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ค�ำถามหลักๆ สองข้อทีน่ กั รัฐศาสตร์
และผู้สนใจเรื่องการเมือง-รัฐพยายาม
แสวงหาค�ำตอบอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
(1) ระเบียบทางการเมือง (political
order) เกิดขึ้นได้อย่างไร และ (2)
เพราะเหตุใดระเบียบทางการเมืองหนึง่ ๆ
จึงเกิดการเสื่อมถอย แล้วล่มสลายไป
ในที่ สุ ด จวบจนปั จ จุ บั น ดู เ หมื อ น
นักรัฐศาสตร์กย็ งั คงไม่พอใจกับค�ำตอบ
ที่ ใ ห้ แ ก่ ค� ำ ถามทั้ ง สองนี้ และยั ง คง
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เดินหน้าพยายามหาค�ำอธิบายทีส่ มบูรณ์ยงิ่ ขึน้ หรืออย่างน้อยก็ใกล้เคียงกับ
“ความจริง” มากที่สุด จนสามารถน�ำไปสู่การสร้างเป็น “ทฤษฎี”
วัตถุประสงค์หลักในการสร้างสรรค์ผลงานเรือ่ ง The Origins of Political
Order: From Prehuman Times to the French Revolution (2011) ซึ่งเป็น
หนังสือเล่มแรกในโครงการศึกษาเกี่ยวกับก�ำเนิดและการล่มสลายของ
ระเบียบทางการเมือง1 ของฟรานซิส ฟุกุยะมะ2 (Francis Fukuyama)
นอกจากมุ่งตอบค�ำถามสองประการข้างต้นแล้ว เขายังต้องการปรับผลงาน
วิชาการของแซมวล ฮันทิงตัน (Samuel Huntington) หนึ่งในอาจารย์ผู้เคย
สอนเขา เรื่อง Political Order in Changing Societies (1968) ให้เนื้อหา
มีความทันสมัยและครอบคลุมครบถ้วนยิ่งขึ้น
ในทัศนะของฟุกุยะมะ แม้หนังสือเรื่อง Political Order in Changing
Societies จะได้รับการยอมรับในฐานะหนังสือคลาสสิกของสาขารัฐศาสตร์
แต่เนื้อหาส่วนใหญ่เน้นไปที่บทบาทและหน้าที่ของระเบียบทางการเมืองใน
กระบวนการน�ำไปสูค่ วามทันสมัยของประเทศก�ำลังพัฒนา ซึง่ สอดคล้องกับ
บริบททางการเมืองและสังคมโลกในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองมากกว่า
ในปัจจุบัน อีกทั้งฮันทิงตันก็ไม่ได้อธิบายที่มาของการเกิดและด�ำรงอยู่ของ
ระเบียบทางการเมืองในสังคมต่างๆ (น. x-xi) อย่างพอเพียง ทัง้ ๆ ทีร่ ะเบียบ
การเมืองเป็นหนึง่ ในปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อธรรมชาติทางการเมืองของสังคมนัน้ ๆ
ฟุกยุ ะมะย�ำ้ ว่า ค�ำตอบในหนังสือเล่มนีไ้ ม่ใช่ “ทฤษฎี” ในความหมายของ
“ทฤษฎีสากล” (grand theory) หากเป็นแค่ “ทฤษฎีระดับกลาง” (middle-range
theory) (น. 24) ทัง้ นี้ คงเพือ่ ป้องกันการขยายความทีเ่ กินจริงเกีย่ วกับค�ำตอบ
ของเขาเรือ่ งการก�ำเนิดและการเสือ่ มถอยของระเบียบทางการเมือง ค�ำตอบที่
หนังสือเล่มทีส่ องในโครงการนีข้ องฟุกยุ ะมะ คือ Political Order and Political Decay: From
the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy พิมพ์ในปี ค.ศ. 2014
2
นักวิชาการไทยเขียนนามสกุลของ Fukuyama เป็นภาษาไทยแตกต่างกันไป อาทิ ฟูกยู ามา
ฟุคุยามะ และฟูกุยามะ เป็นต้น บทความนี้ใช้วิธีเขียนค�ำทับศัพท์จากภาษาญี่ปุ่นตามแบบ
ราชบัณฑิตยสถาน
1
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เขาน�ำเสนอมาจากการบูรณาการความรู้ในหลายๆ สาขาวิชาเข้าด้วยกัน
อาทิ วิ ช าชี ว วิ ท ยาวิ วั ฒ นาการ วิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ วิ ช ามานุ ษ ยวิ ท ยา
