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บทที่ 5 
พลังอ านาจแห่งชาติ (National Power) 

ผลประโยชน์แห่งชาติ  (The National Interest) 
 

1. กล่าวทั่วไป 
 ในบทที่ 1 ได้กล่าวถึงรัฐบุรุษชาวอิตาลีที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่ง  คือ มาเกียวเวลลี่  ซึ่งเป็นที่
ยอมรับว่าเป็นท่านแรกที่ได้พัฒนากฎเกณฑ์ของพลังอ านาจของรัฐขึ้นจากมูลฐานของการใช้ก าลังอ านาจ
ทางการเมือง และมาเกียวเวลลี่ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของพลังอ านาจไว้ 3 ประการคือ การเมือง สังคม 
และการทหาร ในระยะต่อมา เคลาซ์เซวิทส์ ก็ได้พัฒนาองค์ประกอบของพลังอ านาจเพิ่มขึ้นอีก  
1 ประการคือ เศรษฐกิจ  ซึ่งในระยะต่อมาได้มีความส าคัญและมีความสัมพันธ์  กับองค์ประกอบของพลัง
อ านาจอ่ืน ๆ อย่างมากมายทีเดียว 
 ค าว่า “พลังอ านาจ” หรือ “ก าลังอ านาจ” นั้นมีความหมายเหมือนกัน คือมาจากรากศัพท์
ภาษาอังกฤษค าเดียวกันว่า “Power” โดยทั่วไปมักจะน ามาใช้แยกกัน เพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างของ
วัตถุประสงค์ กล่าวคือส าหรับชาติหรือประเทศเป็นส่วนรวม จะใช้ค าว่า “พลังอ านาจ” ส่วนค าว่า “ก าลัง
อ านาจ” จะใช้ในเมื่อกล่าวถึงองค์ประกอบของพลังอ านาจอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ เช่น ก าลังอ านาจ
ทางทหาร ก าลังอ านาจทางการเมือง   ก าลังอ านาจทางเศรษฐกิจ   และก าลังอ านาจทางสังคมจิตวิทยา   
เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตาม   ในบางคร้ังอาจพบค าว่า “อ านาจหน้าที่” (Authority) เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วย 
ซึ่งอาจก็ให้เกิดความสงสัยและสับสนขึ้นได้ ความจริงแล้ว “อ านาจหน้าที่” ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ “พลัง
อ านาจ” แต่อย่างใด เพราะ “อ านาจหน้าที่” นั้นก็คือ อ านาจตามกฎหมายหรือสิทธิในการบังคับบัญชา 
(Command Authority) และมักจะพบค านี้ในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายต่าง ๆ เช่น ในพระราชบัญญัติ 
พระราชกฤษฎีกา    ข้อบังคับ  และกฎกระทรวงต่าง ๆ อ านาจหน้าที่บางทีก็เรียกว่า  อ านาจอันชอบธรรม 
 ในเร่ืองการเมืองระหว่างประเทศหรือปัจจุบันมักเรียกกันว่า “ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ”  
(International Relation) ก็อาจพบค าว่า “ พลังอ านาจ ” เข้าไปร่วมอยู่ด้วยเสมอ กล่าวคือในระบบการเมือง
ระหว่างประเทศนั้น     ประเทศเอกราชทั้งปวงต่างก็พยายามปฏิบัติการทุกวิถีทาง เพื่อที่จะรักษาและ
ส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติตนตามแต่จะเห็นสมควร    เพราะประเทศเอกราชต่างก็ถือว่าประเทศตน
ย่อมมีอ านาจอธิปไตยเป็นของตนเองและไม่อยู่ในอาณัติของผู้ใด แต่เน่ืองจากบรรดาประเทศเอกราช
เหล่านี้มี “พลังอ านาจ” ไม่เท่ากัน โดยเฉพาะประเทศที่เกิดขึ้นมาใหม่เป็นประเทศเล็ก ๆ และส่วนมาก
ยากจน จึงถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีพลังอ านาจน้อย เมื่อน ามาเปรียบเทียบกันระหว่างประเทศที่มีพลัง
อ านาจมหาศาลกับประเทศที่มีพลังอ านาจน้อยกว่าแล้ว จะเป็นได้ชัดเจนทีเดียวว่าประเทศที่มีพลังอ านาจ
มากย่อมจะได้เปรียบประเทศที่มีพลังอ านาจน้อยกว่า    ในการที่จะรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของ
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ชาติตน จนถึงกับมีผู้กล่าวกันว่า ประเทศที่มีพลังอ านาจมากย่อมมีอิทธิพลเหนือประเทศที่มีพลังอ านาจ
น้อยกว่า และสามารถจะบีบบังคับประเทศที่มีพลังอ านาจน้อยกว่าให้ปฏิบัติตามในสิ่งที่ประเทศตน
ปรารถนาได้ 
 ด้วยเหตุนี้เองรัฐบาลของทุกประเทศในโลกต่างก็ให้ความสนใจอย่างกว้างขวางในการเสริมสร้าง 
พลังอ านาจแห่งชาติของตนให้เข้มแข็งอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก็คือ การเสริมสร้างก าลังกองทัพให้มี
แสนยานุภาพเข้มแข็งเหนือกว่าประเทศคู่แข่ง หรือประเทศที่อาจจะเป็นศัตรูของตนต่อไป (Potential 
Enemy) หรือเป็นฝ่ายที่มีผลประโยชน์ของชาติขัดกันกับตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการด ารงไว้ซึ่งอธิปไตย
ของชาติ   และป้องกันมิให้ประเทศที่อาจจะเป็นศัตรูมารุกรานประเทศตนได้ 
 นอกจากการเสริมสร้างก าลังกองทัพหรือก าลังทางทหารดังกล่าวแล้ว รัฐบาลของทุกประเทศ
ก็ยังให้ความสนใจในเร่ืองอื่น ๆ อีกด้วย เช่น การเสริมสร้างฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ การ
เสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการต่อสู้ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของชาติ เป็นต้น เพราะก าลังทาง
เศรษฐกิจก็ดี ขวัญและก าลังใจในการสู้รบก็ดี ย่อมเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการป้องกันความมั่นคง
แห่งชาติให้อยู่รอดปลอดภัย    และให้ประชาชนมีความผาสุกตามอัตภาพโดยทั่วหน้ากัน 
 

2. ความหมายของพลังอ านาจแห่งชาติ 
 Inis L. Claude กล่าวว่า “พลังอ านาจ หมายถึง ความสามารถในการท าลายสิ่งต่าง ๆ ท้ังท่ีมี
ชีวิตและไม่มีชีวิต” 
 ในเอกสารการศึกษายุทธศาสตร์ของ รร.สธ.ทบ.สหรัฐฯ ให้ความหมายของพลังอ านาจ
แห่งชาติไว้ดังนี้ :- “พลังอ านาจแห่งชาติ คือ ก าลังท้ังสิ้น หรือขีดความสามารถของชาติ ในการท าให้ผล
ประโยชน์ของชาติบรรลุผล” 
 จากความหมายข้างต้นอาจอนุมานได้ว่า “พลังอ านาจแห่งชาติ คือ ก าลัง หรือ ขีด
ความสามารถของชาติ” หรืออาจกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า “พลังอ านาจแห่งชาติ คือ ความสามารถของรัฐ
หนึ่ง ในอันท่ีจะก่อให้เกิดอิทธิพลแก่รัฐอื่น ๆ”      เพราะเหตุว่า ประเทศต่าง ๆ ย่อมมีพลังอ านาจแห่งชาติ
ไม่เท่ากันดังกล่าวมาแล้วนั่นเอง    บรรดาประเทศที่มีพลังอ านาจมาก อันได้แก่ ประเทศอภิมหาอ านาจ
และประเทศมหาอ านาจต่าง ๆ ย่อมจะมีอิทธิพลเหนือประเทศเล็กที่ยากจนและมีพลังอ านาจน้อยกว่า  
ทั้งโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมก็ตาม      ดังเป็นที่ประจักษ์กันอยู่ทุกวันน้ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ
ที่เป็นบริวารคอมมิวนิสต์ 
 อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาและพิจารณาถึงความหมายของค าว่า “พลังอ านาจแห่งชาติ” นั้น 
นับเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องศึกษาและพิจารณาร่วมกับความหมายของค าว่า “ยุทธศาสตร์” ด้วย หากจะแยก
ศึกษาและพิจารณาออกจากกันเป็นอิสระแล้ว จะท าให้ได้ความหมายค่อนข้างแคบ หรือขาดความสมบูรณ์
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ไปทีเดียว เพราะค าว่า “พลังอ านาจแห่งชาติ” นั้น หากพิจารณากันให้ละเอียดแล้ว จะเห็นได้ว่ามี
ความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์อย่างใกล้ชิด 
 ในพจนานุกรมศัพท์ทหารสามเหล่าทัพของสหรัฐฯ ให้ค าจ ากัดความของค าว่า “ยุทธศาสตร์” 
ดังนี้ 
 “ยุทธศาสตร์ คือ ศิลปะและศาสตร์ในการพัฒนาและการใช้ก าลังทางการเมือง เศรษฐกิจ 

จิตวิทยา   และก าลังทหารของชาติ   ท้ังในยามสงบและยามสงคราม  ท าการสนับสนุนนโยบายของชาติ
อย่างดีที่สุด  เพื่อเพิ่มพูนโอกาสและอ านวยให้ได้มาซึ่งผลแห่งความมีชัย และเพื่อโอกาสพ่ายแพ้น้อยท่ีสุด” 
 จากความหมายของค าว่า “ยทุธศาสตร์” ข้างต้น จะเห็นได้ว่า ก าลังทางการเมือง ก าลังทาง
เศรษฐกิจ ก าลังทางจิตวิทยา และก าลังทางทหารของชาตินั้น ก็คือ องค์ประกอบของพลังอ านาจแห่งชาติ
นั่นเอง และจากความหมายนี้เองอาจกล่าวได้ว่า “ยุทธศาสตร์กับพลังอ านาจแห่งชาติ ย่อมมีความสัมพันธ์
ซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิด และไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้อย่างแน่นอน” เพราะ “ยุทธศาสตร์” 
จ าเป็นต้องอาศัย “พลังอ านาจแห่งชาติ” ที่มีอยู่เป็นเสมือนเคร่ืองมือในการสนับสนุนนโยบายของชาติ 
(National Policies) เพื่อผลแห่งชัยชนะ หรือด ารงไว้ซึ่งวัตถุประสงค์ของชาติและผลประโยชน์ของชาติ 
อันเป็นจุดหมายปลายทางของชาติที่ได้วางไว้นั่นเอง 
 

