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การส ารวจสภาพแวดลอ้ม
ดา้นการทหารและการป้องกนัประเทศ

บทบรรยาย
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How much can you say about your knowledge?

➢ How do you know? → Epistemology
➢ What you know? → Ontology
➢ Limitation of Knowledge → Theory-laden 

observation? → What you know is based 
on or limited to what you have known!!!

แมค้วามรูก็้เป็นอนิจจงั
รูแ้ลว้ก็ปลอ่ยวาง
ไม่รูก็้ไม่มอีะไรจะปลอ่ยวาง 
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หวัขอ้บรรยาย
1. ท าไมการส ารวจสภาพแวดลอ้มจงึส าคญัอย่างยิง่ตอ่

กระบวนการยุทธศาสตรช์าต?ิ 
2. การระบุผลประโยชนแ์ห่งชาตดิา้นการทหารและการป้องกนั

ประเทศ 
3. กระบวนการส ารวจสภาพแวดลอ้มดา้นการทหารและการ

ป้องกนัประเทศ 
4. กระบวนการก าหนดนโยบายดา้นการทหารและการป้องกนั

ประเทศ → ยุทธศาสตรท์หาร หรอืยุทธศาสตรก์ารป้องกนัประเทศ
5. ยุทธศาสตร/์นโยบายดา้นการทหารของไทย
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ความส าคญัของการส ารวจสภาพแวดลอ้ม



5

1. ท าไมการส ารวจสภาพแวดลอ้มจงึส าคญั
อย่างยิง่ตอ่กระบวนการยุทธศาสตรช์าติ
(National Strategy Process)? (Why 
Environmental Scanning = ?)

→ การส ารวจสภาพแวดลอ้มมคีวามส าคญัมากใน ๓ ลกัษณะ คอื 

(๑) สภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไปย่อมกระทบเป้าหมาย หรอื
ผลประโยชนข์องเราทีต่ ัง้เอาไวใ้นขณะนี้

(๒) การส ารวจสภาวะแวดลอ้ม ณ ปัจจบุนั จะท าใหเ้ห็นปัญหาที่

ตอ้งแก ้→ การปฏริปูประเทศ

(๓) การส ารวจสภาพแวดลอ้มท าใหเ้ห็นภาพอนาคต (scenarios)
ทีเ่ป้าหมายหรอืผลประโยชนท์ีเ่ราตัง้ไวจ้ะเผชญิ หรอือาจตอ้งปรบั
เป้าหมายหรอืผลประโยชนใ์หม่ → ตอ้งเตรยีมขดีความสามารถ
อะไรบา้ง (capabilities) เพือ่ใชใ้นการไปสู ่หรอืบรรลเุป้าหมาย และ
บรรลเุป้าหมายแลว้ จะรกัษาความส าเรจ็ไวไ้ดอ้ย่างไร? 
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การส ารวจสภาพแวดลอ้ม
เป็นสว่นใดของกระบวนการ
ยุทธศาสตรช์าต?ิ



ตวัแบบ (Model) กระบวนการจดัท ายุทธศาสตรช์าตขิอง วปอ. 
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การส ารวจสภาพแวดลอ้ม
เร ิม่ตน้ทีผ่ลประโยชนแ์หง่ชาติ

Environmental Scanning
starts with national interests.

“ผลประโยชนแ์หง่ชาต ิ(national interest) หมายถงึ ฐานรากทัง้มวล
ทีค่วามเป็นชาต ิความอยูร่อดของชาต ิความเจรญิกา้วหนา้ และความ
มั่นคงของชาตติัง้อยู ่ทัง้ในปัจจบุนั และในอนาคต”

https://www.vectorstock.com/royalty-free-
vector/national-interest-rubber-stamp-vector-13318354
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สภาพแวดลอ้มกระทบผลประโยชนข์องชาตอิย่างตอ่เน่ือง
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เป้าหมายของยุทธศาสตรช์าติ

มาตรา ๖
มาตรา ๗
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SPITS Model
‘หว่งโซร่ะบบความมัน่คงองคร์วมเชงิซอ้น’
→“ยทุธศาสตรช์าต”ิ เป็นแกนกลาง
→เป็นกระบวนการทีต่อ้งใช ้Data Analytics และ
ฐานขอ้มูลระดบัชาตขินาดใหญ ่(National Big
Data Center) → การส ารวจสภาพแวดลอ้ม
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ความสมัพนัธร์ะหว่างความมัน่คงแหง่ชาต,ิ ผลประโยชน์
แห่งชาต,ิ ยุทธศาสตรช์าต,ิ กบัภยัคกุคามของชาต ิ
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องคร์วมกระบวนการยุทธศาสตรช์าต ิ→ เร ิม่ตน้ทีผ่ลประโยชนแ์หง่ชาติ
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การระบุผลประโยชนแ์ห่งชาตดิา้น
การทหารและการป้องกนัประเทศ
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ผลประโยชนแ์หง่ชาตใิน
ทศันะของส านกัคดิหลกั →
ตา่งมุมมอง
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Hans J Morgenthau 

(1904 – 1980) 

Kenneth Neal Waltz

(1924-2013)

Politics Among 
Nations, 1948,

→ Concepts of 

‘National Interest’, 

‘National Power’, 

‘International Order’

→ ‘National Interests’ 
defined as ‘Power’

Theory of 
International Politics, 

1979,

→ Concept of ‘Balance 
of Power’National Interest : From Abstraction to Strategy, 1994.

แนวคดิเกีย่วกบัผลประโยชนแ์ห่งชาติ
ของส านกั Realism → What is?



แนวคดิเกีย่วกบัผลประโยชนแ์ห่งชาติ
ของส านกั IDEALISM/ LIBERALISM
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Idealism/Liberalism → What 

ought to be?

• ใหค้วามส าคญักบั “ผลประโยชน์

รว่มกนัของประชาคมโลก”

• เนน้การอยู่รว่มกนัอย่างเท่าเทยีม

ระหวา่งประเทศ

• หลกัการสนัตภิาพและความมัน่คง

ระหวา่งประเทศ (international 

peace and security)

• ใหค้วามส าคญักบัการสรา้งสถาบนั 

(institution building) เพือ่ความ

รว่มมอืระหวา่งประเทศ 
(ด ูDaniel Deudney & G. John Ikenberry (1999))

Immanuel Kant

1724 - 1804

https://en.wikipedia.o

rg/wiki/Immanuel_Ka

nt#/media/File:Kant_

gemaelde_3.jpg

E. H. Carr

1892 – 1982

https://en.wikipedia.org/wiki/E._H._Carr

Woodrow Wilson,

U.S. President 1913-1921
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นิยาม/ความหมายของ
ผลประโยชนแ์หง่ชาติ
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ผลประโยชนแ์หง่ชาต ิ
(national interest) หมายถงึ ฐานรากทัง้มวลทีค่วามเป็นชาต ิความ
อยูร่อดของชาต ิความเจรญิกา้วหนา้ และความมั่นคงของชาตติ ัง้อยู่ ทัง้
ในปัจจุบนั และในอนาคต แบ่งเป็น (1) ทีเ่ป็นหวัใจของชาต ิ(survival 
interests) หรอืผลประโยชนถ์าวร (permanent interests); (2) ที่
ส าคญัยิง่ (vital interests) เสมอืนอวยัวะ เชน่ แขน ขา ฯลฯ; (3) ทีผ่นั
แปรได ้(variable interests) – เปรยีบเทยีบกบัคนก็คอืสิง่ทีอ่ยู่นอกกาย 
จ าเป็นส าหรบัการด ารงชวีติ; ผลประโยชนแ์ห่งชาติ มที ัง้ทีเ่ป็นรูปธรรม 
และนามธรรม เชน่ คณุคา่ของชาต ิวฒันธรรม/ความเป็นตวัตนของชาต ิ
เอกราชอธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขต ประชากร ทรพัยากร 
ทรพัยส์นิของชาต ิ→ มหีลายส านักคดิ ไม่ไดม้คีวามหมายเดยีว
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การระบุผลประโยชนแ์ห่งชาตขิองไทย
➢ มทีัง้สว่นทีเ่ป็นผลประโยชนถ์าวร (Permanent Interest) และผลประโยชนท์ี่
แปรผนัไปตามสถานการณแ์ละกาลเวลา (Variable Interests) ทัง้ Permanent 
และ Variable Interests มทีัง้สว่นทีเ่ป็นผลประโยชนท์ีส่ าคญัอย่างยิง่ (Vital 
Interests) และผลประโยชนท์ีส่ าคญัรองลงมา (Secondary Interests)  

