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บทคัดย่อ 

 กรมข่าวทหาร เป็น 1 ในกรมฝ่ายเสธนาธิการร่วมของกองบัญชาการกองทัพไทย มีหน้าท่ีพิจารณา
เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแลและด าเนินการในด้านการ 
ข่าวกรอง การต่อต้านการข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยภายในกองบัญชาการกองทัพไทย รวมทั้ง
ด าเนินการด้านวิเทศสัมพันธ์ของกองทัพไทย โดยมีเจ้ากรมข่าวทหารเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 
 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนากรมข่าวทหารปี 2563–2565 ฉบับนี้  เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อม
ท้ังภายในและภายนอกกรมข่าวทหาร และระบุปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ ท่ีเช่ือมโยงกับโอกาส ภัยคุกคาม จุดแข็ง 
และจุดอ่อน ของกรมข่าวทหารและเพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงขีดความสามารถด้านการข่าวกรอง
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการรวบรวม และวิเคราะห์ได้ถูกต้อง แม่นย า และทันเวลา ตลอดจนพัฒนาการบริหารงาน
เชิงบูรณาการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมท้ัง
ภายในและภายนอกในปัจจุบัน โดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis เพื่อน ามาทบทวน ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทาง และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ของหน่วย วิเคราะห์ปัจจัยภายในจะใช้หลัก 7s Framework เพื่อน ามาวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง และการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วยหลัก C-PEST เพื่อวิเคราะห์โอกาส และอุปสรรค 
 จากข้อมูลและผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของกรมข่าวทหาร และน าไปจับคู่เพื่อการพัฒนากรม
ข่าวทหาร ด้วยทฤษฎี TOWS Matrix มาวิเคราะห์เพื่อก าหนดเป็นกลยุทธ์ในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา
เกี่ยวกับโครงสร้าง/อัตรา ก าลังพล การบริหารจัดการ การบูรณาการด้านการข่าว ให้มีความสอดคล้องกับ 
พันธกิจ และบรรลุวิสัยทัศน์ของกรมข่าวทหารในท่ีสุด สามารถน ามาสรุปเป็นประเด็นยุทธศาสตร์เพิ่มเติมได้อีก 
3 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ (1) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาก าลังพล (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างการจัดขององค์กร และ (3) ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการงานด้านการข่าว ท้ังนี้  
ในประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด จะเป็นการเสนอแนะมาตรการในประเด็นด้านการข่าวกรอง และการด าเนินการ
ด้านการบูรณาการด้านความมั่นคงและการข่าวร่วม รวมถึงการน าเทคโนโลยีและระบบ Digital Technology 
และ New Innovation Technology มาปรับใช้เพื่อการพัฒนาก าลังพล และการพัฒนาระบบโครงสร้างการจัด 
รวมถึงใช้พัฒนาหน่วยงานให้เป็นระบบแบบดิจิตอลสนับสนุนข่าวสาร/ข่าวกรอง การบริหารจัดการงานด้านการ
ข่าว แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร/ข่าวกรองให้กับหน่วยงานด้านความมั่นคง เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดเพื่อความเป็นระบบ ตลอดจนการจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการข่าวมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
โดยมีแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาหน่วยงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับวิสัยทัศน์ของกรม คือ กรม
ข่าวทหาร เป็น Intel 4.0 ภายใน พ.ศ.2565 และมุ่งสู่การเป็น SMART J2 ภายใน พ.ศ.2580 และเพื่อให้
สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของกองบัญชาการกองทัพไทย ท่ีมุ่งเน้นการเป็น DIGITAL Headquarters ภายใน 
พ.ศ.2565และมุ่งสู่การเป็น SMART Headquarters ภายใน พ.ศ.2580 
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 การจัดท าเอกสารวิจัย เรื่อง แผนยุทธศาสตร์พัฒนากรมข่าวทหาร ปี 2563-2565  ท่ีผู้วิจัยเห็นว่า  
โลกปัจจุบันเป็นโลกแห่งยุคโลกาภิวัตน์ หรือโลกไร้พรมแดน มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกๆ 
ด้าน โดยเฉพาะความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้การด าเนินการต่าง ๆ เป็นไปอย่างสะดวก
และรวดเร็วมาก ท้ังนี้องค์กรต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน จึงมีความจ าเป็นต้องปรับตัวให้ทันอยู่
ตลอดเวลา หากองค์กรใดปรับตัวไม่ทัน ก็จะท าให้การบริหารงานเกิดความล่าช้าและล้าหลัง ส่งผลให้องค์กร
เสียหายได้ ท้ังนี้ กรมข่าวทหารเป็นหน่วยงานด้านการข่าวที่มีความพร้อม และมีประสิทธิภาพด้านการข่าว
กรองและด้านงานวิเทศสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงหน่วยงานหนึ่งในกองทัพไทย กรมข่าวทหารมีการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ มีกลไกและเงื่อนไขในการบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมาย 
ตลอดจนประเด็นยุทธศาสตร์ไว้อย่างคลอบคลุมไว้อย่างดี ท าให้งานด้านการข่าวกรองและงานด้านวิเทศ
สัมพันธ์ประสบความส าเร็จและเป็นท่ีช่ืนชมของผู้บังคับบัญชาช้ันสูงท้ังจากภายในประเทศและภายนอก
ประเทศมาโดยตลอด 
 การวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิ จัยได้รับความกรุณาเป็นอย่างมากจากท่านอาจารย์ ท่ีปรึกษาประจ ากลุ่ม 
ประกอบด้วย พ.อ.บัณฑูร บ าเรอราช ตลอดจนผู้บังคับบัญชาของกรมข่าวทหาร พล.ท.นที วงศ์อิศเรศ 
เจ้ากรมข่าวทหาร พล.ต.ธิบดี อัมพุนันทน์ ผู้อ านวยการส านักข่าวกรอง กรมข่าวทหาร พ.อ.ครองพล โลหะ
ชาละ อดีตผู้อ านวยการกองข่าวยุทธศาสตร์ ซึ่งได้กรุณาสนับสนุนข้อมูล และให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์
ต่องานวิจัย จนท าให้การวิจัยส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตลอดจน พล.ต.วิชญกูน คงพูลศิลป์ อดีตผู้อ านวยการ
ส านักข่าว กรมข่าวทหาร ท่ีเล็งเห็นความส าคัญและเป็นแรงผลักดันสนับสนุนให้ผู้วิจัยได้มาเข้ารับ
การศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์รุ่นนี้ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งและขอบพระคุณอย่างสูงต่อทุกท่านท่ีกล่าวมา
ข้างต้น ณ โอกาสนี้ด้วย หากเอกสารประจ าภาคฉบับนี้มีคุณค่า และเกิดประโยชน์ต่อกรมข่าวทหารบ้างแล้ว 
และหากมีส่ิงใดท่ีบกพร่องจากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว  
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บทที่  1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  ในปัจจุบันสภาพความท้าทายด้านความมั่นคงของโลก และระบบความสัมพันธ์ของ ประเทศต่างๆ 
ก าลังอยู่ในช่วงท่ีเปล่ียนผ่าน จากระบบขั้วอ านาจเดียว (Unipolar World Order) ท่ีน า โดยสหรัฐอเมริกา 
ไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ (Multipolar World Order) ท่ีมีสาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธรัฐรัสเซีย 
และสาธารณรัฐอินเดีย แสดงบทบาทน า นอกจากนี้ พลวัตความขัดแย้ง อุดมการณ์ ความเช่ือ และพลัง
ความศรัทธาทางศาสนา โดยเฉพาะระหว่างกลุ่มอิสลามมูลฐาน ( Islamic fundamentalism) กับกลุ่ม
อิสลามสายกลาง และกลุ่มอิสลามท่ีต้องการพัฒนาสู่ความทันสมัย (Moderation and Modernization) 
ท่ีขยายวงกว้างมากขึ้นส่งผลให้ความท้าทายด้านความมั่นคง มีลักษณะผสมผสานรูปแบบท่ีหลากหลาย 
หรือเป็นสงครามแบบผสม (hybrid warfare) ส่วนสภาพความท้าทายด้านความมั่นคงของโลกท่ีส าคัญ 
เช่น ปัญหาการการชิงบทบาทน าในหลาย ๆ ด้านระหว่างสหรัฐฯ กับจีนปัญหาอาวุธนิวเคลียร์ ปัญหา 
ทะเลจีนใต้ ปัญหาคาบสมุทรเกาหลี ปัญหากลุ่มรัฐอิสลาม ยังคงเป็นประเด็นท่ีส าคัญตลอดจนปัญหา การ
ก่อการร้ายปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational Crimes) ซึ่งได้มีการน าเทคโนโลยี ท่ีทันสมัยมา
ใช้ในการปฏิบัติการสามารถเช่ือมโยงกัน เป็นเครือข่ายได้มากขึ้น ส าหรับสภาวะแวดล้อมภายในประเทศ 
เช่น ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาการแพร่ขยายแนวคิดสุดโต่ง ปัญหาความ ขัดแย้งทางด้าน
การเมือง ปัญหาความมั่นคงต่อสถาบันหลักของชาติ ปัญหาภัยคุกคามด้านไซเบอร์ ปัญหาความมั่นคงทาง
ทะเล ปัญหายาเสพติด ปัญหาหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย ปัญหาค้ามนุษย์ ตลอดจนความท้าทายด้าน
ความมั่นคงอื่น ๆ เช่น ปัญหาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหาความมั่นคงด้านพลังงาน 
ปัญหาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหาความมั่นคงด้านพลังงาน และปัญหาการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างประชากร ยังคงส่งผลกระทบต่อประเทศไทย 
  ในมิติทางด้านการทหารนั้น เพื่อให้สามารถรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ มีความจ าเป็น ต้อง
พัฒนาระบบรายงานสภาพสนามรบเป็นภาพเดียวกัน เพื่อการตกลงใจท้ังในระดับยุทธศาสตร์ ยุทธการ 
และยุทธวิธีด้านการเตรียมระบบการส่ังผ่านการกระจายข้อมูลด้วยเครื่องมือท่ีมีขีดความสามารถอัน
หลากหลาย (Multifunctional Information Distribution System) อีกท้ังในยุคปัญญาประดิษฐ์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ หุ่นยนต์นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ สงครามทางไซเบอร์ การพัฒนาอาวุธทาง
ยุทธศาสตร์ ระบบอาวุธฉลาด และระบบไร้คนขับ ส่งผลให้มีความจ าเป็นต้องปฏิรูป องค์กรด้านความ
มั่นคงให้มีลักษณะท่ียืดหยุ่นควบคู่ไปกับการใช้กลไกทางการเมือง การทูต เศรษฐกิจ การทหาร และกลไก
อื่นๆ เพื่อตอบสนองสภาวะความท้าทายในรูปแบบสงครามแบบผสมท่ีเพิ่มมากขึ้น 
 กองทัพไทยยังมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องปรับปรุงระบบงานด้านการข่าวกรองของกองทัพไทย 
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ให้สามารถรับมือกับสถานการณ์และภัยคุกคามท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว๒ ในทิศทางท่ี สอดคล้อง
และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ข่าวกรองในกองทัพมากขึ้นเพราะภัยคุกคามท่ีมี ผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของไทยมีการเปล่ียนแปลงท้ังรูปแบบ และวิธีการโดยภัยคุกคามแบบด้ังเดิม (Traditional 
Threat) หรือภัยคุกคามตามแบบจะลดน้อยลง ขณะท่ีภัยคุกคามท่ีไม่ใช่แบบด้ังเดิม (Non– Traditional 
Threat) หรือภัยคุกคามรูปแบบใหม่จะเพิ่มมากขึ้นท้ังประเภทและจ านวน ซึ่งจะสามารถ สร้างความ
เสียหายหรืออาจมีผลเกี่ยวเนื่องน าไปสู่ภัยคุกคามตามแบบด้ังเดิมได้ ผู้วิจัยเห็นว่าหากสามารถ พัฒนา
การบูรณาการระบบงานข่าวกรองของกองทัพไทย ให้เป็นระบบมีความประสานสอดคล้อง ครอบคลุมต่อ
ภารกิจและภัยคุกคามในความมั่นคงท่ีเปล่ียนแปลงไป ก็จะเป็นประโยชน์และท าให้งาน ด้านการข่าวมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงมีความสนใจในการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการบูรณาการระบบงานข่าวกรองของ
กองทัพไทย เพื่อ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านข่าวกรองของกองทัพไทยให้ 
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.2.1เพื่อศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนากรมข่าวทหาร 
ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕   
  1.2.2เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกกรมข่าวทหาร และระบุปัจจัยเชิง
ยุทธศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับโอกาส ภัยคุกคาม จุดแข็ง และจุดอ่อน ของกรมข่าวทหาร 
  1.2.3 เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงขีดความสามารถด้านการข่าวกรองเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
การรวบรวม และวิเคราะห์ได้ถูกต้อง แม่นย า และทันเวลา ตลอดจนพัฒนาการบริหารงานเชิงบูรณาการ
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และน ามาจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนากรมข่าว
ทหาร ปี 2563-2565 
 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 ด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์และจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนากรมข่าวทหาร ปี 2563-2565 
ข้อมูลการด าเนินงานของกรมข่าวทหารตามกรอบโครงสร้างองค์กร 
 
1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา 
 ศึกษา ทบทวน วิเคราะห์และจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนากรมข่าวทหาร ปี 2563-2565 โดย
มุ่งเน้นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกในปัจจุบัน โดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis 
เพื่อน ามาทบทวน ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทาง และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพิ่มเติม
เพื่อให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของหน่วย วิเคราะห์ปัจจัยภายในจะใช้หลัก 7s Framework เพื่อ
น ามาวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง และการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วยหลัก C-PEST เพื่อวิเคราะห์โอกาส 
และอุปสรรค 
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1.5 ข้อจ ากัดของการศึกษา 
 จากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ท าให้ก าลังพลมาปฏิบัติราชการในเวลาราชการ 
ไม่เต็มก าลัง ผลการศึกษาและการเก็บข้อมูลเพื่อท าการวิจัยจึงเป็นไปด้วยความล่าช้า รวมไปถึงระยะเวลา
ในการเก็บข้อมูลอาจไม่เพียงพอต่อการรวบรวมข้อมูล ส่งผลให้ข้อมูลบางส่วนไม่ครบถ้วน 
 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 จากสภาวะแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกกรมข่าวทหาร ท าให้ทราบถึง ข้อควรปรับปรุงขีด
ความสามารถด้านการข่าวกรอง เพื่อพัฒนาให้เกิดเป็นแผนยุทธศาสตร์พัฒนากรมข่าวทหาร ปี 2563-2565และ
ท าให้ทราบถึงแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เพื่อเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของกองทัพไทย
ฉบับปัจจุบันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
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บทที่ 2 
การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร ์

