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๒

คู่มอื
เรื่อง ความมัน่ คงแห่ งชาติ
๑. กล่าวนํา
ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วย วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการ
ป้ องกันประเทศ พ .ศ.๒๕๔๗ กําหนดหน้าที่ของวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร ฯ ให้ทาํ การ
ประศาสน์วทิ ยาการเกี่ยวกับการป้ องกันราชอาณาจักรให้กบั ข้าราชการทั้งฝ่ ายทหาร และพลเรื อน
ตลอดจนพนักงานองค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งเอกชน เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจในความ
รับผิดชอบร่ วมกันเกี่ยวกับการ รักษาความมัน่ คงแห่งชาติ และเพือ่ ประโยชน์ในการกําหนดนโยบาย
การวางแผน และการอํานวยการเกี่ยวกับการรักษาความมัน่ คงแห่งชาติ
วิทยาการเกี่ยวกับการป้ องกันราชอาณาจักร หมายถึง การกําหนดหนทางปฏิบตั ิที่จะ
เสริ มสร้างราชอาณาจักรให้มีความมัน่ คง หรื อในอีกนัยหนึ่งหมายถึงการกําหนดยุทธศาสตร์ชาติ
อันจะนําไปสู่นโยบายความมัน่ คงแห่งชาติที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมใน
ปั จจุบ นั ซึ่งจําเป็ นต้องทําความเข้าใจในคํานิยามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการศึกษาของ
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร ได้แก่ ความมัน่ คงแห่งชาติ , ผลประโยชน์แห่งชาติ , วัตถุประสงค์
แห่งชาติ, กําลังอํานาจแห่งชาติ, นโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ อย่างไรก็ตาม
หัวข้อสําคัญลําดับแรกที่จะต้องศึกษาและทําความเข้าใจเป็ นเบื้องต้น คือ แนวความคิดเกี่ยวกับ
ความมัน่ คงแห่งชาติ เนื่องจากเป็ นพื้นฐานที่จะช่วยให้เข้าใจในกระบวนการป้ องกันราชอาณาจักร
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การศึกษาและทําความเข้าใจในเรื่ องของความมัน่ คงแห่งชาติของประเทศไทย

๒. ความหมายของ “ความมัน่ คงแห่ งชาติ”
๒.๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระราชดํารัสในการอธิบายความหมาย
ของความมัน่ คงแห่งชาติ ไว้อย่างชัดเจนในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษา
พระองค์เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม พ .ศ.๒๕๔๔ ณ ลานพระบรมรู ปทรงม้า พระราชวังดุสิต
กรุ งเทพมหานคร ความว่า “…ประเทศชาติน้ นั ประกอบด้วยผืนแผ่นดินกับประชาชน และ
ผืนแผ่นดินนั้นเป็ นที่เกิด ที่อาศัย ที่อาํ นวยประโยชน์สุข ความมัน่ คงร่ มเย็นแก่ประชาชน ให้สามารถ
รวมกันอยูเ่ ป็ นปึ กแผ่น เป็ นชาติได้ ความมัน่ คงปลอดภัยของประเทศ จึงมิได้อยูท่ ี่การปกป้ องรักษา

๓
ผืนแผ่นดินไว้ดว้ ยแสนยานุภาพแต่เพียงอย่างเดียว หากจําเป็ นที่ประชาชนจะต้องมีความวัฒนาผาสุก
ปราศจากทุกข์ยากเข็ญด้วย …” (www.kanchanapisek.or.th)
จากพระราชดํารัสนี้ จะเห็นได้วา่ ความมัน่ คงแห่งชาติ มิได้หมายความเพียง
ความเข้มแข็งของกําลังทหารแต่เพียงประการเดียว แต่ยงั ครอบคลุมไปถึงความผาสุกหรื อความ
พึงพอใจของประชาชนต่อสภาพความเป็ นอยูห่ รื อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หากประชาชน
มีความสุขและพึงพอใจดังกล่าวนี้ ก็ถือว่าได้เกิดความมัน่ คงแห่งชาติข้ ึนแล้ว ทั้งนี้เป็ นหน้าทีข่ อง
รัฐบาลและประชาชนที่จะต้องร่ วมมือกันในการสร้างความมัน่ คงแห่งชาติข้ ึน
๒.๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่ผา่ น ๆ มา มีการพูดถึงคําว่า "ความ
มัน่ คงของรัฐ " และในพระราชบัญญัติ ว่าด้วย การบริ หารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ๒๔๙๕
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๙ ตอนที่ ๖ ) ใช้คาํ ว่า "ความมัน่ คงหรื อความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร "
และได้กล่าวถึงคําว่า "ความมัน่ คงแห่งราชอาณาจักร " หมายถึง "การให้เอกราชของชาติหรื อ
สวัสดิภาพของประชาชนอยูใ่ นความมัน่ คงและปลอดภัย รวมตลอดถึงการให้ประเทศดํารงอยูใ่ น
การปกครองระบอบประชาธิปไตย ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร"
๒.๓ พลตรี หลวงวิจติ รวาทการ ให้คาํ นิยามไว้วา่ "ความมัน่ คงแห่งชาติ คือ การ
ทรงตัวอยูอ่ ย่างแน่นหนาถาวร ดํารงเอกราช มีเสรี ภาพแห่งชาติ มีความสงบสุขภายในประเทศ
มีความแน่นอนในชีวติ และเศรษฐกิจของพลเมือง คาดหมายรายได้ของรัฐได้ถูกต้องใกล้เคียงกับ
ความเป็ นจริ ง ค่าของเงินตรามีเสถียรภาพ รัฐไม่ตอ้ งประสบความยุง่ ยากระสํ่าระสาย ไม่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ได้ง่าย ประชาชนพลเมืองรู ส้ ึกมีความปลอดภัย มีความหวังและความไว้วางใจใน
อนาคต และยังไว้วางใจต่อไปอีกว่า ถึงแม้ความ
ผันผวนหรื อเหตุร้ายอันใดจะเกิดขึ้นมา
รัฐสามารถจะต่อสูห้ รื อป้ องกันได้” และได้จาํ แนกความมัน่ คงแห่งชาติออกเป็ น ๔ ด้าน ตามลักษณะ
ของภารกิจที่ชาติจาํ เป็ นต้องดําเนินการ เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของชาติ คือ
ความมั่นคงแห่ งชาติด้านการเมือง หมายถึง ความมัน่ คงในการดําเนินการ
ปกครองของรัฐ หรื อของบ้านเมืองโดยตรง และยังรวมตลอดถึงงานฝ่ ายบริ หารทีต่ อ้ งใช้วเิ ทโศบาย
กับต่างประเทศ ได้แก่ การเมืองภายในประเทศและการเมืองระหว่างประเทศ เพือ่ ประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในชาติ
ความมัน่ คงแห่ งชาติด้านเศรษฐกิจ หมายถึง ความมัน่ คงในการดําเนินการของ
รัฐที่เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจที่มีผลกระทบกระเทือนถึงความสําคัญเกี่ยวกับการเงินของรัฐ ทรัพยากร
การเพิม่ ผลผลิตทางเกษตรและอุตสาหกรรม การพาณิ ชย์ และรวมทั้งรายได้ของประชากรและ
รายได้ของประชาชาติซ่ ึงรัฐจะนํามาใช้ในการทํานุบาํ รุ งบ้านเมืองให้เจริ ญรุ่ งเรื อง และให้ประชากร
ของชาติมีฐานะอันสมบูรณ์พนู สุขด้วย

