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ขอบเขตการบรรยาย
• ทบทวนกระบวนการจดัท ายทุธศาสตร์
• ความมัน่คงและภยัคกุคาม
• ยทุธศาสตรช์าติ
• ยทุธศาสตรช์าติด้านความมัน่คง
• ยทุธศาสตรป้์องกนัประเทศของไทย
• ทรพัยากรด้านความมัน่คง
• หลกัการบริหารทรพัยากร
• ความท้าทายด้านความมัน่คง





การใช้ พลงัอ านาจทัง้ส้ินของชาติ
ให้บรรลวุตัถปุระสงคห์รือเป้าหมายท่ีก าหนด

ความหมายของยทุธศาสตร์

ยทุธศาสตรช์าติ
(National Strategy)
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กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
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Security Meaning :
National security is the requirement 

to maintain the survival of the state
through the use of economic, 
diplomacy, power projection and 
political power.

1

http://en.wikipedia.org/wiki/State_(polity)
http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_power
http://en.wikipedia.org/wiki/Diplomacy
http://en.wikipedia.org/wiki/Power_projection
http://en.wikipedia.org/wiki/Political_power


“ความมั่นคงแห่งชาต”ิ  
เร่ิมแรกเม่ือมกีารกล่าวถึง...ความมั่นคง 

“ส่วนมากมักจะเข้าใจกนัว่าเป็นเร่ืองทีเ่กีย่วกบัการทหาร 
การสู้รบ หรือการสงครามโดยตรง” 

“ความเข้าใจเช่นนั้นอาจเป็นความจริงในอดตี เพราะเหตวุ่า
ในอดีตน้ัน ภัยคุกคามท่ีจะมผีลกระทบต่อประเทศชาติได้ กคื็อ 

การรุกรานด้วยก าลงัทหารของต่างชาติท่ีเหนือกว่า เพ่ือต้องการยึด
หรือบังคับประเทศอ่ืนให้ปฏิบัติตามความ ต้องการของประเทศตน”



“ความมัน่คงแห่งชาต”ิ (ต่อ)  

“หากประเทศใดท่ีมกี าลงัทหารเข้มแขง็ มกีารฝึกอย่างดี 
มคีวามอดทน และมจิีตใจต่อสู้ รวมท้ังมผีู้น าทัพท่ีดี 
มคีวามสามารถ กจ็ะสามารถป้องกันรักษาเอกราช
และความมัน่คง ปลอดภยัของชาติเอาไว้ได้ 

ดังน้ันความอยู่รอดของชาติ หรือความมัน่คงของชาติ
ในอดตี จึงขึน้อยู่กับก าลงัอ านาจทางทหารเป็นส าคัญ”



เกร่ินน ำ         “ความมั่นคงแห่งชาติ” (ต่อ)  

ต่อมา “วิวัฒนาการของโลกได้พฒันาก้าวหน้าเป็นล าดบั 

การศึกษาเฉพาะเร่ืองของการสงครามและการทหาร เพียงอย่างเดียว 

นับว่าเป็นการศึกษาท่ีค่อนข้างแคบ และอยู่ในวงจ ากัด

ไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์ของโลกทีเ่ปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

เร่ืองของความมัน่คงจึงไม่ควรจะจ ากัดอยู่ในวงแคบ ๆ 

แต่ควรครอบคลมุถึงเร่ืองราวต่าง ๆ ออกไปให้กว้างขวางย่ิงขึน้ ”



“ความมัน่คงแห่งชาต”ิ (ต่อ)  

สรุปได้ว่า
“การทหาร เป็นเพียงองค์ประกอบของ พลังอ านาจของชาติ อย่าง

หน่ึงเท่าน้ัน องค์ประกอบอย่างอ่ืนกม็คีวามส าคัญไม่น้อยไปกว่า ทหาร 
ดังน้ัน ค าว่า “ความมัน่คงแห่งชาติ” (National security) จึงเกิดขึน้ตามมา
ภายหลงั และนานาประเทศต่างกย็อมรับกันท่ัวไปว่า ความมัน่คงแห่งชาติ 
เป็นค าท่ีมคีวามหมายกว้างขวางครอบคลมุเร่ืองต่าง ๆ อีกมากมาย อันได้แก่ 

เศรษฐกิจ สังคม-จิตวิทยา และการเมือง เป็นต้น”



ข้อคดิเตือนใจ



ความหมายของ “ความมัน่คง” 
(ตาม ยศ.ชาติ 20 ปี)

• ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม 
ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้ งมิติทาง
การทหาร เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความ
มั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มี
ความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจของประชาชน มีระบบ
การเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเน่ืองและโปร่งใส
ตามหลกัธรรมาภิบาล...



