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หน่วยที่เขียน หน่วยท่ี	4
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4-2 การวิเคราะห์การเมือง

หน่วยที่ 4

ทฤษฎีรัฐและอำ�น�จ

เค้�โครงเนื้อห�
ตอนที่	4.1		 ความหมาย	พัฒนาการ	และวิธีการศึกษา

	 4.1.1		นิยามรัฐและอ�านาจ

	 4.1.2		พัฒนาการของการศึกษาว่าด้วยรัฐและอ�านาจ

	 4.1.3		วิธีการศึกษารัฐและอ�านาจ	

ตอนที่	4.2		 การวิเคราะห์การเมืองตามแนวทฤษฎีรัฐและอ�านาจ

	 4.2.1		รัฐและอ�านาจในฐานะสถาบันสูงสุด

	 4.2.2		รัฐและอ�านาจในฐานะเครื่องมือของสังคม

	 4.2.3		รัฐและอ�านาจในฐานะความสัมพันธ์ทางสังคม

ตอนที่	4.3		 การวิเคราะห์การเมืองตามแนวทฤษฎีรัฐและอ�านาจในงานรัฐศาสตร์ร่วมสมัย	

	 4.3.1		รัฐและอ�านาจในกระแสประชาธิปไตยโลก	

	 4.3.2		รัฐและอ�านาจภายใต้ระบบทุนนิยมโลกาภิวัตน	์

	 4.3.3	 รัฐและอ�านาจกับความเป็นธรรมทางสังคม

แนวคิด
1.		 	การวิเคราะห์การเมอืงตามแนวทฤษฎรีฐัและอ�านาจเป็นการศกึษาเรือ่งการต่อสูห้รอืแข่งขนั

ทางการเมืองเพื่อการได้มาซึ่งอ�านาจรัฐ	 และการศึกษาความสามารถของรัฐในการบังคับ

หรือมีอิทธิพลเหนือเจตจ�านงของผู้คนและองค์กรต่าง	ๆ

2.		 	การวิเคราะห์การเมืองตามแนวทางรัฐและอ�านาจในฐานะสถาบันสูงสุดให้ความส�าคัญเป็น

พิเศษกับอ�านาจอิสระของรัฐในการก�าหนดนโยบาย	 และโครงสร้างเชิงสถาบันที่รองรับ

อ�านาจของรัฐและจ�ากัดกิจกรรมของคนกลุ่มต่าง	ๆ	 ในสังคม	 ในขณะที่การวิเคราะห์

การเมืองตามแนวทางรัฐและอ�านาจในฐานะเคร่ืองมือของสังคมสามารถจ�าแนกแนวการ

อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับชนชั้นนายทุนในสังคมได้เป็น	 2	 แนวทาง	 คือ	 

1)	 แนวทางที่เชื่อว่ารัฐเป็นเครื่องมือของชนชั้นนายทุนโดยสิ้นเชิง	และ	 2)	 แนวทางที่เชื่อ

ว่ารัฐเป็นเครื่องมือของชนชั้นนายทุนแต่มีอิสระในการใช้อ�านาจในบางเรื่อง
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4-3ทฤษฎีรัฐและอ�ำนำจ 

3.		 	แนวโน้มของการวิเคราะห์การเมืองตามแนวทางรัฐและอ�านาจในงานรัฐศาสตร์ร่วมสมัยที่

ให้ความส�าคัญกับประชาธิปไตยมีการพัฒนาไปใน	2	ทิศทางหลัก	คือ	ทิศทางแรก	เน้นไป

ที่การออกแบบเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันประชาธิปไตย	 และทิศทางที่สองให้

ความส�าคัญกับการตรวจวัดทัศนคติและค่านิยมของประชาชนที่มีต่อความชอบธรรมและ

ศักยภาพของรัฐและการใช้อ�านาจของรัฐผ่านสถาบันการเมืองต่าง	ๆ

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่	4	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ

1.		อธิบายความหมาย	พัฒนาการ	และวิธีการศึกษารัฐและอ�านาจได้

2.		อธิบายเกี่ยวกับการวิเคราะห์การเมืองตามแนวทฤษฎีรัฐและอ�านาจได้

3.		 	อธิบายเกี่ยวกับการวิเคราะห์การเมืองตามแนวทฤษฎีรัฐและอ�านาจในงานรัฐศาสตร์ 

ร่วมสมัยได้	
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4-4 การวิเคราะห์การเมือง

ตอนที่ 4.1

คว�มหม�ย พัฒน�ก�ร และวิธีก�รศึกษ�

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่	4.1	แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ	พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี	4.1.1		นิยามรัฐและอ�านาจ

เรื่องท่ี	4.1.2		พัฒนาการของการศึกษาว่าด้วยรัฐและอ�านาจ

เรื่องท่ี	4.1.3		วิธีการศึกษารัฐและอ�านาจ

แนวคิด
1.		 	รัฐในการวิเคราะห์การเมืองของนกัรฐัศาสตร์มคีวามหมายทีลึ่กซึง้กว่าประเทศ	โดยรฐัมไิด้

มีความหมายเพียงแค่ดินแดนอาณาเขตทางภูมิศาสตร์	 แต่รัฐยังประกอบไปด้วยชุดของ

สถาบันทางการเมืองที่มีจุดมุ่งหมายในการใช้อ�านาจทางการเมืองการปกครองเพื่อผล

ประโยชน์ส่วนรวมแห่งดินแดนน้ัน	ๆ

2.		 	ทฤษฎีว่าด้วยการเกิดของรัฐมี	4	ทฤษฎี	ได้แก่	1)	ทฤษฎีพลังอ�านาจคือทฤษฎีที่เชื่อว่ารัฐ

เกิดขึ้นมาจากการใช้ก�าลังของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างสิทธิในการปกครองเหนือ 

ดินแดนหรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่น	ๆ 	2)	ทฤษฎีวิวัฒนาการคือทฤษฎีที่เชื่อว่ารัฐพัฒนา

ขึ้นมาจากการจัดความสัมพันธ์แบบครอบครัวของมนุษย์	 3)	 ทฤษฎีเทวสิทธ์ิคือทฤษฎีที่

เช่ือว่ารัฐเกิดจากพระเจ้า	และ	4)	ทฤษฎีสัญญาประชาคมคือทฤษฎีที่เชื่อว่ารัฐเกิดจากการ

ตกลงร่วมกันของมนุษย	์

3.		 	การวิเคราะห์ทางการเมืองที่มุ่งพิจารณาความสามารถและความเป็นอิสระของรัฐจ�าแนก

ประเภทของรัฐออกเป็น	 3	ประเภท	 ได้แก่	 1)	 รัฐเข้มแข็ง	หมายถึง	 รัฐที่มีความสามารถ

ในการใช้อ�านาจพื้นฐานที่รัฐมีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นอิสระจากการครอบง�า 

ใด	ๆ 	2)	รัฐอ่อนแอ	หมายถึง	รัฐที่มีความสามารถในการใช้อ�านาจพื้นฐานที่รัฐมีอยู่ได้	แต่

การใช้อ�านาจนั้นถูกครอบง�าโดยอิทธิพลของตัวแสดงภายในประเทศหรือต่างประเทศบาง

กลุ่ม	หรือรัฐที่สามารถใช้อ�านาจที่มีอยู่อย่างอิสระ	แต่ไม่สามารถน�าไปสู่การแก้ปัญหาหรือ

สนองตอบต่อความต้องการของสมาชกิในสงัคมได้อย่างมปีระสทิธผิล	และ	3)	รฐัล้มเหลว	

หมายถึง	รัฐที่ไม่มีความสามารถในการใช้อ�านาจพื้นฐานที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิผลและ

เป็นอิสระ	
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4-5ทฤษฎีรัฐและอ�ำนำจ 

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี	4.1	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ

1.		อธิบายนิยามรัฐและอ�านาจได	้

2.		อธิบายพัฒนาการของการศึกษาว่าด้วยรัฐและอ�านาจได้

3.		อธิบายวิธีการศึกษารัฐและอ�านาจได้
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4-6 การวิเคราะห์การเมือง

เรื่องที่ 4.1.1  นิย�มรัฐและอำ�น�จ

ความหมายอย่างง่ายของค�าว่า	“รัฐ”	ในวิชารัฐศาสตร์เบื้องต้นมักอ้างอิงตามอนุสัญญามอนเตวิเดโอ

ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของรัฐ	(The	Montevideo	Convention	on	the	Rights	and	Duties	of	States)	

ค.ศ.	1933	มาตรา	1	(Article	1)	ซ่ึงเป็นการก�าหนดนิยามของรัฐตามองค์ประกอบพื้นฐาน	4	ประการ	ได้แก่	

1)	 ประชากรที่อาศัยอยู่อย่างถาวร	 (permanent	 population)	 2)	 ดินแดนอาณาเขตที่แน่นอน	 (a	 defied	

territory)	3)	รัฐบาล	(government)	และ	4)	ศักยภาพในการสร้างความสัมพันธ์กับรัฐอื่น	ๆ 	(capacity	to	

enter	 into	 relations	with	 the	other	 states)	ภายใต้องค์ประกอบเหล่าน้ีรัฐจึงหมายถึงสังคมการเมือง

ขนาดใหญ่	 ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกของสังคมการเมืองนั้น	ๆ 	 ที่มาอาศัยอยู่รวมกันภายในดินแดนหรือ

อาณาเขตอันแน่ชัด	 มีการจัดตั้งรัฐบาล	 ตลอดจนสถาปนาอ�านาจและระเบียบแบบแผนทางการเมืองการ

ปกครองเพ่ือธ�ารงรักษารัฐน้ันไว้1	 อย่างไรก็ตาม	นิยามเช่นนี้ท�าให้รัฐมีความหมายค่อนข้างแคบและแทบจะ

ไม่แตกต่างจากค�าว่า	 “ประเทศ	 (country)”	 อันเป็นค�าส�าหรับใช้เรียกสังคมการเมืองโดยเน้นไปที่ดินแดน

อาณาเขตทางภูมิศาสตร์เป็นหลัก2

ในการวิเคราะห์การเมืองของนักรัฐศาสตร์	 รัฐมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าประเทศ	 โดยครอบคลุมถึง

ชุดของสถาบันทางการเมืองที่มีจุดมุ่งหมายในการใช้อ�านาจทางการเมืองการปกครองเพ่ือผลประโยชน์ส่วน

รวมแห่งดนิแดนนัน้	ๆ 3	การพิจารณาเกีย่วกบัรัฐ	โดยเฉพาะรฐัสมัยใหม่	(modern	state)	นอกจากจะพจิารณา

ในเร่ืองดินแดนอาณาเขตแล้ว	ประเด็นเรื่องอ�านาจทางกายภาพของรัฐและความชอบธรรม	(legitimacy)	คือ

การได้รับการยอมรับจากสมาชิกในสังคมการเมืองในอ�านาจเหนือดินแดนดังกล่าว4	 จึงมีความส�าคัญด้วย	 

ดังที่แม็กซ์	 เวเบอร์ได้อธิบายไว้ว่า	“หากปราศจากสถาบันทางสังคมที่มีความชอบธรรมในการใช้อ�านาจทาง 

การเมืองในสังคมการเมืองหน่ึง	ๆ 	 แล้ว	 ย่อมไม่มีค�าว่ารัฐ	 และส่ิงที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือสภาวะอนาธิปไตย	

(anarchy)5”	ค�าอธบิายดังกล่าวยงัสะท้อนให้เหน็อย่างชดัเจนว่ารฐัมคีวามแตกต่างจากค�าว่า	“ชาต	ิ(nation)” 

ซึ่งสามารถนิยามอย่างง่ายว่าหมายถึงกลุ่มของประชาชนขนาดใหญ่ที่มีวัฒนธรรมเหมือนกัน	 มีความผูกพัน

กันในทางเช้ือชาติเผ่าพันธุ์	 มีประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ร่วมกัน	 และมักจะอาศัยอยู่ในอาณาบริเวณ 

 
1	Alison	K.	Eggers.	(2007).	When	is	a	State?	The	Case	for	Recognition	of	Somaliland,	30	B.C.	Int’l	&	Comp.	

L.	Rev.	30(1).	pp.	211-222.	Accessed	on	1	November	2017.	Retrieved	from	<http://lawdigitalcommons.bc.edu/iclr/

vol30/iss1/12>	
2	Hague,	 Rod,	 and	Martin	Harrop.	 (2013).	Comparative Government and Politics: An Introduction,  

(9th	ed.).	New	York,	NY:	Palgrave	Macmillan.	p.	21.	
3	Kingsbury,	Damien.	(2007).	Political Development. New	York,	NY:	Routledge.	p.	214.	
4	Hague,	and	Harrop.	Op.cit.	p.	21.	
5	อ้างอิงจาก	เอกสารถอดค�าบรรยายเรื่อง	“Politics	as	a	Vocation”	ซึ่งแม็กซ์	เวเบอร์ได้บรรยายให้แก่สมาพันธ์นักศึกษา

มหาวิทยาลัยมิวนิค	เมื่อเดือนมกราคม	ค.ศ.	1919.	สืบค้นจาก	http://www.sscnet.ucla.edu/polisci/ethos/Weber-vocation.pdf.
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4-7ทฤษฎีรัฐและอ�ำนำจ 

เดียวกัน6	ดังนั้น	ถึงแม้ว่าค�าว่ารัฐและชาติจะมีความหมายสื่อถึงสังคมการเมืองเหมือนกัน	แต่ค�าทั้งสองมีจุด

เน้นแตกต่างกัน	คือ	รัฐมุ่งอธิบายสังคมการเมืองในเชิงสถาบันหรือองค์กรที่มีการจัดระเบียบ	มีการจัดความ

สัมพันธ์เชิงอ�านาจ	 ในขณะท่ีชาติให้ความส�าคัญกับอัตลักษณ์และความรู้สึกร่วมกันของผู้คนในสังคมหรือ

ชุมชนมากกว่า7

นอกจากนี้	องค์ประกอบที่ส�าคัญที่สุดอีกประการหน่ึงของรัฐคือ	“อ�านาจอธิปไตย	(sovereignty)” 

ซึ่งหมายถึงความสามารถในการด�าเนินนโยบายหรือกิจกรรมใด	ๆ 	ภายในอาณาเขตของตนได้อย่างอิสระจาก

การคุกคามภายนอกและการตั้งตัวเป็นศัตรูจากภายใน	และการที่รัฐจะมีความสามารถเช่นว่าน้ีได้	รัฐต้องการ	

“อ�านาจ	 (power)”	 ในการแสดงบทบาทน�าเหนือดินแดนของตนและต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในดินแดน 

ดังกล่าว	ท้ังอ�านาจทางกายภาพ	(force)	ในรูปแบบของการบังคับขู่เข็ญหรือการใช้ความรุนแรงเพื่อบังคับให้

เกิดการด�าเนินการตามสิ่งที่รัฐต้องการ	เช่น	การออกกฎหมายและมีการบังคับใช้เพื่อรักษาความมั่นคงภายใน	

การจัดตั้งกองทัพเพื่อท�าหน้าที่ปกป้องรักษาความมั่นคงจากภัยคุกคามภายนอก	และอ�านาจในลักษณะการ

จงูใจหรอืการท�าให้เกดิการด�าเนินการตามส่ิงทีร่ฐัต้องการโดยหลกีเลีย่งการเผชญิหน้าและการใช้ความรนุแรง	

ผ่านวิธีการโน้มน้าวชักชวนอย่างเปิดเผย	(persuasion)	การท�าให้ยินยอมโดยวิธีการท่ีแยบยล	(manipula-

tion)	 รวมถึงการวางกรอบสร้างความร่วมมือหรือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์	 (exchange)	 ระหว่างตัวแสดง

ภาครัฐและตัวแสดงภาคส่วนอื่น	ๆ 	 อ�านาจของรัฐในรูปแบบอย่างหลังนี้	 เช่น	 การออกกฎหมายเพื่อรับรอง

และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน	การสถาปนาระบบและกระบวนการยุติธรรม	รวมถึงการมีกลไกใน

การแก้ไขความขัดแย้งหรือข้อพิพาทระหว่างผู้คนหรือองค์กรภายในสังคม	 เป็นต้น8	 การวิเคราะห์การเมือง

ตามแนวทฤษฎีรัฐและอ�านาจนอกจากจะเป็นการศึกษาเร่ือง	“การเมือง	(politics)”	คือการต่อสู้หรือแข่งขัน

เพื่อการได้มาซึ่ง	“อ�านาจรัฐ	(state	power)”	แล้ว	ยังให้ความสนใจกับการศึกษาความสามารถของรัฐในการ

บังคับหรือมีอิทธิพลเหนือเจตจ�านง	(will)	ของผู้คนและองค์กรต่าง	ๆ 	ด้วย	

หลังจ�กศึกษ�เนื้อห�ส�ระเรื่องที่ 4.1.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 4.1.1

ในแนวก�รศึกษ�หน่วยที่ 4 ตอนที่ 4.1 เรื่องที่ 4.1.1

6	McLean,	Iain.	(1996).	Oxford Concise Dictionary of Politics.	New	York,	NY:	Oxford	University	Press.	p.	

331.
7	Kingsbury.	Op.cit.	pp.	36-37.	
8	Grigsby,	Ellen.	 (2012).	Analyzing Politics: An Introduction to Political Science	 (5th	ed.).	Belmont,	CA:	

Cengage	Learning.	p.	45.	
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4-8 การวิเคราะห์การเมือง

เรื่องที่ 4.1.2  พัฒน�ก�รของก�รศึกษ�ว่�ด้วยรัฐและอำ�น�จ 

ค�าอธิบายถึงความจ�าเป็นที่จะต้องมีอ�านาจรัฐน้ันมีรากฐานมาจากแนวคิดของอริสโตเติลที่กล่าวว่า	

“มนุษย์เป็นสัตว์สังคม	 (social	 animal)”	 หรือกล่าวให้ชัดยิ่งกว่าคือ	“มนุษย์นั้นคือสัตว์การเมือง9”	 ด้วย

เหตุนี้	มนุษย์จึงต้องอยู่ร่วมกัน	ต้องท�างานร่วมกัน	และมีการก่อตั้งองค์กรลักษณะต่าง	ๆ 	ขึ้นมาส�าหรับการ

อยู่ร่วมกัน	 เมื่อมนุษย์มีความจ�าเป็นตามธรรมชาติที่จะต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคมดังกล่าว	 การก�าหนดกฎ

เกณฑ์ส�าหรับการอยู่ร่วมกันย่อมขาดมิได้	 รัฐจึงถูกสถาปนาขึ้นมาเพื่อให้มีอ�านาจในการด�าเนินการเพื่อให้

บรรลตุามกฎเกณฑ์หรือมาตรการทีก่�าหนดขึน้	ทัง้นี	้เพือ่ให้การอยูร่่วมกนัของมนษุย์เป็นสิง่ทีเ่ป็นไปได้นัน่เอง	

ส่วนแนวคิดเกี่ยวกับอ�านาจของรัฐสมัยใหม่นั้นเป็นที่ยอมรับกันว่าเริ่มต้นจากแนวคิดของฌอง	โบแดง	(Jean	

Bodin)	ที่ได้น�าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับอ�านาจรัฐที่เรียกว่าอ�านาจอธิปไตยข้ึนมาเพื่อสนับสนุนกษัตริย์ฝรั่งเศส

ในการต่อสู้แย่งชิงอ�านาจกับสันตะปาปาในช่วงคริสตศตวรรษที่	1610	ต่อมาจึงได้เกิดทฤษฎีต่าง	ๆ 	ที่พยายาม

อธิบายสนับสนุนอ�านาจรัฐอีกหลายทฤษฎี	 เช่น	ทฤษฎีที่มีพื้นฐานมาจากศาสนาคริสต์เดิมที่ถือว่าอ�านาจรัฐ