๔
ความมั่นคงแห่ งชาติด้านสั งคมจิตวิทยา
หมายถึง ความมัน่ คงในการ
ดําเนินงานของรัฐทีม่ ุ่งตรงต่อสถานะความสงบสุขในสังคมและในชีวติ จิตใจของประชากร เพือ่
เสริ มสร้างให้ประชากรในชาติมีความรู ้ความสามารถ มีศาสนา มีศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม
เพือ่ ให้สงั คมดํารงอยูอ่ ย่างเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ร่ มเย็นเป็ นสุขโดยทัว่ กัน และให้ได้รบั ความ
ยุติธรรมเสมอภาคเท่าเทียมกันให้มากที่สุด
ความมั่นคงแห่ งชาติด้านการทหาร หมายถึง ความมัน่ คงในการดําเนินการของ
รัฐที่เกี่ยวกับการทหารของชาติ ได้แก่ การปรับปรุ งการเสริ มสร้างกิจการด้านการทหารให้เป็ นกําลัง
เข้มแข็งของชาติ และเป็ นกําลังทีส่ ามารถในการรบ การสงคราม และการปราบปรามจลาจล ทั้งนี้
เพือ่ รักษาผลประโยชน์ของชาติ รักษาเอกราช และรักษาความมัน่ คงของชาติไว้ให้ยงั่ ยืนถาวรต่อไป
๒.๔ ความมัน่ คงแห่งชาติของประเทศในลักษณะของรู ปธรรม ประกอบด้วย
๒.๔.๑ ชาติ (Nation) เป็ นศัพท์ที่เน้นถึงคนที่มีวฒั นธรรมร่ วมกัน มีเชื้อสาย
เดียวกัน มีความรู ้สึกร่ วมกันในสายเลือด และมีประวัติศาสตร์ร่วมกันอยูใ่ นรัฐเดียวกัน อยูภ่ ายใต้
ประมุขของรัฐคนเดียวกัน ภายใต้ธงชาติผนื เดียวกัน รัฐ (State) เป็ นศัพท์ทเ่ี น้นทางการเมืองและ
การรับรองของนานาชาติ รัฐทําให้ชาติเป็ นชาติอย่างเต็มภาคภูมิ และรัฐก็คือชาติที่มีการจัดเป็ นรู ป
องค์กรอิสระขึ้นเป็ นประเทศ (Country) เป็ นศัพท์ทเ่ี น้นทางภูมิศาสตร์ หมายถึงการมีดินแดน
อันเป็ นที่รวมของชนชาติของรัฐหรื อเป็ นที่รวมของสังคมขนาดใหญ่ สังคม (Society) เป็ นศัพท์ที่
เน้นถึงสภาพความ เป็ นอยูข่ องหมู่คนทีค่ บค้าสมาคมกันอยู่ ดังนั้น เมื่อกล่าวถึงความมัน่ คงแห่งชาติ
จึงอาจกล่าวว่าเป็ นความมัน่ คงของสังคมก็ได้
๒.๔.๒ องค์ประกอบของชาติ ในส่วนที่เกี่ยวกับความมัน่ คง ได้แก่ ดินแดน
ประชากร รัฐบาล ความมีเอกราช และการรับรองของสังคมนานาชาติ ประเทศจะมีความมัน่ คง
หรื อไม่เพียงใดพิจารณาได้จากองค์ประกอบเหล่านี้ กล่าวคือ
ดินแดน ความมัน่ คงของดินแดน คือ การไม่สูญเสียบูรณภาพแห่ง
ดินแดน แต่การสูญเสียบูรณภาพแห่งดินแดนในลักษณะของการยึดครองทั้งประเทศ เช่น ในยุคที่
มีการล่าเมืองขึ้น หรื อ ยุคจักรวรรดินิยมนั้นเป็ นเรื่ องล้าสมัยเสียแล้ว จักรวรรดินิยมเป็ นลัทธิ
การเมืองลัทธิหนึ่งซึ่งผูกกันอยูก่ บั ระบบเศรษฐกิจที่เรี ยกว่าระบบ "พาณิ ชย์นิยม " ยุคจักรวรรดินิยม
เป็ นยุคในประวัตศิ าสตร์แห่งนโยบายเศรษฐกิจ ทีม่ ีนโยบายการเมืองแฝงอยูด่ ว้ ยหลายประการ เช่น
นโยบายขยายอํานาจโดยการค้า โดยรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องในการค้าเองด้วยการผูกขาด
เพือ่ ประโยชน์แห่งความรู ้สึกทางชาตินิยม ระบบพาณิ ชย์นิยมได้นาํ ชาติต่าง ๆ ในยุโรปไปสู่การ
แสวงหาเมืองขึ้นเพือ่ จะได้ซ้ือวัตถุดิบได้ในราคาถูก หรื อนําสินค้าที่ประเทศเจ้าของเมืองขึ้นผลิตได้
ไปแลกกับวัตถุดิบในลักษณะที่ปราศจากความเป็ นธรรม ทั้งนี้โดยอาศัยอํานาจกดราคาตามใจชอบ

