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ยุทธศาสตร์ของกองทัพไทย (หลักการฯ ใหม่)
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บทคดัย่อ

งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการ และกระบวนการด�าเนินการส่ือสาร 

ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Communication : STRATCOM) ที่เหมาะสมกับ

บรบิทของกองบัญชาการกองทพัไทย ด�าเนนิการศกึษาในห้วง 1 ตุลาคม 2558 – 

31 สิงหาคม 2559 โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งปฐมภูมิ (primary data) และ

ทุติยภูมิ (Secondary data) ผลการศึกษาแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ค�านิยาม 

ของการส่ือสารทางยุทธศาสตร์ 2) หลักการการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ของ 

กองทัพไทย 11 ประการ ได้แก่ การขับเคลื่อนด้วยผู ้น�าหรือภาวะผู ้น�า  

ความน่าเช่ือถอื ความเข้าใจ การสนทนาแลกเปล่ียนความคดิเหน็ ความแพร่หลาย  

ความมีเอกภาพในความพยายาม การมุ ่งติดตามผลลัพธ์ การตอบสนอง  

ความต่อเนื่อง ความไว้เนื้อเชื่อใจ การเตรียมความพร้อม และ 3) กระบวนการ

การสื่อสารทางยุทธศาสตร์ของกองทัพไทย 7 ประการ ได้แก่ การก�าหนด 

ความชดัเจนเจตนารมณ์ของผูน้�า หรอืผูบ้รหิารระดบัสงู การก�าหนดวตัถปุระสงค์

ของการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ การส�ารวจสภาวะแวดล้อม การก�าหนดและ

ท�าความเข้าใจเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย การวางรูปแบบ การก�าหนดปัจจัย

แห่งความส�าเร็จ และการประเมินผล ซึ่งผลการด�าเนินงานวิจัยเป็นประโยชน์

อย่างยิ่ง ทั้งในเชิงทฤษฎี นโยบาย และการปฏิบัติ  

ค�าส�าคัญ : การสื่อสารทางยุทธศาสตร์, กองบัญชาการกองทัพไทย



Abstract

This research was a qualitative research, which aimed  

to study the principles and processes of Strategic Communication 

or STRATCOM for The Royal Thai Armed Forces. This research 

performed from October 1, 2015 to August 31, 2016, Both primary 

and secondary data were collected and utilized in the results. 

The results of this study consisted of 3 parts: 1) the definition of 

STRATCOM 2) 11 principles of STRATCOM such as Leadership-Driven 

Action, Credibility, Understanding, Dialogue, Pervasiveness, Unity of 

Effort, Results Base, Responsiveness, Continuity, Trust, Readiness 

and 3) 7 processes of STRATCOM such as clarifying of leaders’s 

intents, defining of STRATCOM’s objectives, scanning circumstances, 

defining and understanding goals and targets, planning main theme, 

determining success factors and assessment. To conclude, the result  

of the research could be useful all for theoretical, policy and 

practices.

Keyword : Strategic Communication, Royal Thai Armed Forces



1
àÍ¡ÊÒÃÇÔ¨ÑÂ “¡ÒÃ¾Ñ²¹Òá¹Ç·Ò§¡ÒÃÊ×่ÍÊÒÃ·Ò§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�¢Í§¡Í§·Ñ¾ä·Â” 

Development of Strategic Communication Guidelines for Royal Thai Armed Forces 

ส่วนที่ 1

บทน�า

1.1 ความเปนมาและส�าคัญของปญหา

จากแนวโน้มสถานการณ์ความมั่นคงที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น 

ประกอบกับ ความก้าวหน้าด้านสารสนเทศและการสือ่สารในโลกท่ีแปรเปลีย่นไป

อย่างรวดเรว็ โดยพลงัอ�านาจด้านสารสนเทศและส่ือ (Information and media) 

ได้เปลีย่นผ่านจากภาครฐัไปสูภ่าคเอกชนและภาคประชาชน สารสนเทศและสือ่

มอีทิธพิลต่อความคดิเหน็ ความเชือ่ และการตอบสนองของประชาชนในระดบัชาติ

และระดับนานาชาติอย่างกว้างขวาง เนื่องจากการเชื่อมต่อข้อมูลโดยสมบูรณ์

จนท�าให้การกระจายตัวของข่าวสารมีความรวดเร็วแบบทันทีตามเวลาจริง 

(Real time) ปรากฏการณ์นี้ท�าให้สื่อที่ผ่านทางระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

โดยเฉพาะ ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในระดับชาติ

แบบทีไ่ม่เคยเกดิขึน้มาก่อน จงึท�าให้มติด้ิานความมัน่คงเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก 

ดังนั้น หน่วยงานด้านความมั่นคงและกองทัพจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง

ปรับตัวและเสริมสร้างขีดความสามารถ โดยตระหนักถึงการวางยุทธศาสตร์

และยุทธวิธีในการใช้ประโยชน์และตอบโต้สงครามสารสนเทศและส่ือ ด้วยการ

สร้างเส้นทางเดินในเชิงยุทธศาสตร์ของการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (Roadmap 

of Strategic Communication) เพื่อการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) สูงสุด1 

1 เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ, การปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operations), ออนไลน์
http://www.vcharkarn.com/varticle/42857 (เข้าถึงเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558)
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การสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (Strategic Communication : 

STRATCOM) เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ผสมผสานการด�าเนินงานเชิงบูรณาการ 

เพือ่สร้างความเข้าใจ ซ่ึงถอืเป็นสิง่ส�าคญัทีจ่ะน�ามาซึง่ความเชือ่มัน่ ความร่วมมอื 

ความไม่ต่อต้าน และความศรัทธาให้สาธารณชนได้อย่างยั่งยืน การสื่อสาร

ทางยุทธศาสตร์ คือ “ความพยายามของรัฐบาลที่มุ่งท�าความเข้าใจ และปฏิบัติ

ต่อเป้าหมายหลัก เพื่อสร้างเสริม รักษาสภาวการณ์ หรือเง่ือนไขที่สนับสนุน 

และความก้าวหน้าของผลประโยชน์ นโยบาย และวัตถุประสงค์ของรัฐบาล 

โดยอาศยัการใช้โครงการ แผน หวัข้อ ข้อความ และผลผลิตทีป่ระสานสอดคล้องกบั

การปฏิบัติของเครื่องมือทั้งหมดของพลังอ�านาจแห่งชาติ”2 ซ่ึง STRATCOM 

เปรยีบได้กบัตวัแบบทางความคดิทีส่�าคญัต่อการขบัเคลือ่นวสิยัทศัน์และพนัธกิจ

ขององค์กรให้ประสบความส�าเร็จได้ตามเป้าหมาย โดยอาศัยการส่ือสาร 

(Communication) และการปฏบิตักิารข่าวสาร (Information Operations: IO) 

เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดแนวคิดทางยุทธศาสตร์ของผู้น�าองค์กรจากระดับ

นโยบายไปสู ่การปฏิบัติ  กระทั่งบรรลุเป ็นผลสัมฤทธิ์ตามที่ก�าหนดไว ้ 

ซึ่งเป็นเป้าหมายส�าคัญในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผลสูงสุด การสื่อสารทางยุทธศาสตร์ถือเป็นการสื่อสารที่พยายาม

กระจายข้อมูลอย่างมีวาระ นัยยะ และแม่บทแบบแผน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วแม่บท

แบบแผนนี้จะกระตุ ้นให้ผู ้คนด�าเนินการหรือให้การสนับสนุนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

เป็นการเฉพาะ 

อย่างไรก็ตาม องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (North Atlantic 

Treaty Organisation: NATO) ได้ยอมรับนโยบายการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ 

และให้ค�าจ�ากัดความว่า “เป็นการประสานงานกิจกรรมด้านการสื่อสารและ

2 ร่างหลกันยิมกองทัพไทยส�าหรบัการส่ือสารทางยุทธศาสตร์ (Strategic Communication : STRATCOM), 
กองวิชาเสนาธิการร่วม, วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการ
กองทัพไทย
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การใช้ขดีความสามารถของ NATO ด้านการทตูสาธารณะ ความสมัพนัธ์ทางทหาร

กับสาธารณะ การปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร และการปฏิบัติการจิตวิทยา

อย่างเหมาะสม ในการสนับสนุนนโยบาย การปฏิบัติการ กิจกรรมต่างๆ ของ

พันธมิตร และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ NATO”

การสือ่สารทางยทุธศาสตร์ (STRATCOM) ตามนยิามของกองทพัสหรฐัฯ 

ได้ให้ความหมายไว้ว่า “ความพยายามของรัฐบาลในการท�าความเข้าใจ และ

ปฏบิตัต่ิอเป้าหมายหลกั เพือ่สร้างเสรมิความเข้มแขง็ หรอืรกัษาสภาวการณ์หรอื

เงื่อนไขที่สนับสนุนความก้าวหน้าของผลประโยชน์ นโยบาย และวัตถุประสงค์

ของรฐับาล โดยอาศยัการใช้ประสานงานของโครงการ แผน หวัข้อ ข้อความ และ

ผลลพัธ์ทีป่ระสานสอดคล้องกบัการปฏบิตัขิองเคร่ืองมอืทัง้หมดของพลังอ�านาจ

แห่งชาติ (ได้แก่ การทูต, ข้อมูลข่าวสาร, การทหาร และเศรษฐกิจ)”3 

ในปัจจบุนั ระบบสือ่สารหลกัของกองทพัได้ถกูน�ามาใช้ทัง้ในภาวะปกติ

และภาวะสงคราม ผ่านทางโครงข่ายหลกั (Backbone) ซึง่เป็นโครงข่ายการสือ่สาร

ทางยุทธศาสตร์และเป็นโครงข่ายสื่อสารขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมพ้ืนที่ส่วนใหญ่

ของประเทศ โดยระบบมลีกัษณะเป็นโครงข่าย ทัง้นี ้กองทพัมบีทบาทส�าคญัในการ

สนับสนุนการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (STRATCOM) โดยใช้การปฏิบัติการ

ข่าวสาร (IO) กจิการสาธารณะ (PA) และกลาโหมสนบัสนุนต่อการทตูสาธารณะ 

(Defense Support Public Diplomacy: DSPD) ดังนัน้ ควรให้ความส�าคญักบั

การส่ือสารทางยทุธศาสตร์ (STRATCOM) โดยให้รวมอยูใ่นการวางแผนปฏบิติัการ

ทางทหารทุกโอกาส

ส�าหรับการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ของกองบัญชาการกองทัพไทยนั้น 

ยังไม่มกีารจดัท�าเอกสารขึน้ใช้ แต่ปรากฏเอกสารแปลจากเอกสาร “Commander’s 

3 ร่างหลกันยิมกองทัพไทยส�าหรบัการส่ือสารทางยุทธศาสตร์ (Strategic Communication : STRATCOM), 
กองวิชาเสนาธิการร่วม, วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการ
กองทัพไทย
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Handbook for Strategic Communication and Communication 

Strategic, Version 3.0, US Joint Force Command, Joint Warfighting 

Center, 24 June 2010” ของสหรฐัฯ คอื “ร่างหลกันยิมกองทพัไทย ส�าหรบั

การสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (Strategic Communication : STRATCOM) 

22 สงิหาคม 2555” ซึง่บรรจดุ้วยเนือ้หาเกีย่วกบัความส�าคญั องค์ประกอบ หลกัการ 

การวางแผน การปฏบัิต ิและการประเมนิในการสือ่สารทางยทุธศาสตร์ ทีจ่ะเป็น

แนวทางในการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์

การสื่อสารในกองบัญชาการทุกระดับ ซึ่งเอกสารฉบับนี้ได้รับอนุมัติจาก 

พล.อ. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) เมื่อวันที่ 

22 สิงหาคม 2555 ให้สามารถน�าไปใช้ได้ แต่เนื่องด้วยยังเป็นเพียงเอกสาร

ร่างหลักนิยม หน่วยงานด้านการศึกษา ภายใต้สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย

จงึน�าไปใช้ประกอบในการเรยีนการสอนหลกัสตูรต่างๆ เท่านัน้ เนือ่งด้วยปัจจบุนั

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องใน กระทรวงกลาโหม กองทพัไทย และเหล่าทัพ มคีวามตระหนกัรู้ 

และให้ความส�าคญักับประเดน็ STRATCOM อย่างยิง่ โดยหน่วยงานต่างๆ ได้น�า 

“ร่างหลักนิยมกองทัพไทย ส�าหรับการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (Strategic 

communication : STRATCOM) 22 สิงหาคม 2555” ไปประยุกต์ใช้

ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วย แต่อย่างไรก็ตาม 

ยังขาดคู่มือแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับ STRATCOM ที่ชัดเจนและง่าย

ต่อการน�าไปประยุกต์ใช้ซึ่งสามารถใช้เป็นมาตรฐานส�าหรับใช้ร่วมกันได้

ด้วยความเป็นมาและความส�าคัญของการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ 

(STRATCOM) ท่ีได้กล่าวมานี้ ท�าให้ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการ

ป้องกนัประเทศ (ศศย.สปท.) ได้เลง็เหน็ถงึความจ�าเป็นท่ีต้องด�าเนินการศึกษาวิจัย 

ในหัวข้อ “การพัฒนาแนวทางการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ของกองทัพไทย” 

ดังนั้น ศศย.สปท. จึงเห็นควรด�าเนินการศึกษาวิจัยถึงประเด็นรายละเอียดต่างๆ 

ที่เก่ียวข้องเรื่องการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ โดยคณะผู้ศึกษาได้วางกรอบ
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การศึกษาวจิยั เรือ่ง “การพฒันาแนวทางการสือ่สารทางยทุธศาสตร์ (Strategic 

Communication : STRATCOM) ของกองทัพไทย” เพื่อให้ทุกหน่วยงาน

ในสังกัดกองทัพไทยใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานด้าน STRATCOM ร่วมกัน

อย่างเป็นเอกภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

1.2 ค�าถามการศึกษา

1.2.1 หลักการ (Principle) และกระบวนการ (Process) การสื่อสาร

ทางยุทธศาสตร์ของกองทัพไทยเป็นอย่างไร 

1.2.2 หลักการและกระบวนการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับ

บริบทกองทัพไทยควรมีลักษณะอย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์การศึกษา

1.3.1 เพื่อศึกษาหลักการและกระบวนการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ 

ของกองทัพไทย

1.3.2 เพื่อศึกษาหลักการและกระบวนการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ ที่

เหมาะสมกับบริบทของกองทัพไทย

1.4 ขอบเขตการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

ซึง่มุง่ด�าเนนิการเพือ่พฒันา “ตวัแบบ (Model) หลกัการและกระบวนการสือ่สาร

ทางยุทธศาสตร์ของกองทัพไทย” โดยมีกรอบแนวคิดการศึกษาดัง รูปที่ 1.1 
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รูปที่ 1-1 กรอบแนวคิดการศึกษา เรื่อง 

“การพัฒนาแนวทางการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ 

(Strategic Communication : STRATCOM) ของกองทัพไทย”
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เอกสารทางวชิาการ (Academic Working Paper) ฉบับนี ้ประกอบด้วย

เนื้อหา 4 ส่วน ดังต่อไปนี้

ส่วนที ่1 บทน�า ประกอบด้วย ความเป็นมาและส�าคญัของปัญหา ค�าถาม

การศึกษา วัตถุประสงค์การศึกษา ขอบเขตการศึกษา กรอบแนวคิด ขั้นตอน

การศึกษา ระยะเวลาด�าเนินการศึกษา และประโยชน์ที่ได้รับ

ส่วนที่ 2 การสื่อสารทางยุทธศาสตร์: ความท้าทาย ค�าจ�ากัดความ 

ขีดความสามารถ และหลักการของการส่ือสารทางยุทธศาสตร์ ทบทวนและ

เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย ความท้าทาย 

ความหมาย ขีดความสามารถ และหลกัการทัว่ไปของการสือ่สารทางยทุธศาสตร์

ส่วนที่ 3 การประยุกต์ใช้การสื่อสารทางยุทธศาสตร์กับกองทัพไทย 

เป็นการวเิคราะห์และสรปุผลการศกึษา “ตวัแบบ (Model) หลักการ/ กระบวนการ

สื่อสารทางยุทธศาสตร์ของกองทัพไทย” ประกอบด้วย แนวทางการด�าเนินการ

สื่อสารทางยุทธศาสตร์ของกองทัพไทยในท่ีผ่านมา ความหมายการส่ือสาร

ทางยทุธศาสตร์ในบรบิทกองทพัไทย หลกัการด�าเนนิการสือ่สารทางยทุธศาสตร์

ของกองทัพไทย กระบวนการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ของกองทัพไทย และ

ส่วนที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย บทสรุปและ

ข ้อเสนอแนะแนวทางการด�าเนินงานด้านการสื่อสารทางยุทธศาสตร ์

ในบริบทกองทัพไทย

1.5 ขั้นตอนการศึกษา

1.5.1 พัฒนา “ต้นแบบ (Prototype) หลักการ/ กระบวนการ

สื่อสารทางยุทธศาสตร์ (STRATCOM)” จากการเก็บรวบรวมข้อมูล (Collect 

Data) โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

  1.5.1.1 ข ้อมูลปฐมภูมิ  (Primary data) ด�าเนินการ

ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ

ด้าน STRATCOM จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ท้ังภายในและภายนอก
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กระทรวงกลาโหม โดยด�าเนินงานผ่านกลไกต่างๆ ซ่ึงเป็นเครื่องมือหลักในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับแนวความคิด ข้อคิดเห็น รวมไปถึงข้อเสนอแนะ 

จากบุคลากร หน่วยงาน และเครือข่ายส�าคัญทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง

ทั้งสิ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) การระดมสมอง (Brain storm) และการบรรยายของผูท้รงคณุวฒุิ

ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ 

 (1)  การประชมุรเิริม่งานใหม่ (kick-off meeting) เรือ่ง “โครงการ

ศึกษาขั้นต้น : แนวทางการพัฒนาการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (Strategic 

Communication: STRATCOM) และการปฏิบัติการข่าวสาร (Information 

Operations : IO) ของกองทัพไทย” เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 

 (2)  การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้ งที่  2/59 เรื่อง 

“แนวทางการพฒันาการสือ่สารทางยทุธศาสตร์ (Strategic Communication: 

STRATCOM) และการปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operations: IO) 

ของกองทัพไทย” เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 

 (3)  การประชุมพิจารณาเอกสารวิชาการของ ศศย.สปท. เพื่อ

รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเอกสารวิชาการ เรื่อง 

“แนวทางการพฒันาการสือ่สารทางยทุธศาสตร์ (Strategic Communication) 

ของกองทัพไทย” เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559

2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แนวความคิด 

ข้อคดิเหน็ ข้อเสนอแนะ จากบคุลากรหน่วยงานและเครอืข่ายหน่วยงานคลงัสมอง 

(Think Tank) ในกระทรวงกลาโหม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตาม

กรอบการด�าเนินการศึกษา ดังนี้ 

 (1)  น.อ.ดร.นภัทร์ แก้วนาค ต�าแหน่งอาจารย์อาวุโส วิทยาลัย

การทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 

ณ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
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 (2)  พ.อ.หม่องหลวง ธีรากร วรวรรณ ต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการ 

กองวทิยาการ สถาบนัจติวทิยาและความมัน่คง สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ 

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ณ สถาบันจิตวิทยาและความมั่นคง สถาบันวิชาการ

ป้องกันประเทศ 

 (3)  นอ.ปยะ อาจมงุคณุ ต�าแหน่งผูอ้�านวยการกองวชิาเสนาธกิารร่วม 

วทิยาลยัเสนาธกิารทหาร สถาบันวชิาการป้องกันประเทศ เมือ่วนัที ่1 เมษายน 2559 

ณ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

 (4)  พ.อ.ชาญชยั ร่มเยน็ ต�าแหน่งผูอ้�านวยการ กองกิจการพลเรอืน 

กรมก�าลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เม่ือวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 

ณ กองบัญชาการกองทัพไทย

 (5)  พ.อ.สิทธิโชค จันทา ต�าแหน่งผู้ช่วยผู้อ�านวยการ กองข่าว

ยุทธศาสตร์ ส�านักงานข่าวกรอง กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย

 (6)  พ.อ.สมยศ ฉนัทวรลกัษณ์ ต�าแหน่งผูอ้�านวยการ กองปฏบิติัการ

พิเศษ ส�านักปฏิบัติการ ยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อวันที่ 

13 พฤษภาคม 2559 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย

 (7)  การพบหารือกับคณะผู ้ เชี่ยวชาญจากหน่วยงานด้าน 

Strategic Communication : กระทรวงกลาโหมสหราชอาณาจักรและ

ส�านักนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร,  Commander Jonathan 

Worthington, Royal Navy SO1 STRATCOM (Asia, Pacific, Latin 

America, Caribbean), Military Strategic Effects, Operations 

Directorate, UK Ministry of Defence, Mrs. Joanna Millington, 

Head of Parliamentary Relation, Foreign Office. ณ ห้องประชุม 

ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์ สถาบันวชิาการป้องกนัประเทศ เมือ่วนัที ่13 มถินุายน 2559 
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3) การวิพากษ์เอกสารวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสาร

ทางยทุธศาสตร์ ในการประชมุวชิาการศนูย์ศึกษายทุธศาสตร์ คร้ังท่ี 2/ 2559 เร่ือง 

“บทบาทของการสือ่สารทางยทุธศาสตร์ ต่อบริบทความมัน่คงในศตวรรษที ่21” 

เม่ือวนัที ่27 มถินุายน 2559 เวลา 0830 – 1600 ณ ห้องศรวีรา เอ ชัน้ 2 โรงแรม

ทาวน์ อนิ ทาวน์ กรงุเทพฯ โดยผูท้รงคณุวฒุจิากสถาบนัการศกึษาทัง้ภาคพลเรอืน

และเหล่าทัพ ได้แก่ 

 (1)  รศ.ดร. จนัทมิา เขยีวแก้ว อาจารย์ประจ�า คณะนเิทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 (2)  ผศ. สมิทธิ์  บุญชุติมา อาจารย ์ประจ�าภาควิชาการ

ประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 (3)  พ.อ. สมยศ ฉันทวรลักษณ์ ผู้อ�านวยการ กองปฏิบัติการ

พิเศษ ส�านักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหาร

 (4)  พ.อ. เกียรติชัย โอภาโส อาจารย์อ�านวยการส่วนวิชายุทธวิธี 

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบ

 (5)  น.อ.ดร. นภัทร์ แก้วนาค อาจารย์อาวุโส กองการศึกษา 
วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

 1.5.1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ศึกษาเอกสารและ

รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ จากหนังสือ บทความ เอกสารงานวิจัย 

สรุปการประชุม งานน�าเสนอ (เช่น แผนภาพน�าเสนองาน หรือ Power point) 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น 

(1) “ร่างหลักนิยมกองทัพไทย ส�าหรับการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ 

(Strategic Communication: STRATCOM) 22 สิงหาคม 2555” ของ

กองบัญชาการกองทัพไทย

(2) ร่างหลักนิยมกองทัพไทยส�าหรับการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ 

(Strategic Communication: STRATCOM) ของวิทยาลัยเสนาธิการทหาร 

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
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(3) Commander’s Handbook for Strategic Communication 

and Communication Strategic, Version 3.0 US Joint Forces Command 

Joint Warfighting Center, 24 June 2012 

(4) Joint Doctrine Note 1/12 Strategic Communication, The 

Defence Contribution, Ministry of Defence, UK

1.5.2 ทดสอบ “ต้นแบบ (Prototype) หลักการ/ กระบวนการ

สื่อสารทางยุทธศาสตร์ (STRATCOM)”

น�า “ต ้นแบบ (Prototype) หลักการ/ กระบวนการสื่อสาร

ทางยุทธศาสตร์ (STRATCOM)” มาทดสอบกับกรณีศึกษาการด�าเนินงาน

การสื่อสารยุทธศาสตร์ (STRATCOM) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้สังกัด

กองบญัชาการกองทพัไทย ได้แก่ กรมยทุธการทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย 

(ยก.ทหาร บก.ทท) กรมกจิการพลเรอืนทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย (กร.ทหาร 

บก.ทท) และกรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทพัไทย (ขว.ทหาร บก.ทท.) เพือ่ให้

ได้มาซึ่งตัวแบบ (Model) หลักการ/ แนวทางการประยุกต์ใช้การสื่อสาร

ทางยุทธศาสตร์ (STRATCOM) ของกองทัพไทย

1.5.3 ได้ตัวแบบ (Model) หลักการ/ กระบวนการส่ือสาร

ทางยุทธศาสตร์ (STRATCOM) ของกองทัพไทย และเสนอแนะแนวทาง

การด�าเนินงานด้าน STRATCOM ในบริบทกองทัพไทย 

1.6 ระยะเวลาด�าเนินการศึกษา

คณะผู้ศึกษาได้ด�าเนินงานจัดท�า “เอกสารวิจัย (Research Paper)” 

เรื่อง “การพัฒนาแนวทางการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ของกองทัพไทย 

(Development of Strategic Communication (STRATCOM) Guidelines 

for Royal Thai Armed Forces)” ในปงบประมาณ พ.ศ.2559 ในห้วงระยะ

เวลาทั้งสิ้น 11 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558-31 สิงหาคม 2559 
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1.7 ประโยชน์ทีได้รับ

“ตัวแบบ” (Model) หลักการ/ กระบวนการส่ือสารทางยุทธศาสตร์ 

ของกองทัพไทย ที่ได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ทั้งในเชิงทฤษฎี นโยบาย และเชิงการปฏิบัติ 

1.7.1 ในเชิงทฤษฎี นับเป็นการศึกษาพัฒนาหลักการ/ กระบวนการ

สื่อสารทางยุทธศาสตร์ส�าหรับกองทัพไทย และหน่วยงานทางความมั่นคง

ของไทยอย่างมีระเบียบวิธีท่ีสามารถอธิบายได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์

และข้อมูลรอบด้าน เพ่ือให้ได้ตัวแบบ (Model) ของหลักการ/ กระบวนการ

สื่อสารทางยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมต่อบริบทแวดล้อมของกองทัพไทย และ

สามารถน�าหลกัการฯ ดงักล่าวไปศกึษาต่อยอด เพือ่พฒันาหลกัการ กระบวนการ 

รวมถึงหลักนิยมการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ของกองทัพไทยได้อย่างเป็น

รูปธรรม 

1.7.2 ในเชิงนโยบาย การสื่อสารทางยุทธศาสตร์ของกองทัพไทย

ทีถ่กูพฒันาขึน้เป็นตัวแบบในการศึกษานี ้สามารถน�าไปใช้เป็นกรอบในกระบวนการ

นโยบายนับตั้งแต่ขั้นการร่าง/ ก�าหนดแนวนโยบาย ข้ันการน�านโยบาย

ไปสู ่การปฏิบัติ จนถึงขั้นการประเมินผลนโยบาย อันจะท�าให้หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องมีกรอบการด�าเนินการวางแผนท่ีเป็นมาตรฐาน สามารถน�าไป

ประยุกต์ใช้ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานได้อย่างครอบคลุม

1.7.3 ในเชิงปฏิบัติ หลักการ/ กระบวนการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ 

ของกองทัพไทย ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อหน่วยงาน 

และผู้มีส่วนปฏิบัติทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับผู้บังคับบัญชาในการสร้าง

ความเข้าใจและสามารถอนุมัติให้น�าไปทดลองใช้ประโยชน์ เพื่อให้หน่วยศึกษา

ติดตามผลการทดลองใช้ และน�าไปปรับปรุงให้ หลักการ/ กระบวนการส่ือสาร

ทางยุทธศาสตร์ของกองทัพไทย มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึนซ่ึงจะเป็นการเตรียมการ

และพัฒนาทักษะ ขีดสามารถที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินการ ปรับปรุง และ
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แก้ไขปัญหา/ อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติการ

ตอบสนองต่อการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด





15
àÍ¡ÊÒÃÇÔ¨ÑÂ “¡ÒÃ¾Ñ²¹Òá¹Ç·Ò§¡ÒÃÊ×่ÍÊÒÃ·Ò§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�¢Í§¡Í§·Ñ¾ä·Â” 

Development of Strategic Communication Guidelines for Royal Thai Armed Forces 

ส่วนที่ 2

การสื่อสารทางยุทธศาสตร์: ความท้าทาย 

ค�าจ�ากัดความ ขีดความสามารถ 

และหลักการของการสื่อสารทางยุทธศาสตร์

จากการศึกษา ทบทวน และเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 

data) จากหนังสือ บทความ เอกสารงานวิจัย สรุปการประชุม งานน�าเสนอ 

(เช่น แผนภาพน�าเสนองาน หรือ Power point) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น อาทิ 

เอกสาร “ร่างหลกันยิมกองทพัไทย ส�าหรบัการสือ่สารทางยทุธศาสตร์ (Strategic 

Communication: STRATCOM) 22 สิงหาคม 2555” ของกองบัญชาการ

กองทัพไทย, ร่างหลักนิยมกองทัพไทยส�าหรับการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ 

(Strategic Communication: STRATCOM) ของวิทยาลัยเสนาธิการทหาร 

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, Commander’s Handbook for Strategic 

Communication and Communication Strategic, Version 3.0 US 

Joint Forces Command Joint Warfighting Center, 24 June 2012, 

Joint Doctrine Note 1/12 Strategic Communication, The Defence 

Contribution, Ministry of Defence, UK เป็นต้น โดยประกอบด้วยเนือ้หา ดังนี้

  ความท้าทายของการสื่อสารทางยุทธศาสตร์

  ค�าจ�ากัดความของการสื่อสารทางยุทธศาสตร์

  ขีดความสามารถของการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ 

  หลักการด�าเนินการสื่อสารทางยุทธศาสตร์
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2.1 ความท้าทายของการสื่อสารทางยุทธศาสตร์4

2.1.1 สภาวะแวดล้อมการสื่อสารทางยุทธศาสตร์

ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ วิธีการกระจายของสื่อ 

ท�าให้การไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารในสภาวะแวดล้อมของการสื่อสาร

มีความต่อเนื่อง เช่ือมโยงกันได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้อิทธิพลที่เป็นผลมาจาก

กจิกรรมของรฐับาลสามารถส่งผลกระทบโดยตรงต่อความคดิเหน็ของประชาชน

ได้อย่างเข้าถึง และรวดเร็วมากขึ้นด้วย ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการ

เสริมสร้าง ด�ารงความน่าเชื่อถือและอิทธิพลของชาติ การแก้ไขปัญหาดังกล่าว

จึงจ�าเป็นต้องวางยุทธศาสตร์การสื่อสาร เพื่อช่วงชิงการเสนอข่าวสารอย่างเป็น

ล�าดับขั้นตอน และสอดคล้องในทุกกิจกรรมที่สามารถสื่อไปยังเป้าหมายผู้รับ

ข่าวสารทีก่�าหนดไว้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยจ�าเป็นต้องอาศยัทัง้ขดีความสามารถ 

การสนองตอบ และกระบวนการท่ีรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ตาม “การส่ือสาร

ทางยุทธศาสตร์”

2.1.2  แนวทางและขดีความสามารถในการสือ่สารทางยทุธศาสตร์

ของกองทัพไทย

 2.1.2.1 นโยบาย และทรัพยากร 

  1) กระทรวงกลาโหม สร้างวิธีการด�าเนินกรรมวิธีการสื่อสาร

และการประเมินขึ้นในองค์กร รวมถึงพัฒนาโครงการ แผน นโยบาย ข่าวสาร 

และใจความของการสือ่สาร เพือ่สนบัสนนุผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด เพ่ือสะท้อนถงึ

วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์โดยรวมของรัฐบาล 

  2) การพฒันาเครือ่งมอืด้านความร่วมมอื การฝึกอบรม การริเร่ิม

การศึกษาต่างๆ และกจิกรรมการสือ่สารทางยทุธศาสตร์อืน่ๆ ภายในกองทพั และ

หน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ เพื่อปรับปรุงการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ ภายในขอบเขต

4 ร่างหลกันยิมกองทัพไทยส�าหรบัการสือ่สารทางยุทธศาสตร์ (Strategic Communication : STRATCOM), 
กองบัญชาการกองทัพไทย, 22 สิงหาคม พ.ศ.2555
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ความรับผิดชอบแต่ละส่วนของตนเป็นสิ่งส�าคัญ เพื่อให้ได้รับผลเป็นทัศนะ และ

ความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการที่จะปฏิบัติการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ 

  3) ความต้องการทรัพยากรส�าหรับการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ 

จะต้องสอดประสานกัน ตั้งแต่ระดับกระทรวงกลาโหม จนถึงระดับชาติ 

  2.1.2.2 ขีดความสามารถ และขีดจํากัดทางทหารในการ

สื่อสารทางยุทธศาสตรของกองทัพไทย

  1) ขีดความสามารถ ด้านการทหารหลักๆ ซึ่งมีส่วนช่วย

ในการสือ่สารทางยทุธศาสตร์ ประกอบด้วย กจิการสาธารณะ (PA) การปฏบิติัการ

ข่าวสาร (IO) และกลาโหมสนับสนุนต่อการทูตสาธารณะ (DSPD) ข่าวสารทาง

ทศันะ (Visual Information: VI) และการทตูทหาร (Military Diplomacy: MD) 

  2) ขีดจ�ากดัทางทหาร คอื ปัจจบุนักองทพัยงัไม่มกีารจดัองค์กร 

การฝึก หรือจัดเครื่องมือ เพื่อวิเคราะห์ วางแผน ประสาน และสนธิ ในขอบเขต

ของขดีความสามารถทีม่อียูอ่ย่างเพยีงพอทีจ่ะสนบัสนนุผลประโยชน์ชาต ิดงันัน้ 

จากผลของการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของข่าวสารที่แผ่ขยายไปทั่วโลก 

