
ความม่ันคงแหงชาต ิ: วิวัฒนาการของแนวความคิด ทฤษฏี ความมั่นคง และ

แนวทางนําไปสูการปฏิบัติ  

ความมั่นคงศึกษา : จากอดีตสูปจจุบัน 

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับความพยายามใหไดมาซึง่การดาํรงอยูของสังคมมนุษย ไมวาจะเปนการดาํรงอยูของ

บุคคล ชนเผา หรอืที่ไดมวีิวฒันาการรวมตวักันขึ้นมาจนเปน อาณาจักร นครรัฐ และรัฐชาติ รวมถงึสรางสังคมของ

มนุษยชาติในรปูแบบขององคกรในระดับภูมภิาค และระดับโลก ไดเกิดขึ้นมาเปนเวลานานแลว อยางนอยทีสุ่ดก็

ตั้งแตในชวงการเกิดอารยธรรม (Civilizations) ของมนษุยชาต ิ และพฒันามาจนถงึปจจบุัน อยางไรก็ตาม 

การศึกษาในเรื่องของความมั่นคง อันเปนศาสตรของการใหไดมาซึ่งการดาํรงอยูดังกลาว เพิ่งเริ่มทีจ่ะมากระทาํ

กันอยางจริงจัง และแยกออกมาจากสาขาอื่นของสังคมศาสตร จนเกิดเปนสาขาวชิาเฉพาะขึ้นมาเมื่อไมนานมานี้เอง 

โดยวิธีการศึกษา มุงเนนไปทีก่ารศึกษาสภาพแวดลอม อันสงผลใหเกิดปญหาที่เปนภัยคกุคามตอความมั่นคง และ

การกาํหนดแนวทางในอันทีจ่ะดาํรงรักษา และพัฒนาความมั่นคง เพื่อใหสังคมมนุษยในระดับตาง ๆ สามารถที่จะ

อยูอยางตอเนื่อง ถาวร และยืนยาวตลอดไป 

การศึกษาเรือ่งความมั่นคงในอดีต มุงประเดน็การศึกษาไปที่ความขัดแยง สงคราม และสันติภาพ อันเปน

กิจกรรมความสัมพันธระหวางเผา อาณาจักร นครรัฐ และรัฐชาติ ซึ่งสวนมากแลว ความอยูรอดของกลุม หรือ

สังคมในระดับตาง ๆ จะขึ้นอยูกับสงคราม ทั้งสงครามเพื่อการขยายอาณาเขต รวมถึงสงครามเพื่อตอบสนองตอ

ความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี การศกึษาประวัตศิาสตรที่บันทกึไวในยคุโบราณ ตั้งแตครัง้สงคราม 

Peloponnesian และ Punic ตอเนื่องมาเรื่อยจนถึงสงครามสามสิบป (พ.ศ. ๒๑๖๑ – ๒๑๙๑) อันเปนจุดเริ่มของ

แนวความคิดการเปนรัฐชาติ พบวาความอยูรอดของบุคคล กลุมหรือสังคมหนึ่งในยุคดังกลาว ขึ้นกับความเขมแขง็

ในฐานะของผูที่เหนือกวา ดวยพลังอาํนาจ ดวยความสามารถของบุคคลโดยเฉพาะผูนาํ ความเขมแขง็ และ

ความสามารถของกองกาํลังทางทหาร ทีห่มายรวมถึงจํานวนคน และอาวธุยุทโธปกรณที่เหนือกวา สภาพดังกลาว

ทําใหการศกึษาความมั่นคงในยุคแรก ๆ เปนการศึกษาที่เนนไปที ่ ความมั่นคงดานการทหาร โดยใหความสาํคัญ

กับภัยคุกคามดานการทหาร และพลงัอาํนาจทางทหารเปนสาํคญั อยางไรก็ตาม แนวความคิดในการดาํเนินงาน

ดานการทูตทีม่ีพลงัอาํนาจดานการทหารหนุนหลังก็ไดเกิดขึน้มา รวมทัง้ ยังมแีนวความคิดในการรวมกลุมกันเปน

พันธมิตร เพื่อเพิ่มโอกาสของการอยูรอดของตน ดวยการอยูรวมกับผูทีม่ผีลประโยชนรวมกัน หรอือยูรวมกันได 

เมื่อเกิดลัทธิชาตินิยม (Nationalism) ตามดวยแนวความคิดเสรีประชาธิปไตย และคอมมวินิสต รวมทัง้

การปฏวิัติอุตสาหกรรมในยุโรป เมื่อประมาณสองสามรอยปกอน แนวความคิดดงักลาว ไดแพรกระจายออกไปทั่ว

โลกอยางรวดเร็วในสมัยการลาอาณานคิม และไดสงผลใหมุมมองดานความมั่นคง เปลี่ยนแปลงไปเปนอยางมาก 
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ทั้งนี้ เพื่อความอยูรอด และความเจริญรุงเรื่องของรัฐชาติตน ประเทศในยุโรป ไดพัฒนาพลงัอาํนาจทางดาน

เศรษฐกิจอันสงผลตอการเพิ่มพูนศักยภาพทางทหารพรอมกันไปดวย นอกจากนี้ ประเทศเหลานี ้ ยังไดดาํเนินงาน

ดานการเมืองทัง้ภายในประเทศ และระหวางประเทศอันนํามาซึ่งพลังอาํนาจแหงชาตขิองตน ในขณะเดียวกัน 

ประเทศที่อยูนอกยุโรปกย็งัคงมสีภาพของสังคมในรูปแบบของเผา หรอือาณาจักรอยู ประเทศเหลานั้น จงึ

กลายเปนสนามของการแขงขันกันขยายอํานาจ และอิทธิพลของอาณาจกัร และรัฐชาติในยุโรป ดวยการเขาไปยึด

ครองประเทศนอกยุโรปโดยเฉพาะในอาฟริกาและเอเชีย เอามาเปนชาติภายใตอาณานคิม เพื่อใหไดซึ่งแหลง

ทรัพยากร หรือเพ่ือผองถายประชากรของตน ที่ลนออกมานอกประเทศ อันเปนผลมาจากความเจริญทาง

อุตสาหกรรมทีถ่ึงขีดสุด สภาพดังกลาว ไดนํามาซึง่ การแขงขันกาํลังอาํนาจทางการทหารครั้งยิง่ใหญในยุโรป โดยมี

การเสรมิความสามารถของตนในดานเศรษฐกิจอันเปนผลจากการปฏวิัติอุตสาหกรรม พรอมกบัสรางพันธมิตรกับ

ชาติท่ีมีแนวทางเดียวกันเพือ่ตอสูหรือแขงขันกับชาติท่ีเปนคูอร ิ (Collective Behavior) และถงึแมจะมี

แนวความคิดในเรื่องของการถวงดลุอาํนาจ (Balance of Power) อันเปนวิธีในการปองกันการรุกรานจากชาติ

อื่น และรักษาความมั่นคงในยคุนี ้ แตภายใตกรอบแนวความคิดที่เห็นรฐัชาตตินเปนสิ่งสูงสุด อันเกิดจากอทิธิพล

ทางความคิดของทฤษฏี  Realism ที่เปนทฤษฏกีระแสหลักทางสงัคมศาสตร ก็ไดทําใหโลกตองเผชิญกับ

สงครามโลกครัง้ที่หนึ่ง และครั้งที่สอง ที่มลีักษณะของสงครามเบ็ดเสรจ็ ซึ่งทาํลายลางมนุษยชาติดวยกันเอง   

ดวยความโหดรายอยางที่ไมเคยมีมากอน 

การสิ้นสุดสงครามโลกทั้งสองครั้ง ไดนํามาซึ่งความหวาดกลัวของมนุษยชาติตอสงครามทาํลายลาง ทําใหไดมี

การนาํเสนอแนวความคิด และมุมมองดานความมั่นคงในรูปแบบท่ีกวางขึ้น โดยมิไดมองแตความมั่นคงของรัฐ

ชาติเทานั้น แตไดพิจารณาไปถงึมนุษยท่ีเปนทั้งตวับคุคล และเปนกลุมที่ตองเผชิญกับความโหดราย และความ

สูญเสียในสงครามที่อาจนาํมาซึง่การสิ้นสุดของอารยธรรมมนุษยได รวมทั้ง ยังมิไดมองแตเฉพาะกบัความมั่นคง

ดานการทหารประการเดียว แนวความคิดในเรื่องสันติภาพแบบสรางสรรค จงึเกิดขึ้นมาในหลายประการ ไมวาจะ

เปนแนวความคิด Collective Security ที่เริ่มเขามาทดแทนแนวความคิด Balance of Power และเปนที่มาของ

แนวความคิดในการสรางสันนิบาตชาติและสหประชาชาต ิ ในชวงดังกลาวนี้เอง ทีแ่นวความคิด Idealism หรือ

Liberalism ไดเริ่มเขามามีอิทธิพลตอสังคมมากขึ้น อยางไรก็ตาม การสะสมอาวธุนวิเคลียร และการแขงขันกัน

สะสมความมั่นคงใหกับตนเอง พรอมกบัสรางความเปนมหาอาํนาจของสหรัฐฯและรสัเซีย ไดนํามาซึ่ง

สภาพแวดลอมที่เรียกวา สงครามเย็นเปนเวลาถึงสี่สบิกวาป อุดมการณประชาธปิไตย และคอมมวินิสต ไดถกู

นําไปเผยแพร และใชเปนแนวแบงคายของสองมหาอาํนาจดังกลาว ในขณะเดียวกัน แนวความคิดชาตินิยมที่

เผยแพรออกจากยุโรปมาเปนเวลานานแลว ก็ไดนาํมาซึง่ ความสํานกึ และความตื่นตัวของประเทศตาง ๆ ในอันที่

จะแยกตัวออกจากอาณานคิม และสรางรัฐชาตขิองตนขึน้มาเอง ประกอบกับองคการสหประชาชาต ิ ที่ไดเปด

ชองทางใหชนเผาตาง ๆ ในโลกน้ีมีสทิธทิี่จะเปนรัฐชาติ และปกครองตนเองได ก็ไดทาํใหหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้ง

ที่สอง ไดเกิดสงครามกูชาติ และการเรียกรองเพ่ือแยกตัวจากประเทศเจาอาณานคิมจนเกิดเปนรัฐชาติตาง ๆ ขึ้นมา 
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อยางไรก็ตาม ดวยความเปราะบางของชาติตาง ๆ ที่เคยตกเปนอาณานคิมของชาติในยุโรป และดวยกาํลังอาํนาจ

ดานการทหารและดานอื่น ที่ดอยกวาในทุกดาน จึงทาํใหประเทศเหลานี ้ไดกลายเปนสนามทดสอบพลังของสหรัฐฯ

และรสัเซียทีเ่สนอความชวยเหลือตอประเทศใตอาณานคิม เพื่อแยกตวัเปนเอกราช โดยมีเงื่อนไขในการใหเขาไป

เปนประเทศในคายของตน กระบวนการในการตอสูหลายรปูแบบไดถูกนาํมาใช ไมวาจะเปน การกอการราย การ

กอความไมสงบ การเขาไปสราง หรือเปลี่ยนแปลงผูนําของประเทศอื่น ผสมผสานไปกับ การใชพลงัอํานาจ

ทางดานการทูต และเศรษฐกิจ ที่มีพลงัอํานาจดานการทหารหนุนหลังอยู ในหวงนี้เองที่สงัคมโลกไดเห็นถงึ

ความสาํคัญของพลงัอํานาจทางดานสังคมจิตวิทยา ที่เขามามีบทบาทสาํคัญในสงครามเวียดนาม และสงครามกู

ชาตจิากเจาอาณานคิม 

การสิ้นสุดของยคุสงครามเย็น และกระแสโลกาภวิัตนที่กาํลงัเกิดขึ้นในยุคปจจบุัน ไดนํามาซึ่งการขยายตัวของ

แนวความคิดดานความมั่นคงออกไปสูทศิทางที ่ ครอบคลุมตัวแสดงและมิติที่หลากหลายมากขึ้น กระแส

ประชาธปิไตย และเสรีนิยม อันนาํมาซึง่สทิธิสวนบคุคล หรอืที่เรียกกันวา สิทธิมนษุยชน และสิทธขิองกลุมชนใน

การปกครองตนเอง ไดนํามาซึ่งการเรียกรองเพื่อความมั่นคงของบุคคล และความมั่นคงของกลุมทางการเมอืงใน

ระดับตาง ๆ ในขณะทีแ่ตละรัฐชาติเอง ก็ยังคงรักษาบทบาทเสมือนเสาหลักของสงัคมประเทศอยูอยางเหนียวแนน 

นอกจากน้ีแลว แนวความคิดในการรวมตัวกันทัง้ในระดับภูมภิาค และระดบัโลก ตามอทิธพิลทางความคิดของ 

Collective Security, Cooperative Security และ Common Security ก็ไดขยายตวัออกไปอยางรวดเรว็ 

จนสงผลใหเกิดตวัแสดงในระดับภูมภิาค และนานาชาติเพิม่มากข้ึน ในมิติของประเด็นปญหาความมั่นคง ก็ไดให

ความสาํคัญกับประเด็นตาง ๆ อยางครอบคลุม ทั้งประเด็นทางดานการเมอืงภายในประเทศ การเมอืงระหวาง

ประเทศ ประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และประเด็นปญหาทางดานการทหารหรอืแมแตประเด็น

ทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม ก็ไดถกูยกขึ้นมา เพื่อกําหนดแนวทางในการแสวงหาทางรอด

ของมนุษยชาตใินระดับตาง ๆ ของสังคม  

มิติของความมั่นคง กับความมั่นคงของใคร ในศตวรรษปจจุบัน 

จากที่ไดกลาวไปแลววา การศึกษาประเด็นปญหาดานความมั่นคงที่ผานมา มักมุงความสนใจไปที่ ความมั่นคง

ดานการทหาร และความมั่นคงของประเทศหรือรัฐชาติเปนสาํคญั ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากบทบาท และความสําคญัของ

กองทัพ ในการเปนกาํลังอาํนาจทางทหารที่เปนตวัชีข้าดความอยูรอด หรือลมสลาย ในขณะทีส่ังคมมนุษยในอดีตที่

ผานมา ประเทศหรือรัฐชาตกิค็รอบครองบทบาทขององคกรทีส่าํคญัทีสุ่ดมาโดยตลอด จึงทําใหผูศกึษาตางพุง

ประเด็นไปทีม่ิติของความมั่นคงดานการทหาร และความมั่นคงของรัฐชาต ิ ซึ่งขอเทจ็จริงแลว ประเด็นทางดาน

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวทิยา ตางก็เปนมิติทีส่าํคัญทีอ่ยูควบคูมิติทางทหารมาโดยตลอด เพิ่งจะหลงั

สงครามโลกครั้งที่สองน้ีเอง ที่การศึกษาแนวความคิดดานความมั่นคง ไดเริ่มใหความสาํคญักับมิติอ่ืน ๆ นอกเหนือ 
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จากมิติทางดานการทหารมากยิง่ขึ้น เห็นไดจากแนวความคดิ Comprehensive Security ที่นิยามความมั่นคง 

ไวไดครอบคลุมในหลายมิติ นอกจากนี้แลว กระแสสิทธิมนุษยชน และเสรีประชาธปิไตย ก็ไดทําใหเกิดคําถาม

เกี่ยวกับความมั่นคงของตวับุคคล และความมั่นคงของกลุมมากขึ้น และจากสภาพความเชื่อมตอกันของสังคม

มนุษยในกระแสโลกาภวิัตน ก็ไดทําใหเกิดความรวมมือกันมากขึ้นทัง้ในระดบัภมูิภาค และระดับโลก จนเกิดความ

สนใจ และความพยายามในการสรางความมั่นคงใหเกิดขึ้น ท้ังในระดับภมูิภาค และระดับโลก จนมอีงคกรตาง ๆ 

ที่มีขนาดใหญไปกวาองคกรระดบัรัฐชาติเกิดขึ้นมากมาย สภาพแวดลอมที่กลาวไปไดนาํมาซึ่งคาํถามเกี่ยวกับความ

มั่นคงทีว่า เราควรพิจารณาประเด็นปญหาความมั่นคงในมิติใดบาง และความมั่นคงของใคร ในระดับใด ที่ควรให

ความสาํคัญสงูสุด นอกจากนีแ้ลว ยังเกิดคาํถามวา เทาใดจึงถือวามั่นคง และไมมั่นคง เราจะวัดระดับไดเชนไร และ

ถาไมมั่นคง หรืออยูในระดบัที่ไมพอใจ เราควรจะกาํหนดแนวทางเชนไร อันจะนําไปสูสถานภาพความมั่นคงตามที่

คาดหวังไว ภายใตการบริหารจัดการ และทรัพยากรทีม่ีอยูอยางจาํกัด 

การใชมิติความมั่นคงดานการทหารเปนตัวตัดสินการดาํรงอยูของรัฐในอดีตทีผ่านมา ไดนํามาซึ่งความพยายาม

ในการสะสมกาํลงัทหาร และอาวธุ รวมถึงความพยายามในการสรางพวก หรือพันธมิตร โดยอาศัยความเหมือนกัน 

หรือผลประโยชนรวมกันในบางประการ แนวความคิดและการดาํเนินงานดังกลาว ไดนํามาซึง่การสรางดลุยอํานาจ

และการแขงขันกันสะสมพลงัอํานาจ จนในทีสุ่ดก็ไมสามารถหลกีเลี่ยงการเกิดสงคราม อันนํามาซึง่การทาํลาย

และความสูญเสียของทุกฝายได โดยเฉพาะ เมื่อมีการปฏวิัตอิุตสาหกรรมและมีการพฒันาศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

เทคโนโลยี ก็ย่ิงทําใหการทาํลายลางมีประสทิธภิาพมากขึ้น จนถงึขั้น ถาเกิดสงครามนวิเคลียรขึ้น จะสงผลใหอารย

ธรรมนุษยตองสูญสิ้นไปได ยังนับเปนการโชคด ี ทีท่ามกลางความสับสนของสังคมมนุษย ไดเกิดแนวความคิดและ

ความรบัผิดชอบรวมกันขึ้น ในอันที่จะดาํรงรักษาและปกปองมิใหเกิดสภาพที่เลวรายดงักลาว ทั้งนีก้็ดวยความ

พยายามในการลดความสําคัญของความมัน่คงดานการทหารลงไป พรอม ๆ กับการสรางความรวมมอืในดาน

ตาง ๆ ขึ้นไมวาจะเปน ดานการเมือง การทูต เศรษฐกิจ สงัคมจิตวิทยา วทิยาศาสตรสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยี 