๕
ประชากร ประชากรเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญของชาติ เพราะชาติจะ
มีข้ ึนไม่ได้ถา้ ดินแดนไม่มีประชากรที่เป็ นคนของชาติ ความมัน่ คงแห่งชาติในเรื่ องของประชากร
ขึ้นอยูก่ บั ฐานะทางเศรษฐกิจ การศึกษา ความรู ้ ความสามารถหรื อทักษะ ตลอดจนจริ ยธรรม และ
ความสามัคคีของประชากรภายในชาติ เพราะเรื่ องต่าง ๆ เหล่านี้จะทําให้เขาทั้งหลายครองชีวติ
อยูไ่ ด้ดว้ ยความปกติสุข ประชากรภายในชาติอาจแตกต่างกันบ้างในเรื่ อง เชื้อชาติ ศาสนา
ผิวพรรณ วรรณะ หรื อแม้แต่ทศั นคติ อุดมการณ์และปรัชญาในการครองชีวติ แต่ถา้ มีความ
สมัครสมานสามัคคีชาติก็มนั่ คงได้
รัฐบาล ซึ่งเป็ นสถาบันทางการเมืองของชาติที่รัฐจะขาดเสียมิได้
รัฐบาลผูด้ าํ เนินการบริ หารประเทศตามความต้องการของประชากร ประชากรทีร่ วมตัวกันเป็ นกลุ่ม
อยูใ่ นดินแดนทีม่ ีขอบเขตทีแ่ น่นอนแห่งหนึ่ง จะยังไม่มีสภาพเป็ นรัฐจนกระทัง่ ได้มีองค์กรทาง
การเมืององค์กรหนึ่งเกิดขึ้น คือ รัฐบาล องค์กรนี้ อาจจะแตกต่างกันไปในรู ปลักษณะตามความ
เหมาะสมของแต่ละประเทศ มีหน้าที่ในการพิทกั ษ์ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชากร
ภายในรัฐ พิทกั ษ์รักษาผลประโยชน์ของรัฐ สถาปนาความยุติธรรมและป้ องกันการรุ กรานจาก
รัฐอื่น รัฐบาลเป็ นองค์กรที่จะบริ หารงานในชาติให้มีความมัน่ คง แต่ความมัน่ คงแห่งชาติในเรื่ อง
ของรัฐบาลขึ้นอยูก่ บั เสถียรภาพของรัฐบาลเอง เพราะเสถียรภาพของรัฐบาลจะทําให้ประชากรรู ส้ ึก
ว่าการเมืองของรัฐปราศจากความผันผวน เมื่อปราศจากความผันผวนในวงการเมืองรัฐบาลก็มี
เสถียรภาพและสามารถที่จะบริ หารงานของชาติให้เกิดความมัน่ คงได้
เอกราช ประเทศที่มีเอกราชคือ ประเทศที่มิได้ตกไปอยูภ่ ายใต้การ
ปกครองของประเทศอื่น มีอิสระที่จะดําเนินการปกครองตนเองมีอาํ นาจอธิปไตยที่จะดําเนินกิจการ
ทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยปราศจากการบงการจากชาติอื่น มีความเสมอภาคในการ
ติดต่อสัมพันธ์กบั องค์การระหว่างประเทศ ดังนั้น ความมัน่ คงแห่งชาติของประเทศในเรื่ องเอกราช
ก็คอื การไม่สูญเสียเอกราช สามารถดําเนินกิจการทั้งปวงของประเทศได้โดยเสรี
ความมัน่ คงแห่งชาติของประเทศในเรื่ องเอกราช ปั จจุบนั มีความหมาย
รวมถึงความมัน่ คงของดินแดนด้วย เพราะหากสูญเสียดินแดนไปแม้เพียงบางส่วน อํานาจอธิปไตย
เหนือดินแดนแห่งนั้นก็ดี ผลประโยชน์ต่าง ๆ ก็ดี ย่อมสูญเสียไปด้วย นอกจากนั้น คําว่าเอกราช
ในทีน่ ้ ียงั รวมถึงความมีเอกราชทางเศรษฐกิจและทางวัฒนธรรมด้วย การเมืองระหว่างประเทศระดับ
โลกซึ่งแข่งอิทธิพลกันอยูท่ ุกวันนี้มกั จะไม่สนใจต่อการที่จะช่วงชิงดินแดนเท่ากับการแผ่
อิทธิพลทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม เพราะการได้มาซึ่งดินแดนของอีกรัฐหนึ่งย่อมยุง่ ยากต่อการ
ปกครอง และเป็ นภาระแก่รัฐบาลที่ได้ดินแดนของรัฐอื่นมาครอบครอง
การรับรองโดยสั งคมนานาชาติ ความมัน่ คงแห่งชาติของประเทศจะ
มีผลสมบูรณ์ได้ประเทศนั้น ๆ จะต้องได้รับการรับรองในความมีเอกราชและอธิปไตยจากสังคม
นานาชาติ แต่ถา้ ขาดการรับรองจากสังคมนานาชาติ ย่อมแสดงว่าชาติน้ นั ๆ ขาดความเชื่อถือและ
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ขาดการดํารงความสัมพันธ์ในสภาพปกติระหว่างรัฐ
ฉะนั้น จะถือว่าชาติน้ นั มีความ
มัน่ คงเพียงพอที่จะดําเนินกิจการระหว่างประเทศไม่ได้ ด้วยเหตุน้ ีการทูตหรื อการเจริ ญทางไมตรี
ระหว่างประเทศในอันที่จะผูกมิตรกับนานาชาติจึงมีความสําคัญต่อความมัน่ คงแห่งชาติของ
ประเทศเป็ นอย่างยิง่
๒.๕ ความมัน่ คงแห่งชาติของประเทศในลักษณะนามธรรม หมายถึง ความมัน่ คง
แห่งชาติในรู ปลักษณะที่จบั ต้องไม่ได้ ซึ่งอาจมองไปในรู ปของปั จเจกชนโดยตรงซึ่งรวมกันอยู่
เป็ นชาติเป็ นประเทศ หรื อมองในรู ปของความมัน่ คงของสังคมโดยส่วนรวม กล่าวคือ คนในสังคม
จะเกาะกลุ่มรวมกันอยูไ่ ด้อย่างมัน่ คงแน่นหนาถาวร มีความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวเป็ น
นํ้าหนึ่งใจเดียวกัน ร่ วมแรงร่ วมใจกันสร้างชาติหรื อเผชิญกับข้าศึกอริ ราชศัตรู ช่วยกันปกป้ อง
คุม้ ครองดินแดนรักษาเอกราชอธิปไตยเหล่านี้ได้ ย่อมขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยทางจิตวิทยาของประชากรใน
สังคมซึ่งมีความเกี่ยวพันกันอยูร่ ะหว่างความมัน่ คงแห่งชาติของประเทศในลักษณะที่เป็ นรู ปธรรม
กับนามธรรม เช่น ความเป็ นธรรมของสังคม ความจงรักภักดีต่อชาติ ความรู ้สึกอันดีที่มีต่อรัฐบาล
นิสยั ของคนภายในชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัว และระหว่างกลุ่มสังคมใกล้ชิด
ทั้งนี้โดยจะได้แยกกล่าวให้เห็นเพือ่ เป็ นแนวทางในการพิจารณาต่อไปได้พอเป็ นสังเขปดังนี้
๒.๕.๑ ความเป็ นธรรมของสังคม ความเป็ นธรรมในการได้มา ซึ่งบุคคล
และคณะบุคคลทีจ่ ะเป็ นตัวแทนของรัฐในการบริ หารประเทศ ความเป็ นธรรมของกระบวนการ
ยุติธรรมที่จะตัดสินคดีความระหว่างคนในสังคม ความเป็ นธรรมในการดํารงชีวติ ในอันที่จะ
ประกอบกิจการงานต่าง ๆ ทั้งในทางส่วนตัวและราชการ ความเป็ นธรรมทางเศรษฐกิจในวิถี
ชีวติ ประจําวัน
ปั จเจกชนที่รวมตัวกันอยูเ่ ป็ นสังคม ถ้าขาดความเป็ นธรรม ความ
สามัคคีปรองดอง ความเป็ นนํ้าหนึ่งใจเดียวกันย่อมเกิดขึ้นได้ยาก สังคมจะระสํ่าระสาย ขาดความ
มัน่ คง ฉะนั้น ตัวแทนของรัฐทีม่ ีการจัดเป็ นรู ปขององค์กรอิสระดําเนินการบริ หารประเทศ คือ
รัฐบาลจะต้องจัดการสถาปนาความเป็ นธรรมในลักษณะต่างๆ ให้มีข้ ึนในสังคมให้ได้ มิฉะนั้น
ความมัน่ คงแห่งชาติของประเทศก็จะมีไม่ได้ ประชากรจะมีความรู ส้ ึกทางจิตวิทยาดังกล่าว และอาจ
รวมกันขึ้นเป็ นพลังก่อปฏิกิริยาใด ๆ ขึ้นทําให้ชาติขาดความมัน่ คงได้
๒.๕.๒ ความจงรักภักดีต่อชาติ ประชากรเชื้อชาติเดียวกันหรื อแม้แต่
ต่างเชื้อชาติกนั แต่อยูภ่ ายใต้ประมุขของรัฐคนเดียวกัน ภายใต้ธงชาติผนื เดียวกันย่อมมีจติ ใจ
ผูกพันอยูก่ บั ชาติ มีความกตัญ�ูรู้คุณ มีความจงรักภักดีต่อชาติ จิตวิทยาของประชากรที่มีความ
จงรักภักดีต่อชาติจะสร้างความมัน่ คงให้แก่ชาติให้สามารถดํารงความเป็ นประเทศอยูใ่ นสังคม
นานาชาติได้อย่างมีเกียรติ สามารถจะพลีได้แม้ชีวติ และเลือดเนื้ อเพือ่ ป้ องกันชาติ ดังตัวอย่าง
ที่เคยปรากฏมาแล้วในประวัติศาสตร์ของชนชาติไทย จิตวิทยาแห่งความจงรักภักดีต่อชาติ จะเกิดขึ้น