ความหมายของ “ความมัน่คง” 
(ตาม ยศ.ชาติ 20 ปี)

... สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลัง
เพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็งครอบครัวมีความ
อบอุ่น ประชาชนมคีวามมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง
พอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความ
มั่นคงของอาหาร พลังงาน และน ้า มีที่อยู่อาศัยและความ
ปลอดภัยในชีวติทรัพย์สิน





























ภยัคกุคาม (Threats)





นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  ส านักนายกรัฐมนตรี 

“ภัยคุกคาม” หมำยควำมวำ่ ภำวะหรือสถำนกำรณ์ท่ีก่อใหเ้กิด
ควำมไม่มั่นคง ซ่ึงเป็นปัญหำ ท่ีมีควำมรุนแรง สลับซับซ้อน 
หำกไม่ด ำเนินกำรแก้ไขจะเกิดผลกระทบในวงกวำ้งต่อควำม
มัน่คงแห่งชำติ  



ข้อคิดเตือนใจ































ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน



ยทุธศาสตร์ที่ 3 รพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์



ยทุธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม



ยทุธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโต คณุภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม



ยทุธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพฒันาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ











ประเดน็ความมัน่คงรว่มสมยั
๑) การป้องกนัเอกราชอธิปไตยของประเทศ
๒) การป้องกนัโครงสร้างพืน้ฐานที่ส าคญัของประเทศ
๓) การก่อวนิาศกรรม
๔) พวกหัวรุนแรงภายในประเทศ
๕) องค์กรอาชญากรรมภายในประเทศ
๖) ภัยพบิัต ิ(ตามธรรมชาต/ิที่สร้างขึน้) ภายในประเทศ
๗) การปนเป้ือนสารพษิในแหล่งน า้และอาหาร
๘) โรคระบาดและปัญหาสุขภาพของคนภายในประเทศ
๙) ความมัน่คงของมนุษย์
๑๐) ความมัน่คงด้านเศรษฐกจิ
๑๑) องค์กรก่อการร้ายข้ามชาติ
๑๒) ภัยคุกคามจาก CBRNE (เคม ีชีวะ รังสี นิวเคลียร์ 
ระเบิด)

๑๓) การเข้าเมืองผดิกฎหมาย
๑๔) การขัดแย้งกนัด้วยอาวุธในรูปแบบต่างๆ
๑๕) การแพร่กระจายของอาวุธร้ายแรง
๑๖) รัฐที่ล้มเหลว (Failed State)
๑๗) ความมัน่คงชายแดน
๑๘) ความมัน่คงทางการบิน
๑๙) ความมัน่คงทางทะเล (น า้)
๒๐) ความมัน่คงทางไซเบอร์ (Cyber Security) 
๒๑) การก่อการร้าย
๒๒) ความมัน่คงด้านพลงังาน
๒๓) ความมัน่คงส่ิงแวดล้อม
๒๔) ความยากจนระดบัโลก
๒๕)  อ่ืน ๆ  



นโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความมัน่คงแห่งชาติ
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)

1. กำรเสริมสร้ำงควำมมัน่คงของมนุษย์
2. กำรข่ำวกรองและกำรประเมินสถำนกำรณ์ดำ้นควำมมัน่คง
3. กำรเสริมสร้ำงควำมมัน่คงของสถำบนัหลกัของชำติภำยใตก้ำรปกครองระบอบ

ประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษตัริยท์รงเป็นประมุข
4. กำรพฒันำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติ
5. กำรพฒันำศกัยภำพกำรป้องกนัประเทศ
6. กำรสร้ำงควำมสำมคัคีปรองดอง
7. กำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำกำรก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนท่ีจงัหวดัชำยแดนภำคใต้
8. กำรบริหำรจดักำรผูห้ลบหนีเขำ้เมือง
9. กำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำกำรคำ้มนุษย์
10. กำรป้องกนัและปรำบปรำมยำเสพติด



นโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความมัน่คงแห่งชาติ
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)