3. องค์ประกอบของพลังอ านาจแห่งชาติ 
 ตามที่ได้กล่าวถึงความหมายของพลังอ านาจแห่งชาติไว้ว่า พลังอ านาจแห่งชาติ คือ 
ความสามารถที่รัฐหนึ่งในอันที่จะก่อให้เกิดอิทธิพลแก่รัฐอ่ืนตามวัตถุประสงค์ของรัฐตนได้ ย่อม
หมายความว่า รัฐหรือประเทศใดก็ตามที่จะถือว่ายิ่งใหญ่และมีความสามารถจนเกิดมีอิทธิพลเหนือรัฐอ่ืน
ได้นั้น จะต้องเป็นรัฐที่มีพลังอ านาจแห่งชาติมากกว่ารัฐอ่ืนอย่างเห็นได้ชัดเจนท าให้รัฐที่มีก าลังน้อยกว่า
เกิดความเกรงกลัวและไม่กลา้ที่จะด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยอิสระ    เพราะกลัวว่าการด าเนินการ
นั้น ๆ จะไปกระทบกระเทือนผลประโยชน์ของรัฐที่มีอ านาจมากกว่า     เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐที่มีอิทธิพลเหนือกว่าเสียก่อนในเร่ืองนี้  หากจะเปรียบเทียบเป็นการเฉพาะระหว่างประเทศมหาอ านาจ
ด้วยกันแล้วอาจมองเห็นได้ยากและไม่ใคร่ชัดเจนนัก  แต่ถ้าจะเปรียบเทียบกันระหว่างประเทศมหาอ านาจ
กับประเทศเล็ก ๆ แล้ว จะเห็นได้ชัดเจนขึ้น    โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มคอมมิวนิสต์ เช่น สหภาพโซเวียต
กับประเทศบริวารคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออก   เป็นต้น 
 การที่จะพิจารณาวัดค่าของพลังอ านาจของประเทศใดประเทศหนึ่งอย่างแท้จริงนั้น นับเป็น
เร่ืองที่กระท าได้ยากล าบากมาก  เพราะนอกจากค านึงถึงปัจจัยที่เป็นรูปธรรม หรือที่มีตัวตน เช่น ก าลัง
ทหาร  ก าลังทางเศรษฐกิจ ฯลฯ แล้ว    ยังจะต้องค านึงถึงปัจจัยที่เป็นนามธรรมหรือที่ไม่มีตัวตน  อันได้แก่ 
ภาวะผู้น า อุดมการณ์ ศาสนา จริยธรรม ฯลฯ อีกด้วย ซึ่งปัจจัยของพลังอ านาจทั้งสองรูปแบบนี้ย่อมมี
ความสัมพันธ์กับพลังอ านาจแห่งชาติเป็นส่วนรวม จะแยกพิจารณาออกจากกันอย่างเด็ดขาดหาได้ไม่ 
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ตัวอย่างเช่น  ก าลังทหารของกลุ่มรัฐอาหรับที่เป็นภาคีสมาชิกของสันนิบาตอาหรับ (The Arab League) 
ในตะวันออกกลางประกอบด้วยประเทศต่าง ๆ ถึง 21 ประเทศ ซึ่งเมื่อน าไปเปรียบเทียบกับก าลังทหาร
ของอิสราเอลซึ่งมีจ านวนน้อยกว่าแล้ว ก าลังทหารกลุ่มรัฐอาหรับมีมากกว่าก าลังทหารอิสราเอลหลายเท่า 
แต่เมื่อเปรียบเทียบกับพลังอ านาจแห่งชาติส่วนรวม   พลังอ านาจแห่งชาติของอิสราเอลย่อมมีค่าสูงกว่า
พลังอ านาจแห่งชาติของกลุ่มรัฐอาหรับ   เป็นต้น  และเป็นที่ประจักษ์กันทั่วไปแล้วในสงครามที่ผ่านมา 
 พลังอ านาจแห่งชาติย่อมประกอบด้วยองค์ประกอบ (Elements) หรือสิ่งที่ท าให้เกิดเป็นพลัง
อ านาจแห่งชาติขึ้น โดยทั่วไป องค์ประกอบที่เป็นพื้นฐานส าคัญของพลังอ านาจแห่งชาติอาจแบ่งออกได้
เป็น 4 องค์ประกอบด้วยกัน คือ ก าลังอ านาจทางการเมือง  ก าลังอ านาจทางเศรษฐกิจ  ก าลังอ านาจทาง
สังคม-จิตวิทยา และก าลังอ านาจทางทหาร องค์ประกอบเหล่านี้จ าเป็นจะต้องมีครบทั้ง 4 องค์ประกอบ 
หากขาดองค์ประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดลงไป พลังอ านาจแห่งชาติก็จะขาดความสมบูรณ์ไปทีเดียว ใน
สถาบันการศึกษาบางแห่งเรียกองค์ประกอบเหล่านี้ว่า “ปัจจัยพลังอ านาจแห่งชาติ” ความจริงแล้วค าว่า 
“ปัจจัย” (Factor) กับ “องค์ประกอบ” นั้น น่าจะมีความหมายที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ค าว่า “ปัจจัย” นั้น 
เป็นเรื่องของการน ามาพิจารณาหรือเป็นเกณฑ์พิจารณา (Criteria) ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ย่อมจะมีการน า
ปัจจัยมาพิจารณาแตกต่างกันไป และในเร่ืองเดียวกันก็มีปัจจัยมากน้อยไม่เหมือนกัน ไม่มีกฎเกณฑ์ที่
แน่นอน ไม่เหมือนกับลักษณะขององค์ประกอบ ซึ่งในทางนิติศาสตร์ได้น ามาใช้เป็นหลักในการพิจารณา
ความผิดทางกฎหมาย      ดังนั้นค าว่า “องค์ประกอบ” จึงควรน ามาใช้ในการพิจารณารายละเอียดของก าลัง
อ านาจแห่งชาติแต่ละอย่างไป เช่น ปัจจัยก าลังอ านาจทางการเมือง อาจประกอบด้วย ปัจจัยที่สามารถจะ
น าไปพิจารณาได้แตกต่างกัน เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาเร่ืองยุทธศาสตร์นั้น เป็นการศึกษาเร่ืองของความคิด   ซึ่งอาจจะมี
ความแตกต่างกันไปตามลักษณะของสถาบัน หรือตามแนวความคิดของแต่ละบุคคล ส าหรับการศึกษา
ยุทธศาสตร์ในสถาบันทหารของสหรัฐฯ    ปัจจุบันก็มิได้ถือเป็นกฎเกณฑ์ตายตัวแต่อย่างใด แต่มีข้อสังเกต
เป็นพิเศษส าหรับการศึกษายุทธศาสตร์ในโรงเรียนเสนาธิการทหารบกสหรัฐฯ ได้ยึดถือ “ลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ของประเทศ” ขึ้นมาเป็นองค์ประกอบของพลังอ านาจแห่งชาติด้วย โดยถือว่า “ลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์” เป็นองค์ประกอบประการที่ห้า เพิ่มจากองค์ประกอบทั้งสี่ดังได้กล่าวมาแล้ว ดังนั้นในการ
ประเมินพลังอ านาจแห่งชาติ (National Power Assessment) ก็จะต้องน าองค์ประกอบนี้ไปร่วมพิจารณากับ
องค์ประกอบอ่ืน ๆ ด้วย    เพื่อวัตถุประสงค์ในการก าหนดนโยบายของชาติต่อไป 
 การที่สถาบันการศึกษาดังกล่าวถือเอาลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นองค์ประกอบของพลังอ านาจ 
แห่งชาติอย่างหนึ่งนั้น อาจเป็นเพราะเห็นว่าลักษณะทางภูมิศาสตร์มีส่วนส าคัญในการท าให้เกิดอิทธิพล
หรืออาจก่อให้เกิดความได้เปรียบหรือเสียเปรียบระหว่างประเทศได้  เชน่ ประเทศที่มีลักษณะถูกบีบ
บังคับจากประเทศอื่น ไม่มีทางออกสู่ทะเล และจ าเป็นต้องอาศัยเส้นทางคมนาคมของประเทศอ่ืนเพื่อน า
สินค้าจ าเป็นเข้าสู่ประเทศของตน เป็นต้น นอกจากนั้นปัจจัยในการพิจารณาลักษณะทางภูมิศาสตร์อ่ืน ๆ 
เช่น ขนาดและรูปร่างของประเทศ จ านวนและลักษณะของประชากร แร่และพลังงาน ฯลฯ ก็ยังนับว่ามี
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ความส าคัญต่อความได้เปรียบหรือเสียเปรียบระหว่างประเทศได้เช่นเดียวกัน ส าหรับรายละเอียดในการ
พิจารณา จะได้กล่าวถึงในเร่ืองของการประเมินค่าพลังอ านาจแห่งชาติต่อไป 
 ส าหรับองค์ประกอบด้านก าลังอ านาจทางสังคม-จิตวิทยา (Socio Psycology) นั้น โรงเรียน
เสนาธิการทหารบกสหรัฐฯ ได้พัฒนาขึ้นเป็น “เจตจ านงของชาติ” (National Will) ซึ่งมีลักษณะเป็น
ผลรวมของทรัพยากรของบุคคลในชาตินั้น และเป็นลักษณะของนามธรรม คือ ไม่สามารถที่จะจับต้องได้ 
แต่พิจารณาว่าน่าจะเป็นอิทธิพล อย่างไรก็ตามเร่ืองเจตจ านงของชาตินั้น   อาจกล่าวได้ว่า ยังไม่มีมาตรการ
ใด ๆ ที่จะสามารถวัดได้อย่างถูกต้องและแน่นอน  แต่ก็อาจอนุมานได้จากความรู้ เหตุผลทางตรรกวิทยา 
และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่อาจถือเป็นบทเรียน      ปัจจัยพิจารณาส าคัญของเจตจ านงแห่งชาติ อาจแบ่ง
ออกได้เป็น 2 ประการ คือ ปัจจัยทางสังคมวิทยา (Sociological Factor) และปัจจัยทางจิตวิทยา 
(Psychological Factor) ปัจจัยทั้งสองประการน้ีมีรายละเอียดในการพิจารณาแตกต่างกันและจะน ามากล่าว
ไว้ในเร่ืองของการวิเคราะห์องค์ประกอบของพลังอ านาจแห่งชาติต่อไป     อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตที่ควร
จะพิจารณาในปัจจุบันว่า    ก าลังอ านาจทางสังคมวิทยาแต่เพียงอย่างเดียวนับว่ายังไม่เพียงพอในการใช้
เป็นเคร่ืองมือของชาติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งชาติได้ส าเร็จ แต่ยังจะต้องอาศัยก าลังอ านาจทาง
จิตวิทยา  ซึ่งมีความส าคัญมากในปัจจุบันเสริมเข้าไปอีกด้วย  เพื่อให้มีหลักประกันในความส าเร็จมาก
ยิ่งขึ้น ก าลังอ านาจทางสังคม-จิตวิทยาเหล่านี้ ได้แก่ ความสามัคคีของคนในชาติ  คุณลักษณะประจ าชาติ 
บทบาทและแนวความคิดในการด าเนินการของรัฐบาล ฯลฯ เป็นต้น 
 

