ประชาธิปไตย

สัมมนาทฤษฎีการเมืองวา
ดวยสังคมและการเมือง

การเมืองการปกครองของ
กลุมประเทศตะวันออกกลาง

สัมมนาความคิดทางการเมือง
ของนักคิดสําคัญใน
ตะวันออก
สัมมนาแนวความคิดทางการ
เมืองไทย

การเมืองการปกครองของ
กลุมประเทศเอเชียใต
การเมืองการปกครองของ
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด

สัมมนา: ความรุนแรงและ
สันติวิธีในทางการเมือง

ชนชัน้ นํา โครงสรางอํานาจ
ผูนํา และอํานาจทางการเมือง

สัมมนา: ปรัชญาการเมือง
กรีก

สัมมนาการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและการเมืองในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
สัมมนาปญหาการเมืองการ
ปกครองของไทย

สัมมนา: ปรัชญาการเมือง
สมัยกลางและฟนฟูศิลป
วิทยาการ
สัมมนา: ความคิดทาง
การเมืองแบบยูโทเปย
สัมมนา: ความรูเกี่ยวกับ
ระเบียบวิธีวิเคราะหทาง
ปรัชญาและการเมือง
สัมมนาปญหาทฤษฎีการเมือง
ปจจุบัน
สัมมนา: ลัทธิมารกซ

การศึกษาคนควาตํารา
เกี่ยวกับทฤษฎีและปรัชญา
การเมือง
การวิจัยของแตละบุคคล
ภายใตการแนะนําเกี่ยวกับ
ทฤษฎีและปรัชญาการเมือง
ความคิดทางการเมือง
อเมริกัน 1
ความคิดทางการเมือง
อเมริกัน 2

แนวความคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
เปรียบเทียบ
สัมมนาทหารและการเมือง

สัมมนาเรื่องผูน ําทางการเมือง
การเมืองการปกครองของ
กลุมประเทศเอเชียตะวันออก
เฉียงใต
การเมืองการปกครองของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
การเมืองการปกครองของ
ญี่ปุน
การเมืองการปกครองของ
ประเทศในเครือจักรภพ รัฐ
อิสระ
การเมืองการปกครองของ
สหรัฐอเมริกา

การเมืองภาคประชาชน

การศึกษาวิจัยภาคสนาม
ทางรัฐศาสตร
การศึกษาคนควาตํารา
เกี่ยวกับการเมืองและการ
ปกครอง
การวิจัยของแตละบุคคล
ภายใตการแนะนํา
เกี่ยวกับการเมืองกา
ปกครอง
วิทยาการทหาร
กฎหมายปกครอง
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สัมมนา: รีพับลิคของเพลโต

การเมืองการปกครองของ
ยุโรป

สัมมนา: การเมืองของอาริส
โตเติล

ชนชาติ วัฒนธรรม และ
ปญหาการเมืองในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต
สัมมนารัฐและสังคมกัมพูชา

สัมมนา: ความคิดทาง
การเมืองของมาคิอาเวลลี

สัมมนาปญหาการพัฒนา
ประเทศญี่ปุน
สัมมนารัฐและสังคมมาเลเซีย
สัมมนารัฐและสังคม
อินโดนีเซีย
สัมมนารัฐและสังคม
ฟลิปปนส
สัมมนารัฐและสังคมสิงคโปร
สัมมนารัฐและสังคมบรูไน

ที่มา: คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จากข อ มู ล ข า งต น จะพบว า หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ส าขาการเมื อ งการปกครอง คณะรั ฐ ศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรนั้นไดใหความสําคัญอยางมากตอรายวิชาดานการเมืองเปรียบเทียบเปนอยางมาก
โดยจะเห็นไดวาในหลักสูตรป 2540 นั้นมีรายวิชาดานการเมืองเปรียบเทียบถึง 33 วิชา คิดเปนรอยละสูงถึง
รอยละ 41.77 ดวยกัน โดยเปนวิชาบังคับ 3 รายวิชา โดยที่รายวิชาดานทฤษฎี/ปรัชญา/ความคิดทางการเมือง
นั้นก็มีความสําคัญในระดับสูงใกลเคียงกันกับรายวิชาดานการเมืองเปรียบเทียบ โดยจะพบวามีรายวิชาใน
ดานนี้สูงถึง 26 รายวิชา คิดเปนรอยละ 32.91 โดยเปนวิชาบังคับ 2 รายวิชา ขณะที่รายวิชาดานสถาบันทาง
การเมืองนั้นแมจะเปนวิชาบังคับ 2 รายวิชา แตก็เปดเปนวิชาเลือกแคเพียง 3 รายวิชา รวมมีเพียง 5 รายวิชา
คิดเปนรอยละ 6.32 เทานั้น
จุดเดนของหลักสูตรดานการเมืองการปกครองของ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นั้นอยู
ที่การมีรายวิชาในลักษณะหลังสมัยใหม คือการศึกษาเหตุการณที่ไมใชการเมืองในระบบการเมืองปกติ เปน
อยางมาก เชน ในรายวิชา สัมมนาภาษากับการเมือง สัมมนาการเมืองและนวนิยาย เปนตน ขณะที่อีกจุดหนึ่ง
ที่ สําคั ญก็คื อ โดยเปรี ย บเที ย บกั บ หลัก สูตรของคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิ ท ยาลั ย แล ว จะพบว า
หลักสูตรของคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรนั้นมีการเรียนการสอนรายวิชากฎหมายนอยกวาที่
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอยางมาก ดังเห็นไดจากขอมูลขางตนจะพบวามีเพียงวิชากฎหมายปกครองเทานั้น
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หลักสูตรปริญญาตรี สาขาการปกครอง
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ป 2547
สาขาวิชาการเมืองปกครอง คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ทฤษฎีการเมือง/ปรัชญา
การเมือง/ความคิดทาง
การเมือง

สถาบันทางการเมือง

การเมืองเปรียบเทียบ

ประชาสังคม/การเมืองภาค
ประชาชน/การเมืองอัตลักษณ

วิชาที่เปนวิชาชีพ/
นโยบายสาธารณะ /
ระเบียบวิธีวิจัย และ อืน่ ๆ

วิชาบังคับสาขา และรายวิชาบังคับเลือก
ประวัติความคิดทางการเมือง
เบื้องตน
ทฤษฎีการเมืองวาดวยสังคม
และการเมือง

พรรคการเมือง กลุม
ผลประโยชน และการ
เลือกตั้ง
การเมืองกับกฎหมายมหาชน

การเมืองการปกครองทองถิ่น

การเมืองภาคประชาชน

การเมืองการปกครองของ
กลุมประเทศเอเชียตะวันออก
เฉียงใต

สถาบันการเมืองและ
รัฐธรรมนูญ
วิชาเลือก หรือวิชาโท
สถาบันทางการเมือง

การเมืองเปรียบเทียบ

ประชาสังคม/การเมืองภาค
ประชาชน/การเมืองอัตลักษณ

วิชาที่เปนวิชาชีพ/
นโยบายสาธารณะ /
ระเบียบวิธีวิจัย และ อืน่ ๆ

ทฤษฎีการเมืองแนวสตรีนิยม

การเมืองกับกฎหมายมหาชน

สัมมนารัฐและสังคมพมา

สัมมนา: ภาษากับการเมือง

จิตวิทยาการเมือง

ประวัติความคิดทางการเมือง
ตะวันออก

สถาบันการเมืองและ
รัฐธรรมนูญ

สัมมนารัฐและสังคม
เวียดนาม

สัมมนา: ศาสนากับการเมือง

วิวัฒนาการทางชีววิทยา
ของมนุษยกับการเมือง

ประวัติความคิดทางการ
เมืองไทย

กฎหมายปกครอง

สัมมนารัฐและสังคมลาว

สัมมนา: การเมืองและนว
นิยาย
สัมมนา: สตรีกับการเมือง

ธุรกิจกับการเมือง

พรรคการเมือง กลุม
ผลประโยชน และการ
เลือกตั้ง
การเมืองการปกครองทองถิ่น

การเมืองภาคประชาชน

การฝกงานทางการเมือง
การปกครอง

ทฤษฎีการเมือง/ปรัชญา
การเมือง/ความคิดทาง
การเมือง

ปรัชญาสงครามและสันติภาพ

ความคิดทางการเมืองแนว
สังคมนิยม
ความคิดทางการเมือง
อเมริกัน
ทฤษฎีการเมืองวาดวยเสรี
ประชาธิปไตย

การเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาทางการเมืองของ
ประเทศกําลังพัฒนา
พื้นฐานทางเศรษฐกิจและ
สังคมการเมืองของการ
ปกครองไทย

การศึกษาวิจัยภาคสนาม
ทางรัฐศาสตร
การศึกษาคนควาตํารา
เกี่ยวกับการเมืองและการ
ปกครอง
การวิจัยของแตละบุคคล
ภายใตการแนะนํา
เกี่ยวกับการเมืองกา
ปกครอง
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สัมมนาทฤษฎีการเมืองวา
ดวยสังคมและการเมือง

การเมืองการปกครองของ
กลุมประเทศตะวันออกกลาง

สัมมนาความคิดทางการเมือง
ของนักคิดสําคัญใน
ตะวันออก
สัมมนาแนวความคิดทางการ
เมืองไทย

การเมืองการปกครองของ
กลุมประเทศเอเชียใต
การเมืองการปกครองของ
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด

สัมมนา: ความรุนแรงและ
สันติวิธีในทางการเมือง

ชนชัน้ นํา โครงสรางอํานาจ
ผูนํา และอํานาจทางการเมือง

สัมมนา: ปรัชญาการเมือง
กรีก

สัมมนาการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและการเมืองในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
สัมมนาปญหาการเมืองการ
ปกครองของไทย

สัมมนา: ปรัชญาการเมือง
สมัยกลางและฟนฟูศิลป
วิทยาการ
สัมมนา: ความคิดทาง
การเมืองแบบยูโทเปย
สัมมนา: ความรูเกี่ยวกับ
ระเบียบวิธีวิเคราะหทาง
ปรัชญาและการเมือง
สัมมนาปญหาทฤษฎีการเมือง
ปจจุบัน
สัมมนา: ลัทธิมารกซ