➢ โดยพืน้ฐานรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทยจ าก าหนดผลประโยชน์
แห่งชาตเิอาไวใ้นลกัษณะประโยคหรอืขอ้ความ (statement of national 
interest)  

➢ ประโยค/ขอ้ความก าหนดในหมวด/มาตราตา่งๆใน รธน. ดงันี้
✓ หมวด 1 – บททัว่ไป
✓ หมวด 2 – พระมหากษตัรยิ ์
✓ หมวด 3 – สทิธ ิเสรภีาพของปวงชนชาวไทย
✓ หมวด 4 – หนา้ทีข่องปวงชนชาวไทย
✓ หมวด 5 – หนา้ทีข่องรฐั
✓ หมวด 6 – แนวนโยบายแห่งรฐั
✓ หมวด 7 – รฐัสภา (→ ระบอบการปกครอง)
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การระบุผลประโยชนแ์ห่งชาตขิองไทย
❑ ผลประโยชนแ์ห่งชาตทิีร่ะบไุวใ้น รธน. ในลกัษณะขอ้ความ (statement of national 

interest) → ทีส่ าคญั บางสว่น
➢ ประเทศไทยเป็นราชอาณาจกัรอนัหน่ึงอนัเดยีว จะแบ่งแยกไม่ได ้
➢ การปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข
➢ อ านาจอธปิไตยเป็นของปวงชนชาวไทย
➢ ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์ความเป็นมนุษย ์สทิธ ิเสรภีาพ และความเสมอภาคของบคุคล 

ย่อมไดร้บัการคุม้ครอง
➢ การพทิกัษร์กัษาไวซ้ ึง่ชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์และการปกครองในระบอบ

ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข  

➢ม.52 “รฐัตอ้งพทิกัษร์กัษาไวซ้ ึง่สถาบนัพระมหากษตัรยิ ์เอกราช อธปิไตย บรูณภาพแห่ง
อาณาเขต และเขตทีป่ระเทศไทยมสีทิธอิธปิไตย เกยีรตภิมู ิและผลประโยชนข์องชาติ ความ
มัน่คงของรฐั และความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน เพือ่ประโยชนแ์ห่งการนี ้รฐัตอ้งจดัใหม้ี
การทหาร การทตู และการขา่วกรองทีม่ปีระสทิธภิาพ …” + “… ก าลงัทหารใหใ้ชเ้พือ่การ
พฒันาประเทศดว้ย”
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ผลประโยชนแ์หง่ชาต ิ→ แบ่งไดห้ลายแบบ

ดา้นการเมอืงภายในประเทศ

ดา้นการเมอืงระหวา่งประเทศ

ดา้นเศรษฐกจิ

ดา้นสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติ

ดา้นสงัคมจติวทิยาและวฒันธรรม

ดา้นวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยี นวตักรรม ฯลฯ

ดา้นพลงังาน อาหาร น ้า สุขภาพ

การทหารและการป้องกนัประเทศ

ดา้นการขนส่งทางทะเล

ดา้นอวกาศ

ดา้นอืน่ๆ

แบ่งเป็นดา้นตา่งๆ
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การจดัประเภท
ผลประโยชนแ์หง่ชาติ
องินิยามความเป็นรฐั

รฐั (state) หรอืประเทศ (country) ประกอบดว้ยพืน้ฐาน ดงันี ้
ดนิแดน (territory), ประชากร (population), รฐับาล
(government), และอธปิไตย (sovereignty).

ตามนยัยะนี้ รฐัจงึเปรยีบเทยีบไดค้นหรอืบุคคลทีม่สีทิธ ิ
เสรภีาพ มสีนิทรพัยส์ว่นบคุคลโดยก าเนิด มรีา่งกาย จติใจ มสีทิธใิช ้
สิง่สาธารณะ มสีทิธใินการพฒันาตนเอง และมหีนา้ทีแ่ละความ
รบัผดิชอบ ฯลฯ
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ประเภทของผลประโยชนแ์ห่งชาตอิงินิยามความเป็นรฐั

➢ เกดิจากสทิธ ิ→ ผลประโยชนข์องชาตทิีเ่ป็นสทิธใินสนิทรพัยข์องชาตโิดย
ก าเนิดของรฐั เชน่ บรูณภาพแห่งอาณาเขต ทรพัยากร และวตัถสุิง่ของตา่งๆตามสทิธิ
ในอาณาเขตของชาต ิบคุคลสญัชาตไิทย (ประชากร) ธรุกจิสญัชาตไิทย นอกจากทีม่ี
ตวัตนจบัตอ้งไดด้งัทีก่ลา่วมา ยงัมทีีไ่ม่มตีวัตน เชน่ เอกลกัษณ ์วฒันธรรม สถาบนั
หลกัของชาตติา่งๆ ฯลฯ รวมเรยีกวา่ สทิธใินคณุค่าแห่งชาต ิ(national values)
สทิธใินการป้องกนัตนเอง (self defence), 

➢ เกดิจากเสรภีาพ→ เสรภีาพในการพฒันาประเทศ เสรภีาพในการใชส้ิง่ทีเ่ป็น
ผลประโยชนร์ว่มของโลก เชน่ ทะเลสากล (high seas) อวกาศ เสรภีาพในการเลอืก
ระบบเศรษฐกจิการเมอืงของประเทศ 

➢ เกดิจากหน้าที่→ หนา้ทีใ่นการปกป้องผลประโยชนข์องตน หนา้ทีใ่นการใหค้วาม
รว่มมอืกบัประชาคมระหวา่งประเทศ → หนา้ทีส่ว่นใหญ่กอ่ใหเ้กดิผลประโยชน์
รว่มกนัของประชาคมโลก เชน่ การรกัษาสนัตภิาพ การรกัษาสิง่แวดลอ้ม ฯลฯ เพราะ
ปัญหาตา่งๆหลายปัญหามลีกัษณะขา้มพรมแดน

→ สว่นมากระบไุวใ้นกฎหมายระหวา่งประเทศ แนวปฏบิตัหิรอืประเพณีนิยมระหวา่งประเทศ 
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ผลประโยชนแ์ห่งชาตทิี่
เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการทหาร/
การป้องกนัประเทศ → การปกป้อง
คุม้ครอง พทิกัษร์กัษา สนิทรพัยข์องรฐั เชน่

➢ เป้าหมายโครงสรา้งพืน้ฐานภายในประเทศทัง้ทาง
เศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม และทางทหารทีส่ าคญั
ยิง่ตอ่ความอยูร่อดของชาติ

➢ เมอืงหลวง เมอืงใหญ่ เขตเศรษฐกจิส าคญั
➢ บรูณภาพแหง่อาณาเขตของประเทศทางบก ทะเล 

รวมถงึหว้งอากาศ และอวกาศ
➢ ทรพัยากรของชาตทิุกรปูแบบ
➢ โครงขา่ยระบบสือ่สารโทรคมนาคมของประเทศ
➢ เขตทะเลเศรษฐกจิจ าเพาะ (Exclusive 

Economic Zone) และทรพัยากร
➢ ฯลฯ

→การปกป้อง คุม้ครอง พทิกัษร์กัษา
อธปิไตย และเสรภีาพของรฐั เชน่

➢ เสรภีาพในการใชห้ว้งอากาศ และอวกาศ
รวมถงึน่านน า้สากลของประเทศ เชน่ การ
เดนิเรอื การเดนิอากาศ/อวกาศยาน ฯลฯ

➢ เสรภีาพในการเลอืกระบบเศรษฐกจิ การเมอืง 
และระบบคณุคา่ของประเทศ

➢ ฯลฯ
→ การปฏบิตัหิน้าทีข่องรฐัเพือ่สรา้ง

ผลประโยชนร์ว่มระหวา่งประเทศ เชน่
➢ การปฏติามกฎหมายระหวา่งประเทศ และมี

หนา้ทีใ่นการท าใหป้ระเทศอืน่ตอ้งปฏบิตัติาม
➢ การรกัษาสนัตภิาพ และความมั่นคงระหวา่ง

ประเทศ
➢ ฯลฯ
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กระบวนการส ารวจสภาพแวดลอ้มดา้น
การทหารและการป้องกนัประเทศ 
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สภาพแวดลอ้มคอือะไร?

