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การส่ือสารทางยุทธศาสตร์และ
การปฏิบัติการข่าวสารในยุคโลกาภิวตัน์

Strategic Communication (SC) and Information Operations (IO)
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สมมติฐานและข้อตกลง
• นศ.มคีวามเข้าใจในโครงสร้างยุทธศาสตร์พอสมควร
• บรรยายเพ่ือให้เข้าใจแนวคดิ และกระบวนการของ SC ขั้นพ้ืนฐานและไม่ลงรายละเอยีด
• ไม่เน้นเร่ือง IO
• ไม่เน้นในเร่ืองของการก่อกวน หรือขดัข้างการท า SC
• ตัวอย่างทีใ่ห้เป็นกรณศึีกษาทางด้านวชิาการ ไม่มเีจตนาทีจ่ะเอาจุดบกพร่องของใครมตีิเตียน
• นศ.ได้รับมอบหมายงานมอบในห้องเรียนก่อนการบรรยาย
• การศึกษาเป็นกลุ่มย่อยอาศัยแนวทางจากการบรรยายเพ่ือเพิม่ความเข้าใจในเร่ือง SC มากขึน้
• นศ.เข้าใจและสามารถไปพฒันาต่อยอดความรู้
• การเรียกช่ือต่างๆ เช่น ค าศัพท์ทีใ่ช้ระหว่างการบรรยาย
•อย่าเช่ือ 100% ในส่ิงที่ได้จากห้องเรียน
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เวลาในการวชิา 180 นาที
•บรรยาย 80 นาที
•ถาม-ตอบ 10 นาที
•พกั 20 นาที
• ศึกษาเป็นกลุ่มย่อย 30 นาที
•น าเสนอรายกลุ่ม 30 นาท ี(กลุ่มละ 5 นาท)ี
•สรุป 10 นาที

7/4/2021 3

สมมติฐานและข้อตกลง



การส่ือสาร
Communications
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การส่ือสาร
(ระหว่างบุคคล 2 คน)
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ชวนไป
กนิข้าว

ชวนไป
ลงทุนธุรกจิแสนล้าน

ผลทีต้่องการ????

เป็น SC ?



“แม่ใช้ลูกหุงข้าว” (สถานการณ์สมมติ)

แม่: อีหนูดูไอ้แดงมันด้วยนะ อย่าให้ข้าวดบิล่ะลูก

ลูกสาว: จ้าแม่!

พี่สาว: ไอ้แดง แม่บอกว่าอย่าให้ข้าวดบินะ

ไอ้แดง: ครับ!

...แม่ตัง้ใจว่า เยน็นีจ้ะกนิข้าวให้อร่อย ด้วยข้าวสวยร้อนๆกับน า้พริกให้...(Ends)
...ตัง้หม้อข้าวไว้และให้ลูกชาย-ไอ้แดงช่วยดู ระหว่างที่ตนเองก าลังจะไปตักน า้ใส่โอ่ง 

ส่วนลูกสาวกใ็ช้ให้ไปเกบ็ผักที่ขึน้อยู่ข้างรั.้ว ไม่ห่างจากน้องชายที่น่ังอยู่หน้าเตา
ไอ้แดง ไม่มีประสบการณ์ในการหุงข้าวมากนัก สู้พี่สาวไม่ได้ แต่ต้องเฝ้าหม้อข้าว

การส่ือสารที่ 1:
แม่ตะโกนบอกลูกสาว

แม่: ไอ้แดง ดูข้าวให้แม่ด้วยนะ อย่าให้ดบิ
อีกล่ะ คราวก่อนก็ดบิทนึีงแล้ว

ไอ้แดง: ครับแม่ 

การสื่อสารที่ 2:
แม่ตะโกนบอกลูกชาย
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SC?
• Make America Great Again!
• Huawei 5G--Spy!???
• US COVID-19 covered up!
• US Declining Economy!