๗
ในความรู ส้ ึกของประชากรได้ก็ดว้ ยการทีป่ ระชากรสามารถครองชีวติ อยูไ่ ด้ดว้ ยความปกติสุขมีความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินหรื อมิฉะนั้นก็มีจติ สํานึกในความมีเลือดเนื้ อเชื้อไขเดียวกันมา
๒.๕.๓ ความรู ้สึกที่ดีของประชากรที่มีต่อรัฐบาล ซึ่งก็คือคณะบุคคลที่ได้
อํานาจรัฐร่ วมกันบริ หารประเทศตามความต้องการของประชาชน ถ้ารัฐบาลได้อาํ นาจรัฐมาโดย
มิชอบและไม่สามารถจะบริ หารประเทศให้เป็ นไปตามความต้องการของประชากรได้ ประชาชน
ย่อมมีความรู ้สึกว่าตนตกอยูใ่ นสังคมที่ขาดความชอบธรรมและอาจจะก่อปฏิกิริยาใด ๆ ขึ้นให้เป็ น
การกระทบกระเทือนต่อเสถียรภาพของรัฐบาลได้ เมื่อรัฐบาลขาดเสถียรภาพการเมืองของรัฐย่อม
สับสนเกิดความปั่ นป่ วน การบริ หารประเทศไม่อาจจะดําเนินไปตามเป้ าหมายที่วางไว้ได้ ความ
มัน่ คงแห่งชาติของประเทศย่อมจะได้รับความกระทบกระเทือนไปด้วย แม้รัฐบาลจะได้อาํ นาจรัฐมา
โดยชอบธรรมแต่ไม่สามารถจะบริ หารประเทศตามความต้องการของประชาชนได้ รัฐบาลและชาติ
ย่อมตกอยูใ่ นสภาพเช่นเดียวกัน เพราะรัฐบาลเป็ นองค์กรของรัฐที่จะบริ หารประเทศให้เกิดความ
มัน่ คง
๒.๕.๔ นิสยั ประจําชาติ นิสยั ประจําชาติหรื อนิสยั ของคนภายในชาติน้ ัน
จะดูได้จากการประพฤติและปฏิบตั ิของคนส่วนใหญ่ในชาติ ซึ่งเป็ นอุปนิสยั โดยกําเนิดสืบต่อกันมา
เช่น ชนชาติไทยมีนิสยั รักความเป็ นอิสระ ปราศจากการเบียดเบียน และมีความฉลาดในการ
ประสานประโยชน์ นิสยั เหล่านี้ได้ช่วยสร้างความมัน่ คงให้แก่ประเทศชาติมาแล้ว การมีนิสยั
รักความอิสรเสรี ได้ช่วยให้ชนชาติไทย ไม่ยอมอยูภ่ ายใต้อาํ นาจของชนชาติอื่น สามารถผนึกกําลัง
สร้างความเป็ นปึ กแผ่นมีดินแดนครอบครองดํารงความเป็ นเอกราชมีอธิปไตยรอดพ้นอันตรายมาได้
จวบจนทุกวันนี้ นอกจากนั้นความเอื้ออารี ปราศจากการเบียดเบียนก็ดี ฉลาดในการประสาน
ประโยชน์ก็ดี ทําให้ชนชาติไทยสามารถอยูร่ ่ วมกันกับบุคคลที่ต่างเชื้อชาติศาสนาได้ สามารถสลัด
ความอวดดื้อถือดีที่ผดิ และประสานประโยชน์กบั คนเชื้อชาติอื่นได้ มีการประนีประนอม
อะลุ่มอล่วย และไม่อาฆาตมาดร้าย เรื่ องเหล่านี้ยอ่ มระงับการขัดแย้งได้แต่ตน้ มือมิให้มีเรื่ อง
ลุกลามกระพือโหมระสํ่าระสาย เป็ นอันตรายต่อความมัน่ คงแห่งชาติของประเทศ นิสยั และอัธยาศัย
ดังกล่าวได้ช่วยป้ องกันประเทศชาติและราชอาณาจักรมาแล้ว
๒.๕.๕ ความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวและต่อกลุ่มสังคมที่อยู่
ใกล้ชิด ครอบครัวเป็ นสถาบันแห่งแรกที่เป็ นจุดเริ่ มต้นของการขยายตัวของประชากรภายในชาติ
และเป็ นจุดเริ่ มต้นของการแผ่ขยายสถาบันต่าง ๆ ทางสังคม เช่น วัด โรงเรี ยน ทีว่ า่ การอําเภอ
จังหวัด กระทรวงทบวงกรม ตลอดจนพรรคการเมือง และอื่น ๆ ครอบครัวไทยโดยทัว่ ไปสมาชิก
ของครอบครัวมักจะอาศัยอยูร่ วมกันแม้เมื่อแต่งงานไปแล้วส่วนมากมักจะไม่แยกบ้านไปอยูต่ ่างหาก
หรื อแม้แต่แยกบ้านไปแล้วก็จะไปมาหาสู่กนั สมํ่าเสมอ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว
จะเป็ นไปอย่างแน่นแฟ้ นตามหลักอาวุโสโดยมีหวั หน้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบประกอบสัมมาอาชีพ

๘
ในลักษณะที่ช่วยกันทําช่วยกันกิน รักถิ่นที่อยู่ ยึดมัน่ อยูใ่ นขนบธรรมเนียมประเพณี สภาพชีวติ
ความเป็ นอยูด่ าํ เนินไปอย่างง่าย ๆ ไม่มีพธิ ีรีตรองมากมาย
ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวต่อครอบครัวก็มีความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ซ่ ึงกันและ
กัน มีน้ าํ ใจโอบอ้อมอารี ใจบุญสุนทาน สมาชิกของสังคมแต่ละคนจะรู ้จกั ติดต่อคุน้ เคย
เห็นหน้ากันโดยตรง ความสัมพันธ์และฐานะของบุคคลเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ มีความนับถือ
ซึ่งกันและกันฉันท์ญาติ ทุกคนจะเรี ยกขานกันเป็ นพี่ น้อง ป้ า น้า อา ลุง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ครอบครัวกับสถาบันทางสังคมอื่น ๆ อาจพิจารณาได้จาก ปรากฏการณ์ แวดล้อมที่เป็ นอยูห่ รื อที่
เกิดขึ้น
ดังนั้น ความมัน่ คงแห่งชาติของประเทศจึงขึ้นอยูก่ บั ความสัมพันธ์อนั ราบรื่ น
เรี ยบร้อยระหว่างสถาบันทางสังคมต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้ว แม้จะมีการแตกแยก ขัดแย้ง หากได้รบั
การขจัดปั ดเป่ าไปได้โดยสันติวธิ ีหรื อด้วยความเป็ นธรรมแล้ว สังคมจะเกาะกุมกันอยูไ่ ด้อย่าง
แน่นแฟ้ น ภัยคุกคามใด ๆ ไม่อาจจะกลํ้ากรายเข้ามาได้ ฉะนั้น ถ้าสามารถดํารงไว้ซ่ ึงวัฒนธรรม
อันดีงามดังกล่าวได้ จะเป็ นการป้ องกันประเทศชาติราชอาณาจักรได้อย่างดีข้ ึน
แผนภาพสรุปองค์ประกอบของความมั่นคงแห่ งชาติทางด้ านรู ปธรรมและนามธรรม
ความมั่นคงแห่ งชาติทางด้ านรู ปธรรม
ความเป็ นชาติ
องค์ประกอบของชาติ
- ดินแดน
- ประชากร
- รัฐบาล
- เอกราช
- การรับรองโดยนานาชาติ

ความมั่นคงแห่ งชาติทางด้ านนามธรรม
ความเป็ นธรรมในสังคม
ความจงรักภักดีต่อชาติ
ความรู ้สึกที่ดีของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล
นิสยั ประจําชาติ
ความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวและ
สังคม

