
ยศ.๑๒๐๑ 
โครงสร้างและกระบวนการก าหนดยุทธศาสตร์

หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๑๕

๑๕ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕,  เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐
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ก ำเนิด นกัเรียนเตรียมทหารรุ่นท่ี ๒๔
โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นท่ี ๓๑

หลกัสูตรกำรศึกษำในประเทศ
- หลกัสูตรโรงเรียนผูบ้งัคบัฝงู รุ่นท่ี ๙๑
- หลกัสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดท่ี ๘๑ (รร.สธ.ทบ.)
- หลกัสูตรวิทยาลยัเสนาธิการทหาร รุ่นท่ี ๕๐ (วสท.)
- หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี ๖๑ (วปอ.)
- ปริญญาโท MBA บริหารธุรกิจ
- ปริญญาเอกรัฐประศาสนศาสตร์

หลกัสูตรกำรศึกษำต่ำงประเทศ
- โรงเรียนนายเรืออากาศเยอรมนั (OSLW) รุ่นท่ี ๕๔ ,
ประเทศเยอรมนันี

- ปริญญาตรี – โท วิศวกรรมโยธา ม.ทหารมิวนิค, 
ประเทศเยอรมนันี

- Crisis Intervention in the Community, Israel
- หลกัสูตรฝ่ายอ านวยการสหประชาชาติ United Nation Staff 
Officer Course (UNSOC), ประเทศเยอรมนี(วปอ.) 

พลอำกำศโท ภูมิใจ  เลขสุนทรำกร
ที่ปรึกษำ

สถำบันวิชำกำรป้องกนัประเทศNa
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Ph.D. , MBA , Dipl.Ing. (FH) Germany



หัวข้อกำรบรรยำย

▪ ควำมหมำย

▪ องค์ประกอบส ำคัญ 

▪ แนวคิดของนักยุทธศำสตร์ท่ีมีช่ือเสียงของโลก

▪ ตัวอย่ำง ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง

▪ โครงสร้ำงทำงยุทธศำสตร์และกำรบริหำรจัดกำรทำงยุทธศำสตร์
(Strategic Management)
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Strategic Studies Center, National Defence Studies Institute



“ การพจิารณาใช้พลังอ านาจทีมี่อยู่

ให้บังเกดิผลดทีีสุ่ดทีจ่ะให้บรรลุวัตถุประสงค์

ทีก่ าหนดไว้”

Definition

Strategic Studies Center, National Defence Studies Institute
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ศิลป์และศาสตร์ ในการพัฒนาและการใช้ก าลังอ  านาจทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยาและการทหาร ทั้ งในยามสงบและยามสงคราม 
สนับสนุนต่อนโยบายของชาติ เพ่ือเพ่ิมพูนโอกาสและความไดเ้ปรียบท่ีจะ
ไดม้าซ่ึงชยัชนะและลดโอกาสท่ีจะประสบความพา่ยแพใ้หน้อ้ยท่ีสุด

By : พจนานุกรมศัพท์ทหาร, กระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา

Strategic Studies Center, National Defence Studies Institute

Definition
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ซุนผูเ้ขียนต าราพิชยัสงคราม ต ารา
ยุทธศาสตร์ทางทหาร ท่ีมีอิทธิพล
ม ากขอ งประ เ ทศ จีน  ปั จ จุ บัน
ยุทธศาสตร์ในต าราไดถู้กประยุกต ์
ใช้อย่างกวา้งขวางในวงการธุรกิจ
และการเมือง หลกัการท่ีส าคญั เช่น 
รู้เขารู้เรา รบร้อยคร้ัง มิพ่าย

Strategic Studies Center, National Defence Studies Institute
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Genghis Khan  
Temüjin

(1260 – 1294)

Strategic Studies Center, National Defence Studies Institute
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กำรขยำยอำณำจักรของ Genghis Khan
ครอบคลุมตั้งแต่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ไปจนถึงยุโรปตะวนัออก

8
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• รัฐบุรุษชาวอิตาเลียน ในศตวรรษท่ี 16
• เป็นบุคคลแรกท่ีไดพ้ฒันากฎเกณฑใ์นการใชก้  าลงัอ านาจทางการเมือง

(Political Power) ในโลกปัจจุบนั 
• เขียนหนงัสือไวห้ลายเล่มดว้ยกนั ส่ิงส าคญัท่ีมาเดียเวลลีกล่าวถึง คือ 

รูปแบบและวิธีการต่างๆ ท่ีเก่ียวกบั "พลงัอ านาจของรัฐ“ (Power of the 
State) ซ่ึงต่อมาไดรั้บการยอมรับโดยทัว่ไปวา่เป็น "องคป์ระกอบของพลงั
อ านาจแห่งชาติ" 3 ประการ คือ การเมือง สงัคม และการทหาร ซ่ึงแต่ละ
ประเทศมีพลงัอ านาจไม่เท่ากนั บางประเทศมีพลงัอ านาจมากมายมหาศาล

นิคโคโล มำเดียเวลลี 
(Niccolo Machiavell, ค.ศ. 1469-1527)



..Strategy..
“tactics is the theory of the use of military

forces in combat…strategy is the theory of the use of com
bats for the object of the war.”