ผลกระทบ
ที่เกดิขึน้จากการส่ือสาร
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มาก
กลาง
น้อย

SC

C

Fat Man
Nagasaki

Little Boy
Hiroshima



ความส าคญัของ SC

“เป็นส่วนส าคญัในโครงสร้างยุทธศาสตร์เพ่ือการ
การขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์”

(Unseen Power)
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แนวคดิ
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“ท าอย่างไรให้เกดิการตกลงใจ
ท าอย่างใดอย่างหน่ึงที่ต้องการ”



ผู้ส่ง
(Senders) ผู้รับ

(Audiences)

สาระ (Content)
What Where When Why How Result…

(ขาว-เทา-ด า, ลบั-ลวง-พราง-ใส, รูป-นามธรรม, ช่องทาง, เคร่ืองมือ)
ระดบัของความซับซ้อนแตกต่างกนัตามสถานการณ์

WHO?
(Stakeholders)
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การตัดสินใจ
Yes No OK ??

อง
ค์ป

ระ
กอ

บพื้
นฐ

าน
ขอ

งก
าร
สื่อ

สา
ร

ส่ือกลาง (Media)



ที่มาของ SC
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Security

ทุกสาขา



ความหมาย:

“กระบวนการส่ือสารท้ังปวงท่ีใช้สนับสนุนท้ังทางตรงและ
ทางอ้อมท่ีจะท าให้บรรลุวตัถุประสงค์ต้องการ”
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กระบวนการ SC

S321

SC
(องค์ประกอบการส่ือสาร)

7/4/2021

ผู้รับ (Audiences)

สาระ

What Where When Why How Result…
(ขาว-เทา-ด า ลับ-ลวง-พราง-ใส รูปธรรม-นามธรรม ช่องทาง เคร่ืองมือ)

ระดับของความซับซ้อนแตกต่างกันตามสถานการณ์

S

ผู้ส่ง (Sender(s))

S
(ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ

ยุทธศาสตร์)
เช่น EWM Risk

ประเมินผล

FEEDBack

• วเิคราะห์
• วางแผน

ส่ือกลาง



SC

Ways

Means

ปัจจัยที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ

Ends
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S:Strategy



ความสัมพนัธ์ในองค์ประกอบ
123

3

2

1
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สถานการณ์ที่วเิคราะห์ดแีล้ว จงึควรให้ความส าคญั
กบัองค์ประกอบทีไ่ด้ผ่านการพจิารณาแล้ว

“ผู้น าอาจพูดไม่เก่ง และการแสดงออกถึงความจริงใจ 
จริงจัง อาจจะเป็นอทิธิพลส าคญัความส าเร็จของงาน”



กระบวนการ SC
• วิเคราะห์ ยศ./สถานการณ์ที่เลือกว่า ส่วนไหนจ าเป็นต้องท า SC

• ตรวจดูประเด็นท่ีต้องการท า SC ภายในองค์ประกอบของโครงสร้าง ยศ.ขององค์กร (ต.ย.E W M 
Risk) และก าหนดว่าจะให้เป็นเป้าหมายของ SC

• พจิารณาใครท่ีน่าจะเกี่ยวข้องท้ังผู้ส่งและผู้รับ
• เลือกผลท่ีต้องการให้เกิดขึน้ต่อเป้าหมายท่ีก าหนดหลังจากท า SC
• ก าหนดสาระที่เห็นว่าส าคัญ เช่น อิทธิพล ข้อความ ช่องทาง วนั-เวลา อ่ืนๆ เลือกเคร่ืองมือที่จะท าหน้าที่
ส่ง เช่น คน อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบในการส่ง เป็นต้น

• ตรวจสอบและซักซ้อมความถูกต้อง
• ส่ง

• ประเมินผลลพัธ์ และด าเนินการใหม่ตามขั้นตอน--หากจ าเป็น
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การปฏิบตักิารข่าวสาร (Information Operations: IO)

7/4/2021 19



SCVSIO
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• IO is a category of direct and indirect support operations for the United States 

Military. 

• By definition in Joint Publication 3-13, "IO are described as the integrated employment 

of electronic warfare (EW), computer network operations (CNO), psychological 

operations (PSYOP), military deception (MILDEC), and operations security (OPSEC), in 

concert with specified supporting and related capabilities, to influence, disrupt, corrupt 

or usurp adversarial human and automated decision making while protecting our own."

