๑๐
บทที่ ๒
สภาพแวดลอมของประเทศที่กําลังพัฒนา

ตอนที่ ๑ กลาวนํา
๑.๑ กลาวทั่วไป
๑.๑.๑ บทที่ ๒ นี้กลาวถึงลักษณะเฉพาะของประเทศที่กําลังพัฒนา ซึ่งมักจะมีปจจัยตัวแปร
ทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยาที่คลายคลึงกัน ซึ่งปจจัยตัวแปรดังกลาวอาจนําไปสู
การขัดแยงภายในประเทศและทําใหการเมืองของประเทศตองไรเสถียรภาพ นอกจากนี้ ในบทที่ ๒
ยังครอบคลุมจุดออนและสภาพแวดลอมของประเทศที่กําลังพัฒนาที่ลอแหลมตอการถูกแทรกแซงจากภายนอ
กประเทศ รือกลุมบุคคลภายในประเทศที่จะนําไปแสวงประโยชนใหบรรลุเปาหมายตามที่ตองการ ไดโดยงาย
๑.๑.๒ ในสังคมของประเทศที่กําลังพัฒนา การเปลี่ยนแปลงในเรื่องตางๆ นั้นจะเกิดขึ้นอยู
ตลอดเวลาตามผลของการพัฒนาประเทศในดานตางๆและแนนอนที่สุดการเปลี่ยนแปลงดังกลาวยอมมีทั้งบุค
คลที่เห็นดวยและบุคคลที่ตอตานสรางความขัดแยงใหเกิดขึ้นในสังคมการเปลี่ยนแปลงดวยวิธีการบังคับมักจะ
สรางปญหาใหเกิดขึ้นในภายหลังถึงแมวาจะเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพและไดผลก็ตามซึ่งในปจจุบันการเปลี่
ยนแปลงมักจะเปนไปอยางรวดเร็วกวาแตกอน ทําใหปญหาที่เกิดขึ้นมีความยุงยาก สลับซับซอนมากยิ่งขึ้น
๑.๑.๓
ประเทศที่กําลังพัฒนาสวนใหญมักจะประสบกับการเปลี่ยนแปลงทางดานการเมืองและ
เศรษฐกิจที่รวดเร็ว ทั้งที่ประเทศเหลานั้นมีทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคลที่จํากัด หรือยังขาด
การพัฒนาที่เหมาะสม รวมทั้งขาดเทคโนโลยีสมัยใหม ทําใหการพัฒนามีอุปสรรคหรือเปนไปอยางไมมี
ประสิทธิภาพ
๑.๑.๔ ประเทศไทยเปนประเทศที่กําลังพัฒนาประเทศหนึ่ง ยอมหลีกเลี่ยงปญหาดังกลาวขางตน
ไมได
การเตรียมการเพื่อเผชิญกับปญหาและแกปญหาที่เกิดขึ้น ยอมเปนสิ่งสําคัญควบคูกับการพัฒนา
ประเทศอยางตอเนื่อง
๑.๒ ลักษณะเฉพาะของประเทศที่กําลังพัฒนา
๑.๒.๑ ถึงแมประเทศที่กําลังพัฒนาจะมีลักษณะเฉพาะโดยทั่วไปคลายคลึงกัน แตก็ยังมีเอกลักษณ
ของตนเองในดานประวัติศาสตร วัฒนธรรม และวัตถุประสงคของชาติโดยเฉพาะ สิ่งเหลานี้ทําให
แตละประเทศมีปญหาเฉพาะของตนเองที่แตกตางออกไปจากประเทศอื่นได
๑.๒.๒ประเทศที่กําลังพัฒนาคือประเทศที่ไดพัฒนากาวหนาล้ําออกนอกสังคมดั้งเดิมของตนประเทศเหลา
นี้จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร เทคโนโลยี และสังคมจิตวิทยา

