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ค�ำน�ำ
	 สถาบันความมั่นคงศึกษา	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 (สมศ.สมช.) 

จัดท�าวารสารมุมมองความมั่นคง	ราย	4	เดือน	เพื่อเป็นแหล่งความรู้ที่ได้มาจาก 

การศึกษาค้นคว้าและความรู้ที่ได้มาจากการสั่งสมประสบการณ์ในตัวบุคคลที่จะ 

ถ่ายทอดงานด้านความมั่นคงที่มีเหตุปัจจัยจากสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง 

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	และการก�าหนดยุทธศาสตร์	นโยบาย	หรือ 

แผนเพื่อมุ่งปกป้องรักษาและแสวงหาผลประโยชน์แห่งชาติ	

	 การจัดท�าวารสารมุมมองความมั่นคง	ปีท่ี	2	ของสถาบันความมั่นคงศึกษานั้น 

เน้ือหาในวารสารฯ	ฉบบัเดอืนมิถนุายน	-	กนัยายน	2564	ได้ถ่ายทอดประเดน็ความมัน่คง 

จากคณะที่ปรึกษาด้านการข่าวกรองของสภาความมั่นคงแห่งชาติ	ในเรื่องการประเมิน 

ก�าลังอ�านาจของชาติและภัยคุกคามรูปแบบใหม่	และประเด็นความมั่นคงอื่น	ๆ  

จากบคุลากรของส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต	ิรวม	6	เรือ่ง	ได้แก่	ห้องปฏบิตักิาร 

(Policy	Lab)	กับนโยบายด้านความม่ันคง	การประมงไทย	&	IUU	Fishing	และ 

แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	(พ.ศ.	2558	-	2564)	การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

เพ่ือพัฒนาพื้นที่เพ่ือเสริมความมั่นคง	พลวัตความมั่นคงทางไซเบอร์ของประเทศไทย 

การพัฒนาและศกึษาวจัิยองค์ความรูด้้านความมัน่คง	และยทุธศาสตร์และแผนความมัน่คง 

เฉพาะเรื่อง

	 ด้วยเหตนุี	้สถาบนัความมัน่คงศกึษา	จงึหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าวารสารมมุมองความมัน่คง 

ฉบับนี้	จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ศึกษาและสนใจประเด็นและการก�าหนดนโยบายและ 

การด�าเนินงานด้านความมั่นคงโดยสื่อให้เห็นถึงพลวัตความมั่นคงในบริบทและ 

ห้วงเวลาต่าง	ๆ 	รวมท้ังภาพการท�างานความมัน่คงของส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ

 สถาบันความมั่นคงศึกษา
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วิสัยทัศน์
ของส�ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ

องค์กรน�าด้านความมั่นคงแบบองค์รวม
บนพื้นฐานการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ

และบริหารจัดการความมั่นคงทุกมิติอย่างสมดุลและยั่งยืน

นโยบำยวิชำกำรด้ำนควำมมั่นคง

 	 สร้างและพัฒนาองค์ความรู้วิชาการด้านความม่ันคง	เพื่อเป็นข้อมูลเสนอแนะ	ยุทธศาสตร์ 

นโยบาย	และแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง

 	 สนับสนนุให้มกีารศกึษาวจิยัด้านวชิาการในประเดน็ความมัน่คงเพือ่เสนอแนะ	ยทุธศาสตร์ 

นโยบาย	แผนความมั่นคงเฉพาะเรื่อง	หรืออื่นใดที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง

 	 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความมั่นคงให้แก่หน่วยงานทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องให้รับรู้ถึง 

ความส�าคญัของมติิความมัน่คงทีต้่องประสานและบรูณาการการวางแผนและการปฏบิตังิานทีเ่กือ้กลูกนั 

อย่างเป็นเอกภาพ

 	 ส่งเสรมิให้มกีารประชมุ	สมัมนา	การหารอืและความร่วมมอืทางวชิาการระหว่างส�านกังาน 

สภาความมัน่คงแห่งชาติกบัหน่วยงานทางวชิาการและหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องท้ังภายในและต่างประเทศ 

เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในงานความมั่นคง

 	 ส่งเสรมิให้มกีารพฒันาหลกัสตูรและจดัการความรูด้้านความมัน่คงเพือ่ประโยชน์ในการพฒันา 

บคุลากรของส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต	ิหน่วยงานด้านความมัน่คง	และหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

 	 เผยแพร่ข้อมูลหรือองค์ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติให้แก่ทุกภาคส่วน
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การประเมินกำาลังอำานาจของชาต ิ( National Power )
และภัยคุกคามรูปแบบใหม่

1	 คณะทีป่รกึษาด้านการข่าวกรองเป็นหนึง่ในคณะท่ีปรกึษาของสภาความมัน่คงแห่งชาต	ิโดยนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานสภาความมัน่คงแห่งชาต ิ

อาศัยอ�านาจของพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ	พ.ศ.	2559	มาตรา	10	แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติขึ้น

คณะที่ปรึกษำด้ำนกำรข่ำวกรอง 1

วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ 7 ประจ�าเดือนมิถุนายน - กันยายน 25645

	 วารสารมุมมองความมั่นคง	ฉบับที่	6	ในหัวข้อ	“เกร็ดความรู ้ 
คณะท่ีปรึกษาของสภาความมัน่คงแห่งชาต”ิ	ได้กล่าวถงึทีม่า	ความส�าคญั 
บทบาทของคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 รวมถึงขอบเขต 
อ�านาจหน้าทีข่องคณะทีป่รึกษาของสภาความม่ันคงแห่งชาตใินแต่ละด้าน 
ทั้งนี้คณะที่ปรึกษาฯ	จะต้องจัดท�ารายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิด 
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานภายใต้วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติ 
สภาความมั่นคงแห่งชาติ	พ.ศ.	2559	ประกาศสภาความม่ันคงแห่งชาต ิ
เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าท่ีของ 
คณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติได้มุ ่งหวังเอาไว้	รวมท้ัง 
การให้ค�าปรึกษา	ค�าแนะน�าในเรือ่งต่าง	ๆ 	จะต้องหาข้อสรปุและมีข้อเสนอแนะ 
ที่ชัดเจน	เพื่อน�าไปประกอบการพิจารณาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ

	 ส�าหรับบทความฉบับนี้ 	จะขอกล่าวถึงการด�าเนินงานของ 
คณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ	ด้านการข่าวกรอง	ภายใต ้
การท�างานของคณะทีป่รึกษาสภาความม่ันคงแห่งชาต	ิชดุที	่3	ซึง่ได้เสนอ 
รายงานการศึกษาหัวข้อ	เรื่อง	“การประเมินก�าลังอ�านาจของชาต ิ
(National	Power)	และภัยคุกคามรูปแบบใหม่”



   ในปัจจุบัน	“ก�ำลังอ�ำนำจของชำติ (National Power)”	มีหลายนิยาม 
ข้ึนอยู่กับบริบทเฉพาะของรัฐแต่ละรัฐ	โดยไม่จ�ากัดเฉพาะก�าลังด้านการเมือง 
สังคม	ทหาร	และเศรษฐกิจ	ทั้งน้ี	นักวิชาการส่วนใหญ่ให้ความเห็นเกี่ยวกับ 
ก�าลงัอ�านาจของชาตว่ิาเกีย่วกบัองค์ประกอบและลักษณะทีร่ฐัมีอยู่	อาจพจิารณา 
จากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	ภูมิศาสตร์	ทรัพยากร	เศรษฐกิจ	การทหาร 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีและประชากร	ซึง่รฐัใช้ปัจจยัเหล่านีเ้พือ่ให้บรรลเุป้าหมาย 
ของประเทศ	รักษาผลประโยชน์และความมั่นคงแห่งชาติ	รวมทั้งสร้างอิทธิพล 
ในเวทีระหว่างประเทศ

	 นอกจากนัน้	ในสถานการณ์ปัจจบุนัและอนาคตทีน่วตักรรม	วทิยาศาสตร์	เทคโนโลยดีจิทิลั 

และเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่มีการพัฒนาต่อเนื่องและรวดเร็ว	รวมทั้งเข้ามามีบทบาท 

ในการขับเคล่ือนภาคส่วนต่าง	ๆ 	ทั้งระดับประเทศและต่างประเทศ	ท�าให้เทคโนโลยีเหล่านี ้

เป็นส่วนหน่ึงของก�าลังอ�านาจของชาติที่ควรให้ความส�าคัญมากขึ้น	เนื่องจากมีส่วนช่วยสร้าง 

และแสวงหาโอกาส	ขณะเดียวกันก็ป้องกันและยับยั้งภัยคุกคามในรูปแบบต่าง	ๆ 	ตลอดจน 

การบริหารจัดการสถานการณ์ในภาวะวิกฤติ

	 การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์/นโยบายของแต่ละรัฐ	หรือประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

การรักษาผลประโยชน์และความม่ันคงของชาติในแต่ละห้วงเวลานั้น	มักเผชิญความเสี่ยง 

จากสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคง	(Security	Environment)	ท่ีท้าทายและคุกคามได้เสมอ 

ดังนั้น	จึงจ�าเป็นต้องมีก�าลังอ�านาจของชาติท่ีเข้มแข็งในการรับมือกับภัยคุกคามต่าง	ๆ 

ทั้งนี้	 ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่จะสร้างปัญหาให้ประเทศต่าง	ๆ 	 รวมถึงไทยในอนาคตจะแตกต่าง 

จากภัยคุกคามรูปแบบเดิมที่เกิดจากการสู ้รบระหว่างรัฐต่อรัฐด้วยก�าลังทหารหรืออาวุธ 

โดยภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ควรให้ความส�าคัญมากข้ึน	มีท้ังการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่อาจเกิดจากพัฒนาการของเชื้อโรคหรือความผิดพลาดจากการกระท�า 

ของมนุษย์	รวมถึงการใช้อาวุธชีวภาพ	และการใช้เทคโนโลยีไซเบอร์ในการต่อสู้ระหว่างรัฐ	อีกทั้ง 

ก่ออาชญากรรมข้ามชาต	ิอาชญากรรมทางเศรษฐกจิ	และมแีนวโน้มจะสร้างปัญหาสังคมมากข้ึน

 << ที่มาและความส�าคัญ >>
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<< วัตถุประสงค์ของการศึกษา>>

1	 เพ่ือน�ากรอบแนวคิดก�าลังอ�านาจของชาติมาใช้ประโยชน์ในการพิจารณาจัดท�า 

	 หลักเกณฑ์	และวิธีการในการจัดท�าโครงการส�าคัญ	(Flagship	Project) 

	 ด้านความมั่นคง	เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	และนโยบายและ 

	 แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติให้ครบถ้วน	สมบูรณ์	และมีประสิทธิภาพ

2 เพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อแนวทางการประเมินก�าลังอ�านาจ 

	 ของชาติให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายการเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ 

	 และเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตการณ์ความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

	 และภัยคุกคามที่จะอุบัติขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1	 กรอบแนวคดิก�าลงัอ�านาจของชาตเิพือ่ประกอบการจดัท�าหลกัเกณฑ์โครงการส�าคัญ 

	 ด้านความมั่นคงรองรับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	และนโยบายและแผน 

	 ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ

2	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อแนวทางการประเมนิก�าลงัอ�านาจของชาตใิห้สามารถ 

	 ตอบสนองต่อเป้าหมายการเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ	และเตรียมพร้อม 

	 รบัมอืกบัวกิฤตการณ์ความมัน่คงทีเ่ปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

<< ความมุ่งหมาย/ความคาดหวังจากผลการศึกษา/
 การน�าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ >>

ก�าลงัอ�านาจของชาต	ิ(National	Power)	เป็นขีดความสามารถของชาต	ิ(National	Capabilities) 

ซึ่งมีหลายรูปแบบที่ส�าคัญ	ได้แก่	ความสามารถทางการทูต	ข้อมูลข่าวสาร	การทหาร	เศรษฐกิจ 

(Diplomatic,	Information,	Military	and	Economic-DIME)	การเผชิญกับภัยคุกคามต่าง	ๆ  

ตลอดจนการมภีารกจิหลกัในการรกัษาผลประโยชน์แห่งชาติ	ท�าให้ประเทศต่าง	ๆ 	จ�าเป็นต้องพัฒนา 

ขดีความสามารถหลากหลายด้านเพือ่ป้องปรามและต่อต้านภยัคกุคามทีจ่ะเกิดขึน้	โดยบางประเทศ/รฐั 

ให้ความส�าคญัท้ังด้านการทหาร	ข้อมลูข่าวสาร	การทูต	กฎหมาย	ข่าวกรอง	การเงนิ	และเศรษฐกจิ 

(Military,	Information,	Diplomacy	Legal,	Intelligence,	Financial	และ	Economic-MIDLIFE)

<< การประเมินก�าลังอ�านาจของชาติ (National Power) และ
 ขีดความสามารถของชาติ (National Capabilities) >>
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 ขณะเดียวกัน	ก็จ�าเป็นต้องเสริมสร้างก�าลังอ�านาจของชาติอย่างสม�่าเสมอเพื่อสนับสนุน 
การด�าเนินการในด้านต่าง	ๆ 	ของประเทศให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์	ซึ่งก�าลังอ�านาจ 
ด้านการทหารไม่ได้เป็นเพียงก�าลังอ�านาจเดียวที่จะท�าให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว	ต้องอาศัย 
ก�าลังอ�านาจอื่น	ๆ 	สนับสนุนด้วย	ทั้งนี้	คู่มือยุทธศาสตร์กองทัพบกระบุว่า	ก�าลังอ�านาจ 
หรือพลังอ�านาจมีความหมายเหมือนกัน	 โดยพลังอ�านาจจะใช้ส�าหรับประเทศ 
เป็นส่วนรวม	 ส่วนก�าลงัอ�านาจจะใช้เมือ่กล่าวถงึองค์ประกอบของพลังอ�านาจอย่างหน่ึงอย่างใด 
เป็นการเฉพาะ	พร้อมระบุว่า	พลังอ�านาจแห่งชาติ คือ ความสามารถของรัฐหนึ่ง 
ในอันที่จะก่อให้เกิดอิทธิพลแก่รัฐอื่น ๆ  หรือความสามารถในการชักจูงใจ 
หรือกดดันให้ประเทศอื่นกระท�าการตามท่ีต้องการจนบรรลุวัตถุประสงค์
ซึง่แต่ละประเทศมพีลงัอ�านาจไม่เท่ากนั	ประเทศทีม่พีลังอ�านาจมากกว่าประเทศอืน่	ๆ 	จึงมอีทิธิพล 
เหนือประเทศที่มีพลังอ�านาจน้อยกว่า	ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม

	 อย่างไรก็ตาม	ก�าลงัอ�านาจของชาตมิคีวามไม่แน่นอนและเปล่ียนแปลงได้	ประเทศต่าง	ๆ  
จงึมุ่งพฒันา/เสรมิสร้าง	และรกัษาก�าลงัอ�านาจ	เพือ่ให้มขีดีความสามารถในการรับมอื	ป้องปราม 
และจัดการกับภัยคุกคามต่าง	ๆ 	ทั้งเฉพาะหน้าและตามห้วงเวลา	เสริมสร้างความมั่นคง	และ 
รกัษาผลประโยชน์ของชาต	ิรวมถงึเพือ่ให้มกี�าลงัอ�านาจเหนอืกว่าประเทศคูขั่ดแย้ง	หรือประเทศ 
ที่อาจเป็นคู่แข่ง	หรือสร้างปัญหาในอนาคต

1. ก�าลังอ�านาจทางการเมือง-การทูต	ครอบคลุมทั้งการเมืองภายใน 

	 และต่างประเทศ	โดยการเมืองภายในเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัยท่ีส�าคัญ 

	 ได้แก่	ระบบการเมอืงการปกครอง	อดุมการณ์ทางการเมอืง	พรรคการเมอืง 

	 หรอืกลุม่อทิธพิลหรอืกลุม่ผลประโยชน์	เสถยีรภาพและเอกภาพทางการเมอืง 

	 ตลอดจนทัศนะทางการเมืองของประชาชนในประเทศ	ส่วนการเมือง 

	 ต่างประเทศ	 เกี่ยวข้องโดยตรงกับขีดความสามารถทางการทูตและ 

	 ศกัยภาพในการด�าเนนินโยบายต่างประเทศ	ทัง้เพ่ือโน้มน้าว	ชกัจูง	บบีบงัคบั 

	 หรือต่อต้านการด�าเนินการของประเทศอื่น	 เพื่อให้ตอบสนองต่อนโยบาย 

	 หรอืเป้าหมายของประเทศตนเอง	รวมท้ังเสริมสร้างเกยีรติภมูขิองประเทศ 

	 ในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ

<< แนวทางการประเมินก�าลังอ�านาจด้านการเมือง เศรษฐกิจ
 สังคม การทหาร สารสนเทศ >>
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กำรเมืองภำยในที่มี เสถียรภำพ ระบบกำรเมืองและผู ้น�ำที่ ได ้รับ 
กำรยอมรับและเชื่อมั่นศรัทธำจำกประชำชนจะเป็นปัจจัยส�ำคัญ 
ทีท่�ำให้ก�ำลงัอ�ำนำจทำงกำรเมอืงมคีวำมแข็งแกร่งและมัน่คง ท้ังยังช่วย 
ให้เกดิเอกภำพในสงัคม และช่วยสนบัสนนุการด�าเนนินโยบายต่างประเทศและการทูต 
โดยเฉพาะความน่าเชื่อถือและการยอมรับในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ	เช่น	การยึดมั่น 
ในอุดมการณ์ทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยท่ีนานาประเทศถือเป็นมาตรฐานสากล 
นอกจากนัน้	เสถยีรภาพทางการเมอืง	ตลอดจนการด�าเนนินโยบายต่างประเทศทีส่่งผลเชงิบวก 
ต่อความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศจะช่วยสนับสนุนก�าลังอ�านาจทางเศรษฐกิจ	เช่น 
การสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ	เป็นต้น

	 ส�าหรบัความสามารถในการด�าเนินการทางการทตู	พจิารณาจากความสมัพนัธ์ทางการทตู 

กับประเทศต่าง	ๆ 	และเครือข่ายความสัมพันธ์ทางการทูต	เช่น	สถานเอกอัครราชทูต 

สถานกงสุลใหญ่คณะผูแ้ทนถาวร	(Global	Diplomacy	Index	2019	ของ	Lowy	Institute 

ระบุว่า	ไทยอยู ่ในอันดับที่	37	ของโลก)	และตัวแทนในรูปแบบอื่น	เช่น	ผู ้แทนการค้า 

รวมถงึการบรูณาการในกรอบความร่วมมอืต่าง	ๆ 	ในระดบัโลกและภมูภิาค	การแสดงบทบาท 

อย่างสร้างสรรค์ในเวทโีลก	เช่น	การให้ความช่วยเหลือในการฟ้ืนฟูบรูณะหรือความช่วยเหลือ 

ด้านมนษุยธรรมหรอืการบรรเทาทกุข์แก่ประเทศทีป่ระสบปัญหา	เช่น	การส่งทหารช่างเฉพาะกจิ 

เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพร่วมกับสหประชาชาติ	และการดูแลและคุ ้มครอง 

ผลประโยชน์ของพลเมืองในต่างประเทศ

Source: https://globaldiplomacyindex.lowyinstitute.org/country_rank.html
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2. ก�าลังอ�านาจทางเศรษฐกิจ	เกี่ยวข้องกับ 
ปัจจัยทางเศรษฐกิจทั้งหมด	เช่น	ขีดความสามารถ 
ในการผลิต	การบริการ	การค้า	การสร้างรายได้ 
จ�านวน	และทักษะแรงงาน	เพื่อความเป็นอยู่ท่ีดี 
ของประชาชน	และสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ซึ่งจะมีผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของ
แต่ละประเทศ	การมีก�าลังอ�านาจทางเศรษฐกิจ 
ทีแ่ขง็แกร่งจะเป็นปัจจยัเสริมก�าลงัอ�านาจด้านอืน่	ๆ  
เช ่น	การทหาร	การศึกษา	วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี	ขณะที่ความพร้อมด้านปัจจัยการผลิต 
ทั้งแรงงาน	 เทคโนโลยี	 ทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรธรรมชาติหายาก	เช่น	
แร่ธาตุหายาก	หรือสิ้นเปลือง	และทุน	จะช่วยเสริม
ก�าลังอ�านาจทางเศรษฐกิจ	 ทั้งการแข่งขันและการ
ต่อรองกับประเทศคู่ค้าและคู่แข่ง	นอกจากนั้น	ขีด
ความสามารถด้านการผลิตในภาวะปกติเพื่อ
รองรับความต้องการในประเทศ	 การส่งออก	 รวม
ท้ังในภาวะวิกฤติหรือฉุกเฉินเป็นก�าลังอ�านาจทาง
เศรษฐกิจที่ส�าคัญของทุกประเทศ

	 ส�าหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับก�าลังอ�านาจ 
ทางเศรษฐกิจอาจพิจารณาได้จากปัจจัยด้าน 
สมรรถนะทางเศรษฐกิจ	ซึ่งสถาบัน	Institute	for 
Management	Development	 (IMD)	ของ 
สวิตเซอร์แลนด์	ใช้ในการจัดอันดับความสามารถ 
ในการแข่งขันของโลก	ประกอบด้วย	ประสิทธิภาพ 
ของภาครัฐ ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ โครงสร้าง 

พื้นฐาน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ดัชนีระดับ 
ความเป ็นประชา ธิปไตย และสัดส ่ วนของ 
ผูป้ระกอบการใหม่ในระยะเริม่ต้นธุรกจิ	ส�าหรับไทย 
IMD	 จดัอนัดับขดีความสามารถในการแข่งขนัของโลก 
ประจ�าปี	2563	อยู่ในอันดับที่	29	ซ่ึงเป็นผลจาก 
ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว	ขาดการดึงดูดการลงทุน 
จากต่างประเทศ	การขาดแคลนแรงงานในระยะยาว 
และสถานการณ์คลังที่ถดถอยลง

3. ก�าลังอ�านาจทางทหาร	ที่ส�าคัญ	ได้แก่	 
ขนาดและคุณภาพของก�าลังรบ	อาวุธยุทโธปกรณ ์
ทั้งในแง่ประสิทธิภาพของอาวุธ	จ�านวน	และ 
ประเภท	ยุทธศาสตร์	ยุทธวิธี	ผู ้น�าทางทหาร 
การส ่ ง ก� า ลั งบ� า รุ ง 	 ทั กษะการปฏิ บั ติ ก า ร 
อย่างมีประสิทธิภาพ	ขวัญก�าลังใจของก�าลังพล 
ความสามารถในการเคลื่อนที่	และการเตรียมการ 
ทางทหาร	นอกจากนั้น	ต้องมีขีดความสามารถ 
ในการจัดเตรียมกองก�าลังให้มีความพร้อมส�าหรับ 
ภารกิจต่าง ๆ	ทั้งยามสงบและสงคราม	และพัฒนา 
ก�าลังทหารให้สอดคล้องกับขีดความสามารถ 
ทางเศรษฐกิจของประเทศและสภาพทางภมูศิาสตร์ 
ก�าลังอ�านาจทางทหารยังคงเป็นก�าลังอ�านาจหลัก 
ในการรกัษาความมัน่คง	อธปิไตย	และผลประโยชน์ 
แห่งชาต	ิแม้ปัจจุบนัปัญหาการสูร้บระหว่างประเทศ 
ลดลง	อย่างไรกต็าม	การเผชญิภยัคกุคามรปูแบบใหม่ 
กลับเพิ่มขึ้น	ซึ่ งส ่งผลกระทบต่อความมั่นคง 
ท้ังระดับประเทศและประชาชน	ท�าให้ก�าลังอ�านาจ 
ทางทหารมีส่วนสนับสนุนภารกิจอื่น	ๆ 	ทั้งการ 
พัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน	ส�าหรับ 
ขีดความสามารถทางทหารของไทย	 เว็บไซต์ 
Global	Firepower	ระบุว่า	ในปี	2564	ไทยอยู่ใน 
อนัดบัที	่26	ของโลกจากจ�านวนทัง้หมด	139	ประเทศ 
ทั่วโลก	และมีก�าลังพลมากเป็นล�าดับ	9	ในเอเชีย 
จ�านวน	 360,850	 คน	 (The	 Military	 Balance, 
2020)
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4. ก�าลังอ�านาจทางสังคมจิตวิทยา ที่ส�าคัญ	ได้แก่	ลักษณะและความเข้มแข็ง 

ของพลเมือง	ทั้งในแง่จ�านวน	คุณภาพ	และความสามารถทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

และลักษณะและความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม	ครอบครัว	ศาสนา	และ 

การศึกษา	โดยก�าลังอ�านาจทางสังคมจิตวิทยาอาจแปรผันได้ตามสภาพสังคม 

และอิทธิพลทางวัฒนธรรมของต่างชาติ	ทั้งที่มีความคล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน 

เฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันและอนาคต	ความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศ 

และเครื่องมือการสื่อสารสมัยใหม่ที่อ�านวยความสะดวกในการติดต่อระหว่างบุคคล 

ผ่านระบบการสื่อสารต่าง	ๆ 	จะมีส่วนสั่นคลอนก�าลังอ�านาจทางสังคมจิตวิทยาของ 

ประเทศต่าง	ๆ 	ได้ง่ายขึน้	ผ่านการใช้	Soft	Power	หรอืการกล่อมเกลาวธิคีดิผ่านสือ่ต่าง	ๆ  

ทัง้สือ่มวลชนกระแสหลกัและสือ่สงัคมออนไลน์	ซึง่เป็นปัจจยัทีเ่อือ้ต่อการเกิดลกัษณะ 

พลเมืองโลก	(Global	Citizen)

5. ก�าลังอ�านาจทางสารสนเทศ  มคีวามส�าคัญอย่างมากในปัจจุบนั	และจะเพ่ิมขึน้ 

ในอนาคต	 เนือ่งจากข้อมลูมคีวามส�าคญัและเป็นสิง่จ�าเป็นส�าหรับการวางแผน	การบรหิาร 

การด�าเนินการ	และการตัดสินใจ	โดยข้อมูลที่ครบถ้วน	ถูกต้อง	และทันเวลาจะช่วย 

ให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพ	และน�าไปสู่การเปล่ียนแปลงท้ังทางบวกและลบ 

การเปลีย่นผ่านเข้าสูย่คุดจิทัิลของประเทศต่าง	ๆ 	ทัว่โลกท�าให้ก�าลังอ�านาจทางสารสนเทศ 

มีความส�าคัญยิ่งขึ้น	และกลายเป็นอีกมิติของการแข่งขันระหว่างประเทศ	เห็นได้จาก 

การเร่งพฒันาเทคโนโลยแีละระบบการส่ือสารสมยัใหม่ทีเ่อือ้ต่อการเข้าถึงและครอบครอง 

ข้อมลูขนาดใหญ่ของประเทศมหาอ�านาจ	ทัง้ด้านการเมอืง	เศรษฐกจิ	สังคม	วทิยาศาสตร์ 

และเทคโนโลย	ีการศกึษา	การทหาร	และความมัน่คง	ซ่ึงความต้องการเป็นเจ้าของข้อมลู 

จะไม่จ�ากดัเพยีงภาครัฐ	เพือ่ใช้ในการก�าหนดและด�าเนนินโยบาย	แต่ยงัรวมถงึภาคธรุกจิ 

ทีใ่ช้ประโยชน์จากข้อมลูในการแข่งขนัระหว่างภาคธรุกจิด้วยกนั	 และเข้าถึงความต้องการ 

ของประชาชน	โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่	ๆ 	เช่น	ปัญญาประดิษฐ์	(Artificial 

Intelligence-AI)	เป็นเครื่องมือส�าคัญ	นอกจากนั้น	การใช้ประโยชน์จากข้อมูลของ 

ตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ	เช่น	กลุ่มอาชญากรรม	และผู้ก่อการร้าย	เพื่อวางแผนและก่อเหต ุ

เป็นสิ่งสะท้อนถึงความส�าคัญของก�าลังอ�านาจทางสารสนเทศ
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สถานการณ์ทัง้ภายในและต่างประเทศในปัจจบัุนและอนาคตจะมกีารเปล่ียนแปลงรวดเร็ว	ซับซ้อน 

และไม่แน่นอนมากขึน้	ซึง่ยากต่อการคาดการณ์	สถานการณ์ดังกล่าวท�าให้ภยัคกุคามในปัจจุบนั 

และอนาคตแตกต่างไปจากเดมิ	โดยประเทศต่าง	ๆ 	รวมถึงไทยจะเผชญิภยัคกุคามท้ังรูปแบบใหม่ 

และภัยคุกคามรปูแบบเดมิในลักษณะ	Hybrid	Threats	และต่างจะได้รับผลกระทบจากภยัคกุคาม 

ที่เกิดขึ้นจากความเชื่อมโยงระหว่างกัน	ส่วนความสูญเสียและความเสียหายแตกต่างกันไป 

ตามก�าลงัอ�านาจ	และความพร้อมในการรบัมอืและจัดการของแต่ละประเทศ	ส�าหรับภยัคกุคาม 

รูปแบบใหม่จะเป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบในทุกมิติ	เช่น	การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การเคลือ่นย้ายทนุจากบรรษทัข้ามชาต	ิโรคตดิต่ออบุติัใหม่	การก่อการร้าย	การก่อความไม่สงบ 

การใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิด	ประเทศต่าง	ๆ 	 จึงจ�าเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถและ 

เตรียมความพร้อมส�าหรับการเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่มากขึ้น

อย่ำงไรก็ตำม ไทยจ�ำเป็นต้องพัฒนำ 
ขดีควำมสำมำรถดังกล่ำว ทัง้เทคโนโลยี 
ควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
(infrastructure) และควำมรู้ รวมทั้ง 
ได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐอย่ำง 
ต ่อ เนื่ อง  ทั้ งกำร เข ้ ำถึงอุปกรณ ์
กำรพฒันำระบบกำรใช้งำน  กำรพัฒนำ 
ควำมรู ้ ค วำมสำมำรถแล ะทั กษ ะ 
ส่วนบุคคลและองค์กร และกำรรักษำ 
ค ว ำ ม มั่ น ค ง ป ล อดภั ย   ร ว ม ถึ ง 
กำรให ้ควำมรู ้ด ้ ำนจริยธรรม กฎ 
และระเบียบที่ เกี่ยวข ้อง  เนื่องจำก 
จะมีกำรน�ำเทคโนโลยีมำใช ้ เพิ่มขึ้น 
ในอนำคต

ส�ำหรับไทย กำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงกว้ำงขวำง
ในภำคส่วนต่ำง ๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหลังปัญหำกำรแพร่กระจำย
ของโรคโควิด-19 ที่เป็นปัจจัยเร่งส�ำคัญจะมีส่วนช่วยเพิ่มพูน
ก�ำลังอ�ำนำจทำงสำรสนเทศของไทยทั้งทำงตรงและทำงอ้อม

<< ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (Non-Traditional Threat) >>

วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ 7 ประจ�าเดือนมิถุนายน - กันยายน 256412



ภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ของไทยที่มีแนวโน้มจะเป็นปัญหำมำกขึ้น และ 
ส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคงทั้งด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ 
วัฒนธรรม และทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย  
ควำมแตกแยกทำงควำมคิดของคนในสังคม ควำมไม่เชื่อมั่น 
ต่อระบบและสถำบันกำรเมือง กำรขำดกำรสมดุลของกำรจัดกำร 
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติจำกกำรเปลี่ยนแปลง 
ของสภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติและโรคระบำด ควำมมั่นคง 
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ กำรก่อกำรร้ำยและอำชญำกรรม 
ข้ำมชำติ แรงงำนต่ำงด้ำว และผู้หลบหนีเข้ำเมือง ยำเสพติด และ 
ควำมยำกจน

1 ควำมแตกแยกทำงควำมคิดของคนในสังคม เป็นผลจากทัศนะที่แตกต่าง 

	 กับรัฐบาลของกลุ่มเห็นต่างจากรัฐในประเด็นต่าง	ๆ 	เช่น	การเมือง	สิ่งแวดล้อม 

	 สิทธิมนุษยชน	นอกจากนั้น	ช่องว่างทางความคิดระหว่างวัย	(Generation	Gap) 

	 มีแนวโน้มจะเป็นปัญหาในสังคมไทยมากขึ้น	จากการมีความแตกต่างทางความคิด 

	 ความเช่ือ	ลกัษณะนสิยั	และแนวทางการท�างาน	ซ่ึงท�าให้เอือ้ต่อการสร้างความไม่เข้าใจ 

	 และความขดัแย้งระหว่างกนั	และเป็นประเดน็อ่อนไหวทีอ่าจบานปลายเป็นอกีปัญหา 

	 ทางสังคม

2 ควำมไม่เชือ่มัน่ต่อระบบและสถำบนักำรเมอืง	การเปลีย่นแปลงทางการเมือง 
	 บ่อยคร้ัง	การขาดเสถยีรภาพทางการเมอืง	การขาดประสทิธิภาพในการบรหิารจัดการ 

