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การใช้พลังอ านาจทางทหารของชาติ  

สรุป และ ค าถาม  



ความต้องการ
(END)

การสนองความต้องการ 
(Ways and Means)

ผลประโยชน์แห่งชาติ
(National Interest)

วัตถุประสงค์มูลฐานแห่งชาติ
(Basic National Objectives)

วัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติ
(Specific National Objectives)

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
(National Security Policy)

มาตรการเฉพาะ
(Specific Measures)

การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
(Examination of Environment)

พิจารณาแรงผลักดัน (Forces)
และแนวโน้ม (Trends)

ก าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะเผ่ือเลือก

(Tentative National Objectives)

วิเคราะห์พลังอ านาจแห่งชาติและแบบแผนของชาติ

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเผื่อเลือก
(Tentative National Security)

วิเคราะห์ผลดี ผลเสีย เกี่ยวกับความเสี่ยง (Risks) 
และข้อได้เปรียบ (Advantages) 

วิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรค
เพื่อก าหนดมาตรการเฉพาะ

โครงสร้างยุทธศาสต์ชาติ



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม

กรอบแนวคิด

❑ การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงแห่งชาติ คือ “การวิเคราะห์อย่างละเอียดในเรื่อง 
ภัยคุกคามต่อเป้าหมายของชาติ” ซึ่งมีความส าคัญมากที่ต้องเกิดขึ้นหลังจากได้ก าหนด เป้าหมายของชาติ 
(ผลประโยชน์แห่งชาติและ วัตถุประสงค์มูลฐานแห่งชาติ) ที่ได้แบ่งประเภทและความส าคัญเรียบร้อยแล้ว 

❑ การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม เป็น ขั้นตอนที่ส าคัญในการก าหนด 1. วัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติ             
ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ และ 2. นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ส าคัญของการตรวจสอบ
สภาวะแวดล้อม อย่างละเอียด

❑ การวิเคราะห์อย่างละเอียดลึกซึ้ง ในเรื่อง สถานการณ์ภายนอกและภายในประเทศ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต เพ่ือให้ได้แนวโน้ม แรงผลักดัน โอกาส ปัญหา/ความท้าทาย/อุปสรรค  ไม่ใช่แค่เขียนว่า มีอะไรบ้าง  
แต่ต้องวิเคราะห์และอธิบายให้ได้ว่า มันคืออะไร และกระทบต่อ เป้าหมายของชาติ อย่างไร รวมทั้งระบุ โอกาส 
ภัยคุกคาม และข้อจ ากัด  ต่อ เป้าหมายของชาติ ด้วย โดยจะต้องน าผลการวิเคราะห์ ไปใช้อย่างจริงจัง

❑ วัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติ ต้องชัดเจน เจาะจง และปฏิบัติให้บรรลุได้ (ก าหนดประเภทและความส าคัญด้วย)  



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม

สภาวะแวดล้อมภายนอกประเทศ

➢ สถานการณ์โลก
➢ บทบาทประเทศมหาอ านาจ
➢ สถานการณ์ในภูมิภาค (อินโด-แปซิฟิก)
➢ สถานการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
➢ สถานการณ์ประเทศรอบบ้าน

ผลกระทบต่อ เป้าหมายของชาติ 
(ผลประโยชน์แห่งชาติ 

วัตถุประสงค์มูลฐานแห่งชาติ และ
วัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติ)



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
สภาวะแวดล้อมภายในประเทศ

➢ สถานการณ์ด้านการเมืองภายในประเทศ
➢ สถานการณ์ด้านการเมืองต่างประเทศ
➢ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
➢ สถานการณ์ด้านสังคมจิตวิทยา
➢ สถานการณ์ด้านการทหารและการป้องกันประเทศ
➢ สถานการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
➢ สถนการณ์ด้านพลังงาน
➢ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
➢ สถานการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
➢ สถานการณ์ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

❖ ผลกระทบต่อ เป้าหมายของชาติ 
(ผลประโยชน์แห่งชาติ 
วัตถุประสงค์มูลฐานแห่งชาติ 
และวัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติ)

❖ การวิเคราะห์พลังอ านาจแห่งชาติ



เครื่องมือของพลังอ านาจแห่งชาติ

1. พลังอ านาจแห่งชาติ   
ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ

• ภูมิศาสตร์
• ทรัพยากร
• ประชาชน / พลเมือง

2. พลังอ านาจแห่งชาติ   ที่
เกิดขึ้นตามสภาพสังคมและ

สภาวะแวดล้อม

• Political Power = Military Power + Economic Power + 
Power over opinion

• DIME (D: การทูต I:ข้อมูลข่าวสารและการข่าวกรอง 
M: การทหาร และ E: เศรษฐกิจ)

• MIDLIFE (M: การทหาร I: ข้อมูลข่าวสาร D: การทูต L: การบังคับ
ใชก้ฎหมาย I: การข่าวกรอง F: การเงิน และ E: เศรษฐกิจ)



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม

สภาวะแวดล้อมภายในประเทศ

การวิเคราะห์พลังอ านาจแห่งชาติ
❖ ก าลังอ านาจแห่งชาติด้านการเมือง ทั้งภายในและระหว่าง

ประเทศ
❖ ก าลังอ านาจแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ
❖ ก าลังอ านาจแห่งชาติด้านสังคมจิตวิทยา
❖ ก าลังอ านาจแห่งชาติด้านการทหารและการป้องกันประเทศ 
❖ ก าลังอ านาจแห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
❖ ก าลังอ านาจแห่งชาติด้านพลังงาน
❖ ก าลังอ านาจแห่งชาติด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
❖ ก าลังอ านาจแห่งชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เครื่องมือของก าลังอ านาจแห่งชาติ
❑ DIME : D=การทูต 

I=ข้อมูลข่าวสาร/ข่าวกรอง 
M=การทหาร E=เศรษฐกิจ 

❑ MIDLIFE : M=การทหาร 
I=ข้อมูลข่าวสาร/วัฒนธรรม/
ค่านิยม D=การทูต 
L=การบังคับใช้กฎหมาย 
I=การข่าวกรอง F=การเงิน 
E=เศรษฐกิจ 



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม

สภาวะแวดล้อมภายในประเทศ : สถานการณ์ด้านการทหาร

❖ สถานการณ์ทั่วไป
❖ สถานการณ์ภายในประเทศ
❖ ภัยคุกคามทางการเมืองและการทหาร
❖ ภัยคุกคามรูปแบบอื่น ๆ 
❖ สรุปภัยคุกคามที่มีต่อความมั่นคงแห่งชาติ



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
สภาวะแวดล้อมภายในประเทศ : ก าลังอ านาจแห่งชาติด้านการทหารและการป้องกันประเทศ 

❖ ก าลังและการประกอบก าลัง
❖ โครงสร้างหน่วย และภารกิจ
❖ การควบคุม การบังคับบัญชา การข่าวกรอง และการติดต่อสื่อสาร
❖ อาวุธยุทโธปกรณ์ ความทันสมัยและเทคโนโลยีทางทหาร รวมทั้งอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
❖ หลักนิยม การฝึกศึกษา 
❖ แผนปฏิบัติการ แผนอื่น ๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
❖ ความต่อเนื่องในการปฏิบัติ การช่วยรบ การสนับสนุนการรบ และการส่งก าลังบ ารุง
❖ ขวัญก าลังใจ ความเป็นผู้น า ความเป็นหนึ่งของกองทัพ กองทัพที่มีคุณธรรม และการสนับสนุน

กองทัพ
❖ พันธมิตรทางทหาร



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
The Global Risks Report 2021 by World Economic Forum

❖ Key Issues in 2021 : Economy, Environmental, Geopolitical, Societal , and 
Technological

❖ COVID 19 : human and economic cost is severe.
❖ Economic fragility and societal divisions are set to increase.
❖ Growing digital divides and technology adoption pose concerns.
❖ A doubly disrupted generation of youth is emerging in an age of lost opportunity.
❖ Climate continues to be a looming risk as global cooperation weakens.
❖ A polarized industrial landscape may emerge in the post-pandemic economy.



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
The Global Risks Report 2021 by World Economic Forum

❖ Extreme weather
❖ Climate action failure
❖ Human environmental damage
❖ Infectious diseases  
❖ Biodiversity loss
❖ Digital power concentration
❖ Digital inequalities
❖ Interstate relations fracture
❖ Cyber security failures
❖ Livelihood crises    

❖ Infectious diseases
❖ Climate action failure
❖ Weapons of mass destruction
❖ Biodiversity loss
❖ Natural resources crises
❖ Human environmental damage
❖ Livelihood crises
❖ Extreme weather 
❖ Debt crises
❖ IT infrastructure breakdown

Top Risks by LIKELIHOOD  Top Risks by IMPACT  



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
The Global Risks Report 2021 by World Economic Forum

❖ Infectious diseases
❖ Livelihood crises
❖ Extreme weather events
❖ Cyber security failure
❖ Digital inequalities
❖ Prolonged stagnation
❖ Terrorist attacks
❖ Youth disillusionment
❖ Social  cohesion erosion
❖ Human environmental 

damage 

Clear and present danger                 
Short-term risks (0-2 years)  

❖ Asset bubble burst
❖ IT infrastructure 

breakdown
❖ Price instability
❖ Commodity shocks
❖ Debt crises
❖ Interstate relations fracture
❖ Interstate conflict
❖ Cyber security failure
❖ Tech governance failure
❖ Resources geo-politization

❖ Weapons of mass 
destruction

❖ State collapse
❖ Biodiversity loss
❖ Adverse tech advances
❖ Natural resources crises
❖ Social security collapse
❖ Multilateralism collapse
❖ Industry collapse
❖ Climate action failure
❖ Backlash against science

Knock-on effects                 
Medium-term risks (3-5 years)  

Existential threats                 
Long-term risks (5-10 years)  



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
The Global Risks Report 2021 by World Economic Forum

❖ Interstate relations fracture
❖ Resources geopolitization
❖ Terrorist attacks
❖ Interstate conflict
❖ Multilateralism collapse
❖ State collapse
❖ Weapons of mass destruction

❖ Weapons of mass destruction
❖ Interstate conflict
❖ Interstate relations fracture
❖ Resources geopolitization
❖ State collapse
❖ Multilateralism collapse
❖ Terrorist attacks

Geopolitical                         
Top risks by likelihood   

Geopolitical                         
Top risks by impacts



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
Worldwide Threat Assessment by US Intelligence Community

▪ Cyber
▪ Online influence operations and election interference
▪ Weapons of Mass Destruction and Proliferation
▪ Terrorism
▪ Counterintelligence
▪ Emerging and disruptive technologies and threats to economic competitiveness
▪ Space and counter-space
▪ Transnational organized crime
▪ Economics and energy
▪ Human security 

Global Threats



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
Worldwide Threat Assessment by US Intelligence Community

▪ Cyber
▪ Cyber capability : cyber espionage, attack, influence to seek political, economic, 

and military advantages, including steal & distort information, steal money,         
to influence citizens, and to disrupt or damage (information) critical 
infrastructures.

▪ China, Russia, Iran, North Korea, Non-state actors including terrorists.
▪ Online influence operations and election interference
▪ To weaken democratic institutions, undermine relationship with international 

community, and undermine economy and social cohesion.
▪ Use Cyber capability. 

Global Threats



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
Worldwide Threat Assessment by US Intelligence Community

▪ Weapons of Mass Destruction and Proliferation
▪ Nuclear and missile capability including chemical weapons
▪ Proliferation through countries.
▪ Proliferation to terrorists, insurgency.

▪ Terrorism
▪ IS still commands thousands of fighters in Iraq and Syria, maintains eight branches, 

more than a dozen networks, and thousands of dispersed supporters around the world, 
despites significant leadership and territorial losses.

▪ IS will strengthen its clandestine presence and accelerate rebuilding its key capabilities, 
such as media productions and external operations, especially against western interests.  

▪ Lone wolf, Homegrown terrorists, spreading of violence extremism.   

Global Threats



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
Worldwide Threat Assessment by US Intelligence Community

▪ Counterintelligence
▪ Emerging and disruptive technologies and threats to economic competitiveness
▪ Artificial Intelligence and Autonomy
▪ Information and Communications
▪ Biotechnology 

▪ Space and counter-space
▪ Commercial space services will continue to expand, countries will become more reliant 

on space services for civil and military needs, such as space-based reconnaissance, 
communications, and navigation systems.

