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มมุมองความมัน่คง
|  ฉบับที่ 2  |  ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563

สถาบันความมั่นคงศึกษา 

ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ทิศตะวันตก ชั้น 7

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 0 2142 0144 โทรสาร 0 2143 9350

ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล
: ระบบการเตรียมพร้อมของไทย

| รัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์ |

ระบบการเตรียมพร้อม
ด้านความมัน่คงไทย
| สินชัย คารวุตม์ |
| ยศกร ยืนยง |

ความพร้อมเพื่อตอบโต้
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
ในกิจกรรมสาธารณะ
| มนทิพย์ วงศ์กุลฤดี |

สังคมพหุวัฒนธรรม
กับนวัตกรรมในการพัฒนาประเทศ
| สุเชน เลิศวีระสวัสดิ ์|

การศึกษาเปรียบเทียบ
ยุทธศาสตร์การต่อต้านการค้ามนุษย์
ในจีน อินเดีย และ สิงคโปร์
| สุนันทา พาเมล่า วอร์ด |

สมช. กับการพัฒนาขีดความสามารถ
การประเมินสถานการณ์ทีม่ีความส�าคัญ
ทางยุทธศาสตร์ในระยะยาว
| ไผท สิทธิสุนทร |

แนวคิดสุดโต่งทีนิ่ยมความรุนแรง
ภาค 1 : เหตุใดภาครัฐจึงต้องให้ความส�าคัญ

| วรางคณา ก่อเกียรติพิทักษ์ |

ยุทธศาสตร์ Indo-Pacific
กระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา
| พิมพ์ชนก จันทบูรณ์ และคณะ |

ทลายมายาคติ
“ความพิเศษเหนือชาติอืน่ของอเมริกา”

: การแสวงหายุทธศาสตร์ทางเลือก
| ฑภิพร สุพร |
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ค�ำน�ำ
	 วารสารชุดมมุมองความมัน่คง	 ฉบับที	่ 2	 (เดอืนตลุาคม	 2562	 –	 มกราคม	 2563)	 บอกเล่า 

มมุมองของการท�างานของหน่วยงานด้านความมัน่คง	 โดยเฉพาะบทบาทของส�านกังานสภาความมัน่คง 

แห่งชาติ	 (สมช.)	 ภายใต้พระราชบัญญัติสภาความม่ันคงแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2559	 ที่บัญญัติให้มีหน้าท่ี 

เสนอแนะและให้ความเห็นในการก�าหนดยุทธศาสตร์	 นโยบาย	 และแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่อง 

รวมทั้งให้มีหน้าที่ศึกษา	 วิจัย	 รวบรวม	 พัฒนา	 ส่งเสริม	 และเผยแพร่ข้อมูลหรือองค์ความรู้เกี่ยวกับ 

ความมั่นคงแห่งชาติ

	 ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต	ิ จงึได้จัดตัง้สถาบนัความมัน่คงศกึษา	 (สมศ.)	 เป็นหน่วยงาน 

ภายในส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 เพื่อท�าหน้าที่หลักเกี่ยวกับข้อมูลหรือองค์ความรู้เกี่ยวกับ 

ความมั่นคง	 รวมทั้งประสานงานการท�างานร่วมกับหน่วยงานภาควิชาการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ในการประชุม	 สัมมนา	 แลกเปล่ียนมุมมองและประสบการณ์	 เพ่ือให้ได้องค์ความรู้และแง่มุม 

ที่รอบด้านและหลากหลายในมิติด้านความมั่นคง	 โดยสถาบันความมั่นคงศึกษาได้เริ่มเผยแพร่ความรู้ 

ประเดน็ด้านความมัน่คงในวารสารชุดความม่ันคงศึกษา	 ฉบบัท่ี	 1	 (เดอืนมถินุายน	 –	 กนัยายน	 2562)

	 โดยที่การก�าหนดยุทธศาสตร์	 นโยบาย	 แผน	 หรือแม้แต่แนวทางการด�าเนินงานในประเด็น 

ด้านความมัน่คงในอดตี	 –	 ปัจจบุนั	 –	 แนวโน้ม	 ได้มีการพฒันาและแปรเปล่ียนไปตามบรบิทสถานการณ์ 

ในแต่ละห้วงเวลา	 ดังนั้น	 บทความในวารสารจึงเป็นการถ่ายทอดเนื้อหาจากผู้ปฏิบัติงาน	 โดย 

ผู้เขียนบทความส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในเรื่องนั้นและใช้การสื่อภาษาท่ีเข้าใจ	 และบทความ 

อีกชุดหนึ่งเป็นมุมมองของผู ้เขียนที่เป็นนักวิชาการที่ได้มีการสั่งสมความรู ้และความเชี่ยวชาญ 

ในสาขานั้นๆ

	 ด้วยเหตนุี	้ สถาบนัความมัน่คงศึกษา	 จงึมุง่หวงัว่าวารสารฉบบัที	่ 2	 (เดอืนตุลาคม	 2562	 – 

มกราคม	 2563)	 ที่ประมวลชุดข้อมูลความรู้ให้คิดวิเคราะห์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์และท่าทีของ 

สหรัฐอเมริกา	 ระบบการเตรียมพร้อมของไทย	 การถ่ายทอดความรู้จากการเข้ารับการอบรม	 อาทิ 

ความพร้อมเพ่ือตอบโต้เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีในกิจกรรมสาธารณะ	 Critical	 Incident 

management	 นอกจากนี้	 มีบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับสังคมพหุวัฒนธรรมในการพัฒนาประเทศ 

การศึกษาเปรียบเทียบยุทธศาสตร์การต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเทศต่าง	 ๆ	 และสุดท้ายเป็นการ 

ประมวลยุทธศาสตร์	 Indo-Pacific	 กระทรวงกลาโหม	 สหรัฐอเมริกา	 ดังนั้น	 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 

วารสารฯ	 ฉบับนี้	 สามารถเป็นชุดข้อมูลความรู้ด้านความมั่นคงแก่ผู้ที่สนใจงานด้านความมั่นคง

สถำบันควำมม่ันคงศึกษำ

1
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เอกสารเผยแพรข่องส�านกังานสภาความมัน่คงแหง่ชาติ

พิมพ์ครั้งที่ 1 |  ฉบับที่ 2  |  ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563

จ�ำนวนพิมพ์ 500 เล่ม

เจ้ำของ  ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

  เลขที่ 1 ท�าเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

  โทรศัพท์ 0-2629-8000   โทรสาร 0-2629-8056

  Website: www.nsc.go.th

วัตถุประสงค์
   เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการด้านความมั่นคง
   เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากผลงานทางวิชาการและสร้างความรู้ความเข้าใจในด้าน 

   ความมั่นคง
   เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและประสานงานในการบริหารจัดการข้อมูลวิชาการ 

   ระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคง
   เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ กับหน่วยงานและเครือข่าย 

   ที่เกี่ยวข้อง

เนือ้หา/ข้อความในเอกสารชุดนีเ้ป็นความคิดเห็นของผู้เขียน
มิใช่ของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

  แบบฟอรม์เสนอบทความ  
ชือ่ – สกลุ .................................................................................................................................
ต�าแหน่ง ....................................................................................................................................
หน่วยงานทีส่งักดั .....................................................................................................................
โทรศพัท์............................................ โทรศพัท์เคลือ่นที ่..........................................................
โทรสาร .......................................................................
E-mail ......................................................................................................................................

1. เป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการทั่วไปด้านความมั่นคง
2. เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนหรือไม่อยู่ระหว่าง การเสนอขอพิมพ์ในวารสาร/สิ่งพิมพ์อื่น
3. เนื้อหาต้นฉบับภาษาไทย มีจ�านวนหน้าสูงสุดไม่เกิน 15 หน้า พิมพ์ (กระดาษ A4) ต้นฉบับภาษาไทย 
 และภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วยตัวขนาดตัวอักษร 16 แบบอักษร TH SarabunPSK
4. ส่วนประกอบส�าคัญของบทความ
 4.1 ชื่อเรื่อง หรือ ชื่อหัวข้อ
 4.2 ชื่อผู้เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ระบุ e-mail address, โทรศัพท์/โทรสาร
  ไว้ท้ายบทความ)
 4.3 บทน�า
 4.4 เนื้อหา (ค�าบรรยาย)
 4.5 บทสรุป/ข้อเสนอแนะ/ความเห็นโดยผู้เขียน
 4.6 เชิงอรรถ เรียงล�าดับหมายเลขในเนื้อหา 
 4.7 หนังสืออ้างอิง หรือบรรณานุกรม หมวดภาษาไทยมาก่อนหมวดภาษาอังกฤษ
  และระบุให้ชัดเจนถึงชื่อผู้แต่ง (ถ้ามี) ปีที่พิมพ์ ชื่อเรื่อง (ถ้ามี) ชื่อหนังสือ ส�านักพิมพ์
  เมือง/ประเทศที่พิมพ์ และหน้าที่อ้างอิง
 4.8 การอ้างอิงเว็บไซต์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่น ๆ  ให้เป็นหมวดต่อท้ายข้อ 4.7
5. การพิจารณารับบทความ
 5.1 บทความที่ได้รับการพิจารณาให้ลงพิมพ์ในเอกสารชุดความมั่นคงศึกษา ต้องผ่านความเห็นชอบ 
  และหรือผู้เขียนได้ปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของสถาบันความมั่นคงศึกษาหรือ
  ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาบทความ
 5.2 การแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เขียนบทความทราบหลังจากสถาบันความมั่นคงศึกษา
  ได้พิจารณาบทความให้ลงพิมพ์ได้
 5.3 การพิจารณาบทความถือเป็นสิทธิ์ของสถาบันความมั่นคงศึกษา

หลักเกณฑ์การส่งบทความลงพิมพ์

สถานที่ติดต่อ
  สถาบันความมั่นคงศึกษา
   ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ทิศตะวันตก ชั้น 7
  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10215
  โทรศัพท์ 0-2142-0144 โทรสาร 0-2143-9350
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ค�ำน�ำ
	 วารสารชุดมมุมองความมัน่คง	 ฉบับท่ี	 2	 (เดอืนตลุาคม	 2562	 –	 มกราคม	 2563)	 บอกเล่า 

มมุมองของการท�างานของหน่วยงานด้านความมัน่คง	 โดยเฉพาะบทบาทของส�านกังานสภาความมัน่คง 

แห่งชาติ	 (สมช.)	 ภายใต้พระราชบัญญัติสภาความม่ันคงแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2559	 ท่ีบัญญัติให้มีหน้าท่ี 

เสนอแนะและให้ความเห็นในการก�าหนดยุทธศาสตร์	 นโยบาย	 และแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่อง 

รวมทั้งให้มีหน้าที่ศึกษา	 วิจัย	 รวบรวม	 พัฒนา	 ส่งเสริม	 และเผยแพร่ข้อมูลหรือองค์ความรู้เก่ียวกับ 

ความมั่นคงแห่งชาติ

	 ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต	ิ จงึได้จัดตัง้สถาบนัความมัน่คงศกึษา	 (สมศ.)	 เป็นหน่วยงาน 

ภายในส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 เพื่อท�าหน้าที่หลักเกี่ยวกับข้อมูลหรือองค์ความรู้เกี่ยวกับ 

ความมั่นคง	 รวมทั้งประสานงานการท�างานร่วมกับหน่วยงานภาควิชาการและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการประชุม	 สัมมนา	 แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์	 เพื่อให้ได้องค์ความรู ้และแง่มุม 

ที่รอบด้านและหลากหลายในมิติด้านความมั่นคง	 โดยสถาบันความมั่นคงศึกษาได้เริ่มเผยแพร่ความรู้ 

ประเดน็ด้านความมัน่คงในวารสารชดุความม่ันคงศกึษา	 ฉบบัที	่ 1	 (เดอืนมถินุายน	 –	 กนัยายน	 2562)

	 โดยที่การก�าหนดยุทธศาสตร์	 นโยบาย	 แผน	 หรือแม้แต่แนวทางการด�าเนินงานในประเด็น 

ด้านความมัน่คงในอดตี	 –	 ปัจจบุนั	 –	 แนวโน้ม	 ได้มีการพฒันาและแปรเปลีย่นไปตามบรบิทสถานการณ์ 

ในแต่ละห้วงเวลา	 ดังนั้น	 บทความในวารสารจึงเป็นการถ่ายทอดเนื้อหาจากผู้ปฏิบัติงาน	 โดย 

ผู้เขียนบทความส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในเรื่องนั้นและใช้การสื่อภาษาท่ีเข้าใจ	 และบทความ 

อีกชุดหนึ่งเป็นมุมมองของผู ้เขียนที่เป็นนักวิชาการท่ีได้มีการสั่งสมความรู ้และความเช่ียวชาญ 

ในสาขานั้นๆ

	 ด้วยเหตนุี	้ สถาบนัความมัน่คงศึกษา	 จงึมุง่หวงัว่าวารสารฉบบัที	่ 2	 (เดอืนตุลาคม	 2562	 – 

มกราคม	 2563)	 ที่ประมวลชุดข้อมูลความรู้ให้คิดวิเคราะห์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์และท่าทีของ 

สหรัฐอเมริกา	 ระบบการเตรียมพร้อมของไทย	 การถ่ายทอดความรู้จากการเข้ารับการอบรม	 อาทิ 

ความพร้อมเพื่อตอบโต้เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีในกิจกรรมสาธารณะ	 Critical	 Incident 

management	 นอกจากนี้	 มีบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับสังคมพหุวัฒนธรรมในการพัฒนาประเทศ 

การศึกษาเปรียบเทียบยุทธศาสตร์การต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเทศต่าง	 ๆ	 และสุดท้ายเป็นการ 

ประมวลยุทธศาสตร์	 Indo-Pacific	 กระทรวงกลาโหม	 สหรัฐอเมริกา	 ดังนั้น	 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 

วารสารฯ	 ฉบับนี้	 สามารถเป็นชุดข้อมูลความรู้ด้านความมั่นคงแก่ผู้ที่สนใจงานด้านความมั่นคง

สถำบันควำมม่ันคงศึกษำ
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ทลำยมำยำคติ “ควำมพิเศษ
เหนือชำติอืน่ของอเมรกิำ”:
กำรแสวงหำยุทธศำสตร์
ทำงเลือก
n ฑภิพร สุพร

ระบบกำรเตรยีมพรอ้ม
ด้ำนควำมม่ันคงไทย
n สินชยั คำรวุตม์ และ ยศกร ยนืยง

ยุทธศำสตร ์Indo-Pacific 
กระทรวงกลำโหม 
สหรฐัอเมรกิำ
n พิมพ์ชนก จันทบูรณ์ และคณะ

สมช. กับกำรพัฒนำ
ขดีควำมสำมำรถกำรประเมิน
สถำนกำรณ์ท่ีมีควำมส�ำคัญ
ทำงยุทธศำสตรใ์นระยะยำว
n ไผท สิทธสุินทร

81
85 สังคมพหุวฒันธรรมกับนวตักรรม

ในกำรพัฒนำประเทศไทย
n สุเชน เลิศวรีะสวสัด์ิ

แนวคิดสุดโต่งท่ีนิยมควำมรนุแรง
ภำค 1 : เหตุใดภำครฐั
จึงต้องให้ควำมส�ำคัญ
n วรำงคณำ ก่อเกียรติพิทักษ์

49

41 55

กำรศึกษำเปรยีบเทียบ
ยุทธศำสตรก์ำรต่อต้ำน
กำรค้ำมนุษย์
ในจีน อนิเดีย และ สิงคโปร์
n สุนันทำ พำเมล่ำ วอรด์

ควำมพรอ้มเพ่ือตอบโต้
เหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์
และรงัสีในกิจกรรมสำธำรณะ
n มนทิพย ์วงศ์กุลฤดี
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ยุทธศำสตรช์ำติ นโยบำยรฐับำล : 
ระบบกำรเตรยีมพรอ้มของไทย
n รชักรณ์ นภำพรพิพัฒน์
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สังคมพหุวฒันธรรมกับนวตักรรม
ในกำรพัฒนำประเทศ
n สุเชน เลิศวรีะสวสัด์ิ

แนวคิดสุดโต่งท่ีนิยมควำมรนุแรง
ภำค 1 : เหตุใดภำครฐั
จึงต้องให้ควำมส�ำคัญ
n วรำงคณำ ก่อเกียรติพิทักษ์

สำรจำกเลขำธกิำรสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

ส�ำนกังำนสภำควำมมัน่คงแห่งชำต ิมอี�ำนำจหน้ำทีใ่นกำรเสนอแนะและให้ควำมเหน็ต่อสภำควำมมัน่คง 

แห่งชำติ หรือคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบกำรพิจำรณำก�ำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ แผนงำน และกำรอื่น 

ทีเ่ก่ียวข้องกับควำมมัน่คงแห่งชำต ิตลอดจนด�ำเนนิกำรศกึษำ วจิยั รวบรวม พัฒนำ ส่งเสรมิ และเผยแพร่ข้อมลู 

หรือองค์ควำมรู้เกี่ยวกับควำมมั่นคงแห่งชำติ โดยกำรจัดตั้ง “สถาบันความมั่นคงศึกษา” ให้เป็นสถำบัน 

ทำงวชิำกำรด้ำนควำมมัน่คงแห่งชำต ิ ซึง่มวีตัถปุระสงค์ เพือ่พฒันำทรพัยำกรมนุษย์ในกจิกำรงำนด้ำนควำมมัน่คง 

บนพื้นฐำนของควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรสั่งสมประสบกำรณ์ ในบริบทควำมมั่นคงตั้งแต่ในอดีต จนถึงปัจจุบัน 

และแนวโน้มในอนำคต โดยหน่วยงำนควำมมัน่คงสำมำรถปรบัตวัได้ทนักบัพลวตักำรเปลีย่นแปลงของบรบิท 

ควำมมัน่คงในแต่ละห้วงเวลำ รวมทัง้กำรมส่ีวนร่วมของทกุภำคส่วน ทัง้ภำครฐั ภำคเอกชน ภำคประชำสงัคม 

และภำคประชำชนจะเป็นส่วนส�ำคัญต่อควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมมั่นคงโดยรวม

ดังนั้น วำรสำรชุด “มุมมองความมั่นคง” จึงเป็นส่วนหนึ่งในรูปแบบงำนเขียนบทควำมทำงวิชำกำร 

ซึง่ถ่ำยทอดจำกบคุลำกรทีป่ฏบิตังิำนในส�ำนกังำนสภำควำมมัน่คงแห่งชำต ิรวมทัง้จำกบคุคลำกรทีไ่ด้มโีอกำส 

เข้ำรับกำรศึกษำอบรมจำกสถำบันต่ำง ๆ ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ตลอดจนจำกนักวิชำกำร 

ทีไ่ด้ท�ำกำรศกึษำค้นคว้ำในเรือ่งนัน้ ๆ นอกจำกน้ันในห้วงทีผ่่ำนมำ สถำบนัควำมมัน่คงศกึษำได้จดัเวททีำงวชิำกำร 

เช่น กำรประชมุ สัมมนำ กำรหำรอืในประเด็นต่ำง ๆ ฯลฯ โดยได้รบัควำมร่วมมอืเป็นอย่ำงดจีำกภำคเีครอืข่ำย 

เพื่อพัฒนำ เพิ่มพูนควำมรู้ ประสบกำรณ์ มุมมอง แง่คิดที่หลำกหลำย เรียนรู้ ริเริ่มสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ 

แก่ผู้ที่มีหน้ำที่เสนอแนะเชิงนโยบำย ผู้ปฏิบัติงำน และ นักวิชำกำรในศำสตร์แต่ละสำขำ

สถำบันควำมมั่นคงศึกษำจึงมุ่งหวังว่ำวำรสำรชุด “มุมมองความมั่นคง” ฉบับนี้จะเป็นช่องทำงหนึ่ง 

ทีท่�ำหน้ำทีส่ือ่ควำมเข้ำใจและสร้ำงกำรรบัรูใ้ห้กบัผูอ่้ำนทีส่นใจงำนด้ำนควำมมัน่คง โดยเฉพำะอย่ำงยิง่เกีย่วกบั 

กำรด�ำเนนิงำนตำมอ�ำนำจหน้ำทีข่องส�ำนกังำนสภำควำมมัน่คงแห่งชำต ิ ทัง้นีว้ำรสำรดงักล่ำวถอืเป็นสือ่กลำง 

ทีจ่ะพฒันำองค์ควำมรูด้้ำนควำมมัน่คงและพฒันำควำมร่วมมอืระหว่ำงสถำบนัควำมมัน่คงศกึษำกบัภำคเีครอืข่ำย 

ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศในโอกำสต่อไป

	 	 	 	 	 พลเอก

(	สมศักดิ์	รุ่งสิตา	)

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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ทลำยมำยำคติ “ควำมพิเศษ
เหนือชำติอืน่ของอเมรกิำ”:
กำรแสวงหำยุทธศำสตร์
ทำงเลือก
n ฑภิพร สุพร

ระบบกำรเตรยีมพรอ้ม
ด้ำนควำมม่ันคงไทย
n สินชยั คำรวุตม์ และ ยศกร ยนืยง

ยุทธศำสตร ์Indo-Pacific 
กระทรวงกลำโหม 
สหรฐัอเมรกิำ
n พิมพ์ชนก จันทบูรณ์ และคณะ

สมช. กับกำรพัฒนำ
ขดีควำมสำมำรถกำรประเมิน
สถำนกำรณ์ท่ีมีควำมส�ำคัญ
ทำงยุทธศำสตรใ์นระยะยำว
n ไผท สิทธสุินทร

81
85 สังคมพหุวฒันธรรมกับนวตักรรม

ในกำรพัฒนำประเทศไทย
n สุเชน เลิศวรีะสวสัด์ิ

แนวคิดสุดโต่งท่ีนิยมควำมรนุแรง
ภำค 1 : เหตุใดภำครฐั
จึงต้องให้ควำมส�ำคัญ
n วรำงคณำ ก่อเกียรติพิทักษ์

49

41 55

กำรศึกษำเปรยีบเทียบ
ยุทธศำสตรก์ำรต่อต้ำน
กำรค้ำมนุษย์
ในจีน อนิเดีย และ สิงคโปร์
n สุนันทำ พำเมล่ำ วอรด์

ควำมพรอ้มเพ่ือตอบโต้
เหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์
และรงัสีในกิจกรรมสำธำรณะ
n มนทิพย ์วงศ์กลุฤดี
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ยุทธศำสตรช์ำติ นโยบำยรฐับำล : 
ระบบกำรเตรยีมพรอ้มของไทย
n รชักรณ์ นภำพรพิพัฒน์
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สังคมพหุวฒันธรรมกับนวตักรรม
ในกำรพัฒนำประเทศ
n สุเชน เลิศวรีะสวสัด์ิ

แนวคิดสุดโต่งท่ีนิยมควำมรนุแรง
ภำค 1 : เหตุใดภำครฐั
จึงต้องให้ควำมส�ำคัญ
n วรำงคณำ ก่อเกียรติพิทักษ์

สำรจำกเลขำธกิำรสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

ส�ำนกังำนสภำควำมมัน่คงแห่งชำต ิมอี�ำนำจหน้ำทีใ่นกำรเสนอแนะและให้ควำมเหน็ต่อสภำควำมมัน่คง 

แห่งชำติ หรือคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบกำรพิจำรณำก�ำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ แผนงำน และกำรอื่น 

ท่ีเก่ียวข้องกับควำมมัน่คงแห่งชำต ิตลอดจนด�ำเนนิกำรศกึษำ วิจยั รวบรวม พัฒนำ ส่งเสริม และเผยแพร่ข้อมลู 

หรือองค์ควำมรู้เกี่ยวกับควำมมั่นคงแห่งชำติ โดยกำรจัดตั้ง “สถาบันความมั่นคงศึกษา” ให้เป็นสถำบัน 

ทำงวชิำกำรด้ำนควำมม่ันคงแห่งชำต ิ ซึง่มีวตัถปุระสงค์ เพือ่พฒันำทรพัยำกรมนษุย์ในกจิกำรงำนด้ำนควำมมัน่คง 

บนพื้นฐำนของควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรสั่งสมประสบกำรณ์ ในบริบทควำมมั่นคงตั้งแต่ในอดีต จนถึงปัจจุบัน 

และแนวโน้มในอนำคต โดยหน่วยงำนควำมม่ันคงสำมำรถปรบัตวัได้ทนักบัพลวตักำรเปลีย่นแปลงของบรบิท 

ควำมม่ันคงในแต่ละห้วงเวลำ รวมทัง้กำรมส่ีวนร่วมของทกุภำคส่วน ทัง้ภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม 

และภำคประชำชนจะเป็นส่วนส�ำคัญต่อควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมมั่นคงโดยรวม

ดังนั้น วำรสำรชุด “มุมมองความมั่นคง” จึงเป็นส่วนหนึ่งในรูปแบบงำนเขียนบทควำมทำงวิชำกำร 

ซึง่ถ่ำยทอดจำกบคุลำกรทีป่ฏิบตังิำนในส�ำนกังำนสภำควำมมัน่คงแห่งชำต ิรวมทัง้จำกบคุคลำกรทีไ่ด้มโีอกำส 

เข้ำรับกำรศึกษำอบรมจำกสถำบันต่ำง ๆ ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ตลอดจนจำกนักวิชำกำร 

ทีไ่ด้ท�ำกำรศกึษำค้นคว้ำในเร่ืองนัน้ ๆ นอกจำกนัน้ในห้วงทีผ่่ำนมำ สถำบนัควำมมัน่คงศกึษำได้จดัเวททีำงวชิำกำร 

เช่น กำรประชุม สัมมนำ กำรหำรอืในประเด็นต่ำง ๆ ฯลฯ โดยได้รับควำมร่วมมอืเป็นอย่ำงดจีำกภำคเีครือข่ำย 

เพื่อพัฒนำ เพิ่มพูนควำมรู้ ประสบกำรณ์ มุมมอง แง่คิดที่หลำกหลำย เรียนรู้ ริเริ่มสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ 

แก่ผู้ที่มีหน้ำที่เสนอแนะเชิงนโยบำย ผู้ปฏิบัติงำน และ นักวิชำกำรในศำสตร์แต่ละสำขำ

สถำบันควำมมั่นคงศึกษำจึงมุ่งหวังว่ำวำรสำรชุด “มุมมองความมั่นคง” ฉบับนี้จะเป็นช่องทำงหนึ่ง 

ท่ีท�ำหน้ำท่ีสือ่ควำมเข้ำใจและสร้ำงกำรรบัรูใ้ห้กบัผูอ่้ำนทีส่นใจงำนด้ำนควำมมัน่คง โดยเฉพำะอย่ำงยิง่เกีย่วกับ 

กำรด�ำเนนิงำนตำมอ�ำนำจหน้ำทีข่องส�ำนกังำนสภำควำมมัน่คงแห่งชำต ิ ทัง้นีว้ำรสำรดงักล่ำวถอืเป็นสือ่กลำง 

ทีจ่ะพฒันำองค์ควำมรู้ด้ำนควำมม่ันคงและพัฒนำควำมร่วมมอืระหว่ำงสถำบนัควำมมัน่คงศกึษำกับภำคเีครอืข่ำย 

ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศในโอกำสต่อไป

	 	 	 	 	 พลเอก

(	สมศักดิ์	รุ่งสิตา	)

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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สำรจำกท่ีปรกึษำด้ำนนโยบำยและยุทธศำสตรค์วำมม่ันคง

 กำรศึกษำ วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม และเผยแพร่ ข้อมูล หรือ องค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับควำมมั่นคง 

ถือเป็นหน้ำที่ส�ำคัญประกำรหนึ่งของส�ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ (สมช.) ดังนั้น ผู้ที่ปฏิบัติงำน 

ด้ำนควำมมั่นคงจึงปรำรถนำให้ได้ผู้ที่มีควำมรู้ที่ถ่องแท้ มีควำมสำมำรถที่แท้จริง มีกำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญ 

ในงำนอำชพี ยดึม่ันในควำมถูกต้องชอบธรรม กำรพัฒนำตนเองสม�ำ่เสมอ กำรมเีกยีรตภูิมแิละศกัด์ิศรี กำรท�ำงำน 

ทีป่ระสำนสอดคล้องกนั และกำรท�ำงำนแบบมุ่งเน้นผลสมัฤทธิ ์จงึนบัเป็นเรือ่งส�ำคญัในกำรพฒันำทรพัยำกรบคุคล 

ซึ่งเป็นทุนมนุษย์ที่ส�ำคัญในกำรท�ำให้ประเทศชำติเป็นปึกแผ่นมั่นคงและเจริญก้ำวหน้ำ 

 ดังนั้น เมื่อวันที่ 11 ธันวำคม 2561 จึงได้จัดตั้ง สถำบันควำมมั่นคงศึกษำ (สมศ.) เสมือนเป็น 

Security Think Tank โดยพัฒนำปรับเปลี่ยนรูปแบบในกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ด้ำนควำมมั่นคงที่กลุ่มพัฒนำ 

องค์ควำมรู้ควำมมั่นคง (กพอ.) ส�ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติได้ด�ำเนินกำรมำกว่ำ 10 ปี เพื่อให้บุคลำกร 

ได้มีโอกำสอย่ำงเท่ำเทียมที่จะได้รับกำรพัฒนำอย่ำงทั่วถึงตำมศักยภำพและควำมถนัดหรือควำมเชี่ยวชำญ 

ของแต่ละบุคคล โดยเน้นกำรเรียนรู้ กำรคิดวิเครำะห์เชิงลึก กำรคิดเชิงวิพำกษ์ กำรคิดริเริ่ม กำรมีนวัตกรรม 

ทีส่ร้ำงคุณค่ำในงำนด้ำนควำมมัน่คง รวมทัง้มุง่หำแนวทำงหรือเวทรูีปแบบต่ำงๆ ท่ีจะสำมำรถถ่ำยทอด รับฟัง 

แลกเปลีย่น ระดมควำมคดิเหน็ (Collaborative Learning) ท�ำควำมเข้ำใจเนือ้หำเกีย่วเนือ่งกับกำรปฏิบตังิำน 

ด้ำนควำมมัน่คงไปสู่ผู้ทีส่นใจ ตลอดจนส่งเสริมให้มีเครือข่ำยควำมร่วมมอืกบัหน่วยงำน องค์กร สถำบนัทำงวชิำกำร 

ภำคเอกชน องค์กรพัฒนำเอกชน ภำคท้องถิ่น

 บทควำมในเอกสำรชดุ “มมุมองความมัน่คง” ในวำรสำรฉบบันี ้หวงัว่ำจะสร้ำงกำรรบัรูแ้ละแลกเปลีย่น 

มุมมองในแง่มุมกำรศึกษำงำนควำมมั่นคงหรือควำมมั่นคงศึกษำ (Security Studies) ที่ให้ผู้ปฏิบัติงำน สมช. 

หรอืหน่วยงำนด้ำนควำมม่ันคงได้ถ่ำยทอดสิง่ทีไ่ด้ด�ำเนนิงำนและมมุมองควำมมัน่คงทีห่ลำยประเดน็มคีวำมซบัซ้อน 

ท้ำทำย ควำมเสีย่ง โดยหลำยประเดน็มีควำมเชือ่มโยงทำบเกีย่วกนั (Cross-Cutting Issues) ในกำรเสนอแนะ 

นโยบำยหรือแผนเชิงป้องกันและแก้ไขปัญหำในระยะสั้น ระยะกลำง และระยะยำว จึงต้องมีกำรหำรือกัน 

โดยทีส่�ำคญัคอืกำรเข้ำมำมส่ีวนร่วมตัง้แต่เริม่ต้นและกำรได้รบัควำมร่วมมอืในกำรปฏบิตังิำนท่ีน�ำผูท้ีมี่ควำมรู้ 

ควำมสำมำรถที่แท้จริงในงำนหรือศำสตร์สำขำนั้นๆ และมุมมองของคนในแต่ละช่วงวัยทั้งภำยในหน่วยงำน 

และระหว่ำงหน่วยงำนเข้ำมำด�ำเนินกิจกำรงำนควำมมั่นคงให้มีควำมรอบด้ำนและตกผลึกทำงควำมคิด 

โดยใช้เวทสีถำบันควำมมัน่คงศกึษำและบทควำมเป็นสือ่กลำงทีจ่ะสร้ำงกำรรับรู้รับทรำบ กำรรับฟัง กำรแลกเปล่ียน 

ข้อคิดเห็น กำรปรับกระบวนทัศน์ วิธีคิด วิธีปฏิบัติงำนด้ำนควำมมั่นคง

นายรัชกรณ์	นภาพรพิพัฒน์

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง
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๖๐ ปี ส�ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

ส�ำนักงำนสภำควำมมัน่คงแห่งชำติ (สมช.) เป็นส่วนรำชกำรพลเรอืนระดบักรม สงักดัส�ำนกันำยกรฐัมนตร ี

เริม่แรกสภำควำมมัน่คงแห่งชำต ิมชีือ่เรยีกว่ำ “สภาเกีย่วกบัการป้องกันพระราชอาณาจักร” ซึง่มพีระมหำกษตัริย์ 

เป็นองค์ประธำนฯ  ต่อมำเมือ่ พ.ศ. 2470 ได้มกีำรปรบัเปลีย่นชือ่เป็น “สภาการป้องกนัพระราชอาณาจกัร” 

ภำยหลังกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง พ.ศ. 2475 ได้มีกำรจัดระเบียบกำรป้องกันรำชอำณำจักรข้ึนใหม ่

จึงยกเลิก “สภาการป้องกันพระราชอาณาจักร”

 ภำยหลังสงครำมโลก ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2484 ได้แต่งตั้ง “สภาการสงคราม” ขึ้น โดยออกพระรำช

บญัญตั ิ“สภาการสงคราม	พ.ศ.	2487” นบัเป็นพระรำชบญัญตัฉิบบัแรกทีเ่กีย่วกบัสภำควำมมัน่คงแห่งชำติ 

โดยมีหน้ำที่พิจำรณำเรื่องที่เกี่ยวกับกำรสงครำม ทั้งในทำงทหำร เศรษฐกิจ กำรเมืองภำยใน และกำรเมือง 

ระหว่ำงประเทศ และในปี พ.ศ. 2487 ได้มีกำรปรับเปลี่ยนเป็น “สภาป้องกันราชอาณาจักร” โดยมีนำยก 

รัฐมนตรี เป็นประธำน และมีเสนำธิกำรทหำร เป็นเลขำธิกำร

ในปี พ.ศ. 2491 ซึ่งเป็นช่วงควำมขัดแย้งทำงลัทธิอุดมกำรณ์ จึงได้มีกำรออกพระรำชบัญญัติแก้ไข 

เพิม่เตมิปรบัปรงุสภำป้องกนัรำชอำณำจกัร โดยให้มีนำยกรฐัมนตรเีป็นประธำน และปรบัปรงุองค์ประกอบใหม่ 

เพื่อท�ำหน้ำที่เป็นสภำที่ปรึกษำและเสนอควำมคิดเห็นต่อคณะรัฐมนตรี ในเรื่องกำรป้องกันรำชอำณำจักร 

และในปี พ.ศ. 2499 จึงประกำศใช้ “พระราชบญัญตัสิภาป้องกันราชอาณาจักร” ฉบบัใหม่ โดยให้เจ้ำหน้ำที่ 

ของกรมสำรบัญกลำโหมเป็นผู้ปฏิบัติงำนตำมกฎหมำยจนกระทั่ง พ.ศ. 2502 จึงได้มีกำรออกประกำศ 

“พระราชบัญญตัสิภาความม่ันคงแห่งชาต	ิพ.ศ.	2502” และจดัตัง้ “ส�านกังานสภาความม่ันคงแห่งชาต”ิ ขึน้ 

โดยพลตรีหลวงวิจิตรวำทกำร ด�ำรงต�ำแหน่งเลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ

โดยทีส่ถำนกำรณ์ด้ำนควำมมัน่คงและแนวโน้มภยัคกุคำมต่อควำมมัน่คงในปัจจบุนัได้เปลีย่นแปลงไป 

ทัง้ภำยในและภำยนอกประเทศ โดยมคีวำมเช่ือมโยงกับมิติต่ำงๆ และมคีวำมรนุแรงและสลบัซบัซ้อนมำกยิง่ขึน้ 

ดังนั้นส�ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติจึงได้ปรับปรุงพระรำชบัญญัติสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ พ.ศ. 2502 

โดยเมื่อวันที่ 26 กันยำยน 2559 ได้มีกำรตรำ “พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2559” 

เพื่อให้กำรปฏิบัติภำรกิจในกำรจัดท�ำและบริหำรนโยบำยและยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคงให้ไปสู่กำรปฏิบัติ

ได้อย่ำงเป็นรปูธรรม รวมทัง้ตดิตำม ประเมนิ วเิครำะห์ และกำรแจ้งเตอืนสถำนกำรณ์ทีอ่ำจก่อให้เกดิภยัคกุคำม 

หรือกำรประกำศสถำนกำรณ์อันเป็นภัยคุกคำม ตลอดจนกำรด�ำเนินกำรอื่นที่จ�ำเป็นในกำรป้องกันหรือแก้ไข 

สถำนกำรณ์ และได้ด�ำเนินกำรภำยใต้พระรำชบัญญัติฯ ฉบับนี้อยู่จนถึงปัจจุบัน โดยยึดถือวันที่ 30 กันยำยน 

ของทุกปีเป็นวันสถำปนำส�ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ
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สำรจำกท่ีปรกึษำด้ำนนโยบำยและยุทธศำสตรค์วำมม่ันคง

 กำรศึกษำ วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม และเผยแพร่ ข้อมูล หรือ องค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับควำมมั่นคง 

ถือเป็นหน้ำที่ส�ำคัญประกำรหนึ่งของส�ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ (สมช.) ดังนั้น ผู้ที่ปฏิบัติงำน 

ด้ำนควำมมั่นคงจึงปรำรถนำให้ได้ผู้ที่มีควำมรู้ที่ถ่องแท้ มีควำมสำมำรถที่แท้จริง มีกำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญ 

ในงำนอำชพี ยดึมัน่ในควำมถกูต้องชอบธรรม กำรพฒันำตนเองสม�ำ่เสมอ กำรมีเกยีรตภูิมิและศกัด์ิศรี กำรท�ำงำน 

ทีป่ระสำนสอดคล้องกนั และกำรท�ำงำนแบบมุง่เน้นผลสมัฤทธิ ์จึงนบัเป็นเร่ืองส�ำคัญในกำรพัฒนำทรพัยำกรบคุคล 

ซึ่งเป็นทุนมนุษย์ที่ส�ำคัญในกำรท�ำให้ประเทศชำติเป็นปึกแผ่นมั่นคงและเจริญก้ำวหน้ำ 

 ดังนั้น เมื่อวันที่ 11 ธันวำคม 2561 จึงได้จัดตั้ง สถำบันควำมม่ันคงศึกษำ (สมศ.) เสมือนเป็น 

Security Think Tank โดยพัฒนำปรับเปลี่ยนรูปแบบในกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ด้ำนควำมมั่นคงที่กลุ่มพัฒนำ 

องค์ควำมรู้ควำมมั่นคง (กพอ.) ส�ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติได้ด�ำเนินกำรมำกว่ำ 10 ปี เพื่อให้บุคลำกร 

ได้มีโอกำสอย่ำงเท่ำเทียมที่จะได้รับกำรพัฒนำอย่ำงทั่วถึงตำมศักยภำพและควำมถนัดหรือควำมเชี่ยวชำญ 

ของแต่ละบุคคล โดยเน้นกำรเรียนรู้ กำรคิดวิเครำะห์เชิงลึก กำรคิดเชิงวิพำกษ์ กำรคิดริเริ่ม กำรมีนวัตกรรม 

ทีส่ร้ำงคณุค่ำในงำนด้ำนควำมมัน่คง รวมทัง้มุง่หำแนวทำงหรอืเวทรีปูแบบต่ำงๆ ท่ีจะสำมำรถถ่ำยทอด รบัฟัง 

แลกเปล่ียน ระดมควำมคดิเหน็ (Collaborative Learning) ท�ำควำมเข้ำใจเนือ้หำเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบัิติงำน 

ด้ำนควำมมัน่คงไปสูผู่ท้ีส่นใจ ตลอดจนส่งเสรมิให้มเีครอืข่ำยควำมร่วมมือกบัหน่วยงำน องค์กร สถำบนัทำงวชิำกำร 

ภำคเอกชน องค์กรพัฒนำเอกชน ภำคท้องถิ่น

 บทควำมในเอกสำรชดุ “มมุมองความมัน่คง” ในวำรสำรฉบบันี ้หวงัว่ำจะสร้ำงกำรรบัรูแ้ละแลกเปลีย่น 

มุมมองในแง่มุมกำรศึกษำงำนควำมมั่นคงหรือควำมมั่นคงศึกษำ (Security Studies) ที่ให้ผู้ปฏิบัติงำน สมช. 

หรอืหน่วยงำนด้ำนควำมมัน่คงได้ถ่ำยทอดสิง่ทีไ่ด้ด�ำเนนิงำนและมุมมองควำมม่ันคงทีห่ลำยประเดน็มคีวำมซบัซ้อน 

ท้ำทำย ควำมเสีย่ง โดยหลำยประเดน็มคีวำมเชือ่มโยงทำบเกีย่วกนั (Cross-Cutting Issues) ในกำรเสนอแนะ 

นโยบำยหรือแผนเชิงป้องกันและแก้ไขปัญหำในระยะสั้น ระยะกลำง และระยะยำว จึงต้องมีกำรหำรือกัน 

โดยทีส่�ำคญัคอืกำรเข้ำมำมส่ีวนร่วมตัง้แต่เริม่ต้นและกำรได้รบัควำมร่วมมอืในกำรปฏบิตังิำนท่ีน�ำผูท้ีมี่ควำมรู้ 

ควำมสำมำรถที่แท้จริงในงำนหรือศำสตร์สำขำนั้นๆ และมุมมองของคนในแต่ละช่วงวัยทั้งภำยในหน่วยงำน 

และระหว่ำงหน่วยงำนเข้ำมำด�ำเนินกิจกำรงำนควำมมั่นคงให้มีควำมรอบด้ำนและตกผลึกทำงควำมคิด 

โดยใช้เวทสีถำบันควำมมัน่คงศกึษำและบทควำมเป็นส่ือกลำงทีจ่ะสร้ำงกำรรบัรูร้บัทรำบ กำรรบัฟัง กำรแลกเปลีย่น 

ข้อคิดเห็น กำรปรับกระบวนทัศน์ วิธีคิด วิธีปฏิบัติงำนด้ำนควำมมั่นคง

นายรัชกรณ์	นภาพรพิพัฒน์

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง
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๖๐ ปี ส�ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ

ส�ำนกังำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ (สมช.) เป็นส่วนรำชกำรพลเรอืนระดบักรม สงักดัส�ำนกันำยกรฐัมนตร ี

เริม่แรกสภำควำมมัน่คงแห่งชำต ิมชีือ่เรยีกว่ำ “สภาเกีย่วกบัการป้องกันพระราชอาณาจกัร” ซึง่มพีระมหำกษัตริย์ 

เป็นองค์ประธำนฯ  ต่อมำเม่ือ พ.ศ. 2470 ได้มีกำรปรบัเปลีย่นชือ่เป็น “สภาการป้องกนัพระราชอาณาจกัร” 

ภำยหลังกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง พ.ศ. 2475 ได้มีกำรจัดระเบียบกำรป้องกันรำชอำณำจักรขึ้นใหม ่

จึงยกเลิก “สภาการป้องกันพระราชอาณาจักร”

 ภำยหลังสงครำมโลก ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2484 ได้แต่งตั้ง “สภาการสงคราม” ขึ้น โดยออกพระรำช

บญัญตั ิ“สภาการสงคราม	พ.ศ.	2487” นบัเป็นพระรำชบญัญตัฉิบบัแรกทีเ่กีย่วกบัสภำควำมมัน่คงแห่งชำติ 

โดยมีหน้ำที่พิจำรณำเรื่องที่เกี่ยวกับกำรสงครำม ทั้งในทำงทหำร เศรษฐกิจ กำรเมืองภำยใน และกำรเมือง 

ระหว่ำงประเทศ และในปี พ.ศ. 2487 ได้มีกำรปรับเปลี่ยนเป็น “สภาป้องกันราชอาณาจักร” โดยมีนำยก 

รัฐมนตรี เป็นประธำน และมีเสนำธิกำรทหำร เป็นเลขำธิกำร

ในปี พ.ศ. 2491 ซึ่งเป็นช่วงควำมขัดแย้งทำงลัทธิอุดมกำรณ์ จึงได้มีกำรออกพระรำชบัญญัติแก้ไข 

เพิม่เติมปรบัปรงุสภำป้องกนัรำชอำณำจกัร โดยให้มีนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน และปรับปรุงองค์ประกอบใหม่ 

เพื่อท�ำหน้ำที่เป็นสภำที่ปรึกษำและเสนอควำมคิดเห็นต่อคณะรัฐมนตรี ในเรื่องกำรป้องกันรำชอำณำจักร 

และในปี พ.ศ. 2499 จึงประกำศใช้ “พระราชบญัญตัสิภาป้องกันราชอาณาจักร” ฉบบัใหม่ โดยให้เจ้ำหน้ำที่ 

ของกรมสำรบัญกลำโหมเป็นผู้ปฏิบัติงำนตำมกฎหมำยจนกระทั่ง พ.ศ. 2502 จึงได้มีกำรออกประกำศ 

“พระราชบญัญตัสิภาความมัน่คงแห่งชาต	ิพ.ศ.	2502” และจดัตัง้ “ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต”ิ ขึน้ 

โดยพลตรีหลวงวิจิตรวำทกำร ด�ำรงต�ำแหน่งเลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ

โดยทีส่ถำนกำรณ์ด้ำนควำมมัน่คงและแนวโน้มภยัคกุคำมต่อควำมมัน่คงในปัจจบุนัได้เปลีย่นแปลงไป 

ทัง้ภำยในและภำยนอกประเทศ โดยมคีวำมเช่ือมโยงกับมิติต่ำงๆ และมคีวำมรุนแรงและสลับซบัซ้อนมำกยิง่ขึน้ 

ดังนั้นส�ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติจึงได้ปรับปรุงพระรำชบัญญัติสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ พ.ศ. 2502 

โดยเมื่อวันที่ 26 กันยำยน 2559 ได้มีกำรตรำ “พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2559” 

เพื่อให้กำรปฏิบัติภำรกิจในกำรจัดท�ำและบริหำรนโยบำยและยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคงให้ไปสู่กำรปฏิบัติ

ได้อย่ำงเป็นรปูธรรม รวมทัง้ตดิตำม ประเมนิ วเิครำะห์ และกำรแจ้งเตอืนสถำนกำรณ์ทีอ่ำจก่อให้เกดิภัยคกุคำม 

หรือกำรประกำศสถำนกำรณ์อันเป็นภัยคุกคำม ตลอดจนกำรด�ำเนินกำรอื่นที่จ�ำเป็นในกำรป้องกันหรือแก้ไข 

สถำนกำรณ์ และได้ด�ำเนินกำรภำยใต้พระรำชบัญญัติฯ ฉบับนี้อยู่จนถึงปัจจุบัน โดยยึดถือวันที่ 30 กันยำยน 

ของทุกปีเป็นวันสถำปนำส�ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ
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ความสามัคคีในชาติ
เป็นยาขนานประเสริฐที่จะแก้ไข

โรคเสื่อมโทรม	โรคขาดแคลน	โรคคับขัน
และโรคทุกอย่างของชาติได้

พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ

อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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ความส�าคัญการเตรียมการล่วงหน้าเพื่อให้ชาติมีภูมิคุ้มกัน  โดยรัฐบาลได้ตระหนักถึง 
ความส�าคัญการเตรียมพร้อมของประเทศให้พร้อมเผชิญกับภัยที่เกิดขึ้น  โดยจัดเตรียมความพร้อม 
ท่ีเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์และในแต่ละห้วงเวลา  เพื่อให้ทุกภาคส่วนในประเทศมีความพร้อมรับมือ 
กับส่ิงท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  ดังจะเห็นได้จากการก�าหนดให้มีแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  2517 
แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  2520  แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  2535  นโยบายการเตรียมพร้อม 
แห่งชาติ  2548  ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ  (พ.ศ.  2557-2561)  และแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
(พ.ศ.  2560-2564)  โดยปัจจุบันได้มีการบรรจุในยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ.  2561-2580)  แผนแม่บทภายใต ้
ยทุธศาสตร์ชาต ิประเดน็ความมัน่คง และค�ำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตร ี(พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรี) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎำคม 2562 ที่ได้มีกำรแถลงตอ่รฐัสภำ

การพัฒนาระบบการเตรยีมพรอ้มแห่งชาติ
และการบรหิารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธภิาพ

เพ่ือให้มีความพรอ้มเผชญิกับสภาวะไม่ปกติ
ภัยคุกคามทุกมิติทุกรปูแบบและทุกระดับ

รวมท้ังภัยพิบัติและภัยคุกคามรปูแบบต่างๆ

* ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ยุทธศาสตรช์าติ
นโยบายรฐับาล : ระบบการเตรยีมพรอ้มของไทย

รชักรณ์  นภาพรพิพัฒน์ *
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1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงก�าหนดดังนี้  พัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคาม 
  ให้มีประสทิธภิาพ เพือ่ให้มคีวามพร้อมเผชญิกบัสภาวะไม่ปกติ ภยัคกุคามทกุมิตทิกุรูปแบบและทกุระดบัรวมท้ังภยัพบิติั 
  และภัยคุกคามรูปแบบต่าง  ๆ  ได้อย่างแท้จริง  โดยพัฒนาปรับปรุงนโยบาย  แนวทาง  ระบบกลไกการบริหารจัดการ 
  ตลอดถึงแผนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องท้ังปวงให้ชัดเจน  มีประสิทธิภาพ  ครอบคลุมและพร้อมรองรับภัยทุกประเภท 
  ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต  ผลกัดนัให้ทกุภาคส่วนมีการฝึกร่วมกนัในทกุขัน้ตอนอย่างต่อเนือ่งจรงิจงัจนสามารถปฏบิตัไิด้จรงิ 
  เสริมสร้างความร่วมมือกันอย่างบูรณาการของทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศ  ให้มีประสิทธิภาพชัดเจน 
  เป็นรูปธรรม ยกระดับการแบ่งปันข้อมูล ทรัพยากร การพัฒนาเทคโนโลยี และการฝึกอบรมให้ทุกส่วนรู้จักและเข้าใจ 
  ขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ อย่างแท้จริง สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการได้ทุกรูปแบบ ตั้งแต่ในระดับชาติไปจนถึง 
  ระดับท้องถิ่น  ตลอดถึงพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับบริบท 
  ที่เปลี่ยนแปลงไป
2 นโยบายและแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางในการด�าเนินการป้องกัน  แจ้งเตือน  แก้ไข  หรือระงับยับยั้ง 
  ภัยคุกคาม เพื่อธ�ารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ (พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559)
3 กระทรวงกลาโหมจัดการฝึกการระดมสรรพก�าลังเพื่อการทหาร (กรส.)  เพื่อประสานแผนการท�างานให้สอดคล้องกัน 
  ของศนูย์ระดมสรรพก�าลงัทหาร และศนูย์ปฏบิตักิารของฝ่ายพลเรอืน ณ ทีต่ัง้ปกตขิองหน่วยงาน เพือ่จดัเตรยีมความพร้อม 
  ตั้งแต่ในภาวะปกติและสามารถระดมทรัพยากรตามที่ทางทหารร้องขอ

 ความสมัพนัธ์ระหว่างการวางแผนระดบัยทุธศาสตร์กบัแผนทีเ่กีย่วข้องกบั 
ระบบการเตรียมพร้อมของไทยมีความชัดเจนขึ้นเมื่อมีการระบุเรื่องเหล่านี ้
ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นด้านความมัน่คง  (พ.ศ. 2561-2580)1 (การพฒันาศักยภาพของประเทศไทย 
พร้อมเผชิญกับภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติในส่วนที่ว ่าด้วย 
แผนการพัฒนาศักยภาพของประเทศ ด้านความมั่นคง และแผนการพัฒนาระบบ 
การเตรยีมพร้อมแห่งชาต)ิ  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ2 
แผนผนึกก�าลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ  (หน่วยงานรัฐและภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนทรัพยากรแก่กองทัพเมื่อมีการร้องขอในการระดม 
สรรพก�าลังเพื่อการทหารกรณีภัยการสู้รบตามแผนป้องกันประเทศ)3  ส�าหรับ 
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  หน่วยงานรัฐ  ศูนย์บรรเทา 
สาธารณภัยกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพ  (ศบภ.กห.และเหล่าทัพ)  ศูนย ์
อ�านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ให้การสนับสนุนกระทรวงมหาดไทย  (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
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4 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ค�าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี, (กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจา 
  นุเบกษา), พ.ศ.2562.

  ควำมเช่ือมโยงระบบกำรเตรียมพร้อมกับนโยบำยรัฐบำล  ค�าแถลงนโยบายของ 
คณะรัฐมนตรี  (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 
กรกฎำคม 2562  ที่ได้มีการแถลงต่อรัฐสภำ4  จะเห็นถึงกำรยึดโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ 
โดยค�ำแถลงฯ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำระบบเตรียมควำมพร้อมแห่งชำต ิ  โดยระบุใน 
“นโยบำยกำรสร้ำงควำมมัน่คงและควำมปลอดภัยของประเทศและควำมสงบสุขของประเทศ” 
ที่ให้ความส�าคัญกับการรักษาและป้องกันอธิปไตยและความม่ันคงภายในของประเทศ 
ทั้งทางบก  ทางทะเล  ทางอากาศ  รวมทั้ง  ป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามต่าง  ๆ  และ 
ภยัคุกคามรปูแบบใหม่  โดยมุง่เน้นการสร้างอ�านาจก�าลงัรบทีมี่ตวัตนและไม่มีตวัตนให้เข้มแขง็ 
กำรพัฒนำระบบเตรยีมควำมพร้อมแห่งชำต ิ ระบบงานข่าวกรอง  การจดัการข้อมลูทีเ่ป็นเทจ็ 
ทางสื่อออนไลน์  และการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านความมั่นคง  รวมทั้ง  พัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค ์รวมให ้มีความพร ้อมในการรักษาอธิปไตย 
ผลประโยชน์ของชาติ  และร่วมพัฒนาประเทศในด้านต่าง  ๆ  ดังแผนภำพแนวควำมคิด 
กำรบริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง
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1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงก�าหนดดังนี้  พัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคาม 
  ให้มีประสทิธภิาพ เพือ่ให้มคีวามพร้อมเผชญิกบัสภาวะไม่ปกติ ภยัคกุคามทกุมิตทุิกรูปแบบและทกุระดบัรวมท้ังภยัพบิติั 
  และภัยคุกคามรูปแบบต่าง  ๆ  ได้อย่างแท้จริง  โดยพัฒนาปรับปรุงนโยบาย  แนวทาง  ระบบกลไกการบริหารจัดการ 
  ตลอดถึงแผนการปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องท้ังปวงให้ชัดเจน  มีประสิทธิภาพ  ครอบคลุมและพร้อมรองรับภัยทุกประเภท 
  ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต  ผลักดนัให้ทกุภาคส่วนมกีารฝึกร่วมกันในทกุข้ันตอนอย่างต่อเนือ่งจรงิจงัจนสามารถปฏบิตัไิด้จรงิ 
  เสริมสร้างความร่วมมือกันอย่างบูรณาการของทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศ  ให้มีประสิทธิภาพชัดเจน 
  เป็นรูปธรรม ยกระดับการแบ่งปันข้อมูล ทรัพยากร การพัฒนาเทคโนโลยี และการฝึกอบรมให้ทุกส่วนรู้จักและเข้าใจ 
  ขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ อย่างแท้จริง สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการได้ทุกรูปแบบ ตั้งแต่ในระดับชาติไปจนถึง 
  ระดับท้องถิ่น  ตลอดถึงพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการที่เก่ียวข้องให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับบริบท 
  ที่เปลี่ยนแปลงไป
2 นโยบายและแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางในการด�าเนินการป้องกัน  แจ้งเตือน  แก้ไข  หรือระงับยับยั้ง 
  ภัยคุกคาม เพื่อธ�ารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ (พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559)
3 กระทรวงกลาโหมจัดการฝึกการระดมสรรพก�าลังเพื่อการทหาร (กรส.)  เพื่อประสานแผนการท�างานให้สอดคล้องกัน 
  ของศนูย์ระดมสรรพก�าลังทหาร และศนูย์ปฏบิตักิารของฝ่ายพลเรอืน ณ ทีต่ัง้ปกตขิองหน่วยงาน เพือ่จดัเตรยีมความพร้อม 
  ตั้งแต่ในภาวะปกติและสามารถระดมทรัพยากรตามที่ทางทหารร้องขอ

 ความสมัพนัธ์ระหว่างการวางแผนระดบัยทุธศาสตร์กบัแผนทีเ่กีย่วข้องกับ 
ระบบการเตรียมพร้อมของไทยมีความชัดเจนขึ้นเมื่อมีการระบุเรื่องเหล่านี ้
ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นด้านความมัน่คง  (พ.ศ. 2561-2580)1 (การพฒันาศักยภาพของประเทศไทย 
พร้อมเผชิญกับภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติในส่วนที่ว ่าด้วย 
แผนการพัฒนาศักยภาพของประเทศ ด้านความมั่นคง และแผนการพัฒนาระบบ 
การเตรียมพร้อมแห่งชาติ)  นโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความมัน่คงแห่งชาติ2 
แผนผนึกก�าลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ  (หน่วยงานรัฐและภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนทรัพยากรแก่กองทัพเมื่อมีการร้องขอในการระดม 
สรรพก�าลังเพื่อการทหารกรณีภัยการสู้รบตามแผนป้องกันประเทศ)3  ส�าหรับ 
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  หน่วยงานรัฐ  ศูนย์บรรเทา 
สาธารณภัยกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพ  (ศบภ.กห.และเหล่าทัพ)  ศูนย ์
อ�านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ให้การสนับสนุนกระทรวงมหาดไทย  (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
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4 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ค�าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี, (กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจา 
  นุเบกษา), พ.ศ.2562.

  ควำมเช่ือมโยงระบบกำรเตรียมพร้อมกับนโยบำยรัฐบำล  ค�าแถลงนโยบายของ 
คณะรัฐมนตรี  (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 
กรกฎำคม 2562  ที่ได้มีการแถลงต่อรัฐสภำ4  จะเห็นถึงกำรยึดโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ 
โดยค�ำแถลงฯ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำระบบเตรียมควำมพร้อมแห่งชำต ิ  โดยระบุใน 
“นโยบำยกำรสร้ำงควำมมัน่คงและควำมปลอดภัยของประเทศและควำมสงบสุขของประเทศ” 
ที่ให้ความส�าคัญกับการรักษาและป้องกันอธิปไตยและความม่ันคงภายในของประเทศ 
ทั้งทางบก  ทางทะเล  ทางอากาศ  รวมทั้ง  ป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามต่าง  ๆ  และ 
ภัยคุกคามรปูแบบใหม่  โดยมุง่เน้นการสร้างอ�านาจก�าลงัรบทีม่ตีวัตนและไม่มตีวัตนให้เข้มแขง็ 
กำรพัฒนำระบบเตรยีมควำมพร้อมแห่งชำต ิ ระบบงานข่าวกรอง  การจดัการข้อมลูทีเ่ป็นเทจ็ 
ทางสื่อออนไลน์  และการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านความมั่นคง  รวมทั้ง  พัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค ์รวมให ้มีความพร ้อมในการรักษาอธิปไตย 
ผลประโยชน์ของชาติ  และร่วมพัฒนาประเทศในด้านต่าง  ๆ  ดังแผนภำพแนวควำมคิด 
กำรบริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง
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5  เอกสารประกอบการบรรยายหลกัสตูรการบรหิารจดัการเหตวุกิฤต  (Critical  Incident Management)  ระหว่างวนัที ่ 8  -  19 
  พฤศจิกายน  2553 ณ  วิทยาลัยการต�ารวจ

   สหรฐัอเมรกิา
 1) กระทรวงความม่ันคงแห่งมาตุภูมิ (Department  of  Homeland  Security)  ก�าหนด 
แผนตอบสนองระดับชำติ  (National  Response  Plan  :  NRP)  เพื่อเป็นกรอบแนวทางที่สามารถใช้กับ 
ทุกสถานการณ์และเหตุอันตรายที่มีแนวโน้มเป็นเหตุวิกฤติโดยไม่ค�านึงถึงลักษณะ  ขนาด  หรือความซับซ้อน 
และได้ปรับปรุงการประสานงานและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ เอกชน ในการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
เพื่อบริหารเหตุการณ์วิกฤติในประเทศโดยบูรณาการกระบวนการบริหารเหตุการณ์วิกฤติไว้ในแผนดังกล่าว 
เช่น การก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ การก่อความไม่สงบ หรือการเดินขบวนประท้วงขนาดใหญ่ เป็นต้น 5

 2) นโยบายประธานาธบิดี สหรฐัอเมรกิาเผชญิภยัคกุคามหลายด้าน ดงันัน้ ระบบกำรเตรยีมพร้อมแห่งชำติ 
มีควำมส�ำคัญในกำรวิเครำะห์และกำรเข้ำถึงควำมเสี่ยง กำรประมำณกำรณ์ในระดับขีดควำมสำมำรถ 
ด้ำนควำมเสีย่ง กำรก�ำหนดแผนปฏบิตักิำร  เพือ่พฒันา ตดิตาม และปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่ง  โดย Presidential 
Policy Directive 8: National Preparedness (PPD-8) คอื กระบวนการเตรียมความพร้อมในการจดัการ 
ภัยคุกคามที่มีความเสี่ยงและส่งผลต่อความมั่นคงของสหรัฐอเมริกา  โดยใช้ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 

การบรหิารจัดการภัยของต่างประเทศ

  ก่อนอื่นคงต้องทราบถึง “แนวคิดการเตรยีมพรอ้มแห่งชาติ” และ “ตัวแบบการบรหิารจัดการภัย 
ของต่างประเทศ”  ท่ีผู้เขียนได้ศึกษาและรับทราบจากการเข้าร่วมการประชุมในเวทีต่าง  ๆ  ทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ

แนวคิดการเตรยีมพรอ้มแห่งชาติ
  การเตรยีมการด้านต่างๆ ของหน่วยงานรัฐ รฐัวสิาหกจิ เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองท้องถิน่ 
องค์กรชุมชน  และภาคประชาชน  ตั้งแต่ในภาวะปกติ  (ก่อนเกิดเหตุ)  เพื่อให้มีนโยบาย  ยุทธศาสตร์ 
แผน  แนวทางด�าเนินการ  มาตรการ  และกิจกรรม  เพื่อป้องกัน  ลดผลกระทบ  บรรเทา  และระงับยับยั้ง 
สถานการณ์ในภาวะไม่ปกติ หรอืแนวคดิ “Whole-of-Nation Approach” หรอื Whole-of-Government 
Approach (WGA)
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5  เอกสารประกอบการบรรยายหลกัสตูรการบรหิารจดัการเหตวุกิฤต  (Critical  Incident Management)  ระหว่างวนัที ่ 8  -  19 
  พฤศจิกายน  2553 ณ  วิทยาลัยการต�ารวจ

   สหรฐัอเมรกิา
 1) กระทรวงความม่ันคงแห่งมาตุภูมิ (Department  of  Homeland  Security)  ก�าหนด 
แผนตอบสนองระดับชำติ  (National  Response  Plan  :  NRP)  เพื่อเป็นกรอบแนวทางที่สามารถใช้กับ 
ทุกสถานการณ์และเหตุอันตรายที่มีแนวโน้มเป็นเหตุวิกฤติโดยไม่ค�านึงถึงลักษณะ  ขนาด  หรือความซับซ้อน 
และได้ปรับปรุงการประสานงานและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ เอกชน ในการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือบริหารเหตุการณ์วิกฤติในประเทศโดยบูรณาการกระบวนการบริหารเหตุการณ์วิกฤติไว้ในแผนดังกล่าว 
เช่น การก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ การก่อความไม่สงบ หรือการเดินขบวนประท้วงขนาดใหญ่ เป็นต้น 5

 2) นโยบายประธานาธบิดี สหรฐัอเมรกิาเผชญิภยัคกุคามหลายด้าน ดงันัน้ ระบบกำรเตรยีมพร้อมแห่งชำติ 
มีควำมส�ำคัญในกำรวิเครำะห์และกำรเข้ำถึงควำมเสี่ยง กำรประมำณกำรณ์ในระดับขีดควำมสำมำรถ 
ด้ำนควำมเสีย่ง กำรก�ำหนดแผนปฏบิตักิำร  เพือ่พฒันา ตดิตาม และปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่ง  โดย Presidential 
Policy Directive 8: National Preparedness (PPD-8) คอื กระบวนการเตรียมความพร้อมในการจดัการ 
ภัยคุกคามที่มีความเส่ียงและส่งผลต่อความมั่นคงของสหรัฐอเมริกา  โดยใช้ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 

การบรหิารจัดการภัยของต่างประเทศ

  ก่อนอื่นคงต้องทราบถึง “แนวคิดการเตรยีมพรอ้มแห่งชาติ” และ “ตัวแบบการบรหิารจัดการภัย 
ของต่างประเทศ”  ที่ผู้เขียนได้ศึกษาและรับทราบจากการเข้าร่วมการประชุมในเวทีต่าง  ๆ  ทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ

แนวคิดการเตรยีมพรอ้มแห่งชาติ
  การเตรยีมการด้านต่างๆ ของหน่วยงานรัฐ รฐัวสิาหกจิ เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองท้องถิน่ 
องค์กรชุมชน  และภาคประชาชน  ตั้งแต่ในภาวะปกติ  (ก่อนเกิดเหตุ)  เพื่อให้มีนโยบาย  ยุทธศาสตร์ 
แผน  แนวทางด�าเนินการ  มาตรการ  และกิจกรรม  เพื่อป้องกัน  ลดผลกระทบ  บรรเทา  และระงับยับยั้ง 
สถานการณ์ในภาวะไม่ปกติ หรอืแนวคดิ “Whole-of-Nation Approach” หรอื Whole-of-Government 
Approach (WGA)
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(National  Preparedness  System)  ในการบริหารจัดการภัยคุกคามทุกรูปแบบ  ซ่ึงระบบ 
การเตรียมพร้อมแห่งชาติจะประสบความส�าเร็จได้ ประกอบด้วย ปัจเจกบุคคล ชุมชน ภาคเอกชน 
องค์กรทีไ่ม่แสวงหาก�าไร องค์กรเพือ่การศาสนา สหพันธรฐั มลรฐั และรฐับาลท้องถ่ินจะต้องร่วมมอื 
และรบัผดิชอบร่วมกนัในการสร้างความมัน่คงของชาติให้เป็นไปตามแผนการเตรยีมพร้อมแห่งชาติ 6 
(PresidentialPolicy  Directive  /  PPD-8  is  aimed  at  strengthening  the  security  and 
resilience of the United States through systematic preparation for the threats that 
pose the greatest risk to the security of the nation, including acts of terrorism, cyber 
attacks, pandemics, and catastrophic natural disasters) โดยมีขั้นตอนที่ส�าคัญ 6 ประการ 
ดังนี้

  Identifying and Assessing Risk คอื ความสามารถในการวเิคราะห์และเข้าถงึความเสีย่ง 
  โดยพิจารณาว่าอาจมีแนวโน้มที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบในวงกว้าง

  Estimating Capability Requirements คือ  การประมาณการณ์ขีดความสามารถ 
  โดยใช้การวางแผนมาเป็นส่วนช่วยในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถในการ 
  ปฏิบัติการและการจัดสรรทรัพยากรให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความเดือดร้อน

  Building and Sustaining Capabilities คือ  กระบวนการสร้างและรักษาไว้ซ่ึง 
  ขีดความสามารถ  โดยมีการฝึกอบรมและให้การศึกษา  เพื่อพัฒนาทักษะ  ความรู้  และ 
  ความสามารถ แก่เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ และประชาชน

  Planning to Deliver Capabilities คือ  การส่งผ่านขีดความสามารถสู่เป้าหมาย 
  การเตรียมพร้อมแห่งชาติ

  Validating Capabilities คือ  ความสามารถที่จะท�าให้ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
  สามารถปฏิบัติได้

  Reviewing and Updating คอื  การทบทวนและการปรบัปรุงข้อมูลการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
  เป็นประจ�า โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

1.

2.

3.

4.

5.

6.

