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1.  แนวคิด 

1.1 ประเทศทัง้ที่เกิดใหม่และที่ได้รบัเอกราชมานานแล้วล้วนแต่เผชิญกบัการรกัษา

ความมัน่คงและการมกีาํลงัอาํนาจแหง่ชาต ิ

1.2 ความมัน่คงและกําลงัอาํนาจขึน้อยูก่บัพหุปจัจยัอนัเป็นเรื่องทัง้ทางดา้นวตัถุธรรมและ 

นามธรรม 

 

2.  วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

เมือ่อา่นบทน้ีจบแลว้ นกัศกึษาจะสามารถ 

2.1 ลําดบัขัน้ตอนทีร่ฐัประชาชาตติ้องเผชญิก่อนทีจ่ะพจิารณาเรื่องความมัน่คงและกําลงั

อาํนาจได ้

2.2 รวมองค์ประกอบนานาประการซึ่งหากมยี่อมทําให ้“เอื้อ” หรอืเกื้อกูลต่อการมคีวาม

มัน่คงและกาํลงัอาํนาจได ้

2.3 อธบิายความสําคญัขององค์ประกอบหรอืปจัจยัทัง้เชงิรูปธรรมและนามธรรมที่เกี่ยว

โยงถงึเรือ่งทัง้สองได ้
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1.  ความนํา 

ความเป็นห่วงเรื่องความมัน่คงของชาต(ิnational security) และการมพีละกําลงัของ

ประเทศ (national power) เป็นเรื่องทีม่ปีรากฏทัว่ไปแลว้เกีย่วโยงกบัมโนทศัน์อื่น ๆ เช่น 1) 

การได้เอกราช ( independence) 2) การอยู่รอด (survival) 3) ความเป็นปึกแผ่น 

(consolidation) และ 4) กาํลงัอาํนาจแห่งชาติ 

ประเดน็แรก  การได้เอกราช คอื การเป็นชาตอิสิระเสรเีป็นเรื่องที่ไม่ไดง้่าย ๆ นัก 

ตวัอยา่งคอื สหรฐัอเมรกิาตอ้งต่อสูเ้พื่อหลุดพน้จากการเป็นอาณานิคมขององักฤษเกนิกว่า 220 

ปีมาแล้ว คอืช่วงปลายสมยักรุงธนบุร ี ประเทศในเอเซยีส่วนใหญ่เคยอยู่ภายใต้อาณานิคมของ

ชาตติะวนัตก ขอ้ยกเวน้คอื ประเทศไทยและญี่ปุ่น เป็นตน้ ประเทศในแอฟรกิา ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้

อาํนาจของชาตอิื่นมาก่อน  

ภายหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศเปลี่ยนรูปแบบไป  

ประเทศมหาอาํนาจซึง่เคยมอีาณานิคมสละความเป็นเจา้อาณานิคม คอืยอมใหม้อิีสระเสรี เชน่  

1) องักฤษยอมใหอ้นิเดยี พมา่ ศรลีงักา ปากสีถาน และมาเลเซยี เป็นเอกราช  

2) เนเธอรแ์ลนด ์หรอืฮอลแลนดย์อมใหเ้อกราชแก่อนิโดนีเซยี เมื่อไดร้บัเอกราชแลว้มี

ปญัหาเรื่อง “ความอยู่รอด” ประเทศทีเ่กดิใหม่ (ใชศ้พัทต่์าง ๆ กนั คอื new nations หรอื 

emerging nations) กม็กัประสบปญัหานานาประการ เริม่ตัง้แต่ปญัหาการขาดแคลนปัจจยั 4 

โดยเฉพาะอาหารเพือ่การบรโิภค  

ปัญหาท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึง คอื  การขดัแยง้ภายในประเทศระหว่างชนเชือ้ชาติ

ต่าง ๆ ปญัหาของประเทศเกดิใหม่หรอื ซึง่เพิง่ไดร้บัเอกราชไม่ใช่อยู่ทีค่วามอยู่รอดอย่างเดยีว

เท่านัน้ แต่ยงัมีเรื่องของความสงบเรียบร้อยภายใน การมีความกลมเกลียวกันภายใน 

ประเทศดว้ยซึง่อาจเรยีก รวม ๆ กนัไดว้่าเป็น “ความปึกแผ่น” หรอื “ความเป็นอนัหน่ึงอนั

เดียวกนั”การขาดความปึกแผ่นเหน็ไดช้ดัเมื่อมเีรื่องวุ่นวายภายรุนแรง เช่น สหรฐัอเมรกิาใน

อดตีขาดความเป็นปึกแผน่ ขดัแยง้กนัรุนแรงถงึขัน้มีสงครามกลางเมือง (Civil War, 1861-
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1865) ระหว่างฝ่ายเหนือ (เรียกว่า the Union) กบัฝ่ายใต้ (เรยีกว่า Confederacy) ในยุคที่

อบัราฮมั ลินคอลน์เป็นประธานาธบิด ีในตะวนัออกกลาง มกีรณีประเทศเลบานอน ซึ่งได้มี

สงครามภายในยืดเยื้อติดต่อกนัมานับเป็นเวลา 10 ปีแล้ว ในประเทศพม่าก็มกีารขดัแยง้

ภายใน เช ่น กรณีชนกลุ ่มน้อยคอืกลุ ่มไทยใหญ่หรอืฉาน (Shan)  และกลุ ่มชนชาว

กะเหร่ียง (Karen) 

ประเทศไทยเคยขาดความเป็นปึกแผน่ คอื ถูกพม่าเขา้ยดึครองและแมส้มเดจ็พระเจา้

ตากสนิมหาราชทรงสามารถกอบกู้เอกราชได ้แต่กย็งัมปีญัหาอยู่มาก  อน่ึง ตัง้แต่ต้นปี พ.ศ.

2547 เป็นตน้มา ประเทศไทยอยู่ในช่วงวกิฤตจากปญัหาความไมส่งบในภาคใต ้มาเลเซยีกเ็คย

ประสบปญัหาการขาดความเป็นเอกภาพอย่างรุนแรงภายหลงัการได้รบัเอกราชจากประเทศ

องักฤษ 

วนัที่ 28 มิถุนายน 2547 สหรฐัอเมริกาและฝ่ายสมัพนัธมิตรได้มอบการปกครอง

ตนเองให้แก่อิรคั ซึ่งก่อนหน้านัน้มคีวามรุนแรงปะทุอยู่บ่อย ๆ และแม้ได้รบัอํานาจในการ

ปกครองตนเองแลว้กย็งัไมแ่น่นอนวา่จะมคีวามปึกแผน่เกดิขึน้ได ้

2.   ความมัน่คงแห่งชาติและกาํลงัอาํนาจแห่งชาติ : ปัจจยัเชิงรปูธรรมและ

นามธรรม 

ความมัน่คงและกําลงัอํานาจมคีวามสมัพนัธ์ใกล้ชิดกนัมากและพงึพจิารณาว่า ชาติ

ประกอบดว้ยตวับุคคล ชาตเิป็นเสมอืนระดบัมหภาค และบุคคลเป็นระดบัจุลภาค เมื่อระดบั

จุลภาค คอืตวับุคคลมคีวาม “มัน่คง” ระดบัมหภาคยอ่มมคีวามมัน่คงตามไปดว้ย 

ความมัน่คงระดบับุคคลพอจะเปรียบเทียบได้กบัการมสีุขภาพดี คือ สุขภาพทาง

ร่างกายและสุขภาพจิต ประเทศชาติก็เช่นเดียวกันมีทัง้สุขภาพทางกาย (ได้แก่ การมี

ทรพัยากร ฯลฯ) และสขุภาพจิต (องคป์ระกอบทางนามธรรม) ความมัน่คงมลีกัษณะแห่งการมี

สุขภาพดทีัง้กายและทางจิต เป็นลกัษณะที่เกี่ยวกบัตวับุคคล หรอืเกี่ยวกบัประเทศ ชาตใิน

สภาวะทีเ่ป็นเอกเทศ คอื ยงัไมมุ่ง่ใหม้กีารเปรยีบเทยีบ ความมัน่คงเน้นสภาวะภายใน กาํลงั

อาํนาจเน้นสภาวะภายนอก คอื มกีารเปรยีบเทยีบกบัชาตอิื่น  

ความมัน่คง หมายถึง การมพีลานามยั มคีวามสมบูรณ์และสุขภาพจิตดใีน

ตนเอง แต่กําลงัอํานาจ หมายถึง การมลีกัษณะแห่งความมัน่คงผสมกบัการมีความ

เก่ียวพนักบัคนอ่ืนหรือชาติอ่ืน ๆ 

ชาติที่เป็นมหาอาํนาจ ย่อมสามารถสาํแดงอทิธพิลเป็นที่ยาํเกรงแก่รฐัอื่น ๆ  
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อทิธพิลอาจแสดงออกมาในรูปของกาํลงัทหาร หรอืทางเศรษฐกิจหรอืทางอื่น ๆ ก็ได้ 

กําลงัอํานาจช่วยทําใหพ้ลเมอืงมคีวามรูส้กึอบอุ่นใจหรอือย่างน้อยที่สุดทําใหเ้กดิความรูส้กึ

ปลอดภยั ชาติที่ไม่มกีําลงัอํานาจมสีภาพอ่อนแอกระปรกกระเปลี้ยเพลยีภายใน และไม่มี

แรงกาย แรงใจที่จะสูศ้ตัรูภายนอก 

  การมองดูรูปภายนอกท่ีประจกัษ์แก่สายตาเพียงอย่างเดียวย่อมไม่สามารถ

ทราบสภาพ ภายในท่ีแท้จริง ปัจจยัภายนอกของประเทศอาจเปรียบเสมือนคนบางคนท่ี

อว้นพหีรอืสงูใหญ่ แต่ภายในอาจเป็นคนเจบ็ป่วย ดงัคาํกล่าวท่ีว่า “เสอืผอมอาจแขง็แรงกว่า

เสอืพ”ี  

ดงันัน้ ประเทศที่มอีาณาบรเิวณกว้างขวางมทีรพัยากรและมปีระชากรมากกอ็าจไร้

ความสามารถที่จะปกป้องคุม้ครองพลเมอืง ตวัอย่างไดแ้ก่ อินเดียในสมยัหน่ึงแมม้ปีระชากร

มาก (ยคุนัน้ประมาณ 200 ลา้นคน) และมเีน้ือทีก่วา้งขวาง แต่ตอ้งตกอยู่ภายใต้การปกครองของ

องักฤษ (ซึง่ขณะนัน้มพีลเมอืงเพยีง 20 ลา้นคน)  

