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คู่มอื

การพัฒนายุทธศาสตร์ ชาติ
๑. กล่าวทัว่ ไป
การศึกษาเกี่ยวกับการเสริ มสร้างชาติให้มนั่ คงในการป้ องกันราชอาณาจักรจําต้องหา
หนทางปฏิบตั ิโดยกําหนดเป็ นนโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้นจึงมีความ
จําเป็ นจะต้องทําความเข้าใจในเรื่ องของนโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ
และยุทธศาสตร์ชาติให้
ชัดเจนก่อน นโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ ซึ่งเป็ นผลผลิตมาจากผลประโยชน์แห่งชาติน้ นั มีความ
เป็ นมาอย่างไร ต้องทําความเข้าใจเรื่ องวัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติก่อนว่าได้มาอย่างไร แล้วจึง
กําหนดนโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ และมาตรการเฉพาะ อันเป็ นหนทางปฏิบตั ิที่จะเสริ มสร้าง
ชาติให้มนั่ คงต่อไป
การได้มาซึ่งวัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติน้ นั จะต้องมีการจัดระบบความคิดในการ
ตรวจสอบและวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมเพือ่ พิสูจน์ทราบโอกาส หรื อค้นหาปั ญหา หรื อภัยคุกคาม
หรื ออุปสรรคต่าง ๆ ให้ได้มาพร้อมด้วยเหตุและผล นัน่ ก็คอื การได้ทราบถึงแรงผลักดันและ
แนวโน้มอันเป็ นเหตุและผลเพือ่ จะได้ดาํ เนินการแก้ปัญหาจากเหตุที่เกิดด้วยการกําหนด
วัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติ นโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ และมาตรการเฉพาะขึ้นเป็ นหนทาง
ดําเนินการแล้วจึงนําไปทําแผนงานแห่งชาติ เพือ่ แจกจ่ายให้กระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้องรับไป
วางแผน จัดทําแผนและแผนงาน ในระดับกระทรวงต่อไป
ตามที่จะกล่าวต่อไปนี้ เป็ นการทําความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ
รวมทั้งการชี้แจงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ตลอดจนที่มาของตัวแปรเหล่านั้น
นับตั้งแต่คาํ ว่า ผลประโยชน์ แห่ งชาติจนถึงนโยบายความมั่นคงแห่ งชาติ และมาตรการเฉพาะ
๑.๑ ผลประโยชน์ แห่ งชาติ
ผลประโยชน์แห่งชาติ หมายถึง "แนวความคิดที่ได้ไตร่ ตรองอย่างรอบคอบ
ที่สุดแล้วจากบรรดาองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งประมวลขึ้นเป็ นความต้องการที่สาํ คัญที่สุดที่ชาติ
จะขาดเสียมิได้ ทั้งนี้ รวมถึงการคุม้ ครองตนเอง ความเป็ นเอกราชบูรณภาพแห่งชาติ ความมัน่ คง
ทางทหาร เสถียรภาพทางเศรษฐกิจกับบรรดาความมัง่ คัง่ ทั้งหลายทีจ่ ะพึงมี ”

๒

นอกจากนั้นสถาบันบรุ กกิ้ง ให้คาํ จํากัดความไว้วา่ ผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่
"จุดหมายปลายทางทัว่ ไปและต่อเนื่องที่ชาติมุ่งกระทําให้บรรลุผล และเป็ นจุดหมายปลายทางที่
ชาติรู้สึกว่ามีความสําคัญแก่ความมัน่ คงและความมัง่ คัง่ แห่งชาติ"
ผลประโยชน์แห่งชาติ จําแนกออกได้เป็ น ๓ ลักษณะ คือ.๑.๑.๑ จําแนกตามลักษณะความสําคัญ (Degree of Primacy) ได้แก่
ผลประโยชน์แห่งชาติที่มีความสําคัญสูงสุด (Vital Interests) กับผลประโยชน์แห่งชาติระดับรอง
(Secondary Interests)
๑.๑.๒ จําแนกตามลักษณะความยืนยง (Degree of Permanence) ได้แก่
ผลประโยชน์แห่งชาติถาวร (Permanent Interests) กับผลประโยชน์แห่งชาติไม่ถาวร (Variable
Interests)
๑.๑.๓ จําแนกตามลักษณะความเจาะจง (Degree of Generality) ได้แก่
ผลประโยชน์แห่งชาติทวั่ ไป (General Interests) กับผลประโยชน์แห่งชาติเฉพาะ (Specific
Interests)
การจําแนกผลประโยชน์แห่งชาติออกเป็ นลักษณะต่าง
ๆ ดังกล่าวเพือ่
ประโยชน์ในการพิจารณากําหนดผลประโยชน์แห่งชาติในช่วงที่จะวางแผนยุทธศาสตร์ชาติ คือ จะ
วางแผนในช่วงระยะสั้น ๒ ปี ข้างหน้า หรื อช่วงระยะปานกลาง ๓ - ๑๐ ปี ข้างหน้า หรื อช่วงระยะ
ยาวซึ่งครอบคลุมจาก ๑๑ - ๒๐ ปี ข้างหน้า อย่างไรก็ดี ผลประโยชน์แห่งชาติจะต้องเป็ นความ
ต้องการที่สาํ คัญที่สุดที่ประเทศชาติจะขาดเสียมิได้
๑.๒ วัตถุประสงค์แห่ งชาติ
วัตถุประสงค์แห่งชาติ หมายถึง "จุดหมาย เป้ าหมาย หรื อความมุ่งหมายต่าง
ๆ อันเป็ นหลักมูลฐานของชาติซ่ ึงจะต้องหาหนทางให้บรรลุถึงในที่สุด โดยจะต้องกําหนดนโยบาย
อย่างใดอย่างหนึ่งเข้าหาและจะต้องใช้ความเพียรพยายามตลอดจนต้องนําทรัพยากรต่างๆ ของชาติ
มาใช้ให้บรรลุถึง"
วัตถุประสงค์แห่งชาติจาํ แนกออกเป็ น ๒ ประเภท คือ
๑.๒.๑ วัตถุประสงค์มูลฐานแห่งชาติ หมายถึง "จุดหมาย เป้ าหมาย หรื อ
ความมุ่งหมายต่าง ๆ อันเป็ นหลักมูลฐานของชาติซ่ ึงกว้างขวางมาก มีลกั ษณะมัน่ คงถาวรยัง่ ยืนนาน
บางครั้งก็ยากที่จะดําเนินการให้บรรลุถึงได้ รัฐบาลจะต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่อง ใน
การพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายแห่งชาติทุกครั้งต้องนําเอาวัตถุประสงค์มูลฐานขึ้นมาเป็ นหลัก
พิจารณาร่ วมด้วยเสมอ " (คําจํากัดความดังกล่าวนี้ใกล้เคียงกับคําว่า ผลประโยชน์แห่งชาติ ซึ่ง
นักวิชาการบางท่านและตําราบางเล่มได้ใช้ความหมายนี้เป็ นผลประโยชน์แห่งชาติ)