6  เอกสารประกอบการบรรยาย  US  Defense  Threat  Reduction  Agency  ในการประชมุเชงิปฏบิติัการเพ่ือพัฒนาระบบ 
  เตรียมพร้อมแห่งชาติ:  ศึกษาการบริหารวิกฤตการณ์  สาธารณภัยและความมั่นคงของสหรัฐอเมริกา  เมื่อวันที่  25  -  26 
  มกราคม  2555 ณ  โรงแรมรามา  การ์เด้นส์
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ส่ิงท่ีการจัดการภัยของสหรฐัฯ ให้ความส�าคัญ คือ ระบบการจัดการวกิฤตการณ์แห่งชาติสหรฐั 
(Role of the US National Incident Management System) ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับระบบ 
การจัดการวิกฤตการณ์แห่งชาติสหรัฐ  (National  Incident Management  System  -  NIMS) 
ได้แก่ การมรีะบบบญัชาการเหตกุารณ์ (Incident Command System - ICS) เป็นการวางผังองค์กร 
ให้มีมาตรฐานเดียวในการจัดการกับทุกสถานการณ์และทุกภัย  โดยทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ต้องเข้ามามีส่วนร่วม  เพื่อให้เกิดการประสานงาน  ความเข้าใจร่วมกัน  ทราบบทบาทที่ชัดเจนของ 
แต่ละหน่วยงานและไม่เกดิการท�างานทีซ่�า้ซ้อน ท�าให้ระบบบญัชาการเหตุการณ์น�ามาใช้ได้ในสาธารณภยั 
หลายระดับและหลากหลายโดยการประสานงานระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งแบ่งปันข้อมูลทรัพยากร 
ที่สนับสนุนระบบการบัญชาการเหตุการณ์และผู้บัญชาการณ์เหตุการณ์ที่เป็นผู้ตัดสินใจจัดการ
สถานการณ์ท่ีน�าไปใช้จัดการเหตุการณ์ต่าง  ๆ  โดยระบบมีความยืดหยุ่นสามารถปรับใช้ได้ใน 
หลายเหตกุารณ์และต้องพฒันาและปรบัปรงุอยูเ่สมอเพือ่ทีเ่ม่ือน�าระบบมาใช้จดัการในเหตุการณ์จริง 
จะสามารถด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิดความสับสน

  กรอบการท�างาน เร่ิมจากระดับท้องถิ่นขึ้นไปสู่รัฐ  โดยมีการท�างานร่วมกันอย่าง 
เป็นระบบ ซึง่ท้องถิน่และชุมชนต้องสามารถจดัการด้วยตัวเองในเบือ้งต้นได้ก่อนอย่างแท้จรงิ โดยผ่าน 
การมส่ีวนร่วมหลกัการท�างานคอืมคีวามเข้าใจร่วมกนัทีช่ดัเจน  มกีารแบ่งมอบอ�านาจหน้าทีอ่ย่างชดัเจน 
รู้ว่าหน่วยใดท�าหน้าที่อะไร

  องค์ประกอบ ระบบการจัดการวิกฤตการณ์ ประกอบด้วย  3  ส่วนหลัก  ได้แก ่
1)  ระบบการบัญชาการเหตุการณ์  (ICS)  2)  ระบบประสานการท�างานร่วมกัน  (Multiagency 
Coordination Systems - MAC) และ 3) การประชาสัมพันธ์ (Public Information)

   การจัดล�าดับความส�าคัญ ต้องรกัษาชวีติก่อนทัง้ตวัเองและผูป้ระสบเหต ุและควบคมุ 
สถานการณ์ไม่ให้ขยายวงกว้าง ควบคมุความเสยีหาย และเยยีวยา รวมทัง้วางระบบการป้องกันในอนาคต

 นอกจากน้ีการก�าหนดเป้าหมาย National Preparedness Goal เป็นการน�าแผน PPD-8 
ไปสู่การปฏิบัติและบรรลุภารกิจ หลัก 4 ประการ ดังน้ี 1) การหลีกเล่ียงและจ�ากัดอุปสรรคต่าง ๆ 
(Prevention) การปกป้องชวีติและทรพัย์สินของประชาชนให้พ้นจากภัยคกุคามทุกรปูแบบ (Protection) 
(2) การลดผลกระทบจากการสูญเสียชวีติและทรพัย์สินจากภัยพิบติัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต (Mitigation) 
(3) การตอบสนองอยา่งรวดเรว็ในการรกัษาชวีติและทรพัยสิ์นภายหลังเกิดเหตภัุยพิบติั (Response) 
(4) กระบวนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ประวติัศาสตร ์ส่ิงแวดล้อมและการบูรณะซ่อมแซม 
บ้านเรอืนและสาธารณูปโภคท่ีได้รบัความเสียหาย (Recovery)

1)

2)

3)
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ส่ิงท่ีการจัดการภัยของสหรฐัฯ ให้ความส�าคัญ คือ ระบบการจัดการวกิฤตการณ์แห่งชาติสหรฐั 
(Role of the US National Incident Management System) ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับระบบ 
การจัดการวิกฤตการณ์แห่งชาติสหรัฐ  (National  Incident Management  System  -  NIMS) 
ได้แก่ การมรีะบบบญัชาการเหตุการณ์ (Incident Command System - ICS) เป็นการวางผงัองค์กร 
ให้มีมาตรฐานเดียวในการจัดการกับทุกสถานการณ์และทุกภัย  โดยทุกหน่วยงานที่มีส่วนเก่ียวข้อง 
ต้องเข้ามามีส่วนร่วม  เพื่อให้เกิดการประสานงาน  ความเข้าใจร่วมกัน  ทราบบทบาทที่ชัดเจนของ 
แต่ละหน่วยงานและไม่เกดิการท�างานทีซ่�า้ซ้อน ท�าให้ระบบบญัชาการเหตุการณ์น�ามาใช้ได้ในสาธารณภยั 
หลายระดับและหลากหลายโดยการประสานงานระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งแบ่งปันข้อมูลทรัพยากร 
ที่สนับสนุนระบบการบัญชาการเหตุการณ์และผู้บัญชาการณ์เหตุการณ์ที่เป็นผู้ตัดสินใจจัดการ
สถานการณ์ที่น�าไปใช้จัดการเหตุการณ์ต่าง  ๆ  โดยระบบมีความยืดหยุ่นสามารถปรับใช้ได้ใน 
หลายเหตุการณ์และต้องพฒันาและปรบัปรงุอยูเ่สมอเพือ่ท่ีเม่ือน�าระบบมาใช้จดัการในเหตกุารณ์จริง 
จะสามารถด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิดความสับสน

  กรอบการท�างาน เร่ิมจากระดับท้องถิ่นขึ้นไปสู่รัฐ  โดยมีการท�างานร่วมกันอย่าง 
เป็นระบบ ซึง่ท้องถิน่และชุมชนต้องสามารถจดัการด้วยตัวเองในเบือ้งต้นได้ก่อนอย่างแท้จรงิ โดยผ่าน 
การมส่ีวนร่วมหลักการท�างานคอืมคีวามเข้าใจร่วมกนัทีช่ดัเจน  มกีารแบ่งมอบอ�านาจหน้าทีอ่ย่างชดัเจน 
รู้ว่าหน่วยใดท�าหน้าที่อะไร

  องค์ประกอบ ระบบการจัดการวิกฤตการณ์ ประกอบด้วย  3  ส่วนหลัก  ได้แก ่
1)  ระบบการบัญชาการเหตุการณ์  (ICS)  2)  ระบบประสานการท�างานร่วมกัน  (Multiagency 
Coordination Systems - MAC) และ 3) การประชาสัมพันธ์ (Public Information)

   การจัดล�าดับความส�าคัญ ต้องรกัษาชวีติก่อนทัง้ตวัเองและผูป้ระสบเหต ุและควบคุม 
สถานการณ์ไม่ให้ขยายวงกว้าง ควบคมุความเสยีหาย และเยยีวยา รวมทัง้วางระบบการป้องกันในอนาคต

 นอกจากน้ีการก�าหนดเป้าหมาย National Preparedness Goal เป็นการน�าแผน PPD-8 
ไปสู่การปฏิบัติและบรรลุภารกิจ หลัก 4 ประการ ดังน้ี 1) การหลีกเล่ียงและจ�ากัดอุปสรรคต่าง ๆ 
(Prevention) การปกป้องชวีติและทรพัย์สินของประชาชนให้พ้นจากภัยคุกคามทุกรปูแบบ (Protection) 
(2) การลดผลกระทบจากการสูญเสียชวีติและทรพัย์สินจากภัยพิบติัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต (Mitigation) 
(3) การตอบสนองอยา่งรวดเรว็ในการรกัษาชวีติและทรพัยสิ์นภายหลังเกิดเหตภัุยพิบติั (Response) 
(4) กระบวนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ประวติัศาสตร ์ส่ิงแวดล้อมและการบูรณะซ่อมแซม 
บ้านเรอืนและสาธารณูปโภคท่ีได้รบัความเสียหาย (Recovery)

1)

2)

3)
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  กรณีการบรหิารจัดการอุทกภัย เมือ่ ค.ศ. 1972 สภาความมัน่คงแห่งชาต ิ(NSC) ได้แต่งตัง้  
Natural  Relief  Committee  ประกอบด้วย  รัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องและผู้บริหารหน่วยพลเรือน  โดยมี 
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากน�้าท่วม  ในกรอบ National Security 
Council  Directive  20  และ  The  Operation  Procedure  No.29  ร่วมกับ  Dept  of  Irrigation  and 
Drainage  Malaysia  (DID)  ที่ก�าหนด  Guidelines  for  Management  of  Flood  Disaster  during 
Monsoon  Season  and  Flash  Floods  ท้ังน้ี มีผู้แทนของหน่วยงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
ประจ�าอยู่ในทุกระดับ

7  เอกสารประกอบการประชุม Asian Crisis Management ครั้งที่ 8  ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2553 ณ โรงแรม Grand 
  ไทเป สาธารณรัฐไต้หวัน

   สาธารณรฐัไต้หวนั 7

  การแจ้งเตือน ให้ความส�าคญักบั 1) การค้นหาพืน้ท่ีเสีย่งและท�าการปรับสภาพและรกัษาสภาพ 
พื้นที่ การขุดลอก 2) การมีระบบข้อมูล อาทิ ปริมาณน�้าฝน ลักษณะเม็ดฝน 3) การติดตาม (monitor) 
บริเวณแม่น�้าล�าธารโดยระบบวิดีโอ  4)  การจัดท�าเว็บไซต์  5)  การให้การศึกษาเชิงป้องกันภัยแก่ประชาชน 
รอบแม่น�า้ล�าธารในการวางแผนอพยพพร้อมเส้นทางอพยพและพ้ืนทีพ่กัช่ัวคราว  โดยมกีารแจ้งเตือนเป็นระดับ 
สีเหลืองและแดงเกี่ยวกับปริมาณน�้าฝนในข้ันรุนแรงและขั้นวิกฤตและแจ้งเตือนข่าวสารให้ประชาชนทราบ
เป็นระยะ

  การอพยพ ให้ความส�าคญักระบวนการอพยพสาธารณภยั โดยเม่ือประกาศระดบัสแีจ้งเตอืน 
ทางศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน  (Emergency  Operation  Center:  EOC)    จะรับข้อมูล  และแจ้งศูนย์ฉุกเฉิน 
ระดับต�าบล ส�าหรับระดับสีเหลือง (Yellow alert) ให้อพยพ และระดับสีแดง (Red Alert) เป็นการบังคับ
ให้อพยพทันที    โดยมีผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่สั่งการไปยังพื้นที่ปลอดภัย  ทั้งนี้  กระทรวงศึกษาธิการ
เป็นหน่วยรับผิดชอบการจัดหาพื้นท่ีปลอดภัย  กระทรวงสังคมเป็นหน่วยรับผิดชอบจัดเตรียมวัสดุและ
การจัดการ กรมอนามัยรับผิดชอบสุขอนามัยและการรักษาทางการแพทย์

1)

1)

2)

   มาเลเซีย
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 Singapore Civil Defence Force (SCDF) ก�าหนด The Operation Civil Emergency Plan 
(Ops CE Plan) และ National contingency plan for civil emergencies8 เพื่อประสาน สั่งการ ควบคุม 
เพื่อบริหารจัดการภัยที่เกิดขึ้น โดย Incident Management Structure มี 3 ระดับ คือ 1) Policy Layer 
2) Strategic Layer และ 3) Tactical Layer ประกอบด้วย ส่วนต่าง ๆ ที่หน่วยงานหลักรับผิดชอบโดยตรง 
ได้แก่  ด้านการช่วยเหลือ  ด้านการแพทย์  ด้านข้อมูลสารสนเทศและสื่อสารมวลชน  ด้านความปลอดภัย/ 
การควบคุมจราจร/การอพยพ/การสืบสวน/การจัดการศพ  ด้าน  Emergency  Relief/Relief  centers 
ด้านการต่างประเทศ (การบริหารจัดการกับชาวต่างชาติ) และด้านการขนส่ง ทั้งนี้ การท�างานของ Incident 
Command (IC) ได้รับการสนับสนุนจาก Joint Planning Staff (หน่วยงานต่าง ๆ) ในการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ 
ให้ค�าแนะน�า และจดัหาหน่วยภาคพืน้ดนิ หรอื team เพ่ือบริหารจัดการภยั โดยหลักของ Civil Emergency 
เป็นการจดัการกบัภยัพิบตัทิีก่่อให้เกิดความสูญเสียทัง้ชวีติและทรพัย์สนิขนาดใหญ่ในระดบัชาต ิ และต้องได้รบั 
ความร่วมมือจากหน่วยต่าง ๆ (multi-agency response) โดยให้ Commissioner SCDF เป็น Incident 
manager (IM) ส�าหรบั Ops CE Plan ได้จ�าลองสถานการณ์ 6 เร่ือง คอื 1) ไฟไหม้ 2) อาคารถล่ม 3) อบุติัภยั 
จากการขนส่ง 4) อุบัติเหตุทางอุตสาหกรรม 5) สารเคมีพิษทางอุตสาหกรรม และ 6) อุบัติภัยจากเคมี ชีวะ 
นิวเคลียร์ โดย SCDF มีหน่วยผจญเพลิงและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ

  การจัดการเป็นความรว่มมือ 3 ระดับ คือ ระดับชาติ ระดับ State และระดับ District 
โดยใช้ข้อมลู Real Time เพือ่คาดการณ์สิง่ทีเ่กดิในระยะต่อไปรวมท้ังการเผยแพร่และแจ้งเตือนผ่าน webpage 
SMS โดยข้อมลูเสนอให้หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องทัง้ระดับรฐัและมลรัฐ รวมทัง้ National Disaster Control Centre 
จัดตั้งที่ NSC โดยศูนย์ฯ จะร้องขอการสนับสนุนจากฝ่ายทหาร และเมื่อ National Security Division 
ระดับ district ได้รับการแจ้งเตือนการเกิดสาธารณภัยจะต้อง alert สภาความมั่นคงแห่งชาติในทุกระดับ 
และหน่วยที่ให้ความช่วยเหลือกู้ภัยและให้เจ้าหน้าที่หลักมาประจ�าที่ศูนย์ฯ รวมทั้ง Civil Defense Control 
Center ทั้งหมดพร้อมเข้าปฏิบัติการทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและอาสาสมัคร

2)

 สิงคโปร์

8  เอกสารประกอบการประชุม Asian Crisis Management Conference ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 12 - 13 ตุลาคม 2549 
  ณ Orchard Hotel ประเทศสิงคโปร์
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9  รายละเอยีดสามารถศกึษาแผนเตรียมพร้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2517 แผนเตรยีมพร้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2520 แผนเตรยีมพร้อมแห่งชาติ 
  พ.ศ. 2535.

 การเตรียมพร้อมของไทยมีพัฒนาการตามห้วงเวลาและสภาวะแวดล้อมจากในอดีต 
ท่ีมุ่งเตรยีมสรรพก�าลังเพ่ือการสู้รบในช่วงสงครามเย็นมาสู่การวางแผนและเตรยีมสรรพก�าลัง 
เพ่ือสรา้งภมิูคุ้มกันให้พรอ้มเผชญิกับสาธารณภัย ภัยการสู้รบ และวกิฤตการณ์ต่างๆ โดยมุ่งหวงั 
ให้มีระบบการแจ้งเตือน การเตรยีมแผนและบัญชีทรพัยากร เครือ่งมือ อุปกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญ 
สาขาต่างๆ คลังขอ้มูลสาธารณภัยแห่งชาติ ระบบบญัชาการเหตกุารณ์ ระบบการเบกิจ่ายงบประมาณ

แผนเตรยีมพรอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2517 (นายสัญญา ธรรมศักดิ์ นายกรัฐมนตรี) มีความมุ่งหมาย 
ที่จะให้การบริหารในด้านทรัพยากร  เศรษฐกิจ  และการเมืองอยู่ในสภาวะที่สามารถจะเผชิญกับ 
ภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติในภาวะไม่ปกติได้ นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายในการขยายขีดความ 
สามารถของฐานทรัพยากรเศรษฐกิจบางประเทศ เพื่อสนับสนุนการระดมสรรพก�าลังทางทหารและ 
การป้องกันฝ่ายพลเรอืน  (เน้นภัยการสูร้บจากนอกประเทศตามการประเมินสถานการณ์ความม่ันคง 
ในห้วงเวลานั้น)

แผนเตรยีมพรอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2520 (นายธานนิทร์ กรยัวิเชียร นายกรัฐมนตร)ี มีความมุ่งหมาย 
เพ่ือระดมสรรพก�าลังของชาติเพื่อการป้องกันประเทศและสนับสนุนการระดมสรรพก�าลังของชาติ 
เป็นส�าคัญ  และสามารถวางแผนเพื่อแปรสภาพการบริหารด้านเศรษฐกิจและการบริหารราชการ 
ภาวะปกติเข้าสู่สภาพที่สามารถเผชิญกับภัยคุกคามต่อความม่ันคงของชาติในภาวะไม่ปกติได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  โดยก�าหนดภัยคุกคาม  3  ลักษณะ  คือ  1)  ภัยคุกคามจากการกระท�า 
ของศัตรู 2) ภัยคุกคามจากสาธารณภัย (อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันเกิดจาก 
ธรรมชาติหรือมีผู้ท�าให้เกิดขึ้น) และ 3) ภัยคุกคามจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ  โดยมีขอบเขต 
การเตรียมพร้อมรวม  13  สาขา  (กลุ่มการเตรียมพร้อมทั่วไป  5  สาขา  และกลุ่มการเตรียมพร้อม 
แยกตามสาขา  8  สาขา)  (เน้นภยัการสูร้บจากนอกประเทศตามการประเมนิสถานการณ์ความมัน่คง 
ในห้วงเวลานั้น)

พัฒนาการการเตรยีมพรอ้ม
ของประเทศไทย 9
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 Singapore Civil Defence Force (SCDF) ก�าหนด The Operation Civil Emergency Plan 
(Ops CE Plan) และ National contingency plan for civil emergencies8 เพื่อประสาน สั่งการ ควบคุม 
เพื่อบริหารจัดการภัยที่เกิดขึ้น โดย Incident Management Structure มี 3 ระดับ คือ 1) Policy Layer 
2) Strategic Layer และ 3) Tactical Layer ประกอบด้วย ส่วนต่าง ๆ ที่หน่วยงานหลักรับผิดชอบโดยตรง 
ได้แก่  ด้านการช่วยเหลือ  ด้านการแพทย์  ด้านข้อมูลสารสนเทศและสื่อสารมวลชน  ด้านความปลอดภัย/ 
การควบคุมจราจร/การอพยพ/การสืบสวน/การจัดการศพ  ด้าน  Emergency  Relief/Relief  centers 
ด้านการต่างประเทศ (การบริหารจัดการกับชาวต่างชาติ) และด้านการขนส่ง ทั้งนี้ การท�างานของ Incident 
Command (IC) ได้รับการสนับสนุนจาก Joint Planning Staff (หน่วยงานต่าง ๆ) ในการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ 
ให้ค�าแนะน�า และจัดหาหน่วยภาคพ้ืนดิน หรือ team เพือ่บรหิารจดัการภยั โดยหลกัของ Civil Emergency 
เป็นการจดัการกบัภยัพิบตัทิีก่่อให้เกิดความสูญเสียทัง้ชวีติและทรพัย์สนิขนาดใหญ่ในระดบัชาต ิ และต้องได้รบั 
ความร่วมมือจากหน่วยต่าง ๆ (multi-agency response) โดยให้ Commissioner SCDF เป็น Incident 
manager (IM) ส�าหรับ Ops CE Plan ได้จ�าลองสถานการณ์ 6 เรือ่ง คอื 1) ไฟไหม้ 2) อาคารถล่ม 3) อบุตัภิยั 
จากการขนส่ง 4) อุบัติเหตุทางอุตสาหกรรม 5) สารเคมีพิษทางอุตสาหกรรม และ 6) อุบัติภัยจากเคมี ชีวะ 
นิวเคลียร์ โดย SCDF มีหน่วยผจญเพลิงและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ

  การจัดการเป็นความรว่มมือ 3 ระดับ คือ ระดับชาติ ระดับ State และระดับ District 
โดยใช้ข้อมลู Real Time เพ่ือคาดการณ์ส่ิงทีเ่กดิในระยะต่อไปรวมท้ังการเผยแพร่และแจ้งเตอืนผ่าน webpage 
SMS โดยข้อมลูเสนอให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทัง้ระดับรัฐและมลรฐั รวมทัง้ National Disaster Control Centre 
จัดตั้งที่ NSC โดยศูนย์ฯ จะร้องขอการสนับสนุนจากฝ่ายทหาร และเมื่อ National Security Division 
ระดับ district ได้รับการแจ้งเตือนการเกิดสาธารณภัยจะต้อง alert สภาความมั่นคงแห่งชาติในทุกระดับ 
และหน่วยที่ให้ความช่วยเหลือกู้ภัยและให้เจ้าหน้าที่หลักมาประจ�าที่ศูนย์ฯ รวมทั้ง Civil Defense Control 
Center ทั้งหมดพร้อมเข้าปฏิบัติการทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและอาสาสมัคร

2)

 สิงคโปร์

8  เอกสารประกอบการประชุม Asian Crisis Management Conference ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 12 - 13 ตุลาคม 2549 
  ณ Orchard Hotel ประเทศสิงคโปร์
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9  รายละเอยีดสามารถศกึษาแผนเตรียมพร้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2517 แผนเตรยีมพร้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2520 แผนเตรยีมพร้อมแห่งชาติ 
  พ.ศ. 2535.

 การเตรียมพร้อมของไทยมีพัฒนาการตามห้วงเวลาและสภาวะแวดล้อมจากในอดีต 
ท่ีมุ่งเตรยีมสรรพก�าลังเพ่ือการสู้รบในช่วงสงครามเย็นมาสู่การวางแผนและเตรยีมสรรพก�าลัง 
เพ่ือสรา้งภมิูคุ้มกันให้พรอ้มเผชญิกับสาธารณภัย ภัยการสู้รบ และวกิฤตการณ์ต่างๆ โดยมุ่งหวงั 
ให้มีระบบการแจ้งเตือน การเตรยีมแผนและบัญชีทรพัยากร เครือ่งมือ อุปกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญ 
สาขาต่างๆ คลังขอ้มูลสาธารณภัยแห่งชาติ ระบบบญัชาการเหตกุารณ์ ระบบการเบกิจ่ายงบประมาณ

แผนเตรยีมพรอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2517 (นายสัญญา ธรรมศักดิ์ นายกรัฐมนตรี) มีความมุ่งหมาย 
ที่จะให้การบริหารในด้านทรัพยากร  เศรษฐกิจ  และการเมืองอยู่ในสภาวะที่สามารถจะเผชิญกับ 
ภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติในภาวะไม่ปกติได้ นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายในการขยายขีดความ 
สามารถของฐานทรัพยากรเศรษฐกิจบางประเทศ เพื่อสนับสนุนการระดมสรรพก�าลังทางทหารและ 
การป้องกันฝ่ายพลเรอืน  (เน้นภัยการสูร้บจากนอกประเทศตามการประเมนิสถานการณ์ความมัน่คง 
ในห้วงเวลานั้น)

แผนเตรยีมพรอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2520 (นายธานนิทร์ กรยัวิเชยีร นายกรัฐมนตร)ี มคีวามมุง่หมาย 
เพ่ือระดมสรรพก�าลังของชาติเพื่อการป้องกันประเทศและสนับสนุนการระดมสรรพก�าลังของชาติ 
เป็นส�าคัญ  และสามารถวางแผนเพื่อแปรสภาพการบริหารด้านเศรษฐกิจและการบริหารราชการ 
ภาวะปกติเข้าสู่สภาพที่สามารถเผชิญกับภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติในภาวะไม่ปกติได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  โดยก�าหนดภัยคุกคาม  3  ลักษณะ  คือ  1)  ภัยคุกคามจากการกระท�า 
ของศัตรู 2) ภัยคุกคามจากสาธารณภัย (อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันเกิดจาก 
ธรรมชาติหรือมีผู้ท�าให้เกิดข้ึน) และ 3) ภัยคุกคามจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ  โดยมีขอบเขต 
การเตรียมพร้อมรวม  13  สาขา  (กลุ่มการเตรียมพร้อมทั่วไป  5  สาขา  และกลุ่มการเตรียมพร้อม 
แยกตามสาขา  8  สาขา)  (เน้นภยัการสูร้บจากนอกประเทศตามการประเมนิสถานการณ์ความมัน่คง 
ในห้วงเวลานั้น)

พัฒนาการการเตรยีมพรอ้ม
ของประเทศไทย 9
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10  รายละเอียดสามารถศึกษานโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2548.
11  รายละเอียดสามารถศึกษายุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2557-2561).

แผนเตรยีมพรอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (นายอานันท์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรี) มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2535 เห็นชอบแผนฯ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรตั้งแต่ในภาวะปกติ 
เพื่อให้สามารถน�ามาใช้ในภาวะไม่ปกติอันเนื่องจากประเทศมีภัยจากการกระท�าของศัตรูอย่างรุนแรง 
ภายในประเทศ  หรือจากการรุกรานจากภายนอกประเทศจนถึงขั้นต้องระดมสรรพก�าลังของชาติ 
โดยเฉพาะสนับสนุนกองทัพในการป้องกันประเทศและสามารถน�าทรัพยากรที่จัดเตรียมมาสนับสนุน 
ด้านสาธารณภัย  โดยมีขอบเขตการเตรียมพร้อม  รวม  14  สาขา  (การเตรียมพร้อมด้านมาตรการ 
การเตรียมพร้อมด้านทรัพยากร  และการเตรียมพร้อมด้านพื้นที่)  (ต่อมาได้แยกการเตรียมพร้อม 
ด้านพืน้ทีม่าจดัท�าเป็นแผนเฉพาะเรือ่ง คอื แผนพฒันาเพือ่เสรมิความมัน่คงของชาต ิยทุธศาสตร์ความมัน่คง 
ชายแดน และแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติในปัจจุบัน)

นโยบายการเตรยีมพรอ้มแห่งชาติ10 ในช่วงต้นเดอืนธนัวาคม 2547 ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 
ได้ประชุมเชิงปฏบิตักิารเพือ่ทบทวนแผนเตรียมพร้อมแห่งชาตเินือ่งจากเหน็ว่าแผนเตรยีมพร้อมแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2535 มข้ีอจ�ากดัด้านการจดัการสถานการณ์ฉกุเฉนิท่ีเกดิขึน้ให้มปีระสิทธภิาพ เช่น การขาดระบบ 
แจ้งเตอืนภัย การขาดการก�าหนดการบญัชาการเหตุการณ์ทีม่เีอกภาพ การขาดความเข้าใจการปฏบิติังาน 
และขาดการฝึกซ้อม  สิ่งเหล่านี้เป็นท่ีมาและความจ�าเป็นในการปรับปรุงแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 ให้เป็นแผนในลักษณะ “แผนเชิงนโยบำย” เพื่อเป็นแผนใหญ่ของชาติในการเตรียมพร้อม 
เพื่อเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น  โดยในขั้นตอนการจัดท�านั้น  เมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  2548 
ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต ิ ได้มกีารประชมุหน่วยงานท่ีรับผิดชอบแผนเตรียมพร้อมด้านต่าง  ๆ 
เพื่อทบทวนการด�าเนินงานของแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ  พ.ศ  2535  รวมทั้งน�าบทเรียนการจัดการ 
ภัยกรณีธรณีพิบัติสึนามิ  เป็นกรณีศึกษาการก�าหนดนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ต่อมาเมื่อวันที่ 
20  ธันวาคม  2548  คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติและให้ยกเลิก 
แผนเตรยีมพร้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 เป็นกรอบก�าหนดยทุธศาสตร์ แนวทาง มาตรการ แผนปฏิบตักิาร 
เพื่อให้การจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน  หรือวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยทกุภาคส่วนต้องผนกึก�าลงัตัง้แต่ในภาวะปกต ิหรอืยามปกต ิด้วยการจดัเตรียมระบบป้องกนั บรรเทา 
ระงับภัย รวมทั้งการฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์ฉุกเฉินหรือวิกฤตการณ์

ยุทธศาสตรก์ารเตรยีมพรอ้มแห่งชาติ (พ.ศ. 2557-2561)11  ให้ความส�าคัญกับคนในชาต ิ
มีภูมิคุ้มกัน มีส่วนร่วม และผนึกก�าลังทุกภาคส่วนในการป้องกัน การเตรียมพร้อม การบริหารจัดการ 
ขณะเกิดเหต ุและการฟ้ืนฟ ูภายใต้การบริหารจดัการแบบเบด็เสรจ็ได้อย่างมปีระสทิธภิาพและทันท่วงที 
โดยก�าหนดประเดน็ยทุธศาสตร์  เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชีว้ดั และกลยทุธ์ รองรับการด�าเนนิงาน 
ในเรื่องดังกล่าว โดยให้ยกเลิกนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
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10  รายละเอียดสามารถศึกษานโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2548.
11  รายละเอียดสามารถศึกษายุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2557-2561).

แผนเตรยีมพรอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (นายอานันท์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรี) มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2535 เห็นชอบแผนฯ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรตั้งแต่ในภาวะปกติ 
เพื่อให้สามารถน�ามาใช้ในภาวะไม่ปกติอันเนื่องจากประเทศมีภัยจากการกระท�าของศัตรูอย่างรุนแรง 
ภายในประเทศ  หรือจากการรุกรานจากภายนอกประเทศจนถึงข้ันต้องระดมสรรพก�าลังของชาติ 
โดยเฉพาะสนับสนุนกองทัพในการป้องกันประเทศและสามารถน�าทรัพยากรที่จัดเตรียมมาสนับสนุน 
ด้านสาธารณภัย  โดยมีขอบเขตการเตรียมพร้อม  รวม  14  สาขา  (การเตรียมพร้อมด้านมาตรการ 
การเตรียมพร้อมด้านทรัพยากร  และการเตรียมพร้อมด้านพื้นที่)  (ต่อมาได้แยกการเตรียมพร้อม 
ด้านพืน้ทีม่าจดัท�าเป็นแผนเฉพาะเรือ่ง คอื แผนพฒันาเพือ่เสรมิความมัน่คงของชาต ิยทุธศาสตร์ความมัน่คง 
ชายแดน และแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติในปัจจุบัน)

นโยบายการเตรยีมพรอ้มแห่งชาติ10 ในช่วงต้นเดอืนธนัวาคม 2547 ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต ิ
ได้ประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่ทบทวนแผนเตรียมพร้อมแห่งชาตเินือ่งจากเหน็ว่าแผนเตรยีมพร้อมแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2535 มข้ีอจ�ากดัด้านการจดัการสถานการณ์ฉกุเฉนิท่ีเกดิขึน้ให้มปีระสิทธภิาพ เช่น การขาดระบบ 
แจ้งเตือนภัย การขาดการก�าหนดการบญัชาการเหตุการณ์ทีม่เีอกภาพ การขาดความเข้าใจการปฏิบตังิาน 
และขาดการฝึกซ้อม  สิ่งเหล่านี้เป็นที่มาและความจ�าเป็นในการปรับปรุงแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 ให้เป็นแผนในลักษณะ “แผนเชิงนโยบำย” เพื่อเป็นแผนใหญ่ของชาติในการเตรียมพร้อม 
เพื่อเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น  โดยในขั้นตอนการจัดท�านั้น  เมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  2548 
ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ  ได้มกีารประชมุหน่วยงานทีร่บัผดิชอบแผนเตรยีมพร้อมด้านต่าง  ๆ 
เพื่อทบทวนการด�าเนินงานของแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ  พ.ศ  2535  รวมทั้งน�าบทเรียนการจัดการ 
ภัยกรณีธรณีพิบัติสึนามิ  เป็นกรณีศึกษาการก�าหนดนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ต่อมาเมื่อวันที่ 
20  ธันวาคม  2548  คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติและให้ยกเลิก 
แผนเตรยีมพร้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 เป็นกรอบก�าหนดยทุธศาสตร์ แนวทาง มาตรการ แผนปฏิบตักิาร 
เพื่อให้การจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน  หรือวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยทกุภาคส่วนต้องผนกึก�าลงัตัง้แต่ในภาวะปกต ิหรอืยามปกต ิด้วยการจดัเตรียมระบบป้องกนั บรรเทา 
ระงับภัย รวมทั้งการฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์ฉุกเฉินหรือวิกฤตการณ์

ยุทธศาสตรก์ารเตรยีมพรอ้มแห่งชาติ (พ.ศ. 2557-2561)11  ให้ความส�าคัญกับคนในชาต ิ
มีภูมิคุ้มกัน มีส่วนร่วม และผนึกก�าลังทุกภาคส่วนในการป้องกัน การเตรียมพร้อม การบริหารจัดการ 
ขณะเกิดเหต ุและการฟ้ืนฟ ูภายใต้การบริหารจดัการแบบเบด็เสรจ็ได้อย่างมปีระสทิธภิาพและทันท่วงที 
โดยก�าหนดประเดน็ยทุธศาสตร์  เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชีว้ดั และกลยทุธ์ รองรับการด�าเนนิงาน 
ในเรื่องดังกล่าว โดยให้ยกเลิกนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
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ปัจจุบันการเตรยีมพรอ้มแห่งชาติได้บรรจุเป็นส่วนหน่ึง
ในยุทธศาสตรช์าติ (พ.ศ. 2561-2580) และแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็นความม่ันคง (พ.ศ. 2561-2580)
และได้บรรจุเรือ่งการเตรยีมพรอ้มในนโยบายหลัก

ของส�านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ คือ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ
และแผนเตรยีมพรอ้มแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) 12

12  แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2564) เป็นแผนที่ปรับปรุงจากยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2557- 
  2561)  โดยขยายรายละเอียดประเด็นการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติในนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย 
  ความมั่นคงแห่งชาติจึงก�าหนดห้วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้จะได้มีการปรับปรุงห้วงเวลาสอดรับกับนโยบายและแผนฯ ต่อไป

โดยนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565)  ก�าหนดประเด็น 
การพฒันาระบบการเตรยีมพร้อมแห่งชาต ิ โดยมเีป้าหมายเชงิยทุธศาสตร์ “ระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติ 
เป็นทิศทำง และแนวทำงหลักในกำรเผชิญกับภำวะไม่ปกติและจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงบูรณำกำร 
จำกกำรเผชิญภัยคุกคำมทุกรูปแบบ”  โดยให้ทุกภาคส่วนพร้อมสนับสนุนการเตรียมพร้อมของชาติร่วมกัน 
ในลักษณะประชารัฐควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับต่างประเทศ  และก�าหนดกลยุทธ์รองรับ 
ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและผนึกก�าลังในลักษณะหุ้นส่วน 
ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติในการรับมือสาธารณภัย  ภัยที่เกิดจากการสู้รบ  และ 
วกิฤตการณ์ความมัน่คง และการทบทวน ปรบัปรงุ และพัฒนาแผนงาน/โครงการ/งบประมาณของหน่วยงาน 
ทั้งในส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  และส่วนท้องถ่ิน  ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือการเตรียมพร้อมรับมือ 
ภยัคกุคามทกุรปูแบบกบัต่างประเทศ โดยมกีารเสรมิสร้างความสัมพันธ์แลกเปล่ียนองค์ความรู้และประสบการณ์ 
และเข้าร่วมฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมกับต่างประเทศภายใต้กลไกความร่วมมือระดับทวิภาคี 
และพหุภาคี  นอกจากนี้สิ่งส�าคัญประการหนึ่งที่นโยบายฯ  ฉบับนี้ได้กล่าวถึง  คือ  การพัฒนาองค์ความรู้ 
แก่บคุลากรทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการเตรยีมพร้อมแห่งชาติให้สามารถจัดการความเส่ียง และแก้ไขปัญหา 
ที่กระทบต่อความม่ันคงของประเทศ  รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับต่างประเทศ 
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง
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  ในขณะเดียวกันหากมองในส่วนการเตรียมพร้อมของฝ่ายทหารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตาม 
แผนป้องกันประเทศจะเห็นได้ว่า  นโยบายและแผนฯ  ฉบับนี้มุ ่งเน้นการเตรียมพร้อมของกองทัพเพื่อ 
พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ  โดยก�าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ให้ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัย 
จากภัยคุกคามทางทหาร  พร้อมกับการก�าหนดกลยุทธ์รองรับ  โดยให้ความส�าคัญกับการเตรียมก�าลัง 
และใช้ก�าลงัเพือ่การป้องปราม  แก้ไข  และยตุคิวามขดัแย้งด้วยการปฏบิติัการร่วมเป็นหลัก  พัฒนาปฏบิติัการ 
ไซเบอร์เพื่อการทหาร  พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ  เพื่อการใช้งานดาวเทียมสื่อสาร  ดาวเทียมถ่ายภาพ 
ด้านความมั่นคง  พัฒนาระบบข่าวกรองเพื่อการแจ้งเตือนภัยคุกคามทางทหาร  ส่งเสริมการวิจัยพัฒนา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  กิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร 
พัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชาและระบบสารสนเทศให้สามารถปฏิบัติการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
ในกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานความมัน่คง  พฒันาระบบการส่งก�าลังบ�ารุงร่วมเพ่ือมุง่ไปสู่การพ่ึงพาตนเอง 
พัฒนาระบบการระดมสรรพก�าลังอย่างต่อเนื่อง  พัฒนาเสริมสร้างก�าลังประชาชน  ทหารกองหนุน 
ทหารนอกประจ�าการ  ทหารผ่านศึกทุกประเภท  เพื่อมุ่งไปสู่การออมก�าลังและชดเชยอ�านาจก�าลังรบ 
ของกองทัพที่มีอยู่อย่างจ�ากัดในยามสงคราม

 มุมมองประเด็นพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ ส่ิงท่ีส�าคัญ 
ในการเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพในการป้องกันประเทศท่ีให้ความส�าคัญ 
กับ 4 เรื่องหลัก กล่าวคือ 1) การผนึกก�าลังกับมิตรประเทศ โดยมีความร่วมมือ 
กับมิตรประเทศท้ังระดับทวิภาคีและพหุภาคี อาทิ ประเทศเพ่ือนบ้าน กรอบอาเซียน 
2) การผนึกก�าลังภายในกองทัพ (กระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพ) 3) การผนึกก�าลัง 
กองทัพกับหน่วยงานฝ่ายพลเรอืน รฐัวิสาหกิจ เอกชน ภายใต้แผนผนึกก�าลังและ 
ทรพัยากรเพ่ือการป้องกันประเทศในลักษณะ United Defense และ  4) การผนึกก�าลัง 
กับภาคประชาชนภายใต้แผนพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติท่ีมุ่งเน้น 
การเสรมิสรา้งความเข้มแข็งของคน ชุมชน ในหมู่บ้านตามแนวชายแดน ชายทะเล 
หรอืพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาความม่ันคง
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  ส�าหรับรายละเอียดการเตรียมพร้อมของไทย 
ที่ถ ่ายทอดมาจากนโยบายและแผนระดับชาติฯ 
จะปรากฏในแผนความม่ันคงเฉพาะเร่ือง  คือ 
แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ  (พ.ศ.  2560-2564)13 
ทีใ่ห้ความส�าคญักบัการจดัการระบบการเตรยีมพร้อม 
แห่งชาตต้ิองใช้การมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วนในลกัษณะ 
หุ ้นส่วนยุทธศาสตร์  การผนึกก�าลังทุกภาคส่วน 
เพื่อการเตรียมพร้อมแห่งชาติในลักษณะประชารัฐ 
ที่มีความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ 
ภาคประชาชน  การเสริมสร้างความร่วมมือกับ 
ต่างประเทศด้านการเตรียมพร้อมแห่งชาต ิท้ังในระดบั 
ทวภิาคแีละพหภุาค ี โดยเฉพาะกบัประเทศเพือ่นบ้าน 

ภายในกรอบประชาคมอาเซยีน และกรอบความร่วมมอื 
ระหว่างประเทศ  การจัดการความเสี่ยงด้วยการ 
เตรียมพร้อมของชาติ  ตั้งแต่ในภาวะปกติ  โดยมีการ 
ป้องกัน  รับมือและลดผลกระทบจากภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบ  และการด�าเนินแผนฯ  ภายใต้กลไก 
ที่ประสานสอดคล้อง  บูรณาการ  และส่งเสริมกัน 
อย่างมีเอกภาพ  ทันท่วงที  และยั่งยืน  โดยสามารถ 
ศึกษารายละเอียดการออกแบบการพัฒนาระบบ 
การเตรียมพร้อมของไทย  ปี  2562  ในบทความเรื่อง 
ระบบการเตรียมพร้อมด้านความมั่นคงไทย

13  แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ  (พ.ศ.  2560-2564)  ชื่อเดิมคือ  ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ  (พ.ศ.  2560-2564) 
  เพื่อให้สอดคล้องกับระดับของแผนและการเรียกชื่อแผน  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2560

 ระบบการเตรียมพร้อมให้ความส�าคัญ คือ 
การเตรยีมพรอ้มเชงิรกุของหน่วยงานเพ่ือป้องกันและลดผลกระทบ 
การมีแผน กฎ ระเบียบ ระบบเฝ้าระวงัแจ้งเตือน การเตรยีมบัญช ี
ทรพัยากรท้ังคนและส่ิงของอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พรอ้มใชง้านอย่าง 
เหมาะสมในแต่ละประเภทภัย การฝึกศึกษาอบรม การจัดท�าหลักสูตร 
และคู่มือเผชิญภัย การก�าหนดพ้ืนท่ีเส่ียงภัยและพ้ืนท่ีเฝ้าระวัง 
การมีแผนอพยพทางบกและทางทะเล การมีระบบคลังส�ารองอาหาร 
ระบบการแพทย์และสาธารณสุข ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบ 
การส่ือสาร ระบบการบรจิาคและแจกจ่ายส่ิงของอุปโภคบรโิภค 
การล�าเลียงขนส่งสินค้าและผู้ท่ีประสบภัย และการฝึกซ้อมแผน 
อย่างสม�าเสมอและจรงิจังเพ่ือให้การบรหิารจัดการสถานการณ์ 
ท่ีเกิดขึ้นเป็นไปอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ตลอดจน 
หน่วยงานรฐัและภาคธุรกิจสามารถด�าเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง 
(Business Continuity Management)
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  ในขณะเดียวกันหากมองในส่วนการเตรียมพร้อมของฝ่ายทหารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตาม 
แผนป้องกันประเทศจะเห็นได้ว่า  นโยบายและแผนฯ  ฉบับนี้มุ ่งเน้นการเตรียมพร้อมของกองทัพเพื่อ 
พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ  โดยก�าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ให้ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัย 
จากภัยคุกคามทางทหาร  พร้อมกับการก�าหนดกลยุทธ์รองรับ  โดยให้ความส�าคัญกับการเตรียมก�าลัง 
และใช้ก�าลังเพ่ือการป้องปราม  แก้ไข  และยติุความขัดแย้งด้วยการปฏบิตักิารร่วมเป็นหลกั  พฒันาปฏบิตักิาร 
ไซเบอร์เพื่อการทหาร  พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ  เพื่อการใช้งานดาวเทียมสื่อสาร  ดาวเทียมถ่ายภาพ 
ด้านความมั่นคง  พัฒนาระบบข่าวกรองเพื่อการแจ้งเตือนภัยคุกคามทางทหาร  ส่งเสริมการวิจัยพัฒนา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  กิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร 
พัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชาและระบบสารสนเทศให้สามารถปฏิบัติการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
ในกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานความมัน่คง  พัฒนาระบบการส่งก�าลงับ�ารงุร่วมเพือ่มุง่ไปสูก่ารพ่ึงพาตนเอง 
พัฒนาระบบการระดมสรรพก�าลังอย่างต่อเนื่อง  พัฒนาเสริมสร้างก�าลังประชาชน  ทหารกองหนุน 
ทหารนอกประจ�าการ  ทหารผ่านศึกทุกประเภท  เพื่อมุ่งไปสู่การออมก�าลังและชดเชยอ�านาจก�าลังรบ 
ของกองทัพที่มีอยู่อย่างจ�ากัดในยามสงคราม

 มุมมองประเด็นพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ ส่ิงท่ีส�าคัญ 
ในการเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพในการป้องกันประเทศท่ีให้ความส�าคัญ 
กับ 4 เรื่องหลัก กล่าวคือ 1) การผนึกก�าลังกับมิตรประเทศ โดยมีความร่วมมือ 
กับมิตรประเทศท้ังระดับทวิภาคีและพหุภาคี อาทิ ประเทศเพ่ือนบ้าน กรอบอาเซียน 
2) การผนึกก�าลังภายในกองทัพ (กระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพ) 3) การผนึกก�าลัง 
กองทัพกับหน่วยงานฝ่ายพลเรอืน รฐัวิสาหกิจ เอกชน ภายใต้แผนผนึกก�าลังและ 
ทรพัยากรเพ่ือการป้องกันประเทศในลักษณะ United Defense และ  4) การผนึกก�าลัง 
กับภาคประชาชนภายใต้แผนพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติท่ีมุ่งเน้น 
การเสรมิสรา้งความเข้มแข็งของคน ชุมชน ในหมู่บ้านตามแนวชายแดน ชายทะเล 
หรอืพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาความม่ันคง
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  ส�าหรับรายละเอียดการเตรียมพร้อมของไทย 
ที่ถ ่ายทอดมาจากนโยบายและแผนระดับชาติฯ 
จะปรากฏในแผนความมั่นคงเฉพาะเร่ือง  คือ 
แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ  (พ.ศ.  2560-2564)13 
ทีใ่ห้ความส�าคญักบัการจดัการระบบการเตรยีมพร้อม 
แห่งชาตต้ิองใช้การมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วนในลกัษณะ 
หุ ้นส่วนยุทธศาสตร์  การผนึกก�าลังทุกภาคส่วน 
เพื่อการเตรียมพร้อมแห่งชาติในลักษณะประชารัฐ 
ที่มีความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ 
ภาคประชาชน  การเสริมสร้างความร่วมมือกับ 
ต่างประเทศด้านการเตรียมพร้อมแห่งชาต ิทัง้ในระดบั 
ทวภิาคแีละพหภุาค ี โดยเฉพาะกบัประเทศเพือ่นบ้าน 

ภายในกรอบประชาคมอาเซยีน และกรอบความร่วมมอื 
ระหว่างประเทศ  การจัดการความเสี่ยงด้วยการ 
เตรียมพร้อมของชาติ  ตั้งแต่ในภาวะปกติ  โดยมีการ 
ป้องกัน  รับมือและลดผลกระทบจากภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบ  และการด�าเนินแผนฯ  ภายใต้กลไก 
ที่ประสานสอดคล้อง  บูรณาการ  และส่งเสริมกัน 
อย่างมีเอกภาพ  ทันท่วงที  และยั่งยืน  โดยสามารถ 
ศึกษารายละเอียดการออกแบบการพัฒนาระบบ 
การเตรียมพร้อมของไทย  ปี  2562  ในบทความเรื่อง 
ระบบการเตรียมพร้อมด้านความมั่นคงไทย

13  แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ  (พ.ศ.  2560-2564)  ช่ือเดิมคือ  ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ  (พ.ศ.  2560-2564) 
  เพื่อให้สอดคล้องกับระดับของแผนและการเรียกชื่อแผน  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2560

 ระบบการเตรียมพร้อมให้ความส�าคัญ คือ 
การเตรยีมพรอ้มเชงิรกุของหน่วยงานเพ่ือป้องกันและลดผลกระทบ 
การมีแผน กฎ ระเบียบ ระบบเฝ้าระวงัแจ้งเตือน การเตรยีมบัญช ี
ทรพัยากรท้ังคนและส่ิงของอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พรอ้มใชง้านอย่าง 
เหมาะสมในแต่ละประเภทภัย การฝึกศึกษาอบรม การจัดท�าหลักสูตร 
และคู่มือเผชิญภัย การก�าหนดพ้ืนท่ีเส่ียงภัยและพ้ืนท่ีเฝ้าระวัง 
การมีแผนอพยพทางบกและทางทะเล การมีระบบคลังส�ารองอาหาร 
ระบบการแพทย์และสาธารณสุข ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบ 
การส่ือสาร ระบบการบรจิาคและแจกจ่ายส่ิงของอุปโภคบรโิภค 
การล�าเลียงขนส่งสินค้าและผู้ท่ีประสบภัย และการฝึกซ้อมแผน 
อย่างสม�าเสมอและจรงิจังเพ่ือให้การบรหิารจัดการสถานการณ์ 
ท่ีเกิดขึ้นเป็นไปอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ตลอดจน 
หน่วยงานรฐัและภาคธุรกิจสามารถด�าเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง 
(Business Continuity Management)
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 ดังน้ัน จึงควรมีการส่งเสรมิและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภัยในเชงิรกุ 
โดยผนึกก�าลังทุกภาคส่วนเป็นภาคีเครือข่ายในกระบวนการวางแผน  การบริหารจัดการภัย  ตั้งแต่ 
ขั้นก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด ภูมิภาค 
และประเทศโดยเสรมิสร้างการพฒันาความรู ้การตระหนกัรู้ การมีจติส�านกึความมัน่คง การมีจติสาธารณะ 
ของทุกภาคส่วน  เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมผนึกก�าลังในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบก่อนเกิดเหตุ 
ด�าเนินการแก้ไขขณะเกิดเหตุอย่างทันท่วงที  และฟื้นฟูความเสียหายทางกายภาพและจิตใจให้กลับคืน 
สูภ่าวะปกตริวมทัง้ทบทวนและพฒันา  กฎ  ระเบยีบ  ข้อบงัคบัให้มีความทนัสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ 
ที่เกิดขึ้น  นอกจากนี้ความส�าเร็จการเตรียมพร้อมจะเกิดขึ้นได้ต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ประสาน 
สอดคล้องตัง้แต่ระดบัชาต ิระดบัจงัหวดั ระดบัท้องถิน่ให้มกีารประสานเชือ่มโยงความร่วมมอืและบรูณาการ 
การท�างานตั้งแต่แผนระดับกระทรวง/กรม แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค แผนพัฒนาท้องถิ่น 
แผนพัฒนาชุมชน

l	การประเมินสถานการณ์ (Intelligence & Situation Assessment)
l	องค์ความรู้ (Knowledge base) ระบบฐานข้อมูล (Data base) ความเชี่ยวชาญ (Expertise)
l	การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความร่วมมือ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ
l	การจัดท�ายุทธศาสตร์ นโยบาย แผน แนวทาง และคู่มือปฏิบัติ ของหน่วยงานหลักและหน่วยร่วมให้ประสานสอดคล้องกัน 
  ในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
l	การมีระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า (Early Warning) แต่ละประเภทภัย
l	การประสานและบูรณาการแผนและทรัพยากรระหว่างหน่วยงาน (Multi-Agencies)
l	การจัดเตรียมฐานข้อมูลทรัพยากร อุปกรณ์ เครื่องมือ ผู้เชี่ยวชาญ
l	จัดเตรียมชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (Emergency Response Team : ERT) ตั้งแต่ในภาวะปกติ
l	จดัวางระบบสือ่สารและโทรคมนาคม เลขหมายฉกุเฉินเลขหมายเดยีว (Emergency Call Numeber) และจดัให้มศีนูย์กลาง 
  การรับแจ้งเหตุ รวมถึงก�าหนดความถี่กลางร่วม (Emergency Frequency)
l	การมีส่วนร่วมตระหนกัรู้ของชมุชน เพือ่ให้ตระหนกัถงึการป้องกนัตนเองและแก้ไขในเบ้ืองต้น  (Community Awareness& 
  First Respond)
l	การฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการณ์ (Drill & Exercise) ระดับชาติ ระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด อาทิ Crisis Management 
  Exercise / C-MEX) โดยฝึกแก้ปัญหาทีบ่งัคบัการ (Command Post Exercise ) ฝึกแก้ปัญหาบนโต๊ะ (Table-Top Exercise) 
  และฝึกภาคสนาม (Field Training Exercise / FTX) เพือ่ทดสอบระบบการบรหิารจดัการวกิฤตการณ์ทีจ่�าเป็นต้องมกีารสัง่การ 
  และควบคมุบงัคบับญัชา  และเพ่ือเตรยีมความพร้อมในการระดมสรรพก�าลงัทกุภาคส่วนจดัการเหตกุารณ์ในแต่ละประเภทภยั 
  และระดับความรุนแรง อาท ิการแจ้งเตอืนภัย การสือ่สาร การบริการทางการแพทย์ฉุกเฉนิ การขนส่ง การบรรเทาสาธารณภัย 
  ของเหล่าทัพ
l	ทบทวนแผนและมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่

 “ความม่ันคงของชาติเป็นเรือ่งส�าคัญท่ีเก่ียวข้องกับความอยู่รอดปลอดภัยของชาติ ความเจรญิของประเทศ 
ความสงบสุข และความมีศักด์ิศรขีองชาติ โดยมีปัจจัยหลักท่ีเก่ียวข้องท้ังด้านการเมืองภายในประเทศ การเมือง 
ระหวา่งประเทศ เศรษฐกิจ สังคม การทหาร วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ี ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จึงเป็นเรือ่ง 
ท่ีต้องด�าเนินการอยา่งรอบคอบ ดังน้ัน การเตรยีมความพรอ้มจ�าเป็นต้องมีนโยบาย ยุทธศาสตร ์ แผน ท้ังในระยะส้ัน 
และระยะยาวท่ีมีเป้าหมายและแนวทางท่ีชัดเจน เพ่ือใช้ทรพัยากรหรอืก�าลังอ�านาจของชาติของภาคส่วนต่าง ๆ 
ผนึกก�าลังรว่มกันให้บรรลุเป้าหมายท�าให้ประเทศชาติม่ันคง”

ประเด็นพิจารณาระบบการเตรยีมความพรอ้มของไทย
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 ดังน้ัน จึงควรมีการส่งเสรมิและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภัยในเชงิรกุ 
โดยผนึกก�าลังทุกภาคส่วนเป็นภาคีเครือข่ายในกระบวนการวางแผน  การบริหารจัดการภัย  ตั้งแต่ 
ขั้นก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด ภูมิภาค 
และประเทศโดยเสรมิสร้างการพฒันาความรู ้การตระหนกัรู้ การมีจติส�านกึความมัน่คง การมีจติสาธารณะ 
ของทุกภาคส่วน  เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมผนึกก�าลังในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบก่อนเกิดเหตุ 
ด�าเนินการแก้ไขขณะเกิดเหตุอย่างทันท่วงที  และฟื้นฟูความเสียหายทางกายภาพและจิตใจให้กลับคืน 
สูภ่าวะปกตริวมทัง้ทบทวนและพฒันา  กฎ  ระเบยีบ  ข้อบงัคบัให้มีความทนัสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ 
ที่เกิดขึ้น  นอกจากนี้ความส�าเร็จการเตรียมพร้อมจะเกิดขึ้นได้ต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ประสาน 
สอดคล้องต้ังแต่ระดับชาติ ระดับจังหวดั ระดับท้องถิน่ให้มกีารประสานเชือ่มโยงความร่วมมอืและบรูณาการ 
การท�างานต้ังแต่แผนระดับกระทรวง/กรม แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค แผนพัฒนาท้องถิ่น 
แผนพัฒนาชุมชน

l	การประเมินสถานการณ์ (Intelligence & Situation Assessment)
l	องค์ความรู้ (Knowledge base) ระบบฐานข้อมูล (Data base) ความเชี่ยวชาญ (Expertise)
l	การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความร่วมมือ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ
l	การจัดท�ายุทธศาสตร์ นโยบาย แผน แนวทาง และคู่มือปฏิบัติ ของหน่วยงานหลักและหน่วยร่วมให้ประสานสอดคล้องกัน 
  ในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
l	การมีระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า (Early Warning) แต่ละประเภทภัย
l	การประสานและบูรณาการแผนและทรัพยากรระหว่างหน่วยงาน (Multi-Agencies)
l	การจัดเตรียมฐานข้อมูลทรัพยากร อุปกรณ์ เครื่องมือ ผู้เชี่ยวชาญ
l	จัดเตรียมชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (Emergency Response Team : ERT) ตั้งแต่ในภาวะปกติ
l	จดัวางระบบส่ือสารและโทรคมนาคม เลขหมายฉกุเฉินเลขหมายเดยีว (Emergency Call Numeber) และจัดให้มีศนูย์กลาง 
  การรับแจ้งเหตุ รวมถึงก�าหนดความถี่กลางร่วม (Emergency Frequency)
l	การมีส่วนร่วมตระหนกัรู้ของชุมชน เพ่ือให้ตระหนกัถงึการป้องกนัตนเองและแก้ไขในเบ้ืองต้น  (Community Awareness& 
  First Respond)
l	การฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการณ์ (Drill & Exercise) ระดับชาติ ระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด อาทิ Crisis Management 
  Exercise / C-MEX) โดยฝึกแก้ปัญหาทีบ่งัคบัการ (Command Post Exercise ) ฝึกแก้ปัญหาบนโต๊ะ (Table-Top Exercise) 
  และฝึกภาคสนาม (Field Training Exercise / FTX) เพือ่ทดสอบระบบการบรหิารจดัการวกิฤตการณ์ทีจ่�าเป็นต้องมกีารส่ังการ 
  และควบคมุบงัคบับญัชา  และเพือ่เตรยีมความพร้อมในการระดมสรรพก�าลงัทกุภาคส่วนจดัการเหตกุารณ์ในแต่ละประเภทภยั 
  และระดับความรุนแรง อาท ิการแจ้งเตอืนภัย การส่ือสาร การบรกิารทางการแพทย์ฉุกเฉนิ การขนส่ง การบรรเทาสาธารณภยั 
  ของเหล่าทัพ
l	ทบทวนแผนและมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่

 “ความม่ันคงของชาติเป็นเรือ่งส�าคัญท่ีเก่ียวข้องกับความอยู่รอดปลอดภัยของชาติ ความเจรญิของประเทศ 
ความสงบสุข และความมีศักด์ิศรขีองชาติ โดยมีปัจจัยหลักท่ีเก่ียวข้องท้ังด้านการเมืองภายในประเทศ การเมือง 
ระหวา่งประเทศ เศรษฐกิจ สังคม การทหาร วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ี ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จึงเป็นเรือ่ง 
ท่ีต้องด�าเนินการอยา่งรอบคอบ ดังน้ัน การเตรยีมความพรอ้มจ�าเป็นต้องมีนโยบาย ยุทธศาสตร ์ แผน ท้ังในระยะส้ัน 
และระยะยาวท่ีมีเป้าหมายและแนวทางท่ีชัดเจน เพ่ือใช้ทรพัยากรหรอืก�าลังอ�านาจของชาติของภาคส่วนต่าง ๆ 
ผนึกก�าลังรว่มกันให้บรรลุเป้าหมายท�าให้ประเทศชาติม่ันคง”

ประเด็นพิจารณาระบบการเตรยีมความพรอ้มของไทย
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ระบบการเตรียมพร้อม
ด้านความมั่นคงของไทย

สินชัย คารวุตม์ 
ยศกร ยืนยง *

*	นายสินชัย	คารวุตม์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำานาญการ
	 นายยศกร	ยืนยง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ
	 สำานักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ	สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

	 ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ	(National 
Preparedness	 System)	 ในภาพรวมทั่วโลกหาก 
ย้อนไปในยุคสงครามโลกครั้งที่	 1	 (2457	 –	 2461) 
สงครามโลก	 ครั้งที่	 2	 (2482	 –	 2488)	 และยุค 
สงครามเยน็	(2490	–	2534	)	คงมบีทบาทอย่างมาก 
ต่อการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยจากการสู้รบ	หรือ 
ภัยคุกคามรูปแบบเดิม		(Traditional		Threats) 
ทัง้ในส่วนของการแย่งชงิอาณานิคมและความขดัแย้ง 
ทางอุดมการณ์ทีแ่ตกต่างกนัระหว่างโลกเสรแีละโลก 
คอมมวินิสต์	หากเปรียบเทยีบการมรีะบบการเตรยีม 
พร้อมของไทยยคุเร่ิมแรกเกดิขึน้ในช่วงปี	พ.ศ.	2517 
จากการมีแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติฉบับแรก	หรือ 
แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	2517	ในการเตรียม 
พร้อมรบัมอืกบัภยัจากสงครามอนิโดจนี	ท�าให้ประเทศ 
ไทยต้องมีการเตรียมพร้อมในเรื่องการจัดระเบียบ 
บริหารราชการในภาวะไม่ปกติ		การป้องกันฝ่าย 
พลเรือน		การประชาสัมพนัธ์และควบคุมข่าวในภาวะ 
ไม่ปกติ	 การเตรยีมการระดมสรรพก�าลงัเพือ่การทหาร 
และการจัดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ	อย่างไรก็ตาม 
ภัยคุกคามความมั่นคงของโลกได้เปลี่ยนแปลงไปใน 
ลักษณะที่มีความซับซ้อน	 ครอบคลุม	 เชื่อมโยงกัน 

หลายมิติ	และส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
มากยิ่งขึ้น	 เช่น	 ภัยจากการก่อการร้ายจากเหตุการณ์	 911 
ภัยคุกคามทางไซเบอร์จากเหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัส 
“WannaCry”		ภัยจากโรคติดต่อของการแพร่ระบาดเช้ือไวรัส 
อีโบลา	 (Ebola)	 หรือที่มักนิยมเรียกว่าภัยรูปแบบใหม่	 (Non- 
Traditional	Threats)	ท�าให้การออกแบบการพัฒนาระบบ 
การเตรียมพร้อมแห่งชาติของไทยต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับ 
รูปแบบภัยต่างๆ		โดยการใช้แนวคิดที่ได้รับการยอมรับและ 
ประสบความส�าเร็จจากการน�าไปใช้ในแต่ละประเทศ		รวมทั้ง 
ต้องอาศัยการระบุความเสี่ยงจากภัยคุกคามที่แม่นย�าและ 
การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
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การออกแบบการพัฒนาระบบการเตรยีมพรอ้มในต่างประเทศและประเทศไทย

	 การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของต่างประเทศ 
อาทิ	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ระบบการเตรียมพร้อม 
แห่งชาติเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างเป็นทางการจากค�าสั่งพิเศษ 
ของประธานาธิบดีที่	 12656	 ของประธานาธิบดีโรนัลด์ 
เรแกน	เมื่อวันที่	18	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2531	ที่ให้มีการ 
เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่กระทบ 
ความมั่นคงของชาติอันเป็นผลพวงจากสงครามที่สหรัฐฯ 
เผชิญเรื่อยมาอย่างต่อเนื่อง	 โดยค�าสั่งดังกล่าวได้ก�าหนด 
ขัน้ตอนการบริหารจดัการสถานการณ์ความมัน่คงแห่งชาติข้ึน 
และมอบหมายให ้ส�านักจัดการภาวะฉุกเฉินกลาง 
(Federal	 Emergency	Management	Agency)	หรือ 
FEMA	เป็นหน่วยงานประสานติดตามการก�าหนดนโยบาย 
และประเมินผล	1

 ประเทศออสเตรเลีย ระบบการเตรียมพร้อม 
แห่งชาต	ิในยคุแรกเริม่เกิดขึน้ในสมัยสงครามโลก	ครัง้ที	่2 
เพือ่รับมอืกบัการขยายตัวของจักรวรรดิญ่ีปุน่ทีแ่ผ่อทิธพิล 
เข้ามาในภมูภิาคท�าให้ออสเตรเลยีให้ความส�าคัญอย่างมาก 
กับการเตรียมพร้อมในด้านการทหารและด้านการข่าว 
อาทิ	 การจัดตั้งหน่วยงาน	Commonwealth	Security 
Service	เพื่อท�าหน้าที่ปกป้องประเทศจากการแทรกแซง 
ทางการเมืองจากภายนอกและบุคคลท่ีมุ่งก่อท�าลายหรือ 
ลักลอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของชาติ

 สหภาพยุโรป การพัฒนาระบบการเตรยีมพร้อม 
แห่งชาติเพ่ือการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตเป็นผลพวง 
มาจากการขยายขีดความสามารถด้านความมั่นคง 
ระหว่างประเทศของประชาคมยุโรปตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2500 
และการพัฒนานโยบายการต่างประเทศและการรักษา 
ความมัน่คงปลอดภยัร่วมกันตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2535	จากแต่เดมิ 
ที่ประชาคมยุโรปมีกลไกการจัดการความมั่นคงเฉพาะ 
ด้านการทหารอยู ่ก ่อนแล้ว	คือ	องค์การสนธิสัญญา 
แอตแลนติกเหนือ	(NATO)2

	 ส�าหรับการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของ 
ประเทศไทยอ้างอิงหลักแนวคิดการบริหารวิกฤตการณ์ 
(Crisis Management) เป็นหลกั	แบ่งออกเป็น	4	วงรอบ 
ได้แก่	วงรอบการลดผลกระทบ (Mitigation) กล่าวคือ 
การจัดการความเสีย่ง	(Risk	Management)	ประกอบด้วย 
4	ข้ันตอน	ได้แก่	1)	Risk	avoidance	คอื	การเปลีย่นแผน 
หรือวิธีปฏิบัติเพื่อก�าจัดภัยคุกคาม	2)	Risk	transfer	คือ 
การปรบัเปลีย่นผลกระทบจากภยัคกุคามไปยงับคุคลทีส่าม 
3)	Risk	 reduction	คือ	การบรรเทาโอกาสและผลลัพธ์ 
ของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	และ	4)	Risk 
acceptance	 คือ	 การยอมรับว่าไม่สามารถจัดการกับ 
ความเสี่ยงได้	โดยจะไม่เปลี่ยนแผนการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง	 แต่จะใช้การถอดบทเรียนเพ่ือแก้ไขปัญหา 
ในโอกาสถัดไป

 วงรอบการเตรียมความพร้อม (Preparation)	กล่าวคือ 
การจัดท�าแผนและกฎหมาย	 รวมทัง้การเตรยีมการบริหารทรพัยากร 
มนุษย์	ชุมชน	และเทคโนโลยีรองรับการบริหารวิกฤต	วงรอบ 
การเผชิญเหตุ (Response) เกี่ยวข้องกับแนวคิดระบบบัญชาการ 
เหตุการณ์	(Incident	Command	System)	ทีใ่ช้ในการสัง่การ	ควบคมุ 
และการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการบริหาร 
จัดการภัย	และวงรอบการฟื ้นฟู (Recovery) เกี่ยวข้องกับ 
การบรรเทาทกุข์	 การฟ้ืนสภาพและการซ่อมสร้างทัง้ในเชงิโครงสร้าง 
พื้นฐานและการเยียวยาจิตใจ

1 FEMA. National Preparedness System. Available at: URL: https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/ 
 29361?fromSearch=fromsearch&id=6551.Accessed Aug 2, 2019.
2 Directorate-General for Health and Food Safety. CRISIS PREPAREDNESS AND RESPONSE. Available at: URL: https://ec. 
 europa.eu/health/preparedness_response/policy_en.Accessed Aug 2, 2019.
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	 นอกจากการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของไทย 
จะอาศัยหลักแนวคิดการบริหารวิกฤตการณ์ทางวิชาการ 
ดังกล่าวแล้ว		ยังได้มีการออกแบบตามแนวทางของ 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผนที่ส�าคัญของประเทศ	ได้แก่
  ยุทธศาสตรช์าติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
ในยุทธศาสตร์ที่	1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ได้ให้
ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติ
และการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ	 ให้มี
ความพร้อมเผชิญกับภาวะไม่ปกติและภัยคุกคามทุกรูป
แบบ	สามารถบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ 
ม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565)
	 ในนโยบายที่	 13	 “พัฒนาระบบการเตรียมพร้อม 
แห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ”		ท่ีได้ให้ 
ความส�าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมของชาติ 
ในการเผชิญกับภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างมีเอกภาพ 
และประสิทธิภาพ
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
	 ในยุทธศาสตร์ที่	5	“การเสริมสร้างความมั่นคง 
แห่งชาตเิพือ่การพฒันาประเทศสูค่วามม่ังคัง่และยัง่ยนื” 
ที่ได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อม 
และการมกีลไกเผชญิเหตทุัง้ในยามปกตแิละสภาวะวกิฤต 
อย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมทั้ง	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อป้องกันการสูญเสียดินแดนและภัยพิบัติธรรมชาติ
  แผนเตรยีมพรอ้มแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 
– 2564)
	 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่	 1	 “การพัฒนาศักยภาพ 
ระบบการเตรียมแห่งชาติให้พร้อมเผชิญกับภาวะ 
ไม่ปกติและจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการ”	 โดยให้ 
ความส�าคญักบัการผนกึก�าลงัจากทุกภาคส่วนในลกัษณะ 
ประชารัฐ	 การร่วมมือกับต่างประเทศ	 และการจัดการ 
ความเส่ียงด้วยการเตรียมพร้อมของชาติตั้งแต่ในภาวะ 
ปกติ		โดยกลไกหนึ่งที่จะมีส่วนช่วยให้แต่ละหน่วยงาน 
ของประเทศเกิดการเตรียมพร้อมในการบูรณาการ 
แผนด้านความมัน่คงและสาธารณภยัได้อย่างเป็นรปูธรรม 
และสม�่าเสมอ	คือ	การจัดให้หน่วยงานได้มีการฝึกอบรม 

3 สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ,	แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ	(พ.ศ.	2560	–	2564).	(กรุงเทพฯ	:	สำานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ 
	 ราชกิจจานุเบกษา).,	2560.
4 สำานกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต,ิ	ผลการฝึกการบรหิารวกิฤตการณ์ระดบัชาต	ิประจำาปี	๒๕๖๑.	(กรงุเทพฯ	:	สำานกัพมิพ์คณะรฐัมนตรี 
	 และราชกิจจานุเบกษา).,	2561.