	 ของรฐับาล	การพวัพนักบัการทจุริตของรัฐบาล	ตลอดจนการใช้ระบบอปุถัมภ์ในแวดวง 

	 การเมอืง	มผีลให้ประชาชนขาดความเชือ่มัน่ต่อระบบและสถาบนัการเมอืง	แม้สนบัสนนุ 

	 ระบอบประชาธิปไตย	ซึ่งความรู้สึกไม่ไว้วางใจดังกล่าวเป็นปัจจัยส�าคัญที่บั่นทอน 

	 ความมั่นคงทางการเมือง	และยังคงเป็นภัยคุกคามหลักต่อระบบการเมือง

3 กำรขำดสมดุลของกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
  ความสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดขึ้นแทบทุกคร้ังท่ีเกิด 

	 ภยัธรรมชาต	ิเช่น	ภยัแล้ง	ไฟป่า	อทุกภัย	ดนิโคลนถล่ม	มลพษิทางอากาศ	สะท้อนถงึ 

	 ความส�าคญัของการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	เพ่ือลดผลกระทบ 

	 จากปัญหาสิ่งแวดล้อม	ที่เป็นผลจากการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 

	 ทั้งท่ีมีสาเหตุตามธรรมชาติและการกระท�าของมนุษย์	โดยภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

	 ขนาดใหญ่มีแนวโน้มจะเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของรัฐและมนุษย์มากขึ้น 

	 ทั้งระดับความรุนแรงและความเสียหาย
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4 โรคระบำด	โรคอุบัติใหม่และโรคระบาดที่กลับมาแพร่ระบาดใหม่มีแนวโน้มจะเป็น 

	 ปัญหามากขึ้นและเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	เช่น	สภาพอากาศ 

	 ที่อุ่นหรือร้อนข้ึนท�าให้มีเช้ือโรคและพาหะน�าเชื้อโรคแพร่กระจายได้มากขึ้น	รวมถึง 

	 การสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์	 เนื่องจากความต้องการใช้ประโยชน์จากสัตว์	 เช่น 

	 การค้า	หรือการบุกรุกพื้นที่ป่า	ท�าให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค 

	 จากสัตว์สู่คน	และเป็นการเพิ่มการระบาดของโรคอย่างมีนัยส�าคัญ

5 ควำมมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ จะเป็นปัญหาความมั่นคง 

	 ทัง้การก่อเหตขุองกลุม่แนวร่วม	การจดักจิกรรมเชิงสัญลักษณ์	และการสร้างวาทกรรม 

	 ในแถลงการณ์ต่าง	ๆ 	เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	ขณะที่การสนับสนุนกลุ่มเคลื่อนไหว 

	 และการลงพ้ืนท่ีเพื่อพบปะกับองค์กรภาคประชาสังคม	เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง 

	 และผู้เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุ	เพื่อรับทราบข้อมูลและสถานการณ์ในพื้นที่ขององค์กร 

	 ต่างชาติและนานาประเทศจะเอื้อต่อการเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อความไม่สงบ	และ 

	 ท�าให้ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงยืดเยื้อ

6 กำรก่อกำรร้ำย	 การที่กลุ่มก่อการร้าย	 เช่น	 กลุ่ม	 Al	Qaeda	 และกลุ่ม	 Islamic 

	 State	(IS)	ซึ่งเป็นกลุ่มก่อการร้ายระหว่างประเทศที่ส�าคัญ	ยังมีความเคลื่อนไหวและ 

	 รักษาอุดมการณ์อย่างเหนียวแน่น	โดยมีปัจจัยสนับสนุนการก่อเหตุจากความขัดแย้ง 

	 ทางการเมอืง	ศาสนา	ชาตพัินธุ	์รวมถึงความขัดแย้งตามภูมภิาคต่าง	ๆ 	ท�าให้การก่อการร้าย 

	 ยงัเป็นปัญหาความมัน่คงระดบัโลกและประเทศต่อไป	ทัง้การก่อเหต	ุการเผยแพร่แนวคดิ 

	 และการชกัชวนผูส้นับสนนุให้เข้าร่วมกลุม่	 และต้องอาศยัความร่วมมอืระหว่างประเทศ 

	 ในการแก้ไขปัญหาที่เป็นภัยคุกคามร่วมกัน

7 อำชญำกรรมข้ำมชำต ิจะเป็นปัญหาท่ีมีความซบัซ้อนและเชือ่มโยงระหว่างประเทศ 

	 มากขึ้นจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่	ซึ่งกลุ่มอาชญากรรม 

	 น�ามาใช้ในการกระท�าความผิด	รวมทั้งสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับกลุ่มหรือบุคคล 

	 ในท้องถิ่น	โดยอาชญากรรมข้ามชาติที่จะสร้างปัญหาให้ประเทศต่าง	ๆ 	ที่ส�าคัญ	ได้แก่ 

	 การค้ายาเสพติด	การลักลอบผลิตและจัดหาเอกสารปลอม	การลักลอบค้าอาวุธและ 

	 สัตว์ป่า	การลักลอบตัดไม้หวงห้าม	อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์	การพนันออนไลน ์

	 การฉ้อโกงข้ามชาติ	และการฟอกเงิน	รวมถึงการลักลอบน�าคนเข้าเมืองและค้ามนุษย์	
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8 ยำเสพติด จะแพร่ระบาดได้ง่ายและเร็วขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์และการขนส่ง 

	 ทางพัสดุ	โดยไม่จ�ากัดพื้นท่ี	ส่วนการที่สามเหลี่ยมทองค�าเป็นแหล่งผลิตยาเสพติด 

	 ทีส่�าคญัของโลกท�าให้ไทยประสบปัญหาทัง้การเป็นตลาดและทางผ่านล�าเลยีงยาเสพตดิ 

	 ไปยังประเทศที่สาม	 โดยเฉพาะไอซ์	 เฮโรอีน	 และกัญชา	 แม้ว่าจะไทยมีความร่วมมือ 

	 กับประเทศเพ่ือนบ้านในการสกัดกั้นยาเสพติดและเคมีภัณฑ์ตามแนวชายแดนก็ตาม 

	 ส�าหรับยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุดในไทย	คือ	ยาบ้า	รองลงมา	คือ	ไอซ ์

	 และกัญชา	ส่วนคีตามีนเริ่มเป็นที่นิยมและมีการแพร่ระบาดในกลุ่มนักเที่ยวกลางคืน

9 แรงงำนต่ำงด้ำวและผู้หลบหนีเข้ำเมือง จะยังเป็นปัญหาความมั่นคงส�าคัญ 

	 ของไทย	แม้แรงงานต่างด้าวมส่ีวนส�าคญัทีช่่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของไทย 

	 เฉพาะอย่างยิ่งงานประเภทท่ีแรงงานไทยไม่นิยมท�า	ผู้หลบหนีเข้าเมืองส่วนใหญ ่

	 มาจากประเทศเพือ่นบ้านทีม่แีนวชายแดนติดกบัไทย	รวมถึงประเทศใกล้เคยีง	เช่น	จีน 

	 เนื่องจากประสบปัญหาภายในประเทศทั้งด้านการเมือง	เศรษฐกิจ	และสังคม 

	 ในอนาคตไทยจะยังประสบปัญหาแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองจากปัจจัย 

	 ภายในของไทย	 เช่น	 ความต้องการแรงงาน	 การเข้าไปเก่ียวข้องกับขบวนการค้ามนษุย์ 

	 และลักลอบน�าคนเข้าเมือง	และปัจจัยภายนอก	เช่น	ความต้องการเข้ามาหางานและ 

	 ต้องการสภาพความเป็นอยูท่ีด่กีว่าของแรงงานต่างด้าว	 การตกเป็นเหยือ่การค้ามนษุย์ 

	 และความต้องการใช้ไทยเป็นทางผ่านไปประเทศที่สาม	ดังนั้น	การปรับปรุงระบบ 

	 การเข้าเมอืง	การจดัระเบยีบชายแดน	และการจดัระเบยีบแรงงาน	จงึควรมกีารด�าเนนิการ 

	 อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ	เพื่อลดปัญหาแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมือง 

	 ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของไทย	และอาจเชื่อมโยงกับปัญหาความสัมพันธ ์

	 ระหว่างประเทศ	เช่น	กรณีอุยกูร์	หรือเกาหลีเหนือ
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ภยัคกุคามรปูแบบใหม่ทีค่าดว่าจะสร้างปัญหาให้ประเทศต่าง	ๆ 	 รวมถึงไทยจะมคีวามซับซ้อน 

เกี่ยวเนื่องกับหลายภาคส่วน	และส่งผลกระทบต่อทุกมิติในสังคม	จึงท�าให้ไม่อาจใช้ก�าลัง 

อ�านาจของชาติด้านใดด้านหนึ่งได้เพียงด้านเดียวในการแก้ไขปัญหา	โดยควรพิจารณา 

อย่างรอบด้านในการใช้ก�าลังอ�านาจใดบ้างในการเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนและรับมือกับ 

ประเดน็ปัญหาต่าง	ๆ 	รวมทัง้ต้องอาศัยการบรูณาการระหว่างหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

ในการบริหารจัดการสถานการณ์และแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมมากขึ้น

ก�าลังอ�านาจของชาติด้านใดด้านหนึ่งอาจเป็นปัจจัยหลักในการแก้ไขปัญหาหรือจัดการ 

กับภยัคกุคามเฉพาะบางประเดน็ในบางบริบทและห้วงเวลา	ดังนัน้	ก�าลังอ�านาจของชาติทกุด้าน 

จึงมีความส�าคัญในการจัดการกับภัยคุกคามโดยขึ้นอยู่กับการสามารถเลือกใช้ได้อย่างถูก

ต้องเหมาะสม

<< ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ >>

“คน”	คือปัจจัยส�าคัญท่ีสุดในการพัฒนาชาติ	การมีประชากร 

ที่มีความรู้และมีคุณภาพจะสามารถสร้างชาติให้มั่งคั่ง-มั่นคงได้ 

แม้ประเทศนั้น	ๆ 	มีข้อจ�ากัดในด้านทรัพยากรธรรมชาติ	อีกทั้ง 

เป็นทีย่อมรบักันว่าปัจจบุนั	“ความรูค้อือ�านาจ”	ดงัน้ัน	ก�าลังอ�านาจ 

ด้านทรัพยากรมนุษย์	จึงจ�าเป็นมากที่ทุกประเทศจะต้องเสริมสร้าง 

ให้มีความเข้มแข็ง
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	 บทความช้ินนีเ้ป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้

เรื่องห้องปฏิบัติการ	 (Policy	 Lab)	 ในฐานะที่เป็น

แนวคิดและเครื่องมือในการออกแบบนโยบาย

สาธารณะ	 รวมทั้งประสบการณ์ของต่างประเทศ	

และน�ามาวิเคราะห์ร่วมกับการออกแบบนโยบาย

ด้านความมั่นคงของประเทศ	 ซึ่งเป็นการเรียบเรียง 

จากการทีผู่เ้ขยีนได้รบัโอกาสเข้าร่วมอบรมหลกัสตูร

ความมั่นคงศึกษา	(ระดับต้น)	รุ่นที่	1	ระหว่างวันที่ 

31	สงิหาคม	–	3	กนัยายน	และ	9	กนัยายน	พ.ศ.	2563	 

จัดข้ึนโดยสถาบันความมั่นคงศึกษา	 ส�านักงาน 

สภาความมั่นคงแห่งชาติ	 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 

เป็นข้าราชการใหม่	และข้าราชการทีม่ปีระสบการณ์

ท�างาน	3	ปีขึ้นไป	ท้ังนี้	ภายในหลักสูตรได้มีการ 

จัดบรรยายหัวข้อ	ห้องปฏิบัติการ	(Policy	Lab)	 

จากวิทยากรของสถาบันนโยบายสาธารณะและ 

การพัฒนา	 ซ่ึงเป็นการน�าเสนอและแลกเปล่ียน 

ความรูเ้กีย่วกบัแนวคดิและเครือ่งมอืในการออกแบบ

นโยบายสาธารณะรูปแบบใหม่	 เพ่ือรองรับการ 

	 1	นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏบิตักิาร	กองความมัน่คงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกนัประเทศ	ส�านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ, 
ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ	(เศรษฐศาสตร์การเมอืง)	จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	/	รัฐศาสตร์	(ความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ)	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
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เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและสามารถ

ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศและประชาชน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 โลกในปัจจุบันมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง 

อยู่ตลอดเวลา	และเต็มไปด้วยความผันผวน	ความ

ไม่แน่นอน	ความซับซ้อน	และความก�ากวม	(Vola-

tility	–	Uncertainty	–	Complexity	–	Ambiguity: 

VUCA)2		โดยเฉพาะมิติด้านความมั่นคงที่มีขอบเขต 

ในการพจิารณากว้างข้ึน	และส่งผลกระทบต่อประเทศ 

และประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม	 อีกทั้ง 

ประชาชนมีความคาดหวังต่อการพัฒนาและแก้ไข

ปัญหาเพิม่สงูข้ึน	ดงันัน้	การพัฒนาและแก้ไขปัญหา 

ของประเทศผ่านการก�าหนดนโยบายในรปูแบบเดิม 

ซึง่เป็นการออกแบบนโยบายเพือ่ใช้กบัทกุพืน้ทีแ่ละ 

ทุกกลุ่มคนนั้น	จึงไม่อาจตอบสนองต่อการเผชิญกับ 

ความท้าทายของประเทศทีม่คีวามหลากหลายและ 

สลบัซับซ้อนได้	 ด้วยเหตนุี	้ รฐัในฐานะผูว้างแนวทาง

การพัฒนาและรักษาเสถียรภาพของประเทศ	จึง

จ�าเป็นต้องแสวงหาแนวทางการพัฒนานโยบายใน 

รปูแบบใหม่	เพือ่พฒันา	แก้ไขปัญหา	และตอบสนอง

ต่อความต้องการของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ 

มากยิ่งข้ึน	ซ่ึงห้องปฏิบัติการ	(Policy	Lab)	ได้

คดิค้นขึน้เพือ่เป็นเครือ่งมอืในการออกแบบนโยบาย

ที่ท�าให ้รัฐสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษที่	21

	 2	VUCA	เป็นค�าทีม่าจาก	V-Volatility	คอืสภาวะทีม่คีวามผนัผวนสงู	U-	Uncertainty	คอืสภาวะทีม่คีวามไม่แน่นอนสงู	C-	Complexity	คือ
สภาวะที่มีความซับซ้อน	และ	A-	Ambiguity	คือสภาวะที่มีความคลุมเครือไม่ชัดเจน	โดยเป็นแนวคิดที่อธิบายปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจสังคม 
และการเมืองในช่วงตั้งแต่ปลายยุคสงครามเย็นจนถึงปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	 และยากที่จะคาดการณ์	 ทั้งนี้	 แนวคิด	 VUCA 
มีที่มาจากหนังสือของ	Warren	Bennis	และ	Burt	Nanus	ชื่อ	Leaders:	The	Strategies	for	Taking	Charge	ในปี	ค.ศ.	1985	โดยเป็นการ
กล่าวถึงเงื่อนไขต่างๆ	 ที่ผู้น�าองค์กรต้องเผชิญ	 นอกจากนี้	 ในปี	 ค.ศ.	 1987	 VUCA	 เริ่มถูกน�ามาใช้ในวิทยาลัยการสงครามของสหรัฐฯ	 เพื่อ 
การอธิบายโลกท่ีก�าลังอยู่ในสภาวะที่มีความผันผวน	 ไม่แน่นอนสูง	 สลับซับซ้อน	 และมีตัวแสดงส�าคัญในทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมที่ 
หลากหลาย	อย่างไรก็ดี	ภายหลังจากปี	ค.ศ.	2002	เริ่มมีการใช้และการถกเถียงต่อแนวคิดเรื่อง	VUCA	กันอย่างแพร่หลาย	และน�าไปสู่การพัฒนา
แนวคิดยุทธศาสตร์เพื่อรับมือกับ	VUCA	ในปัจจุบัน
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 3	วสนัต์	เหลอืงประภัสร์	แพรวา	สาธุธรรม	รุง่ศักดิ	์สาธุธรรม	และ	ว่าน	ฉนัทวิลาสวงศ์.	(2563).	ห้องปฏบิตักิารนโยบาย	(Policy	Lab) 
กบันวัตกรรมการบรหิารงานภาครัฐ.	สืบค้นเม่ือวันท่ี	9	เมษายน	2564,	จาก	http://www.polsci.tu.ac.th/direk
	 4	European	Commission	(n.d.).	Policy	Lab	(About	the	Lab).	Retrieved	10	April	2021,	from	https://blogs.ec.europa.eu/
eupolicylab/about-us/

หลักการของห้องปฏิบัติการ
(Policy Lab)
	 ห้องปฏิบัติการ	(Policy	Lab)	เป็นแนวคิด

ใหม่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางนโยบาย	(Policy 

Innovation)	อย่างมีส่วนร่วม	3	โดยใช้หลักการ 

มนษุย์เป็นศนูย์กลาง	(Human	Centric	Approach)	

มาเป็นหัวใจในการออกแบบนโยบาย	4	รวมทั้ง	สร้าง

ความร่วมมอื	(Collaboration)	กบัทกุภาคส่วน	เพือ่ 

คิดค้นและสร้างนวัตกรรมร่วมกนั	และน�าไปทดสอบ 

หรือทดลองในห้องปฏิบัติการออกแบบ	 (Design	

Lab)	ก่อนที่จะก�าหนดออกมาเป็นนโยบาย	 โดย 

มุง่หวงัว่า	นโยบายจะมคีณุภาพและตอบโจทย์ความ 

ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จรงิ

	 หลักการส�าคัญของแนวคิดห้องปฏบิัติการ 

(Policy	Lab)	เป็นการผสมผสานการท�างานรปูแบบ 

ใหม่ระหว่างพื้นฐานทางความคิด	 เคร่ืองมือท่ีใช ้

ในการออกแบบ	และกระบวนการท�างาน	ซึง่สามารถ

อธบิายหลกัการส�าคญัของแนวคดิได้เป็น	3	ประการ 

ดังนี้

 ประการแรก  การใช้มุมมองใหม่	หรือ

การตั้งค�าถามรูปแบบใหม่	 เพื่อน�ามาต่อยอดทาง

ความคิด	 และสะท้อนปัญหาในมุมมองท่ีแตกต่าง 

ไปจากเดิม	ยกตัวอย่างเช่น	การตั้งค�าถามว่า	ท�าไม

คนไทยท�างานหนักแต่ไม่คุ้มเหนื่อย	เป็นต้น

 ประการท่ีสอง			การใช้เสยีงใหม่	เป็นการ

สร้างรูปแบบการท�างานใหม่	 โดยใช้การท�างาน

ร่วมกันกับเครือข่ายที่มีความส�าคัญในด้านต่าง ๆ	

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	 เช่น	 การใช้

ห้องปฏบิติัการ	(Policy	Lab)	ในประเทศไทยมกีาร

ท�างานร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส	 (Thai 

PBS)	ส�านกังานสถติแิห่งชาต	ิ(สสช.)	ตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย	ธนาคารโลก	โครงการสิ่งแวดล้อม 

แห่งสหประชาชาต	ิสถาบนัเทคโนโลยแีมสซาชเูซตส์	

Urban	Metabolism	Group	และ	Urban	Risk	Lab

 ประการท่ีสาม  การใช้เครื่องมือใหม่	ซึ่ง

ประกอบด้วย	4	เครื่องมือหลัก	ดังนี้	1)	Foresight	

&	Futures	Lab	คือ	การวิเคราะห์ภาพอนาคตและ

ส�ารวจประเมินสิ่งที่อาจคาดไม่ถึง	แต่อาจก่อให้เกิด

ผลกระทบสูง	 เพื่อประกอบการออกแบบนโยบาย	

และส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ระยะยาว	

2)	Data	&	 Intelligence	Lab	คือ	การวิเคราะห์

และแสดงผลข้อมูลหลักฐานข้อเท็จจริงในรูปแบบ

ที่เข้าใจและเข้าถึงได้	 เพื่อช่วยก�าหนดทิศทางการ

พัฒนาประเทศ	และสร้างระบบเฝ้าระวังติดตาม 

ประเด็นทีส่�าคญัต่อการพัฒนาประเทศ	3)	Design	& 

Testing	Lab	คอื	การออกแบบทางเลอืกของนโยบาย

และมาตรการต่าง	ๆ 	รวมไปถึงการทดสอบและ 

ทดลอง	เพื่อน�าไปพัฒนาและปรับปรุงข้อเสนอแนะ 

1

3

2
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	 5	ส�านกัวชิาการ	ส�านกังานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.	 (2561).	 ห้องปฏบิตักิารนวตักรรมภาครัฐ	 (Government	 Innovation	Lab	 :	
Gov	Lab).	สืบค้นเมือ่วนัที1่0	เมษายน	2564,	จาก	http://www.parliament.go.th/library.

เชงินโยบายให้มีความเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ

สูงขึ้น	และ	4)	Public	Opinion	&	Dialogue	Lab 

คือ	การเกบ็รวบรวมความคดิเหน็สาธารณะ	และสร้าง

การมส่ีวนร่วม	ทัง้จากผูก้�าหนดนโยบาย	ผูม้ส่ีวนได้ 

ส่วนเสีย	 และประชาชน	 เพื่อใช้ในการออกแบบ

นโยบายของประเทศ

การใชห้้องปฏิบัติการ (Policy Lab) 
ในต่างประเทศ
	 ห้องปฏบิตักิาร	(Policy	Lab)	เป็นแนวคดิที่

ประเทศต่างๆ	ให้ความสนใจในการน�ามาประยกุต์ใช้ 

กบัการออกแบบนโยบายอย่างเป็นรปูธรรมมากข้ึน	

โดยมีตวัอย่างของประเทศทีม่กีารใช้ห้องปฏบิตักิาร	

(Policy	Lab)	ดังนี้	5

 ประเทศเดนมาร์ก	 เป็นประเทศแรกที่น�า 

แนวคิดห้องปฏิบัติการ	 (Policy	Lab)	มาใช้ในการ 

ออกแบบและพัฒนานโยบาย	โดยเมื่อปี	พ.ศ.	2545 

ได้ก่อตัง้องค์กรนวตักรรมระหว่างหน่วยงานภาครฐั

ที่มีชื่อว่า	 “Mind	 Lab”	 ซึ่งถือเป็นห้องทดลอง

นโยบายของภาครฐัทีเ่ป็นตวัอย่างให้กบัประเทศอืน่	ๆ 	 

ทั้งนี้	 Mind	 Lab	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสรรค ์

วิธีการแก้ไขปัญหา	 ค้นหาทางออก	 และค�าตอบใน 

ประเด็นด้านธุรกิจ	ด้านดิจิทัล	ด้านการศึกษา	และ

ด้านการจ้างงาน	ให้กับผู้ก�าหนดนโยบาย	โดยมกีาร 

ท�างานร่วมกนัระหว่างภาครฐั	ภาคธรุกจิ	เอกชน	และ

ภาคประชาชน	 ซึ่งการท�างานดังกล่าวได้ส่งเสริมให ้

องค์กรภาครัฐสามารถปรับตัวและพัฒนาผ่าน 

องค์ความรู้ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

	 ประเทศสหรฐัอเมรกิา	เริม่น�ากระบวนการ

ห้องปฏิบัติการ	(Policy	Lab)	มาใช้ในหลายมลรัฐ	

โดยมีชื่อท่ีแตกต่างกัน	เช่น	Gov	Lab	ของรัฐ

นวิยอร์ก	มหีน้าทีส่�าคญัในการออกแบบและทดสอบ 

นโยบาย	 ซึ่งมุ่งเน้นแนวทางการเปิดกว้างและการ 

มส่ีวนร่วมของประชาชนและสถาบนัต่างๆ	เพือ่แก้ไข 

ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและชอบธรรม

 ประเทศสหราชอาณาจักร	ได้ก่อตั้ง	U.K.	

Policy	Lab	 เมื่อปี	พ.ศ.	2557	โดยมีคณะท�างาน

เล็ก	ๆ	อยู ่ภายใต้โครงสร้างการบริหารงานของ

ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	(The	UK	Cabinet	

Off ice)	ทั้งนี้	U.K.	Policy	Lab	มีวัตถุประสงค์หลัก 

ในการน�านวตักรรมมาใช้ในการวางนโยบาย	 รวมทัง้ 

มีหลักการส�าคัญในการสร้างนโยบายแบบเปิด	

(Open	Policy)	กล่าวคือ	ในการออกแบบนโยบาย	

ได้มีการท�างานร่วมกันระหว่างผู้ก�าหนดนโยบาย

และผู้ใช้นโยบาย	ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาค

ประชาชน	ผ่านการใช้เครื่องมือและเทคนิคใหม่ ๆ 

เช่น	กระบวนการคิดเชิงออกแบบ	(Design	Think-

ing)	ฯลฯ	ตัวอย่างโครงการที่ส�าคัญ	อาทิ	โครงการ	

Speculating	 on	 the	 Future	 of	 Rail	 ซึ่งเป็น

โครงการพัฒนาบริการรถไฟโดยค�านึงถึงผู้โดยสาร

เป็นหลัก	และโครงการป้องกันการไร้ที่อยู่	(Home-

lessness	 Prevention)	 ที่หาวิธีป้องกันการกลาย

เป็นผู้ไร้บ้าน	 ซึ่งโครงการดังกล่าวประสบผลส�าเร็จ

เป็นอย่างมาก	และท�าให้	U.K.	Policy	Lab	เป็น

องค์กรแม่แบบส�าหรับประเทศอื่น ๆ	เป็นต้น
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	 ประเทศสงิคโปร์	 เป็นตัวอย่างประเทศใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ท่ีได้จัดตั้ง	The	

Human	Experience	Lab	(THE	Lab)	ขึ้น	เมื่อปี	

พ.ศ.	2555	ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การก�ากับของ

ส�านักนายกรัฐมนตรี	 และมีหน้าท่ีออกแบบและ

ปรับปรุงนโยบาย	และบริการสาธารณะ	ทั้งนี้	THE	

Lab	 มีผลงานที่ส�าคัญ	 เช่น	 โครงการ	 Pioneer	

Generation	Package	Lanyard	ของกระทรวง

สาธารณสุข	และโครงการ	The	Service	Work-

force	 Instant	 Feedback	 Transformation	

System	 at	 Changi	 Airport	 ซึ่งเป็นโครงการที่

ต้องการแก้ไขปัญหาการให้บรกิารในสนามบินชางงี	 

โดยอาศัยการมส่ีวนร่วมจากผูใ้ช้บรกิารและเจ้าหน้าที่ 

ของสนามบินในทุกส่วนงาน	 เพื่อตอบสนองต่อ 

ความต้องการและผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ

สูงสุด

 ประเทศไทย	 เริ่มมีการน�าแนวคิดห้อง

ปฏิบัติการ	 (Policy	 Lab)	 มาใช้ในการวางแผนใน 

หลาย	ๆ 	ระดบั	โดยปัจจบัุนมกีารจดัตัง้	สถาบันนโยบาย

สาธารณะและการพัฒนา	 (Institute	 of	 Public 

Policy	 and	 Development)	 เป็นหน่วยงานท่ี

เสมือนเป็นห้องปฏิบัติการในการวิจัยพัฒนาและ

ออกแบบนโยบาย	เพื่อการพัฒนาระยะยาวที่ยั่งยืน 

ของประเทศ	บนพื้นฐานของข้อมูลและหลักฐาน 

ซึง่ถอืได้ว่าเป็นแนวคิดท่ีน�ามาใช้พัฒนาการออกแบบ

นโยบายที่มุ ่งหวังในการตอบสนองทุกกลุ่มคนใน

สังคม

	 ตวัอย่างโครงการทีไ่ด้ด�าเนนิการโดยใช้การ

ออกแบบนโยบายภายใต้แนวคิดห้องปฏิบัติการ 

(Policy	Lab)	คือ	 โครงการ	Beyond	Growth	

Reducing	 Risks,	 Enhancing	 Happiness6	 เป็น 

โครงการทีต้่องการเปลีย่นมมุมองการพฒันานโยบาย

สาธารณะของอนาคต	โดยมี	“คน”	เป็นศูนย์กลาง	 

ผ่านการวเิคราะห์ด้วยข้อมลูหลกัฐาน	 และการสร้าง 

ความร่วมมอืระหว่างภาค	ีเพ่ือสร้างองค์ความรู้และ 

ออกแบบนโยบายที่ส�าคัญต่อการ	“ลดความเสี่ยง	

เพิ่มความสุข”	 ของประชาชนไทย	 ซึ่งประเด็นการ

ศึกษาหลัก	คือ	การเพิ่มความสุข	ทั้งเชิงโครงสร้าง 

และเชิงคุณค่า	 และการลดความเส่ียง	 ท้ังจาก 

ภัยธรรมชาติและจากมนุษย์

	 ผลการศึกษาพบว่า	ด้านความสุข	ในช่วง

ปี	พ.ศ.	2555	–	2563	คนไทยมีความสุขลดลง	

ร้อยละ	21.25	โดยการศึกษาในระดับจังหวัดแสดง

ให้เห็นว่า	 แต่ละจังหวัดมีความสัมพันธ์กับความสุข

ทีแ่ตกต่างกนั	เช่น	จงัหวดัหนึง่	มรีะดับความเชือ่ถอื

ต่อรัฐบาลที่ส่งผลต่อความสุขมากกว่าจังหวัดอื่น

เป็น	2	เท่า	เป็นต้น	ทั้งนี้	การศึกษาในระดับจังหวัด	

ท�าให้การพจิารณาออกแบบนโยบายตรงตามปัญหา

หรือความต้องการของแต่ละพื้นที่ได้มากขึ้น

	 6	สถาบนันโยบายสาธารณะและการพฒันา.	 (ม.ป.ท.).	Beyond	Growth	Reducing	Risks,	Enhancing	Happiness.	สบืค้นเมือ่วนัที ่
10	เมษายน	2564,	จาก	https://ippd.or.th/category/beyond-growth/
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 7	ส�านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.	(2562).	แนวคิดและแนวทางการพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบายของสภาพัฒน์.	
สืบค้นเมื่อวันที่	9	เมษายน	2564,	จาก	https://www.nesdc.go.th/download/article/article_20200228111219.pdf
	 8	 สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา.	 (2021).	 Checklist	 แนวทางและขั้นการออกแบบนโยบายสาธารณะ.	 สืบค้นเมื่อวันที ่
10	เมษายน	2564,	จาก	https://drive.google.com/file/d/1Eru5eZBKDSXq9N1OJcjDsYe1p92aH33u/view

 ด้านความเสี่ยง	พบว่าคนไทยตระหนักถึง 

ประเด็นความเสีย่งแตกต่างจากประเทศอืน่	ๆ 	อกีทัง้ 

การท่ีประชาชนมีทัศนคติท่ีไม่เข้าใจหรือไม่ยอมรบั

ความเสีย่ง	จะน�าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาเชงิรบัมากกว่า

การพัฒนาเชิงรุก	 ดังน้ัน	 การพัฒนาเชิงนโยบาย

ท่ีผ่านมาจึงละเลยการควบคุมความเส่ียง	ซึ่งสง่ผล

ต่อความเปราะบาง	และความเสียหายที่มีมูลค่าสูง

	 นอกจากนี	้ โครงการศกึษาดงักล่าวได้มกีาร

ขยายผลและสื่อสารต่อสาธารณะในหลากหลาย

รปูแบบ	อาท	ิการท�า	Data	Map	หรอื	การใช้แผนที่

รวบรวมข้อมูล	และการท�า	Data	Story	หรือ	การ

ท�าให้งานวิจัยเข้าใจง่ายขึ้นผ่านการน�าเสนอเป็น

เร่ืองราว	และการจัดประกวดภาพถ่ายที่เกี่ยวข้อง	

เป็นต้น

	 อย่างไรก็ตาม	 แนวคิดห้องปฏิบัติการ 

(Policy	 Lab)	 ในประเทศไทยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น 

และส่วนใหญ่ยังคงน�ามาใช้กับมิติด้านนโยบาย 

หรอืโครงการเพือ่แก้ไขปัญหาในระดบัจลุภาค	ดงันัน้ 

จึงมีความจ�าเป็นทีต้่องมกีารพฒันาความรูค้วามเข้าใจ

ในแนวคิดห้องปฏิบัติการ	(Policy	Lab)	ให้ชัดเจน

และขยายวงกว้างมากข้ึนต่อไป7	 เพื่อให้สามารถ

เป็นทางเลอืกส�าหรบัการออกแบบนโยบายในภาพใหญ่

ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการออกแบบนโยบายภายใต้
แนวคิดห้องปฏิบัติการ (Policy Lab)
	 การออกแบบนโยบายตามแนวคิดห้อง