กระทรวงกลาโหมจงึจ�าเป็นต้องเชือ่มโยงกระบวนการส่ือสารทางยทุธศาสตร์กบั

หน่วยงานอื่นๆ ของรัฐบาลอย่างประณีต และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

  3) การจัดความสอดคล้องของหัวข้อ ข้อความ ภาพ และ

การปฏิบัติที่มีส่วนช่วยในการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ถือเป็นสิ่งส�าคัญอย่างมาก

ต่อการบรรลภุารกจิ อย่างไรกต็าม การสือ่สารทางยทุธศาสตร์ยงัรวมถงึกจิกรรม

ระดบัยทุธศาสตร์ชาตทิีอ่ยูน่อกขอบเขตของกระทรวงกลาโหม มไิด้อยูภ่ายใต้การ

ควบคุมโดยตรงของผู้บัญชาการก�าลังรบร่วม จึงท�าให้ความพยายามที่จะปรับ

และประยุกต์ใช้หัวข้อ ข้อความ ภาพ และการปฏิบัติในแต่ละระดับภายในพื้นที่

ปฏิบัติการให้เหมาะสม เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ และหลีกเล่ียงผลลัพธ์ท่ี

ไม่พึงประสงค์ต่อเป้าหมายซึ่งวางแผนไว้นั้น มีความยุ่งยากซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น 
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  2.1.2.3 การเข าใจสภาพแวดลอมในการสื่อสารทาง

ยุทธศาสตร

  สภาพแวดล้อมมีส�าคัญอย่างยิ่งในการสื่อสารทางยุทธศาสตร์

ที่มีประสิทธิภาพ เป็นพื้นฐานส�าหรับการวางแผนในการปฏิบัติการ โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ ผูบั้ญชาการก�าลงัรบร่วมและฝ่ายเสนาธกิารต้องพยายามท�าความเข้าใจ

ว่าประชาชนคิดอย่างไร และประชาชนจะเข้าใจสภาพแวดล้อมทางยุทธการ

ได้อย่างไร เพราะเหตใุด และอาจต้องวเิคราะห์สภาพแวดล้อมของข่าวสารในมติิ

ข่าวสารและการรับรู้ เพื่อปรับสภาพของระบบสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ 

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการต้องเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มีความซับซ้อน แต่เป็นระบบที่สามารถ

ปรับตัวได้ ซึ่งการวิเคราะห์เช่นนี้ควรประเมินอคติของเป้าหมายท่ีมีอยู่เดิม 

ลกัษณะพเิศษทางวฒันธรรม รปูแบบการตอบสนองต่อสิง่เร้า การจูงใจ นอกจากนี้ 

ยงัมสีิง่ทีท้่าทายเพิม่เตมิคอื โดยปกต ิสภาวะแวดล้อมของข่าวสารมคีวามซบัซ้อน 

มีการแข่งขันทางสัญญาณและเช่ือมต่อซึ่งกันและกันไปทั่วโลก การเข้าใจถึง

รายละเอียดของสภาวะแวดล้อมของข่าวสารในมิติการรับรู ้ที่มากขึ้น และ

การวางแนวทางปฏิบัติในมิติการรับรู ้อาจต้องการความช�านาญเฉพาะด้าน 

ซึง่อาจจะไม่พบทักษะของบคุคลากรในองค์กรทางทหาร ดังนัน้ ในสภาวะสงคราม

ไม่ตามแบบจงึอาจจะต้องได้รบัการสนบัสนนุจากภาคประชาชน เพือ่เป็นจุดศนูย์ดลุย์

ให้เกิดความเข้าใจ และกระบวนการรับรู้ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ส�าคัญอย่างยิ่ง 

  2.1.2.4 การประเมินผล

  การวัดความก้าวหน้าในการปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุภารกิจ

ตามทีต่ัง้เป้าไว้ จะเป็นตวัช่วยในการแสวงหาข้อตกลงใจในการปรบัการปฏบิติัการ

ของผูบ้ญัชาการ เพือ่ให้สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และผลลพัธ์สดุท้าย โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง ในสงครามไม่ตามแบบ เช่น การปฏิบัติการต่อต้านการก่อความไม่สงบ 

(Counterinsurgency: COIN)) และข้อเทจ็จรงิท่ีว่า “การรบและการทพัสามารถ

พ่ายแพ้ได้ในมิตกิารรบัรู ้(cognitive dimension)” ท�าให้การประเมินยิง่มีบทบาท
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ส�าคัญในกิจกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการสือ่สารทางยทุธศาสตร์ เนือ่งจากการสือ่สาร

ทางยุทธศาสตร์มีจุดมุ่งหมายต่อมิติการรับรู้ ดังนั้น การสร้างเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

สามารถประเมินผล และตอบสนองต่อแนวความคิดได้จึงเป็นสิ่งที่ท้าทาย 

2.2 ค�าจ�ากัดความของการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (STRATCOM)

การสือ่สารทางยทุธศาสตร์ (Strategic Communication) เรียกย่อๆ ว่า 

“SC” หรือ “STRATCOM” ซึ่งมีการให้ค�าจ�ากัดความที่แตกต่างกัน โดยสรุปได้ 

ดังนี้

2.2.1  กองก�าลังร่วม สหรัฐอเมริกา (United States Joint Forces 

Command : USJFCOM) ให้ค�าจ�ากัดความว่า “ความพยามของรัฐบาล

ที่มุ่งท�าความเข้าใจ และปฏิบัติต่อเป้าหมายหลัก เพื่อสร้างเสริม ให้แข็งแกร่ง 

หรือรักษาสภาวะหรือเงื่อนไขที่สนับสนุน และความก้าวหน้าของผลประโยชน์ 

นโยบาย และวัตถุประสงค์ของรัฐบาล โดยอาศัยการใช้โครงการ แผน หัวข้อ 

ข้อความ และผลผลิตที่ประสานสอดคล้องกับการปฏิบัติของเคร่ืองมือทั้งหมด

ของพลังอ�านาจแห่งชาติ”5

2.2.2  กองทัพบก สหรัฐอเมริกา ให้ค�าจ�ากัดความว่า “การขับเคลื่อน

ผลประโยชน์ของชาติ โดยใช้ประโยชน์จากความหมายของค�าว่า ป้องกัน

เพื่อชักน�าหรือโน้มน้าวทัศนคติและพฤติกรรมของผู้คน”

2.2.3  กระทรวงกลาโหม สหราชอาณาจักร ให้ค�าจ�ากัดความว่า 

“การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ โดยใช้ยุทธวิธีการสื่อสารในเชิงป้องปราม 

เพื่อสร้างผลกระทบต่อทัศนคติ และพฤติกรรมของประชาชน”6

5 Commander’s Handbook for Strategic Communication and Communication Strategic, 
Version 3.0 US Joint Forces Command Joint Warfighting Center, 24 June 2010, Chapter 
1, Page 1-2
6 Joint Doctrine Note 1/12, Strategic Communication: The Defence Contribution, Ministry 
of Defence, Chapter 1, Page 1-2
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2.2.4  กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) ให้ค�าจ�ากัดความว่า 

“ความพยายามของรฐับาลทีมุ่ง่ต่อการท�าความเข้าใจ และปฏบิตัต่ิอเป้าหมายหลกั 

เพือ่สร้างเสรมิหรอืรกัษาสภาวการณ์หรอืเงือ่นไขทีส่นบัสนนุ และความก้าวหน้า

ของผลประโยชน์ นโยบาย และวตัถปุระสงค์ของรฐับาล โดยอาศยัการใช้โครงการ 

แผน หวัข้อ ข้อความ และผลผลิตท่ีประสานสอดคล้องกบัการปฏบิติัของเครือ่งมอื

ทั้งหมดของพลังอ�านาจแห่งชาติ”

2.2.5  วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

(วสท.สปท.) ใช้ค�าจ�ากดัความเช่นเดยีวกบักองบญัชาการกองทพัไทย (บก.ทท.)

2.2.6  สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

(สจว.สปท.) ให้ค�าจ�ากัดความว่า “เป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติของรัฐบาล

ที่มีการมุ่งเน้นความเข้าใจ และการปฏิบัติต่อเป้าหมายส�าคัญ เพื่อเสริมสร้าง

รักษาสภาวะสนับสนุนประโยชน์ นโยบาย และวัตถุประสงค์ของรัฐบาล 

ผ่านแผนโครงการที่มีการประสานกัน และผลผลิตที่สอดคล้องกับการปฏิบัติ

ทุกส่วนของก�าลังอ�านาจแห่งชาติ”

2.3 ขีดความสามารถของการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (STRATCOM)7, 8

แบ่งออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ ขดีความสามารถหลัก (Core capabilities) 

ขดีความสามารถสนบัสนนุ (Supporting capabilities) และขดีความสามารถที่

เกี่ยวข้อง (Related capabilities) ดังนี้

2.3.1  ขดีความสามารถหลัก (Core Capabilities) ของ STRATCOM

ขีดความสามารถหลักของ STRATCOM ประกอบด้วย ทางเลือกการ

ป้องปรามทีอ่่อนตวั การแสดงก�าลงั ข่าวสารทางทศันะ (รวมถงึภาพถ่ายการรบ)

7 ร่างหลกันยิมกองทัพไทยส�าหรบัการส่ือสารทางยุทธศาสตร์ (Strategic Communication : STRATCOM), 
22 สิงหาคม 2555, ส�านักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
8 ร่างหลกันยิมกองทัพไทยส�าหรบัการส่ือสารทางยุทธศาสตร์ (Strategic Communication : STRATCOM), 
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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  2.3.1.1 ทางเลือกการปองปรามที่อ อนตัว (Flexible 

Deterrence Options: FDOs) เป็นการปฏิบัติที่ได้ถูกวางแผนไว้ล่วงหน้า 

โดยมุง่ต่อการป้องปราม มกีารปรบัอย่างระมดัระวงั เพือ่ส่งสญัญาณความชอบธรรม

ของฝ่ายเรา และสร้างอทิธพิลต่อการปฏิบัตขิองฝ่ายตรงข้าม จดุประสงค์พืน้ฐาน

ของทางเลอืกการป้องปรามทีอ่่อนตวั คอื น�าประเดน็ไปสูก่ารแก้ปัญหาอย่างรวดเรว็ 

โดยไม่มีการขดัแย้งกนัด้วยอาวธุ ทางเลือกเหล่านีส้ามารถก�าหนดขึน้ เพ่ือตักเตือน 

ห้ามปรามการปฏิบัติก่อนที่วิกฤตกาลจะเกิดขึ้น หรือเพ่ือขัดขวางการรุกราน

ที่จะเกิดขึ้นระหว่างวิกฤตกาล ทางเลือกโดยการป้องปรามท่ีอ่อนตัว ถูกพัฒนา

ส�าหรับเครือ่งมอืแต่ละอย่างของพลงัอ�านาจแห่งชาติ ท้ังทางการทูต ทางข่าวสาร 

ทางทหาร และทางเศรษฐกิจ แต่พลังอ�านาจเหล่านี้ จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด

เมื่อใช้เพื่อรวมอิทธิพลของเครื่องมือท้ังหมดของพลังอ�านาจแห่งชาติ ทางเลือก

โดยการป้องปรามท่ีอ่อนตัว เอื้อต่อการแสวงข้อตกลงใจทางยุทธศาสตร์

อย่างเร็วที่สุด การลดความรุนแรงอย่างรวดเร็ว และการแก้ปัญหาความวิกฤติ

โดยการแสดงขอบเขตที่กว้างขวางของเส้นทางการตอบสนองที่เกี่ยวพันกัน

  2.3.1.2 การแสดงก�าลัง (Show of Forces) เจตนาเพ่ือ

แสดงการแก้ปัญหาของชาติ เป็นการปฏิบัติที่รวมถึงการปรากฏของก�าลังทหาร

ทีน่่าเชือ่ถอืในความพยายามทีจ่ะถอดชนวนสถานการณ์ ซึง่ถ้าปล่อยให้ด�าเนนิต่อไป

อาจเกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ของชาติ การปฏิบัติการเหล่านี้ยังเน้นถึง

การใช้ทหารเข้าท�าการรบในการปฏิบัติการผสมหลายชาติ

  2.3.1.3 ข่าวสารทางทศันะ (Visual Information: VI) เป็นสือ่

เก่ียวกับการเหน็ต่างๆ ทีม่หีรือไม่มเีสยีง โดยทัว่ไปประกอบด้วย การถ่ายภาพนิง่

และเคลื่อนไหว ศิลปะกราฟฟค อุปกรณ์ช่วยในการเห็น แบบการแสดง และ

เครือ่งฉายภาพทึบแสง (Visual Presentation) โดยหน้าทีข่องข่าวสารทางทศันะนี้

แสดงถงึขอบเขตทีก่ว้างขวางของผลผลติภาพทีไ่ด้มาจากแหล่งข่าวหลายๆ ชนดิ 

ซึ่งรวมถึงระบบในอากาศที่ไม่มีคนประจ�านักถ่ายภาพแสดงเหตุการณ์แทน 

การสือ่ข่าวด้วยค�าพดู (photo journalists) ทรัพยากรข่าวกรอง กล้องถ่ายภาพ
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ของระบบอาวุธ และองค์กรกระจายเสียงทางทหาร กิจการสาธารณะ (Public 

Affairs: PA) อาศัยผลผลิตของข่าวสารทางทัศนะจากแหล่งข่าวหลายๆ แหล่ง 

เพื่อท�าให้ส�าเร็จภารกิจ

2.3.2  ขดีความสามารถสนบัสนนุ (Supporting Capabilities) ของ 

STRATCOM

ขดีความสามารถสนบัสนนุของ STRATCOM คอื การปฏบิติัการข่าวสาร 

และขีดความสามารถของการปฏิบัติการข่าวสารที่สนับสนุนโดยตรง (สงคราม

อิเล็กทรอนิกส์ การปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การปฏิบัติการจิตวิทยา 

การโจมตีทางวัตถุ การปฏิบัติการระหว่างพลเรือนกับทหาร กลาโหมสนับสนุน

ต่อการทูตสาธารณะ กิจการสาธารณะ) ใช้เพื่อท�าให้การสื่อสารทางยุทธศาสตร์

บรรลุผลส�าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

 2.3.2.1 การปฏบิตักิารขาวสาร (Information Operation: IO) คอื 

การสนธิขีดความสามารถและปฏิบัติอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้เกิด

ผลกระทบต่อข่าวสาร และระบบข่าวสารของฝ่ายตรงข้าม และป้องกันข่าวสาร 

และระบบข่าวสารของฝ่ายเราในขณะเดียวกัน (มุ่งต่อสภาวะแวดล้อมของ

ข่าวสารทั้งมิติทางกายภาพ ทางข่าวสาร และการรับรู้)

 2.3.2.2 ขดีความสามารถของการปฏบิตักิารขาวสารทีส่นบัสนนุ

โดยตรงตอการสือ่สารทางยุทธศาสตร (IO Capability to Support SC) ได้แก่ 

    (1) กิจการสาธารณะ (Public Affairs: PA) 

    (2) การปฏบิตักิารจติวทิยา (Psychological Operation: PSYOP) 

    (3) การปฏบัิตกิารระหว่างพลเรอืนกบัทหาร (Civil-Military

     Operation: CMO) 

    (4) กลาโหมสนับสนุนต่อการทูตสาธารณะ (Defense 

     Support to Public Diplomacy: DSPD) 

    (5) การสงครามอเิลก็ทรอนกิส์ (Electronic Warfare: EW) 
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    (6) การปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer 

     Network Operation: CNO) และ 

    (7) การโจมตีทางวัตถุ (Physical Attack: PHY ATK)

2.3.3  ขีดความสามารถที่เกี่ยวข้อง (Related Capabilities) ของ

การสื่อสารทางยุทธศาสตร์

ขีดความสามารถท่ีเกี่ยวข้องของ STRATCOM คือ สังคมออนไลน์ 

(Social Media) โครงข่ายการสร้าง Media ทีม่กีารตอบสนองทางสงัคมได้หลาย

ทศิทาง เป็นโครงร่าง (Framework) ทางสงัคม และอนิเตอร์เนท็ของการสร้างสือ่

โดยทุกคนเพื่อทุกคน ซึ่งหมายถึงสังคมออนไลน์ท่ีมีผู้ใช้เป็นผู้ส่ือสาร หรือเขียน

เล่าเนื้อหา เรื่องราว ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และวิดีโอ ที่ผู้ใช้เขียนขึ้น

เอง ท�าขึน้เอง หรอืพบเจอจากสือ่อืน่ๆ แล้วน�ามาแบ่งปันให้กบัผู้อืน่ทีอ่ยูใ่นเครือ

ข่ายของตนผ่านทางเว็บไซต์ Social Network ที่สามารถแพร่กระจายออกไป

ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ความเชื่อมั่นของ Social Media นั้น ผันแปรไปตั้งแต่คน

ทั่วไปสามารถผลิตสื่อได้โดยแทบไม่ต้องลงทุน และบางคนสามารถสื่อได้

โดยไม่จ�าเป็นต้องหาข้อมลูอ้างองิไปจนถงึผู้มชีือ่เสียงทีต้่องมกีารค้นคว้าก่อนท�าการสือ่

2.4 หลักการด�าเนนิการของการสือ่สารทางยทุธศาสตร์ (Principle of Strategic 

Communication)

หลกัการสือ่สารทางยทุธศาสตร์ ของกองบญัชาการกองทพัไทย (บก.ทท.)9 

แบ่งเป็น 9 ประเด็น เรียงตามล�าดับความส�าคัญ ดังนี้ การขับเคลื่อนด้วยผู้น�า 

ความน่าเชื่อถือ ความเข้าใจ การสนทนา ความแพร่หลาย เอกภาพของ

ความพยายาม มุง่ต่อผลลพัธ์ การตอบสนอง และความต่อเนือ่ง โดยมรีายละเอยีด ดงันี้

2.4.1 การขับเคลื่อนดวยผูนํา (Leadership-Driven) ผู้น�าต้องปฏิบัติ

อย่างมุ่งมั่น และขับเคลื่อนกระบวนการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ เพื่อท�าให้มั่นใจ

9 “ร่างหลกันยิมกองทพัไทย ส�าหรบัการสือ่สารทางยทุธศาสตร์ (Strategic communication : STRATCOM) 
22 สิงหาคม 2555” ของกองบัญชาการกองทัพไทย
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ในการสนธิความพยายามในการสื่อสาร ผู้น�าควรวางการสื่อสาร ณ ศูนย์กลาง

ของทุกสิ่งที่ตนปฏิบัติ การสื่อสารทางยุทธศาสตร์ที่เป็นผลส�าเร็จ (การสนธิ

การปฏิบัต ิค�าพดู และภาพ) เริม่ต้นด้วยเจตนารมณ์และแนวทางของผู้น�าทีช่ดัเจน 

วตัถปุระสงค์และผลลพัธ์ทีพ่งึประสงค์แล้วผกูโยงอย่างใกล้ชดิกบัเส้นการปฏบิตัหิลกั 

ที่เป็นเค้าโครงในองค์กรกองบัญชาการ หรือแผนการทัพร่วม ผลคือการปฏิบัติ

และค�าพูดที่เชื่อมไปยังแผน และผู้น�ายังจ�าเป็นต้องจัดทรัพยากรการสื่อสาร

ทางยุทธศาสตร์ในล�าดับความเร่งด่วนที่เหมาะสม 

2.4.2  ความนาเชือ่ถอื (Credible) การรับรู้ถงึความจริง และความเคารพ

ระหว่างทุกฝ่าย ความน่าเช่ือถือ และสอดคล้อง คือรากฐานของการส่ือสาร

ที่มีประสิทธิภาพ ปัจจัยเหล่าน้ีสร้างและอาศัยการรับรู ้ของความถูกต้อง

เป็นความจรงิ และความเคารพ การปฏบิตั ิภาพ และค�าพดู ต้องสนธิและประสาน

สอดคล้องทั้งภายในและภายนอก มิให้เกิดการขัดแย้งและไม่สอดคล้องในการ

รับรู ้ระหว่างค�าพูดและการกระท�า หรือระหว่างนโยบายและการกระท�า

การสือ่สารทางยทุธศาสตร์ยงัต้องการก�าลงัทีผ่่านการฝึกและศกึษาอย่างเหมาะสม 

และผูส้ือ่สารซึง่ให้ความสนใจ ความน่าเชือ่ถอืมกัต้องอาศยัการสือ่สารโดยบุคคลอืน่ๆ 

ที่ถูกมองว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่าด้วย

2.4.3  ความเขาใจ (Understand) ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับทัศนคติ 

วัฒนธรรมบคุลกิลกัษณะ พฤตกิรรม ประวตัศิาสตร์ มมุมองและระบบทางสงัคม 

อะไรที่เราพูด ท�า หรือแสดงอาจไม่ได้เป็นสิ่งที่ผู้อื่นได้ยินหรือเห็น ประสบการณ์

วัฒนธรรม และความรู้ของแต่ละบุคคล จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ปรับสภาพ

การรับรู้ของพวกเขา เพราะฉะนั้นจึงเป็นดุลยพินิจในการปฏิบัติของพวกเขา 

เราจึงต้องเข้าใจว่าแนวความคิดของค่านิยมทางจริยธรรม (Moral values) 

ไม่ใช่กฎ ซึ่งเป็นจริงเสมอไป แต่มีความสัมพันธ์กับเรื่องที่บรรยายทางสังคมและ

วฒันธรรมของแต่ละบคุคล เป้าหมายก�าหนดความหมายโดยการแปลความของ

การสื่อสารของเรากับพวกเขา ด้วยเหตุนี้อะไรที่เราพูด ท�า หรือแสดง อาจไม่ใช่
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สิง่ทีพ่วกเขาได้ยนิ หรอืเหน็การปฏบัิตโิดยปราศจากความเข้าใจเป้าหมายของเรา

สามารถน�าไปสูค่วามเข้าใจผดิทีส่�าคญั และอาจน�ามาซ่ึงผลลัพธ์ทีเ่สียหายร้ายแรง

2.4.4  การสนทนา (Dialouge) หลายแง่ของปัญหาแลกเปลีย่นแนวความคดิ

เพื่อสนับสนุนความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ต้องการการสนทนาหลายๆ แง่ของปัญหาระหว่างฝ่ายต่างๆ รวมถึง การฟัง

อย่างตั้งใจ การปฏิบัติ และการติดตามความเข้าใจซึ่งกันและกัน ซึ่งน�าไปสู่

ความเชื่อใจ ความส�าเร็จขึ้นอยู่กับการสร้างและการเพิ่มความได้เปรียบใน

ความสมัพนัธ์ ผูน้�าควรใช้ประโยชน์ของความสัมพันธ์เหล่านี ้เพ่ือวางนโยบายและ

การปฏิบัติของชาติ ให้อยู่ในสภาพแวดล้อมก่อนการปฏิบัติการ หรือเหตุการณ์

การพฒันาทีเ่ป็นผลส�าเรจ็ และการปฏบิตัขิองยทุธศาสตร์การส่ือสารนานๆ คร้ัง

จะเกิดขึน้อย่างรวดเรว็ ความสมัพนัธ์จะต้องใช้เวลาเพ่ือพัฒนาและต้องการ การฟัง 

การเคารพวัฒนธรรม และการสร้างความเชื่อใจ

2.4.5  ความแพรหลาย (Pervasive) การปฏิบัติ ภาพ และค�าพูด

ทั้งหมด ล้วนเป็นการส่งข้อความ การสื่อสารจะไม่มีขอบเขตของเวลาหรือพื้นที่

อกีต่อไป ผูเ้กีย่วข้องทัง้หมดคือผูส้ือ่สารจะโดยเจตนาหรอืไม่กต็าม ทกุสิง่ทีก่�าลงัรบ

ร่วมพดู ท�า หรอืล้มเหลวทีจ่ะท�าและพดู ล้วนมผีลลพัธ์ทัง้ท่ีเจตนาและไม่ได้เจตนา 

ทุกการปฏิบัติค�าพูด และภาพ เป็นการส่งข้อความ และสมาชิกของทีมทุกคน

คือผู้น�าสาร ตั้งแต่ผู้ใต้บังคับบัญชาระดับสุดท้ายจนถึงผู้บัญชาการ การสื่อสาร

ทัง้หมดสามารถมผีลกระทบทางยทุธศาสตร์และเป้าหมายทีไ่ม่ได้ต้ังใจ ซ่ึงหลีกเล่ียง

ไม่ได้ในสภาวะแวดล้อมของข่าวสารทั่วโลก เพราะฉะนั้น ผู้น�าต้องคิดเกี่ยวกับ

ผลการสื่อสารของการปฏิบัติล�าดับต่อๆ ไปที่เป็นไปได้ของตนเองด้วย

2.4.6  เอกภาพของความพยายาม (Unity of Effort) สนธิและ

ประสานทางดิ่งและทางระดับ การสื่อสารทางยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการ

ทีส่อดคล้องกนัมกีารร่วมมอื ซึง่ต้องสนธใินทางด่ิงจากระดับยทุธศาสตร์ตลอดไป

จนถงึระดบัยทุธวธิ ีและทางระดบัของผูเ้กีย่วข้องอย่างทัว่ถึง ผูน้�าท�าการประสาน
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และสอดคล้องขีดความสามารถและเคร่ืองมือของพลังอ�านาจภายในพื้นที่

รับผิดชอบของตน พื้นที่อิทธิพล และพื้นที่สนใจ เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ 

โดยพึงระลึกว่าหน่วยงาน/องค์กรของฝ่ายเราจะไม่ปฏิบัติโดยล�าพัง โดยอุดมคติ

ทั้งหมดที่อาจมีผลกระทบควรเป็นส่วนของการสนธิการสื่อสาร

2.4.7  มุงตอผลลัพธ (Results Base) การปฏิบัติท่ีจะบรรลุผลลัพธ์

เฉพาะในการติดตามถึงผลลัพธ์สุดท้ายที่ชัดเจน การสื่อสารทางยุทธศาสตร์

ควรให้ความส�าคัญต่อการบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการโดยเฉพาะในการติดตาม

ผลลัพธ์สุดท้ายที่ก�าหนดอย่างชัดเจน กระบวนการ หัวข้อ เป้าหมาย และวิธีการ

ในการปฏบิตักิารสือ่สาร ได้มาจากนโยบาย วสิยัทศัน์ทางยทุธศาสตร์ การวางแผน

การทัพ ทั้งนี้ การออกแบบการยุทธการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ไม่ใช่ เครื่องมือ

ของผูน้�าทีเ่ป็นเรือ่งง่าย ซึง่ต้องให้แนวทางท้ังหมดทีอ่งค์กรท�าและพดู ครอบคลมุ

และสอดประสานกับหน้าที่อื่นๆ เพื่อผลลัพธ์ที่ต้องการ

2.4.8  การตอบสนอง เป้าหมาย ข้อความ เวลา และสถานที่ที่ถูกต้อง

เป็นส�าคญั (Responsive) โดยการสือ่สารทางยทุธศาสตร์ควรเพ่งเล็งต่อผลลัพธ์

สุดท้ายระยะยาวหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ ดังนั้น การตอบสนองท่ีรวดเร็วและ

ทันเวลาเพ่ือพัฒนาเงื่อนไขและวิกฤตกาล จึงเป็นสิ่งส�าคัญในขณะที่สิ่งเหล่านี้

อาจมผีลทางยุทธศาสตร์ ยทุธศาสตร์การสือ่สารต้องไปถงึเป้าหมายซึง่วางแผนไว้

ผ่านทางข้อความที่ปรับปรุง ซึ่งเกี่ยวข้องกับเป้าหมายเหล่านั้น การสื่อสาร

ทางยทุธศาสตร์รวมถงึการถกแถลงทีก่ว้างขึน้ของการจดัวางการปฏบิติั ภาพ และ

ค�าพูดเพ่ือสนับสนนุนโยบาย วตัถปุระสงค์ทางยทุธศาสตร์ทีค่รอบคลมุ และภาพใหญ่

ทีย่าวนานขึน้ การปฏบัิตภิายในวงรอบการตดัสนิใจของฝ่ายตรงข้ามเป็นสิง่ส�าคญั

ด้วยเช่นกัน เพราะจังหวะและจุดส�าหรับการตัดสินใจที่สามารถปรับได้ง่าย 

จะเป็นโอกาสที่จะบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ

2.4.9  ความต่อเนือ่ง (Continuous) การวจัิย การวเิคราะห์ การวางแผน 

การปฏิบัติและการประเมินที่ก�าลังด�าเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง จะถูกป้อนเข้าสู่
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การวางแผนและการปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม การส่ือสารทางยุทธศาสตร์เป็น

กระบวนการของการวิจัยและการวิเคราะห์ การวางแผน การปฏิบัติ และ

การประเมินท่ีต่อเนื่อง ดังนั้น ความส�าเร็จในกระบวนการนี้ จึงต้องการ

การวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง และการประเมิน ซ่ึงสามารถย้อนกลับเข้าสู ่

การวางแผน และการปฏิบัติ การสื่อสารทางยุทธศาสตร์สนับสนุนวัตถุประสงค์

ขององค์กรโดยการปรบัให้เหมาะตามความต้องการ และตามแผนท่ีเปล่ียนแปลง 

โดยอุดมคติ กระบวนการของการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ควรปฏิบัติในท�านอง 

(tempo) หรือจังหวะ (rhythm) ที่เร็วกว่าฝ่ายตรงข้ามเสมอ
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ส่วนที่ 3

การประยุกต์ใช้การสื่อสารทางยุทธศาสตร์กับกองทัพไทย

เนื้อหาส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา จากการพัฒนา

ต้นแบบ (Prototype) หลกัการ (Principle)/ กระบวนการ (Process) การส่ือสาร

ทางยุทธศาสตร์ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (ในเนื้อหาส่วนที่ 2) และ

ข้อมูลปฐมภูมิ ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร

ทางยุทธศาสตร์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอกสังกัดกระทรวง

กลาโหม โดยด�าเนินงานผ่านการระดมสมอง (Brainstorm) และการบรรยาย

ของผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ (1) การประชุม

ครั้งที่ 1/ 2559 การประชุมริเริ่มงานใหม่ (kick-off meeting) เรื่อง “แนวทาง

การพัฒนาการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (Strategic Communication: 

STRATCOM) และการปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operations : IO) 

ของกองทัพไทย” เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558 ร่วมกับผู้แทนหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องจากกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ 

ณ ห้องประชมุ ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์ สถาบันวชิาการป้องกนัประเทศ (ศศย.สปท.) 