การศึกษาคนควาตํารา
เกี่ยวกับทฤษฎีและปรัชญา
การเมือง
การวิจัยของแตละบุคคล
ภายใตการแนะนําเกี่ยวกับ
ทฤษฎีและปรัชญาการเมือง

แนวความคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
เปรียบเทียบ
สัมมนาทหารและการเมือง

สัมมนาเรื่องผูน ําทางการเมือง
การเมืองการปกครองของ
กลุมประเทศเอเชียตะวันออก
เฉียงใต
การเมืองการปกครองของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
การเมืองการปกครองของ
ญี่ปุน
การเมืองการปกครองของ
ประเทศในเครือจักรภพ รัฐ
อิสระ
การเมืองการปกครองของ
สหรัฐอเมริกา
การเมืองการปกครองของ
ยุโรป
ชนชาติ วัฒนธรรม และ
ปญหาการเมืองในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต
สัมมนารัฐและสังคมกัมพูชา
สัมมนาปญหาการพัฒนา
ประเทศญี่ปุน
สัมมนารัฐและสังคมมาเลเซีย
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สัมมนารัฐและสังคม
อินโดนีเซีย
สัมมนารัฐและสังคม
ฟลิปปนส
สัมมนารัฐและสังคมสิงคโปร
สัมมนารัฐและสังคมบรูไน

ที่มา: คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เมื่ อ พิ จารณาข อมู ล หลั ก สู ตรสาขาวิ ช าการเมื อ งการปกครอง ของคณะ รั ฐ ศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หลักสูตรป 2547 เปรียบเทียบกับหลักสูตรเดิมของป 2540 จะพบวา คณะ
รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรนั้นยังคงใหความสําคัญกับการเรียนการสอนรายวิชาดานการเมือง
เปรียบเทียบเปนอันดับแรกเชนเดิม โดยมีรายวิชาดานการเมืองเปรียบเทียบทั้งสิ้น 32 รายวิชา คิดเปนรอยละ
45.07 โดยที่เปนรายวิชาบังคับ 2 รายวิชา และอันดับรองลงมาคือการศึกษาดานทฤษฎี/ปรัชญาทางการเมือง
ซึ่งมีทิศทางที่ปรับลดลงจากหลักสูตรป 2540 ที่มีวิชาดานนี้อยูถึง 26 รายวิชา หรือจากรอยละ32.91 เหลือ
เพียง 21 รายวิชา คือรอยละ 29.57 โดยที่เปนวิชาบังคับ 2 รายวิชา ขณะที่รายวิชาดานสถาบันทางการเมือง
นั้นยังคงมีความสําคัญอยูบางแมจะไมเปนจุดเนนหลักเชน การเมืองเปรียบเทียบ และปรัชญาการเมือง โดย
วิชาดานสถาบันนั้นยังคงเปดสอนอยู 6 รายวิชา คิดเปนรอยละ 8.45 เปนวิชาบังคับ 3 รายวิชา ซึ่งเพิ่มจาก
หลักสูตรเกาป 2540 ที่มีวิชาดานสถาบันการเมืองอยู 5 รายวิชา
ขณะที่รายวิชาดานการเมืองภาคประชาชน และการเมืองอัตลักษณนั้นยังคงมีทิศทางคงที่ไมมีการ
ปรับเพิ่ม-ลด ยังคงมีอยู 5 รายวิชา คิดเปนรอยละ 7 .04 ดวยกัน และประเด็นที่นาสนใจคือ รายวิชาอื่นๆที่มี
ลักษณะวิชาชีพ นั้นคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไมมีการบรรจุรายวิชาดานกฎหมายไวใน
หลักสูตรเลยแมแตรายวิชาเดียว
หากจะวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบจากขอมูลหลักสูตรถึงทิศทางการปรับตัวดานการเรียนการสอน
รัฐศาสตรดานการปกครองระหวางคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จะพบวาทิศทางที่เปนไปในทางเดียวกันคือ วิชารัฐศาสตร สาขาการปกครองของทั้งสองมหาวิทยาลัยนั้นมี
การใหความสําคัญกับการเรียนการสอนรายวิชาดาน “การเมืองเปรียบเทียบ” เปนอันดับแรกสุด และรายวิชา
ที่มีความสําคัญในลําดับถัดมาคือ รายวิชาดานทฤษฎี/ปรัชญา/ความคิดทางการเมือง และรายวิชาดานสถาบัน
ทางการเมืองนั้นจะมีความสําคัญในลําดับถัดลงมา
จุ ด ที่ แ ต ก ต า ง ร ะ ห ว า ง ห ลั ก สู ต ร ป จ จุ บั น ข อ ง ทั้ ง ส อ ง ค ณ ะ นี้ คื อ ค ณ ะ รั ฐ ศ า ส ต ร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรนั้นจะมีปริมาณรายวิชาเลือกในดานการเมืองเปรียบเทียบ และปรัชญาการเมืองใน
ปริมาณที่สูงกวาที่คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอยางมาก และที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะมี
รายวิชาที่มีลักษณะหลังสมัยใหมเปดสอนมากกวาที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นอกจากนี้จุดแตกตางอีก
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ประการหนึ่งคือ การศึกษาวิชากฎหมายนั้นจะมีการใหความสําคัญอยูบางที่จุฬาลงกรณถึงแมวาจะไมไดเปน
จุดเนนลําดับตนๆก็ตาม ขณะที่คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรนั้นแทบจะไมไดใหความสําคัญกับ
การบรรจุวิชากฎหมายไวในหลักสูตรเลย โดยพบวามีวิชากฎหมายเพียง 1 วิชาในหลักสูตรเกาป 2540 และ
ไมมีวิชากฎหมายเลยในหลักสูตรปจจุบันป 2547
6.2 วิเคราะหเปรียบเทียบหลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาโท สาขาการปกครอง
คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ป 2537

ทฤษฎีและวิธีวิทยาทาง
รัฐศาสตร

สาขาวิชาการปกครอง ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ
แบงเปน 4 กลุมวิชา
การเมืองการปกครองไทย
กฎหมายมหาชน
การเมืองเปรียบเทียบ

วิชาบังคับสาขา และรายวิชาบังคับเลือก
ทฤษฎีการเมืองและสังคม

การวิเคราะหการเมือง

วิธีวิทยาการวิจัยทาง
รัฐศาสตร ภาคทฤษฎี
วิธีวิทยาการวิจัยทาง
รัฐศาสตร ภาคประยุกต
วิชาเฉพาะสาขา และวิชาเลือก
ทฤษฎีและวิธีวิทยาทาง
รัฐศาสตร

การเมืองการปกครองไทย

กฎหมายมหาชน

การเมืองเปรียบเทียบ

ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางการเมือง

ประวัติศาสตรการเมืองและ
การปกครองไทย

ประวัติศาสตรกฎหมายไทย
และระบบการเมือง

การเมืองและการปกครองของ
ยุโรปและอเมริกา

ขอบขายและวิธีการศึกษาทาง
รัฐศาสตร

กระบวนการทางการเมือง
และการปกครองไทย

การเมืองและการปกครองของ
เอเชีย

ทฤษฎีการเมือง

การเมืองและการปกครอง
ทองถิ่นไทย

ประวัติศาสตรกฎหมาย
ตางประเทศและระบบ
การเมือง
กฎหมายรัฐวิสาหกิจและการ
ดําเนินการรัฐวิสาหกิจ

การเมืองและการปกครอง
ทองถิ่นเปรียบเทียบ

วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทาง
รัฐศาสตร

กลุมอิทธิพลและพรรคการ
เมืองไทย

กฎหมายแรงงานและกลุม
แรงงาน

สถาบันการเมืองและ
พัฒนาการทางการเมือง

ทฤษฎีการเมืองตะวันตก

กระบวนการนิติบัญญัตขิ อง
ไทย

กฎหมายมหาชนภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ

กระบวนการทางการเมือง
เปรียบเทียบ

ทฤษฎีการเมืองนอกกลุม
ตะวันตก

ภาวะผูนาํ ทางการเมืองไทย

กระบวนการนิติบัญญัตขิ อง
ไทย

การเมืองและการปกครองของ
ยุโรปตะวันตก
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การวิเคราะหเชิงปริมาณใน
วิชารัฐศาสตร

ทหารกับการเมืองไทย

นิติปรัชญาและอํานาจรัฐ

การเมืองและการปกครองของ
เอเชียตะวันออกฉียงใต

การวิเคราะหขอมูลทาง
รัฐศาสตรขั้นสูง

สัมมนาปญหาเฉพาะเรือ่ งของ
การเมืองและการปกครอง
ไทย
สัมมนาแนวความคิดทางการ
เมืองไทย

กฎหมายรัฐธรรมนูญและ
สถาบันการเมือง

กระบวนการและพฤติกรรม
การเลือกตัง้

การบริหารกระบวนการบ
ยุติธรรม

มติมหาชน

สัมมนาทฤษฎีการเมือง
ตะวันตก

กฎหมายปกครองและสถาบัน
บริหาร

พรรคการเมืองและกลุม
อิทธิพล

สัมมนาทฤษฎีการเมืองนอก
กลุมตะวันตก

สัมมนาปญหาเฉพาะเรือ่ งของ
กฎหมายมหาชน

การเมืองและการปกครองขอ
สหภาพโซเวียตและยุโรป
ตะวันออก
ระบบการเมืองของประเทศ
ในเครือจักรภพ

สัมมนาวิธีวิทยาการวิจยั

สัมมนาแนวความคิดทางการ
เมืองไทย

การวิเคราะหการเมือง
เปรียบเทียบ
ปญหาพฤติกรรมทางการเมือง
สัมมนาปญหาเฉพาะเรือ่ งของ
การเมืองเปรียบเทียบ
การวิจัยเฉพาะบุคคล