๓

๑.๒.๒ วัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติ
หมายถึง "เป้ าหมายต่าง ๆ ของชาติ ซึ่งไม่จาํ เป็ นจะต้องมัน่ คงถาวร
ยัง่ ยืนและบางครั้งก็ไม่สามารถจะดําเนินการให้บรรลุถึงได้ท้งั หมด เป้ าหมายเหล่านี้อาจมีลกั ษณะ
เป็ นการชัว่ คราวที่จะก้าวไปสนองวัตถุประสงค์มูลฐานแห่งชาติ แต่จะต้องถือเป็ นข้อพิจารณาที่
สําคัญยิง่ เกี่ยวกับความมัน่ คงแห่งชาติ การกําหนดวัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติควรสํานึกอยูเ่ สมอว่า
เมื่อกําหนดขึ้นแล้วจะเป็ นสะพานก้าวไปสู่หรื อขจัดอุปสรรคขัดขวางต่าง ๆ ในอันที่จะบรรลุถึงซึ่ง
วัตถุประสงค์มูลฐานแห่งชาติ"
ตามความหมายของคําว่า "วัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติ" จะต้องเป็ น
เรื่ องสําคัญยิง่ เกี่ยวกับความมัน่ คงแห่งชาติและเป็ นเรื่ องที่จะต้องดําเนินการเพือ่ ขจัดอุปสรรค
ขัดขวางต่าง ๆ หรื อขจัดปั ญหาต่าง ๆ ในอันที่จะต้องดําเนินการให้บรรลุวตั ถุ ประสงค์มูลฐาน
แห่งชาติ อุปสรรค หรื อปั ญหาต่าง ๆ นั้น จะทราบได้จากการตรวจสอบและวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมทุกด้านที่มีผลกระทบต่อความมัน่ คงแห่งชาติดา้ นต่าง ๆ ของประเทศ
จากการตรวจสอบและวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมและได้ทราบถึง
ปั ญหาหรื ออุปสรรคต่างๆ หรื อภัยคุกคาม หรื อโอกาสทีจ่ ะแสวงประโยชน์ รวมทั้งเรื่ องที่ทา้ ทาย
ต่อการที่ชาติจะต้องเข้าดําเนินการแล้ว นักยุทธศาสตร์จะสามารถคาดการณ์ได้วา่ จะต้อง "ทําอะไร"
ในการแก้ปัญหาเหล่านั้น เรื่ องต่าง ๆ ที่จะต้องดําเนินการนั้นก็คือ "วัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติ "
และเมื่อได้พจิ ารณาตกลงใจว่าจะ "ทําอย่างไร" เพื่อขจัดปั ญหา อุปสรรคหรื อภัยคุกคามเหล่านั้น
นัน่ ก็คอื "นโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ " ต่อมาจากการพิจารณานโยบาย ฯ เห็นว่า จะต้องใช้ศลิ ป
และศาสตร์ ตลอดจนทรัพยากรของชาติ หรื อใช้กาํ ลังอํานาจแห่งชาติดา้ นใดและใช้อย่างไร
นัน่ คือ "กระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ"
ผูว้ างแผนยุทธศาสตร์ชาติจะไม่สามารถวางแผนให้มีประสิทธิภาพ
ได้ถา้ ละเลยไม่นาํ พาต่อเรื่ องต่าง ๆ ดังกล่าว

๒. การพัฒนายุทธศาสตร์ ชาติ
๒.๑ การกําหนดผลประโยชน์แห่งชาติและวัตถุประสงค์มูลฐานแห่งชาติ
๒.๒ การประเมินยุทธศาสตร์ชาติ