4. ลักษณะขององค์ประกอบของพลังอ านาจแห่งชาติ 
 ต่อไปจะได้พิจารณาถึงลักษณะและความส าคัญขององค์ประกอบของพลังอ านาจแห่งชาติ 
แต่ละองค์ประกอบ  ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น 
 1) ก าลังอ านาจทางการเมือง 
  ค าว่า “การเมือง” นั้น มีผู้ให้ความหมายแตกต่างกันไปมากมายหลายอย่าง แต่การเมือง
เป็นกิจกรรมด้านหน่ึงของมนุษย์  ไม่ว่ามนุษย์จะชอบหรือไม่ชอบก็ตาม  ก็ไม่อาจขจัดออกไปหรือแยก
ออกจากการใช้ชีวิตของคนในสังคมได้    ดังนั้นการเมืองจึงเป็นเร่ืองธรรมชาติเป็นสิ่งที่แยกไม่ออกจาก
ชีวิตมนุษย์   ธรรมชาติของการเมืองหรือธรรมชาติของรัฐ ได้แก่ การเป็นศูนย์รวมของคนที่มีความ
แตกต่างกัน การเมืองจึงเกิดขึ้น เมื่อมีการยอมรับความจริงว่า ในการชุมนุมชนการเมืองนั้น มีกลุ่มต่าง ๆ 
ประกอบกันขึ้นโดยมีผลประโยชน์และมีธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างกัน แต่มารวมกันอยู่ในอาณาเขต
เดียวกัน  และมีการปกครองอย่างเดียวกัน  ภารกิจหลักของกิจกรรมทางการเมืองก็คือ   การปกครองและ
ธ ารงรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชนการเมืองที่เรียกว่า  “ รัฐ ” นั้น 
  การเมืองเป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการแก้ปัญหา ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม  
จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการใช้อ านาจการปกครอง เน่ืองจากธรรมชาติของการเมืองจะต้องสอดคล้องกับ
ธรรมชาติของสังคม และในเมื่อธรรมชาติของสังคมที่มีรัฐ ซึ่งเป็นสังคมใหญ่ที่มีความสลับซับซ้อน
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มากกว่าครอบครัวและมากกว่าเผ่าชนแล้ว การเมืองในความหมายที่ถูกต้องจึงควรเป็นการเมืองที่ยอมรับ
การด ารงอยู่ของกลุ่มต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้กลุ่มชนเหล่านั้นแสดงออกซึ่งความต้องการและ
ผลประโยชน์อย่างกว้างขวาง  ดังนั้นการเมืองจึงมีขอบเขตและความหมายที่กว้างเกินกว่า “การต่อสู้เพื่อ
แย่งชิงอ านาจ” (A Struggle for Power) เพราะการต่อสู้เพื่อแย่งชิงอ านาจ อาจเป็นเวทีที่มีลักษณะ
กว้างขวางมากกว่าเวทีอันจ ากัด 
  อย่างไรก็ตาม ค าว่า “ การเมือง ” ในอีกความหมายหนึ่ง หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์ที่ใช้อ านาจปกครอง และการปกครอง   แต่ค าว่า “การเมือง” ที่จะมีอิทธิพลกอ่ให้เกิดพลังอ านาจ
แห่งชาติได้นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับรัฐบาลเป็นส่วนส าคัญ  เพราะรัฐบาลเป็นผู้ใช้อ านาจในการตัดสินตกลงใจ
ในการบริหารราชการแผ่นดินระดับสูง ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าไม่ว่าประเทศใดก็ตามหากได้รัฐบาลที่ดี
และมีความสามารถในการบริหารประเทศ   รวมทั้งสามารถโน้มน้าวจิตใจประชาชนให้บังเกิดความ
ศรัทธาเชื่อถือ รัฐบาลนั้นก็จะมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพทางการเมืองที่ดี รัฐบาลที่ดีหรือมีคุณภาพ
ย่อมจะสามารถจัดสรรทรัพยากรของชาติไปในทางเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในทางตรง
ข้ามแม้ว่ารัฐจะมีก าลังคน   ฐานะทางการเงิน  หรืออุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติสักเพียงไร 
แต่ได้รัฐบาลที่ใช้อ านาจบริหารไม่มีคุณภาพแล้ว  ก็จะไม่ท าให้รัฐน้ันมีพลังอ านาจได้เลย   และเมื่อรัฐบาล
อ่อนแอไม่เข้มแข็ง เสถียรภาพทางการเมืองก็ย่อมจะเกิดขึ้นไม่ได้     ดังนั้นแทบทุกรัฐบาลจึงมีนโยบายที่
จะด าเนินการทุกวิถีทาง เพื่อให้บังเกิดเสถียรภาพทางการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศให้มากที่สุด
เท่าที่จะสามารถท าได้ 
  การที่จะให้บังเกิดเสถียรภาพทางการเมืองภายนอกประเทศได้นั้น ก็ย่อมต้องอาศัย
การเมืองระหว่างประเทศหรือนโยบายต่างประเทศอย่างถูกต้องและเหมาะสม การเมืองระหว่างประเทศ
นั้น หมายถึง  ศิลปะที่รัฐบาลของประเทศหนึ่งหรือหลายประเทศ ช้ในการโน้มน้าวชักจูงหรือบีบบังคับให้
รัฐบาลของอีกประเทศหนึ่งหรือหลายประเทศปฏิบัติการหรืองดเว้นปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ตน
ต้องการ การด าเนินงานด้านการเมืองระหว่างประเทศนั้นส่วนใหญ่อาศัยการปฏิบัติในทางการทูต โดย
สถานทูตของตนในต่างประเทศ รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศและองค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมกัน
ด้วย อย่างไรก็ตามเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศย่อมมีส่วนช่วยให้เป็นที่เชื่อถือและยอมรับ
ศักดิ์ศรีในวงการเมืองระหว่างประเทศได้อย่างมากทีเดียว 
  ประเทศทั้งหลายย่อมอาศัยคุณภาพทางการทูตของตนในการรักษาพลังอ านาจและ
ผลประโยชน์ของชาติในวงการเมืองระหว่างประเทศ      จึงจ าเป็นจะต้องรักษาประสิทธิภาพทางการทูต
ให้อยู่ในระดับสูงคงที่อยู่เสมอ เพราะความสามารถทางการทูตในต่างประเทศย่อมอ านวยประโยชน์ 
ในการจูงใจให้ชาติอ่ืนมีความเห็นสอดคล้องกัน หรือประนีประนอมกันเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของ
ชาติตนได้ อย่างไรก็ตามก าลังอ านาจทางทหารก็เป็นปัจจัยส าคัญในการช่วยให้มีน้ าหนักในการเจรจา
ทางการทูตอยู่มิใช่น้อย     สมกับที่เคยมีผู้กล่าวไว้ว่า “Politic without power is impotent” (การเมืองที่
ปราศจากก าลังอ านาจทางทหาร ก็เสมือนกับคนที่ตกอยู่ในสภาพกามตายด้าน)   นอกจากนั้น พระเจ้าเฟรด
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เดอริคมหาราช ของเยอรมัน ได้ทรงกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างการทูตกับการทหารได้อย่างประทับใจ
ว่า “Diplomacy without arms is music without instruments” (การทูตที่ปราศจากอาวุธ เปรียบเสมือน
ดนตรีที่ไม่มีเคร่ืองเล่น) 
  ก าลังอ านาจทางการเมืองนั้นหากจะพิจารณากันในรายละเอียด ย่อมประกอบด้วยปัจจัย
ต่าง ๆ หลายประการด้วยกัน  เช่น  อุปนิสัยของพลเมือง  ความโน้มเอียงทางการเมือง  ระบอบการ
ปกครอง  ระบบพรรคการเมือง  อุดมการณ์ทางการเมือง  กลุ่มอิทธิพล  หรือกลุ่มผลประโยชน์ เสถียรภาพ
ทางการเมือง และความเหมาะสมในการด าเนินนโยบายต่างประเทศ  เป็นต้น   ก าลังอ านาจทางการเมือง
จะมีมากน้อยเพียงไรนั้น   จ าเป็นต้องอาศัยความสามารถในการผสมผสานปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวด้วย 
 2) ก าลังอ านาจทางเศรษฐกิจ 
  ค าว่า “เศรษฐกิจ” หมายความถึง กิจการทั้งหลายที่เกี่ยวกับการผลิต การแลกเปลี่ยน และ
การอุปโภคสินค้าและบริการของมนุษย์ในสังคมหนึ่ง ๆ อย่างไรก็ตาม ค าว่า “เศรษฐกิจ” ในความหมาย
อย่างง่าย หมายถึง การที่ประชาชนมีกินมีใช้นั่นเอง  กลา่วคือ  ประเทศใดก็ตามที่ประชาชนส่วนใหญ่มี
ของกินของใช้มาก นับได้ว่าประเทศนั้นเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจดี ในทางตรงข้าม หากประชาชนส่วน
ใหญ่มีของกินของใช้น้อย ย่อมหมายถึงว่าประเทศนั้นมีเศรษฐกิจเลว 
  โดยหลักพื้นฐานทางเศรษฐกิจนั้น การที่ประชาชนจะมีกินมีใช้ขึ้นมาได้นั้น จ าเป็นจะต้อง
แสวงหาทรัพยากรมาท าให้เกิดเป็นสินค้าและบริการเสียก่อน  หรือที่เรียกกันว่า “การผลิต” นั่นเอง และ
ผลที่ได้รับจากการผลิตนั้นก็คือ “รายได้” ซึ่งถ้าเราสามารถท ารายได้ของเราได้มากขึ้นเท่าใด ก็ย่อม
หมายถึงว่าเรามีกินมีใช้มากขึ้นเท่านั้น  ดังนั้นผลที่ได้รับจากการผลิตของหน่วยงานทั้งหมดของประเทศ
ซึ่งเรียกว่า “ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ” (Gross National Product = GNP) เมื่อคิดถัวเฉลี่ยต่อคนแล้ว มักจะถือ
เป็นเคร่ืองวัดในทางเศรษฐกิจ 
  ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ (GNP) ของประเทศต่าง ๆ ในโลก จากสถิติปี 1978 ปรากฏว่า
ประเทศที่มีผลิตภัณฑ์ประชาชาติสูงสุดคือสหรัฐฯ (2,025 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ) รองลงไปคือสหภาพ
โซเวียต (973.1 พันล้านดอลล่าร์) ญ่ีปุ่น (695.1 พันล้านดอลล่าร์) เยอรมันตะวันตก (490.9 พันล้านดอล
ล่าร)์ ฝร่ังเศส (393.6 พันล้านดอลล่าร์) สาธารณรัฐประชาชนจีน (975 พนัล้านดอลล่าร์) ส าหรับประเทศ
ไทยของเราอยู่ในล าดับ 43 (21.9 พันล้านดอลล่าร์) ฟิลปปินส์ ล าดับที่ 46 (17.8 พันล้านดอลล่าร์) และ
มาเลเซีย ล าดับที่ 56 (10.4 พันล้านดอลล่าร์) 
  อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไป สถิติก็เปลี่ยนแปลงในทางที่เพิ่มขึ้นตามล าดับ จากสถิติปี 
1989    ปรากฏว่าสหรัฐฯ มี GNP.สูงสุด (5,198.8 พันล้านดอลล่าร์) รองลงไปคือญ่ีปุ่น (2,874.02) เยอรมัน
ตะวันตก (1,210.26) ส าหรับประเทศไทยของเรานั้น มี GNP. เพิ่มขึ้นเป็น 65.01 พันล้านดอลล่าร์ (เพิ่มขึ้น
ประมาณ 3 เท่า) 
  ถ้าประเทศใดมีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ  ประเทศนั้นย่อมสามารถที่จะแปรเปลี่ยนความ
มั่งคั่งดังกล่าวให้เป็นก าลังอ านาจและมีอิทธิพลต่าง ๆ ต่อประเทศอ่ืนได้   เพราะก าลังทางเศรษฐกิจอาจ
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เป็นฐานของก าลังอ านาจทางด้านอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นฐานของก าลังอ านาจทางทหาร  เราจะเห็น
ได้ว่าก าลังการผลิตโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมจะสามารถสนับสนุนก าลังอ านาจทางทหารได้อย่าง
กว้างขวาง    อย่างไรก็ตามปัจจัยในการผลิตส าคัญ 4 ประการ คือ แรงงาน เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ 
และทุนนั้นก็เป็นสิ่งที่จะต้องน ามาพิจารณาประกอบด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีทรัพยากรที่มี
คุณค่ามาก เช่น แร่ยูเรเนียม ซึ่งสามารถใช้ผลิตพลังงานปรมาณูได้ เป็นต้น ถ้าขาดก าลังการผลิตในด้าน
อุตสาหกรรมแล้วก็จะไม่ก่อให้เกิดพลังอ านาจได้ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือ ประเทศแซร์ ซึ่งมีแร่ยูเรเนียม
เกรดสูง แต่ในประเทศที่มีก าลังผลิตทางอุตสาหกรรมสูง เช่น สหรัฐฯ และโซเวียต การมีทรัพยากรทาง
ธรรมชาติที่มีคุณค่ามาก ก็จะท าให้เพิ่มความเข้มแข็งแก่ก าลังอ านาจทางเศรษฐกิจและศักย์ทางทหารได้
เป็นอย่างมาก 
  ก าลังการผลิตในด้านเกษตรกรรม   นับว่ามีความส าคัญไม่น้อยในปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติ 
เช่น อาหาร ประเทศใดมีเพียงพอก็นับได้ว่าได้เปรียบประเทศอื่น ประเทศใดขาดแคลนอาหารก็ตกอยู่ใน
ฐานะล าบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าประเทศตกอยู่ในภาวะสงครามด้วยแล้วก็จะเป็นที่น่าวิตกอย่างยิ่ง 
สหรัฐฯ และฝ่ายโลกเสรียืนหยัดอยู่ได้ในปัจจุบันก็เพราะมีอาหารมากกว่าฝ่ายคอมมิวนิสต์ ซึ่งค่อนข้าง
ขาดแคลนอาหาร  สหภาพโซเวียต   จีน และอินเดีย  แม้จะเป็นประเทศใหญ่มีทรัพยากรทางธรรมชาติมาก
แต่ก็ยังขาดแคนอาหาร ท าให้ตกอยู่ในฐานะเป็นรองสหรัฐฯ ในอนาคตประเทศผู้ผลิตอาหารส่งออกจะ
เป็นประเทศที่มีอ านาจต่อรองอย่างส าคัญในกิจการระหว่างประเทศทีเดียว ประเทศผู้ผลิตอาหารส่งออก
สูงสุดของโลก (สถิติปี 1977) ได้แก่ สหรัฐฯ รองลงไปคือแคนาดา อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย ฝร่ังเศส และ
ไทย ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าประเทศไทยของเรานั้นอยู่ในล าดับที่ 6 ของประเทศผู้ผลิตอาหารส่งออก ซึ่ง
ถ้าหากได้มีการพัฒนาทางเกษตรกรรมให้ดียิ่งขึ้นแล้ว น่าจะเป็นการเพิ่มอ านาจทางเศรษฐกิจให้สูงยิ่งขึ้น
กว่าในปัจจุบัน และมีความส าคัญแก่โลกในอนาคตทีเดียว 
  พลังงาน นับเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของก าลังอ านาจทางเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในประเทศอุตสาหกรรมหนัก และรวมทั้งในประเทศที่มิใช่ประเทศอุตสาหกรรม 
แต่สามารถควบคุมพลังงานทางทรัพยากรทั้งปวง   ในปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์ว่าประเทศที่ต้องการพลังงาน
มากก็คือประเทศที่มีผลิตภัณฑ์ประชาชาติอยู่ในระดับสูงนั่นเอง    และที่น่าสังเกตเป็นพิเศษประการหนึ่ง 
ก็คือพลังงานจะสามารถส่งผลกระทบอย่างง่ายดาย ทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อพลังอ านาจทั้งทาง
เศรษฐกิจและก าลังอ านาจทางทหาร 
  ก าลังอ านาจทางเศรษฐกิจจะมีมากหรือน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถในการ
ผสมผสานระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ซึ่งได้แก่คุณภาพ  จ านวน  และชนิดของทรัพยากรธรรมชาติ
ที่จะน าเอามาใช้ได้ รวมทั้งก าลังคนของชาติด้วย ก าลังคนของชาตินี้มิได้หมายความเฉพาะจ านวนอย่าง
เดียว แต่หมายรวมถึงก าลังคนที่มีคุณภาพและมีความสามารถทางอุตสาหกรรม การค้า และการ
เกษตรกรรมด้วย  ชาติใดมีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์และคนในชาติมีความรู้ความสามารถที่จะน าเอามา
ใช้ประโยชน์ได้ทั้งในด้านการผลิต  การจ าหน่าย  ก็ย่อมถือว่าชาตินั้นมีก าลังอ านาจทางเศรษฐกิจมั่นคง 
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  ก าลังอ านาจทางเศรษฐกิจของชาติ อาจน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ชาติได้เช่นเดียวกับ
ก าลังอ านาจทางทหาร กล่าวคือ ในประการแรก อาจใช้เพื่อบังคับหรือคุกคามทางเศรษฐกิจต่อชาติอ่ืน 
เพื่อให้ประเทศอื่นด าเนินการไปตามความต้องการของประเทศตน    อีกประการหนึ่ง ก็คือ การใช้  
ซึ่งไม่ใช่เป็นลักษณะบังคับโดยตรง แต่เป็นการใช้เพื่อท าความเสียหายหรือให้เกิดความอ่อนแอทาง
เศรษฐกิจ เช่น กลุ่มอาหรับได้ใช้น้ ามันเป็นอาวุธ  ภาวะวิกฤตจากการขึ้นราคาน้ ามันทุกปี  มีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจของทุกประเทศ การขึ้นราคาน้ ามันเป็นตัวกระตุ้นให้ภาวะเงินเฟ้อคุกรุ่นอยู่ตลอดไป  
นอกจากนั้นแล้ว การด าเนินการงดการสั่งสินค้าเข้าประเทศและลดการส่งสินค้าออกของประเทศเป้าหมาย 
(Embargo) หรือการก าหนดโควต้าการส่งสินค้าเข้าก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการท าให้ฐานของก าลัง
อ านาจทางเศรษฐกิจของอีกฝ่ายหนึ่งอ่อนแอลงได้ด้วย 
 3) ก าลังอ านาจทางสังคมวิทยา (Socio – Psychology) 
  สังคมวิทยา (Sociology) เป็นสาขาหนึ่งของสังคมศาสตร์ (Social Science) เช่นเดียวกับ
รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มนุษยวิทยา (Anthropology)  กล่าวโดยสรุปแล้ว      สังคมวิทยาเป็นวิชาที่ศึกษา
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในสังคม     โดยธรรมดาแล้ว มนุษย์ที่อยู่ร่วมกันในสังคม ย่อมจะต้องมีการติดต่อ
สัมพันธ์กันอยู่เสมอ    ความสัมพันธ์เหล่านี้จะประกอบเป็นโครงสร้างของสังคม (Social Structure) ซึ่งจะ
มีอิทธิพลอย่างมากเหนือพฤติกรรมของบุคคล 