• IOs are actions taken to affect adversary information and information systems while 

defending one's own information and information systems.

https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_warfare
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_network_operations
https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_operations
https://en.wikipedia.org/wiki/Military_deception
https://en.wikipedia.org/wiki/Operations_security


การทูตสาธารณะ (Public Diplomacy: PD)
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Public Diplomacy

• In international relations, public diplomacy or people's 
diplomacy, broadly speaking, is any of the various 
government-sponsored efforts aimed at communicating directly
with foreign publics to establish a dialogue designed to inform 
and influence with the aim that this foreign public supports or 
tolerates a government's strategic objectives.

• As the international order has changed over the 20th century, 
so has the practice of public diplomacy. 

• Its practitioners use a variety of instruments and methods 
ranging from personal contact and media interviews to the 
Internet and educational exchanges.
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https://en.wikipedia.org/wiki/International_relations


SC vs PD
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US and China trade angry words at high-level Alaska talks

“tough and direct” 

Anchorage

Yang Jiechi

Antony Blinken

18-19 March 2021

Zhang Jing
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VIDEO CLIP

Russian President Vladimir Putin with Chinese President Xi Jinping to congratulate him on his birthday before the 
Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia in Dushanbe, Tajikistan June 15, 2019.
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PD

IO

SC

ความสัมพนัธ์



ผู้น า VS SC
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ผู้น า: บารมี vs อทิธิพล 
(Prestige, Charisma, Influence, Power)
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อิทธิพล
• ก าลังท่ียังผลให้ส าเร็จ, อ านาจซ่ึงแฝงอยู่ในบุคคลหรือรัฐซ่ึงสามารถบันดาลให้

เป็นไปตามความประสงค์, อ านาจท่ีสามารถบันดาลให้ผู้อ่ืนต้องคล้อยตามหรือ
ท าตาม, อ านาจท่ีสามารถบันดาลให้เป็นไปได้ต่าง ๆ เช่น อิทธิพลของดวงดาว,
อ านาจนอกเหนือหน้าที่ เช่น ใช้อิทธิพลบังคับให้ยอม.

บารมี
• คุณความดีท่ีควรบ าเพญ็มี ๑๐ อย่าง คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ (การออกจากกาม 

คือ บวช) ปัญญา วริิยะ ขันติ สัจจะ อธิฏฐาน เมตตา อุเบกขา เรียกว่า ทศบารมี
• คุณความดีท่ีได้บ าเพญ็มา คุณสมบัติท่ีท าให้ยิ่งใหญ่ เช่นว่า ชมพระบารมี พระ

บารมีปกเกล้าฯ พ่ายแพ้แก่บารมี



ผู้น ากบัความส าเร็จในการท า SC
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อทิธิบาท 4



ยุคโลกาภวิตัน์ SC ควรจะเป็นอย่างไร
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• พึง่พากนัสูง
• รวดเร็ว เพราะเทคโนโลยี
• ซับซ้อน และพลวรรตสูง
• ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและรุนแรง
• มคีวามเส่ียงสูง
• ฯลฯ

โลกาภิวตัน์
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• ผู้ฟังจะมบีทบาทส าคญั เน่ืองจากเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว
• การส่ือสารที่มหีลกัการจะมบีทบาทส าคญั ทีจ่ะช่วยให้การวางแผน SC มี
ประสิทธิภาพ

• ผู้น าทุกระดบัจะต้องพฒันาให้เข้าใจถึงการน ายุทธศาสตร์ไปสู่ไปหมาย และ
เข้าใจดถีึงการขับเคล่ือน

• เลือกใช้ส่ือกลางทีจ่ะมผีลต่อการตกลงใจได้อย่างเหมาะสม
• ความพร้อมในการเผชิญกบัสถานการณ์ทีม่พีลวรรตสูง
• คุณธรรมจะเป็นตวัขับให้ SC ประสบผลอย่างยัง่ยืน
• ฯลฯ

