
ข้ออภิปราย
พลังอ�านาจแห่งชาติ

และพลังอ�านาจรูปแบบใหม่
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ศึกษาถึงกับดักดังกล่าว และอย่าลืม
ว่าในจุดแข็งย่อมมีจุดอ่อนด้วยเช่น
กนั อย่างไรกต็าม ขอกลบัมากล่าวถงึ
ประเด็นหัวข้องานเขียนนี้ ในวงการ
การศึกษาทางยุทธศาสตร์และความ
มั่นคงของชาติ เป็นที่เข้าใจกันว่า 
พลงัอ�านาจแห่งชาตนิัน้ประกอบด้วย 

ใช้จุดแข็งท�าลายจุดแข็งโดยตัว
มันเอง” ความข้อนี้ไม่ขออธิบาย
แต่ให้ผู ้อ่านตรองดูให้ถี่ถ้วน การ
ที่มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในเพื่อหาจุดแข็งจุดอ่อนแล้ว
ก�าหนดยุทธศาสตร์นั้น ในบางครั้ง
บางโอกาสเรากลับมองข้ามหรือไม่

ผูเ้ขียนมข้ีอคิดในเชงิค�าเตอืน
อยู่ประการหนึ่งส�าหรับสังคมไทยว่า 
ให้พึงระวังกับดักทางยุทธศาสตร์ 
(Strategic Traps) จากบุคคลที่
ไม่หวังดหีรอืบคุคลทีห่วงัดี แต่ตกเป็น
เครื่องมือจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ
ก็ตามแต่ คือ “ยุทธศาสตร์การ
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การเมืองหรือการทูต (Political/
Diplomatic) เศรษฐกจิ (Economic) 
การทหาร (Military) และข่าวสาร 
ข้อมูล (Informational)๑ ประเทศ
ต่าง ๆ โดยมากมีการใช้พลังอ�านาจ
แห่งชาติเพื่อก�าหนดยุทธศาสตร์
ในเชิงของทรัพยากร (Means)๒ แต่
จากสถานการณ์ของบ้านเมืองซ่ึง
เกี่ยวข้องกับพลังอ�านาจแห่งชาติ
ข้อแรก คอื พลงัอ�านาจด้านการเมอืง 
และจากสถานการณ์ความไม่สงบ
ในหลายประเทศแถบตะวันออก-
กลาง จนบางประเทศเกิดสงคราม
กลางเมืองขึ้นอย่างเป็นที่ทราบกัน 
แต่ขณะเดียวกันเรากลับพบเห็น
ประเทศที่อาจนับเป็นมหาอ�านาจ
อันดับต้นของโลก คือสหรัฐอเมริกา 
มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีและ
เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ ผู้ชนะก็ชนะ
อย่างใสสะอาดได้รับการยอมรับ 
ผู ้พ ่ายแพ้ก็ยอมรับความพ่ายแพ้
อย่างน่ายกย่อง และเป็นแบบอย่าง
ของประชาธิปไตยที่สมบูรณ์และ
งดงาม อันท�าให้เห็นได้ว่าเป็นระบบ
การเมืองที่แข็งแกร่งมากจึงท�าให้
การเมืองมีเสถียรภาพ มีความมั่นคง 
นี่จึงเป็นแง่คิด บทเรียนของการ
สร้างพลังอ�านาจแห่งชาติ และการ
ใช้พลงัอ�านาจแห่งชาตอิย่างสนใจยิง่ 
ถึงกระนั้นก็ตามมีผู ้ เสนอมุมมอง
ของพลังอ�านาจแบบใหม่ที่น่าศึกษา 
น่าสนใจอย่างยิ่ง งานเขียนจึงขอ
หยบิยกประเดน็ดงักล่าวมาอภปิราย 
เพื่อให้เกิดมุมมองและความงอกเงย
ทางวิชาการด้านยุทธศาสตร์และ
ความมั่นคงของชาติต่อไป