  สังคมวิทยานั้นแตกต่างกับจิตวิทยาสังคม (Social Psychology) อยู่ที่ว่าสังคมวิทยามุ่ง
ศึกษาโครงสร้างของสังคม ส่วนจิตวิทยาสังคมนั้นมุ่งศึกษาพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลเป็นส าคัญ อย่างไร
ก็ตาม      สังคมศาสตร์แขนงเดียวย่อมไม่สามารถให้ค าอธิบายปัญหาต่าง ๆ ของสังคมได้อย่างสมบูรณ์     
เพราะพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมนั้นเป็นเร่ืองซับซ้อน และสังคมศาสตร์แต่ละแขนงก็เลือกศึกษาเพียง
บางลักษณะเท่านั้น ถ้าหากพิจารณาใช้สังคมวิทยาร่วมกับสังคมศาสตร์แขนงอ่ืนในการศึกษาชีวิตของ
สังคมจะช่วยให้ได้ค าอธิบายที่สมบูรณ์ขึ้น 
  สังคมวิทยานั้น    นับเป็นศาสตร์แขนงใหม่ของสังคมศาสตร์ ซึ่งเกิดขึ้นยังไม่ถึง 100 ป ี
 แม้ในปัจจุบันก็ยังไม่ได้นับว่าเป็นสาขาวิชาที่สมบูรณ์นัก เพราะเป็นเร่ืองของนามธรรม อย่างไรก็ตาม
สังคมวิทยาก็เป็นศาสตร์ที่พยายามจะวางรากฐานของสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดเข้าด้วยกัน และพยายามที่จะ
อธิบายกฎที่วางอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางสังคมให้กระจ่างชัดแจ้ง     ดังนั้นสังคมวิทยาจะช่วย
ให้ผู้ศึกษาเข้าใจลักษณะที่แท้จริงของสังคมมนุษย์   และเข้าใจสาเหตุต่าง ๆ ที่ก าหนดพฤติกรรมของ
ปัจเจกบุคคล สังคมมนุษย์มีลักษณะอย่างไร ด ารงอยู่ได้อย่างไร มีความหมายอย่างใดส าหรับบุคคล และ
เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไร เมื่อมนุษย์เข้าใจสังคมดีขึ้น ย่อมสามารถวิเคราะห์ปัญหาความยุ่งยากในสังคม 
และวางแผนการควบคุมแก้ไขปัญหาเฉพาะต่าง ๆ เช่น ปัญหาสังคมไม่เป็นระเบียบ อาชญากรรมวัยรุ่น ยา
เสพติด การทุจริตทางการเมือง ฯลฯ เป็นต้น 
  ถึงแม้ว่า สังคมวิทยาจะมีอายุน้อย แต่ก็มีประโยชน์หลายอย่างดังกล่าวแล้ว ปัจจุบันสังคม
วิทยาเป็นพลังอ านาจแห่งชาติอย่างหนึ่งที่มีความส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองที่เกี่ยวกับปัญหาทาง
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การเมือง การปกครอง และการบริหารงานขององค์การของรัฐ ซึ่งแยกออกเป็นสาขาต่างหาก เรียกว่า 
“สังคมวิทยาการเมือง” (Political Sociology) มีผู้กล่าวว่า สังคมวิทยาเป็นวิชาที่ยากที่สุดในบรรดาศาสตร์
ทางวัฒนธรรม เพราะเป็นการยากที่จะประเมินค่าของตนเองให้ถูกต้อง และก็ยิ่งจะยากมากขึ้นอีก หากเรา
จะประเมินปฏิกิริยาของตนเองที่มีต่อเพื่อนบ้านคนนั้น จนกว่าจะมีความก้าวหน้าอย่างแท้จริงในการ
อธิบายกฎทางสังคมวิทยาใหก้ระจ่างแจ้งขึ้น 
  แนวความคิดทางยุทธศาสตร์เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติในปัจจุบัน ได้ใช้ค าว่า “สังคม-
จิตวิทยา” (Socio-Psychology) แทน       เพราะให้ความหมายที่มีขอบเขตกว้างกว่าค าว่า “สังคมวิทยา” 
หรือ “สังคม” คือ เพิ่มค าว่า “จิตวิทยา” (Psychology) เข้าไปด้วย       เพราะศาสตร์ว่าด้วยจิตวิทยาเป็น
ศาสตร์ที่มีระเบียบ และวิธีการค้นคว้าหาความรู้ (Psychological inquiry) เกี่ยวกับสาเหตุของพฤติกรรม
ต่าง ๆ เพราะทุก ๆ พฤติกรรมย่อมต้องมีสาเหตุ     จิตวิทยาจึงเป็นเรื่องของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
จิตใจกับพฤติกรรม    ฉะนั้น    ก าลังอ านาจทางสังคม-จิตวิทยา จึงเป็นก าลังอ านาจที่มีความส าคัญไม่น้อย
ไปกว่าก าลังอ านาจอ่ืน ๆ ขององค์ประกอบพลังอ านาจแห่งชาติ    ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดถึงความส าคัญของ
ก าลังอ านาจทางนี้ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบัน 
  ก าลังอ านาจทางสังคม-จิตวิทยา จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถ
ในการผสมผสานแหล่งปัจจัยทางสังคม-จิตวิทยาต่าง ๆ อันได้แก่ ลักษณะและความเข้มแข็งของพลเมือง 
ซึ่งหมายรวมถึง   จ านวน   คุณภาพ   ความสามารถทั้งทางร่างกายและจิตใจด้วย  นอกจากนั้นแล้ว  ปัจจัยที่
ส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือลักษณะความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม   ซึ่งหมายรวมถึงสถาบันทาง
การเมือง   ครอบครัว   ศาสนา   และสถาบันทางการศึกษา    ลักษณะโดยส่วนรวมของสถาบันเหล่านี้ เมื่อ
ผสมผสานกันแล้ว จะประกอบขึ้นเป็นพลังอ านาจทางวัฒนธรรมขึ้น       ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งในการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ  และเป็นปัจจยัที่เป็นนามธรรมยากที่จะประเมินได้          อาจแปรผันได้ง่ายตาม
สภาวะแวดล้อมของสังคมและตามอิทธิพลทางวัฒนธรรมของต่างชาติ 
 4) ก าลังอ านาจทางทหาร (Military Power) 
  องค์ประกอบที่ส าคัญของก าลังอ านาจทางทหาร นอกจากก าลังรบและอาวุธยุทโธปกรณ์
แล้ว ยังได้แก่ องค์ประกอบที่ไม่มีตัวตนหรือที่จับต้องไม่ได้ (Intangibles) เช่น ทักษะ  (Skill) และขวัญ 
(Morale) ของหน่วยทหาร คุณภาพของผู้น าทางทหาร ความอ่อนตัว ความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ 
(Mobility) หลักนิยมทางยุทธศาสตร์ ขวัญทางการเมือง (Political Morale) ฯลฯ เป็นต้น ถึงแม้ว่า
องค์ประกอบที่จับต้องไม่ได้นี้จะเป็นการยากล าบากในการก าหนดหรือวัดค่าอันแน่นอนไม่ได้ก็ตาม แต่ก็
เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญต่อการประมาณการก าลังอ านาจทางทหาร เพื่อความถูกต้องและไม่หลง
ผิด ในสงครามปัจจุบัน องค์ประกอบที่จับต้องไม่ได้นี้จะช่วยในการประมาณการก าลังอ านาจทางทหาร
ได้มากยิ่งกว่าจ านวนก าลังทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์เสียอีก และเมื่อพิจารณาถึงคุณภาพของอาวุธด้วย
แล้วยิ่งมีความส าคัญมากเป็นพิเศษ สงครามที่ผ่านมาเมื่อไม่นานนี้เอง ทั้งสงครามเวียดนาม และสงคราม
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ระหว่างอาหรับ-อิสราเอล ปรากฏว่าการประมาณการก าลังอ านาจทางทหารแสดงจ านวนตัวเลขอัน
ก่อให้เกิดความผิดพลาดเป็นอย่างมาก 
  ในโลกปัจจุบัน ผลจากการส ารวจก าลังอ านาจทางทหารระหว่างประเทศ ปรากฏว่า
ประเทศส่วนมากในโลกจ านวน 162 ประเทศ ต่างสงวนก าลังทางทหารไว้ในประเทศของตนเป็นส าคัญ 
ด้วยวัตถุประสงค์ทางการเมืองและไม่คิดที่จะน าไปใช้ในสงคราม การซ้อมรบในสนามกระท าเพียง
บางคร้ังเท่านั้น      อาวุธยุทโธปกรณ์ที่บรรจุให้กองทัพส่วนใหญ่มีเพียงขนาดเบา ค่อนข้างจะเป็นใน
ลักษณะของก าลังต ารวจมากกว่าก าลังทหาร    ดังนั้นขีดความสามารถทางทหารที่แท้จริงของกองทัพ 
จึงถูกจ ากัดอยู่เฉพาะเพื่อการป้องกันดินแดนประเทศของตนนอกจากจะใช้ในวัตถุประสงค์ของการรุกราน
ประเทศอ่ืนเท่านั้น 
  การประเมินค่าขีดความสามารถก าลังรบ (Combat Capabilities) ให้ถูกต้องและใกล้เคียง
ความเป็นจริงที่สุดจะต้องพยายามหามาตรการหรือวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ มาวัดสิ่งที่จับต้อง
ไม่ได้นี้ให้ได้ วิธีการที่ใช้ได้ผลวิธีหนึ่งก็คือ การหาปัจจัยต่าง ๆ มาเปลี่ยนเป็นค่าคงที่หรือเป็นค่า
สัมประสิทธิ์ (Coefficient) เพื่อใช้เป็นมาตรฐานส าหรับวัดก าลังอ านาจทางทหารเปรียบเทียบ ปัจจัยในการ
ประเมินค่าขีดความสามารถก าลังรบ แบ่งออกได้เป็น 4 ประการ   คือ :- 
  (ก) คุณภาพก าลังพล (Manpower Quality) 
   ปัจจัยนี้มิได้หมายถึงแต่เพียงก าลังทหารในกองทัพอย่างเดียว แต่หมายรวมถึงการ
ปฏิบัติการรบอย่างมีประสิทธิผลอีกด้วย สิ่งส าคัญที่จะต้องพิจารณาในเร่ืองนี้ ได้แก่ พันธกิจของการฝึก
และขวัญของหน่วย เช่นเดียวกันกับลักษณะผู้น าของน่ายทหาร ซึ่งจะมีผลกระทบอย่างส าคัญต่อสังคม
วิทยาในกองทัพอยู่เสมอ ๆ จึงอาจกล่าวได้ว่าคุณภาพของก าลังพลส าหรับนายทหารของกองทัพย่อมเป็น
สิ่งส าคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด ยิ่งเสียกว่าอาวุธยุทโธปกรณ์เสียอีก เพราะอาวุธนั้นอาจซื้อหามาได้ในวันพรุ่ง 
หรือแม้กระทั่งการฝึกอาจท าได้ในระยะเวลาเพียง 1 ปี หรือ 2 ปีเท่านั้น แต่คุณภาพของนายทหารใน
กองทัพจะต้องกระท าอย่างเป็นระบบและด้วยความถูกต้อง ทั้งโดยให้การศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพ มีทักษะ 
รวมทั้งปลูกฝังให้มีอุดมการณ์ และมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ด้วย และการที่จะบรรลุผลที่ต้องการดังกล่าว 
จ าเป็นจะต้องอาศัยเวลานานพอสมควร 
  (ข) ประสิทธิผลของอาวุธ (Weapon Effectiveness) 
   ปัจจัยนี้รวมถึงจ านวนและคุณภาพของอาวุธที่ใช้ในกองทัพ   ประสิทธิผลของอาวุธ
จึงมีความหมายแตกต่างกับประสิทธิภาพของอาวุธ (Weapon Effectiveness) กล่าวคือประสิทธิภาพของ
อาวุธเป็นเร่ืองของขีดความสามารถทางแมคคานิคส์หรือกลไกลของรถถัง ปืนใหญ่ เรือรบ และเคร่ืองบิน 
บางกรณีประเทศที่ซื้อหาอาวุธที่ต้องใช้ความช านาญสูงเพราะมีกลไกสลับซับซ้อน    เมื่อคุณภาพของผู้ใช้
มีความช านาญไม่พอจะท าให้ประสิทธิผลของอาวุธนั้นด้อยลงไป      ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนในปัจจุบันก็
คือในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ร่ ารวยจากการขายน้ ามันในตะวันออกกลางบางประเทศ ได้สั่งซื้ออาวุธอย่าง
ทันสมัยให้แก่ก าลังรบของตน โดยที่ก าลังรบเหล่านั้นไม่ทราบถึงวิธีการใช้หรือใช้ไม่เป็น อาวุธดังกล่าว
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ได้แก่ เคร่ืองบินรบที่มีสมรรถนะสูง  รถถังที่มีเคร่ืองควบคุมที่สลับซับซ้อนด้วยมาตรการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง และเรือรบขนาดใหญ่ ฯลฯ เป็นต้น อาวุธเหล่านี้ถ้าหากประเทศดังกล่าวจัดซื้อหา
อาวุธธรรมดาที่เหมาะสมกับก าลังรบของตนหรือก าลังรบเหล่านั้นสามารถน าไปใช้ให้เหมาะกับขีดความ
สามารพทางทหารที่มีอยู่แล้วก็จะสามารถบรรลุผลส าเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ ในทางตรงข้ามประเทศที่มี
ก าลังรบซึ่งมีความช านาญสูง แต่กลับจัดหาอาวุธให้กับกองทัพที่ไม่ทันสมัยและไม่เหมาะสม ประสิทธิผล
ของอาวุธก็ย่อมลดลงไป เช่น กองทัพอากาศแคนาดา เป็นต้น 
  (ค) โครงสร้างพื้นฐานและการสนับสนุนทางการส่งก าลังบ ารุง (Infrastructure and 
Logistical Support) 
   ปัจจัยนี้ค่อนข้างจะมีขอบเขตกว้างขวางมาก อาจพิจารณาได้ตั้งแต่ระบบการเฝ้าตรวจ
ด้วยเคร่ืองเรดาร์ จนถึงการจัดหาที่ก าบังส าหรับเคร่ืองบิน  และตั้งแต่การปฏิบัติการซ่อมแซมของหน่วยใน
สนาม จนถึงความเพียงพอของระดับสิ่งอุปกรณ์ชิ้นส่วนซ่อม ในปัจจุบันก าลังรบของประเทศต่าง ๆ 
ส่วนมากมักจะสั่งซื้ออาวุธและสิ่งอุปกรณ์จากต่างประเทศ  โดยเฉพาะจากประเทศมหาอ านาจต่าง ๆ ซึ่งมี
เทคโนโลยีสูงและประกอบอุตสาหกรรมหนัก  การประมาณการก าลังอ านาจทางทหาร โดยปกติมักจะไม่
แตกต่างกันนักส าหรับอาวุธที่ผลิตขึ้นในประเทศกับอาวุธที่สั่งเข้ามาเลย และไม่ได้แตกต่างกันระหว่างสิ่ง
อุปกรณ์ที่ใช้สิ้นเปลือง (เช่น กระสุนปืน) กับที่สั่งเข้ามาจากภายนอก  แต่อัตราการใช้ทั้งสิ่งอุปกรณ์และ
ก าลังคนส าหรับสงครามปัจจุบันค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ ในสงครามระหว่างอาหรับกับ
อิสราเอล เมื่อปี ค.ศ.1973 การที่ต้องสั่งสิ่งอุปกรณ์เข้ามามาก ๆ ท าให้ก าลังอ านาจทางทหารต้องลดลงไป 
เว้นเสียแต่ว่าประเทศนั้น ๆ จะได้มีการสะสมอยู่ในเกณฑ์สูง  ดังนั้นประเทศที่สามารถพึ่งพาตนเองได้
มากกว่า เมื่อจ าเป็นจะต้องเข้าสู่สงครามจึงมีก าลังอ านาจมากกว่า ในเมื่อส่วนอ่ืน ๆ มีความทัดเทียมกัน 
ประเทศที่ไม่มีขีดความสามารถประกอบอุตสาหกรรมพื้นฐานต่าง ๆ นับตั้งแต่สิ่งอ านวยความสะดวก ณ 
บริเวณท่าเรือไปจนถึงระบบการควบคุมทางพื้นดิน ส าหรับควบคุมเรือบินรบและระบบคมนาคมทาง
ทหาร ในปัจจุบันจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทางทหารสูงมากทีเดียว 
  (ง) คุณภาพของการจัดหน่วย (Organizational Quality) 
   ปัจจัยนี้จะมีผลกระทบต่อคุณภาพของก าลังรบเหมือนกับการจัดระบบราชการอ่ืน ๆ 
ท านองเดียวกัน กล่าวคือ การจัดหน่วยจะต้องให้มีการก ากับดูแลและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
จะต้องด ารงให้มีขีดความสามารถพร้อมรบอยู่ตลอดเวลา การจัดหน่วยจะต้องมีการวางแผนรายละเอียด
ตามล าดบัขึ้นตอน เพื่อให้สามารถเสริมภารกิจทางยุทธวิธี และจะต้องสะดวกแก่การอ านวยการและ
ควบคุมบังคับบัญชาอย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถปรับสภาพตามความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
ทางการยุทธได้ด้วยดี กุญแจส าคัญที่จะน ามาสู่ความส าเร็จก็คือ “ประสบการณ์ในการยุทธ” เพราะ
ประสบการณ์ในสงครามนั้นจะเป็นบทเรียนให้สามารถรู้จักกับชีวิตของการจัดหน่วยทางทหารอย่างแม้
จริง ในยามสงบก็จ าเป็นจะต้องฝึกให้มีความสมจริงอยู่เสมอ เพื่อทดแทนการทดลองจริง ๆ ในสนามรบ 
หากก าลังรบปราศจากการฝึก ก็ย่อมจะห่างเหินจากความเป็นจริงไป 
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5. สรุป 
 จากการที่ได้ศึกษาและพิจารณาเกี่ยวกับพลังอ านาจแห่งชาติมาพอสมควร   อาจสรุปได้ว่า
พลังอ านาจแห่งชาติ หมายรวมถึง พลังทั้งสิ้นของชาติ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและเป็นนามธรรม ซึ่งสามารถ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นส่วนรวม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือท าให้ผลประโยชน์ของ
ชาติบรรลุผล พลังอ านาจของชาติที่เป็นรูปธรรม เช่น ก าลังทหารหรืออาวุธยุทโธปกรณ์แต่อย่างเดียวนั้น
ย่อมไม่สามารถจะน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่   ถ้าหากขาดการสนับสนุนจากพลังอ านาจที่
เป็นนามธรรม เช่น ขวัญและก าลังใจ อุดมการณ์ และศรัทธาความเชื่อถือต่อภาวะผู้น าเสียแล้ว ก็ยากที่จะ
เอาชัยชนะต่อฝ่ายตรงข้าม  หรือยากที่จะรักษาความมั่นคงของชาติไว้ได้ 
 ในการด าเนินนโยบายกับโลกภายนอกนั้น แต่ละประเทศย่อมอาศัยพลังอ านาจแห่งชาติของ
ตนเป็นเคร่ืองมือ เพื่อท าให้นโยบายต่างประเทศที่เลือกไว้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของชาติ บาง
ประเทศสามารถใช้องค์ประกอบพลังอ านาจแห่งชาติทั้ง 4 ประการ คือ  การเมือง  การทหาร เศรษฐกิจ 
และสังคม-จิตวิทยา ไปพร้อม ๆ กันในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  แต่บางประเทศก็
สามารถใช้ได้เพียงบางองค์ประกอบเพราะไม่มีขีดความสามารถที่จะใช้เคร่ืองมือได้ทั้งหมด เคร่ืองมือ
ส าคัญอย่างยิ่ง เช่น เศรษฐกิจ  และการทหาร เป็นเคร่ืองมือที่จ าเป็นต้องใช้เงินทุนอย่างมากมาย ซึ่งประเทศ
อภิมหาอ านาจเท่านั้นที่มีขีดความสามารถที่จะกระท าได้ และประเทศอภิมหาอ านาจซึ่งมีเพียงสองประเทศ
ในโลกคือ สหรัฐฯ และสหภาพโซเวียต ก็สามารถใช้พลังอ านาจแห่งชาติของตน ก่อให้เกิดอิทธิพลแก่
ประเทศอ่ืนในสถานการณ์ปัจจุบันของโลกตามที่เราประจักษ์กันอยู่ทุกวันนี้ 
 