ปฏิบัติการ	 (Policy	 Lab)	 เป็นกระบวนการที่เป็น 

วงจรมากกว่าเส้นตรง	หรอื	 เรยีกว่า	“วงจรนโยบาย

สาธารณะ”	 (Public	 Policy	 Cycle)	 กล่าวคือ 

ขั้นตอนในการออกแบบมคีวามยดืหยุน่ในการปฏบิติั 

โดยไม่จ�าเป็นต้องด�าเนินการในลักษณะของการ

เรียงล�าดับตามขั้นตอนที่เป็นแบบแผนตายตัว	จึง 

สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในบริบทท่ีแตกต่างกัน 

ได้อย่างเหมาะสม	ทั้งนี้	ขั้นตอนในการออกแบบ

นโยบาย	 มวีตัถปุระสงค์ทีมุ่ง่เน้นความมปีระสทิธภิาพ	

มีมาตรฐาน	 และสามารถปรับปรุงได้ในอนาคต 

ซึ่งประกอบด้วย	5	ขั้นตอน	ดังนี้	8

	 ข้ันตอนที่หนึ่ง	การนิยามประเด็นปัญหา	

และขอบเขตของประเด็นปัญหา	โดยเป็นการระบุ

นยิาม	ความส�าคญั	และขอบเขตของประเดน็	รวมถงึ 

ก�าหนดวัตถุประสงค์	เป้าหมาย	และตัวชี้วัดของ

นโยบายหรือมาตรการ
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 9	 นโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความม่ันคงแห่งชาต	ิ จดัท�าข้ึนโดยส�านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาต	ิ (สมช.)	 ตามพระราชบญัญัติ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ	พ.ศ.	2559	 เพื่อเป็นกรอบนโยบายหลักด้านความมั่นคงของประเทศ	ทั้งนี้	 สมช.	 ได้เริ่มจัดท�านโยบายด้านความมั่นคง
ของประเทศ	ฉบับแรกเมื่อปี	พ.ศ.	 2541	และปัจจุบันนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	 (พ.ศ.	 2562	–	2565)	 ถือว่าเป็น
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	 ฉบับที่	 5	 ซึ่งจะหมดห้วงบังคับใช้ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2565	 อีกทั้ง	 สมช.	 อยู่ระหว่างด�าเนินการจัดท�า	 (ร่าง)	
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	(พ.ศ.	2566	–	2570)	เพื่อเป็นกรอบนโยบายด้านความมั่นคงในห้วงถัดไป	ทั้งนี้	สามารถ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	 ได้ที่วารสารมุมมองความมั่นคง	 ฉบับที่	 6	 (กุมภาพันธ์	 –	
พฤษภาคม	2564)

	 ขัน้ตอนท่ีสอง	 การวเิคราะห์ประเดน็ปัญหา 

อย่างเป็นระบบและรอบด้าน	เป็นการร่างภาพระบบ 

นิเวศของประเด็น	 เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	และสามารถน�ามาวิเคราะห์ได้

	 ขัน้ตอนท่ีสาม	การระบแุละจดัล�าดบัความ 

ส�าคญัขององค์ประกอบทีส่�าคญัของประเดน็ปัญหา 

เป็นการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือปัจจัยที่มีความ

ส�าคัญสูง	และสามารถน�ามาจัดล�าดับความส�าคัญ

ของแต่ละปัจจัยได้

	 ขั้นตอนที่สี่	 การออกแบบและทดสอบ

แนวทางการรับมอื	หรือแก้ไขปัญหา	เป็นการศกึษา

ทบทวนแนวทางการแก้ป ัญหาหรือการรับมือ 

ที่ผ่านมาในอดีต	 รวมถึงการออกแบบและพัฒนา

นโยบาย	และน�าไปทดสอบในพื้นที่จริง

	 ขัน้ตอนท่ีห้า	การส่ือสารความรู	้ความเข้าใจ 

และการมีส่วนร่วม	 เป็นการแลกเปลี่ยนและรับฟัง

ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	และประชาชน 

ต่อแนวทางการรับมือ	อีกทั้งเป็นการสื่อสารและ 

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ	 และการมีส่วนร่วมของ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของประชาชนห้องปฏิบัติการ (Policy Lab)
กับการออกแบบนโยบาย
ด้านความม่ันคงของประเทศ

	 ห้องปฏิบัติการ	 (Policy	 Lab)	 เป็นเครื่องมือเชิงกระบวนการที่ส�าคัญของภาครัฐในการยกระดับ

กระบวนการวางแผนและการก�าหนดนโยบายให้มีคุณภาพและตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน 

โดยสามารถน�าไปใช้ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ	 (Public	Policy	Process)	 ได้ในทุกขั้นตอน	ตั้งแต่

ขั้นการก�าหนดนโยบาย	(Policy	Formulation)	การด�าเนินนโยบายหรือขับเคลื่อนผลักดันนโยบาย	(Policy	

Implementation)	และ	การติดตามประเมินผลนโยบาย	(Policy	Monitoring	and	Evaluation)

	 มิติด้านความมั่นคงในปัจจุบันมีขอบเขตท่ีกว้างขึ้น	 ดังนั้น	 จึงเป็นการท้าทายต่อการก�าหนดและ

ออกแบบนโยบายด้านความมั่นคงของประเทศอย่างมาก	ทั้งนี้	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	(สมช.)	

เป็นหน่วยงานหลักในการวิเคราะห์	และจัดท�านโยบายด้านความมั่นคงของประเทศ	และเสนอต่อผู้ก�าหนด 

นโยบายได้มีการจัดท�านโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 9	และแผนความมั่นคงเฉพาะ

เร่ืองในประเด็นต่าง ๆ	 เพื่อเป็นกรอบนโยบายหลักเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ	 ซึ่งภายใต้กระบวนการ

จดัท�านัน้	มบีางส่วนทีส่อดคล้องกบัหลกัการของห้องปฏิบตักิาร	(Policy	Lab)	และแสดงให้เห็นถงึความสามารถ

ในการน�าห้องปฏบิตักิาร	(Policy	Lab)	เข้ามาประยุกต์ใช้ได้	ดังนี้
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 1. การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชน ทีเ่กีย่วข้องในแต่ละพื้นที่ของประเทศ	 โดยน�าข้อมูล

และความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นด้านความมั่นคงท่ีแตกต่างกันในแต่ละ

พื้นท่ี	 มาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และออกแบบนโยบาย	 ซ่ึงการด�าเนินการ 

	 	 	 	 	 ในลักษณะเช่นน้ี	 เป็นการสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

	 	 	 	 	 ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการออกแบบนโยบาย

 2. การจัดท�าการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง โดยการวิเคราะห์

ภาพอนาคต (Foresight Analysis)	บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์	จากปัจจัย

ในทุกมิติ	ทั้งการเมือง	เศรษฐกิจ	สังคมสิ่งแวดล้อม	เทคโนโลยี	และกฎหมาย	เพื่อน�ามา 

ก�าหนดขอบเขต	และจัดล�าดับความส�าคัญของประเด็นด้านความมั่นคงท่ีมีความส�าคัญ 

ต่อประเทศ	พร้อมทั้งก�าหนดตัวชี้วัดในการด�าเนินการอย่างชัดเจน

  3. การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  มีการประชุมรับฟังความ 

คิดเห็น	 และรายงานผลการขับเคล่ือนไปสู่การปฏิบัติอยู ่เป็นประจ�า 

เพือ่ให้การด�าเนนิการบรรลตุามตัวชีว้ดัท่ีก�าหนด	ตลอดจนมกีารให้ความส�าคญั 

กบัการประชาสมัพนัธ์	และสร้างความรู้ความเข้าใจกบัทุกภาคส่วนท่ีเกีย่วข้องมากข้ึน 

อาทิ	การสร้างองค์ความรู ้ร่วมกับหน่วยงานภาควิชาการ	และสถาบันการศึกษา 

การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	และการบรรจุเนื้อหาประเด็น

ความมั่นคงลงในแบบเรียนการศึกษา	เป็นต้น
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 4. การทบทวนและการประเมินผล	 ในปัจจุบันนโยบายด้านความ

มั่นคงมีการก�าหนดห้วงระยะเวลาบังคับใช้	เป็นระยะเวลา	5	ปี	เพื่อสามารถ

ประเมินผล	และทบทวนนโยบายให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่าง 

เหมาะสม

	 ความสอดคล้องระหว่างกระบวนการจัดท�านโยบายด้านความมั่นคงของประเทศในปัจจุบัน 

กบัหลกัการห้องปฏบิตักิาร	(Policy	Lab)	ตามทีก่ล่าวไปในข้างต้นนัน้	แสดงให้เหน็ว่า	สามารถน�า	Policy	Lab	

มาใช้กับนโยบายด้านความมั่นคงของประเทศได้	โดยมีข้อพิจารณา	3	ประการ	คือ

       ประการท่ีหน่ึง

	 จัดต้ังห้องปฏิบัติการ	 (Policy	 Lab)	 ส�าหรับงานด้านความมั่นคงภายในองค์กร	 โดยอาจต้ังขึ้น 

ภายใต้ชือ่	National Security Lab	เพือ่เป็นพืน้ทีใ่นการสร้างสรรค์นวตักรรมทางนโยบาย	(Policy	Innova-

tion)	อย่างมส่ีวนร่วมของผูท้ีเ่ก่ียวข้อง	และสร้างบรรยากาศการออกแบบนโยบายโดยใช้เคร่ืองมอืทีห่ลากหลาย

อย่างเป็นระบบ	ทั้งนี้	การน�าห้องปฏิบัติการ	(Policy	Lab)	เข้ามาประยุกต์ใช้	อาจเริ่มต้นจากขั้นการก�าหนด 

นโยบาย	(Policy	Formulation)	เป็นล�าดับแรก	ยกตัวอย่างเช่น	การศึกษาความท้าทายของความมั่นคง 

ในอนาคต	 ด้วยการใช้เคร่ืองมือร่วมกันระหว่างการวิเคราะห์ภาพอนาคต	 (Foresight	 Analysis)	 และ 

เครื่องมือกระบวนการคิดเชิงออกแบบ	(Design	Thinking)	ซ่ึงจะท�าให้ได้ข้อมูลจากทั้งข้อมูลเชิงประจักษ	์

ข้อมูลด้านวิชาการ	และข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ฯลฯ	และจะน�าไปสู่การก�าหนดขอบเขต	รวมทั้งการ 

จัดล�าดับความส�าคัญในการออกแบบนโยบายต่อไปได้	นอกจากนี้	National	Security	Lab	ยังสามารถสร้าง

เครือข่ายกับห้องปฏิบัติการ	(Policy	Lab)	ในภาคส่วนอื่น	เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้

ระหว่างกันได้อีกด้วย

Policy Lab
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       ประการท่ีสอง

	 ปรับโครงสร้างการท�างาน	โดยการผสมผสานระหว่างโครงสร้างตามล�าดับขั้น	(Waterfall)	ที่ใช้ใน 

ปัจจุบัน	กับโครงสร้างแบบที่ยืดหยุ่นและคล่องตัวแบบ	Agile	มากขึ้น	ผ่านการตั้งทีมงานขนาดเล็ก	จากกลุ่ม 

คนทีท่�างานในประเดน็ด้านความมัน่คงทีแ่ตกต่างกนั	(Cross	Functional	Team)	เข้ามาร่วมทดลองการท�างาน

ใน	National	Security	Lab	และพัฒนาทีมงานดังกล่าวให้สามารถเป็น	Learning	Coach	และกลับไป

ถ่ายทอดวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการท�างานจาก	National	Security	Lab	ให้กับกองงานต้นสังกัดต่อได้

       ประการท่ีสาม 

	 พฒันาทกัษะของบคุลากรในองค์กร	เพือ่รองรับการประยกุต์ใช้ห้องปฏิบติัการ	(Policy	Lab)	ได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ	โดยเฉพาะนโยบายด้านความมั่นคงของประเทศเป็นนโยบายระดับประเทศที่มีผู้มีส่วนได ้

ส่วนเสียจ�านวนมากมีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกับมิติอื่น ๆ	ที่หลากหลาย	อีกทั้งการด�าเนินการในส่วนหนึ่ง 

ส่วนใดจะส่งผลกระทบต่อมิติด้านอื่น ๆ	ในวงกว้าง	ดังนั้น	จึงมีความจ�าเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับ 

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการท�างานทีห่ลากหลาย	เช่น	การท�าความเข้าใจการออกแบบนโยบายผ่านเคร่ืองมอืกระบวนการ

คิดเชิงออกแบบ	(Design	Thinking)	ซึ่งสามารถน�าไปปรับใช้กับการขับเคลื่อนงานในหลายมิติได้	รวมทั้ง 

การวิเคราะห์และสร้างฉากทัศน์	(Scenario	Analysis)	การวิเคราะห์พลวัตเชิงระบบ	(System	Dynamics)	

และกระบวนการวิเคราะห์ภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์	(Strategic	Foresight)	เป็นต้น

 อยา่งไรก็ดี	การพจิารณาความสอดคล้องระหว่างกระบวนการจัดท�านโยบายในปัจจุบนั	กบัหลักการ

ห้องปฏิบัติการ	(Policy	Lab)	ถือเป็นจุดเริ่มต้นท่ีส�าคัญในการน�าไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้

ห้องปฏิบัติการ	(Policy	Lab)	ในการจัดท�านโยบายด้านความมั่นคงของประเทศ	และนโยบายและแผนความ

มั่นคงเฉพาะเรื่อง	 เนื่องจากเป็นทางเลือกที่ส�าคัญอีกทางเลือกหนึ่ง	 ในการช่วยพัฒนาการออกแบบนโยบาย

ด้านความมั่นคงของประเทศ	ให้เป็นนโยบายที่เน้นการท�าความเข้าใจในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านความ 

ม่ันคงร่วมกัน	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการน�าไปปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ	ได้ง่ายขึ้น	และสามารถตอบโจทย ์

กับความต้องการของประเทศและประชาชนอย่างแท้จริง
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กำรประมงไทย & IUU Fishing และ
แผนควำมมั่นคงแห่งชำติทำงทะเล

(พ.ศ. 2558 – 2564)
Thailand’s Fisheries Sector &Illegal, Unreported,

and Unregulated Fishing and Marine National Security Plan
(2015 – 2021)

นายจิรายุ ฉัตระทิน 1

	 ประเทศไทยประกอบไปด้วยพื้นที่ทางทะเล	(Maritime	Zone)	ราวประมาณ	320,000 
ตารางกิโลเมตร	คิดเป็นร้อยละ	60	ของอาณาเขตทางบก	ซึ่งสามารถสร้างมูลค่า 
กิจกรรมอันเกิดจากการใช้ประโยชน์ทางทะเลอย่างมหาศาล	อาทิ	ด้านการเดินเรือและ
การขนส่ง	ด้านทรัพยากร	ด้านพลังงาน	ด้านการท่องเที่ยว	ตลอดจนด้านอุตสาหกรรม 
การเกษตร	โดยเฉพาะการประมงซึง่ถอืว่าท�ารายได้เข้าสูป่ระเทศเป็นจ�านวนมาก	อย่างไรกด็ ี
การท�าประมงของไทยในช่วงที่ผ่านมามีจ�านวนมากเกินก�าลังการผลิต	(Overfishing) 
จนก่อให้เกดิปัญหาความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	อกีท้ังไม่เป็นไป 

ตามหลักกฎหมายสากลภายใต้อนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยกฎหมายทางทะเล	ค.ศ.	1982	(UNCLOS	1982) 

โดยเฉพาะประเด็นการคุ้มครองและการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล	ท�าให้เมื่อช่วงเดือนมิถุนายน	2014 

กระทรวงการต่างประเทศ	 สหรัฐฯ2	 ได้รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์	 (US’s	 Trafficking	 in	 Persons 

Report:	TIP	Report)	ตามกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเหยือ่การค้ามนษุย์	 (Trafficking	Victims	Protection 

Act	of	2000	หรือ	TVPA)	โดยได้ปรับลดล�าดับไทยอยู่ใน	Tier-3	เนื่องจากไม่สามารถด�าเนินการให้สอดคล้อง 

กับมาตรฐานขั้นต�่าทางกฎหมายสหรัฐฯ	ว่าด้วยปัญหาการค้ามนุษย์	ซึ่งการจัดล�าดับ	TIP	Report	มีผลผูกพัน 

กับมาตรการในการป้องกัน	ยับยั้ง	และขจัดการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย	ขาดการรายงาน	และไร้การควบคุม 

(Illegal,	Unreported,	and	Unregulated	Fishing	Measures:	IUU)	จนกระทัง่เมือ่วนัที	่21	มกราคม	25583 

ประเทศไทยถกูแจ้งเตอืนโดยสหภาพยโุรป	(EU)	ให้ได้รบัใบเหลือง	(Yellow	Card)	จากการท�าประมงผิดกฎหมาย 

(IUU	fishing)	ซึง่คือประเทศท่ีไม่ให้ความร่วมมือ	(Possibility	of	identifying	as	non-cooperating	country) 

ภายใต้มาตรการ	IUU	fishing	ของสหภาพยุโรป

1	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กองความมั่นคงทางทะเล	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ,	 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	 (การปกครอง) 
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2	 U.S.	Embassy	&	Consulate	in	Thailand.	2015.	Statement	on	2015	trafficking	in	Persons	(TIP)	Report.	from	https://bit. 
	 ly/3rYT3Aq.
3	 พมิพ์ประไพ	สนทิวงศ์	ณ	อยธุยา	และชยัณรงค์	เครอืนวน.	(2561).	ผลกระทบจากการบงัคบัใช้มาตรการแก้ไขปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย 
	 ขาดการรายงานและไร้การควบคมุทีมี่ต่อชาวประมงพืน้บ้าน:	กรณศึีกษาอ่าวตราด	จงัหวัดตราด.	วารสารการเมือง	การบริหาร	และกฎหมาย, 
	 10(2)
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ต่อมาวันที่	29	เมษายน	2558	หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	มีค�าสั่งที่	10/2558	4 

เร่ือง	การแก้ปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย	ขาดการรายงาน	และไร้การควบคุม	โดยให้จัดตั้ง 

ศนูย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�าประมงผดิกฎหมาย	(ศปมผ.)	เพือ่แก้ไขปัญหาการท�าประมงผดิกฎหมาย 

ดังกล่าว	พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการประมงของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

อาท	ิการก�าหนดเครือ่งมอืท�าการประมง	การก�าหนดใบอนญุาตท�าการประมง	และการก�าหนดมาตรการ 

อนุรักษ์และบริหารจัดการ	 เป็นต้น	อย่างไรก็ดี	 ในปี	 2561	สหรัฐฯ	 ได้เลื่อนสถานะบัญชีการค้ามนุษย ์

ประเทศไทยจาก	Tier-3	ไปสู่	Tier-2	คือ	มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	ประกอบกับ 

วนัที	่8	มกราคม	2562	5	สหภาพยโุรปได้เพกิถอนใบเหลอืงประเทศไทยจากการท�าประมงผิดกฎหมาย	(IUU) 

และยกระดับไปสู่ใบเขียว	 คือ	 ขั้นปกติ	 ส่งผลให้ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย 

(ศปมผ.)	ได้ยติุบทบาท	ทัง้น้ี	ตามมาตรา	17	แห่งพระราชบญัญตักิารรักษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล 

พ.ศ.	2562	6	บญัญตัใิห้จดัตัง้ศนูย์อ�านวยการรกัษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	(ศรชล.)	เพ่ือวางแผน 

ประสานงาน	อ�านวยการ	ติดตาม	ตรวจสอบ	และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ 

ผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล	รวมทัง้ปฏิบัตงิานทีเ่กีย่วข้องและต่อเนือ่งจากศนูย์บญัชาการแก้ไขปัญหา 

การท�าประมงผิดกฎหมาย	อาทิ	การแก้ไขปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมายปัญหาการค้ามนุษย์	ปัญหา 

การรุกล�้าของเรือประมงต่างชาติ	ตลอดจนการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย	เป็นต้น

4	 ค�าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิเรือ่ง	การแก้ไขปัญหาการท�าประมงผดิกฎหมาย	ขาดการรายงาน	และไร้การควบคมุ	(2558,	29	เมษายน). 
	 ราชกิจจานุเบกษา.	เล่ม	132
5	 ไทยรัฐออนไลน์.	2562.	ด่วน	ประมงเฮ	สหภาพยุโรป	ประกาศถอนใบเหลือง	IUU	ไทยแล้ว.	สืบค้นจาก	https://bit.ly/39S6sEd. 
	 เมื่อวันที่	1	เมษายน	2564.
6	 พระราชบญัญติัการรกัษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	พ.ศ.	2562	(2562,	9	มีนาคม).	ราชกจิจานเุบกษา.	เล่ม	136
7	 กองความมั่นคงทางทะเล	(กมท.).	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ.	รายงานสถานการณ์ข่าวทางทะเล.	2564.

 สถานการณ์ด้านการประมงของประเทศไทย

	 ส�าหรับภาพรวมสถานการณ์ด้านการประมงของประเทศไทย	ภายหลังการใช้มาตรการ 

แก้ไขปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย	พบประเด็นส�าคัญ7	ได้แก่

	 1)	 การประมงผดิกฎหมาย	โดยพบว่ามจี�านวนลดลงอย่างชดัเจน	เนือ่งจากผูป้ระกอบการ 

ส่วนใหญ่ด�าเนินการตามมาตรการที่รัฐก�าหนด	อีกทั้งหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบมีการตรวจสอบ 

และตดิตามเข้มงวดมากยิง่ขึน้	อาท	ิการตราพระราชก�าหนดการประมงเพือ่ปราบปรามการท�าประมง 

ผิดกฎหมายฯ	การจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก	(Port	In	-	Port	Out	Controlling 

Centre:	PIPO)	การน�าแนวทางการออกใบอนญุาตท�าการประมงให้สอดคล้องกบัขดีความสามารถ 

ในการท�าประมงฯโดยใช้ค่าผลผลิตสูงสุดท่ียั่งยืน	 (Maximum	Sustainable	Yield:	MSY) 

การติดตั้งระบบติดตามเรือ	(VMS)	การใช้ระบบประเมินความเส่ียงร่วม	(Common	Risk 

Assessment:	CRA)	การจดทะเบยีนเรอืประมง	(อาชญาบัตร)	รวมทัง้การใช้เคร่ืองมือท�าการประมง 
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8	 Department	of	Fishers.	2019.	Thailand	Hosted	The	2nd	ASEAN	Meeting	on	Combating	IUU	Fishing	in	Partnership	with	the	EU. 
	 from	https://bit.ly/2Q6zZTi.
9	 พมิพ์ประไพ	สนทิวงศ์	ณ	อยธุยา	และชยัณรงค์	เครอืนวน.	(2561).	ผลกระทบจากการบงัคบัใช้มาตรการแก้ไขปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย 
	 ขาดการรายงานและไร้การควบคมุท่ีมต่ีอชาวประมงพืน้บ้าน:	กรณศีกึษาอ่าวตราด	จังหวัดตราด.	วารสารการเมอืง	การบริหาร	และกฎหมาย,	10(2)
10		ผู้ประกอบการประมง.	(2563,	23	มีนาคม).	วิถีชีวิตภาคประมงระดับพื้นที่กับมาตรการ	IUU.	(นายจิรายุ	ฉัตระทิน,	ผู้สัมภาษณ์).

อย่างไรก็ดี	ยังพบการฝ่าฝืนท�าการประมงบางส่วนในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามัน 
อาทิ	การใช้เครื่องมือการท�าประมงผิดประเภท	ตลอดจนการลักลอบท�าการประมงโดยไม่ได้รับอนุญาต 
โดยเฉพาะการท�าประมงพื้นบ้าน
	 2)	 การค้ามนษุย์/แรงงานต่างด้าว	พบว่ามจี�านวนลดลง	เนือ่งจากการใช้มาตรการแก้ไขปัญหาของรัฐ 
ในข้างต้น	อาท	ิการขึน้ทะเบยีนแรงงานต่างด้าว	การตรวจสอบเรือประมงก่อนออกท�าการประมง	การลาดตระเวน 
ทางทะเล	ตลอดจนการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ	ฉบับที่	188	(C188)	และ 
การจดัระเบยีบลกูเรอืประมง	ทัง้ด้านการอนญุาต	การจ้างงานและการคุม้ครองแรงงาน	ทัง้นี	้ได้มคีวามร่วมมอื 
ระหว่างประเทศด้านการประมง	โดยเมื่อเดือนตุลาคม	2563	ที่ผ่านมา8	อาเซียนได้จัดตั้งเครือข่ายอาเซียน 
เพื่อการต่อต้านการประมงผิดกฎหมาย	ขาดการรายงาน	และไร้การควบคุม	(AN-IUU)	ซ่ึงมีประเทศไทย 
เป็นผู้ประสานงานหลักในฐานะประเทศต้นแบบของการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย

วิถีชีวิตและความเคลื่อนไหวของภาคการประมงในระดับพื้นที่

 ในช่วงที่สหภาพยุโรป	(EU)	ประกาศให้ใบเหลือง	IUU	Fishing	จนกระทั่ง 
เพิกถอนประกาศดังกล่าว	นับเป็นระยะเวลา	5	ปี	ที่ประเทศไทยได้ด�าเนินการปฏิรูป 
ระบบการบริหารจัดการด้านการประมง	(System	&	Management)	ท้ังระบบ 
ซึ่งหากมองการด�าเนินงานระดับนโยบาย	 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนับว่าก่อให้เกิด 
ประโยชน์ต่อประเทศในด้านต่าง	ๆ 	อาทิ	การยกระดับมาตรฐานภาคการประมง 
การค้าระหว่างประเทศ	การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ตลอดจน 
การรักษาเสถียรภาพของประเทศในเวทีระหว่างประเทศ	อย่างไรก็ดี	หากมองไป 
ในระดับพื้นที่จะเห็นได้ว่าภาคการประมงของไทย	ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการเปล่ียนแปลง 
โดยตรงจากการปฏริปูระบบดงักล่าว	จนท�าให้เกดิภาพของการเคล่ือนไหวเพ่ือเรียกร้อง 
ความช่วยเหลือจากภาครัฐผ่านช่องทางต่าง	ๆ 	อย่างหลากหลาย	ด้วยเหตุนี้	ผู้เขียน 
จึงต้องการอธิบายให้เห็นถึงความเช่ือมโยง	และความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่าง	ๆ  
ในระดับพื้นที่ผ่านมุมมองทางมานุษยวิทยา	(Anthropology)	ซึ่งน�าไปสู่การท�า 
ความเข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างวถิชีวีติทางเศรษฐกิจและสงัคมของภาคการประมง 
ท่ีมีต่อมาตรการแก้ไขปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมายของรัฐ	พร้อมทั้งแนวทาง 
การบริหารการจัดการป ัญหาภายใต ้แผนความมั่นคงแห ่งชาติทางทะเล 
(พ.ศ.	2558	-	2564)	ทั้งนี้ผู้เขียนได้จัดล�าดับความส�าคัญ	(Priority)	ของกลุ่มต่างๆ 
ได้แก่	1)	กลุ ่มผู้ประกอบการประมง	2)	กลุ ่มแรงงานประมงไทยและต่างชาติ 
3)	กลุ่มไต้ก๋งเรือและนายท้ายเรือ	4)	กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจแปรรูปสินค้าทะเล	และ 
5)	กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจค้าขายที่เกี่ยวข้องกับการประมง	เช่น	อุตสาหกรรมต่อเรือ 
ค้าขายสินค้าลงเรือ	เป็นต้น	ซึ่งเป็นความเชื่อมโยงท่ีเกิดขึ้นบนพื้นฐานของปัจจัย 
ทางเศรษฐกิจเป็นส�าคัญ	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้
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กลุ่มผู้ประกอบการประมง ถือเป็นต้นทางส�าคัญของการประมงในระดับ 

พื้นที่	ซึ่งอาศัยต้นทุนทางการเงินเพื่อขับเคล่ือนธุรกิจ	อาทิ	การซ้ือเรือประมงไม ้

เครือ่งยนต์ประกอบเรอื	อปุกรณ์ระบบเตือนภยัเรอื	อปุกรณ์ท�าการประมง	ตลอดจน 

ค่าจ ้างแรงงาน	ท�าให ้ผู ้ประกอบการที่ เริ่มต ้นธุรกิจต ้องอาศัยเงินลงทุน 

จ�านวนไม่ต�่ากว่าหลักล้านบาท	ซึ่งมูลค่าดังกล่าวขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทของ 

การท�าประมง	ด้วยเหตุนี้	มาตรการแก้ปัญหา	IUU	Fishing	จึงมีนัยส�าคัญโดยตรง 

ต่อกลุม่ผู้ประกอบการ	ทัง้ภาระต้นทนุจากการลงทุนทีน่�าไปสู่สถานะและสภาพคล่อง 

ทางเศรษฐกจิ	และปัญหาด้านการบรหิารจดัการ	อาท	ิการขอใบอนญุาตท�าการประมง 

(อาชญาบัตร)	การจดทะเบียนเรือประมงในกรณีจดทะเบียนเรือผิดประเภท 

การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว	หรือแม้แต่การแจ้งการเข้า	-	ออกเรือประมง 

(Port	in	-	Port	out)	อย่างไรก็ดี	ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้เรือประมงส่วนใหญ ่

โดยเฉพาะธุรกิจประมงพาณิชย์ต้องระงับการน�าเรือออกท�าการประมง	เนื่องจาก 

ไม่สามารถด�าเนนิการได้ตามมาตรการทีก่�าหนด	 ซึง่กระทบต่อสถานะและสภาพคล่อง 

ทางเศรษฐกจิ	 ท�าให้ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ไม่สามารถแบกรับภาระและรบัผดิชอบ 

ต่อปัญหาดังกล่าวได้	ด้วยเหตุนี้	ผู้ประกอบการบางรายประกาศขายเรือประมง 

หรอืแม้กระท่ังเปลีย่นจากธุรกจิประมงไปสูอ่าชพีอืน่มากขึน้	นอกจากนี	้ปัญหาของ 

กลุม่ผูป้ระกอบการดงักล่าวได้ส่งผลต่อกลุม่ต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง	อาท	ิกลุม่ผูป้ระกอบการ 

อูต่่อเรอืไม่มยีอดสัง่ต่อเรอื	กลุม่ไต้ก๋งเรือและแรงงานบนเรอืประมงว่างงาน	ตลอดจน 

กลุ่มผู ้ประกอบธุรกิจแปรรูปอาหารทะเล	ซึ่งไม่มีวัตถุดิบจากภาคการประมง 

เป็นต้น
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2 กลุ่มแรงงานประมงไทยและต่างชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มขนาดใหญ่และ 

มีบทบาทต่อการขับเคลื่อนภาคการประมง	โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแรงงาน 

ไร้ฝีมือ	(Unskilled)	ที่ให้ความส�าคัญกับการใช้แรงงานเป็นหลัก	เนื่องจาก 

การจ้างงานเจาะจงที่จ�านวนหรือปริมาณคนมากกว่าคุณภาพของงาน 

เพื่อให้ทันต่อช่วงเวลาเร่งด่วน	โดยเฉพาะช่วงเวลาการซ้ือขายสินค้าทะเล 

อาท	ิ แรงงานบนบก	 เน้นไปทีก่ารยก	-	เขน็ลังปลา	 แยกประเภทปลาในแพปลา 

และแรงงานบนเรือ	เน้นที่การดึงอวนเรือขณะลากปลาในทะเล	ยกลังปลา 

แยกหรือคัดปลาบนเรือ	เป็นต้น	ทั้งนี้	แรงงานบนเรือส่วนใหญ่จะเป็นแรงงาน 

ต่างชาติสัญชาติเมียนมาและกัมพูชา	ส่วนแรงงานบนบกมีทั้งแรงงานต่างชาติ 

และแรงงานไทย	ซึง่ส่วนใหญ่อาศัยภายในบริเวณพืน้ทีแ่พปลา	หรอืสะพานปลา 

อย่างไรก็ดี	มาตรการดังกล่าวที่เกิดขึ้นส่งผลให้ผู้ประกอบการภาคการประมง 

มแีนวโน้มทีจ่ะให้ความส�าคญักับคณุภาพของแรงงานมากขึน้	โดยเฉพาะแรงงาน 

ที่มีทักษะ	และความเชี่ยวชาญ	ปริมาณแรงงานภาคการประมงจึงลดลง 

ท�าให้กลุ ่มแรงงานบางประเภทที่เป็นลูกจ้างธุรกิจประมงต้องผันตัวไป 

ประกอบอาชีพอ่ืนมากข้ึน	ซึ่งขึ้นอยู ่กับเงื่อนไขของพื้นที่เป็นส�าคัญ	อาท ิ

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	ประมงชายฝั่ง	(เรือเล็ก)	หรือแม้กระทั่งเปิดร้าน 