พลังอ�านาจแห่งชาติแบบ
ดั งเดิม

แนวคิด เกี่ ยวกับที่ มาของ
อ�านาจ อัลวิน ทอฟฟ์เลอร์ (Alvin 
Toffler) ได้กล่าวไว้ในหนังสือเรื่อง 
Powershift  ว ่าแหล ่งที่มาของ
อ�านาจมาจาก ๓ แหล่ง คือ ความ
รุนแรง (Violence) ความมั่งคั่ง 
(Wealth) และความรู ้  (Know
ledge)๓ จะเห็นได้ว่าในเรื่องของ
ความรุนแรงนั้นเป็นตรรกะที่ถูกใช้
มานานเราสามารถเห็นได้ชัดเจน
ในสมัยโบราณ การใช้ความรุนแรง
หรือก�าลังทหารเข้ากระท�าต่อฝาย
ข้าศึก เป็นการใช้ความรุนแรงใน
ลักษณะน้ี ในประเด็นต่อมาในเรื่อง
ของความมั่งคั่งเราไม่อาจปฏิเสธ
ได้เลยว่าความมั่งคั่งเป็นที่มาของ
อ�านาจได้เลย มองง่าย ๆ ในเรื่อง
ของคนรวยหรือเศรษฐีที่สามารถมี
อ�านาจสร้างบารมีจากความมั่งคั่ง
ของตน เช่นเดียวกับประเทศที่ร�่ารวย
มัง่คัง่ เหมอืนดังค�ากล่าวทีว่่า ประเทศ
มั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง ประเทศ

มหาอ�านาจ หรือประเทศที่มีสถานะ
ทางเศรษฐกิจดีจึงเป็นตัวอย่างที่ดี
ส�าหรับประเด็นนี้ ส�าหรับประเด็น
สุดท้าย ความรู้เราจะเห็นได้ชัดเจน
เมื่อไม ่กี่ป ีนี้จนมีค�ากล ่าวติดปาก
กันว ่า ความรู ้ คืออ�านาจ ใครมี
ความรู้ใครมีข้อมูลมาก หรือมีสติ
ป ัญญามากก็ย ่อมได ้ เปรียบและ
เป็นท่ีมาของอ�านาจ ด้วยตรรกะ ๓ 
ประการดังกล่าวนี้ จึงไม่น่าแปลกใจ
ในกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ท่ี จิม ฮาร์ทแมน (Jim Hartman)
ได้กล่าวสรุปถึงสมรรถนะหลักของ 
สหรัฐฯ ว่ามี ๓ ประการ คือ ๑. ระบบ
การศึกษา (Education System) 
ซึง่กค็อืเรือ่งของความรู ้ทีเ่ราไม่สามารถ 
ปฏิเสธได้ถึงมีระบบการศึกษาที่ดี
ท่ีสุดในโลก ประเทศหนึ่ง ๒. ความ
พร้อมด้านก�าลังทหาร (Military 
Readiness) อันเป็นท่ีมาของความ
พร้อมที่จะใช ้ความรุนแรงในการ
สร้างอ�านาจ ๓. ความเหนือกว่าทาง
เทคโนโลย ี (Superior Technology) 
เป็นส่วนส�าคัญหนึ่งของการได้มาซ่ึง

๑ Harry R. Yarger, Strategic Theory for the 21st Century: the Little Book on Big Strategy, PA: Strategic 
 Studies Institute, U.S. Army War College, 2006, p.5.
๒ J. Boone Bartholomees, Jr., (Ed.), U.S. Army War College Guide to National Security Issues Volume ll: National 
 Security Policy and Strategy, PA: Strategic Studies Institute, 2012, p.413. 
๓ Cited in R. Craig Nation, National Power, in J. Boone Bartholomees, Jr., (Ed.), U.S. Army War College Guide 
 to National Security Issues Volume l: Theory of War and Strategy, PA: Strategic Studies Institute, 2012, p.149.
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ความรู้ หากพิจารณาดี ๆ แล้วทั้ง 
๓ ประการจะน�ามาซึ่งความมั่งคั่ง
ในที่สุด๔ ซึ่งใน ๓ ประเด็นนี้มีความ
สอดคล้องกับการเกิดขึ้นของพลัง
อ�านาจแห่งชาติ ทั้ง ๔ ด้านหลักดังจะ
ได้กล่าวถึงต่อไป

หากกล่าวถึงประเทศชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการ
ก�าหนดยุทธศาสตร์ (Strategic  
Process) ซึ่งเป็นกระบวนการที ่
เกีย่วกบั อย่างไร (แนวคดิหรอืวธิกีาร)  
ของความเป็นผู ้น�าท่ีจะใช้พลัง
อ�านาจ (ทรัพยากรหรือเครื่องมือ) 
ที่มีอยู่ของรัฐฯ ด�าเนินการควบคุม
สถานการณ์และสิ่งที่มีผลต่อที่ตั้ง 
ทางภูมิศาสตร ์  เพื่อให ้  บรรลุ
วัตถุประสงค์ (เป้าหมายสุดท้าย) 
ที่สอดคล้องกับนโยบายแห่งรัฐฯ 
องค์ประกอบของพลังอ�านาจเป็น
แหล่งหรือเครื่องมือหรือทรัพยากร 
(Means) ที่ถูกใช้เพื่อส่งเสริมหรือ
เพือ่ผลประโยชน์ชาตหิรอืของกลุม่๕ 