6. การวิเคราะห์องค์ประกอบของพลังอ านาจแห่งชาติ 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบของพลังอ านาจแห่งชาตินั้น อาศัยการตั้งค าถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ    ค าถามต่อไปนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นที่ใช้ส าหรับการวิเคราะห์  
 1) ก าลังอ านาจทางการเมือง 
  ก. องค์ประกอบทางการเมือง 
   (1) แนวความคิดทางการเมือง ท่าที และค่านิยม ที่จะมีอิทธิพลต่อการก าหนด
นโยบาย มีอะไรบ้าง? (ทั้งข้อจ ากัด และข้อสนับสนุน) 
   (2) เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้จากนโยบาย และจาก
แถลงการณ์ด่วนมีอะไรบ้าง? ผลประโยชน์ นโยบาย และขนบธรรมเนียมประเพณีน่าจะเป็นอย่างไรใน
อนาคต? 
   (3) กลุ่มผลประโยชน์/กลุ่มอิทธพิลที่มีอยู่ในระบบการเมืองมีขนาดใด? 
   (4) การจัดตั้งพรรคการเมืองเป็นอย่างไร? และบทบาทของพรรคการเมืองที่แสดงออก
ในระบบการเมือง มีอะไรบ้าง? 
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  ข. ความเคลื่อนไหวทางการเมือง 
   (1) อ านาจในการตัดสินตกลงใจเป็นแบบรวมการ หรือแยกการในระบบการเมือง? 
ศูนย์กลางของก าลังอ านาจทางการเมืองที่มีประสิทธิผลอยู่ที่ไหน? 
   (2) กลุ่มผลประโยชน์/กลุ่มอิทธพิลที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย มีอะไรบ้าง? 
   (3) ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการก าหนดนโยบายของผู้น าทางการเมือง ซึ่งขึ้นอยู่กับ
บุคลิกภาพ วิธีการ และทัศนะของผู้น าทางการเมืองนั้น มีอะไรบ้าง? 
  ค. การพัฒนาทางการเมือง 
   (1) ภาวะผู้น าทางการเมืองยอมรับหรือตอบโต้ เพื่อเปลี่ยนแปลงความต้องการความ
ต้องการต่าง ๆ ในระบบการเมืองเป็นอย่างไร? 
   (2) โครงสร้างและกฎหมายรัฐธรรมนูญของระบบมีความอ่อนตัวหรือไม่ ที่จะยินยอม
ให้มีการแก้ไขตามความจ าเป็น? 
   (3) กลุ่มสังคมต่างๆ พอใจระบบการเมืองที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเพียงใด? 
   (4) รูปแบบของรัฐบาลและแนวทางการเมืองในปัจจุบัน จะยังเป็นอยู่ในรูปเดิมต่อไป
หรือไม่? 
  ง. ขีดความสามารถทางการเมือง 
   (1) ระบบทางการเมืองให้ความร่วมมือขีดความสามารถต่อไปนี้เพียงใด? 
    - การผสมผสานทางภูมิศาสตร์ 
    - การร่วมมือของประชาชน 
    - ระบบอ านวยการ 
    - การแก้ปัญหา และการตัดสินตกลงใจ 
    - การบริหาร และธุรการ 
    - การระดมสรรพก าลังทางพลเรือน 
   (2) จุดอ่อนของขีดความสามารถข้างต้น มีผลกระทบต่อการน าเอาพลังอ านาจแห่งชาติ
ไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด? 
  จ. แนวทางการเมืองระหว่างประเทศ 
   (1) อะไรบ้างที่จะท าให้รัฐต่าง ๆ และองค์การทางการเมืองระหว่างประเทศมีท่าที 
และความโน้มเอียงที่จะเป็นปฏิปักษ์ หรือให้ความร่วมมือหรือไม่ ก็วางเฉยไม่เข้าร่วมด้วย? 
   (2) รัฐอ่ืน ๆ และองค์การทางการเมืองระหว่างประเทศ สามารถก่ออิทธิพลในการ
ด าเนินการทางการเมืองได้เพียงใด? สถานการณ์ของโลกเป็นปัจจัยในการด าเนินการทางการเมืองได้
เพียงใด? 
 
