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หามาจาก ตํารา เอกสารประกอบการบรรยาย และเอกสารอื่นๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับยุทธศาสตรหลายๆ
เลมมาเปนแนวทาง รวมทั้งไดจัดใหเปนหมวดหมู และเรียงลําดับขอมูลใหมีความตอเนื่อง เพื่อความ
สะดวกตอการทําความเขาใจมากขึ้น  เนื่องจากการศึกษาในเรื่องยุทธศาสตร เปนทั้งศาสตร และศิลป
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คลุมในทุกประเด็นปญหา และมีความออนตัวไดตามสถานการณ เพื่อเปนแนวทางในการคิด และใช
เปนเอกสารประกอบในการอางอิงไดตามหลักวิชาการอยางกวาง ๆ

คณะทํางานพิจารณาและจดัทาํเอกสารอางองิของกองทพัเรือดานการศกึษาชัน้สูง หวงัเปนอยางยิง่วา
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เอกสารฉบับนี้ใหสมบูรณยิ่งขึ้น ขอไดกรุณาแจงขอคิดเห็นมายังคณะทํางานพิจารณา และจัดทําเอกสาร
อางอิงของกองทัพเรือดานการศึกษาชั้นสูง สถาบันวิชาการทหารเรือช้ันสูง ตําบลศาลายา  อําเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนคปฐม จักเปนพระคุณอยางสูง

คณะทํางานพิจารณา และจัดทําเอกสารอางอิงของกองทัพเรือ
ดานการศึกษาชั้นสูง
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บทที่ ๑
ยุทธศาสตร

วิวัฒนาการของยุทธศาสตร
เร่ืองราวของยุทธศาสตรที่มีปรากฎเปนหลักฐาน เร่ิมมาตั้งแตประมาณ ๕๐๐ ปกอน ค.ศ.

เอกสารทางทหารของซุนวู (Sun Tzu) นับวาเปนเอกสารที่ดี และเกาแกที่สุดที่เคยมี แมกระทั่งใน
ปจจุบันคํากลาวบางคําของปราชญซุนวูก็ยังทันสมัย และถูกนํามากลาวขวัญอยูเสมอทั้งในแงของการ
ดําเนินการสงคราม และกิจการตาง ๆ เชน คํากลาวที่วา การทําสงครามจะตองรีบกําชัยชนะเผด็จศึก
ในเร็ววันไมควรจะใหเนิ่นชา เพราะประเทศจะไมไดรับประโยชนอันใดเลย ถาปลอยใหการรบยืดเยื้อ
คาใชจายในการดําเนินการจะตองสูง การคลังของประเทศก็จะเขาตาจน นอกจากนั้นแลว ถาหากกอง
ทพัตองติดศึกอยูนานวัน อาวุธยุทโธปกรณจะลดความคมกลา ขวัญทหารนับวันจะเสื่อม กําลังพล กจ็ะ
ออนเปลีย้เปนตน คาํกลาวอกีตอนหนึง่ซึง่นบัวาสาํคญัมาก และเปนวธีิการของการประมาณสถานการณท่ีดีที่
สุด แมกระทั่งในปจจุบัน คือ การสงครามจะตองมีกลอุบาย หรือเลหเหล่ียมแตมคูดวยเสมอ

หลังจากนั้นมาอีกหลายรอยป ใน ค.ศ.๑๒๓๓ จึงปรากฎหนังสือที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตร
ซ่ึงเขียนโดย นาย J.de Royroy เปนภาษาฝรั่งเศส สาระสําคัญในหนังสือดังกลาวไดแสดงความหมาย
ของยุทธศาสตรโดยทั่ว ๆ ไปวา หมายถึง การใชอุบาย หรือเลหกลทั้งปวงที่จะเอาชนะแกศัตรู หรือ
คูปรปกษ จึงเห็นไดวา ในสมัยโบราณนั้น ความหมายของยุทธศาสตรจะมีแตเร่ืองของการสงคราม หรือ
การดําเนินการสงครามเปนหลัก

ตอมาจึงไดเร่ิมมีแนวความคิดเรื่องยุทธศาสตรสมัยใหม ในปลายศตวรรษที่ ๑๕ หรือตน
ศตวรรษที่ ๑๖ โดย นิคโคโล  มาเกียเวลล่ี (Nicolo Machiavelli) ที่ไดพัฒนากฎเกณฑในการใชพลัง
อํานาจทางการเมือง (Political Power) เขามาใช พรอมทั้งกลาวถึงรูปแบบ และวิธีการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ
พลังอํานาจของรัฐ (Power of the State)  ซ่ึงตอมาเปนที่ยอมรบักันโดยทั่วไปวา องคประกอบของพลัง
อํานาจแหงชาติไดแก การเมือง สัมคมจิตวิทยา และการทหาร จนในปจจุบันจึงไดรวมถึง อํานาจทาง
เศรษฐกิจ และวิทยาศาสตรเทคโนโลยี เขาเปนสวนประกอบดวย เพราะในความเปนจริงแลว ยุทธ
ศาสตรก็คือ การใชพลังอํานาจของชาติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของชาตินั่นเอง และพลังอํานาจก็เปน
เสมือนเครื่องมือ หรืออาวุธที่จะนําไปสูเปาหมายของชาติ ถาพลังอํานาจเขมแข็งพอ เปาหมายที่วางไวก็
จะบรรลุโดยไมยากนัก แตถาพลังอํานาจไมเขมแข็งแลว ก็จะเปนการยากที่จะบรรลุวัตถุประสงค หรือ
กระทั่งไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคไดเลย

การพัฒนาแนวความคิดทางยุทธศาสตรตามแนวทางของ มาเกียเวลล่ีนี้ มีลักษณะของการมุง
ไปสูจุดหมายปลายทาง (Ends) และเนนถึงเครื่องมือ (Means) ที่มีประสิทธิภาพ แนวความคิดเหลานี้มี
อิทธพิลตอนกัยทุธศาสตรและรัฐบรุุษหลายทาน และบคุคลทีไ่ดรับอทิธพิลมากทีสุ่ดนาจะไดแก          เคลาซ



เซวสิ (Karl Von Clausewitz, ค.ศ.๑๗๘๐ - ๑๘๓๑) นายทหารชาวปรัสเซีย ผูซ่ึงมีช่ือเสียงโดงดัง และ
เปนที่    รูจักกันอยางกวางขวาง แนวความคิดที่สําคัญของ นายพลเคลาซเซวสิ คอื “สงคราม คอื การ
ดาํเนนิการเมอืงตอไปดวยเครื่องมืออ่ืน” (War is the continuation of politics by other means) และเขาผู
นี้เองไดพัฒนาและวิเคราะห แยกแยะเรื่ององคประกอบของพลังอํานาจของชาติ ออกเปน ๔ องค
ประกอบ โดยเพิ่มความสําคัญของพลังอาํนาจทางเศรษฐกิจ ขึ้นมาจากเดิม ความคิดในเรื่องเศรษฐกิจนี้
เอง มาฮาน (Alfred Thayer Mahan, ค.ศ.๑๘๔๐ - ๑๙๑๔) นักทฤษฎียุทธศาสตรทางเรือ ไดใหความ
สําคัญและย้ําถึงความสัมพันธของกําลังอํานาจทางเรือกับเศรษฐกิจวา กําลังอํานาจทางเรือยอมขึ้นอยูกับ
ความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจ และความกาวหนาทางเศรษฐกิจนั้นก็ตองการแหลงวัตถุดิบ และตลาดเปน
ประการสําคัญ รวมทั้งการจะไดมาซึ่งแหลงวัตถุดิบ และตลาดนั้น รัฐจะตองมีความเขมแข็งของกําลัง
อํานาจทางเรือเปนสวนสนับสนุนสมุททานุภาพ และตองแสวงหาปจจัยที่สนับสนุนกําลังอํานาจทางเรือ
อยางเหมาะสม

อยางไรก็ตาม ในการศึกษาเกี่ยวกับ ภูมิยุทธศาสตร ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับวิธีการทางยุทธศาสตร ไดมี
การวิเคราะหเร่ืองความสัมพันธของพลังอํานาจของโลก (World - Wide Power Relationship) ซ่ึงมาฮาน
ไดกลาวอยางสรุปวา การจํากัดการขยายตัวของสหภาพโซเวียต ใหอยูภายในดินแดนยูเรเซีย (Eurasia)
นั้น เปนสิ่งจําเปนยิ่ง และจะสามารถกระทําไดดวยแสนยานุภาพทางทะเล และดวยการผสมผสานทาง
ดานทรัพยากรของชาติมหาอํานาจอื่นอันไดแก สหรัฐอเมริกา เยอรมัน สหราชอาณาจักร และญี่ปุน
เขาดวยกัน ซ่ึงคํากลาวของมาฮานนี้ยังนับเปนแนวทางของ สหรัฐฯ ตลอดยุคสงครามเย็น

ในยุคที่ใกลเคียงกันนั้น นักคิดชาวอังกฤษ ช่ือ แมคคินเดอร (Sir Halford Mackinder,
ค.ศ.๑๘๖๑ - ๑๙๔๗) ซ่ึงไดติดตามผลการวิเคราะหของมาฮานมาอยางตอเนื่อง กลับใหแนวความคิดที่
ตรงขามกับความคิดของมาฮาน เขาเชื่อวาการเคลื่อนยายโดยอาศัยทางรถไฟในแผนดิน จะทาํใหเกิด
ความคลองตัวเหนือกวาการเคลื่อนยายทางทะเล และกําหนดทฤษฎีของตนใหมวา กําลังอํานาจทาง
พื้นดินที่มุงไปสูใจกลางของดินแดนยูโรเซียอันกวางใหญไดนั้น จะสงผลใหสามารถขยายผลเขาควบ
คุมภาคพื้นทวีปทั้งสิ้นได เพราะเปนการขัดขวางไมใหกําลังอํานาจทางทะเลสามารถเขาถึง ในป ๑๙๑๙
แมคคินเดอรไดเรียกรองใหเขายึดรักษาพื้นที่ที่เปนใจโลก (Heartland) เพราะเห็นวาการเขาควบคุม
ใจกลางโลกได จะสามารถนําไปสูการควบคุมดินแดนอาฟริกา ยูเรเซีย และสามารถควบคุมทรัพยากร
คนและทรัพยากรวัตถุของโลกไดอยางสมบูรณ กลาวโดยสรุปทฤษฎีของแมคคินเดอรแบงออกเปน
๓ ขอดังนี้

๑. ผูใดครองยุโรปตะวันออกได จะเขาควบคุมใจโลก
๒. ผูใดครองใจโลกได จะเขาควบคุมเกาะโลก
๓. ผูใดครองเกาะโลกได จะควบคุมโลก



ในป ค.ศ.๑๙๔๔ ศาสตราจารยชาวอเมริกัน ช่ือ นิคโคลัส  สไปคแมน (Nicholas Spykman) ได
โตแยงทฤษฎีของ แมคคินเดอร เกี่ยวกับการครอบครอง บริเวณยุทธศาสตรในใจกลางดินแดน  ยูเรเซีย
โดยใหเหตุผลวา การจะเขาครอบครองทรัพยากรในยูเรเซียใหไดนั้น ควรจะเขาครอบครองบริเวณรอบ
ขอบโลก ของดินแดนยูเรเซียกอน นอกจากนัน้กย็งัจะตองมกีาํลังอาํนาจทางเรอืทีม่ปีระสิทธภิาพใหมาก
พอ และเหนือกวาการใชการเคลื่อนยายทางรถไฟ โดยเฉพาะภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา
พันธมิตรไดพยายามจัดตั้งกําลังขึ้นบริเวณขอบโลกอยางเปนระบบ เพื่อปองกันการเขาครอบครองโลก
ของกําลังคอมมิวนิสตที่อยูใจโลกนั่นเอง แนวความคิดนี้มักเรียกกันวา “ยุทธศาสตรขอบโลก”
(Rimland Strategy) ซ่ึงขัดแยงกับ “ยุทธศาสตรใจโลก” (Heartland Strategy) ตามแนวความคิดของแมค
คินเดอร ดังกลาวแลว

นับแตหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา ไดมีนักยุทธศาสตรหลายทานพัฒนาแนวความคิด
เกี่ยวกับฐานที่ตั้งทางทรัพยากรพื้นฐานในทางยุทธศาสตร ซ่ึงมาฮานและแมคคินเดอรไดกําหนดไว
รวมทั้งพยายามดัดแปลงใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง เชน การตอบโตตออุดมการณทาง
การเมืองของสหภาพโซเวียต ตามแถลงการณของประธานาธิบดีทรูแมน เกี่ยวกับยทุธศาสตรการจาํกดั
วง หรือลอมกรอบ (Strategy of Containment)ในยุคสงครามเย็น หรือ Strategy of Engagement and
Enlargement ของสหรัฐฯ ตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๙๕ ถึงปจจุบัน

อยางไรก็ตาม หากพิจารณานโยบายตางประเทศของสหรัฐฯ อยางละเอียดแลว จะเห็นไดวา
สหรัฐฯ ไดยอมรับแนวความคิดพื้นฐานของ มาฮาน และ แมคคนิเดอร อยางตอเนือ่ง ทัง้ในการปดลอม
สหภาพโซเวียต  และความมีเสรีในการใชทะเล เพื่อเพิ่มศักยภาพของกาํลังอาํนาจแหงชาตใินทกุๆวธีิการ

ความหมายของยุทธศาสตร
เมื่อกลาวถึงเรื่องเกี่ยวกับยุทธศาสตร มักจะเกิดความสับสน และไมแนใจวาจะเกิดความเขาใจ

ตรงกันหรือไม โดยเฉพาะอยางยิ่ง นักยุทธศาสตร และนักวิชาการทางยุทธศาสตร สําคัญ ๆ หลายทาน
ตางก็ใหทัศนะและความคิดเห็นตาง ๆ กัน สุดแลวแตจะพิจารณา หรือมองในเรื่องที่ตนมีความถนัด
หรือเร่ืองที่ตนใหความสนใจ ดังนั้นแมวาในปจจุบัน จะมีผูนิยมใชศัพทเกี่ยวกับ “ยุทธศาสตร” กนัใน
หลายวงการ แตมักมีความเขาใจที่หลากหลายแตกตางกัน อยางไรก็ตามเปนที่ยอมรับวา ยุทธศาสตรเปน
ศาสตรที่เกี่ยวของกับ ความนึกคิด และมีเหตุผล การศึกษาเรื่องยุทธศาสตรจึงจําเปนตองพินิจพิเคราะห
อยางรอบคอบ