แม้แต่ในการสงครามจะต้องรวม 
การใช้องค์ประกอบของพลังอ�านาจ 
แห่งชาติ ด ้านการทูต ข ่าวสาร 
ข ้อมูล การทหารและเศรษฐกิจ 
(Diplomatic, Information, 
Military, Economic: DIME) 
ซึ่ ง ที่ จ ริ ง แ ล ้ ว ก า ร บู ร ณ า ก า ร 
พลังอ�านาจดังกล ่าวอย ่างได ้ผล 
อาจจะป้องกันการเกิดสงครามได้๖ 
อย่างไรก็ตาม มีผู้เสนอตัวแบบพลัง
อ�านาจของชาติว ่าประกอบด้วย 
การทูต ข่าวสารข้อมูล การทหาร 

เศรษฐกจิ การเงนิ การข่าวกรอง และ
การบงัคบัใช้กฎหมาย (Diplomatic, 
Information, Military, Economic, 
Financial, Intelligence and Law 
Enforcement: DIMEFIL) และ 
อีกแนวคดิหนึง่เสนอว่าประกอบด้วย 
การทหาร การข่าวกรอง การทูต  
ด้านกฎหมาย ข่าวสารข้อมลู การเงนิ 
และเศรษฐกิจ (Military, Intel 
ligence, Diplomatic, Legal,  
Information, Financial and  
Economic power: MIDLIFE)๗  
ซึ่งไม่ว่าจะแตกแขนงออกเป็นหลาย
องค์ประกอบ แต่การวิเคราะห์และ
การใช้พลังอ�านาจที่แท้จริงจะใช้

เพยีง ๔ องค์ประกอบเท่านัน้ ซึง่ในการ
จดัการเรยีนการสอนด้านยทุธศาสตร์ 
บางแห่งก็ยังคงมีค�าถามส�าคัญว่า  
กลุ ่มพลังอ�านาจที่ประกอบด้วย  
การทูต ข้อมูลข่าวสาร การทหาร
และเศรษฐกิจ สามารถครอบคลุม
ทกุตวัแปรอย่างตรงประเดน็หรอืไม่๘ 
นัน่แสดงถงึว่าในเชงินโยบายยงัคงใช้ 
๔ พลังอ�านาจในระดับยุทธศาสตร์ 
ยุทธการ และยุทธวิธี ตามภาพที่ ๑

ถ้ามีการพิจารณาใคร่ครวญ 
ให้ดีจะพบว่าพลังอ�านาจแห่งชาต ิ
ทัง้ ๔ ด้านสอดคล้องกับข้อเสนอของ 
ทอฟฟ์เลอร์ในเร่ืองของแหล่งที่มา
ของอ�านาจ ๓ ประการดงักล่าวข้างต้น  

ภาพที่ ๑ วิธีการที่เป็นองค์รวมและระหว่างองค์การ

ที่มา : Unified Action & Comprehensive Approach: TSC-2, Diplomatic  
Informational Military Economic, 12/1/2010