๑๑
การเปลี่ยนแปลงเหลานี้มักจะอยูในลักษณะของการพัฒนาประเทศใหเจริญเติบโตและทันสมัยพลังอํานาจแหง
ชาติโดยทั่วไปจะสูงขึ้น แตยังคงมีมาตรฐานต่ํากวาประเทศอุตสาหกรรม ที่ไดพัฒนาแลว
๑.๒.๓ กระบวนการพัฒนาประเทศมีความจําเปนที่จะตองละทิ้งขนบธรรมเนียม คานิยม สถาบัน
ที่ยึดเหนี่ยว และความเชื่อถือของสังคมดั้งเดิม เพื่อวิวัฒนาการไปสูสังคมใหม การเปลี่ยนแปลงของสังคม
ดังกลาวมักจะอยูในชวงระยะเวลาอันสั้นเกินกวาที่จะยอมรับและปรับตัวไดทัน สรางความสับสนและหวงใย
แกบุคคลโดยทั่วไป ซึ่งอาจเปนมูลเหตุของความตึงเครียดและความไมสงบเรียบรอยไดงาย กลุมบุคคล
หรือองคกรที่ไมพอใจในรัฐบาลอาจฉวยโอกาสดังกลาวเปนชนวนเหตุในการยึดอํานาจรัฐไดโดยงาย ซึ่งอาจ
ทําไดดวยวิธีทางสันติหรือใชความรุนแรงก็ได
๑.๒.๔ ประชาชนของประเทศที่กําลังพัฒนามักจะขาดการรวมตัวที่เหนียวแนน มักจะแยกเปนกลุม
อยูโดดเดี่ยวตามวิถีทางการดํารงชีวิตของเผาพันธุ ศาสนา หรือเชื้อชาติ ซึ่งบางกลุมอาจจะมีความผูกพัน
กับรัฐบาลเฉพาะเรื่องในทองถิ่นเทานั้น
โดยเฉพาะอยางยิ่งพวกที่อาศัยอยูครอมตามแนวชายแดน
ของประเทศกลุมบุคคลตาง ๆ
เหลานี้มักจะผูกพันกับคานิยมและปรัชญาการดํารงชีวิตเฉพาะกลุม
อยางฝงแนนการเปลี่ยนแปลงอันเปนผลจากการพัฒนาประเทศจะคุกคามตอสิ่งที่ยึดเหนี่ยวดั้งเดิมและสรางคว
ามตึงเครียด และไมพอใจใหเกิดขึ้นไดโดยงาย
๑.๒.๕ ในประเทศที่กําลังพัฒนากลุมคนหัวโบราณที่ไมยอมเปลี่ยนความคิดหรือทัศนคติ กลุมชน
ชั้นกลางที่พัฒนานอย และกลุมประชาชนผูยากไร ซึ่งไมมีสิทธิไมมีเสียงในรัฐบาล บุคคลเหลานี้
มักจะมีแนวโนมนําไปสูการขัดแยงภายในไดเชนเดียวกัน
๑.๒.๖ ในประเทศที่กําลังพัฒนาสวนใหญทหารมักจะมีบทบาทที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศ
สวนรวมของทหารในการสรางชาติใหทันสมัยจะมีมากนอยเพียงใดนั้น
ยอมขึ้นอยูกับขีดความสามารถ
และอิทธิพลที่มีตอรัฐบาล ความสัมพันธกับประชาชน ขอบเขตการขัดแยงภายใน และภัยคุกคาม
จากภายนอกที่มีอยูในขณะนั้น บทบาทของทหารสามารถสงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือขัดขวางก็ได
๑.๒.๗ ปญหาตาง ๆ ของประเทศกําลังพัฒนาผสมผสานกับชองวางระหวางประเทศอุตสาหกรรม
และประเทศที่กําลังพัฒนาที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
มักจะเปนชนวนเหตุแหงความขัดแยงภายในประเทศ
และมีผลกระทบตอความสัมพันธระหวางประเทศไดงาย
ตอนที่ ๒
ปจจัยที่กอใหเกิดปญหาในประเทศที่กําลังพัฒนา
๒.๑ ปจจัยทางสังคมจิตวิทยา
๒.๑.๑ การพัฒนาประเทศใหทันสมัยนั้น มักจะทําใหวิถีการดํารงชีวิตดั้งเดิมตองเปลี่ยนแปลงไป
ภาพพจนและความภักดีของประชาชนที่มีตอเชื้อชาติ ภูมิภาค เผาพันธุ ครอบครัว ภาษา และ