 



๗๗ 
 

 

 2) ก าลังอ านาจทางทหาร 
  ก. ขนาดและการประกอบก าลัง 
         (1) ก าลงัรบเหล่าต่าง  ๆมขีนาดเท่าใด? ก าลังรบเหล่าทัพใดที่มีอิทธิพลเหนือเหล่าทัพอ่ืน? 
   (2) ก าลังกึ่งทหารมีพร้อมที่จะใช้การได้หรือไม่? หากมี จะมีขนาดใด? การจัดหน่วย
และศักยภาพทางทหารเป็นอย่างไร? 
   (3) ความสัมพันธ์ระหว่างก าลังทหาร และต ารวจเป็นอย่างไร? 
  ข. การจัดหน่วยและยุทธภัณฑ์ 
   (1) ยุทธภัณฑ์ของก าลังทหารเร่ิมต้นได้มาจากแหล่งใด? ชิ้นส่วนอะไหล่มีใช้การได้
หรือไม่? 
   (2) ความสามารถทางการส่งก าลังบ ารุงทางทหารได้สัดส่วนกับเศรษฐกิจทางด้านพล
เรือนมากน้อยเพียงใด? 
   (3) สถานภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างไร? 
   (4) ความสามารถทางส่งก าลังเพิ่มเติม การก่อสร้าง การขนส่ง การส่งกลับ มีเพียงใด? 
  ค. ความพร้อมรบทางทหาร 
   (1) ก าลังรบต้ังอยู่ที่ไหน? 
   (2) ยุทธภัณฑ์ส าหรับเคลื่อนย้ายก าลังรบมีใช้การได้เพียงใด? 
  ง. หลักนิยมในการใช้ก าลังทหาร 
   (1) มีหลักนิยมเกี่ยวกับการใช้ก าลังทหารที่เขียนไว้หรือไม่? 
   (2) ในประวัติศาสตร์ รัฐได้เคยใช้ก าลังทหารอะไรมาแล้ว? 
   (3) การจัดก าลังทหาร และการจัดฝ่ายอ านวยการเป็นอย่างไร 
   (4) ก าลังทหารอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนที่มีอ านาจปกครอง
หรือไม่? 
  จ. ศักย์ระดมสรรพก าลัง 
   (1) มีก าลังกองหนุนเข้าประจ าการอยู่บ้างหรือไม่? 
   (2) ใช้เวลานานเท่าใดในการเรียกระดมกองหนุนเข้าประจ าการ? 
   (3) ความสามารถของรัฐในการระดมพลขนาดใหญ่ 
  ฉ. พันธมิตร 
   (1) พันธมิตรมีชนิดใดบ้าง? พันธมิตรมีประสิทธิภาพหรือไม่? 
   (2) ผลประโยชน์ร่วมกันของพันธมิตรมีอะไรบ้าง? ผลประโยชน์ขัดกันหรือไม่? 
   (3) พันธกิจทั่ว ๆ ไปของพันธมิตรมีอะไรบ้าง? พันธมิตรช่วยเหลือสมาชิกของตน
อะไรบ้าง? 
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 3) ก าลังอ านาจทางเศรษฐกิจ 
  ก. โครงสร้างการตัดสินตกลงใจทางเศรษฐกิจ 
   (1) การเศรษฐกิจเป็นแบบเศรษฐกิจการตลาด หรือเป็นเศรษฐกิจแบบรวมศูนย์
วางแผนโดยส่วนกลาง (แบบรวมศูนย์จะมีศักย์ระดมสรรพก าลังสูงกว่า) 
   (2) รัฐใช้อ านาจทางเศรษฐกิจในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างไร? 
  ข. ศักย์ระดมสรรพก าลัง 
   (1) ค่าใช้จ่ายของรัฐในการป้องกันประเทศ คิดมูลค่ากี่เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์
ประชาชาติ (GNP)? 
   (2) การอุตสาหกรรมมีขีดความสามารถที่จะสนับสนุนการสงครามได้เพียงใด? 
จ านวนเปอร์เซ็นต์ของฐานอุตสาหกรรมที่หยุดกิจการมีเท่าใด? 
   (3) แรงงานที่ใช้ในการอุตสาหกรรมมีสัดส่วนเท่าใด? ในทางเกษตรกรรม หัตถกรรม 
และบริการ 
  ค. โครงสร้างทางเงินทุน 
   (1) การขนส่งของรัฐสามารถด าเนินการระดมสรรพก าลังได้หรือไม่? ข่ายการขนส่งมี
จุดอ่อนหรือไม่? 
   (2) การคมนาคมอะไรที่เป็นของรัฐ? 
   (3) ระบบการเงินของรัฐมีเสถียรภาพเพียงใด 
  ง. ทรัพยากรของชาติ 
   (1) รัฐสามารถเลี้ยงตัวได้หรือไม่?หากเลี้ยงตัวเองไม่ได้ อาศัยการส่งเข้าออกที่ใดบ้าง? 
   (2) สถานภาพของการจัดการทางเกษตรกรรมเป็นอย่างไร? ใช้เคร่ืองจักรกลทาง
การเกษตร และนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการเกษตรเป็นอย่างไร 
   (3) แร่และทรัพยากรด้านพลังงานที่รัฐสามารถน ามาพัฒนาใช้ให้เป็นประโยชน์ มี
อะไรบ้าง? 
   (4) รัฐจ าเป็นต้องสั่งทรัพยากรเข้ามาเพื่อกิจการอุตสาหกรรมหรือไม่? ถ้าจ าเป็นสั่งเข้า
มาจากที่ใด? 
   (5) พลังงานที่น ามาใช้ได้มาอย่างไร? พลังงานที่ใช้เป็นแบบใด? 
   (6) รัฐสั่งพลังงานเข้ามาใช้ในประเทศหรือเปล่า? หากสั่งเข้า สั่งจากที่ใด? 
  จ. สภาพทางเศรษฐกิจทั่วไป 
   (1) ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ เฉลี่ยต่อคนต่อปี (GNP PER CAPITA) มีค่าเท่าใด? 
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติต่อคนต่อปีอัตราความเจริญเติบโต เป็นอย่างไร? 
   (2) ประชาชนประกอบอาชีพอย่างไร? มีเปอร์เซ็นต์เท่าใด? ประกอบอาชีพเกษตร 
หัตถกรรม และในโรงงานอุตสาหกรรม ประชาชนที่ว่างงานมีเท่าใด? 
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   (3) ประชาชนที่ใช้แรงงานมีความช านาญระดับใด? 
  ฉ. การค้าต่างประเทศ 
   (1) บทบาทของเศรษฐกิจระหว่างประเทศเป็นอย่างไร? 
   (2) รัฐสามารถควบคุมการค้าระหว่างประเทศได้หรือไม่? 
  ช. ฐานะทางการเงินระหว่างประเทศ 
   (1) ดุลย์ช าระเงินอยู่ในฐานะได้เปรียบ หรือเสียเปรียบ? 
   (2) รัฐมีการลงทุนเป็นแบบผู้สั่งเข้า หรือผู้ส่งออกแต่ผู้เดียวหรือไม่? 
   (3) รัฐบาลประกอบธุรกิจแบบผูกขาดตัดทอนหรือไม่? 
   (4) รัฐได้รับการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากต่างประเทศหรือไม่? 
   (5) รัฐต้องขึ้นอยู่กับการช่วยเหลือขององค์การเศรษฐกิจระหว่างประเทศหรือไม่? ถ้า
ต้องขึ้นอยู่กับการช่วยเหลือขององค์การเศรษฐกิจระหว่างประเทศนั้นมีบทบาทอย่างไรบ้างต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศ? 
 4) ก าลังอ านาจทางเจตจ านงแห่งชาติ (National Will) 
  เจตจ านงแห่งชาติ คือ ผลรวมของทรัพยากรมนุษย์ภายในชาติ ซึ่งเป็นก าลังอ านาจอันหนึ่ง
ที่ไม่สามารถจับต้องได้ แต่ก็พิจารณาได้ว่า ก่อให้เกิดอิทธิพล การวิเคราะห์กระท าได้โดยการแยกพิจารณา
ออกเป็น  2 ปัจจัยด้วยกัน 
  ก. ปัจจัยทางสังคมวิทยา 
   (1) ความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยมของประชาชนอะไรบ้าง ที่มีอิทธิพลต่ออ านาจการ
ตัดสินตกลงใจของรัฐ 
   (2) อะไรคือการจูงใจที่ส าคัญของสังคม? 
   (3) บทบาทของสถาบันทางสังคมของรัฐมีอย่างไร? สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา 
สถาบันการศึกษา เป็นอย่างไร? 
   (4) ชนกลุ่มน้อยและความแตกต่างทางภาษา ก่อให้เกิดจุดอ่อนแก่สังคมหรือไม่? 
   (5) สุขภาพของประชาชนเป็นอย่างไร? ช่วงชีวิต การป้องกันและการรักษาโรค 
อาหารการกิน ความปรารถนาของสังคมเป็นอย่างไร? กลุม่ชนชั้นกลางมีขนาดใหญ่หรือไม่? 
   (6) รัฐมีรัฐบาลที่มีคุณภาพหรือไม่? ลักษณะของภาวะผู้น าทางรัฐบาลทางการศึกษา
และทางเศรษฐกิจ เป็นอย่างไร? 
  ข. ปัจจัยทางจิตวิทยา 
   (1) บทบาททางจิตวิทยาภายในรัฐมีอย่างไรบ้าง? 
   (2) สื่อโฆษณาที่ใช้ในการติดต่อของรัฐมีผลกระทบต่อรูปแบบ (Formation) และ
ลักษณะประจ าชาติอย่างไร? 
   (3) ลักษณะประจ าชาติเหมาะสมดีหรือไม่? 
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   (4) ความสามัคคีภายในชาติเพียงพอที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐหรือไม่? และจะ
สิ้นสุดลงเมื่อใด? 
 5) ก าลังอ านาจทางภูมิศาสตร์ 
  ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศ เป็นพื้นฐานท าให้เกิดพลังอ านาจแก่ประเทศของตน
ได้ แต่ปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ตาที่จะพิจารณาต่อไปนี้ จะต้องระลึกไว้เสมอว่า บางปัจจัยอาจมีความ
เกี่ยวข้องกับปัจจัยอื่น ๆ และเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของพลังอ านาจแห่งชาติอ่ืน ๆ ด้วย 
  ก. ขนาดและรูปร่าง 
   (1) ประเทศมีพื้นที่เพียงพอที่จะด าเนินการตั้งรับทางลึกหรือไม่? และมีความลึก
พอที่จะอ านวยประโยชน์ต่อระบบการแจ้งเตือนภัยเมื่อถูกโจมตีทางอากาศและขีปนาวุธหรือไม่? 
   (2) ความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างกับความลึกของประเทศเป็นอย่างไร? ระบบทาง
การเมืองและทางเศรษฐกิจผสมผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือไม่? รูปร่างของประเทศมีผลกระทบต่อ
การขนส่งและการคมนาคมอย่างไรบ้าง? 
  ข. ลักษณะภูมิประเทศ 
   (1) ลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบใด?   ลกัษณะภูมิประเทศมีแนวโน้มที่จะแบ่ง
ออกเป็นส่วน ๆ หรือไม่? 
   (2) ภูมิประเทศที่ส าคัญเกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูลแก่ประเทศ? 
   (3) ลักษณะพื้นภูมิประเทศตามแนวชายแดน สามารถใช้เป็นสิ่งกีดขวางทางธรรมชาติ  
ส าหรับการต้ังรับได้หรือไม่? 
  ค. ที่ตั้ง 
   (1) ที่ตั้งของประเทศได้รับการยอมรับนับถือจากประเทศอ่ืน ๆ หรือไม่? ประเทศ
เพื่อนบ้านแข็งแรงหรืออ่อนแอ? 
   (2) ที่ตั้งของประเทศมีความส าคัญทางยุทธศาสตร์แก่ประเทศอ่ืน ๆ หรือไม่? 
โดยเฉพาะเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ส าคัญ ๆ 
   (3) อะไรบ้างที่มีผลกระทบต่อที่ตั้งของประเทศทั้งทางการเมืองและพันธมิตรทาง
ทหาร ทางการขนส่ง และทางเกษตรกรรม? 
  ง. ภูมิอากาศ 
   (1) ลมฟ้าอากาศมีผลต่อสุขภาพและพลานามัยของประชาชนภายในพื้นที่อย่างไร? ลม
ฟ้าอากาศอ านวยต่อการปฏิบัติงานมนุษย์ได้อย่างดีที่สุดหรือไม่? ผลิตอาหารได้เพียงพอหรือไม่? ลมฟ้า
อากาศก่อให้เกิดปัญหาต่อการปฏิบัติงานของทหารหรือไม่? 
   (2) ลมฟ้าอากาศมีผลกระทบต่อระบบการขนส่งภายในประเทศและการเคลื่อนย้ายใน
ภูมิประเทศหรือไม่? 
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   (3) จ านวนน้ าฝน การกระจายของฝนตามฤดูกาล และความแน่อนของฝนย่าน
อุณหภูมิเท่าใด? 
  จ. พืชและดิน 
   (1) ชนิดของดินที่สามารถจะท าการเกษตรกรรมมีอะไรบ้าง? 
   (2) พื้นที่ที่มีอยู่มีผลส าคัญแก่การอยู่อาศัยหรือการคมนาคมภายในประเทศหรือไม่? 
  ฉ. แร่และพลังงาน 
   (1) ชนิดของทรัพยากรประเภทแร่และพลังงานที่มีคุณค่าทางยุทธศาสตร์ หรือทาง
การค้า มีอะไรบ้าง? 
   (2) อะไรบ้างที่เป็นจุดอ่อนของทรัพยากรเหล่านั้น? 
   (3) ทรัพยากรอะไรบ้างที่จ าเป็นต้องสั่งเข้า? ถ้าต้องสั่งสั่งจากที่ใด 
  ช. ประชาชน 
   (1) ประชาชนของรัฐมีจ านวนเท่าใด? ประชาชนจ านวนเท่าใดที่สามารถสนับสนุนรัฐ? 
   (2) อัตราการเจริญเติบโตของประชาชนมีเท่าใด? จ านวนเปอร์เซ็นต์ของคนว่างงาน
กับคนที่ใช้แรงงาน? ประชาชนมีจ านวนได้สัดส่วนกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือไม่? 
   (3) การอยู่อาศัยของประชาชนโดยทั่วไปเป็นแบบใด? ประชาชนในชนบทกับ
ประชาชนในเมืองมีสัดส่วนกันอย่างไรบ้าง? อะไรบ้างที่เป็นจุดอ่อน และจุดแข็งของประชาชนในชนบท
และในเมือง? 
   (4) จ านวนประชาชนต่อตารางกิโลเมตรมีเท่าใด? 
   (5) ก าลังทหารมีจ านวนเท่าใด? มีระดับการศึกษาเป็นอย่างไร? 
  ซ. คุณลักษณะของประชาชน 
   (1) ประชาชนในรัฐประกอบด้วยหลายเชื้อชาติหรือไม่? ถ้าหากมีหลายเชื้อชาติมีอะไร
เป็นหลักในการปรับให้เข้ากัน? 
   (2) ปัญหาเรื่องเชื้อชาติมีผลกระทบต่อก าลังคนในชาติเป็นส่วนรวมหรือไม่? 
   (3) ศาสนาอะไรบ้างที่ประชาชนเคารพนับถือมากที่สุด? ประชาชนสามารถเลือกนับ
ถือศาสนาได้โดยอิสระหรือไม่? 
   (4) ภาษาประจ าชาติคืออะไร? จ านวนเปอร์เซ็นต์ของประชาชนที่พูดภาษาประจ าชาติ
ได้? ประชาชนรู้หนังสือจ านวนเท่าใด? 
   (5) มีการกระจายการปฏิบัติงานในชนบทที่ส าคัญ ๆ ทั่วทั้งประเทศ หรือมีการจ ากัด
เป็นพืน้ที่ชนบทไว้บางแห่ง? 
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7. การประเมินพลังอ านาจแห่งชาติ (National Power Assessments) 
 ในปัจจุบันขีดความสามารถของชาติที่จะก่อให้เกิดเป็นพลังอ านาจแห่งชาตินั้น  อาจประเมินผล 
ออกมาเป็นตัวเลขทางคณิตศาสตร์ได้โดยการเปรียบเทียบพลังอ านาจแห่งชาติของประเทศอื่น
ประกอบดว้ย เพื่อจะได้ทราบว่าพลังอ านาจแห่งชาติของประเทศใดมีมากน้อยกว่ากันเท่าใด    ในเร่ืองนี้ 
Dr. Ray S. Cline ได้คิดสูตร (Formula) ในการคิดค านวณพลังอ านาจแห่งชาติไว้ ดังนี้ :- 
  Pp = (C + E + M) x (S + W) 
  Pp = Perceived power 
  C = Critical Mass (Population + Territory) 
  E = Economic Capability 
  M = Military Capability 
  S = Strategic Purpose 
  W = Will To Pursue National Strategy 
 ตามแนวความคิดของ ดร.ไคลน์ นั้น พลังอ านาจแห่งชาติโดยแท้จริงประกอบขึ้นด้วย 
ยุทธศาสตร์ การทหาร การเศรษฐกิจ การเมือง และความอ่อนแอหรือจุดอ่อนของชาติ พลังอ านาจแห่งชาติ
มิใช่จะเพียงแต่ก าหนดขึ้นจากก าลังทหารและสถานที่ตั้งทางทหารของชาติเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึง
ขนาดและที่ตั้งของประเทศ ลักษณะของพรมแดน ประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ การพัฒนาทางเทคโนโลยี ก าลังงบประมาณ การรวมกลุ่มของกลุ่มชนเผ่าต่าง ๆ สังคมวิทยา 
เสถียรภาพของกรรมวิธีทางการเมืองและการติดสินตกลงใจ และประการสุดท้ายก็คือ ความสามัคคีเป็นน้ า
หนึ่งใจเดียวกันของคนในชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยที่จับต้องไม่ได้อีกด้วย (ปัจจัยที่ไม่มีตัวตน) 
 Critical Mass (มวลวิกฤต = พลเมือง + ดินแดน) = C 
 ปัจจัยนี้ประการแรก ดร.ไคลน์ ได้ก าหนดขึ้นจากจ านวนพลเมือง และขนาดพื้นที่ของแต่ละ
ประเทศ แล้วก าหนดขึ้นเป็นตัวเลขเปรียบเทียบ ส าหรับสถิติตัวเลขของพลเมืองในโลก ปี ค.ศ.1978 
จ านวน 162 ประเทศอย่างคร่าว ๆ มีประมาณ 4,358 ล้านคน และจ านวนประเทศที่มีพลเมืองเกินกว่า50 
ล้านคน มีอยู่ด้วยกัน 16 ประเทศ ตามแนวคิดของ ดร.ไคลน์ นั้น ประเทศที่มีพลเมืองเกินกว่า 50 ล้านคน 
ถือว่าเป็นประเทศที่มีพลังอ านาจของโลก (World Power) ประเทศเหล่านี้ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
อินเดีย โซเวียต สหรัฐฯ อินโดนีเซีย บราซิล ญ่ีปุ่น บังคลาเทศ ปากีสถาน ไนจีเรีย เม็กซิโก เยอรมัน
ตะวันตก อิตาลี อังกฤษ ฝร่ังเศส และเวียดนาม ตามล าดับ (ส าหรับประเทศไทยมีพลเมือง 46 ล้านคน เป็น
ประเทศที่มีพลเมืองเป็นอันดับที่ 17 ของโลก –หนักฐานปี 1978 ปัจจุบันประเทศไทยมีพลเมืองประมาณ 
60 ล้านคน จึงน่าจะถือว่าเป็นประเทศที่มีก าลังอ านาจของโลกอีกประเทศหนึ่งด้วย) 
 ส าหรับประเทศที่มีพลเมือง 15 – 50 ล้านคน นั้น ก็สามารถมีก าลังอ านาจทางทหารของตนได้ 
แต่อาจถูกอิทธิพลจากประเทศอื่น ๆ ส่งผลกระทบได้ง่าย       ประเทศที่มีพลเมืองอยู่ในเกณฑ์นี้มีจ านวน 
27 ประเทศ และมีประเทศที่มีพลเมืองสูงสุด 43 ประเทศ ปรากฏว่า มีพลเมืองอาศัยอยู่ถึง 90 เปอร์เซ็นต์