ย่อมต้องมาจากพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงโปรดประทานมาเพื่อด�าเนินการให้เป็นไปตามประสงค์ของพระองค์	และ

ทฤษฎีอ�านาจที่ถือว่ารัฐเป็นเพียงเครื่องมือของคนที่แข็งแกร่งที่ใช้ปกครองคนที่อ่อนแอกว่า	 เป็นต้น	ทฤษฎี

เหล่านี้น�ามาซึ่งความสนใจท�าการศึกษาเก่ียวกับการเกิดของรัฐ	(the	origin	of	the	state)	โดยสามารถแบ่ง

ได้เป็น	4	กลุ่มทฤษฎี	ได้แก่	

1.		ทฤษฎีพลังอ�านาจ	(the	force	theory)	

2.		ทฤษฎีวิวัฒนาการ	(the	evolutionary	theory)

3.		ทฤษฎีเทวสิทธิ์	(the	divine	right	theory)	

4.		ทฤษฎีสัญญาประชาคม	(the	social	contract	theory)

1.  ทฤษฎีพลังอ�ำนำจ (the force theory)	 เชื่อว่ารัฐเกิดขึ้นมาจากการใช้ก�าลังของบุคคลหรือกลุ่ม

บุคคลที่อ้างสิทธิในการปกครองเหนือดินแดนหรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืน	ๆ 	และสถาปนารัฐขึ้นมา	ทฤษฎี

พลังอ�านาจนี้มีค�าอธิบายเพื่อสนับสนุนแนวคิดการก�าเนิดของรัฐดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้เป็น	2	แนวทาง	

คือ	แนวทางที่เชื่อในกฎธรรมชาติ	ซ่ึงปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือมนุษย์จะมีกฎที่ยอมรับ

กันโดยทั่วไปว่าฝ่ายที่แข็งแกร่งจะเป็นหัวหน้า	การสร้างกฎเกณฑ์ต่าง	ๆ 	ขึ้นมาในสังคมมนุษย์จึงไม่สามารถ

หลีกเลี่ยงกฎธรรมชาติที่ว่าผู้ที่แข็งแกร่งกว่าคือฝ่ายที่ถูก	ผู้ที่แข็งแกร่งกว่าคือผู้ปกครองและมักจะเป็นผู้ที่มี

ทรัพย์สินมากกว่าผู้ถูกปกครองซ่ึงอ่อนแอกว่าเสมอ	ส่วนอีกแนวทางหนึ่งยึดกฎในทางสังคมวิทยาที่เชื่อว่าใน

ประชาคมต่าง	ๆ 	 ผู้แข็งแกร่งกว่าหรือผู้ที่ทรงอ�านาจจะเป็นผู้ชนะหรือท�าอะไรก็ได้ดั่งใจปรารถนา	รัฐจึงเป็น

9	ดู	พิศาล	มุกดารัศมี.	(2557).	บนเส้นทางความคิดทางการเมืองจากค�าพยากรณ์มหาวิหารเดลฟีถึงห้องลมแก๊สเอาชวิตซ์. 

นนทบุรี:	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.	บทที่	5.	
10	Heywood,	Andrew.	(2013).	Politics	(4th	ed.).	New	York,	NY:	Palgrave	Macmillan.	p.	111.	
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4-9ทฤษฎีรัฐและอ�ำนำจ 

องค์กรทีส่ร้างขึน้ในบริบทนี	้เป็นองค์กรทีอ่ยูใ่นมอืของผู้แขง็แกร่งและเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายน้ี	รปูแบบการเกิด

ของรัฐตามแนวคิดนี้คือคนกลุ่มหน่ึงมีอ�านาจเหนือคนกลุ่มหนึ่ง	 และปกครองกลุ่มอ่ืน	ๆ	 อย่างไรก็ตาม	 

ทฤษฎีพลังอ�านาจนี้มีปัญหาในการอธิบายเกี่ยวกับรัฐและอ�านาจ	เน่ืองจากเป็นทฤษฎีที่ให้ความส�าคัญกับการ

เข้ามามีอ�านาจ	แต่ให้น�้าหนักน้อยกับการอธิบายเรื่องการจัดโครงสร้างอ�านาจทางการปกครองภายหลังการ

เข้าสู่อ�านาจแล้ว11

2.  ทฤษฎีวิวฒันำกำร (the evolutionary theory)	ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความเชือ่ทีว่่าอ�านาจรฐันัน้พฒันา

ต่อเนื่องมาจากความสัมพันธ์แบบครอบครัวของมนุษย์	ซึ่งมีหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้มีบทบาทในการก�าหนด

ความเป็นไปต่าง	ๆ 	ในการศึกษาสังคมของมนุษย์เผ่าต่าง	ๆ 	ในปัจจุบัน	ซึ่งยังใช้ชีวิตอยู่ตามธรรมชาติก็แสดง

ให้เห็นความเป็นไปได้ท่ีจะมีพัฒนาการเช่นนี้	กล่าวคือ	มีการสืบสายเลือดไม่ว่าจะใช้สายแม่หรือสายพ่อเป็น

หลักก็ตามจะมีความผูกพันกันอยู่แล้วตามธรรมชาติ	 และเมื่อมีการแตกกิ่งก้านสาขาออกไปเป็นครอบครัว

ใหญ่ก็จะกลายเป็นตระกูล	เป็นเผ่า	และพัฒนาต่อเน่ืองมากลายเป็นรัฐ	โครงสร้างของความเป็นผู้น�าก็พัฒนา

มาจากสายเลือดเช่นนี้	 โดยเริ่มต้นมาจากบุคคลท่ีมีความสามารถเป็นพิเศษและมีการถ่ายทอดหรือส่งต่อ

ความเป็นผู้น�าไปยังลูกหลานของตน12

3.  ทฤษฎีเทวสิทธิ์ (the divine right theory)	 เชื่อว่ารัฐเกิดจากพระเจ้า	 โดยพระเจ้าจะเป็นผู้

เลือกสรรผู้น�าและมอบสิทธิในการปกครองให้แก่ผู้น�าคนนั้น	 ใครที่ละเมิดต่อการใช้อ�านาจของผู้ปกครอง

ถือว่าเป็นกบฎและไร้ศีลธรรม	ทฤษฎีน้ีเป็นทฤษฎีท่ีในยุคหน่ึงเคยถูกใช้เป็นเคร่ืองมือสนับสนุนระบบศักดินา	

บนฐานคิดที่อธิบายว่ารัฐบาลไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากเป็นผลที่ตามมาของสิทธิส่วนตัวของผู้ปกครองเท่าน้ัน	

เป็นผลโดยธรรมชาติของอ�านาจและกรรมสิทธิ์ในครอบครัวของผู้มีอ�านาจ	 รัฐบาลจะแยกจากผู้มีอ�านาจ 

ไม่ได้	 ในระบบศักดินา	 กษัตริย์จึงเป็นผู้มีอภิกรรมสิทธ์ิเหนือแผ่นดินทั้งหมด	 โดยจะมอบอ�านาจให้ขุนนาง

ช่วยดูแลแต่ขุนนางจะต้องแสดงความจงรักภักดีเป็นการตอบแทน	ในขณะที่ประชาชนทั่วไปมีฐานะเป็นเพียง

แรงงานและเคร่ืองอุปกรณ์ของผืนแผ่นดินที่กษัตริย์เป็นเจ้าของเท่าน้ัน13

4.  ทฤษฎสีญัญำประชำคม (the social contract theory) เชื่อว่ารัฐเกิดขึ้นมาจากความต้องการของ

มนุษย์ในอันที่จะหลุดพ้นจากสภาวะทางธรรมชาติที่ความมั่นคงปลอดภัยของมนุษย์ต้องพึ่งพาอาศัยความ

เข้มแข็งทางกายภาพและความเฉลียวฉลาดในการเอาชีวิตรอด	 ในความหมายนี้	 รัฐจึงเป็นผลผลิตหนึ่งของ

การท�าความตกลงกันของมนุษย์เพื่อเป็นศูนย์รวมของกฎเกณฑ์ส�าหรับการอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยและ

อยู่ดีมีสุข	ผ่านการสถาปนาส่ิงที่เรียกว่าอ�านาจอธิปไตยซึ่งเป็นของปวงชน	 (popular	 sovereignty)	 การมี

รัฐบาลที่มีอ�านาจจ�ากัด	 (limited	 government)	 และสิทธิของปัจเจกบุคคลไว้ในกฎหมายสูงสุดที่เรียกว่า	

“รัฐธรรมนูญ”	 (constitution)	 ส�าหรับทฤษฎีสัญญาประชาคม	 อ�านาจในการออกกฎหมายจึงไม่ใช่อ�านาจ 

 

11	Goodbaudy,	Trent.	 (2013).	Freedom from Government: Statist Delusions. Portland, Oregon:	Freedom	

Government.	pp.	25-26.	
12	Murvar,	Vatro.	(2006).	Theory of Liberty, Legitimacy and Power.	London:	Routledge.	pp.	46-50.
13	Baradat,	Leon	P.,	and	John	A.	Phillips.	(2016).	Political Ideologies: Their Origins and Impact (12th	ed.).	

New	York,	NY:	Routledge.	pp.	57-58.	
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4-10 การวิเคราะห์การเมือง

ของผูป้กครองหรอืรฐับาล	เนือ่งจากรฐับาลคอืองค์กรทีม่นษุย์ก่อตัง้ขึน้มาเพือ่ใช้อ�านาจรฐัเท่านัน้	การพจิารณา

หรือออกกฎหมายจึงเป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะต้องมาตกลงร่วมกัน14

นอกจากการศึกษาเพื่อหาค�าอธิบายต่อก�าเนิดของรัฐแล้ว	 อิทธิพลของสงครามเย็นที่ได้แบ่ง

อุดมการณ์ทางการเมืองภายหลังสงครามโลกครั้งที่	 2	 ของประเทศต่าง	ๆ 	 ออกเป็นสองขั้วความคิดส่งผล

ให้การศึกษาว่าด้วยรัฐและอ�านาจในระยะต่อมาพัฒนาไปสู่การพิจารณารูปแบบของรัฐและการใช้อ�านาจของ

รัฐซึ่งน�าไปสู่เส้นทางในการออกแบบและสถาปนารูปแบบการปกครองของรัฐที่แตกต่างกัน	 2	 แนวทาง	คือ	

แนวทางแรกมองว่าการใช้อ�านาจรฐัเกดิจากความเหน็พ้องต้องกนัของสมาชกิในสงัคม	โดยปัจเจกบคุคลเข้ามา

ร่วมวงกันเพื่อปกป้องกันเองและสร้างกติกาพื้นฐานร่วมกันขึ้นมา	 ผู้น�าของการใช้อ�านาจร่วมกันน้ีจึงต้องมา

จากการเลือกโดยสมาชิกในสังคม	และความมั่นคงแห่งรัฐจะต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันของสมาชิก

ทุกคนในสังคม	 แนวทางการสถาปนาอ�านาจรัฐเช่นนี้จึงเป็นแนวทางท่ีอาศัยกติกาประชาธิปไตย	 (demo-

cratic	rule)	เป็นพื้นฐานในการจัดความสัมพันธ์เชิงอ�านาจระหว่างกัน	ส่วนแนวทางที่สองเป็นแนวทางที่มอง

ว่าการรวบรวมสมาชิกของสังคมเข้ามาร่วมกันก�าหนดกติกานั้นต้องอาศัยการน�าพาของผู้น�าซ่ึงเป็นผู้ผูกขาด

อ�านาจและมีอ�านาจเหนือสมาชิกอื่น	ๆ	 ในสังคม	ความม่ันคงแห่งรัฐจะเกิดขึ้นได้ภายใต้การก�ากับควบคุม

เท่านั้น	แนวทางการสถาปนาอ�านาจรัฐแนวทางที่สองนี้จึงเป็นแนวทางที่อาศัยอ�านาจเผด็จการ	(authoritar-

ian	rule)	ในการจัดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและประชาชน15

ภายหลังการสิ้นสุดลงของสงครามเย็นและเป็นการน�ามาซึ่งชัยชนะของอุดมการณ์ทางการเมืองแบบ

ประชาธิปไตย	 การศึกษาว่าด้วยรัฐและอ�านาจได้เคลื่อนเข้าสู่ช่วงเวลาที่การศึกษาเรื่องรัฐสมัยใหม่แทบจะ

กลายเป็นเร่ืองเดียวกันกับการศึกษา	“รัฐประชาธิปไตย”	(democratic	state)	อย่างแทบจะแยกไม่ออก	การ

ศึกษาว่าด้วยรัฐและอ�านาจตามแนวทางนี้คือการยอมรับโดยพื้นฐานว่าประชาชนเป็นเจ้าของอ�านาจอธิปไตย	

ดังนั้น	 ประชาชนย่อมสามารถแสดงออกซึ่งอ�านาจที่ประชาชนแต่ละคนมีอยู่ได้ไม่ว่าจะโดยการออกเสียง 

เลือกตั้ง	(election)	การออกเสียงแสดงประชามติ	(referendum)	การริเริ่มเสนอร่างกฎหมาย	(initiative)	

การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	 (recall)	 และการออกเสียงเพ่ือตัดสินปัญหา

ส�าคัญ	ๆ 	 เกี่ยวกับนโยบายของรัฐ	 (plebiscite)	 อย่างไรก็ตาม	มิได้หมายความว่าการศึกษาว่าด้วยรัฐและ

อ�านาจมาถึงจุดอิ่มตัวและไม่มีประเด็นท้าทายใด	ๆ 	ตรงกันข้าม	การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางนี้ก�าลังเผชิญกับ

ความซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่ส่งผลกระทบต่อการท�าความเข้าใจเก่ียวกับรัฐและอ�านาจ

ทั้งในมิติการแข่งขันทางการเมือง	การจัดสรรผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	และการกระจายความเท่าเทียมกัน

ทางสังคม	ดังที่จะได้กล่าวถึงในตอนที่	4.3	ของหน่วยนี้ต่อไป	

หลังจ�กศึกษ�เนื้อห�ส�ระเรื่องที่ 4.1.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 4.1.2

ในแนวก�รศึกษ�หน่วยที่ 4 ตอนที่ 4.1 เรื่องที่ 4.1.2

14	โปรดศึกษาเพิ่มเติมค�าอธิบายเกี่ยวกับก�าเนิดรัฐและอ�านาจของทฤษฎีสัญญาประชาคมจาก	รุสโซ,	ฌอง-ฌากส์.	(2550).	

สัญญาประชาคม หรือหลักแห่งสิทธิทางการเมือง (Du contrat social, ou, Principes du droit politique).	วิภาดา	กิตติโกวิท	แปล.	

กรุงเทพฯ:	ทับหนังสือ.		
15	Levy,	Margaret.	(2002).	“The	State	of	the	Study	of	the	State”,	in	Ira	Katznelson.	(ed.).	Political Science: 

The State of the Discipline.	New	York,	NY:	Norton.	pp.	40–43.	
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4-11ทฤษฎีรัฐและอ�ำนำจ 

เรื่องที่ 4.1.3  วิธีก�รศึกษ�รัฐและอำ�น�จ

เราจะเข้าใจความแตกต่างของความเป็นรัฐ	 (stateness)	หรืออ�านาจของรัฐ	 (powers	 of	 states)	

ได้อย่างไร	นักรัฐศาสตร์มีวิธีการตอบค�าถามน้ีอย่างน้อย	3	แนวทาง	คือ	แนวทางแรก	การพิจารณาท่ีความ

ชอบธรรม	(legitimacy	of	power)	ของอ�านาจ	แนวทางที่สอง	การพิจารณาจากการกระจายตัวของอ�านาจ	

(distribution	of	power)	และแนวทางที่สาม	การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับตัวแสดงภาครัฐและ

ตัวแสดงอื่นๆ	ภายในรัฐ	(relationship	between	the	state	and	other	states	and	domestic	actors)

1.  ควำมชอบธรรมของอ�ำนำจรัฐ	 การวิเคราะห์การเมืองว่าด้วยความชอบธรรมของอ�านาจรัฐใน

ความเข้าใจอย่างง่ายและรวบรัดท่ีสุดคือการพยายามตอบค�าถามว่าอ�านาจของรัฐอยู่กับใคร	ได้มาด้วยวิธีการ

ใด	 และอะไรคือปัจจัยหรือเงื่อนไขที่น�าไปสู่ปรากฏการณ์เช่นนั้น	 ในความหมายน้ี	 อ�านาจของรัฐจะต้องถูก

สถาปนาขึ้นจากความชอบธรรมทางการเมือง	 (political	 legitimacy)	 ซึ่งมีความหมายกว้างขวางกว่า 

ความถูกต้องทางกฎหมาย	(legality)	ที่เน้นความถูกต้องตามลายลักษณ์อักษรของตัวบทกฎหมาย	แต่ความ

ชอบธรรมของอ�านาจรัฐต้องได้รับ	“การยอมรับโดยคนทั่วไปว่าสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายน้ัน	นอกจากจะถูก

ต้องยังต้องมีเหตุมีผลเป็นท่ียอมรับได้	มีความพอเหมาะกับกาลและเทศะ16”	 ดังที่แม็กซ์	 เวเบอร์อธิบายว่า

ความชอบธรรมของอ�านาจรัฐมีท่ีมาแบ่งได้เป็น	3	รูปแบบ17	ได้แก่	

1.1  ความชอบธรรมตามจารีตประเพณี (traditional legitimacy)	 คือการได้มาซึ่งอ�านาจที่ขึ้น

อยู่กับการให้การยอมรับของประชาชนต่อการใช้อ�านาจที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเช่นนั้นอย่างยาวนานจาก

คนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งจนกลายเป็นจารีตประเพณี18	 เช่น	 ในสมัยโบราณกาล	ผู้มีความสามารถและ

แข็งแรงที่สุดหรือผู้ที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาที่สังคมก�าลังเผชิญอยู่ก็จะได้รับการยอมรับและกลาย

เป็นผู้ปกครอง	ในบางสังคม	มีการสร้างประเพณีการสืบเช้ือสายโดยการยอมรับให้โอรสของกษัตริย์มีสิทธิ์ที่

จะสืบราชสมบัติต่อจากพระบิดา	และในบางกรณีการใช้ก�าลังเข้ายึดอ�านาจกลายเป็นความชอบธรรมให้ผู้ใช้

ก�าลังนั้นขึ้นมาเป็นผู้ครองอ�านาจโดยการอ้างอิงแหล่งที่มาของอ�านาจจากคติความเชื่อของสังคมนั้น	ๆ	 เช่น	

ในสังคมจีนโบราณมักอ้างการได้รับอาณัติจากสรวงสวรรค์	 (the	mandate	of	heaven)	ในสังคมไทย	มัก

อ้างเรื่องบุญบารมีหรือมีบุญญาธิการเพื่อครองสิริราชสมบัติ	 จนกลายเป็นประเพณีทางปกครองที่เรียกว่า	

“การปราบดาภิเษก”	นอกเหนือจาก	“การราชาภิเษก”	ซึ่งเป็นการสืบราชสมบัติตามปกติ19

16	ลิขิต	ธีรเวคิน.	 (2549).	“ความชอบธรรมทางการเมือง	 (Political	Legitimacy)	ของผู้ใช้อ�านาจรัฐ.” ผู้จัดการออนไลน ์

(1	มีนาคม).	สืบค้นจาก	http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9490000028434	เข้าถึงเมื่อ	5	ธันวาคม	

2559. 
17	Weber,	Max.	 (1958).	 “The	Three	Types	 of	 Legitimate	Rule,” Berkeley Publications in Society and 

Institutions,	4(1).	pp.	1-11.	Translated	by	Hans	Gerth.	
18	Bendix,	Reinhard.	(1977).	Max Weber: An Intellectual Portrait.	University	of	California	Press.	pp.	294-

295.	และดูเพิ่มเติมใน	Weber,	M.	(1958).	Op.cit. 
19	ลิขิต	ธีรเวคิน.	อ้างแล้ว.	