ในสมัยกรีกโบราณ  ไดมีผูใหความหมายของยุทธศาสตรทหารวา “ศิลปะของผูนําทัพ” (The
art of general) ดวยเหตุผลที่วา บรรดาผูนําทัพเหลานั้น ไดอาศัยสงครามเปนเครื่องมือในการบรรลุผล
สําเร็จตามความมุงหมาย เคลาสเซวิทส ผูซ่ึงไดรับการยกยองใหเปนนักยุทธศาสตรที่มีช่ือเสียง ไดกลาว
ถึง ยุทธศาสตรไวในหนังสือ On War วา ยุทธศาสตรหมายถึง ศิลปะของการใชการยุทธเปนเครื่องมือ



เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสงคราม (The art of the employment of battles as a means to gain the
object of war) ความหมายดังกลาวนับวามีความเหมาะสมมากในสมัยนั้น แตในสภาวะการณปจจุบัน
อาจจะกลาวไดวา ยังไมมีความสมบูรณ เนื่องจากความหมายตามนัยขางตน ไมไดคํานึงถึงนโยบายทาง
การเมือง (Political Policy)พลังอํานาจดานเศรษฐกิจ (Economics power) และอื่น ๆ ซ่ึงเปนเครื่องมือ
ของรัฐบาลมากนัก เพียงแตมุงเนนการใชการยุทธเปนเครื่องมือ แตเพียงอยางเดียวในการบรรลุเปา
หมายทางยุทธศาสตร (Strategical end) เพราะในความเปนจริง รัฐบาลเปนผูกําหนดแนวทาง และ
นโยบายของชาติ รวมทั้งเปนผูกุมนโยบายของสงครามดวย

หากจะพิจารณาถึงแนวความคิดทางยุทธศาสตรสมัยใหม คือ เร่ิมในตอนปลายศตวรรษที่ ๑๕
ซ่ึง มาเกียเวลลี ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับพลังอํานาจของรัฐ และความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกับยุทธศาสตร
อยางแนนแฟน วา ยุทธศาสตร คือ การใชพลังอํานาจของชาติใหบรรลุวัตถุประสงคของชาติ เพราะพลัง
อํานาจของชาติเปรียบเสมือนเปนเครื่องมือ (Means) และวัตถุประสงคก็เปนเปาหมาย หรือจุดหมาย
(Ends) ที่กําหนดไวใหบรรลุถึงความมุงประสงคของชาติเปนสวนรวม ดังนั้น ยุทธศาสตรจึงเสมือนเปน
วิธีการ (Ways) ในการทําใหบรรลุนั่นเอง และในทางปฏิบัติแลว ทุกชาติในโลกจะไมสามารถใชพลัง
อํานาจของชาติเพียงสาขาใดสาขาหนึ่งใหบรรลุทุกจุดมุงหมายที่กําหนดไวได เพราะเครื่องมือ หรือองค
ประกอบของพลังอํานาจของชาติที่แตละประเทศมีอยูมักมีอุปสรรค หรือขีดจํากัดอยูเสมอ ฉะนั้นชาติ
ตาง ๆ จึงตองพยายามหาทางแกไขเพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายไดดวยวธีิตาง ๆ กัน เชน การแสวงหา
ความรวมมือจากประเทศอื่น ๆ เขาเปนพันธมิตรรวมกัน ซ่ึงทําใหสามารถเพิ่มพูนขีดความสามารถของ
ชาติ  ซ่ึงมีอยูจํากัดใหสูงขึ้น

ในสวนของประเทศไทยเอง ความหมายของยุทธศาสตรไดพัฒนาไปจากอดีตเปนอันมาก โดย
เฉพาะนโยบายความมั่นคงแหงชาติของไทย ไดใหความสําคัญของความมั่นคงแหงชาติวามิไดขึ้นอยูกับ
เฉพาะพลังอํานาจดานการทหารแตอยางเดียว แตพลังอํานาจแหงชาติ ดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิต
วิทยา และวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการพลังงานฯ ก็มีความสําคัญทัดเทียมกับดานการทหาร และการใช
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร และวิทยาศาสตรเทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดลอมทั้ง
ในยามปกติ และยามสงคราม เพื่อสนับสนุนใหการดําเนินนโยบายของชาติเปนไปโดยมีประสิทธิภาพที่
สุด ทั้งนี้จุดมุงหมายหลัก ไดแกการนํากําลังอํานาจของชาติทุก ๆ ดานมาใชใหบรรลุวัตถุประสงคแหง
ชาติ  ดังนั้น ยุทธศาสตร จึงหมายถึง ศิลป และ ศาสตร ในการพัฒนา และการใช การเมือง เศรษฐกิจ
การทหาร สังคมจิตวิทยา และ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม ท้ังในยามปกติและยามสงคราม
เพื่อสนับสนุนในการดําเนินนโยบายของ ชาติใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวโดยมีประสิทธภาพที่สุด



ระดับของยุทธศาสตร
ตามแนวความคิดเรื่องยุทธศาสตรในหนังสือ On War ของเคลาสเซวิทส จะเปนการกลาวถึง

เร่ืองของการยุทธ และการสงครามเปนหลัก ซ่ึงเปนเรื่องที่เกี่ยวกับกําลังอํานาจทางทหาร โดยเฉพาะ
หรือตามแนวความคิดของ พล.อ.โมลดเก อดีตเสนาธิการทหารบกของกองทัพบกเยอรมันนี ซ่ึงไดมุงถึง
การใชเครื่องมือ โดยไดระบุใหผูนําทัพเปนผูใชพลังอํานาจทางทหารเพื่อการบรรลุเปาหมาย จึงเห็นวา
นาจะเปน ยุทธศาสตรทหารมากกวา แตในปจจุบันระดับของยุทธศาสตรจะแบงกันที่ระดับของผูใชและ
ความกวางขวางของพลังอํานาจที่ใช  ดังนั้นยุทธศาสตรระดับสูงสุด จึงไดแก ยุทธศาสตรในระดับชาติ
ซ่ึงมีความหมายตางกัน ๓ ความหมาย คือ มหายุทธศาสตร (Grand Strategy) ยุทธศาสตรชาติ (National
Strategy) และ ยุทธศาสตรความมั่นคงของชาติ (National Security Strategy)

คําวา “National Strategy (ยุทธศาสตรชาติ)” เร่ิมแพรหลาย หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ใน
ระหวางสงครามโลกครั้งนี้ มีการกลาวถึง “Grand Strategy (มหายุทธศาสตร)” ในความหมายของยุทธ
ศาสตรทหาร ดังนั้น ยุทธศาสตรชาติ และมหายุทธศาสตรจึงมีความหมายที่ตางกัน โดยยุทธศาสตรชาติ
จะรวมการพัฒนา และการใชทรัพยากรของชาติทั้งหมด (การเมือง เศรษฐกิจ การทหาร และอื่น ๆ) โดย
รัฐบาลเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของชาติ ตออุปสรรค หรือการขัดขวางของรัฐบาลอื่น หรือกลุมอื่น
สําหรับมหายุทธศาสตร (Grand Strategy) ใชในดานการสงคราม โดยแบงระดับของสงครามออกเปน
๔ ระดับ คือ Grand Strategy, Strategic, Operational และ Tactical ในระดับ Grand Strategic เปนขั้น
ตอนการกําหนดวัตถุประสงค เลือกมิตร ศัตรู ระดับ Strategic เปนการกําหนดจุดศูนยดุลย (Center of
Gravity)

ยุทธศาสตรชาติกับยุทธศาสตรความมั่นคงของชาติ เปนคําที่มีความหมายใกลเคียงกัน แตไม
ตรงกันเสียทั้งหมด กลาวคือ ยุทธศาสตรชาติ ซ่ึงกําหนดโดยรัฐบาลจะตอบสนองตอวัตถุประสงคของ
ชาติที่นอกเหนือจากเรื่องของความมั่นคง สวนความมั่นคงหมายถึง ความมั่นคงภายใน ซ่ึงเกิดจากปจจัย
ภายในประเทศ โดยอาจจะมีปจจัยภายนอกประเทศเขามาเปนสาเหตุดวยก็ได และความมั่นคงภายนอก
หมายถึงความมั่นคงของประเทศเมื่อสัมพันธกับตางประเทศ ความมั่นคงภายในและภายนอกจะ
สัมพันธและเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน อยางไรก็ตามยุทธศาสตรชาติในความหมายของนักยุทธศาสตร
หมายถึง   วิธีการที่จะใชพลังอํานาจของชาติ ตอตางชาติใหบรรลุวัตถุประสงคของชาติ การใชพลัง
อํานาจของชาติก็คือการใช การทูต เศรษฐกิจ และกําลังทหาร ในการดําเนินการกับประเทศอื่น สวน
ความมั่นคงภายในเปนการดําเนินการภายในประเทศ ซ่ึงจะใชเครื่องมือและทรัพยากรอื่นที่ไมใชการทูต
เศรษฐกิจ และกําลังทหาร วิธีการที่สรางความมั่นคงภายในจะกําหนดเปนแผน ไมจําเปนตองกําหนด
ยุทธศาสตรเพราะปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยูภายในประเทศ มีความซับซอนนอยกวาการสัมพันธกับตาง
ประเทศ



ยุทธศาสตรในระดับรองลงมา ของกระทรวงกลาโหม เรียกวายุทธศาสตรทหาร ซ่ึงก็คือ ศิลป
และศาสตรในการใชกําลังทางทหารของชาติ เพื่อรักษาไวซ่ึงวัตถุประสงคทางทหาร ตามนโยบายของ
ชาติ โดยการใชกําลัง หรือการคุกคามวาจะใชกําลังหรือดวยวิธีอ่ืนใด ยุทธศาสตรในระดับรองนี้จะตอง
เปนสวนหนึ่ง หรือสวนที่จะสนับสนุนใหบรรลุวัตถุประสงคแหงชาติ ยุทธศาสตรในระดับเดียวกันนี้ที่
มีความแตกตางกนัของเครือ่งมอื หรือพลังอาํนาจแหงชาต ิไดแก ยทุธศาสตรเศรษฐกจิ ยทุธศาสตรการทตู
เปนตน

ยุทธศาสตรทหาร
ยุทธศาสตรทหาร มีสวนสําคัญควบคูไปกับทั้งยุทธศาสตรเศรษฐกิจ และยุทธศาสตรการทูต

นักวางแผนทางทหารตองพิจารณาสภาวะแวดลอมในทุกๆดาน เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย
/ยุทธศาสตรทหาร ใหสอดคลองตามนโยบาย/ยุทธศาสตรชาติ ในลําดับสุดทาย ยุทธศาสตรทหารจะเปน
ตัวกําหนดความตองการของเครื่องมือตามสัดสวนของกําลังอํานาจแหงชาติ เพื่อที่จะสามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว และสิง่นีจ้ะเปนแนวทางสาํหรับผูวางแผนในการจดัหา/จดัเตรยีมกาํลังรบในอนาคต
วาควรจะพัฒนาไปในแนวทางไหน และควรจะมากนอยเพียงใด ซ่ึงจะตองวางแผนกันอยางมีหลักการ
และอยางเปนระบบ เนื้อหาสําคัญจะตองพิจารณาถึง

๑. ตองคาํนงึอยูเสมอวา การประกอบกาํลังรบในอนาคต ซ่ึงรวมถงึกาํลังทหารและอาวธุ ทีน่อก
จากจะรวมทั้งกําลังทางบก เรือ และอากาศแลว ยังจะตองรวมถึงความพรอมรบ กําลังสนับสนุน ขีด
ความสามารถดานเทคโนโลยี ภาวะผูนํา ยุทธวิธี และการวางแผนที่รัดกุม ที่ไดรับการวิจัย และทดสอบ
ความถูกตองแลวดวย

๒. ตองมีความเขาใจในโครงสราง การวางแผนจัดทําแผนกําลังรบในภาพรวม ซ่ึงตองพิจารณา
และนําปจจัยประกอบตาง ๆ เขามารวมวิเคราะหดวย ตั้งแตขั้นตอนการกําหนดผลประโยชนแหงชาติ
ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรทหาร จนกระทั่งสามารถกําหนดแผนโครงสรางกําลังรบได หลังจากนั้น
จึงนําไปตรวจสอบกับสภาวะแวดลอม เพื่อกําหนดแผนการเสริมสรางกาํลังรบทีส่ามารถกระทาํไดตอไป

ยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตร
การฑูต

ยุทธศาสตร
ทหาร

ยุทธศาสตร
เศรษฐกิจ



๓. การกําหนดความตองการทางทหาร จะตองคํานึงในภาพรวม ตามสัดสวนของการใชกําลัง
รวม/ผสม หรือการใชกําลังทั้งมวลรวมกัน ตัวอยางเชนการใชกําลังรวมกันในสงครามอาวระหวาง
ค.ศ.๑๙๙๐ - ๑๙๙๑

๔. ตองคนหาและพัฒนาแนวความคิด หรือหนทางปฏิบัติที่อาจเปนไปได เพื่อเปนหนทาง
เลือกที่เหมาะสมกอนตกลงใจ และตองนําทั้งความรู และประสบการณเขามาพิจารณาในการกําหนด
ขอตกลงใจที่ดีที่สุด

๕. จะตองคํานึงถึงหลักการของการกําหนดยุทธศาสตรและกําลังรบ ซ่ึงตองดําเนินกรรมวิธี
อยางตอเนื่องอยูตลอดเวลา ตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เพื่อประมาณสถานการณใหไดขอยุติ
ที่ใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด เพื่อความถูกตองของยุทธศาสตรอยูตลอดเวลาตามภาพ

  

ยุทธศาสตร

ความเสี่ยง

วัตถุประสงค
(เปาหมาย)

กําลังรบ
(เครื่องมือ)