๑๒

ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมจะมีนอยลง คานิยมดั้งเดิมจะถูกทอดทิ้งตามลําดับดวยแรงจูงใจใหรับคานิยม
สมัยใหมตามการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการพัฒนาประเทศ
๒.๑.๒ ประชาชนมักจะละทิ้งวิถีทางดํารงชีวิตที่คุนเคยเพื่อแสวงหาสิ่งที่ดีกวา แตก็มักจะประสบ
กับความผิดหวัง
ประชาชนในชนบทหลั่งไหลเขาสูตัวเมืองดวยความหวังวาจะสามารถดํารงชีวิตที่ดีขึ้น
ประชาชนเหลานี้มักจะขาดความรูในดานการคาขาย ดังนั้น สิ่งที่เขาจะทําไดก็คือ การขายแรงงาน
ซึ่งมักจะประสบความผิดหวังไดงายเพราะไมมีงานใหทํา
หรือไดรับคาแรงต่ํามากจนตองดํารงชีวิตอยู
ดวยความยากจนแรนแคนและสิ้นหวังในชีวิต ในที่สุดบุคคลเหลานี้ก็จะสิ้นศรัทธาที่มีตอรัฐ ฝายตรงขาม
สามารถแสวงประโยชนจากบุคคล หรือกลุมบุคคลดังกลาวใหรวมตอสูในการลมลางอํานาจรัฐไดงาย
๒.๑.๓ โดยสรุปปจจัยทางสังคมจิตวิทยาของประเทศที่กําลังพัฒนา อาจมีดังนี้
๒.๑.๓.๑ การเจริญเติบโตและความหนาแนนของประชากร เปนไปในอัตราที่รวดเร็วกวา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่จําเปนตอการตอบสนองความตองการของประชากร
๒.๑.๓.๒ ประชาชนในชนบทสวนใหญถูกกีดกันจากระบบการเมืองในระดับชาติ รัฐบาล
มักจะใหความเรงดวนตอพื้นที่อุตสาหกรรมในเมืองมากกวา
๒.๑.๓.๓ ประชาชนสวนใหญมีความผูกพันกับกลุมทองถิ่น ภูมิภาค เผาพันธุ เชื้อชาติ
หรือพื้นเมืองมากกวาชาติโดยสวนรวม
๒.๑.๓.๔ มีคนไมรูหนังสือมากและฐานการศึกษาไมเพียงพอกับความตองการของการ
พัฒนาดานเทคโนโลยี การเมือง และเศรษฐกิจ
๒.๑.๓.๕ การขยายตัวเมืองที่รวดเร็วทําใหการบริการทางสังคม สาธารณูปโภค และที่อยู
อาศัยไมพอเพียง
๒.๑.๓.๖ การสื่อสารมวลชนที่กระจายออกไปอยางกวางขวาง เชนวิทยุ และโทรทัศนทําให
ประชาชนตระหนักในขอแตกตางของมาตรฐานการดํารงชีวิตที่ดีกวา ที่ตนเองไมมีโอกาสที่จะมีสวนรวมดวย
๒.๑.๓.๗ กลุมผูครองอํานาจซึ่งมักเปนคนกลุมนอยมักจะถูกทาทาย

โดยชนชั้นกลาง

และกลุมอื่น ๆ
๒.๑.๓.๘ผูนํามักจะหวงอํานาจและความมั่งคั่งของตนเองเอาไวแตผูเดียว
๒.๑.๓.๙ ชองวางทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองมีมาก
อํานาจกับคนกลุมใหญของประเทศ

ระหวางคนกลุมนอยที่ครอง

๒.๑.๓.๑๐ กลุมชนบางกลุม เชนชนกลุมนอยตามเชื้อชาติและเผาพันธุ
ออกจากสังคมอยูอยางโดดเดี่ยว
๒.๑.๓.๑๑ นายทหารของกองทัพสวนใหญมาจากกลุมที่ไดรับสิทธิพิเศษ