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

4-12 การวิเคราะห์การเมือง

1.2  ความชอบธรรมเชงิบารม ี(charismatic legitimacy)	คือการได้มาซึ่งอ�านาจที่ขึ้นอยู่กับการ

ให้การยอมรับของประชาชนต่อก�าลังความสามารถของผู้น�าซึ่งเข้ามาใช้อ�านาจรัฐ20	 ในความหมายนี้	 ความ

ชอบธรรมของอ�านาจรัฐมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ในการปกครองบ้านเมืองของผู้มีอ�านาจเป็นส�าคัญ	เช่น	

ในกรณีที่ประเทศประสบปัญหาอย่างหนัก	ประชาชนต้องการให้มีการแก้ปัญหาโดยเร็ว	การให้น�้าหนักความ

ชอบธรรมทางการเมืองในการเข้าสู่อ�านาจตามกติกาหรือตามครรลองน้ันอาจลดน้อยลงกว่าในสภาวะปกต	ิ

สิ่งที่ประชาชนต้องการคือคนที่มีความรู้ความสามารถ	มีความกล้าหาญในการเข้ามาแก้ไขปัญหาคลี่คลาย

วิกฤติ	 ดังนั้น	 บุคคลท่ีเข้าสู่อ�านาจโดยมีต�าแหน่งทางการเมืองแม้โดยวิธีการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือ

ละเมิดกติกาบางอย่าง	 (เช่น	 เข้ามาโดยใช้ก�าลัง)	 แต่ถ้าสามารถสร้างผลงานในการแก้ปัญหาจนเป็นที่พอใจ

ของประชาชนก็มีความชอบธรรมในการเป็นผู้ปกครองหรือผู้ใช้อ�านาจรัฐและสามารถด�ารงสถานะดังกล่าว

ต่อไปได้21

1.3 ความชอบธรรมเชิงเหตุผลหรือตามกฎหมาย (rational/legal legitimacy)	คือการได้มาซึ่ง

อ�านาจที่เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุด22	 เช่น	 ในระบอบ

ประชาธิปไตย	 รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองให้อ�านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน	การลงคะแนนเสียงของ

ประชาชนถือเป็นที่มาของความชอบธรรมทางการเมืองหรือท่ีเรียกว่า	“เสียงประชาชนคือเสียงสวรรค์”	(vox	

populi,	vox	dei)	ผู้ที่ชนะในการเลือกตั้งจะมีความชอบธรรมในการเข้าไปด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองและใช้

อ�านาจรัฐในต�าแหน่งน้ันในนามของประชาชน23

ต�ร�งที่ 4.1 คว�มชอบธรรมท�งก�รเมือง 3 รูปแบบ

รูปแบบ ลักษณะ ตัวอย่�ง

1)	 ความชอบธรรม

	 ตามจารีตประเพณ	ี

การให้การยอมรับของประชาชนต่อการใช้

อ�านาจหรอือ�านาจหน้าทีท่ีม่กีารปฏิบตัสิบืเนือ่ง

กันมาเช่นนั้นอย่างยาวนานจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่

คนอีกรุ่นหนึ่งจนกลายเป็นจารีตประเพณี

การสืบราชสมบัติต่อจากพระบิดา

ของสมเด็จพระราชินีอาลิซาเบธ

2)	 ความชอบธรรม

	 เชิงบารมี	

การให้การยอมรับของประชาชนต่อก�าลังความ

สามารถของผู้น�าซึ่งใช้อ�านาจหรืออ�านาจหน้าท่ี

นั้น

การเป็นผู้น�าก่อการปฏิวัติของ

วลาดิเมียร์	เลนิน

20	Bendix,	Reinhard.	Op.cit.	pp.	294-295.	

21	ลิขิต	ธีรเวคิน.	อ้างแล้ว. 
22	Bendix,	Reinhard.	Op.cit.	pp.	294-295.	
23	ลิขิต	ธีรเวคิน.	อ้างแล้ว.	
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รูปแบบ ลักษณะ ตัวอย่�ง

3)	 ความชอบธรรมเชิง

	 เหตุผลหรือตาม

	 กฎหมาย	

การให้การยอมรับของประชาชนต่อการใช้

อ�านาจหรืออ�านาจหน้าที่ที่เป็นไปตามตัวบท

กฎหมาย	(เช่น	รัฐธรรมนูญ)	

การได้รับการเลือกตั้งของ

ประธานาธิบดีโดนัล	ทรัมป์

ที่ม�:  ปรับปรุงโดยผู้เขียนจาก	O’Neil,	Patrick	H.	(2009).	Essentials of comparative politics.	New	York,	NY:	Norton,	p.	37.	

2.  กำรกระจำยตัวของอ�ำนำจ ในการบรหิารกจิการของรฐั	อ�านาจอาจมกีารใช้ภายใต้หลกัการส�าคญั	

2	หลักการ	คือ	1)	หลักการรวมอ�านาจ	(centralization)	และ	2)	หลักการกระจายอ�านาจ	(decentraliza-

tion)	ลกัษณะส�าคญัของหลักการรวมอ�านาจคอืการทีร่ฐั	(1)	มกีารรวมอ�านาจในการบงัคบัหน่วยการปกครอง

ต่าง	ๆ 	ไว้ที่ส่วนกลาง	(2)	มีการรวมอ�านาจในการวินิจฉัยสั่งการไว้ที่ส่วนกลางหรือมีการสงวนอ�านาจวินิจฉัย

สั่งการขั้นสุดท้ายในการอนุมัติ	ระงับหรือแก้ไข	 เพิกถอนการกระท�าต่าง	ๆ 	ไว้ที่หน่วยงานของรัฐที่ส่วนกลาง	

และ	 (3)	 มีการจัดการปกครองตามล�าดับช้ัน	 ทั้งในด้านการบังคับบัญชา	 การสรรหา	 การบรรจุ	 และ 

การแต่งตั้งบุคคลเพ่ือท�าหน้าท่ีต่าง	ๆ 24	ส่วนหลักการกระจายอ�านาจน้ัน	หมายถึง	การแบ่งอ�านาจของรัฐบาล

กลางไปยังองค์กรในระดับรองที่ออกไปท�างานในพื้นที่นอกศูนย์กลางหรือท้องถิ่น	 โดยท่ีองค์กรภายใต ้

หลักการแบ่งอ�านาจน้ีจะมีอิสระตามสมควรในการตัดสินใจต่าง	ๆ 	ภายในพื้นที่ท่ีตนดูแล	แต่ทั้งนี้อ�านาจการ

ตัดสินใจและการก�าหนดนโยบายต่าง	ๆ 	ยังคงอยู่ที่ส่วนกลาง	เพราะตัวองค์กรและบุคลากรตามหลักการแบ่ง

อ�านาจยังคงถือว่าเป็นของส่วนกลาง	ซึ่งการกระจายอ�านาจในลักษณะน้ีมักเกิดขึ้นภายในระบบราชการโดย

การแบ่งเอาภารกจิและอ�านาจหน้าทีอ่อกไปยงัองค์กรทีท่�างานอยูใ่นพืน้ทีท้่องถิน่เพือ่จดัท�าบรกิารและปกครอง

พื้นท่ีนั้น	ๆ	 อย่างมีเอกภาพภายใต้องค์กรเดียว	 บางคร้ังจึงเรียกการกระจายอ�านาจในลักษณะน้ีว่า	 

“การกระจายอ�านาจทางการบริหาร”	(administrative	decentralization)25

3. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรัฐกับตัวแสดงภำครัฐและตัวแสดงอื่น ๆ  ภำยในรัฐ	 การวิเคราะห์อ�านาจ

ของรัฐโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับตัวแสดงภาครัฐและตัวแสดงอื่น	ๆ 	ภายในรัฐคือแนวทาง

การศึกษารัฐและอ�านาจโดยการเปรียบเทียบระหว่างระดับของความเป็นอิสระ	(autonomy)	ในการใช้อ�านาจ

ของรัฐกับศักยภาพ	 (capacity)	 ในการใช้อ�านาจของรัฐ	 ความเป็นอิสระในการใช้อ�านาจของรัฐคือความ

สามารถในการบังคับใช้อ�านาจของรัฐโดยปราศจากการครอบง�าของตัวแสดงใด	ๆ 	 ทั้งภายในประเทศและ

ระหว่างประเทศ	ส่วนศักยภาพในการใช้อ�านาจของรัฐคือความสามารถของรัฐในการใช้อ�านาจที่รัฐมีอยู่	เช่น	

อ�านาจในการรักษาความม่ันคง	 อ�านาจในการจัดเก็บภาษีและใช้จ่ายงบประมาณ	และอ�านาจในการปกป้อง 

 

 

24	Heywood.	Op.cit.	p.	296.	
25 Ibid.	p.	366.	

ต�ร�งที่ 4.1 (ต่อ)
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คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน	เป็นต้น	ได้อย่างมีประสิทธิผล26	นักรัฐศาสตร์ที่อาศัยแนวทางการศึกษา

นี้ในการวิเคราะห์ทางการเมืองนิยมจ�าแนกประเภทของรัฐออกเป็น	3	ประเภท27	คือ

1) “รัฐเข้มแข็ง” (strong state)	 คือรัฐที่มีความสามารถในการใช้อ�านาจพื้นฐานที่รัฐมีอยู่ได้

อย่างมีประสิทธิผลและเป็นอิสระจากการครอบง�าใด	ๆ 	

2) “รัฐอ่อนแอ” (weak state) คือ	 รัฐท่ีมีความสามารถในการใช้อ�านาจพื้นฐานที่รัฐมีอยู่ได้	

แต่การใช้อ�านาจน้ันถูกครอบง�าโดยอิทธิพลของตัวแสดงภายในประเทศหรือต่างประเทศบางกลุ่ม	หรือรัฐที่

สามารถใช้อ�านาจที่มีอยู่อย่างอิสระ	แต่ไม่สามารถน�าไปสู่การแก้ปัญหาหรือสนองตอบต่อความต้องการของ

สมาชิกในสังคมได้อย่างมีประสิทธิผล

3) “รัฐล้มเหลว” (failed state)	 คือรัฐที่ไม่มีความสามารถในการใช้อ�านาจพื้นฐานที่มีอยู่ได้

อย่างมีประสิทธิผลและเป็นอิสระ	

อย่างไรก็ตาม	ไม่มีรัฐประเภทใดที่สมบูรณ์แบบ	รัฐที่มีความสามารถในการใช้อ�านาจพื้นฐานที่รัฐมี

อยู่ได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นอิสระจากการครอบง�าใด	ๆ 	อาจมีความสามารถในการก�าหนดนโยบายเพื่อ

บริหารกิจการบ้านเมืองและอ�านวยประโยชน์สุขแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ	 แต่การที่รัฐ

สามารถใช้อ�านาจได้อย่างอสิระมากเกนิไปอาจส่งผลกระทบในแง่ลบต่อเสรภีาพของปัจเจกบคุคลในการเข้าไป

ก�ากับ	ตรวจสอบ	หรือมีส่วนร่วมในการใช้อ�านาจของรัฐ	เช่นเดียวกับรัฐที่มีความสามารถในการใช้อ�านาจพ้ืน

ฐานที่รัฐมีอยู่แต่การใช้อ�านาจนั้นถูกครอบง�าโดยอิทธิพลของตัวแสดงภายในประเทศหรือต่างประเทศบาง

กลุ่มอาจมีความสามารถในการก�าหนดนโยบายที่มีประสิทธิภาพ	แต่ประโยชน์ที่ได้รับจากนโยบายดังกล่าว

อาจตกอยู่ในมือของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากกว่าประชาชนในภาพรวม	 เน่ืองจากประชาชนทั่วไปมีโอกาสที่

จ�ากัดในการเข้าไปก�ากับ	ตรวจสอบ	หรือมีส่วนร่วมในการใช้อ�านาจของรัฐ	ดังนั้น	ในการวิเคราะห์การเมือง

โดยอาศยัการพจิารณาความสัมพนัธ์ระหว่างรฐักบัตวัแสดงภาครฐัและตวัแสดงอืน่	ๆ 	ภายในรฐั	นกัรฐัศาสตร์

จะให้ความส�าคัญกับการอธิบายอ�านาจของรัฐอย่างเชื่อมโยงและค�านึงถึงประเด็นปัญหาและบริบทที่เข้ามา

เกี่ยวข้องด้วย28

26	O’Neil.	Op.cit.	pp.	39-40	
27	ดู	Roskin,	Michael	G.,	Robert	L.	Cord,	James	A.	Medeiros,	&	Walter	S.	Jones.	(2012).	Political Science: 

An Introduction	(12th	ed.).	New	York,	NY:	Longman,	chapter	4.	
28	O’Neil.	Op.cit.	p.	42.	
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ต�ร�งที่ 4.2 คว�มเป็นอิสระและศักยภ�พของรัฐ

คว�มเป็นอิสระน้อย คว�มเป็นอิสระม�ก

ศัก
ยภ

�พ
สูง

อ�านาจของรัฐ:	มีความสามารถในการใช้อ�านาจ

พื้นฐานที่รัฐมีอยู ่ได้	 แต่การใช้อ�านาจนั้นถูก

ครอบง�าโดยอิทธิพลของตัวแสดงภายใน

ประเทศหรือต่างประเทศบางกลุ่ม

อ�านาจของรัฐ:	มีความสามารถในการใช้อ�านาจ

พื้นฐานที่รัฐมีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็น

อิสระจากการครอบง�าใด	ๆ

ความเสี่ยง/ข้อจ�ากัด:	ไม่สามารถสนองตอบต่อ

ความต้องการของประชาชนได้อย่างเท่าเทียม

และทั่วถึง

ความเสี่ยง/ข้อจ�ากัด:	จ�ากัดเสรีภาพขั้นพื้นฐาน

ตามหลักการประชาธิปไตยของประชาชน	

ศัก
ยภ

�พ
ตำ่�

อ�านาจของรัฐ:	 ไม่มีความสามารถในการใช้

อ�านาจพ้ืนฐานทีม่อียูไ่ด้อย่างมปีระสทิธผิลและ

เป็นอิสระ

อ�านาจของรัฐ:	 สามารถใช้อ�านาจท่ีมีอยู่อย่าง

อิสระ	 แต่ไม่สามารถน�าไปสู่การแก้ปัญหาหรือ

สนองตอบต่อความต้องการของสมาชิกใน

สังคมได้อย่างมีประสิทธิผล

ความเสี่ยง/ข้อจ�ากัด:	 น�าไปสู ่สภาวะท่ีรัฐไม่

สามารถปกครองหรือบริหารกิจการบ้านเมือง	

และในระยะยาวอาจถึงข้ันล่มสลาย

ความเสี่ยง/ข ้อจ�ากัด:	 ไม ่สามารถพัฒนา

ประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า	 และอาจถูก

ประท้วงต่อต้านจากประชาชน

ที่ม�:  ปรับปรุงโดยผู้เขียนจาก	O’Neil.	Op.cit.	p.	43.	

หลังจ�กศึกษ�เนื้อห�ส�ระเรื่องที่ 4.1.3 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 4.1.3

ในแนวก�รศึกษ�หน่วยที่ 4 ตอนที่ 4.1 เรื่องที่ 4.1.3
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ตอนที่ 4.2

ก�รวิเคร�ะห์ก�รเมืองต�มแนวทฤษฎีรัฐและอำ�น�จ

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่	4.2	แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ	พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี	4.2.1		รัฐและอ�านาจในฐานะสถาบันสูงสุด

เรื่องท่ี	4.2.2		รัฐและอ�านาจในฐานะเคร่ืองมือของสังคม

เรื่องท่ี	4.2.3		รัฐและอ�านาจในฐานะความสัมพันธ์ทางสังคม

แนวคิด
1.		 	การวิเคราะห์การเมืองตามแนวทางรัฐและอ�านาจในฐานะสถาบันสูงสุดเป็นแนวทางการ

วิเคราะห์การเมืองที่มีฐานคติเบื้องต้นว่าในสังคมโดยทั่วไปนั้น	 รัฐมักจะมีบทบาทน�าใน

การก�าหนดนโยบายอยูเ่สมอ	ถงึแม้ว่าปัจเจกชนหรอืคนกลุม่ต่าง	ๆ	ในแต่ละสงัคมสามารถ

ใช้อิทธิพลหรืออ�านาจต่อรองของตนในการผลักดันนโยบายรัฐได้ก็ตาม

2.		 	การวิเคราะห์การเมืองตามแนวทางรัฐและอ�านาจในฐานะเครื่องมือของสังคมเป็นแนว

วิเคราะห์ที่ได้รับอิทธิพลจากส�านักมาร์กซิสต์แนวเครื่องมือนิยมที่มีมุมมองว่ารัฐมีฐานะ

เป็นรฐัในสังคมทนุนิยมทีม่ชีนชัน้นายทนุผูเ้ป็นเจ้าของและควบคมุปัจจยัการผลติสามารถ

อาศัยและแปรเปลี่ยนอ�านาจทางเศรษฐกิจที่มีเหนือชนชั้นอ่ืน	ๆ	ในการเข้าไปใช้เครื่องมือ

ของรัฐเพื่อครอบง�าสังคม

3.		 	การวิเคราะห์การเมืองตามแนวทางรัฐและอ�านาจในฐานะความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นแนว

การศึกษาที่มองว่ารัฐคือศูนย์รวมของความสัมพันธ์เชิงอ�านาจระหว่างพลังทางสังคมที่มี

การแบ่งแยกเป็นชนชั้นและฝักฝ่าย	 รัฐเป็นพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ที่ชนชั้นและฝักฝ่าย 

ต่าง	ๆ 	ต่อสู้แข่งขันกันท้ังภายในชนชั้นเดียวกันและระหว่างชนช้ันเพื่อเข้าไปเป็นผู้ครอบง�า

ทั้งทางเศรษฐกิจ	การเมือง	และอุดมการณ์ผ่านกลไกเชิงสถาบันของรัฐโดยไม่จ�าเป็นต้อง

เข้าไปมีต�าแหน่งทางการเมืองหรือในองค์การของรัฐโดยตรง

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี	4.2	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ

1.		อธิบายการวิเคราะห์การเมืองตามแนวทางรัฐและอ�านาจในฐานะสถาบันสูงสุดได้

2.		อธิบายการวิเคราะห์การเมืองตามแนวทางรัฐและอ�านาจในฐานะเครื่องมือของสังคมได้

3.		อธบิายการวิเคราะห์การเมอืงตามแนวทางรฐัและอ�านาจในฐานะความสมัพนัธ์ทางสงัคมได้
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เรื่องที่ 4.2.1  รัฐและอำ�น�จในฐ�นะสถ�บันสูงสุด 

การวิเคราะห์การเมืองตามแนวทางรัฐและอ�านาจในฐานะสถาบันสูงสุด	 (the	 supremacy	 of	 the	

state)	ทีบ่างครัง้อาจเรียกว่า	“ตวัแบบรัฐนยิม”	(statism)	หรอื	“แนววเิคราะห์ทีใ่ช้รฐัเป็นศนูย์กลาง”	(state-

centered	approach)	น้ัน	เป็นแนวทางการวิเคราะห์การเมืองที่มีฐานคติเบื้องต้น	(basic	assumption)	ว่า

ในสังคมโดยทั่วไปนั้น	 รัฐมักจะมีบทบาทน�าในการก�าหนดนโยบายอยู่เสมอ	ถึงแม้ว่าปัจเจกชนหรือคนกลุ่ม

ต่าง	ๆ	 ในแต่ละสังคมสามารถใช้อิทธิพลหรืออ�านาจต่อรองของตนในการผลักดันนโยบายรัฐได้ก็ตาม	 