สภาพแวดลอ้มเป็นระบบนิเวสนโ์ลกเชงิซอ้นทีป่รบัตวัได ้
(Global Complex Adaptive Ecosystem)



29

กระบวนการส ารวจสภาพแวดลอ้มดา้นการทหารและการป้องกนั
ประเทศ → ความหมาย, วธิกีาร/กระบวนการ องคป์ระกอบ, การส ารวจสภาพแวดลอ้มตอ้งเร ิม่ทีก่ารมอง
ความมั่นคงเป็น “ระบบความมั่นคงองคร์วมเชงิซอ้น (Complex Comprehensive Security System –
CCSS)” → เพือ่ดพูลวตัรของระบบ, ดกูระบวนการภายใน Trends, Drivers, Conflicts, Disruptions, Pull & 
Push forces, = Know the system; กอ่นทีจ่ะไปสู ่Play in the system → Know and Play
→ ผลผลติ (output) ของการส ารวจสภาพแวดลอ้มดา้นการทหาร-การป้องกนัประเทศ

➢ Know the present and the future; → ยกตวัอย่าง!! UK MOD GST 2045 → Thematic, 
Geographic → Future Operating Environment 2030 → Characteristics of FOE, 
Implications for defence

➢ Identify threats to military and defence interests;
➢ Plan to protect the interests and prevent the effects of threats (strategy);
➢ Execute the plan (= policies).
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สภาพแวดลอ้ม (Environment) คอือะไร?

See, for example, Steven Strogatz, Duncan Watts, & Albert-Laszlo Barabasi (2012):

➢ สภาพแวดลอ้มเป็นระบบนิเวสนท์างสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง ในระดบัโลก เป็นระบบเชงิซอ้นขนาด
ใหญ่ (mega system) ทีป่ระกอบดว้ยระบบยอ่ยๆภายในเจ านวนมาก (Environment = Global Complex 
Adaptive Ecosystem) สามารถมองไดจ้ากมติภิมูศิาสตร ์(geographical dimension) หรอืมติิ
ความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบและระบบยอ่ย (functional dimensions) → complex 
networked/interconnected system → system ใหญ่ ม ีsubsystems และ systems ยอ่ย ม ี
components หรอื agents ฯลฯ 

➢ คุณลกัษณะ --> connecting & reacting components, nonlinearity, emergence, spontaneous 
order, feedback, feedforward (?), chaotic (?), adaptive,    
✓ Interacting components;
✓ มี catalysts, inhibitors ในปฏกิิรยิาระหวา่ง components;
✓ มี interactions ระหวา่ง subsystems ทัง้แบบ constructive, destructive;
✓ มกีระบวนการที ่disruptive – progressive;  
✓ มกีารเปลีย่นสมดลุ → moving equilibriums;
✓ ม ีlife cycle;
✓ System’s Rule changes; 
✓ Reductive analysis ใชไ้ม่ได;้ 
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https://www.researchgate.net/figure/Different-types-of-systems-In-the-simple-

system-parts-do-not-interact-and-the-outcome_fig1_343452864

การแบ่งประเภทของระบบ (type of systems) 
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คณุลกัษณะ/พฤตกิรรมส าคญัของระบบเชงิซอ้น

➢ องคป์ระกอบ (components/players/agents) เช ือ่มโยงกนัเป็นโครงขา่ยและท า
ปฏกิิรยิาตอ่กนั (connected and react);

➢ Nonlinearity;
➢ เกดิคณุภาพใหม่ (Emergence);
➢ อาจจะจดัระเบยีบไดท้นัท ี(spontaneous order) ช ัว่คราว;
➢ ระบบม ีFeedbacks; feedforward → สญัญาณจากภายนอกระบบ
➢ ระบบมกีารปรบัตวั (adaptation)
➢ ระบบ CS ไม่สามารถถอดแยกออกเป็นสว่นๆเพือ่อธบิายได ้ดงัน้ัน Reductionist 

paradigm อธบิาย CS ไม่ได ้
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กระบวนการส ารวจ
สภาพแวดลอ้ม → มหีลากหลายวธิี
... ทีส่ าคญัคอืผลผลติตอ้งไดภ้าพอนาคต 
(scenarios) ทีเ่ราจะไปเจอในระยะเวลาทีก่ าหนดที่
ใกลเ้คยีงกบัทีจ่ะเกดิขึน้มากทีส่ดุ!!! 
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ตวัอย่าง : กห. องักฤษ 
(U.K. Ministry of Defence) → ท า
การส ารวจสภาพแวดลอ้มโลกทกุ ๕ ปี 
เรยีกวา่ “Global Strategic 
Trends – Out to 2045 “ ส ารวจ
เมือ่ปี 2014 (2557) เพือ่การจดัท า
ยทุธศาสตรก์ารทหาร/การป้องกนั
ประเทศ โดยเสนอปัจจยัสภาพแวดลอ้ม
ทีจ่ะกระทบปฏบิตักิารทางทหาร/การ
ป้องกนัประเทศเป็นเอกสารแยกเฉพาะ 
ชือ่ “ Future Operating 
Environment 2035 ”
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Global Strategic Trends – Out to 2045
→ มี 16 ดา้น (Themes)

➢ Demography
➢ Gender
➢ Urbanization
➢ Resources
➢ The Environment
➢ Health
➢ Transport
➢ Information
➢ Education
➢ Automation and work
➢ Corruption and money
➢ Identity and the role of state
➢ Defence spending and capabilities

Future Operating Environment 2035
→ มี 8 ดา้น (sub themes)

➢ Actors
➢ Institutions
➢ Culture and identity
➢ Technology
➢ Cyberspace
➢ Electromagnetic environment
➢ Physical environment
➢ Future legal aspects

Implications for Defence
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พวกเราส่วนใหญ่
คุน้เคย SWOT →
→ แตส่ าหรบัการจดัท าการส ารวจ
สภาพแวดลอ้มเพือ่ท ายทุธศาสตรช์าติ
จะตอ้งปรบั Template/Diagram ใหม้ี
Focus ทีช่ดัเจน, ไม่สบัสน, และตรง
เป้าหมายไม่ซ า้ซอ้น

ดูความเป็นระบบ
เชงิซอ้นของ
กระบวนการ
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การตรวจสภาวะแวดลอ้ม

เชงิภาพอนาคต 

(Foresight Examination of 

Environment) 

ด ู1. Hines & Bishop (2013), Framework Foresight : 
Exploring Future The Houston Way; 

2. Bennis & Nanus (1987), VUCA

Self Positioning → Core Capabilities 

(CC) & Key Success Factors (KSF)
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การท า Scenario มกัจะท ารวมไปถงึขัน้ตอนการท า
ยทุธศาสตรด์ว้ย โดยทัว่ไปเรยีก Scenario & Strategic
Planning (ม ี๖ ขัน้ตอน) ซึง่ก็คอื SSWOT ทีก่ลา่วมาแลว้ 
→ เป็นการสงัเคราะหก์ระบวนการยทุธศาสตรอ์ย่างเป็น
ขัน้ตอน จาก Methodology ทีคุ่น้เคยอยูแ่ลว้ คอื

➢ Scenario building
➢ SWOT analysis
➢ Strategic planning 

SSWOT
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6 ขัน้ตอนของการก าหนดภาพอนาคตส าหรบัการวางยุทธศาสตร ์
(Scenarios in Strategic planning = SSSWOT)

1. ภาพอนาคตเป็นการจ าลองสถานการณท์ีเ่ป็นไปไดข้องอนาคต (Scenarios are plausible stories about how 
the future might unfold.)

2. อาจจะใช ้STEEP-M หรอื PESTEL หรอืปัจจยัอืน่ๆทีเ่หมาะสม ในการวเิคราะหเ์พือ่ระบุความไม่แน่นอนทีจ่ะน าไปสู่
ภาพอนาคตน้ัน (Use STEEP-M/ PESTEL analysis to identify uncertainties in your future.)