▪ Military space forces and new antisatellite weapons.  

Global Threats



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
Worldwide Threat Assessment by US Intelligence Community

▪ Transnational organized crime (TOC)
▪ Global transnational criminal organizations and networks will threaten all countries by 

trafficking drugs, exerting malign influence in weak states, threatening critical 
infrastructures, orchestrating human trafficking, and undermine legitimate economic 
activities. 

▪ Drugs poses risks to public health and safety. (Chinese synthetic drugs)
▪ TOC inflicts human suffering, deplete natural resources, degrade fragile systems, drive 

migration, and drain income from the productive and taxable economy.

Global Threats



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
Worldwide Threat Assessment by US Intelligence Community

▪ Global growth faces downside risks as global trade tensions persist, many countries 
contend with high debt levels and geopolitical tensions continue.

▪ Emerging markets (Argentina, Brazil, China, Mexico, South Africa, and Turkey) faces 
challenges from uncertain global economic growth, especially those with weak 
fundamentals, heavy foreign financing, or close trade linkages with advanced economy 
(G7).  Commodity exporters is vulnerable to downward pressure on price dampened 
demand.

▪ China’s economy growth is likely slow.
▪ Slower economy growth combined with rising US dollar could lower demand for energy 

or other commodities, hurting exporters.  

Global Threats : Economics and energy



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
Worldwide Threat Assessment by US Intelligence Community

• Impact of global human security challenges: threats to public health, human displacement, 
assaults on religious freedom, and the negative effects of environmental degradation and climate 
change.

• Global health : the world remains vulnerable to the next flu pandemic or large-scale outbreak of 
a contagious diseases that could lead to massive rates of death and disability, severely affect the 
world economy, strain international resources, and increase call for international cooperation and 
support.

• Human Displacement : Global displacement will remain high, and host countries are unlikely to 
see many refugees or internally displaced persons return home, increasing humanitarian needs 
and the risk of political upheaval, health crises, and recruitment and radicalization by militant 
groups.

Global Threats : Human Security



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
Worldwide Threat Assessment by US Intelligence Community

• Violation Religious Freedom fuels the grow of violent extremist groups, lead to social tensions,    
or political turmoil.  

• Environmental and Climate Change : Global environmental and ecological degradation and 
climate change are likely to fuel competition for resources, economic distress, and social 
discontent.  Climate hazards including extreme weather, higher temperatures, droughts, floods, 
wildfires, storms, sea level rise, soil degradation, acidifying oceans threatening infrastructures, 
health, and water and food security          

Global Threats : Human Security



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
Worldwide Threat Assessment by US Intelligence Community

▪ China and Russia
▪ East Asia
▪ Middle East and North Africa
▪ South Asia
▪ Russia and Eurasia
▪ Europe
▪ Africa
▪ The Western Hemisphere 

Regional Threats



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
Worldwide Threat Assessment by US Intelligence Community

✓ Mounting threats in Asia, including a variety of challenges from China and North Korea, and rising 
authoritarianism in the region.

✓ China: Expanding global reach, the coming ideological battle, South China Sea and Taiwan.
✓ North Korea: Nuclear Ambition, Foreign engagement, Sanctions Evasion.
✓ South East Asia : 

✓ Democracy and civil liberties in many countries in Southeast Asia remain fragile, and China to increase 
its engagement in the region to build its influence.  Russia also will increase more diplomatic and 
military engagement, and some countries will be receptive as a balance against China.

✓ China is promoting a unified stance with ASEAN in the defense of multilateralism and WTO process, 
while fostering a shared perception of US’s FONOP through Chinese-claimed waters in the South China 
Sea as threats to regional stability. 

✓ Possible Chinese military presence in Cambodia and China’s intervention in Myanmar.                 

Regional Threats : East Asia



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
สภาวะแวดล้อมของโลก

➢ ระบบขั้วอ านาจเดียว สู่ระบบหลายขั้วอ านาจ สู่การแข่งขันแนวคิดระเบียบโลกใหม่
➢ เศรษฐกิจโลก : ประเทศเศรษฐกิจใหม่ (BRICS) vs มหาอ านาจทางเศรษฐกิจ (G7), ประเทศในเอเชียแปซิฟิก 
➢ องค์กรเหนือรัฐ องค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ : UN  EU  ASEAN  WHO IMF 
➢ การทหารโลก : การปฏิวัติในกิจการทหาร อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การค้าอาวุธ การแพร่กระจายของ

อาวุธท่ีมีอ านาจการท าลายล้างสูง Hybrid Warfare Asymmetric Warfare ความมั่นคงทางไซเบอร์
➢ ความขัดแย้งด้านเชื้อชาติศาสนา และความเหลื่อมล้ าในโลกทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ การชุมนุม

ประท้วงอย่างรุนแรง การเผยแพร่แนวคิดหัวรุนแรงสุดโต่ง Social Media & Cyber การก่อการร้าย Lone 
Wolf Home Grown Terrorist อาชญากรรมข้ามชาติ การค้ามนุษย์ การค้ายาเสพติด 

➢ Disruptive Technology : AI Automation Quantum Cryptocurrency 
➢ การเสื่อมสภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกาศ  ภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ การโยกย้ายถิ่นฐานของประชากร  การแย่งชิงพลังงานและน้ า  สาธารณสุขและโรคติดต่อ 



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
สภาวะแวดล้อมของภูมิภาค

➢ อินโด-แปซิฟิก : ความส าคัญทางยุทธศาสตร์, สหรัฐ จีน รัสเซีย อินเดีย มีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่
ตรงกลาง, เส้นทางขนส่งพลังงาน 2 ใน 3 ของโลก, อิทธิพลต่อเส้นทางขนส่งทางทะเล 

➢ เอเชียแปซิฟิก : จ านวนประชากร เศรษฐกิจ ทรัพยากร แหล่งอาหาร มากและส าคัญที่สุดในโลก, 
เส้นทางขนส่งทางทะเลเชื่อมทวีปเอเชียกับทวีปอเมริกา, พ้ืนที่ขยายอิทธิพลของมหาอ านาจ, ปัญหา
ความมั่นคงทางทะเล, ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้, ปัญหาในคาบสมุทรเกาหลี

➢ ตะวันออกกลางและแอฟริกา : 
➢ คาบสมุทรเกาหลี : 
➢ ประเทศที่มีอิทธิพลต่อสภาวะแวดล้อม : สหรัฐ จีน รัสเซีย อินเดีย ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย
➢ องค์กรที่มีอิทธิพลต่อสภาวะแวดล้อม : UN EU ASEAN 



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
สภาวะแวดล้อมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

➢ ความท้าทายในภูมิภาค : จุดยุทธศาสตร์ส าคัญ ช่องแคลมะละกา และทะเลจีนใต้, ประชาคม
อาเซียนและกรอบความร่วมมือพหุภาคีและทวิภาคี, ปัญหาเส้นเขตแดนทั้งทางบกและทางทะเล, 
ประเด็นสิทธิมนุษยชน, ข้อพิพาทในทะเลจีนใต้, การแพร่อิทธิพลของมหาอ านาจในภูมิภาค

➢ สถานการณ์ประเทศเพ่ือนบ้าน
➢ เมียนมา
➢ ลาว
➢ กัมพูชา
➢ มาเลเซีย
➢ เวียดนาม 



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
สงครามในอนาคต (The Future of Warfare) โดย RAND Corporations 

➢ แนวโน้มด้านภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Trends)
➢ แนวโน้มด้านการทหาร (Military Trends)
➢ แนวโน้มด้านอวกาศ นิวเคลียร์ และไซเบอร์ (Space, Nuclear, and Cyber Trends)
➢ แนวโน้มด้านข้อจ ากัดในการใช้ก าลังทหาร (Restraint Trends) 
➢ แนวโน้มด้านเศรษฐกิจโลก (Global Economic Trends)
➢ แนวโน้มด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Trends)
➢ การคาดการณ์สงครามในอนาคต (Predicting the Future of Warfare)



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
สงครามในอนาคต (The Future of Warfare)

➢ แนวโน้มด้านภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Trends)
➢ US polarization and retrenchment 
➢ China’s rise 
➢ Asia’s reassessment 
➢ A revanchist Russia
➢ Upheaval in Europe
➢ Turmoil in the Islamic world



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
สงครามในอนาคต (The Future of Warfare)

➢ แนวโน้มด้านภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Trends) : China’s rise 

✓ Who will fight: China and its immediate neighbors 

✓ How the US will fight : 

✓ Where the US will fight : Taiwan, South China Sea, Senkaku

✓ When the US will fight :If China’s economy slow; potentially as Xi’s tenure comes to a close 

✓ Why the US will fight : Domestic pressure; expanding strategic periphery



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
สงครามในอนาคต (The Future of Warfare)

➢ แนวโน้มด้านภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Trends) : Asia’s reassessment 

✓ Who will fight: New US partners and allies; less others 

✓ How the US will fight : More maritime conflicts (air-sea cooperation) 

✓ Where the US will fight :  

✓ When the US will fight :  

✓ Why the US will fight : Nationalism ; fear of rising China 



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
สงครามในอนาคต (The Future of Warfare)

➢ แนวโน้มด้านการทหาร (Military Trends)
➢ Decreasing US conventional force size
➢ Increasing near-peer conventional modernization and professionalism 
➢ Selectively capable second-tier powers
➢ Adversary uses of gray-Zone tactics
➢ Weakening of the state monopoly on violence
➢ Artificial Intelligence (AI) as a class of disruptive technologies



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
สงครามในอนาคต (The Future of Warfare)

➢ แนวโน้มด้านการทหาร (Military Trends) : Selectively capable second-tier powers 

✓ Who will fight: Iran/North Korea vs. US, allies and partners 

✓ How the US will fight : Neutralize selective capabilities then destroy large but less sophisticated forces  

✓ Where the US will fight : Middle East or Korean peninsular 

✓ When the US will fight :  

✓ Why the US will fight : Iranian machinations/ North Korea provocations lead to war   



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
สงครามในอนาคต (The Future of Warfare)

➢ แนวโน้มด้านการทหาร (Military Trends) : Adversary use of gray-zone tactics 

✓ Who will fight: Quasi-military or covert state forces, nonstate actors 

✓ How the US will fight : Subconventional or hybrid, potentially escalating to conventional   

✓ Where the US will fight : In disputed territories and areas where state control is weak  

✓ When the US will fight :  

✓ Why the US will fight : States victimized by covert or proxy forces will need support   



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
สงครามในอนาคต (The Future of Warfare)

➢ แนวโน้มด้านอวกาศ นิวเคลียร์ และไซเบอร์ (Space, Nuclear, and Cyber Trends)
➢ Space is becoming an increasingly contested environment
➢ Proliferation of commercial space capabilities
➢ Resumption of nuclear proliferation
➢ Erosion of norms and treaties constraining tactical nuclear weapons use
➢ Information control
➢ Cyber espionage
➢ Cyber sabotage



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
สงครามในอนาคต (The Future of Warfare)

➢ แนวโน้มด้านอวกาศ นิวเคลียร์ และไซเบอร์ (Space, Nuclear, and Cyber Trends) : Information control

✓ Who will fight: Russia, China, Iran, North Korea, nonstate actors 

✓ How the US will fight : Information operations to counter adversary narrative  

✓ Where the US will fight : Cyberspace 

✓ When the US will fight :  

✓ Why the US will fight : Prevent propaganda from influencing the US public and causing domestic discord   



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
สงครามในอนาคต (The Future of Warfare)

➢ แนวโน้มด้านข้อจ ากัดในการใช้ก าลังทหาร (Restraint Trends) 
➢ Widespread distribution of imagery of military operations
➢ Increasing public concern for civilian casualties
➢ The spread of lawfare
➢ Increasing power of false accusations



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
สงครามในอนาคต (The Future of Warfare)

➢ แนวโน้มด้านเศรษฐกิจโลก (Global Economic Trends)
➢ Increasing pressure on the global trading systems
➢ The rise of China
➢ The search for new resources
➢ Relatively declining U.S. and allied economic might
➢ The shrinking of defense industrial base
➢ Decreasing power of sanctions



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
สงครามในอนาคต (The Future of Warfare)