ขอจํากัดดานทรัพยากร

สภาวะแวดลอม
ดานความมั่นคง



บทที่ ๒
โครงสรางยุทธศาสตรชาติ

จากการวิเคราะหหาความหมายของคําวา “ยุทธศาสตร” ในบทที่แลว เห็นไดวา แมวาจะมี
นักยุทธศาสตรหลาย ๆ ทานไดใหความหมายไวตาง ๆ กัน แตหากพิจารณาถึงจุดหมายสําคัญ หรือ
จุดประสงคแทจริงของยุทธศาสตรแลว ความหมายของคําวายุทธศาสตรก็จะสรุปตรงกันไดเปนขอยุติ
วา “ยุทธศาสตร หมายถึง ศิลปและศาสตรในการพัฒนา และการใชกําลังอํานาจทางการเมือง ทาง
เศรษฐกิจ ทางการทหาร ทางสังคมจิตวิทยา และทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดลอม
ท้ังในยามปกติ และยามสงคราม เพื่อสนับสนุนในการดําเนินนโยบายของชาติใหบรรลุตามวัตถุ
ประสงคท่ีตั้งไว อยางมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด เปนการเพิ่มพูนโอกาสและความไดเปรียบท่ีจะไดมาซึ่งชัย
ชนะ และลดโอกาสที่จะประสบความพายแพใหนอยลง” หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ “ยุทธศาสตร หมาย
ถึง วิธีการ (Ways) ที่จะนํากําลังอํานาจ (Power) มาใชใหบรรลุวัตถุประสงค (Objective)ที่กําหนดไว”
และยุทธศาสตรจะเปนตัวเชื่อมระหวางเครื่องมือ (Means)กับความมุงหมาย (Ends)

ดังนั้นในการคิด หรือศึกษาแนวทางในการดําเนินยุทธศาสตร จึงจําเปนตองศึกษาถึง กําลัง
อํานาจ หรือ เคร่ืองมือ และ วัตถุประสงค หรือ จุดมุงหมาย ใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาวะแวดลอม
ทางยุทธศาสตรที่เปนอยู

กําลังอํานาจแหงชาติ
ตามที่ไดกลาวถึงไวในวิวัฒนาการของยุทธศาสตรแลววา มาเกียเวลล่ี ซ่ึงยอมรับกันวาเปน

ทานแรกที่ไดพัฒนากฎเกณฑของพลังอาํนาจของรฐั ขึน้มาจากมลูฐานของการใชกาํลังอาํนาจทางการ
เมอืง และไดกลาวถึงองคประกอบของพลังอํานาจไว ๓ ประการคือ การเมือง สังคมจิตวิทยา และการ
ทหาร ในระยะตอมา เคลาซเซวิทส ก็ไดพัฒนาองคประกอบของพลังอํานาจเพิ่มขึ้นอีก ๑ ประการคือ
เศรษฐกิจ ซ่ึงภายหลังไดเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของพลังอํานาจแหงชาติ และในปจจุบัน ไดเปนที่ยอม
รับกันวากําลังอํานาจในดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดลอม ก็เปนองคประกอบ
สําคัญสวนหนึ่งทัดเทียมกับกําลังอํานาจดานอื่นๆ เชนกัน

คําวา “พลังอํานาจ” หรือ “กําลังอํานาจ” มีความหมายจากรากศัพทภาษาอังกฤษคําเดียวกันวา
“POWER” โดยทั่วไปจะมีความหมายเหมือนกัน ในอดีตมักนิยมใชคําวา พลังอํานาจ เพราะดูมีความ
หนักแนนมากกวา แตปจจุบันมักนิยมใชคําวา กําลังอํานาจ โดยเฉพาะเมื่อกลาวถึงกําลังอํานาจใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งโดยเฉพาะ เชน กําลังอํานาจทางทหาร กําลังอํานาจทางการเมือง กําลังอํานาจ
ทางเศรษฐกิจ และกําลังอํานาจทางสังคมจิตวิทยา  เปนตน



ในระดับยุทธศาสตรชาติ ซ่ึงเปนความสัมพันธกันในระหวางประเทศ กําลังอํานาจที่กลาวถึง
จึงเปนกําลังอํานาจของชาติที่จะเปนเครื่องมือในการนําไปใชตอประเทศอื่น ตัวอยางเชนกําลังอํานาจ
ทางการเมือง ในที่นี้จึงหมายถึง กําลังอํานาจทางการเมืองระหวางประเทศ ที่สัมพันธกับตางประเทศ
และเปนกําลังอํานาจที่จะชวยรักษา หรือสงเสริมผลประโยชนของชาติตน บนพื้นฐานของความจริงที่วา
แตละประเทศตางมีกําลังอํานาจแหงชาติของตนไมเทาเทียมกัน ประเทศเล็กที่ยากจนตั้งอยูบนจุดที่ไม
สําคัญของโลก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศใหญที่รํ่ารวย ยอมเสียเปรียบในการเจรจาตอรองเพื่อแสวง
ผลประโยชนใหชาติของตน จนอาจกลาวไดวา ประเทศที่มีกําลังอํานาจแหงชาติมาก ยอมมีอิทธิพล
เหนือประเทศที่มีกําลังอํานาจนอยกวา และสามารถจะบบีบงัคบัประเทศทีม่กีาํลังอาํนาจแหงชาตนิอยกวา
ใหปฏิบัติตามในสิ่งที่ประเทศตนปรารถนาได

ดวยเหตุนี้เอง รัฐบาลของทุกประเทศที่ศึกษาและมีความเขาใจในยุทธศาสตร ตางก็ใหความ
สนใจในการเสริมสรางกําลังอํานาจแหงชาติของตนใหมีความเขมแข็ง เหนือกวาประเทศคูแขง หรือ
ประเทศที่มีผลประโยชนของชาติขัดกันกับตน เพื่อวัตถุประสงคในการดํารงไวซ่ึงอธิปไตยของชาติ
ปองกันการถูกรุกราน และแมกระทั่งพยายามจะชิงความไดเปรียบเหนือกวาฝายตรงขาม ดวยการดําเนิน
การทั้ง การเสริมสรางกําลังทหาร การเสริมสรางฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ สรางขวัญ และกําลัง
ใจใหคนในชาติมีความรัก ความสามัคคี สรางความสัมพันธกับมิตรประเทศ และรวมกลุมพันธมิตร      
เพื่อเพิ่มกําลังอํานาจแหงชาติของตน

องคประกอบของกําลังอํานาจแหงชาติ
ตามที่ไดกลาวถึง ความหมายของกําลังอํานาจแหงชาติไววา กําลังอํานาจแหงชาติ คือ ความ

สามารถที่รัฐหนึ่งรัฐใด จะสามารถกอใหเกิดอิทธิพลแกรัฐอื่นตามวัตถุประสงคของรัฐตนได ซ่ึงหมาย
ความวา รัฐหรือประเทศใดก็ตามที่จะถือวายิ่งใหญ และมีความสามารถจนเกิดมีอิทธิพลเหนือรัฐอื่นได
นั้น จะตองเปนรัฐที่มีกําลังอํานาจแหงชาติมากกวารัฐอื่นอยางเห็นไดชัดจนทําใหรัฐที่มีกําลังอํานาจ
นอยกวาเกิดความเกรงกลัว และไมกลาที่จะดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งโดยอิสระ เพราะกลัววาการ
ดําเนินการนั้น ๆ จะกระทบกระเทือนตอผลประโยชนของรัฐที่มีอํานาจมากกวา เวนแตจะไดรับความ
เห็นชอบจากรัฐที่มีอิทธิพลเหนือกวาเสียกอน ในการที่จะประเมิน หรือวัดคาขีดความสามารถของรัฐ
หรือประเทศใดใหไดอยางแทจริงนั้น เปนสิ่งที่กระทําไดยากยิ่ง เพราะนอกจากจะตองคํานึงถึงปจจัยที่
เปนรูปธรรม หรือที่มีตัวตน เชน กําลังทหาร ฐานะทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางภูมิศาสตร ฯลฯ แลว ยัง
ตองคํานึงถึงปจจัยที่เปนนามธรรม อันไดแก ลักษณะของผูนําประเทศ อุดมการณของชาติ ศาสนา จริย
ธรรม ฯลฯ อีกดวย ซ่ึงปจจัยของกําลังอํานาจทั้งสองรูปแบบนี้ ยอมมีความสัมพันธกับกําลังอํานาจแหง
ชาติเปนสวนรวมจนไมสามารถแยกออกจากกันได



องคประกอบพื้นฐาน หรือส่ิงที่ทําใหเกิดกําลังอํานาจแหงชาติขึ้น โดยทั่วไปแบงออกเปน     
๕ องคประกอบ คือ กําลังอํานาจทางการเมือง กําลังอํานาจทางเศรษฐกิจ กําลังอํานาจทางทหาร กําลัง
อํานาจทางสังคมจิตวิทยา และกําลังอํานาจทางวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  พลังงาน และสิ่งแวดลอม   
องคประกอบเหลานี้จะตองมีความสอดคลอง สงเสริมตอกนั หากขาดสิง่ใดสิง่หนึง่ไป กจ็ะทาํใหมวล
รวมของขีดความสามารถบกพรองลงไปทันที

อยางไรก็ตาม ในการศึกษาเรื่องยุทธศาสตร ซ่ึงเปนเรือ่งของความคดิ จงึยอมจะมคีวามแตกตาง
กันบางตามแนวความคิดของแตละบุคคล และการยึดถือของสถาบัน ตัวอยางเชนในบางแหงไดยึดถือ
“ลักษณะทางภูมิศาสตรของประเทศ” มาเปนองคประกอบเพิ่มขึ้นดวย ดังนั้นในการประเมินกําลัง
อํานาจแหงชาติ ก็จะนําองคประกอบเหลานี้ไปประกอบ เพื่อวัตถุประสงคในการกําหนดนโยบายของ
ชาติตอไปดวยเชนกัน

ลักษณะและความสําคัญขององคประกอบของกําลังอํานาจแหงชาติในแตละองคประกอบ 
สามารถแยกพิจารณาไดดังนี้

๑. กําลังอํานาจทางการเมือง
การเมืองที่กลาวถึงในที่นี้ หมายถึง ความสัมพันธระหวางมนุษยที่ใชอํานาจปกครอง

และการปกครอง แตคําวา “การเมือง” ที่จะมีอิทธิพลกอใหเกิดกําลังอํานาจแหงชาติไดนั้น ยอมขึ้นอยู
กับรัฐบาลเปนสวนสําคัญ เพราะรัฐบาลเปนผูใชอํานาจในการตัดสินตกลงใจในการบริหารราชการแผน
ดินระดับสูง ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา ไมวาประเทศใดก็ตาม หากรัฐบาลมีเสถียรภาพและมีความ
สามารถในการบริหารประเทศ รวมทั้งสามารถโนมนาวจิตใจประชาชนใหบังเกิดความศรัทธาเชื่อถือ
รัฐบาลนั้นก็จะมีความมั่นคง และมีเสถียรภาพทางการเมืองที่ดี รัฐบาลที่ดีมีคุณภาพยอมจะสามารถจัด
สรรทรัพยากรของชาติไปในทางที่เหมาะสม และกอใหเกิดประโยชนสูงสุด ในทางตรงขามแมวารัฐจะ
มีกําลังคน ฐานะทางการเงิน หรือความอุดมสมบูรณของทรัพยากรมากเพียงใด หากมีรัฐบาลที่ไมมีคุณ
ภาพ       ขาดความเขมแข็งแลว เสถียรภาพทางการเมืองก็ไมสามารถเกิดขึ้นได รวมทั้งยอมไมสามารถ
สรางกําลังอํานาจในเวทีการเมืองระหวางประเทศไดดวย

กําลังอํานาจทางการเมือง ซ่ึงนอกจากจะตองสรางเสถียรภาพทางการเมืองภายใน
ประเทศเปนฐานแลว จะตองสงเสริมความสามารถในดานการเมืองระหวางประเทศ ซ่ึงหมายถึง ศิลปะ
ของรัฐบาลของประเทศหนึ่ง หรือหลายประเทศ ที่ใชในการโนมนาว ชักจูง หรือบีบบังคับใหรัฐบาล
ของอีกประเทศหนึ่ง หรือหลายประเทศ ปฏิบัติการ หรืองดเวนปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่ตน
ตองการ การดําเนินงานดานการเมืองระหวางประเทศนั้น สวนใหญอาศัยการทูตรวมกับความสัมพันธ
กับองคกรระหวางประเทศ รวมทั้งมเีสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศเปนสวนชวยเสริมในความ
เชื่อถือ และความยอมรับในเวทีการเมืองระหวางประเทศ ประสิทธิภาพของการใชพลังอาํนาจทางการ
ทตู จะอํานวยประโยชนในการชักจูงใหชาติอ่ืนมีความเห็นสอดคลองหรือสงเสริมการไดมาของผล



ประโยชนแหงชาติตนได อยางไรก็ตาม กําลังอํานาจดานอื่น ๆ ก็ลวนมีสวนในการสรางน้ําหนักในการ
เจรจาทางการทูตอยูดวยเชนกัน

๒. กําลังอํานาจทางเศรษฐกิจ
ปจจยัของกาํลังอาํนาจทางเศรษฐกจิ แมวาเพิง่จะถกูนาํมาพจิารณาในระยะหลงั แต

ปจจบุนันับวาเปนปจจัยที่มีศักยภาพที่ตองพิจารณาเปนอยางมาก เนื่องจากความเขมแข็งและมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ  จะเปนฐานของกําลังอํานาจดานอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เปนฐานของกําลังอํานาจทางทหาร
ดังนั้น กําลังอํานาจทางเศรษฐกิจจึงเปนสวนสําคัญในการกําหนดทิศทาง และความผนัแปรในเวทคีวาม
สัมพนัธระหวางประเทศ อยางไรก็ตามปจจัยทางเศรษฐกิจจะตองคํานึงถึงความสามารถพื้นฐาน คือ แรง
งาน  ทุน  ทรัพยากรธรรมชาติ  และเทคโนโลยี เปนสวนประกอบดวย