Policy

 D I M E

Strategic

Operational

Tactical

War

Campaigns

Battles

๔ Jim Hartman, Sustainability and National Security, PA: Center for Strategic Leadership, U.S. Army War College,  
 2012, p.24.
๕ Ibid., Harry R. Yarger, p.5-6.
๖ John G. Krenson, On Strategy: Integration of DIME in the Twenty - First Century, PA: U.S. Army War  
 College, Strategy Research Project, 2012, p.3.
๗ Ibid., R. Craig Nation, p.149. 
๘ Robert C. Gray, The Study of Strategy: A Civilian Academic Perspective, in Gabriel Marcella, (Ed.), Teaching  
 Strategy: Challenge and Response, PA: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College 2010, p.49.
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กล่าวคือ ความรุนแรงจะเกี่ยวข้อง
กับพลังอ�านาจด ้านการทูตและ
การทหาร ความมัง่คัง่จะเกีย่วข้องกบั
การทูตและเศรษฐกิจ และประการ
สุดท้ายความรู้จะเกี่ยวข้องกับการ
ทูตและข้อมูลข่าวสาร จะเห็นได้ว่า
การทูตมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ
ทุกเรื่องเป ็นเรื่องของการเมือง
ระหว่างประเทศ จึงไม่น่าแปลกใจ
ที่บทบาทของรัฐมนตรีต่างประเทศ
ของสหรัฐฯ จะเป็นผู้มีบทบาทโดด
เด่นด้านการใช้พลังอ�านาจเป็นจุด
มุง่เกอืบทกุเรือ่ง ส�าหรบัแนวคดิหลกั
ในทางการทูตคือ การเจรจาต่อรอง 
(Negotiation) ส�าหรับประเทศไทย
มีบทเรียนที่ส�าคัญยิ่งทางประวัติ-
ศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องนี้ กล่าวคือ ใน
คราวที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
จะกระท�ายุทธหัตถีกับพระมหา
อุปราชา สมเด็จพระนเรศวรได้
ทรงช้างชือ่ เจ้าพระยาปราบไตรจกัร 
ซึ่งก�าลังตกมันได้วิ่งไล่ตามพม่าจน
เข้าไปอยู่ในแดนพม่า ด้วยทรงมี
พระปฏิภาณไหวพริบและทรงมี
วิสัยทัศน์ทางยุทธศาสตร์ จึงทรง

ตรัสท้าให้พระมหาอุปราชากระท�า
ยุทธหัตถี ซึ่งเป็นการเจรจาที่ได้ผล 
จนอาจมองได้อีกมุมหนึ่งว่า สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชทรงชนะด้วย
การเจรจาต่อรอง อันเป็นแนวคิด
หลักทางการทูตดังกล่าวข้างต้น 
ส�าหรับกรณีตัวอย ่างที่มีการใช ้
มาตรการพลังอ�านาจทางทหารและ
ข้อมลูข่าวสารในการแก้ปัญหา กรณี
เยอรมันและสงครามแอตแลนติก 
(Germany & The Battle of
the Atlantic) สหรัฐฯ ได ้ใช ้
ก�าลังนาวิกโยธินบุกยึดไอซ์แลนด์ 
(Iceland) สถานีวิทยุเยอรมันตะวัน
ตกให้ข่าวสารที่ไม่กระตุ้นหรือก่อให้
เกิดการก้าวร้าว และให้ข้อสังเกต
ที่โอนอ่อนที่ท�าให้เช่ือว่า สหรัฐฯ 
สามารถอยู่ร่วมได้อย่างสันติสุขกับ
โลกที่ถูกควบคุมโดยนาซี (A Nazi-
dominated world)๙ จะเห็นได้
ว่าการใช้พลังอ�านาจแห่งชาติที่มีอยู่ 
๔ ด้านอย่างชาญฉลาดและมีชั้นเชิง
ย่อมยังประโยชน์ต่อประเทศชาติ
อย่างอเนกอนันต์ 

พลังอ�านาจแห่งชาติของ
นศ.วปอ.

คณะนั กศึ กษ า วิ ท ย าลั ย
ป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ได ้จัดท�ายุทธศาสตร ์ชาติ  พ.ศ. 
๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ โดยก�าหนดว่า
พลังอ�านาจของชาติประกอบด้วย 
การเมืองภายในประเทศ การเมือง
ต ่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม
จิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์
และ เทคโนโลยี  การพลั ง ง าน 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร๑๐ ส�าหรับพลังอ�านาจของ
ชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร น.ศ.วปอ. ปีการศึกษา 
๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ ได้ให้ความหมาย
อีกนัยหนึ่งว่า การบริหารจัดการ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ๑๑ จะเห็น
ได้ว่าเป็นการมองที่แยกย่อยออกไป 
โดยเฉพาะด้านการทูตที่ถูกมองเป็น
เร่ืองของการเมืองภายในประเทศ
และต่างประเทศ ซึ่งจะได้กล่าวถึง
ต่อไปในเรื่องของการทูตสาธารณะ 
ส ่วนในเรื่องของสังคมจิตวิทยา 