วิชาเศรษฐศาสตร์ รวมทัง้ วิชารัฐศาสตร์ ซึง่ ส่งผลให้คำ� ตอบของเขามีหลักฐาน
เชิงประจักษ์สนับสนุนที่หลากหลายและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น
ในหนังสือเล่มนี้ ฟุกุยะมะได้ศึกษาก�ำเนิดของระเบียบทางการเมือง
ในพื้ น ที่ ต ่ า งๆ ของโลก เริ่มจากจีน อินเดีย ตะวั นออกกลางและยุ โ รป
โดยช่วงเวลาที่ศึกษาเริ่มตั้งแต่การเกิดขึ้นของสังคมจนถึงก่อนการปฏิวัติ
ฝรัง่ เศส ค.ศ. 1789 ก่อนการวิเคราะห์ทมี่ าและจุดจบของระเบียบทางการเมือง
ฟุกุยะมะชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างระเบียบทางการเมืองและ“สถาบัน
ทางการเมือง” (political institutions) การจะมีสงิ่ แรกได้ จ�ำต้องมีสงิ่ หลังก่อน
โดยสถาบันทางการเมืองเป็นสิ่งที่ท�ำหน้าที่สร้างและธ�ำรงรักษาระเบียบ
ทางการเมือง การล่มสลายของสถาบันทางการเมืองย่อมมีผลต่อการหายไป
ของระเบียบทางการเมือง สถาบันทางการเมืองทีเ่ ป็นแก่นกลางของการศึกษา
ของฟุกยุ ะมะ ประกอบด้วย 3 สถาบัน ดังนี้ (1) รัฐ - the state (2) การปกครอง
ด้วยกฎหมาย - the rule of law (3) รัฐบาลทีม่ คี วามรับผิดชอบ - accountable
government (น. 15-16)
ธรรมชาติของมนุษย์
ฟุกุยะมะยึดธรรมเนียมดั้งเดิม ในการแสวงหาค�ำตอบเรื่องที่มาของ
ระเบียบทางการเมือง ด้วยการอธิบาย “สภาวะธรรมชาติ” (state of nature)
ของมนุษย์ เขาแบ่งกลุม่ นักคิดทีว่ างทฤษฎีเกีย่ วกับเรือ่ งนีอ้ อกเป็น 2 กลุม่ คือ
1. กลุม่ นักคิดทีเ่ ชือ่ ว่า มนุษย์เป็นสัตว์การเมืองโดยก�ำเนิดและอยูร่ ว่ มกัน
ในสภาวะธรรมชาติ อริสโตเติลเป็นนักคิดคนส�ำคัญของส�ำนักนี้
2. มนุษย์เป็นสัตว์ทอี่ ยูอ่ ย่างโดดเดีย่ วในสภาวะธรรมชาติ ด้วยเหตุผล
บางประการ มนุษย์เลือกละทิ้งสภาวะธรรมชาติของตนและรวมกลุ่มกัน
กล่าวอีกนัยหนึ่ง มนุษย์ในส�ำนักนี้ท�ำสัญญาทางสังคม (social contract)
ร่วมกันก่อน แล้วจึงวิวฒ
ั นาการเข้าสูก่ ารเป็นสังคมและจัดระเบียบทางการเมือง
(น. 26)
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ฟุกยุ ะมะได้อธิบายสภาวะธรรมชาติของส�ำนักความคิดทีส่ องอย่างละเอียด
โดยอ้างถึงนักคิดส�ำคัญ 3 คน คือ โธมัส ฮ็อบส์ (Thomas Hobbes) จอห์น ล็อก
(John Locke) และฌอง-ฌาคส์ รุสโซ (Jean-Jacques Rousseau) โดยชี้ว่า
ทัง้ สามเห็นแตกต่างกันเรือ่ งสาเหตุทมี่ นุษย์เลือกละทิง้ สภาวะธรรมชาติของตน
ทั้งๆ ที่ในสภาวะธรรมชาตินั้นมนุษย์มีเสรีภาพเต็มที่
ส�ำหรับฮ็อบส์ มนุษย์อยู่ในสภาวะธรรมชาติที่เต็มไปด้วยการต่อสู้
ระหว่างกัน อันเกิดมาจากแรงขับในการแข่งขัน ความหวาดกลัว และการสร้าง
ชื่อเสียงเกียรติภูมิ ส่งผลให้มนุษย์หวาดกลัวการตายจากความรุนแรง/หรือ
ถูกฆ่ามากทีส่ ดุ เพือ่ หลีกเลีย่ งจากการตายอย่างอเนจอนาถ และการยอมรับ
สิทธิในชีวติ ของตนจากผูอ้ นื่ มนุษย์จงึ ละทิง้ เสรีภาพในการท�ำสิง่ ใดก็ได้ตาม
ต้องการ ด้วยเหตุนี้ ระเบียบทางการเมืองจึงถือก�ำเนิดขึ้น เพื่อรักษา
สันติภาพระหว่างมนุษย์ (น. 27)
ขณะทีฮ่ อ็ บส์เน้นการเข่นฆ่าระหว่างมนุษย์กบั มนุษย์ในสภาวะธรรมชาติ
และความหวาดกลัวการถูกฆ่าตายเป็นเงือ่ นไขส�ำคัญในการท�ำสัญญาทางสังคม
ล็อกกลับมีทศั นะต่อสภาวะธรรมชาติทรี่ นุ แรงน้อยกว่า เขามองว่า ในสภาวะ