๒.๖ ความคิดของนักวิชาการอื่น ๆ กล่าวว่า ความมัน่ คงของชาติ คือ ความมัน่ คง
ของแกนทั้งสาม ซึ่งได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ สามแกนนี้ เป็ นรากแก้วหรื อแก่นแท้ของ
ประเทศชาติ ประสานกันอยูใ่ นลักษณะของรู ปสามเหลี่ยมปิ รามิด

๙
ชาติ

ศาสนา

พระมหากษัตริย์

(๑) พระมหากษัตริ ย ์ คือ สถาบันรากแก้ว - เป็ นศูนย์รวมของศรัทธาประชาชน ทําให้
ของชาติ
เกิดความเป็ นปึ กแผ่น มัน่ คง เราต้อง
เทิดทูน อย่าทําให้เศร้าหมอง
(๒) ศาสนา คือ สถาบันรากแก้วของชาติ - เป็ นศูนย์รวมของศรัทธาประชาชน ทําให้
เกิดความเป็ นปึ กแผ่นมัน่ คง เราต้องลด
สิ่งทีท่ าํ ให้เสื่อม และต้องขยายการเผยแพร่
และการอบรมศาสนธรรม และศีลธรรม
ออกไป โดยเฉพาะในสถาบันการศึกษาทุกระดับ
(๓) ชาติ (ประชาชน) คือ พื้นฐาน
- ชาติเกิดจากประชาชน ประชาชนเป็ นพื้นฐาน
ของประเทศ
ทีจ่ ะต้องเสริ มสร้างให้มีความมัน่ คงไม่แตกแยก และ
มีจิตสํานึกที่ดี เพราะต้องเป็ นฝ่ ายรับรองความเป็ น
ประเทศชาติ
สถาบันพระมหากษัตริ ยก์ บั สถาบันศาสนา เป็ นรากแก้วของศรัทธาประชาชน
เป็ น เครื่ องยึดเหนี่ยวประชาชนไว้ดว้ ยกันให้มีความเป็ นปึ กแผ่นแน่นหนา สถาบันทั้งสองนี้ไม่
เคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงยืนอยูก่ บั ที่อย่างมัน่ คงถาวร
๒.๗ ความมัน่ คงแห่งชาติในความหมายใหม่ตามแนวคิดของนักวิชาการและ
นักบริ หารยุคปั จจุบนั มองว่าเป็ นความมัน่ คงในลักษณะองค์รวมที่มีความหมายกว้างขึ้น
ครอบคลุมถึงปั จจัยทุกๆ ด้านมากขึ้นโดยไม่มองเฉพาะในความหมายเพียงความอยูร่ อดความ
ปลอดภัยของรัฐ หรื อความเข้มแข็งของชาติ ของชุมชน และของประชาสังคมในทุกด้าน แต่จะ
หมายความรวมไปถึงนอกประเทศด้วย คือความมัน่ คงของประเทศเพือ่ นบ้านด้วยเหตุผลว่าประเทศ
ไม่สามารถมัน่ คงได้ดว้ ยตนเองโดยลําพังหากเพือ่ นบ้านยังไม่มนั่ คง แนวคิดในลักษณะองค์รวม
ดังกล่าวเรี ยกว่าเป็ นความมัน่ คงสมบูรณ์แบบ หรื อความมัน่ คงเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ (Comprehensive
National Security)

๑๐
๓. ความมั่นคงแห่ งชาติที่ใช้ ในวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักรได้พจิ ารณาองค์ประกอบของ ความมัน่ คงแห่งชาติไว้
เป็ นการเฉพาะ โดยมีจุดมุ่งหมายให้มีความสอดคล้องกับเรื่ องของยุทธศาสตร์ชาติที่จะต้องศึกษา
ต่อไป เนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติเป็ นเรื่ องของ "ศาสตร์ และศิลป์ ในการพัฒนา และการใช้ กําลัง
อํานาจแห่ งชาติด้านต่ าง ๆ ได้ แก่ การเมือง , เศรษฐกิจ , สั งคมจิตวิทยา , การทหาร ,วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี ,การพลังงาน , ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่ งแวดล้ อม และการบริหารจัดการข้ อมูล
ข่ าวสารสาธารณะ เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของชาติ"
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักรจึงจําแนกความหมายของคําว่า " ความมั่นคงแห่ งชาติ "
ออกเป็ น ๘ ด้ าน คือ ความมั่นคงแห่ งชาติ ๑)ด้ านการเมือง (ภายใน และภายนอกประเทศ) ๒) ด้ าน
เศรษฐกิจ ๓) ด้ านสั งคมจิตวิทยา ๔) ด้ านการป้ องกันประเทศ ๕) ด้ านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ๖)
ด้ านการพลังงาน ๗) ด้ านทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่ งแวดล้ อม และ ๘)ด้ านการบริหารจัดการ
ข้ อมูลข่ าวสารสาธารณะ (นศ.วปอ.๒๕๕๑ได้เสนอ ให้เพิม่ เรื่ อง ความมัน่ คงแห่งชาติ และกําลัง
อํานาจแห่งชาติดา้ นการบริ หารจัดการข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ในการศึกษาวิชายุทธศาสตร์ชาติ
ของ วปอ.สปท. ซึ่งได้รบั ความเห็นชอบจาก พลโท ภานุมาต สีวะรา ผอ.วปอ.สปท.) ทั้งนี้เมื่อได้มี
การสํารวจตรวจสอบถึงผลกระทบทีจ่ ะมีต่อความมัน่ คงแห่งชาติของประเทศไทยแล้วจะทําให้
สามารถพิจารณาถึงผลกระทบในด้านต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน และง่ายต่อการกําหนดยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านต่าง ๆ ที่จะต้องดําเนินการเพือ่ ความมัน่ คงแห่งชาติได้โดยตรง
๓.๑ ความมั่นคงแห่ งชาติด้านการเมือง หมายถึง สภาพการณ์ทางการเมืองที่
ทําให้ประชากรมีความเชื่อถือและศรัทธาต่อระบอบการปกครอง ต่อรัฐบาลผูบ้ ริ หารการปกครอง
ประชากรมีความเคารพเชื่อฟังและยอมปฏิบตั ิตามนโยบายของรัฐบาลและปฏิบตั ิตามคําแนะนําของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐบาล มีความเชื่อมัน่ ในรัฐบาลว่าจะสามารถสร้างความเป็ นธรรมในหมู่ประชากรและ
สามารถป้ องกันความแตกแยกระหว่างชนในชาติ สามารถรักษาดินแดนให้ปลอดภัยจากการ
แบ่งแยก ยึด ครอง มีเอกภาพ และรักษาศักดิ์ศรี ของชาติในวงการเมืองระหว่างประเทศ รัฐบาล
มีความชอบธรรมสามารถบริ หารประเทศได้อย่างมีประสิทธิผลมีอิสระปลอดจากอิทธิพลและการ
บงการในการดําเนินนโยบายของประเทศ ประชากร ดินแดน รัฐบาล อํานาจอธิปไตย ตลอดจน
เสถียรภาพของประเทศปลอดจากการคุกคามทั้งภายในและภายนอก และทีป่ ฏิบตั กิ ารภายใต้
อิทธิพลของต่างประเทศ
๓.๒. ความมัน่ คงแห่ งชาติด้านเศรษฐกิจ หมายถึง สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจที่
ทําให้ประชากรมีงานทําและยอมรับนับถือระบบเศรษฐกิจของประเทศสามารถยกฐานะทาง
เศรษฐกิจทั้งส่วนตัวและส่วนรวมให้สูงขึ้นได้ในอัตราทีเ่ หมาะสม โดยทีฐ่ านะทางเศรษฐกิจและ