2.1 การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทั่วไป 
 สภาวะแวดล้อมด้านความม่ันคง  
 2.1.1 สภาวะแวดล้อมด้านความม่ันคงโดยรวมของประเทศไทย  
  ท่ีต้ังและส่ิงกีดขวางทางธรรมชาติต่อภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศไทย (Geographic Barrier) 
ประเทศไทยต้ังอยู่กลางคาบสมุทรอินโดจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังอยู่บนคาบสมุทรมลายูด้วย 
อยู่ระหว่างละติจูด 5° ถึง 21° เหนือ และลองติจูด 97° ถึง 106° ตะวันออก มีพรมแดนด้านตะวันออกติด
ประเทศลาวและประเทศกัมพูชา ทิศใต้เป็นแดนต่อแดนประเทศมาเลเซียและอ่าวไทย ทิศตะวันตกติด
ทะเลอันดามันและประเทศพม่า และทิศเหนือติดประเทศพม่าและลาว มีแม่น้ าโขงกั้นเป็นบางช่วง 
ประเทศไทยมีพื้นท่ี 513,115 ตารางกิโลเมตร เป็นอันดับท่ี 51 ของโลกและอันดับท่ี 3 ของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ รองจากประเทศอินโดนีเซียและเมียนมาร์ ประเทศไทยมีอาณาเขตทางทะเล 
(maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 323,488 ตาราง
กิโลเมตร มีความยาวชายฝ่ังทะเลท้ังฝ่ังอ่าวไทย และฝ่ังอันดามันรวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวม
ความยาวชายฝ่ังทะเลในประเทศไทยท้ังส้ิน 3,148 กิโลเมตร 
  ประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศท่ีหลากหลาย ภาคเหนือเป็นพื้นท่ีภูเขาสูงสลับซับซ้อน 
จุดสูงท่ีสุดในประเทศไทย คือ ดอยอินทนนท์ ณ 2,565 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล รวมท้ังยังปกคลุมด้วยป่า
ไม้อันเป็นต้นน้ าท่ีส าคัญของประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีของท่ีราบสูงโคราช 
สภาพของดินค่อนข้างแห้งแล้งและไม่ค่อยเอื้อต่อการเพาะปลูก ภาคกลางเป็นท่ีราบลุ่มน้ าท่วมถึง มีแม่น้ า
เจ้าพระยา แม่น้ าใหญ่ท่ีสุดในประเทศซึ่งเกิดจากแม่น้ าปิงและแม่น้ าน่านท่ีไหลมาบรรจบกันท่ีปากน้ าโพ 
จังหวัดนครสวรรค์ ท าให้ภาคกลางเป็นภาคท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ีสุด และถือได้ว่าเป็นแหล่งปลูกข้าวท่ีส าคัญ
แห่งหนึ่งของโลก ภาคใต้เป็นส่วนหนึ่งของคาบสมุทรไทย-มลายู ขนาบด้วยทะเลท้ังสองด้าน มีจุดท่ีแคบลง 
ณ คอคอดกระ แล้วขยายใหญ่เป็นคาบสมุทรมลายู ทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ
ไทย ส่วนภาคตะวันตกเป็นหุบเขาและแนวเทือกเขาซึ่งพาดตัวมาจากทางตะวันตกของภาคเหนือด้วยการท่ี
ประเทศไทยมีแนวชายแดนทางบกท่ียาวกว่า 5,000 กม. และมีชายฝ่ังท่ีติดกับทะเลท้ัง 2 มหาสมุทรเกือบ 
3,000 กม. ท าให้มีความท้าทายอย่างมากในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน 
และชายฝ่ังทะเล ท้ังปัญหาความขัดแย้งในพื้นท่ีทับซ้อน พื้นท่ีพิพาท ปัญหาชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดน 
ปัญหายาเสพติด ปัญหาการ ก่อความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาโจรสลัด ปัญหาการ
ลักลอบเข้าเมือง ปัญหาการค้ามนุษย์และส่ิงผิดกฎหมาย เป็นต้น  
  จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีท่ีต้ังซึ่งถือเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจและการคมนาคม
ของภูมิภาค แต่หากจะพิจารณาในด้านท่ีต้ังและส่ิงกีดขวางทางธรรมชาติต่อภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศไทย 
ต่อประเด็นของ ความยาก/ง่ายในการเข้าถึงใจกลางของประเทศแล้ว จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยเป็น
ประเทศท่ีถือได้ว่า สามารถผ่านเข้าถึงใจกลางของประเทศได้ไม่ยากท้ังทางบก และทางน้ า ซึ่งถือเป็น
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ประเด็นส าคัญท่ีจะน าไปใช้พิจารณาการก าหนดยุทธศาสตร์ทหาร กองทัพไทย และการเตรียมก าลังและใช้
ก าลังของกองทัพไทย  
 2.1.2  การวิเคราะห์ “พลังอ านาจของชาติ” และการเปรียบเทียบศักยภาพของประเทศไทย
กับประเทศอื่นๆ ที่ส าคัญ  
  ด้านการทูต (Diplomatic)ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการด าเนินงานด้านการ
ต่างประเทศ มาโดยตลอด เนื่องจากตระหนักถึงคุณค่าของการธ ารงและส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรกับ
ประเทศต่างๆ ในโลกนี้ด้วยสันติวิธี การด าเนินงานหลักด้านการต่างประเทศ ประกอบด้วย การด าเนินงาน
ทางการทูต การสร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในอาเซียน การสนับสนุนให้
ไทยมีบทบาทส าคัญในเวทีอาเซียน การเสริมสร้างบทบาทท่ีสร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติใน
องค์การระหว่างประเทศ การส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน การส่งเสริมและ
พัฒนาความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคี ระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาค การสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีบทบาท
ส าคัญในการเพิ่มการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับต่างประเทศ การด าเนินนโยบายเชิงรุกในการแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยช้ีแจง ท าความเข้าใจกับประชาคมระหว่างประเทศ นับได้ว่า
การด าเนินงานด้านการต่างประเทศของประเทศไทย เป็นการสร้างปัจจัย ท่ีเข้มแข็งและสภาพแวดล้อมท่ี
เอื้ออ านวยให้ประเทศไทยยืนในเวทีโลกได้อย่างสง่างาม  
  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบันเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้ระบบดิจิทัลและ
อินเทอร์เน็ต กลายมาเป็นส่วนส าคัญในการด ารงชีวิต ท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคม ความมั่นคง การป้องกัน
ประเทศ การส่ือสารโทรคมนาคม และการควบคุมโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน ส าหรับประเทศไทย 
จากสถิติของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics and 
Computer Technology Center : NECTEC) ในปีอีกท้ังยังเป็นการเสริมสร้างสถานะและบทบาทของ
ประเทศไทยให้มีเกียรติ ศักดิ์ศรี และมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์ ในประชาคมโลก ซึ่งจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมี
พลังอ านาจของประเทศทางด้านการทูตท่ีมีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และมีการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบ จนเป็นท่ียอมรับของนานาชาติและเป็นเครื่องมือส าคัญของประเทศในการแก้ไขปัญหาระหว่าง
ประเทศได้เป็นอย่างดี พ.ศ.2559 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในไทยสูงถึงเกือบ 40 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16 ของ
จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในอาเซียน และการเข้าถึงระบบเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตนั้นกระท าได้
ง่ายขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ท าให้เพิ่มความเส่ียงต่อการน าไปใช้ในทางท่ีผิด และเป็นภัยคุกคามต่อชีวิต 
อาทิ การใช้อินเทอร์เน็ตในการก่ออาชญากรรมและแสวงผลประโยชน์ ภัยต่อระบบควบคุมโครงสร้าง
สาธารณูปโภคพื้นฐาน ตลอดจนภัยท่ีส่งผลกระทบต่อสังคม นอกจากนี้ ในด้านการเมืองและการทหารก็มี
การใช้เทคโนโลยี เจาะโครงข่ายของชาติอื่น ตลอดจนการใช้เป็นเครื่องมือในการท าสงครามหรือท าให้
ประเทศของตนได้เปรียบในความขัดแย้ง  
  ในการจัดอันดับการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ จากดัชนีช้ีวัดความมั่นคงปลอดภัย  
ไซเบอร์โลก (Global Cyber-security Index) โดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International 
Telecommunication Union : ITU) พบว่าอยู่อันดับ 7 ในเอเชียแปซิฟิก และอันดับ 15 ของโลก และเมื่อ
พิจารณาถึงการวัดขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในโลก โดย World Economic 
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Forum พบว่า จากรายงานดัชนีความสามารถในการแข่งขัน ในโลก ปี 2558 – 2559 โดยรวมแล้ว อันดับ
ของไทยลดจากอันดับ 31 ไปเป็นอันดับท่ี 32 แต่หากพิจารณาเกณฑ์ ของโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะ
จ านวนเลขหมายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีต่อประชากร 100 คน พบว่าไทยอยู่ในอันดับท่ี 31 จากอันดับท่ี 34 ใน
รายงานปี 2557 – 2558 โดยในด้านความพร้อมทางเทคโนโลยีในการเป็นสมาชิกอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
ต่อประชากร 100 คน ยังคงอยู่ในระดับท่ีสูงขึ้น ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตแบนด์วิดท์ไปต่างประเทศต่อ
ผู้ใช้สูงขึ้น และสมาชิกเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อประชากร 100 คน ก็
เพิ่มข้ึนจากเดิม 52.3 คน เป็น 79.9 คน ท าให้ไทยอยู่ในอันดับท่ี 23 จากเดิม ท่ีเคยอยู่ในอันดับท่ี 38 และ
จากสถิติการใช้อินเทอร์เน็ตจากอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆ แสดงให้เห็นว่าคนไทยหันมาพึ่งพิงเทคโนโลยี
และการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีไทยควรให้ความส าคัญกับการก าหนด
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับชาติท่ีมีความชัดเจนและปฏิบัติได้ผลเป็นรูปธรรม น าไปสู่การ
รับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ท่ีมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์  
  ด้านการทหาร (Military) กองทัพไทยเป็นองค์กรหลักด้านความมั่นคงของประเทศ  
มีหน้าท่ี เตรียมก าลังกองทัพไทย การป้องกันราชอาณาจักร และด าเนินการเกี่ยวกับการใช้ก าลังทหารตาม
อ านาจหน้าท่ีของกระทรวงกลาโหม ท้ังนี้ จากการจัดล าดับ Military Power Ranking ประจ าปี พ.ศ.2559 
ได้ประเมินศักยภาพและแสนยานุภาพทางทหารของ 106 ประเทศท่ัวโลก โดยใช้เกณฑ์การประเมิน
มากกว่า 50 ข้อ รวมถึงเกณฑ์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี คุณภาพของก าลังพลในกองทัพ งบประมาณ 
โครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการท าสงคราม ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ และน ามา
ค านวณเป็นคะแนน พบว่าประเทศไทย มีแสนยานุภาพทางทหารเข้มแข็งเป็นล าดับท่ี 20 ของโลก และมี
ความแข็งแกร่งเป็นล าดับท่ี 3 ของภูมิภาคอาเซียน เป็นรองเพียงประเทศอินโดนีเซียท่ีถูกจัดให้อยู่ในล าดับ
ท่ี 12 และประเทศเวียดนามท่ีได้ล าดับท่ี 17 ของโลก อย่างไรก็ตาม ในฐานะท่ีกองทัพไทยจะต้องเป็น
หน่วยงานหลักในการรับมือท้ังภัยคุกคาด้านความมั่นคงท่ีเป็นท้ังแบบด้ังเดิม (Traditional Threats) และ
ภัยคุกคามท่ีมิใช่ทางทหาร (Non -Traditional Threats) ซึ่งหลักการส าคัญในการรับมือกับภัยคุกคามท่ี
มิใช่ทางทหารนั้น ขึ้นอยู่กับการประสานการปฏิบัติกับส่วนงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการ
ปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งถือเป็นความท้าทายท่ีส าคัญของกองทัพไทยในอนาคต  
  ด้านเศรษฐกิจ (Economy)ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยปรับตัวดีขึ้นช้าและ
ลดลง ในบางช่วงเวลาท่ีเศรษฐกิจผันผวน ท้ังนี้  อันดับความสามารถในการแข่งขันซึ่ ง จัดโดย 
International Institute for Management Development (IMD) ของไทยอยู่ในอันดับท่ี 30 จาก 59 
ประเทศ ต้ังแต่ปี 2555 และล่าสุดในปี 2559 อันดับได้ปรับดีขึ้นเล็กน้อยเป็นอันดับท่ี 28 จาก 61 ประเทศ 
ซึ่งช้ีว่าความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของไทย เมื่อเทียบกับต่างประเทศยังปรับตัวดีขึ้นได้น้อยมาก 
ส าหรับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจ (Ease of Doing Business: EODB) ล่าสุดในปี 2559 ไทยอยู่ใน
อันดับท่ี 49 จาก 189 ประเทศ จวบจนถึงปัจจุบันกล่าวได้ว่าข้อจ ากัดต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของไทยในช่วงท่ีผ่านมา เกิดจากปัจจัยหลักท้ังในเรื่องปัญหาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ การ
ลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมยังมีน้อย คุณภาพของ
โครงสร้างพื้นฐานยังไม่ดี และระบบโลจิสติกส์ขาดความเป็นระบบท่ีสมบูรณ์จึงมีต้นทุนสูง ละปัญหาในด้าน
บริหารจัดการของภาครัฐ รวมท้ังปัญหาคอร์รัปชัน และเมื่อเผชิญกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลก และภัย
พิบัติทางธรรมชาติ เศรษฐกิจไทยก็มีความผันผวน และโดยรวมเศรษฐกิจขยายตัว ในอัตราท่ีต่ ากว่า
ศักยภาพมาต่อเนื่องโดยปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ท่ีก าลังสูญเสียความได้เปรียบอย่างชัดเจน 
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ท้ังในด้านต้นทุนแรงงานและยังไม่สามารถแข่งขันกับประเทศท่ีมีความก้าวหน้าและความสามารถในการ
แข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ในขณะท่ี
โครงสร้างการผลิตได้เปล่ียนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการอย่างต่อเนื่อง 
ภาคอุตสาหกรรมมีการส่ังสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตเพิ่มขึ้น มีการเปล่ียนผ่านจากการผลิต
อุตสาหกรรมข้ันปฐมโดยการลงทุนต่างชาติในระยะแรก มาเป็นโครงสร้างท่ีมีเทคโนโลยีท่ีซับซ้อนมากขึ้น 
โดยการร่วมลงทุนของนักลงทุนไทยมีสัดส่วนสูงขึ้น ประเทศไทยกลายเป็นฐานการส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสูงท่ีส าคัญมากขึ้น เช่นเดียวกับการผลิตสาขาบริการขยายฐานกว้างขึ้นจาก
บริการด้ังเดิม ในกลุ่มท่องเท่ียว โดยมีความเช่ียวชาญหลากหลายมากขึ้นตามล าดับท้ังในด้านการเงิน 
บริการสุขภาพ อย่างไรก็ตามการพัฒนาในภาคเกษตรมีความล่าช้ากว่าในสาขาเศรษฐกิจอื่นๆ ผลิตภาพ
การผลิตต่ า เนื่องจากการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้สนับสนุนมีน้อย และการบริหารจัดการน้ ายังไม่เป็นระบบ 
สาขาเกษตรต้องเผชิญกับความผันผวนของ สภาพภูมิอากาศและราคาสินค้าโดยไม่มีระบบประกันความ
เส่ียงท่ีเหมาะสม การให้ความช่วยเหลือโดยรัฐ ในลักษณะของการอุดหนุน โดยไม่ได้ยึดโยงเข้ากับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ จึงเป็นภาระงบประมาณในระดับสูง  
  การวางตัวในเวทีต่างประเทศ (External Behavior)ประเทศไทยมีพุทธศาสนิกชนเป็น
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ และมีพื้นฐานของความเป็นมิตรกับทุกคน จนถือเป็นเสน่ห์ของประเทศ
ไทยต่อชาวต่างชาติ ท่ีไ ด้มาเยือนประเทศไทย อีก ท้ังยุทธศาสตร์ ในการป้องกันประเทศของ
กระทรวงกลาโหมท้ัง 3 แนวความคิดทางยุทธศาสตร์ ได้ถูกก าหนดขึ้นไว้บนแนวความคิดส าหรับการ
ป้องกันตนเองเป็นหลัก โดยไม่มียุทธศาสตร์หรือนโยบาย ของกระทรวงกลาโหม ท่ีแสดงถึงเจตจ านงในการ
รุกราน แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยมีความจ าเป็นท่ีจะต้องด ารงรักษาไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยเหนือดินแดน 
และปกป้องผลประโยชน์ของชาติซึ่งสามารถแปลความหมายของยุทธศาสตร์ในการป้องกันประเทศของ
ไทย ในส่วนของการก าหนดค่าของท่าทีในการวางตัวได้ดังนี้  
  ตามยุทธศาสตร์ในการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงนั้น ได้ก าหนดท่าทีในการวางตัว 
โดยให้ประเทศไทยสร้างความเป็นพันธมิตรกับนานาชาติ และสร้างความร่วมมือกับประเทศพัน ธมิตรใน
การป้องกันประเทศร่วมกัน จากภัยคุกคาม ท่ีอาจจะไม่สามารถรับมือได้โดยล าพัง ในส่วนของยุทธศาสตร์
การผนึกก าลังป้องกันประเทศนั้น ได้ก าหนดท่าทีในการวางตัวของประเทศไทยให้สามารถระดมสรรพ
ก าลังท้ังหมดท่ีมีอยู่ในประเทศ เพื่อรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบได้เมื่อยามจ า เป็น อีกท้ังยังเป็นการ
ประหยัดงบประมาณของประเทศ ในการมีขนาดของกองทัพท่ีเหมาะสม ในส่วนของยุทธศาสตร์การ
ป้องกันเชิงรุกนั้น ได้ก าหนดท่าทีในการวางตัวของประเทศไทย โดยให้เตรียมความพร้อมท่ีจะรับมือกับภัย
คุกคามท่ีรุกรานมาจากภายนอกประเทศ ต้ังแต่บริเวณพื้นท่ีภายนอกชายแดนของประเทศ เพื่อเป็นการ
หลีกเล่ียงความสูญเสียต่อประชาชนไทย ผู้บริสุทธิ์ให้มากท่ีสุด จะเห็นได้ว่า ระดับของการพัฒนา
ภายในประเทศของไทยท่ีวิเคราะห์ได้จากพลังอ านาจของชาติ และยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของ
กระทรวงกลาโหม ได้ก าหนดท่าทีในการวางตัวของประเทศไทยไว้  ในลักษณะ ท่ีไม่รุกรานใคร ภายใต้
ยุทธศาสตร์ในการป้องกันประเทศท่ีเป็นระบบและมีความเป็นไปได้ ดังนั้น จึงถือได้ว่า ประเทศไทย มีการ
ก าหนดค่าของท่าทีในการวางตัว ซึ่งเป็นตัวก าหนดการวางตัวของประเทศไทยในเวทีต่างประเทศ ในระดับ
ท่ีเรียกได้ว่า เป็นรูปแบบท่ีมีเสถียรภาพและมีความมั่นคงสูง (Powerful) โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ ประเทศ
เพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
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 2.1.3 โครงสร้างในระดับนานาชาติและในระดับภูมิภาค [ International (Regional) 
Structure]  
  สามารถวิเคราะห์ได้จากข้อจ ากัดด้านโครงสร้าง (Structural Constraint) ท่ีประเทศไทย
เข้าไปมีส่วนร่วมท้ังในระดับนานาชาติ และในระดับภูมิภาค ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น
ในเวทีระหว่างประเทศ โดยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในองค์การระหว่างประเทศต่างๆ ประเทศไทยเป็นพันธมิตร
กับประเทศมหาอ านาจท่ีส าคัญทุกประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีน และอินเดีย เป็นต้น และยังได้
กระชับความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียน ท้ังใน ด้านเศรษฐกิจ การค้า การธนาคาร การเมือง และ 
ด้านวัฒนธรรม ผ่านกลไกประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้ให้
ความร่วมมือกับองค์การท้องถิ่นในระดับภูมิภาค อาทิ องค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป 
อีกท้ัง ประเทศไทยยังเคยส่งก าลังทหารเข้าร่วมในกองก าลังนานาชาติในหลายต่อหลายภารกิจ เช่น 
ประเทศติมอร์ตะวันออก อัฟกานิสถาน อิรัก บุรุนดี และในดาร์ฟูร์  ประเทศซูดาน อย่างไรก็ตาม 
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านถึงแม้จะเป็นไปได้ด้วยดีในระดับรัฐบาล แต่ก็ยังประสบ
ปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาความขัดแย้งด้านเขตแดน ปัญหาชนกลุ่มน้อย ปัญหา ยาเสพติด ปัญหา
การก่อความไม่สงบ เป็นต้น แต่ยังถือว่ายังอยู่ในระดับท่ีสามารถควบคุมได้ ท้ังในแนวทางทางด้านการทูต 
และการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงในระดับพื้นท่ี และระดับประเทศ ดังนั้นจะ
เห็นได้ว่าในระบบของโครงสร้างในระดับนานาชาติและในระดับภูมิภาคนั้น ประเทศไทยจัดได้ว่า มี
ข้อจ ากัดด้านโครงสร้างในลักษณะท่ี มีความเข้มแข็งและมั่นคง (Strong)  
  กล่าวโดยสรุปถึงสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงโดยรวมของประเทศไทย ถ้าหากกล่าวถึง
การรับมือกับภัยคุกคามในแบบด้ังเดิม (Traditional Threats) นั้น ประเทศไทยถือว่าไม่เป็นรองใคร  
เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านแต่ถ้ากล่าวถึง การรับมือกับภัยคุกคามท่ีมิใช่ทางทหาร (Non-Traditional 
Threats) แล้ว ประเทศไทยยังถือว่ายังมีข้อจ ากัดหลายประการ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการก่อความ
ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม 
ในภาพรวมของพลังอ านาจแห่งชาติของประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคและใน
ระดับโลกแล้ว ประเทศไทยยังถือได้ว่า มีศักยภาพท่ีเพียงพอในการรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ท่ี
ประเทศไทยก าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ในลักษณะท่ีสามารถควบคุมได้ และได้รับความเช่ือถือในระดับ
นานาชาติ ท้ังนี้ ประเทศไทยต้องเร่งให้เกิดการยุติปัญหาภายในประเทศ ท้ังด้านการเมืองและปัญหาใน
พื้นท่ี จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในลักษณะของการบูรณาการเพื่อให้เกิดความสันติสุและสามารถพัฒนา
ประเทศ ให้เกิดความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต  