ที่มา: คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จากขอมูลขางตนจะพบวาการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการปกครอง ที่
คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยหลักสูตรป 2537 นั้น จะมีการเรียนการสอนรายวิชาดานการเมือง
เปรียบเทียบมากที่สุด คือ 16 รายวิชา คิดเปนรอยละ 31.37 แตถาพิจารณาเฉพาะวิชาบังคับจากทั้งหมด 4
รายวิชาจะเปนวิชาดานการเมืองเปรียบเทียบเพียง 1 รายวิชาเทานั้น
รายวิชาที่มีความสําคัญเปนอันดับรองลงมาคือรายวิชาดานทฤษฎีและวิธีวิทยาทางรัฐศาสตร ที่เปน
วิชาบังคับถึง 3 รายวิชา และเมื่อรวมกับวิชาเลือก จะมีรายวิชาดานนี้ถึง 15 รายวิชา คิดเปนรอยละ 29.41 สิง่ ที่
นาสนใจคือ ลักษณะของวิชารัฐศาสตร การปกครองในระดับปริญญาโทที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนั้นยังคง
ใหความสําคัญกับวิชากฎหมาย และสถาบันการเมืองอยูถึง 11 รายวิชา คิดเปนรอยละ 21.56 ขณะที่รายวิชา
ดานการเมืองไทยนั้นมีทั้งสิ้น 9 รายวิชา คิดเปนรอยละ 17.64
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หลักสูตรปริญญาโท สาขาการปกครอง
คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ป 2549
สาขาวิชาการปกครอง ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ
ทฤษฎีการเมือง/ปรัชญา
การเมือง/ความคิดทาง
การเมือง

สถาบันทางการเมือง

การเมืองเปรียบเทียบ

ประชาสังคม/การเมืองภาค
ประชาชน/การเมืองอัตลักษณ

วิชาที่เปนวิชาชีพ/
นโยบายสาธารณะ /
ระเบียบวิธีวิจัย และ อืน่ ๆ

วิชาบังคับสาขา และรายวิชาบังคับเลือก
การเมืองการปกครองไทย

ประเด็นเชิงปรัชญาในทาง
การเมือง

การเมืองและนโยบาย
สาธารณะ
ขอบเขตและวิธีการศึกษา
ทางรัฐศาสตร
วิธีวิทยาการวิจัยทาง
รัฐศาสตร

วิชาเลือก หรือวิชาโท
ทฤษฎีการเมือง/ปรัชญา
การเมือง/ความคิดทาง
การเมือง

สถาบันทางการเมือง

การเมืองเปรียบเทียบ

ประชาสังคม/การเมืองภาค
ประชาชน/การเมืองอัตลักษณ

วิชาที่เปนวิชาชีพ/
นโยบายสาธารณะ /
ระเบียบวิธีวิจัย และ อืน่ ๆ

ปรัชญาการเมืองสมัยใหม

กระบวนการและพฤติกรรม
การเลือกตัง้

รัฐ ประชาสังคมและโลกาภิ
วัตน

องคกรนอกภาครัฐใน
กระบวนการนโยบาย

การเมืองเรือ่ งเพศ

ปรัชญาการเมืองยุคคลาสสิก

กฏหมายรัฐธรรมนูญและ
สถาบันทางการเมือง

เศรษฐกิจการเมืองของระบบ
ทุนนิยม

สัมมนาประเด็นคัดเฉพาะ
ทางนโยบาย

ประวัตศาสตรการเมืองและ
การปกครองไทย

การเมืองและนโยบาย
เศรษฐกิจ
การเมืองและนโยบาย
สังคม
การเมืองและนโยบาย
สิ่งแวดลอม
การเมืองและนโยบายใน
เอเชียอาคเนย
การเมืองและนโยบาย
แรงงาน
การเมืองและนโยบายใน
การปกครองทองถิ่น
นิติปรัชญาและอํานาจรัฐ

ที่มา: คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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จากขอมูลหลักสูตรปจจุบัน ป 2549 ของสาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยจะพบวามีการปรับเปลี่ยนทิศทางของการศึกษาในทุกดาน โดยรายวิชาที่มีทิศทางการปรับตัว
ลดลง หรือใหความสําคัญลดลงคือ วิชาดานการเมืองเปรียบเทียบ ที่ลดลงจากหลักสูตรป 2537 ลงจากรอยละ
31.37 เหลือเพียงรอยละ 18.18 วิชาดานทฤษฎี/ปรัชญาการเมือง ก็มีการปรับตัวลดลงเชนกัน จากรอยละ
29.41 เหลือเพียงรอยละ 13.63 ขณะที่รายวิชาดานสถาบันการเมืองนั้นในป 2549 คงเหลือเพียงรอยละ 9.09
เทานั้น แตทิศทางที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางมากคือ รายวิชาดานนโยบายสาธารณะที่ไดเขามามีบทบาทใน
หลักสูตรปจจุบันถึง 7 วิชา คิดเปนรอยละ 31.81 เลยทีเดียว
กลาวโดยสรุปสําหรับหลักสูตรการเรียนการสอนดานการปกครองของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนั้น
มีการปรับทิศทางลดลงในดานการเมืองเปรียบเทียบ ทฤษฎี/ปรัชญาการเมือง และสถาบันทางการเมือง
ขณะที่รายวิชาที่มีลักษณะของนโยบายสาธารณะนั้นไดมีการปรับทิศทางเพิ่มขึ้นอยางมาก
หลักสูตรปริญญาโท สาขาการปกครอง
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ป 2535
สาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ทฤษฎีการเมือง/ปรัชญา
การเมือง/ความคิดทาง
การเมือง

สถาบันทางการเมือง

การเมืองเปรียบเทียบ

ประชาสังคม/การเมืองภาค
ประชาชน/การเมืองอัตลักษณ

วิชาที่เปนวิชาชีพ/
นโยบายสาธารณะ /
ระเบียบวิธีวิจัย และ อืน่ ๆ

วิชาบังคับรวมทั้ง 3 สาขา
สัมมนาปญหาการเมืองการ
ปกครองไทย

วิธีวิจัยทางสังคมศาสตร

มิติทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ความสัมพันธระหวาง
ประเทศ
วิชาบังคับสาขา และรายวิชาบังคับเลือก
ทฤษฎีการเมืองและสังคม

การเมืองเปรียบเทียบ 1
การเมืองเปรียบเทียบ 2

วิชาเลือก หรือวิชาโท

ขอบขายและวิธีการศึกษา
วิชารัฐศาสตร
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สถาบันทางการเมือง

การเมืองเปรียบเทียบ

จริยธรรมทางการเมือง

สัมมนาพรรคการเมืองและ
กลุมอิทธิพล

การเมืองการปกครองทองถิ่น
เปรียบเทียบ

สถิติประยุกตทาง
สังคมศาสตร

สัมมนาความคิดทางการเมือง
แนววิพากษและทวนกระแส

รัฐธรรมนูญพิสดาร

การสื่อสารทางการเมือง

คอมพิวเตอรสําหรับนัก
บริหารในภาครัฐ

สัมมนาความคิดทางการเมือง
ตะวันตก

สัมมนาชนชั้นผูมีอาํ นาจทาง
การเมือง

สัมมนาความคิดทางการ
เมืองไทย

สัมมนาการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองและการพัฒนา

ประชาสังคม/การเมืองภาค
ประชาชน/การเมืองอัตลักษณ

วิชาที่เปนวิชาชีพ/
นโยบายสาธารณะ /
ระเบียบวิธีวิจัย และ อืน่ ๆ

ทฤษฎีการเมือง/ปรัชญา
การเมือง/ความคิดทาง
การเมือง

สัมมนาการเมืองการปกครอง
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

สัมมนาการเมืองการปกครอง
ในเอเชียตะวันออก
สัมมนาการเมืองการปกครอง
ในตะวันออกกลาง
สัมมนาการเมืองการปกครอง
ของประเทศในยุโรป
สัมมนาการเมืองการปกครอง
ของประเทศในกลุม ออสเตร
เลเซีย
สัมมนาการเมืองการปกครอง
ของสหรัฐอเมริกา
สัมมนาสังคมวิทยาการเมือง
สัมมนาจิตวิทยาการเมือง

ที่มา: คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จากข อ มู ล ข า งต น จะพบว า หลั ก สู ต รปริ ญ ญาโท ด า นการปกครองที่ คณะรั ฐ ศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ป 2535 นั้นใหความสําคัญกับรายวิชาดานการเมืองเปรียบเทียบเปนอันดับแรกถึง
16 รายวิชา คิดเปนรอยละ 64 สวนรายวิชาที่มีความสําคัญรองลงมาคือ รายวิชาดานทฤษฎีการเมืองนั้นมีอยู 4
รายวิชาดวยกัน คิดเปนรอยละ 16 รายวิชาดานระเบียบวิธีวิจัยนั้นมี 3 รายวิชา คิดเปนรอยละ 12 และรายวิชา
ดานสถาบันทางการเมืองนั้นมีอยูเพียง 2 รายวิชา คิดเปนรอยละ 8
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หลักสูตรปริญญาโท สาขาการปกครอง
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ป 2546
สาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ทฤษฎีการเมือง/ปรัชญา
การเมือง/ความคิดทาง
การเมือง

สถาบันทางการเมือง

การเมืองเปรียบเทียบ

ประชาสังคม/การเมืองภาค
ประชาชน/การเมืองอัตลักษณ

วิชาที่เปนวิชาชีพ/
นโยบายสาธารณะ /
ระเบียบวิธีวิจัย และ อืน่ ๆ

วิชาบังคับรวมทั้ง 3 สาขา
สัมมนาปญหาการเมืองการ
ปกครองไทย

วิธีวิจัยทางสังคมศาสตร

มิติทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ความสัมพันธระหวาง
ประเทศ
วิชาบังคับสาขา และรายวิชาบังคับเลือก
ทฤษฎีการเมืองและสังคม