ยุคโลกาภวิตัน์ SC ควรจะเป็นอย่างไร



ตัวอย่างของ SC ตามสถานการณ์
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เกิดขึน้เมื่อ 45 ปี ก่อนพทุธศกัราช ณ ป่าอิสิป
ตนมฤคทายวนั เมืองพาราณสี แคว้นกาสี 
เป็นวนัที่พระพทุธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือ 
ธัมมจักกปัปวตัตนสูตรแก่ปัญจวคัคย์ี

หลกัธรรมส าคัญ
• ส่ิงที่ไม่ควรเสพ 2 อย่าง
• ยดึทางสายกลาง
• อริยสัจจ 4

เป้าหมายของพระพุทธเจ้าอยู่ทีไ่หน
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"ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ ยั่งยืน 
เป็นประเทศทีพ่ฒันาแล้ว ด้วยการพฒันา
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง"

วิสัยทศัน์
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ความพอเพยีง

VIDEO CLIP



การต่อสู้แบบอหิงสา

สิทธิและ
อสิระภาพ
ของอนิเดยี
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The Trump Wall
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SC?



ปิด
ล้อม
จีน
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Gxhks,kp-v’ รส ำพ 8nv?
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เป้าหมายของ Hitler 
คือ?
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VIDEO CLIP
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Britain at War
VIDEO CLIP



Giordano Bruno

..the Church disapproved 
of this theory because 
the Holy Scriptures state 
that the Earth is at the 
center, not the Sun.
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7/4/2021 43เป้าหมาย คือการล้มล้างราชวงศ์ชิง

ท่านผู้น าท าอะไรบ้าง
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คลองไทย
คณะอนุกมธ.ศึกษาขุดคลองไทย สภา
ผู้แทนราษฎร เร่งสรุปข้อมูลก่อนชงบ๊ิกตู่
น าเสนอครม.ไฟเขียวปลายปีนีเ้พ่ือ
เดนิหน้าโครงการ “ขุดคลองไทย”
12 มี.ค.64 
ที่มา: กค.- THAI NEWS MCOT 
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SC vs Marketing
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การศึกษาเป็นกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม (ตามทีห่ลกัสูตรก าหนดไว้แล้ว)

• ให้ นศ.ก าหนด/เลือกสถานการณ์ทีก่ลุ่มเห็นว่าเหมาะสม (โลก/ประเทศ/องค์กร) และสามารถมองเห็น
องค์ประกอบ/โครงสร้างของยุทธศาสตร์ของสถานการณ์น้ันได้ชัดเจน เช่น Ends Ways Means 
เป็นต้น

• พจิารณาเลือก “การส่ือสารทางยุทธศาสตร์” ด าเนินการมาแล้วของสถานการณ์ทีเ่ลือกไว้ว่ามอีะไร น ามา
อธิบายเช่ือมโยงให้เข้าใจ โดยใช้หลกั s+1+2+3+s ทีไ่ด้จากการบรรยายในห้องเรียน

• แต่ละกลุ่มใช้เวลาหารือประมาณ 30 นาที
• ก าหนดตัวแทน 1-2 คนมาคุยให้เพ่ือนในห้องฟัง ใช้เวลากลุ่มละ 5 นาที
• นศ.สามารถศึกษาหลกัการ/แนวคดิและตัวอย่างจากการฟังบรรยายในช่ัวโมง  เพ่ือน ามาเป็นแนวทางใน
การตอบ

• สมมติฐาน: นศ.มคีวามเข้าใจถึงโครงสร้างยุทธศาสตร์ดีแล้ว
• เง่ือนไข: นศ.ในกลุ่มควรน่ังใกล้กนัเพ่ือสะดวกในการหารือ
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ตวัอย่างของสถานการณ์ทีอ่าจน ามาใช้ในการศึกษาเป็นกลุ่มย่อย
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• ปลดล็อกกัญชา

• การขุดคลองไทย

• ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 6 ยุทธศาสตร์ย่อย

• โควดิ-19

• เราชนะ

• ปัญหาฝุ่นควนั PM 2.5

• การแก้ไขรัฐธรรมนูญ

• รถพลังงานไฟฟ้า (EV)

• เหตุการณ์ท่ีเมียนมา

• อ่ืนๆ 
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