
  

นาวกิาธปิตัยส์าร
คลังปัญญาพัฒนาผู้นำ

64



  

นาวกิาธปิตัยส์าร
คลังปัญญาพัฒนาผู้นำ

65

พลังอำนาจ
“กันตลักษณ์”

 “พลังอำนาจ” เป็นความสามารถที่ทำให้ผู้อื่นกระทำในสิ่งที่

พวกเขาไม่อยากทำ1 การได้มาซึ่งอำนาจมีหลายวิธีการ โดยขึ้นอยู่กับ

ทรัพยากรที่มาของพลังอำนาจ และพฤติกรรม หรือกิจกรรมที่นำไปสู่

การไดพ้ลงัอำนาจ สำหรบัรปูแบบพลงัอำนาจหลกัมอียูส่องประการ ไดแ้ก ่

พลังอำนาจอ่อน (Soft Power) และ พลังอำนาจแข็ง (Hard Power) 

นอกจากนี้พลังอำนาจยังผันแปรไปในแต่ละยุคของการพัฒนาการ  

ของโลก เนื่องจากทรัพยากรที่ทำให้เกิดพลังอำนาจนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

ดงัเชน่ยคุเกา่ การไดพ้ลงัอำนาจอาจจะเปน็การใชอ้าวธุ เชน่ หวัรบนวิเคลยีร ์

ความสามารถทางดา้นอตุสาหกรรม การวางกำลงัรถถงัตามแนวชายแดน 

ในยุโรปตะวันออก เป็นต้น แต่ในยุคข้อมูลข่าวสารปัจจุบันนี้ การใช้  

วิธีการดังกล่าวเป็นเรื่องล้าสมัย ซึ่งจะต้องจัดความสัมพันธ์ทางอำนาจ

กันใหม่ 

	 1	 Joseph	S.	Nye’s,	 The	Future	of	Power,	Belfer	Center	Programs	or	Projects	 :		
International	Security,January	31,	2011.	
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ทัศนะของนักวิชาการเกี่ยวกับพลังอำนาจ2

 การอภปิรายเกีย่วกบัพลงัอำนาจเริม่มาตัง้แตส่มยัของ Max Weber 

นักสังคมวิทยา และ Steven Lukes นักเศรษฐศาสตร์การเมือง   

ชาวเยอรมัน ซึ่งเป็นนักปรัชญาการเมืองในปัจจุบัน ได้ระบุถึง “สามด้าน

ของพลงัอำนาจ” ดา้นแรก คอืพลงัอำนาจในการสรา้งและดำเนนิการตดัสนิใจ 

ซึง่เปน็อำนาจที ่Max Weber มองเหน็ ดา้นทีส่อง คอืพลงัอำนาจในการ 

กำหนดกติกาและข้อจำกัดการโต้เถียง ซึ่ง Peter Bachrach และ 

Morton Baratz ค้นพบ ด้านที่สาม เป็นด้านที่ Lukes พัฒนาขึ้นมา  

ด้วยตนเอง โดยเป็นพลังอำนาจในการจัดการกับความคิดของผู้อื่น  

ให้เป็นไปตามที่ต้องการ 

 Kenneth Boulding ได้ระบุถึง “อำนาจสามด้าน” ไว้เช่นกัน 

ด้านแรก คือการทำลายล้าง หรือพลังอำนาจในการทำลาย ด้านที่สอง

คือประสิทธิผลหรือพลังอำนาจการจ่าย และด้านที่สาม คือบูรณาการ 

หรอืพลงัอำนาจในการรวมผูค้น และทำใหผู้ค้นเหลา่นัน้รูส้กึหว่งใย เคารพ 

และอยู่เคียงข้าง 

 สำหรับ Nye ได้ตระหนักและได้รับอิทธิพลจากความคิดของ 

Bachrach และ Baratz โดยระบุว่า Soft Power สร้างขึ้น  

บนพื้นฐานด้านที่สอง แต่แตกต่างจากด้านที่สอง Lukes ตั้งข้อสังเกต 

Soft Power ของ Nye ว่าคล้ายกับด้านที่สามของพลังอำนาจ ซึ่งเป็น

พลังอำนาจในการสร้างความพอใจ ในความเป็นจริง Soft Power ของ 

Nye นั้น เป็นการรวมทั้งพลังอำนาจที่กำหนดกติกา และพลังอำนาจที่

สร้างความพอใจ ซึ่งเป็นการรวมด้านที่สองและด้านที่สามของ Lukes 

ไว้ด้วยกัน 

 เมื่อเปรียบเทียบข้อคิดเห็นของนักวิชาการทั้งสามคน ได้แก่  

Lukes Boulding และ Nye ในมมุของพลงัอำนาจ มคีวามคลา้ยคลงึกนั 

อย่างชัดเจนในสามแนวทางคือ 

 -  อำนาจการตัดสินใจของ Lukes อยู่ในรากฐานของแนวคิด

ที่ Nye เห็นว่าเป็นพลังอำนาจบังคับ ซึ่งส่งผลให้มีการทำลาย ซึ่งตรงกับ

แนวคิดของ Boulding ในข้อแรกคือการทำลาย 

	 2	 Alexander	 L.	 Vuving,	 How	 Soft	 Power	Works,	 American	 Political	 Science	
Association	Annual	Meeting,	Toronto,	September	3,	2009.	
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 -  การกำหนดกติกา ในข้อที่สองของ Lukes ตรงกับแนวคิด