อํานาจรัฐธรรมนูญและ
สถาบันการเมือง

รัฐและการสรางสังคม
การเมือง

สัมมนาความคิดทางการเมือง
สมัยใหม

วิชาเลือก หรือวิชาโท
ทฤษฎีการเมือง/ปรัชญา
การเมือง/ความคิดทาง
การเมือง

สถาบันทางการเมือง

การเมืองเปรียบเทียบ

ประชาสังคม/การเมืองภาค
ประชาชน/การเมืองอัตลักษณ

วิชาที่เปนวิชาชีพ/
นโยบายสาธารณะ /
ระเบียบวิธีวิจัย และ อืน่ ๆ

จริยธรรมทางการเมือง

สัมมนาพรรคการเมืองและ
กลุมอิทธิพล

การเมืองการปกครองทองถิ่น
เปรียบเทียบ

การเมืองของสิ่งแวดลอม

สัมมนาสังคมวิทยา
การเมือง

สัมมนาความคิดทางการเมือง
แนววิพากษและทวนกระแส

การเมืองกับกฎหมายมหาชน

สัมมนาเศรษฐศาสตร
การเมือง

การเมืองของขบวนการสังคม
แนวใหม

การบริหารจัดการความ
ขัดแยงสาธารณะ

สัมมนาปรัชญาการเมืองและ
ทฤษฎีการเมืองสําหรับ
ศตวรรษที่ 21

ระบบรัฐสภากับกระบวนการ
ทางการเมือง

การสื่อสารทางการเมือง

ชนชั้นนําทางการเมือง
สัมมนาการเมืองการปกครอง
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
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สัมมนาการเมืองการปกครอง
ในเอเชียตะวันออก
สัมมนาการเมืองการปกครอง
ในเอเชียใต
สัมมนาการเมืองการปกครอง
ในตะวันออกกลาง
สัมมนาประเด็นเฉพาะทาง
การเมืองการปกครอง
สัมมนาประเด็นปญหาเฉพาะ
ในการเมืองการปกครอง
เปรียบเทียบ
สัมมนาประเด็นปญหาทาง
การเมืองการปกครองของ
ภูมิภาคตาง ๆ
สัมมนาเรื่องการเกิด
พัฒนาการและการเปลี่ยน
ของรัฐชาติสมัยใหม
สัมมนาการเมืองและสังคม
ของสหรัฐอเมริกา

ที่มา: คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จากขอมูลของหลักสูตรปริญญาโทดานการปกครอง ที่คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรป
2546 นั้นจะพบวามีการปรับทิศทางหลักสูตรที่สําคัญคือ รายวิชาดานการเมืองเปรียบเทียบนั้นมีการปรับ
รายวิชาดานนี้ลดลงจากรอยละ 64 เปนรอยละ 53.33 แมจะมีจํานวนวิชาเทาเดิมที่ 16 วิชาก็ตาม จะเห็นไดวา
แมจะมีการปรับทิศทางลดลง แตการเมืองเปรียบเทียบก็ยังเปนจุดเนนสําคัญของสาขาการปกครองที่ คณะ
รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรอยูเชนเดิม
ขณะที่รายวิชาดานการเมืองเปรียบเทียบมีการลดสัดสวนลงไปบาง แตรายวิชาดานทฤษฎี/ปรัชญา
การเมืองนั้นมีการปรับทิศทางเพิ่มขึ้นเล็กนอยจาก 4 วิชาในหลักสูตรเดิมมาสู 5 วิชา คิดเปนรอยละ 16 และ
รอยละ 16.67 ตามลําดับ รายวิชาดานสถาบันทางการเมืองก็เริ่มไดรับความสําคัญมากขึ้นโดยเพิ่มจาก 2
รายวิชามาเปน 4 รายวิชา คิดเปนรอยละ 8 เปนรอยละ 13.33 ตามลําดับ สวนรายวิชาอื่นๆ ดานการเมืองภาค
ประชาชนนั้นจากหลักสูตรเดิมที่ไมมีวิชาดานนี้เลย ไดมีการเพิ่มมาเปน 2 รายวิชา คิดเปนรอยละ 6.67 สวน
วิชาอื่นๆดานนโยบายสาธารณะนั้นมีจํานวน 3 วิชาคงเดิม แตลดสัดสวนลงจากรอยละ 12 มาเปนรอยละ 10
ในหลักสูตรปจจุบัน
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6.3 วิเคราะหเปรียบเทียบหลักสูตรปริญญาเอก
หลักสูตรปริญญาเอก
คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ป 2544
รัฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต กลุมวิชาการเมืองไทยและการเมืองเปรียบเทียบ และกลุมวิชาทฤษฎีและความคิดทางการเมือง
คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ทฤษฎีการเมือง/ปรัชญา
การเมือง/ความคิดทาง
การเมือง

สถาบันทางการเมือง

การเมืองเปรียบเทียบ

ประชาสังคม/การเมืองภาค
ประชาชน/การเมืองอัตลักษณ

วิชาที่เปนวิชาชีพ/
นโยบายสาธารณะ /
ระเบียบวิธีวิจัย และ อืน่ ๆ

รายวิชาบังคับ (เรียนทุกกลุมวิชา)
ปรัชญาสังคมศาสตรและ
การวิเคราะหทางการเมือง
ระเบียบวิทยาการวิจัย
ภาคปฏิบัติ
การวิเคราะหเชิงปริมาณ
ในทางรัฐศาสตร
วิชาบังคับของกลุมวิชา
สัมมนาทฤษฎีการเมือง
ตะวันตก 1

แนวทางและประเด็นปญหา
ในการศึกษาการเมือง
เปรียบเทียบ
สัมมนาประชาธิปไตยและ
การพัฒนาในประเทศไทย

สัมมนาความคิดทางการเมือง
ที่มิใชตะวันตก

วิชาเลือกของกลุมวิชา
ทฤษฎีการเมือง/ปรัชญา
การเมือง/ความคิดทาง
การเมือง
สัมมนาทฤษฎีการเมือง
ตะวันตก 2
สัมมนาความคิดทางการเมือง
ที่เปนทางเลือก

สถาบันทางการเมือง

การเมืองเปรียบเทียบ

สัมมนาระบบและ
กระบวนการทางการเมือง
เปรียบเทียบ
สัมมนานโยบายสาธารณะ
เปรียบเทียบ

ประชาสังคม/การเมืองภาค
ประชาชน/การเมืองอัตลักษณ

วิชาที่เปนวิชาชีพ/
นโยบายสาธารณะ /
ระเบียบวิธีวิจัย และ อืน่ ๆ
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สัมมนาเรื่องคัดเฉพาะทางการ
เมืองไทยไทย

สัมมนาเรื่องคัดเฉพาะทาง
ทฤษฎีและความคิดทางการ
เมือง
สัมมนาความคิดทางการ
เมืองไทย

สัมมนาเรื่องคัดเฉพาะทาง
การเมืองเปรียบเทียบ

ที่มา: คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หลักสูตรปริญญาเอก
คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ป 2549
รัฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต กลุมวิชาการเมืองไทยและการเมืองเปรียบเทียบ และกลุมวิชาทฤษฎีและความคิดทางการเมือง
คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ทฤษฎีการเมือง/ปรัชญา
การเมือง/ความคิดทาง
การเมือง

สถาบันทางการเมือง

การเมืองเปรียบเทียบ

ประชาสังคม/การเมืองภาค
ประชาชน/การเมืองอัตลักษณ

วิชาที่เปนวิชาชีพ/
นโยบายสาธารณะ /
ระเบียบวิธีวิจัย และ อืน่ ๆ

รายวิชาบังคับ (เรียนทุกกลุมวิชา)
ปรัชญาสังคมศาสตรและ
การวิเคราะหทางการเมือง
วิธีวิจัยเชิงปริมาณในทาง
สังคมศาสตร
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพในทาง
สังคมศาสตร
วิชาบังคับของกลุมวิชา
สัมมนาทฤษฎีการเมือง
ตะวันตก 1

แนวทางและประเด็นปญหา
ในการศึกษาการเมือง
เปรียบเทียบ
สัมมนาประชาธิปไตยและ
การพัฒนาในประเทศไทย

สัมมนาความคิดทางการเมือง
ที่มิใชตะวันตก

วิชาเลือกของกลุมวิชา
ทฤษฎีการเมือง/ปรัชญา
การเมือง/ความคิดทาง
การเมือง

สถาบันทางการเมือง

การเมืองเปรียบเทียบ

ประชาสังคม/การเมืองภาค
ประชาชน/การเมืองอัตลักษณ

วิชาที่เปนวิชาชีพ/
นโยบายสาธารณะ /
ระเบียบวิธีวิจัย และ อืน่ ๆ

82
สัมมนาทฤษฎีการเมือง
ตะวันตก 2

สัมมนาระบบและ
กระบวนการทางการเมือง
เปรียบเทียบ
สัมมนานโยบายสาธารณะ
เปรียบเทียบ

สัมมนาความคิดทางการเมือง
ที่เปนทางเลือก

สัมมนาเรื่องคัดเฉพาะทางการ
เมืองไทยไทย

สัมมนาเรื่องคัดเฉพาะทาง
ทฤษฎีและความคิดทางการ
เมือง
สัมมนาความคิดทางการ
เมืองไทย

สัมมนาเรื่องคัดเฉพาะทาง
การเมืองเปรียบเทียบ

ที่มา: คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จากขอมูลขางตนจะพบวาหลักสูตรปริญญาเอกที่คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หลักสูตร
ป 2549 เมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรเดิมป 2544 แลว จะไมมีการเปลี่ยนแปลงในแงของรายวิชาตางๆมากนัก
คงมีเพียงการปรับเฉพาะในสวนของรายวิชาบังคับที่มีการปรับเปลี่ยนจากรายวิชา ระเบียบวิทยาการวิจัย
ภาคปฏิ บั ติ และการวิ เ คราะห เ ชิ ง ปริ ม าณในทางรั ฐ ศาสตร มาเป น รายวิ ช า วิ ธี วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณในทาง
สังคมศาสตร และ วิธีวิจัยเชิงคุณภาพในทางสังคมศาสตร เทานั้น สวนรายวิชาเลือกอื่นๆในกลุมวิชาการ
เมื อ งไทยและการเมื อ งเปรี ย บเที ย บ และกลุ ม วิ ช าทฤษฎี แ ละความคิ ด ทางการเมื อ งนั้ น ยั ง คงไม มี ก าร
ปรับเปลี่ยนแตอยางใด
หลักสูตรปริญญาเอก
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ป 2546
รัฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการเมืองเปรียบเทียบ และสาขาวิชาทฤษฎีและวิธีการหาความรู
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ทฤษฎีการเมือง/ปรัชญา
การเมือง/ความคิดทาง
การเมือง