โดยแทนที่จะเปนการสะสมพลังอาํนาจดานการทหาร ก็เปนการสะสมพลังอํานาจในดานอื่น ๆ ขึ้นมา พรอม ๆ 

กับการรวมกันพัฒนาเพื่อนาํพลังอาํนาจในดานตาง ๆ เหลานั้น มาใชในการสรางและดํารงไวซึ่งความอยูรอด

รวมกันของสงัคมมนุษยในแตละระดับกลุมพวกขึ้น นอกจากนีแ้ลว ภัยพิบัติทางธรรมชาติอยางรุนแรงที่เกิดบอย

ยิ่งขึ้น กไ็ดยิ่งทาํใหสังคมมนุษยเห็นถึงความสาํคัญ ในอันทีจ่ะเขามารวมกันปองกัน ชวยเหลือกัน เมื่อเกิดภัยพิบัติ

ในพื้นที่ตาง ๆ รวมถึงยงัไดชวยใหมนุษยไดเขาใจในผลกระทบ อันเกิดจากการทาํลายสิง่แวดลอมผานการรณรงค

เพื่อการรักษาสิง่แวดลอมขึ้น 

แนวความคิดดานความมั่นคงไดแตกมิติออกไปเปน ความมั่นคงทางดานการเมอืงภายในประเทศ ความ

มั่นคงทางดานการเมอืงระหวางประเทศ ความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางดานสงัคมจิตวิทยา 

ความมั่นคงดานการทหาร ความมัน่คงทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยแีละสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตาม จนถงึ
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บัดนี้ ก็ยังไมมคีวามคิดเห็นตรงกันทีว่า มิติของความมั่นคงควรประกอบไปดวยอะไรบาง โดยบางความคิดเห็นได

แบงมิติดานความมั่นคงออกเปน ดานการทหาร และดานท่ีมิใชทหาร ซึ่งแบงยอยออกไปเปนความมั่นคงดาน

เศรษฐกิจ การเมอืง และการทูต ในขณะทีบ่างความคิดเห็นกแ็บงมิตคิวามมั่นคงออกเปน ความมัน่คงทางดาน

การเมอืง ทางดานการเมอืงระหวางประเทศ (การทูต) ทางดานเศรษฐกิจ ทางดานสังคมจิตวิทยา ทางดานการ

ปองกันประเทศ และทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี พลังงาน และสิง่แวดลอม แมวาจะมคีวามคิดเห็นในเรื่อง

ของการแบงมิตขิองความมั่นคงที่อาจแตกตางกันไปบาง แตสิ่งสําคัญที่ตางก็เห็นตรงกัน กค็ือ แตละมิติของความ

มั่นคงตางกม็ีความสมัพันธ และความเกีย่วพันซึ่งกนัและกนัอยางแยกกันไมออก ในขณะที่ ความมั่นคงเอง ก็ถือ

วาเปนบูรณาการองครวมของมิติตาง ๆ ทั้งนี้ ความสาํคัญของแตละมิติตอความมั่นคงรวม ขึ้นกับสถานการณและ

สิ่งแวดลอมในหวงเวลานั้น ทีก่าํหนดวา มิติใดมีผลกระทบตอการดาํรงอยูของสังคมนั้น ๆ มากนอยเพียงใด 

นอกจากน้ีแลว ในหวงเวลาหนึง่ความมั่นคงในดานหน่ึงอาจแยกออกมาจากมิติเดิม และยกระดับขึ้นมาเปนมิติของ

ความมั่นคงใหมได อันเน่ืองมากจากความสาํคัญที่เพิ่มมากขึ้นในเวลานั้น ๆ เชน ความมั่นคงดานสิง่แวดลอม ที่

ปจจุบันไดรบัการยอมรับวา มีความสาํคัญถึงระดับที่อาจสงผลตอการดาํรงอยูของมนุษยชาติได 

นอกจากมิติของความมั่นคงแลว ตวัประธานของความมั่นคงเอง ที่ตอบคาํถามวา ความมั่นคงของใคร ก็เปน

สิ่งสาํคญัยิ่งท่ีจะตองไดรับการสนใจในการศึกษาและพิจารณา โดยเฉพาะ จากเดิมที่ตางก็ใหความสาํคัญกบั    

ความมั่นคงแหงชาตเิทานั้น สิ่งดงักลาวไดสงผลกระทบตอความมั่นคงของผูอื่น ไมวาจะเปนความมั่นคงสวน

บุคคลที่เปนสมาชิกในรัฐชาติน้ัน ความมั่นคงของกลุมคนที่อาศัยอยูในรฐัชาติ นอกจากนี้แลว ในกระแสโลกปจจุบัน

ไดเกิดองคกรที่มีขอบเขตขยายมากไปกวารัฐชาติขึ้นไปสู ระดับภมูิภาค และโลก จึงตองมีการใหความสนใจใน

ความมั่นคงของภมูิภาค และความมั่นคงของโลกดวย ทั้งน้ี ในการศกึษา วิเคราะหประเด็นปญหาดานความมั่นคง

ในอดีตตั้งแตสมัยสังคมชนเผา เรื่อยมาจนถึงสังคมอาณาจักร และสังคมรัฐชาตใินชวงแรก ๆ เราตางก็ตองยอมรับ

วา ความมั่นคงแหงชาติ เปนสิ่งทีส่าํคัญทีสุ่ด และถอืไดวาเปนวัตถุประสงคแหงรัฐชาติทีจ่ะตองไปใหถึงของทุกชาต ิ

โดยกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ หรือนโยบายยุทธศาสตรหลกัของชาติ ทั้งนี้ การประเมิน และกาํหนดยุทธศาสตรเพื่อ

ความมั่นคงในยคุสังคมชนเผา และอาณาจักร เปนหนาที่ของผูนาํชนเผา กษัตริย กับผูนาํทางทหาร และผูปกครอง

ระดับสูงของประเทศนั้น ๆ จงึไมนาแปลกใจ ทีค่วามอยูรอดของชาติจะขึ้นกับแนวความคิด และการดาํเนินการของ

กลุมผูนาํเหลานี้ อยางไรก็ตาม หลงัเกิดรัฐชาตแิละอุดมการณเสรีประชาธปิไตย ไดนํามาซึ่งการมสีวนรวมในการ

ปกครองของประชาชน และกลุมชนตาง ๆ ในรัฐมากขึ้น นอกจากน้ีแลว องคกรในระดับภมูิภาค และในระดบัโลก 

ตางก็มีอิทธิพลตอการกาํหนดแนวทางดานความมั่นคงของรฐัชาติมากขึ้น จนสงผลให การศกึษาดานความมั่นคง 

จะตองใหความสาํคัญกับความมัน่คงของบุคคล ความมั่นคงของกลุมภายในรัฐชาติ ความมั่นคงในภูมภิาค และ

ความมั่นคงของโลกมากยิ่งขึ้น 
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ตัวบุคคลถือวาเปนองคประกอบของสังคมที่เล็กทีสุ่ด และสาํคัญทีสุ่ดของรัฐชาติ ที่จะเปนตวักาํหนดความ

มั่นคงของกลุมที่ใหญกวา โดยที่บุคคล บุคคลหนึง่จะมคีวามอยูรอด และดํารงอยูไดนั้น จะตองสามารถเขาถงึ 

และไดรับอาหาร ที่อยูอาศัย เครือ่งนุงหม และยารักษาโรค เพื่อเติมเต็มความตองการพื้นฐานทางกายภาพของ

มนุษยกอนทีจ่ะสามารถเติมเต็มความตองการพื้นฐานในระดบัที่สงูขึ้นได คือ ความตองการความรูสึกปลอดภัยใน

ชีวิตทรัพยสินและอิสระจากภัยคกุคามทัง้ปวงได นอกจากน้ีแลว ตัวบคุคลยังจะมคีวามตองการการมสีวนรวม และ

การเปนสวนหนึ่งในสงัคมท่ีตนอาศยัอยูดวย และที่สงูขึ้นไปอีกกค็ือ การไดรับความรูจัก และยอมรับจากผูอื่น 

กับการที่เขาเปนผูสรางสรรคสิง่ใหม ๆ ขึ้นมา ทัง้นี้เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งจาํเปนตามความตองการเหลานี้ อาจสามารถ

จําแนกไดวา บคุคลจะตองมคีวามเขมแขง็ทางรางกายเพื่อความอยูรอดทางกายภาพ ซึ่งอาจกลาวไดวา กค็ือ พลงั

อํานาจทางกายภาพ หรอืทางทหาร บคุคลจะตองมคีวามสามารถในการหาเลี้ยงชีพ หรือกค็ือ พลังอํานาจ

ทางดานเศรษฐกิจ อันจะนํามาซึ่งทรัพยสินทีจ่ะนําไปจัดหาสิ่งจําเปนทางกายภาพที่ตองใชในชวีิตประจาํวัน บคุคล

จะตองมีความสามารถที่จะบริหารจัดการตนเองในสิง่ตาง ๆ ที่ตองเผชิญ หรอือาจเรียกวาเปนการเมอืงการ

ปกครองภายในตนเอง บุคคลจะตองมคีวามสามารถที่จะติดตอมีปฏสิัมพันธกับผูอื่น หรืออาจเรียกวาการเมอืง

ระหวางบุคคล หรอืการทูต บคุคลจะตองมทีี่ยืนของตนในสังคม หรืออาจเรียกวา สถานภาพทางสงัคมจิตวิทยา 

บุคคลยังมคีวามจาํเปนที่จะตองมีความรู ความสามารถทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี เพื่อการดาํรงชวีิตทามกลาง

วิวฒันาการของโลกที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา บคุคลยังตองมคีวามรบัผิดชอบตอสิง่แวดลอมที่อยูรอบตนดวย ใน

ทํานองเดียวกัน กลุมทางสงัคมหรือกลุมทางการเมืองทีอ่าศยัในรัฐชาต ิ จะมีสถานภาพดานความมั่นคงทัง้การเมอืง

ภายในกลุมเอง การเมืองหรือการทูตกับกลุมอื่น สถานภาพทางเศรษฐกิจของกลุม สังคมจิตวิทยาของกลุม 

สถานภาพทางดานความเขมแข็งของกลุม หรือแมแตความรูความสามารถทางเทคโนโลยี การใชพลงังาน และ

รักษาสิง่แวดลอมของกลุม ทั้งนี ้ การใชกรอบการพิจารณาในลักษณะน้ี ยังสามารถนําไปใชอธบิายความมั่นคง

ทางดานการเมือง การเมืองระหวางประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวทิยา การทหาร วทิยาศาสตรเทคโนโลยี พลังงาน 

และสิง่แวดลอม ในระดับภูมภิาค และระดบัโลกดวยเชนกัน 

ความมั่นคงของผูแสดงในแตละระดบัที่ไดกลาวไปนั้น มคีวามเชื่อมตอกนั สัมพันธกัน และสงผลกระทบซึง่

กันและกันอยางแยกกันไมออก จนสงผลให การมุงเนนไปทีค่วามมั่นคงในระดับใดระดับหนึ่งเทานั้น จะทาํใหไม

สามารถวิเคราะหประเด็นปญหาความมัน่คงไดอยางครบถวน ยกตัวอยางเชน ความมั่นคงในจังหวัดชายแดน

ภาคใตทีค่วรเปนความมั่นคงในระดับบุคคล หรือกลุม หรือระดับชาติเทานั้น แตกลบักลายเปน ปญหาความมั่นคง

ที่นานาชาติจบัตามอง ทั้งนี ้ อาจอธิบายไดโดยเริ่มจากความมั่นคงในตัวบคุคลของชาวไทยมสุลมิในพื้นที่ ซึ่งอาจ

รูสึกวา ตนไมมั่นคงในอันทีจ่ะไดมาซึง่การตอบสนองตอความตองการทางรางกาย รูสึกวา ไมมั่นคงปลอดภัยในการ

ใชชวีิตประจาํวัน ไมมั่นคงในสถานภาพของตนในฐานะประชาชนคนไทย เมื่อเกิดบคุคลในลักษณะน้ีมากขึ้น หรือ

ไดมีการถายทอดความคิดซึง่กันและกัน กับบคุคลที่ตกอยูในสภาพเดียวกัน กจ็ะสงผลใหเกิดการรวมตวักันขึ้นจน

กลายเปนกลุมทางสงัคม และเมื่อกลุมรูสึกถึงความไมมั่นคงในระดับกลุมขึ้น ภายใตการบรหิารจัดการของกลุม เพื่อ
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แกไขความไมมั่นคงของตน ไดทําใหเกิดสภาพของการกอความไมสงบขึ้น โดยทีก่ลุมอาจขบัเคลือ่นความไมพอใจใน

สภาพที่ตนเปน เพื่อไปสูสภาพความมั่นคงที่ดีกวา ถารัฐไมสามารถเขามาแกไขปญหาใหกบับคุคลเหลานี้ หรือกลุม

นี้ได สิ่งที่ตามมากค็ือ ความไมมั่นคง ทีจ่ะขยายตัวขึ้นจนอาจเปนความมั่นคงในระดับประเทศได นอกจากนีแ้ลว 

สภาพแวดลอมภายในประเทศ ในภูมภิาค และโลก ที่อาจไมเอ้ือตอการแกปญหาความมั่นคงของกลุมคนในจังหวัด

ชายแดนภาคใต ก็จะสงผลใหเกิดปญหาความไมมั่นคงของกลุม และประเทศ ทวีความรุนแรงขึ้น จนอาจเออลนจน

กลายเปนปญหาความมั่นคงของภูมภิาค หรือของโลกได ดังนั้น ในการแกปญหา หรอืกําหนดยุทธศาสตรดานความ

มั่นคงนั้น จะตองมกีารพจิารณาผสมผสานการแกไขปญหาในระดับบุคคล กลุม รัฐชาติ ภูมภิาค และโลกไดอยาง

เหมาะสม 

จะเห็นไดวาปญหาดานความมั่นคงที่กลาวไปนั้น เกี่ยวของกับสภาพการณของความมั่นคงในองครวม ซึ่งอาจ

แยกมิตอิอกไดเปนความมั่นคงในแตละดาน และความมั่นคงแตละระดับ ซึ่งจะมสีถานภาพ อยูในระดับหนึ่ง ในหวง

เวลาหนึง่ โดยจะตองพจิารณาหรือประเมินใหไดวา มอียูในระดับที่เหมาะสม และเพยีงพอกับความอยูรอด

หรือไม มากนอยเพียงใด และถายงัคงไมมั่นคง หรือมั่นคงยงัไมเพียงพอ จะตองพิจารณาใหไดวา ความมั่นคง

ในระดับตํ่าสุดที่ตองมเีปนเชนไร และจะไปใหถึงวัตถุประสงคดงักลาวไดอยางไร การประเมินความมั่นคง

ดังกลาว สามารถทีจ่ะพจิารณาไดจากการประเมินองคประกอบ หรือมิติของความมั่นคงในแตละดาน ไมวาจะเปน

ดานการเมือง การทูต เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมนอกจากนีแ้ลว ยังจะตอง

มีการพจิารณาความมั่นคงของกลุมในระดับที่ตางกันไปดวย เชน ในการประเมินความมั่นคงในระดบัรัฐชาติ ก็

จะตองใหความสาํคัญกับความมั่นคงของบคุคล และกลุมในรัฐชาติ ความมั่นคงในภูมภิาค และความมั่นคงของโลก

ดวย การประเมินความมั่นคงดงักลาว จะนาํมาซึ่งสภาพของความมั่นคง ณ เวลานั้น ทีค่รอบคลุมทั้งระดับ มิติ และ

ประเด็นภัยคุกคามที่จะสงผลกระทบตอความมั่นคงในแตละดาน และความมั่นคงโดยรวม ซึ่งแนวทางการแกปญหา

ก็คือ กําหนดยุทธศาสตรดานความมั่นคงในภาพรวม และยุทธศาสตรตอประเด็นความมั่นคงในแตละประเดน็ยอย

ลงไป โดยยุทธศาสตรดังกลาว จะตองกาํหนดแนวทางการใชทรัพยากร หรือพลงัอาํนาจทีม่ี เพื่อยกระดับฐานะ

ความมั่นคงในขณะนั้น ไปสูสภาพของความมั่นคงในระดบัทีต่องการ 

ในการประเมินความมั่นคงแหงชาต ิจะตองมีการพิจารณาสภาพแวดลอม วิเคราะหออกมาเปนความมั่นคงใน

มิติตาง ๆ โดยจะมีการวิเคราะหสภาพทางดานภูมิรฐัศาสตร ประชาชน และทรพัยากรของประเทศ วาสงผล

กระทบเชนไรตอความมั่นคงแหงชาติ ณ เวลานั้น รวมถงึจะตองตรวจสอบ สภาพทางดานการเมืองภายในประเทศ 

การเมืองระหวางประเทศกับรัฐชาติ หรือองคกรอื่น ตรวจสอบสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร 

วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม ผลที่ไดรบัจะชี้ใหเห็นวา รัฐชาตมิีความมั่นคงมากนอยเพียงใดในเวลานั้น 

ความมั่นคงในแตละดานเปนเชนไร และอะไรคือภัยคุกคามตอความมั่นคงในดานน้ัน ๆ จากสภาพทางดานความ

มั่นคง และภัยคุกคาม ก็จะตองมีการจัดลาํดับความสาํคญั และความเรงดวน ในการเผชิญกับภัยคุกคามเหลานั้น 
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และกาํหนดวัตถุประสงค หรือเปาหมายในแตละหวงเวลาขึน้ในอันที่จะยกระดบัความมั่นคงใหมีมากขึ้น ทั้งนี้ก็ดวย

การกําหนดยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตรเฉพาะเรือ่ง ท้ังในระยะยาว ระยะปานกลาง และระยะสั้น เพื่อใช

ในการบริหารจัดการทรัพยากรพลังอาํนาจแหงชาต ิอันจะนาํไปสูจุดหมายปลายทางที่ตองการ 

ความมั่นคงแหงชาติ กับยุทธศาสตรชาติและพลังอํานาจแหงชาต ิ

ความมั่นคงแสดงออกทางสถานภาพ และความรูสึกของบคุคลหรือกลุมทางสังคม โดยสามารถที่จะแยกแยะ

ออกไดเปนองคประกอบของความมั่นคงในหลายมิติ ความมั่นคงของกลุมทางสังคมที่ไดรับความสนใจ และให

ความสาํคัญกันโดยทั่วไปคือ ความมั่นคงแหงชาติ ในขณะทีค่วามมั่นคงในระดับอื่น ๆ ตางก็เพิ่มความสาํคัญมากขึ้น

