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1.  แนวคิด 

1.1 รฐัศาสตรแ์มจ้ะมเีน้ือหาสาระเฉพาะของตนเอง แต่เป็นการศกึษาเกีย่วกบัคนซึ่งย่อม

โยงเกีย่วถงึศาสตรห์ลายสาขา 

1.2 ความเกี่ยวพันมีกับทุกหมวดวิชา คือ หมวดวิชา วิทยาศาสตร์ หมวดวิชา

สงัคมศาสตร ์หรอืหมวดวชิามนุษยศาสตรย์่อมช่วยทําใหเ้ขา้ใจเรื่องราวทางดา้น

การเมอืงการปกครองไดด้ ี

2.  วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

เมือ่อา่นจบแลว้ นกัศกึษาจะสามารถ 

2.1 อธบิายหลกัสตูรรฐัศาสตรใ์นการเรยีนการสอนทีเ่น้นเสรศีกึษา(liberal education) ได ้

2.2 บอกความสมัพนัธแ์ละศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้งระหวา่งรฐัศาสตรก์บัศาสตรแ์ขนงอื่น ๆ ซึง่มใีน

ทุกหมวดวชิาได ้
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รฐัศาสตรใ์นบริบทแห่งนานาวิทยาการ 
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1.  โลกแห่งความหลากหลายเชิงวิชาการ   

วงวิทยาการร่ วมสมัยส่ ง เสริมการ เ รียนรู้แบบทาง เชิง  “ส ห วิ ท ย า ก า ร ” 

(interdisciplinary approach) ซึง่ความสาํคญักบัการเกีย่วขอ้งกนัระหว่างวชิาสาขาต่าง ๆ ซึง่

บางครัง้เรยีกวา่ “พหวิุทยาการ” (multi-disciplinary) 

แนวพนิิจเชิงสหวิทยาการเป็นการเปิดโลกทศัน์เชิงวิชาการ (academic world 

view) ใหก้วา้งขวางไม่จํากดัอยู่ในแนวคดิใดแนวคดิหนึ่งโดยผสมผสานหล่อหลอมแงมุ่ม 

หรอืแนวคดิของศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน รัฐศาสตร์เกี่ยวข้องกับสาขาอ่ืน ๆ เช่น 

เศรษฐศาสตร ์วทิยาศาสตร ์สงัคมวทิยา นิตศิาสตร ์ปรชัญา  

การเรยีนรู้เขา้ใจวชิาอื่น ๆ นอกเหนือจากวชิาเฉพาะของตนเป็นเรื่องจําเป็นมาก 

เพื่อให้เกิดความลึกซ้ึงในศาสตร์จนถึงขัน้ที่สามารถนํามาผสมผสานเข้าด้วยกนัด้วย เมื่อ

พจิารณารฐัศาสตรใ์นแนวพนิิจเชิงสหวิทยาการ ยอ่มหมายถงึ การมองความเกีย่วพนัระหว่าง

ศาสตรต่์าง ๆ ว่าพึง่พงิองิอาศยักนัทัง้ในเรื่องของเน้ือหาสาระ และระเบยีนวธิกีารศกึษามาก

น้อยเพยีงใดและสามารถนําไปใชอ้ธบิายปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้หรอืใชใ้นการทํานายเหตุการณ์ที่

จะเกดิขึน้ได ้ 

ตวัอย่างแห่งแนวพนิิจ เชงิสหวทิยาการ คอื การพยายามอธบิายว่า ทําไม อดอลฟ์ 

ฮิตเลอร ์(Adolf Hitler) ซึ่งแสดงตนเป็นเผดจ็การเต็มรูปแบบ จงึไดร้บัการยอมรบัจากคน

เยอรมนัใหเ้ป็นผูนํ้า (Führer—ฟูหเ์รอร)์ ในช่วงก่อนมหาสงครามโลกครัง้ที ่2 คาํอธบิายเชงิ 

“การเมือง” ว่าม ี“ power ” เฉย ๆ ไมพ่อ ตอ้งมกีารใหเ้หตุผลดา้น 1) จติวทิยาการเมอืง 2) 

เศรษฐศาสตรก์ารเมอืง 3) สงัคมวทิยาการเมอืง 4) ประวตัศิาสตร ์5) และอื่น ๆ เขา้ไปดว้ย 

2. หลกัสตูรในสถาบนัอดุมศึกษา (academic curriculum) 

    การเรยีนในระดบัปริญญาตรี (Bachelor of Arts) ตามมหาวทิยาลยัต่าง ๆ 

โดยเฉพาะในสหรฐัอเมรกิามกัจดัเป็นแบบศิลปศาสตรบณัฑิต หรอืวิทยาศาสตรบณัฑิต

อยา่งกวา้ง ๆ ทัง้น้ี เพราะสาเหตุอยา่งน้อย 2 ประการ 

บทท่ี 2 

รฐัศาสตรใ์นบริบทแห่งนานาวิทยาการ 
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สาเหตุประการท่ีหน่ึง สบืเน่ืองมาจากปรชัญาการศกึษาว่า “เสรีศึกษา” (liberal 

education) เป็นของจําเป็นอย่างยิ่งสําหรบันักศึกษาในระดบัปริญญาตรี กล่าวคือ นิสิต

นักศกึษาจะต้องได้รบัการฝึกฝนโดยสถาบนัอุดมศกึษา เพื่อใหเ้กิดสติปญัญาและรู้จกัการคิด

อย่างมีเหตผุล (rational thinking) รูจ้กัการใชต้รรกะ (logic)  

ปกติในยุโรปและสหรฐัอเมรกิาไม่ถือว่าปรญิญาตรเีป็นปรญิญาเพื่อการงานหรอืวิชา

วิชาชีพ (professional degree) แต่เป็นการเรยีนรูพ้ืน้ฐานเพื่อตระหนักในความสาํคญั  ของ

อารยธรรม คอื ความกา้วหน้าในดา้นต่าง ๆ ของมนุษยชาต ิ 

การระบุว่าจบปริญญาตรีสาขาใดใชเ้กณฑว์่าเรยีนกลุ่มวชิาใดเป็นวิชาเอก (major 

field) หรอืเป็นกลุ่มวชิาเข้มข้น หรอืกลุ่มวิชาเน้นหนัก  

ข. สาเหตุประการท่ีสอง วทิยาการต่าง ๆ มคีวามเกี่ยวพนักนัมาก ดงันัน้ ก่อนจะ

ศึกษาลึกลงไปอย่างเฉพาะเจาะจง สาขาวชิาใด (ซึง่ปกตเิป็นช่วงเรยีนปีท่ี 3 และปีท่ี 4 หรอื

แมก้ระทัง่ระดบัปรญิญาโท) สมควรตอ้งทราบขอบขา่ยแหง่เน้ือหาและปรชัญาของศาสตรอ์ื่น ๆ 

เสยีก่อนดว้ย  

ในหลกัสตูรของสหรฐัอเมรกิามกัประสาทปรญิญาตรเีป็นปรญิญาศิลปศาสตรบณัฑิต 

(B.A.) หรอืวิทยาศาสตรบณัฑิต (B.S.) และวงเลบ็ดว้ยสาขาวิชาเอกและมกีารกําหนดให้

เรียนวิชาพื้นฐาน ซึ่งมีหลายวิชาด้วยกัน เช่น ภาษา ปรชัญา สถิติ ปรชัญา ภูมิศาสตร ์

ประวตัศิาสตร ์สงัคมวทิยา และวทิยาศาสตร ์เป็นตน้ 

อน่ึง มปีรากฎการณ์ที่เรยีกว่า “hidden curriculum” คอื หลกัสูตรที่มองไม่

เห็นชดั (ซ่อนแฝง) คอืการเรยีนรู้นัน้มใิช่ขึ้นอยู่กบัครูและหนังสอืเท่านัน้แม้ว่าจะมสีภาพที่

น่าจะดเีลศิคอื “ในน้ํามีปลา ในตําราดีและครดีู มคีวามรู้ดีและถกูต้อง” แต่การศกึษาและ

การเป็นผูมี้การศึกษา ตอ้งอาศยับรบิท คอืสภาวะรอบดา้นชว่ยเกือ้กลูสง่เสรมิดว้ย เช่น วธิกีาร

เรยีนรูพ้งึใหเ้หน็ภาพและมกีารถ่ายทอดใหเ้กดิจนิตนา มกีารใช ้“visual” ใหเ้หน็ปรากฏทาง

นัยตาและ ไดย้นิทางหู (เช่นวาทะของบุคคลสําคญั) นอกจากน้ีบรรยากาศแห่งการเรยีนรูสู้่

ปญัญา ในสถาบันอุดมศึกษาย่อมเพิ่มพูนขึ้นจากภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และความ

หลากหลายของพืน้เพและแมก้ระทัง่ชาตพินัธุข์องผูร้่วมชัน้เรยีน ทัง้น้ียอ่มมคีุณค่ายิง่ขึน้เมื่อใน

กรณทีีเ่รยีนรฐัศาสตรห์ากมนีกัศกึษามาจากภาคต่าง ๆ  หรอืประเทศต่างๆ  รว่มเรยีนดว้ย 

3.  รฐัศาสตรก์บัประวติัศาสตร ์

วิทยาการ  (discipline)  สองสาขาน้ีมคีวามเกีย่วพนักนัมากในประเดน็ต่าง ๆ  โดย 
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เริม่จากการทีไ่ดม้ผีูต้ ัง้ขอ้สงัเกตว่า “ประวติัศาสตร”์ คอืการเมืองในอดีตและ “การเมือง” คอื 

ประวติัศาสตร์ปัจจุบนั อนัแสดงใหเ้หน็ถ ึงเนื้อหาสาระที่ใกล้เคียงคาบเกี่ยว 

(overlapping) กนัของประวตั ิศาสตร์และรฐัศาสตร์ วชิาประวติัศาสตรม์ขีอบเขตที่

กวา้งขวางอยา่งมหาศาล ทัง้น้ีโดยศกึษาความเป็นไปทัง้หมดไมว่า่เป็นระดบัใด  

(G.A. Jacobsen and M.H. Lipman. Political Science. Barnes and Nobel, 1969, 

p.3.)   

เ น้ือหาสาระของประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ ศาสนา 

ขนบธรรมเนียมประเพณต่ีาง ๆ เมือ่กล่าววา่ “ประวติัศาสตร ์คือ การเมืองในอดีต” เป็นการ

ใหค้วามสาํคญักบัเหตกุารณ์เชิงการเมืองอนัมผีลกระทบต่อเหตุการณ์ด้านต่าง ๆ ตวัอยา่ง 

คอื เมื่อพม่ารกุรานประเทศไทย (อนัเป็นกจิกรรมทางการเมอืงและเชงิการทหาร) ไดท้ําลาย

เผาวดัวาอารามของกรงุศรอียธุยาเสยีมาก  

กิจกรรมทางการเมืองนั ้นมีผลต่อการศาสนาและเกี่ยวกับเรื่องทางสังคมและ

ขนบธรรมเนียมประเพณ ีรวมทัง้ความเชื่อและวิถีชีวิต (way of life) ของคนไทยดว้ย 

3.1 “การเมือง คือ ประวติัศาสตรปั์จจบุนั”   หมายถงึ   การทีเ่หตุการณ์ต่าง  ๆ  

ทีก่าํลงัเกดิขึน้หรอืเมือ่เกดิขึน้ลว้นแลว้แต่ไดร้บัอทิธพิลไม่โดยตรงกโ็ดยอ้อมจากการเมือง  

1) ตวัอย่าง คอื ในวนัอาสาฬหบูชา และวนัเข้าพรรษา ไม่มเีน้ือสตัว์ขายเพราะมี

คําสัง่จากกระทรวงมหาดไทย ไม่ใหฆ้่าสตัว์ในวนันัน้และไม่ใหม้กีารอนุญาตออกอาชญาบตัร 

ฆา่สตัวเ์กนิโควตาปกตก่ิอนหน้านัน้  

ทัง้น้ี ย่อมแสดงใหเ้หน็ว่า การเมือง(ณ ทีน้ี่หมายถงึ การปกครองหรอืการบริหาร

ราชการแผน่ดนิ) มีผลกระทบต่อชวีติประจาํวนัของบุคคล ซึง่นกัประวตัศิาสตรย์อ่มบนัทกึไว ้ 

2)  เวลา 24.00 น. ก่อนวนัเลือกตัง้จนกระทัง่สิน้สุดวนัเลอืกตัง้ไมใ่หม้กีารจาํหน่าย

สรุาหรอืของมนึเมาต่างๆ 

3) การที่พลเมอืงไทยหรอืคนจากทีอ่ื่นกต็ามต้องกลบัเข้าบ้านภายในระยะเวลาท่ี

กาํหนด (curfew—เคอรฟิ์ว) เช่น ในช่วงต้นของปี พ.ศ.2547 ในบางจงัหวดั คอื ปตัตานี 

นราธวิาส และยะลา อยูภ่ายใตก้ฎอยัการศึก (martial law) 

3.2 วิ ชาประวัติ ศาสตร์และการเ มื อง เกี่ ยวข้องกันมากดังคํ ากล่ าวที่ ว่ า   

“ประวติัศาสตรท่ี์ขาดรฐัศาสตรย่์อมไร้ผล รฐัศาสตรท่ี์ปราศจากประวติัศาสตรย่์อมไร้

ราก” คาํกล่าวของ  (เอ.อาร.์ซลียี ์นกัประวตัศิาสตรอ์งักฤษ)  
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(cf. Leslie Lipson. The Great Issues of Politics.7
th
 ed., Englewood Cliffs, New 

Jersey: Prentice-Hall, 1985, p.16)  

3.3  สาระท่ีคาบเก่ียวระหว่างรฐัศาสตรก์บัประวติัศาสตร ์    ประวตัิศาสตร์มี

เน้ือหาเกี่ยวกบัความเป็นไปในทางการเมอืง เช่น 1) ในการสบืต่อราชบลัลงัก ์2) การได้

ตําแหน่งนายกรฐัมนตรหีรอืประธานาธิบดี 3) การสงคราม 4) การเจรจาสนัติภาพ เป็นตน้   

3.4  นักประวตัศิาสตรช์าวองักฤษชื่อ  ลอรด์   แอคตัน้  (Lord Acton)  ไดเ้คย

กล่าวเชงิอุปมาอุปไมยไวว้่า รฐัศาสตรเ์ปรยีบเสมอืนกบัสายเส้นทอง (strands of gold) ท่ี

ยงัหลงเหลืออยู่ในแม่น้ําแห่งประวติัศาสตร ์ 

(Peter B.Harris. Foundations of Political Science. London: Hutchinson, 1976, 

p.30.)  

หมายความว่า ขอ้มลูทางประวตัศิาสตรห์รอืแมก้ระทัง่จากตํานาน เช่น เรื่องสงคราม

โทรจนั (Trojan war) ซึง่เกีย่วกบัการแยง่ชงิ Helen of Troy ผูไ้ดช้ื่อว่าสุดโสภา และมกีาร

สรา้งวรีกรรม ของนักรบบนัลอืนาม เช่น Hector, Achilles—แอค-คิล-ลีส และผูอ้ื่น จาก

วรรณกรรมของ Homer แห่งกรกียุคโบราณ เรื่อง อิลเหลียด (Iliad) เป็นต้น  มมีาก แต่ถ้า

ร่อนออกมาแล้วหรอืพจิารณาดูเฉพาะบางเรื่องจะพบ “บทเรียน” หรอืกฎเกณฑบ์างอย่าง

จากเหตุการณ์ในอดตีทีผ่า่นมา  

3.5   วชิารฐัศาสตร์กบัประวตั ิศาสตร์ย่อมพึ่งพิงอิงอาศยัข้อมูลซึ่งกนัและกนั   

ตํารารฐัศาสตรม์กัมเีน้ือหาเกีย่วกบัเหตุการณ์ในอดตี เชน่  

ก. ประวตัศิาสตร ์ สมยักรุงศรอียุธยา  เช่น  การเดนิทางมาของชาวโปรตุเกส ผู้

ประสงคจ์ะเผยแผค่รสิตศ์าสนาสูค่นไทย รวมทัง้ยคุอื่น  เชน่ การนํายางพารามาสูป่ระเทศไทย  

ตวัอยา่ง คอื ผลงานของ ชาญวทิย ์เกษตรศริ.ิ ประวติัศาสตรก์ารเมืองไทย 2475-

2500 Political History of Thailand 1932-1957. กรุงเทพฯ : มลูนิธโิครงการตํารา

สงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร,์ 2544. 

ข. ประวตัศิาสตรแ์หง่การปฏิวติัอเมริกนั ปี ค.ศ. 1776  ซึง่มฝีา่ยฝรัง่เศสเขา้มาช่วย

บรรดาผูกู้ช้าตนํิาโดย ยอรจ์ วอชิงตนั 

ค. เหตุการณ์ในอดตีเกีย่วกบัการปฏิวติัรสัเซีย (Russian Revolution, 1917) ซึง่

เป็นการปฏวิตัโิดยเลนิน ล้มล้างระบบกษตัริยซ์าร ์และนายกรฐัมนตรคีนสุดท้ายแห่งยุคสม

บรูณาญา สทิธริาชยช์ื่อเคอเรน้สก ีKerensky ไดห้นีมาตัง้รกรากอยูใ่นสหรฐัอเมรกิา ซึง่ผูเ้ขียน 

(จริโชค วรีะสย) มโีอกาสได้รบัประทานอาหารเยน็ร่วมกบัท่าน ณ บ้านนักวชิาการแห่ง
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มหาวิทยาลยัสแตนฟอรด์ (Stanford University)  เมอืง  Palo Alto   รฐัแคลฟิอรเ์นีย ปี 

ค.ศ.1965 ซึง่ปรากฏว่าท่านไมรู่จ้กั  Thailand   แต่รูจ้กั Siam ทัง้น้ี เพราะการเปลีย่นชื่อเป็น 

Thialand เกดิขึน้ปี พ.ศ. 2482 ชว่งรฐับาลจอมพล ป. พบิลูสงคราม 

ง. เหตุการณ์ระหว่างที่เดียน เบียน ฟู (Dienbienfu) ในวนัที ่8 พฤษภาคม 

2497 ทีเ่วยีตนามภายใตก้ารนําของโฮ จิมินห ์(Ho Chi Minh)  

จ. กรณีพม่า (Myanmar) ซึง่เรยีกตวัเองว่า เหมียนม่า เคยสูร้บกบัองักฤษถงึ 

3 ครัง้  ในช่วงศตวรรษที ่19 คอื 1824-26, 1852 และ 1885 ซึง่ผลสุดทา้ยทาํใหพ้ม่าตกเป็น

อาณานิคมขององักฤษภายใตป้กครองซึง่องักฤษเป็นใหญ่เป็นผูป้กครอง  

ต่อมาในปี ค.ศ. 1937 อนัเป็นผลพลอยไดจ้ากการต่อสูข้องอนิเดยี ภายใตก้ารนําของ

มหาตมะ คานธี เยาวหลาล เนหร์ ูและขบวนการสภาแห่งชาตขิองอนิเดยี Indian National 

Congress ทําใหอ้งักฤษทยอยมอบอํานาจใหอ้นิเดยีและพม่าไดร้บัสทิธิป์กครองตนเอง (self-

governing) แต่อยูใ่นความคุ้มครองขององักฤษ เรยีกว่า British Protectorate อน่ึง มคีํา

กล่าวว่า “การเมืองในปัจจุบนัเป็นเหตุการณ์ที่กาํลงักลายเป็นประวติัศาสตร”์ ทัง้น้ี

เพราะเมือ่เหตุการณ์ผา่นไปกเ็ป็นเรือ่งประวตัศิาสตร ์ 

3.6 ตวัอยา่งเชน่ 

ก. การลอบฆาตกรรม ประธานาธบิด ีจอห์น เอฟ. เคนเนดี้ (John F. 

Kennedy) แหง่สหรฐัอเมรกิา (เรื่องการเมอืง) เมื่อวนัที ่22 พฤศจกิายน ค.ศ.1963 (พ.ศ.2506) 

ซึง่บดัน้ีไดก้ลายเป็นประวตัศิาสตรซ์ึง่ดวูา่ยาวนานมากไปแลว้  

  (Theodore Sorensen. Kennedy. Harper and Row, 1965.) 

ข. การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสาธารณรัฐ

ประชาธปิไตยประชาชนจนี เมื่อ 1 กรกฎาคม 2518 ในสมยัที ่ม.ร.ว.คกึฤทธิ ์ปราโมช เป็น

นายกรัฐมนตรีโดยมี พลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ และประสิทธิ ์ กาญจนวัตน์ (ผู้มีชื่อรู้กัน

กวา้งขวางวา่ โคว๊ ตงหมง) และอกีหลายคนเป็นผูต้ดิต่อเจรจาล่วงหน้า  

การสถาปนาครัง้แรกในขณะนัน้เป็นเรื่องการเมืองปัจจุบนั แต่เมื่อเหตุการณ์ผ่านไปก็

ยอ่มกลายเป็นเรื่องประวติัศาสตร ์รวมทัง้การไดร้บัเชญิกลบัไปรว่มฉลองครบรอบ 10 ปีแห่ง

ความสมัพนัธเ์มือ่ 1 กรกฎาคม 2528 ดว้ย 

ค.  กรณีการเจรจาระดบัสุดยอดระหว่างผูนํ้าสหรฐัอเมรกิากบัสหภาพโซเวยีต 

คอืรอนัลด ์เรแกน กบั กอรบ์าชอฟ ณ ประเทศไอซแลนดเ์มื่อเดอืนตุลาคม 2529 เพื่อตกลง

หลายเรื่องรวมทัง้ประเดน็เกีย่วกบัอาวธุประเภท “สงครามระหว่างดวงดาว” (Star Wars) 
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หมายถึง อาวุธลํ้าสมยัสําหรบัทําสงครามในอวกาศประเภทต่าง ๆ   รวมทัง้ระบบอาวุธที่

เรยีกว่า Strategic Defense Initative (SDI) และอาวุธอื่น ๆ เพื่อการ “ป้องปราม” 

(deterrence) คอื ทัง้ป้องกนัและปราบปราม 

(ดูรายงานการประชุมทางวชิาการเรื่อง “Summit Diplomacy: Reagan and 

Gorbachev” จดัโดยสํานักงานโครงการพฒันามหาวิทยาลยั (ยูดีซี UDC—University 

Development Commission) ณ ศูนยส์ารสนเทศ ทบวงมหาวทิยาลยั ในวนัที ่5 พฤศจกิายน 

2529 โดยเฉพาะเอกสารประกอบการบรรยายของ Edward Schapsmier แหง่ Illinois State 

University.) 