สถาบันทางการเมือง

การเมืองเปรียบเทียบ

รายวิชา
สัมมนาสาขาวิชาทฤษฎีและ
วิธีการหาความรู

สัมมนาสาขาวิชาการเมือง
เปรียบเทียบ

สัมมนาทฤษฎีและระเบียบ
วิธีการวิจัยกระแสหลัก

สัมมนาเรื่องการกอเกิด
พัฒนาการ และความเสื่อม
ทรุด
ของรัฐชาติสมัยใหม

สัมมนาทฤษฎีและวิธีการหา
ความรูแบบอื่น ๆ

สัมมนาความสัมพันธระหวาง
รัฐ กลไกตลาด และสังคม

ประชาสังคม/การเมืองภาค
ประชาชน/การเมืองอัตลักษณ

วิชาที่เปนวิชาชีพ/
นโยบายสาธารณะ /
ระเบียบวิธีวิจัย และ อืน่ ๆ
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สัมมนาประเด็นปญหาหลัก ๆ
ในปรัชญาการเมือง

สัมมนาการเมืองการปกครอง
ไทย

สัมมนาปรัชญา ปรัชญา
การเมืองและทฤษฎีการเมือง
สําหรับศตวรรษที่ 21
สัมมนาประเด็นปญหาเฉพาะ
ในสาขาวิชาทฤษฎีและวิธีการ
หาความรู
การศึกษาเฉพาะเรื่องและ
เฉพาะตัวในสาขาวิชาทฤษฎี
และวิธีการหาความรู

สัมมนาการเมือง-การ
ปกครองของภูมิภาคตางๆ
สัมมนาประเด็นปญหาเฉพาะ
ในสาขาวิชาการเมือง
เปรียบเทียบ
การศึกษาเฉพาะเรื่องและ
เฉพาะตัวในสาขาวิชา
การเมืองเปรียบเทียบ

ที่มา:
หลักสูตรปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรนั้นยังไมสามารถวิเคราะหทิศทาง
ของการเปลี่ยนแปลงได เนื่องจากหลักสูตรดังกลาวเปนหลักสูตรแรกของการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
6.4 ภาพรวมหลักสูตรรัฐศาสตร ดานการปกครอง ของมหาวิทยาลัยภูมภิ าค
หลักสูตรการเรียนการสอนวิชารัฐศาสตรดานการปกครอง ในระดับปริญญาตรี ในประเทศไทย
ปจจุบันไดมีการเปดสอนในมหาวิทยาลัยภูมิภาคหลายแหงดวยกันอาทิเชน คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสน
ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมถึงสาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐ
ประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร และที่อื่นๆอีกดวย
ภาพรวมของหลักสูตรรัฐศาสตร ดานการปกครองของมหาวิทยาลัยภูมิภาคในประเทศไทยนั้นมีการ
ใหความสําคัญกับรายวิชาดานการเมืองเปรียบเทียบเปนอันดับแรก โดยที่วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดบรรจุรายวิชาดานการเมืองเปรียบเทียบไวสูงสุดถึง 30 รายวิชาดวยกัน และ
อันดับรองลงมาไดแก คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี มหาวิทยาลัยเชีงใหม
มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามลําดับ
รายวิชาดานอื่นๆนอกเหนือจากการเมืองเปรียบเทียบนั้นไมมีความโดดเดนมากนัก และแตละ
มหาวิทยาลัยก็มีจุดเนนที่แตกตางกันออกไป โดยที่คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานีนั้นมีการเนนการเรียนวิชากฎหมายมากถึง 8 รายวิชา แตมีรายวิชาดานสถาบันทางการเมืองนอยมาก
เพียง 1 รายวิชาเทานั้น ทิศทางการใหความสําคัญกับรายวิชาดานสถาบันทางการเมืองนั้นเปนเชนเดียวกันนี้
ในมหาวิทยาลัยนเรศวร อุบลราชธานี และมหาสารคาม สวนรายวิชาดานทฤษฎี/ปรัชญาการเมืองนั้นทุกที่จะ
มีรายวิชาดานนี้ 1 รายวิชา ยกเวนที่คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่มี 2 รายวิชา ขณะที่วิทยาลัย
การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคามนั้นมีมากถึง 5 รายวิชาดวยกัน
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จะเห็นไดวาการจัดการเรียนการสอนรัฐศาสตร การปกครองในมหาวิทยาลัยภูมิภาคนั้น มีจุดที่
นาสนใจมากวา การจัดการเรียนการสอนเพิ่มมีการพัฒนาและเติบโตมาในทศวรรษที่ผานมา จากการเติบโต
ของภาคการศึกษาของไทยที่มีแนวโนมจะเปนระบบที่อิสระจากระบบราชการมากขึ้น นอกจากนี้กระแส
การศึกษาก็กลายเปนกระแสตลาด นักศึกษาผลิตและมีสถานภาพของลูกคา และ มหาวิทยาลัยอยูในฐานะผู
ใหบริการกับลูกคา ดังนั้นมหาวิทยาลัยตางจังหวัดหลายๆ แหงมีการเสนอปริญญาภาคพิเศษ อยางเชนสาขา
การเมืองการปกครองทองถิ่น และ นโยบายสาธารณะ เพื่อขยายโอกาสใหกับนักการเมือง ขาราชการทองถิ่น
บุคลากรในกรมการปกครอง และ การปกครองทองถิ่นตางใหมีโอกาสทางการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี
โท หรือ แมกระทั่งเอก (เชน คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
โดยทั่วไปการจัดการเรียนการสอนจะเปนภาคพิเศษและมีการรับนักศึกษาในปริมาณมากๆ ที่มีผล
ต อ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และผลงานการศึ ก ษาค น คว า ในระดั บ บั ณ ฑิ ต (อย า งเช น ในรอบ 4 ป
มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดการเรียนการสอน รัฐศาสตรมหาบัณทิต สาขาการเมืองการปกครองทองถิ่น
เฉพาะสอนการศึกษาพิษณุโลก มีการรับนักศึกษา มากกวา 100 คน ตอปการศึกษา ในรอบ 4 ป มหาวิทยาลัย
ของแกนมีแนวโนมจะผลิตบัณฑิต กวา 400 คน ซึ่งนาเปนหวงเรื่องคุณภาพของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
เปนอยางมาก)
โดยทั่วไปแลว การศึกษาทางรัฐศาสครของมหาวิทยาลัยตางจังหวัดที่จัดตั้งใหม จะมีอัตราสวนของ
อาจารยที่สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศมาเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยชั้นนํา แตแนวโนมดังกลาวเริ่มมี
การเปลี่ยนไป เมื่ อมหาวิทยาลัยในตางจังหวัดคอนข างมีโครงการที่ ชัดเจนในการพัฒนาบุคลากร โดย
สงเสริมทุนการศึกษาในการไดปริญญาจากตางประเทศ จะมีอัตราสวนของบุคลากร อันที่จริงและเปนที่นา
สั ง เกต แนวโน ม ของอาจารย ที่ สํ า เร็ จ จากต า งประเทศ มี แ นวโน ม ที่ จ ะเป น ผู นํ า ความคิ ด และ เสนอ
แนวความคิด และตัวแบบใหมๆในวงการรัฐศาสตรไทย
6.5 ภาพรวมคณาจารยสาขาการปกครองของคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณาจารย ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ทฤษฎีการเมือง/ปรัชญา
การเมือง/ความคิดทาง
การเมือง

สถาบันทางการเมือง

การเมืองเปรียบเทียบ/
เศรษฐกิจการเมือง/การเมือง
ทองถิ่น

ประชาสังคม/การเมืองภาค
ประชาชน/การเมืองอัต
ลักษณ/การจัดการความ
ขัดแยง/

นโยบายสาธารณะ
ระเบียบวิธีวิจัย และ อืน่ ๆ

รศ.ดร.ไชยันต ไชยพร

ผศ.สิริพรรณ นกสวน

ศ.ดร.อนุสรณ ลิ่มมณี

ผศ.ดร.ประภาส ปน ตบแตง

ผศ.ดร.แกวคํา ไกรสร
พงษ

รศ.ดร.เอก ตัง้ ทรัพยวัฒนา

ผศ.ฑูรยทอง เหมินทร

รศ.สุชาย ตรีรัตน

รศ.ฉันทนา บรรพศิริโชติ
หวันแกว

ผศ.ดร.พิษณุ เสงี่ยมพงษ
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อ.ดร.ชลธิศ ธีระฐิติ

รศ.ใจ อึง๊ ภากรณ

อ.ดร.นฤมล ทับจุมพล

รศ.ตระกูล มีชัย

อ.กนกรัตน เลิศชูสกุล

อ.พิชญ พงษสวัสดิ์
อ.เวียงรัฐ เนติโพธิ์

ขอมูล: ปรับและแปรผลจาก http://www.polsci.chula.ac.th/lecturerG1.htm
6H

คณาจารยสาขาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ทฤษฎีการเมือง/ปรัชญา
การเมือง/ความคิดทาง
การเมือง