กําลังอํานาจทางเศรษฐกิจ ในอดตีมพีืน้ฐานมาจากความสามารถในผลติผลทางกสกิรรม
ตอมาความสามารถในการอุตสาหกรรมการผลิตไดเขามามีบทบาทแทนที่ อยางไรก็ตาม ความสามารถ
ในดานกสิกรรม ซ่ึงเปนพื้นฐานของแหลงอาหารก็ยังมีความสําคัญอยูเชนกัน แมกระทั่งในยุคปจจุบันที่
ความสามารถทางเทคโนโลยี การเงิน การคลงั และความสามารถในการแขงขันทางการคา ไดเขามามี
บทบาทจนเปนปจจัยสําคัญของพลังอํานาจทางเศรษฐกิจแลวก็ตาม กําลังอํานาจทางเศรษฐกิจก็ยังคง
ตองเปนการผสมผสานของความสามารถทางกสิกรรม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และพื้นฐานในดาน
การเงิน และการคลังของประเทศรวมกัน

ดัชนีในการวัดคากําลังอํานาจทางเศรษฐกิจ โดยทั่วไปจะใชผลที่ไดรับจากกําลังความ
สามารถในการผลิตของหนวยงานทั้งหมดของประเทศ หรือที่เรียกวา “ผลิตภัณฑประชาชาติ” (Gross
National Product : GNP) ประเทศใดมีความมั่นคั่ง หรือขีดความสามารถในการผลิตมากก็นับไดวามี
กาํลังอํานาจทางเศรษฐกิจมาก กําลังอํานาจทางเศรษฐกิจของชาติอาจนําไปใชใหเปนประโยชนแกชาติ
ได เชนเดียวกับกําลังอํานาจในดานอื่น ๆ เชน อาจใชเพื่อบีบบังคับ หรือคุกคามทางเศรษฐกิจตอชาติอ่ืน
หรือ เพื่อใหประเทศอื่นดําเนินการไปตามความตองการของประเทศตน หรือใชในลกัษณะบงัคบัโดย
ตรง ทําใหฐานกําลังอํานาจทางเศรษฐกิจของอีกฝายหนึ่งออนแอลง

๓. กําลังอํานาจทางทหาร
องคประกอบที่สําคัญของกําลังอํานาจทางทหาร นอกจากกาํลังรบและอาวธุ

ยทุโธปกรณแลว ยังไดแกองคประกอบอื่นที่จับตองไมไดอีกหลายประการ เชน ทักษะและขวัญของ
หนวยทหาร  คุณภาพของผูนําทางทหาร หลักนิยมทางทหาร เปนตน ซ่ึงถึงแมองคประกอบเหลานี้จะ
เปนการยาก   ในการกําหนดและวัดคาอันแนนอนก็ตาม แตก็มีความสําคัญในการกําหนดขีดความ
สามารถและกําลังอํานาจทางทหารของชาตินั้น ๆ เปนอยางมาก เพราะเพียงแตจาํนวนตัวเลขของกําลัง



รบ และอาวุธยุทโธปกรณเพียงอยางเดียว ก็อาจทําใหเกิดขอผิดพลาดไดเปนอยางมาก ดงัตวัอยางของ
สงครามเวยีดนาม และสงครามระหวางอาหรับ - อิสราเอล เปนตน

การพิจารณากําลังอํานาจทางทหารในปจจุบัน ประเทศสวนมากในโลก ตางแสดง
เจตนาในการเสริมสรางกําลังทางทหาร เพื่อการปองกันประเทศของตนมากกวาเพื่อการรุกราน หรือการ
ทําสงครามเพื่อแยงชิงดินแดน แตอยางไรก็ตาม ก็ยังคงวัตถุประสงคเพื่อการปองกันและรักษาผล
ประโยชนของชาติตนเปนสําคัญ ดังนั้น กําลังอํานาจทางทหารจึงยังคงเปนเครื่องมือของการดําเนินการ
ทางการเมืองอยูตอไป รวมทั้งยังเปนสวนสําคัญในการสงเสริมขีดความสามารถในดานอื่น ๆ ใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคอีกดวย

การประเมินขีดความสามารถของกาํลังอาํนาจทางทหาร ปจจยัสําคญัทีต่องนาํมา
พจิารณาประกอบไดแก จํานวนและคุณภาพของกําลังพล จํานวนและประสิทธิผลของอาวุธ โครงสราง
พื้นฐาน และการสนับสนุนทางการสงกําลังบํารุง ความพรอมรบทางทหาร หลักนยิมในการใชกาํลังทหาร
ศกัยภาพในการระดมสรรพกําลัง และการมีสวนรวมของพันธมิตร ซ่ึงปจจัยเหลานี้จะมีประสบการณใน
การยุทธ หรือการรบจริง เปนกุญแจสําคัญในการประเมินประสิทธิภาพที่แทจริง

๔. กําลังอํานาจทางสังคมจิตวิทยา
สังคมจิตวิทยานับเปนศาสตรแขนงหนึ่งของสังคมศาสตร ซ่ึงมีความเกี่ยวเนื่องกับ

ความสัมพันธของมนุษยในสังคม ในการศึกษาเรื่องของกําลังอํานาจแหงชาติ สังคมจิตวิทยาเปนเรื่อง
ที่เกี่ยวของกับปญหาทางการเมือง การปกครอง และการบริหารงานขององคกรของรัฐ รวมทั้งศาสตร
ทางวัฒนธรรม และปฏิกิริยาของมนุษย

การประเมินกําลังอํานาจทางสังคมจิตวิทยาวาจะเกิดขึ้นมากนอยเพียงใดนั้น ยอมตอง
พิจารณาถึงความสามารถในการผสมผสานแหลงปจจัยทางสังคมจิตวิทยาตาง ๆ อันไดแก ลักษณะและ
ความเขมแข็งของพลเมือง ซ่ึงรวมถึง จํานวน คุณภาพ ความสามารถทั้งทางรางกายและจิตใจดวย     
นอกจากนั้นยังตองพิจารณาถึง ลักษณะความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม อันไดแก สถาบันทาง
การเมือง ครอบครัว ศาสนา และสถาบันทางการศึกษา ลักษณะโดยรวมของสถาบนัเหลานี ้ เมือ่ผสม
ผสานกันแลว จะประกอบขึ้นเปนพลังอาํนาจทางวฒันธรรม ซ่ึงเปนปจจยัสําคญัยิง่ในการกาํหนดยทุธ
ศาสตรชาติ

๕. กําลังอํานาจทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และพลังงาน
กําลังอํานาจในสาขานี้ แตเดิมเปนสวนหนึ่งของการพิจารณากําลังอํานาจทางเศรษฐกิจ

แตจากวิวัฒนาการ และความกาวหนาของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และพลังงาน ทําใหปจจัยสวนนี้มี
ความโดดเดนจนนักยุทธศาสตรในปจจุบัน ตองแยกออกมาพิจารณากันเปนพิเศษอีกสาขาหนึ่ง เพราะ
ขดีความสามารถของชาตใินสาขานี ้ จะสงผลตอการดาํเนนิกจิกรรมของชาตใินสาขาอืน่ๆ อยางกวางขวาง
ดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งชาติที่มีความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยมีาก ยอมมีศักยภาพใน



การใชพลังอํานาจสวนนี้ในการกดดัน หรือบีบบังคับ หรือชิงความไดเปรียบตอชาติที่ดอยกวาทาง
เทคโนโลยีไดอยางไมยากเย็นนัก

ในทํานองเดียวกับพลังงาน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในกระบวนการทางเศรษฐกิจ และการ
ดําเนินการในทุก ๆ ดานกย็ิง่ทวคีวามสาํคญัมากขึน้ ประเทศใดทีส่ามารถควบคมุแหลงพลังงานของโลกได
ก็จะมีอํานาจในเวทีความสัมพันธระหวางประเทศมากไปดวย ในปจจุบันประเทศในกลุมอาหรับ หรือ
ตะวันออกกลาง ซ่ึงเปนแหลงพลังงานน้ํามันของโลก พยายามมีอํานาจในการกําหนดและควบคุมราคา
น้ํามันของโลก ซ่ึงจะสงผลกระทบตอประเทศที่ตองนําเขาพลังงานน้ํามันโดยทั่วไป รวมทั้งประเทศ
มหาอํานาจตางก็พยายามเขาไปมีอิทธิพล เหนือบริเวณภูมิภาคนี้เชนกัน นอกจากพลังงานน้ํามันแลว
พลังงานอื่น เชนถานหิน กาซธรรมชาติ และพลังงานนิวเคลียร ก็มีสวนในการสงเสริมกําลังอํานาจของ
ชาติเชนกัน และนับวันพลังงานเหลานี้จะยิ่งทวีความสําคัญอันจะสงผลกระทบ ตอขีดความสามารถของ
กําลังอํานาจในสาขาอื่นมากยิ่งขึ้น

ผลประโยชนแหงชาติ
ผลประโยชนแหงชาติ (National Interest) หมายถึงสิ่งที่มีความสําคัญสูงสุดของประเทศ      

ซ่ึงประเทศจะตองปกปอง และรักษาไว แมวาจะตองนําไปสูการขัดแยงกับประเทศอื่น ดังนั้นการ
กําหนดผลประโยชนแหงชาติ จึงตองกําหนดระดับของความสําคัญวาอยูในระดับใด และประเทศ
จะยอมรับตอผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผลประโยชนของชาติไดในระดับใด

การกําหนดผลประโยชนแหงชาติ ถือเปนจุดเริ่มตนของการกําหนดแนวทาง และการพัฒนา
ยุทธศาสตร และโดยหลักการแลว นักยุทธศาสตรจะไมสามารถพัฒนายุทธศาสตรชาติที่ไมมีจุดหมาย
เปนกรอบของความมุงประสงค และผลประโยชนแหงชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยนั้น การพัฒนายุทธศาสตรชาติจะตองไมขัดตอกฎหมายพื้นฐาน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งก็คือ กฎหมายรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ อยางไรก็ตามหลักการอยางกวาง ๆ ใน
การกําหนดผลประโยชนของชาติประกอบดวย ลักษณะสําคัญ ๓ ประการ คือ

๑) การอยูรอดปลอดภัย หรือการดํารงอยูของรัฐ (Survival)
๒) ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ (Economic Well - being)
๓) ส่ิงแวดลอมที่เกื้อกูลตอชาติ และผลประโยชนของชาติ ซ่ึงอาจมีสวนแตกตางกัน

บางตามลักษณะของแตละชาติ
ในป ค.ศ.๑๙๙๑ Donald E. Nuechterlein ชาวอเมรกินัไดเสนอแนวคดิในการจาํแนกผล

ประโยชนของชาติออกเปน ๔ ระดับ ตามลําดับความสําคัญ คือ
๑. ผลประโยชนเพื่อความอยูรอด (Survival Interest) หมายถงึ ผลประโยชนทีจ่าํเปนอยางยิง่

หากปองกันไวไมได จะทําใหประเทศไดรับความเสียหายอยางหนัก หรือถูกทําลาย การคกุคาม



ผลประโยชนในระดับนี้ มักเปนการรุกรานดวยกําลังทหาร หรือมีทาทีจะรุกรานดวยกําลังทหารโดยตรง
เชน การรุกรานของอิรักตอคูเวต ในป ค.ศ. ๑๙๙๐ ถือเปนการคุกคามตอความอยูรอดของคูเวต

๒. ผลประโยชนสําคัญ (Vital Interest) เปนผลประโยชนแหงชาติที่รองลงมา ซ่ึงแมวา
ผลประโยชนในระดับนี้จะไมคุกคามตอความอยูรอดของชาตใินทนัท ี แตกจ็ะมผีลกระทบตอผล
ประโยชนของชาติอยางรุนแรงเชนกัน ขึ้นอยูกบัปจจัยเวลา ผลประโยชนสําคัญในระดับนี้ จะรวมผล
ประโยชนในหลายสาขา ทั้งเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา นอกเหนือไปจากการรุกรานทางทหาร และเมื่อถูก
คุกคามถึงผลประโยชนแลวจะสงผลกระทบ กดดันตอประเทศ แตรัฐบาลจะมีเวลาในการตอรอง เจรจา
แกไขทางการทูต หรือเศรษฐกิจ กอนการใชกําลังทหาร เชน การดําเนินการของประธานาธิบดีบุช  ของ
สหรัฐฯ ตอ    อิรัก ในป ค.ศ.๑๙๙๐

๓. ผลประโยชนหลัก (Major Interest) หมายถึง ผลประโยชนของชาติที่สําคัญ แตไม
กระทบกระเทือนอยางรุนแรงตอชาติ การคุกคามตอผลประโยชนในระดับนี้จะสงผลเสียหายในอนาคต
ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง หรือสังคมจิตวิทยา โดยปกติจะใชการเจรจาตอรอง และหลีกเลี่ยงการเผชิญหนา
ทางทหาร แมวาบางครั้งจะตองยอมสูญเสียผลประโยชนสวนอื่นเขาแลกบางก็ตาม แตในบางครั้งหาก
การเจรจาตอรองไมสามารถตกลงกันได และทวีความรุนแรงมากขึ้น อาจนําไปสูการขัดแยงในระดับ
Vital Interest ได

๔. ผลประโยชนทั่วไป (Peripheral Interest) เปนผลประโยชนที่ไมกระทบรายแรงตอ
ความเปนอยูที่ดีของประชาชนของประเทศ มักเปนเรื่องเกี่ยวกับการแยงชิงผลประโยชนของเอกชน
การแกปญหาชนิดนี้มักจะใหหนวยงานที่เกี่ยวของเขาไปดูแลเอง

ประเด็นสําคัญในการกําหนดผลประโยชนแหงชาติ นักยุทธศาสตรจะตองไมสับสนระหวาง
National Interest กับ Public Interest เพราะ Public Interest หมายถึง ผลประโยชนของประชาชน
ซ่ึงเปนเรื่องภายในประเทศ และไมจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตร เพราะปจจัยท่ีเก่ียวของ ไมสลับ
ซับซอนเหมือนกับ National Interest ซ่ึงเกี่ยวพันกับตางชาติ

วัตถุประสงคแหงชาติ
วัตถุประสงค (Objective) หรือจุดมุงหมายของชาติ ถือเปนสวนสาํคญัยิง่ในการกาํหนดทศิทาง