ซึง่รายละเอยีดสรปุผลการประชมุฯ และรปูประกอบการประชมุฯ (ภาคผนวก ก 

และ ภาคผนวก ค ตามล�าดับ) และ (2) การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ครั้งที่ 2/59 เรื่อง “แนวทางการพัฒนาการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (Strategic 

Communication: SC) และการปฏบิตักิารข่าวสาร (Information Operations: IO) 

ของกองทพัไทย” เมือ่วนัที ่24 กมุภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชมุ บณัฑติวทิยาลยั 1 

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ซึ่งรายละเอียดสรุปผลการประชุมฯ และ

รปูประกอบการประชมุฯ (ภาคผนวก ก และ ภาคผนวก ค ตามล�าดับ) แล้วน�ามา

พฒันาเป็น ต้นแบบ (Prototype) หลกัการ/ กระบวนการสือ่สารทางยทุธศาสตร์ 
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และน�าต้นแบบ ทีไ่ด้มาทดสอบ โดยการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) 

เกี่ยวกับแนวความคิด ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะขอการศึกษา กับผู้ให้ข้อมูล

ส�าคญัทีป่ฏบิตังิาน หรอืผูบ้ญัชาการในหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องสังกดักองบญัชาการ

กองทพัไทย (บก.ทท.) ได้แก่ กรมยทุธการทหาร (ยก.ทหาร) กรมข่าวกรองทหาร 

(ขว.ทหาร) และ กรมก�าลังพลทหาร (กร.ทหาร) ซึ่งรายละเอียดสรุปผล และ

รูปประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึกฯ (ภาคผนวก ก และ ภาคผนวก ง ตามล�าดับ) 

ท�าให้ได้ “ตัวแบบ (Model) หลักการ/ กระบวนการส่ือสารทางยุทธศาสตร์

ของกองทพัไทย” ซึง่คณะผูศ้กึษาได้น�าตวัแบบ (Model) หลักการ/  กระบวนการ

ดังกล่าว เข้าที่ประชุม เพื่อพิจารณารวบรวมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

ในการปรบัปรงุเอกสารวชิาการ เร่ือง “แนวทางการพฒันาการสือ่สารทางยทุธศาสตร์ 

(Strategic Communication: STRATCOM) ของกองทัพไทย” เมื่อวันที่ 

3 มถุินายน 2559 ณ ห้องประชมุ ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์ สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ 

และได้ขอรับฟังการวิพากษ์ผลงานวิชาการฉบับนี้ ในการประชุมวิชาการ

ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์ ครัง้ที ่2/ 2559 เรือ่ง “บทบาทของการสือ่สารทางยทุธศาสตร์ 

ต่อบรบิทความมัน่คงในศตวรรษที ่21” เมือ่วันท่ี 27 มถุินายน 2559 ณ ห้องศรีวรา เอ 

ชั้น 2 โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ จากผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันการศึกษา 

ทั้งภาคพลเรือน และเหล่าทัพ ซึ่งรายละเอียดสรุปผลการประชุมฯ และ

ภาพประกอบการประชุมฯ (ภาคผนวก ก และ ภาคผนวก ค ตามล�าดับ) 

ทั้งนี้ ผลการศึกษาวิจัยสามารถสรุปได้ตามประเด็นส�าคัญ ดังนี้

- แนวทางการด�าเนินการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ของกองทัพไทย

ที่ผ่านมา 

- หลักการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (Principle of STRATCOM) ของ

กองทัพไทย

- กระบวนการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (Process of STRATCOM) 

ของกองทัพไทย
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3.1 แนวทางการด�าเนินการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ของกองทัพไทยที่ผ่านมา 

ประเทศไทยมีการใช้หลักการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (Strategic 

Communication: STRATCOM) และการปฏิบัติการข่าวสาร (Information 

Operation: IO) มาตัง้แต่ในสมยัของสมเดจ็พระนเรศวรมหาราชทีใ่ช้ยทุธวธิต่ีางๆ 

ในการเอาชนะศัตรู เช่น การลวงทางทหาร หรือแม้กระท่ังสุภาษิตของไทย

ทีมี่การน�าการสือ่สารทางยทุธศาสตร์และการปฏบิตักิารข่าวสารมาใช้เป็นเครือ่งมอื 

อาท ิตไีข่ใส่ส ีโยนหนิถามทาง จบัแพะชนแกะ เขยีนเสอืให้ววักลวั ฤาษแีปลงสาร 

เป็นต้น ซ่ึงจะเห็นได้ว่ามีเจตนาในการข่มขู่ ป้องปราม และต่อมาการสื่อสาร

ทางยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการข่าวสารถูกน�ามาใช้ในงานด้านความมั่นคง

และด้านการเมอืงอย่างจรงิจงัในช่วงหลงัเหตกุารณ์รฐัประหารป พ.ศ. 2549 ซ่ึงมี 

พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น มีการใช้การสื่อสาร

ทางยุทธศาสตร์แก้ไขสถานการณ์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงข้ึน โดยการ

สือ่สารเจตนารมณ์ของผูน้�าไปยงัประชาชนภายในประเทศ มิตรประเทศ รวมถงึ

ประชาคมโลก เพือ่สร้างการมส่ีวนร่วมจากการสร้างความเข้าใจ ความเชือ่ม่ัน และ

ความศรัทธาให้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้สามารถลดแรงต่อต้านจากกลุ่มเป้าหมาย

ลงได้10 

และต่อมาในช่วง พ.ศ.2554 – 2557 สมัยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

เป็นนายกรัฐมนตร ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารได้เคยมกีารน�าเสนอ 

(ร่าง) คณะกรรมการสือ่สารแห่งชาต ิแต่ยงัไม่มกีารประกาศใช้แต่อย่างใด จากนัน้

ในช่วง 2-3 ป ทีผ่่านมา ได้มกีารจดัตัง้ทมีการปฏบิติัการข่าวสาร (IO) 3 เหล่าทพั 

ซึ่งใช้เครื่องมือ IO ในการเฝ้าระวัง (monitor) ตามเป้าหมายของรัฐบาล 

10 ปยะ อาจมงุคณุ, ผู้อ�านวยการ กองวชิาเสนาธกิารร่วม วทิยาลยัเสนาธกิารทหาร สถาบนัวชิาการป้องกนั
ประเทศ, การสมัภาษณ์เชงิลกึ, 1 เมษายน 2559, ณ วทิยาลยัเสนาธกิารทหาร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ
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โดยแต่ละเหล่าทัพจะมีส่วนการท�างานของตนเอง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ระหว่างกัน เพื่อให้เกิดการด�าเนินงานที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และ

ล่าสดุรฐับาลชดุปัจจบุนัของ พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา (พ.ศ.2557 – ปัจจุบนั) 

ได้มีการใช้การสื่อสารทางยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการข่าวสารอย่างเข้มข้น 

ยกตัวอย่างเช่น การพูดคุยถึงการด�าเนินงานของรัฐบาลกับประชาชนทุกวันศุกร์

ผ่านสถานีโทรทัศน์ รายการคืนความสุขให้คนในชาติ หรือรายการเดินหน้า

ประเทศไทย รวมถงึ การใช้เพลงเป็นสือ่ในการถ่ายทอดวตัถปุระสงค์ของรัฐบาล

ไปสู่ประชาชน อาทิ เพลงคืนความสุขให้ประเทศไทย เพลงวันพรุ่งนี้ฯ ทั้งหมด

ทีก่ล่าวมานีม้วีตัถปุระสงค์ในการให้ข้อมลู สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความเชือ่มัน่ 

ความศรัทธาของประชาชนให้มมีากขึน้11 รวมถงึทีผ่่านมา กไ็ด้มกีารใช้ STRATCOM 

ในเหตุการณ์ต่างๆ เช่น กรณีการซื้อเรือด�าน�้าของกองทัพเรือที่ผ่านมา ซึ่งยัง

ขาดการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ที่ดี ท�าให้ส่งผลกระทบต่อคนในประเทศและ

ประชาคมโลกขาดความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของกองทัพไทย จึงน�ามาซึ่ง

ความไม่เข้าใจ การต่อต้าน และอาจเป็นชนวนให้เกิดการแข่งขันสะสมอาวุธได้

ในอนาคต และจากกรณีความขัดแย้งบริเวณปราสาทเขาพระวิหาร ซึ่งเมื่อ

มีการเปลีย่นแปลงรฐับาล นโยบายทีเ่ปลีย่นไปก็ส่งผลให้สถานการณ์เปลีย่นแปลง

ตามไปด้วย เช่น การประกาศลัทธิคลั่งชาติ ท�าให้ไม่สามารถควบคุมผลกระทบ

ที่เกิดขึ้นได้ เกิดเป็นข้อบาดหมางขึ้นระหว่างประเทศขึ้น หรือการที่ไทยให้ข่าว

กับสื่อมวลชนว่าจะไม่ยอมเสียพรมแดนแม่แต่ตารางนิ้วเดียว ทั้งที่พรมแดน

ยังไม่มีข้อตกลงใดๆ ที่ชัดเจน ท�าให้เกิดการสั่งปดพรมแดน ซึ่งน่าจะเกิดจาก

การสื่อสารที่ผิดพลาด เป็นต้น12

11 นภทัร์ แก้วนาค, อาจารย์อาวโุส วทิยาลยัการทัพอากาศ กรมยทุธศกึษาทหารอากาศ, การสมัภาษณ์เชงิลกึ, 
27 มกราคม 2559, ณ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
12 ปยะ อาจมุงคุณ, ผู้อ�านวยการ กองวิชาเสนาธิการร่วม วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ, การสัมภาษณ์เชิงลึก, 1 เมษายน 2559, ณ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ
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อย่างไรกต็าม จากแนวโน้มสถานการณ์ความมัน่คงทีม่คีวามสลบัซบัซ้อน

มากขึ้น ท�าให้โลกในยุคปัจจุบัน มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประยุกต์ใช้ 

STRATCOM และ IO ในการด�าเนินงาน เพื่อตอบสนองต่อประเด็นปัญหาต่างๆ 

เช่น กรณีการตั้งค�าถามจากกระแสสังคมว่ามีทหารไว้ท�าไม, ทันตแพทย์หนีทุน

ที่สร้างการรับรู้ถึงความกตัญูต่อผู้ให้โอกาสอย่างประเทศชาติ, Road Map 

การบริหารประเทศ 18 เดือนของนายกรัฐมนตรี, การบริหารอุทยานราชภักดิ์

ทีเ่กีย่วข้องกบัการทหารและการเมอืง, การลงมติรบัหรอืไม่รบั (ร่าง) รฐัธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.... , การจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ป เพื่อใคร, 

กุศโลบายความปรองดองแห่งชาติ, พระสงฆ์ (มหานิกาย) กับการชุมนุมที่

พุทธมณฑล, แนวโน้มความขัดแย้งชายแดนรอบใหม่ก่อนการเลือกต้ังในเดือน

กรกฎาคม 256013

ทัง้นี ้จงึสรปุได้ว่า การสือ่สารทางยทุธศาสตร์ (STRATCOM) เป็นเสมอืน

เครื่องมือหรือวิธีการหนึ่งของรัฐบาลที่จะใช้ประกันความอยู ่รอดของชาติ 

โดยปัจจุบนั มติคิวามมัน่คงมไิด้เป็นเพยีงการรบซึง่มุง่ใช้ก�าลงัแต่เพยีงอย่างเดยีว 

แต่ยังเกี่ยวข้องกับทุกมิติ ดั้งนั้น การวางแผนเพ่ือความอยู่รอดของชาติจึงต้อง

ใช้ความรอบคอบเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม STRATCOM มีความส�าคัญ

เป็นอย่างมาก ทัง้ในระดบัองค์กร ระดับประเทศ และระดับโลก รวมถึง มคีวามส�าคญั

กับทุกภารกิจของทุกภาคส่วน โดย STRATCOM ในภาพของประเทศไทย 

เป็นการสือ่สารโดยเริม่ตัง้แต่ในระดบัรฐับาล ซึง่มนีายกรฐัมนตรเีป็นผูน้�าทีต้่องมี

เจตนารมณ์และเป้าหมายที่ชัดเจน จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้สั่งการมายัง

ฝ่ายเสนาธกิาร ถ่ายทอดผ่านกลไกกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัแต่ละ

ประเด็น อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม กระทรวมหาดไทย 

13 สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/59 เรื่อง “แนวทางการพัฒนาการสื่อสาร
ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Communication : STRATCOM) และการปฏิบัติการข่าวสาร (Information 
Operations : IO) ของกองทพัไทย”, 24 กุมภาพนัธ์ 2559, ณ ห้องเรียนบณัฑิตวทิยาลยั 1 สถาบนัวชิาการ
ป้องกันประเทศ
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กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง อาศัยการบูรณาการการท�างานร่วมกัน โดยการด�าเนินงาน

อย่างประสานสอดคล้องไปในทศิทางเดยีวกนั ทกุกระทรวงท่ีเกีย่วข้องด�าเนนิการ

จัดท�าแผนรองรบัตามนโยบายของรฐับาล ท้ังนี ้STRATCOM ถอืเป็นการด�าเนนิการ

ทีต้่องอาศยัทัง้ศาสตร์และศลิป ในการน�า STRATCOM ไปประยกุตใ์ช้ เพือ่สร้าง

ให้เกิดการรบัรู ้ความเข้าใจ การยอมรบั ความเช่ือถอื ความศรทัธา การมส่ีวนร่วม 

เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิด จนกระทั่ง น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ 

โดยการสือ่สารทางยทุธศาสตร์ (STRATCOM) ในส่วนของกองบญัชาการ

กองทัพไทย เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนเพียงส่วนงานด้านความมั่นคง อยู่ภายใต้

สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งได้รับโจทย์มาจากรัฐบาล โดยปัจจุบัน รัฐบาลของ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยังไม่มีเนื้อหา (content) หลักเกี่ยวกับ

การสื่อสารทางยุทธศาสตร์ในประเด็นท่ีส�าคัญอื่น นอกเหนือความต้องการใน

การให้การสนบัสนนุภารกจิของรฐับาลในการสร้างความเข้าใจ ความเชือ่มัน่และ

ปฏบิตัต่ิอเป้าหมายส�าคญัคอืภาคประชาสงัคม ยกตัวอย่างเช่น กรณคีวามขดัแย้ง

ปราสาทเขาพระวิหาร ที่ต้องพิจารณาว่าจะยุติเรื่องนี้ได้อย่างไร โดยใช้เครื่องมือ 

STRATCOM และ IO ตามตรีมที่รัฐบาลก�าหนด กองบัญชาการกองทัพไทย

ต้องด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ และแนวทางที่ รัฐบาลก�าหนดให้แก ่

กระทรวงกลาโหม14 โดยกระทรวงกลาโหมจะมีการประชุมทุกวันสัปดาห์ 

(ทุกวันศุกร์) เพ่ือใช้ STRATCOM กับหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงกลาโหม

ให้สามารถด�าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้15 

14 ปยะ อาจมุงคุณ, ผู้อ�านวยการ กองวิชาเสนาธิการร่วม วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ, การสัมภาษณ์เชิงลึก, 1 เมษายน 2559, ณ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ
15 ธีรากร วรวรรณ, รอง ผู้อ�านวยการ กองวิทยาการ สถาบันจิตวิทยาและความม่ันคง สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ (ผอ.กวก.สจว.สปท.), การสัมภาษณ์เชิงลึก, 23 มีนาคม 2559, ณ สถาบันจิตวิทยาและ
ความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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ในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) การปฏิบัติการด้าน

การสือ่สารทางยทุธศาสตร์ (STRATCOM) มีการประชุมกนัในภาวะปกตสิปัดาห์ละ

ประมาณ 1 ครั้ง แต่หากอยู่ในภาวะวิกฤต เช่น เหตุการณ์อุทกภัยในป 2554 

ที่ผ่านมา หรือกรณีความขัดแย้งบริเวณปราสาทเขาพระวิหาร จะมีการประชุม

เพือ่วางแผนการสือ่สารทางยทุธศาสตร์ (STRATCOM) ถีข่ึน้ตามระดบัความรนุแรง 

เร่งด่วนของสภาพปัญหา ทั้งนี้ มีศูนย์อ�านวยการทหารเป็นศูนย์ปฏิบัติงาน

การวางแผนการสือ่สารทางยทุธศาสตร์ โดยมหีน่วยงานต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องเข้าร่วม

ประชุม แตส่่วนกองบัญชาการกองทพัไทย ซึง่มหีน่วยงานหลกัทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่

1) กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (ยก.ทหาร บก.ทท.) 

จะด�าเนินงานในภาวะสงคราม เนือ่งจากสามารถประสานการข่าว ส่งก�าลงับ�ารงุ 

งานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ไซเบอร์ได้ อีกทั้ง สามารถด�าเนินงาน

แบบรวมการณ์ได้ทั้ง 3 ระดับ ทั้งภาวะปกติ ภาวะวิกฤต และภาวะสงคราม 

ท�าหน้าทีใ่นการก�าหนดทิศทางตามวตัถปุระสงค์หรอืผลลพัธ์ทีผู่บ้ญัชาการสงูสดุ 

(ผบ.ทสส.) ต้องการ 

2) กรมกิจการพลเรือนทหาร  กองบัญชาการกองทัพไทย (กร.ทหาร 

บก.ทท.) ซึ่งจะด�าเนินงานในสภาวะปกติ มีหน้าที่ในการก�าหนดสารหรือสิ่งที่จะ

สื่อออกไปถึงกลุ่มเป้าหมายและช่องทางที่ก�าหนดไว้

3) กรมข่าวทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย (ขว.ทหาร บก.ทท.) ซึง่จะ

ด�าเนินงานในสภาวะวกิฤต โดยเป็นฝ่ายข่าวทีใ่ห้ข้อมลูเกีย่วกบัปัจจยัทีเ่กีย่วข้อง

อย่างไรบ้าง อาท ิการให้ข้อมลูรายละเอยีดของสถานการณ์ท่ีเกดิขึน้ มมุมองของ

ฝ่ายตรงข้าม กลุ่มบุคคล องค์กร หรือดินแดนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรับนโยบาย

จากรัฐบาล ซึ่ง ขว.ทหาร บก.ทท. มีหน่วยข่าวกรองที่สามารถน�าข้อมูลเข้าสู่

กระบวนการ IO ได้16 

16 ปยะ อาจมุงคุณ, ผู้อ�านวยการ กองวิชาเสนาธิการร่วม วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ, การสัมภาษณ์เชิงลึก, 1 เมษายน 2559, ณ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ
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ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการน�า STRATCOM ไปปฏิบัติอย่างแพร่หลาย 

แต่ยังไม่มีคู่มอื หลกัการ แนวทาง หรอืหลกันยิม STRATCOM ทีก่องบญัชาการกองทพัไทย

สามารถน�ามาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับ จากความส�าคัญของ 

STRATCOM ทีก่ล่าวมาในเบือ้งต้น กองบญัชาการกองทพัไทยจงึควรด�าเนนิการ

ศึกษาองค์ความรู้ต่างๆ ในด้าน STRATCOM อย่างจริงจัง เพ่ือจัดท�าหลักนิยม 

คูม่อื หลกัการหรอืแนวทางการด�าเนนิงานด้าน STRATCOM รวมถึง ควรส่งเสรมิ

การน�าองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ปฏิบัติงานจริง (implementation) 

และเพื่อให้การด�าเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดนั้น อาจต้องมีการวางแผนการ

ด�าเนินงานศึกษาตามแผนระยะยาว โดยมีการตั้งคณะท�างานจัดท�าหลักนิยม 

คู่มือ หลักการ หรือแนวทาง STRATCOM โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

เข้าร่วมในคณะท�างานฯ ซ่ึงจะท�าให้ผูน้�า หรอืผูบ้งัคบับญัชาสามารถน�าหลักนยิม 

คู่มือ หลักการ หรือแนวทาง STRATCOM ไปใช้ให้เห็นผลได้อย่างชัดเจนเป็น

รูปธรรมมากขึ้นต่อไป17 

ความหมายการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ในบริบทกองทัพไทย

ค�าว่าการสือ่สารทางยทุธศาสตร์ (STRATCOM) และกลยทุธ์การสือ่สาร 

เป็นค�าที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน แต่องค์กรต่างๆ ใช้เรียกต่างกัน โดยค�าว่า 

“การสื่อสารทางยุทธศาสตร” นิยมใช้เรียกกันในหน่วยทหาร ส่วนค�าว่า 

“กลยุทธการสื่อสาร” นิยมใช้ในองค์กรเอกชน แต่อย่างไรก็ตาม การส่ือสาร

ทางยุทธศาสตร์ (STRATCOM) ถือเป็นการด�าเนินงานในระดับนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ที่เป็นการสื่อสารทั้งในระดับประเทศ ซึ่งเป็นการแสดงถึงวิสัยทัศน์ 

ทศิทางการด�าเนนิงานของผูน้�าประเทศ หรอืผูบ้ริหารต่อประเด็นใดประเด็นหนึง่ 

โดยการปฏิบัติการนั้นจะต้องมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ใช้ข้อความ

17 ปยะ อาจมุงคุณ, ผู้อ�านวยการ กองวิชาเสนาธิการร่วม วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ, การสัมภาษณ์เชิงลึก, 1 เมษายน 2559, ณ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ
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ขนาดใหญ่ที่ต้องการส่งให้ผู้รับสาร เพื่อให้เกิดการรับรู้และความเข้าใจตามที่

ผู ้ส ่งสารต้องการสื่อออกไป เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่

คาดการณ์ไว้ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า STRATCOM เปรียบเสมือนเครื่องมือหลัก

ส�าหรบัผูน้�า ผูบั้ญชาการ หรอืผูท่ี้มบีทบาทหลกัในเชิงยทุธศาสตร์ หรอืผูม้อี�านาจ

ในการตัดสินใจในส่วนของนโยบาย แนวคิด เจตนารมณ์ ทิศทาง roadmap 

จากการพิจารณาความหมายของการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ในมุมมอง

ของศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์ สถาบันวชิาการป้องกันประเทศ (ศศย.สปท.) สามารถ

สรุปความหมายหรือค�าจ�ากัดความของการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

“ความพยายามของรัฐบาลในการปฏิบัติการที่มุ่งท�าความเข้าใจ

และปฏิบัติต่อเป้าหมายส�าคัญ เพื่อเสริมสร้างหรือรักษาสภาวการณ์ 

หรือเงื่อนไขที่สนับสนุนผลประโยชน์ นโยบาย และวัตถุประสงค์ของรัฐบาล 

โดยอาศัยการใช้โครงการ แผนงาน หัวข้อ ข้อความ ที่ประสานสอดคล้อง

กับการปฏิบัติทุกส่วนในมิติก�าลังอ�านาจแห่งชาติ 

เพื่อสร้างผลกระทบต่อทัศนคติ และพฤติกรรมของเป้าหมาย”

ซึ่งการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (STRATCOM) เปรียบเสมือนเครื่องมือ

ทีใ่ช้ใน “การหลอมรวมใจคนเป็นหลกั แย่งยดึพืน้ทีเ่ป็นรอง เชดิชผููน้�าและบรรพชน

ในท้องถิ่น” เช่น นายกฯ ออกมาแสดงท่าทีต่อปัญหาใดปัญหาหนึ่ง เพื่อให้

ประชาชนเข้าใจถึงเจตนารมณ์ และแนวทางในการแก้ไขปัญหา อาทิ กรณีความ

ขัดแย้งพื้นที่ทับซ้อนปราสาทเขาพระวิหารระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา 

ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท้องถ่ิน กระทรวงการต่างประเทศ

ของไทยในการออกแบบปฏิบัติการว่าจะใช้ STRATCOM และ IO อย่างไร 

เพือ่ลดความขดัแย้งระหว่างประเทศ เสรมิสร้างความมัน่คงบริเวณชายแดน และ

ความเข้มแข็งของคนในชาติ เป็นต้น ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า STRATCOM จึงเป็น
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หนึง่ในเครือ่งมอืทีส่ร้างอ�านาจการต่อรอง โดยสามารถประยกุต์ใช้ STRATCOM 

ได้กับทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายเราและฝ่ายตรงข้าม รวมถึงใช้ได้กับทุกสภาวการณ์ ทั้งใน

ยามสงบ ยามวิกฤต และยามสงคราม ซึ่ง STRATCOM จะอยู่ในทุกขั้นตอน 

ทัง้การแสดงพลงัอ�านาจ การสือ่สารความคดิเจตนารมณ์ของผูน้�าหรือผูบ้ญัชาการ 

เป็นต้น18 STRATCOM เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ผสมผสานการด�าเนินงาน

เชงิบรูณาการ เพือ่สร้างความเข้าใจ ซึง่ถอืเป็นส่ิงส�าคญัทีจ่ะน�ามาซึง่ความเชือ่มัน่ 

ความศรัทธา ความร่วมมือ และการไม่ต่อต้านจากสาธารณชนอย่างยั่งยืน และ

ด้วยโครงสร้าง ภารกจิ บทบาทของหน่วยงานแต่ละหน่วยทีม่คีวามต่างกนั ท�าให้

การประยุกต์ใช้ STRATCOM จึงมีลักษณะที่แตกต่างกัน แต่หากมองในบริบท

ของกองบัญชาการกองทัพไทย STRATCOM จะเป็นภารกิจที่สนับสนุนงาน

ในส่วนของกระทรวงกลาโหม ซึ่งตอบสนองการด�าเนินงานของนายกรัฐมนตรี 

โดยทุกๆ การกระท�าจึงถือเป็นการส่งข้อความ (every action says message) 

เนื่องจากทุกข้อความจะส่งผลถึงความรู้สึก19 อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติการ

ทางทหาร นอกจากมกีารใช้พลงัอ�านาจแบบแขง็ (Hard Power) แล้ว พลังอ�านาจ

แบบอ่อน (Soft Power) เช่น STRATCOM ก็สามารถท�าให้ได้รับชัยชนะ

โดยไม่ต้องท�าการรบ แต่ท้ังน้ี ในยคุปัจจบุนั การปฏบิตัทิางทหารควรจะพจิารณา

ความเหมาะสมในการใช้ Hard Power และ Soft Power อย่างเหมาะสม

ลงตัว จึงจะเรียกได้ว่าเป็นการใช้พลังอ�านาจแบบ “Smart Power”

STRATCOM เป็นศาสตร์เชิงบรูณาการ 4 ศาสตร์ ได้แก่ ศาสตร์การสือ่สาร 

(SMCR) โดยมีองค์ประกอบที่ส�าคัญคือ ผู้ส่งสาร (Sender) สาร (Message) 

ช่องทาง (Channel) และตัวผู้รับสาร (Reciever) ศาสตร์การจัดการ (Admin) 

18 นภทัร์ แก้วนาค, อาจารย์อาวโุส วทิยาลยัการทัพอากาศ กรมยทุธศกึษาทหารอากาศ, การสมัภาษณ์เชงิลกึ, 
27 มกราคม 2559, ณ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
19 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 2/59 เรื่อง “แนวทางการพัฒนาการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ 
(Strategic Communication : STRATCOM) และการปฏบิตักิารข่าวสาร (Information Operations : IO) 
ของกองทัพไทย”, 24 กุมภาพันธ์ 2559, ห้องเรียนบัณฑิตวิทยาลัย 1 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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ศาสตร์การข่าว (Intelligence) และศาสตร์จิตวิทยา (Psychology) โดยหัวใจ

ของการปฏิบัติการของ STRATCOM มี 3 ประเด็นหลักที่ส�าคัญ คือ 1) ข้อมูล

ข่าวสาร 2) การตกลงใจ และ 3) พฤตกิรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดย STRATCOM 

ต้องอาศัยการท�าความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย (Target Audience) ช่องทาง

การสื่อสาร (Communication Channel) การออกแบบ (Theme) เนื้อหา 

(Content) เพ่ือท�าให้ผู้รับสารเกิดทัศนคติ (Attitude) จนกระทั่ง เกิดการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavior) ตามที่ผู้ส่งสารต้องการ โดยต้องพิจารณา

ว่าจะใช้เครื่องมืออะไร และเป้าประสงค์คืออะไร ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มรัฐอิสลาม 

(Islam State) หรือกลุ่ม IS พยายามส่งข้อความผ่านการกระท�าที่รุนแรง เพื่อให้

กลุ่มเป้าหมายทั้งสหรัฐฯ และโลกตะวันตกเกิดความหวาดกลัว 

3.2 หลักการด�าเนินการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (Principle of Strategic 

Communication) ของกองทัพไทย

หลงัจากผูศ้กึษาได้น�าหลกัการสือ่สารทางยทุธศาสตร์ของกองบญัชาการ

กองทัพไทย (บก.ทท.) 9 ประเด็น (หลักการฯ เดิม) ได้แก่ การขับเคลื่อนด้วย

ผู้น�า ความน่าเช่ือถือ ความเข้าใจ การสนทนา ความแพร่หลาย เอกภาพของ

ความพยายาม มุ่งต่อผลลัพธ์ การตอบสนองเป้าหมาย ข้อความ เวลา และ

สถานที่ที่ถูกต้องเป็นส�าคัญ และความต่อเนื่อง น�าไปทดสอบกับการด�าเนินงาน

การส่ือสารทางยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในสังกัด บก.ทท. ซ่ึงผู้ให้ข้อมูล

ได้ให้ข้อคิดเห็นต่อหลกัการสือ่สารทางยทุธศาสตร์ของ บก.ทท. โดยมีการเพ่ิมเติม

และปรับปรุงให้มีความเหมาะสม กับบริบทในปัจจุบัน จนกระทั่งได้มาซ่ึง

หลักการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ของกองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) ทั้งสิ้น 

11 ประการ (หลักการฯ ใหม่) ได้แก่ การขับเคลื่อนด้วยผู้น�าหรือภาวะผู้น�า 

ความน่าเช่ือถอื ความเข้าใจ การสนทนาแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ความแพร่หลาย 

ความมเีอกภาพในความพยายาม การมุง่ตดิตามผลลพัธ์ การตอบสนอง ความต่อเนือ่ง 

ความไว้เนื้อเชื่อใจ และการเตรียมความพร้อม โดยแสดงการเปรียบเทียบ
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ต้นแบบ (Prototype) หลักการด�าเนินการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (Principle 

of STRATCOM) ของกองทัพไทย (หลักการฯ เดิม) และตัวแบบ (Model) 

หลักการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ของกองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) 

(หลักการฯ ใหม่) ดัง ตารางที่ 3.1

ตารางท่ี 3.1 การเปรยีบเทยีบต้นแบบ (Prototype) หลกัการด�าเนนิการสือ่สาร

ทางยุทธศาสตร์ของกองทัพไทย (หลักการฯ เดิม) และตัวแบบ (Model) หลัก

การสื่อสารทางยุทธศาสตร์ของกองบัญชาการกองทัพไทย (หลักการฯ ใหม่)

หลักการด�าเนินการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ 

(Principle of Strategic Communication) ของกองทัพไทย

ต้นแบบ (Prototype) 

หลักการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ของ 

บก.ทท. (หลักการฯเดิม)

ตัวแบบ (Model) 

หลักการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ของ 

บก.ทท. (หลักการใหม่)

1. การขับเคลือ่นด้วยผูน้�า (Leadership-
Driven) 

2. ความน่าเชื่อถือ (Credible)
3. ความเข้าใจ (Understand)
4. การสนทนา (Dialouge)
5. ความแพร่หลาย (Pervasive)
6. เอกภาพของความพยายาม 
 (Unity of Effort)
7. มุ่งต่อผลลัพธ์ (Results Base)
8. การตอบสนองเป้าหมาย ข้อความ 

เวลา และสถานท่ีที่ถูกต้องเป็น
ส�าคัญ (Responsive) 

9. ความต่อเนื่อง (Continuous)

1. การขับเคลื่อนด้วยผู ้น�าหรือภาวะผู ้น�า 
(Leadership-Driven) 

2. ความน่าเชื่อถือ (Credibility)
3. ความเข้าใจ (Understanding)
4. การสนทนาแลกเปลีย่นความคดิเหน็ (Dialouge)
5. ความแพร่หลาย (Pervasiveness)
6. ความมีเอกภาพในความพยายาม 
 (Unity of Effort)
7. การมุ่งติดตามผลลัพธ์ (Results Base) 
8. การตอบสนอง (Responsiveness) 

9. ความต่อเนื่อง (Continuity)
10. ความไว้เนื้อเชื่อใจ (Trust)
11. การเตรียมความพร้อม (Readiness) 
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3.2.1 การขบัเคลือ่นด้วยผูน้�าหรอืภาวะผูน้�า (Leadership-Driven) : 

การขับเคลื่อนด้วยผู้น�าหรือภาวะผู้น�าถือเป็นปัจจัยส�าคัญอันดับแรกในการ

สื่อสารทางยุทธศาสตร์ ซึ่งผู้น�าหรือผู้บัญชาการจ�าเป็นต้องแสดงเจตนารมณ์ 

วัตถุประสงค์ และแนวทางที่ชัดเจน เพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความม่ันใจในการสนธิ

ความพยายาม เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์การสื่อสารทางยุทธศาสตร์ โดยผู้น�า

หรอืผูบ้ญัชาการต้องพจิารณาวางการสือ่สารทางยทุธศาสตร์ให้สอดประสานกนั

ระหว่างค�าพดู ท่าท ีการปฏบิตั ิและภาพ ประกอบกับขีดความสามารถของฝ่ายเรา 

โดยจดัสรรทรพัยากรการสือ่สารทางยทุธศาสตร์ตามความเร่งด่วน เพือ่เชือ่มโยง

ไปยังแผนอย่างเหมาะสม

3.2.2 ความน่าเชือ่ถอื (Credibility) : ความน่าเชือ่ถอืสามารถสร้างขึน้ได้

จากการรับรู้ถึงความจริง ความถูกต้อง โดยการประสานสอดคล้องกันระหว่าง

ค�าพูด ท่าที การปฏิบัติ โดยมิให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ถึงความขัดแย้งและ

ความไม่สอดคล้องระหว่างเจตนารมณ์ วัตถุประสงค์ หรือนโยบายกับค�าพูด 

ท่าท ีการปฏิบัต ิท้ังน้ี การท�าให้กลุม่เป้าเช่ือถอืในสิง่ทีฝ่่ายเราสือ่ออกไปถอืเป็นสิง่ที่

ส�าคัญในการปฏิบัติการให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ซ่ึงหากอาศัยความมีคุณธรรม 

จริยธรรม ประกอบกับ สิ่งที่ต้องการสื่อออกไปนั้นเป็นความจริงจะถือเป็น

ยุทธศาสตร์การสื่อสารที่ดีที่สุดในการสร้างความน่าเชื่อถือ รวมถึงการอาศัย

ตวับคุคล หรอืผูน้�าทางความคดิทีม่คีวามน่าเชือ่ถอื และกลุ่มเป้าหมายให้ความเชือ่ถอื 

นับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส�าคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือในการสื่อสาร

ทางยุทธศาสตร์20

3.2.3 ความเข้าใจ (Understanding) : การท�าความเข้าใจปัจจยัต่างๆ 

ทีส่่งผลกระทบต่อวตัถปุระสงค์การสือ่สารทางยทุธศาสตร์อย่างลึกซ้ึง โดยเฉพาะ

20 สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/59 เรื่อง “แนวทางการพัฒนาการสื่อสาร
ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Communication : STRATCOM) และการปฏิบัติการข่าวสาร (Information 
Operations : IO) ของกองทัพไทย”, 24 กุมภาพันธ์ 2559, ณ ห้องเรียนบัณฑิตวิทยาลัย 1 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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การท�าความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ท้ังฝ่ายเรา ฝ่ายเป็นกลาง และฝ่ายตรงข้าม 

เกี่ยวกับทัศนคติ กระบวนการคิด ค�าพูด พฤติกรรม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 

ระบบสังคม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งควรมีกระบวนการวิเคราะห์ปัจจัย

สภาวะแวดล้อม และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างครอบคลุม เพื่อให้สามารถ

ก�าหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนการด�าเนินงานที่จะน�าไปสู่การปฏิบัติ 

จนกระทั่ง ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้21 ทั้งนี้ ควรท�าความเข้าใจว่า

กลุม่เป้าหมายแต่ละกลุม่มลีกัษณะแตกต่างกนั ท�าให้อาจกล่าวได้ว่า “no one size 

fits all” ไม่มขีอ้ความ หรอืวิธกีารอย่างหนึ่งอย่างใดทีส่ามารถสื่อสารให้ทกุกลุม่

เป้าหมายเข้าใจตามวัตถุประสงค์ได้

3.2.4 การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Dialogue) : การใช้สื่อ