ปัจจยัเชิงรปูธรรม (material or tangible) สามารถมองเหน็ไดช้ดัแจง้ เช่น 1) 

ปจัจยัภูมศิาสตร ์(เช่น ภูมอิากาศ ทาํเลทีต่ ัง้) 2) ทรพัยากร 3) กําลงัทหาร 4) ทรพัยากรมนุษย ์

(human resources)  

ปัจจยัเชิงนามธรรมหรือเชิงอวตัถ ุ(non-material, non-tangible) เช่น 1) ขวญั

กําลงัใจ 2) ความเลื่อมใสศรทัธา (ซึ่งรวมทัง้ศรทัธาต่ออุดมการณ์) 3) ศาสนา 4) ศีลธรรม       

5) ความเป็นผูนํ้า 

3.  ปัจจยัในรปูของกาํลงัคน 

ประชากรทัง้โลกมปีระมาณ 6,800 ล้านคน และเพิม่ขึ้นปีละประมาณ 100 ล้านคน 

ประเทศจนีมพีลเมอืงมากทีสุ่ดในโลก คอื ประมาณ 1 ใน 4 ของคนทัว่ทัง้โลก (ประมาณ 1,360 

ลา้นคน) ประเทศนอร ู(Nauru) ในแถบมหาสมุทรอนิเดยีมปีระชากรเพยีงประมาณ 9,000 คน 

ซึง่น้อยกว่าบางอําเภอของไทยเสยีอกี พลเมอืงไทยมปีระมาณ 65 ลา้นคน ในปี พ.ศ.2553 ตดิ

อนัดบัประมาณที ่21 ของโลก  

4.  ปัจจยัเชิงทรพัยากรธรรมชาติ 

ทรพัยากรธรรมชาติ ได้แก่ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน การมีแม่น้ํา ลําธาร       

แรธ่าตุ พชื (flora) สตัว ์(fauna) และอื่น ๆ 
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การมีทรัพยากรธรรมชาติมากย่อมเป็น “ทุน” ซึ่งมีคุณค่าต่อการพัฒนาเป็นชาติ

มหาอาํนาจ ทัง้น้ีตอ้งมกีารดาํเนินการให้เกิดประโยชน์ขึน้มาไดม้ใิช่ปล่อยใหค้งอยูส่ภาพเดมิ 

ประเทศทีม่ทีรพัยากรสาํคญั ๆ ในระดบัมหาอํานาจมตีวัอย่าง ไดแ้ก่ สหรฐัอเมรกิา สหภาพโซ

เวยีต และสาธารณรฐัประชาชนจนี ประเทศแคนาดา มทีรพัยากรสําคญั คอื ป่าไม้ จนมศีพัท์

เรยีกวา่ “ทองคาํ สีเขียว” (green gold) 

5.  ปัจจยัเชิงนามธรรม : ขวญักาํลงัใจ (morale ออกเสยีง “มอราล”) 

ปจัจยัเชงินามธรรมสาํคญัยิง่ ชาตเิปรยีบเสมอืนร่างกายมนุษย ์แมอ้งคป์ระกอบทาง

สรรีะอ่อนแอ แต่หากมกีาํลงัใจดีย่อมพอจะยนืหยดัไดน้านกว่าที่ควรจะเป็น อกีทัง้หากไดร้บั

ความช่วยเหลือจากแหล่งอื่น เช่น มปีระเทศอ่ืนมาช่วยในยามคบัขนั สภาพที่เลวร้ายย่อม

กระเตื้องขึน้บา้ง ตวัอย่าง คอื สงครามโลกครัง้ที ่2 มกีารต่อสูก้นัระหว่างฝ่ายพนัธมิตร ซึง่ใน

ระยะต้น ได้แก่ องักฤษ ฝรัง่เศส กบัฝ่ายอกัษะ (Axis) ซึ่งมเียอรมนีและอิตาลีเป็นแกนนํา 

กองทพัเยอรมนัภายใตก้ารนําของ อดอลฟ์ ฮติเลอร ์สามารถครอบครองหลายประเทศไดอ้ยา่ง

รวดเรว็ ฝรัง่เศสกต็กอยู่ภายใตอ้ํานาจของเยอรมนี แต่องักฤษเป็นเกาะ ดงันัน้ จงึไม่งา่ยนักที่

ฝา่ยเยอรมนัจะเอาชนะได ้เยอรมนีไดส้ง่กองทพัเรอืและกองทพัอากาศโจมตอียู่ไม่ขาดจนทาํให้

องักฤษอยู่ในสถานการณ์ทีอ่่อนเปลี้ยเพลยี 

กาํลงั  ใกลจ้ะเพลีย่งพลํ้าแก่กองทพัเยอรมนั  

  โชคดสีําหรบัองักฤษที่ในสภาพที่ยํ่าแย่เช่นนัน้ ในปี ค.ศ.1940 วินสตนั เชอรชิ์ลล ์

(Winston Churchill) ไดร้บัมอบหมายใหจ้ดั “รฐับาลผสม” เชอรช์ลิลท์าํงานหามรุง่หามคํ่าและ

มวีาทศลิป์ทีเ่ป็นเสมอืนมนต์ขลงั เขาใชว้ทิยุกระจายเสยีงใหเ้ป็นประโยชน์ จนเขาสามารถปลุก

และเรา้ใจใหค้นองักฤษมขีวญัดี และกําลงัใจต่อสูไ้มย่อมสยบวาทศลิป์ทีม่ชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดของ

เชอรช์ลิล ์กล่าวไวเ้มือ่วนัที ่13 พฤษภาคม ค.ศ.1940 โดยเฉพาะในตอนทีว่่า “I have nothing 

to offer but blood, toil, tears and sweat” ซึง่แปลเป็นไทยโดยอรรถรสไดด้งัน้ี “ทัง้ชีวิต

ข้าพเจ้าไม่มีอะไรจะอุทิศให้ เว้นแต่หยาดโลหิต สปิริตแรงกล้า น้ําอสัสุชลคลอเบ้าตา 

และเหง่ืออาสาชโลมกาย” สุนทรพจน์และคําพูดใหก้ําลงัใจคนองักฤษทําใหส้ามารถยนืหยดั

ไมย่อมแพ ้

 ประจวบกบัไดเ้กดิเหตุการณ์ใหม่ขึน้คอื ญี่ปุ่นไดต้ดัสนิใจเขา้ร่วมสงครามดว้ยการเขา้

กบัฝา่ยเยอรมนีในวนัท่ี 7 ธนัวาคม พ.ศ.2484 ญ่ีปุ่ นโจมตีเพิรล์ฮารเ์บอร ์(Pearl Harbor) 

ของเกาะฮาไวของสหรฐัอเมรกิา ประธานาธบิดแีฟรงคลิน ดี โรสเวลท ์นําสหรฐัอเมรกิาเขา้สู ่
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สงครามโลก นายพลดกัลาส แมคอารเ์ธอร ์ถูกสง่มายงัสมรภูมเิอเชียและแปซิฟิก และนาย

พลดไว้ท ดี ไอเซนเฮาวร ์ถูกส่งไปเป็นแม่ทพัในสมรภูมยิุโรปในวนัที ่6 มถุินายน พ.ศ.2488 

กองทพัฝา่ยสมัพนัธมติร ภายใตก้ารนําของนายพลดไวท้ ด ีไอเซนเฮาวร ์แห่งสหรฐัอเมรกิาได้

มยีุทธการ D-Day ณ เมืองนอรม์งัดี (Normandy) ทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของฝรัง่เศส 

ตรงขา้มช่องแคบองักฤษ ผลแห่งชยัชนะทําใหอ้งักฤษรอดพน้จากการครอบครองโดยเยอรมนี 

หากไมม่ผีูนํ้าแบบเชอรช์ลิล ์ซึง่คอยกระตุน้ไมใ่หย้อ่ทอ้ ใหม้ขีวญั กาํลงัใจ ประเทศองักฤษคงไม่

หลุดรอด 

6.  บทบาทของจริยธรรมหรอืศีลธรรม 

จรยิธรรม(virtues) ของคนในสงัคมเป็นปจัจยัทางอวตัถทุี่มคีวามสําคญัต่อความ

มัน่คงปลอดภยัของประเทศและเป็นปจัจยัสาํคญัของกาํลงัอาํนาจแหง่ชาต ิ  จริยธรรม (ethics)   

และศีลธรรม (morality) มคีวามหมายใกลเ้คยีงกนัทัง้ในภาษาไทยและภาษาองักฤษ ศพัทท์ัง้

สองมีความหมายเหมือนกันในส่วนที่เกี่ยวกับ “ความควร” หรือ “ความไม่ควร” ของ

พฤตกิรรม เป็นเรือ่งของมาตรฐานแหง่ความประพฤตขิองบุคคล“ศีลธรรม” มคีวามโน้มเอยีงที่

จะเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องทางศาสนาหรอืเกี่ยวขอ้งกบัอํานาจศกัดิส์ทิธิ ์“จริยธรรม” มกัเป็นเรื่อง

เกีย่วขอ้งกบัเรื่องมนุษยธรรมอนัเป็นหลกัปฏบิตัทิีถ่อืว่าดอียูใ่นตนเอง หรอืมคีวามเหมาะสมเพื่อ

การอยู่ในสงัคมอย่างราบรื่น เมื่อพูดถงึคําว่า “ศลีธรรม” มกันึกภาพเหน็นักบวชเทศน์จากธรรม

มาสน์ หรอืเหน็ภาพผู้เคร่งศาสนาสาธยายเรื่องความดคีวามชัว่, เรื่องบุญและบาป แต่หาก

ใชศ้พัทจ์ริยธรรม มีความหมายว่า ความดีความชัว่ อาจมีได้นอกเน้ือแท้แห่งคําสอนทาง

ศาสนา จรยิธรรมมสีภาพเป็นหลกัทีว่ญิ�ชูนพงึประพฤตปิฏบิตั ิ เพื่อใหส้งัคมอยูไ่ดโ้ดยปกตสิุข 

จรยิธรรมแตกต่างจากศลีธรรม เพราะเป็นลกัษณะทีม่นุษยท์ุกคนพงึมโีดยไม่จําเป็นตอ้งอา้งสิง่

ศกัดิส์ทิธิ ์หรอืโดยไมต่อ้งอา้งเรือ่งโลกน้ีโลกหน้า 

ความสําคญัของจริยธรรมได้มีผู้เขยีนไว้นานมาแล้ว ในโลกตะวนัตก ได้แก่ มหา

ปราชญก์รกี ชื่อ เพลโต ซึง่เป็นอาจารยข์องอาริสโตเต้ิล ปราชญก์รกีผูน้ัน้ไดเ้ขยีนไวใ้นหนงัสอื

