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Ex. ขา้ว 
การส่งออก 

ตลาด ระบบ logistic WTO  FTA  การแขง่ขนั โดย

เสรมีากยิง่ขึ้น 

การผูกขาดตลาด

นอ้ยลง การกดี

กนัทางการคา้ท า

ไม่ได ้

 ไทยอาจแขง่ขนักบั

ประเทศคู่แขง่ได ้

ล าบากขึ้น หาก

ตน้ทนุการผลดิสูง 

และ ระบบ 

logistic ยงัมี
ราคาแพง 

การวิเคราะหจ์ะเป็น Linear   

ขัน้ที่ 1 ขัน้ที่ 2 ขัน้ที่ 3 ขัน้ที่ 4 
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การแข่งขนั กบั

ประเทศเพื่อน

บา้น ในภมูิภาค 

เวยีดนาม 

อนิโดนีเซยี       

ฟิลปิปินส ์จนี

ตอนใต ้

ทฤษฎกีารคา้

ระหวา่งประเทศ 

คุณภาพของ

สนิคา้ และ ความ

ตอ้งการของตลาด 

ตน้ทนุการผลติ

ของแต่ละประเทศ 

ขา้วไทยอาจยงัคง

ครองตลาดบนได ้

หากคุณภาพสูง

กวา่คู่แขง้ แต่ตล

ลาดลา่งอาจสู่

เวยีดนาม และ 

จนี ไดย้าก 

ข ัน้ที ่1 ข ัน้ที ่2 ข ัน้ที ่3 ข ัน้ที ่4 

การวิเคราะหจ์ะเป็น Linear   
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ปรมิาณขา้ว และ

คุณภาพขา้วของไทย 

การพฒันา พนัธข์า้ว และ 

การปฎรูิปทีด่นิ 

การพนันาสายพนัธุข์า้ว 

และ การปฏรูิปทีด่นิ เพือ่

การเกษตร 

มพีนัธข์า้วทใีหผ้ลผลติต่อ

ไร่สูงขึ้น การปฏริรูปทีด่นิ

เพือ่การเกษตรยงัไม่ดพีอ 

ปรมิาณขา้วจากผลพลติยงั

ไม่ดพีอหากการปฏรูิปทีด่นิ

ยงัท าได่ไม่ไดย้งัมี

ประสทิธิภาพ 

หนี้สนิของชาวนาไทย ธกส. การประกนัราคาขา้ว รายงานสถานภาพหน้ีสนิ

ชาวนา นโยบายการประกนั

ราคาขา้ว 

อตัาหน้ีสนิชาวนาสูงขี้น 

การประกนัราคาขา้วยงัตก

อยู่กบัโรงส ีและ เจา้หน้ี

ชาวนานอกระบบ 

 ปญัหากน้ีสนิของชาวนามี

แนวโนม้สูงขึ้น และ การ

เป็นหน้ีสนิมคีวาม

สลบัซบัซอ้น โดยเฉพาะหน้ี

นอกระบบ 

การวเิคราะหจ์ะเป็น Linear   

ข ัน้ที ่1 ข ัน้ที ่2 ข ัน้ที ่3 ข ัน้ที ่4 

















 การก าหนดยทุธศาสตร์ ไม่ควรท าเป็นแบบ static thinking ควร เป็น 
Dynamic thinking จะไม่ท าให้เราถูกจ ากดัความคิดในรูปแบบใด
รูปแบบหน่ึง แต่พร้อมท่ีจะน าเอาแนวคิด ขอ้มูลย่อยๆ ท่ีพิจารณา
แลว้ประกอบในการจดัท า—ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัปัจจยัแวดลอ้ม 
 Static thinking เป็นอุปสรรคต่อการพฒันารูปแบบของการก าหนด
ยทุธศาสตร์ท่ีดี 

 Dynamic thinking ช่วยให้เรามีทางเลือกมากข้ึน ในการก าหนด
ยทุธศาสตร์ท่ีมีคุณภาพ และลดความเส่ียง 