เรื่อย ๆ ทั้งความมั่นคงของบคุคล ในรปูแบบของสิทธิมนุษยชน ความมั่นคงของกลุมชนภายในรัฐ ความมั่นคงของ

ภูมภิาค และความมั่นคงของโลก อยางไรก็ตาม ในการศกึษาวิเคราะห และกาํหนดแนวทางในการพัฒนาความ

มั่นคงนั้น กรอบแนวความคิดในการสราง และดํารงไวซึ่งความมั่นคงแหงชาติดูจะชัดเจน และเปนรูปธรรม

มากกวาในระดับอื่น ๆ โดยในรัฐธรรมนญูของรัฐชาตติาง ๆ มักจะกาํหนดใหความมั่นคงแหงชาตเิปนหนึง่ใน

วัตถปุระสงคแหงชาติ หรือผลประโยชนชาตเิสมอ จึงอาจกลาวไดวา ความมั่นคงแหงชาตนิั้น คอืเปาหมาย

ปลายทางหนึง่ที่รัฐชาติจะพยายามไปใหถึง ซึ่งก็ขึ้นกับขีดความสามารถของประชาชน และผูนาํในรัฐชาติน้ัน ๆ 

ในอันที่จะบรหิารจัดการ สภาพแวดลอมทางภูมิรฐัศาสตร ประชาชน และทรพัยากรธรรมชาตทิีม่ ีจนเกิดขึ้นมาเปน

พลังอาํนาจในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนพลังอาํนาจทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สงัคมจิตวิทยา การทหาร หรือบาง

รัฐชาติอาจพจิารณาไปถึงพลังอาํนาจทางดานอุดมการณ พลังอาํนาจทางดานการทูต และพลงัอาํนาจทางดาน

วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และสิง่แวดลอมเพิ่มเติมขึ้นมาดวย รัฐบาลจะบรหิารจัดการพลังอาํนาจเหลานี้ ดวยการ

วางแผนในระดบัยุทธศาสตร ภายใตสภาวะการณทีจ่ะตองเผชญิกับสภาพแวดลอมของสงัคมโลก ทั้งสภาพแวดลอม

ทางธรรมชาติ สภาพแวดลอมภายในรัฐชาติเอง สภาพแวดลอมในภูมภิาค และในโลก หรอืแมแตในสภาพทีก่วางไป

กวาโลก (เฉพาะรัฐชาติท่ีมศีักยภาพทางอวกาศ) ก็เพ่ือนํามาซึ่ง เปาหมายปลายทางที่ตองการในที่นี้กค็ือ ความ

มั่นคงแหงชาติ จงึเรียกยุทธศาสตรนีว้า ยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติ ซึ่งรัฐชาติในโลก มักจะไดมีการจัดทาํทั้งใน

ระยะยาวอาจถึงหาสิบป สามสบิป หรือย่ีสบิป รวมถึงจะมกีารจัดทํายุทธศาสตรระยะปานกลางหาหรอืสีป่ เปนตน 

สาํหรับรัฐชาติไทยนั้น เพิ่งไดมีการจัดทํายทุธศาสตรความมัน่คงแหงชาติระยะยาวยีส่ิบปขึ้นอยางเปนทางการ ตาม

รัฐธรรมนูญที่กาํหนดขึ้น โดยมีหวงเวลาตัง้แตป ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ โดยกําหนดเปาหมายไวในแตละหวงหาป   

กระบวนการจัดทาํยุทธศาสตรเพือ่ความมั่นคงแหงชาตนิั้น ควรทีจ่ะเริ่มตนจาก การพิจารณาและประเมิน

สถานภาพความมั่นคงในปจจุบัน โดยแยกพิจารณาออกเปนการประเมินความมั่นคงในมิติตาง ๆ เชน ในมิติดาน

การเมือง อาจพิจารณาถงึเสถียรภาพทางดานการเมืองภายในประเทศวาเปนเชนไร มีการบรหิารจัดการ ที่สงผลให

เกิดการยอมรับในอาํนาจความชอบธรรมทีผู่ปกครองมีตอผูถูกปกครองมากนอยเพียงใด ประชาชนเห็นชอบ และ



ห น า  | ๙ 

 

ใหความรวมมือในการดาํเนินงานของรัฐที่เปนสวนรวมหรือไม ในมิติดานการเมืองระหวางประเทศ หรอืการทูต 

อาจพิจารณาถงึ สถานภาพของรัฐชาติน้ัน ๆ ในสงัคมภมูิภาค และสังคมโลก วามีอิทธิพลตอชาตอิื่นมากนอย

เพียงใด หรือตองพึง่พาและตกอยูภายใตอิทธิพลของชาตอิื่นมากนอยเพียงใด ในมิติดานเศรษฐกิจ อาจพิจารณาถงึ

สถานภาพทางดานทรัพยสินของชาติ ไมวาจะเปนทรัพยากรธรรมชาติสาํคัญที่ยังไมไดถูกนํามาใช ระบบเศรษฐกิจที่

ใชในการบรหิารจัดการดานธุรกิจ เงินทุน ธรุกจิ และมวลรวมทางเศรษฐกิจของชาติ มิติทางดานสงัคมจิตวิทยา 

อาจพิจารณาถงึ ความรูสึกรวมในความเปนรัฐชาติเดียวกนัของประชาชนทกุหมูเหลา (ซึ่งบางประเทศ เชน 

อินโดนีเซีย แยกออกมาเปนมิติทางดานอุดมการณชาต)ิ นิสัยใจคอ ความขยันขันแข็ง และวิถกีารอยูรวมกันของคน

ในชาติ รวมถึงพฤติกรรมที่มีตอชาติอื่น ๆ มิติทางดานการทหาร หรอือาจเรียกวา มิติทางดานการปองกันประเทศ 

อาจพิจารณาถงึ ความพรอมในอันที่จะใชกาํลังทางดานการปองกันประเทศ เพื่อนํามาซึ่งการปกปองประเทศชาติ

จากการรุกรานของรัฐชาตทิี่กาวราว หรอืการดาํเนินงานขององคกร หนวยงาน หรือบคุคลใดที่เขามาทาํราย ความ

อยูรอดของรัฐชาติโดยใชความรุนแรงดวยกาํลังทหาร และกาํลังอาวุธ นอกจากนีแ้ลว อาจตองมีการพจิารณาในมิติ

อื่น ๆ เพิ่มเติมขึ้นมา ไมวาจะเปนมิติทางดานวทิยาศาสตรเทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม ที่จะพจิารณาถึงความพรอม

ทางดานวทิยาศาสตรเทคโนโลย ี อันจะนํามาซึ่งความพรอมในการดําเนินงานและบรหิารจัดการของรัฐเพื่อนํามาซึ่ง

ความมั่นคงในแตละดาน นอกจากนี้ ความมั่นคงทางดานสิง่แวดลอม อาจตองนํามาพจิารณาเพื่อเปนสิ่งประกันถงึ

ความตอเนื่อง และการพฒันาอยางย่ังยืน ที่จะนํามาซึ่งความอยูรอดของรัฐชาติในระยะเวลาอันยาวนาน 

นอกเหนือจากการประเมินถึงความมั่นคงของรัฐชาติในแตละมิติแลว ความมั่นคงของแตละระดับในสังคม ก็

จะตองมีการพิจารณาดวย ไมวาจะเปนความมั่นคงของบคุคล ที่เปนสมาชกิของรัฐชาตทิั้งสิ้น ความมัน่คงของกลุม

ชนตาง ๆ ที่อาจมคีวามเหมือน หรือความตางกันไป ความมั่นคงในสามระดับนี ้ คือ ความมั่นคงของบคุคล ความ

มั่นคงของกลุม และความมั่นคงแหงชาติ จะตองผสมผสานความสําคญัใหลงตวั เพื่อทุกระดับ จะไดมคีวามมั่นคงใน

ระดับที่ไมสงผลตอความมั่นคงรวม ในอันที่จะอยูรวมรัฐชาติเดียวกัน สําหรบัความมั่นคงในภูมภิาค และความ

มั่นคงของโลกนั้น ก็เปนประเด็นที่ตองการการพจิารณา ในฐานะที่ความมั่นคงหรือไมมั่นคงดังกลาวนี้ จะนาํมาซึ่ง

ความมั่นคงแหงชาติดวย อีกทั้ง การที่รฐัชาติเปนสวนหนึ่งของภูมภิาค และโลก ในสภาพโลกาภวิัตนปจจุบัน จึง

เปนไปไมได ที่จะหลีกหนีภาระของการแสดงความรบัผิดชอบตอความมั่นคงในระดับที่เหนือไปกวารัฐชาติได 

สาํหรับการประเมินความมั่นคงรายบุคคลของประชาชน สามารถพิจารณาไดจากสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนที่ฐานที่

ประชาชนควรไดรับ ไมวาจะเปนความตองการทางภายภาพ สิทธิเสรภีาพ หรือวถิทีางการเมืองทีบ่คุคลเหลานั้นอยู

ไดอยางพงึพอใจในอันทีจ่ะมสีวนรวม และเปนสวนหนึง่ของรัฐชาต ิ สถานภาพทางเศรษฐกิจ ทีจ่ะสงผลใหเขา

ดํารงชวีิตอยูไดตามที่เขาตองการ และตามมาตราฐานของสังคม ความมั่นคงหรือการไดรับสิ่งยืนยันในอันที่เขา

สามารถทีจ่ะดาํรงชีวิตภายใตวฒันธรรม ประเพณี และวถิีชวีิตในชุมชนของเขาได การมชีวีิตอยูอยางปกตสิุข ไมมี
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โรคภัยไขเจ็บ และแขง็แรงตามอตัภาพ ถาเมื่อบคุคลภายในรัฐชาตติางก็มคีวามมั่นคงในตนเองแลว กจ็ะไมกอ

ปญหาใหเกิดขึ้น ตอความมั่นคงภายในกลุมทีบ่คุคลนั้น ๆ เปนสมาชิก  

อยางไรก็ตาม ถาเกิดปญหาดานความมัน่คงของบุคคลแลว ก็จะนาํมาซึ่งปญหาของความมั่นคงภายในกลุมใน

เวลาตอมา หรอืในบางโอกาส อาจนาํมาซีง่ความลาํบากและความเห็นใจซึ่งกันและกันในกลุมทีข่าดความมั่นคง ก็

จะนาํมาซึง่พลังของกลุมในอันทีจ่ะตอสูกับผูอื่น กลุมอืน่ หรอืกับรฐัชาต ิ ในฐานะที่ไมสามารถจัดเตรียมความมั่นคง

ใหกับเขาหรอืกลุมเขาได สภาพดังกลาว จะนํามาซึ่งความไมมั่นคงของรัฐชาติในที่สุด ในทางกลบักัน ถาระบบการ

บรหิารจัดการของรัฐชาติ สามารถที่จะนาํมาซึ่งความมั่นคงของบคุคล และกลุมอยางที่ตองการแลว รัฐชาตินั้น ๆ ก็

จะมคีวามมั่นคงอันเกิดจากเอกภาพและบูรณาการของคนในชาตินั้น นอกจากนี้ ความมั่นคงของบุคคล หรือกลุม

หนึ่งในชาตทิี่สงูหรือมากเกินไป มักนํามาซึ่งความไมมั่นคง หรืออยางนอยที่สุดกค็ือความรูสกึไมมั่นคงของคนอื่น 

หรือกลุมอื่น จึงเปนหนาทีข่องผูนาํ ไมวาจะมาจากระบอบการปกครองใด จะตองดาํเนินการ เพื่อใหการบริหาร

จัดการสามารถนาํมาซึ่ง ความรูสึกที่มั่นคงของทุกคนทกุกลุม หรืออยางนอยทีสุ่ดกค็ือ ใหมีผูทีรู่สึกไมมั่นคงนอย

ที่สุด โดยถามีบคุคลใด กลุมใด รูสึกไมมั่นคง รัฐบาลก็จะตองพิจารณาแสวงหาแนวทางเพื่อใหบคุคล หรือกลุม

เหลานั้น รูสึกมั่นคงมากขึ้น หรือพยายามมิใหความไมมั่นคงดังกลาว ขยายวงกวางออกไปจนสงผลตอความมั่นคง

แหงชาติโดยรวม 

ในภาพที่ใหญขึ้นมามากกวาระดับรัฐชาติ ไมวาจะเปนในระดับภูมภิาค หรือระดับโลก ทีร่ัฐชาติอาศัยอยูโดยไม

สามารถยายหนีไปได ดังนั้น ความไมมั่นคงท่ีเกิดขึ้นภายนอกประเทศ ยอมสงผลตอความมั่นคงภายในประเทศ

ไมมากก็นอย นอกจากนีแ้ลว การทีร่ัฐชาติตองมีปฏิสมัพันธกับรัฐชาติอื่น ในสภาพที่ทุกรัฐชาต ิ ตางใหความสาํคญั

สูงสุดกับรัฐชาติของตน และในสภาพที่กลุมนักวชิาการ Realism ไดกลาววา ยังคงเปนโลกที่ไรระเบียบ ที่องคกร

นอกรัฐชาติ ไมวาจะเปนองคกรในระดับภมูิภาค เชน อาเซยีน หรือองคกรระดับโลก เชน องคการสหประชาชาต ิ

ยังคงไมมสีิทธิ หรืออทิธิพลมากพอในบงัคับวถิีของรฐัชาตหินึ่ง รัฐชาติใด โดยเฉพาะรัฐชาติที่มคีวามเขมแขง็และ

เปนมหาอาํนาจ จงึสงผลทาํใหรัฐชาติตาง ๆ ตองชวยตนเองเพ่ือความอยูรอดในระดับสูงสุด หรือตองนาํเอาความ

มั่นคงของรัฐชาติตนไปฝากไวกับรัฐชาติมหาอํานาจ สภาพดงักลาว จึงทาํใหรฐัชาติตาง ๆ ยงัคงแขงขันกันในทุก

ดาน เพือ่ใหไดมาซึ่งความมั่นคงสงูสุดของตนเทาท่ีจะทาํได หรืออาจกลาวไดวา ก็เพ่ือสราง หรือดาํรงไวซึง่ความ

เปนชาติมหาอํานาจของตนไว รัฐชาตทิี่ประสบความสาํเรจ็ จะสรางและพัฒนาใหรัฐชาตขิองตน มคีวามเขมแข็ง

ภายใน อันมาจากความรวมมอืรวมใจของประชาชน และกลุมชนในชาติ เพื่อที่การกระทาํใด ๆ ทั้งตอตนเอง และ

ตอรัฐชาติอ่ืน ๆ ก็จะไดมีพลังอาํนาจเพียงพอตอการดาํเนินการทีจ่าํเปน ในทางตรงกันขาม รัฐชาติท่ีออนแอ มักมี

ปญหาที่เกิดจากภายในของตนเอง ไมวาจะเปนการบริหารจัดการของรัฐที่ไมเหมาะสม จนสงผลตอความไมมั่นคง

ของบคุคล และกลุมขึ้น จนกลายเปนปญหาของรัฐชาติที่จะตองแกไข กลุมคนที่ไมมคีวามรูสึกรวม และเปน

เอกภาพภายในรัฐชาติ ก็อาจกลายเปนเครื่องมือใหรัฐชาติอื่น นาํมาแสวงประโยชนเพื่อรฐัชาติเหลานั้นได 
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นอกจากน้ีแลว ดวยสภาพกาํเนิดของรัฐชาตแิตละรัฐชาติในโลกที่แตกตางกันไป มีที่ตัง้และองคประกอบของรัฐชาติ

ที่ตางกัน ก็ไดสงผลใหแตละรัฐชาติตางกม็ีปญหา และแนวทางแกไขปญหาทีแ่ตกตางกันไปดวย  

ผลจากการประเมินสภาพความมั่นคงแหงชาตทิี่เปนอยูอยางมีบูรณาการ และครบถวน ทัง้มิตทิี่เปน

องคประกอบของความมั่นคง และพิจารณาถงึความมั่นคงของบคุคล และกลุมในฐานะสวนหนึง่ของความมั่นคง

แหงชาติ รวมถึงความมั่นคงในภูมภิาค และโลก ในฐานะทีร่ฐัชาติเปนสมาชิกหนึ่งที่ไมอาจหลบหนีไปไดจากสังคมที่

ใหญกวาได จะนํามาซึง่การกาํหนดปญหาตาง ๆ ท่ีเปนภัยคุกคามตอความมั่นคงแหงชาต ิ อันอาจแยกแยะ

ออกเปนปญหาความมั่นคงในแตละดานตามมิตขิองความมัน่คง ทัง้น้ี ในการดาํเนินการเพื่อเผชญิกบัปญหาความ

มั่นคงดังกลาว กจ็ะตองมขีั้นตอนในการดาํเนินการ ซึ่งสามารถพิจารณาใชวิธีการในการแกไขปญหาที่เปนทางเลือก

มากมาย อยางไรก็ตาม ในที่นี้จะไดนํากระบวนการในการกาํหนดนโยบายยุทธศาสตร อันเปนเครื่องมือหนึง่ในการ

ดําเนินงานการบรหิารจัดการของรัฐมาใช หลังการพจิารณาถึงสภาพความมั่นคงแหงชาตแิละกาํหนดปญหาตามที่

ไดกลาวไปแลว ก็จะเปนการพจิารณาวา ปญหาใดบางที่เปนปญหาสําคัญอันนํามาซึง่การเกิดปญหาอื่น ๆ ไปดวย 

และปญหาใดเปนปญหาท่ีจะตองเรงแกไขโดยดวน ในขณะที ่ ปญหาใดจะตองมีการวางแผนในระยะยาวเพื่อ

ปองกัน และแกไขปญหาดังกลาว ทัง้น้ี ก็เพ่ือใหการกาํหนดนโยบายยุทธศาสตร จะสามารถดาํเนินการไดอยาง

ครบถวน และเปนขั้นตอน ดวยการแสวงหาแนวทางการแกไขที่เปนทางเลือกที่เหมาะสมตอไป 

จากสถานภาพของรัฐชาติทีแ่ตกตางกันออกไป อันเปนผลมาจากสภาพแวดลอมของรัฐชาติเอง ในการพฒันา

ยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาต ิ ผูกาํหนดนโยบายจะตองรับทราบและเขาใจสภาพแวดลอมอยางถองแท ทั้งนี้ก็

เพื่อใหสามารถกาํหนดเครื่องมือในการแกไขปญหาอยางเหมาะสม โดยเครื่องมอืดังกลาว กค็ือ พลงัอาํนาจในแต

ละดานที่จะตองไดรับการผสมผสาน และบูรณาการเพือ่ใหเกิดพลังอํานาจแหงชาตติอไป การพิจารณาพลงั