ชื่อ อตุมรฐั (The Republic) โดยเปรยีบเทยีบว่ารฐัมสีภาพเสมอืนเป็นจติใจของคน จติของ

มนุษย์บริบูรณ์และสมบูรณ์ที่สุดเมื่ออยู่ในภาวะที่ถูกต้องและเหมาะควร ซึ่งเรียกว่าเป็น 

“สมัมา” (Justice) หมายถงึ การประพฤตทิีส่อดคลอ้งกบัหน้าทีข่องตน คอื ไม่มีการก้าวก่าย

ล่วงละเมิดหน้าท่ีของกนัและกนั และปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งดทีีส่ดุ  

ส่วนในทางตะวนัออก โดยเฉพาะในคาํสอนทางพทุธศาสนาถือว่าผู้ท่ีอยู่ในศีล

ในสตัยย่์อมทาํให้สงัคมราบรื่น ณ ทีน้ี่สมควรอญัเชญิพระราชนิพนธข์องลน้เกลา้ฯ รชักาลที่
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หกมาแสดง คือ “ปราชญ์สรรเสริญว่าธรรมเป็นลํ้าเลิศ สุดประเสริฐกว่าทรพัย์ทัง้น้อยใหญ่  

ธรรมคุม้ผูป้ระพฤตไิซร ้คงตอ้งไดผ้ลงานตามตํารา” และ “ธรรมเป็นสิง่ซึง่บนัดาลความสงบและ

ความสขุใหบ้งัเกดิในคณะและชาตมินุษย”์ 

7.  จริยธรรมแห่งการเป็นมิตรไมตรีซ่ึงกนัและกนั 

จริยธรรมอนัเป็นหลกัปฏบิตัทิีก่่อใหเ้กดิความเจรญินัน้จะตอ้งสัง่สอนใหม้ใีจกว้าง มี

ไมตรีต่อเพ่ือนมนุษยด์ว้ยกนั ผลเสยีแหง่การขาดจรยิธรรมแหง่การรว่มมอืและเกือ้กูลกนั และ

ผลดแีหง่การมจีรยิธรรมดงักล่าว สมควรกล่าว ณ ทีน้ี่ คอื ผลงานวิจยัของศาสตราจารยแ์บน

ฟิลด ์ ทาํการศกึษาสภาพหมูบ่า้นแหง่หน่ึงในตอนใตข้องอติาล ีซึง่ยากแคน้และดอ้ยความเจรญิ

อย่างหนัก ความเสื่อมเข้าครอบงําเพราะคนในหมู่บ้านนัน้ ขาดจริยธรรมแห่งการร่วมมือ

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัโดยไมห่วงัผลประโยชน์ตอบแทน ชาวบา้นอติาเลยีนแหง่น้ีปฏบิตัตินแบบ 

“บ้านใครใครอยู่ อู่ใครใครนอน” คนอติาเลยีนกลุ่มน้ีไมม่กีารแสดง “น้ําใจ” ต่อคนอื่นทีไ่ม่ใช่

สมาชกิของครอบครวัของตน ทัง้น้ีเพราะมแีต่ความระแวงเพื่อนบา้น การขาดความมมีติรจติมติร

ใจต่อบุคคลอื่นแมใ้นหมูบ่า้นเดยีวกนั ก่อใหเ้กดิผลเสยี คอื ทาํใหชุ้มชนไมเ่จรญิ 

(Edward C. Banfield. The Moral Basis of a Backword Society. Free Press, 

1958.) 

การศึกษาเปรียบเทียบ 5 ประเทศ  มผีลงานทางรฐัศาสตรเ์ปรยีบเทยีบประเทศต่าง ๆ 

มจีรยิธรรมทีจ่ะร่วมมือกบัผู้อ่ืนในการกระทําการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ผลปรากฏว่า

คนอเมริกนัมีลกัษณะเช่นว่าน้ีมากกว่าคนในประเทศอ่ืน   

คนอเมรกินัถูกเปรยีบเทยีบกบัคนชาตอิื่น ๆ ไดแ้ก่ 1) คนองักฤษ 2) คนเยอรมนั 3) 

คนอิตาเลียน และ 4) คนเม็กซิกัน พบว่าคนอเมริกันมีจริยธรรมทางการเมืองแห่งการมี

ความรูส้กึผูกพนัหรอืมคีวามสํานึกว่าตนทําประโยชน์ใหแ้ก่ส่วนรวมมากกว่าประเทศอื่น ๆ ดว้ย 

จรยิธรรมแห่งการร่วมมอืหรอืการเป็นมติรไมตรต่ีอกนั ย่อมนําผลดมีาสู่ชาติ เมื่อมคีวามเป็น

มติรกนัและรูจ้กัเกือ้กลูต่อกนั ยอ่มทาํใหช้วีติในสงัคมแน่นแฟ้นและมกีาํลงัแขง็แรง 

(Gabriel A. Almond and Sidney Verba. The Civic Culture. Princeton University 

Press, 1967, pp. 181-201.) 

8.  จริยธรรมกบัมาตรฐานสากลแห่งการอยู่รว่มกนั 

นักสงัคมวิทยาค้นพบว่า ทุกสงัคมต้องมีระบบ “ปทัสถาน” หรือ “บรรทัดฐาน” 

(norms) ในการประพฤตปิฏบิตัติน บรรทดัฐานกําหนดพฤตกิรรมของมนุษยใ์หอ้ยู่ในกรอบ มี
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ตวัอย่าง คอื การไม่ทําอนัตรายผูอ้ื่น การไม่เอารดัเอาเปรยีบผูอ้ื่น การอยู่ในระเบยีบวนิัย การ

ไม่หยบิฉวยของผูอ้ื่นโดยไม่ไดร้บัอนุญาต ฯลฯ  ปทสัถานเขา้ข่ายแห่งการเป็นจริยธรรม ซึ่ง

เมือ่พงัทลายลง ความไมส่งบสขุนานาประการยอ่มเกดิขึน้ 

คาํพงัเพย “กระเบือ้งจะเฟ่ืองฟลูอย”  สภาพบา้นเมอืงทีไ่รจ้รยิธรรมอนัเป็นมาตรฐาน 

สากลจะเป็นดงัคํากล่าวที่ว่า “กระเบื้องจะเฟ่ืองฟูลอย น้ําเต้าน้อยจะถอยจม” คอื อลเวง

สบัสนไปหมด คนชัว่เปรยีบเหมอืนกระเบื้องซ่ึงหนักแต่กลบัไดร้บัการยกย่อง หรอืลอยขึน้มา 

ส่วนคนดีซึ่งเขาเปรยีบเสมอืนน้ําเต้ากลบัถูกเหยยีดหยามกดใหจ้มลงไป คาํพรรณนาของ

สนุทรภู่  ในกาพยเ์รื่องพระไชยสุรยิาของท่านรตันกวสีุนทรภู่ มคีาํพรรณนาถงึสภาพบา้นเมอืง

ทีไ่ร้จริยธรรมใหเ้หน็ไดอ้ยา่งชดัแจง้ ซึง่ขอยกมาดงัน้ี 

 “พาราสาวตัถ ี  ใครไมม่ปีราณใีคร 

 ดุดือ้ถอืแต่ใจ   ทีใ่ครไดใ้สเ่อาพอ 

 ผูท้ีม่ฝีีมอื   ทาํดุดือ้ไมซ่ือ้ขอ 

 ไล่ควา้ผา้ทีค่อ   อะไรล่อกเ็อาไป 

 ขา้เฝ้าเหล่าเสนา   มไิดว้า่หมูข่า้ไท 

 ถอืน้ํารํ่าเขา้ไป   แต่น้ําใจไมนํ่าพา 

 หาไดใ้ครหาเอา   ไพรฟ้่าเศรา้เปล่าอุรา 

 ผูท้ีม่อีาญา   ไล่ตดีา่ไมป่ราณ”ี 

อีกตอนหน่ึงของกาพยพ์ระไชยสริุยา มีว่า 

 “ลกูศิษย ์คิดล้างคร ู ลกูไม่รู้คณุพ่อมนั 

 สอ่เสยีดเบยีดเบยีนกนั  ลอบฆา่ฟนัคอืตณัหา 

 โลภลาภบาปบ่คดิ  โจทยน์บัผดิรษิยา 

 อุระพะสธุา   ปว่นเป็นบา้ฟ้าบดบงั 

 บรรดาสามญัสตัว ์ เกดิวบิตัปิดัปา่บงั 

 ไตรยคุทุกขตะรงั   สงัวจัฉะระอวสาน” 
 

กรณี “อบุติัโหด”  สภาพไร้จริยธรรมท่ีรนุแรงไดแ้ก่ กรณีทีม่ ี“อบุติัโหด” เกดิขึน้

บ่อย ๆ “อุบตัโิหด” ณ ทีน้ี่ หมายถงึ เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้หลงัจากมอุีบตัเิหตุโดยธรรมชาตหิรอื

โดยการกลัน่แกลง้ ตวัอย่าง ไดแ้ก่ เหตุการณ์เมื่อรถยนต์ชนเครื่องกดีขวางหรอืพลกิควํ่าลงทํา

ใหผู้โ้ดยสารบาดเจบ็ ชาวบา้นทีป่ระสบเหตุการณ์แทนทีจ่ะชว่ยเหลอืพาสง่โรงพยาบาล  กลบัลง
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มอืปลดทรพัย์สนิแล้วหลบหนีไป อุบติัเหตุจงึกลายเป็น “อุบติัโหด” เพราะส่อแสดงให้เหน็

ความทารณุในจติใจของคน 

ผลการไร้จริยธรรมในด้านเศรษฐกิจ  เงนิจากภาษอีากรของราษฎรจะตอ้งใชไ้ปในการ

จดัการกบัผูก้ระทําผดิ คอื ผูไ้รจ้รยิธรรมมมีากนับเป็นพนัล้านบาทจากงบประมาณรกัษาความ

ปลอดภยัต่าง ๆ รวมทัง้งบตํารวจซึ่งเป็นจํานวนเงนิมหาศาล  เงนิทีใ่ชส้อยสําหรบัการจองจํา