สถาบันทางการเมือง /
ประวัติศาสตรการเมือง

การเมืองเปรียบเทียบ/
เศรษฐกิจการเมือง/การเมือง
ทองถิ่น

ประชาสังคม/การเมืองภาค
ประชาชน/การเมืองอัต
ลักษณ/การจัดการความ
ขัดแยง/

ศ.ดร.สมบัติ จันทรวงศ

รศ.ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน

ผศ.ดร.พิษณุ สุนทรารักษ

รศ.ดร.ชลิดาภรณ สงสัมพันธ

รศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ

อ.ประจักษ กองกีรติ

อ.ดร.เสกสรรค ประเสริฐกุล

อ.ดร.เดชา ตั้งสีฟา

ผศ.ดร.วิบูลพงศ พูนประสิทธิ์

ผศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย

รศ.ดร.ชัยวัฒน สถาอานันท

นโยบายสาธารณะ
ระเบียบวิธีวิจัย และ อืน่ ๆ

รศ.ดร.ไชยรัตน เจริญสิน
โอฬาร
ผศ.ธเนศ วงศยานนาวา

ขอมูล: ปรับและแปรผลจาก http://www.polsci.tu.ac.th/teacher.htm
7H

จากขอมูลจะพบวาคณะรัฐศาสตร ของทั้งสองมหาวิทยาลัยที่ถือไดวาเปนสถาบันหลักของการศึกษา
วิชารัฐศาสตร สาขาการปกครองในประเทศไทยนั้นมีคณาจารยประจําภาควิชา/สาขาวิชา โดยการจําแนก
ของผูวิจัยตามขอมูลที่ปรากฏในเว็บไซตในจํานวนที่แตกตางกันในแตละกลุมรายวิชา
จากตาราง กลาวไดวาคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรนั้นจะมีคณาจารยดานปรัชญา/
ทฤษฎีทางการเมืองมากกวาที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขณะที่ความถนัดดานการเมืองเปรียบเทียบของ
คณาจารยที่คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนั้นมีจํานวนมากกวา และทิศทางที่สําคัญอีก 2 อยางคือ
ที่ ค ณะรั ฐ ศาสตร จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ในป จ จุ บั น นั้ น จะให ค วามสนใจในด า นการศึ ก ษานโยบาย
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สาธารณะที่สัมพันธกับการเมืองในมิติตางๆ รวมถึงเรื่องการเมืองภาคประชาชน และประชาสังคม มากกวาที่
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยอยางเห็นไดชัด27 28
6.6 สรุป
จากขอมูลดังที่ไดนําเสนอไปทั้งสิ้นเปนการชี้ใหเห็นทิศทางของการปรับตัวดานหลักสูตรของ
การศึกษารัฐศาสตร สาขาวิชาการปกครองในสองมหาวิทยาลัยหลัก คือจุ ฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทิศทางการปรั บตัวจากอดีตนั้นพบวาปจ จุบันจะเนนความสํ าคัญที่การศึก ษา
การเมืองเปรียบเทียบเปนหลัก รายวิชาดานสถาบันการเมือง และกฎหมายมีแนวโนมลดความสําคัญลง และ
มีการใหความสําคัญกับการเมืองดานนโยบาย และการเมืองภาคประชาชนเพิ่มมากยิ่งขึ้น
F

28

การแบงแยกคณาจารยเปนหมวดหมูตางๆเปนการตีความของผูวิจัย
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บทที่ 7
บทสรุป, ขอเสนอแนะ และ ขอจํากัดในการวิจัย
งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ ต อ งการตอบคํ า ถามที่ สํ า คั ญ ที่ ว า การเกิ ด ปรากฏการณ โลกาภิ วั ต น ใ นช ว งสอง
ทศวรรษที่ผานมา มีผลกระทบตอการศึกษารัฐศาสตรสากล และไทย อยางไร นั้น ผลของการศึกษาพบวา
วงการรัฐศาสตรไทย ยังมีขอจํากัดในการพัฒนาองคความรูทางรัฐศาสตรไทยใหกาวทันปรากฏการณทาง
สังคมที่เกิดขึ้น
ในชวงทศวรรษที่ผานมา วงการรัฐศาสตรสากล มีการปรับตัวทางตัวหลักสูตร ขอบขายการวิจัย
และ ลักษณะของขอบขายดังกลาวมีแนวโนมที่จะกลายเปน ขอบขายที่จะปฏิบัติกันอยางกวางขวางในวงการ
วิจัยในระดับสากลลาสุด แตอยางไรก็ตาม เนื่องดวยของโครงสรางการศึกษาของไทย ที่พัฒนาแบงแยก เปน
รัฐศาสตร ในสาขาวิชาการปกครอง ที่เนนการศึกษาการเมืองภายใน และ รัฐศาสตร สาขาวิชาความสัมพันธ
ระหวางประเทศที่เนนการศึกษาการเมือง และกิจการระหวางประเทศ การแยกความสนใจอยางแยกขาดตอ
กั น มี ผ ลต อ การผลิ ต นั ก วิ ช าการ นั ก ศึ ก ษา และ องค ค วามรู ที่ จ ะเป น ประโยชน ต อ การทํ า ความเข า ใจ
ปรากฏการณทางการเมืองในยุคโลกาภิวัตน
นอกเหนือจากนี้ ในวงวิชาการรัฐศาสตรไทยนั้นขาดความสมดุลของการถกเถียงของนักวิชาการ
และงานวิจัยของระหวางแนว Society-centered Theory, State-centered Theory และ External Forcescentered Theory ในวงวิชาการไทย ซึ่งเปนปญหาอยางหนึ่งที่องควิชาการรัฐศาสตรขาดศักยภาพในการ
สะทอนปญหาทางสังคมและการเมืองในยุคโลกาภิวัตนอยางรอบดาน
การพัฒนาขอบเขตของการศึกษาทางรัฐศาสตรใหกวางขวางขึ้น จึงมีความจําเปนที่จะตองผลิต
นักวิชาการที่มีความรูรอบดาน และ มีความเปนสหวิชา/สหวิทยาการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษารัฐศาสตร
ในยุคโลกาภิวัตนนั้นควรตองใสใจวิชาการทางสังคม การระหวางประเทศ การเมือง การพัฒนา
เศรษฐศาสตร และ สิ่งแวดลอม ไปพรอมๆกัน
เปนที่นาเสียดาย การศึกษาทางดานการเมืองเปรียบเทียบในประเทศไทย นั้นมีความตกต่ํา ในแงของ
ความเชี่ยวชาญของนักวิชาการในมหาวิทยาลัยที่เกาแก และงานวิจัยที่หลากหลาย ทั้งที่เนื้อหาของวิชา
รัฐศาสตร สาขาการเมืองเปรียบเทียบนั้น เปรียบไดกับการเปนแกนหลักของการศึกษารัฐศาสตร สาขาวิชา
การปกครองในประเทศไทย
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ตารางแสดงเปรียบเทียบ ผลงานวิจัยของนักวิชาการรัฐศาสตรที่มีบทบาทสําคัญไดแก ลิขิต ธีรเวคิน
ชัยอนันต สมุทวณิช สุจิต บุญบงการ และพรศักดิ์ ผองแผว
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multiple legislative
processes : ขอเสนอในการ รายงานการวิจยั ,2541
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การพัฒนาของประเทศ
กลไกรัฐสภา,2518
การเมืองและการ
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คุณลักษณะและแนว
ทฤษฎี,2530
การสุมตัวอยางสําหรับ
การวิจยั แบบสํารวจ
,2529

2H

98

ลิขิต ธีรเวคิน
การเมืองไทยยุคใหม,2527

ขอบเขตของเสรีภาพทาง
วิชาการ,2541

ชัยอนันต สมุทวณิช
การจัดการการพัฒนาระบบ
ราชการเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ อยางเปนองค
รวม,2548
เอกสารประการอบรม ...
หนวยการเรียนที่ 1, 16
มกราคม-8 มีนาคม, 2539
เอกสารประการอบรม ...
หนวยการเรียนที่ 1, 16
มกราคม-8 มีนาคม, 2539

สุจิต บุญบงการ
การเมืองเปรียบเทียบ
ปญหาและ
แนวความคิด,2520

3H

34H

36H

37H

39H

40H

26H

27H

ชนชั้นนําทางการเมืองไทย
กับกระบวนการกําหนด
นโยบายแหงรัฐ,2547

31H

การปฏิรูปรัฐสภา : ขอเสนอ ทหารไทย,2529
เบื้องตนในการปรับปรุง
รัฐสภาไทย,2517
42H

28H

จิมมี คารเตอร ,2520

29H

ยุโรปกับรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหวั :
โอกาส ความขัดแยง
และการเปลี่ยนแปลง,
2540
คนไทยในอุดมคติ,2548
การบริหารมหาวิทยาลัยใน การอภิปรายเรือ่ ง "บท
ประเทศไทย,2531
วิเคราะหเชิงวิชาการ
ตอภาวะวิกฤตผูนํา :
ปญหาและทางออก",
2549
ความรับผิดชอบทางการ
การบริหารองคกรและ
บนเสนทางการปฏิรูป
เมือง,2543
เครือขายโดยมืออาชีพแบบ ทางการเมืองและการ
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พรศักดิ์ ผองแผว
การใหเงินอุดหนุน
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คนไทย : รายงานการ
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35H

คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง : รายงานการ
วิจัย,2539
38H

คุณภาพบัณฑิตของ
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย : คณะ
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ชาวกัมพูชาอพยพกับ
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เรียนรูรอบอยางมีบูรณาการ
,2541
การปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม,2531