และฝึกซ้อมภายในและระหว่างหน่วยงานเพ่ือเตรียม 
พร้อมรับมอืกบัภยัคกุคามทกุรปูแบบ	หรอื	การฝึกการบรหิาร 
วิกฤตการณ์ระดับชาติ	(National	Crisis	Management 
Exercise)3

การฝึกการบรหิารวกิฤตการณ์
ระดับชาติ (National Crisis
Management Exercise)

	 การฝ ึ กการบริ หารวิ กฤตการณ ์ ระดั บชาติ 
(National	 Crisis	 Management	 Exercise:	 C-MEX) 
มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้หน่วยงานได้มีการน�านโยบาย/ 
ยทุธศาสตร์/แผน/แนวทางปฏบิตัขิองหน่วยงานมาทดสอบ 
ใช้บริหารจดัการภยัคกุคามทีเ่กดิข้ึน	ตลอดจน	การเสรมิสร้าง 
ความรู้ความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของกระบวนการ 
ประสานแผนและระบบบัญชาการณ์เหตุการณ์ภายใต้ 
การบริหารจัดการภัยที่เก่ียวข้อง	 โดย	 ส�านักงานสภา 
ความมั่นคงแห่งชาติ	 ร่วมกับหน่วยงานตามสถานการณ์/ 
โจทย์การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ในการจัดการฝึก 
C-MEX	ขึ้นเป็นประจ�าทุกปีตั้งแต่	พ.ศ.	2550	ภายใต้ชื่อ 
C-MEX	074	โดยการฝึก	C-MEX	ครั้งแรกเป็นการฝึกเพื่อ 
เตรียมพร้อมรับมือกับภัยจากสึนามึที่เคยส่งผลกระทบ 
รุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมาแล้ว 
เป็นจ�านวนมากเมื่อปี	พ.ศ.	2547	รัฐบาลในขณะนั้น 
จงึเหน็ความส�าคัญของการมรีะบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
ท่ีพร้อมเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ด้านความมั่นคง 
และสาธารณภัยระดับร้ายแรงทั้งท่ีเกิดข้ึนจากธรรมชาต ิ
และการกระท�าของมนุษย์	 และมีข้อส่ังการให้มีการจัด 
การฝึกฯ	 ขึ้นเพ่ือให้เกิดการบูรณาการฝึกในการทดสอบ 
แผนและแนวทางปฏิบัติในระดับชาติ-กระทรวง-ระดับ 
ท้องถิ่นซ่ึงไม่เคยมีการด�าเนินการมาก่อน	 การทดสอบ 
การสั่งการและควบคุมบังคับบัญชาที่เป็นหนึ่งเดียว 
(Single	 Command)	 ที่จ�าเป็นอย่างมากต่อการบริหาร 
จดัการวกิฤตการณ์ทีเ่กิดขึน้ให้ได้อย่างทันท่วงท	ี ตลอดจน 
ให้หน่วยงานทกุภาคส่วนได้ตระหนกัถึงการเตรียมความพร้อม 
และเข ้ามามีส ่วนร ่วมในการบริหารวิกฤตการณ ์ 
โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการฝึกจนถึงปัจจุบันมีส่วนช่วย 
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การออกแบบการพัฒนาระบบการเตรยีมพรอ้มในต่างประเทศและประเทศไทย

	 การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของต่างประเทศ 
อาทิ	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ระบบการเตรียมพร้อม 
แห่งชาติเริ่มก่อตัวข้ึนอย่างเป็นทางการจากค�าสั่งพิเศษ 
ของประธานาธิบดีที่	 12656	 ของประธานาธิบดีโรนัลด์ 
เรแกน	เมื่อวันที่	18	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2531	ที่ให้มีการ 
เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่กระทบ 
ความมั่นคงของชาติอันเป็นผลพวงจากสงครามที่สหรัฐฯ 
เผชิญเรื่อยมาอย่างต่อเนื่อง	 โดยค�าสั่งดังกล่าวได้ก�าหนด 
ขัน้ตอนการบริหารจดัการสถานการณ์ความมัน่คงแห่งชาตข้ึิน 
และมอบหมายให ้ส�านักจัดการภาวะฉุกเฉินกลาง 
(Federal	 Emergency	Management	Agency)	หรือ 
FEMA	เป็นหน่วยงานประสานตดิตามการก�าหนดนโยบาย 
และประเมินผล	1

 ประเทศออสเตรเลีย ระบบการเตรียมพร้อม 
แห่งชาต	ิในยคุแรกเริม่เกิดข้ึนในสมัยสงครามโลก	ครัง้ที	่2 
เพือ่รบัมอืกบัการขยายตวัของจกัรวรรดญิีปุ่น่ทีแ่ผ่อทิธพิล 
เข้ามาในภมูภิาคท�าให้ออสเตรเลยีให้ความส�าคญัอย่างมาก 
กับการเตรียมพร้อมในด้านการทหารและด้านการข่าว 
อาทิ	 การจัดตั้งหน่วยงาน	Commonwealth	Security 
Service	เพื่อท�าหน้าที่ปกป้องประเทศจากการแทรกแซง 
ทางการเมืองจากภายนอกและบุคคลท่ีมุ่งก่อท�าลายหรือ 
ลักลอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของชาติ

 สหภาพยุโรป การพัฒนาระบบการเตรยีมพร้อม 
แห่งชาติเพ่ือการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตเป็นผลพวง 
มาจากการขยายขีดความสามารถด้านความมั่นคง 
ระหว่างประเทศของประชาคมยุโรปตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2500 
และการพัฒนานโยบายการต่างประเทศและการรักษา 
ความมัน่คงปลอดภยัร่วมกนัตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2535	จากแต่เดิม 
ที่ประชาคมยุโรปมีกลไกการจัดการความมั่นคงเฉพาะ 
ด้านการทหารอยู ่ก ่อนแล้ว	คือ	องค์การสนธิสัญญา 
แอตแลนติกเหนือ	(NATO)2

	 ส�าหรับการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของ 
ประเทศไทยอ้างอิงหลักแนวคิดการบริหารวิกฤตการณ์ 
(Crisis Management) เป็นหลกั	แบ่งออกเป็น	4	วงรอบ 
ได้แก่	วงรอบการลดผลกระทบ (Mitigation) กล่าวคือ 
การจดัการความเสีย่ง	(Risk	Management)	ประกอบด้วย 
4	ขัน้ตอน	ได้แก่	1)	Risk	avoidance	คอื	การเปลีย่นแผน 
หรือวิธีปฏิบัติเพื่อก�าจัดภัยคุกคาม	2)	Risk	transfer	คือ 
การปรบัเปลีย่นผลกระทบจากภยัคกุคามไปยงับคุคลทีส่าม 
3)	Risk	 reduction	คือ	การบรรเทาโอกาสและผลลัพธ์ 
ของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	และ	4)	Risk 
acceptance	 คือ	 การยอมรับว่าไม่สามารถจัดการกับ 
ความเสี่ยงได้	โดยจะไม่เปลี่ยนแผนการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง	 แต่จะใช้การถอดบทเรียนเพ่ือแก้ไขปัญหา 
ในโอกาสถัดไป

 วงรอบการเตรียมความพร้อม (Preparation)	กล่าวคือ 
การจัดท�าแผนและกฎหมาย	 รวมทัง้การเตรยีมการบริหารทรพัยากร 
มนุษย์	ชุมชน	และเทคโนโลยีรองรับการบริหารวิกฤต	วงรอบ 
การเผชิญเหตุ (Response) เกี่ยวข้องกับแนวคิดระบบบัญชาการ 
เหตกุารณ์	(Incident	Command	System)	ท่ีใช้ในการสัง่การ	ควบคมุ 
และการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการบริหาร 
จัดการภัย	และวงรอบการฟื ้นฟู (Recovery) เกี่ยวข้องกับ 
การบรรเทาทุกข์	 การฟ้ืนสภาพและการซ่อมสร้างท้ังในเชิงโครงสร้าง 
พื้นฐานและการเยียวยาจิตใจ

1 FEMA. National Preparedness System. Available at: URL: https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/ 
 29361?fromSearch=fromsearch&id=6551.Accessed Aug 2, 2019.
2 Directorate-General for Health and Food Safety. CRISIS PREPAREDNESS AND RESPONSE. Available at: URL: https://ec. 
 europa.eu/health/preparedness_response/policy_en.Accessed Aug 2, 2019.
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	 นอกจากการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของไทย 
จะอาศัยหลักแนวคิดการบริหารวิกฤตการณ์ทางวิชาการ 
ดังกล่าวแล้ว		ยังได้มีการออกแบบตามแนวทางของ 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผนที่ส�าคัญของประเทศ	ได้แก่
  ยุทธศาสตรช์าติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
ในยุทธศาสตร์ที่	1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ได้ให้
ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติ
และการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ	 ให้มี
ความพร้อมเผชิญกับภาวะไม่ปกติและภัยคุกคามทุกรูป
แบบ	สามารถบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ 
ม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565)
	 ในนโยบายที่	 13	 “พัฒนาระบบการเตรียมพร้อม 
แห่งชาติเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ”		ที่ได้ให้ 
ความส�าคญัต่อการพฒันาศกัยภาพการเตรยีมพร้อมของชาติ 
ในการเผชิญกับภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างมีเอกภาพ 
และประสิทธิภาพ
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
	 ในยุทธศาสตร์ที่	5	“การเสริมสร้างความมั่นคง 
แห่งชาตเิพ่ือการพัฒนาประเทศสูค่วามม่ังคัง่และยัง่ยนื” 
ที่ได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อม 
และการมกีลไกเผชญิเหตทุัง้ในยามปกติและสภาวะวกิฤต 
อย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมทั้ง	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อป้องกันการสูญเสียดินแดนและภัยพิบัติธรรมชาติ
  แผนเตรยีมพรอ้มแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 
– 2564)
	 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่	 1	 “การพัฒนาศักยภาพ 
ระบบการเตรียมแห่งชาติให้พร้อมเผชิญกับภาวะ 
ไม่ปกติและจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการ”	 โดยให้ 
ความส�าคญักบัการผนกึก�าลงัจากทุกภาคส่วนในลกัษณะ 
ประชารัฐ	 การร่วมมือกับต่างประเทศ	 และการจัดการ 
ความเสี่ยงด้วยการเตรียมพร้อมของชาติต้ังแต่ในภาวะ 
ปกติ		โดยกลไกหน่ึงที่จะมีส่วนช่วยให้แต่ละหน่วยงาน 
ของประเทศเกิดการเตรียมพร้อมในการบูรณาการ 
แผนด้านความมัน่คงและสาธารณภยัได้อย่างเป็นรปูธรรม 
และสม�่าเสมอ	คือ	การจัดให้หน่วยงานได้มีการฝึกอบรม 

3 สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ,	แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ	(พ.ศ.	2560	–	2564).	(กรุงเทพฯ	:	สำานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ 
	 ราชกิจจานุเบกษา).,	2560.
4 สำานกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต,ิ	ผลการฝึกการบรหิารวกิฤตการณ์ระดบัชาต	ิประจำาปี	๒๕๖๑.	(กรงุเทพฯ	:	สำานกัพมิพ์คณะรฐัมนตรี 
	 และราชกิจจานุเบกษา).,	2561.

และฝึกซ้อมภายในและระหว่างหน่วยงานเพื่อเตรียม 
พร้อมรับมอืกบัภยัคกุคามทกุรปูแบบ	หรอื	การฝึกการบรหิาร 
วิกฤตการณ์ระดับชาติ	(National	Crisis	Management 
Exercise)3

การฝึกการบรหิารวกิฤตการณ์
ระดับชาติ (National Crisis
Management Exercise)

	 การฝ ึ กการบริ หารวิ กฤตการณ ์ ระดั บชาติ 
(National	 Crisis	 Management	 Exercise:	 C-MEX) 
มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานได้มีการน�านโยบาย/ 
ยทุธศาสตร์/แผน/แนวทางปฏบิตัขิองหน่วยงานมาทดสอบ 
ใช้บริหารจดัการภยัคกุคามทีเ่กดิข้ึน	ตลอดจน	การเสรมิสร้าง 
ความรู้ความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของกระบวนการ 
ประสานแผนและระบบบัญชาการณ์เหตุการณ์ภายใต้ 
การบริหารจัดการภัยที่เก่ียวข้อง	 โดย	 ส�านักงานสภา 
ความมั่นคงแห่งชาติ	 ร่วมกับหน่วยงานตามสถานการณ์/ 
โจทย์การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ในการจัดการฝึก 
C-MEX	ขึ้นเป็นประจ�าทุกปีตั้งแต่	พ.ศ.	2550	ภายใต้ชื่อ 
C-MEX	074	โดยการฝึก	C-MEX	ครั้งแรกเป็นการฝึกเพื่อ 
เตรียมพร้อมรับมือกับภัยจากสึนามึที่เคยส่งผลกระทบ 
รุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมาแล้ว 
เป็นจ�านวนมากเมื่อปี	พ.ศ.	2547	รัฐบาลในขณะนั้น 
จงึเหน็ความส�าคัญของการมรีะบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
ที่พร้อมเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ด้านความมั่นคง 
และสาธารณภัยระดับร้ายแรงท้ังท่ีเกิดข้ึนจากธรรมชาต ิ
และการกระท�าของมนุษย์	 และมีข้อสั่งการให้มีการจัด 
การฝึกฯ	 ข้ึนเพ่ือให้เกิดการบูรณาการฝึกในการทดสอบ 
แผนและแนวทางปฏิบัติในระดับชาติ-กระทรวง-ระดับ 
ท้องถิ่นซึ่งไม่เคยมีการด�าเนินการมาก่อน	 การทดสอบ 
การสั่งการและควบคุมบังคับบัญชาที่เป็นหนึ่งเดียว 
(Single	 Command)	 ที่จ�าเป็นอย่างมากต่อการบริหาร 
จดัการวกิฤตการณ์ท่ีเกิดข้ึนให้ได้อย่างทันท่วงที	 ตลอดจน 
ให้หน่วยงานทกุภาคส่วนได้ตระหนกัถึงการเตรยีมความพร้อม 
และเข ้ามามีส ่วนร ่วมในการบริหารวิกฤตการณ ์ 
โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการฝึกจนถึงปัจจุบันมีส่วนช่วย 
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ยุติการปฏิบัติหน้าท่ี

ทราบแหล่งท่ีมา ไม่ทราบแหล่งท่ีมา

แนวคิดกลไกของ ศรชล. ในการขจัดคราบน�ามัน ตาม พ.ร.บ.การรกัษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2502 (มาตรา 27)
สถานการณ์ปกติ หน่วยงานปฏิบัติงานตามกฎหมายของหน่วยงานโดย ศรชล. ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
แนวโน้มของสถานการณ์ท่ีศาลก่อให้เกิดภัยคุกคามผลประโยชน์ของชาติทางทางทะเล
สถานการณ์ปกติ (ศรชล.) เข้าควบคุม (ท.ศ.2) บูรณาการขีดความสามารถของหน่วยงานของรฐัเพ่ือป้องกัน ปราบปราม
หรอืแกไ้ขปัญหา ในกรณี (1) เกินขีดความสามารถ

กรณี
ไม่พบ

คราบน�ามัน

กรณีพบ
คราบน�ามัน

ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าตรวจสอบ
ณ จุดเกิดเหตุทันที

ได้รบั
แจ้งเหตุ

น�ามันรัว่ไหล

กลไกการขจัดมลพิษทางน�าเน่ืองจากน�ามัน

ผู้ก่อมลพิษดําเนินการขจัดคราบน�ามัน
ตามแผนปฏิบัติการ และขจัดน�ามัน
ของผู้ก่อมลพิษน้ันๆ และแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทราบ

นําของเสียท่ีเกิดขึ้น
รวบรวมใหไ้ปกําจัด/บําบัด

ยุติการปฏิบัติงาน
และจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์
ลงในฐานข้อมูลเจ้าหน้าท่ี

ผู้ก่อมลพิษ เจ้าหน้าท่ี และหน่วยงานท่ีระบุในแผนชาติ
รว่มกันดําเนินการขจัดคราบน�ามันตามแผนชาติ
โดยผู้ก่อมลพิษต้องรบัผิดชอบค่าใชจ่้าย
นําของเสียท่ีเกิดขึ้น/รวบรวมไดไ้ปกําจัด/บําบัด
และดําเนินการทางกฎหมายกับผู้ก่อมลพิษ
โดยเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้รวบรวมหลักฐาน
และนําคดีขึ้นสู่ศาล

ดําเนินการฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม
ทรพัยากรธรรมชาติ
และชดเชยค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้น (ถ้ามี)
โดยเรยีกเก็บจากผู้ก่อมลพิษ

หน่วยปฏิบัติการท่ีอยู่ใกล้ท่ีเกิดเหตุ
ดําเนินการขจัดคราบน�ามัน

โดยเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายจากเจ้าหน้าท่ี
ระดับท่ี 2

ต้ังแต่ 20-1,000 ตัน
ระดับท่ี 1

ไม่เกิน 20 ตัน
ระดับท่ี 3

เกินกวา่ 1,000 ตัน

สถานการณ์ฝึกการบรหิารจัดการวกิฤตการณ์
1. ประเด็นการรกัษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (โจทย์การฝึกการขจัดคราบน�ามันท่ีรัว่ไหลลงสู่ทะเล) 
การบริหารจัดการน�้ามันรั่วไหลลงสู่ทะเลในสถานการณ์ปกติให้เป็นไปตามกลไกท่ีมีอยู่เดิม	 ได้แก่	 คณะกรรมการ 
ป้องกันและขจัดมลพิษทางน�้าเนื่องจากน�้ามัน	 (กปน.)	 โดยมี	 กรมเจ ้าท ่าเป ็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
หากสถานการณ์ทวคีวามรนุแรงให้ยกระดบัเป็นกลไกของ	 ศรชล.	 ตาม	 พ.ร.บ.การรกัษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล 
พ.ศ.	 2562

ในการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ 
ในการบริหารวิกฤตการณ์ของประเทศที่ส�าคัญมากมาย 
อาทิ		การจัดท�าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ร.บ.	การรักษาผลประโยชน ์ของชาติทางทะเล 
พ.ศ.	 2562	 พ.ร.บ.	 การรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ไซเบอร์	 พ.ศ.	 2562	 และการจัดวางระบบเลขหมาย 
ฉุกเฉินเลขหมายเดียวทั่วประเทศ	 (Emergency	 Call)
	 ส�าหรับ เป ้าหมายและการออกแบบการฝ ึก 
C-MEX 19 ครอบคลมุประเดน็ภยัความมัน่คงทีส่�าคญั 
ใน 6  เรือ่ง	 ได้แก่	 การรกัษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล 
( ในเร่ืองการขจัดคราบน�้ ามันที่ รั่ ว ไหลลงสู ่ทะเล) 

การบริหารจัดการภัยความมั่นคงไซเบอร์	 (ในเรื่อง 
การป้องกันการโจมตีระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 
โครงสร้างพืน้ฐานทีส่�าคญัของประเทศ	และการหลอกลวง 
ทางการเงินโดยใช้อีเมลปลอม)	 การบริหารจัดการ 
สาธารณภัย	 (ในเรื่องภัยสึนามิ)	 การก�ากับดูแลความ 
ปลอดภยัทางนวิเคลยีร์และรงัส	ี การต่อต้านการก่อการร้าย 
รองรบัการประชุมนานาชาต	ิ (โดยได้มนี�ากลไกการบรหิาร 
จัดการภัยคุกคามที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมาย 
เฉพาะเรื่องท่ีร่างข้ึนมาใหม่และท่ีก�าลังร่างข้ึนมาทดสอบ 
ใช้ในการฝึก)	การผนึกก�าลงัและทรพัยากรเพือ่การป้องกนั 
ประเทศ	(ภัยจากการสู้รบ)
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ยุติการปฏิบัติหน้าท่ี

ทราบแหล่งท่ีมา ไม่ทราบแหล่งท่ีมา

แนวคิดกลไกของ ศรชล. ในการขจัดคราบน�ามัน ตาม พ.ร.บ.การรกัษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2502 (มาตรา 27)
สถานการณ์ปกติ หน่วยงานปฏิบัติงานตามกฎหมายของหน่วยงานโดย ศรชล. ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
แนวโน้มของสถานการณ์ท่ีศาลก่อให้เกิดภัยคุกคามผลประโยชน์ของชาติทางทางทะเล
สถานการณ์ปกติ (ศรชล.) เข้าควบคุม (ท.ศ.2) บูรณาการขีดความสามารถของหน่วยงานของรฐัเพ่ือป้องกัน ปราบปราม
หรอืแกไ้ขปัญหา ในกรณี (1) เกินขีดความสามารถ

กรณี
ไม่พบ

คราบน�ามัน

กรณีพบ
คราบน�ามัน

ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าตรวจสอบ
ณ จุดเกิดเหตุทันที

ได้รบั
แจ้งเหตุ

น�ามันรัว่ไหล

กลไกการขจัดมลพิษทางน�าเน่ืองจากน�ามัน

ผู้ก่อมลพิษดําเนินการขจัดคราบน�ามัน
ตามแผนปฏิบัติการ และขจัดน�ามัน
ของผู้ก่อมลพิษน้ันๆ และแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทราบ

นําของเสียท่ีเกิดขึ้น
รวบรวมใหไ้ปกําจัด/บําบัด

ยุติการปฏิบัติงาน
และจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์
ลงในฐานข้อมูลเจ้าหน้าท่ี

ผู้ก่อมลพิษ เจ้าหน้าท่ี และหน่วยงานท่ีระบุในแผนชาติ
รว่มกันดําเนินการขจัดคราบน�ามันตามแผนชาติ
โดยผู้ก่อมลพิษต้องรบัผิดชอบค่าใชจ่้าย
นําของเสียท่ีเกิดขึ้น/รวบรวมไดไ้ปกําจัด/บําบัด
และดําเนินการทางกฎหมายกับผู้ก่อมลพิษ
โดยเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้รวบรวมหลักฐาน
และนําคดีขึ้นสู่ศาล

ดําเนินการฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม
ทรพัยากรธรรมชาติ
และชดเชยค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้น (ถ้ามี)
โดยเรยีกเก็บจากผู้ก่อมลพิษ

หน่วยปฏิบัติการท่ีอยู่ใกล้ท่ีเกิดเหตุ
ดําเนินการขจัดคราบน�ามัน

โดยเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายจากเจ้าหน้าท่ี
ระดับท่ี 2

ต้ังแต่ 20-1,000 ตัน
ระดับท่ี 1

ไม่เกิน 20 ตัน
ระดับท่ี 3

เกินกวา่ 1,000 ตัน

สถานการณ์ฝึกการบรหิารจัดการวกิฤตการณ์
1. ประเด็นการรกัษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (โจทย์การฝึกการขจัดคราบน�ามันท่ีรัว่ไหลลงสู่ทะเล) 
การบริหารจัดการน�้ามันรั่วไหลลงสู่ทะเลในสถานการณ์ปกติให้เป็นไปตามกลไกท่ีมีอยู่เดิม	 ได้แก่	 คณะกรรมการ 
ป้องกันและขจัดมลพิษทางน�้าเนื่องจากน�้ามัน	 (กปน.)	 โดยมี	 กรมเจ ้าท ่าเป ็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
หากสถานการณ์ทวคีวามรนุแรงให้ยกระดบัเป็นกลไกของ	 ศรชล.	 ตาม	 พ.ร.บ.การรกัษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล 
พ.ศ.	 2562

ในการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ 
ในการบริหารวิกฤตการณ์ของประเทศท่ีส�าคัญมากมาย 
อาทิ		การจัดท�าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ร.บ.	การรักษาผลประโยชน ์ของชาติทางทะเล 
พ.ศ.	 2562	 พ.ร.บ.	 การรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ไซเบอร์	 พ.ศ.	 2562	 และการจัดวางระบบเลขหมาย 
ฉุกเฉินเลขหมายเดียวทั่วประเทศ	 (Emergency	 Call)
	 ส�าหรับ เป ้าหมายและการออกแบบการฝ ึก 
C-MEX 19 ครอบคลมุประเดน็ภยัความมัน่คงทีส่�าคญั 
ใน 6  เรือ่ง	 ได้แก่	 การรกัษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล 
( ในเรื่องการขจัดคราบน�้ ามันที่ รั่ ว ไหลลงสู ่ทะเล) 

การบริหารจัดการภัยความมั่นคงไซเบอร์	 (ในเรื่อง 
การป้องกันการโจมตีระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 
โครงสร้างพ้ืนฐานทีส่�าคัญของประเทศ	และการหลอกลวง 
ทางการเงินโดยใช้อีเมลปลอม)	 การบริหารจัดการ 
สาธารณภัย	 (ในเรื่องภัยสึนามิ)	 การก�ากับดูแลความ 
ปลอดภยัทางนวิเคลยีร์และรงัส	ี การต่อต้านการก่อการร้าย 
รองรบัการประชมุนานาชาติ	 (โดยได้มนี�ากลไกการบรหิาร 
จัดการภัยคุกคามที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมาย 
เฉพาะเรื่องที่ร่างขึ้นมาใหม่และที่ก�าลังร่างขึ้นมาทดสอบ 
ใช้ในการฝึก)	การผนึกก�าลงัและทรพัยากรเพือ่การป้องกนั 
ประเทศ	(ภัยจากการสู้รบ)
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ยุติการปฏิบัติหน้าท่ี

ทราบแหล่งท่ีมา ไม่ทราบแหล่งท่ีมา

แนวคิดกลไกของ ศรชล. ในการขจัดคราบน�ามัน ตาม พ.ร.บ.การรกัษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2502 (มาตรา 27)
สถานการณ์ปกติ หน่วยงานปฏิบัติงานตามกฎหมายของหน่วยงานโดย ศรชล. ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
แนวโน้มของสถานการณ์ท่ีศาลก่อให้เกิดภัยคุกคามผลประโยชน์ของชาติทางทางทะเล
สถานการณ์ปกติ (ศรชล.) เข้าควบคุม (ท.ศ.2) บูรณาการขีดความสามารถของหน่วยงานของรฐัเพ่ือป้องกัน ปราบปราม
หรอืแกไ้ขปัญหา ในกรณี (1) เกินขีดความสามารถ

กรณี
ไม่พบ

คราบน�ามัน

กรณีพบ
คราบน�ามัน

ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าตรวจสอบ
ณ จุดเกิดเหตุทันที

ได้รบั
แจ้งเหตุ

น�ามันรัว่ไหล

กลไกการขจัดมลพิษทางน�าเน่ืองจากน�ามัน

ผู้ก่อมลพิษดําเนินการขจัดคราบน�ามัน
ตามแผนปฏิบัติการ และขจัดน�ามัน
ของผู้ก่อมลพิษน้ันๆ และแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทราบ

นําของเสียท่ีเกิดขึ้น
รวบรวมใหไ้ปกําจัด/บําบัด

ยุติการปฏิบัติงาน
และจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์
ลงในฐานข้อมูลเจ้าหน้าท่ี

ผู้ก่อมลพิษ เจ้าหน้าท่ี และหน่วยงานท่ีระบุในแผนชาติ
รว่มกันดําเนินการขจัดคราบน�ามันตามแผนชาติ
โดยผู้ก่อมลพิษต้องรบัผิดชอบค่าใชจ่้าย
นําของเสียท่ีเกิดขึ้น/รวบรวมไดไ้ปกําจัด/บําบัด
และดําเนินการทางกฎหมายกับผู้ก่อมลพิษ
โดยเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้รวบรวมหลักฐาน
และนําคดีขึ้นสู่ศาล

ดําเนินการฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม
ทรพัยากรธรรมชาติ
และชดเชยค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้น (ถ้ามี)
โดยเรยีกเก็บจากผู้ก่อมลพิษ

หน่วยปฏิบัติการท่ีอยู่ใกล้ท่ีเกิดเหตุ
ดําเนินการขจัดคราบน�ามัน

โดยเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายจากเจ้าหน้าท่ี
ระดับท่ี 2

ต้ังแต่ 20-1,000 ตัน
ระดับท่ี 1

ไม่เกิน 20 ตัน
ระดับท่ี 3

เกินกวา่ 1,000 ตัน
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ขั้นตอนและกลไกการบรหิารจัดการสาธารณภัย

และ แผน ปภ.ชาติ 58 ท่ีใชใ้นการฝึก C-MEX19

ผูบัญชาการ

บก.ปภ.ช.สวนหนา
ผูกํากับควบคุมพื้นที่

จํานวนการควบคุม ประสานการในเขตพื้นที่จังหวัด
เปนศูนยกลางการระดมสรรพกําลังและทรัพยากร

จังหวัดที่ประสบภัย

จัดตั้งขึ้นเพื่อการยกระดับ
เปนการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ/(ระดับ3)
หรือการจัดการสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง (ระดับ4)

ที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ

จิตอาสาพระราชทาน 904

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม

ศูนยประสานการปฏิบัติ

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (76จว.)
(จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจในเขตพื้นที่)

ผูอํานวยการจังหวัด (ผูวาราชการจังหวัด)
รองผูอํานวยการจังหวัด (นายกองคการบริหารสวนจังหวัด)

ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร (ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร)
รองผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร (ปลัดกรุงเทพมหานคร)

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
(จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจในเขตพื้นที่)

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
(50 เขต)

ผูชวยผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร
(ผูอํานวยการเขต)

ติดตามสถานการณ
วิเคราะหแนวโนม

แจงเตือนภัย
รวบรวมประสานขอมูล

สวนอํานวยการ

สนับสนุนทุกดานที่จําเปนเพื่อใหการจัดการ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การเงินการคลัง

สวนสนับสนุน

เผชิญเหตุ
ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว

รักษาชีวิตและปองกันทรัพยสิน
ควบคุมสถานการณ

ฟนฟูสภาวะ

สวนปฏิบัติการ

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล

กองอาํนวยการปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัองคการบรหิารสวนจงัหวดั

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อ.เมืองพัทยา

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ (877 อ.)
ผูอํานวยการอําเภอ (นายอําเภอ)

ภายใต้ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

ดําเนินการรอ้งขอข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการประเมินสถานการณ์

ยกระดับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จ.ระยอง
เป็น ศูนย์อาํนวยการรว่มตามแผน ปภ. ชาติ ปี 2558
และจัดต้ังศูนย์ JIC

จัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จ.ระยอง
โดยผู้วา่ราชการจังหวดั
เป็น บก.เหตุการณ์

ประเมินแนวโน้มน¡ามันขึ้นบนชายฝ่ัง
กรมอุตุนิยมวทิยา:
ข้อมูลท่ัวไป การพยากรณ์อากาศ
กองทัพเรอื โลก กรมอุทกศาสตร:์
โปรแกรมน¡าขึ้นน¡าลง วเิคราะห์ทิศทางลม
กรมเจ้าท่า: โปรแกรม Oil Spill
ในการคํานวณรศัมีความเสียหาย
ท่ีเกิดจากน¡ามันรัว่ไหล
CEDAR: ภาพถ่ายดาวเทียม
สามารถดําเนินการโดยใชข้้อมูลจาก
ดาวเทียม และดาวเทียมของแคนาดาเป็นหลัก

เม่ือคราบน¡ามันขึ้นชายฝ่ัง

ดําเนินโดย ศูนย์อาํนวยการรว่ม
l ปภ.ประสานงานกับสมาคมอนุรกัษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน¡ามันโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
 ส่งวศิวกรรมพรอ้มเทคโนโลยีท่ีสามารถตรวจสอบคราบน¡ามันได้
l ศูนย์อาํนวยการรว่มประสาน อปท. เรือ่งปิดก้ันพ้ืนท่ีเกิดเหตุไม่ให้ประชาชนนอกพ้ืนท่ีเข้ามา
l ศูนย์ ปภ.เขต17 จันทบุร ีจัดต้ังกองชว่ยเหลือผู้ประสบภัย ส่งหน่วยสนับสนุนด้านอุปโภคบรโิภค
 ประสานกับขนส่งจังหวดัเรือ่งของรถขนย้าย รวมท้ังจัดหาอุปกรณ์ท่ีจําเป็นในการบรหิารวกิฤตการณ์
l ปกปภ.ช.มีอาํนวยการพิจารณาเรือ่งเงินทดรองราชการในกรณีท่ีมีการประกาศเขตภัยพิบัติ
 แล้วเงินทดรองในอาํนาจผู้วา่ราชการไม่เพียงพอ
l กรมควบคุมมลพิษระยองเข้าพ้ืนท่ีตรวจสอบมลพิษจากน¡ามันรัว่ไหลและระดมเครือ่งมืออุปกรณ์การตรวจวดัวเิคราะห์มลพิษต่างๆ
l สาธารณสุข ต้ังศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าพ้ืนท่ี
 เพ่ือตรวจสอบวา่มีผู้ท่ีสัมผัสกับคราบน¡ามันวา่มีผลข้างเคียงหรอืไม่
l พม. และสภากาชาดจัดต้ังศูนย์พักพิง
l กรมควบคุมมลพิษ สํานักงานเจ้าท่าสาขาภูมิภาคระยองรว่มมือกับจังหวดัระยอง รวมไปถึงดําเนินการประสานงาน
 กับหน่วยงานและบรษัิทเอกชนหน่วยงานในเครอืข่าย อปท. เพ่ือเตรยีมการกําจัดคราบน¡ามันบนชายฝ่ัง
l กรมควบคุมมลพิษเข้าดําเนินการจัดเก็บคราบน¡ามันบนชายฝ่ัง

l ทําหน้าท่ีในการให้ข้อมูลน¡ามัน
l ประสานงานกับหน่วยปฏิบัติ พรอ้มจัดเตรยีมอุปกรณ์
 ในการกําจัดคราบน¡ามัน
l จัดทํารายงานให้หน่วยตามสายบังคับบัญชาทราบ
l ประชาสัมพันธใ์ห้ประชาชนระมัดระวงัในการลงเล่นน¡า
l การเตรยีมพรอ้มรบัมือกับการขจัดคราบน¡ามัน
 ท่ีอาจขึ้นมายังชายฝ่ังเกาะเสม็ด

3. ประเด็นการบรหิารจัดการสาธารณภัย (โจทยก์ารฝึกการบรหิารจัดการน�ามันเล็ดรอดข้ึนชายฝ่ัง/ 
ภัยสึนามิ) ด�าเนินการตามแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต	ิพ.ศ.	2558	และ	พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย	พ.ศ.	2550	ทั้งในส่วนการก�าหนดผู้บัญชาการเหตุการณ์	การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วมในการ 
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเพยีงช่องทางเดยีว	 การระดมก�าลังพลและเครือ่งมอือุปกรณ์	 การก�าหนดจดุคดักรองและการลงทะเบยีน 
จิตอาสา
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ขั้นตอนและกลไกการบรหิารจัดการสาธารณภัย

และ แผน ปภ.ชาติ 58 ท่ีใชใ้นการฝึก C-MEX19

ผูบัญชาการ

บก.ปภ.ช.สวนหนา
ผูกํากับควบคุมพื้นที่

จํานวนการควบคุม ประสานการในเขตพื้นที่จังหวัด
เปนศูนยกลางการระดมสรรพกําลังและทรัพยากร

จังหวัดที่ประสบภัย

จัดตั้งขึ้นเพื่อการยกระดับ
เปนการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ/(ระดับ3)
หรือการจัดการสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง (ระดับ4)

ที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ

จิตอาสาพระราชทาน 904

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม

ศูนยประสานการปฏิบัติ

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (76จว.)
(จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจในเขตพื้นที่)

ผูอํานวยการจังหวัด (ผูวาราชการจังหวัด)
รองผูอํานวยการจังหวัด (นายกองคการบริหารสวนจังหวัด)

ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร (ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร)
รองผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร (ปลัดกรุงเทพมหานคร)

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
(จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจในเขตพื้นที่)

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
(50 เขต)

ผูชวยผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร
(ผูอํานวยการเขต)

ติดตามสถานการณ
วิเคราะหแนวโนม

แจงเตือนภัย
รวบรวมประสานขอมูล

สวนอํานวยการ

สนับสนุนทุกดานที่จําเปนเพื่อใหการจัดการ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การเงินการคลัง

สวนสนับสนุน

เผชิญเหตุ
ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว

รักษาชีวิตและปองกันทรัพยสิน
ควบคุมสถานการณ

ฟนฟูสภาวะ

สวนปฏิบัติการ

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล

กองอาํนวยการปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัองคการบรหิารสวนจงัหวดั

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อ.เมืองพัทยา

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ (877 อ.)
ผูอํานวยการอําเภอ (นายอําเภอ)

ภายใต้ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

ดําเนินการรอ้งขอข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการประเมินสถานการณ์

ยกระดับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จ.ระยอง
เป็น ศูนย์อาํนวยการรว่มตามแผน ปภ. ชาติ ปี 2558
และจัดต้ังศูนย์ JIC

จัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จ.ระยอง
โดยผู้วา่ราชการจังหวดั
เป็น บก.เหตุการณ์

ประเมินแนวโน้มน¡ามันขึ้นบนชายฝ่ัง
กรมอุตุนิยมวทิยา:
ข้อมูลท่ัวไป การพยากรณ์อากาศ
กองทัพเรอื โลก กรมอุทกศาสตร:์
โปรแกรมน¡าขึ้นน¡าลง วเิคราะห์ทิศทางลม
กรมเจ้าท่า: โปรแกรม Oil Spill
ในการคํานวณรศัมีความเสียหาย
ท่ีเกิดจากน¡ามันรัว่ไหล
CEDAR: ภาพถ่ายดาวเทียม
สามารถดําเนินการโดยใชข้้อมูลจาก
ดาวเทียม และดาวเทียมของแคนาดาเป็นหลัก

เม่ือคราบน¡ามันขึ้นชายฝ่ัง

ดําเนินโดย ศูนย์อาํนวยการรว่ม
l ปภ.ประสานงานกับสมาคมอนุรกัษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน¡ามันโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
 ส่งวศิวกรรมพรอ้มเทคโนโลยีท่ีสามารถตรวจสอบคราบน¡ามันได้
l ศูนย์อาํนวยการรว่มประสาน อปท. เรือ่งปิดก้ันพ้ืนท่ีเกิดเหตุไม่ให้ประชาชนนอกพ้ืนท่ีเข้ามา
l ศูนย์ ปภ.เขต17 จันทบุร ีจัดต้ังกองชว่ยเหลือผู้ประสบภัย ส่งหน่วยสนับสนุนด้านอุปโภคบรโิภค
 ประสานกับขนส่งจังหวดัเรือ่งของรถขนย้าย รวมท้ังจัดหาอุปกรณ์ท่ีจําเป็นในการบรหิารวกิฤตการณ์
l ปกปภ.ช.มีอาํนวยการพิจารณาเรือ่งเงินทดรองราชการในกรณีท่ีมีการประกาศเขตภัยพิบัติ
 แล้วเงินทดรองในอาํนาจผู้วา่ราชการไม่เพียงพอ
l กรมควบคุมมลพิษระยองเข้าพ้ืนท่ีตรวจสอบมลพิษจากน¡ามันรัว่ไหลและระดมเครือ่งมืออุปกรณ์การตรวจวดัวเิคราะห์มลพิษต่างๆ
l สาธารณสุข ต้ังศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าพ้ืนท่ี
 เพ่ือตรวจสอบวา่มีผู้ท่ีสัมผัสกับคราบน¡ามันวา่มีผลข้างเคียงหรอืไม่
l พม. และสภากาชาดจัดต้ังศูนย์พักพิง
l กรมควบคุมมลพิษ สํานักงานเจ้าท่าสาขาภูมิภาคระยองรว่มมือกับจังหวดัระยอง รวมไปถึงดําเนินการประสานงาน
 กับหน่วยงานและบรษัิทเอกชนหน่วยงานในเครอืข่าย อปท. เพ่ือเตรยีมการกําจัดคราบน¡ามันบนชายฝ่ัง
l กรมควบคุมมลพิษเข้าดําเนินการจัดเก็บคราบน¡ามันบนชายฝ่ัง

l ทําหน้าท่ีในการให้ข้อมูลน¡ามัน
l ประสานงานกับหน่วยปฏิบัติ พรอ้มจัดเตรยีมอุปกรณ์
 ในการกําจัดคราบน¡ามัน
l จัดทํารายงานให้หน่วยตามสายบังคับบัญชาทราบ
l ประชาสัมพันธใ์ห้ประชาชนระมัดระวงัในการลงเล่นน¡า
l การเตรยีมพรอ้มรบัมือกับการขจัดคราบน¡ามัน
 ท่ีอาจขึ้นมายังชายฝ่ังเกาะเสม็ด
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ขั้นตอนและกลไกการบรหิารจัดการสาธารณภัย

และ แผน ปภ.ชาติ 58 ท่ีใชใ้นการฝึก C-MEX19

ผูบัญชาการ

บก.ปภ.ช.สวนหนา
ผูกํากับควบคุมพื้นที่

จํานวนการควบคุม ประสานการในเขตพื้นที่จังหวัด
เปนศูนยกลางการระดมสรรพกําลังและทรัพยากร

จังหวัดที่ประสบภัย

จัดตั้งขึ้นเพื่อการยกระดับ
เปนการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ/(ระดับ3)
หรือการจัดการสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง (ระดับ4)

ที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ

จิตอาสาพระราชทาน 904

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม

ศูนยประสานการปฏิบัติ

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (76จว.)
(จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจในเขตพื้นที่)

ผูอํานวยการจังหวัด (ผูวาราชการจังหวัด)
รองผูอํานวยการจังหวัด (นายกองคการบริหารสวนจังหวัด)

ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร (ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร)
รองผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร (ปลัดกรุงเทพมหานคร)

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
(จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจในเขตพื้นที่)

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
(50 เขต)

ผูชวยผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร
(ผูอํานวยการเขต)

ติดตามสถานการณ
วิเคราะหแนวโนม

แจงเตือนภัย
รวบรวมประสานขอมูล

สวนอํานวยการ

สนับสนุนทุกดานที่จําเปนเพื่อใหการจัดการ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การเงินการคลัง

สวนสนับสนุน

เผชิญเหตุ
ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว

รักษาชีวิตและปองกันทรัพยสิน
ควบคุมสถานการณ

ฟนฟูสภาวะ

สวนปฏิบัติการ

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล

กองอาํนวยการปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัองคการบรหิารสวนจงัหวดั

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อ.เมืองพัทยา

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ (877 อ.)
ผูอํานวยการอําเภอ (นายอําเภอ)

ภายใต้ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

ดําเนินการรอ้งขอข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการประเมินสถานการณ์

ยกระดับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จ.ระยอง
เป็น ศูนย์อาํนวยการรว่มตามแผน ปภ. ชาติ ปี 2558
และจัดต้ังศูนย์ JIC

จัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จ.ระยอง
โดยผู้วา่ราชการจังหวดั
เป็น บก.เหตุการณ์

ประเมินแนวโน้มน¡ามันขึ้นบนชายฝ่ัง
กรมอุตุนิยมวทิยา:
ข้อมูลท่ัวไป การพยากรณ์อากาศ
กองทัพเรอื โลก กรมอุทกศาสตร:์
โปรแกรมน¡าขึ้นน¡าลง วเิคราะห์ทิศทางลม
กรมเจ้าท่า: โปรแกรม Oil Spill
ในการคํานวณรศัมีความเสียหาย
ท่ีเกิดจากน¡ามันรัว่ไหล
CEDAR: ภาพถ่ายดาวเทียม
สามารถดําเนินการโดยใชข้้อมูลจาก
ดาวเทียม และดาวเทียมของแคนาดาเป็นหลัก

เม่ือคราบน¡ามันขึ้นชายฝ่ัง

ดําเนินโดย ศูนย์อาํนวยการรว่ม
l ปภ.ประสานงานกับสมาคมอนุรกัษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน¡ามันโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
 ส่งวศิวกรรมพรอ้มเทคโนโลยีท่ีสามารถตรวจสอบคราบน¡ามันได้
l ศูนย์อาํนวยการรว่มประสาน อปท. เรือ่งปิดก้ันพ้ืนท่ีเกิดเหตุไม่ให้ประชาชนนอกพ้ืนท่ีเข้ามา
l ศูนย์ ปภ.เขต17 จันทบุร ีจัดต้ังกองชว่ยเหลือผู้ประสบภัย ส่งหน่วยสนับสนุนด้านอุปโภคบรโิภค
 ประสานกับขนส่งจังหวดัเรือ่งของรถขนย้าย รวมท้ังจัดหาอุปกรณ์ท่ีจําเป็นในการบรหิารวกิฤตการณ์
l ปกปภ.ช.มีอาํนวยการพิจารณาเรือ่งเงินทดรองราชการในกรณีท่ีมีการประกาศเขตภัยพิบัติ
 แล้วเงินทดรองในอาํนาจผู้วา่ราชการไม่เพียงพอ
l กรมควบคุมมลพิษระยองเข้าพ้ืนท่ีตรวจสอบมลพิษจากน¡ามันรัว่ไหลและระดมเครือ่งมืออุปกรณ์การตรวจวดัวเิคราะห์มลพิษต่างๆ
l สาธารณสุข ต้ังศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าพ้ืนท่ี
 เพ่ือตรวจสอบวา่มีผู้ท่ีสัมผัสกับคราบน¡ามันวา่มีผลข้างเคียงหรอืไม่
l พม. และสภากาชาดจัดต้ังศูนย์พักพิง
l กรมควบคุมมลพิษ สํานักงานเจ้าท่าสาขาภูมิภาคระยองรว่มมือกับจังหวดัระยอง รวมไปถึงดําเนินการประสานงาน
 กับหน่วยงานและบรษัิทเอกชนหน่วยงานในเครอืข่าย อปท. เพ่ือเตรยีมการกําจัดคราบน¡ามันบนชายฝ่ัง
l กรมควบคุมมลพิษเข้าดําเนินการจัดเก็บคราบน¡ามันบนชายฝ่ัง

l ทําหน้าท่ีในการให้ข้อมูลน¡ามัน
l ประสานงานกับหน่วยปฏิบัติ พรอ้มจัดเตรยีมอุปกรณ์
 ในการกําจัดคราบน¡ามัน
l จัดทํารายงานให้หน่วยตามสายบังคับบัญชาทราบ
l ประชาสัมพันธใ์ห้ประชาชนระมัดระวงัในการลงเล่นน¡า
l การเตรยีมพรอ้มรบัมือกับการขจัดคราบน¡ามัน
 ท่ีอาจขึ้นมายังชายฝ่ังเกาะเสม็ด

3. ประเด็นการบรหิารจัดการสาธารณภัย (โจทยก์ารฝึกการบรหิารจัดการน�ามันเล็ดรอดขึน้ชายฝ่ัง/ 
ภัยสึนามิ) ด�าเนินการตามแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ	พ.ศ.	2558	และ	พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย	พ.ศ.	2550	ท้ังในส่วนการก�าหนดผู้บัญชาการเหตุการณ์	การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วมในการ 
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเพยีงช่องทางเดยีว	 การระดมก�าลังพลและเครือ่งมอือุปกรณ์	 การก�าหนดจดุคดักรองและการลงทะเบยีน 
จิตอาสา
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ขั้นตอนและกลไกการบรหิารจัดการสาธารณภัย

และ แผน ปภ.ชาติ 58 ท่ีใชใ้นการฝึก C-MEX19

ผูบัญชาการ

บก.ปภ.ช.สวนหนา
ผูกํากับควบคุมพื้นที่

จํานวนการควบคุม ประสานการในเขตพื้นที่จังหวัด
เปนศูนยกลางการระดมสรรพกําลังและทรัพยากร

จังหวัดที่ประสบภัย

จัดตั้งขึ้นเพื่อการยกระดับ
เปนการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ/(ระดับ3)
หรือการจัดการสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง (ระดับ4)

ที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ

จิตอาสาพระราชทาน 904

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม

ศูนยประสานการปฏิบัติ

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (76จว.)
(จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจในเขตพื้นที่)

ผูอํานวยการจังหวัด (ผูวาราชการจังหวัด)
รองผูอํานวยการจังหวัด (นายกองคการบริหารสวนจังหวัด)

ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร (ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร)
รองผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร (ปลัดกรุงเทพมหานคร)

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
(จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจในเขตพื้นที่)

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
(50 เขต)

ผูชวยผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร
(ผูอํานวยการเขต)

ติดตามสถานการณ
วิเคราะหแนวโนม

แจงเตือนภัย
รวบรวมประสานขอมูล

สวนอํานวยการ

สนับสนุนทุกดานที่จําเปนเพื่อใหการจัดการ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตอบสนองการรองขอรับการสนับสนุน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การเงินการคลัง

สวนสนับสนุน

เผชิญเหตุ
ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว

รักษาชีวิตและปองกันทรัพยสิน
ควบคุมสถานการณ

ฟนฟูสภาวะ

สวนปฏิบัติการ

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล

กองอาํนวยการปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัองคการบรหิารสวนจงัหวดั

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อ.เมืองพัทยา

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ (877 อ.)
ผูอํานวยการอําเภอ (นายอําเภอ)

ภายใต้ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

ดําเนินการรอ้งขอข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการประเมินสถานการณ์

ยกระดับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จ.ระยอง
เป็น ศูนย์อาํนวยการรว่มตามแผน ปภ. ชาติ ปี 2558
และจัดต้ังศูนย์ JIC

จัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จ.ระยอง
โดยผู้วา่ราชการจังหวดั
เป็น บก.เหตุการณ์

ประเมินแนวโน้มน¡ามันขึ้นบนชายฝ่ัง
กรมอุตุนิยมวทิยา:
ข้อมูลท่ัวไป การพยากรณ์อากาศ
กองทัพเรอื โลก กรมอุทกศาสตร:์
โปรแกรมน¡าขึ้นน¡าลง วเิคราะห์ทิศทางลม
กรมเจ้าท่า: โปรแกรม Oil Spill
ในการคํานวณรศัมีความเสียหาย
ท่ีเกิดจากน¡ามันรัว่ไหล
CEDAR: ภาพถ่ายดาวเทียม
สามารถดําเนินการโดยใชข้้อมูลจาก
ดาวเทียม และดาวเทียมของแคนาดาเป็นหลัก

เม่ือคราบน¡ามันขึ้นชายฝ่ัง

ดําเนินโดย ศูนย์อาํนวยการรว่ม
l ปภ.ประสานงานกับสมาคมอนุรกัษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน¡ามันโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
 ส่งวศิวกรรมพรอ้มเทคโนโลยีท่ีสามารถตรวจสอบคราบน¡ามันได้
l ศูนย์อาํนวยการรว่มประสาน อปท. เรือ่งปิดก้ันพ้ืนท่ีเกิดเหตุไม่ให้ประชาชนนอกพ้ืนท่ีเข้ามา
l ศูนย์ ปภ.เขต17 จันทบุร ีจัดต้ังกองชว่ยเหลือผู้ประสบภัย ส่งหน่วยสนับสนุนด้านอุปโภคบรโิภค
 ประสานกับขนส่งจังหวดัเรือ่งของรถขนย้าย รวมท้ังจัดหาอุปกรณ์ท่ีจําเป็นในการบรหิารวกิฤตการณ์
l ปกปภ.ช.มีอาํนวยการพิจารณาเรือ่งเงินทดรองราชการในกรณีท่ีมีการประกาศเขตภัยพิบัติ
 แล้วเงินทดรองในอาํนาจผู้วา่ราชการไม่เพียงพอ
l กรมควบคุมมลพิษระยองเข้าพ้ืนท่ีตรวจสอบมลพิษจากน¡ามันรัว่ไหลและระดมเครือ่งมืออุปกรณ์การตรวจวดัวเิคราะห์มลพิษต่างๆ
l สาธารณสุข ต้ังศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าพ้ืนท่ี
 เพ่ือตรวจสอบวา่มีผู้ท่ีสัมผัสกับคราบน¡ามันวา่มีผลข้างเคียงหรอืไม่
l พม. และสภากาชาดจัดต้ังศูนย์พักพิง
l กรมควบคุมมลพิษ สํานักงานเจ้าท่าสาขาภูมิภาคระยองรว่มมือกับจังหวดัระยอง รวมไปถึงดําเนินการประสานงาน
 กับหน่วยงานและบรษัิทเอกชนหน่วยงานในเครอืข่าย อปท. เพ่ือเตรยีมการกําจัดคราบน¡ามันบนชายฝ่ัง
l กรมควบคุมมลพิษเข้าดําเนินการจัดเก็บคราบน¡ามันบนชายฝ่ัง

l ทําหน้าท่ีในการให้ข้อมูลน¡ามัน
l ประสานงานกับหน่วยปฏิบัติ พรอ้มจัดเตรยีมอุปกรณ์
 ในการกําจัดคราบน¡ามัน
l จัดทํารายงานให้หน่วยตามสายบังคับบัญชาทราบ
l ประชาสัมพันธใ์ห้ประชาชนระมัดระวงัในการลงเล่นน¡า
l การเตรยีมพรอ้มรบัมือกับการขจัดคราบน¡ามัน
 ท่ีอาจขึ้นมายังชายฝ่ังเกาะเสม็ด
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ปภ.จังหวดั
ดําเนินการ

ของบฉุกเฉิน
ไปยังส่วนกลาง

การประเมินค่าเสียหาย

l เจ้าของเรอืรบัผิดชอบ
 ในการชดเชยความเสียหาย
 จากน�ามัน
 และยังต้องเพ่ิมเติม
 ในส่วนของค่าเสียหาย
 ในการฟ้ืนฟูทรพัยากร
 ทางทะเลในพ้ืนท่ี

l CLC กองทุนน�ามัน
 จะดําเนินการ
 จ่ายค่าชดเชยกรณี
 บรรทุกน�ามันรัว่ไหล
 ลงสู่ทะเล

l กรมเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง
 เข้าดําเนินการประเมินความเสียหาย
 ตามหลักเกณฑ์การประเมิน

l สํานักงานคณะกรรมการประกันภัย
 ตรวจสอบกรณีเรอืซื้อกรมธรรม์ประกันภัย
 พรอ้มรบัผิดชอบแก่บุคคลภายนอก
 จะสามารถใชสิ้ทธคิวามคุ้มครอง
 ของประกันภัย

l ปล.ดําเนินการโดยปภ.จังหวดั
 ประสานงานไปยัง ปภ.
 ศูนย์ในการชว่ยเหลือ
 ด้านการดํารงชพีจากการใช้
 เงินทดรองราชการ โดยปภ. จังหวดั
 รวบรวมเอกสารไปยัง ปภ.
 นําเวยีน อปภ. ต่อไป

l กรมทรพัยากรทางทะเล
 จะมีรายการค่าความเสียหาย
 ของทรพัยากรทางทะเลแต่ละประเภท

ในการดําเนินการ

การชดเชยค่าเสียหาย

การชดเชยค่าเสียหายจากคราบน�ามันขึ้นชายฝ่ัง
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ปภ.จังหวดั
ดําเนินการ

ของบฉุกเฉิน
ไปยังส่วนกลาง

การประเมินค่าเสียหาย

l เจ้าของเรอืรบัผิดชอบ
 ในการชดเชยความเสียหาย
 จากน�ามัน
 และยังต้องเพ่ิมเติม
 ในส่วนของค่าเสียหาย
 ในการฟ้ืนฟูทรพัยากร
 ทางทะเลในพ้ืนท่ี

l CLC กองทุนน�ามัน
 จะดําเนินการ
 จ่ายค่าชดเชยกรณี
 บรรทุกน�ามันรัว่ไหล
 ลงสู่ทะเล

l กรมเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง
 เข้าดําเนินการประเมินความเสียหาย
 ตามหลักเกณฑ์การประเมิน

l สํานักงานคณะกรรมการประกันภัย
 ตรวจสอบกรณีเรอืซื้อกรมธรรม์ประกันภัย
 พรอ้มรบัผิดชอบแก่บุคคลภายนอก
 จะสามารถใชสิ้ทธคิวามคุ้มครอง
 ของประกันภัย

l ปล.ดําเนินการโดยปภ.จังหวดั
 ประสานงานไปยัง ปภ.
 ศูนย์ในการชว่ยเหลือ
 ด้านการดํารงชพีจากการใช้
 เงินทดรองราชการ โดยปภ. จังหวดั
 รวบรวมเอกสารไปยัง ปภ.
 นําเวยีน อปภ. ต่อไป

l กรมทรพัยากรทางทะเล
 จะมีรายการค่าความเสียหาย
 ของทรพัยากรทางทะเลแต่ละประเภท

ในการดําเนินการ

การชดเชยค่าเสียหาย

การชดเชยค่าเสียหายจากคราบน�ามันขึ้นชายฝ่ัง
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ปภ.จังหวดั
ดําเนินการ

ของบฉุกเฉิน
ไปยังส่วนกลาง

การประเมินค่าเสียหาย

l เจ้าของเรอืรบัผิดชอบ
 ในการชดเชยความเสียหาย
 จากน�ามัน
 และยังต้องเพ่ิมเติม
 ในส่วนของค่าเสียหาย
 ในการฟ้ืนฟูทรพัยากร
 ทางทะเลในพ้ืนท่ี

l CLC กองทุนน�ามัน
 จะดําเนินการ
 จ่ายค่าชดเชยกรณี
 บรรทุกน�ามันรัว่ไหล
 ลงสู่ทะเล

l กรมเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง
 เข้าดําเนินการประเมินความเสียหาย
 ตามหลักเกณฑ์การประเมิน

l สํานักงานคณะกรรมการประกันภัย
 ตรวจสอบกรณีเรอืซื้อกรมธรรม์ประกันภัย
 พรอ้มรบัผิดชอบแก่บุคคลภายนอก
 จะสามารถใชสิ้ทธคิวามคุ้มครอง
 ของประกันภัย

l ปล.ดําเนินการโดยปภ.จังหวดั
 ประสานงานไปยัง ปภ.
 ศูนย์ในการชว่ยเหลือ
 ด้านการดํารงชพีจากการใช้
 เงินทดรองราชการ โดยปภ. จังหวดั
 รวบรวมเอกสารไปยัง ปภ.
 นําเวยีน อปภ. ต่อไป

l กรมทรพัยากรทางทะเล
 จะมีรายการค่าความเสียหาย
 ของทรพัยากรทางทะเลแต่ละประเภท

ในการดําเนินการ

การชดเชยค่าเสียหาย

การชดเชยค่าเสียหายจากคราบน�ามันขึ้นชายฝ่ัง

1 .  แ น ว คิ ด ก า ร บ ริห า ร วิ ก ฤ ต ก า ร ณ์  ( C r i s i s 
Management/Critical Incident Management) 
ได้ให้ความส�าคัญกับประเด็นดังต่อไปนี้
 1.1 ความแตกต่างระหว่างการบรหิารวิกฤตการณ์ 
ในมิติด้านความม่ันคง (Security) กับมิติด้านความปลอดภัย 
(Safety) โดย	 “วิกฤตการณ์”  (Crisis)	 เป็นเหตุการณ์ 
ที่ไม่คาดคิดและเป็นภัยคุกคามต่อองค์กร	 ดังนั้น	 จึงต้อง 
ใช้กระบวนการตัดสินใจ	 (Decision	 Making)	 ที่รวดเร็ว 
และการมีภาวะผู้น�าในการบริหารวิกฤตการณ์		โดยแบ่ง 
ตามเจตนาของผู้ก่อเหตุเป็นหลัก	 ดังนี้	 1)	 มิติด้านความ 
มัน่คงให้ความส�าคญักบัผูก่้อเหตท่ีุมเีจตนามุ่งก่อให้เกิดผล 
อาทิ	การก่อการร้าย	การโจรกรรม	และการก่ออาชญากรรม 
และ	 2)	 มิติด้านความปลอดภัย	 ให้ความส�าคัญกับ 
เหตุการณ์หรือผู้ก่อเหตุไม่มีเจตนามุ่งก่อให้เกิดผล	 อาทิ 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ	และการแพร่กระจายของเชื้อโรค

4. ประเด็นการต่อต้านการก่อการร้าย 
และการก�ากับดูแลความปลอดภัยทาง 
นิวเคลียร์และรังสี  (โจทย์การฝึกการ 
ก่อการรา้ยในพ้ืนท่ีประชุมนานาชาติ/การ 
ปฏิบติัการต่อต้านอาวุธท่ีมีอ�านาจท�าลายล้าง 
สูง)  ได ้ทดลองฝ ึกตามแนวทางการรับมือกับภัย 
การก่อการร้ายของ	(ร่าง)	พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม 
การก่อการร้าย	 พ.ศ.	 ....	 ภายใต้กลไกสภาความมั่นคง 
แห่งชาติ	 ได้แก่	 มาตรการเชิงป้องกันและมาตรการ 
เชิงปราบปราม	 รวมทั้ง		(ร่าง)		แนวปฏิบัติเชิงนโยบาย 
เ พ่ือสกัดกั้นการลักลอบขนส ่ งอาวุธ ท่ีมีอานุภาพ 
ท�าลายล้างสูง	ระบบเครื่องส่ง	และวัสดุอุปกรณ์

การถ่ายทอดการอบรม
การฝึกการบรหิารวกิฤตการณ์

ในต่างประเทศ

	 ผู ้ เขียนได ้มี โอกาสเข ้ารับการอบรมหลักสูตร 
“Critical  Incident  Management”  ณ	 Geneva 
Centre	for	Security	Policy	(GCSP)	ระหว่างวันที่	13 
–	 14	 มิถุนายน	 2562	 ณ	 นครเจนีวา	 สมาพันธรัฐสวิส 
โดยเป็นสถาบันที่สมาพันธรัฐสวิสให้การสนับสนุน 
จัดการฝึกศึกษาด้านความมั่นคงให้แก่บุคลากรของ 
หน่วยงานรัฐ	 องค์การระหว่างประเทศ	 โดยหลักสูตร 
ดังกล่าว	มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวคิด 
การบรหิารความเสีย่งและการบรหิารวกิฤตการณ์	รวมทัง้ 
การเสริมสร้างภาวะผู ้น�าในการรับมือกับภาวะวิกฤต 
ให้กับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ		องค์การระหว่าง 
ประเทศ		และภาคประชาสังคม		โดยจัดการอบรมฯ 
ในลักษณะการบรรยายและการแบ่งกลุ่มระดมความเห็น 
ตามแบบจ�าลองสถานการณ์		(Simulation)		โดยมี 
Mr. David Horobin	ผู้อ�านวยการหลักสูตรการบริหาร 
วิกฤตการณ์	และ	Mr. Peter Cunningham ผูอ้�านวยการ 
ร่วมโครงการเสริมสร้างภาวะผู้น�าให้กับผู้บริหารระดับสูง 
เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว 
ท�าให้ผู้เขียนได้รับบทเรียน	 (Lesson	 learn)	 ที่สามารถ 
น�าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อม 
เพื่อการบริหารวิกฤตการณ์ของหน่วยงานและประเทศ 
ของตน	ดังนี้
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	 n	ข้ันตอนการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
แบ่งเป็น	 3	 ขัน้ตอน	 ได้แก่	 1)	 การระบคุวามเสีย่ง	 (Risk	 Identi- 
fication)	 ว่าสามารถเกิดวิกฤตการณ์ใดได้บ้าง	 โดยการก�าหนด 
ปัจจัยเสี่ยง	 สาเหตุและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	 2)	 การวิเคราะห์ 
ความเสีย่ง	(Risk	Analysis)	ในการเตรยีมการรบัมอืกับวกิฤตการณ์ 
โดยพิจารณามาตรการรับมือกับผลกระทบให้สอดคล้องกับระดับ 
ความร้ายแรงของวิกฤตการณ์	และ	3)	การประเมินค่าความเสี่ยง 
(Risk	 Evaluation)	 ในการก�าหนดวิธีการรับมือกับวิกฤตการณ์ 
อาทิ	การเปลีย่นแผนหรอืวธิปีฏบัิตเิพือ่ก�าจัดภัยคุกคาม	การถ่ายโอน 
ผลกระทบจากภัยคกุคามไปยงับุคคลท่ี	3	และการจ�ากดัความเสีย่ง 
ของภัยคุกคามให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้	 และการถอดบทเรียน 
ภายหลังการรับมือกับภัยคุกคาม

1.3 ขั้นตอนการบริหารวิกฤตการณ์และการประเมิน 
ความเส่ียง
	 n	ขั้นตอนการบริหารวิกฤตการณ์  แบ่งเป็น	 6 
ขั้นตอน	 ได้แก่	 1)	 การรวบรวมและประมวลข้อมูล 
2)	 การประเมินความเสี่ยงและการบรรเทาผลกระทบ 
3)	การก�าหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์	4)	การวิเคราะห์ 
ทางเลือกและอ�านาจทางกฎหมาย	 5)	 การน�าแผนไปสู่ 
การปฏิบัติ	 และ	 6)	 การประเมินผลการด�าเนินงาน 
โดยแต่ละข้ันตอนสอดคล้องกบัหลกัการบรหิารความเสีย่ง 
(Risk	Management)	 ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ	 ขณะเกิดเหตุ 
และภายหลังเกิดเหตุ

 1.2 รูปแบบเหตุการณ์	ดังนี้	1)	ก�าหนดรูปแบบ 
เหตุการณ์เป็น	 3	 ระดับ	 ได้แก่	 ระดับที่  1 เหตุการณ์ 
ในชวีติประจ�าวนั (Routine)	เกีย่วข้องกบัการตอบสนอง 
เหตุการณ์โดยใช้แผนบริหารความต่อเน่ือง		(Business 
Continuity	 Plan)	 และการบริหารความเสี่ยง	 (Risk 
Management)	ระดบัที ่2 เหตกุารณ์ฉกุเฉนิ (Emergency) 
เกี่ยวข้องกับระเบียบปฏิบัติประจ�าในการบริหารจัดการ 
สถานการณ์ฉุกเฉินของหน่วยงานกู ้ภัย	 อาทิ	 ต�ารวจ 
หน่วยดับเพลิง	 และ	 ระดับที่  3 วิกฤตการณ์  (Crisis) 
เก่ียวข้องกบัการบรหิารจดัการภยัด้วยแนวคดิการบรหิาร 
วกิฤตการณ์และการมภีาวะผูน้�านอกเหนือจากแผนบริหาร 
ความต่อเน่ืองและระเบยีบปฏบิติัประจ�า	ซึง่ส่งผลกระทบ 
รุนแรงสูงต่อองค์กรและประเทศ	 2)	 ผลกระทบจาก 
วิกฤตการณ์มี	 3	 รูปแบบ	 ประกอบด้วย	 แบบที่	 1 
วิกฤตการณ์ที่ เกิดขึ้นฉับพลันไม ่สามารถรับมือกับ 
สถานการณ์ได้ทันท่วงที	 อาทิ	 ภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ
ขนาดใหญ่และการก่อการร้าย	แบบที่	2	วิกฤตการณ์ที่มี 
ความผันผวนอยู่ตลอดเวลา	 อาทิ	 โรคระบาด	 อุทกภัย 
และแบบที	่ 3	 วกิฤตการณ์ทีเ่พิม่ระดบัความรุนแรงทลีะเล็ก 
ทีละน้อย	อาทิ	การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

การประเมินผลการดําเนินงาน
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	 n	ขั้นตอนการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
แบ่งเป็น	 3	 ขัน้ตอน	 ได้แก่	 1)	 การระบคุวามเสีย่ง	 (Risk	 Identi- 
fication)	 ว่าสามารถเกิดวิกฤตการณ์ใดได้บ้าง	 โดยการก�าหนด 
ปัจจัยเสี่ยง	 สาเหตุและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	 2)	 การวิเคราะห์ 
ความเสีย่ง	(Risk	Analysis)	ในการเตรยีมการรบัมอืกับวกิฤตการณ์ 
โดยพิจารณามาตรการรับมือกับผลกระทบให้สอดคล้องกับระดับ 
ความร้ายแรงของวิกฤตการณ์	และ	3)	การประเมินค่าความเสี่ยง 
(Risk	 Evaluation)	 ในการก�าหนดวิธีการรับมือกับวิกฤตการณ์ 
อาท	ิการเปลีย่นแผนหรอืวธิปีฏบิตัเิพือ่ก�าจดัภัยคุกคาม	การถ่ายโอน 
ผลกระทบจากภัยคุกคามไปยงับุคคลท่ี	3	และการจ�ากดัความเสีย่ง 
ของภัยคุกคามให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้	 และการถอดบทเรียน 
ภายหลังการรับมือกับภัยคุกคาม

1.3 ขั้นตอนการบริหารวิกฤตการณ์และการประเมิน 
ความเส่ียง
	 n	ข้ันตอนการบริหารวิกฤตการณ์  แบ่งเป็น	 6 
ขั้นตอน	 ได้แก่	 1)	 การรวบรวมและประมวลข้อมูล 
2)	 การประเมินความเสี่ยงและการบรรเทาผลกระทบ 
3)	การก�าหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์	4)	การวิเคราะห์ 
ทางเลือกและอ�านาจทางกฎหมาย	 5)	 การน�าแผนไปสู่ 
การปฏิบัติ	 และ	 6)	 การประเมินผลการด�าเนินงาน 
โดยแต่ละขัน้ตอนสอดคล้องกบัหลกัการบรหิารความเสีย่ง 
(Risk	Management)	 ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ	 ขณะเกิดเหตุ 
และภายหลังเกิดเหตุ

 1.2 รูปแบบเหตุการณ์	ดังนี้	1)	ก�าหนดรูปแบบ 
เหตุการณ์เป็น	 3	 ระดับ	 ได้แก่	 ระดับที่  1 เหตุการณ์ 
ในชวีติประจ�าวนั (Routine)	เกีย่วข้องกบัการตอบสนอง 
เหตุการณ์โดยใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง		(Business 
Continuity	 Plan)	 และการบริหารความเสี่ยง	 (Risk 
Management)	ระดบัที ่2 เหตกุารณ์ฉกุเฉนิ (Emergency) 
เกี่ยวข้องกับระเบียบปฏิบัติประจ�าในการบริหารจัดการ 
สถานการณ์ฉุกเฉินของหน่วยงานกู้ภัย	 อาทิ	 ต�ารวจ 
หน่วยดับเพลิง	 และ	 ระดับที่  3 วิกฤตการณ์  (Crisis) 
เกีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการภยัด้วยแนวคดิการบรหิาร 
วกิฤตการณ์และการมภีาวะผูน้�านอกเหนอืจากแผนบริหาร 
ความต่อเนือ่งและระเบยีบปฏบิตัปิระจ�า	ซึง่ส่งผลกระทบ 
รุนแรงสูงต่อองค์กรและประเทศ	 2)	 ผลกระทบจาก 
วิกฤตการณ์มี	 3	 รูปแบบ	 ประกอบด้วย	 แบบที่	 1 
วิกฤตการณ์ที่ เกิดขึ้นฉับพลันไม ่สามารถรับมือกับ 
สถานการณ์ได้ทันท่วงที	 อาทิ	 ภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ
ขนาดใหญ่และการก่อการร้าย	แบบที่	2	วิกฤตการณ์ที่มี 
ความผันผวนอยู่ตลอดเวลา	 อาทิ	 โรคระบาด	 อุทกภัย 
และแบบท่ี	 3	 วกิฤตการณ์ท่ีเพิม่ระดบัความรุนแรงทีละเล็ก 
ทีละน้อย	อาทิ	การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
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Crisis Management Team - CMT

ขั้นตอนการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)
ตามหลัก ISO 31000

5 Denis	Smith.	(2000).	Crisis	Management	Teams:	Issues	in	the	Management	of	Operational	Crises.	Risk	Management: 
	 An	International	Journal,	2(3),	69-70.

	 n	การออกแบบการฝึกยกระดับความรุนแรงจากน้อยไปมากตามขั้นตอนการบริหารวิกฤตการณ์และการบริหาร 
ความเสี่ยง	ทั้งนี้	ภายหลังการทดสอบฯ	ได้สรุปผลการบริหารจัดการในแต่ละประเด็น	เพื่อแสวงหาจุดแข็ง	จุดอ่อน	และ 
สิ่งที่ต้องมีการพัฒนาต่อไปในแต่ละบทบาทที่ได้รับมอบหมาย

 2. การจ�าลองสถานการณ์ฝึก
	 ผู้เข้ารับการอบรม	แบ่งเป็น	2	กลุ่มเป็นทีมบริหารวิกฤตการณ์	(Crisis Management Team: 
CMT)	ดังนี้	1)	กลุ่มผู้ก่อการร้ายก่อเหตุกราดยิงและจับตัวประกันในประเทศมาลี	ทวีปแอฟริกา	และ 
2)	การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิด	H5N7	บริเวณชายแดนระหว่างสมาพันธรัฐสวิส	กับสหพันธ์ 
สาธารณรัฐเยอรมนี
	 n	การก�าหนดโครงสร้างทีม	 บทบาทผู้น�า	 การรายงานสถานการณ์ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็น 
ข้อมูลประกอบการตกลงใจ	 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกรณีมีผู้แทนหน่วยงานต่างประเทศ 
และองค์การระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ	การสั่งการ	และการประสานการปฏิบัติระหว่างหัวหน้า 
CMT	ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล	ฝ่ายประสานงาน	และฝ่ายปฏิบัติการในการรับมือกับสถานการณ์จ�าลอง5
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ข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบการเตรยีมพรอ้มแห่งชาติ
การฝึกการบรหิารวกิฤตการณ์ระดับชาติ