ของ Nye ในการจัดการอำนาจ และส่วนที่สองของ Boulding เป็นมิติ

ทางเศรษฐกิจที่ทำให้เกิด Hard Power ของ Nye 

 - การทำให้ผู้อื่นคิดในแบบที่เราต้องการ ในข้อที่สามของ 

Lukes คล้ายกับพลังในการดึงดูดของ Nye ซึ่งอาจเปรียบเทียบได้กับ

พลังจากการบูรณาการของ Boulding  

 จะเห็นได้ว่าแนวคิดของ Nye เป็นมุมมองที่เชื่อมโยงกัน ซึ่ง

เป็นบูรณาการแนวคิดของ Lukes และ Boulding ที่ครอบคลุมกว่า

แนวคิดของคนใดคนหนึ่ง 

 Zeta Male เขียนไว้ในบล็อก โดยให้ความสำคัญกับ Smart 

Power ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของ Soft Power กับ Hard Power 

แต่แตกต่างกันในกิจกรรมที่ทำให้เกิดพลังอำนาจโดย Soft Power 

เปน็การใชก้จิกรรมทีม่คีวามละเอยีดออ่น มกีารโนม้นา้ว และมแีนวความคดิ 

ที่หลากหลาย ส่วน Hard Power เป็นกิจกรรมที่ต้องการใช้กำลัง   

ความเข้มแข็งและความแข็งกร้าว ส่งผลให้เกิดความสำเร็จในเป้าหมาย

ที่กำหนด ประการแรกของ Smart Power เป็นกิจกรรมของ Soft 

Power ในการเผยแพรค่วามคดิ และการหาพนัธมติรจากทกุฝา่ยทกุเวลา 

สำหรับนักคิด ล็อบบียิสต์ และนักวิชาการ จะช่วยนำความคิดของ 

Smart Power ไปสู่จิตของประชาชน ประการต่อมาการประชาสัมพันธ์



  