หรอืวธิกีารในการน�าข่าวสารชนดิใดชนดิหนึง่ จากบุคคลหรอืสถานทีห่น่ึงไปยงัอีก

บุคคลหรือสถานที่หนึ่ง เพื่อส่งข่าวสาร ความคิด หรือความรู้สึกออกไป 

ให้เกดิความรบัรูห้รอืเข้าใจอย่างน่าพงึพอใจ ซึง่การสือ่สารอย่างมปีระสทิธภิาพนัน้

ต้องการให้ข้อความไม่เพียงถูกรับรู้เท่านั้น แต่ยังต้องการให้เกิดความเข้าใจถึง

วัตถุประสงค์ที่ต้องการสื่อออกไปอีกด้วย ทั้งนี้ การสนทนาแบบเผชิญหน้าคือ

วิธีการสนทนาท่ีสามารถเปดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมสามารถประเมินประสิทธิผล 

ทั้งที่เป็นวาจาและไม่ใช่วาจา โดยเฉพาะ การสนทนาระหว่างการพบปะ

สร้างสัมพันธ์กับผู้น�าหลัก เพื่อสร้างความวางใจ ดังนั้น ข่าวสารจะมีประโยชน์

มากทีส่ดุเมือ่มาจากแหล่งข่าวทีส่ามารถไว้ใจทีจ่ะบอกความจริงจากผู้ซ่ึงฝ่ายเรา

ได้สร้างความสัมพันธ์อย่างแท้จริงตลอดเวลา ทั้งนี้ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ต้องการการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ครอบคลุมสภาพปัญหาระหว่าง

ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ การแสดงว่าฝ่ายเราฟังอย่างต้ังใจ ใส่ใจ 

21 ปยะ อาจมงุคณุ, ผู้อ�านวยการ กองวิชาเสนาธิการร่วม วิทยาลยัเสนาธกิารทหาร สถาบนัวชิาการป้องกนั
ประเทศ, การสัมภาษณ์เชิงลึก, 1 เมษายน 2559, ณ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ
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มีการปฏิบัติ และติดตามผลตอบกลับของฝ่ายตรงข้าม เพื่อให้เกิดความเข้าใจ 

และไว้วางใจซึ่งกันและกัน

3.2.5 ความแพร่หลาย (Pervasiveness) : ค�าพูด ท่าที การปฏิบัติ

ต่างๆ ล้วนเป็นการสื่อสารของผู้ท่ีเก่ียวข้องทั้งหมด ต้ังแต่ผู้น�าหรือผู้บัญชาการ 

จนถึงผู้ใต้บังคับบัญชาระดับสุดท้าย ซึ่งผู้น�าสารจะเป็นผู้สื่อสารไปถึงผู้รับสาร 

โดยไม่ว่าจะสื่อสารในลักษณะเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม การสื่อสารท้ังหมด

จะส่งผลกระทบทางยทุธศาสตร์โดยมอิาจหลกีเล่ียงได้ ดังนัน้ ผู้น�าหรือผู้บญัชาการ

ต้องให้ความส�าคัญกับทั้งค�าพูด ท่าที การปฏิบัติ ของฝ่ายเรา รวมถึง 

ทุกๆ การเผยแพร่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ที่ต้องการได้

3.2.6 ความมีเอกภาพในความพยายาม (Unity of Effort) : 

ความมีเอกภาพในการสื่อสาร และเอกภาพในการบังคับบัญชา หนทางที่จะ

ท�าให้ฝ่ายเราบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก�าหนดไว้ได้ อาจจ�าเป็นจะต้องมีเอกภาพ

ในความพยายาม การบงัคบับัญชา การบรหิารจดัการ และเอกภาพในการสือ่สาร 

เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความสามัคคี 

ร ่วมมือร ่วมใจด�าเนินงานไปสู ่ เป ้าหมายท่ีก�าหนดไว้ด ้วยความพยายาม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องของการตัดสินใจว่าจะท�าอะไร (What) ใครเป็นคนท�า 

(Who) ท�าเมื่อไร (When) ท�าที่ไหน (Where) ท�าไมต้องท�า (Why) และ

ท�าอย่างไร (How) และเพือ่ให้ความมเีอกภาพเกดิประสทิธภิาพสงูสดุนัน้ จ�าเป็น

จะต้องก�าหนดความชัดเจนให้กับตัวแปรและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเอกภาพ

ในการสื่อสารและเอกภาพในการบังคับบัญชา เช่น สายการบังคับบัญชา 

(Chain of command) หมายถึง ความสัมพันธ์ หรือความลึกตามล�าดับชั้น

ระหว่างผูบ้งัคบับัญชากบัผูใ้ต้บังคบับญัชา ลดหลัน่ลงมาเรือ่ยๆ สายการบงัคบับญัชา

ที่ดีควรมีความชัดเจนและระดับชั้นไม่มากเกินไปเพ่ือสะดวกกับการควบคุม/

ขนาดของการควบคุม (Span of control) หมายถึง ส่ิงท่ีแสดงให้ทราบว่า

ผู ้บังคับบัญชาคนหนึ่ง มีความกว้าง หรือขอบเขตความรับผิดชอบเพียงใด 
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มผีูใ้ต้บงัคับบญัชากีค่นหรอืมหีน่วยงานทีอ่ยูใ่นความควบคมุรบัผดิชอบกีห่น่วยงาน/

ความลกึ (Chain of command) และความกว้าง (Span of control) จะข้ึนอยูก่บั

ขนาดขององค์กร ความซับซ้อนทางด้านเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดล้อม หรือบริบทที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงหมายรวมถึง การพูด ท่าที ทิศทาง

การสื่อสารที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3.2.7 การมุ่งติดตามผลลัพธ์ (Results Base) : การติดตามผลลัพธ์

สุดท้ายตามวัตถุประสงค์ในการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ที่ก�าหนดไว้ ทั้งหัวข้อ 

กระบวนการ เป้าหมายในการปฏิบัติการ โดยอาศัยการประเมินผลด้วยตัวชี้วัด

ที่มีความชัดเจน ซึ่งถือเป็นการทบทวนและตรวจสอบกระบวนการด�าเนินงาน

ให้เป็นไปตามผลลัพธ์สุดท้ายท่ีต้องการ เป็นเครื่องมือที่ส�าคัญต่อผู้น�าหรือ

ผู ้บัญชาการ ซึ่งจะใช้ในการประเมินสถานการณ์ ผลส�าเร็จ เพ่ือวางแผน

ในการส่ือสารทางยุทธศาสตร์ในล�าดับต่อไป และให้แนวทางทางทั้งหมดกับ

ผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีต้องการสื่อสาร พูด ปฏิบัติออกไปอย่างครอบคลุม ประสาน

สอดคล้องกัน 

3.2.8 การตอบสนอง (Responsiveness) : การตอบสนองด้วย

ข้อความทีถู่กต้องกบัเป้าหมาย สถานที ่จงัหวะ เวลาทีถู่กต้อง เหมาะสม จะน�าไปสู่

การบรรลเุป้าหมาย วตัถปุระสงค์ หรอืผลลพัธ์สดุท้ายทีต้่องการ ทัง้นี ้ระยะเวลา

ในการตอบสนองหรือปฏิบัติต่อประเด็นปัญหาใดๆ นั้น จ�าเป็นต้องอาศัยการ

ปฏิบตังิานด้วยจงัหวะเวลาทีเ่หมาะสม ทนัท่วงทีต่อสถานการณ์ โดยแต่ละสภาพ

ปัญหาย่อมต้องการช่วงจังหวะเวลาในการปฏิบัติการที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ 

การเลือกใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติการนั้นย่อมขึ้นอยู่กับการพิจารณาปัจจัย

แวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาพแวดล้อม ขีดความสามารถของฝ่ายเรา 

ทัศนคติของฝ่ายตรงข้าม อย่างไรก็ตาม จ�าเป็นต้องค�านึงถึงการปฏิบัติภายใน

วงรอบการตัดสินใจของฝ่ายตรงข้าม และกระบวนการสื่อสารทางยุทธศาสตร์

ควรมีจังหวะ (rhythm) และท�านอง (tempo) ท่ีรวดเร็วกว่าฝ่ายตรงข้าม 

เพื่อชิงความได้เปรียบในปฏิบัติการ
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3.2.9 ความต่อเนื่อง (Continuity) : การบรรลุความส�าเร็จในการ

สือ่สารทางยทุธศาสตร์จ�าเป็นต้องอาศยัการวิเคราะห์ การวางแผน การปฏบิตั ิและ

การประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยป้อนผลลัพธ์กลับเข้าสู่กระบวนการ เพื่อปรับ

ยทุธศาสตร์ให้เหมาะสมกบัสภาวะแวดล้อมทีม่คีวามเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากสถานการณ์มกีารด�าเนนิไปอย่างต่อเนือ่งเป็นระยะเวลา

ยาวนานเท่าใด การปฏบิตัติามแนวทางการสือ่สารทางยทุธศาสตร์อย่างต่อเนือ่ง

ก็ยิ่งมีความส�าคัญเท่านั้น 

3.2.10 ความไว้เนื้อเชื่อใจ (trust) : ส่วนหน่ึงของความส�าเร็จ

ในยุทธศาสตร์การสื่อสารทางขึ้นอยู่กับการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ และ

ความสัมพันธ์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางยุทธศาสตร์การสื่อสารในระยะยาว 

เน่ืองจากการปฏบิตักิารสือ่สารทางยทุธศาสตร์อาจเกดิขึน้ในลกัษณะนานๆ ครัง้ 

โดยไม่อาจคาดการณ์ระยะเวลาท่ีต้องปฏิบัติการได้ ในขณะที่ความสัมพันธ์ 

ความเชื่อใจ และการเคารพซึ่งกันและกันกลับต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาขึ้น

อย่างค่อยเป็นค่อยไป

3.2.11 การเตรยีมความพร้อม (Readiness) : การเตรยีมความพร้อม

ขีดความสามารถของฝ่ายเราในการปฏิบัติการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ถือเป็น

สิ่งที่ต้องพิจารณา ตั้งแต่ขั้นตอนการวิเคราะห์ และวางแผน เพื่อประมาณการณ์

ทรัพยากรท่ีต้องใช้ เพื่อขับเคลื่อนให้ปฏิบัติการประสบความส�าเร็จ โดยควรให้

ความส�าคญัในการจดัสรรทัง้ทรพัยากรบคุคลอย่างเพยีงพอ คดัเลือกบคุคลากรท่ี

มีความรู้ ความสามารถตรงตามภารกิจ เครื่องมือ ยุทโธปกรณ์ และงบประมาณ

อย่างเพียงพอ เหมาะสมกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

3.3 กระบวนการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (Process of Stratergic 

Communication) ของกองทัพไทย 

ผู ้ศึกษาได้พัฒนา “ต้นแบบ (Prototype) กระบวนการสื่อสาร

ทางยุทธศาสตร์ (STRATCOM) ของกองบัญชาการกองทัพไทย” ด้วยเครื่องมือ
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ที่ได้กล่าวไว้ในส่วนที่ 1 ท�าให้ได้ “ต้นแบบ (Prototype) กระบวนการส่ือสาร

ทางยุทธศาสตร์ของกองบัญชาการกองทัพไทย” ทั้งสิ้น 7 ประการ22 ได้แก่ 

1) การรู้สถานการณ์อย่างลึกซึ้ง 2) การรู้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการ หรือ

ผูบ้รหิารระดบัสงูอย่างชดัเจน 3) การรูว้ตัถุประสงค์ของการส่ือสารทางยทุธศาสตร์ 

และ IO 4) การรู้เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย 5) การรู้การออกแบบ (Theme) 

ตารางประสานสอดคล้อง 6) การรูก้จิกรรมขดีความสามารถท่ีเกีย่วข้องกบัข้อมลู

ข่าวสาร (Information - Related Capabilities: IRCs) และ 7) การรู้ปัจจัย

แห่งความส�าเร็จ (Key Success Factors: KSFs) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

3.3.1 ต้นแบบ (Prototype) กระบวนการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ 

(STRATCOM) 7 ประการ ได้แก่

 3.3.1.1 การรูสถานการณอยางลึกซึ้ง : โดยต้องอาศัยศาสตร์

การข่าว (Intelligence) เพื่อน�าไปสู่การตกลงใจในรูปแบบของการบัญชาการ

และการควบคุม 
 3.3.1.2 การรูเจตนารมณของผูบญัชาการ หรือผูบริหารระดับสูง

อยางชดัเจน : โดยในส่วนของ STRATCOM ผู้บริหารต้องให้นโยบายและทิศทาง

ทีม่คีวามชดัเจน ส่วน IO ต้องใช้เนือ้หา (Content) ทีช่ดัเจน ซ่ึงจะท�าให้ชดุทีม IO 

สามารถส่งข้อความและด�าเนนิการต่างๆ ไปในทศิทางทีต้่องการตามเจตนารมณ์

ของผู้บัญชาการ

 3.3.1.3 การรูวัตถุประสงคของการสื่อสารทางยุทธศาสตร : 

เพื่อสร้างผลกระทบตามที่ต้องการได้ถูกต้อง

22 สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/59 เรื่อง “แนวทางการพัฒนาการสื่อสาร
ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Communication : STRATCOM) และการปฏิบัติการข่าวสาร (Information 
Operations : IO) ของกองทัพไทย”, 24 กุมภาพันธ์ 2559, ห้องเรียนบัณฑิตวิทยาลัย 1 สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ



47
àÍ¡ÊÒÃÇÔ¨ÑÂ “¡ÒÃ¾Ñ²¹Òá¹Ç·Ò§¡ÒÃÊ×่ÍÊÒÃ·Ò§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�¢Í§¡Í§·Ñ¾ä·Â” 

Development of Strategic Communication Guidelines for Royal Thai Armed Forces 

 3.3.1.4 การรูเปาหมายและกลุมเปาหมาย : ซ่ึงหมายถึงเป้าหมาย

ทั้งรายบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่ถูกเลือกให้รับอิทธิพลที่สร้างขึ้น โดยให้เกิด

ผลกระทบตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

 3.3.1.5 การรูการออกแบบ (Theme) ตารางประสานสอดคลอง : 

ซึ่งการวางแผน IO จะต้องพัฒนา Theme, Message และ Activity ไปตาม

เหตุการณ์ และสภาพแวดล้อมที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา โดยการผสมผสาน

องค์ประกอบ และกิจกรรมอย่างสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชา

 3.3.1.6 การรูกิจกรรมขีดความสามารถที่เกี่ยวของกับขอมูล

ขาวสาร (Information - Related Capabilities: IRCs) : เป็นเสมอืนวธิกีาร 

เครื่องมือ เทคนิค หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ข้อมูล ข่าวสาร หรือความรู้เพื่อสร้าง

ผลกระทบ และสภาวะทีต้่องการด้านปฏิบัตกิาร ภายในมิตทิางกายภาพ มิตทิาง

ข้อมลูข่าวสาร และมติทิางกระบวนความคดิ ซึง่จะส่งผลกระทบต่อความสามารถ

ในการตัดสินตกลงใจของกลุ่มเป้าหมาย จนกระทั่งสามารถน�าไปสู่ความส�าเร็จ

ในวตัถปุระสงค์ทีต้่องการ อย่างไรก็ตาม การรูก้จิกรรม IRCs ได้รบัการสนบัสนนุ

โดยขีดความสามารถของการปฏิบัติการต่างๆ ได้แก่ การรักษาความปลอดภัย

การปฏิบัติการ (Operations Security: OPSEC), การรับประกันข้อมูลข่าวสาร 

(Information Assurance: IA), การต่อต้านการลวง (Counter-Deception), 

การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ (Physical Security), การสนับสนุน

ทางสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (EW support) และการป้องกันทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Protection)

 3.3.1.7 การรูปจจยัแหงความสาํเรจ็ (Key Success Factors: 

KSFs) : อาทิ ความพยายาม ความต่อเนื่อง การประเมินผล ความยืดหยุ่น 

บุคลากรและทรัพยากรอย่างเพียงพอ เป็นต้น

จากนั้นได้ทดสอบต้นแบบ (Prototype) กระบวนการสื่อสารทาง

ยุทธศาสตร์ (STRATCOM) ของกองทัพไทย 7 ประการ ด้วยเครื่องมือที่ได้
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กล่าวไว้ในส่วนที ่1 จนกระทัง่ ได้ตวัแบบ (Model) กระบวนการส่ือสารทางยทุธศาสตร์

ของ บก.ทท. 7 ประการ โดยแสดงการเปรียบเทียบต้นแบบ (Prototype) 

กระบวนการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (Process of STRATCOM) ของ

กองทัพไทย (ร่างหลักการฯ) และตัวแบบ (Model) กระบวนการสื่อสาร

ทางยุทธศาสตร์ของกองทัพไทย (หลักการฯ ใหม่) ดัง ตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 การเปรียบเทียบต้นแบบ (Prototype) กระบวนการสื่อสาร

ทางยุทธศาสตร์ของกองทัพไทย (ร่างหลักการฯ) และตัวแบบ (Model) 

กระบวนการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ของกองทัพไทย (หลักการฯ ใหม่)

กระบวนการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ 

(Process of Stratergic Communication) ของกองทัพไทย

ต้นแบบ (Prototype) 

กระบวนการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ 

ของกองทัพไทย (บก.ทท.) 

(รางหลักการฯ)

ตัวแบบ (Model)

กระบวนการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ 

ของกองทัพไทย (บก.ทท.) 

(หลักการฯ ใหม) 

1. การรู้สถานการณ์อย่างลึกซึ้ง

2. การรู้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการหรือ
ผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน

3. การรู้วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทาง
ยุทธศาสตร์

4. การรู้เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย

5. การรู้การออกแบบ (Theme) ตาราง
ประสานสอดคล้อง

6. การรู ้กิจกรรมขีดความสามารถที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร

7. การรู้ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

1. การก�าหนดความชัดเจนเจตนารมณ์
ของผู้น�า หรือผู้บริหารระดับสูง

2. การก�าหนดวัตถุประสงค์ของ 
 การสื่อสารทางยุทธศาสตร์
3. การส�ารวจสภาวะแวดล้อม

4. การก�าหนดและท�าความเข้าใจเป้าหมาย
และกลุ่มเป้าหมาย 

5. การวางรูปแบบ

6. การก�าหนดปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

7. การประเมินผล
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3.3.2 ตัวแบบ (Model) กระบวนการส่ือสารทางยุทธศาสตร์ 

(STRATCOM) ของกองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) 7 ประการ ได้แก่ 

1) การก�าหนดความชดัเจนเจตนารมณ์ของผูน้�า หรือผู้บริหารระดับสูง 2) การก�าหนด

วตัถปุระสงค์ของ STRATCOM 3) การส�ารวจสภาวะแวดล้อม 4) การก�าหนดและ

ท�าความเข้าใจเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย 5) การวางรูปแบบ 6) การก�าหนด

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ และ 7) การประเมินผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 3.3.2.1 การกําหนดความชัดเจนเจตนารมณของผูนํา หรือ

ผูบรหิารระดบัสงู เจตนารมณ์และแนวทางของผู้น�าถอืได้ว่ามคีวามส�าคญัอย่างยิง่

ต่อผูป้ฏบิตังิาน โดยผูน้�าหรอืผูบ้ญัชาการควรแสดงเจตนารมณ์ นโยบาย ทศิทาง

ต่อการด�าเนินงานอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบถึง

จดุมุง่หมายทางยทุธศาสตร์ ซึง่จะท�าให้สามารถเข้าใจถงึวตัถปุระสงค์การสือ่สาร

ทางยุทธศาสตร์ได้อย่างถ่องแท้มากขึ้น และทุกฝ่ายปฏิบัติงานไปในทิศทาง

เดียวกันจนกระทั่งบรรลุผลส�าเร็จได้ แต่อย่างไรก็ตาม ก่อนการด�าเนินการ

สื่อสารทางยุทธศาสตร์ออกไปโดยผู้น�านั้น ต้องมีการวางแผนการบูรณาการ

การท�างานร่วมกันระหว่างทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องว่ามีความเป็นไปได้ที่จะ

บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

 3.3.2.2 การกาํหนดวตัถปุระสงคของการส่ือสารทางยทุธศาสตร 

การก�าหนดวัตถปุระสงค์ของ STRATCOM ในการด�าเนนิการกบัประเดน็ใดประเดน็หนึง่ 

จะท�าให้เกดิความชดัเจนในการพิจารณาสถานการณ์ กลุม่เป้าหมาย ขดีความสามารถ

ในการสือ่สารทางยทุธศาสตร์ เพือ่สร้างผลกระทบตามวตัถปุระสงค์ทีต้่องการได้ 

ในส่วนของกองบญัชาการกองทพัไทย (บก.ทท.) เมือ่กรมยทุธการทหาร (ยก.ทหาร) 

ได้รบัข้อมลูจากกรมข่าวกรองทหาร (ขว.ทหาร) แล้วจะเป็นผู้ก�าหนดวตัถปุระสงค์

การสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (STRATCOM) และการปฏิบัติการข่าวสาร (IO) 

เพือ่แจ้งให้ส่วนราชการทีเ่กีย่วข้องน�าไปด�าเนินการ ทัง้นี ้เนือ่งด้วยฝ่ายเสนาธกิาร 

กรมยทุธการทหาร (ยก.ทหาร) จ�าเป็นต้องสนบัสนนุการวางแผน โดยการวางก�าลัง
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ความเชี่ยวชาญ โดยการวางก�าลังบุคคลซึ่งมีความเชี่ยวชาญไว้ส่วนหน้า เช่น 

ความเชีย่วชาญด้านมานษุยวทิยาและสงัคมวทิยา (การเข้าใจวฒันธรรมท้องถิน่) 

ภาษาศาสตร์ (การเข้าใจความแตกต่างเล็กน้อยด้านภาษา และการสื่อสาร

ในท้องถิ่น) และการทูต (การเข้าใจความประณีตของความพยายามทางการทูต) 

เป็นต้น โดยการก�าหนดวัตถุประสงค์ STRATCOM แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

1) วัตถุประสงค์ระดับยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ระดับผู้น�าของฝ่ายตรงข้าม

เกดิการรับรู ้เข้าใจ จนกระท่ังตกลงใจ หรอืตดัสนิใจตามวัตถปุระสงค์ของฝ่ายเรา

2) วตัถปุระสงค์ระดบัยทุธการ เพือ่ท�าให้เกิดผลกระทบต่อการวางแผน

ในระดับผู้บังคับบัญชาพื้นที่ หรือกลยุทธของฝ่ายตรงข้าม 

3) วัตถุประสงค์ระดับยุทธวิธี เพื่อท�าให้มีผลต่อการปฏิบัติในระดับ

หน่วยปฏิบัติการในสนามของฝ่ายตรงข้าม

 3.3.2.3 การสํารวจสภาวะแวดลอม การเข้าใจสภาพแวดล้อม 

สถานการณ์อย่างลึกซึ้ง อาศัยศาสตร์การข่าว (Intelligence) การรวบรวม

ข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์สถานการณ์เฉพาะ การเข้าใจผลกระทบซ่ึงกันและกัน

ในทุกมิติ ทั้งการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม ข่าวสาร โครงสร้างพ้ืนฐาน 

รวมถงึระบบอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง ซ่ึงต้องอาศยัการรับรู้ถึงสภาพแวดล้อมของฝ่ายเรา

และฝ่ายตรงข้ามว่ามีลักษณะทางกายภาพ บุคคล และความรู้สึกนึกคิดอย่างไร 

เพือ่น�าเข้าสูก่ระบวนการวเิคราะห์ข่าวตามวงรอบข่าวกรองของ ขว.ทหาร ได้แก่ 

1) การวางแผน 2) การรวบรวมข่าวสาร 3) การด�าเนินกรรมวิธี ประกอบด้วย 

การวิเคราะห์ การประเมินคุณค่า การตีความข้อมูล และ 4) การกระจายข้อมูล 

จนกระทั่งน�าไปสู่การก�าหนดแผน ก�าหนดพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย (ฝ่ายเรา/ 

ฝ่ายเป็นกลาง/ ฝ่ายตรงข้าม) อย่างไรก็ตาม ผู้น�าหรือผู้บัญชาการต้องเข้าใจว่า

สถานการณ์มีความสลับซับซ้อนและแปรเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ทั้งลักษณะพิเศษ

ทางวัฒนธรรม รูปแบบการจูงใจ การรับรู้ และการตอบสนองต่อส่ิงเร้าซ่ึงอาจ

ผันแปรไปขึ้นอยู่กับท้องถิ่น วัฒนธรรม สถานการณ์ ทั้งนี้ วิธีการและเครื่องมือ
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ที่ใช้ได้ผลในสถานการณ์หนึ่งอาจจะใช้ไม่ได้ผลในอีกสถานการณ์หนึ่ง ดังนั้น 

เพื่อน�าไปสู่การตกลงใจในรูปแบบของการบัญชาการและการควบคุม สนับสนุน

ให้เกิดความได้เปรียบของฝ่ายเรา อาจต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาท่ีเข้าใจ

มุมมองทางวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา การเมือง และเศรษฐกิจในพื้นที่เป้าหมาย 

ซึง่สามารถช่วยเหลอืผูว้เิคราะห์และวางแผนได้ ซ่ึงในกรณดัีงกล่าวมานี ้ขว.ทหาร 

จะท�าหน้าทีเ่ป็นฝ่ายอ�านวยการ ประสานงานกบัหน่วยงานอืน่ๆ อาท ิหน่วยข่าว

ของกองบัญชาการกองทัพพิเศษในพื้นท่ี ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ ทูตทหาร

ในต่างประเทศ ซึง่จะรูแ้ละเข้าใจสถานการณ์ในพืน้ทีไ่ด้ดกีว่า ขว.ทหาร เนือ่งจาก

อยู่ใกล้ชิดสถานการณ์ในพื้นที่ 

 3.3.2.4 การกําหนดและทําความเขาใจเปาหมายและกลุม

เปาหมาย การพิจารณากลุ่มเป้าหมาย ทั้งฝ่ายตรงข้าม ฝ่ายเป็นกลาง และ

ฝ่ายเรา ทีอ่าจส่งผลกระทบหรอืท่ีเกีย่วข้องกบัวตัถปุระสงค์ทีก่�าหนดไว้ โดยรวมถงึ

เป้าหมายทั้งรายบุคคล หรือกลุ ่มบุคคลที่ถูกเลือกให้รับอิทธิพลท่ีสร้างขึ้น 

เนื่องจากผู้น�าหรือผู้บัญชาการอาจต้องใช้ท่าทีและวิธีการที่แตกต่างกันในแต่ละ

กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติและพฤติกรรมตามต้องการ

 3.3.2.5 การวางรูปแบบ การออกแบบหรือการวางแผน 

การสื่อสารทางยุทธศาสตร์ จะประกอบด้วยการพัฒนา 3 ส่วน ได้แก่ รูปแบบ 

(Theme) สิ่งที่สื่อ (Message) และกิจกรรม (Activity) ตามเหตุการณ์และ

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยใช้การผสมผสานองค์ประกอบ 

กิจกรรม ขีดความสามารถของ STRATCOM อย่างสอดคล้องกับเจตนารมณ์

ของผูน้�าหรอืผูบ้ญัชาการ โดยการออกแบบตารางประสานสอดคล้อง หน่วยงาน

รับผิดชอบ และหน่วยปฏิบัติหลัก 

 รูปแบบ (Theme) เป็นการก�าหนดประเด็นหลัก และวางแผน

ส�าหรับ STRATCOM เสนอปัญหาต่างๆ ซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะต่อผู้น�า หรือ

ผู้บัญชาการ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ สภาพแวดล้อมทางยุทธการ 
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และปัจจัยอ่ืนๆ อีกหลายประการ เพื่อให้ฝ่ายเรา ฝ่ายเป็นกลาง และฝ่าย

ตรงข้ามมีแนวคิด ความเชื่อ หรือพฤติกรรมเป็นไปตามท่ีฝ่ายเราต้องการ 

ในส่วนของ บก.ทท. นั้น การก�าหนด Theme ของ STRATCOM เป็นหน้าที่

ของฝ่ายเสนาธิการทหาร (เสธ.ทหาร) หรือ ยก.ทหาร ผู้น�าหรือผู้บัญชาการ

จะสามารถใช้ข้อมูลจากฝ่าย เสธ. ในการตัดสินใจก�าหนดวัตถุประสงค์ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ23 

 ส่ิงท่ีสื่อ (Message) เป็นการก�าหนดเนื้อหาของข่าวสาร 

ท่าที การปฏิบัติที่จะใช้ในการส่งไปถึงกลุ่มเป้าหมาย แล้วท�าให้กลุ่มเป้าหมาย

เกิดการตีความ มีความเชื่อตามประเด็นที่ฝ่ายเราต้องการสื่อออกไป

 กจิกรรม (Activity) เป็นการก�าหนดโครงการ กจิกรรม (Activity) 

เพื่อเป็นช่องทางท่ีจะก�าหนดเครื่องมือที่ใช้ (MEAN) น�าสิ่งที่จะสื่อ (Message) 

ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นเสมือนวิธีการ เคร่ืองมือ เทคนิค หรือกิจกรรมต่างๆ 

ที่ใช้ข้อมูลข่าวสารหรือความรู ้ เพื่อสร้างผลกระทบและสภาวะท่ีต้องการ

ด้านปฏิบัติการ ภายในมิติทางกายภาพ มิติทางข้อมูลข่าวสาร และมิติทาง

กระบวนความคิด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการตัดสินใจของ

กลุ่มเป้าหมาย จนกระทัง่สามารถน�าไปสูค่วามส�าเรจ็ตามวตัถปุระสงค์ท่ีต้องการ 

เช่น การอาศัยกิจกรรมต่างๆ นั้นต้องรู้ช่องทางการสื่อสาร โดยการวางแผน

ซึง่ต้องพฒันา Theme, Message และ Activity ตามสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง

ตลอดเวลา ดังนั้น จึงจ�าเป็นต้องอาศัยสื่อหลากหลายรูปแบบ เพื่อเข้าถึง

กลุม่เป้าหมาย ได้แก่ การประชาสมัพนัธ์ผ่านช่องทางการประชาสัมพนัธ์ (Public 

Affairs: PA) รายการ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านโทรทัศน์ วิทยุ วารสาร 

สกรูปหนังสือพมิพ์ สือ่ออนไลน์ เวบ็ไซด์ เฟสบุค ไลน์ อบีุค บทความทางวชิาการ 

ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว การแถลงข่าว การจัดประชุมสัมมนา ฯลฯ ซ่ึงหาก

23  ปยะ อาจมงุคณุ, ผู้อ�านวยการ กองวชิาเสนาธิการร่วม วทิยาลยัเสนาธกิารทหาร สถาบนัวชิาการป้องกนั
ประเทศ, การสมัภาษณ์เชงิลกึ, 1 เมษายน 2559, ณ วทิยาลยัเสนาธกิารทหาร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ
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สามารถเพิ่มประสิทธิภาพสื่อในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจากกิจกรรมต่างๆ ได้

ก็จะท�าให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการจะได้มากยิ่งขึ้น

ขีดความสามารถในการด�าเนินการด้าน STRATCOM เพ่ือการ

ป้องกันการบัญชาการและควบคุมของผู้บัญชาการมีส่วนประกอบส�าคัญ ได้แก่ 

1) ข่าวสาร (Information) เป็นเนื้อหา หรือความหมายของข้อมูลที่เกิดจาก

การกระท�า 2) ข้อมูล (Data) เป็นสัญญาณในการแปลความ เช่น ตัวอักษร

หรือสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 3) ความรู ้ (Knowledge) เป็น

ข้อมูลข่าวสารในบริบทที่ท�าให้เกิดการปฏิบัติโดยตรง 4) อิทธิพล (Influence) 

เป็นการกระท�าหรือพลังในการสร้างผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการต่อกลุ่มเป้าหมาย 

5) เครื่องมือ (Means) เป ็นทรัพยากรที่สามารถใช้งานได้ของรัฐบาล 

(National Government), องค์กรที่ไม่ใช้รัฐ (Non-Nation Actor) เป็นต้น 

6) แนวทาง (Ways) เป็นวิธีการประยุกต์ใช้งานเครื่องมือ หรือทรัพยากร 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 7) ขีดความสามารถที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

ข่าวสาร (Information - Related Capabilities: IRCs) 8) กลุ่มเป้าหมาย 

(Target Audience: TA) เป็นบุคคลเป้าหมาย ทั้งรายบุคคล หรือกลุ่มบุคคล 

9) วัตถุประสงค์ที่ต้องการ (End) เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาจากแนวทางในการ

ประยุกต์ใช้ขีดความสามารถที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร24

การรู ้กิจกรรม IRCs ได้รับการสนับสนุนโดยขีดความสามารถของ

การปฏิบัติการต ่างๆ โดยเครื่องมือที่ ใช ้ในการส่ือสารทางยุทธศาสตร ์ 

(STRATCOM) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ องค์ประกอบ/ ขีดความสามารถหลกั 

(Core Capabilities) องค์ประกอบ/ ขีดความสามารถสนับสนุน (Supporting 

24 สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/59 เรื่อง “แนวทางการพัฒนาการสื่อสาร
ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Communication : STRATCOM) และการปฏิบัติการข่าวสาร (Information 
Operations : IO) ของกองทพัไทย”, 24 กุมภาพนัธ์ 2559, ณ ห้องเรียนบณัฑิตวทิยาลยั 1 สถาบนัวชิาการ
ป้องกันประเทศ
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Capabilities) และองค์ประกอบ /ขีดความสามารถที่เกี่ยวข้อง (Related 

Capabilities)25,26 ดังนี้

1) ขดีความสามารถหลกั (Core Capabilities) ของการสือ่สารทาง

ยุทธศาสตร ประกอบด้วย ทางเลอืกการป้องปรามท่ีอ่อนตวั การแสดงก�าลงั ข่าวสาร

ทางทัศนะ (รวมถึงภาพถ่ายการรบ) 