๑๑
สังคมไม่มีความแตกต่างเหลื่อมลํ้ากันมากนัก ประเทศสามารถรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
มีระบบภาษีอากรที่เหมาะสมและเป็ นธรรม สามารถพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนที่วางไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิผล มีอิสระทางเศรษฐกิจจากต่างประเทศ มีความสามารถทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม
พาณิ ชยกรรม การบริ การ ตลอดจนกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่น ๆ
๓.๓ ความมั่นคงแห่ งชาติด้านสั งคมจิตวิทยา หมายถึง สภาพการณ์ทางด้านสังคมที่
ทําให้ประชากรสามารถครองชีวติ อยูไ่ ด้ดว้ ยความปกติสุข มีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ได้รบั ความเป็ นธรรมจากกระบวนการยุตธิ รรมและความเป็ นธรรมในการดําเนินชีวติ
มีความเสมอภาคและภารดรภาพ มีความรู ้ความสามารถ มีวฒั นธรรม จริ ยธรรม และศีลธรรม
รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อหน้าทีข่ องพลเมืองและต่อสังคม ตลอดจนมีจติ สํานึกและภาคภูมิใจใน
ความเป็ นชาติและเกียรติภูมิของบรรพบุรุษ รวมทั้งยึดมัน่ ในอุดมการณ์ของชาติ
๓.๔ ความมั่นคงแห่ งชาติด้านการทหาร หมายถึง ขีดความสามารถด้านการทหารที่
แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของกําลังรบของชาติ ความพร้อมรบ ความมีประสิทธิภาพของอาวุธ
ยุทโธปกรณ์และการใช้อาวุธ มีวนิ ยั ขวัญ และกําลังรบอื่น ๆ มีการจัด การฝึ ก การศึกษา การ
สวัสดิการ ยุทธศาสตร์ และยุทธวิธีที่สามารถจะเอาชนะศัตรู ผรู ้ ุ กรานทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศได้
๓.๕ ความมั่นคงแห่ งชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หมายถึง สภาพการณ์ท่ี
ประเทศมีการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ครอบคลุมต่อเนื่อง มีความพร้อมใน
โครงสร้างพื้นฐานทุกด้านที่จาํ เป็ น มีเป้ าหมายที่ชดั เจน ทั้งระยะสั้น และระยะยาว มีศกั ยภาพในการ
การทุ่มเทสรรพกําลัง เพือ่ ส่งเสริ มการวิจยั และพัฒนาภายใต้มาตรการทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้ประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างทัว่ ถึง
๓.๖ ความมั่นคงแห่ งชาติด้านการพลังงาน หมายถึง สภาพการณ์ดา้ น การพลังงานของ
ชาติทม่ี ีการบริ หารจัดการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประเทศไทยสามารถเข้าถึงแหล่ง
พลังงานทั้งใน และต่างประเทศ ตลอดจนมีเทคโนโลยีทางด้านพลังงาน มีการจัดทําข้อตกลงเพือ่
ความมัน่ คงในการจัดหาพลังงาน และความร่ วมมือด้านพลังงานทดแทนกับต่างประเทศ เพือ่ ให้มี
พลังงานเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
๓.๗ ความมั่นคงแห่ งชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม
หมายถึง
สภาพการณ์ดา้ นทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ มีการอนุรกั ษ์ และการบริ หาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน มีการปรับปรุ งกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้ทนั สมัยและมีการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดทําฐานข้อมูล
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และส่งเสริ มการศึกษาวิจยั เพือ่ สร้างสมองค์ความรู ้ และใช้