พรศักดิ์ ผองแผว
เจตนารมณ
รัฐธรรมนูญวาดวยการ
เลือกตั้งกับการปฏิบัติ
ตามเจตนารมณ :
รายงานการวิจยั ,2544
ทฤษฎีพัฒนาการเมือง:การ
รายงานการศึกษาภาวะ ฐานขอมูลสาร
บบกฎหมาย
สํารวจขอดีขอเสียและการ
เศรษฐกิจการ
เสนอแนวทฤษฎีใหม,2526
เมืองไทย-ญี่ปุน,2539 รัฐธรรมนูญไทยและ
ขอบังคับการประชุม :
รายงานการวิจยั ,2540
แนวปฏิบัติตนของ
การเปลี่ยนแปลงกับความรู บทบาทของทหารใน ดัชนีคอรรัปชั่นของ
ขาราชการ ในยุคสมัยแหง ในยุคโลกานุวตั ร,2537
การพัฒนาทาง
ไทย : การสรางและ
การปรับปรุงบริการภาครัฐ
การเมือง,2529
การตรวจสอบความ
เพื่อประชาชน,2539
เชื่อถือได,2543
ทิศทางของรัฐศาสตร
ปฏิญญาสิทธิเสรีภาพของ การเปลี่ยนแปลงของโลก ประชาธิปไตยกับ
ไทย, 2528
ประชาชาติไทย,2550
และสังคม และผลกระทบ การเมือง เอกสาร
ตอระบบบริหารบานเมือง ประกอบการบรรยาย
ในศตวรรษหนา,2542
7-24 เมษายน,2540
ปฏิรูปการเมืองตอนเจาะลึก การพัฒนาสมรรถนะของ ปาฐกถาพิเศษ
บทบาทการปฏิบัติ
มาตรา 211 สูแผนพัฒนา
องคกรฝายนิตบิ ัญญัติ,2529 ศาสตราจารย ดร.เกษม หนาที่ของ
การเมือง,2539
สุวรรณกุล
คณะกรรมการการ
เลือกตั้งพรรคการเมือง
ผูสมัครรับเลือกตั้งและ
ประชาชนในการ
เลือกตั้งระบบใหมตาม
เจตนารมณ
รัฐธรรมนูญ,2546
ประชาธิปไตยครึ่งใบ:การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย พฤติกรรมการ
บทบาทของพรรคการ
เมืองไทยในระยะหัวเลี้ยว ในภาคเกษตร : สรุปผลการ ลงคะแนนเสียง
เมืองไทยในการจัดตั้ง
หัวตอ,2533
สัมมนา วันที่ 24 พฤษภาคม เลือกตั้งของคนไทย
รัฐบาลผสม,2541
2539
,2527
45H

สุจิต บุญบงการ
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษาไทยใน
กระแสโลกานุวัตร
,2537

48H

46H

49H

47H

50H

51H

52H

53H

54H

5H

56H

57H

58H

59H

100

ลิขิต ธีรเวคิน
ประชาธิปไตยและการ
ปฏิรูปการเมืองไทย,2546

สุจิต บุญบงการ
พฤติกรรมการเลือกตั้ง
ของคนไทย : ศึกษา
จากการเลือกตัง้
สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร 2522 : รายงาน
การวิจยั ,2525

พรศักดิ์ ผองแผว
บทบาทการปฏิบัติ
หนาที่ของ
คณะกรรมการการ
เลือกตั้งพรรคการเมือง
ผูสมัครรับเลือกตั้ง
และประชาชนในการ
เลือกตั้งระบบใหมตาม
เจตนารมณ
รัฐธรรมนูญ : รายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ
,2547
ปรัชญาและแนวการศึกษา การเมือง,2523
มนุษยกับสังคม,2521 การติดตามและ
ของสํานักพฤติกรรมศาสตร
ประเมินผลบังคับใช
, 2529
รัฐธรรมนูญ : บทสรุป
สําหรับผูบริหาร,2547
พรรคการเมืองและการ
การเมือง การเปลี่ยนแปลง ระบบการเมืองอเมริกา แบบแผนการ
พัฒนาการเมืองไทย,2526 ทางการเมืองไทย 2411,2513
ลงคะแนนเสียง
2475,2523
เลือกตั้งของชาว
กรุงเทพมหานคร,2529
สังคมศาสตรกับชีวิตที่
การเมือง-การปกครองไทย รักเมืองไทย : ภาค
แบบแผนของทัศนคติ
พอเพียง:ปจจุบัน-อนาคต
สมัยใหม : รวมงานวิจยั ทาง ประวัติศาสตรและ
ความเชื่อ และ
,2543
ประวัติศาสตรและ
การเมือง,2519
พฤติกรรมการ
รัฐศาสตร,2522
ลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งของชาว
กรุงเทพฯมหานคร :
การศึกษาเพื่อสราง
ฐานขอมูลและขอสรุป
ทั่วไป : รายงาน
ผลการวิจัย,2536
61H

62H

63H

64H

65H

6H

67H

68H

69H

70H

71H

60H

ชัยอนันต สมุทวณิช
การพัฒนาองคการของฝาย
นิติบัญญัติ,2516

101

ลิขิต ธีรเวคิน
ชัยอนันต สมุทวณิช
ฟนเฟองหลักของสังคมและ การเมืองกับการบริหาร
องคกร,2543
,2523
72H

สุจิต บุญบงการ
รัฐศาสตร 50 ป ,2541

ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ
การเมืองคืออะไร? (จุลสาร)
การปฏิรูปทางการเมืองและ ,ไมระบุปพ.ศ.
การปฏิรูปวัฒนธรรมและ
การศึกษา,2540

73H

เอกสารการสอนชุด
วิชา 12406 ไทยกับการ
ปรับประเทศให
ทันสมัย,2534

75H

มนุษยคือผูสราง,2543

การเมืองเปรียบเทียบ :
ทฤษฎีและแนวความคิด
,2526

76H

79H

เอกสารการสอนชุด
วิชา 82422 มหาอํานาจ
กับการเมืองโลก,2531

78H

พรศักดิ์ ผองแผว
ปญหาและแนวทาง
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของการบริหาร
เทศบาลไทย,2529
ปญญาชนสตรี : ศึกษา
ทัศนคติทางการเมือง
และสังคมของอาจารย
สตรี แหงจุฬา
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ (วิทยาเขต
ประสานมิตร) และ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบ
ริหารศาสตร,2527
ปญหาสําคัญของชาติ
ทางดานรัฐศาสตรและ
รัฐประศาสนศาสตร
กับแนวทางวิจยั ,2535
พฤติกรรมการเมือง :
ขอบขายทางทฤษฎี
,2532
74H

7H

80H

นโยบายความมั่นคง
และปญหา
อาชญากรรมขามชาติ:
มุมมองไทย ยุโรป และ
นานาชาติ,2543
รักเมืองไทย:ภาค
การเลือกตั้ง พรรคการเมือง เอกสารการสอนชุด
พฤติกรรมการ
ประวัติศาสตรและการเมือง รัฐสภาและคณะทหาร,2524 วิชา 12301 วิวฒ
ั นาการ ลงคะแนนเสียง
,2519
การเมืองไทย,2532
เลือกตั้งของคนไทย
,2527
วัฒนธรรมทางการเมืองและ การวิเคราะหผลการเลือกตั้ง เอกสารการสอนชุด
รัฐบาลผสม,2544
การกลอมเกลาเรียนรู
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร วิชา 80203 ปญหา
ทางการเมือง,2529
พ.ศ. 2518,2520
พัฒนาการทางการ
เมืองไทย,2532
รวมบทความ ความคิดเสรี
,2529

การเรียนรูอยางเปน
กระบวนการกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา,2541
81H

82H

83H

84H

85H

86H

87H

8H
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ลิขิต ธีรเวคิน
วิวัฒนาการการเมืองการ
ปกครองไทย,2546

ชัยอนันต สมุทวณิช
กึ่งศตวรรษของการ
เมืองไทย

สุจิต บุญบงการ
เอกสารการสอนชุด
วิชา 80309 ปญหา
การเมืองไทยปจจุบัน
,2532

สังคมและการเปลี่ยนแปลง ขอมูลพื้นฐานกึ่งศตวรรษ
,2529
แหงการเปลีย่ นแปลงการ
ปกครองไทย,2535

เอกสารการสอนชุด
วิชา 82319 ระบบ
การเมืองเปรียบเทียบ
,2528

89H

92H

เอกสารประกอบการสอน
วิชา รศ 742 การบริหาร
โครงการ,2538

ขอเสนอยุทธศาสตรแก
วิกฤตชาติ,2543
95H

90H

93H

96H

94H

91H

พรศักดิ์ ผองแผว
พฤติกรรมการ
ลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง และการ
บริหารการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร : ศึกษาจาก
กรณีการเลือกตั้งแทน
ตําแหนงทีว่ างของ
จังหวัดบุรีรัมย :
รายงานการวิจยั
ประเมินผล,2527
พฤติกรรมการ
ลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง และการ
บริหารการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร : ศึกษาจาก
กรณีการเลือกตั้งแทน
ตําแหนงทีว่ างของ
จังหวัดมุกดาหาร :
รายงานการวิจยั
ประเมินผล,2527
พฤติกรรมการ
ลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งของชาว
กรุงเทพมหานครวันที่
22 มีนาคม 2535 :
รายงานผลการวิจัย
,2536

103

ลิขิต ธีรเวคิน
วัฒนธรรมและพฤติกรรม
ทางการเมืองที่ไมพึง
ประสงค,2543
97H

ชัยอนันต สมุทวณิช
ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับทหาร
และการดํารงตําแหนงทาง
การเมืองในรัฐสภา (25152521) : รายงานการวิจัยใน
โครงการขอมูลพื้นฐาน
,2521
98H

คณะกรรมการรัฐมนตรี
ฝายเศรษฐกิจ : รายงาน
ผลการวิจัย,2532
9H

ความคิดทางการเมืองการ
ปกครองไทยโบราณ,25-10H

ความคิดทางการเมืองไทย
,2523
103H

ความคิดอิสระ รวม
บทความทางการเมือง
ระหวางป,2511 - 25162517
คอรรัปชั่น,2531
105H

107H

คูมือการเรียนการสอน
พลเมือง-พลโลก : การบูร
ณาการ การเรียนรูจาก
ประสบการณจริง ตาม
แนวทางรัฐธรรมนูญและ
พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ,2545
109H

สุจิต บุญบงการ

พรศักดิ์ ผองแผว
พฤติกรรมการ
ลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร เขต 3 จังหวัด
ขอนแกน 18 เมษายน
2526 ,2527
พฤติกรรมการเลือกตั้ง
ของคนไทย : ศึกษา
จากการเลือกตัง้
สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร 2522 : รายงาน
การวิจยั ,2525
รัฐศาสตร : ขอบขาย
สถานภาพ และ
การศึกษาวิจยั ,2526
รัฐศาสตร : แนวทาง
ศึกษาและความเปน
ศาสตร,2521
รัฐศาสตร : พัฒนาการ
และแนวทางการศึกษา
,2524
รัฐศาสตรเชิงประจักษ
,2531
รายงานผลการวิจัยเพื่อ
การจัดทําแผนปฏิบัติ
การ แผนพัฒนา
การเมือง,2537
10H