นักคดิสมยั Classical School
Strategic Studies Center, National Defence Studies Institute
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"ไม่มีแนวคิดทางยทุธศาสตร์ใดท่ีสามารถพิจารณาได้
อยา่งสมบูรณ์ ถา้ปราศจากการพิจารณาเป้าหมายทาง
การเมือง“
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อลัเฟรด เทเยอร์ มำฮำน (Alfred Thayer Mahan) 
(พ.ศ.2383-2457) 
"ก าลงัอ านาจทางเรือ" (Maritime Power) หมายถึง พลงัอ านาจ
กวา้งขวางและมีระบบซบัซอ้น ก าลงัอ านาจทางเรือ ประกอบดว้ย 
ก าลงัอ านาจทางทะเล (Sea Power) หรือสมุทรานุภาพ และพลงั
อ านาจก าลงัรบทางเรือ (Sea Force = Navy) หรือนาวิกานุภาพ

องคป์ระกอบของก ำลงัอ ำนำจทำงทะเลตำมแนวคดิของมำฮำน
ประกอบดว้ย องคป์ระกอบหลกั 6 ประกำร คอื ทีต่ ัง้ทำงภมูศิำสตร์
รปูร่ำงทำงกำยภำพ กำรขยำยดนิแดน จ ำนวนพลเมอืง
คุณลกัษณะของประชำกร และคุณลกัษณะของรฐับำล
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เซอร์ ฮัลฟอร์ด แมกคินเดอร์ 
(Sir Halford Mackinder) (พ.ศ.2404-2490)

● สนใจแนวคิดทางยทุธศาสตร์ของมาฮานเป็นอยา่งมาก เขาจึงไดติ้ดตามผลการ
วิเคราะห์ของมาฮานอยา่งต่อเน่ือง

● ต่อมา ไดเ้ปล่ียนแปลงแนวคิดเก่ียวกบับริเวณใจโลก โดยไดข้ยายพ้ืนท่ีเพ่ิมเติม
ออกไปจกเดิม บริเวณใจโลกใหม่ของเขารวมถึงดินแดน ทิเบต มองโกเลีย และ
บางส่วนของจีนจนจรดเอเชียใต ้แมจ้ะไม่ได้รวมอยู่ในบริเวณใจโลก แต่ก็มี
ความส าคญัทางยุทธศาสตร์ต่อการเขา้ถึงพ้ืนท่ีเหล่าน้ีด้วย โดยกล่าวต่อหน้า
รัฐบุรุษของประเทศตะวนัตกในขณะนั้นไวว้า่ 

"ผู้ใดครองยุโรปตะวนัออก ได้จะเป็นผู้ควบคุมใจโลก 
ผู้ใดครองใจโลกได้ จะเป็นผู้ควบคุมเกำะโลก 
ผู้ใดครองเกำะโลกได้ จะเป็นผู้ควบคุมโลก"



สรุปความหมายของยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(National Strategy)

การใช้  พลังอ านาจทั้งสิ้นของชาติ เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนด

WAYs MEANs

ENDs



Strategy Formulation

Visions

Goals

Objectives (KPIs) 

Campaign/ Strategic map

Strategy ImplementationSub - ordinate Strategic 
Plans

Structure                               Process

Rule/Regulation                    People            

Blueprints for 

Change

Strategic Control

Strategic 

Evaluation             
by KPIs 
ในทุกระดบั                                     

Strategic 
Management 

Process



Trend / 
Pre-determined Issue

ระยะใกล้

ศศย.

Foresight

ระยะไกล

สมช.
ศรภ.
สขช.

 ภาพเหตุการณ์



Predetermined Issues Foresight

Strategic Options Strategic Options

Back casting

Past Future

▪ เกดิต่อเน่ือง
▪ เกดิแน่
▪ แนวโน้ม

มอีะไรบ้ำง
จดัตำม Priority ของมติิทีต้่องกำร

แปลงเป็น Strategic Options 
จำก Foresight ในมติิทีต้่องกำร

Future proof/ 
Strategy testing

Present 2566-2570
Focal question & time line

ภำพกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ในกรอบเวลำท่ีต้องกำร



Environmental
Scanning 

SWOT

TOWS

DIME

PESTEL

C-PEST

7s

ISSUES
-
-
-
-
-
-
-

TREND
-
-
-
-
-
-
-

Certainty

Uncertainty ForesightDF

Event 1Event 1Event 1Event 1Event 1Event 1Event 1Event 1Event 1Event 

Event 1
Event 1

Event 1Event 1
Event 1Event 1Event 1Event 1Event 1Event 

1 2

กระบวนกำรจัดท ำยุทธศำสตร์



Strategy Testing
▪ Future Proof

แผนตามยุทธศาสตร์ชาติ (รุก, รับ, ป้องปราม)

แผนรองรับ
เหตุกำรณ์

แผนแก้ไข
ปัญหำ

แผนรับภำพ 
Foresight / 
Shape the 

Future

Predictable
(Inside-Out)

Uncertainty
(Outside-In)



•NATIONAL INTERESTS

•NATIONAL PURPOSE

•NATIONAL GOALS

•NATIONAL OBJECTIVES

•POLICY

•PROCEDURE

•METHOD

•RULE

•RESOURCES

•ORGANIZATION

•NATIONAL POWER

ALTERNATIVES

By : General Maxwell D Talor

SPECIFIC MEASURABLE

Strategic Studies Center, National Defence Studies Institute

END WAY MEANS
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การก าหนดยุทธศาสตร์ (Strategy Formulation)
➢ ยุทธศาสตร์น้ันต้องประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ End, Way, และ Mean



➢ End → จุดจบ จุดที่สุด ปลายทาง หรือสุดท้าย ดังนั้น มันจึงเป็นสิ่งที่เราจะไปให้
ถึง เมื่อไปถึงแล้วก็ถือว่ามาถึงสุดทางแล้ว หรือบรรลุถึงที่สุดของกาเดินทางแล้วนั่นเอง 
→ เหตุผลของการด ารงอยู่ของเรา (Raison d’etre – reason for being) 

