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ความนํา 
 

 นโยบายความมั่นคงแหงชาติ  เปนนโยบายระดับชาติที่มีเปาหมาย
มุงสูการสรางสภาวะแวดลอมที่สันติสุข  มีภูมิคุมกันปญหาตางๆ ที่สามารถ         
คัดกรองสิ่งที่ เปนคุณและโทษที่จะเขามากระทบตอความมั่นคงของรัฐและ
ประชาชน  รวมทั้งสามารถแกไขสาเหตุที่เปนรากเหงาของภัยคุกคาม  เพื่อให
เกิดความมั่นคงที่ย่ังยืนและใหการพัฒนาประเทศในดานตางๆ  สามารถดําเนิน
ไปอยางราบรื่นโดยภาครัฐ  ภาคประชาชน  และภาคสวนตางๆ ในสังคม   
ใหความสําคัญในการนําไปเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนงานและโครงการ
ในขอบเขตภารกิจที่เกี่ยวของ  เพื่อใหสามารถสนองผลประโยชนแหงชาติใน
ทิศทางที่สอดคลองกันและเปนเอกภาพ 
 

 สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ  ไดใชกระบวนการมีสวนรวมกับ
หนวยงานและผูมีสวนไดสวนเสียทั้งองคกรภาครัฐ  ภาควิชาการและผูทรงคุณวุฒิ
ภาคการเมือง  ภาคประชาสังคม  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  ในการวิเคราะห
การเคลื่อนตัวของสถานการณความมั่นคงอยางตอเนื่องในระยะที่มีการใชนโยบาย 

ความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๙  และพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดลอมดานความมั่นคงในบริบทตางๆ  ขอสรุปสําคัญจากเวทีการมีสวน
รวมดังกลาว  บงชี้วานโยบายความมั่นคงแหงชาติฉบับใหม  ควรใหความสําคัญกับ
การรักษาเสถียรภาพความมั่นคงภายในประเทศและการปองกันภัยคุกคามใน
รูปแบบใหมเปนลําดับตน  โดยเฉพาะการดูแลใหสังคมรูเทาทันและสามารถ  
 



 ๒  
 
ปรับตัวผานพนวิกฤตในชวงเปลี่ยนผานทางการเมือง   สามารถ
ปองกันความเสี่ยงของการเกิดวิกฤติการใชความรุนแรงใหไดมากที่สุด  มีการ
จัดการใหคนในชาติสามารถอยูรวมกันดวยสันติวิธีไดแมมีความเห็น
ตางกัน  สามารถสรางความเปนธรรมและความยุติธรรมในสังคมรวมทั้งนํา
คุณธรรม  จริยธรรม  และวิถีชีวิตแหงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เปนความดีงาม
ของสังคมไทยกลับคืนมา  ทุกคนเห็นคุณคาของสันติวิธีและความสมานฉันท
ภายในชาติ  เปนพลังในการเสริมสรางพื้นฐานที่มั่นคงในการเตรียมความพรอมที่
จะเผชิญภาวะความเปลี่ยนแปลงดานตางๆ  โดยเฉพาะภัยคุกคามขามชาติและ
วิกฤติจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีผลกระทบในวงกวาง   
 
 นโยบายความมั่นคงแหงชาติฉบับใหมนี้  ประกอบดวยนโยบาย              
๒ สวน สวนแรกเปนนโยบายเฉพาะหนา ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหสังคมไทย
ผานพนสถานการณวิกฤติดานการเมือง สังคม และเศรษฐกิจไปไดโดยเกิด
ผลกระทบนอยที่สุด  ทุกฝายภายในชาติเขาใจและรูเทาทันสถานการณที่เปนจริง  
มีความไววางใจกัน พรอมเผชิญและแกไขปญหารวมกัน สวนที่สองเปน
นโยบายในระยะ  ๕  ป  มีวัตถุประสงคเพื่อสรางสภาวะแวดลอมที่เกื้อหนุนให
การพัฒนาทุกดานดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง  ประชาชนภายในชาติมีความสมัคร
สมานสามัคคีชวยเหลือเกื้อกูลกัน  สามารถรักษาคุมครองผลประโยชนสําคัญของ
ชาติไวไดอยางยั่งยืน  สังคมไทยมีภูมิคุมกันจากความขัดแยงและวิกฤติการณ
ตางๆ  ประเทศไทยไดรับการยอมรับในศักดิ์ศรีและความเชื่อมั่นจากนานา
ประเทศ 
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สถานการณความมั่นคงในภาพรวม 
 
 สถานการณความมั่นคงในชวงกอนที่จะมีการกําหนดนโยบาย         
ความมั่นคงแหงชาติ  พ .ศ .  ๒๕๔๖  - ๒๕๔๙  ประเทศไทยไดเผชิญกับ                
ความเปลี่ยนแปลงของภัยคุกคามความมั่นคงที่เปนทั้งภัยในรูปแบบเดิมและภัยใน
รูปแบบใหม  จึงทําใหปญหาที่เกิดมีความซับซอน  ยากที่จะระบุภัยคุกคามได
ชัดเจน   ปญหาที่เกิดขึ้นมีความเชื่อมโยงระหวางปจจัยภายนอกประเทศกับปจจัย
ภายในประเทศมากขึ้น  ภัยคุกคามขามชาติซึ่งเปนภัยในรูปแบบใหมโดยเฉพาะ            
การกอการรายสากลและอาชญากรรมขามชาติเปนภัยคุกคามที่เพิ่มความเสี่ยงตอ
ความมั่นคงมากขึ้น  ในขณะที ่ภ ัยคุกคามในรูปแบบเดิมโดยเฉพาะจาก    
การคุกคามของกําลังทหารขนาดใหญมีแนวโนมลดลง  แตการอยูรวมกับ
ประเทศเพื่อนบานซึ่งมีระดับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง         
ตางจากไทย  ทั้งมีปญหาความหวาดระแวงกับไทยเปนผลใหระดับความรวมมือ
กับประเทศเพื่อนบานผันผวนในบางหวงเวลา  และยังฉุดรั้งความคืบหนา          
การแกไขปญหาความมั่นคงตามแนวชายแดน   
 
 ขณะเดียวกันสังคมไทยบางสวนไดกาวขามจากระบบอํานาจและ
อุปถัมภสูสังคมระบบการมีสวนรวม  อันเกิดจากการที่ประชาชนตื่นตัวกับกระแส
การมีสวนรวมตามกรอบเกณฑของรัฐธรรมนูญ  และแรงกระตุนจากโลกาภิวัตน  
กระแสประชาธิปไตย  การคาเสรี  การปกปองสิทธิมนุษยชน  และศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย  ตลอดจนการอนุรักษคุมครองทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม  แตกลไกที่
ดูแลกติกาใหมของการเปลี่ยนผานยังไมสามารถทําหนาที่ไดสมบูรณ  และขาด
ความสามารถในการเตร ียมความพรอมของเจาหนาที ่ร ัฐและประชาชน 

 



 ๔  
 

ทั้งในระดับปจเจก ชุมชน และสังคม ใหมีความเขาใจบริบทของการเปลี่ยน
ผานดังกลาว  เปนปจจัยที่ทําใหสังคมเกิดความขัดแยงและการเผชิญหนา
เพื่อเรียกรองและปกปองสิทธิของแตละฝายดวยวิธีการที่รุนแรง 
 
 นโยบายความมั่นคงแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๙  เปนจุดเปลี่ยน
สําคัญในการปรับจุดเนนการรักษาความมั่นคงของชาติที่ใหความสําคัญเพิ่ม
ขึ้นกับมิติความมั่นคงของประชาชน  โดยวางน้ําหนักการสรางการมีสวนรวม
อยางเทาเทียมกันของทุกภาคสวน การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี   
การยอมรับใหเกียรติในคุณคาของความเห็นที่แตกตางและการปกปองวิถีชีวิต
ของประชาชน  การแจงเตือนภัยลวงหนาที่มีประสิทธิภาพ  การเตรียมพรอมกับ        
การเผชิญเหตุการณและภัยพิบัติที่เปนวิกฤติของชาติ  การมีประเทศเพื่อนบาน          
ที่ไมเปนศัตรู  มีความจริงใจและไววางใจกัน  และการสรางดุลยภาพความสัมพันธใน
ระบบความรวมมือระหวางประเทศและปองกันการแทรกแซงแสวงประโยชนที่
กระทบตอความมั่นคงภายในประเทศ   
 
 ผลการดําเนินการเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติในระยะของนโยบาย
ความมั่นคงแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๙  พบวาสถานการณปญหาความมั่นคง
คล่ีคลายไปตามเปาหมายของนโยบาย  ประเทศไทยมีความรวมมือที่ใกลชิดกับ
นานาประเทศ  โดยมีกรอบขอตกลงและกลไกความรวมมือที่ชัดเจน  สามารถ
สกัดกั้นปองปรามและปองกันภัยคุกคามขามชาติไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน           
ความหวาดระแวงกับประเทศเพื่อนบานลดนอยลง  นําไปสูการมีสภาพแวดลอม       
ที่เกื้อหนุนใหโครงการพัฒนาในกรอบความรวมมือดานตางๆ กับประเทศเพื่อนบาน
และในภูมิภาคขับเคล่ือนไดอยางตอเนื่อง  กลไกความรวมมือในระดับทองถิ่น 
 



 ๕  
 
สามารถจํากัดไมใหปญหาความขัดแยงในระดับพื้นที่กับประเทศเพื่อนบานที่มี
ชายแดนติดตอกันลุกลามเปนปญหาระดับชาติ  โดยสามารถหาขอยุติในระดับ
ทองถิ่นไดเปนสวนใหญ   การจัดระเบียบความมั่นคงในพื้นที่แนวชายแดน   ทั้งใน
มิติพื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคงและในมิติของคนชายแดน   โดยเฉพาะ               
การแกปญหาบุคคลที่มีปญหาเรื่องสัญชาติดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง  ความขัดแยง
ระหวางประชาชนกับภาครัฐที่เกี่ยวของกับโครงการพัฒนาขนาดใหญ  และจาก          
การแยงชิงทรัพยากรดิน  น้ํา  ปา  ซึ่งเคยมีการใชความรุนแรงมีสถิติลดลง  ดวย        
การบริหารจัดการตามแนวทางสันติวิธีและการมีกลไก  ตลอดจนเครือขายเผยแพร
ความรูการจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธีกวางขวางมากขึ้น 
 
 อยางไรก็ตาม  พบวาการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติในบางเรื่อง  มี
ปญหามาจากผูปฏิบัติขาดความเขาใจเปาหมายของนโยบาย  และปญหา
การจัดสรรงบประมาณที่ยังไมตอบสนองการปฏิบัตินโยบายไวเปนการเฉพาะ  
นอกจากนี้การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติยังมีอุปสรรคจากสถานการณความมั่นคง
ที่แปรเปลี่ยนไปตามความผันผวนของปจจัยภายในและภายนอกประเทศ  
โดยเฉพาะอยางย่ิงไดเกิดสถานการณความมั่นคงที่อยูนอกเหนือการคาดการณ        
เปนปจจัยแทรกซอนปญหาเดิมที่มีอยู  อาทิ  ปญหาความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต  และปญหาวิกฤติความขัดแยงทางดานการเมืองและสังคม  
จนถึงขั้นเปนภาระตอสถาบันพระมหากษัตริย  นอกจากนี้ยังมีการนําสถาบัน
พระมหากษัตริยมาแอบอางเพื่อผลประโยชนเฉพาะกลุม   
 
 ในระยะของนโยบายความมั่นคงแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔  
ซึ่งเปนชวงเปล่ียนผานจากการปฏิรูปการเมือง  มีแนวโนมวาประเทศไทยตอง 

 



 ๖  
 
เผชิญกับความเสี่ยงทางดานความมั่นคงภายในประเทศที่รุนแรง  โดยเฉพาะ
การขาดความสามัคคีของคนในชาติ  และการกระทําที่กระทบตอความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติ  รวมทั้งการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  
ในขณะที่ปญหาการกอการรายสากลและอาชญากรรมขามชาติ  ตลอดจนปญหาที่
เปนเรื่องสืบเนื่องจากอดีต  อาทิ  ปญหายาเสพติด ผูหลบหนีเขาเมือง  ยังเปน
ภัยคุกคามที่มีแนวโนมสงผลกระทบในวงกวาง  ทั้งยังจะตองเผชิญกับผลกระทบ
จากภาวะโลกรอน  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  และโรคระบาดที่รุนแรงมากขึ้น จึง
ตองมีการปรับกระบวนทัศนวิธีคิดในการจัดการกับปญหา โดยพิจารณา
สภาพของปญหาแบบองครวม  มองความเชื่อมโยงของผลกระทบอยางรอบดาน  
และใหความสําคัญกับการแกไขปญหาเชิงโครงสราง  ซึ่งเปนสาเหตุ
รากเหงามากกวาการแกไขปญหาเชิงปรากฏการณ  รวมทั้งเปดพื้นที่ทาง
สังคมใหมีการสื่อสารสรางการรับรูของคนภายในชาติใหตระหนักถึงภาระที่ทุกคน
ตองผนึกกําลังรวมกันเผชิญกับภาวะการเปลี่ยนแปลงของสถานการณได          
อยางมั่นคง 

 
การเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคงและผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 