ขายสินค้าบริโภคในพื้นที่แข่งขันกับชาวไทย	ซึ่งสร้างความได้เปรียบมากกว่า 

โดยเฉพาะคนในพ้ืนที	่เนือ่งจากกลุม่ลกูค้าส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างชาตด้ิวยกัน 

นอกจากกลุม่แรงงานท่ีกล่าวแล้ว	ยงัมกีลุม่แรงงานทีเ่ชือ่มโยงกบัภาคการประมงอืน่ 

อาท	ิแรงงานธรุกจิแปรรปูสนิค้าทะเล	และแรงงานธรุกจิค้าขายท่ีเกีย่วข้องกบั 

การประมง	เป็นต้น
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กลุ่มไต้ก๋งและนายท้ายเรือ ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการในการบริหารจัดการ 

เรือขณะออกทะเล	ทั้งเรื่องพื้นที่วางอวนหาปลาในทะเล	การควบคุมแรงงานบนเรือ 

การจัดการเรือกรณีเจอภัยพิบัติ	 หรืออุบัติเหตุทางทะเล	 เป็นต้น	 ไต้ก๋งเรือจึงมีความส�าคัญ 

ในการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ประกอบการและลูกเรือท�าให้การแข่งขันเพ่ือแย่งชิงไต้ก๋งเรือ 

ในบางครั้งจึงมีความรุนแรง	ซึ่งหากไต้ก๋งเรือที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการออกทะเล 

จะสามารถเรยีกราคาค่าจ้างจากผูป้ระกอบการได้สงูตามล�าดบั	ในทางกลบักนักรณทีีไ่ม่สามารถ 

สร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ประกอบการหรือเกิดภาวะขาดทุน	อาจส่งผลให้ผู้ประกอบการ 

บางรายต้องปรับตัวโดยการยกระดับแรงงานชาวต่างชาติบนเรือให้ท�าหน้าที่ไต้ก๋งเรือแทน 

โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ได้รับผลจากมาตรการ	IUU	ของรัฐที่ผ่านมา	ซึ่งจ�าเป็นจะต้อง 

ลดภาระต้นทุนทางการเงิน	ท�าให้สถานการณ์ดังกล่าวน�าไปสู่แนวโน้มของปัญหา 

อาชญากรรมข้ามชาติและการค้ามนุษย์ในแรงงานภาคการประมง	เนื่องจากเป็นการ 

น�าเข้าแรงงานโดยไม่ได้รบัอนญุาตและผดิประเภท	ซึง่จะไม่ได้รบัการคุม้ครองตามกฎหมาย 

ในส่วนของนายท้ายเรือแม้ภาระความรับผิดชอบจะน้อยกว่าไต้ก๋งเรือแต่มีความส�าคัญ 

ในฐานะผู้ช่วยในการก�ากับและควบคุมเรือ	เช่น	การดูแลท้ายเรือ	การลงอวนขณะหาปลา 

การทอดสมอเรือ	หรือแม้แต่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแทนไต้ก๋งเรือขณะอยู่ทะเล	เป็นต้น

3

กลุม่ธรุกิจแปรรปูสนิค้าทะเล เป็นอกีกลุ่มหนึง่ทีม่คีวามส�าคญัต่อภาคการประมงไทย 

เนื่องจากเป็นหน่วยแปรรูปวัตถุดิบจากต้นทางไปสู่ปลายทาง	คือ	กลุ่มผู้บริโภค	ทั้งภายใน 

และภายนอกประเทศ	ท�าให้การด�าเนินธุรกิจจึงต้องพึ่งพิงผู้ประกอบการประมงเป็นหลัก 

อย่างไรก็ตาม	เมื่อภาคการประมงในฐานะต้นทางมีการน�าเข้าสินค้าจากทะเลน้อยลง 

เนื่องจากผู้ประกอบการภาคประมงมีจ�านวนลดลง	และวัตถุดิบภาคประมงมีราคาจะสูงขึ้น 

ท�าให้ไม่มวีตัถดุบิเข้าสูก่ระบวนการแปรรูป	 รวมทัง้การถกูแจ้งเตือนใบเหลืองจากสหภาพยโุรป 

ส่งผลให้จ�านวนยอดสั่งซื้อในส่วนของต่างประเทศลดน้อยลง	ผู ้ประกอบการบางราย 

ไม่สามารถแบกรับต้นทุนท่ีเพิ่มข้ึน	จึงท�าให้ต้องปิดกิจการ	หรือหยุดกิจการชั่วคราว 

ทั้งนี้	การปิดกิจการดังกล่าวส่งผลต่อแรงงานต่างชาติ	และแรงงานไทย	ซึ่งเป็นลูกจ้าง 

ในธุรกิจต่าง	ๆ 	ต้องตกงานตามด้วย

4
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กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจค้าขายที่เกี่ยวข้องกับการประมงในระดับพื้นที่ 
โดยจะเห็นได้ว ่ากลุ ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการประมงของไทยมีความเชื่อมโยง 

ซึ่งกันและกัน	โดยเฉพาะ	4	กลุ่มที่กล่าวในข้างต้น	ซึ่งส่งผลยังกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจค้าขาย 

ทีเ่กีย่วข้องกบัการประมง	 เนือ่งจากทกุกลุ่มถกูขบัเคล่ือนภายใต้ปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นส�าคญั 

ฉะนั้น	การประกาศให้ใบเหลืองไทย	(Yellow	Card)	เพื่อแจ้งเตือนปัญหาการท�าประมง 

ผิดกฎหมายฯ	(IUU	Fishing)	จึงมีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินงานของธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับ 

ภาคการประมง	อาท	ิ(1)	ธรุกจิอตุสาหกรรมต่อเรอื	ซึง่ต้องอาศยัก�าลงัการซือ้จากผูป้ระกอบการ 

ตลอดจนอาศยัแรงงานไทยและต่างชาตทิีม่ทีกัษะและความเชีย่วชาญ	เพือ่ประกอบชิน้ส่วนเรอื 

(2)	ธุรกิจค้าขายส่ง	-	ปลีกสินค้าลงเรือ	และประกอบธุรกิจแปรรูป	ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น 

สนิค้าสดและแห้ง	อปุกรณ์เรอื	และส่ิงอ�านวยความสะดวกต่าง	ๆ 	เพ่ือใช้ขณะทีเ่รือออกหาปลา 

ในทะเล	หรอืธรุกิจแปรรปูสนิค้าทะเล	อย่างไรกดี็	ถงึแม้กลุ่มดังกล่าวจะได้รับผลจากเหตุการณ์ 

ที่เกิดขึ้น	แต่เป็นเพียงปลายทางเท่านั้น	เนื่องจากธุรกิจค้าขายดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมาย 

มากกว่ากลุ่มอื่น	ๆ 	อาทิ	เรือประมงชายฝั่งขนาดเล็ก	เรือตกหมึก	เรือหอย	ตลอดจน 

ประชาชนในพื้นที่	เป็นต้น

5

	 ส�าหรบัแนวทางการบรหิารจดัการภาคการประมงไทย11	ภายใต้แผนความมัน่คงแห่งชาต ิ

ทางทะเล	(พ.ศ.	2558	-	2564)	ซึง่ให้ความส�าคญักบัการแก้ไขปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย 

ในฐานะ	“ผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล”	โดยเป็นกรอบการด�าเนนิการทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ฐาน 

ของการยอมรบัและค�านงึถึงผลประโยชน์ของทกุภาคส่วนในประเทศ		เพือ่ให้		“ประเทศไทย 
สำมำรถปกป้อง รักษำ และแสวงหำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลได้อย่ำงสมดุล 
และย่ังยืนตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง”	ตามวิสัยทัศน์ของแผนฯ	อย่างไรก็ตาม 

การประเมนิสถานการณ์ทางทะเลของประเทศไทยภายใต้แผนดงักล่าวในช่วงทศวรรษทีผ่่านมา 

พบว่ามแีนวโน้มของประเดน็ปัญหาส�าคญัทีเ่กีย่วข้องกับการรักษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล 

ใน	3	ประเด็น	ได้แก่	ปัญหาด้านการบริหารจดัการของรฐั	ปัญหาภยัคกุคามและอาชญากรรม 

ข้ามชาติ	และปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 ซ่ึงเกี่ยวข้องกับ 

การแสวงหาประโยชน์จากทรพัยากรทางธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอย่างขาดความรบัผดิชอบ 

แนวทางการบริหารจัดการภายใต้แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล 
(พ.ศ. 2558 – 2564)

11	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ.	2558.	แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	(พ.ศ.	2558-2564).
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และควบคมุส่งผลให้สิง่แวดล้อมทางทะเลได้รับผลกระทบอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในประเด็น 

การท�าประมงอย่างขาดความรับผิดชอบ	การท�าประมงผิดกฎหมาย	ขาดการรายงาน 

และไร้การควบคุม (Illegal,	Unreported,	and	Unregulated	Fishing	–	IUU	Fishing) 

การขาดการควบคุมกิจการของภาคเอกชนซ่ึงจ�าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว 

ด้วยเหตุนี้	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	(สมช.)	ในฐานะหน่วยงานระดับนโยบาย	และ 

ฝ่ายเลขานุการฯ	 คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	 (นปท.) 

ภายใต้	พ.ร.บ.	การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	พ.ศ.	2562	ร่วมกับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง	จึงได้ขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลฯ	(พ.ศ.	2558	–	2564)	โดย 

ก�าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการด�าเนินการแก้ไข	เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและ 

ภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องด�าเนนิการในการปกป้อง	รกัษา	และแสวงหาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

ได้อย่างสมดุลและยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ทั้งนี้	ปัญหาการท�าประมงอย่างขาดความรับผิดชอบ	การท�าประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร้การควบคมุหรอื	IUU	Fishing	ได้รับการก�าหนดไว้ในประเด็นยทุธศาสตร์ 
ที	่4	การสร้างความสมดลุและยัง่ยนืของทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมทางทะเล	ในประเด็นย่อย 
เรื่องการแสวงหาประโยชน์จากทะเลอย่างขาดความรับผิดชอบ	โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
มีเป้าหมายเพื่อสร้างความสมดุลและยั่งยืนต่อการใช้ประโยชน์จากทะเล	โดยการส่งเสริม 
ให้ภาคประชาชน	 หน่วยงานภาคส่วนต่าง	ๆ 	 มส่ีวนร่วมในการก�าหนดนโยบายและการด�าเนนิ 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทางทะเล	ผ่านแนวทาง 
การด�าเนนิงานส�าคญัในเรือ่งการสร้างมาตรการในการควบคุมการแสวงหาประโยชน์จากทะเล 
อย่างเข้มงวด	โดยเฉพาะธุรกิจท่ีแสวงหาผลประโยชน์จากทะเล	ซึ่งต้องมีการจัดระเบียบ 
และสร้างจิตส�านกึ	รวมทัง้ส่งเสรมิการด�าเนนิงานในลกัษณะทีส่มดลุทัง้ต่อชมุชนและสิง่แวดล้อม 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ส�าหรับสถานการณ์ด้านการประมงของไทยในช่วงผ่านมา	โดยเฉพาะช่วงของ 

การปฏิรูปผ่านมาตรการการแก้ไขการท�าประมงผิดกฎหมาย	 (IUU	Fishing) 

ซึง่มนียัส�าคัญต่อกลุม่ต่าง	ๆ 	ของภาคการประมง	ท�าให้ต้องปรับตัวจากวิถชีีวติแบบด้ังเดิม 

ไปสู่แนวทางการด�าเนินการใหม่ที่เป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้น	อย่างไรก็ดี	การตระหนัก 

ถึงความส�าคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	ซึ่งได้ก�าหนดให้มีนโยบาย 
ยุทธศาสตร์	 ตลอดจนแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	 เพื่อ 
เป็นกรอบและทิศทาง	ตลอดจนเครื่องมือในการบริหารจัดการ 
รองรบัการด�าเนินกิจกรรมภาคทะเล	ด้วยเหตนุี	้การด�าเนนิการของภาครัฐ 

ผ่านกลไกลต่าง	ๆ 	จงึไม่ได้ละเลยความแตกต่างหลากหลาย	(Diversity)	หรือนยัส�าคญั 

ทีเ่กดิขึน้กบัภาคการประมง	หากเพยีงหน่วยงานภาครฐัก�าลงัปฏบิตัหิน้าที	่เพือ่ให้ประเทศ 

บรรลเุป้าหมายส�าคญั	คอื	การปกป้อง	รกัษา	และฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

ท่ีมอียูใ่ห้เกิดความสมดลุและยัง่ยนื	ผ่านการมส่ีวนร่วมของทุกภาคส่วน	ในฐานะทีเ่ป็น 

ผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล	ซึง่ด�าเนนิการอยูบ่นพืน้ฐานแนวคดิความมัน่คงแห่งชาต ิ

ทางทะเล

แนวทางการจัดท�าแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลฉบับใหม่

ดังนั้น แนวทำงกำรจัดท�ำแผนควำมมั่นคงแห่งชำติทำงทะเล 
ฉบับใหม่ ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบำยกำรบริหำรจัดกำร 
ภำคกำรประมง จึงให้ควำมส�ำคัญต่อกำรปรับตัวของประชำชน 
ในระดับพื้นที่ โดยเฉพำะสภำพควำมเป็นอยู่ของผู้ประกอบกำร 
ประมง และกลุ่มต่ำง ๆ  ภำยในประเทศ กับมำตรกำรแก้ไขปัญหำ 
ของภำครัฐ  ซึ่ งด�ำ เ นินกำรภำยใต ้หลักกำรพัฒนำ 
ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อมอย่ำงสมดลุและยัง่ยนื 
(Sustainable Development)
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การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคง

ธงชัย ไหลประสิทธิ์พร1

	 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงานถือเป็น

หนึง่ในหวัใจส�าคญัของการด�าเนินงาน	 เน่ืองจากบคุลากร 

ถือเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนงานซึ่งจ�าเป็นต้องมี

ความรู้	 ความเข้าใจ	 และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน	 เพื่อ

ให้การขับเคล่ือนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 และ

ตรงกับเป้าประสงค์ของแผน	 โดยหนึ่งในการพัฒนา

บุคลากรที่มีความส�าคัญ	คือ	“การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริม

ความม่ันคงของชาติ”	 ที่เป็นการขับเคล่ือนงานต้ังแต่

นโยบายถึงระดับปฏิบัติในพื้นที่	 โดยการพัฒนาพื้นที่ฯ	

การมภีมูคิุม้กนัของ	“คน”	“ชมุชน”	กระบวนการมีส่วนร่วม 

ของภาคส่วนต่าง	ๆ	ควบคู่กบัการพัฒนา	“พืน้ทีท่ีม่ปัีญหา

ความมัน่คง”	ให้สอดคล้องกบับรบิทของสถานการณ์และ

ปัญหาความมัน่คงทีเ่กดิข้ึนในแต่ละยุคสมยั	 ซึง่หลายท่าน

คงจะได้ยินคุ้นชินกันว่าเป็นความมั่นคงรูปแบบเก่า	หรือ	

ความม่ันคงรูปแบบใหม่	หรอืความมัน่คงในทกุมติิ	ทกุรปูแบบ 

และทุกระดับ

	 การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ

มใิช่เป็นเรือ่งใหม่แต่อย่างใด	แต่แนวคิดน้ีได้เร่ิมด�าเนินการ 

มาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	4	2	ที่ให้หน่วยงานรัฐได้น�า

งานด้านความมั่นคงท่ีครอบคลุมการป้องกันชายแดนให้

มาประสานการท�างานให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับงานด้าน

เศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้คนมีจิตส�านึกด้านความ

มั่นคง	 เฝ้าระวังชายแดน	 การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน	

การสร้างและส่งเสริมอาชีพและรายได้	 การศึกษาที่ให ้

มีการสื่อสารภาษาไทยได้และที่ส�าคัญสามารถป้องกัน

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีเป้าหมายโดยการด�าเนินงาน 

ในเรื่องเหล่านี้ได้ปรากฏเด่นชัดขึ้นเม่ือมีการก�าหนด 

ไว ้ เป ็นส ่วนหนึ่งของนโยบายความมั่นคงแห ่งชาต	ิ

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน	 และแผนพัฒนาพื้นที่

เพื่อเสริมความมั่นคงท่ียึดโยงการท�างานตั้งแต่ระดับ

นโยบาย	(กระทรวง/กรม)	ระดบักองทัพภาค/ทัพเรือภาค	

และระดบัจังหวดั	 โดยได้น�าไปบรรจุในนโยบายความมัน่คง

แห่งชาติ	 โดยปัจจุบันเรื่องเหล่านี้ได้มีพัฒนาการทั้งใน

การก�าหนดนโยบายหรือแผนรวมถึงแนวทางท�างาน	

โดยปรากฏชัดเจนข้ึนในเนื้อหาของยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านความมั่นคง	 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ประเด็น

ความมั่นคง	 และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย

ความมั่นคงแห่งชาติ

1			ผู้อ�านวยการกองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
2			สามารถศึกษาพัฒนาการงานพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติได้ที่	รัชกรณ์	นภาพรพิพัฒน์	“มุมมองการศูนย์ราชการพัฒนาเพื่อเสริม	
				ความมั่นคงของชาติ”	ในวารสารความมั่นคงศึกษา	ฉบับที่	1	มิถุนายน	–	กันยายน	2562
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	 ด้วยเหตุนี้	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	(กองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ)	

จึงได้มีการหารือกับทางกรมกิจการชายแดนทหาร	 กองบัญชาการกองทัพไทย	 เพื่อร่วมกันเป็นเจ้าภาพจดัให้มโีครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ	“การพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงานพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคง” ประจ�าปี 2564 

(รุ ่นท่ี	 4)	 เมื่อวันที่	 24	 –	 26	 มีนาคม	 2564	ณ	 โรงแรมเซ็นทรา	 บาย	 เซ็นทารา	 และคอนเวนชันเซ็นเตอร์	 ขึ้น	 

โดยมี	 รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 (นายรัชกรณ์	 นภาพรพิพัฒน์)	 และเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร	 

(พลโท	ไพโรจน์	วิไลลักษณ์)	ร่วมเป็นประธานในพธิเีปิด	ส่วนพธิปิีดการอบรมนัน้มรีองเลขาธกิารสภาความมัน่คงแห่งชาต	ิ

(นางศริวิรรณ	สคุนธมาน)	เป็นประธาน	การอบรมฯ	มผีูเ้ข้าร่วมการอบรม	ท้ังส้ิน	86	คน	จาก	48	หน่วยงาน	ประกอบด้วย	

ผู้แทนส่วนราชการทั้งพลเรือน	ทหาร	และต�ารวจ	โดยร้อยละ	94	เป็นบุคลากรที่เข้ารับการอบรมหัวข้อนี้เป็นครั้งแรก
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การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

    การบรรยายและการอภิปรายเชิงเสวนา	 มุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรมในการพัฒนา

พื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติและการจัดระเบียบพื้นที่	รวม	5	เรื่อง	ได้แก่	

มุมมองการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคง

ของชาติจากระดับนโยบาย อำานวยการ ประสานงาน ไปสู่การปฏิบัติ

การดำาเนินงานของกองอำานวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทย

กับประเทศเพื่อนบ้าน (กอ.นชท.) ในการสนับสนุนงานพัฒนาพื้นที่

เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ

การพัฒนาและป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน

พื้นที่ชายฝั่งทะเลเกาะแก่ง และชุมชนพื้นที่สูง 

แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการขยายผลการพัฒนา

ด้วยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

การขับเคลื่อนงานการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ  

1
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     การแบ่งกลุ่มสัมมนา เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการท�างานเพ่ือสร้างเครือข่ายร่วมกับ

หน่วยงานขับเคลื่อนงานการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาต	ิ โดยวิทยากรจาก	 บริษัท	 บิซิเนส	 

เซอร์วสิเซส	อลัไลแอนซ์	จ�ากัด	โดยผูเ้ข้ารับการอบรมท�ากจิกรรมท่ีมุง่เน้นให้บุคลากรสร้างปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกัน	

เพื่อเป็นเครือข่ายในการประสานงานและขับเคลื่อนงานร่วมกัน	 โดยสร้างความรู้จักผ่านกิจกรรมกลุ่ม 

ในรูปแบบต่าง	ๆ	ที่ท�าให้เกิดการยอมรับระหว่างกันท่ามกลางความหลากหลายของรูปแบบการท�างานและ

วัฒนธรรมองค์กร	ให้สามารถเป็นบุคลากรที่มีเครือข่ายการท�างานระหว่างกันอย่างแน่นแฟ้นต่อไป

เพื่อเป็นสถานที่ด�าเนินการศึกษา	 ทดลอง	 วิจัย	 และสาธิต	 

เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู ้ที่ เป็นประโยชน์ไปสู ่ประชาชน 

ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน	

รวมทั้งเป็นสถานที่ในการด�าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 โดยเฉพาะ

ด้านดินและน�้า	 โดยมีโครงการอ่างเก็บน�้าเขาชะงุ้ม	 โครงการ

เกษตรผสมผสาน	เกษตรทฤษฎใีหม่	และบ้านพอเพยีง	รวมท้ัง

โครงการศกึษาฟ้ืนฟทูีดิ่น	 และพพิิธภณัฑ์ดิน	 จากการศึกษา

พื้นที่ศูนย์ศึกษาฯ สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการและ

การวางแผนการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมตาม

บริบททีเ่กดิขึน้ ซึง่เป็นแบบอย่างของการพฒันาและขยายผล

สู่ชุมชนตั้งแต่ระดับฐานรากได้เป็นอย่างดี

      การศกึษาเชิงปฏบิตักิารการขยายผลการพฒันาด้วยศาสตร์พระราชาสูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนื	ณ	ศนูย์ศกึษา

วิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ต�าบลเขาชะงุ้ม	 อ�าเภอโพธาราม	จังหวัดราชบุรี	 เป็น

พื้นที่ด�าเนินงานด้านการพัฒนา	 ฟื้นฟู	 และวางแผนการใช้ประโยชน์จากท่ีดินอย่างเหมาะสมตามแนวพระราชด�าริ	 

ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเคยมีสภาพแห้งแล้ง	 เพาะปลูกได้ยากเนื่องจากเป็นดินตื้นที่เป็นลูกรังหรือหินแข็ง	 และไม่มีหน้าดิน	 

มีพื้นที่จ�านวน	869	ไร่	แบ่งเป็น

พื้นที่แหล่งน�้า	

พื้นที่ป่าธรรมชาติ	

พื้นที่ป่าปลูก	

พื้นที่ท�าการเกษตรรูปแบบต่าง	ๆ	

2 

3
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     การอภิปรายกลุ่มและการฝึกปฏิบัต	ิ มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์

ข้อมูลจากสถานการณ์ปัญหาเฉพาะพื้นที่	 และฝึกจัดท�าแผนการจัดระเบียบพื้นที่	 และโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความ

มั่นคงเฉพาะพ้ืนท่ี	 (โครงการ	 พมพ.)	 รองรับการแก้ไขปัญหาตามแนวทางของแผนการพัฒนาพ้ืนที่ฯ	 ในแต่ละ

ภูมิรัฐศาสตร์	แบ่งเป็นพื้นที่ชายแดน	พื้นที่ชายฝั่งทะเลเกาะแก่ง	และชุมชนพื้นที่สูง	สามารถสรุปผลการด�าเนินการและ

ข้อเสนอแนะ	โดยการฝึกปฏิบัต	ิแบ่งเป็น	3	กลุ่ม	ได้แก่	

โครงการ พมพ. แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ที่ได้รับ 

ผลกระทบรุนแรง ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา (ด�าเนินการในพ้ืนที่

จังหวัดสงขลาก่อนในระยะแรก) โดยได้น�าเสนอรายละเอียดในการจัดท�าโครงการฯ อาทิ 

วิธีการบูรณาการร่วมกัน และตัวอย่างแผนงาน/โครงการ 
1.

โครงการ พมพ. แก้ไขปัญหาชมุชนพืน้ทีส่งู

อุตรดิตถ์ – พิษณุโลก – เลย ได้ก�าหนด 

ผู้รับผิดชอบร่วมกันระหว่างกองทัพภาคที่ 2 

และกองทัพภาคที่ 3 ซ่ึงครอบคลุมทั้งสาม

พ้ืนที่ซ่ึงเคยเป็นโครงการรอยต่อที่มีปัญหา 

ความมั่นคงเชื่อมโยงกัน โดยได้น�าเสนอ  

แผนงาน/โครงการ ตัวอย่างการด�าเนินการ

ในพื้นที่อ�าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 

2.

4
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สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมได้มีการพูดคุยหารือกัน 

เพื่อจัดทำาข้อเสนอแนะต่อการดำาเนินการ 

เรื่องสอง

 การเสนอโครงการ พมพ. ควรพิจารณาจากเงื่อนไขการ

จดัท�าโครงการ พมพ. ท่ีควรเป็นพืน้ทีเ่ป้าหมายทีค่รอบคลมุมากกว่า  

1 จังหวัด ซึ่งเกินขอบเขตอ�านาจผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหาร

จัดการ หรือเป็นพื้นที่เป้าหมาย 1 จังหวัด ท่ีพิจารณาแล้วว่ามี

ความส�าคัญอย่างสูงซึ่งหากไม่เร่งด�าเนินการจะมีความเสี่ยงท่ีอาจ

กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ

 แผนงาน/โครงการ ทีจ่ะก�าหนดขึน้ ควรเป็นแผนงาน/โครงการ  

ที่รองรับการแก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีผ่านการพิจารณา 

จัดล�าดับความส�าคัญมาแล้วว่าควรด�าเนินการก่อนเป็นอันดับแรก 

เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณด�าเนินการที่มีจ�ากัด

เรื่องแรก 

การเตรยีมการจดัทำาร่างแผนการจดัระเบยีบ

พื้นที่ชายแดน ได้ก�าหนดขอบเขตของการ

ด� า เ นินการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนตาม

เค้าโครงแผนการจัดระเบียบพื้นที่ และน�าเสนอ

ตัวอย่างการจัดท�าโครงการ พมพ. พุน�้าร้อน 

เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาในพื้นท่ีชายแดน

จังหวัดกาญจนบุรี

3.
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เรื่องสาม

เรื่องสี่

เรื่องห้า

 พื้นท่ีเป้าหมายการด�าเนินการภายใต้แผนการพัฒนา

พื้นที่ฯ จะต้องเป็นพื้นที่เป้าหมายท่ีสามารถด�าเนินการได้ โดย

ไม่ติดขัดกฎหมาย และไม่เป็นพื้นท่ีท่ีมีปัญหาความไม่ชัดเจนของ

เส้นเขตแดน เนื่องจากอาจน�าไปสู ่ปัญหาอื่น อาทิ กระทบ 

ต่อความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

 การจัดท�าโครงการ พมพ. เพ่ือแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ 

ชายฝั่ง ควรน�าวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาประกอบการวิเคราะห ์

ถึงผลกระทบของการด�าเนินการในพื้นที่หนึ่งสู่พ้ืนที่ข้างเคียงด้วย 

เนื่องจากพื้นที่ชายฝั ่งทะเลเกาะแก่งในแต่ละจังหวัดมีสภาพ

แวดล้อมและระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกัน

 การก�าหนด แผนงาน/โครงการ และแนวทางการแก้ไข 

ต่าง ๆ อาจพิจารณาก�าหนดประเด็นที่เป็นปัจจัยสนับสนุนในการ 

แก้ไขปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันด้วย เพื่อให้สามารถแก้ไข

ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น
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	 การฝึกอบรมฯ	 จะเป็นเวทีที่ท�าให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้	 พัฒนาแบ่งปัน	 แลกเปลี่ยน 

เรยีนรูป้ระสบการณ์การท�างาน	 การสร้างเครอืข่ายการมีส่วนร่วมระหว่างผูเ้ข้ารบัการอบรมจะมคีวามสมัพนัธ์ 

ที่แน่นแฟ้นมากขึ้นมากกว่าการปฏิสัมพันธ์แบบทางการผ่านการประชุมหรือหนังสือราชการ	เพื่อพัฒนา

งานการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงให้ดียิ่งขึ้น

ประการที่สาม

------------------------------------------

	 การถ่ายทอดและพัฒนาต่อยอดแนวความคิด	“งานด้านการพัฒนา” ควบคู่กับ	“งานด้าน

ความมั่นคง”	 ในบริบทความมั่นคงที่แปรเปล่ียนไปในแต่ละยุคสมัย	 โดยการด�าเนินงานระหว่าง

หน่วยงานได้อย่างสอดประสานกันในกิจกรรมต่าง	ๆ	ที่ต้องเกื้อหนุน	ส่งเสริมกัน	ซึ่งจะท�าให้การขับ

เคลื่อนงานไปสู่เป้าหมายหลัก	คือ	ต�าบลเป้าหมายมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	ได้อย่างชัดเจน	โดยจ�าเป็นต้อง

มีการก�าหนดเป้าหมายการท�างาน	 ผู้รับผิดชอบ	 และตัวชี้วัดระดับความส�าเร็จของการท�างานที่ให้เห็น

เป็นรูปธรรม

ประการที่สอง

 การมองเห็นภาพรวมของนโยบายหรอืแผนและมกีารวางแผนท�างานในเชงิรกุ	ทีจ่�าเป็นต้องมี

การจัดท�ารายละเอียดต่าง	ๆ	ให้ชัดเจนภายหลังที่ประกาศใช้นโยบายหรือแผนต่าง	ๆ	ไม่ว่าจะเป็น	

แผนพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติที่มีหลายประเด็นเช่ือมโยงกับแผนบริหารจัดการ

ชายแดนด้านความมั่นคง	 นโยบายต่างประเทศ	 ความร่วมมือระดับทวิภาคีระหว่างไทยกับประเทศ

เพื่อนบ้านภายใต้การปฏิบัติงานของกองอ�านวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	

(กอ.นชท.)	เพื่อให้สามารถท�าการประเมินผลได้ในแต่ละระดับของการวางแผนการท�างาน

ประการแรก

	 กล่าวได้ว่า	 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ	 ดังกล่าวข้างต้นสะท้อนภาพการท�างานการพัฒนาพื้นท่ีเพื่อ

เสริมความมั่นคง	ซึ่งภาพอดีตคือ	การเตรียมพร้อมด้านพื้นที่	ซึ่งเป็นบทหนึ่งที่บรรจุไว้ในแผนเตรียมพร้อมแห่งชาต	ิ

พ.ศ.	 2535	 ที่ยึดโยงกับการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนเพื่อสถาปนาความมั่นคงชายแดน	 การน�าแนวคิดยุทธศาสตร์

การต่อสู้เบ็ดเสร็จ	(Total	Defense)	การวางระบบหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน	(ปชด.)	เข้ามาด�าเนินการพัฒนา

พื้นที่เป้าหมายเพ่ือความมั่นคง	 ดังนั้น	 สิ่งที่คาดหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมจะได้มีมุมมองด้านความม่ันคงภายหลัง 

การเข้ารับการอบรมในโครงการฯ	นี้
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	 1	นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏบิตักิาร	กองความมัน่คงเก่ียวกบัภัยคกุคามข้ามชาต	ิส�านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ,	รัฐศาสตรบณัฑิต	
(การระหว่างประเทศ)	คณะรฐัศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่

พลวัต
ความมั่นคงทางไซเบอร์

ของประเทศไทย
กนกนก	โพธิ์หอม 1

      บทน�า
	 ปัจจุบันเทคโนโลยีทางไซเบอร์ได้มีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด	 ซึ่งพื้นที่ไซเบอร์ได้กลายเป็น

ปัจจัยหนึ่งส�าหรับการด�ารงชีวิตของคนในสังคม	เมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึ้น	การเข้าถึงเทคโนโลยี

ของผู้คนจึงเป็นไปได้โดยสะดวกมากข้ึนตาม	 โดยเทคโนโลยีทางไซเบอร์ที่พัฒนาและเป็นที่นิยมอย่างมาก 

ในปัจจุบัน	ได้แก่	เทคโนโลยีทางไซเบอร์ในการค้นหาข้อมูล	(Search	Engine)	เช่น	Google	Yahoo	เป็นต้น	

เทคโนโลยีไซเบอร์ในรปูแบบพืน้ทีท่างสงัคม	อาท	ิFacebook,	Twitter,	Instagram,	Line,	Youtube	หรอื	ระบบ

การประชุมทางไกล	 (Video	Conferencing)	 ท่ีกลายมาเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน 

ในสภาวการณ์ปัจจุบัน	ซึ่งเมื่อประชาชนสามารถใช้พื้นที่ทางไซเบอร์ในการท�ากิจกรรมต่างๆ	เช่น	การพบปะ 

สังสรรค์	การเสพข่าวสาร	–	สื่อบันเทิง	รวมไปถึงการท�าธุรกรรมทางการเงิน	ส่งผลให้รัฐจ�าเป็นจะต้องค�านึงถึง 

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับพื้นที่ทางไซเบอร์กับเหตุการณ์ท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนได้ไม่ว่าจะเป็น 