อํานาจแหงชาติน้ันมสีวนคลายคลงึกับการประเมินความมั่นคงในแตละมิติ อยางไรก็ตาม การประเมินความมั่นคง

จะมุงตอบคาํถามของความมั่นคง หรือไมมั่นคงในดานน้ัน ๆ และมั่นคงเพราะอะไร หรือไมมั่นคงเพราะอะไร 

ในขณะที่การพจิารณพลังอาํนาจแหงชาติ จะเปนการตอบคาํถามวา เรามอีะไรบางท่ีเปนกําลงั หรือพลังที่จะ

นํามาใชใหเกิดประโยชนตอประเทศชาต ิ ในอันทีจ่ะนํามาผสมผสานและเผชิญกับภัยคุกคามตาง ๆ ในภาพ

ดังกลาวนี้ การพจิารณาพลังอาํนาจแหงชาตจิึงมีความเกี่ยวพันกับ ทฤษฏีในเรื่องภมูิรัฐศาสตร (Geopolitics) ที่

อธิบายถึงสภาพทางดานภูมศิาสตร ประชาชน และทรัพยากรธรรมชาติ ของรัฐชาตินั้น อันจะนํามาซึง่การแปลง

ศักยภาพเหลานิ้ ออกมาเปนพลงัอาํนาจทางดานเมือง การทูต เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การปองกันประเทศ และ

วิทยาศาสตรสิง่แวดลอม และเทคโนโลยี  
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ภัยคุกคาม ความขัดแยง การตอสู กับแนวทางการแกปญหา ในมุมมองที่ตางกัน 

ความไมมั่นคงของรัฐชาติตาง ๆ มีผลมาจากสภาพแวดลอมทั้งภายใน และภายนอก ที่สงผลกระทบตอความ

มั่นคงของรัฐชาตินั้น ๆ ซึ่งอาจเกิดมาจากภัยคุกคามในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนภัยคกุคามที่มาจากภายใน มาจาก

ภายนอก ภัยคกุคามที่มาจากธรรมชาติ หรือจากการกระทาํของมนุษย ภัยคุกคามที่มีลกัษณะเดนชัดทางวัตถุ หรือ

ภัยคกุคามทางดานจิตใจ ภัยคุกคามดานการทหาร หรือภัยคกุคามในดานที่มิใชทหาร ซึง่อาจมีการจัดแบงภัย

คุกคามเหลานีแ้ตกตางกันไปตามกรอบการวิเคราะห และมมุมองที่ตางกันไป ทัง้นี้ ภัยคุกคามดังกลาวอาจมผีลมา

จาก ความขัดแยงกันของบคุคล กลุม รัฐชาติ หรือองคกรที่ใหญกวา ไมวาจะเปนความขัดแยงทางความคิดไปจนถงึ

ความขัดแยงกันดวยกาํลงั อันนํามาซึ่งการตอสูหรือสงครามที่มุมมองของ Realism เห็นวาเปนสิง่ที่หลีกเลี่ยงไมได 

แมวามนุษยทกุผูคนตางก็พยายามแสวงหาสันติภาพ แตดวยมุมมองที่ตางกัน ความตองการที่ตางกัน ยอมสงผลตอ

กระบวนการของการวิเคราะหปญหาทีแ่ตกตางกันไป เปาหมายที่เบี่ยงเบนกัน รวมถึงแนวทางในการแกปญหาหรือ

ดําเนินการใด ๆ ที่อาจไมประสานสอดรับกัน จนทาํใหสงัคมในแตละระดับ ยังคงมีปญหาดานความมั่นคงที่จะตอง

แกไข จึงอาจกลาวไดวา ในสังคมมนุษยในทุกระดับยังคงมีความขัดแยง ซึ่งไมสามารถทีจ่ะหลีกเลีย่งได และไม

สามารถทีจ่ะขจัดออกไปใหหมดสิ้น ดังนั้น ประเด็นสาํคัญจึงมิไดอยูที่การขจัดความขัดแยง แตอยูท่ีการปองกันมิ

ใหเกิดความขัดแยงขึ้น และเมือ่เกิดความขัดแยง ก็จะตองพยายามมิใหความขัดแยงนั้น ขยายวงกวางออกไป

ในสังคมท่ีใหญกวา รวมท้ังปองกันมิใหแตละฝายใชความรุนแรงมาเปนเครือ่งมอืในการแกไขปญหาความ

ขัดแยง ทัง้น้ี ก็เพื่อทีจ่ะปองกันมิใหเกิดการตอสูดวยความรุนแรง จนเกิดสงครามอันนํามาซึง่ความพายแพและ

สูญเสียของคนในสังคมทุกหมูเหลา อยางไรก็ตาม ในโลกแหงความเปนจริง โดยเฉพาะผูที่คลอยตามแนวความคิด 

Realism ยังคงมคีวามคลางแคลงใจในอันทีจ่ะยึดถือการพฒันาพลงัอาํนาจของตน หรือกลุมตน เพื่อใหเกิดความ

มั่นคงสงูสุด หรือจะทุมเทความพยายามทั้งสิ้น เพื่อสังคมมนุษยที่อาศัยอยูรวมกันดวยความมีเอกภาพ บูรณาการ 

และมคีวามยับยัง้ชัง่ใจซึ่งกันและกัน รวมถงึมคีวามเปนมนุษยที่เจริญแลวมากกวาในอดีต 

ปจจุบันเราอาจแบงภัยคุกคามออกไดตามมิตขิองความมั่นคง ซึ่งอาจแบงยอยออกไปไดอีกมากมาย ในเอกสาร

นี้จะไดจัดแบงภัยคุกคามออกเปน ภัยคุกคามทางทหาร ภัยคุกคามทางดานการเมือง ภัยคุกคามทางดานเศรษฐกิจ 

และ ภัยคกุคามทางดานสังคมจิตวทิยา ทีส่ามารถแยกแยะออกเปน ภัยคุกคามจากอาชญากรรม ภัยคุกคามจาก

ปญหาอัตตลักษณและการแบงชนชั้น ภัยคุกคามที่เกิดจากปญหาสิ่งแวดลอม ภัยคุกคามจากธรรมชาติ ภัยคุกคาม

ตอสขุภาพจากปญหาโรครายแรง ภัยคุกคามจากอบุัตภิัย ภยัคุกคามเหลานี้ สงผลตัง้แตระดบับคุคล ไปจนถงึระดบั

โลก โดยมีความรุนแรง และระดับของภัยคุกคามที่แตกตางกันไป อันนํามาซึ่งความจาํเปนในการแสวงหาแนวทาง

ในการปองกัน และการแกไขปญหาจากตัวแสดงในระดับตาง ๆ ทั้งนี้ ดวยกระบวนทศันทีแ่ตกตางกันไประหวาง 

Realism กับ Liberalism / Idealism ก็ไดทําใหแนวทางในการแกปญหาแตกตางกันไปดวย ทั้งเปาหมายที่สาํคญั

ที่สุดท่ีมุงไปที่บคุคล (Individual/Human Security ที่ยดึถือสิทธิมนุษยชนเปนสาํคัญ) หรือกลุมในระดับตาง ๆ 
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จนถงึระดับรฐัชาติ (National Security) อันเปนกระแสแนวความคิดหลัก ที่ยึดถือความมั่นคงของรัฐชาติเปน

สาํคญั หรอืการใหความสาํคัญสูงสุดไปทีค่วามมั่นคงของมนษุยชาติเพียงอยางเดียว หรือความมั่นคงของโลกทัง้ใบ 

ที่ประกอบไปดวยสิ่งมีชวีิต และไมมีชวีิตทีห่ลากหลายนอกเหนือไปจากมนุษย ในขณะทีว่ิธกีารในอันที่จะตอบรับ

ตอภัยคุกคาม เพื่อใหไดมาซึง่ความมั่นคงก็อาจจะแตกตางกันไปดวย เชน แนวความคิดในการสะสมพลงัอาํนาจ

เพื่อใหเกิดความสมดุลยของอาํนาจตนกบับุคคลอื่น (Balance of Power), แนวความคิดของการสรางพันธมิตร

เพื่อปกปองคนเองไปจนถงึเพื่อมีอาํนาจเหนอืกลุมอื่น (Alaiance or Collective Secuirity), แนวความคิดของการ

สรางความรวมมือภายในเฉพาะกลุมของตน หรือแมแตผูที่อยูนอกกลุมเพื่อสรางสันติภาพใหเกิดขึ้นกับทกุฝาย 

(Cooperative Security) และยังมแีนวความคิดอีกมากมาย ที่เกี่ยวของกับการใหไดมาซึ่งความมั่นคง เชน

Comprehensive Security, Appropriate Distribution of Power, Systemic Security, Societal Security, 

Deterrence and Arms Control, Concert of Power  

อาจกลาวไดวาภัยคุกคามทางดานการทหาร เปนภัยคุกคามที่เกาแก จนบางครัง้ก็มักจะถูกเหมาใหเปนภัย

คุกคามแบบดั้งเดิม (Tradtional Threat) โดยการวิเคราะหภัยคุกคามทางดานการทหารนั้น มักมุงเนนไปที่ปญหา

ความขัดแยงระหวางรัฐชาติ ในเรื่องของเสนเขตแดน อํานาจอธปิไตย หรือผลประโยชนทางการเมือง เศรษฐกจิ ที่

อาจสงผลจนเกิดสงครามเฉพาะบริเวณหรอืสงครามจาํกัด ไปจนถึงสงครามระหวางรัฐชาติ และอาจลุกลามไปเปน

สงครามโลกได ทัง้นี้ สภาพแวดลอมของโลกปจจุบัน ภัยคกุคามทางดานการทหารในลกัษณะน้ี ไดลดระดับลงไป

จากในอดีต อาจมีก็เพียงความขัดแยงในปญหาเสนเขตแดน และความทับซอน หรอืการแยงชงิทางดานเศรษฐกจิ

อันอาจนาํมาซึ่งสงครามในระดบัจาํกัดได เชน สงครามที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลาง ก็มีรากฐานมาจากทรัพยากร

น้ํามันที่อยูในพื้นที่ดงักลาว นอกจากภัยที่เกิดขึ้นมาภายในรัฐชาติดวยกันเองแลว ในยุคโลกาภวิัตนยังเกิดภัย

คุกคามทางทหารในรูปแบบใหมที่เกิดขึ้นมาจากการใชความรุนแรงของบคุคล หรอืกลุมคนที่มิใชรฐั เชน ภัยจาก

ผูกอการราย ภัยจากกลุมกองกาํลังแบงแยกดินแดน หรอืกลุมกองกาํลงัติดอาวธุนอกกฎหมาย หรือแมแตกลุม

การเมืองตาง ๆ ที่ใชความรุนแรงมาเปนเครื่องมือในการตอสูกนัในรัฐชาต ิ

ภัยคกุคามทางดานการเมือง อาจแบงออกเปนภัยคุกคามจากการเมืองภายในประเทศ และระหวางประเทศ 

โดยภัยคุกคามทางการเมืองภายในประเทศ มักเกิดขึ้นมาจาก ความออนแอของระบบการเมืองการปกครอง อัน

สงผลใหเกิดความไมไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน ระหวางบุคคล และกลุมตาง ๆ ในสังคม รวมทั้งไมสามารถสราง

ความเปนเอกภาพ และบรูณาการแหงความเปนรัฐชาติรวมกันไดอยางสมบูรณ หรืออยางนอยทีสุ่ดกค็ือ ไมสามารถ

ผูกรัดพันธะที่มีตอกันไวระหวางบคุคล และกลุมตาง ๆ ในสงัคมได อันจะนาํมาซึ่งการลมสลายของกลุมนั้น ๆ ไมวา

จะเปนในระดบัต่าํกวาหรือในระดบัรัฐชาติก็ตาม สาํหรับสาเหตุของความออนแอดังกลาว ก็อาจมาจากหลาย

ประการ เชน ความไมเขมแข็งในการเขามารวมกันเปนรัฐชาติ หรือกลุมรวมกัน ประวัติศาสตรของการรวมกลุม 

หรือชาติ ความแตกตางกันในดานตาง ๆ ของบคุคล และกลุมในรัฐน้ัน ๆ ไมวาจะเปนเชื้อชาติ ความเชื่อ 
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วัฒนธรรม ศาสนา หรอือุดมการณแนวความคิดในการเมือง การปกครอง นอกจากนีแ้ลว การปรับตวัของบุคคล 

และกลุมคนในสงัคมที่อาจสวนทางกันหรือไปดวยกันไมได ก็จะสงผลใหเกิดเปนภัยคกุคามทางดานการเมืองได

เชนกัน ในขณะทีภ่ัยคกุคามทางการเมืองที่มาจากภายนอกประเทศนั้น บางรัฐชาติ หรือกลุมคน และองคกรยงัอาจ

ใชอุดมการณดานการเมืองการปกครอง (ประชาธปิไตย คอมมิวนสิต หรอืแมแตการปกครองแบบรฐัอิสลามพสิุทธิ์) 

มาเปนเงื่อนไข หรือเครื่องมือ ในการบีบบังคับใหรัฐชาติอ่ืนดําเนินการตามแนวทางที่ตนตองการ หรืออาจใชเปน

เครื่องมือในการสรางกระแสความคิด เพื่อใหเกิดคาวมเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองในสงัคม หรือรัฐชาติ

นั้น ๆ เชน มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบเดิมเปนระบอบประชาธิปไตย หรือคอมมวินิสต หรอืใชเพื่อ

ปลุกระดมใหมีการปฏวิัติรัฐประการ หรือแบงแยกดินแดน  

ภัยคกุคามทางดานเศรษฐกจิ สามารถที่จะพิจารณาไดต้ังแต การใชพลังอาํนาจทางดานเศรษฐกจิของรัฐหนึง่

โจมตีเพื่อทําลายพลังอาํนาจทางเศรษฐกจิของรัฐชาตอิื่น หรือบบีบงัคบัใหรัฐชาติอ่ืน ดําเนินการตามที่ตนตองการ

เพื่อผลประโยชนตน โดยมีลักษณะคลายคลงึกบัการใชพลังอาํนาจทางดานการทหารเขาบีบบังคบัเชนกัน ใน

ขณะเดียวกัน การเชื่อมตอกันของเศรษฐกิจโลกปจจุบัน ก็ไดทําใหวกิฤติเศรษฐกจิที่เกิดขึ้นในรัฐชาติหน่ึง อาจสงผล

กระทบจนเกิดวิกฤติในรัฐชาติอื่นไปดวย เชน วิกฤติเศรษฐกิจในอาเซียนหวงป ๒๕๔๐ หรือ วกิฤติเศรษฐกิจใน

สหรัฐฯ และยุโรปเปนตน นอกเหนือจากภัยคุกคามทางดานเศรษฐกจิตอรัฐชาตแิลว ยังมภีัยที่เกิดขึ้นตอบคุคล 

หรือกลุมคนดวย เชน ภัยจากความยากจนทีส่งผลตอความอดอยาก อันนํามาซึ่งผลตอชวีิตมนุษยโดยตรง ในขณะ

เดียวที่ ความยากจนก็อาจนาํมาซึง่ความรูสกึไมมั่นคงของบคุคล จนเกิดปญหาของความขัดแยงในสังคม อันเกิด

จากการบริหารจัดการของรัฐชาตทิีไ่มเหมาะสมในการแบงสวนระหวางคนรวยกบัคนจนภายในประเทศ 

ภัยคกุคามทางดานสังคมจิตวิทยา สามารถพิจารณาไดจากปญหาอาชญากรรม ที่มีระดับของความรุนแรง และ

ผลกระทบทีแ่ตกตางกันออกไป จากปญหาอาชญากรรมระดับธรรมดาในสังคมที่เกิดขึ้นตอบคุคล หรอืกลุมคนใน

สังคมในสภาพที่ปกติรัฐสามารถปองกัน และแกไขได ไปจนถึงปญหาอาชญากรรมที่มคีวามรุนแรง และสงผล

กระทบในระดับรฐัชาติ หรือแมแตในระดับภูมภิาค และระดับโลกได เชน ปญหายาเสพติด ปญหาอาชญากรรม

ขามชาติ ปญหาโจรสลัด ปญหาขบวนการคาเด็ก และสตรี เปนตน ในขณะที่ การอยูรวมกันเปนสงัคม ซึ่งมี

วิวฒันาการของการอยูรวมกันมาเปนเวลานาน จนเกิดเปนกลุมคนที่มีเชือ้ชาติ เผาพันธ วฒันธรรมและ

ประวัตศิาสตรรวมกัน ตกผลึกเปนอัตตลักษณของชนกลุมนัน้ แตการอยูรวมกันของรฐัชาติตาง ๆ นั้น มักมิไดมกีลุม

คนที่มอีัตตลักษณเดียวกันทั้งชาติ แตมักผสมผสานกันไป จงึมักเกิดปญหาไดถาในรัฐชาตินั้น ๆ เกิดการแบงชนชั้น 

หรือดูหมิ่นดูแคลนกลุมอื่นที่อยูรวมกัน โดยเฉพาะ ถารัฐบาลที่อาจเปนชนกลุมหนึ่งปกครองกลุมอื่น ๆ ก็อาจนาํมา

ซึ่งปญหาความไมเขาใจ หรือปญหาการอยูรวมกันภายในรัฐชาติ จนนํามาซึ่งปญหาความขัดแยง ตอสูซึง่กันและกัน

จนถงึขั้นของการแบงแยกดินแดนได นอกจากน้ีแลว ในสังคมโลกปจจุบัน ที่เชือ่มตอกันจนเปรียบเสมอืนอยูรวมใน
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หมูบานเดียวกัน ก็ไดนํามาซึง่การมีปฏสิัมพันธของกลุมชน ที่มีอัตตลกัษณที่แตกตางกันไปมากขึ้น สิ่งที่เลี่ยงไดยาก

ก็คือ ความเขาใจผิด หรอืขัดแยงกันจนเกิดปญหาตาง ๆ อันสงผลตอความมั่นคงของทัง้บคุคล ไปจนถึงระดับโลกได 

ภัยคกุคามที่เกิดจากปญหาสิ่งแวดลอม เปนภัยคุกคามในรปูแบบใหม ที่สงัคมโลกเริ่มใหความสนใจเมื่อไมนาน

มานี้ จากการที่ไดมหีลกัฐานทางวิทยาศาสตรอันเปนที่ยอมรับวา การใชทรัพยากรธรรมชาตทิี่เกินความจาํเปน ได

สงผลตอการทาํลายสิ่งแวดลอม อันนํามาซึ่งการเสียสมดุลของธรรมชาติ และเปนตนเหตุของปญหาภัยคุกคาม