ธรรมชาติมนุษย์ใช้เวลาและแรงงานส่วนใหญ่ของตนไปกับการผลิตทรัพย์สนิ
ส่วนบุคคล ซึ่งหมายความว่า แรกสุดมนุษย์มีสิทธิในชีวิต เสรีภาพ และ
การถือครองทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม เสรีภาพที่ไร้การควบคุมเป็นบ่อเกิด
ของการต่อสู้ระหว่างกัน ดังนั้น มนุษย์จึงได้ท�ำสัญญาทางสังคมระหว่างกัน
เพือ่ มอบอ�ำนาจให้แก่รฐั บาลในการควบคุมเสรีภาพบางส่วนของมนุษย์ และ
ใช้ในการรักษาเสรีภาพส่วนที่เหลือและทรัพย์สินส่วนบุคคล (เพิ่งอ้าง)
รุสโซเห็นตรงกันข้ามกับฮ็อบส์ในประเด็นมนุษย์ในสภาวะธรรมชาติ
โดยมองว่า มนุษย์ตามธรรมชาติอยูอ่ ย่างสันโดษ มีนสิ ยั ขีข้ ลาด และมีแนวโน้ม
จะหลีกหนีจากมนุษย์คนอื่นมากกว่าการดุ่มเข้าหากันเพื่อต่อสู้ การเกิดขึ้น
ของสังคมในความเห็นของรุสโซเป็นผลมาจากการพัฒนาความสัมพันธ์กับ
มนุษย์ดว้ ยกัน โดยผ่านกระบวนการพึง่ พาระหว่างกัน (mutual dependence)
(น. 27-28)
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ฟุกยุ ะมะโจมตีจดุ เหมือนส�ำคัญของนักคิดทัง้ สามคน เรือ่ งการอยูอ่ ย่าง
โดดเดี่ยวของมนุษย์ในสภาวะธรรมชาติว่า ไม่สอดคล้องกับหลักฐานที่
ค้นพบในศาสตร์วา่ ด้วยชีววิทยาวิวฒ
ั นาการ และมานุษยวิทยา จากการศึกษา
และสังเกตพฤติกรรมของชิมแปนซีซงึ่ มีจโี นม (genome) ทับซ้อนกับมนุษย์
ถึงร้อยละ 99 (น.31) แสดงให้เห็นถึงลักษณะตามธรรมชาติของชิมแปนซี
ในการเป็นสัตว์สังคม และอยู่ร่วมกันโดยก�ำเนิด มนุษย์ในสภาวะธรรมชาติ
จึงน่าจะมีความเป็นอยู่ที่ไม่ต่างจากชิมแปนซีนัก
การสังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากสาขาวิชาชีววิทยาวิวัฒนาการ โดยอิง
ทฤษฎีวิวัฒนาการว่าด้วยการคัดสรรตามธรรมชาติของชาร์ลส์ ดาร์วิน
(Charles Darwin) และวิชามานุษยวิทยา ฟุกุยะมะสรุปประเด็นธรรมชาติ
พื้นฐานของมนุษย์ไว้ ดังนี้ (น. 26-46)
1. มนุษย์ไม่เคยอยู่ในสภาวะก่อนก�ำเนิดสังคม (presocial state) และ
ถือก�ำเนิดขึน้ มาในกลุม่ สังคมทีเ่ กีย่ วโยงกันฉันญาติ (kin-based social group)
มีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกัน ระหว่างด�ำรงชีวิตในกลุ่มสังคมนี้ มนุษย์ระยะ
เริม่ ต้นได้พฒ
ั นาความสามารถในการรับรูแ้ ละรูส้ กึ (cognitive and emotional
faculties) ที่จ�ำเป็นต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม และได้ฝังความสามารถนี้เข้า
เป็นส่วนหนึ่งของยีนส์ (genes)
2. ความสามารถตามธรรมชาติของมนุษย์ในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม
(natural human sociability) ตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ
หลักความเกีย่ วโยงเชิงเครือญาติ (kin selection) และหลักการเอือ้ เฟือ้ แบบ
ต่างตอบแทน (reciprocal altruism)
ตามหลักการข้อแรก เพือ่ ให้ดเี อ็นเอของตนสืบเชือ้ สายต่อไปได้ มนุษย์
ถูกตัง้ โปรแกรมให้มพี ฤติกรรมเอือ้ เฟือ้ /หรืออ�ำนวยผลประโยชน์ให้เครือญาติ
ของตน ในขณะที่หลักการที่สองมุ่ง เอื้อเฟื้อต่ อมนุ ษย์ อื่นโดยเน้ นไปที่
ปฏิสัมพันธ์โดยตรงที่ปฏิบัติต่อกันซ�้ำๆ และความสัมพันธ์เชิงไว้วางใจ
ระหว่างกัน ด้วยหลักการพื้นฐานตามธรรมชาติของมนุษย์นี้เอง ส่งผลให้ใน
ช่วงเวลาทีไ่ ม่มสี ถาบันทางการเมืองใดๆ หรือสภาวะทีส่ ถาบันทางการเมือง