เพราะการไรจ้รยิธรรมและศลีธรรมอนัดงีามกเ็ป็นจาํนวนมากนบัเป็นรอ้ยลา้นบาทต่อปี 

ผลแห่งความเส่ือมของจริยธรรม  เมื่อบา้นเมอืงมรีะดบัจติใจสูง “ไพร่ฟ้าย่อมหน้า

ใส” คอื พลเมอืงมคีวามสุขสดชื่น “ไพร่ฟ้าหน้าใส” เป็นสํานวนไทย ๆ ตัง้แต่สมยักรุงสุโขทยั 

ซึ่งบ่งถึงความผาสุกของทวยราษฎร์ สภาพทางจริยธรรมเสื่อมลง ย่อมทําให้เกิดความ

หวาดหวัน่ไม่แน่ใจในชวีติของแต่ละคนว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร ภาวะทัว่ไปจงึดูจะเป็นแบบ 

“ไพร่ฟ้าหน้าเศร้า” คอื ก่อใหเ้กดิความหดหูไ่มผ่อ่งใส ผลคือ ทาํใหข้วญักําลงัใจอ่อนลง ซึง่ทาํ

ใหช้าตโิดยสว่นรวมออ่นแอลงไปดว้ย ความเสื่อมโทรมทางจรยิธรรมของคนนัน้เกดิขึน้ในทุกยุค

ทุกสมยักจ็รงิอยู่ แต่มคีวามมากน้อยแตกต่างกนั  ความเสื่อมเป็นเสมอืนเชื้อโรคทีแ่พร่พนัธุไ์ด้

เรว็ ซึง่หากไม่รบีกําจดัใหห้มดไปย่อมระบาดและทําลายเซลล์ต่าง ๆ ของสงัคมใหพ้นิาศลงได ้

เซลล์สังคมได้แก่ ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลต่อบุคคลและสถาบันต่าง ๆ เช่น สถาบัน

ครอบครวั ศาสนา การศึกษา เป็นต้น ตวัอย่างที่เหน็ชดั คอื การสลายตวั หรอือวสานของ

จกัรวรรดิโรมนั ซึง่เคยเป็น “จกัรวรรดิท่ีเคยเย้ยฟ้าท้าดิน” มาเป็นเวลานาน คอื จกัรวรรดิ

โรมนั ซึง่เริม่ตน้จากนครรฐัเลก็ ๆ ในตอนกลางของอติาล ีและสมยัทีรุ่่งเรอืงทีสุ่ด คือประมาณ 

ค.ศ.117 ไดม้แีสนยานุภาพอนัเกรยีงไกรครอบคลุม 1) ยุโรปเกอืบทัง้หมด 2) ตะวนัออกกลาง 

3) อยีปิต์ และแอฟรกิาเหนือ แตกออกเป็นเสีย่ง ๆ ไม่มชีิ้นด ีเมื่อพละกําลงัแห่งคุณธรรมที่ทํา

หน้าทีเ่สมอืนเป็นเสน้โลหติและใยประสาทแห่งสงัคมอ่อนเปลีย้ไรส้มรรถภาพ จกัรวรรดโิรมนัถงึ

แก่อวสานเมื่อคนโรมนัไม่รู้จกัประมาณกําลงัคน อกีทัง้ใช้ชวีติฟุ่มเฟือยหรูหรา และหมกมุ่นใน

โลกยีวสิยั ดงันัน้จะเหน็ไดว้่า ศลีธรรมและจรยิธรรมมสี่วนเกี่ยวขอ้งกนัอย่างมัน่คงและกําลงั

อาํนาจของชาต ิ

(The New American Desk Encyclopedia. New York: New American Library, 

1984, p.1017.) 

9.  ศรทัธาในฐานะเป็นปัจจยัเชิงอวตัถ ุ

ในฐานะปุถุชนย่อมมสีิง่ทีเ่รยีกว่า ความเช่ือ (beliefs) และศรทัธา (faith) ในเรื่องต่าง ๆ 

กนั ศรทัธา  ไดแ้ก่ ความเชื่อหรอืความยดึมัน่ฝงัใจและแน่นแฟ้น ศรทัธา หากรุนแรงหรอืเอน
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เอยีงไปทางใดทางหน่ึงจนเกนิขอบเขต ย่อมกลายสภาพเป็นความงมงายหรอืโมหจิต (blind 

faith) ความงมงายอาจเป็นตวักระตุน้ใหเ้กดิพลงัแต่มกัเป็นชัว่ระยะเวลาหน่ึงเท่านัน้  ศรทัธาซึง่

ตัง้อยู่บนพืน้ฐานแห่งการมเีหตุผลพอควรสามารถก่อใหเ้กดิพละกําลงัไดย้นืนาน  ศรทัธาท่ี

รนุแรงมากและไร้เหตุผลจนกลายเป็นความงมงาย  มตีวัอยา่งดงัน้ี คอื  1) สมยัพทุธกาล

ที่ผู้เฉลยีวฉลาดอย่างองคุลีมาลหลงเชื่อคําสอนของอาจารย์ที่บอกใหฆ้่าคนตายให้ได้พนัคน 

และ 2) เมื่อประมาณ 70 ปีเศษมาแลว้ คนเยอรมนัจาํนวนมากไดง้มงายกบัลทัธนิาซ ีและในตวั

ฮติเลอร์กบัลทัธิเชื่อผู้นํา (Führer) จนก่อให้เกิดสงครามโลกครัง้ที่สองและประเทศเยอรมนี

พนิาศยอ่ยยบั 

ศรทัธามีคุณประโยชน์ต่อความมัน่คงและกาํลงัอาํนาจแห่งชาติ ได้เมื่อเป็น

ความเชื่อมัน่ที่ 1) มีมากพอสมควร และ 2) ผลกัดนัให้มีการกระทาํอนัจะก่อใหเ้กดิผลดี

ต่อส่วนรวม ศรทัธาดงัเช่นว่านัน้ได้แก่ 1) ศรทัธาต่อศาสนาและหลกัจรยิธรรมหรอืหลกั

ศลีธรรม 2) ศรทัธาต่ออุดมการณ์ 3) ศรทัธาต่อชาติ และ 4) ศรทัธาต่อผูนํ้า สาํหรบัขอ้แรก

ได้กล่าวถึงไปแล้วในส่วนที่ว่าด้วยบทบาทของศาสนาและศลีธรรมต่อไปนี้จะได้อธบิาย

บางส่วนเพิม่เติมเพื่อให ้

เขา้ใจยิง่ขึน้ 

10.  ศรทัธาต่ออดุมการณ์ 

อดุมการณ์ หมายถงึ ความคดิเกีย่วกบัหลาย ๆ เรื่องซึง่มุง่ทีจ่ะ 1) ใหค้วามหมายแก่

อดตี 2) ใหค้าํอธบิายเรื่องราวปจัจุบนั และ 3) ใหค้าํทาํนายเรื่องของในอนาคต  อุดมการณ์เป็น

เรื่องของการใหค้วามเหน็เชิงวินิจฉัย (value-judgements) คอื การแสดง ออกซึ่งทศันะว่า

อะไรด ีไม่ด ีในอดตีและในปจัจุบนั และเสนอแนะเชงิกํากบัว่าจะตอ้งคดิอย่างไร ทําอย่างไรใน

ปจัจุบนัเพื่อบรรลุเป้าหมายในอนาคตตามทีต่อ้งการ(Richard W. Sterling. Macropolitics-

International Relations in a Globai  Society. New York: Knopf, 1974, p.156.) 

อุดมการณ์ทางการเมืองอาจกําหนดได้กว้าง ๆ ว่าเป็นแบบซึ่ง 1) สนับสนุนเสรี

ประชาธปิไตย และ 2) แบบทีต่รงกนัขา้ม 

พลงัศรทัธาต่ออดุมการณ์ประชาธิปไตย : วดูโรว ์ วิลสนั   ลทัธเิสรปีระชาธปิไตย

มแีนวสายกลางและสนับสนุนการมองโลกในแง่ด ี(สุทรรศนีย)์ ส่งเสรมิการใช้เหตุผลและการ

อภิปรายอย่างเปิดเผยดงันัน้ศรทัธาต่อลทัธิประชาธิปไตยจงึไม่รนุแรงเท่ากบัยึดลทัธิ

การเมือง  ประเภทขวาสุด (ฟาสซสิต)์ และซา้ยสุด (คอมมวินิสต)์  มตีวัอยา่งของศรทัธาต่อ

อดุมการณ์ช่วยเสรมิพละกําลงัใหช้าตเิช่น เมื่อประธานาธบิดวีดูโรว ์วิลสนั แห่งสหรฐั อเมรกิา
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ประกาศว่าจาํเป็นตอ้งเข้าสู่สงครามโลกครัง้ทีห่น่ึง มุง่ใหโ้ลกปลอดภยั เพ่ือการอยู่รอดของ

ประชาธิปไตย (“to make the world safe for democracy”) (หรอืทีผู่เ้รยีบเรยีงหนงัสอืน้ี 

(จริโชค วรีะสย) แปลไวอ้กีสํานวนหน่ึงว่า “เพ่ือโลกทัง้ผอง  ต้องปกป้องประชาธิปไตย”) 

กระตุ้นให้เกิดความรู้สกึเต็มใจที่จะเสียสละชีวิตและเลือดเน้ือ เพื่อพทิกัษ์อุดมการณ์ทาง

การเมอืงดงักล่าว 

การส้ินศรทัธาต่ออดุมการณ์ขวาสดุ  พลงัทีเ่กดิขึน้จากศรทัธา (หรอืน่าจะเรยีกว่า

ความงมงาย) ต่ออุดมการณ์ขวาสุดและซ้ายสุด อาจมไีดร้ะยะหน่ึง แต่โดยทีร่นุแรงมากย่อม

คล้ายกบัไฟที่โหมกระพือสุดแรงเกิด ย่อมลดกําลงัลงจนมบีทบาทค่อนข้างน้อย ตวัอย่าง 

ได้แก่ อุดมการณ์ฟาสซิสต์ในอติาล ีเยอรมนี และญี่ปุ่น ซึ่งเฟ่ืองมากในสงครามโลกครัง้ที่ 2 

และลดความสาํคญัลงไปมาก 

พลงัของศรทัธาต่ออดุมการณ์ซ้ายสุด ความเชื่อในอุดมการณ์แบบซา้ยสุดในยุค

สมยัหน่ึงแน่นแฟ้นอย่างมาก จนกระทัง่มหีลายคนรวมทัง้ ม.ร.ว.เสนีย ์ปราโมช ใหฉ้ายา

ว่าเป็น “ศาสนาใหม่” และกล่าวว่า “คอมมวินิสต์ทําใหค้นเกดิศรทัธาปสาทะ ไม่ต้องอะไร

กบัฝรัง่ปลายยุคมดืเขา้ร่วมขบวนการ สงครามครเูสต็” (ปาฐกถา 9 มถิุนายน 2510 เรื่อง 

“การแทรกซมึของศาสนาใหม่” ใน ทวน  วริยิาภรณ์, ผูร้วบรวม,พทุธศาสนากบัชาวไทย. 