3. สรา้ง Impact/Uncertainty Matrix เพือ่ระบ ุdrivers (ปัจจยัขบัเคลือ่น) ภาพอนาคตน้ัน (Build an 
Impact/Uncertainty matrix to identify scenario drivers.)

4. สรา้ง HI/HU matrix ส าหรบั drivers ทีเ่ลอืก (Create a 2X2 matrix of the highest impact/highest 
uncertainty drivers.)

5. ก าหนดแผน/ยุทธศาสตรส์ าหรบัภาพอนาคต 4 ภาพทีไ่ด ้(Forecast your business plan within each 
scenario to identify problems and opportunities.)

6. ประเมนิ/ปรบัแตล่ะยุทธศาสตรท์ีก่ าหนดเพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพและหลกัประกนัการบรรลเุป้าหมายสงูสุดส าหรบัภาพ
อนาคตทีก่ าหนด (Evaluate your strategic options against each scenario for robustness.)

https://strategiccoffee.chriscfox.com/2018/08/using-scenarios-

in-strategic-planning.html
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SSWOT
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Template for Strategic SWOT environmental analysis for National Strategic Process
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ตวัอย่าง→ การท า Strategic SWOT ส าหรบัผลประโยชนแ์หง่ชาตดิา้นการทหารและการ
ป้องกนัประเทศบางประเด็น

การปกปอ้ง พทิกัษ ์
รกัษา ระบบฐานขอ้มลู
ทางทหารของประเทศ

(NI)

ปัจจัยสภาพแวดล้อมทีจ่ะมผีลกระทบ
SCENARIOS
➢ ปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีชดัเจน (HC/HI)

• Digital revolution in 5 years
• Quantum computing capability 

effective in 10 years
• AI operational in 10 years
• Climate change irreversible in 2030
• Etc.

➢ ปัจจยัท่ีไม่ชดัเจน (HU/HI)
• Global War emerges from 

superpower competition in 2035
• Outer space colonization war begins 

in 5 years
• International system fails effectively

in 2030

Strength
• ภาคเอกชนไทยในดา้นนีม้ศีกัยภาพ
• ภาครฐัปรบัตวัและรว่มมอืกบัภาคเอกชน
• ระบบการศกึษาไทยเนน้ STEM มคีวาม

สอดคลอ้ง
• Etc.

Weakness
• ยงัไม่มยีุทธศาสตรช์าตดิา้นการบรหิารจดัการ

ขอ้มูล, ศูนยข์อ้มูลแห่งชาต,ิ ปัจจบุนั พยายาม
บูรณาการ ฯลฯ

• การพฒันาบุคลากร และการพึง่ตวัเองในดา้น
Digital, AI, Quantum (DAQ) ไม่ทนักบั
สถานการณ์

• Etc.

Opportunity

• นวตักรรมในอนาคตยงัไม่ลงตวั มพีืน้ที่
ใหเ้ขา้ไปเล่นมากมาย → R&D

• แนวคดิการพฒันาของโลกเร ิม่เปลีย่น
ทศิทาง → BCG/BSG

• Etc.

Threats

• ภาวะสมองไหลใน sector นี้
• ไทยตกเป็น consumer

แทนทีจ่ะเป็น supplier ไดบ้า้ง
• เทคโนโลยถีกูผูกขาดอยู่กบั

คา่ยเดยีว
• Etc.

SSWOT Summary:
➢ Narrative summary of 

Threat, Strength, Weakness, 
Opportunity ตามล าดบั

➢ เป็น Summary ของ Template
STRATEGIC OPTIONS: 

➢ การพฒันาขดีความสามารถเพือ่
พึง่ตนเอง 
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สรุปขัน้ตอน SSWOT ใน
กระบวนการยุทธศาสตรช์าติ

➢ ระบผุลประโยชนแ์ห่งชาต ิ→
➢ จดุแข็งของประเทศทีเ่กีย่วกบัผลประโยชนท์ีร่ะบ ุ→
➢ ระบภุยัคกุคามตอ่ผลประโยชนท์ีร่ะบุ→
➢ ระบจุดุออ่นของประเทศทีอ่าจจะกระทบผลประโยชนท์ีร่ะบ ุ→
➢ ระบโุอกาส (= แนวทางทีเ่ป็นไปได)้ ในการแกปั้ญหา →
➢ ระบเุป้าหมายระดบัยทุธศาสตร ์→
➢ ระบขุดีความสามารถ (พลงัอ านาจแห่งชาต)ิ ทีจ่ะใช ้(counter ภยัคกุคาม)  
➢ ระบเุป้าหมายในระดบันโยบายและมาตรการ→
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ตวัอย่าง Scenario ดา้น
การทหาร/ป้องกนัประเทศ
HC/HI x HU/HI + NI 
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How bad is the drought out West? Worst since 
A.D. 800

The megadrought in the American Southwest has 
become so severe that the region has recorded 
the driest two decades in 1,200 years, according 
to a study.

'This year could end up being wet' »

https://www.yahoo.com/news/bad-western-drought-worst-
12-190616065.html

Example of HC/HI event –
Category ‘Natural Disasters’

Water levels at the Great Salt Lake in Utah, the largest 
saltwater lake in the Western Hemisphere, have dropped to 
the lowest levels ever recorded. (Justin Sullivan/Getty 
Images) (Getty Images)
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U.S. – China 
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คา่ใชจ้า่ยในการป้องกนัประเทศเปรยีบเทยีบระหวา่งจนีและสหรฐัฯ 2010-2020

https://www.yahoo.com/finance/video/u-vs-china-design-tech-103000562.html
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Russia – Ukraine
→ Russia – U.S.
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AFP
Russia opens door to diplomacy in Ukraine standoff
Anna SMOLCHENKO, with Dmitry ZAKS in Kyiv
Sun, February 13, 2022, 8:22 PM

Russia appeared to open the door Monday to a diplomatic resolution of 
the deepening Ukraine standoff, as the United States said it believed 
Vladimir Putin had yet to make a final decision on invading the ex-Soviet 
state.

While Russia said it was ending some military drills, signalling a possible 
easing of the crisis, in Washington the alert level remained high -- with a 
top official calling the threat of invasion "more real than ever before."

Example of HU/HI event – Category ‘Wars & Conflicts’

https://www.yahoo.com/news/ukraine-vows-
keep-airspace-open-132230542.html

Russian submarine sails through Istanbul
Sun, February 13, 2022, 6:34 PM
Previously six Russian naval landing ships had sailed to the Black Sea through the 
Bosphorus Strait during the past week. More than 30 ships from the Russian Black 
Sea fleet have started training exercises near the Crimea peninsula.
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North Korea – U.S.
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https://en.wikipedia.org/wiki/North_

Korea_and_weapons_of_mass_destru

ction

https://www.max-

security.com/reports/north-

korea-tensions-escalation/

Image Source: 

https://www.nytimes.com/2021/10/18/world/asi

a/north-korea-ballistic-missile-test-washington.html
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This photo provided by the North Korean 

government shows what it says a test launch of a 

hypersonic missile on Jan. 11, 2022 in North 

Korea. North Korea on Friday, Jan. 14, berated 

the Biden administration for imposing fresh 

sanctions against the country over its latest missile 

tests and warned of stronger and more explicit 

action if Washington maintains its “confrontational 

stance.” Independent journalists were not given 

access to cover the event depicted in this image 

distributed by the North Korean government. The 

content of this image is as provided and cannot be 

independently verified. Korean language 

watermark on image as provided by source reads: 

"KCNA" which is the abbreviation for Korean 

Central News Agency. (Korean Central News 

Agency/Korea News Service via AP, File)
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Space Domain
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Space Exploration or Space Conquering 
Nopadon Mungkalaton, PhD

The Outer Space Treaty 1967

•No nation can own space, the Moon or any other body.
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NASA noted there are currently 25,000 
total objects tracked on-orbit - and 
about 6,100 below 600 km. SpaceX’s 
Gen2 expansion "would more than 
double the number of tracked objects 
in orbit and increase the number of 
objects below 600 km over five-fold," it 
added.
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Environmental Domain
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Climate crisis –

greatest humanity 

threat
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Disruptions
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James Arbib & Tony Seba

(2020). Rethinking Humanity.