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ไม่มีประสิทธิภาพ มนุษย์มักหันกลับไปใช้หลักการสองประการข้างต้นใน
การด�ำเนินความสัมพันธ์ระหว่างกัน
ฟุกุยะมะบัญญัติศัพท์ส�ำหรับพฤติกรรมของมนุษย์ที่ตั้งอยู่บนหลัก
ความเกี่ ย วโยงเชิ ง ญาติ และหลั ก การเอื้ อ เฟื ้ อ ในเชิ ง ต่ า งตอบแทนว่ า
“patrimonialism” อันเป็นระบบทีเ่ น้นให้ความส�ำคัญกับเครือญาติและเพือ่ นฝูง
เป็นพิเศษ (น. 17)
3. มนุษย์มคี วามโน้มเอียงโดยก�ำเนิดในการสร้างและปฏิบตั ติ ามปทัสถาน
และระเบียบต่างๆ เพื่อให้การอยู่ร่วมกลุ่มเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ตนเอง
ทั้งนี้ มนุษย์ใช้ความสามารถในการรับรู้และรู้สึกที่ติดตัวมาแต่ก�ำเนิดใน
ข้ อ ที่ 1 จดจ� ำ พฤติ ก รรมต่ า งๆ ของมนุ ษ ย์ ค นอื่ น แล้ ว ส่ ง ผ่ า นข้ อ มู ล
ทางการสือ่ สารแบบวัจนภาษา/หรืออวัจนภาษาไปยังสมาชิกคนอืน่ ๆ ในกลุม่
รวมทั้ ง ผู ้ สื บ เชื้อสายของตัวเอง
การส่งผ่านข้อมูลของผูท้ มี่ พี ฤติกรรมไม่ดี ส่งผลให้เกิดการลงโทษทาง
สังคมตามมา เช่น การไม่ให้ความช่วยเหลือตอบแทน หรือกันออกไปจากกลุม่
เป็นต้น พฤติกรรมไม่ดตี า่ งๆ ถูกสถาปนาเป็นข้อห้าม หรือกฎเกณฑ์ เพือ่ ใช้
ควบคุมพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของมนุษย์ในเวลาต่อมา
ขณะเดียวกัน ความสามารถในการรับรู้และรู้สึกที่ติดตัวมาแต่ก�ำเนิด
ส่งผลให้มนุษย์โน้มเอียงไปทางใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล ที่โดดเด่นคือ
ความเย่อหยิ่ง ความภูมิใจ ความรู้สึกอาย ความรู้สึกผิด ความโกรธ และ
ความอับอาย เวลาจะตัดสินใจปฏิบตั ติ ามปทัสถานและระเบียบกฎเกณฑ์ตา่ งๆ
นอกจากนี้ เวลาอยู่ภายใต้ความเชื่อ ปทัสถาน และระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ
นานระยะหนึง่ มนุษย์มแี นวโน้มจะยึดติดกับปทัสถานและระเบียบกฎเกณฑ์นนั้ ๆ
แม้ เ มื่ อ เงื่ อ นไขของการเกิ ด ขึ้ น และด� ำ รงอยู ่ ข องปทั ส ถานและระเบี ย บ
กฎเกณฑ์นั้นๆ จะหมดไปแล้ว หรือสภาวะแวดล้อมทางสังคมได้เปลี่ยนไป
แล้วก็ตาม
4. มนุษย์มีความโน้มเอียงตามธรรมชาติที่จะใช้ก�ำลังรุนแรง สถาบัน
ทางการเมืองจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับใช้ควบคุมและก�ำหนดระดับการใช้
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ความรุนแรงของมนุษย์
5. นอกจากความต้องการด้านวัตถุแล้ว มนุษย์ยังแสวงหาการยอมรับ
นับถือ (recognition) อีกด้วย และการแสวงหาการยอมรับนับถือนีเ้ ป็นปัจจัย
ส�ำคัญที่ขับเคลื่อนพฤติกรรมทางการเมืองของมนุษย์
จากสังคมแบบเครือญาติสู่สังคมรัฐ
มนุษย์ระยะแรกอยู่ในสังคมแบบเครือญาติ (band-level societies)
หัวหน้ากลุม่ ได้รบั เลือกจากการเห็นพ้องร่วมกันของสมาชิกคนอืน่ ๆ ในกลุม่
อย่างไรก็ตาม หัวหน้ากลุม่ ไม่มอี ำ� นาจบังคับเหนือสมาชิก และสิทธิในการเป็น
หัวหน้าไม่สามารถถ่ายโอนไปยังลูกโดยอัตโนมัติ
ในสังคมแบบเครือญาติ ผูห้ ญิงแต่งงานกับผูท้ ไี่ ม่ใช่ญาติใกล้ชดิ และย้าย
ไปอาศัยในบ้านสามี ในบางกรณี ผู้หญิงเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการลด
ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม อันเป็นผลมาจากการแย่งชิงพื้นที่หรือทรัพยากร
ผ่านการแต่งงานกับคูค่ รองนอกกลุม่ (exogamy) หลักปฏิบตั นิ ไี้ ม่เพียงเพิม่
ความหลากหลายทางพันธุกรรม แต่ยงั ช่วยส่งเสริมการเคลือ่ นตัว การติดต่อ
สัมพันธ์ และการค้ากับกลุ่มสังคมอื่นๆ อีกด้วย (น. 54-55)
การเปลีย่ นผ่านจากสังคมแบบเครือญาติสสู่ งั คมชนเผ่า (tribal societies)
มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป สังคมแบบใหม่และสังคมแบบเก่าซ้อนทับกันใน
ช่วงเวลาที่ยาวนานพอสมควร ความแตกต่างระหว่างสังคมแบบชนเผ่าและ
สังคมแบบเครือญาติอยูท่ กี่ ารมีศนู ย์กลางบังคับใช้อำ� นาจ รวมถึงความสามารถ
ในการเรียกระดมพลอย่างรวดเร็ว (น.62)
ฟุกุยะมะระบุว่า ปัจจัยจ�ำเป็นที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนรูปของสังคม
ได้แก่ (1) การพัฒนาทางเกษตรกรรม ความสามารถในการเพาะปลูกของ
มนุษย์ช่วยเพิ่มปริมาณความหนาแน่นของประชากร ส่งผลให้สังคมแบบ
เครือญาติกลุ่มต่างๆ ติดต่อและด�ำเนินความสัมพันธ์ระหว่างกันมากขึ้น
(2) การเกิดขึ้นของทรัพย์สินส่วนบุคคล การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม
ทางสังคมดังกล่าว สร้างเงือ่ นไขต่อการก่อรูปและจัดการกลุม่ สังคมแบบใหม่
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(น. 55)
เครื่องมือที่ส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสังคมแบบเครือญาติสู่สังคมชนเผ่า
คือ ศาสนา อันมีรากฐานมาจากการนับถือผีบรรพบุรษุ การมีคคู่ รองนอกกลุม่
ท�ำให้สังคมแบบเครือญาติหนึ่งมีสายสัมพันธ์ร่วมกันกับอีกกลุ่มหนึ่ง หรือ
หลายๆ กลุม่ โดยแต่ละกลุม่ อาจสามารถสืบย้อนถึงผีบรรพบุรษุ ทีน่ บั ถือร่วมกัน
ช่วยเสริมสร้างความผูกพันและหน้าที่ให้กับสมาชิกในกลุ่ม แม้เป็นเพียง
ญาติหา่ งๆ ความเชือ่ ทีว่ า่ ผีบรรพบุรษุ มีอำ� นาจเหนือผูท้ มี่ ชี วี ติ อยูเ่ ป็นกลไก
ส�ำคัญที่ยึดโยงสมาชิกของชนเผ่าเข้าด้วยกัน (น.60-62) และช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการท�ำกิจกรรมร่วมกันของกลุม่ (collective action) กล่าว
อีกนัยหนึง่ การทีส่ มาชิกของชนเผ่าร่วมมือร่วมใจกันท�ำงานทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อเผ่า เป็นผลมาจากความหวาดกลัวการถูกลงโทษระหว่างทีม่ ชี วี ติ อยู/่ หรือ
หลังความตายโดยผีบรรพบุรุษ (น.37)
นอกจากสมาชิกทีย่ ดึ โยงกันด้วยศาสนาและสายเลือด สังคมชนเผ่าเปิด
รับสมาชิกที่ไม่มีสายเลือดร่วมกันเข้ากลุ่ม ผ่านกระบวนการต่างตอบแทน
และความสัมพันธ์สว่ นตัว สมาชิกทีไ่ ม่มสี ายเลือดเดียวกับคนในเผ่า หากให้
ความช่วยเหลือเกื้อกูลกับกิจกรรมของเผ่าเป็นอย่างดี จะได้รับการยอมรับ
ให้อาศัยในเผ่า ในทางตรงกันข้าม เมือ่ ไม่ทำ� ประโยชน์/หรือแสดงพฤติกรรม
ไม่ดี จะไม่ได้รับการต้อนรับให้อยู่ร่วมในเผ่า ฟุกุยะมะเน้นย�้ำความสัมพันธ์
แบบต่างตอบแทนและความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบของ
สังคมชนเผ่า (น. 78)
ในขณะที่สังคมชนเผ่าบางสังคมหยุดการพัฒนาอยู่ที่ระดับนี้ สังคมชน
เผ่าจ�ำนวนหนึง่ สามารถก้าวข้ามไปสูส่ งั คมรัฐ (state-level societies) ฟุกยุ ะมะ
ระบุปัจจัยที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงไว้ ดังนี้