1. การขับเคล่ือนนโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผนท่ี 
เก่ียวขอ้งกับการเตรยีมพรอ้มแห่งชาติ ควรมทีศิทางหลกั 
ไปในทศิทางเดยีวกนัสอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาต	ิ(พ.ศ.	2561 
–	 2580)	 โดยมีการก�าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ทีม่หีน้าทีส่ร้างเอกภาพในการปฏบิตัเิมือ่ต้องมกีารประสานงาน 
การบูรณาการแผนงาน	 โครงการ	 และงบประมาณของ 
แต่ละกระทรวงที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบการเตรียมพร้อม 
ในแต่ละด้าน	 เพื่อให้การบริหารวิกฤตการณ์ในขณะเกิดภัย 
และการฟื้นฟูภายหลังเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือประชาชน 
ได้อย่างทันท่วงที
2. การพัฒนาระบบงานเตรยีมพรอ้มของหน่วยงาน 
ไทยโดยเฉพาะระบบบญัชาการเหตกุารณ์ (Command 
System) และห้องติดตามสถานการณ์ (Situation 
Room) เป็นกลไกทีม่คีวามส�าคญัเป็นอย่างมากต่อการบรหิาร 
จดัการภยัทีม่คีวามรนุแรงสูง	เน่ืองจากเป็นสถานการณ์ท่ีต้อง 
อาศัยการประเมินสถานการณ์ที่ต่อเนื่องและแม่นย�า	 และ 
จ�าเป็นต้องมีระบบการสั่งการและการควบคุมบังคับบัญชา 
ท่ีเป็นหนึ่งเดียว	 เพื่อให้สามารถระดมสรรพก�าลังจาก 
ทุกภาคส่วนในการบริหารวิกฤตการณ์ที่เกิดข้ึนได้อย่าง 
ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

3. ควรผลักดันให้เกิดคลังข้อมูลทรพัยากรในการ 
บริหารจัดการภัยความม่ันคง ทั้งระบบ	 โดยอาศัย 
การบูรณาการฐานข้อมูลร่วมกันจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.	 การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ	ควรส่งเสรมิ 
ให้มีการฝึกบทบาทการเข้ามาส่วนรว่มในการบรหิาร 
จัดการภัยของหน่วยงานอาสาสมัครในแต่ละพื้นที่มาก 
ยิ่งขึ้น	โดยเฉพาะกลุ่มอาสาสมัครที่มีการลงทะเบียนในแต่ละ 
หน่วยงานของรัฐ
5. ควรส่งเสรมิให้มีการฝึกชอ่งทางการติดต่อส่ือสาร 
ส�ารองเพื่อรองรับปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
ระบบสื่อสารหลักของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศไม่สามารถใช้งานได้
6. ควรจัดการฝึกการบรหิารวิกฤตการณ์ระดับชาติ 
ให้ครอบคลุมประเด็นภัยคุกคามท่ีส�าคัญ สอดคล้องกับ 
แนวโน้มสถานการณ์	 และครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยจริง	 โดย 
เฉพาะในเรื่องท่ีมีความรุนแรงหรือมีผลกระทบกับประชาชน 
เป็นจ�านวนมาก	อาทิ	ปัญหาฝุ่นควัน	PM	2.5	ในพื้นที่จังหวัด 
ภาคเหนือที่ทวีความรุนแรงเป็นประจ�าทุกปี	 ตลอดจน 
ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ 
ในการจัดการอบรมและการฝึกด้านการบริหารวิกฤตการณ ์
(Crisis	Management)	ร่วมกัน

34

FINALnewwwww.indd   34 11/11/2562 BE   8:23 AM



 บทความนี้เรียบเรียงข้ึนสืบเนื่องจากการที่ผู ้เขียนได้รับโอกาสจากส�านักงานสภาความมั่นคง 
แห่งชาติ ให้เข้ารับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อตอบโต้เหตุฉุกเฉินและมาตรการ
รักษาความมั่นคงทางนิวเคลียร์และรังสีเพื่อรองรับงานกิจกรรมสาธารณะ** จึงขอถ่ายทอดสิ่งที่ได้รับรู้และ 
มุมมองเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการวางแผนและมาตรการในการเตรียมความพร้อมของไทย 
  ก่อนอื่นการให้ความหมาย “กิจกรรมสาธารณะ” (Major Public Event: MPE) เป็นหนึ่งใน
เป้าหมายที่ส�าคัญของการก่อการร้าย เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนให้ความสนใจ มีการน�าเสนอ 
ในสื่อมวลชนต่าง ๆ มีผู ้คนเข้าร่วมจ�านวนมาก โดยหากเกิดเหตุแล้ว สามารถจะส่งผลกระทบได้ทั้ง 
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ท�าให้ต้องมีการก�าหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของงาน 
เพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย โดยกิจกรรมสาธารณะมีความหมายครอบคลุมถึงงานกิจกรรม
ส�าคัญทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ อาทิ งานแสดงดนตรี (Concert) งานกีฬา งานฉลอง 
วันพิเศษ และงานประชุมระดับประเทศ 
 นอกจากนี้ วิธีการของการก่อการร้ายได้มีการพัฒนาที่สลับซับซ้อนมากย่ิงข้ึน เพื่อให้ยากต่อ 
การรักษาความปลอดภัย รวมทั้งส่งผลกระทบทางด้านกายภาพและจิตใจมากขึ้น โดยน�าวัตถุอันตราย 
อาทิ เคมี ชีวภาพ นิวเคลียร์ และรังสี มาใช้ในการก่อเหตุ ซึ่งนอกจากต้องมีมาตรการในการตรวจจับ 
(detection) ทีพ่เิศษแล้ว มาตรการในการรักษาจะต้องใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการ
รักษาผู้ได้รับบาดเจ็บจากพวกวัตถุดังกล่าว

ความพร้อมเพื่อตอบโต้
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ

รังสีในงานกิจกรรมสาธารณะ
มนทิพย์ วงศ์กุลฤดี*

*นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ  ส�านักยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ
**ผู้เขียนเข้ารับการอบรม International Workshop on Nuclear Security Measures and Emergency Response Arrangements for 
Major Public Events ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ มิ.ย. ๖๒ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา จัดโดย ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
(International Atomic Energy Agency: IAEA) ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน ฝ่ายบริหารจัดการความมั่นคงนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกา 
(Department of Energy, National Nuclear Security Administration: DOE/NNSA) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมจากนานาประเทศได้เรียนรู้เรื่องแผน 
และมาตรการรับมือเหตุฉุกเฉินที่มีความเกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีรองรับกิจกรรมสาธารณะ

 ๑. ภาพรวมภัยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ 
(Overview of Nuclear Security Threats) 
โดยมีประเภทของภัยคุกคามทีเ่กีย่วข้องกับนิวเคลียร์
และรังสี ได้แก่ ๑) การแพร่กระจายของรังสีสู  ่
สาธารณะ/การปนเปื้อนของรังสีในพื้นที่สาธารณะ 

(Public exposure/ contamination) ๒) การ 
ปนเปื้อนของรังสีในแหล่งน�้า (Contamination of 
water supply) ๓) การปนเปื้อนของรังสีในอาหาร 
(Contamination of food products) ๔) อปุกรณ์ 
แผ่รังสี (RadiationExposure Device: RED) 
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เป็นวัตถุกัมมันตรังสีท่ีมีการแผ่ของรังสีออกมา 
ส่วนใหญ่มีการน�าไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม  
หรือทางการแพทย์ แต่มีความเสี่ยงในการถูกน�าไป 
ใช้ก่อเหตุได้ ๕) อุปกรณ์ระเบิดติดวัตถุกัมมันตรังสี 
(Radiological Dispersion Device: RDD) เช่น 
Dirty Bomb ซึง่เมือ่เกดิการระเบดิแล้ว จะท�าให้ 
รังสีแผ่ไปในพื้นที่โดยรอบ เป็นการเพิม่อานภุาพของ 
ระเบิด เป็นต้น และ ๖) ระเบิดประมาณู (Im-
provised Nuclear Device: IND) เป็นระเบิด
ที่ ใช ้การระเบิดจุดปฏิกิริยานิวเคลียร ์ต ่อวัตถุ
กัมมันตภาพรังสี เช่น ระเบิดนิวเคลียร์/ปรมาณู 
ที่ใช้ในการรบ เป็นต้น นอกจากนี้ ภัยความมั่นคง
ทางนวิเคลยีร์ยงัมคีรอบคลมุไปถงึประเดน็การโจมตี 
โครงสร้างพื้นฐานทางนิวเคลียร์ และการโจรกรรม 
วัตถุกัมมันตรังสี ซึ่งผลกระทบจากภัยคุกคามที่
เกีย่วข้องกบันวิเคลยีร์และรังสี จะมีตั้งแต่ผลกระทบ 
ต่อชีวิตโดยตรง และผลกระทบต่อจิตวิทยาทางอ้อม 
ตลอดจนความยากต่อการก�าหนดมาตรการในการ
รกัษาความมัน่คงปลอดภัยและการช่วยเหลอืผู้ได้รับ
ผลกระทบ

 ๒. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
กจิกรรมสาธารณะ 
  การก�าหนดโครงสร้างการบงัคบับญัชา
และการประสานงาน เพื่อบูรณาการการสั่งการ 
และควบคุมดูแล (Unified command and 
control) โดยต้องมีการก�าหนดผู้มีอ�านาจหลัก

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการก�าหนด
ระดับการสั่งการที่ควรประกอบด้วย ระดับนโยบาย 
ระดับยุทธศาสตร์ ระดับปฏิบัติ และระดับเทคนิค 
  การประเมินความเสีย่งและภยัคกุคาม 
โดยมีการพิจารณาว่าอะไรเป็นภัยคุกคามส�าคัญ 
วัตถุประสงค์ของภัยคุกคามนั้น ศักยภาพของ 
ภัยคุกคาม เป้าหมาย ความน่าจะเกดิ ผลกระทบ
หากเกิดเหตุการณ์ และระดับความเสี่ยง 
  การก�าหนดพื้นที่ส�าคัญและสถานที่ 
ทางยุทธศาสตร์ โดยควรพิจารณาจากทรัพยากร 
ในการบริหารจัดการเพื่อรักษาความปลอดภัยพื้นที ่
เป้าหมาย รวมถึงบริบทของสถานที่และพื้นที่อื่น ๆ 
ที่อยู ่รอบสถานที่จัดงานซึ่งครอบคลุมถึงระบบ
คมนาคม อาคาร โครงสร้างสาธารณูปโภค 
  การประสานความร่วมมอื โดยก�าหนด 
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ชัดเจน และมีการจัดท�าข้อ
ตกลงในการสร้างความเข้าใจร่วมกันว่าใครเป็น 
ผู้มีอ�านาจหลักในการตัดสินใจ ผู้ติดต่อประสาน
งานของแต่ละหน่วยงาน การก�าหนดแผนการ
ด�าเนินการร ่วมกันรวมทั้งแนวทางการประสาน
ความร ่วมมือกับต ่างประเทศทั้ งแบบทวิภาคี 
พหุภาคี และองค์กรระหว่างประเทศ 
 ๓. การวางแผนรักษาความมั่ นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในงานกิจกรรม
สาธารณะ
  การวางแผนฯ เพ่ือเป็นกรอบวิธีการ 
ตรวจหาวัตถุต้องสงสัย การตอบโต้ต่อสถานการณ ์
ฉุกเฉิน และหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวัตถุนิวเคลียร์ 
และกัมมันตรังสี โดยมีองค์ประกอบที่ส�าคัญ ดังนี้ 
  บทน�า (Introduction) ได้แก่ วัตถุ-
ประสงค์ของแผน การประเมินสถานการณ์ หรือ 
ประเด็นความมัน่คงท่ีให้ความส�าคญั บทบาทและ
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เป็นวัตถุกัมมันตรังสีที่มีการแผ่ของรังสีออกมา 
ส่วนใหญ่มีการน�าไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม  
หรือทางการแพทย์ แต่มีความเสี่ยงในการถูกน�าไป 
ใช้ก่อเหตุได้ ๕) อุปกรณ์ระเบิดติดวัตถุกัมมันตรังสี 
(Radiological Dispersion Device: RDD) เช่น 
Dirty Bomb ซึง่เมือ่เกดิการระเบดิแล้ว จะท�าให้ 
รังสีแผ่ไปในพื้นที่โดยรอบ เป็นการเพิม่อานภุาพของ 
ระเบิด เป็นต้น และ ๖) ระเบิดประมาณู (Im-
provised Nuclear Device: IND) เป็นระเบิด
ที่ ใช ้การระเบิดจุดปฏิกิริยานิวเคลียร ์ต ่อวัตถุ
กัมมันตภาพรังสี เช่น ระเบิดนิวเคลียร์/ปรมาณ ู
ที่ใช้ในการรบ เป็นต้น นอกจากนี้ ภัยความมั่นคง
ทางนวิเคลยีร์ยงัมคีรอบคลมุไปถงึประเดน็การโจมตี 
โครงสร้างพื้นฐานทางนิวเคลียร์ และการโจรกรรม 
วัตถุกัมมันตรังสี ซึ่งผลกระทบจากภัยคุกคามที่
เกีย่วข้องกบันวิเคลยีร์และรังสี จะมีตั้งแต่ผลกระทบ 
ต่อชีวิตโดยตรง และผลกระทบต่อจิตวิทยาทางอ้อม 
ตลอดจนความยากต่อการก�าหนดมาตรการในการ
รกัษาความมัน่คงปลอดภยัและการช่วยเหลอืผู้ได้รับ
ผลกระทบ

 ๒. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
กจิกรรมสาธารณะ 
  การก�าหนดโครงสร้างการบงัคบับญัชา
และการประสานงาน เพื่อบูรณาการการสั่งการ 
และควบคุมดูแล (Unified command and 
control) โดยต้องมีการก�าหนดผู้มีอ�านาจหลัก

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการก�าหนด
ระดับการสั่งการที่ควรประกอบด้วย ระดับนโยบาย 
ระดับยุทธศาสตร์ ระดับปฏิบัติ และระดับเทคนิค 
  การประเมินความเสีย่งและภัยคุกคาม 
โดยมีการพิจารณาว่าอะไรเป็นภัยคุกคามส�าคัญ 
วัตถุประสงค์ของภัยคุกคามน้ัน ศักยภาพของ 
ภัยคุกคาม เป้าหมาย ความน่าจะเกดิ ผลกระทบ
หากเกิดเหตุการณ์ และระดับความเสี่ยง 
  การก�าหนดพื้นที่ส�าคัญและสถานที่ 
ทางยุทธศาสตร์ โดยควรพิจารณาจากทรัพยากร 
ในการบริหารจัดการเพื่อรักษาความปลอดภัยพื้นที ่
เป้าหมาย รวมถึงบริบทของสถานที่และพื้นที่อื่น ๆ 
ท่ีอยู ่รอบสถานท่ีจัดงานซึ่งครอบคลุมถึงระบบ
คมนาคม อาคาร โครงสร้างสาธารณูปโภค 
  การประสานความร่วมมอื โดยก�าหนด 
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ชัดเจน และมีการจัดท�าข้อ
ตกลงในการสร้างความเข้าใจร่วมกันว่าใครเป็น 
ผู้มีอ�านาจหลักในการตัดสินใจ ผู้ติดต่อประสาน
งานของแต่ละหน่วยงาน การก�าหนดแผนการ
ด�าเนินการร ่วมกันรวมทั้งแนวทางการประสาน
ความร ่วมมือกับต ่างประเทศทั้ งแบบทวิภาคี 
พหุภาคี และองค์กรระหว่างประเทศ 
 ๓. การวางแผนรักษาความมั่ นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในงานกิจกรรม
สาธารณะ
  การวางแผนฯ เพื่อเป็นกรอบวิธีการ 
ตรวจหาวัตถุต้องสงสัย การตอบโต้ต่อสถานการณ ์
ฉุกเฉิน และหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวัตถุนิวเคลียร์ 
และกัมมันตรังสี โดยมีองค์ประกอบที่ส�าคัญ ดังนี้ 
  บทน�า (Introduction) ได้แก่ วัตถุ-
ประสงค์ของแผน การประเมินสถานการณ์ หรือ 
ประเด็นความมัน่คงทีใ่ห้ความส�าคญั บทบาทและ
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อ�านาจหน้าที่ของหน่วยงานหลักและสนับสนุนท่ี 
เ ก่ี ยวข ้ อง กับด ้ านความม่ันคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี 
  การวางแผนก่อนการจดังานกจิกรรม 
(Pre-Event Planning) ควรมีการวางแผนก่อน
การมีงานกิจกรรมประมาณ ๑๒ – ๑๘ เดือน เพื่อ 
ก�าหนดระบบบัญชาการเหตุการณ์ บทบาทหน้าท่ี
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การวางแผนประสานการ 
ขอและให้ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ การ 
ประเมินภัยคุกคาม ความเป็นไปได้ของวัตถุกัมมัน-
ตรังสีที่อาจน�ามาใช้ก่อเหตุ การประสานการข่าว 
กับหน่วยข่าวกรอง การประสานข้อมูลกับทบวง
การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (Interna-
tional Atomic Energy Agency: IAEA) การ
ก�าหนดพื้นที่ ในการรักษาความปลอดภัยและ 
ตรวจสอบ และแนวคิดในการปฏิบัติ (Concept of  
Operations)
  แนวคิดในการปฏิบัติ (Concept of 
Operations) ประกอบด้วย ระบบริหารจัดการ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Management 
System) การก�าหนดห้วงเวลาด�าเนินการ การ
ก�าหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ี
ตามอ�านาจหน้าที่ การฝึกเจ้าหน้าท่ีและบุคลากร

ที่เข้าร่วมการปฏิบัติ แผนตอบโต้เหตุฉุกเฉินทาง
รังสีที่ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนการจัดงานจนถึงขั้น
การตอบโต้ การวางแผนใช้อุปกรณ์ในการตรวจ
จับรังสี ระเบียบปฏิบัติประจ�า (Standard Oper-
ating Procedures: SOP) ที่ก�าหนดขั้นตอนและ
มาตรฐานในการปฏิบัติ การติดต่อประสาน การ
รายงานผล ตลอดจนแนวทางในการฟื้นฟูเยียวยา 
แนวทางการรักษาความปลอดภัยจากกัมมันตรังสี
ของผู้ปฏิบัติ การบริหารจัดการสื่อและสาธารณชน 
และการขนส่งและการสนับสนุนต่าง ๆ (Logistics) 
 ๔. ภาพรวมวิธีการตรวจจับรังสี (De-
tection Overview) เคร่ืองมือตรวจจับรังส ี
(Demonstration of Radiation Detection 
Instruments) และ หลักปฏิบัติในการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร ์ ในงาน
กิจกรรมสาธารณะ
  คุณสมบัติของวัตถุกัมมันตรังสี วัตถุ 
ชิ้นหนึง่สามารถปล่อยรังสีได้หนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่ง 
ประเภท ได้แก่ อัลฟ่า (Alpha) เบต้า (Beta) แกมม่า 
(Gamma) และนิวตรอน (Neutron) ซึ่งรังสีเหล่านี้ 
ไม่สามารถตรวจจับได ้ด ้วยประสาทสัมผัสของ
มนุษย์ (การจับ/ กลิ่น/ การมอง/ การได้ยิน) ดังนั้น 
จึงต้องมีการใช ้ เค ร่ืองมือในการตรวจจับรังสี 
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โดยวัตถุที่มีการน�าไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมและ 
ทางการแพทย์มีความเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมเพื่อ 
น�าไปก่อเหตุมากกว่าวัตถุกัมมันตรังสีโดยธรรมชาติ 
(Naturally Occurring RadioactiveMaterial) 
และวัตถุที่ใช้ประกอบการท�าอาวุธนิวเคลียร์ เพราะ 
หาได้ง่ายกว่า ดังนั้น หากตรวจเจอรังสีและวัตถุ 
กัมมันตรังสีของผู้ต้องสงสัย จะต้องมีการตรวจสอบ 
ใบอนุญาตในการครอบครองวัตถุกัมมันตรังสี โดย
ลักษณะของการลักลอบเพื่อน�าไปใช้ก่อเหตุ ได้แก่ 
การซุกซ่อนตามร่างกาย/กระเป๋า การซุกซ่อนใน
สถานที่ขนาดใหญ่ และการซุกซ่อนในยานพาหนะ 
  เครือ่งมอืตรวจจับรังส ีเป็นเครือ่งมอืท่ี
จับการแผ่รังสีของวัตถุกัมมันตรังสี และแปลงเป็น 
ข้อมูลในรูปของภาพ เสียง การสั่น ทั้งนี้ เครื่องมือ 
ส�าหรบัตรวจจบัรงัสแีต่ละอนัจะแตกต่างกัน เนือ่งจาก
รังสีแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน จึงต้อง 
มีการพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยเครื่องมือ 
ตรวจจับรังสีสามารถแบ่งออกเป็น ๓ ชนิด คือ 
๑) เครือ่งตรวจจบั (Detect) ให้รายละเอยีดน้อย จึง 
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LRM) กระเป๋าตรวจจับรังสี (Radiation Backpack) 
และยานพาหนะติดเครื่องตรวจจับรังสี (Spectral 

Advanced Radiological Computer System: 
SPARCS) ๒) เครื่องระบุรังสี (Identify) ใช้ระบุ
รายละเอียดของรังสีและวัตถุกัมมันตรังสี ได้แก่ 
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ประเมินความเข้มข้นของรังสี และตรวจพื้นทีป่น
เปื้อนรังสี เพื่อเก็บกู้และฟื้นฟูเยียวยารักษา (Reco 
very of the Source) ได้แก่ เครื่อง Tele-probe 
และอุปกรณ์ตรวจสุขภาพ (Health Physics Kit)
	 หลักปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ในงานกิจกรรมสาธารณะ	
มี ๓ ช่วงดังนี้ ๑) ก่อนวันจัดงาน โดยจะต้องมีการ 
ประเมินภัยคุกคาม อาทิ ข่าวกรอง ความเข้มข้น 
ของรังสีที่ตรวจจับได้เบื้องต้น การตรวจตราพื้นที ่
 

38

file1 ANT ok4.indd   38 11/13/2562 BE   9:42 AM



เพื่อค้นหาสิ่งต้องสงสัย ตลอดจนตรวจตามเส้นทาง 
สัญจร ๒) วันจัดงาน จัดตั้งจุดตรวจเฝ้าระวงั การ 
ตรวจโดยใช้ยานพาหนะ การพิจารณาแจ้งเตือน 
การกักหรอืปล่อยผูต้้องสงสยั หรอืส่ิงของ การบนัทกึ
ข้อมูลที่ได้รับ เพ่ือน�าไปสืบสวนต่อไป ๓) กรณ ี
เกิดเหตุ จะต้องมีการตรวจหารังสี การบริหาร
จัดการเหตุการณ์ การป้องกันและแยกผู้คนให้ห่าง
ออกจากวัตถุกัมมันตรังสี รวมทั้งแจ้งเตือนให้
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
 กระบวนการตรวจจับรงัสแีละการตอบโต้
เหตุการณ์ มีดังนี้ ๑) การตรวจหารังสีเบื้องต้น 
(Primary Search/Screening) เพื่อหาท่ีตั้งของ
วัตถุกัมมันตรังสี ๒) การตรวจรังสีโดยละเอียด 
(Secondary Search/Screening) เป็นการตรวจ 

หารายละเอียดของรังสีและวัตถุ ในบริเวณท่ีต้อง
สงสัยว่ามีวัตถุกัมมันตรังสี ๓) การร้องขอการ
สนับสนุนผู้เช่ียวชาญ (Expert Technical Assis-
tance) เม่ือพบว่ารังสีมีอันตราย โดยแจ้งเตือน 
และร้องขอให้ผู้เช่ียวชาญเข้ามาช่วยเหลือจัดการ 
และ ๔) การแก้ไขสถานการณ์ (Resolution of  
Incident) ประสานหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 
ในการเข้าเผชิญเหตุการณ์ และบันทึกข้อมูล พร้อม
จัดท�ารายงานข้อเท็จจริง

 การตรวจหารังสีในพื้นที่ต่าง ๆ มีดังนี้  
๑) การตรวจพื้นที่ตึก/สนามกีฬา จะต้องมกีารตรวจ 
พื้นที่ทั้งบริเวณภายในและภายนอก โดยควรร่วมมือ 
กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ๒) การตรวจหารังสี
ในพื้นที่ขนาดใหญ่/รอบเมือง ควรใช้ยานพาหนะ
ติดเครื่องตรวจหารังสี อาทิ รถยนต์ เรือ เครื่องบิน 
๓) การตรวจหารังสีบริเวณด่าน/จุดตรวจ สามารถ
หยุดผู ้ที่จะผ่านด่านเพ่ือด�าเนินการตรวจสอบได้ 
และจะต้องมีการแยกผู้ขับข่ีออกมาตรวจแยกจาก
ตัวยานพาหนะ และ ๔) การตรวจหาบริเวณที่มีคน
หมู่มาก จะเป็นลักษณะการแฝงตัวในฝูงชน โดย

มีการพกพาเครื่องตรวจหารังสีที่ขนาดไม่ใหญ่และ
สามารถซ่อนเครื่องได้
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 ปัจจัยส�าคัญในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน 
การตอบโต้เหตุฉุกเฉินจะมีหน่วยงานหลายหน่วย
เกีย่วข้อง ดงัน้ัน จงึต้องมกีารตกลงบทบาทและหน้าที่
ในการรับผิดชอบหลักและสนับสนุน ตลอดจนการ 
ช่วยเหลือแบ่งปันศักยภาพและทรัพยากรที่จะต้อง 
ไม่มีการทับซ้อนกัน เพื่อลดเวลาและความสิน้เปลือง 
ในการใช้ทรัพยากร นอกจากนี้ทรัพยากรต่าง ๆ  ที่จะ 
ใช ้ในการปฏิบัติการควรมีการเตรียมพร้อม และ 
จัดเตรียมไว ้ ในท่ีปลอดภัยตลอดจนจะต้องมี
มาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้น ท่ีตั้ ง ท่ีจะใช ้
บัญชาการเหตุการณ์ และสนับสนุนทรัพยากร 
รวมท้ังช่วยเหลือผู ้ได้รับผลกระทบ

 จากการอบรมครัง้นี ้การเตรียมความพร้อม
เพ่ือตอบโต้เหตุฉุกเฉินและมาตรการรักษาความ
มั่นคงทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อรองรับงาน
กิจกรรมสาธารณะมีความเหมือนกับการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยคุกคามประเภทอื่น  
ที่จะต้องมีการก�าหนดแผนและมาตรการในการ

รักษาความปลอดภัยของงานกิจกรรมสาธารณะ 
แผนในการตอบโต้เหตุฉุกเฉินและกระบวนการ
ด�าเนินการ การเพ่ิมศักยภาพและการฝึกซ้อม
เจ้าหน้าที่ การเตรียมพร้อมของอุปกรณ์และ
การบ�ารุงรักษา การก�าหนดวิธีการประสานและ
สนบัสนนุทรพัยากรทีร่วดเรว็ ตลอดจนการจัดการ
ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะ 
โดยการเตรยีมความพร้อมดงักล่าว จะเป็นประโยชน์
ต่อการลดความเส่ียงของเหตุร้ายต่าง ๆ รวมท้ัง 
จะช่วยลดผลกระทบเมือ่เกิดเหตกุารณ์ขึน้ โดยเฉพาะ 
เหตุการณ์ที่ยากต ่อการคาดเดาอย ่างภัยการ
ก่อการร้ายและการรู้วิธีการจัดการเก่ียวกับความ
มั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร ์และรังสีจะช ่วย
สนับสนุนในการวางแผนทั้งในเร่ืองการรักษาความ
ปลอดภัยของงานกิจกรรมสาธารณะ ตลอดจน
กระบวนการประสานงานเพือ่จัดการกบัวตัถนุวิเคลยีร์
และกัมมันตรังสีได้อย่างปลอดภัยท้ังต่อตัวผู้ปฏิบัติ
และประชาชนที่เข้าร่วมงานกิจกรรมสาธารณะ
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* คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีเมล์ Thapiporn.s@cmu.ac.th

ฑภิพร สุพร*

“วิสัยทัศน์ของโดนัลด์ ทรัมป์ตามนโยบายอเมริกาต้องมาก่อน เป็นนโยบายที่เหยียดเชื้อชาติ

และสะท้อนลักษณะของประชานิยมตามแนวคิดความพิเศษเหนือชาติอื่นของอเมริกาแบบดั้งเดิม

ส�าหรบัยทุธศาสตร์การเหยยีดเชือ้ชาต ิมนัจะแบ่งแยกสงัคมอเมรกินั ส่วนยทุธศาสตร์ประชานิยม

จะต้องเผชิญกับความล้มเหลว และอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจ” (Sachs, 2018, pp. 2-3)

 1. บทน�ำ

	 นับตัง้แต่	 โดนัลด์	 ทรมัป์	 ก้าวขึน้ด�ารงต�าแหน่ง 
ประธานาธบิด	ี สหรฐัอเมรกิากต้็องเผชิญหน้ากบัการ 
ตัง้ค�าถามจากประชาคมระหว่างประเทศถงึหน้าทีแ่ละ 
ความรบัผดิชอบ	 ตลอดจนความน่าเชือ่ถอืของสหรัฐฯ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ภายหลังจากที่ทรัมป์ประกาศว่า 
นับแต่นี้ไปสหรัฐฯ	 จะด�าเนินนโยบายต่างประเทศ 

ทีย่ดึโยงอยูกั่บหลกัคดิเรือ่งอเมรกิาต้องมาก่อนเป็นส�าคญั 
(The	White	House,	 2017)	 ภายใต้เงือ่นไขดงักล่าว 
สหรัฐฯ	ภายใต้การกุมบงัเหยีนของทรัมป์จึงไม่ต้องการ 
เล่นบทบาทของ	 “ต�ำรวจโลก”	 เช่นเดิมอีกต่อไป 
ในทางกลับกนั	 รัฐบาลทรัมป์กลับเรียกร้องให้บรรดา 
ชาติพันธมิตรของสหรัฐฯ	 ร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
และแบ่งเบาพันธกรณีต่างๆ	 ที่สหรัฐฯ	 เคยแบกรับ 
มาเป็นระยะเวลากว่าเจ็ดทศวรรษ

ทลายมายาคติ
“ความพิเศษเหนือชาติอื่นของอเมริกา”:

การแสวงหายุทธศาสตร์ทางเลือก
Demystifying the “American Exceptionalism”:

Seeking an Alternative Strategy 

ข้อเสนอแนะกำรพัฒนำระบบกำรเตรยีมพรอ้มแห่งชำติ
กำรฝึกกำรบรหิำรวกิฤตกำรณ์ระดับชำติ
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	 ปฏิเสธได้ยากว่า	 ความ	“อหงักำร”	 ของสหรฐัฯ	 ทีม่องตนเองในฐานะชาตท่ีิทรงอทิธพิลมากทีสุ่ด 

ในโลก	 ย่อมน�าไปสูก่ารตดัสนิใจท่ีผดิพลาดหลายต่อหลายครัง้	 โดยเฉพาะอย่างยิง่การตดัสนิใจเข้าแทรกแซง 

ในนามของประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน	 ความโอหัง	 (hubris)	 และการประเมินศักยภาพของตน 

ที่สูงเกินจริงถือเป็นภาพสะท้อนของปัญหาท่ีรู้จักกันในชื่อ	 “ควำมพิเศษเหนือชำติอื่นของอเมริกำ” 

(American Exceptionalism)	 ได้อย่างชดัเจนมากทีส่ดุ	 บทความนีต้้องการน�าเสนอข้อโต้แย้งท่ีส�าคญั 

ว่า	 สหรัฐฯ	 ควรละทิ้งแนวคิดเรื่องความพิเศษเหนือชาติอื่นของอเมริกา	 เนื่องจากแนวคิดดังกล่าว 

เป็นสิ่งล้าสมัยและไม่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี	 21	 หากสหรัฐฯ	 ยังดึงดันที่จะ 

เล่นบทบาทของรฐัมหาอ�านาจแบบเสรนียิม	 (liberal	 hegemony)	 ทีเ่ชือ่มัน่ว่าตนม	ี“ควำม 

พเิศษเหนอืชำตอิืน่”	 ต่อไป	 ภาพลกัษณ์ของสหรฐัฯ	 กจ็ะยิง่เส่ือมถอยลงมากกว่าท่ีเป็นอยู ่

ในการน�าเสนอข้อถกเถียงดังกล่าวอย่างเป็นระบบ	 บทความนี้จะแบ่งออกเป็นสามส่วน 

ในส่วนแรกจะเริ่มต้นด้วยการน�าเสนอที่มาทางประวัติศาสตร์ของแนวคิดเรื่อง 

	 นอกเหนือจากการพิจารณาว่า	 นโยบาย 
น านั ป ก า ร ข อ งท รั ม ป ์ น้ั น ส ะท ้ อ น ใ ห ้ เ ห็ น 
องค์ประกอบของนักการเมืองฝ่ายขวาประชา 
นิยม	 (right-wing	 populism)	 และสอดคล้อง 
กับการด�าเนินนโยบายต่างประเทศแบบ	 “แจ็ค 
โซเนียน”  (Jacksonian)	 ซึ่งให้ความส�าคัญกับ 
แนวคิดประชานิยมและความแข็งแกร ่งทาง 
การทหาร	 (Mead,	 2017)	 การถอยห่างออกจาก 
แนวทางปฏิบัติดั้งเดิมของสหรัฐฯ	 ในครั้งนี้เป็น 
ตัวอย่างอันเป็นรูปธรรมท่ีสุดในการตอกย�้าท่ีว่า 

สหรัฐฯ	 ในศตวรรษที่	 21	 ยังมีความมั่นใจว่า 
ตนเองอยู ่ ในสถานะท่ีสามารถท�าอะไร ก็ ได  ้
ยิง่ไปกว่านัน้	 สหรฐัฯ	ยงัวางต�าแหน่งแห่งทีข่องตวัเอง 
ในโลกไว้ไม่ต่างจากในช่วงศตวรรษท่ี	 20	 โดยเชือ่ตน 
ถือเป็นตัวแบบให้ชาติอื่นท�าตาม	 ดังค�ากล่าวของ 
เฮนรี  คิสซิงเจอร์  (Henry  Kissinger) ที่ว่า

“มวลมนุษยชำติท้ังหลำยจะสำมำรถบรรลุซึ่ง
สันติภำพและควำมม่ังค่ัง โดยกำรละท้ิง
กำรทูตแบบด้ังเดิมและหันมำใชแ้นวทำง

แบบอเมรกัิน”
(Kissinger, 1994, p. 17)

ควำมพิเศษเหนือชำติอื่นของอเมรกิำ ส่วนท่ีสองจะกล่ำวถึงปัญหำของ 
กำรใช้แนวคิดดังกล่ำวในกำรก�ำหนดทิศทำงของนโยบำยต่ำงประเทศ 
สหรฐัฯ ซึ่งน�ำไปสู่ควำมล้มเหลวมำกกวำ่ควำมส�ำเรจ็ และส่วนสุดท้ำย 
จะกล่ำวถึงยุทธศำสตร์ท่ี มีควำมเหมำะสมต่อสหรัฐฯ ซึ่งคือ 
ยุทธศำสตรก์ำรถ่วงดุลนอกชำยฝ่ัง
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2. เม่ือควำมส�ำเรจ็ของอเมรกิำคือควำมส�ำเรจ็ของพระเจ้ำ

	 ในทัศนะของวอลเตอร์	 รัสเซลล์	มีด	 (Walter	Russell	Mead)	นักประวัติศาสตร์ชาวสหรัฐฯ	ผู้เขียน 

หนังสือ	Special	Providence:	American	Foreign	Policy	and	How	It	Changed	the	World	(2001) 

ความส�าเรจ็ของสหรฐัฯ	ในแต่ละยคุสมัยล้วนมีท่ีมาจากการคัดง้างกันระหว่างส�านักคิด	(school	of	thought) 

4	ส�านกั	ได้แก่	ฮามิลโตเนียน	(Hamiltonian)	ซึง่มุ่งเน้นการปกป้องทางการค้า	เจฟเฟอร์โซเนยีน	(Jeffersonian) 

ทีเ่น้นการรกัษาระบบการปกครองแบบประชาธปิไตย	แจค็โซเนยีน	(Jacksonian)	ซึง่ให้ความส�าคญักบัความ 

เข้มแข็งทางการทหารและบรรดาคุณค่าแบบประชานิยม	และวิลโซเนียน	 (Wilsonian)	ที่เน้นหลักศีลธรรม 

แม้จะปรากฏให้เห็นแรงตึงเครียดระหว่างแต่ส�านักคิด 

ท่ีต่างต้องการมีอิทธพิลต่อกระบวนการก�าหนดนโยบาย 

ต่างประเทศสหรฐัฯ	กระนัน้ก็ด	ีนบัตัง้แต่ยุคหลงัการปฏิวัติ 

อเมรกิาในปี	 1776	 เป็นต้นมา	 แนวคดิหลกัทัง้สีป่ระการ 

ต่างก็ท�างานสอดประสานกันจนท�าให้สหรัฐฯ	ประสบ 

ความส�าเร็จในกิจการด้านการต่างประเทศมากกว่า 

ชาตมิหาอ�านาจอืน่ใดในอดีตทีผ่่านมา	จนเสมือนหนึง่ว่า 

สหรัฐฯ	 ได้รับ	 “ควำมช่วยเหลืออันแสนพิเศษ” 

(Special Providence)	 จากองค์พระผู้เป็นเจ้า 

มาโดยตลอด

	 เช่นเดียวกันกับบรรดารฐัประชาชาติในโลกสมัยใหม่	 การแยกศาสนาออกจากการเมือง 

ตามแนวทางของรัฐฆราวาส	 (secular	 state)	 ก็เป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นในสังคมอเมริกัน 

ด้วยเช่นกัน	อย่างไรก็ดี	ตรงกันข้ามกับความเข้าใจโดยทั่วไป	บทบาทของคริสต์ศาสนานั้น 

หยั่งรากลึกในระบบความคิดของสังคมอเมริกันมากกว่าที่เราคิด	 ความส�าเร็จของอเมริกา 

กับการอ�านวยพรของพระผู้เป็นเจ้าเป็นส่ิงถูกน�าเสนอควบคู่กันมานับตั้งแต่ยุคการก่อร่าง 

สร้างอเมรกิา	โดยความส�าเรจ็ของสหรฐัฯ	ยงัเป็นทีป่ระจกัษ์ในสายตาของออตโต	ฟอน	บสิมาร์ก	 

(Otto	 von	 Bismarck)	 รฐับรุษุชาวปรสัเซยีซึง่เคยปรารภไว้อย่างน่าสนใจเกีย่วกบัชะตากรรม 

ของสหรฐัฯ	ว่า	“พระผู้เป็นเจ้ำทรงมอบควำมช่วยเหลอือนัแสนพเิศษให้แก่บรรดำคนเขลำ 

คนเมำ และสหรัฐอเมริกำ”	(Mead,	2001,	p.	xv)
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	 ปฏิเสธได้ยากว่า	 ความ	“อหงักำร”	 ของสหรฐัฯ	 ทีม่องตนเองในฐานะชาตท่ีิทรงอิทธพิลมากทีสุ่ด 

ในโลก	 ย่อมน�าไปสูก่ารตดัสนิใจทีผ่ดิพลาดหลายต่อหลายครัง้	 โดยเฉพาะอย่างยิง่การตดัสนิใจเข้าแทรกแซง 

ในนามของประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน	 ความโอหัง	 (hubris)	 และการประเมินศักยภาพของตน 

ที่สูงเกินจริงถือเป็นภาพสะท้อนของปัญหาที่รู้จักกันในชื่อ	 “ควำมพิเศษเหนือชำติอ่ืนของอเมริกำ” 

(American Exceptionalism)	 ได้อย่างชดัเจนมากทีส่ดุ	 บทความนีต้้องการน�าเสนอข้อโต้แย้งท่ีส�าคญั 

ว่า	 สหรัฐฯ	 ควรละทิ้งแนวคิดเรื่องความพิเศษเหนือชาติอื่นของอเมริกา	 เนื่องจากแนวคิดดังกล่าว 

เป็นสิ่งล้าสมัยและไม่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี	 21	 หากสหรัฐฯ	 ยังดึงดันที่จะ 

เล่นบทบาทของรฐัมหาอ�านาจแบบเสรนียิม	 (liberal	 hegemony)	 ทีเ่ชือ่มัน่ว่าตนม	ี“ควำม 

พิเศษเหนือชำติอืน่”	 ต่อไป	 ภาพลักษณ์ของสหรัฐฯ	 กจ็ะยิง่เสือ่มถอยลงมากกว่าทีเ่ป็นอยู ่

ในการน�าเสนอข้อถกเถียงดังกล่าวอย่างเป็นระบบ	 บทความนี้จะแบ่งออกเป็นสามส่วน 

ในส่วนแรกจะเริ่มต้นด้วยการน�าเสนอที่มาทางประวัติศาสตร์ของแนวคิดเรื่อง 

	 นอกเหนือจากการพิจารณาว่า	 นโยบาย 
น านั ป ก า ร ข อ งท รั ม ป ์ นั้ น ส ะท ้ อ น ใ ห ้ เ ห็ น 
องค์ประกอบของนักการเมืองฝ่ายขวาประชา 
นิยม	 (right-wing	 populism)	 และสอดคล้อง 
กับการด�าเนินนโยบายต่างประเทศแบบ	 “แจ็ค 
โซเนียน”  (Jacksonian)	 ซ่ึงให้ความส�าคัญกับ 
แนวคิดประชานิยมและความแข็งแกร ่งทาง 
การทหาร	 (Mead,	 2017)	 การถอยห่างออกจาก 
แนวทางปฏิบัติด้ังเดิมของสหรัฐฯ	 ในคร้ังนี้เป็น 
ตัวอย่างอันเป็นรูปธรรมที่สุดในการตอกย�้าที่ว่า 

สหรัฐฯ	 ในศตวรรษที่	 21	 ยังมีความมั่นใจว่า 
ตนเองอยู ่ ในสถานะที่ สามารถท�าอะไร ก็ ได  ้
ยิง่ไปกว่านัน้	 สหรฐัฯ	ยงัวางต�าแหน่งแห่งทีข่องตวัเอง 
ในโลกไว้ไม่ต่างจากในช่วงศตวรรษที	่ 20	 โดยเชือ่ตน 
ถือเป็นตัวแบบให้ชาติอื่นท�าตาม	 ดังค�ากล่าวของ 
เฮนรี  คิสซิงเจอร์  (Henry  Kissinger) ที่ว่า

“มวลมนุษยชำติท้ังหลำยจะสำมำรถบรรลุซึ่ง
สันติภำพและควำมม่ังค่ัง โดยกำรละท้ิง
กำรทูตแบบด้ังเดิมและหันมำใชแ้นวทำง

แบบอเมรกัิน”
(Kissinger, 1994, p. 17)

ควำมพิเศษเหนือชำติอื่นของอเมรกิำ ส่วนท่ีสองจะกล่ำวถึงปัญหำของ 
กำรใช้แนวคิดดังกล่ำวในกำรก�ำหนดทิศทำงของนโยบำยต่ำงประเทศ 
สหรฐัฯ ซึ่งน�ำไปสู่ควำมล้มเหลวมำกกวำ่ควำมส�ำเรจ็ และส่วนสุดท้ำย 
จะกล่ำวถึงยุทธศำสตร์ท่ี มีควำมเหมำะสมต่อสหรัฐฯ ซึ่งคือ 
ยุทธศำสตรก์ำรถ่วงดุลนอกชำยฝ่ัง
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2. เม่ือควำมส�ำเรจ็ของอเมรกิำคือควำมส�ำเรจ็ของพระเจ้ำ

	 ในทัศนะของวอลเตอร์	 รัสเซลล์	มีด	 (Walter	Russell	Mead)	นักประวัติศาสตร์ชาวสหรัฐฯ	ผู้เขียน 

หนังสือ	Special	Providence:	American	Foreign	Policy	and	How	It	Changed	the	World	(2001) 

ความส�าเรจ็ของสหรฐัฯ	ในแต่ละยคุสมยัล้วนมทีีม่าจากการคดัง้างกนัระหว่างส�านักคดิ	(school	of	thought) 

4	ส�านกั	ได้แก่	ฮามลิโตเนียน	(Hamiltonian)	ซึง่มุง่เน้นการปกป้องทางการค้า	เจฟเฟอร์โซเนยีน	(Jeffersonian) 

ทีเ่น้นการรกัษาระบบการปกครองแบบประชาธปิไตย	แจ็คโซเนยีน	(Jacksonian)	ซ่ึงให้ความส�าคญักบัความ 

เข้มแข็งทางการทหารและบรรดาคุณค่าแบบประชานิยม	และวิลโซเนียน	 (Wilsonian)	ที่เน้นหลักศีลธรรม 

แม้จะปรากฏให้เห็นแรงตึงเครียดระหว่างแต่ส�านักคิด 

ทีต่่างต้องการมอีทิธพิลต่อกระบวนการก�าหนดนโยบาย 

ต่างประเทศสหรฐัฯ	กระนัน้ก็ด	ีนบัตัง้แต่ยุคหลงัการปฏิวัติ 

อเมรกิาในปี	 1776	 เป็นต้นมา	 แนวคดิหลกัทัง้สีป่ระการ 

ต่างก็ท�างานสอดประสานกันจนท�าให้สหรัฐฯ	ประสบ 

ความส�าเร็จในกิจการด้านการต่างประเทศมากกว่า 

ชาติมหาอ�านาจอืน่ใดในอดีตทีผ่่านมา	จนเสมอืนหนึง่ว่า 

สหรัฐฯ	 ได้รับ	 “ควำมช่วยเหลืออันแสนพิเศษ” 

(Special Providence)	 จากองค์พระผู้เป็นเจ้า 

มาโดยตลอด

	 เช่นเดียวกนักบับรรดารฐัประชาชาติในโลกสมยัใหม่	 การแยกศาสนาออกจากการเมอืง 

ตามแนวทางของรัฐฆราวาส	 (secular	 state)	 ก็เป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นในสังคมอเมริกัน 

ด้วยเช่นกัน	อย่างไรก็ดี	ตรงกันข้ามกับความเข้าใจโดยทั่วไป	บทบาทของคริสต์ศาสนานั้น 

หยั่งรากลึกในระบบความคิดของสังคมอเมริกันมากกว่าที่เราคิด	 ความส�าเร็จของอเมริกา 

กับการอ�านวยพรของพระผู้เป็นเจ้าเป็นสิ่งถูกน�าเสนอควบคู่กันมานับตั้งแต่ยุคการก่อร่าง 

สร้างอเมรกิา	โดยความส�าเรจ็ของสหรฐัฯ	ยงัเป็นทีป่ระจกัษ์ในสายตาของออตโต	ฟอน	บสิมาร์ก	 

(Otto	 von	 Bismarck)	 รฐับรุษุชาวปรสัเซยีซึง่เคยปรารภไว้อย่างน่าสนใจเกีย่วกบัชะตากรรม 

ของสหรฐัฯ	ว่า	“พระผูเ้ป็นเจ้ำทรงมอบควำมช่วยเหลอือนัแสนพิเศษให้แก่บรรดำคนเขลำ 

คนเมำ และสหรัฐอเมริกำ”	(Mead,	2001,	p.	xv)
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 แม้แนวคดิเรือ่งความพเิศษเหนอืชาตอิืน่ของอเมรกิาจะแฝงไปด้วยความอหงัการมากเพยีงใด 

แต่แนวคดิดงักล่าวกม็ทีีม่าทีไ่ปทางประวติัศาสตร์อนัน่าสนใจยิง่ ดงัที ่ เจฟฟรีย์ ด ีแซค็ส์ (Jeffrey 

D. Sachs) ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลยัโคลมัเบยี เสนอว่าความพิเศษเหนือชาติอืน่ของอเมริกา 

ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสถาบันด้านการต่างประเทศ 

ของอเมริกัน มาอย่างแนบแน่นยาวนาน จนกลายเป็น “ศาสนาพลเมือง” (civic religion) 

ของชาวอเมริกันไปโดยปริยาย (Sachs, 2018, p. 21) กล่าวให้ถึงท่ีสุดแล้ว การท�าความเข้าใจ 

เรื่องความพิเศษเหนือชาติอื่นของอเมริกาเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องย้อนกลับไปอธิบายคติความเชื่อ 

ของครสิต์ศาสนา ซึง่ยังมผีลต่อความรูสึ้กนกึคดิของบรรดาผูก้�าหนดนโยบาย และชาวอเมรกินั 

โดยรวมไม่มากก็น้อย

	 ตามคติความเช่ือแบบคริสเตียน	 ในทุกปริมณฑลของชีวิตมนุษย์ล้วนเกิดข้ึน 

ภายใต้การเฝ้าดู	 และการจัดเตรียม	 (providence)	 ขององค์พระผู้เป็นเจ้า 

แทบทัง้สิน้	 นบัตัง้แต่การลงหลกัปักฐานของผูจ้ารกิแสวงบญุยคุแรกจาก	“โลกเก่ำ” 

เดินทางมาถึงแผ่นดินอเมริกา	 พวกเขาเหล่านั้นมิได้เพียงต้องการมาสถาปนา 

อาณานคิมใน	“โลกใหม่”	 หากแต่พวกเขาต่างเชือ่มัน่ว่า	 อเมรกิาจะเป็น	“ดนิแดน 

พนัธะสญัญำใหม่”	 (Sachs,	2018,	p.	21)	ทีม่สีถานะเป็นด่ัง	“มหำนครบนเนินเขำ” 

(city	 on	 the	hill)	 (โบเยอร์,	 2561,	 p.	 16)	 ตามท่ีปรากฏในพระคมัภร์ี	 ด้วยความ 

ม่ันใจว่า	 ทุก	 ๆ	 ย่างก้าวในชีวิตจะได้รับการจัดเตรียมและอ�านวยพรจากองค ์

พระผู้เป็นเจ้าบรรดาผู้อพยพจึงมีทั้งพลังกาย	 พลังใจ	 และพันธกิจที่แน่วแน่ว่า 

จะฟันฝ่าอุปสรรคนานัปการเพื่อตั้งรกรากบนผืนแผ่นดินใหม่	 ในทุก	 ๆ	 ครั้งของ 

การตดัสนิใจท่ีส�าคญั	พวกเขากจ็ะสวดวงิวอนเพือ่ขอ	“ควำมช่วยเหลอือนัแสนพเิศษ” 

จากองค์พระผู้เป็นเจ้า	 เช่นเดียวกันกับทุก	 ๆ	 ชัยชนะที่พวกเขาจะอุทิศแด่องค ์

พระผูเ้ป็นเจ้า	 ทีท่รงช่วยเหลอืและอ�านวยพร	“ผูท้ีไ่ด้รบักำรเลอืกสรรใหม่”	 (new 

chosen	 people)	 ของพระองค์	 เพราะฉะนั้น	 พันธกิจในการสร้างความส�าเร็จ 

ของอเมริกาจึงกลายเป็นความส�าเร็จของพระเจ้าไปโดยปริยาย	 (Sachs,	 2018, 

p.	 22)	 การมสีถานะเสมอืนหนึง่เป็น	“ชำติอสิรำเอลใหม่”	 ซ่ึงมพัีนธกจิหลักคอื 

การไถ่ถอนมวลมนุษยชาติจากความผิดบาปทั้งปวง	 (Sachs,	 2018,	 p.	 1) 

ท�าให้สหรัฐฯ	 มคีวามมัน่ใจอย่างเตม็เป่ียมว่าตนเป็นชาตทิีม่คีวามพเิศษเหนอืชาตอิืน่ 

ทั้งปวง	 อย่างไรก็ตาม	 ความเช่ือดังกล่าวกลับเป็นส่ิงท่ีไม่สอดรับกับสถานะทาง 

อ�านาจของสหรัฐฯ	 ในปัจจุบัน	 การท่ีผู้ก�าหนดนโยบาย	 ตลอดจนสาธารณชน 

อเมรกินั	 ยงัคงสมาทานความเชือ่นีต่้อไป	 จะยิง่ท�าให้สหรฐัฯ	 ด�า่ด่ิงสูค่วามขดัแย้ง 

และสงครามที่ไม่จ�าเป็น	 ดังจะได้กล่าวถึงต่อไป
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 แม้แนวคดิเรือ่งความพิเศษเหนอืชาตอิืน่ของอเมรกิาจะแฝงไปด้วยความอหังการมากเพยีงใด 

แต่แนวคิดดงักล่าวกมี็ท่ีมาท่ีไปทางประวตัศิาสตร์อนัน่าสนใจยิง่ ดงัที ่ เจฟฟรย์ี ด ีแซค็ส์ (Jeffrey 

D. Sachs) ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลยัโคลมัเบีย เสนอว่าความพิเศษเหนอืชาตอิืน่ของอเมรกิา 

ได้กลายเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสถาบันด้านการต่างประเทศ 

ของอเมริกัน มาอย่างแนบแน่นยาวนาน จนกลายเป็น “ศาสนาพลเมือง” (civic religion) 

ของชาวอเมริกันไปโดยปริยาย (Sachs, 2018, p. 21) กล่าวให้ถึงที่สุดแล้ว การท�าความเข้าใจ 

เรื่องความพิเศษเหนือชาติอื่นของอเมริกาเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องย้อนกลับไปอธิบายคติความเชื่อ 

ของครสิต์ศาสนา ซึง่ยังมผีลต่อความรูสึ้กนกึคดิของบรรดาผู้ก�าหนดนโยบาย และชาวอเมรกินั 

โดยรวมไม่มากก็น้อย

	 ตามคติความเช่ือแบบคริสเตียน	 ในทุกปริมณฑลของชีวิตมนุษย์ล้วนเกิดขึ้น 

ภายใต้การเฝ้าดู	 และการจัดเตรียม	 (providence)	 ขององค์พระผู้เป็นเจ้า 

แทบทัง้สิน้	 นบัตัง้แต่การลงหลกัปักฐานของผูจ้ารกิแสวงบุญยคุแรกจาก	“โลกเก่ำ” 

เดินทางมาถึงแผ่นดินอเมริกา	 พวกเขาเหล่านั้นมิได้เพียงต้องการมาสถาปนา 

อาณานคิมใน	“โลกใหม่”	 หากแต่พวกเขาต่างเช่ือมัน่ว่า	 อเมรกิาจะเป็น	“ดนิแดน 

พนัธะสญัญำใหม่”	 (Sachs,	2018,	p.	21)	ทีม่สีถานะเป็นดัง่	“มหำนครบนเนนิเขำ” 

(city	 on	 the	hill)	 (โบเยอร์,	 2561,	 p.	 16)	 ตามทีป่รากฏในพระคมัภร์ี	 ด้วยความ 

มั่นใจว่า	 ทุก	 ๆ	 ย่างก้าวในชีวิตจะได้รับการจัดเตรียมและอ�านวยพรจากองค ์

พระผู้เป็นเจ้าบรรดาผู้อพยพจึงมีทั้งพลังกาย	 พลังใจ	 และพันธกิจที่แน่วแน่ว่า 

จะฟันฝ่าอุปสรรคนานัปการเพื่อตั้งรกรากบนผืนแผ่นดินใหม่	 ในทุก	 ๆ	 ครั้งของ 

การตดัสนิใจทีส่�าคญั	พวกเขากจ็ะสวดวงิวอนเพือ่ขอ	“ควำมช่วยเหลอือนัแสนพเิศษ” 

จากองค์พระผู้เป็นเจ้า	 เช่นเดียวกันกับทุก	 ๆ	 ชัยชนะท่ีพวกเขาจะอุทิศแด่องค ์

พระผู้เป็นเจ้า	 ท่ีทรงช่วยเหลือและอ�านวยพร	“ผูท้ีไ่ด้รับกำรเลือกสรรใหม่”	 (new 

chosen	 people)	 ของพระองค์	 เพราะฉะนั้น	 พันธกิจในการสร้างความส�าเร็จ 

ของอเมริกาจึงกลายเป็นความส�าเร็จของพระเจ้าไปโดยปริยาย	 (Sachs,	 2018, 

p.	 22)	 การมสีถานะเสมอืนหนึง่เป็น	“ชำตอิสิรำเอลใหม่”	 ซึง่มพีนัธกจิหลกัคอื 

การไถ่ถอนมวลมนุษยชาติจากความผิดบาปท้ังปวง	 (Sachs,	 2018,	 p.	 1) 

ท�าให้สหรฐัฯ	 มคีวามมัน่ใจอย่างเตม็เป่ียมว่าตนเป็นชาตท่ีิมคีวามพเิศษเหนือชาตอิืน่ 

ท้ังปวง	 อย่างไรก็ตาม	 ความเช่ือดังกล่าวกลับเป็นสิ่งที่ไม่สอดรับกับสถานะทาง 

อ�านาจของสหรัฐฯ	 ในปัจจุบัน	 การที่ผู้ก�าหนดนโยบาย	 ตลอดจนสาธารณชน 

อเมรกินั	 ยงัคงสมาทานความเชือ่นีต่้อไป	 จะยิง่ท�าให้สหรฐัฯ	 ด�า่ดิง่สูค่วามขดัแย้ง 

และสงครามที่ไม่จ�าเป็น	 ดังจะได้กล่าวถึงต่อไป
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3. อเมรกัินอหังกำร: ปัญหำของ “ควำมพิเศษเหนือชำติอืน่ใดของอเมรกิำ”

	 นบัตัง้แต่ยคุอาณานิคมจนถึงปัจจบัุน	 ความลุม่หลงในการท�าสงครามนัน้ได้กลายเป็น 

ส่วนหนึ่งของบรรทัดฐานในการใช้ชีวิตของชาวอเมริกันได้อย่างน่าประหลาดใจ	ศรัทธา 

ของชาวอเมริกันต่อสงครามในฐานะของทั้งเครื่องมือศักดิ์สิทธิ์	 (divine	 instrument) 

และอาณัติศักดิ์สิทธิ์	(sacred	mandate)	ที่สหรัฐฯ	สามารถน�าไปใช้ได้ทั่วโลก	(Stout, 

2009,	p.	284)	กย็ิง่เป็นเครือ่งตอกย�า้ได้ดว่ีา	สหรฐัฯ	มัน่ใจว่าพวกเขาจะได้รบัการจดัเตรยีม 

อันแสนพิเศษจากพระผู้เป็นเจ้า	 อย่างไรก็ตาม	 แนวคิดเร่ืองความพิเศษเหนือชาติอื่น 

ของอเมริกาเป็นสิ่งที่ผิดยุคสมัย	(anachronistic)	อย่างร้ายแรง	(Sachs,	2018,	p.	2) 

ที่ส�าคัญยิ่งไปกว่านั้น	 ฐานคิดที่ว่าสหรัฐฯ	 เป็นชาติท่ีมีความพิเศษและสามารถท�าอะไร 

ก็ได้มิใช่แนวทางที่เหมาะสมต่อการก�าหนดทิศทางของนโยบายต่างประเทศในศตวรรษ 

ที่	 21	 เพราะเม่ือเปรียบเทียบกับชาติอื่นแล้ว	 สหรัฐฯ	 มิได้ผูกขาดความได้เปรียบทาง 

เศรษฐกจิ	และการทหาร	แต่เพียงชาตเิดยีวอีกต่อไป	ทีส่�าคญัยิง่ไปกว่านัน้	การขาดองค์ความรู ้

และการตัดสินใจที่รอบคอบยังส่งผลให้สหรัฐฯ	 จ�าต้องเข้าไปมีพันพันในภารกิจการ 

แทรกแซงทางการทหาร	 และการเปลี่ยนระบอบการปกครอง	 ในพื้นที่ต่างๆ	 ทั่วโลก 

ทั้งในกรณีลาว	เวียดนาม	กัมพูชา	กัวเตมาลา	เฮติ	นิการากัว	เอลซัลวาดอร์	อัฟกานิสถาน 

อิหร่าน	อิรัก	ลิเบีย	เยเมน	และซีเรีย	ซึ่งต่างลงเอยด้วยการนองเลือดและความเสียหาย 

(Sachs,	2018,	p.	2)

 ความลุม่หลงในลทัธทิหารนยิม (militarism) ซึง่น�าพาสหรฐัฯ  

เข้าสู่สงครามและความขัดแย้งในต่างแดนมานับครั้งไม่ถ้วน  

ผนวกกับความหยิง่ผยองของสหรฐัฯ ในฐานะชาตมิหาอ�านาจ 

ที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคหลังสงครามเย็น สะท้อนสิ่งที่ ไรน์โฮลด์ 

นีบัวร์ (Reinhold Niebuhr) นักเทววิทยาชาวอเมริกันในที่ใช้ 

ชวีติอยู่ในช่วงศตวรรษที ่ 20 เคยคาดการณ์ไว้อย่างไม่ผดิเพีย้น  

กล่าวคือ แม้นีบัวร์ จะเป็นนักเทววิทยาท่ีมีความแตกฉานใน 

การศกึษาพระคมัภร์ี แต่เขากลบัย�า้เตอืนว่า สหรัฐฯ ไม่ควรประยกุต์ 

เอาแนวคิดเร่ืองพระปัญญาอันไร้ขีดจ�ากัด (omniscience) 

และพระพลานุภาพ (omnipotence) ของพระผู้เป็นเจ้ามาใช้กับ 

การท�าความเข้าใจสถานะของสหรัฐฯ ที่ส�าคัญยิ่งไปกว่าน้ัน 

นีบัวร์ยังเน้นย�้าอีกด้วยว่า ความเชื่อที่ว่าสหรัฐฯ ก�าลังปฏิบัติ 

ภารกจิของพระเจ้า และการยอมรับว่าการแสวงหาความมัง่คัง่ 

ในนามของพระเจ้า จะน�าพาสหรัฐฯ ไปสู่หายนะในท้ายท่ีสุด 

(Sachs, 2018, p. 28)
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  4. บทสรปุ: สหรฐัฯ และกำรแสวงหำยุทธศำสตรใ์หม่

	 ในบริบทปัจจุบัน	 ตัวอย่างที่ฉายภาพการยึดติด 

อยู่กับแนวคดิเรือ่งความพเิศษเหนอืชาตอ่ืินของอเมรกิา 

ได้อย่างชัดเจนมากที่สุดคือ	 การจัดวางบทบาทของ 

สหรัฐฯ	ในฐานะมหาอ�านาจเสรีนิยม	(liberal	hege- 

mony)	 ซึง่มเีป้าหมายอนัทะเยอทะยานในการเปลีย่น 

ชาติต่างๆ	 ให้หันมายอมรับอุดมการณ์เสรีนิยม 

ประชาธปิไตยให้มากทีสุ่ดเท่าทีเ่ป็นได้	ควบคูก่นัไปกับ 

การส่งเสริมระบบเศรษฐกิจเสรีในระดับนานาชาติ 

และการสถาปนาสถาบันระหว่างประเทศให้มีความ 

เข้มแขง็	(Mearsheimer,	2018,	pp.	viii,	1)	กระนัน้กด็ี 

สถานะของสหรัฐฯ	 ในฐานะผู้สถาปนาระเบียบโลก 

แบบเสรนียิม	(liberal	world	order)	กก็�าลงัเผชญิหน้า 

กบักระแสวิพากษ์วจิารณ์อย่างหนกัหน่วง	ในการดีเบต 

ครัง้ส�าคญัระหว่าง	นลีล์	เฟอร์กสูนั	(Niall	Ferguson) 

และฟารีด	 ซากาเรีย	 (Fareed	 Zakaria)	 ในหัวข้อ 

“อวสำนของระเบยีบโลกเสรี”	 เฟอร์กูสนัได้ตัง้ข้อสงัเกต 

การด�ารงอยู่ของระเบียบระหว่างประเทศเสรีนิยม 

ในปัจจุบันอย่างน่าสนใจว่า	 “[ระเบียบโลกเสรี] 

ไม่ได้มีส่วนไหนท่ีเป็นเสร ีหรอืมีควำมเป็นนำนำชำติ 

และมไิด้มีควำมเป็นระเบยีบแต่อย่ำงใด”	 (Ferguson 

&	Zakaria,	2017,	p.	6)	 เช่นเดียวกันกับจอห์น	 เจ 

เมียร์ชเมอร์	 (John	 J.	 Mearsheimer)	 นักทฤษฎี 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคนส�าคัญที่ออกมา 

เรียกร้องให้สหรัฐฯ	 ละทิ้งแนวทางของการเป็น 

ชาติมหาอ�านาจแบบเสรีนยิม	ซึง่ท�าให้กองทัพสหรัฐฯ 

ต้องเข้าไปพวัพนัในปฏบิตักิารทางทหารและสงคราม 

ที่ไม่จ�าเป็น	(Mearsheimer,	2018,	p.	217)	กล่าว 

อีกนัยหนึ่งคือ	 การด�าเนินนโยบายตามอุดมการณ์ 

แบบเสรีนิยมถือเป็น	 การหลงผิดครั้งยิ่งใหญ่	 (The 

Great	Delusion)	นั่นเอง

	 แม้ยทุธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของสหรฐัฯ	 จะผูกโยงอยูกั่บความคดิเร่ืองความพิเศษเหนอืชาติอืน่ใด 

ของอเมรกิา	 และอดุมการณ์แบบมหาอ�านาจเสรนิียม	 อย่างแนบนัน้	 อย่างไรกด็	ี นบัตัง้แต่ต้นทศวรรษที	่ 1990 

เป็นต้นมา	นโยบายต่างประเทศสหรฐัอเมรกิากถ็กูเปรยีบเปรยว่ามสีถานะไม่ต่างไปจากระบบขบัเคล่ือนอตัโนมติั 

(autopilot)	(Gaddis,	2000)	ทีข่าดทศิทางทีช่ดัเจน	ทัง้นี	้หากพิจารณาจากปัญหาท่ีได้กล่าวถงึไปในตอนต้น 

ทีว่่า	การยดึตดิอยูกั่บแนวคดิเร่ืองความพเิศษเหนอืชาตอ่ืินใดของอเมรกิา	นัน้เป็นสิง่ทีพ้่นสมัยและไม่สอดคล้อง 

กบัการเปลีย่นแปลงของโลกในปัจจบุนั	และทีส่�าคญัยิง่ไปกว่านัน้	การก�าหนดนโยบายต่างประเทศโดยอ้างองิ 

อยูกั่บหลกัคดิข้างต้นนัน้มักน�าพาสหรฐัฯ	ไปสู่ความล้มเหลวมากกว่าความส�าเรจ็	สหรฐัฯ	จงึไม่มทีางเลอืกอืน่ใด 

ที่เหมาะสมไปกว่าการแสวงหายุทธศาสตร์ใหม่
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  4. บทสรปุ: สหรฐัฯ และกำรแสวงหำยุทธศำสตรใ์หม่

	 ในบริบทปัจจุบัน	 ตัวอย่างที่ฉายภาพการยึดติด 

อยู่กับแนวคดิเร่ืองความพิเศษเหนือชาติอ่ืนของอเมริกา 

ได้อย่างชัดเจนมากที่สุดคือ	 การจัดวางบทบาทของ 

สหรัฐฯ	ในฐานะมหาอ�านาจเสรีนิยม	(liberal	hege- 

mony)	 ซ่ึงมเีป้าหมายอนัทะเยอทะยานในการเปล่ียน 

ชาติต่างๆ	 ให้หันมายอมรับอุดมการณ์เสรีนิยม 

ประชาธปิไตยให้มากทีสุ่ดเท่าทีเ่ป็นได้	ควบคูก่นัไปกับ 

การส่งเสริมระบบเศรษฐกิจเสรีในระดับนานาชาติ 

และการสถาปนาสถาบันระหว่างประเทศให้มีความ 

เข้มแขง็	(Mearsheimer,	2018,	pp.	viii,	1)	กระนัน้กด็ี 

สถานะของสหรัฐฯ	 ในฐานะผู้สถาปนาระเบียบโลก 

แบบเสรนียิม	(liberal	world	order)	กก็�าลงัเผชญิหน้า 

กบักระแสวิพากษ์วจิารณ์อย่างหนกัหน่วง	ในการดีเบต 

ครัง้ส�าคญัระหว่าง	นลีล์	เฟอร์กสูนั	(Niall	Ferguson) 

และฟารีด	 ซากาเรีย	 (Fareed	 Zakaria)	 ในหัวข้อ 

“อวสำนของระเบยีบโลกเสร”ี	 เฟอร์กูสนัได้ตัง้ข้อสงัเกต 

การด�ารงอยู่ของระเบียบระหว่างประเทศเสรีนิยม 

ในปัจจุบันอย่างน่าสนใจว่า	 “[ระเบียบโลกเสรี] 

ไม่ได้มีส่วนไหนท่ีเป็นเสร ีหรอืมีควำมเป็นนำนำชำติ 

และมไิด้มีควำมเป็นระเบยีบแต่อย่ำงใด”	 (Ferguson 

&	Zakaria,	2017,	p.	6)	 เช่นเดียวกันกับจอห์น	 เจ 

เมียร์ชเมอร์	 (John	 J.	 Mearsheimer)	 นักทฤษฎี 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคนส�าคัญที่ออกมา 

เรียกร้องให้สหรัฐฯ	 ละทิ้งแนวทางของการเป็น 

ชาตมิหาอ�านาจแบบเสรนียิม	ซึง่ท�าให้กองทพัสหรฐัฯ 

ต้องเข้าไปพวัพนัในปฏบิตักิารทางทหารและสงคราม 

ที่ไม่จ�าเป็น	(Mearsheimer,	2018,	p.	217)	กล่าว 

อีกนัยหน่ึงคือ	 การด�าเนินนโยบายตามอุดมการณ์ 

แบบเสรีนิยมถือเป็น	 การหลงผิดคร้ังยิ่งใหญ่	 (The 

Great	Delusion)	นั่นเอง

	 แม้ยทุธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของสหรัฐฯ	 จะผูกโยงอยูกั่บความคดิเรือ่งความพเิศษเหนอืชาตอิืน่ใด 

ของอเมรกิา	 และอดุมการณ์แบบมหาอ�านาจเสรนียิม	 อย่างแนบน้ัน	 อย่างไรกด็	ี นับตัง้แต่ต้นทศวรรษที	่ 1990 

เป็นต้นมา	นโยบายต่างประเทศสหรฐัอเมริกากถ็กูเปรียบเปรยว่ามสีถานะไม่ต่างไปจากระบบขบัเคลือ่นอตัโนมตั ิ

(autopilot)	(Gaddis,	2000)	ท่ีขาดทิศทางท่ีชดัเจน	ทัง้นี	้หากพจิารณาจากปัญหาทีไ่ด้กล่าวถงึไปในตอนต้น 

ทีว่่า	การยดึตดิอยูกั่บแนวคดิเร่ืองความพเิศษเหนอืชาตอืิน่ใดของอเมรกิา	นัน้เป็นสิง่ทีพ้่นสมัยและไม่สอดคล้อง 

กบัการเปล่ียนแปลงของโลกในปัจจุบนั	และท่ีส�าคญัยิง่ไปกว่านัน้	การก�าหนดนโยบายต่างประเทศโดยอ้างองิ 

อยูกั่บหลกัคดิข้างต้นนัน้มักน�าพาสหรฐัฯ	ไปสู่ความล้มเหลวมากกว่าความส�าเรจ็	สหรฐัฯ	จงึไม่มทีางเลอืกอืน่ใด 

ที่เหมาะสมไปกว่าการแสวงหายุทธศาสตร์ใหม่
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	 หนึ่งในยุทธศาสตร์ทางเลือกที่น ่าสนใจนั้น 

มาจากข้อเสนอของสตีเฟน	 เอ็ม	 วอลท์	 (Stephen 

M.	Walt)	 ศาสตราจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง 

ประเทศจากมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด	 ซึ่งเสนอมุมมอง 

ที่เฉียบแหลมว่า	ตลอดระยะเวลากว่า	25	ปีที่ผ่านมา 

สหรัฐฯ	 น้ันให้ความส�าคัญกับการด�าเนินนโยบาย 

ต่างประเทศที่ทั้งทะเยอทะยาน	 ไม่อยู่บนพื้นฐาน 

ความเป็นจรงิ	และไม่ประสบความส�าเรจ็	 โดยนบัตัง้แต่ 

การสิน้สดุของสงครามเยน็	 แทนทีส่หรฐัฯ	 จะหยบิฉวย 

ช่วงเวลาที่ตนเองได้เปรียบและเริ่มต้นแบ่งภาระ 

และพนัธกรณใีห้ชาตต่ิาง	ๆ	ร่วมกนัรบัผดิชอบ	รฐับาล 

สหรัฐฯ	 ทั้งพรรครีพับลิกันและเดโมแครตต่างยึดมั่น 

อยู่กับการเผยแพร่อุดมการณ์ประชาธิปไตย	 ระบบ 

เศรษฐกิจแบบตลาด	 ตลอดจนคุณค่าแบบเสรีนิยม 

ไปทั่วทุกมุมโลก	 และแม้ว่าความพยายามเหล่านี้ 

ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นยุทธศาสตร์แบบมหาอ�านาจ 

เสรีนิยม	 จะน�ามาซึ่งความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่า 

แต่รฐับาลสหรฐัฯ	กย็งัดงึดนัทีจ่ะใช้ยทุธศาสตร์ดงักล่าว 

ตลอดจนโน้มน้าวให้ชาวอเมริกันสนับสนุนนโยบาย 

ที่ไร้ประสิทธิภาพและไม่จ�าเป็นเช่นนี้ต่อไปผ่านการ 

ให้อรรถาธิบายถึงภยันตรายในระดับนานาชาต ิ

ทีเ่กนิจริงการอวดอ้างผลประโยชน์ทีส่หรัฐฯ	 จะได้รับ 

ตลอดจนปกปิดต้นทุนราคาแพงที่สหรัฐฯ	 ต้องจ่าย 

จากการใช้ยทุธศาสตร์มหาอ�านาจเสรนียิม	(Walt,	2018, 

pp.	xi-xii,	12-15)

 วอลท์ชี้ว่ายุทธศาสตร์การถ่วงดุลนอกชายฝั่ง (Offshore Balancing) ควรได้รับ 

การพิจารณาในฐานะยุทธศาสตร์ทางเลือกของสหรัฐฯ ยุทธศาสตร์ดังกล่าววางอยู่ 

บนหลักคิดที่ว่า สหรัฐฯ ไม่จ�าเป็นต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในทุกๆ ภูมิภาคทั่วโลก 

เหมอืนดังทีผ่่านมา โดยสหรัฐฯ ควรเลอืกทีจ่ะทุม่เทความสนใจไปยงัพืน้ทีท่ีมี่ความส�าคญั 

ต่อสหรัฐฯ ได้แก่ ยุโรป เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ และอ่าวเปอร์เซีย เป็นส�าคัญ (Walt,  

2018, p. 261) ในทศันะของวอลท์ สิง่ทีย่ทุธศาสตร์นี้ให้ความสนใจมากทีสุ่ดคอื การป้องกนั 

มใิห้มหาอ�านาจใหม่ในระดบัท้องถ่ินผงาดขึน้มาครอบง�าทวปียโุรป เอเชยีตะวนัออกเฉียงเหนอื 

และอ่าวเปอร์เซีย วอลท์ยังชี้ต่อไปว่าหากสหรัฐฯ	ใช้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว	สหรัฐฯ	จะสามารถลด 

การใช้ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็นในภูมิภาคอันห่างไกลและไม่มีความส�าคัญต่อสหรัฐฯ 

ตลอดจนยงัท�าให้สหรฐัฯ	สามารถรกัษาสถานะของความเป็นผูน้�าสูงสุด	(primacy)	ในการเมอืงโลก 

ต่อไป	และยงัสามารถลดทอนสภาวะการพึง่พงิจากบรรดารฐัทีท่�าตวัเป็น	“ผูโ้ดยสำรฟร”ี (free rider) 

ที่มุ่งตักตวงผลประโยชน์จากสหรัฐฯ	แต่เพียงอย่างเดียว	ได้อีกด้วย	(Walt,	2018,	pp.	263-264) 

ภายใต้การด�าเนนิยทุธศาสตร์การถ่วงดลุนอกชายฝ่ัง	กองก�าลงัสหรฐัฯ	จะประจ�าการอยู	่“นอกชำยฝ่ัง” 

(offshore)	เป็นหลัก	และจะไม่เข้าไปแทรกแซงในปัญหาที่ไม่จ�าเป็น	กล่าวคือ	สหรัฐฯ	จะพึ่งพา 

บทบาทของตัวแสดงในระดับท้องถิ่นในฐานะแนวป้องกันแรก	 (first	 line	 of	 defense)	 หากรัฐ 

ในภูมิภาคไม่สามารถต่อกรกับมหาอ�านาจใหม่ที่ผงาดขึ้นมาในภูมิภาคได้กองก�าลังสหรัฐฯ	 ถึงจะ 

มาอยู	่“บนชำยฝ่ัง”  (onshore)	 โดยจะเข้ามาแทรกแซงเท่าท่ีจ�าเป็นเท่านัน้	 (Walt,	 2018,	 pp. 