108H

106H

104H

102H

10H

104

ลิขิต ธีรเวคิน

ชัยอนันต สมุทวณิช
ความสัมพันธระหวางฝาย
นิติบัญญัติกับฝายบริหาร
ของไทย ศึกษาเฉพาะกรณี
สภาผูแทนราษฎร พ.ศ.
2512 : รายงานการวิจัย
,2520
1H

ใครกําหนดนโยบาย
เศรษฐกิจไทย? : เอกสาร
ประกอบการสัมมนาทาง
วิชาการ ครั้งที่ 11 ณ หอ
ศิลปวัฒนธรรม (หอประชุม
เล็ก)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,
15-16 ก.พ. 2531,2531
งบประมาณจังหวัด,2537
13H

สุจิต บุญบงการ

พรศักดิ์ ผองแผว
รายงาน การเขารวม
ประชุมวิชาการ
รัฐศาสตรและรัฐ
ประศาสนศาสตร ณ
กรุงซานฟรานซิสโก
ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 29 สิงหาคม
2544-3 กันยายน
2544,2544
รูทันขาว ทําไมตองตั้ง
บอนคาสิโน,2545
12H

14H

วัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย,2524
วิทยาการแสวงหา
ความรูกับการศึกษา
รัฐศาสตร,2527

15H

จากปาสูเมือง : การศึกษา
การเปลี่ยนแปลง ใน
อุดมการของนักศึกษาไทย
จากป 2519,2529
จากรัฐชาติสูรัฐตลาด :
แนวความคิดเกี่ยวกับรัฐ
และสังคมในยุคโลกานุวัตร
,2544
19H

17H

16H

18H

ศาสตรแหงการวิจัย
ทางการเมืองและ
สังคม,2545
120H
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ลิขิต ธีรเวคิน

ชัยอนันต สมุทวณิช
ชีวิตที่เลือกได,2541
12H

จุดจบโลกาภิวตั น?,2545
123H

โตทานปรีดี,2517
125H

ไตรลักษณรัฐกับการ
เมืองไทย = Threedimensional state and Thai
politics,2540
ทฤษฎีระบบการเมืองไทย :
กรอบการวิเคราะหไตร
ลักษณรัฐ,2530
127H

129H

ทฤษฎีใหม : มิติที่ยิ่งใหญ
ทางความคิด,2541
13H

สุจิต บุญบงการ

พรศักดิ์ ผองแผว
สารานุกรม
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
(พ.ศ. 2540) หมวด
ทั่วไป เรื่อง การปฏิรูป
ราชการตาม
รัฐธรรมนูญ,2544
หนังสือเรียนสังคม
ศึกษา รายวิชา ส051 :
มนุษยกับสังคม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
,2540
ออมบุคสแมน :
การศึกษาความเปนไป
ไดในการจัดตัง้ ผูตรวจ
ราชการแผนดินของ
รัฐสภาในประเทศไทย
,2533
องคความรูวาดวยการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในวงราชการไทย
,2539
อีสาน : เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 55 ป
ของสมาคมชาวอีสาน
,2534
อุดมการณทาง
การเมืองของ ส.ส.ไทย
: รายงานการวิจัย,2530
132H

130H

128H

126H

124H

12H

106

ลิขิต ธีรเวคิน

ชัยอนันต สมุทวณิช
ทหารไทย,2529
13H

เทศบาลในบริบท : การ
กระจายอํานาจแหงยุคสมัย
,2538
135H

เทียนวรรณและ ก.ศ.ร.
กุหลาบ,2524
137H

ธรรมาภิบาล การมีสวนรวม
ของประชาชนและ
กระบวนการทางดาน
สิ่งแวดลอม,2544
นักคิดคนสําคัญของโลก :
สําหรับเยาวชนและผูเริ่ม
สนใจปรัชญาการเมือง,2549
แนวคิดและมาตรการในการ
เสริมสรางบทบาทของกลุม
ในระบอบปการปกครอง
แบบประชาธิปไตย,2525
ปฏิรูประบบราชการ,2545
ประชาธิปไตย สังคมนิยม
คอมมิวนิสต กับการเมือง
ไทย,2523
ประชาธิปไตยกับอนาคต
การเมืองไทย,2538
ประชารัฐกับการ
145H

14H

143H

142H

14H

140H

139H

สุจิต บุญบงการ

พรศักดิ์ ผองแผว
เอกสารการสอนชุด
วิชา 80203 ปญหา
พัฒนาการทางการ
เมืองไทย,2532
เอกสารการสอนชุด
วิชา 81311 หลักและ
วิธีการศึกษาทาง
รัฐศาสตร,2531
เอกสารการสอนชุด
วิชา 81313 หลักและ
วิธีวิเคราะหทาง
การเมืองสมัยใหม
,2529
138H

136H

134H
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เปลี่ยนแปลง,2547
ปญหาการแกไข
รัฐธรรมนูญและ
ประชาธิปไตย,2526
ปญหาการพัฒนาทางการ
เมืองไทย,2536
ปญหาหลักของระบบ
ราชการไทยและแนว
ทางแกไข,2527
ปาฐกถาเรื่อง ระบบการ
เมืองไทย : กรอบการ
วิเคราะหไตรลักษณรัฐ
,2530
แผนพัฒนาการเมืองฉบับ
แรกของไทย : คํากราบ
บังคมทูลของเจานายและ
ขาราชการใหเปลี่ยนแปลง
การปกครอง ร.ศ.103,2513
แผนพัฒนาการเมืองฉบับ
แรกของไทย : คํากราบ
บังคมทูลความเห็นจัดการ
เปลี่ยนแปลงราชการ
แผนดิน ร.ศ 103,2538
ผาทางตันการเมืองไทย
,2538
สังคมไทยในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหวั : เอกสาร
ประกอบการประชุมทาง
วิชาการเนื่องในวโรกาส
100 ป พระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลา
152H

15H

150H

149H

148H

147H

146H
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เจาอยูหวั วันที่ 7-9
กุมภาพันธ 2537 ณ หอง
ประชุม
สารนิเทศ จุฬาฯ,2537
พาราสาวัตถี : รวมบท
วิจารณสังคม-การเมืองไทย
,2516
เพลิน,2541
เพลินเพื่อรู, 2542
เพื่อประชาธิปไตย,2530
ฟสิกสกับการเมืองสูทฤษฎี
ทั่วไปทางการเมือง,2537
ภูมิหลังและขอมูลบาง
ประการเกีย่ วกับสมาชิกสภา
ประเภทแตงตัง้ ที่เปนทหาร
ในสภาปฏิรูปการปกครอง
แผนดิน 2519 สภานิติ
บัญญัติแหงชาติ 2520 และ
วุฒิสภา 2522,2525
ภาษากับการเมือง,2526
มัชฌิมทฤษฎี,2538
ยังเติรกกับทหาร
ประชาธิปไตย : การ
วิเคราะหบทบาททหารใน
การเมืองไทย,2525
ระบบการบริหารจัดการเพือ่
การจัดสรรทรัพยากร
สําหรับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 12 ป ที่สอดรับกับ
พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 : รายงานการวิจยั
163H

162H

16H

160H

159H

158H

157H

156H

15H

154H

153H
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,2543
รัฐ,2541
รัฐกับสังคม : ไตรลักษณรัฐ
ไทยในพหุสังคมสยาม,2533
รัฐธรรมนูญ,2521
รัฐธรรมนูญสําหรับ
ชาวบาน,2516
รายงานการวิจยั
ประกอบการราง
พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.... ประเด็น
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
,2541
รางรัฐธรรมนูญฉบับ
พระปกเกลาฯ,25-โลกานุวัตรกับอนาคตของ
ประเทศไทย,2537
วัฒนธรรมกับการสราง
สังคมการเมือง
ประชาธิปไตย,2537
วัฒนธรรมคือทุน,2540
การวิจยั สถาบันเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
,2546
วิชาลัทธิการเมือง ส.
033,2519
วิสัยทัศนไทยในสังคมโลก
,2543
ศักดินากับพัฒนาการของ
สังคมไทย,2519
สยามสูศตวรรษที่ 21,2537
17H

176H

175H

174H

173H

172H

17H

170H

169H

168H

167H

16H

165H

164H
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สรรนิพนธของเทียนวรรณ
,2517
สัตวการเมือง,2514
สัตวการเมืองยุคโลกานุวัตร
,2538
สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี : รายงาน
ผลการวิจัย,2532
สิ่งแวดลอมกับความมั่นคง :
ความมั่นคงของรัฐกับความ
ไมมั่นคงของราษฎร,2546
เสียงจากเจาของประเทศ
,2528
หมูบาน ราชการ และการ
พัฒนา,25-อนาคตการเมืองกับอนาคต
บัณฑิตรัฐศาสตร,2545
อนาคตการเมืองไทย,2538
อนาคตที่ไลลาประเทศไทย
: แนวโนมของโลก สังคม
เศรษฐกิจ การเมือง กับ
อนาคตของวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี,2547
อยูเมืองสลัว,2531
อุดมการณทางการเมือง
,2523
เอกสารการเมืองการ
ปกครองไทย (พ.ศ. 24172477) ,2532
เอกสารการสอนชุดวิชา
12302 เศรษฐกิจไทย,2533
19H

190H

189H

18H

187H

186H

185H

184H

183H

182H

18H

180H

179H

178H
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194H

193H

192H

เอกสารการสอนชุดวิชา
33201 การบริหารราชการ
ไทย,2535
เอกสารการสอนชุดวิชา
33422 การบริหารการ
พัฒนาชนบท,2531
เอกสารการสอนชุดวิชา
80309 ปญหาการเมืองไทย
ปจจุบัน,2532
เอกสารการสอนชุดวิชา
82425 ลัทธิการเมืองและ
ยุทธศาสตรในการพัฒนา
,2532
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