ง. ในวนัที ่6 มนีาคม 1994 องักฤษกบัฝรัง่เศสเปิดอโุมงคใ์ต้น้ําข้ามช่องแคบ 

(Channel Tunnel) ซึง่มผีลต่อความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศและการเชื่อมโยงอกีหลาย ๆ ดา้น 

อน่ึงในวนัที ่1 พฤษภาคม ค.ศ.1997 พรรคกรรมกร (Labour Party) ขององักฤษภายใตก้าร

นําของ Tony Blair ซึง่อายุขณะนัน้คอื 43 ปี ไดเ้ขา้ดํารง ตําแหน่งนายกรฐัมนตรอีงักฤษซึง่

หนุ่มทีส่ดุนบัตัง้แต่ปี ค.ศ.1812   Tony เป็นนายกรฐัมนตรจีนกระทัง้กลางปี พ.ศ. 2550  

จ. การตกลงกนัในวนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2547 ทีจ่ะสรา้งอนุสรณ์สถาน อนัเป็นที่

ระลึกถึง (memorial) ใหแ้ก่ผูเ้คราะหร์า้ยทีเ่ป็นเหยื่อเครื่องบนิโดยสารโดยผูก่้อการรา้ย อลัเก

ดะ บงการโดย Bin Laden ชนอาคาร World Trade Center ในมหานครนิวยอรก์ เหตุการณ์

โศกนาฏกรรมนัน้ เรยีกว่า Nine One One คอื 911 ซึง่ 9 หมายถงึ เดอืนกนัยายน และ 11 

หมายถงึ วนัที ่ทัง้น้ีเพราะเกดิขึน้ในวนัที ่11 กนัยายน ค.ศ. 2001  

(อน่ึง เจริญ วรรธนะสิน ได้เขยีนหนังสอืเกี่ยวกบัคําทํานายของนอสตราดามุส 

(Nostradamus, 1509-66) นกัพยากรณ์ หรอืโหราจารยช์าวฝรัง่เศสแห่งศตวรรษที ่16 คอื

เกนิกว่า 400 ปีเศษมาแลว้ว่ามกีารทําลายอาคารสูงระฟ้าแฝดในเมืองใหม่ (คงจะหมายถงึ 

ยอรค์ใหม่ คอื New York)  

3.7 วิธีการศึกษาหรือแนวพินิจนอกเหนือจากความเกี่ยวพนัระหว่างรฐัศาสตรก์บั

ประวตัศิาสตรใ์น 1) เชิงสาระแลว้ยงัมกีารนํา 2) วธิกีารหรอืแนวพินิจเชิงประวติัศาสตร ์

(historical approach) มาใชใ้นการวเิคราะหเ์รือ่งราวทางการเมอืงอกีดว้ย 

ก.  วธิกีารศกึษารฐัศาสตรใ์นเชิงประวติัศาสตร ์คอื การศกึษาเรื่องราวในอดตี

ในด้านต่าง ๆ เช่น 1) การเปล่ียนแปลงด้านนโยบายต่างประเทศในยุคสมยัต่าง ๆ กนั

เพื่อที่จะตคีวามหมาย 2) วิเคราะห ์และ 3) คาดการณ์วา่สภาวะทางการเมอืงการปกครองใน 
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อนาคตจะเป็นอยา่งไร 

ข.  ตวัอย่างของวธิกีารทางประวติัศาสตร ์คอื การพยากรณ์หรอืคาดการณ์ว่า  

รฐับาลไทยจะดําเนินนโยบายต่างประเทศในรูปใด หากมวีกิฤตการณ์เกดิขึน้ ทัง้น้ีโดยการมอง

กลบัไปในอดตีว่า รฐับาลเคยปฏิบตัิเช่นใดเมื่อมเีหตุการณ์คล้าย ๆ กนัเกิดขึ้นในสมยักรุงศรี

อยธุยาหรอืในยคุตน้กรงุรตันโกสนิทร ์เป็นตน้ 

ค.  การคาดคะเนว่าสหรัฐอเมริกาจะดําเนินนโยบายต่างประเทศอย่างไร 

หลังจากที่ได้คืนดีเป็นมิตรกับสาธารณรฐัประชาชนจีนบนผืนแผ่นดินใหญ่แล้ว ทัง้น้ีโดย

พจิารณาถงึความ สมัพนัธใ์นอดีตหลายสบิปีมาแลว้ 

ง.  จากการทีจ่นีสามารถแกไ้ขปญัหาฮ่องกง ซึง่ครบสญัญาเชา่ 99 ปีกบัองักฤษ

ในปี  ค.ศ.1997 (พ.ศ.2540) ไดแ้ลว้ 

จ.  การพยายามรวมเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ (unification) ซึง่แยกออกจาก

กนัมาประมาณเกอืบ 50 ปีแลว้ หลงัมหาสงครามโลกครัง้ทีส่อง จะเป็นอย่างไรต่อไป จะตอ้ง

พจิารณาทัง้ในเชงิประวติัศาสตรแ์ละเชิงการเมือง 

3.8   ตวัอย่างกรณีเกาหลี : ประวติัศาสตรแ์ละจิตวิทยาสงัคมในเรื่องอุปนิสยั : 

“han” การคาดคะเนเหตุการณ์ทางการเมอืงโดยใชวิ้ธีการทางประวติัศาสตรจ์ะตอ้งมกีารอา้ง

ประสบการณ์เดมิหรอืเหตุการณ์เดมิที่ได้เคยเกดิมาแล้ว และที่เชื่อว่าน่าจะเกดิขึน้ซํ้า ๆ กนั 

หรอืคล้าย ๆ กนัก็คอื ลกัษณะทางจิตวิทยาสงัคม คอื อุปนิสยัประจาํชาติ (national 

character) 

ก.   นักรฐัศาสตรจ์งึศกึษาประวติัศาสตรข์องประเทศต่าง ๆ (รวมทัง้เรื่งราวทาง

สงัคมวทิยา-มนุษยว์ทิยาคอืขนบธรรมเนียม และอปุนิสยัของคนในชาตนิัน้ ๆ ตามแนว “สห

วิทยาการ”) เพื่อประเมนินานาปจัจยัหรอืพจิารณานานาตวัแปร (Variables) อนันําไปสูก่าร

คาดการณ์ทีม่พีืน้ฐานทางวชิาการมากพอควรว่าประเทศเหล่านัน้จะตอบสนองดว้ย 1) การใช้

นโยบายอะไร และ 2) จะดาํเนินการ อยา่งไรทัง้ภายในประเทศและภายนอกประเทศอยา่งไร 

ข.  ตัวอย่าง ได้แก่  การคาดการณ์ว่า เกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือจะมี

สมัพนัธภาพที่ดต่ีอกนัได ้ หรอืไม่ในระยะเวลา 3-4 ปีขา้งหน้า ทัง้น้ี โดยพจิารณาถงึ 1) 

ประวติัศาสตร์ที่คนเกาหลียงัรําลึกได้ถึงเหตุการณ์ของสงครามระเบิดเกาหลีเหนือภายใต้

อิทธิพลของจีนและสหภาพโซเวียตและเกาหลีใต้ช่วง 4-5 ปี หลังการสินสุดของมหา

สงครามโลกครัง้ทีส่อง (2488) กบัเกาหลใีตภ้ายใตอ้ทิธพิลของสหรฐัอเมรกิาและคนเกาหลมี ี2) 

ลกัษณะประจาํชาติอนัแตกต่างจากคนไทยซึง่ลืมและให้อภยัไดง้า่ย กล่าวคอื คนเกาหลีมกั
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ฝงัใจกบัอดีต และ “คบัแค้น” หรอื “แค้นใจ” อยูเ่ป็นประจาํ ลกัษณะดงักล่าวเรยีกเป็นภาษา

เกาหลแีต่เขยีนเป็นภาษาองักฤษวา่ “ฮนั” (“han”) 

การอธิบายเหตุการณ์และคาดการณ์ล่วงหน้าโดยพจิารณาเชงิอุปนิสยัประจําชาตน้ีิ 

เกีย่วโยงถงึเรือ่งทางสงัคมจติวทิยาหรอืจิตวิทยาสงัคม ซึง่จะกล่าวต่อไป 

ค.  การเปรียบเทียบผู้นําสาํคญัอเมริกนั  เรื่องของการเมอืงเกี่ยวกบัทัง้ผูนํ้า

และประชาชนทัว่ไป และบทบาทของผูนํ้าหรอืมุขบุรุษมคีวามสําคญัยิง่ดงัที่นักประวตัศิาสตร์

ชาวสกอ๊ตผูเ้รอืงนาม คอื ธอมสั คารไ์ลย ์ (Thomas Carlyle, 1795-1881) กล่าวไวว้่า 

“ประวติัศาสตรโ์ลกนัน้ไซร้ หาใช่อ่ืนไกล ได้แก่ ชีวิตประวติัของบรุษุผูย่ิ้งยง”  

(Thomas Carlyle. On Heroes, Hero-Worship, and the Heroic in History. Cf. 

Robert Stewart, comp. The Penguin Dictionary of Political Quotations. Middlesex: 

Penguin, 1984, p.29.) สมมตฐิานแหง่ขอ้ความดงักล่าว คอื บุรษุหรอืสตรีผูม้คีวามสามารถ

พเิศษ (อาจเรยีกว่ามคีุณสมบตัิแห่งความเป็นทรพัยากรของระดบั ซุปเปอร์มนุษย ์ 

ง.  นักประวตัศิาสตร์มบีทบาทในการกําหนดว่ากษตัรยิอ์งค์ใด หรอืผูนํ้าคนใด

สมควรไดร้บัการขนานนามวา่ “ผูย่ิ้งใหญ่” หรอื “มหาราช” (The Great)  

1) นักประวัติศาสตร์ได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ เพื่ อจัดอันดับ (ranking) 

ประธานาธบิดวี่าใครจะเป็น 1) ระดบัย่ิงใหญ่ (Great) 2) ระดบัใกล้ย่ิงใหญ่หรอืระดบัเกอืบจะ

ยิง่ใหญ่ (near great) และ 3) ระดบัธรรมดา (average) ตามความเหน็ของนกัประวตัศิาสตรซ์ึง่

หวัหน้าผูว้จิยั คอื อารเ์ธอร ์ เอม ชเลสซิงเกอรเ์ท่าทีม่สีาํรวจมาแลว้ในปี ค.ศ.1948 ยกยอ่ง

ผูนํ้าอเมรกินั 4 ในระดบั “ประธานาธิบดีผู้ย่ิงใหญ่” (เรยีกว่า Great) ไดแ้ก่ 1) อบัราฮมั 

ลินคอลน์ 2) ยอรจ์ วอชิงตนั 3) แฟรงคลนิ ด ีโรสเวลท ์(ออกเสยีงโรส เพราะพืน้เดมิมาจาก

ภาษาดชัต ์Roosevelt)และ 4) ธอมสั เจฟเฟอรส์นั 

2) ในการประมวลความคดิเหน็ของนักประวตัศิาสตรอ์กี 6 ครัง้ต่อมากย็งั

ยกยอ่งใหอ้บัราฮมั ลินคอลน์ เป็นอนัดบัที ่1 ของบรรดาประธานาธบิดผีูย้ ิง่ใหญ่ทัง้ 4 คน โดย

ใหย้อรจ์ วอชิงตนั เป็นอนัดบัสอง ต่อมาในปี พ.ศ.2526 ไดม้สีาํรวจใหมแ่ละมกีารจดัอนัดบัใหม ่

โดยส่งแบบสอบถาม ไปยงันักวชิาการ 846 คน สาํหรบัผูท้ีอ่ยู่ในระดบัใกล้จะย่ิงใหญ่ (near 

great) ไดแ้ก่ 1) ธโีอดอร ์ หรอื Teddy Roosevelt 2) วดูโรว ์วลิสนั 3) แอนดรสู ์แจคสนั 4) แฮ

รี ่เอส ทรแูมน (Time, December 19, 1983, p.35.) ผลจากการสาํรวจครัง้สุดทา้ยน้ีไดแ้ก่ 1) 

อนัดบั 1 คอื ลนิคอล์น 2) อนัดบั 2 คอื แฟรงคลนิ ด ีโรสเวลท์ 3) อนัดบั 3 คอื ยอรจ์ 

วอชงิตนั และ 4) อนัดบั 4 คอื ธอมสั เจฟเฟอรส์นั 
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3) ภายหลงัการอสญักรรมของรอนัลด ์เรแกน  (Ronald Reagan)  ใน

วนัที ่5มถุินายน 2547 มกีารประเมนิผลงานของประชาชนทีผู่ม้คีวามสามารถพเิศษในการ

สื่อสารใหป้ระชาชนเขา้ใจเรื่องนโยบายและอื่นๆ ไดง้่ายๆ จนกระทัง่ไดฉ้ายาว่าเป็น “The 

great communicater” ว่าหากจดัอนัดบัประธานาธบิดคีนน้ีกน่็าจะอยู่ในระดบัอยา่งน้อยคอื 

เกนิระดบักลาง 

3.9 การเปรียบเทียบลาํดบัความย่ิงใหญ่ของผูนํ้าประเทศอ่ืน : การมองส่วนลึก

เชิงกาลเวลา  

ก. ความรู้ทางประวัติศาสตร์ส่งเสริมให้คนรู้จ ักการมองในส่วนลึกเชิง

กาลเวลา คือควรใช ้เวลานาน ๆ บางประเทศเหมาะกบัการจดัลําดบัผู ้นําในระบอบ

ประชาธปิไตย เมื่อมปีระวติัศาสตรค่์อนข้างยาวนานในการปกครองระบอบนัน้ ตวัอย่าง 

ไดแ้ก่ องักฤษ และสหรฐั อเมรกิา 

ข. ผูนํ้าในเอเชยีมหีลายคนทีอ่ยูใ่นตําแหน่งยาวนาน   เช่น   ลกีวนยวิ   (Lee  

Kuan Yew) ผูนํ้าพรรคกิจประชา (People’s Action Party) ผูส้ถาปนาสงิคโปรใ์หเ้ป็นเอก

ราชในวนัที ่9 สิงหาคม 1965 ไดค้รองตําแหน่งนายกรฐัมนตรสีงิคโปรเ์กอืบ 30 ปี และแม้

มอบหมายให ้Goh Chok Tong ใหเ้ป็นนายกรฐัมนตรคีนที ่2 ตัง้แต่วนัที ่26 พฤศจกิายน 

1990 จนถงึ 11 สงิหาคม 2004 ซึง่ผูส้บืต่อเป็นนายกรฐัมนตรคีนที ่3 คอื บุตรลกีวนยวิ ชื่อ ล ี

เซยีน ลุง (Lee Hsien Loog ) 

   ซูฮาร์โตแห่งอินโดนีเซียอยู่ในตําแหน่งประมาณ 30 ปี และมหาธีร ์

(Mahathir) แหง่มาเลเซยีกอ็ยูใ่นตําแหน่งประมาณ 20 ปี 

3.10  อินเดีย  บางประเทศพอจะเปรยีบเทยีบได ้แต่ควรมรีะยะเวลาใหน้านอกีระยะ

หน่ึงเพือ่มรีายกรณี ใหม้ากขึน้  

ก.    ตวัอย่าง ได้แก่ อินเดียประเทศน้ีได้รบัเอกราชมาด้วยการต่อสู้แบบอวิ

หิงสา คือ แบบไม่ใช้กําลงัรุนแรงโดยมหาตมะ คานธี เป็นผู้นําคนสําคญัที่สุด แต่คานธีมี

ลกัษณะเป็นนักบุญ คือ ไม่สนใจตําแหน่งทางการเมืองใด ๆ หลงัจากอินเดียได้รบัเอกราช 

(Swaraj) ในวนัที ่15 สิงหาคม 2490 แลว้  

ข. ผู้ที่เป็นนายกรฐัมนตรีของอินเดียระยะต้นเป็นผู้อยู่ในตระกูลเดียวกันคือ 

ตระกูลเนหร์ ูนายกรฐัมนตร ี1) คนแรก คอื เยาวหลาล เนหร์ ูผูม้บีทบาทสาํคญัในขบวนการ

แหง่โลกท่ีสามของบรรดาประเทศท่ีอ้างว่าไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (world movement of non-

aligned nations) เนหร์ ูเสยีชวีติ 27 พฤษภาคม ค.ศ. 1964 2) คนท่ีสอง ชื่อ บาล บาฮาดรู ์
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ศาสตรี (Shastri) ซึง่ดํารงตําแหน่งสัน้มาก 3) คนท่ีสาม คอื อนิทริา คานธ ีบุตรสาวเนหร์ ู

และนามสกุล คานธี เป็นของสาม ีซ่ึงไม่เก่ียวข้องทางญาติกบัมหาตมะ คานธ ีอยูใ่นตําแหน่ง

ตัง้แต่ 19 มกราคม 1966 4) คนท่ีส่ี คอื มอราจ ีเทศยั (Desai) ซึง่เป็นนายกรฐัมนตรชี่วงสัน้ 5) 

คนท่ีห้า คอื อนิทริา คานธ ีอกี (เป็นซํ้า) ต่อมาถูกลอบฆาตกรรม 31 ตุลาคม 2527 6) คนท่ี

หก คอื ราชพี คานธ ีบุตรชายอนิทริา คานธ ีผูถู้กประทุษร้ายถึงแก่ชีวิต 22 พฤษภาคม 1991  

ในการเลอืกตัง้ทัว่ไปปี พ.ศ.2547 พรรคคองเกรส ภายใตก้ารนําของบุตรสะใภ้ของ

อินทิรา คานธี คอื ชาวอติาเลยีนเดมิ (แต่งงานกบั Rajiv Gandhi ราชพี คานธ)ี ชื่อ Sonia โซ

เนีย คานธี ไดค้ะแนนเสยีงในอตัราส่วนทีม่ากจงึไดเ้ป็นฝ่ายจดัตัง้รฐับาล แต่โซเนีย คานธ ีไม่

รบัตําแหน่งนายกรฐัมนตรแีละมอบหมายใหค้นเอนิเดยีโดยกาํเนิดเป็นนายกรฐัมนตรแีทน 

3.11 การถกูลอบประทุษร้าย   ผูนํ้าหลายคนถูกลอบทาํรา้ย ดงัขอ้มลูบางสว่นดงัน้ี 

1) 1865—Apr. 14. U.S. Pres. Abraham Lincoln 

2) 1914—June 28. Archduke Francis Ferdinand of Austria-Hungary 

and  his  wife  in  Sarajevo,  Bosnia,  by  Gavrilo  Princip. 

3) 1916—Dec.30. Grigori Rasputin, powerful Russian monk. 

4) 1935—Sept. 8. U.S. Sen. Huey P. Long shot in Baton Rouge. LA. 

5)   1948—Jan. 30. Mohandas K. Gandhi, 78, shot in New Delhi, India. 

โมหนั ทาส คานธ ี(มหาตมะ) ถูกยงิถงึแก่ชวีติเมือ่อาย ุ78 ปี ในกรงุนิวเดล ีอนิเดยี 

6) 1951—July 20. King Abdullah ibn Hussein of Jordan. 

7)    1959—Sept. 25. Prime Minister Solomon Bandaranaike of Ceylon. 

นายกรฐัมนตรขีองศรลีงักาถูกยงิเสยีชวีติ พ.ศ.2502 

8) 1963—Nov. 22. U.S. Pres. John F. Kennedy shot while riding in 

motorcade in Dallas, TX. (22 พฤศจกิายน 2506 ณ เมอืง Dallas, รฐัเทกซสั) 

9) 1968—Apr. 4. Rev. Dr. Martin Luther King Jr. fatally shot in 

Memphis, TN. ดร.มารต์นิ ลูเธอร ์คงิ ผูนํ้าคนผวิดาํ ผูซ้ึง่นิยมการต่อสูแ้บบไมใ่ชค้วามรุนแรง

ทาํนองเดยีวกบัมหาตมะ คานธ ีถูกยงิถงึแก่ชวีติในเมอืงเมมฟิส รฐัเทนเนสซี ่

10) 1968--June 5. Sen Robert F. Kennedy(D, NY) รอเบริต์ เอฟ. เคนเนดี ้ 

11)   แหง่รฐันิวยอรก์ถูกยงิเสยีชวีติ ณ นครลอสแองเจลลสิ รฐัแคลฟิอรเ์นีย 

12)   1983—Aug. 21. Benigno Aquino Jr. ผูนํ้าฝา่ยคา้นของฟิลปิปินส ์ชื่อ         

เบนนินโย อาคีโน ซึง่เป็นสามขีองนางโคราซอน อาคโีน (ต่อมาไดร้บัเลอืกตัง้เป็น 
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ประธานาธบิดฟิีลปิปินส)์ ถูกยงิตายทีส่นามบนิมะนิลา 

13) 1984—Oct. 31.  อนิทริา คานธ ี  นายกรฐัมนตรขีองอนิเดยีถูกยงิเสยีชวีติ

โดยองครกัษ์ชาวซกิส ์2 คนในกรงุนิวเดล ี

14)   1986—Feb. 28. Olof Palme นายกรฐัมนตรปีาลม์เมของสวเีดนถูกยงิ

เสยีชวีติบนถนนในกรงุสตอคโฮลม์ ประเทศสวเีดน 

15) 1991—May 21. ราชพี  คานธ ีถูกลอบสงัหารโดยการปลดชนวนระเบดิ

ระหวา่งการชุมนุมหาเสยีงเลอืกตัง้ในมทัราส ประเทศอนิเดยี 

16)   2003—Mar. 22. Serbian Prime Min. Zoran Djindjic, shot dead by 

snipers  outside governement headquarters in Belgrade. 

(The World Almanac and Book of  Facts 2004. World Almanac Books, 2003, 

pp.155-156.) 

4.  รฐัศาสตรก์บัเศรษฐศาสตร ์

1) วชิาเศรษฐศาสตรศ์กึษา 3 เรื่องใหญ่คอื 1) การผลิตสินค้าและบริการ 

(production) 2) การจาํแนกแจกจ่าย (distribution) และ 3) การบริโภค (consumption) 

เป็นเรือ่งของความอยูด่กีนิดขีองคนในสงัคม  

(1. Paul A.Samuelson. Economics. 10
th
 ed., McGraw Hill, 1976. 2. George L. 

Bach. Economics. 10
th
 ed., Prentice-Hall, 1980.)  

นักคิดบางคนกล่าวว่าเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรทัง้หลายให้มี

ประสทิธภิาพ 

รฐัศาสตรเ์ป็นวชิาว่าด้วยความอยู่ร่วมกนัของคนหมู่มาก ซึ่งประเดน็หลกัก็คอื 

ใหป้ระชาชนเป็นสุขให้บ้านเมอืงมคีวามสงบราบรื่นและใหพ้ลเมอืงได้รบัความปลอดภยัและ

ความยตุธิรรม ดงันัน้ ความคาบเก่ียวทีส่าํคญั คอื ความเป็นอยู่ของคน ทัง้สองวชิามุง่ใหค้น

มชีวีติอยู่อย่างดแีต่มคีวามแตกต่างกนัในเชงิมติหิรอืแง่มุม ใหพ้ฒันาจากการไม่มอีะไร คอื 

ฐานะยากจนสู่ความเป็นผูมี้ฐานะ(from rags to riches)ตามสาํนวนองักฤษ แปลตามตวัคอื

จากผา้เชด็ถูพืน้สูค่วามรํ่ารวย                      

 (Philippe Legrain. Open World : The Truth About Globalisation. Abacus, 

2003) 

นกัคดิชาวองักฤษผูโ้ดง่ดงั คอื มลัธสั(T.R. Malthus) ไดใ้หฉ้ายาวชิาเศรษฐศาสตรว์า่

gเป็น “ศาสตรน่์าซึมเซา”(dismal science) เพราะเกรงวา่จะดาํเนินการดา้นเศรษฐกจิไมท่นั 
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กบัความเจรญิเตบิโตของประชากร  

(cf. Grover Starling. Understanding American Politics. Homewood, Ill. : Dorsey, 

1982, p.11.)  

2) รฐัศาสตร์กบัเศรษฐศาสตร์เคยมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกนัมากและในบาง

ประเทศให้ความสําคัญกับสาขาที่เรียกรวมกันว่า “รัฐเศรษฐศาสตร์” หรือ “เศรษฐกิจ

การเมือง” (Political economy) เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงถอืว่าโครงสรา้งดา้นการเมอืง (ระบบ

และสถาบนัการเมอืง) มผีลต่อวถิชีวีติทางเศรษฐกจิ 

“รฐัเศรษฐศาสตร์” ศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของรฐั ศัพท์น้ีเริ่มใช้ตัง้แต่

ศตวรรษท่ี 16  โดยเฟ่ืองมากในศตวรรษท่ี 19 (Harris. op.cit., p.359.)  

ปจัจุบนัศพัทน้ี์แพรห่ลายในกลุ่มทีเ่รยีกตนเองว่า “ซ้ายใหม่” (New Left) และขยาย

วงกวา้งออกไปทุกท ีตระหนักถงึความสําคญัของปจัจยัทางการเมือง ในการกําหนดนโยบาย

ของรฐั เป็นตน้   

(Roger Scruton. A Dictionary of Political Thought. London: Mac millan, 

1983, p.359.)  

ทัง้สองวชิามคีวามเกี่ยวพนัต่อกนัและกนัอยู่มาก โดยเฉพาะมกีารศกึษาถงึอทิธพิล

ของปจัจยัเศรษฐกิจท่ีมีต่อการเมือง และอทิธพิลขององคป์ระกอบทางการเมืองท่ีมีต่อสภาวะ

ทางเศรษฐกิจ 

3)  อิทธิพลของเศรษฐกิจ : ทศันะของบิดาแห่งวิชารฐัศาสตร ์ อทิธพิลของ

เศรษฐกจิทีม่ต่ีอสงัคมการเมอืงเป็นท่ีตระหนักมาแต่โบราณกาล คอื สมยับดิาวชิารฐัศาสตร ์

คือ อาริสโตเต้ิล ซึ่งกล่าวว่าเสถียรภาพของการปกครองประชาธิปไตยขึ้นอยู่กบัสภาพ

เศรษฐกิจทีด่แีละโดยเฉพาะการมชีนชัน้กลาง (middle class) เป็นจาํนวนมาก  

อาริสโตเต้ิลกล่าวว่า เมื่อเศรษฐกิจเอื้อต่อการมีชนชัน้กลางมาก ย่อมทําให้การ

ปกครองแบบประชาธปิไตยทีเ่รยีกว่า “มชัฌิมวิถีอธิปไตย” หรอื “มชัฌิมาธิปไตย” (Polity) 

ดําเนินไปโดยราบรื่น อน่ึง อารสิโตเติ้ลวิเคราะห์สาเหตุแห่งการปฏิวติัและอาชญากรรม 

โดยกล่าวไวว้า่ เกดิขึน้จากสาเหตทุางเศรษฐกิจ คอื ความยากจน   

(Aristotle. The Politics, Book II.)  