1. กลุ ่ ม สั ง คมชนเผ่ า มี ท รั พ ยากรที่ เ พี ย งพอต่ อ การผลิ ต มากกว่ า
ความต้องการของประชากรภายในกลุ่ม ทรัพยากรที่ว่าอาจเป็นได้ทั้ง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ หรื อ การเกิ ด ขึ้ น ของเทคโนโลยี ก ารเกษตรใหม่ ท่ี
ช่ ว ยเพิ่มผลผลิต
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2. ประชากรภายในกลุ่มสังคมต้องมีจ�ำนวนมากพอต่อการเกิดขึ้น
ของชนชั้นทางสังคมและระบบแบ่งงานการท�ำแบบพื้นฐาน
3. ลั ก ษณะทางกายภาพของดิ น แดนมี ลั ก ษณะปิ ด เพื่ อ ช่ ว ยเพิ่ ม
ความหนาแน่นของประชากร และไม่เอือ้ ให้สมาชิกของกลุม่ สามารถหลบหนี
ได้โดยง่าย เมื่อโดนใช้ก�ำลังบังคับ
4. สมาชิกของสังคมชนเผ่าถูกกระตุ้นให้ละทิ้งเสรีภาพของตน และ
เลือกยอมรับอ�ำนาจของรัฐ ซึง่ อาจเกิดจากการคุกคามโดยใช้กำ� ลังของสังคม
ชนเผ่าอืน่ ทีม่ รี ปู แบบการรวมตัวดีกว่า หรือเป็นผลจากบุคลิกบารมีของผูน้ ำ�
ทางศาสนา (น. 89)
ฟุกุยะมะให้ความส�ำคัญค่อนข้างมากกับศาสนาในฐานะกลไกเปลี่ยน
สังคมชนเผ่าสูส่ งั คมรัฐ โดยยกตัวอย่างการก�ำเนิดรัฐอาหรับของกลุม่ ผูป้ กครอง
ทีส่ บื อ�ำนาจต่อจากพระนบี โมฮัมหมัดและกาหลิบอูมาย์หยัด เขาวิเคราะห์วา่
สั ง คมชนเผ่ า หลายกลุ ่ ม อาศั ย อยู ่ ใ นบริ เ วณคาบสมุ ท รอาหรั บ ซึ่ ง มี
ทรัพยากรธรรมชาติและลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ไม่อ�ำนวยให้เกิด
สังคมรัฐ ตลอดจนมีความเป็นไปได้สูงที่สังคมชนเผ่าเหล่านี้ จะคงวิถีและ
สภาพความเป็นสังคมชนเผ่าของตนต่อไป หากศาสนาอิสลามไม่ปรากฏตัว
ขึน้ มา
หลังจากถูกขับออกจากนครเมกกะ พระนบี โมฮัมหมัดและผู้เลื่อมใส
ย้ายไปยังเมืองเมดินา (Medina) ที่ที่ท่านได้รับการติดต่อให้ช่วยไกล่เกลี่ย
ข้อขัดแย้งระหว่างชนเผ่าต่างๆ เพือ่ แก้ปญ
ั หาความแตกแยกในเมดินา พระนบี
โมฮั ม หมั ด ได้ ร ่ า งธรรมนู ญ แห่ ง เมดิ น าและใช้ เ ป็ น หลั ก ในการปกครอง
หลังจากนั้นได้รวบรวมกลุ่มชนเผ่าต่างๆ เข้าด้วยกันจนสามารถพิชิต
นครเมกกะ และประสบความส�ำเร็จในการเปลีย่ นผ่านสังคมชนเผ่าในบริเวณ
ดังกล่าว เป็นสังคมรัฐแห่งแรก (น.192-194)
โดยสรุป เพื่อก้าวสู่สังคมรัฐ ผู้น�ำชนเผ่าบางแห่งใช้อ�ำนาจทางศาสนา
สร้างความชอบธรรมให้แก่ฐานะผูน้ ำ� ของตน และใช้ฐานความชอบธรรมดังกล่าว
พัฒนาศักยภาพการรบและระดมพลทหาร อย่างไรก็ดี ศาสนาทีน่ ำ� มาใช้จำ� ต้อง
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เป็นศาสนาทีพ่ ฒ
ั นาและมีความซับซ้อนมากกว่าการนับถือผีบรรพบุรษุ (น.86-87)
ตัวอย่างศาสนาลักษณะนี้ ได้แก่ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ เป็นต้น
ฟุกยุ ะมะระบุวา่ สังคมรัฐมีลกั ษณะแตกต่างส�ำคัญจากสังคมชนเผ่า ดังนี้
1. มีศูนย์กลางอ�ำนาจที่สามารถบังคับใช้กฎเกณฑ์/หรือระเบียบต่างๆ
ภายในขอบเขตของสังคมนั้นๆ
2. ผู้ปกครองยึดกุมเครื่องมือในการบังคับอันชอบด้วยกฎหมาย อาทิ
กองทัพและก�ำลังต�ำรวจ ไว้แต่ผู้เดียว
3. อ�ำนาจของรัฐผูกติดกับดินแดน ไม่ใช่สายเลือดที่ย้ายถิ่นไปยัง
บริเวณต่างๆ อย่างในกรณีของสังคมชนเผ่า
4. สมาชิกของสังคมรัฐถูกแบ่งออกเป็นชนชัน้ ระดับต่างๆ และมีความไม่