รวมกันของมนุษยชาติ ไมวาจะเปนปญหาโลกรอน ปญหาภยัธรรมชาติ ทั้งแผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด นํ้าทวม และ

ภัยแลงที่เกิดบอยขึ้น และการเสียสมดุลทางธรรมชาติดังกลาวเชนกัน ไดสงผลใหเกิดโรครายแรง เชน โรคเอดส 

โรคไขหวัดนก และโรคอันเกิดจากไวรสัหลายเชื้อพันธุ อันนํามาซึ่งปญหาสขุภาพ และการทาํลายชีวิตมนุษย 

นอกจากน้ีแลว ยังมภีัยคุกคามอื่น ๆ ที่เปนปญหาตอสังคมมนุษยดวย เชน ภัยจากภัยพบิัต ิเปนตน 

การปองกนั และแกไขปญหาจากภัยคุกคามตามที่ไดกลาวไปแลว กเ็พื่อสราง และดํารงไวซึง่ ความมั่นคง

แหงชาต ิ โดยจะตองพิจารณาในหลายปจจัย ไมวาจะเปน สภาพของความมั่นคงในแตละดาน อันประกอบขึ้นเปน

ความมั่นคงแหงชาติ ไมวาจะเปนสภาพความมั่นคงทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวทิยา การทหาร และดาน

อื่น ๆ และยังจะตองพิจารณาถงึพลังอาํนาจแหงชาตขิองรัฐชาติในแตละดาน รวมถึงการพิจารณาถงึ ปจจัยในเรื่อง

ตัวแสดงที่เกี่ยวของกับความมั่นคงแหงชาติ ไมวาจะเปนบุคคล หรอืกลุมทั้งภายใน และภายนอก ไปจนถึงสภาพ

ของความมั่นคงในภมูิภาค และในโลก อันจะนาํมาซึง่การผสมผสานพลงัอาํนาจตาง ๆ ทัง้ที่มอียูภายในรัฐชาติ และ

ภายนอก เขามากาํหนดเปนยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาต ิยุทธศาสตรชาติที่ดี จะตองมกีารกาํหนดทศิทางในการ

บรหิารจัดการประเทศโดยรวมทัง้ในระยะยาว ระยะปานกลาง และระยะสั้น และจากยทุธศาสตรความมั่นคง

แหงชาตซิึ่งกาํหนดความเรงดวนในการแกไขปญหาตาง ๆ ก็จะไดกาํหนดยทุธศาสตรเฉพาะ เพื่อปองกันและแกไข

ปญหาความมั่นคงในแตละมิติ การแบงสรรคทรัพยากรในการแกไขปญหา กจ็ะขึ้นอยูกบัความสมบูรณหรือขาด

แคลนของพลังอาํนาจที่ม ีอันสัมพันธกบัความสาํคัญของปญหา และความเรงดวนที่จะตองปองกัน แกไขตอไป 

ในภาพความเปนจรงิ การแสวงหาแนวทางในการจัดเตรียมยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาตนิี้ ก็มักขึ้นกับ

สภาพแวดลอมโดยทั่วไป และระบบการบรหิารจัดการประเทศ ผสมผสานเขากับแนวความคิด ความเชื่อใน

กระบวนทศันทีแ่ตกตางกันไประหวาง Realism กับ Liberalism / Idealism ซึ่งจะทาํใหแนวทางในการแกปญหา

แตกตางกันไป โดยรัฐชาติใดทีค่นสวนใหญ และรัฐบาล เชื่อใน Realism การกาํหนดยทุธศาสตรความมั่นคง

แหงชาติ กจ็ะพุงเปาหมายไปที่ ความมั่นคงแหงชาติเปนสาํคัญ โดยอาจละเลย หรือสนใจความมั่นคงของบคุคล 

หรือกลุมภายในรัฐชาติ ความมั่นคงของภูมภิาค และของโลกได ทั้งนี้ บางรัฐชาติ อาจใหความสาํคัญตอความมั่นคง

ของตวัแสดงอื่น ก็เพียงเพ่ือความอยูรอดของรัฐชาติเทานั้น นอกจากน้ีบางรัฐชาติ อาจพิจารณาพุงประเด็นความ

สนใจของตนไปที่ ความมั่นคงแหงรัฐชาติตนในระดับสูงสุด ในขณะที่พยายามสรางกระแส หรือบีบบังคบัรัฐชาติอื่น 

สนใจในความมั่นคงของบคุคล โดยใชแนวความคิด สิทธิมนุษยชน และเสรีประชาธปิไตยมาเปนเครื่องมือ อันจะ



ห น า  | ๑๖ 

 

นํามาซึ่งผลประโยชนจของรัฐชาติทีฉ่ลาดเหลานั้น หรืออาจทุมเทความพยายามของตน ในการสรางกระแส เพื่อให

รัฐชาติอ่ืน ยึดมั่นในความมั่นคงของโลกรวมกันจากปญหาสิง่แวดลอม เพื่อทีร่ัฐชาตทิี่ชาญฉลาด จะไดไมตองทุมเท

กับความพยายามเหลานีม้ากนัก แตไดประโยชนรวมกบัรัฐชาติอื่นดวย ในทางกลับกัน บางรัฐชาติท่ีขาดความเขาใจ

ในเรื่องความมั่นคง พรอมกับกระแสความคิดดานความมั่นคงของคนในสังคม ยังคงสับสนกันอยูระหวาง Realism 

กับ Liberalism ก็จะทาํใหแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรความมั่นคง สับสนและไมเปนเอกภาพกันไปดวย เชน 

รัฐบาลอาจมุงพจิารณาใหความสาํคัญกบัความมั่นคงแหงรฐัชาติมากไป จนไมสนใจความมั่นคงของบคุคล และกลุม

ภายในรัฐชาตติน อาจนาํมาซึ่งปญหาความมั่นคงที่ยุงยากมากขึ้น หรือรัฐบาลอาจสนใจแตความมั่นคงของรัฐบาล

เอง ความมั่นคงของเฉพาะกลุมผูปกครอง กลุมขาราชการ กลุมนักธุรกจิ สิ่งที่ตามมากค็ือ ความแตกแยกและ

ปญหาความมั่นคงแหงชาติในทีสุ่ด นอกจากนี้ การกาํหนดแนวทางแกปญหาความมั่นคงยังเกี่ยวพันอยูกบัความรู

ความเขาใจของคนในชาติดวย กลาวโดยสรุปการกาํหนดแนวทางการแกไขปญหาความมั่นคงแหงชาติ เปนเรื่อง

เฉพาะของแตละชาตทิี่จะกาํหนดแนวทางภายในสภาแวดลอมทีแ่ตกตางกันออกไป ซึ่งการกาํหนดยทุธศาสตร

ความมั่นคงแหงชาติน้ัน จะตองมีเอกภาพและบรูณาการในทุก ๆ ระดับ และมิติของความมั่นคง โดยจัดทําเปน

ยุทธศาสตรทัง้ระยะยาว ปานกลาง และสั้น ในขณะเดียวกันจะตองมีการกาํหนดยุทธศาสตรเฉพาะแยกยอยออกไป 

เพื่อตอบรบัความมั่นคงในแตละดานเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินงาน ทั้งนีม้ีแนวความคิดดานความมั่นคง

หลายประการทีส่ามารถนํามาประยุกตใชทั้งในระดับรัฐชาต ิหรือกวางกวารัฐชาตไิด 

นอกเหนือจากการกาํหนดยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติดงักลาวแลว สิ่งสาํคญัอีกประการหนึ่งก็คอื การนาํ

ยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ หรอืการแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติงานในระดับยุทธการ และยุทธวธิ ีหรือกค็ือ 

การแปลงนโยบายไปสูแผนงานโครงการ และกจิกรรมของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของนั่นเอง ทั้งนี้ วฒันธรรม

ประเพณี ความรูความเขาใจ ระบบการบริหารจัดการ ระบบการเมืองการปกครอง และสภาพทางภูมริัฐศาสตรของ

รัฐชาตมิีความสาํคัญตอการแปลงยทุธศาสตรความมั่นคงแหงชาติ ไปสูการปฏิบัติเปนอยางมาก ยุทธศาสตรความ

มั่นคงของบางรัฐชาติ อาจเปนเพียงขอเขียนในกระดาษของหนวยงานระดบัประเทศเทานั้น โดยที่รัฐบาล กระทรวง

ทบวงกรมอื่น หรือหนวยงานรวมทั้งประชาชนคนในชาต ิ มิไดใหความสนใจ หรือนาํไปสูการปฏิบัติเทาทีค่วร 

ยุทธศาสตรความมั่นคงของชาติ ควรจัดทําเปนกฎหมายที่ไดรับการลงประชามติจากสภา อันสงผลใหมผีลบังคบัใช

แมมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลก็ตาม 

 

ความมั่นคงแหงชาติไทยในศตวรรษปจจุบัน 

ความมั่นคงแหงชาติไทย สามารถทีจ่ะประเมินไดจากความมั่นคงของชาติในแตละมิติ โดยความมั่นคง

ทางดานการเมอืงนั้น สามารถกลาวไดวาอยูในระดับทีม่ีเสถียรภาพต่าํ โดยมีตัวบงชี้ไมวาจะเปน การเปลี่ยน

รัฐธรรมนูญที่ถอืวาเปนกฎหมายสงูสุดของประเทศ และเปนขอตกลงรวมกันของคนในชาต ิ ในอันที่จะใชชีวิต
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รวมกันในฐานะคนไทย ไดถูกเปลี่ยนแปลงในจาํนวนครั้งที่สงูมาก นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนรัฐบาลที่มิไดเปนไป

ตามวงรอบ ทั้งจากการปฏวิัตริัฐประหาร และการยุบสภา จนสงผลใหการบรหิารจัดการของรัฐบาล ขาดความ

ตอเนื่อง ในขณะที่รัฐชาติไทยเอง ทีผ่านมายังขาดยุทธศาสตรชาติที่ไดรับการยอมรับ และนําไปปฏิบัติโดยรัฐบาล 

และผูบรหิารในทุกระดับ และทกุยุคทุกสมัย จะมีกแ็ตยุทธศาสตรที่ออกมาโดย สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

ซึ่งยังคงขาดอาํนาจบังคบัใชอยางแทจรงิ ก็ไดยิ่งทาํใหการบริหารประเทศขาดตอน และมีทศิทางไมแนนอนขึ้นกับ

ความคิดของรฐับาลที่ไดรบัเลือกขึ้นมาปกครองประเทศ ในขณะที่นักการเมือง ผูมสีิทธิไดรับเลอืกขึ้นมาบรหิาร

ประเทศ ก็ยังคงขาดความรูความสามารถ และแรงจูงใจในอันที่จะเขามาทาํหนาที ่ ในการเปนผูนาํประเทศอยาง

แทจรงิ โดยนักการเมืองสวนหนึ่งเขามาเพื่อแสวงหาอาํนาจ และผลประโยชนของตน และของกลุม จนเปนขออาง

ของทหาร เขามาทาํปฏวิัติรัฐประหารจนเกิดเปนวัฐจักรขึน้ นอกจากนี้ ยังเกิดความสบัสนและไมแนชัดของ

ความสมัพันธของสถาบันสาํคญัของชาติ คือ รัฐบาล ทหาร (ทหารบก) กับสถาบันพระมหากษัตริย ในขณะที่ การ

ยอมรบัของประชาชนที่มีตอการเมืองการปกครอง ก็อยูในระดับที่ยงัไมมั่นคงเพียงพอ ทั้งในระดับประเทศ และ

ระดับทองถิ่น ดังเห็นไดจากการเดินขบวนประทวงของกลุมเสื้อแดง และเสือ้เหลืองที่เริม่อยูนอกเหนือเหตุผลของ

ความเปนประชาธปิไตยไปแลวรวมกับการไมยอมรับในการปกครองของรัฐชาติไทย จนเกิดความพยายามในการ

แบงแยกดินแดน หรอือยางนอยที่สุดก็เพื่อเปลี่ยนระบบในพืน้ที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

ความมั่นคงทางการเมอืงระหวางประเทศ หรือทางการทูตของไทย อยูในสภาพที่ตองพึ่งพาชาติมหาอาํนาจ

สหรัฐฯ มากพอสมควร ในขณะทีส่หรัฐฯ เองกจ็ะดาํเนินการทางดานการเมืองระหวางประเทศตอไทย เพื่อ

ผลประโยชนตนเปนสาํคัญ ดังนั้น เมื่อรัฐบาลไทยดําเนินงานคลอยตาม ก็จะไดรบัผลตอบแทนในทางบวกจาก

สหรัฐฯ  ในขณะเดียวกัน ถาสถานการณในไทยอาจสงผลกระทบตอผลประโยชนสหรัฐฯ ไปดวย สหรัฐฯ ก็จะ

ดําเนินการหรือไมดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อรักษาผลประโยชนของตนไว ทั้งนี้ สหรฐัฯ มิไดมีความสมัพันธ

กับไทยเทานั้น ยังมีความสัมพันธกบัชาตอิื่นดวย การชั่งนํ้าหนักการใหความสาํคัญกับไทย และชาติอ่ืน ก็จะเปน

ปจจัยบงชี้การสนบัสนุนหรือไมดวย ในขณะทีก่ารดาํเนินงานดานการตางประเทศของไทย ยงัคงเปนไปในเชิงรับ 

หรือเปนแตเพียงการตามแกปญหาที่เกิดขึ้น ทัง้นี้ งานการทูตของไทยยังคงผูกขาดที่กระทรวงการตางประเทศ 

ในขณะที่ แนวความคิดดานการทูตปจจุบันของโลกไดพัฒนาไปสูการทูตแบบ Total Diplomacy ทีค่นในชาติ

ทั้งสิ้นตางก็มสีวนรวมกบังานดานการทูตแลว สาํหรบัภาพการเมืองระหวางประเทศของไทยกับประเทศในภูมภิาค 

ก็จะเห็นไดจากสถานภาพไทยทีค่นไทยเองพจิารณาวาอยูเหนือกวาผูอื่น แตขอเทจ็จริง แลวประเทศไทยเกิดการ

ชะงกังันในขณะทีช่าติอ่ืนกาํลังพฒันากาวหนาไป อันสงผลใหชาติอ่ืน ๆ เชน กัมพชูา เมียรนมาเริ่มมีศกัยภาพใน

การแขงขันทาทายไทยไดมากขึ้น 

ความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจของไทย เคยถูกทาทายดวยภาวะเศรษฐกิจตกต่าํในป พ.ศ. ๒๕๔๐ อันสงผล

กระทบตอความมั่นคงทางดานการเมือง และดานอื่นไปดวย อยางไรก็ตาม ดวยทฤษฏีเศรษฐกจิพอเพียง และการ
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พัฒนาที่ยั่งยืนของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัภมูิพลอดุลยเดช ซึ่งวางรากฐานเศรษฐกจิไวในระดับรากหญา ได

ทําใหเศรษฐกิจไทยสามารถฟนตัวไดในระยะเวลาอันสั้น แตถึงกระนั้น เศรษฐกิจไทยในระดับมหภาคก็ไดถกู

ครอบงาํดวยระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม จนสงผลใหเกิดภาวะความเหลี่ยมล้าํทางรายไดในสงัคมสูง และชองวาง

ระหวางรายไดของประชาชนคนไทยยงัคงสงูอยู นอกจากนี ้ การคอรัปชั่นของขาราชการก็ยงัอยูในระดับที่นาเปน

หวง ภาวะดังกลาวถกูซ้าํเติมจากภาวะเศรษฐกิจโลกตกตํ่า และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทย จึงสงผลให

ความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจของไทยในปจจบุันอยูในระดับที่จะตองใหความสาํคญัเปนลาํดับตน ๆ 

ความมั่นคงทางดานสงัคมจิตวิทยาของไทย สามารถพจิารณาไดจากหลายปจจัย เริ่มจากศูนยรวมอันเปน

เสมือนสิง่ยึดประชาชนทกุหมูเหลาไวในความเปนรัฐชาติเดียวกัน ซึ่งอาจเรียกวาอุดมการณแหงความเปนรัฐชาติ 

เชน เสรีภาพ และประชาธิปไตยของอเมริกา ปจจะศลีะของอินโดนีเซีย ในสวนของไทยนั้น ยังไมมีใครระบุไวอยาง

ชัดเจน แตอาจกลาววา ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย คืออุดมการณชาติไทย โดยยังคงถกเถียงกันอยู ทาํให

ความชัดเจนของความเปนรัฐชาติไมเดนชัด นอกจากน้ี ความมั่นคงทางดานสังคมจิตวิทยาของไทย ยังอาจพิจารณา

ไดจากนิสัยใจคอ และวฒันธรรมไทยที่ยังคงมลีักษณะของการแบงชนชั้น ซึ่งแปรสภาพจากยุคเจาขุนบญุนาย มา

เปนศักดินาขาราชการ และศักดินานายทุน ประกอบกับพื้นฐานวัฒนธรรมในการประนีประนอมของคนดี และ

ความเห็นแกตวัของคนกลุมหนึง่ พรอมกบัระบบการศกึษา ทัง้ในระบบกบันอกระบบการศึกษาทีข่าดการ

วางรากฐานการถกแถลง แสดงความคิดเห็นและยอมรบัในมติสวนรวม ที่ใหความสาํคัญกบัเสียงสวนนอยดวย ได

นํามาซึ่งความเบี่ยงเบนของสังคมไทยในระบอบประชาธิปไตย อันนํามาซึง่ ความขัดแยงทางการเมืองทีซ่ึมลึกอยูใน

สังคมไทยปจจุบัน นอกจากน้ีแลว สงัคมไทยยังเต็มไปดวยคอรัปชัน่ และการเลนพรรคเลนพวก จนสงผลใหการ

ดําเนินการดานการเมือง ไมไดเปนไปดวยเหตุผลเพื่อผลประโยชนชาติ แตกลบัเปนผลประโยชนของตนหรือกลุมตน

เปนสําคญั และดวยการบรหิารจัดการของรัฐบาล และเจาหนาทีข่องรัฐทีข่าดประสิทธิภาพดังกลาว จงึนาํมาซึง่

ปญหาอาชญากรรม ทีพ่ฒันาตนเปนองคกรทั้งในระดับประเทศ และระดับขามชาติ รวมถงึ การเผยแพรศาสนา

ภายในชาต ิทีเ่กิดการเบี่ยงเบนไปจากพื้นฐานสําคญัของศาสนา 

ความมั่นคงดานการทหาร ถือวาเปนความมั่นคงแบบดั้งเดิมท่ียังคงมคีวามสาํคญัอยู อยางไรก็ตาม 

สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป สงผลใหการพิจารณาความมั่นคงในมิติน้ีแตกตางไปจากเดิม สงครามขนาดใหญ ทั้งใน

ระดับภูมภิาค และระดบัโลก มีโอกาสทีจ่ะเกิดขึ้นไมมากนัก ในขณะที่สงครามระหวางไทยกบัประเทศเพื่อนบาน ที่

อาจมคีวามขัดแยงกันอยูบาง ก็มีเครื่องมืออ่ืนมาใชในการแกไขปญหา ไมวาจะเปนการเจรจา หรือการดาํเนินงาน

ดานการทูต การใชบคุคลทีส่ามมาไกลเกลี่ย การใชองคกรในระดับภูมภิาค และนานาชาติมาชวยกันแกไข อันจะทาํ

ใหการดวนตัดสินใจในการใชกาํลังนอยลงไป ดังน้ัน การรบอาจเกิดขึ้นไดกจ็ากความเขาใจผิด หรือการดวน

ตัดสินใจของหนวยทหารขนาดเล็ก ที่อยูในพื้นที่ในชวงเวลาสั้น ๆ กอนที่ในระดบัทีสู่งขึ้น จะไดแกปญหาในทาง

สันติกันตอไป โดยปญหาที่อาจนาํมาซึง่การรบเฉพาะบริเวณดังกลาว ก็เชนปญหาเสนเขตแดน ปญหาเขตทับซอน
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ทางทะเล และปญหาการแยงชิงทรพัยากร เปนตน ในสภาพดังกลาว อาจกลาวไดวา กองทัพบก กองทัพเรือ และ

กองทัพอากาศไทย คอนขางจะมอีาวธุยุทโธปกรณที่สามารถเผชิญกบัปญหาดังกลาวได อยางไรก็ตาม ระบบการ

บรหิารจัดการกองทพั ที่ในทางปฏิบัติ เหลาทัพเปนทั้งผูเตรียมกาํลัง และใชกาํลงั ทาํใหความเปนเอกภาพ และ

บูรณาการของกองทัพ มิไดพัฒนาใหถงึขีดสุด พรอมกันน้ัน การจัดการกาํลังพลภายในกองทัพ ที่ยังคงขาดการ

จัดการที่ดี ก็ไดทาํใหศักยภาพทีม่ีไมไดรับการพฒันาเทาทีค่วร นอกจากน้ี งานเพื่อความมั่นคงของกาํลงัทางทหาร 

ยังไดขยายขอบเขตไปสนบัสนุนความมั่นคงในมิติอ่ืน หรือในระดับอื่นดวย เชน การใชศักยภาพทางการทหารไป

ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัตทิี่รุนแรง และไปชวยเหลอืงานในการรกัษาสันติภาพในโลก หรือภมูิภาคดวย 

ความมั่นคงในมิติทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมของไทย มีความสาํคัญตอความมั่นคง

แหงชาตมิากขึ้น และจากการทีป่ระเทศไทยยังคงตองพึง่พาเทคโนโลยีจากตางชาติในหลาย ๆ เรือ่ง ไมวาจะเปน

เทคโนโลยีดานการเกษตร อุตสาหกรรม พลังงาน และการสือ่สาร จึงยงัคงมคีวามมั่นคงในดานน้ีไมมากนัก ในขณะ

ที่ การดาํเนินงานของรัฐบาล ยังมิไดนาํไปสูการพัฒนาเทคโนโลยีของชาติในอนาคตมากนกั อันจะสงผลตอความ

มั่นคงทางเทคโนโลยีระยะยาวไปดวย นอกจากนี้ ไทยยังคงขาดเทคโนโลยีที่ใหความสาํคัญกบัสิ่งแวดลอม รวมทั้ง

ความเขาใจของสงัคมในเรื่องของการดูแลรักษาสิง่แวดลอม ยังอยูในวงที่จาํกัด หรือเปนแตเพียงกระแสสังคมที่ขาด

การปฏิบัตทิี่เปนรปูธรรมทีแ่ทจรงิ ไดสงผลใหปาไม และทรพัยากรธรรมชาติของประเทศถูกทาํลายเปนจาํนวนมาก 

และถงึแมจะมงีานในโครงการพระราชดาํริ รวมถึงแนวความคิดเกษตรพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั

ภูมิพลอดลุยเดชทีช่ลอการสูญเสียดงักลาวไปไดบาง แตลัทธิทุนนิยมที่ฝงตัวอยางเหน่ียวแนนในสังคมไทย ก็ไดทํา

ใหการทาํธรุกิจหลายประเภทนาํไปสูการทาํลายสิง่แวดลอมอยางรุนแรง จนสงผลตอความแหงแลง ดินถูกทําลาย 

และนํ้าทามในหลายพื้นที่ ในขณะที่สิง่แวดลอมในเมือง ซึ่งขาดการวางผังเมืองที่ดี ก็ไดนาํมาซึ่งปญหาการระบาย

น้ํา น้ําเนา และโรคระบาดตาง ๆ จงึอาจกลาวในภาพรวมวา สังคมไทยยังมีความมั่นคงในมิตินี้ในระดับที่ตองแกไข 

ภาพการพิจารณาความมั่นคงในมิติตาง ๆ จะทาํใหเห็นถึงประเด็นปญหาในแตละดานที่เกิดขึ้น อยางไรก็ตาม 

สังคมประเทศชาติเปนสังคมทีใ่หญ อันกอปรไปดวยบคุคล และกลุมคนทีห่ลากหลาย และตางกันออกไป จึงทาํให

ปญหาเหลานั้น อาจมีบคุคล และกลุมอยูในฐานะที่ไดประโยชน หรอืเสียประโยชน หรืออาจมีผลกระทบที่ตางกัน

ออกไปในระยะสั้น หรือระยะยาว ดังน้ัน จะตองมกีารประเมินความมั่นคงในระดับบุคคล และระดับกลุมดวยโดย

ในสังคมไทยยงัคงมปีระชาชนทีข่าดความสามารถในการแสวงหาอาหาร เครื่องนุงหม และยารักษาโรคทีจ่าํเปนอยู

มาก จนตองออกมาขอทาน กออาชญากรรม หรือตองพ่ึงพาผูอื่น โดยที่รัฐยังมิไดมีโครงการประกันสังคมสาํหรบัผู

ตกงาน หรือรายไดต่าํ แมวาจะมีการประกันสขุภาพสาํหรบัการรกัษาพยาบาล และสาํหรบัผูสูงอายแุลวก็ตาม ทัง้นี้

ความเห็นแกตวัของผูที่เหนือกวาในสงัคม กับความออนแอของรัฐบาล ทาํใหรัฐไมสามารถเก็บภาษีจากผูทีม่ีรายได

สูงมาก ๆ ไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย อันนาํมาซึง่ชองวางทีสู่งมากขึ้น ปญหารายบุคคลดังกลาว บอยครัง้ไดพัฒนา

จนเปนปญหาความมั่นคงในระดับกลุม และชาติในทีสุ่ด เชน การรวมกลุมกันเดินขบวนประทวงเรียกรอง เปนตน 



ห น า  | ๒๐ 

 

ทั้งนี ้การขาดความรู และสาํนึกประชาธิปไตยของประชาชนคนไทยอยางแทจริง ทําใหการเดินขบวนของกลุม อาจ

กลายเปนเพียงเครื่องมือทางการเมือง ของกลุมนักการเมืองทีช่าญฉลาดในการนาํมาซึ่งผลประโยชนตน มากกวาที่

จะดาํเนินการเพื่อผลประโยชนชาติ หรือกลุมบคุคลในแตละภาคสวนของสังคมอยางแทจริง 

นอกเหนือจากการพจิารณาสภาวะปจจุบันของความมั่นคงแหงชาตจิากภายในชาตแิลว ความมั่นคงโลก และ

ความมั่นคงของภูมิภาค โดยเฉพาะภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตทีม่ีไทยเปนสมาชิกอยูน้ี ก็มคีวามสําคญั โดย

ยังคงมีปญหาขามชาติ และปญหาที่เออลนมาจากชาติใดชาติหน่ึงอยูมากพอสมควร ปญหายาเสพติดขามชาติทีม่ี

แหลงผลิตสาํคัญอยูใน อาฟกานสิถาน เมียรนมา และ ลาว และเสนทางขนสงผานไทย และประเทศเพื่อนบานอีก

หลายประเทศ ไดสงผลกระทบตอความมั่นคงแหงชาติไทยไปดวย ปญหาโจรสลัดในชองแคบมะละกา ปญหาผู

อพยพหลบหนีเขาเมืองจากเมียรนมาไปประเทศที่สอง และที่สาม ปญหาการกอการรายในระดับภูมภิาคและระดับ

โลก ปญหาความขัดแยงในเรื่องเสนเขตแดน และการทับซอนของผลประโยชนทางทะเลของหลายชาติในภมูิภาค 

กลายเปนสภาพความไมมั่นคงในภูมภิาค ที่พรอมสงผลกระทบตอความมั่นคงแหงชาติไทยได ในขณะที่ในระดับโลก

เอง ก็ยังมปีญหาการเมืองโลก ที่ยังคงอยูภายใตอทิธพิลของรัฐชาตมิหาอาํนาจ เชน สหรฐัอเมริกา และ รสัเซีย กบั

จีน ที่ยังคงดาํเนินนโยบายในการแขงขันซึ่งกันและกัน อันอาจนาํมาซึ่งความรุนแรงในอนาคตได และยังมีปญหากอ

การรายของกลุม IS ที่สงผลกระทบตอความมั่นคงไปทัง้โลก ในดานเศรษฐกจิโลก ก็ยังคงเกิดปญหาความตกต่าํทาง

เศรษฐกิจ ปญหาการขาดแคลนอาหาร น้าํดื่ม ก็ยังเกิดขึ้นในหลายบริเวณของโลก ความไมแนนอนของราคาน้ํามัน 

และวกิฤตพิลงังาน รวมถึงความพยายามในการแสวงหาพลงังานทดแทน ก็ไดกลายเปนประเด็นปญหาสาํคัญดาน

ความมั่นคงของโลกในปจจบุัน นอกจากนี้แลว ปญหาความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลก ทีส่งผลตอสภาะ

แวดลอมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมไดนํามาซึง่ความไมมั่นคง ที่คนทั้งโลกจะตองใหความสนใจ อันเนื่องมาจาก

ผลกระทบทีอ่าจนาํมาซึ่งน้าํทวมโลก หรือโลกรอนจนถึงวิกฤติ อาจกลาวไดวา แมสภาพแวดลอมของโลกมิไดอยูใน

ภาวะสงคราม แตความมั่นคงในภูมภิาค และในโลกในหลาย ๆ มิติ ไดนํามาซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นตอความมั่นคง

แหงชาติไทยโดยตรง 

การประเมินความมั่นคง และภัยคุกคามของชาติไทยดงักลาว สามารถที่จะสรุปเปนประเด็นปญหาสําคัญอัน

สงผลกระทบตอความมั่นคงแหงชาติไทย ไดดังน้ี 

ประการแรก คอื ความไมมั่นคงในระบบการเมืองการปกครองการเปลี่ยนแปลงการทางดานการเมืองการ

ปกครองของรัฐชาติไทย ซึง่เกิดขึ้นมาตัง้แตชวงตนยคุรัตนโกสินทร จนมาถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อป 

๒๔๗๕ ตามดวยวงจรของการปฏวิัตริัฐประหาร และการเลือกตั้ง โดยที่การวางรากฐานความเปนประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนไปไดอยางลาชา ขาดขอตกลงของสังคมที่ชัดเจนและยอมรบัรวมกัน จน

ตองเปลี่ยนรัฐธรรมนูญฉบับแลวฉบับเลา ทาํใหสงัคมไทยทีผ่านมา ตองพึง่ความสามารถของผูนําในแตละหวง ถา

ไดผูนําที่ดี และฉลาดประเทศชาติก็จะมั่นคงขึ้น เมื่อมีผูนาํทีไ่มฉลาด หรือไมซื่อสัตย รฐัชาตกิ็จะมีปญหา นอกจากนี้
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แลว ในหวงครึง่ศตวรรษทีผ่านมา ประชาชนสวนใหญ ตางตั้งความหวงัทีจ่ะพึง่พาแตพระมหากษัตริย จนลมืพึ่งพา

ตนเอง และพัฒนาระบบประชาธปิไตยที่เขมแขง็ขึ้น ในขณะที่ชนกลุมหนึ่ง พยายามแสวงประโยชนจากชองวาง

ของระบบที่ยงัไมอยูตัว สรางอาํนาจทางการเมือง และเศรษฐกิจใหตนเองและกลุม และขึ้นมาควบคุมการพฒันา

ระบบเสียเอง สิง่ที่ตามมากค็ือ ความไมมั่นคงในระบบการเมืองการปกครองในปจจบุัน อันแสดงออกมาถึงความ

ขัดแยงของสังคมที่ซมึลกึ ไมวาจะเปนความขัดแยงของฝายการเมือง กับขาราชการ ความขัดแยงของขาราชการเอง 

ไมวาจะเปนทหาร ตาํรวจ ความขัดแยงของประชาชน ที่ตางความคิดในระบบการปกครอง เชน กลุมเสื้อแดง และ

เหลือง ทั้งนี้ แมจะไดมคีวามพยายามในการแกไขปญหาเหลานี้ แตจนถึงปจจุบันการขาดกระบวนการทาง

ประชาธปิไตย ที่ถกูตองเหมาะสมกับประเทศไทยเทาทีค่วร ทําใหปญหายังคงดาํรงอยูอยางตอเนื่อง 

ประการทีส่อง คือ ความไมมั่นคงในความรูสึกรวมของการเปนรฐัชาติเดียวกัน วิวฒันาการของการเปนรัฐ

ชาติของไทยแตกตางไปจากหลายชาติในภูมภิาค ที่เพิง่ไดรับเอกราชและกอต้ังรัฐชาติขึ้นมา หลังสิ้นสุดสงครามโลก

ครัง้ทีส่อง สงผลใหววิัฒนาการความเปนรัฐชาติไทย เปนกระบวนการตอจากความเปนอาณาจักรไทย โดยมิไดเกิด

จากความรวมมอืรวมใจของประชาชนทุกชนเผากูชาติ หรือเรียกรองความเปนชาต ิ จากเจาอาณานคิมเชนชาติอื่น 

ดังนั้น จึงขาดความรูสกึรวมของการกอตัวรัฐชาติสมยัใหม สิ่งที่ยึดเหนี่ยวคนไทยไวดวยกันกลบัเปน

พระมหากษัตริย อยางไรก็ตาม กระแสโลกาภิวัตน ทีแ่ฝงมาดวย กระแสประชาธิปไตย เสรีนิยม สทิธิในการ

ปกครองตนเอง และอัตตลกัษณนิยม ไดนํามาซึง่ ความสบัสนของสังคมไทยในการอยูรวมกันในรัฐชาติ อันนํามาซึ่ง

ความแปลกแยกออกไปของคนไทยดวยกันเอง ทีอ่าจมีเชื้อชาติ เผาพันธ ศาสนา หรือประวัติศาสตรในชวงการเปน

อาณาจกัรที่เฉพาะออกไป จนในบางพื้นที ่ไดเกิดกระบวนการในการแบงแยกดินแดน หรืออยางนอยที่สุด กค็ือการ

เปลี่ยนแปลงในอํานาจบรหิาร เชน ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งเกิดขึ้นมาในทศวรรษนี้ และจะดํารงอยูกบั

สังคมไทยไปอีกระยะหนึง่ นอกจากนี้ ความรูสึกทองถิ่นนิยม หรือภูมภิาคนิยม ทีข่าดสิง่ยึดเหนี่ยว หรืออุดมการณ

ในความเปนรัฐชาติ ก็อาจนาํมาซึ่งปญหาในพื้นที่อื่นดวย 

ประการทีส่าม ปญหาการพัฒนาท่ีขาดความยัง่ยืน กระแสทุนนิยม และการคาเสรีทีถ่าโถมเขามาสูสงัคมไทย 

ไดเคยทํารายรัฐชาติไทยชวงเศรษฐกิจตกต่ําเมื่อป ๒๕๔๐ มาเลว กระแสดังกลาวไดวางรากลึกในแนวความคิดของ

ผูกาํหนดนโยบาย และนักธุรกจิไทยในระดับมหาภาค และแมวาจะไดมคีวามพยายามนาํเศรษฐกิจพอเพียง และ

แนวทางการพฒันาที่ยั่งยืนของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัภมูิพลอดุลยเดชมาเปนแนวนโยบายก็ตาม แตในทาง

ปฏิบัติ สังคมไทยก็ยงัหลงยึดติดอยูกบัทุนนิยม ที่เทอดทูนผูมีฐานะ อํานาจ และเงินตราเปนลาํดับแรก จนสงผลให

เกิดความเห็นแกตัวสูง การแบงปนสวนแบงในสงัคมก็ไมยตุธิรรม ผูที่ดอยโอกาส ไดรับความยุติธรรมในมาตราฐาน

ที่ต่ํากวาคนที่เหนือกวาในสังคม ชองวางของรายไดของประชากรยังสูงอยู ในขณะที ่ การใชทรัพยากรธรรมชาติ 

ยังคงมุงที่จะตอบสนองตอความตองการในปจจุบัน และขาดการดูแลรักษาไวเพื่อคนรุนตอไป จนทรพัยากรบาง
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ประเภทไดหมดลงไปแลว ตองไปแสวงหาจากที่อื่น เชน ทรพัยากรทางทะเลในอาวไทย เปนตน นอกจากนี้ ไทยยัง

มีปญหาความไมมั่นคงทางพลังงานดวย 

ประการทีส่ี่ ความไมม่ันคงทางสังคมจากปญหาอาชญากรรม และคอรัปชั่น อันเกิดจากระบบการบรหิาร

จัดการ และการปกครองประเทศที่ยังออนแอ จนสงผลใหเกิดการกออาชญากรรมในประเทศ ที่ไมสามารถจบักุม

มาดาํเนินคดีได ไดกลายเปนเรือ่งธรรมดา โดยเฉพาะคดีที่เกิดกับประชาชนทั่วไป สภาพดังกลาวยังไดนาํพา

อาชญากรรมขามชาติเขามากอคดี หรือใชไทยเปนฐานที่มั่นในการกออาชญากรรมไปดวย นอกจากน้ี การคอรัปชั่น 

และวฒันธรรมทุนนิยมที่ทกุคนพยายามไขวควาหาทรัพสินทเงินทอง และอาํนาจ ก็ไดยิ่งทาํใหอาชญากรรมมีความ