ฐานคติดังกล่าวได้รับอิทธิพลมาจากค�าอธิบายเกี่ยวกับรัฐและอ�านาจของรัฐของแม็กซ์	เวเบอร์	โดยเฉพาะใน

ส่วนที่ประมวลจากแนวคิดของเวเบอร์เก่ียวกับคุณลักษณะส�าคัญของรัฐที่ไม่มีสถาบันหรือองค์การทางการ

เมืองอื่นใดมีได้	 3	 ประการ	คือ	ประก�รแรก	 รัฐคือศูนย์กลางของความสัมพันธ์ทางอ�านาจทั้งปวง	 โดยรัฐ

ผูกขาดอ�านาจที่ส�าคัญ	 3	 เรื่อง	 ได้แก่	 1)	 อ�านาจในการออกระเบียบกฎหมาย	 2)	 อ�านาจในการจัดเก็บภาษ	ี

และน�าเงินที่ได้ไปใช้จ่าย	 และ	 3)	 อ�านาจในการจัดตั้งกองก�าลัง	 จัดหาอาวุธ	 และใช้ความรุนแรง	ประก�รที่

สอง	 รัฐต้องมีการจัดโครงสร้าง	 โดยการสถาปนาสถาบันและองค์การต่าง	ๆ 	ขึ้นมา	 เพื่อรองรับการใช้อ�านาจ

ทั้งหลายของรัฐ	 ประกอบด้วย	 1)	 ระบอบการเมือง	 (regime)	 หรือรูปแบบที่ใช้ในการปกครอง	 (form	 of	

government)	 2)	 เครื่องมือหรือกลไกในการปกครอง	 และ	 3)	 “รัฐบาล”	 ที่ด�ารงอยู่ในฐานะองค์กรน�าใน 

ทุกด้าน	ประก�รที่ส�ม	 รัฐจะต้องอยู่ในฐานะของการเป็นที่ยอมรับจากสังคม	 เพื่อให้การผูกขาดอ�านาจและ

ใช้อ�านาจของรัฐเกิดขึ้นเป็นจริงได้29

ภายใต้คณุลกัษณะของรฐัดงักล่าว	ความมสีถานะสงูสดุของรฐัในสงัคมเกดิจากการด�ารงฐานะส�าคญั

ของรัฐใน	2	ด้าน	กล่าวคือ	ในด้านหน่ึง	รัฐเป็นตัวแสดงหลักของสังคมผ่านการจัดตั้งสถาบันหรือองค์กรข้ึน

มาเพ่ือใช้อ�านาจและท�าหน้าที่ต่าง	ๆ	 ในอีกด้านหนึ่ง	 รัฐมีฐานะเป็นโครงสร้างเชิงสถาบัน	 (institutional	

structure)	 ที่มีอิทธิพลต่อกิจกรรมของผู้คนในสังคม30	 ฐานะของรัฐทั้งสองด้านนี้ท�าให้รัฐมีอิสระในการ

ตัดสินใจและมีศักยภาพในการด�าเนินการต่าง	ๆ 	ได้	แต่ก็ใช่ว่าความมีสถานะสูงสุดของรัฐในสังคมนั้นจะอยู่

เหนือข้อจ�ากัดทั้งปวง	รัฐในฐานะตัวแสดงหลักในสังคมซึ่งปรากฏชัดเจนในรูปขององค์กรลักษณะต่าง	ๆ 	ของ

รัฐที่อ้างสิทธิในการควบคุมดินแดนและประชาชน	ในฐานะเช่นนี้	รัฐอาจจะก�าหนดและแสวงหาแนวทางเพื่อ

เป้าหมายต่าง	ๆ	 ของตนได้อย่างอิสระ	 โดยที่เป้าหมายเหล่านั้น	 ไม่จ�าเป็นต้องสะท้อนหรือตอบสนอง 

ข้อเรียกร้องและผลประโยชน์ของกลุ่มหรือชนชั้นต่าง	ๆ 	 หรือแม้แต่สังคมโดยส่วนรวมก็ได้	 อย่างไรก็ตาม	

การจัดระเบียบสังคมและเศรษฐกิจภายในเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอให้รัฐด�ารงสถานะสูงสุดในสังคมได	้

29	Waters,	Tony,	&	Dagmar	Waters.	(2015).	Weber’s Rationalism and Modern Society: New Translations 

on Politics,	Bureaucracy,	and Social Stratification.	New	York,	NY:	Palgrave	Macmillan.	chapter	7.	
30	 Skocpol,	 Theda.	 (1985).	 Bringing	 the	 State	Back	 In:	 Strategies	 of	Analysis	 in	Current	Research.	 In 

Bringing the State Back In.	 Edited	 by	 Peter	B.	 Evans,	Dietrich	Rueschemeyer,	 Theda	Skocpol.	New	York,	NY:	

Cambridge	University	Press.	p.	6.	
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รัฐต้องมีการจัดการด้านความสัมพันธ์กับภายนอกด้วย	สถานะของรัฐที่ต้องเข้าไปเก่ียวข้องกับภายนอกน้ีเอง

ทีท่�าให้รฐัถกูเชือ่มโยงและได้รับผลกระทบจากโครงสร้างระดบัข้ามชาตทิัง้หลาย	(transnational	structures)	 

ไม่ว่าจะเป็นองค์การระหว่างประเทศ	บรรษัทข้ามชาติ	 และขบวนการทางสังคมนานาชาติ	 นอกจากน้ี	 รัฐยัง

ต้องรับเอาข้อมูลข่าวสารที่หลั่งไหลเข้ามา	 ท่ามกลางแรงผลักดันข้ามชาติเหล่านี้	 การเชื่อมโยงเข้ากับโลก

ภายนอกในแง่มุมหนึ่งช่วยส่งเสริมการด�ารงสถานะสูงสุดในสังคมของรัฐ	แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งอาจท�าให้รัฐมี

อสิระน้อยลงในการตดัสินใจหรือใช้อ�านาจของตน	ซึง่บางครัง้ส่งผลต่อศกัยภาพในการท�างานของรฐัเองด้วย31 

นอกจากน้ี	โครงสร้างเชิงสถาบันของรัฐในรูปแบบองค์กร	ระเบียบกฎเกณฑ์	และแนวปฏิบัติต่าง	ๆ 	

ที่มีอิทธิพลต่อสังคมและส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมทางการเมืองของผู้คนในสังคม	 ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบ

ในด้านการแสดงออกทางการเมือง	 รวมถึงรูปแบบและลักษณะของการก่อประเด็นทางการเมือง	 ท�าให้

โครงสร้างของรัฐที่แตกต่างกันมีผลต่อแบบแผนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนที่แตกต่างกัน	เช่น	รัฐ

ที่มีอ�านาจแบบรวมศูนย์	 เมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งขบวนการต่อต้านอ�านาจรัฐมักจะมีลักษณะรุนแรงและ

สุดโต่ง	 ในขณะที่รัฐที่มีโครงสร้างอ�านาจค่อนข้างหลวม	มีการกระจายอ�านาจผ่านการปกครองระดับต่าง	ๆ 	

เม่ือเกิดประเด็นปัญหา	กลุ่มต่าง	ๆ 	 ในสังคมจะไม่ค่อยต่อต้านรัฐอย่างรุนแรงแต่จะใช้วิธีการต่อรองอ�านาจ

เป็นหลักก่อน32	 เป็นต้น	 ดังนั้น	 เมื่อกล่าวถึงความเป็นอิสระในการใช้อ�านาจของรัฐ	นักรัฐศาสตร์ในกลุ่ม

แนวคิดที่เชื่อในความเป็นสถาบันสูงสุดของรัฐยอมรับว่าแต่ละรัฐมีอิสระในการตัดสินใจและใช้อ�านาจที่ 

แตกต่างกัน	 โดยความเป็นอิสระของรัฐจะมีมากหรือน้อยเพียงใดสามารถพิจารณาได้จากเง่ือนไขอย่างน้อย	

4	ประการ	คอื	1)	รฐัยอมให้ผลประโยชน์ของกลุม่ต่าง	ๆ 	ในสงัคมเข้ามาก�าหนดและเปลีย่นแปลงแนวนโยบาย

ของตนได้หรือไม่	2)	รัฐสามารถด�าเนินการตามนโยบายของตนโดยไม่ต้องพึ่งพิงแรงสนับสนุนของสังคมได้

มากน้อยเพียงใด	3)	รัฐมีความทนทานต่อแรงผลักดันของตัวแสดงทั้งหลายในสังคมซึ่งคอยจ�ากัดการด�าเนิน

การต่าง	ๆ 	ของรัฐได้หรือไม่	และ	4)	รัฐมีความหว่ันไหวต่อความล้มเหลวที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตาม

นโยบายของตนมากน้อยเพียงใด33

หากพิจารณาตามเงื่อนไขทั้งส่ีประการที่กล่าวมา	 รัฐที่มีความเป็นอิสระในการก�าหนดนโยบาย	คือ	

รัฐที่มีความมุ่งมั่นในอันที่จะด�าเนินการตามแนวนโยบายของตนอย่างเต็มที่โดยไม่จ�าเป็นต้องอาศัยแรง

สนับสนุนจากกลุ่มต่าง	ๆ 	 ในสังคม	และสามารถทนต่อแรงกดดันบีบคั้นของกลุ่มต่าง	ๆ	 ได้โดยไม่เกรงกลัว

ว่าจะประสบกับปัญหาในการด�าเนินนโยบาย	อย่างไรก็ตาม	หากพิจารณาในแง่โครงสร้าง	 รัฐจะเป็นไปตาม

เงื่อนไขเหล่านี้ได้ก็ต่อเมื่อ	ประการแรก	 รัฐมีองค์กรที่รับผิดชอบและเช่ียวชาญงานด้านนโยบายแต่ละด้าน	

ประการที่สอง	 เจ้าหน้าที่ของรัฐในองค์กรด้านต่าง	ๆ 	 มีความเข้มแข็งในเชิงความรู้ความสามารถ	มีระเบียบ

วินัยที่เข้มงวด	 และมีประสบการณ์สูง	 ประการที่สาม	 เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน	 และ

ยอมรับกฎเกณฑ์ในการตัดสินใจร่วมกัน	และประการสุดท้าย	รัฐมีความสามารถในการผลักดันนโยบายของ

31 Ibid.	p.	8.	
32 Ibid.	pp.	23-25.	
33	Nordlinger,	Eric.	 (1987).	“Taking	 the	State	Seriously,”	 in	Myron	Weiner	and	Samuel	P.	Huntington.	

(eds.).	Understanding Political Development.	Boston:	Little,	Brown.	pp.	373-384.	
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ตนอย่างเต็มที่34	ดังนั้น	ส�าหรับนักรัฐศาสตร์กลุ่มอื่น	ๆ 	ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคมไม่จ�าเป็นต้องเป็น

ไปในลักษณะที่รัฐเป็นปรปักษ์กับสังคมเสมอไป	ตรงกันข้าม	รัฐสมัยใหม่มักจะหาทางบรรลุเป้าหมายของตน

โดยอาศัยทั้งวิธีการแข่งขันและวิธีการร่วมมือกับกลุ่มอ�านาจทั้งหลายภายในสังคมและภายนอกประเทศ

มากกว่า	รัฐในทัศนะเช่นน้ีแม้ว่าจะมีอิสระค่อนข้างมาก	แต่ก็เป็นความอิสระภายในกรอบจ�ากัด	อันเกิดจาก

โครงสร้างเชิงสถาบันของรัฐและระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ35

จากที่กล่าวมาข้างต้น	จะเห็นได้ว่า	การวิเคราะห์การเมืองตามแนวทางรัฐและอ�านาจในฐานะสถาบัน

สูงสุดให้ความส�าคัญเป็นพิเศษกับอ�านาจอิสระของรัฐในการก�าหนดนโยบาย	 และโครงสร้างเชิงสถาบันที่

รองรับอ�านาจของรัฐและจ�ากัดกิจกรรมของคนกลุ่มต่าง	ๆ	ในสังคม	อย่างไรก็ตาม	การวิเคราะห์การเมืองตาม

แนวทางนี้มิได้มองความเป็นอิสระของรัฐอย่างสุดขั้ว	แต่มีพัฒนาการทางความคิดไปสู่แนวทางที่ก็ยอมรับว่า

รัฐมีอิสระภายใต้ข้อจ�ากัดอันเกิดจากกลุ่มพลังในสังคมและพลังที่มาจากภายนอกประเทศ	รัฐในแต่ละสังคม

จึงมีความเป็นอิสระในการใช้อ�านาจและความเข้มแข็งที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับศักยภาพของรัฐในการจัด

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม	การวิเคราะห์การเมืองตามแนวทางรัฐและอ�านาจในฐานะสถาบันสูงสุดใน

งานวิชาการใหม่	ๆ	 จึงให้ความสนใจท�าการศึกษารัฐและอ�านาจในมิติที่หลากหลายและไม่ละเลยตัวแปร 

ส�าคัญ	ๆ 	อันได้แก่	ประวัติศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองซึ่งมีความซับซ้อน	แหล่งที่มาของอ�านาจ

ท่ีหลากหลาย	บริบทเชิงพ้ืนที่และภูมิรัฐศาสตร์	 ความเป็นอิสระอย่างสัมพัทธ์แต่เชื่อมโยงกันของตัวแสดง

ส�าคัญทางสังคมและการเมือง	และโครงสร้างของความสัมพันธ์เชิงอ�านาจที่เกี่ยวข้อง36 

หลังจ�กศึกษ�เนื้อห�ส�ระเรื่องที่ 4.2.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 4.2.1

ในแนวก�รศึกษ�หน่วยที่ 4 ตอนที่ 4.2 เรื่องที่ 4.2.1

34 Ibid.	pp.	373-384.	
35	Weiss,	 Linda	&	Hobson,	 John	M.	 (1995).	 States and Economic Development: A Comparative  

Historical Analysis. Cambridge:	Polity.	pp.	9-10.	
36	Hobson,	John	M.	 (2003).	The state and International Relation.	New	York,	NY:	Cambridge	University	

Press.	p.	194.	
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เรื่องที่ 4.2.2  รัฐและอำ�น�จในฐ�นะเครื่องมือของสังคม 

การวิเคราะห์การเมืองตามแนวทางรัฐและอ�านาจในฐานะเครื่องมือของสังคมเป็นแนววิเคราะห์ที่ได้

รับอิทธิพลจากส�านักมาร์กซิสต์แนวเครื่องมือนิยม	(instrumentalis	marxism)	ที่มีมุมมองว่ารัฐมีฐานะเป็น

รัฐในสังคมทุนนิยม	 (state	as	a	state	 in	capitalist	society)	ที่มีชนชั้นผู้ปกครอง	 (ของสังคมทุนนิยม)	

ผู้เป็นเจ้าของและควบคุมปัจจัยการผลิต	(ในที่นี้คือชนชั้นนายทุน)	สามารถอาศัยและแปรเปลี่ยนอ�านาจทาง

เศรษฐกิจที่มีเหนือชนช้ันอื่น	ๆ 	ในการเข้าไปใช้เครื่องมือของรัฐเพื่อครอบง�าสังคม37	กล่าวอีกนัยหนึ่ง	ส�าหรับ

การศึกษาแนวมาร์กซิสต์แนวเครื่องมือนิยม	 ใครหรือกลุ่มพลังใดเป็นเจ้าของและควบคุมปัจจัยการผลิต	

(อ�านาจทางเศรษฐกิจ)	 กลุ่มพลังนั้นคือผู้มีอ�านาจที่สามารถใช้เครื่องมือของรัฐในการครอบง�าสังคม38	 การ

วิเคราะห์การเมืองตามแนวทางรัฐและอ�านาจในฐานะเครื่องมือของสังคมนี้สามารถจ�าแนกแนวการอธิบาย

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับชนชั้นนายทุนในสังคมได้เป็น	 2	 แนวทาง	 คือ	 1)	 แนวทางที่เชื่อว่ารัฐเป็น 

เครื่องมือของชนชั้นนายทุนโดยสิ้นเชิง	และ	2)	แนวทางที่เช่ือว่ารัฐเป็นเคร่ืองมือของชนช้ันนายทุนแต่มีอิสระ

ในการใช้อ�านาจในบางเรื่อง	

แนวคิดที่เชื่อว่ารัฐเป็นเครื่องมือของชนช้ันนายทุนโดยสิ้นเชิง	มองว่ารัฐตกเป็นเคร่ืองมือของชนชั้น

นายทุนเนื่องจากรัฐกับชนช้ันนายทุนกลายเป็นพวกเดียวกัน	 รัฐในแนวการอธิบายนี้จึงไม่มีความเป็นอิสระ

ในการตัดสินใจก�าหนดนโยบายของตนเองแต่อย่างใด	 ทิศทางและเนื้อหาของนโยบายของรัฐจะถูกก�าหนด

โดยหรือขึ้นอยู่กับความต้องการและผลประโยชน์ของชนชั้นนายทุนทั้งสิ้น	ในแง่ของเหตุผลที่รัฐและนโยบาย

รัฐต้องตอบสนองต่อผลประโยชน์ของชนชั้นดังกล่าวอย่างเต็มท่ีนั้น	แนวการอธิบายนี้เห็นว่าเป็นเพราะกลุ่ม

ทุนร่วมมือกับนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อหาทางปกป้องผลประโยชน์ของตนทั้งในระยะยาวและระยะ

สั้น	หรือชนชั้นนี้ใช้อ�านาจผูกขาดทางเศรษฐกิจ	ที่เกิดจากการกระจุกตัวของทุนและการรวมศูนย์ของทุนอยู่

ในมือของตน	ครอบง�ากลไกด้านโยบายและสถาบันทางการเมืองของรัฐทั้งทางตรงและทางอ้อม39	ด้วยเหตุนี้	

รัฐจึงก�าหนดนโยบายตามความต้องการและผลประโยชน์ของชนชั้นนายทุนเสมอ	และหากรัฐจ�าเป็นต้อง 

ตอบสนองความต้องการของคนชนชั้นอื่น	ๆ 	 ในสังคม	 รัฐก็จะไม่ก�าหนดนโยบายในลักษณะที่ขัดแย้งกับ 

ผลประโยชน์ของชนชั้นนายทุนโดยตรง

ส่วนแนวอธิบายที่เชื่อว่ารัฐเป็นเครื่องมือของชนชั้นนายทุนแต่ยังมีอิสระในการใช้อ�านาจในบางเรื่อง

นั้น	มองว่ารัฐมีรูปแบบและท�าหน้าที่คล้ายกับระบบทุนนิยม	แต่รัฐตามแนวการอธิบายน้ีไม่ได้อยู่ภายใต้การ

ครอบง�าของชนชั้นนายทุนทั้งหมด	หรือเป็นเครื่องมือของชนชั้นนายทุนอย่างตรงไปตรงมา	เนื่องจากรัฐไม่ได้

37	 Dunleavy,	 Patrick,	&	Brendan	O’Leary.	 (2009).	Theories of the Democratic State: The politics of  

liberal democracy. New	York,	NY:	Palgrave	MacMillan.	p.	88.	
38	Jessop,	Bob.	 (2014).	Marxist Approaches to Power.	Retrieved	 from	https://bobjessop.org/2014/03/27/

marxist-approaches-to-power/	Accessed	on	5	December	2017.	
39	Smith,	Mark	J.	(2013).	Rethinking State Theory.	New	York,	NY:	Routledge.	p.	179.	
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มีบทบาทในการผลิตแบบทุนนิยมและไม่ได้เป็นคู่กรณีในความขัดแย้งระหว่างชนชั้นนายทุนกับชนช้ัน

กรรมาชีพหรือชนชั้นอื่นโดยตรง	นอกจากนี้	ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอ�านาจย่อย	ๆ 	ภายในชนชั้นนายทุนยัง