๑๒
เป็ นฐานข้อมูลในการพัฒนา มีการใช้เทคโนโลยีที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการสร้างวินยั และ
ปลูกจิตสํานึกของประชาชนต่อการมีส่วนร่ วมป้ องกันและแก้ไขปั ญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๓.๘ ความมั่นคงแห่ งชาติ ด้ านการบริหารจัดการข้ อมูลข่ าวสารสาธารณะ หมายถึง
สภาพการณ์ของประเทศมีการบริ หารจัดการข้อมูลข่าวสารสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้
สื่อเป็ นเครื่ องมือเชิงรุ ก สังคมไทยมีการบริ โภคข่าวสารอย่างมีวจิ ารณญาณ สามารถเลือกรับข่าวสาร
อย่างเหมาะสม และมีเหตุผล ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงข่าวสารได้อย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม
ให้สื่อทุกชนิดสร้างความสามัคคีให้กบั คนในชาติ มีองค์กรในการกําหนดยุทธศาสตร์ในการสร้าง
ภาพลักษณ์ของประเทศและค่านิยมด้านความมัน่ คง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
๔. นโยบายความมั่นคงแห่ งชาติของประเทศไทย
นโยบายความมัน่ คงแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติเป็ นหนทางปฏิบตั ิที่จะเสริ มสร้าง
ให้เกิดความมัน่ คงแห่งชาติ ตลอดจนมีความสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์และผลประโยชน์แห่งชาติ
ดังจะกล่าวต่อไปนี้
นโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ คือ หนทางปฏิบตั อิ ย่างกว้าง ๆ หรื อเป็ นข้อความแสดง
แนวทางปฏิบตั ิซ่ ึงรัฐบาลแห่งชาติกาํ หนดขึ้นในอันที่จะดําเนินการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่
เกี่ยวกับความมัน่ คงแห่งชาติ
สํานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ ให้คาํ จํากัดความว่า นโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ
หมายถึง หนทางปฏิบตั ิหรื อแนวปฏิบตั ิอย่างกว้าง ๆ ในระดับชาติของรัฐบาลที่กาํ หนดขึ้นเพือ่ ใช้
เป็ นกรอบในการดําเนินการเพือ่ รักษาผลประโยชน์แห่งชาติและความมัน่ คงแห่งชาติ ทั้งนี้สาํ นักงาน
สภาความมัน่ คงแห่งชาติจะเป็ นผูเ้ สนอแนะนโยบายความมัน่ คงแห่งชาติต่อสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน เพือ่ ขอรับความเห็นชอบสําหรับไว้ใช้ในการบริ หารให้บรรลุถึงซึ่ง
วัตถุประสงค์ของชาติ”
สําหรับการศึกษาในวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร ให้ถือนิยามของ นโยบายความ
มัน่ คงแห่งชาติ ดังนี้
"นโยบายความมั่นคงแห่ งชาติ เป็ นส่ วนหนึ่งของนโยบายระดับชาติซึ่งเกี่ยวกับการ
ธํารงไว้ ซึ่งเอกราช อธิปไตย เอกภาพ และบูรณภาพแห่ งดินแดนของชาติ การรักษาไว้ ซึ่งสถาบันอัน
เป็ นหลักของชาติ และการปกป้ องคุ้มครองผลประโยชน์ ของชาติ"

๑๓
ในการประเมินยุทธศาสตร์ชาติ เพือ่ วิเคราะห์ให้ได้มาซึ่งนโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ
เรามักจะประเมินไว้ล่วงหน้าประมาณ ๕ ปี อย่างไรก็ดี นโยบายดังกล่าวนี้เมื่อนําออกไปใช้ปฎิบตั ิ
แล้วจะต้องได้มีการทบทวนอยูเ่ สมอทุกปี ก่อนทํางบประมาณ ซึ่งสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วและเกี่ยวข้องกับนโยบายข้อใด ก็จาํ เป็ นจะต้องหยิบยกเอานโยบายข้อนั้นขึ้นมาพิจารณา
ทบทวนในทันทีเช่นกัน ซึ่งอาจจะไม่ถึงหนึ่งปี ก็ได้
นโยบายความมัน่ คงแห่งชาติแตกต่างกับนโยบายของรัฐบาลตรงที่ จะต้องเป็ นนโยบาย
ที่ให้การปกป้ องคุม้ ครองผลประโยชน์ซ่ ึงเป็ นความอยูร่ อดของชาติ และก่อนที่จะพัฒนาหรื อ
กําหนดนโยบายขึ้นนั้นแน่นอนที่สุดจะต้องพัฒนาหรื อกําหนดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่ให้การ
ปกป้ องคุม้ ครองผลประโยชน์ซ่ ึงเป็ นความอยูร่ อดของชาติเช่นกัน ด้วยเหตุน้ ีในการตรวจสอบและ
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อม จึงจําต้องวิเคราะห์และหยิบยกเฉพาะปั ญหาที่เห็นว่าเกี่ยวเนื่องกับ
ผลประโยชน์ซ่ ึงเป็ นความอยูร่ อดของชาติอย่างแท้จริ งเท่านั้น มิฉะนั้นนโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ
ที่มีผลสืบเนื่องออกมานั้นจะกลายเป็ นนโยบายของรัฐบาล มีขอบเขตครอบคลุมกว้างขวางเกินไป
นโยบายความมัน่ คงแห่งชาติเป็ นตัวเชื่อมที่สาํ คัญระหว่างวัตถุประสงค์เฉพาะ
แห่งชาติกบั มาตรการเฉพาะซึ่งเป็ นการปฏิบตั ิการต่าง ๆ ที่รวบรวมขึ้นเป็ นหมวดหมู่ เพือ่ นําไป
จัดทําเป็ นแผนงานแห่งชาติ โดยเฉพาะในเรื่ องของการวางแผน จัดทําแผนและแผนงานของ
กระทรวง ทบวง กรม ทั้งนี้เพือ่ สนับสนุนส่งเสริ มความมัน่ คงของประเทศ นโยบายความมัน่ คง
แห่งชาติเป็ นคํารวมประกอบด้วยนโยบายทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้ องกัน
ประเทศ และวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การพลังงาน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมการปฏิบตั กิ ารที่
สําคัญ ๆ ของชาติท้งั หมดที่พจิ ารณาแล้วเข้าไว้ดว้ ยกันในลักษณะที่เป็ นสหสัมพันธ์เพือ่ ใช้เป็ น
แนวทางในการทําแผนและกําหนดการในการปฏิบตั ิจะต้องสอดคล้องประสานกัน จะต้องนําไปใช้
ปฏิบตั ิดว้ ยกัน และจะต้องมีการทบทวนดูความเป็ นไปทั้งภายในและภายนอกประเทศเพือ่ ปรับ
วัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติและนโยบายความมัน่ คงแห่งชาติให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่
เพราะอาจจะมีอุปสรรคแก่การทีจ่ ะบรรลุถึงซึ่งวัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติ
------------------------------
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