นาวกิาธปิตัยส์าร
คลังปัญญาพัฒนาผู้นำ

68

ดว้ยการพรรณนา (Descriptive) อยา่งเขม้ขน้ 
และตอกยำ้ความคดิในเชงิบวก เปน็สิง่ทีต่อ้งทำ 
ให้มากที่สุดอีกประการหนึ่งใน Soft Power 
การกระทำดงักลา่วมเีจตนาแอบแฝงการเขา้ไป 
มีอิทธิพลต่อกลุ่มคน 
 อย่างไรก็ตาม Zeta Male ให้  
ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อให้เกิด 
Smart Power นั้น มีประเด็นที่พึงระลึก   
สามประการ กลา่วคอื ประการแรก การเผยแพร ่
ถ้อยคำต่าง ๆ ผู้ฟังสามารถรับฟังได้ทันทีที่
ตอ้งการ และเปน็สือ่ถงึผูฟ้งัโดยตรง แมว้า่ผูน้ัน้ 
จะได้รับฟังแล้วแต่ไม่ให้ความสนใจ ประการที่สอง การทำงานกับ
นักการเมือง ในการนี้จะต้องทำให้นักการเมืองเห็นว่า เรื่องที่ทำจะได้รับ
คะแนนเสยีงเพิม่ขึน้จากประชาชน ซึง่รบัรูว้า่นกัการเมอืงไดใ้หก้ารสนบัสนนุ 
การดำเนินการดังกล่าว ประการที่สาม ความสามารถในการเข้าถึง  
ทุกกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างแนบเนียน การดำเนินการเหล่านี้ถือเป็นงานที่  
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั Soft Power ต้องกระทำ เพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไป
อย่างสันติ และยังเป็นการป้องกันความเลวร้ายที่อาจเกิดขึ้นหรือสภาพที่
เลวร้ายลงกว่าเดิม 
 การใช้ Soft Power จะช่วยแก้ปัญหาและสถานการณ์ที่  
เลวร้ายให้ดีขึ้นได้ แต่ต้องใช้กิจกรรมของ Soft Power จำนวนมากและ
มปีระสทิธภิาพ ลกัษณะของ Soft Power ใหค้วามโอบออ้มตอ่อกีฝา่ยหนึง่ 
มากกวา่ และใชใ้นกรณทีีต่อ้งการเขา้ไปมอีทิธพิลอยา่งแนบเนยีน ไมท่ำให ้
เปน็ทีส่งัเกตได ้ Soft Power ชว่ยใหฝ้า่ยเราสามารถไดร้บัทกุสิง่ทกุอยา่ง 
ตามที่ต้องการจากเป้าหมายได้ 
 การใช ้ Soft Power มปีญัหาสำคญัสองประการ ประการแรก 
Soft Power ตอ้งอาศยัความสามารถในการเผยแพร ่ซึง่อาจจะเปน็นกัคดิ 
นักทฤษฎี นักเขียนข้อความ นักประพันธ์ และอื่น ๆ เพื่อให้เกิด   
Soft Power แต่ Soft Power อาจจะถูกสงสัย หรือถูกทำลายลงได้
ภายในวันเดียว หากการเคลื่อนไหวผิดทิศทางเพราะความเคลื่อนไหว  
ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น ดังนั้นความเคลื่อนไหวต่าง ๆ 
ที่แข็งขัน การบริจาคเงินเพื่อการกุศล และการเข้าข้างกับฝ่ายต่อต้าน
รัฐบาลในบางโอกาส เป็นการส่งสัญญาณที่ดีในการขยายอิทธิพล แต่ใน
ภาวะยากลำบาก อาจจะใชเ้รือ่งทีป่ระชาชนมองเหน็ไดง้า่ย ในการทำ Soft 
Power ประการทีส่อง จดุออ่นของ Soft Power อยูท่ีก่ารเผยแพรไ่ดอ้ยา่ง 
จำกดั ถา้ประชาชนไมร่บัฟงั Soft Power กไ็มม่ปีระโยชน ์นอกจากนีย้งั 
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มีอีกหลายเรื่องที่อาจจะไม่ประสบความสำเร็จ หากไม่มีการใช้กำลัง 
และเมื่อนั้น Hard Power จะเข้ามามีบทบาท 
 Hard Power เป็นกระบวนการที่ใช้ความแข็งกร้าวหรือ  
การบังคับ เมื่อบางเรื่องดำเนินไปในทิศทางที่ไม่ต้องการ หรือไม่สามารถ
ใช้กฎหมายจัดการได้ ดังเช่นการเดินขบวนประท้วงของกลุ่มต่าง ๆ ซึ่ง
มักจะใช้การรวบรวมข้อมูล และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อใช้ในการต่อสู้ 
จนอาจขยายตัวเป็นกลุ่มทางการเมือง 
 สำหรับ Joseph Nye นั้น ได้นิยามพลังอำนาจว่าเป็นความ
สามารถที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย์เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ3 
และให้คำจำกัดความ Soft Power ไว้ว่า “ความสามารถที่ทำให้ได้รับ
สิ่งที่ต้องการด้วยการโน้มน้าว มากกว่าการบังคับขู่เข็ญ” พร้อมกับให้  
ขอ้สงัเกตวา่ “Soft Power สามารถพฒันาผา่นความสมัพนัธก์บัพนัธมติร 
ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม”   
การดำเนนิการดงักลา่วจะสง่ผลใหเ้กดิ “ความเหน็ของประชาชนทีน่า่พอใจ 
และความเชื่อถือในวงกว้าง” ดังนั้นความหมายอย่างกว้าง ๆ ของคำนี้
หมายถึงความสามารถที่จะทำสิ่งต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม

ของผู้อื่นด้วยวิธีการดึงดูดใจ เพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง หลังจากนั้น Nye ได้ขยาย
ความคดินีอ้อกไปอยา่งกวา้งขวาง 
 Soft Power ตรงกันข้ามกับ Hard 
Power ซึ่งเป็นการใช้กิจกรรมทางทหารและ
เศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดเปลี่ยนแปลงด้วยการ
บังคับขู่เข็ญและการจ่ายให้ (หรือ Stick and 
Carrot) อย่างไรก็ตาม Hard Power ไม่ได้
เป็นยุทธศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับการบรรลุ
วัตถุประสงค์เสมอไป บางครั้ง Hard Power 
ชาติต่าง ๆ ก็สามารถบรรลุความสำเร็จได้   
โดยไม่ต้องใช้กำลังข่มขู่ และพลังอำนาจนั้น

คือ Soft Power ไม่ใช่ Hard Power Nye นิยาม Soft Power   
ในระดับประเทศว่าเป็นความสามารถของประเทศใดประเทศหนึ่งในการ
มีอิทธิพลต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ด้วยการชักชวน และการโน้มน้าวจูงใจ
มากกวา่การบงัคบัใชก้ำลงัทางทหารหรอืใชเ้งนิ4 ซึง่จะเสนอรายละเอยีด
ในวารสารฯ ฉบับต่อไป 

	 3	 Tysha	Bohor	Quez,	 reviews	 Joseph	Nye	 Jr’s	Book	on	 the	 Importance	of	Soft	
Power,	“Soft	Power-The	Means	to	Success	in	World	Politics”,	December	1,	2005.	
www.international.ucla.edu/article.asp?parentid=34734.	
	 4	อา้งถงึแลว้.	
	 	