2.2 สภาวะแวดล้อมทั่วไปทางยุทธศาสตร์  
 แนวโน้มสถานการณ์ของโลกในห้วง 20 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2560 – 2579) กระแสโลกาภิวัตน์และ
ความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยี จะน ามาซึ่งการเคล่ือนย้ายอย่างเสรีของผู้คน สินค้า และการบริการท่ีเพิ่ม
จ านวนขึ้นในอัตราท่ีไม่เคยปรากฏ มาก่อน ความเช่ือมโยงท่ีกว้างขวางนี้ท าให้ บุคคลหรือผู้มีบทบาทท่ีไม่ใช่รัฐ 
(Non - State Actor) ต่างก็มีอิทธิพลมากขึ้นในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ท่ีได้รับการกระตุ้นโดยเทคโนโลยีทันสมัย น ามาซึ่งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ได้ช่วยบรรเทาความยากจน
ของประชากร และน าไปสู่ศูนย์อ านาจใหม่ของโลกหลายชาติพยายามท่ีจะมีบทบาทมากขึ้นท้ังในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก อย่างไรก็ตามในอีกยี่สิบปีข้างหน้า โลกยังคงต้องเผชิญกับ ปัญหาการแบ่งแยกทาง
การเมืองและความพยายามในการจัดต้ังประเทศใหม่ในรัฐต่าง ๆ ความขัดแย้งทางความเช่ือท่ีแพร่กระจาย
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ไปได้ อย่างรวดเร็วผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ น ามาซึ่งการก่อการร้ายท้ังภายในบางชาติ และการก่อการร้าย 
ท่ีกระจายไปท่ัวโลก ท้ังนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ยังช่วยเสริมขีดความสามารถของกลุ่มบุคคลย่อย ๆ 
เช่น กลุ่มก่อการร้าย กลุ่มอาชญากรรม ท่ีเป็นองค์กรรวมถึงองค์กรค้ายาเสพติดข้ามชาติ และกลุ่มพลังอื่น ๆ 
ในการด าเนินกิจกรรมของตน โลกอาจต้องเผชิญกับภัยจากอาวุธท าลายล้างและสงครามในรูปแบบใหม่ท่ี
เรียกกันว่าสงครามไซเบอร์  
 การแข่งขันทางเศรษฐกิจอีกยี่สิบปีข้างหน้าจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น การแย่งชิงแหล่งทรัพยากรใหม่ ๆ 
โดยเฉพาะ ในทะเลจะเพิ่มมากขึ้น โลกต้องประสบกับปัญหาความมั่นคงทางอาหาร น้ า และพลังงาน 
รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีเกินขอบเขต และน ามาซึ่งภัยพิบัติท่ีรุนแรงขึ้น  

 2.2.1 สถานการณ์การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  ในช่วงท่ีผ่านมาการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เช่น เทคโนโลยี ส่ือสาร และ
เทคโนโลยีชีวภาพ ท าให้รูปแบบการผลิต การด าเนินธุรกิจ และการใช้ชีวิตของประชาชนเปล่ียนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว มนุษย์สามารถส่ือสารท้ังภาพและเสียงได้อย่างไร้พรมแดน การท าธุรกิจ และธุรกรรมบน
โครงข่ายดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น ประเทศท่ีใช้เทคโนโลยีเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจท าให้การเติบโต ทาง
เศรษฐกิจเป็นไปอย่างก้าวกระโดด เช่น การลงทุนวิจัยและพัฒนาอย่างมากในเกาหลีใต้ได้ ผลักดัน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด จาก 67,000 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี 2523 เป็น 
561,000 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี 2543 หรือขยายตัวประมาณ 8.3 เท่าภายใน 20 ปี และจีนท าให้ GDP 
เพิ่มข้ึน จาก 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี 2543 เป็น 6.6 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี 2553 และใช้
เวลาอีกเพียง 4 ปี ในการขยายตัวเป็น 10.4 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี 2557  
  ในอนาคตองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีส่ังสมมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานแขนงใหม่ เช่น วิทยาการรับรู้ (Cognitive Science) ซึ่งเป็นการ
ท างานระหว่างสมองและจิตใจ ความสัมพันธ์ระหว่างความคิด อารมณ์ และการกระท า มีความส าคัญต่อ
การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ท่ีจะส่งผลให้เกิดการพลิกโฉมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์แบบก้าวกระโดด (Disruptive Technology) โดยมีแนวโน้มว่าเทคโนโลยีพื้นฐานใน 4 ด้าน 
ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยี วัสดุศาสตร์ พลังงาน และส่ิงแวดล้อม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และดิจิทัล จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ 12 ด้าน ได้แก่ (1) 
อินเทอร์เน็ตเคล่ือนท่ี (2) โปรแกรมอัจฉริยะท่ีสามารถคิดและท างานแทนมนุษย์ (3) อินเทอร์เน็ตในทุกส่ิง
ทุกอย่าง (Internet of Things) (4) เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) (5) เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขั้น
ก้าวหน้า (Advanced Robotics) (6) ยานพาหนะไร้คนขับ (Autonomous and Near-Autonomous 
Vehicles) (7) เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ (Next-Generation Genomics) (8) เทคโนโลยีการเก็บ
พลังงาน (Energy Storage) (9) การพิมพ์แบบสามมิติ (3D Printing) (10) เทคโนโลยีวัสดุขั้นก้าวหน้า 
(11) เทคโนโลยีการขุดเจาะน้ ามันและก๊าซขั้นก้าวหน้า และ (12) เทคโนโลยีพลังงานทดแทน   
  มนุษย์จะสามารถเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ได้อย่างไร้ขีดจ ากัด การพัฒนาเทคโนโลยี 
จะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น อินเทอร์เน็ตกลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิต เนื่องจากการ
พัฒนาอุปกรณ์ส่ือสารประสิทธิภาพสูงโดยคาดว่าในปี 2025 ประชากรโลกประมาณ 2 - 3 พันล้านคนจะ
สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ท าให้ผู้บริโภคมีความต้องการและพฤติกรรมการบริโภคท่ีต้องการความ
สะดวกสบายและความเป็นส่วนตัวมากขึ้น เกิดการรวมกลุ่มบุคคลท่ีมีความชอบคล้ายคลึงกันบนโลก
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ออนไลน์ ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลมีความเป็นปัจเจกนิยมมากขึ้น ( Individualism) ความต้องการรู้จักตัวตนท่ี
แท้จริงของกันและกันจะลดลง  

 2.2.2 สถานการณ์และแนวโน้มสังคมโลก  
  การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกส่งผลต่อเศรษฐกิจและรูปแบบการด าเนินชีวิต ในปี 2558 
ประชากรโลกมีจ านวน 7,349 ล้านคน และจะเพิ่มเป็น 7,758 ล้านคนในปี 2563 ประมาณครึ่งหนึ่งจะ
อาศัยอยู่ในทวีปเอเชีย นอกจากนี้องค์การสหประชาชาติยังได้ประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี 2544-2643 
(ค.ศ. 2001-2100) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุจากการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ โดยสัดส่วน
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.3 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 13.8 ในปี 2563 ขณะท่ีวัยแรงงาน (อายุ 25-59 ปี) 
จะเพิ่มข้ึนเล็กน้อยจากร้อยละ 45.4 เป็นร้อยละ 45.7 ในช่วงเวลาเดียวกัน แต่หลังจากปี 2563 วัยแรงงาน
จะลดลงอย่างต่อเนื่องส่วนวัยเด็ก (อายุ 0-24 ปี) ลดลงจากร้อยละ 42.3 เป็นร้อยละ 40.8 ในช่วงเวลา
ดังกล่าว โดยประเทศพัฒนาแล้วจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แล้ว และส่วนใหญ่มีระยะเวลาในเตรียม
ตัวส าหรับการเป็นสังคมสูงวัยค่อนข้างนาน เช่น ฝรั่งเศส ใช้ระยะเวลา 115 ปี สวีเดน 85 ปี สหรัฐอเมริกา 
69 ปี เป็นต้น ขณะท่ีประเทศก าลังพัฒนาส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาท่ีส้ันกว่ามาก เช่น จาไมกา 25 ปี ศรีลังกา 
23 ปี เป็นต้น เช่นเดียวกับไทยมีระยะเวลาท่ีเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ประมาณ 16 ปี ก่อนท่ี
จะเป็นประเทศพัฒนาแล้วส่งผลต่อการออม การลงทุน และการคลังของประเทศ ขณะเดียวกันแนวโน้ม
การเปล่ียนแปลงและกระจายตัวของประชากรโลก พบว่ามากกว่าร้อยละ 50 จะอาศัยอยู่ในเขตเมือง ซึ่งมี
สัดส่วนการบริโภค มากกว่าร้อยละ 80 และกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เป็นกลุ่มส าคัญท่ีท าให้มี
การบริโภคสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการบริโภคสินค้าและบริการด้านสุขภาพ ดังนั้น จึง
เป็นโอกาสส าหรับไทยในการพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมใหม่ๆ รวมท้ังการบริการทางการแพทย์และการ
ดูแลผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตามการเป็นสังคมสูงวัยอาจเป็นภัยคุกคามส าคัญส าหรับประเทศไทย เนื่องจากการ
ลดลงของวัยแรงงาน จึงอาจก่อให้เกิดการแย่งชิงประชากรวัยแรงงาน โดยเฉพาะคนท่ีมีศักยภาพสูง ซึ่ง
เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ  

 2.2.3 สถานการณ์และแนวโน้มสิ่งแวดล้อมโลก  
  ปัญหาสภาวะโลกร้อน จะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง สภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติ
มีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น ส่งผลต่อการผลิตในภาคเกษตรและความมั่นคง ด้านน้ าและอาหาร การ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ า อุทกภัย และภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง สร้างความ
เสียหาย ต่อระบบการเพาะปลูก ท าให้ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรของโลกลดลง อาจก่อให้เกิดความไม่
มั่นคงด้านอาหารส าหรับประเทศไทยความผันผวนและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลต่อเนื่องไป
ยังการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ส าคัญของประเทศ อาจก่อให้เกิดความไม่มั่นคง
ด้านอาหารท้ังระดับประเทศและระดับครัวเรือนในขณะเดียวกันภาคเกษตรก็เป็นแหล่งรายได้หลักของ
เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยท่ีต้องประสบความสูญเสียจากสภาพภูมิอากาศท่ีแปรปรวน  
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 2.2.4 สถานการณ์และแนวโน้มด้านความม่ันคงของโลก  
  บทบาทของชาติมหาอ านาจและองค์กรที่มีอิทธิพลต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  
  - สหรัฐอเมริกา จะยังคงเป็นมหาอ านาจท่ีแผ่อิทธิผลไปท่ัวทุกมุมโลก ถึงแม้ว่าจะมีการ
เปล่ียนแปลงรัฐบาล และชูนโยบาย American First แต่สหรัฐฯ ก็ยังคงบทบาทการเป็นผู้น าการรักษา
ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก มีการวางก าลัง การฝึกร่วม สร้างความทันสมัยและเสริมความ
มั่นคงให้กับประเทศพันธมิตรในภูมิภาค ขยายความร่วมมือ ท้ังในระดับทวิภาคี พหุภาคี กับหุ้นส่วนหลัก 
สมาชิกอาเซียนและประเทศในภูมิภาค เน้นพัฒนาศักยภาพเพื่อเผชิญความท้าทายต่าง ๆ ในภูมิภาค 
สนับสนุนความเป็นศูนย์กลางของอาเซียน ในสถาปัตยกรรมภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก แต่สหรัฐฯ จะยังคง
กังวลปัญหาทะเลจีนใต้ (เสรีภาพการเดินเรือและเดินอากาศ) ท่ีจะกระทบต่อปฏิบัติการทางเรือของสหรัฐฯ
และการโจมตีทางไซเบอร์ ท้ังนี้สหรัฐฯ น่าจะเผชิญกับความท้าทายจากจีนมากขึ้นจากศักยภาพท่ีเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและการทหารของจีน  
  ในห้วง 20 ปี ข้างหน้า ภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก อาจจะเกิดภาพของการเป็นขั้วอ านาจ 
ท่ีชัดเจนมากขึ้น จากการสนับสนุนทางทหารอย่างต่อเนื่องของสหรัฐฯ และการแข่งขันของจีน โดยมี 
ปัญหาทะเลจีนใต้ ทะเลจีนตะวันออก และปัญหาไต้หวัน เป็นเงื่อนไขส าคัญ และมีแนวโน้มท่ีจะ ต้องใช้
เวลาในการแก้ไขปัญหา  
  - สาธารณรัฐประชาชนจีน ปฏิรูปกองทัพครั้งใหญ่ ให้เป็นแบบระบบการบังคับบัญชาร่วม 
(Unified Command) แบบสหรัฐฯ พัฒนาเทคโนโลยีกองทัพ ให้สามารถรับมือกับปัญหาภัยคุกคามใน
รูปแบบต่าง ๆ ได้ กองทัพจะมีบทบาทช่วยท าให้ China Dream ของจีนบรรลุเป้าหมายในช่วงแรกภายใน
ปี 2563 คาดการณ์ว่าจีนจะเพิ่มงบประมาณกลาโหมอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 โดยจะลดภาพ
กองทัพยุคปฏิวัติคอมมิวนิสต์ มีขีดความสามารถด้านการรบท่ีเข้มแข็ง พร้อมท่ีจะรับมือกับทุกสถานการณ์
ท่ีจะกระทบต่อผลประโยชน์ของจีนในภูมิภาค เอเชีย – แปซิฟิก และจะด าเนินยุทธศาสตร์แบบ Holistic 
Views of National Security ปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจพลังงานสังคมและรักษาความมั่นคงนอก
เขตประเทศ ใช้ยุทธศาสตร์ป้องกันท้ังนอกฝ่ังและในทะเลเปิด เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของจีน และปฏิเสธ
การเข้าถึงยุทธบริเวณของข้าศึก (Anti-Access/Area Denial Strategy – A2AD) รวมท้ังจะผลักดันความ
มั่นคงรูปแบบใหม่ในเอเชีย (New Asian Security Concept) ท่ีสนับสนุนแนวคิดหลายข้ัวอ านาจ  
  ในห้วง 20 ปีข้างหน้า จีนจะยังคงเดินหน้าผลักดันเป้าหมาย China Dream ในช่วงท่ีสอง 
อาจจะส่งผลให้ภูมิภาค เอเชีย – แปซิฟิก มีความตึงเครียดโดยเฉพาะกับมหาอ านาจบางประเทศ และอาจ
เกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดหมายข้ึนได้ น าไปสู่การแข่งขันอ านาจทางทหารและการแข่งขันสะสมอาวุธ จีนจะ
กลายเป็นมหาอ านาจโลกจากความร่ ารวยทางเศรษฐกิจ และศักยภาพทางทหารที่เข้มแข็ง และกล้าท้าทาย
อิทธิพลของสหรัฐฯ  
  - รัสเซีย จะยังคงขัดแย้งกับสหรัฐฯ และชาติตะวันตก โดยเฉพาะในกรณียูเครน ท าให้
รัสเซียหันเข้าหาพันธมิตร ในเอเชีย – แปซิฟิก รัสเซียมีความใกล้ชิดทางทหารกับจีน ความใกล้ชิดกับ
เกาหลีเหนือ โดยได้ประกาศ ให้ปี พ.ศ. 2558 เป็น “Year of Friendship” ให้ความส าคัญกับการปกป้อง
ผลประโยชน์ของรัสเซีย และจะพยายามรุกคืบทางทหาร ในแปซิฟิก โดยเข้าไปก่อสร้างหน่วยทหารบน
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เกาะ Iturup และ Kunashiriในหมู่เกาะคูริลท่ีญี่ปุ่นนอ้างสิทธิ์ ท้ังนี้รัสเซียมองว่าภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก 
จะเป็นแหล่งผลประโยชน์แห่งใหม่ โดยผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบการค้าเสรีของรัสเซียให้
ความส าคัญกับอาเซียนโดยส่งเสริม ความร่วมมือด้านความมั่นคง รัสเซียน่าจะยังคงเป็นตลาดอาวุธส าคัญ
ของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค เอเชีย – แปซิฟิก และน่าจะพยายามสร้างผลประโยชน์ยึดโยงกับเอเชีย – 
แปซิฟิกให้มากขึ้น  
  ในห้วง 20 ปีข้างหน้า รัสเซียน่าจะมีบทบาทในเอเชีย – แปซิฟิก มากขึ้น อย่างไรก็ตาม
อิทธิพลของรัสเซียไม่น่าจะก่อความขัดแย้งในภูมิภาค ยกเว้นกับญี่ปุ่น และสหรัฐฯ ในประเด็นท่ีอาจ
กระทบต่อผลประโยชน์ด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจของรัสเซีย รัสเซียจะมีความใกล้ชิดและมีบทบาท
ความร่วมมือกับอาเซียนมากขึ้น โดยอาเซียนอาจใช้รัสเซียเป็นเครื่องมือในการรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์ระหว่างมหาอ านาจในภูมิภาคได้  
  - อินเดีย ยังคงเป็นประเทศท่ีมีความขัดแย้งท้ังปัญหาจากกลุ่มก่อความไม่สงบ
ภายในประเทศ และความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปากีสถาน มีความกังวลใน
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่าง จีนกับปากีสถาน อินเดีย มีความใกล้ชิดกับญี่ปุ่นด้านความมั่นคงและ
การทหาร โดยเป็นหุ้นส่วนทางด้านนิวเคลียร์ระหว่างกัน และมีความสัมพันธ์อันดีกับเกาหลีใต้ ซึ่งเป็น 
"Special Strategic Partnership" กัน อินเดียเพิ่มและกระชับความร่วมมือทางทหารกับ ฝรั่งเศส รัสเซีย 
และสหรัฐฯ  
  ในห้วง 20 ปีข้างหน้า คาดว่าอินเดียจะมีกองทัพท่ีเข้มแข็งทันสมัย อุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศมีความก้าวหน้า อินเดียจะให้ความส าคัญกับนโยบาย Act East พร้อมปกป้องผลประโยชน์ของ
อินเดียในทะเล จีนใต้ โดยมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับเวียดนาม จะแข่งขันอิทธิพลกับจีนรุนแรงขึ้นในภูมิภาค
อาเซียน และจะกลายเป็นประเทศท่ีมีบทบาทส าคัญในการเป็นผู้คานอ านาจระหว่างมหาอ านาจฝ่ายต่าง ๆ 
ในภูมิภาค เอเชีย – แปซิฟิก  
  องค์กรเหนือรัฐ และองค์กรที่มิใช่รัฐ  
  - สหภาพยุโรป (EU)จะเข้ามาแสวงหาความร่วมมือในด้านต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย – 
แปซิฟิก มากขึ้น เช่น การต่อต้านการก่อการร้าย เศรษฐกิจ เป็นต้น  
  - องค์กรเหนือรัฐ (UN และ UNHC)และองค์กรทางสังคมท่ีส าคัญ (Human Rights 
Watch, IOM, ILO, UNHCR, UNHRC, OIC, MSF (องค์กรแพทย์ไร้พรมแดน) เป็นต้น จะมีบทบาทในการ
ช้ีน า/กดดัน อันจะส่งผลต่อการก าหนดนโยบาย ของประเทศต่างๆ เพิ่มมากขึ้น  
  - องค์กรที่มิใช่รัฐ (องค์กรก่อการร้าย เช่น IS กลุ่มก่อการร้าย และองค์กรอาชญากรรมต่าง ๆ) 
จะมีอิทธิพล มีความเข้มแข็ง และมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น มีอ านาจต่อรองกับรัฐ และจะเป็นภัยคุกคามท่ีส่งผล
กระทบโดยตรงกับประชาชนในรัฐ  