โรงพมิพเ์จรญิธรรม,  

2506, หน้า 241-278.)  

สงครามครเูสต็ (Crusade War) มขีึน้ระหว่างผูน้ับถอืศาสนาครสิเตยีนกบัศาสนา

อสิลามระหว่างศตวรรษที่ 11-13โดยฝ่ายคริสเตียนมุ่งมัน่ที่จะยดึ “ดินแดนอนัศกัด์ิสิทธ์ิ” 

(Holy Land) เกีย่วกบัชวีติของพระเยซูคนืจากฝ่ายอิสลามศรทัธาต่อประชาธิปไตย โดยใหม้ี

รปูแบบทีเ่หมาะสมกบัแต่ละสงัคม ยอ่มทาํใหป้ระเทศมคีวามมัน่คง ทัง้น้ีการเคารพต่อหลกัการ

สาํคญั ๆ ไดแ้ก่ หลกัการแหง่ความเสมอภาคทางการเมอืง หลกัสิทธิเสรีภาพและหลกัเสียง

ส่วนมาก 

11.  ศรทัธาต่อชาติ : ความรกัชาติและชาตินิยม 

การมจีติผูกพนัต่อชาตเิป็นของปกตวิสิยัที่พลเมอืงพงึม ี ลกัษณะทางจิตวิทยาของ

ความผูกพนัน้ีเหมอืนกบัการ “รกับ้าน” คอื รกัถิน่ฐานบ้านเกดิเมอืงนอน เรยีกว่า ความรกั

ชาติ (patriotism) หากเน้นความรู้สกึหนักไปในมิติทางการเมืองซึ่งสมัพนัธ์กบัประเทศอ่ืน

เรยีกว่าชาตินิยม (nationalism) และหากความรกัชาติเป็นไปจนเกนิพอดขีึ้นบางท่านเรยีกว่า 
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“ผยองใจในชาติ” (chauvinism) (Levine. op.cit. p.25.)ความรกัชาติและชาตินิยมมี

ความสมัพนัธ์โดยตรงกบัความมัน่คงและกําลงัอํานาจแห่งชาต ิ หากปราศจากเสยีซึง่ความรกั

ชาตเิมื่อถูกรุกรานจากภายนอกกย็่อมไม่มกีารต่อสู ้ และในกรณีทีเ่ป็นยามสงบผูไ้ม่มคีวามรกั

ชาตยิอ่มมแีต่ความเหน็แก่ได้ (egoism) โดย 

ไมค่าํนึงถงึผลประโยชน์ของสว่นรวม 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรชักาลทีห่กไดท้รงพระราชนิพนธเ์รื่องชาตินิยมไวม้าก 

และสมควรอญัเชญิบางขอ้ความมาเพือ่เป็นอตัถประโยชน์ ณ ทีน้ี่  

(จากพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั, อ้างแล้ว, หน้า 

708.) 

ก. “การที่รกัชาติต้องเขา้ใจว่าเหมอืนรกัตวัเอง  ใครข่มเหงชาติควรต้องเจ็บแค้น

เหมอืนหน่ึงขม่เหงตวัเรา” 

ข. “อย่าลมืว่าเมืองไทยเป็นเมอืงกําเนิดของเรา บดิา มารดา วงศาคณาญาตขิองเรา

เป็นไทย เพราะฉะนัน้ ถงึแมว้า่จะไดร้บัการศกึษามาจากเมอืงต่างภาษาเมอืงใดใดกด็ ีหรอืแมจ้ะ

มีการทํามาหากินติดต่อกับชาวต่างชาติภาษาใดใดก็ดี ความภกัดขีองเราต ้องอยู ่ใน

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัของเราและในกรุงสยามมากกว่าแห่งใดใด  ถึงเมอืงใดจะมี

บุญคุณแก่เราสกัปานใดกไ็มเ่ทา่บุญคุณทีเ่มอืงไทยมแีก่เราเพราะเป็นเมอืงพอ่แมข่องเรา”  

(พระราชนิพนธ์ในรชักาลที ่6 โดยใชพ้ระนามแฝงว่า รามจิตติ เมื่อ 16 พฤศจกิายน 

2457.) 

   ความรกัชาต ิมตีวัอยา่ง คอื  

1) การพยายามร่วมมือร่วมใจ ของบรรพบุรุษไทยในการรกัษาเอกราชของชาติ

ไทย (นิธ ิเอยีวศรวีงศ.์ การเมืองไทยสมยัพระเจ้ากรงุธนบุรี. กรุงเทพฯ : ศลิปวฒันธรรม

ฉบบัพเิศษ, 2529.) 

2) ความรกัชาติของชนชาติยิว (Jew) ที่ทําให้ประเทศอสิราเอลตัง้อยู่ได้ทัง้ ๆ ที่มี

ศตัรรูอบดา้น แต่ในกรณทีีม่มีากจนเกนิไปทาํนองเป็นการ “ผยองใจในชาติ” (chauvinism) โดย

ใชห้ลกั “ไซออนนิสม”์ (Zionism) คอื ยวิสาํคญัทีสุ่ดย่อมเป็นผลเสยีมากกว่าเป็นผลด ีเพราะ

ยอ่มก่อใหเ้กดิศตัรกูบับรรดาชาตอิื่น ๆ 

ประชากรในชาตทิีม่คีวามผกูพนักบัอนุวฒันธรรมท้องถ่ิน หรอือนุวฒันธรรมทางเชือ้

ชาตแิละศาสนาทีเ่ขม้ขน้มากจนเกนิไป ยอ่มทาํใหบ้า้นเมอืงไมเ่ขม้แขง็ ทัง้น้ีเพราะยอ่มจะมกีาร

ทะเลาะเบาะแวง้ระหว่างคนในถิน่ต่าง ๆ และคนซึ่งมเีชือ้สายและการนับถอืศาสนาทีแ่ตกต่าง
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กนัอยูบ่่อย ๆ ประเทศในกลุ่มอาเซยีนประเทศหน่ึง คอื ฟิลิปปินสป์ระสบปญัหาความแตกต่าง

และขดัแย้งของคนต่างศาสนา คอื ระหว่างผู้นับถือศาสนาคริสต์กบัศาสนาอิสลามในบาง

บรเิวณของประเทศ ศรทัธาต่อชาตใินรปูของชาตินิยม   พงึอยูภ่ายในขอบเขต กล่าวคอื จะตอ้ง

ไม่มมีากจนกลายเป็นความงมงายในชาติหรอืมคีวามหลงชาติ (ดูหนังสือต่าง ๆ เช่น  1) 

Urban G. Whitaker, Jr., ed. Nationalism and International Progress. San Francisco: 

Chandler Publishing Co., 1961.  2) Edward H. Carr. Nationalism and After. London: 

Macmillan, 1968.  3) Glenn St. J. Barclay. Twentieth Century Nationalism. New York: 

Praeger, 1971.) 

ความงมงายในชาติจนเกนิขอบเขตมกัก่อใหเ้กดิการทาํรา้ยหรอืรงัแกคนกลุ่มน้อยใน

ชาตซิึ่งทําใหเ้กดิการแตกแยกภายใน ตวัอย่าง ได้แก่ ความหลงชาตขิองคนเยอรมนัจํานวน

หน่ึงภายใตก้ารนําของฮติเลอร ์ซึง่เชื่อในทฤษฎ ี“เช้ือชาติบริสุทธ์ิ” (pure race) โดยยกยอ่ง

ชาวเยอรมนัเฉพาะผูม้เีชือ้สายทีเ่รยีกว่า “อารยนั” (Aryan) และพยายามทําลายลา้งเผ่าพนัธุ์

คนเยอรมันผู้มีเชื้อสายยิว การต่อต้านกลุ่มชนเชื้อสายยิว หรือแอนตีเซมิติสม์ (anti-

Semitism) น้ี เป็นผลใหค้นเยอรมนัผูม้คีวามสามารถหลายคนหนีออกนอกประเทศ ตวัอย่าง

ของ “สมองไหล” หรอื “สมองล่อง” (brain drain) จากเยอรมนี ไดแ้ก่ อลัเบอรต์ ไอสไตน์ 

(Albert Einstein, 1879-1955) ผูเ้ป็นนักวทิยาศาสตรเ์อกของโลก ซึง่มตีัง้รกรากอยู่ในสหรฐั 

อเมรกิา และทฤษฎีสมัพทัธภาพ (relativity) ของเขาสามารถทําใหผ้ลติระเบิดปรมาณูขึน้มา

ได้ ซึ่งต่อมาใช้กบัประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นพนัธมติรของเยอรมนีจนกระทัง่ญี่ปุ่นยอมรบัความ

ปราชยัในมหาสงครามโลกครัง้ที ่2  ประเทศเยอรมนีเองกม็คีวามป ัน่ปว่นภายในจนกระทัง่ฮติเลอร์

กระทาํอตัวินิบาตกรรมเพราะละอายในความพา่ยแพข้องเยอรมนี 

12.  ศรทัธาต่อผูนํ้า  

ความสําคญัของผู้นําในการทําใหก้จิการต่าง ๆ บรรลุความมุ่งหมายนัน้เป็นทีท่ราบ

กนัโดยทัว่ไป แต่ผูนํ้าจะตอ้งมผีูส้นบัสนุนจงึจะเป็นผูนํ้าได ้ความสนบัสนุนเกีย่วขอ้งโดยตรงกบั

การมีศรัทธาต่อตัวผู้นํา ศรัทธาต่อผู้นําขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ รวมทัง้

บุคลกิภาพและความรูส้กึวา่ผูนํ้าเป็นคนดแีละเป็นผูมุ้ง่ทาํงานเพือ่ชาตโิดยแทจ้รงิ 

ความผกูพนัระหว่างผูนํ้ากบัพลเมอืงในระบอบประชาธปิไตย  ในประเทศทีเ่น้นความ

เสมอภาคระหว่างบุคคล เช่น ในสหรฐัอเมริกากย็งัปรากฏว่าคนอเมรกินัเหน็ความสาํคญัของ

การมผีูนํ้าจากการเลือกตัง้ เมื่อ จอหน์ เอฟ เคนเนดี้ อดตีประธานาธบิดวียักลางคนถูกลอบ
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ฆาตกรรมถงึแก่ชวีตินัน้ในวนัที่ 22 พฤศจกิายน 2525  คนอเมรกินัแสดงความรนัทดและวา้เหว่

ออกมาอยา่งมาก  

ผลจากการวจิยัพบว่า 79 % ของคนอเมรกินัทีเ่ป็นผูใ้หญ่ และ 71.4 % ของเดก็

อเมรกินัมคีวามรูส้กึว่าตนเองไดส้ญูเสียบุคคลท่ีใกล้ชิดและเป็นท่ีรกัไป คนอเมรกินัเหล่านัน้

กล่าววา่ เมื่อประธานาธบิดถีงึแก่อสญักรรมอยา่งกะทนัหนันัน้ เขาต่างรูส้กึเสมอืน หน่ึงว่าญาติ

สนิทไดจ้ากไปอยา่งไมม่วีนักลบั(Martha Wolfenstein and Gilbert Kliman, ed. Children 

and the Death of the President. Doubleday, 1966, pp.50-51.) 