เท่าเทียมกันสูงกว่าในสังคมชนเผ่า โดยทั่วไป ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐจะแยกตนออกจากสมาชิกกลุ่มอื่นอย่างชัดเจน
5. รัฐสร้างความชอบธรรมผ่านความเชื่อทางศาสนาในรูปแบบที่
แยบคายยิ่งกว่าในสังคมชนเผ่า ในบางสังคม ชนชั้นนักบวชอยู่ในฐานะ
ผู้พทิ กั ษ์ของผูป้ กครอง ในขณะทีบ่ างสังคม นักบวชเป็นผูใ้ ช้อำ� นาจปกครอง
(น. 80-81)
ฟุกุยะมะเน้นว่า การเกิดสังคมรูปแบบใหม่ไม่ได้หมายถึงการสูญหาย
ไปของสังคมดั้งเดิม สังคมใหม่ที่เกิดขึ้นบางครั้งยืนอยู่บนฐานของสังคม
ดั้งเดิม เหมือนเต่าที่ยืนอยู่บนเต่าอีกตัวหนึ่ง ซึ่งก็ยืนอยู่บนเต่าอีกตัวหนึ่ง
เช่นกัน ในหลายกรณี สังคมดัง้ เดิมยังด�ำเนินอยู่ และไม่ได้เปลีย่ นผ่านสูส่ งั คม
ใหม่แต่อย่างใด (น.81)
การพัฒนาและการเสื่อมถอยของระเบียบการเมือง: บทสรุป
หนึง่ ในหน้าทีข่ องสังคมรัฐ คือ การสถาปนาระเบียบทางการเมือง รวมทัง้
บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ในทัศนะของฟุกุยะมะ ระเบียบทางการเมือง
อันพึงประสงค์ หมายถึงการสร้างสถาบันทางการเมืองที่เน้นความสัมพันธ์
ซึง่ ไม่ได้ตงั้ อยูบ่ นสายสัมพันธ์สว่ นบุคคล สมาชิกของสังคมต่างท�ำหน้าทีแ่ ละ
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มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในส่ ว นของตน รวมถึ ง การเคารพการปกครองด้ ว ย
กฎหมาย
หากสังคมรัฐไม่สามารถรักษาระเบียบทางการเมืองขัน้ ต้นได้ การด�ำเนิน
กิจกรรมในสังคมต่างๆ โดยรัฐ เช่น ระบบราชการและระบบการเมืองจะมี
แนวโน้มหันกลับคืนสู่การยึดความสัมพันธ์แบบเอื้อเฟื้อแก่เครือญาติและ
เพือ่ นฝูงเป็นหลัก อันน�ำไปสูก่ ารเสือ่ มถอยของสังคมรัฐนัน้ ๆ (น. 452-454)
แนวคิดเกี่ยวกับระเบียบทางการเมืองของฟุกุยะมะสามารถน�ำมา
อธิบายปัญหาการพัฒนาการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบนั ได้อย่างเหมาะสม
กล่าวคือ สถาบันทางการเมืองของไทยค่อนข้างอ่อนแอ อันเป็นผลมาจาก
การทีน่ กั การเมือง ข้าราชการและประชาชนจ�ำนวนไม่นอ้ ยด�ำเนินความสัมพันธ์
แบบเอื้อเฟื้อแก่เครือญาติและเพื่อนฝูงเป็นหลัก ทั้งนี้ ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ลกั ษณะดังกล่าวถูกกระตุน้ ให้เข้มข้นยิง่ ขึน้ ผ่านนโยบายประชานิยม
ซึง่ สะท้อนผ่านการเพิม่ ขึน้ ของจ�ำนวนของคนไทยทีย่ อมรับการโกงกินตราบ
เท่าที่ตนได้รับผลประโยชน์ด้วย1
ฟุกุยะมะทิ้งท้ายเกี่ยวกับการพัฒนาระเบียบการเมืองของมนุษย์ว่า
มี ลั ก ษณะไม่ ต ่ า งจากกระบวนการคั ด สรรตามธรรมชาติ ต ามทฤษฎี
วิวัฒนาการของดาร์วิน กล่าวคือระเบียบการเมืองเหมือนกับยีนส์ตรงที่มี
การที่ส่งต่อกันในสายการวิวัฒนาการ ระเบียบการเมืองซึ่งใช้งานได้ดี
มีความยืดหยุ่นสูง ตลอดจนเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมจะอยู่รอดและ
ถูกส่งผ่านให้กบั มนุษย์รนุ่ ต่อไป นอกจากนี้ มนุษย์สามารถเรียนรูแ้ ละลอกเลียน
จากต้นแบบสถาบันทางการเมืองทีด่ กี ว่า ส่งผลให้สงั คมมนุษย์พฒ
ั นาขึน้ เรือ่ ยๆ
อย่างไรก็ตาม ธรรมชาติของมนุษย์ที่ชอบยึดติดกับปทัสถานและ
1

ผลส�ำรวจเรื่อง “ต้นตอทุจริตคอรัปชั่น และทัศนคติของประชาชนต่อรัฐบาลทุจริตคอรัปชั่น