 2.2.5 สภาวะแวดล้อมด้านความม่ันคงในภูมิภาค เอเชีย - แปซิฟิก  
  ปัญหาข้อพิพาทด้านเขตแดนทางทะเลก าลังกลายเป็นประเด็นส าคัญท่ีจะน ามาซึ่งความ
เส่ียงต่อการกระทบกระท่ังกันระหว่างรัฐ ต่างฝ่ายต่างพยายามเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารจนเกิด
เป็นการแข่งขันกันสะสมอาวุธโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาวุธทางยุทธศาสตร์ เพื่อใช้เป็นพลังในการต่อรองกับ
ประเทศอื่น นอกเหนือจากข้อพิพาทดังกล่าวแล้ว ปัญหาพิพาทในหมู่เกาะคูริลระหว่าง ญี่ปุ่น กับ รัสเซีย 
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ปัญหาทะเลจีนตะวันออกระหว่างจีนกับญี่ปุ่น ปัญหาคาบสมุทรเกาหลี ปัญหาช่องแคบไต้หวัน และปัญหา
ท่ีอาจจะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากเปูาหมายในการแย่งชิงทรัพยากรและพลังงานท่ีเป็นพื้นฐานการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและเสริมสร้างพลังอ านาจให้กับชาติของตน อาจจะท าให้เกิดความขัดแย้งโดยใช้ก าลังทหารขึ้น
ในภูมิภาคต่อไป  
  ในห้วง 20 ปีข้างหน้า ภูมิภาคเอเชีย- แปซิฟิก จะกลายเป็นตลาดการค้า และสถานท่ี
แข่งขันทางเศรษฐกิจท่ีส าคัญเพิ่มขึ้น การเช่ือมต่อเครือข่ายทางเศรษฐกิจ รวมถึงเส้นทางของชาติต่าง ๆ 
ในภูมิภาคเข้าหากัน อาทิ East-West Corridors, North-South Corridors, Stilwell, One BeltOne Road, 
China Maritime Silk Road จะท าให้เกิดการเดินทาง เช่ือมโยงแลกเปล่ียนสินค้า เศรษฐกิจ การลงทุน 
และวัฒนธรรม ขณะเดียวกันจะท าให้เกิดผลกระทบในเรื่อง ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหายาเสพติด 
ปัญหาผู้อพยพ ปัญหาสังคม ปัญหาการอพยพหลบหนีเข้าเมืองและแรงงานผิดกฎหมาย หรือเรื่องการ
ปรับเปล่ียนเส้นทางการส่งก าลังบ ารุงทางทหาร  

 2.2.6  สถานการณ์ในภูมิภาคอาเซียน  
  สถานการณ์ในภูมิภาคมีแนวโน้มท่ีจะพัฒนาและเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้จีนและ
อินเดียจะเข้ามามีบทบาทและขยายอิทธิพลในอาเซียนมากขึ้น ท้ังนี้การท่ีจีนมีปัญหาพิพาททางทะเลกับ
หลายชาติในอาเซียน ในขณะท่ีบางชาติยังคงพึ่งพาจีนอยู่ จะกลายเป็นอุปสรรคในความเป็นเอกภาพของ
อาเซียน การแข่งขันอิทธิพลของสหรัฐฯ กับจีน โดยมีชาติสมาชิกอาเซียนเป็นพื้นท่ีแข่งขันจะน ามาซึ่ง
โอกาสและส่ิงท้าทายของแต่ละชาติ อาจกล่าวได้ว่าการแข่งขันทางการทูตระหว่างจีน สหรัฐฯ และชาติ
สมาชิกอาเซียนจะทวีความเข้มข้นมากขึ้น โดยแต่ละชาติจะมุ่งไปท่ีผลประโยชน์ชาติของตน ปัญหาพิพาท
ท่ีเกิดขึ้น จะท าให้สมาชิกอาเซียนจะแข่งขันสะสมอาวุธทางยุทธศาสตร์ เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์
ชาติ อย่างไรก็ตาม การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ต้ังแต่ปลายปี 2558 จะเป็นโอกาสส าคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการค้าภายในอาเซียน 20 ปีข้างหน้าชาติสมาชิกอาเซียนจะยังคงมีระดับการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ ท่ีแตกต่างกัน มีช่องว่างของรายได้ประชากร ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ระบอบ
การเมืองการปกครองและระเบียบกฎหมาย รวมถึงภาษาและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน จะท าให้เกิดช่องว่าง
ของความร่วมมือกัน อันท าให้อาเซียนอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาด้านความมั่นคงท่ีสลับซับซ้อนมากขึ้น
ด้วย อาชญากรรมข้ามชาติรูปแบบต่างๆจะขยายตัวมากขึ้น จากการเปิดเสรีด้านการเดินทาง ในขณะท่ี
ปัญหาบางประการท่ีหมดไปแล้วอาจหวนกลับมาอีก เช่น การแพร่ระบาดของโรคร้ายแรง (ท้ังโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้ า) ขณะท่ีปัญหา ใหม่จะขยายตัวมากขึ้น เช่น ปัญหาภัยคุกคามจากการก่อการร้ายของโลก
มุสลิม ภัยคุกคาม Cyber ปัญหาสมองไหล ปัญหาการแพร่ขยายและการรวมกลุ่มของกลุ่มบุคคลท่ีมี
ความคิดหัวรุนแรงในประเทศอาเซียนท่ีเป็นมุสลิมหรือท่ีเป็นสังคมมุสลิมเป็นต้น  

 2.2.7 สถานการณ์ของประเทศรอบบ้าน  
  ใน 20 ปีข้างหน้า เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม จะมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้
หลุดพ้นจากความยากจนและความล้าหลังด้านการพัฒนา ส่งผลให้ชาติเหล่านี้กลายเป็นแหล่งดึงดูดการ
ลงทุนท่ีส าคัญของภูมิภาคไปพร้อมกับการเป็นพื้นท่ีแข่งขันอิทธิพลท่ีเข้มข้นระหว่างประเทศมหาอ านาจท้ัง
ในและนอกภูมิภาค โดยรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีแนวโน้มท่ีจะพัฒนาดีขึ้น 
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อย่างไรก็ตามปัญหาการเมืองภายใน และผลประโยชน์ของแต่ละชาติ อาจน ามาซึ่งความสัมพันธ์ท่ีไม่
ราบรื่ น ไ ด้  เ ช่น  ปัญหาเขตแดนทางบกและทางทะเล เขต เศรษฐ กิจจ า เพาะ การแสวงหา
ทรัพยากรธรรมชาติ ท้ังทางบกและทางทะเล ปัญหายาเสพติด และการลักลอบเข้าเมือง จนมีความเป็นไป
ได้ท่ีจะเกิดภัยคุกคามซึ่งเป็นความขัดแย้งท่ีมีความรุนแรงระดับต่ า จนส่งผลให้เกิดการกระทบกระท่ังใน
พื้นท่ีจ ากัดบริเวณชายแดนเป็นครั้งคราว  
  - ราชอาณาจักรกัมพูชา จะให้ความส าคัญกับการเร่งพัฒนาประเทศ โดยหันไปพึ่งพา
ประเทศจีนในการเข้ามาลงทุนสาธารณูปโภค และพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ แลกเปล่ียนกับการ
สนับสนุนจีนอย่างเต็มท่ีในเวทีต่าง ๆ และผลประโยชน์ท่ีจีน จะได้รับจากกัมพูชา อาทิ การบริหารจัดการ
พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ การพัฒนาของกัมพูชา มุ่งท่ีจะพัฒนาพื้นท่ีบริเวณชายแดนด้านติดกับไทย
อันจะส่งผลให้เกิดผลกระทบบริเวณชายแดน ไทย – กัมพูชา คือเส้นเขตแดนท่ียังไม่มีความชัดเจนหลายแห่ง 
  ในอีก 20 ปีข้างหน้า กัมพูชาก็น่าจะเดินหน้าแผนบริหารจัดการพื้นท่ีปราสาทพระวิหารท่ี
กัมพูชาเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลกและเร่งพัฒนาประเทศโดยใช้ทรัพยากรท่ีมีท้ังทางบกและทาง
ทะเล จนอาจกระทบผลประโยชน์ของชาติไทย และมีความเป็นไปได้สูงท่ีจะเกิดความขัดแย้งในระดับไม่
รุนแรงไปจนถึงระดับท่ีรุนแรงในห้วงเวลาส้ัน ๆ ในพื้นท่ีจ ากัด จากปัญหาเส้นเขตแดนท้ังทางบกและทาง
ทะเลได้  
  - สาธารรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะเปิดประเทศมากขึ้นเพื่อเร่งพัฒนาเศรษฐกิจ
โดยยังไม่ปฏิรูปการเมือง ยึดยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 ด้านหลักของลาว ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวต้องอาศัย
การลงทุนขนาดใหญ่ จากต่างประเทศ ซึ่งคงจะท าให้ลาวต้องพึ่งพาจีนเพิ่มมากขึ้นแม้จะหวั่นเกรงอิทธิพล
ของจีน ปัญหาในอนาคตระหว่าง ไทย - ลาว จะยังคงเป็นปัญหาเรื่องเขตแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตแดน
ในแม่น้ าโขง ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงทางกายภาพอยู่ตลอดเวลา จากการสร้างเขื่อนกันตามแม่น้ าโขงท่ีไหล
จากจีน ลาวจะยังคงมีความพยายามในการแสดงสิทธิ์บนเกาะ/ดอน ท้ังนี้ปัญหาดังกล่าวสามารถคลีคลาย
ด้วยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าท่ีของไทย – ลาว ซึ่งจะท าให้ไม่บานปลายกลายเป็นความขัดแย้งโดย
ใช้ก าลังทหารขนาดใหญ่  
  - สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ก าลังพัฒนาท้ังทางด้านเศรษฐกิจและการทหาร อาจ
น ามาซึ่งการแข่งขันทางเศรษฐกิจกับไทยในอนาคต การเพิ่มศักยภาพก าลังทางเรือของเวียดนามดังกล่าว 
อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางทะเลโดยเฉพาะในพื้นท่ีทับซ้อนทางทะเลกับไทย เวียดนามมีแผน
สร้างกองทัพท่ีทันสมัยในปี 2563 ให้สามารถรักษาผลประโยชน์ในอ่าวตังเกี๋ยและทะเลจีนใต้ได้ ปัจจุบัน
กองทัพเรือเวียดนามได้ประจ าการเรือด าน้ าจากรัสเซีย จ านวน 6 ล า เพื่อเป็นอาวุธทางยุทธศาสตร์ในการ
ตอบโต้และป้องกันผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล  
  - สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  ปฏิรูปการเมืองของประเทศไปสู่ความเป็น
ประชาธิปไตยตามแผนแม่บท (Road Map) ส่งผลให้ประชาคมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะชาติตะวันตก
พึงพอใจ และได้ผ่อนคลายมาตรการคว่ าบาตร พร้อมจะฟื้นฟูความสัมพันธ์ และเข้ามาลงทุน อีก 20 ปี
ข้างหน้า เมียนมา จะมีความก้าวหน้าในระบบการเงิน การธนาคาร ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและความ
มั่นคงด้านพลังงาน แต่ยังต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน ทางการเมืองหลายประการไม่ว่าจะเป็นปัญหา
ความขัดแย้งในรัฐยะไข่ ปัญหาชนกลุ่มน้อย ปัญหาความขัดแย้งระหว่างศาสนา รวมท้ังกระบวนการ
ปรองดองของชนกลุ่มน้อยกลุ่มชาติพันธุ์ ท่ีมีแนวโน้มว่าคงจะต้องใช้ระยะเวลายาวนาน ท้ังนี้หาก
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สถานการณ์ภายในประเทศของเมียนมา มีเสถียรภาพ และบรรลุข้อตกลงในกระบวนการปรองดองกับชน
กลุ่มน้อยกลุ่มชาติพันธุ์ ก็มีโอกาสท่ีจะเกิดข้อพิพาทจากปัญหาเขตแดนกับไทย เช่นเดียวกับด้านกัมพูชา 
ส าหรับการวางก าลังของทหารเมียนมาในระยะต่อไป มีจุดประสงค์เพื่อรักษาภูมิประเทศส าคัญ จัด
ระเบียบพื้นท่ีชายแดนไทย – เมียนมา จะยังคงมีปัญหาท่ีอาจกระทบต่อความมั่นคงท้ังในเรื่องปัญหาชน
กลุ่มน้อยในเมียนมา ปัญหาความขัดแย้งทางศาสนาในเมียนมา ปัญหาเขตแดน ไทย – เมียนมา ปัญหา
การบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ และการลักลอบล าเลียงยาเสพติดจากแหล่งผลิตในเมียนมาเข้าสู่ไทย  
  - มาเลเซีย เสถียรภาพรัฐบาลมีแนวโน้มจะไม่มั่นคงเหมือนในอดีต การด าเนินนโยบายของ
มาเลเซียท่ีจะกระทบต่อไทย ได้แก่ นโยบายต่างประเทศท่ีต้องการปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องมุสลิม
และความพยายามมีบทบาทน าในการเรียกร้องความยุติธรรมให้แก่ชาวมุสลิมท่ัวโลก มาเลเซียมี
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับไทยในทุกระดับและสามารถแบ่งปันผลประโยชน์ทางทะเลไ ด้อย่างลงตัว โอกาสท่ี
มาเลเซียจะใช้ก าลังทหารรุกล้ าอธิปไตยของไทย จึงมีความเป็นไปได้น้อย ท้ังนี้ปัญหาความขัดแย้งทาง
การเมืองภายในของมาเลเซีย อาจจะส่งผลกระทบท าให้เกิดปัญหากับไทยขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม จากการท่ี
มาเลเซียสามารถพัฒนาศักยภาพด้านการทหารไปสู่ความทันสมัยอย่างต่อเนื่องอาจท าให้ความสมดุลด้าน
ศักยภาพทางทหารในภูมิภาคเปล่ียนแปลงไปในเชิงหวาดระแวง และน าไปสู่การแข่งขันการเพิ่มศักยภาพ
ทางทหาร  

