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วัตถุประสงค์ของการบรรยาย 
1. ทราบถึงแนวคิดและวิวัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงวิวัฒนาการของระบบรัฐ 
และผลประโยชน์แห่งชาติ

2. ทราบถึงความมั่นคงในมิติต่างๆ ภัยคุกคาม พลังอ านาจของ
ชาติ และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทั้งสาม

3. ทราบถึงสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่มีผลกระทบต่อไทย
และแนวโน้มในอนาคต

4. ทราบถึงแนวคิดในการป้องกันประเทศยุคใหม่



ขอบเขต
•แนวคิดและวิวัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
•แนวคิดในการป้องกันประเทศและความมั่นคงแบบดั้งเดิม
•แนวคิดในการป้องกันประเทศและความมั่นคงแบบใหม่/
ร่วมสมัย
•ความมั่นคงในมิติต่างๆ ภัยคุกคาม พลังอ านาจของชาติ 
และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทั้งสาม
•สภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่มีผลกระทบต่อไทยและ
แนวโน้มในอนาคต



“ คุณจะมองอนาคตว่า  เป็นความต่อเนื่อง
ของอดีตไม่ได้อีกต่อไป  เพราะอนาคตจะ
แตกต่างออกไปจากอดีตและปัจจุบัน ดังนั้น
เราต้องก้าวข้ามวิธีการที่เราเคยใช้จัดการกับ
อดีตให้ได้ เพื่อที่เราจะสามารถจัดการกับ
อนาคตได้เป็นอย่างดี ”

Charles Handy
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วิวัฒนาการของแนวคิดการป้องกันประเทศ และความ
มั่นคง ในเชิงระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

(International Relational System)

• สัจนิยม (Realism) 
ตัวแสดงหลัก  -- รัฐ
พฤติกรรม        -- เหตุผล, ชาตินิยม (Nationalism)

ประเด็นหลัก    -- ความอยู่รอด ปลอดภัยของชาติ
แรงจูงใจ          -- ผลประโยชน์แห่งรัฐ ชาติ ผู้ปกครอง

ทัศนคติ          -- แพ้ - ชนะ
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• พหุนิยม (Pluralism)
ตัวแสดงหลัก  -- รัฐ + องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ
พฤติกรรม   -- ต่อรอง, ร่วมมือ (Collective)
ประเด็นหลัก    -- ผลประโยชน์ทางการเมือง,ศก.,สังคม

แรงจูงใจ     -- หลากหลาย  ขึ้นอยู่กับประเด็นเฉพาะ

ทัศนคติ          -- การพึ่งพา
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• โลกานิยม/ ทฤษฎีใหม่ 
(Globalization)

ตัวแสดงหลัก  -- หลากหลาย
พฤติกรรม        -- การแข่งขันทางเศรษฐกิจ,สังคม

ประเด็นหลัก    -- ภาวะเศรษฐกิจ
แรงจูงใจ   -- ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ,สังคม

ทัศนคติ          -- การพึ่งพา, พึ่งพิง
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• โลกยุคหลังทันสมัย (Post Modern  Global  Politics)
ตัวแสดงหลัก  -- หลากหลาย
พฤติกรรม      -- การร่วมมือ/เครือข่าย (Cooperation)

ประเด็นหลัก    -- หลากหลาย : สภาวะแวดล้อม

แรงจูงใจ       -- การประสานประโยชน์ทางสังคม

ทัศนคติ -- Win-Win , การพึ่งพา(Comprehensive)
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ความมั่นคงหมายถึง...???
มิติของความมั่นคง...??

สภาวะความมั่นคงของโลก 
และประเทศไทยในปัจจุบัน



Security Meaning :
National security is the 
requirement to maintain the 
survival of the state through the 
use of economic, diplomacy, 
power projection and political 
power.