4) ความสมัพนัธ์ระหว่างรฐัศาสตร์กบัเศรษฐศาสตร์ในเรื่องนโยบายหรือการ

ดาํเนินงานของรฐัหรอืองค์การทางการเมอืงมผีลสะท้อนต่อภาวะทางเศรษฐกจิ เช่น กรณี

อนิเดยี ซึ่งยุคของอนิทริา คานธ ีนิยมนโยบายสงัคมนิยมใหร้ฐัมบีทบาทมากคอื เป็นเจา้ของ
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และดําเนินการทางสาธารณูปโภค และแมก้ระทัง่การค้าขาย อนัทําใหเ้ศรษฐกจิไม่เติบโต

เท ่าที ่ควร ก่อใหเ้กดิผลอย่างที ่เร ยีกว ่า “การปฏิวัติแห่งการคาดหวังที่ลดถดถอยลง” 

“Revolution  of  Falling  Expectations”   

(Stanley A. Kochanek. Business and Politics in India.  Berkeley:   University    

of California Press, 1974.)  

แนวคิดของอินทิรา คานธี เอนเอียงไปในแนวทางสหภาพโซเวียต ซึ่ง เน้น  

“เศรษฐศาสตร ์ แบบสัง่การ” (Command Economy) คอื รฐัมบีทบาทสงู ทัง้น้ี อินทิรา คานธี 

ในอนิเดยี รวมทัง้ ภณัฑรานายิเกแห่งศรลีงักา ไม่พอใจการกระทําขององักฤษ   ซึง่แผ่ขยาย

อาณานิคมทัง้ทางการเมอืงและทางเศรษฐกิจ กล่าวคอื เป็น “จกัรวรรดนิิยมทางเศรษฐกิจ” 

(economic imperialism) 

 5) (John Black. A Dictionary of Economics. Second Edition, Oxford 

University Press, 2002, pp.134-135.) 

ในกรณีที่รฐับาลใช้นโยบาย “ปล่อยอิสระ” หรอื “การค้าเสรี” (แลสเซ่แฟร,์ 

laissez-faire) หรอืแบบลทัธินายทุน เศรษฐกิจจะดําเนินไปแบบหน่ึง ผลก็คอื เอกชนหรอื

ฝา่ยผูป้ระกอบการฝา่ยประชาชนเป็นฝ่ายผลติ และดําเนินกจิการรา้นคา้ โรงงานอุตสาหกรรม

และอื่น ๆ โดยทีร่ฐับาลไม่เขา้ไปควบคุมอย่างเตม็ที ่(ยกเวน้ในขอบเขตกวา้ง ๆ ของกฎหมาย

และแนวปฏบิตับิางอยา่ง) 

6) รฐับาลคอมมวินิสต์จนีเคยใชน้โยบายสงัคมนิยม  เตม็ทีโ่ดยใหร้ฐัดําเนินการทาง

เศรษฐกจิเสยีเองเป็นสว่นใหญ่หรอืในดา้นทีส่าํคญั ๆ เชน่ ดว้ยการเป็นเจา้ของกิจการธนาคาร

หรอืเปิดร้านค้าเอง  จนีเคยมกีารเปิดรา้นคา้ซึง่รฐับาลเป็นเจา้ของและดาํเนินการเอง ตวัอยา่ง 

ไดแ้ก่ รา้นคา้ (หรอืรา้นสรรพสนิคา้) ทีม่ชีื่อว่า “ร้านมิตรภาพ” (Friendship Store ใน

ภาษาองักฤษซึง่แปลจากยยูีห่รอือู๊อี ้Yuyi ในภาษาจนี) 

7) รฐัศาสตรเ์ก่ียวกบัเศรษฐศาสตร ์บรหิารธุรกจิ และอื่น ๆ เช่น ทฤษฎขีอง Karl 

Marx, และ จอหน์ เคนส ์(John Maynard Keynes) เป็นนกัเศรษฐศาสตรช์าวองักฤษ เกดิใน

ปี ค.ศ. 1883 มกัถอืกนัว่าเป็นบดิาแห่งเศรษฐศาสตรม์หภาค (Macroeconomics) เคนส์

สนบัสนุนใหร้ฐับาลมีบทบาทในการทาํให้เกิดเสถียรภาพในเศรษฐกิจ  

(John Black. Oxford Dictionary of Economics. Oxford University Press, 

2002, p.258.)  
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8) เคนสเ์ป็นทีป่รกึษาของรฐับาลองักฤษชว่งสงครามโลกครัง้ท่ี 1 และ ครัง้ท่ี 2 เป็น

ตวัแทนของรฐับาลองักฤษในการประชุมที ่Bretton Woods ภายหลงัมหาสงครามโลกครัง้ที ่2 

ซึง่นําไปสูก่ารจดัตัง้ IMF (International Monetary Fund) ในปี ค.ศ.1946 และธนาคารโลก 

(World Bank) ซึง่ชื่อเดมิอยา่งเป็นทางการของธนาคารโลก คอื IBRD (International Bank 

for Reconstruction and Development) ธนาคารนานาชาตวิา่ดว้ยฟ้ืนฟูและการพฒันาซึง่

เป็นหน่วยงาน (agency) ขององคก์ารสหประชาชาต ิ

ดร.ป๋วย  อ๊ึงภากรณ์ อดตีผูว้่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และอดตีคณบดคีณะ

เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เคยศึกษากบัท่านผู้น้ี ณ สํานักลอนดอนว่าด้วย

เศรษฐศาสตร ์(London School of Economics) 

5.  รฐัศาสตรก์บัเศรษฐศาสตร ์เพ่ิมเติม 

1)  ในปี ค.ศ. 1989 มกีรรมาธิการยโุรป (European Commission) เสนอใหม้กีาร

จดัตัง้สหภาพเศรษฐกิจและการเงิน (Economic and Monetary Union—EMU) เพื่อให้

บรรดาเงินตราทัง้หลายระดบัชาติ ถูกยกเลกิไปและแทนทีโ่ดยเงินตราของยโุรปอยา่งเดยีว 

(a single EU currency) ซึง่จดัการโดยธนาคารกลางของยุโรปในวนัที ่10 ธนัวาคม ค.ศ.1991 

ผูนํ้าประเทศต่าง ๆ แห่งสหภาพยุโรป (EU) ประชุมกนัทีน่ครเก่าแก่ของฮอลแลนด ์ คอื 

Maastricht (มาสตริคต)์ เพื่อเสนอใหม้กีารลงนามรบัรองบทแกไ้ขต่าง ๆ (amendments) ใน

สนธิสญัญาโรม (Treaty of Rome) ทัง้น้ี บทแกไ้ขต่าง ๆ เหล่านัน้เป็นประตูเบกิทางให้

สหภาพยุโรปเขา้สู่ความเป็นสหภาพเศรษฐกิจและการเงิน (EMU) สนธิสญัญา Maastricht 

ซึง่มคีวามยาวถงึ 250 หน้า มุ่งใหเ้ขา้สูก่ารใช้เงินตราอตัราเดียวกนั (ต่อมาเรยีกว่าเงนิ EU) 

ไมเ่กนิวนัที ่1 มกราคม ปีค.ศ.1999  

สนธิสญัญา Maastricht มขีอ้ความทีเ่กีย่วโยงกบัเรื่องนโยบายทางสงัคม (social 

policy) ภายในสหภาพยโุรป อนัไดแ้ก่เรือ่งราววา่ดว้ย  

ในปี ค.ศ. 1993  ม ี12 ประเทศทีเ่ป็นสมาชกิสหภาพยุโรปไดใ้หค้ําปฏญิญารบัรอง

สนธิ สญัญา Maastricht และต่อมาในปี ค.ศ.1995 ประเทศออสเตรยี ฟินแลนด ์และสวเีดนได้

เขา้มาเป็นสมาชกิของสหภาพยุโรปแต่มเีงือ่นไขบางประการ ในเดอืนธนัวาคม 2547 มสีมาชกิ

ของสหภาพยโุรปเพิม่ขึน้อกี  

(Paul R. Krugman and Maurice Obstfeld. International Economics: Theory 

and Policy, Sixth Edition, Boston: Addision-Wesley, 2003,  p.612.) 
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ในการปรบัปรงุตํารารฐัศาสตรท์ัว่ไปในช่วงปี ค.ศ.2010 ยุคน้ี ไดพ้ยายามใหท้นัสมยั

ยิ่งขึ้น เพราะโลกได้เปลี่ยนแปลงไปมากโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านเศรษฐกิจ 

ตวัอย่าง คอื มขีอ้แตกต่างของประเทศในเชงิเศรษฐกจิซึง่หมายถงึ การเกีย่วขอ้งกบัการพฒันา 

เช่น ในช่วงทา้ยแห่งศตวรรษที่ 20 ปี1999 ซึ่งมรีายงานในเอกสารอ้างอิงปี 2000 ระบุว่า

รายได้ต่อคนหรอืรายได้ต่อหวั (per capita income) ทัง้น้ี ของสหรฐัอเมริกานําโด่ง คอื 

เกอืบ 34,000 เหรยีญสหรฐั คอื ประมาณ 1,360,000 บาทต่อปี หรอืประมาณ 100,000 บาทต่อ

เดอืน และตามมาเป็นอนัดบั 2 โดยญ่ีปุ่ นซึง่ห่างกนัประมาณ 10,000 เหรยีญสหรฐั  คอื 

ประมาณ 400,000 บาทต่อปี หรอืประมาณ 36,000 บาทต่อเดอืน  สาํหรบัอนัดบัทา้ย ๆ ไดแ้ก่ 

อินเดีย คอื  1,800  เหรยีญต่อปีหรอื  72,000  บาทต่อปี  หรอื 6,000   บาทต่อเดอืน 

เป็นที่น่าสงัเกตว่า ประเทศส่วนใหญ่ในโลกอยู่ในระดบัที่ยากจน มศีพัท์ที่ใช้เรยีก

ประเทศที่อยู่นอกอาณาบริเวณที่เรียกกันว่าเป็นประเทศกําลงัพฒันา (developing 

countries) แต่ปรากฏวา่ในความเป็นจรงิเมือ่ประมาณ 20 ปี (ตน้ 1980-9) ก่อนสิน้สุดศตวรรษ

ที่ 20 ประเทศทีก่าํลงัพฒันากย็งัคงสภาพเหมอืนเดมิ คอื ยงัไม่ก้าวไปขา้งหน้าเท่าใดนัก 

ตวัอยา่ง คอื กรณีประเทศบงักลาเทศ (Bangladesh) เคยใชศ้พัท ์“กําลงัพฒันา” แต่ต่อมาใช้

ศพัท ์“พฒันาน้อยกว่า” (less-developed countries—LDCs) 

(อา้งองิ Paul R. Krugman and Maurice Obstfeld, op.cit., pp.255)   

ช่วงเวลา 30 ปีภายหลงัมหาสงครามโลกครัง้ท่ี 2 นโยบายการค้าของประเทศที่

กําลังพัฒนาเน้นส่งเสริมการผลิต (manufacturing) ดา้นอุตสาหกรรม โดยปกป้องไม่ใหม้ี

การนําเข้าสนิค้าที่ผลิตจากประเทศอื่น 

ข้ออ้าง คือ จาํเป็นที่ต้องช่วย “อตุสาหกรรมท่ีอยู่ในวยัทารก” (infant industry 

argument) นักวชิาการเรยีกว่าเป็นการหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง ทัง้น้ีเพราะประเทศทีก่ําลงั

พฒันาทัง้หลายลว้นแต่มศีกัยภาพ (potential)  

เศรษฐกิจท่ีเสรี (free economies) หรือเศรษฐกิจการตลาด (market 

economies) ใชน้โยบาย 1) พฒันาอตุสาหกรรม (industrialization) และ 2) การกีดกนั

ทางการค้า (trade barriers) ซึง่ผลสาํเรจ็เด่นปรากฏใน 1) สหรฐัอเมรกิา 2) เยอรมนี และ 3) 

ญีปุ่น่ 

3 )  ประ เทศที ่กํา ล งั พฒั นาส ่วนใหญ่ม กัม เี ศ รษฐ กิจ ท วิภา ค  (economic 

dualism) กล่าวคอื ม ี1) ภาคอตุสาหกรรมท่ีเน้นค่าจ้างแรงงานสูง และพึง่ทุนจาํนวนมาก 
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(high-wage, capital-intensive industrial sector) และม ี 2) ภาคท่ีเป็นการดาํเนินชีวิต

แบบเก่าท่ีใช้ค่าแรงงานตํา่ (low-wage traditional sector)  

(Paul R. Krugman and Maurice Obstfeld. op.cit.,p.272.) 

4)  ความเก่ียวพนัในระดบัระบบเศรษฐกิจ ระบบม ี2 รปูแบบใหญ่ คอื  

ก. แบบลทัธินายทุน (capitalism) หรอื เศรษฐกิจแบบกลไกตลาด  (market 

economies)ซึง่เน้นการประกอบการโดยเอกชนไม่ว่าจะในดา้นการผลติ การจาํแนกแจกจ่าย    

หรอืการบรโิภค  สนิคา้และบรกิาร  

ข.  แบบสังคมนิยม (socialism) หรือ เ ศ รษฐกิจแบบสัง่การ  (command 

economies) คอื  ใหค้วามสาํคญักบับทบาทของรฐัหรอืรฐับาล 

ความเก่ียวพนักบัการเมืองก็คอื   ในรูปแบบประชาธิปไตยอาจมเีศรษฐกจิแบบ

การคา้เสรหีรอืเศรษฐกจิแบบกลไกตลาด และบางประเทศอาจมรีะบบเศรษฐกจิ แบบสงัคมนิยม

กไ็ด ้

มแีนวโน้มสู ่“การส้ินสดุแห่งอดุมการณ์” (the end of ideology) ซึง่มปีรากฏทัง้ใน

ความคิดทางการเมอืงทางสงัคมและทางเศรษฐกิจด้วย กล่าวคือ การ “ยึดมัน่ ถือมัน่” ใน

ระบบใดระบบหน่ึงหรอือุดมการณ์ใดอุดมการณ์หน่ึงเริม่คลีค่ลายลง ตวัอย่างมปีรากฏภายหลงั

มหาสงคราม โลกครัง้ทีส่อง ในสหรฐัอเมรกิา องักฤษ เยอรมนีตะวนัตกและหลาย ๆ ประเทศมี

ระบบ “เศรษฐกิจผสม” (mixed economy) มากขึน้  

5) ในทางการเมอืงแห่งปลายศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา มกีารกล่าวถงึทางเลือก

ทางการเมืองแบบที ่3 ดงัทีน่ักสงัคมวทิยารว่มสมยัขององักฤษชื่อ Anthony Giddens ได้

เขยีนไวใ้นหนงัสอืชื่อ The Third Way. (Polity Press, 1998) และพมิพเ์ล่มต่อมาชื่อ The 

Third Way and its Critics. (Polity Press, 2000) ซึง่มคีาํนิยมโดย Tony Blair ปรากฏในปก

หน้าวา่ “An important contribution to the debate” 

ในจนีช่วงต่อจากการอสญักรรมของเหมาเจอ๋ตุง (9 กนัยายน 1976) ภายใตก้ารนํา

ของ เต้ิง เส่ียว ผิง ไดเ้ปลีย่นมายึดนโยบายท่ียืดหยุ่น ไมต่ดิแน่นผกูมดัอยูก่บัอุดมการณ์ทาง

เศรษฐกจิสงัคมและการเมืองตามแนวมารก์ซิสตเ์ดมิ  

เติง้ เสีย่ว ผงิ ใชน้โยบายยดืหยุน่ทีส่อดคลอ้งกบัคาํกล่าวทีว่่า “แมวสีอะไรไม่สาํคญั 

ขอให้จบัหนูได้กแ็ล้วกนั” ซึ่ง “แมว” หมายถงึ อุดมการณ์หรอืระบบและ“หนู” หมายถงึ 

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิและอื่น ๆ 
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ในช่วง ค.ศ.1980-89 จนีทําการปฏิรูปทางเศรษฐกิจขนานใหญ่ โดยลดการ

วางแผนจากศนูยก์ลางและสง่เสรมิใหใ้ชก้ลไกของการตลาด คอื การคา้ทีเ่สรมีากขึน้ 

6) เศรษฐกิจและการเมืองในความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ เศรษฐกจิมบีทบาท

สาํคญัต่อนโยบายทางการเมอืงและการทหารดว้ย สหภาพโซเวยีตไดทุ้่มเงนิช่วยเหลอืแอฟกา

นิสถานให้มีรฐับาลทีน่ ิยมลทัธคิอมมวินิสต์เป็นเวลาหลายปี จนกระทัง่ต่อมาเศรษฐกจิ

สหภาพโซเวยีตเองถดถอย และมสีว่นกระตุน้ใหม้กีารเปลีย่นแปลงนโยบายต่างประเทศ คอื  1) 

ใหม้ถีอนทหารออกจากแอฟกานิสถาน และ 2) ลดความช่วยเหลอืลงอยา่งมาก อน่ึง ในช่วงทีม่ี

รฐับาล พลเอกชาตชิาย ชุณหะวณั ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม พ.ศ.2531 เป็นตน้มา เน้นปจัจยัทาง

เศรษฐกจิจนกระทัง่มกีารประกาศนโยบาย “เปล่ียนสนามรบให้เป็นสนามการค้า” (From 

War Zone to Trade Zone)  

6.   ความสาํคญัของแนวพินิจเชิงเศรษฐศาสตร ์

ความสมัพนัธร์ะหวา่งรฐัศาสตรก์บัเศรษฐศาสตรม์ใิช่มแีต่ในเรื่องเน้ือหาสาระ แต่ใน

บางครัง้กม็กีารนําวิธีการวิเคราะหเ์ชิงเศรษฐศาสตรห์รอืเศรษฐวิธี (economic approach) 

ไปใชใ้นทางการเมอืงการปกครอง 

1)  ผูท่ี้ถือว่าเศรษฐศาสตรมี์บทบาทต่อการเมืองอย่างมาก ไดแ้ก่ คารล์ มารก์ซ ์

(1818-83) ชาวเยอรมนัผูล้ีภ้ยัอยูใ่นองักฤษและเป็นตน้ตํารบัลทัธคิอมมวินิสต ์ 

คารล์ มารก์ซ ์ถอืว่า “วิถีแห่งการผลิต” (mode of production) ซึง่บางครัง้แปล

กนังา่ย ๆ ว่าเป็นปัจจยัทางเศรษฐกิจ มผีลกระทบต่อเรื่องราวของการเมอืง การปกครอง วถิี

ชวีติของคนในสงัคม ฯลฯ 

2)  นกัวชิาการอเมรกินัชื่อ ชารล์ส ์เอ.เบียรด์ (Charles A. Beard) เบยีรด์ ไดเ้รยีบ

เรยีบหนงัสอืชื่อ “การตีความหมายรฐัธรรมนูญสหรฐัอเมริกาในเชิงเศรษฐศาสตร ์ 

(Charles A. Beard. An Economic Interpretation of the U.S. Constitution, 

Macmillan, 1913.)  

ชารล์ส์ เบียรด์ กล่าวว่ารฐัธรรมนูญอเมรกินั กล่าวว่าเน้ือหาสาระของรฐัธรรมนูญ

อเมรกินัสะทอ้นสถานภาพทางเศรษฐกจิและสงัคมของผูร้า่งรฐัธรรมนูญซึง่เป็นคนระดบัมอีนัจะ

กนิ และมกีารศกึษาสูง ดงันัน้ จงึไม่ได้คุ้มครองผลประโยชน์ของราษฎรทัว่ไปอย่างเพยีงพอ 

จนกระทัง่ต่อมามบีทแกไ้ข (amendments)   

3) ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกจิทีน่่าจะมผีลต่อการเมอืงตามทรรศนะของ Peter Drucker 
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ซึง่ม ี อายุเกนิกว่า 90 ปี เมื่อถงึแก่กรรมช่วงประมาณปี 2548 ความเหน็ของดรคัเกอรเ์กีย่วกบั

ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกจิ ม ี8 ขอ้ สาระสําคญับางประการมดีงัน้ี คอื ในปจัจุบนัเศรษฐกจิ

ด้านสินค้าและบริการไดแ้ยกตวัออกจากเศรษฐกจิดา้นการเงิน อยา่งชดัเจน เพราะรอ้ยละ 90 

ของธุรกรรมทางการเงนิขา้มชาตไิมใ่ช ่ธุรกรรมทีเ่กีย่วกบัการผลติ แต่ก่อนนัน้เศรษฐกจิระหว่าง

ประเทศเกือ้กูลและแขง่ขนักนัแบบถ้อยทีถ้อยอาศยั เช่น 1) ในศตวรรษที ่18 องักฤษขายขน

แกะใหป้อรตุ์เกส เพือ่แลกกบัเหล้าองุ่นทีอ่งักฤษผลติเองไมไ่ด ้หรอื 2) เมื่อกลางศตวรรษที ่19 

สหรฐัอเมรกิาแข่งขนักบัเยอรมนีในการขายสารเคมีใหต้ลาด ขายใหแ้ก่กนัและกนัและใหแ้ก่

ตลาดโลก เป็นตน้ ปจัจุบนัการคา้ระหว่างประเทศเป็นเรื่องของการเป็นปรปักษ์ท่ีต่างฝ่ายต่าง

พยายามทําลายสมรรถนะในการต่อสู้แข่งขนัของอีกฝ่ายหน่ึง อน่ึงแต่เดิมมาบริษัทต่าง

เสาะหาผลกาํไรให้สูงสุดเท่าท่ีจะทาํได้ ปจัจุบนับรษิทัขา้มชาต ิตอ้งการหาส่วนแบ่งตลาดให้

ได้สดัส่วนทีม่ากทีสุ่ดและการคา้ขายในตลาดโลกมกัจะดูทีผ่ลตอบแทนของการลงทุนระยะยาว 

โดยดูอายุของการลงทุนและการไดร้บัผลตอบแทนว่าจะไดร้บัภายในระยะ เวลาเท่าใด (เช่น 7 

ปี) เป็นสาํคญั 

4)  สภาวะปจัจุบันตามแนวคิดของ ดรัคเกอร์ คือ การจัดการ (management) 

กลายเป็นปจัจยัชีข้าดของการผลติ ไมใ่ช่ปจัจยัการผลติแบบเก่า คอื 1) ทีด่นิ 2) แรงงาน และ 

3) เงนิทุน อกีต่อไป 

(ถริพฒัน์ วลิยัทอง, ชยัอนนัต ์สมุทวณิช และคณะ. อนาคตท่ีไล่ล่าประเทศไทย : 

แนวโน้มของโลก สงัคม เศรษฐกิจ การเมือง กบัอนาคตของวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี. กรงุเทพฯ : สถาบนันโยบายศกึษา, 2546, หน้า 27-28.) 

7.  รฐัศาสตรก์บัภมิูศาสตร ์

1) มองเตสกิเออ : นักคิดฝรัง่เศส   

ความเกีย่วขอ้งระหวา่งสภาพทางภมิูศาสตรก์บัภาวะทางการเมืองเป็นทีต่ระหนกักนั

มาเป็นเวลาประมาณ 200 ปีมาแล้ว  โดยเฉพาะนักคิดฝรัง่ เศสชื่อ  มองเตสกิเออ 

(Montesquieu, 1689-1755) ผูเ้ป็นต้นตํารบัแห่งการแบ่งอํานาจออกเป็น 3 ส่วน (คอื ฝา่ย

บรหิาร นิตบิญัญตั ิและตุลาการ) กล่าวว่าพืน้ทีแ่ละลกัษณะของดินแดนของรฐัมผีลต่อสภาวะ

ทางการเมือง 

(Huszar and Stevenson. Political Science, op.cit., p.4)  

สภาพทางภมิูศาสตรม์คีวามสาํคญัเกีย่วกบัความกินดีอยู่ดี มัง่คัง่ (prosperity)  
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หรอืการขาดแคลนของราษฎร ซึง่มผีลต่อ 1) เสถียรภาพและการพฒันาทางการเมอืงและ 2) 

ความมัน่คงปลอดภยัของประเทศดว้ย 

ก. ในกรณีแรก มตีวัอย่างคอื อนิเดยีแมจ้ะเป็นประเทศใหญ่มพีืน้ทีเ่กอืบ 6 เท่าของ

ประเทศไทย แต่แหง้แลง้ ขาดความอุดมสมบรูณ์ในบรเิวณยอ่มมกีาํลงัอาํนาจไมม่ากเทา่ทีค่วร 

ข. ในกรณีท่ีสอง เกี่ยวกับความปลอดภยั โดยอาศัยสภาพภูมิศาสตร์ ได้แก่ 

สหรฐัอเมริกาอยู่อาณาบริเวณที่เป็นเสมือนเกาะใหญ่มหึมา ดังนัน้ ในยุคสมยัที่ยงัไม่มี

เครือ่งบนิและเรอืรบทนัสมยั สหรฐัอเมรกิาสามารถหลกีเลีย่งสงคราม คอื ไม่ถกูรกุรานจากยโุรป

ในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 จนทาํใหส้หรฐัอเมรกิาสามารถพฒันาทางเศรษฐกจิไดม้าก 

2) ทฤษฎีเขตแดน   

รฐัศาสตรเ์กีย่วกบัภูมศิาสตรป์รากฏใน “ทฤษฎีเขตแดน” (Frontier Theory) อนั

โด่งดงัของนักประวติัศาสตรอ์เมริกนัชื่อ เฟรดเดอริค เทอรน์เนอร ์(Frederick Turner, 

1861-1932)ศาสตราจารย์เทอร์นเนอร์ กล่าวว่า ความเจริญเติบโตของประชาธิปไตย 

สหรฐัอเมริกามีรากฐานมาจากสภาพภมิูศาสตรข์องสหรฐัอเมริกา คอื มกีารเพื่อขยายเขต

แดน ซึง่สว่นใหญ่มุง่ไปในทศิตะวนัตก คอื สูม่หาสมุทรแปซิฟิคและมลรฐัวอชิงตนั มลรฐัออ

เรกอน มลรฐัแคลิฟอรเ์นีย เป็นตน้  

(หนงัสอืทีส่าํคญัมาก คอื The Frontier in American History. 1920 cf. Michael 

Martin and Leonard Gelber. Dictionary of American History. Ames, Jowa: Littlefield, 

Adams, 1956, p.624.)  