๙ Unified Action & Comprehensive Approach: TSC - 2, Diplomatic Informational Military Economic, 12/1/2010, 
 (Power Point Document) 
๑๐ คณะนกัศกึษาวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร พ.ศ. ๒๕๕๔, ยทุธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐, (ม.ป.ท.), (ม.ป.ป.), หน้า ๗.
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การ
พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จะน�าไปใช้ในเชิงพลัง
อ�านาจแห ่งชาตินั้น  อาจจะยัง
ไม่เกิดความชัดเจนนัก จึงควรมี 
การศึกษาทบทวนให ้ เกิดความ 
ชัดเจนขึ้น ส่วนประเด็นพลังอ�านาจ
ของชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร หรือการบริหาร
จัดการข้อมูลข ่าวสารสาธารณะ  
กน่็าจะอยูใ่นเรือ่งของข้อมลูข่าวสาร 
(Information) ฉะนั้นการตกผลึก 
ในเรื่องพลังอ�านาจแห่งชาติจึงควร 
มีการถกแถลง อภิปรายให้เกิดความ
ชัดเจนมากกว่าที่เป็นอยู่ ด้วยอาจ

เริ่มจากค�าถามง่าย ๆ ว่า เราจะใช้
พลังอ�านาจแห่งชาติด้านพลังงาน 
และ/หรือทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างไร ? เราจะใช้
พลังอ�านาจแห่งชาติด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารกับ
ประเทศ ก. อย่างไร ? หรอืจะชดัเจน
กว่าไหมถ้าเราตั้งค�าถามว่า เราจะใช้
พลังอ�านาจแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ
ต่อประเทศ ข. อย่างไร ? ซึ่งค�าถาม
เหล่านี้เราจะพบเห็นและสามารถ
ศึกษาหาอ่านได้ในเอกสารรายการ
ประเดน็ยทุธศาสตร์ส�าคญัของแต่ละ
ปีของวทิยาลยัการทพับกสหรฐัฯ เช่น  

USAWC Key Strategic Issues  
List 2010, 2011, หรือในเอกสาร
น� าประกอบการสอนตอนวิ ชา 
ยุ ทธศาสตร ์ และนโยบายของ
วิทยาลัยการทัพเรือสหรัฐฯ (วทร.
สหรัฐฯ) เป็นต้น ดังน้ันการก�าหนด
พลังอ�านาจใด ๆ ขึ้นมา ควรเกิด
ค�าถามดังกล่าวขึ้นมาด้วยว่าเรา
จะใช้พลังอ�านาจนั้นอย่างไร มิเช่น
นั้นเราอาจมีพลังอ�านาจที่มากกว่า
ประเทศอ่ืนที่เป็นสากลเขา (ซึ่งที่
จริงก็อาจมีการก�าหนดได้แต่ต้อง
เกิดความชัดเจน และตอบประเด็น
ค�าถามง่าย ๆ ให้ได้เสียก่อน) หรือ
อาจลองพิจารณาประเด็นค�าถามใน

เอกสารน�าของ วทร.สหรัฐฯ เช่น จะ
ท�าให้เกิดผลส�าเร็จและความสมดุล
อย่างไรในการใช้องค์ประกอบของ
พลังอ�านาจด้านการทูต ข่าวสาร
ข้อมูล การทหารและเศรษฐกิจเพื่อ
การสงคราม ? จะประสานการปฏิบัติ 
ด้านการทูต การด�ารงความริเริ่ม
มาตรการทางเศรษฐกิจและการ
ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้
เกิดความสอดคล้อง และลดความ
ขดัแย้งด้านการปฏบิตักิารทางทหาร
อย่างไร๑๒ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 
มีผู ้ให้แนวคิดเกี่ยวกับพลังอ�านาจ
รูปแบบใหม่ซึ่งจะเก่ียวข้องกับพลัง