 ๑. ความเปลี่ ยนแปลงจากการปฏิ รูปการเมืองไทยภายใต
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐  การเมืองไทยภายใตรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดปรับเปล่ียน
โครงสรางการรวมศูนยอํานาจการบริหาร  สู การกระจายอํานาจการบริหาร         
อยางกวางขวาง  ทั้งเสริมสรางความเขมแข็งของการเมืองภาคประชาชน       
และสงเสริมใหประชาชนไทยมีสิทธิเสรีภาพ  มีความเสมอภาค และมีสวนรวม      
ในการเมืองทุกระดับ  เปนรัฐธรรมนูญที่มุงสรางฝายบริหารใหมีความเขมแข็ง 

 



 ๗  

 
มีเสถียรภาพทางการเมืองทําใหสามารถบริหารประเทศไดตอเนื่อง  นอกจากนี้
ยังสงเสริมธรรมาภิบาลในระบบการเมืองและระบบราชการใหมีความสุจริต มี
ความชอบธรรมในการใชอํานาจ  โดยมีองคกรอิสระตรวจสอบการใชอํานาจทุก
ระดับและทุกดาน  รูปธรรมของการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ  เชน  การกระจาย
อํานาจจากสวนกลางไปสูภูมิภาคและทองถิ่น ภาคประชาชนมีอิสระเพิ่มข้ึนใน
การเคล่ือนไหวทางการเมือง  การบริหารงานของรัฐบาลตองใหความสําคัญและ
ปฏิบัติตามนโยบายที่สัญญากับประชาชน 
 
  อยางไรก็ตาม  โดยสภาพโครงสรางอํานาจของสังคมไทยที่อยู
ภายใตระบบอุปถัมภมายาวนาน  ซึ่งเปนระบบการพึ่งพาระหวางผูมีอํานาจหรือ          
ผูมีอิทธิพล  กับผูที่ออนแอกวา  ไดสงผลใหการปฏิรูปการเมืองภายใต
รัฐธรรมนูญดังกลาว  ถูกเบี่ยงเบนเพื่อผลประโยชนแอบแฝงทางการเมือง       
หลายประการ  อาทิ  การสรรคสรางนโยบายบางดานที่ทําใหประชาชนตองพึ่งพา
รัฐบาลหรือพรรคการเมืองที่เปนรัฐบาลมากกวาที่จะพึ่งพาตนเอง  การครอบงํา
การเมืองทองถิ่นเพื่อเปนฐานชวงชิงอํานาจการปกครองประเทศซึ่งขัดกับ        
ความเปนอิสระของทองถิ่นภายใตหลักการกระจายอํานาจในระบอบประชาธิปไตย  
และการอาศัยอํานาจทางการเมืองแทรกแซงกระบวนการแตงตั้งตลอดจนการทํางาน
ขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  จนทําใหการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ      
ไมสามารถดําเนินการไดตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ  นําไปสูการทุจริต  
คอรัปชัน  สงผลใหประชาชนสวนใหญของประเทศตองแบกรับภาระปญหาตางๆ 
เพิ่มมากขึ้น 
 
 
 



 ๘  

 
 ๒. สถานะความเชื่อมั่นตอการบริหารจัดการประเทศตามหลัก              
นิติธรรม  หลักนิติธรรมเปนหลักที่ใชในการปกครองประเทศแบบประชาธิปไตยซึ่ง
เปนหลักที่ยึดโยงทําใหสังคมมีกติกาการอยูรวมกันดวยความสงบสุข โดยที่หลัก 
นิติธรรมจะตองเริ่มจากการบัญญัติกฎหมายที่เปนธรรม  การบังคับใชกฎหมาย
ใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายดวยความเสมอภาคและเปนธรรม            
โดยเจาหนาที่ที่มีความรูความเขาใจและมีความซื่อสัตยสุจริต  อีกทั้งประชาชนมี
ความเคารพและเชื่อมั่นตอกฎหมายบานเมือง  ซึ่งถือเปนรากฐานที่สําคัญของ
การสรางความมั่นคงแข็งแรงใหกับสังคม  แตปรากฏวาประเทศไทยมี
กฎหมายจํานวนมากที่ลาสมัยไมสอดคลองกับสภาพการณที่เปล่ียนแปลงไป  
อีกทั้งกระบวนการแกไขและออกกฎหมายในปจจุบันยังไมสอดคลองและ
สะทอนความเปนจริงของปญหา  รวมท้ังลาชาไมทันตอเหตุการณ  สําหรับใน
ดานการบังคับใชกฎหมายนั้น  ยังมีบางสวนที่ละเวนการปฏิบัติตามขอบัญญัติ
ข อ งกฎหมายอย า ง เ ค ร ง ค ร ัด   ม ีก าร เล ือกปฏ ิบ ัต ิแล ะ ดํา เ น ิน ก า ร
นอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดดวยความอคติ  ความไมรู  การเห็นแก
ประโยชนและพวกพอง  อีกทั้งประชาชนบางสวนยังไมเชื่อมั่นตอความยุติธรรม
และความเปนธรรมตามกระบวนการทางกฎหมาย  ซึ่งสภาพการณดังกลาวไดสราง
ผลกระทบตอความมั่นคงทางสังคมเปนอยางมาก   
 
 ๓. ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภาวะโลกไรพรมแดน  ซึ่งมาจาก
กระแสโลกาภิวัตนที ่เปนผลมาจากกระแสการเปลี ่ยนแปลงสู ประชาธิปไตย   
การขยายตัวของทุนนิยมโดยมีการแขงขันทางการคาอยางเสรี    การแพรกระจาย
ของกระแสสิทธิมนุษยชน  กระแสการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
รวมทั ้งความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศเปนตัวขับเคล่ือนใหเกิด
เสรีภาพอยางไรขอบเขตของการบริโภคขอมูลขาวสาร 



 ๙  
 
  ผลจากความเปลี่ยนแปลงดังกลาว  ทําใหสังคมไทยดั้งเดิมที่เคยมี         
ความเอื้ออาทรกัน  และมีสถาบันทางสังคมที่เขมแข็ง  อาทิ  ชุมชน  วัด  และ
โรงเรียน  ทําหนาที่ขัดเกลาทางสังคมบนฐานความรูทางศาสนา วัฒนธรรม  
ประเพณีที่ดีงาม  ซึ่งชวยใหปญหาความขัดแยงในสังคมยุติลงไดโดยไมใช         
ความรุนแรงและคนมีความรักสามัคคีไดเปล่ียนเปนสังคมที่แกงแยงแขงขัน        
มุงสรางความไดเปรียบเอาชนะกัน  โดยละเลยคุณธรรม  จริยธรรม  และ
การเสริมสรางสถาบันครอบครัวอันเปนหลักพื้นฐานของสังคม  เปนผลให
สังคมไทยกลายเปนสังคมที่ปรับตัวชา  และขาดการสังเคราะหองคความรูที่
เหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปล่ียนแปลง  คนรุนใหมที่จะเปนอนาคตของชาติ         
ตกเปนเหย่ือของกระแสคานิยมทางวัตถุ  สถานะทางสังคมที่เคยเขมแข็งถกูบัน่ทอน
จากคานิยมบริโภค  การแขงขันเพื่อเอาชนะกัน  สงผลใหชุมชนฐานรากออนแอ
และสังคมเปราะบาง  ขาดทิศทางและความพรอมในการพัฒนาอยางมี
เปาหมายที่เหมาะสมกับภาวะโลกไรพรมแดน  
 
 ๔. การเคล่ือนตัวของกระแสอัตลักษณนิยม  ภาวะโลกไรพรมแดน
ไดสงผลใหการครอบงําของกระแสทุนนิยมกระจายไปในพื้นที่ตางๆ ทั่วโลก  
ประเทศที่มีศักยภาพเหนือกวาไดดูดซับ  ตักตวงทรัพยากรของประเทศที่ออนแอกวา  
และเกิดการรุกรานทางวัฒนธรรมที่สงผลกระทบตอวิถีชีวิตที่เปนอัตลักษณ
ดั้งเดิม  ทําใหกลุมคนในพื้นที่ตางๆ  ทั่วโลกที่รูสึกวาพวกตนกําลังถูกเอาเปรียบ
และถูกเบียดขับใหอยูชายขอบ  ออกมาเคลื่อนไหวดวยวิธีการตางๆ  เพื่อปกปอง
ทรัพยากร  วิถีชีวิต  และวัฒนธรรม  ที่ถูกรุกรานจากกระแสดังกลาว   
 
 
 



 ๑๐  
 
  สถานการณขางตนเปนแรงกระตุนใหกลุมคนสวนนอยที่มีถิ่น
ฐานอยูในประเทศไทยแตดั้งเดิมซึ่งมีวัฒนธรรมแตกตางกับคนสวนใหญ          
ไดเคล่ือนไหวเพื่อปกปองทรัพยากร  วิถีชีวิต  และวัฒนธรรมเชนเดียวกัน  
นอกจากนี้ยังแสดงออกซึ่งความตองการใหรัฐและสังคมใหญยอมรับใน          
อัตลักษณและความตางทางวัฒนธรรม  แตโดยที่เจาหนาที่ภาครัฐและสังคมไทย
บางสวนยังไมปรับเปลี่ยนวิธีคิด  มองวาคนสวนนอยตองปรับตัวเขากับสังคมใหญ  
สภาพการณดังกลาวจึงเปนปจจัยผลักดันใหการแสดงออกของคนสวนนอย
ทามกลางกระแสอัตลักษณนิยม  และภายใตภาวะกดดันจากการปฏิบัติของ
เจาหนาที่รัฐบางสวนในอดีต  มีลักษณะของการใชความรุนแรงในขอบเขตที่
กวางขวางมากขึ้น  รวมทั้งเปนแรงหนุนการเกิดและการขยายตัวของแนวคิด        
การใชความรุนแรง 
 
 ๕. ความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ      
อยางขาดความสมดุล  ประเทศไทยตั้งอยูในพื้นที่ปาเขตรอนที่มีความสําคัญ
ในการเปนแหลงอาหารและสมุนไพรที่สําคัญของโลก  ซึ่งสามารถเปนทุน        
หลอเล้ียงประชาชนไทยไดเปนอยางดีตั้งแตอดีต อยางไรก็ตาม  ปญหาการขาด
ความเปนเอกภาพดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของหนวยงานภาครัฐและการขาดความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น                
ในการจัดการกับการอนุรักษและการใชทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน  รวมทั้ง 
ภาคประชาชนยังขาดการมีสวนรวมในกระบวนการอนุรักษและคุมครอง       
อยางแทจริง  ไดสงผลใหภาวะการพัฒนาเศรษฐกิจที่ผานมามีการใชทรัพยากร
อยางสิ้นเปลืองจนเกิดภาวะเสื่อมโทรม  และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมอยูใน 

 
 



 ๑๑  
 
ภาวะความเสี่ยงตอการถูกทําลายอยางไมหยุดย้ัง  ประกอบกับยังขาดกลไก
รับผิดชอบในการปองกันมิใหตางชาติใชความรวมมือดานการวิจัยเกี่ยวกับ
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพดวยเทคโนโลยีชั้นสูง  ฉกฉวยประโยชนจาก
การจดลิขสิทธิ์ครอบครอง  อีกทั้งการขาดบุคลากรและองคความรูเทาทันใน
เร่ืองกฎหมายลิขสิทธิ์ 
 
  สภาพดั งกล าวนอกจากทําให เ กิดความเสื่ อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นแลว  ยังนําไปสูปญหา
ความขัดแยงการแยงชิงทรัพยากรระหวางรัฐกับชุมชนหรือระหวางชุมชนดวย
กันเองในหลายพื้นที่  กลายเปนปญหาการเผชิญหนาที่เปราะบางตอการถูก
แทรกแซง  รวมทั้งเปนเหตุสงผลทําใหสภาวะแวดลอมของโลกเปลี่ยนแปลงสู
ภาวะโลกรอนรวดเร็วขึ้น  ทั้งทําใหเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขนาดใหญที่มี
ผลกระทบรุนแรงตอมนุษยชาติ  และตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทาง
กายภาพของโลก 
 
 ๖. การเปล่ียนรูปแบบของภัยคุกคามดานการปองกันประเทศ  ใน
สถานการณปจจุบันยังไมปรากฏแนวโนมที่จะเกิดความขัดแยงซึ่งนําไปสู        
การใชกําลังทหารกับประเทศเพื่อนบาน  ประกอบกับความตึงเครียดของ          
ความขัดแยงในภูมิภาคไดคล่ีคลายลงเปนลําดับ  และนําไปสูบรรยากาศการสราง
ความเขาใจและพัฒนายกระดับความสัมพันธอันจะนําไปสูความรวมมือที่ใกลชิด
ตอกัน  โดยใหความสําคัญกับการสรางเสริมความสัมพันธทางการทูตในเชิง
ปองกันมากขึ้น แมจะมีความขัดแยงอยูบางแตเปนเพียงปรากฏการณปกติ      
ที่สงผลกระทบระดับต่ําและคอนขางจํากัดเฉพาะพื้นที่  อยางไรก็ตาม 

 



 ๑๒  
 
ความขัดแยงที่เกิดขึ้นหากไมไดรับการแกไขใหยุติลงดวยเวลาที่รวดเร็วและ 
เหมาะสมแลว  อาจขยายลุกลามจนถึงขั้นใชกําลังทหารขนาดใหญได  ดังนั้น         
ความเสี่ยงที่จะเกิดภัยคุกคามความมั่นคงดานการทหารจึงยังคงมีโอกาส
เกิดขึ้นได 
 