๔

๒.๓ การพัฒนาวัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติ นโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ และ
มาตรการเฉพาะ
๒.๔ การจัดทําแผนงานแห่งชาติ รวมทั้งการกําหนดความต้องการด้านงบประมาณ
และการคาดหมายรายได้ของแผ่นดิน ทั้งนี้เพือ่ สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติในห้วงเวลาที่พจิ ารณา
๒.๑ การกําหนดผลประโยชน์ แห่ งชาติและวัตถุประสงค์มูลฐานแห่ งชาติ
๒.๑.๑ การกําหนดผลประโยชน์แห่งชาติ
ผลประโยชน์แห่งชาติโดยทัว่ ไปมักจะกําหนดขึ้น โดยชาติทุกชาติ
จะต้องถือว่าความเกษมสุขสมบูรณ์กบั ความมัน่ คงปลอดภัยนั้น เป็ นผลประโยชน์ที่สาํ คัญยิง่ ของชาติ
แต่สาํ หรับชาติเล็ก
นอกจากจะต้องคํานึงถึงความอยูร่ อดของชาติเป็ นผลประโยชน์ที่สาํ คัญแล้ว
ความมีศกั ดิ์ศรี และได้รับการยอมรับจากประชาคมโลกนับว่าเป็ นผลประโยชน์ที่สาํ คัญอย่างยิง่ ด้วย
อย่างไรก็ดี ความมุ่งหมายในการกําหนดผลประโยชน์แห่งชาติยอ่ มขึ้นอยูก่ บั ความรู ้สึกนึกคิดของ
ประชาชนภายในชาติเป็ นสําคัญ และมักจะแฝงอยูใ่ นเอกสารสําคัญ ๆ ของชาติในรู ปแบบต่าง ๆ กัน
เช่น ในอารัมภบทของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริ กา กล่าวไว้วา่ "เราประชาชนแห่งสหรัฐอเมริ กา ได้
บัญญัตแิ ละสถาปนารัฐธรรมนูญสําหรับสหรัฐอเมริ กา เพือ่ สร้างเอกภาพให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น เพือ่
สถาปนาความยุติธรรม เพือ่ เป็ นหลักประกันความเรี ยบร้อยภายใน เพื่อจัดให้มีการป้ องกันร่ วมกัน
เพือ่ ส่งเสริ มสวัสดิภาพทัว่ ไป และเพือ่ รักษาไว้ซ่ ึงเสรี ภาพสําหรับตัวเราเองและอนุชนของเรา "
ตัวอย่างจากอารัมภบทในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริ กาดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า สหรัฐอเมริ กา
ถือว่าความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือ เอกภาพก็ดี ความยุตธิ รรมก็ดี ความมัน่ คงแห่งชาติท้งั
ภายในและภายนอกก็ดี รวมทั้งความเกษมสุขสมบูรณ์ และความมีเสรี ภาพนั้น เป็ นผลประโยชน์
แห่งชาติสาํ หรับสหรัฐอเมริ กา เรื่ องของผลประโยชน์แห่งชาติ นั้น หากได้พจิ ารณาและวิเคราะห์
จากเอกสารหลักฐานต่างๆ มักจะพบว่าผลประโยชน์แห่งชาติส่วนมากมักจะมีหลักการในการ
กําหนดคล้ายคลึงกัน แต่ชาติทุกชาติยอ่ มจะมีผลประโยชน์เฉพาะของตนบางประการ อย่างเช่น
ญี่ปุ่นในสมัยจักรพรรดิเมจิที่ได้ต้งั เป็ นปณิ ธานไว้อย่างแน่วแน่วา่ จะต้องตามหรื อเอาชนะฝรั่งผิวขาว
ให้ได้ภายในรัชสมัยของท่านนั้น ย่อมจะเป็ นผลประโยชน์ที่สาํ คัญยิง่ ของญี่ปุ่นในสมัยนั้น และ
ญี่ปุ่นสามารถดําเนินนโยบายได้สาํ เร็จจนมีความเจริ ญก้าวหน้าได้ตราบเท่าทุกวันนี้
สําหรับผลประโยชน์แห่งชาติของประเทศไทยนั้น
คงเป็ นไปในลักษณะ
คล้ายคลึงกันกับที่กล่าวมาแล้ว จะแตกต่างกันอยูบ่ า้ งก็เฉพาะการวางนํ้าหนัก หรื อการเน้นหนักใน
แต่ละหลักการซึ่งอาจจะไม่เท่ากัน ตัวอย่างผลประโยชน์แห่งชาติของประเทศไทยประการหนึ่ง ซึ่ง
จะเห็นได้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับได้กล่าวไว้วา่
"ประเทศไทยเป็ น
ราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกันจะแบ่งแยกมิได้" กล่าวคือ ประเทศไทยถือหลักการเป็ นเอกรัฐเป็ น
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ผลประโยชน์ไม่ใช่สหรัฐ นอกจากนั้น ยังมีหลักความยุตธิ รรม ความมีอิสรเสรี ตลอดจนสวัสดิภาพ
ของประชาชน และความอยูร่ อดปลอดภัยแห่งรัฐ เป็ นต้น
๒.๑.๒ การกําหนดวัตถุประสงค์มูลฐานแห่งชาติ
การกําหนดวัตถุประสงค์มูลฐานแห่งชาติกระทําได้ โดยการแปลง
ผลประโยชน์แห่งชาติเป็ น "วัตถุประสงค์มูลฐานแห่งชาติ " หากจะพิจารณาดูจากความหมายของ
คําว่า "วัตถุประสงค์แห่งชาติ " แล้วจะเห็นว่า "วัตถุประสงค์แห่งชาติ " ก็คอื “ผลประโยชน์
แห่งชาติ ” นัน่ เอง แต่เป็ นผลประโยชน์แห่งชาติทไ่ี ด้แจกแจงละเอียดแล้ว และกล่าวให้แน่นอน
รัดกุมยิง่ ขึ้น
ดังนั้นถ้าจะพิจารณาเฉพาะในขั้นนี้
วัตถุประสงค์มูลฐานแห่งชาติ
คือ
ผลประโยชน์แห่งชาติทไ่ี ด้นาํ มาแจกแจงรายละเอียดแล้ว และกล่าวให้แน่นอนรัดกุมขึ้นเป็ นข้อ ๆ
ในรู ปแบบดังกล่าว และถ้าจะนํารู ปแบบของการเขียนวัตถุประสงค์แห่งชาติมาพิจารณาว่า
"ต้องการจะทําอะไร " การแจกแจงรายละเอียดดังกล่าวก็จะอยูใ่ นรู ปแบบวัตถุประสงค์แห่งชาติ
ยิง่ ขึ้น ทั้งนี้เพราะเรื่ องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์แห่งชาติมกั จะเป็ นคํากล่าวที่ค่อนข้างจะทัว่ ๆ ไป
อย่างไรก็ดี ถ้านําความหมายของวัตถุประสงค์มูลฐานแห่งชาติมา
พิจารณาจะเห็นว่า วัตถุประสงค์มูลฐานแห่งชาติจะมีลกั ษณะเป็ นการถาวรและมักจะปรากฏอยูใ่ น
หลักการของชาติ หรื อในเอกสารสําคัญ ๆ ของรัฐบาลเหมือนกัน หรื อมิฉะนั้นก็จะพบในประเพณี
และความรู ส้ ึกซึ่งฝังลึกอยูใ่ นจิตใจของประชาชาติ วัตถุประสงค์แห่งชาติเหล่านี้มีมูลฐานมาจาก
อุปนิสยั ประจําชาติ จากความเชื่อมูลฐานและความใฝ่ ฝันของประชาชนในชาติ เป็ นความต้องการที่
จะดํารงไว้หรื อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์อนั สําคัญยิง่ ของชาติแต่มกั จะยากต่อการบรรลุถึงได้ง่าย ๆ
รัฐบาลจะต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องอยูต่ ลอดเวลา และทุกครั้งที่ได้มีการพิจารณา
นโยบายเกี่ยวกับความมัน่ คงแห่งชาติ จะต้องยกเอาวัตถุ ประสงค์มูลฐานแห่งชาติมาเป็ นหลักในการ
พิจารณาร่ วมด้วยเสมอ
๒.๒ การประเมินยุทธศาสตร์ ชาติ
การประเมินยุทธศาสตร์ชาติเป็ นการดําเนินกรรมวิธีเพือ่ การวิเคราะห์เลือก
กําหนดวัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติ และนโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ จากสภาวะแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ กับเพือ่ การวิเคราะห์กาํ ลังอํานาจแห่งชาติที่มีอยู่ จุดมุ่งหมายเพือ่ จะให้
ได้ขอ้ ตกลงในการใช้ทรัพยากรของชาติให้บงั เกิดผลมากที่สุด ในการประเมินนั้นแม้นโยบายที่
ได้มาอาจจะไม่ถึงขั้นที่จะเป็ นนโยบายที่ดีที่สุดแต่ก็ยอมให้มีการเสี่ยง ข้อมูลขั้นพื้นฐานโดยทัว่ ไป
มักจะได้มาจากแหล่งต่างๆ นํามารวบรวมและประมวลเข้าด้วยกัน เพือ่ ให้มีการประเมินได้อย่าง
กว้างขวาง
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อย่างไรก็ดี ก่อนทีจ่ ะมีการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศ หากเป็ นการประเมินยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว (๒๐ ปี ) แล้ว ควรจะนํา
วัตถุประสงค์มูลฐานแห่งชาติที่ใช้อยูใ่ นขณะนั้นมาพิจารณาด้วยอีกครั้งหนึ่ง กล่าวคือ ในห้วงเวลาที่
จะทําการประเมินนั้น มีวตั ถุประสงค์มูลฐานแห่งชาติขอ้ ใด บ้างที่สมควรจะกําหนดไว้เพือ่ ดําเนินการ
ให้บรรลุผล หรื ออาจจะกําหนดวัตถุประสงค์มูลฐานแห่งชาติบางข้อเพิม่ ขึ้นมาใหม่ให้แคบลงเมื่อ
พิจารณาแล้วว่าจะมีความเป็ นไปได้มากขึ้นภายในกรอบของผลประโยชน์แห่งชาติที่กาํ หนดไว้
ส่วนการเลือกวัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติ
และนโยบายความมัน่ คงแห่งชาติทส่ี นับสนุน
วัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติในขั้นสุดท้ายนั้น จะต้องขึ้นอยูก่ บั การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศร่ วมกับการวิเคราะห์กาํ ลังอํานาจแห่งชาติ และการพิจารณาแบบแผน
ของชาติในลําดับต่อไป
การประเมินยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย
- การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม (ผนวก ก.)
- การพิจารณากําหนดวัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติเผือ่ เลือก
- การวิเคราะห์กาํ ลังอํานาจแห่งชาติและแบบแผนของชาติ
- การกําหนดนโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ
๒.๒.๑ การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมประกอบด้วยการพิสูจน์ทราบ และ
การบรรยายให้เห็นถึงแรงผลักดัน และแนวโน้มที่สาํ คัญ เรื่ องที่ทา้ ทายต่อการที่ชาติจะต้องเข้า
ดําเนินการในโอกาสต่าง ๆ กับปั ญหาต่าง ๆ (การคุกคาม) จุดมุ่งหมายก็เพือ่ จะระดมข่าวสารที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดให้สามารถชี้ชดั ลงไปได้วา่ อะไรเป็ นแรงผลักดันและจะมีแนวโน้มไปในทิศทาง
ใด รวมทั้งได้มีการพิสูจน์ทราบปั ญหาและโอกาสต่าง ๆ ด้วย ทั้งนี้โดย
๒.๒.๑.๑ รวบรวมข่าวสารอันเป็ นความรู ภ้ มู ิหลังตามพื้นทีท่ าง
ภูมิศาสตร์ หรื อข่าวสารเกี่ยวกับปั ญหาสําคัญ ๆ ทั้งภายนอก และภายในประเทศ โดยปกติขอ้ มูล
เหล่านี้จะจัดลําดับตามระบบของการรวบรวมข้อมูล ถ้าเป็ นข่าวสารจากภายนอกประเทศอาจจะ
พิจารณารวบรวมมาโดยลําดับ เช่น จากยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตะวันออกไกล แอฟริ กา ลาตินอเมริ กา สหรัฐอเมริ กา สหพันธรัฐรัสเซีย และประชาคมรัฐเอกราช
ยุโรปตะวันออก สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็ นต้น เมื่อเป็ นที่ตกลงกันแล้วว่าเรื่ องราวของข่าวสาร
ขั้นใดเป็ นภัยคุกคาม หรื อมีผลกระทบต่อผลประโยชน์และความมัน่ คงปลอดภัยแก่ประเทศชาติ
แล้ว หากในพื้นที่แห่งไหนมีประเทศใดเข้ามาเกี่ยวข้องก็ควรระบุชื่อประเทศนั้น ๆ ลงไปให้ชดั เจน
ด้วย ส่วนภายในประเทศอาจจะรวบรวมข่าวสารตามภาคต่าง ๆ หรื ออาจจะเก็บมาเป็ นเรื่ อง ๆ ตาม
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ปั ญหาที่เห็นว่าสําคัญต่อความมัน่ คงของประเทศ ซึ่งบางครั้งอาจจะเกี่ยวโยงถึงประเทศรอบบ้าน
หรื อประเทศอื่น ๆ ด้วย ก็ให้ระบุประเทศนั้น ๆ ลงไปให้ชดั เจนด้วยเช่นกัน
๒.๒.๑.๒ พิจารณาแยกแรงผลักดัน และแนวโน้มของแต่ละเรื่ อง
ไว้ต่างหาก รวมทั้งผลกระทบจากปั ญหาต่าง ๆ หรื อจากสภาพของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อผลประโยชน์และความมัน่ คงแห่งชาติดว้ ย ผลกระทบในที่น้ ีอาจเป็ นไปในทางที่ดี
หรื อไม่ดีก็ได้ และอาจจะมีผลทันทีหรื อมีผลต่อเนื่องเป็ นเวลานานก็ได้
๒.๒.๑.๓ เมื่อพิสูจน์ทราบแรงผลักดันได้แล้ว
ให้ประเมิน
แนวโน้มที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ในแง่ของทิศทางของแนวโน้มซึ่งแรงผลักดันน่าจะแสดงให้ปรากฏ
ขึ้นได้ในห้วงระยะเวลาหนึ่งในอาณาบริ เวณต่าง ๆ
๒.๒.๑.๔ การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมก็เพือ่ จะพิจารณาหา
โอกาสจากแรงผลักดันและแนวโน้มทีแ่ สดงออก
ซึ่งชาติสามารถจะใช้เป็ นโอกาสขยาย
ผลประโยชน์แห่งชาติ และเพือ่ พิจารณาได้วา่ อะไรเป็ นภัยคุกคามหรื อเป็ นปั ญหาที่จะเกิดขึ้นแก่
ประเทศจากแรงผลักดันและแนวโน้มนั้น ๆ
๒.๒.๑.๕ ปั ญหาเกิดขึ้นได้จากปั จจัยอย่างน้อยสองประการคือ
ความสําเร็จในความปรารถนาขั้นสุดท้ายกับอุปสรรคที่ขดั ขวางความสําเร็จความปรารถนา สภาพ
ความเป็ นจริ งตามเหตุการณ์ต่าง ๆ แรงผลักดันกับแนวโน้มซึ่งเป็ นอุปสรรคต่อการทีจ่ ะได้มาซึ่ง
ความสําเร็จในความปรารถนาขั้นสุดท้ายนัน่ เองที่ก่อให้เกิดปั ญหา ในทางตรงกันข้ามแรงผลักดัน
และแนวโน้มทีส่ อดคล้องกับความมุ่งหมายแห่งชาติ ย่อมเป็ นโอกาสทีช่ าติอาจจะแสวงประโยชน์
และขยายผลออกไปได้
๒.๒.๒ พิจารณากําหนดวัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติเผือ่ เลือก
๒.๒.๒.๑ จากการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทั้งภายนอกและ
ภายในประเทศ และทราบปั ญหาหรื อภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์และความมัน่ คง
ปลอดภัยแห่งชาติ รวมทั้งมองเห็นโอกาสทีจ่ ะขยายผลประโยชน์แห่งชาติแล้ว จะสามารถกําหนด
วัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติได้หลาย ๆ ประการว่า ชาติจะต้องทําอะไรบ้างเพือ่ รับสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่พสิ ูจน์ทราบได้
๒.๒.๒.๒ การกําหนดวัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติ ควรสํานึกอยู่
เสมอว่า เมื่อกําหนดขึ้นแล้วจะเป็ นสะพานก้าวไปสู่หรื อขจัดอุปสรรคข้อขัดขวางต่าง ๆ ในอันที่จะ
บรรลุวตั ถุประสงค์มูลฐานแห่งชาติ ดังนั้น วัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติจงึ อาจจะมีท้งั เพือ่ การ
พัฒนาเพราะบางครั้งปั ญหาที่เกิดขึ้นอาจจะเกินกําลังความสามารถที่มีอยู่ และเพือ่ การใช้กาํ ลัง
อํานาจแห่งชาติซ่ ึงจะต้องพิจารณาจัดสรรทรัพยากรให้ได้ส่วนสัมพันธ์กนั ตามความเหมาะสม
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๒.๒.๓ การวิเคราะห์กาํ ลังอํานาจแห่งชาติและพิจารณาแบบแผนของชาติ
การประเมินยุทธศาสตร์ในขั้นนี้ เป็ นการวิเคราะห์กาํ ลังทรัพยากรที่มีอยูเ่ พือ่ ผลแห่งความสําเร็จใน
อันที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์แห่งชาติ และจะต้องประเมินองค์ประกอบของกําลังอํานาจแห่งชาติที่มี
อยูท่ ้งั หมด ตลอดจนจะต้องมีการพิจารณาวิธีการหรื อ แนวทางตามประเพณี ปฏิบตั ิของชาติ
ประกอบด้วย กล่าวคือ
๒.๒.๓.๑ การวิเคราะห์กาํ ลังอํานาจแห่งชาติจะต้องกระทําควบคู่
กันไปกับวัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติเผือ่ เลือกที่น่าจะเป็ นไปได้ในแต่ละวัตถุประสงค์
การวิเคราะห์กาํ ลังอํานาจแห่งชาติก่อนแล้วจึงกําหนดนโยบายนั้นจะช่วยให้ง่ายต่อการชี้ให้เห็น
อย่างเด่นชัดว่าวัตถุประสงค์ขอ้ ใดเป็ นวัตถุประสงค์ที่ปรารถนา หรื อที่น่าจะเป็ นไปได้
๒.๒.๓.๒ การวิเคราะห์กาํ ลังอํานาจแห่งชาติน้ นั เพือ่ ความ
สะดวกให้วเิ คราะห์ได้ตามอัธยาศัย แต่ทางที่ดีควรพิจารณาดําเนินการตามลําดับดังนี้ คือ วิเคราะห์
สภาวะแวดล้อมทางกายภาพ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร รวมถึงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การพลังงาน และสิ่งแวดล้อม
๒.๒.๓.๓ ข้อสังเกตสําหรับปั ญหาที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ระหว่าง
ประเทศ การวิเคราะห์กาํ ลังอํานาจของชาติอื่นประกอบด้วยเป็ นเรื่ องสําคัญมิได้ยงิ่ หย่อนไปกว่า
การวิเคราะห์เฉพาะกําลังอํานาจแห่งชาติของตนแต่ฝ่ายเดียว ถ้าชาติน้ นั ๆ มีอิทธิพลต่อการประเมิน
กําลังอํานาจแห่งชาติของเราด้วย ทั้งนี้สุดแล้วแต่ปัญหาหรื อพื้นทีท่ างภูมิศาสตร์ทจ่ี ะต้องทําการ
พิจารณา ดังนั้น ประสิทธิภาพและผลของกําลังอํานาจแห่งชาติทม่ี ีอยูจ่ งึ แตกต่างกันไป ตามกรณี
แวดล้อมซึ่งได้แก่ สถานทีต่ ้งั เวลากับจุดมุ่งหมายทีจ่ ะใช้กาํ ลังอํานาจแห่งชาติน้ นั ๆ เรื่ องดังกล่าว
นี้จะต้องได้รับการพิจารณาในการตรวจสอบกําลังอํานาจแห่งชาติ ตัวอย่างเช่น ความสามารถของ
ชาติที่จะดําเนินการกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอาณาบริ เวณที่มีรัฐบาลของมิตรประเทศร่ วมมือด้วย
และมีเครื่ องมือทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การทหาร ฯลฯ อยูม่ ากพอและสามารถนํามาใช้ได้
ความสามารถจะสูงกว่าในอาณาบริ เวณที่ห่างไกลจากอิทธิพลเหล่านั้น ความสามารถที่จะกระทํา
การสิ่งใดได้สาํ เร็จเมื่อมีกาํ ลังทรัพยากรอยูแ่ ล้วจะแตกต่างกันมากเพียงใดย่อมขึ้นอยูก่ บั การใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับกรณี แวดล้อมด้วยเช่นเดียวกัน
๒.๒.๓.๔ พิจารณาแบบแผนของชาติ หรื อแนวทางที่ชาติมี
ประเพณี อยูก่ บั การปฏิบตั ิภารกิจของชาติ ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั การประพฤติปฏิบตั ิที่ตกทอดสืบกันมาทั้ง
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา
๒.๒.๔ การกําหนดวัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติที่เสนอ การพิจารณา
กําหนดนโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ และมาตรการเฉพาะ