1

http://en.wikipedia.org/wiki/State_(polity)
http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_power
http://en.wikipedia.org/wiki/Diplomacy
http://en.wikipedia.org/wiki/Power_projection
http://en.wikipedia.org/wiki/Political_power


Security Meaning :

National security... is best described 
as a capacity to control those 
domestic and foreign conditions 
that the public opinion of a given 
community believes necessary to 
enjoy its own self-determination or 
autonomy, prosperity and wellbeing.
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Security Meaning :
Accordingly, in order to possess national 
security, a nation needs to possess 
economic security, energy security, 
environmental security, food security, 
human security etc. 
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Security Threats Meaning :
Security threats involve not only Conventional foes 
such as other 

Nation-states but also non-state actors such as 
violent-state actors, narcotic cartels, multinational 
corporations and 
non-governmental organisations ; some authorities 
include natural disasters and events causing 
severe environmental damage in this category.

http://en.wikipedia.org/wiki/Multinational_corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/Non-governmental_organisation
http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_disaster


ภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ

ผลกระทบเชิงลบ ในวงกว้าง

ทั้งในปัจจุบันและอนาคต



ผลประโยชน์แห่งชาติ (นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ)

• การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ
• การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
• ความปรองดอง ความสามัคคีของคนในชาติ
• การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชน
• ความปลอดภัย เป็นธรรม อยู่ดีมีสุข เกียรติศักดิ์ศรี
• การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติ
• การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขกับประเทศเพื่อนบ้าน
• การมีเกียรติ ศักดิ์ศรีในประชาคมระหว่างประเทศ



Global Political System

Bi-Polar System
Mono-Polar System
Multi-Polar System 



ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเเนวคิดด้านความมั่นคงของชาติ

• ความมั่นคงของชาติ
• ภัยคุกคาม(ต่อความมั่นคง)
• พลังอ านาจของชาติ



ประเทศ

มิติด้านความมั่นคง (เดิม)
(Traditional Security Dimension)

S&T

เศรษฐกิจ
สังคม
การทหาร

การเมือง
สิ่งแวดล้อม



มนุษย์

ประเทศ/ชาติ

มิติด้านความมั่นคงแบบไม่ดั้งเดิม (ใหม่)
Non-Traditional Security Dimension

S&T

เศรษฐกิจ
สังคม

การทหาร

การเมือง

สิ่งแวดล้อม

อาหาร

การศึกษา

พลังงาน



มนุษย์

ประเทศ/ชาติ

มิติด้านความมั่นคง แบบไม่ดั้งเดิม(ใหม่)
Non-Traditional Security Dimension

S&T

เศรษฐกิจ
สังคม

การทหาร

การเมือง

สิ่งแวดล้อม

อาหาร

การศึกษา

พลังงาน

IT

การค้า



ความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
(New / Non - traditional Security)

• Military National Power ไม่ใช่สิ่งส าคัญหลักประการ
เดียวของความมั่นคงอีกต่อไป

• Security Paradigm Re-thinking 
ทรัพยากรมนุษย์ โครงสร้างองค์กร ระบบบริหารจัดการ 
เครื่องมือ

• Traditional, Non-traditional threat 
• End-state = people well being





Globalization and World Society















We are coping with Nanosecond Culture
• Instance Obsolescence - There are a new patent

issued in the US every 3 minutes, mass new products
arrive in supermarkets every weekday
• Infinite Reach - Technology has always put us within

reach, anywhere, anytime, and in multiple ways
• Intra - Generation Changes - Most of the radical
changes are Intra - Generation Change. We have
discovered how to learn as we go. From
uncomfortable with change to accustomed to
Big Change
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Global Trends 2025
Intro: A Transformed World

1. The Globalizing Economy

2. The Demographics of Discord

3. The New Players

4. Scarcity in the Midst of Plenty

5. Growing Potential for Conflict

6. International System be up  to the Challenges

7.  Power - Sharing in a Multipolar World



Transnational 
events 
- Kosovo war
- Syria war
- CCN
- world soccer

World moves 
closer together

Transnational structures

- Global value-added chains

- World financial markets

- World environmental policy

Transnational 

communities 
- Expert communities

- Worldwide migrant 

networks

- Environmental and 

human rights movement

Transboundary problems
- Climate change 

- Monetary crises
- AIDS

Transnational 

organisations
- European Union 

- International 

association of 
political scientists

Source : Paul Kennedy



Global Trends 2025 : A Transformed 
World

•Growing Middle Class : China, India, Russia
Others – like South Korea, Taiwan, Singapore

