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เทคนิคการปประมวลสถานการณ์ซับซ้้อน
จาากการที่สภาพแแวดล้อมด้านยุทธศาสตร์
ท
และคววามมั่นคงมีควาามซับซ้อน (Com
mplexity) และะพลวัตร (Dynaamics) มากขึน้
จนทําให้ความรู
ค ้ ทักษะ และเทคนิ
แ
คการวิวิเคราะห์เชิงระบบบ (System Analysis)
A
ไม่เพียงพอ ไม่ทันเววลา หรือไม่ครออบคลุม รัฐสภาา
สหรัฐฯ จึึงอนุมัติให้มหาวิวิทยาลัยป้องกันประเทศ
น
(Nattional Defensse University:: NDU) จัดตั้งศศูนย์ศึกษาปฏิบับตั ิการที่ซับซ้อน
1
(Center for
f Complex Operations) ขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๕๕๒ (๒๐๐๙) เพื่อเป็นคลังความรู
ค ้ ข้อมูล แและหน่วยเชี่ยวชชาญเฉพาะทางง
ในการประะมวลสถานการรณ์ที่ซับซ้อน
2

เททคนิคการประมววลสถานการณ์ซัซับซ้อน (Complexity-basedd Assessmentt Technique: CbAT) ช่วยนั
ย กยุทธศาสตร์ร์
ติดตามคววามเคลื่อนไหวททางยุทธศาสตร์ทีท่มี ีลักษณะซับซ้อน หลายมิติ มีพลวัตร ต่อเนื่อง ในการจัดระะเบียบความเชือมโยง
อ่
หาข้อยุติติ
ของความสสัมพันธ์หลายมิติตเหล่านั้นในองคค์รวม เพื่อคาดกการณ์แบบแผน แนวโน้ม และความเข้มของคววามสัมพันธ์ในอนาคตได้โดยเร็ว
บทความนีนีจ้ ะแนะนําวิธีใช้เทคนิคอย่างง่าย และข้อพึงระวัวังสําหรับการวิเคราะห์
เ
สําหรับผู
บ ้สนใจการวิเคราะห์ยุทธศาสตตร์ร่วมสมัย
เทคนิคกาารประมวลความซับซ้อน
3
กลล่าวได้ว่าเทคนิคการประมวลส
ค
ถานการณ์ซับซ้้อนเป็นการศึกษาในแนวทางป
ษ
รากฏการณ์นิยมมของ Kant ที่วางหลักการไว้ว้
ว่าในหลายยกรณีผู้ศึกษาไมม่อาจเข้าถึงวัตถุหรือเหตุการณ์์ได้โดยตรง ต้องใช้
อ การสังเกตปปรากฏการณ์โดดยรอบวัตถุหรือเหตุ
อ การณ์นั้นๆ
เป็นหลักสร้
ส างความเข้าใจจและความรู้ขึ้นอยู
อ ่กับความสามมารถในการอรรรถาธิบายของผู้สัสงเกต ซึ่งสภาพพแวดล้อมทางยุยุทธศาสตร์ที่มีผูผู้
เล่นทั้งรัฐชาติ
ช องค์กรที่ไม่มใช่รัฐชาติ และะบุคคลระดับโลลก ล้วนมีข้อกีดกั
ด นผู้ศึกษาวิเครราะห์ไม่ให้เข้าถึึงได้โดยง่าย จึงจั
ง ดเป็นกลุ่มที่มีมี
คุณสมบัตเป็
ิ นวัตถุแห่งกาารศึกษาแบบนี้ ขณะที่ความซับซ้
บ อนและพลวัตรเป็
ต นเงื่อนไขหหลักที่ทั้งผู้ศึกษาและองค์กรที่ทาการศึ
ํา กษาต้อง
สังเกตเพื่อสร้
อ างความเข้าใจและความรู
ใ
้ สําหรับอรรถาธิบายปรากฏการณ
บ
ณ์ที่กําลังเกิดขึ้นในรู
น ปของปัจจัย แนวโน้ม ระดัดับการมีอิทธิพล
ซึ่งผู้ตัดสินใจทางยุ
น
ทธศาสสตร์จะต้องใช้สําหรั
า บการกําหนนดทางเลือกยุทธศาสตร์
ธ
คววามซับซ้อนของงสภาพแวดล้อมทางยุ
ม ทธศาสตร์นั้นทําให้ยุ่งยาาก (Complicaate) ในการจับบคู่ เพราะไม่ใช่ชปัญหาเชิงเดี่ยว
จัดความสััมพันธ์ระหว่างวััตถุหรือเหตุการรณ์ที่เป็นส่วนประกอบในสถานกการณ์และอธิบายยเหตุและผล ชนนิด ๑ ต่อ ๑ และไม่อาจระบุบุ
วัตถุหรือเหหตุการณ์ที่เป็นมูลฐานของปัญหาเพื
ห ่อแก้ไขตามหลักการพืน้ ฐานนในแก้ปัญหา หากทําความเขข้าใจไม่ดีพอจะมีมีปัญหาต่อไปว่า