262-263)
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สังคมพหุวัฒนธรรม กับนวัตกรรม
ในการพัฒนาประเทศไทย

	 เมื่อพิจารณาจากการปรับเปล่ียนการกระจายขีดความสามารถทางอ�านาจ 

ของโลกความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ	 ตลอดจนปัญหาท่ีเกดิขึน้ในการเมอืงอเมริกัน 

ปัจจุบนั	 การยดึตดิอยูกั่บแนวคดิความพเิศษเหนอืชาติอืน่ใดของอเมรกิา	 และดงึดัน 

ที่จะสมาทานแนวคิดเรื่องมหาอ�านาจแบบเสรีนิยม	 ที่มีภารกิจพิเศษในการเข้าไป 

แทรกแซงในทุก	ๆ	พื้นที่ทั่วโลกโดยไม่จ�าเป็น	ถือเป็นระเบิดเวลาที่เริ่มนับถอยหลัง 

อันจะส่งผลเสียต่อนโยบายต่างประเทศสหรัฐฯ	 ในระยะยาว	 บทความนี้เห็นด้วย 

กับข้อเสนอของนักวิชาการที่ตระหนักถึงข้อจ�ากัด	 และปัญหาของแนวคิดดังกล่าว 

และต้องการช้ีให้เห็นว่าการแสวงหายุทธศาสตร์ใหม่ท่ีสอดรับกับความเป็นจริง 

ของโลกในศตวรรษที่	 21	 เท่านั้นที่จะท�าให้สหรัฐฯ	 ด�ารงสถานะของการเป็นชาติ 

มหาอ�านาจในเวทกีารเมืองระหว่างประเทศต่อไปอย่างสง่างาม	 ในขณะทีก่ารยดึติด 
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ยุทธศาสตร์ INDO – PACIFIC กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา*

	 บทความน้ีเป็นการเรียบเรียงสาระสำาคัญอย่างสังเขปของ	 “ยุทธศาสตร์อินโด	 –	 แปซิฟิก	 กระทรวงกลาโหม
สหรัฐอเมริกา”	 ซึ่งเป็นการกำาหนดนโยบายด้านการเมืองระหว่างประเทศ	 การทหาร	 และเศรษฐกิจ	 เพื่อรักษา
บทบาทและอิทธิพลของสหรัฐฯ	ในภูมิภาค	ขณะที่ต้องคานอำานาจของจีนและปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติสหรัฐฯ	
โดยทิศทางยุทธศาสตร์ที่สำาคัญคือการขยายอาณาบริเวณภูมิรัฐศาสตร์ที่ต้องการเชื่อมมหาสมุทรอินเดียและ
มหาสมุทรแปซิฟิกเข้าด้วยกัน	 ซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อกองกำาลังสหรัฐฯ	 ภาคพื้นแปซิฟิก	 U.S.	 Pacific	 
Command	 (USPACOM)	 เป็นกองกำาลังสหรัฐฯ	 ภาคพื้นอินโด	 -	 แปซิฟิก	 U.S.	 Indo-Pacific	 Command	 
(USINDOPACOM)
	 หากย้อนไปในห้วงปี	 ๒๕๖๐	 ประธานาธิบดี	 โดนัลด์	 ทรัมป์	 ได้แถลงการณ์ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่ง
ชาติของสหรัฐฯ	 ฉบับใหม่ซึ่งได้กำาหนดเสาหลักไว้	 ๔	 ประการ	 และระบุถึงยุทธศาสตร์อินโด	 –	 แปซิฟิก	 ที่สหรัฐฯ	 
ต้องการแสวงความร่วมมือกับประเทศที่ให้ความเคารพหลักการค้าที่เสรีและเป็นธรรม	 รวมถึงการรื้อฟื้นความ
สัมพันธ์กับพันธมิตรและคงกำาลังทหารของสหรัฐฯ	ไว้ในภูมิภาค	
	 การเรียบเรียงบทความเรื่องยุทธศาสตร์อินโด	 –	 แปซิฟิก	 กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ	 ประกอบด้วย	 ๔	
ส่วนหลัก	 ได้แก่	 ๑)	 บทนำา	 ๒)	 แนวโน้มและความท้าทาย	 ๓)	 ผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐฯ	 ถูกกำาหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์สำาคัญของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ	 และ	 ๔)	 การรักษาอำานาจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในภูมิภาค	
ซึ่งมีสาระสำาคัญโดยสังเขป	ดังนี้

๑ .บทนำ 

 สหรัฐฯ	 ให้ความสำาคัญอย่างมากต่อภูมิภาคอินโด	 -	 แปซิฟิก	 โดยระบุว่าเป็นพื้นที่ที่สำาคัญอย่างยิ่งยวด
สำาหรับกระทรวงกลาโหม	 สหรัฐฯ	 ซึ่งสหรัฐฯ	 มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมภูมิภาคอินโด	 –	 แปซิฟิกที่เปิดกว้างและเสรี	 ให้
สามารถเติบโตภายใต้กฎเกณฑ์ระหว่างประเทศบรรทัดฐานและหลักการแข่งขันที่เป็นธรรม	 อย่างไรก็ตาม	 สหรัฐฯ	
ยังมีข้อห่วงกังวลเก่ียวกับการแข่งขันเชิงกลยุทธ์ระหว่างประเทศ	 โดยเฉพาะจีนท่ีพยายามเปล่ียนแปลง	 กฎระเบียบ 
โลกใหม่ด้วยการขยายบทบาทและอิทธิพลทางทหารและทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือบีบบังคับประเทศอ่ืนในทางตรงกันข้าม	 
กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ	 พยายามสร้างทางเลือกที่ส่งเสริมประชาคมโลกในระยะยาว	 เพื่อสร้างสันติภาพและ
ความเจริญรุ่งเรืองสำาหรับทุกประเทศภูมิภาคในอินโด	 -	 แปซิฟิก	 โดยจะไม่ยอมรับนโยบายหรือการกระทำาที่
คุกคามหรือทำาลายระเบียบสากลตามกฎ

*เรียบเรียงโดย

น.ส.พิมพ์ชนก		จันทบูรณ์		นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ

น.ส.ชีวปราชญ์		จันทจร		นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายพีระพล	ลีลาสิทธิกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

น.ส.รักษิณา		มงคลนิมิต	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

	สำานักประเมินภัยคุกคาม	สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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๒. แนวโน้มและความท้าทาย

 ๒.๑ จีน ในฐานะเป็นมหาอำานาจท่ีสร้างความเปล่ียนแปลง (Revisionist Power) รายงานฉบับน้ี 
ระบุว่า	 จีนในยุคศตวรรษที่	 ๒๑	 เป็นจีนที่เข้มแข็งและนับเป็นประเทศที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเปิดเสรี 
ในภูมิภาค	 พิสูจน์ได้จากความรุ่งเรืองของประเทศและความอยู่ดีกินดีประชากรหลายร้อยล้านคน	 อย่างไรก็ตาม 
ภายใต้การนำาของพรรคคอมมิวนิสต์ได้ทำาลายระบบระหว่างประเทศและหลักนิติธรรม	 ซ่ึงสหรัฐฯ	 ห่วงกังวลอย่างย่ิง	 
โดยเฉพาะในประเด็นการกระทำาผิดต่อชาวอุยกูร์	 และมุสลิมอื่นในมณฑลซินเจียง	 นอกจากนี้	 จีนยังละเมิด
บรรทัดฐานระหว่างประเทศในด้านอ่ืน	 ๆ	 อาทิ	 การจารกรรมทางไซเบอร์ท่ีมีเป้าหมายคือทรัพย์สินทางปัญญาและ
ข้อมูลเทคโนโลยีของประเทศอื่น	 และการใช้กำาลังทหารบนพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออกรวม
ถึงศักยภาพของจีนในการเปลี่ยนภาระหนี้ของประเทศผู้รับให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การเข้าถึงทางทหารของ
จีนในประเทศนั้น	 ๆ	 และการครอบครองทรัพย์สินของชาติอื่นซึ่งกำาลังเกิดขึ้นทั่วโลกซึ่งการกระทำาเหล่านี้	 เป็นภัย
คุกคามต่อระบบการค้าเสรี	อำานาจอธิปไตยของชาติ	และทำาลายความมั่นคงในภูมิภาค	ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการ
ของอินโด	–	แปซิฟิกที่เปิดกว้างและเสรี
	 บทบัญญัติ	 Better	 Utilization	 of	 Investments	 Leading	 to	 Development	 Act	 (BUILD)	 
เป็นกฎหมาย	ที่จะช่วยให้สหรัฐฯ	มีความคล่องตัวที่จะเสนอทางเลือกการลงทุนที่โปร่งใสแก่ประเทศต่าง	ๆ	ภายใต้ 
ยุทธศาสตร์อินโด	-	แปซิฟิกที่เปิดกว้างและเสรี	เพื่อการลดความเสี่ยงจากการมีส่วนร่วมของจีนให้ดำาเนินไป
อย่างโปร่งใสและปราศจากการรุกรานกันในระยะยาวซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งของยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ

 ๒.๒ รัสเซียในฐานะผู้ร้ายที่กลับมาใหม่ (Revitalized Malign Actor)	ผลประโยชน์และอิทธิพลของ
รัสเซียในภูมิภาคอินโด	 –	 แปซิฟิก	 ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งยังมีความพยายามที่จะใช้วิธีการทางเศรษฐกิจ	 
การทูตและการทหาร	 เพื่อให้ได้มาซึ่งอิทธิพลในภูมิภาคนี้โดยรัสเซียพยายามแสดงตัวเป็นทางเลือกที่สาม
ให้แก่ประเทศในภูมิภาค	 และแสดงตัวเป็นพันธมิตรที่เป็นกลางระหว่างสหรัฐฯ–จีน	 อย่างไรก็ตาม	 จีนและรัสเซีย 
ร่วมมือกันในด้านการทูต	เศรษฐกิจและความม่ันคงอย่างต่อเน่ือง	โดยจีนมีการลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึนในรัสเซีย	ขณะท่ีรัสเซีย	
เป็นแหล่งทรัพยากรด้านพลังงานและด้านการทหารที่สำาคัญของจีน	

๑.๑ ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และ ภูมิภาคอินโด – แปซิฟิก	สหรัฐฯ	และภูมิภาคอินโดแปซิฟิก	มีความผูกพัน
เช่ือมโยงกันมายาวนาน	และจะพยายามร่วมกันสร้างความเจริญรุ่งเรืองผ่านเศรษฐกิจการค้า	ท่ีเป็นธรรมเปิดกว้าง	และ
มีเสรีภาพ	ทั้งนี้	รายงานฉบับนี้	ได้กล่าวถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับไทย	และประเทศอื่น	ๆ	ในภูมิภาครวมถึง
จีนที่เป็นประเทศคู่ค้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

๑.๒ วิสัยทัศน์และหลักการของยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง (Indo – Pacific Strategic) 
ประธานาธิบดีโดนัลด์	 ทรัมป์	 ประกาศวิสัยทัศน์ของสหรัฐฯ	 ต่อการเปิดเสรีในภูมิภาคอินโด	 –	 แปซิฟิก	 ระหว่าง
การประชุมสุดยอดเอเปค	(APEC	Summit)	ที่เวียดนาม	เมื่อปี	๒๕๖๐	โดยแสดงความมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและความเจริญรุ่งเรืองให้สนองตอบผลประโยชน์ของทุกประเทศในภูมิภาคซึ่งยึดถือหลักการสำาคัญ	ดังนี้

๑)	เคารพอำานาจอธิปไตยและอิสรภาพของทุกประเทศ
๒)	การระงับข้อพิพาทอย่างสันติ
๓)	การค้าท่ีเสรียุติธรรมและแลกเปล่ียนซ่ึงกันและกันบนพ้ืนฐานของการลงทุนแบบเปิดกว้างและโปร่งใส
๔)	การยึดมั่นในกฎระเบียบและบรรทัดฐานระหว่างประเทศรวมถึงกฎเกณฑ์ของเสรีภาพในการเดินเรือ
				และบินผ่าน	(Freedom	of	Navigation	and	Overflight)
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 ๒.๓ เกาหลีเหนือในฐานะรัฐอันธพาล (Rogue State) เกาหลีเหนือจะยังคงเป็นความท้าทายด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยของสหรัฐฯ เป็นพันธมิตร คู่ค้าและคู่แข่งจนกว่าเกาหลีเหนือจะบรรลุการพิสูจน์ยืนยัน 
การปลอดอาวุธนิวเคลียร์ (Denuclearization) ทั้งนี้ สหรัฐฯ พร้อมที่จะยับยั้งและตอบโต้เกาหลีเหนือหากยัง
สร้างภัยคุกคามใด ๆ ต่อสหรัฐฯ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และประเทศพันธมิตรอื่น 

 ๒.๔ ความท้าทายระหว่างประเทศ ภูมิภาคอินโด – แปซิฟิกยังคงเผชิญกับความท้าทายอ่ืนอีกมากมาย 
ได้แก่ การก่อการร้าย อาวุธผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์และสัตว์ป่า การละเมิดลิขสิทธิ์ เชื้อโรคอันตราย 
การแพร่กระจายอาวุธ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ นอกจากนี้ ประเด็นที่น่าเป็นห่วงอีกประการหนึ่งคือความ
อ่อนแอและธรรมาภิบาลในประเทศต่าง ๆ เช่น การถอยกลับของประชาธิปไตยในกัมพูชา ปัญหาชาวโรฮีนจา 
ในเมียนมา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ มองว่า สถาบันประชาธิปไตยภายในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
รวมถึงในศรีลังกา และ มัลดีฟ กำาลังมีพัฒนาการที่ดีและมีความความโปร่งใสเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

๓. ผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐฯ 

 กำาหนดในยุทธศาสตร์สำาคัญของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ ได้กำาหนดหลักการไว้ ดังนี้

 ๑) ปกป้องชาวอเมริกัน
 ๒) ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองของชาวอเมริกัน
 ๓) รักษาความสงบด้วยความแข็งแกร่ง
 ๔) ขยายอิทธิพลเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาวอเมริกัน

๓.๒ ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ ซ่ึงสนับสนุนยุทธศาสตร์ความม่ันคงแห่งชาติ โดยมีเป้าหมาย เพ่ือ
 ๑) ป้องกันประเทศ
 ๒) คงอำานาจและเป็นผู้นำาทางทหารของโลก
 ๓) สร้างดุลอำานาจในภูมิภาค
 ๔) เผยแพร่กฎเกณฑ์ระหว่างประเทศที่เอื้อต่อความปลอดภัยและความเจริญรุ่งเรืองของชาติ
 ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศและยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติต่างส่งเสริมยุทธศาสตร์
อินโด – แปซิฟิก โดยมีหลักการสำาคัญคือการสนับสนุนการเผชิญหน้ากับจีนและรัสเซีย 

๔. การรักษาอำ นาจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในภูมิภาค

 ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่พันธมิตร ทั้งนี้
ในบริบทของยุทธศาสตร์อินโด – แปซิฟิก ที่เปิดกว้างและเสรี ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ สะท้อน
ความพยายามที่จะรักษาอิทธิพลของสหรัฐฯ ในภูมิภาค โดยมี ๓ ขั้นตอน ดังนี้

 ๔.๑ การเตรียมพร้อม (Preparedness)

 

 

 Preparedness – Achieving peace through strength and employing effective 
deterrence requires a Joint Force that is prepared to win any conflict from its 
onset.  The Department, alongside our allies and partners, will ensure our 
combat-credible forces are forward-postured in the region.  Furthermore, the 
Joint Force will prioritize investments that ensure lethality against high-end 
adversaries. 

 Partnerships – Our unique network of allies and partners is a force multiplier 
to achieve peace, deterrence, and interoperable warfighting capability.  The 
Department is reinforcing its commitment to established alliances and 
partnerships, while also expanding and deepening relationships with new 
partners who share our respect for sovereignty, fair and reciprocal trade, and 
the rule of law. 

 Promotion of a Networked Region – The Department is strengthening and 
evolving U.S. alliances and partnerships into a networked security architecture 
to uphold the international rules-based order.  The Department also continues 
to cultivate intra-Asian security relationships capable of deterring aggression, 
maintaining stability, and ensuring free access to common domains. 

Advancing this Indo-Pacific vision requires an integrated effort that recognizes the 
critical linkages between economics, governance, and security – all fundamental 
components that shape the region’s competitive landscape.  The Department of 
Defense, in partnership with other U.S. Government Departments and Agencies, 
regional institutions, and regional allies and partners, will continue to diligently uphold 
a rules-based order that ensures peace and prosperity for all.   

 
 
 
 

Patrick M. Shanahan 
Acting Secretary of Defense   
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๒. แนวโน้มและความท้าทาย

 ๒.๑ จีน ในฐานะเป็นมหาอำานาจท่ีสร้างความเปล่ียนแปลง (Revisionist Power) รายงานฉบับน้ี 
ระบุว่า	 จีนในยุคศตวรรษที่	 ๒๑	 เป็นจีนที่เข้มแข็งและนับเป็นประเทศที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเปิดเสรี 
ในภูมิภาค	 พิสูจน์ได้จากความรุ่งเรืองของประเทศและความอยู่ดีกินดีประชากรหลายร้อยล้านคน	 อย่างไรก็ตาม 
ภายใต้การนำาของพรรคคอมมิวนิสต์ได้ทำาลายระบบระหว่างประเทศและหลักนิติธรรม	 ซ่ึงสหรัฐฯ	 ห่วงกังวลอย่างย่ิง	 
โดยเฉพาะในประเด็นการกระทำาผิดต่อชาวอุยกูร์	 และมุสลิมอื่นในมณฑลซินเจียง	 นอกจากนี้	 จีนยังละเมิด
บรรทัดฐานระหว่างประเทศในด้านอ่ืน	 ๆ	 อาทิ	 การจารกรรมทางไซเบอร์ท่ีมีเป้าหมายคือทรัพย์สินทางปัญญาและ
ข้อมูลเทคโนโลยีของประเทศอื่น	 และการใช้กำาลังทหารบนพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออกรวม
ถึงศักยภาพของจีนในการเปลี่ยนภาระหนี้ของประเทศผู้รับให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การเข้าถึงทางทหารของ
จีนในประเทศนั้น	 ๆ	 และการครอบครองทรัพย์สินของชาติอื่นซึ่งกำาลังเกิดขึ้นทั่วโลกซึ่งการกระทำาเหล่านี้	 เป็นภัย
คุกคามต่อระบบการค้าเสรี	อำานาจอธิปไตยของชาติ	และทำาลายความมั่นคงในภูมิภาค	ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการ
ของอินโด	–	แปซิฟิกที่เปิดกว้างและเสรี
	 บทบัญญัติ	 Better	 Utilization	 of	 Investments	 Leading	 to	 Development	 Act	 (BUILD)	 
เป็นกฎหมาย	ที่จะช่วยให้สหรัฐฯ	มีความคล่องตัวที่จะเสนอทางเลือกการลงทุนที่โปร่งใสแก่ประเทศต่าง	ๆ	ภายใต้ 
ยุทธศาสตร์อินโด	-	แปซิฟิกที่เปิดกว้างและเสรี	เพื่อการลดความเสี่ยงจากการมีส่วนร่วมของจีนให้ดำาเนินไป
อย่างโปร่งใสและปราศจากการรุกรานกันในระยะยาวซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งของยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ

 ๒.๒ รัสเซียในฐานะผู้ร้ายที่กลับมาใหม่ (Revitalized Malign Actor)	ผลประโยชน์และอิทธิพลของ
รัสเซียในภูมิภาคอินโด	 –	 แปซิฟิก	 ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งยังมีความพยายามที่จะใช้วิธีการทางเศรษฐกิจ	 
การทูตและการทหาร	 เพื่อให้ได้มาซึ่งอิทธิพลในภูมิภาคนี้โดยรัสเซียพยายามแสดงตัวเป็นทางเลือกที่สาม
ให้แก่ประเทศในภูมิภาค	 และแสดงตัวเป็นพันธมิตรที่เป็นกลางระหว่างสหรัฐฯ–จีน	 อย่างไรก็ตาม	 จีนและรัสเซีย 
ร่วมมือกันในด้านการทูต	เศรษฐกิจและความม่ันคงอย่างต่อเน่ือง	โดยจีนมีการลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึนในรัสเซีย	ขณะท่ีรัสเซีย	
เป็นแหล่งทรัพยากรด้านพลังงานและด้านการทหารที่สำาคัญของจีน	

๑.๑ ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และ ภูมิภาคอินโด – แปซิฟิก	สหรัฐฯ	และภูมิภาคอินโดแปซิฟิก	มีความผูกพัน
เช่ือมโยงกันมายาวนาน	และจะพยายามร่วมกันสร้างความเจริญรุ่งเรืองผ่านเศรษฐกิจการค้า	ท่ีเป็นธรรมเปิดกว้าง	และ
มีเสรีภาพ	ทั้งนี้	รายงานฉบับนี้	ได้กล่าวถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับไทย	และประเทศอื่น	ๆ	ในภูมิภาครวมถึง
จีนที่เป็นประเทศคู่ค้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

๑.๒ วิสัยทัศน์และหลักการของยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง (Indo – Pacific Strategic) 
ประธานาธิบดีโดนัลด์	 ทรัมป์	 ประกาศวิสัยทัศน์ของสหรัฐฯ	 ต่อการเปิดเสรีในภูมิภาคอินโด	 –	 แปซิฟิก	 ระหว่าง
การประชุมสุดยอดเอเปค	(APEC	Summit)	ที่เวียดนาม	เมื่อปี	๒๕๖๐	โดยแสดงความมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและความเจริญรุ่งเรืองให้สนองตอบผลประโยชน์ของทุกประเทศในภูมิภาคซึ่งยึดถือหลักการสำาคัญ	ดังนี้

๑)	เคารพอำานาจอธิปไตยและอิสรภาพของทุกประเทศ
๒)	การระงับข้อพิพาทอย่างสันติ
๓)	การค้าท่ีเสรียุติธรรมและแลกเปล่ียนซ่ึงกันและกันบนพ้ืนฐานของการลงทุนแบบเปิดกว้างและโปร่งใส
๔)	การยึดมั่นในกฎระเบียบและบรรทัดฐานระหว่างประเทศรวมถึงกฎเกณฑ์ของเสรีภาพในการเดินเรือ
				และบินผ่าน	(Freedom	of	Navigation	and	Overflight)
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 ๒.๓ เกาหลีเหนือในฐานะรัฐอันธพาล (Rogue State) เกาหลีเหนือจะยังคงเป็นความท้าทายด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยของสหรัฐฯ เป็นพันธมิตร คู่ค้าและคู่แข่งจนกว่าเกาหลีเหนือจะบรรลุการพิสูจน์ยืนยัน 
การปลอดอาวุธนิวเคลียร์ (Denuclearization) ทั้งนี้ สหรัฐฯ พร้อมที่จะยับยั้งและตอบโต้เกาหลีเหนือหากยัง
สร้างภัยคุกคามใด ๆ ต่อสหรัฐฯ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และประเทศพันธมิตรอื่น 

 ๒.๔ ความท้าทายระหว่างประเทศ ภูมิภาคอินโด – แปซิฟิกยังคงเผชิญกับความท้าทายอ่ืนอีกมากมาย 
ได้แก่ การก่อการร้าย อาวุธผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์และสัตว์ป่า การละเมิดลิขสิทธิ์ เชื้อโรคอันตราย 
การแพร่กระจายอาวุธ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ นอกจากนี้ ประเด็นที่น่าเป็นห่วงอีกประการหนึ่งคือความ
อ่อนแอและธรรมาภิบาลในประเทศต่าง ๆ เช่น การถอยกลับของประชาธิปไตยในกัมพูชา ปัญหาชาวโรฮีนจา 
ในเมียนมา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ มองว่า สถาบันประชาธิปไตยภายในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
รวมถึงในศรีลังกา และ มัลดีฟ กำาลังมีพัฒนาการที่ดีและมีความความโปร่งใสเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

๓. ผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐฯ 

 กำาหนดในยุทธศาสตร์สำาคัญของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ ได้กำาหนดหลักการไว้ ดังนี้

 ๑) ปกป้องชาวอเมริกัน
 ๒) ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองของชาวอเมริกัน
 ๓) รักษาความสงบด้วยความแข็งแกร่ง
 ๔) ขยายอิทธิพลเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาวอเมริกัน

๓.๒ ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ ซ่ึงสนับสนุนยุทธศาสตร์ความม่ันคงแห่งชาติ โดยมีเป้าหมาย เพ่ือ
 ๑) ป้องกันประเทศ
 ๒) คงอำานาจและเป็นผู้นำาทางทหารของโลก
 ๓) สร้างดุลอำานาจในภูมิภาค
 ๔) เผยแพร่กฎเกณฑ์ระหว่างประเทศที่เอื้อต่อความปลอดภัยและความเจริญรุ่งเรืองของชาติ
 ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศและยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติต่างส่งเสริมยุทธศาสตร์
อินโด – แปซิฟิก โดยมีหลักการสำาคัญคือการสนับสนุนการเผชิญหน้ากับจีนและรัสเซีย 

๔. การรักษาอำ นาจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในภูมิภาค

 ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่พันธมิตร ทั้งนี้
ในบริบทของยุทธศาสตร์อินโด – แปซิฟิก ที่เปิดกว้างและเสรี ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ สะท้อน
ความพยายามที่จะรักษาอิทธิพลของสหรัฐฯ ในภูมิภาค โดยมี ๓ ขั้นตอน ดังนี้

 ๔.๑ การเตรียมพร้อม (Preparedness)

 

 

 Preparedness – Achieving peace through strength and employing effective 
deterrence requires a Joint Force that is prepared to win any conflict from its 
onset.  The Department, alongside our allies and partners, will ensure our 
combat-credible forces are forward-postured in the region.  Furthermore, the 
Joint Force will prioritize investments that ensure lethality against high-end 
adversaries. 

 Partnerships – Our unique network of allies and partners is a force multiplier 
to achieve peace, deterrence, and interoperable warfighting capability.  The 
Department is reinforcing its commitment to established alliances and 
partnerships, while also expanding and deepening relationships with new 
partners who share our respect for sovereignty, fair and reciprocal trade, and 
the rule of law. 

 Promotion of a Networked Region – The Department is strengthening and 
evolving U.S. alliances and partnerships into a networked security architecture 
to uphold the international rules-based order.  The Department also continues 
to cultivate intra-Asian security relationships capable of deterring aggression, 
maintaining stability, and ensuring free access to common domains. 

Advancing this Indo-Pacific vision requires an integrated effort that recognizes the 
critical linkages between economics, governance, and security – all fundamental 
components that shape the region’s competitive landscape.  The Department of 
Defense, in partnership with other U.S. Government Departments and Agencies, 
regional institutions, and regional allies and partners, will continue to diligently uphold 
a rules-based order that ensures peace and prosperity for all.   

 
 
 
 

Patrick M. Shanahan 
Acting Secretary of Defense   
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  ๔.๑.๑ ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กำ�หนดให้กระทรวงกล�โหมต้องพัฒน�ศักยภ�พ
กองทัพ เพิ่มขีดคว�มส�ม�รถของกำ�ลังพล กระชับคว�มร่วมมือกับพันธมิตรและหุ้นส่วนหลักด้�นคว�มมั่นคง 
และแสวงห�หุ้นส่วนใหม่ในภูมิภ�คอินโด – แปซิฟิกซึ่งกระทรวงกล�โหมอยู่ระหว่�งดำ�เนินก�รเพิ่มศักยภ�พ
ก�รเตรียมพร้อมรับมือกับสถ�นก�รณ์ที่เร่งด่วน อ�ทิ ก�รลงทุนพัฒน�ศูนย์ฝึก Joint Pacific Alaska Range 
Complex และก�รลงทุนพัฒน�ระบบป้องกันขีปน�วุธร่วมในญี่ปุ่นและออสเตรเลีย นอกจ�กนี้ ยังพัฒน�กองทัพ 
ให้ทันสมัย เพื่อส�ม�รถรับมือกับก�รแข่งขันที่เพิ่มม�กขึ้น อ�ทิ ก�รพัฒน�กองกำ�ลังและหน่วยปฏิบัติก�รเฉพ�ะกิจ 
ก�รเพิ่มศักยภ�พก�รป้องกันก�รสู้รบท�งทะเลและก�รป้องกันขีปน�วุธ โดยก�รเพิ่มจำ�นวนยุทโธปกรณ์ ขีปน�วุธ
ร่อนนำ�วิถีพิสัยกล�ง-พิสัยไกล รวมถึงก�รติดตั้งระบบป้องกันขีปน�วุธเพิ่มเติม ตลอดจนก�รลงทุนในระบบก�ร
ป้องกันภัยคุกค�มไซเบอร์ และพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถด้�นกิจก�รอวก�ศเพื่อรับมือกับภัยคุกค�มรูปแบบใหม่ใน
อน�คต

  ๔.๑.๒ ท่าทีปัจจุบันของสหรัฐฯ ในภูมิภาคอินโด – แปซิฟิก ปัจจุบันกระทรวงกล�โหม 
ได้สร้�งเครือข่�ยกองกำ�ลังของสหรัฐฯ ขย�ยเข้�ม�ในภูมิภ�ค รวมถึงได้ทำ�ก�รเชื่อมโยงโครงสร้�งพื้นฐ�นและก�ร
จัดทำ�ข้อตกลงระหว่�งประเทศที่ครอบคลุมสภ�วะแวดล้อมในย�มปกติและระหว่�งสงคร�ม ซึ่งปัจจุบันหน่วย
บัญช�ก�รอินโด – แปซิฟิก สหรัฐฯ (USINDO-PACOM) ประกอบด้วย เครื่องบินชนิดต่�ง ๆ ม�กกว่� ๒,๐๐๐ ลำ� 
เรือประเภทต่�ง ๆ ๒๐๐ ลำ� และกำ�ลังพลม�กกว่� ๓๗๐,๐๐๐ น�ย โดยกำ�ลังพลส่วนใหญ่ประจำ�ก�รอยู่ในญี่ปุ่น
และเก�หลีใต้ ซึ่งมีฐ�นทัพหลักที่เก�ะกวมของสหรัฐฯ เป็นหน่วยยุทธศ�สตร์ที่สนับสนุนก�รปฏิบัติก�รสำ�คัญ
และด้�นโลจิสติกส์ให้แก่ทุกกองกำ�ลังของสหรัฐฯ ทั้งหมดที่ปฏิบัติก�รในภูมิภ�คอินโด – แปซิฟิก นอกจ�กนี้ ยังมี 
ประเทศพันธมิตรในภูมิภ�คที่ให้ก�รสนับสนุนกองกำ�ลังสหรัฐฯ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และสหร�ช
อ�ณ�จักร (หมู่เก�ะ Diego Garcia)

  ๔.๑.๓ ท่าทีสหรัฐฯ ในภูมิภาคอินโด – แปซิฟิก ในห้วงต่อไป เพื่อบรรลุเป้�หม�ยของ
ยุทธศ�สตร์อินโด – แปซิฟิก กระทรวงกล�โหมจะแสวงห�คว�มร่วมมือทั้งในเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
และ โอเชียเนีย เพื่อพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถของสหรัฐฯ ให้ส�ม�รถเคลื่อนไหวได้อย่�งเป็นพลวัตรและส�ม�รถ
กระจ�ยเข้�ถึงทั่วทุกพื้นที่ในภูมิภ�คโดยสหรัฐฯ จะเดินหน้�นำ�เทคโนโลยีและยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยเข้�ไปปฏิบัติ
ก�รในภูมิภ�คอินโด – แปซิฟิก เพื่อเสริมสร้�งคว�มร่วมมือ ศักยภ�พในก�รฝึกร่วมและแก้ไขปัญห�ภัยคุกค�มข้�ม
ช�ติร่วมกับพันธมิตรในภูมิภ�ค

 ๔.๒ การแสวงหาหุ้นส่วนในภูมิภาค (Partnerships)

 

 

 Preparedness – Achieving peace through strength and employing effective 
deterrence requires a Joint Force that is prepared to win any conflict from its 
onset.  The Department, alongside our allies and partners, will ensure our 
combat-credible forces are forward-postured in the region.  Furthermore, the 
Joint Force will prioritize investments that ensure lethality against high-end 
adversaries. 

 Partnerships – Our unique network of allies and partners is a force multiplier 
to achieve peace, deterrence, and interoperable warfighting capability.  The 
Department is reinforcing its commitment to established alliances and 
partnerships, while also expanding and deepening relationships with new 
partners who share our respect for sovereignty, fair and reciprocal trade, and 
the rule of law. 

 Promotion of a Networked Region – The Department is strengthening and 
evolving U.S. alliances and partnerships into a networked security architecture 
to uphold the international rules-based order.  The Department also continues 
to cultivate intra-Asian security relationships capable of deterring aggression, 
maintaining stability, and ensuring free access to common domains. 

Advancing this Indo-Pacific vision requires an integrated effort that recognizes the 
critical linkages between economics, governance, and security – all fundamental 
components that shape the region’s competitive landscape.  The Department of 
Defense, in partnership with other U.S. Government Departments and Agencies, 
regional institutions, and regional allies and partners, will continue to diligently uphold 
a rules-based order that ensures peace and prosperity for all.   

 
 
 
 

Patrick M. Shanahan 
Acting Secretary of Defense   

  ๔.๒.๑ ภูมิภ�คอินโด – แปซิฟิก เป็นภูมิภ�คที่มีคว�มสำ�คัญในก�รมีปฏิสัมพันธ์กับพันธมิตร
และหุ้นส่วนของสหรัฐฯ เพื่อให้ส�ม�รถรับมือกับคว�มท้�ท�ยต่�ง ๆ ในภูมิภ�คได้ ซึ่งยุทธศ�สตร์ในก�รดำ�เนิน
ก�รคว�มสัมพันธ์นั้น ยึดต�มผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ในภูมิภ�คนี้เป็นหลัก โดยในร�ยง�นฉบับนี้ได้กล่�วถึงคว�ม
สัมพันธ์ด้�นก�รทห�รระหว่�งสหรัฐฯ กับกลุ่มพันธมิตรที่หล�กหล�ยในภูมิภ�ค อ�ทิ 
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	 	 ๔.๒.๒	 รายงานฉบับนี้	 ยังกล่าวถึงการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศอื่น	 ๆ	 ในภูมิภาค	 ทั้งใน
ลักษณะการรักษาความสัมพันธ์ที่มีอยู่เดิม	เช่น	สิงคโปร์	ไต้หวัน	นิวซีแลนด์	มองโกเลีย	เป็นต้น	การริเริ่มและขยาย
ความสัมพันธ์กับประเทศอื่น	ๆ	ในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	โดยความสัมพันธ์
ที่ดีกับหุ้นส่วนจะสนับสนุนระเบียบโลกที่เสรีและเปิดกว้างและการยึดหลักค่านิยมสากลในประเด็นสิทธิและ
เสรีภาพในการเดินเรือและบินผ่านในพื้นที่ที่มีความสำาคัญทางยุทธศาสตร์	อาทิ	ทะเลจีนใต้	 โดยสหรัฐฯ	ยึดมั่นการ
ดำาเนินการตามกฎหมายระหว่างประเทศในการเดินเรือและบินผ่านในบริเวณดังกล่าว	 และสนับสนุนให้ประเทศ
พันธมิตรดำาเนินการในลักษณะเดียวกันด้วย

 ๔.๓ การส่งเสริมเครือข่ายในภูมิภาค (Promoting a Networked Region) 

 

 

 Preparedness – Achieving peace through strength and employing effective 
deterrence requires a Joint Force that is prepared to win any conflict from its 
onset.  The Department, alongside our allies and partners, will ensure our 
combat-credible forces are forward-postured in the region.  Furthermore, the 
Joint Force will prioritize investments that ensure lethality against high-end 
adversaries. 

 Partnerships – Our unique network of allies and partners is a force multiplier 
to achieve peace, deterrence, and interoperable warfighting capability.  The 
Department is reinforcing its commitment to established alliances and 
partnerships, while also expanding and deepening relationships with new 
partners who share our respect for sovereignty, fair and reciprocal trade, and 
the rule of law. 

 Promotion of a Networked Region – The Department is strengthening and 
evolving U.S. alliances and partnerships into a networked security architecture 
to uphold the international rules-based order.  The Department also continues 
to cultivate intra-Asian security relationships capable of deterring aggression, 
maintaining stability, and ensuring free access to common domains. 

Advancing this Indo-Pacific vision requires an integrated effort that recognizes the 
critical linkages between economics, governance, and security – all fundamental 
components that shape the region’s competitive landscape.  The Department of 
Defense, in partnership with other U.S. Government Departments and Agencies, 
regional institutions, and regional allies and partners, will continue to diligently uphold 
a rules-based order that ensures peace and prosperity for all.   

 
 
 
 

Patrick M. Shanahan 
Acting Secretary of Defense   

 กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ	 มีความมุ่งม่ันท่ีจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่พันธมิตรและหุ้นส่วน	 ผ่านกลไก
หุ้นส่วนที่มีเป้าหมายร่วมกัน	 (Partnership	 with	 Purpose)	 และเครือข่ายความมั่นคง	 (Networked	 Security	
Architecture)	เพื่อให้สามารถระงับ	ยับยั้ง	หรือจัดการกับภัยคุกคามในภูมิภาคร่วมกัน	รวมทั้งรักษาสันติภาพและ
เสถียรภาพในภูมิภาค	โดยสหรัฐฯ	ให้ความสำาคัญกับความร่วมมือ	ดังนี้	

๕)	 ไทย	 ทั ้งสองฝ่ายมีเป้าหมายร่วมกันในการเสริมสร้าง 
ความมั ่นคงในภูมิภาค	 โดยมีความร่วมมือด้านการทหาร
อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน	 โดยเฉพาะการฝึก	 Cobra	 Gold	
ซึ่งเป็นการฝึกทางทหารที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค	ไทยและสหรัฐฯ	
มีความร่วมมือระหว่างกันในด้านการทหาร	 รวมทั้งการให้
สหรัฐฯ	 ใช้พื้นที่ท่าอากาศยานอู่ตะเภาและฐานทัพเรือสัตหีบ	
ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการดำาเนินการด้านการฝึกช่วยเหลือทาง
มนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย	(HADR)	

๒)	 เกาหลีใต้	 สหรัฐฯ	 และเกาหลีใต้	 มีข้อห่วงกังวลร่วมกันถึง
เสถียรภาพในคาบสมุทรเกาหลี	 ความเป็นพันธมิตรระหว่างกันจะช่วย
สนับสนุนการยับยั้งการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ในคาบสมุทรฯ	 ได้	
นอกจากนี้	 หน่วยงานความมั่นคงสองฝ่ายได้ดำาเนินการร่วมกันเพื่อ
เตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามต่าง	ๆ	ตลอดจนส่งเสริมขีดความ
สามารถด้านความมั่นคงทางไซเบอร์

๓)	 ออสเตรเลีย	 เป็นพันธมิตรทางการทหารกับสหรัฐฯ	 มายาวนาน	 มีการฝึกร่วม/ผสม	 ความร่วมมือด้านการข่าว	 
และการพัฒนาศักยภาพทางทหารระหว่างกันเพื่อแสวงหาแนวทางรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่	 นอกจากนี	้
สหรัฐฯ	ยังต้องการให้ความสำาคัญกับประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

๔)	 ฟิลิปปินส์	 สหรัฐฯ	 มีบทบาทในการให้ความ
ช่วยเหลือด้านการทหารในเหตุการณ์ต่าง	 ๆ	 ใน
ฟิลิปปินส์	 เช่น	 การต่อสู้กับกลุ่มผู้ก่อการร้ายใน
มาราวี	 ในปี	๒๐๑๗	 โดยสหรัฐฯ	และฟิลิปปินส์
มีความร่วมมือทวิภาคีด้านการทหารระหว่างกัน	
รวมทั้งมีกองกำาลังของสหรัฐฯ	ในฟิลิปปินส์	 เพื่อ
ช่วยสนับสนุนภารกิจการต่อต้านการก่อการร้าย
และแนวคิดสุดโต่ง

๑)	 ญี่ปุ่น	 เป็นพันธมิตรสำาคัญที่เผชิญ
ความท้าทายร่วมกับสหรัฐฯ	 ในภูมิภาค	
รวมทั้ง	 มีผลประโยชน์ด้านความมั่นคง
ร่วมกัน	การดำารงอยู่ของฐานทัพสหรัฐฯ	
ในญี่ปุ่นเป็นการประกันสันติภาพ	 ใน
ภูมิภาคอินโด	–	แปซิฟิก	และสนับสนุน
ให้เป็นภูมิภาคที่เปิดกว้างและเสรี
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๕. มุมมองของผู้เขียนบทความ

 ๕.๑ สหรัฐฯ ยังพยายามรักษาบทบาทนำาในภูมิภาคอินโด - แปซิฟิก โดยมองว่าจีน รัสเซีย และเกาหลีเหนือ 
เป็นความท้าทายต่อสหรัฐฯ ในการจะรักษาบทบาทและอิทธิพลในภูมิภาคซึ่งสหรัฐฯ มีความสัมพันธ์ที่ถอยห่างไป
ในห้วงแรกของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์

 ๕.๒ การเจริญรุดหน้าอย่างก้าวกระโดดของจีนสร้างความห่วงกังวล ต่อสหรัฐฯ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ยุทธศาสตร์อินโด - แปซิฟิก จึงมีนัยเพื่อแข่งขันกับยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative - BRI)  
ของจีน โดยมุ่งหมายให้อินเดีย ออสเตรเลีย และญี่ปุ่นเข้ามามีบทบาทสำาคัญเพื่อคานอำานาจกับจีนในภูมิภาค ซึ่ง
อาจประเมินได้ว่าทั้ง ๔ ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐฯ มีความห่วงกังวลอย่างมากกับการขยายบทบาทและ
อิทธิพลของจีน ในขณะเดียวกัน การเผยแพร่ยุทธศาสตร์อินโด – แปซิฟิก นับเป็นความท้าทายของประเทศต่าง ๆ 
ในภูมิภาคในการรักษาดุลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำานาจทั้งสอง โดยต้องคำานึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติ
และผลประโยชน์โดยรวมของภูมิภาค ดังนั้น จึงควรมีการพิจารณาการวางท่าทีที่เหมาะสมและรอบด้านต่อการ
ดำาเนินความร่วมมือภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวด้วย

 ๕.๓ ในห้วงนี้และระยะใกล้ สหรัฐฯ จะผลักดันยุทธศาสตร์อินโด – แปซิฟิก และกรอบความร่วมมือที่
เกี่ยวข้องในเชิงรุก อย่างไรก็ตาม ยุทธศาสตร์นี้เป็นยุทธศาสตร์ใหม่และยังไม่ปรากฏความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม
มากนัก จึงต้องติดตามสถานการณ์ต่อไป โดยเฉพาะผลการเลือกตั้งในสมัยหน้าของสหรัฐฯ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ที่ส่งผลต่อการดำาเนินยุทธศาสตร์ได้

 ๕.๔ ยุทธศาสตร์อินโด – แปซิฟิก กระทรวงกลาโหม สหรัฐฯ สร้างความท้าทายต่อบริบททางภูมิรัฐศาสตร์
ของเอเชียอย่างมาก โดยเฉพาะการรักษาดุลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำานาจที่ต้องคำานึงถึงผลประโยชน์
แห่งชาติและผลประโยชน์โดยรวมของภูมิภาค ผู้เขียนจึงได้เรียบเรียงบทความนี้เพื่อประโยชน์ ในการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ เพื่อรับมืออย่างรอบด้านต่อการดำาเนินยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ในภูมิภาค ต่อไป..

  ๔.๓.๑ หุ้นส่วนไตรภาคี (Trilateral partnership) อาทิ เกาหลีใต้–ญี่ปุ่น–สหรัฐฯ, ญี่ปุ่น–
ออสเตรเลีย–สหรัฐฯ และ อินเดีย–ญี่ปุ่น–สหรัฐฯ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง ผ่านการฝึก
ร่วมและการแลกเปลี่ยนข้อมูล

  ๔.๓.๒ การสนับสนุนการเป็นศูนย์รวมของอาเซียน (ASEAN Centrality) โดยสหรัฐฯ ได้
มีส่วนร่วม ในการประชุมอาเซียนกรอบต่าง ๆ เช่น East Asia Summit (EAS) ASEAN Regional Forum 
(ARF) และ ADMM - Plus เพื่อหารือเกี่ยวกับภัยคุกคามความมั่นคงในภูมิภาค ซึ่งในห้วง ๒ – ๓ ปีที่ผ่านมา 
สหรัฐฯ มีความก้าวหน้าอย่างมากในการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน ทั้งนี้สำาหรับไทย
ในฐานะประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ สหรัฐฯ จะยังคงทำางานร่วมกันรัฐบาลไทยอย่างใกล้ชิด โดยจัดงาน 
ASEAN – U.S. Maritime Exercise (AUMX) ในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพฯ

  ๔.๓.๓ การพูดคุย ๔ ฝ่าย (diplomatic quadrilateral consultations : QUAD) ระหว่าง 
สหรัฐฯ–ออสเตรเลีย–อินเดีย-ญี่ปุ่น เพื่อหารือเกี่ยวกับการรักษาระเบียบในภูมิภาคอินโด - แปซิฟิก 

  ๔.๓.๔ การแสวงหาความร่วมมือรูปแบบใหม่ในภูมิภาค โดยจัดตั ้ง Indo - Pacific  
Maritime Security Initiative (MSI) มุ่งเสริมสร้างศักยภาพทางทะเลของประเทศพันธมิตร ๗ ประเทศ 
ได้แก่ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย ศรีลังกา และบังกลาเทศ ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
การฝึกร่วม และการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค เพื่อเสถียรภาพในภูมิภาคอินโด - แปซิฟิก
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ไผท สิทธิสุนทร*

	 ๑.๑	 สภาพแวดล้อมความมั่นคงมีความ 
เปลี่ยนแปลงไปมากและรวดเร็วจากการจัดระเบียบ
โลกใหม่ทางภูมิรัฐศาสตร์และกระแสโลกาภิวัตน์	 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ
แบบตลาดเสรีรวมท้ังการปฏิวัติด้านการสื่อสาร
คมนาคมและวิวัฒนาการอย ่ างรวดเร็ วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนวทิยาการด้านต่าง	 ๆ	
การเปลี่ยนแปลงสู ่สภาพโลกาภิวัตน์ น้ีมีความ
ส�าคัญอย่างยิ่งในทางความมั่นคง	 เพราะนอกจาก
โลกาภิวัตน์จะน�ามาซึ่งความก้าวหน้าของสังคมโลก	
ขณะเดียวกันก็ได้น�ามาซึ่งความท้าทายความเสี่ยง
และภยัคุกคามใหม่	 ๆ	 ทีส่่งผลเป็นปัญหาความม่ันคง
แห่งชาติในปัจจุบันและในอนาคต
	 ปัญหาความมั่นคงท่ีประเทศไทยจะต้อง
เผชิญจะมีมากขึ้นและซับซ้อนขึ้นอย่างแน่นอน	
กล่าวคือ	ขณะที่ปัญหาความม่ันคงรูปแบบเดิม	เช่น	
ปัญหาความมัน่คงด้านการป้องกนัประเทศ	การกระทบ 
กระทั่ งกับประเทศเพื่อนบ ้านปัญหาการเมือง

ภายในและภายนอกจะยังคงด�ารงอยู่	 ปัญหาความ
มั่นคงใหม่	 หรือภัยคุกคามที่อุบัติใหม่	 ซ่ึงส่วนหนึ่ง 
เป ็นภัยคุกคามเดิมแต ่มีความรุนแรงซับซ ้อน 
มากข้ึนเนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์	 ได้เริ่มก่อตัว
กลายเป็นปัญหาที่ส ่งผลกระทบต่อความม่ันคง
มากข้ึน	 อาทิ	 ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรูปแบบ
ต่าง	ๆ 	การก่อการร้ายรูปแบบใหม่	การเปลี่ยนแปลง 
ของภูมิอากาศ	 การเส่ือมโทรมของระบบนิเวศน์	
การเกิดโรคระบาดใหญ่	 แม้กระท่ังการล่มสลาย
ทางการเงินระดับโลก	หรือปัญหาความเหลื่อมล�้า 
ในสังคมที่มีมากขึ้นอันเป็นผลจากระบบตลาดเสรี	
ก็อาจถือเป็นภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ได ้เช ่น
กัน	ทั้งนี้	หากศึกษาเน้ือหาของยุทธศาสตร์ชาติ
ด ้านความมั่นคงของไทยซึ่งเป็นการวางแผน
ความมัน่คงในระยะยาว จะกล่าวถงึความมั่นคงทุก
มิติ ทุกรูปแบบ ทุกระดับของความรนุแรง และ
ความสามารถในการรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นท่ีจะส่ง
ผลกระทบต่อความมั่นคงดังกล่าว

*ไผท	สิทธิสุนทร	รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการส�านักยุทธศาสตร์ความม่ันคงระหว่างประเทศ	ส�านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ.

๑. บริบทความมั่นคงที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
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 ๑.๒	 สภาพความเสี่ยงและความท้าทาย
ทางความมั่นคงที่ เกิดขึ้นอย่างหลากหลายและ
ซับซ้อนดังกล่าวจึงจ�าเป็นที่ส�านักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ	 (สมช.)	 ในฐานะหน่วยงานเสนอ
แนะยุทธศาสตร์	 นโยบาย	 แผนที่เกี่ยวข้องกับ
ความมั่นคงภายใต้พระราชบัญญัติสภาความมั่นคง
แห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๕๙	จะต้องพฒันาขดีความสามารถ 
ในการติดตาม	 เฝ้าระวัง	 วิเคราะห์	 คาดการณ	์
แจ้งเตือน	ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
แบบองค์รวมโดยพยากรณ์แนวโน้มทศิทางความเสีย่ง
ด้านความมั่นคงในระยะยาว	 หรือการมองอนาคต 
เพ่ือให้สามารถคาดการณ์สภาวะแวดล้อมทาง
ความม่ันคงในอนาคตได ้อย ่างแม ่นย�าน�าไปสู ่
การก�าหนดทางเลือกยุทธศาสตร์	 และแนวทาง
ด� า เ นิ น ก า รที่ เ ห ม า ะ สมส� า ห รั บ เ ส นอแนะ 
ผู ้ก�าหนดนโยบายในรัฐบาลโดยการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการวิเคราะห์	 คาดการณ์	
และพยากรณ์แนวโน้มทิศทางสภาวะแวดล้อม
ทางความมั่นคงในระยะยาว	 (๑๐	 –	 ๒๐	 ปี)	
จ� า เป ็นต ้องอาศัยหลักวิชาการเพื่ อ ให ้มีการ
ด�าเนินการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

	 สมช.	 จึงมีการศึกษาเรียนรู้จากหน่วยงาน	 
องค์กรหรือสถาบันของต่างประเทศและของไทย	
ที่ มี ก า รด� า เ นิ นก า ร ใน ลั กษณะกา รก� า หนด
ยุทธศาสตร์ระยะยาว	 (Strategic	 foresight)	
เพื่อจะได ้น�าองค ์ความรู ้มาใช ้พัฒนาขีดความ
สามารถของ	สมช.	ในการปฏิบัติงานด้านน้ีต่อไป

	 สิ่งที่สถาบันความมั่นคงศึกษา	สมช.	(สมศ.
สมช.)	 ได้ด�าเนินการในห้วงที่ผ่านมาคือการพัฒนา

บุคลากรและส ่ ง เสริมการเรียนรู ้ เ พ่ือพัฒนา
ตน เองและการท� า ง านด ้ านความมั่ นค งซึ่ ง
บุคลากรเหล่านี้เป็นก�าลังส�าคัญในการวางแผน
และขับเคล่ือนงานด้านความมั่นคง	 โดยจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรระยะสั้น
เกี่ยวกับอนาคตศึกษาในต่างประเทศ	 (Strategic	
Foresight:	Tools	and	Techniques	for	Planning	 
in	 Uncertain	 Times)	 การจัดสรรทุนระดับ
บัณฑิตศึกษาในต ่ างประเทศเพื่ อศึกษาหลัก
วิชาการเร่ืองนี้	 การเชิญผู ้เชี่ยวชาญจากสถาบัน
ต่างประเทศมาอบรม	 (Strategic	 Foresight	
Workshop)๖	และการจดัให้มกีารศกึษาวจิยัโครงการ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นความมั่นคงโดยมอบให้ 
นักวิชาการด�าเนินการโดยใช้กระบวนการศึกษา
ในรูปแบบอนาคตศึกษา

๒. การมองอนาคต (Foresight) 

เป ็นเทคนิควิธีการที่ช ่วยสนับสนุนการก�าหนด
ยุทธศาสตร ์ระยะยาวได ้อย ่างมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้นสามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับองค์กรทุก
ระดับ	ตั้ งแต ่การวางยุทธศาสตร ์ขององค ์กร
ระดับล่างไปจนถึงการวางยุทธศาสตร์ระดับชาติ	
วิ ธี การดั งกล ่ าวมีความแตกต ่ า งจากวิ ธี การ
วางแผนแบบปกติซ่ึงไม่เหมาะกับการน�ามาใช้ใน
กระบวนการวางแผนระยะยาว	 ปัจจุบันหลาย
ประเทศได้น�าวิธีการมองอนาคตท่ีใช้อยู ่ทั่วไปที่
หลากหลายมาใช้สนับสนุนการก�าหนดนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของชาติอย่างกว้างขวางแล้ว

๖	Strategic	Foresight	Workshop	for	the	National	Security	Council	of	Thailand	,วันท่ี	๑๔-๑๕	มีนาคม	๒๕๖๒	โดย	
Geneva	Centre	for	Security	Policy	ให้แก่บุคคลากรระดับต้นของ	สมช.	กระทรวงการต่างประเทศ	ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ	 
หน่วยทหารท่ีปฏิบัติงานประเมินสถานการณ์	 โดยผู้เข้ารับการอบรมรับฟังการบรรยาย	 การถกแถลงในกลุ่ม	 การน�าเสนอผล 
การถกแถลง	และการฝึกปฏิบัติกรณีศึกษาหัวข้อการโยกย้ายถ่ินฐานแบบไม่ปกติ	(Irregular	Migration)	และ	การก่อการร้าย

55-64_04_NT���.�������������������������������������������.indd   56 11/11/2562 BE   8:14 AM



57

๒.๑ ตัวอย่างเทคนิควิธีการวิเคราะห์อนาคต
 ๒.๑.๑ เทคนิคเดลฟาย (Delphi)	เป็นวิธีการ
หลักอันหน่ึงในการมองอนาคตใช้การส�ารวจความเห็น
จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ	 เพื่อให้ได้ค�าตอบที่
น่าเช่ือถอืมากทีส่ดุ	โดยให้ผูเ้ชีย่วชาญในสาขาน้ันๆ	ตอบ 
แบบสอบถามชุดเดียวกันมากกว่า	 ๑	 รอบ	 ในการ
ส�ารวจรอบที่หน่ึง	 ผู้ตอบแบบสอบถามจะตอบค�าถาม
พร้อมข้อคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับค�าถาม	 จากนั้นจะมี
การค�านวณหาค่าวัดการกระจาย	 (Quartile)	 ของค�า
ตอบและรวบรวมข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมของผู้ตอบเพ่ิมลง
ในชุดแบบสอบถามรอบที่สอง	 พร้อมส่งค�าตอบที่ได้ใน
รอบแรกคืนให้ผู ้ตอบ	 ผู้ตอบจะเปรียบเทียบค�าตอบ
ของตนกับผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม	
เพื่อตัดสินใจว่าจะยืนยันความคิดเดิม	 หรือจะเปลี่ยน
ความคิดเห็นความเห็นที่แตกต่างมีความส�าคัญไม่น้อย
กว่าความเห็นของคนส่วนใหญ่โดยมีผลการศึกษาหลาย
ชิ้นระบุว่าความเห็นของสมาชิกที่ดีที่สุดของกลุ่มอาจ
ไม่ตรงกับความเห็นส่วนใหญ่ก็ได้
	 ในระยะแรกมีการใช้เทคนิคเดลฟายกันมาก
ในการคาดการณ์เทคโนโลยีเพื่อพยากรณ์ว่าเทคโนโลยี
ใดจะสามารถพิสูจน์หลักการและพร้อมเริ่มด�าเนินการ	
ตลอดจนมีการใช้อย่างแพร่หลายเมื่อใด	 แต่ต่อมามีการ
ใช้เทคนิคนี้ในการส�ารวจและประเมินนโยบายด้าน
ต่างๆ	 ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน	 ทางด้านการศึกษา	
การจัดการ	และสาธารณสขุ	
 ๒.๑.๒ การวิ เคราะห ์ผลกระทบไขว ้ 
(Cross – Impact Analysis)	 คือ	 การวิเคราะห์ผล 
กระทบที่เกิดจากการตัดสินใจเลือกทางเลือกแบบใด
แบบหน่ึง	 ตั้งอยู่บนฐานความคิดว่า	 การเกิดเหตกุารณ์
หนึ่ งจะส ่ งผลให ้ เกิ ดอี ก เหตุการณ ์หนึ่ งตามมา	 
วิธีการนี้ใช้ในการวิเคราะห์ลูกโซ่ของผลกระทบที่เกิด
ขึ้นซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน	 โดยความสัมพันธ์

ของเหตุการณ์ต่างๆ	ที่เกิดขึ้นจ�าแนกเป็น	๓	ประเภท	
ได้แก่
 ๑) ไม่มีความสัมพันธ์กัน (Unrelated) 
กล่าวคือ	 การเกิดเหตุการณ์หนึ่งไม่ส่งผลต่อความน่า
จะเป็นในการเกิดเหตุการณ์อื่น
 ๒) แบบส่งเสริม (Enhancing)	 กล่าวคือ	
การเกิดเหตุการณ์หนึ่งส่งผลต่อการเพิ่มระดับความน่า
จะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ที่	๒	ตามมา
 ๓) แบบปิดกั้น (Inhibiting)	 กล่าวคือ	 การ
เกิดเหตุการณ์หนึ่งจะส่งผลเป็นการลดระดับความน่า
จะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ที่	๒	ตามมา	หรือปิดกั้นความ
น่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์อื่นๆ	
	 ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ทั้งแบบส่งเสริม
และแบบปิดกั้นอาจมีขนาดหรือความเข้ม	 (Strength)	
ในการส่งผลกระทบไม่เท่ากัน	 และเหตุการณ์หนึ่ง
อาจส ่งผลต ่อค ่าความน ่าจะเป ็นในทางบวกกับ
เหตุการณ์หนึ่ง	 แต่ส่งผลแบบปิดกั้นกับอีกเหตุการณ์
หนึ่งก็เป็นได้
 ๒.๑.๓ สามเห ล่ียมอนาคต (Future  
Triangle)	คอื	การคาดการณ์อนาคตท่ีมคีวามน่าจะเป็น	 
โดยประเมินจากหลัก	 ๓	 ประการ	 ประกอบด้วย	
๑)	น�า้หนกัในอดตี	(Weight	of	the	Past)	๒)	แรงผลัก
ในปัจจุบัน	 (Push	 of	 the	 Present)	 และ	๓)	 แรงดึง 
ในอนาคต	(Pull	of	the	Future)	โดยความเชื่อมโยง
และปฏิสัมพันธ์ระหว่างทั้ง	๓	ปัจจัยนี้	จะเป็นปัจจัย
ที่น�าไปสู่ความน่าจะเป็นของสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต	
(Plausible	Future)
 ๒.๑.๔ กงล้ออนาคต (Future Wheels) 
คือ	วิธีการพยากรณ์แนวโน้ม	โดยเริ่มจากปัญหาที่เป็น
ศูนย์กลาง	และคาดการณ์ว่าจากปัญหาดังกล่าวจะท�า 
ให้เกิดผลกระทบต่าง	ๆ	ขยายวงกว้างออกไปอย่างไร

• Foresight: “the ability to consider and plan for the future”

• Better decisions today, to prepare for tomorrow

• Range of possible futures – not prediction

• Importance of process

Strategic Foresight
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 ๒.๑.๕ การวเิคราะห์ปัจจัยอันเป็นสาเหตุของ 
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึน (Abduction)	 คือ	 การมองหา
สาเหตุของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นผ่านสมมุติฐานที่มีอยู่
 ๒.๑.๖ การกวาดสัญญาณแนวราบ และ
การส�ารวจสิ่งแวดล้อม (Horizon Scanning / 
Environmental Scanning)	 คือ	 การวิเคราะห์และ
ประเมินปัจจัย	/	เงื่อนไข	ต่าง	ๆ 	ทั้งภายในและภายนอก	
ตลอดจนปัจจัยต่างๆ	ที่อาจส่งผลกระทบอย่างรอบด้าน

	 นอกจากนี้	 ยังมีเทคนิควิธีการต่างๆที่น�ามาใช้
ในการมองอนาคต	รปูแบบอืน่	ๆ 	อาท	ิScenario	Building	 
List	Writing	and	Prioritising	Graphical	Comparisons	 
Matrix	Production	Trend	Impact	Analysis,	Logic	–	

Deductive	 Conclusion,	 Normative	 Methods	
และ	Range	of	Options	Created	เป็นต้น
๒.๒ กระบวนการประเมนิสถานการณ์ทีม่คีวามส�าคญั
ทางยุทธศาสตร์ในระยะยาว เทคนิควิธีการวิเคราะห ์
ดังกล่าวข้างต้น	 สามารถน�ามาใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินสถานการณ์ท่ีมีความส�าคัญทางยุทธศาสตร์ใน
ระยะยาว	 อาจแบ่งขั้นตอนการด�าเนินการอย่างคร่าวๆ	
ได้แก่	 ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล	 และขั้นตอนการ
วเิคราะห์/ตคีวามข้อมูล	โดยด�าเนนิการผ่านกระบวนการ 
ตามขั้นตอนดังกล่าว	 จะเป็นการพัฒนาต่อยอดคุณค่า
จากข้อมูลดิบไปสู่การวิเคราะห์ที่ลงลึก	กระทั่งน�าไปสู่
ความเข้าใจสถานการณ์แวดล้อมท่ีลึกซึ้งและรอบด้าน	
ท�าให้สามารถตดัสนิใจด�าเนนิการหรอืแสวงหาทางเลือก

	 ที่มา	:	Futures	Wheels	ถูกพัฒนาโดย	Dr.Jerome	Glenn	ภายใต้	UNU	Millennium	Project

55-64_04_NT���.�������������������������������������������.indd   58 11/11/2562 BE   8:14 AM

Futures Wheels
Backlash

Backlash

Backlash:
･ Stress: people reject it;
･ Public perceives as risky.

What about
upgrades?

Morality
and ethics
issues

Identity
and privacy
issues

Fewer,more
isolated workers

Remaining
labour less
skilled

Amplifies
dissaters
if software
goes down

Increased safety,
or at least
heighitened
response 
efficiency/
effectiveness

Increased
stress

Less
human
control

Increased
monitoring

Increase
in social
divide?

Decline in
service
industry?People  will

retreat/refit

Computer virus
ends civilisation!!

continuing
demand for
IT support

“Analog”
contingency
plans (WRITTEN
-on PAPER!)

Public spaces 
with“radiation 
free” zones

Increased
HS costs

Increased radiation
impacts: WiFi Max

Massive
disposal
issues

Pervasive Computing:
Level of Certainty: High for RFID; Mesium

for Pervasiveness; Importance: High

Hijacking:
hackers
turn it to
their uses

Mutable
environment

Easier parental monitoring
of child safety

What would reverse this?
･ Fear/distrust of collapse;
･ Terrorists with acces to EMP;
･ Nano doesn’t bridge silicon gap in time;
･ Cost of addressing H&S effects
   overwhelming.