➢ แนวโน้มด้านเศรษฐกิจโลก (Global Economic Trends) : The rise of China

✓ Who will fight: China, US, Japan 

✓ How the US will fight : 

✓ Where the US will fight : Asia, with possible worldwide spillovers 

✓ When the US will fight :  

✓ Why the US will fight : Miscalculation; Chinese ambitions or opportunism or a China in crisis will go to war to 
spur cohesion and nationalism     



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
สงครามในอนาคต (The Future of Warfare)

➢ แนวโน้มด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Trends)
➢ Rising temperature
➢ Water scarcity 
➢ Opening of the Arctic
➢ Sea level rise
➢ Extreme weather events 
➢ Urbanization and megacities



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
สงครามในอนาคต (The Future of Warfare)

➢ แนวโน้มด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Trends) : Urbanization and megacities

✓ Who will fight: Terrorist groups, gang, warlords 

✓ How the US will fight : Decreased advantage from air superiority; more nonlethal, high-precision weapons   

✓ Where the US will fight : Megacities in developing countries 

✓ When the US will fight :  

✓ Why the US will fight : Failed governance and lawlessness, which might require US intervention    



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
สงครามในอนาคต (The Future of Warfare)

➢ การคาดการณ์สงครามในอนาคต (Predicting the Future of Warfare)
➢ Change of U.S. allies
➢ Four types of conflicts
➢ Counter-terrorism
➢ Gray-zone fight
➢ Asymmetric conflict with second-tier competitor
➢ High-end conflict with near peer

➢ Declining qualitative and quantitative advantage 



แนวความคิดด้านความมั่นคงและ ความมั่นคงแห่งชาติ

สงครามลูกผสม (Hybrid Warfare)

❑ เป้าหมาย (Targets) : ความมั่นคงทางการเมือง 
❑ เครื่องมือก าลังอ านาจแห่งชาติ (Means) ที่ใช้ ประกอบด้วย:
❑ ภัยคุกคามจากการใช้ก าลังทางทหารแบบปกติ (Conventional military threats)
❑ การสงครามนอกแบบ (Irregular warfare)
❑ การบ่อนท าลายทางการเมือง ด้วยวิธีการที่ไม่รุนแรง (Nonviolent subversion)
❑ การใช้ความรุนแรง โดยการปฏิบัติการลับ หรือ การปฏิบัติที่สามารถปฏิเสธได้ (Covert 

or deniable violent action)



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ

1.ความท้าทายของอาเซียน : การเผชิญหน้าเพื่อแย่งชิงอิทธิพลระหว่างมหาอ านาจ
➢ กัมพูชา 
➢ ลาว
➢ เวียดนาม 
➢ เมียนมา 
➢ มาเลเซีย 
➢ อินโดนีเซีย 
➢ ฟิลิปปินส์ 
➢ สิงคโปร์ 
➢ บรูไน 

4 ประเด็น : 1.อาเซียน 2.มหาอ านาจ 3.ความขัดแย้งที่ส าคัญ 4.ภัยคุกคามที่ส าคัญ



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ

1.ความท้าทายของอาเซียน : การเผชิญหน้าเพื่อแย่งชิงอิทธิพลระหว่างมหาอ านาจ
➢ กัมพูชา : 

➢ อิทธิพลจีน จีนสนับสนุนกัมพูชาใน การบริหารประเทศ ความร่วมมือด้านความมั่นคง และด้านเศรษฐกิจทั้งการลงทุนและการค้า 
การพึ่งพาจีน ท าให้การตัดสินใจของกัมพูชา ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของจีน  

➢ การกดดันทางเศรษฐกิจของประเทศตะวันตก จากปัญหาประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในกัมพูชา EU ถอดการให้สิทธิพิเศษ  
ท าให้เกิดการย้ายฐานการผลิตและเลิกจ้างแรงงาน ลักลอบเข้าไทยมากขึ้น   

➢ ลาว : 
➢ อิทธิพลจีน ลาวพึ่งพาจีน ทั้งความช่วยเหลือและการลงทุน โครงการโครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน และความร่วมมือทางทหาร  

ลาวเสี่ยงต่อภาระการใช้หนี้ รวมทั้งตกอยู่ภายใต้อิทธิพลจีน และยังมีปัญหา การหลั่งไหลของแรงงานและชาวจีน ซึ่งกระทบวิถี
ชีวิต การจ้างงาน ยาเสพติด ปัญหาสังคมอ่ืน ๆ และสิ่งแวดล้อม    

➢ โครงการเขื่อนในแม่น้ าโขง ผู้ผลิตและส่งออกกระแสไฟฟ้า ส่งผลต่อปริมาณน้ า ระบบนิเวศ วิถีชีวิต ความมั่นคงทางอาหาร 
รวมทั้งกระแสน้ าที่จะส่งผลต่อร่องน้ าลึกและเขตแดนไทยกับลาว 

4 ประเด็น : 1.อาเซียน 2.มหาอ านาจ 3.ความขัดแย้งที่ส าคัญ 4.ภัยคุกคามที่ส าคัญ



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ

1. ความท้าทายของอาเซียน : การเผชิญหน้าเพื่อแย่งชิงอิทธิพลระหว่างมหาอ านาจ
➢ เวียดนาม : 

➢ ศูนย์กลางยุทธศาสตร์สหรัฐ เพื่อคานอ านาจจีน โดยเฉพาะด้านการทหาร เพิ่มความขัดแย้งทะเลจีนใต้
➢ การพึ่งพาจีน ด้านการค้าและตลาดส่งออก รวมทั้งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เครือข่ายคมนาคม การเงิน ความมั่นคงทางทะเล
➢ คงต้องลดการพึ่งพาจีน สร้างพันธมิตร หาหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ มุ่งเปิดเขตการค้าเสรี ไปพร้อมกับรักษาความสัมพันธ์กับจีน   

➢ เมียนมา : 
➢ ปัญหาโรฮินจาในรัฐยะไข่ ไม่มีเสถียรภาพ ไม่มีความปลอดภัย ความเคลื่อนไหวของกลุ่มติดอาวุธ (ARSA และ AA) ภาพลักษณ์

เมียนมาพัวพันการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ โรฮินจาไม่ยอมกลับ และจีนเข้าแทรกแซงช่วยเหลือเมียนมา
➢ ผลกระทบต่อไทยและอาเซียน 1.การค้ามนุษย์และการลักลอบเข้าเมือง 2.การแพร่ขยายแนวคิดนิยมความรุนแรงและการก่อการ

ร้าย 3.การขยายตัวแนวคิดเกลียดกลัวมุสลิมและความขัดแงทางศาสนา 4.การขยายตัวของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ 
การค้าอาวุธ การค้ายาเสพติด 5.การแข่งขันบทบาทและอิทธิพลของมหารอ านาจ 

➢ เสถียรภาพการเมืองภายในประเทศ และข้อตกลงสันติภาพกับชนกลุ่มน้อย 

4 ประเด็น : 1.อาเซียน 2.มหาอ านาจ 3.ความขัดแย้งที่ส าคัญ 4.ภัยคุกคามที่ส าคัญ



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ

1. ความท้าทายของอาเซียน : การเผชิญหน้าเพ่ือแย่งชิงอิทธิพลระหว่างมหาอ านาจ
➢ มาเลเซีย : ปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองภายใน ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย การก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ
➢ อินโดนีเซีย : 

➢ การก่อการร้าย (กลุ่ม IS ที่เดินทางกลับบ้าน ผู้ปฏิบัติการล าพัง กลุ่มอิสระ และผู้ก่อการร้ายสตรี รวมทั้ง JI) มุ่งโจมตี
ภายในประเทศมากขึ้นต่อเจ้าหน้าที่รัฐและชนต่างศาสนา 

➢ การแบ่งแยกดินแดน ในภูมิภาคปาปัว
➢ ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย และแนวคิดความนิยมใช้ความรุนแรง

➢ ฟิลิปปินส์ : 
➢ การก่อการร้าย โดยกลุ่ม IS ระเบิดฆ่าตัวตาย และชาวฟิลิปปินส์เริ่มก่อเหตุ แนวคิดหัวรุนแรงสุดโต่ง 
➢ ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ อิทธิพลจีนและสหรัฐ ทะเลจีนใต้

➢ สิงคโปร์ : 
➢ บรูไน : ประธานอาเซียน ความตึงเครียดกับชาติสมาชิกจากปัญหาทะเลจีนใต้ ความเป็นหนึ่งของอาเซียน 

4 ประเด็น : 1.อาเซียน 2.มหาอ านาจ 3.ความขัดแย้งที่ส าคัญ 4.ภัยคุกคามที่ส าคัญ



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ

2.ประเทศมหาอ านาจ
➢ สหรัฐ 
➢ จีน 
➢ รัสเซีย 
➢ อินเดีย 
➢ ญี่ปุ่น 

1.อาเซียน 2.มหาอ านาจ 3.ความขัดแย้งในภูมิภาคที่ส าคัญ 4.ภัยคุกคามที่ส าคัญ



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ

2.ประเทศมหาอ านาจ
➢ สหรัฐ : 

➢ ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก ให้ความส าคัญกับเศรฐกิจและการค้า ความร่วมมือทางทหารเพื่อแข่งอิทธิพลกับจีน สนใจอนุภาคลุ่ม
น้ าโขงมากขึ้น ติดตามสถานการณ์ในทะเลจีนใต้และคงปฏิบัติการเพื่อเสรีภาพในการเดินเรือและอากาศ

➢ กดดันไทยด้านการค้า ผ่านรายงานต่าง ๆ เช่น รายงานค้ามนุษย์  พร้อมกับ ด ารงความผูกพันทางการทหารที่มีมายาวนาน
➢ จีน : 

➢ มุ่งสู“่สังคมนิยมที่อยู่ดีกินดีรอบด้านในปี 2563” ใช้ Belt and Road Initiative เป็นเคร่ืองมือขยายอิทธิพลและบทบาใน
ภูมิภาคเข้มข้นขึ้น เร่งความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้า เพื่อลดผลกระทบจากความขัดแย้งทางการค้ากับสหรัฐ

➢ ขยายบทบาทความมั่นคงในภูมิภาค พัฒนากองทัพให้ทันสมัย เพิ่มแสนยานุภาพทางการทหาร พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในทะเล
จีนใต้ ส่งผลให้จีนมีภาพลักษณ์ไม่น่าไว้วางใจ และอาจเป็นภัยคุกคามต่อภูมิภาค

➢ ความขัดแย้งทางการค้ากับสหรัฐ  ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนช้าลง 
➢ ความมั่นคงภายในจีน 1.ทะเลจีนใต้ 2.การประท้วงในฮ่องกง 3.การก่อการร้าย และปัญหาชนกลุ่มน้อย  

1.อาเซียน 2.มหาอ านาจ 3.ความขัดแย้งในภูมิภาคที่ส าคัญ 4.ภัยคุกคามที่ส าคัญ



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ

2.ประเทศมหาอ านาจ
➢ รัสเซีย : 

➢ การเมืองมีเสถียรภาพ  
➢ การพัฒนาเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี เพื่อให้รัสเซีย 1 ใน 5 ประเทศมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก (ปัจจุบัน 6) ให้

ความส าคัญกับการแก้ปัญหาภานใน ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน และสร้างประเทศให้ทันสมัยและรุ่งเรือง
➢ ให้ความส าคัญกับภัยคุกคามต่อความมั่นคงทั้งภายในและระหว่างประเทศ การแก้ปัญหาการก่อการร้าย โดยเฉพาะกลุ่ม IS ที่

เดินทางกลับรัสเซีย  (นักรบชาวรัสเซียประมาณ 3400 คน) และกลุ่มที่มีแนวคิดหัวรุนแรงสุดโต่ง  
➢ อินเดีย : 

➢ มหาอ านาจในเอเชียใต้ มีบทบาทการเมืองระหว่างประเทศมากขึ้น แต่ยังมีความขัดแย้งภายใน และความขัดแย้งกับประเทศ
เพื่อนบ้าน เช่น จีน และ ปากีสถาน โดยเฉพาะนโยบายแข็งกร้าวของอินเดียท าให้ความขัดแย้งกับปากีสถานรุนแรงขึ้น