“แก้ปัญหาาหนึ่ง สร้างปัญหาหนึ
ญ
่ง” แผนภภาพต่อไปนี้แสดดงให้เห็นว่าไม่สามารถจั
ส
บคูค่ วาามสัมพันธ์เหตุ-ผล ชนิด ๑ ต่อ ๑ ได้

ภาพดัดแปลงจากการบรรยายของ: Dr.Kerry Lynn Nanekivell; APPSS, เม.ย.๕๗

เททคนิคการประมววลสถานการณ์ซัซับซ้อนยอมรับความสัมพันธ์หลาายขั้ว ช่วยในกการจัดความสัมพพันธ์ระหว่างวัตถุถหรือเหตุการณ์
ณ์
สร้างทิศทางความสัมพันธ์ธขั้นต้นที่ระบุได้ว่าสิ่งใดเป็นแลละเหตุสิ่งใดเป็นผล โดยสร้างความเชื่อมโยงเป็ป็นภาพรวมของความสัมพันธ์ทีท่ี
ก ที่สัมพันธ์กักนแบบเหตุ-ผลล เป็นกลุ่มก้อน และเห็นกลุ่มขอองปัญหาเป็นส่วนใหญ่
ว
ได้
นักยุทธศาาสตร์ระบุชุดของวัตถุหรือเหตุการณ์
กาารประมวลสถานนการณ์ซับซ้อนต้
น องมีองค์ประกกอบ ๓ ข้อ คือ ใส่ใจหลากหลายมิติ (Multi-m
mindedness) ความเปิดกว้าง
(Openneess) และวงจรเหหตุ-ผล หรือการรป้อนย้อนกลับ (Circular Cauusation or Feeedback) เพื่อใให้ผู้วิเคราะห์สามารถเชื
า
่อมโยงง
ความสัมพันธ์ของกิจกรรมมหรือเหตุการณ์
ณ์ต่างๆ เป็นแผนนภาพ ตัวอย่างต่
ง อไปนี้ RANDD ซึ่งเป็นองค์กรรวิจัยด้านการทหหารของสหรัฐฯ
4
ใช้เทคนิคการประมวลสถ
ก
ถานการณ์ซับซ้อนศึ
อ กษาการป้องกั
อ นและปราบปปรามการก่อคววามไม่สงบ โดยจจัดความสัมพันธ์ธได้ดังรูป
1

http://cco..dodlive.mil/aboutt/
Complex (นามและวิเศษณ์) หมายถึง ซับซ้อน Coomplexity (นาม) หมายถึ
ห ง ความซับซ้อน ในกลุ่มนี้ไม่มคี ํากริยา และมีคําศัพท์อีกกกลุ่มที่คล้ายกัน คือ Complicate
C
(กริยา))
Complicatedd (วิเศษณ์) Compliccation (นาม) หมายถึถึง ยุ่งยาก ความยุ่งยาก หรือทําให้ยุ่งยาก ผูใ้ ช้เทคนิคนี้พึงทราบคความแตกต่างและไม่สสัับสนในการใช้คําศัพท์ท ๒ ชุดนี้ปะปนกัน
3
Kant 1964, อ้างใน Stanford Encyclopedia
E
of Phhilosophy, Postmoodernism, … The philosophical
p
moddernism at issue inn postmodernism begins with Kant'ss
“Copernicann revolution,” thatt is, his assumptionn that we cannot know things in theemselves and thatt objects of knowlledge must conforrm to our facultiess
of representtation. พิมพ์ครั้งแรก ๓๐ ก.ย.๒๕๔๘. Onnline: http://plato.sstanford.edu/entries/postmodernism
m/
4
http://www
w.rand.org/content/dam/rand/pubs//occasional_papers/2012/RAND_OP3377.pdf
2
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ขั้นตอนการใช้เทคนิคการประมวลสถานการณ์ซับซ้อน
ขั้นที่ ๑ Hooking ดําเนินการตามองค์ประกอบ ที่ ๑ คือ ใส่ใจหลากหลายมิติ ในขั้นนี้นักวิเคราะห์ต้องทําให้ครอบคลุมทุกมิติ
ทุกประเด็น อาจใช้เทคนิคการระดมสมองผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และมีส่วนได้ส่วนเสียในสถานการณ์ที่จะทําการวิเคราะห์ทั้งหมดเข้าร่วม
ขั้นที่ ๒ Drawing ดําเนินการตามองค์ประกอบที่ ๒ คือ การเปิดกว้าง นักวิเคราะห์ต้องจดประเด็นทั้งหมดลงบนแผ่นบันทึก