ยุทธศาสตร ์จ าเป็นตอ้งม ี“วสิยัทศัน”์ หรอืไม ่

อาจมหีรือไม่มีก็ได ้ แต่วสิยัทศัน ์จะช่วยใหเ้ราสรา้ง

จนิตนาการแบบมรีะบบ เพราะเป็นเรื่องยากทีจ่ะมองเหน็

เป้าหมายในระยะไกล 

วิส ัยท ัศน์ เ ป็น เหมือนไฟน าทางใหเ้ราสามารถตั้ง

วตัถปุระสงคไ์ดง้า่ยขึ้น 



 ความเขา้ใจต่อปัจจยัแวดลอ้มที่มีความสมัพนัธ์กบัการก าหนด

วตัถปุระสงค ์ไดแ้ก่ ปจัจยัภายในและภายนอก ซึง่มกัจะถกูใชใ้นการ

เริ่มตน้ที่จะน ามาพิจารณา รายละเอียดเป็นในแต่ละปจัจยั จะเป็น

เรื่องทีจ่ะตอ้งน ามาศึกษาถงึความเกี่ยวขอ้ง 

 การวเิคราะหป์จัจยัต่างๆ ทีน่ ามา จะเป็นตวับอกวา่ เรามเีป้าหมายเป็น

อย่างไร 

 การพจิารณาปจัจยัแวดลอ้มอย่างเป็นระบบ จะมสี่วนส าคญัทีท่  าให ้

เราเกดิความรอบคอบในการก าหนดวตัถปุระสงค ์



 ความยากงา่ยขึ้นอยู่กบัระดบัใด—กระทรวง เหลา่ทพั หรือระดบัลองลงมา 

 ยิ่งองคก์รมีขนาดใหญ่ วตัถุประสงคจ์ะมีความซบัซอ้น และยากที่จะให ้

บรรลไุดใ้นระยะเวลาส ัน้ 

 การไดม้าซึง่วตัถปุระสงค ์ขึ้นอยู่กบัขนาดขององคก์ร และเรื่องทีท่  า 

 วตัถปุระสงคข์องชาติ จะครอบคลุมในหลายเรื่องที่เกี่ยวกบัความเป็นชาต ิ

สภาพแวดลอ้มทาง เศรษฐกจิ สงัคม การทหาร เทคโนโลย ีฯลฯ 

 เป็นเรื่องยากที่จะหาผูท้ีมีความรูทุ้กเรื่องในภาพรวม มาออกแบบในเชิง 

holistic (องคร์วม) 



 เ ป็ น หนท า งที่ จ ะ เ ดิ น ไ ป สู่ เ ป้ า ห ม า ย  ที่ ม ัก จ ะ พ่ ว ง เ อ า             

ขดีความสามารถก าหนดไวด้ว้ย 

 แนวคิดทางยุทธศาสตรต์ดิในหลายเรื่องทีข่บัเคลือ่นไมไ่ด ้เพราะ
ขาดทรพัยากรบคุคลทีจ่ะขบัเคลือ่นยุทธศาสตรน์ ัน้ๆ 

 แนวคิดทางยุทธศาสตร์ ส่วนใหญ่ย ังเข า้ใจว่า เ ป็นการใช ้

งบประมาณเป็นเครื่องมือ เพราะขาดความรูค้วามเขา้ใจการ

จดัท ายทุธศาสตร ์

  

 



 เป็นปจัจยัส าคญัทีจ่ะท าให ้แนวทางทีก่  าหนดไวเ้ป็นจรงิไดห้รอืไม ่

 ขดีความสามารถทางทหาร ควรใหค้วามส าคญักบัส่วนทีเ่ป็นนามธรรมดว้ย 

 การตรวจสอบสภาวะแวดลอ้มทีด่ ีควรตอ้งค านึงถงึขดีความสามารถท ัง้ทีม่ี

ตวัตนและไมม่ตีวัตน 

 ขดีความสามารถของยุทธศาสตรท์หาร ไม่ใช่เฉพาะขดีความสามารถทาง

ทหารเท่านัน้ แต่หมายถงึสิง่อื่นๆ ที่ช่วยใหแ้นวคิดกบัวตัถปุระสงคม์คีวาม

เป็นไปได ้เช่น ในการท าสงคราม ก าลงัอ านาจทางการเมอืงระหวา่งประเทศ 
อาจช่วยเสรมิใหช้ยัชนะในการท าสงครามมคีวามเป็นไปไดม้ากขึ้น 



การทูต ข้อมูล
ข่าวสาร 

เศรษฐกิจ การ 
ทหาร 

พลังอ านาจแห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

ENDS 
ผลประโยชน์แห่งชาต ิ
วัตถุประสงค์แห่งชาติ 

WAYS 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

MEANS 

มุมมองเชิงยุทธศาสตร์ในบริบทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

Geopolitics 

Neo-Realism 

Neo-Liberalism 

Marxism 

Normative Theory 

Reflectivism 

Post-modernism 

Social Constructivism 

ภูมิรัฐศาสตร์ 









ภมูิหลังโลกด้านความม่ันคงในศตวรรษที่ ๒๐ 

• สงครามโลกครัง้ที่ ๑  

   ก่อก าเนิด League of the Nations (1920-1946) 
• สงครามโลกครัง้ที่ ๒  

   ก่อก าเนิด United Nations (1945 – ปัจจบุนั) 

• สงครามเยน็ – สิน้สดุสงครามเย็น (1991) 

• New world order สหรัฐฯ มหาอ านาจหนึง่เดียว 
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ทฤษฎีส าคญัท่ีมีอิทธิพลตอ่การก าหนดยทุธศาสตร์ 

 



สงครามโลกคร้ังท่ี ๑ เร่ิมจากน ้าผึ้งหยดเดียว 

Assassination of Archduke 
Franz Ferdinand of Austria-
Hungary. In June 1914 



สาเหตขุองสงครามโลกครัง้ท่ี ๑ มาจากค าวา่ alliances, 
imperialism, militarism, nationalism 