➢ ปัญหาความมั่นคงของอินเดียที่ส าคัญ คือ การก่อการร้ายและกลุ่มต่อต้านรัฐบาลอินเดีย โดยเฉพาะจาก IS 
➢ การขยายบทบาทเชิงรุกของอินเดีย นโยบาย Neighborhood First และ Act East Policy 
➢ อินเดียไม่เข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)

1.อาเซียน 2.มหาอ านาจ 3.ความขัดแย้งในภูมิภาคท่ีส าคัญ 4.ภัยคุกคามที่ส าคัญ



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ

2.ประเทศมหาอ านาจ
➢ ญี่ปุ่น : 

➢ บทบาทของญี่ปุ่นในการร่วมเสริมสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งภาพลักษณ์ที่ใฝ่สันติและต้องปกป้อง
ตนเอง โดยปฏิรูปด้านความมั่นคงให้ทหารมีบทบาทด้านความมั่นคงของภูมิภาคและโลกมากขึ้น 

➢ จีนเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงล าดับแรก รวมทั้งจีนและญี่ปุ่นจะแข่งขันอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้น ผ่านกรอบ
ความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และความสัมพันธ์ทวิภาคีกับประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน 

➢ ญี่ปุ่นมีแนวโน้มเพิ่มมาตรการคว่ าบาตรเกาหลีเหนือทุกทาง 
➢ ด้านเศรษฐกิจ ญี่ปุ่นให้ความส าคัญกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ในฐานะพื้นที่ที่มีศักยภาพ

ทางเศรษฐกิจ และแรงงานถูก  

1.อาเซียน 2.มหาอ านาจ 3.ความขัดแย้งในภูมิภาคท่ีส าคัญ 4.ภัยคุกคามที่ส าคัญ



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ

3. ความขัดแย้งในภูมิภาคที่ส าคัญ
➢ สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี 
➢ สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ 
➢ ความขัดแย้งระหว่างอินเดียกับปากีสถาน และ ระหว่างอินเดียกับจีน   
➢ ปัญหานิวเคลียร์อิหร่าน 

1.อาเซียน 2.มหาอ านาจ 3.ความขัดแย้งในภูมิภาคที่ส าคัญ 4.ภัยคุกคามที่ส าคัญ



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
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3. ความขัดแย้งในภูมิภาคที่ส าคัญ
➢ สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี : 
➢ การเจราจาการปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลเีหนือ ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือ ยังคงเหมือนเดิม เกาหลีเหนือยังไม่มีการ

ทดสอบนิวเคลียร์ และขีปนาวุธส าหรับนิวเคลียร์ แต่มีการทดสอบอาวุธตามแบบระยะไกล ส่วนมาตรการคว่ าบาตรจาก
ประชาคมโลกยังคงมีอยู่ ท าให้เกาหลีเหนืออาจพยายามหลบเลี่ยง ด้วยการส่งออกน้ ามันและถ่านหิน การใช้ไซเบอร์หา
รายได้  การส่งออกแรงงานไปต่างประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์กับจีนและรัสเซีย เพื่อบรรเทาแรงกดดัน

➢ เกาหลีเหนือ ถือว่า อาวุธนิวเคลียร์ คือ ความอยู่รอดของชาติ และเป็นเกียรติภูมิของชาติ  
➢ สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ 

1.อาเซียน 2.มหาอ านาจ 3.ความขัดแย้งในภูมิภาคที่ส าคัญ 4.ภัยคุกคามที่ส าคัญ



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
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3. ความขัดแย้งในภูมิภาคที่ส าคัญ
➢ ความขัดแย้งระหว่างอินเดียกับปากีสถาน :
➢ ความขัดแย้งระหว่างอินเดียกับปากีสถานตึงเครียดโดยต่อเนื่อง และมีแนวโน้มเป็นการรบด้วยก าลังททารเต็มรูปแบบ 

อินเดียและปากีสถานต่างมีอาวุธนิวเคลียร์
➢ อินเดียแสวงหาความร่วมมือจากประชาคมโลกกดดันปากีสถานมากขึ้น  ขณะที่การคลี่คลายสถานการณ์ด้วยการ

เจรจาล้มเหลว เน่ืองจากอินเดียไม่มีท่าทีตอบรับ ในขณะที่จีน สหรัฐ รัสเซีย และ ญ่ีปุ่น พยายามเข้าไปมีบทบาท แต่
คาดว่า อินเดียและปากีสถานต่างพยายามควบคุมสถานการณ์

➢ ปัญหานิวเคลียร์อิหร่าน :
➢ ความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเพิ่มสูงขึ้น เมื่อสหรัฐกดดันให้อิหร่านยอมเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์ใหม่ หลังจาก

สหรัฐ ถอนตัวฝ่ายเดียวจากข้อตกลงเดิม และน ามาตรการคว่ าบาตรทางเศรษฐกิจมาบังคับใช้กับอิหร่านอย่างเข้มข้น 
รวมทั้งเพิ่มก าลังทหารในพื้นที่ เพื่อป้องปรามอิหร่าน 

➢ อิหร่านและกลุ่มฮิซบลุลอฮเ์คยใช้ประเทศไทยเป็นพื้นที่เคลื่อนไหวเพื่อโจมตีผลประโยชน์ของตะวันตก

1.อาเซียน 2.มหาอ านาจ 3.ความขัดแย้งในภูมิภาคที่ส าคัญ 4.ภัยคุกคามที่ส าคัญ
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4. ภัยคุกคามที่ส าคัญ
➢ การโจมตีทางไซเบอร์
➢ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี อย่างรวดเร็ว
➢ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
➢ การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ
➢ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
➢ เศรษฐกิจโลก
➢ สถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้าน 

1.อาเซียน 2.มหาอ านาจ 3.ความขัดแย้งในภูมิภาคท่ีส าคัญ 4.ภัยคุกคามที่ส าคัญ
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4. ภัยคุกคามที่ส าคัญ
➢ การโจมตีทางไซเบอร์

➢ ภัยคุกคามทางไซเบอร์จะมีความรุนแรง ซับซ้อน หลากหลายรูปแบบ และตรวจจับได้ยาก ส่วนใหญ่มุ่งผลประโยชน์ทางการเงิน 
เช่น อาชญากรรมทางไซเบอร์ การโจรกรรมข้อมูลบัตรเครดิตและสินทรัพย์ดิจิทัล การโจมตีแทรกแซงระบบหรือเครือข่ายเพื่อ
ก่อกวนหรือเรียกค่าไถ่ 

➢ มีแนวโน้มสูงที่จะใช้ไซเบอร์เป็นเคร่ืองมือเพื่อแทรกแซงทางการเมือง และเป็นเคร่ืองมือในการน าเสนอข่าวปลอม การท าลาย
ความน่าเชื่อถือ การแพร่ค าพูดเกลียดชัง และสร้างความแตกแยกทางสังคม 

➢ การใช้ไซเบอร์แสวงประโยชน์ของกลุ่มก่อการร้ายผ่านสื่อออนไลน์ 
➢ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี อย่างรวดเร็ว

➢ 1. ปัญญาประดิษฐ์ (AI) หุ่นยนต์ ระบบควบคุมอัตโนมัติ และเทคโนโลยีการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์และธุรกรรมธนาคาร
ผ่านอินเตอร์เน็ต

➢ 2. เงินสกุลดิจิทัล
➢ 3. Big Data

1.อาเซียน 2.มหาอ านาจ 3.ความขัดแย้งในภูมิภาคท่ีส าคัญ 4.ภัยคุกคามที่ส าคัญ
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สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ

4. ภัยคุกคามที่ส าคัญ
➢ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 
➢ Climate Change เป็นภัยคุกคามต่อมวลมนษุยขาติ ส่งผลกระทบรุนแรงและสร้างความเสียหายขนาดใหญ่ เข่นท าให้

เกิดการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานของประชากรโลก สร้างความเสียให้ภาคการเกษตร และการเสียสมดุลของระบบนิเวศ
รวมทั้งส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งในด้านความม่ันคง การสาธารณสขุ และเศรษฐกิจ

➢ การรับมือกับ Climate Change ต้องอาศัยความร่วมมือของประชาคมโลก เพื่อช่วยกันรักษาอุณหภูมิโลก มิให้เพิ่ม
สูงขึ้นเกินขีดจ ากัด 

➢ การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ 
➢ การก่อการร้าย ยังคงเป็นภัยคุกคามต่อทุกประเทศทั่วโลก กลุ่ม IS ยังคงเคลื่อนไหวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการ

ขยายกลุ่มงาน นักรบต่างชาติยังคงเดินทางผ่านประเทศไทย และมีการเผยแพร่แนวคิดหัวรุนแรงโดยตลอด
➢ อาชญากรรมข้ามชาติ ยังคงเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง โดยเฉพาะการค้ามนุษย์ การค้ายาเสพติด รวมทั้งมีการใช้

ไซเบอร์เป็นเครื่องมือมากขึ้น   

1.อาเซียน 2.มหาอ านาจ 3.ความขัดแย้งในภูมิภาคท่ีส าคัญ 4.ภัยคุกคามที่ส าคัญ



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ

4. ภัยคุกคามที่ส าคัญ
➢ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
➢ โรคติดต่อ มีแนวโน้มรุนแรงและแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว และในวงกว้าง
➢ ปัญหาหมอกควัน และมลพิษจากฝุ่นละออง
➢ โรคอุบัติใหม่ 

➢ เศรษฐกิจโลก
➢ การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลก มีแนวโน้มที่จะชะลอตัว
➢ เศรษฐกิจโลก จะเผชิญความเสี่ยงที่ส าคัญ ได้แก่ สงครามการค้าจีนกับสหรัฐ ความขัดแย้งทางการค้าญ่ีปุ่นกับเกาหลี

ใต้ การออกจากสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร ความขัดแย้งในหลายพื้นที่ทั่วโลก ภาวะหนี้โลกที่สูงมาก
เป็นประวัติการณ์ ราคาน้ ามัน และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว

➢ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 2.8 – 3.3 (ก่อนการแพร่ระบาดของ 
COVID 19 ซึ่ง IMF ประเมินว่า เศรษฐกิจไทย จะขยายตัวร้อยละ -6.7) 

1.อาเซียน 2.มหาอ านาจ 3.ความขัดแย้งในภูมิภาคท่ีส าคัญ 4.ภัยคุกคามที่ส าคัญ



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ

4. ภัยคุกคามที่ส าคัญ
➢ สถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้าน
➢ เมียนมา
➢ ลาว
➢ กัมพูชา 
➢ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และเวียดนาม  

1.อาเซียน 2.มหาอ านาจ 3.ความขัดแย้งในภูมิภาคท่ีส าคัญ 4.ภัยคุกคามที่ส าคัญ



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
สภาวะแวดล้อมภายในประเทศ

➢ ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และความมั่นคงภายในประเทศ
➢ ความขัดแย้งทางการเมือง อุดมการณ์ และความเชื่อ
➢ การก่อการร้าย และการบ่มเพาะแนวคิดหัวรุนแรง
➢ อาชญากรรมข้ามชาติ การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ การเข้าเมืองผิดกฎหมาย
➢ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
➢ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
➢ ความมั่นคงทางทะเล 
➢ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
➢ ความผันผวนทางเศรษฐกิจและผลกระทบ
➢ ความเหลื่อมล้ าทางสังคม
➢ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า  



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
สรุปสถานการณ์ด้านความม่ันคงภายในประเทศ

➢ ภัยคุกคาม
➢ การบ่อนท าลายสถาบันหลักของชาติ
➢ การก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

➢ ข้อห่วงกังวลส าคัญ
➢ เสถียรภาพภาพทางเศรษฐกิจและการอยู่ดีมีสุขของประชาชน
➢ ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศเนื่องจากความขัดแย้งทางการเมือง
➢ ปัญหาสิ่งแวดล้อม และภัยแล้ง 
➢ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการใช้ Social Media

➢ ปัญหาท้าทาย
➢ การค้ายาเสพติด การเข้าเมืองผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์
➢ การก่อการร้าย
➢ สถานการณ์ชายแดน   



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงภายในประเทศ

ภัยคุกคาม
➢ การบ่อนท าลายสถาบันหลักของชาติ
➢ ทัศนคติทางลบต่อสถาบันหลักของชาติ แพร่กระจายมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในประชากรทุกกลุ่ม แต่ที่มากที่สุด 