ท�าให้รัฐปลอดจากการครอบง�าของชนชั้นนี้ได้ในระดับหน่ึง	โครงสร้างทางกฎหมายและการเมืองอันเป็นฐาน

อ�านาจของรัฐจึงค่อนข้างจะมีอิสระในการด�าเนินงานของตัวเอง40	อย่างไรก็ตาม	หากพิจารณาในแง่นโยบาย

ของรัฐแล้ว	 รัฐมีฐานะเป็นรัฐนายทุน	 (capitalist	 state)	 เพราะนโยบายของรัฐส่วนใหญ่ยังต้องตอบสนอง

ต่อระบบทนุนยิมซึง่เป็นระบบทีส่อดคล้องกบัความต้องการและผลประโยชน์ของชนชัน้นายทุนมากกว่าชนชัน้

อื่นในสังคม	 ในทัศนะแบบนี้นโยบายของรัฐมีฐานะเป็นผลผลิตหรือผลลัพธ์จากการต่อสู้ทางชนชั้น	 (class	

struggle)	ระหว่างชนชั้นนายทุนกับชนชั้นกรรมาชีพ	และชนชั้นอื่น	ๆ 	ในสังคมทุนนิยม	ชนชั้นใดมีอ�านาจก็

สามารถใช้อิทธิพลผลักดันนโยบายของรัฐให้เป็นไปตามความต้องการของตนได้อย่างง่ายดาย	ในเมื่อชนช้ัน

นายทุนมีอ�านาจมากที่สุดในสังคมแบบนี้	รัฐย่อมท�าตามความต้องการของชนชั้นน้ีอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก	รัฐ

ส�าหรบัแนวอธิบายนี้จงึมคีวามสามารถในการสนองตอบต่อข้อเรยีกร้องของชนชั้นอืน่	ๆ 	ในสังคม	(โดยเฉพาะ

ชนชัน้กรรมาชพี)	ได้ตราบเท่าทีข้่อเรยีกร้องนัน้เมือ่น�ามาเป็นนโยบายแล้วไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของระบบ

ทุนนิยม41

แนวคดิท่ีกล่าวมาข้างต้นสะท้อนถงึอทิธพิลของนกัคดิแนวมาร์กซสิต์คนส�าคญั	คอื	อนัโตนโิอ	กรมัชี	

โดยเฉพาะในส่วนที่กรัมชีได้น�าเสนอกรอบแนวความคิดการครองอ�านาจน�า	(hegemony)	ซึ่งให้ความส�าคัญ

กับเรื่อง	“อุดมการณ์”	(ideology)	โดย	กรมัชไีด้ชี้ให้เห็นว่าชนชั้นปกครองสามารถควบคุมอ�านาจในการน�า

ของสังคมได้	 แม้จะเกิดสถานการณ์วิกฤตขึ้นมาก็ตาม	ผ่านการจูงใจให้ประชาชนส่วนใหญ่เกิดศรัทธาและ

ยอมรับอ�านาจน�าของชนชั้นปกครอง	 โดยการใช้เหตุผลชี้แจงท�าความเข้าใจและความมีศีลธรรมเป็นเครื่อง

มอืในการสร้างความชอบธรรม	ควบคูไ่ปกบัการใช้กลไกบงัคบั	(coercive	apparatuses)	เช่น	กองทพั	ต�ารวจ	

กฎหมาย	ศาล	และเรือนจ�า	ท�าให้ประชาชนเกิดการยอมรับในค่านิยม	จริยธรรม	และอุดมการณ์ของชนช้ัน

ผู้ปกครองราวกับว่าค่านิยม	จริยธรรม	และอุดมการณ์เป็นของตนเอง42	ในสังคมทุนนิยม	ความสามารถใน

การควบคมุทางอดุมการณ์ได้ท�าให้พลงัอ�านาจทางการน�าของบรรดานายทนุม่ันคงเข้มแขง็ย่ิงกว่าการใช้อ�านาจ

รัฐบังคับประชาชนแต่เพียงอย่างเดียว43	กรมัชยีังชี้ให้เห็นว่า	ชนชั้นนายทุนสามารถรักษาอุดมการณ์ในการน�า

ได้	เนื่องจากพวกเขาสามารถท�าให้ประชาชนเชื่อว่าผลประโยชน์ของนายทุนและพรรคพวกเป็นผลประโยชน์

ร่วมของประเทศชาตแิละประชาชนชัน้ผู้ปกครองไม่ได้อาศัยการโฆษณาชวนเชือ่ทางความคิดกล่อมเกลาจติใจ

ประชาชนแต่เพียงประการเดียว	แต่พวกเขายังเลือกที่จะประนีประนอมระหว่างผลประโยชน์ของนายทุนกับ 

 

 

 

40	Jessop.	Op.cit. 
41 Ibid.	
42	 ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดของกรัมชีใน	 วัชรพล	พุทธรักษา.	 (2557).	บทส�ารวจความคิดทางการเมืองของอันโตนิโอ  

กรัมชี.	กรุงเทพฯ:	ส�านักพิมพ์สมมติ.	บทที่	4.	
43 เพิ่งอ้าง.	
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ประชาชนด้วยการแบ่งปันผลประโยชน์บางส่วนให้ประชาชนจริง	ๆ	ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ร่วมที่จะได้กลับคืน

มาในระยะยาวของทุกฝ่าย44

หลังจ�กศึกษ�เนื้อห�ส�ระเรื่องที่ 4.2.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 4.2.2

ในแนวก�รศึกษ�หน่วยที่ 4 ตอนที่ 4.2 เรื่องที่ 4.2.2

เรื่องที่ 4.2.3  รัฐและอำ�น�จในฐ�นะคว�มสัมพันธ์ท�งสังคม 

การวิเคราะห์การเมืองตามแนวทางรัฐและอ�านาจในฐานะความสัมพันธ์ทางสังคม	(social	relation	

approach)	 เป็นแนวการศึกษาที่มองว่ารัฐมิใช่กลไกแบบครบวงจรที่ตั้งอยู่บนศูนย์กลางของอ�านาจที่มีการ

จัดสรรหรือแบ่งแยกตามล�าดับชั้นอย่างที่มีการอธิบายไว้โดยนักคิดแนวทางอ่ืน	ๆ	 แต่ในมุมมองของการ

วิเคราะห์การเมืองในฐานะความสัมพันธ์ทางสังคม	 รัฐคือศูนย์รวมของความสัมพันธ์เชิงอ�านาจระหว่างพลัง

ทางสังคมที่มีการแบ่งแยกเป็นชนชั้น	 (classes)	 และฝักฝ่าย	 (fractions)45	 รัฐเป็นพื้นที่เชิงยุทธศาสตร	์

(strategic	field)	ทีช่นชัน้	ฝักฝ่าย	และกลุม่ก้อนต่าง	ๆ 	(categories)	ต่อสูแ้ข่งขนักนัทัง้ภายในชนชัน้เดยีวกนั

และระหว่างชนชั้นเพื่อเข้าไปเป็นชนชั้นผู้ครอบง�าทั้งทางเศรษฐกิจ	 การเมือง	 และอุดมการณ์	 (economic,	

political,	 and	 ideological	 class	 domination)	ผ่านกลไกเชิงสถาบันของรัฐโดยไม่จ�าเป็นต้องเข้าไปมี

ต�าแหน่งทางการเมืองหรือในองค์การของรัฐโดยตรง46	อย่างไรก็ตาม	เนื่องจากลักษณะโดยทั่วไปของรัฐมิได้

มีความเป็นกลางทางชนช้ัน	(class-neutral)	แต่มักมีความโอนอ่อนต่อจุดมุ่งหมายบางอย่างโดยเฉพาะการ

ด�ารงอยู่และขยายตัวของเศรษฐกิจทุนนิยมมากกว่าจุดมุ่งหมายอื่น	ๆ 	ท�าให้กลุ่มพลังทางการเมือง	เศรษฐกิจ	

หรือสังคมบางกลุ่ม	 (ในบางช่วงเวลา)	 สามารถเข้าถึงสถาบันของรัฐ	ตลอดจนสถานะและทรัพยากรทางการ

เมืองต่าง	ๆ 	ได้ง่ายกว่ากลุ่มพลังอื่น	ๆ 47

ส�าหรับการวิเคราะห์การเมืองในฐานะความสัมพันธ์ทางสังคม	 จุดอ่อนประการส�าคัญของการ

วิเคราะห์การเมืองแนวทางการศึกษาอื่น	ๆ 	ทั้งแนวทางที่มองรัฐในฐานะสถาบันสูงสุดและแนวทางที่มองรัฐใน

ฐานะเครื่องมือของสังคมคือการลดความส�าคัญของรัฐในกระบวนการก�าหนดนโยบายลงเหลือเพียงระดับ 

ผู้กระท�าการในนามรัฐ	(state	actors)	เช่น	รัฐบาล	รัฐสภา	ระบบราชการ	ฯลฯ	เท่านั้น	ท�าให้การใช้ค�าว่ารัฐ 

และรัฐบาลมีความหมายไม่แตกต่างกัน	นอกจากน้ี	แนวทางการศึกษาเกี่ยวกับรัฐและอ�านาจอื่น	ๆ 	ยังได้มอง

ข้ามบทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจภายใต้ระบบทุนนิยมซึ่งมีความส�าคัญอย่างมากในการท�าความเข้าใจและ

อธิบายเก่ียวกับความสัมพันธ์เชิงอ�านาจในสังคมปัจจุบันอีกด้วย	 ดังนั้น	 มุมมองต่อรัฐและอ�านาจของการ

44	ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน	วิทยากร	เชียงกูล.	(2552).	ปรัชญาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม.	กรุงเทพฯ:	สายธาร.	
45	Poulantzas,	Nicos.	(1978).	State, Power, Socialism.	London:	New	Left	Book.	pp.	128-129.	
46	Jessop,	Bob.	(2008). State Power.	Malden,	MA:	Polity	Press.	p.	123.	
47	Jessop.	Op.cit.	p.	125.	
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วิเคราะห์การเมืองในฐานะความสัมพันธ์ทางสังคมจึงมองรัฐเป็นที่รวมของสถานะและทรัพยากรทางการเมือง	

รัฐมีฐานะเป็นพื้นที่ของการไกล่เกลี่ย	 (mediating	body)	 กลั่นกรองข้อมูล	 (filters	 information	given)	

จัดล�าดับความส�าคัญของปัญหา	(determines	priorities)	และหลอมรวมเอาความขัดแย้งและไม่ลงรอยกัน

ในสงัคมเข้าสูน่โยบายรัฐ48	กล่าวให้ชดัยิง่ขึน้ภายใต้ระบบเศรษฐกจิแบบทนุนยิม	การทีรั่ฐต้องเข้าไปเกีย่วข้อง

หรือแทรกแซงกระบวนการก�าหนดนโยบายนั้นมีความเชื่อมโยงกันระหว่างนโยบายต่าง	ๆ 	โดยเฉพาะนโยบาย

ด้านเศรษฐกิจซึ่งมีขอบเขตกว้างขวางครอบคลุมตั้งแต่การเข้าไปลงทุนโดยตรง	การสร้างสิ่งอ�านวยความ

สะดวกต่าง	ๆ 	 เพื่อกระตุ้นการพัฒนา	 จนถึงการออกกฎหมาย	 ระเบียบ	 และวางยุทธศาสตร์ในการควบคุม

ประชากรภายในประเทศ	 เพียงแต่จุดสนใจหลักที่ผลักดันให้รัฐต้องเข้ามาเก่ียวข้องกับกระบวนการก�าหนด

นโยบายเหล่านั้นคือการมุ่งสร้างความม่ันคงในผลิตภาพของก�าลังแรงงานและการดูแลกลุ่มคนที่ไม่มีงานท�า

ภายในสังคม	เพื่อธ�ารงรักษาสภาวะที่เอื้อต่อการด�ารงอยู่และขยายตัวของเศรษฐกิจทุนนิยมน่ันเอง49 

ในมุมมองของการวิเคราะห์การเมืองในฐานะความสัมพันธ์ทางสังคม	การที่นักรัฐศาสตร์จะเข้าใจ

เกี่ยวกับรัฐและการใช้อ�านาจรัฐซึ่งสะท้อนเป็นรูปธรรมออกมาเป็นนโยบายต่าง	ๆ	ได้น้ัน	จ�าเป็นต้องเข้าใจเสีย

ก่อนว่าผลลัพธ์จากความสัมพันธ์เชิงอ�านาจทั้งหลายในรัฐที่ถูกริเริ่มขึ้นมาในแต่ละช่วงเวลาเป็นภาพสะท้อน

ของผลลัพธ์ที่เกิดจากการปะทะสังสรรค์กันของแรงกดดันต่าง	ๆ	 ที่มีการต่อสู้และแข่งขันกันภายใต้บริบท

ทางการเมืองและเศรษฐกิจทั้งระดับชาติและนานาชาติที่มีการแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา	 ควบคู่ไปกับการ

ท�าความเข้าใจถึงกิจกรรม	การตัดสินใจ	และข้อพิพาทต่าง	ๆ 	ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและระหว่างกันของผู้กระท�า

การส�าคัญที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 นายทุน	พรรคการเมือง	 และหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับปัญหา	 ทางออก	 และ

ทิศทางของการใช้อ�านาจตัดสินใจและการก�าหนดนโยบายในช่วงเวลานั้น	ๆ	ตลอดจนวิธีการและรูปแบบการ

รวมกลุ่มเพื่อต่อสู้เรียกร้องของชนชั้นแรงงานในฐานะผู้รับผลกระทบจากระบบทุนนิยมในแต่ละช่วงเวลาด้วย	

โดยสรุป	 การวิเคราะห์การเมืองแนวทางรัฐและอ�านาจในฐานะความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นความ

พยายามของนักรัฐศาสตร์บางกลุ่มในการขยายขอบเขตของการเมืองให้ครอบคลุมมิติทางสังคมมากขึ้น	โดย

มีความเชื่อพื้นฐานว่าการเมืองมิใช่กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการกระท�าของผู้กระท�าการทางการเมืองและสถาบัน

ทางการเมืองอย่างเดียว	แต่เป็นความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่เกิดข้ึนอย่างเป็นพลวัตและปรากฏอยู่ในโครงสร้าง

ความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีความซับซ้อน	 แนวทางการศึกษารัฐศาสตร์เชิงความสัมพันธ์ทางสังคมจึงมุ่ง

พิจารณาอ�านาจในมิติที่กว้างขวางทั้งที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง	 (โดยตรง)	 โดย

เฉพาะการท�าความเข้าใจกับบริบททางสังคมและเศรษฐกิจที่ท�าให้เข้าใจบริบททางการเมือง	และการท�าความ

เข้าใจกับการปะทะสังสรรค์กันของแรงกดดันต่าง	ๆ 	 ที่มีการต่อสู้และแข่งขันกันภายใต้บริบททางการเมือง	

เศรษฐกิจ	และสังคมเหล่าน้ันทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติซึ่งมีการแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา

หลังจ�กศึกษ�เนื้อห�ส�ระเรื่องที่ 4.2.3 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 4.2.3

ในแนวก�รศึกษ�หน่วยที่ 4 ตอนที่ 4.2 เรื่องที่ 4.2.3

48	Poulantzas.	Op.cit.	pp.	132-135.	
49	Jessop.	Op.cit.	
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ตอนที่ 4.3 

ก�รวิเคร�ะห์ก�รเมืองต�มแนวทฤษฎีรัฐและอำ�น�จ

ในง�นรัฐศ�สตร์ร่วมสมัย

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่	4.3	แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ	พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี	4.3.1		รัฐและอ�านาจในกระแสประชาธิปไตยโลก	

เรื่องท่ี	4.3.2	 รัฐและอ�านาจภายใต้ระบบทุนนิยมโลกาภิวัตน	์

เรื่องท่ี	4.3.3	 รัฐและอ�านาจกับความเป็นธรรมทางสังคม

แนวคิด
1.		 	การล่มสลายของสหภาพโซเวียตและการสิ้นสุดลงของสงครามเย็นส่งผลให้การวิเคราะห์

การเมอืงตามแนวทฤษฎรีฐัและอ�านาจในงานรฐัศาสตร์ร่วมสมยัจ�านวนมากเริม่หนักลบัมา

ให้ความส�าคัญกับการตอบค�าถามพื้นฐานเพื่อท�าความเข้าใจเก่ียวกับประชาธิปไตยใน 

ยุคปัจจุบัน	เช่น	ประชาธิปไตยคืออะไร	ท�าอย่างไรประชาธิปไตยที่มีการสถาปนาขึ้นมาใน

ประเทศต่าง	ๆ 	จะมีความยั่งยืนและมีคุณภาพ	

2.		 	หน้าทีข่องรฐัในเร่ืองการพฒันาเศรษฐกจิภายใต้แนวคดิเศรษฐกจิแบบเสรนียิมคลาสสกิมี	

3	 ประการ	 ได้แก่	 1)	 การปกป้องปัจเจกบุคคลจากภัยคุกคามต่าง	ๆ 	 เช่น	 ภัยธรรมชาต	ิ

สงคราม	 2)	 การอ�านวยความยุติธรรมในสังคม	และ	 3)	 จัดท�าบริการสาธารณะ	และส่ิง

อ�านวยความสะดวกต่าง	ๆ 	เช่น	ถนน	ไฟฟ้า	น�้าประปา	เป็นต้น

3.		 	บทบาทของรัฐในการกระจายผลประโยชน์จากนโยบายและการบริการสาธารณะในงาน

วิชาการร่วมสมัยจ�านวนไม่น้อยถูกพิจารณาผ่านมุมมองที่ว่ารัฐโดยอาศัยกลไกทางการ

บริหารคือรัฐบาลมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนโดยเฉพาะโครงการด้าน

สังคม	 ได้แก่	 สาธารณสุข	 การศึกษาและสวัสดิการสังคม	 ระดับการให้บริการสาธารณะ

ของรัฐบาลมีความแตกต่างกันไปซ่ึงน�าไปสู่ระดับความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึงบริการ

สาธารณะและการช่วยเหลือจากภาครัฐที่ต่างกันไปในประเทศต่าง	ๆ 	
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วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี	4.3	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ

1.		อธิบายรัฐและอ�านาจในกระแสประชาธิปไตยโลกในงานวิชาการร่วมสมัยได้

2.		อธิบายรัฐและอ�านาจภายใต้ระบบทุนนิยมโลกาภิวัตน์ในงานวิชาการร่วมสมัยได้

3.		อธิบายรัฐและอ�านาจกับความเป็นธรรมทางสังคมในงานวิชาการร่วมสมัยได้
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เรื่องที่ 4.3.1  รัฐและอำ�น�จในกระแสประช�ธิปไตยโลก 

การวิเคราะห์การเมืองตามแนวทฤษฎีรัฐและอ�านาจในกระแสประชาธิปไตยโลกในเรื่องที่	4.3.1	คือ

การศึกษารัฐในฐานะ	 “รัฐพหุนิยม”	 (pluralist	 state)	 ที่มีสายธารความคิดมาจาก	 “ส�านักพหุนิยมทางการ

เมือง”	 (political	 pluralism)	 ส�านักคิดน้ีมีมุมมองพื้นฐานว่ารัฐคือที่รวมของกลุ่มทุก	ๆ 	 กลุ่มในสังคม	 รัฐ

ต้องให้การยอมรับและรับรองกลุ่มต่าง	ๆ 	โดยไม่ใช้อ�านาจสูงสุดล้นพ้นอย่างไร้ขีดจ�ากัด	แต่รัฐต้องใช้อ�านาจ

เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ของกลุ่มทั้งหลายรวมทั้งปัจเจกบุคคลเพื่อให้เกิดความยุติธรรม	ความสงบ