๙

๒.๒.๔.๑ การกําหนดวัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติทเ่ี สนอ
วัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติทเ่ี สนอ คือ วัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติเผือ่ เลือกที่ได้รับการวิเคราะห์
ควบคู่กนั ไปกับกําลังอํานาจแห่งชาติ รวมทั้งได้พจิ ารณาวิธีการหรื อแบบแผนของชาติประกอบด้วย
แล้ว ซึ่งถ้าเห็นว่าวัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติทเ่ี สนอในข้อนั้น ๆ ชาติมีกาํ ลังอํานาจหรื อกําลัง
ทรัพยากรที่มีอยูส่ ามารถจะสนับสนุนให้เป็ นไป ตามนั้นได้ วัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติทเ่ี สนอ
ข้อนั้นจะเป็ นวัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติทเ่ี สนอ ดังนั้นให้หยิบยกเอาวัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติ
ที่เสนอจากการวิเคราะห์ที่ได้ดาํ เนินการมาแล้วในข้อ ๒.๒.๓ มาเป็ นตัวตั้งในการกําหนดนโยบาย
ความมัน่ คงแห่งชาติ
๒.๒.๔.๒ การกําหนดนโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ
๑) กําหนดนโยบายความมัน่ คงแห่งชาติเผือ่ เลือก
เพือ่ จะใช้ดาํ เนินการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติ
วัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติ
ข้อหนึ่ง ๆ อาจจะต้องอาศัยนโยบายหลายประการสนับสนุน หรื ออาจจะมีหนทางปฏิบตั ิได้
หลายทาง ดังนั้น ควรจะกําหนดนโยบายไว้เผือ่ เลือก ประมาณ ๒ - ๓ ทาง หรื อถ้า
วัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติขอ้ ใดข้อหนึ่งจะต้องอาศัยกลุ่มนโยบายหลายประการสนับสนุน ก็ควร
จะกําหนดไว้เผือ่ เลือกประมาณ ๒ - ๓ กลุ่ม นโยบายที่กาํ หนดขึ้นจะเป็ นเสมือนมาตรการที่จะ
นําไปใช้เพือ่ ให้บรรลุถึงความสําเร็จตามวัตถุประสงค์แห่งชาติที่กาํ หนดไว้ ดังนั้นควรจะกําหนด
ควบคู่กนั ไปกับวัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติที่เสนอ กล่าวคือ เมื่อวัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติท่ี
เสนอมีลกั ษณะบอกว่าจะต้องทําอะไร เพือ่ ขจัดปั ญหาหรื ออุปสรรคเหล่านั้นแล้วจะทําให้บรรลุ
วัตถุประสงค์แห่งชาติ
๒) การวิเคราะห์นโยบายความมัน่ คงแห่งชาติเผือ่ เลือก
วิเคราะห์ผลดี - ผลเสีย ของนโยบายที่กาํ หนดไว้เผือ่ เลือกในแต่ละนโยบาย และพิจารณาเลือก
เฉพาะนโยบายหรื อกลุ่มนโยบายที่เห็นว่าดีที่สุดไว้ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ การเลือกนโยบาย
หรื อกลุ่มนโยบายที่ดีที่สุดขึ้นอยูก่ บั กระบวนการ ตัดสินใจที่ดีระหว่างการเสี่ยง การตอบสนอง
วัตถุประสงค์ และความสิ้นเปลือง ก็จะได้นโยบายความมัน่ คงแห่งชาติที่เสนอ
๓)
การพิสูจน์นโยบายความมัน่ คงแห่งชาติที่เสนอ
นโยบายที่เลือกไว้หรื อที่เสนอแนะนั้นจะต้องพิสูจน์วา่ สามารถจะนําไปใช้ได้ ทั้งนี้โดยการพิจารณา
ว่าจะมีผลในทางปฏิบตั ิได้หรื อไม่ ซึ่งจะต้องพิจารณาประกอบกับปั จจัยอื่น ๆ คือ ทรัพยากรที่มีอยู่
กับการสนับสนุนของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศด้วย หากสามารถพิสูจน์ได้วา่ นําไปใช้ได้ ก็
จะเป็ นนโยบายที่เสนอหรื อนโยบายความมัน่ คงแห่งชาติต่อไป
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๒.๓ การกําหนดยุทธศาสตร์ ชาติ
จากการวิเคราะห์และพิจารณาเลือกนโยบายความมัน่ คงแห่งชาติที่เห็นว่าดี
ที่สุดไว้ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ กับการพิสูจน์นโยบายนั้น ๆ ว่าสามารถใช้ได้แล้วจะได้
นโยบายความมัน่ คงแห่งชาติที่เสนอ และหากนโยบายมีความละเอียดรัดกุมรวมทั้งให้แนวทางที่
ชัดเจนเพียงพอแก่การที่จะนําไปทําเป็ นแผนงานแห่งชาติ เพือ่ แจกจ่ายให้ส่วนราชการหรื อกระทรวง
ทบวงกรมต่าง ๆ รับไปดําเนินการต่อไปได้แล้ว นโยบายนั้นก็คือ ยุทธศาสตร์ชาติ
อย่างไรก็ดีจากประสบการณ์ในการปฏิบตั ิ นโยบายความมัน่ คงแห่งชาติที่เสนอ
มักจะกล่าวเป็ นหนทางปฏิบตั ิไว้กว้าง ๆ และในคําจํากัดความของ คําว่า "นโยบายความมัน่ คง
แห่งชาติ" ก็หมายถึง หนทางปฏิบตั ิอย่างกว้าง ๆ แบบหนึ่ง หรื อเป็ นข้อความแสดงแนวทางปฏิบตั ิ
แบบหนึ่งซึ่งรัฐบาลแห่งชาติกาํ หนดขึ้นในอันที่จะใช้ดาํ เนินการให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่เกี่ยวกับ
ความมัน่ คงแห่งชาติ
ฉะนั้นเมื่อยุทธศาสตร์ชาติ หมายถึง วิธีการหรื อเครื่ องมือในการพัฒนา และการ
ใช้กาํ ลังอํานาจแห่งชาติท้งั ๕ ด้าน ทําการสนับสนุนนโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ และในตัว
นโยบายเองมักจะกล่าวเป็ นหนทางปฏิบตั ิไว้กว้าง ๆ ดังนั้นในการกําหนดยุทธศาสตร์ชาติจึง
สมควรที่จะนํานโยบายความมัน่ คงแห่งชาติที่เสนอมาวิเคราะห์หามาตรการเฉพาะที่ จะสนับสนุน
นโยบายเพือ่ ให้ได้มาซึ่ง "ยุทธศาสตร์ชาติ" ในอีกวาระหนึ่งด้วย
การกําหนดยุทธศาสตร์ชาติ ดําเนินการดังนี้
๒.๓.๑ นํานโยบายความมัน่ คงแห่งชาติที่เสนอมาตั้งควบคู่กบั วัตถุประสงค์
เฉพาะแห่งชาติ ทั้งนี้เพือ่ แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่านโยบายข้อนั้น
ๆ เป็ นนโยบายของ
วัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติขอ้ ใด
๒.๓.๒ วิเคราะห์นโยบายความมัน่ คงแห่งชาติที่เสนอแต่ละข้อ
เพือ่ หา
ยุทธศาสตร์ชาติที่จะสนับสนุนนโยบายนั้น ๆ หรื อเพือ่ ให้ได้มาซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่พงึ ประสงค์
ทั้งนี้โดยพิจารณาปั จจัยจากภายนอกและภายในประเทศทั้งปั จจัยทีเ่ ป็ นอุปสรรคและปั จจัย
สนับสนุนซึ่งจะมีอิทธิพลต่อนโยบาย
หรื อต่อหนทางปฏิบตั ิที่จะใช้ดาํ เนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติ (ความหมายของคํา ดูผนวก ข.)
๒.๓.๓ การกําหนดยุทธศาสตร์ชาติ คือ การกําหนดวิธีการที่จะสนับสนุน
นโยบาย หรื อการกําหนดหนทางปฏิบตั ิยอ่ ยที่จะสนับสนุนนโยบาย