11. กำรเสริมสร้ำงควำมมัน่คงของชำติจำกภยัทุจริต 
12. กำรรักษำควำมมัน่คงพ้ืนท่ีชำยแดน
13. กำรรักษำควำมมัน่คงทำงทะเล
14. กำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำภยัคุกคำมขำ้มชำติ
15. กำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำควำมมัน่คงทำงไซเบอร์
16. กำรรักษำดุลยภำพสภำวะแวดลอ้มระหวำ่งประเทศ
17. กำรรักษำควำมมัน่คงทำงพลงังำน
18. กำรรักษำควำมมัน่คงดำ้นอำหำรและน ้ำ
19. กำรรักษำควำมมัน่คงดำ้นทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม  





ยุทธศาสตร์ชาต ิด้านความมัน่คง

• เป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มี
ความมัน่คง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยใน
ทุกระดับ ตั้ งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน 
เคร่ืองมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความ
พร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และ
ทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน
ความมัน่คงทีม่อียู่ในปัจจุบัน และทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต



...ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกบัส่วนราชการ ภาคเอกชน 
ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตร
ประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอื้ออ านวย
ประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้สามารถ
ขับเคล่ือนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายทีก่ าหนด

ยุทธศาสตร์ชาต ิด้านความมัน่คง





ยุทธศาสตร์ป้องกนัประเทศกระทรวงกลาโหม ระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)                            (๑)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกบัต่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพทิักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

*** ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่๓ การรักษาความมัน่คงของรัฐ 
วตัถุประสงค์เฉพาะ ได้แก่ แนวโน้มทีด่ขีึน้ของเหตุรุนแรงในพืน้ที ่
จชต. ความแตกแยกในสังคมไทย การก่อการร้าย การแพร่ระบาด
ของยาเสพตดิ การโยกย้ายถิ่นฐานข้ามประเทศแบบไม่ปกต ิและการ
กระท าผดิกฎหมาย และกระทบต่อความมัน่คงตามแนวชายแดนทาง
บกและในทะเล และการแพร่ของโรคระบาดและโรคตดิต่อ 



ยุทธศาสตร์ป้องกนัประเทศกระทรวงกลาโหม ระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)                            (๒)

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่๔ การพฒันาประเทศและช่วยเหลือประชาชน

*** ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่๕ การสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชน
วตัถุประสงค์เฉพาะ ได้แก่ การมเีครือข่ายก าลงัภาคประชาชน ในการ
สนับสนุนภารกจิการป้องกนัภัยคุกคามต่อความมัน่คงของชาต ิ
ครอบคลุมพืน้ทีท่ีม่ปัีญหาวกิฤตด้ิานความมัน่คง

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่๖ การปฏิบัตกิารทางทหารเพ่ือรักษาอธิปไตยและ
ผลประโยชน์แห่งชาติ









แนวทางขบัเคล่ือนนโยบายฯไปสู่การปฏิบตัิ

๑. ก าหนดให้นโยบายความมั่นคงแห่งชาติฯ เป็นกรอบการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการด้านความมั่นคงของรัฐบาล และเป็นกรอบ
ด าเนินการด้านความมั่นคงในการก าหนดยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณประจ าปีของส านักงบประมาณ

๒.  กลไกการบ ริหารจัดก าร  สภาความมั่ นคงแ ห่งชาติ ซ่ึ งมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เป็นกลไกหลักในการอ านวยการและ
ขับเคล่ือนในระดับชาติ และมีคณะกรรมการภายใต้สภาความมั่นคง
แห่งชาติเป็นกลไกสนับสนุนในการก ากับ ติดตาม บูรณาการและ
ขับเคล่ือนเชิงนโยบาย



แนวทางขบัเคล่ือนนโยบายฯ ไปสู่การปฏิบตัิ

๓. การแบ่งมอบหน่วยรับผิดชอบ ก าหนดให้มีหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักเป็นเจ้าภาพประสานและบูรณาการนโยบาย
ทั้ ง  ๑๖  นโยบาย และมีหน่วยรับผิดชอบร่วมในแต่ละ
แนวนโยบายย่อย





- การทูต และการค้าต่างประเทศ









ความท้าทายต่อการใช้ทรัพยากรทางยุทธศาสตร์ของไทย (S)