•The Demographics of Discord : Populations 
Growing , Changing Places, The New Players
• Scarcity in the Midst of Plenty : The Dawning 
of a Post-Petroleum Age, The Geopolitics of 
Energy, Water ; Food ; Climate Change
• Growing Potential for Conflict 

Source : National Intelligence Council, USA,2008



การเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคงและผลกระทบที่
เกิดขึ้นกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่

• ปฏิวัติเทคโนโลยี :สภาวะโลกไร้พรมแดน

• การปฏิรูปทางการเมืองโลก
• ความเชื่อมั่นในสังคมโลก
• วิกฤตพลังงาน
• ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• การแข่งขันทางเศรษฐกิจ

รูปแบบ
ภัยคุกคาม



ภัยคุกคามแบบไม่ดั้งเดิม/รูปแบบใหม่
New/ Non - traditional threat 

- สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ

- เทคโนโลยี

- พลังงาน

- อาชญากรรมข้ามชาติ

- โรคอุบัติใหม่ เช่น โรคซาร์, โรคไข้หวัดนก, Covid-19

- การก่อการร้าย  - การปะทะกันทางวัฒนธรรม/ความเชื่อ



National Power: Meaning

National Power is the ability or capability of 
a nation to secure the goals and objectives 
of its national interests in relation with other 
nations. It involves the capacity to use force 
or threat of use of force or influence over 
others for securing the goals of national 
interest.



What is National Power?      (1)
1. “National Power is that combination of power and 
capability of a state which the state uses for fulfilling 
its national interests and goals.” —Padelford and 
Lincoln

2. “National Power denotes the ability of a nation to 
fulfill national goals. It tells us as to how much 
powerful or weak a particular nation is in securing its 
national goals.” —Hartman



What is National Power?      (2)

3. “National Power is the ability of a 
nation to influence the behaviour of 
others in accordance with its own ends. 
Unless a nation can do this, she may be 
large, she may be wealthy, she may even 
be great but she is not powerful.” —
Organski



พลังอ านาจของชาติ

พลังอ านาจของชาติทางด้านการเมือง

พลังอ านาจของชาติทางด้านเศรษฐกิจ

พลังอ านาจของชาติทางด้านสังคม-วัฒนธรรม

พลังอ านาจของชาติทางด้านเทคโนโลยี

พลังอ านาจของชาติทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ

พลังอ านาจของชาติทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

พลังอ านาจของชาติทางด้านการทหาร/กองทัพ



Engage the Opportunities and Confront the      
Challenges of Globalization

•Much of the world’s prosperity and 
improved living standards in recent years 
derive from the expansion of global trade, 
investment, information, and technology.
•Globalization has exposed us to new 
challenges and changed the way old 
challenges touch our interests and values, 
greatly enhancing our capacity to respond.    



ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเเนวคิดด้านความมั่นคงของชาติ

• ความมั่นคงของชาติ
• ภัยคุกคาม(ต่อความมั่นคง)
• พลังอ านาจของชาติ



ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทั้งสาม

ความมั่นคงฯ

พลังอ านาจฯภัยคุกคามฯ

ใช้

ต่อสู้

กระทบ/
บั่นทอน

ผลประโยชน์แห่งชาติ



World of the 21st Century

• Democracy
• Human Right
• Free Trade
• Nature Environment
• Copyright / Patent 



ทฤษฎีไร้ระเบียบ/ความโกลาหล (Chaos Theory/
Theory of Complex / Dynamic System ) 

(Edward Lorenz : 1961) 

• ไร้เสถียรภาพ / ไม่แน่นอน (Unstable)
• ไม่เป็นเชิงเส้น/ ไม่เป็นเส้นตรง (Non Linearity)
• อาจเกิดแบบสุ่ม / บังเอิญ (Deterministic)
• พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง /ไวต่อการสภาวะเริ่มต้น

(Changeable/Sensitivity : Butterfly effect)
• พยากรณ์เหตุการณ์ระยะยาวได้ยาก (Long-term 

Unpredictable)