Coming Digital Age will disrupt

the following industry abruptly;

➢ Transportation;

➢ Information;

➢ Materials;

➢ Food; 

➢ Energy.
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กรณีตวัอย่าง: 
Smartphone ท าลายระบบ
ขนสง่แบบดัง้เดมิอยา่งไร?→
convergence of ride-
hailing, Avs, EVs, A-EVs, 
→ TaaS→ ถกูกว่าการมรีถ
เองและสะดวกกวา่ 10x →
disruption of gasoline 
car, bus, van, truck 
markets → disruption of 
oil industry and its 
geopolitics. 
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“… by 2030, 95% of all U.S. passenger miles travelled would be 
served on-demand, autonomous, electric vehicles owned by 
the fleets, e.g. Transportation-as-a-Service (TaaS). The impacts 
of TaaS include an 80% reduction in transportation energy 
demand, a 90% reduction in tailpipe emissions, $1 trillion in 
household savings, and more than 200 million cars taken off 
American roads.”

Arbib & Seba (2020). Rethinking Humanity, p.4, 

RethinkX, Disruptions, Implications, and Choices.

ตัวอย่างภยัภาพอนาคตคุกคามใหม่ (disruptions) 

ในมิตเิศรษฐกจิ 
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“… by 2035, a new model of production called 
“Food-as-Software” would reduce the cost of 
proteins by 10x cheaper than existing animal 
proteins, the number of cows in the U.S. would 
have fallen by 50%, and the cattle farming 
industry would effectively bankrupted by 2030.” 

Arbib & Seba (2020). Rethinking Humanity, p.4, 

RethinkX, Disruptions, Implications, and Choices.
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Threats from AI?

Cognitive Breakthrough Level :
• Sense (ความรูส้กึ)→ AI can sense.

• Logic (ตรรกะ) → AI can have logic, but can’t invent 

logic of its own, human build logic. Logic 

breakdown can happen with AI as well as with 

humans; thus, errors!! Do human allow AI to build 

logic? 

• Knowledge (ความรู)้ → One logic fails, another 

work; AI can comprehend this!

• Intelligence (ความฉลาด)→ ไทย = ความฉลาด; 

Pretend to be stupid; Lose a small game to win a 

bigger game; love – hate; etc. 

• Wisdom (ปัญญา)→ ปัญญา ; discarding intelligence 

and knowledge → being independent from them; 

• Intuition (การบรรลุทางปัญญา) → complete 

liberation → knowing all because freeing from all;
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Here's What Henry Kissinger Thinks About the 
Future of Artificial Intelligence – Yahoo news, Feb 
4, 2022.

“Major countries should not wait for a crisis to 
initiate a dialogue about the implications—
strategic. doctrinal, and moral—of these [AI’s] 
evolutions,” the authors write. Instead, 
Kissinger and Schmidt say they’d like to see an 
environment where major powers, both 
government and business, “pursue their 
competition within a framework of verifiable 
limits.”
“Negotiation should not only focus on 
moderating an arms race but also making sure 
that both sides know, in general terms, what the 
other is doing.” In a general sense, the 
institutions holding the AI equivalent of a 
nuclear football have yet to even develop a 
shared vocabulary to begin a dialogue.
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What is next?
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ในบทที ่20 The End of Homo Sapiens, Harari กล่าวไวน่้าสนใจหลายประการ
➢ มนุษยปั์จจบุนั (Homo Sapiens) ก็จะไปสู่จดุจบเชน่เดยีวกบัมนุษยเ์ผ่าพนัธุอ์ืน่ๆทีส่ญูพนัธุไ์ปจาก

โลกนีแ้ลว้ แตจ่ดุจบของ Homo Sapiens จะไม่ใชก่ารสญูพนัธุ ์แตจ่ะเป็นการแปรสภาพทาง
พนัธกุรรม (transformants) หรอืกลายพนัธุ ์ (mutants) โดยเจตจ านงของมนุษยเ์อง

➢ ในทีส่ดุดว้ยความกา้วหนา้อย่างรวดเรว็ของวทิยาศาสตร ์(AI + Quantum computing) และ
วทิยาการดา้นพนัธวุศิวกรรม (Bio/ genetic engineering), มนุษยก็์จะสามารถเป็นอสิระจากกฎ
แห่งววิฒันาการ (evolution) ทีต่ ัง้อยู่บนการเลอืกสรรโดยธรรมชาต ิ(natural selection) ทีจ่อง
จ าพวกเขามากว่า 4 พนัลา้นปี ไปสู่กฎการออกแบบโดยสตปัิญญา (Law of Intelligence 
Design) ทีพ่วกเขาเป็นผูก้ าหนดเอง

➢ วทิยาการ/ เทคโนโลย ีทีก่ าลงัเปิดทางไปสู่ Intelligent Design ม ี3 ทาง (อนาคตอาจจะมเีพิม่ขึน้) 
คอื (1) Biological engineering, (2) Cyborg Engineering, (3) Engineering of 
Inorganic Life

➢ Bio-engineering: → วศิวกรรมชวีภาพ มนุษยแ์ทรกแซงกระบวนการธรรมชาตดิว้ยวธิกีารตดัต่อ
ยนีสข์องตวัเอง (ปัจจบุนัการ Mapping Genome - อกัษร DNA ประมาณ 3 พนัลา้น base-
pairs ใน Chromosomes 23 คู ่ถอืวา่ ท าไดส้ าเรจ็แลว้คอื 92% อกี 8% unexplored ประมาณ 
300 ลา้น base-pairs) → แทบจะรูห้มดแลว้วา่ยนีสต์วัไหน ท าหนา้ทีอ่ะไร ตวัไหนท าใหป่้วย หรอื
เป็นขอ้ด/ีขอ้ดอ้ย ! → สามารถ clone แกะ, ตดัตอ่พนัธกุรรมใหก้ระต่ายเรอืงแสงได ้ (Alba),
สามารถจะใหก้ าเนิด Neanderthals ไดจ้าก DNA ทีพ่บโดยฝากชดุ DNA นีใ้นรงัไขม่นุษย,์ 
clone มนุษย ์ตดัยนีสด์อ้ยออกไป และสรา้ง Superhuman ได!้!! 

➢ Cyborg engineering → Inorganic + Organic Life system : หไูบโอนิก แขนไบโอนิก ท าได ้
แลว้ โครงการ Direct two-way brain – computer Interphase → Brain Internet 
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➢ Genetic Programing → เหมอืนโปรแกรมไวรสัในปัจจบุนั สรา้งตวัเองใหม่ไดเ้พือ่ใหอ้ยู่รอด 
(mutation) มนุษย ์copy ตวัตนของตนลงในตวัตนเสมอืนทีไ่ม่มวีนัตาย (virtual being) ทีเ่ป็น
โครงสรา้งอนินทรยี ์ → มนุษยเ์ราไม่อยากตาย อยากเป็นอมตะ อยากเป็นนิรนัดร ์เหมอืน 
Gilgamesh

➢ ทัง้หมดจะน าไปสู่ความเป็นมนุษยท์ีไ่ม่ใชม่นุษย ์Homo Sapiens อกีตอ่ไป → เราก าลงัท าวศิวกรรมความ
ตอ้งการของเราเอง !!! → “เราก าลงักลายเป็นอะไรแน่?” → น่ีเป็นค าถามทีย่กระดบัจติวญิญาณของพวก
เราทเีดยีว!!! 