59

ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด

 ๒.๒.๑ ขั้นตอนการรวบรวม / ประมวล
ข้อมูลอย่างรอบด้าน (Input) ขั้นตอนแรกของ
กระบวนการ	Foresight	 ได้แก่การรวบรวมข้อมูล	การ
ตรวจสอบและเปรียบเทียบข้อมูล	 และการสรุปความ
ส�าคัญของข้อมูลที่ได้มา	 ขั้นตอนนี้แบ่งย่อยออกเป็น	 ๓	 
ส่วนย่อย	ส่วนแรก	คือ	การรวบรวมข้อมูล	(Collection	 
of	 information)	 ประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับแนวโน้ม	ทิศทาง	แนวคิดท่ีมีมิติเกี่ยวกับส่ิงที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคต	 สัญญาณเริ่มต้นของสิ่งที่อาจเกิด
ขึ้นในอนาคต	 (Early	 signs)	ซึ่งรวมถึงสิ่งที่มีความเป็น
ไปได้น้อยว่าจะเกิดขึ้น	 แต่หากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบ
รุนแรง	 (Wild	 cards)	 โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง
ข้อมูลที่หลากหลาย	 อาทิ	 ผู ้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ	
สถาบันการศึกษา	 /	 ศูนย์วิจัย	 เครือข่ายของภาคส่วน
ต่างๆ	(Networks)	เครือข่ายส่วนตัว	งานเขียน	ข้อมูล
ภาครัฐ	 รายงานการประเมินอนาคตที่องค์กรต่างๆ	 จัด
ท�าขึ้น	งานวิจัย	และผลการส�ารวจต่างๆ	ทั้งนี้	สามารถ
ใช้เทคนิควิธีการท่ีหลากหลายในการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล	 อาทิ	 Horizon	 /	 environmental	
scanning	 Delphi	 นอกเหนือจากการอ่านอย่างเป็น
ระบบ	 (Systematic	 reading)	การท�าผลส�ารวจ	 หรือ	
Survey	 การระดมสมอง	 (Brainstorming	 sessions)	
หรอืแม้แต่การพดูคยุแลกเปลีย่นทศันะกบัผูรู้ส้าขาต่างๆ
	 ส�าหรับข้อมูลที่ได้รับจากการด�าเนินขั้นตอน
ส่วนนี้	คือ	ข้อมูลที่มีจ�านวนมาก	ขอบเขตกว้างขวาง	มี
ความคาบเกีย่วกนั	 และมกัได้ข้อมลูทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง
กันด้วย

 ส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓	 ของขั้นตอนการ
รวบรวม/ประมวลข้อมูลอย่างรอบด้าน	 คือ	 การ
ตรวจสอบ/เปรียบเทียบข้อมูล	 (Collation)	 และการ
สรุปความส�าคัญของข้อมูลท่ีได้มา	(Summarisation)
เป็นการประมวลข้อมูลเพื่อกลั่นกรอง	 ตรวจสอบ	
เปรียบเทียบ	 และจัดรูปแบบของข้อมูล	 หรืออาจเรียก
ได้ว่าเป็นการเจยีระไนข้อมลู	 ข้อมลูท่ีไม่มีนยัส�าคญัจะถกู 
ตัดทิ้งไปท�าให้จ�านวนข้อมูลลดลง	 กระท่ังน�าไปสู่การ
สรุปใจความส�าคัญเพื่อสะดวกในการน�าข้อมูลไปใช้ใน
ขั้นตอนต่อไป	 ทั้งนี้	 สามารถใช้เทคนิควิธีการที่หลาก

หลายในการด�าเนินการ	อาทิ	Scenario	building,	List	 
writing	and	prioritising,	Graphical	comparison,	
Matrix	production	และ	Cross	impact	analysis

 ๒.๒.๒ ขั้นตอนการแปลความหมายและการ
ตีความข้อมูล เป็นหัวใจของกระบวนการ	 Foresight	 
ประกอบด้วย	 การแปลความหมาย	 (Translation)	
และการตีความ	(Interpretation)	ข้อมูล	เพื่อน�าไปสู่
ความเข้าใจที่ถ ่องแท้ว ่าความเปล่ียนแปลงที่จะเกิด
ขึ้นในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างไร	 (หรือ
จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติอย่างไร)	อันจะ
น�าไปสู ่การก�าหนดยุทธศาสตร์หรือแนวทางในการ
ป้องกันผลกระทบ	 และการผลักดันผลประโยชน์ของ
องค์กรได้อย่างเหมาะสม	สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปล่ียนไปขั้นตอนนี้สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคที่หลาก
หลายข้างต ้น	 ประกอบกับต้องอาศัยทักษะและ
ประสบการณ์ของนักวิเคราะห์เพื่อตีความข้อมูลที่มี
ความเป็นนามธรรมสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
 การด�าเนินขั้นตอนนี้ควรน�าไปสู ่การตอบ
ค�าถามที่ส�าคัญ คือ ๑) สิ่งที่ค้นพบนี้มีความหมาย
หรือมีความส�าคัญต่อองค์กรอย่างไร ๒) สิ่งนี้จะส่ง
ผลกระทบอย่างไร และ ๓) ปัจจุบันเราสามารถท�า
ประการใดเพื่อป ้องกันผลกระทบและผลักดัน 
ผลประโยชน์ขององค์กร

๒.๓ ตัวแบบการมองอนาคตของต่างประเทศ
 ๒.๓.๑ สาธารณัฐสิงคโปร์	 สิงคโปร์จัดตั้ง	 
Risk	 Detection	 and	 Scenario	 Planning	 Office	 
ขี้นในกระทรวงกลาโหมตั้งแต่ปี	 ๒๕๓๔	 ต่อมาถูกจัด
ตั้งใหม่เป็น	 Public	 Service	 Division	 (PSD)	 ภายใต้ 
ส�านักนายกรัฐมนตรีในปี	 ๒๕๓๘	 และต่อมาในป	ี
๒๕๔๖	 ได้เปล่ียนช่ือเป็น	 Strategic	 Policy	 Office	 
กระทั่งมีการจัดตั้ง	Risk	Assessment	and	Horizons	 
Scanning	 Programme	 (RAHS)	 ในปี	 ๒๕๔๗	 และ	 
Horizon	Scanning	Center	(HSC)	ในปี	๒๕๕๑	โดย
เป็นกลไกส�าคัญในการด�าเนินการเกี่ยวกับการมอง
อนาคตของสิงคโปร์	 นอกจากนี้	 รัฐบาลสิงคโปร์ได้
จัดตั้ง	 Strategic	 Futures	Network	 (SFN)	 เพื่อท�า
หน้าท่ีเป็นหน่วยประสานงานในการท�างานด้านการ
มองอนาคตทั้งหมดของรัฐบาล
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 ๒.๑.๕ การวเิคราะห์ปัจจยัอนัเป็นสาเหตุของ 
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึน (Abduction)	 คือ	 การมองหา
สาเหตุของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นผ่านสมมุติฐานที่มีอยู่
 ๒.๑.๖ การกวาดสัญญาณแนวราบ และ
การส�ารวจสิ่งแวดล้อม (Horizon Scanning / 
Environmental Scanning)	 คือ	 การวิเคราะห์และ
ประเมินปัจจัย	/	เงื่อนไข	ต่าง	ๆ 	ทั้งภายในและภายนอก	
ตลอดจนปัจจัยต่างๆ	ที่อาจส่งผลกระทบอย่างรอบด้าน

	 นอกจากนี้	 ยังมีเทคนิควิธีการต่างๆที่น�ามาใช้
ในการมองอนาคต	รปูแบบอืน่	ๆ 	อาทิ	Scenario	Building	 
List	Writing	and	Prioritising	Graphical	Comparisons	 
Matrix	Production	Trend	Impact	Analysis,	Logic	–	

Deductive	 Conclusion,	 Normative	 Methods	
และ	Range	of	Options	Created	เป็นต้น
๒.๒ กระบวนการประเมินสถานการณ์ทีม่คีวามส�าคญั
ทางยุทธศาสตร์ในระยะยาว เทคนิควิธีการวิเคราะห ์
ดังกล่าวข้างต้น	 สามารถน�ามาใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินสถานการณ์ท่ีมีความส�าคัญทางยุทธศาสตร์ใน
ระยะยาว	 อาจแบ่งขั้นตอนการด�าเนินการอย่างคร่าวๆ	
ได้แก่	 ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล	 และขั้นตอนการ
วเิคราะห์/ตีความข้อมูล	โดยด�าเนินการผ่านกระบวนการ 
ตามขั้นตอนดังกล่าว	 จะเป็นการพัฒนาต่อยอดคุณค่า
จากข้อมูลดิบไปสู่การวิเคราะห์ที่ลงลึก	กระทั่งน�าไปสู่
ความเข้าใจสถานการณ์แวดล้อมที่ลึกซึ้งและรอบด้าน	
ท�าให้สามารถตัดสนิใจด�าเนนิการหรอืแสวงหาทางเลือก

	 ที่มา	:	Futures	Wheels	ถูกพัฒนาโดย	Dr.Jerome	Glenn	ภายใต้	UNU	Millennium	Project
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ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด

 ๒.๒.๑ ขั้นตอนการรวบรวม / ประมวล
ข้อมูลอย่างรอบด้าน (Input) ขั้นตอนแรกของ
กระบวนการ	Foresight	 ได้แก่การรวบรวมข้อมูล	การ
ตรวจสอบและเปรียบเทียบข้อมูล	 และการสรุปความ
ส�าคัญของข้อมูลที่ได้มา	 ขั้นตอนนี้แบ่งย่อยออกเป็น	 ๓	 
ส่วนย่อย	ส่วนแรก	คือ	การรวบรวมข้อมูล	(Collection	 
of	 information)	 ประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับแนวโน้ม	ทิศทาง	แนวคิดที่มีมิติเกี่ยวกับสิ่งที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคต	 สัญญาณเริ่มต้นของสิ่งที่อาจเกิด
ขึ้นในอนาคต	 (Early	 signs)	ซึ่งรวมถึงสิ่งที่มีความเป็น
ไปได้น้อยว่าจะเกิดขึ้น	 แต่หากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบ
รุนแรง	 (Wild	 cards)	 โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง
ข้อมูลที่หลากหลาย	 อาทิ	 ผู ้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ	
สถาบันการศึกษา	 /	ศูนย์วิจัย	 เครือข่ายของภาคส่วน
ต่างๆ	(Networks)	เครือข่ายส่วนตัว	งานเขียน	ข้อมูล
ภาครัฐ	 รายงานการประเมินอนาคตที่องค์กรต่างๆ	 จัด
ท�าขึ้น	งานวิจัย	และผลการส�ารวจต่างๆ	ทั้งนี้	สามารถ
ใช้เทคนิควิธีการท่ีหลากหลายในการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล	 อาทิ	 Horizon	 /	 environmental	
scanning	 Delphi	 นอกเหนือจากการอ่านอย่างเป็น
ระบบ	 (Systematic	 reading)	การท�าผลส�ารวจ	 หรือ	
Survey	 การระดมสมอง	 (Brainstorming	 sessions)	
หรอืแม้แต่การพูดคยุแลกเปลีย่นทศันะกบัผูรู้ส้าขาต่างๆ
	 ส�าหรับข้อมูลที่ได้รับจากการด�าเนินขั้นตอน
ส่วนนี้	คือ	ข้อมูลที่มีจ�านวนมาก	ขอบเขตกว้างขวาง	มี
ความคาบเกีย่วกนั	 และมกัได้ข้อมลูทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง
กันด้วย

 ส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓	 ของขั้นตอนการ
รวบรวม/ประมวลข้อมูลอย่างรอบด้าน	 คือ	 การ
ตรวจสอบ/เปรียบเทียบข้อมูล	 (Collation)	 และการ
สรุปความส�าคัญของข้อมูลที่ได้มา	(Summarisation)
เป็นการประมวลข้อมูลเพ่ือกลั่นกรอง	 ตรวจสอบ	
เปรียบเทียบ	 และจัดรูปแบบของข้อมูล	 หรืออาจเรียก
ได้ว่าเป็นการเจยีระไนข้อมลู	 ข้อมลูท่ีไม่มีนัยส�าคัญจะถกู 
ตัดทิ้งไปท�าให้จ�านวนข้อมูลลดลง	 กระท่ังน�าไปสู่การ
สรุปใจความส�าคัญเพื่อสะดวกในการน�าข้อมูลไปใช้ใน
ขั้นตอนต่อไป	 ทั้งนี้	 สามารถใช้เทคนิควิธีการที่หลาก

หลายในการด�าเนินการ	อาทิ	Scenario	building,	List	 
writing	and	prioritising,	Graphical	comparison,	
Matrix	production	และ	Cross	impact	analysis

 ๒.๒.๒ ขั้นตอนการแปลความหมายและการ
ตีความข้อมูล เป็นหัวใจของกระบวนการ	 Foresight	 
ประกอบด้วย	 การแปลความหมาย	 (Translation)	
และการตีความ	(Interpretation)	ข้อมูล	เพื่อน�าไปสู ่
ความเข้าใจท่ีถ่องแท้ว ่าความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิด
ขึ้นในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างไร	 (หรือ
จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติอย่างไร)	อันจะ
น�าไปสู ่การก�าหนดยุทธศาสตร์หรือแนวทางในการ
ป้องกันผลกระทบ	 และการผลักดันผลประโยชน์ของ
องค์กรได้อย่างเหมาะสม	สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไปขั้นตอนนี้สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคที่หลาก
หลายข้างต ้น	 ประกอบกับต้องอาศัยทักษะและ
ประสบการณ์ของนักวิเคราะห์เพื่อตีความข้อมูลท่ีมี
ความเป็นนามธรรมสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
 การด�าเนินขั้นตอนนี้ควรน�าไปสู ่การตอบ
ค�าถามที่ส�าคัญ คือ ๑) สิ่งที่ค้นพบนี้มีความหมาย
หรือมีความส�าคัญต่อองค์กรอย่างไร ๒) สิ่งนี้จะส่ง
ผลกระทบอย่างไร และ ๓) ปัจจุบันเราสามารถท�า
ประการใดเพื่อป ้องกันผลกระทบและผลักดัน 
ผลประโยชน์ขององค์กร

๒.๓ ตัวแบบการมองอนาคตของต่างประเทศ
 ๒.๓.๑ สาธารณัฐสิงคโปร์	 สิงคโปร์จัดตั้ง	 
Risk	 Detection	 and	 Scenario	 Planning	 Office	 
ขี้นในกระทรวงกลาโหมตั้งแต่ปี	 ๒๕๓๔	 ต่อมาถูกจัด
ตั้งใหม่เป็น	 Public	 Service	 Division	 (PSD)	 ภายใต้ 
ส�านักนายกรัฐมนตรีในปี	 ๒๕๓๘	 และต่อมาในปี	
๒๕๔๖	 ได้เปล่ียนช่ือเป็น	 Strategic	 Policy	 Office	 
กระทั่งมีการจัดตั้ง	Risk	Assessment	and	Horizons	 
Scanning	 Programme	 (RAHS)	 ในปี	 ๒๕๔๗	 และ	 
Horizon	Scanning	Center	(HSC)	ในปี	๒๕๕๑	โดย
เป็นกลไกส�าคัญในการด�าเนินการเกี่ยวกับการมอง
อนาคตของสิงคโปร์	 นอกจากนี้	 รัฐบาลสิงคโปร์ได้
จัดตั้ง	 Strategic	 Futures	Network	 (SFN)	 เพื่อท�า
หน้าที่เป็นหน่วยประสานงานในการท�างานด้านการ
มองอนาคตทั้งหมดของรัฐบาล
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	 หน่วยงานท่ีท�างานด้านการมองอนาคต
ทั้งหมดของประเทศสิงคโปร์อยู่ภายใต้ส�านักนายก
รัฐมนตรี	 และอยู ่ภายใต้การก�ากับดูแลของหัวหน้า
หน่วยงาน	๒	หน่วยงานคือ	National	Security	and	
Intelligence	 Coordination	 (NSIC)	 และ	 Public	
Service	 Division	 (PSD)	 โดยมีหน้าที่สนับสนุนการ
ก�าหนดนโยบายทั้งหมดของรัฐบาลสิงคโปร์	

	 ภายใต้	 NSIC	 มี	 National	 Security	 
Coordination	Center	(NSCC)	ซึ่งมีหน่วยงานหลัก 
ที่ท�าหน้าที่ด้านการมองอนาคตคือ	Horizon	Scanning	 
Center	(HSC)	จัดตั้งในปี	๒๕๕๑	ดังกล่าวข้างต้น	และ
ภายใต้	PSD	มีกลไก	Strategic	Policy	Office	(SPO)	
มีหน่วยงานหลักที่ท�าหน้าที่ด้านการมองอนาคตคือ	 
Centre	 for	Strategic	Futures	 (CSF)	และ	Strategic	
Futures	 Network	 (SFN)	 จัดตั้งในปี	 ๒๕๕๓	 ทั้งนี้
รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการใช้วิธี 
การมองอนาคตเพ่ือมาสนับสนุนการก�าหนดนโยบาย 
ของประเทศ	 เน่ืองจากมองว่าด้วยเทคนิคการมองอนาคต 
ที่ดี	จะท�าให้สามารถคาดการณ์อนาคตได้แม่นย�า	ซึ่งจะ
น�าไปสู่การวางแผนได้ถูกต้องมากขึ้น	 การท�างานด้าน
การมองอนาคตของรัฐบาลสิงคโปร์มีพัฒนาการมาตาม
ล�าดับ	 โดยมีการจัดโครงสร้างที่เป็นระบบ	 และมีการ
เชื่อมโยงการท�างานกับองค์กรมองอนาคตของเอกชน
ด้วย

 ๒.๓.๒ สหภาพยุโรป (EU)	 การด�าเนินการ
เกี่ยวกับการมองอนาคตของอียูได้รับการพัฒนาอย่าง
รวดเร็วในช่วง	 ๒๐	 ปีที่ผ่านมา	 โดยมีเครือข่ายของ
องค์กรและสถาบันจ�านวนมากที่ด�าเนินการด้านการ
มองอนาคตอยู ่ภายในอียู	 ปัจจุบัน	 อียูมีโครงการ	
The	 European	 Foresight	 Monitoring	 Network	
(EFMN)	 ที่ด�าเนินการติดตามกิจกรรมด้านการมอง
อนาคตทั้งในอียูและในประเทศต่างๆ	 ทั่วโลก	 รวมทั้ง
ให้การสนับสนุนเงินทุนต่อกิจกรรมที่เก่ียวข้องใน
อียู	 EFMN	 ตลอดจนมีเว็บไซต์ที่รวมข้อมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรม	ตลอดจนเทคนิควิธีการส�าหรับใช้เป็นเครื่อง
มือการมองอนาคต	มีเป้าหมายส�าหรับเป็นเวทีแลก
เปลี่ยนความรู้	 และเป็นฐานข้อมูลส�าหรับผู้มีอ�านาจ
ก�าหนดนโยบายในอียูได้ใช้ประโยชน์

	 ตัวอย ่างโครงการด ้านการมองอนาคตท่ี
ก้าวหน้าที่สุดของอียูที่ด�าเนินการอยู ่ในปัจจุบันคือ	
โครงการ	Blue	Sky	Research	Project	 Intercon-
necting	 หรือ	 iKNOW	 มีวัตถุประสงค์ส�าคัญในการ
พัฒนาเทคนิคล�้าหน้าด้านการมองอนาคต	 โดยเฉพาะ
การเน้นความส�าคัญของการเพิ่มขีดความสามารถใน
การวิเคราะห์	 จ�าแนก	 และระบุความท้าทายหรือความ
เสี่ยงที่อาจยังไม่ปรากฏแนวโน้มที่ชัดเจนในปัจจุบัน	
แต่มีความเป็นไปได้ท่ีจะส่งผลกระทบรนุแรงในระยะ
ยาว	 (Wild	 Cards	 หรอื	 Weak	 Signals)	 ตลอดจนการ
ประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ 
ดังกล่าวต่ออียู	และต่อโลก	

 ๒.๓.๓ สหราชอาณาจักร	 การมองอนาคต 
ของสหราชอาณาจักร	เร่ิมต้นจากบริบทของการพยายาม 
ระบุความท้าทายและโอกาสการพัฒนาในสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ต่อมาจึงค่อยเริ่มขยาย
การด�าเนินการจนครอบคลุมนโยบายสาขาอื่น	 ๆ	 ของ
รัฐบาล	 ตั ้งแต่ขั ้นตอนการตรวจสอบสถานการณ์ไป
จนถึงขั้นตอนการก�าหนดทางเล ือกนโยบาย	 ระบบ
การมองอนาคตของสหราชอาณาจักรมีการเชื่อมโยง
การท�างานของผู้เชี่ยวชาญ	 และใช้เทคนิควิธีการที่
หลากหลายเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการ
มองอนาคต

	 ช่วงต้นทศวรรษ	 ๑๙๙๐	 รัฐบาลอังกฤษได้
มอบหมายให้สถาบันการศึกษาและสถาบันเอกชน
จ�านวนหนึ่งท�าการศึกษาพัฒนาเทคนิควิธีการในการ
ระบุและจัดล�าดับความส�าคัญของเทคโนโลยีใหม่	
(Emerging	 Technologies)	 ที่จะมีความส�าคัญต่อ
การพัฒนาชาติ	 ซึ่งต่อมาน�าไปสู่การจัดตั้งโครงการมอง
อนาคตของสหราชอาณาจักร	 (U.K.	 Foresight	 Pro-
gramme)	 ในปี	 ๒๕๓๗	 โครงการดังกล่าวด�าเนินการ
ภายใต้	 Office	 of	 Science	 ของรัฐบาล	 กลไกหลัก
ภายใต้โครงการดังกล่าวได้แก	่ Horizon	 Scanning	
Centre	 (HSC)	 ซึ่งเริ่มด�าเนินงานตั้งแต่ปี	 ๒๕๔๗	 มี
ภารกิจในการสนับสนุนข้อมูล/การวิเคราะห์	 เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการจัดการกับปัญหาความท้าทาย
ที่หลากหลายของหน่วยงานต่าง	ๆ	ของรัฐบาล
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 ๒.๓.๔ สาธารณรัฐฝรั่งเศส	 ระบบการมอง 
อนาคตของฝรั่งเศส	มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต ่
ช่วงต้นทศวรรษ	๑๙๖๐	แต่เน่ืองจากอุปสรรคด้านภาษา	 
ระบบการมองอนาคตของฝรั่งเศสจึงไม่เป็นที่รู้จัก 
แพร่หลายเหมือนระบบของสหราชอาณาจักร	 โดย
หน่วยงานที่เป็นกลไกหลักในด้านนี้ของฝรั่งเศส	ได้แก่	
Strategic	 Analysis	 Centre	 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มี
บทบาทส�าคัญในการให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยว
กับนโยบายและการด�าเนินการด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	
สิ่งแวดล้อม	 และวัฒนธรรม	 ตลอดจนเสนอแนะแนว
ทางการปฏิรูปที่ส�าคัญของรัฐบาล	Strategic	Analysis	 
Centre	 เป็นหน่วยงานภายใต้ส�านักนายกรัฐมนตรีมี
วัตถุประสงค์ส�าคัญ	 คือ	 การเป็นกลไกมันสมองของ
รัฐบาลในการก�าหนดยุทธศาสตร์ระยะกลาง	 และ
ระยะยาว	 เพื่อให้เป็นยุทธศาสตร์ที่สามารถตอบสนอง
ต่อสภาวการณ์ของโลกที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

 ๒.๓.๕ สหพันธรัฐสาธารณรัฐเยอรมนี ไม่มี
หน่วยงานหรือระบบที่รวมศูนย์ในการด�าเนินการหรือ 
โครงการเกี่ยวกับการมองอนาคต	 แต่มีองค์กรเอกชน 
ที่มีการด�าเนินการเป็นเอกเทศจ�านวนมาก	 และมี 

คณะกรรมการหรือกลไกเฉพาะกิจที่ด�าเนินการ
ประเมินและระบุปัญหาความท้าทายในอนาคตซึ่ง
อยู่ภายใต้หน่วยงานระดับกระทรวงของรัฐบาลใน
ระดับรัฐบาลกลาง	 (Federal	 Level)	 กระทรวงหลัก
ของรัฐบาลมีหน่วยงานภายในท่ีมีภารกิจเก่ียวกับการ
ประเมินและก�าหนดยุทธศาสตร์ระยะกลางและระยะ
ยาว	 เช่น	 Ministry	 of	 Economy	 มีส่วนงานภายใน	
ได้แก่	Economic	Policy	Division	ที่มีภารกิจเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์และพยากรณ์อนาคตด้านเศรษฐกิจ
	 กลไกการมองอนาคตของเยอรมันที่อาจเป็น
ที่รู้จักมากที่สุด	 ได้แก่	 The	 Council	 of	 the	 Five	 
Wise	 Men	 จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตั้งแต่ปี	 ๒๕๐๖	 
มีสมาชิกประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ	 ๕	 คน	 มีระบบการ
ตัดสินใจในประเด็นส�าคัญโดยอาศัยหลักฉันทามติ	 
ภารกิจหลักที่กลไกดังกล่าวได้รับมอบหมาย	 คือ	 การ
ประเมินสภาพเศรษฐกิจของเยอรมันในทุกแง่มุมตาม
ห้วงเวลา	 โดยมีการศึกษาวิเคราะห์เพื ่อเสนอแนะ
รัฐบาลและฝ่ายนิติบัญญัติ	 เกี่ยวกับประเด็นนโยบาย
เศรษฐกิจ

๓. การประเมินสถานการณ์ระยะยาว 
ของสำานักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ (สมช.)

	 สิ่งที่ประชาคมความมั่นคงคาดหวังจาก	สมช.	
คือ	 การสามารถคาดการณ์สถานการณ์ความเสี่ยง
ในอนาคตที่จะส ่งผลกระทบความมั่นคงแห่งชาต	ิ
โดยหากสามารถบ ่ ง ชี้ ความเสี่ ย งหรือป ัญหาใน
อนาคตได้อย่างแม่นย�า	หน่วยความมั่นคงย่อมสามารถ
ก�าหนดแนวทางป้องกันบรรเทาปัญหาได้อย่างเหมาะ
สมและทันท่วงที	 อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจากปัจจุบัน
สภาวะด้านความม่ันคงมีความหลากหลาย	 ซับซ้อน	
มีทั้งประเด็นความมั่นคงรูปแบบเดิมที่ยังด�ารงอยู่	และ
มีประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้น	ประกอบกับ
แนวคิด	 มุมมอง	 และนิยามเกี่ยวกับความมั่นคงเอง
ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วง	๒๐	ปีที่ผ่านมา	

ขยายขอบเขตจากความม่ันคงที่รัฐเป็นศูนย์กลางไปสู่
แนวคิด	“ความมั่นคงของมนุษย์”	ที่ให้น�้าหนักกับความ
มั่นคงของปัจเจกชนเท่า	ๆ	หรือมากกว่าความมั่นคง
ของรัฐ	 และความมั่นคงที่ครอบคลุมทุกมิติ	 ทุกรูปแบบ	
และ	ทุกระดับของความรุนแรง	ท�าให้	สมช.	จ�าเป็นต้อง 
เตรียมความพร้อมในการด�าเนินภารกิจนี้อย ่างมี
ประสิทธิภาพสมบูรณ์

 ๓.๑ เครื่องมือการวิเคราะห์สถานการณ์ของ 
สมช.
	 ปัจจุบัน	 สมช.	 ด�าเนินภารกิจการประเมิน
สถานการณ์โดยใช้ข้อมูลการข่าว	 ข้อมูลเอกสารจาก
ส่วนราชการ	 การประชุมส่วนราชการเพ่ือประเมิน
สถานการณ์	 การสัมมนาวิชาการ	 และอาจมีการใช้
ข้อมูลจากการจ้างที่ปรึกษาภาควิชาการร่วมด้วย	 โดย
การประเมิน	/	วิเคราะห์	 ให้น�้าหนักกับสถานการณ์
ห้วงปัจจุบันและอนาคตระยะใกล้	 และเป็นรูปแบบการ
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ด�าเนินการที่มีข้อจ�ากัด	 และน่าจะไม่สมบูรณ์เพียงพอ
ต่อการคาดการณ์สถานการณ์ระยะยาว	 (๑๐	 ปีขึ้นไป)	
อย่างเป็นระบบ	 แม้ว่าส่วนงานภายในบางส่วนของ	
สมช.	 จะมีการใช้การวิเคราะห์สวอท	 (SWOT)	 ซึ่งเป็น
วิธีการที่มีแง่มุมของการ	 Foresight	ที่มุ ่งวิเคราะห์
จุดแข็ง	 จุดอ่อน	 เพื่อให้รู้จักตนเอง	 (รู้เรา)	 รู้จักสภาพ
แวดล้อม	(รู้เขา)	และวิเคราะห์โอกาส	–	อุปสรรค	อัน
จะช่วยให้มีความตระหนักถึงความพร้อมภายในและ
ความเปลี่ยนแปลงต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นภายนอก	 (การ
วิเคราะห์	SWOT	ถือเป็นเทคนิคการส�ารวจสิ่งแวดล้อม	
หรอื	Horizon	scanning	/	Environmental	scanning	 
แบบหนึ่ง)	อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์	SWOT	มีข้อควร
ตระหนัก	 คือ	 SWOT	 เป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งและ 
ขั้นตอนเบื้องต้นในกระบวนการ	 Foresight	 หรือ
กระบวนการวางแผนระยะยาวเท่านั้นโดยจ�าเป็นต้องมี
การศึกษา	และวิเคราะห์เชิงลึกในประเด็นส�าคัญเพื่อ
น�าไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องต่อไป

	 นอกจากนี้	 SWOT	 จะครอบคลุมประเด็น 
ท่ีสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าเป็นจุดแข็ง	(Strengths)	 
จุดอ่อน	(Weaknesses)	โอกาส	(Opportunities)	และ
ความท้าทายหรืออุปสรรค	(Threats)	 เท่านั้น	ส่งผล 
ให้เป็นการยากที่จะน�าไปวิเคราะห์ประเด็นที่มีความ
ไม่แน่นอน	 หรือเป็นปัจจัยที ่อาจส่งผลทั ้งสองด้าน	
(Two	 –	 sided	 factors)	 เช่น	 ปัจจัยที่อาจเป็นได้
ทั้งจุดแข็ง	 หรือจุดอ่อน	 หรืออาจเป็นได้ทั้งสองอย่าง
พร้อมกัน	 เป็นต้น	 ประกอบกับ	 SWOT	 ไม่ให้ความ
ส�าคัญกับการจัดล�าดับความส�าคัญของประเด็นที่น�า
มาวิเคราะห์	ไม่ชี้ทางออกของปัญหา	และอาจน�าไป
สู ่ข้อคิดหรือแนวคิดท่ีหลากหลายเกินไป	 โดยไม่บอก
ว่าข้อคิด	แนวคิด	หรือแนวทางใดเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด
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 ๓.๒ แนวทางการใช้กระบวนการ Foresight  
กับภารกิจการประเมินสถานการณ์ระยะยาวของ 
สมช. เพ่ือสร้างความพร้อมและขีดความสามารถ
ในการประเมินสถานการณ์ระยะยาว	สมช.	สามารถน�า
เทคนิคที่หลากหลายในกระบวนการ	 Foresight	 มา
ประกอบหรือเสริมกระบวนการวิเคราะห์สถานการณ์
ที่มีการใช้อยู ่ใน	 สมช.	 อยู ่แล้วในปัจจุบันโดยอาจ
ประยุกต์ใช้ขั้นตอนในกระบวนการ	 Foresight	 (ตาม
ข้อ	๒.๒)	ดังนี้
  ๓.๒.๑ ขั้นตอนการรวบรวมและ
ประมวลข้อมูลอย่างรอบด้าน (Input)	 เนื่องจาก
สถานการณ์และความเส่ียงทางความมั่นคงที่ได้มีการ
ประเมินในเบื้องต้นแสดงถึงความหลากหลายและ
ซับซ้อน	 สมช.	 ต้องมีการรวบรวมข้อมูลที่รอบด้าน	
(Collection	of	information)	โดยให้ความส�าคัญกับ
ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้ม	 ทิศทางของความมั่นคงใน
อนาคตตลอด	 จนสัญญาณเริ่มต้นของประเด็นความ
มั่นคงที่อาจลุกลามเป็นปัญหาในระยะต่อไป	 กับไม่
ละเลยปัญหาทีมี่ความเป็นไปได้น้อยว่าจะเกดิขึน้	แต่หาก 
เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบรุนแรง	
	 การรวบรวมข้อมูลอาศัยแหล่งข้อมูลท่ีหลาก
หลายโดยให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน	 ทั้งนี้	 เทคนิควิธีการท่ีสามารถน�ามาใช้เสริม
การด�าเนินภารกิจดังกล่าวของ	สมช.	อาทิ	Horizon	 /	 
environmental	 scanning,	 Delphi,Systematic	
reading	 และ	 การระดมสมอง	 (Brainstorming	 
sessions)	
	 หลังจากการประมวลข้อมูลที่ครอบคลุมรอบ
ด้านแล้วต้องมีการตรวจสอบ/เปรียบเทียบข้อมูล	 
(Collation)	และการสรุปความส�าคัญของข้อมูลที่ได้มา	
(Summarisation)	เพ่ือกล่ันกรอง	ตรวจสอบ	เปรียบ
เทียบ	 และจัดรูปแบบของข้อมูล	 ตัดข้อมูลท่ีไม่มีนัย
ส�าคัญทิ้งไป	 และประมวลสรุปใจความส�าคัญ	 ทั้งนี้	
เทคนคิวธิกีารทีเ่หมาะสมในการน�ามาใช้รวมถงึ	 Future	 
triangle	 Scenario	 building,	 List	 writing	 and	 
prioritising,	 Graphical	 comparison,	 Matrix	 
production	และ	Cross	impact	analysis

 ๓.๒.๒ ขั้นตอนการแปลความหมายและ 
การตีความข้อมูล สมช.	 ต้องมีการแปลความหมาย	

(Translation)	 และการตีความ	 (Interpretation)	 
ข้อมูล	 เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ว่าความเปล่ียนแปลง 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคง
แห่งชาติหลักอย่างไร	 สามารถจัดล�าดับ	 /	 ระบุ 
ความเสี่ยงและความรุนแรงของประเด็นความมั่นคง
ในระยะยาวได้อย่างแม่นย�า	 ซึ่งจะน�าไปสู่การสามารถ
ก�าหนดยุทธศาสตร ์หรือแนวทางในการป ้องกัน 
ผลกระทบทางความมั่นคง	 และการผลักดันผล
ประโยชน์ด้านความมั่นคงแห่งชาติในระยะยาวได้อย่าง
เหมาะสม	สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป	

 ๔. แนวทางการด�าเนินการของ สมช.	 เพื่อ
ให้	 สมช.	 สามารถพัฒนาขีดความสามารถด้านการ
ประเมินสถานการณ์ท่ีมีความส�าคัญทางยุทธศาสตร์ใน
ระยะยาว	 (Strategic	 foresight)	 ได้อย่างเป็นรูปธรรม	
อาจมีแนวทางด�าเนินการ	ดังนี้
	 	 ๔.๑ ให้มีการศึกษาเทคนิควิธีการ
ประเมินสถานการณ์ท่ีมีความส�าคัญทางยุทธศาสตร์ใน
ระยะยาว	หรือ	Strategic	foresight	ทั้งโดยการตรวจ
สอบจากเอกสารข้อมูล	 ตลอดจนการศึกษาดูงาน
หน่วยงานที่มีการด�าเนินการด้านการมองอนาคตทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
	 	 ๔.๒	ประมวลและน�าผลการศึกษาที่
ได้มาวเิคราะห์เพือ่หาแนวทางด�าเนนิการด้าน	 Strategic	 
foresight	 ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของ	
สมช.	 โดยเน้นความส�าคัญในการเลือกเทคนิควิธีการ 
ท่ีจะตอบสนองต ่อความต ้องการในการประเมิน 
ภัยคุกคามด้านความมั่นคงในระยะยาวของไทย
	 	 ๔.๓ บูรณาการส ่วนงานภายใน	
สมช.	 ท้ังในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล	 (Input)	 และ
ขั้นตอนการตีความข้อมูล	 (Interpretation)	 ภายใต ้
กระบวนการ	 Strategic	 foresight	 เพ่ือให้มีการใช้
ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรท่ีมีอยู่ของ	สมช.	ตลอด
จนเพ่ือให้เกิดความร่วมมือภายใน	 และเกิดประโยชน์
ในการพัฒนาทักษะด้าน	 Strategic	 foresight	 ของ
องค์กรในระยะยาวต่อไป
	 	 ๔.๔	 น�าเทคนิควิธีการ	 Strategic	 
foresight	 มาใช้เพื่อเสริมการท�างานเก่ียวกับการ
ประเมินสถานการณ์ความมั่นคงของ	 สมช.	 โดยมี
การประ เมินผลการด� า เนิ นการ เ พ่ือน� าผลการ
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ด�าเนินการที่มีข้อจ�ากัด	 และน่าจะไม่สมบูรณ์เพียงพอ
ต่อการคาดการณ์สถานการณ์ระยะยาว	 (๑๐	 ปีขึ้นไป)	
อย่างเป็นระบบ	 แม้ว่าส่วนงานภายในบางส่วนของ	
สมช.	 จะมีการใช้การวิเคราะห์สวอท	 (SWOT)	 ซึ่งเป็น
วิธีการท่ีมีแง่มุมของการ	 Foresight	 ท่ีมุ ่งวิเคราะห์
จุดแข็ง	 จุดอ่อน	 เพื่อให้รู้จักตนเอง	 (รู้เรา)	 รู้จักสภาพ
แวดล้อม	(รู้เขา)	และวิเคราะห์โอกาส	–	อุปสรรค	อัน
จะช่วยให้มีความตระหนักถึงความพร้อมภายในและ
ความเปลี่ยนแปลงต่าง	 ๆ	 ท่ีเกิดข้ึนภายนอก	 (การ
วิเคราะห์	SWOT	ถือเป็นเทคนิคการส�ารวจสิ่งแวดล้อม	
หรอื	Horizon	scanning	/	Environmental	scanning	 
แบบหนึ่ง)	อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์	SWOT	มีข้อควร
ตระหนัก	 คือ	 SWOT	 เป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งและ 
ข้ันตอนเบ้ืองต้นในกระบวนการ	 Foresight	 หรือ
กระบวนการวางแผนระยะยาวเท่านั้นโดยจ�าเป็นต้องมี
การศึกษา	และวิเคราะห์เชิงลึกในประเด็นส�าคัญเพื่อ
น�าไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องต่อไป

	 นอกจากนี้	 SWOT	 จะครอบคลุมประเด็น 
ท่ีสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าเป็นจุดแข็ง	(Strengths)	 
จุดอ่อน	(Weaknesses)	โอกาส	(Opportunities)	และ
ความท้าทายหรืออุปสรรค	(Threats)	 เท่านั้น	ส่งผล 
ให้เป็นการยากที่จะน�าไปวิเคราะห์ประเด็นที่มีความ
ไม่แน่นอน	 หรือเป็นปัจจัยที ่อาจส่งผลทั ้งสองด้าน	
(Two	 –	 sided	 factors)	 เช่น	 ปัจจัยที่อาจเป็นได้
ทั้งจุดแข็ง	 หรือจุดอ่อน	 หรืออาจเป็นได้ทั้งสองอย่าง
พร้อมกัน	 เป็นต้น	 ประกอบกับ	 SWOT	 ไม่ให้ความ
ส�าคัญกับการจัดล�าดับความส�าคัญของประเด็นที่น�า
มาวิเคราะห์	ไม่ชี้ทางออกของปัญหา	และอาจน�าไป
สู ่ข้อคิดหรือแนวคิดที่หลากหลายเกินไป	 โดยไม่บอก
ว่าข้อคิด	แนวคิด	หรือแนวทางใดเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด
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 ๓.๒ แนวทางการใช้กระบวนการ Foresight  
กับภารกิจการประเมินสถานการณ์ระยะยาวของ 
สมช. เพื่อสร้างความพร้อมและขีดความสามารถ
ในการประเมินสถานการณ์ระยะยาว	สมช.	สามารถน�า
เทคนิคที่หลากหลายในกระบวนการ	 Foresight	 มา
ประกอบหรือเสริมกระบวนการวิเคราะห์สถานการณ์
ที่มีการใช้อยู ่ใน	 สมช.	 อยู ่แล้วในปัจจุบันโดยอาจ
ประยุกต์ใช้ขั้นตอนในกระบวนการ	 Foresight	 (ตาม
ข้อ	๒.๒)	ดังนี้
  ๓.๒.๑ ขั้นตอนการรวบรวมและ
ประมวลข้อมูลอย่างรอบด้าน (Input)	 เนื่องจาก
สถานการณ์และความเส่ียงทางความมั่นคงที่ได้มีการ
ประเมินในเบื้องต้นแสดงถึงความหลากหลายและ
ซับซ้อน	 สมช.	 ต้องมีการรวบรวมข้อมูลที่รอบด้าน	
(Collection	of	information)	โดยให้ความส�าคัญกับ
ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้ม	 ทิศทางของความมั่นคงใน
อนาคตตลอด	 จนสัญญาณเริ่มต้นของประเด็นความ
มั่นคงที่อาจลุกลามเป็นปัญหาในระยะต่อไป	 กับไม่
ละเลยปัญหาทีมี่ความเป็นไปได้น้อยว่าจะเกดิขึน้	แต่หาก 
เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบรุนแรง	
	 การรวบรวมข้อมูลอาศัยแหล่งข้อมูลที่หลาก
หลายโดยให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน	 ทั้งนี้	 เทคนิควิธีการที่สามารถน�ามาใช้เสริม
การด�าเนินภารกิจดังกล่าวของ	สมช.	อาทิ	Horizon	 /	 
environmental	 scanning,	 Delphi,Systematic	
reading	 และ	 การระดมสมอง	 (Brainstorming	 
sessions)	
	 หลังจากการประมวลข้อมูลที่ครอบคลุมรอบ
ด้านแล้วต้องมีการตรวจสอบ/เปรียบเทียบข้อมูล	 
(Collation)	และการสรุปความส�าคัญของข้อมูลที่ได้มา	
(Summarisation)	เพื่อกลั่นกรอง	ตรวจสอบ	เปรียบ
เทียบ	 และจัดรูปแบบของข้อมูล	 ตัดข้อมูลที่ไม่มีนัย
ส�าคัญทิ้งไป	 และประมวลสรุปใจความส�าคัญ	 ทั้งนี้	
เทคนิควิธีการทีเ่หมาะสมในการน�ามาใช้รวมถงึ	 Future	 
triangle	 Scenario	 building,	 List	 writing	 and	 
prioritising,	 Graphical	 comparison,	 Matrix	 
production	และ	Cross	impact	analysis

 ๓.๒.๒ ขั้นตอนการแปลความหมายและ 
การตีความข้อมูล สมช.	 ต้องมีการแปลความหมาย	

(Translation)	 และการตีความ	 (Interpretation)	 
ข้อมูล	 เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ว่าความเปลี่ยนแปลง 
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคง
แห่งชาติหลักอย่างไร	 สามารถจัดล�าดับ	 /	 ระบ ุ
ความเสี่ยงและความรุนแรงของประเด็นความมั่นคง
ในระยะยาวได้อย่างแม่นย�า	 ซ่ึงจะน�าไปสู่การสามารถ
ก�าหนดยุทธศาสตร ์หรือแนวทางในการป ้องกัน 
ผลกระทบทางความมั่นคง	 และการผลักดันผล
ประโยชน์ด้านความมั่นคงแห่งชาติในระยะยาวได้อย่าง
เหมาะสม	สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป	

 ๔. แนวทางการด�าเนินการของ สมช.	 เพื่อ
ให้	 สมช.	 สามารถพัฒนาขีดความสามารถด้านการ
ประเมินสถานการณ์ท่ีมีความส�าคัญทางยุทธศาสตร์ใน
ระยะยาว	 (Strategic	 foresight)	 ได้อย่างเป็นรูปธรรม	
อาจมีแนวทางด�าเนินการ	ดังนี้
	 	 ๔.๑ ให้มีการศึกษาเทคนิควิธีการ
ประเมินสถานการณ์ท่ีมีความส�าคัญทางยุทธศาสตร์ใน
ระยะยาว	หรือ	Strategic	foresight	ทั้งโดยการตรวจ
สอบจากเอกสารข้อมูล	 ตลอดจนการศึกษาดูงาน
หน่วยงานท่ีมีการด�าเนินการด้านการมองอนาคตท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ
	 	 ๔.๒	ประมวลและน�าผลการศึกษาที่
ได้มาวเิคราะห์เพือ่หาแนวทางด�าเนนิการด้าน	 Strategic	 
foresight	 ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของ	
สมช.	 โดยเน้นความส�าคัญในการเลือกเทคนิควิธีการ 
ที่จะตอบสนองต ่อความต ้องการในการประเมิน 
ภัยคุกคามด้านความมั่นคงในระยะยาวของไทย
	 	 ๔.๓ บูรณาการส ่วนงานภายใน	
สมช.	 ทั้งในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล	 (Input)	 และ
ขั้นตอนการตีความข้อมูล	 (Interpretation)	 ภายใต ้
กระบวนการ	 Strategic	 foresight	 เพื่อให้มีการใช้
ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่ของ	สมช.	ตลอด
จนเพื่อให้เกิดความร่วมมือภายใน	 และเกิดประโยชน์
ในการพัฒนาทักษะด้าน	 Strategic	 foresight	 ของ
องค์กรในระยะยาวต่อไป
	 	 ๔.๔	 น�าเทคนิควิธีการ	 Strategic	 
foresight	 มาใช้เพื่อเสริมการท�างานเก่ียวกับการ
ประเมินสถานการณ์ความมั่นคงของ	 สมช.	 โดยมี
การประ เมินผลการด� า เนิ นการ เ พ่ือน� าผลการ
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ป ร ะ เ มิ น ม าป รั บ ป รุ ง พั ฒน า ก า ร ท� า ง า น ใ ห ้ มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่เป็นรูปธรรม

 ๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ สมช.	 มีการพัฒนา
ขีดความสามารถในการประเมินสถานการณ์ทาง 
ยุทธศาสตร์ระยะยาว	 และมีศักยภาพในการคาดการณ ์
สภาวะแวดล ้อมทางความม่ันคงในระยะต ่อไป 
ได้อย่างแม่นย�า	 ท�าให้สามารถระบุความเสี่ยงทาง 
ความมั่นคงที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น	 และเสนอแนะ 
นโยบาย	 ยุทธศาสตร์	 แผน	 และสามารถก�าหนด
แนวทางการป ้องกันและแก ้ ไขป ัญหา	 รวมทั้ง
สามารถเสนอทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้ก�าหนด
นโยบายเพื่อประโยชน์ในการรักษาผลประโยชน์
ด้านความมั่นคงแห่งชาติ
 ๖. ตัวชี้วัดความส�าเร็จ สมช.	 มีการจัดท�า 
การประเมินสถานการณ์และภัยคุกคามด้านความ
มั ่นคงระยะยาว	 และมีการจัดตั ้งกลไกรับผิดชอบ 

อย่างชัดเจนเพื่อให้สามารถระบุประเด็นภัยคุกคาม
ในอนาคตได้อย่างแม่นย�า	 สามารถเสนอทางเลือก
ทางยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมแก่ผู้ก�าหนดนโยบายและ
ประชาคมความมั ่นคงยอมรับในบทบาทของ	สมช.
	 อนาคตศึกษา	 (Foresight	 study)	 กับการ 
ก�าหนดนโยบาย	 การก�าหนดภาพอนาคตทางเลือก	 
(Alternative	 Scenario)	 จะท�าให้องค์กรสามารถ
เตรียมการรับมือกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ	
ทั้งภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	 การเปลี่ยนแปลง
สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง	 และความท้าทาย
ข้ามชาติ	 (Transnational	Challenge)	 ท้ังน้ี	การวิเคราะห์
ภาพอนาคตจะท�าให้สามารถหาจุดยืนและโอกาสของ
องค์กรในการท�างานร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
(Stakeholder)	 เพื่อก�าหนดและเตรียมความพร้อมใน
การขับเคลื่อนนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ
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	 บทความนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์การค้ามนุษย์ใน	 ๓	 ประเทศ	 ประกอบด้วย	 จีน	
อินเดีย	 และสิงค์โปร์1	 ซึ่งเขียนข้ึนเพื่อเป็นข้อมูลเสริมให้กับผู้ที่สนใจและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัด
ท�านโยบายและแผนของประเทศด้านต่าง	 ๆ	 ทั้ง	 ๓	 ประเทศนี้เลือกข้ึนมาเนื่องจากแนวคิดสองประการ	
ประการแรก	 ผู้ร่างยุทธศาสตร์ส่วนใหญ่มักเคยได้สัมผัสหรือศึกษามาจากประเทศตะวันตกอยู่บ้างแล้ว	 
แต่ประเทศแถบเอเชียซึ่งมีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกว่ากลับมักถูกมองข้าม	ประการที่สอง	 แม้ว่า	๓	ประเทศนี้ 
จะเป็นประเทศในเอเชียท้ังหมด	หากแต่ละประเทศมีลักษณะการจัดท�ายุทธศาสตร์ที่แตกต่างกันอย่าง 
ชัดเจน	สืบเนื่องจากวัฒนธรรมและลักษณะปัญหาที่มีความแตกต่างกัน	 เมื่อน�ามาเปรียบเทียบกันจึงมีความ
น่าสนใจในการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละประเทศ	 เพื่อเป็นแนวทางในการน�ามาปรับใช้กับ
ประเทศไทย	ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตต่อไป
	 ๑.	 สาธารณรัฐประชาชนจีน
 	 ๑.๑	 สถานการณ์ทั่วไป	 ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาประเทศจีนเป็นแหล่งปลายทางและประเทศ 
ทางผ่านส�าหรับชาย	หญิง	และเด็กที่ถูกบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ทางเพศ	ประชากรผู้อพยพภายใน
ของจีนมีประมาณ	 ๑๘๐	 ล้านคน	 หรือ	 ๑๘๐,๐๐๐,๐๐๐	 คน	 และเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ 
ในจีนมชีาย	หญงิ	และเด็กหลายคนถูกบงัคบัใช้แรงงานในเตาเผาอฐิ	 เหมอืงถ่านหนิ	และโรงงานทีผ่ดิกฎหมาย	
โดยอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายและความหละหลวมของรัฐ	 กฎหมายจีนห้ามมิให้นายจ้างหักเงินจากค่าแรง
เพื่อเป็นเงินประกันการท�างาน	แต่มีรายงานว่ายังมีการกระท�าเช่นนี้อยู่จนเกิดการบังคับใช้แรงงาน	

การศึกษาเปรียบเทียบ

ยุทธศาสตร์การต่อต้าน

การค้ามนุษย์ใน
จีน อินเดีย และ สิงคโปร์        

             สุนันทา พาเมล่า วอร์ด*

* นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ	ส�านักยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
1 บทความน้ีจัดท�าขึ้นเพื่อประกอบการอภิปรายในหัวข้อเรื่อง	“พหุวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางสังคมกับมิติความมั่นคงของมนุษย์ในบริบท
ความมั่นคงในต่างประเทศ”	เมื่อวันที่	๑๗	พฤษภาคม	๒๕๖๒	จัดโดยสถาบันความมั่นคงศึกษา	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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	 นอกจากนี้	 ยังมีชาวแอฟริกันและเอเชียถูกแสวงประโยชน์ในเรือเดินทะเลของจีน	 เช่น	มีการบังคับ
ใช้แรงงาน	 อีกทั้งการขอทานโดยผู้ใหญ่และเด็กก็เกิดขึ้นทั่วประเทศ	 ผู้ค้ามนุษย์มักเลือกเหยื่อจากบุคคลที่มี
ปัญหาด้านการพัฒนา	หรือเด็กท่ีพ่อแม่ท้ิงให้ญาติเลี้ยงเพื่อย้ายถิ่นไปอยู่ในเมือง	 ซ่ึงมีอยู่กว่า	 ๖๐	ล้านคน	
โดยบังคับใช้แรงงานหรือบังคับขอทาน		
  ๑.๑.๑	แรงงานเด็ก	กลุ่มประชากรที่อ่อนไหวต่อการถูกบังคับใช้แรงงานคือเด็ก	กระทรวงการ
ต่างประเทศสหรัฐฯ	 ได้ออกรายงานระบุว่า	 “เด็กจีนถูกบังคับให้ค้าประเวณีและบังคับใช้แรงงานในรูปแบบ
ต่าง	ๆ	รวมถึงการขอทาน	ขโมย	ขายดอกไม้	และท�างานในเตาเผาอิฐและโรงงาน	โดยบุตรหลานของผู้อพยพ
ย้ายถิ่นมีความเสี่ยงเป็นพิเศษ	 มีรายงานว่าพบแรงงานเด็กท�างานในเตาเผาอิฐที่ใช้ทักษะต�่าและในโรงงาน
ขนาดเล็ก	ผู้ใช้แรงงานที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมักมีอายุตั้งแต่	๑๓	-	๑๕	ปี	แต่บางคนก็อายุน้อยกว่า	๑๐	ปี	
	 												ในอีกกรณีหนึ่ง	เด็ก	ๆ	ในซินเจียงถูกบังคับให้เก็บฝ้ายโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ	
“ท�างานศึกษา”	ตามรายงานของสื่อต่างประเทศ	พวกเขาท�างานเป็นเวลานานและถูกใช้ประโยชน์ภายใต ้
หน้ากากเรียบง่ายน้ีนักเรียนไม่มีเสียงในการแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับวิธีการจ้างงาน	 และไม่มีการป้องกนัการ

ปฏิบัติงานท่ีไม่เหมาะสมหรือเง่ือนไข 
ที่เป็นอันตรายต่อการท�างาน	
   ๑.๑.๒	 การค้ามนุษย์ทางเพศ  
ค�าจ�ากัดความทางกฎหมายของจีน 
เรื่องการค้ามนุษย์ไม่ได้รวมถึงเด็กที่ 
อายุเกิน	 ๑๔	 ปี	 ที่มักถูกค้าประเวณี 
ในฐานะเหยือ่การค้ามนษุย์ด้วย	กฎหมาย
จีนยอมรับการค้ามนุษย์เฉพาะรูปแบบ

ของการบีบบังคับที่นอกเหนือจากการลักพาตัว	 เช่น	การคุกคามท�าร้ายร่างกาย	หรือการท�าร้ายที่ไม่ใช่ 
ทางร่างกาย	ซึ่งเป็นเพียงหนึ่งในหลาย	ๆ	 วิธีการค้ามนุษย์	 ในรายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ	
ระบุว่า	 “มาตรา	 ๒๔๔	 ของกฎหมายอาญาจีนก�าหนดโทษของการบังคับใช้แรงงานเพียงโทษปรับหรือ 
จ�าคุกไม่เกินสามปี	 เฉพาะในกรณีที่พบว่า	 ‘ร้ายแรง’	 ท�าให้บทลงโทษไม่เข้มงวดพอ	 นอกจากนี้	 ค�าจ�ากัด 
ความของการค้ามนุษย์ไม่รวมถึงผู ้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือผู ้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็น 
ผู้ใหญ่อีกด้วย”	
	 	 ปัญหาการค้ามนุษย์ทางเพศเกิดจากความไม่สมดุลของเพศท่ีมีอยู่ในประเทศจีน	 ผู้หญิงมี 
แนวโน้มที่จะถูกขายไปยังมณฑลต่าง	ๆ	เช่น	เหอหนาน	ซ่ึงความไม่สมดุลทางเพศสูงอย่างยิ่ง	และมีความ
ต้องการผู้หญิงจ�านวนมาก	บ่อยครั้งท่ีผู้ชายลักพาตัวผู้หญิงหลังจากล่อลวงด้วยสัญญาการจ้างงานและเงิน
จ�านวนหนึ่ง	 แต่กลับพาไปขายให้หมู่บ้านในต่างมณฑล	 ผู้หญิงที่ถูกค้ามนุษย์มักถูกบังคับให้แต่งงานและทน
ทุกข์ทรมานจากการแสวงประโยชน์ทางเพศเป็นเวลายาวนาน	บทความเรื่อง	“การค้ามนุษย์และการลักลอบ
ค้ามนุษย์ในจีน”	โดยซินดี้	ชู	อ้างว่าที่ผ่านมาผู้หญิงที่ถูกค้ามนุษย์มักมีอายุระหว่าง	๒๐	-	๕๐	ปี	แต่ปัจจุบันมี
แนวโน้มที่ผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์จะมีอายุน้อยลง	โดยส่วนใหญ่อายุต�่ากว่า	๒๐	ปี	และยังมีกรณี
ที่อายุน้อยกว่า	๑๒	ปีด้วย	
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   ๑.๑.๓	 การขโมยอวัยวะ	 การซื้อและขายอวัยวะแพร่หลายในตลาดมืดของจีนเนื่องจาก
ขาดแคลนอวัยวะส�าหรับการปลูกถ่าย	 ตามความเชื่อเดิมของชาวจีน	 อวัยวะของผู้ตายควรได้รับการฝังและ 
เผาเพ่ือให้บุคคลนั้นได้รับการจุติใหม่อย่างสมบูรณ์	 จึงไม่นิยมบริจาคศพ	 ชาวจีนบางคนจึงหันไปใช้วิธี
เก็บเก่ียวอวัยวะจากศพอื่น	 ๆ	 เพื่อใช้ในการปลูกถ่ายอวัยวะแทน	 ดังรายงานการค้าอวัยวะที่เขียนโดย	 
Budiani-Saberi	 และ	 Delmonico	 ที่อ้างว่าในปี	 ๒๕๔๙	 จีนมีการปลูกถ่ายอวัยวะกว่า	 ๑๑,๐๐๐	 ครั้ง 
จากนักโทษที่ถูกประหารชีวิต	 โดยเป็นผู้ปลูกถ่ายไต	 ๘,๐๐๐	 คน	 ปลูกถ่ายตับ	 ๓,๐๐๐	 คน	 และปลูกถ่าย
หัวใจ	๒๐๐	คน	และมีอย่างน้อยร้อยละ	๑๐	ของจ�านวนการปลูกถ่ายเกิดจากการค้าอวัยวะ	อย่างไรก็ตาม	
ในปี	 ๒๕๕๐	 จีนประกาศใช้พระราชบัญญัติการปลูกถ่ายอวัยวะ	 ซึ่งห้ามการใช้อวัยวะในเชิงพาณิชย์	 จึง 
ลดจ�านวนการปลูกถ่ายอวัยวะชาวต่างชาติลงกว่าร้อยละ	๕๐		
  	 ๑.๑.๔	การอุ้มบุญ	แม้ว่าการอุ้มบุญในจีนจะผิดกฎหมาย	แต่ยังคงเป็นเรื่องธรรมดาในหมู่
ประชากรจีนที่ร�่ารวย	มีการประเมินว่าใน	๓๐	ปีที่ผ่านมา	เด็กกว่า	๒๕,๐๐๐	คน	เกิดจากการอุ้มบุญในจีน	
มารดาที่ตั้งครรภ์แทนเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกคัดเลือกมาจากพื้นที่ชนบทและได้รับค่าจ้างราว	๑๔๐,๐๐๐	หยวน	
คูร่กัที่มองหาแม่อุ้มบุญต้องว่าจ้างผ่านตัวแทนที่ไม่มีใบอนุญาต	แต่ท�าหน้าที่เสมือนคนกลางติดต่อผู้หญิงที ่
เต็มใจให้เช่ามดลูกของพวกเขา	 อุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นต่อมารดาอุ ้มบุญเกิดจากข้อเท็จจริงที่ว่าชาวจีนในเมือง
หลายคนแต่งงานช้า	และมีบุตรช้าเนื่องจากความต้องการท�างานและค่าครองชีพในเมืองที่สูงขึ้น	นอกจากนี้ 
วัฒนธรรมความเช่ือก็อาจมีส่วนเก่ียวข้อง	 เพราะมีคู่รกัท่ีมองหาแม่อุ้มบุญก่อนปีมังกรเพือ่ให้ลูกเกิดในปีมงคล 
การปฏิสนธินอกร่างกายท�าให้มีโอกาสได้ลูกแฝดหรือแฝดสามสูงขึ้น	ซึ่งเป็นวิธีหลีกเลี่ยงนโยบายจ�ากัด 
จ�านวนบุตรของจีน	 การเอารัดเอาเปรียบร่างกายของผู้หญิงได้ถูกเรียกร้องให้มีกฎหมายที่เข้มงวดต่อการ 
อุ้มบุญ	 กระทรวงสาธารณสุขของจีนได้ปราบปรามองค์กรอุ้มบุญเหล่านี้หลายครั้ง	 และบังคับให้ท�าแท้ง
ทารกในครรภ์ที่เกิดจากการอุ้มบุญด้วย
  ๑.๒	การวางยุทธศาสตร์ 
	 	 จีนวางเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ด้านการค้ามนุษย์เป็น	 ๔	 ด้าน	 ได้แก่	 ๑)	 การปรับปรุงกลไก
ป้องกันอาชญากรรม	๒)	การต่อสู้กับอาชญากรรมและช่วยเหลือผู้เสียหาย	๓)	การบ�าบัดฟื้นฟูและกลับคืนสู่
สังคมของเหยื่อการค้ามนุษย์	และ	๔)	การปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้กฎหมาย	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้	
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	 นอกจากนี้	 ยังมีชาวแอฟริกันและเอเชียถูกแสวงประโยชน์ในเรือเดินทะเลของจีน	 เช่น	มีการบังคับ
ใช้แรงงาน	 อีกทั้งการขอทานโดยผู้ใหญ่และเด็กก็เกิดขึ้นทั่วประเทศ	 ผู้ค้ามนุษย์มักเลือกเหยื่อจากบุคคลที่มี
ปัญหาด้านการพัฒนา	หรือเด็กท่ีพ่อแม่ทิ้งให้ญาติเลี้ยงเพื่อย้ายถ่ินไปอยู่ในเมือง	 ซึ่งมีอยู่กว่า	 ๖๐	ล้านคน	
โดยบังคับใช้แรงงานหรือบังคับขอทาน		
  ๑.๑.๑	แรงงานเด็ก	กลุ่มประชากรที่อ่อนไหวต่อการถูกบังคับใช้แรงงานคือเด็ก	กระทรวงการ
ต่างประเทศสหรัฐฯ	 ได้ออกรายงานระบุว่า	 “เด็กจีนถูกบังคับให้ค้าประเวณีและบังคับใช้แรงงานในรูปแบบ
ต่าง	ๆ	รวมถึงการขอทาน	ขโมย	ขายดอกไม้	และท�างานในเตาเผาอิฐและโรงงาน	โดยบุตรหลานของผู้อพยพ
ย้ายถิ่นมีความเสี่ยงเป็นพิเศษ	 มีรายงานว่าพบแรงงานเด็กท�างานในเตาเผาอิฐที่ใช้ทักษะต�่าและในโรงงาน
ขนาดเล็ก	ผู้ใช้แรงงานที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมักมีอายุตั้งแต่	๑๓	-	๑๕	ปี	แต่บางคนก็อายุน้อยกว่า	๑๐	ปี	
	 												ในอีกกรณีหนึ่ง	เด็ก	ๆ	ในซินเจียงถูกบังคับให้เก็บฝ้ายโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ	
“ท�างานศึกษา”	ตามรายงานของสื่อต่างประเทศ	พวกเขาท�างานเป็นเวลานานและถูกใช้ประโยชน์ภายใต ้
หน้ากากเรียบง่ายนี้นักเรียนไม่มีเสียงในการแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับวิธีการจ้างงาน	 และไม่มีการป้องกันการ

ปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมหรือเงื่อนไข 
ที่เป็นอันตรายต่อการท�างาน	
   ๑.๑.๒	 การค้ามนุษย์ทางเพศ  
ค�าจ�ากัดความทางกฎหมายของจีน 
เรื่องการค้ามนุษย์ไม่ได้รวมถึงเด็กท่ี 
อายุเกิน	 ๑๔	 ปี	 ที่มักถูกค้าประเวณี 
ในฐานะเหยือ่การค้ามนษุย์ด้วย	กฎหมาย
จีนยอมรับการค้ามนุษย์เฉพาะรูปแบบ

ของการบีบบังคับที่นอกเหนือจากการลักพาตัว	 เช่น	การคุกคามท�าร้ายร่างกาย	หรือการท�าร้ายที่ไม่ใช่ 
ทางร่างกาย	ซึ่งเป็นเพียงหนึ่งในหลาย	ๆ	 วิธีการค้ามนุษย์	 ในรายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ	
ระบุว่า	 “มาตรา	 ๒๔๔	 ของกฎหมายอาญาจีนก�าหนดโทษของการบังคับใช้แรงงานเพียงโทษปรับหรือ 
จ�าคุกไม่เกินสามปี	 เฉพาะในกรณีที่พบว่า	 ‘ร้ายแรง’	 ท�าให้บทลงโทษไม่เข้มงวดพอ	 นอกจากน้ี	 ค�าจ�ากัด 
ความของการค้ามนุษย์ไม่รวมถึงผู ้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือผู ้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็น 
ผู้ใหญ่อีกด้วย”	
	 	 ปัญหาการค้ามนุษย์ทางเพศเกิดจากความไม่สมดุลของเพศท่ีมีอยู่ในประเทศจีน	 ผู้หญิงม ี
แนวโน้มที่จะถูกขายไปยังมณฑลต่าง	ๆ	เช่น	เหอหนาน	ซึ่งความไม่สมดุลทางเพศสูงอย่างยิ่ง	และมีความ
ต้องการผู้หญิงจ�านวนมาก	บ่อยครั้งที่ผู้ชายลักพาตัวผู้หญิงหลังจากล่อลวงด้วยสัญญาการจ้างงานและเงิน
จ�านวนหนึ่ง	 แต่กลับพาไปขายให้หมู่บ้านในต่างมณฑล	 ผู้หญิงที่ถูกค้ามนุษย์มักถูกบังคับให้แต่งงานและทน
ทุกข์ทรมานจากการแสวงประโยชน์ทางเพศเป็นเวลายาวนาน	บทความเรื่อง	“การค้ามนุษย์และการลักลอบ
ค้ามนุษย์ในจีน”	โดยซินดี้	ชู	อ้างว่าที่ผ่านมาผู้หญิงที่ถูกค้ามนุษย์มักมีอายุระหว่าง	๒๐	-	๕๐	ปี	แต่ปัจจุบันมี
แนวโน้มที่ผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์จะมีอายุน้อยลง	โดยส่วนใหญ่อายุต�่ากว่า	๒๐	ปี	และยังมีกรณี
ที่อายุน้อยกว่า	๑๒	ปีด้วย	
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   ๑.๑.๓	 การขโมยอวัยวะ	 การซื้อและขายอวัยวะแพร่หลายในตลาดมืดของจีนเนื่องจาก
ขาดแคลนอวัยวะส�าหรับการปลูกถ่าย	 ตามความเชื่อเดิมของชาวจีน	 อวัยวะของผู้ตายควรได้รับการฝังและ 
เผาเพ่ือให้บุคคลนั้นได้รับการจุติใหม่อย่างสมบูรณ์	 จึงไม่นิยมบริจาคศพ	 ชาวจีนบางคนจึงหันไปใช้วิธี
เก็บเกี่ยวอวัยวะจากศพอ่ืน	 ๆ	 เพื่อใช้ในการปลูกถ่ายอวัยวะแทน	 ดังรายงานการค้าอวัยวะที่เขียนโดย	 
Budiani-Saberi	 และ	 Delmonico	 ที่อ้างว่าในปี	 ๒๕๔๙	 จีนมีการปลูกถ่ายอวัยวะกว่า	 ๑๑,๐๐๐	 ครั้ง 
จากนักโทษที่ถูกประหารชีวิต	 โดยเป็นผู้ปลูกถ่ายไต	 ๘,๐๐๐	 คน	 ปลูกถ่ายตับ	 ๓,๐๐๐	 คน	 และปลูกถ่าย
หัวใจ	๒๐๐	คน	และมีอย่างน้อยร้อยละ	๑๐	ของจ�านวนการปลูกถ่ายเกิดจากการค้าอวัยวะ	อย่างไรก็ตาม	
ในปี	 ๒๕๕๐	 จีนประกาศใช้พระราชบัญญัติการปลูกถ่ายอวัยวะ	 ซึ่งห้ามการใช้อวัยวะในเชิงพาณิชย์	 จึง 
ลดจ�านวนการปลูกถ่ายอวัยวะชาวต่างชาติลงกว่าร้อยละ	๕๐		
  	 ๑.๑.๔	การอุ้มบุญ	แม้ว่าการอุ้มบุญในจีนจะผิดกฎหมาย	แต่ยังคงเป็นเรื่องธรรมดาในหมู่
ประชากรจีนที่ร�่ารวย	มีการประเมินว่าใน	๓๐	ปีที่ผ่านมา	เด็กกว่า	๒๕,๐๐๐	คน	เกิดจากการอุ้มบุญในจีน	
มารดาที่ตั้งครรภ์แทนเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกคัดเลือกมาจากพื้นที่ชนบทและได้รับค่าจ้างราว	๑๔๐,๐๐๐	หยวน	
คู่รกัที่มองหาแม่อุ้มบุญต้องว่าจ้างผ่านตัวแทนท่ีไม่มีใบอนุญาต	แต่ท�าหน้าที่เสมือนคนกลางติดต่อผู้หญิงที ่
เต็มใจให้เช่ามดลูกของพวกเขา	 อุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นต่อมารดาอุ ้มบุญเกิดจากข้อเท็จจริงที่ว่าชาวจีนในเมือง
หลายคนแต่งงานช้า	และมีบุตรช้าเนื่องจากความต้องการท�างานและค่าครองชีพในเมืองที่สูงขึ้น	นอกจากนี้ 
วัฒนธรรมความเชือ่กอ็าจมีส่วนเก่ียวข้อง	 เพราะมคีูร่กัท่ีมองหาแม่อุ้มบญุก่อนปีมงักรเพือ่ให้ลูกเกิดในปีมงคล 
การปฏิสนธินอกร่างกายท�าให้มีโอกาสได้ลูกแฝดหรือแฝดสามสูงขึ้น	 ซ่ึงเป็นวิธีหลีกเล่ียงนโยบายจ�ากัด 
จ�านวนบุตรของจีน	 การเอารัดเอาเปรียบร่างกายของผู้หญิงได้ถูกเรียกร้องให้มีกฎหมายที่เข้มงวดต่อการ 
อุ้มบุญ	 กระทรวงสาธารณสุขของจีนได้ปราบปรามองค์กรอุ้มบุญเหล่านี้หลายครั้ง	 และบังคับให้ท�าแท้ง
ทารกในครรภ์ที่เกิดจากการอุ้มบุญด้วย
  ๑.๒	การวางยุทธศาสตร์ 
	 	 จีนวางเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ด้านการค้ามนุษย์เป็น	 ๔	 ด้าน	 ได้แก่	 ๑)	 การปรับปรุงกลไก
ป้องกันอาชญากรรม	๒)	การต่อสู้กับอาชญากรรมและช่วยเหลือผู้เสียหาย	๓)	การบ�าบัดฟื้นฟูและกลับคืนสู่
สังคมของเหยื่อการค้ามนุษย์	และ	๔)	การปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้กฎหมาย	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้	
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   ๑.๒.๑	การปรับปรุงกลไกป้องกันอาชญากรรม	แบ่งเป็นยุทธศาสตร์ย่อย	๓	ด้าน	ได้แก่	
๑)	เสริมสร้างความเชื่อมโยงของแผนกต่าง	ๆ	และสร้างกลไกการท�างานส�าหรับการค้นพบและรายงาน
อาชญากรรมการค้ามนุษย์	 ๒)	 เสริมสร้างการป้องกันอาชญากรรมในอุตสาหกรรมที่ส�าคัญ	 พื้นที่ส�าคัญ	
และประชากรหลักของกิจกรรมทางอาญาของการค้ามนุษย์	๓)	 เพิ่มมาตรการแก้ไข	“ตลาดผู้ซ้ือ”	ของ 
อาชญากรรมการค้ามนุษย์	 โดยด�าเนินการครอบคลุมในพ้ืนท่ีท่ีมีอาชญากรรมสูงเพ่ือลดการค้ามนุษย์ 
จากแหล่งที่มา	โดยมีรายละเอียดดังตาราง	๑