มักจะแยกตัว

๑๓
๒.๑.๓.๑๒ ตํารวจมักจะไดรับการประกอบอาวุธที่ไมมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ทําใหภาพพจนของตํารวจไมเปนที่ศรัทธาของประชาชน

และการฝกที่ไมได

๒.๑.๓.๑๓ การรักษาพยาบาลใหแกประชาชนสวนใหญมีนอย
๒.๒ ปจจัยทางเศรษฐกิจ
๒.๒.๑ การพัฒนาดานเศรษฐกิจในอัตราที่รวดเร็วแตไมทั่วถึง
เปนปญหาที่สําคัญประการหนึ่ง
ของประเทศที่กําลังพัฒนา
ซึ่งปญหาทางเศรษฐกิจดังกลาวมักจะสงผลใหเกิดปญหาทางดานการเมือง
และสังคมจิตวิทยาไปดวย
เพราะการพัฒนาเศรษฐกิจในลักษณะเชนนี้อาจทําใหกลุมเสียผลประโยชน
ไมพอใจ สามารถสรางเงื่อนไขทางดานสังคมจิตวิทยาและการเมือง ซึ่งอาจนําไปสูการลมลางอํานาจรัฐ
หรือใชวิธีการรุนแรงเขาแกปญหา
๒.๒.๒ การพัฒนาเศรษฐกิจที่เปนไปอยางไมทั่วถึงนี้ จะสรางขอแตกตางใหเกิดขึ้นอยางเดนชัด
กลาวคือตัวเมืองมักจะไดรับการพัฒนาใหมีความเจริญกาวหนาและมีมาตรฐานการดํารงชีพที่สูง ในขณะที่
รอบนอกเมืองยังคงเผชิญกับปญหาความยากจนและลาหลัง
๒.๒.๓ ระบบการขนสงและคมนาคมที่ไมสะดวก เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ของประเทศเปนไปอยางไมเทาเทียมกันในแตละพื้นที่
๒.๒.๔ โดยสรุปปจจัยทางเศรษฐกิจของประเทศที่กําลังพัฒนา อาจมีดังนี้
๒.๒.๔.๑ เทคโนโลยีและความชํานาญในการผลิตตองพึ่งพาจากแหลงภายนอกประเทศ
๒.๒.๔.๒ เศรษฐกิจขึ้นอยูกับการสงออกวัตถุดิบเพียงหนึ่งหรือสองชนิด เชน
เกษตรกรรม หรือสินแร เปนตน

สินคา

๒.๒.๔.๓ การลงทุนจากตางประเทศสูง เมื่อเทียบกับการลงทุนภายในประเทศ
๒.๒.๔.๔ โครงสรางทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมระดับต่ําไมพอเพียง
๒.๒.๔.๕ โครงการพัฒนาประเทศมักจะขึ้นอยูกับแหลงจากภายนอกประเทศ
๒.๒.๔.๖ พื้นที่สวนใหญของประเทศ เชน ปา ทะเลทราย หรือพื้นที่อื่นไมเหมาะสม
กับการทําการเกษตร
๒.๒.๔.๗ทรัพยากรสําหรับการเพิ่มผลผลิตทางเกษตรกรรมมีจํากัด เนื่องจากเนนทางดาน อุตสาหกรรม
๒.๒.๔.๘ การเกษตรกรรมอยูในพื้นฐานระดับต่ํา
๒.๒.๔.๙ รายไดตอหัวของประชากรอยูในเกณฑต่ํา