=  เป็นคุณค่าสูงสุด (Value), เป้าประสงค์ (Purpose), วัตถุประสงค์ (Goal),  
เป้าหมาย (Objective), และผลประโยชน์ (Interest) 

➢ ภาคธุรกิจ : Strategy = กลยุทธ์ 
➢ ยังคงมีความไม่ลงตัว/สับสนในเร่ือง Terminology



➢ Way → “หนทาง” หรือ “แนวทาง” ไปสู่เป้าหมาย หรือ “การ
ด าเนินการ” เพื่อไปสู่เป้าหมาย 

→ เป็นผลของการวิเคราะห์เพื่อหาแผนการปฏิบัติที่ดีท่ีสุด เหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ

→ การใช้ขีดความสามารถที่มีอยู่ (available capabilities) หรือท่ี
จะต้องมี (required capabilities) อย่างเหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายทาง
ยุทธศาสตร์ 

→ เป็นขั้นตอนท่ียากที่สุดของการจัดท ายุทธศาสตร์



➢ Means →ขีดความสามารถที่เป็นรูปธรรม เช่น ขีด
ความสามารถในการข้ามล าน้ าที่เป็นรูปธรรม อาจจะเป็น 
เรือ หรือแพ หรือ การว่ายข้าม ฯลฯ (ต่างกับ capabilities 
เวลาพิจารณา Ways) 
→ การพิจารณา way จะต้องคิดถึง mean เสมอ ไม่มี 
way ใดที่ท าได้ หากปราศจาก mean ที่เป็นขีดความสามารถ
หลัก (critical capability) 



Strategic Studies Center, National Defence Studies Institute

ยุทธศำสตร์สหรัฐฯ
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ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงของสหรัฐอเมริกา

1) ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ 
(National Security Strategy) 
อันเปรียบเสมือนยุทธศาสตร์ชาติ

2) ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ 
(National Defense Strategy)

3) ยุทธศาสตร์ทหารแห่งชาติ 
(National Military Strategy)

Strategic Studies Center, National Defence Studies Institute



ยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงแห่งชำติ ปี ๒๐๑๗  
(The 2017 National Security Strategy of 

the United States of America)

4 ประกำร

1) การปกป้องมาตุภูมิและวถีิชีวติของ

คนอเมริกนั 

2) การส่งเสริมความมัง่คัง่ของอเมริกา 

3) การ เส ริมส ร้า งสันติภ าพ  ด้วยกา ร
เสริมสร้างความแขง็แกร่งทางทหาร 

4) การขยายอิทธิพลของสหรัฐฯ ผ่าน การ
ส่งเสริมค่านิยมอเมริกันและวัฒนธรรม
อเมริกนัสู่เวทีโลก

11 ประกำร ตัวอย่ำงเช่น

1) ปกป้องประเทศจากการโจมตี
2) รักษาความไดเ้ปรียบทางทหาร
3) ขดัขวางศตัรูจากการรุกราน
4) พฒันาอิทธิพลและผลประโยชน์
5) รักษาดุลอ านาจในภูมิภาค อินโด – แปซิฟิก 
ยโุรป ตะวนัออกกลาง และซีกโลกตะวนัตก
6) ปกป้องพนัธมิตรจากการรุกราน
11)สร้างรากฐานนวตักรรมความมัน่คงแห่งชาติใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ท่ีไม่มีใครเทียบได ้เป็นตน้

ยุทธศำสตร์ทหำรแห่งชำติปี ๒๐๑๘
(The 2018 National Military Strategy)

ยุทธศำสตร์ทหำรแห่งชำติปี ๒๐๑๘
(The 2018 National Defense Strategy)

5 ประกำร

1) เพือ่ส่งเสริมสนัติภาพและเสถียรภาพ
2) เพือ่เอาชนะฝ่ายตรงขา้ม 
3) เพือ่สรรสร้างสภาพแวดลอ้มทางยทุธศาสตร์
นานาชาติ 
4) เพือ่ตอบโตก้บัวกิฤตการณ์อยา่งเตม็ก าลงั 
5) เพือ่วางแนวทางส าหรับการรับมือกบัความไม่
แน่นอนในอนาคต 

วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ (Ends)



reemergence of long-term, 
strategic competition

challenges to the U.S. 
military advantage

resilient, but weakening, 
post-WWII international 

order

rapid technological 
advancements and 

the changing character 
of war

2. ควำมยืดหยุ่นของระเบียบ
ระหว่ำงประเทศที่อ่อนแอลงหลงั
สงครำมโลกคร้ังที่สอง 

3. ควำมท้ำทำยเพ่ือควำม
ได้เปรียบทำงทหำรของ
สหรัฐฯ

4. ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี
อย่ำงรวดเร็วและลักษณะของ
สงครำมที่เปลี่ยนแปลงไป 

▪ ประเด็นภัยคุกคาม/ความท้าทาย

1. กำรเกิดขึน้อีกคร้ังของ
กำรแข่งขันเชิงกลยุทธ์
ในระยะยำว 

non-state actors
homeland is no longer a 

sanctuary 
weapons of mass 

destruction : WMD

5. ตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ 6. บ้ำนเกิดไม่ใช่ที่หลบภัย 7. อำวุธท ำลำยล้ำงสูง