๑๑

๒.๓.๔ พิจารณาแรงผลักดันและแนวโน้มของยุทธศาสตร์ชาติที่กาํ หนดว่า
จะสามารถช่วยให้บรรลุวตั ถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติได้อย่างแท้จริ งหรื อไม่
ทั้งนี้โดยบรรยาย
เหตุผลประกอบโดยย่อ ๆ ไว้ดว้ ย
๒.๔ การจัดทํายุทธศาสตร์ ชาติในรู ปของมาตรการเฉพาะ ในการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ชาติน้ นั
ควรจะต้องพิจารณาในเรื่ องของการกําหนดมาตรการเฉพาะสําหรับให้
ส่วนราชการหรื อหน่วยงานที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องไว้ใช้ในการดําเนินการ
รวมทั้งในเรื่ องของ
ห้วงเวลา การกําหนดความต้องการด้านงบประมาณ และการคาดหมายรายได้ของแผ่นดินไว้ดว้ ย
เพือ่ สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติในห้วงเวลาที่พจิ ารณา
๒.๔.๑ ในทางทฤษฎีเมื่อยุทธศาสตร์ชาติได้รับอนุมตั ิจากนายกรัฐมนตรี
หรื อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี แล้ว อาจจะใช้เป็ นแผนงานแห่งชาติได้เลย ทั้งนี้เพือ่ การ
พัฒนาและการใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้บงั เกิดผลอย่างเต็มที่ในห้วงระยะเวลาหนึ่ง เพือ่ ส่งเสริ ม
ผลประโยชน์แห่งชาติ ดังนั้น ยุทธศาสตร์ชาติจึงเป็ นแนวทางขั้นพื้นฐานสําหรับการทําแผน และ
แผนงานต่อไป
๒.๔.๒ กรรมวิธีในการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติตามที่ได้กล่าวมาแล้วตั้งแต่ตน้
คือ กรรมวิธีในการกําหนดยุทธศาสตร์ชาติ อย่างไรก็ดี เพือ่ ความกระทัดรัด และความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อยสวยงามสามารถจะยกร่ างยุทธศาสตร์ชาติได้โดยพิจารณาเฉพาะประเด็นทีส่ าํ คัญและ
จําเป็ นมาเรี ยบเรี ยงเป็ นลําดับได้ดงั นี้
๒.๔.๒.๑ ผลประโยชน์แห่งชาติ
๒.๔.๒.๒ วัตถุประสงค์มูลฐานแห่งชาติ
๒.๔.๒.๓ วัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติ
๒.๔.๒.๔ นโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ
๒.๔.๒.๕ มาตรการเฉพาะ รวมทั้งการกําหนดความรับผิดชอบ
ไปยังกระทรวงทบวง กรมต่าง ๆ และการประสานงาน
๒.๔.๓ มาตรการเฉพาะ เป็ นรายละเอียดของแผนการดําเนินงาน /ห้วงเวลา
และความต้องการทางด้านงบประมาณ เพือ่ การปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามยุทธศาสตร์ชาติที่กาํ หนด
และเป็ นจุดเริ่ มต้นในการแจกจ่ายไปยังกระทรวง ทบวง กรม ตลอดจนส่วนราชการต่าง ๆ รู ปแบบ
ของมาตรการเฉพาะ จะเป็ นไปในลักษณะใดก็ได้ตามความเหมาะสม เช่น บรรยายเป็ นร้อยแก้ว
ในลําดับต่อมาจากการแจกจ่ายความรับผิดชอบไปยังกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ หรื อจัดทําเป็ น
ตารางแผนงาน เพือ่ ให้ง่ายแก่การพิจารณาตามแต่จะเห็นสมควร

๑๒

๒.๔.๔ สําหรับการคาดหมายรายได้ของแผ่นดินนั้น จะต้องอาศัยข้อมูลจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ
๓. แผนและแผนงาน (Plan and Program)
๓.๑ แผน (Plan) คือ การกําหนดการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งไว้ล่วงหน้า ระดับ
ของการวางแผนอาจแบ่งออกได้เป็ นหลายขั้น ดังนี้.- แผน (Plan)
- แผนงาน หรื อโครงการชุด หรื อโครงงาน (Program)
- แผนงานรอง หรื อโครงการชุดย่อย (Sub - program )
- โครงการ (Project)
- โครงการย่อย (Sub - project)
- งาน (Tasks)
- กิจกรรม ( Activities)
๓.๑.๑ การวางแผน (Planning) การวางแผนเป็ นการกําหนดแนวความคิดใน
การปฎิบตั ิ เพือ่ ที่จะให้บรรลุเป้ าหมาย ซึ่งการปฎิบตั ิน้ นั มีจุดเริ่ มต้นและมีกาํ หนดวันเสร็จสิ้น
รวมทั้งสามารถวัดความก้าวหน้าได้ดว้ ย ตัวอย่างเช่น สภาความมัน่ คงแห่งชาติกาํ หนด "นโยบาย
ความมัน่ คงแห่งชาติดา้ นการป้ องกันประเทศ" ขึ้นมา จากนั้นกระทรวงกลาโหมจะต้องนําไปพัฒนา
ต่อโดยขยายข้อความในนโยบายความมัน่ คงแห่งชาติดา้ นการป้ องกันประเทศที่กาํ หนดไว้แล้วนั้น
ให้มีรายละเอียดทีช่ ดั เจนยิง่ ขึ้น ในการพัฒนานโยบายดังกล่าวต้องอาศัยการข่าวสาร การวางแผน
การตรวจสอบ และการประเมินผล สําหรับการวางแผนของกระทรวง ทบวง กรมอื่น ๆ จะมี
กรรมวิธีในการดําเนินการเช่นเดียวกัน แต่อาจจะแตกต่างกันบ้างในรายละเอียด
๓.๑.๒ แผนสงคราม (War Plan) คือ กระบวนการทางยุทธศาสตร์ชาติ
และยุทธศาสตร์ทหารของประเทศชาติทีได้มีการเตรี ยมการไว้ล่วงหน้า
เพือ่ รักษาความมัน่ คง
แห่งชาติ เช่น แผนระดมสรรพกําลังทางทหาร แผนเตรี ยมพร้อมแห่งชาติ ฯลฯ แผนการสงคราม
แบ่งออกเป็ น ๓ ระยะ ได้แก่
๓.๑.๒.๑ แผนระยะยาว (Long Range Plan) หรื อแผนยุทธศาสตร์
(Strategic Plan) อยูใ่ นห้วงเวลา ๑๑ - ๒๐ ปี ข้างหน้า
๓.๑.๒.๒ แผนระยะปานกลาง
หรื อแผนยุทธศาสตร์ระยะ
ปานกลาง ( Intermediate Range Plan ) อยูใ่ นห้วงเวลา ๓ - ๑๐ ปี ข้างหน้า

๑๓

๓.๑.๒.๓ แผนระยะสั้น หรื อแผนยุทธศาสตร์ระยะสั้น (Short
Term Plan ) อยูใ่ นห้วงระยะเวลา ๑ - ๒ ปี ข้างหน้า
๓.๑.๓ ข้อเสนอแนะในการวางแผน ในการพิจารณาวางแผนนั้นนักวางแผน
(Planner ) ควรมีหลักสําคัญ ๖ ประการ ในการทําแผนอย่างง่าย ๆ ซึ่งจะทําให้นกั วางแผนทํางานได้
ครบถ้วนไม่ผดิ พลาด ได้แก่
๓.๑.๓.๑ What : จะทําอะไรบ้าง ใช้ทาํ อะไร
๓.๑.๓.๒ Where : ทําที่ไหน
๓.๑.๓.๓ When : ทําเมื่อใด เสร็จเมื่อใด
๓.๑.๓.๔ Who : ใครทํา ทํากับใคร
๓.๑.๓.๕ How : ทําอย่างไร
๓.๑.๓.๖ Why : เหตุใด แต่ละเรื่ องจึงทําเช่นนั้น
๓.๑.๔ ความสําเร็จของแผนสงคราม ความสําเร็จของแผนสงครามจะ
ขึ้นอยูก่ บั สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ได้แก่
๓.๑.๔.๑ งบประมาณของประเทศ
๓.๑.๔.๒ นักวางแผนของเหล่าทัพ
๓.๑.๔.๓ ความร่ วมมือกับบริ ษทั เอกชนและรัฐวิสาหกิจ
๓.๑.๔.๔ การพัฒนาแผนการสงคราม
๓.๒ แผนงาน ( Program )
๓.๒.๑ นิยามศัพท์ ตามพจนานุกรม Websters Third New International
Dictionary หน้า 1812 ให้นิยามศัพท์ไว้วา่ PROGRAM : a brief outline or explanation of the order
to be pursued or the subject embraced in a public exercise , performance ฯลฯ นอกจากนี้ยงั มี
ความหมายอื่น ๆ อีก
๓.๒.๒ การทําแผนงานจะต้องพิจารณาจากงบประมาณที่มีอยู่
ปั จจุบ นั
รัฐบาลนานาประเทศได้อาศัยเครื่ องมือการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการใช้ทรัพยากร ที่เรี ยกว่า :
The Planning Programming and Budgeting System ( PPBS ) เป็ นเครื่ องช่วยในการทําแผนงาน
ต่างๆ ระบบ PPBS นี้เป็ นเครื่ องมือในการจัดสรรทรัพยากรในรู ปของ " เงิน " ให้กบั กระทรวง
ทบวง กรม ต่าง ๆ
๓.๒.๓ ลักษณะสําคัญของระบบ PPBS พอสรุ ปได้ คือ.๓.๒.๓.๑ มุ่งความสนใจในเรื่ อง การกําหนดแผนงาน (Program)
ตามวัตถุประสงค์อนั เป็ นพื้นฐานของรัฐบาล แผนงานอาจจะได้รับการดําเนินงานจากส่วนราชการ
ต่าง ๆ โดยไม่คาํ นึงถึงขอบเขตและความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ

๑๔

๓.๒.๓.๒ พิจารณาถึงค่าใช้จ่ายในอนาคต
๓.๒.๓.๓ พิจารณาถึงค่าใช้จ่ายทุกชนิด ทั้งค่าใช้จ่ายโดยตรง
ค่าใช้จ่ายประเภททุนและที่ไม่ใช่ประเภททุน
๓.๒.๓.๔ การวิเคราะห์อย่างมีระเบียบหรื อวิธีการ เพือ่ ที่จะหา
ทางเลือกในการดําเนินงาน ลักษณะข้อนี้เป็ นสาระสําคัญของระบบ PPBS ส่วนประกอบของการ
วิเคราะห์มีหลักการใหญ่ ๆ ๕ ประการ ได้แก่
๑) วัตถุประสงค์ (Objectives)
๒) ทางเลือกในการดําเนินงาน (Alternatives)
๓) ค่าใช้จ่าย (Costs)
๔) แบบอย่างหรื อวิธีการ (Models)
๕) ขอบเขตหรื อบรรทัดฐาน (Criteria)

๔. สรุป
การพัฒนายุทธศาสตร์ชาติเป็ นกรรมวิธีที่สลับซับซ้อน
ซึ่งเกี่ยวกับการคาดคะเน
สภาวการณ์ต่าง ๆ จากปั จจัยซึ่งเป็ นตัวแปร และปั จจัยที่ยงั ไม่ทราบหลายตัวด้วยกัน เหตุและผลของ
การคาดคะเนกับแผนซึ่งจะต้องจัดทําให้ตอบสนองกับเรื่ องที่ได้จากการคาดคะเนนั้นยิง่ มีความ
ยุง่ ยากและสลับซับซ้อนมากขึ้น และในความยากนั้นประการหนึ่งอยูท่ ี่ความพยายามที่จะต้อง
วางแผนล่วงหน้า ดังนั้น ยุทธศาสตร์ชาติที่พฒั นาขึ้นจําเป็ นจะต้องมีความยืดหยุน่ พอที่จะเผชิญกับ
สภาวการณ์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาด้วย
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ที่เกี่ยวกับนโยบายภายในประเทศนั้น ลักษณะของ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มกั จะเปลี่ยนตัวผูน้ าํ ประเทศได้บ่อย
ๆ กับ
วิสยั ทัศน์ดา้ นการเมืองในทางลึก คือ ความลึกซึ้งของการเมืองภายในประเทศนั้นนักยุทธศาสตร์
ที่ดีจะต้องนํามาเป็ นข้อพิจารณาประกอบอยูใ่ นดุลยพินิจด้วย การกําหนดยุทธศาสตร์ชาติที่ดีน้ นั
จะต้องเริ่ มต้นจากบทเรี ยนในอดีต สถานการณ์ในปั จจุบนั และแนวโน้มของสถานการณ์แวดล้อมที่
จะเกิดขึ้นได้ต่อไปในอนาคตเท่านั้น มิใช่การเริ่ มต้นด้วยการสันนิษฐาน
------------------------

๑๕

ผนวก ก
แนวทางการวิเคราะห์ สภาวะแวดล้ อม
๑. แนวทางการวิเคราะห์ ด้านการเมือง
การเมืองระหว่ างประเทศ
๑) สถานการณ์ภายนอกประเทศ
สถานการณ์ทวั่ ไปของโลก
สถานการณ์เฉพาะ
สหประชาชาติ สหรัฐอเมริ กา รัสเซีย สหภาพยุโรป ทวีปแอฟริ กา
ตะวันออกกลาง อิหร่ าน สาธารณรัฐประชาชนจีน ญีป่ ุ่ น เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้
อินเดีย ปากีสถาน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฟิ ลิปปิ นส์
สิงคโปร์ มาเลเซีย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม
๒) สถานการณ์โลกที่กระทบกับประเทศไทย
โลกาภิวตั น์ ( Globalization) การก่อการร้าย ปั ญหาสิทธิมนุษยชน
วิกฤตการณ์ดา้ นการเมือง ความขัดแย้งระหว่างประเทศตะวันตก กับประเทศอิสลาม อาชญากรรม
ข้ามชาติ ปั ญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรวมกลุ่มในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
๓) สถานการณ์ในภูมิภาค และประเทศเพือ่ นบ้านที่กระทบกับประเทศไทย
แรงงานต่างด้าว ผูอ้ พยพ การค้ามนุษย์ ยาเสพติด เส้นเขตแดน การเมือง
ของประเทศเพือ่ นบ้าน
การเมืองภายในประเทศ
๑) สถานการณ์ภายนอกประเทศ
สถานการณ์ทวั่ ไปของโลก
สถานการณ์เฉพาะ
การก่อความไม่สงบบริ เวณพื้นทีจ่ งั หวัดภาคใต้ การล่วงละเมิดสถาบันเบื้องสูง
เสถียรภาพทางการเมือง
ความสามัคคีของคนในชาติ การมีส่วนร่ วมทางการเมืองของ
ประชาชน โครงสร้าง และองค์กรทางการเมืองของไทย การพัฒนาทางการเมือง ฯลฯ

๒. แนวทางในการวิเคราะห์ ด้านเศรษฐกิจ
สถานการณ์ทวั่ ไป

๑๖

สถานการณ์เฉพาะ
ก. โครงสร้างทางเศรษฐกิจ และแนวทางในการพัฒนา
(๑) โครงสร้างการผลิต
(๒) โครงสร้างภาคเกษตร
(๓) โครงสร้างภาคอุตสาหกรรม
(๔) โครงสร้างภาคบริ การ
ข. การสร้างภูมิคุม้ กันของระบบเศรษฐกิจ
ค. การสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันทีเ่ ป็ นธรรม และการกระจายผลประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างเป็ นธรรม
๓. แนวทางในการวิเคราะห์ ด้านสั งคมจิตวิทยา
สถานการณ์ทวั่ ไป
สถานการณ์เฉพาะ
ก. คุณภาพ และภาวะประชากร จํานวน การกระจาย ความหนาแน่น และการ
เคลื่อนย้าย อัตราการเพิม่ สัดส่วนและแนวโน้มของประชากรในช่วงอายุต่าง ๆ คุณภาพ
ข. วัฒนธรรม ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม ครอบครัว ศาสนา
ค. การศึกษา
ง. สาธารณสุข
จ. อุดมการณ์ ลักษณะประจําชาติ และภาวะผูน้ าํ
ฉ. ชนกลุ่มน้อย
ช. ปั ญหาสังคม (เด็กและเยาวชน/ยาเสพติด/หลบหนีเข้าเมือง/อาชญากรรม/
คอร์รบั ชัน่ )
๔. แนวทางในการวิเคราะห์ ด้านการทหาร
สถานการณ์ทวั่ ไป
สถานการณ์เฉพาะ
ก. หลักนิยมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข. โครงสร้างของหน่วยและระบบควบคุมบังคับบัญชา
ค. กําลังและการประกอบกําลัง
ง. ความสามารถในการระดมพล
จ. การส่งกําลังบํารุ ง