คือ เยาวชนคนรุ่นใหม่
➢ แกนน าฝ่ายบ่อนท าลาย หลายคนยุติบทบาท แต่ผู้ติดตามที่รับข้อมูลจากแกนน าที่เหลืออยู่ มีเพิ่มขึ้นโดยตลอด 

และกลุ่มที่มีแนวคิดดังกล่าว กล้าแสดงออกต่อสาธารณะมากขึ้น ทั้งในโซเชยีลมีเดียและทางกายภาพ 
➢ พรรคการเมืองซึ่งแกนน าส าคัญต่างเคยแสดงออกถึงทัศนคติทางลบ ยังคงได้รับความนิยม 
➢ ข่าวสารทางลบจะถึงคนในวงกว้างมากขึ้นตามล าดับ กระแสวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นเอง 
➢ มาตรการยับยั้ง สกัดกั้นในห้วงต่อไปท าได้ยาก  
➢ อาจน าไปสู่การตอบโต้จากฝ่ายรักสถาบัน ซึ่งอาจน าซึ่งความขัดแย้ง และความแตกแยกทางสังคมที่รุนแรงขึ้น



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงภายในประเทศ

ภัยคุกคาม
➢ การก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
➢ สถิติการก่อเหตุรุนแรง รวมท้ังการสูญเสีย ลดลง
➢ การพูดคุยเพ่ือสันติสุข รอบใหม่ แม้จะมีท่าทีเชิงบวก แต่สถานการณ์อาจพัฒนาไปได้ 2 แนวทาง คือ 

ความรุนแรงลดลง หรือ เหตุรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น
➢ แนวโน้มท่ีน่ากังวล คือ การก่อเหตุนอกพื้นที่ จชต. มากขึ้น
➢ มีการด าเนินการทางมิติทางการเมืองมากขึ้น 
➢ ความเคลื่อนไหวขององค์กรระหว่างประเทศ ควบคุมได้ ขณะที่รัฐบาลต่างประเทศและองค์ระหว่าง

ประเทศ ไม่แสดงท่าทีท่ีไม่เห็นด้วย หรือ คัดค้าน แนวทางการแก้ปัญหาของรัฐบาล
➢ แต่ปัญหาและเงื่อนไขยังอยู่ รัฐต้องเร่งด าเนินการตัดวงจรการบ่มเพาะแนวคิดมุสลิมชาตินิยมมลายู  

ปาตานีแบบสุดโต่ง  



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
สรุปสถานการณ์ด้านความม่ันคงภายในประเทศ

ข้อห่วงกังวลส าคัญ
➢ เสถียรภาพภาพทางเศรษฐกิจและการอยู่ดีมีสุขของประชาชน
➢ การคาดการณ์การขยายตวัเศรษฐกิจโลกปี 63 จะลดลง ประกอบเงินบาทแข็งตัว การส่งออกและการท่องเที่ยว

ได้รับผลกระทบ ภาคธุรกิจต้องปรับลดคนงาน และหากมีปัจจัยลบเพิ่มขึ้น การว่างงานจะมากขึ้น รายได้ประชาชน
จะลดลง

➢ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ น่าจะส่งผลจ ากัด เน่ืองจากภาคครัวเรือนยังเผชิญภาวะหนี้ต่อรายได้สูง ความ
เชื่อม่ันลดลง วิตกเรื่องงาน จึงลดค่าใช้จ่าย ท าให้คนส่วนใหญ่รู้สึกว่าเศรษฐกิจไม่ได้ ส่งผลทางลบต่อการ
บริหารงานของรัฐ

➢ ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศเนื่องจากความขัดแย้งทางการเมือง
➢ ความเบื่อหน่ายรัฐบาลที่บริหารงานมาเกือบ 7 ปี บวกกับปัญหาเศรษฐกิจ และการตั้งกลุ่มอนาคตใหม่ เคลื่อนไหว

นอกสภา อาจน าไปสู่การเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลได ้แต่ยังไม่น่าจะมีการชุมนุมประท้วง เนื่องจาก กระแสสังคมไม่
สนับสนุนการเคลื่อนไหวแบบชุมนุมสาธารณะ และพรรคการเมืองใหญ่ยังไม่ให้การสนับสนุน



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
สรุปสถานการณ์ด้านความม่ันคงภายในประเทศ

ข้อห่วงกังวลส าคัญ
➢ ปัญหาสิ่งแวดล้อม และภัยแล้ง
➢ สถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงในรอบ 10 ปี โดยเฉพาะในภาคกลาง และหาเข้าฤดูฝนแล้ว เกิดปรากฏการณ์ 

เอลนิโน ขึ้นจริง จะท าให้ฝนตกตามฤดูกาลน้อยกว่าปกต ิจะส่งผลต่อภาคการเกษตร ภาคครัวเรือน 
ภาคอุตสาหกรรม เกิดการแย่งชิงน้ า เกษตรกรไม่ไดร้ับประโยชน์จากเงินประกันราคาผลผลิต

➢ ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างกว้างขวาง    
➢ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการใช้ Social Media
➢ การใช้ Social Media เพื่อเจตนาเผยแพร่ข่าวสารบิดเบือนข้อเท็จจรงิ ทั้งโดยการใช้ข่าวปลอม และใช้

ข้อมูลด้านเดียว ที่มีแนวโน้มมากขึ้นและรุนแรงขึ้น 
➢ การโจมตีทางไซเบอร์ ต่อระบบราชการและโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งอาชญากรรมทางไซเบอร์ต่อ

ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป  



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงภายในประเทศ

ปัญหาท้าทาย
➢ การค้ายาเสพติด การเข้าเมืองผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์
➢ การลักลอบน ายาเสพติดจากเมียนมาเข้ามาตอนในประเทศ ก่อนที่บางส่วนจะถูกลักลอบส่งไปประเทศที่ 3 ยังคงมี

แนวโน้มรุนแรงขึ้น 
➢ การลักลอบส่งผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ เนื่องจากตวามต้องการแรงงานผิดกฎหมาย และการโยกย้าย

ถิ่นฐานชาวโรฮินจาไปประเทศที่สาม 
➢ การก่อการร้าย
➢ แม้เหตุก่อการร้ายใยโลกลดลงต่อเน่ือง 4 ปีแล้ว แต่นานาชาติยังคงต้องระมัดระวังนักรบกลุ่ม IS ที่เดินทางกลับบ้าน

เกิด ย้ายไปรวมกลุ่มเพื่อต่อสู้ในพื้นที่อื่น ตลอดจนผู้ก่อเหตุโดยล าพัง หรือข่ายงานขนาดเล็ก 
➢ ไม่ปรากฏภัยคุกคามจากกลุ่มก่อการร้ายตอ่ไทย แต่มีการใช้ไทยเป็นทางผ่าน แหล่งจัดหาอาวุธ และซ่อนตัว  

➢ สถานการณ์ชายแดน 
➢ สถานการณ์ขายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นไปด้วยดี แม้จะมีปัญหาเขตแดนที่ยังปักปันไม่แล้วเสร็จ ทั้งทางบก

และทางทะเล แต่ด้วยความสัมพันธ์ที่ดี และมีกลไกความร่วมมือรองรับ จึงสามารถแก้ปัญหาระดับพื้นที่ได้   



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
สภาวะแวดล้อมด้านการทหาร

➢ ขีดความสามารถทางทหาร กับ ภัยคุกคามทางทหาร
➢ ขีดความสามารถทางทหาร 
➢ ภัยคุกคามทางทหาร และความล่อแหลมต่อภัยคุกคามทางทหาร

➢ ภัยคุกคามทางทหารในโลกและภูมิภาค 
➢ ภัยคุกคามทางทหารต่อประเทศไทย
➢ ภัยคุกคามทางทหารจากภายนอกประเทศ
➢ ภัยคุกคามทางทหารภายในประเทศ 
➢ ภัยคุกคามอื่น ๆ 



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมด้านการทหาร

ขีดความสามารถทางทหาร 
❖ มหาอ านาจทางทหารชองโลก : 1.สหรัฐ  2.รัสเซีย  3.จีน  4.อินเดีย 5.ญี่ปุ่น  6.เกาหลีใต้  7.ฝรั่งเศส

8.สหราชอาณาจักร  9.อียิปต์  10.บราซิล  11.ตุรกี  12.อิตาลี  13.เยอรมนี  14.อิหร่าน  15.ปากีสถาน     
16.อินโดนีเซีย 19.ออสเตรเลีย  22.เวียดนาม  23.ไทย

❖ อาเซียน :  19.อินโดนีเซีย  22.เวียดนาม  23.ไทย  35.เมียนมา  44.มาเลเซีย  48.ฟิลิปปินส์  51.สิงคโปร์  
107.กัมพูชา  131.ลาว  135.+ บรูไน

ประเทศ งบประมาณ
(ล้านเหรียญ)

ก าลังทหาร เคร่ืองบิน บ รบ/โจมตี รถถัง รถเกราะ เรือรบทุก
ประเภท

เรือด า้น า เรือบรรทุก
บ.

23.ไทย 7100 360850 570 94 841 1416 292 0 1

22.เวียดนาม 5500 482000 293 77 2615 2530 65 6 0

35.เมียนมา 2650 406000 276 80 434 1300 187 1 0

ขีดความสามารถทางทหาร กับ ภัยคุกคามทางทหาร



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมด้านการทหาร

ขีดความสามารถทางทหาร 
❖ มหาอ านาจทางทหารชองโลก : 1.สหรัฐ  2.รัสเซีย  3.จีน  4.อินเดีย 5.ญี่ปุ่น  6.เกาหลีใต้  7.ฝรั่งเศส 8.

สหราชอาณาจักร  9.อียิปต์  10.บราซิล  11.ตุรกี  12.อิตาลี  13.เยอรมนี  14.อิหร่าน  15.ปากีสถาน  16.
อินโดนีเซีย 19.ออสเตรเลีย  22.เวียดนาม  23.ไทย

❖ อาเซียน :  19.อินโดนีเซีย  22.เวียดนาม  23.ไทย  35.เมียนมา  44.มาเลเซีย  48.ฟิลิปปินส์  51.สิงคโปร์  
107.กัมพูชา  131.ลาว  135.+ บรูไน

ภัยคุกคามทางทหาร และความล่อแหลมต่อภัยคุกคาม
❑ ขีดความสามารถทางทหาร มิใช่ตัวก าหนดได้ทันทีว่า เป็นภัยคุกคามทางทหาร
❑ (Securitization) ต้องประกอบกับ เจตนารมณ์ ว่า เป็นศัตรู จึงจะเป็น ภัยคุกคามทางทหาร 
❑ การเปรียบเทียบก าลังทหารของทั้งสองฝ่าย และการพิจารณาขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้ามอย่างละเอียด  

รวมทั้งต้องพิจารณาระยะทางระหว่างสองประเทศ และลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วยแล้ว จะท าให้ทราบความ
ล่อแหลมของเราต่อภัยคุกคามน้ี รวมทั้งขอบเขตและวิธีการใช้ขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้าม   

ขีดความสามารถทางทหาร กับ ภัยคุกคามทางทหาร



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมด้านการทหาร
ภัยคุกคามทางทหารในโลกและภูมิภาค

➢ ข้อพิจารณา : การใช้ก าลังอ านาจแห่งชาติดา้นอื่น ๆ จนหมดสิ้นแล้ว ไม่ได้ผล ความสามารถที่จะเอาชนะได้
อย่างรวดเร็วและการสูญเสียยอมรับได้ ความชอบธรรมในการใช้ก าลังทหาร และการสนับสนุนของประชาคม
โลก โดยเฉพาะจากประเทศของตน ทั้งน้ี การใช้ก าลังอ านาจทางทหาร อาจเป็นการรบเต็มรปูแบบ ไปจนถึง 
การรบเฉพาะพื้นที่ การใช้ขีดความสามารถทางทหารบางประการ เช่น การโจมตีเป้าหมายจ ากดัดว้ยการทิ้ง
ระเบิดจากเครื่องบิน หรือโดรน รวมทั้งการยิงด้วยอาวุธระยะไกล เป็นต้น