2. กำรกลบัมำฟ้ืนฟูระบอบ
ประชำธิปไตยในประเทศ และระเบียบ

สำกล 

1. กำรกลบัเข้ำสู่องค์กำรระหว่ำง
ประเทศและข้อตกลงระหว่ำงประเทศ

➢ การกลบัเขา้ไปสนบัสนุนองคก์าร
อนามยัโลกโลก (World Health 
Organization) 

➢ การกลบัไปเขา้ร่วมในความตกลง
ปารีส (Paris Agreement)

▪ ประเดน็ควำมท้ำทำยอ่ืน ๆ 

➢ ค่านิยมทางการเมืองของสหรัฐฯ
(political values)



ประเดน็ภำยใต้ยุทธศำสตร์ (Ways)

3. ต่อต้ำนกำรบีบบังคบัและกำรโค่นล้ม 

4. ส่งเสริมควำมคดิในกำรแข่งขัน 

5. จัดล ำดับควำมส ำคญัของ
กำรเตรียมพร้อมส ำหรับสงครำม 

6. ปรับปรุงควำมสำมำรถหลักให้ทนัสมัย 

7. พัฒนำแนวคดิกำรด ำเนินงำนทีเ่ป็น
นวัตกรรมใหม่ 

8. พัฒนำกำรจ้ำงงำนให้มีควำมยืดหยุ่น 

9. ปลูกฝังควำมสำมำรถของพนักงำน 
และกำรสรรหำ 

NDS

1. สำมำรถคำดเดำในยุทธศำสตร์ 
แต่คำดเดำไม่ได้ในกำรด ำเนินงำน 

2. ผสำนระหว่ำงหน่วยงำนในสหรัฐฯ 

NDS: National Defense Strategy



สหรัฐฯ ต้องกำรกลบัมำมบีทบำทในภูมภิำค และคำนอ ำนำจกบัจีน



ควำมขัดแย้งในทะเลจีนตะวนัออก และทะเลจีนใต้



เยือนเมืองท่าดานัง/เวียดนาม ระหว่าง ๕ – ๙ มี.ค.๖๑
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ท่ีมา: https://www.naewna.com/inter/550575



ยุทธศำสตร์จนี

Strategic Studies Center, National Defence Studies Institute
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ยุทธศำสตร์ควำมมัน่คงแห่งชำต ิ: จีน
▪ ประธานาธิบดี สี จ้ิน ผิง 
▪ ยดึมัน่ในแนวคิด “สงัคมนิยมในแบบอตัลกัษณ์ของ

จีนยคุใหม่” (Social with Chinese Characteristics 
for a New Era) ซ่ึงเป็นการสานต่อความฝันของจีน 
(Chinese Dream of National Rejuvenation)

▪ เป็นไปตามหลกั “ความคิดน าสี จ้ินผิง ๑๔ 
ประการ” 

▪ ใหค้วามส าคญักบันโยบาย “หน่ึงประเทศ สอง
ระบบ” (One Country Two System) และ “หลกัการ
จีนเดียว” (One China Principle) 

Strategic Studies Center, National Defence Studies Institute
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กำรเมือง

เศรษฐกจิ

กำรทหำร

กำรต่ำงประเทศ

แนวทำงกำรขบัเคล่ือนยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงแห่งชำติ : จีน 

เน้นปฏิ รูปเศรษฐกิจ  และเ ปิดประเทศต่อไปอย่า งรอบด้านด้วย
การส่งเสริมการพฒันาอยา่งเท่าเทียมกนั 

ยืนหยดัแนวทางสังคมนิยมแบบจีน ผ่านกลไกสภาท่ีปรึกษาการเมือง
ภายใตร้ะบบสังคมนิยม ส่งเสริมการเมืองภาคประชาชนผ่านระบบผูแ้ทน
สภาประชาชนแห่งชาติ (The Nation People’s Congress)

เสริมสร้างความเข็มแข็งทางทะเล อากาศ และไซเบอร์คงไว้ซ่ึง
การแสดงแสนยานุภาพทางทะเลของจีน

ยนืหยดัพฒันาความสัมพนัธ์อยา่งฉนัทมิ์ตรกบัทุกประเทศบนหลกัการอยู่
ร่วมกนัอยา่งสันติ “เป็นมิตรท่ีดีและหุน้ส่วนท่ีดีของประเทศเพื่อนบา้น”

Strategic Studies Center, National Defence Studies Institute
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(๑) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบบัท่ี ๑๓ (ปีค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๒๐) 

(๒) แผนพฒันายกระดบัอุตสาหกรรมทั้ง
ประเทศ (Made in China 2025)

(๓) แผนพฒันาเส้นทางสายไหมใหม่ศตวรรษ
ท่ี ๒๑ (The Belt and Road Initiative) 

Strategic Studies Center, National Defence Studies Institute

• โดยสรุป รัฐบาลจีนมีทิศทางการบริหารประเทศภายใตแ้ผนยุทธศาสตร์
ความมั่นคงแห่งชาติ เต็มไปด้วยอุดมการณ์สังคมนิยมสมัยใหม่ท่ี
ทนัสมยัและยกระดบัจีนเขา้สู่เวทีโลก โดยให้มีการด าเนินตามแผนงาน
ท่ีไดก้  าหนดไว ้ดงัน้ี
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ยทุธศาสตรด้์านความมัน่คงของประเทศจีน

เป้าหมาย/ วตัถปุระสงคท์างยุทธศาสตร์ (Ends)

ประเดน็ภยัคกุคาม/ ความท้าทายท่ีระบุไว้ในยุทธศาสตร์

ประเดน็ภายใต้ยุทธศาสตร์ (Ways)

ประเดน็ความท้าทายอ่ืน ๆ



เป้ำหมำย/ วตัถุประสงค์ทำงยุทธศำสตร์ (Ends)