อน่ึง เฟรดเดอริค เทอรเ์นอร ์เชื่อว่าการขยายสภาพภูมศิาสตรใ์หก้วา้งออกไป คอื 

ขยายเขตแดนไดท้าํให ้1) เศรษฐกิจขยายตวั และทาํให ้ 2) รู้จกัการพ่ึงตนเอง เขา้ทาํนอง

พทุธภาษิตประจาํมหาวิทยาลยัรามคาํแหง คอื อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ เพราะตอ้งต่อสูก้บั

อาณาบรเิวณใหม ่ๆ ทีย่งัไมม่กีารพฒันา เชน่ บริเวณท่ีมีคนอินเดียนแดงอาศยัอยู่ ซึง่ยอ่มมี

การต่อตา้นดว้ยอาวุธดงัปรากฏในภาพยนตรเ์รื่อง River of No Return ทีถ่่ายทําช่วงก่อนปี 

พ.ศ.2500 และเคยฉาย โรงภาพยนตรศ์าลาเฉลมิไทยในกรุงเทพมหานคร ซึ่งนําแสดงโดย 

Robert Mitchum กบั Marilyn Monroe 

การขยายเขตแดนทางภูมิศาสตร์ตามทฤษฎีดังกล่าวทําให้มีการขยายตัวทาง

เศรษฐกจิ คอื เกดิความมัง่คัง่และช่วยพฒันาความเป็นประชาธปิไตยของสหรฐัอเมรกิา ทัง้น้ี

เพราะ มกีารคน้พบทางพฤติกรรมศาสตรว์่า ผู้ขาดแคลนหรอืผูป้ระสบปญัหาทางเศรษฐกจิ

ย่อมไม่สนใจและเขา้ไปมส่ีวนร่วมทางการเมอืงแบบประชาธปิไตย ทัง้น้ีเพราะต้องเสียสละ
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เวลาและรายได้ในการเขา้ไปสูก่ระบวนการประชาธปิไตย ซึง่หมายถงึ การสละเวลาเพื่อศกึษา

เรื่องราวประเด็นต่าง ๆ ทางการเมืองนอกจากนัน้การที่บุคคลจําเป็นต้องพึ่งตนเองเพื่อไป

บุกเบกิในถิน่ใหม ่ๆ เชน่ ตอ้งตัง้ตนเป็นผูคุ้้มกนับา้นของตนเองและทีด่นิของตนเอง ดว้ยเหตุ

ดงักล่าวบุคคลในสมยันัน้จงึมบีทบาทในการปลูกฝังความรู้สึก คอื สภาวะทางจิตวิทยาใหค้น

อเมรกินัม ี“ความเช่ือมัน่ในตนเอง” (self-reliance, self-help) อนัเป็นคุณสมบตัทิี่เอื้อ

เกือ้กลูต่อการพฒันาประชาธปิไตย  

ลกัษณะดงักล่าวปรากฏจากคําให้สมัภาษณ์ของผู้เติบโตในสหรฐัอเมริกาตัง้แต่

อายเุพียง 2 ขวบ ผูห้น่ึง คอื ภรณ์ทิพย ์นาคหิรญักนก นางงามจกัรวาลคนที ่2 ของไทย ต่อ

จากอาภสัรา หงสกุล ทีถ่่ายทอดผา่นดาวเทยีมในคนืวนัที ่15 มถุินายน 2531 เน้นความเป็นตวั

ของตวัเอง  อน่ึง พงึทราบวา่ภาพยนตรค์าวบอย (ภาษาองักฤษ เรยีกว่า ภาพยนตรต์ะวนัตก 

คอื “Western”) มกัแสดงใหเ้หน็ถงึการผจญภยัของผูบุ้กเบิก (pioneers) ทีม่กัมุง่ไปทางทศิ

ตะวนัตกของอเมรกิา  ตวัอยา่ง คอื ภาพยนตรร์ะดบัแคลสสิก ชื่อ Gunfight at the O.K. 

Corral. นําแสดงโดย Burt Lancaster กบั Kirk Douglas 

8.  ภมิูศาสตรก์ารเมืองและภมิูรฐัศาสตร ์

1)  ภมิูศาสตรก์ารเมือง  (Political Geography) ศกึษา 1)   ทาํเลทีต่ ัง้ของเมือง

หลวง(capital city) 2) แหล่งทรพัยากร 3) ดินฟ้าอากาศ 4) การมภีูเขา ปา่ไม ้แมน้ํ่า 5) 

สภาวะของเขตแดนของนานาประเทศในโลก  สภาพภูมศิาสตรม์บีทบาทต่อประวตัศิาสตร์

การเมอืงของรฐั 

ความสนใจเรื่องน้ีไดร้บัแรงดลใจจากขอ้เสนอของประเทศฝรัง่เศส ชื่อ มอ็งเตสกิเออ

ที่ว่ามคีวามเกี่ยวพนัระหว่างภมิูอากาศ (climate) และประเภท (types) ของการปกครอง 

(political regimes)  

(Iain Mclean and Alistair Mcmillan, eds. The Concise Oxford Dictionary of 

Politics. Oxford University Press, 2003, p.418.) 

ก. นครรฐัเอเธนสอ์ยู่ตดิทะเล จงึทําใหส้ะดวกในการตดิต่อทางเรอืกบับา้นเมอืงอื่นอกี

ทัง้ มสีภาพพืน้ทีด่า้นตะวนัออกเหมาะสมกบัการเป็นท่าเรือ จงึสง่เสรมิใหม้คีวามสมัพนัธท์าง  

1) การเมอืง  2) การค้า และ 3) วฒันธรรมกบับ้านเมอืงแห่งบูรพาทศิมากกวา่ทางตะวนัตก 

ข. ประเทศทีม่สีภาพภูมศิาสตรท์ี่ล้อมรอบด้วย  1)  ผืนดินตลอด  หรอืแมก้ระทัง่

ลอ้มรอบดว้ย 2) ภูเขาสงู ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาบา้นเมอืง  สภาวะทางภูมศิาสตร์



PS 103 77 

ดงักล่าว เรยีกกนัว่า “ปิดกัน้ด้วยผนืดิน” (land-locked) หรือไม่มีชายฝัง่ (no Coastiline) 

ไดแ้ก่ 1) เนปาล 2) ลาว 3) แอฟกานิสถาน และ 4) ยกูานดา (Uganda) ในแอฟรกิา เป็นตน้ 

2)  ภมิูรฐัศาสตร ์(Geopolitics)  

ก.  ภมิูรฐัศาสตรไ์ด้รบัฉายาจากนักวิชาการผู้หน่ึงว่าเป็น “บุตรทางปัญญานอก

กฎหมายของวิชาภมิูศาสตรก์ารเมืองกบัรฐัศาสตร”์ ผู้ท่ีริเร่ิมวิชาน้ี ไดแ้ก่ นักรฐัศาสตร์

ชาวสวเีดน ชื่อ รดูอลฟ์ เชลเลน (Kjellen ซึง่ออกเสยีงแบบสวีดิช คอื Kj คลา้ยกบั ch) และ

พัฒนาต่อมาโดยนักภูมิศาสตร์การเมืองชาวอังกฤษชื่อ แฮลฟอร์ด แม็คคินเดอร ์

(Mackinder, 1861-1947)  

(Alan Bullock and Oliver Stallybrass, ed. The Fontana Dictionary of Modern 

Thought. London: Fontana Books, 1977, p.263.) 

ข. ภมิูรฐัศาสตร ์ พจิารณาว่า ชาตหิรอืรฐัเป็นสิง่มชีวีติหรอือนิทรยีท์ีเ่หนือหรอืใหญ่

กว่าบุคคลแต่ละคน (Supra-individual organisms) ซึง่มกีารต่อสูอ้ยูต่ลอดเวลาเป็นนิรนัดร

กาล ผูท้ีจ่ะเป็นฝา่ยชนะจะตอ้งมอีาํนาจในการควบคุม “อาณาบรเิวณ” หรอื “พืน้ที”่ (space) 

ของโลก 

(โกวทิ วงศส์รุวฒัน์. ภมิูรฐัศาสตร ์: มิติใหม่. กรงุเทพฯ : แพรพ่ทิยา, 2528.) 

ตามแนวคดิเชงิภมิูรฐัศาสตร ์การพฒันาพืน้ทีเ่หล่าน้ีขึน้อยู่กบั “กฎ” (laws) ซึ่ง

ไดม้าจากการศกึษาภมิูศาสตร ์และประวติัศาสตรแ์ละนํามาใช้ใหเ้ป็นประโยชน์ในเรื่อง 1) 

นโยบายต่างประเทศ และ 2) การวางแผนทางทหาร  

ทฤษฎีของเฮาส์โฮเฟอร์ (Haushofer) พูดถึงแนวคิดที่เรยีกว่า “ลีเบนสตรอม” 

(lebenstraum) หรอืแปลตามตวัอกัษรวา่เป็น “แกนชีวิต” 

ค. มี 3 ทฤษฎีสาํคญัทางภมิูรฐัศาสตร ์ซึง่ไดแ้ก่  1) “ทฤษฎีดินแดนหวัใจ”   2) 

“ทฤษฎบีรเิวณขอบนอก” (Rimland Theory) และ 3) ทฤษฎอีาํนาจทางทะเล (Sea Power)  

1) ทฤษฎีแรก (Bullock and Stallybrass, op.cit., p.278.)  แมค็คินเดอร ์   

กล่าวถงึ  “ดินแดนหวัใจ” (heartland) ในบทความปี ค.ศ.1904 คอื 100 ปีเศษมาแลว้ โดย

ระบุว่า ดนิแดนหวัใจ หมายถงึ พืน้ทีส่่วนกลางของอาณาบริเวณยุโรปกบัเอเชีย (เรยีกว่า 

Eurasian ยเูรเซียน land mass) ระหว่างเยอรมนีกบัไซบีเรีย กลาง บรเิวณน้ีถอืว่าสาํคญั

มากเพราะไม่ติดทะเล ซึง่ทาํใหแ้สนยานุภาพทางทะเลของบางประเทศไมอ่าจกลํ้ากรายได ้ 

(Jack C. Plano and Roy Olton. The International Relations Dictionary, 3rd
 

ed. Santa Barbara, Calif. : ABC-Clio, 1982, p.94.)  
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2) ทฤษฎีท่ีสองกล่าวว่า บรเิวณรอบนอกของยุโรป ตะวนัออกกลาง แอฟรกิา

และเอเชยีใตม้คีวามสาํคญัต่อการอยู่รอดของสหรฐัอเมริกา (Plano and Olton, op.cit., 

p.95.)   

3) ทฤษฎีท่ีสาม ถอืวา่ อาํนาจทางทะเลสาํคญัต่อการเป็นมหาอาํนาจของโลก

(Loc.cit.) ผูท้ีร่เิริม่ทฤษฎน้ีีไดแ้ก่ พลเรอืเอก อลัเฟรด เฮเยอร ์มาหน์ (Mahan, 1840-1914)  

9.  ความสมัพนัธร์ะหว่างรฐัศาสตรก์บัสงัคมวิทยา –มานุษยวิทยา 

1) สงัคมวิทยา  เป็นศาสตร์ที่ครอบคลุมชีวิตทางสงัคม มขีอบเขตกว้างขวางยิง่

กวา่รฐัศาสตร ์ทัง้น้ีเพราะรฐัศาสตรเ์น้นเฉพาะมิติทางการเมือง หรอืเรื่องราวทีม่ผีลกระทบ

ต่อส่วนร่วมระดบั “สาธารณะ”  

สงัคมวทิยาใหค้วามสนใจตัง้แต่ระดบัย่อยทีส่ดุ (จุลภาค) คอื ความสมัพนัธร์ะหว่าง

บคุคลจวบจนถงึการจดัองคก์ารระดบัรฐั (มหาภาค) 

(บรรพต จริโชค วรีะสย. สงัคมวิทยา-มานุษยวิทยา. ฉบบัแกไ้ขปรบัปรุง, กรุงเทพฯ 

: โรงพมิพม์หาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2520) 

2)  มานุษยวิทยา ครอบคลุมกวา้งขวางในการศกึษาเรื่องราวของมนุษยม์ใิช่เฉพาะ

ทางด้านสงัคมเท่านัน้ แต่รวมทัง้สภาวะทางกายภาพซึ่งเกี่ยวโยงถึงเรื่องต่าง ๆ รวมทัง้การ

วิวฒันาการของมนุษย ์จากสิง่มชีวีติในระดบัง่าย ๆ มาสู่ความเป็นชวีติที่สลบัซบัซ้อนมาก

ยิง่ขึน้ ดงัปรากฏในหนงัสอืของ ม.ร.ว.คกึฤทธิ ์ปราโมช ชื่อ ห้วงมหรรณพ 

3)  รฐัศาสตรก์บัสงัคมวิทยาการเมือง (Political Sociology)  

ก. สงัคมวิทยาการเมืองมคีวามสมัพนัธ์เกี่ยวกบัรฐัศาสตรใ์นเรื่องต่าง ๆ เช่น 

ปจัจยัทางสงัคมทีม่ต่ีอการเมอืง  สงัคมวิทยาการเมืองศกึษาว่าปจัจยัทางสงัคม คอื ภมิูหลงั 

(ประกอบดว้ยอายุ ระดบัการศกึษา ฐานะทางเศรษฐกจิ ครอบครวั ภูมลิําเนา) ของบุคคลมี

ผลกระทบต่อความคดิและการกระทําของนักการเมือง (politician) , บุคคลผูเ้กี่ยวขอ้งกบั

การเมือง (political man) และปรากฏการณ์ทางการเมอืงต่าง ๆ อยา่งไร 

ข. ตัวอย่าง ได้แก่ การที่ผู้นําบางคนแม้จะมีพื้นเพภูมหลังที่สุขสบายมาก เช่น 

แฟรงคลิน เดลาโน โรสเวลท์ แห่งสหรฐัอเมรกิา หรอื เยาวหลาล เนห์รู แห่งอนิเดยีแต่ก็

แสดงตนเป็นผูเ้อาใจใส่เหน็ใจผูม้รีายไดน้้อยพฤตกิรรมของผูม้ฐีานะเดมิในระดบัมัง่คัง่ท่ีมีใจ

เอ้ืออาทรและเมื่อมโีอกาสก็พยายามช่วยเหลืออย่างเต็มใจนัน้นักสงัคมวิทยาชื่อ Seymour 

Martin Lipset เรยีกวา่ (“เสรีนิยมของชนชัน้สงู”—upper class liberalism) เสรนิียม ณ ทีน้ี่ 
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หมายถงึใจกวา้ง 

  ค. นอกจากน้ี สงัคมวิทยาการเมืองศกึษาขบวนการต่าง ๆ เช่น 1) วเิคราะห์

สาเหตุทีม่กีารร่วมกนันัดหยุดงาน (strike) 2) การชุมนุมประทว้งการซื้อสนิคา้ต่างชาต ิ3) 

ขบวนการกู้ชาติต่าง ๆ  เช่น อินโดนีเซียมนีักศึกษาจํานวนมากเข้าร่วมกบัซูการ์โน เพื่อ

เรยีกรอ้งเอกราชจากประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

 ง. อน่ึง สงัคมวิทยาการเมืองช่วยใหตี้ความหมายขอ้มลูหรอืพฤตกิรรมการเมอืง

บางอย่าง เช่น ก่อนที่จะเป็นนายกรฐัมนตรีในประเทศมาเลเซียมกัดาํรงตําแหน่งเป็น

รฐัมนตรี   ว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาก่อน ซึ่งอย่างน้อยบ่งแสดงว่าบทบาทของครู

ประชาบาลในการเลอืก ตัง้มมีาก เป็นตน้ สงัคมวทิยาการเมอืงศึกษาปัจจยัทางสงัคมของการ

รวมกลุ่มทางการเมืองขึน้เป็นพรรคการเมอืงหรอืกลุ่มผลประโยชน์ ซึ่งทําใหเ้กดิการวจิยัว่า

พรรคการเมอืงไดร้บัการสนบัสนุนจากสมาชกิ 1) ระดบัการศกึษา 2) พืน้เพทางเศรษฐกจิ  3) 

ถิน่ฐานเดมิมาจากในเมอืงหรอืชนบท  เป็นตน้ 

(1. จริโชค (บรรพต) วรีะสยั. สงัคมวิทยาการเมือง. ฉบบัแกไ้ขปรบัปรงุ, กรงุเทพฯ 

: โรงพมิพม์หาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2546.  2. International Encyclopedia of the Social 

Sciences. New York: Macmillan and Free Press, 1968, pp.298-307.  3. James W. 

Vander Zanden. The Social Experience : An Introduction to Sociology. Second 

Edition,  New York:  McGraw-Hill,  

1990.  4. Robin Cohen and Paul Kennedy. Global Sociology. New York University 

Press, 2000.) 

 จ . รฐัศาสตรก์บัมานุษยวิทยา  มสีาขาวชิาการผสม คอื มานุษยวิทยา

การเมือง (political anthropology) ใหค้วามสนใจหลายเรือ่ง รวมทัง้  

1) ลักษณะของผู้นําแบบดัง้เดิมหรือผู้นําในชุมชนที่ยังด้อยความเจริญ     

(primitive societies)  

2) การก่อตวัขององค์การทางการเมือง เช่น จากการรวมตวัเป็นครอบครวั 

กลุ่มวงศาคณาญาตจินกลายเป็นชนเผา่ (tribe) และการศกึษาวเิคราะหพ์ฤตกิรรมทางการเมอืง

ในเชงิการแข่งขนั  (Competition) และร่วมมือกนั (Cooperation) โดยใชแ้นวมานุษยวทิยา

ทางการสงัคม  

(F.G. Bailey. Strategems and Spoils: The Social Anthropology of Politics.  

New York: Schocken Books, 1973.)  
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10.  ความสมัพนัธร์ะหว่างรฐัศาสตรก์บัจิตวิทยา 
รฐัศาสตรเ์กี่ยวพนักบัสาขาวชิาในหมวด “ศาสตรอ่์อน” อื่น ๆ อกี ไดแ้ก่ จิตวิทยา

ซึ่งเน้นการศกึษามนุษยโ์ดด ๆ คอื ไม่เกี่ยวกบัการอยู่ในสภาวะแห่งสงัคม  โดยเฉพาะใน

เรื่อง  1) จติวทิยาศกึษา 1) การเรยีนรู ้2) ความจาํ 3) ระบบประสาท 4) ทกัษะ 5) การพฒันา

ทางความคดิ 6) บุคลกิภาพ ฯลฯ  

ส่วนสงัคมวิทยาเน้นการศกึษามนุษยใ์นกลุ่ม คอื มนุษยเ์มื่อเป็นสมาชกิของสงัคม 

ไดแ้ก่ การเป็นสมาชกิของครอบครวั ของกลุ่มอาชพี เป็นสมาชกิของสถาบนัต่าง ๆ เช่น เป็นศา

สนิกชน    เป็นตน้   มวีชิาผสม คอื จิตวิทยาสงัคม (social psychology) เป็นสะพานเช่ือม

ระหวา่งจิตวิทยากบัสงัคมวิทยา คอื พยายามใหท้ัง้สองวชิาเกีย่วเน่ืองกนั  

ในช่วงทศวรรษ 1960-69 มกีารขยายขอบขา่ยของจติวทิยาสงัคม โดยครอบคลุม 4 

เรือ่งใหญ่ ๆ คอื  

ก.  การรบัรู้ทางสงัคม (social perception) ศกึษากระบวนการที่พยายามเขา้ใจ

ผูอ้ื่น เชน่การมคีวามประทบัใจเมือ่พบกนัเป็นครัง้แรก 

ข.  ความดึงดดูระหว่างบุคคล (interpersonal attraction) ศกึษาสาเหตุว่าทําไม

ชอบหรอืไม่ชอบผูอ้ื่น คอื ทศันคตเิชงิบวก หรอืเชงิลบ 

ค.  พฤติกรรมก่อนท่ีจะเป็นเชิงสงัคม (prosocial behavior) ศกึษาความโน้ม

เอียงทีจ่ะใหค้วามชว่ยเหลอืต่อผูอ้ื่น 

ง.   การตดัสินใจของกลุ่ม (group decision making) ศกึษากระบวนการซึง่กลุ่ม

ต่าง ๆ ทาํการตดัสินใจ 

(Robert A. Baron and Donn Byrne. Social Psychology: Understanding 

Human Interaction. Sixth Editon, Boston: Allyn and Bacon, 1991, p.15.) 

ในช่วง 1990-99 และแนวโน้มเขา้สู่ศตวรรษท่ี 21 ผูแ้ต่งตํารา 2 คน คอื Baron and 

Bynre กล่าววา่ จติวทิยาสงัคมในทศวรรษ 1990-99 และต่อไปจนถงึศตวรรษท่ี 21  มแีนวโน้ม 

คอื  

ก. การค้นคว้าเพิม่เติมให้ลึกซ้ึงย่ิงขึ้นเกี่ยวกบั  cognitive  processes   

(กระบวนการรู้)    อนัไดแ้ก่ 1) ความจาํ (memory) และ 2) การตดัสนิใจ (decision making) 

3) ความคดิทางสงัคม (social thought) 

ข. การนําวทิยาการจติวทิยาสงัคมไปใช ้คอื ประยกุต ์(application)  
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ค. การเขา้สู่ความเป็นนานาชาติ (The internationalization of Social 

Psychology)  

      1)  ในชว่งตน้จติวทิยาสงัคมเตบิโตและพฒันาในสหรฐัอเมริกาเป็นสว่นใหญ่ จงึ

เป็นประเดน็ทีน่่าพจิารณาว่า สิง่ทีค่น้พบนัน้ใชไ้ดเ้ฉพาะในสหรฐัหรอืเปล่า คอื เฉพาะเจาะจง

แลว้แต่วา่อยูใ่นบริบทแห่งวฒันธรรมใด (culture-specific)  

      2 )  แนวโน้มต่อไป คือ  การวิจัยในเ ชิงพหุว ัฒนธรรม (multicultural 

perspective) คอื ในหลายประเทศ ในความหลากหลายแหง่วฒันธรรมประเพณ ี 

ความรูท้างมานุษยวิทยาวฒันธรรม (cultural anthropology) ย่อมต้องนํามา

เกีย่วขอ้งดว้ย รวมทัง้การพจิารณาว่าเป็นจรงิหรอืไมท่ีก่วอีงักฤษผูห้น่ึง ชื่อ Rudyard Kipling 

แหง่ศตวรรษที ่19 ไดก้ล่าวไวว้า่  

“East is East and West is West, and Never the Twain Shall Meet.”  

“ตะวันออกย่อมคงความเป็นตะวันออก และตะวันตกย่อมคงความเป็น

ตะวนัตก และไม่มีวนัหรอกท่ีทัง้สองจะบรรจบพบกนั”  

หมายความว่ามช่ีองว่างเชงิสงัคมและวฒันธรรมทีข่วางกัน้ระหว่างอารยธรรมตะวนัตก 

และตะวนัออก หรอืทีน่กัวชิาการแหง่ Harvard University ชื่อ Samuel Huntington ไดร้ะบุ

ไวใ้นหนงัสอืชื่อ การปะทะกนัของอารยธรรมต่าง ๆ (The Clash of Civilizations) 

(อา้งองิ Robert A. Baron and Donn Byrne, op.cit., pp.19-20.) 