โลกในโซ่ตรวน/การแบ่งกลุ่มทางสังคม

การไหลของชาวจีน



ความท้าทายต่อการใช้ทรัพยากรทางยุทธศาสตร์ของไทย (T)

Emerging Technology



ความท้าทายต่อการใช้ทรัพยากรทางยุทธศาสตร์ของไทย (E)



ความท้าทายต่อการใช้ทรัพยากรทางยุทธศาสตร์ของไทย (En)



ความท้าทายต่อการใช้ทรัพยากรทางยุทธศาสตร์ของไทย (P)

บทบาทของชาติมหาอ านาจ 
เสถียรภาพของรัฐบาล



ความท้าทายต่อการใช้ทรัพยากรทางยุทธศาสตร์ของไทย (M)

เทคโนโลยีสมัยใหม่ทางทหาร

จีนสนับสนุน/เช่าท่าเรือท่ีเกาะกง และสีหนุวลิล์



ทรัพยากรที่มกีารแย่งชิงและแข่งขันกนัในระดบันานาชาติ
• อาหาร ทุกประเทศต้องการอาหารเพ่ือเลีย้งประชากรของประเทศ  ประเทศที่เป็นแหล่งอาหาร และก าหนด

ยุทธศาสตร์ด้านอาหารอย่างเหมาะสมย่อมได้เปรียบ

• น า้ ที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค  รวมทั้งใช้เป็นพืน้ที่ทางเศรษฐกจิ และความมัน่คง น า้ก่อให้เกดิอุทกภัยได้ 

• น า้มนั เป็นทรัพยากรทางเศรษฐกจิที่สามารถสร้างความมัง่คัง่ให้กบัประเทศที่สามารถครอบครองแหล่ง
น า้มนั และตลาดน า้มนัได้ 

• ทองค า เป็นสินค้าที่มรีาคาสูง  ใช้เป็นมาตรฐานในการผลติเงนิตราสกลุต่าง ๆ ของโลก  ประเทศที่
ครอบครองทองค ามาก ถือได้ว่า เป็นประเทศที่มทีรัพย์สินมาก มพีลงัอ านาจทางเศรษฐกจิสูงกว่าประเทศอ่ืน

• แร่ธาตุทางเศรษฐกจิต่าง ๆ  เช่น แร่อญัมณ ีแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรม เช่น เหลก็ เป็นต้น 

• อาวุธ ทรัพยากรด้านอาวุธจะบ่งบอกถึงระดบัของพลงัอ านาจแห่งชาตทิางทหารที่สูงหรือต า่กว่า  ซ่ึงพลงั
อ านาจด้านนีม้ผีลต่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของประเทศอย่างสูง 

• มนุษย์ ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นทรัพยากรหลกัของประเทศ  ถ้าทรัพยากรมนุษย์มคุีณภาพ และปริมาณที่สูง
กว่า  ประเทศน้ัน ย่อมได้เปรียบอกีฝ่ายหน่ึงในการแข่งขันในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 

• อ่ืน ๆ  























การมัง่คัง่ร ่ารวยไปพร้อมกนัโดย
ใช้ BRI ผ่าน 
1. Policy
2. Infrastructure
3. Trade
4. Financial
5. and people-to-people connectivity



Chinese Dream









What is Resource Management?

Resource management is the process by which 

businesses manage their various resources 

effectively. Those resources can be intangible -

people and time - and tangible - equipment, 

materials, and finances.

source : Business Encyclopedia







ประเดน็ความมัน่คง ( ตามบทความ)

















Global Security Risks
• Extremism and terrorism
• Proliferation
• Reliance on computer networks
• Cyber war
• Information operation
• Criminal issues of concern
• Criminal organisations and networks
• Illegal immigration and human trafficking
• Diminished law and order

souce: Oganization for Security and Co-operation in Europe(OSCE)



Future Challenges and Opportunities

• Science and technology trends
• Military domain
• Political trends
• Legal trends

souce: Oganization for Security and Co-operation in Europe(OSCE)



ค าท านายของ Elon Musk
ส าหรับปี 2021

• รถขบัเคล่ือนอตัโนมติั (Full self driving car)
– Robo taxi
– Tesla network

• Satellite internet
– กำรเปล่ียนแปลงระบบ internet แบบเดิม

• Return back to the Moon
– space colonization

• Solar energy boom
– virtual power plant