อ�านาจแห่งชาติหรือไม่นั้น คงต้อง
อภิปรายในหัวข้อล�าดับไป

พลังอ�านาจรูปแบบใหม่
จากแนวคิดของทอฟฟ์เลอร์  

เก่ียวกับแหล่งที่มาของอ�านาจ ได้ม ี
ผู ้เสนอแนวคิดเคร่ืองมือของพลัง
อ�านาจแบบใหม่ไว้อย่างน่าสนใจ 
กล่าวคือ ข่าวกรอง (Intelligence)  
ก า ร ทู ต ส า ธ า ร ณ ะ  ( P u b l i c  
Diplomacy) สื่อ (The media)  
เวลา (Time) และความอ่อนตัว  
(Flexibility)๑๓ ไม่ใช่ความรุนแรง 
ไม่ใช่พลังอ�านาจการยิงอีกต่อไป 
แม้ว่าในที่สุดแล้วจะมีการใช้ความ
รุนแรงก็ตาม แต่นี่เป็นการมองถึงที่
มาของความรุนแรง การข่าวกรอง 
ซึ่งมาจากข้อมูลข่าวสาร เป็นการใช้
ข้อมลูข่าวสารให้เกิดเป็นพลงัอ�านาจ 
ในด้านการทูตสาธารณะนั้นเป็นการ
ทูตทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
กล่าวคือ ใช้แนวคิดของการเจรจา
ต่อรองนั่นเอง ในเรื่องของสื่อ ที่
ปัจจุบันไม่อาจปฏิเสธถึงพลังอ�านาจ
รูปแบบใหม่ในด้านน้ีได้เลยว่าทรง
อทิธพิลเพยีงใดจนมผีูก้ล่าวว่า กล้อง
และคอมพิวเตอร์ได้กลายเป็นอาวุธ
ในสงครามไปแล้ว๑๔ กรณีตัวอย่าง 
เหตุการณ์ความไม่สงบในโซมาเลีย  
ผู้ก่อความไม่สงบใช้ทวติเตอร์ (Twitter) 
เป็นอาวุธประเภทหน่ึง๑๕ เวลาเป็น 
เรือ่งของจงัหวะโอกาสและความเรว็ 
อันเป็นหลักการวิธีการทางสงคราม 
ของอเมริกันใหม่ (Principles of  
the New American “Way of War”) 
ที่สามารถกระท�าอย่างรวดเร็วสู ่

๑๑ นกัศกึษาวทิยาลัยป้องกนัราชอาณาจกัร ปีการศกึษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔, ยทุธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙, กรงุเทพมหานคร :  
  ทริปเพิ้ล กรุ๊ป, (ม.ป.ป.), หน้า ๒๑.
๑๒ Department of Strategy and Policy, Strategy and Policy: February 2012 - June 2012 Syllabus, RI: U.S.  
  Naval War College, 2012, p.12.
๑๓ Max G. Manwaring, Ambassador Stephen Krasner’s Orienting Principle for Foreign Policy (and Military  
  Management) - Responsible Sovereignty, PA: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College 2012, p.28-29. 
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วงจรการตัดสินใจของข ้าศึก๑๖ 
ความอ่อนตัวเป็นความยืดหยุ ่นที่
ปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วและหลาย
มิติ อันกลายเป็นแหล่งที่มาของ
พลังอ�านาจที่ส�าคัญอีกแหล่งหนึ่ง มี
ข้อคิดประการหนึ่งว่าทุกสิ่งที่เกิด
ขึ้นดูจะมีความสัมพันธ์กับปัจจัย 
ด้านความเป็นผู ้น�าอย่างมาก ซึ่ง
ผู ้ เขียนเสนอว ่าเป ็นพลังอ�านาจ
ส�าคัญยิ่งที่ไม่ควรมองข้าม หากลอง 
มองถึงเรื่องการพัฒนาประเทศ ที ่
ผูเ้ขยีนขออญัเชญิพระบรมราโชวาท 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ เมือ่วนัที่  
๒๕ ก.ค. ๒๕๓๙ ความตอนหนึ่งว่า

“...การพัฒนาประเทศจะ
บรรลุผลตามเป้าหมายได้มากน้อย
เพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู ่กับปัจจัย
ประกอบกันหลายอย่าง. อย่างแรก
ต้องมีคนดี คือ มีปัญญา มีความ
รับผิดชอบ มีความวิริยอุตสาหะ 
เป็นผู ้ปฏิบัติ. อย่างที่สอง ต้องมี
วิทยาการที่ดี เป็นเครื่องใช้ประกอบ
การ. อย่างที่สาม ต้องมีการวางแผน
ที่ดี ให้พอเหมาะพอควรกับฐานะ
เศรษฐกิจและทรัพยากรที่มีอยู่ โดย
ค�านึงถึงประโยชน์ อันพึงประสงค์
ของประเทศและประชาชนเป็นหลกั
ปฏิบัติ...”๑๗ 

จากพระบรมราโชวาทเราจะ
เหน็ถงึวสิยัทศัน์ทางยทุธศาสตร์ทีลุ่ม่
ลึกยิ่ง สิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นการ