แนบเนียน และกอตัวกันจนเปนองคกรที่สามารถทาทายอาํนาจรัฐได 

ประการทีห่า ความไมมั่นคงจากการตองแขงขันกับรัฐชาติอื่น อันเปนผลมาจากการดาํเนินงานที่ยังคงขาด

ความเหมาะสมในงานดานความสัมพันธกบัรัฐชาติตาง ๆ รวมทัง้ปญหาเดิมที่ยงัไมไดรับการแกไข เชน ปญหาเสน

เขตแดน ปญหาของความไมไวเนื้อเชื่อใจกัน และปญหาความขัดแยงผลประโยชนในดานตาง ๆ ความไมมั่นคง

ดังกลาวนี้ ทาํใหรฐัชาติไทยตองทุมเททรพัยากรไปแกไขปญหา ซึ่งอาจมีความรุนแรงจนถงึระดับการใชกาํลงัอาํนาจ

ดานการทหารเขามาประกันความสาํเรจ็ 

นอกจากปญหาความไมมั่นคงทีส่าํคัญหาปญหาดังกลาวแลว รัฐชาติไทยยังคงมปีญหาอีกหลายประการที่

จะตองไดรับความสนใจ พิจารณาในการปองกันและแกไขกันตอไป เชน ปญหาทางดานการศึกษาในสังคมไทย 

ปญหาสิทธิเสรีภาพกับหนาทีข่องคนทุกหมูเหลาในสังคม รวมถึง สื่อสารมวลชนที่มีอทิธิพลตอกระแสความคิดของ

สังคมโดยรวม ปญหาที่เปนผลกระทบมาจากความมั่นคงโลก และภูมภิาค เชน ปญหาการกอการราย ปญหา

อาชญากรรมขามชาติ ปญหาวิกฤตโิลกรอน ปญหาวิกฤติอาหาร ปญหาวิกฤติน้าํมัน ปญหาเศรษฐกิจโลก เปนตน 

ปญหาสาํคัญ และปญหาทัว่ไปเหลานี้ ตองการการกาํหนดยุทธศาสตรระยะยาว และปานกลางที่มีเอกภาพ และ

บูรณาการในการแกปญหา 

 

ยุทธศาสตรความม่ันคงแหงชาติไทย 

จากสภาวะความมั่นคงแหงชาติไทยในปจจุบัน ไดแสดงใหเห็นถงึความจาํเปนทีจ่ะตองมีการกาํหนดทิศทางการ

ดําเนินการเพื่อรัฐชาติในภาพรวม เพื่อทีจ่ะใหความพยายามทั้งสิ้นสามารถนาํมาซึง่ ความมั่นคงแหงชาติไทย ที่ยัง

อยูในระดับที่นาเปนหวงจากปญหาความไมมั่นคงในระบบการเมืองการปกครองไทย ความไมมั่นคงในความรูสึก

รวมของการเปนรัฐชาติเดียวกัน ปญหาการขาดการพฒันาที่ยัง่ยืน ปญหาความไมมั่นคงทางสังคมจากปญหา

อาชญากรรม ปญหาความไมมั่นคงจากการตองแขงขันกบัรฐัชาติอื่น และปญหาอื่น ๆ อันสงผลกระทบตอรฐัชาติ

ไทยในแตละระดับ ทั้งนี้ การพฒันาขึ้นมาจากสภาพความไมมั่นคงในปจจบุัน ไปสูสภาพของชาติท่ีมั่นคงของชาติที่
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มั่นคงมากกวานี้ จนไปถึงในระดับที่พรอมทีจ่ะพฒันาใหกาวหนาตอไป มีความจาํเปนในอันทีจ่ะตองกาํหนด

แนวทางในการใชพลงัอาํนาจแหงชาตอิยางมีเอกภาพ และบูรณาการ ออกมาเปนยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติ

ในหวงระยะเวลา ซึง่จะตองไดรบัการรองรับทางกฎหมายในอันที่จะนาํมาเปนกรอบบังคบัใชในการบรหิารจัดการ

ประเทศของรัฐบาลตอไป 

การประเมินพลงัอํานาจแหงชาติ ควรเริ่มจากการพิจารณาจากสภาพปจจัยทีค่อนขางไมแปรผันสามประการ 

คือ สภาพทางภูมริัฐศาสตร ประชาชน และ ทรัพยากรธรรมชาติ ปจจัยดังกลาวจะถกูนําไปแปลงเปนพลังอาํนาจ

แหงชาตทิี่จะขึ้นอยูกับกระบวนการนาํปจจัยตาง ๆ ไปใชใหเกิดประโยชนภายใตกระแสสังคมโลก และภูมภิาคที่

สงผลตอการดาํเนินงานใด ๆ ของรัฐชาติผลทีอ่อกมาก็คอื พลังอาํนาจดานการเมืองภายใน พลังอาํนาจทางดานการ

ทูต หรือการเมืองระหวางประเทศ พลงัอํานาจดานเศรษฐกิจ และ พลงัอาํนาจดานสังคมจิตวทิยา ซึ่งอาจแยก

ออกเปนพลงัอาํนาจดานอุดมการณ พลังอาํนาจดานวทิยาศาสตรเทคโนโลยี และสิง่แวดลอม เปนตน รวมถงึพลัง

อํานาจดานการทหาร ที่เปนพลงัอาํนาจที่ยังคงความสาํคญัอยูในปจจบุัน 

สภาพทางภมูิรัฐศาสตรของประเทศไทยทั้งที่ตัง้ ขนาดรูปราง ภูมอิากาศ และเขตแดน มศีักยภาพของนาํมา

พัฒนาเปนพลงัอาํนาจแหงชาติได ทั้งการเปนศูนยกลางในภูมภิาค โดยเฉพาะการเปนรอยตอของผืนแผนดินใน

ทวีปเอเชีย กบัทางออกอาวไทยไปในมหาสมุทรอินเดีย และแปซิฟก ในขณะทีส่ภาพอากาศ ก็เหมาะสมแกการเปน

แหลงผลิตอาหาร นอกจากนี้ยังมเีสนเขตแดนทั้งทางบก และทางทะเล ที่จะสรางปฏสิัมพันธกับเพื่อนบานอีกหลาย

ชาต ิ ประชาชนคนไทยเอง ก็ถอืไดวาเปนผูมีนิสัยใจคอโอบออมอารี ประนีประนอม มจีํานวนทีพ่อเหมาะกบัพื้นที่ 

และมคีวามรูความสามารถอยูในเกณฑดี ในสวนของทรพัยากรธรรมชาติน้ัน แมวาจะไมมีน้าํมัน และทรัพยากรล้าํ

คามากนกั แตไทยกม็ีทรัพยากรทั้งในผืนแผนดิน และในอาณาเขตทางทะเล ที่เพียงพอตอการยงัชีพของประเทศ 

ในภาพรวม จึงอาจกลาวไดวา ปจจัยที่เปนสภาพพื้นฐานของประเทศนั้น มิไดขาดแคลน และมีศกัยภาพที่จะนาํมา

พัฒนาใหเกิดเปนพลังอาํนาจแหงชาติได 

พลังอํานาจทางดานการเมืองภายในประเทศของไทยนั้น ดวยความที่เปนประเทศประชาธิปไตย และมี

สถาบันพระมหาษัตริยเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอยางเหนี่ยวแนน ก็ไดทําใหเกิดพลงัรวมกันในการแกปญหาหลาย ๆ 

ครัง้ อยางไรก็ตาม ววิัฒนาการของสังคม และผลกระทบจากโลภาภวิัตน ไดสงผลใหสังคมไทยเกิดความแตกแยก

ทางความคิด โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกบัการบริหารจัดการของรัฐบาล สถาบัน และกองทัพ ซึง่รวมถงึความขัดแยง

กันในเรื่องของรัฐธรรมนญูที่เหมาะสมกบัประเทศไทย ถงึกระนั้นก็ตาม ดวยความทีค่นไทยเปนคนรกัพวกพอง และ

เปนผูที่รกัสงบ เงียบครมึ ถาไมวิกฤติก็จะนิ่งเฉย แตถาจาํเปน และเห็นความยอยยับของชาตทิี่อาจมาถึง ก็จะ

สามารถรวมตัวกันเพื่อแกไขปญหาตาง ๆ ได 
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พลังอํานาจทางดานการเมืองระหวางประเทศของไทย ยังคงอยูในลักษณะเชงิรบั และมคีวามออนไหวในการ

สรางศัตรูอยูเสมอ อยางไรก็ตาม ดวยความเปนประเทศ ที่ไดรับการยอมรับจากสังคมโลกตัง้แตสมัยการปกครองใน

อดีตต้ังแตเปนสยาม รวมทั้งการยอมรบัจากประเทศในภูมภิาคในการเปนประเทศที่ไมเคยตกเปนอาณานิคม และ

สามารถพฒันาประเทศไดในระดับที่นาพอใจ ไดสงผลใหภาพลักษณของรัฐชาติไทยยงัคงมอีิทธิพลตอชาติตาง ๆ ใน

ภูมภิาคอยู แตสถานการณการเมืองภายในประเทศ ไดสงผลใหพลงัอาํนาจดงักลาวลดทอนไป ในภาพที่ใหญกวา

ภูมภิาคนั้น สหรัฐฯ ยังถือวาไทยเปนพันธมิตรสาํคัญ โดยเห็นวาไทยยงัมคีวามสาํคัญตอการแขงขันทางอาํนาจของ

สหรัฐฯ กับจีน นอกจากนี้ จีนเอง ก็ใหความสาํคัญกบัไทยในฐานะทีม่คีวามสมัพันธที่ดีกับสถาบันพระมหากษัตริย

ของไทย อาจกลาวไดวา ไทยมศีกัยภาพทางการเมืองระหวางประเทศอยูในระดับที่สงู แตยงัขาดการบริหารจัดการ

ทีด่ี และขาดการนาํศักยภาพเหลานั้น มาใชในเชิงรุกเพ่ือผลประโยชนชาติไทย 

พลังอํานาจทางดานเศรษฐกิจของไทย ขึ้นกบัรากฐานทางเศรษฐกิจในระดับจุลภาค ที่มีการเกษตรตามทฤษฏี 

เศรษฐกิจพอเพียง และการพฒันาที่ยั่งยืน อันจะเปนพลงัในการตอสูกับผลกระทบในทางลบ ของระบบเศรษฐกจิ

ทนุนิยม และปญหาการตอสูทางเศรษฐกิจ และเศรษฐกจิตกตํ่าของโลกได แนวความคิดทางเศรษฐกิจทัง้สอง

ประการนี ้ ไดรับการสนใจจากนานาชาติในการนาํไปประยุกตพัฒนา และยังไดขยายเขาสูประเทศเพื่อนบาน เชน 

ลาว และ เมียนมารดวย นอกจากน้ี ศักยภาพทางการเกษตรของไทย และทักษะของแรงงานไทย ไดนํามาซึง่การ

พัฒนาเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศ และที่เกี่ยวพันกับประเทศคูคา 

พลังอํานาจทางดานสังคมจิตวิทยา อันเกิดขึ้นมาจากอุดมการณชาติ ที่แมวาจะคิดเห็นไมตรงกัน แตความ

เปนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย กลายเปนสิ่งคูความรูสึกของคนไทย ในอันทีจ่ะหลอมตัวกันเปนรัฐชาติเดียวกัน 

ในขณะทีว่ัฒนธรรมประเพณีไทย ที่เปนคนประนีประนอม แมวาจะมผีลเสียแตก็ใหผลด ี ทําใหสงัคมไทยมคีวาม

ยับยั้งชั่งใจในอันที่จะดําเนินการใด ๆ ที่รุนแรงใหญโต สถาบันครอบครวั และการเลนพรรคเลนพวก ที่อาจสงผล

เสียตอระบบการบริหาร แตก็นาํมาซึ่งความรูสึกรวมกันของความเปนคนไทยดวยกัน ที่จะตอสูกับภัยทีม่าจาก

ภายนอก การยึดถือทางสายกลางก็เชนกัน จะชวยควบคุมพฤติกรรมของสังคมมิใหสุดขัว้ นอกจากน้ีแลว ไทยยังมี

สถาบันพระมหากษัตริยเปนเครื่องยึดเหน่ียวทีส่าํคัญของจิตใจ อันนํามาซึ่งการรวมกันสรางชาติ นอกจากนี้ระบบ

การศึกษา และสาธารณสขุที่ไดมาตราฐาน ไดนํามาซึง่การสรางประชาชนใหเกิดเปนกาํลงัของชาติที่มทีั้งปริมาณ 

และคุณภาพไดด ี

พลังอํานาจดานการทหารของไทย เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบาน ถือวาอยูในระดบัที่เหนือกวา 

ยกเวนกับมาเลเซีย สิงคโปร อยางไรก็ตาม สภาพปญหาภาคใตของไทย ปญหาการเมือง และปญหาระบบการ

บรหิารจัดการในกองทพัเอง ที่ยังขาดการบรูณาการสามเหลาทัพอยางแทจริง จึงทาํใหศักยภาพของกองทัพ มิได

ถูกเตรียมไวใชไดเต็มที่ และจากการที่ไทยเปนพันธมิตรกับสหรัฐฯ  โดยฝกรวมกันอยางตอเนือ่ง ก็ไดชวยเพิ่มพลงั

อํานาจทางทหารไปดวย 
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พลังอํานาจทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และสิง่แวดลอม แมวายังไมพัฒนาไปจนเทาเทียมประเทศที่

เจริญแลว แตไทยกม็ีองคความรูทางเทคโนโลยี และแรงงานมีฝมือที่มคีุณภาพ ที่จะนาํมาใชในการพฒันาประเทศ

ได เทคโนโลยีโดยเฉพาะดานการเกษตรสามารถนาํมาซึ่งการพัฒนาการเกษตรของไทย และเผยแพรใหประเทศ

เพื่อนบาน ในดานสิง่แวดลอมเอง ก็ไดมกีารพฒันาการดูแลสิ่งแวดลอม ดวยการสรางจิตสาํนึกในสังคม รวมทัง้การ

จัดระบบสิ่งแวดลอมภายใตโครงการพระราชดาํร ิ เพื่อใหรฐัชาติไทยในภาพรวม มสีภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับ

ประเทศเกษตร สามารถที่จะปองกัน และแกไขปญหาน้าํทวม และภัยแลงไดในระดับที่นาพอใจ 

ภาพรวมแลว อาจกลาวไดวา รัฐชาติไทยมีพลงัอํานาจแหงชาติท่ีมิไดดอย เมื่อเปรียบเทียบกบัประเทศอื่น ๆ 

ในภูมภิาค อยางไรก็ตาม การขาดการบริหารจัดการท่ีดี และปญหาความขัดแยงภายในของไทยเอง สงผลให

ศักยภาพในพลังอาํนาจเหลานั้น มิไดถูกเตรียม และถูกใชอยางมีประสิทธิภาพเทาทีค่วร โดยเฉพาะการใชพลัง

อํานาจดานการทูต หรือการเมอืงระหวางประเทศ การใชเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาที่ยัง่ยืนของพลัง

อํานาจทางเศรษฐกิจ การลดทอนผลทางลบดานสงัคมจิตวทิยา และใชพลงัอาํนาจดานสังคมจิตวิทยา อยางชาญ

ฉลาด การผสมผสานพลังอาํนาจดานการทหารใหลงตัวเพื่อผลประโยชนชาติ และการนาํพลังอาํนาจดาน

วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และสิง่แวดลอมมาใชอยางเต็มที่  

จากปญหาสาํคญัของชาติ และพลังอํานาจแหงชาติท่ีมอียู สามารถที่จะกาํหนดนโยบายยุทธศาสตรความมั่นคง

แหงชาติ โดยเริ่มทีค่วามมุงประสงคของชาตใินอันที่ดาํรงไวซึง่เอกราช อาํนาจอธปิไตย ความอยูรอดปลอดภยั

ของรัฐชาติ และประชาชน ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ

ความเจริญรุงเรอืง กินดีอยูดีของประชาชน เพื่อไปใหถงึเปาหมายดงักลาว รัฐชาติไทยจะตองฝาฟนไปใน

สภาพแวดลอมทัง้ภายในประเทศไทยเอง ในภมูิภาค และในโลก ซึ่งจะเต็มไปดวยปญหา โอกาส และอปุสรรค 

สภาพแวดลอมภายในประเทศของรัฐชาติไทยในปจจบุัน โดยเฉพาะ ประเด็นปญหาความขัดแยงทางการเมือง 

ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต และความสัมพันธของสถาบันหลักของชาต ิ ที่ยงัคงไมตอบสนองตอการพัฒนา

ประเทศอยางมีประสิทธิภาพ ไดสงผลตอการกําหนดยุทธศาสตรชาติ โดยทีเ่จาหนาทีข่องรัฐ และประชาชนสวน

ใหญ ยังไมเขาใจในความสําคัญของการจัดทํายุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติ ท้ังในระยะยาว และระยะปาน

กลางทีจ่ะเปนกรอบดาํเนินงานทีทุ่กรฐับาลจะตองนาํมาเปนพื้นฐานการกาํหนดนโยบายแหงรัฐ จงึมคีวามจําเปนใน

อันที่จะตองสรางการมสีวนรวม และการยอมรับในการจดัทําและใชยุทธศาสตรแตเนิ่น ในขณะที่ รัฐธรรม

แหงชาตทิีถ่ือวาเปนกฎหมายสูงสุด ไมไดรับการยอมรับอยางแทจริงจากทุกภาคสวนของสงัคม โดยเฉพาะทางฝาย

ทหารที่มักเปนผูนาํในการปฏิวัตแิละเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนญู โดยใชเงื่อนไขที่เกิดจากความลมเหลวในการบริหาร

จัดการทางการเมือง จึงเปนความเรงดวนสาํคญัในอันทีจ่ะตองมรีฐัธรรมนูญฉบับถาวร สาํหรบัสภาพแวดลอมทาง

เศรฐกจิไทยนั้น ถือวามีพื้นฐานที่ดีโดยเฉพาะในระดับจุลภาค ที่มีผลิตภัณฑทางการเกษตรเปนพื้นฐานที่มชีื่อเสียง

ไปทั่ว อยางไรก็ตาม กระแสทุนนิยมไดนาํมาซึง่ชองวางทางเศรษฐกจิ อันนํามาซึ่งบอเกิดของความขัดแยงในสังคม
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ตอไป และดวยกระแสโลกาภวิัตนในปจจบุัน ก็ไดนํามาซึง่ความเปลี่ยนแปลงทัง้ทางบวก และลบ ในมุมหนึ่ง สงัคม

ไดรับประโยชนจากเทคโนโลยี และการเชือ่มตอกันในทุกอนขูองสังคม ในแทบจะทุกกจิกรรมในการดาํเนินชวีิต ใน