 2.2.8 ปัญหาด้านความม่ันคงภายในประเทศ  
  ปัญหาความขัดแย้งเรื่องเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน จะยังคงเป็นปัญหาส าคัญในอีก 20 ปี
ข้างหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตแดนด้านทิศตะวันออกท่ียังมีความอ่อนไหวและความไม่ชัดเจนอยู่มาก 
กระแสโลกาภิวัฒน์จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านความมั่นคง โดยเฉพาะหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบเรื่องการปักปันเขตแดนจะกระท าได้ยากยิ่งขึ้น  
  ปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงท่ีมิใช่ทางทหาร จะรุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
ประเทศไทยได้รับผลกระทบโดยตรงจากภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ท่ีมิใช่ภัยคุกคามตามแบบ ท่ีมีแนวโน้ม
จะเพิ่มจ านวนและปริมาณมากขึ้น อาทิเช่น ปัญหาความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปัญหาความมั่นคง
ทางเครือข่ายสารสนเทศ ปัญหาความมั่นคงทางสาธารณสุข ปัญหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ปัญหาภัย
พิบัติ ปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นต้น  
  ปัญหาความขัดแย้งทางความคิดของคนในชาติอันเนื่องมาจากความนิยมทางการเมือง  
ท่ีแตกต่างกัน การเมืองของไทยประสบปัญหามาโดยตลอดในห้วง 10 ปีท่ีผ่านมา ส่งผลให้เกิดความ
แตกแยกทางความคิดของ กลุ่มคนในชาติ ท าให้ขาดเสถียรภาพ ปัญหาประเด็นการเมืองท่ีจะเป็นประเด็น
ท้าทายประเทศไทยในอนาคต คือ การสร้างประชาธิปไตยท่ีมั่นคง การต่อต้านการคอร์รัปช่ัน การสร้างธรร
มาภิบาลและความโปร่งใส การพัฒนาระบบราชการให้สามารถด าเนินการบูรณาการแผนงาน โครงการ 
และงบประมาณ ร่วมกับการเร่งปรับปรุง กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม  
  ปัญหายาเสพติด ยังคงเป็นปัญหาส าคัญและเป็นปัญหาแทรกซ้อนในหลาย ๆ ปัญหาของชาติ 
แนวโน้มในอนาคต การแพร่ระบายของยาเสพติดจะมีความรุนแรงขึ้นเนื่องจาก ไทยต้ังอยู่ ใกล้เคียงกับ
แหล่งผลิตยาเสพติด สถานการณ์ด้านการค้ายาเสพติดในประเทศไทยมีแนวโน้มท่ีเปล่ียนแปลงไปจากอดีต 
ในลักษณะท่ีกลุ่มผู้เสพจะขยายบทบาทขึ้นมาเป็นผู้ค้ารายย่อยมากขึ้น รวมท้ังขบวนการเหล่านี้ได้ขยาย
ไปสู่การค้าในเรือนจ า อีกท้ัง การลักลอบผลิตยาเสพติดในประเทศไทยอาจมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น  
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  ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นปัญหาท่ีมีความสลับซับซ้อนโดยมีปัญหา
อื่นแทรกซ้อนรวมอยู่ด้วย เช่น ปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ การค้าสินค้าและน้ ามันเถื่อน ธุรกิจผิด
กฎหมายต่างๆ ตลอดจนปัญหาการแทรกแซงจากองค์กรภาคประชาสังคมท้ังในและต่างประเทศ รวมท้ัง
จะต้องได้รับการสนับสนุนข้อมูลเชิงลึกและความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านหรือมิตรประเทศ ท่ีผ่านมา
ทางฝ่ายรัฐก็ได้มีการปรับรูปแบบแนวทางเพื่อให้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดมากขึ้นจนกระท่ังปัจจุบันได้ยึด
แนวทางสันติวิธีตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555 – 2557 ซึ่งเน้น
เปิดพื้นท่ีให้กับประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา อันจะน าไปสู่กระบวนการพูดคุย
สันติภาพต่อไป  
  ปัญหาการก่อการร้ายและกลุ่มก่อความไม่สงบ จะอยู่ในรูปแบบของการใช้ความรุนแรง 
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางศาสนา เช้ือชาติ และอุดมการณ์ มากขึ้น กลุ่มก่อการร้ายจะมีการพัฒนาไปจาก
เดิมและอาจก้าวไปสู่การก่อการร้ายไซเบอร์ กระแสการเมืองอิสลามและการรื้อฟื้นระบบกาหลิป 
(Caliphate) การเกิดขึ้นของกลุ่มรัฐอิสลาม (Islamic State : IS) เป็นการแสดงให้เห็นว่าขบวนการอิสลาม
ต้องการรื้อฟื้นระบบกาหลิปข้ึนอีกครั้ง แม้ว่าจะเผชิญกับการต่อต้านจากตะวันตก กลุ่ม IS เปิดเผยแผนท่ี
ฉบับใหม่ท่ีวางแผน จะยึดครองดินแดนท้ังหมด โดยกินพื้นท่ีทวีปเอเชีย และภูมิภาคตะวันออกกลาง 
แอฟริกาเหนือ และบางส่วนของยุโรปตอนใต้ต้ังแต่สเปนไปจนจรดภาคตะวันออกของจีน ปัจจุบันกลุ่ม IS 
ได้ขยายอิทธิพลมายังประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ในอีก 20 ปีข้างหน้า จะมีความ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การตรวจพบ สืบสวน การกระท าของผู้ก่อการร้ายจะท าได้ยากขึ้น การเคล่ือนไหว
ของผู้ก่อการร้ายจะมีลักษณะเป็นพลวัตร มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาตามสถานการณ์ และมีการหา
วิธีการก่อการร้ายในรูปแบบใหม่ๆ การก่อการร้ายในอนาคตจะมีลักษณะท่ีเป็นท้ังองค์กรและบุคคล 
เป้าหมายของการก่อการร้ายจะมุ่งให้เกิดความเสียหายแก่สถานท่ีท่ีเป็นแหล่งชุมชน เช่น สถานท่ีท่องเท่ียว 
สถานีขนส่ง สถานบันเทิง เป็นต้น  
  การก่อการร้ายในประเทศ แม้ไทยจะไม่ใช่เป้าหมายการโจมตีของกลุ่มก่อการร้าย แต่การท่ี
ไทยเป็นประเทศเปิด และมีสถานท่ีต้ังผลประโยชน์ของต่างชาติอยู่เป็นจ านวนมาก อาจท าให้กลุ่มก่อการร้าย
ใช้ไทยเป็นฐานปฏิบัติการโจมตีต่างชาติท่ีเป็นเปูาหมาย รวมท้ังไทยถูกใช้เป็นแหล่งพักพิง แหล่งฟอกเงิน หรือ
จัดหาส่ิงจ าเป็นต่าง ๆ ของผู้ก่อการร้ายมาโดยตลอด ท้ังนี้ในอนาคตมีความเป็นไปได้ว่า ประเทศไทย
อาจจะต้องเผชิญกับภัยก่อการร้ายรูปแบบใหม่ในอีก 20 ปีข้างหน้า  
  ปัญหาภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  การปฏิวั ติ เทคโนโลยี (Technology 
Revolution) ท าให้โลกมีการติดต่อใกล้ชิดกันมายิ่งขึ้น ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชน ท าให้เกิดรูปแบบการท างานท่ีเปล่ียนแปลงไปในอีก 20 ปีข้างหน้าแนวโน้มภัยคุกคามด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือภัยคุกคามทางไซเบอร์ท่ีจะเกิดขึ้นและมีผลต่อความมั่นคงของประเทศ ได้แก่ 
การโจมตีระบบป้องกันประเทศ ระบบธนาคาร ระบบควบคุมการขนส่ง การจราจรหรือสาธารณูปโภค
ขนาดใหญ่ ซึ่งหากไม่มีการเตรียมการรองรับสถานการณ์หรือแนวทางการแก้ไขท่ีดีพอจะมีผลกระทบหรือ
ผลเสียหายเป็นวงกว้าง  
 2.2.9 สภาวะแวดล้อมอื่น ๆ  
  ปัญหาประชากรสูงวัย ประเทศไทยมีแนวโน้มท่ีจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ ปี 2548 ประเทศไทย
มีกลุ่มผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) เพียง 6 ล้านคน แต่คาดว่าจะเพิ่มเป็น 19 ล้านคน ในปี 2578 หรือคิด
เป็นร้อยละ 25 ของประชากรท้ังหมด ซึ่งจัดว่าเป็นประเทศท่ีเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ประเด็นท้าทาย
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ท่ีจะติดตามมาคือ ประชากรวัยแรงงานลดลง ท าให้เกิดปัญหาแรงงานภาครัฐ และภาคครัวเรือนจะมีภาระ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านสวัสดิการและค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ในด้านความมั่นคง การเรียก
เกณฑ์ทหารเข้าเป็นทหารกองประจ าการก็อาจจะได้รับผลกระทบจากกรณีปัญหาประชากรสูงวัย  
  ปัญหาภาวะโลกร้อน ระยะ 20 ปี จะส่งผลกระทบกลายเป็นปัญหาใหญ่ท่ีท าให้เกิดพิบัติภัย
ทางธรรมชาติและปัญหาส่ิงแวดล้อม ต่าง ๆ ขนาดใหญ่ท่ีไม่เคยเกิดข้ึนได้  
  ปัญหาโรคระบาดร้ายแรงท้ังโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า มีแนวโน้มท่ีจะเกิดขึ้นเป็นระยะ
ในช่วง 20 ปีข้างหน้า เนื่องจากในรอบ 10 ปีท่ีผ่านมา ได้เกิดโรคระบาดร้ายแรงท่ีสร้างความเสียหาย 
แก่ชีวิตในหลายประเทศ นับต้ังแต่เกิดโรคระบาดซาร์ส (SARS) ทางตอนใต้ของประเทศจีนและฮ่องกง  
การระบาดของโรคไข้หวัดนก (Bird Flu) ท่ัวเอเชียเมื่อปี พ.ศ.2546โรคไข้หวัดหมู (Swine Flu) โรคติดเช้ือ
ทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus) และโรคอีโบลา 
(Ebola) ซึ่งเกิดจากเช้ือไวรัส Ebola จากสัตว์และเริ่มระบาดเมื่อปี พ.ศ.2557 ในประเทศแอฟริกา 
บางประเทศ และล่าสุดไวรัส COVID-19 ท่ีเกิดจากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน และเริ่มระบาด 
เมือ่ปลาย ธ.ค.๖๒ ท่ีลุกลามไปท่ัวโลก มีประชากรโลกล้มตายเป็นจ านวนเกือบ ๑ ล้านคน และยังไม่มีทีท่า 
จะสงบลงเป็นต้น  
  บทสรุป สภาวะแวดล้อมของโลกในอีก 20 ปีข้างหน้า จะมีความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดภาพ
อนาคต ได้แก่  
  - กระแสโลกาภิวัฒน์จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภูมิภาคเอเชียจะเป็นภูมิภาคท่ียังมีการ
เติบโตทางเศรษฐกิจสูง เป็นหัวจักรขับเคล่ือนเศรษฐกิจของโลก  
  - การเมืองโลกจะประกอบด้วยหลายขั้วอ านาจ แต่สหรัฐฯ จะยังเป็นประเทศท่ีมีบทบาท
มากท่ีสุด  
  - การเมืองอิสลามจะยังคงมีบทบาทในการเมืองโลกต่อไป โดยเฉพาะการก าเนิดของ
ขบวนการอิสลาม ท่ีต้องการรื้อฟื้นความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรอิสลามท่ีเคยยิ่งใหญ่ในอดีตนานกว่า 1,800 ปี  
  - ประเด็นปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่จะเป็นวาระแห่งชาติของหลายประเทศ  
  - อาวุธท่ีมีอ านาจท าลายล้างสูง และอาวุธชีวภาพ จะกลับมาเป็นประเด็นส าคัญของโลกใน
อนาคต  
  - ภัยพิบัติจากโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
 
 2.2.10 แนวทางการรับมือกับภัยคุกคามของกองทัพไทย  
  - การแข่งขันอิทธิพลของชาติมหาอ านาจในภูมิภาค และปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึ้นในภูมิภาค กองทัพไทยจะต้องด าเนินนโยบายทางการทูตฝ่ายทหารด้วยความสุขุมรอบคอบ เพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของชาติ  
  - การรวมตัวของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนท่ีเข้มแข็ง จะท าให้กองทัพใน
อาเซียนสามารถแสดงบทบาทมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศ  
  - มีก าลังพลและยุทโธปกรณ์ท่ีมีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทางทหาร ในการ
ป้องกันประเทศ อีกท้ังพัฒนาขีดความสามารถก าลังพลในกองทัพให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามท่ีเกิดขึ้น
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ได้ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาโครงสร้าง หลักนิยม และขีดความสามารถของก าลังทหารให้มี
ขนาดเล็กมีความคล่องแคล่วว่องไวสูง มีความพร้อมในทุกๆ ด้านในตัวเองสามารถปฏิบัติการได้ทุกมิติ ท้ัง
ทางด้านอวกาศ การปฏิบัติการไซเบอร์ การปฏิบัติการทางน้ า ทางอากาศ และทางภาคพื้นดิน ครอบคลุม
ทุกด้าน  
  - พัฒนาขีดความสามารถของอาวุธทางยุทธศาสตร์ให้มีศักย์สงครามสูงกว่าประเทศอื่น 
เพื่อเป็นพลังสนับสนุนในการต่อรองให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติด้านอื่น ๆ  
  - มีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามจากการก่อการร้ายในทุกรูปแบบท่ีอาจจะเกิดขึ้น
ได้ตลอดเวลา และส่งผลกระทบโดยตรงกับประชาชนคนไทย  
  - เตรียมการรับมือกับภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือภัยคุกคามทางไซเบอร์ ท่ีจะ
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพไทยโดยการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านบุคลากร
และเทคโนโลยีให้มีความทันสมัย สามารถปฏิบัติ การไซเบอร์เชิงรุกและเชิงรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  - เสริมสร้างความพร้อมของก าลังพล เพื่อให้การสนับสนุนรัฐบาลในการรับมือกับภัย
คุกคามและปัญหาจากสภาวะแวดล้อมอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 2.2.11 คุกคามต่อความม่ันคงแห่งชาติ  
  จากสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงของประเทศไทยท่ีกล่าวมาในข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า
ภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติท้ังท่ีก าลังเผชิญอยู่และอาจต้องเผชิญในอนาคต มีท้ังภัยคุกคามท่ีเป็น
แบบด้ังเดิม (Traditional Threat) หรือ ภัยคุกคามทางทหารในลักษณะของก าลังรบท้ังตามแบบ นอกแบบ 
และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (Non-Traditional Threat) โดยสามารถจัดล าดับภัยคุกคามท้ังสองรูปแบบ
ตามผลกระทบทางลบ ต่อความมั่นคงแห่งชาติและผลประโยชน์ของไทยจากมากไปน้อย ได้ดังนี้  
  ภัยคุกคามแบบด้ังเดิม (Traditional Threats)ได้แก่ ภัยคุกคามท่ีเกิดจากความขัดแย้งใน
ระดับประเทศ (Nation State) ท่ีน าไปสู่การใช้ก าลังทหารเข้าไปแก้ไขปัญหา เช่น ปัญหาความขัดแย้ง 
ท่ีอาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากปัญหาเส้นเขตแดนรวมท้ังการแย่งชิงทรัพยากรและแหล่งพลังงานเป็นต้น โดย
โอกาสสูงสุดท่ีจะเกิดความขัดแย้ง มาจากทางด้านตะวันออกเป็นล าดับแรก ด้านตะวันตกและด้านใต้เป็น
ล าดับถัดไป  
  ภัยคุกคามท่ีมิใช่ทางทหาร (Non-Traditional Threats) ได้แก่ ภัยคุกคามท่ีไม่สามารถ
ก าหนดรูปแบบ ได้อย่างชัดเจน และไม่สามารถใช้วิธีการรับมือในลักษณะของการรับมือกับภัยคุกคามแบบ
ด้ังเดิม เข้าแก้ไขปัญหาได้ท้ังหมด เช่น  
  - ปัญหาการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์  
  - ปัญหาความขัดแย้งในสังคมและการสร้างความแตกแยกในสังคมไทย  
  - ปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้และการก่อความไม่สงบ  
  - ปัญหาการก่อการร้ายสากล  
  - ปัญหาความมั่นคงของส่ิงแวดล้อม ความผันแปรของสภาพอากาศ และปัญหาภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ  
  - ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในประเทศ  
  - ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์  
  - ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย  
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  - ปัญหาความมั่นคงทางทะเล และการกระท าอันเป็นโจรสลัด  
  -ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ได้แก่ การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ การค้าอาวุธ การฟอก
เงิน อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ฯลฯ  
  - ปัญหาโรคอุบัติใหม่ โรคระบาดและโรคติดต่อ  
  - ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และความมั่นคงมนุษย์  
  - ปัญหาความมั่นคงด้านพลังงาน  
  - ปัญหาการขาดแคลนแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ  
  - ปัญหาความมั่นคงด้านอาหาร  
  - ฯลฯ  
  ท้ังนี้หัวใจส าคัญในการรับมือกับภัยคุกคามท่ีมิใช่ทางทหารนั้นขึ้นอยู่กับความร่วมมือของ
หลายหน่วยงานท่ีจะต้องปฏิบัติงานร่วมกันซึ่งกองทัพไทยถือเป็นส่วนหนึ่งท่ีมีความส าคัญในการรับมือกับ
ภัยคุกคามดังกล่าว ในฐานะของการเป็นองค์กรของทางราชการท่ีมีการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยกองทัพไทยอาจกระท าได้ท้ังในลักษณะของ การเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติโดยตรง
ตามขีดความสามารถและเครื่องมือต่างๆ ท่ีกองทัพไทยมีอยู่ หรืออาจท าหน้าท่ีเป็นเพียง ผู้ประสานการ
ปฏิบัติให้เกิดความร่วมมือในการแก้ปัญหาเท่านั้น ในกรณีท่ีกองทัพไทย ไม่มีความช านาญหรือมีความ
เช่ียวชาญในการแก้ไขปัญหานั้นๆ  

 2.2.12 ความท้าทายด้านความม่ันคง  
  นอกจากภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติตามท่ีกล่าวแล้ว จากการประเมินสภาวะ
แวดล้อมด้านความมั่นคง ท าให้พบว่าไทยก าลังเผชิญความท้าทายด้านความมั่นคงท่ีส าคัญ ได้แก่ การการ
รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และการรักษาความ
สมดุลในการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคง กับประเทศมหาอ านาจและประเทศท่ีมี
บทบาทส าคัญในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม หลายประเทศในภูมิภาคยังคงพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ
กันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจมีผลท าให้เกิดความไม่สมดุลด้านพลังอ านาจทางทหารในภูมิภาค และน าไปสู่การ
แข่งขันการสะสมอาวุธได้โดยปริยาย 
 
2.3 กองบัญชาการกองทัพไทย 
 แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมกองบัญชาการกองทัพไทย ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้ าหมายการให้บริการ 
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมรอง/ ตัวช้ีวัด/ ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และศักยภาพกองบัญชาการกองทัพไทย แผนท่ียุทธศาสตร์ของ 
กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 
 วิสัยทัศน์ ของกองบัญชาการกองทัพไทย 
“เป็น DIGITAL Headquarters ภายใน พ.ศ.2565และมุ่งสู่การเป็น SMART Headquarters ภายใน  
พ.ศ.2580” 
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 พันธกิจ 
 1.ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2.อ านวยการการปฏิบัติการร่วมของทุกเหล่าทัพ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกัน
ประเทศ จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
 3.สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาส าคัญของชาติ การพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือ
ประชาชน 
 4.คุ้มครอง และพิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ 
 5.เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มประเทศอาเซียน  
มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ 
 6.สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศโดยยึดหลักมนุษยธรรม และสันติวิธี 
 7.ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพภายใต้กรอบของสหประชาชาติ เพื่อธ ารงเกียรติและศักด์ิศรีใน
ประชาคมโลก 
 
 
 ค่านิยมกองบัญชาการกองทัพไทย 
 ทหารอาชีพ ความมุ่งมั่นในการทาดีท่ีสุดในการปฏิบัติงานเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งจะก่อให้เกิด
ความภูมิใจในการท างาน ประกอบด้วย มีวินัย มุ่งผลสัมฤทธิ์ คิดสร้างนวัตกรรม มีความเป็นผู้น า ซื่อสัตย์ 
ตรงไปตรงมา 
 จงรักภักดี น้อมน าพระบรมราโชวาทและปฏิบัติตามคาสัตย์ปฏิญาณเป็นท่ีไว้วางใจในงานท่ีรับ
มอบปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเท่าเทียม สร้างคุณค่าในงาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
 กล้าหาญ ไม่เกรงกลัวต่อภยันตรายท่ีจะเกิด ยืนหยัดในส่ิงท่ีถูก เปิดเผยในส่ิงผิด ยอมรับค าวิจารณ์ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามความเป็นจริง 
 ท างานเป็นทีม เคารพ รับฟัง และร่วมแสดงความคิดเห็น สนับสนุนให้มีการท างานร่วมกัน ส่ือสาร
อย่างเปิดเผย บูรณาการความคิดเป็นหนึ่งเดียว 
 
 กลุ่มงาน เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ กลยุทธ์ กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง และ
ผู้รับผิดชอบ 
 กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ก าหนดกลุ่มงาน เพื่อด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ประกอบด้วยจ านวน 6 กลุ่มงาน ดังนี้ 
 กลุ่มงานท่ี 1 การพิทักษ์รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 กลุ่มงานท่ี 2 การป้องกันประเทศ 
 กลุ่มงานท่ี 3 การรักษาความมั่นคงของรัฐ 
 กลุ่มงานท่ี 4 การเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ 
 กลุ่มงานท่ี 5 การพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและการช่วยเหลือประชาชน 
 กลุ่มงานท่ี 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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2.4 สภาวะแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับกรมข่าวทหาร 
 กรมข่าวทหารมีหน าท่ีพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย วางแผน อ านวยการ 
ประสานงาน ก ากับดูแลและด าเนินการในดานการขาวกรอง การตอตานขาวกรอง และการรักษาความ
ปลอดภัยภายในกองบัญชาการกองทัพไทย รวมท้ังด าเนินการวิเทศสัมพันธของกองทัพไทย มีเจากรม 
ขาวทหารเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการและก าหนดหนาท่ี
ของสวนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2552 
 2.4.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจของกรมข่าวทหาร 
  วิสัยทัศน์  

“กรมข่าวทหาร เป็นIntel 4.0 ภายใน พ.ศ.2565 และมุ่งสู่การเป็น SMART J2 ภายใน พ.ศ.2580” 
ภาพที่ 1 วิสัยทัศน์กรมข่าวทหาร 

 

  พันธกิจ 
  1.พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการข่าวกรอง และวางแผนการข่าวกรอง 
ทางทหาร เพื่อรักษาความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายการต่อต้านการข่าวกรอง และประสานการวางแผนการ
ต่อต้านข่าวกรอง ตลอดจนอ านวยการและด าเนินการให้เป็นไปตามแผน  
  2.ก ากับดูแลงานด้านข่าวกรองของหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพไทย และติดต่อกับส่วนราชการ
ท่ีเกี่ยวข้อง  
  3.รวบรวม ผลิต และกระจายข่าวกรองให้กับหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพไทย  
  4.พิจารณาบรรจุเจ้าหน้าท่ีข่าวกรอง ประสาน และก าหนดแผนการเข้ารับการศึกษา
วิทยาการข่าวกรอง  
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  5.ศึกษา พิจารณา และพัฒนาการจัดหน่วยข่าวกรอง หลักนิยมด้านการข่าวกรองร่วม 
บริการข่าวกรองทางทหาร งานข่าวกรองเทคนิคและเทคโนโลยีสารสนเทศทหาร  
  6.ควบคุมนโยบายการทูตฝ่ายทหาร เสนอแต่งต้ังและก ากับดูแลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร  
  7.ด าเนินงานพิธีการทูตและกิจกรรมการทูตฝ่ายทหารต่างประเทศตลอดจนพิธีการรับรอง
อย่างเป็นทางการ  
  8.อ านวยการรักษาความปลอดภัยในกองบัญชาการกองทัพไทย  
  9.ประสานความต้องการและพิจารณาก าหนดการแจกจ่ายแผนท่ี 
 