ตาราง ๑ การปรับปรุงกลไกการป้องกันอาชญากรรม

เสริมสร้างความเชื่อมโยงของ

แผนกต่างๆ และสร้างกลไก

การท�างานส�าหรับการค้นพบและ

รายงานอาชญากรรมการค้ามนุษย์

เสริมสร้างการป้องกันอาชญากรรม

ในอุตสาหกรรมที่ส�าคัญ พื้นที่ส�าคัญ 

และประชากรหลักของกิจกรรม

ทางอาญาของการค้ามนุษย์

เพิ่มมาตรการแก้ไขตลาดผู้ซื้อของ

อาชญากรรมการค้ามนุษย์ โดยด�าเนิน

คลอบคลุมพื้นที่มีอาชญากรรมสูง

เพื่อลดการค้ามนุษย์จากแหล่งที่มา

-	สร้างมาตรฐานการหางานให้แรงงาน	

จัดหาผู้ว่าจ้างและตัวกลางมืออาชีพ	

และสนับสนุนให้นายจ้างท�าการศึกษา

และฝึกอบรมการต่อต้านการค้ามนุษย์

-	ปราบปรามการค้าประเวณี	

อาชญากรรมที่ผิดกฎหมาย	เสริมสร้าง

การรวมตัวระหว่างชุมชนเมืองและ

ชนบท	บริการบันเทิงหมู่บ้านในเมือง

-	แก้ไขปัญหาที่พื้นที่ที่ก่อการค้ามนุษย์	

จากรัฐบาลสู่ระดับรากหญ้าและคณะ

กรรมการหมู่บ้าน

-	เสริมสร้างบริการวางแผนครอบครัว

และการจัดการการตั้งครรภ์

-	สนับสนุนให้ประชากรในชนบท	พื้นที่

ยากจนและพื้นที่เดิมมีช่องทางรับจ้าง

งานจากผู้ประกอบการอย่างเหมาะสม

-	ตรวจสอบว่าเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นทุก

คนได้รับการศึกษาภาคบังคับ	๙	ปี

-	ปรับปรุงกลไกการช่วยเหลือและ

ป้องกันผู้เยาว์โดยให้ความช่วยเหลือและ

จัดหาที่อยู่ให้ผู้เยาว์ที่หลงทางและทารก

ที่ถูกทอดทิ้งพร้อมให้ค�าปรึกษา

-	ส่งเสริมให้ผู้หญิงชนบทท�างาน	และ

ช่วยเหลือคนพิการ	หญิงที่ว่างงานใน

เมือง	นักศึกษาหญิงผู้หญิงที่ถูกลักพาตัว

ให้เริ่มต้นธุรกิจหรือส่งเสริมการจ้างงาน

-	เพิ่มบทบาทของกลุ่มช่วยเหลือของ

ผู้หญิงและอาสาสมัครในพื้นที่ที่มี

ผู้อพยพและผู้หญิงและเด็กที่ถูกทอดทิ้ง

-	เสริมสร้างการปฏิรูปการศึกษาของ

อาชญากรการค้ามนุษย์และลดอัตรา

การกระท�าผิดซ�้าอีก

-	ส่งเสริมการจัดการอัตราการเกิด

หญิงชายที่ขาดความสมดุล

-	สร้างมาตรฐานบังคับ

จดทะเบียนสมรส

-	เสริมสร้างการบริหารจัดการ

ของสถาบันทางการแพทย์และ

สุขภาพ	และห้ามมิให้มีสูติบัตรปลอม

ส�าหรับเด็กที่ถูกลักพาตัว

-	อบรมระเบียบหมู่บ้านและสิทธิของ

ประชาชนในการปกป้องสิทธิและ

ผลประโยชน์ของสตรี	ส่งเสริม

ความเท่าเทียมกันทางเพศ

-	เสริมสร้างการตรวจสอบชายแดน

และด่านผ่านแดน	และการจัดการ

การข้ามชายแดน	ตรวจสอบระบบ

การตรวจคนเข้าและออกอย่างเคร่งครัด	

และเพิ่มความเข้มข้นของการเข้าเมือง

ผิดกฎหมาย
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	 ๑.๒.๒	 การต่อสู้กับอาชญากรรมและช่วยเหลือผู้เสียหาย	 แบ่งเป็นยุทธศาสตร์ย่อย	 ๔	 ด้าน	 ได้แก่	 
๑)	 จัดระเบียบและเพิ่มการรณรงค์ด้านอาชญากรรมการค้ามนุษย์ในประเทศ	 และปรับปรุงกลไกการ 
ลักพาตัว	๒)	ลงโทษอาชญากรรมการค้ามนุษย์อย่างร้ายแรงตามกฎหมาย	๓)	 เสริมสร้างการสร้างเครือข่าย 
ข้อมูลปรับปรุงฐานข้อมูล	DNA	แห่งชาติ	และ	๔)	ช่วยเหลือเด็กที่ถูกค้ามนุษย์ตามกฎหมายและส่งพวกเขา
กลับไปยังบิดามารดาผู้ให้ก�าเนิด	รายละเอียดดังตาราง	๒

	 	 ๑.๒.๓	 การบ�าบัดฟื้นฟูและกลับคืนสู่สังคมของเหยื่อการค้ามนุษย์	 แบ่งเป็นยุทธศาสตร์ย่อย	 
๗	ด้าน	ได้แก่	๑)	เสริมสร้างความร่วมมือและความร่วมมือระหว่างผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในพื้นที่	แผนก 
และหน่วยงาน	 ๒)	 ก�าหนดมาตรการช่วยเหลือ	 เยียวยา	 และฟื้นฟูเหยื่อจากการค้ามนุษย์และก�าหนด

ตาราง ๒ การต่อสู้กับอาชญากรรมและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

จัดระเบียบและเพิ่มการ

รณรงค์ด้านอาชญากรรม

การค้ามนุษย์ในประเทศ และ

ปรับปรุงกลไกการลักพาตัว

ลงโทษอาชญากรรมการ

ค้ามนุษย์อย่างร้ายแรงตาม

กฎหมาย

เสริมสร้างการสร้างเครือ

ข่ายข้อมูลปรับปรุงฐาน

ข้อมูล DNA แห่งชาติ

ช่วยเหลือเด็กที่ถูกค้ามนุษย์

ตามกฎหมายและส่งพวก

เขากลับไปยังบิดามารดาผู้

ให้ก�าเนิด

-	หน่วยงานและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับของ

รัฐบาลมีความพยายาม

เพิ่มขึ้นในการต่อสู้กับ

การลักพาตัว

-	ให้มีกลไกบริหารจัดการ

กรณีการลักพาตัวอย่าง

สมบูรณ์	และแผนกสืบสวน

คดีอาชญากรรม

-	ตรวจสอบการค้าเด็กอย่าง

เคร่งครัด

-	เด็กที่ไม่ปรากฏชื่อจริง	

หน่วยงานความมั่นคง

สาธารณะในท้องถิ่นมีหน้า

ที่รับผิดชอบในการเก็บ

ตัวอย่างเลือดของผู้ปกครอง

เด็กที่ขาดหายไปเพื่อการ

ทดสอบและการเข้าสู่ฐาน

ข้อมูล	DNA

-	ก�าหนดขั้นตอนการ

สอบสวนกรณีที่สอดคล้องกับ

หลักสิทธิมนุษยชนทั้ง

ด้านจิตวิทยาและสรีรวิทยา

ของเหยื่อ

-	ลงโทษอาชญากรรมการ

ค้ามนุษย์อย่างร้ายแรงโดย

เฉพาะการกระท�าผิดซ�้า	

-	ลงโทษผู้กระท�าความผิด

ใช้ความรุนแรงการข่มขู่และ

การรวบรวมผู้คนเพื่อขัดขวาง

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของ

รัฐในการช่วยเหลือผู้ที่

ตกเป็นเหยื่อ

-	ห้ามบังคับใช้แรงงาน

ด้านสื่อลามกอนาจาร	และ

ต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่ง

และอาญาอย่างเคร่งครัด

ตามกฎหมาย	ห้ามบริษัท

จัดหางานผิดกฎหมายและ	

บริษัทสมรสกระท�าการ

อย่างเด็ดขาด	โดยเฉพาะการ

บังคับให้เด็กและคนพิการ

กระท�าความผิดตามกฎหมาย

-	เหยื่อของการค้ามนุษย์ที่

ถูกหลอกลวงหรือบีบบังคับ

ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่

ผิดกฎหมายหรือทางอาญา

จะต้องได้รับการบรรเทา

หรือยกเว้นจากการลงโทษ

ตามกฎหมาย

-	ปรับปรุงการรวบรวมข้อมูล

และกลไกการแลกเปลี่ยน	ส่ง

เสริมการแบ่งปันข้อมูลและ

ปรับปรุงระดับการให้ข้อมูล

ของการต่อต้านการค้ามนุษย์

ส�าหรับผู้ที่ไม่สามารถพบพ่อ

แม่ของตนเอง	ศูนย์ความ

ปลอดภัยสาธารณะจะต้อง

จัดหาทรัพยากรและส่งเหยื่อ

ไปยังแผนกกิจการพลเรือน

เพื่อการตั้งถิ่นฐานใหม่อย่าง

เหมาะสม	และไม่ถูกเลี้ยงดู

โดยครอบครัวผู้ซื้อ
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   ๑.๒.๑	การปรับปรุงกลไกป้องกันอาชญากรรม	แบ่งเป็นยุทธศาสตร์ย่อย	๓	ด้าน	ได้แก่	
๑)	เสริมสร้างความเชื่อมโยงของแผนกต่าง	ๆ	และสร้างกลไกการท�างานส�าหรับการค้นพบและรายงาน
อาชญากรรมการค้ามนุษย์	 ๒)	 เสริมสร้างการป้องกันอาชญากรรมในอุตสาหกรรมที่ส�าคัญ	 พื้นที่ส�าคัญ	
และประชากรหลักของกิจกรรมทางอาญาของการค้ามนุษย์	๓)	 เพิ่มมาตรการแก้ไข	“ตลาดผู้ซื้อ”	ของ 
อาชญากรรมการค้ามนุษย์	 โดยด�าเนินการครอบคลุมในพื้นท่ีท่ีมีอาชญากรรมสูงเพื่อลดการค้ามนุษย์ 
จากแหล่งที่มา	โดยมีรายละเอียดดังตาราง	๑

ตาราง ๑ การปรับปรุงกลไกการป้องกันอาชญากรรม

เสริมสร้างความเชื่อมโยงของ

แผนกต่างๆ และสร้างกลไก

การท�างานส�าหรับการค้นพบและ

รายงานอาชญากรรมการค้ามนุษย์

เสริมสร้างการป้องกันอาชญากรรม

ในอุตสาหกรรมที่ส�าคัญ พื้นที่ส�าคัญ 

และประชากรหลักของกิจกรรม

ทางอาญาของการค้ามนุษย์

เพิ่มมาตรการแก้ไขตลาดผู้ซื้อของ

อาชญากรรมการค้ามนุษย์ โดยด�าเนิน

คลอบคลุมพื้นที่มีอาชญากรรมสูง

เพื่อลดการค้ามนุษย์จากแหล่งที่มา

-	สร้างมาตรฐานการหางานให้แรงงาน	

จัดหาผู้ว่าจ้างและตัวกลางมืออาชีพ	

และสนับสนุนให้นายจ้างท�าการศึกษา

และฝึกอบรมการต่อต้านการค้ามนุษย์

-	ปราบปรามการค้าประเวณี	

อาชญากรรมที่ผิดกฎหมาย	เสริมสร้าง

การรวมตัวระหว่างชุมชนเมืองและ

ชนบท	บริการบันเทิงหมู่บ้านในเมือง

-	แก้ไขปัญหาที่พื้นที่ที่ก่อการค้ามนุษย์	

จากรัฐบาลสู่ระดับรากหญ้าและคณะ

กรรมการหมู่บ้าน

-	เสริมสร้างบริการวางแผนครอบครัว

และการจัดการการตั้งครรภ์

-	สนับสนุนให้ประชากรในชนบท	พื้นที่

ยากจนและพื้นที่เดิมมีช่องทางรับจ้าง

งานจากผู้ประกอบการอย่างเหมาะสม

-	ตรวจสอบว่าเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นทุก

คนได้รับการศึกษาภาคบังคับ	๙	ปี

-	ปรับปรุงกลไกการช่วยเหลือและ

ป้องกันผู้เยาว์โดยให้ความช่วยเหลือและ

จัดหาที่อยู่ให้ผู้เยาว์ที่หลงทางและทารก

ที่ถูกทอดทิ้งพร้อมให้ค�าปรึกษา

-	ส่งเสริมให้ผู้หญิงชนบทท�างาน	และ

ช่วยเหลือคนพิการ	หญิงที่ว่างงานใน

เมือง	นักศึกษาหญิงผู้หญิงที่ถูกลักพาตัว

ให้เริ่มต้นธุรกิจหรือส่งเสริมการจ้างงาน

-	เพิ่มบทบาทของกลุ่มช่วยเหลือของ

ผู้หญิงและอาสาสมัครในพื้นที่ที่มี

ผู้อพยพและผู้หญิงและเด็กที่ถูกทอดทิ้ง

-	เสริมสร้างการปฏิรูปการศึกษาของ

อาชญากรการค้ามนุษย์และลดอัตรา

การกระท�าผิดซ�้าอีก

-	ส่งเสริมการจัดการอัตราการเกิด

หญิงชายที่ขาดความสมดุล

-	สร้างมาตรฐานบังคับ

จดทะเบียนสมรส

-	เสริมสร้างการบริหารจัดการ

ของสถาบันทางการแพทย์และ

สุขภาพ	และห้ามมิให้มีสูติบัตรปลอม

ส�าหรับเด็กที่ถูกลักพาตัว

-	อบรมระเบียบหมู่บ้านและสิทธิของ

ประชาชนในการปกป้องสิทธิและ

ผลประโยชน์ของสตรี	ส่งเสริม

ความเท่าเทียมกันทางเพศ

-	เสริมสร้างการตรวจสอบชายแดน

และด่านผ่านแดน	และการจัดการ

การข้ามชายแดน	ตรวจสอบระบบ

การตรวจคนเข้าและออกอย่างเคร่งครัด	

และเพิ่มความเข้มข้นของการเข้าเมือง

ผิดกฎหมาย
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	 ๑.๒.๒	 การต่อสู้กับอาชญากรรมและช่วยเหลือผู้เสียหาย	 แบ่งเป็นยุทธศาสตร์ย่อย	 ๔	 ด้าน	 ได้แก่	 
๑)	 จัดระเบียบและเพิ่มการรณรงค์ด้านอาชญากรรมการค้ามนุษย์ในประเทศ	 และปรับปรุงกลไกการ 
ลักพาตัว	๒)	ลงโทษอาชญากรรมการค้ามนุษย์อย่างร้ายแรงตามกฎหมาย	๓)	 เสริมสร้างการสร้างเครือข่าย 
ข้อมูลปรับปรุงฐานข้อมูล	DNA	แห่งชาติ	และ	๔)	ช่วยเหลือเด็กที่ถูกค้ามนุษย์ตามกฎหมายและส่งพวกเขา
กลับไปยังบิดามารดาผู้ให้ก�าเนิด	รายละเอียดดังตาราง	๒

	 	 ๑.๒.๓	 การบ�าบัดฟื้นฟูและกลับคืนสู่สังคมของเหยื่อการค้ามนุษย์	 แบ่งเป็นยุทธศาสตร์ย่อย	 
๗	ด้าน	ได้แก่	๑)	เสริมสร้างความร่วมมือและความร่วมมือระหว่างผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในพื้นที่	แผนก 
และหน่วยงาน	 ๒)	 ก�าหนดมาตรการช่วยเหลือ	 เยียวยา	 และฟื้นฟูเหยื่อจากการค้ามนุษย์และก�าหนด

ตาราง ๒ การต่อสู้กับอาชญากรรมและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

จัดระเบียบและเพิ่มการ

รณรงค์ด้านอาชญากรรม

การค้ามนุษย์ในประเทศ และ

ปรับปรุงกลไกการลักพาตัว

ลงโทษอาชญากรรมการ

ค้ามนุษย์อย่างร้ายแรงตาม

กฎหมาย

เสริมสร้างการสร้างเครือ

ข่ายข้อมูลปรับปรุงฐาน

ข้อมูล DNA แห่งชาติ

ช่วยเหลือเด็กที่ถูกค้ามนุษย์

ตามกฎหมายและส่งพวก

เขากลับไปยังบิดามารดาผู้

ให้ก�าเนิด

-	หน่วยงานและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับของ

รัฐบาลมีความพยายาม

เพิ่มขึ้นในการต่อสู้กับ

การลักพาตัว

-	ให้มีกลไกบริหารจัดการ

กรณีการลักพาตัวอย่าง

สมบูรณ์	และแผนกสืบสวน

คดีอาชญากรรม

-	ตรวจสอบการค้าเด็กอย่าง

เคร่งครัด

-	เด็กที่ไม่ปรากฏชื่อจริง	

หน่วยงานความมั่นคง

สาธารณะในท้องถิ่นมีหน้า

ที่รับผิดชอบในการเก็บ

ตัวอย่างเลือดของผู้ปกครอง

เด็กที่ขาดหายไปเพื่อการ

ทดสอบและการเข้าสู่ฐาน

ข้อมูล	DNA

-	ก�าหนดขั้นตอนการ

สอบสวนกรณีที่สอดคล้องกับ

หลักสิทธิมนุษยชนทั้ง

ด้านจิตวิทยาและสรีรวิทยา

ของเหยื่อ

-	ลงโทษอาชญากรรมการ

ค้ามนุษย์อย่างร้ายแรงโดย

เฉพาะการกระท�าผิดซ�้า	

-	ลงโทษผู้กระท�าความผิด

ใช้ความรุนแรงการข่มขู่และ

การรวบรวมผู้คนเพื่อขัดขวาง

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของ

รัฐในการช่วยเหลือผู้ที่

ตกเป็นเหยื่อ

-	ห้ามบังคับใช้แรงงาน

ด้านสื่อลามกอนาจาร	และ

ต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่ง

และอาญาอย่างเคร่งครัด

ตามกฎหมาย	ห้ามบริษัท

จัดหางานผิดกฎหมายและ	

บริษัทสมรสกระท�าการ

อย่างเด็ดขาด	โดยเฉพาะการ

บังคับให้เด็กและคนพิการ

กระท�าความผิดตามกฎหมาย

-	เหยื่อของการค้ามนุษย์ที่

ถูกหลอกลวงหรือบีบบังคับ

ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่

ผิดกฎหมายหรือทางอาญา

จะต้องได้รับการบรรเทา

หรือยกเว้นจากการลงโทษ

ตามกฎหมาย

-	ปรับปรุงการรวบรวมข้อมูล

และกลไกการแลกเปลี่ยน	ส่ง

เสริมการแบ่งปันข้อมูลและ

ปรับปรุงระดับการให้ข้อมูล

ของการต่อต้านการค้ามนุษย์

ส�าหรับผู้ที่ไม่สามารถพบพ่อ

แม่ของตนเอง	ศูนย์ความ

ปลอดภัยสาธารณะจะต้อง

จัดหาทรัพยากรและส่งเหยื่อ

ไปยังแผนกกิจการพลเรือน

เพื่อการตั้งถิ่นฐานใหม่อย่าง

เหมาะสม	และไม่ถูกเลี้ยงดู

โดยครอบครัวผู้ซื้อ
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นโยบาย	ส่งเสริมการกลับคืนสู่ครอบครัว	และวางวิธีการจัดการเด็กที่ถูกลักพาตัวที่ไม่พบพ่อแม่	๓)	ปรับปรุง
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ	 สร้างกลไกช่วยเหลือการต้ังถิ่นฐานใหม	่ และการฟื้นฟูเหยื่อการค้า
มนุษย์	ตลอดจนปรับปรุงบริการของศูนย์ช่วยเหลือ	บ้านสตรีสถานสงเคราะห์	และสถาบันอื่น	ๆ	๔)	เสริม
สร้างการดูแลทางสังคมและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อกลับสู่สังคมอย่างราบรื่น	๕)	ให้บริการ
ที่จ�าเป็นส�าหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อกลับสู่สังคมและช่วยแก้ปัญหาต่าง	ๆ	 เช่น	การจ้างงาน	การ
ด�าเนินชีวิตและการคุ้มครองสิทธิ	 ๖)	 เสริมสร้างการลงทะเบียนจัดการและคุ้มครองผู้เสียหายที่ได้รับ
การช่วยเหลือ	 จัดท�าและปรับปรุงฐานข้อมูล	 ติดตามและท�าความเข้าใจสภาพความเป็นอยู่ของเหยื่อ	 และ 
๗)	 เสริมสร้างการวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	 และแสวงหาวิธี
การฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ซึ่งในบางยุทธศาสตร์จะมีรายละเอียดเพิ่มเติม	ดังตาราง	๓	

ตาราง ๓ การเสริมสร้างความช่วยเหลือฟื้นฟูและการกลับสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

เสริมสร้าง

ความร่วม

มือและ

ความร่วม

มือระหว่าง

ผู้เสียหาย

จากการ

ค้ามนุษย์

ในพื้นที่

แผนกและ

หน่วยงาน

ก�าหนดมาตรการ

ช่วยเหลือ 

เยียวยา และ

ฟื้นฟูเหยื่อจาก

การค้ามนุษย์

ตลอดจน

ส่งเสริการกลับ

คืนสู่ครอบครัว 

และวางแผนวิธี

จัดการเด็ก

ที่ถูกลักพาตัว

ที่ไม่พบพ่อแม่

ปรับปรุงความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานรัฐ สร้าง

กลไกช่วยเหลือการตั้ง

ถิ่นฐานใหม่และการฟื้นฟู

เหยื่อการค้ามนุษย์ ตลอด

จนปรับปรุงบริการของศูนย์

ช่วยเหลือ บ้านสตรีสถาน

สงเคราะห์และสถาบันอื่น ๆ

เสริมสร้างการดูแลทาง

สังคมและช่วยเหลือ

ผู้เสียหายจากการค้า

มนุษย์เพื่อ

กลับสู่สังคมอย่างราบ

รื่น 

ให้บริการที่

จ�าเป็นส�าหรับ

ผู้เสียหาย

จากการค้า

มนุษย์เพื่อ

กลับสู่สังคม

และ

ช่วยแก้ปัญหา

ต่าง ๆ เช่น

การจ้างงาน

ชีวิตและการ

คุ้มครองสิทธิ

เสริมสร้างการ

ลงทะเบียน

จัดการและ

คุ้มครอง

ผู้เสียหายที่ได้ 

รับการช่วยเหลอื 

จัดท�าและ

ปรับปรุงฐาน

ข้อมูล ติดตาม

และท�าความเข้าใจ

สภาพความ

เป็นอยูข่องเหยือ่

เสริมสร้างการ

วิจัยเกี่ยวกับ

สุขภาพร่างกาย

และจิตใจของ

ผู้เสียหายจาก

การค้ามนุษย์

และแสวงหา

วิธีการฟื้นฟู

สมรรถภาพที่

มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น

-ให้ความช่วยเหลอืทาง
สงัคมและสวสัดกิาร
-ใช้นักสงัคมสงเคราะห์
มอือาชพีช่วยเยียวยาและ
ฟ้ืนฟูสภาพจติใจ 
ผูเ้สยีหายการค้ามนษุย์
-	ก�าหนดสถาบนัการ
แพทย์เพือ่บรกิารทางการ
แพทย์ข้ันพืน้ฐานและ
บ�าบดัฟ้ืนฟสูภาพร่างกาย
และจติใจเหยือ่การค้า
มนษุย์
-	เพิม่ความตระหนกัทาง
กฎหมายและสทิธิของ
เหยือ่การค้ามนษุย์ผ่าน
การฝึกอบรมและการ
ศกึษา

-	ตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าเด็กวัยเรียนที่ได้
รับการบันทึกนั้น	ได้
รับการลงทะเบียน
กลับไปโรงเรียนและ
ปรับตัวให้ 
เข้ากับชีวิตใหม่
-	ให้บริการจัดหา
งาน	เช่น	การฝึก
อบรมทักษะด้าน
อาชีพ	ค�าแนะน�า
ด้านอาชีพ
-	การปกป้องความ
เป็นส่วนตัว
-ส่งเสริมงานส�าหรับ
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของ
การค้ามนุษย์และ
ครอบครัว
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	 	 ๑.๒.๔	 การปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้กฎหมาย	 แบ่งเป็นยุทธศาสตร์ย่อย	 ๖	 ด้าน	 ได้แก่	
๑)	เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศและความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์	๒)	ใช้ทรัพยากร
และเทคโนโลยีขององค์กรระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องอย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริมโครงการความร่วมมือต่อต้าน
การค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ	๓)	เสริมสร้างความร่วมมือกับต�ารวจสากล	๔)	เสริมสร้างความร่วมมือ
กับรัฐบาลที่เก่ียวข้องและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อช่วยเหลือและรับเหยื่อสัญชาติจีนในประเทศท่ีถูก
ลักพาตัว	 ๕)	 ส่งเสริมความร่วมมือกับรัฐบาลที่เกี่ยวข้องและองค์กรระหว่างประเทศค้นหาและช่วยเหลือ
เหยื่อชาวต่างชาติที่ถูกค้ามนุษย์ในประเทศจีน	๖)	ใช้อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรม 
ข้ามชาติ	และพิธีสารเพื่อป้องกัน	ปราบปราม	และลงโทษการค้ามนุษย์	 โดยเฉพาะสตรีและเด็ก	 โดยมี 
รายละเอียดตามตาราง	๔

ตาราง ๔ ปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับและนโยบาย

เสรมิสร้างการแลก

เปลีย่นระหว่าง

ประเทศและความ

ร่วมมอืในการต่อ

ต้านการค้ามนษุย์

ใช้ทรัพยากรและ

เทคโนโลยขีอง

องค์กรระหว่าง

ประเทศทีเ่ก่ียวข้อง

อย่างเตม็ทีเ่พ่ือ

ส่งเสริมโครงการ

ความร่วมมอืต่อ

ต้านการค้ามนษุย์

ระหว่างประเทศ

เสรมิสร้างความ

ร่วมมอืกับต�ารวจ

สากล

เสรมิสร้างความ

ร่วมมอืกับรัฐบาล

ทีเ่ก่ียวข้องและ

องค์กรระหว่าง

ประเทศเพ่ือ

ช่วยเหลอืและ

รับเหยือ่ของ

สญัชาตจีินใน

ประเทศทีถู่ก

ลกัพาตวั

ส่งเสรมิความ

ร่วมมอืกับรัฐบาล

ทีเ่ก่ียวข้องและ

องค์กรระหว่าง

ประเทศค้นหา

และช่วยเหลอืเหยือ่

ชาวต่างชาตทิี่

ถูกค้ามนษุย์ใน

ประเทศจีน 

ใช้อนสุญัญา

สหประชาชาติ

เพือ่ต่อต้าน

อาชญากรรมข้าม

ชาต ิและพิธสีาร

เพือ่ป้องกัน ปราบ

ปราม และลงโทษ

การค้ามนษุย์ โดย

เฉพาะสตรีและเดก็

-	มีส่วนร่วมอย่าง

แข็งขันในกลไก

ความร่วมมือต่อ

ต้านการค้ามนุษย์

ระหว่างประเทศ	

เช่น	ความร่วมมือ

อนุภูมิภาค

ลุ่มแม่น�้าโขง

-	ส่งเสริมการแลก

เปลี่ยนและความ

ร่วมมือกับองค์กร

ระหว่างประเทศ	

เช่น	ยูนิเซฟ

UNODC	และ

ร่วมกันจัดฝึก

อบรมการต่อต้าน

การค้ามนุษย์

-	ใช้ประโยชน์

จากองค์กรต�ารวจ

อาชญากรรม

ทวิภาคีพหุภาคี

และระหว่าง

ประเทศและ

ช่องทางอื่น	ๆ	

เพื่อด�าเนินการ

สอบสวนและ

ความร่วมมือและ

การแลกเปลี่ยน

ข้อมูลส�าหรับ

อาชญากรรม

การค้ามนุษย์

ข้ามพรมแดน

พัฒนาสนธิสัญญา

ความช่วยเหลือ

ทางกฎหมายร่วม

กับประเทศอื่น	ๆ
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นโยบาย	ส่งเสริมการกลับคืนสู่ครอบครัว	และวางวิธีการจัดการเด็กที่ถูกลักพาตัวที่ไม่พบพ่อแม่	๓)	ปรับปรุง
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ	 สร้างกลไกช่วยเหลือการตั้งถิ่นฐานใหม	่ และการฟื้นฟูเหยื่อการค้า
มนุษย์	ตลอดจนปรับปรุงบริการของศูนย์ช่วยเหลือ	บ้านสตรีสถานสงเคราะห์	และสถาบันอ่ืน	ๆ	๔)	เสริม
สร้างการดูแลทางสังคมและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อกลับสู่สังคมอย่างราบรื่น	๕)	ให้บริการ
ที่จ�าเป็นส�าหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อกลับสู่สังคมและช่วยแก้ปัญหาต่าง	ๆ	 เช่น	การจ้างงาน	การ
ด�าเนินชีวิตและการคุ้มครองสิทธิ	 ๖)	 เสริมสร้างการลงทะเบียนจัดการและคุ้มครองผู้เสียหายที่ได้รับ
การช่วยเหลือ	 จัดท�าและปรับปรุงฐานข้อมูล	 ติดตามและท�าความเข้าใจสภาพความเป็นอยู่ของเหยื่อ	 และ 
๗)	 เสริมสร้างการวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	 และแสวงหาวิธี
การฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ซึ่งในบางยุทธศาสตร์จะมีรายละเอียดเพิ่มเติม	ดังตาราง	๓	

ตาราง ๓ การเสริมสร้างความช่วยเหลือฟื้นฟูและการกลับสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

เสริมสร้าง

ความร่วม

มือและ

ความร่วม

มือระหว่าง

ผู้เสียหาย

จากการ

ค้ามนุษย์

ในพื้นที่

แผนกและ

หน่วยงาน

ก�าหนดมาตรการ

ช่วยเหลือ 

เยียวยา และ

ฟื้นฟูเหยื่อจาก

การค้ามนุษย์

ตลอดจน

ส่งเสริการกลับ

คืนสู่ครอบครัว 

และวางแผนวิธี

จัดการเด็ก

ที่ถูกลักพาตัว

ที่ไม่พบพ่อแม่

ปรับปรุงความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานรัฐ สร้าง

กลไกช่วยเหลือการตั้ง

ถิ่นฐานใหม่และการฟื้นฟู

เหยื่อการค้ามนุษย์ ตลอด

จนปรับปรุงบริการของศูนย์

ช่วยเหลือ บ้านสตรีสถาน

สงเคราะห์และสถาบันอื่น ๆ

เสริมสร้างการดูแลทาง

สังคมและช่วยเหลือ

ผู้เสียหายจากการค้า

มนุษย์เพื่อ

กลับสู่สังคมอย่างราบ

รื่น 

ให้บริการที่

จ�าเป็นส�าหรับ

ผู้เสียหาย

จากการค้า

มนุษย์เพื่อ

กลับสู่สังคม

และ

ช่วยแก้ปัญหา

ต่าง ๆ เช่น

การจ้างงาน

ชีวิตและการ

คุ้มครองสิทธิ

เสริมสร้างการ

ลงทะเบียน

จัดการและ

คุ้มครอง

ผู้เสียหายที่ได้ 

รับการช่วยเหลอื 

จัดท�าและ

ปรับปรุงฐาน

ข้อมูล ติดตาม

และท�าความเข้าใจ

สภาพความ

เป็นอยูข่องเหยือ่

เสริมสร้างการ

วิจัยเกี่ยวกับ

สุขภาพร่างกาย

และจิตใจของ

ผู้เสียหายจาก

การค้ามนุษย์

และแสวงหา

วิธีการฟื้นฟู

สมรรถภาพที่

มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น

-ให้ความช่วยเหลอืทาง
สงัคมและสวสัดกิาร
-ใช้นักสงัคมสงเคราะห์
มอือาชพีช่วยเยียวยาและ
ฟ้ืนฟูสภาพจติใจ 
ผูเ้สยีหายการค้ามนษุย์
-	ก�าหนดสถาบนัการ
แพทย์เพือ่บรกิารทางการ
แพทย์ข้ันพืน้ฐานและ
บ�าบดัฟ้ืนฟสูภาพร่างกาย
และจติใจเหยือ่การค้า
มนษุย์
-	เพิม่ความตระหนกัทาง
กฎหมายและสทิธิของ
เหยือ่การค้ามนษุย์ผ่าน
การฝึกอบรมและการ
ศกึษา

-	ตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าเด็กวัยเรียนที่ได้
รับการบันทึกนั้น	ได้
รับการลงทะเบียน
กลับไปโรงเรียนและ
ปรับตัวให้ 
เข้ากับชีวิตใหม่
-	ให้บริการจัดหา
งาน	เช่น	การฝึก
อบรมทักษะด้าน
อาชีพ	ค�าแนะน�า
ด้านอาชีพ
-	การปกป้องความ
เป็นส่วนตัว
-ส่งเสริมงานส�าหรับ
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของ
การค้ามนุษย์และ
ครอบครัว
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	 	 ๑.๒.๔	 การปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้กฎหมาย	 แบ่งเป็นยุทธศาสตร์ย่อย	 ๖	 ด้าน	 ได้แก่	
๑)	เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศและความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์	๒)	ใช้ทรัพยากร
และเทคโนโลยีขององค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริมโครงการความร่วมมือต่อต้าน
การค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ	๓)	เสริมสร้างความร่วมมือกับต�ารวจสากล	๔)	เสริมสร้างความร่วมมือ
กับรัฐบาลที่เก่ียวข้องและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อช่วยเหลือและรับเหยื่อสัญชาติจีนในประเทศท่ีถูก
ลักพาตัว	 ๕)	 ส่งเสริมความร่วมมือกับรัฐบาลท่ีเกี่ยวข้องและองค์กรระหว่างประเทศค้นหาและช่วยเหลือ
เหยื่อชาวต่างชาติที่ถูกค้ามนุษย์ในประเทศจีน	๖)	ใช้อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรม 
ข้ามชาติ	และพิธีสารเพื่อป้องกัน	ปราบปราม	และลงโทษการค้ามนุษย์	 โดยเฉพาะสตรีและเด็ก	โดยมี 
รายละเอียดตามตาราง	๔

ตาราง ๔ ปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับและนโยบาย

เสริมสร้างการแลก

เปลีย่นระหว่าง

ประเทศและความ

ร่วมมอืในการต่อ

ต้านการค้ามนษุย์

ใช้ทรัพยากรและ

เทคโนโลยขีอง

องค์กรระหว่าง

ประเทศทีเ่ก่ียวข้อง

อย่างเตม็ทีเ่พ่ือ

ส่งเสริมโครงการ

ความร่วมมอืต่อ

ต้านการค้ามนษุย์

ระหว่างประเทศ

เสรมิสร้างความ

ร่วมมอืกับต�ารวจ

สากล

เสรมิสร้างความ

ร่วมมอืกับรัฐบาล

ทีเ่ก่ียวข้องและ

องค์กรระหว่าง

ประเทศเพ่ือ

ช่วยเหลอืและ

รับเหยือ่ของ

สญัชาตจีินใน

ประเทศทีถู่ก

ลกัพาตวั

ส่งเสรมิความ

ร่วมมอืกับรัฐบาล

ทีเ่ก่ียวข้องและ

องค์กรระหว่าง

ประเทศค้นหา

และช่วยเหลอืเหยือ่

ชาวต่างชาตทิี่

ถูกค้ามนษุย์ใน

ประเทศจีน 

ใช้อนสุญัญา

สหประชาชาติ

เพือ่ต่อต้าน

อาชญากรรมข้าม

ชาต ิและพิธสีาร

เพือ่ป้องกัน ปราบ

ปราม และลงโทษ

การค้ามนษุย์ โดย

เฉพาะสตรีและเดก็

-	มีส่วนร่วมอย่าง

แข็งขันในกลไก

ความร่วมมือต่อ

ต้านการค้ามนุษย์

ระหว่างประเทศ	

เช่น	ความร่วมมือ

อนุภูมิภาค

ลุ่มแม่น�้าโขง

-	ส่งเสริมการแลก

เปลี่ยนและความ

ร่วมมือกับองค์กร

ระหว่างประเทศ	

เช่น	ยูนิเซฟ

UNODC	และ

ร่วมกันจัดฝึก

อบรมการต่อต้าน

การค้ามนุษย์

-	ใช้ประโยชน์

จากองค์กรต�ารวจ

อาชญากรรม

ทวิภาคีพหุภาคี

และระหว่าง

ประเทศและ

ช่องทางอื่น	ๆ	

เพื่อด�าเนินการ

สอบสวนและ

ความร่วมมือและ

การแลกเปลี่ยน

ข้อมูลส�าหรับ

อาชญากรรม

การค้ามนุษย์

ข้ามพรมแดน

พัฒนาสนธิสัญญา

ความช่วยเหลือ

ทางกฎหมายร่วม

กับประเทศอื่น	ๆ
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	 ๒.	 สาธารณรัฐอินเดีย
	 	 ๒.๑	 สถานการณ์ทั่วไปในสาธารณรัฐอินเดีย	 อินเดียเป็นประเทศต้นทาง	 ปลายทาง	 และ 
ทางผ่านส�าหรับชาย	 หญิง	 และเด็กท่ีถูกบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ทางเพศ	 การบังคับใช้แรงงาน
ถือเป็นปัญหาการค้ามนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดของอินเดีย	 ชาย	 หญิง	 และเด็กที่เป็นทาสหนี้บางครั้งสืบทอดมาจาก
รุ่นก่อนหน้า	ถูกบังคับให้ท�างานในเตาเผาอิฐ	โรงสีข้าว	โรงงานเย็บปักถักร้อย	และการเกษตร	ปัญหาการ
ค้ามนุษย์ของอินเดียส่วนใหญ่เป็นปัญหาภายในและจากกลุ่มสังคม	กลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด	ได้แก่	
ชนชั้นวรรณะต�่าท่ีสุดสมาชิกชุมชน	ชนกลุ่มน้อยทางศาสนา	และหญิงและเด็กหญิงจากกลุ่มที่ถูกกีดกัน 
ซึ่งมีความเส่ียงมากท่ีสุด	 ปัญหาท่ีอินเดียพบมากท่ีสุด	 ประกอบด้วย	 การบังคับใช้แรงงาน	 ขอทาน	 กลุ่ม 
แบ่งแยกดินแดน	เหยื่อทางเพศ	แรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย	แรงงานแม่บ้าน	และการบังคับขายอวัยวะ	

ตาราง ๕ แสดงสถิติการค้ามนุษย์ในอินเดียแยกตามประเภท ปี ๒๐๑๖ 

Purpose 2016 (as	a	%)

Forced labour 10509 45.5

Prostitution 4980 21.5

Other forms of sexual exploitation 2590 11.5

Domestic servitude 412 1.8

Forced marriage 349 1.5

Petty crimes 212 0.9

Child pornography 162 0.7

Begging 71 0.3

Drug peddling 8 0

Removal of organs 2 0

Other reasons 3824 16.5

Total Persons 23117 100

	 	 ๒.๑.๑	 การบังคับใช้แรงงาน	 อุตสาหกรรมในประเทศอินเดียท�าให้มีคนถูกบังคับใช้แรงงาน 
ในภาคต่างๆ	เช่น	การก่อสร้าง	โรงงานต่าง	ๆ	เช่น	โรงงานเหล็ก	เสื้อผ้าและสิ่งทอ	โรงงานผลิตลวดส�าหรับ 
สายเคเบิลใต้ดิน	 โรงงานบิสกิต	 ไร่เกษตรปลูกต้นไม้	ฟาร์มปลา	คนงานในอินเดียที่ท�าเหมืองทรายก็เสี่ยง 
ต่อการค้ามนุษย์	มีรายงานว่าหน่วยงานจัดหางานที่ไร้การก�ากับดูแลล่อลวงผู้ใหญ่และเด็กภายใต้ค�าสัญญา 
ที่ผิดกฎหมายการจ้างงานในการค้ามนุษย์	ท้ังการค้าทางเพศหรือบังคับใช้แรงงานเป็นแม่บ้าน
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	 	 	 ๒.๑.๒	 การขอทาน	ในกลุ่มแก๊งขอทานหัวโจกอาจจงใจท�าให้เด็กพิการเพื่อให้ได้รับเงิน 
มากขึ้น	รายงานขององค์กรพัฒนาเอกชนระบุว่าเด็กผู้หญิงบางคนถูกขายและถูกบังคับให้ต้ังครรภ์และ 
ส่งมอบลูกเพื่อขายในรัฐทมิฬนาฑู	 โดยนายจ้างมักจ่ายเงินก้อนเพื่อไปใช้ในการศึกษาหรือสินสอดทองหมั้น	
เมื่อสิ้นสุดสัญญาแรงงานหลายปีอาจมีเงื่อนไขบังคับใช้แรงงาน	
	 	 	 ๒.๑.๓		กลุ่มแบ่งแยกดินแดน	มีรายงานว่ากลุ่มแบ่งแยกดินแดน	อาทิ	กลุ่มลัทธิเหมา 
ในมคธ	 มหาราษฏระ	 หรือรัฐเบงกอลตะวันตก	 บังคับให้เด็กท�าหน้าที่เป็นสายลับและช่วยจัดส่งอาวุธ
ยุทโธปกรณ์การรบเพื่อต่อสู้กับรัฐบาล	อย่างไรก็ตามกรณีนี้มีแนวโน้มลดลง
	 	 	 ๒.๑.๔	 เหยื่อการค้ามนุษย์ทางเพศ	 ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าผู้หญิงและเด็กหลายล้านคน 
ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ทางเพศในอินเดีย	 ผู้ค้ามนุษย์ใช้สัญญาที่ผิดกฎหมายจ้างงานหรือจัดการ
แต่งงานหลอกลวงในอินเดียหรือรัฐอ่าว	 แล้วบังคับผู้หญิงและเด็กขายบริการทางเพศ	 นอกจากนี้	 ผู้ค้า
มนุษย์ยังใช้เว็บไซต์	 แอปพลิเคชันมือถือ	 และการโอนเงินออนไลน์มากขึ้น	 เพื่ออ�านวยความสะดวกทางเพศ
เชิงพาณิชย์	 เหยื่อส่วนใหญ่มาจากเนปาล	 บังคลาเทศ	 ยุโรป	 เอเชียกลาง	 แอฟริกา	 รวมถึงชาวโรฮิงจาและ
ชนกลุ่มน้อยอื่น	ๆ 	ถูกล่อลวงจากเจ้าหน้าท่ีบังคับใช้กฎหมายบางคนซ่ึงอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายปกป้อง
ผู้ค้ามนุษย์และเจ้าของสถานบริการเนื่องจากรับสินบนจากสถานประกอบการค้ามนุษย์เพื่อค้าประเวณีและ
บริการทางเพศ
	 	 	 ๒.๑.๕	 แรงงานข้ามชาติ	ได้แก่	๑)	แรงงานชาวอินเดียท่ีหางานก่อสร้าง	งานแม่บ้าน	
และภาคอื่น	ๆ	ที่มีทักษะต�่าในตะวันออกกลางและภูมิภาคอื่น	ๆ	เผชิญกับการบังคับใช้แรงงาน	มีรายงาน
ว่าเด็กหญิงจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียมีความเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์เมื่อเดินทางผ่านเมียนมา
เพื่อท�าหนังสือเดินทางปลอมเพื่อหลบเลี่ยงกฎหมายห้ามย้ายถิ่นฐานของรัฐบาลอินเดียในการอพยพไป
ท�างานต่างประเทศ	 ๒)	 แรงงานข้ามชาติชาวบังคลาเทศบางคนต้องถูกบังคับใช้แรงงานในประเทศอินเดีย
ผ่านการหลอกลวงเรื่องการจัดหางานและพันธะหน้ี	 สตรีและเด็กหญิงชาวเนปาล	บังคลาเทศ	และชาว 
อัฟกันบางคนต้องเผชิญกับการใช้แรงงานและการค้าประเวณีในเมืองใหญ่ของอินเดีย		
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	 	 	 ๒.๑.๖	 แรงงานแม่บ้านโดยไม่สมัครใจ	เมื่อพูดถึงความเป็นทาสของครอบครัวต่อเด็ก	ๆ	
จะมีความอ่อนไหวมาก	 ผู้ล่อลวงบางคนบอกเด็ก	 ๆ	 ว่าจะได้รับค่าจ้างที่ยอดเยี่ยมในการท�างานเป็นแม่บ้าน
ของคนชนชั้นกลาง	 แต่ในความเป็นจริงพวกเขามักได้รับค่าจ้างต�่ากว่าที่ตกลงไว้อย่างมาก	 และยังเส่ียง
ต่อการถูกทารุณกรรมและท�าร้ายทางเพศ	 การค้ามนุษย์ประเภทนี้ยากต่อการตรวจจับเนื่องจากเกิดขึ้นใน
บ้านส่วนตัว	 ในแต่ละปีมีเด็กผู้หญิงหลายแสนคนถูกค้ามนุษย์จากชนบทอินเดียไปท�างานเป็นแม่บ้านในเขต
เมือง
	 ๒.๒	มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
	 แม้อินเดียยังไม่มียุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ	แต่รัฐบาลจะใช้ 
กฎหมายน�าในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	 ดังนั้นจึงเป็นการแก้ไขปัญหาเป็นรายกรณีไป	 โดยมี
คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลซึ่งมีเลขาธิการ	MWCD	เป็นประธาน	และรวมถึงองค์กรภาค
ประชาสังคมและกระทรวงต่าง	ๆ	ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง	ได้ประชุมกันในช่วงเวลาของ
การรายงานเพื่อหารือและแก้ไขร่างพระราชบัญญัติต่อต้านการค้ามนุษย์
	 	 	 ๒.๒.๑	ปราบปรามการค้าเดก็	รฐับาลอนิเดยีไม่มแีผนปฏบัิตกิาร 
ระดับประเทศเพื่อต่อสู้กับการค้ามนุษย์	 แต่มีแผนปฏิบัติการระดับประเทศ 
ส�าหรับเด็กซึ่งระบุความพยายามในการป้องกันและปกป้องเด็กจากการค้า
มนุษย์และเพื่อท�าการวิจัยและวิเคราะห์และมีผลงาน	โดยเมื่อเดือนมกราคม	
๒๐๑๘	 รัฐบาลรายงานว่ามีการจัดตั้งโต๊ะท�างานช่วยเหลือในสถานีรถไฟใหญ่	
๓๓	แห่ง	 เพื่อให้การช่วยเหลือเด็กท่ีไม่มีผู ้ดูแลคนเดียว	ซึ่งอาจสูญหายถูก 
ทอดทิ้ง	หรือถูกควบคุมตัว	และอาจเสี่ยงต่อการถูกแสวงประโยชน์	รวมถึง 
การค้ามนุษย์	 Sashastra	 SeemaBal	 (SSB)	 กองก�าลังรักษาชายแดนของ
อินเดียบริเวณชายแดนอินเดีย	 -	 เนปาลได้จัดกิจกรรมการรับรู ้เกี่ยวกับการ 
ค้ามนุษย์ส�าหรับนักเรียนและชุมชนชายแดนเม่ือเดือนกันยายน	๒๕๖๐	SSB	เป็น
เจ้าภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดแข่งขันวาดภาพเพื่อปลุกจิตส�านึกใน	๓๙	โรงเรียน
	 	 	 ๒.๒.๒	 สร้างความตระหนักรู้ด้านการค้ามนุษย์	 สร้างคาราวานเพื่อการรับรู ้
ส�าหรับเขตชายแดนที่มีผู ้พูดและวัสดุการรับรู้	 รัฐบาลของรัฐบางแห่งมีแผนปฏิบัติการท่ีเป็นรูปธรรม 
มีการจัดตั้งกองก�าลังและท�าบันทึกความเข้าใจเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์และด�าเนินการรณรงค์ต่อต้าน 
การค้ามนุษย์หรือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ท่ีด�าเนินการโดยองค์กรพัฒนาเอกชน	 ต�ารวจเบงกอลตะวันตก 
ยังคงด�าเนินกิจกรรมการรับรู้อย่างสม�่าเสมอกับนักเรียน	 ครู	 และผู้บริหาร	 รวมถึงใน	 ๔	 เขตใหม่เมื่อ 
ต้นปี	๒๐๑๘
	 	 	 ๒.๒.๓	 จัดระบบแรงงาน	 รัฐบาลได้จดทะเบียนบริษัทจัดหางานต่างประเทศและแรงงาน
ชาวอินเดียผ่านระบบออนไลน์	eMigrate	รัฐบาลก�าหนดให้แรงงานอพยพไปยัง	๑๗	ประเทศ	รวมถึง
ตะวันออกกลาง	เพื่อรับการตรวจคนเข้าเมืองก่อนออกเดินทาง	ในขั้นตอนอื่น	ๆ	การกวาดล้างจ�าเป็น
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ต้องปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศเพื่อตรวจสอบข้อตกลงการจ้างงานส�าหรับคนงานไร้ฝีมือและคนงาน 
ในฟาร์มและแรงงานหญิงทุกคน
	 	 	 ๒.๒.๔	 ป้องกันปัญหาแรงงานข้ามชาติ	 รัฐบาลอินเดียออกกฎหมายห้ามแรงงานหญิง
อายุต�่ากว่า	๓๐	ปีจากการท�างานใน	๑๗	ประเทศ	สหประชาชาติและสมาชิกของภาคประชาสังคมแย้งต่อ
การห้ามโยกย้ายถิ่นฐานใด	 ๆ	 ซึ่งเพิ่มโอกาสในการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างผิดกฎหมายและเพิ่มความเสี่ยง
ต่อการค้ามนุษย์
	 	 	 ๒.๒.๕	 นโยบายระหว่างประเทศ	 รัฐบาลลงบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการค้ามนุษย์
กับบาห์เรน	บังคลาเทศ	และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	และเมื่อเดือนมกราคม	๒๕๖๑	อินเดียและกัมพูชาได้ 
ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการป้องกันการค้ามนุษย์และช่วยเหลือและส่งตัวเหยื่อกลับประเทศ
	 	 	 ๒.๒.๖	 ก�าหนดอัตราค่าจ้าง	 รัฐบาลอนุญาตให้นายหน้าจัดหางานชาวต่างชาติเรียกเก็บ 
เงินค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายในการจัดหาคนงานได้สูงสุด	๒๐,๐๐๐	รูปีอินเดีย	(๓๑๐	ดอลลาร์สหรัฐฯ)	
อย่างไรก็ตาม	 ผู้สังเกตการณ์ระบุว่าแรงงานข้ามชาติมักถูกตั้งข้อหามากกว่าจ�านวนสูงสุด	 และได้รับเงินกู้
เพื่อจ่ายค่านายหน้าซึ่งจะเป็นการเพิ่มภาระหน้ีสินและความเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	 ภายใน
ประเทศบางรัฐของอินเดียมีการควบคุมด้านแรงงานนอกระบบซึ่งรวมถึงรัฐบาล	 ๗	 แห่งที่ก�าหนดค่าจ้าง
ขั้นต�่าส�าหรับงานรับใช้ในบ้าน	
	 	 	 ๒.๒.๗	 แก้กฎหมายแรงงาน	 เมื่อเดือนตุลาคม	 ๒๕๖๐	 รัฐบาลได้แก้ไขพระราชบัญญัติ
แรงงานเด็กเพื่อห้ามการจ้างงานเด็กอายุต�่ากว่า	๑๔	ปี	และห้ามการจ้างงานเด็กอายุระหว่าง	๑๔	-	๑๘	ปี 
ในงานอันตราย	 ยกเว้นเหมือง	 อย่างไรก็ตาม	 กฎหมายอนุญาตการจ้างงานเด็กในสถานประกอบการของ 
ครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมท่ีไม่เป็นอันตรายหลังเลิกเรียน	 องค์กรพัฒนาเอกชนอินเดียอ้างว่าการ
แก้กฎหมายอาจส่งผลให้มีการบังคับใช้แรงงานเด็กบางรูปแบบ	 เนื่องจากองค์กรแรงงานเด็กอินเดียระบุว่า
จ�านวนผู้ตรวจแรงงานไม่เพียงพอส�าหรับขอบเขตของงาน
	 	 	 ๒.๒.๘	มาตรการฟื้นฟู	เมื่อกลางเดือนพฤษภาคม	๒๕๕๙	รัฐบาลอินเดียปรับปรุงโครงการ
บ�าบัดฟื้นฟูผู้ใช้แรงงานท่ีถูกผูกมัดเพื่อช�าระค่าใช้จ่าย	 ๔๕๐,๐๐๐	 รูปีอินเดีย	 (๗,๐๖๐	 ดอลลาร์สหรัฐฯ) 
ต่อเขต	ส�าหรับการส�ารวจส�ามะโนครวัแรงงาน	ในบนัทกึมถินุายน	๒๐๑๗	MoLE	สรุปการแก้ไขบทบัญญัตินี้	
รวมถึงรัฐบาลกลางจะเพิ่มเงินร้อยละ	๕๐	ของจ�านวนเงินที่ต้องใช้ส�าหรับการส�ารวจความคิดเห็นต่อรัฐและ
อาจมีการด�าเนินการประเมินผล	๕	ครั้งต่อปี	
	 	 	 ๒.๒.๙	 แก้กฎหมายค้ามนุษย์ทางเพศ	 เมื่อเดือนมกราคม	 ๒๐๑๘	 รัฐบาลของรัฐอานธร
ประเทศได้แต่งตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและภาคประชาสังคมเพื่อให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับกฎหมาย 
ที่สามารถน�ามาใช้เพื่อด�าเนินคดีกับผู้ซื้อแรงงานทางเพศ	รัฐบาลไม่ได้รายงานความพยายามเพิ่มเติมเพื่อ
ลดความต้องการการค้าประเวณีหรือการบังคับใช้แรงงาน	 ทหารอินเดียได้ท�าการฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
ค้ามนุษย์ส�าหรับบุคลากรของตนก่อนน�าไปใช้ในการรักษาสันติภาพหรือภารกิจที่คล้ายกัน	 รัฐบาลไม่ได้ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรมการต่อต้านการค้าประเวณีใด	ๆ	แก่เจ้าหน้าที่ทางการทูต
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	 	 ๒.๓	 วิเคราะห์นโยบายของอินเดีย
	 	 อินเดียมีคณะกรรมการป้องกันแต่ยังไม่มีแผนปฏิบัติการระดับประเทศเพื่อต่อสู้กับการค้า
มนุษย์โดยตรง	อย่างไรก็ตาม	มีการด�าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเป็นรายกรณีที่ได้ผลในทางที่ดี	อาทิ
	 	 	 ๒.๓.๑	 มีการจัดตั้งโต๊ะท�างานช่วยเหลือในสถานีรถไฟใหญ่	 ๓๓	 แห่ง	 เพื่อให้การ
ช่วยเหลือเด็กที่ไม่มีผู้ดูแล	 ตลอดจนสร้างคาราวานเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องปัญหาการค้ามนุษย์โดย
เฉพาะในแถบชายแดนหรือพื้นที่ห่างไกล
	 	 	 ๒.๓.๒	 มีการจดทะเบยีนบรษิทัท่ีเกีย่วข้องอย่างเป็นระบบ	 ต้ังแต่การจดทะเบยีนบริษทั 
จัดหางานต่างประเทศและบริษัทจัดหาแรงงานเพื่อการก�ากับ/ควบคุมบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนถือเป็น
แรงงานเถื่อน
	 	 	 ๒.๓.๓	 แก้กฎหมาย	ในระดับระหว่างประเทศมกีารท�าความตกลงกบัต่างประเทศ	ส่วน 
ในประเทศมีการออกกฎหมายควบคุมค่าแรงขั้นต�่า	ซ่ึงรวมไปถึงแรงงานนอกระบบอย่างแม่บ้าน	นอกจาก
นี้	ยังก�าหนดการใช้แรงงานเพื่อห้ามการจ้างงานเด็กอายุต�่ากว่า	๑๔	ปี	
	 	 	 ๒.๓.๔	 มีโครงการฟื้นฟูผู้ใช้แรงงานที่ผูกมัดค่าใช้จ่าย	๔๕๐,๐๐๐	รูปี	 และมีนโยบาย
ให้เพิ่มอย่างไรก็ตาม	 รัฐบาลไม่ได้รายงานมาตรการเพื่อลดการท่องเที่ยวทางเพศในเด็ก	 นอกจากนี้	 อินเดีย
ยังมีจุดอ่อน	คือ	๑)	การขาดนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม	ซึ่งท�าให้ขาดการท�างานอย่างรวมศูนย์	 เนื่องจาก
เป็นข้อกฎหมาย	ไม่มีนโยบายเป็นหนึ่งเดียว	จึงเป็นการออกกฎหมายเพื่อต้ังรับ	การสร้างความตระหนักรู้
เป็นโครงการช่ัวคราว	ไม่มีความต่อเนื่อง	๒)	เมื่อเป็นข้อกฎหมายจึงขาดมาตรการเชิงรุก	เช่น	การจัดการฝึก
อบรมเจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบ	 นอกจากนี้	 กฎหมายมีปัญหาท่ีส่งผลเสียคือมีการลงโทษเหยื่อจากการ
ค้ามนุษย์	 การปกป้องความลับและความเป็นส่วนตัวของเหยื่อรวมถึงเอกสารแสดงตัว	 และ	 ๓)	 การ
ขาดนโยบายน�าส่งผลให้การแก้ไขกฎหมายบางอย่างเป็นไปอย่างล่าช้า	เช่น	ขจัดค่าธรรมเนียมการจัดหางาน
ทั้งหมดที่เรียกเก็บกับคนงานและสร้างความตระหนักในหมู่คนงานว่าพวกเขาไม่จ�าเป็นต้องจ่ายค่าหางาน	
และขาดมาตรการเพิ่มความโปร่งใสของรัฐ
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	 ๓	 สิงคโปร์
  ๓.๑	 สถานการณ์ทั่วไป	 สิงคโปร์เป็นประเทศปลายทางส�าหรับเหยื่อค้ามนุษย์เพศชาย	 เพศ
หญิง	 และเด็กผู ้หญิงจากประเทศอื่น	ๆ	 เป็นประเทศต้นทางส�าหรับการบังคับใช้แรงงานผู้หญิง	 และ
เด็กสิงคโปร์ถูกค้ามนุษย์ทางเพศ	 และเป็นประเทศทางผ่านส�าหรับผู้ชายเอเชียที่ถูกบังคับให้ใช้แรงงานบน
เรือประมงที่ผ่านน่านน�้าสิงคโปร์	 โดยปัญหาลักษณะแรกเกิดจากการที่แรงงานต่างชาติจ�านวนมากยอมรับ
ภาระหน้ีจ�านวนมากจากบริษัทจัดหางานเอกชนหรือนายหน้าในประเทศบ้านเกิดและบางคร้ังจากบริษัท
สิงคโปร์	 ปัญหาลักษณะที่สองเกิดจากผู้หญิงต่างชาติเดินทางมาสิงคโปร์ด้วยความตั้งใจที่จะค้าประเวณี	 แต่
ถูกคุกคามหรือบีบบังคับจนตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ทางเพศ	 และปัญหาลักษณะสุดท้ายคือการทารุณ
กรรมร่างกายเพื่อบังคับให้ผู้ชายปฏิบัติงานในเรือประมงระยะไกลท่ีผ่านการขนส่งหรือเทียบท่าท่ีท่าเรือ
สิงคโปร์
 	 ๓.๒	การป้องกัน
	 	 ประเทศสิงคโปร์ซึ่งได้รับอิทธิพลจากประเทศตะวันตกมากกว่าประเทศอื่น	ๆ	ที่ได้กล่าวถึง
มาแล้ว	และจัดท�ายุทธศาสตร์หรือ	“แนวทางการต่อต้านการค้ามนุษย์แห่งชาติของสิงคโปร์”	 โดยใช้หลัก	
4P	ตามมาตรฐานของรายงาน	TIP	(Trafficking	in	Persons	Report)	ของสหรัฐฯ	ในการร่างยุทธศาสตร์ฯ	
ดังกล่าว	ได้ด�าเนินการดังต่อไปนี้	
	 	 	 ๓.๒.๑	 คณะท�างานได้ด�าเนินการรณรงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ช่องข่าวและส่ืออื่น	ๆ 	ที่ 
ให้ความรู้แก่แรงงานเกี่ยวกับสิทธิของพวกเขา	เพื่อลงโทษนายจ้างส�าหรับการละเมิดที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์
	 	 	 ๓.๒.๒	 รัฐบาลสิงคโปร์ให้เงินอุดหนุน	 NGO	 เพื่อช่วยเหลือด้านการรณรงค์สร้างความ
ตระหนักรู้ในปัญหาการค้ามนุษย์	

prevention prosecution protection partnership

สาธารณะตระหนักถึงอาชญากรรมค้ามนุษย์และ
ด�าเนินการอย่างแข็งขันเพื่อป้องกันต่อสู้และ 
ปราบปรามการค้ามนุษย์	เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการฝึกฝนความสามารถ
และมีความเป็นมืออาชีพในการระบุและ
จัดการกับคดีค้ามนุษย์	

การตอบโต้ด้วย
กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา
ที่มีประสิทธิภาพ
แบบครบวงจรต่อ
อาชญากรรมการค้า
มนุษย์ที่เกี่ยวข้อง
กับการสอบสวนที่
ครอบคลุมและการ
ด�าเนินคดีของผู้กระท�า
ความผิดทุกคนที่อาจ
เกี่ยวข้องกับการค้า
มนุษย์หรือการแสวง
ประโยชน์จากเหยื่อ

การดูแลเหยื่อที่
เหมาะสมและ
กรอบการสนับสนุน
ที่ดูแลความต้องการ
ของเหยื่อ
การค้ามนุษย์
ทั้งหมด

ระบบนิเวศที่เข้มแข็ง
ประกอบด้วยผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
ในประเทศและ
ระหว่างประเทศ
เพื่อตอบสนองต่อ
การค้ามนุษย์ของ
สิงคโปร์โดยสิ้นเชิง
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	 	 	 ๓.๒.๓	 รัฐบาลสิงคโปร์จัดท�าวิดีโอก่อนออกเดินทางท่ีศูนย์ต่างประเทศเพื่อให้ความรู้แก่
แรงงานต่างชาติเกี่ยวกับกฎระเบียบก่อนที่จะย้ายไปสิงคโปร์	
	 	 	 ๓.๒.๔	 รัฐบาลสิงคโปร์เข้าปราบปรามโดยด�าเนินคดีกับตัวแทนจัดหางานท่ีไม่มีใบ
อนุญาต	และด�าเนินการรณรงค์อย่างต่อเน่ืองเพ่ือแจ้งให้นายจ้างทราบถึงผลที่ตามมาส�าหรับการระงับ
หนังสือเดินทางหรือการหักเงินค่าแรงล่วงหน้า
	 ๔.	การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ	๓	ประเทศ
	 	 ๔.๑	จีนมีลักษณะประเทศกว้างใหญ่และมีการวางนโยบายจากส่วนกลาง	จึงวางนโยบาย
และข้อก�าหนดที่ชัดเจนในการปฏิบัติ	และมีการเขียนรายละเอียดมาตรการในนโยบายเพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติ 

prevention prosecution protection partnership

-	มอบเงิน	๑๖๐,๐๐๐	ดอลลาร์สิงคโปร์	ให้
หน่วยงานรับผิดชอบสร้างความตระหนัก
ในสังคม	โดยมีผู้ฝึกอบรมจัดงานกว่า	๓,๐๐๐	ครั้ง
-	สร้างความตระหนักรู้	ในเรื่องการด�าเนินคดี
ด้านการค้ามนุษย์	ตามโดยใช้สื่อของรัฐบาล
ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์
-	สร้างความตระหนักกับคนงานที่อาจเดินทาง
มาจากต่างประเทศเรื่องกฎหมายแรงงานสิงคโปร์
และช่องทางขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
ก่อนการเดินทาง
-	ให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ผ่านแดนในการคัดกรองเหยื่อ
ระหว่างการผ่านแดน
-	ตรวจตรา/ตรวจสอบนายจ้างและผู้แทนจัดหา
ลูกจ้าง

-	ผ่านกฎหมาย
การค้ามนุษย์
-	ทบทวนกฎหมาย
การป้องกัน
การค้ามนุษย์
-	เพิ่มข้อหาด้าน
การค้ายาเสพติด	
ความร่วมมือในการ
ก่ออาชญากรรม	และ
กฎหมายส่งผู้ร้าย
ข้ามแดน
-	เพิ่มบทลงโทษ
กฎหมายแรงงาน
ต่างด้าว
-	ตั้งหน่วยงานเพื่อ
สอบสวนและด�าเนิน
คดีการค้ามนุษย์
โดยเฉพาะ	และสร้าง
เครือข่ายการแบ่งปัน
ข้อมูล
-	จัดการฝึกอบรมให้	
จนท.	รวมถึง	จนท.
ตม.	และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอื่น	ๆ

-	ด�าเนินการ	PHTA	
หรือกระบวนการ
พิจารณาคดีผ่านกล้อง
ส�าหรบัเหยือ่เดก็	มคี�าสัง่
ปิดสื่อส�าหรับคดี
การแสวงประโยชน์
ทางเพศ	และการให้
บริการช่วยเหลือ
-	มีหน่วยงานคุ้มครอง
พยานที่รายงานด้าน
การค้ามนุษย์
-	สร้างหน่วยงาน	ศูนย์	
drop	in	ที่ท่าเรือ
จูหลง	เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือเหยื่อ
-	สร้างบ้านพักให้
เหยื่อโดยมี	NGO
คอยให้ความดูแล
-	จัดการฝึกอบรมและ
สร้างมาตรการ
ในการระบุ	จัดการ	
และแนะน�าเหยื่อ
ทั้งการค้าทางเพศและ
ใช้แรงงานสู่ศูนย์
ความช่วยเหลือ
-	มีการจัดหางาน
ชั่วคราวให้กับเหยื่อที่
ประสงค์จะท�างาน

-	ร่วมสอบสวนกับ
ต่างประเทศ
-	สร้างกลไกเพื่อลด
ขั้นตอนที่เป็นอุปสรรค
ในการท�าคดี	โดยมี
ข้อมูลจาก	NGO
-	ร่วมมือกับ	Hager	
International	ในการ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
กว่า	๔,๐๐๐	คน
ในการระบุเหยื่อ
การค้ามนุษย์
-	ความร่วมมือ
ในภูมิภาค	เช่น
ASEAN	และ	UN
-	ให้สัตยาบัน
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อย่างไรก็ตามมาตรการเหล่านี้ยังขาดความครอบคลุมในบางประเด็น	เช่น	มาตรการในป้องกันปัญหาการ
ค้าประเวณีเด็ก	เป็นต้น
  ๔.๒	อินเดียไม่มีนโยบายรวมศูนย์	 ท�าให้มีการก�ากับดูแลด้วยข้อกฎหมายเป็นหลัก	ซึ่ง
มีข้อจ�ากัดเนื่องจากเมื่อขาดนโยบายที่ชัดเจนแล้ว	 จะขาดทิศทางในการแก้ไขข้อกฎหมายที่ล้าสมัยหรือขาด
ความเหมาะสม	 ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้	 นอกจากนี้	 มาตรการต่าง	 ๆ	 ที่ออกมา
หลายอย่างมีการด�าเนินการเฉพาะพื้นที่และไม่ต่อเนื่อง	 ซึ่งอาจท�าให้ขาดประสิทธิภาพได้	 อินเดียให้ความ
ส�าคัญกับปัญหาการค้าเด็กและเยาวชนเป็นหลัก	 โดยยังไม่ได้ให้ความส�าคัญกับกลุ่มผู้ใหญ่	 โดยเฉพาะเพศ
ชายมากนัก
 	 ๔.๓	สิงคโปร์มีการวางนโยบายแบบ	4P	ซึ่งท�าให้มีทั้งการป้องกัน	ปราบปราม	และเยียวยา	
ตลอดจนความร่วมมือกับต่างประเทศอย่างครอบคลุม	และเนื่องจากเป็นประเทศขนาดเล็กท�าให้ส่งเสริม
นโยบายและด�าเนินการได้ค่อนข้างง่ายกว่าสองประเทศแรก	 อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจากกฎหมายการค้า
มนุษย์ยังเป็นกฎหมายใหม่จึงยังมิได้น�ามาใช้มากนัก	และควรพัฒนาการคัดกรองเหยื่อมากขึ้น	และให้
ความคุ้มครองทางกฎหมาย	
  ๔.๔	 จุดเด่นของแต่ละประเทศ	
	 	 	 ๑)	จนีมคีวามละเอยีดทางเนือ้หาและวาง 
ทิศทางยุทธศาสตร์ที่ค่อนข้างชัดเจน	โดยเน้นการระบุ 
ชัดถงึเป้าหมายและมาตรการด�าเนนิการ	ท�าให้หน่วยงาน 
ต่าง	ๆ	สามารถออกมาตรการรองรับได้โดยสะดวก
	 	 	 ๒)	อินเ ดียไม ่มียุทธศาสตร ์
อย่างเป็นรูปธรรม	และเมื่อขาดยุทธศาสตร์ท่ีเป็น
รูปธรรมจะท�าให้ขาดมาตรการเชิงรุก
	 	 	 ๓)	สิงคโปร์วางยุทธศาสตร์ใน
กรอบกว้าง	 ๆ	 มากกว่า	 เนื่องจากประเทศมีขนาด
เล็กและปัญหายังไม่รุนแรงมากนัก	 อย่างไรก็ตาม 
ก็ยังมียุทธศาสตร์วางทิศทางของชาติ	ท�าให้มีข้อดีใน 
ด้านเกิดความยืดหยุ่นและสามารถออกมาตรการใหม่	ๆ	
ได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
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  ๔.๕	 จีนและสิงคโปร์มีจุดแข็งอย่างหนึ่งคือ	การใช้องค์กรพัฒนาเอกชน	(NGO)	ในการช่วย
สร้างความตระหนักและส่งเสริมความรู้ให้กับกลุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ซึ่งช่วยให้เกิดการป้องกันทางสังคมท่ี
เข้มแข็งมากขึ้นโดยรัฐบาลมีงบประมาณสนับสนุน	ซึ่งนอกจากช่วยให้แก้ปัญหาได้มากขึ้นอย่างทันเหตุการณ์
แล้วยังท�าให้เกิดการท�างานร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	
  ๔.๖	 ประเทศทั้ง	 ๓	 ประเทศจะเน้นเหยื่อที่เป็นเด็กและสตรีโดยไม่ได้เน้นแรงงานผู้ใหญ่ 
โดยเฉพาะแรงงานเพศชายมากนัก	 ซึ่งสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมเอเชียท่ีมักมองว่าสตรีและเด็กเป็นเหยื่อ
มากกว่าเพศชาย	 ซ่ึงตามบรรทัดฐานสังคมมักมีบทบาทเป็นผู้น�าที่แข็งแรง	 จึงมักจะถูกละเลยจากการ
ก�าหนดยุทธศาสตร์	ซึ่งส่งผลต่อนโยบายท่ีให้น�า้หนักน้อยกว่า	
 	 ๔.๗	 ยุทธศาสตร์และนโยบายของทั้งสามประเทศยังมีจุดอ่อนร่วมกันที่ยังไม่ได้เน้นย�้าใน
เรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยแีละอทิธพิลของเทคโนโลยด้ีานไซเบอร์ในการล่อลวงบุคคลไปค้ามนุษย ์
และมาตรการต่าง	ๆ	ที่จะป้องกันด้านนี้มากขึ้น	