เรียบร้อย	และเสรีภาพ	งานวิชาการร่วมสมัยที่อาศัยมุมมองดังกล่าวถือว่ารัฐและอ�านาจเป็นส่วนส�าคัญของ

การศึกษาเรื่องประชาธิปไตยและนโยบายสาธารณะ50

ราวคร่ึงศตวรรษที่ผ่านมางานวิชาการในกลุ่มนี้ได้รับอิทธิพลจากงานของโรเบิร์ต	เอ	ดาห์ล	(Robert	

A.	Dahl)	ที่อาศัยแนวคิดเรื่องรัฐและอ�านาจในการช้ีชวนให้วงการรัฐศาสตร์โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเปิด

มุมมองใหม่ในการศึกษาเรื่องประชาธิปไตย	 โดยหันมาให้ความสนใจกับการตั้งค�าถามและวิเคราะห์ว่าใคร

คือผู้มีอ�านาจรัฐ	 (อย่างแท้จริง)	 มากกว่าจะสนใจเพียงว่าใครบ้างที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้ามามีหรือใช้

อ�านาจรัฐ51	 การปรับเปลี่ยนแนววิเคราะห์การเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยมุ่งพิจารณาความสัมพันธ์

ระหว่างรัฐและอ�านาจในกระบวนการนโยบายสาธารณะนี้ได้ช่วยให้นักรัฐศาสตร์ในยุคต่อมาสามารถเข้าใจ

ความสัมพันธ์ทางการเมืองในกระบวนการตัดสินใจสาธารณะได้ชัดเจนข้ึน	โดยเฉพาะในแง่มุมที่ว่าท�าไมคน

บางกลุ่มที่มีหรือสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้พอ	ๆ 	 กันจึงมีอ�านาจในการตัดสินใจสาธารณะไม่เท่ากัน	ดังนั้น	

หากถามว่าใครคือผู้มีอ�านาจรัฐและใช้อ�านาจนั้นอย่างไร	 โรเบิร์ต	 ดาห์ล	 และนักรัฐศาสตร์อเมริกันแนวเสรี

ประชาธิปไตยคนอื่น	ๆ 	 จะมุ่งไปที่การแสวงหาค�าตอบที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นว่า	 “ใครเป็นผู้ก�าหนดนโยบาย

ส�าหรับผู้อื่น”	 และในรัฐที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนนักรัฐศาสตร์กลุ่มนี้จะให้ค�าตอบ

ว่าคือ	“ผู้ที่ประชาชนเลือกเข้าไปท�าหน้าที่แทนตน”	หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ	ประชาชนนั่นเองที่เป็นเจ้าของ

อ�านาจและใช้อ�านาจนั้นผ่านการมีส่วนร่วมทางการเมือง52

ท่ามกลางกระแสประชาธิปไตยโลกโดยเฉพาะเมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดลงภายหลังการล่มสลายของ

สหภาพโซเวียตและการเกิดขึ้นของประเทศประชาธิปไตยใหม่ในทั่วทุกมุมโลก	การวิเคราะห์การเมืองตาม

แนวทฤษฎีรัฐและอ�านาจในงานรัฐศาสตร์ร่วมสมัยจ�านวนมากได้หันกลับไปให้ความส�าคัญกับค�าถามพื้นฐาน

เพื่อท�าความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยในปัจจุบัน	เช่น	ประชาธิปไตยคืออะไร	ท�าอย่างไรประชาธิปไตยที่มี

การสถาปนาขึ้นมาในประเทศต่าง	ๆ 	จะมีความยั่งยืนและมีคุณภาพ	เป็นต้น	ค�าจ�ากัดความของประชาธิปไตย

50	ดู	Dunleavy,	and	O’Leary.	Op.cit.	chapter	2.		
51	Dahl,	Robert	A.	(1961).	Who Govern?: Democracy and Power in an American City.	New	Heaven:	Yale	

University	Press.	
52	 Arterton,	 Christopher	 F.	 &	Harlan	 Hahn.	 (1975).	Political Participation.	Washington	 D.C.:	 The	 

American	Political	Science	Association.	
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ที่กะทัดรัด	เข้าใจง่าย	และมีการอ้างอิงถึงกันอย่างกว้างขวางของประธานาธิบดีอับบราฮัม	ลินคอล์น	(Abra-

ham	 Lincoln)	 ที่ได้ให้นิยามประชาธิปไตยว่าคือ	 “การปกครองของประชาชน	 โดยประชาชน	 และเพื่อ

ประชาชน”	ได้รับการน�ากลับมาพิจารณาในงานศึกษาเก่ียวกับประชาธิปไตยร่วมสมัยเพื่อท�าความเข้าใจเก่ียว

กับรัฐ	 อ�านาจ	 และการปกครองระบอบประชาธิปไตยในเบื้องต้น	กล่าวคือ	 นิยามที่ว่าประชาธิปไตยคือการ

ปกครอง	“ของประชาชน”	นั้นแสดงให้เห็นว่าประชาธิปไตยคือการปกครองที่ประชาชนเป็นเจ้าของอ�านาจรัฐ	

และในความเป็นเจ้าของนัน้หากประชาชนจ�าเป็นต้องมอบหมายให้ใครหรอืสถาบนัใดใช้อ�านาจแทนตน	บคุคล

หรือสถาบันเหล่านั้นย่อมจะต้องได้รับฉันทานุมัติจากประชาชนก่อน53

อย่างไรก็ตาม	ความเป็นเจ้าของอ�านาจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนนั้น	มิใช่

ความเป็นเจ้าของในฐานะปัจเจกบุคคล	 แต่เป็นความเป็นเจ้าของที่ประชาชนทุกคนมีร่วมกัน	 ดังนั้น	 เมื่อ

พิจารณาต่อไปว่าประชาธิปไตยเป็นการปกครอง	 “โดยประชาชน”	 ซึ่งหมายความว่าประชาชนย่อมมีสิทธิ 

โดยชอบธรรมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองการปกครองได้ทุกขั้นตอน54	 การพิจารณา

เกี่ยวกับโอกาส	ช่องทาง	รูปแบบ	และวิธีการที่จะท�าให้ประชาชนสามารถใช้อ�านาจของตนโดยการเข้าไปมีส่วน

ร่วมในกระบวนการตัดสินใจสาธารณะและกิจกรรมทางการเมืองไม่โดยทางตรงก็โดยทางอ้อมจึงเป็นเรื่อง

ส�าคัญ	เมื่อรวมเข้ากับนิยามที่ว่าประชาธิปไตยคือการปกครองที่เป็นไป	“เพื่อประชาชน”	ด้วยแล้ว	ย่อมแสดง

ให้เหน็ว่าจดุหมายปลายทางของการปกครองระบอบประชาธปิไตยทีมุ่ง่คุ้มครองสทิธ	ิเสรภีาพ	และสวสัดภิาพ

ของประชาชนเป็นเป้าหมายที่รัฐประชาธิปไตยต้องยึดถือ55	 กล่าวให้ชัดยิ่งขึ้น	 การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยโดยพื้นฐานที่สุดนั้นต้องเป็นการปกครองที่ประชาชนให้การยอมรับ	ยินดีและสมัครใจเข้าไปมี

ส่วนร่วม	 และเป็นการปกครองที่รับผิดชอบและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน56	 การจัดความ

สัมพันธ์เชิงอ�านาจภายในรัฐที่ประชาชนทุกคนมีความเป็นเจ้าของอ�านาจ	 เป็นส่วนหนึ่งที่มีความส�าคัญมาก

ของการใช้อ�านาจ	และได้รับผลจากการใช้อ�านาจเช่นนี้จึงมีความซับซ้อน	ละเอียดอ่อน	และเกี่ยวข้องกับหลัก

การพื้นฐานของประชาธิปไตย	งานวิชาการด้านรัฐศาสตร์ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่	21	เป็นต้นมาได้ให้ความส�าคัญ

กับการประเมินคุณภาพประชาธิปไตย	 (assess	the	quality	of	democracy)	มากข้ึน	กล่าวคือ	แทนที่จะ

ให้น�้าหนักกับการแสวงหาค�าตอบว่าท�าไมกระบวนการพัฒนาไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยจึงส�าเร็จ	 (ในบาง

ประเทศ)	หรือล้มเหลว	(ในบางประเทศ)	นักวิชาการจ�านวนหนึ่งซึ่งมีจ�านวนมากขึ้นเรื่อย	ๆ 	พยายามอธิบาย

เก่ียวกับระบอบการปกครองที่ถูกสถาปนาขึ้นมาใหม่ภายหลังการเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญ	 เช่น	 การปฏิวัติ

ประชาธิปไตยหรือการสละ/ผ่อนคลายอ�านาจของรัฐบาลเผด็จการว่ามีลักษณะส�าคัญอย่างไร	 และจะท�า 

 

 

53	Lijphart,	Arend.	(1984).	Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-

One Countries.	New	York,	NY:	Yale	University	Press.	p.	2.	
54 Ibid.	p.	2.	
55 Ibid.	p.	2.	
56	Dickson,	Del.	(2014).	The People’s Government: An Introduction to Democracy.	New	York,	NY:	Cam-

bridge	University	Press.	p.	9.	
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อย่างไรให้ระบอบการปกครองที่ถูกสถาปนาขึ้นมาใหม่น้ันมีคุณภาพ	“ดี”	 หรือมีการพัฒนา	 “ดีขึ้น”	 อย่าง

สอดคล้องกับหลักการพื้นฐาน	(ในอุดมคติ)	ของประชาธิปไตย57

งานร่วมสมัยดังกล่าว	มองว่า	หลักการส�าคัญที่นักประชาธิปไตยทุกยุคทุกสมัยและทุกหนแห่งต่อสู้

เรียกร้อง	คือ	การควบคุมโดยประชาชน	(popular	control)	และความเท่าเทียมกันทางการเมือง	(political	

equality)	 เพื่อให้การตัดสินใจสาธารณะต่าง	ๆ 	 เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและหลอมรวมเอาความต้องการ

อันหลากหลายของประชาชนเข้าด้วยกัน	 ไม่ให้ความคิดอันผูกขาดของชนชั้นน�าเข้าครอบง�ากระบวนการ

ก�าหนดนโยบายสาธารณะและครอบครองผลประโยชน์จากกระบวนการดังกล่าวเพียงฝ่ายเดียว	รวมถึงเพ่ือ

มิให้เหตุผลเรื่องเช้ือชาติ	ศาสนา	เพศ	ภาษา	และสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมใด	ๆ 	กลายเป็นอุปสรรค

ต่อการใช้สิทธิอันชอบธรรมของประชาชน	ดังนั้น	นอกจากการยอมรับในหลักการเสียงข้างมากและเคารพใน

เสียงข้างน้อยภายใต้การเลือกตั้งที่มีเสรีภาพในการแข่งขันอย่างเท่าเทียมแล้ว	การยึดหลักนิติธรรม	(rule	of	

law)	 ในการบริหารจัดการบ้านเมือง58	 การสร้างกลไกการตรวจสอบอ�านาจรัฐ	 (accountability)	 ที่มี

ประสิทธิภาพ59	 และการพิทักษ์รักษาสิทธิเสรีภาพ	 (freedom)60	 และความเท่าเทียมกัน	 (equality)	 ของ

พลเมือง61	 ล้วนเป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อคุณภาพของประชาธิปไตย	 โดยที่วิธีการยกระดับคุณภาพ

ประชาธิปไตยตามแนวทางของงานวิชาการกลุ่มนี้มิได้มีความหมายเพียงการสร้างเคร่ืองมือตรวจวัดเท่าน้ัน	

แต่ยังหมายถึงการมีกระบวนการกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงการท�างานของสถาบันทางการเมืองที่ส�าคัญ	ๆ 	

และการเสริมสร้างพลังให้แก่ประชาชนและภาคประชาสังคมด้วยในขณะเดียวกัน62

การวิเคราะห์การเมืองตามแนวทางรัฐและอ�านาจในงานรัฐศาสตร์ร่วมสมัยที่ให้ความส�าคัญกับ

ประชาธิปไตยจึงมีแนวโน้มไปใน	 2	 ทิศทาง	 กล่าวคือ	ทิศท�งแรก	 เน้นไปที่การออกแบบเพ่ือสร้างความ 

เข้มแข็งให้แก่สถาบันประชาธิปไตย	โดยเฉพาะสถาบันในระดับกลางและระดับรากฐานทั้งที่มีการจัดตั้งอย่าง

เป็นทางการ	 เช่น	พรรคการเมือง	 องค์กรชุมชนท้องถิ่น	 ฯลฯ	 และที่ไม่มีการจัดตั้งเป็นทางการ	 เช่น	 กลุ่ม 

ประชาสังคม	ผู้น�าตามธรรมชาติ	ฯลฯ	เนื่องจากเป็นท่ียอมรับค่อนข้างจะตรงกันว่าสถาบันการเมืองเหล่านี้มี

57	 งานวิชาการในกลุ่มนี้	 เช่น	 Diamond,	 Larry,	 and	 Leonardo	Morlino.	 (2005).	Assessing the Quality of  

Democracy. Baltimore:	Johns	Hopkins	University	Press.	Institute	for	Democracy	and	Electoral	Assistance.	(2008).	

Assessing the Quality of Democracy: A Practical Guide.	Stockholm:	Institute	for	Democracy	and	Electoral	Assis-

tance.	O’Donnell,	Guillermo.	 (2004).	 “Human	Development,	Human	Rights,	 and	Democracy”.	 In	The quality of 

democracy: theory and applications.	Guillermo	O’Donnell,	 Jorge	Vargas	Cullell,	and	Osvaldo	M.	 Iazzetta.	 (Eds.).	

Notre	Dame,	Indiana:	University	of	Notre	Dame	Press.	pp.	9-92.	Plattner,	Marc	F.	A	Skeptical	Afterword.	Journal 

of Democracy 15	(4).	pp.	106-110.	Powell,	G.	Bingham.	(2004).	“The	Chain	of	Responsiveness”.	Journal of Democ-

racy 15	(4).	pp.	91-105.	Roberts,	Andrew.	(2009).	The quality of democracy in Eastern Europe: Public preferences 

and policy reforms.	New	York,	NY:	Cambridge	University	Press.	
58	ดู	O’Donnell,	Guillermo	A.	(2004b).	Why	the	Rule	of	Law	Matters.	Journal	of	Democracy	15	(4).	Op.cit.

pp.	32-46.
59	ดู	Schmitter,	Philippe	C.	 (2004).	The	Ambiguous	Virtues	of	Accountability.	Journal	of	Democracy	15	

(4).	Op.cit. pp.	47-60.	
60	ดู	Beetham,	David.	Freedom	as	the	Foundation.	Journal	of	Democracy	15	(4).	Op.cit.	pp.	61-75.
61	ด	ูRueschemeyer,	Dietrich.	 (2004).	Addressing	 Inequality.	Journal of Democracy 15	 (4).	Op.cit.	pp.	76-90.
62	ดู	Diamond	and	Morlino.	Op.cit.;	O’Donnell,	(2004a).	Op.cit. 
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ความส�าคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการพัฒนาสถาบันการเมืองระดับชาติ	เช่น	รัฐสภา	

ศาล	สื่อมวลชน	ฯลฯ63	เนื่องจากสถาบันประชาธิปไตยระดับกลางและระดับรากฐานเป็นสถาบันทางการเมือง

ที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย	การท�าให้สถาบันเหล่านี้มีศักยภาพในการผลักดันข้อเรียกร้องและความต้องการใน

ชีวิตประจ�าวันของประชาชนเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม	 ย่อมท�าให้สิทธิและ 

ผลประโยชน์ของประชาชนได้รับการพิทักษ์รักษา	ท�าให้เสียงของประชาชนได้รับการรับฟังจากผู้เกี่ยวข้อง	ยิ่ง

ไปกว่านั้น	 สถาบันดังกล่าวยังเป็นช่องทางในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนซึ่งเป็นองค์ประกอบ

ส�าคัญส�าหรับการสร้างส�านึกรับผิดชอบ	(accountability)	ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในทางกลับกัน

ด้วย64	หัวใจหลักของประชาธิปไตยส�าหรับงานวิชาการร่วมสมัยในกลุ่มนี้จึงมีนัยของการจ�ากัดอ�านาจของรัฐ	

โดยการสร้างระบอบการปกครองที่ยอมรับว่าสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลมิใช่สิ่งที่คอยคุกคามความ

มั่นคงแห่งรัฐหรือสังคม	หากแต่สิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลนั้นถือเป็นสิ่งที่เป็นรากฐานส�าคัญในการ

สร้างส่ิงที่เรียกว่า	“ผลประโยชน์ร่วมกัน”65

ทิศท�งที่สอง	 ให้ความส�าคัญกับการตรวจวัดทัศนคติและค่านิยมของประชาชนที่มีต่อความชอบ-

ธรรมและศักยภาพของรัฐและการใช้อ�านาจของรัฐผ่านสถาบันการเมืองต่าง	ๆ 	 งานวิชาการร่วมสมัยในกลุ่ม

นี้มุ่งตอบค�าถามท่ีสะท้อนถึงความชอบธรรมในการด�ารงสถานะและใช้อ�านาจของรัฐ	 เช่น	ประชาชนมีความ

เชื่อมั่นหรือไว้วางใจต่อสถาบันทางการเมืองหรือองค์กรของรัฐหรือไม่	 ในระดับใด	 และเพราะเหตุใดจึงเป็น

เช่นน้ัน66	 รวมถึงค�าถามที่สะท้อนถึงศักยภาพในการบริหารกิจการบ้านเมืองของรัฐ	 เช่น	 ประชาชนมีความ 

พึงพอใจต่อนโยบายด้านต่างๆ	ของรัฐหรือไม่	ในระดับใด	และเพราะเหตุใด67	โดยผลการศึกษาในประเทศ

63	Krishna,	Anirudh.	(2008).	“Do	Poor	People	Care	Less	for	Democracy?	Testing	Individual-Level	Assump-

tions	with	Individual-Level	Data	from	India”.	In	Poverty, Participation, and Democracy: A Global Perspective.	(ed.).	

Anirudh	Krishna.	New	York,	NY:	Cambridge	University	Press.	
64	Moehler,	Devra	C.	(2008).	Distrusting Democrats: Outcomes of Participatory Constitution Making.	Ann	

Arbor:	University	of	Michigan	Press.	pp.	99-100.	
65	ดู	Diamond,	Larry.	(2008).	The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free Societies Throughout 

the World.	New	York,	NY:	Times	Books.	
66	 ดูตัวอย่างงานร่วมสมัยของนักรัฐศาสตร์คนส�าคัญๆ	 เช่น	Christensen,	 T.,	 and	Laegreid,	 P.	 (2005).	 “Trust	 in	

Government:	The	Relative	Importance	of	Service	Satisfaction,	Political	Factors	and	Demography”,	 in	Public Per-

formance and Management Review	28(4).	pp.	487-511.	Newton,	Kenneth,	and	Pippa	Norris.	(2000).	“Confidence	in	

Public	Institutions:	Faith,	Culture,	or	Performance”?	In	Susan	J.	Pharr,	and	Robert	D.	Putnam.	(eds.).	Disaffected 

Democracies: What’s Troubling the Trilateral Countries.	Princeton:	Princeton	University	Press.	pp.	52-73.	Pharr	SJ,	

Putnam	RD,	Dalton	RJ.	 (2000).	 Introduction:	What’s	Troubling	 the	Trilateral	Democracies?.	 In	Pharr	SJ,	Putnam	

RD.	Disaffected Democracies: What’s Troubling the Trilateral Countries?.	Princeton:	Princeton	University	Press.	