หรือเปาหมายที่ประเทศชาติตองการ และพยายามจะดําเนินการเพื่อการบรรลุถึง วัตถุประสงคแหงชาติ
เปนเปาหมายที่เฉพาะเจาะจง (Specific goals) ซ่ึงแตละชาติพยายามแสวงหาดวยการสนับสนุนหรือปอง
กันการขัดขวางในการบรรลุผลประโยชนแหงชาติตน โดยทั่วไปจะพรรณาออกมาเปนกรอบกวาง ๆ ใน
เร่ืองของ ความมั่นคง การดํารงอยูของรัฐ (Security) เศรษฐกิจ (Economics) และการเมืองหรือการทูต
(Political) หรืออาจเพิ่มเติมในสาขาอื่น ๆ เชน สังคม (Social) อุดมการณ (Ideological) และเทคโนโลยี



(Technological) เปนตน รวมทัง้การทีช่าตจิะบรรลถึุงนัน้ จะตองทุมเทดวยการใชนโยบาย ความพยายาม
และรวบรวมทรัพยากรทั้งปวงเขาดําเนินการ

จากความหมายของวัตถุประสงคแหงชาติขางตน ไมวาจะเปนจุดมุงหมาย จุดประสงค หรือ
เปาหมาย ลวนแตหมายถึง จุดหมายปลายทาง (Ends) ของชาติที่เรามุงจะใหบรรลุถึง ในจุดสุดทายทั้ง
ส้ิน อยางไรก็ตามยังปรากฎวามีผูนําเอาความคิดเรื่องจุดประสงคของชาติ (National Goals) มาใชกันอยู
เสมอ ซ่ึงบางครั้งทําใหเกิดความสับสน โดยเฉพาะในการศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร

วัตถุประสงคแหงชาติทุกสาขาจะกําหนดโดยรัฐบาล เพื่อเปนเปาหมายใหหนวยงานของรัฐ
พยายามดําเนินการเพื่อสนับสนุนใหบรรลุเปาหมาย ดังนั้นวัตถุประสงคทุกสาขา (การเมือง เศรษฐกิจ
และความมั่นคง) ก็คือ วัตถุประสงคทางการเมือง (Political Objective) และหมายถึงนโยบาย (Policy)
นั่นเอง

ตัวอยางของวัตถุประสงคแหงชาติของสหรัฐ ฯ  เชน
๑) วัตถุประสงคดานการเมือง

• ความเขมแข็ง และขยายตัวของสังคมชาติเสรี ซ่ึงจะมีสวนรวมในการตัดสินตาม
ระบอบประชาธิปไตย และสิทธิสวนบุคคล (Strength and enlarge the
commonwealth of free nations that share a commitment to democracy and
individual rights)

• เสริมสรางแนวรวมที่สมดุลยใหมากขึ้นกับพันธมิตร และการกระจายความเปน
ผูนํากับความรับผิดชอบใหมากขึ้น

๒) วัตถุประสงคดานเศรษฐกิจ
• เสริมสรางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ใหเขมแข็ง รุงเรือง และแขงขันกับประเทศอื่น

ได (Promote a strong, prosperous, and competitive U.S. economy)
๓) วัตถุประสงคดานความมั่นคง

• ปองปรามการกาวราวที่สามารถคุกคามความมั่นคง และถาการปองปรามลม
เหลวจะตอตาน หรือเอาชนะการโจมตีทางทหาร และหยุดขอขัดแยง โดยที่
สหรัฐฯ ผลประโยชนแหงชาติของสหรัฐฯ และพันธมิตรเปนฝายไดเปรียบ

ตัวอยางทั้งหมดนี้ เปนจุดเริ่มตนในการกําหนดยุทธศาสตร และวัตถุประสงคจะตองมีราย
ละเอียดที่ชัดเจน และมีการเรียงลําดับความสําคัญ ตอการกําหนดยุทธศาสตรในแตละสถานการณ       
ที่เกี่ยวของกับผลประโยชนแหงชาติ



การกําหนดยุทธศาสตรชาติ
ในสถานการณโลกปจจุบัน เปนที่ยอมรับกันทั่วไปวา สถานการณตาง ๆ ในแตละภูมิภาคของ

โลกไดผันแปร และกาวหนาไปยางรวดเร็ว ทําใหกรรมวิธีตาง ๆ ในการตรวจสอบ และทํานายสภาพ
แวดลอมในอนาคตเปนเรื่องที่ยุงยากและสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น ยิ่งไปกวานั้นแรงบังคับจากสภาวะของ
โลก และมนุษยยิ่งทําใหการแยงชิงผลประโยชนของชาติจากทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ทวีความเขม
ขนมากขึ้น ทุกชาติในโลกตางคํานึงถึงผลประโยชนของชาติเปนสวนรวมมากกวาการคํานึงถึงอุดม
การณ หรือผลประโยชนสวนยอยมากขึ้น ดังนั้นผูมีหนาที่ในการกําหนดยุทธศาสตรของชาติจึงตองทํา
ความ เขาใจกบัสภาพของปญหาอยางละเอยีดถ่ีถวน และกาํหนดแนวทางในการสรางความสมัพนัธกบัตาง
ประเทศ บนพื้นฐานของผลประโยชนแหงชาติ

อยางไรกต็ามภาพกวาง ๆ ในการกาํหนดยทุธศาสตร ผูกาํหนดจะตองรับทราบ จุดหมายปลาย
ทาง (Ends) ที่ปรากฎอยูในรูปของ ผลประโยชน (Interests) หรือ วัตถุประสงค (Objectives) ขั้นตอไป       
นักยุทธศาสตรจะตองเพงเล็งไปยัง ขีดความสามารถ (Capabilities) ซ่ึงจะเปนเครื่องมือ หรือก็คือ กําลัง
อํานาจแหงชาติ (National Power) นั่นเอง เครื่องมือเหลานี้ รวมถึง การเมือง การเศรษฐกิจ การทหาร
สังคมจิตวิทยา และวิทยาศาสตร เทคโนโลยี พลังงานและอื่น ๆ ที่สามารถจะนํามาใชประโยชน       
นอกจากนั้นแลว นักยุทธศาสตรยงัตองมีความเขาใจดีถึงสภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตรในสภาพของ
แนวโนม และแรงบังคับ ที่จะเอื้ออํานวยประโยชน หรือขัดขวางตอการบรรลสูุจดุหมายปลายทางทีต่ัง้ไว
จากนั้นแลวจึงกําหนดเปนแนวทาง หรือวิธีการ (Ways) เพื่อไปสูจุดหมายอยางมีประสิทธิภาพ และเมื่อ
ไดพัฒนาวิธีการจนมีความเหมาะสม เปนไปได และเปนที่ยอมรับแลว จึงนําไปจัดทําเปนแนวทางใน
การพัฒนา และใชกําลังอํานาจแหงชาติ เพื่อใหบรรลุถึงจุดหมายปลายทางของชาตอิยางดีที่สุด ซ่ึงก็คือ
ยุทธศาสตรของชาติ นั่นเอง

ศาสตราจารย Henry C. Bartlett อาจารยในวิชาวางแผนยุทธศาสตรแหงวิทยาลัยการทัพเรือ
สหรัฐฯ ไดจัดทําแบบจําลอง แสดงหลักการในการกําหนดยุทธศาสตรไวงาย ๆ ตามที่แสดงดังภาพ

ยุทธศาสตรชาติ

ความเสี่ยง

วัตถุประสงค
(เปาหมาย)

กําลังอํานาจ
(เครื่องมือ)

ขอจํากัดดานทรัพยากร

สภาวะแวดลอม
ดานความมั่นคง



ในขั้นตอนการกําหนดยุทธศาสตร ทิศทางของประเทศ ที่ผูนํา หรือคณะรัฐบาลเปนผูกําหนด
จะเปนตัวช้ีนําในการกําหนดยุทธศาสตรใหสอดคลองกันไป ตัวอยางเชน ถาจะเนนความมั่นคงก็ตอง
เสริมสรางกําลังทหาร หากจะเนนทางเศรษฐกิจก็ตองสรางกลไกทางเศรษฐกิจ และลดงบประมาณดาน
อ่ืนลง โดยตองยอมรับความเสี่ยงในดานความมั่นคงที่เพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม รูปแบบในการกําหนด
ยุทธศาสตรที่เปนพื้นฐานในการคิด ไดแก

ผลประโยชนแหงชาติ

วัตถุประสงคแหงชาติ

นโยบายชาติ

ยุทธศาสตรชาติ
การเมือง   เศรษฐกิจ   การทหาร



บทที่ ๓
การกําหนดยุทธศาสตร และกําลังรบ

ความหมาย
กอนเขาสูกรรมวิธีในการกําหนดยุทธศาสตร และกําลังรบในบทนี้ จะตองทําความเขาใจ

ในแตละความหมายขององคประกอบสําคัญ ที่จะกลาวถึงเสียกอนตามลําดับดังนี้
๑. ยุทธศาสตร  ความหมายของยุทธศาสตรตามที่ไดกลาวไปแลวในบทที่ ๒ ซ่ึงเนื่องจาก

สามารถใชในความหมายตาง ๆ ไดหลายประการ ทั้งความหมายของชาติ ความหมายทางทหาร และ
อ่ืนๆ ตามแตจะใช แตในหลักการกําหนดยุทธศาสตร และกําลังรบ โดยพื้นฐานแลว ยุทธศาสตรในที่นี้
จะเปนตัวเชื่อมระหวางวัตถุประสงค (จุดประสงค จุดหมาย หรือเปาหมายที่ตั้งไว : Objectives/Goals/
Ends) กับกําลังรบ (เครื่องมือ : Means) เปนหนทางที่จะใชเพื่อใหบรรลุเปาหมาย โดยเปนแผนการ
เดินเกม (Game Plan) ที่ช้ีวาจะใชทรัพยากรอันจํากัดที่มีอยูอยางไรเพื่อใหบรรลุถึงเปาหมาย ซ่ึงมี
ความหมายเทียบไดในระดับยุทธศาสตรทหาร

๒. การกําหนดกําลังรบ  การกําหนดกําลังรบ คือกรรมวิธีในการกําหนดความตองการทางทหาร
โดยการประเมินความตองการดานความมั่นคงของชาติ และพิจารณาเลือกกําลังรบเพื่อรองรับความ
ตองการทางทหาร ตอบสนอง และตอบโตตอภัยคุกคาม การทาทาย และโอกาสของสภาวะแวดลอม
โดยที่ใหสอดคลองกับขอจํากัดของทรัพยากร เทคโนโลยี และความสัมพันธทางทหารกับตางประเทศ

๓. เจาหนาที่ผูกําหนดยุทธศาสตรและกําลังรบ  เจาหนาที่เหลานี้จะตองมาจากหลายสาขาความรู
และประสบการณ ทั้งภูมิรัฐศาสตร เศรษฐศาสตร รัฐศาสตรการทูต การเมือง การทหาร ซ่ึงจะตองมี
ความเขาใจตรงกันในแนวทางของยุทธศาสตรชาติ และความตองการดานความมั่นคงของชาติ มารวม
กันผสมผสานความคิดเห็น และวิธีการแกปญหาอันหลากหลายเขาดวยกัน เพื่อคิดยุทธศาสตร และ
กําหนดขีดความสามารถที่ดีที่สุด สําหรับการบรรลุเปาหมายดานความมั่นคงของชาติ

หลักการกําหนดยุทธศาสตรและกําลังรบ
๑. รูปแบบการกําหนดยุทธศาสตรและกําลังรบ กรรมวิธีในการกําหนดยุทธศาสตร และกําลังรบ

จะตองมีความสอดคลองตามหลักการพื้นฐานในการวางแผนปองกันประเทศ คือ การทําใหเกิดความสม
ดุลระหวาง เปาหมายที่กําหนด (Ends) กับเคร่ืองมือท่ีจะใช (Means) ภายใตขอจํากัดดานงบประมาณ
โดยมีเปาหมาย คือ วัตถุประสงคดานความมั่นคงของชาติ และผลประโยชนดานนโยบายตางประเทศ
สวนเครื่องมือ คือ กําลังรบ ซ่ึงหมายถึง ความตองการกําลังรบอันเกิดจากพันธะผูกพันตอเนื่องจาก
ผลประโยชนแหงชาติ ที่จะนําไปใชในการปองกันการคุกคามจากฝายตรงขาม หรือใชสนับสนุนกําลัง
อํานาจแหงชาติในดานอื่น และเมื่อไดกําหนดนโยบายดานการปองกันประเทศเกี่ยวกับรูปแบบ และ



วิธีการที่จะตอบโตภัยคุกคามแลว ก็ตองแปลงเปนกําลังรบใหมีขีดความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติ
ตามยุทธศาสตรที่กําหนดไว ดังนี้

ในเรื่องรูปแบบเกี่ยวกับการกําหนดยุทธศาสตรและโครงสรางกําลังรบ ศาสตราจารย Henry
C. Bartlett แหงวิทยาลัยการทัพเรือสหรัฐฯ ไดเสนอหลักการคิดไวงาย ๆ ดังนี้

ซ่ึงสามารถตีความหมายตามภาพไดเปน
• เราตองการทําอะไร

• เราวางแผนจะทําอยางไร

• เราตองพบอุปสรรคอะไร

• เราจะใชทรัพยากรอะไรทํา

• และอะไรเปนสิ่งที่ไมเหมาะสม/
      ส่ิงที่ไมเกื้อกูลตอการปฏิบัติ

ทําความเขาใจกับผลประโยชนแหงชาติดานความมั่นคง

ยุทธศาสตร

ประเมินภัยคุกคามตอผลประโยชนแหงชาติ

ความเสี่ยง

กําหนดนโยบายดานการปองกันประเทศ และยุทธศาสตร

วัตถุประสงค
(เปาหมาย)

จัดหากําลังรบใหเพียงพอตอการปฏิบัติตาม
นโยบายและยุทธศาสตรที่กําหนดไว

กําลังรบ
(เครื่องมือ)

ขอจํากัดดานทรัพยากร

สภาวะแวดลอม
ดานความมั่นคง

วัตถุประสงค

ยุทธศาสตร

ภัยคุกคาม + ส่ิงทาทาย

กําลังรบ

ความเสี่ยง



ขณะเดียวกัน รูปแบบในการวางแผนยุทธศาสตร และกําหนดโครงสรางกําลังรบนี้ Dr.
Richmond M. Lloyd หวัหนาชดุวชิาการวางแผน กาํหนดยทุธศาสตรและกาํลังรบ ของวทิยาลยัการทพัเรือ
สหรัฐฯ ไดกําหนดเปนแนวทางการคิดไวดังนี้