  สําหรับพื้นที่ชายแดนซึ่งเคยเปนพื้นที่ปดนั้นไดเปลี่ยนสภาพไปสู
พื้นที่เปดกวางเพื่อการติดตอคมนาคม  การคา  และการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น  เกิด
สภาวะแวดลอมที่เกื้อหนุนใหการพัฒนาสามารถดําเนินไปไดอยางตอเนื ่อง  
โดยการสนับสนุนชวยเหลือจากกองทัพ  แตเนื่องจากพื้นที่ชายแดนมีขอบเขต
กวางขวางและมีปญหาเสนเขตแดนที่ยังไมชัดเจนอีกหลายพื้นที่  ประกอบกับมี
ปจจัยจากสถานการณในประเทศเพื่อนบานที่กระทบตอชายแดน  และพื้นที่
นานน้ํา  จึงยังคงมีปญหาและผลกระทบความมั่นคงเกิดขึ้นและดํารงอยู
หลายประการ  โดยเฉพาะอยางย่ิงในการเฝาตรวจชายแดน  การสกัดกั้นปองกัน      
การหลบหนีเขาเมือง การขนยาเสพติดและสิ ่งผิดกฎหมาย  การรุกลํ้าของ        
กองกําลังติดอาวุธขนาดเล็กบริเวณชายแดน  การละเมิดนานน้ําโดยเฉพาะจาก
การประมงผิดกฎหมาย  อาชญากรรม  และการกอการรายทางทะเล  การละเมิด
นานฟาโดยเฉพาะการบินลํ้าแดน  การจารกรรมขอมูลดานการปองกันประเทศ
ดวยเทคโนโลยีอากาศและอวกาศ   และการกอการรายตออากาศยาน
พาณิชย  ในขณะเดียวกันประเทศในภูมิภาคบางประเทศยังมุงสะสมอาวุธที่มี
อํานาจการทําลายลางสูง  และบางประเทศไดพัฒนาขีดความสามารถของ
ยุทธโธปกรณและเทคโนโลยีทางทหารอยางตอเนื่อง 
 

 
 
 



 ๑๓  
 
  สภาพการณขางตนสงผลใหกองทัพตองแบกรับภาระดาน           
การปองกันประเทศและการคุมครองรักษาผลประโยชนของชาติทั้งในและ        
นอกประเทศ  ประกอบกับตองเพิ่มบทบาทที่เกื้อกูลตอการเสริมสรางความสัมพันธ
อันดีกับประเทศตางๆ  รวมทั้งการรักษาสันติภาพตามคํารองขอของสหประชาชาติ
และประชาคมระหวางประเทศ  ในขณะที่การมีสวนรวมของภาคประชาชนกับ
กองทัพในภารกิจการปองกันประเทศยังไมกวางขวางและตอเนื่องเทาที่ควร 
 
 ๗. การเตรียมพรอมแหงชาติ  สถานการณภัยพิบัติอันเกิดจากสาธารณภัย 
และภัยความมั่นคงเปนภัยคุกคามรูปแบบใหม  ซึ่งมีระดับความรุนแรงเกิน
กวาที่หนวยงานเพียงหนวยเดียวจะมีขีดความสามารถในการจัดการกับภัย
ที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพและทันทวงที  โดยที่การดําเนินงานเตรียมความ
พรอมของชาติในปจจุบันมีขอจํากัดดานการบริหารจัดการในการประสาน
และเชื่อมโยงแผนปองกันภัยฝายพลเรือนแหงชาติกับแผนปองกันประเทศ  ทําให
หนวยงานที่เกี่ยวของขาดกรอบที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน  การขาดการ
กําหนดการบัญชาการที่มีเอกภาพ การขาดการฝกซอม  รวมทั้งการขาด
การบูรณาการระบบสื่อสารในสถานการณฉุกเฉินระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทําใหการบริหารจัดการดานการเตรียมพรอมแหงชาติขาดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเทาที่ควรจะเปน  สภาพการณขางตนจึงเปนจุดออนที่สงผลให
ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น กอความเสียหายอยางกวางขวางตอชีวิตและทรัพยสินของคนใน
ชาติรวมทั้งความมั่นคงของประเทศ 
 
 
 
 



 ๑๔  

 
 ๘. การขยายตัวของความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานและใน
ภูมิภาค  ในทศวรรษที่ผานมาสถานการณระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบานได
พัฒนาสูทิศทางการมีความรวมมือที่ดีตอกัน  เพราะตางเห็นความสําคัญของ
ความรวมมือเพื่อลดชองวางการพัฒนาที่แตกตางกัน  และเพิ่มพูนอํานาจ           
การแขงขันไปดวยกัน  จึงไดมีความพยายามที่จะสรางกรอบความรวมมือใน 
กลุมประเทศเพื ่อนบานและในภูมิภาค   ทั ้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี   
ยุทธศาสตรในการสรางความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานใหเกิดความเขาใจ
และไววางใจดวยการใชปญหาที่เผชิญรวมกันเปนตัวตั้งและชวยเหลือกันใน        
การรวมกันหาวิธีแกปญหา  การเรียนรูพึ่งพากันโดยใชมิติทางวัฒนธรรมเปน
ปจจัยยึดโยงเพื่อทําใหเกิดทัศนคติที่ดีตอกัน  มีโครงการความรวมมือดาน
ความมั่นคง  การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  เกิดขึ้นโดยตอเนื่องและไดรับ         
การสนับสนุนทั้ ง ในระดับรัฐบาลและประชาชน   ทางดานการพลังงาน                
การทองเที่ยวและการคมนาคม  โดยการพัฒนาเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง
ประเทศเพื่อนบานและในภูมิภาค  เพื่อใชเปนเสนทางติดตอแลกเปล่ียน            
ดานสินคาและบริการ  และการเดินทางขามแดนที่มีการผอนคลายใหมี             
ความสะดวกมากขึ้น   
 
  อย างไรก็ตามในขณะที่ มีการขยายตัวทางด านการพัฒนา             
ความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน  การเตรียมความพรอมภายในของไทยยัง
ปรับไมทันกับสถานการณที่เปล่ียนไป  โดยเฉพาะจุดออนของระบบการเฝาตรวจ
ชายแดน  เอกภาพการปฏิบัติในพื้นที่  และผลประโยชนผิดกฎหมาย  ประกอบกับ
ยังมีปญหาจากปจจัยในประเทศเพื่อนบานที่เปนแรงผลักใหเกิดปญหาการอพยพ
เขามาเพื่อหางานทํา  การผลิตและลักลอบนําเขายาเสพติด  การสูรบพื้นที่ใกล 

 



 ๑๕  
 
ชายแดน  และผูหลบหนีเขาเมืองเพื่อเดินทางไปประเทศที่สาม  รวมทั้งจุดออน
ที่เปนการเพิ่มความเสี่ยงดานความมั่นคงในเชิงยุทธศาสตรที่สําคัญคือ  เจาหนาที่
รัฐและสังคมไทยโดยรวมยังขาดความตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรู
เขาใจประเทศเพื่อนบาน  ทั้งในมิติดานภาษา  วัฒนธรรม  และวิถีชีวิต  ทําให
ไดรับประโยชนจากการขยายความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานนอยกวาที่ควร 
 
 ๙. การเคล่ือนตัวของภัยคุกคามขามชาติ  ภัยคุกคามรูปแบบใหม ที่
เปนปญหาขามชาติ  โดยเฉพาะการกอการรายสากลและอาชญากรรม        
ขามชาติ  ไดเปล่ียนแปลงไปในทิศทางที่มีความรุนแรง  ซับซอนและขยาย
เครือขายสรางความเสียหายไปแทบทุกภูมิภาคของโลก  จึงมีการปรับตัวเพื่อ
เตรียมความพรอมเผชิญภัยคุกคามในรูปแบบใหมอยางเปนระบบ  โดยเฉพาะ
การใชชองทางและขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศ  ซึ่งเปนวิธีการที่ชวย
สกัดกั้น  ปองปราม  และปราบปรามที่ไดผล  ในกรณีของประเทศไทยไดมี        
การปรับปรุงพัฒนากฎหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตอตานภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม  เจาหนาที่มีโอกาสไดรับการเรียนรูทางทักษะ  และวิธีการทาง
เทคนิค  จากความรวมมือระหวางประเทศ  ทําใหประเทศไทยมีบุคลากรที่ชํานาญ
ในเรื่องดังกลาวมากขึ้น  ในดานของกรอบแนวทางแกไขปญหาภัยคุกคามขาม
ชาตินั้น  ไดมีนโยบายแนวทางและมาตรการในการปฏิบัติที่ชัดเจนโดยเฉพาะในดาน
การตอตานการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติประเภทตางๆ  มีการบูรณาการ
ความรวมมือระหวางหนวยงานที่เก่ียวของที่เปนเอกภาพมากขึ้น 
 

 
 
 



 ๑๖  
 
  อยางไรก็ตาม  องคกรอาชญากรรมขามชาติและการกอการราย
สากลไดพัฒนารูปแบบและวิธีการปฏิบัติที่ซับซอนมากขึ้น  เพื่อหลบเล่ียง        
การพิสูจนทราบ  และการปราบปรามจากฝายเจาหนาที่  องคกรอาชญากรรม
ขามชาติและกลุมกอการรายสากล  ยังมีเครือขายการดําเนินการอยางเปน
ระบบและทันสมัย  ไมวาจะในระดับโลกหรือในระดับภูมิภาค  เงินรายไดจาก
อาชญากรรมขามชาติโดยเฉพาะการลักลอบคายาเสพติด  การคาอาวุธสงคราม  
การคามนุษย  การฟอกเงิน  และการปลอมแปลงเอกสาร  สามารถหลอเล้ียงเปน
ทุนสนับสนุนปฏิบัติการของกลุมกอการรายสากลได  ที่สําคัญปญหายัง
เก่ียวของกับหลายประเทศ  ประเทศใดประเทศหนึ่งไมสามารถที่จะแกไข
ปญหาไดเพียงลําพัง  กรณีของประเทศไทยแมยังไมตกเปนเปาหมายโดยตรงของ
กลุมกอการรายสากล  แตกลุมกอการรายสากลไดใชประเทศไทยเปนพื้นที่โจมตี
ฝายตรงขามหลายครั้ ง นอกจากนี้ ยังมีปจจัยเกื้อหนุนการปฏิบัติการ            
ของกลุมกอการรายและองคกรอาชญากรรมขามชาติประเภทตางๆ           
อาทิ  นโยบายเปดกวางดานการทองเที่ยว  ความสะดวกของการเดินทางขาม
พรมแดน  ปรากฏการณของภัยคุกคามเหลานี้มีผลกระทบตอสังคมและวิถีชีวิต  
เปนการฉุดรั้งความกาวหนาทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 
 
 ๑๐. การเปลี่ยนแปลงของระบบความรวมมือดานความมั่นคง
ระหวางประเทศ  โครงสรางระบบความรวมมือดานความมั่นคงระหวางประเทศ
ภายใตอิทธิพลทางเศรษฐกิจและทางทหารของประเทศอภิมหาอํานาจเริ่ม
เปล่ียนแปลงไป   เนื่องจากประเทศในภูมิภาคตาง ๆ  ไดรวมมือกันรวมกลุมเปน
พันธมิตรเพื่อเพิ่มอํานาจตอรองทางเศรษฐกิจและความมั่นคง  อาทิ  สหภาพ
ยุโรป  ประชาคมมุสลิม  และจากการเพิ่มอิทธิพลของจีนในทิศทางที่อาจมีอิทธิพล 

 



 ๑๗  
 

ทางเศรษฐกิจใกลถึงจุดที่อาจเทาเทียมกับอภิมหาอํานาจดังกลาวไดในทศวรรษนี้  
ในขณะที่อินเดีย  ออสเตรเลีย  ญี่ปุน  ตางมีเปาหมายเปนผูมีบทบาทนํา             
ในภูมิภาคเชนกัน  ระบบขั้วอํานาจเดียวจึงมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนไปสูระบบหลาย
ขั้วอํานาจได  แมวาความรวมมือดานความมั่นคงในระบบความสัมพันธระหวาง
ประเทศจะมีวาระผลประโยชนซอนเรนอยูก็ตาม  แตการเปลี่ยนแปลงนี้ยังอยูใน
ทิศทางของการสรางดุลยภาพในทางเศรษฐกิจ  การเมือง  และความมั่นคง  
มากกวาเปนการเผชิญหนา   
 
 ๑๑. สถานะความเชื่อมั่นในเกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศ   วิ ธี คิ ด
ของสังคมไทยในอดีตที่พาชาติผานพนวิกฤติตางๆ  มาไดดวยการมีจุดยืน           
มีทิศทาง  มียุทธศาสตรที่มาจากภูมิปญญาและความชาญฉลาดในการใช
พลังอํานาจทางวัฒนธรรมที่มีความเมตตา  เห็นอกเห็นใจผูยากไรที่หลบหนี
ภัยสงครามจากความขัดแยงในประเทศเพื่อนบาน  ใหอาศัยอยูในประเทศไทย
ชั่วคราว  การตอสูเอาชนะคอมมิวนิสตดวยการใชการเมืองนําการทหารซึ่งเปน
แนวทางสันติวิธี  การปฏิบัติตามกรอบกติกาและพันธกรณีที่มีตอสหประชาชาติ
อยางแข็งขัน  โดยเฉพาะบทบาทที่ตอเนื่องในการสงเสริมสนับสนุนการรักษา
สันติภาพ  การจัดการความขัดแยงระหวางประเทศดวยสันติวิธี  ทั้งหมดนี้เปน
จุดแข็งที่ทําใหนานาประเทศยอมรับในเกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศไทยและมี 
ความเชื่อมั่นในการดํารงสัมพันธไมตรีที่ใกลชิดและตอเนื่องเรื่อยมา  
 