วิเคราะห์เชิงวิชาการเท่าน้ัน มิใช่
การแปลพระบรมราโชวาท กล่าวคอื  
หากใช้รูปแบบ (Model) Ends, 
Ways, Means มาวเิคราะห์จะเหน็ว่า  
พระองค์ท่านได้ทรงเห็น เป้าหมาย 
(Ends) ที่ชัดเจน นั่นคือ ประโยชน์
อันพึงประสงค์ของประเทศและ
ประชาชนเป็นหลัก โดยใช้ วิธีการ 
(Ways) ๓ ประการ (ซึ่งส�าคัญมาก) 
กล่าวคือ ประการแรกต้องมีคนด ี 
โดยทรงอรรถาธิบายไว้อย่างชัดเจน 
ว่า คือ มีปัญญา มีความรับผิดชอบ  
มีความวิริยอุตสาหะ เป็นผู้ปฏิบัติ 
ประการที่สอง ต้องมีวิทยาการที่ด ี 
และประการสุดท้าย ต้องมีการ 

วางแผนที่ดี  โดยมี  เครื่ องมือ 
(Means)  คือ เศรษฐกิจและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ ซึ่งหากวิเคราะห์
ตามหลักยุทธศาสตร์ ทรัพยากร
ดังกล่าวก็คือ พลังอ�านาจแห่งชาติ
นั่นเอง ส�าหรับสิ่งส�าคัญที่สุดใน 
๓ ประเด็น น่าจะเป็นเรื่องของ 
วิธีการ (Ways)  ซึ่ ง ในวงการ
ศึกษาทางยุทธศาสตร์อาจเรียกว่า  
แนวคิดทางยุทธศาสตร์ (Strategic  
Concepts)๑๘ ที่มุ ่งเน้นในเรื่อง 

ของ ๒ L กล่าวคือ ความเป็นผู้น�า 
(Leadership) และการเรียนรู ้ 
(Learning) นีค่อืสิง่ทีแ่สดงให้เหน็ว่า 
พระองค์ท่านทรงมีสายพระเนตร 
ที่ยาวไกล ทรงพระราชทานไว้ตั้งแต่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ สอดคล้องกับเมื่อ 
คราวทีป่ระธานาธบิด ีบารกั โอบามา  
แห่งสหรัฐฯ มาเยือนประเทศไทย 
ในวันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา
ก็ได้กล่าวถึงประเด็นความเป็นผู้น�า  
ตอนแถลงข่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรี
ของไทย และเป็นข้อสังเกตที่ส�าคัญ 
ประการหน่ึงที่สหรัฐฯ เป็นประเทศ
ที่เน้นเรื่องความเป็นผู้น�าในทุกเรื่อง  
(และทุกเรื่องนั้นดูจะเป็นเรื่องที ่

ส ร ้ า ง ส ร รค ์ เ สี ย ด ้ ว ย )  ดั ง น้ั น
กระบวนการได้มาซึ่งผู้น�าจะต้องมี 
ความชัดเจน และได้ผู้น�าที่อาจจะ
เรียกได้ว่าดทีีส่ดุ แต่ก็ควรเป็นวธิกีาร 
ที่ดีที่สุด เป็นที่ยอมรับของประเทศ 
หรือสังคม จากนั้นควรมีมาตรการ
หรือวิธีการระวังรักษาผู ้น�าอย่าง 
ที่เราได้เห็นตัวอย่างที่ชัดเจนจาก 
กรณีประธานาธิบดี บารัก โอบามา 
ที่มาเยือนเมืองไทย

๑๔ Marvin Kalb, Cited in Dennis M. Murphy, Strategic communication: Wilding the Information Element of  
  Power, in J. Boone Bartholomees, Jr., (Ed.), U.S. Army War College to National Security Issues Volume l:  
  Theory of War and Strategy, 2010, p.155.
๑๕ Ibid., Max G. Manwaring, p.28. 
๑๖ Antulio J. Echevarria ll, Principles of War or Principles of Battle ?, In Rethinking the Principles of War,  
  Anthony D. Mc Ivor (Ed.), MD: Naval Institute Press, 2005, p.63.
๑๗ ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, พระมหากษัตริย์นักพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา,  
  กรุงเทพมหานคร : ศูนย์การพิมพ์เพชรรุ่ง, ๒๕๕๔, หน้า ๑๐.
๑๘ Ibid., J. Boone Bartholomees, Jr., (Ed.), U.S. Army War College Guide to National Security Issues Volume ll:  
  National Security Policy and Strategy, 2012, p.413.
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ข้อเสนอแนะ
ส�าหรบัประเดน็ข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับพลังอ�านาจแห่งชาติ และ
พลังอ�านาจรูปแบบใหม่ผู้เขียนมีข้อ
เสนอแนะดังนี้

