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การวิจัยเรื่อง “แนวทางการปรับปรุงแผนปองกันประเทศใหสอดคลองกับแนวความคิดใน
การปฏิบัติการรวมเพื่อรองรับกับภัยคุกคามรูปแบบใหม” มีวัตถุประสงคเพื่อหาแนวทางการปรับปรุง
แผนป องกั น ประเทศ หลั กนิ ย มการปฏิบัติการรว มของกองทัพไทย และกระบวนการปรั บ ปรุ งแผน
ปองกันประเทศรวมทั้งผลกระทบตางๆ ที่ทําใหกองทัพไทยตองปรับแนวทางการดําเนินการใหสอดคลอง
กับสถานการณที่แปรเปลี่ย นไปกองทัพไทยเป นหนวยงานหลักในการเตรีย มความพร อมและพั ฒนา
กองทั พเพื่ อตอบสนองต อภั ย คุ กคามที่ กระทบต อความมั่ น คงของชาติ ต ามแผนป องกั น ประเทศ ให
สามารถดํารงศักยภาพในการรบไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการผนึกกําลังจากทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อเพิ่มพลังอํานาจของชาติในการปองกันประเทศผลการวิจัยสามารถ
นําไปเปนขอมูลประกอบการพิจารณาหรือเปนแนวทางในการปรับปรุงแผนปองกันประเทศตอไป
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบดวยการวิจัยเชิงเอกสาร และการสัมภาษณเชิงลึก
จากผูบังคับบัญชาระดับสูง และผูที่ปฏิบัติงานดานการปรับปรุงแผนปองกันประเทศผูวิจัยไดสัมภาษณรูปแบบ
กึง่ โครงสรางหรือการสัมภาษณชี้นําเพื่อความยืดหยุนและเปดกวาง
ผลจากการวิจัย พบวา กระบวนการปรับปรุงแผนปองกันประเทศ ฝายเสนาธิการแตละ
เหลาทัพที่รวมปรับปรุงแผนฯ ตองมีความรู ความสามารถ และปฏิบัติงานดานนี้โดยตรงการพัฒนาหลัก
นิยมฯ ควรปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว การเสริมสรางความ
พรอมรบดานยุทโธปกรณที่ทัน สมัย มีขอ จํา กัด ดา นงบประมาณการปรับปรุงแผนปองกันประเทศเพื่อ
รองรับกับภัยคุกคามรูปแบบใหม เชน ภัยพิบัติ การกอการราย อาชญากรรมขามชาติ รวมทั้งโรคระบาด
และสงครามทางชีวภาพ ควรแยกจากแผนปองกันประเทศ นอกจากนี้การเสริมสรางความพรอมรบใน
ระยะยาวควรมีการดําเนินการทั้ง ๔ องคประกอบหลักไดแก กําลังพล ยุทโธปกรณ การฝกศึกษา และ
แผนปฏิบัติการ รวมทั้งการบริหารทรัพยากร ทั้งนี้นอกจากการทบทวน/ปรับปรุงแผนเผชิญเหตุและแผน
ป อ งกั น ประเทศให เ หมาะสมกั บ สภาพแวดล อ มทางยุ ท ธศาสตร ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปควรมี ก ารจั ด ทํ า
แผนปฏิบัติการทางทหารที่มิใชสงครามในดานอื่น ๆ ใหครอบคลุมภารกิจทุกมิติดวย
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This research on “Guideline for conducting review of the National Defense
Plan to correspond with Joint Operations Concept in response to new challenges” aims at
finding ways to review the National Defense Plan, the Royal Thai Armed Forces Joint
Operations Doctrine, and the process of review the National Defense Plan, as well as other
impacts that would require the Royal Thai Armed Forces to adjust its work conduct in
response to changing environment. The Royal Thai Armed Forces is the principal organization
in preparing and modernizing the armed forces to confront national security threats in line
with the National Defense Plan. Its task is to effectively maintain the combat potential of the
unit by integrating all strengths concerned - from the public, private and civil society sectors
to enhance the national power in support of the national defense. The outcomes of the
research can be used for recommendation or guideline to review the National Defense Plan.
This research was conducted using qualitative analysis, consisting of
documental research, in-depth interviews with high-ranking officers, and with operators
whose work is related to reviewing the National Defense Plan. The researcher
conducted interviews in semi-structural or guiding format to create flexibility and
openness in opinion.
The research has found that the process of reviewing the National Defense
Plan requires staff officers of each service component to have adequate knowledge
and capability, as well as to have been directly involved in similar field of work.
The development of the doctrine needs to be in line with fast-changing environment.
The enhancement of combat readiness is constrained by the budget. The review of the
National Defense Plan to confront new forms of threats, such as disasters, terrorism,
transnational crimes, including disease pandemic and biological warfare should be

worked on separately from the National Defense Plan. Furthermore, long-term
enhancement of combat readiness needs to incorporate4 key factors, namely
personnel, equipment, education, and operations plan; with resource management to
be considered as an addition. The revision/review of the contingency and national
defense plans appropriate for the evolving strategic environment should include plans
of military operations other than war (MOOTW) to ensure that missions of all
dimensions are taken into account.
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