➢ คาบสมุทรเกาหลี
➢ ทะเลจีนตะวันออก และกรณีไต้หวัน ทะเลจีนใต้ 
➢ เอเชียใต้ ระหว่างอินเดียกับปากีสถาน และ อินเดียกับจีน 
➢ ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ : ซาอุดิอาระเบียกับอิหร่าน อิสราเอลกับอิหร่านและประเทศ

อาหรับ
➢ การโจมตีเพื่อท าลายและป้องปรามภัยคุกคามอื่น ๆ ที่กระทบความมั่นคงแห่งชาติ ที่มิใช่การทหาร 



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมด้านการทหาร
ภัยคุกคามทางทหารต่อประเทศไทย

➢ ข้อพิจารณา : การใช้ก าลังอ านาจแห่งชาติดา้นอื่น ๆ จนหมดสิ้นแล้ว ไม่ได้ผล ความสามารถที่จะเอาชนะได้อย่าง
รวดเร็วและการสูญเสียยอมรับได้ ความชอบธรรมในการใช้ก าลังทหาร และการสนับสนุนของประชาคมโลก โดยเฉพาะ
จากประเทศของตน ทั้งนี้ การใช้ก าลังอ านาจทางทหาร อาจเป็นการรบเต็มรูปแบบ ไปจนถึง การรบเฉพาะพื้นที่ การใช้
ขีดความสามารถทางทหารบางประการ เช่น การโจมตีเป้าหมายจ ากดัดว้ยการทิง้ระเบิดจากเครื่องบิน หรือโดรน รวมทั้ง
การยิงด้วยอาวุธระยะไกล เป็นต้น

➢ ภัยคุกคามทางทหารจากต่างประเทศ 
➢ การรบด้วยก าลังทหารขนาดใหญ่ ไม่น่าจะเกิดขึ้น แต่จะมีผลกระทบสูงมาก
➢ การรบด้วยก าลังทหารขนาดเล็ก อาจมีเกิดขึ้นได้ แต่มีโอกาสน้อยมาก มีผลกระทบปานกลางถึงสูง
➢ การปะทะตามแนวชายแดน อาจมีเกิดขึ้นได้ และโอกาสเกิดมีมากขึ้น ผลกระทบน้อยถึงปานกลาง
➢ การใช้ก าลังอ านาจทางทหาร เฉพาะขีดความสารถทางทหารบางประการ มีโอกาสเกิดขึ้นบ้าง ผลกระทบน้อย

➢ ภัยคุกคามทางทหารจากภายในประเทศ
➢ สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมด้านการทหาร
ภัยคุกคามอื่น ๆ ที่อาจต้องใช้ขีดความสามารถทางทหาร

➢ ข้อพิจารณา : การใช้ก าลังอ านาจแห่งชาติดา้นอื่น ๆ จนหมดสิ้นแล้วไม่ได้ผล โดยกองทัพ มีขีดความสามารถทางทหาร 
ที่จะสามารถรองรับภัยคุกคามที่มีต่อความม่ันคงของชาติได้ รวมทั้งไม่กระทบต่อการเตรียมก าลัง และการใช้ก าลังใน
ภารกิจการป้องกันประเทศ และภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับการป้องกันประเทศ นอกจากนี้ ต้องมีกฎหมายรองรับการ
ปฏิบัติการทางทหารด้วย

➢ รูปแบบภัยคุกคามที่มิใช่การทหาร
➢ ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
➢ การบ่อนท าลายสถาบันหลักของชาติ 
➢ ไซเบอร์ และการใช้สื่อสังคมออนไลน์
➢ อาชญากรรมข้ามชาติ การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ 
➢ การก่อการร้าย และการเผยแพร่แนวความคิดหัวรุนแรงสุดโต่ง
➢ ภัยพิบัติทั้งที่เกิดโดยธรรมชาติ และโดยมนุษย์ รวมทั้งน้ าท่าม ภัยแล้ง ไฟป่า ฝุ่นมลพิษ
➢ โรคระบาดร้ายแรง 



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมด้านการทหาร
การใช้เครื่องมือพลังอ านาจของชาติทางทหาร

➢ ข้อพิจารณา : การใช้เครื่องมือพลังอ านาจแห่งชาติทางทหาร คือ การใช้ขีดความสามารถทางทหารทั้งในด้านการรบ
และการปฏิบัติการทางทหารที่มิใช่การรบ เพื่อรองรับภัยคุกคามที่มีต่อความม่ันคงของชาติได้ ตามที่ได้จากการตรวจสอบ
สภาวะแวดล้อมของโลกทุกด้านทั้งภายนอกและภายในประเทศแล้ว  โดยเฉพาะ ด้านการทหาร

➢ ภารกิจทางทหาร : การเตรียมก าลัง และ การใช้ก าลัง
➢ การใช้ก าลัง
➢ การป้องกันประเทศ ด้วยการป้องกันตามแนวชายแดน
➢ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายใน ด้วยการสนับสนุนภาครัฐ

และเอกชน ในการแก้ปัญหาความม่ันคงแห่งชาติ ในเรื่อง ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การบ่อน
ท าลายสถาบันหลักของชาติ  ความมั่นคงทางไซเบอร์ และการใช้สื่อสังคมออนไลน์  อาชญากรรมข้ามชาติ การค้า
ยาเสพติด การค้ามนุษย์  การก่อการร้าย และการเผยแพร่แนวความคิดหัวรุนแรง  ภัยพิบัติทั้งที่เกิดโดยธรรมชาติ 
และโดยมนุษย์ และโรคระบาดร้ายแรง 

➢ การทูตฝ่ายทหาร และ การปฏิบัติภารกิจนอกประเทศ 



สภาวะแวดล้อมด้านการทหารและการป้องกันปะเทศ

กล่าวน า

สภาวะแวดล้อมด้านการทหารและการป้องกันประเทศ 

การใช้พลังอ านาจทางทหารของชาติ  

สรุป และ ค าถาม  



สภาวะแวดล้อมด้านการทหารและการป้องกันปะเทศ

การใช้พลังอ านาจทางทหารของชาติ  

❖ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
❖ ผลประโยชน์แห่งชาติ 
❖ แนวคิดด้านความมั่นคงแห่งชาติ
❖ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
❖ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
❖ แผนระดับ ๓ 



แนวความคิดด้านความมั่นคงและ ความมั่นคงแห่งชาติ

“รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษตัริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและ
เขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ รัฐต้องจัดให้มีการทหาร การทูต และ
การข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ ก าลังทหารให้ใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้วย” 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๒ 



แนวความคิดด้านความมั่นคงและ ความมั่นคงแห่งชาติ

แนวความคิดเรื่องความมั่นคงแห่งชาติของไทย 

“ความม่ันคงแห่งชาต”ิ หมายความว่า ภาวะทีป่ระเทศปลอดจากภัยคุกคามต่อเอกราช อธิปไตย 
บูรณภาพแห่งอาณาเขต สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ความปลอดภัยของ

ประชาชน การด ารงชีวติโดยสงบสุขของประชาชน หรือ (ภัยคุกคาม) ทีก่ระทบต่อผลประโยชน์
แห่งชาต ิหรือ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมท้ัง 

ความพร้อมของประเทศทีจ่ะเผชญิสถานการณ์ต่างๆ อันเกดิจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ

มาตรา ๔ พระราชบัญญัตสิภาความม่ันคงแห่งชาต ิพ.ศ.๒๕๕๙



แนวความคิดด้านความมั่นคง และ ความมั่นคงแห่งชาติ
ผลประโยชน์แห่งชาติ 

1. การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ
2. การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืน ของสถาบันหลักของชาติ
3. การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
4. การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น ม่ันคงทางสังคม ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและ

ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
5. ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
6. ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรของชาติ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร
7. ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอ้มระหว่างประเทศ
8. การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมี

เกียรติและศักดิ์ศรี 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  



แนวความคิดด้านความมั่นคงและ ความมั่นคงแห่งชาติ

ความมั่นคง (Security) และ ความไม่มั่นคง (Insecurity) 

o ภยัคุกคาม (Threats) และ จุดอ่อนหรือความอ่อนแอของรัฐ (Vulnerability)
o ความไม่ม่ันคงของรัฐ เป็นผลมาจากปัจจัย 2 ประการ คือ  ภยัคุกคามที่มีต่อรัฐ กับ 
จุดอ่อน หรือ ความอ่อนแอของรัฐ

o รัฐต้องท าอะไรเพื่อลดความไม่มั่นคง หรือท าให้เกดิความมั่นคง
1. ก าจัด หรือ ลด จุดอ่อนและความอ่อนแอของรัฐ
2. ลด ระงับ ยับย้ัง ท าลาย ภัยคุกคามต่อรัฐ
3. ท้ัง 1. และ 2.



ความสมัพนัธร์ะหว่างความมัน่คงแห่งชาติ พลงัอ านาจแห่งชาติ และปัจจยัก าลงัอ านาจแห่งชาติ

ความมัน่คงแห่งชาติ

พลงัอ านาจแห่งชาติ

ก าลงัอ านาจด้านการเมือง ก าลงัอ านาจด้านเศรษฐกิจ ก าลงัอ านาจด้านสงัคมจิตวิทยา

ก าลงัอ านาจด้านการทหาร ก าลงัอ านาจด้านอ่ืนๆ (ถ้ามี)

ภมิูศาสตร์
๑ ๓ ๕ ๗ ๙

๒ ๔ ๖ ๘

ปัจจยัก าลงัอ านาจแห่งชาติ

อดุมการณ์ของชาติ
และภาวะผูน้ า

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

ประชากร

ความสมัพนัธ์
ระหว่างประเทศ
และการทูต

การเศรษฐกิจ ลกัษณะประจ าชาติ ความเช่ือ ศาสนา
จริยธรรม และความ

จงรกัภกัดี
ข้อมลูข่าวสาร

พลงังานทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี

ก าลงัทหารการศึกษา



แนวความคิดด้านความมั่นคง และ ความมั่นคงแห่งชาติ
ความม่ันคงแห่งชาติด้านการทหาร (Military Security)

o ภัยคุกคามทางทหาร คือ ภัยคุกคามที่เกิดจากการใช้ก าลังทางทหาร นับเป็นภัยคุกคามที่ส าคัญและรุนแรงที่สุด ต่อ 
ความมั่นคงแห่งชาติ โดยเฉพาะความอยู่รอดของชาติ  
o เป้าหมายหลัก คือ การเมือง และ การทหาร (หรือการป้องกันประเทศ) และการเมือง รวมท้ังมีผลต่อความ

มั่นคงทุกรูปแบบ 
o ภัยคุกคามทางทหาร สามารถท่ีจะท าลายทุกองค์ประกอบของรัฐและชาติ ได้
o ภัยคุกคามทางทหาร ประกอบด้วย  ขีดความสามารถทางทหาร และ เจตนารมณ์ที่เป็นปรปักษ์

o ความสามารถทางเศรษฐกิจ มีผลต่อ การเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหาร
o พลเมือง สภาพสังคม รวมท้ัง ขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นส่วนส าคัญในการ

สร้างความเข้มแข็งด้านการป้องกันประเทศ
o ขีดความสามารถทางทหาร สามารถใช้เพ่ือการทูต เพ่ือเสริมสร้างเกียรติภูมิของชาติในประชาคมโลก  



เครื่องมือของก าลังอ านาจแห่งรัฐ

• เครื่องมือทางทหาร คือ ขีดความสามารถทางทหาร ที่สามารถน ามาใช้ในการป้องกันประเทศ การป้องปราม การบีบ
บังคับ หรือ การขู่ที่จะใช้ก าลังทหาร รูปแบบต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ

• ก าลังทางทหาร 3 องค์ประกอบ : 
• ก าลัง : ก าลังพลที่ฝึกแล้ว เครื่องมือ อาวุธยุทโธปกรณ์ โครงสร้าง ความพร้อมรบ การปฏิบัติการ ความสามารถในการ

ปฏิบัติการต่อเน่ืองและยั่งยืน ฐานอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และพลังอ านาจทางเศรษฐกิจ
• แนวคิด : หลักการสงคราม หลักนิยม แนวคิดและแผนยุทธศาสตร-์ยุทธการ-ยุทธวิธี การฝึก การศึกษา  
• คุณธรรม : ความเป็นผู้น า ขวัญและก าลังใจ เกียรติศักดิ์ ความเสียสละ ระเบียบวินัย และวัฒนธรรม

• พลังอ านาจที่ส าคัญและจ าเป็นยิ่ง มักใช้ในวิกฤต เม่ือพลังอ านาจอื่น ๆ ใช้ไม่ได้ผล หรือก าลังจะไม่ได้ผล
• บทบาทกองทัพ : 

• การรบ เพื่อป้องกันประเทศ เอกราชอธิปไตยของชาต ิบูรณภาพแห่งดนิแดน และผลประโยชน์แห่งชาติ 
• การปฏิบัติอื่น ๆ ที่มิใช่การรบ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ รักษาความมั่นคงภายใน รวมทั้งรักษาความ

ปลอดภัยให้กับพลเมืองของตน (และการบังคับใช้กฎหมาย)  

- MILITARYก าลังอ านาจแห่งชาติทางทหาร



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580)
บทน า และ ปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 

➢ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง
➢ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
➢ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์
➢ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม
➢ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
➢ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580)

บทน า และ ปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
“..โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็น เป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่น ๆ 

เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจ และพื้นที่ ...”

วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง”

เป้าหมายในการพัฒนาประเทศ
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580)
บทน า และ ปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 

➢ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง
➢ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
➢ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์
➢ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม
➢ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
➢ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580)
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง
➢ การรักษาความสงบภายในประเทศ
➢ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อ

ความมั่นคง
➢ การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญ

ภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
➢ การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับ

อาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์ภาครัฐ และ
ที่มิใช่รัฐ

➢ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคง
แบบองค์รวม 

เป้าหมาย 
1. ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข          
2. บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
3. กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง

4. ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่
ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม
ระหว่างประเทศ

5. การบริหารจัดการความม่ันคงมีผลส าเร็จที่
เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580)
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 
ประเด็นที่ 1 การรักษาความสงบภายในประเทศ

(เป้าหมาย) “เพ่ือเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและ
สันติสุขให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง ให้
สถาบันหลักมีความมั่นคง เป็นศูนย์รวมจิตใจอย่าง
ยั่งยืน ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความม่ันคงปลอดภัยท้ัง
ในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคี
ปรองดอง และเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ พร้อมที่จะร่วมแก้ไข
ปัญหาของชาติ”  

กิจกรรม/แนวทางปฏิบัติ
➢ การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มี

ความเข้มแข็ง มีความพร้อมตระหนักในเรื่องความ
มั่นคงและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 

➢ การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีตอ่
สถาบันหลักของชาติ

➢ การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีเสถียรภาพและธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของ
ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

➢ การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารป้องกันและ
ขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่ส าคัญ 



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580)
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 
ประเด็นที่ 2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มี

ผลกระทบต่อความม่ันคง

(เป้าหมาย) “เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิมท่ีมีอยู่อย่างตรง
ประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้
ปัญหาใหม่เกิดขึ้น อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการ
และการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ด าเนินการไปได้
อย่างต่อเนื่องและราบรื่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญท่ีจะน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”  

กิจกรรม/แนวทางปฏิบัติ

➢ การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน
➢ การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหา

ที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ 
➢ การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่าง

ถาวร ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
➢ การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทาง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งทางบก
และทางทะเล



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580)
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 
ประเด็นที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อม

เผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความม่ันคงของชาติ 

(เป้าหมาย) “เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของ
กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งระบบของ
ประเทศ ให้มีความพร้อมในการป้องกันและรักษา
อธิปไตยของประเทศ รวมทั้งสามารถติดตาม ป้องกัน 
แก้ไข และรับมือกับปัญหาความม่ันคงทุกมิติทุก
รูปแบบและทุกระดับแบบบูรณาการ ให้มีความพร้อม
และเพียงพอต่อการป้องกันภัยคุกคามทุกมิติทุก
รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง”  

กิจกรรม/แนวทางปฏิบัติ

➢ การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบ
บูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ

➢ การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ 
กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง รวมทั้ง
ภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและ
รักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัย
คุกคามได้ทุกมิติ

➢ การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติ และการ
บริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 
ประเด็นที่ 4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความ

มั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐ
และที่มิใช่ภาครัฐ 

(เป้าหมาย) “เพ่ือสร้างเสริมความสงบ สันติสุข ความ
มั่นคง และความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ 
ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิด
ความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีจะรองรับปัญหา
ร่วมกันได้”  

กิจกรรม/แนวทางปฏิบัติ

➢ การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ

➢ การเสริมสร้างและธ ารงไว้ซ่ึงสันติภาพและ
ความมั่นคงของภูมิภาค 

➢ การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐ และที่มิใช่รัฐ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 
ประเด็นที่ 5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความ

มั่นคงแบบองค์รวม 

(เป้าหมาย) “เพื่อให้กลไกส าคัญต่าง ๆ ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการบริหาร
และพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม มีการใช้
หลักธรรมาภิบาลและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
และมีประสิทธิภาพ สามารถขจัดปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง เกิดความมั่นใจได้ว่า
หน่วยงานรับผิดชอบทั้งหลักและรอง พร้อมรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคต”  

กิจกรรม/แนวทางปฏิบัติ

➢ การพัฒนากลไกให้พร้อมส าหรับการติดตาม 
เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม

➢ การบริหารจัดการความม่ันคงให้เอื้ออ านวยต่อ
การพัฒนาประเทศในมิติอื่น ๆ 

➢ การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
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ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 
ประเด็นที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัย

คุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ

(เป้าหมาย) “เพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและ
หน่วยงานด้านความมั่นคง ให้มีความพร้อมในการป้องกันและ
รักษาอธิปไตยของประเทศ รวมทั้งสามารถติดตาม ป้องกัน แก้ไข 
และรับมือกับปัญหาความมัน่คงทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ” 

กิจกรรม/แนวทางปฏิบัติ
➢ การจัดท าแผนพัฒนาและผนึกก าลังทรัพยากรและขีดความสามารถ
➢ การประเมินขีดความสามารถอย่างจริงจัง
➢ การพัฒนาคน โครงสร้างก าลังรบและยุทโธปกรณ์ และการฝึกร่วม 

ให้น าไปปฏิบัติได้ในสถานการณ์จริง
➢ การปฏิบัติการร่วม และความร่วมมือด้านความมั่นคง รวมทั้งการทูต 

กับเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
➢ การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการป้องกัน

ประเทศ การพลังงาน การติดต่อสื่อสาร 

(เป้าหมาย) “เพื่อให้ทรัพยากรที่ส าคัญและจ าเป็นทั้งปวงได้รับการพัฒนา 
เสริมสร้างศักยภาพ ให้มีความพร้อม เพียงพอ และเป็นรูปธรรม ทั้งคน 
เคร่ืองมือ ยุทโธปกรณ์ รวมทั้งระบบการบริหารจัดการในการป้องกัน

ประเทศ การป้องกันภัยคุกคาม และการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
และให้สามารถระดมทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรม/แนวทางปฏิบัติ ที่ 2 (1 ใน 5 กิจกรรม)

การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ กองทัพและ
หน่วยงานด้านความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาค
ประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของ

ประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติ



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580)
แผนระดับที่ 1 : ยุทธศาสตร์ชาติ  เป็น เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

แผนระดับที่ 2 : แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ     แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ       
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ

แผนระดับที่ 3 : แผนปฏิบัติการราชการ คือ แผนที่จัดท าข้ึนเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน (รองรับ) 
แผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 สู่การปฏิบัติให้บรรลุซึ่งเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมทั้งแผนที่จัดท าตาม
กฎหมาย ตามพันธกรณีระหว่างประเทศ และแผนราชการทุกระดับ   

แผนแม่บท 23 ประเด็น/แผน : 1.ความมั่นคง 2.การต่างประเทศ 3.การเกษตร 4.อุตสาหกรรมและการบริการในอนาคต 5.การท่องเที่ยว 
6.พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 7.โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8.ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
9.เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10.การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 11.การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต 12.การพัฒนาการเรียนรู้ 
13.การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14.ศักยภาพการกีฬา 15.พลังทางสังคม 16.เศรษฐกิจฐานราก 17.ตวามเสมอภาคและหลักประกันทาง
สังคม 18.การเติบโตอย่างยั่งยืน 19.การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 20.การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
21.การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 22.กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 23.การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม      



นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (2562 – 2565)

บทน า และ สถานการณ์และบริบทความมั่นคง 2562-2565

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
❖ ความมั่นคงแห่งชาติ และ ภัยคุกคาม ผลประโยชน์แห่งชาติ (8 ข้อ) วัตถุประสงค์แห่งชาติ (9 ข้อ)
❖ วิสัยทัศน์ (ความมั่นคงแห่งชาติ) : “ไทยมีเสถียรภาพภายในประเทศ มีศักยภาพในการลดภัยข้าม

พรมแดน มีบทบาทสร้างสรรค์ในภูมิภาคและในประชาคมโลก”
❖ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (ด้านความมั่นคง) 16 นโยบาย
❖ แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 19 แผน 

การขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
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วัตถุประสงค์แห่งชาติ  

❑ เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
❑ เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี ธ ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
❑ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสามัคคีปรองดอง ความเป็นธรรม และความสมานฉันท์ในชาติ เพื่อลดการเผชิญหน้า

และการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ
❑ เพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขของการใช้ความรุนแรง
❑ เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐและส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วนในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
❑ เพื่อให้การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร มีความมั่นคง ความย่ังยืน และมีความสมดุลกับการ

ขยายตัวของการพัฒนาประเทศ รวมถึงลดความเสี่ยงจากผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์
❑ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมของชาติในการเผชิญกับภาวะสงครามและวิกฤตการณ์ความมั่นคง อย่างมีเอกภาพและ

ประสิทธิภาพ
❑ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพในการป้องกันประเทศ สนับสนุนภารกิจที่ไม่ใช่การสงคราม และสามารถผนึกก าลังของ

กองทัพกับทุกภาคส่วนในการเผชิญกับภัยคุกคามด้านการป้องกันประเทศในทุกรูปแบบ
❑ เพื่อส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่สร้างสรรค์และสันติในการอยู่ร่วมกันกับประเทศเพ่ือนบ้าน กลุ่มประเทศอาเซียน ประชาคมโลก

บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์ และการด ารงเกียรติภูมิของชาติ
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❖ เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข

❖ สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความ
สมานฉันท์ในชาติ 

❖ ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

❖ จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาข้ามพรมแดน 

❖ เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม
ข้ามชาติ 

❖ ปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
❖ จัดระบบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง

❖ เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความม่ันคงภายใน
❖ เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต
❖ เสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์
❖ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม
❖ เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
❖ พัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความ

มั่นคงแห่งชาติ
❖ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ
❖ พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ
❖ เสริมสร้างดุลภาพในการด าเนินความสัมพันธ์ระว่าง

ประเทศ  

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ



นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (2562 – 2565)

❖ การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
❖ การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้าน

ความมั่นคง
❖ การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

❖ การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
❖ การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ
❖ การสร้างความสามัคคีปรองดอง 
❖ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงใน

พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
❖ การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง

❖การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
❖การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
❖การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต
❖การรักษาความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดน
❖การรักษาความมั่นคงทางทะเล
❖การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
❖การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
❖การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
❖การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน
❖การรักษาความมั่นคงทางอาหารและน้ า
❖การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  

แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
บทบาทและภารกิจทางทหาร

➢ การป้องกันประเทศ
➢ การเตรียมก าลัง
➢ การใช้ก าลัง

➢ การปฏิบัติการด้วยก าลังทหารแบบอ่ืน ๆ ที่มิใช่การสงคราม
➢ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
➢ การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
➢ การช่วยเหลือประชาชน และการใช้ก าลังทหารเพื่อช่วยพัฒนาประเทศ
➢ การใช้ก าลังทหารสนับสนุนสนับสนุนงานของทางราชการและภาคประชาชน
➢ การใช้ก าลังอ านาจทางทหารเพือ่เสริมสรา้งเกียรติภูมิของชาตใินประชาคมโลก
➢ การทูตฝ่ายทหาร  

แนวความคิดในการปฏิบัติ : ความร่วมมือด้านความมั่นคง การผนึกก าลังป้องกันประเทศ  การป้องกันเชิงรุก   