-------------------------------------------
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แนวคิดสุดโต่งท่ีนิยมความรุนแรงภาค ๑: เหตุใดภาครัฐจึงต้องให้ความสำคัญ  

สำนักยุทธศาสตร์ความม่ันคงเก่ียวกับภัยคุกคามข้ามชาติ 
สำนักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 

แนวคิดสุดโต่งท่ีนิยมความรุนแรง (Violent extremism) เป็นประเด็นท่ีได้รับความสนใจอย่างมากในช่วง ๕ 
– ๖ ปีท่ีผ่านมาน้ี เน่ืองจากถูกนำมาเช่ือมโยงกันมากข้ึนกับประเด็นการก่อการร้าย (Terrorism) โดยเฉพาะกับกลุ่ม
ก่อการร้ายรัฐอิสลาม (Islamic State: IS) โดยการนิยมแนวคิดสุดโต่ง (extremism) น้ัน คือการยึดถือในอุดมการณ์
หรือความเช่ือความศรัทธาในเร่ืองหน่ึง เช่น ความเช่ือทางศาสนา ระบบความเช่ือบางอย่าง ความเช่ือในพิธีกรรมบาง
อย่างท่ีปฏิบัติกันมาเป็นเวลานาน และมีแนวการปฏิบัติท่ีเคร่งครัดสุดโต่ง แต่ไม่นิยมความรุนแรงหรือไม่จำเป็นว่าจะหัน
ไปใช้ความรุนแรงเพ่ือแสดงความยึดม่ันถือม่ันในความเช่ือน้ันๆ หรือให้คนนอกอุดมการณ์กลัวหรือหันมาร่วมอุดมการณ์ 
แต่แนวคิดสุดโต่งท่ีนิยมความรุนแรงน้ัน เป็นการยึดถือในอุดมการณ์หรือความเช่ือความศรัทธาในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอย่าง
สุดข้ัวจนถึงขนาดท่ียอมใช้วิธีการรุนแรงหรือเห็นว่าการใช้วิธีการรุนแรงคือส่ิงท่ีไม่ผิดหากเป็นการแสดงให้เห็นถึงความยึด
ม่ันในความเช่ือน้ันๆ หรือการใช้วิธีการรุนแรงสามารถนำไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ได้ ท้ังท่ีการนิยมแนวคิดสุดโต่งท่ีนิยม
ความรุนแรงได้เกิดมานานแล้วตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ เช่น ความขัดแย้งระหว่างผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกาย
โรมันคาทอลิกกับโปรเตสแตนท์ในอังกฤษ ช่วงศตวรรษท่ี ๑๖ – ๑๗ ซ่ึงผู้ท่ีนับถือนิกายโปรเตสแตนท์เคยถูกล่าและนำ
มาทรมานหรือเผาท้ังเป็น กลุ่มคลู คลักซ์ แคลน (Klu Klux Klan) ท่ีเป็นกลุ่มชาตินิยมผิวขาวในสหรัฐ เป็นต้น  
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  ๔.๕	 จีนและสิงคโปร์มีจุดแข็งอย่างหนึ่งคือ	การใช้องค์กรพัฒนาเอกชน	(NGO)	ในการช่วย
สร้างความตระหนักและส่งเสริมความรู้ให้กับกลุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ซึ่งช่วยให้เกิดการป้องกันทางสังคมท่ี
เข้มแข็งมากขึ้นโดยรัฐบาลมีงบประมาณสนับสนุน	ซึ่งนอกจากช่วยให้แก้ปัญหาได้มากขึ้นอย่างทันเหตุการณ์
แล้วยังท�าให้เกิดการท�างานร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	
  ๔.๖	 ประเทศทั้ง	 ๓	 ประเทศจะเน้นเหยื่อที่เป็นเด็กและสตรีโดยไม่ได้เน้นแรงงานผู้ใหญ่ 
โดยเฉพาะแรงงานเพศชายมากนัก	 ซ่ึงสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมเอเชียท่ีมักมองว่าสตรีและเด็กเป็นเหยื่อ
มากกว่าเพศชาย	 ซ่ึงตามบรรทัดฐานสังคมมักมีบทบาทเป็นผู้น�าท่ีแข็งแรง	 จึงมักจะถูกละเลยจากการ
ก�าหนดยุทธศาสตร์	ซ่ึงส่งผลต่อนโยบายที่ให้น�า้หนักน้อยกว่า	
 	 ๔.๗	 ยุทธศาสตร์และนโยบายของทั้งสามประเทศยังมีจุดอ่อนร่วมกันท่ียังไม่ได้เน้นย�้าใน
เรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยแีละอทิธพิลของเทคโนโลยด้ีานไซเบอร์ในการล่อลวงบุคคลไปค้ามนุษย ์
และมาตรการต่าง	ๆ	ที่จะป้องกันด้านนี้มากขึ้น	
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หรือความเช่ือความศรัทธาในเร่ืองหน่ึง เช่น ความเช่ือทางศาสนา ระบบความเช่ือบางอย่าง ความเช่ือในพิธีกรรมบาง
อย่างท่ีปฏิบัติกันมาเป็นเวลานาน และมีแนวการปฏิบัติท่ีเคร่งครัดสุดโต่ง แต่ไม่นิยมความรุนแรงหรือไม่จำเป็นว่าจะหัน
ไปใช้ความรุนแรงเพ่ือแสดงความยึดม่ันถือม่ันในความเช่ือน้ันๆ หรือให้คนนอกอุดมการณ์กลัวหรือหันมาร่วมอุดมการณ์ 
แต่แนวคิดสุดโต่งท่ีนิยมความรุนแรงน้ัน เป็นการยึดถือในอุดมการณ์หรือความเช่ือความศรัทธาในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอย่าง
สุดข้ัวจนถึงขนาดท่ียอมใช้วิธีการรุนแรงหรือเห็นว่าการใช้วิธีการรุนแรงคือส่ิงท่ีไม่ผิดหากเป็นการแสดงให้เห็นถึงความยึด
ม่ันในความเช่ือน้ันๆ หรือการใช้วิธีการรุนแรงสามารถนำไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ได้ ท้ังท่ีการนิยมแนวคิดสุดโต่งท่ีนิยม
ความรุนแรงได้เกิดมานานแล้วตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ เช่น ความขัดแย้งระหว่างผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกาย
โรมันคาทอลิกกับโปรเตสแตนท์ในอังกฤษ ช่วงศตวรรษท่ี ๑๖ – ๑๗ ซ่ึงผู้ท่ีนับถือนิกายโปรเตสแตนท์เคยถูกล่าและนำ
มาทรมานหรือเผาท้ังเป็น กลุ่มคลู คลักซ์ แคลน (Klu Klux Klan) ท่ีเป็นกลุ่มชาตินิยมผิวขาวในสหรัฐ เป็นต้น  
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แนวคิดสุดโต่งท่ีนิยมความรุนแรง

ภาค ๑: เหตุใดภาครัฐจึงต้องให้

          ความส�าคัญ  

วรางคณา  ก่อเกียรติพิทักษ์*

 แนวคิดสุด โต ่ ง ท่ี นิยมความรุนแรง 
(Violentextremism) เป็นประเดน็ทีไ่ด้รบัความสนใจ 
อย่างมากในช่วง ๕ – ๖ ปีที่ผ่านมานี้ เนื่องจาก 
ถูกน�ามาเชือ่มโยงกนัมากขึน้กบัประเดน็การก่อการ-
ร้าย (Terrorism) โดยเฉพาะกับกลุ ่มก่อการร้าย 
รัฐอิสลาม (Islamic State: IS) โดยการนิยม
แนวคิดสุดโต่ง (extremism) น้ัน คือการยึดถือ
ในอุดมการณ์หรือความเชื่อความศรัทธาในเร่ือง 
หนึ่ง เช่น ความเชื่อทางศาสนา ระบบความเช่ือ 
บางอย่าง ความเชื่อในพิธีกรรมบางอย่างที่ปฏิบัติกัน
มาเป็นเวลานาน และมีแนวการปฏิบัติที่เคร่งครัด
สุดโต่งแต่ไม่นิยมความรุนแรงหรือไม่จ�าเป็นว่าจะ
หันไปใช้ความรุนแรง เพื่อแสดงความยึดมั่นถือมั่น 
ในความเชื่อนั้น ๆ  หรือให้คนนอกอุดมการณ์กลัว 
หรือหันมาร่วมอุดมการณ์ แต่แนวคิดสุดโต่งที่นิยม 
ความรุนแรงนั้น เป็นการยึดถือในอุดมการณ์หรือ 
ความเชื่อความศรัทธาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าง
สุดขั้วจนถึงขนาดที่ยอมใช้วิธีการรุนแรงหรือเห็น
ว่าการใช้วิธีการรุนแรงคือสิ่งที่ไม่ผิดหากเป็นการ
แสดงให้เห็นถึงความยึดมั่นในความเช่ือน้ันๆ หรือ 
การใช้วิธีการรุนแรงสามารถน�าไปสู ่เป ้าหมายท่ี 
วางไว้ได้ ทั้งที่การนิยมแนวคิดสุดโต่งท่ีนิยมความ

รุนแรงได้เกิดมานานแล้วตลอดประวัติศาสตร์ของ
มนุษยชาติ เช่น ความขัดแย้งระหว่างผู้นับถือ
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกกับโปรเตสแตนท์
ในอังกฤษ ช่วงศตวรรษท่ี ๑๖ – ๑๗ ซ่ึงผู้ท่ีนับถือ
นิกายโปรเตสแตนท์เคยถูกล่าและน�ามาทรมานหรือ 
เผาทั้งเป็น กลุ่มคลู-คลักซ์ แคลน (Klu Klux Klan) 
ที่เป็นกลุ่มชาตินิยมผิวขาวในสหรัฐ เป็นต้น 
 ปัจจุบัน ประเด็นของแนวคิดสุดโต่งที่นิยม 
ความรุนแรงได้รับความสนใจอีกครั้ง ด้วยปัจจัย
หลายประการ ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้วว่า เกี่ยวข้อง
กับการที่กลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS มีบทบาทเป็นกลุ่ม
ก่อการร้ายที่มีอิทธิพลระดับโลกมากที่สุดในรอบ 
๕ – ๖ ปีมานี้ นอกจากนี้ การพัฒนาของเทคโนโลยี
การคมนาคมและสื่อสารระหว่างกันได้ก้าวหน้าไป 

* นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ ส�านักยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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อย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะไซเบอร์สเปซหรอือนิเทอร์เนต็ 
กลุ่ม IS จึงเข้าถึงผู้คนในวงกว้างมากขึ้น การเผยแพร่ 
ผลงานและแนวคิดของกลุ ่มเพื่อหาสมาชิกหรือ 
ผู้สนับสนุนกระท�าได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น 
 ปัจจัยส�าคัญอีกประการท่ีท�าให้ภาครัฐของ
ไทยควรจะหันมาให้ความส�าคัญกับเรื่องนี้มากขึ้น 
กค็อื หลังจากฐานที่มั่นของกลุ่ม IS ในอริกัและซเีรยี
ถูกท�าลายลงมีผู้ร่วมรบจ�านวนมากได้เดินทางกลับ
ประเทศตัวเองหรือออกจากพื้นที่สู้รบ กลุ่ม IS จึง 
ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการต่อสู ้จากการก่อเหต ุ
ในพื้นท่ีความขัดแย้งเดิม มาเป็นการยุยงส่งเสริม 
ให้กลุ่มผู้สนับสนุนกระท�าการได้อย่างอิสระในพื้นท่ี 
อื่น ๆ  ทัว่โลก ทัง้ก่อเหตใุนประเทศมาตภุมูแิละเดนิทาง 
ไปก่อเหตุในประเทศอื่นๆ และยังเกิดปรากฏการณ์ 
“โลนวูฟ” หรือ “โลนแอ็กเตอร์”(Lone Actor) 
ซึ่งหมายถึงปัจเจกบุคคลที่ก่อเหตุเพียงล�าพังทั้งใน 
และนอกประเทศของตน โดยบุคคลที่ลงมือก่อเหตุ 
ไม่มีใครร่วมวางแผนและกระท�าการก่อเหตุด้วย 
ไม่มีพรรคพวกและไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
ก่อการร้ายกลุ ่มใดกลุ ่มหนึ่งแต่อย่างใด แต่ได้รับ 
อิทธิพล ดูตัวอย่างหรือได้แรงบันดาลใจจากกลุ่ม
ก่อการร้ายอีกด้วย โดยกลุ่ม IS ได้ใช้ประโยชน์
อินเทอร์เน็ตอย่างเต็มที่ในการเผยแพร่แนวคิดสุด
โต่งที่นิยมความรุนแรงและหาผู้ร่วมกระบวนการ  
โดยทีภ่มูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้เป็นพืน้ทีเ่สีย่ง 
ต่อการได ้รับอิทธิพลจากการเผยแพร่แนวคิด 
ดังกล่าว มีบางประเทศท่ีมีกลุ่มก่อการร้ายท่ีได้รับ 
อิทธิพลจาก IS และก่อเหตุรุนแรงไปแล้ว อาทิ 
ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย 
 ในส่วนของไทยนั้น จะเห็นได้ว่า ภาครัฐ
คือส่วนส�าคัญที่จะดูแลไม่ให้มีการเผยแพร่แนวคิด

สุดโต่งที่นิยมความรุนแรงในประเทศ ไม่ว่าจะจาก 
กลุ่ม IS หรือกลุ่มใดก็ตาม และในส่วนของบุคลากร
ภาครฐัเองกจ็ะต้องมคีวามเข้าใจในเรือ่งน้ีก่อน จงึจะ 
สามารถเข้าใจสาเหตุท่ีมาของปัญหาและหาแนวทาง
รับมือ โดยส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ร่วมกับกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการ 
ต่างประเทศ ได ้ร ่วมกันจัดการประชุมสัมมนา
ในหัวข้อ “แนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง: การ
เสริมสร้างความเข้าใจของหน่วยงานภาครัฐ” (The 
Symposium on Violent Extremism: For 
Better Understanding of Public Sector) 
เมื่อวันที่ ๔ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีผู้แทน 
หน่วยงานของรัฐ นักวิชาการ สื่อมวลชน ภาคเอกชน 
เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้โดยสรุปได้ว่า ปัจจัยที ่
มีผลในการผลักดัน (Push Factor) ให้คนหันไปสู่ 
แนวคิดสุดโต่งท่ีนิยมความรุนแรงมีหลายปัจจัย 
ด้วยกัน ได้แก่ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ความไม่เป็น
ธรรมทางสังคม การไม่ได้รับการดูแลจากรัฐส่วน
กลาง ความรู้สึกไม่มีตัวตน การไม่ได้รับการยอมรับ
จากสังคม มีมลทิน/กระท�าความผิดซ�้า และการ
หนีออกจากบ้าน เป็นต้น และมีปัจจัยดึงดูด (Pull 
Factor) ได้แก่ การแสวงหาสถานะทางสังคม ความ
ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ความกระหาย
ความรุนแรง เป็นต้น
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 ส�าหรับประเทศในเอเชียอาคเนย์ที่เคยมี
ประสบการณ์การรับมือกับการแพร่กระจายของ
แนวคิดสุดโต่งที่ นิยมความรุนแรงนั้น พบว่าใน 
ฟิลิปปินส์ มีข้อห่วงกังวลหลักคือ ความเสี่ยงที่
นักรบก่อการร้ายต่างชาติ (Foreign Terrorist 
Fighters: FTFs) ที่เดินทางกลับจากพ้ืนท่ีสู้รบจะ
มาก่อเหตุในฟิลิปปินส์ การเกิดกลุ่มผู้ก่อการร้าย
ซึ่งเป ็นคนในพื้นที่และการเผยแพร่แนวคิดสุด
โต่งที่นิยมความรุนแรงทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์
และในอินโดนีเซียนั้น ปัจจัยเสี่ยงที่อาจน�าไปสู ่
การนิยมแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงและ
ก่อความรุนแรง ได้แก่ ประเด็นความอ่อนไหว
ทางศาสนา ความขัดแย้งที่มีรากฐานจากความ
ไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ ความแตกต่างด้าน
มุมมองทางการเมือง ความไม่ยุติธรรมทางสังคม
 หากมองจากมุมมองของประเทศไทยน้ัน 
พบว่าปัญหาเศรษฐกิจและความเหลื่อมล�้าทาง
สังคม โดยเฉพาะปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม
ที่รัฐไม่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
คนบางกลุ่มได้ อาจน�าไปสู่ความขัดแย้งจนถึงข้ัน
น�าไปสู ่การใช้ความรุนแรงได้และนักวิชาการท่ี
เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งน้ี ก็ได้ให้มุมมองท่ีน่า
สนใจส�าหรับการรับมือกับแนวคิดสุดโต่งที่นิยม 

ความรุนแรง อาทิ ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ได้ให้ 
มมุมองทีน่่าสนใจ มคีวามคล้ายกบัปัญหาสาธารณสขุ 
(Public Health) อันมีลักษณะอิงกับกลุ่มฐาน
ประชากรในสังคม (Population-based) ซึ่งควร
เน้นมาตรการเชิงป้องกัน และการลดความเส่ียง 
รวมทั้งการสร้างความตระหนักรู้ในวงกว้าง
 ซ่ึงการรับมือกับปัญหาการแพร่กระจาย
ของแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงนี้ นอกจาก
ภาครัฐจะต้องมีบทบาทน�าแล้ว ยังต้องอาศัยความ
ร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ อีกด้วย กล่าวคือ
	 ภาคประชาสังคม	สามารถสนับสนุนการ
จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างศักยภาพ  
(Empowerment) ของเด็กและเยาวชน การฝึก 
ทักษะการพูดในที่สาธารณะและการเข้าสังคมของ 
เด็กเพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออก
 กลุ่มสตรี โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
จากความขัดแย้งจะเป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการ
สร้างภูมิคุ ้มกันให้แก่บุตร ตลอดจนเยาวชนท่ีม ี
ความเสีย่งในการรบัแนวคิดสดุโต่งทีน่ยิมความรุนแรง
	 สถาบันศาสนา	สามารถเสริมสร้างความรู ้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความคิด ความเชื่อ 
ลัทธิศาสนาต่าง ๆ  โดยเฉพาะการถ่ายทอดเรื่องเล่า 
เชิงบวก ซ่ึงจะเป็นการเผยแพร่เรื่องเล่าตอบโต้  
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(counter-narrative) ท่ีส�าคญัในการต่อต้านแนวคดิ
สุดโต ่งท่ีนิยมความรุนแรงที่มีป ัจจัยผลักดันใน
มิติศาสนา สื่อซ่ึงปัจจุบันมีการใช้สื่อในรูปแบบท่ี 
หลากหลายมากขึ้น นอกจากสื่อในรูปแบบเดิมและ 
กระแสสังคมจะเป็นตัวก�าหนดบทบาทการน�าเสนอ 
ของสื่อ ดังนั้น สื่อจึงต้องปรับบทบาทให้เข้ากับ
กระแสสังคม เน้นการพิสูจน์ข้อเท็จจริง (Fact-find-
ing) และกลายเป็น “ทางเลอืกส�าหรบัการหาข้อมลู” 
เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องและรอบ
ด้านยิ่งขึ้นอันจะน�าไปสู่การถกเถียงเชิงสร้างสรรค์
 บทสรุป	

 แนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงเป็นผล 
มาจากความไม่พึงพอใจในเรื่องต ่างๆ ในชีวิต 
ปัจเจกบุคคลและสังคมของตนเอง ท�าให้อาจเลือก
ใช้วิธีการที่รุนแรงเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม 

และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งจากรัฐ อย่างไร
กต็าม แนวคดิสดุโต่งท่ีนยิมความรุนแรงเป็นประเด็น 
ท่ีมีความละเอียดอ่อนและแตกต่างจากการรับมือ
กับการก่อการร้ายโดยทั่วไป หน่วยงานภาครัฐจึง 
จ�าเป็นจะต้องริเริ่มท�าความเข้าใจประเด็นดังกล่าว 
เป ิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข ้ามามีโอกาสรับรู  ้
และร่วมกันหาทางแก้ไข โดยไม่จ�ากัดขอบเขตในมิติ
ด้านความมั่นคงเท่านั้น แต่รวมถึงมิติด้านการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย ตลอดจนร่วมสร้าง
กลไกหรือพัฒนาแนวทางเพ่ือการป้องกันการแพร่
กระจายแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง ไม่เปิด
โอกาสให้ใช้ความไม่พอใจหรือความไม่เป็นธรรม 
ใด ๆ   มาเป็นเงื่อนไขในการใช้ความรนุแรง ไม่ว่าจะใน 
รูปแบบใด โดยจะได้กล่าวในครั้งต่อไป 
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กต็าม แนวคดิสดุโต่งท่ีนยิมความรุนแรงเป็นประเด็น 
ที่มีความละเอียดอ่อนและแตกต่างจากการรับมือ
กับการก่อการร้ายโดยท่ัวไป หน่วยงานภาครัฐจึง 
จ�าเป็นจะต้องริเริ่มท�าความเข้าใจประเด็นดังกล่าว 
เป ิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข ้ามามีโอกาสรับรู  ้
และร่วมกันหาทางแก้ไข โดยไม่จ�ากัดขอบเขตในมิติ
ด้านความมั่นคงเท่านั้น แต่รวมถึงมิติด้านการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย ตลอดจนร่วมสร้าง
กลไกหรือพัฒนาแนวทางเพื่อการป้องกันการแพร่
กระจายแนวคิดสุดโต่งท่ีนิยมความรุนแรง ไม่เปิด
โอกาสให้ใช้ความไม่พอใจหรือความไม่เป็นธรรม 
ใด ๆ   มาเป็นเงื่อนไขในการใช้ความรนุแรง ไม่ว่าจะใน 
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สังคมพหุวัฒนธรรม กับนวัตกรรม
ในการพัฒนาประเทศไทย

สุเชน เลิศวีระสวัสดิ์ *

	 การพฒันาเป็นสิง่ทีอ่ยูใ่นสายเลอืดของมนษุย์	ตัง้แต่อดตี 
ได้มีการพัฒนาที่ท�าให้มนุษยชาติสามารถด�ารงอยู่ได้จนถึง 
ปัจจบุนั	เช่น	การพฒันาทางด้านการด�าเนนิชวีติ	มนษุย์ได้มีการ 
ผลติเครือ่งถ้วยชาม	เครือ่งมอืทางการเกษตรหรอืแม้แต่การ 
ใช้ไฟ	เพือ่ท่ีจะท�าให้ชวีติมีความสะดวกสบายมากขึน้	จนกระทัง่ 
ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายรวมไปถึงในประเด็น 
ความเชือ่ของมนษุย์	จากรฐัทีม่คีวามเชือ่ในความเป็น	“ผ”ี 
คือ	รัฐจารีต	(Galactic	State)	กลายเป็นรัฐที่เน้นในความ 
สามารถของมนษุย์เป็นหลกั	คอื	รฐัสมัยใหม่	(Modern	State) 
(เกียรตชัิย	พงษ์พาณชิย์,	2558,	หน้า	148)	ซ่ึงประเทศไทย 
กไ็ด้ผ่านยคุสมัยดังกล่าวมาเช่นกนั	 อกีท้ังยงัมกีลุ่มชาตพินัธ์ุ 
ในประเทศไทยจ�านวนมากทีย่งัไม่ได้เปลีย่นแปลงและยงัคง 
นับถือความเป็นจารีตของตนอยู่	 ท�าให้รัฐไทยพยายาม 
ทีจ่ะท�าให้กลุม่ชาตพินัธุย์อมรบัความเป็นไทยตัง้แต่ในสมยั 
รัชกาลท่ี	 5	 ท่ีประเทศไทยเปลี่ยนแปลงจากรัฐจารีต 
เป็นรฐัสมยัใหม่	จนกระท่ังถึงสมยัสงครามเยน็ท่ีกลุม่ชาตพินัธุ ์
ยงัถูกมองว่าเป็น	“ภยั”	ท่ีสามารถเข้าร่วมกับลทัธคิอมมิวนสิต์ 
ในการต่อต้านรัฐ	 ส่งผลให้ในประเทศไทยจ�าเป็นจะต้อง 

บทน�ำ 
	 ในการเปิดประเดน็สมัมนาเรือ่ง	“สงัคมพหวุฒันธรรม 
กับความมัน่คงของมนษุย์”	เมือ่วนัที	่17	พฤษภาคม	2562	1 
ได้มีการแสดงความคิดเห็นถึงการพัฒนาประเทศไทย 
โดยมีมุมมองผ่านทางสังคมพหุวัฒนธรรมและความมั่นคง 
มนุษย์	 ซึ่งสถาบันความมั่นคงศึกษาได้รับเกียรติจาก 
ท่าน	 ศ.ดร.	 สุ เนตร	 ชุ ตินธรานนท ์	 ผู ้อ�านวยการ 
ศูนย ์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เปิดประเด็นการบรรยายพิเศษ 
ในเรื่อง	“มุมมองพหุวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางสังคม 
กับมิติความมั่นคงของมนุษย์”	ซึ่งได้ชี้ให้เห็นว่า	ปัจจุบัน 
ความมั่นคงรูปแบบใหม่	(Non	-	Traditional	Security) 
ให้ความส�าคญักบัความม่ันคงมนษุย์ในทุกด้าน	แต่ประเทศไทย 
ให้ความส�าคัญกับการท�าให้รวมกันเป็นหนึ่ง	 (Solidarity) 
ของผู้คนในชาติ	คือ	การมีอัตลักษณ์ความเป็นชาติในแบบ 
เดียวกนั	ท�าให้ความเป็นชาตพินัธุถ์กูมองว่าเป็นภัย	 (Threat) 
ของรัฐ	 แต่ในการพัฒนาประเทศไม่ใช่แค่เพียงเศรษฐกิจ 
แต่จะต้องมกีารสร้าง	“นวตักรรม”	(Innovation)	เพือ่ทีจ่ะ 
ท�าให้หลดุจาก	“กบัดกัรายได้ปานกลาง”	(Middle	Income) 
และสามารถก้าวไปสู	่“ประเทศพฒันาแล้ว” (Developed 
State)	ได้อย่างยั่งยืน

* เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (เจ้าหน้าที่โครงการฯ) สถาบันความมั่นคงศึกษา ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
1 การสมัมนา “พหวัุฒนธรรมและนวตักรรมทางสงัคมกบัความมัน่คงของมนษุย์  ในบรบิทความมัน่คงของต่างประเทศและไทย” วนัที ่ 17 
 พฤษภาคม 2562 จดัโดย สถาบนัความมัน่คงศกึษา ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ
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มีการพัฒนาในพื้นที่ที่กลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่	 โดยเฉพาะ 
ชายขอบของประเทศไทย	 การพัฒนาจึงขยายตัวจาก 
เมืองหลวงไปยังพื้นที่ห่างไกลมากขึ้น	 ซึ่งบทความนี ้
จะได้น�าเสนอถึงประเด็นของการพัฒนาที่แตกต่าง 
ระหว่างประเทศไทยและประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ 
ที่จะต้องใช้การสร้างนวัตกรรมเพ่ือที่ท�าให้ประเทศไทย 
เป็นประเทศพัฒนาและและสามารถพฒันาได้อย่างยัง่ยนื

 ควำมแตกต่ำงของกำรพัฒนำระหวำ่ง 
 ไทยกับประเทศพัฒนำแล้ว 2

	 ปัจจุบันการแข่งขันทางเศรษฐกิจกลายเป็นเรื่อง 
ที่ส�าคัญแทบจะที่สุด	เนื่องด้วยความมั่นคงในรูปแบบเก่า 
(Traditional	 Security)	 ได้ถูกให้ความส�าคัญน้อยลง 
และแทนทีด้่วยความม่ันคงรปูแบบใหม่	 (Non-Traditional 
Security)	 ที่มีผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจ	 เนื่องจากมีความ 
เกีย่วข้องกบัปัจจยัการด�าเนนิชวีติของมนษุย์	ซึง่ทกุประเทศ 
ก็ได้ท�าการพัฒนาทางเศรษฐกิจในช่วงหลังสงครามเย็น 
อย่างต่อเนื่อง	 ประเทศในทวีปเอเชียถูกจับตามองว่า 
เป็นทวีปท่ีมกีารขยายตวัทางเศรษฐกจิท่ีมากทีส่ดุ	แต่กต้็อง 
มีเหตุสะดุดในช่วงปี	 พ.ศ.	 2540	 ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 
“ต้มย�ากุ้ง”	 แต่หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวเศรษฐกิจ 
ในทวีปเอเชียก็ดีขึ้นตามล�าดับ	 ทั้งในประเทศเกาหลีใต ้
ประเทศญ่ีปุ่นและประเทศจีน	 ซึ่งต่างก็ได้มีการพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจในระดับที่ดีมาก	(ชนัญนิษฐ์	ลาภวิไล	และ 
พิสินี	 ลีลาเฟื่องศิลป์,	 2552,	 หน้า	 80-81)	 แต่ส�าหรับ 
ประเทศไทย	 การพัฒนาทางเศรษฐกิจได้ถูกพัฒนาขึ้น 
จนถึงปี	 พ.ศ.	 2549	 ที่เกิดเหตุการณ์รัฐประหารขึ้นและ 
เกดิเหตุการณ์ชมุนุมทางการเมอืงตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2549-2553
	 แต่ทว่าในประเทศอื่นๆ	 ได้มีการพัฒนาการทาง 
ด้านต่างๆ	โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี	ได้แก่	ประเทศ 
ญี่ปุ่น	 ถึงแม้จะพบกับวิกฤตเศรษฐกิจในปี	 พ.ศ.	 2551 
(ค.ศ.	2008)	และภยัธรรมชาตใินปี	พ.ศ.	2554	(ค.ศ.	2011) 

แต่ก็ยังเป็นประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ 
เทคโนโลยอีย่างต่อเนือ่ง	 ท�าให้แม้เศรษฐกิจจะไม่ค่อยสูด้นีกั 
เนือ่งด้วยเศรษฐกจิโลก	 แต่ประชาชนกย็งัสามารถอยูไ่ด้อย่าง 
สะดวกสบาย	เนือ่งด้วยการพฒันาในทุกๆ	ด้าน	ในส่วนของ 
ประเทศเกาหลีใต้ท่ีมีการพัฒนาท้ังทางด้านเทคโนโลย ี
ทางด้านการอตุสาหกรรมภาพยนตร์และทางด้านการท่องเท่ียว 
โดยอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของเกาหลีใต้ได้เป็นดั่งการ 
น�าเสนอหรอืประชาสมัพนัธ์ในภาพท่ีสวยงามของเกาหลใีต้ 
และยังเป็นที่นิยมในประเทศไทย	 ดังเช่น	 ซีรีย์	 แดจังกึม 
หรือ	 จูมง	 เป็นต้น	 ส่งผลให้เกาหลีใต้กลายเป็นประเทศ 
ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ได้อย่างมากมาย 
ในแต่ละปี	 และประเทศจีนท่ีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
และในปี	พ.ศ.	2546	(ค.ศ.	2003)	ได้มีการขยายตัวของ 
เศรษฐกิจจีนเนื่องด้วยนโยบายการทะยานข้ึนอย่างสันติ 
(China	Peaceful	Rise)	เป็นการขยายตวัแบบอ�านาจอ่อน 
(Soft	 Power)	 ที่เน้นการเข้าไปแบบการใช้เศรษฐกิจ 
(Zheng	Bijian,	2548)	ซึ่งการขยายตัวนี้เป็นไปโดยรอบ 
ภูมิภาคเอเชียและไปถึงภูมิภาคแอฟริกา	 โดยเป็นการ 
เข้าไปลงทุนในด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน	เช่น 
การลงทนุสร้างตกึส�านกังานกระทรวงกลาโหมของประเทศ 
แองโกลาหรือการสร้างท่อส่งน�้ามันในพื้นที่อนุภูมิภาค 
ซาฮาร่า	 (Sub-Sahara)	 เป็นต้น	 (เพ็ชรี	 สุมิตร,	 2550, 
หน้า	15)

2 ผูเ้ขียนได้รบัฟังการเสวนาและสบืค้นข้อมลูเพิม่เตมิเพือ่น�ามาเรยีบเรยีงเป็นบทความนี้
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มีการพัฒนาในพื้นที่ที่กลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่	 โดยเฉพาะ 
ชายขอบของประเทศไทย	 การพัฒนาจึงขยายตัวจาก 
เมืองหลวงไปยังพื้นท่ีห่างไกลมากข้ึน	 ซ่ึงบทความนี้ 
จะได้น�าเสนอถึงประเด็นของการพัฒนาที่แตกต่าง 
ระหว่างประเทศไทยและประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ 
ท่ีจะต้องใช้การสร้างนวัตกรรมเพื่อท่ีท�าให้ประเทศไทย 
เป็นประเทศพฒันาและและสามารถพฒันาได้อย่างยัง่ยนื

 ควำมแตกต่ำงของกำรพัฒนำระหวำ่ง 
 ไทยกับประเทศพัฒนำแล้ว 2

	 ปัจจุบันการแข่งขันทางเศรษฐกิจกลายเป็นเรื่อง 
ที่ส�าคัญแทบจะที่สุด	เนื่องด้วยความมั่นคงในรูปแบบเก่า 
(Traditional	 Security)	 ได้ถูกให้ความส�าคัญน้อยลง 
และแทนทีด้่วยความม่ันคงรปูแบบใหม่	 (Non-Traditional 
Security)	 ที่มีผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจ	 เนื่องจากมีความ 
เก่ียวข้องกับปัจจัยการด�าเนนิชีวติของมนษุย์	 ซ่ึงทุกประเทศ 
ก็ได้ท�าการพัฒนาทางเศรษฐกิจในช่วงหลังสงครามเย็น 
อย่างต่อเนื่อง	 ประเทศในทวีปเอเชียถูกจับตามองว่า 
เป็นทวปีท่ีมกีารขยายตวัทางเศรษฐกจิท่ีมากทีส่ดุ	แต่กต้็อง 
มีเหตุสะดุดในช่วงปี	 พ.ศ.	 2540	 ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 
“ต้มย�ากุ้ง”	 แต่หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวเศรษฐกิจ 
ในทวีปเอเชียก็ดีข้ึนตามล�าดับ	 ท้ังในประเทศเกาหลีใต ้
ประเทศญ่ีปุ่นและประเทศจีน	 ซึ่งต่างก็ได้มีการพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจในระดับที่ดีมาก	(ชนัญนิษฐ์	ลาภวิไล	และ 
พิสินี	 ลีลาเฟื่องศิลป์,	 2552,	 หน้า	 80-81)	 แต่ส�าหรับ 
ประเทศไทย	 การพัฒนาทางเศรษฐกิจได้ถูกพัฒนาขึ้น 
จนถึงปี	 พ.ศ.	 2549	 ที่เกิดเหตุการณ์รัฐประหารขึ้นและ 
เกิดเหตกุารณ์ชุมนุมทางการเมอืงตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2549-2553
	 แต่ทว่าในประเทศอื่นๆ	 ได้มีการพัฒนาการทาง 
ด้านต่างๆ	โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี	ได้แก่	ประเทศ 
ญี่ปุ่น	 ถึงแม้จะพบกับวิกฤตเศรษฐกิจในปี	 พ.ศ.	 2551 
(ค.ศ.	2008)	และภยัธรรมชาตใินปี	พ.ศ.	2554	(ค.ศ.	2011) 

แต่ก็ยังเป็นประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ 
เทคโนโลยอีย่างต่อเนือ่ง	 ท�าให้แม้เศรษฐกิจจะไม่ค่อยสูดี้นกั 
เนือ่งด้วยเศรษฐกจิโลก	 แต่ประชาชนกย็งัสามารถอยูไ่ด้อย่าง 
สะดวกสบาย	เนือ่งด้วยการพฒันาในทกุๆ	ด้าน	ในส่วนของ 
ประเทศเกาหลีใต้ที่มีการพัฒนาทั้งทางด้านเทคโนโลย ี
ทางด้านการอตุสาหกรรมภาพยนตร์และทางด้านการท่องเทีย่ว 
โดยอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของเกาหลีใต้ได้เป็นดั่งการ 
น�าเสนอหรือประชาสมัพันธ์ในภาพทีส่วยงามของเกาหลใีต้ 
และยังเป็นที่นิยมในประเทศไทย	 ดังเช่น	 ซีรีย์	 แดจังกึม 
หรือ	 จูมง	 เป็นต้น	 ส่งผลให้เกาหลีใต้กลายเป็นประเทศ 
ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ได้อย่างมากมาย 
ในแต่ละปี	 และประเทศจีนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
และในปี	พ.ศ.	2546	(ค.ศ.	2003)	ได้มีการขยายตัวของ 
เศรษฐกิจจีนเนื่องด้วยนโยบายการทะยานขึ้นอย่างสันติ 
(China	Peaceful	Rise)	เป็นการขยายตวัแบบอ�านาจอ่อน 
(Soft	 Power)	 ที่เน้นการเข้าไปแบบการใช้เศรษฐกิจ 
(Zheng	Bijian,	2548)	ซึ่งการขยายตัวนี้เป็นไปโดยรอบ 
ภูมิภาคเอเชียและไปถึงภูมิภาคแอฟริกา	 โดยเป็นการ 
เข้าไปลงทุนในด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน	เช่น 
การลงทนุสร้างตกึส�านกังานกระทรวงกลาโหมของประเทศ 
แองโกลาหรือการสร้างท่อส่งน�้ามันในพื้นที่อนุภูมิภาค 
ซาฮาร่า	 (Sub-Sahara)	 เป็นต้น	 (เพ็ชรี	 สุมิตร,	 2550, 
หน้า	15)

2 ผูเ้ขยีนได้รบัฟังการเสวนาและสบืค้นข้อมลูเพิม่เตมิเพือ่น�ามาเรยีบเรยีงเป็นบทความนี้
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	 จะเหน็ได้ว่าการพฒันาเศรษฐกิจอย่างเดยีวไม่ได้ท�า 
ให้ประเทศสามารถเจริญได้อย่างยั่งยืน	 เนื่องจากจะต้อง 
ตามเทคโนโลยทีีพ่ฒันาอยูต่ลอดเวลา	ซึง่จะท�าให้ไม่สามารถ 
จะหลุดพ้นจากวาทกรรม	 “กับดักรายได้ปานกลาง” 
(Middle	 Income	 Trap)	 ได้	 โดยจะกลายเป็นการ 
ตั้งค�าถามว่า	 เพราะเหตุใดประเทศไทยจึงยังไม่สามารถ 
กลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้	 ด้วยสาเหตุที่กล่าวมา 
ในข้างต้นคือ	 ไม่สามารถที่จะพัฒนาเศรษฐกิจแต่เพียง 
อย่างเดียว	 แต่อีกสาเหตุที่ส�าคัญคือ	 ประเทศไทยยังขาด 
การพฒันานวตักรรม	(Innovation)	ซึง่การพฒันานวตักรรม 
กอ็ยูใ่นเง่ือนไขคอื	จ�าเป็นจะต้องให้โลกเห็นว่ามคีวามส�าคญั 
และต้องเป็นประเทศไทยเท่านั้นที่จะมีนวัตกรรมนี้ได ้
ซ่ึงประเทศต่าง	ๆ	ทีไ่ด้กล่าวมานัน้กล้็วนแล้วแต่มีนวตักรรม 
ทัง้สิน้	เช่น	ประเทศญีปุ่น่คอืนวตักรรมทางเทคโนโลยต่ีางๆ 
ที่มีคุณภาพ	 ประเทศจีนก็เป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลย ี
แต่เน้นทางด้านราคาที่ไม่สูงเท่ากับประเทศญ่ีปุ่น	 และ 
ประเทศเกาหลีใต้มเีทคโนโลยแีละอตุสาหกรรมภาพยนตร์ 
ที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศด้วย	เป็นต้น

 กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนด้วยกำรสรำ้ง 
 นวตักรรมของประเทศไทย

 จากที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นว่า	 การพัฒนา 
มวิีวัฒนาการทีต่่างกนัออกไปในแต่ละยคุ	โดยความมพีลวตั 
ของการพัฒนาท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมนั้นๆ 
ด้วยเช่นกัน	 ในอดีตสิ่งส�าคัญที่สุดคือแรงงาน	 ท�าให้เกิด 
การแย่งชิงแรงงานด้วยการท�าสงคราม	และด้วยสงคราม 
ท�าให้การพัฒนาถูกหล่อเลี้ยงขึ้นมาจนกระท่ังสามารถ 
ที่จะสร้างความสะดวกสบายให้แก่มนุษย์ในปัจจุบัน 
โดยประเทศไทยก็ได้เข้าสู่กระแสของการพัฒนาในระดับ 
นานาชาติในช่วงรัชกาลที่	 4	และหลังจากนั้นได้มีการน�า 
ความรู้และวิทยาการของประเทศตะวันตกเข้ามาและ 
ท�าให้เกิดการพัฒนาในด้านสาธารณูปโภคและด้าน 
เศรษฐกิจถึงแม้ว่าจะมีเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา 
เช่น	สงครามโลก	วกิฤตเศรษฐกิจ	การรัฐประหาร	เป็นต้น 
แต่โดยภาพรวมกถ็อืได้ว่า	ประเทศไทยมกีารพัฒนาเกิดขึน้ 
อยู่ตลอดเวลาที่สามารถสังเกตได้จากการก่อสร้างใน 
เมืองใหญ่	 คือ	 กรุงเทพมหานคร	 หรือ	 GDP	 เศรษฐกิจ 

ทีเ่คยเตบิโตขึน้ในระดบัทีค่่อนข้างสงูในช่วงระยะเวลาหนึง่ 
แต่ก็กลับมาสู ่ค�าถามที่ว่า	 เพราะเหตุใดประเทศไทย 
ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ	 /	 ความเจริญก้าวหน้าทาง 
เศรษฐกจิ	กลบัไม่สามารถจะหลดุออกจากสภาวะทีเ่รยีกว่า 
“กับดักรายได้ปานกลาง”	(Middle	Income	Trap)
	 ซ่ึงประเทศไทยจะมีการพัฒนาท่ีเห็นได้จากตัวเลข 
ทางเศรษฐกิจในช่วงปี	 พ.ศ.	 2533-2536	 ที่การลงทุน 
โดยตรงจากต่างประเทศ	(Foreign	Direct	Investment 
-	 FDI)	 จากประเทศญ่ีปุ่นเข้ามา	 และอีกช่วงหนึ่งคือ 
ปี	 พ.ศ.	 2546-2548	 หลังจากการชดใช้หนี้ของกองทุน 
การเงินระหว่างประเทศ	 (International	 Monetary 
Fund	-	IMF)	(จุฑาทิพ	คล้ายทับทิม,	2559,	หน้า	186) 
แต่หลงัจากนัน้เศรษฐกจิประเทศไทยกช็ะลอตวัและเติบโต 
ขึ้นมาเป็นระยะอย่างไม่มีเสถียรภาพ	 โดยหลายประเทศ 
ได้ประสบกับเหตุการณ์ท่ีคล้ายคลึงกันจึงได้สังเกตจาก 
ตัวอย่างของประเทศท่ีพัฒนาแล้วไม่ว่าจะเป็นประเทศ 
สหรัฐอเมริกา	จีน	ญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้	ซึ่งประเทศเหล่านี้ 
เป็นประเทศที่สร้างตัวขึ้นมาหลังจากสงครามทั้งสิ้น 
แต่สิง่ท่ีประเทศเหล่าน้ีมแีต่ประเทศไทยขาดกคื็อการสร้าง 
“นวัตกรรม”	(Innovation)

 “สังคมพหุวฒันธรรม” อุปสรรค
 หรอืโอกำสของประเทศไทย

	 ส�าหรบัการสร้างนวตักรรมมไีด้ในหลากหลายรปูแบบ 
ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม 
ด้านสังคม	เป็นต้น	โดยประเทศไทยได้พยายามที่จะสร้าง 
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี	 แต่ที่จะได้เห็นอย่างชัดเจนคือ 
เทคโนโลยีทางทหารแต่ประเทศไทยกลับไม่ได้มองถึง 
นวัตกรรมทางสังคม	 โดยลักษณะของนวัตกรรมต้องเป็น 
สิ่งใหม่ท่ีเกิดจากองค์ความรู้หรือความคิดสร้างสรรค์เพื่อ 
เป็นประโยชน์ต่อประเทศทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
โดยสิง่ท่ีเป็นรปูธรรมของนวตักรรม	ได้แก่	1)	ผลติภณัฑ์ใหม่ 
2)	กระบวนการผลติใหม่	และ	3)	การบรกิารใหม่	ยกตวัอย่าง 
Steve	 Job	 ที่เปลี่ยนคอมพิวเตอร์ท่ีย่อคอมพิวเตอร ์
ให้อยู ่ในมือถือ	 หรือ	 Henry	 Ford	 ท่ีผลิตรถยนต์ 
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แทนพาหนะสตัว์ข่ี	เป็นต้น	(เดวิด	ฮาร์วี,	2555,	หน้า	102) 
ซ่ึงสังคมของประเทศไทยเป็นประเดน็ท่ีน่าสนใจเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากตั้งแต่อดีตสังคมไทยไม่ใช่สังคมแบบเด่ียว 
ที่มีแต่กลุ่มของ	 “คนไท”	 อาศัยอยู่เท่านั้น	 หากแต่เป็น 
สังคมแบบพหุที่มีการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนชาติพันธุ ์ 
ที่หลากหลาย	 จนกระทั่งความเป็นรัฐสมัยใหม่ได้เข้ามา 
สู่สังคมสยาม	ท�าให้ประเทศไทยจะต้องมีการสร้างคุณค่า 
ความเป็นไทย	(Thainess)	(สายชล	สัตยานุรักษ์,	2558, 
หน้า	 854)	 ผ่านแนวคิดต่างๆ	 ซึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัด	 คือ 
การท�าให้มีความรู้สึกเป็นไทย	 คือ	 นโยบายกลายกลืน 
(Assimilation)	 ที่ท�าให้ทุกวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัฒนธรรม 
กระแสหลักของประเทศไทยจ�าเป็นต้องปฏิบัติตามแบบ 
วัฒนธรรมหลัก	เช่น	การตั้งชื่อแบบไทย	คือ	สุชน	สุชาติ 
เป็นต้น	 (สุชาติ	 เศรษฐมาลินี,	 2553)	 หรือ	 การห้าม 
วฒันธรรมพ้ืนถิน่แสดงวฒันธรรมของตน	 เป็นสาเหตุหนึง่ 
ที่ท�าให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย 
ไม่สามารถยอมรับวัฒนธรรมสยาม	 และท�าการต่อต้าน 
เจ้าหน้าที่รัฐด้วยการไม่ท�าตามนโยบายจากส่วนกลาง 
และการกระท�าที่ใช้ความรุนแรง
	 แต่นโยบายกลายกลืนของไทยแสดงให้เห็นถึง 
การมองกลุ ่มชาติพันธุ ์ เป ็นอุปสรรคของการสร ้าง 
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 (Solidarity)	 ภายในชาติ 
ประกอบกับช่วงสงครามเย็นมีการขยายอิทธิพลของลัทธิ 
คอมมิวนิสต์	 ท�าให้รัฐไทยมองว่ากลุ่มชาติพันธุ์อาจเข้า 
ร่วมกับกลุ่มคอมมิวนิสต์และท�าการต่อต้านรัฐ	 จึงท�าให้ 
การจัดต�าแหน่งของกลุ ่มชาติพันธุ ์ของรัฐกลายเป็น 
“ภัยคุกคาม” (Threat)	หนึ่งที่รัฐจะต้องเฝ้าระวัง	ส่งผล 
ต่อความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เพียงแต่รัฐที่มองกลุ่มชาติพันธุ์ 
เท่านั้น	 แต่ยังมีมุมมองของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีต่อรัฐนั้น 
มคีวามระแวงถงึนโยบายของการเฝ้าระวงัต่อกลุม่ชาตพินัธุ ์
นี้ด้วย	 ในช่วงปี	 พ.ศ.	 2540	 รัฐธรรมนูญไทยไม่ให้สิทธิ 
เสรีภาพมากขึ้น	รวมทั้งสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์	เนื่องจาก 

ภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยได้ถูกก�าจัดลงไป 
คอื	ภยัคอมมวินสิต์	โดยรฐัธรรมนญูฉบับนีไ้ด้ให้ความส�าคญั 
กับท้องถิ่นมากขึ้น	ประกอบกับกระแสของการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมที่รัฐก็เริ่มให้ความส�าคัญด้วยเช่นกัน	 มีการ 
ส่งเสริมหลักสูตรการสอนท่ีท�าให้เรียนรู้เก่ียวกับท้องถ่ิน 
แต่สิ่งท่ีรัฐส่งเสริมท�าให้วัฒนธรรมถ่ินเป็นแค่สินค้า 
(Commodification)	 แต่ไม่ได้สร้างความยั่งยืนให้แก ่
วัฒนธรรมถิ่นแต่อย่างใด
	 ส�าหรบัประเดน็ของพหวุฒันธรรมเป็นสิง่ทีม่มีานาน 
และสามารถจะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยได้ 
ซึง่ภาครฐัได้มกีารศกึษาทางด้านชาตพินัธุใ์นประเทศไทย 
จากในอดีตท่ีจะมีความเข้าใจในเรื่องชาติพันธุ์เป็นสิ่งท่ี 
ติดตัวมาแต่ก�าเนิด	แต่ต่อมาก็มีการถกเถียงว่า	ชาติพันธุ์ 
เป็นส�านกึหรอืความรูส้กึท่ีมีร่วมกัน	 ท่ีสามารถปรบัเปล่ียน 
เลื่อนไหลได้	 โดยในปัจจุบันก็มีการมองว่าสิ่งท่ีเรียกว่า 
“ชาติพันธุ์”	 เป็นเพียงการประกอบสร้างข้ึนจากสภาพ 
แวดล้อมหรืออัตลักษณ์ของการนิยามตนเองเท่านั้น 
และสิง่ทีแ่สดงถึงความสนใจทางด้านกลุม่ชาตพินัธุข์องรฐั 
คือ	 การที่รัฐสนับสนุนการจัดท�าฐานข้อมูลทางชาติพันธุ์ 
เพื่อที่จะให้กลุ ่มชาติพันธุ์เข้าใจและรับรู ้ถึงอัตลักษณ ์
ของตนได้	 จากอดีตที่มีเพียงกลุ ่มนักวิชาการที่เข้าไป 
เก็บข้อมูลยังพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์	3	ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นว่า 
แท้ที่จริงพหุวัฒนธรรมเป็นด่ังทุนทางสังคมที่ถูกซ่อนเร้น 
เนือ่งจากสงัคมไทยอยูกั่บความเป็นพหสัุงคมมาโดยตลอด 
ท�าให้ไม่ได้ใส่ใจกับสภาพสังคมที่เป็นอยู่	 แต่ในความ 
เป็นจริงแล้วประเทศไทยในอดีตได้มีการสร้างนวัตกรรม 
ที่เกิดมาจากวัฒนธรรม	 เช่น	 การมีนวัตกรรมในการรบ 
เช่น	 เรือพิฆาต	ปืนใหญ่บนหลังช้าง	 เป็นต้น	 ซึ่งในสังคม 
พหุวัฒนธรรมสามารถที่จะน�ามาเป็น	“นวัตกรรม”	ของ 
ประเทศไทยได้	จะเห็นตวัอย่างได้ชัดเจนท่ีสดุคอื	ประเทศ 
เกาหลีใต้	 ท่ีได้น�าประวัติศาสตร์ของตนเองมาน�าเสนอ 
ในรูปแบบของภาพยนตร์หรือละคร

3 นายอภินนัท์ ธรรมเสนา หวัหน้ากลุม่งานสือ่สารความรูแ้ละเครอืข่ายสมัพนัธ์ ศนูย์มานษุยวทิยาสรินิธร ผูเ้สวนาในหวัข้อ กรณศีกึษางานวจิยั 
 กลุม่ชาติพนัธุใ์นสงัคมไทยกบับรบิทความมัน่คงของมนษุย์ ในการสมัมนา “พหวุฒันธรรมและนวตักรรมทางสงัคมกบัความมัน่คงของมนษุย์” 
 ในบรบิทความมัน่คงของต่างประเทศและไทย วนัที ่17 พฤษภาคม 2562 จดัโดย สถาบนัความมัน่คงศกึษา ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต.ิ
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แทนพาหนะสตัว์ข่ี	เป็นต้น	(เดวิด	ฮาร์วี,	2555,	หน้า	102) 
ซึง่สงัคมของประเทศไทยเป็นประเดน็ท่ีน่าสนใจเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากตั้งแต่อดีตสังคมไทยไม่ใช่สังคมแบบเดี่ยว 
ที่มีแต่กลุ่มของ	 “คนไท”	 อาศัยอยู่เท่านั้น	 หากแต่เป็น 
สังคมแบบพหุที่มีการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนชาติพันธุ ์ 
ท่ีหลากหลาย	 จนกระท่ังความเป็นรัฐสมัยใหม่ได้เข้ามา 
สู่สังคมสยาม	ท�าให้ประเทศไทยจะต้องมีการสร้างคุณค่า 
ความเป็นไทย	(Thainess)	(สายชล	สัตยานุรักษ์,	2558, 
หน้า	 854)	 ผ่านแนวคิดต่างๆ	 ซ่ึงสิ่งท่ีเห็นได้ชัด	 คือ 
การท�าให้มีความรู้สึกเป็นไทย	 คือ	 นโยบายกลายกลืน 
(Assimilation)	 ที่ท�าให้ทุกวัฒนธรรมท่ีไม่ใช่วัฒนธรรม 
กระแสหลักของประเทศไทยจ�าเป็นต้องปฏิบัติตามแบบ 
วัฒนธรรมหลัก	เช่น	การตั้งชื่อแบบไทย	คือ	สุชน	สุชาติ 
เป็นต้น	 (สุชาติ	 เศรษฐมาลินี,	 2553)	 หรือ	 การห้าม 
วฒันธรรมพืน้ถิน่แสดงวฒันธรรมของตน	 เป็นสาเหตหุนึง่ 
ที่ท�าให้พื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย 
ไม่สามารถยอมรับวัฒนธรรมสยาม	 และท�าการต่อต้าน 
เจ้าหน้าที่รัฐด้วยการไม่ท�าตามนโยบายจากส่วนกลาง 
และการกระท�าที่ใช้ความรุนแรง
	 แต่นโยบายกลายกลืนของไทยแสดงให้เห็นถึง 
การมองกลุ ่มชาติพันธุ ์ เป ็นอุปสรรคของการสร ้าง 
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 (Solidarity)	 ภายในชาติ 
ประกอบกับช่วงสงครามเย็นมีการขยายอิทธิพลของลัทธิ 
คอมมิวนิสต์	 ท�าให้รัฐไทยมองว่ากลุ่มชาติพันธุ์อาจเข้า 
ร่วมกับกลุ่มคอมมิวนิสต์และท�าการต่อต้านรัฐ	 จึงท�าให้ 
การจัดต�าแหน่งของกลุ ่มชาติพันธุ ์ของรัฐกลายเป็น 
“ภัยคุกคาม” (Threat)	หนึ่งที่รัฐจะต้องเฝ้าระวัง	ส่งผล 
ต่อความสัมพันธ์ท่ีไม่ใช่เพียงแต่รัฐท่ีมองกลุ่มชาติพันธุ์ 
เท่านั้น	 แต่ยังมีมุมมองของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีต่อรัฐนั้น 
มคีวามระแวงถงึนโยบายของการเฝ้าระวงัต่อกลุม่ชาตพินัธุ ์
นี้ด้วย	 ในช่วงปี	 พ.ศ.	 2540	 รัฐธรรมนูญไทยไม่ให้สิทธิ 
เสรีภาพมากขึ้น	รวมทั้งสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์	เนื่องจาก 

ภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยได้ถูกก�าจัดลงไป 
คอื	ภยัคอมมวินสิต์	โดยรฐัธรรมนญูฉบบันีไ้ด้ให้ความส�าคญั 
กับท้องถิ่นมากขึ้น	ประกอบกับกระแสของการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมที่รัฐก็เริ่มให้ความส�าคัญด้วยเช่นกัน	 มีการ 
ส่งเสริมหลักสูตรการสอนที่ท�าให้เรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น 
แต่สิ่งที่ รัฐส่งเสริมท�าให้วัฒนธรรมถิ่นเป็นแค่สินค้า 
(Commodification)	 แต่ไม่ได้สร้างความยั่งยืนให้แก ่
วัฒนธรรมถิ่นแต่อย่างใด
	 ส�าหรบัประเดน็ของพหวุฒันธรรมเป็นส่ิงทีม่มีานาน 
และสามารถจะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยได้ 
ซึง่ภาครฐัได้มกีารศกึษาทางด้านชาตพินัธุใ์นประเทศไทย 
จากในอดีตที่จะมีความเข้าใจในเรื่องชาติพันธุ์เป็นสิ่งที ่
ติดตัวมาแต่ก�าเนิด	แต่ต่อมาก็มีการถกเถียงว่า	ชาติพันธุ์ 
เป็นส�านึกหรอืความรู้สกึทีมี่ร่วมกัน	ทีส่ามารถปรบัเปล่ียน 
เลื่อนไหลได้	 โดยในปัจจุบันก็มีการมองว่าสิ่งที่เรียกว่า 
“ชาติพันธุ์”	 เป็นเพียงการประกอบสร้างขึ้นจากสภาพ 
แวดล้อมหรืออัตลักษณ์ของการนิยามตนเองเท่านั้น 
และสิง่ทีแ่สดงถงึความสนใจทางด้านกลุม่ชาตพัินธุข์องรฐั 
คือ	 การที่รัฐสนับสนุนการจัดท�าฐานข้อมูลทางชาติพันธุ์ 
เพื่อที่จะให้กลุ ่มชาติพันธุ์เข้าใจและรับรู ้ถึงอัตลักษณ ์
ของตนได้	 จากอดีตที่มีเพียงกลุ ่มนักวิชาการท่ีเข้าไป 
เก็บข้อมูลยังพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์	3	ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นว่า 
แท้ที่จริงพหุวัฒนธรรมเป็นด่ังทุนทางสังคมที่ถูกซ่อนเร้น 
เนือ่งจากสงัคมไทยอยูกั่บความเป็นพหสัุงคมมาโดยตลอด 
ท�าให้ไม่ได้ใส่ใจกับสภาพสังคมที่เป็นอยู่	 แต่ในความ 
เป็นจริงแล้วประเทศไทยในอดีตได้มีการสร้างนวัตกรรม 
ที่เกิดมาจากวัฒนธรรม	 เช่น	 การมีนวัตกรรมในการรบ 
เช่น	 เรือพิฆาต	ปืนใหญ่บนหลังช้าง	 เป็นต้น	 ซึ่งในสังคม 
พหุวัฒนธรรมสามารถที่จะน�ามาเป็น	“นวัตกรรม”	ของ 
ประเทศไทยได้	จะเห็นตัวอย่างได้ชดัเจนทีส่ดุคอื	ประเทศ 
เกาหลีใต้	 ที่ได้น�าประวัติศาสตร์ของตนเองมาน�าเสนอ 
ในรูปแบบของภาพยนตร์หรือละคร

3 นายอภนินัท์ ธรรมเสนา หวัหน้ากลุม่งานสือ่สารความรูแ้ละเครอืข่ายสมัพนัธ์ ศนูย์มานษุยวทิยาสรินิธร ผูเ้สวนาในหวัข้อ กรณศีกึษางานวจิยั 
 กลุม่ชาติพนัธุใ์นสงัคมไทยกบับรบิทความมัน่คงของมนษุย์ ในการสมัมนา “พหวุฒันธรรมและนวตักรรมทางสงัคมกบัความมัน่คงของมนุษย์” 
 ในบรบิทความมัน่คงของต่างประเทศและไทย วนัที ่17 พฤษภาคม 2562 จดัโดย สถาบนัความมัน่คงศกึษา ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต.ิ
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	 ในประเทศไทยได้มีการเข้ามาของละครเกาหลีและ 
เรือ่งทีท่�าให้เกดิกระแส	“วฒันธรรมเกาหล”ี	(Korea	Pop	- 
Culture)	คือ	เรื่อง	แดจังกึม	ที่ส่งผลต่อกระแสของอาหาร 
เกาหลี	 หรือ	 การท่องเที่ยวเกาหลี	 และยังมีกระแสของ 
pop	culture	อื่น	ๆ	 เช่น	ศิลปินเกาหลีหรือละครเกาหลี 
เรื่องอื่น	 เป็นต้น	ซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลเกาหลีสนับสนุน 
ในด้านวัฒนธรรมที่จะมีความคล้ายคลึงกับนโยบาย	 Cool 
Japan	 ของประเทศญี่ปุ่น	 โดยถ้าหากมองจากศักยภาพ 
และเร่ืองราวทีป่ระเทศไทยมีต้ังแต่อดีตถงึปัจจุบนั	 กจ็ะเป็น 
อีกจุดขายหนึ่งในการพัฒนานวัตกรรมของการท่องเที่ยว 
อกีท้ังยงัมวีฒันธรรมย่อยทีห่ากสามารถท�าให้มกีารสอดรบักบั 
วัฒนธรรมหลักได้	โดยรัฐมีแรงจูงใจคือให้มีภาพยนตร์หรือ 
ละครของวฒันธรรมท้องถิน่ทีผ่สมผสานกับวฒันธรรมหลกั 
กส็ามารถทีจ่ะท�าให้เกดิทัง้นวตักรรมสือ่ทีบ่อกเล่าเรือ่งราว 
ของวัฒนธรรมต่าง	ๆ 	ในประเทศไทย	และส่งเสริมนวตักรรม 
การท่องเที่ยวที่จะไม่ได้เป็นเครื่องมือในการหาประโยชน ์
ของนายทนุ	 ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการสนบัสนนุของภาครฐัด้วยการ 
ออกนโยบายผ่านกระทรวงการท่องเที่ยวฯ	 หรือกระทรวง 
ด้านเศรษฐกิจ

 กล่ำวได้ว่ ำบทควำมน้ีต้องกำรส่ือให้ เ ห็นว่ ำ 
กำรพัฒนำเกิดขึ้นเป็นพลวัตท่ีส่งผลต่อกำรใช้ชีวิต 
ของมนุษย์ ซ่ึงประเทศไทยได้ผ่ำนกำรพัฒนำมำหลำย 
รูปแบบท้ังรัฐจำรีตท่ีตำมประวัติศำสตร์กระแสหลัก 
ได้เริม่ต้นจำกสมัยสุโขทัย อยุธยำ ธนบุรแีละรตันโกสินทร ์
แต่ละยุควทิยำกำรในกำรใชช้วีติก็ต่ำงกันออกไป จนเข้ำสู่ 
ยุคสมัยใหม่ในชว่งสมัยรชักำลท่ี 5 ท่ีน�ำวทิยำกำรของ 
ประเทศตะวันตกเข้ำมำและปรับปรุงประเทศจนถึง 
ในยุคสงครำมเย็นท่ีมีประเทศมหำอ�ำนำจของโลกเขำ้มำ 
เป็นพันธมิตรทำงทหำรอย่ำงชดัเจนคือ สหรฐัอเมรกิำ 
โดยในยุคน้ีได้มีกำรพัฒนำท่ีกระจำยไปยังทุกภูมิภำค 
ของประเทศไทย ได้มีกำรรับควำมรู้เรื่องกำรท�ำ 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติมำใช้ อีกท้ัง 
ยังมีควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนกำรทหำรและเศรษฐกิจ 
และเม่ือส้ินสุดสงครำมเย็นแล้ว ยุคของกำรแข่งขัน 
ทำงเศรษฐกิจก็ท�ำให้ประเทศไทยมุ่งเน้นกำรพัฒนำ 
ทำงเศรษฐกิจ โดยเฉพำะภมิูภำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 
ท่ีมีแนวคิดของกำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจในภูมิภำค 
(Regional Integration) (ขจิต จิตตเสวี, 2553, 
หน้ำ 144) แต่ก็เกิดวกิฤตเศรษฐกิจขึ้นในปี พ.ศ. 2540 
ท�ำให้หลังจำกน้ันเศรษฐกิจของประเทศไทยชะลอตัว 
จำกท้ังเศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจโลก

	 เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ	 ที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย	 ซึ่งหลังสงครามโลกครั้งที่	 2	 ประเทศจีน	 ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ 
จ�าเป็นจะต้องเร่ิมต้นจากความเสยีหายจากสงคราม	 แต่เมือ่เวลาผ่านไปในช่วงหลงัสงครามเยน็ประเทศเหล่านัน้ก็ได้ก้าวขึน้มา 
เป็นประเทศมหาอ�านาจทางเศรษฐกจิ	แต่กลบัมาในประเทศไทยมกีารพฒันาในทกุด้าน	แต่กลบัไม่สามารถทีจ่ะท�าให้ประเทศ 
ไปสู้เป้าหมายคือ	 “ประเทศพัฒนาแล้ว”	 (Developed	 State)	 ได้	 ซึ่งก็ได้มีการตั้งค�าถามว่าเกิดขึ้นจากสาเหตุใดกันแน่ 
หนึ่งสาเหตุที่ส�าคัญที่ประเทศในเอเชียตะวันออกสามารถมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วมีสถานะแตกต่างไปจาก 
ประเทศไทย	 คือ	 การสร้างนวัตกรรม	 ซึ่งในความเป็นจริงประเทศไทยก็สามารถท่ีจะสร้างนวัตกรรมของตนได้จากทุนที่ม ี
คือ	 ทุนทางวัฒนธรรม	 โดยการสนับสนุนความเป็นพหุวัฒนธรรมให้กลายเป็นรากฐานส�าคัญท่ีจะส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม 
ด้านสื่อ	 โดยเฉพาะภาพยนตร์และละคร	 นวัตกรรมด้านการท่องเท่ียวท่ีจะเข้ามาควบคู่กับส่ือท่ีออกไปยังต่างประเทศ	 และ 
นวัตกรรมด้านวัฒนธรรมที่วัฒนธรรมต่างๆ	ในประเทศไทยจะสามารถคงอยู่อย่างยั่งยืน
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	การพัฒนาทั้งทางด้านสาธารณูปโภค	 ทางเศรษฐกิจ	 หรือทางสังคมก็ไม่อาจเป็นสิ่งยืนยันถึงความยั่งยืน 
ของการพัฒนา	 ตราบเท่าที่ประเทศไทยจ�าเป็นจะต้องเป็นผู้ตามทางเทคโนโลยี	 จึงจ�าเป็นจะต้องมีการ 

พัฒนานวัตกรรมขึ้นมา	 แต่สิ่งที่ส�าคัญคือ	 กลับมาดูว่าประเทศไทยมีต้นทุนอะไรที่จะสร้างนวัตกรรมได้ 
ซึง่วฒันธรรมในประเทศไทยต้ังแต่อดีตกเ็ป็นสงัคมพหวุฒันธรรม	 จงึเป็นต้นทุนท่ีสะสมมาในระยะเวลาท่ียาวนาน 

คอืเป็นทนุทางสงัคมทีม่หาศาล	และสงัคมพหวุฒันธรรมก็เป็นสิง่ท่ีต้องสร้างเป็นนวตักรรมของประเทศ 
พหุวัฒนธรรมจึงเป็นดั่ง	“วัฒนธรรมทุนที่ซ่อนเร้น”	ท�าให้ผู้ก�าหนดนโยบายด้านความมั่นคงจะต้อง 

หนัมาสนใจความเป็นพหวุฒันธรรมมากขึน้	 เพือ่ให้เป็นนวตักรรมหรอืเป็นสิง่ทีต้่องมาเป็นเอกลกัษณ์ของ 
ประเทศไทย	น�าประวัติศาสตร์แบบพหุวัฒนธรรมมาท�าประโยชน์ให้แก่ประเทศ	จะต้อง	“มองหลังแลหน้า” 

คือ	 การมองย้อนไปในอดีตและมองอนาคตข้างหน้าเพื่อให้ประเทศสามารถหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง 
และสร้างให้ประเทศกลายเป็นประเทศพัฒนาอย่างยั่งยืน

เอกสำรอำ้งองิ
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 5.1 บทความที่ได้รับการพิจารณาให้ลงพิมพ์ในเอกสารชุดความมั่นคงศึกษา ต้องผ่านความเห็นชอบ 
  และหรือผู้เขียนได้ปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของสถาบันความมั่นคงศึกษาหรือ
  ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาบทความ
 5.2 การแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เขียนบทความทราบหลังจากสถาบันความมั่นคงศึกษา
  ได้พิจารณาบทความให้ลงพิมพ์ได้
 5.3 การพิจารณาบทความถือเป็นสิทธิ์ของสถาบันความมั่นคงศึกษา

หลักเกณฑ์การส่งบทความลงพิมพ์

สถานที่ติดต่อ
  สถาบันความมั่นคงศึกษา
   ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ทิศตะวันตก ชั้น 7
  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10215
  โทรศัพท์ 0-2142-0144 โทรสาร 0-2143-9350
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มุมมองความมัน่คง
|  ฉบับที่ 2  |  ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563

สถาบันความมั่นคงศึกษา 

ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ทิศตะวันตก ชั้น 7

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 0 2142 0144 โทรสาร 0 2143 9350

ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล
: ระบบการเตรียมพร้อมของไทย

| รัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์ |

ระบบการเตรียมพร้อม
ด้านความมัน่คงไทย
| สินชัย คารวุตม์ |
| ยศกร ยืนยง |

ความพร้อมเพื่อตอบโต้
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
ในกิจกรรมสาธารณะ
| มนทิพย์ วงศ์กุลฤดี |

สังคมพหุวัฒนธรรม
กับนวัตกรรมในการพัฒนาประเทศ
| สุเชน เลิศวีระสวัสดิ ์|

การศึกษาเปรียบเทียบ
ยุทธศาสตร์การต่อต้านการค้ามนุษย์
ในจีน อินเดีย และ สิงคโปร์
| สุนันทา พาเมล่า วอร์ด |

สมช. กับการพัฒนาขีดความสามารถ
การประเมินสถานการณ์ทีม่ีความส�าคัญ
ทางยุทธศาสตร์ในระยะยาว
| ไผท สิทธิสุนทร |

แนวคิดสุดโต่งทีนิ่ยมความรุนแรง
ภาค 1 : เหตุใดภาครัฐจึงต้องให้ความส�าคัญ

| วรางคณา ก่อเกียรติพิทักษ์ |

ยุทธศาสตร์ Indo-Pacific
กระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา
| พิมพ์ชนก จันทบูรณ์ และคณะ |

ทลายมายาคติ
“ความพิเศษเหนือชาติอืน่ของอเมริกา”

: การแสวงหายุทธศาสตร์ทางเลือก
| ฑภิพร สุพร |
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