ระบบในสภาพที่สาม ( System in the Third State/
Evalution : The New Synthesis ) 

(Erwin Laszlo : 1987) 

• สภาพที่ 1 : สภาพสมดุล ... จะจบลง ณ จุดสมดุล
• สภาพที่ 2 : สภาพอยู่ใกล้สมดุล แต่ระบบนี้มีแนวโน้ม

ไปสู่สภาพสมดุล เพราะทันทีที่ปัจจัยซึ่งเป็นสาเหตุของ
ความไม่สมดุลหายไป ระบบจะกลับคืนสู่จุดสมดุล

• สภาพที่ 3 : ต่างจากสองสภาพแรกโดยสิ้นเชิง เป็น
พลวัต ก าหนดตายตัวไม่ได้ อ่อนไหวต่อการ
เปลี่ยนแปลง



Descartes – Newton ทฤษฎีคลาสสิค –
แยกย่อย ศึกษาวิเคราะห์กลไกการท างานของ
หน่วยย่อย – มีเหตุมีผล – แน่นอน – ชัดเจน –
ตรงไปตรงมา - พิสูจน์ได้ 

Maxwell – Dawin
ทฤษฎีอุณหพลวัต - ทฤษฎีวิวัฒนาการ

Lorenz ทฤษฎีไร้ระเบียบ

ทฤษฎีควอนตัม -ทฤษฎีสัมพันธภาพ

Thomas Khun – Fritjof Capra ทฤษฎีข่ายใยชีวิต
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โลกใหม่

ปัญหา

ความขัดแย้ง

โอกาส

ความร่วมมือ

การแข่งขัน



Global Trends 2025
Intro: A Transformed World

1. The Globalizing Economy

2. The Demographics of Discord

3. The New Players

4. Scarcity in the Midst of Plenty

5. Growing Potential for Conflict

6. International System be up to the Challenges

7.  Power-Sharing in a Multipolar World
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Common, 
Collective 
Security

Comprehensive 
Security

Solid Security Liquid Security



Non traditional 
threats

Traditional 
threats



Public Sectors Reform : Postmodern

บทบาท ของ Public Sectors ในยุคใหม่หรือยุคทันสมัย/ยุคหลัง
ทันสมัย จะหมายถึง หน่วยงาน/การบริหารงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ/ราชการ แต่ในปัจจุบันและอนาคต Public sectors จะ
กว้างขวาง ครอบคลุมทุกภาคส่วนเข้าไว้ด้วยกัน 

ในยุคหลังทันสมัย ขนาดของ Public Organization จะเล็กลง แต.่..
บทบาทของ Government จะครอบคลุม กว้างขวาง และมี หุ้นส่วน 
(Partners) มากขึ้น ...  Public administration จะต้องเพิ่มความ

คล่องตัวมากขึ้นหลายเท่า ..เพื่อให้การจัดการสาธารณะ เป็นที่ยอมรับและ
มีพลังมากขึ้น



Global Environment (key issues)

Regional Environment                  
(Key Issues)

Internal   
Environment
(Key Issues) 

Brain 

storming

Brain 

storming

Common Ground Key issues

Political  Economy  Social Military 
Science/technology

ENVIRONMENTAL SCANNING                                     

(STRATEGIC OUTLOOK METHODOLOGY)



NEW LEADER AND MANAGEMENT CONCEPT

Where are 
Your Position

Where do you       
want to go

How to get there

Environment 
Analysis

Trend

(Strategic Management)





Strategic

Operational

Tactical

NOW



NATIONAL COMPETITIVENESS STRATEGY AND SECURITY

International Competitiveness

Regional  Competitiveness

National Security 

Internal Security

Comprehensive Security 

National Interest

Common Security 

National Competitiveness 

World Foods
Service

Any Hub

Tourism

Education

Culture

Agri. Indus.