Suleiman,	E.	(2003). Dismantling Democratic States.	Princeton,	NJ:	Princeton	University	Press	เป็นต้น.
67	ดู	เช่น	Hobolt,	Sara	Binzer,	and	Robert	Klemmemsen.	(2005).	Responsive	Government?	Public	Opinion	

and	Government	Policy	Preferences	 in	Britain	and	Denmark.	Political Studies 53.	pp.	379–402.	Van	de	Walle,	S.,	

and	Bouckaert,	G.	 (2003).	 `Public	Service	Performance	 and	Trust	 in	Government:	The	Problem	of	Causality’,	 in	

International Journal of Public Administration	 26(8-9).	 pp.	 891-913.	Webb	Yackee,	 S.,	 and	 Lowery,	 D.	 (2005).	 

`Understanding	Public	Support	 for	 the	US	Bureaucracy:	A	Macro	Politics	View’,	 in	Public Management Review 

7(4).	pp.	515-36	เป็นต้น.	
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ประชาธิปไตยทั่วโลกทั้งที่มีประชาธิปไตยก้าวหน้าและเป็นประชาธิปไตยใหม่พบค่อนข้างสอดคล้องกันว่า

ระดับความเช่ือมั่นที่ประชาชนมีต่อรัฐบาลและสถาบันทางการเมืองหลัก	ๆ	 และระดับความพึงพอใจต่อ

นโยบายด้านต่าง	ๆ 	ของรัฐในช่วงสองถึงสามทศวรรษที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลง68	อย่างไรก็ตาม	แนวโน้มดัง

กล่าวมไิด้เป็นหลกัฐานทีบ่่งชีถึ้งความอ่อนแอของรัฐประชาธปิไตย	ตรงกนัข้าม	ข้อมลูเหล่าน้ีเมือ่น�ามาวเิคราะห์

อย่างเป็นระบบแล้วแสดงให้เห็นถึงความคาดหวังในระดับที่สูงของประชาชนต่อความสามารถของสถาบัน

การเมืองในการตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน	ระดับความคาดหวังที่สูงน้ีเป็นหลักฐาน

บ่งชี้ถึงความเข้มแข็งของวัฒนธรรมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในแทบ

ทุกสังคมตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา69

หลังจ�กศึกษ�เนื้อห�ส�ระเรื่องที่ 4.3.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 4.3.1

ในแนวก�รศึกษ�หน่วยที่ 4 ตอนที่ 4.3 เรื่องที่ 4.3.1

เรื่องที่ 4.3.2  รัฐและอำ�น�จภ�ยใต้ระบบทุนนิยมโลก�ภิวัตน์

พัฒนาการของการวิเคราะห์การเมืองโดยอาศัยแนวทางรัฐและอ�านาจภายใต้ระบบทุนนิยมด�ารงอยู่

และด�าเนินมาภายใต้ข้อถกเถียงหลักในเรื่องบทบาทของรัฐกับการพัฒนาเศรษฐกิจ	 เริ่มต้นจากบทบาทด้าน

การพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม	 ซึ่งได้รับการวางรากฐานมาตั้งแต่ศตวรรษที่	

18	โดย	อดัม	สมิธ	(Adam	Smith)	เป็นผู้น�าเสนอระบบเศรษฐกิจที่เรียกกันภายหลังว่าระบบทุนนิยมภายใต้

ระบบเศรษฐกิจแบบน้ีการผลิตและการซ้ือขายแลกเปลี่ยน	 และการอุปโภคบริโภคสินค้าและบริการทั้งปวง

จะด�าเนินไปได้โดยการตอบสนองความต้องการของปัจเจกบุคคล	ซึ่งแต่ละคนถือประโยชน์แห่งตนเป็นที่ตั้ง	

อย่างไรก็ตาม	 สังคมเศรษฐกิจจะไม่สับสนวุ่นวายเพราะเหตุจากความต้องการอันเห็นแก่ตัวของปัจเจกชน 

ทั้งหลาย	กลไกราคาของระบบตลาดที่มีการแข่งขันกันอย่างเสรีจะท�าหน้าที่เสมือน	“มือที่มองไม่เห็น”	(invis-

ible	hand)	ซึ่งจัดการจนกระทั่งสวัสดิการของส่วนรวม	(general	welfare)	เกิดขึ้นได้70	ตามแนวคิดเช่นนี้

ถือว่าภาคเอกชนมีความส�าคัญมาก	 และเศรษฐกิจจะพัฒนาได้ดีหากตลาดมีการแข่งขัน	 ควบคุมด้วยกลไก

ราคา	 และไม่ถูกแทรกแซงโดยรัฐ	 หน้าที่ของรัฐในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ 

 
68	 Inglehart,	Ronald,	&	Christian	Welzel.	 (2005).	Modernization, Cultural Change and Democracy: The 

Human Development Sequence.	Cambridge:	Cambridge	University	Press.	p.	251.	
69 Ibid.	pp.	251-253.	และดูเพิ่มเติมใน	Welzel,	Christian,	and	Ronald	Inglehart.	(2008).	The	Role	of	Ordinary	

People	in	Democratization.	Journal of Democracy	19(1).	pp.	126-140.	
70	Smith,	Adam.	([1776]	2003).	The Wealth of Nations.	New	York,	NY:	Bantam	Classic.	
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แบบเสรีนิยมคลาสสิกนี้จึงมีเพียง	3	ประการ	 ได้แก่	 1)	การปกป้องปัจเจกบุคคลจากภัยคุกคามต่าง	ๆ 	 เช่น	

ภัยธรรมชาติ	 สงคราม	 เป็นต้น	 2)	การอ�านวยความยุติธรรมในสังคม	และ	 3)	 จัดท�าบริการสาธารณะ	และ 

สิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง	ๆ 	เช่น	ถนน	ไฟฟ้า	น�้าประปา	เป็นต้น71

อย่างไรกต็าม	ภายหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง	ระบบทนุนยิมโลกมคีวามเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่	กล่าว

คือสถานะของประเทศผู้น�าเปลี่ยนจากอังกฤษ	ฝรั่งเศส	เยอรมนี	โดยที่สหรัฐอเมริกาซึ่งได้รับผลกระทบจาก

สงครามโลกน้อยที่สุดได้ก้าวขึ้นเป็นประเทศผู้น�าของโลก	 ในขณะเดียวกันก็ได้มีการก่อตัวของระบบ

สังคมนิยมโลก	 โดยมีสหภาพโซเวียตตั้งตัวเป็นผู้น�าของค่ายสังคมนิยม	นโยบายของระบบสังคมนิยมขณะ

นั้นไม่เพียงแต่จะมีความต้องการจะแข่งขันกับทุนนิยมทางการเมืองในเวทีองค์การต่างประเทศ	ทางด้านการ

ทหาร	และความคิดอื่น	ๆ 	เท่านั้น	แต่ยังแสดงท่าทีเป็นปรปักษ์กับระบบทุนนิยมโดยตรง	รัฐบาลสหรัฐฯ	มอง

เห็นว่าเป็นการจ�าเป็นท่ีจะต้องพยุงระบบทุนนิยมให้อยู่รอด	เพราะถ้าหากระบบทุนนิยมในประเทศอื่น	ๆ 	อยู่

ไม่ได้สหรัฐฯ	เองคงจะอยู่อย่างล�าบาก	จึงได้เสนอให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศต่าง	ๆ	ตามแผนการมาร์แชล	

นอกจากน้ี	 สหรัฐอเมริกายังได้ให้การสนับสนุนให้มีกลไกพัฒนาภายในระบบทุนนิยมโลก	 โดยผ่านองค์กร

ระหว่างประเทศต่าง	ๆ 	 ประกอบด้วย	 ธนาคารโลก	 (World	Bank)	 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ	 (Inter-

national	Monetary	Fund:	IMF)	และข้อตกลงท่ัวไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า	(General	

Agreement	 on	Tariffs	 and	Trade:	GATT)	 ซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นองค์การการค้าโลก	 (World	 Trade	

Organization:	WTO)72

องค์กรเหล่านีม้บีทบาทส�าคญัอย่างมากในการผลกัดนัการพฒันาเศรษฐกจิตามแนวคดิแบบเสรีนยิม

ในประเทศเกิดใหม่หรือที่ต่อมาถูกเรียกว่าประเทศโลกท่ีสามหรือประเทศด้อยพัฒนา	 (หรือก�าลังพัฒนา)	

อย่างไรก็ตาม	แนวคิดเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมที่ถูกน�าเสนอและเป็นที่ยอมรับมากในขณะน้ันกลับเป็นอิทธิพล

ทางความคิดของเศรษฐศาสตร์ส�านักเคนส์	 (Keyesian	 economics)	 เจ้าส�านักได้แก่	 John	Maynard	

Keynes	ซึ่งเสนอแนวคิดส�าคัญไว้ในหนังสือชื่อ	The	General	Theory	of	Employment,	 Interest	and	

Money	 ใน	ค.ศ.	 1936	 ซึ่งมีสาระส�าคัญเกี่ยวกับการก�าหนดระดับรายได้ดุลยภาพและการจ้างงาน	 รายได้

ดุลยภาพก�าหนดโดยอุปสงค์และอุปทานมวลรวม	 รายได้รวมเท่ากับการบริโภครวมบวกด้วยการลงทุนรวม	

หากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าการออมที่เพิ่มขึ้น	 รายได้จะลดลงและการจ้างงานลดลง73	 ภายใต้แนวคิด

เช่นนี้	รัฐถือเป็นองค์ประกอบส�าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ	บนฐานคิดที่ว่าเศรษฐกิจมีสภาวะที่เฟื่องฟูและ

ตกต�่าสลับกันไปไม่รู้จบ	ในสภาวะเศรษฐกิจตกต�่า	รัฐจะต้องแสดงบทบาทเป็นผู้จัดการระบบเศรษฐกิจอย่าง

จริงจังด้วยการสร้างอุปสงค์ให้กับระบบเศรษฐกิจ	โดยใช้นโยบายการคลัง	เช่น	การลงทุนเพ่ิมในภาครัฐบาล	

และ/หรือการลดภาษีเพื่อเพิ่มการใช้จ่ายภาคเอกชน	 ในทางกลับกัน	 หากเศรษฐกิจเติบโตรวดเร็วเกินไป	 

 

 

71 Ibid.	

72	Joseph	Stiglitz.	(2003).	Globalization and Its Discontents.	New	York,	NY:	W.W.	Norton.	pp.	9-22.
73	ดู	Keynes,	John	M.	 (1964).	The General Theory of Employment, Interest and Money.	New	York,	NY:	

Harcourt,	Brace.	
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4-32 การวิเคราะห์การเมือง

รัฐจะต้องเข้าไปช่วยลดความร้อนแรงโดยการเพิ่มภาษี	 การลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ	 หรือการตั้งเงื่อนไขให้การกู้

ยืมเป็นไปได้ยาก	เป็นต้น74

ผลของการเพิ่มบทบาทของรัฐตามแนวทางที่กล่าวมาต่อทุนนิยมโลก	คือการขยายบทบาทของรัฐใน

ด้านการพัฒนาประเทศออกไปอย่างมากในทุก	ๆ 	 ด้าน	 ประการแรก	 รัฐเข้าไปมีส่วนในการวางแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมเพื่อก�าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ	 ประการที่สอง	 รัฐมีบทบาทโดยตรงในการสร้าง

ระบบ	 “รัฐสวัสดิการ”	 ประการที่สาม	 รัฐเข้าไปลงทุนในกิจการสาธารณะขนาดใหญ่บางอย่างเสียเอง	

(รฐัวสิาหกิจ)	เพ่ือป้องกนัการผกูขาดของทนุเอกชนขนาดใหญ่	และประการสดุท้าย	รฐัระดมทนุมหาศาล	(โดย

เฉพาะการก่อหนี้สาธารณะ)	 เข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจ	 ในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มการจ้างงาน75	 ใน

ช่วงทศวรรษที่	 1970	การให้รัฐมีบทบาทส�าคัญในทางเศรษฐกิจดังกล่าวเริ่มล้มเหลวจากภาวะวิกฤตหน้ีสิน	

และการกระตุ้นเศรษฐกิจมากจนเกิดปัญหาการผลิตล้นเกิน	 (over	production)	 ระบอบทุนนิยมโลกจึงได้

หวนกลบัมาพจิารณาถงึประสทิธภิาพของกลไกตลาดอกีครัง้ภายใต้แนวคดิของกลุม่ตลาดเสร	ี(free	market)	

หรือเสรีนิยมใหม่	 (neo-liberalism)	 โดยการให้รัฐลดบทบาททางเศรษฐกิจลงโดยการลดขนาดของระบบ

ราชการให้เล็กลง	มีการถ่ายโอนภารกิจบางอย่างให้เอกชนไปด�าเนินการแทน	 (privatization)	มากขึ้น	 ลด

ภาษีให้ภาคเอกชนเพ่ือกระตุ้นการลงทุน	 ยกเลิกการตั้งก�าแพงภาษีเพื่อให้กลไกตลาดสามารถท�างานได ้

เต็มที่76

ส�าหรับหน้าที่ของรัฐในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวคิดของเสรีนิยมใหม่นั้น	 รัฐไม่จ�าเป็นต้อง

ไปก่อหนี้เพื่อมากระตุ้นให้อุปสงค์เพิ่มขึ้น	แต่ควรปล่อยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจด�าเนินไปอย่างเสรี	รัฐควร

มีบทบาทเพียงแค่การดูแลปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจให้เพิ่มขึ้นอย่างมีเสถียรภาพเท่านั้น	ดังที่โจเซฟ	 

สติกลิตส์	 (Joseph	 Stiglitz)	 นักวิชาการเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์	 ประจ�าปี	 2001	 ชาว

สหรัฐอเมริกา	เสนอความเห็นไว้ในหนังสือชื่อ	The	Economic	Role	of	the	State	ว่า	บทบาทในเรื่องการ

พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐน้ันควรมีอยู่อย่างน้อย	4	ประการ	คือ	1)	รัฐจะต้องไม่เป็นผู้ผูกขาดการใช้อ�านาจทาง

เศรษฐกิจ	และในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ยอมให้อ�านาจผูกขาดน้ันไปตกอยู่ในมือของใครคนใดคนหนึ่ง	(หรือ

กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง)	ด้วย	2)	รัฐจะต้องกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในการด�าเนินกิจการสาธารณะต่าง	ๆ 	เพื่อท�าให้

เกิดแรงจูงใจในการลงทุนและส่งเสริมความร่วมมือกันของภาคส่วนต่าง	ๆ 	 3)	 รัฐจะต้องกระจายโอกาสการ

เข้าถึงบริการสาธารณะที่มีคุณภาพและราคาไม่แพงไปสู่มือประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	4)	รัฐต้องท�า

หน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารที่จ�าเป็นต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจอย่างถูกต้องและเป็นกลาง77	มุมมองต่อ 

 
74 Ibid.	
75	ดู	Friedman,	Milton,	&	Rose	Friedman.	(1980).	Free to Choose: A Personal Statement. New	York	and	

London:	Harcourt	Brace	Jovanovich.	 	
76	Harvey,	David.	 (2007).	A Brief History of Neoliberalism.	New	York,	NY:	Oxford	University	 Press.	

Schmookler,	Andrew	B.	(1993).	The Illusion of Choice: How the Market Economy Shapes our Destiny.	New	York,	

NY:	State	University	of	New	York	Press.	
77	Stiglitz,	Joseph.	 (1989).	The Economic Role of the State.	Maryland:	B.	Blackwell	 in	association	with	

Bank	Insinger	de	Beaufort.	
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4-33ทฤษฎีรัฐและอ�ำนำจ 

บทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจเช่นนี้จึงเป็นมุมมองที่สนับสนุนให้เอกชนเป็นผู้น�าในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ	

รัฐมีบทบาทเพียงแค่ผู้สนับสนุน	 โดยการสร้างกฎเกณฑ์	กฎระเบียบเพื่อให้เกิดบรรยากาศการลงทุนที่ดี	ที่

เอื้อประโยชน์ต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ	และการค้า	และการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม78

อย่างไรก็ตาม	การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจได้ท�าให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน	 เกิดความเหลื่อมล�้าใน

การพัฒนา	 และน�าไปสู่ปัญหาทางเศรษฐกิจที่บางครั้งจ�าเป็นต้องให้รัฐมีบทบาทเข้าไปแทรกแซงเพื่อแก้ไข

ปัญหา	บทเรียนจากการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมใหม่โดยเฉพาะในย่านเอเชียตะวันออก

และวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจหลายครั้งในรอบสองสามทศวรรษที่ผ่านมา	ท�าให้นักรัฐศาสตร์อีกกลุ่มหน่ึงมี

มุมมองที่สนับสนุนให้รัฐเป็นผู้น�าในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ	 (capitalist	 developmental	 state)79  

กล่าวคือ	บทบาทของรัฐในการเข้ามาชี้น�า	ผลักดัน	ขับเคลื่อน	แทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ	การค้าและ

การลงทุน	 รวมทั้งวางแผนจัดสรรทรัพยากรต่าง	ๆ 	 ตามแต่ละภาคส่วน	 โดยผ่านการออกนโยบายเศรษฐกิจ	

นโยบายการค้าการลงทุน	 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านสังคมเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญและจ�าเป็นอย่าง

ยิ่งยวดส�าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม80

จนถึงปัจจุบัน	จึงอาจกล่าวได้ว่านักรัฐศาสตร์ยังไม่มีข้อสรุปที่ตรงกันว่าทุนนิยมเสรีจะส่งผลลบต่อ

ประเทศต่าง	ๆ 	 ในด้านเศรษฐกิจ	 หรือความสามารถของรัฐในทางบวกหรือลบ	 แต่ความส�าคัญของรัฐและ

บทบาทของรัฐยังคงจะต้องมีอยู่ต่อไป	 โดยเฉพาะรัฐจะเป็นตัวหลักในการสร้าง	 การปรับเปลี่ยน	การก่อร่าง	

และการประสานประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์81	 ด้วยเหตุน้ี	 ในทางเศรษฐกิจ

การเมืองระหว่างประเทศ	 ข้อถกเถียงเรื่องอ�านาจของรัฐว่ามีอ�านาจสูงดังเช่นในอดีตหรือตกอยู่ในสภาวะไร้

อ�านาจภายใต้ระบบทุนนิยมโลกาภิวัตน์	(เสรีนิยมใหม่)	นับเป็นประเด็นที่มีการใช้วิธีการศึกษารัฐและอ�านาจ

ในการอธิบายท่ีหลากหลาย	

พัฒนาการและแนวโน้มของการอภิปรายถกเถียงเกี่ยวกับรัฐและอ�านาจภายใต้ระบบทุนนิยม 

โลกาภวิตัน์ทีน่�าเสนอมาข้างต้นแสดงให้เหน็ว่าการวเิคราะห์การเมอืงตามแนวทางนีไ้ด้ก้าวข้ามการตอบค�าถาม 

ง่าย	ๆ 	 ว่ารัฐยังมีอ�านาจหรือไม่	 (หรือมีอ�านาจมากหรือมีอ�านาจน้อย)	 ภายใต้ระบบทุนนิยมโลกาภิวัตน์ไปสู่ 

 
78	ดู	 เช่น	World	Bank.	 (1993).	The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy.	New	York,	

NY:	Oxford	University	Press.;	Friedman,	Thomas.	(1999).	The Lexus and the Olive Tree.	London:	Harper	Collins.
79	Johnson,	Chalmers.	 (1982).	MITI and the Japanese Miracle.	Stanford,	CA:	Stanford	University	Press.	