บันทึกประเด็นทั้งหมดลงบันแผ่นบันทึก ต้องกระตุ้นให้ผู้มีส่วนร่วมแสดงออกให้มาก
ขั้นที่ ๓ Polishing ดําเนินการตามองค์ประกอบที่ ๓ คือ วงจรเหตุ-ผล ขั้นนี้นักวิเคราะห์ต้องกระตุ้นให้ผู้มีส่วนร่วมใช้ความรู้
5
ในการจัดระเบียบ อธิบาย/จํากัดความ แก้ถ้อยคํา จัดลําดับความสําคัญ จนเห็นประเด็นหลัก ประเด็นรอง ประเด็นย่อย สิ่งใดเป็นเหตุ
สิ่งใดเป็นผล ใครเป็นผู้เล่น กิจกรรมที่สําคัญ เตรียมสร้างวงจรเหตุ-ผล (Causal-Loop)
ขั้นที่ ๔ Looping สร้างแผนภาพวงจรเหตุ-ผล (Causal Loop) จากความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นหลัก ประเด็นรอง
ประเด็นย่อย และกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเมื่อไล่ตามลูกศรจะพบชุดความสัมพันธ์เป็นวงจร โดยแต่ละวงจรจะแสดงความสัมพันธ์ชุดหนึ่ง
ซึ่งชุดความสัมพันธ์ใดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหามากที่สุด จะถูกเลือกนําไปใช้ในเพื่อประเมินแนวโน้มในขั้นที่ ๖
ขั้นที่ ๕ Directing ระบุแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างเหตุ (โคนลูกศร) และผล (ปลายลูกศร) ว่าเหตุจะทําให้ผลมีทิศทาง
มากขึ้น คือ ส่งเสริม (Support: S) หรือลดลง คือ ต่อต้าน (Oppose: O) ในขั้นนี้ต้องอาศัยข้อมูล ความรู้ และวิจารณญาณของผู้มี
ส่วนร่วมในการวินิจฉัยแนวโน้ม
ขั้นที่ ๖ Framing เลือกวงจรเหตุ-ผลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดมาประเมินแนวโน้มเฉพาะเรื่อง โดยถ้าในวงจรมีจํานวนแนวโน้มที่
กํากับลูกศรความสัมพันธ์ เป็น “ส่งเสริม (S)” ทั้งหมด หรือมี “ต่อต้าน (O)” เป็นจํานวนเลขคู่ ความสัมพันธ์นั้นมีแนวโน้มเสริมกัน
(Reinforcing: R) แต่ถ้าในวงจรมี “ต่อต้าน (O)” เป็นจํานวนเลขคี่ ความสัมพันธ์นั้นมีแนวโน้มที่จะ “คงตัว (Balancing: B)
ขั้นที่ ๗ Narrating คือ การเรียบเรียงคําอธิบาย ในขั้นนี้นักวิเคราะห์ต้องใช้ความรู้ทางทฤษฎี เทคนิค และความชํานาญใน
การอธิบาย ให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้เป้าหมาย เช่น ผู้ฟัง ผู้อ่าน ผู้บริหารที่รับฟังบรรยายสรุป เป็นต้น
ตัวอย่างการใช้เทคนิคการประมวลสถานการณ์ซับซ้อน
สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่เกิดจากการขยายตัวของจีน เป็นหัวข้อเรื่องที่นักยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ต้องให้ความสนใจ เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนการประมวลขั้นที่ ๑ – ๕ จะได้ประเด็นหลัก ประเด็นรอง ประเด็นย่อย และกิจกรรม
พร้อมแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลจํานวนมาก เพื่อเป็นตัวอย่างที่ง่ายแก่การทําความเข้าใจ บทความนี้เลือกเฉพาะ
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางทะเลมาแสดง โดยเป็นวงจรเหตุ-ผลที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ๒ ประเด็นหลัก
คือ Economic Expansion และ Military Growth: (PLAN) ที่มีประเด็นรอง ประกอบด้วย Domestic Demands, Overseas