Fashion

National 
Security 
Strategy

National 
Prosperity
Strategy

Health



- ความเหลือ่มล า้ทางเศรษฐกจิ

- ระบบการเมอืงหลากหลาย

- ความพยายามกระชบัความรว่มมอืในภมูภิาค

- การปรบัตวั(ปฎวิตั)ิของพมา่

- ปญัหาความไวเ้นือ้เชือ่ใจของกลุม่ ASEAN

- ปญัหาภยัคกุคามรปูแบบใหม่

* ทีม่า กระทรวงการตา่งประเทศ, 6th IISS Asian Security Summit 2007, The 

Stanley Foundation 2007.

สถานการณ์ความมั่นคงของภูมิภาค/โลก ปี 2019



ความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
(NEW / NON - TRADITIONAL SECURITY)

 Military National Power ไม่ใช่สิ่งส าคัญหลัก
ประการเดียวของความมั่นคงอีกต่อไป

 Security Paradigm Re-thinking 
ทรัพยากรมนุษย์ โครงสร้างองค์กร ระบบบริหาร

จัดการ เครื่องมือ
 Traditional, Non-traditional threat 
 End-state = people wellbeing



ทิศทางการปรับตัวของประเทศไทยในมิติด้านความมั่นคง

 เสริมสร้างความแข็งแกร่งของสังคมไทย

 รวมพลังปัญญาและสร้างความสามัคคี

 เสริมสร้างความสามารถในการท างานร่วมกัน

 เสริมสร้างความร่วมมือด้านความความมั่นคง

 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 ปฏิรูประบบราชการ-ปรับกระบวนทัศน์เจ้าหน้าที่รัฐ



ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ .ศ .  2561 - 2580) ตั้ งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พุทธศักราช 2561
เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน

วิสัยทัศน์ประเทศไทย “ประเทศไทยมีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”



ความหมายของ “ความมั่นคง” (ตาม ยศ.ชาติ 20 ปี)

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคง
ปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุก
ระดับ  ทั้ ง ระดับประเทศ สั งคม ชุมชน 
ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความ
มั่ น ค ง ในทุ ก มิ ติ  ทั้ ง มิ ติ ท า ง ก า รทหา ร 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง



ความหมายของ “ความมั่นคง” (ตาม ยศ.ชาติ 20 ปี)

 เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย 
มี ก า ร ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ที่ มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็น
ศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน 
มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การ
บริหารประเทศที่ต่อเนื่องโปร่งใสตามธรรมาภิบาล
...



ความหมายของ “ความมั่นคง” (ตาม ยศ.ชาติ 20 ปี)

... สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถ
ผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง
ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงใน
ชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการ
ด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยูอ่าศัย และความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน



ความหมายของ “ความมั่งคั่ง” (ตาม ยศ.ชาติ 20 ปี)
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ

อย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง 
ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมี
สุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 
และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ใน
ภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศ
ต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้
สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ



ความหมายของ “ความมั่งคั่ง” (ตาม ยศ.ชาติ 20 ปี)

... ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้
สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมี
บทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ
การค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญ
ของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า 
การลงทุน และการท าธุรกิจ เพื่อให้ เป็นพลังในการพัฒนา 
นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนา
ต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่
เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม



ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ 
รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บน
หลักการใช้ การรักษาและการฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้าง
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับ
และเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน

ความหมายของ “ความยั่งยืน” (ตาม ยศ.ชาติ 20 ปี)



ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง

2. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

3. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์

4. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

5. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

6. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ



ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง

เป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อม
ของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย และ
มีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม 
ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง 
ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มี
อยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต



...ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วน
ราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่
รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศทั่ว
โลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภบิาล เพื่อเอื้ออ านวย
ประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้าน
อื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและ
เป้าหมายที่ก าหนด

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง



PRIMARY STRATEGY OF THAILAND 

 Human Resource Development

 Innovation Energy

 Industrial Agriculture  

 Infrastructure

 Political Structure Revolution

 Public Organization Revolution
BIG DATA





สัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ปรากฏการณ์จากวิกฤติ Covid-19 ส่งผลต่อ

ความมั่นคงของมนุษย/์สังคมโลก และประเทศไทย
อย่างไร ?

สังคมโลกและประเทศไทย จะต้องปฏิวัติตนเอง
และสังคมในมิติใดบ้าง และอย่างไร ?