การโจรกรรมข้อมูลทางไซเบอร์	 การท�าลายข้อมูลทางไซเบอร์	 รวมไปถึงการใช้พื้นที่ทางไซเบอร์ในการ 

ก่ออาชญากรรม	หรือวินาศกรรม	เป็นต้น	เพื่อเป็นการประกันความปลอดภัยต่อประชาชนและเป็นการรักษา

อธิปไตยในพื้นที่ทางไซเบอร์ของประเทศไทย

บรบิททางไซเบอรข์องประเทศไทย
	 นับตั้งแต่กระแสของโลกาภิวัตน์	 (Globa- 

lization)	ทีท่�าให้เกดิการกระชับแน่นของบริบทโลก 

ทั้งเวลาและสถานที่ที่มีความต่างกัน	 (Time	 and	

Space	Compression)	มีความเข้มข้นขึ้นในช่วง 

สองทศวรรษทีผ่่านมา	โลกได้มกีารพัฒนาเทคโนโลยี	

โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางไซเบอร์อย่างมาก	 เพ่ือ

สร้างความสะดวกสบายและทางเลือกส�าหรับ 
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การใช้ชีวิตประจ�าวัน	 ในส่วนของประเทศไทย 

การพัฒนาทางเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา 

ของเทคโนโลยด้ีานการสือ่สาร	เทคโนโลยด้ีานพืน้ที ่

สังคมออนไลน์	หรือแม้กระทั่งเกมออนไลน์เกิด 

การพัฒนามากขึ้นจนสามารถเข้าถึงผู้คนได้อย่าง

ง่ายดาย	หลายเทคโนโลยีได้กลายมาเป็นธุรกิจและ

อุตสาหกรรมการผลิตที่ส�าคัญของประเทศ	 เช่น	

การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	 ธุรกิจโทรคมนาคม

สารสนเทศ	หรืออุตสาหกรรมเกมออนไลน์	เป็นต้น	

โดยจากปี	 2562	 ที่ประเทศไทยมีสถิติของผู ้ใช้

อินเทอร์เน็ตมากกว่า	47.5	ล้านคน	หรือ	ประมาณ

ร้อยละ	70	ของประชากรในประเทศไทย	2	โดย

ครอบคลุมการใช้งานหลายรูปแบบทั้งการใช้งาน

แบบส่วนตัว	 การใช้งานในเชิงธุรกิจหรือการใช้งาน

ในหน่วยงานของรัฐ

	 การทีพ่ืน้ทีท่างไซเบอร์ถูกใช้ประโยชน์อย่าง 

แพร่หลาย	ความพยายามในการใช้ช่องทางดงักล่าว 

เพือ่แสวงหาประโยชน์กเ็พิม่ขึน้ตามไปด้วย	เนือ่งจาก

พื้นที่ทางไซเบอร์เป็นพื้นที่เสมือนที่มูลค่าสูง	 อีกทั้ง 

รัฐยังไม่ได้มีเคร่ืองมือในการป้องกันการกระท�าผิด

ในพ้ืนที่ทางไซเบอร ์ที่มีประสิทธิภาพมากนัก 

จึงส่งผลให้เกิดการถูกคุกคามหรือก่ออาชญากรรม

ในพื้นที่ทางไซเบอร์	 ซึ่งประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ใน 

อันดับที่	4	ของโลกในการแจ้งเหตุภัยคุกคามทาง

ไซเบอร์	ซึ่งขึ้นจากอันดับที่	6	จากปีก่อนหน้า	โดย

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั่วโลกรูปแบบต่าง	ๆ 	ในปี 

2563	 เกิดขึ้นแล้วจ�านวนกว่า	 1,744	 ครั้ง	 ในช่วง 

8	 เดือนท่ีผ่านมา	และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง	3	จากการที่บุคคลมีการเชื่อมโยงกับพื้นที่ 

ทางไซเบอร์มากขึน้	โดยความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์

และภัยคุกคามไซเบอร์เป็นสาเหตุและปัจจัยหลัก 

ที่ส ่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	

คณุภาพชวีติ	หรอืความมัน่คงของประเทศ	ตลอดจน 

นโยบายของรฐับาลทีก่�าลงัขบัเคลือ่นสูยุ่คเศรษฐกจิ

ดิจิทัล	หรือ	ไทยแลนด์	4.0

	 2	ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์,	(2563),	ETDA	เผย	ปี	62	คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	10	ชั่วโมง	22	นาที	Gen	
Y	 ครองแชมป์	 5	 ปีซ้อน,	 (ออนไลน์),	 https://www.etda.or.th/th/NEWS/ETDA-Revealed-Thailand-Internet-User-Behavior-2019.aspx	
สบืค้นเมือ่วนัที	่30	มนีาคม	2564
 3 DEPA,	 (2563),	 ดป้ีา-ม.ศรปีทุม-อนิโฟเฟด	 ผนกึก�าลังป้ันขุนพล	 Cyber	 Security,	 (ออนไลน์),	 https://www.depa.or.th/th/arti-
cle-view/20201117_04,	สืบค้นเม่ือวันท่ี	30	มนีาคม	2564
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	 4	ส�านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	(2561),	ยุทธศาสตร์ชาติ	พ.ศ.	2561-2580,	กรุงเทพฯ:	ส�านักงานพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

  
  
	 ประเทศไทยได้ตระหนักถึงปัญหาของความมั่นคงทางไซเบอร์ที่เพ่ิมความส�าคัญข้ึน	 ซ่ึงจะสังเกต 

ได้จากการมีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับความมั่นคงทางไซเบอร์	 หรือการมีหน่วยงานด้าน

ความมั่นคงทางไซเบอร์	 โดยรัฐบาลได้มีวิสัยทัศน์ในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม ่

ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ทนัต่อการขับเคลื่อนของโลกสมัยใหม่ 4 

ส�าหรับปัญหาด้านความมั่นคงทางไซเบอร์นั้น	 ประเทศไทยเป็น

ประเทศหนึ่งที่มีความเสี่ยงที่จะตกเป็นพื้นที่กระท�าการก่อการร้าย

ทางไซเบอร์โดยรัฐ	บุคคล	หรือกลุ่มบุคคล	ตลอดจนผู้ก่อการร้าย	

ซึ่งการก่อการร้ายทางไซเบอร์ยังหมายรวมไปถึงการน�าส่ือออนไลน์

ไปใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่แนวคิดที่นิยมการใช้ความรุนแรง 

หรือการสอนการก่อการร้าย	การจัดหาอาวุธและวัสดุที่ใช้ประกอบเป็นอาวุธ

รวมทั้งสอนวิธีการท�า	การหาสมาชิกเพื่อมาร่วมอุดมการณ์การก่อการร้ายอีกด้วย

	 โดยประเด็นปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น	 ส่งผลให้ประเทศไทยต้องพัฒนาขีดความสามารถในการ

ควบคุมพื้นที่ทางไซเบอร์ที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงทางไซเบอร์ที่เพิ่มมากขึ้น	การเตรียมพร้อมนี้อาจรวมไปถึง 

เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	อย่างเช่นการท�าสงครามทางไซเบอร์	 ซึ่งหากประเทศไทยมีการด�าเนินการ

อย่างเหมาะสม	ก็จะท�าให้สามารถปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติได้	ปัญหาอีกประการหนึ่ง	คือ	ปัญหาการขาด

ความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์	โดยเฉพาะการใช้อินเทอร์เน็ต	ที่มักจะให้ความส�าคัญกับ 

ความม่ันคงทางไซเบอร์เป็นล�าดับรอง	ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคงทางไซเบอร์ในภาพรวม	โดยประเทศไทย 

ได้ด�าเนินการคือการเฝ้าระวังภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ท่ีจะสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศและสร้างความ

เดือดร้อนแก่ประชาชนที่ใช้งาน	หากข้อมลูด้านความมัน่คงถูกเข้าถึงได้โดยปราศจากความยนิยอมของภาครัฐ 

จะส่งผลท�าให้ขาดเสถียรภาพด้านความมั่นคง

ภัยคุกคามทางไซเบอร์
ต่อประเทศไทย
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มุมมองด้านความม่ันคงทางไซเบอร์
	 เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและกระแสโลกาภิวัตน์	ส่งผลต่อความส�าคัญของการใช ้

พ้ืนท่ีทางไซเบอร์ในโลก	 ในมุมมองของรัฐ	 พื้นที่ทางไซเบอร์จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นภัยคุกคามของรัฐอย่าง 

แน่นอน	เนือ่งจากการใช้พืน้ทีท่างไซเบอร์ทัว่โลกถกูเชือ่มต่อกนัอย่างสมบรูณ์	จงึท�าให้เกดิมลูค่าทางเศรษฐกิจ	5 

ที่สามารถนับได้ว่าจะเป็นผลประโยชน์แห่งชาติได้	 จากมุมมองดังกล่าว	 สามารถมองความมั่นคงทางไซเบอร์

ตามแนวคิด	“การท�าให้เป็นความมั่นคง”	 (Securitization)	 โดยการที่รัฐจะระบุให้ประเด็นใดเป็นประเด็น

ความมั่นคงที่รัฐต้องให้ความส�าคัญนั้น	ประเด็นดังกล่าวจะต้องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นสากล	และมีแนวโน้ม 

จะเกิดขึ้นในประเทศไทยด้วย	และจ�าเป็นจะต้องมีการนิยามให้ชัดเจนว่าเรื่องหรือประเด็นใดที่จะถือว่าเป็น

ภัยความมั่นคง	 เป็นภัยความมั่นคงในรูปแบบใด	 และภัยความมั่นคงนี้จะท�าให้รัฐเสียผลประโยชน์แห่งชาติ

อย่างไรได้บ้าง 6

	 ส�าหรับการก�าหนดค�านิยามของความมั่นคงทางไซเบอร์ของประเทศไทย	มีการก�าหนดค�านิยามจาก

หน่วยงานพลเรือนและหน่วยงานทหาร	 โดยหน่วยงานพลเรือนได้ก�าหนดค�านิยามแบบกว้าง	 เพื่อให้เป็นการ

ฉายภาพของความมั่นคงทางไซเบอร์ในภาพรวม	คือ	การกระท�าความผิดหรือท�าลายความมั่นคงของประเทศ

ผ่านระบบคอมพิวเตอร์	ในขณะท่ีการก�าหนดค�านิยามของกองทัพก็ก�าหนดไว้ในภาพรวมเช่นเดียวกัน	โดย

หมายถึงการกระท�าหรือด�าเนินการใด ๆ	โดยมิชอบ	โดยใช้คอมพิวเตอร์	ระบบคอมพิวเตอร์	หรือโปรแกรม

ไม่พึงประสงค์	 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อประทุษร้ายต่อระบบคอมพิวเตอร์	ข้อมูลคอมพิวเตอร์	หรือข้อมูลอื่น 

ที่เกี่ยวข้อง	7	ด้วยเหตุนี้	จึงส่งผลท�าให้ท�าหน้าท่ีความรับผิดชอบของกองทัพในการก�ากับดูแลประเด็นด้าน 

ความมั่นคงทางไซเบอร์จึงมีความคลุมเครือจนท�าให้เกิดการด�าเนินงานที่ทับซ้อนกันระหว่างหน่วยงาน

พลเรือนกับหน่วยงานทหาร	เช่น	การเจาะข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ	ในประเทศ	การใช้พื้นที่ทางไซเบอร์ 

	 5	วรรณภา	 ทองแดง,	 (2563),	 ผลกระทบเศรษฐกิจดิจิทัล:	 การขยายตัวของรายจ่ายสาธารณะ	 ด้านการศึกษาและภัยคุกคาม 
ทางไซเบอร์,	วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์	37	(2)	พฤษภาคม	-	สิงหาคม	2563	ของแก่น:	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 6	Buzan	B,	Waever	O	(2003)	Regions	and	powers:	the	structure	of	 international	security.	Cambridge	University	
Press,	Cambridge	p25.
 7	ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,	(2560),	ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก,	(ออนไลน์),	https://library2.parliament.go.th/ 

ebook/content-issue/2560/hi2560-021.pdf,	สืบค้นเมื่อวันที่	30	มีนาคม	2564
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ในการกล่าวร้ายหรือท�าให้เสียชื่อเสียงแก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล	 เป็นต้น	 โดยระบบดังกล่าวอาจพิจารณาว่า 

การกระท�าดังกล่าวอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน	 ในขณะที่กองทัพเองอาจพิจารณาว่า 

การโจมตีน้ันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางไซเบอร์ของประเทศ	ซ่ึงกองทัพจ�าเป็นจะต้องเข้ามาจัดการ	

แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาก็คือการระบุหน่วยรับผิดชอบในการจัดการปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ว่าควรจะ

เป็นหน่วยงานพลเรือนหรือหน่วยงานทางทหาร	 ซึ่งจะน�าไปสู่ปัญหาในการทับซ้อนทางอ�านาจของหน่วยงาน

ที่จะเป็นข้อจ�ากัดของกระบวนการการจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ภายในประเทศไทย

บรบิทด้านความม่ันคงทางไซเบอรข์องประเทศไทย
	 บรบิททีเ่ก่ียวข้องกบัการจดัการภยัคกุคามทางไซเบอร์ของประเทศไทย 

ในภาพรวมนั้น	แม้ว่าจะมีความทับซ้อนในการท�างานระหว่างหน่วยพลเรือนกับ

หน่วยทหาร	แต่การด�าเนินการในเบ้ืองต้นจะเป็นการก�าหนดมาตรการป้องกัน

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ท่ีมีลักษณะเป็นองค์รวม	 ท่ีจะเน้นไปที่การให้ความรู ้

พื้นฐานเก่ียวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในรูปแบบต่าง	ๆ 	และวิธีการป้องกันไม่ให้ตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยง 

ทีจ่ะได้รบัผลกระทบจากภยัคกุคามทีเ่กิดขึน้	 โดยให้ความส�าคญัต่อภยัคกุคามท่ีเกดิข้ึนในการท�าธุรกรรม	หรือ 

การกระท�าที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและต่อหน่วยงานโดยตรง	 ซ่ึงรูปแบบของภัยคุกคามที่เกิดขึ้น 

ในลกัษณะนี	้ ผูก้ระท�าการมกัจะเป็นบคุคลหรอืกลุม่บคุคลท่ีมจุีดประสงค์ของการด�าเนนิการเพ่ือผลประโยชน์

เท่านั้น	ไม่ได้เป็นการกระท�าท่ีมุ่งหวังจะท�าลายความมั่นคงในระดับรัฐ	และการด�าเนินการต่าง	ๆ	ยังอยู่ใน 

ประเทศไทย	 จึงนับว่าเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวเป็นภัยคุกคามภายในรัฐ	 (Intra	 State	 Threat) 

โดยหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องสามารถด�าเนนิการจัดการตามระดับความร้ายแรงของความผิด	 และสามารถด�าเนนิการ 

ได้อย่างเตม็ทีโ่ดยไม่ต้องกงัวลว่าการจดัการดังกล่าวจะเป็นการละเมดิอธปิไตยของรัฐอืน่	 ในกรณนีีป้ระเทศไทย

ถอืว่ามมีมุมองต่อความมัน่คงทางไซเบอร์แตกต่างจากประเทศอืน่ ๆ	ทีมุ่ง่เน้นการป้องกนัภยัคุกคามทางไซเบอร์

ที่มาจากภายนอกประเทศ	(Inter	State	Threat)

การจัดการกับภัยคุกคามทางไซเบอรข์องประเทศไทย
 1. การจัดการกับภัยคุกคามทางไซเบอรด้์านกฎหมาย

	 	 หน่วยงานทีด่แูลด้านความมัน่คงทางไซเบอร์ได้รับการวางกรอบการท�างาน

ตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ	และ	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นด้านความ

มั่นคง	พ.ศ.	2561	–	2580	ที่เป็นกรอบการด�าเนินการด้านความมั่นคงทางไซเบอร์

ของประเทศไทยผ่านยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ	
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	 8	ส�านกังานสภาความม่ันคงแห่งชาต,ิ	(2561),	ยทุธศาสตร์การรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาต	ิพ.ศ.	2560	–	2564	(National	
Cybersecurity	Strategy	2017	–	2021),	กรงุเทพฯ:	ส�านักพมิพ์คณะรัฐมนตรีและราชกจิจานเุบกษา
	 9	ราชกิจจานเุบกษา,	 (2562),	พระราชบญัญตักิารรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์	พ.ศ.	 2562,	 กรุงเทพฯ:	 ส�านกัพิมพ์คณะรัฐมนตรี
และราชกจิจานเุบกษา
	 10	Steven	Bucci,	(2012),	Cyber	Security	Evangelist	and	Subject	Matter	Expert	Consultant,	Washington:	Washington	post

พ.ศ.	2560	–	2564	(National	Cybersecurity	Strategy	2017	–	2021)	8	ซ่ึงเป็นแนวนโยบายระดับชาติ 

ฉบับแรกของไทยในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์	 โดยมีเป้าหมายหลักคือการสร้างความพร้อม

ของไทยในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างครอบคลุมรอบด้านมากที่สุดเท่าที่สภาวะแวดล้อม 

เอ้ืออ�านวย	 โดยมุ่งเน้นให้มีกลไกกลางในการบริหารจัดการการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาต ิ

การปกป้องโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญ	การสร้างความตระหนักในทุกภาคส่วน	และการสร้างความร่วมมือกับ 

ต่างประเทศ	และการจัดท�าพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	พ.ศ.	2562 
9	การต้ัง 

คณะกรรมการการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาต	ิ(กมช.)	คณะกรรมการก�ากบัดแูลด้านความม่ันคง 

ปลอดภัยไซเบอร์	(กกม.)	และ	ส�านกังานคณะกรรมการการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาต	ิ(สกมช.)	

เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 2. การจัดการกับภัยคุกคามทางไซเบอรข์องหน่วยงานพลเรอืน
	 หากจะท�าการวิเคราะห์ถึงการด�าเนินการเกี่ยวกับการ 

จัดการกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ของหน่วยงานพลเรือนใน

ประเทศไทยนัน้	อาจกล่าวได้ว่า	ประเทศไทยนัน้นบัว่ามีความพร้อม 

ในระดับหน่ึงส�าหรับการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับ

ต้นหรือปานกลาง	 โดยที่ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับต้น	 (Low	

Level	Threat)	ทีเ่ป็นภยัคกุคามทีเ่กดิขึน้จากการกระท�าของบคุคล	

หรือกลุ่มบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายของการด�าเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการส่วนตัว	และภัยคุกคามทาง

ไซเบอร์ระดับปานกลาง	(Medium	Level	Crime)	คือ	การกระท�าทางไซเบอร์โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ผ่าน 

การวางแผนไว้เป็นอย่างด	ี โดยอาจเป็นการกระท�าของกลุม่ก่อการร้ายท่ีมคีวามต้องการทีจ่ะสร้างความเสยีหาย 

ให้แก่รัฐในระดับที่ไม่รุนแรงมากนัก	10		ซึ่งภัยคุกคามทางไซเบอร์รูปแบบดังกล่าว	เป็นลักษณะของภัยคกุคาม 

ทางไซเบอร์ที่ประเทศไทยเคยประสบมาแล้ว	โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับต้นที่สามารถ

พบเหน็ได้อยูบ่่อยครัง้	ลกัษณะของภยัคกุคามทางไซเบอร์ทัง้สองลักษณะท่ีกล่าวไปข้างต้น	เป็นส่ิงท่ีหน่วยงาน 

ด้านความม่ันคงของประเทศไทยสามารถด�าเนินการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยในระยะแรกมีการ 

ด�าเนินการจากหน่วยงานในกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	และเมื่อมี	พ.ร.บ.	การรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร์	พ.ศ.	2562	ขึ้นมา	ก็ได้มีการโอนอ�านาจหน้าที่ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ให้กับหน่วยงาน

ตามกฎหมายต่อไป
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	 ส�าหรับในปี	 2562	 ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานในการดูแลรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์ตาม	 พ.ร.บ.	

การรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์	 พ.ศ.	 2562	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก�าหนดนโยบาย	 มาตรการ	

แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	 ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นโครงสร้าง 

พื้นฐานส�าคัญทางสารสนเทศในการป้องกัน	รับมือ	และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่ให้เกิด 

ผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ	 และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	 รวมทั้งให้ส�านักงานคณะกรรมการ

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ	(สกมช.)	เป็นหน่วยงานรับผิดชอบงานตามพระราชบัญญัติ	

และประสานการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน	ไม่ว่าในสถานการณ์ทั่วไปหรือสถานการณ์ที่เป็นภัย 

ต่อความม่ันคงอย่างร้ายแรง	 อันจะท�าให้การป้องกันและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นไปอย่าง 

มีประสิทธิภาพ	11

	 ในส่วนบทบาทของส�านกังานสภาความม่ันคงแห่งชาต	ิ (สมช.)	 เกีย่วกบัการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั

ทางไซเบอร์นั้น	สมช.	เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการจัดท�ายุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ไซเบอร์แห่งชาติ	พ.ศ.	2560	–	2564	ซึ่งได้มีการขยายระยะเวลาถึงปี	2565	เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย 

และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	อีกทั้งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานก�ากับดูแล 

โครงสร้างพื้นฐานส�าคัญทางสารสนเทศ	(CIIs)	ด้านความมั่นคงของรัฐ	(Security	Regulator)	และเป็น 

หน่วยงานหลักในการบริหารจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤต	(Cyber	Threat	Crisis	Level)	

ตาม	พ.ร.บ.	การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	พ.ศ.	2562	12

 3. การจัดการกับภัยคุกคามทางไซเบอรข์องหน่วยงานทหาร
	 กองทัพเป็นตัวแสดงหลักที่มีความ

ส�าคัญในการจัดการกับภัยคุกคามทางไซเบอร์

ของประเทศไทย	 เนื่องจากกองทัพเป็นหน่วย

งานที่มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลประเด็นที ่

มีความเกี่ยวข้องกับความม่ันคง	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งความมั่นคงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ

ความม่ันคงในภาพรวมของรัฐได้	 ด้วยเหตุนี้ 

จึงเป็นสาเหตุที่ท�าให้ภารกิจการด�าเนินงาน 

 11	กระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม,	(2563),	เก่ียวกับ	สก.มช.	https://www.mdes.go.th/mission/detail/2481-%E0%B9%
80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%
E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%8A-.	สืบค้นเม่ือวันท่ี	2	เมษายน	2564
	 12	มาตรา	67	ในกรณีท่ีเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤต	ิให้เป็นหน้าทีแ่ละอ�านาจของสภาความมัน่คงแห่งชาต	ิในการด�าเนนิการ
รกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ตามกฎหมายว่าด้วย	สภาความม่ันคงแห่งชาตแิละกฎหมายอ่ืนท่ีเกีย่วข้อง
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เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงทางไซเบอร์ของหน่วยงานกองทัพที่ดูมีความชัดเจนมากกว่าหน่วยงานพลเรือน	

อย่างไรก็ตามอ้างอิงจากวัตถุประสงค์การด�าเนินงานที่มีความเก่ียวข้องกับการจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร	์

จะได้เห็นว่าหน่วยงานภายใต้สังกัดกองทัพจะให้ความส�าคัญไปที่ประเด็นหลัก	คือ	การรักษาความมั่นคง

ภายในองค์กร	13	การด�าเนินงานในส่วนนี้เป็นความพยายามของกองทัพในการที่จะรักษาความมั่นคงของ 

ฐานข้อมูล	เว็บไซต์	รวมถึงพื้นที่ทางไซเบอร์ของกองทัพให้มีความปลอดภัย	ปราศจากการเจาะเข้าระบบจาก 

ภายนอกและการรักษาความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	ซึ่งประเด็นนี้จะถูกให้ความส�าคัญมากเป็นพิเศษ 

กว่าประเด็นอื่น	โดยอาจมีสาเหตุมาจากอุดมการณ์ของกองทัพที่จะปกป้องสถาบันหลักของชาติ

	 ในการรักษาความมั่นคงด้านไซเบอร์ในประเทศนั้น	 กองทัพอาจมองว่าเป็นหน้าที่ของกองทัพที่ต้อง

เป็นหน่วยรับผิดชอบในการด�าเนินการ	และกองทัพไทยได้มีปฏิบัติการในด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ต่าง	ๆ  

ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานท่ีข้ามขอบเขตของหน่วยงานพลเรือน	เช่น	กระทรวงดิจิทัลฯ	หรือ	สกมช.	ในกรณีนี้

กองทัพได้อ้างถึงประเด็นการรักษาความมั่นคงของประเทศ	 เพื่อสร้างความชอบธรรมในการด�าเนินการด้าน

ความมั่นคงทางไซเบอร์	อย่างไรก็ตาม	มุมมองที่หน่วยงานทางทหารมีต่อประเด็นการรักษาความม่ันคงทาง 

ไซเบอร์มีความแตกต่างจากหน่วยงานพลเรือนอยู่ค่อนข้างมาก	 เนื่องจากหน่วยงานทางทหารจะมีการให้

ความส�าคัญกับการด�าเนินการจัดการกับภัยคุกคามภายในประเทศเป็นหลัก	ในขณะท่ีหน่วยงานพลเรือนจะ

ให้ความส�าคัญกับภัยคุกคามที่มาจากภายนอกประเทศ	 และมองว่าภัยคุกคามจากนอกประเทศเป็นอันตราย

และส่งผลกระทบมากกว่าภัยคุกคามจากภายในประเทศ

	 ส�าหรับข้อจ�ากัดของการด�าเนนิงานด้านไซเบอร์ของกองทพั	คอื	กระแสต่อต้านจากประชาชน	เนือ่งจาก

บรบิทปัจจบุนัทีป่ระชาชนมคีวามไม่พอใจในการด�าเนินการของหน่วยงานทางทหารอยูค่่อนข้างมาก	โดยความ

พยายามของรัฐบาลไทยในช่วงก่อนหน้าน้ีที่มีความพยายามจะผลักดันระบบอินเทอร์เน็ตภายในประเทศไทย

ให้เป็นไปในรูปแบบของ	Single	Gateway	เช่นเดียวกับประเทศจีน	14	หรือการมีปฏิบัติการข่าวสาร	(Infor-

mation	Operation)	ขึ้นในสื่อสังคมออนไลน์	15	ที่ก่อให้เกิดความไม่พอใจและกระแสต่อต้านจากประชาชน

อย่างรุนแรง	ส่งผลต่อการด�าเนินการจัดการกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ของกองทัพไทยที่จะถูกจับตามองจาก 

ประชาชนอย่างเข้มงวด	 ซึง่สาเหตนุีอ้าจเป็นปัจจยัส�าคัญท่ีส่งผลต่อการด�าเนนิงานด้านความมัน่คงทางไซเบอร์ 

ของกองทัพในอนาคต

	 13	พล.ต.ฤทธ	ี อนิทราวุธ,	 (2557),	 ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก,	 เข้ียวเลบ็	หรือ	 เสอืกระดาษ,	
(ออนไลน์),	 http://rittee1834.blogspot.com/2014/12/blog-post.html,	 สืบค้นเมื่อวันที่	 2	
เมษายน	2564
	 14	 ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,	 (2559),	 การใช้ทางผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ช่องทางเดียว	 (Single	 Gateway),	 (ออนไลน์),	 https://library2.parliament.go.th/ebook/con-
tent-issue/2559/hi2559-020.pdf,	สืบค้นเม่ือวันท่ี	2	เมษายน	2564	
	 15	 THE	 MOMENTUM,	 (2563),	 การฉ้อฉลเชิงอ�านาจ’(2):	 สงครามจิตวิทยากับ
ประชาชน,	 (ออนไลน์),	 https://themomentum.co/citizen2-0-information-operations/,	
สืบค้นเมื่อวันที่	2	เมษายน	2564	
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ผลลัพธข์องการด�าเนินการจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์
	 ประเทศไทยมีการจัดการดูแลด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ 

ในหลากหลายมิติ	โดยผลลัพธ์จากการจัดการทางไซเบอร์นั้น	หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�าวันของประชาชนได้มีการป้องกันการ 

เจาะข้อมลู	การฝึกอบรมต่าง ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกบัการป้องกันทางไซเบอร์	

และในด้านหน่วยทางทหารได้มีการฝึกอบรมและท�าระบบป้องกัน

ทางไซเบอร์	แต่ในสังคมกลับไม่สามารถรับรู้ได้ถึงระบบป้องกันหรือการ 

ป้องกันได้อย่างชดัเจน	 ซึง่ภาครฐัได้มองว่าพ้ืนทีท่างไซเบอร์จ�าเป็นจะต้องได้รบัการปกป้องกลายมาเป็นประเดน็

ด้านความมั่นคงตามแนวคิดของการท�าให้เป็นความมั่นคง	(Securitization)	อย่างไรก็ตาม	ประเทศไทยยัง 

มคีวามพร้อมในการรบัมอืกบัภยัความมัน่คงทางไซเบอร์ทีย่งัไม่เพยีงพอ	เนือ่งจากยงัขาดผูเ้ชีย่วชาญด้านไซเบอร์ 

โดยมีสาเหตุมากจาก	1)	ค่าตอบแทนที่ไม่มากพอ	2)	การโดนภาคเอกชนดึงตัวไปท�างาน	3)	ความก้าวหน้า

ทางอาชีพที่ไม่ชัดเจน	และ	4)	 บุคลากรด้านไซเบอร์ขาดแคลนทั่วโลก	ถึงแม้ว่าจะมีการอบรมในเรื่องของ

ความมัน่คงทางไซเบอร์	แต่ความเชี่ยวชาญของผู้ที่ท�างานในหน่วยงานดังกล่าวก็ยังมีไม่เพียงพอในการจัดการ

ความมั่นคงทางไซเบอร์ทั้งหมดของประเทศไทย

สรุป
	 กล่าวโดยสรุปคือ	 การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มของการ 

พัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตท�าให้ประเด็นของความมั่นคงทางไซเบอร์เป็นหนึ่งในประเด็นด้านความมั่นคง 

ที่ทุกภาคส่วนจ�าเป็นจะต้องให้ความส�าคัญ	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคง 

แต่ในปัจจุบันปัญหาที่พบเกี่ยวกับการด�าเนินการจัดการด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ในประเทศไทย 

ในประเทศไทยจะเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนท่ีเกิดจากการให้ค�านิยามของความมั่นคงทางไซเบอร์	 ที่อาจมีความ

แตกต่างกันของแต่ละหน่วยงาน	ดังนั้น	 จึงควรมีการบูรณาการข้อมูลเพื่อให้ความเข้าใจที่ตรงกัน	 นอกจากนี้ 

หน่วยงานด้านความมั่นคงควรด�าเนินการสร้างความเข้าใจกับภาคประชาชน	 เพื่อให้ได้รับความร่วมมือจาก 

ประชาชนอย่างเตม็ที	่ เพือ่ให้การด�าเนนิงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างสะดวกมากข้ึน	 ประกอบกบัในปัจจุบนั 

หน่วยงานด้านความมั่นคงมีภาพลักษณ์ท่ีไม่ดีนักในมุมมองของประชาชน	ดังนั้น	จึงควรที่จะด�าเนินการ 

เสริมสร้างการรับรู้	ความเข้าใจและความน่าเชื่อถือในการด�าเนินงานแก่ประชาชน	เพื่อให้สามารถด�าเนินการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดแรงต่อต้านจากภาคประชาชน
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สถาบันความมั่นคงศึกษา

1  กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร. การจัดการความรู้. สืบค้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564, 

   แหล่งเข้าถึงข้อมูล http://www.eqdd.nu.ac.th/?page_id=317

การพัฒนา
และศึกษาวิจัย

องค์ความรู้
ด้านความมั่นคง

	 คณะกรรมการนโยบายวิชาการ
ด้านความมั่นคงของส� านักงานสภา	
ความมัน่คงแหง่ชาต	ิ(สมช.)	ใหค้วามส�าคญั
กับการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้
วิชาการด้านความมั่นคง	 เพ่ือเป็นข้อมูล
เสนอแนะยุทธศาสตร์	 นโยบาย	 และ
แผนความมั่นคง	เฉพาะเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง	
รวมท้ังสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย 
ด้านวิชาการในประเด็นความมั่นคง	
ตลอดจนการเสริมสร้างองค์ความรู้ 
ด้ านความมั่ นคงผ่านการฝึกอบรม
หลกัสูตรตา่ง	ๆ