ความผูกพนัต่อสถาบนัพระมหากษัตริย์ : สัญลกัษณ์แห่งศกัด์ิศรีในประเทศ

ประชาธิปไตย ซึ่งมพีระมหากษัตรยิ์เป็นประมุข เช่น ประเทศองักฤษ ประเทศนอร์เว และ

ประเทศไทย ถอืวา่ผูนํ้าเป็นสญัลกัษณ์แหง่ศกัด์ิศรี (dignity) และโดยเฉพาะในประเทศไทยถอื

วา่ “ราชาเป็นสง่าแห่งแคว้น” และ “ทรงเป็นม่ิงขวญัของประชาชน” 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัทรงเป็นสญัลกัษณ์แห่งความเป็นชาติของคนไทย 

ทรงเป็นหลกัแหง่ความสามคัคีและความเป็นน้ําหน่ึงใจเดียวของคนไทยความจงรกัภกัดต่ีอองค์

พระมหากษัตริย์เสริมเกลียวสมัพนัธ์ในหมู่คนไทยและเป็นพละกําลงัแห่งชาติโดยแท้จริง 

ขอ้ความต่อไปน้ีแสดงใหเ้หน็ถงึความ สาํคญัของการมศีรทัธาต่อผูนํ้า  

 

1) “พระราชาเปรยีบเหมอืนธงชยัของชาติ”   

2) “กองทพัใดไรธ้งชยั ทหารในกองทพันัน้ยอ่มจะมขีวญัไม่สูด้ ีและเมื่อเขา้สนามรบ 

ถา้รูส้กึว่ามธีงชยัไปในกองทพั ถงึแมธ้งนัน้จะมไิดอ้ยู่ในแนวหน้า ทหารกม็ขีวญัด ี

เพราะมน้ํีาใจยดึมัน่อยูท่ีธ่ง”  

3)  “นิกรใดไร้ราช  นําหมู่ 

เหมือนขาดธงชยัช ู จิตกล้า 

ขนุนํารบรปิ ู พลอกี  หาญฮอื 

ไรก้ษตัรยิจ์ึง่วา้  เหวแ่มใ้ดปาน” 

 

(จากพระราชนิพนธใ์นพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, อ้างแล้ว, หน้า 667-

670.) 

การมีศรทัธาต่อผู้นําเป็นปัจจยัหน่ึงในการเสริมความมัน่คงและกาํลงัอาํนาจ 

แต่ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัตวัผูนํ้าและลกัษณะการนําดว้ย  ในเรือ่งน้ีจะกล่าวถงึ “ภาวะผูนํ้า” ต่อไป 
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13.  ภาวะผูนํ้า หรอืมขุภาพ 

ผู้นํามีความสําคญัยิ่ง แต่การกระทําอะไรได้ผลนัน้ต้องอาศัยองค์ประกอบหลาย

ประการ รวมทัง้ 1) การมีผู้ระดบัรอง ซึ่งมีความสามารถ 2) ความสามารถในการ “หยัง่” 

สถานการณ์และการวางแผน 

  ผู้นําระดบัรอง  ปกตมิกัเขา้ใจกนัว่าเมื่อเป็นผูนํ้าแล้วย่อมมอีํานาล้นฟ้า ตามความ

เป็นจรงิหาเป็นเช่นนัน้ไมแ่มม้อีาํนาจมากเพยีงใด แต่กไ็ม่อาจปกาศิตใหผู้ไ้ม่มคีวามสามารถมี

ความสามารถขึน้มาไดท้นัททีนัใด  

วิธีแก้ไขท่ีสาํคญัประการหน่ึง คอื การพ่ึงคนดีมีวิชาและหาผูนํ้าระดบัรองมาช่วย 

ระดบัทหารเอก ในมหากาพยร์ามเกียรต์ิ (The Ramayana) พระรามตอ้งอาศยัผูนํ้าระดบัรอง

และพลพรรคมากมหาศาลทัง้ผูค้นและวานร ในนวนิยายองิพงศาวดารจนีในเรื่องสามกก๊ (The 

Three Kingdoms) เล่าป่ีตอ้งพนมมอืไปทุกหนทุกแหง่ โดยเฉพาะไปกราบขอรอ้งจกูดัเหลียง 

คอื ขงเบ้ง (หรอือาจารยฮ์กหลง) ใหย้อมสละความวเิวกบนยอดเขา “มงักรนิทรา” (ภเูขาโง

ลงักัง๋) เพือ่ชว่ยบา้นเมอืง รวมทัง้ในการเป็นเสนาธกิารในการวางแผนรบกบัโจโฉ  

ในการกอบกู้เอกราชของอินเดีย ซึ่งใช้เวลารวมกนเกินกว่า 40 ปีนัน้ ได้มผีู้นํา

จาํนวนมาก นอกเหนือจากมหาตมะ คานธี คอื โมตลิาล เนหร์ ู(Motilal Nehra) ผูซ้ึง่เป็นบดิา

ของเยาวหลาล เนห์รู หรอืบณัฑิตเนห์รู (Pandit) และต่อมาถึงระดบัหลาน คอื   อินทิรา  

ปรียทศันีย ์เนหร์ ู

ประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี โรสเวลท์ ผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้ถงึ 4 สมยั แมเ้ขาจะเป็นคน

พกิารอนัสบืเน่ืองมาจาก โรคโปลโิอแต่ก็สามารถบรหิารประเทศจนได้รบัการจดัอนัดบัจากนัก

ประศาสตร์ว่าเป็นประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ถึงอันดับ 2 ในประวัติศาสตร์กว่า 200 ปีของ

สหรฐัอเมรกิา สาเหตุสําคญัประการหน่ึง คอื การที่เขารูจ้กัใช ้1) ผูนํ้าระดบัรองลงไป และ 2) 

การม ี“คณะท่ีปรึกษา” (“Brain Trust”) ซึ่งมคีวามสามารถมากและเอาใจใส่ในการให้

คาํปรกึษาซึง่มคีุณประโยชน์อยา่งแทจ้รงิ 

ศพัท์ “brain trust” น้ีมก่ีอนยุคแฟรงคลนิ เดลาโน โรสเวลท์ โดยในปี ค.ศ.1910 

หมายถงึ อาจารยม์หาวทิยาลยั (Hans Sperber and Travis Trittschuh. Dictionary of American 

Political Terms. New York : McGraw-Hill, 1962, p.59.)  

ต่อมาใช้ในความหมายว่าเป็นคณะท่ีปรึกษาให้สมองแก่ประธานาธิบดีโรสเวลท ์

โดยเฉพาะในการวางนโยบาย “นิวดีล” (New Deal) เพื่อแกไ้ขเศรษฐกจิตกตํ่า (The Great )



PS 103 443 

ของสหรฐัอเมรกิา (Michael Martin Leonard Gelber. Dictionary of American History. 

Ames, Iowa: Littlefield and Adam, 1956, p.77.) 

14.  ความสามารถในการหยัง่รูส้ถานการณ์และ “การวางแผน”   

ผูนํ้าทีส่ามารถทําใหช้าติมัน่คงและมกีําลงัอํานาจตอ้งสามารถหยัง่รู้ประเมิน

สถานการณ์ ซึ่งเป็นเรื่องเกดิขึน้เองหรอืมเีฉพาะตวั สอนกนัไดย้าก ดงัทีเ่พลโต มหาปราชญ์

กรกีไดเ้ขยีนไวใ้นหนังสอื อุตมรฐัว่าต้องใชเ้วลาฝึกฝนอย่างเข้มข้น (intensive training) 

จนกระทัง่อายุ 50 ปี จงึไดส้ามารถเป็นผูป้กครองแบบ “ราชาปราชญ”์ (philosopher king) 

ผูนํ้าระดบัผู้ย่ิงใหญ่เท่านัน้จงึพอหยัง่สถานการณ์ได้ (ในปี 1969) ของอดตี นายพลฝรัง่เศส 

ชารล์ส ์เดอโกลย ์ว่า “Greatness is a road leading to the unknown.”  “ความเป็นมหา

บรุษุเป็นมรรคามุ่งหน้าไปยงัดินแดนท่ีไม่มีใครคุ้นมาก่อน”ในอดตีการหยัง่รู้ คือ ประเมิน

คาดการณ์สถานการณ์อาศยัคุณสมบตัเิฉพาะตวั แต่ในยุคร่วมสมยั ดว้ยเทคโนโลยลีํ้าสมยั

สามารถพึง่พาข้อมลูจากแหล่งต่าง ๆ  

ผูนํ้าในยุคใหม่แห่งศตวรรษที ่21 จะต้องอาศยัหลกัวทิยาศาสตร ์หลกัเหตุผล การใช้

ความสามารถในการหยัง่รูอ้ย่างทีเ่คยกระทํามาในบางช่วงเวลาแห่งประวตัศิาสตรม์กัไม่ไดผ้ล 

ตวัอย่าง ไดแ้ก่ ซูการโ์น(Sukarno) บดิาของเมกาวาต ีซูการโ์นปุตร ีผูเ้ป็นประธานาธบิดขีอง

อินโดนีเซียในปจัจุบัน (2547) สามารถกู้ชาติอินโดนีเซียโดยการใช้เชาวน์ปัญญาและ

ความรู้สึก แต่การบรหิารงานของรฐัตอ้งเป็นไปตามขัน้ตอน ระเบยีบ แบบแผนวธิกีารแบบเดมิ

ยอ่มไมไ่ดผ้ล สภาพของอนิโดนีเซยีไดย้ํ่าแย่ลง จนผลสุดทา้ยวีรบุรษุผูก้ ู้ชาติอินโดนีเซียกถ็ูก