รฐัศาสตรอ์าจใชวิ้ธีการหรอืความรู้ทางจิตวิทยาสงัคมในการอธบิายหรอืศกึษาและ

คาดการณ์ต่อปรากฏการณ์ทางการเมืองในด้านต่าง  ๆ  ได้แก่ การวเิคราะห์มติมหาชน 

(public opinion) วเิคราะหใ์นเรื่องต่าง ๆ เช่น ความคิดเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอนโยบาย

ต่าง ๆ ของรฐับาลทีป่ระกาศใชแ้ลว้ หรอืทีก่ําลงัจะประกาศการวดัมตมิหาชน มกัอาศยัการทํา 

“โพลล”์ (poll) ซึง่ทีโ่ด่งดงัมาก คอื บรษิทัหรอืองคก์ารทีม่ชีื่อว่า “แกลลปั” (Gallup Poll) 

หากไม่มกีารใชโ้พลล ์คอื การสุม่เพื่อทราบความคดิเหน็จากตวัแทนคนทัว่ไปแลว้ มกัเขา้ใจกนั

ว่า “มตมิหาชน” นัน้ไม่ใช่ทรรศนะของคนส่วนมาก แต่เป็นทศันะของคนที่มบีทบาทในงาน

การเมอืงซึง่มอีทิธพิลมากพอทีจ่ะทาํใหด้เูหมอืนกบัวา่เป็นเสียงส่วนมาก 

ในสงัคมประชาธิปไตยมกีารใช้ “โพลล์” ซึ่งเป็นแบบสอบถาม (questionnaire) 

สาํหรบักลุ่มตวัอย่าง (sample) จากประชากรของประเทศ เช่น มกีารสอบถามความคดิเหน็ว่า

เหน็ชอบหรอืพอใจกบัการปฏบิตังิานของทอนน่ี หรอืโทน่ีแบลร ์ (Tony Blair) นายกรฐัมนตรี

พรรคแรงงานขององักฤษมากน้อยเพยีงใด 
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11.  รฐัศาสตรก์บัความรู้ทางจิตวิทยาผสมเป็นวิชา  “จิตวิทยาการเมือง”  

(Political Psychology)  

1)  มกีารศกึษาเรื่องพฤตกิรรมการออกเสียงลงคะแนน (voting behavior) เช่น มี

การศึกษาว่าทําไมบางคนจึงไปออกเสียงลงคะแนน (voter) และบางคนไม่ไปออกเสียง 

(non-voter)  

2)   เรื่องการโฆษณาชวนเช่ือ (propaganda) เช่น ศกึษาว่าทําไมจงึสามารถใหค้น

หลงเชื่อได ้ตวัอยา่ง คอื ในช่วงมหาสงครามโลกครัง้ที ่2 มกีารโฆษณาชวนเช่ือ คอื การออก

ข่าวลวงกนัอย่างมาก ทัง้โดยฝ่ายพนัธมติร (องักฤษ ฝรัง่เศส สหรฐัอเมรกิา สหภาพโซเวยีต 

จนี) และฝ่ายอกัษะ (เยอรมนี อติาล ีและญี่ปุ่น) ฮิตเลอรผ์ู้นําเยอรมนีในขณะนัน้ให้

ความสําคญัอย่างมากกบัเรื่องการโฆษณาใหฝ้่ายตนมกีําลงัใจ ไม่ทอ้ใจและใหฝ่้ายตรงข้าม

เกรงในอาํนาจของประเทศเยอรมนี  

3)  จิตวิทยาพยายามหาสาเหตุที่ทําให้คนหลงเชื่อหรือไม่เชื่อในคําโฆษณาโดย

รฐับาลต่าง ๆ เชน่วา่นัน้ อน่ึง มกีารศกึษาวิถีชีวิตของนักการเมืองในระดบัผูนํ้า (อลีที, elite) 

คอื ศกึษาวา่ผูนํ้ามอุีปนิสยัใจคออยา่งไร จงึกาํหนดนโยบายหรอืมกีารกระทาํทางการเมอืง 

ตวัอย่าง คอื ศกึษาหาสาเหตุทางจติวทิยาว่าทาํไม ประธานาธบิดวีดูโรว ์วิลสนั แห่ง

สหรฐัอเมรกิาจงึสนบัสนุนอย่างแขง็ขนัในการจดัตัง้สนันิบาตชาติ (League of Nations) ขึน้

ภายหลงัมหาสงครามโลกครัง้ที ่1 เพื่อหาทางไมใ่หเ้กดิการสูร้บซํ้ารอยในระดบัโลกอื่นอกี (แต่

ผลภายหลงั คอื องคก์ารใหมน้ี่ไมส่ามารถยบัยัง้การคุกรุน่ และการอุบตัขิึน้ของสงครามโลกครัง้

ที ่2 ซึง่นําโดยเยอรมนีภายใตฮิ้ตเลอรไ์ด)้ 

4)  จิตวิทยาการเมือง ยงัให้ความสนใจในเรื่องอ่ืน ๆ อีก ตัวอย่าง ได้แก่ การ

วเิคราะห์ทางจติวทิยาของผลสะท้อนจากการที่ประธานาธบิดจีอห์น เอฟ. เคนเนดี้ ถูก

ฆาตกรรมในปี พ.ศ.2506 การวเิคราะหเ์ช่นว่าน้ี คอื เพื่อทราบว่าประชาชนมปีฏิกิริยาอยา่งไร 

โดยรู้สึกว่าเสียใจสลดใจหรือตกใจอย่างไร เมื่อผู้นําทางการเมืองได้รบัเคราะห์กรรมอย่าง

กะทนัหนั และมผีลต่อวงการเมอืงอยา่งไร 

5)  จิตวิทยาการเมืองวิเคราะห์สภาพจิตหรือมูลเหตุจูงใจ(motivation) ของผู้นํา

ประเทศต่าง ๆ ทัง้ในอดตีและปจัจุบนั เช่น 1) จูเลียซ ซีซาร ์ยุคโรมนั 2) นโปเลียนแห่ง

ฝรัง่เศส 3) ฮิตเลอรแ์หง่เยอรมนี 4) สตาลินแหง่สหภาพโซเวยีต 5) เหมาเจ๋อตุง  6) เจียงไค

เชค็ผูส้ถาปนา Taiwan 7) มหาตมะ คานธ ี8) ลีกวนยิวแหง่สงิคโปร ์และ 9) วินสตนั เชอร์

ชิลล ์แหง่ประเทศองักฤษ จงึแสดงออกทางการเมอืงอยา่งทีไ่ดแ้สดงออกไปแลว้ 
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กล่าวกนัว่า ฮิตเลอรแ์ละสตาลินมลีกัษณะ “บ้าอาํนาจ” หรอื “มวัเมาในอาํนาจ” 

(megalomaniac) ซึ่งเกี่ยวโยงถึงการวิเคราะห์ทางจิตวิทยาและเชิงจิตวิเคราะห์ของผู้มี

บคุลิกภาพแบบอาํนาจนิยม (ออธอริตตาเรียน—authoritarian personality) 

ผู้มีบุคลิกภาพอํานาจนิยมชอบบงการบัญชาสัง่ คือ แสดงออกมาซึ่งเผด็จการ 

ปรากฏการณ์เช่นน้ีมมีากในหมู่สาวกของขบวนการฟาสซิสม ์(ฮิตเลอรแ์ห่งเยอรมนี มุสโส

ลินีแหง่อติาล ีและโตโจแหง่ญีปุ่น่)  

6)  มสีาขาวชิาใกลเ้คยีง ไดแ้ก่ วชิาจิตวิเคราะห ์ (psycho- analysis) ซึง่พยายาม

ศกึษาส่วนที่ลึกท่ีสุด คอื จิตไร้สาํนึก (unconscious) และจิตใต้สาํนึก (subconscious 

mind)  

ผูบ้กุเบิกจิตวิเคราะห ์ไดแ้ก่ คอื ซิกมนัด ์ฟรอยด ์(Sigmund Freud) ชาวออสเตรยี 

ฟรอยดก์ล่าวถงึ 3 ลกัษณะอนัไดแ้ก่ 1) id (อีด้—แรงขบัดนั) 2) ego (อโีก—้อตัตา) 3) 

superego (ซุปเปอร ์ อโีก—้มโนธรรม)  

 7)  จิตวิทยาการเมือง คน้ควา้หาสาเหตุทางจติวทิยาว่าทําไมคนบางคน เช่น ออ็ง 

ซาน ซูจ ีหรอืบางชาติ เช่น องักฤษ จงึมอีุปนิสยั 1) แบบประชาธิปไตย (democratic 

character—เดมโมแครตติค แคแรคเตอร ์หรอื 2) อปุนิสยัแบบอาํนาจนิยม (authoritarian) 

เท่าทีม่กีารคน้พบ ลกัษณะแบบประชาธปิไตย คอื 1) การยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 2) 

การยอมรบัสนัตวิธิ ี 3) การมใีจกวา้ง 4) การถอืหลกัเหตุผล  

อน่ึง จติวทิยาการเมอืงพยายามหามลูเหตจุงูใจ(motives) ทีท่าํใหนั้กแสดงหรอืผูอ้ยู่

ในวงการบนัเทิง (entertainment) บางคนสนใจการเมอืงดว้ยการเขา้ไปมสีว่นชว่ยอยา่งเตม็ที ่

บทบาทอยา่งแขง็ขนั  

กรณีไทย คอื ความสนใจทางการเมอืงของ 1) เสน่ห ์โกมารชุน และ 2) มิตร ชยั

บญัชา ผูซ้ึง่มุง่จะสมคัรผูแ้ทนราษฎร อน่ึง ในเดอืนตุลาคม 2529 เป็นช่วงเวลาครบ 16 ปีของ

การประสบอุบตัิเหตุของมิตร ชยับญัชา มผีู้เขยีนประวตัิของเขาตามหน้าหนังสือพมิพ์และ

วารสารเป็นจาํนวนมาก ทัง้น้ีเพราะจาํนวนปีสอดคลอ้งกบัเพลงยอดนิยมของสรุพล สมบติัเจริญ 

ชื่อ “16 ปีแห่งความหลงั”  

ในอินเดียมีอดีตนักแสดงภาพยนตร์ทางภาคใต้ของอินเดีย ซึ่งแสดงเป็นพระ

นารายณ์ไดร้บัเลอืกตัง้หลายครัง้และสามารถจดัตัง้รฐับาลทางใตข้องอนิเดยีไดใ้นยุคทีอิ่นทิรา 

คานธี เป็นนายกรฐัมนตรแีละแมก้ระทัง่ในช่วงซึ่งบุตรชาย อนิทริา ไดแ้ก่ ราชพี คานธ ีเป็น
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นายกรฐัมนตรอียู่ อดตีนักแสดงผูน้ัน้ คอื ราม เรา (Ram Rao) ได้เป็นมุขมนตรี (Chief 

Minister) ในรฐับาลของจงัหวดัอนัทราประเทศ (Andhra Pradesh) ตอนใตข้องอนิเดยี  

(เกี่ยวกบัการเมืองอินเดียและโดยเฉพาะประวตัิราชีพ คานธี มีในวารสาร Time, 

January 14, 1985) อกีทัง้ คน้ไดจ้ากวกิพิเีดยี และหนงัสอือื่น ๆ 

ในสหรฐัอเมริกา มตีวัอยา่ง ไดแ้ก่ รอนลัด ์เรแกน (Ronald Reagan) ซึง่เคยเป็น

ดาราภาพยนตรฮ์อลลีวู้ดแสดงเกีย่วกบัชีวิตในภาคตะวนัตก คอืเป็นโคบาล (Cowboy) ของ

สหรฐั อเมรกิาในสมยับุกเบิกมาตัง้รกรากทางมลรฐัแคลฟิอรเ์นียและอื่นๆ ไดร้บัเลอืกตัง้เป็นผูว้่า

การรฐั (Governor) แคลฟิอรเ์นีย และต่อมาไดร้บัการเลอืกตัง้เป็นประธานาธบิด ี2 สมยั คอื 

ชว่ง 1980-88 เป็นเวลา 8 ปี 

ในปี พ.ศ.2529 คลินท ์อีสตว์ดู (Clint  Eastwood) ดาราภาพยนตรอ์เมรกินัได้รบั

เลือกเป็นนายกเทศมนตรีเมอืงมอนเทอรีย์ (Monterey) ในมลรฐัแคลฟิอรเ์นีย 

ในปี พ.ศ.2547 Arnold Schwarzenegger นกัแสดงฮอลลวีูด้ทีม่ฉีายาว่าเป็น “คน

เหลก็” กไ็ดร้บัเลอืกเป็นผูว้า่การรฐัแคลฟิอรเ์นีย 

ในฟิลิปปินส ์ Joseph (Erap—อี-แหรบ-) Estrada ผูซ้ึง่เคยเป็นดาราภาพยนตร์

ไดร้บัเลอืกตัง้ในวนัที ่11 พฤษภาคม 1998 แต่ต้องพน้จากตําแหน่งประธานาธบิดใีนวนัที ่20 

มกราคม 2001 และรองประธานาธบิด ีคอื Gloria Macapacal Arroyo ไดเ้ป็นประธานาธบิด ี 

ในชว่งกลางของ พ.ศ. 2547 ประธานาธบิด ี อาโรโย มคีูแ่ขง่พรอ้มจะสมคัร

ประธานาธบิด ีคอื นกัแสดงอกีผูห้น่ึง ชื่อ เฟอรนั์นโด โป, จเูนียร ์ อาย ุ64 ปี เป็นราชาจอเงนิ

เจา้ของ  ฉายา  “ดาคิง”(Da King) 

จิตวิทยาการเมืองศกึษาเกีย่วกบัสภาพทางจติของผูท่ี้นิยมเล่ือมใสในลทัธกิารเมอืง

พบว่าผู้นิยมลทัธิการเมอืงแบบขวาสุดหรือซ้ายสุดมกัมีบุคลิกภาพพื้นฐานคล้ายกนั คอื 

แบบอํานาจนิยมเพยีงแต่ว่าเอนเอยีงไปคนละดา้นเท่านัน้ และการคน้พบดงักล่าวแสดงใหเ้หน็

ว่าหากสดุโต่งไปทาง ด้านใดด้านหน่ึงยอ่มชอบใช ้1) อารมณ์มากกว่าเหตุผล   2) ชอบใช้

พละกาํลงัมากกวา่การเจรจาโดยวธิ ี

12.  ความสมัพนัธร์ะหว่างรฐัศาสตรก์บัปรชัญาและจริยศาสตร ์

1) ความเกี่ยวพนัได้มมีาตัง้แต่ยุคเพลโตและอาริสโตเต้ิล ซึ่งเพลโตมขี้อเขยีนที่

สําคญัเกี่ยว กบัปรชัญาการเมอืง ซึ่งมผีูแ้ปลว่าอตุมรฐั (The Republic) และขอ้เขยีนอื่น ๆ  

อกีมาก  
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(George Klosko. The Development of Plato’s Political Theory. New York: 

Methuen, 1986.)  

จุดประสงคส์าํคญัในการ “สร้างบ้านแปงเมือง” คอื การก่อตัง้ หรอื สถาปนารฐั ใน

ทรรศนะของเพลโต รวมทัง้ในแนวคดิของอาริสโตเต้ิล คลอ้ยตามอาจารยห์รอื Guru ( กูรู-

บรมครูผูบุ้กเบกิ คอื ซอคระตีส ไดแ้ก่ การมุ่งให้มีการสถาปนาคุณธรรมความด ีความ

ยตุธิรรม  

2) รฐัศาสตรก์บัปรชัญาใกล้ชดิกนัอยู่แลว้และในหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัทีเ่ก่าแก่

ขององักฤษ คอื Oxford University ซึง่มอีายุเกนิกว่า 900 ปี มกีารสอน 3 วิทยาการร่วมกนั 

คอื PPE คอื Philosophy, Politics และ Economics  ปรชัญา การเมอืง และเศรษฐศาสตร ์

ดงันัน้ เมื่อ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช ผูไ้ปศกึษาต่อทีม่หาวทิยาลยั Oxford หลายสบิปีมาแลว้ก็

ย่อมตอ้งเรยีน 3 สาขาวชิาพรอ้ม ๆ กนัเช่นเดยีวกบัรุ่นหลงัผูไ้ดร้บัเกยีรตนิิยมอนัดบั 1 คอื 

อภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ อน่ึง การเรยีนที่มหาวทิยาลยัที่เก่าแก่เป็นอนัดบั 2 ขององักฤษ คอืที ่

Cambridge University ซึง่มมีากว่า 800 ปี กใ็หเ้รยีนเชงิสหวทิยาการเช่นเดยีวกนั ศษิยเ์ก่ามี

เชน่ เนรหู ์ลกีวนยวิ และอานนัท ์ปนัยารชุน 

ขอบขา่ยของปรชัญากวา้งขวางมาก ดงัปรากฏในหนงัสอืโดย Ninian Smart. World 

Philosophies. London: Routledge, 2000 โดยกล่าวถงึมรดกแห่งปัญญา ซึง่พจิารณาวชิา

ปรชัญาในวงกรอบทีก่วา้งทีสุ่ด ซึง่ระบุบทต่าง ๆ เช่น บทท่ี 2 ว่าดว้ยปรชัญาของประเทศใน

กลุ่มเอเชยีใต ้คอื เนปาล อนิเดยี ปากสีถาน บงักลาเทศ และศรลีงักา บทท่ี 3  ว่าดว้ย ปรชัญา

จนี บทท่ี 7   วา่ดว้ย ปรชัญาอสิลาม 

13.  นานาประเดน็ 

1) ความยติุธรรมหรือความเป็น   “สมัมา”    (คอื ความถูกตอ้ง ความเหมาะควร)   

ในชีวิตมนุษย์ปรชัญาและจริยศาสตร์ สนใจเรื่องความยุติธรรม ความถกูต้อง 

(rightcousness) หรอืความดีในแง่สากล คอื ในแง่ของมนุษยชาติทัง้มวล วชิารฐัศาสตรส์นใจ

เรื่องความยุติธรรม ความดีงาม ทัง้น้ี ภายในสภาวะทางการเมอืงต่าง ๆ กนั เช่น ภายใต้ 1) 

ลทัธปิระชาธปิไตย  2) ลทัธฟิาสซสิม ์หรอื      

3) ลทัธคิอมมวินิสต ์

หนงัสอืโดย James L. Christian. Philosophy: An Introduction to The Art of 

Wondering. Rinehart and Winston, 1973, p.v ในสว่นทีเ่ป็นบุพอรรถ (Prelude) มขีอ้ความ

ดงัน้ี 
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“การคดิเชงิปรชัญา คอื พศิวงเกีย่วกบัชวีติ เกีย่วกบัความถูกและความผดิ, เกีย่วกบั

ความรกัและความเปล่าเปลีย่วเดยีวดาย, และสิง่อื่นๆอกีเป็นพนัๆอยา่ง”  

2) ปรชัญาเกีย่วโยงกบัรฐัศาสตร ์เช่น การให้เสรีภาพทางความคดิ ในภาค 1 บทที ่

2 The Nature of Free Inquiry ธรรมชาตแิหง่การศกึษาหาความรูอ้ยา่งเสรรีะบุว่า วทิยาลยั

เป็นชุมชนของบรรดาผูแ้สวงหา ชุมชนของผูอุ้ทศิตนไมเ่พยีงแต่เพือ่ชื่นชมและถนอมรกัษาอดตี, 

แต่เพือ่มุง่มัน่ต่อการคน้พบความเป็นจรงิทีย่ ิง่ใหญ่กวา่นัน้” 

3) ปกตริฐัศาสตรศ์กึษาวธิกีารต่าง ๆ เพื่อไดม้าซึง่ฐานะหรอืตาํแหน่งทางการเมอืง 

แต่สนใจเป็นพเิศษกบัวธิกีารทีส่อดคลอ้งกบัหลกัจริยธรรมและมนุษยธรรม (humanitarian) 

หลกัปกครองบ้านเมืองซ่ึงอิงคาํสอนทางศาสนาการใชห้ลกัศลีธรรมในการปกครอง

บา้น เมอืงมตีวัอยา่ง เชน่  

1)  คาํสอน ทางพทุธวา่ดว้ย หลกัทศพิธราชธรรม และ หลกัราชนิติ  

2)  คาํสอนของศาสนาเชน : สนัติวิธีขยายกว้าง ในอนิเดยีมคีาํสอนเกีย่วกบั

จริยธรรมแห่งการไม่ใช้กําลงัหรือความรุนแรงทัง้ในศาสนาฮินดู ศาสนาพุทธ ศาสนาเชน 

(Jainism)  

(ถนอม อานามวฒัน์. ประวติัศาสตรเ์อเชียใต้ อดีตถึงปัจจุบนั. กรุงเทพฯ : 

บางลําพกูารพมิพ,์ 2527, หน้า 15-16.)  ซึง่ยกยอ่งมหาวีระผูเ้กดิเมื่อปี 540 ก่อนครสิตศ์กัราช

เป็นศาสดา คาํวา่ “เชน” มรีากศพัทท์ีม่คีวามหมายเชน่เดยีวกบัชยัชนะ 

ศาสนาเชนสอนใหบ้รรดาสานุศษิย์งดจากการทําลายชวีติสตัว์และบรโิภคเน้ือสตัว ์

คอื ใหเ้ป็นมงัสวิรติั นับเป็นวธิกีารทางสนัตวิธิทีีข่ยายกวา้งออกไปอกี คาํสอนหลกัมี 4 ข้อ 

ไดแ้ก่  1) ห้ามทาํร้ายหรอืทาํลายชวีติทุกอยา่ง  2) พดูความจริง  3) ไม่ลกัขโมย 4) สละ

ทรพัยส์นิ 

4) มหาตมะ คานธี : การใชห้ลกัจริยธรรมในทางการเมอืง  ในชว่งแหง่การกูช้าติ

ของอนิเดยี คอื ในการต่อสูเ้พ่ือเอกราชโดยสมบรูณ์หรอืสวาราชย ์ (swaraj) ของอนิเดยี 

มหาตมะ คานธี (1869-1948) ใชว้ธิกีารสตัยาเคราะห ์ หรอื“พละกาํลงัแห่งวิญญาณ” 

(soul-force) ซึง่หมายถงึการใชว้ธิกีารปฏบิตัตินตามอหงิสาธรรม คอื การไม่ทาํร้ายผูอ่ื้น แม้

ถูกรงัแก และพยายามเจรจาดว้ยเหตุผล เพือ่ใหบ้รรลุขอ้ตกลงรว่มกนั  

(1. M.K. Gandhi. The Story of My Experiments with Truth. London: Phoenix 

Press, 1949.   2. Louis Fischer, ed. The Essential Gandhi. New York: Random House, 

1963.) 
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วธิีการแบบ “พละกาํลงัแห่งวิญญาณ” ทําใหเ้กิดความสํานึกผดิชอบชัว่ดรี่วมกนั 

มหาตมะ คานธ ีบญัญตัศิพัท ์“สตัยาเคราะห”์ หรอื สตัยาคฤห ์(Satyagraha) ขึน้  

ตามการบญัญตัขิองคานธ ีเคราะห ์หรอืคฤหะหมายถงึ การยดึมัน่ (คห-เคราะห)์ ใน

สตัย ์ซึ่ง “สตัย”์ น้ี รากศพัท์เชิงปรชัญามาจาก “สตัว”์ หมายถงึ สิง่มชีวีติประเภทหน่ึง คอื 

การมคีวามสตัยย์อ่มทาํใหม้ชีวีติอยู่  

การต่อสู้โดยสนัติวิธี คือ สตัยาเคราะห์ของมหาตมะ คานธี ถือว่าจุดมุ่งหมาย 

(ends) และวธิกีารหรอืมรรควิธี(means) ต้องสอดคล้องกนักล่าวคอื ทัง้เป้าหมายและวธิกีาร

ทีจ่ะบรรลุเป้าหมายต้องสอดคลอ้งกบัหลกัจริยธรรม เป้าหมายแมจ้ะดหีรอืบรสิุทธิเ์พยีงใด 

ยอ่มจะแปดเป้ือน หากวธิกีารทีท่าํใหบ้รรลุเป้าหมายนัน้ไมถู่กหลกัจรยิธรรม ตวัอย่าง คือ  

1) จุดหมาย ไดแ้ก่ สนัตหิรอืความผาสกุของประชาชน  

2)   วธิีการ จะต้องเป็นไปโดยไม่ใช้กําลงัรุนแรง ไม่ใช่อ้างว่า “ทําสงครามเพ่ือ

สนัติภาพ” หรอื “ฆ่าเพ่ือให้บา้นเมืองสงบ” 

การปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขได้ต้องอาศัยผู้มีความรู้ทางรัฐศาสตร์และผู้

ประพฤตเิป็นสมัมาชน หรอืสจุรติชน พระพทุธองคเ์น้นหลกัทศพิธราชธรรม คอื ขอ้พงึปฏบิตั ิ

10 อยา่งสาํหรบัผูป้กครอง 

5) มหาปราชญ์เพลโตแห่งกรกีโบราณเน้นคุณธรรมของผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน 

และในคําสอนของปราชญจี์น เช่น เล่าจ่ือและขงจ่ือกเ็น้นจรยิธรรมในผูป้กครอง ซึง่หมายถงึ

ความประพฤติที่เหมาะสม เช่น ผู้เป็นใหญ่ คอื อยู่ที่สูงโน้มตวัลงมาแบบเดียวกบัต้นข้าว 

เพือ่ความผาสกุของอาณาประชาราษฎร ์ 

(เกีย่วกบัเพลโตมใีนขอ้เขยีนโดย Paul Friedlander. Plato : An Introduction. 

Translated  from the german by Hans Meyerhoff, New York: Harper & Row, circa 1960.  