๒.   ตัวแปรสําคัญ
รูปแบบในการกําหนดยุทธศาสตรและกําลังรบที่แสดงใหเห็นทั้งของ Bartlett และของ Lloyd

แสดงใหเห็นถึงความเกี่ยวพันของการดําเนินการ ซ่ึงตองมีการทบทวนและกระทําอยูอยางตอเนื่อง
ตลอดเวลา ตามความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อปจจัย หรือตัวแปร
สําคัญๆ มีการเปลี่ยนแปลงไป ตัวแปรที่สําคัญเหลานั้นประกอบดวย

ผลประโยชนแหงชาติ

วัตถุประสงคแหงชาติ

ยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติ
การเมือง  เศรษฐกิจ  การทหาร

ภัยคุกคาม
สิ่งทาทาย
โอกาส

เทคโนโลยี

พันธมิตร
มิตรประเทศ

สถาบันระหวางประเทศ

การประเมินคา
จุดออน - ความเสี่ยง

ทางเลือก

กําลังที่มีอยู

ขอจํากัดดานทรัพยากร

ยุทธศาสตรทหาร
แนวนโยบาย  โครงการและงบประมาณ

โครงสรางกําลังรบ



๒.๑  วัตถุประสงค หรือเปาหมาย ผูกําหนดยุทธศาสตรจะตองคํานึงถึงเปาหมายที่ตองการ
อยูเสมอ ซ่ึงมีอยูหลายระดับ ระดับสูงสุดคือ ผลประโยชนแหงชาติ (National Interests) ซ่ึงเปนเปา
หมายอันถาวร และตอเนื่องของชาติ ที่ชาติจําเปนจะตองมี และธํารงรักษาไว โดยทั่วไปคือ ความอยูรอด
ของชาติ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ รวมทั้งความสงบสุขของโลก

๒.๒ สภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตร ซ่ึงจะตองติดตาม ศึกษา และวิเคราะหถึงการเปลี่ยน
แปลงของสถานการณ ที่จะสงผลกระทบตอเปาหมาย หรือวัตถุประสงคแหงชาติ การตรวจสอบสภาวะ
แวดลอม จะตองพิจารณาในทุก ๆ ดาน เชน การเปลี่ยนแปลง ศูนยอํานาจระดับโลก ระดับประเทศ
แนวโนมที่มีอิทธิพลสูง ปญหาทางเศรษฐกิจที่สงผลกระทบตอความมั่นคง จนสามารถไดแนวทางเปน
แนวโนม ปญหา ภัยคุกคาม และโอกาสทางทหารที่อาจจะสงผลกระทบตอวัตถุประสงคที่ตั้งไว

๒.๓ ยุทธศาสตร เปนวิธีการเดินเกมเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ ดวยทรัพยากรที่มีอยู
ศิลปในการกําหนดยุทธศาสตร จะตองคํานึงถึงความคุมคา ความเปนไปไดในการบรรลุถึง แผนการเดิน
เกมระดับสูงสุดคือ ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง (National Security Strategy) ซ่ึงตองคํานึงถึง
โครงสรางของความสัมพันธระหวางประเทศ และควรเปนแนวทางที่ชัดเจนวาจะใชกําลังอํานาจดาน
เศรษฐกิจ การเมือง/การทูต การทหารอยางไร เพื่อใหบรรลุถึงผลประโยชน และวัตถุประสงคแหงชาติ
ยุทธศาสตรในระดับรองลงมาไดแกยุทธศาสตรทหารที่ควรสนับสนุนยุทธศาสตรดานอื่น ๆ และควร
ช้ีใหเห็นวาประเทศจะใชกําลังทหารในการปองปราม ปองกัน    โนมนาว หรือบีบบังคับประเทศอื่น
อยางไร ภายใตสภาวะการณเชนไร

๒.๔ กําลังรบ โดยทั่วไปเครื่องมือที่ใชในการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติที่กําหนด คอื
ทรัพยากรทัง้หมดของชาต ิ แตในเรือ่งของการกาํหนดยทุธศาสตรและกาํลังรบมกัคาํนงึถึงเครือ่งมือพื้นฐาน
๓ ประการ คือ กําลังอํานาจของชาติดานเศรษฐกิจ กําลังอํานาจของชาติดานการเมือง/การทูต และกําลัง
อํานาจของชาติดานการทหาร ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมดานความมัน่คงของโลก
ยอมทําใหศักยภาพของกําลังอํานาจในแตละสาขาเปลี่ยนแปลงไป และทําใหเครื่องมืออีกหลายอยางมี
ประโยชนมากขึ้น เชน สังคมจิตวิทยา เชื้อชาติ วัฒนธรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ    ส่ิงแวดลอม และ
อิทธิพลอ่ืน ๆ ซ่ึงนักยุทธศาสตรตองหาทางแสวงประโยชนจากสิ่งเหลานี้  ใหเปนเครื่องมือเกื้อกูลตอ
กําลังอํานาจโดยรวมของชาติ

๒.๕   ขอจํากัดของทรัพยากร การจัดสรรงบประมาณเพื่อการสรางเสริมกําลังอํานาจของ
ชาติในสาขาตาง ๆ มักจะถูกจํากัดอยูเสมอ และแตละประเทศจะตองพิจารณาจัดสรรความตองการดาน
ตาง ๆ ใหมีความเหมาะสมสอดคลองกัน โดยไมมีจุดออนแอในดานใดดานหนึ่งใหเปนเปาโจมตีของ
ฝายตรงขาม งบประมาณในการจัดหาและเสริมสรางกําลังรบก็มักจะไมสามารถไดรับเต็มความตองการ
เชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในยามสงบ ดังนั้น การ



กําหนดยุทธศาสตรและกําลังรบ จึงตองจัดสรรงบประมาณ เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค และ
กําหนดหนทางปฏิบัติที่มีความสําคัญสูงสุด ตามความเรงดวนของงานที่ตองการดําเนินการ

๒.๖   การพิจารณาความเสี่ยง เนื่องจากความไมแนนอนของสภาวะแวดลอมดานความ  
มั่นคงในอนาคต ผูกําหนดยุทธศาสตรและกําลังรบจึงตองพิจารณาดวยความรอบคอบ ระหวางโอกาสที่
จะประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด กับความเปนไปไดของการประสบความลมเหลว ทั้งนี้
โดยการทบทวนสภาวะแวดลอมดานความมั่นคง เปาหมาย ยุทธศาสตร ทรัพยากร และเครื่องมือซํ้าแลว
ซํ้าอีกอยางตอเนื่อง ประโยชนอันสําคัญที่สุดของการประเมินความเสี่ยงคือ การที่ตองทบทวน คนหา
และแกไขความไมสมดุลยระหวางตัวแปรสําคัญ   ตาง ๆ และในความเปนจริง นักยุทธศาสตรมักเพงเล็ง
ในดานความไมสมดุลยระหวาง เปาหมายกับเครื่องมือ (Ends-Means Mismatches) ดวยความเปนหวงวา
เปาหมายที่กําหนดไวจะสูงเกินไปจนไมสามารถบรรลุถึงได ในขณะที่ผูกําหนดกําลังรบมักเนนดาน
ความไมสอดคลองกันระหวางยุทธศาสตรกับกําลังรบ โดยพยายามทําใหแนใจวากําลังรบในอนาคต
ควรจะตองมีสวนประกอบอันเหมาะสม สามารถสนับสนุนการดําเนินยุทธศาสตรทหารที่กําหนดได
อยางเพียงพอ

๓. การแกไขเมื่อเกิดภาวะไมสมดุลยระหวางตัวแปรสําคัญ
ผูกําหนดยุทธศาสตรและกําลังรบตองปรับแตงความคิดอยูตลอดเวลาในการวางแผนรองรับ

อนาคตอันไมแนนอน ตามรูปแบบสําหรับการกําหนดยุทธศาสตรและกําลังรบ  แสดงใหเห็นแลววา
การประเมินยุทธศาสตรจะตองมีการทบทวนอยูเสมอ โดยเฉพาะเมื่อตัวแปรสําคัญเปลี่ยนไปจนอาจเกิด
ความไมสมดุลยระหวางกันขึ้น  การปรับแตงตัวแปรสําคัญ สามารถดําเนินการไดโดย การปรับเปา
หมาย การปรับเปลี่ยนเครื่องมือ  หรือการทบทวนยุทธศาสตรใหมใหเหมาะสม ในขณะเดียวกันก็จะ
ตองมีการประเมินความเสี่ยงตอความลมเหลวใหมอยูอยางตอเนื่อง เชนเดียวกัน
การกําหนดแนวความคิดทางยุทธศาสตร

เปนขั้นตอนในการขยายยุทธศาสตรทหารที่กําหนดไว ออกมาเปนแนวความคิดเพื่ออธิบายถึง
หนทางในการปฏิบัติอยางกวาง ๆ วา ในแตละยุทธศาสตรทหารที่ไดกําหนดไวนั้น จะใชกําลังรบอะไร
ในการปฏิบัติอยางไร เพื่อใหบรรลุตามยุทธศาสตร และการสนับสนุนการดําเนินการตามวัตถุประสงค
ของทหาร อยางไรก็ตาม แนวความคิดทางยุทธศาสตร ควรจะใหมีความชัดเจนพอที่จะเปนแนวทาง
ในการกําหนดโครงสรางและแผนการพัฒนากําลังรบได ตัวอยางเชน ยุทธศาสตรในการปองปราม
จะตองกําหนดแนวความคิดวาจะทําอะไร จึงจะเปนการปองปราม และจะทาํอยางไร ดวยกาํลังประเภท
ใด จํานวนเทาใด ซ่ึงโดยทั่วไปแลวแนวความคิดทางยุทธศาสตรจะตองพิจารณาถึงปจจัยที่เกี่ยวของดังนี้

๑. ระดับของการใชกําลังทางยุทธศาสตร และกําลังสนับสนุนทั่วไป โดยใชกําลังที่มี
ขีดความสามารถ ใชการปองกันรวมกับพันธมิตร หรือความพรอมในการระดมสรรพกําลัง เปนตน



๒. จะใชกําลังทางทหาร เขาปฏิบัติการอยางไร ตอสถานการณที่กระทบตอความมั่นคง
ในระดับไหน

๓. ขั้นตอนการปฏิบัติจะทําอยางไร เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับ
ยุทธศาสตร

การกําหนดกําลังรบ
ขั้นตอนในการกําหนดกําลังรบ เปนการกําหนดเครื่องมือ (Means) ที่จะใชไปดําเนินการตาม

ยุทธศาสตรที่กําหนด ซ่ึงในสภาพความเปนจริง ผูกําหนดยุทธศาสตรและกําลังรบจะตองเผชิญ และ
คําถึงปจจัยที่เปนองคประกอบหลายประการ อันไดแก งบประมาณ เทคโนโลยี ขีดความสามารถของภัย
คุกคาม และภารกิจที่ตองกระทําเปนตน ดังนั้นผูกําหนดจะตองใชศิลปในการผสมผสานตัวแปรตางๆ
ใหลงตัว และมีความเหมาะสมสอดคลองกัน วิธีการทั้งหลายในการกําหนดยุทธศาสตร และกําลังรบ
ไดรับการพัฒนาและปรับปรุงมาโดยตลอด และลวนแตไดรับความสําคัญในระดับที่แตกตางกัน แต
กรรมวิธีและหลักการตาง ๆ ประกอบดวย

๑. กําหนดในลักษณะจากบนลงลาง (Top - Down Approach)
วิธีนี้เร่ิมจากการกําหนดผลประโยชนแหงชาติ และวัตถุประสงคแหงชาติ ซ่ึงจะเนนลง

ไปถึงยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคงเปนหลัก ลักษณะจะเปนการดําเนินการตามลําดับขั้น จากหนวย
ในระดับบน ทําใหผูกําหนดยุทธศาสตรและกําลังรบตองยึดติดกับเปาหมายที่ไดตั้งไว  วิธีการคิดจะเริ่ม
ตั้งแตการมองภาพกวางลงมาเปนภาพรวม เนนถึงความสัมพันธระหวางกําลังอํานาจของชาติในดาน
ตางๆ ทั้ง การเมือง การเศรษฐกิจ และการทหาร ซ่ึงตองเกื้อกูลกัน การกําหนดยุทธศาสตรในวิธีนี้
จะสามารถกําหนดออกมาเปนวิธีการอยางชัดเจนวาจะดําเนินยุทธศาสตรดังกลาวอยางไร และสามารถ
ใหหนวยรอง นําไปดําเนินการตอ  ตามลําดับในการกําหนดกําลังรบได อยางไรกต็ามการกาํหนดกาํลัง
รบโดยวิธีนี้ โดยปกติจะนําขอจํากัดดานงบประมาณ กําลังพล เทคโนโลยี ฯลฯ มาพิจารณาตรวจสอบ     
ในชวงตอนทายของกรรมวิธี ทําใหในการปฏิบัติมักจะเกิดความแตกตางระหวางความตองการกําลังรบ
ตามโครงสราง กับขอจํากัดดานทรัพยากรเปนอยางมากจนตองมีการทบทวน และแกปรับแกเปาหมาย
กับเครื่องมือลงมา ใหมีความเหมาะสม จนสามารถตอบสนองกันไดอยูเสมอ

๒. กําหนดในลักษณะจากลางขึ้นบน (Bottom-up Approach)
วิธีการนี้จะใชขีดความสามารถทางทหารในปจจุบันเปนตัวผลักดันใหดําเนินการ โดย

เนนดานการปรับปรุงระบบอาวุธและขีดความสามารถดานยุทธการในปจจุบัน ซ่ึงคลายกับการวางแผน
ทางทหาร จะแตกตางกันที่วิธีนี้เปนการวางแผนโดยใชขอมูลที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตมาพิจารณา
กําหนดเปนแผนเสริมสรางกําลังรบ และเนนในเรื่องการพัฒนา การปรับปรุงใหทันสมัย การวิจัยและ
พัฒนา กําลังรบที่มีอยูอยางไร ในการรับมือกับขาศึกที่เปนไปไดในอนาคต ขอดีของวิธีนี้คือคํานึงถึง



ตามความเปนจริงในปจจุบัน มุงปรับปรุงยุทธศาสตรและแผนยุทธการใหดีขึ้น แตอาจเปนอุปสรรคตอ
การบรรลุเปาหมายในระยะยาว รวมทั้งอาจขาดความคิดในเชิงสรางสรรค