เชญิโดยซูฮารโ์ต (Suharto) ใหอ้อกนอกประเทศไปอยู ่ณ ประเทศญีปุ่น่ 

การอยู่ในฐานะผู้นําติดต่อกนัเป็นเวลานานมกัทําใหเ้คยชนิกบัการใช้อํานาจและ

อาจทําให้ภาวะผู้นําขาดการรู้จกัประมาณตน  (อตัตัญ�ุตา)  นักประวตัิศาสตร์องักฤษ 

ลอรด์ แอคตัน้ (Lord Acton) ไดเ้คยกล่าวเตอืนไวว้่า “Power tends to corrupt. Absolute 

power corrupts absolutely” ผูเ้ขยีน  (จริโชค วรีะสย) แปลวา่ “อาํนาจก่อความชัว่เสีย ย่ิง

มีอาํนาจสดุขัว้ ความชัว่เสียย่อมเกิดสดุประมาณ”  

15.  ความสามารถทางวิชาการกบัความมัน่คงและกาํลงัอาํนาจ 

ความสามารถทางวชิาการสาํคญัมากยิง่ขึน้เรื่อย ๆ ดงัทีต่ระหนกักนัว่าสงัคมยุคโลกา

ภิวตัน์ (globalization) คือ กระแสที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวพนัทัว่ทัง้โลก ต้องอาศยัพื้นฐานแห่ง

ความรู้ คอื มใิชเ่ป็นเพยีงขา่วสารขอ้มลู (data, information) เทา่นัน้ 
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สงัคมยุคใหม่แห่งปลายศตวรรษท่ี 20 ต่อมาจนถงึต้นศตวรรษท่ี 21 มกัเป็น KBS 

Knowledge-based society คอืใหม้กีารเรยีนรูอ้ยู่ตลอดเวลา เพราะกระแสโลกาภิวตัน์ 

หมายถงึ ความก้าวหน้าและความรวดเรว็ มลีกัษณะที่ผูเ้ขยีน (จริโชค วรีะสย) เรยีกว่า มี

ลกัษณะแห่ง 1) การแผ่ไพศาล 2) คลบืคลาน 3) ครอบคลุม 4) ทุกซอกทุกมุมทัว่ทัง้โลกอน่ึง 

ความเป็นโลกาภิวตัน์เป็นกระแสสืบต่อจากคล่ืนลูกท่ี 1 (เกษตรกรรม) และคล่ืนลูกท่ี 2 

(อตุสาหกรรม) ตามศพัทข์องนกัคดิชาวอเมรกินัรว่มสมยัชื่อ Alvin Toffler 

คล่ืนลกูท่ี 3(third wave) มลีกัษณะแหง่ 1) กระชบั (compact) เชน่ เครือ่งโทรศพัท ์

(cellphone) ยุคใหม่ ซึ่งสามารถทําหน้าทีไ่ดห้ลาย ๆ อย่าง 2) ฉับไว (instant คอื ทนัท)ี 3) 

ก้าวไกล (far-reaching) และ 4) ไร้พรมแดน (borderless) ซึ่งหมายถงึการไม่มอีาณาเขต

หรอืช่องว่างในเรื่องของ ก. กาลเวลา ข. สถานที ่ค. สถานเพศ หรอืเพศวสิยั (gender) ง. เชือ้

ชาต ิจ. ศาสนา  ฉ. อาชพี ช. อายุ  เช่น คนทีอ่ายุมาก ๆ กม็าเรยีน กศน.กบัคนทีอ่ายุน้อยได ้

หรอืผูท้ี่เรยีนปรญิญาโท อาจมอีายุมากถึง 60-70 ปี หรอืแมก้ระทัง่ 92 ปี ดงัที่มผีูเ้รยีนอยู่ที่

วทิยาเขตราม 2 ชื่อเหลื่อม พนัธุฤ์กษ์ ซึง่เคยเป็น ส.ส. จงัหวดัสุรนิทร ์4 สมยั และเป็นประธาน

ชัว่คราวของทีป่ระชุม สสร. และคนผวิดาํกเ็ป็นรฐัมนตรต่ีางประเทศของสหรฐัอเมรกิาได ้

ความต่ืนตระหนกกับผลสําเร็จของดาวเทียมดวงแรกของโลก (Sputnik 

Shock)  การมคีวามรู้นัน้มปีระโยชน์มากน้อยต่างกนั  คําพงัเพยในภาษาไทยมขีอ้เตือนให้

ระวังการมี “ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด” สําหรบัในต่างประเทศเคยปรากฏว่า คน

อเมรกินัได้ตื่นตระหนกอย่างมากที่พบว่ามหาวทิยาลยัทีม่อียูก่ว่า 2,600 แหง่ในขณะนัน้หาได้

ทาํใหพ้ฒันาทางอวกาศเรว็กว่าสหภาพโซเวยีตไม ่ในวนัที ่4 ตุลาคม 2500 สหภาพโซเวยีตได้

ประสบผลสาํเรจ็เป็นชาตแิรกในการสง่ดาวเทียม สปตุนิค (Sputnik)ขึน้ไปในอวกาศ การเป็น

ท่ีหน่ึง (to be number one) นัน้มคีวามหมายมาก   

ดงันัน้ เกยีรตภิูมขิองสหรฐัอเมรกิาดูตกตํ่าทนัท ีคนอเมรกินัเคยภาคภูมใิจว่าตนเป็น

ทายาทนกัประดษิฐท์ีม่ชีื่อกอ้งโลก เชน่ เบน็จามิน แฟรงคลิน (Benjamin Franklin), แอเลก็

ซานเดอร ์จี. เบลล ์ แต่ขณะนัน้สหภาพโซเวยีตได ้กลายเป็นท่ีหน่ึงไป(อ่านเกีย่วกบัปฏกิริยิา

ของคนอเมรกินัในยุคนัน้ ไดจ้ากการบรรยายทวนเหตุการณ์ภายหลงัโศกนาฏกรรมยานขนส่ง 

Challenger (shuttle orbiter) 28 ม.ค. 2529 ไดใ้น Time, February, 10 1986, p.21.) 

ผลกระทบจากความสาํเรจ็ในการสง่สปตุนิคดาวเทยีมของสหภาพโซเวยีต จงึมอียา่ง

รุนแรงมาก รฐับาลอเมรกินัในขณะนัน้ คอื ภายใต้นายพลไอเซนเฮาวรร์บีใหค้น้คว้าวจิยัว่า

ทําไมจงึลา้หลงัพบว่าหลกัสูตรในวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรใ์นระดบัมธัยมศกึษา มกีาร
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เรยีนการสอนน้อยมาก ต่อมาภายหลงัปี พ.ศ.2500 จึงมีการปฏิรปูหลกัสตูรอยา่งขนานใหญ่

โดยใหเ้รยีน “วิชาหลกั” (core courses) มากขึน้  

ความสามารถทางปัญญากบัการพฒันาวิทยาศาสตร ์ยุคประธานาธิบดีไอเซน

เฮาวร ์(Dwight Eisenhower) ซึง่เคยเป็นวรีบุรุษในมหาสงครามโลกครัง้ทีส่อง พยายามแกไ้ข

ระบบการศกึษา แต่ไมท่นัเหตุการณ์เพราะในวนัท่ี 12 เมษายน 1961 (พ.ศ.2504) สหภาพโซ

เ ว ีย ต ป ร ะ ส บ ช ยั ช น ะ อ ีก ค รั ง้ ห นึ ่ง โ ดย ส า ม า ร ถ ส ่ง น ัก บ ิน อ ว ก า ศ  ( astronaut—

แอสโตรน็อต) ชื่อ นายยริู  กาการิน (Yuri Gagarin) ขึน้ไปสูเ่วหาหนพรอ้มกบัยานอวกาศ

ไดเ้ป็นครัง้แรก ในระยะร่วมสมยัความกา้วหน้าของวิทยาศาสตรอ์วกาศ (space science) 

และวทิยาศาสตรส์าขาอื่นมผีลกระทบต่อการพฒันาดา้นต่าง ๆ คอื เทคโนโลยขีา่วสารและการ

สื่อสาร (ICT—Information and Communication Technology) ซึง่พฒันาและแพรก่ระจายโดย

หลาย ๆ ประเทศ เช่น สหภาพยุโรป (EU) ญี่ปุ่น และแมก้ระทัง่อนิเดยี ซึง่สามารถส่งดาวเทยีม

ได้เองอันเป็นการเพิ่มกําลังอํานาจแห่งชาติ ความสําเร็จจากการปฏิบติัปณิธานตาม 

(resolution) ของอดีตผู้นํา  อกีหลายปีต่อมาสหรฐัอเมรกิาสามารถตีตื้นขึ้นมาโดยประสบ

ความสําเรจ็ตามความใฝ่ฝนัของอดตีประธานาธบิด ีจอห์น เอฟ. เคนเนดี้ ทีมุ่่งมัน่ใหผู้ไ้ปถงึ

โลกพระจนัทรเ์ป็นคนแรกเป็นคนอเมรกินั  

ในวนัที ่20 กรกฎาคม ค.ศ.1969 นีล อารม์สตรอง (Neil Armstrong) และ พ.อ.

เอดวิน อลัดริน (Edwin Aldrin) ไดเ้ป็นมนุษย ์2 คนแรกทีไ่ปเหยยีบพืน้ผวิดวงจนัทร ์(อารม์

สตรองไดก้ล่าววาทะแรกของมนุษยบ์นผวิดวงจนัทรว์่า “เป็นก้าวเลก็ ๆ สาํหรบัคน ๆ หน่ึง แต่

เป็นก้าวยกัษ์สาํหรบัมนุษยชาติ” (It is a small step for a man. It is a giant step for 

mankind) การแขง่ขนัดงักล่าวเป็นตวัอยา่งของการพฒันาทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเพือ่

แสนยานุภาพอนัคาดวา่จะสง่เสรมิความมัน่คงและกาํลงัอาํนาจแหง่ชาต ิ

16.  พหปัุจจยั 

ความมัน่คงและกําลงัอํานาจแห่งชาตขิึน้อยู่กบัพหุปจัจยัและเป็นเรื่องทีเ่กี่ยวกบัสภาวะ

ทัง้ทางรูปธรรมและนามธรรม  ปจัจัยเชิงนามธรรมนัน้แม้จะมองเห็นได้ไม่ง่ายนัก แต่มี

ความสาํคญัยิง่ จงึไดก้ล่าวไวค้อ่นขา้งมาก และสมควรอา้งวาทะทีน่่าพจิารณาไว ้ณ ทีน้ี่ 

อานุภาพของศรทัธา : ทศันะของมหาตมะ คานธี  มหาบุรุษผูนํ้าขบวนการกู ้ชาติ

ของอนิเดยีดว้ยวธิกีารสตัยาคฤห(์สตัยาเคราะห)์ คอื ดว้ยวธิกีารอหงิสา(อวหิงิสา) ไดเ้คยกล่าว

ไวว้า่ “ศรทัธาน้ีเองท่ีนําเราฝ่าทะเลมรสมุ ศรทัธาน้ีแหละท่ีเขยือ้นขนุเขาและศรทัธาน้ี 



PS 103 446 

ด้วยท่ีพาเรากระโจนเข้ามหาสมุทร ศรทัธานัน้ไม่ใช่อ่ืนไกลเลย นอกจากสติรู้สาํนึกท่ีต่ืน

และมีชีวิตของคณุธรรมภายใน ผู้ใดท่ีเป่ียมด้วยศรทัธานัน้แล้วย่อมไม่ต้องการส่ิงใดอีก”  

(สวาม ีสตัยานนัทบุร,ี มหาตมะ คานธี ผูป้ฏิวติัอินเดีย. กรุงเทพฯ : แพรว่ทิยา, 2513, หน้า 

420.) 