6)  ในเชิงปฏิบติัการมจีริยธรรมทางการเมือง  มกีรณีตวัอยา่งทีผู่ท้ ีไ่ดร้บัการตัง้ขอ้

สงสยัและไดล้าออกจากตาํแหน่ง เชน่  

อดตีประธานาธบิด ี  ชุน  ด ู  ฮวาน แห่งเกาหลใีต้ลาออกจากตําแหน่งทีป่รกึษาของ

รฐับาลและประธานกติตมิศกัดิข์องพรรคความยุตธิรรมประชาธปิไตย (Democratic Justice Party)     

ทัง้น้ีเพราะ  น้องชายถูกกล่าวหาว่าทุจรติเกี่ยวกบัขบวนการพฒันาชุมชนแซมมะเอิง อุงดอง 

(Samuel Undong) ในเดอืนเมษายน พ.ศ.2531 (Asiaweek, April 29, 1988, p.47.)   

นอกจากน้ี มกีรณีนายโนโบรุ ตาเกชิตะ นายกรฐัมนตรญีี่ปุ่นลาออกจากตําแหน่ง

ชว่งเดอืนพฤษภาคม 2532 ดว้ยเรือ่งเกีย่วกบัการรบัเงินจากบริษทัผูร้บัเหมาและก่อนออก 
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จากตําแหน่งไดเ้ดนิทางมาประเทศไทยในวนัที ่2 พฤษภาคม 2532 ตามหมายกาํหนดการเดมิ 

14.  ความสมัพนัธร์ะหว่างรฐัศาสตรก์บันิติศาสตร ์

วชิานิติศาสตรก์บัวชิารฐัศาสตรม์คีวามเก่ียวพนักนัมาก โดยทีช่าตบิา้นเมอืงยอ่มม ี

1) กฎหมายรฐัธรรมนูญเป็นหลกัในการปกครองและในประเทศหน่ึง ๆ จาํตอ้งม ี2) กฎหมาย

เพื่อเป็นมาตรฐานในการกําหนดพฤตกิรรมของบุคคล และ 3) เป็นการขดีเสน้วงไวว้่าพลเมอืง

ควรปฏิบติัอย่างไรในสงัคมการเมือง 

การรูก้ฎหมายต่าง ๆ เช่น พระราชบญัญติัพรรคการเมืองหรอืกฎหมายเลือกตัง้

ชว่ยใหเ้ขา้ใจเหตุการณ์ทางการเมอืงไดด้ขีึน้ เชน่  

1) ทราบวา่ผูใ้ดมสิีทธิออกเสียง  

2) การเลอืกตัง้มบี่อยเพยีงใด  

3) ควรสงักดัพรรคหรอืไม ่ 

4)   ตามรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ผูส้มคัรขาดคุณสมบตัทินัท ี

หากในการเลอืกตัง้ก่อนหน้านัน้มไิดไ้ปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ (voting) และไมไ่ดข้อผอ่นผนัในขณะนัน้

วา่มขีอ้ขดัขอ้งประการใด   

ความเกีย่วพนัระหว่างรฐัศาสตรก์บันิติศาสตร ์ (law) และธรรมศาสตร ์(Jurispudence) 

แสดงออกในรูปของหลกัสูตรวชิารฐัศาสตรแ์ละวชิานิตศิาสตร ์ซึ่งเน้ือหาสาระคาบเกี่ยวกนัใน

บางเรือ่งบางประเดน็มคีวามเหน็ของ  

ศ.ดร.อมร รกัษาสตัย ์ในวนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2530 ณ คณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยั

รามคําแหง เน่ืองในโอกาสการจดัสมัมนาว่าดว้ยการจดัปรบัปรุงหลกัสูตรระหว่างทีผู่เ้ขยีน—จริ

โชค วรีะสยั รกัษาการคณบดีคณะรฐัศาสตร)์  ในขณะนัน้ว่าวชิานิตศิาสตรน่์าจะมเีรื่องของ

นิติธรรมหรอืความเป็นธรรมศาสตร ์คอื กฎหมาย “ท่ีควรเป็น” มากขึน้กว่าทีม่ปีรากฎใน

การเรยีนการสอนโดย ซึ่งมกัจะใหค้วามรูห้นักไปในทางทีว่่ากฎหมายปจัจุบนัเป็นอยา่งไร  

อาจอา่นเพิม่เตมิใน อมร  รกัษาสตัย.์ ปรชัญา รฐัศาสตร ์และนิติศาสตร.์ กรุงเทพฯ 

: ว.ีเจ.พริน้ติง้, 2547. 

15.  ความสมัพนัธ์ระหว่างวิชารฐัศาสตรก์บัวิชาวิทยาศาสตรแ์ละวิชา

คณิตศาสตร ์

ในยุคแห่งความกา้วหน้าของวทิยาศาสตรน์ักรฐัศาสตรจ์ะเมนิเฉยหรอืไม่สดบัตรบัฟงั

เรื่องที่เกดิขึน้ทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีหาได้ไม่หนังสอืที่ชี้ใหเ้หน็ถึงความสมัพนัธ์
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ระหว่าง “วิทยาศาสตรก์บัการเมือง” โดย C.P. Snow. Science and Government. New 

York: New American Library, 1962.   

ความสมัพนัธร์ะหวา่งรฐัศาสตรก์บัสาขาทางวทิยาศาสตรม์ดีงัต่อไปน้ี เชน่  

15.1  พิจารณาเชิงพละกาํลงัอาํนาจ  การมอีาวุธทีร่า้ยแรงทนัสมยัและมปีระสทิธภิาพ

สูงย่อมกระทบต่อความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ ทัง้น้ี นักรฐัศาสตรพ์งึตดิตามผลงานทางดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยดี้านต่าง ๆ เช่น อาวุธอนัทรงพลานุภาพ เช่น ระเบิดปรมาณู 

ระเบิดนิวตรอน (Neutron) การพฒันาดาวเทียมท่ีเป็นผู้ทาํลายได้ (killer sattellite) และ

ยานอวกาศ (space vehicles)  

จุดเปลีย่นสาํคญัเกดิขึน้ในปี ค.ศ.1985 เมื่อประธานาธิบดี เรแกน (Reagan) แห่ง

สหรฐัอเมริกาตัดสินใจเน้นการพฒันาอาวุธลํ้าสมยัในอวกาศ ซึ่งเรียกตามภาษาไม่เป็น

ทางการว่า “อาวธุแบบท่ีใช้ในสงครามดวงดาว” (Star Wars weapons) อนัเป็นจนิตนิยาย 

(fictian) ทางวทิยาศาสตรซ์ึง่ใชช้ื่อยอ่วา่ Sci-fi (ไซ-ไฟ ยอ่มาจาก Science fiction) อนันําไปสู่

การอาวุธประเภทแสงเลเซอร ์และอาวุธต่อตา้นการยงิมาของขปีนาวุธ เรยีกว่า Anti-Ballistic 

Nissile (ABM) นโยบายของ เรแกน ใชค้วามสามารถทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยรีะดบั Hi 

Tech   

(Graham Evans and Jeffrey Newnham. The Penguin Dictionary of 

International Relations. Penguin Books, 1998) 

15.2  พิจารณาเชิงความต้องการทางพลงังานเช้ือเพลิง  (fuel  crisis)   การที่

ราคาน้ํามนัเช้ือเพลิง ขึน้ราคาตัง้แต่ปลายปี พ.ศ.2516 โดยกลุ่มประเทศผูส้ง่ออกน้ํามนัโอเปค 

(OPEC—Organization of Petroleum Exporting Countries) ทาํใหม้คีวามพยายามคน้หา

แหล่งพลังงานน้ํามนัเพิ่มขึ้น เช่น ในไซบีเรียและจีน นอกจากน้ียงัพยายามหาพลงังาน

ทางเลือก คอื ทดแทนการใชน้ํ้ามนั(alternative fuels)   

ก. มกีารคน้ควา้เพื่อใชพ้ลงังานจากแสงอาทิตย ์(solar energy) ดว้ยวธิกีารต่าง ๆ 

กนั เช่น “เซลลส์ุริยะ” (solar cells) ใหม้ปีระสทิธภิาพสงู และใชไ้ดย้าวนานยิง่ขึน้ เพื่อใช้

ประโยชน์ดา้น ต่าง ๆ รวมทัง้การเป็นแบตเตอร่ีรถยนต ์ 

ข. นอกจากมกีารใช้ประโยชน์จากคล่ืนของมหาสมุทร(oceanic waves)กรณี

ปรากฏการณ์ เอล นิญ โญ่  (El Nino) เป็นตวัอย่างที่มพีลงังานมาก บางประเทศมุ่งไปที่

พลงังานจากความร้อนทีม่อียูใ่ต้ผิวโลก (geothermal) เช่น ฟิลปิปินส ์ (Asiaweek, Jan. 9, 

1981, p.36.)  
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ค. ประเทศองักฤษส่งเสรมิการใช้พลงังานจากลม (wind power)  ดงัปรากฏใน

บางส่วนของบทความใน Post Today, 25 กุมภาพนัธ ์2547 โดยปิยะสวสัดิ ์อมัระนันทน์ 

ประธานมลูนิธพิลงังานเพือ่สิง่แวดลอ้มซึง่ระบุว่ารฐับาลองักฤษตัง้เป้า หมายว่าภายในปี 2533 

จะทาํใหร้อ้ยละ 10 ของพลงังานทีใ่ชใ้นประเทศมาจากพลงังานหมนุเวียน (recycled energy) 

และจะเพิม่เป็นรอ้ยละ 20 ในปี 2563 จากทีทุ่กวนัน้ีสดัสว่นของพลงังานหมุนเวยีนมอียูไ่มถ่งึ

รอ้ยละ 3  

สิง่ทีร่ฐับาลองักฤษพยายามสง่เสรมิกค็อื การกระตุน้ใหภ้าคเอกชนเขา้มามบีทบาทใน

การลงทุนสร้างกงัหนัลมทัง้บนบกและในทะเล (Onshore and Offshore Wind Farm)เช่น 

จดัสรรงบประมาณ 74 ลา้นปอนดใ์นการสนบัสนุนการจดัสรา้งกงัหนัลมออกนอกชายฝ ัง่ 

เยอรมนีมกีําลงัการผลติตดิตัง้ทัง้หมด 12,000 เมกะวตัต ์ถอืเป็นประเทศท่ีมีกาํลงั

การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานลมสูงท่ีสุดในโลก ทัง้น้ีเยอรมนีทุ่มเทกบัการพฒันา

พลงังานลมเป็นอยา่งมาก เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืสาํคญัในการปฏบิตัติามพิธีสารเกียวโต (Kyoto 

Convention)  ซึง่มุง่ใหห้าทางรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

กรณีสหรฐัอเมรกิาซึ่งขดัขวางการปฏบิตัติามพิธีสารเกียวโตโดย ยอรจ์ บุช ไม่ยอม

ทาํตามคาํมัน่สญัญาในการลดการปลดปล่อยกา๊ซเรือนกระจก (Green House Effects) นัน้ 

แต่พลงังานลมกไ็ดร้บัการสง่เสรมิจนเกดิการพฒันาอยา่งก้าวกระโดดภายในเวลาไม่ก่ีปี  

ปัจจบุนัสหรฐัอเมริกามกีําลงัการผลติไฟฟ้าจากพลงังานลมสูงเป็นอนัดบัท่ี 3 ใน

โลก คอื รองจาก 1) เยอรมนี  และ 2) สเปน  

15.3  วิทยาศาสตรก์บัการผลิตทางเกษตร   

ก.  วิทยาศาสตรป์ระยกุตใ์ชใ้นดา้นการเกษตร ซึง่มผีลต่อการเมอืง ตวัอยา่ง

ชดัแจง้ คอื การคน้ควา้วจิยัสามารถสรา้ง“พนัธุข้์าวมหศัจรรย”์ (“Miracle Rice”) อนัเป็น

ส่วนหน่ึงของการปฏิวติัทางเกษตรกรรมที่เรยีกกนัว่าการปฏิวติัเขียว (“The Green 

Revolution”)  

  (Life Nature Library: The Plants. Hong Kong: Time-Life Book, 1980, pp.164-

166.)  

  ซึง่มผีลไดท้ําใหบ้างประเทศมัง่คัง่รํ่ารวยขึน้ และเป็นการเพิม่กําลงัอํานาจ แต่สาํหรบั

บางประเทศยงัไมไ่ดร้บัผลดทีางดตีามนัน้ การปฏิวติัเขียวเป็นผลจากการสนบัสนุนของมูลนิธิ

รอ็คก้ีเฟลเลอร ์(Rockefeller) ซึ่งตระกูลรอ็คกี้เฟลเลอรม์ธุีรกจิ เช่น ขายน้ํามนั Essoมูลนิธิ

สนบัสนุนการวจิยัในประเทศเมก็ซิโก เพือ่คน้หาพนัธุพ์ชืทีใ่หผ้ลิตผลสงู ผลงานวจิยัทีส่าํคญั 
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เป็นของ ดร.บอรล์อ็ก (Norman E. Borlaug) ซึง่ทาํมาอยา่งยาวนานตัง้แต่ปี ค.ศ. 1944  

เขาไดร้บัรางวลัโนเบลสาขาสนัติภาพ (Nobel Peace Prize) ในปี ค.ศ.1970 

ผลการวจิยัไดพ้นัธุข์า้วสาลทีีต้่นเต้ียและสามารถทนแดดทนฝนได้ มกีารเผยแพร่ไปยงัทีต่่าง 

ๆ รวมทัง้อนิเดยี ผลกค็อื ภายใน 7 ปี อนิเดยีสามารถส่งข้าวสาลีออกนอกประเทศได้บา้ง 

และมกีารขยายไปยงัปากีสถานและฟิลิปปินส ์พงึทราบว่ามผีลในเชิงลบตามมาด้วย กล่าวคอื 

โดยทีพ่นัธุ์ใหม่ไดผ้ลตอบแทนมาก ทาํให้เกษตรกรท่ีมีทุนสามารถขยายการผลิตโดยใช้

เครื่อง จกัรอนัทาํให้เกษตรกรผูท่ี้เช่านาเดือดร้อนและต้องเลิกอาชีพไป สิง่น้ีเรยีกว่า ผล

ท่ีไม่คาดคิดมาก่อน  

Robert K. Merton ผูบุ้กเบกิแนวทางสงัคมวทิยาที่เรยีกว่าผลท่ีไม่ได้คาดไว้

(“unanticipated consequence”) คอื เมื่อมอีาหารบริบูรณ์ขึน้อตัราการตายลดและอตัรา

การเกดิสูงขึน้ ทําให้ประชากรเพ่ิมมากกว่าเดิมเรว็ขึน้ ผลท่ีไม่คาดคิดมาก่อนก็คอืทําให้

เมก็ซิโกและอินเดียตอ้งกลายเป็นประเทศทีซ่ือ้สนิคา้เกษตรกรรมเขา้มาอกี  

ข. สาเหตุท่ีทําให้การปฏิวติัเขียวชะงกัลงก็คือ ในปี ค.ศ.1973  

(พ.ศ.2516)  ประเทศผลติน้ํามนัในกลุ่มโอเปคไดเ้พิม่ราคาน้ํามนัขึน้ 4 เท่าตวัราคาน้ํามนั

สูงขึน้ ทําใหก้ารใช้เครื่องจกัรแพงมากขึ้นและทําใหปุ้๋ ยซึ่งมสี่วนผสมไนโตรเจนอนัมาจาก

ปิโตรเลยีมราคาสูงขึน้ อน่ึง  มผีลลบที่ไม่คาดคดิอกี คอื ประการแรก เกษตรกรหนักลบัมา

ปลูกพืชเพียงชนิดเดียว (one crop) ซึง่ยอ่มไดร้บัความกระทบกระเทอืนทนัทเีมื่อราคาตกตํ่า 

หากปลูกหลายอยา่ง พหพุืช (multi-crop) ย่อมมโีอกาสได้กําไรบ้าง ประการท่ีสอง มกีาร

ใชย้าฆ่าแมลง (insecticide) มาก อนัเป็นผลกระทบต่อสุขภาพ และพลานามยัของประชาชน 

นักพทิกัษ์สิง่แวดลอ้มไดเ้ป็นกงัวลในเรื่องอนัตรายจากยาฆ่าแมลง (insecticide) มาก ดงัมี

หนังสือเตอืนใหท้ราบถงึภยัดงักล่าว ในระยะตน้ ๆ ไดแ้ก่ของ Rachel Carson. Silent Spring 

(วสตัฤดท่ีูเงียบงนั)  ซึง่เผยแพรม่าเป็นเวลาหลายสบิปีแลว้ 

15.4 องคก์ารยูเนสโก ซึ่งตัง้อยู่ ณ มหานครปารสีมโีครงการหน่ึงชื่อ MAB 

(Manand Biosphere : มนุษยแ์ละชีวาลยั หรือชีวมณฑล) หมายถงึ สภาพแวดลอ้มทีน่่าจะ

เป็นอนัตรายต่อมนุษย ์รฐับาลควรดาํเนินการแกไ้ขอย่างรบีด่วน ไดแ้ก่ การทีโ่ลกเขา้สู่ “สภาพ

เรือนเพาะชาํ” (greenhouse effects) อนัเกดิจากการใชผ้ลติภณัฑเ์คมีบางประเภทมาก

เกนิไป มผีลกระทบต่อบรรยากาศของโลก ทาํใหอ้ากาศร้อนมาก (global warming) ยิง่ขึน้

และอาจทําใหน้ํ้าแขง็ท่ีขัว้โลกละลาย ซึ่งจะก่อใหเ้กดิน้ําท่วมโลกไดเ้ป็นทีวิ่ตกกงัวลของ

ประชาชนผูต้ระหนกัในความเป็นไปของโลก บรษิทัภาพยนตร ์20th Century Fox ไดถ่้ายทาํ



PS 103 92 

ภาพยนตร ์ชื่อ “The Day After Tomorrow” (วนัมะรนื) ซึง่มรีายงานในหนงัสอืพมิพ ์The 

Nation, May 9, 2004, p.5A   

15.5   นักวทิยาศาสตร์หลายคนชี้ใหเ้หน็ว่ามอีนัตรายอย่างยิง่ถ้าอากาศเปลี่ยนแปลง 

เพราะการใชพ้ลงังานจาก fossil คอื จากน้ํามนัมากในระดบัทีน่่าจะเป็นอนัตรายในปี ค.ศ.1997 

มกีารประชุมระดบันานาชาต ิและมกีารประกาศใช้พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ซึ่ง

ต้องการให้นานาชาติลดการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ แต่หลายประเทศโดยเฉพาะ

สหรฐัอเมรกิายงัไม่ไดล้งนาม สาํหรบัออสเตรเลยีซึง่มรีฐับาลใหม่ในเดอืนพฤศจกิายน 2550 มี

แนวโน้มวา่จะลงนามพธิสีาระสาํคญัดงักล่าวเพือ่ลดภาวะโลกร้อน(Global Warming)  

15.6   ความเจรญิทางวทิยาศาสตรท์ีเ่รยีกว่า  Hi Tech  มมีากโดยเฉพาะทาง   IT— 

Information Technology  

  15.7  หนงัสอืสาํคญัเล่มหน่ึงชื่อ As The Future Catches You ซึง่ผูเ้ขยีนไดแ้ก่ 

Juan Enriquez แปลเป็นไทยในชื่อเรื่องว่า เม่ืออนาคตไล่ล่าคณุ แสดงใหเ้หน็ถงึผลกระทบ

เป็น   ทอด ๆ ทีจ่ะเกดิจากพนัธุกรรม, ดจิทิลั และความรู ้ 

15.8   รฐัศาสตร ์คอื  วทิยาการทีว่่าดว้ยการปกครองบรหิารบา้นเมอืงเพื่อบรรลุจุด  

หมายเพื่อใหเ้กดิความอยูด่กีนิดแีละมคีวามสะดวกสบาย จงึจาํเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งพฒันาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีซึ่งทัง้น้ีย่อมหมายถงึ การพฒันาบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ

ระดบัที่อาจเรยีกได้ว่า เป็นทรพัยากรทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีซึ่งรวมทัง้บุคคลที่จะ

บรหิารงานดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีอืไมไ่ดเ้ป็นผูล้งมอืปฏบิตักิารเอง   

ความเจรญิก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร์ขึน้อยู่กบัการอุทิศตนทาํงานหามรุ่งหามคํา่

ของนกัวทิยาศาสตร ์ ซึง่ย่อมจะตอ้งไดร้บัความร่วมมอืและการสนับสนุนจากสถาบนัทีใ่ชเ้ป็น

แหล่งค้นคว้า โดยทัว่ไปมกัจะเป็นมหาวิทยาลยัซึ่งทัว่ทัง้โลกน่าจะมจีํานวนประมาณ 

30,000 แห่งใน 200 กว่าประเทศทัว่โลก โดยเฉพาะในสหรฐัอเมริกาแห่งเดยีวมสีถาบนั

ระดบัอดุมศึกษาเกอืบ 4,000 แหง่  

นอกเหนือจากสถาบันที่มีการสอนและวิจัยพร้อมๆ กันแล้ว ยงัมีหน่วยงานวิจัย               

โดยเฉพาะโดยเฉพาะ ซึง่ผลการคน้ควา้มคีุณูปการแก่ประชากรโลก ตวัอยา่ง คอื สถาบนัหลาย

แห่ง นักวจิยัซึง่ไดร้บัรางวลัโนเบล ซึง่รางวลัน้ีเกดิขึน้จากการเป็นผูม้ใีจบุญ (คอื ม ีEQ คอืมี

เมตตา เอาใจเขามาใสใ่จเรา มคีวามเป็นใจ น้ําใจด)ี ของวิศวกรเคมีชาวสวีเดนชื่อ Alfred B. 