๑. เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์
๑.๑ ยบัยั้งและต่อต้ำนควำมรุนแรง
๑.๒ ปกป้องควำมมัน่คงด้ำนกำรเมืองของประเทศ 
๑.๓ ต่อต้ำนและจ ำกดักำรแยกตวัของไต้หวนั
๑.๔ ปรำบปรำมองค์ประกอบทั้งหลำยของกำรเคล่ือนไหวแบ่งแยกดนิแดน 
๑.๕ ปกป้องอธิปไตยแห่งชำต ิ
๑.๖ ปกป้องผลประโยชน์และสิทธิทำงทะเลของจีน
๑.๗ ปกป้องผลประโยชน์ด้ำนควำมมัน่คงของจีน 
๑.๘ ปกป้องผลประโยชน์ของจีนภำยนอกประเทศ
๑.๙ สนับสนุนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืนของประเทศ



เป้ำหมำย/ วตัถุประสงค์ทำงยุทธศำสตร์ (Ends)

๒. วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร์      
๒.๑ มุ่งมัน่ปกป้องอธิปไตยของประเทศ ควำมมั่นคง และ

พฒันำเพ่ือสร้ำงผลประโยชน์ของชำติ
๒.๒ ไม่ต้องกำรสร้ำงควำมเหนือกว่ำ ขยำยหรือสร้ำง

อทิธิพล สนับสนุนกำรสร้ำงสันติสุข
๒.๓ เป็นแนวทำงส ำหรับยุทธศำสตร์ทหำรในยุคใหม่
๒.๔ สร้ำงควำมต่อเน่ืองในกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง

ของกองทพัในวธีิทำงของจนี 
๒.๕ สนับสนุนกำรสร้ำงประชำคมที่ร่วมแบ่งปันอนำคต

ร่วมกนัส ำหรับมนุษยชำติ

๓. เป้ำหมำยทำงยุทธศำสตร์ทหำร         
๓.๑ เป็นกองทพัทีใ่ช้เคร่ืองจกัรในปี ๒๐๒๐ โดยให้

ควำมส ำคญักบักำรสำรสนเทศ 
๓.๒ พฒันำแบบองค์รวม ในกำรสร้ำงควำมทนัสมยัของ

ทฤษฎทีำงทหำร 
๓.๓ เปลีย่นแปลงกองทพัประชำชนโดยสมบูรณ์ 



ประเด็นภัยคุกคำม/ ควำมท้ำทำยทีร่ะบุไว้ในยทุธศำสตร์

๑. กำรแข่งขันเชิงยุทธศำสตร์ระหว่ำงประเทศที่เพิม่
สูงขึน้

๑.๑ ระดับโลก สหรัฐฯ รัสเซีย EU และ NATO
๑.๒ ระดับภูมิภำค พันธมิตรของสหรัฐฯ คือ 

เกำหลีใต้ ญี่ปุ่ น และออสเตรเลีย

๒.๑ กำรรักษำควำมเป็นหน่ึงเดียวของประเทศ
๒.๒ กรณพีิพำทเหนือดินแดน 
๒.๓ ภัยคุกคำมต่อผลประโยชน์นอกประเทศ

๒. ควำมท้ำทำยและควำมเส่ียงของประเทศ 

๓.๑ กำรใช้เทคโนโลยีและกำรคดิค้นนวัตกรรม 
๓.๒ กำรปฏิรูปกองทพัทีม่ีควำมสมดุล และคล่องตัว เพ่ือรองรับกำร

ปฏิวัติกิจกำรทหำร 

๓. กำรแข่งขนัทำงทหำรทีเ่ข้มข้น 



ประเดน็ภายใต้ยทุธศาสตร์ (Ways)

๑. การเติมเตม็ภารกิจของกองทพัในยคุใหม่

๒. ปฏิรปูกองทพั

๓. สนับสนุนการสร้างประชาคมท่ีร่วมแบง่ปันอนาคตร่วมกนั
ส าหรบัมนุษยชาติ



ยทุธศาสตรแ์ละเป้าหมายของจีน ๓๐ ปี
(ค.ศ. ๒๐๒๐ –๒๐๕๐)

ค.ศ.๒๐๒๐ – ๒๐๓๕ จีนจะมุ่งสู่เป้ำหมำย
ในกำรท ำ ใ ห้จีน ก้ ำวขึ้น เ ป็น  “ประ เทศ
นวตักรรมช้ันน ำของโลก”

แบ่งเป็น ๒ ช่วง

ค.ศ.๒๐๓๕ – ๒๐๕๐ มุ่งสู่เป้ำหมำยให้จีนก้ำว
ขึน้เป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัย มีควำมมั่ง
คั่ง มีอ ำนำจ มีควำมสงบสุข มีควำมสวยงำม 
และจีนจะเป็นประเทศที่มทีรงอทิธิพลของโลก 



ส่งเสริมควำมร่วมมือและให้ควำมช่วยเหลือประเทศต่ำงๆ

Soft Power



ขยายบทบาทอ านาจทางทะเล เพื่อถ่วงดุลอิทธิพลของสหรัฐฯ



ยุทธศำสตร์หน่ึงแถบหน่ึงเส้นทำง (Belt and Road Initiative :BRI) 



ญี่ปุ่น  



ยุทธศำสตร์ด้ำน
ควำมมัน่คงประเทศญีปุ่่น



เป้ำหมำย/ วตัถุประสงค์ทำงยุทธศำสตร์ (Ends)