Resources & Venues Access, Maritime Industry, Asia-Pacific Maritime Proliferation, Sea Route Security
Guarantee, Russo-Chinese Bonds และ Russo-European Confrontation มาประเมินแนวโน้มเฉพาะเรื่อง
ขอให้สังเกตว่าระหว่างประเด็น/กิจกรรมต่างๆ มีการกําหนดลูกศรความสัมพันธ์เหตุ-ผลไว้แล้ว และแต่ละชุดความสัมพันธ์
มีการกําหนดแนวโน้มไว้แล้ว
ในที่นี้จะยกตัวอย่างโดยเลือกกรอบเฉพาะเรื่อง (Frame) คือ ความสัมพันธ์ระหว่างการขยายตัวทางเศรษฐกิจกับกองเรือของ
กองทัพประชาชนจีน เพื่อให้เห็นลักษณะและแนวทางการประเมินความสัมพันธ์
5

นักวิเคราะห์ต้องทราบว่าประเด็นหลักในงานวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ คือ การเมือง เศรษฐกิจ การทหาร สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภูมศิ าสตร์
ศาสนาและวัฒนธรรม หรือบางชาติอาจใช้กลุ่มประเด็นใหม่ (D-I-M-E-F-I-L) ประกอบด้วย การทูต สารสนเทศ การทหาร เศรษฐกิจ การเงิน การข่าวกรอง และการบังคับใช้กฎหมาย
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ตัวอย่าง Framiing ในขั้นที่ ๖

ปรระเด็นเศรษฐกิจอธิ
จ บายได้ว่า การขยายตั
ก
วทางงเศรษฐกิจของจีจีนกระตุ้นความมต้องการภายในนประเทศให้สูงขึ้น ส่งผลให้จีน
ต้องมองหหาทั้งแหล่งทรัพยากรและตลาด
ย
ดในต่างแดนมากกขึ้น (นักวิเคราะะห์ต้องศึกษาพื้นฐานของประเท
น
ทศจีนมาแล้ว ถ้าไม่ทราบยังไม่ม่
สามารถวิเคราะห์
เ
ได้) เมื่อทํ
อ าการตรวจสออบแนวโน้มกํากัับลูกศรความสัมพั
ม นธ์ (S, O) ในแผนภาพพบว
ใ
ว่าเป็น “ส่งเสริม (S)” ทั้งหมดด
จึงประเมินได้
น ว่าแนวโน้มของประเด็
ข
นทางงเศรษฐกิจ คือ จะเสริมกัน (Reeinforcing: R) เมื่อพิจารณาเพิพิ่มเติมถึงอุตสาหหกรรมทางทะเลล
ก็พบทิศทางความสัมพันธ์ที่ได้รับการส่งเสริ
เ มจากรัฐบาลลจีน และอุตสาาหกรรมทางทะะเลมีทิศทางส่งเสสริมการเข้าถึงแหล่
แ งทรัพยากรร
ก (S, O) ในแแผนภาพพบว่า เป็น “ส่งเสริม (S)” ทั้งหมด จึงประเมินได้ว่า
และตลาดดต่างแดนของจีน ตรวจสอบแนนวโน้มกํากับลูกศร
แนวโน้มของประเด็นทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรรมทางทะเลจะเสริมกัน (Reinfforcing: R) ด้ววยเช่นกัน ขณะทที่ ประเด็นย่อย
ที่เศรษฐกิจจีนเกี่ยวข้องกัับรัสเซีย พบว่าการเผชิ
า
ญหน้าระหว่างรัสเซีย-ยุ
- โรป สร้างแนนวโน้มที่ส่งเสริม (Support: S)) ความสัมพันธ์
น สเซีย เนื่องจาก
ง
ยุโรปนั้นเป็
น นตลาดพลังงานหลักของรัสเซี
ส ยแต่มีปัญหาาขัดแย้งกันอยู่ ขณะที่จีนต้องการพลังงานมาา
ระหว่างจีน-รั
ตอบสนองงความต้องการภภายในประเทศ ประเด็นในกลุ่มเศรษฐกิ
ม
จนี้จึงมีมแนวโน้มความมสัมพันธ์ที่เสริมกัน (Reinforcing: R)
กาารขยายตัวของกกองเรือกองทัพประชาชนจี
ป
น กรระตุ้น (Supporrt: S) ชาติในภูมิมภิ าคให้สั่งสมออาวุธทางเรือ คววามสัมพันธ์ของง
6
สองประเด็ด็นนี้อธิบายได้ด้ด้วยแนวคิด Seccurity Dilemm