๑๔
๒.๓ ปจจัยทางการเมือง
๒.๓.๑ จุดออนทางการเมืองที่สําคัญของประเทศที่กําลังพัฒนาก็คือ
ขาดระบบการบริหาร
ที่มีประสิทธิภาพ และประชาชนไมมีสวนรวมหรือไมสนใจในกระบวนการทางการเมือง
๒.๓.๒โครงสรางของรัฐบาลสําหรับประเทศที่เกิดใหมมักจะออนแอ จึงนับวาเปนจุดออนของรัฐบาล
ประเทศที่กําลังพัฒนาที่จะถูกโคนลมดวยระบบเผด็จการและระบบทหารไดโดยงายซึ่งระบบดังกลาวนี้มักจะ
มีปญหาในดานการบริหารเพราะขาดการตอบสนองอยางมีประสิทธิภาพจากขาราชการหรือกลไกของรัฐ
๒.๓.๓ ในประเทศที่กําลังพัฒนาระบบขาราชการนั้นมักจะใชระบบพรรคพวก
สวนประเทศ
เกษตรกรรมหรือลาหลังนั้นผูนํามักจะเปนผูอนุรักษนิยม
ดังนั้นจึงทําใหการพัฒนาขาราชการใหมี
ขีดความสามารถและมีความคิดกาวหนาสมัยใหมจึงเปนไปไดยาก
๒.๓.๔ ในประเทศที่กําลังพัฒนาสวนใหญ
มักจะมีองคกรที่มีอิทธิพลนอกโครงสรางอยางเปน
ทางการของรัฐบาล
กลุมบุคคลเหลานี้มักจะดําเนินการในลักษณะคลายกับพรรคการเมือง
เพื่อแสวง
ประโยชนใหเครือญาติ ชนชั้น เชื้อชาติ ศาสนา หรือบุคคลในภูมิภาคเดียวกัน
๒.๓.๕ พรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นอยางเปนทางการ มักจะดําเนินบทบาทเฉพาะที่รัฐบาลใหการ
ยอมรับเทานั้น นั่นก็คือ พรรคการเมืองมีไวเพื่อประกันวารัฐบาลนั้นเปน "รัฐบาลที่ชอบธรรม" เทานั้น
สถานภาพและนโยบายของพรรคนั้นขึ้นอยูกับผูมีอํานาจที่จะกําหนดให
๒.๓.๖ วิธีดําเนินการและประสบการณของผูนําในประเทศที่กําลังพัฒนามักจะเปนการรวมอํานาจ
ดวยเหตุนี้เอง
การแตงตั้งขาราชการมักจะเนนในเรื่องความซื่อสัตยมากกวาความสามารถของบุคคล
ซึ่งในสภาวะดังกลาว ผูบริหารระดับสูงสุดของรัฐบาลมักจะตองเปนผูตัดสินใจทุกเรื่อง ถึงแมวาจะเปนเรื่อง
ปลีกยอยก็ตาม
๒.๓.๗ การรวมอํานาจในการตัดสินใจ อาจทําใหบางครั้งขัดแยงหรือผิดกฎหมายของประเทศก็ได
การตัดสินใจในลักษณะดังกลาวไมวาจะมีเจตนาและเหตุผลอยางไร ก็อาจจะทําใหเกิดขอโตแยงในเรื่อง
"ความชอบธรรม" ที่แทจริงของรัฐบาลได
ตอตานรัฐบาลไดประการหนึ่ง

นอกจากนี้

ยังเปนเหตุผลที่ฝายตรงขามอาจนํามาใชในการ

๒.๓.๘ โดยสรุปปจจัยทางการเมืองของประเทศที่กําลังพัฒนา อาจมีดังนี้
๒.๓.๘.๑ ลักษณะจํากัดของพื้นที่ทางภูมิศาสตร
ทําใหประชาชนรวมตัวอยูเปนกลุมๆ
การติดตอสัมพันธระหวางกลุมมีนอยและอํานาจของรัฐบาลสวนกลางในพื้นที่หางไกลมีนอย
๒.๓.๘.๒ เสถียรภาพของระบบการเมืองมักขึ้นอยูกับผูนําหลักทางการเมืองเพียงผูเดียว
๒.๓.๘.๓ ผูนํามักจะไมเต็มใจในการมอบอํานาจใหกับองคกรและสวนราชการตาง ๆ ของรัฐ
๒.๓.๘.๔ กลุมเชื้อชาติหรือกลุมบุคคลโดยเฉพาะ มักจะเปนผูควบคุมอํานาจรัฐ