 
 
 
 



 ๑๘  
 
  อยางไรก็ตามในชวงที่สังคมไทยกาวเขาสูบริบทใหมของการพัฒนา
ที่สงผลให เกิดคานิยมทางสังคมที่ เนนการใฝหาทางวัตถุ   ทําใหเกิด
วัฒนธรรมของการแขงขันกลบวัฒนธรรมการชวยเหลือเก้ือกูลกัน  นําไปสู
สภาพของสังคมวัฒนธรรมที่ออนแอ  ประกอบกับระบบการเมืองเชิงอํานาจสงผลให
เกิดสภาพการเลือกปฏิบัติตอประชาชน  เนื่องจากถูกจํากัดความวาเปน         
คนละฝาย  และเหตุขัดแยงที่อยูในวิสัยที่เคยคลี่คลายไดในอดีตไดแปรเปล่ียนเปน       
ความขัดแยงที่เกิดการแบงฝาย  ซ้ําเกิดขอกังขาจากนานาประเทศเกี่ยวกับ
ความเปนจริงของเหตุการณละเมิดสิทธิมนุษยชนจากรายงานขององคกรใน
ตางประเทศ  สถานการณเชนนี้มีผลกระทบตอผลประโยชนของชาติและ
เกียรติศักดิ์ศรีของประเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙  

 
กรอบแนวคิดและทิศทางการปรับตัวดานความมั่นคง 
 

 ๑. แนวคิดหลัก 
 

   การสรางคุณคารวมกันของคนในชาติ  มีความสําคัญอยาง
ย่ิงตอความมั่นคงของชาติเนื่องจากสถานการณที่ประเทศไทยตองประสบปญหา
ความไมสามัคคีของคนในชาติ  ไดสะทอนวาสังคมไทยซึ่งคุนเคยกับระบบ
อุปถัมภและการเชื่อผูนํา  ยังไมสามารถกาวขามสูสังคมการมีสวนรวมและการ
ยอมรับความเห็นตางกันของคนในชาติได  สภาพของสังคมที่มีความเปราะบาง
ทางความรูสึกและออนไหวตอความเปนพวกหรือไมเปนพวกเดียวกัน  มีผลตอความ
มั่นคงภายในชาติ  ทําใหภูมิคุมกันภัยคุกคามความมั่นคงทั้งในระดับบุคคล  ระดับ
ครัวเรือน  ระดับสังคม  และระดับชาติลดลง  ประเทศไทยจึงจําเปนตองแสวงหาทิศ
ทางการพัฒนาใหสังคมเห็นคุณคารวมกันเก่ียวกับวิธีการจัดการกับความเห็น
ตาง  คุณคารวมกันในที่นี้สามารถสรางไดใน  ๒ รูปแบบ  รูปแบบแรกคือ  การอยู
รวมกันไดเพราะยอมรับคุณคาของกระบวนการที่สามารถเขามาจัดการกับความเห็นตาง
และรักษาความเปนธรรมในสังคม  คือแนวทางประชาธิปไตยในลักษณะที่
สอดคลองกับวิถีชีวิตและโครงสรางของสังคมไทยที่มีความหลากหลาย  เปน
ประชาธิปไตยที่สามารถสรางคุณคาความตองการอยากอยูรวมกันของพลเมือง
ภายในชาติโดยไมทําลายกันและไมแบงฝายเมื่อมีความเห็นตาง   รูปแบบที่สอง  
คือ  การเนนเปลี่ยนที่คน  ถาทุกคนในสังคมมีความเมตตากัน  ชวยเหลือกัน  
ผนึกกําลังกัน  สามารถเขาใจสาเหตุของคนที่มีความเห็นตาง  มีจิตใจรับผิดชอบ
บานเมืองรวมกัน  เมื่อเกิดปญหาหรือเผชิญกับภัยพิบัติใดๆ  ก็ยอมมีพลัง 

 
 



 ๒๐  
 
คุมครอง  ปองกันและแกไขให ผานพนไปได  ภายใตสถานการณปจจุบัน
จําเปนตองสรางรูปแบบแรกคือ  แนวทางประชาธิปไตย  พรอมกับการพัฒนา
จิตใจคนที่เปนเรื่องระยะยาว 
 
   สําหรับการเสริมสรางพื้นฐานดานความมั่นคงของชาตินั้น  ตอง
สรางความตระหนักของสังคมใหรับรูสภาวะความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ
ความมั่นคงที่เปล่ียนรูปแบบไปจากเดิม  ตองใชความรอบรูและความรอบคอบใน
การปองกัน  ปองปราม  และลดความเสี่ยงจากผลกระทบของภัยคุกคาม  
สามารถฟนคืนความปกติของสังคมจากความเสียหายไดอยางรวดเร็วดวย
กระบวนการมีสวนรวมของทุกฝาย  ทั้งควรพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ
ใหกับกองทัพบนพื้นฐานของการใหภาคสวนตางๆ เขามามีสวนรวมในการ
ปองกันประเทศ  ตลอดจนสามารถใชจุดแข็งของความรวมมือดานความ
มั่นคงระหวางประเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินความสัมพันธกับประเทศตางๆ  
และเกื้อกูลตอการรักษารวมทั้งสงเสริมบทบาทของไทยในเวทีโลก 
 

 ๒. ทิศทางการปรับตัวของประเทศในมิติดานความมั่นคง 
 

   การดํารงรักษาความมั่นคงของรัฐจําเปนอยางยิ่งที่จะตองรักษา  
คุ มครองและปกปองความมั่ นคงของประชาชนภายในรั ฐ   สร า ง                
ความแข็งแกรงของโครงสรางของสังคมไทยใหมีภูมิคุมกันที่มั่นคงตอกระแส
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณความมั ่นคงที่เคล่ือนไหวไมหยุดนิ่งและ
แปรเปล่ียนไดตลอดเวลา  โดยใหความสําคัญกับการรวมพลังปญญาของสังคม  
เพื่อใหประเทศชาติผานพนวิกฤติความสามัคคีของคนในชาติและความไมสงบใน 

 



 ๒๑  
 
จังหวัดชายแดนภาคใต  การเสริมสรางขีดความสามารถในการทํางาน
รวมกันระหวางภาคสวนตางๆ  ภายในชาติ  ภายใตการเห็นคุณคารวมกันของ
คนในชาติ  นําพาประเทศสู การมีประชาธิปไตยที่เอ้ือใหคนภายในชาติ
ปรารถนาที่จะอยูรวมกันอยางมีความสามัคคีแมมีความเห็นตาง 
 

   นอกจากนี้ในสวนของการปองกันประเทศภายใตสถานการณ
ความมั่นคงที่มีแนวโนมความไมแนนอนสูง  จําเปนตองพัฒนาประสิทธิภาพและ
ขีดความสามารถของกองทัพ  และดวยการมีสวนรวมของภาคประชาชนตลอดจน
องคกรตางๆ การเสริมสรางความรวมมือดานความมั่นคงระหวางประเทศบน
พื้นฐานของการรักษา  การสงเสริมผลประโยชนแหงชาติและในกรอบของ
สหประชาชาติ  ที่เกื้อกูลตอการดํารงศักดิ์ศรีของประเทศ  และการรักษาความ
เชื่อมั่นจากประชาคมระหวางประเทศ  ตลอดจนการดําเนินนโยบายเชิงรุกใน
มิติความมั่นคงระหวางประเทศเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติ 
 

   ขณะเดียวกันจําเปนตองพัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษย
ใหมีความรูเทาทันกระแสการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากโลกไรพรมแดน  
สามารถคุ มครองปกปองฐานทรัพยากรธรรมชาติ ซึ ่ง เปนทุนสําคัญของ
ประเทศไวไดอยางยั่งยืน  สามารถดํารงความดีงามของวัฒนธรรมและฟนฟู
ความดอยโอกาส  รวมทั้งชวยเหลือพึ่งพาตัวเองได  พรอมทั้งปรับกระบวน
ทัศนของเจาหนาที่รัฐใหตระหนักถึงการคุมครองรักษาความมั่นคงของประชาชน
เปนปจจัยสําคัญในการรักษาความมั่นคงของรัฐ  และมีจิตสํานึกความรับผิดชอบ
สวนตัวเปนหนึ่งเดียวกับความรับผิดชอบสวนรวม  ในการดําเนินการรักษา
ผลประโยชนความมั่นคงของชาติ 
 
 



 ๒๒  

 
วิสัยทัศนและผลประโยชนแหงชาติ 
 

 ๑. วิสัยทัศนดานความมั่นคง 
 

   สังคมไทยมีสภาวะแวดลอมที่เอื้อใหประชาธิปไตยพัฒนาไปได      
อยางตอเนื่อง  และเกื ้อกูลตอความมั ่นคงของประชาชน คนในชาติมี       
ความสามัคคี  มีทัศนคติที ่ดีตอกัน  มีคุณธรรมและจิตสํานึกสาธารณะ  
ชวยเหลือเกื ้อกูลกัน   สามารถอยู ร วมกันไดภายใตความหลากหลาย      
ทางความคิด  วิถีชีวิต  และวัฒนธรรม  สามารถจัดการความขัดแยงไดดวย
สันติวิธีโดยไมแปรเปล่ียนเปนความรุนแรง  ใหความสําคัญกับการปกปองวิถี
ชีวิตของประชาชนและกระบวนการมีสวนรวมอยางเทาเทียม  รูเทาทัน
สถานการณที่เปล่ียนแปลงและมีความพรอมในการเผชิญปญหา  สามารถปองกัน
และแกไขปญหาดวยความมีสติ  สามารถดํารงการพัฒนาประเทศที่รักษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติไวไดอยางย่ังยืน  มีขีดความสามารถในการปกปองอธิปไตย
ของชาติ  อยูรวมกับประเทศเพื่อนบานอยางฉันทมิตร  มีความนาเชื่อถือและมี
สถานะของประเทศที่มั่นคงในระบบความสัมพันธระหวางประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓  

 
 ๒. ผลประโยชนแหงชาติ 
 

   ในการดํารงสถานะของประเทศใหมั่นคงและยั่ งยืนภายใต
สถานการณความมั่นคงที่มีความซับซอน  รุนแรงและเคลื่อนไหวไมหยุดนิ่ง  
โดยเฉพาะการเผชิญกับปญหาเอกภาพภายในชาติ  และภัยคุกคามในรูปแบบใหม  
จึงกําหนดผลประโยชนแหงชาติ  เปนเปาหมายหลักอันสําคัญย่ิงของประชาชน
สวนรวมในชาติ  ดังนี้ 
 

     การมีเอกราช  อธิปไตย  และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ 
 

 การดํารงอยูอยางมั่นคง ย่ังยืน ของสถาบันหลักของชาติ 
 

 ความปรองดอง  ความสามัคคีของคนในชาติ 
 

     การดํารงอยูอยางมั่นคงของชาติและประชาชนจาก 
การคุกคามทุกรูปแบบ 
 

     ความปลอดภัย  ความเปนธรรม  และความอยูดีมีสุข
ของประชาชน  การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย   
 

     การดํารงอยูอยางมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิทธิเหนือทรัพยากรชีวภาพของชาติ 
 

 การอยูรวมกันอยางสันติสุขกับประเทศเพื่อนบาน 
 

     การมีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมระหวางประเทศ 
 
 



 ๒๔  

 
นโยบายความมั่นคงแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 
 

 ๑. นโยบายความมั่นคงแหงชาติเฉพาะหนา 
 

    โดยที่สภาวะวิกฤติในปจจุบันเปนปญหาที่เชื่อมโยงกันทั้งดาน
การเมือง  สังคม  และเศรษฐกิจ  โดยในดานการเมืองนั้นประชาชนขาด         
ความเชื่อมั่นในระบบการเมืองที่ใชอํานาจเพื่อประโยชนเฉพาะกลุม การบริหาร
ราชการที ่ไม โปร งใสขาดธรรมาภ ิบาล   ผลจากเศรษฐกิจทุนนิยมที่ขาด         
ความสมดุล  ไดสรางวัฒนธรรมความไมพอเพียง  สังคมไทยเกิดความแตกแยก
อันเนื่องจากการตกอยูในกระแสนิยมทางการเมืองที่ทําใหเกิดการแบงฝาย  และ
ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตที่กลายเปนวิกฤติความมั่นคงใน
ระดับประเทศ  จึงกําหนดนโยบายความมั่นคงแหงชาติไวดังนี้ 
 
   วัตถุประสงค 
 

      เพื่อใหสังคมไทยผานพนสถานการณวิกฤติไปไดโดย
เกิดผลกระทบนอยที่สุด 
 

      เพื่อใหเกิดพลังความสามัคคีของคนในชาติ  และ 
ทุกคน  ทุกฝาย  เขาใจสถานการณจริง  พรอมเผชิญและแกไขปญหารวมกัน 
 

 
 
 
 



 ๒๕  

 
   นโยบาย 
 

    ๑. สรางความเชื่อมั่นกับสาธารณชนและประชาคม
ระหวางประเทศเกี่ยวกับสถานการณของประเทศในระยะเปลี่ยนผานทาง
การเมืองไดชัดเจน  โดย 
 