Nobel (1833- 1896) ซึง่ทิง้มรดกเป็นกองทุนไว ้9.12 ล้านเหรียญ โดยเริม่มกีารใหเ้งนิรางวลั

จากดอกเบีย้ สาํหรบัการคน้พบหรอืการประดษิฐใ์นสาขา 1) เคม ี2) ฟิสกิส ์3) สรรีวทิยา 4) 
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เน้นทางดา้นการแพทย ์และ 5) ทางดา้นวรรณกรรม ต่อมาในปี ค.ศ. 1968 ซึง่ครบรอบ 300 ปี

แห่งธนาคารกลางหรอืธนาคารชาติ (Bank of Sweden) ไดม้กีารมอบรางวลัเพิม่ขึน้ คอื 

รางวลัแห่งโนเบลทางด้านศาสตรท์างเศรษฐกิจ (Economic Science) รางวลัน้ีมพีธิมีอบ

คอื ในวนัที ่4 ธนัวาคม ซึง่เป็นวนัถงึแก่กรรมของโนเบล  

ประเทศทีไ่ด้รบัรางวลัโนเบลมากทีส่ดุ คอื สหรฐัอเมรกิา ทัง้น้ีสะทอ้นภาพแหง่ความ

เป็นผูนํ้าทางดา้นวทิยาศาสตรห์ลาย ๆ ดา้น  

15.9   ความสาํคญัในเชิงการทูต  โดยที่ตระหนักถึงความสําคญัของวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย  ี สหรฐัอเมรกิาจึงได้เริม่ตัง้ตําแหน่งทูตฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ตวัอยา่ง คอื สถานเอกอคัรราชทตูสหรฐัอเมรกิาประจาํประเทศไทยเริม่ตัง้แต่ปี พ.ศ.2527 ได้

มอีคัรรฐัทูต (หรอืที่เรยีกว่า “ท่ีปรึกษาทางวิทยาศาสตร”์) ซึง่อํานวยความสะดวกในการ

ประสานงานดา้นดงักล่าวระหวา่งไทยกบัสหรฐัอเมรกิา 

15.10  ในปี พ.ศ. 2543 กลุ่มอาเซียนไดร้เิริม่ e-ASEAN Initiative ซึง่เป็นขอ้ตกลง

ของประเทศในกลุ่มอาเซยีนทีจ่ะเสรมิสรา้งศกัยภาพดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของภูมภิาค 3 

เรือ่งดว้ยกนั คอื 1) การให้บริการต่อสาธารณะ ใหห้น่วยงานของรฐัดาํเนินการ การใหบ้รกิาร

ขอ้มลูทีด่ ีมมีาตรฐาน และมคีุณภาพแก่สาธารณะ 2) การบริหารจดัการของภาครฐั เชน่ ดา้น

การเงนิระหว่างภาครฐัและภาคธุรกจิและการจดัซื้อจดัจา้งผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีรวดเรว็ 

โปร่งใส ยุติธรรม 3) การติดต่อส่ือสาร และประสานงานระหว่างหน่วยงานของรฐั 

ภายในและระหวา่งกระทรวง ระหวา่งสว่นกลาง สว่นภมูภิาค และองคก์รสว่นทอ้งถิน่ 

16.  ความสมัพนัธร์ะหว่างรฐัศาสตรก์บัประชากรศาสตร ์

ประชากรของโลกไดเ้พิม่ขึน้จนปจัจุบนัมจีาํนวนตวัเลขใกลเ้คยีงกบั 7,000 ล้านคน 

ในแต่ ละปีมพีลโลกเพิม่ขึน้ประมาณ 100 ล้านคน  

16.1  การเตบิโตของประชากรไมไ่ดเ้ป็นไปในอตัราเดยีวกนัหรอืระดบัเดยีวกนัทัว่โลก 

กล่าวคอื สตรใีนประเทศทีค่่อนขา้งจะมัง่คัง่ในทวปียุโรป มกัมโีดยเฉลีย่ประมาณ 1.6 คน ซึ่ง

หมายความวา่ประชากรภายในประเทศนัน้ ๆ จะลดจาํนวนลงเรือ่ย ๆ  

การทีจ่ํานวนประชากรจะคงท่ีไดน้ัน้ ตอ้งมบุีตรเกณฑเ์ฉลีย่ 2 คน ทัง้น้ีเพื่อทดแทน

บดิามารดาทีจ่ะเสยีชวีติไป  

สาเหตุที่ประชากรโลกเพิม่ในอตัราที่น่าสะพรงึกลวัอย่างที่มกีารใชศ้พัท์ว่าเป็นการ

ระเบิดของประชากร เป็นเพราะสตรใีนประเทศทีย่ากจนในทวปีแอฟรกิามบุีตรโดยเฉลีย่เกนิ 

กวา่  3  คน  
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16.2  การเจรญิเติบโตของประชากรมกัทําใหม้แีรงงาน (labor force)  ภายใน 

ประเทศมากขึน้ซึง่เป็นการขยายอตัราจา้งงานและสง่เสรมิความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ อน่ึง 

ประชากรจํานวนมากย่อมทําใหล้ดความเตบิโตของรายไดม้วลรวมภายในประเทศต่อหวั (per 

capita real GDP)  

16.3  ความเกี่ยวขอ้งระหว่างความสมัพนัธร์ะหว่างการย้ายถ่ินกบัความเจริญทาง

เศรษฐกิจ ในหลายศตวรรษทีผ่่านมาประเทศทีม่คีวามเจรญิทางเศรษฐกจิตํ่ามกัยา้ยถิน่ไปอยู่

ดนิแดนอื่น ๆ  

ตวัอย่าง คอื กรณีของจีน ในยุคที่ประเทศมขีา้วยากหมากแพง ยา้ยถิน่ไปยงัที่ต่าง ๆ 

ในเอเชียอาคเนย ์เช่น มายงัประเทศไทย มาเลเซยี (หรอืมลายใูนชื่อเก่า) รวมทัง้แผข่ยายไป

ยงัพม่า และไปถงึเกาะต่าง ๆ แห่งอนิโดนีเซยีและฟิลปิปินส ์จนกระทัง่มบุีตรหลานหรอืเหลน

ในช่วงอายุต่อมามบีทบาทในประเทศที่เขา้ไปอาศยัอยู่จนกระทัง่กลายเป็นพลเมืองท่ีแท้จริง

ของประเทศนัน้ ๆ 

16.4  ในยคุหน่ึงในสหรฐัอเมรกิาซึง่มกีารค้นพบทองในปี 1848 คนจนีจาํนวนมากได้

อพยพไปอยู่สหรฐัอเมรกิาเพื่อไปขุดทอง ดงัตํานานที่เคยนําไปทําภาพยนตร์ ชื่อ “ขุมทอง

แมคเคนนา” ต่อมาเมื่อกจิกรรมเกีย่วกบัการขดุทองหมด คนทีอ่พยพไปจากประเทศจนีเมื่อ

ประมาณรอ้ยกวา่ปีมาแลว้ จงึไดห้นัไปจบังานใหม ่โดยเป็นกรรมกรรบัจ้างสร้างทางรถไฟข้าม

ทวีปจากตะวนัตกไปสู่ตะวนั ออกของสหรฐัอเมริกา หลงัจากนัน้เมื่อการสรา้งทางรถไฟ

เสรจ็ คนเช้ือสายจีนทีม่อียู่ในสหรฐั อเมรกิากไ็ดท้ํากจิการอื่น ๆ โดยเฉพาะการปลูกผกั หรอื

งานดา้นการเกษตร และในชว่งประมาณ 50 ปีเศษทีผ่า่นมากไ็ดม้กีารหลอมรวมเขา้สูค่วามเป็น

คนอเมรกินั ซึ่งแต่เดมิมกัอาศยัอยู่บรเิวณที่เรยีกว่า เมืองจีน (China town) เช่น ในนคร

ซานฟรานซิสโก มลรฐัแคลฟิอรเ์นียหรอืในมหานครนิวยอรก์  

คนญ่ีปุ่ นมกีารยา้ยถิ่นไปอยู่เกาะฮาวายและทางชายฝ ัง่ตะวนัตกเป็นจํานวนมาก

นบัตัง้แต่ก่อนสงครามโลกครัง้ท่ี 2  อาชพีช่วงแรก ๆ  คอื การทาํเกษตรกรรม ซึง่คนญีปุ่่นมี

ความถนดัและมคีวามพถิพีถินั อกีทัง้มคีวามขยนัหมัน่เพยีรอยา่งมาก  

ในช่วงที่คนญี่ปุ่นอพยพมาเกดิในประเทศญี่ปุ่นแลว้อพยพมาอยู่สหรฐัอเมรกิา เรยีก

กนัวา่ อิเซ่ (Isei) แต่ถา้เกดิในอเมรกิาจากบุตรของอิเซ่   จะเรยีกว่า นิเซ่   (Nisei) และคนรุ่น

ต่อไปคอื บุตรของนิเซ่ เรยีกวา่ ซงัเซ่ (Sansei)  

คนเชือ้สายญีปุ่น่ประสบปญัหามากเมือ่ประเทศญีปุ่น่ภายใตก้ารนําของนายพลโตโจ 

ไดส้ง่เครือ่งบนิจาํนวนมากไปทิง้ระเบดิทีอ่่าวไข่มกุ (หรอืเพิรล์ ฮารเ์บอร)์ ในวนัที ่7 ธนัวาคม 
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2484 ตามเวลาทีน่ัน่ แต่ตรงกบัวนัที ่8 ธนัวาคม 2484 ในประเทศไทย (ซึง่ต่อมามกีารสรา้งเป็น

ภาพยนตรห์ลายครัง้และล่าสดุคอื ภาพยนตรเ์รือ่ง เพิรล์ฮารเ์บอร)์  

16.5  ประเทศสหรฐัอเมริกามีผู้คนอพยพย้ายถิ่นมาตัง้แต่ช่วงต้นของการก่อตัง้

ประเทศดงัที ่จอหน์ เอฟ เคนเนด้ี (JFK: John Fizgerald Kennedy) ไดเ้ขยีนวิทยานิพนธ์

ปริญญาตรีเกียรตินิยม  (Honors thesis) ณ มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์ ชื่อชาตแิห่งผูอ้พยพ

เขา้มา A Nation of Immigrants  

ปจัจุบนัมผีูค้นอพยพหรอืพยายามหลบหนีเข้าเมือง (illegal immigrants) ไปยงั

สหรฐัอเมรกิาเป็นจํานวนมหาศาลโดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบา้นทางใต้ อนัไดแ้ก่ เมก็ซิโก 

จนกระทัง่มกีารกล่าวถงึภาษาทีแ่ผข่ยายอยา่งมากในสหรฐัอเมรกิา คอื ภาษาสเปน มผีูค้นจาก

ประเทศทีพ่ดูภาษาสเปนยา้ยถิน่เขา้มาในสหรฐัอเมรกิา โดยเฉพาะจากเมก็ซโิก ซึง่ผูค้นทีพู่ด

ภาษาสเปนเพิม่ขึน้มากเรื่อย ๆ เป็นอตัราส่วน (proportion) และคนที่เกดิในประเทศไทย

จนกระทัง่อายุ 2 ขวบ ไปอยู่สหรฐัอเมรกิาคอื ภรณ์ทิพย ์นาคหิรญักนก ซึง่เมื่อเขา้ประกวด

นางงามจกัรวาล (Miss Universe) ไดเ้ปรยีบในการสนทนาและการแสดงความคิดเหน็ 

เพราะพดูไดท้ัง้ภาษาองักฤษและภาษาสเปน เพราะคนอเมรกินัในมลรฐัแคลฟิอรเ์นียพดูภาษา

สเปนเป็นจาํนวนไมใ่ชน้่อย 

16.6 การย้ายถ่ินของประชากรมหีลายสาเหตุ  

ประการหน่ึง คอื การหาเลี้ยงชพี ดงัที ่Arnold Schwarzenegger ชาวออสเตรีย 

และเดิมเป็นนักเพาะกาย ได้อพยพมาสู่ สหรฐัอเมรกิาโด่งดงัในฐานะเป็นดาราภาพยนตร์

แต่งงานกบัตระกลูไชรเวอร ์(Shriver)  ซึง่เป็นบุตรสาวของน้องสาว John F. Kennedy  

อน่ึง ประเทศไทยมคีนงานที่ย้ายถิ่นมาจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะพม่าเป็น

จาํนวนมาก ในชว่งตัง้แต่ประมาณปี พ.ศ.2530 เป็นตน้มา  

สิงคโปร ์มแีรงงานจากนานาประเทศเขา้ไปในงานต่าง ๆ โดยเฉพาะงานก่อสร้าง

อาคารและสร้างถนน ซึ่งไปจากไทยเป็นจํานวนหลายหมื่นคน และจากศรลีงักากไ็ม่ใช่น้อย 

โดยเฉพาะชาวศรีลงักาเชือ้สายทมิฬ ทัง้น้ีเพราะคนทมฬิในสงิคโปรม์มีากอยูแ่ลว้ 

16.7 รฐัศาสตรม์สี่วนเกีย่วพนักบันโยบายและการบรหิารงานทางดา้นประชากรซึง่

เพิม่ทางการผลติจากทรพัยากรเดมิทีม่อียู ่ทัง้น้ีตามทฤษฎีของมลัธสั (Malthus) หากปล่อย

ให้ประชากรเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติย่อมมผีลกระทบกระเทือนต่อความอยู่ดีกินดีของราษฎร 

มลัธสักล่าวว่าอตัราการเพิม่ ขึน้ของประชากรเป็นแบบความ กา้วหน้าทางเรขาคณิต (คอืจาก 2 

เป็น 4 เป็น 8 เป็น 16) แต่การผลติอาหารเพิม่ขึน้เป็นแบบเลขคณิต (2 เป็น 4 เป็น 6 เป็น 8 
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เป็น 10 ซึง่ชา้กวา่มาก) 

(เรือ่งความสมัพนัธข์องประชากรกบัการเมอืง อาจหาอ่านเพิม่เตมิใน Nazle Choudri, 

“The Pervasiveness of Politics”, Populi. Vol.3, 1978, pp.30-44.) 

ก. นโยบายประชากรในอินเดีย ยุคมาตรการของสญัชยั คานธี  ในปี พ.ศ.2547 

อนิเดยีม ีประชากรเกอืบ 1,100 ลา้นคน (ต่อเน้ือที ่1 ล้าน 2 แสน ตารางไมลเ์ศษหรอื 

3,287,590 ตารางกโิลเมตร) หากสามารถลดการเพิม่ขึน้ของประชากรใหเ้พิม่ขึน้เพยีงปีละ  1 

% กย็งั หมายความวา่จะมคีนเพิม่ขึน้ถงึประมาณเกอืบ 11 ล้านคนต่อปี ซึง่เป็นภาระต่อรฐับาล

อยา่งมาก 

ในสมยัที่อินทิรา คานธี ยงัเรืองอํานาจในฐานะนายกรฐัมนตรีอินเดียได้ยอมให้

บุตรชาย คอื สญัชยั คานธี (Sanjay Gandhi) วางมาตรการกวดขนัเข้มงวดเรื่องการเพิม่ขึน้

ของประชากร รวมทัง้การบงัคบัใหท้ําหมนัซึ่งการพยายามมากเกินไปน้ีเป็นเหตุสําคญั

ประการหน่ึงทีท่าํให้แพ้การเลือกตัง้และไม่ได้เป็นนายกรฐัมนตรี ในปี พ.ศ.2520  

ต่อมาในปี พ.ศ.2523  อินทิรา คานธี กลบัมามอีํานาจอกีครัง้หน่ึง และเหน็ว่าเรื่อง

การบงัคบัใหร้าษฎรวางแผนครอบครวัรุนแรงและเร่งด่วนเกนิไปเป็นผลเสยีทางการเมอืงจงึได้

เพลามาตรการบงัคบัด้านการควบคุมจาํนวนประชากรลง 

ในปัจจบุนัเศรษฐกิจอินเดียเป็นอนัดบั 3 ของเอเชยี มอีตัราการเจรญิเตบิโตในไตร

มาสสิน้สุดกนัยายน 2546 ที ่8.4 % จงึประกาศลดภาษี ครัง้ใหญ่ในวนัที ่9 มกราคม 2547 

ซึ่งอํานวยประโยชน์แก่โทรคมนาคม อุตสาหกรรม ถ่านหนิ โครงการพลงังาน เครื่องใชไ้ฟฟ้า 

และยารกัษาโรค (โพสตท์ูเดย ์ 10 มกราคม 2547, หน้า A3) ดงันัน้จงึไมเ่ขม้งวดเรื่องควบคุม

จาํนวนประชากรมากนกั 

ข. กรณีสิงคโปร ์: ครอบครวับุตร 2 คน เปล่ียนเป็น 3 คนหรือมากกว่า  สงิคโปร ์

เป็นประเทศเลก็มเีน้ือทีเ่พยีง 238 ตารางไมล ์ คอื ประมาณ 750 ตารางกโิลเมตรและมี

ประชากรประมาณ 3 ลา้นคน ผูนํ้าเกรงว่าประชากรจะลน้เกาะ จงึไดเ้รง่วางนโยบายคุมจาํนวน

ประชากร คําขวญัหรอืสโลแกนอนัเป็นนโยบายระดบัชาติของสงิคโปร์ คือว่า “Two is 

enough” หรอื “บุตร 2 คนกเ็พยีงพอแลว้สาํหรบัครอบครวั” ซึง่ไดป้ระกาศใชม้าเป็นเวลา

ประมาณ 10 ปี จนกระทัง่ปี พ.ศ.2530 พบว่าประชากรเพิม่ขึน้น้อยกว่าทีค่าดไวจ้นอาจจะเป็น

ผลเสยีต่อการพฒันาประเทศ ดงันัน้ ในเดอืนเมษายน 2530 ไดม้กีารประกาศนโยบาย โดย

สง่เสรมิใหค้นสงิคโปรมี์บตุร 3 คน หรอื มากกวา่      (3 or more)  

(ดอูา้งองิใน Asiaweek, December, 1980, pp.31-39.)  
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ค. กรณีจีน : ครอบครวับุตร 1 คน ประเทศจนีมปีระชากรประมาณ 360 ลา้นคนต่อ

เน้ือที ่3 ลา้น 6 แสนตารางไมลเ์ศษ เหน็ความสาํคญัของการวางแผนประชากรมาก ทัง้น้ีเพราะ

หากอตัราเพิม่ต่อปีเป็นเพยีง 1 % กห็มายความว่า ตอ้งรบัภาระดแูลราษฎรเพิม่ขึน้ถงึปีละ 13 

ลา้นคน รฐับาลจนีกําหนดนโยบายลดการเพิม่ขึน้ของประชากรโดยพยายามใหแ้ต่ละครอบครวัมี

บตุรเพียง 1 คน ในประเทศจนีมป้ีายโปสเตอรเ์ขยีนตดิไว ้ซึง่แปลไดว้า่ “Have One Only”  

(สยามรฐั, 6 เมษายน 2530, หน้า4)  ผูนํ้าจนี คอื เต้ิง เส่ียว ผิง ประธานาธบิดหีล ี

ซนิเนียน และนายกรฐัมนตร ีจา้ว จื่อ หยงั ลว้นใหก้ารสนบัสนุนนโยบายควบคุมประชากร 

17.  รฐัศาสตรก์บัศิลปกรรม 

รฐัศาสตรเ์กีย่วโยงกบัศิลปกรรม (fine arts) เช่น 1) จติรกรรม  2) ประตมิากรรม 3) 

วรรณกรรม 4) ดนตร ีและการนันทนาการนานาประเภท 

ก. ในดา้นดนตรีนัน้เป็นทีน่่าสงัเกตว่าฝ่ายบ้านเมอืงในยุคสมยัหน่ึงมบีทบาทสําคญั

มากต่อการพฒันาการ ตวัอย่าง ไดแ้ก่ ความรุ่งเรอืงในทางสร้างสรรค ์(creativity) ของดนตรี

ประเภทซมิฟอนนี (symphony) ทีรู่จ้กักนัตามชื่อนักดนตร ีเช่น บ้าค (Bach), เบโธเฟน 

(Beethoven), บราหม์ (Brahms, 1833-87), โวลฟ์กงั โมซารท์ (Mozart, 1756-91) ไดร้บัการ

สง่เสรมิโดยฝา่ยบา้นเมอืงหรอืราชสาํนักในยโุรป  

นักการเมืองหลายคนในราชสํานักยุโรปเป็นกวีหรือเป็นนักดนตรี แพเดอเรวสก้ี 

(Ignacy Jan Paderewski, 1860-1914) ซึง่เป็นนักเล่นเปียโน (pianist) และเป็นนักแต่ง

เพลง อกีทัง้ได้ชื่อว่าเป็นรฐับุรุษ ชาวโปล แพเดอเรวสก้ี ผูน้ี้มบีทบาทสําคญัในการจูงใจให้

อดตีประธานาธบิดวีูดโรว ์วิลสนั แห่งสหรฐัอเมรกิาเพ่ิมข้อความเกี่ยวกบัการเรยีกรอ้งเอก

ราชของโปแลนดเ์ขา้ไปในคาํประกาศ 14 ขอ้ (14 Point Declaration)  

ในช่วงมหาสงครามโลกครัง้ที่ 1 (1914-1918) แพเดอเรวสก้ี ใชด้นตรใีหเ้ป็น

ประโยชน์เพือ่ “บา้นเมือง” หรอื “การแผน่ดิน” (ตามคาํแปลของอาจารยวิ์ทยา ชูพนัธ ์แหง่

คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่โดยแปลจากศพัท ์“politics” ซึง่โดยปกตมิกันิยมใช้

คําแปล “การเมอืง”) คอื การสร้างเสรมิความรกัชาติและให้เป็นที่สนใจของชาติต่าง ๆ 

โดยเฉพาะสหรฐัอเมรกิา 

ข. ในสงัคมไทย ดนตร ีการบนัเทิงนันทนาการมบีทบาทในการจูงใจใหข้บวนการ

ประท้วงอยู่รวมกนัได ้เช่น 1) ในการรณรงคเ์รยีกรอ้งเพื่อขอเพ่ิมค่าแรง   หรอื 2)เพื่อให้

ยกเลิกการปลดผูนํ้าของตนจากตําแหน่ง ไดแ้ก่ กล่าวคอื มกีารราํวง การร้องเพลงหมอลาํ 
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หรอืปลุกใจหรอืแสดงการรืน่เรงิต่าง ๆ  

ในประวตัศิาสตรไ์ทยยุคพระเจ้าเอกทศัน์กษตัรยิอ์งค์สุดทา้ยแห่งกรุงศรอียุธยากม็ี

การรอ้งทุกข ์“ถวายฎกีา” เป็นบทร้องละคอนความว่า “...จนจะตาย เกบ็ผกับุ้งขาย ยงัต้อง

เสียภาษี”  

(วทิยา ชูพนัธุ์ “การแผ่นดนิกบันาฎศิลปดนตร”ี ในหนังสอืท่ีระลึกดนตรีไทย

อดุมศึกษาครัง้ที ่17, 1 กุมภาพนัธ ์2529 ณ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม,่ หน้า 28-52.)  

ในสมยักรุงรตันโกสินทร์ สมยัรชักาลท่ี 6 ก็มีการใช้เพลงปลุกใจโดยใช้ชื่อว่า 

“สยามานุสสติ” และมลีะครเรือ่ง “พระร่วง” เพือ่ใหน้้อมราํลกึถงึวีรกรรมของไทยยคุก่อน  

ในยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม ใชเ้พลงปลุกใจรวมทัง้ละคร “เลือดสุพรรณ” อน่ึง 

หลงัจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 มปีรากฏการณ์ทีเ่ป็นปฏกิริยิาฝา่ยต่อต้านขบวนการ

นักศึกษาและมีเพลง “หนักแผ่นดิน” ขบัร้องโดยสนัติ ลุนเผ่ ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการ

ก่อใหเ้กดิการรรฐัประหาร เรยีกวา่ “ปฏิรปูการปกครอง” ในปี พ.ศ.2519   

ค. รฐัศาสตรก์บันวนิยาย เรื่องราวเกี่ยวกบัผูนํ้าสําคญั ๆ มกัมผีูเ้รยีบเรยีงทําเป็น 

“หนังสือนวนิยาย” หรอืเป็นบทภาพยนตร ์ตวัอยา่ง คอื เกีย่วกบักรณีจกัรพรรดิองคส์ดุท้าย

ของจีน คือ จักรพรรดิปูยี ซึ่งเข้าสู่ตําแหน่งในพระนครใน คือ ดินแดนต้องห้าม 

(Forbidden City) ของกรุงไบจงิ (Beijing) เมื่อทรงมพีระชนมายุเพยีง 2 ขวบ ในปี ค.ศ.1906 

โดยมพีระนางซูสีฮอง ไทเฮา เป็นสมเดจ็พระอยักี (great-aunt) มอีํานาจลน้พน้  มผีูนํ้าไป

สรา้งเป็นภาพยนตร ์เรื่องพระเจ้าจกัรพรรดิองคส์ุดท้าย (The Last Emperor) และไดร้บั

รางวลัตุ๊กตาทอง (Oscar) 9 ตวั ของฮอลลวีูด้ และไดร้บัเลอืกเป็นภาพยนตรด์ทีีสุ่ดของปี 

พ.ศ.2530   

 (Time, April 25, 1988, p.49.)  