๑๕
๒.๓.๘.๕ ความไมมีเสถียรภาพอาจเกิดขึ้นจากขอขัดแยงระหวางกลุม
เชื้อชาติ
กลุมผลประโยชน กลุมทางเศรษฐกิจ หรือกลุมอื่น ๆ เชน กลุมนักศึกษา กลุมขาราชการ หรือระหวาง
กลุมตางๆ ที่รวมตัวกัน
๒.๓.๘.๖ รัฐบาลขาดขาราชการและองคกรทางการเมืองที่มีประสิทธิภาพ
๒.๓.๘.๗ ทหารมักจะเปนกลุมผลประโยชนที่มีการจัดตั้งที่ดีที่สุดของประเทศ และมักจะมี
อิทธิพลตอการเมืองสูง
๒.๓.๘.๘ ปญหาที่เกิดจากการพัฒนาประเทศใหทันสมัยและการขยายตัวเมืองอยางรวดเร็ว
มักเปนปญหาที่ยากตอการแกไข
และสามารถสรางความยุงยากใหแกรัฐบาล
สงผลใหประชาชน
ขาดความเชื่อมั่นในรัฐบาลไดโดยงาย
๒.๓.๘.๙ รัฐบาลมักจะไมยอมรับสภาพความจริงเมื่อมีการกอความไมสงบเกิดขึ้น จนกวา
การกอความไมสงบดังกลาวจะเกิดอยางสูงขึ้นแลว จึงยอมรับสภาพความเปนจริง
๒.๓.๘.๑๐ ผลประโยชนทางเศรษฐกิจและการเมืองมักจะขัดขวาง
เจริญเติบโตของระบบการคาอยางเสรี

และจํากัดความ

๒.๔ มูลเหตุของการขัดแยง
๒.๔.๑ ไมวาจะพัฒนาในดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในระดับใดก็ตาม ประชาชนจะมีความ
คาดหวังที่สูงกวาเสมอ
ประชาชนบางกลุมอาจเห็นวาการเปลี่ยนแปลงอันเปนผลมาจากการพัฒนา
ไดนําความหวังของการดํารงชีวิตที่ดีกวามาให
ในขณะที่บางกลุมอาจมีความรูสึกหวาดกลัวตอการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว บางกลุมเห็นวาเปลี่ยนแปลงเร็วไปบาง ชาไปบาง บางกลุมก็มองในแงเล็งผลเลิศ
บางกลุมก็เห็นวายังมีหวัง และบางกลุมก็เห็นวาสิ้นหวัง ขอแตกตางดังกลาวนี้มีสาเหตุมาจากความคิด
ที่ขัดแยงกันวาอะไรคือสิ่งที่จําเปน ควรจะดําเนินการอยางไร และรัฐบาลควรทําอะไร การพัฒนาประเทศ
ในดานตางๆ นั้นมีอยูอยางมากมาย การแกปญหาในดานตาง ๆ นั้นจําเปนตองใชเวลาและทรัพยากร
เปนจํานวนมาก
ซึ่งยอมเปนที่ทราบกันดีอยูแลววาประเทศที่กําลังพัฒนานั้นมีทรัพยากรจํากัด
การตอบสนองความตองการตาง ๆ นั้นจึงทําไดเพียงบางสวนเทานั้น ดังนั้น ในระดับชาติจะตองมีแนวทาง
ดานการเมืองที่สามารถกําหนดความเรงดวนของการดําเนินการพัฒนา
โดยกําหนดนโยบายและโครงการ
ตางๆ ที่ประชาชนสามารถยอมรับไดเปนประการสําคัญ
๒.๔.๒ บุคคลที่หมดหวังในสิ่งที่ตองการ
หรือเชื่อวาความหวังนั้นไมมีทางบรรลุผลไดภายใต
รัฐบาลปจจุบันมักจะเปนบุคคลที่ตอตานรัฐบาลไดโดยงาย ระดับความรุนแรงทางการเมืองที่บุคคลเหลานี้
จะเขาไปรวมนั้นขึ้นอยูกับขอบเขตการควบคุมของรัฐบาลที่มีอยู
ความเขมขนของความไมพอใจ
และสภาพแวดลอมเปนประการสําคัญ