๘๓ 
 

 

ของประชากรทั้งโลก ประมาณว่า พลเมืองที่อยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย   สหภาพโซเวียต และ
สหรัฐฯ มีจ านวน 1/3 ของประชากรทั้งหมดในโลก 
 อย่างไรก็ตามประเทศที่มีพลเมืองน้อยกว่า 15 ล้านคน ก็ยังมีสิทธิ์ในการมีพลังอ านาจได้
เหมือนกัน เช่น ซาอุดิอาระเบีย (8 ล้านคน) อิสราเอล (3.7 ล้านคน) นิวซีแลนด์ (3.2 ล้านคน) และสิงคโปร์ 
(2.3 ล้านคน) เป็นต้น เพราะประเทศเหล่านี้มีลักษณะพิเศษของตน และตั้งอยู่ ณ ต าบลยุทธศาสตร์ของ
โลกด้วย ประเทศที่มีพลเมืองต่ ากว่า 1 ล้านคน มีจ านวน 38 ประเทศ และประเทศที่มีจ านวนพลเมืองน้อย
ที่สุดก็คือส านักวาติกัน (Vatican City) ซึ่งท าการปกครองเป็นรัฐอิสระภายใต้องค์พระประมุขทางศาสนา
คือสันตะปาปา (Pope) 
 สหรัฐฯ และสหภาพโซเวียต ซึ่งมีพลเมืองแต่ละประเทศมากกว่า 200 ล้านคน ดร.ไคลน์ 
ก าหนดน้ าหนักเป็นพิเศษให้ 50 (Power Weight) ส่วนประเทศที่มีพลเมืองสูงสุดคือ สาธารณรัฐประชาชน
จีน (1,014 ล้านคน) และอินเดีย (668 ล้านคน) ก าหนดน้ าหนักให้ประเทศละ 25 ส่วน ประเทศอ่ืน ๆ ก็ลด
น้ าหนักลงไปตามล าดับ ผลที่สุดจะออกมาเป็นตัวเลข ดังนี้:- 
 

ตารางท่ี 2 : ตารางแสดงพลเมืองของประเทศต่าง ๆ (ค.ศ.1976) 

ล าดับ ประเทศ จ านวนพลเมือง (ล้านคน) 
คิดเป็นน้ าหนัก  
(Power Weight) 

1  สาธารณรัฐประชาชนจีน  1,014   25  
2  อินเดีย  688   25  
3  สหภาพโซเวียต  262   50  
4  สหรัฐฯ  219   50  
5  อินโดนเีซีย  146   36  
6  บราซิล  123   30  
7  ญี่ปุ่น  115   29  
8  บังคลาเทศ  87   22  
9  ปากีสถาน  79   20  
10  ไนจีเรีย  69   17  
11  เม็กซิโก  67   17  
12  เยอรมันตะวันตก  61   15  
13  อิตาล ี  57   14  
14  สหราชอาณาจักร  56   14  
15  ฝรั่งเศส  53   13  
16  เวียดนาม  52   13  
17  ไทย  46   12  
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ผลประโยชน์แห่งชาต ิ (The National Interest) 

๑. กล่าวทั่วไป  
             การศึกษาเกี่ยวกับการเสริมสร้างชาติให้มั่นคงในการป้องกันราชอาณาจักร  จ าต้องหา

หนทางปฏิบัติโดยก าหนดเป็นนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็น
จะต้องท าความเข้าใจในเรื่องของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติให้ ชัดเจนก่อน นโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเป็นผลผลิตมาจากผลประโยชน์แห่งชาตินั้นมีความ เป็นมาอย่างไร ต้องท าความ
เข้าใจเรื่องวัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติก่อนว่าได้มาอย่างไร แล้วจึงก าหนดนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และ
มาตรการเฉพาะ อันเป็นหนทางปฏิบัติที่จะเสริมสร้างชาติให้ม่ันคงต่อไป  

             การได้มาซึ่งวัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติน้ันจะต้องมีการจัดระบบความคิดในการ
ตรวจสอบและวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมเพื่อพิสูจน์ทราบโอกาส หรือค้นหาปัญหา หรือภัยคุกคามหรือ
อุปสรรคต่าง ๆ ให้ได้มาพร้อมด้วยเหตุและผล นั่นก็คือการได้ทราบถึงแรงผลักดันและ แนวโน้มอันเป็น
เหตุและผลเพื่อจะได้ด าเนินการแก้ปัญหาจากเหตุที่เกิดด้วยการก าหนด วัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติ 
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และมาตรการเฉพาะขึ้นเป็นหนทางด าเนินการแล้วจึงน าไปท าแผนงาน
แห่งชาติ          เพื่อแจกจ่ายให้กระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้องรับไปวางแผน  จัดท าแผนและแผนงาน  
ในระดับกระทรวงต่อไป 