  ค่านิยมกรมข่าวทหาร 

“รวดเร็ว เรียบง่าย เช่ือถือได้”“Fast Simple Reliable” 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการข่าวกรอง 
  - การอ านวยการด้านการข่าวกรองร่วมและการต่อต้านข่าวกรองร่วม  
  - การด าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์และการทูตฝ่ายทหาร 
 
  แนวความคิดเชิงยุทธศาสตร์ 
  - กรมข่าวทหารมีความพร้อมในการอ านวยการร่วมในการป้องกันประเทศท้ังในยามปกติ
และในยามสงคราม 
  - งานด้านการข่าวกรองและการต่อต้านข่าวกรองของกองทัพไทยเป็นท่ียอมรับจากเหล่าทัพ 
หน่วยในประชาคมข่าวกรองกลาโหม และเข้าร่วมบูรณาการ 
  - งานด้านการข่าวกรองทางทหาร สามารถให้การสนับสนุนข่าวกรองให้กับหน่วยในระดับ
ต่างๆของกองทัพไทย 
  - งานด้านการข่าวกรองสามารถสนับสนุนการอ านวยการร่วมในการป้องกันประทศ 
  - กองทัพประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน และองค์กรระหว่างประเทศ ให้ความ
ร่วมมือและสนับสนุนกิจการทหารของกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพ 
  - สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ ส่งผลให้มีความร่วมมือ 
ทางทหาร และมีการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร/ข่าวกรอง ระหว่างกัน 
  - การพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงและความสัมพันธ์ที่ดีภายในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน 
 
  โครงสร้างการจัดกรมข่าวทหาร 
  โครงสร้างการจัดกรมข่าวทหารตามค าส่ังกองบัญชาการกองทัพไทย (เฉพาะ) ลับมากท่ี 
122/54 ลง 15 มี .ค.54 ได้ปรับโครงสร้างของกรมข่าวทหาร เพื่อรองรับภารกิจในฐานะเป็นฝ่าย
อ านวยการของกองบัญชาการกองทัพไทย โดยรับผิดชอบงานด้านการข่าวกรองร่วมท้ังในระดับยุทธศาสตร์
และยุทธการ รวมท้ังการตอบสนองความต้องการด้านการข่าวกรองให้กับผู้บังคับบัญชา และหน่วยต่างๆ 
ในกองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งการปรับโครงสร้างกรมข่าวทหารสรุปได้ดังนี้ 
  เพิ่มกองใหม่จ านวน 2 กอง ได้แก่ กองโครงการและงบประมาณ และกองข่าวความมั่นคง 
ส านักข่าวกรอง กรมข่าวทหาร และปรับปรุงภารกิจ หน้าท่ีของกองต่างๆ จ านวน 5 กอง ประกอบด้วย 
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กองนโยบายและแผน กองการภาษาต่างประเทศ ส านักข่าวกรอง ได้แก่ กองข่าวยุทธศาสตร์ กองต่อต้าน
ข่าวกรอง กองข่าวกรองเทคนิค และเทคโนโลยีข่าวกรอง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ภาพที่ 2 โครงสร้างการจัดกรมข่าวทหาร 

 
 
  การแบ่งส่วนราชการในกรมข่าวทหาร 
  กรมข่าวทหาร แบ่งส่วนราชการออกเป็นดังนี้ 
  กองกลาง  
  มีหน้าท่ีด าเนินการ และประสานงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ การธุรการ การก าลังพล  
การส่งก าลัง การขนส่ง การสวัสดิการ การบริการ และการรักษาความปลอดภัย 
  กองนโยบายและแผน 
  มีหน้าท่ีพิจารณาเสนอความเห็น วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแลและ
ด าเนินการเกี่ยวกับงานนโยบายด้านการข่าว งานแผนงานข่าวกรองทางทหาร งานแผนการข่าวกรอง 
ระหว่างประเทศ งานฝึก และหลักนิยม 
  ส านักข่าวกรอง 
  มีหน้าท่ีพิจารณา เสนอความเห็น วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแล และ
ด าเนินการเกี่ยวกับข่าวกรอง งานต่อต้านข่าวกรอง งานรักษาความปลอดภัย และงานข่าวกรองเทคนิค
และเทคโนโลยีข่าวกรอง หน่วยขึ้นตรงของส านักวิเทศสัมพันธ์ประกอบด้วย 
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  - กองข่าวความม่ันคง มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานข่าวท้ังปวงท่ีเกี่ยวข้องกับภัยคุกความ 
ด้านความมั่นคง และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยการรวบรวมข่าวจากแหล่งข่าว ท้ังภายในและภายนอก
ประเทศ ด าเนินกรรมวิธีต่อข่าวสารให้เป็นข่าวกรอง รวบรวมข่าวกรองมูลฐานด้านความมั่นคง กระจาย
ข่าวกรองความมั่นคงไปยังหน่วยและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
  - กองข่าวกรองยุทธศาสตร์ มีหน้าท่ีรวบรวมข่าวจากแหล่งข่าวภายในและภายนอก
ประเทศ ด าเนินกรรมวิธีข่าวสารให้เป็นข่าวกรอง จัดท าข่าวกรองมูลฐาน และผลผลิตด้านการข่าวกรอง 
เพื่อตอบสนองภารกิจด้านการป้องกันประเทศตลอดจนการก าหนดนโยบายทางยุทธศาสตร์ และการ
วางแผนทางทหาร กระจายข่าวกรองไปยังหน่วยและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
  - กองต่อต้านการข่าวกรอง มีหน้าท่ีวางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแล และ
ด าเนินการ เกี่ยวกับ กิจกรรมการต่อต้านข่าวกรองของกองทัพไทย ก าหนดนโยบายและมาตรการรักษา
ความปลอดภัยให้กับหน่วยต่างๆในกองทัพไทย อ านวยการรักษาความปลอดภัยในกองบัญชาการกองทัพไทย 
ด าเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยในกรมข่าวทหาร  
  - กองข่าวกรองเทคโนโลยีและสารสนเทศกรอง มีหน้าท่ีวางแผน อ านวยการ 
ประสานงาน ก ากับดูแล และด าเนินการ เกี่ยวกับงานข้อมูลด้านการข่าวและระบบงานเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการข่าว เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานข่าวของกองทัพไทย และกองบัญชาการกองทัพไทย 
 
  ส านักวิเทศสัมพันธ์ 
  มีหน้าท่ีพิจารณา เสนอความเห็น วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแล และ
ด าเนินการเกี่ยวกับการวิเทศสัมพันธ์ การทูตฝ่ายทหาร พิธีการทูต การเยี่ยมเยียน การรับรอง การขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเครื่องหมายต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าท่ีทหารและบุคคลส าคัญ
ต่างประเทศ  ในนามกองบัญชาการกองทัพไทย นอกจากกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ 
ประสานการช่วยเหลือทางทหารกับต่างประเทศ ในเรื่องการฝึกศึกษา การดูงาน การประชุมสัมมนา และ
ปฏิบัติหน้าท่ีในด้านการต่างประเทศอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย หน่วยขึ้นตรงของส านักวิเทศสัมพันธ์
ประกอบด้วย 
  - กองวิเทศสัมพันธ์ มีหน้าท่ี พิจารณาเสนอความเห็น วางแผน อ านวยการ ประสานงาน 
และด าเนินการเกี่ยวกับการวิเทศสัมพันธ์ของกองบัญชาการกองทัพไทย นอกจากกองทัพบก กองทัพเรือ 
และกองทัพอากาศ ติดต่อประสานงานกับผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง กับการช่วยเหลือ
ทางทหารต่างประเทศ ในเรื่องการฝึกศึกษา การดูงาน การเยี่ยมเยือน การประชุมสัมมนา และปฏิบัติงาน
ด้านต่างประเทศอื่นๆ  
  - กองการทูตฝ่ายทหาร มีหน้าท่ี พิจารณาเสนอความเห็น วางแผน อ านวยการ 
ประสานงาน และด าเนินกรรมวิธีเกี่ยวกับการทูตฝ่ายทหาร โดยประสานกับกระทรวงการต่างประเทศ 
กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และส่วนราชการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ด าเนินการให้แก่ผู้ช่วยทูตฝ่าย
ทหาร และบุคคลส าคัญต่างประเทศ เกี่ยวกับการเยี่ยมคารวะ การปรึกษาข้อราชการ และการเยี่ยมหน่วย
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ราชการต่างๆ ด าเนินการรวบรวมข่าวสาร และรายงานต่างๆ จากผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย และผู้ช่วยทูต
ฝ่ายทหารต่างประเทศ ก ากับดูแลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศ 
  - กองพิธีการทูต มีหน้าท่ี พิจารณาเสนอความเห็น วางแผน อ านวยการ ประสานงาน 
และด าเนินการเกี่ยวกับพิธีการทูต การรับรอง การจัดเล้ียงบุคคลส าคัญต่างประเทศ ในนามของ
กองบัญชาการกองทัพไทย นอกเหนือจากกองทัพบก กองทัพเรือและกองทัพอากาศ ร่วมมือและ
ประสานงานกับส่วนราชการในกระทรวงกลาโหม และกระทรวงการต่างประเทศ ในเรื่องพิธีการทูต และ
การรับรอบบุคคลส าคัญต่างประเทศในพระราชพิธี พิธีส าคัญทางทหารและพิธีการอื่นๆ เสนอความเห็น
และด าเนินการขอพระราชทางการประกอบพิธีมอบเครื่องราชอิษริยาภรณ์ และเครื่องหมายต่างๆให้แก่
เจ้าหน้าท่ีทางทหาร และบุคคลส าคัญต่างประเทศ 
 
  กองภาษาต่างประเทศ 
  มีหน้าท่ีพิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน และด าเนินการในเรื่องภาษาต่างประเทศ 
ด้านการข่าว การแปลเอกสารและล่าม บันทึกสนทนาในการประชุมกับมิตรประเทศ เพื่อกิจกรรมข่าวกรอง
ของกองบัญชาการกองทัพไทย 
 
  ส านักผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร 
  มีหน้าท่ีเป็น ผู้แทนของกองทัพไทยในต่างประเทศ เป็น ท่ีปรึกษาเอกอัครราชทูต  
อัครราชทูต หรืออุปทูตเกี่ยวกับการทหารของกองบัญชาการกองทัพไทย และกระทรวงกลาโหม 
สังเกตการณ์และประสานงานด้านกิจการทหารกับต่างประเทศ รวบรวม ด าเนินกรรมวิธีต่อข่าวสารท่ีมีผล
ต่อแผนและยุทธศาสตร์ของกองทัพและประเทศไทย ควบคุมดูแลและช่วยเหลือข้าราชการและนักเรียน
ทหารสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย และกระทรวงกลาโหมในต่างประเทศ ปัจจุบันมี 3ส านักงานผู้ช่วย
ทูตทหารไทย/ต่างประเทศ คือ ส านักงานผู้ช่วยทูตทหารไทยประจ ากรุงพริทอเรีย ประเทศแอฟริกาใต้ 
และส านักงานผู้ช่วยทูตทหารไทยประจ ากรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม และส านักงาน
ผู้ช่วยทูตหารไทย ประจ ากรุงบราซิเลีย ประเทศบราซิล (ก าลังจะปิดส านักงานในปีงบประมาณ 64 และ
ก าลังจะมีแผนเปิดส านักงานผู้ช่วยทูตทหารไทยประจ ากรุงปรากส์ ประเทศเช็ครีพับลิก) 
 
 
  ส านักงานที่ปรึกษาทางทหารประจ าคณะผู้แทนถาวรไทยประจ าสหประชาชาติ ณ นคร
นิวยอร์ก 
  มีหน้าท่ีเป็นผู้แทนทางทหารของกองทัพไทยในการประสานภารกิจ และเสนอความเห็นแก่
คณะผู้แทนถาวรไทยประจ าสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ในกิจการทางทหารท่ีเกี่ยวกับการรักษา
สันติภาพของกระทรวงกลาโหม และประสานงานทางด้านกิจการทางทหารในการรักษาสันติภาพระหว่าง
ผู้แทนชาติต่างๆ ในสหประชาชาติ รวมท้ังสนับสนุนกิจการทางทหารอื่นๆให้กับสหประชาชาติ 
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  กองโครงการและงบประมาณ 
  มีหน้าท่ีวางแผน อ านวยการ ประสานาน ก ากับดูแล และพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
งานโครงการ งานงบประมาณ งานควบคุมภายใน งานพัฒนาระบบราชการ บันทึกลายงานสถิติผลงาน
ตามหน้าท่ี  
 
2.5 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis) 
 2.5.1 ทบทวนสภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) 
  2.5.1.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (7s Framework) 
    จุดแข็ง (Strengths) 
    - ยุทธศาสตร์ (Strategy)  
     (1) พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและก าหนดหน้าท่ีของส่วนราชการ
กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2552 ได้ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของ กรมข่าวทหาร  
ไว้ชัดเจนให้ กรมข่าวทหาร มีหน้าท่ีพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย วางแผน อ านวยการ 
ประสานงาน ก ากับดูแล และด าเนินการในด้านการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความ
ปลอดภัยภายใน บก.ทท. รวมท้ังด าเนินการวิเทศสัมพันธ์ของ ทท. 
     (2) การก าหนดทิศทาง เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของ กรมข่าวทหาร มีความ
ชัดเจน และสอดคล้องกับเป็นทิศทางเดียวกับ บก.ทท. การท าแผนงานในระดับนโยบายมีความเช่ือมโยง
กับแผนปฏิบัติราชการ บก.ทท. และมีการถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติราชการของ กรมข่าวทหาร รวมท้ังมี
นโยบายการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ และขีดความสามารถการวิเคราะห์ข่าว การวิเทศสัมพันธ์ และ
ภาษาอังกฤษ ให้กับก าลังพลเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของ กรมข่าวทหาร   
    - โครงสร้าง (Structure)  
     มีโครงสร้างและอัตราการจัดเฉพาะกิจท่ีสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของ 
กรมข่าวทหารและภารกิจของ บก.ทท. ในปัจจุบันได้  
    - ระบบองค์กร (System)  
     เป็นหน่วยงานท่ีมีระเบียบวินัย และปฏิบัติตามธรรมเนียมทหาร ท าให้องค์กร  
มีแบบอย่างเดียวกันตามท่ี บก.ทท. ก าหนด และมีระบบการท างานท่ีมีความช านาญเฉพาะบุคคล 
    - ทักษะของบุคลากร (Skill)  
     (1) มีก าลังพลท่ีมีความช านาญ ด้านการข่าว ด้านการต่อต้านข่าวกรองด้านวิเทศ
สัมพันธ์ ด้านการล่าม และด้านการแปลภาษาต่างประเทศ 
     (2) มีความสามารถในการจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาและฝึกอบรมก าลังพลในด้าน
การข่าว ด้านการต่อต้านข่าวกรอง ด้านวิเทศสัมพันธ์ ด้านการล่าม และด้านการแปลภาษาต่างประเทศ 
     (3) มีก าลังพลท่ีมีความรู้ ความสามารถ เป็นจ านวนมาก พร้อมท้ังทุ่มเทในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มก าลังความสามารถ อีกท้ังมีทัศนคติต่อวิชาชิพด้านการข่าว และวิเทศสัมพันธ์อย่าง
แท้จริง 
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    - คุณค่าร่วมในองค์กร (Shared Value)  
     ก าลังพลมีความรัก และความผูกพันในกรมข่าวทหาร และเสียสละ รู้จักหน้าท่ีให้
ความร่วมมือ ในกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมข่าวทหารเป็นอย่างดี 
    -  บุคลากรส่วนใหญ่ (Staff)  
     สัดส่วนก าลังพลของกรมข่าวทหาร มีจ านวนมาก เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
    - รูปแบบการน าองค์กร (Style)  
     สามารถเปล่ียนแปลงและปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อภารกิจและสภาวการณ์ได้
อย่างรวดเร็ว ทันเวลา รวมท้ังใช้ข้อมูลอ้างอิงจากเอกสารหลักฐาน 
    จุดอ่อน (Weaknesses) 
    - ยุทธศาสตร์ (Strategy)  
     การน านโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเช่ือมโยงไปสู่แผนการปฏิบัติราชการ  
ยังไม่สามารถแปลงไปสู่แผนการปฏิบัติราชการของทุก นขต. รวมท้ังไม่สามารถถ่ายทอดแผนการปฏิบัติ
ราชการไปสู่การปฏิบัติของก าลังพลทุกคน ให้เกิดความเข้าใจไปแนวทางเดียวกันได้ 
    - โครงสร้าง (Structure )  
     (1) โครงสร้างและการจัดไม่ยืดหยุ่นท าให้ไม่สามารถตอบสนองต่อภารกิจกับ
ปริมาณงานท่ีเปล่ียนแปลงไป 
     (2) โครงสร้างการแบ่งงานตามความรับผิดชอบยังมีบางงานท่ีซ้ าซ้อน และ 
ไม่ชัดเจน 
    - ระบบองค์กร (System) 
     (1) ยังไม่มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศด้านการข่าวท่ีสามารถติดต่อส่ือสาร
ซึ่งเช่ือมโยงกับหน่วยในประชาคมข่าวกรองกระทรวงกลาโหม ท่ีสามารถใช้ประโยชน์ในรวบรวมข้อมูล
ข่าวสารข่าวกรอง รวมท้ังมีการรักษาความปลอดภัยท่ีดีพอ 
     (2) ระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลยังเป็นเฉพาะของแต่ละส่วนงาน และไม่มีการ
กระจายข้อมูลการปฏิบัติงาน/ข้อมูลข่าวสารที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ร่วมกัน 
 