๓. กําหนดโดยใชภาพสถานการณ (Scenario Approach)
วิธีนี้อาศัยสถานการณเปนประเด็นหลักในการวางแผน โดยเริ่มจากสภาวะการณที่

ชัดเจนในระดับชาติ ภูมิภาค หรือโลก ในปจจุบัน แลวมองไปสูอนาคต เปนปญหา หรือวิกฤติการณที่
อาจเกิดขึ้น ซ่ึงเมื่อผานการพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบ ประกอบกับสมมุติฐานที่ใกลเคียงความจริง
มาผสมผสานกันแลว จึงกําหนดยุทธศาสตรและกําลังรบเพื่อตอบสนองตอสถานการณที่ไดคาดการณ
ไวนั้นๆ ในทางปฏิบัติจริงการกําหนดภาพสถานการณตามวิธีนี้มักประสบกับการทาทายของเหตุผลที่
อยูเบื้องหลัง เพราะเหตุการณในโลกนี้มักไมเปนไปตามที่คาดคะเนไว ซ่ึงอาจทําใหขอสมมุติฐานที่
กําหนดตาง ๆ ผันแปรไปดวย วิธีการนี้เหมาะสําหรับการกําหนดภาพสถานการณที่เฉพาะเจาะจงและ
เปนจริง รวมทั้งสถานการณที่มีความเคลื่อนไหวอยูอยางตอเนื่องสม่ําเสมอเปนลําดับ ตามจังหวะเวลา
ที่ระบุได แตกับเรื่องราวที่มีความผันแปรมาก ๆ มักจะไมสามารถสรางภาพสถานการณไดถูกตอง

๔. กําหนดโดยอาศัยภัยคุกคาม (Threat Approach)
วิธีนี้มักเปนวิธีที่มีความคุนเคยกันมากในยุคสงครามเย็น ที่สามารถกําหนดประเทศขาศึก

ไดชัดเจน แตการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลกในปจจุบัน เปนการยากที่จะกําหนดวาประเทศใด
เปนขาศึก ในทางปฏิบัติเมื่อสามารถพิสูจนทราบความตั้งใจ และขีดความสามารถไดแลว จึงพัฒนาขีด
ความสามารถขึ้นมาตอบโตตอภัยคุกคามนั้น ๆ ซ่ึงนักยุทธศาสตรและผูวางแผนกําหนดกําลังรบจะตอง
คอยประเมินขีดความสามารถตาง ๆ อยูเสมอ และประมาณสถานการณที่นาจะเกิดขึ้นจริง โดยตอง
พิจารณาทั้งในดานคุณภาพ เทคโนโลยี ประสบการณ ความเปนผูนํา ขวัญ และยุทธศาสตรของกําลังรบ
ฝายขาศึกดวย นอกเหนือจากจํานวนคน อุปกรณ และการจัดหนวย

๕. กําหนดโดยอาศัยภารกิจ (Mission Approach)
วิธีนี้จะยึดถือภารกิจที่ตองปฏิบัติตามยุทธศาสตรเปนสําคัญ จากนั้นจึงพัฒนาขีดความ

สามารถของกําลังรบใหสามารถปฏิบัติตามภารกิจที่มีอยูใหได จุดออนของวิธีนี้คือผูกําหนดยุทธศาสตร
และกําลังรบมักมองขามภัยคุกคาม หรือวิกฤติการณ ผูกําหนดกําลังรบจะเริ่มจากการกําหนดภารกิจ
แยกแยะเปนกิจกรรมลงไปสูกําลังรบที่ตองใช ขอดีของวิธีนี้คือทําใหสามารถพัฒนากําลังรบไดอยาง
แทจริง เปนไปตามลําดับความเรงดวนของงานหรือโครงการ และแกไขความไมสมดุลยระหวางตัวแปร
สําคัญของเครื่องมือ และยุทธศาสตรไดแตมักจะมองขามเปาหมายในระดับที่สูงกวาขึ้นไปได

๖. กําหนดโดยการเผื่อเอาไวมาก ๆ เพื่อปองกันความผิดพลาด (Hedging)
การกําหนดกําลังรบวิธีนี้คือการเตรียมการใหมีความพรอมอยางเต็มที่ จนสามารถปฏิบัติ

ภารกิจไดทุกอยาง โดยการจัดใหมีระบบสํารองไวอยางเพยีงพอ สําหรับทกุรูปแบบของการใชกาํลังทหาร



และครอบคลุมทุกสถานการณ การกําหนดกําลังรบวิธีนี้จะทําใหกองทัพมีขีดความสามารถเผชิญกับ
ความไมแนนอนของอนาคตไดโดยตรง แตมีจุดออนที่ตองใชงบประมาณในการดําเนินการสูงมาก

๗. กําหนดโดยอาศัยเทคโนโลยี
แนวความคิดของวิธีนี้อยูบนพื้นฐานของความเชื่อที่วาการปองปรามและการยับยั้ง     

การรุกรานที่ไดผลที่ดีที่สุด คือการมีระบบอาวุธที่เหนือกวาขาศึก โครงการแมนฮตัตนัทีผ่ลิตระเบดิปรม
ณรูะหวางสงครามโลกครั้งที่ ๒ การพัฒนาอาวุธที่มีความแมนยําสูง (Precision Guided Munition :
PGM) ระบบอาวุธระยะไกล (Stand off) ระบบการลองหน (Stealth) การทําสงครามขอมูลขาวสาร
(Information Warfare) ในปจจุบันลวนเปนตัวอยางของการนําเทคโนโลยีมาใชของนักยุทธศาสตร
ซ่ึงผลของการดําเนินการวิธีนี้อาจทําใหไดกําลังรบที่มีขนาดเล็กแตมีความทันสมัยและประสิทธิภาพสูง 
ในทางตรงกันขามการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจะตองใชงบในการลงทุนจํานวนมาก โดยยังขาดหลัก
ประกันในการประสบผลสําเร็จ รวมทั้งกําลังรบที่มีขนาดเลก็ อาจขาดความสมดลุย และความออนตวัได

๘. กําหนดโดยอาศัยงบประมาณเปนหลัก
วิธีนี้งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร จะเปนตัวกําหนดความตองการของกาํลังรบ ดวยการ

จํากัดเปอรเซนตของ GDP สําหรับใชในการปองกันประเทศ หรือการที่ตองคํานึงถึงภาพรวมของ
เศรษฐกิจ ตามระบอบประชาธิปไตยเปนหลัก ซ่ึงทําใหการจัดหากําลังรบมักไมสอดคลองกับสภาวะ
แวดลอมดานความมั่นคงอยางแทจริง และมักลาหลังการกอตัวของภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหม ๆ อยูเสมอ
โดยเฉพาะกระแสของสังคมประชาธิปไตย มักลงเอยดวยการลดคาใชจายทางทหาร หรือการกําหนด
งบประมาณในการปองกันประเทศใหแตละเหลาทัพตามสัดสวน แทนการมองภาพรวมแลวจัดสรร
งบประมาณอยางมีเหตุผล

๙. กําหนดโดยอาศัยขีดความสามารถ (Capability Approach)
วิธีนี้เปนไปตามความเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลกในปจจุบันที่ไมสามารถกําหนด

ภัยคุกคามไดเดนชัด จึงกําหนดเปนความตองการของขีดความสามารถ เพื่อดําเนินการใหบรรลุตามยุทธ
ศาสตรที่ไดกําหนดขึ้น แลวจึงกําหนดโครงสรางกําลังรบใหมีขีดความสามารถที่ตองการ โดยจะตองให
ความสําคัญทั้งดานจํานวนคน อุปกรณ การจัดหนวย และคุณภาพของกําลังรบ ประกอบรวมกับ
เทคโนโลยี และประสบการณที่แทจริงของหนวยดวย

ศิลปในการกําหนดยุทธศาสตร และกําลังรบ
ผูที่ทําหนาที่ในการกําหนดยุทธศาสตร และกําลังรบตั้งแตผูบริหารในระดบัสงู จนถงึเจาหนาที่

ที่เกี่ยวของทุกคน ตองตระหนัก และระลึกไวตลอดเวลาวา การกําหนดยุทธศาสตร และกําลังรบ เปนทั้ง
ศาสตร และ ศิลป



การเปนศาสตร หมายถึง การที่ผูเกี่ยวของจะตองใชความพยายามในการศึกษา คนควา
การวิเคราะห การคํานวณ และการทดลอง จนมีความเขาใจ มั่นใจในแนวทางที่ถูกตอง และเชื่อถือได
ตัวอยางเชน การที่กองทัพเรือสหรัฐฯ วาจาง Center for Naval Analysis (CNA) วิเคราะหวากองทัพเรือ
รัสเซียจะเปนอยางไรในอีก ๒๐ ปขางหนา และมีผลกระทบตอกองทัพเรือสหรัฐฯ อยางไร รวมทั้ง
วิเคราะหผลกระทบจากการแพรกระจายของอาวุธนิวเคลียร การปรับยุทธศาสตร การลดกําลังรบ ฯลฯ
ใหสอดคลองกับการลดงบประมาณปองกันประเทศของสหรัฐฯ หลังยุคสงครามเย็น

สวนการเปนศิลป ถือเปนการริเร่ิม หรือสรางสรรค ไมสามารถที่จะลอกเลียน หรือประดิษฐ
ตามกันได ดังนั้นในการกําหนดยุทธศาสตรและกําลังรบ ผูเกี่ยวของจะตองไมยึดติดกับวิธีใดวิธีหนึ่ง
เพราะในแตละวิธีจะมีจุดแข็ง และจดุออนทีแ่ตกตางกนั และจะใหคาํตอบเปนหนทางเลอืกไดหลายหน
ทาง วธีิการเดียวที่จะชวยใหการทํางานของผูกําหนดยทุธศาสตรและกาํลังรบมคีวามรอบคอบ คอืตองทบ
ทวนกันซ้ําแลวซํ้าอีก และใชหลาย ๆ วิธีรวมกัน หรือทุก ๆ วิธีเพื่อบรรลุซ่ึงการตัดสินใจ อีกทั้งการใช
แบบจําลองและวิธีการกําหนดยุทธศาสตร และกําลังรบอยางสุขุมรอบคอบจึงถือวาเปนศิลปอยางแท
จริง และเปนงานอันทาทายความรูความสามารถของผูเกี่ยวของในทุกระดับ



บทที่ ๔
การกําหนดยุทธศาสตร และกําลังรบของ ทร.

วิธีการกําหนดยุทธศาสตร และกําลังรบของ ทร.
วิธีการกําหนดยุทธศาสตร เปนกระบวนการของการคิดไปสูอนาคต ที่มีความสอดคลองตอ

เนื่องกับอดีต และปจจุบัน ที่ตองดําเนินการอยางเปนลําดับขั้นตอน มีการคิดอยางสมเหตุสมผล และ
เปนแนวทางในการกําหนดกําลังรบอยางสมเหตสุมผล สอดคลองกบันโยบายของหนวยเหนอื รวมทัง้ตองมี
เหตผุลรองรับซึง่กนัและกัน ดังนั้นวิธีการในการประเมินยุทธศาสตรจึงควรเปนลําดับขั้นตอนของการคิด
และดําเนินการ ๕  ขั้นตอนดังนี้

การกําหนดยุทธศาสตร และกําลังรบของ ทร.

ขั้นที่ ๑ กําหนดวัตถุประสงคทางเรือ
เปนการศึกษา ตรวจสอบ และทําความเขาใจกับ ผลประโยชนแหงชาติ วัตถุประสงค

แหงชาติ ตรวจสอบนโยบายความมั่นคงแหงชาติ นโยบายดานการทหารทั้งในระดับรัฐบาล ระดับ
กระทรวงกลาโหม ระดับกองบัญชาการทหารสูงสุด รวมทั้งตรวจสอบรวมกับวัตถุประสงคทางทหาร
หรือยุทธศาสตรทหาร เพื่อการวิเคราะหนําไปสู วัตถุประสงคทางเรือ ที่ถูกตอง เดนชัด และเหมาะสม

ขั้นที่ ๒ กําหนดยุทธศาสตรทางเรือ
โดยการยึดถือวัตถุประสงคทางเรือที่ไดกําหนดไวเปนตัวตั้ง แลวทําการตรวจสอบ

วิเคราะห และประเมินสภาวะแวดลอมที่เกี่ยวของทั้งสถานการณของโลก ของภูมิภาค และภายใน
ประเทศใหไดถึง ผลกระทบ หรือแนวโนมทางทหาร ออกมาในรูปของ ปญหา - ภัยคุกคามทางทหาร
โอกาสทางทหาร หรือส่ิงทาทายทางทหารที่จะสงผลกระทบ หรือเกื้อกูลตอการบรรลุวัตถุประสงคทาง
เรือที่ไดตั้งไว จากนั้นจึงทําการตรวจสอบรวมกับ ขอจํากัดดานทรัพยากรของประเทศ และทางทหาร
ตรวจสอบวิวัฒนาการและความกาวหนาของเทคโนโลยีทางทหาร ตรวจสอบการมีสวนรวมของพันธ
มิตร มิตรประเทศ และสถาบันระหวางประเทศที่จะมีผลตอทางทหาร ในขั้นสุดทายจึงสรุปขอมูลทั้ง
หมดเพื่อช้ีใหเห็นวา อะไรที่จะมีผลหรือสงผลกระทบ หรือเกื้อกูลตอการบรรลุวัตถุประสงคทางเรือที่
ไดตั้งไวในอนาคต จึงกําหนดเปนวิธีการที่จะจัดการกับสิ่งที่จะกระทบตอวัตถุประสงคทางเรือนั้น ๆ
โดยส่ิงใดที่จะมาขัดขวางตอการบรรลุผลสําเร็จ ก็จัดการกับสิ่งขัดขวางนั้น ส่ิงใดที่จะเอื้อตอการบรรลุ
ผลสําเร็จก็สนับสนุนใหสามารถสาํเรจ็ไดงายขึน้ ผลทีไ่ดจากการกาํหนดวธีิการเหลานีก้ค็อื ยทุธศาสตร
ทางเรอื