18.  รฐัศาสตรก์บัปรจิตวิทยา 

ก. ความเชื่อทางดา้นโหราศาสตร ์(Parapsychology) หรอืวทิยาการทีม่องเผนิ ๆ 

อาจเรยีกว่าเป็นเรื่อง “นอกเหตุเหนือผล” มใีนนานาอารยธรรม และโยงเกี่ยวไปถึงความรู้

เชงิปรจิตวิทยา (parapsychological) หรอืนอกปกติ, เคียงข้างปกติ (paranormal) ซึง่มกั

รูจ้กักนัในนามของการรู้หรือรบัรู้นอกประสาทสมัผสั หรอื “นอกเหตุเหนือผล” (ESP—

Extra Sensory Perception) เช่น 1) ตาทพิย ์(clairvoyance—แคลรว์วัยองซ์—ภาษา

ฝรัง่เศส) 2) หทูพิย ์(clair audience) 3) การรูผ้า่นรา่งอื่น (medium—มดี-เดยีม) และ 4) โทร 
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จิต (telepathy—เทล-เล-แพธ-ธ)ี 

ข. ในปี ค.ศ. 1990 มกีารสาํรวจโดยสถาบนั Gallup Poll พบว่าคนอเมรกินัรอ้ยละ 26 

เชื่อในเรือ่งตาทิพย ์  

(Leonard George. Alternative Realities: The Paranormal, The Mystic and 

The Transcendent in Human Experience. Facts on File, An Inforbase Holdings 

Company, 1995, p.56) 

ค. ในยุคกรีกโบราณแหง่ไตรเมธ ีหรอืสามมหาปราชญ ์ 2400 ปีมาแลว้ คอื กลุ่ม

ซอคคระตสี, เพลโต และอารสิโตเติ้ล มคีวามเชื่อในเรื่องการพยากรณ์ เรยีกว่า “oracle”—

ออเรเคิล โดยไปฟงัจากผูท้ําหน้าทีเ่ป็นคนทรง (medium) โดยถอืว่าเป็นคําทํานายของเทพ

เจ้าอพอลโล (Apollo) ณ  เมอืงโบราณแหง่หน่ึง ซึง่อยูบ่นขนุเขาพารน์าสซสั Parnassus  

อพอลโลในปกรณมัหรอืตํานาน (mythology) ของอารยธรรมกรีกและอารยธรรม

โรมนัเป็นเทพเจา้แห่งดนตร ี(god of music), แหง่บทกวี (poetry), แห่งการพยากรณ์ 

(prophecy) และการแพทย ์(medicine) 

ง. ในยุคโรมนัมีความเชื่อจากการตีความหมายของผลพิธีกรรม เช่น ดูไส้ใน 

(entraies) ของสตัวท์ีท่าํพธิกีรรมเพื่อจเูลียส ซีซาร ์ (Julius Caesar—เกดิประมาณ 100 ปี

ก่อนครสิตศ์กัราช และตาย 44 B.C. คอื 44 ปีก่อนครสิตศ์กัราช) กําลงัประสบเคราะหก์รรม จึง

ห้ามไม่ให้เดินไปประชุมสภาเซนเนท (Senate) ในวนัที ่15 มนีาคม (ในบทละครของรตันกวี

แหง่องักฤษและแหง่โลก คอื William Shakespeare เรยีกว่า “The Ides of  March”) ซึง่เป็น

วนัอาถรรพณ์จรงิ ๆ เพราะ Brutus (บูรตุส) และพรรคพวกไดเ้ขา้จว้งแทงขา้งหลงัจนสิน้ชวีติ 

และซีซาร์เปล่งวาจาสุดแสนพิศวงท่ีไม่คาดถึงว่า คนใกล้ชดิจะเป็นผู้ทรยศสุดแสนเป็นผู้

อกตญั�วู่า   “Et tu Brutus”   ซึง่ในบทละครใชภ้าษาฝรัง่เศสแปลว่า “และแกเองด้วยหรื

อบรตูสุ”  

จ. ในพงศาวดารไทย มกีารกล่าวถึงคําทํานายของซินแสเมื่อเหน็พระสององค์ซึ่ง

บวชต่างวดัเดินบิณฑบาตอยู่ ณ กรุงศรอียุธยา และทํานายว่าทัง้สององค์จะได้เป็นใหญ่ใน

แผ่นดนิซึง่ต่อมา คอื สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชและสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราช นอกจากน้ีมตีํานานว่า อะแซหวุ่นก้ี แมท่พัพมา่ขอพบตวัพระยาจกัรีและทาํนายว่า

ต่อไปในภายภาคหน้าจะไดเ้ป็นกษตัรยิ ์

 อน่ึง ในสงัคมไทยมพีธิกีรรมเกีย่วกบัการเส่ียงทายซึง่กระทาํในพธิจีรดพระนังคลั 

แรกนาขวญั ซึง่ในวนัศุกรท์ี ่7 พฤษภาคม 2547 มกีารประกอบพธิน้ีีขึน้ ณ ทอ้งสนามหลวง 
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โดยมสีมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชสยามมกุฎราชกุมารและสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาสยาม

บรมราชกุมารเีป็นประธานววัเสีย่งทาย 2 ตวั ไถนา ณ ทอ้งสนามหลวง ต่อจากนัน้มกีารเสีย่ง

ทายว่าพระโคจะกนิอะไร ซึง่ปรากฏว่ากนิหญา้และกนิขา้วเปลอืก ซึง่มผีูท้าํนายว่า ในฤดูฝนปี

น้ี คอืนบัแต่น้ีต่อไป ขา้วปลาอาหารและน้ําจะบรบิูรณ์ นอกจากน้ีพระยาแรกนาขวญั (Lord of 

the Ploughing Ceremony) ไดเ้ลือกผา้ซึง่มคีวามยาวต่างกนั 3 ผนื และมคีาํทาํนายว่าน้ําจะ

สงู หมายถงึ มีน้ํามาก 

ในอดีตมรีายงานจากขา่ยโทรทศัน์ NBC (National Broadcasting Company) ได้

แจง้ว่าประธานาธิบดีรอนัลด ์เรแกน (Ronald Reagan) มกัจะดูฤกษ์ดูยามคําทํานายของ

โหราจารยก่์อนทีจ่ะกําหนดการทาํอะไรทีส่าํคญั นางแนนซ่ี เรแกน (Nancy Reagan) สตรี

หมายเลขหน่ึง (First Lady) มคีวามเชื่อเรื่องน้ีมาก ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ การลงนามในสนธสิญัญา

จาํกดัขีปนาวธุพิสยักลาง (middle range) กบันายมิคาเอล กอรบ์าชอฟ  กย็งัยนืกรานให้

นายเรแกน สามกีระทาํการในวนัที ่8 ธนัวาคม เวลา 13.30 น. ตามคาํแนะนําของโหร  

ประธานาธบิดเีรแกนเชื่อหมอดมูากยิง่ขึน้ภายหลงัทีถ่กูลอบยิงเมื่อ 30 มนีาคม 2524 

โหราจารย์ที่นางเรแกนพึ่งอยู่เสมอได้แก่ นางจอ๊ยซ์ จิลสนั ผูซ้ึ่งทํานายดวงในหนังสอืพมิพ์

อเมรกินักวา่ 100 ฉบบั  (มติชนรายวนั, 6 พ.ค. 2531, หน้า 4.) 

อน่ึง มคีาํทาํนายโดยนักพยากรณ์หญิงอเมรกินัชื่อ นาง Jean Dixon ซึง่ไดร้บัฉายา

ว่าเป็น “seer” (ซี-เออร)์ คอืผูม้สีมัผสัที ่6 (the sixth sense) ผูไ้ดก้ล่าวเตอืนล่วงหน้า

เกี่ยวกบัการถูกลอบฆาตกรรม (assassination) ของ John F. Kennedy ซึ่งรายละเอยีด

เพิม่เตมิมใีนรายงานของรายการโทรทศัน์ชุด Discovery  

สาเหตุสาํคญัเกีย่วกบัสถติทิีน่่าแปลกทีว่่าประธานาธบิดอีเมรกินัผูไ้ดร้บัตําแหน่งในปี

ท่ีลงท้ายด้วยเลข 0 ซึ่งห่วงกนัทุก 20 ปีจะถึงแก่กรรมในตําแหน่ง คล้ายกบัว่าม ีjinx 

(อาถรรพณ์) ตวัอยา่ง คอื ปี 1840,1860 (กรณีลินคอลน์), 1880, 1900, 1920, 1940 (กรณ ี

แฟรงคลนิ ด.ี โรสเวลท)์, 1960 (กรณีจอหน์ เอฟ. เคนเนดี้) ทาํใหแ้นนซ่ี เรแกนเกรงว่า 

รอนัลด ์เรแกน จะประสบเคราะหก์รรมเช่นนัน้ เพราะเขา้รบัตําแหน่งในปี ค.ศ. 1980 ซึง่เป็น

เลข 0 หา่ง 20 ปีจากเคนเนดีท้ีเ่ขา้รบัตําแหน่งในปี ค.ศ. 1980  และเมื่อมคีวามพยายามทีจ่ะ

ประทุษรา้ยประธานาธบิดเีรแกนในวนัที ่30 มนีาคม 1981 ยิง่ทําใหแ้นนซ่ี เรแกน หนัมาพึง่

ความรูป้ระเภททีไ่มถ่อืวา่เป็นวทิยาศาสตรม์ากยิง่ขึน้    

(Newsweek, May 16, 1988, p.28.) 
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19.  รฐัศาสตรใ์นยคุรว่มสมยั 

วชิารฐัศาสตรพ์ยายามเลยีนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร ์(scientific reasoning) 

โดยใชวิ้ธีการเชิงประจกัษ์ (empirical) ดงัทีใ่ชก้นัในหมวดวิชาวิทยาศาสตรธ์รรมชาติ หรอื

วทิยาการแท(้pure science)  

19.1 ความรู้ทางสถิติและเหตผุลแบบวิทยาศาสตร ์

รฐัศาสตรอ์าศยัทางสถิติทีเ่ช่ือถือได้ (reliable) และถกูต้องคอืตรงกบัเรื่องทีต่อ้งการ

มใิช่เป็นขอ้มลูทีค่ลุมเครือ (murky) ไมถู่กตรงประเดน็ กล่าวคอื ตอ้งเป็นขอ้มลูจากระเบียบวิธี

วิจยั(methodology) ที่ถูกต้องหรอืเป็นที่ยอมรบักนัอย่างกว้างขวางในวงการปัญญาชน 

(intellectual circle) ตวัอยา่งระดบัมาตรฐานหรอื classic โดยระดบัปรมาจารยไ์ดแ้ก่ 

1) Earle Babbie. The Practice of Social Research, 8th
 ed. Boston: Wadsworth 

    Publishing, 1998. 

2) Charles Glock. Survey Research Sciences. New York: Russel Sage 

    Foundation, 1967. 

3) Robert K. Merton, James S. Coleman and Peter H. Rossi, eds. Qualitative 

    and Quantitative Social Research. New York: Free Press, 1979. 

4) Paul F. Lazarsfeld, edited by Patricia L.Kendall. The Varied Sociology. 

   New York: Columbia University Press, 1982. 

5) Paul F. Lazarsfeld and Morris Rosenberg, eds. The Language of Social 

                   Research : A Reader in The Methodology of Social Research. New York: 

The Free Press, 1955. และการคิดหาเหตุผลแบบวิทยาศาสตร์ การค้นคว้าวิจยัต้อง

ใช้เทคนิคทาง วทิยาศาสตรใ์หม ่ๆ เชน่ วิธีสุ่มตวัอย่าง วธิทีางสถติ ิเป็นตน้   

รฐัศาสตร ์โดยเฉพาะในสหรฐัอเมรกิามกัเน้นการวเิคราะห์แยกแยะแจกแจง 

(analysis) ตัง้ขอ้สมมตฐิาน ฯลฯ มากกว่าการบรรยายประวติัความเป็นมา (descriptive, 

historical) หรอืศกึษาเชงิกฎหมาย (legal approach)  

ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ Robert A. Dahl. Modern Political Analysis. N.J.: Englewood 

Cliffs, Prentice-Hall, 1963. รฐัศาสตรใ์นสหรฐัอเมรกิาสนใจระดบั “ไมโคร” หรอืจลุภาค 

(micro-politics) มากกว่าในระดบั “แมคโคร” หรอื มหภาค (macro-politics) (Heinz 

Eulau. Micro-Macro  Political Analysis. Chicago: Alding, 1969.)  

ในระดบัจลุภาค รฐัศาสตรศ์กึษาพฤตกิรรมระดบับคุคล เชน่ ศกึษามลูเหตจุงูใจของ 



PS 103 102 

บุคคลว่าทําไมจงึสนใจหรอืไม่สนใจการเมอืงและมากน้อยเพยีงใด สนใจหรอืไม่สนใจการรบัฟงั

ขา่วสารการเลอืกตัง้  

ในระดบัมหภาค หมายถึง ระดบัองค์การ สมาคม พรรคการเมอืง รฐัประชาชาติ 

ตวัอยา่ง คอื การศกึษาเรือ่งการออกเสยีงเลอืกตัง้ในนานาประเทศ 

19.2  แนวโน้มรฐัศาสตร ์   มมีานานแล้วนับตัง้แต่กรีกโบราณ  ที่กล่าวถงึผลงาน

ของไตรเมธี หรือตรีปราชญ ์และเมธอีื่น แมก้ระทัง่นิคโคโล มาเคียเวลลี ผูไ้ดร้บัการยกยอ่ง

ว่าเป็น “ผู้ก่อตัง้หรือบิดาแห่งรฐัศาสตรส์มยัใหม่” (Founder of modern Political 

Science) ยงัเน้นหนักไปในการศกึษาว่าดว้ย 1) ประวติัศาสตรแ์ละ 2) กฎหมายเป็นสว่นใหญ่ 

แต่มแีนวโน้มสู่ระบบการวเิคราะห์โดยมขีอ้มูลจาก 3) การวิจยัเชิงประจกัษ์ (empirical 

research) เพิม่มากยิง่ขึน้  

 (อ้างองิจาก ข้อเขียนของนักสงัคมวิทยาการเมอืงชาวฝรัง่เศส  คอืดวิเวอรเ์ชย ์   

(Maurice Duverger) The Study of Politics. Crowell,  1972, p.11 fn.)  

19.3  การให้ความสาํคญักบันโยบาย นกัสงัคมศาสตรร์ะดบัแนวหน้า 2 คน ไดแ้ก่ 

เลอรน์เนอรแ์ละแลสเซลต ์(Daniel Lerner and Harold D. Lasswell) ไดร้ว่มกนัจดัทาํหนงัสอื

ชื่อ The Policy Sciences นโยบายศาสตร ์Standford University Press ครัง้แรกในปี 

ค.ศ.1951 และพมิพข์ึน้ใหม่ในปี 1965 หน้า 14 ซึ่งกล่าวถงึความจําเป็นทีจ่ะพจิารณา

ปรบัเปล่ียนบรรดาวทิยาการสาขาต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามแนวทีเ่รยีกว่า policy approach  คอื 

พจิารณาในเชงิ 1) การกาํหนดนโยบาย (policy making) และกระบวนการ คอื ขัน้ตอน

เกีย่วกบัการดําเนินการตามนโยบาย คอื 2) ทาํนโยบายให้เกิดเป็นผล (policy executing) 

ดงันัน้ไมว่า่จะเป็นรฐัศาสตร ์จติวทิยา สงัคมวทิยา หรอือะไรกต็าม สามารถใชแ้นวทางวเิคราะห์

เชน่น้ีได ้

นโยบาย หมายถงึ การช้ีไปท่ีทางเลือกท่ีสาํคญัท่ีสุดซึง่กระทําในชวีติส่วนตวั หรอื

ชวีติทีเ่กีย่วขอ้งกบัคนอื่น ๆ คอื ในระดบัองคก์าร (The Word “policy” is commonly used to 

designate the most important choices made either in organized or in private life.) 

วิทยาการหรือแนวทางนโยบายเป็นอย่างไรนัน้ สามารถสงัเกตได้จากข้อเขยีนในหนังสือ

ดงักล่าว มผีลงานของนักจติวทิยา คอื Ernest R. Hilgard ว่าดว้ยตวับุคคล  ผลงานของ 

Edward A. Shils (นกัสงัคมวทิยา) ซึง่กล่าวถงึกลุ่มปฐมภมิู (Primary group)  ผลงานของ

นักมานุษยวิทยา คอื Magaret Mead ซึ่งศกึษาเกี่ยวกบัอุปนิสยัประจาํชาติ และนัก

มานุษยวทิยาที่มชีื่อเสยีงอกีคนหนึ่ง คอื Cylyd Kluchhohn ว่าดว้ยวฒันธรรม ในทาง
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รฐัศาสตร์ ได้แก่ผลงานของ แฮโรลด์ แลสเวล ว่าด้วยองค์การโลกและสงัคมระดบัโลก  

นอกจากน้ี เน้นวิธีการและนโยบายเกีย่วกบัการวจิยั 

วิทยาการนโยบายศาสตร ์(Policy Sciences) ไดม้อีทิธพิลต่อวงการวชิาการต่าง ๆ 

ซึ่งส่วนหน่ึงเป็นการมุ่งตอบคําถามที่ว่า การมีความรู้เพื่อประโยชน์อะไร ศาสตราจารย์

แห่งมหาวทิยาลยัโคลมัเบีย ชื่อ รอเบิรต์ ลินด์ (Robert S. Lynd) กล่าวปาฐกถาที่

มหาวิทยาลยัปร้ินสตนัในปี ค.ศ.1939 คอื ปีทีเ่กดิมหาสงครามโลกครัง้ที ่2 ในหวัขอ้ชื่อว่า 

“Knowledge for What ?” ซึ่งเน้นความสําคญัของการใช้ทรพัยากรทางปัญญา      

(intellectual resources)  ทัง้หมดเพือ่เผชญิกบัวกิฤตการณ์อนัมหาศาลแหง่ยคุวา่จะใชค้วามรู้

ทีนํ่าไปใชก้ารได ้

19.4  วิธีการศึกษาแบบเปรียบเทียบ ไม่จาํกดัแวดวงเฉพาะในตวัอยา่งของประเทศ

เพยีงประเทศเดยีว หรอืสองสามประเทศในบรเิวณเดยีวกนั  

  (ที่เกี่ยวกบัทฤษฎีการเมอืงและนโยบายของสงัคม โปรดอ่าน Albert Weale. 

Political  Theory  and  Social Policy.  London: Macmillan, 1983.)  

  ปจัจุบนันกัรฐัศาสตรพ์ยายามหาข้อมลูเปรียบเทียบเพือ่ไดม้าซึง่แนวคดิและทฤษฎทีี่

ถอืวา่จะสมบรูณ์กวา่เดมิ  

การเปรียบเทียบพยายามให้เป็นเชงิ “ข้ามวฒันธรรม” (cross-cultural) คอื 

พจิารณาเปรยีบเทยีบอย่างน้อย 2 แห่ง โดยทีเ่รื่องซึง่มกีารเปรยีบเทยีบอาจเป็นเรื่องทัว่ไปใน

ระดบั ประเทศ เชน่  

a. Gabriel Almond and James Coleman, eds. Politics of Developing Areas. 

Princeton University Press, 1960  

b. Fred von der Mehden. Politics of the Developing Nations Englewood 

Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1964.  

c. Stella Z.Theodoulou. Policy and Politics in Six Nations: A Comparative 

Perspective on Policy Making. New Jersey: Prentice Hall, 2002. 

การเปรยีบเทียบอาจจะเป็นประเด็น ๆ ไป เช่น เรื่องทางการทหาร ตวัอย่าง คือ 

Morris Janowitz. The Military in the Political Development of New Nations. Chicago : 

University of  Chicago Press, 1964. 

19.5  การศึกษาแบบผสมผสานในเรื่อง  “การจดัการ” ทางองคก์าร  รฐัศาสตร์

เป็นการ ศกึษาเกี่ยวกบัรฐั เกี่ยวกบัสาธารณะ การบรหิารงานสาธารณะในส่วนทีเ่กี่ยวกบัรฐั
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เรยีกว่า “รฐัประศาสนศาสตร”์ (Public Administration) บางครัง้มผีูใ้ชศ้พัท ์“การบริหาร

รฐักิจ” แทน  

ในการเรยีนการสอนทีค่ณะรฐัศาสตรม์หาวิทยาลยัรามคาํแหงใชว้ลวี่า “การศึกษา

แปลนซี”ในช่วงเวลาประมาณหลายสบิปีที่ผ่านมามคีวามเจรญิทางดา้นการจดัองค์การด้าน

เอกชน โดยเฉพาะด้านธุรกิจต่าง ๆ มาก จงึได้เกิดวชิาซึ่งเกี่ยวกบัเรื่องทางธุรกจิโดยตรง

เรยีกวา่ “การบริหารธรุกิจ” (business administration) 

สาขาวชิาการต่าง ๆ ย่อมมคีวามเกี่ยวพนักนัมาก ดงัที่มศีพัท์ “สหศาสตรศึ์กษา” 

หรือสหวิทยาการ แนวโน้มทีม่กีารผสมผสานกนัระหว่างศาสตรห์รอืวทิยาการแขนงต่าง ๆ ทาํ

ใหต่้อมามวีทิยาการทีเ่รยีกวา่ “วิชาการจดัการ” (management science)  

(Robert E. Markland. Topics in Management Science, 2nd
 ed., Wiley and Sons, 

1983, p.3.)   

ซ่ึงว่าด้วยการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตรใ์นการตดัสนิใจในเรื่องราวทางดา้นธุรกจิ

ทางด้านอุตสาหกรรม  ดา้นรฐับาล  และด้านการทหารในวชิาการจดัการมกีารใช้วธิกีารและ

เทคนิคซึ่งได้มาจากวิทยาศาสตร์กายภาพและ คณิตศาสตร์ เพื่อทําให้การตัดสินใจใน

ทางการจดัการดขีึน้  

20. บทสรปุ 

รฐัศาสตรถ์อืกําเนิดในโลกตะวนัตกมาประมาณ 2400   ปีเศษแลว้  ตัง้แต่เริม่แรกก็

ได้รบัคุณูปการจากสาขาวชิาอื่น กล่าวคอื อารสิโตเติ้ล บดิาแห่งวชิารฐัศาสตร์ก็เป็นนัก

ธรรมชาตวิทิยาและเป็นนักปราชญ์ดว้ย อาจารยข์องอารสิโตเติ้ลคอื เพลโต กเ็ป็นนักปรชัญา

และนกัจรยิศาสตร ์

ในยุคโลกาภิวตัน์(globalization) ตระหนักกนัมากยิง่ขึ้นว่ารฐัศาสตร์เกี่ยวข้อง ไม่

เพยีงแต่ระดบั PPE คอื ปรชัญาและเศรษฐศาสตร์ แต่รวมทัง้สาขาอื่นๆ ได้แก่ จติวทิยา 

ประชากรศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และรวมทัง้ศลิปกรรมดว้ย 

21.  หนังสืออ้างอิงเพ่ิมเติม 

1) Ruth Benedict. The Chrysanthemum and the Sword. Boston: Houghton, 

1946. วา่ดว้ยอุปนิสยัของคนญีปุ่น่ 

2) Leonard W. Doob. Becoming More Civilized: A Psychological 

Exploration. New Haven: Yale University Press, 1960. 
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3) Erik H. Erikson. Chidhood and Society. New York: Norton, 1959. 

4) Erik H. Erikson. Young Man Luther: A Study in Psychoanalysis and 

History. New York: Norton, 1958. 

5) Herbert H. Hyman. Political Socialization. Glencoe, Ill. : Free Press, 1959. 

6) Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann, eds. A New Handbook of 

Political Science. Oxford university Press, 2000. 

7) G. Khozin. The Biosphere and Politics. Moscow: Progress Publishers, 

1979. 

8) W.C. Mitchell. Sociological Analysis and Politics. New Jersey: Prentice-

Hall, 1967. 

9) David M. Potter. People of Plenty: Economic Abundance and the 

American Character. Chicago: University of Chicago Press, 1959. 

10) Lucian W. Pye. Politics, Personality and Nation Building: Burma’s 

Search for Identity. New Haven, N.J.: Yale University Press, 1963. 

11) H. Simon. Models of Man-Social and Rational. New York: Wiley, 1957. 

12) Albert Somit, ed. Biology and Politics. Hague: Mouton, 1976. 

13) Samuel Huntington, “Post-Industrial Politics: How Benign Will It Be?” 

Comparative Politics. January, 1974. 

14) Lawell Barrington, et al Comparative Polities. Wadsworth, 2010. 

15) บุตร ประดษิฐว์ณิช. เขาปล่อยให้ผูป่้วยบริหารงานระดบัชาติ. กรุงเทพฯ : โอ

เดยีน, 2522. 

22.  ตวัอย่างคาํถาม 

1) สหวทิยาการหมายถงึอะไร จงยกตวัอยา่งกรณกีารอธบิายการขึน้สูอ่าํนาจของฮติเลอร ์  

2) PPE ยอ่มาจากอะไร  

3) ESP เป็นเรือ่งเกีย่วกบัอะไร 

4) ทฤษฎเีขตแดนเกีย่วกบัอะไร 

5)  “han” ในภาษาเกาหลเีป็นประเดน็อะไรทีเ่กีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหว่างญี่ปุน่กบั

เกาหล ี

6) สนธสิญัญา Maastrecht มคีวามเกีย่วโยงกบัเรือ่งใด 
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7) นายกรฐัมนตรขีองอนิเดยีสว่นใหญ่อยูใ่นตระกลูใด 

8) ฮติเลอร ์และสตาลนิ มลีกัษณะแบบ “megalomaniac” คอือะไร 

9) รฐัศาสตรม์คีวามสมัพนัธก์บัวทิยาศาสตรอ์ยา่งไร 

10) Soul-force ของ มหาตมะ คานธ ีหมายถงึอะไร 

11) ยกตวัอยา่งการคน้ควา้ทางจติวทิยาการเมอืง 

12) ใครเป็นบดิาแหง่เศรษฐศาสตรม์หภาค 

13) วิธีการอะไรที่มหาบุรุษอินเดีย ถือว่ามรรควิธีต้องสอดคล้องกับจุดหมาย

ปลายทางหรอืเป้าประสงค ์

14) นกัปราชญ์ผูใ้ดกล่าวสุนทรวาทะว่า “มนุษยถ์อืกําเนิดเพื่อความเลอเลศิแหง่แผน่ดนิ 

หาใชเ่พือ่ตนเองไม”่ 

15) การกล่าวถึง “สยามานุสต”ิ และละครเรื่อง “พระร่วง” เกี่ยวกบัวชิารฐัศาสตร์

อยา่งไร 

16) “Have one only” กบั “นโยบาย 3 หรอืมากกวา่” หมายถงึอะไร 

17) Ground Zero คอือะไร 

18) รฐัเศรษฐศาสตร ์ศกึษาเกีย่วกบัเรือ่งใด 

19) ทวปีใดทีไ่ดร้บัฉายาวา่เป็น “เขตแดนสดุทา้ยของโลก”  

20) ทฤษฎดีนิแดนหวัใจ ทฤษฎบีรเิวณขอบนอกและทฤษฎอีาํนาจทางทะเลเกีย่วกบั

วชิาอะไรโดยเฉพาะ 

21) จงอธบิายเรือ่งราวของการศกึษาแบบผสมผสานในทางจดัการ 

22) อธบิายความสาํคญัของพธิจีรดพระนงัคลัแรกนาขวญั 

23) อนาคตทีไ่ล่ล่าในเชงิวทิยาศาสตรค์อือะไร     

24) ตวัอยา่งผูจ้บจาก Oxford และ Cambridge 

25) ชื่อวทิยานิพนธเ์กยีรตนิิยมของจอหน์  เอฟ. เคนเนดี ้

26) The Day After Tomorrow สาํคญัเชงิรฐัศาสตรแ์ละสหวทิยาการอยา่งไร 

27) สยามานุสติ เกีย่วกบัอะไร 

28) ตวัอยา่งสมัพนัธร์ะหวา่งรฐัศาสตรก์บัปรจติวทิยา เชน่ ยคุโรมนั 
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