    - ทักษะของบุคลากร (Skill)  
     (1) แผนการพัฒนาทักษะ ความรู้ ของก าลังพล มีการจัดการอย่างไม่เป็นระบบ  
     (2) ก าลังพลขาดความเช่ียวชาญ ในการปฏิบัติการในลักษณะการปฏิบัติการร่วม 
     (4) ก าลังพลขาดการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
    - คุณค่าร่วมในองค์กร (Shared Value)  
     (1) ขาดความต่อเนื่องในการการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานให้กับคนในหน่วย   
     (2) ก าลังพลบางส่วนท างานเพื่อผลประโยชน์ของตนเองมากกว่าองค์กร โดย 
ไม่ค านึงถึงการท างานเป็นทีม 
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    - บุคลากรส่วนใหญ่ (Staff)  
     (1) การบรรจุก าลังพลไม่ตรงตามอัตราท่ีได้รับอนุมัติ ท าให้ก าลังพลปฏิบัติหน้าท่ี
ไม่ตรงตามต าแหน่ง 
     (2) ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานได้รับผลกระทบจากการขาดความชัดเจนใน
แนวทางการรับราชการ ท าให้ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน รวมท้ังการพัฒนาตนเอง 
    - รูปแบบการน าองค์กร (Style)  
     ขาดความต่อเนื่องในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
  2.5.1.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก(C - PEST) 
    โอกาส (Opportunities) 
    - ผู้รับบริการ (Customer)  
     (1) ผู้ใช้ข่าวสาร/ข่าวกรองมีความเช่ือมั่นในผลผลิตของ กรมข่าวทหาร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ 
     (2) งานด้านวิ เทศสัมพันธ์ ไ ด้รับการยอมรับจากหน่วยต่างๆ ท้ังในและ
ต่างประเทศ  
    - สถานการณ์ด้านการเมือง (Politics)  
     แผน นโยบาย และแนวทาง ต้ังแต่ระดับประเทศถึงระดับ บก.ทท.รองรับการ
ปฏิบัติตามบทบาท หน้าท่ี และภารกิจของกรมข่าวทหาร ยกตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน
ความมั่นคง นโยบาย กห. เรื่องการบูรณาการงานข่าวกรอง แนวทางการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
ด้านการข่าวของ กห. นโยบาย ผบ.ทสส. ประจ าปี พ.ศ.2563 การบูรณาการด้านการข่าวของ ทท. 
ปรับปรุงมาตรการ/ระบบการระวังป้องกันท่ีต้ังหน่วยให้มีความปลอดภัยโดยบูรณาการใช้เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย บูรณาการขีดความสามารถงานการทูตฝ่ายทหารให้ครอบคลุมท้ังมิติทางการทูตและความมั่นคง 
รวมท้ังส่งเสริมการแลกเปล่ียนการเยือนและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าท่ี
ในทุกระดับ  
    - สภาพแวดล้อม/สภาพเศรษฐกิจ (Environment, Economic)  
     สามารถบริหารงบประมาณท่ีได้รับ เพื่อให้บรรลุภารกิจตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
    - สภาพสังคม (Society)  
     ประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศยังคงท่าทีท่ีดีต่อกองทัพไทย ในการเจรจา 
การเยือน และให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านความร่วมมือด้านความมั่นคง 
    -  เทคโนโลยี (Technology)  
     การพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้การท างานมีความสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานของหน่วยได้ 
    อุปสรรค (Threat) 
    -  ผู้รับบริการ (Customer) 
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     (1) ขาดระบบการกระจายข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ 
     (2) ไม่ทราบความต้องการของผู้ใช้ข่าวสาร/ข่าวกรอง 
    -  สถานการณ์ด้านการเมือง (Politics) 
     กระบวนการและขั้นตอนการผลิตข่าวสาร/ข่าวกรองตามสายบังคับบัญชาท าให้
ข่าวสาร/ข่าวกรองถึงผู้ใช้ข่าวล่าช้าไม่ทันเวลา 
    - สภาพแวดล้อม/สภาพเศรษฐกิจ (Environment, Economic)  
     มีการตัดงบประมาณ ท าให้งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านการข่าว 
    -  สภาพสังคม (Society)  
     ก าลังพลของ บก.ทท. ขาดการปลูกฝังจิตส านึกด้านการ รปภ. การให้ข้อมูลด้าน
การข่าว ท าให้เจ้าหน้าท่ีไม่ได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการข่าว รวมถึง การ รปภ. ท่ีต้ังหน่วย 
    -  เทคโนโลยี (Technology)  
     (1) การท่ีเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท าให้การ
รักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลข่าวสารเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น 
     (2) เจ้าหน้าท่ี ท่ีมีความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยมีจ านวนน้อย  
ไม่เพียงพอต่อการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีในภาพรวมของประชาคมข่าวกรองกระทรวงกลาโหม 
     (3) การเช่ือมโยงระบบสารสนเทศเทศกับหน่วยงานด้านความมั่นคงท่ังภายในและ
ภายนอก กห. ท าได้ยาก 
 
ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysisและ C- PEST) 

สภาวะ
แวดล้อม 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
ยุทธศาสตร์ 1. แบ่งส่วนราชการและ

ก าหนดหน้าท่ีของกรม
ข่าวทหารมีกฏหมาย
รองรับ 
2. การก าหนดทิศทาง 
เป้าหมาย และวิสัยทัศน์
ของกรมข่าวทหาร มี
ความชัดเจน และ
สอดคล้องกับเป็น
ทิศทางเดียวกับ บก.ทท. 

1. การน านโยบาย 
ทิศทาง และเป้าหมาย
เชื่อมโยงไปสู่แผนการ
ปฏิบัติราชการยัง 
2. ไม่สามารถแปลง
ไปสู่แผนการปฏิบัติ
ราชการของทุก นขต.  
3. ไม่สามารถถ่ายทอด
แผนการปฏิบัติ
ราชการไปสู่การปฏิบัติ
ของก าลังพลทุกคน ให้
เกิดความเข้าใจไป
แนวทางเดียวกันได้ 

  

โครงสร้าง 3. มีโครงสร้างและอัตรา
การจัดเฉพาะกิจที่
สามารถตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของกรม

4. โครงสร้างและการ
จัดไม่ยืดหยุ่นท าให้ไม่
สามารถตอบสนองต่อ
ภารกิจกับปริมาณงาน
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สภาวะ
แวดล้อม 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
ข่าวทหารและภารกิจ
ของ บก.ทท. ใน
ปัจจุบันได้ 

ที่เปลี่ยนแปลงไป 
5. โครงสร้างการแบ่ง
งานตามความ
รับผิดชอบยังมีบาง
งานที่ซ้ าซ้อน และไม่
ชัดเจน 

ระบบ
องค์กร 

4. เป็นหน่วยงานที่มี
ระเบียบวินัย และปฏิบัติ
ตามธรรมเนียมทหาร 
ท าให้องค์กรมีแบบอย่าง
เดียวกันตามท่ี บก.ทท. 
ก าหนด และมีระบบการ
ท างานที่มีความช านาญ
เฉพาะบุคคล 

6. ยังไม่มีระบบ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศด้านการ
ข่าวที่สามารถ
ติดต่อสื่อสารและใช้
ประโยชน์ในรวบรวม
ข้อมูลข่าวสารข่าว
กรอง รวมทั้งมีการ
รักษาความปลอดภัยที่
ดีพอ 
7. ระบบการจัดเก็บ
ฐานข้อมูลยังเป็น
เฉพาะของแต่ละส่วน
งาน และไม่มีการ
กระจายข้อมูลการ
ปฏิบัติงาน/ข้อมูล
ข่าวสารที่สามารถใช้
ประโยชน์ได้ร่วมกัน 

  

ทักษะของ
บุคคลากร 

5. มีก าลังพลที่มีความ
ช านาญ ด้านการ และ 
ด้านวิเทศสัมพันธ์ 
6. มีความ 
สามารถในการจัด
หลักสูตรเพ่ือพัฒนาและ
ฝึกอบรมก าลังพลในด้าน
การข่าว 

8. แผนการพัฒนา
ทักษะ ความรู้ ของ
ก าลังพล มีการจัดการ
อย่างไม่เป็นระบบ  
9. ก าลังพลขาดความ
เชี่ยวชาญ ในการ
ปฏิบัติการในลักษณะ
การปฏิบัติการร่วม 
10. ก าลังพลขาดการ
พัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัล 

  

คุณค่าร่วม
ในองค์กร 

7. ก าลังพลมีความรัก 
และความผูกพันในกรม
ข่าวทหาร และเสียสละ 
รู้จักหน้าท่ี ให้ความ

11. ขาดความต่อเน่ือง
ในการการปลูกฝัง
ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานให้กับคนใน
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สภาวะ
แวดล้อม 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
ร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ 
ของกรมข่าวทหารเป็น
อย่างดี 

หน่วย   
12. ก าลังพลบางส่วน
ท างานเพ่ือ
ผลประโยชน์ของ
ตนเองมากกว่าองค์กร 
โดยไม่ค านึงถึงการ
ท างานเป็นทีม 

บุคคลากร
ส่วนใหญ่ 

8. มีก าลังพลที่มีความรู้ 
ความสามารถ เป็น
จ านวนมาก พร้อมทั้ง
ทุ่มเทในการปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ อีกทั้งมี
ทัศนคติต่อวิชาชิพด้าน
การข่าว และวิเทศ
สัมพันธ์อย่างแท้จริง 

13. การบรรจุก าลังพล
ไม่ตรงตามอัตราก าลัง
พลปฏิบัติหน้าท่ีไม่ตรง
ตามต าแหน่ง 
14. ขาดแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน รวมทั้ง
การพัฒนาตนเอง 

  

รูปแบบการ
น าองค์กร 

9.สามารถเปลี่ยนแปลง
และปรับตัวเพ่ือ
ตอบสนองต่อภารกิจ
และสภาวการณ์ได้อย่าง
รวดเร็ว ทันเวลา รวมทั้ง
ใช้ข้อมูลอ้างอิงจาก
เอกสารหลักฐาน 

15. ขาดความต่อเน่ือง
ในการน านโยบายไปสู่
การปฏิบัติ 

  

ผู้รับบริการ   1. ผู้ใช้ข่าวสาร /ข่าวกรอง 
มีความเชื่อมั่นในผลผลิต
ของ กรมข่าวทหาร
โดยเฉพาะอย่างย่ิงข่าว
กรองทางยุทธศาสตร ์
3. งานด้านวิเทศ-
สัมพันธ์ได้รับการยอมรับ
จากหน่วยต่างๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ 

1. ขาดระบบการ
กระจายข่าวสารที่มี
ประสิทธิภาพ 
2. ไม่ทราบความ
ต้องการของผู้ใช้
ข่าวสาร/ข่าวกรอง 

สถานการณ์
ด้าน
การเมือง 

  4. แผน นโยบาย และ
แนวทาง ต้ังแต่ระดับ 
ประเทศถึงระดับ บก.
ทท. รองรับการปฏิบัติ
ตามบทบาท หน้าท่ี และ
ภารกิจของ กรมข่าว
ทหาร 

3.กระบวน การและ
ข้ันตอนการผลิต
ข่าวสาร/ข่าวกรองตาม
สายบังคับบัญชาท าให้
ข่าวสาร/ข่าวกรองถึง
ผู้ใช้ข่าวล่าช้าไม่ทันเวลา 
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สภาวะ
แวดล้อม 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
สภาพ 
แวดล้อม/
สภาพทาง
เศรษฐกิจ 

  5. สามารถบริหาร
งบประมาณท่ีได้รับ 
เพ่ือให้บรรลุภารกจิตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 

4. มีการตัดงบประมาณ 
ท าให้งบประมาณไม่
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานด้านการข่าว 

สังคม   6. ประเทศเพ่ือนบ้าน
และมิตรประเทศยังคง
ท่าทีที่ดีต่อกองทัพไทย 
ในการเจรจา การเยือน 
และให้ความร่วมมือใน
ด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
ด้านความร่วมมือด้าน
ความมั่นคง 

5. ก าลังพลของ บก.ทท. 
ขาดการปลูกฝังจิตส านึก
ด้านการ รปภ.  
6. การให้ข้อมูลด้านการ
ข่าว ท าให้เจ้าหน้าท่ี
ไม่ได้รับความร่วมมือใน
การปฏิบัติงานด้านการ
ข่าว รวมถึง การ รปภ. 
ที่ต้ังหน่วย 

เทคโนโลยี   7. การพัฒนาของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ท าให้การท างานมีความ
สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กับการ
ปฏิบัติงานของหน่วยได้ 

7. การที่เทคโนโลยีมี
ความก้าวหน้าและมีการ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง ท า
ให้การรักษาความ
ปลอดภัยด้านข้อมูล
ข่าวสารเป็นไปได้ยาก
ย่ิงข้ึน 
8. เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
หน่วยมีจ านวนน้อย ไม่
เพียงพอต่อการปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยีใน
ภาพรวมของประชาคม
ข่าวกรอง
กระทรวงกลาโหม 
9. การเชื่อมโยงระบบ
สารสนเทศเทศกับ
หน่วยงานด้านความ
มั่นคงทั่งภายในและ
ภายนอก กห. ท าได้ยาก 

 
 2.5.2 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของกรมข่าวทหารเพื่อการพัฒนา (TOWS Matrix) 
  จากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกองค์กร น าไปสู่ประเด็นการ
พัฒนากรมข่าวทหาร โดยน าทฤษฎี TOWS Matrix มาใช้แบ่งรูปแบบการจับคู่กลยุทธ์ของ TOWS 
ออกเป็นกลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) กลยุทธ์เชิงรับ (ST) และกลยุทธ์เชิงป้องกัน (WT)  
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของกรมข่าวทหารเพื่อการพัฒนา (TOWS Matrix) 

ภายใน 
ภายนอก 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

โอกาส (O) (SO=รุก) 
1.การพัฒนาและบริหารจัดการองค์กร 

(S1,O4) 
2. มีกระบวนการก าหนดนโยบายน าไปสู่

การปฏิบั ติ โดยเฉพาะการด าเนิน
คว าม สัม พั น ธ์ ร ะ หว่ า ง ปร ะ เ ทศ 
(S5,O3,O6) 

3. สนับสนุนการขยายขอบเขต
ความก้าวหน้าในสายงาน โดยการวาง
แผนการเจริญเติบโตตามแนวทางรับ
ราชการ และส่งเสริมความก้าวหน้าใน
สายงาน (S3,O1) 

4. การน า Digital Technology และ 
New Innovation Technology มา
ใช้บริหารจัดการงานด้านการข่าว/
พัฒนาแผนงานโดยใช้ระบบดิจิตอล 

(WO=แก้ไข) 
1.) ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการ

ท างาน มุ่งเน้นพัฒนาองค์กร (W3,O7) 
2. ทบทวนการปรับปรุงโครงสร้างการจัด

หน่วย(W2,W10,O3) 
3. มีการจัดอบรมด้านการข่าวเพื่อพัฒนา

ก าลังพล (on the job training) 
(W7,W8,O1,O) 
4. ปรับปรุง/พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล

ข่ า ว สาร / ข่ า วก รอ ง  และน าร ะบบ
สารสนเทศด้านการข่าวมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (W6,W7,O7) 

 
 
  

อุปสรรค (T) (ST=รับ) 
1. ปลูกจิตส านักก าลังพลในการ รปภ.

และการรักษาความลับด้านข้อมูล
ข่าวสาร/ข่าวกรอง และท่ีต้ังหน่วย
(S7,T5,T6) 

2. บรรจุก าลังพลให้ตรงกับต าแหน่งงาน 
และพัฒนา /ปรั บปรุ ง ร ะบบการ
ปร ะ เ มิ น ผลก า รป ฏิ บั ติ ง า น ให้ มี
ประสิทธิภาพ (S1,S3,T1,T8) 

3. มีกระบวนการเพิ่มศักยภาพด้านการ
ข่าวกรองทางทหาร 

 

(WT=ป้องกัน) 
1. มีกระบวนการก าหนดนโยบายน าไปสู่

การปฏิบัติ (W2,W3.W15,T2) 
2. การพัฒนาแผนงานพัฒนาระบบงานเป็น

ดิจิทัลและมีการจัดท าแผนงานพัฒนา
ก าลังพลให้มีศักยภาพด้าน IT และการ
บริหารจัดการด้วย IT 

 (W6,W7,T3) 
3. พัฒนาบุคคลากรด้านการข่าว และ

เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับงานด้าน
การข่าว (W10,T8,T9) 
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บทที่ 3 
แผนยุทธศาสตร์พัฒนากรมข่าวทหาร  

 
3.1 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป 
 จากข้อมูลและผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของกรมข่าวทหาร และน าไปจับคู่เพื่อการพัฒนา
กรมข่าวทหารให้ตรงกับวิสัยทัศน์ของกรมข่าวทหารคือ กรมข่าวทหาร เป็น Intel 4.0 ภายใน พ.ศ.2565 
และมุ่งสู่การเป็น SMART J2 ภายใน พ.ศ.2580 นั้น ด้วยทฤษฎี TOWS Matrix ซึ่งเป็นตารางการ
วิเคราะห์ท่ีน าข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค มาวิเคราะห์เพื่อก าหนดเป็น
กลยุทธ์ในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาเกี่ยวกับโครงสร้าง/อัตรา ก าลังพล การบริหารจัดการ การบูรณาการด้าน
การข่าว ให้มคีวามสอดคล้อมกับพันธกิจ และบรรจุวิสัยทัศน์ของกรมข่าวทหารในท่ีสุด 
  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ SWOT และ TOWS ในบทท่ี 2 สามารถน ามาสรุปเป็นประเด็น
ยุทธศาสตร์เพิ่มเติมได้อีก 3 ประเด็นยุทธศาสตร์คือ (1) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาก าลังพล  
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างการจัดขององค์กร และ (3) ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหาร 
จัดการงานด้านการข่าว 
  
3.2 การทบทวนเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (END) (วิสัยทัศน์ /พันธกิจ/เป้าประสงค์) 

 จากข้อมูลและผลการวิเคราะห์ตามหลัก STEEP-M ท่ีได้น าเสนอในข้างต้น ผู้ศึกษาเห็นว่า 
เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของกรมข่าวทหาร (END) คือการท่ีก าลังพลของกรมข่าวทหารทุกนายเป็น
บุคลากรมีความรักและผูกพันในองค์กร รวมท้ังมองประโยชน์ขององค์กรมาล าดับแรก 

 เป็นผู้เช่ียวชาญด้านการข่าว และการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร/ข่าวกรอง
มีความทันสมัย ปลอดภัย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ในการปฏิบัติงานด้านการข่าว เป็น
องค์กรมีระบบฐานข้อมูลท่ีปลอดภัย และการด าเนินงานมีความรวดเร็ว ถูกต้อง โดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อให้สอดคล้อมและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมข่าวทหาร คือ 
“กรมข่าวทหาร เป็น Intel 4.0 ภายใน พ.ศ.2565 และมุ่งสู่การเป็น SMART J2 ภายใน พ.ศ.2580”  

 ข้าราชการกรมข่าวทหาร ต้องถูกจัดลงในอัตรา/ต าแหน่งตามความสามารถอย่างแท้จริง มีความ
เข้าใจและปฏิบัติงานท่ีมีโครงสร้างและอัตราการจัดของหน่วยมีความเหมาะสม ชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน  
มีความรู้ความเข้าใจในหน้าท่ีของตนตามต าแหน่งงาน และปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท รวมท้ังผลงาน  
มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงมีความเช่ียวชาญเป็นมืออาชีพในงานด้านการข่าว และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เกี่ยวกับงานการข่าวในการการแลกเปล่ียน รวบรวมวิเคราะห์ กระจายข่าวสาร/ข่าวกรองมีความรวดเร็ว 
ถูกต้อง และทันเวลาเพื่อตอบสนองต่อผู้รับบริการได้รับรู้ข่าวสาร/ข่าวกรองได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และ
ทันเวลา  
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3.3 กลยุทธ์ในการด าเนินการ (WAYS/MEANS) (ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ)  
 จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าการน าพาองค์กรให้บรรลุเป้าประสงค์ จ าเป็นต้องมีการพัฒนาและ

บริหารจัดการองค์กร บุคลากรด้านการข่าว และเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับงานด้านการข่าว รวมถึง
การบูรณาการจัดงานด้านการข่าวอื่นๆ ท้ังใน และนอก กห. ดังนั้นจากการพิจารณาสภาวะแวดล้อมท่ัวไป
ท้ังภายในและภายนอกกรมข่าวทหาร ภารกิจ และบทบาทหน้าท่ีแล้วจะเห็นได้ว่า กรมข่าวทหารเป็น
หน่วยงานท่ีมีบทบาทส าคัญในการปฏิบัติงานด้านการข่าว มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง
อื่นๆ ท้ังภายใน และภายนอกประเทศ ท้ังนี้จ าเป็นต้องมีก าลังพลท่ีมีขึดความสามารถท้ังความรู้ 
ประสบการณ์ และความช านาญด้านการข่าวเป็นส าคัญ 