๑๗

(๑) ระบบการส่งกําลังบํารุ ง
(๒) ความพร้อมและทันสมัยของอาวุธยุทโธปกรณ์
(๓) การสํารองสิ่งอุปกรณ์เพือ่ ปฏิบตั ิการทางทหาร
(๔) การระดมทรัพยากรเพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั ิการทางทหาร
ฉ. ประเทศรอบบ้าน
(๑) ปั ญหาเส้นเขตแดนและเขตน่านนํ้า
(๒) ความสัมพันธ์ทางทหาร
(๓) ความสมดุลทางด้านกําลังทหาร
ช. พันธมิตรในภูมิภาค / ในระดับโลก
ซ. ขีดความสามารถด้านการทหารของกองทัพ
(๑) คุณภาพของกําลังพล
(๒) แนวความคิดในการปฏิบตั ิการยุทธ
(๓) แผนงาน / โครงการต่างๆ
(๔) หลักนิยม การศึกษา การฝึ ก การจัด ยุทโธปกรณ์
๕. แนวทางในการวิเคราะห์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สถานการณ์ทวั่ ไป
สถานการณ์เฉพาะ
ก. บุคลากร
(๑) จํานวนบุคลากร
(๒) การพัฒนาคุณภาพของบุคลากร
ข. การวิจยั และการพัฒนา
(๑) งบประมาณการวิจยั
(๒) องค์กรและสถาบันทีส่ นับสนุนและส่งเสริ มงานวิจยั
(๓) การสร้างองค์ความรู ้ใหม่เพือ่ งานวิจยั
(๔) การใช้ประโยชน์ในงานวิจยั
(๕) ระดับของการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ค. เครื่ องมือเครื่ องใช้
(๑) โครงสร้างพืน้ ฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
(๒) การพัฒนาและปรับปรุ ง

๑๘

ง. องค์กรและการบริ หาร
(๑) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
(๒) นโยบายและแผนการพัฒนา
(๓) การให้การสนับสนุนสิทธิประโยชน์และการอํานวยความสะดวก
๖. แนวทางในการวิเคราะห์ ด้านการพลังงาน
สถานการณ์ทวั่ ไป
สถานการณ์เฉพาะ
ก. การจัดการด้าน แหล่งพลังงาน
(๑) นํ้ามัน
(๒) ก๊าซธรรมชาติ
(๓) ถ่านหิน
(๔) พลังงานนิวเคลียร์
(๕) พลังงานทดแทน / พลังงานทางเลือก
ข. การบริ หารจัดการด้านความต้องการเพือ่ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ค. การพัฒนาพลังงานอย่างยัง่ ยืน และเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๗. แนวทางการวิเคราะห์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม
สถานการณ์ทวั่ ไป
สถานการณ์เฉพาะ
ก. การอนุรกั ษ์ และการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยัง่ ยืน
ข. กฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และการบังคับใช้
ค. ฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ง. เทคโนโลยีที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ฉ. การสร้างวินยั และจิตสํานึกของประชาชนต่อการมีส่วนร่ วมป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๙

๘. แนวทางการวิเคราะห์ ด้านการบริหารจัดการข้ อมูลข่ าวสารสาธารณะ
ก. การใช้ส่ือเป็ นเครื่ องมือเชิงรุ ก
ข. สังคมไทยมีการบริ โภคข่าวสารอย่างมีวจิ ารณญาณ
ค. โอกาสในการเข้าถึงข่าวสารได้อย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียมของประชาชน
ง. การให้สื่อ สร้างความสามัคคีแก่คนในชาติ
จ. องค์กรในการกําหนดยุทธศาสตร์การสร้างภาพลักษณ์ของประเทศและค่านิยม
ด้านความมัน่ คง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
๙. แนวทางการวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมทางภูมิศาสตร์ และภูมิอากาศ
ก. ที่ต้งั ของประเทศ ที่มีผลกระทบต่อกําลังอํานาจแห่งชาติในด้านต่างๆ
ข. รู ปร่ างและขนาดของประเทศ และสภาพภูมิอากาศ ที่มีผลต่อการพัฒนา
ประเทศและการเกื้อกูลต่อ การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์
ค. แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งนํ้า ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นทีและแร่
่
ธาตุ
ต่าง ๆ ทีม่ ีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๒๐

ผนวก ข
ความหมายของคํา
๑. ปั จจัยที่เป็ นอุปสรรค คือ ปั จจัยทีม่ ิได้อาํ นวยประโยชน์ เป็ นปั จจัยที่อยูใ่ นวิถีทาง
ที่ขดั ขวางต่อการบรรลุถึงวัตถุประสงค์ เช่น การคุกคามทางทหารของประเทศใกล้เคียงที่มีลกั ษณะ
รุ กราน การขาดแคลนทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ฯลฯ
๒. ปั จจัยที่สนับสนุน คือ ปั จจัยทีอ่ าํ นวยประโยชน์ ซึ่งจะเป็ นผลดี ช่วยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ เช่น กําลังทหารอันมีประสิทธิภาพ ความพึงพอใจของประชาชนต่อมาตรฐานการ
ดํารงชีพ ฯลฯ
๓. แรงผลักดันและแนวโน้ม คือ เหตุและผลของมาตรการเฉพาะว่าจะช่วยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริ งหรื อไม่
๔. ปั จจัยจากภายนอกประเทศ เช่น วัตถุประสงค์ นโยบาย และแผนของประเทศที่
เป็ นศัตรู และที่เป็ นมิตร ที่อาจจะกระทําต่อประเทศไทยและที่จะอํานวยประโยชน์ให้แก่ประเทศ
ไทย และ/หรื อต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๕. ปั จจัยจากภายในประเทศ เช่น ความสามารถทางเศรษฐกิจ ทักษะ และ/หรื อ
ความสามารถทางเทคโนโลยี ข้อจํากัดทางด้านงบประมาณ การสนับสนุนจากประชาชน การจัด
ส่วนราชการของรัฐบาลที่จะทําให้บงั เกิดผลเหล่านี้เป็ นต้น
๖. แผนงานแห่งชาติ คือ แผนงานที่ได้แจกแจงเป็ นขั้นเป็ นตอนต่าง ๆ ไว้อย่าง
ละเอียดเพือ่ ดําเนินการให้บรรลุตามหนทางปฏิบตั ิที่ระบุไว้
รวมทั้งเวลาตามขั้นตอนต่าง ๆ
ตลอดจนการนําเอาขุมกําลังมาใช้ตามขั้นตอนนั้น ๆ ด้วย
๗. หลักการของชาติ (National Principle) หมายถึง บรรดามาตรฐานการปฏิบตั ิ กฎ
แห่งพฤติกรรมของชาติที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป
บ่อยครั้งมีอิทธิพลอย่างสูงต่อการกําหนด
วัตถุประสงค์แห่งชาติ และมักให้แนวทางแก่การปฏิบตั ิการต่าง ๆ ของชาติ ซึ่งการวางนโยบาย
มักจะอนุโลมตาม

๒๑

ผนวก ค

โครงสร้ างการพัฒนายุทธศาสตร์ ชาติ

ผลประโยชน์ แห่ งชาติ
(National Interests)

ความ
ต้ องการ
(ENDs)

การสนอง
ความ
ต้ องการ
(Ways and
Means)

วัตถุประสงค์
มูลฐานแห่ งชาติ
(Basic National
Objectives)
วัตถุประสงค์เฉพาะแห่ งชาติ
(Specific National
Objectives)

นโยบายความมัน่ คงแห่ งชาติ
(National Security
Policies)

มาตรการเฉพาะ
(Specific Measures)
คําตอบ

การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
(Examination of Environment)
พิจารณาแรงผลักดัน (Forces) และแนวโน้ม (Trends) เพือ่ ทราบ
ปัญหา (Problems) และโอกาส (Opportunities)
วัตถุประสงค์เฉพาะแห่ งชาติเผือ่ เลือก
(Tentative Specific National Objectives)
การวิเคราะห์กาํ ลังอํานาจและแบบแผนของชาติเพื่อทราบกรณี
เกื้อกูลและอุปสรรค โดยพิจารณาความเป็ นไปได้ (Feasibility)
ความยอมรับได้ (Acceptability)
ความเหมาะสม (Suitability)

นโยบายความมัน่ คงแห่ งชาติเผือ่ เลือก
(Tentative National Security Policies)
วิเคราะห์ผลดี ผลเสี ย เกี่ยวกับความเสี่ ยRisks)
ง ( ข้อได้เปรี ยบ
(Advantages) กับทรัพยากรทีม่ อี ยู่ (Resources Available)
การวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรค

กรรมวิธี/วิธีทาํ เพื่อให้ได้คาํ ตอบ
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