      ๑.๑ ปองกันปญหาความขัดแยงสืบเนื่องจาก 
การเปลี่ยนผานทางการเมือง  โดยสรางความเขาใจตอสาธารณชนใหสนับสนุน
การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง  โดยทุกคนทุกฝายตองอดทน  ยอมรับ  และ
เคารพความเห็นตางทางการเมือง  ปฏิเสธการตกอยูในกระแสความเคลื่อนไหว
ในทางที่อาจเกิดการแตกแยกเผชิญหนา  และความขัดแยงที่รุนแรง 
 

      ๑.๒ สงเสริมและสนับสนุนบุคคลที่มีพลังนํา
ปญญาที่เปนกลาง  อยูนอกความขัดแยง  และเปนที่ยอมรับของสังคม  เขามามี
บทบาททําความเขาใจตอคนในชาติใหตระหนักถึงความสงบสุขในสังคมและความ
มั่นคงของชาติ  โดยสื่อของภาครัฐและภาคเอกชนสนับสนุนการเผยแพรความ
เขาใจสูสังคมและกลุมเปาหมายทุกระดับ 
 

      ๑.๓ สรางจิตสํานึกและความตระหนักตอ
ขาราชการทุกฝายในความสําคัญของการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชน  โดยสนับสนุนอยางเต็มที่และในทุกวิถีทางใหประชาชนตระหนักวา
เปนหนาที่ในการมีสวนรวมทางการเมือง  มีสิทธิและมีอิสระการตัดสินใจทาง
การเมืองดวยตนเอง  ไมยอมเปนเครื่องมือทางการเมืองของฝายหนึ่งฝายใด 
 
 
 



 ๒๖  
 
      ๑.๔ สงเสริมใหสถาบันทางการเมืองสราง
วัฒนธรรมใหมในการรณรงคทางการเมืองที่มุงเนนสรรหาบุคคลที่มีคุณธรรม  
จริยธรรมทางการเมือง  มีความรู  ความสามารถ  และเปนมืออาชีพ  เขาสูระบบ
การเลือกตั้งโดยเอาชนะทางการเมืองดวยพลังทางปญญามากกวาพลังอิทธิพล
เชิงอํานาจ 
 

      ๑.๕  ใหตางประเทศมีความเขาใจท่ีถูกตอง
และมั่นใจในเสถียรภาพและศักยภาพของประเทศไทย 
 

    ๒. พัฒนาการใชสันติวิธีและความรวมมือของกลุม
พลังวัฒนธรรมเพื่อลดการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต โดย 
 

      ๒.๑ สงเสริมการบังคับใชกฎหมายตามหลัก
นิติธรรม  และไมมีการเลือกปฏิบัติ  เพื่อใหกฎหมายมีความนาเชื่อถือและเปน
ที่พึ่งของประชาชนทุกหมูเหลาอยางเทาเทียมกัน 
 

      ๒.๒ ยึดมั ่นหลักการสรางความสมานฉันท
เป นฐานหล ักที ่สําค ัญในอันที่จะทําใหการบังคับใชกฎหมาย   ทั้ งในมิติ 
การปฏิบัติการปราบปรามผูกระทําผิดและในมิติการดําเนินกระบวนการยุติธรรม  
ไมยอนกลับมาเปนเงื่อนไขขออางการใชความรุนแรง 
 

      ๒.๓ ยึดมั ่นในหลักการเขาใจ  เขาถึง  และ
พัฒนา  เปนแนวทางในการเสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ 
ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  ดวยความรูจริงในสาเหตุและ
สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของทุกมิติของปญหาการใชความรุนแรง  เพื่อนําไปสูความ
รวมมือ  รวมใจของทุกฝายในการแกไขปญหาและการพัฒนาในพื้นที่ดังกลาว 



 ๒๗  
 
      ๒.๔ กําหนดรูปแบบการจัดระบบรักษาความ
ปลอดภัยใหม  โดยใหมีการวางแผนรวมกับชุมชน  เพื่อพัฒนากลไกที่สามารถ
ไววางใจรวมกันไดระหวางภาครัฐกับภาคประชาชน  ทั้งนี้มาตรการที่ใชตองมี
เปาหมายเพื่อสรางความเชื่อมั่นรวมกันที่นําไปสูการลดใชอาวุธและกําลังทหารใน
พื้นที่ในที่สุด 
 

      ๒.๕ ใ ห มี ก า ร จั ด ก า ร ด า น ก า ร ศึ ก ษ า ที่
สอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถิ่นที่สงผลใหประชาชนในพื้นที่
สามารถดํารงชีวิตไดอยางมั่นคง และรูเทาทันสถานการณ  เพื่อไมใหตกเปน
เครื่องมือของกลุมผูใชความรุนแรง 
 

      ๒.๖ สรางความรู  ความเขาใจ  และพัฒนา
ทักษะการเผชิญหนาความขัดแยงดวยสันติวิธีกับขาราชการและประชาชนใน
พื้นที่อยางสม่ําเสมอ  และปฏิบัติการสรางสันติโดยไมใชอาวุธในกรณีเกิดความขัดแยง
ระหวางประชาชนกับประชาชน  โดยจัดทํายุทธศาสตรสันติวิธีเพื่อความมั่นคงใน
จังหวัดชายแดนภาคใตเปนแนวทางในเรื่องนี้ขึ้นโดยเฉพาะ  และมีแผนปฏิบัติการ
สันติวิธีที่มีความชัดเจนในระดับปฏิบัติการ 
 

      ๒.๗ สงเสริมโครงการและกิจกรรมที่นําไปสูการ
ทํางานรวมกันในชุมชนของกลุมพลังวัฒนธรรม  ทั้งผูนําศาสนา  ผูนําหมูบาน  
ผูนําทองถิ่น  และเจาหนาที่รัฐ  เพื่อใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมในชุมชน  ในการ
ปองกันเหตุรายและลดเงื่อนไขการใชความรุนแรงในชุมชน  การจัดการความ
ขัดแยงในชุมชน  การสรางความเปนธรรมและการอํานวยความยุติธรรมในชุมชน  
ตลอดจนการพัฒนาชุมชน 
 

 



 ๒๘  
 
      ๒.๘ สงเสริมการพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับทุกฝายที่มีความเห็นหรืออุดมการณแตกตางจากรัฐ  เพื่อศึกษา
ทางเลือกที่เหมาะสมในการใหสังคมการเมืองไทยสรางที่ยืนสําหรับทุกคนทุกฝาย  
โดยใหภาคประชาชนมีสวนรวมใชอํานาจในการพัฒนาและแกไขปญหาในพื้นที่
อยางจริงจัง 
 

      ๒.๙ เพิ่มระดับและความตอเนื่องของการ
ติดตอสัมพันธกับประเทศโลกมุสลิมทั้งในระดับเจาหนาที่และในระดับผูบริหาร  
เพื่อมิให เกิดชองวางเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศ  
โดยเฉพาะความสัมพันธกับมาเลเซีย  อินโดนีเซีย  และองคการระหวางประเทศที่
สําคัญของโลกอิสลามเพื่อเขาใจสถานการณที่เปนจริง  และสนับสนุนการจัดการ
ปญหาความรุนแรง  รวมทั้งการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 
 

    ๓. เสริมสรางการเตรียมความพรอมของสังคมในการ
เผชิญกับสถานการณการใชความรุนแรง  โดย 
 

      ๓.๑ ใ ห ค ว าม รู   คว าม เ ข า ใ จ   ต อ ภ าค
ประชาชนเกี่ยวกับการระวังภัย  และการแจงเตือนภัย  เพื่อนําไปสูการมีสวนรวม
ในการเปนเครือขายปองกันภัยและลดความเสี่ยงจากการใชความรุนแรง 
 

      ๓.๒  รักษาความเปนปกติของสังคมภายใต
สถานการณการใชความรุนแรง  โดยจัดทํามาตรการเพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานเตรียมความพรอม  การบริหารจัดการในภาวะ
วิกฤติ  การเยียวยาและการฟนฟูความเสียหายที่เกิดขึ้น  เพื่อใหสถานการณ
กลับสูภาวะปกติโดยเร็ว 
 



 ๒๙  

 
 ๒. นโยบายความมั่นคงแหงชาติระยะ  ๕  ป 
 

   วัตถุประสงค 
 

     เพื่อใหสถาบันพระมหากษัตริยมีความมั่นคงในการเปน        
ศูนยรวมจิตใจและความรักสามัคคีของคนในชาติ  
 

     เพื ่อใหระบบการเมืองและระบบราชการดําเนินไป
ดวยความโปรงใส  มีความเปนธรรม  ตรวจสอบได  มีการบริหารจัดการประเทศ
ตามหลักนิติธรรม  และเอื้อตอการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมอยางเทา
เทียมในทุกระดับ 
 

      เพื่อเสริมสรางสภาวะแวดลอมใหคนภายในชาติ
สามารถอยูร วมก ันได ภายใต ความเห ็นต างและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม  เคารพศักดิ์ศรีความเทาเทียมกันของความเปนมนุษยและมีความ
สามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อจัดการกับความขัดแยงในสังคมโดยสันติวิธ ี 

 

     เพื่อใหเกิดความสมดุล ความมั่นคง และความย่ังยืนใน
การพัฒนาและบริหารประเทศ  รวมทั้งลดความเสี่ยงจากการแขงขันในกระแสโลกาภิวัตน 
  

     เพื่อใหการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติมีความ
สมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ  และสามารถใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติไดอยางย่ังยืน  รวมทั้งคุมครองทรัพยากรชีวภาพจากการถูก
แสวงประโยชนโดยตางประเทศ 
 
 



 ๓๐  
 
     เพื่อเสริมสรางศักยภาพของชาติในการปองกันประเทศให
มีความเขมแข็ง  และสามารถผนึกกําลังทุกภาคสวนเปนพลังเสริมภารกิจของกองทัพ
ในการเผชิญกับภาวะภัยคุกคามดานการปองประเทศไดทุกรูปแบบ  รวมทั้งให
กองทัพมีบทบาทในการรักษาสันติภาพของโลกในกรอบของสหประชาชาติ  เพื่อ
สงเสริมเกียรติภูมิของประเทศไทยในประชาคมโลก  โดยไมกอผลกระทบตอ
ปญหาความมั่นคงภายในประเทศ  ตลอดจนการรวมบรรเทาภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติทั้งภายในประเทศและในภูมิภาคใกลเคียง  

 

     เพื ่อ เสร ิมสร า งศ ักยภาพของระบบการ เตร ียม 
ความพรอมแหงชาติในทุกขั้นตอนของการเผชิญภัยพิบัติขนาดใหญ  สามารถนํา
ทรัพยากรและเครื่องมือจากทุกภาคสวนมาใชในการบริหารเหตุการณภายใตภาวะ
วิกฤติไดอยางมีเอกภาพ  เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน  

 

     เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการกับ
ปญหาการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ  พัฒนาเครือขายความรวมมือ
ในการปองกัน   แกไขปญหาและลดความเสี ่ยงจากภัยคุกคาม   รวมทั้ง 
การมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ  ในการระวังปองกันการกอการรายและ
อาชญากรรมขามชาต ิ 

 

     เพื่อใหเกิดสภาวะแวดลอมในเชิงสรางสรรคของการอยู
รวมกับประเทศเพื่อนบานและประเทศในภูมิภาค  บนพื้นฐานของความไววางใจ          
ความเขาใจและการเคารพในความแตกตางทางวัฒนธรรม  มีความรวมมือ      
ที่จริงใจเปนพลังการพัฒนารวมกันและเพิ่มภูมิคุมกันจากอิทธิพลภายนอก
ภูมิภาค 
 
 



 ๓๑  
 
     เพื่อรักษาภาพลักษณความนาเชื่อถือของประเทศไทย
ในประชาคมโลก  และขยายการยอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนทางเลือก
ใหมในการพัฒนาและบริหารประเทศใหกาวทันโลกาภิวัตนอยางปราศจาก 
ความเสี่ยง 
 

     เพื่อพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษยในมิติดานความ
มั่นคงใหมีคุณธรรม  จริยธรรม  และจิตสํานึกสาธารณะ   รวมทั้งมีความพรอมใน
การเผชิญกับภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม  มีความรูความเขาใจมิติ
วัฒนธรรม  วิถีชีวิต  วิธีคิดของประเทศเพื่อนบาน  และมีทักษะในการปรับตัวให
สอดคลองกับพลวัตรของโลก 
 

   นโยบาย 
 
    ๑. เสริมสรางจิตสํานึกของคนในชาติใหมีความจงรักภักดี  
เทิดทูนและปฏิบัติตนเพื่อปกปองสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนศูนยรวม
จิตใจและความสามัคคีภายในชาติอยางมั่นคงและยั่งยืน 
 
    ๒. เสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ประเทศและรากฐานประชาธิปไตยที่ยั่งยืนในระดับชุมชน  โดย 
 

      ๒.๑ สงเสริมระบอบประชาธิปไตย   อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  โดยมีกลไกการตรวจสอบถวงดุลการใชอํานาจ
ของรัฐและความโปรงใสของฝายบริหารที่เปนอิสระ  โดยเฉพาะที่มาขององคกรอิสระ
ใหปราศจากการครอบงําหรือแทรกแซงจากฝายใดๆ 
 