                  ค าว่า ผลประโยชน์แห่งชาติ ในภาษาอังกฤษนั้นจะใช้ค าว่า National Interest โดยเว็บวิกิ
พีเดีย ได้ให้ความหมายไว้ว่า "The national interest is a country's goals and ambitions whether economic, 
military, or cultural." หรือใน พจนานุกรม MSN Encarta ได้ให้ความหมายไว้ว่า "things of benefit to 
nation: actions, circumstances, and decisions regarded as benefiting a particular nation" 
                           ส่วนค าว่า ผลประโยชน์แห่งชาติ ในภาษาไทยนั้นเอกสาร คู่มือเร่ืองการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติ ของ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ได้ให้ความหมายไว้ว่า "ผลประโยชน์แห่งชาติ 
หมายถึง ความต้องการหรือความปรารถนาอันส าคัญยิ่งของประชาชนส่วนรวม   ความต้องการนั้นจึงมี
ลักษณะกว้างและค่อนข้างถาวรและเมื่อได้พิจารณาก าหนดขึ้นแล้ว   ก็จะต้องมุ่งกระท าโดยต่อเนื่อง
เพื่อให้บรรลุผล ค าว่า "ความต้องการ" มีความหมายรวมทั้งความต้องการ (Want) โดยทั่วไปและความ
จ าเป็น (Need) ที่ขาดเสียไม่ได้ ส่วนค าว่า "ประชาชนส่วนรวม" มีความหมายว่าชาติ คือ ประชาชน
ส่วนรวมไม่ใช่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ"  
                          หรือผลประโยชน์แห่งชาติ หมายถึง "แนวความคิดที่ได้ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ ที่สุด
แล้วจากบรรดาองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งประมวลขึ้นเป็นความต้องการที่ส าคัญที่สุดที่ชาติ จะขาดเสียมิได้ 
ทั้งนี้ รวมถึงการคุ้มครองตนเอง ความเป็นเอกราชบูรณภาพแห่งชาติ ความมั่นคงทางทหาร เสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจกับบรรดาความมั่งคั่งทั้งหลายที่จะพึงมี”                                                      
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                นอกจากนั้น  สถาบันบรุกกิ้ง ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า ผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่ 
"จุดหมายปลายทางทั่วไป และต่อเนื่องที่ชาติมุ่งกระท าให้บรรลุผล และเป็นจุดหมายปลายทางที่ชาติรู้สึก
ว่ามีความส าคัญแก่ความมั่นคงและความมั่งคั่งแห่งชาติ"  

ผลประโยชน์แห่งชาติ จ าแนกออกได้เป็น ๓ ลักษณะ คือ.-  
                             ๑) จ าแนกตามลักษณะความส าคัญ (Degree of Primacy) ได้แก่ ผลประโยชน์แห่งชาติที่
มีความส าคัญสูงสุด (Vital Interests) กับผลประโยชน์แห่งชาติระดับรอง (Secondary Interests)                
                            ๒) จ าแนกตามลักษณะความยืนยง (Degree of Permanent) ได้แก่ ผลประโยชน์แห่งชาติ
ถาวร (Permanent Interests) กับผลประโยชน์แห่งชาติไม่ถาวร (Variable Interests) 
                             ๓) จ าแนกตามลักษณะความเจาะจง (Degree of Generality) ได้แก่ ผลประโยชน์
แห่งชาติทั่วไป (General Interests) กับผลประโยชน์แห่งชาติเฉพาะ (Specific Interests) 

การจ าแนกผลประโยชน์แห่งชาติออกเป็นลักษณะต่าง ๆ ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการ 
พิจารณาก าหนดผลประโยชน์แห่งชาติในช่วงที่จะวางแผนยุทธศาสตร์ชาติ คือ จะวางแผนในช่วงระยะสั้น 
๒ ปีข้างหน้า หรือช่วงระยะปานกลาง ๓ - ๑๐ ปีข้างหน้า หรือช่วงระยะยาวซึ่งครอบคลุมจาก ๑๑ - ๒๐ ปี
ข้างหน้า อย่างไรก็ดี ผลประโยชน์แห่งชาติจะต้องเป็นความต้องการที่ส าคัญที่สุดที่ประเทศชาติจะขาดเสีย
มิได้  

๒. วัตถุประสงค์แห่งชาติ  
วัตถุประสงค์แห่งชาติ หมายถึง "จุดหมาย เป้าหมาย หรือความมุ่งหมายต่าง ๆ อันเป็น 

หลักมูลฐานของชาติซึ่งจะต้องหาหนทางให้บรรลุถึงในที่สุด โดยจะต้องก าหนดนโยบายอย่างใดอย่าง
หนึ่งเข้าหาและจะต้องใช้ความเพียรพยายามตลอดจนต้องน าทรัพยากรต่างๆ ของชาติมาใช้ให้บรรลุถึง"  
วัตถุประสงค์แห่งชาติจ าแนกออกเป็น ๒ ประเภท คือ  

           ๒.๑ วัตถุประสงค์มูลฐานแห่งชาติ หมายถึง "จุดหมาย เป้าหมาย หรือ ความมุ่งหมายต่าง ๆ  
อันเป็นหลักมูลฐานของชาติซึ่งกว้างขวางมาก มีลักษณะมั่นคงถาวรยั่งยืนนาน บางคร้ังก็ยากที่จะ
ด าเนินการให้บรรลุถึงได้ รัฐบาลจะต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างต่อเน่ือง ในการพิจารณาเกี่ยวกับ
นโยบายแห่งชาติทุกคร้ังต้องน าเอาวัตถุประสงค์มูลฐานขึ้นมาเป็นหลักพิจารณาร่วมด้วยเสมอ" (ค าจ ากัด
ความดังกล่าวนี้ใกล้เคียงกับค าว่า ผลประโยชน์แห่งชาติซึ่ง นักวิชาการบางท่านและต าราบางเล่มได้ใช้
ความหมายนี้เป็นผลประโยชน์แห่งชาติ)  
                        ๒.๒ วัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติ    หมายถึง "เป้าหมายต่าง ๆ ของชาติ ซึ่งไม่จ าเป็น
จะต้องมั่นคงถาวรยั่งยืนและบางคร้ังก็ไม่สามารถจะด าเนินการให้บรรลุถึงได้ทั้งหมด เป้าหมายเหล่านี้อาจ
มีลักษณะเป็นการชั่วคราวที่จะก้าวไปสนองวัตถุประสงค์มูลฐานแห่งชาติ แต่จะต้องถือเป็นข้อพิจารณาที่
ส าคัญยิ่งเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ การก าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติควรส านึกอยู่เสมอว่า  



๘๖ 
 

 

เมื่อก าหนดขึ้นแล้วจะเป็นสะพานก้าวไปสู่หรือขจัดอุปสรรคขัดขวางต่าง ๆ ในอันที่จะบรรลุถึงซึ่ง
วัตถุประสงค์มูลฐานแห่งชาติ"  
                       ตามความหมายของค าว่า "วัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติ" จะต้องเป็นเร่ืองส าคัญยิ่งเกี่ยวกับ
ความมั่นคงแห่งชาติและเป็นเร่ืองที่จะต้องด าเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคขัดขวางต่าง ๆ หรือขจัดปัญหาต่าง 
ๆ ในอันที่จะต้องด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์มูลฐานแห่งชาติ อุปสรรค หรือปัญหาต่าง ๆ นั้น จะ
ทราบได้จากการตรวจสอบและวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทุกด้านที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ
ด้านต่าง ๆ ของประเทศ  

             จากการตรวจสอบและวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมและได้ทราบถึงปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ 

หรือภัยคุกคาม หรือโอกาสที่จะแสวงประโยชน์ รวมทั้งเร่ืองที่ท้าทายต่อการที่ชาติจะต้องเข้าด าเนินการ
แล้ว นักยุทธศาสตร์จะสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะต้อง "ท าอะไร" ในการแก้ปัญหาเหล่านั้น เร่ืองต่าง ๆ 

ที่จะต้องด าเนินการนั้นก็คือ "วัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติ" และเมื่อได้พิจารณาตกลงใจว่าจะ "ท า
อย่างไร" เพื่อขจัดปัญหา อุปสรรคหรือภัยคุกคามเหล่านั้น นั่นก็คือ "นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ" 

ต่อมาจากการพิจารณานโยบาย ฯ เห็นว่า จะต้องใช้ศิลป์และศาสตร์ ตลอดจนทรัพยากรของชาติ หรือใช้
ก าลังอ านาจแห่งชาติด้านใดและใช้อย่างไร นั่นคือ "กระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ" 

ผู้วางแผนยุทธศาสตร์ชาติจะไม่สามารถวางแผนให้มีประสิทธิภาพได้ถ้าละเลยไม่น าพาต่อเร่ืองต่าง 
ๆ ดังกล่าว   ส าหรับประเทศไทยการก าหนดผลประโยชน์แห่งชาตินั้นจะมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  คือ 
สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) 

                ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า ระบบรัฐในปัจจุบัน เป็นที่ตกลงกันว่าภายในดินแดนหนึ่งของ
รัฐ ไม่มีองค์กรใดที่จะมีอ านาจเหนือรัฐ  รัฐเป็นผู้ก าหนดว่าผลประโยชน์ของรัฐอยู่ที่ไหน  ผลประโยชน์
ของรัฐ เรียกว่า ผลประโยชน์ของชาติ (National Interest) หมายความว่า สิ่งใดๆ ก็ตามที่รัฐเห็นว่ามี
ความส าคัญต่อพลังอ านาจของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นก าลังทางการทหาร  ความมั่งคั่ง  ความมีอิสรภาพ 
แม้กระทั่งการรักษาวัฒนธรรม เป็นต้น ส่วนวิธีการที่รัฐจะน ามาซึ่งผลประโยชน์แห่งชาตินี้ เรียกว่า 
นโยบายของชาติ (National Policies) การจะดูว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์แห่งชาติจึงจะต้องดูที่การวาง
นโยบายแห่งชาติ (Policy Making) ไม่ว่าจะเป็นนโยบายภายในประเทศหรือนโยบายระหว่างประเทศ    
เช่น นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ประกาศออกมาว่ารัฐจะต่อสู้กับยาเสพติด หมายความว่ารัฐมองเห็น
ผลประโยชน์ของชาติคือการปลอดยาเสพติด   สหรัฐอเมริกาประกาศว่าจะล้างแค้นกับคนที่ท าลายเสรีภาพ
ของประชาชนชาวอเมริกัน ก็แสดงว่าเสรีภาพของประชาชนชาวอเมริกันคือผลประโยชน์แห่งชาติของ
สหรัฐอเมริกา เป็นต้น   

 



๘๗ 
 

 

โดยทั่วไปแล้วผลประโยชน์แห่งชาติของทุกชาติมีดังน้ี 

1. ความมั่นคงทางการทหาร 

                หมายถึงการที่มีก าลังอ านาจอยู่ในจ านวนที่เหมาะสมต่อการป้องกันตัวเอง และความเข้มแข็ง
ของอ านาจทางการทหาร โดยไม่ได้รับการท้าทายจากอ านาจจากภายในหรืออ านาจจากภายนอกอื่น ซึ่ง
ไม่ได้หมายความเพียงแต่ความมั่นคงภายในประเทศเท่านั้น เช่น สหรัฐอเมริกาเคยถูกท้าทายความมั่นคง
ทางการทหาร ณ สถานทูตภายนอกประเทศมาแล้วหลายคร้ัง นอกจากนี้ความมั่นคงทางการทหารยัง
หมายถึงการที่ชาติคู่แข่งไม่ได้สะสมอาวุธขึ้นมากจนแซงหน้าชาติตน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่าความเข้มแข็ง
ทางการทหารได้ลดลงไปโดยเปรียบเทียบ 

2. อ านาจ 

                คือพลังที่สามารถบังคับตัวแสดงที่มีอ านาจน้อยกว่าให้กระท าตามที่ตัวแสดงที่มีอ านาจมากกว่า
ต้องการ อ านาจจึงเป็นทั้งผลประโยชน์แห่งชาติและเป็นที่มาให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติอ่ืนๆ 
รวมทั้งอ านาจเองด้วย ด้วยเหตุผลนี้หลายๆ ชาติจึงต้องการแสวงหาอ านาจไว้ อ านาจอาจจะอยู่ในรูปที่วัด
ได้ เช่น อาวุธ ก าลังทางการทหาร ความร่ ารวยทางเศรษฐกิจ หรืออาจจะเป็นสิ่งที่วัดไม่ได้ เช่น อุดมการณ์ 
ความสามัคคีของคนในชาติ  เป็นต้น                                                                                                                   

3. เศรษฐกิจ 

                ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเป็นอ านาจที่ทวีความส าคัญมากขึ้นๆ ในแต่ละรัฐ อ านาจทางเศรษฐกิจ
เป็นที่มาของอ านาจทางการทหาร และเป็นเคร่ืองมือวัดความชอบธรรมของรัฐบาลในแต่ละรัฐด้วย ความ
มั่งคั่งทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับความมั่นคงทางการทหารด้วย หากมีการใช้งบประมาณแผ่นดินไป
เพื่อความมั่นคงมากเกินไปก็จะท าให้ประเทศนั้นมีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจลดลง เช่นสหรัฐอเมริกาช่วง
ปลายทศวรรษที่ 80 เป็นต้น ซึ่งท าให้ต้ังแต่ปลายยุคสงครามเย็นจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันเป็นต้นมา
ความส าคัญของเศรษฐกิจได้ถูกยกขึ้นมาเป็นความส าคัญอันดับแรกๆ ของผลประโยชน์แห่งชาติ 

4. อุดมการณ์ 

ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถจับต้อง หรือวัดอุดมการณ์ได้ แต่อุดมการณ์ก็เป็นผลประโยชน์แห่งชาติที่
ส าคัญมากประการหนึ่ง อุดมการณ์น ามาซึ่งทางเลือกของชาติ และเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับการ
ตัดสินนโยบายอย่างใดอย่างหนึ่งของรัฐ สหรัฐอเมริกาได้เคยใช้นโยบายต่างประเทศคู่กับอุดมการณ์เสรี
ประชาธิปไตย และมันได้ถูกเปลี่ยนเป็นอุดมการณ์สิทธิมนุษยชนในต้นทศวรรษที่ 90 ในช่วงทศวรรษ