เปรียบเทียบก่อนยึดอ�ำนาจปี พ.ศ. 2549 กับ 2553” จากการสุ่มส�ำรวจประชาชนใน
ประเทศไทย พบว่า สัดส่วนของประชาชนที่มีทัศนคติยอมรับรัฐบาลทุจริตคอรัปชั่นแต่ขอ
ให้ประเทศชาติรุ่งเรือง ประชาชนอยู่ดีกินดี เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 63.2 ใน พ.ศ. 2551 มาอยู่
ที่ร้อยละ 76.1 ในพ.ศ. 2553
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ระเบียบกฎเกณฑ์เดิมๆ ท�ำให้ในหลายๆ สังคม การปรับเปลีย่ นไปใช้ระเบียบ
การเมืองใหม่ทมี่ คี วามเหมาะสมกว่า เป็นไปได้อย่างยากล�ำบาก การใช้กำ� ลัง
ความรุนแรงเพือ่ บังคับให้มกี ารเปลีย่ นแปลงระเบียบการเมืองใหม่ จึงเป็นสิง่
ที่เลี่ยงไม่ได้ในหลายๆ กรณี (น. 446-448)
ดูเหมือนฟุกุยะมะจะมีรูปแบบของระเบียบการเมือง ที่เขาเห็นควร
เป็นต้นแบบและน�ำไปประยุกต์ในประเทศต่างๆ อยู่ในใจแล้ว แม้เขาจะไม่
ได้กล่าวออกมาตรงๆ ในหนังสือเล่มนี้ การกล่าวถึงระบอบเสรีประชาธิปไตย
แบบสหรัฐอเมริกา และรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาที่มีความยืดหยุ่นสูง
และช่วยน�ำพาประเทศผ่านพ้นวิกฤติทางการเมืองในหลายๆ ครั้ง (น.7)
สะท้อนสิ่งที่อยู่ในใจของเขาในระดับหนึ่ง นี่ยังไม่นับผลงานวิชาการในอดีต
ของเขา อาทิ The End of History and the Last Man (1992) และ Our
Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology Revolution
(2002) เป็นต้น ซึง่ ให้นำ�้ หนักกับระบอบการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตย
มากกว่าระบอบการเมืองแบบอืน่ ๆ กล่าวอีกนัยหนึง่ ผลงานชิน้ นีเ้ ป็นเหมือน
ชิ้นส่วนที่ช่วยเติมเต็มให้แก่จุดยืนทางวิชาการโดยรวมของเขา
ในหนังสือเล่มนี้ ฟุกยุ ะมะน�ำหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์จากหลายสาขา
วิชามาสนับสนุนสมมุตฐิ านเกีย่ วกับธรรมชาติของมนุษย์และศาสนาในฐานะ
เป็นกลไกส�ำคัญส�ำหรับการเปลีย่ นผ่านสังคม รวมทัง้ ปฏิเสธการด�ำรงอยูข่ อง
มนุษย์ในสภาวะก่อนก�ำเนิดสังคม การตีพิมพ์ขอ้ สรุปจากการศึกษาของเขา
นับเป็นก้าวย่างที่กล้าหาญในฐานะนักวิชาการ แม้จะสุ่มเสี่ยงอยู่ไม่น้อย ต่อ
การถูกโจมตีจากผู้ที่ไม่เห็นด้วย
เพื่อปกป้องสมมติฐานของตน ฟุกุยะมะตีกันข้อโต้แย้งที่อาจเกิดขึ้นไว้
ล่วงหน้า เช่น การย�้ำถึงข้อเสนอของเขาในฐานะทฤษฎีระดับกลาง และ
ออกตัวบ่อยครั้งว่า หลักฐานที่น�ำเสนอมุ่งเพียงแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรทีเ่ ขาศึกษาเท่านัน้ ไม่ได้บง่ บอกสาเหตุ-ผลลัพธ์แต่อย่างใด (น. 62-63)
อย่างไรก็ตาม ท่าทีอนั เปีย่ มไปด้วยความระมัดระวังเช่นนีข้ องฟุกยุ ะมะ ส่งผล
ให้ผู้อ่านเกิดความลังเลที่จะ “รับซื้อ” แนวคิดของเขาพอสมควร
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และท้ายทีส่ ดุ น่าเสียดายเป็นอย่างยิง่ ทีฟ่ กุ ยุ ะมะไม่ได้กล่าวถึงวิธกี าร/หรือ
กระบวนการสถาปนาสถาบันทางการเมืองทีด่ แี ต่อย่างใดในหนังสือเล่มนี้ ทัง้ นี้
เขาอาจมองว่า การระบุสาเหตุของปัญหาก็คือการแก้ปัญหาแล้ว อย่างไร
ก็ตาม ถ้าฟุกุยะมะครอบคลุมประเด็นนี้ไว้ในหนังสือจะช่วยให้เนื้อหามี
ความสมบูรณ์ครบถ้วนยิ่งขึ้น
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