 ๓๒  
 
      ๒.๒ สนับสนุนบทบาทของภาคสวนตางๆ ใน
การควบคุมการเลือกตั้งใหเกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบการตรวจสอบการเลือกตั้งทุกระดับ  โดยใหองคกรภาคประชาสังคมที่เชื่อถือ
ไดเขามามีสวนรวมทําหนาที่โดยมีกฎหมายหรือระเบียบรองรับ 
 

      ๒.๓ สรางความยุติธรรมและความเปนธรรม
ในสังคมดวยการนําหลักนิติธรรมมาใชในการพัฒนาและบริหารจัดการ
ประเทศอยางเปนระบบและตอเนื ่อง   โดยครอบคลุมในดานการบัญญัติ
กฎหมายที่เปนธรรม  การบังคับใชกฎหมายใหเปนไปตามบทบัญญัติของ
กฎหมายโดยคํานึงเจตนารมณของกฎหมายเปนสําคัญ  การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพของเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายใหมีความพรอมทั้งในดานสมรรถนะ
และความซื่อสัตยสุจริต  และการสรางจิตสํานึกของประชาชนใหมีความเชื่อมั่น
และเคารพตอหลักกฎหมายของประเทศ 
 

      ๒.๔ เสริมสรางประสิทธิภาพการปองกันและ
การปราบปรามการทุจริตอยางจริงจัง  โดยเพิ่มบทลงโทษทางกฎหมาย  และ
ปรับปรุงกฎหมายเพื่อกํากับดูแลกิจการสาธารณูปโภคที่มีการผูกขาด  ตลอดจน
สงเสริมเครือขายภาคประชาสังคมและภาคประชาชน  ในการตรวจสอบ  ติดตาม  
และรวบรวมขอมูลสายสัมพันธของกลุมธนกิจการเมือง  เพื่อสนับสนุนการปองกัน
และปราบปรามเครือขายทุจริตคอรรัปชั่น 
 

      ๒.๕ ปรับบทบาทขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหสมดุลระหวางการเปนองคกรทางการเมือง  หนวยงานราชการ  และ
องคกรประชาชนโดยปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ  และใหความสําคัญกับการ
สรางการเรียนรูทางดานกฎหมายและการบริหารจัดการชุมชนแบบมีสวนรวมให
สมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 



 ๓๓  
 
      ๒.๖ สงเสริมการจัดตั้งกลไกการทํางานรวมกัน
ของทองถิ่น  โดยอาจเปนรูปแบบสภาองคกรชุมชนทองถิ่น  ทําหนาที่สรางการมี
สวนรวมในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นที ่มุ ง เนนการบริหารจัดการคน   โดย
คํานึงถึงมิติทางวัฒนธรรม  การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี  การอนุรักษ  
และการจัดการการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในทองถิ่นอยางสมดุล  
มั่นคง  และยั่งยืน การสรางความเปนธรรมในชุมชน  และการมีสวนรวมใน
กระบวนการอํานวยความยุติธรรมในชุมชนและขยายเปนเครือขายเชื่อมตอกันใน
แนวราบคูขนานไปกับการดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
 

      ๒.๗ สนับสนุนการจัดกิจกรรมสานเสวนา
ระหวางเจาหนาที่รัฐกับประชาชนและในระหวางประชาชน  เพื่อสรางพื้นที่การ
มีสวนรวมและการรับฟงความเดือดรอนทุกขสุขและความตองการในชุมชนโดย
ตอเนื่อง 
 
    ๓. ฟนฟูความสมานฉันท  เสริมสรางความรักชาติ
และเอกภาพของคนในชาติ  โดย 
 

      ๓.๑ ผลักดันใหเกิดวาระแหงชาติในการฟนฟู
ความสมานฉันทภายในชาติ  และรวมพลังคนในชาติ  ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  
สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ภาคประชาสังคม ภาคสื่อสารมวลชน 
และภาคประชาชนใหยึดมั่นในความรักชาติ  มีความสามัคคี  ตลอดจนตระหนักถึง
หนาที่ความรับผิดชอบรวมกัน  ในการเสริมสรางเอกภาพของคนในชาติ 
 

 
 



 ๓๔  
 
      ๓.๒ สงเสริม  เผยแพรองคความรูในการใช
สันติวิธี  ทั้งในภาคเจาหนาที่รัฐและในภาคประชาชนเพื่อใชเปนแนวทางใน 
การจัดการความขัดแยง  โดยสนับสนุนการจัดใหมีการเสวนาทั้งภายในกลุ ม
วัฒนธรรมและศาสนาเดียวกัน  และระหวางกลุมคนตางวัฒนธรรมและศาสนา
เพื่อเสริมสรางความสมานฉันท  
 

      ๓.๓ ใหมีการจัดหลักสูตรการศึกษา เพื่อเผยแพร
องคความรู ความเขาใจ แนวคิดและแนวทางสันติวิธีที่ชัดเจน โดยกําหนดไวใน
หลักสูตรการศึกษาทั้งในและนอกระบบ สําหรับกลุมเปาหมายทุกภาคสวนและ 
ทุกระดับ เพื่อใหประชาชนเรียนรู  มีความเขาใจและยอมรับความเปนจริงของ
สังคมพหุวัฒนธรรม  เคารพในความเห็นตาง  และสามารถหาทางออกในการอยู
รวมกัน อยางสันติสุขในระยะยาว  เพื่อลดชองวางของความไมเขาใจตอสถานการณ 
ที่เกิดขึ้น  และเปนพลังในการมีสวนรวมแกไขปญหาความขัดแยงในสังคม  โดย
ใหลําดับความเรงดวนกับปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 

      ๓.๔ เสริมสรางความเขาใจใหเจาหนาที่รัฐและ
ประชาชนไทยใหความสําคัญกับสิทธิมนุษยชน  ครอบคลุมถึงเรื่องหลักการ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและการคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชากรที่เขามา
อาศัยอยูภายในประเทศ  นําไปสูการปรับทัศนคติเพื่อใหมีการปฏิบัติตอประชากร
กลุมดังกลาวอยางเปนธรรม มีความเทาเทียมไมเลือกปฏิบัติเพื่อใหบุคคลเหลานี้
สามารถคาดการณอนาคตไดและมีสวนรวมในการปองกันพฤติกรรมในเชิงลบที่มี
ผลตอความมั่นคงทางสังคม 
 
 
 



 ๓๕  
 
      ๓.๕ ส ง เสริ มการ เรี ยน รู ข ามวัฒนธรรม
โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชนเพื่อสรางความเขาใจ สรางการยอมรับสังคมและผูคน
ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  เพื่อใหมีทัศนคติที่ดีมีความรูสึกเปนพวก
เดียวกันและสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 
 

      ๓.๖ ส ง เส ริมและสนับสนุนทุ กภาคส วน
โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชนเรียนรูแนวคิดและแนวทางสันติวิธี  เพื่อให
สามารถเผชิญสถานการณความขัดแยงดวยความมีสติและรูเทาทันสถานการณ 
รูจักการใชเหตุผลในการวิเคราะหและจัดการกับความขัดแยงบนพื้นฐานของความ
เปนจริง ไมมองผูที่ขัดแยงเปนฝายตรงขาม 
 
    ๔. เสริมสรางความสมดุล  มั่นคง  และยั่งยืนในระดับ         
ฐานราก  โดย 
 

       ๔.๑ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปน
แนวทางในการดํารงอยูและการปฏิบัติตนของคนในชาติ  ตั้งแตระดับครอบครัว  
ระดับชุมชน  จนถึงระดับประเทศ  โดยในระดับชุมชนใหความสําคัญในลําดับตนกับ
การจัดการใหมีแผนแมบทชุมชน  เปนเครื่องมือในการขับเคล่ือนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  โดยใหมีการประยุกตใชในระดับปจเจกชน  ระดับชุมชน  และ
เชื่อมโยงชุมชนเปนเครือขาย  ขยายขอบเขตกิจกรรมจนถึงระดับชาติ  และระดับ
นานาชาติ 
 

      ๔.๒  สรางระบบเตือนภัยทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่เปนอิสระจากการเมืองและใหขอมูลตอสาธารณะอยางตอเนื่อง 
เพื ่อใหสังคมรู สถานการณและการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ  ทั้งดาน 

 



 ๓๖  
 
การเงิน  การคลังของประเทศ  และเอื้อตอการสรางความคุมกันและลดความ
เสี่ยงจากการดําเนินนโยบายดานการเงิน  การคลัง  และเศรษฐกิจของประเทศ  
รวมท้ังการดํารงชีวิตภายใตความผันผวนของระบบเศรษฐกิจของประเทศและ
ระบบเศรษฐกิจโลก 
 
    ๕. สรางดุลยภาพของการบริหารจัดการฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติ  สิ่งแวดลอมและคุมครองสิทธิเหนือทรัพยากรชีวภาพ  โดย 
 

      ๕.๑ สรางจิตสํานึกของความรัก  ความหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอมใหเกิดขึ ้นในทุกภาคสวนของสังคม  
รวมทั ้งส งเสร ิมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนมีสวนรวมกันใน         
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เพื่อใหมีการเขาถึงและ
การใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนธรรม  ดวยความมั่นคงและยั่งยืน  
โดยมีกฎหมายรองรับ   
 

      ๕.๒ เผยแพรความรู   สรางจิตสํานึก   และ
ปรับปรุงมาตรการการบริหารจัดการและการใชทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  ใหเกิดความสมดุล  มั่นคง  และยั่งยืน  เพิ่มมาตรการควบคุม
ตรวจสอบกิจกรรมที่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  รวมทั้งลด     
การสงเสริมกิจกรรมที่ใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยปราศจาก
การสรางทดแทนในลักษณะการพัฒนาแบบยั่งยืน 
 

      ๕.๓ พิจารณาทางเลือกของการพัฒนาและ
การวางแผนการใชทรัพยากรธรณีของประเทศอยางย่ังยืน  และสนับสนุน 
การใชประโยชนทรัพยากรอื่นทดแทน 
 



 ๓๗  
 
      ๕.๔ สรางระบบเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเพื่อใหสังคมตระหนักถึงสถานการณและความเสี่ยงของภัย
คุกคามที่กระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   โดยพัฒนาระบบ 
การเฝาระวังและบรรเทาภัยธรรมชาติ  เพื่อปกปองชีวิตและทรัพยสิน  รวมทั้งสราง
ความมั่นใจใหกับประชาชนควบคูกับการเพิ่มหลักสูตรการศึกษาดานวิทยาศาสตร
และธรรมชาติใหประชาชนมีความรู  ความเขาใจ  ลักษณะของธรรมชาติและ 
ภูมิประเทศในถิ่นที่ตนอาศัยอยูมากขึ้น  อาทิ  แผนดินไหว  ดินถลม  และสึนามิ  
 

      ๕.๖ สนั บ ส นุ น ก า ร ใ ช พ ลั ง ง า น อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพและประหยัด  รวมทั้งสงเสริมใหมีการจัดหาและการบริหารจัด
การพลังงานทดแทนที่เหมาะสม  และกําหนดมาตรการดานพลังงานสะอาด  
รวมทั้งสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมไดเขามามีสวนรวมในการบริหารจัด
การพลังงานแบบยั่งยืนและสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

      ๕.๗ สงเสริมใหมีการศึกษาวิจัยดานทรัพยากร
ชีวภาพโดยคนไทย  และสรางความรวมมือกับตางชาติในการศึกษาวิจัยในกรณี
ตองอาศัยเทคโนโลยีจากตางชาติ  โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของชาติเปน
สําคัญ 
 

      ๕.๘ กําหนดมาตรการหรือกฎหมายในการ
ปกปองไมใหตางชาติเขามาลักลอบฉกฉวยผลประโยชนจากการศึกษาวิจัย
ดานทรัพยากรชีวภาพเพื่อนําไปจดสิทธิบัตร ตลอดจนสงเสริมการเขารวม
กําหนดมาตรฐานเรื่องสิทธิบัตรและประเด็นที่เกี่ยวของในกรอบการประชุม
ระหวางประเทศ 
 
 



 ๓๘  
 
      ๕.๙ สงเสริมใหชุมชนมีจิตสํานึกและรู จัก
ปกปองผลประโยชนที่เกิดจากทรัพยากรชีวภาพและสนับสนุนความรวมมือ
ระหวางภาคราชการและเอกชนสรางเปนเครือขายในการดูแลเฝาระวัง  แจงเตือน
การเขามาฉกฉวยผลประโยชนของตางชาติ 
 

      ๕ .๑๐  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมใน 
การพัฒนานโยบาย  แผน   หรือโครงการขนาดใหญที ่มีผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ตั้งแตขั้นตนและในขั้นตอนตางๆ ของ 
การพัฒนา  เพื่อปองกันหรือลดความขัดแยงในสังคม 
 

      ๕.๑๑  สรางระบบความยุติธรรมเฉพาะในการ
พิจารณาประเด็นปญหาความขัดแยงที่เกิดจากการใชทรัพยากรธรรมชาติและ
การทําลายสิ่งแวดลอม  โดยเฉพาะอยางย่ิง  ความขัดแยงจากโครงการของรัฐที่มี
ผลกระทบตอประชาชน 
 

      ๕ .๑๒   จัดใหมีกลไกและระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามแนวเขตชายแดน  รวมทั้ง
ปญหาสิ่งแวดลอมที่เปนผลกระทบจากภายนอกประเทศ 
 