ขั้นที่ ๓ กําหนดแนวความคิดทางยุทธศาสตร
ในขั้นนี้จะเปนการขยายความของยุทธศาสตรที่กําหนดขึ้น วามีแนวความคิดอยางไรในการ

ดําเนินยุทธศาสตรแตละขอ หรือมีแนวความคิดในการดําเนินยุทธศาสตรในพื้นที่ตาง ๆ อยางไร ผลที่
ไดจากขั้นนี้ คือ แนวความคิดทางยุทธศาสตร และแมวาจะเปนแนวความคิดอยางกวาง ๆ ก็ตาม แตจะ
ตองมีความชัดเจนเพียงพอวาจะดําเนินยุทธศาสตรอยางไร เพือ่จะไดสามารถนาํไปเปนพืน้ฐานในการ
กาํหนดความตองการของเครื่องมือ หรือกาํลังรบ วาจะตองใชอะไร จํานวนมากนอยเพียงใด

ขั้นที่  ๔ กําหนดความตองการกําลังรบ
ขั้นการกําหนดกําลังรบนี้จะตองพิจารณาถึง กําลังรบที่ตองใชเพื่อปฏิบัติการตามแนวความคิด

ที่กําหนดไว ซ่ึงตองมีความเพียงพอตอการบรรลุความสําเร็จของวัตถุประสงคทางเรือ จากนั้นจึงนํามา
เปรียบเทียบกับกําลังรบที่มีอยูแลวในขณะทําการประเมิน แลวพิจารณาปรับเพิ่ม/ลด ความตองการลง
โดยนําขอพิจารณาดานสถานภาพงบประมาณของ ทร. ตลอดจนแนวโนมของสภาพงบประมาณของ
ทร. ในหวงที่จะทําการประเมินและจัดทําโครงการจัดหากําลังรบดวย  สรุปความตองการในสวนนี้     
จะเปนความตองการต่ําสดุที่เพียงพอตอการดําเนินการเพื่อบรรลุตามยุทธศาสตร ในขั้นสุดทายจึงทําการ
กําหนดเปนเปาหมายการเสริมสรางกําลังรบ ภายในหวงระยะเวลาของยุทธศาสตร กําหนดเปนแผนการ
จัดหากําลังรบตามกรอบของงบประมาณเปนป ๆ ไปจนตลอดหวงระยะเวลา ขณะเดียวกัน หาก
พิจารณาเห็นวาจะไมสามารถจัดหากําลังรบไดตามความตองการ ไมวาจะเนื่องมาจากงบประมาณไมพอ
เพียง ระยะเวลาการจัดหาไมเหมาะสม ฯลฯ แสดงวาจะไมสามารถไดกําลังรบที่พอเพียง  เพื่อนํามา
ดําเนินการตามแนวความคิดทางยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไวได ก็จะตองยอนกลับไปพิจารณาปรับวัตถุ
ประสงค และปรับยุทธศาสตรหรือจําเปนตองยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความไมเพียงพอของ
เครื่องมือที่จะดําเนินการ การพิจารณาทบทวนซ้ําแลวซํ้าอีกดวยขอมูล และสมมุติฐานที่ใกลเคียงกับ
ความจริงมากที่สุดนี้ จะสงผลใหสามารถไดมาซึ่ง กําลังรบที่เหมาะสมและมีความเปนไปได

ขั้นที่  ๕ ขั้นการจัดทําเอกสาร
ขั้นตอนทางการคิด ในการกําหนดยุทธศาสตรและกําลังรบจะเสร็จสิ้นตั้งแตในขั้นที่ ๔ แลว

แตการดําเนินการจะสมบูรณได จะตองจัดทําเอกสารเพื่อใชเปนเอกสารสั่งการใหหนวยรอง และเสนอ
เปนแนวทางตอหนวยเหนือเพื่อขอความเห็นชอบและของบประมาณ รวมทั้งเพื่อใชในการตรวจสอบท
บทวนการดําเนินการทั้งหมด เอกสารที่จะจัดทํานี้ควรจัดทําเปน ๒ เลม โดย



เลมแรก เปนเอกสารที่รวบรวมการพิจารณาในรายละเอียดทั้งหมด ที่มีทั้งเหตุผลช้ีแจง และ
ตอบปญหาขอสงสัยตาง ๆ อยางมีหลักการ เอกสารนี้จะเปนหลักฐานในการดําเนินการ และจัดเก็บที่
หนวยซ่ึงทําหนาที่ในการกําหนดยุทธศาสตรและกําลังรบ

เลมที่ ๒ เปนเอกสารที่สรุปเฉพาะใจความสําคัญที่ไดจากกระบวนการในการคิด และ
ไตรตรองในเลมที่ ๑ เปนสาระสําคัญที่สมควรใหหนวยรอง และหนวยเหนือทราบเทานั้น ลักษณะของ
เอกสารจะเหมือนเอกสารสั่งการที่ผูบังคับบัญชาตองการใหผูใตบังคับบัญชา นําไปเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติ ซ่ึงก็คือแนวทางที่หนวยรองตองยึดถือในการจัดทําแผนและกําหนดการ เพื่อรองรับยุทธศาสตร
ที่กําหนดขึ้นนั่นเอง



ขั้นตอนตาง ๆ ทั้ง ๕ ขั้นตอนนี้ สามารถกําหนดเปนแผนภูมิไดดังนี้

ผลประโยชนแหงชาติ

วัตถุประสงคแหงชาติ

ยุทธศาสตรชาติ
นโยบายหนวยเหนือ

วัตถุประสงคทางทหาร
ยุทธศาสตรทหาร

วัตถุประสงคทางเรือ

ขอจํากัดของทรัพยากร เทคโนโลยีดานการทหาร

ยุทธศาสตรทางเรือ

สภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตร
   - ภัยคุกคาม
   - โอกาส
   - ส่ิงทาทาย

แนวความคิดทางยุทธศาสตร ประเทศรอบบาน
พันธมิตร

มิตรประเทศ
สถาบันระหวางประเทศ

ความตองการกําลังรบ
เปรียบเทียบกําลังรบที่มีอยู

อัตราเสี่ยง

ขอจํากัดดาน งป. เปาหมายการเสริมสรางกําลังรบ

แผนการเสริมสรางกําลังรบ
ตามหวงเวลา



รูปเลมของเอกสาร  (เลมที่ ๒)
รูปแบบในการประเมินยุทธศาสตรของประเทศตาง ๆ รวมทั้งสมุดปกขาวของ กห. ไดมีการจัดทํา

และนําเสนอเปนรูปเลม มี คํานํา สารบัญ และแบงเนื้อหาของขอความเปนบท ๆ เพื่อความสะดวกตอ
การทําความเขาใจ และมีลําดับที่ชัดเจน ดังนั้นรูปเลมของเอกสารในการกําหนดยุทธศาสตรและกําลัง
รบของ ทร. จึงควรจัดทําใหมีความสอดคลองกับเอกสารที่เกี่ยวของในการกําหนดยุทธศาสตร และ
นโยบายของหนวยเหนือ เชนเอกสารในการกําหนดยุทธศาสตร ของกระทรวงกลาโหม หรือ นโยบาย
ความมั่นคงแหงชาติ เปนตน โดยเอกสารในการกําหนดยุทธศาสตรและกําลังรบของ ทร. ควรเปน
เอกสารที่ไดรับความเห็นชอบและลงนามโดย ผูบัญชาการทหารเรือ ใหมีผลใชเปนหลักฐานในการ
ปฏิบัติของ ทร. เปนสวนรวม สวนในรายละเอียด ควรจัดทําเปนบท หรือ หัวขอดังนี้

คํานํา (ลงนามโดย ผบ.ทร.)
บทที่ ๑ กําหนดวัตถุประสงคทางเรือ

โดยทําความเขาใจกับผลประโยชนแหงชาติ วัตถุประสงคแหงชาติ นโยบาย
หนวยเหนือ รวมทั้งทบทวนวัตถุประสงคทางทหาร และยุทธศาสตรทหาร 

        มากําหนดเปนวัตถุประสงคทางเรือ

บทที่ ๒ กําหนดยุทธศาสตรทางเรือ
โดยการตรวจสอบสภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตร และสรุปขอมูลทั้งหมดให
เห็นวาจะมีผลกระทบอยางไรตอวัตถุประสงคทางเรือที่ไดกําหนดไว แลวจึง
กําหนดวิธีการที่จะจัดการกับสิ่งที่กระทบตอวัตถุประสงคทางเรือ ผลที่ไดจะ
เปนยุทธศาสตรทางเรือ

บทที่ ๓ กําหนดความคิดทางยุทธศาสตร
เปนการขยายความของยุทธศาสตรที่กําหนดขึ้นวา มีแนวความคิดอยางไรตอ
ยุทธศาสตร  หรือมีแนวความคิดอยางไรในการดําเนินยุทธศาสตรในพื้นที่      
ตาง ๆ

บทที่ ๔ กําหนดความตองการกําลังรบ
โดยการประเมินกําลังรบที่ตองใชตามแนวความคิดทางยุทธศาสตร เปรียบเทียบ
และปรับแตงใหเปนความตองการกําลังรบสําหรับหวงเวลาใน ๑๐ ปขางหนา



บทที่ ๕ กําหนดเปาหมายการเสริมสรางกําลังรบ
โดยนําขอจํากัดดานงบประมาณ มาพิจารณากับอัตราเสี่ยง เพื่อกําหนดเปน
เปาหมายในการเสริมสรางกําลังรบของ ทร. ในแตละปตามหวงเวลาที่กําหนด
ยุทธศาสตร

บทที่ ๖ บทสรุป



บทที่  ๕
บทสรุป

ยุทธศาสตร หมายถึง ศิลป และศาสตรในการพฒันาและการใชกําลังอาํนาจของชาต ิทางการเมอืง
ทางเศรษฐกิจ ทางการทหาร ทางสังคมจิตวิทยา และทางวทิยาศาสตร เทคโนโลย ี พลังงานและสิง่แวด
ลอม ท้ังในยามปกติและยามสงคราม เพื่อสนับสนับสนุนในการดําเนินนโยบายของชาติใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคท่ีตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด เปนการเพิ่มพูนโอกาสและความไดเปรียบท่ีจะไดมาซึ่ง
ชัยชนะ และลดโอกาสที่จะประสบความพายแพใหนอยลง ดังนั้นยุทธศาสตรจึงเปนเรื่องของอนาคต
ที่ตองคิดอยางตอเนื่อง และใชการคาดคะเนอยางสมเหตุสมผล แนวความคิดในเรื่องยุทธศาสตรตั้งแต
ในอดีตจะเปนเรื่องของการยุทธ และการสงครามเปนหลัก โดยเนนการใชกําลังอํานาจทางทหารเพื่อได
มาซึ่งชัยชนะเหนือศัตรู แตในสภาวะการณปจจุบันกําลังอํานาจในดานอื่น ๆ ไดทวีความสําคัญมากขึ้น
ทําใหในการคิดหรือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องยุทธศาสตรจะตองคํานึงถึงกําลังอํานาจในทุก ๆ ดานมาประกอบ
รวมกันอยางสอดคลอง สมเหตุสมผล เพื่อใหไดศักยภาพของกําลังอํานาจแหงชาติที่สูงที่สุด อันเปนการ
เพิ่มโอกาสในการแสวงผลประโยชนใหแกชาติ

ยุทธศาสตรในระดับสูง คือ ยุทธศาสตรชาติ สวนยุทธศาสตรในระดับที่รองลงมาจากยุทธ
ศาสตรชาติ ไดแกยุทธศาสตรในการพัฒนาและการใชกําลังอํานาจดานตาง ๆ สนับสนุนความสําเร็จ
ของชาติ เชน ยุทธศาสตรเศรษฐกิจ ยุทธศาสตรการฑูต และยุทธศาสตรทหาร เปนตน ซ่ึงยุทธศาสตรใน
ระดับเหลานี้ตางมีความสําคัญ และจะตองสอดคลองไปในทางเดียวกัน ในสวนของกองทัพผูที่จะมี
สวนรวมในการกําหนดยุทธศาสตรและกําลังรบของกองทัพ จะตองเปนผูที่มีความรอบรู มีประสบ
การณอยางกวางขวาง มีความเขาใจตรงกันในแนวทางของชาติ และที่สําคัญจะตองมีความคิดสราง
สรรค ในอันที่จะเสริมสราง และพัฒนาเครื่องมือของกองทัพ มุงไปสูอนาคต จึงจะสามารถพัฒนายุทธ
ศาสตรที่จะสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงคที่ตั้งไว อยางมีประสิทธิภาพดีที่สุด

วิธีการในการประเมินยุทธศาสตรและกําหนดโครงสรางกําลังรบ แมวาจะมีผูคิดคนและพัฒนา
อยางตอเนื่องมาแลวก็ตาม แตดวยเหตุที่ตัวแปรหรือปจจัยสําคัญในการคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตรมีการแปร
เปลี่ยนอยูตลอดเวลา ดังนั้น กระบวนการในการคิดจึงควรเปนลําดับขั้นตอนที่ มีความสมเหตุสมผล ซ่ึง
จะทําใหไดยุทธศาสตรที่มุงไปสูอนาคต มีความตอเนื่องกับอดีต ปจจุบัน สมจริง และสอดคลองกับ
นโยบายของหนวยเหนือ รวมทั้งมีเหตุผลรองรับซึ่งกันและกัน ผลของการประเมนิยทุธศาสตรทีเ่หมาะ
สม จะนําไปสูการกําหนดโครงสรางกําลังรบที่นาเชื่อถือ และมีความเปนไปไดในการบรรลุตามยุทธ
ศาสตรและวัตถุประสงคของชาติ



เอกสารอางอิงเกี่ยวกับการกําหนดยุทธศาสตรและกําลังรบทางเรือ ที่ไดจัดทําขึ้นฉบับนี้ เปน
การทําความเขาใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร และรูปแบบในการดําเนินการของ ทร. ที่ควรเปนแนวทางในการ
กําหนดยุทธศาสตรและกําหนดโครงสรางกําลังรบ ที่มีเหตุผล และตรงประเด็นมากกวาเดิม      อยางไร
ก็ตาม เร่ืองของยุทธศาสตรเปนเรื่องของความคิดที่เกี่ยวของกับอนาคต จึงควรตองมีการพัฒนา และ
ปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณอยูเสมออยางตอเนื่อง
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