❖ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือกบัความทา้ทายดา้นความมัน่คงภายในประเทศญ่ีปุ่ น 
❖ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
❖ เพ่ือบรรลุภารกิจการปกป้องและป้องกนัดา้นความมัน่คง MOD/SDF 

ก าลงัป้องกนัตนเองทางบก (Ground Self Defense Force: GSDF) 
กองก าลงัป้องกนัตนเองทางทะเล (Maritime Self Defense Force: MSDF) 
กองก าลงัป้องกนัตนเองทางอากาศ (Air Self Defense Force: ASDF)



หลักของกำรป้องกันของญี่ปุ่น 3 เสำหลัก

(1) สถำปัตยกรรมของญีปุ่่นส ำหรับกำรป้องกนัประเทศ
(2) พนัธมติรญีปุ่่น-สหรัฐฯ ตำมข้อตกลงด้ำนควำมมัน่คงระหว่ำงญีปุ่่น-สหรัฐฯ
(3) ควำมร่วมมือด้ำนควำมมัน่คงระหว่ำงประเทศ



ประเดน็ภัยคุกคำม/ ควำมท้ำทำยที่ระบุไว้ในยุทธศำสตร์

❖ Hybrid warfare/ Future warfare/ AI
❖ ความกา้วหนา้เทคโนโลย ี: New space domains of space, cyberspace, and electromagnetic spectrum
❖ อ านาจทางการทหารจากนานาประเทศ
❖ พ้ืนท่ี Gray Zone 
❖ ผลกระทบจากการแพร่ระบาด Covid-19/ การป้องกนัและช่วยเหลือต่อภยัพิบติัขนาดใหญ่/ HADR
❖ การประจ าการของ United States Forces Japan (USFJ)



ประเดน็ภำยใต้ยุทธศำสตร์ (Ways)

❖ ยุทธศำสตร์ควำมมัน่คงแห่งชำติ National Security Strategy (NSS) ก่อตั้งเม่ือ ธ.ค.56
❖ มุมมอง “กำรมส่ีวนร่วมเชิงรุกเพ่ือสันติภำพ”
❖ รักษำควำมปลอดภยัตำม New Doming
❖ กรอบควำมร่วมมือระดับภูมิภำคอนิโดแปซิฟิก และกำรส่งเสริมให้เกดิควำมร่วมมือในภูมิภำคอนิโด

แปซิฟิก (ด้ำนกลำโหม)



แก้ไขกำรตีควำมรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้มีบทบำททำงทหำรได้มำกขึน้



ร่วมกบัสหรัฐฯ ลำดตระเวนในภูมภิำคอนิโด – แปซิฟิก



มอบเรือตรวจกำรณ์ให้กบัหน่วยยำมฝ่ังฟิลปิปินส์และเวยีดนำม



มอบเรือตรวจกำรณ์ ช้ัน Ojika ให้กับหน่วย MMEA มำเลเซีย

Ojika class



รัสเซีย



ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง
ประเทศรัสเซีย



เป้ำหมำย/ วตัถุประสงค์ทำงยุทธศำสตร์ (Ends)

เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ในกำรป้องกนัประเทศ คือ 
(1) การสร้างเง่ือนไขส าหรับสันติภาพ และพลวตัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความ

มัน่คงทางทหาร
(2) นโยบายทางทหาร มุ่งเนน้การยบัย ั้ง/ป้องกนัความขดัแยง้ทางการทหาร (เตรียมความ

พร้อมการระดมมวลชน เพื่อป้องกนัพลเมืองและทรัพยากรภายในประเทศ/พนัธมิตร
ประเทศ

(3) ควบคุมและป้องกนัความขดัแยง้ทางอาวธุตามกฎหมายระหวา่งประเทศ/สนธิสัญญา
ระหวา่งประเทศ



ประโยชน์ระยะยำวส ำหรับยุทธศำสตร์แห่งชำติ

(1) เสริมสร้างการป้องกนัประเทศใหค้วามส าคญักบัรัฐธรรมนูญ อ านาจอธิปไตย เอกราช และการบูรณาการ
แห่งชาติและดินแดน
(2) เสริมสร้างความเขม้แขง็ทางเสถียรภาพทางการเมืองและสังคม และการพฒันาสถาบนัประชาธิปไตยและ
กลไกความร่วมมือระหว่างรัฐและภาคประชาสังคม
(3) การยกระดบัมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชน
(4) การอนุรักษแ์ละพฒันาวฒันธรรม จิตวิญญาณและศีลธรรม
(5) ขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ 
(6) การเป็นประเทศมหาอ านาจชั้นน าของโลก



ประเดน็ภัยคุกคำม/ ควำมท้ำทำยที่ระบุไว้ในยุทธศำสตร์

❖ สหรัฐฯ –พนัธมิตร และการเปล่ียนแปลงระเบียบโลกใหม่
❖ การสร้างและปรับปรุงอาวุธชนิดใหม่ๆ ซ่ึงส่งผลต่อระบบความปลอดภยัของโลกและขดัต่อสนธิสัญญาต่าง ๆ
❖ การละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ และการไม่ปฏิบติัตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ 

(การลดอาวุธ และการใชก้ าลงัทหารภายในประเทศ)
❖ การยา้ยถ่ินฐานของประเทศแอฟริกนัและกลุ่มประเทศตะวนัออกใกล้
❖ การลม้ลา้งระบอบการเมือง กระตุน้ใหเ้กิดความไม่มัน่คงและความขดัแยง้ภายในรัฐ
❖ การครอบครองอาวุธเคมีชีวภาพนิวเคลียร์ อาจตกอยูใ่นมือของกลุ่มผูก่้อการร้ายได ้
❖ การใชเ้ทคโนโลยสีารทนเทศและการส่ือสารในทิศทางท่ีผดิกฎหมาย  
(การคา้มนุษย ์กลุ่มติดอาวุธ การคา้ยาเสพติด และการก่ออาชญากรรมขา้มชาติ)