    ๖. เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ  โดย 
 

      ๖.๑ พัฒนากองทัพใหมี โครงสร า ง กํ า ลั ง
กองทัพที่เหมาะสม  มีความพรอม  และมีขีดความสามารถในการปองกัน  ปอง
ปราม และตอตานภัยคุกคามที่มีตออธิปไตยของดินแดน  นานน้ําและนานฟา   

 
 



 ๓๙  
 
รวมทั้งคุมครองเสนทางคมนาคมทางทะเล  ตลอดจนผลประโยชนของชาติ
ภายนอกประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพในทุกระดับของสถานการณที่กระทบตอ
ผลประโยชนของชาติ 
 

      ๖.๒ สนับสนุนใหกองทัพมีระบบอาวุธและ
ระบบการแจงเตือนภัยทางทหารที่มีขีดความสามารถในการปองปรามทาง
ยุทธศาสตร  และพึ่งตนเองไดอยางมั่นใจ  เพื่อเตรียมรับสถานการณที่ไมแนนอน
ในอนาคต  โดยสงเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมปองกันประเทศ  การมี
สวนรวมระหวางกองทัพกับหนวยงานวิจัยของภาครัฐ  องคกร  สถาบันวิจัย  และ
สถาบันการศึกษาดานเทคโนโลยีของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ  เปนลําดับตน  และจัดงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอเปนการ
ตอเนื่อง  รวมทั้งมีกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาที่ชัดเจน 
 

      ๖.๓ พัฒนาศักยภาพของชาติในการปองกัน
ประเทศ ดวยการผนึกกําลังจากทุกฝาย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
เขาดวยกันอยางเปนระบบในการรักษาความสงบเรียบรอย และความมั่นคงของชาติ 
 

      ๖.๔ นําศักยภาพของกองทัพในยามปกติเขา
มาชวยเสริมสรางความสามัคคีของคนในชาติและการพัฒนาประเทศ  และมี
สวนรวมบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ  และการแกไขปญหาความมั่นคงของชาติ
ในรูปแบบตาง ๆ รวมทั้งเสริมสรางความเขมแข็งของประชาชนและชุมชนพื้นที่
ชายแดน 
 

      ๖.๕ พัฒนาความรวมมือทางทหารและความ
เขาใจอันดีกับกองทัพของประเทศเพื่อนบานและกลุมอาเซียนรวมทั้งมิตร
ประเทศอื่นๆ อยางใกลชิดในทุกระดับ  และเสรมิสรางความรวมมอืทางทหารกับ 



 ๔๐  
 
ประเทศมหาอํานาจอยางสมดุลบนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชนรวมกัน โดย
สอดคลองกับนโยบายตางประเทศ  รวมทั้งสนับสนุนภารกิจในการรักษาสันติภาพ
ของโลกภายใตกรอบของสหประชาชาติ  ตลอดจนมีสวนรวมบรรเทาภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติในภูมิภาค 
 
    ๗. พัฒนาศักยภาพการเตรียมพรอมแหงชาติ   
 

       ๗.๑ ปรับปรุง  พัฒนานโยบาย  และแผนรองรับ  
ใหสอดรับกับภัยดานสาธารณภัยและภัยดานความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไป  
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปองกันภัย  ระงับภัย  บรรเทาภัย  และฟนฟูภาย
หลังจากการเกิดภัย รวมทั้งใหมีแผนปฏิบัติการ มาตรการ ในการเตรียมพรอมของ
หนวยงาน  โดยสามารถประสานและเชื่อมโยงระหวางหนวยงานพลเรือน  ทหาร  
และภาคประชาชน  ในการบริหารจัดการภัยไดอยางมีประสิทธิภาพและทันเวลา 
โดยเนนการเขาถึงพื้นที่เปาหมายไดอยางทันทวงที 
 

      ๗.๒ เส ริมสร าง   บูรณาการ   และพัฒนา
ประสิทธิภาพของ ระบบการบริหารจัดการขอมูล  เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการวิกฤติการณ  นอกเหนือจากการมีระบบการเตือนภัยลวงหนา  การบริหาร
จัดการระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม  ที่มีเอกภาพและครอบคลุมพื้นที่ 
เสี่ยงภัยอยางทันการณ  เพื่อปองกันและลดผลกระทบอันเกิดจากภัยพิบัติ  
รวมทั้งใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ภาคเอกชน  องคกรเอกชน  และภาคประชาชน            
มีสวนรวมในระบบการแจงเตือนภัย 
 

 
 



 ๔๑  
 
      ๗.๓ เสริมสรางความรู  ความเขาใจ  และทักษะ
ของเจาหนาที่ปฏิบัติงาน  ภาคประชาชน  และองคกรเครือขายตางๆ  
โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของภัยโดยใหมีการฝกซอมแผนเปนระยะตาม
เหมาะสม  
 

      ๗.๔ ใหมีระบบการบริหารจัดการภัยอยางมี
เอกภาพ  ประสิทธิภาพ  และทันเหตุการณ  โดยกําหนดหนวยงานและ
ผูรับผิดชอบ  เพื่อเสริมสรางการบัญชาการเหตุการณที่ชัดเจน 
 

      ๗.๕ สงเสริมการสรางจิตสํานึกและการมีสวน
รวมของทุก ภาคสวน  เพื่อพรอมเผชิญกับประเภทของภัย  โดยใหความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการแจงเตือนภัย  การปองกันภัยและแนวทางปฏิบัติ 
รวมทั้งสนับสนุนการปลูกฝงจิตสํานึกดานความมั่นคง  เพื่อเปนการสรางเครือขาย
ในการปองกันและแกไขปญหาจากภัยตางๆ  และความรุนแรงทางสังคม 
 

      ๗.๖ สงเสริมและประสานความรวมมือกับ
ตางประเทศ  เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพของประเทศในการบริหารจัดการภัย  
รวมทั้งสนับสนุนใหหนวยงานที่เกี่ยวของตางปฏิบัติภารกิจชวยเหลือแกประเทศ
ตางๆ  ที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ  อันจะเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณ
และความรู  และการมีสวนรวมในการแกไขปญหาของประชาคมโลก 
 

      ๗.๗  เพิ ่มประส ิทธ ิภาพมาตรการต า งๆ  
เกี่ยวกับการชวยเหลือ  การบรรเทา  และการฟนฟูภายหลังจากการเกิดภัย  
เพื่อลดความเสียหายและความรูสึกบอบช้ําไดอยางทันทวงทีและกลับคืนสูภาวะ
ปกติของสังคมโดยเร็ว 
 



 ๔๒  
 
    ๘. เสริมสรางศักยภาพการจัดการปญหาภัยคุกคาม 
ขามชาติ  โดย 
 

      ๘.๑ ใหความสําคัญกับการมียุทธศาสตร
ปองกันการกอการรายที่วางน้ําหนักในการแกไขปญหาที่ตนเหตุ การลด
เงื่อนไขและปจจัยที่สนับสนุนการกอการราย 
 

      ๘.๒ ดํา เนินการปอง กันและแก ไขปญหา 
การกอการรายทุกรูปแบบ การจัดการกับขบวนการหรือกลุมบุคคลที่สนับสนุน
การกอการราย การขจัดปจจัยสนับสนุนการกอการรายโดยเฉพาะเงินทุน  
แหลงพํานัก เครือขายสนับสนุน และแหลงอาวุธ  วัตถุ  เชื้อโรคอันตรายที่ 
ผิดกฎหมาย และสินคาที่สามารถใชเปนสวนในการกอการราย 
 

      ๘.๓ ยึดมั่นในนโยบายไมสะสมอาวุธและไม
ยอมใหมีการใชดินแดนของประเทศไทยเปนทางผานของการขนสงอาวุธที่ผิด
กฎหมาย 
 

      ๘.๔ พัฒนาระบบและกลไกเพื ่อเสริมสราง
ความเขมแข็งและความเปนเอกภาพทางดานการปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมขามชาติโดยเฉพาะอาชญากรรมที่เกื้อกูลตอการกอการราย ไดแก 
ขบวนการลักลอบนําคนเขาเมือง ขบวนการคามนุษย ขบวนการคายาเสพติด ขบวน
การคาอาวุธ  ขบวนการปลอมแปลงเอกสาร ฯลฯ โดยใหความสําคัญกับการ
พัฒนาบุคลากร  ระบบขอมูลขาวสาร  และองคความรูในเรื่องอาชญากรรมขามชาติ 
เพื่อใหสามารถปองกันและแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 



 ๔๓  
 

      ๘.๕ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบมาตรการ 
การปองกันและเตรียมความพรอมในการเผชิญภาวะวิกฤติจากเหตุการณ 
การกอการรายดวยการผนึกกําลังของทุกฝายที่เกี่ยวของ และใหมีการประสาน
แผนและสนธิทรัพยากรของภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อใหมีขีดความสามารถใน
การบริหารวิกฤติการณไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดําเนินการใหสังคมกลับคืน
สูสภาพปกติไดโดยเร็วในกรณีเกิดเหตุการณการกอการราย 
 

      ๘.๖ พัฒนากฎหมายที่ เ ก่ียวของใหมีความ
ทันสมัยและครอบคลุมตอการสกัดกั้นและปราบปรามองคกรอาชญากรรม
ขามชาติและกลุมกอการราย และใหมีการบังคับใชกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ 
รวมท้ังใหมีการเพิ่มบทลงโทษทางกฎหมาย โดยเฉพาะในกรณีที่มีเจาหนาที่ของ
รัฐเขามาเกี่ยวของ 
 

      ๘.๗ สงเสริมใหมีมาตรการทางการขาวที่มี
ประสิทธิภาพทันตอเหตุการณ  และสามารถติดตามความเคลื่อนไหว 
การดําเนินการที่เกี่ยวของกับการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติที่มี
ผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ 
 

      ๘.๘ พัฒนาเครือขายความรวมมือกับนานา
ประเทศ ทั้งที่ เปนทางการและไมเปนทางการในการปองกันและตอตาน 
การกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ โดยใหความสําคัญในระดับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ทั้งในรูปทวิภาคีและพหุภาคี แสวงหาและเพิ่มระดับ 
ความรวมมือดานการขาว  การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  การจัดตั้งชองทาง
ติดตอสื่อสารระหวางกัน รวมทั้งสงเสริมความรวมมือดานการบังคับใชกฎหมาย
ระหวางประเทศ 
 



 ๔๔  
 
      ๘.๙ สงเสริมการปฏิบัติตามพันธกรณีระหวาง
ประเทศภายใตกรอบสหประชาชาติในการตอตานการกอการรายและ
อาชญากรรมขามชาติ  รวมทั้งใหมีการปรับปรุง แกไข เพิ่มเติมกฎหมายและ
ระเบียบขอบังคับเพื่อใหรองรับตอพันธกรณีระหวางประเทศที่เกี่ยวของ 
 

      ๘.๑๐ สงเสริมและเผยแพรความรู เ ก่ียวกับ
ปญหาการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติใหกับเจาหนาที่รัฐในวงกวาง 
เพื่อสรางบรรทัดฐานความเขาใจและการรับรูตอสภาพภัยคุกคามดังกลาว อันจะ
นําไปสูการทําใหยุทธศาสตรการแกไขปญหาการกอการรายและอาชญากรรม 
ขามชาติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

      ๘.๑๑ เต รียมความพรอมระยะยาวให กับ
สังคมไทยไดตระหนักและตื่นตัวในการรับรูและเรียนรูถึงธรรมชาติของการกอ
การราย  รวมทั้งรู เทาทันการเคลื่อนสังคม และความมั่นคงของประเทศ โดย
สนับสนุนการเผยแพรขอมูลและการมีสวนรวมของประชาชนในเรื่องการระวัง
ปองกันการกอการรายอยางเหมาะสมในทุกภาคสวน 
 
    ๙. เสริมสรางสภาวะแวดลอมที่สงบสันติในการอยู
รวมกับประเทศเพื่อนบานและในภูมิภาค  โดย 
 

      ๙.๑ เสริมสรางศักยภาพของคน ชุมชน และ
พื้นที่เปาหมายในบริเวณชายแดนใหมีความเขมแข็งมีจิตสํานึกดานความมั่นคง 
รวมทั้งสรางสภาวะแวดลอมที่สงบสันติและพัฒนาในชุมชนชายแดนของประเทศ
เพื่อนบาน 
 



 ๔๕  
 

      ๙.๒ เสริมสรางความมั่นใจในความปลอดภัย
ใหประชาชนในพื้นที่ชายแดน  ปองกันไมใหตกอยูในอิทธิพลมืดและอํานาจ
แฝง  โดยใหเจาหนาที่รัฐเขาถึงพื้นที่  เขาถึงความรูสึกนึกคิด  เขาใจความตองการ
ดานการพัฒนาของประชาชน  ตลอดจนผนึกกําลังสรางความเขมแข็งรวมกัน
ระหวางภาครัฐกับภาคประชาชน   
 

      ๙.๓ สงเสริมบรรยากาศที่นําไปสูการปกปน
เขตแดนกับประเทศเพื ่อนบานใหบรรลุผลโดยเร็ว   โดยรักษาความ
ตอเนื ่องของคณะเจรจาปกปนเขตแดนและการมีสวนรวมของประชาชนใน
ทองถิ่น 
 