➢ สู่ค าถามทีส่ าคญัมากคอื “เราตอ้งการจะตอ้งการอะไรกนัแน่?” → มนุษยเ์ราก าลงัจะไปสู่การมอี านาจอย่าง
สงูสดุ แตไ่ม่รูว้า่จะท าอะไรกบัอ านาจน้ัน 

➢เราเป็นสตัวท์ีก่ าลงัจะกลายเป็นพระเจา้ (The Animal that 
Becomes the God) → แตจ่ะเป็นพระเจา้ทีไ่ม่รูจ้กัพอ พระเจา้ทีไ่ม่
มคีวามรบัผดิชอบ และพระเจา้ทีไ่ม่รูว้า่ตวัเองตอ้งการอะไร !!! 
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รปูป้ัน Gilgamesh ทีม่หาวทิยาลยัซดินีย ์

ความตอ้งการเป็น
อมตะของมนุษย ์
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กระบวนการก าหนดนโยบายดา้น
การทหารและการป้องกนัประเทศ /
ยุทธศาสตรท์หาร
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กระบวนการก าหนดนโยบายดา้น
การทหารและการป้องกนัประเทศ /
ยุทธศาสตรท์หาร→ … สงครามในปัจจบุนั ไม่
เหมอืนเดมิ แทบจะไม่มนิียาม ไม่รูว้า่จะแพห้รอืชนะกนั
อยา่งไร การตดัสนิใจเขา้สูส่งครามจงึเป็นเร ือ่งทีย่ากมาก →
x-Generation warfare , From threats to policies: 
options and risks, การใชพ้ลงัอ านาจแหง่ชาตทิีเ่หมาะสม 
เชน่ DIME, 



การจดัท า “ยุทธศาสตรท์หาร”

Picture credited: 
https://www.armyupress.army.mil/Journals/Military-
Review/Online-Exclusive/2018-OLE/May/Military-
Strategy/

➢ Uncertainty + Threats = Strategic Risks

➢ Linking “military means” to “political ends” = 

Military Strategy/Defence Planning

➢ Strategic risk ทีม่คีวามเป็นไปไดส้งูกบัทีม่คีวาม

เป็นไปไดต้ ่ามผีลตอ่การวางแผนในระดบัยทุธศาสตร ์

และการจดัโครงสรา้งก าลงัรบตา่งกนั

➢ จากรปูภาพ : Military Strategy เปรยีบเสมอืนเกา้อี ้

น่ังประกอบดว้ย ๓ ขา คอื Objectives, Concepts, 

และ Resources โดยม ีความมัน่คงแห่งชาต ิ(= 

ผลประโยชนข์องชาต)ิ วางอยู่บนเกา้อี ้ถา้เกา้อีไ้ม่เอยีง

ก็ถอืวา่ Balanced (สมดลุ) ถา้เอยีงก็ถอืวา่เสีย่ง เอยีง

มากก็เสีย่งมากทีจ่ะลม้ (Lykke’s Depiction of 

Military Strategy, Military Review 69, no.5, 

1989)

➢ Military Strategy = E + W + M (Lykke, 1989)
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จาก Strategic Risks สู ่Defence

Planning และ Force Structure

Photo Credited : https://www.researchgate.net/figure/Applications-of-
Force-Structure-Information-in-Defense-Planning_fig2_235213559

ความเสีย่งของชาตใินระดบั

ยุทธศาสตร ์(Strategic Risks) 

➢ การประเมนิภยัคกุคาม (threats) 

หรอืเหตกุารณ์ (scenario) ทีจ่ะ

กระทบผลประโยชนข์องชาติ

(national interests) ในอนาคต

จากการตรวจสอบสภาพแวดลอ้ม

(environmental scanning) ณ 

ปัจจบุนั

➢ การวางแผนการป้องกนัประเทศ 

(Defence planning) เป็นการ

บรหิารจดัการความเสีย่งของชาตใิน

ระดบัยทุธศาสตร ์(management 

of strategic risks) 
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ค าถามทีต่อ้งตอบในการจดัท า Defence

Planning/Military Strategy

Picture credited: https://slideplayer.com/slide/4262795/

Fruling (2014). Defence Planning and 
Uncertainty : Preparing for the next 
Asia – Pacific War, Routledge, New 

York, 2014. 

เสนอใหถ้ามและตอบค าถาม ๑๐ ค าถาม

ตอ่ไปนี ้ในอนาคตทีก่ าหนด เชน่ 5 – 10 ปี

➢ 1. กองทพัควรจะท าอะไรไดบ้า้ง? และการ

กระท าดงักลา่ว จะท าใหร้ฐับาลบรรลุ

เป้าหมายอย่างไร?

➢ 2. ขดีความสามารถทางทหารขนาดไหนจงึ

จะถอืวา่ “เพยีงพอ”?

➢ 3. ขดีความสามารถระดบัใดถอืวา่ “นอ้ยไป”

ระดบัใดถอืวา่ “มากไป”?

➢ 4. การตดัสนิใจเกีย่วกบัประเภทของขดี

ความสามารถทางทหารทีต่อ้งการควรเป็น

อย่างไร?
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ค าถามทีต่อ้งตอบในการจดัท า Defence Planning/Military Strategy

Fruling (2014). Defence Planning and Uncertainty : Preparing for the next Asia –
Pacific War, Routledge, New York, 2014. 

เสนอใหถ้ามและตอบค าถาม ๑๐ ค าถามตอ่ไปนี ้ในอนาคตทีก่ าหนด เชน่ 5 – 10 ปี

➢ 5. มคี าตอบที่ “ผดิ” หรอื “ถกู” หรอืไม่

ส าหรบัค าถามทีผ่่านมา ค าตอบควรจะ

ตัง้อยู่บนขอ้พจิารณาทางการเมอืง หรอื

การวเิคราะหท์างยทุธศาสตร ์หรอืทัง้สอง

อย่าง?

➢ 6. ในการวเิคราะหข์ดีความสามารถที่

ตอ้งการจะตอ้งม ีCriteria อะไรบา้ง? 

ขอ้พจิารณาอะไรบา้งทีจ่ะตอ้งใชจ้ากการ

วเิคราะหท์างยทุธศาสตร?์

➢ 7. ก าลงัของเราควรเตรยีมปฏบิตัภิารกจิ

อะไรบา้ง? ภารกจิตามทีข่ดีความสามารถ

ปัจจบุนัมอียู่? หรอืภารกจิตามขดี

ความสามารถใหม่ทีม่คีวามเป็นไปไดท้ี่

จะตอ้งปฏบิตัใินอนาคต?

➢ 8. มเีวลาเท่าไหรท่ีจ่ะตอ้งปฏบิตัภิารกจิตาม

ขดีความสามารถใหม่? ตอ้งการเวลา

เพิม่เตมิในการเตรยีมการหรอืไม่?

➢ 9. ถา้มคี าตอบทีห่ลากหลายตอ่ค าถาม

เหลา่นีจ้ะท าอย่างไร?

➢ 10. รฐับาลควรตอบค าถามเหลา่นีอ้ย่างไร? 

ในสภาวะทีไ่ม่มคีวามแน่นอนวา่ค าตอบใดจะ

ถกูตอ้ง? 92



สิง่ที ่Defence Planning/Military 

Strategy ตอ้งตดัสนิใจ (Fruling, 2014)

Picture Credited: 
https://ploughshares.ca/2018/01/america-first-
what-the-u-s-national-security-strategy-means-
for-arms-control-in-outer-space/

➢ เป็นการยากทีจ่ะตอบค าถามในระดบั

ยทุธศาสตรท์ีก่ลา่วมาแลว้ เพราะม ี

Uncertainty ในค าถามเหลา่น้ันเสมอ

➢ แตใ่นสภาพ Uncertainty น้ัน สิง่ที ่

Defence Planning ตอ้งตดัสนิใจคอื 

❖ จ านวนระบบ (platforms) ทีข่ดี

ความสามารถใหม่ตามลกัษณะ

เฉพาะทีต่อ้งการทีต่อ้งจดัหา 

(acquisition)

❖ ระดบัความพรอ้มของก าลงั (state of 

readiness)

❖ ระดบัการสะสม สป. ทีต่อ้งใชใ้น

อนาคต

❖ การฝึกก าลงั หลกันิยมใหม่ และ FMs

➢ ทัง้หมดนีข้ึน้อยู่กบัผลการวเิคราะหท์าง

ยทุธศาสตร ์(strategic analysis) 93



➢ การทีจ่ะสามารถตอบสนองตอ่ Strategic Risks ได ้

อยา่งสมเหตสุมผลน้ัน ตอ้งสามารถชีไ้ดว้า่ Strategic 

Risks ทีเ่ป็นไปไดค้อือะไร? มคีวามชดัเจนมากนอ้ยแค่

ไหน? ปัจจบุนัมองเห็นหรอืยงั? ชดัเจนไหม? มี

อทิธพิลตอ่ความเสีย่งอืน่ๆหรอืไม่? หรอืเหมอืนความ

เสีย่งอืน่ๆ?