ประเดน็ภำยใต้ยุทธศำสตร์ (Ways)

❖ ภำรกจิหลกัของนโยบำยกำรทหำรของรัสเซียถูกก ำหนดโดยประธำนำธิบดภีำยใต้กฎหมำยรัฐบำลกลำง
(ยุทธศำสตร์ควำมมัน่คงแห่งชำติของสหพนัธรัฐรัสเซีย 2020) และหลกัค ำสอนทำงทหำร
❖ ผลประโยชน์แห่งชำติจะเกดิขึน้ได้จำกกำรด ำเนินยุทธศำสตร์ ดงันี้

(1) กำรป้องกนัประเทศ
(2) ควำมมัน่คงของรัฐ 
(3) กำรเติบโตทำงเศรษฐกจิ วทิยำศำสตร์และกำรศึกษำ สำธำรณสุข และวฒันธรรม 
(4) ระบบนิเวศและควำมสมดุลของทรัพยำกรธรรมชำติ
(5) เสถยีรภำพและกำรเป็นหุ้นส่วนทำงยุทธศำสตร์ทีเ่ท่ำเทยีมกนั



พยำยำมเพิม่ปฏสัิมพนัธ์กบัจีนมำกขึน้



5 ก.ค.60‘ปูตนิ’ มอบเคร่ืองรำชอสิริยำภรณ์สูงสุดของรัสเซียให้ผู้น ำจีน

8 มถุินำยน 61 ประธำนำธิบดสีีจิน้ผงิมอบ Friendship Medal เหรียญแห่งมติรภำพ
ของสำธำรณรัฐประชำชนจีนแด่ปูตนิ ที่มหำศำลำประชำคม กรุงปักกิง่



อินเดีย



ยุทธศาสตร์ความมั่นคงประเทศอินเดีย
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INDIA’S NATIONAL 
SECURITY STRATEGY 2019

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ (Ends)

ปกป้องประเทศและพลเมือง
จากภัยคุกคามต่างๆ และมุ่งพัฒนาประเทศ
ให้มีความมั่นคง ประชาชนมีความปลอดภัย 

และมีความเจริญรุ่งเรือง



ประเด็นภัยคุกคาม
ความท้าทายท่ีระบุไว้

ในยุทธศาสตร์

สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ของโลก
- การแข่งขันของมหาอ านาจ เช่น จีน รัสเซีย และสหรัฐฯ

- การถดถอยของพหุภาคีอันน าไปสู่แนวคิดชาตินิยม
- สถานการณ์ในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนอื

อินเดียในบทบาทผู้น าโลก
- บทบาทของอินเดียในระดับโลก 

- ความร่วมมือพหุภาคีกับสหรัฐ รัสเซีย จีน ฝร่ังเศส อังกฤษ 
เยอรมนี ตะวันออกกลาง ปากีสถาน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และ

ออสเตรเลีย

ความมั่นคงปลอดภัยในภูมิภาค
- ความสัมพันธ์อินเดีย-จนี

- ความสัมพันธ์อินเดีย-ปากีสถาน
- อัฟกานิสถาน

- ความร่วมมือในพื้นท่ีใกล้เคียง
- มหาสมุทรอินเดีย

ความขัดแย้งภายใน
- ปัญหาในจัมมูร์และแคชเมียร์

- ปัญหาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ปัญหากลุ่มหัวรุนแรงฝ่ายซ้าย (Left Wing Extremism: 

LWE)
- การต่อต้านการก่อการร้ายข้ามชาติ

การดูแลประชาชน
- สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศและสิ่งแวดล้อม 
- Technology Disruption 
- ภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
- ความมั่นคงด้านพลังงาน



ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ (Ways)
- กำรปกป้องอธิปไตยของประเทศ
- กำรรักษำบูรณภำพแห่งดนิแดนของประเทศ
- กำรส่งเสริมให้อนิเดยีเป็นที่ยอมรับของนำนำประเทศ
- กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมภำยในประเทศที่สงบสุข
- กำรสร้ำงอำกำศบริสุทธ์ิให้แก่ประชำชนเพ่ือลดควำมเส่ียง
ในกำรเจ็บป่วยและกำรด ำรงชีวติที่ดี
- กำรรักษำพรมแดนทำงบกและทำงทะเล 
- กำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถทำงทหำร
- กำรพฒันำอุตสำหกรรมป้องกันประเทศ
- กำรปฏิรูปต ำรวจ - กำรพฒันำด้ำนกำรข่ำวกรอง
- ประเดน็สงครำมไซเบอร์ - กำรพฒันำอำวุธนิวเคลยีร์
- กำรพฒันำในมิติอวกำศ - กำรพฒันำกำรส่ือสำรทำงยุทธศำสตร์



JOINT DOCTRINE 
INDIAN ARMED FORCES 2017

เป้ำหมำย/วตัถุประสงค์ทำงยุทธศำสตร์ (Ends)

ปกป้อง รักษาผลประโยชน์ของชาติจากภยัคุกคามทั้งภายใน
และภายนอก โดยความมั่นคงของชาติไม่ได้มุ่งเน้นเพียง
ความมัน่คงการทหารเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงการเมือง  การทูต 
ทรัพยากรน ้ า เศรษฐกิจ สุขภาพ การศึกษา เทคโนโลยี ความ
มัน่คงทางไซเบอร์ มิติอวกาศ อาวธุนิวเคลียร์ และส่ิงแวดลอ้ม
อีกดว้ย