 (1) ทางเลือกการป้องปรามที่อ่อนตัว (Flexible Deterrence 

Options: FDOs) เป็นการปฏบิตัทิีไ่ด้ถกูวางแผนล่วงหน้า ซึง่มุง่ต่อการป้องปราม 

มีการปรับอย่าระมัดระวังเพื่อส่งสัญญาณความชอบธรรมของฝ่ายเรา และ

สร้างอิทธิพลต่อการปฏิบัติของฝ่ายตรงข้าม จุดประสงค์พื้นฐานของทางเลือก

โดยการป้องปรามท่ีอ่อนตัว (Flexible Deterrent Options: FDOs) คือ 

น�าประเดน็ไปสูก่ารแก้ปัญหาโดยเรว็ โดยไม่มีการขดัแย้งกนัด้วยอาวธุ ทางเลือก

เหล่านี้สามารถก�าหนดขึ้นเพื่อตักเตือน ห้ามปรามการปฏิบัติก่อนที่วิกฤตการณ์

จะเกิดขึ้น หรือเพื่อขัดขวางการรุกรานที่จะเกิดขึ้นระหว่างวิกฤตกาล ทางเลือก

โดยการป้องปรามที่อ่อนตัว (FDO) ถูกพัฒนาส�าหรับเครื่องมือแต่ละอย่างของ

พลังอ�านาจแห่งชาติ ทั้งทางการทูต ทางข่าวสาร ทางทหาร และทางเศรษฐกิจ 

แต่พลังอ�านาจเหล่าน้ีจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อใช้เพื่อรวมอิทธิพลของ

เครื่องมือทั้งหมดของพลังอ�านาจแห่งชาติ ทางเลือกโดยการป้องปรามที่อ่อนตัว 

(FDO) อ�านวยต่อการแสวงข้อตกลงใจทางยุทธศาสตร์อย่างเร็วที่สุด การลด

ความรุนแรงอย่างรวดเร็ว และการแก้ปัญหาความวิกฤติโดยการแสดงขอบเขต

ที่กว้างขวางของเส้นทางการตอบสนองที่เกี่ยวพันกัน 

 (2) การแสดงก�าลัง (Show of Forces) เจตนาเพ่ือแสดง

การแก้ปัญหาของชาต ิเป็นการปฏบิตัทิีร่วมถงึการปรากฏของก�าลังทหารทีน่่าเชือ่ถอื 

25 ร่างหลกันยิมกองทัพไทยส�าหรบัการสือ่สารทางยทุธศาสตร์ (Strategic Communication : STRATCOM), 
22 สิงหาคม 2555, ส�านักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
26 ร่างหลกันยิมกองทัพไทยส�าหรบัการสือ่สารทางยทุธศาสตร์ (Strategic Communication : STRATCOM), 
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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ในความพยายามที่จะถอดชนวนสถานการณ์ ซึ่งถ้าปล่อยให้ด�าเนินต่อไป 

อาจเกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ของชาติ การปฏิบัติการเหล่านี้ยังเน้นถึง

การใช้ทหารเข้าท�าการรบในการปฏิบัติการผสมหลายชาติ 

 (3) ข่าวสารทางทศันะ (Visual Information: VI) เป็นส่ือเกีย่วกบั

การเห็นต่างๆ ที่มี หรือไม่มีเสียง โดยทั่วไป ประกอบด้วย การถ่ายภาพนิ่ง 

และเคลื่อนไหว ศิลปะกราฟฟค อุปกรณ์ช่วยในการเห็น แบบการแสดง และ

เครื่องฉายภาพทึบแสง (Visual Presentation) โดยหน้าท่ีของข่าวสาร

ทางทัศนะ (VI) แสดงถึงขอบเขตท่ีกว้างขวางของผลผลิตภาพท่ีได้มาจาก

แหล่งข่าวหลายๆ ชนิด ซึ่งประกอบรวมถึงระบบในอากาศที่ไม่มีคนประจ�า 

นักถ่ายภาพแสดงเหตุการณ์แทนการส่ือข่าวด้วยค�าพูด (photo journalists) 

ทรัพยากรข่าวกรอง กล้องถ่ายภาพของระบบอาวุธ และองค์กรกระจายเสียง

ทางทหาร กิจการสาธารณะ (Public Affairs: PA) อาศัยผลผลิตของข่าวสาร

ทางทัศนะ (VI) จากแหล่งข่าวหลายๆ แหล่ง เพื่อท�าให้ส�าเร็จภารกิจ 

2) ขีดความสามารถสนับสนุน (Supporting Capabilities) ของ 

STRATCOM คอื การปฏบัิตกิารข่าวสาร และขดีความสามารถของการปฏบิตักิาร

ข่าวสารที่สนับสนุนโดยตรง (สงครามอิเล็กทรอนิกส์ การปฏิบัติการเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ การปฏิบัติการจิตวิทยา การโจมตีทางวัตถุ การปฏิบัติการระหว่าง

พลเรือนกับทหาร กลาโหมสนับสนุนต่อการทูตสาธารณะ กิจการสาธารณะ) 

ใช้เพื่อท�าให้การสื่อสารทางยุทธศาสตร์บรรลุผลส�าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

 (1) การปฏบิตักิารข่าวสาร คอื การสนธขิดีความสามารถทางทหาร 

และปฏิบติัอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้เกดิผลกระทบต่อข่าวสาร และระบบ

ข่าวสารของฝ่ายตรงข้าม และป้องกันข่าวสาร และระบบข่าวสารของฝ่ายเรา

ในขณะเดียวกัน (มุ ่งต่อสภาวะแวดล้อมของข่าวสารทั้งมิติทางกายภาพ 

ทางข่าวสาร และการรับรู้) 
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 (2) ขีดความสามารถของการปฏิบัติการข่าวสาร ท่ีสนับสนุน

โดยตรงต่อการส่ือสารทางยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) กิจการสาธารณะ (Public 

Affairs: PA) (2) การปฏบิตักิารจติวทิยา (Psychological Operation: PSYOP) 

(3) การปฏิบตักิารระหว่างพลเรอืนกบัทหาร (Civil-Military Operation: CMO) 

(4) กลาโหมสนับสนุนต่อการทูตสาธารณะ (Defense Support to Public 

Diplomacy: DSPD) (5) การสงครามอเิลก็ทรอนกิส์ (Electronic Warfare: EW) 

(6) การปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network Operation: 

CNO) และ (7) การโจมตีทางวัตถุ (Physical Attack) 

 3) ขีดความสามารถที่เกี่ยวของ (Related Capabilities) 

ของ STRATCOM คือ สังคมออนไลน์ (Social Media) โครงข่ายการสร้าง 

Media ท่ีมกีารตอบสนองทางสงัคมได้หลายทศิทาง เป็นโครงร่าง (Framework) 

ทางสังคม และอินเตอร์เน็ท ของการสร้างสื่อโดยทุกคนเพ่ือทุกคน ซึ่งหมายถึง

สังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้เป็นผู้สื่อสาร หรือเขียนเล่าเนื้อหา เรื่องราว ประสบการณ์ 

บทความ รปูภาพ และวิดโีอ ทีผู่ใ้ช้เขียนขึน้เอง ทาขึน้เอง หรอืพบเจอจากสือ่อืน่ๆ 

แล้วนามาแบ่งปันให้กับผู้อื่นที่อยู่ในเครือข่ายของตน ผ่านทางเว็บไซต์ Social 

Network ที่สามารถแพร่ออกไปได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ความเชื่อมั่นของ Social 

Media นั้นผันแปรไปตั้งแต่คนทั่วไปสามารถผลิตสื่อได้โดยแทบไม่ต้องลงทุน 

และบางคนสามารถสื่อได้โดยไม่จ�าเป็นต้องหาข้อมูลอ้างอิง ไปจนถึงผู้มีชื่อเสียง

ที่ต้องมีการค้นคว้า ก่อนท�าการสื่อ

 3.3.2.6 การกําหนดปจจัยแหงความสําเร็จ ปัจจัยแห่ง

ความส�าเร็จเป็นสิ่งที่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการด�าเนินงาน STRATCOM หรือ

ฝ่ายเราควรให้ความส�าคัญ เนื่องจากถือเป็นปัจจัยหลักซ่ึงจะน�าไปสู่การสื่อสาร

ทางยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยจาก

สภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู ่ตลอดเวลา อาจต้องท�าให้ต้องมี

การจัดล�าดับความส�าคัญของปัจจัยแห่งความส�าเร็จตามความเหมาะสมกับ

สถานการณ์ตามห้วงเวลานั้นๆ 
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 3.3.2.7 การประเมนิผล ด้วยการก�าหนดตัวชีว้ดัผลการปฏิบติังาน 

(Key Performance Indicators: KPI) และการประเมินผลอย่างความต่อเนื่อง 

เป็นการติดตามความก้าวหน้าในขณะด�าเนินงานการส่ือสารทางยุทธศาสตร์

สู่การบรรลุภารกิจ และประเมินผลสัมฤทธ์ิหลังส้ินสุดการด�าเนินงาน ซึ่งถือว่า

มีความส�าคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือผู้น�าหรือผู้บัญชาการในการตัดสินใจ 

และปรับการปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สุดท้ายท่ีต้องการ โดยอาจประเมินได้จาก

ความตกลงใจหรือความร่วมมือตามวัตถุประสงค์ของ STRATCOM ที่สื่อออกไป

อย่างชัดเจน และถึงแม้ว่า ในบางครั้งขั้นตอนการประเมินผลอาจกระท�าได้ยาก 

เนือ่งจากไม่สามารถก�าหนดตวัชีว้ดัทีช่ดัเจนได้ โดยเฉพาะ ตวัชีว้ดัทีเ่กีย่วข้องกบั

ความรู้สึก ความเชื่อมั่น หรือประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับด้านจิตใจ ซึ่งมีความเป็น

นามธรรมสงู ซึง่ยากในประเมนิผลให้เห็นอย่างชัดเจน แต่เนือ่งด้วย “การรบและ

การทัพสามารถพ่ายแพ้ในมิติการรับรู้ของสภาวะแวดล้อมของข่าวสาร” ดังนั้น 

การประเมนิผลความคบืหน้าผลการด�าเนนิงานเป็นระยะ (ขึน้อยูก่บัความส�าคญั

ของประเด็นปัญหา) จึงมีบทบาทส�าคัญในกิจกรรมเกี่ยวกับการส่ือสารทาง

ยุทธศาสตร์ และการสร้างการประเมินผลลัพธ์ในมิติการับรู้จากความพยายาม

ในการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ยังถือเป็นสิ่งท้าทาย 

โดยในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) มีกรมข่าวทหาร 

(ขว.ทหาร) เป็นหน่วยหลักในการประเมินผลความคืบหน้าการด�าเนินการ

อย่างต่อเนือ่ง จากนัน้จึงแจ้งให้กรมยทุธการทหาร (ยก.ทหาร) ทราบ เพือ่ด�าเนนิการ

ตามกระบวนการต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ตัวแบบกระบวนการในการส่ือสารทางยุทธศาสตร์ 

(Process of STRATCOM) ของกองทัพไทยทั้ง 7 ประการนี้ หน่วยงานที่

เก่ียวข้องในการด�าเนินงานด้าน STRATCOM หรือฝ่ายเรายังจ�าเป็นต้องอาศัย

หลักการสื่อสารทางยุทธศาสร์ (Principle of STRATCOM) ซึ่งถือเป็นปัจจัย

แห่งความส�าเร็จที่ส�าคัญ เนื่องจากถือเป็นปัจจัยหลักซึ่งจะน�าไปสู่การสื่อสาร
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ทางยุทธศาสตร์ท่ีมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้ และ

จากสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น อาจท�าให้จ�าเป็น

ต้องมีการจัดล�าดบัความส�าคญัของหลกัการฯ ตามความเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

สภาพปัญหาในห้วงเวลานั้นๆ 

ปัจจัยทีส่�าคญัต่อความส�าเรจ็ในการสือ่สารทางยทุธศาสตร์ คอื การทีผู่น้�า

หรอืผูบ้งัคบับญัชาต้องมคีวามเชือ่และศรทัธาอย่างแท้จริงก่อนว่า การส่ือสารทาง

ยทุธศาสตร์ (STRATCOM) ต้องเป็นขดีความสามารถหลักอย่างหนึง่ของกองทพั 

โดยผู ้บังคับบัญชาจะต้องท�าให้ผู ้ใต้บังคับบัญชามีความเข้าใจในหลักการ 

การสื่อสารทางยุทธศาสตร์ไปในทิศทางเดียวกัน และเนื่องด้วยการสื่อสาร

ทางยุทธศาสตร์เปรียบเสมือนเครื่องมือของผู ้บังคับบัญชาที่ใช ้ในระดับ

ยุทธศาสตร์ ซ่ึงต้องเลือกใช้ขีดความสามารถของการส่ือสารทางยุทธศาสตร์

ตามสภาวะแวดล้อมขณะนั้นๆ แต่อย่างไรก็ตาม การสร้างเส้นทางเดินในเชิง

ยุทธศาสตร์ของการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (Roadmap of Strategic 

Communication) เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(Effectiveness) สูงสุดจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงได้เทียบเคียง

กระบวนการประยุกต์ใช้ STRATCOM ทั้ง 7 ประการที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้น 

กับหลักพื้นฐานการก�าหนดยุทธศาสตร์ (The Principle of Strategic 

Formulation) ตามกรอบแนวความคิดการก�าหนดยทุธศาสตร์ของ เฮนร ีซ ีบาร์ทเลต็ 

(Henry C, Bartlett) บาร์ทเล็ต ก�าหนดองค์ประกอบส�าคัญในการประเมิน

ยุทธศาสตร์ทหารที่ประกอบด้วย การก�าหนดจุดมุ่งหมาย (End) วิธีการ (Way) 

และเครื่องมือที่ใช้ (Mean) รวมทั้ง การใช้ทฤษฎีระบบที่มีการประเมินผล

ย้อนกลับ (Feed back) มาเกี่ยวข้องด้วย โดยจากการพัฒนา ตนแบบ 

(Prototype) กระบวนการสือ่สารทางยทุธศาสตร์ (Process of STRATCOM) ของ

กองทพัไทย 7 ประการ และน�ามาทดสอบกบักรณกีารด�าเนนิงานด้านการสือ่สาร

ทางยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภายใต้สังกัด บก.ทท.จนกระทั่งได้ ตัวแบบ 
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(Model) กระบวนการสื่อสารทางยุทธศาสตร ์ของกองทัพไทยซึ่ งมี 

ความสัมพันธ์กับหลักพื้นฐานการก�าหนดยุทธศาสตร์ (The Principle of 

Strategic Formulation) ดังรูปที่ 3-1

“ ” 7

(Process of STRATCOM) ”

“ ” 7

STRATCOM

STRATCOM)(P r o ce s s  o(P r o ce s s  o( f  P r o ce s s  o f  P r o ce s s  o STRATCOM
(The Pr inc iple of  St rateg ic  Formulat ionc iple of  St rateg ic  Formulat ion)

Means
(6) 

(7)  

Ways
(4) 

(5) 

Ends
(1) 

(2) 
STRATCOM 

(3) 

 (P r o ce s s  o f  STRATCOM)
(The Pr inc iple of  St rateg ic  Formulat ion)

“ ” 7“ ” 7 
(1) (5) 
(2) STRATCOM  (6) 
(3) (7)  

(4) 

รูปที่ 3-1 แผนผังความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการส่ือสารทางยุทธศาสตร์ 

(Process of STRATCOM) และหลกัพืน้ฐานการก�าหนดยทุธศาสตร์ (The Principle 

of Strategic Formulation)
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โดยการเทียบเคียงกระบวนการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (Process 

of STRATCOM) กับหลักพื้นฐานการก�าหนดยุทธศาสตร์ (The Principle 

of Strategic Formulation) สามารถอธิบายในความหมายของการส่ือสาร

ทางยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

1) จุดมุ่งหมาย (Ends) หากพิจารณาจุดมุ่งหมายทางยุทธศาสตร์

ในการก�าหนดยทุธศาสตร์ชาตจิะหมายความถงึ การปกป้องผลประโยชน์ของชาติ 

ในขณะที่จุดมุ่งหมายในการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ ซึ่งจะน�าไปสู่กรอบแนวทาง

หรอืพมิพ์เขยีวในการขบัเคลือ่นการสือ่สารทางยทุธศาสตร์ (Ways) ในบริบทของ 

STRATCOM จะหมายถึง การบรรลุวัตถุประสงค์ของ STRATCOM ที่ก�าหนดไว้

โดยการท�าให้เกิดผลกระทบ หรือสร้างอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของ

ฝ่ายตรงข้าม หรอืกลุม่เป้าหมาย รวมถึงการป้องกนัข่าวสาร และระบบสารสนเทศ

ของฝ่ายเรา ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย คือ การก�าหนดความชัดเจน

เจตนารมณ์ของผู้น�า หรือผู ้บริหารระดับสูง, การก�าหนดวัตถุประสงค์ของ 

STRATCOM และการส�ารวจสภาวะแวดล้อม

2) วิธีการ (Ways) กรอบแนวทาง หรือพิมพ์เขียวในการขับเคล่ือน

การสือ่สารทางยทุธศาสตร์ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย คือ การก�าหนดและ

ท�าความเข้าใจเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย และการวางรูปแบบ

3) เคร่ืองมือที่ใช้ (Means) กลไกในการขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์ 

ซึ่งหมายถึงเครื่องมือต่างๆ รวมทั้งวิธีการ และทรัพยากรที่จะน�าไปใช้ขับเคลื่อน

แนวความคิดในการสื่อสารทางยุทธศาสตร ์ให ้บรรลุตามวัตถุประสงค์

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย คือ

การก�าหนดปัจจัยแห่งความส�าเร็จ และการประเมินผล



61
àÍ¡ÊÒÃÇÔ¨ÑÂ “¡ÒÃ¾Ñ²¹Òá¹Ç·Ò§¡ÒÃÊ×่ÍÊÒÃ·Ò§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�¢Í§¡Í§·Ñ¾ä·Â” 

Development of Strategic Communication Guidelines for Royal Thai Armed Forces 

ส่วนที่ 4

บทสรุป และข้อเสนอแนะ

4.1 บทสรุป

การศึกษาวิจัยนี้สามารถสรุปผลการศึกษาได้เป็น 3 ส่วน คือ 

4.1.1 นยิามของการสือ่สารทางยทุธศาสตร์ (STRATCOM) ของกองบญัชาการ

กองทพัไทย (บก.ทท.) คอื “ความพยายามของรฐับาลในการปฏบิตักิารทีมุ่ง่ท�าความเข้าใจ

และปฏบิตัต่ิอเป้าหมายส�าคญั เพือ่เสรมิสร้างหรอืรกัษาสภาวการณ์ หรอืเงือ่นไข

ทีส่นับสนนุผลประโยชน์ นโยบาย และวตัถปุระสงค์ของรฐับาล โดยอาศัยการใช้

โครงการ แผนงาน หวัข้อ ข้อความ ท่ีประสานสอดคล้องกบัการปฏบิติัทกุส่วนใน

มิติพลังอ�านาจแห่งชาติ (การทูต ข้อมูลข่าวสาร การทหาร เศรษฐกิจ) เพื่อสร้าง

ผลกระทบต่อทัศนคติ และพฤติกรรมของเป้าหมาย”

4.1.2 หลกัการสือ่สารทางยทุธศาสตร์ (STRATCOM) ของ กองบญัชาการ

กองทัพไทย (บก.ทท.) 11 ประการ ได้แก่ การขับเคล่ือนด้วยผู้น�าหรือ

ภาวะผู้น�า ความน่าเชื่อถือ ความเข้าใจ การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ความแพร่หลาย ความมีเอกภาพในความพยายาม การมุ ่งติดตามผลลัพธ์ 

การตอบสนอง ความต่อเนื่อง ความไว้เนื้อเชื่อใจ และการเตรียมความพร้อม 

4.1.3 กระบวนการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (STRATCOM) ของ

กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) 7 ประการ ได้แก่ 1) การก�าหนด

ความชัดเจนเจตนารมณ์ของผูน้�า หรอืผูบ้รหิารระดบัสงู 2) การก�าหนดวตัถปุระสงค์

ของการสือ่สารทางยทุธศาสตร์ 3) การส�ารวจสภาวะแวดล้อม 4) การก�าหนดและ

ท�าความเข้าใจเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย 5) การวางรูปแบบ 6) การก�าหนด

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ และ 7) การประเมินผล 
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4.2 ข้อเสนอแนะแนวทางการด�าเนินงานด้านการสื่อสารทางยุทธศาสตร์

ในบริบทกองทัพไทย 

4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 4.2.1.1 หน่วยงานต่างๆ สามารถน�าหลักการ (Principle) และ

กระบวนการ (Process) การสือ่สารทางยทุธศาสตร์ของกองบญัชาการกองทพัไทย 

(บก.ทท.) ที่ได้จากการวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้ตามภารกิจหน่วย ตั้งแต่ขั้นการร่าง/ 

ก�าหนดแนวนโยบาย รวมถงึการน�านโยบายไปสู่การปฏบิติั ซ่ึงจะท�าให้หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องมีกรอบการด�าเนินงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

 4.2.1.2 กองบัญชาการกองทพัไทย (บก.ทท.) ควรก�าหนดภารกจิ 

โครงสร้าง อัตราการจัด และอัตราก�าลังพล เพื่อพัฒนากรอบการด�าเนินงาน

ด้านการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน สามารถเกาะติดสถานการณ์ได้อย่าง

ใกล้ชิด รวดเรว็ ทนัต่อสถานการณ์และปฏบัิตกิารข่าวสารได้ทัง้เชงิรกุและเชงิรบั 

อกีทัง้ ควรก�าหนดงานด้านการสือ่สารทางยทุธศาสตร์เป็นส่วนหนึง่ในภารกจิหลกั

ของกระทรวงกลาโหม เพื่อให้การด�าเนินงานต่างๆ มีทิศทางที่ชัดเจนตาม

เป้าหมายของรัฐบาล

 4.2.1.3 กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) ควรมีการจัดตั้ง

คณะท�างานจัดท�าแนวทาง คู่มือ และหลักนิยมการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ 

โดยบรูณาการหน่วยงานทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องร่วมกนัจดัท�าแนวทาง คูม่อื และ

หลักนิยมฯ ดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม

4.2.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

 4.2.2.1 กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) ควรเสริมสร้าง

องค์ความรู ้ความเข้าใจ และความตระหนกัถงึความส�าคญัในกรอบการด�าเนนิงาน

ด้านการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ให้แก่ก�าลังพลทุกคนในกองทัพไทย ต้ังแต่

ผูบ้ญัชาการ ผูบ้รหิารระดบันโยบาย ถงึบุคลากรในระดบัปฏบิตังิาน เนือ่งจากก�าลงั

พลทุกคนถือเป็นก�าลังส่วนหนึ่งในการขับเคล่ือนให้การส่ือสารทางยุทธศาสตร์
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บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้ อาทิ การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน

ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ ทั้งในเชิงทฤษฎี และการน�าทฤษฏี

ไปประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ โดยการฝึกร่วมต่างๆ ในกรอบการฝึกปฏบิตังิาน 

อาทิ หลักสูตรผู้บังคับหมวด หลักสูตรผู้บังคับกองพัน หลักสูตรผู้บังคับกองร้อย 

โรงเรียนเสนาธิการแต่ละเหล่าทัพ และวิทยาลัยการทัพแต่ละเหล่าทัพ เป็นต้น

 4.2.2.2 กองบญัชาการกองทพัไทย (บก.ทท.) ควรให้ความส�าคญั

กับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ เพ่ือน�ามาประยุกต์ใช้

เป็นแนวทางการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ของ บก.ทท. โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ในเรื่องการสื่อสารทางยุทธศาสตร์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 4.2.2.3 กองบญัชาการกองทพัไทย (บก.ทท.) ควรให้ความส�าคญั

กับการพัฒนาบุคลากรด ้านวิชาการ ซึ่ งจะเป ็นผู ้ เผยแพร ่องค ์ความรู ้

ด้านการส่ือสารทางยทุธศาสตร์ โดยเพิม่จ�านวนบคุลากรด้านนีด้้วยการฝึกอบรมผูส้อน 

(Train the trainer) เพื่อให้สามารถเผยแพร่องค์ความรู้ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อ

สถานการณ์ด้านความมั่นคงในปัจจุบัน เนื่องจากการสื่อสารทางยุทธศาสตร์

ส�าหรับกองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) ยังถือเป็นองค์ความรู้ที่ยังไม่เป็น

ที่แพร่หลายนัก 

 4.2.2.4 ส�าหรับการขับเคลื่อนข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับ

การสื่อสารทางยุทธศาสตร ์ของกองทัพไทย ศูนย ์ศึกษายุทธศาสตร ์ 

สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ ได้จดัท�าแผนงาน (Roadmap) การจดัท�าแนวทาง

การสื่อสารทางยุทธศาสตร์ของกองทัพไทย โดยแบ่งเป็น 3 ข้ัน ในระยะเวลา

ในการด�าเนินงานทั้งสิ้น 4 ป โดยมีรายละเอียดดัง ภาพที่ 4.1
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ภาพที่ 4.1 แผนงาน (Roadmap) การจัดท�าแนวทาง

การสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (STRATCOM) ของกองทัพไทย

 ขั้นที่ 1 ปที่ 1 (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) : การจัดท�า 

(ร่าง) การพัฒนาแนวทางการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (STRATCOM) ของ

กองทัพไทย 

 ขั้นที่ 2 ปที่ 2 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) : การประเมิน

และติดตามผล โดยการน�า (ร่าง) การพัฒนาแนวทางการสื่อสารทางยุทธศาสตร์

ของกองทัพไทย ซึ่งให้หน่วยเกี่ยวข้องไปพิจารณาใช้ประโยชน์ และด�าเนินการ

ปรบัปรงุ (ร่าง) ทบทวนการพฒันาแนวทางการส่ือสารทางยทุธศาสตร์ (ครัง้ที ่1) 

 ขั้นที่ 3 ปที่ 3 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) : การประเมิน

และติดตามผล การน�าแนวทางการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ของกองทัพไทย

ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ 1) ซึ่งให้หน่วยเกี่ยวข้องไปพิจารณาใช้ประโยชน์ 

เพื่อปรับปรุงจัดท�า (ร่าง) การพัฒนาแนวทางการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ของ

กองทัพไทย (ฉบับสมบูรณ์) ปที่ 4 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) : การจัดท�า

Roadmap การขับเคลื่อน 

“การสื่อสารทางยุทธศาสตร (SC) ของกองทัพไทย” 3 ขั้น (ระยะ 4 ป)

ขั้นที่ 3 การประเมิน/ ติดตามผล การนำแนวทาง SC ของกองทัพไทยไปพิจารณา
ใชประโยชน เพื่อจัดทำแนวทาง SC ของกองทัพไทย ฉบับสมบูรณ (ระยะ 1 ป)  
จัดทำแนวทาง SC ของกองทัพไทยฉบับสมบูรณ และขออนุมัติ ผบ.ทสส. เพื่อใชเปน
แนวทางในการศึกษาและปฏิบัติของหนวยงานในบก.ทท. (ระยะ 1 ป)

ขั้นที่ 2 การประเมินและติดตามผล (แนวทางการสื่อสารทางยุทธศาสตรของกองทัพไทย
ไปพิจารณาใชประโยชน และทบทวนแนวทางครั้งที่ 1 (ระยะ 1 ป)

ขั้นที่ 1 การจัดทำ (ราง) แนวทางการสื่อสารทางยุทธศาสตรของกองทัพไทย (ระยะ 1 ป)
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แนวทางการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ของกองทัพไทย (ฉบับสมบูรณ์) และ

ขออนุมัติ ผบ.ทสส. เพื่อใช้เป็นแนวทางเพื่อการศึกษา และการปฏิบัติของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.)
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
สรุปผลการประชุม
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ภาคผนวก ก-1
สรุปผลการประชุมครั้งที่ 1/59

โครงการศึกษาขั้นต้น “แนวทางการพัฒนาการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ 

(Strategic Communication : STRATCOM) และการปฏิบัติการข่าวสาร 

(Information Operations : IO) ของกองทัพไทย”

วันที่ 12 ตุลาคม 2558 

ณ ห้องประชุม ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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สรุปผลการประชุมครั้งที่ 1/2559

โครงการศึกษาขั้นต้น “แนวทางการพัฒนาการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ 

(Strategic Communication : STRATCOM) และการปฏบัิตกิารข่าวสาร 

(Information Operations : IO) ของกองทัพไทย”

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม ศศย.สปท.

-----------------------------------------------------

ผู้แทน ศศย.

สปท.

ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เข้าร่วม

ประชุม

พล.ต.จุมพล

พ.อ.อภิศักดิ์

พ.อ.กิตติ

พ.อ.บัณฑูร

พ.อ.อรรคเดช

พ.อ.อนุรักษ์ 

น.อ.ณัฐพงษ์

พล.ต.พหล 

พล.ร.ต.ภุชงค์ 

พล.อ.ต.ณรงค์ 

พ.อ.ธีระพงษ์ 

พ.อ.พรินทร์ 

น.อ.ปยะ 

พ.อ.ภรัถ 

เฉลยถ้อย

สมบัติเจริญนนท์

คงสมบัติ

บ�าเรอราช

ประทีปอุษานนท์

ข้าวทิพย์ 

เกศสมบูรณ์

แก้วพรรณา 

บุญคณาสันต์ ร.น. 

มุขพรหม 

เย็นอุทก

การสุทธิ์ 

อาจมุงคุณ 

เทียนทองดี 

ผอ.ศศย.สปท. (ประธาน)

รอง ผอ.ศศย.สปท. 

รอง ผอ.ศศย.สปท. 

ผอ.กผค.ศศย.สปท. 

ผอ.กศย.ศศย.สปท. 

นปก.สนผ.ยก.ทหาร

รอง ผอ.สปก.ยก.ทหาร

ผอ.สวม.วปอ.สปท.

ผอ.ศยร.ยศ.ทร.

รอง ผอ.สคม.ทอ. ท�าการแทน 

ผอ.สคม.ทอ.

ผอ.กพยศ.ศพย.ยศ.ทบ.

ผช.ผอ.กปษ.สปก.ยก.ทหาร

ผอ.กสธร.วสท.สปท.

ผช.อจ.อ�านวยการส่วน 

วทบ.ยศ.ทบ.
น.อ.เกรียงศักดิ์ 

พ.อ.โสภณ 

พ.อ.หม่อมหลวง ธีรากร 

พ.อ.วิรัตน์ 

ลาภไพศาล 

ศิริงาม 

วรวรรณ 

สุขพูลผล 

นายทหารยุทธศาสตร์ กกศ.

วทอ.ยศ.ทอ.

ผอ.กยศ.สวม.วปอ.สปท.

รอง ผอ.กวก.สจว.สปท.

รอง ผอ.กปจ.สปส.กร.ทหาร
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น.ท.ศิริภัทร์ 

พ.ท.ฐกฤต

อริยเดช ร.น. 

ลีฬหวนิช

อจ.กวสท.ฝวก.ยศ.ทร.

หน.พัฒนาและจัดท�ายุทธศาสตร์ 

กพย.สนย.สนผ.กห.