๑๖

๒.๔.๓ สภาพแวดลอมไมวาจะเลวรายอยางไร ก็ไมเปนสาเหตุของการใชวิธีการรุนแรงเสมอไป
ตัวอยางเชน ในบางสังคมประชาชนอาจอยูในสภาพแวดลอมที่เลวรายในทัศนคติของสังคมอื่น แตประชาชน
เหลานี้ไมเคยเห็นสภาพแวดลอมที่ดีกวาหรือพอใจในความเปนอยูเชนนั้นโดยไมตองการเปลี่ยนแปลง ก็ยาก
ที่จะชักนําใหบุคคลดังกลาวกอความรุนแรงโดยอาศัยสภาพแวดลอมที่เลวรายได แตอยางไรก็ดีในประเทศ
ที่กําลังพัฒนาประชาชนเห็นขอแตกตางของสภาพแวดลอมที่ดีกวาจากผลของการพัฒนาประเทศ และดวย
เหตุนี้เองประชาชนที่อยูในสภาพแวดลอมที่เลวยอมเกิดความรูสึกไมพอใจ
สามารถชักจูงใหใชวิธีการ
รุนแรงได
๒.๔.๔ จุดสําคัญก็คือ บุคคลที่ไมพอใจเปนบุคคลที่ลอแหลมตอการถูกชักจูงใหรวม หรือสนับสนุน
ขบวนการโคนลมอํานาจรัฐดวยวิธีการรุนแรง
๒.๔.๕ การพัฒนาและการทําใหประเทศเจริญกาวหนาทันสมัยนั้นมักจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
และการเปลี่ยนแปลงจะทําลายขนบธรรมเนียม
ประเพณีดั้งเดิม
หรือสภาวะปกติของชีวิตประจําวัน
ซึ่งจะทําใหเกิดแรงกดดันในสังคม
รัฐบาลควรพยายามลดความรุนแรงซึ่งอาจจะเกิดจากกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงเหลานี้

ตอนที่ ๓
สรุป
๓.๑ ลักษณะของประเทศที่กําลังพัฒนา
๓.๑.๑ มีความเจริญกาวหนาจากสังคมดั้งเดิม เพื่อนําไปสูสังคมใหมที่พัฒนากาวหนาในอนาคต
๓.๑.๒ มีเอกลักษณเฉพาะของตนเองในแงของประวัติศาสตร วัฒนธรรม และเปาหมายของชาติ
๓.๑.๓ เผชิญกับความแปรปรวนอันเปนผลมาจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ
การเมือง การทหาร สังคมจิตวิทยา และเทคโนโลยีที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศ
๓.๒ สภาพแวดลอมของประเทศที่กําลังพัฒนา
๓.๒.๑ การหยุดชะงักของคานิยมและประเพณีดั้งเดิม
๓.๒.๒ ประชาชนมีความคาดหวังที่สูงขึ้น
๓.๒.๓ ฐานเทคโนโลยี การศึกษา และอุตสาหกรรมไมพอเพียง
๓.๒.๔ ประชากรเพิ่มมากขึ้น
๓.๒.๕ ตัวเมืองขยายตัวในอัตราที่รวดเร็ว

๑๗
๓.๒.๖ ปญหาชนกลุมนอย กลุมศาสนา และกลุมเชื้อชาติ
๓.๒.๗ ประชาชนมีรายไดต่ํา
๓.๒.๘ ระบบการเมืองขาดเสถียรภาพ
๓.๓ การขัดแยงจะเกิดขึ้นเมื่อ
๓.๓.๑ ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยางรวดเร็ว
๓.๓.๒ กระบวนการพัฒนากอใหเกิดความผดหวังขึ้นในสังคม
๓.๓.๓ ประชาชนมีความคิดวารัฐบาลไมสนใจที่จะปรับปรุงสภาพแวดลอม และปญหาตาง ๆ
_____________________________