อาํนาจของศีลธรรม : ทศันะของ พ.อ.ป่ิน  มุทุกนัต์  “บรรพบุรุษของเรา รกัษา

ประเทศชาติใหลุ้ล่วงมาได้ จนถึงวนัน้ีก็เพราะชาวไทยเราพากนัรกัษาศีล คอื ไม่ทําลายล้าง

ผลาญกนัทัง้ทางชวีติร่างกายทางทรพัยส์นิและทางอื่น ๆ เราไม่ทําลายกนั เรากร็กักนัควบคุม

กนัเป็นปึกแผ่น ดนิแดนไทยกเ็ป็นถิน่ทีส่งบน่าอยู่ บางคราวมเีหตุรา้ยเกดิขึน้เพราะคนไม่มศีลี 

เราชาวไทยต้องทําการกําหราบปราบปรามเหตุการณ์รา้ยนัน้  ใหส้งบราบคาบอย่างเดด็ขาด 

การสูร้บนัน้เราทาํดว้ยความรกัประเทศชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรยิข์องเรา เราตอ้งการให้

ประชาชนพลเมอืงมคีวามสงบสขุเทา่นัน้ หาใช่กระทาํดว้ยความเหีย้มโหดทารุณในจติไม ่เรารกั

เยน็ เราเกลยีดรอ้น แต่เมื่อไฟไหมข้ึน้แลว้ เรากต็อ้งวิง่เขา้ไปหาเพื่อจะดบัมนั แมก้ารเขา้ไปดงั

ตวัจะตอ้นแทบไหมเ้รากต็อ้งยอมอดทนเพราะเหน็แก่ประโยชน์สว่นใหญ่ การรกัษาศลี จงึไมไ่ด้

ทําใหก้ําลงัป้องกนัรกัษาประเทศชาตขิองเราไดอ้่อนลง บรรพบุรุษของเราได้นําประเทศชาติ

ลุล่วงมาได้จนถึงตัวเราทุกวนัน้ี ท่านก็รกัษาศีล คนรกัษาศีล เป็นคนอ่อนจริง แต่เป็นการ

อ่อนโยนไม่ใช่อ่อนแอ ความอ่อนโยนนัน้เป็นเกราะป้องกนัตวัดทีีสุ่ด เพราะไม่ทําใหค้นอื่นเป็น

ศตัรู การที่เราชาวไทยยดึมัน่ในศีล คอื ชอบสงบเรยีบร้อยจงึเป็นการสรา้งกําแพงเหล็กกล้า

ป้องกนัประเทศชาตขิองเราดว้ย” 

คณูุปการของการเสียสละเพ่ือส่วนร่วม  นักคดิและกวนีามอุโฆษชาวองักฤษ คอื 

แมธธิว อารโ์นลด ์(Matthew Arnold, 1822-1888) ไดก้ล่าวไวว้่า “ประเทศชาตจิะไมย่ิง่ใหญ่

อย่างแท้จริงแม้นว่าประชากรจะมีมากมีความเป็นอิสรเสรีและความกระตือรือร้น แต่

ประเทศชาตจิะยิง่ใหญ่เมื่อประชากรเสรภีาพและกจิกรรมเหล่าน้ีนําไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ เพื่อ

เป้าหมายอนัเป็นอุดมคตทิีย่ ิง่ใหญ่กว่าของตวับุคคลเอง คอื อุดมคตขิองส่วนรวม (Cf. Robert 

Stweart, comp. The Penguin Dictionary of Political Quotations. Middlesex: Penguin 

Books, 1984, p.5.) 

ความมัน่คงและกาํลงัอาํนาจแหง่ชาตเิป็นเรือ่งทีม่คีวามสาํคญัทัง้ในวงการเมอืงภายใน

และภายนอกประเทศ ปจัจยัที่เกี่ยวข้องมีมากหลาย ซึ่งเป็นทัง้เรื่องรูปธรรมและนามธรรม 

ปจัจยัเชงิรปูธรรมนัน้มกัปรากฏใหเ้หน็ชดั บางประเทศอาจจะมมีาก แต่หากขาดพลเมอืงทีเ่อา

จริงเอาจงั มีวิริยะสูง และขาดผู้นําที่ชาญฉลาดและเสียสละแล้ว ย่อมไม่ช่วยให้ประเทศมี

พละกําลงัแต่อย่างใด สําหรบัชาตทิี่มคีุณสมบตัเิชงินามธรรมในรูปของคุณภาพของประชากร 
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เช่น ญีปุ่่นนัน้ปรากฏว่าสามารถพฒันาบา้นเมอืงของตนภายหลงัมหาสงครามโลกครัง้ที ่2 จาก

ชาติจะยํ่าแย่กลายสภาพเป็นประเทศที่ยิง่ยง ทํานองเดยีวกบันิทานปรมัปราเรื่องนกฟีนิกซ ์

(Phoenix) ซึ่งสามารถฟ้ืนคืนชีพภายหลงัจากที่ได้ถูกไฟคลอกแล้ว  ปจัจยัทัง้หลายที่กล่าว

มาแลว้มสีภาวะไมอ่ยูน่ิ่ง ดงันัน้ บา้นเมอืงทีเ่คยรุง่เรอืงอาจแปรเปลีย่นเป็นอบัเฉาและประเทศที่

มพีลงัน้อยในระยะหน่ึงอาจมพีละ กาํลงัและแสนยานุภาพขึน้มาได ้

17.  ตวัอย่างคาํถาม 

1) ยกตวัอยา่งกรณกีารขาดความเป็นปึกแผน่ของสหรฐัอเมรกิา 

2) ฉาน คอือะไร 

3) กลัฟ์ สตรมี เกีย่วขอ้งอะไรกบัความเจรญิของประเทศตะวนัตก 

4) โอเอซสี สาํคญัอยา่งไรต่อความมัน่คงของประเทศ 

5) ระบุคุณประโยชน์ของการทีอ่งักฤษมสีภาพเป็นเกาะ 

6) รปูรา่งของประเทศพมา่กบัไทยเป็นอยา่งไรในเชงิภมูศิาสตร ์

7) ปญัหา “สมองล่อง” คอือะไร แตกต่างจาก “สมองรบั” อยา่งไร เกีย่วขอ้งกบัความ

เป็น “นิกส”์ หรอืไม ่

8) ประเทศอะไรทีไ่มม่ที ัง้กองทพับกและกองทพัเรอื แต่เป็นสมาชกิของนาโต ้(NATO) 

9) ฝา่ยอกัษะในสมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 หมายถงึอะไร 

10) เพริล์  ฮารเ์บอร ์เกีย่วกบัอะไร และเมือ่ใด 

11) ศลีธรรมกบัจรยิธรรมต่างกนัอยา่งไร 

12) คาํสอนเรือ่ง “สมัมา” ในอุตมรฐัของเพลโตมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัความมัน่คงอยา่งไร 

13) การค้นคว้าวจิยัเกี่ยวกบัหมู่บ้านแห่งหน่ึงทางตอนใต้ของอติาลมีปีระเดน็หลกั 

ไดแ้ก่อะไร 

14) คาํกล่าวเกีย่วกบั “กระเบือ้งจะเฟ่ืองฟูลอย” “พาราสาวตัถ”ี และ “อุบตัโิหด” มุง่ที่

จะแสดงใหท้ราบเกีย่วกบัอะไร 

15) จกัรวรรดอิะไรทีเ่คยครอบคลุมยโุรปเกอืบทัง้หมดและเสือ่มลงไปดว้ยเหตุใด 

16) การยกตวัอยา่งกรณ ีองคุลมีาล เกีย่วโยงกบัเรือ่งความมัน่คงอยา่งไร 

17) “เพ่ือโลกทัง้ผอง ต้องปกป้องประชาธิปไตย” มคีวามสาํคญัอยา่งไร 

18) ระบุขอ้แตกต่างระหวา่งความรกัชาต,ิ ชาตนิิยม และผยองใจในชาต ิ(chauvinism) 
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19) anti-semitism กบั Zionism คอือะไรเกีย่วพนัอะไรกบัความสมัพนัธร์ะหว่าง

ประเทศ 

20) การยกตวัอย่างกรณีรามเกยีรติก์บัสามก๊ก มุง่แสดงใหเ้หน็ถงึประเดน็อะไร รวมทัง้

การกล่าวถงึ “เขามงักรนิทรา” (โงลงักัง๋) 

21) คาํกล่าวของ เดอโกลยท์ีว่่า “ความเป็นมหาบุรุษเป็นมรรคามุง่หน้าไปยงัดนิแดน

ทีไ่มม่ใีครคุน้มาก่อน” หมายความวา่อะไร 

22) Sputnik shock คอือะไร เกีย่วกบัการปฏริปูการศกึษาในสหรฐัอเมรกิาอยา่งไร 

23) Neil Armstrong เกีย่วอยา่งไรกบักาํลงัอาํนาจแหง่ชาต ิ

24) แนวคดิของ พ.อ.ป่ิน เกีย่วกบัอาํนาจของศลีธรรมเป็นอยา่งไร 

25) “ศรทัธาน้ีเองที่นําเราฝ่าทะเลมรสุม” เป็นวาทะของมหาบุรุษผูใ้ด และเกี่ยวโยง

อยา่งไรกบักรณนีกฟีนิกซ ์
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