Credited : https://www.amazon.com/Defence-Planning-Uncertainty-Preparing-Asia-
Pacific/dp/0415605733

➢ โลกในยคุศตวรรษที ่๒๑ มคีวามเสีย่งทาง

ยทุธศาสตรท์ีห่ลากหลาย มพีลวตัรและความไม่

แน่นอนสงู ท าใหก้ารบรหิารจดัการความเสีย่งใน

ระดบัยทุธศาสตรม์คีวามยุง่ยาก และซบัซอ้นมาก 

มหาอ านาจ เชน่ สหรฐัฯ ไดห้นัมาใหค้วามส าคญั

กบัการจดัการความเสีย่งตามภมูภิาคของโลก 

(geographic considerations) 
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กรอบคดิในการวางแผนยทุธศาสตร ์

ทหาร (Defence Planning 

Frameworks)

Fruling (2014).

“There are several different approaches to the 
translation of requirements to manage strategic 
risks into actual force structure and posture.”

กรอบคดิในการวางแผนยทุธศาสตรท์หาร ๔ กรอบคดิ

➢ Net Assessment Planning – ในกรณีทีส่ถานการณ ์หรอืภยั

คกุคาม มคีวามชดัเจน และก าลงัจะเกดิขึน้ สามารถมองเห็นได ้

ในปัจจบุนั (Hedging)

➢ Mobilization Planning – ใชใ้นกรณีทีต่อ้งเตรยีมรบัภยั

คกุคาม/เหตกุารณ/์สถานการณ ์ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ในอนาคต 

แตม่คีวามไม่แน่นอนทัง้ลกัษณะของภยัคกุคามและดา้นเวลาไม่

มากนัก (Options)

➢ Portfolio Planning – เพือ่เตรยีมรบัภยัคกุคามทีอ่าจมหีลาย

รปูแบบ หลายความเสีย่ง ตอ้งประเมนิอย่างตอ่เน่ือง ยงัมองไม่

เห็นชดัเจนมากนัก (Portfolios)

➢ Task-based Planning – ในกรณีทีม่คีวามไม่แน่นอนสงูมาก

กองทพัตอ้งจดัใหม้ขีดีความสามารถพืน้ฐานทกุดา้นเป็นหลกั

(Flexibility) 95



สรปุขัน้ตอนจาก National 

Strategic Risk Assessment สู ่

Military Strategy

96

➢ Defence planning เป็น 

process;

➢ Military strategy เป็นผลลพัธ ์

(output)



ขอ้พจิารณาดา้นความพรอ้ม

ปฏบิตักิาร (Readiness)
❑ ภยัคกุคาม/สถานการณ/์เหตกุารณ ์และ เวลา คอื

๒ ปัจจยัยทุธศาสตรท์ีส่ าคญั; เวลาในระดบั

ยทุธศาสตร ์ม ี๓ ระดบั

➢ Lead time – คอืเวลาทีค่าดวา่ฝ่ายตรงขา้มจะ

พรอ้มโจมตฝ่ีายเรา

➢ Warning time – คอืเวลาทีฝ่่ายตรงขา้ม

ตดัสนิใจโจมตเีรา ถงึเวลาทีฝ่่ายตรงขา้มจะลงมอื

โจมต ีขึน้อยู่กบั สภาวะแวดลอ้มทางยทุธศาสตร ์

, ความสามารถในการลวง, คณุภาพขอ้มูล

ขา่วสาร, การตดัสนิใจของระบบการเมอืง, ฯลฯ

➢ Reaction time - เวลาทีม่อียู่ของเราทีจ่ะเปลีย่น

สถานการณ์ ขึน้อยู่กบั ระดบัขดีความสามารถที่

ตอ้งการหลงั warning time, ความพรอ้มของ

ก าลงัรบของเรา ณ ปัจจบุนั (readiness), 

ความเรว็ในการไปสูค่วามพรอ้มรบ

ความพรอ้มรบม ี๓ ระดบั คอื Operational

(ขดีความสามารถทางทหาร), Structural

(ระบบโครงสรา้งตา่งๆของประเทศ), และ 

Mobilization (การระดมสรรพก าลงัทัง้ 

ดา้นเทคโนโลย ีและทรพัยากรอืน่ๆ)
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การจดัท ายทุธศาสตรท์หารในระยะยาว (Long term Defence Planning)

Stojkovic & Dahl (2007). Method for Long Term Defence Planning, Norwegian 

Defence Research Establishment, 2007. 

Picture Credited : https://forsvaret.no/en

การจดัท ายทุธศาสตรท์หาร หรอื Defence Plan 

เป็นกระบวนการทีซ่บัซอ้น มหีลายขัน้ และมกีาร

ตรวจสอบท าซ า้ (iterative process) ม ี๘ 

ขัน้ตอน ดงันี้

➢ 1. วเิคราะหเ์ป้าหมายทางการเมอืง (Political 

Guidance Analysis)

➢ 2. การส ารวจสภาวะแวดลอ้ม 

(Environmental Assessment)

➢ 3. การวเิคราะหภ์ารกจิ (Mission Analysis)

➢ 4. การวเิคราะหส์ถานการณเ์พือ่วางแผน 

(Planning Situations Development)

➢ 5. การระขดีความสามารถทีต่อ้งการ 

(Capabilities Requirements 

Determination) 

➢ 6. การประเมนิขดีความสามารถ (Capabilities 

Assessment)

➢ 7. การพฒันาทางเลอืก (Options 

Development)

➢ 8. การเลอืกหนทางปฏบิตั ิ(Solution 

Selection) 98



ฐานคดิของ Defence Planning/Military 

Strategy Process คอื Threat-based, 

Scenario-based, และ Capability-

based Approaches

Picture Credited : 
https://www.wthitv.com/content/news/Trump-
administration-to-roll-out-new-missile-defense-
plan-504464641.html

https://www.natlawreview.com/article/medicare-advantage-plans-
medicare-prescription-drug-plans-and-fehbp-carriers-take

➢ แนวคดิหลกัทีน่ ามาใชใ้นการจดัท ายทุธศาสตรท์หาร/

ยทุธศาสตรก์ารป้องกนัประเทศ ม ี๓ แนวคดิหลกั คอื 

❖ Threat-based Approach – เนน้การระบใุคร หรอื

อะไรคอืภยัคกุคามทีจ่ะเกดิขึน้

❖ Scenario-based approach – เนน้การระบุ

เหตกุารณห์รอืสถานการณท์ีจ่ะเกดิขึน้

❖ Capability-based approach - เนน้การเตรยีม

ขดีความสามารถทกุดา้นเพือ่รองรบัอนาคต

➢ หวัใจของแนวคดิหลกัเหลา่นี ้คอื Uncertainty
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ขอ้เสนอเกีว่กบัการน าแนวคดิ Threat-based, Scenario-based, Capability-

based Approaches มาใช ้

Picture Credited : 
https://www.youtube.com/watch?v=TQKELOE9eY4

Kathleen Hicks (2017). Bad Idea : Arguing Over Capabilities – VS. Threat-based 

Planning, BAD IDEA IN NATIONAL SECURITY, www.defence360.csis.org

➢ ควรช ัง่น า้หนักภยัคกุคาม (threats) ใน spectrum 

ของ Uncertainty – Certainty วา่ ภยัคกุคามใดมี

ความแน่นอนทีค่าดการณไ์ดต้ามหลกัวทิยาศาสตร ์

วา่น่าจะเป็นไปไดใ้นระดบัใด มใิชก่ารคาดเดา

➢ จดัความเรง่ดว่นในการลงทนุในสิง่ทีเ่รารู ้(knowns) 

ณ ปัจจบุนั ซ ึง่ก็คอื ชอ่งวา่งระหวา่งขดี

ความสามารถทีม่อียู่ กบัทีต่อ้งการ และการลงทุนใน

สิง่ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคตตามทีท่ า Scenario 

Planning ไว ้

➢ Scenario ทีม่คีวามแม่นย าสงู จะมปีระโยชนใ์นการ

ลงทุนทีจ่ าเป็น แตก่ารไม่ลงทนุในภยัคกุคามอืน่ๆเลย

ก็เป็นความคดิทีไ่ม่ฉลาด

➢ ตอ้งไม่ลมืวา่ โลกนี ้dynamic และ Complex สิง่ทีต่อ้งระวงัคอื Source of threats, their strategies, 

operational concepts, tactics, etc. 100

http://www.defence360.csis.org/
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The U.S. Framework for Military Strategy Development 

John McGinn et al. (2002). A Framework for Strategy Development. 
RAND, 2002.