      ๙.๔ เ ต รี ยมคว ามพร อมของ ร ะบบและ
บุคลากร  รวมทั้งมาตรการในการรองรับการขยายโครงขายเสนทาง
คมนาคมกับประเทศเพื่อนบานและในภูมิภาคตลอดจนผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น  โดยเฉพาะอยางย่ิงการจัดระเบียบการขามแดน  การปองกันการลักลอบ
เขาเมือง การอํานวย ความสะดวกดานการเขาเมืองที่เปนมาตรฐานสากลและ
การปองกันโรคติดตอ 
 

      ๙.๕ รักษาความสมดุลระหวางผลประโยชน
ดานเศรษฐกิจการคาชายแดนกับผลประโยชนดานความมั่นคง  โดยสราง
ความตระหนักตอภาครัฐ  ภาคธุรกิจ  และเอกชน  ใหคํานึงถึงความสําคัญของ
เรื่องดังกลาว 
 
 
 
 



 ๔๖  

 
      ๙.๖ ติดตามพัฒนาการของสถานการณความ
เคลื่อนไหวสําคัญทั้งที่เปนปจจัยภายในของประเทศไทยและปจจัยภายนอกประเทศ
ที่อาจสงผลกระทบความมั่นคงตามแนวชายแดนของประเทศไทยกับประเทศ
เพื่อนบาน  หรือเปนมูลเหตุใหเกิดความกระทบกระทั่งระหวางไทยกับประเทศ
เพื่อนบานโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 
 

      ๙.๗ เสริมสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อน
บานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝาตรวจ  สกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบเขา
เมือง  การขนถายยาเสพติด  การโจรกรรมขามแดน  และขบวนการผิดกฎหมาย
กลุมตางๆ  โดยเนนการใชกลไกความรวมมือระดับทองถิ่นของไทยและประเทศ
เพื่อนบานในการประสานการดําเนินการ 
 

      ๙.๘ สงเสริมใหประเทศเพื่อนบานมีศักยภาพ
ในการพัฒนาประเทศ  โดยใหความสําค ัญกับการพัฒนาค ุณภาพชีว ิต   
การสาธารณสุข  การศึกษาและการฝกอาชีพแกประชาชนที่อาศัยอยูตาม 
บริเวณชายแดนทั้ง 2 ฝาย  รวมทั้งใหองคกรระหวางประเทศ  องคกรพัฒนา
เอกชนที่เกี่ยวของไดเขาไปดําเนินกิจกรรมเพื่อชวยเหลือประเทศเพื่อนบาน  
ซึ่งการดําเนินการขางตนจะชวยปองกันการโยกยายถิ่นหรือหลบหนีเขามายัง
ประเทศไทย  รวมท้ังปญหาขามพรมแดนในลักษณะอื่นๆ  ทั้งนี้จะตองเปน 
การดําเนินการภายใตการยอมรับของประเทศเพื่อนบานเปนสําคัญ 
 

      ๙.๙  มุงสรางความเขาใจ ความไววางใจกับ
ประเทศเพื่อนบาน เพื่อเปนพื้นฐานที่จะนําไปสูความรวมมือ และความสัมพันธ
ในดานตางๆ รวมท้ังขจัดปญหาขอขัดแยงและความหวาดระแวงใหยุติลงในระดับ
ทองถิ่น  รวมทั้งกําหนดประเด็นความมั่นคงและจัด ลําดับความสําคัญของ 
 



 ๔๗  
 
ปญหาความมั่นคงที่สอดคลองกับประเทศเพื่อนบาน  เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ
ที่มีประสิทธิภาพรวมกัน  ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี   โดยการพัฒนากลไกใน
ระดับทองถิ่นและกลไกระดับชาติใหสามารถดําเนินงานอยางมีเอกภาพ และ
ประสิทธิภาพในการแกไขปญหารวมกัน 
 

      ๙.๑๐  เสริมสรางการแลกเปลี่ยนเรียนรูความ
เปนจริงทางประวัติศาสตรของภูมิภาค  ซึ่งมีจุดเชื่อมโยงใกลชิดในมิติทาง
วัฒนธรรมและการอยูรวมกันมาอยางยาวนาน เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจใน
ชาติพันธุและวัฒนธรรม ในขณะเดียวกันก็ไมกอใหเกิดความรูสึกเหนือกวาหรือ
การดู หมิ่ นชาติพั นธุ และ วัฒนธรรมอื่ น   โดยสนับสนุนและส ง เส ริม ให
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันดานการวิจัย จัดโครงการศึกษาเรียนรูในเรื่อง
ทองถิ ่นที ่ม ีม ิต ิเชื ่อมโยงกับประเทศเพื ่อนบาน  และควรดําเนินกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ทางวัฒนธรรม กับประเทศเพื่อนบาน  เพื่อนําไปสู
ความสัมพันธและความไววางใจระหวางประชาชนตอประชาชน 
 
    ๑๐ .  เสริมสรางความเชื่อมั่นและเกียรติ ภูมิของ
ประเทศ   รวมทั้ งส ง เสริมคุมครองผลประโยชนของชาติในระบบ
ความสัมพันธระหวางประเทศ  โดย 
 

      ๑๐.๑ ดําเนินความสัมพันธกับนานาประเทศ
อยางมีเอกภาพดวยการประสานงานของสวนราชการและภาคสวนตางๆ  
อยางใกลชิด  สนับสนุนการเขาเปนภาคีขอตกลงระหวางประเทศที่จะชวย
คุมครองรักษาหรือขยายผลประโยชนของประเทศ  ตลอดจนความรวมมือกับ
สหประชาชาติ  และปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศโดยใหกระทบตอ
ผลประโยชนของชาตินอยที่สุด   



 ๔๘  
 
      ๑๐.๒ ดําเนินความสัมพันธกับทุกประเทศ
มหาอํานาจอยางรอบคอบและมีเปาหมายที่ชัดเจน  รวมทั้งสงเสริมใหมี

ดุลยภาพแหงอํานาจระหวางมหาอํานาจตางๆ ในเอเชีย - แปซิฟก  โดยเลือก
โอกาส เวที และประเด็นในการแสดงบทบาทที่เหมาะสมบนพื้นฐานของผลประโยชน
แหงชาติ 
      ๑๐.๓ สงเสริมบทบาทของไทยในเวทีความ
มั่นคงระหวางประเทศ  โดยใหความสําคัญกับประเด็นการสงเสริมสันติภาพ  
การแกไขความขัดแยงและวิกฤติการณระหวางประเทศดวยสันติวิธี  และ 
ความมั่นคงของมนุษย  รวมทั้งสนับสนุนใหสถาบันทางวิชาการและภาคประชา
สังคมเขามามีบทบาทรวมกับสวนราชการเพื่อดําเนินการในเรื่องนี้ 
      ๑๐.๔ สงเสริมบทบาทขององคกรความรวมมือ
ดานความมั่นคงในภูมิภาค  เพื่อเปนเวทีในการเจรจาและลดความขัดแยงใน
ภูมิภาค  รวมทั้งเปนการลดแรงกดดันจากชาติมหาอํานาจที่จะกระทําตอภูมิภาค
หรือตอประเทศสมาชิกในภูมิภาค 
      ๑๐.๕ สงเสริมบทบาทของไทยในการเปน
ตนแบบการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยสนับสนุนภาคประชาสังคม   
ในการจัดกิจกรรมเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  รวมทั้งรวมมือแลกเปล่ียน
องคความรูทางวิชาการกับประเทศตางๆ  ที่ใชแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจเดียวกันนี้
เปนเครือขายในการสรางกระแสเศรษฐกิจพอเพียงใหขยายออกไป  และเปน
ทางเลือกใหมใหกับระบบเศรษฐกิจโลก 
 
 
 
 
 



 ๔๙  
 

    ๑๑.  พัฒนาทรัพยากรมนุษยในมิติดานความมั่นคง  โดย 
 

      ๑๑.๑ เสริมสรางปญญา  จินตนาการ  และ
การเรียนรูควบคู กับการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม  รวมทั้งเตรียม 
ความพรอมใหประชาชนมีทักษะในการเผชิญปญหา  และสามารถปรับตัวตอ 
ความเปลี่ยนแปลงรอบดานไดอยางเหมาะสม 
 

      ๑๑.๒ รณรงค เส ริมสรางพลังและเพิ่มพูน
จิตสํานึกดานความมั่นคง  ใหแกเจาหนาที่รัฐและประชาชน  ใหตระหนักถึง
ภาระรวมกันในการรักษาคุมครองผลประโยชนความมั่นคงของชาติ และยึดมั่น
หนาที่ในการจรรโลงสถาบันหลักของชาติใหมั่นคงยั่งยืนสืบตอไป  
 

      ๑๑.๓ สงเสร ิมกลุ มเยาวชนใหเร ียนรู และ
เขาใจตนทุนสังคมไทยซึ่งเปนสังคมพหุวัฒนธรรม  รวมทั้งมีความเขาใจใน
บริบทที่เปล่ียนไปของภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม  และความเสี่ยงตอความ
มั่นคงของชาติที่มากขึ้น  โดยประสานความรวมมือระหวางสถาบันครอบครัวกับ
สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  ชุมชน  และภาครัฐในการเปดพื้นที่ใหกลุม
เยาวชนเขามามีสวนรวมเสนอความคิดเห็นในการกําหนดทิศทางของชาติ 
 

      ๑๑.๔ สงเสริมใหประชาชนรูเทาทันพัฒนาการ
ของโลก ไรพรมแดน  โดยเพิ่มงานศึกษาวิจัยเชิงลึกเพื่อปองกันคานิยมแฝงและ
อาชญากรรมที่มาพรอมกับความทันสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อประโยชน
ในการพัฒนาประเทศและลดความเสี่ยงของผลกระทบในดานลบ  และสราง
ความเตรียมพรอมในระดับบุคคล  ครอบครัวและสังคม  โดยนําองคความรู
ดังกลาวเผยแพรผานสื่อและชองทางตางๆ  ที่เขาถึงกลุมเปาหมายทุกระดับ 
 



 ๕๐  
 
      ๑๑.๕ ขยายการสนับสนุนการศึกษาเรียนรู
ประเทศเพื่อนบานและประเทศในภูมิภาค   ทางด านสั งคมศาสตร  
มนุษยศาสตร  และภาษาศาสตร  สําหรับขาราชการและเยาวชนคนรุนใหมเพื่อ
เตรียมความพรอมในการเรียนรูและเขาใจประเทศเพื่อนบาน  ตลอดจนประเทศ
ใกลเคียงในภูมิภาค  ในมิติทางสังคมวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชาติ
พันธุ  เพื่อนําไปสูการสรางความเขาใจ  สรางมาตรฐานและความมั่นใจใน 
การติดตอสัมพันธระหวางกันทั้งในระดับบุคคล  ระดับองคกร และระดับรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑  

 
ปจจัยแหงความสําเร็จ 
 
 เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแหงชาติไปสูการปฏิบัติใน
ระดับตางๆ  ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถประเมินผล 
การปฏิบัติตามนโยบายไดอยางชัดเจน  จึงจําเปนตองใหความสําคัญกับปจจัยที่
เปนองคประกอบสําคัญในอันที่จะนําไปสูความสาํเร็จในการปฏิบัตินโยบาย  ดังนี้ 
 

  ๑. มีระบบการบริหารจัดการนโยบายที่มีประสิทธิภาพ  โดยมี
การจัดลําดับความสําคัญของประเด็นนโยบาย  มีการแบงมอบความรับผิดชอบ
ภารกิจของสวนราชการที่เปนหนวยเจาภาพและที่มีสวนรวมการปฏิบัตินโยบาย
ที่ชัดเจน  โดยมีการจัดทํายุทธศาสตร  มาตรการ  โครงการ  และแผนงาน  
รวมทั้งมีงบประมาณรองรับอยางพอเพียง   
 

  ๒. มีภาคีเครือขายสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบาย  โดย
การใหภาควิชาการ  ภาคองคกรเอกชน  ภาคประชาสังคม  และภาคประชาชน  
เขามามีสวนรวมเปนเครือขายการขยายผลจากกรอบนโยบายไปสูการปฏิบัติที่
สามารถนําไปเชื่อมโยงกันไดในแนวราบ 
 

  ๓. มีการศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อเสริมสรางองคความรูในมิติ
ทางดานความมั่นคง  โดยสนับสนุนงบประมาณเพื่อศึกษาวิจัยสรางองคความรูและ
กระบวนการเรียนรู  เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแหงชาติไปสู
การปฏิบัติทั้งในเชิงยุทธศาสตรและในเชิงยุทธวิธี 
 
 
 



 ๕๒  
 
  ๔. มีการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานดานความมั่นคง  โดยเฉพาะในสวนที่เอื้ออํานวยใหการรักษาสงเสริม
ผลประโยชนแหงชาติ  การแกไขปญหาภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม ความ
มั่นคงทางทะเล ความมั่นคงทางพลังงาน ฯลฯ ดําเนินไปดวยความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 

  ๕. มีการรณรงคใหทุกคนภายในชาติตื่นตัวและตระหนักถึง
ความรับผิดชอบรวมกันในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง  เพื่อให
เกิดการผนึกกําลังของคนในชาติเปนภูมิคุมกันและพลังในการเผชิญกับภัยคุกคาม
ไดอยางมั่นคง 
 

  ๖. มีกลไกและระบบการประเมินผลนโยบาย  เพื่อติดตาม  
ประสานงาน  ประเมินผล  การปฏิบัตินโยบายที่ตอเนื่องและสรางดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ 
 

 