 อย่างไรก็ตามก าลังพลบางส่วนอาจปฏิบัติงานในลักษณะท่ียังไม่ตอบสนองต่อบทบาทและหน้าท่ี 
ท่ีได้รับมอบหมาย หรือตรงตามต าแหน่งงานท่ีรับผิดชอบ ประกอบกับการบรรจุท่ีไม่ตรงกับ ชกท. ท าให้
ขาดความก้าวหน้าและแรงจูงใจในการท างาน ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษาจึงเห็นควรเพิ่มประเด็นยุทธศาสตร์ของ
กรมข่าวทหารในด้านการพัฒนาก าลังพล การพัฒนาองค์กร และการบริหารจัดการงานด้านการข่าว โดย
การก าหนดเป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ดังนี้ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์กรมข่าวทหารด้านการพัฒนาก าลังพล 

 เป้าประสงค์: ก าลังพลของกรมข่าวทหารต้องมีความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบ  
มีคุณธรรม จริยธรรม  มีความสามัคคี รักองค์กร ท างานเป็นทีม ทุ่มเทการปฏิบัติงาน สนใจและแสวงหา
ความรู้ใหม่ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 กลยุทธฺ : 
 - ปลูกจิตส านึกบุคลากรให้มีความรัก ผูกพัน และมองประโยชน์ขององค์กรเป็นท่ีต้ัง 
 - บรรจุก าลังพลให้ตรงกับต าแหน่งงาน และพัฒนา/ปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ให้มีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีผลตอบแทนท่ีดี เหมาะสม และเป็นธรรม 
 แผนงาน/โครงการด้านการพัฒนาก าลังพล 

  - สนับสนุนการขยายขอบเขตความก้าวหน้าในสายงาน โดยการวางแผนการเจริญเติบโตตาม
แนวทางรับราชการ และส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงาน 
  - มีการจัดอบรมให้แก่ก าลังพลของกรมข่าวทหารในลักษณะ On the Job Training ในแต่ละ
ขั้นตอนของวงรอบข่าวกรอง 
  - มีการจัดการอบรมด้านการข่าวกรองกับหน่วยข่าวท้ังในและนอก กห. รวมถึงหน่วยข่าว
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ เพื่อพัฒนาศักยภาพของก าลังพล รวมถึงเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้
กว้างขึ้น 
  - ปลูกจิตส านักก าลังพลในการ รปภ.และการรักษาความลับด้านข้อมูลข่าวสาร/ข่าวกรอง และท่ีต้ังหน่วย 

 ประเด็นยุทธศาสตร์กรมข่าวทหารด้านการพัฒนาองค์กร  
 เป้าประสงค์:โครงสร้างและอัตราการจัดของกรมข่าวทหารมีความเหมาะสม ชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน 

และสอดคล้อมกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงในปัจจุบัน และพันธกิจขององค์กร 
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 กลยุทธ์ : 
  - การทบทวน การปรับปรุงโครงสร้างการจัดหน่วย 
  - พัฒนาการบริหารจัดการและบุคลากร โดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการปฏิบัติงาน 

 - การพัฒนาแผนงานพัฒนาระบบงานเป็นดิจิทัล  
 - การจัดท าแผนงานพัฒนาก าลังพลให้มีศักยภาพด้าน IT และการบริหารจัดการด้วย IT 
 - ปรับปรุงกระบวนการท างานของหน่วยให้เหมาะสมรองรับภารกิจและปรับปรุงการบริหาร

จัดการให้มีความอ่อนตัว 
  แผนงาน/โครงการด้านการพัฒนาองค์กร 
  - จัดประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการในการทบทวน ปรับปรุงโครงสร้าง อัตรา และกระบวนการ
ท างานของกรมข่าวทหาร 
  - ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการงาน มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรความรู้ด้านการข่าวอย่างเป็นระบบ 
  - การน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้พัฒนาหน่วยงานให้เป็นระบบแบบดิจิตอล 

 ประเด็นยุทธศาสตร์กรมข่าวทหารด้านการบริหารจัดการงานด้านการข่าว 
 เป้าประสงค์:องค์กรมีระบบฐานข้อมูลท่ีปลอดภัย และการด าเนินงานมีความรวดเร็ว ถูกต้อง โดย

ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง การแลกเปล่ียน รวบรวมวิเคราะห์ กระจายข่าวสาร/ข่าวกรอง  
มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และทันเวลา 

 กลยุทธ์ : 
 - มีระบบฐานข้อมูลท่ีสามารถสืบค้นหาข้อมูลด้านการข่าว 

  - มีการเพิ่มศักยภาพด้านการข่าวกรองทางทหาร โดยขับเคล่ือนผ่านกลไกประชาคมข่าวกรอง กห. 
  - มีกระบวนการปฏิบัติการด้านการข่าวกรองระหว่างหน่วยงานด้านการข่าวกรองอย่างมีประสิทธิภาพ 
  - มีกระบวนการแลกเปล่ียนข่าวกรอง/ข่าวสาร กับกองทัพเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

 - มีกระบวนการก าหนดนโยบายน าไปสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
  แผนงาน/โครงการด้านการบริหารจัดการงานด้านการข่าว 

 - มีกระบวนการก าหนดนโยบายน าไปสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

 - สนับสนุนข่าวสาร/ข่าวกรอง แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร/ข่าวกรองให้กับหน่วยงานด้านความ
มั่นคงรวมถึงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศเพื่อการบูรณาการด้านการข่าวท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 
  - น าระบบ Digital Technology และ New Innovation Technology มาใช้ในการบริหาร
จัดการงานด้านการข่าวเพื่อความเป็นระบบ และปรับปรุง/พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร/ข่าวกรอง 
รวมถึงการจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการข่าวมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
  - พัฒนาระบบรวบรวมข่าวจากแหล่งข่าวต่างๆ (HUMINT SIGINT OSTINT TECHINT GEOINT) 
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3.4 การจัดล าดับความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมข่าวทหาร 
  จากประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมข่าวทหารที่กล่าวมาข้างตัน เนื่องจากงบประมาณท่ีกรมข่าวทหาร
ได้รับการจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณมีจ านวนจ ากัด และไม่เพียงพอส าหรับแผนงาน/โครงการท่ีจัดท าขึ้น
ได้ท้ังหมด จึงได้จัดท าแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิของกรมข่าวทหารประเมินการ
จัดล าดับความส าคัญและผลกระทบต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจของประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมข่าวทหาร 
ซึ่งแต่เดิมมีประเด็นยุทธศาสตร์อยู่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ส่วนผู้วิจัยได้วิเคราะห์สภาวะแวดล้อม 
ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยใช้SWOT และTOWS Matrix ในการนี้สามารถก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพิ่มเติมอีก 
จ านวน 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ รวมเป็น 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งยังไม่ได้จัดล าดับความส าคัญดังนี้ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การอ านวยการด้านการข่าวกรองร่วมและการต่อต้านข่าวกรองร่วม  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การด าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์และการทูตฝ่ายทหาร 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาก าลังพล  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างการจัดขององค์กร  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการงานด้านการข่าว 
  จากหลักการใช้  Delphi Technique  ในการรวบรวมและแปลงความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิของ 
ขว.ทหารท้ัง 8 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย จก.ขว.ทหาร รอง จก.ขว.ทหาร ผอ.ส านัก และ ผอ.กอง หรือเทียบเท่า 
ออกมาในเชิงปริมาณท่ีสามารถน ามาค านวณด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์(รายละเอียดตามตารางท่ี ๓) และ
น ามาพล๊อตกราฟ (ภาพท่ี ๓) สามารถจัดล าดับความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีมีผลกระทบต่อ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมข่าวทหารได้ ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1การอ านวยการด้านการข่าวกรอง และการต่อต้านข่าวกรองร่วม 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2การพัฒนาก าลังพลของกรมข่าวทหาร 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3การบริหารจัดการงานด้านการข่าว 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4การด าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ และการทูตฝ่ายทหาร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5การพัฒนาโครงสร้างอัตรากรมข่าวทหาร 
 ดังนั้นการจัดท าแผนงาน/โครงการ จะต้องพิจารณาบริหารจัดการแผนงาน/โครงการในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่จัดล าดับความส าคัญไว้ และด าเนินการให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรในแต่
ละปี และพันธกิจ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของกรมข่าวทหารท่ีว่า “กรมข่าวทหาร เป็น Intel 4.0 ภายใน 
พ.ศ.2565 และมุ่งสู่การเป็น SMART J2 ภายใน พ.ศ.2580”  
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 ตารางที่ 3 การจัดล าดับความส าคัญและผลกระทบต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจกรมข่าวทหารของประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยศ-ช่ือ-สกุล 

1 2 3 4 5 

ความส าคัญ ผลกระทบ ความส าคัญ ผลกระทบ ความส าคัญ ผลกระทบ ความส าคัญ ผลกระทบ ความส าคัญ ผลกระทบ 

พล.ท.นที วงศ์อิศเรศ 

จก.ขว.ทหาร 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

พล.ร.ต.ไพโรจน์ เฟ่ืองจันทร์ 

รอง จก.ขว.ทหาร 

5 5 5 5 4 4 3 3 4 4 

พล.ต.ธิบดี อัมพุนันทน์ 

ผอ.สนข.ขว.ทหาร 

5 5 2 2 3 3 1 1 4 4 

น.อ.ปิยะ ศรีพลอย 

รอง ผอ.สนข.ขว.ทหาร 

5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 

พ.อ.อภิชาต จูภาวัง 

ผอ.กขย.สนข.ขว.ทหาร 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

พ.อ.มนตรา นครเขตต์ 

ผอ.กขท.สนข.ขว.ทหาร 

5 5 4 3 5 4 4 3 4 5 

พ.อ.ครองพล โลหะชาละ 

ผอ.กคง.ขว.ทหาร 

5 5 5 5 5 5 1 1 4 4 

น.อ.(ญ) อังสนา ลีลาภัทรร.น. 

นปก.ประจ า ขว.ทหาร 

4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 

รวม 39 38 34 33 36 33 27 25 35 34 

เฉลี่ย 4.875 4.75 4.25 4.125 4.5 4.125 3.375 3.125 4.375 4.25 
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ภาพที่ 3 การแสดงความส าคัญกับผลกระทบต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจของประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 



 
 

บทที่ 4  
สรุปและข้อเสนอแนะทางยทุธศาสตร์ 

 
4.1 ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการน ายุทธศาสตร์ไปใช้ 
  จากข้อมูลและผลการวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์กรมข่าวทหาร ปี 2563-2568 ท่ีได้น าเสนอในเอกสาร
วิชาการฉบับนี้ ผู้ศึกษาไม่ได้ลงไปวิเคราะห์ เปล่ียนแปลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ มาตรการ แผนงาน/โครงการ ตลอดจน
ประเด็นยุทธศาสตร์ของกองบัญชาการกองทัพไทย เนื่องจากการท างานยุทธศาสตร์ของกรมข่าวทหารได้วิเคราะห์
ประเด็นต่างๆ เหล่านั้น ไว้ได้อย่างครบถ้วนตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมของกรมข่าวทหารแล้ว จึงสามารถ
สรุปเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ได้ 5 ประเด็นยุทศาสตร์ดังนี้ 

 1.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การอ านวยการด้านการข่าวกรอง และการต่อต้านข่าวกรองร่วม 

 2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การด าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ และการทูตฝ่ายทหาร 

 3. ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาก าลังพลของกรมข่าวทหาร 

 4. ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาโครงสร้างอัตรากรมข่าวทหาร 

5. ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการงานด้านการข่าว 

  จากประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าวผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถามให้กับผู้ทรงคุณวุฒิของกรมข่าวทหารใน
การจัดล าดับความส าคัญและผลกระทบต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมข่าวทหาร โดยสรุปได้ดังนี้  

  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีเพิ่มเติมขึ้นมานอกเหนือจากประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีมีอยู่แล้วคือ ประเด็นท่ี 1 
และ 2 นั้น ได้แก่ การพัฒนาก าลังพล การพัฒนาโครงสร้าง และการบริหารจัดการงานด้านการข่าว ท้ังนี้ ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท้ังหมดจะเน้นไปในด้านของการเสนอแนะมาตรการในประเด็นด้านการข่าวกรอง และการ
ด าเนินการด้านการบูรณาการด้านความมั่นคงและการข่าวร่วม รวมถึงการน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาปรับใช้เพื่อ
การพัฒนาก าลังพล และการพัฒนาระบบโครงสร้างการจัด การน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้พัฒนาหน่วยงานให้
เป็นระบบแบบดิจิตอลสนับสนุนข่าวสาร/ข่าวกรอง แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร/ข่าวกรองให้กับหน่วยงานด้าน
ความมั่นคง รวมถึงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ เพื่อการบูรณาการด้านการข่าวท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดรวมไปถึงการน าระบบ Digital Technology และ New Innovation Technology มาใช้ใน
การบริหารจัดการงานด้านการข่าว เพื่อความเป็นระบบ และปรับปรุง/พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร/ข่าว
กรอง รวมถึงการจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการข่าวมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเช่ือมโยงงานด้านความ
มั่นคงและการข่าวกรองร่วม โดยมีแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาหน่วยงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับ
วิสัยทัศน์ของกรม คือ กรมข่าวทหาร เป็น Intel 4.0 ภายใน พ.ศ.2565 และมุ่งสู่การเป็น SMART J2 ภายใน 
พ.ศ.2580 และเพื่อให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของกองบัญชาการกองทัพไทย ท่ีมุ่งเน้นการ เป็น DIGITAL 
Headquarters ภายใน พ.ศ.2565และมุ่งสู่การเป็น SMART Headquarters ภายใน พ.ศ.2580 
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4.2 การอภิปลายผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาท่ีผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์กรมข่าวทหาร ปี 2563-2568 ผู้ศึกษาได้ท า

การวิเคราะห์บนพื้นฐานของนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุด ยุทธศาสตร์กองบัญชาการกองทัพไทย และ
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยใช้หลักวิธีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของกรมข่าวทหาร (SWOT 
Analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน โดยใช้หลัง 7s Framework (Strategy Structure System Skill Shared 
Value Staff และ Style) วิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weak) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก โดยใช้หลัก C-
PEST (Customer Politic Environment Economic Society และ Technology)วิเคราะห์โอกาส (Opportunity) 
และอุปสรรค(Threat) น าข้อมูลต่างๆ ท่ีได้จากการวิเคราะห์ มาสังเคราะห์เป็นแผนยุทธศาสตร์กรมข่าวทหาร ปี 
2563-2568 ตามท่ีได้น าเสนอเป็นเอกสารวิชาการฉบับนี้ 
 
4.3 ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ที่ได้รับจากการศึกษา 

 จากการศึกษาแผนยุทธศาสตร์กรมข่าวทหาร ปี 2563-2568 ตามท่ีผู้ศึกษาได้เสนอประเด็น
ยุทธศาสตร์ของกรมข่าวทหารเพิ่มเติมในเรื่องการพัฒนาก าลังพลนั้นด้วย เห็นว่าก าลังพลเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส าคัญ
อย่างยิ่งในการบริหารงานในการขับเคล่ือนแผนการปฏิบัติการให้บรรลุเป้าประสงค์ท่ีได้วางไว้  รวมไปถึงการปรับ
โครงสร้างการจัดท่ีต้องการส่ือถึงการบรรจุบุคลากรในหน่วยงานให้ตรงตามอัตรา และความสามารถ ตลอดจนการ
น าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการพัฒนาหน่วยงานในด้านต่างๆ เพื่อให้บริหารงานภายในหน่วยงานเป็นไปอย่าง
สร้างสรรค์ ทันสมัย และก้าวหน้า เป็นสากลมากยิ่งขึ้น 
 
4.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 จากการศึกษาแผนยุทธศาสตร์กรมข่าวทหาร ปี 2563-2568 ผู้ศึกษาได้เสนอแนะเพิ่มเติมประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังพล และมาตรการใช้เทคโนโลยีเพื่อการข่าวกรองและการบริหารงานในองค์กร และ
การบูรณาการด้านการข่าวร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกกลาโหม แต่อย่างไรก็ตามผู้ศึกษาเห็นว่าการ
พิจารณาปรับโครงสร้างและอัตราใหม่ของกรมข่าวทหาร ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อสถานการณ์
ปัจจุบัน เพื่อความสมบูรณ์ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมข่าวทหาร ในปีต่อๆ ไปยิ่งขึ้น 
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ประวตัิย่อผู้วจิัย 
 

ช่ือ-สกุล พันโทหญิง ทิพย์รัตน์ ภักดีกุล 
 
วัน เดือน ปีเกิด 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2524 
 
การศึกษา  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 
 ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพวิทยาลัยนานาชาติ 
 มหาวิทยาลัยมหิดล 
  ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตย์ สาขาการจัดโครงการ 
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
  หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการพลเรือน รุ่นท่ี 89 
  หลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าสารบรรณ กองบัญชาการกองทัพไทย 
  หลักสูตรชั้นนายพันเหล่าสารบรรณ กองบัญชาการกองทัพไทย 
  หลักสูตรวิเคราะห์และวิจัยข่าวกรอง ออสเตรเลีย 
  หลักสูตรวิเคราะห์และวิจัยข่าวกรอง สหรัฐฯ (Basic) 
  หลักสูตรวิเคราะห์และวิจัยข่าวกรอง สหรัฐฯ (Advance) 
  หลักสูตรข่าวกรองยุทธศาสตร์ รุ่นท่ี 51 
 
ประวัติการท างาน ประจ าแผนกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศ กองการทูตฝ่ายทหาร ส านักวิเทศ 
 สัมพันธ์ กรมข่าวทหาร 
 ประจ าแผนกนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน กรมข่าวทหาร 

 นายทหารควบคุมข้อมูล แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองวิจัยและพัฒนา ส านักข่าว  
 กรมข่าวทหาร 
 นายทหารวิเคราะห์ข่าวกรอง แผนกยุโรป-อเมริกา-แอฟริกา กองข่าวยุทธศาสตร์  
 ส านักข่าว กรมข่าวทหาร 

 ประจ าส านักเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย 
 นายทหารวิเคราะห์ข่าวกรอง แผนกยุโรป-อเมริกา-แอฟริกา กองข่าวยุทธศาสตร์  
 ส านักข่าว กรมข่าวทหาร 
 หัวหน้าแผนงานข่าวกรอง กองข่าวยุทธศาสตร์ ส านักข่าว กรมข่าวทหาร 
 หัวหน้ายุโรป-อเมริกา-แอฟริกา กองข่าวยุทธศาสตร์  ส านักข่าว กรมข่าวทหาร 
ต าแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าแผนกยุโรป-อเมริกา-แอฟริกา กองข่าวยุทธศาสตร์ ส านักข่าว  
 กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย   
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