สรุปสาระส�าคัญ

การประชุมฯ นี้ เปนการประชุมริเริ่มงานใหม่ (kick-off meeting) 

เรื่อง “โครงการศึกษาขั้นต้น : แนวทางการพัฒนาการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ 

(Strategic Communication : STRATCOM) และการปฏิบัติการข่าวสาร 

(Information Operations : IO) ของกองทัพไทย” โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องเกี่ยวกับประเด็นการ

สื่อสารทางยุทธศาสตร์ (STRATCOM) และการปฏิบัติการข่าวสาร (IO) 

อนัน�าไปสูแ่นวทางการศกึษาวจิยัข้ันตอน และกระบวนการศกึษาร่วมกนั รวมถงึ

การเสรมิสร้างความร่วมมอืในระหว่างเครอืข่ายคลงัสมองของกระทรวงกลาโหม

ในเรื่องดังกล่าว โดยสรุปประเด็นส�าคัญได้ ดังนี้

1. ความตระหนักรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับการส่ือสารทางยุทธศาสตร์ 

(STRATCOM) และการปฏิบัติการข่าวสาร (IO) ของหน่วยงานในกระทรวง

กลาโหม และกองทัพไทย ในปจจุบัน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงกลาโหมและกองทัพไทยท้ังหมด 

มีความตระหนักรู ้ ความเข้าใจ และให้ความส�าคัญกับประเด็นการสื่อสาร

ทางยุทธศาสตร์ (STRATCOM) และการปฏิบัติการข่าวสาร (IO) อย่างยิ่ง 

โดยปัจจุบนั หน่วยงานต่างๆ ได้น�า “หลกันยิมกองทพัไทย ส�าหรบัการปฏบิติัการ

ข่าวสารร่วม (ใช้เพื่อพลาง) ป พ.ศ.2551” ไปใช้ประโยชน์ (ซึ่งเป็นเอกสารแปล

จาก JP 3 - 13 Information Operation ฉบับ ค.ศ.2006 ของสหรัฐอเมริกา) 

ในการวางแผนการปฏิบัติ ใช้เป็นแนวทางส�าหรับการฝึกร่วม/ผสม ใช้ประโยชน์

เพื่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของหน่วยและเหล่าสายวิทยาการ 
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ตลอดจนการประเมนิผลการปฏิบัตกิารข่าวสาร และใช้เป็นหลกัในการสนบัสนนุ

ภารกิจ และการปฏิบัติงานร่วมกัน แต่อย่างไรก็ตาม เอกสาฉบับล่าสุดของ

กองทพัไทย ได้แก่ “ร่างหลกันยิมกองทพัไทย ส�าหรบัการสือ่สารทางยทุธศาสตร์ 

(Strategic Communication: STRATCOM)” ซึ่งจัดท�าในป พ.ศ.2555 มี

เนื้อหาในส่วนกระบวนการที่มีความชัดเจนมากขึ้น และเหมาะส�าหรับน�าไปใช้

อ้างองิในการศกึษา จงึควรน�าเอกสารทีเ่กีย่วข้องทกุส่วนมากลัน่กรองอกีครัง้ โดย

ผู ้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์โดยตรงจากทุกเหล่าทัพ และประยุกต์ใช้ให้

เหมาะสมต่อไป

2. ความหมาย ขอบเขต กระบวนการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (STRATCOM) 

และการปฏิบัติการข่าวสาร (IO)

2.1 นับตั้ งแต ่อดีต ก ่อนสงครามโลกคร้ังที่  2 ตลอดมาจนถึง

สงครามเกาหล ีและสงครามเวยีดนาม สภาพสนามรบเป็นลักษณะ Traditional 

Warfare มีการช่วงชิงปัจจัยทางกายภาพ (Physical Target) หรือเป้าหมาย

ทีเ่ป็นรปูธรรมเป็นส�าคญั แต่ปัจจบุนัสนามรบได้เปล่ียนผ่านสู่ Modern Warfare 

ท�าให้เป้าหมายท่ีไม่มีตัวตนในสนามรบท่ีเกิดใหม่ (Emerging Battlefield) 

ถกูวางคณุค่าให้สงูขึน้ เช่น ลกัษณะความเป็นผู้น�า ขดีความสามารถทางเศรษฐกจิ

และสังคม เป็นต้น

2.2 การสือ่สารทางยทุธศาสตร์ (STRATCOM) เป็นมติิหนึง่ของการทตู

สาธารณะ (Public Diplomacy) โดยการเชื่อมโยงระหว่างรัฐกับต่างประเทศ 

สื่อมวลชนต่างประเทศ กลุ่มอิทธิพล หรือสื่อมวลชนต่อสื่อมวลชน เช่น กรณีที่

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกมาแถลงนโยบาย วัตถุประสงค์ และ

ความคืบหน้าของการด�าเนินงานของรัฐบาล อีกทั้ง การพัฒนาความสัมพันธ์

ผ่านบุคคลส�าคัญ การให้ทุนการศึกษา การติดต่อเยี่ยมเยียน เป็นต้น

2.3 ค�าจ�ากัดความหรือนิยามของ STRATCOM และ IO ของแต่ละ

หน่วยงานยังตีความต่างกัน และหน่วยงานในกระทรวงกลาโหมยังขาดหลักการ
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หรอืแนวทางในการปฏบิติัทีช่ดัเจนเกีย่วกับ STRATCOM และ IO ทีเ่ป็นมาตรฐาน

สากล ท�าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถด�าเนินงานได้อย่างเต็มก�าลัง

ความสามารถ ซึ่งหากจะพัฒนาคู่มือร่างหลักนิยมร่วม STRATCOM และ IO 

ส�าหรับกองทัพไทยและเหล่าทัพ เพื่อเป็นหลักนิยมร่วมที่เป็นมาตรฐานสากล

และเป็นที่ยอมรับของทุกหน่วยงานในกระทรวงกลาโหม ทั้งนี้อาจมีหลักนิยม

ของเหล่าทพั และหน่วยในแต่ละระดบัด้วยกไ็ด้ แต่จ�าเป็นต้องมเีนือ้หาสาระและ

หลักการที่สอดคล้องกัน

3. บทบาทหน้าที ่ความรบัผิดชอบของหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องด้าน STRATCOM 

และ IO ในปจจุบัน

3.1 การแก้ไขปัญหาความมัน่คงแบบบรูณาการ โดยกระทรวงกลาโหม

ได้มกีารจดัประชมุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในกระทรวงกลาโหมทุกสัปดาห์ โดยแบ่ง

การด�าเนินงานเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้

 3.1.1 การติดตามความคืบหน้า แนวโน้มสถานการณ์ โดย

ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย 

กองบังคับการปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง

เทคโนโลยีของต�ารวจ

 3.1.2 การวิเคราะห์และวางแผนร่วมกัน โดยอาจมีการให้

ข้อความ หรือสั่งให้ผลิตข้อความขึ้น เพื่อไปด�าเนินการต่อไป โดยกองบัญชาการ

กองทัพไทย เหล่าทัพต่างๆ (กองทัพบก เรือ อากาศ) กระทรวงกลาโหม 

กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�านักงาน

กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นต้น

 3.1.3 การปฏบิตักิารข่าวสารเชงิลบั โดยตัง้กลุม่พเิศษขึน้ด�าเนนิการ

ด้อยค่าและเบี่ยงประเด็นในแต่ละสัปดาห์ โดยมีการผลิตและเผยแพร่ผ่าน
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สือ่ต่างๆ เช่น สถานีวทิยโุทรทัศน์กองทพับกช่อง 5 สถานโีทรทศัน์ช่อง 9 องค์การ

สือ่สารมวลชนแห่งประเทศไทย กรมประชาสมัพนัธ์ เหล่าทพั กระทรวงมหาดไทย 

กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

 3.1.4 การประเมนิผล โดยส�านกัข่าวกรองแห่งชาต ิและกระทรวง

มหาดไทย

3.2 แม้ปัจจุบันมีร่างหลักนิยมกองทัพไทย ส�าหรับการปฏิบัติการ

ข่าวสารร่วม (ใช้เพื่อพลาง) ป พ.ศ.2551 เพื่อใช้อ้างอิงร่วมกัน แต่กระบวนการ

ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ท�าให้เป็นการยากที่จะน�าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ

ได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น เพื่อให้ได้แนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน ควรมีการศึกษา

และมีการฝึกร่วมในระดับประเทศ ต้ังแต่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

หน่วยงานพลเรือน รวมถึงเหล่าทัพซึ่งจะท�าให้การปฏิบัติของหน่วยต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้อง มีความสอดคล้อง เป็นเอกภาพ

4. ข้อเสนอแนะแนวทางการศึกษา และการพัฒนาองค์ความรู ้ในเรื่อง 

STRATCOM และ IO จากที่ประชุมฯ

4.1 ทุกหน่วยงานเห็นพ้องต้องกันว่า ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ควรเป็น

หน่วยหลักในการด�าเนินการศึกษาวิจัยฯ ประเด็นรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

โดยด�าเนินการพัฒนากรอบการศึกษาวิจัยฯ ให้ชัดเจน และน�าเสนอโครงการ

ศึกษาวิจัยฯ ในโอกาสต่อไป

4.2 หลงัจากการประชุมครัง้น้ี ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์ควรน�าเสนอโครง

ร่างการศึกษาวิจัย เรื่อง “แนวทางการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (STRATCOM) 

และการปฏิบัติการข่าวสาร (IO) ของกองทัพไทย” โดยก�าหนดวัตถุประสงค์ 

กรอบการด�าเนินงาน ขั้นตอน และระยะเวลาในการศึกษาให้ชัดเจน

4.3 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์อาจจัดท�า Road Map ในการศึกษาวิจัยฯ 

โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 ส่วน ได้แก่ STRATCOM และ IO โดยบูรณาการข้อมูล

ร่วมกันระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในแต่ละส่วน เพ่ือให้สะดวกต่อ การด�าเนนิการ
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ศึกษา และสามารถด�าเนินงานได้ส�าเร็จลุล่วงตามกรอบระยะเวลาที่ก�าหนดไว้

4.4 เมือ่ผูบ้งัคบับญัชาอนมุตัโิครงการศึกษาวจัิยฯ แล้ว ให้คณะผู้ศกึษา

ของศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์ด�าเนนิการเข้าสมัภาษณ์เชงิลึกผูท้รงคณุวุฒ ิและหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้องในเครอืข่าย Think Tank ภายในกระทรวงกลาโหม ตลอดจนหน่วยงาน

นอกกระทรวงกลาโหมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในการศึกษา วิจัย และ

จัดท�าแนวทางที่สมบูรณ์ต่อไป

4.5 มีการจัดท�าแนวทางการปฏิบัติด้าน STRATCOM และ IO ของ

กองทัพไทยท่ีชัดเจน เพื่อให้หน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้องสามารถน�าไปใช้ประโยชน์

ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เมื่อได้แนวทางการปฏิบัติของ STRATCOM และ 

IO ของกองทัพไทยที่ชัดเจนแล้ว ควรให้หน่วยงานและเหล่าสายวิทยาการ

ได้พิจารณาความเหมาะสมในการน�าไปใช้ประโยชน์ และน�าเสนอผู้บัญชาการ

ทหารสูงสุด เพื่อขออนุมัติใช้ต่อไป 
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ภาคผนวก ก-2
สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2/59

เรื่อง “แนวทางการพัฒนาการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ 

(Strategic Communication : STRATCOM) 

และการปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operations : IO) 

ของกองทัพไทย”

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 

ห้องเรียนบัณฑิตวิทยาลัย 1 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
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สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/59

เรื่อง “แนวทางการพัฒนาการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ 

(Strategic Communication : STRATCOM) 

และการปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operations : IO) 

ของกองทัพไทย”

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 

ห้องเรียนบัณฑิตวิทยาลัย 1 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

-----------------------------------------------------

ประธาน พล.ท.สุรสิทธิ์ ถนัดทาง รองผู้บัญชาการ 

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วิทยากร พ.อ. เกียรติชัย

 

น.อ. สนธิชัย 

น.อ.ดร. นภัทร์

คุณฉวีวรรณ 

โอภาโส

สุวรรณสุข

แก้วนาค

เกียรติโชคชัยกุล

อาจารย์อ�านวยการส่วนวิชายุทธวิธี 

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 

กรมยุทธศึกษาทหารบก 

ผู้อ�านวยการ กองปฏิบัติการข่าวสาร 

ส�านักนโยบายและแผน 

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

อาจารย์อาวุโส กองการศึกษา 

วิทยาลัยการทัพอากาศ 

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

ผู้อ�านวยการอาวุโสส�านักสื่อสารองค์กร 

บริษัท บางจากปโตรเลียม จ�ากัด 

(มหาชน)
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สรุปสาระส�าคัญ

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ศศย.สปท.) 

ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/59 เรื่อง “แนวทางการพัฒนา

การสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (Strategic Communication : STRATCOM) และ

การปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operations : IO) ของกองทัพไทย” 

ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 0900 – 1600 ณ ห้องเรียน บฑว.1 

สปท. โดยแบ่งผลการประชุมฯ เป็น 2 ช่วง ได้แก่ (1) การสนทนากลุ่ม (Panel 

DiSTRATCOMussion) และ (2) การแบ่งกลุม่ระดมความคิดเหน็ (Brainstorm) 

ทั้งนี้ สามารถสรุปเนื้อหาการประชุมฯ ดังนี้

1. สรุปผลการสนทนากลุ่ม (Panel Discussion)

แนวทางการสนทนาสรุปได้เป็น 4 ส่วน ได้แก่ (1) ความส�าคัญของ 

STRATCOM และ IO (2) ความหมาย นิยามของการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ 

(STRATCOM) และการปฏิบัติการข่าวสาร (IO) (3) กระบวนการประยุกต์ใช้

หลักการ STRATCOM และ IO ในปัจจุบัน และปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการ

ปฏิบัติการ (4) ข้อเสนอแนะแนวทางการด�าเนินงานด้าน STRATCOM และ IO 

ในบริบทกองทัพไทย มีรายละเอียด ดังนี้

1.1 ความส�าคัญของการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (Strategic 

Communication: STRATCOM) และการปฏบิติัการข่าวสาร (Information 

Operations: IO)

 1.1.1 จากแนวโน้มสถานการณ์ความมัน่คงทีม่คีวามสลบัซับซ้อน

มากขึน้ ท�าให้ในยคุปัจจบัุน มคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องประยกุต์ใช้การสือ่สาร

ทางยทุธศาสตร์ (Strategic Communication: STRATCOM) และการปฏบิตักิาร

ข่าวสาร (Information Operations: IO) ในการด�าเนนิงาน เช่น กรณกีารต้ังค�าถาม

จากกระแสสังคมว่ามีทหารไว้ท�าไม, ตุกตาลูกเทพ, ทันตแพทย์หนีทุนที่สร้าง

การรับรู้ถึงความกตัญูต่อผู้ให้โอกาส ประเทศชาติ, Road Map การบริหาร
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ประเทศ 18 เดือนของนายกรัฐมนตรี, การบริหารอุทยานราชภักดิ์ที่เก่ียวข้อง

กับการทหารและการเมือง, การลงมติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญป 2559, 

การจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ป เพื่อใคร, กุศโลบายความปรองดองแห่งชาติ, 

พระสงฆ์ (มหานกิาย) กบัการชมุนมุทีพุ่ทธมณฑล, แนวโน้มความขดัแย้งชายแดน

รอบใหม่ก่อนการเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคม 2560 

 1.1.2 STRATCOM และ IO เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ผสมผสาน

การด�าเนนิงานเชงิบรูณาการ เพือ่สร้างความเข้าใจ ซ่ึงถือเป็นสิง่ส�าคญัทีจ่ะน�ามา

ซึ่งความเชื่อมั่น ความร่วมมือ ความไม่ต่อต้าน และความศรัทธาให้สาธารณชน

อย่างยั่งยืน

1.2 ความหมาย  นิยามของการสื่ อสารทางยุ ทธศาสตร ์ 

(STRATCOM) และการปฏิบัติการข่าวสาร (IO)

 1.2.1 การปฏิบัติการทางทหาร นอกจากมีการใช้พลังอ�านาจ

แบบ Hard Power แล้ว STRATCOM และ IO ยังถือเป็นพลังอ�านาจแบบ Soft 

Power ท่ีท�าให้สามารถได้รับชัยชนะโดยไม่ต้องรบ โดย STRATCOM และ IO 

สามารถใช้ได้ทั้งในสภาวะปกติ สภาวะวิกฤต และสภาวะสงคราม แต่ในการ

ปฏิบัติการทางทหารในยุคปัจจุบันควรพิจารณาความเหมาะสมระหว่างการใช้ 

Hard Power และ Soft Power ซึ่งถ้าใช้ได้อย่างเหมาะสม เรียกได้ว่าเป็น

พลังอ�านาจแบบ “Smart Power”

 1.2.2 การสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (STRATCOM) เปรียบเสมือน

ยุทธศาสตร์ในระดับบน ท่ีเป็นการสื่อสารทั้งในระดับประเทศ ระดับองค์กร 

และระดับบุคคล โดยใช้ข้อความขนาดใหญ่ที่ต้องการส่งให้ผู้รับสาร เพื่อให้เกิด

การรับรู้ และความเข้าใจตามท่ีผูส่้งสารต้องการสือ่ ซึง่หากมองในบรบิทของกองทพั 

STRATCOM จะเป็นภารกิจในส่วนของกระทรวงกลาโหม และกองทัพไทย

 1.2.3 การปฏิบัติการข่าวสาร (IO) หมายถึง การปฏิบัติการ

หลายๆ ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ข่าวสาร ซึ่งอาศัยการด�าเนินงานจาก
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บุคคล หรือชุดทีม IO ที่มีกลุ่มเป้าหมาย (Target Audience: TA) เฉพาะ 

ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค ผ่านช่องทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย เช่น 

การใช้สือ่สารสาธารณะ/ การประชาสมัพันธ์ (Public Affairs: PA), การปฏบิตักิาร

จิตวิทยา (Psychological Operation: PSYOP) และการปฏิบัติการเครือข่าย

คอมพวิเตอร์ (Computer Network Operation: CNO) เป็นต้น ทัง้นี ้อาจกล่าวได้ว่า 

IO เป็นการปฏบัิตกิารในระดบักลางคอืระดบัยทุธการ และในระดบัล่างคอืยทุธวธิี 

ซึ่ง IO ถือเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่าง 3 ส่วน คือ การสงครามข่าวสาร 

(Information Warfare: IW), เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology: IT) 

และความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ (Inter relationship: IR) ซึง่หากมองในบรบิท

ของกองทัพ IO จะเป็นภารกิจในส่วนของเหล่าทัพต่างๆ

 1.2.4 STRATCOM และ IO เปรียบเสมือนเครื่องมือท่ีใช้ใน 

“การหลอมรวมใจคน เป็นหลักแย่งยึดพื้นที่เป็นรอง เชิดชูผู้น�าและบรรพชน

ในท้องถิ่น” โดยเป็นศาสตร์เชิงบูรณาการ 4 ศาสตร์ ได้แก่ ศาสตร์การสื่อสาร 

(SMCR) ศาสตร์การจัดการ (Admin) ศาสตร์การข่าว (Intelligence) และ

ศาสตร์จติวทิยา (Psychology) โดยหวัใจของการปฏบิติัการของทัง้ STRATCOM 

และ IO มี 3 ประเด็นหลักที่ส�าคัญ คือ 1) ข้อมูลข่าวสาร 2) การตกลงใจ และ 

3) พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยทั้ง STRATCOM และ IO ต้องอาศัย

การท�าความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย (Target Audience) ช่องทางการสื่อสาร

(Communication Channel) การออกแบบ (Theme) เนื้อหา (Content) 

เพ่ือท�าให้ผู ้รับสารเกิดทัศนคติ (Attitude) จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลง

พฤตกิรรม (Behavior) ตามทีผู่ส่้งสารต้องการ โดยต้องพิจารณาว่าจะใช้เคร่ืองมอื

อะไร และเป้าประสงค์คืออะไร ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มรัฐอิสลาม (The Islam 

State) หรือกลุ่ม IS พยายามส่งข้อความผ่านการกระท�าที่รุนแรง เพื่อให้กลุ่มถึง

เป้าหมาย ทั้งสหรัฐฯ และโลกตะวันตกเกิดความหวาดกลัว
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 1.2.5 ด้วยโครงสร้าง ภารกิจ บทบาทของหน่วยงานแต่ละหน่วย

ที่ต่างกัน ท�าให้การประยุกต์ใช้ STRATCOM และ IO จึงมีลักษณะที่แตกต่างกัน 

ส�าหรับกองทัพไทย ซึ่งสนับสนุนงานในส่วนของกระทรวงกลาโหม มีภารกิจ

ที่ต้องตอบสนองการด�าเนินงานของนายกรัฐมนตรี ดังนั้น ทุกๆ การกระท�า

จึงถือเป็นการส่งข้อความ (every action say message) เนื่องจากทุกข้อความ

จะส่งผลถึงความรู้สึก 

 1.2.6 ขดีความสามารถในการด�าเนินการด้าน STRATCOM และ IO 

เพือ่การป้องกนัการบญัชาการและควบคมุของผู้บญัชาการ มส่ีวนประกอบส�าคญั 

ได้แก่ 1) ข่าวสาร (Information) เป็นเนือ้หา หรอืความหมายของข้อมลูทีเ่กดิจาก

การกระท�า 2) ข้อมูล (Data) เป็นสัญญาณในการแปลความ เช่น ตัวอักษรหรือ

สญัญาณทางอเิลก็ทรอนกิส์ เป็นต้น 3) ความรู้ (Knowledge) เป็นข้อมลูข่าวสาร

ในบริบททีท่�าให้เกดิการปฏิบตัิโดยตรง 4) อิทธิพล (Influence) เปน็การกระท�า

หรอืพลงัในการสร้างผลสมัฤทธิท์ีต้่องการต่อกลุม่เป้าหมาย 5) เครือ่งมอื (Means) 

เป็นทรัพยากรที่สามารถใช้งานได้ของรัฐบาล (National Government), 

องค์กรที่ไม่ใช้รัฐ (Non-nation Actor) เป็นต้น 6) แนวทาง (Ways) เป็นวิธีการ

ประยุกต์ใช้งานเครื่องมือ หรือทรัพยากร เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

7) ขีดความสามารถที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร (Information - Related 

Capabilities: IRCs) 8) กลุม่เป้าหมาย (Target Audience: TA) เป็นบคุคลเป้าหมาย 

ทั้งรายบุคคล หรือกลุ่มบุคคล 9) วัตถุประสงค์ที่ต้องการ (End) เป็นสิ่งที่จะ

เกิดขึ้นตามมาจากแนวทางในการประยุกต์ใช้ขีดความสามารถที่เกี่ยวข้องกับ

ข้อมูลข่าวสาร

1.3 กระบวนการประยุกต์ใช้หลักการ STRATCOM และ IO ใน

ปจจุบัน และปจจัยแห่งความส�าเร็จในการปฏิบัติการ

 1.3.1 กรณีศึกษาการใช้ STRATCOM และ IO ของบริษัท 

บางจากปโตรเลยีม จ�ากดั (มหาชน) มคีวามชดัเจนเกีย่วกบัการท�าความเข้าใจกับ
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บุคคลากรภายในองค์กร โดยการสื่อสารให้บุคลากรทราบถึงผลการด�าเนินงาน

ทกุๆ 3 เดอืน ให้บคุคลากรสามารถพดูเป็นเสยีงเดยีวกนั (one voice one message) 

ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายขององค์กร

เพื่อสร้างการรับรู้ ความศรัทธาถึงความมุ่งมั่นตามภารกิจของ บริษัท บางจาก

ปโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) ที่เป็นบริษัทไทยซ่ึงมั่นคงในการด�าเนินธุรกิจ

ปโตรเลยีมสอดคล้องกบัประโยชน์ส่วนรวม เป็นบรษิทัทีม่ส่ีวนร่วมในการพฒันา

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย และวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้น “พัฒนาธุรกิจ

อย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม” โดยอาศัยกิจกรรมต่างๆ อาทิ 

การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ (Public Affairs: PA) 

ในสกรูปหนังสือพิมพ์ การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ

องค์กร (Corporate Social Responsibility: CSR) ซึ่งเน้นภาพลักษณ์องค์กร

เป็นส�าคัญ เพื่อให้สังคมเกิดการรับรู้อย่างต่อเนื่อง 

 1.3.2 ในปัจจุบันการน�า STRATCOM และ IO มาประยุกต์ใช้นั้น 

มวีตัถปุระสงค์เพือ่สร้างการรับรู ้ความเข้าใจ การยอมรับ ความเชือ่ถอื ความศรทัธา 

การมีส่วนร่วม จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยปัจจัยแห่ง

ความส�าเรจ็ของการน�า STRATCOM และ IO ไปใช้ อาทิ การเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย 

เน่ืองจากไม่มีข ้อความที่สามารถสื่อสารให้ทุกกลุ ่มเป้าหมายเข้าใจตาม

เป้าประสงค์ได้ หรืออาจเรียกได้ว่า ไม่มี one size fits all, การประชาสัมพันธ์ 

ความต่อเนือ่ง และมงีบประมาณอย่างเพยีงพอ การสร้างประเดน็เพือ่การชงิพืน้ทีส่ือ่ 

การสื่อสารในลักษณะ face to face ซึ่งจะเห็นถึงสีหน้า แววตา เป็นต้น

 1.3.3 กระบวนการประยกุต์ใช้ STRATCOM และ IO จ�าเป็นต้อง

อาศัยปัจจัย 7 ประการ ดังนี้

   1.3.3.1 การรู้สถานการณ์อย่างลึกซึ้ง : โดยต้องอาศัย

ศาสตร์การข่าว (Intelligence) เพื่อน�าไปสู่การตกลงใจในรูปแบบของการ

บัญชาการและการควบคุม 
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   1.3.3.2 การรู้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการ หรือผู้บริหาร

ระดับสูงอย่างชัดเจน : โดยในส่วนของ STRATCOM ผู้บริหารต้องให้นโยบาย

และทิศทางที่มีความชัดเจน ส่วน IO ต้องใช้เนื้อหา (Content) ที่ชัดเจน ซึ่งจะ

ท�าให้ชุดทมี IO สามารถส่งข้อความและด�าเนนิการต่างๆ ไปในทศิทางท่ีต้องการ

ตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการ

   1.3.3.3 การรู้วัตถุประสงค์ของ STRATCOM และ IO 

เพื่อสร้างผลกระทบตามที่ต้องการได้ถูกต้อง

   1.3.3.4 การรู้เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : ซ่ึงหมายถึง

เป้าหมายทั้งรายบุคคล หรือกลุ ่มบุคคลที่ถูกเลือกให้รับอิทธิพลท่ีสร้างขึ้น 

โดยให้เกิดผลกระทบตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

   1.3.3.5 การรู้การออกแบบ (Theme) ตารางประสาน

สอดคล้อง : ซึง่การวางแผน IO จะต้องพฒันา Theme, Message และ Activity 

ไปตามเหตกุารณ์ และสภาพแวดล้อมทีป่รบัเปล่ียนตลอดเวลา โดยการผสมผสาน

องค์ประกอบ และกิจกรรมอย่างสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชา

   1.3.3.6 การรู้กิจกรรมขีดความสามารถท่ีเกี่ยวข้องกับ

ข้อมลูข่าวสาร (Information - Related Capabilities: IRCs) : เป็นเสมอืนวธิกีาร 

เครื่องมือ เทคนิค หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ข้อมูล ข่าวสาร หรือความรู้เพื่อสร้าง

ผลกระทบ และสภาวะทีต้่องการด้านปฏิบัตกิาร ภายในมิตทิางกายภาพ มิตทิาง

ข้อมลูข่าวสาร และมติทิางกระบวนความคดิ ซึง่จะส่งผลกระทบต่อความสามารถ

ในการตัดสินตกลงใจของกลุ่มเป้าหมาย จนกระทั่งสามารถน�าไปสู่ความส�าเร็จ

ในวตัถปุระสงค์ทีต้่องการ อย่างไรก็ตาม การรูก้จิกรรม IRCs ได้รบัการสนบัสนนุ

โดยขีดความสามารถของการปฏิบัติการต่างๆ ได้แก่ การรักษาความปลอดภัย

การปฏิบัติการ (Operations Security: OPSEC), การรับประกันข้อมูลข่าวสาร 

(Information Assurance: IA), การต่อต้านการลวง (Counter-Deception), 

การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ (Physical Security), การสนับสนุน
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ทางสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Warfare Support) และการป้องกัน

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Protection)

   1.3.3.7 การรู ้ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ (Key Success 

Factors: KSFs) : อาทิ ความพยายาม ความต่อเนื่อง การประเมินผล 

ความยืดหยุ่น บุคลากรและทรัพยากรอย่างเพียงพอ เป็นต้น

1.4 ข้อเสนอแนะแนวทางการด�าเนนิงานด้าน STRATCOM และ IO 

ในบริบทกองทัพไทย 

 1.4.1 กองทัพไทยควรเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ และ

ความตระหนกัถงึความส�าคญัในกรอบการด�าเนนิงานด้าน STRATCOM และ IO 

(IO knowledge) อย่างถ่องแท้ ให้แก่ก�าลังพลทุกคนในกองทัพไทย ตั้งแต่

ผู้บัญชาการ ผู้บริหารระดับนโยบาย ถึงบุคลากรในระดับปฏิบัติงาน เนื่องจาก

ก�าลังพลทุกคนถือเป็นผู ้ส่งสารไปยังกลุ ่มเป้าหมาย ดังนั้น ทุกการกระท�า

จึงถือว่ามีความส�าคัญเป็นอย่างมาก หรืออาจเรียกได้ว่า “every action sends 

message” เพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยควรจัดหลักสูตร

การเรียนการสอนต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ ทั้งในทฤษฎีและ

การน�าไปใช้ประโยชน์ โดยการฝึกร่วมต่างๆ ในกรอบการฝึกปฏิบัติงาน

ด้าน IO เพือ่ให้เกดิผลสมัฤทธิส์งูสดุในการปฏบัิติงาน อาท ิหลักสูตรผู้บงัคบัหมวด 

ผู้บังคับกองพัน โรงเรียนเสนาธิการแต่ละเหล่าทัพ และวิทยาลัยการทัพแต่ละ

เหล่าทัพ เป็นต้น

 1.4.2 กองทัพไทยควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากร

ด้านวิชาการ ซึ่งจะเป็นผู้เผยแพร่องค์ความรู้ด้าน STRATCOM และ IO โดยเพิ่ม

จ�านวนบุคลากรด้านนี้ด้วยการฝึกอบรมผู้สอน (Train the Trainer) เพื่อให้

สามารถเผยแพร่องค์ความรู้ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคง

ในปัจจุบัน
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 1.4.3 กองทัพไทยควรก�าหนดภารกิจ โครงสร้าง อัตราการจัด 

และอัตราก�าลังพล เพื่อพัฒนากรอบการด�าเนินงานด้าน STRATCOM และ IO 

ให้ชดัเจน สามารถเกาะตดิสถานการณ์ได้อย่างใกล้ชดิ รวดเรว็ ทนัต่อสถานการณ์

และปฏิบตักิารข่าวสารได้ทัง้เชิงรกุและเชงิรบั เพ่ือให้การด�าเนนิงานต่างๆ มทีศิทาง

ทีชั่ดเจนตามเป้าหมายของรฐับาล อกีทัง้ ควรก�าหนดงานด้าน STRATCOM และ IO 

เป็นภารกิจหลักของกระทรวงกลาโหม รวมถึง งานด้าน STRATCOM และ IO 

จ�าเป็นต้องอาศัยศาสตร์การข่าว ดังนั้น การจัดโครงสร้างหน่วยหรือชุดทีม IO 

จึงต้องใช้การประสานงานสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยข่าว

 1.4.4 ควรประยุกต์ใช้หลักการ STRATCOM และ IO ในการ

พัฒนาแผนงานระดับยุทธการ การข่าว และการปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อให้ได้

ยุทธวิธี แนวทางในการปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม

2. สรุปผลกระบวนการกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็น (Brainstorm)

แบ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็น 2 กลุ่ม และด�าเนินการสัมมนา วิเคราะห์

ประเด็นตามบ่งการที่ก�าหนดให้ โดยใช้กระบวนการกลุ ่มเพ่ือระดมสมอง 

(Brainstorm) ในประเด็น “หน่วยงานของท่านใช้หลักการด�าเนินงาน 

STRATCOM และ IO เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้ อย่างไร” 

ซึ่งทั้ง 2 กลุ่ม ได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่แตกต่างกันตามบทบาท หน้าที่ และ

ภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้ 1) หลักการด�าเนินงานด้าน STRATCOM และ IO 

ของฝ่ายความมั่นคง กรณีปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 2) หลักการ

ด�าเนินงานด้าน STRATCOM และ IO ของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 หลักการด�าเนินงานด้าน STRATCOM และ IO ของฝาย

ความมั่นคง กรณีปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 2.1.1 การรู้วัตถุประสงค์ของ STRATCOM : โดยมีการก�าหนด

วัตถุประสงค์ของ STRATCOM ในการด�าเนินงานต่อปัญหา 3 จังหวัดชายแดน
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ภาคใต้ว่า “ประเทศไทยจะต้องไม่มีการแบ่งแยกดินแดน ไม่ว่าจะกรณีใดๆ และ

อยู่ร่วมกันด้วยความผาสุก ทุกชนชั้น ทุกศาสนา อย่างยั่งยืน”

 2.1.2 การรู้เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่ม 

ได้แก่ ประชาชนชาวพุทธในพื้นที่, ประชาชนชาวมุสลิมในพ้ืนท่ีท่ีอยู่ร่วมกับ

ชาวพุทธ, ประชาชนชาวมุสลิมที่มีแนวคิดสุดโต่งในพ้ืนท่ี, ประชาชนชาวพุทธ

นอกพื้นที่, ประชาชนชาวมุสลิมนอกพื้นที่ และชาวต่างชาติที่เป็นมุสลิม

 2.1.3 การรูช่้องทางการสือ่สาร : โดยการวางแผน IO ต้องพัฒนา 

Theme, Message และ Activity ตามสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

ดงันัน้ จงึจ�าเป็นต้องอาศยัสือ่หลากหลายรปูแบบเพ่ือเข้าถึงกลุม่เป้าหมาย ได้แก่ 

รายการ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านโทรทัศน์ วิทยุ วารสาร สื่อออนไลน์ 

บทความทางวิชาการ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ ที่ควรเผยแพร่ทั้งภาษาไทย

และภาษาอื่นๆ

 2.1.4 การรูห้น่วยงานรบัผดิชอบหลกัและหน่วยปฏบิตั ิ: หน่วยงาน

รบัผดิชอบหลกั ได้แก่นายกรฐัมนตรแีละคณะรัฐมนตรเีป็นระดบันโยบายทีจ่�าเป็น

ต้องมีจุดยืน ท่าทีในทิศทางชัดเจน ซึ่งมีกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม 

และกรมประชาสัมพันธ์ บูรณาการการท�างานร่วมกันอย่างประสานสอดคล้อง 

ทั้งนี้ มีหน่วยปฏิบัติ ได้แก่ ทหาร ต�ารวจ ข้าราชการกระทรวงต่างๆ

 อย่างไรก็ตาม ปัจจัยแห่งความส�าเร็จของ STRATCOM และ IO 

อาทิ คุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้น�าของผู้บัญชาการ เป็นต้น

2.2 หลักการด�าเนินงานด้าน STRATCOM และ IO ของส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 2.2.1 การรู้สถานการณ์อย่างลึกซึ้ง : ปัจจุบันการน�าผลการวิจัย

ของ สกว. ไปใช้ประโยชน์ยังไม่แพร่หลายเท่าที่ควร อีกทั้ง ยังขาดบุคคลากร

ด้านการวิจัย ท�าให้ยังขาดองค์ความรู้ในการพัฒนาประเทศ
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 2.2.2 การรู้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการ หรือผู้บริหารระดับสูง

อย่างชัดเจน : ภารกิจหลักของ สกว. “สร้างปัญหา เพื่อพัฒนาประเทศ” ดังนั้น 

จึงเป็นค�าถามส�าคัญว่า ท�าอย่างไรให้สามารถเพ่ิมองค์ความรู้ด้านการวิจัยท่ี

ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึง และน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแพร่หลายมากขึ้น

 2.2.3 การรู ้วัตถุประสงค์ของ STRATCOM และ IO : สกว. 