 ก่อนจะกล่าวถึงการพัฒนาและ

ศึกษาวิจัยองค์ความรู้ และการถ่ายทอด

ความรู้ด้านความมั่นคงของ สมช. คงต้อง

กล่าวถึงแนวคิดการจัดการความรู ้เพื่อ

พฒันาองค์ความรูใ้ห้แก่บคุลากรในหน่วยงาน 

และนอกหน่วยงาน รวมท้ังการน�าความรู้ 

ท่ีได้รับมาใช้ให้ก่อประโยชน์ในการพัฒนา

ตนเองและพัฒนาการท�างาน โดยข้อมูล

จ า กกอ งพัฒน าคุณภ าพก า รศึ กษ า 

มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า1
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 การจัดการความรู้	 คือ	 การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการ 
ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร	 มาพัฒนาให้เป็นระบบ	 เพ่ือให้ทุกคน 
ในองค์กรสามารถเขา้ถงึความรู	้และพัฒนาตนเองให้เป็นผูรู้้	รวมทัง้ปฏบัิตงิานได้อยา่งมี 
ประสิทธิภาพ	 อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด	 โดยที่ความรู้ 
มี	2	ประเภท	คือ	

01

02

เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณ 

ของแต่ละบคุคลในการท�าความเข้าใจในสิง่ต่าง ๆ  เป็นความรูท้ีไ่ม่สามารถ 

ถ่ายทอดออกมาเป็นค�าพดูหรอืลายลกัษณ์อกัษรได้โดยง่าย เช่น ทกัษะ 

ในการท�างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์บางครั้ง จึงเรียกว่า 

เป็นความรู้แบบนามธรรม 

เป็นความรูท่ี้สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธต่ีาง ๆ  เช่น การบันทกึ 

เป็นลายลกัษณ์อกัษร ทฤษฎ ีคูม่อืต่าง ๆ และบางครัง้เรยีกว่าเป็นความรู ้

แบบรูปธรรม

ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน	
(Tacit	Knowledge)

ความรู้ที่ชัดแจ้ง	
(Explicit	Knowledge)

KNOWLEDGE
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 มาตรา 11 ก�าหนดไว้ว่า “ส่วนราชการมีหน้าท่ีพัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพือ่ให้มลีกัษณะเป็นองค์กร 

แห่งการเรยีนรู้อย่างสม�า่เสมอ โดยต้องรบัรู้ข้อมลูข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพือ่น�ามา 

ประยกุต์ใช้ในการปฏบัิติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเรว็ เหมาะสมกบัสถานการณ์ รวมท้ังต้องส่งเสรมิและพฒันา 

ความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดให้เป็น 

บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 

ให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้” และในคู่มือการด�าเนินการ 
ตามพระราชกฤษฎกีาดังกล่าวของส�านกังานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ส�านกังาน ก.พ.ร.)  
ในหมวดที่ 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ “ข้อ 3 การพัฒนา 
ส่วนราชการให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้” ยังได้ระบุไว้เช่นกันว่า

“ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอ 

แก่การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และสถานการณ ์

ของต่างประเทศทีมี่ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซ่ึงในการบรหิารราชการ 

ตามพระราชกฤษฎีกาน้ีจะต้องมีการวางแผน การปฏบิตัริาชการทุกระยะ 

ต้องมีการปรับแผน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ต้องมีการก�าหนด 

ผลสัมฤทธิ์ของงานที่เป็นความจริง ฉะน้ัน แนวความคิด 

ของผูป้ฏบิตังิานภาครัฐจะต้องเปลีย่นแปลงทศันคตเิดมิ 

เสียใหม่ จากการที่ยึดแนวคิดว่าต้องปฏิบัติงาน 

ตามระเบียบแบบแผนที่วางไว ้ตั้ งแต ่อดีต 

จนต่อเน่ืองถึงปัจจุบัน เป็นการเน้นการสร้าง 

ความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน�ามา 

ปรับใช ้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา 

ในพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ีจึงก�าหนดเป ็น 

หลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนา 

ความรู้เพ่ือให้มีลักษณะ เป็นองค์การแห่งการ 

เรียนรู้อย่างสม�่าเสมอ” 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
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2  ส�านักงาน ก.พ.ร. และ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. ธันวาคม 2548, คู่มือการจัดท�าแผนการจัดการความรู้, หน้าที่ 5-6

การบ่งชี้ความรู ้

เช่น พิจารณาว่า วสิยัทศัน์/ พนัธกจิ/ 

เป้าหมาย คอือะไร และเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมาย เราจ�าเป็นต้องรู้อะไร 

ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง

อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร

การประมวลและกลั่นกรองความรู ้

เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสาร

ให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน  

ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์

การสร้างและแสวงหาความรู ้

เช่น การสร้างความรู้ใหม่ แสวงหา

ความรู้จากภายนอก รักษาความรู้เก่า 

ก�าจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว

การเข้าถึงความรู้ เป็นการท�าให้ผู้ใช้

ความรู ้ น้ันเข้าถึงความรู ้ที่ต ้องการ 

ได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศ (IT) Webboard บอร์ด

ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 

เป็นการวางโครงสร้างความรู้ 

เพื่อเตรียมพร้อมส�าหรับการเก็บความรู ้

อย่างเป็นระบบในอนาคต

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

ท�าได้หลายวธิกีาร โดยกรณีเป็น Explicit 

Knowledge อาจจัดท�าเป็น เอกสาร 

ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge

อาจจัดท�าเป็นระบบทีมข้ามสายงาน 

กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพี่เลี้ยง 

การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว 

เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น

 นอกจากแนวคิดการจัดการความรู้ข้างต้นแล้ว ในเรื่อง 

กระบวนการจัดการความรู ้ (Knowledge Management Process) 

ได้ศกึษาคูม่อืการจัดท�าแผนการจัดการความรู ้โดย ส�านกังาน ก.พ.ร. 

และ สถาบนัเพิม่ผลผลติแห่งชาต ิพบว่า กระบวนการจดัการความรู ้

เป็นกระบวนการแบบหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอน 

ที่ท�าให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ หรือพัฒนาการของความรู ้

ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 2

1

4

2

5

3

6

การเรียนรู้ ควรท�าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้

จากการสร้างองค์ความรู้ น�าความรู้ไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่และ

หมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง

7
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3  สามารถศึกษารายละเอียดใน คู่มือแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 - 2565 ส�านักงาน ก.พ.

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องส�าคัญของ

ประเทศ เนือ่งจากคนเป็นศนูย์กลางในการพฒันาประเทศ

ให้มีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้า และโดยที่มุมมอง

ความมั่นคงที่ให้ความส�าคัญกับ “ความอยู่รอดปลอดภัย 

(Survival) และความเจริญก้าวหน้าของชาติ (Growth)” 

หรือแม ้แต ่การให ้ความหมายความมั่นคงแห ่งชาต ิ

ที่ปรากฏในพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ  

พ.ศ. 2559 ที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงจะต้องมีการ

ก�าหนดยุทธศาสตร์/นโยบาย/แผน และการขับเคลื่อน

การท�างานให้บังเกิดผลที่ชัดเจนได้ ดังน้ัน การพัฒนา

บุคลากรที่ท�างานด้านความมั่นคงหรือการบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 

ของหน่วยงานความมั่นคงหมายรวมถึงการพิจารณา

เลือกสรรผู้ที่เหมาะสมทั้งความรู้ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ 

ความรับผิดชอบสูง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเข้ามาท�า

หน้าท่ีในระดบัต่างๆ ส่งต่อจากคนรุน่หน่ึงไปสูค่นอกีรุ่นหน่ึง 

ในการน�าองค์กรจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งของหน่วยงาน

นั้น ๆ และเมื่อพิจารณาเนื้อหาที่ปรากฏในคู่มือแนวทาง

การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 - 2565 ของ

ส�านักงาน ก.พ. จะเห็นได้ว่าแนวทางฯ ดังกล่าวได้ให้

ความส�าคัญกับแนวทางให้บุคลากรภาครัฐ (ข้าราชการ 

พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ)  

ใช้ในการบริหารจดัการการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเอง (บคุลากร 

ภาครัฐจ�าแนกเป็นบุคลากรแรกบรรจุ (New Entry) 

บุคลากรที่มีประสบการณ์ (Professional Personnel) 

บุคลากรที่ท�าหน้าที่หัวหน้างาน (Frontline Manager) 

บคุลากรทีด่�ารงต�าแหน่งประเภทอ�านวยการ (Functional 

Manager) และบุคลากรที่ด�ารงต�าแหน่งประเภทบริหาร 

(Organization & Business Leader) และให้หน่วยงาน

และผู ้บริหารภาครัฐใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู ้และ

พัฒนาบุคลากรให้มีกรอบความคิด (Mindsets) และ 

ทักษะ (Skillsets) ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่สอดรับ

กับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงของโลกและบริบทประเทศ 

ในปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้บุคลากรภาครัฐมีการพัฒนา

ท่ีสอดคล้องกับบทบาทหน้าท่ีและการเติบโตตามเส้นทาง

อาชีพเพื่อการพัฒนาภาวะผู้น�าในทุกระดับ โดยมีทักษะ

เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Skillsets) ได้แก่ ทักษะดิจิทัล 

(Digital Skill)  ทักษะการสื่อสารโน้มน้าว (Communi-

cation and Influencing) ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ

และสร้างสรรค์ (Systematic and Creative Think-

ing-Skill) และทักษะการคิดวิเคราะห์และวิพากษ์ (Ana-

lytical and Critical Thinking) ควบคู่กับ การมีทักษะ

ด้านภาวะผู้น�า (Leadership Skillsets) ได้แก่ การยึดมั่น

ในมาตรฐานจริยธรรมและความเป็นมืออาชีพ  (Demon-

strating Integrity) การก�าหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ 

(Developing Vision and Strategy) การพัฒนาตนเอง

และผู้อื่นและสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร (Developing 

and Engaging Others) การสร้างและส่งเสริมให้เกิดการ 

บูรณาการและความร่วมมืออย่างเต็มที่ (Facilitating  

Hyper-Collaboration) การผลกัดันให้เกิดนวตักรรมและ 

การเปลี่ยนแปลง (Driving Innovation and Change) 

การผลักดันให้เกิดการปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์ (Driving  

Execution and Results) 3

New Entry

Professional Personnel

Frontline Manager

Organization & 
Business Leader

บ
ุค
ล
าก

รภ
าค

รัฐ Mindsets

Skillsets

 Digital Skill
 Communication and Influencing
 Systematic and Creative Thinking-Skill
 Analytical and Critical Thinking

 Demonstrating Integrity
 Developing and Engaging Others
 Facilitating Hyper-Collaboration
 Driving Innovation and Change
 Driving Execution and Results

Leadership

Skillsets

Strategic 

Skillsets
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 ในส่วนของกระบวนการจัดการความรู้ภายใน

ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้มีการน�าเสนอ 

มุมมองดังกล่าวผ่าน บทความ เรื่อง องค์ความรู้ด้านความ

มั่นคงและการฝึกศึกษา สมช.4 ในวารสารมุมมองความ

มั่นคง ฉบับที่ 5 โดยกล่าวถึง ความส�าคัญในการพัฒนา

ทุนมนุษย์ และการด�าเนินการการพัฒนาทุนมนุษย์และ

การฝึกศึกษาของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่ง

ได้ให้ความตระหนักถึงความเตรียมพร้อมในการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล โดยการส่งเสริม ริเริ่ม และพัฒนาองค์

ความรูใ้นการฝึกศกึษาในหลกัสตูรต่าง ๆ  ท้ังภายในประเทศ 

และต่างประเทศ

 ดังนั้น วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับนี ้ 

จะกล่าวถึง การพัฒนาองค์ความรู้ การศึกษาวิจัยและการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความมั่นคง รวมถึงความร่วมมือ

ทางวิชาการท่ีสถาบันความมั่นคงศึกษา ส�านักงานสภา 

ความมั่นคงแห่งชาติได้ด�าเนินการตามพระราชบัญญัติ

สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 มาตรา 21 (7) ให้

ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติศึกษา วิจัย รวบรวม 

พฒันา ส่งเสริม และเผยแพร่ข้อมลูหรอืองค์ความรูเ้ก่ียวกบั

ความมั่นคงแห่งชาติ โดยด�าเนินแนวทางการท�างาน เพื่อ

ให้บรรลวุตัถุประสงค์ ตลอดจนความมุง่หมายของพระราช 

บัญญัติดังกล่าว ดังนี้

1. การพัฒนา สร้าง ส่งเสริม วิจัย และ ถ่ายทอดความรู้ด้านความมั่นคง 

 สมช. จัดให้มีโครงการเพื่อพัฒนา สร้าง ส่งเสริม และการท�างานวิจัย โดยมุ่งหวังพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร 

ภายในหน่วยงานมาโดยต่อเนือ่ง รวมทัง้สามารถขยายความรู้ไปยงัหน่วยงานหรอืบุคคลอืน่จากการน�าความรูแ้ละประสบการณ์ 

การท�างานไปถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนมุมมองให้แก่บุคลากรหรือภาคส่วนต่าง ๆ 

 1.1 โครงการศกึษาวจัิยเพือ่สนบัสนุนงานด้านความมัน่คงของ สมช. โดยหน่วยงานภายใน สมช. ซ่ึงรับผดิชอบ 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/นโยบาย/แผนความมั่นคงเฉพาะเรื่อง จะมีการทบทวน ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเชิงลึกประกอบ 

การปรบัปรงุนโยบายและแผนต่าง ๆ  ตามวงรอบให้มคีวามทันสมยัอยู่เสมอ รวมถึงประเด็นปัญหาท่ีมีความซับซ้อนมาก 

จ�าเป็นต้องใช้เคร่ืองมือทางวิชาการศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วน โดยจะด�าเนินการร่วมกับนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ  

หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งที่เป็นเครือข่ายการท�างานระหว่างกันอยู่แล้ว และที่เข้ามาให้ปรึกษาหารือกับ สมช.  

แบบเฉพาะกจิ โดยในวารสารมุมมองความมัน่คงฉบบัท่ี 5 ได้กล่าวไปแล้วว่าในปีงบประมาณ 2563 สมช. ด�าเนนิการ 

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับงานความมั่นคงรวมทั้งสิ้น 6 เรื่อง ในปีงบประมาณ 2564 จะมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม 3 เรื่อง 

ดังนี้ 

4  รัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์, องค์ความรู้ด้านความมั่นคงและการฝึกศึกษา สมช., วารสารมุมมองความมั่นคง,

    ฉบับที่ 5 (ตุลาคม 2563 - มกราคม 2564): 55-64.

1) โครงการศึกษาเพื่อยกร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570)  

โดย นกัวชิาการและคณะท�างานจากสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ (NIDA) 2) โครงการศกึษาสถานการณ์ 

และ/หรอืภยัคุกคามด้านความมัน่คงท่ีประเทศไทยต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรบัมอืในระยะเวลา 5 ปี 

ข้างหน้า (พ.ศ. 2566 – 2570) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวช (คณบดีคณะรัฐศาสตร์  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์) และคณะท�างาน และ 3) โครงการศกึษาความคบืหน้าของประเทศไทยในการปรบัปรงุ 

กฎหมายภายในตามพันธกรณีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 โดยคณะ 

นักวิชาการคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โครงการทั้ง 3 เรื่อง ได้ผ่านกลไกการรับฟัง 

ข้อคิดเห็นเชิงวิชาการตามแนวทางปฏิบัติของ สมช. ซึ่งมีผู้แทนส่วนราชการภายนอกและผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญร่วมให้ข้อคิดเห็นเพื่อให้การศึกษาวิจัยมีความรอบด้านและสมบูรณ์มากที่สุด
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 1.2 การอบรมหลกัสูตรทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สมช. ได้จัดส่ง 

บุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรและอยู่ระหว่างการสมัครเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ อาทิ 

 หลกัสูตรส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ทุนฝึกอบรมเพือ่พฒันาสนบัสนนุยทุธศาสตร์ 

พฒันาประเทศ (Strategy-based) ประจ�าปี 2563 โดยในมติคิวามมัน่คงมสี�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 

(สมช.) รับผิดชอบจ�านวน 15 ทุน โดยจัดสรรทุนให้กับบุคลากรภายใน สมช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

โดยการฝึกอบรมมีด้วยกัน 4 Module คือ 

Module 1 Module 2 

การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการน�าเสนอ 

ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนางานเชิง 

นวตักรรม (Knowledge Sharing and Project  

Proposal Presentation)  

Module 3 

การติดตามและประเมนิผลโครงการ (Project 

 Monitoring and Evaluation) 

Module 4 

การให้ค�าปรกึษาส�าหรบัข้อเสนอการปรบัเปลีย่น 

หรือพัฒนางานเชิงนวัตกรรม (Consultant 

Service) 

การปรับและเสริมสร้างความรู้พื้นฐาน (Knowledge- 

based Building) โดยมีประเด็นการเรียนรู้และพัฒนา  

อาทิ Digital Transformation การคิดสร้างสรรค์เชิง 

นวัตกรรม ความมั่นคงทางอาหาร น�้า และพลังงาน  

การบริหารความขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์  

เครื่องมือการประเมินภัยคุกคามและบริหารจัดการ 

ความเสีย่ง การวิเคราะห์และบริหารจัดการนโยบายและ 

ยทุธศาสตร์ ระบบเทคโนโลยดิีจิทลัเพือ่รองรับความมัน่คง 

ทางไซเบอร์ ประเด็นการเรียนรู้และพัฒนาอื่น ๆ ที่เป็น 

ประโยชน์ต่อการขบัเคลือ่นโครงการภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ

 หลักสูตร APCSS : Strategic Competition in the Ocean Virtual Workshop 

ระหว่างวันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2563 

 หลักสูตรออนไลน์ “Strategic Leadership Programme” ร่วมกับ Defense Academy of 

the UK ระหว่างวันที่ 22 – 26  มีนาคม 2564

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงานพัฒนาพื้นที่ 

เพื่อเสริมความมั่นคง” ประจ�าปี 2564 (รุ่นที่ 4) ระหว่างวันที่ 24 – 26 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม 

เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ และจังหวัดราชบุรี เพื่ออบรม 

ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลากรที่มีภารกิจขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่เพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ 

(พ.ศ. 2562 – 2565) จัดโดย กองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ สมช. 

วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ 7 ประจ�าเดือนมิถุนายน - กันยายน 256461



 ในช่วงเวลาต้ังแต่ปี 2562 กระแสการขยายอิทธิพลของจีนผ่านโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) 

ประกอบกับการออกยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิก (Indo-pacifc Strategy) ของสหรัฐอเมริกา น�ามาซึ่งการแข่งขัน

อิทธิพลของมหาอ�านาจในภูมิภาคเอเชีย เช่น ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ การเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่าง

เกาหลีเหนือและสหรัฐอเมริกา เป็นต้น เหตุการณ์เหล่านี้จึงเป็นสาเหตุให้สถาบันความมั่นคงศึกษา มองถึงองค์

ความรู้ของนักวิชาการนอกเหนือจากในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อให้ได้เห็นมุมมองของนักวิชาการท่ีท�างานในพ้ืนที ่

จดุยทุธศาสตร์ ซึง่คณะรัฐศาสตร์และรฐัประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่มีนกัวชิาการท่ีศกึษาเกีย่วกับบรบิท 

มหาอ�านาจโลก อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง หรือโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง เป็นต้น โดยเมื่อเดือนกันยายน 2562 

ได้มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นมหาอ�านาจในลุ่มแม่น�้าโขงระหว่างสถาบันความมั่นคงศึกษา และคณะรัฐศาสตร์ฯ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) และต่อมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ทั้งสองฝ่ายเห็นควรจัดท�าร่างบันทึกความ

เข้าใจความร่วมมอืทางวิชาการระหว่างส�านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ กบัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เพือ่แลกเปลีย่น 

ความร่วมมือทางวิชาการด้านความมั่นคง

 หลกัสตูรออนไลน์ Smart Nation: Opportunities and Cybersecurity Management 

ภายใต้ความร่วมมอื “Singapore Cooperation Training Award” ระหว่างวันที ่17 – 21 พฤษภาคม 2564

 หลักสูตร “National Security Agencies’ Role in Countering Terrorism.  

Utilizing the International Counter-terrorism Database” ระหว่างวันที่ 19 กันยายน – 

2 ตุลาคม 2564 ณ ประเทศรัสเซีย

 หลักสูตรออนไลน์ การฝึกอบรมภาคฤดูร้อนเรื่องความไร้รัฐ (Summer Course on 

Statelessness) ระหว่างวันที่ 12 – 23 กรกฎาคม 2564 

 ทนุฝึกอบรม Conflict Prevention and Resolution through Arms Control, Disarmament 

and Non-Proliferation in the OSCE Area ภายใต้โครงการ Scholarship for Peace and  

Security ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 30 กรกฎาคม 2564

2. ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/นักวิชาการ และหน่วยงานภาครัฐ

 สมช. จดัให้มโีครงการศกึษาวจัิยและพฒันาองค์ความรูร้วมทัง้เป็นหน่วยงานทีน่�าความรูแ้ละประสบการณ์การท�างาน 

ไปถ่ายทอดความรูด้้านความมัน่คงและแลกเปลีย่นมมุมองให้แก่บุคลากรหน่วยงานอืน่ ๆ หรอืการจดัท�าความตกลงร่วมมอื 

ทางวิชาการระหว่างกัน (Memorandum of Understanding – MOU)

 2.1 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ 7 ประจ�าเดือนมิถุนายน - กันยายน 256462



 2.2 บันทกึความเข้าใจความร่วมมอืทางวชิาการระหว่างส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต ิ ร่วมกับกองบญัชาการ 

กองทัพไทย 

 มีหน้าที่ในการจัดเก็บ รวบรวม พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความมั่นคงให้เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร

ภายในและหน่วยงานด้านความมั่นคง อื่น ๆ เมื่อสถาบันฯ ได้เริ่มมีกระบวนการจัดท�าบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ 

ทางวิชาการระหว่างส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติกับสถาบันทางวิชาการแล้ว จึงมีความคิดริเริ่มในการจัดท�า

บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการกับกองทัพ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างหน่วยพลเรือน

กับหน่วยทหาร (Civil-Military Relations) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนางานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับมิติ

ความมั่นคง โดยเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์) 

และผู้บัญชาการทหารสูงสุด (พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์) ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อบูรณาการการพัฒนาและแลกเปลี่ยน

องค์ความรูแ้ละบุคลากรระหว่างหน่วยงานความมัน่คงฝ่ายพลเรอืนและฝ่ายทหาร โดยส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 

(สถาบันความมั่นคงศึกษา) และหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย จะได้ร่วมกันวางแผนก�าหนดแนวทาง

ด�าเนินความร่วมมือทางวิชาการ อาทิ การจัดประชุม สัมมนาเชิงวิชาการ การแลกเปลี่ยนวิทยากรในหลักสูตร 

ฝึกอบรม ฝึกศึกษา การเผยแพร่บทความทางวิชาการ การใช้พื้นที่ของทั้งสองหน่วยงานในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ 

และการมีความร่วมมือกับหน่วยงานวิชาการภายในประเทศและต่างประเทศ ต่อไป

 การด�าเนนิงานภายใต้กรอบบนัทกึฯ ดังกล่าว มุง่เน้น 

การศึกษาวิจัย การจัดประชุม ทางวิชาการ การแลกเปลี่ยน

วิทยากร รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนในประเด็นความ

มั่นคงศึกษาให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา ร.สป.335 

(126335) การศึกษาความมั่นคงระหว่างประเทศ ซึ่งได้มี

แนวทางการเรียนการสอน ให้นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนงานความมัน่คง หลกัวชิาการในการประเมนิ วเิคราะห์ 

สถานการณ์ความมั่นคงและการก�าหนดนโยบายในงาน

ความมั่นคงของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อให้

เห็นภาพการท�างานในทางปฏิบัติกับหลักวิชาหรือทฤษฎีทาง

วิชาการที่ได้ศึกษา โดยลักษณะการเรียนการสอน แบ่งออก

เป็น 3 ส่วนคือ 1) ส่วนของการบรรยายในชั้นเรียน 2) การ

แบ่งกลุ่มถกแถลงในประเด็นส�าคัญด้านความมั่นคง และ  

3) การน�าเสนอผลถกแถลง นอกจากความร่วมมือทางวชิาการ 

ในเรือ่งการเรยีนการสอนแล้ว ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต ิ

ยังได้เปิดรับนักศึกษาที่สนใจเข้ารับการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา 

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษากับผูป้ฏบิตังิาน

วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ 7 ประจ�าเดือนมิถุนายน - กันยายน 256463



วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ 7 ประจ�าเดือนมิถุนายน - กันยายน 256464



 การสร้างและส่งเสริมให้เกิดการประสานร่วมมือ

และการท�างานเป็นทีม (Collaboration Teamwork)  

ท้ังภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน องค์กรและ

ภาคส่วนต่าง ๆ  โดย สมช. (สมศ.) ได้ร่วมกบัภาคีเครอืข่าย

โดยเฉพาะสถาบันทางวิชาการ นักวิชาการ นักวิจัย  

ในการปรกึษาหารอืเพือ่น�าความรูท้างวชิาการและงานวจัิย 

รวมทั้งประสบการณ์การท�างานมาจัดท�าเป็นข้อเสนอและ

ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นด้านความมั่นคงหรือที่ส่งผล 

ทั้งทางบวกและทางลบในการด�าเนินงานด้านความม่ันคง

จากประเด็นความมั่นคงในปัจจุบันที่มีความคาบเกี่ยวกัน

หลายหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ (Cross-Cutting  

Issues) และให้ข้อเสนอในการจัดท�ายทุธศาสตร์/นโยบาย/

แผนความมัน่คง อาทิ สมศ. ได้มโีครงการสมัมนาเชงิวชิาการ 

มุมมองความมั่นคง (Academic Forum on Security 

Perspectives: AFSP) โดยได้จัด AFSP ครั้งที่ 1  

เมือ่วนัที ่24 กมุภาพนัธ์ 2564  ในหวัข้อเรือ่ง “การโยกย้าย

ถิ่นฐาน แรงงานข้ามชาติ และ โควิด-19 ซึ่งได้เชิญ 

ผศ.ดร.นฤมล ทับจุมพล ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยการย้ายถิ่น

แห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ ผศ.ดร.ประเสริฐ 

แรงกล้า คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ นายอดศิร เกดิมงคล นกัวิชาการจากเครอืข่าย

องค์กรด้านประชากรข้ามชาติและผู ้แทนส�านักงาน

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถ่ินฐานประจ�า

ประเทศไทย หรอื IOM (คณุภคัชนก พฒันถาบุตร) น�าเสนอ 

และแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นและให้ข ้อเสนอ 

เชิงนโยบายประเด็นส�าคัญหรือแนวทางการด�าเนินงาน

เพ่ือประกอบการจัดท�าร่างนโยบายและแผนระดับชาติ 

ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570) หรือ

แผนความมัน่คงเฉพาะเรือ่ง รวมทัง้มาตรการทีค่วรด�าเนนิการ 

ในปัจจุบันและระยะสั้น

 นอกจากนี้ เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2564 

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะประธาน

กรรมการนโยบายวิชาการด้านความมั่นคงได้ลงนามค�าสั่ง

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท�าข้อเสนอทางวิชาการเพ่ือ

เสนอแนะยทุธศาสตร์ นโยบาย และแผนด้านความมัน่คง 

เพื่อให้มีการปรึกษาหารือและให้ข้อเสนอทางวิชาการเพื่อ

ประกอบการจัดท�ายุทธศาสตร์ นโยบายและแผนความ

มั่นคงเฉพาะเรื่อง โดยเฉพาะการให้ความเห็นและมุมมอง

ในการจัดท�าเนื้อหาในร่างนโยบายและแผนระดับชาติ

ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570) และ 

การพัฒนาองค์ความรู้ การศึกษาวิจัย และการเผยแพร่

ความรู้ด้านความมั่นคง

 2.3 การท�างานร่วมกับภาคีเครือข่ายทางวิชาการและภาคส่วนต่าง ๆ 
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 กล่าวได้ว่า การพัฒนาองค์ความรู้ด้าน

ความมั่นคง การศึกษาวิจัยและถ่ายทอดความรู้

ด ้านความมั่นคงมีความส�าคัญในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ์ ในการพัฒนาตนเองและ 

พัฒนาหน่วยงานควบคู่กับการเปิดเวทีให้เกิด

กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังความเห็นจาก

ภาคต่ีาง ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัประเดน็ด้านความมัน่คง 

ทีปั่จจุบนัและแนวโน้มมคีวามหลากหลาย ซับซ้อน 

ที่ต้องอาศัยการร่วมกันคิด ร่วมกันท�า ผ่านการ

ระดมความคิด การพูดคุย การรับฟังความเห็น

และการแสวงหาทางออกหรือหนทางปฏิบัต ิ

ที่เหมาะสมในช่วงเวลานั้น ๆ ทั้งข้อเสนอในเชิง

น โยบายและข ้ อ เสนอใน เชิ งปฏิบั ติ ที่ เ ป ็ น 

รูปธรรมโดยเฉพาะการประสานการปฏิบัติงาน

ภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานเป็นเรื่อง

ที่มีความส�าคัญกับการท�างานด้านความมั่นคง 

ในระยะต่อไป

3. การจัดอบรมหลักสูตรความมั่นคงศึกษา

 สมศ. มีก�าหนดจัดหลักสูตรความมั่นคงศึกษา

เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การท�างานด้าน

ความมั่นคงให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการก�าหนดหรือ

เสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย แผน และการปฏิบัติงาน

ด้านความมัน่คง รวมถงึให้มีการแลกเปล่ียนความคดิ ความเหน็  

การถกแถลง การน�าเสนอ การประยุกต์หรือปรับใช้กับ

การท�างานในประเด็นความม่ันคงที่เก่ียวข้องกับสหสาขา

ต่าง ๆ ในมิติความมั่นคงเชิงองค์รวม (Comprehensive 

Security) โดยผู้เข้ารับการศึกษาจะสามารถศึกษาจาก 

ชัน้เรยีนและทีส่�าคญัการเรยีนรูด้้วยตนเองจากการค้นคว้า 

วิจัยหรือสื่อการเรียนการสอนนอกช้ันเรียนและน�ามาถก

แถลงร่วมกันในเชิง Critical Thinking and Problem 

Solving และ Collaborative Teamwork  โดยจะได้

กล่าวถึงเรื่องเหล่านี้ในวารสารมุมมองความมั่นคงในฉบับ

ต่อไป
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สถาบันความมั่นคงศึกษา

  

 

	 ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	หรือท่ีเรียกชื่อกันว่า	“สมช.”	เป็นหน่วยงานระดับกรม	สังกัด 

ส�านักนายกรัฐมนตรี	มีหัวหน้าหน่วยงานระดับ	11	เทียบเท่าปลัดกระทรวงที่รู้จักกันในชื่อต�าแหน่ง	เลขาธิการ 

สภาความมั่นคงแห่งชาติ	 โดย	สมช.	ท�าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการให้แก่	สภาความมั่นคงแห่งชาติ	 (สภา	มช.)	