ขัน้ตอนในการพฒันายทุธศาสตรท์หารที ่OSD ให ้

RAND ศกึษาและ RAND ไดน้ าเสนอม ี๑๐ ขัน้ตอน 

ดงันี้

➢ 1. ก าหนด strategic themes หรอืกรอบงานระดบั

ยุทธศาสตร ์โดยรวบรวมจากนโยบาย หรอืตามที่

กฎหมายก าหนด การคาดการณใ์นการรบั

สถานการณฉุ์กเฉินตา่งๆ เป็นตน้ จดัเป็นกลุ่มงาน 

ม ี๖ กลุ่มงาน หรอื themes คอื (1) Ambitious 

Shaping, (2) Countering Rogues, (3) 

Protecting the Homeland, (4) Countering 

New Dangers, (5) Preparing for China, และ 

(6) Policing Instability

➢ 2. วเิคราะหข์ดีความสามารถ (military 

capabilities) ทีแ่ตล่ะ themes ตอ้งการ จะได ้3 

Force Postures ทีส่ าคญั คอื (1) Traditionally 

Configured Combat Forces, (2) Expeditionary Forces, และ (3) Force-After-Next Focus
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ขัน้ตอนในการพฒันายทุธศาสตรท์หารที ่OSD ให ้RAND ศกึษาและ 

RAND ไดน้ าเสนอม ี๑๐ ขัน้ตอน ดงันี้ (ตอ่)

2. (ตอ่) และได ้7 Special Capability Packages : (1) Conducting 

stability operations, (2) Conducting missile defence, (3) 
Countering WMD, (4) Countering transnational threats, (5) 
Conducting information operations, (6) Conducting 

environment shaping, และ (7) Conducting nontraditional 

missions.

3.  Assessing relative importance of ‘Postures’ and 

‘Capabilities’ : ประเมนิความสมัพนัธร์ะหว่าง 3 Postures กบั 7 

Special capabilities

4. Forming ‘Strategic Constructs’ : แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คอื (1) Key 

Responsibilities Construct, (2) US Multilateral Construct, และ 

(3) Protecting an Essential Core Construct. 

5. Building ‘Provisional Strategic Constructs’ by relating 

‘Force Posture’ and ‘Capability Packages’ ได ้3 Provisional 

Strategic Constructs : (1) The Provisional Construct on Key 

Responsibilities, (2) Provisional Construct on ‘US Multilateral 

Leadership’, และ (3) Provisional Construct on ‘Protecting 

Essential Core’. 

6. Assessing the ‘Provisional Strategic Constructs’

7. Testing the ‘Provisional Constructs’ against the 

‘Future Security Environment’ โดย

❖ Using ‘Drivers’ , not Point prediction or 

scenarios, as matrices,

❖ Categorizing 10 drivers in the 3 contexts :

✓ Drivers within Global context;

✓ Drivers related to US capabilities;

✓ Drivers related to threats against the 

US and its allies.

8. Redefining the constructs : 

❖ Identifying ‘hedges’ against vulnerabilities;

❖ Redefining the Construct on ‘Focus on Key 

Responsibilities’;

❖ Redefining the Construct on ‘US 

Multilateral Leadership’;

❖ Redefining the Construct on ‘Protecting 

Essential Core’.

9. Building ‘Illustrative Portfolios’

10. Proposing for ‘Resource Allocations.

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



https://www.worldatlas.com/articles/what-does-

globalization-mean.html

The Ten Drivers that will impact the “Strategic Constructs”

Three sources of drivers: 

➢ Drivers within Global Context : (3)

1. Positive globalization would continue.

2. Negative globalization would be limited.

3. Transnational trends such as increased 

migration, will not affect military operations or 

definition of security.

➢ Drivers related to U.S. Capacity : (4)

1. U.S. will be rich and technologically 

advantaged relative to both friends and foes.

2. U.S. will have domestic support for 

considerable defence spending.  

3. U.S. will have domestic support for 

substantial engagement.

4. U.S. will have rich and strong allies.  

➢ Drivers related to threats against U.S. and its 

allies : (3)

1. Large states, especially China, but also 

Russia and India, will make successful trasitions

toward pluralistic political systems and market 

economics. 

2. Attacks on information systems and WMD 

attacks will remained isolated and/or continued.

3. States may fail, but the effects of their failures will 

remain localized.
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Risk denotes the danger of failing to reconcile ends and means. 

John Collins wrote “discrepancies between ends, which we have identified as 
interests and objectives, and means – available resources – create risks, which 
can rarely be quantified.” 
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Dealing with Risks
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แผนป้องกนัประเทศ/ยุทธศาสตรท์หารของไทย 



➢ ควรนิยาม ดงันี ้→ ยทุธศาสตรท์หาร เป็นการวางแผนและการ
เตรยีมก าลงัทหาร การใชก้ าลงัทหาร ในการป้องกนัประเทศ การ
ปฏบิตัอิืน่ๆตามทีก่ฎหมายก าหนด และเพือ่เผชญิกบัภยัคกุคาม
หรอืสถานการณใ์นอนาคตทีค่าดวา่มโีอกาสเกดิขึน้สงูสดุ หรอื
อาจเกดิขึน้ไดใ้นหว้งเวลาทีค่าดการณ ์เพือ่พทิกัษร์กัษา
ผลประโยชนแ์ละความมั่นคงของประเทศตลอดจนสถาบนัหลกั
ของชาต ิโดยไดพ้จิารณาความเสีย่งของประเทศแลว้

➢ โครงสรา้งของกฎหมายการป้องกนัประเทศและความมั่นคงของ
รฐั ไม่ใชค้ าวา่ “ยทุธศาสตรท์หาร” แตใ่ชค้ าอืน่ๆอธบิายการ
ปฏบิตัทิางทหาร เชน่ การเตรยีมก าลงั การใชก้ าลงั การป้องกนั
ประเทศ การปกป้องสถาบนัหลกัของชาต ิและการปฏบิตัอิืน่ๆ
ตามทีก่ฎหมายก าหนด ซึง่ทัง้หมดถอืเป็น “ผลประโยชนข์อง
ชาต”ิ ซึง่ถอืเป็นการปฏบิตักิารทางทหารตามนิยามขา้งบน

➢ หากยดึตามนิยาม : กห. เป็นหน่วยรบัผดิชอบการจดัท า
ยทุธศาสตรท์หาร แตม่อบอ านาจให ้ทท. (ทบ. ทร. ทอ.) 
รบัผดิชอบ (พ.ร.บ.การจดัระเบยีบฯ ม. ๑๕)

➢ ปัจจบุนั ทท. จดัท าแผนและนโยบายดา้นตา่งๆ โดยยดึกรอบ
ยทุธศาสตรช์าต ินโยบาย กห. และรฐับาล ไม่เชงิเป็น 
“ยทุธศาสตรท์หาร” แยกสว่น ไม่ไดล้งลกึในการวเิคราะห ์
Strategic risks รว่มกนั

สรปุเกีย่วกบั “ยทุธศาสตรท์หาร” ของไทย

107



ขอ้เสนอ (Recommendations)

➢ อาจจะศกึษาตอ่ไปวา่ การจดัใหม้ ี“ยทุธศาสตร ์

ทหาร” ทีบ่รูณาการงานทีก่ฎหมายมอบใหท้หาร

รบัผดิชอบ รวมถงึการป้องกนัประเทศและการรกัษา

ความมัน่คงแห่งรฐั อย่างเป็นรปูธรรมจะ กอ่ใหเ้กดิ

ประสทิธภิาพในการปฏบิตัติามยทุธศาสตรด์า้น

ความมัน่คงของประเทศหรอืไม่?

➢ หากจะมี รปูแบบ หรอื Format ควรเป็นอย่างไร? 

ตอ้งด าเนินการอย่างไร?

➢ ไทยตอ้งมนัีกคดิทางทหารดา้นความมัน่คงและ

ยทุธศาสตรใ์นยคุใหม่มากขึน้ ปัจจบุนั ยงัมจี านวน

นอ้ย ไม่เพยีงพอ

-----------
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