Wade,	Robert.	 (1992).	“East	Asia’s	Economic	Success:	Conflicting	Perspectives,	Partial	 Insights,	and	Shaky	Evi-

dence.” World Politics	 44	 (January).	 pp.	 270-320.	Wade,	Robert.	 (2000).	“Wheels	within	Wheels:	Rethinking	 the	

Asian	Crisis	and	the	Asian	Model.” Annual Review of Political Science	3.	pp.	85-115.	
80	 ดู	 เช่น	Deyo,	 Frederick	C.	 (2012).	Reforming Asian Labor Systems: Economic Tensions and Worker 

Dissent.	New	York,	NY:	Cornell	University	Press.	Glassman,	Jim.	(2004).	Thailand at the Margins: Internationaliza-

tion of the State and the Transformation of labor.	New	York,	NY:	Oxford	University	Press.	Hewison,	Kevin.	(2006).	

The Political Economy of South-East Asia Markets, Power and Contestations.	New	York,	NY:	Oxford	University	

Press.	Johnson,	Chaliness.	Op.cit.	pp.	19,	305-320.	
81	Weiss,	Linda.	(2003).	States in the Global Economy: Bringing Domestic Institutions Back In. New	York,	

NY:	Cambridge	University	Press.	
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4-34 การวิเคราะห์การเมือง

การพิจารณาประเด็นค�าถามที่ว่านักรัฐศาสตร์จะสามารถเข้าใจการจัดความสัมพันธ์เชิงอ�านาจระหว่างรัฐใน

เวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจการเมืองได้อย่างไร	และผลกระทบของการจัดความสัมพันธ์

ดังกล่าวส่งผลอย่างไรต่อการสถาปนาอ�านาจและการใช้อ�านาจระหว่างรัฐ	 ตัวแทนผู้ใช้อ�านาจรัฐ	 ประชาชน

ภายในรัฐ	และประชาคมโลก	

หลังจ�กศึกษ�เนื้อห�ส�ระเรื่องที่ 4.3.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 4.3.2

ในแนวก�รศึกษ�หน่วยที่ 4 ตอนที่ 4.3 เรื่องที่ 4.3.2

เรื่องที่ 4.3.3  รัฐและอำ�น�จกับคว�มเป็นธรรมท�งสังคม

ถึงแม้ว่าระบอบประชาธิปไตยอาจมิใช่ระบอบการปกครองที่ดีที่สุดหรือสมบูรณ์ที่สุดส�าหรับรัฐสมัย

ใหม่	แต่ระบอบประชาธปิไตยได้รบัการยอมรบัว่าเป็นระบอบการเมอืงทีใ่ห้อสิระแก่ปัจเจกบคุคลในการพฒันา

ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่82	รัฐท่ีสถาปนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาจะมีกลไกตรวจสอบ

การท�างานและการถ่วงดุลอ�านาจทางการบริหาร	 ซึ่งมีจุดประสงค์หลักเพื่อไม่ให้ผู้แทนของประชาชนทั้งฝ่าย

บริหารและนิติบัญญัติกระท�าการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน	ซึ่งจะเป็นปัญหาของประเทศต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม83	อย่างไรก็ตาม	การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบันเป็นระบอบการ

ปกครองที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนในการใช้อ�านาจรัฐทางอ้อมเป็นส่วนใหญ่	 โดยต้องอาศัย	

“ตัวแทน”	 ของประชาชน	 เพื่อใช้อ�านาจบริหารและนิติบัญญัติ	 ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแส 

โลกาภิวัตน์ได้ส่งผลให้สังคมมีความหลากหลาย	มีความต้องการที่แตกต่างและไม่สิ้นสุด	ท�าให้ระบบตัวแทน

กลายเป็นเรื่องของการแข่งขันในการหาเสียงของนักการเมือง	พรรคการเมือง	 และเป็นเรื่องความพยายาม

ของรัฐบาลในการตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้อย่างสูงสุด	รวมท้ังต้องมีความรับผิดชอบต่อ

ประชาชน84	ดังนั้น	การด�าเนินงานของรัฐที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคมหรือนโยบายสังคม	จึงเป็น	“บทบาทของ

รัฐ”	และเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลที่มีต่อประชาชนโดยตรงซึ่งจะต้องมีความชอบธรรมที่จะด�าเนินการ	

โดยมีเป้าหมายในการจัดท�านโยบายด้านสังคมและการจัดระบบสวัสดิการสังคมที่ส�าคัญคือการจัดให้ม ี

ปัจจัยสี่ในการด�ารงชีวิตและการสร้างความอยู่ดีมีสุขของประชาชน	

82	Sen,	A.	(2000).	“Social	exclusion:	Concept,	Application,	and	Scrutiny,” Social Development Paper No. 

1.	Asian	Development	Bank.	
83	 Rodrik,	D.	 (2011).	 “The	Future	 of	 Economic	Convergence,” NBER Working Paper Series No.17400.  

National	Bureau	of	Economic	Research.	
84	Downs,	A.	(1957).	An Economic Theory of Democracy.	Boston,	MA:	Addison-Wesley.	pp.	38-45.	Schum-

peter,	J.	(1943).	Capitalism, Socialism, and Democracy.	Floyd,	Virginia:	Impact	Book.	
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4-35ทฤษฎีรัฐและอ�ำนำจ 

การศึกษารัฐและอ�านาจโดยให้ความสนใจกับประเด็นเรื่องความเป็นธรรมทางสังคมหรืออาจเรียก

ให้ง่ายข้ึนว่าเป็นการศึกษารัฐภายใต้แนวคิด	 “รัฐสวัสดิการ”	 (welfare	 state)	 เป็นอีกกระแสหนึ่งของการ

ศึกษารัฐและอ�านาจในงานรัฐศาสตร์ร่วมสมัย	 งานวิชาการด้านรัฐศาสตร์ในกลุ่มนี้ได้เชื่อมโยงแนวคิด 

เก่ียวกับรัฐสมัยใหม่เข้ากับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและสังคมวิทยาการเมืองที่ส�าคัญ	2	 แนวคิด	

คือ	

1.		แนวคิดเรื่องสวัสดิการสังคม	และ	

2.		แนวคิดเรื่องการกระจายผลประโยชน์จากนโยบายหรือบริการของรัฐที่เป็นธรรม	

ในเรื่องรัฐกับการจัดสวัสดิการสังคมนั้น	 งานวิชาการกลุ่มนี้มีแนวคิดเบื้องต้นว่า	 สวัสดิการสังคม

เป็นเร่ืองของทุกคนร่วมกัน	 เนื่องจากทุกคนที่อยู ่ในสังคมมีความเกี่ยวโยงกัน	 มีการพึ่งพาอาศัยกัน	 มี

ปฏิสัมพันธ์ต่อกัน	และมีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน	บทบาทของรัฐที่ส�าคัญคือการจัดความสัมพันธ์เหล่านี้

เพื่อน�าไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของส่วนรวม	ดังน้ัน	ค่านิยมพื้นฐานในการจัดนโยบายสังคมและสวัสดิการสังคม

ของรัฐจึงมีความเกี่ยวโยงกับหลักการประชาธิปไตยที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 หลักการในเรื่องสิทธิ	 (rights)	 หน้าที	่

(responsibility)	เสรีภาพ	(freedom)	ความสมานฉันท์ปรองดองในสังคม	(solidarity)	และความยุติธรรม	

(justice)85

“สิทธิ”	(rights)	และ	“หน้าท่ี”	(responsibility)	มีความสัมพันธ์กับนโยบายสังคมและสวัสดิการ

สังคมเนื่องจากประชาชนทุกคนมี	“สิทธิ”	ในความเป็นพลเมืองท่ีจะได้รับ	เช่น	สิทธิในการรับสวัสดิการ	สิทธิ

ในการเข้าถึงสวัสดิการ	หรือสิทธิทางกฎหมาย	 เป็นต้น	 ซึ่งสิทธิเหล่านี้เป็นสิทธิโดยทั่วไปที่พลเมืองพึงได้รับ

ทุกคนในขณะเดียวกัน	ประชาชนทุกคนมี	“หน้าท่ี”	ในความเป็นพลมืองที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อที่จะ

ได้รับสิทธิดังกล่าว	เช่น	การจ่ายภาษี	การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการต่าง	ๆ 	การเข้าร่วมกับประชาชน

คนอื่น	ๆ 	ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ในสวัสดิการที่ตนได้รับ	เป็นต้น	ในขณะที่	“เสรีภาพ”	(freedom)	

ของปัจเจกบุคคลเป็นส่ิงส�าคัญ	บุคคลมีเสรีภาพในการครอบครอง	หรือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	และมีเสรีภาพ

ในการเลอืกและตดัสนิใจว่านโยบายสงัคมและสวสัดกิารสงัคมใดมคีวามจ�าเป็นแก่การด�ารงชวีติ	และนโยบาย

ใดมีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของตน	 อย่างไรก็ตาม	 หลักการในเรื่องสิทธิ	 หน้าที่	 และ

เสรีภาพของประชาชนในนโยบายสังคมและสวัสดิการสังคมนั้นจะต้องมีการใช้โดยวางอยู่บนหลักการ	“ความ

สมานฉันท์ปรองดอง”	(solidarity)	ในสังคมด้วย86

ความสมานฉันท์ปรองดองเกี่ยวพันกับปรัชญาของสวัสดิการสังคมและความรับผิดชอบในสังคม

ภายใต้หลักการที่ว่า	 สังคมต้องรับผิดชอบต่อบุคคลในสังคมอย่างเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน	 เช่น	 ในอดีต	 

ลูกหลานจะได้รับการดูแลจากพ่อแม่และครอบครัว	ต่อมาจึงเป็นหน้าที่ของลูกหลานในการดูแลผู้ใหญ่	 ซึ่ง

เป็นการปฏิบัติในระดับครอบครัว	 ขณะท่ีระดับประเทศ	 รัฐมีบทบาทในการสร้างระบบหรือกลไกในการ 

รับผิดชอบต่อบุคคลในสังคม	ผ่านการจัด	 “ระบบหลักประกัน”	 ที่ทุกคนจะได้รับการประกันหรือได้รับการ 

 
85	 Petring,	Alexander.	 (2012).	Welfare State and Social Democracy.	 Bonn:	 Friedrich-Ebert-Stiftung.	 

Chapter	2	&	3.	
86 Ibid.	pp.	10-15.	
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4-36 การวิเคราะห์การเมือง

ดูแลที่มั่นคงและแน่นอน	นอกจากนี้	 นโยบายสังคมและสวัสดิการสังคมที่จัดท�าข้ึนจะต้องค�านึงถึง	 “ความ

ยุติธรรม”	 (justice)	 ซ่ึงเป็นเรื่องของหลักการการกระจายที่ค�านึงถึงความพอเหมาะพอดีหรือมี	“ความเท่า

เทียมกัน”	 (equality)	 ในลักษณะที่ประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติหรือได้รับส่วนแบ่งอย่างเท่าเทียม87 

ดังนั้น	 การมีสวัสดิการที่ดีในสังคมจะต้องไม่มีการแบ่งแยก	ต้องมีความเท่าเทียมกัน	 ซึ่งจะท�าให้สังคมอยู่

ร่วมกันอย่างสงบสุข	และเป็นระเบียบเรียบร้อย

อย่างไรก็ตาม	ปัญหาที่ท�าให้การด�าเนินนโยบายสังคมและสวัสดิการสังคมไม่เป็นไปตามหลักการที่

กล่าวมาข้างต้น	ส่งผลให้นโยบายสงัคมและสวสัดกิารสงัคมไม่สามารถน�าไปใช้สร้างความเป็นธรรมทางสงัคม

ได้น้ัน	 อาจเกิดจากความไม่เท่าเทียมกัน	 (inequity)	 ที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในสังคม	 ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น	 

3	รูปแบบ	ได้แก่	1)	ความไม่เท่าเทียมในการครอบครองทรัพย์สิน	(hierarchical	inequality)	เกิดจากปัจจัย

เรื่องรายได้	 และมูลค่าทรัพย์สิน	 ซึ่งเป็นความไม่เท่าเทียมที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มประชากรที่อยู่ในล�าดับขั้น

สูงสุดและล�าดับชนชั้นต�่าสุด	2)	ความไม่เท่าเทียมตามล�าดับช้ันทางสังคม	(social	stratification)	เป็นความ

ไม่เท่าเทียมที่เกิดข้ึนระหว่างล�าดับชนชั้นในสังคม	 เช่น	 ชนชั้น	 วรรณะ	และเพศ	และ	 3)	ความไม่เท่าเทียม

ตามการแบ่งแยกทางสังคม	(social	division)	เช่น	แบ่งแยกตามผิวสี	เพศ	ฐานะ88	ดังนั้น	“จุดประสงค์หลัก

ของนโยบายสังคม	และสวัสดิการสังคม”	 คือ	การแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมในสังคมทั้งสามประการ	 เพื่อ

มิให้เกิดความล�าเอียงหรืออคติ	 มุ่งให้เกิดการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในเรื่องโอกาส	 และความเท่าเทียมกันใน

เรือ่งผลลพัธ์	ซึง่จะน�าไปสูก่ารทีป่ระชาชนทกุคนมคีวามเท่าเทยีมกนัในการรบับรกิาร	หรอืการเข้าถงึการบรกิาร

ทางสังคมในที่สุด	นอกจากนี้	นโยบายที่แก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมในสังคมที่ครอบคลุมจะต้องพิจารณาใน	

3	มิติ	คือ	1)	มิติปัจเจก	เช่น	คนรวย-คนจน	2)	มิติกลุ่มคน	เช่น	กลุ่มสตรี	กลุ่มผู้สูงอายุ	กลุ่มชนกลุ่มน้อย	

และ	3)	มิติการแยกส่วน	เช่น	การจ�ากัดขอบเขตสตรี	และเด็ก89

ในการพิจารณารัฐและบทบาทของรัฐในการกระจายผลประโยชน์จากนโยบายและการบริการ

สาธารณะนั้น	งานวิชาการในแนวทางนี้มีมุมมองว่ารัฐโดยอาศัยกลไกทางการบริหารคือรัฐบาลมีหน้าท่ีในการ

ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนโดยเฉพาะโครงการด้านสังคม	ได้แก่	สาธารณสุข	การศึกษาและสวัสดิการ-

สังคม	 ระดับการให้บริการสาธารณะของรัฐบาลมีความแตกต่างกันไปซึ่งน�าไปสู่ระดับความเหลื่อมล�้าในการ

เข้าถึงบริการสาธารณะและการช่วยเหลือจากภาครัฐที่ต่างกันไปในประเทศต่าง	ๆ 90	 นักรัฐศาสตร์ในกลุ่มนี้

เชือ่ว่าโครงสร้างของสถาบนัทางการเมอืงมอีทิธพิลต่อระดับการกระจายทรพัยากรสาธารณะและการให้บรกิาร

สาธารณะของภาครัฐ	และได้พยายามพิสูจน์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างระบอบการเมืองกับนโยบายของ

รฐัด้านสวสัดกิารสงัคมซ่ึงมผีลการศึกษาทีต่่างกนัออกไป	เช่น	งานวชิาการจ�านวนหนึง่	พบว่า	ระบอบการเมอืง

ที่กระตุ้นให้กลุ่มองค์กรในสังคมมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง	 (เช่น	 ระบอบประชาธิปไตย)	สามารถกระตุ้นให้

ผูจ้ดัท�านโยบายแสวงหาความร่วมมอื	(cooperation)	และการมีส่วนร่วม	(participation)	ได้มากกว่าระบอบ

87 Ibid.	pp.	16-28.	
88	Ridgeway,	Cecilia.	 (2014).	“Why	Status	Matters	for	Inequality.” American Sociological Review	79(1).	

pp.	1–16.	
89	Rae,	Douglas	W.	(1981).	Equalities.	Cambridge,	MA:	The	President	and	Fellow	of	Harvard	College.	p.	20.
90	Boix,	C.	(2003).	Democracy and Redistribution.	New	York,	NY:	Cambridge	University	Press.	
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4-37ทฤษฎีรัฐและอ�ำนำจ 

การเมืองที่พยายามรวมอ�านาจในการตัดสินใจไว้ที่ผู้น�าหรือตัวแทนผู้ใช้อ�านาจรัฐ	(เช่น	ระบอบเผด็จการ	หรือ

ระบอบกึ่งประชาธิปไตย)91	เน่ืองจากในระบอบประชาธิปไตย	รัฐบาลที่มาจากการเลือกต้ังมีแรงจูงใจในการ

เสนอแนวนโยบายที่มุ่งเอาใจผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเพื่อสร้างคะแนนนิยมหรือเพื่อรักษาฐานคะแนนเสียง

ของตน92	ในขณะที่งานวิชาการอีกจ�านวนหนึ่ง	พบว่า	อิทธิพลของกลุ่มต่าง	ๆ	ในสังคมท่ีมีต่อนโยบายของรัฐ

มีผลท�าให้เกิดการกระจายผลประโยชน์จากนโยบายและการบริการสาธารณะที่ไม่เท่าเทียมกัน	ในลักษณะที่

กลุ่มทางสังคมบางกลุ่มอาจได้รับผลประโยชน์หรือการอุดหนุนจากรัฐมากกว่ากลุ่มทางสังคมอ่ืน	ๆ	เนื่องจาก

กลุ่มทางสังคมดังกล่าวสามารถเจราจาต่อรองและกดดันรัฐบาลหรือผู้จัดท�านโยบายได้อย่างมีประสิทธิผล	

หรืออาจจะมีความใกล้ชิดกับผู้น�าทางการเมืองและมีสายสัมพันธ์ที่เก้ือหนุนกันมา	จนสามารถท�าให้รัฐบาลมี

ความโน้มเอียงในการจัดท�านโยบายหรือให้บริการตามความต้องการของกลุ่มทางสังคมกลุ่มนี้มากกว่ากลุ่ม

อื่น	ๆ 93

นอกจากนี้	 การกระจายผลประโยชน์จากนโยบายและการบริการของรัฐแก่ประชาชนสามารถท�าได้

ทั้ง	“แนวด่ิง”	ในลักษณะก้าวหน้า	คือ	กระจายจากคนรวยไปสู่คนจน	เช่น	ผู้ที่มีรายได้มากควรเสียภาษีมาก	

ผู้ที่มีรายได้น้อยควรได้รับการบริการทางสังคมมาก	 และการกระจาย	 “แนวราบ”	 ซึ่งเป็นการกระจายการ

บริการระหว่างประชากรแต่ละกลุ่มในสังคม	เช่น	ระหว่างครัวเรือนที่มีบุตรกับไม่มีบุตร	หรือระหว่างเจ้าของ

ที่ดินกับผู้เช่าที่ดิน	อย่างไรก็ตาม	การกระจายประโยชน์ของนโยบายสวัสดิการแก่คนหมู่มากน้ันเป็นเรื่องยาก

ที่จะท�าให้มีการกระจายไปยังทุกคนในจ�านวนท่ีเท่าเทียมกัน94	 ดังตัวอย่าง	 การบริการด้านสุขภาพแห่งชาติ

ในสหราชอาณาจักร	(National	Health	Service:	NHS)	ก็ไม่สามารถให้การรักษาสุขภาพท่ีเท่าเทียมกันแก่

ประชาชนได้95	ดังน้ัน	การกระจายผลประโยชน์จากนโยบายและการบริการของรัฐตามหลักความเสมอภาค

ที่รัฐสมัยใหม่เลือกใช้มักเป็นการกระจายในลักษณะก้าวหน้าโดยการยกระดับของการได้รับประโยชน์ของ

ประชากรกลุ่มต�่าที่สุด	(minimax)	การลดระดับความได้เปรียบของประชากรกลุ่มสูงที่สุด	(maxima)	และ

การลดความเหล่ือมล�้าระหว่างประชากรแต่ละกลุ่มให้มีความแตกต่างกันน้อยที่สุด	(least	difference)

หลังจ�กศึกษ�เนื้อห�ส�ระเรื่องที่ 4.3.3 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 4.3.3

ในแนวก�รศึกษ�หน่วยที่ 4 ตอนที่ 4.3 เรื่องที่ 4.3.3
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