อีกมุมหนึ่ง กระแสโลกาภวิัตนไดนํามาซึง่การปะทะและขดัแยงกันของสังคมทีม่ีวฒันธรรม หรือความคิดเห็นที่

แตกตางกัน และรฐับาลยังขาดกระบวนการในการแกปญหาที่เหมาะสม สาํหรับดานการปองกันประเทศ ไทยยังคง

มโีอกาสที่จะเกิดความขัดแยงกบัประเทศเพื่อนบานในปญหาเสนเขตแดน และเขตทับซอนทางเศรษฐกิจไดอยู 

ขณะทีก่ารบริหารจัดการภายในของกองทัพกย็ังไมเหมาะสม บทบาทของความเปนทหารอาชพีก็ยังไมชัดเจน 

สภาพแวดลอมในภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่มีอาเซียนเปนเสมือนเวทสีาํคญัในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น

ในภูมภิาค ภาพทีไ่ทยเปนประเทศผูรวมกอต้ังอาเซียน จงึไดรับความเชื่อถือ ในอันทีจ่ะเปนประเทศในกลุมนาํใน

การแสวงหาแนวทางแกไขปญหาขามชาติ อันจะนาํมาซึ่งความมั่นคงรวมกันในภูมภิาค อยางไรก็ตาม ประเทศ

มหาอาํนาจยงัคงทรงอิทธิพลอยูในพื้นที่น้ี ทั้งอเมริกา และจนี จึงทําใหการดาํเนินการตาง ๆ ทั้งแตละประเทศเอง 

หรืออาเซียนโดยสวนรวมยงัไมเสรีเทาทีค่วร ในขณะทีส่มาชกิของอาเซียน มคีวามแตกตางทางดานอุดมการณการ

ปกครอง และสถานภาพทางเศรษฐกจิ จึงสงผลใหยังคงมคีวามขัดแยงกันอยู โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบานของ

ไทยที่เขารวมอาเซียนในภายหลัง ทั้งน้ีบทบาท และการดาํเนินงานดานการทูต มสีวนสาํคัญเปนอยางยิ่งในอันทีจ่ะ

พัฒนาพลงัอาํนาจดานการทูตมาใชในการแกไขปญหาตอไป 

สภาพแวดลอมของโลก ที่มีปญหาการขาดแคลนอาหาร อาจเปนโอกาสของไทยในอันที่จะใชศักยภาพของตน

ดานการเกษตรเพื่อเขาไปรวมแกไขปญหา หรือนาํมาซึ่งรายไดของชาติ ในดานการแขงขันกันของสหรัฐฯ กับจีน ก็

อาจเปนโอกาสที่ไทยจะไดเลนบทบาทของผูที่อยูตรงกลาง และปรับตวัใหเหมาะสม เพื่อผลประโยชนชาติ ปญหา

ในเรื่องความมั่นคงพลังงานที่เกิดขึ้นในโลก จะสงผลกระทบตอไทยเปนอยางมาก ในฐานะที่ไมมีทรพัยากรพลงังาน

ที่ไดรับการพฒันาอยางเพียงพอ สาํหรับปญหาโลกรอน และระดบัน้าํทะเลที่สงูขึ้น ก็จะสงผลกระทบตอไทยดวย 

ทั้งภายธรรมชาติที่เพิ่มมากขึ้น และนํ้าทะเลที่อาจทวมเขามาถึงเมืองหลวง 

จากการพิจารณา และวิเคราะหที่ไดกลาวมาแลวนั้น สามารถที่จะนาํมาซึ่งการกาํหนดยุทธศาสตรความมั่นคง

แหงชาตทิี่เปนทางเลอืกหนึง่ได โดยจะไดนําเสนอเปนยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติในระยะยาวหวงยี่สบิปตั้งแต

ป พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงป พ.ศ. ๒๕๗๙ ซึ่งจะครบรอบหนึง่รอยสีป่การเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเปนรัฐชาติไทยเชน

ปจจุบัน โดยสาระสําคัญยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๗๙ ที่ขอเสนอมีดังนี ้

๑. ยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติระยะยาวนี้ จะตองไดรบัการรับรองเปนกฎหมายที่มีผลบงัคับใช เพื่อ

นํามาเปนกรอบในการกาํหนดนโยบายยุทธศาสตรระยะปานกลางในหวงสีป่ของรัฐบาล และเปนกรอบ

ในการกําหนดยุทธศาสตรในการบริหารจัดการของกระทรวงทบวงกรม และทุกจังหวัด 
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๒. ยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาตินี้ จะตองมุงไปสูความมุงประสงคของชาติ ผลประโยชนชาตแิละ

วัตถปุระสงคชาติ โดยเฉพาะการดาํเนินการใด ๆ เพื่อความอยูรอด และพัฒนาตอไปของรัฐชาติ โดยใน

หวงการจัดทํา และนํายุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติไปปฏิบัติตั้งแต พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ นี้ รัฐชาติ

ไทยจะตองเผชญิกับปญหาสําคัญหลัก คือ ปญหาความไมมั่นคงในระบบการเมืองการปกครองไทย ความ

ไมมั่นคงในความรูสกึรวมของการเปนรัฐชาติเดียวกัน ปญหาการขาดการพัฒนาที่ยั่งยืน ปญหาความไม

มั่นคงทางสังคมจากปญหาอาชญากรรม ปญหาความไมมั่นคงจากการตองแขงขันกับรฐัชาติอื่น ซึง่จะตอง

ทุมเททรพัยากรของชาตทิั้งสิ้นที่มีเพื่อสรางฐานความมั่นคงของรัฐชาติใหเกิดขึ้น และพนจากภาวะของ

ความไมมั่นคงดงักลาว 

๓. เปาหมายของยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติระยะยาวนีค้ือ ในป ๒๕๗๙ รัฐชาติไทย จะตองมีระบบ

การเมอืงการปกครองท่ีมั่นคง ภายใตระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ 

สังคมไทยจะตองอยูรวมกันอยางสันติภายใตความหลากหลายทางกายภาพ และความคิด การพัฒนา

ของรัฐชาติไทยจะตองยึดถือเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาที่ยั่งยืนอยางเปนรูปธรรม ปญหา

อาชญากรรมจะตองถูกลดระดบัลงไปจนไมสงผลตอการพัฒนาประเทศโดยรวม และสถานภาพของรัฐ

ชาติไทยในสังคมโลก จะตองไดรับการยอมรับ และอยูรวมกันอยางสันติ จากเปาหมายดังกลาว สามารถ

ที่จะกาํหนดแนวนโยบายยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาตริะยะปานกลางได โดยแบงออกเปนหาชวงดังนี ้

๔. ยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติระยะปานกลาง พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนยุทธศาสตรที่เนนการ

วางรากฐานของสังคมไทยทางดานการเมืองการปกครองในทุกระดบั ตั้งแตระดบัชาติ ไปจนถึงระดับตวั

บุคคล ทั้งนี้ โดยเนนไปที่การดาํเนินการเพือ่ใหไดมาซึ่งรัฐธรรมนูญท่ีทุกภาคสวนมสีวนรวม และ

เห็นชอบรวมกัน ในอันทีจ่ะนาํมาใชโดยไมเปลี่ยนแปลงโดยงายเชนทีผ่านมา ซึ่งจะตองกาํหนด

ความสมัพันธของสถาบันหลักของชาตทิี่ชัดเจน และเปนทีย่อมรบัรวมกัน อันเปนพื้นฐานการดาํเนินชวีิต

ของรัฐชาติไทยทีส่าํคญัทีสุ่ด ในดานเศรษฐกิจนั้น จะเนนไปที่การวางรากฐานพ้ืนฐานองคความรู และ

สรางความเขาใจในเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาท่ียัง่ยืนในระบบเศรษฐกิจไทย ตั้งแตระดบัจลุภาค 

ขึ้นไปจนถงึมหาภาค ที่จะเชื่อมตออยูกับเศรษฐกจิทุนนิยมของสงัคมโลก ดานสังคมจิตวิทยา จะตองนาํมา

ซึ่ง ความรูความเขาใจของสังคมไทยในความเปนรัฐชาติไทย ภายใตวฒันธรรม ประเพณีทีแ่ตกตาง

หลากหลายในสังคม ใหทุกคนไดเขาใจสิทธแิละหนาที ่ แหงการเปนประชาชนคนไทยโดยถองแท การ

พัฒนาคนใหลดความเห็นแกตวั มีความยุตธิรรม และทาํสิ่งที่ดี การใหความรูกบัประชาชนในการดาํรงชวีิต

อยูในสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน โดยเฉพาะการอยูรวมกันในชุมชนอาเซียน ทั้งนี ้ โดยมุงเนนไปที่

กระบวนการทางดานการศึกษา และการมีสวนรวมของสื่อมวลชน ในดานการทหาร จะตองมกีารปฏริูป

กองทัพใหมคีวามเปนทหารอาชีพในยคุประชาธปิไตยใหมากขึ้น ดวยการจัดโครงสรางองคกรและกําลังพล

ที่ตอบสนองตอภารกิจอยางแทจรงิ โดยใหมีกองบญัชาการกองทัพไทย เปนผูใชกาํลัง และเหลาทัพมี
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หนาที่เตรียมกาํลัง สาํหรบัภารกจิของกองทพัจะตองเนนไปที่การดําเนินงานนอกเหนือยามสงคราม ซึ่ง

สามารถพฒันาไปสู การดาํเนินงานในยามสงครามไดอยางรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน กองทัพทีต่อง

รับผิดชอบในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต จะตองพัฒนาแผนทางดานยุทธการ และการปฏบิัติ

ใหสอดคลองกบัยุทธศาสตรชาติในการแกปญหาดวยสันติวธิ ี

๕. ยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติระยะปานกลาง พ.ศ. ๒๕๖๔ – พ.ศ. ๒๕๖๗ เนนการเสรมิความมั่นคง

ทางดานการเมอืงการปกครอง ที่ไดมีการกาํหนดรัฐธรรมนญู โครงสรางของประเทศ และความสมัพันธ

ของสถาบัน และกลุมตาง ๆ อยางมีบรูณาการ มสีวนรวม และยอมรับกันโดยสวนรวมของสงัคมไทย ใน

ยุทธศาสตรหวงที่สองน้ี รัฐบาล และสังคมไทย จะตองนาํสิ่งที่ไดกาํหนดไวในระดับชาติ แปลงไปสูการ

ปฏิบัติในแตละระดับตอไป สาํหรับดานเศรษฐกจิ จะตองเนนไปทีก่ารขบัเคลือ่นระบบเศรษฐกิจระดับ

จุลภาคที่มีเศรษฐกิจพอเพียง และการพฒันาที่ยัง่ยืนเปนพืน้ฐาน เพื่อใหประชาชนคนไทย สามารถดาํรง

วิถชีวีิตอยูไดในทองถิ่นของตน โดยไมตองอพยพเคลื่อนยายเขาสูตวัเมืองอันจะสรางปญหาตอไป ในขณะที่

เศรษฐกิจในระดบัมหภาค จะตองสามารถปรับตวัเขากบัสภาพแวดลอมทางเศรษฐกจิของโลก และภมูิภาค

ได โดยเฉพาะภายใตการพฒันาชุมชนเศรษฐกิจอาเซียน ดานสังคมจิตวิทยา จะตองกระตุนใหมกีาร

แลกเปลี่ยนทัศนะของคนในสังคมมากขึ้นมุงปกปองผูกระทาํความดี และลงโทษผูกระทาํผิด ดวยความ

ยุติธรรม และรวมมือกันขจัดอาชญากรรม และคอรปัชั่น นอกจากนีแ้ลว การพัฒนาสังคมไทยใหสามารถ

ปรับตวัอยูรวมกบัชาติอ่ืน ๆ ในชุมชนอาเซียน และชุมชนโลกได ในขณะที่ในดานการทหารนั้น การปฏริูป

ทางทหาร ในเรื่อง โครงสรางการจัด และระบบบรหิารจัดการของกองทัพ จะตองเสรจ็สิ้นสมบูรณสามารถ

ที่จะปฏิบัตภิารกิจ และพันธกิจท่ีไดกําหนดไวในรัฐธรรมนญูฉบับถาวร ในขณะที ่ กองทพัจะตองเรงรีบ

ดําเนินงานใหปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตยุตไิปโดยเร็ว และสงมอบความรบัผิดชอบ ใหกบัฝายพลเรือน

ตอไป 

๖. ยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติระยะปานกลาง พ.ศ. ๒๕๖๘ – พ.ศ. ๒๕๗๑ เนนการบงัคบัใช

รัฐธรรมนูญ และการนาํระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ ไปสูการปฏบิัติอยาง

เปนรูปธรรม และเต็มรูปแบบ พรอมกับการสงเสริมบทบาทของภาคสวนตาง ๆ ของสงัคมใหตอบสนอง 

ตอความมุงประสงคชาติ ผลประโยชนชาติ และวัตถุประสงคชาตอิยางแทจรงิ ทางดานเศรษฐกิจ จะตอง

ผสมผสานความเขมแขงของระบบเศรษฐกิจพอเพียงในระดับจลุภาค กับการแขงขันในระดับมหาภาค 

ภายใตกระแสเศรษฐกิจโลกที่มทีุนนิยมเปนกระแสหลกั อันจะมุงไปสูการพฒันาประเทศอยางมั่นคง และ

ยั่งยืนตอไป ทางดานสังคมจิตวทิยา จะตองสราง และดาํรงไวเอกภาพและบรูณาการแหงความเปนคน

ไทยในรัฐชาติไทยใหได มีการบังคับใชกฎหมายที่มปีระสทิธภิาพ พรอม ๆ ไปกับการอยูรวมกันกับชุมชน

อาเซียน และสังคมโลก โดยสามารถแสวงประโยชนรวมกับทกุฝาย ภายใตการอยูรวมกันอยางสันต ิ

ในขณะที่ดานการทหาร จะตองมีความเปนทหารอาชีพทีม่คีวามรบัผิดชอบในการเตรียมกาํลงั เพื่อปฏบิัติ
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ภารกจิในยามสงคราม ในขณะที่ยามปกติ ก็จะตองปฏิบัตภิารกิจนอกเหนือการสงคราม ที่ไดกาํหนดไวใน

รัฐธรรมนูญ และขยายความไวในกฎหมายโดยชัดเจน ทหารจะตองผองถายความรับผิดชอบในการ

แกปญหาภาคใตใหกบัฝายพลเรือนภายใตเงื่อนไข และสภาพแวดลอมที่เหมาะสม 

๗. ยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติระยะปานกลาง พ.ศ. ๒๕๗๒ – พ.ศ. ๒๕๗๕ เนนไปทีก่ารพัฒนา

ประเทศภายใตระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ โดยดานการเมือง จะตองมั่นคง

ไมมีการยบุสภา หรือการปฏวิัติรัฐประหาร มกีารถวงดุลอํานาจ และการปกครองโดยผูนําที่ชาญฉลาด 

และมากดวยคุณธรรม ในดานเศรษฐกิจไทยจะตองเปนแหลงผลิตอาหารโลก ท่ีมีคุณภาพ และมคีุณคาที่

สังคมโลกตองการ โดยการพฒันาเทคโนโลยีทางการเกษตร และการเชื่อมตอเครือขายเศรษฐกจิโลกเขาถึง

แหลงผลิต ดานสงัคมจิตวิทยา จะมุงเนนไปที่การขบัเคลื่อนสังคมไทยไปสูสังคมแหงความรู และเหตุผล 

ปราศจากอาชญากรรมรายแรง และสามารถบังคบัใชกฎหมายไดอยางเปนระบบ มคีวามยุตธิรรม ชองวาง

ระหวางรายได โอกาส และสถานภาพในสังคม ถูกขจัดออกไปจนไมสงผลตอสังคมโดยรวม คนไทยมีความ

เปนมนุษยชนที่เทาเทียมกัน มีเสรภีาพ และปฏบิัติหนาทีข่องตนไดอยางถกูตอง ตามวถิปีระชาธปิไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ ในดานการทหาร กองทัพกลายเปนเครือ่งมอืของรัฐชาตท่ีิแทจริง โดย

มิไดเปนเครื่องมือของบคุคล หรือกลุมการเมืองใด ๆ กําลงัพลมีประสทิธภิาพ ความสามารถ และความ

เปนทหารอาชีพทีแ่ทจริง มุงปฏบิัติภารกิจของตนในการฝกศึกษา เพื่อตอบสนองตอภารกจินอกเหนือการ

สงคราม ในยามทีร่ัฐชาติประสบปญหาวิกฤติที่ตองเขาไปรวมแกไข เขาไปทาํหนาทีส่ราง และรักษา

สันติภาพใหกบัภมูิภาค และสังคมโลก และเตรียมการไวปฏบิัติภารกิจยามสงครามเมื่อจาํเปน 

๘. ยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติระยะปานกลาง พ.ศ. ๒๕๗๖ – พ.ศ. ๒๕๗๙ ในดานการเมือง รัฐชาติ

ไทยจะตองมคีวามเขมแขง็เปนปกแผน มั่นคงทางดานการเมืองการปกครอง นานาชาติใหกับยอมรับนับ

ถือ ในฐานะประเทศสาํคัญประเทศหนึ่ง ในภูมภิาค และในโลก ในดานเศรษฐกจิ คนไทยจะตองมี

มาตราฐานในการดาํรงชีพทีร่ัฐบาลใหการสนับสนุน ชองวางระหวางประชากรแคบลงไปจนถึงระดบัที่

เสมือนไมมชีองวางทางเศรษฐกจิ ไทยกลายเปนแหลงอาหารสําคัญของโลก และมคีวามสาํคญัทาง

เศรษฐกิจตอสงัคมโลก ดานสังคมจิตวิทยา คนไทยมีความเปนอยูท่ีมีความสุข เกิดสันติภาพในสังคม 

และทุกคนดาํรงชีวิตอยูทั้งในสังคมไทย อาเซียน และโลกอยางปลอดภัย มั่นคง และไรความกังวลจาก

อาชญากรรม และภัยคุกคามใด ๆ ที่สาํคัญในดานการทหาร จะตองไดรับการยอมรบัจากนานาชาตถิึง

ความเปนทหารอาชีพ และจะตองไดรบัการยอมรับจากประชาชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมถึง

สามารถปฏบิัติภารกจิตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายไดอยางครบถวน   

พล.ต. วิชัย  ชูเชิด, 

๔ ก.พ. ๕๔, ปรับแกครั้งท่ี ๕ เมือ่ ๙ ต.ค.๕๙  
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