ma จึงมีแนวโนน้มความสัมพันธ์ที่เสริมกัน (Reeinforcing: R)) ซึ่งเป็นชุดของง
ความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุการณ์
า สําคัญต่อสภาพแวดล้
ส
อมททางยุทธศาสตร์และความมั
แ
่นคงทางทหาร
คววามสัมพันธ์ระหหว่างเศรษฐกิจกับการขยายกองงเรือฯ อธิบายไได้ว่า การขยายยตัวของกองเรือฯ กระตุ้น (Suppport: S) การร
สั่งสมอาวุธในภู
ธ มิภาค ซึ่งส่
ง งผลต่อต้าน (Oppose:
(
O) การประกันความปลอดภัยขอองเส้นทางเดินเรืรือ เพราะดุลคววามมั่นคงเสียไปป
การที่ความมปลอดภัยของเเส้นทางเดินเรือเสี
เ ยไป กระตุ้น (Support: S) ให้จีนต้องเพิ่มความพยามใน
ม
นการเข้าถึงแหล่งทรั
ง พยากรและะ
ตลาดต่างแดนยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่
จ งเสริม (Suppport: S) ให้เศรษฐกิ
เ
จจีนขยาายตัวต่อไป การตรวจสอบแนววโน้มกํากับลูกศรความสั
ศ
มพันธ์
(S, O) บนนวงหลัก พบว่าเป็น “ต่อต้าน (Oppose: O) ๑ รายการ จึงประเมิ
ง
นได้ว่าแนวโน้มความสัมมพันธ์ระหว่างเศศรษฐกิจกับการร
ขยายกองเรือฯ เมื่อพิจารรณาถึงความมั่นคงระดั
น
บภูมิภาคคที่มีผู้เล่น (Acttor) อื่นๆ ด้วย มีแนวโน้มคงตัว
ถ
ทั่วไปปจะมีแนวโน้มคงตัว การที่ควาามสัมพันธ์ระหว่ว่างการขยายตัวของกองเรือกับการสั
บ ่งสมอาวุธ
อยย่างไรก็ดี แม้สถานการณ์
ทางทะเลใในภูมิภาคเป็นเหหตุการณ์สําคัญที
ญ ่มีแนวโน้มขยายตัว จึงควรระะมัดระวังถึงควาามเสี่ยงที่เกิดจาากการสั่งสมอาววุธ ซึ่งกดดันต่อ
ความปลออดภัยของเส้นทาางดินเรือที่เป็นสาระสํ
ส าคัญของงความมั่นคงทางทะเล
ข้อพึงระวัวังในการใช้
เททคนิคนี้ เป็นเครืรื่องมือเร่งด่วนทีที่นักวิเคราะห์ใช้ประมวลสถานนการณ์ที่ซับซ้อนในยามเร่
น
งด่วน ความถูกต้องจึจึงขึ้นอยู่กับการร
ตรวจสอบบความสัมพันธ์ระดับย่อยให้ใกล้ล้เคียงความเป็นจริ
น งเสมอ ต้องติดตามการเปลีลี่ยนแปลงท่าทีขของผู้เล่นหลัก (Major
(
Actor))
อยู่เสมอ โดยเฉพาะผู้เล่นที่เป็นผู้ทําเกมม คือ เป็นทั้งต้
ง นเหตุ (Cauuse) และผู้เล่น (Actor) นัักวิเคราะห์ต้องติดตามข่าวสารร
ความสัมพันธ์ระหว่างประะเทศอย่างกว้างขวางอยู
กลงระหว่างประเทศ
ง
่เสมอ ต้ตองรู้จักระบบคความสัมพันธ์และกรอบความต
ล
--------------น.อ.ดรณ์ ทิพนันท์
ผอ.กศย.ศยร.ยศ.ทร..
กรกฎาคม ๒๕๕๗๗
หมายเหตุ ข้อความทั้งมวลในนบทวิเคราะห์นี้เป็นความเห็
น
นส่วนบุคคลของผู้วิเคราะห์/เรี
/ ยบเรียง เพือ่ แบ่
แ งปันความคิดเกียยวกั
่ บสถานการณ์ความมั
ค ่นคงของโลกก
ภูมิภาค แลละของประเทศ บนพื้นฐานและในขอบเขตของความมีมีอิสระทางวิชาการ ไม่มีข้อผูกพัน หรือสะท้อนนโยบบาย หรือเจตนารมมณ์ของหน่วยหรือ
ของผู้บริหารรแต่ประการใด
6

ความมั่นคงขของผู้เล่นทีห่ นึ่งทําให้ผู้เล่นที่สองรู้สกึ ไม่มั่นคงจึงขยายความสามาารถด้านความมั่นคงสูงขึ้น ส่งผลย้อนกลับให้ผู้เล่นที่หนึ่งต้องขยาายความสามารถเพื่อสร้างดุลยภาพ
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