ต้องการเชื่อมโยงกลุ่มเป้าหมายให้สามารถน�างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้

อย่างกว้างขวาง

 2.2.4 การรูเ้ป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย : แบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น 

5 กลุ่ม ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ชุมชน และภาควิชาการ

 2.2.5 การรูก้ารออกแบบ (Theme) : การน�าเสนอข้อมลู โดยการ

สัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อให้เกิดการรับรู้ ผลงานวิจัย

ที่ใช้งานได้ทันที และผลงานวิจัยที่น�าไปต่อยอด

 2.2.6 การรูก้จิกรรมขดีความสามารถทีเ่กีย่วข้องกับข้อมลูข่าวสาร 

ข่าวสาร (Information - Related Capabilities: IRCs) : การแถลงข่าว 

การจัดประชุมสัมมนา เผยแพร่งานวิจัยผ่านสื่อออนไลน์ เว็บไซด์ เฟสบุค ไลน์ 

อบีุค เป็นต้น แต่ทัง้นี ้หากสามารถเพิม่ประสทิธภิาพส่ือในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

ก็จะท�าให้บรรลุตามเป้าหมายของ สกว. ท่ีต้องการจะเผยแพร่งานวิจัยได้มีการ

น�าไปใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น

 2.2.7 การรู้ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ (Key Success Factors: 

KSFs) : การพัฒนาประสิทธิภาพและช่องทางส่ือในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู ้ผลิตและผู ้ใช้งาน การก�าหนด

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators: KPIs) และ

การประเมินผลอย่างความต่อเนื่อง เป็นต้น 
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ภาคผนวก ก-3
สรุปผลการประชุมวิชาการ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/59

เรื่อง “บทบาทของการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ ต่อบริบทความมั่นคง

ในศตวรรษที่ 21”

วันที่ 27 มิถุนายน 2559 

ณ ห้องศรีวรา เอ ชั้น 2 โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ
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สรุปผลการประชุมวิชาการ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559 

เรื่อง “บทบาทของการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ ต่อบริบทความมั่นคง

ในศตวรรษที่ 21”

วันที่ 27 – 28 มิ.ย.59 

ณ ห้องศรีวรา เอ ชั้น 2 โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ

-----------------------------------------------------

ประธาน พล.ท.สุรสิทธิ์ ถนัดทาง รองผู้บัญชาการ 

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วิทยากร

ช่วงเช้า

พล.ต. คงชีพ ตันตระวาณิชย์ 

พ.อ.นพ. พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา 

อาจารย์ เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์

โฆษกกระทรวงกลาโหม/ 

หัวหน้าส�านักงานรัฐมนตรี 

กระทรวงกลาโหม

ประธานมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ ใจเป็น

นิพพาน 

ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 

มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยากร

ผู้วิพากษ์

ช่วงบ่าย

พ.อ. สมยศ ฉันทวรลักษณ์ 

พ.อ. เกียรติชัย โอภาโส 

น.อ.ดร. นภัทร์ แก้วนาค 

 

ผู้อ�านวยการ กองปฏิบัติการพิเศษ 

ส�านักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหาร

อาจารย์อ�านวยการส่วนวิชายุทธวิธี 

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 

กรมยุทธศึกษาทหารบก

อาจารย์อาวุโส กองการศึกษา 
วิทยาลัยการทัพอากาศ 

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

ผศ. สมิทธิ์ บุญชุติมา อาจารย์ประจ�าภาควิชา

การประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รศ.ดร. จันทิมา เขียวแก้ว อาจารย์ประจ�า คณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้แถลง

ผลงานฯ

น.ส. มนวดี ตั้งตรงหฤทัย นักวิจัย กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์

และความมั่นคง

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบัน

วิชาการป้องกันประเทศ

สรุปสาระส�าคัญ

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ศศย.สปท.) 

ได้จัดการประชุมวิชาการ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559 เรื่อง “บทบาท

ของการสือ่สารทางยทุธศาสตร์ ต่อบรบิทความม่ันคงในศตวรรษท่ี 21” ในวนัท่ี 27 – 28 

มถุินายน 2559 เวลา 0830 – 1600 ณ ห้องศรวีรา เอ ชัน้ 2 โรงแรมทาวน์ อนิ ทาวน์ 

กรุงเทพฯ โดยแบ่งผลการประชมุฯ เป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที ่1 การบรรยายพเิศษ 

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และ ช่วงที่ 2 การแถลงผลงานวิชาการ เรื่อง 

“แนวทางการพัฒนาการสือ่สารทางยทุธศาสตร์ (Strategic Communication : 

STRATCOM) ของกองทัพไทย (ช่วงบ่าย) มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากษ์

ผลการศึกษาฯ 5 ท่าน ทั้งนี้ สามารถสรุปเนื้อหาการประชุมฯ ดังนี้

1. สรุปการบรรยายพิเศษ (ช่วงที่ 1) ดังนี้

1.1 บทบาทและความส�าคัญของการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ใน

ยุคปจจุบัน การสื่อสาร (Communication) เป็นกระบวนการถ่ายทอดข้อมูล 

ภาษากาย ภาษาใจ ส่วนการสื่อทางยุทธศาสตร์ (Strategic Communication) 

หรือ STRATCOM เป็นการสร้างการรับรู้ สร้างกระบวนการเพื่อน�าไปสู ่

ความเข้าใจ โดยมีผู้ส่งสาร ผู้รับสาร และช่องทางการสื่อสารซ่ึงมีหลากหลาย

รูปแบบ อาทิ ข้อความ ภาษากาย ภาษาใจ สังคมออนไลน์ (Social Medial) 

หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น ทั้งนี้ วัตถุประสงค์สูงสุดคือการที่ผู้รับสาร
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สามารถรับรู ้ เข้าใจสารท่ีผู ้ส่งสารส่งออกไปถึงผู ้รับสาร จนกระทั่งเกิดการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นไปในลักษณะที่ผู้ส่งสารต้องการได้ 

1.2 การสือ่สารทางยทุธศาสตร์ของมหาอ�านาจต่อภูมภิาคเอเชียและ

ประเทศไทย

 1.2.1 บทบาทของมหาอ�านาจในเวทีโลก จะใช้พลังอ�านาจ

แห่งชาติของตน เพื่อแสดงความเหนือกว่าชาติอื่นในบทบาทต่างๆ เพื่อแสดง

ให้เห็นถึงความเป็นมหาอ�านาจของโลกผ่านทุกมิติพลังอ�านาจของชาติ อาทิ 

ใช้การแสดงออกผ่านเวทีโลกด้วยการใช้นโยบายต่างประเทศเป็นการน�า

ในภาพใหญ่ และด�าเนินความร่วมมือในลักษณะทวีภาคีและพหุภาคี รวมถึง

การแสดงก�าลังทหารในกรณีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

 1.2.2 ยทุธศาสตร์ทหารของสหรฐัฯ ต่อภมูภิาคเอเชยีในป ค.ศ. 2016 

อาทิ สหรัฐฯ แสดงความพยายามใช้ยุทธศาสตร์ต่างๆ ในการถ่วงดุลอ�านาจ

กับสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งยุทธศาสตร์ Rebalance ซึ่งเป็นความพยายาม

ในการเพิม่บทบาท และเสรมิก�าลงัทหารสหรัฐฯ ในภมูภิาคเอเชยี การป้องปราม

ความก้าวร้าวของเกาหลีเหนือเร่ืองอาวุธนิวเคลียร์ การสกัดกั้นความก้าวร้าว

ของอิหร่านที่แผ่อิทธิพลไปยังกลุ่มชาติมุสลิม การต่อต้านเพื่อเอาชนะขบวนการ

ก่อการร้าย การต่อต้านด้านรสัเซียทีก่�าลงัรกุรานไปยงัภมูภิาคยโุรป อกีทัง้ สหรัฐฯ 

ยังมีวาระซ่อนเร้น เช่น ยุทธศาสตร์ครองความเป็นเจ้า ยุทธศาสตร์ปดล้อมจีน 

ยุทธศาสตร์การป้องกันมิให้อาเซียนเกิดการรวมตัว

 1.2.3 ท่าทีของสหรัฐฯ มีต่อประเทศไทยหลังเหตุการณ์ปฏิวัติ

เม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เนื่องด้วยสหรัฐฯ เป็นมหาอ�านาจท่ีมีระบอบ

การปกครองเป็นประชาธิปไตย ซึ่งแสดงบทบาทไม่ยอมรับในเหตุการณ์คร้ังนี้

ท�าให้ไทยหนัไปสร้างความสมัพันธ์กับจีน และรสัเซีย เพือ่ต่อรองและถ่วงดลุอ�านาจ

กับสหรัฐฯ
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1.3 การส่ือสารทางยุทธศาสตร์ในบริบทความมั่นคงของไทย

ในศตวรรษที่ 21

 1.3.1 การสือ่สารทางยทุธศาสตร์ในมติิความมัน่คง อยูบ่นพ้ืนฐาน

ความรกัชาต ิชาตนิยิม ซึง่ถอืเป็นความยากล�าบากอย่างมากทีจ่ะศกึษาในแนวลกึ 

เนือ่งจากเมือ่มคีวามขดัแย้งกนัมากจงึกลายเป็น สงครามจิตวทิยา (psychological 

warfare) การสงครามท่ีใช้ทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาที่มุ่งเน้นต่อความคิดและ

ความเชื่อของบุคคลและกลุ่มบุคคล โดยอาศัยการโฆษณาชวนเชื่อร่วมกับ

กิจกรรมทางจิตวิทยา ท้ังนี้ สงครามจิตวิทยากระท�าได้ทั้งในยามสงบ และ

ยามสงคราม ท้ังฝ่ายตรงข้าม ฝ่ายเป็นกลาง และฝ่ายเรา ทั้งในด้านการเมือง

และการทหาร ซึ่งเกี่ยวข้องทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ยุทธการ และระดับยุทธวิธี

 1.3.2 การสือ่สารทางยทุธศาสตร์ในบริบทความมัน่คงยคุปัจจุบนั 

แต่ละบุคคล หรือกลุ่มบุคคลยังคงยึดโยงผลประโยชน์ของตนเป็นหลัก ซึ่งท�าให้

การสือ่สารทางยุทธศาสตร์เกดิความท้าทาย เนือ่งจากความอ่อนไหวความศรัทธา

มีความสลับซับซ้อน สถานการณ์มีความรุนแรง และเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว (Speed) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพลวัตร (Dynamic) อย่างไม่หยุดนิ่ง 

ดงันัน้ ปัจจัยอย่างหนึง่ท่ีผลกัดนัให้เกดิความส�าเรจ็ในการสือ่สารทางยทุธศาสตร์ 

คอื ข้อความ (Massage) หรอืยิง่ทีเ่ราต้องการสือ่ออกไปต้องสามารถส่งถึง เป้าหมาย

หรือผู้รับสารที่ก�าหนดไว้ได้

 1.3.3 การสื่อสารทางยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในยุคปัจจุบัน 

เนื่องด้วยผลกระทบที่เกิดข้ึนกับประเทศไทยหลังจากสถานการณ์ 10 ป แห่ง

ความขัดแย้ง โครงสร้างและระบบต่างๆ อ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัด ท�าให้

สังคมพร้อมที่จะถูกจัดระเบียบใหม่ โดยที่ผ่านมาสังคมเป็นผู้เลือกเองว่าใคร

จะเป็นผู ้เข้ามาจัดระเบียบ และในขณะเดียวกันนั้น รัฐบาลชุดปัจจุบันก็มี

ความพยายามในการขับเคลื่อนประเทศไปพร้อมกับการใช้การสื่อสาร

ทางยทุธศาสตร์ ผ่านนโยบายต่างๆ เช่น Road Map สู่ประชาธปิไตย การวางกรอบ
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อนาคตของประเทศ โดยการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ป การปฏิรูปประเทศ 

โดยมุ ่งเน้นแผนการด�าเนินงานทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

ทัง้การแก้ปัญหาฐานราก ความเหลือ่มล�า้ คณุภาพชวีติ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ที่ส�าคัญของชาติ และการบริหารขับเคลื่อนประเทศอย่างต่อเนื่อง

 1.3.4 กระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนประเทศ

ในมติกิารทหารและการป้องกนัประเทศสร้างความเข้มแขง็และความเป็นหน่ึงเดียว 

การเป็นหลักประกันความมั่นคงของชาติเคียงข้างประชาชน และมีความพร้อม

ที่จะเผชิญกับความท้าทายจากทั้งภัยคุกคามตามแบบ (Traditional Threat) 

และภัยคุกคามไม่ตามแบบ (Non-Traditional Threat) โดยส่ือสารทาง

ยุทธศาสตร์ผ่านยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม 20 ป และ

การปฏิรูปกองทัพ

 1.3.5 การสื่อสารทางยุทธศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ผลประโยชน์แห่งชาติเป็นส�าคัญ ดังนั้น ทุกภาคส่วนต้องให้ความส�าคัญ

กับผลประโยชน์แห่งชาติร่วมกัน โดยเฉพาะ สื่อมวลชนของไทย ซึ่งต้องใช้

ความรอบคอบ ระมัดระวังในการน�าเสนอข่าวให้ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิด

ความคลาดเคลือ่นในการรบัรู ้และท�าความเข้าใจ ต่อนโยบายและการด�าเนนิงาน

ต่างๆ ของรัฐบาล อันจะน�ามาซึ่งความน่าเช่ือถือ และทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง

สามารถปฏิบัติให้สอดคล้องและมีทิศทางเดียวกันมากขึ้น 

 1.3.6 การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการน�าเอา Media ซึ่งเป็น

การสือ่สารทางยทุธศาสตร์ต่อเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ออกไป โดยมเีป้าหมายทีต้่องการ

ท�าให้บรรลผุลส�าเรจ็ ด้วยการให้ข้อมลู ความรู ้ความเข้าใจต่อเรือ่งทีฝ่่ายเราต้องการ

จะปฏิบัติ ซึ่งจะท�าเกิดความรู้ จนกระทั่งเกิดความร่วมมือตามเป้าหมายที่วางไว้ 

ในส่วนของรฐับาลจ�าเป็นจะต้องด�าเนนิการสือ่สารทางยทุธศาสตร์ให้ทกุภาคส่วน 

รวมถึงประชาชนเกิดการรับรู้และเกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 
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1.4 เทคนิคและการสร้างพลังในการสื่อสารต่อเป้าหมาย

 1.4.1 การสร้างความเป็นหนึง่เดยีวของความคดิ ค�าพูด และการกระท�า

เป็นกระบวนการประสานพลังในการสื่อสารท่ีส�าคัญของผู้น�าในการส่ือสาร 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถโน้มน้าวใจผู้รับสารได้ ทั้งนี้ ในปัจจุบัน

คนส่วนมากยังขาดทักษะในเรื่องการสื่อสาร เพราะยังขาดแนวความคิดที่มีทั้ง

ในเชิงบวกและเชงิลบในเรือ่งการสือ่สาร ซ่ึงถอืว่ามอีทิธิพลเป็นอย่างมากส�าหรบั

ผู้ส่งสาร ดังนั้น การสื่อสารท่ีดีและเกิดประโยชน์ต่อผู้รับสารนั้น ควรค�านึงถึง

องค์ประกอบต่างๆ ดังนี้ 

  1.4.1.1 การสร้างแนวความคดิเชงิบวกในเรือ่งการสือ่สาร

และการจูงใจ ท�าให้ผู้สื่อสารมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น

  1.4.1.2 การสร้างการเรียนรู้ และความเข้าใจธรรมชาติ

ของผู้อื่น และสามารถก�าหนดวิธีการสื่อสารที่ดีของตัวเองให้เหมาะสมกับ

ความต้องการของผู้อื่นได้อย่างชัดเจน

  1.4.1.3 ผู ้ส ่งสารต้องมีแนวทางในการพัฒนาตัวเอง

ในเรื่องการสื่อสารและจูงใจผู ้อื่น สามารถน�าไปฝึกฝนจนสามารถพัฒนา

ตนเองให้กลายเป็น “ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารที่ดี” เป็นที่ยอมรับของผู้อื่น

ในที่สุดอย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการก�าหนดแนวทางให้ผู้สื่อสารนั้นๆ ได้น�าความรู้

ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองท้ังด้านความคิด ความรู้สึก และการกระท�า โดย

การพัฒนาตนเองด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติในการส่งสาร จนกระทั่ง

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับสาร

 1.4.2 เทคโนโลยขีองสือ่ข่าวสาร Social online แบ่งเป็น 2 ประเภท 

ได้แก่ Social Media และ Mass Media โดยมี Change Agent ซึ่งหมายถึง

ผู้ท่ีวางแผนและท�าให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างเป็นผล เป็นผู้มีบทบาท

ในการด�าเนินการต่างๆ ทีเ่ป็นไปเพือ่ขบัเคลือ่นให้เกดิการเปลีย่นแปลงจนประสบ

ผลส�าเรจ็ รวมถงึ การควบคมุ ดแูลกจิกรรมต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัการเปล่ียนแปลง
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ให้สามารถด�าเนินการต่อไปด้วยดี สอดคล้องกัน รวมถึง เป็นผู้มีความต้องการ

เปลี่ยนแปลง สร้าง และหล่อหลอมทัศนคติ ทั้งนี้ นักการสื่อสารต้องเข้าใจ

กระบวนการหล่อหลอมทางสังคม (Socialization Process) และตัวการ

ที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น 1) ครอบครัว โดยเริ่มตั้งแต่เด็กแรกเกิด และ 

2) สื่อมวลชน มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะของประชากรในประเทศนั้นๆ

1.5 พลังการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ในบริบทโลก

 1.5.1 โลกไร้พรมแดน ในความหมายของโลกาภวิตัน์  คอื ผลจาก

การพัฒนาการติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อันแสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง 

เทคโนโลย ีและวฒันธรรม ทีเ่ชือ่มโยงระหว่างปัจเจกบคุคล ชมุชน หน่วยธรุกจิ และ

รฐับาลทัว่ทัง้โลก โดยมพีลงัแห่งการเปลีย่นแปลงเป็นตัวก�าหนด ซึง่การโยงใยของ

การสือ่สารในโลกท่ีไร้พรมแดนหรือโลกาภิวตัน์เริม่ต้นตัง้แต่สงครามอ่าวเปอร์เซยี 

เทคโนโลยีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง การสื่อข่าวสาร การใช้ความเชี่ยวชาญพิเศษ 

เทคโนโลยีที่มีขนาดเล็กลง ทั้งหมดถูกน�ามาใช้ตามวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการ

ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น 

 1.5.2 ปัจจบุนัช่องทางการสือ่สารมกีารเปลีย่นแปลงไปตามยคุสมยั 

โดยส่ือหนังสือพิมพ์เริ่มได้รับความสนใจลดลง สื่อกระแสหลักถูกแทนที่ด้วย

การเข้าถึงสังคมออนไลน์ (Social online) ที่สะดวก รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ 

(real time) อาทิ เว็บไซต์ต่างๆ World Wide Web (WWW), facebook, 

line ฯลฯ

2. สรุปผลการวิพากษ์ผลงานวิชาการ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาการสื่อสาร

ทางยทุธศาสตร์ (Strategic Communication) ของกองทพัไทย” (ช่วงที ่2)

2.1 สรุปผลการแถลงผลการศึกษา เร่ือง “แนวทางการพัฒนาการ

ส่ือสารทางยุทธศาสตร์ (Strategic Communication) ของกองทัพไทย” 

แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) นิยามการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (2) แนวทาง
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การสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (STRATCOM) ของกองทัพไทย (3) ปัจจัยแห่งความ

ส�าเร็จของการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ของกองทัพไทย ดังนี้

 2.1.1 นิยามของการสื่อสารทางยุทธศาสตร ์  (Strategic 

Communication: STRATCOM) ในมุมมองของ ศศย.สปท. “ความพยายาม

ของรัฐบาลในการปฏิบัติการที่มุ่งต่อการท�าความเข้าใจ และปฏิบัติต่อเป้าหมาย

ส�าคญั เพือ่เสรมิสร้างหรือรกัษาสภาวการณ์หรือเงือ่นไขทีส่นบัสนนุผลประโยชน์ 

นโยบาย และวตัถปุระสงค์ของรฐับาล โดยอาศยัการใช้โครงการ แผนงาน หวัข้อ 

ข้อความ และผลผลติทีป่ระสานสอดคล้องกบัการปฏบิตัทิกุส่วนในมติิพลงัอ�านาจ

แห่งชาติ” 

 2.1.2 แนวทางการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (STRATCOM) ของ

กองทัพไทย มีดังนี้

  2.1.2.1 การรู้เจตนารมณ์ของผู้น�า หรือผู้บริหารระดับสูง

อย่างชัดเจน : ผู้น�าหรือผู้บัญชาการควรแสดงเจตนารมณ์ นโยบาย ทิศทางต่อ

การด�าเนินงานอย่างชัดเจน เพ่ือให้ทุกฝ่ายปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน

จนกระทั่งบรรลุผลส�าเร็จ

  2.1.2.2 การรูว้ตัถปุระสงค์ของ STRATCOM : การก�าหนด

วัตถุประสงค์ของ STRATCOM จะท�าให้เกิดความชัดเจนในการพิจารณา

สถานการณ์ กลุ่มเป้าหมาย ขีดความสามารถในการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ เพื่อ

สร้างผลกระทบตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ 

  2.1.2.3 การรู ้สถานการณ์อย ่างลึกซึ้ง : การเข ้าใจ

สภาพแวดล้อมอย่างลึกซึ้ง อาศัยศาสตร์การข่าว (Intelligence) การรวบรวม

ข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์สถานการณ์เฉพาะ การเข้าใจผลกระทบซ่ึงกันและกัน

ในทุกมิติ ทั้งการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม ข่าวสาร โครงสร้างพ้ืนฐาน 

รวมถึงระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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  2.1.2.4 การรูเ้ป้าหมายและกลุม่เป้าหมาย : การพจิารณา

กลุ่มเป้าหมาย ท้ังฝ่ายตรงข้าม ฝ่ายเป็นกลาง และฝ่ายเรา ที่อาจส่งผลกระทบ

หรือที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ 

  2.1.2.5 การรู้รูปแบบ : เป็นการก�าหนดประเด็นหลัก 

และวางแผนส�าหรับ STRATCOM และ IO เสนอปัญหาต่างๆ การออกแบบหรือ

การวางแผน STRATCOM จะประกอบด้วย การพฒันา Theme, Message และ 

Activity ตามเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

  2.1.2.6 การรูส้ิง่ทีส่ือ่ : เป็นการก�าหนดเนือ้หาของข่าวสาร 

ท่าที การปฏิบัติที่จะใช้ในการส่งไปถึงกลุ่มเป้าหมาย แล้วท�าให้กลุ่มเป้าหมาย

เกิดการตีความ มีความเชื่อตามประเด็นที่ฝ่ายเราต้องการสื่อออกไป

  2.1.2.7 การรู้กิจกรรม ขีดความสามารถที่เกี่ยวข้องกับ

ข้อมูลข่าวสาร : เป็นการก�าหนดโครงการ กิจกรรม (Activity) เพื่อเป็นช่องทาง

ทีจ่ะก�าหนดเครือ่งมือทีใ่ช้ (MEAN) น�าสิง่ทีจ่ะสือ่ (Message) ไปสูก่ลุม่เป้าหมาย 

ซึ่งเป็นเสมือนวิธีการ เครื่องมือ เทคนิค หรือกิจกรรมต่างๆ สร้างผลกระทบและ

สภาวะที่ต้องการ 

  2.1.2.8 การรู้ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ : ถือเป็นปัจจัยหลัก

ซึ่งจะน�าไปสู ่การสื่อสารทางยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม

วตัถปุระสงค์ทีว่างไว้ โดยจากสภาวะแวดล้อมทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา 

อาจท�าให้ต้องมีการจัดล�าดับความส�าคัญของปัจจัยแห่งความส�าเร็จตาม

ความเหมาะสมกับสถานการณ์ในห้วงเวลานั้นๆ 

  2.1.2.9 การประเมินผล : การประเมินผล ติดตาม

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ในขณะด�าเนินงานการส่ือสารทางยุทธศาสตร์สู่

การบรรลุภารกิจ และประเมินผลสัมฤทธิ์หลังสิ้นสุดการด�าเนินงาน ถือว่า

มีความส�าคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือผู้น�าหรือผู้บัญชาการในการตัดสินใจ 

และปรับการปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการ 
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 2.1.3 หลักการด�าเนินการ หรือปัจจัยแห่งความส�าเร็จของ

การสื่อสารทางยุทธศาสตร์ของกองทัพไทย มีดังนี้

  2.1.3.1 การขับเคลื่อนด้วยผู้น�าหรือภาวะผู้น�า : ถือเป็น

ปัจจัยส�าคัญอันดับแรกในการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ ซ่ึงผู้น�าหรือผู้บัญชาการ

จ�าเป็นต้องแสดงเจตนารมณ์ วัตถุประสงค์ และแนวทางที่ชัดเจน เพื่อให้ทุกฝ่าย

เกิดความมั่นใจในการสนธิความพยายาม

  2.1.3.2 ความมเีอกภาพในความพยายาม ความมเีอกภาพ

ในการสื่อสาร และเอกภาพในการบังคับบัญชา : หนทางที่จะท�าให้ฝ่ายเราบรรลุ

วัตถุประสงค์ท่ีก�าหนดไว้ได้ อาจจ�าเป็นจะต้องมีเอกภาพในการบังคับบัญชา 

เอกภาพในการบรหิารจดัการ และเอกภาพในการสือ่สาร เพือ่น�าไปสูก่ารปฏบิติังาน

ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจด�าเนินงานไปสู่

เป้าหมายที่ก�าหนดไว้

  2.1.3.3 ความน่าเชื่อถือ : ความน่าเชื่อถือสามารถ

สร้างขึน้ได้จากการรบัรูถึ้งความจรงิ ความถกูต้อง โดยการประสานสอดคล้องกนั

ของค�าพูด ท่าที การปฏิบัติ โดยมิให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ถึงความขัดแย้ง

และความไม่สอดคล้อง

  2.1.3.4 การตอบสนองทีถู่กต้อง รวดเรว็ ทนัต่อสถานการณ์ : 

การตอบสนองด้วยข้อความที่ถูกต้องกับเป้าหมาย สถานที่ จังหวะ เวลาที่

ถกูต้อง เหมาะสม โดยมเีป้าหมายเป็นวตัถปุระสงค์หรือผลลัพธ์สุดท้ายท่ีต้องการ 

  2.1.3.5 ความต่อเนื่อง : จ�าเป็นต้องอาศัยการวิเคราะห์ 

การวางแผน การปฏิบัติ และการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับยุทธศาสตร์

ให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

  2.1.3.6 ความเข้าใจ : การท�าความเข้าใจปัจจัยต่างๆ ที่

ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์การสื่อสารทางยุทธศาสตร์อย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะ

การท�าความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ท้ังฝ่ายเรา ฝ่ายเป็นกลาง และฝ่ายตรงข้าม 

เกี่ยวกับทัศนคติ กระบวนการคิด ค�าพูด พฤติกรรม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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  2.1.3.7 การมุง่ตดิตามผลลพัธ์ : การสือ่สารทางยทุธศาสตร์

ต้องมุ่งพยายามติดตามผลลัพธ์สุดท้ายตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ ทั้งหัวข้อ 

กระบวนการ เป้าหมายในการปฏิบัติการ โดยอาศัยการประเมินผลด้วยตัวชี้วัด

ที่มีความชัดเจน 

  2.1.3.8 ความแพร่หลาย : ค�าพูด ท่าที การปฏิบัติต่างๆ 

ล้วนเป็นการสื่อสารของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ต้ังแต่ผู้น�าหรือผู้บัญชาการ จนถึง

ผู ้ใต้บังคับบัญชาระดับสุดท้าย ซึ่งผู ้น�าสารจะเป็นผู ้สื่อสารไปถึงผู ้รับสาร

ไม่ว่าจะสือ่สารโดยเจตนาหรอืไม่เจตนากต็าม การสือ่สารทัง้หมดจะส่งผลกระทบ

ทางยุทธศาสตร์ในสภาวะข่าวสารทั่วโลกโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 

  2.1.3.9 ความไว้เนือ้เชือ่ใจ : การสร้างและเพิม่ความสมัพนัธ์ 

เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางยุทธศาสตร์การสื่อสารในระยะยาว เนื่องจาก

การปฏบิตักิารสือ่สารทางยทุธศาสตร์อาจเกิดข้ึนในลักษณะนานๆ คร้ัง โดยไม่อาจ

คาดการณ์ระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติการได้ ในขณะที่ความสัมพันธ์ ความเชื่อใจ

ซึ่งกันและกันกลับต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป

  2.1.3.10 การมีทรัพยากรอย่างเพียงพอ : การเตรียม

ความพร้อมขีดความสามารถของฝ่ายเราต้องพิจารณา ตั้งแต ่ ข้ันตอน

การวิเคราะห์ และวางแผน เพื่อประมาณการทรัพยากรที่ต้องใช้ เพื่อขับเคลื่อน

ให้ปฏิบัติการประสบความส�าเร็จ โดยควรให้ความส�าคัญในการจัดสรร

ทั้งทรัพยากรบุคคล เครื่องมือ ยุทโธปกรณ์ และงบประมาณอย่างเพียงพอ 

2.2 สรปุประเดน็วพิากษ์ผลงานวชิาการฯ โดยมวีทิยากรผูท้รงคณุวฒุิ

จากทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม และนอกสังกัดกระทรวงกลาโหม 

ร่วมวิพากษ์ผลงานการศึกษาฯ ในการประชุมช่วงบ่าย ทั้งส้ิน 5 ท่าน ได้แก่ 

1) พ.อ. สมยศ ฉนัทวรลกัษณ์ (ผูอ้�านวยการ กองปฏบิติัการพเิศษ ส�านกัปฏบิติัการ 

กรมยทุธการทหาร) 2) พ.อ. เกยีรตชิยั โอภาโส (อาจารย์อ�านวยการส่วนวชิายทุธวธิี 

โรงเรยีนเสนาธกิารทหารบก กรมยทุธศกึษาทหารบก) 3) น.อ.ดร. นภทัร์ แก้วนาค 
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(อาจารย์อาวุโส กองการศึกษา วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหาร

อากาศ) 4) ผศ. สมิทธิ์ บุญชุติมา (อาจารย์ประจ�าภาควิชาการประชาสัมพันธ์ 

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และ 5) รศ.ดร. จันทิมา เขียวแก้ว 

(อาจารย์ประจ�า คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) โดยสรุปสาระ

ส�าคัญ ดังนี้

 2.2.1 ประเด็นระเบียบวิธีวิจัย (Methodology)

   ควรเพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายส�าคัญ (Key Informant) ใน

การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) เพ่ือให้มีหน่วยงานท่ีกี่ยวข้อง

หลายภาคส่วน และควรเพิ่มข้ันตอนการท�าการสนทนากลุ่ม (Focus group) 

เพื่อให้ได้ผลสรุปการศึกษาท่ีมีเนื้อหาซึ่งตกผลึกหรืออิ่มตัว (saturation data) 

มากยิ่งขึ้น

 2.2.2 ประเด็นเนื้อหา (Content) 

  2.2.2.1 ควรพจิารณาทบทวนนยิาม STRATCOM เพ่ือให้

ปรบัแก้ให้สือ่ความหมายได้อย่างครอบคลมุ เข้าใจง่าย และเกบ็รวบรวมข้อคดิเหน็

เพิม่เตมิ เพ่ือให้เกดิการมส่ีวนร่วม และสามารถท�าความเข้าใจได้อย่างแพร่หลาย

มากขึ้น

  2.2.2.2 ควรเพิ่มเติมทฤษฎี (Theory) ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ เช่น ทฤษฎีของ STRATCOM, SMCR Model ฯ 

และควรเพิ่มเติมรายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับผู้ส่งสาร ผู้รับสาร และช่องทาง

การสื่อสาร เพื่อน�าข้อมูลไปใช้ในการสังเคราะห์ให้ได้ผลการศึกษาท่ีชัดเจนและ

ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

  2.2.2.3 หัวใจส�าคัญของการด�าเนินงาน STRATCOM 

คือ การเปลี่ยนแปลงความคิดของผู้น�า หรือผู้มีอิทธิพลทางความคิดของฝ่าย

ตรงข้าม ซึ่งจะท�าให้เกิดผลลัพธ์ที่ฝ่ายเราต้องการได้อย่างมีนัยส�าคัญ แต่

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงความคิดของผู ้น�าเป็นเรื่องที่ปฏิบัติได้ยาก 
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แต่ทัง้นี ้ปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ของ STRATCOM ทีส่�าคญั คอื การท�าให้ฝ่ายตรงข้าม

เกิดการรับรู้ ความเชื่อ จนกระท่ัง เกิดพฤติกรรมในแบบที่ฝ่ายเราต้องการ 

ซึง่จ�าเป็นต้องอาศยัคณุสมบัต ิทกัษะ ความสามารถของผูส่้งสาร การวางแผนทีดี่ 

คณะท�างานท่ีเข้มแข็ง การติดตามข้อมูลข่าวสาร ข่าวกรอง ผู ้ส่งสารต้อง

มีความน่าเชื่อถือ เป็นต้น

  2.2.2.4 แนวทาง/หลักการ STRATCOM อาจม ี9 ประการ 

หรือมากกว่าได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น กระบวนการ STRATCOM สามารถแบ่งเป็น 