ภยัคุกคำมตำมแบบ

- ข้อพพิำทำงพรมแดนกบั
ประเทศเพ่ือนบ้ำน
- องค์กรกำรก่อกำรร้ำยทีไ่ด้รับ
กำรสนับสนุน
- กำรเปลีย่นแปลงภูมรัิฐศำสตร์
กำรเมืองจำกมหำสมุทร
แอตแลนติกไปยงัเอเชียแปซิฟิก

ภยัคุกคำมไม่ตำมแบบ

- สงครำมตัวแทน ควำมขดัแย้งทำงชำติ
พนัธ์ุ
- กำรโยกย้ำยเงนิผดิกฎหมำย
- กำรซ้ือขำยอำวุธ
- ยำเสพติด กำรค้ำมนุษย์
- กำรเปลีย่นแปลงของสภำพภูมอิำกำศ
- ภยัพบิัติจำกส่ิงแวดล้อม
- ควำมมัน่คงทำงพลงังำนและทรัพยำกร
- กำรผลดัถิน่
- ภูมภิำคตะวนัออกกลำง / แอฟริกำ
เหนือ

ภยัคุกคำมและควำมท้ำทำย
ภำยในประเทศ

- ปัญหำในจมัมูและแคชเมยีร์
- ปัญหำกำรก่อควำมไม่สงบและ
อำชญำกรรม
- ปัญหำกลุ่มหัวรุนแรงฝ่ำยซ้ำย 
(Left Wing Extremism: LWE)
- กำรข้ำมแดนผดิกฎหมำย
- กำรก่อกำรร้ำย
- อดุมกำรณ์หัวรุนแรง
- กำรปกป้องน่ำนฟ้ำและชำยฝ่ัง
- กำรจดักำรสภำพแวดล้อมด้ำนดจิทิัล
- กำรจดักำรควำมขดัแย้งทำง social media

ประเด็นภัยคุกคามความท้าทายที่ระบุไวใ้นยุทธศาสตร์



การรับมือ/ป้องกัน
ความขัดแย้ง การใช้ก าลัง การยุติความขัดแย้ง 

การใช้ Hard Powers
Soft Powers 

และ Smart Powers

ประเดน็ภำยใต้ยุทธศำสตร์ (Ways)



ด ำเนินนโยบำยขยำยอทิธิพลสู่ทะเลจีนใต้ และช่องแคบมะละกำ



กำรขยำยอิทธิพลของจีนในมหำสมุทรอินเดยี
ส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคงโดยตรง 



ส่ง บ.C-130 และ C-17 ไปประจ ำกำรที่ฐำนทัพอำกำศ Yelahanka



ส่งกองเรือเตรียมพร้อมทีเ่มือง Kochi



ออสเตรเลีย
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ยุทธศำสตร์ประเทศไทย

Strategic Studies Center, National Defence Studies Institute
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Strategic Studies Center, National Defence Studies Institute
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Strategic Studies Center, National Defence Studies Institute
ยุทธศำสตร์ชำติ: กรอบกำรพฒันำระยะยำว
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บทสรุป
ยุทธศำสตร์ชำติ ๖ ด้ำน
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โครงสร้ำงทำงยุทธศำสตร์และกำรบริหำรจดักำรทำงยุทธศำสตร์ 
(Strategic Management)



สภาวะ

แวดลอ้ม

ผลประโยชนแ์ห่งชาติ

วตัถุประสงคมู์ลฐานแห่งชาติ

วตัถุประสงคเ์ฉพาะแห่งชาติ

นโยบายความมัน่คงแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ

มาตรการเฉพาะ

สภาวะ

แวดลอ้ม

กรอบแนวคดิของ วปอ.

END

WAY

MEAN



ปัจจยัในกำรก ำหนดเป้ำหมำยทำงยุทธศำสตร์



ปัจจยัในการก าหนดยุทธศาสตร์

• สังคมS

• วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีT

• เศรษฐกิจEcon.

• ส่ิงแวดล้อมEnvi.

• การเมืองP

• การทหารและความมั่นคงM

• การทตูD
• ข่าวสารI
• การทหารM
• เศรษฐกจิE



Strategy Formulation

Visions

Goals

Objectives (KPIs) 

Campaign/ Strategic map

Strategy ImplementationSub - ordinate Strategic 
Plans

Structure                               Process

Rule/Regulation                    People            

Blueprints for 

Change

Strategic Control

Strategic 

Evaluation             
by KPIs 
ในทุกระดบั                                     

Strategic 
Management 

Process





การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์

(STRATEGIC ENVIRONMENTAL SCANNING)

การตรวจสอบพลังอ านาจของชาติ(NATIONAL 

POWER)   โดยพิจารณาขีดความสามรถของชาติ                             
(NATIONAL CAPABILITY)

ผลลัพธท์ี่ได ้         
Strength/ Weakness

การก าหนดผลประโยชนช์องชาติ (NATIONAL INTEREST)

1.ผลประโยชนแ์ห่งชาติแบบม่ันคงถาวรทั่วไป (PERMANENCE/GENERAL NATIONAL INTEREST)

นามธรรม (SUBJECTIVITY)

/2. ผลประโยชนแ์ห่งชาติเฉพาะเจาะจง (SPECIFIC NATIONAL INTEREST)รูปธรรม 

(OBJECTIVITY)
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THANKS!
Any questions?