และเมื่อกล่าวถึงหน้าที่หลักในอดีตจนถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่าหน้าที่ส�าคัญของ	สมช.	ในฐานะหน่วยงานระดับ 

นโยบายด้านความมัน่คงกค็อื	การก�าหนดนโยบายความมัน่คงแห่งชาติ	เพ่ือเสนอสภาความมัน่คงแห่งชาติและ

คณะรัฐมนตรี	 ดังที่ได้มีการกล่าวถึงการศึกษานโยบายความมั่นคงของไทยเชิงเปรียบเทียบในแต่ละห้วงป ี

ในบทความเรื่อง	 “การศึกษาการจัดท�านโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติของไทย” 

ในวารสารมมุมองความมัน่คง	ฉบบัที	่6	ก่อนที	่สมช.	จะจัดท�า	“นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คง

แห่งชาต	ิ(พ.ศ.	2562	–	2565)”	แทน	เพือ่ให้เป็นไปตามบทบญัญตัขิองพระราชบญัญติัสภาความมัน่คงแห่งชาติ	

พ.ศ.	2559	ในปัจจุบัน

	 นอกจากนโยบายความมั่นคงแห่งชาติซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของ	สมช.	แล้ว	สมช.	ได้มีการศึกษา	

วิเคราะห์	 เห็นว่าบางประเด็นด้านความมั่นคงบางเรื่องต้องมีการจัดท�ารายละเอียดเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิด

ความชัดเจนยิ่งขึ้นและสามารถให้หน่วยปฏิบัติรับไปด�าเนินการ	 อีกทั้งยังสามารถประสานและติดตามได้ตรง

ประเด็นผ่านกลไกคณะกรรมการหลักของสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 (คณะกรรมการนโยบายของสภาความ

ม่ันคงแห่งชาติ	 คณะกรรมการร้อยกรองงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 คณะกรรมการประสานงานของ

สภาความมั่นคงแห่งชาติ)	 หรือกลไกคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นใหม่เป็นการเฉพาะภายใต ้

มติคณะรัฐมนตรี	ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	ค�าส่ังส�านักนายกรัฐมนตรี	หรือ	ค�าส่ัง

สภาความมั่นคงแห่งชาติ	 จึงได้มีการจัดท�าเป็น	 “ยุทธศาสตร์ความม่ันคงเฉพาะเรื่อง”	

หรือ	 “แผนความมั่นคงเฉพาะเรื่อง”	 ที่เกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงในขณะนั้น 

ทั้งในมิติภายในประเทศและมิติภายนอกประเทศ

ยุทธศาสตร์และแผนความมั่นคง

เฉพาะเรื่อง
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	 การประเมินวิเคราะห์ให้รู ้เท่าทันพลวัตสถานการณ์ความมั่นคงทั้งรูปแบบเก่าและความมั่นคง 

รูปแบบใหม่รวมถึงเป้าหมายและเครื่องมืออาวุธยุทธโธปกรณ์ทางทหาร	(Hard	Power)	หรือ	อ�านาจแบบ 

นุ่มนวล	 (Soft	Power)	ที่ใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงและต่างประเทศของประเทศต่าง ๆ 

เป็นสิง่ส�าคญัที	่ สมช.	 และหน่วยงานทีเ่ป็นภาคเีครอืข่ายได้ก�าหนดให้มนีโยบายหรือแผนหรือท่าทีเชงิรุกท้ังใน 

ระยะสัน้และระยะยาวเพือ่รกัษาหรอืแสวงหาประโยชน์ให้กับไทย	คูข่นานกบัการสร้างดลุยภาพระหว่างประเทศ

มหาอ�านาจหรือประเทศหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์	(Strategic	Partnership)	ดังนั้น	การบอกเล่าเรื่องราวในอดีต 

ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการจัดท�ายุทธศาสตร์/นโยบาย/แผน	ที่เก่ียวข้องกับงานด้านความมั่นคงในปัจจุบัน 

โดยในห้วงที่ผ่านมา	สมช.	ได้จัดท�ายุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะเร่ือง	และแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่อง

รองรับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติมาแล้วหลายฉบับ	 โดยจะขอกล่าวถึงที่มาที่ไปหรือภูมิหลังความเป็นมา 

และสาระส�าคัญในบางฉบับ	ดังนี้

ยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ
(พ.ศ. 2558 – 2564)

	 จดุเริม่ต้นการเสนอแนะยทุธศาสตร์/นโยบาย/

แผน	หรือ	กลยุทธ์ใด ๆ	ก่อนอื่นคงต้องมีการประเมิน

หรือตรวจสอบสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง 

ทั้งปัจจัยภายนอกประเทศและปัจจัยภายในประเทศ	

รวมถึงก�าลังอ�านาจของชาติ	 (National	 Power)	

โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ	ในการแสวงหาข้อมูลเหล่านั้น 

ท้ังน้ีจะเห็นได้ว ่ามีหลายหน่วยงานหรือสถาบัน 

จัดให้มีการศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการประเมิน

วเิคราะห์สถานการณ์ด้านความมัน่คง	 (Assessment) 

หรือหากท่านทีเ่ข้ารับการศกึษาทางทหารจะมหีลกัสตูร

ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์	 (ขกศ.)	 ท่ีเปิดโอกาสให ้

ผู้แทนหน่วยงานทหารและพลเรือนเข้ารับการอบรม 

หลกัสตูรดงักล่าว	ขณะเดยีวกนัส�านกัข่าวกรองแห่งชาต ิ

(สขช.)	ได้เปิดหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคง 

แห่งชาต	ิ(บมช.)	ทีเ่ปิดโอกาสให้ผูแ้ทนหน่วยงานทหาร 

และพลเรือน	 รัฐวิสาหกิจ	ภาคเอกชนได้เข้ารับการ

อบรมหลักสูตรดังกล่าว	 ส�าหรับยทุธศาสตร์ข่าวกรอง 

แห่งชาติท่ีก�าลังจะกล่าวถึงนัน้	คณะรัฐมนตรีมมีติเมือ่ 

วนัที	่30	กนัยายน	2558	รบัทราบยทุธศาสตร์ข่าวกรอง 

แห่งชาติ	(พ.ศ.	2558	–	2564)	เพื่อใช้เป็นกรอบการ 

ด�าเนินงานด้านข่าวกรองของประชาคมข่าวกรองและ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ตระหนักถึงความส�าคัญของ 

ภัยคุกคามความมั่นคงและสภาวะแวดล ้อมที ่

สันติสุข	รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพงานข่าวกรองให้ 
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สามารถรับมือกับภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบโดยมุ ่ง

ด�าเนินการต่อเป้าหมายภัยคุกคามท่ีเป็นแก่นหลัก 

ของประเทศเพื่อเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่สันติสุข	

ลดความเสี่ยงจากเป้าหมายภัยคุกคามทุกรปูแบบ	

เสรมิสร้างผลประโยชน์และโอกาสของประเทศ	 สร้าง

ภมูคิุม้กันของสงัคมทกุระดับ	 และพฒันาศกัยภาพงาน 

ข่าวกรอง	 ทัง้น้ีได้ให้ความส�าคญักบัการบริหารจดัการ

ยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ	ซึ่งจะท�าให้การพัฒนา

งานด้านข่าวกรองขยายไปสู่ทุกภาคส่วนของสังคม

ให้มีความพร้อมปรับตัวเพ่ือรองรับการจัดการภัย

คุกคามความมั่นคงและสถานการณ์ที่เป็นโอกาส

ในการเสริมสร้างความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็วและสลับซับซ้อน

	 เม่ือศึกษาเนื้อหายุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่ง

ชาติ	(พ.ศ.	2558	–	2564)	จะเห็นได้ว่าประกอบด้วย 

3	ประเด็นยุทธศาสตร์	คือ	1)	ยุทธศาสตร์ข่าวกรอง

เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ 

2)	ยทุธศาสตร์ข่าวกรองเพือ่ป้องกันและแก้ไขภยัคกุคาม 

ทั่วไปและเสริมสร้างโอกาสด้านความมั่นคง	 และ 

3)	 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบข่าวกรอง	 ขณะเดียวกัน

เมื่อก�าหนดยุทธศาสตร์ขึ้นมาแล้วจะต้องมีการน�า

ยุทธศาสตร์ที่ก�าหนดขึ้นไปปฏิบัติ	โดยในเร่ืองนี้ได้ 

มีการจัดต้ังกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	2	คณะคือ 

(1)	คณะอนกุรรมการประสานและอ�านวยการยทุธศาสตร์

ข่าวกรองแห่งชาติ	 (อปยข.)	 เพื่อประเมินวิเคราะห์

สถานการณ์และบูรณาการประสานงานข่าวกรอง

เพ่ือประกอบการตัดสินใจในระดับนโยบาย	 และ 

(2)	คณะอนกุรรมการปรบัปรงุประสทิธภิาพงานข่าวกรอง 

(อปปข.)	 เพือ่เสนอการพฒันาประสทิธภิาพระบบงาน 

ข่าวกรองให้เหมาะสมกับสถานการณ์รวมทั้งติดตาม

และประเมินผลการด�าเนินงาน	ส�าหรับพัฒนาการ

ในระยะต่อไปเพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปตามแผน

แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	 ประเด็นความมั่นคง

ที่ก�าหนดให้ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ	 (สขช.)	 เป็น

หน่วยรับผิดชอบแผนการพัฒนาระบบงานข่าวกรอง

แบบบูรณาการ	 ดังนั้น	 ส�านักข่าวกรองแห่งชาติจะ

เป็นหน่วยรับไปด�าเนินการเรื่องนี้ต่อไป

	 คณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วนัที	่6	สงิหาคม	2556 

เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคง

ของชาติ	(พ.ศ.	2556	–	2560)	เพื่อให้คนและชุมชน

มีจิตส�านึกด้านความมั่นคงและมีภูมิคุ ้มกันอย่าง 

ยัง่ยนื	 ประกอบกบังานการพฒันาเพือ่เสรมิความมัน่คง 

ของชาติในระดับจังหวัดยังมีความไม่ชัดเจนและ 

ไม่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ	จึงควรให้มีการผนึกก�าลัง 

จัดระบบป้องกันชายแดน	 สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ 

 

เพื่อเสริมความมั่นคง	น�าวัฒนธรรม	ภูมิปัญญาชุมชน

การจัดการโดยสนัตวิธิ	ี เข้ามาสนบัสนนุงานด้านความ 

มั่นคง	 ตลอดจนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและองค ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
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ความรู้ด้านความมั่นคง	 เสริมสร้างและพัฒนาความ

ร่วมมือด้านความม่ันคงกับประเทศเพื่อนบ้าน	 และ

การบริหารจัดการให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ	 

ประกอบด้วย	6	ประเดน็ยทุธศาสตร์	ดงันี	้1)	ยทุธศาสตร์ 

ผนึกก�าลงัเพือ่เสรมิสร้างศกัยภาพและภูมคิุม้กนัของคน 

ชุมชนและพื้นที่	เป้าหมายอย่างยั่งยืน	2)	ยุทธศาสตร์ 

การจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นท่ีชายแดน	

3)	ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงในมิติวัฒนธรรม	

ภูมิป ัญญาท้องถิ่น	และการจัดการโดยสันติวิธ ี

4)	ยุทธศาสตร์พัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้าน 

ความม่ันคง	5)	ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความร่วมมือ 

ด ้านความมั่นคงกับประเทศเ พ่ือนบ ้าน	 และ 

6)	 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการอย่างมีเอกภาพและ

ประสิทธิภาพ	ปัจจุบันได้ก�าหนดเป็นแผนการพัฒนา

พ้ืนท่ีเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ	 โดยปัจจุบัน

การด�าเนินงานเรื่องนี้ได้มีพัฒนาการไปสู่การจัดท�า	

แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ	

โดยประมวล	ทบทวน	และ	วิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ด้านความมั่นคงเชิงพื้นที่	(Area	Approach)	ที่ต้อง

มีการประสานการท�างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 

ส่วนกลาง	หน่วยงานระดับกองทพัภาคและทพัเรอืภาค	

และ	หน่วยงานระดับจังหวัด

	 ปัจจบุนัยทุธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ 

ได้มีพัฒนาการตามห้วงสมัย	โดยเรียกชื่อเป็น	แผน

เตรียมพร้อมแห่งชาติ	(พ.ศ.	2562	–	2565)	สืบเนื่อง 

จากการเตรียมความพร้อมของประเทศให้พร้อม

เผชิญภัยคกุคามเป็นเรือ่งทีด่�าเนนิการมาในทกุรฐับาล	

ตั้งแต่การก�าหนดให้มีแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ 

พ.ศ.	2517	แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	2520 

แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	2535	นโยบายการ 

เตรียมพร้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	2548	ยุทธศาสตร์การ

เตรียมพร้อมแห่งชาติ	(พ.ศ.	2557	–	2561)	ก่อนที่จะ 

พัฒนาและใช้ชื่อเรียกว่า	 แผนเตรียมพร้อมแห่งชาต ิ

ในปัจจุบัน	ส�าหรับยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อม 

แห่งชาติที่จะกล่าวถึงนั้นได้มีกระบวนการจัดท�าโดย

การประชุมระดมความคิดระหว่างหน่วยงานของรัฐ

และภาคส่วนต่าง	ๆ 	รวมทั้งมีการประชุมคณะท�างาน

การมีส่วนร่วมของชุมชนในยุทธศาสตร์การเตรียม

พร้อมแห่งชาติโดยจัดเวทีระดมความคิดเห็นของ

หน่วยงานชุมชนท้องถิ่นก่อนที่จะท�าการประมวลผล 

และจัดท�าเป็นร่างยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อม 

แห่งชาติท่ีให้ความส�าคัญกับแนวคิด	Whole-of- 

Nation	Approach	เสนอคณะกรรมการเตรยีมพร้อม

แห่งชาติเมื่อวันที่	 16	 พฤศจิกายน	 2555	 ในการ

อนุมัติใช้ยุทธศาสตร์ฯ	ฉบับนี้	นั้น	คณะรักษาความ 

สงบแห่งชาติมีมติเมื่อวันท่ี	22	กรกฎาคม	2557 

เห็นชอบยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ 

(พ.ศ.	2557	–	2561)	เพื่อให้คนในชาติมีภูมิคุ้มกัน 

มีส่วนร่วมและผนึกก�าลังทุกภาคส่วนในการป้องกัน 

(Prevention)	การเตรียมพร้อม	 (Preparedness) 

ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2557 – 2561)
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การบรหิารจดัการขณะเกดิเหตุ	

(Response)	และ	การฟื้นฟ ู

(Recovery)	ภายใต้การบรหิาร 

จัดการแบบเบ็ดเสร็จ	 (Com-

prehensive	Management)	 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 

ทันท่วงที	 โดยมี	 5	 ประเด็น

ยทุธศาสตร์	ดงันี	้1)	การเตรยีมพร้อมของทกุภาคส่วน 

ให้พร้อมเผชิญกับภาวะไม่ปกติ	2)	การเสริมสร้าง

ภูมิคุ ้มกันและศักยภาพให้คน	 ชุมชน	 และสังคม 

3)	การต่างประเทศ	4)	การผนึกก�าลังและบูรณาการ 

แผนในทกุระดบั	และ	5)	การบรหิารจดัการทีมี่เอกภาพ

และประสิทธิภาพ	โดยมีกลไกการขับเคลื่อนท่ีส�าคัญ 

คือคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ 

เตรยีมพร้อมแห่งชาต	ิและ	คณะกรรมการเตรยีมพร้อม 

แห่งชาติ	ทัง้นีก้ารขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ฯ	ฉบบันีม้กีาร

ยึดโยงกับ	2	แผนหลัก

 แผนแรก	 แผนการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภยัแห่งชาต	ิเป็นกรอบและทศิทางให้หน่วยงาน 

ทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศ

ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตั้งแต่

ระยะก่อนเกิดภัย	ขณะเกิดภัย	และหลังเกิดภัย	อย่าง 

เป็นระบบ	 มีทิศทางเดียวกันและเสริมก�าลังกันอย่าง 

บูรณาการและเพื่อจัดระบบการด�าเนินงานและการ 

เตรยีมความพร้อมในด้านต่าง ๆ	ไว้รองรบัสถานการณ์

สาธารณภยัตามลกัษณะความเสีย่งภยัให้แก่หน่วยงาน

ทุกภาคส่วน	 ตั้งแต่ระดับท้องถ่ินถึงระดับประเทศ 

ทั้งในระยะก่อนเกิดภัย	ขณะเกิดภัย	และหลังเกิดภัย	

โดยปัจจุบันกระทรวงมหาดไทย	 (กรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย)	 ได้มีการจัดท�าแผนการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติขึ้นใหม่

 แผนท่ีสอง	 แผนป้องกนัประเทศการเตรยีม 

ทรัพยากรของฝ่ายพลเรือน	รัฐวิสาหกิจ	ภาคเอกชน	

เพื่อสนับสนุนและสามารถระดมทรัพยากรเข้ามา 

สนบัสนนุกองทพัในสถานการณ์การสูร้บทีภ่ยัคุกคาม

มาจากภายนอกประเทศในบริบทสถานการณ์ความ

ขัดแย้งเชิงลัทธิอุดมการณ์ในห้วงเวลานั้นและบริบท

ความมั่นคงอื่น	ๆ 	ได้มีการจัดท�าแผนเตรียมพร้อม 

แห่งชาติ	พ.ศ.	2517	แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ 

พ.ศ.	2520	แผนเตรยีมพร้อมแห่งชาต	ิพ.ศ.	2535	เพือ่ 

เป็นกรอบนโยบายและแนวทางด�าเนนิการให้หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดเตรียมความพร้อมและบัญชี

ทรพัยากรรองรับ	 โดยในส่วนของส�านักงานสภาความ 

มั่นคงแห่งชาติ	(สมช.)	มี	กอง	6	(ชื่อในขณะนั้น 

และปรับชื่อตามการปรับโครงสร้างและภารกิจ	สมช. 

เป็นกองความมั่นคงด้านการป้องกันประเทศ	 ส�านัก

ยทุธศาสตร์การเตรยีมพร้อมและการป้องกนัประเทศ	

ปัจจุบัน	 คือ	 กองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อม

และการป้องกันประเทศ)	 เป็นหน่วยหลักรับผิดชอบ 

ร่วมกับกองบัญชาการทหารสูงสุด	 (ในขณะน้ัน) 

ต่อมากระทรวงกลาโหม	และ	สมช.	ได้มีการประเมิน 

สถานการณ์ด้านความมั่นคง	และทบทวนผลการ 

ด�าเนินงานตามแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติรวมทั้ง
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นโยบายการเตรียมพร้อม

แห่งชาต	ิจงึได้ร่วมกบั	สมช.	

จัดท�าแผนผนึกก�าลังและ

ทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศเพื่อเป็นแผน

รองรับนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติและแผน

ป้องกันประเทศ	 โดยให้ความส�าคัญกบัการเสรมิสร้าง

ศักยภาพของชาติในการป้องกันประเทศ	 โดย	 เมื่อ

วันที่	 12	ตุลาคม	2550	สภาความมั่นคงแห่งชาติ

ได้มีมติเห็นชอบแผนผนึกก�าลังและทรัพยากรเพื่อ

การป้องกันประเทศ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุก

ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการผนึกก�าลังและทรัพยากร 

เพือ่เตรียมความพร้อมท้ังภายในและภายนอกประเทศ

อย่างประสานสอดคล้องและเป็นระบบตามภาระ

หน้าที่และขีดความสามารถท่ีได้ก�าหนดไว้ในภารกิจ

ของแต่ละหน่วยงาน	โดยให้พร้อมที่จะสนับสนุนการ 

ปฏบิตักิารป้องกันประเทศของฝ่ายทหารได้ตัง้แต่ภาวะ 

ปกต	ิ และหากเกดิภัยจากการสู้รบหรอืการสงครามให้ 

ทกุภาคส่วนสนบัสนนุฝ่ายทหารในการป้องกนัประเทศ 

อย่างเต็มขีดความสามารถตามแผนที่ฝ ่ายทหาร 

ก�าหนดหรือตามท่ีฝ่ายทหารร้องขอ	 ทั้งนี้	 เพื่อให ้

สามารถป้องกนัและรกัษาเอกราช	อธปิไตย	บรูณภาพ 

แห่งดินแดนของชาติ	และความมั่นคงของรัฐได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ	 โดยให้มีการจัดเตรียมความพร้อม 

ด้านทรัพยากรของหน่วยพลเรือน	รัฐวิสาหกิจ	และ 

ภาคเอกชนท่ีเกีย่วข้อง	เพ่ือระดมทรัพยากรสนบัสนนุ 

ความต้องการทางทหารในภาวะไม่ปกต	ิเพือ่ให้การรบ 

มีความต่อเนื่องและมีทรัพยากรเพียงพอ	ดังนั้น	แผน

ผนึกก�าลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ

จึงสนับสนุนแนวคิดยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ

ที่ให้ความส�าคัญกับการผนึกก�าลังป้องกันประเทศ	 

(United	Defense)	โดยน�าทรพัยากรทีเ่ป็นก�าลงัอ�านาจ 

ของชาติทุกประเภทมาบูรณาการอย่างมีระเบียบ

แบบแผนและเป็นระบบต้ังแต่ยามปกติ	โดยหน่วย 

ก�าลงัรบท�าการส�ารวจ	ประเมนิ	และเสนอความต้องการ 

ทรัพยากรต่อหน่วยในสายงาน	ด้านการส่งก�าลังบ�ารุง 

ในภาวะปกติ	 และใช้ทรัพยากรที่ได้มาจากการระดม 

สรรพก�าลังในภาวะไม่ปกติแล้วส่งคืนทรัพยากรเมื่อ

ภาวะไม่ปกติสิ้นสุดลง	 โดยการท�างานยึดโยงกับงาน 

ยุทธการ	(ยก.)	และ	งานส่งก�าลังบ�ารุง	(กบ.)	ในการ

ระดมสรรพก�าลังเพ่ือการทหารสนับสนุนศูนย์ระดม

สรรพก�าลังทางทหารและศนูย์บญัชาการกองทัพไทย

วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ 7 ประจ�าเดือนมิถุนายน - กันยายน 256472



 อย่างไรก็ตาม เมื่อปี	 พ.ศ.	 2559	 สมช.	 ร่วมกับกระทรวงกลาโหม 

ได้ทบทวนแผนผนึกก�าลังและทรัพยากรเพ่ือการป้องกันประเทศ	 และได้จัดท�า

แผนผนึกก�าลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศขึ้นมาใหม่	 โดยเสนอสภากลาโหม

เมื่อวันที่	28	ธันวาคม	2558	สภาความมั่นคงแห่งชาติ	เมื่อวันที่	11	พฤษภาคม	2559	และ

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่	17	สิงหาคม	2559	เห็นชอบแผนฯ	ตามล�าดับ	โดยแผนฯ	นี้ 

เป็นการจัดท�าข้ึนมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการของฝ่ายทหาร	ตามแผนป้องกัน

ประเทศหรือภารกิจเพื่อความมั่นคงท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐบาลต้ังแต่ภาวะปกติได้อย่างมีความประสาน

สอดคล้อง	เป็นระบบ	และมีประสิทธิภาพ	ตามหน้าที่และขีดความสามารถที่ได้ก�าหนดไว้	ในภารกิจของแต่ละ

หน่วยงาน	โดยด�าเนินการระดมสรรพก�าลังตามวงรอบ	3	ขั้นตอน	คือการเตรียมการ	การระดมทรัพยากร	

และ	 การเลิกระดมทรัพยากร	 และก�าหนดให้หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ	 การเตรียมทรัพยากรได้จัดท�าแผน

เตรียมพร้อมทั้ง	 10	ด้าน	ประกอบด้วย	 1)	 ด้านก�าลังคน	 2)	 ด้านอาหาร	 3)	 ด้านน�้า	 4)	 ด้านการคมนาคม 

5)	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	6)	ด้านการแพทย์และสาธารณสุข	7)	ด้านอุตสาหกรรมและ

ปัจจัยการผลิต	8)	ด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน	9)	ด้านการประชาสัมพันธ์	และ	10)	ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก 

และอื่น	ๆ	รวมทั้งจัดท�าแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนผนึกก�าลังและทรัพยากรเพื่อ 

การป้องกันประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเตรียมทรัพยากรให้พร้อมใช้เมื่อเกิดภาวะ 

ไม่ปกติ	 อีกทั้งจะเป็นแนวทางในการจัดท�าแผนการระดมสรรพก�าลังของกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพ 

ขณะเดียวกนัสามารถน�ามาปรบัใช้สนบัสนนุในงานด้านสาธารณภัยหรอืวกิฤตการณ์ต่าง	ๆ	ท่ีเกดิขึน้ในประเทศ

	 เรื่องนี้มีความสัมพันธ์กับการแก้ไขปัญหา

การก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 โดย

ให้ความส�าคัญกับนักศึกษาไทยมุสลิมที่มีบทบาท

และส่วนส�าคัญในการท�าให้จังหวัดชายแดนภาคใต ้

มีความสงบสันติด้วยเหตุน้ี	 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ 

วนัที	่22	พฤษภาคม	2550	เหน็ชอบยทุธศาสตร์การ 

สนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่าง

ประเทศ	 (สภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบเมื่อวันที ่

25	เมษายน	2550)	ยทุธศาสตร์ดงักล่าวจดัท�าขึน้โดย 

ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

ร่วมกบักระทรวงศึกษาธกิาร	กระทรวง

การต่างประเทศ	และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	มีวัตถุ 

ประสงค์เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 โดยเฉพาะกลุ่ม

เยาวชนไทยมุสลิมท่ีก�าลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ	

ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา

จังหวดัชายแดนภาคใต้	ภายหลังจากส�าเร็จการศกึษา

ในต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของ
นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ

วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ 7 ประจ�าเดือนมิถุนายน - กันยายน 256473



	 ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของ

นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ	 เป็นกรอบให้ 

ส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องพัฒนาและจัดแนวทาง

ด�าเนินการด้านการศึกษาต่อนักศึกษาไทยมุสลิมใน 

ต่างประเทศชดัเจนและเป็นระบบ	ภายใต้กระบวนการ

มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	 และเพื่อให้นักศึกษาไทย

มุสลิมเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองไทย	

และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา

ของประเทศ	และในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	โดย 

อาศัยกรอบแนวคิดเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย	์

เพ่ือให้กลบัมาเป็นก�าลงัในการพฒันาและแก้ไขปัญหา

จงัหวัดชายแดนภาคใต้	การบรหิารจดัการทีเ่ป็นระบบ 

ชัดเจน	สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยัง่ยนื	การยอมรบั 

ในความแตกต่างหลากหลาย	รวมท้ังเปิดโอกาสให ้

ทุกภาคส่วนสามารถเข้ามา	มีส่วนร่วมในการพัฒนา 

และแก้ไขปัญหาจังหวดัชายแดนภาคใต้	 โดยประกอบ 

ด้วย	4	ยุทธศาสตร์ย่อย	ดังนี้

	 1)	 ยุทธศาสตร์การด�าเนินการก่อนการ 

เดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ	โดยส่งเสริมการ 

จัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาในประเทศให้มี 

คุณภาพและเหมาะสม	รองรับความต้องการของ 

ผูเ้รยีนและความต้องการในการพฒันาประเทศได้อย่าง 

แท้จรงิ	รวมทัง้การจดัเตรียมความพร้อมให้กบันกัศกึษา

ไทยมุสลิมท่ีประสงค์จะไปศึกษาต่อในต่างประเทศ	

โดยจัดท�าข ้อมูลที่ เกี่ยวข ้องและเป็นประโยชน์ 

ต่อนักศึกษา

	 2)	 ยุทธศาสตร์การด�าเนินการขณะศึกษา 

ในต่างประเทศ	ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

หน่วยงานรัฐกับนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ

อย่าง	รวมทัง้ส่งเสรมิการรวมกลุม่เป็นสมาคมหรอืชมรม

	 3)	ยุทธศาสตร์ภายหลังกลับจากการศึกษา

จากต่างประเทศ	อ�านวยความสะดวกและเร่งรัดการ 

เทียบวุฒิ	และการรับรองวุฒิการศึกษา	รวมถึงการ

แนะแนวทางในการประกอบอาชีพ	ตลอดจนส่งเสริม 

การสร้างเครือข่ายของนักศึกษาไทยมุสลิมท่ีจบการ

ศึกษาจากต่างประเทศ

 4)	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ	 เน้นการ

จัดท�าฐานข้อมูลนักศึกษาไทยมุสลิมที่ศึกษาอยู่ใน 

ต่างประเทศ	การชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ 

การศึกษาของโลกมสุลมิ	 และประสานการด�าเนนิการ 

ร่วมกันของส่วนราชการที่เก่ียวข้อง	ตลอดจนให้มี 

การอ�านวยการ	ประสานงาน	ติดตาม	และประเมินผล 

อย่างเป็นระบบ

	 ขณะนี้	สมช.	อยู่ระหว่างการจัดท�าแผนการ

สนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่าง

ประเทศ	เพื่อทดแทนยุทธศาสตร์ฯ	ดังกล่าวข้างต้น

วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ 7 ประจ�าเดือนมิถุนายน - กันยายน 256474



แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความม่ันคง (พ.ศ. 2559 – 2564)
		 การบริหารจัดการชายแดนเพ่ือรักษา 

ความมั่นคงชายแดนหรือสถาปนาความมั่นคง

ชายแดนควบคู ่กับการพัฒนาคนและพื้นที่

ชายแดนเป็นสิ่งที่ด�าเนินการต้ังแต่ภัยคุกคาม

จากคอมมวินสิต์และมพัีฒนาการในการก�าหนด

นโยบายหรือแนวทาง	 (กลยุทธ์)	 เมื่อบริบท

สถานการณ์ความมั่นคงภายนอกประเทศ

และภายในประเทศได้แปรเปลี่ยนไปในแต่ละ 

ห้วงเวลา	ท�าให้พื้นที่ชายแดนเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าโดยเป็นท้ังประตูการค้า	(Connectivity)	และ 

ประตูทางสังคมวัฒนธรรมระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	จึงจ�าเป็นต้องมีการวางแผนบริหารจัดการ 

ชายแดนเพือ่รกัษาความสมดลุให้การด�าเนนิงานความมัน่คงเกือ้หนนุหรือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกจิ

และความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	 โดยที่การบริหารจัดการชายแดนมิใช่เริ่มต้น 

ด้วยแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคงฉบับท่ีก�าลังจะกล่าวถึงแต่มีการด�าเนินงาน

เรื่องนี้มาโดยต่อเนื่องไม่ว่าจะก�าหนดเป็นแผนเตรียมพร้อมด้านพื้นที่	การสถาปนาความ 

มั่นคงชายแดน	ยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน	โดยหากมองย้อนในอดีต	จะพบว่า 

เมือ่ปี	พ.ศ.	2544	ในการประชมุรฐัมนตรี	3	กระทรวงหลกั	ประกอบด้วย	กระทรวง 

กลาโหม	กระทรวงมหาดไทย	และกระทรวงการต่างประเทศ	ได้ให้ความส�าคัญ

กับปัญหาการบริหารจัดการในบริเวณพื้นท่ีชายแดน	ต่อมาเมื่อเมื่อวันที่	9	สิงหาคม	

2544	 ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาพื้นท่ีเพื่อความมั่นคงชายแดน	 (กพช.) 

ทีก่รมกจิการพลเรอืนทหาร	 กองบญัชาการทหารสงูสุด	 (ชือ่ในขณะนัน้)	 โดยมรีองนายกรัฐมนตรี 

(พลเอก	ชวลิต	ยงใจยุทธ)	เป็นประธาน	ได้มอบให้	สมช.	เป็นหน่วยหลักรับผิดชอบด�าเนินการจัดท�า 

ยุทธศาสตร์ความม่ันคงชายแดนข้ึน	เพื่อให้ส่วนราชการต่าง	ๆ 	ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด�าเนินงานใน

บริเวณพ้ืนที่ชายแดน	ขณะเดียวกันมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ 

โดยในห้วงทีผ่่านมาทีผู่ท้ีส่นใจสามารถศกึษาค้นคว้าในเอกสารต่าง	ๆ 	โดยคณะรฐัมนตรีมมีตเิหน็ชอบยทุธศาสตร์

ความม่ันคงชายแดน	(พ.ศ.	2545	–	2547)	เมื่อวันที่	12	พฤศจิกายน	2544	ตามที่	สมช.	เสนอ	และ	สมช. 

ได้มีการขยายห้วงเวลาการใช้ไปจนถึงปี	พ.ศ.	2549	(มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	16	พฤศจิกายน	2547) 

ก่อนที่จะมีการจัดท�ายุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน	(พ.ศ.	2550	–	2554)	แทน	ทั้งนี้	ก่อนสิ้นสุดห้วงเวลา 

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดนนั้น	ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและอ�านวยการพัฒนาเพื่อเสริมความ

ม่ันคงของชาติ	(นพช.)	(กลไกชุดนี้จัดตั้งภายใต้ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	ว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริม

วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ 7 ประจ�าเดือนมิถุนายน - กันยายน 256475



ความมัน่คงของชาต	ิพ.ศ.	2547)	เมือ่วันที	่17	มกราคม	2554	ได้มีมตใิห้ก�าหนดยทุธศาสตร์

การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติเพื่อเป็นกรอบการด�าเนินงานพัฒนา 

เพื่อเสริมความมั่นคงของทุกหน่วยงานในทุกพื้นที่	 โดยปรับให้การด�าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ความม่ันคงชายแดนในระยะต่อไปท่ีครอบคลุมเฉพาะพ้ืนท่ี

ชายแดนและชายฝ่ังทะเลให้มาอยูภ่ายใต้กรอบยทุธศาสตร์การพฒันา

เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ

	 ปัจจบัุนการด�าเนนิงานยทุธศาสตร์ความมัน่คงชายแดนได้สิน้สดุลง	

แต่ศักยภาพของพื้นที่ชายแดนมีทั้งโอกาสและข้อจ�ากัด	 จึงจ�าเป็นต้องมีการ

บริหารจัดการชายแดนท่ามกลางบริบทสถานการณ์ความมั่นคงและเศรษฐกิจ 

ในขณะนั้น	ดังนั้น	สมช.	จึงได้ด�าเนินการจัดท�าแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความ 

มั่นคง	(พ.ศ.	2559	–	2564)	ขึ้นมีความมุ่งหมายเพื่อเป็นกรอบแนวทางการด�าเนินงานของ

ประชาคมความมั่นคงแต่ละหน่วยงานและสร้างช่องทางการท�างานในภาวะวิกฤติ	 เพื่อรองรับ

ภัยความม่ันคงท่ีจะเกิดข้ึนบริเวณพื้นท่ีชายแดนภายหลังการเข้าร่วมในประชาคมอาเซียน	 และให ้

การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นล�าดับความส�าคัญเร่งด่วนต่อไป

	 ในส่วนเนื้อหาส�าคัญของแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคงครอบคลุมขอบเขตพื้นที่

ด�าเนินการ	31	จังหวัดทางบก	และ	23	จังหวัดทางทะเล	ได้มีการกล่าวถึงแนวทางด�าเนินงาน	ทั้งสิ้น	10	

แนวทางที่ยึดโยงซึ่งกันและกันในแต่ละแนวทาง	 และมีความเชื่อมโยงการ

ด�าเนินงานกับแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงในบางเรื่อง	 โดยแนวทาง

ทัง้	8	แนวทาง	มดีงันี	้ 1)	จดัระบบป้องกนัพืน้ทีช่ายแดน	2)	 พัฒนาระบบการ 

แจ้งเตือนภัยความมั่นคง	3)	จัดท�าการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการสัญจรข้ามแดน

ประกอบด้วยสินค้าและยานพาหนะ	 4)	 พัฒนาระบบการสัญจรข้ามแดน

ให้สามารถป้องกันและควบคุมการลักลอบเข้าเมืองและปัญหาอาชญากรรม

ข้ามชาติ	 5)	 จัดระบบแรงงานต่างด้าวข้ามแดน	 6)	 พัฒนาระบบการตรวจ 

โรคระบาดและระบบส่งต่อผู้ป่วยข้ามพรมแดน	7)	ด�าเนินการจัดระเบียบพื้นที่ที่มีเงื่อนไขของปัญหาความ

มั่นคงหรือควบคุมการใช้พื้นท่ีท่ีมีปัญหาเส้นเขตแดนทับซ้อน	 8)	 พัฒนาระบบการข่าว	 9)	 สนับสนุนและ

พัฒนาปฏิบัติการจิตวิทยาในพื้นท่ีชายแดน	และ	10)	จัดเฝ้าตรวจพื้นที่ชายฝั่งทะเล	นอกจากแผนบริหาร 

จัดการชายแดนด้านความมั่นคงดังกล่าวข้างต้นแล้ว	เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีรายละเอียดที่ชัดเจนและ 

มอบหมายหน่วยรับผิดชอบไปปฏิบัตินั้น	สมช.	ได้มีการจัดท�า	แผนขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการชายแดนด้าน

ความม่ันคงขึ้นมาอีกหนึ่งฉบับ	และมีกลไกระดับอนุกรรมการในการขับเคลื่อนและติดตามการท�างานของ

หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายด�าเนินการ	โดยให้หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบได้หารือกับหน่วยงานสนับสนุน

วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ 7 ประจ�าเดือนมิถุนายน - กันยายน 256476



ก�าหนดโครงการส�าคัญเพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามแนวทางที่ก�าหนดไว้	ขณะเดียวกันปัจจุบัน	สมช. 