3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ก่อนปฏิบัติ (Before Action) 2) ระหว่างปฏิบัติ (Between 

Action) และ 3) หลงัปฏบิตั ิ(After Action) ซ่ึง STRATCOM เป็นการด�าเนนิงาน

ที่สามารถใช้ได้ทั้งในทั้งยามปกติ ยามวิกฤต และยามสงคราม ซึ่งหลักการ/

แนวทาง ทั้ง 9 ประการ อาจมีการปรับแก้หัวข้อ ให้ชัดเจน และกระชับ เข้าใจ

ได้ง่ายขึ้น 

  2.2.2.5 ควรเพิ่มเติมรายละเอียดของการประยุกต์ใช้จริง

ในกระบวนการด�าเนินงาน STRATCOM เพื่อให้หน่วยปฏิบัติเข้าใจ และน�าไป

ประยกุต์ใช้จรงิได้ รวมทัง้ ควรเพิม่องค์ประกอบของ STRATCOM ได้แก่ ผู้ส่งสาร 

ผู้รับสาร และช่องทางการสื่อสาร

  2.2.2.6 การด�าเนินงานของ STRATCOM เป็นการกระท�า

ในระดบัยทุธศาสตร์ (Strategic) และยทุธการ (Operation) ส่วนการปฏบิติัการ

ข่าวสาร (Information Operation: IO) เป็นการท�าในระดบัยทุธการ (Operation) 

และยุทธวิธี (Tactical) โดยรัฐบาลสามารถใช้เครื่องมือในการด�าเนินงาน 

STRATCOM ใดๆ เพื่อการสื่อสารผ่านทั้ง การพูด (Say) และการปฏิบัติ (Do) 

และ STRATCOM สามารถใช้พลังอ�านาจแห่งชาติในทุกมิติอาทิ การทูต 

(Diplomatic) การปฏิบัติการข่าวสาร (Information) การทหาร (Military) 

เศรษฐกิจ (Economy) ซึ่งท�าให้เกิดผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายได้ 
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  2.2.2.7 ปัจจัยแห่งความส�าเร็จของ STRATCOM ทั้ง 

10 ประการ ถือว่าเป็นผลสรุปที่เป็นแนวคิดที่ดี แต่ทั้งนี้ ในบางข้ออาจสามารถ

ยุบรวมกันได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย อาทิ 

ความน่าเช่ือถือ และความไว้วางใจ อาจรวมกันเป็นข้อเดียวเป็น ความเชื่อมั่น 

(trust) เน่ืองจากมีความหมายครอบคลุม ส่วนประเด็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่

อย่างคุ้มค่า มีเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรบุคคล งบประมาณ ยุทโธปกรณ์ 

รวมอยู่ด้วยกัน แต่ทั้งนี้ ทรัพยากรบุคคลถือเป็นเรื่องส�าคัญในการขับเคลื่อน 

STRATCOM ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ดังนั้น อาจแยกการจัดทรัพยากรบุคคล

ออกมาเป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จอีกประการหนึ่ง 

  2.2.2.8 ผลการศึกษา หลักการ/แนวทาง และปัจจัย

แห่งความส�าเร็จ STRATCOM ของกองทัพไทยที่ได้มาจากการศึกษาในครั้งนี้ 

สามารถจัดกลุม่ (grouping) จะเป็นประโยชน์ต่อการน�าไปประยกุต์ใช้ เนือ่งจาก

จะท�าให้เกิดการรับรู้และเข้าใจได้ง่ายขึ้น 

 2.2.3 ประเด็นการน�าไปประยุกต์ใช้ (Implementation) ให้เกิด

ประโยชน์ต่อไป

  2.2.3.1 STRATCOM ในแบบของประเทศไทยอาจจะต้อง

มีการพัฒนาเป็นหลักการหรือแนวทางฯ ในเบื้องต้นก่อน ซ่ึงเม่ือต้องน�าไป

ใช้งานจริงแล้วอาจจ�าเป็นต้องมีการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์

ที่แตกต่างกันออกไป

  2.2.3.2 หลกัการ/แนวทาง STRATCOM ของกองทพัไทยที่

ได้จากการศกึษาในครัง้นี ้สามารถเป็นแนวทางฯ ทีส่ามารถน�ามาประยกุต์ใช้ได้กบั

การด�าเนินงานของกองทัพไทยได้ หากยังไม่สามารถน�าไปใช้กับฝ่ายตรงข้ามได้

  2.2.3.3 ผลการศึกษาในครั้งนี้ได้มาซ่ึงข้อค้นพบเบื้องต้น 

ซึ่งสามารถน�าไปใช้ในการต่อยอดการศึกษาแนวทางการพัฒนาการสื่อสาร

ทางยุทธศาสตร์ของกองทัพไทยได้
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  2.2.3.4 การด�าเนินงาน STRATCOM ถือเป็นจุดเร่ิมต้น

ส�าหรับกองทัพไทย ซ่ึงเป็นเรื่องที่มีความยากในการด�าเนินงาน ดังนั้น จ�าเป็น

ต้องอาศัยผู้บังคับบัญชาที่เห็นถึงความส�าคัญ

  2.2.3.5 ผลสรุปการศึกษาในครั้งนี้ สามารถน�ามาเป็น

ข้อค้นพบในเบ้ืองต้น และเพิม่เตมิรายละเอยีดในการด�าเนนิงาน และการประเมนิผล 

เพื่อให้หน่วยที่เกี่ยวข้องสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้จริง
  2.2.3.6 STRATCOM อาจใช้การสือ่สารผ่านสือ่ในรปูแบบ

ที่มีความหลากหลายมากขึ้น อาทิ การส่ือสารเน้ือหาท่ีต้องการส่งไปถึง
กลุ่มเป้าหมาย ผ่านหลายช่องทาง เช่น ภาพยนตร์ ฯลฯ เช่นเดียวกับสหรัฐฯ 
ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารประเด็นที่ต้องการสื่อออกไป
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ภาคผนวก ข
สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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1. ความส�าคญัและสภาวะแวดล้อมในห้วงปจจบุนัของการสือ่สารทางยทุธศาสตร์ 

(Strategic Communication: STRATCOM) และการปฏิบัติการข่าวสาร 

(Information Operations: IO) ในบรบิทความมัน่คงโลก และประเทศไทย 

1.1 ประเทศไทยมกีารใช้หลกัการสือ่สารทางยทุธศาสตร์ (STRATCOM) 

และการปฏิบัติการข่าวสาร (IO) มาตั้งแต่สมัยอดีตกว่า 700 ป ต้ังแต่ท่ี

พระนเรศวรมหาราชใช้ยทุธวธิกีารลวงทางทหาร หรอืแม้กระทัง่สภุาษติของไทย

ที่มีการน�า IO มาใช้เป็นเครื่องมือ อาทิ ตีไข่ใส่สี โยนหินถามทาง จับแพะชนแกะ 

เขยีนเสอืให้วัวกลวั ฤาษีแปลงสาร โดยมเีจตนาในการข่มขู่ การป้องปราม เป็นต้น 

โดย STRATCOM และ IO ถูกน�ามาใช้ในด้านความมั่นคงและด้านการเมือง

อย่างจรงิจงัในช่วงหลงัการรฐัประหารป พ.ศ. 2549 ซ่ึงม ีพลเอก สรุยทุธ์ จลุานนท์ 

เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีการใช้ STRATCOM และ IO แก้ไขสถานการณ์ เพื่อ

ไม่ให้เกิดความรนุแรงขึน้ โดยการสือ่สารเจตนารมณ์ของผูบ้งัคบับญัชาไปยงัสงัคม 

ประชาชนในประเทศ มติรประเทศ รวมถงึประชาคมโลก เพือ่ใหเ้กิดความเข้าใจ

ทีถ่กูต้อง เกดิการมส่ีวนร่วม สร้างความเช่ือมัน่และศรทัธาให้มากขึน้ อนัส่งผลให้

ลดแรงต่อต้านจากกลุ่มเป้าหมายให้น้อยลง 

1.2 ต่อมาในสมยันายกรฐัมนตรยีิง่ลกัษณ์ ไทยเคยมกีารน�าเสนอ (ร่าง) 

คณะกรรมการสื่อสารแห่งชาติ แต่ยังไม่มีการประกาศใช้แต่อย่างใด จากนั้น 

ในช่วง 2-3 ป ที่ผ่านมา มีการจัดตั้งทีมการปฏิบัติการข่าวสาร (IO) 3 เหล่าทัพ 

ซึง่ใช้เครือ่งมอื IO ในการเฝ้าระวงั (monitor) ตามเป้าหมายของรฐับาล โดยแต่ละ

เหล่าทพัจะมส่ีวนการท�างานของตนเอง และมกีารแลกเปล่ียนข้อมลูระหว่างกัน 

เพ่ือให้เกิดการด�าเนินงานที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และล่าสุด รัฐบาล

ชุดปัจจุบันมีการใช้ STRATCOM และ IO อย่างเข้มข้น ยกตัวอย่างเช่น รายการ

คืนความสุขให้ประชาชน ซ่ึงเป็นการพูดคุยถึงการด�าเนินงานของรัฐบาลกับ

ประชาชนทุกวันศุกร์ผ่านสถานีโทรทัศน์ รายการเดินหน้าประเทศไทย ใช้เพลง

คืนความสุขให้ประเทศไทย เพลงวันพรุ่งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล 
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การสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อมั่น ความศรัทธาของประชาชน 

ซึง่การปฏิบติังานของทมี IO ของทัง้ 3 เหล่าทัพนัน้จะต้องด�าเนนิการเกบ็รวบรวม 

และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไร แนวโน้ม ทิศทาง

ในอนาคตจะเป็นอย่างไร มคีวามเสีย่งในจดุใดบ้าง เพือ่ก�าหนดบทบาท ท่าทขีอง

กองทัพก่อนมีการพูดคุยครั้งส�าคัญๆ และก่อนการด�าเนินงานใดๆ เพื่อให้บรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

1.3 หากเปรียบเทียบศักยภาพด้าน STRATCOM และ IO ของไทยกับ

ประเทศรอบบ้าน นับได้ว่าไทยยังเป็นรองหลายประเทศ ทั้งกัมพูชา เมียนมาร์ 

เวยีดนาม มาเลเซยี ในขณะท่ี สหรัฐฯ ได้ใช้การสือ่สารทางยทุธศาสตร์ (STRATCOM) 

และการปฏิบัติการข่าวสาร (IO) เป็นเครื่องมือหลักในการน�าปฏิบัติการต่างๆ 

ยกตวัอย่างเช่น สงครามระหว่างสหรฐัฯ และอรัิก ซ่ึงสหรัฐฯ พยายามสร้างปัจจัย

แวดล้อมต่างๆ ตามทฤษฎี STRATCOM และ IO เพ่ือให้เกิดการยอมรับจาก

ประชาคมโลก ในการปฏิบัติการของสหรัฐฯ ที่มีต่ออิรัก

2. ความหมายของการส่ือสารทางยทุธศาสตร์ (Strategic Communication: 

STRATCOM) และการปฏบิตักิารข่าวสาร (Information Operations: IO) 

ในบริบทของกองทัพไทย

2.1 เรือ่ง STRATCOM และ IO เป็นการสร้างสร้างอ�านาจในการต่อรอง

ที่มีหลากหลายหลักคิด ซึ่งในอดีต STRATCOM ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ IO 

แต่ปัจจุบันพบว่า มีหลายหลักคิด ทั้ง STRATCOM และ IO เป็นคนละเรื่องกัน

แต่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างส้ินเชิง/ STRATCOM และ IO เป็น

คนละเรื่องกัน และสามารถแยกออกจากกันได้โดยสิ้นเชิง/ IO เป็นเครื่องมือใน

การปฏิบัติการส่วนหนึ่งของ STRATCOM และ STRATCOM เป็นเคร่ืองมือใน

การปฏิบัติการส่วนหนึ่งของ IO เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถประยุกต์ใช้ STRATCOM 

และ IO ได้กับทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายเราและฝ่ายเขา รวมถึงทั้งในยามสงบ ยามวิกฤต 

และยามสงคราม ซึ่งสามารถใช้ STRATCOM และ IO ได้ในทุกขั้นตอน ทั้งการ

แสดงพลัง การสื่อสารความคิด เจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชา
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2.2 STRATCOM เป็นการด�าเนินงานในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ 

ซึ่งเป็นการแสดงถึงวิสัยทัศน์ ทิศทางการด�าเนินงานของผู้บริหารต่อประเด็นใด

ประเดน็หนึง่ โดยการปฏบิตักิารนัน้ต้องมเีป้าหมายทีช่ดัเจน และมวีตัถปุระสงค์

เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่คาดการณ์ไว้ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า 

STRATCOM เปรยีบเสมอืนเครือ่งมอืหลกัของระดับผูบ้รหิาร ผูท่ี้มบีทบาทในเชงิ

ยทุธศาสตร์หรอืผูม้อี�านาจในการตดัสนิใจในส่วนของนโยบาย แนวคดิ เจตนารมณ์ 

ทศิทาง roadmap เช่น นายกฯ ออกมาแสดงท่าทต่ีอปัญหาใดปัญหาหนึง่ เพือ่ให้

ประชาชนเข้าใจถึงเจตนารมณ์ และแนวทางในการแก้ไขปัญหา ยกตัวอย่างเช่น 

กรณคีวามขดัแย้งไทย-กมัพชูา ซึง่ต้องอาศยัความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานท้องถิน่ 

กระทรวงการต่างประเทศ ออกแบบการปฏิบัติการว่าจะใช้ IO อย่างไร เพื่อลด

ความขดัแย้งระหว่างประเทศ สร้างความม่ันคงบรเิวณชายแดน และความเข้มแขง็

ของคนในชาติ เป็นต้น

2.3 IO เป็นเครื่องมือในส่วนการปฏิบัติงาน ซ่ึง IO สามารถแบ่งออก

ได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) IO สีขาว หมายถึง การสื่อสารแบบตรงไปตรงมา 

การสื่อสารทางยุทธศาสตร์ การปฏิบัติการจิตวิทยาแบบปกติ ใช้กับฝ่ายเราหรือ

ฝ่ายทีเ่ป็นมติร 2) IO สเีทา หมายถงึ การสือ่สารแบบทีเ่ริม่มกีารตีไข่ใส่ความบ้าง 

ใช้กับฝ่ายท่ียังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นมิตรหรือศัตรู และ 3) IO สีด�า หมายถึง 

การปฏิบัติการโดยใช้การลวงทางทหาร การโกหกเพื่อให้เป้าหมายเข้าใจไป

ในทิศทางที่ฝ่ายเราต้องการ ใช้กับฝ่ายศัตรู อย่างไรก็ตาม ถูกใช้เป็นเครื่องมือ 

เพือ่สร้างความรักความสามคัค ีผนกึก�าลงัร่วมกันของคนในชาต ิเช่น STRATCOM 

การปฏิบัติการจิตวิทยา การประชาสัมพันธ์เชิงยุทธ PA หรือการป้องกันไม่ให้

เกิดสงคราม IO เป็นเครือ่งมอืในการป้องกนัสงคราม FDO (Flexible Deterance 

Option) 
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3. หลักการด�าเนินการในการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (STRATCOM) ของ

กองทัพไทย อาศัยปจจัยแห่งความส�าเร็จใดที่ส�าคัญในการขับเคลื่อน 

3.1 ปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่ส�าคัญในการขับเคลื่อน STRATCOM 

คือ “ความนาเชื่อถือ” โดยการท�าให้กลุ่มเป้าเชื่อถือในส่ิงที่ฝ่ายเราสื่อออกไป

ถอืเป็นสิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุในการปฏบิตักิารต่างๆ ให้เกดิผลสัมฤทธิส์งูสุด แต่อย่างไร

ก็ตาม หากสิ่งที่ต้องการสื่อออกไปนั้น เป็นความจริงจะถือเป็นข้อความที่ดีที่สุด

ที่จะสามารถสร้างความน่าเช่ือถือได้อย่างมาก โดยการมีทิศทางที่ชัดเจน 

พดูเป็นเสียงเดยีวกนัจะท�าให้บรรลตุามวตัถุประสงค์ทีว่างไว้ได้ รวมถงึ ความมีเอกภาพ

ในความพยายาม เอกภาพในการสือ่สาร โดยทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องต้องพดูเป็น

เสียงเดียวกัน ทั้งนี้ อุปสรรคที่จะเป็นตัวขัดขวางความส�าเร็จคือผลประโยชน์

แอบแฝงความต่อเนื่อง การด�าเนินการอย่างต่อเนื่องจะท�าให้เกิดการรับรู้ และ

ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และความรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ ทั้งนี้ในแต่ละ

กรณีอาจใช้ระยะเวลาไม่เท่ากัน แต่อย่างไรก็ตาม ในแต่ละเหตุการณ์ย่อมมี

ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการด�าเนินการ 

3.2 การสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (STRATCOM) มีผู้ใช้งานซ่ึงเป็นกลุ่ม

เป้าหมายหลัก คือ ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงในระดับรัฐบาล กระทรวงกลาโหม หรือ

ผูบ้ญัชาการกองบัญชาการกองทัพไทย แต่อย่างไรก็ตาม การเผยแพร่องค์ความรู้

โดยหลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆ ก็ยังคงจ�าเป็นต้องถ่ายทอดความรู้ให้แก่

ในระดับผู้ปฏิบัติงานร่วมด้วย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจตามกรอบแนวคิด

เดียวกันกับในระดับผู้บริหาร อีกทั้ง ในระดับผู้ปฏิบัติงานสามารถน�าไปใช้งาน 

เมื่อเติบโตเป็นระดับผู้บริหารต่อไป

3.3 ผู้ศึกษาควรศึกษาวิจัยและจัดท�าต้นแบบแนวทางการประยุกต์ใช้ 

STRATCOM จากนั้นน�าเสนอให้มีการประกาศใช้ เพ่ือเน้นการน�าทฤษฎีไปสู่

การปฏิบัติให้สามารถน�าไปใช้งานได้จริง โดยอาจเป็นลักษณะใช้เพ่ือพลาง 

เพือ่ให้เหน็ภาพ และน�าไปสูก่ารปรบัปรงุให้เหมาะสมกบับริบทของกองทัพไทยได้ 
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ในล�าดับถัดไปจึงขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้ เพื่อน�ามาปรับปรุงให้ต้นแบบ

แนวทางการประยกุต์ใช้ STRATCOM สมบรูณ์มากยิง่ขึน้ ซึง่อาจจะมกีารทบทวน

ต้นแบบฯ และน�ากลับไปใช้ใหม่โดยพิจารณาจ�านวนครั้ง ที่ทบทวนประมาณ 

1 - 2 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม เพื่อให้ได้ตัวแบบแนวทางการประยุกต์ใช้ 

STRATCOM ที่สามารถน�าไปพัฒนาเป็นหลักนิยมได้ต่อไป

3.4 หลกันิยมใดๆ ควรมกีารทบทวน เพ่ือด�าเนนิการปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่ง

ทุก 2 ป เนื่องจากสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อาทิ นโยบาย 

แนวคิดผู้บังคับบัญชาเปลี่ยน การจัดโครงสร้างใหม่ ตั้งหน่วยงานใหม่ เป็นต้น 

ปัจจัยเหล่านี้ย่อมท�าให้เครื่องมือที่จะสามารถน�ามาใช้แก้ไขสถานการณ์ต่างๆ 

เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย 

3.5 การสือ่สารทางยทุธศาสตร์ (STRATCOM) เป็นการสือ่สารหวัเรือ่ง

ออกไปในระดบันโยบาย รัฐบาล หรอืระดับผูน้�าท่ีมคีวามน่าเชือ่ถือ มอี�านาจในการ

ตัดสินใจ หรือเป็นผู้ที่สามารถสร้างผลกระทบให้เกิดขึ้นได้ อาทิ นายกรัฐมนตรี 

ซึ่งจะท�าให้กลุ่มเป้าหมายเชื่อมั่น ร่วมมือ หรือท�าตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ 

โดย STRATCOM สามารถประยุกต์ใช้ได้ในลากหลายมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ 

การเมืองการปกครอง การทหาร ฯ STRATCOM ท้ังนี ้การส่ือสารทางยทุธศาสตร์

เป็นการสื่อสารถึงผู้มีอ�านาจในการตัดสินใจเป็นส�าคัญ

3.6 STRATCOM ถอืเป็นการด�าเนนิการทีต้่องอาศยัทัง้ศาสตร์และศลิป 

และยังถือเป็นการปฏิบัติการที่ต้องใช้กุศโลบาย และต้องใช้การท�าความเข้าใจ

กระบวนการคิดของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งฝ่ายเราและฝ่ายตรงข้าม 

3.7 STRATCOM กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นฝ่ายเดียวกันอาจเรียกได้ว่า

เป็นการประชาสัมพันธ์ ซึ่งส่วนใหญ่จะน�าเสนอข้อเท็จจริง ส่วนการสื่อสารกับ

ฝ่ายตรงข้าม มกัจะใช้ปฏบัิตกิารจติวทิยาทัง้ขาว เทา ด�า โดยในมติิทางการทหาร

เป็นลกัษณะการปฏบิตักิารเชงิป้องปราม การข่มขู่ การโฆษณาชวนเชือ่ การสร้าง

ขวัญก�าลังใจ การสร้างความฮึกเหิม เป็นต้น
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3.8 ยกตวัอย่างทีร่ฐับาลประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนมาลงประชามติฯ 

อาจมีวัตถุประสงค์ด้าน STRATCOM เพื่อให้ประชาคมโลก องค์กรระหว่าง

ประเทศรบัรู ้เข้าใจ และยอมรบัว่าประเทศไทยก�าลงัใช้ความพยายามบนพืน้ฐาน

ความเป็นประชาธิปไตย ซึ่งมีเป้าหมายให้ประชาคมโลกเปดประตูความร่วมมือ

ให้กับไทยเพิ่มมากขึ้น

3.9 หลักการด�าเนินการที่เป็นปัจจัยขับเคล่ือนในการด�าเนินการ

สื่อสารทางยุทธศาสตร์ (STRATCOM) มีความส�าคัญมาก อาจต้องมี two way 

communicate เพือ่ความรวดเรว็ในการสือ่สาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ การขบัเคลือ่น

ด้วยผูน้�าถอืเป็นปัจจยัส�าคญัอนัดบัแรก เนือ่งจากผูน้�าต้องเป็นคนผลกัดนั ต้องพดู

เป็นเสยีงเดยีวกนั (same voice) ทกุๆ ท่าทกีารแสดงออก (every action every 

voice every word sends massage) มีกี่ข้อก็ได้

4. กระบวนการ/ แนวทางการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (STRATCOM) 

4.1 กระบวนการในการประยกุต์ใช้การสือ่สารทางยทุธศาสตร์ (STRATCOM) 

ทั้ง 9 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การรู้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการ หรือผู้บริหารระดับสูง

อย่างชดัเจน 2) การรูว้ตัถุประสงค์ของ STRATCOM 3) การรูส้ถานการณ์อย่างลกึซึง้ 

4) การรู้เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย (Target) 5) การรู้การออกแบบ (Theme) 

6) การรู้สิ่งที่สื่อ (Message) 7) การรู้กิจกรรม (Activity) 8) ขีดความสามารถ

ที่เก่ียวข้องกับข้อมูลข่าวสาร (Information - Related Capabilities: IRCs) 

และ 9) การรู้ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ (Key Success Factors: KSFs) ต้องอาศัย

การท�างานร่วมกันของทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง แต่ในแต่ละขัน้ตอนอาจมเีจ้าภาพหลกั

ในการด�าเนินงาน เช่น ยก.ทหาร เป็นผู้ก�าหนดวัตถุประสงค์ของ STRATCOM 

ขว.ทหาร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในขั้นตอนการรู้สถานการณ์อย่างลึกซึ้ง 

และ กร.ทหาร เป็นหน่วยงานที่จะออกแบบและการรู้สิ่งที่สื่อ เป็นต้น

4.2 กระบวนการทีส่�าคญัในการประยุกต์ใช้ STRATCOM เกีย่วข้องตัง้แต่

ขั้นตอนการวางแผน การก่อเกิดนโยบาย การปฏิบัติ และการพัฒนาปรับปรุง
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4.3 การศึกษากระบวนการที่ส�าคัญในการประยุกต์ใช้ STRATCOM 

ควรมีการตั้งโจทย์สถานการณ์ด้านความมั่นคงเป็นกรณีตัวอย่าง เพื่อใช้ทดสอบ

ปัจจยัทีส่�าคญัของกระบวนการประยกุต์ใช้ STRATCOM ให้เหน็ภาพชัดเจนยิง่ขึน้ 

ทัง้นีเ้สนอให้ศกึษาเพิม่เตมิจากภาพยนตร์เรือ่ง 13 day หรอืวกิฤตการณ์ขปีนาวธุ

คิวบา

4.4 วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ทรัพยากรท่ีมอบให้ เคร่ืองมือ และวิธีการ

ทีชั่ดเจน การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางยทุธการด้านการข่าวกรองร่วม (เช่น 

พิจารณาปัจจัยภายใน ภายนอก SWOT ของศัตรู ฯ) จากระดับผู้บริหาร ถือเป็น

ปัจจัยส�าคัญของกระบวนการประยุกต์ใช้ STRATCOM 

4.5 คูม่อืการสือ่สารทางยทุธศาสตร์ (STRATCOM) จะน�าไปสูแ่นวทาง

การปฏบิตัทิีช่ดัเจนมากขึน้ โดยอาศยักระบวนการถ่ายทอดความรู ้(Knowledge 

Management : KM) ท้ังน้ี ผู้ที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

STRATCOM จึงต้องศึกษา จัดตั้งคณะทีมงาน เพื่อพัฒนาปรับปรุง น�าไปสู่การ

ถ่ายทอดต่อไป

4.6 ผู ้บังคับบัญชาระดับสูงจ�าเป ็นต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 

มีกระบวนการวิเคราะห์ให้ได้มาซึ่งแผนงาน นโยบาย วิธีการปฏิบัติ รวมถึง

การประเมินผลท่ีถูกต้อง ท�าให้มีวิธีการที่น�าไปสู่การปฏิบัติงาน การทบทวน 

ตรวจสอบ ประเมินผลด้วยตัวชี้วัดที่ชัดเจน รวมถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

ที่รวดเร็ว เหมาะสม ทันท่วงทีต่อสถานการณ์ก็ถือเป็นอีกปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

ที่ส�าคัญ

4.7 จุดอ่อนที่ส�าคัญของกระบวนการประยุกต์ใช้ STRATCOM คือ 

การวเิคราะห์ปัจจยัสภาวะแวดล้อม และผลกระทบท่ีอาจจะเกดิข้ึนไม่ครอบคลุม

และขาดความชัดเจน ท�าให้ข้ันตอนเริ่มต้นต้ังแต่ก่อนการก�าหนดนโยบายและ

กระบวนการทีจ่ะน�าไปสูก่ารปฏบิตัไิม่ชดัเจน รวมถงึขาดความชดัเจนในขัน้ตอน

การประเมินผล
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4.8 การประเมินผล STRATCOM อาจประเมินได้จากความตกลงใจ 

หรือความร่วมมือ ตามวัตถุประสงค์ของ STRATCOM ที่สื่อออกไปอย่างชัดเจน 

แต่ในบางครั้งขั้นตอนการประเมินผลอาจท�าได้ยาก เนื่องจากการสื่อสาร

ทางยทุธศาสตร์เพือ่สร้างความเข้าใจและความเช่ือมัน่เป็นความรู้สกึท่ีไม่สามารถ

ประเมินผลได้อย่างชัดเจน

4.9 ยกตัวอย่างกรณีการเลือกตั้งในประเทศเมียนมาร์ หลังจากได้มี

การประชุมจนกระทั่งได้ข้อยุติ จะท�าให้หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมสามารถ

แสดงออกในท่าทีทิศทางเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

ต่อต้าน หรือนิ่งเฉย 

4.10 ก่อนการด�าเนินการสื่อสารทางยุทธศาสตร์โดยผู้น�านั้น จ�าเป็น

ต้องมีการวางแผนการบูรณาการการท�างานร่วมกันระหว่างกระทรวงต่างๆ 

ทีเ่กีย่วข้องว่าสามารถท�าได้ตามวตัถุประสงค์ทีต้ั่งไว้หรือไม่ หากมคีวามเป็นไปได้

จึงค่อยสื่อสารออกไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด

4.11 ปัจจยัส�าคัญในการจะสือ่สารทางยทุธศาสตร์ คอื วตัถุประสงค์ของ 

STRATCOM ท่ีชดัเจน การรูจ้กัและวเิคราะห์กลุม่เป้าหมาย เพือ่ให้สามารถทราบถงึ

ข้อความ และวิธีการในการสื่อกับกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม

อาจต้องใช้ข้อความ และวิธีการที่แตกต่างกัน

4.12 การจัดท�าหลักนิยมจ�าเป็นต้องอาศัยระยะเวลา และองค์ความรู้

อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง เนื่องจากต้องสืบค้นถึงประวัติศาสตร์ หลักความเชื่อ 

หลักคิดต่างๆ เพื่อน�ามาพัฒนาเป็นหลักนิยม ส่วนการจัดท�าจ�าเป็นต้องอาศัย

หน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบ เนื่องจากต้องมีกระบวนการในการ

เขียนคู่มือ ซึ่งต้องหลอมรวมองค์ความรู้ หลักการ ปัจจัยแวดล้อมต่างๆ มาเขียน

เป็นคู่มือ ดังนั้น ศศย.สปท. ในฐานะเป็นหน่วยงานคลังสมอง หน่วยศึกษาควร

จัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนวทางในการจัดท�าคู่มือการ

สื่อสารทางยุทธศาสตร์ (STRATCOM) และการปฏิบัติการข่าวสาร (IO) เท่านั้น
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ภาคผนวก ค
รูปการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ จากการประชุมระดมความคิดเห็น 

(Brainstrom)
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การประชุมครั้งที่ 1/ 2559 ริเริ่มงานใหม่ (Kick-off meeting)

เร่ือง “โครงการศึกษาขั้นต้น : แนวทางการพัฒนาการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ 

(Strategic Communication: STRATCOM) และการปฏิบัติการข่าวสาร 

(Information Operations : IO) ของกองทัพไทย”วันที่ 12 ตุลาคม 2558 

ณ ห้องประชุม ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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การประชมุสมัมนาเชงิปฏบิตักิารครัง้ที ่2/59 เรือ่ง “แนวทางการพฒันา

การสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (Strategic Communication: STRATCOM) 

และการปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operations: IO) ของกองทัพไทย” 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องเรียนบัณฑิตวิทยาลัย 1 สถาบันวิชาการ

ป้องกันประเทศ
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การประชมุวชิาการ ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์ คร้ังที ่2/59 เร่ือง “บทบาท

ของการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ ต่อบริบทความมั่นคงในศตวรรษท่ี 21”

วันที่ 27 มิ.ย.59 ณ ห้องศรีวรา เอ ชั้น 2 โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ
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ภาคผนวก ง
รูปการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ

การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) 
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<<< การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview)

นอ.ดร.นภทัร์ แก้วนาค (อาจารย์อาวโุส กองการศกึษา 
วทิยาลยัการทพัอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ)

วันที่ 27 มกราคม 2559 ณ วิทยาลัยการทัพอากาศ 

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

การสมัภาษณ์เชิงลกึ >>>

(Indepth  Interview)

พ.อ.หม่อมหลวง ธรีากร วรวรรณ 

(รองผู้อ�านวยการ กองวิทยาการ 

สถาบันจิตวิทยาและความมั่นคง 

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ) 

วนัที ่23 มนีาคม 2559 ณ สถาบนั

จิตวทิยาและความมัน่คง สถาบัน

วชิาการป้องกันประเทศ

<<< การสัมภาษณ์เชิงลึก 

(Indepth Interview) 

น.อ.ปยะ อาจมงุคณุ (ผูอ้�านวยการ 

กองวิชาเสนาธิการร่วม วิทยาลัย

เสนาธิการทหาร สถาบนัวชิาการ

ป้องกนัประเทศ) วนัที ่1 เมษายน 2559 

ณ สถาบนัจิตวิทยาและความมัน่คง 

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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<<< การสมัภาษณ์เชงิลกึ 

(Indepth Interview)

พ.อ.ชาญชัย ร่มเย็น (ผู้อ�านวยการ 

กองกจิการพลเรือน กรมก�าลงัพลทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย) วันพุธที่ 

4 พฤษภาคม 2559 ณ กองบญัชาการ

กองทพัไทย

การสมัภาษณ์เชงิลกึ (Indepth Interview)  >>>

พ.อ.สทิธโิชค จนัทา (ผูช่้วยผู้อ�านวยการ กองข่าว

ยุทธศาสตร์ ส�านักงานข่าวกรอง กรมข่าวทหาร 

กองบญัชาการกองทพัไทย) วนัที ่13 พฤษภาคม 2559 

ณ กองบัญชาการกองทัพไทย

<<< การสัมภาษณ์เชิงลึก 

(Indepth Interview) 

พ .อ .สมยศ ฉันทวร ลักษณ ์

(ผู้อ�านวยการ กองปฏบิตักิารพเิศษ 

ส�านักปฏิบัติการ ยุทธการทหาร 

กองบัญชาการกองทัพไทย) 

วันท่ี 13 พฤษภาคม 2559 

ณ กองบัญชาการกองทัพไทย
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บรรณานกุรม

1. ชาญชัย ร่มเย็น, ผู้อ�านวยการ กองกิจการพลเรือน กรมก�าลังพล

ทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย, กองบญัชาการกองทพัไทย, สัมภาษณ์เชงิลึก, 

4 พฤษภาคม 2559

2. ธีรากร วรวรรณ, รอง ผู้อ�านวยการ กองวิทยาการ สถาบันจิตวิทยา
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