๑. การก�าหนดยุทธศาสตร์
ระดับประเทศควรพจิารณาเครือ่งมอื
หรือทรัพยากรที่มีอยู ่ทั้ง ๔ ด้าน
ให้ครอบคลุมและชัดเจนว่าจะใช้
อย่างไร ซึ่งน่าจะเป็นการเพียงพอ
แล้ว แต่การใช้พลังอ�านาจแห่งชาติ
บางด้านกับกิจการภายในประเทศ
เองแล้ว พึงระวังหรือพึงหลีกเลี่ยง 
เพราะในจุดแข็งย่อมมีจุดอ่อนดัง
กล่าวข้างต้น

๒. สถานศึกษาระดับสูงทาง
ทหารควรมกีารศกึษาวจิยัเพือ่พฒันา
พลังอ�านาจแห่งชาติ เพื่อให้เกิด
ความชัดเจนของพลังอ�านาจ การ
ใช้พลังอ�านาจ ผลกระทบที่เกิดจาก
ความอ่อนแอของพลังอ�านาจในเชิง
ของการศกึษา รวมถงึการศกึษาวจิยั
ด้านยทุธศาสตร์หรอืด้านความมัน่คง
เพราะยุทธศาสตร์ศึกษาบ่อยครั้งที่
ถูกเรียกว่า ความมั่นคงศึกษา๑๙

๓. แม ้จะยั ง ไม ่ เกิดความ
ชัดเจนของพลังอ�านาจแห่งชาติรูป
แบบใหม่ แต่หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบั
ยุทธศาสตร์หรือความมั่นคงต้อง
เร่งศึกษาติดตามบทเรียนที่ส�าคัญ
ที่เกิดข้ึนในหลายภูมิภาคของโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศแถบ
ตะวันออกกลางแล้วน�ามาก�าหนด
หรือหามาตรการในเชิงของการให้
ข้อเสนอแนะในช่องทางข่าวสารเปด
หรือเอกสารเชิงวิชาการ

๔. ปัจจยัทีเ่ป็นตวัจกัรส�าคญั
ในการขบัเคล่ือนพลงัอ�านาจแห่งชาติ
กค็อืความเป็นผูน้�า และกระบวนการ
ให้ได้มาซึง่ผูน้�าทีจ่ะต้องเป็นกระบวน
การที่เป็นที่ยอมรับอย่างมีกฎ กติกา
ที่ ชั ด เจนเป ็นแนวคิดพื้ นฐานที่
สามารถพบเห็นได้บ่อยคร้ังบนเวที
โลก ประเด็นน้ีสังคมไทยต้องเสีย
สละและต้องให้ความส�าคญัมากกว่า
ทีเ่ป็นอยู ่โดยเฉพาะความจริงจงั การ
สร้างกระบวนการที่ไม่เปลี่ยนแปลง
บ่อยซึ่งเป ็นสาเหตุของการขาด
เสถียรภาพโดยรวม

สรุป
แม้จะยังไม่มีข้อยุติที่ชัดเจน

ว่า พลังอ�านาจแห่งชาติแบบดั้งเดิม
ทั้ง ๔ ด้านจะยังใช้ได้ในปัจจุบัน แต่
ก็ยังเป็นหลักการคิดที่สอดคล้องกับ
การก่อรูปยุทธศาสตร์ที่ยังใช้ได้อยู่
ในปัจจุบัน ในขณะที่เครื่องมือของ
พลังอ�านาจแบบใหม่ ซึ่งประกอบ
ด้วย ข่าวกรอง (Intelligence) การ
ทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) 
สือ่ (The media) เวลา (Time) และ
ความอ่อนตัว (Flexibility) ซึ่งเป็น
สิ่งที่มีอยู่ทุกในประเทศอยู่แล้วเช่น
เดียวกับพลังอ�านาจแห่งชาติ เพียง
แต่ว่าในอนาคตน่าจะย่ิงทวีความ
ส�าคญัมากขึน้เรือ่ย ๆ  หรอืนีอ่าจเป็น
พลงัอ�านาจแห่งชาตรูิปแบบใหม่ทีน่่า
ติดตาม แต่ ณ ปัจจุบันยังคงต้องการ
ข้อมูล ข้ออภิปราย การถกแถลงที่
เปดกว้างและมากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อ
ที่จะเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตทีไ่ม่อาจคาดเดาได้อย่างแม่น
ตรงอีกต่อไป 

๑๙ Robert C. Gray, The Study of Strategy: a Civilian Academic Perspective, in Gabriel Marcella, (Ed.), Teaching 
  Strategy: Challenge and Response, PA: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College 2010, p. 52.
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