อยูร่ะหว่างการจดัท�าร่างแผนบรหิารจดัการชายแดนด้านความมัน่คง	(พ.ศ.	2566	–	2570)	เพ่ือรองรับนโยบาย

และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	(พ.ศ.	2566	–	2570)	โดยกระบวนการมีส่วนร่วมเปิดเวที 

การระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง	ๆ 	เพื่อยกร่างแผนฯ	ฉบับนี้ต่อไปโดยควรให้น�้าหนักการก�าหนดความ

ชัดเจนของเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	และหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก/รองในการขับเคลื่อนกลยุทธ์หรือแนวทางการ

พัฒนาที่ก�าหนดขึ้นไปปฏิบัติเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ประสานสอดคล้องสนับสนุนเป้าหมายและระดับความ

ส�าเร็จตามตัวชี้วัดที่ก�าหนดขึ้น	โดยการวิเคราะห์ถึงประเด็นหัวข้อ	(Subject	Matters)	ประเด็นปัญหาความ

มั่นคง	(Issues)	ที่ต้องมีการจัดล�าดับความส�าคัญให้ชัดเจน	ความท้าทายที่เกิดขึ้นจากปัญหาความมั่นคงที่ 

มีความซับซ้อนและคาบเกี่ยวกับหลายเหตุปัจจัย	และประเด็นพื้นที่เป้าหมายด�าเนินการ	(Area)	ควบคู่กับ

การจัดให้มีเวทีวิชาการที่สถาบันความมั่นคงศึกษา	(สมศ.)	จัดขึ้นเพื่อรับฟังและปรึกษาหารือกับนักวิชาการ	 

ผู้ทรงคุณวุฒิ	ภาคประชาสังคม	ท้องถ่ิน	 ในการน�าข้อมูลทางวิชาการ	ผลงานการศึกษาวิจัย	หรืออื่นใด 

มาประกอบเป็นข้อมลูเพือ่จดัท�าร่างแผนบรหิารจดัการชายแดนด้านความมัน่คง	(พ.ศ.	2566	–	2570)	คูข่นาน 

กับการรับฟังความเห็นจากคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับสาระส�าคัญท่ีควรบรรจุ 

ในร่างแผนฯ	ฉบับใหม่	

แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล
(พ.ศ. 2558 – 2564)
	 เม่ือกล่าวถึงความมั่นคงชายแดนซึ่ง

ครอบคลมุพืน้ทีท่างบกและชายฝ่ังทะเล	 เกาะแก่ง

ต่าง ๆ	และการบริหารจัดการชายแดน	(Border	

Management)	แล้ว	คงจะต้องกล่าวถึงบริบท

ความมั่นคงทางทะเล	(Maritime	Security)	ที่

นับวันจะมีความส�าคัญตั้งแต่ในประวัติศาสตร ์

ที่เส้นทางเดินเรือมีความส�าคัญ	แต่ปัจจุบันพื้นที่

ทะเลยิ่งนับวันจะมีความส�าคัญมากทั้งในเชิงภูมิรัฐศาสตร์	(Geo-Politics)	เชิงการขนส่งการค้า	การแข่งขัน

อิทธิพลของประเทศมหาอ�านาจ	 การแสวงหาหรือรักษาไว้ซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต	

หรือแม้กระทั่งเรื่องของการท�าประมงผิดกฎหมาย	(Illegal	Fishery)	และหากศึกษาแนวคิดยุทธศาสตร์ทะเล

ที่ให้ความส�าคัญกับความมั่นคงและความมั่งคั่ง	จะเห็นว่าการประเมินบริบทของไทยท�าให้เห็นว่า	1)	การ 

ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาสมุททานุภาพ	(Sea	Power)	โดยเฉพาะการพัฒนากองเรือพาณิชย์	การพัฒนา

กองเรือรบ	 การพัฒนาฐานทัพ	 ท่าเรือ	 และอู่ซ่อมและต่อเรือ	 2)	 ภัยคุกคามเส้นทางเดินเรือที่เกิดจากความ 

ขดัแย้งของประเทศต่าง	ๆ	ในภมูภิาคในการแย่งชงิพืน้ท่ีอ้างสิทธิเ์หล่ือมทับทางทะเล	รวมท้ังการขยายอทิธพิล

วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ 7 ประจ�าเดือนมิถุนายน - กันยายน 256477



ของประเทศมหาอ�านาจในภูมิภาค	รวมท้ังปัญหาจากกระท�าอันเป็นโจรสลัดและปล้นชิงด้วยอาวุธ	จึงต้อง 

มีการรักษาเส้นทางคมนาคมทางทะเล	(Sea	Line	of	Communication,	SLOC)	3)	การกระท�าผิดกฎหมาย

เกีย่วกบัทะเล	การขาดความตระหนกัรู้และให้ความส�าคญัของผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	4)	การขาดความ 

ตระหนักรู้เก่ียวกับการใช้ประโยชน์และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน	 

จึงต้องมีการสร้างความตระหนักรู้เร่ืองทะเลและการใช้ประโยชน์จากทะเลของประชาชน	จึงได้มีการจัดท�า 

นโยบาย/ยทุธศาสตร์/แผน	 เริม่ตัง้แต่นโยบายและยทุธศาสตร์ในการแก้ปัญหาและรักษาผลประโยชน์ของชาติ

ทางทะเล	นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	(พ.ศ.	2542	–	2546)	นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทาง

ทะเล	(พ.ศ.	2548	–	2552)	ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	(พ.ศ.	2555	–	2559)

	 ด้วยเหตุที่การรักษาความมั่นคงทางทะเลและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลมีความส�าคัญและต้อง

ปรับให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เป็นปัจจุบันและระยะต่อไปจึงได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ความมั่นคง

แห่งชาติทางทะเล	 (พ.ศ.	 2555	 –	 2559)	

ด้วยเหตุนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที ่

21	ตุลาคม	2557	เห็นชอบแผนความมั่นคง 

แห่งชาติทางทะเล	 (พ.ศ.	 2558	 –	 2564)	

มีเป้าหมายมุ ่งให้เกิดการบูรณาการการ 

ท�างานด้านทะเลของประเทศในทกุภาคส่วน 

เพ่ือสร้างให้เกิดความมั่นคง	 ความมั่งคั่ง	 

และความยั่งยืนและท�าให้ทะเลเป็นพื้นที ่

ทีป่ระเทศไทยสามารถแสวงหาและรกัษาผลประโยชน์ได้อย่างปลอดภยั	 มปีระสทิธภิาพและเอือ้ให้เกดิประโยชน์ 

สูงสุดต่อประเทศ	โดยแผนฉบับนี้ได้ก�าหนด	6	ประเด็นยุทธศาสตร์รองรับ	 ได้แก่	1)	การพัฒนาศักยภาพ 

ความม่ันคงของชาติทางทะเล	2)	การคุ้มครองการใช้ประโยชน์จากทะเล	3)	การสร้างความสงบเรียบร้อย 

และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทะเล	4)	การสร้างความสมดุลและยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

5)	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	องค์ความรู้	และความตระหนักรู้ความส�าคัญของทะเล	และ	6)	การบริหาร

จัดการผลประโยชน์ของชาติทางทะเลโดยองค์กรของรัฐ

	 หากพิจารณาเนื้อหาของแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลฉบับนี้	 ได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนา 

การบริหารจัดการทางทะเลที่ส�าคัญ ๆ

 เร่ืองแรก	การพัฒนาศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	(ศรชล.)	

ไปสู่การเป็นศูนย์อ�านวยการให้มีอ�านาจตามกฎหมายในการส่ังการและการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการรกัษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล	เพือ่ท�าหน้าทีบ่รูณาการภารกจิและทรพัยากร	

ภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและให้เกิดความเป็นเอกภาพ	 ในการปฏิบัติงาน	 โดยปัจจุบันได้มีการตรา
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พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	พ.ศ.	2562	แล้ว	ดังที่มีการกล่าวไว้ในบทความเรื่อง	

“ความท้าทายการพัฒนาศักยภาพในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	ในวารสารมุมมองความมั่นคง	

ฉบับที่	6)

 เร่ืองที่สอง	การจัดตั้งสถาบันกิจการทางทะเล	(Thailand	Maritime	Institute	–	TMI)	ท�าหน้าที่

เป็นคลังสมองของชาติ	 (Think	 Tank)	 ในการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกิจการทางทะเล 

รวมทั้งศึกษา	ค้นคว้า	วิจัย	และจัดการความรู้ที่เกี่ยวกับทะเลในรูปแบบที่เหมาะสม	เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูล

เชิงวิชาการทางทะเล	ส�าหรับใช้ประโยชน์ร่วมกันในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	และเพื่อเป็น 

กลไกสนับสนุนการบริหารจัดการทางทะเลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 โดยปัจจุบันได้มีการแต่งตั้งคณะ 

อนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	(อจชล.)	ขึ้นและมีคณะท�างาน

ด้านความม่ันคง	คณะท�างานด้านความมั่งคั่งและยั่งยืน	คณะท�างานด้านกฎหมาย	และ	คณะท�างานด้าน 

การประชาสัมพันธ์	รวมทั้งได้มีการจัดท�าหนังสือ	“ทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” 

รวมทั้งมอบให้นักวิชาการท�าการศึกษาวิจัย	“การศึกษารูปแบบการจัดตั้งองค์กรจัดการความรู้ทางทะเล”

 เร่ืองที่สาม การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทะเล	 เมื่อวันที่	 14	 มิถุนายน	 2554	

ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	(United	Nations	

Convention	on	the	Law	of	the	Sea	-	UNCLOS)	ต่อมา	คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่	21	ธันวาคม	2553 

มอบให้คณะกรรมการกฎหมายทะเลและเขตทางทะเลของประเทศไทยเป็นกลไกประสานงานเพื่อบูรณาการ

การพัฒนากฎหมายให้มีประสิทธิภาพ	และสอดคล้องกับบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ	และให้หน่วยงานที่

เก่ียวข้องพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่ในความรับผิดชอบหลังจากการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ	

โดยมีปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	เป็นประธาน

ยุทธศาสตร์ต่อประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน พ.ศ. 2558 – 2564
	 นอกจากการจัดท�ายุทธศาสตร์หรือแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่องที่เก่ียวกับปัจจัย

ภายในประเทศแล้ว	ปัจจัยภายนอกประเทศย่อมมีความส�าคัญต่อการก�าหนดนโยบาย

หรือการแสดงท่าทีของประเทศไทยทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี	โดยในห้วงเวลาที่

ผ่านมา	สมช.	ได้มีการจัดท�ายุทธศาสตร์ต่อประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน	

พ.ศ.	 2558	 –	 2564	 โดยใช้กระบวนการศึกษาวิเคราะห์ทางวิชาการ	 รวมท้ังการ 

รบัฟังความเหน็ตลอดจนข้อเสนอแนะจากเวทีการประชมุส่วนราชการ	 ภาคนกัวชิาการ 

และผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ	 ตลอดจนการศึกษาดูงานเชิงลึกในต่างประเทศ	 เพื่อจัดท�า 

ยทุธศาสตร์ฯ	เพือ่เป็นแนวทางส�าหรบัการเตรยีมความพร้อมของส่วนราชการในการรับมอืกบัการเปล่ียนแปลง

ของอาเซยีนได้อย่างสร้างสรรค์	 สามารถเตรยีมตัวและมคีวามพร้อมในการผลกัดนัผลประโยชน์ด้านความม่ันคง 

วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ 7 ประจ�าเดือนมิถุนายน - กันยายน 256479



ของไทยต่ออาเซยีนได้อย่างเป็นรปูธรรมมากขึน้	รวมทัง้สามารถลดผลกระทบตลอดจนความเส่ียงทีอ่าจเกดิข้ึน 

จากการเป็นประชาคมอาเซียน	โดยยุทธศาสตร์ฯ	ให้ความส�าคัญกับ	5	ประเด็น	ดังนี้	1)	การสร้างความพร้อม 

ภายในและร่วมมือกับสมาชิกอาเซียนเพื่อรับมือกับการติดต่อเชื่อมโยงในอาเซียน	2)	การเสริมสร้างศักยภาพ

ภายในและร่วมมอืกบัสมาชกิอาเซยีนเพือ่รบัมอืกบัปัญหาท้าทายความมัน่คงรูปแบบใหม่	3)	การปรับตัวอย่าง

สมดุลเพ่ือรักษาความมั่นคงแห่งชาติ	4)	การสร้างความตระหนักรู้และทัศนคติที่เหมาะสมต่ออาเซียน	และ	

5)	การสร้างเอกภาพของอาเซียนและสร้างดุลยภาพทางอ�านาจกับมหาอ�านาจ	โดยปัจจุบัน	สมช.อยู่ระหว่าง

การทบทวนยุทธศาสตร์ฯ	ฉบับนี้ให้มีความเหมาะสมกับบริบทการเมืองระหว่างประเทศและบทบาทน�าของ

อาเซียนในการร่วมมือและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน

	 ขณะนี	้สถานการณ์และบรบิทความมัน่คงมแีนวโน้มซับซ้อนและเกีย่วโยงกนัในหลาย	ๆ 	มติิ	ท่ีสะท้อน 

ภาพการท�างานด้านความมั่นคงที่ต้องอาศัยมุมมอง	 การวิเคราะห์	 การตกผลึกทางความคิด	 การเสนอแนะ

นโยบาย	แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนครอบคลุมทั้งมิติความมั่นคงของรัฐ	 (State	Security)	 และมิติความมั่นคง

ของมนุษย์	(Human	Security)	ฉะนั้นการก�าหนดเนื้อหาสาระที่จะบรรจุยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะเรื่อง

หรอืแผนความมัน่คงเฉพาะเรือ่ง	ซึง่ในระยะต่อไปจะใช้ชือ่ว่า	“แผนปฏบิติัการด้าน	....ระยะท่ี	..	(พ.ศ.	....	-	....) 

(แผนระดับที่	3)”	จะต้องด�าเนินการอย่างรอบคอบและตอบถึงความชัดเจนของเหตุปัจจัยใดจึงจ�าเป็นที่ต้อง

มกีารจดัท�าแผนปฏบิตักิารด้านฯ	 นัน้ขึน้เป็นการเฉพาะ	 เพือ่ป้องกนัหรอืลดความซ�า้ซ้อนกับแผนของหน่วยงาน

อื่นที่ด�าเนินการอยู่แล้ว	 ควบคู่กับสิ่งส�าคัญคือการน�าไปปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนสามารถ 

ตอบเป้าหมายและระดับความส�าเร็จของตัวช้ีวัดในแต่ละขั้นตอนได้มากน้อยเพียงใด	 โดยจะมีแนวทาง 

ความเชื่อมโยงกับแผนบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงที่ก�าหนดขึ้นในแง่มุมใด

 

บรรณานุกรม
	 ส�านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ,	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ	เสริมสร้างความร่วมมือ

กับ	(พ.ศ.2556	–	2560),	กรุงเทพฯ	:	ส�านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา,	2556

	 ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ,	 ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ, 

ไม่ปรากฏที่พิมพ์	,	2550

	 ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ,	แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง	(พ.ศ.2559	–	2564),	ไม่ปรากฏ

ที่พิมพ์	

	 ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ,	แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	(พ.ศ.2558	–	2564)	–	2564),	ไม่ปรากฏ

ที่พิมพ์	

	 หัสยา	 ไทยานนท์	 กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง	 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	 สถาบันวิชาการป้องกัน

ประเทศบทบาทกองทัพต่อยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	2557	–		2561	ปีที่	7	ฉบับที่	3	กันยายน	–	ธันวาคม	

2559
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	 ดงันัน้	สถาบนัความมัน่คงศกึษา	 (สมศ.)	 เหน็ว่าการน�าเสนอภาพรวมแผนบรูณาการขบัเคลือ่น 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	(พ.ศ.	2564	-	2565)	เพื่อที่ผู้สนใจได้รับทราบความเป็นไปของงาน 

จึงได้น�าเนื้อหาใจความส�าคัญของแผนบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

(พ.ศ.	2564	-	2565)	เพือ่ให้ได้รบัทราบข้อมูลเบือ้งต้นเกีย่วกับแนวนโยบายและแนวทางการด�าเนนิงาน 

ที่ เกี่ยวข ้องกับการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงท่ีครอบคลุมมิติความม่ันคงแบบองค์รวม 

(Comprehensive	Security)	ท่ามกลางกระแสสถานการณ์และบริบทความมั่นคงในโลกปัจจุบัน 

และแนวโน้มท่ีมีความผันผวน	(Volatility)	ความไม่แน่นอน	(Uncertainty)	ความซับซ้อน 

(Complexity)	และความคลมุเครอื	(Ambiguity)	ทีแ่ต่ละประเดน็มคีวามเช่ือมโยงและสัมพนัธ์ส่งผล 

กระทบถงึกนัไม่ทางบวกก็ทางลบไม่มากกน้็อย	จงึเป็นสิง่ท้าทายให้ผูก้�าหนดนโยบายและผูป้ฏบัิตงิาน 

ด้านความม่ันคงต้องมีมุมมอง	การคิดวิเคราะห์	การจัดท�า	Scenario	Planning	และความพร้อม 

ในการเตรียมและใช้พลังอ�านาจของชาติตลอดจนการเข้ามามีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่าง	ๆ  

ในการบริหารจัดการงานความมั่นคง

สถาบันความม่ันคงศึกษา

การด�าเนินงานด้านความมั่นคงในภาพรวมปัจจุบัน	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาต ิ
(กองนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง)	เป็นหน่วยหลักด�าเนินการจัดท�าแผนบูรณาการ 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	(พ.ศ.	2564	–	2565)	ที่ครอบคลุมการถ่ายทอด 
เป้าหมาย	ตัวชี้วัดของแผนระดับ	2	(แผนแม่บท	ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ)	ซึ่งถือเป็นกรอบแนวทางด�าเนินการ 
ท่ีมีความส�าคัญในการน�าไปสู ่การจัดท�าแผนระดับที่	3	(แผนปฏิบัติการด้าน....	ระยะที่... 
พ.ศ.	....	/	แผนปฏิบัติราชการกระทรวง/กรม)	การจัดท�าโครงการส�าคัญ	และการติดตาม 
ประเมนิผลการน�ายทุธศาสตร์/นโยบาย/แผน	ไปสูก่ารปฏบิตั	ิโดยแผนฯ	ฉบบันี	้ได้น�าเสนอทีป่ระชมุ 
คณะกรรมการบูรณาการขับเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาตด้ิานความมัน่คง	เมือ่วันที	่22	เมษายน	2564 
ที่ผ่านมา

     เกร็ดความรู้
แผนบูรณาการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
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การเริ่มต้นการจัดท�าแผนบูรณาการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

(พ.ศ.	2564	-	2565)	ฉบับนี้	มีที่มาสืบเนื่องจากแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็นความมั่นคง	ที่วางเป้าหมายการพัฒนาที่ส�าคัญ	คือ	“ประเทศชาติม่ันคง 

ประชาชนมีความสุข”	ประกอบด้วย	5	แผนย่อย	ได้แก่	1)	การรักษาความสงบ 

ภายในประเทศ	(กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร:	กอ.รมน./ 

กระทรวงกลาโหม:	กห.)	2)	การป้องกนัและแก้ไขปัญหาทีม่ผีลกระทบต่อความมัน่คง 

(กอ.รมน./ศูนย์อ�านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล:	ศรชล/กห.) 

3)	การพฒันาศกัยภาพของประเทศให้พร้อมเผชญิภัยคกุคามทีก่ระทบต่อความมัน่คง 

ของชาติ	(กห./กระทรวงมหาดไทย:	มท.)	4)	การบูรณาการความร่วมมือด้าน 

ความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ	 รวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ 

(กระทรวงการต่างประเทศ:	กต.)	และ	5)	การพัฒนากลไกการบริหารจัดการ 

ความมัน่คงแบบองค์รวม	(สมช./กอ.รมน./ศรชล.)	โดยแต่ละแผนย่อยจะประกอบด้วย 

แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง	อาทิ	แผนย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศ 

ประกอบด้วยแนวทางการพฒันาทีส่�าคญั	จ�านวน	5	แนวทาง	ดงันี	้1)	การเสรมิสร้าง 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์	2)	การเสริมสร้าง 

ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	และสถาบันพระพุทธศาสนา	3)	การพัฒนา 

การเมือง	4)	การสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ	และ	5)	การบูรณาการ 

กลไกการบริหารจัดการความมั่นคง	ทั้งนี้	แนวทางการพัฒนาข้อ	5	จะไปปรากฏ 

อยู่ในแนวทางการพัฒนาการบูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคงของ 

แผนย่อยที่	5	ด้านการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม

เป้าหมายการพัฒนาที่ส�าคัญของแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นความมั่นคง	คือ

“ประเทศชาติมั่นคง	ประชาชนมีความสุข”
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ 7 ประจ�าเดือนมิถุนายน - กันยายน 256482
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แผนบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง (พ.ศ. 2564-2565)

กรอบแนวทางและกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ
ไดอยางเปนรูปธรรมโดยกระบวนการขับเคลื่อนฯ ประกอบดวย 3 กระบวนการหลัก

การถายทอดเปาหมายตัวชี้วัด
ของแผนระดับที่ 2

การจัดทําแผนระดับที่ 3 การจัดทําโครงการสําคัญ

แนวทางการขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติ

กรอบแนวคิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคงไปสูการปฏิบัติ

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง2

บทนํา ภาพรวมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคงและวัตถุประสงคของแผน1

ผนวก

ขอมูลประกอบแนวทาง
การขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติ

คําสั่งที่เกี่ยวของ

แบบฟอรม

การถายทอดเปาหมายและตัวชี้วัด
การประมวลแผนระดับที่ 3 และโครงการรองรับ1

2

3

กระบวนการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติ

การติดตาม ประเมินผล5

กลไกการขับเคลื่อนฯ ซึ่งเปนกลไกภายใตสภาความมั่นคงแหงชาติ
ในรูปแบบคณะกรรมการ ใน 2 ระดับ

กลไกบูรณาการ
การขับเคลื่อน3

4

ผ

	 กระบวนการจัดท�าแผนฯ	ทางส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	ได้ประชุมหารือร่วมกับ 

หน่วยงานเจ้าภาพแผนย่อยภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตร์ประเด็นความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพือ่จดัท�าแผนบรูณาการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาตด้ิานความมัน่คง	(พ.ศ.	2564	-	2565)	ให้เป็นกรอบทศิทาง 

การขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาตด้ิานความมัน่คงในลกัษณะแผนการบริหารจัดการ	 เพ่ือให้หน่วยงานเจ้าภาพ 

แผนย่อยของแผนแม่บทฯ	ประเดน็ความม่ันคงน�าไปอ�านวยการขับเคลือ่นแนวทางการพฒันาภายใต้แผนย่อยฯ 

ให้สามารถสะท้อนเป้าหมายและตวัชีว้ดัของแผนแม่บทฯ	 ประเดน็ความม่ันคงทีม่กีารบรูณาการการด�าเนนิการ 

กบันโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความมัน่คงแห่งชาต	ิ ได้อย่างมปีระสิทธภิาพและบรรลเุป้าหมายของ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงอย่างเป็นรูปธรรม
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บทที ่3 กลไกกำรบรูณำกำรขับเคล่ือนยุทธศำสตร์ชำติ
  ด้ำนควำมมั่นคง
กล่าวถึง	กลไกการขับเคลื่อนฯ	ภายใต้สภาความมั่นคงแห่งชาต ิ
โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการใน	2	ระดับ	ได้แก่	1)	กลไกระดับนโยบาย	คือ 

คณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	 โดยมี 

รองนายกรัฐมนตรี	 เป็นประธาน	และ	2)	กลไกระดับอ�านวยการขับเคลื่อน 

ประกอบด้วย	5	คณะย่อย	โดยมีหัวหน้าหน่วยงานเจ้าภาพแผนย่อย	เป็นประธาน

บทที่ 1 บทน�ำ
กล่าวถึง	ภาพรวมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
และวัตถุประสงค์ของร่างแผนบูรณาการฯ	โดยวัตถุประสงค์ก�าหนด 
ไว้ด้วยกัน	3	ประการ
	 ประการแรก	เพือ่เสรมิสร้างความเข้าใจของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการขบัเคลือ่น 

	 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคง

	 ประการที่สอง	 เพื่อก�าหนดแนวทางการประสานและบูรณาการการด�าเนินงาน 

	 ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีเอกภาพ

	 ประการทีส่าม	เพือ่ให้การขบัเคล่ือนไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยทุธศาสตร์ชาติ 

	 ด้านความมั่นคงได้อย่างเป็นรูปธรรม

ในส่วนสาระส�าคัญของแผนบูรณาการฯ เมื่อศึกษารายละเอียดเนื้อหา 
ของแผนฯ	ฉบับนี้	ได้ระบุไว้	5	บทด้วยกัน	โดยจะขอกล่าวในที่นี้ไว้เพียงสั้น	ๆ  
ดังนี้

บทที่ 2 แนวทำงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
  ด้ำนควำมมั่นคง
กล่าวถงึ	กรอบแนวคิดการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ชาตด้ิานความมัน่คง 
ไปสู่การปฏิบัติ	ซึง่ขบัเคล่ือนผ่านแผนระดบัที	่2	ด้านความมัน่คง	2	แผน
คือ	แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ	ประเด็นด้านความมั่นคง	และนโยบายและแผน 

ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
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บทที ่5 กำรตดิตำมและประเมินผล
กล่าวถึง	กระบวนการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานตาม 
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นการประเมินผลลัพธ์จากการด�าเนินโครงการต่างๆ 
(Outcome	Evaluation)	สู่เป้าหมายร่วมกัน	ซึ่งเป็นหลักการท่ีสอดคล้องกับ 

แนวคิดของการก�าหนดยุทธศาสตร์ชาติตามหลักการ	 ends	 –	 ways	 –	 means	 หรือ 

ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล	(Causal	Relationship)	โดยมีการด�าเนินการที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่ 

1)	การติดตามและประเมินผลผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ	(eMENSCR: 

Electronic	 Monitoring	 and	 Evaluation	 System	 of	 National	 Strategy	 and	

Country	Reform	)	และ

2)	การตดิตามและประมวลผลผ่านกลไกบรูณาการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาติด้านความมัน่คง 

โดยมุ่งเน้นการรายงานผลการด�าเนินงานโครงการส�าคัญในรอบ	6	เดือน

บทที ่4 แนวทำงกำรขบัเคล่ือนไปสู่กำรปฏบัิติ
กล่าวถงึ	กรอบแนวทางและกระบวนการในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาติ 
ไปสู่การปฏิบัติให้สามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ใน 
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย	3	กระบวนการหลัก	ดังนี้

	 การถ่ายทอดเป้าหมาย	ตัวชี้วัดของแผนระดับที่	2	คือ	แผนแม่บทยุทศาสตร์ชาต ิ

	 ด้านความมั่นคง	รวมทั้งแผนย่อย	เพื่อน�าไปเป็นกรอบในการจัดท�าแผนระดับ

	 การจดัท�าแผนระดบัที	่3	ได้น�าผลลพัธ์จากกระบวนการถ่ายทอดเป้าหมายและตวัช้ีวดั 

	 ของแผนระดับ	 3	 มาเป็นกรอบในการด�าเนินการทั้งการก�าหนดรูปแบบ	 ระยะเวลา 

	 ด�าเนินการ	และแนวทางการประสานและบูรณาการการท�างานระหว่างหน่วยงาน

	 การจดัท�าโครงการส�าคญั	เพือ่ให้บรรลุเป้าหมายของยทุธศาสตร์ชาติด้านความมัน่คง 

	 ดังนั้น	 โครงการส�าคัญจ�าเป็นต้องสะท้อนถึงหลักการความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่าง 

	 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	(ซึ่งเป็นแผนระดับที่	1)	แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาต ิ

	 ประเด็นด้านความมั่นคง	 (ซึ่งเป็นแผนระดับที่	 2)	 และเชื่อมโยงกับ	 แผนระดับที่	 3 

	 (แผนปฏบัิตกิารด้าน...	หรอืแผนปฏบิตัริาชการของกระทรวง/กรม)	หรอื	ทีเ่รียกกนัว่า 

	 โครงการส�าคญัมลีกัษณะสะท้อนถงึความสัมพันธ์เชงิเหตุผล	(Causal	Relationship	- 

	 XYZ)	และปัจจัยส�าคัญท่ีมีผลต่อความส�าเร็จของโครงการส�าคัญ	 (การวิเคราะห์ 

 ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย: Value Chain Thailand)	ท้ังนี้	โครงการส�าคัญ 

	 จะมีห้วงเวลาด�าเนินการภายในปีงบประมาณ	2564

วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ 7 ประจ�าเดือนมิถุนายน - กันยายน 256486



วารสารมุมมองความมั่นคง | ฉบับที่ 7 |
ประจ�าเดือนมิถุนายน-กันยายน 2564

ISSN: 2730-3713

ส
แก

น
 Q

R
 C

O
D

E
 เพ

ื่อ
อ่
าน

สถาบนัความมัน่คงศกึษา
ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ทิศตะวันตก ชั้น 7
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2142-0144 โทรสาร 0-2143-9350

สถาบันความมั่นคงศึกษา  ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เพื่อพัฒนาพื้นที่ เพื่อเสริมความมั่นคง
 ธงชัย ไหลประสิทธิ์พร

การประเมินก�าลังอ�านาจของชาติ

(National Power) และภัยคุกคาม

รูปแบบใหม่
 คณะที่ปรึกษาด้านการข่าวกรอง

ห้องปฏิบัติการ (Policy Lab)

กับนโยบายด้านความมั่นคง
 สุรสีห์ บัวจันทร์

การประมงไทย & IUU Fishing

และแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล

(พ.ศ. 2558 - 2564)
 จิรายุ ฉัตระทิน

พลวัตความมั่นคงทางไซเบอร์

ของประเทศไทย
 กนกนก โพธิ์หอม

ISSN 2730-3713

|  ฉบับที่ 7  |  มิถุนายน - กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์และแผนความมั่นคง

เฉพาะเรื่อง

เกร็ดความรู้แผนบูรณาการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

การพัฒนาและศึกษาวิจัย

องค์ความรู้ด้านความมั่นคง

 สถาบันความมั่นคงศึกษา

final Cover_KK_003.indd   2 7/5/2564 BE   8:19 AM


	01-16
	17-26
	27-36
	37-44
	45-54
	55-66
	67-80
	81-86