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
บทบาทและภารกิจทางทหาร

➢ การป้องกันประเทศ
➢ การเตรียมก าลัง : ทหาร ยุทโธปกรณ์ หลักนิยม แผนทางทหาร การศึกษา การฝึก         

ระบบการช่วยรบและการส่งก าลังบ ารุง การเตรียมการเพือ่ระดมสรรพก าลัง 
➢ การใช้ก าลัง :
➢ การป้องกันชายแดน
➢ การสร้างสภาวะแวดล้อมเพื่อการป้องกันประเทศ
➢ การปฏิบัติการเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการทหารกบัเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ

แนวความคิดในการปฏิบัติ : ความร่วมมือด้านความมั่นคง การผนึกก าลังป้องกันประเทศ  การป้องกันเชิงรุก   



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
บทบาทและภารกิจทางทหาร

➢ การปฏิบัติการด้วยก าลังทหารแบบอ่ืน ๆ ที่มิใช่การสงคราม
➢ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
➢ การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
➢ การช่วยเหลือประชาชน และการใช้ก าลังทหารเพื่อช่วยพัฒนาประเทศ
➢ การใช้ก าลังทหารสนับสนุนสนับสนุนงานของทางราชการและภาคประชาชน
➢ การใช้ก าลังอ านาจทางทหารเพือ่เสริมสรา้งเกียรติภูมิของชาตใินประชาคมโลก
➢ การทูตฝ่ายทหาร  

แนวความคิดในการปฏิบัติ : ความร่วมมือด้านความมั่นคง การผนึกก าลังป้องกันประเทศ  การป้องกันเชิงรุก   



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
ด้านการทหารและการป้องกันประเทศ

พลเอก ธิวา เพ็ญเขตกรณ์
ผู้อ านวยการ สวปอ.มส. SML



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม

➢ ประสิทธิผลทางทหาร : กระบวนการแปลงทรัพยากร เป็น ก าลังอ านาจทางทหาร ที่มีขีดความสามารถทางทหาร
ได้ครบถ้วน สามารถน ามาใช้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของชาติ ได้ โดยทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับก าลังอ านาจทาง
ทหาร ได้แก่ คน ทรัพยากรธรรมชาติ เงิน ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฐานอุตสาหกรรม 
โครงสร้างรัฐ คุณลักษณะทางสังคมจติวิทยา ทุนการเมือง คุณภาพผู้น า ขวัญและก าลังใจ เป็นต้น 

➢ การวัดประสิทธิผลทางทหาร 4 ระดับ : การเมือง ยุทธศาสตร์ ยุทธการ และยุทธวิธี 
➢ ข้อจ ากัดของประสิทธิผลทางทหาร
➢ ตามธรรมชาติ : สภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบเศรษฐกิจ ประชากร เวลา
➢ ทางการเมือง : วัตถุประสงค์ของชาติด้านการเมืองภายในประเทศและการทูต เงื่อนไขข้อตกลงในการท างาน

และปฏิบัติการทางทหาร  ความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับพลเรือน ทัศนคติต่อทหาร รวมทั้งขวัญและก าลังใจ
ของฝ่ายพลเรือน    

ประสิทธิผลทางทหาร   



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม

➢ วัตถุประสงค์ : กองทัพด าเนินการได้ทั้งในระดบัยุทธศาสตร์ ยุทธการ และยุทธวิธี กองทัพมีทรัพยากรอย่างต่อเนื่องในการ
ปฏิบัติการ ด ารงสภาพ ขยายก าลัง และสร้างกองทัพขึ้นใหม่

➢ กระบวนการ : ผู้น าทางทหาร ประเมินสถานการณ์ ก าหนดรูปแบบและระดับภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติ แล้วเสนอ
ความเห็นต่อผู้น าทางการเมือง เพื่อขอรับ การจัดสรรทรพัยากรตามห้วงระยะเวลา และเพียงพอต่อ การจัดการภัยคุกคามที่มี
ต่อความมั่นคงแห่งขาติ  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระบอบการปกครอง และสภาวะแวดล้อมภายในประเทศ รวมทั้งความสัมพันธ์
ระหว่างทหารกับพลเรือน โดยเฉพาะกลุ่มการเมืองที่คุมอ านาจรัฐ

➢ ปัจจัยความส าเร็จ :
➢ กลุ่มการเมือง เห็นว่า กิจกรรมทหาร มีความชอบธรรม และเป็นทหารอาชีพ การเป็นทหารเป็นอาชีพพิเศษ ต้องการ

การศึกษา และการฝึกทักษะเป็นพิเศษ รวมทั้งลักษณะงานของทหาร เป็นงานที่ยากล าบาก ต้องการความเสียสละ และ
มีความจ าเป็นต่อความอยู่รอดของประเทศ และความมั่นคงของชาติ  

➢ การด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถปุระสงค์ทางทหาร ต้องใช้เวลาในการแปลงทรัพยากร เป็น ขีดความสามารถทางทหาร 
➢ การประเมินสถานการณ์ ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ ทั้งภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติ และ ความต้องการทรัพยากร   

ประสิทธิผลของทหารระดับการเมือง   



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม

➢ การวัดประสิทธิผลทางทหารระดับการเมือง : 
➢ กองทัพได้รับงบประมาณที่เพียงพอกับความจ าเป็น
➢ กองทัพมีสิทธิ์และโอกาสใช้ฐานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่เพียงพอส าหรับผลิต     

อาวุธยทุโธปกรณที่จ าเป็น
➢ กองทัพมีสิทธิ์และโอกาสในการใช้ก าลังคน ตามคุณภาพและปริมาณ ที่ต้องการ 

ประสิทธิผลของทหารระดับการเมือง   



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม

➢ กิจกรรมทางทหารในระดับยุทธศาสตร์ : การใช้ก าลังอ านาจทางทหารของชาต ิเพื่อให้บรรลุซึ่งเป้าหมายของชาติ ตามที่
ก าหนดโดยผู้น าทางการเมือง ประกอบด้วย แผน ตามห้วงเวลาและพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ภารกิจ รวมทั้งวัตถุประสงค์ทางทหาร 
และการปฏิบัติตามแผน ทั้งน้ี วัตถุประสงค์ทางทหาร ต้องเชื่อมโยงกับ วัตถุประสงค์แห่งชาติ     

ประสิทธิผลของทหารระดับยุทธศาสตร์   

➢ การวัดประสิทธิผลทางทหารระดับยุทธศาสตร์ : 
➢ ความส าเร็จของวัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ของกองทัพ ส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ของชาติ 
➢ ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ทางทหารสอดคล้องกับผลลัพธท์ี่ได้ ทั้งความส าเร็จและความล้มเหลว
➢ ผู้น าทางทหารสามารถสื่อสารและโน้มน้าวผู้น าทางการเมือง ในการก าหนดวัตถุประสงค์ของชาติ ที่สอดคล้องกับเหตุผล

และแนวความคิดทางทหาร
➢ วัตถุประสงค์ทางทหารและหนทางปฏิบัติ สอดคล้องกับโครงสร้างและขนาดของกองทัพ
➢ วัตถุประสงค์ทางทหาร สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานในการส่งก าลังบ ารุงและฐานทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
➢ ความส าเร็จในการบูรณาการวัตถุประสงค์ทางทหารของประเทศ กับ วัตถุประสงค์ทางทหารของพันธมิตร
➢ วัตถุประสงค์ทางทหารและแผนปฏิบัติการได้ใช้จุดแข็งของฝ่ายเราต่อจุดอ่อน/ความล่อแหลมที่ส าคัญของฝ่ายตรงข้าม 



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม

➢ กิจกรรมทางทหารในระดับยุทธการ : การวิเคราะห์ เลือก และพัฒนาแนวความคิดในการปฏิบัติ หรือ หลักนิยม ในการก าลัง
ทหารขนาดใหญ่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางทหารในยุทธบรเิวณ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ วางแผน เตรียมการ และ
ปฏิบัติการทางทหารรูปแบบต่าง รวมถึง การจัดหน่วย การวางก าลัง การรวมและผนึกก าลัง การเลือกเป้าหมาย รวมทั้ง การ
ควบคุมบังคับบัญชา การติดต่อสื่อสาร และการอ านวยการยุทธร่วม และการส่งก าลังบ ารุง

➢ ปัจจัยส าหรับการตัดสินใจ : ภารกิจ ข้าศึก สภาพภูมิประเทศ การส่งก าลังบ ารุง ก าลังของชาติและพันธมิตร และเวลาที่มีอยู่        

ประสิทธิผลของทหารระดับยุทธการ   

➢ การวัดประสิทธิผลทางทหารระดับยุทธการ : 
➢ กองทัพเป็นทหารอาชีพและมีคุณธรรม รวมทั้งความซื่อสัตย์ ความถูกต้องในการปฏิบัติที่เป็นหนึ่งเดียวทั้งกองทัพ
➢ กองทัพมีแนวความคิดในการปฏิบัติที่ใช้การบูรณาการ การรวมก าลังและอาวุธเพื่อให้ได้เปรียบ รวมทั้งมีการป้องกันจุดอ่อน
➢ กองทัพมีความคล่องแคล่ว และมีความอ่อนตัวทางยุทธศาสตร์ รวมทั้งสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็ว (ทั้งด้านการใช้

ก าลัง และด้านการใช้ความคิด ความรู้ และเหตุผล) ในทิศทางทั้งที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าและที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้
➢ แนวความคิดในการปฏิบัติและการตัดสินใจในระดับยุทธการของกองทัพ สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ 
➢ การสนับสนุนทั้งปวงบูรณาการเป็นอย่างดีกับแนวคิดทางยุทธการ และกองทัพสามารถสนับสนุนการปฏิบัติระดับยุทธการได้

ในเรื่อง ข่าวกรอง การส่งก าลังบ ารุง การติดต่อสื่อสาร การแพทย์ และการขนส่ง 
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➢ การปฏิบัติการทางทหารในระดับยุทธวิธี : เทคนิคเฉพาะที่ก าลังรบใช้เข้าท าการรบ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ทางยุทธการ  
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายก าลังในสนามรบต่อฝ่ายข้าศึก การใช้อ านาจการยิงและการท าลายเป้าหมายและก าลังฝ่ายข้าศึก 
รวมทั้งการจัดการส่งก าลังบ ารุงโดยตรงต่อก าลังที่เข้าท าการรบ  ทั้งนี้ เส้นแบ่งระหว่างการปฏิบัติระดับยุทธการ กับ การปฏิบัติระดับ
ยุทธวิธี ไม่ชัดเจนนัห แต่การแบ่งไว้เพื่อให้การเปรียบเทียบทางทหาร มีความชัดเจนขึ้น       

ประสิทธิผลของทหารระดับยุทธวิธี   

➢ การวัดประสิทธิผลทางทหารระดับยุทธวิธี : 
➢ หนทางปฏิบัติทางยุทธวิธีของกองทัพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางทหารของกองทัพ
➢ ความคิดทางยุทธวืธสีอดคล้องกับขีดความสามารถทางทหาร
➢ ระบบทางยุทธวิธีให้ความส าคัญกับการบูรณาการก าลังรบทุกหน่วยทุกประเภท
➢ แนวคิดทางยุทธวิธีให้ความส าคัญกับการจู่โจมและการฉวยโอกาสที่เปิดให้ เข้าปฏิบัติการอย่างรวดเร็ว
➢ ระบบทางยุทธวิธีสอดคล้องกับวิธีด าเนินการในเร่ืองขวัญและก าลังใจ ความเป็นปึกแผ่นของหน่วย และความสัมพันธ์ระหว่าง

นายทหาร นายสิบ และพลทหาร 
➢ แนวทางการฝึกสอดคล้องกับระบบทางยุทธวิธี
➢ ระบบทางยุทธวิธีสอดคล้องกับความสามารถในการสนับสนุน
➢ ระบบทางยุทธวิธีมีการวางก าลังและใช้จุดแข็งของกองทัพต่อจุดอ่อนของฝ่ายตรงข้าม 
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ด้านการทหารและการป้องกันประเทศ

พลเอก ธิวา เพ็ญเขตกรณ์
ผู้อ านวยการ สวปอ.มส. SML