Russia and Serbia 

Germany and Austria-Hungary 

France and Russia 

Britain and France and Belgium 
Japan and Britain 



WWII ภาคตอ่ของ WWI 
• สนธิสญัญาแวร์ซายส์ (Versailles Treaty) เมื่อวนัท่ี 28 
มิถุนายน 1919 ซึ่งนับเป็นวันยุติสงครามโลกครัง้ท่ี 1 ระบุให้
เยอรมนีต้องรับผิดชอบจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามจ านวนมาก ถกู
ลดก าลังทหารและอาวุธ ถูกยึดดินแดนอาณานิคม ท าให้
เศรษฐกิจเยอรมันตกต ่า ประชาชนตกงาน เกิดภาวะข้าวยาก
หมากแพงทัว่ประเทศ  

• ฮิตเลอร์ (Adolf Hitler) สร้างกระแสชาตินิยม ฉีก
สนธิสญัญาแวร์ซายส์ ค.ศ. 1936 สร้างเสริมก าลงัทหาร จน
กลายเป็นจดุเร่ิมต้นของ สงครามโลกครัง้ท่ี 2  



ปัจจยัน าสูส่งครามโลกครัง้ท่ี ๒  
  ลทัธิชาตินิยมในประเทศเยอรมนี   
        อิตาลี และญ่ีปุ่ น (ฝ่ายอกัษะ) 

 ลทัธินิยมทางทหาร 

ความออ่นแอขององค์การ 
      สนันิบาตชาติ  

สภาวะเศรษฐกิจตกต ่าทัว่โลก 



WWII 

 สหรัฐอเมริกากบั
สหภาพโซเวียตก้าว
เป็นอภิมหาอ านาจ
ของโลก และ
กลายเป็นคูป่รปักษ์
กนั น าไปสูค่วาม
ขดัแย้งบนเวทีแห่ง
สงครามเย็น ซึง่ได้
ด าเนินตอ่มาอีก 46 
ปี หลงั WWII 



จุดเปล่ียนของยทุธศาสตร์ 
• The end of the Cold War has highlighted 

another revolution one in political affairs. 

Major powers appear less likely to go to 

war with one another ….than they are to 

intervene in conflicts involving weak 

states, with potential opponents including 

militia groups, drug cartels and terrorists. 

RMA technology may be less suited to 

conflicts such as these. 



สงครามเย็น 
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12 มีนาคม ค.ศ.1947 – 26 ธนัวาคม ค.ศ.1991 

ลัทธิทรูแมน (Truman Doctrine) 

เป็นนโยบายซ่ึงเสนอโดยประธานาธิบดี
สหรัฐฯ แฮร์รี เอส. ทรูแมน เม่ือวนัท่ี 12 
มีนาคม ค.ศ. 1947 โดยกล่าวว่า สหรัฐจะ
สนับสนุนกรีซและตุรกี โดยให้ความ
ช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและการทหาร 
เพื่อป้องกันมิให้ประเทศทั้ งสองตกอยู่
ภายใตอิ้ทธิพลของโซเวียต 

การล่มสลายของ 
สหภาพโซเวียต  
ถือเป็นการ 

ยติุสงครามเยน็ 



การแบง่ฝ่ายในยคุสงครามเย็น 



ประเทศคอมมวินสิตใ์นระหวา่งปี 

1979-1983 ซึง่เป็นยคุรุง่เรอืงทีส่ดุ

ของลทัธคิอมมวินสิต ์
66 



New world order  
สหรัฐฯ มหาอ านาจหน่ึงเดยีว 
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ยคุโลกาภิวตัน์ (GLOBALIZATION) 
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สงคราม 8 ปี ระหวา่งอิรัก – อิหร่าน 





RMA: การปฏิวติัในกิจการทางทหาร 

Revolution in Military Affairs 



สถานการณ์โลกในศตวรรษที่ ๒๑  
การแข่งอิทธิพลของมหาอ านาจ 

การก่อการร้าย 
เทคโนโลยี Disruption 

ภัยธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศโลก (โลกร้อน)  
โรคอุบัติใหม่ (COVID 19) 



คู่ขัดแย้ง / มิตร 

พันธมิตร 
คู่แข่งขัน 

พันธมิตร 

คู่ขัดแย้ง 
คู่แข่งขัน 

พันธมิตร 

คู่ขัดแย้ง / มิตร 
ภัยคุกคาม 

คู่ขัดแย้ง  
คู่แข่งขัน 

พันธมิตร 

ศึกษาแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์โลก 

ภัยคุกคาม / คู่แข่งขัน 
พันธมิตร 

พันธมิตร 



9/11 : 11 ก.ย. 2001 
วนั Shock โลก 

Global War on Terror 

displacement of 38 million 
people in Afghanistan, 
Pakistan, Iraq, Libya, Syria, 
Yemen, Somalia, and the 
Philippines; the deaths of 
897,000 to 929,000 people, 
including over 364,000 
civilians, and cost $8 trillion. 



18 ธ.ค. 2010  เริ่มตน้ปฏวิตัดิอกมะล ิ


