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	 ในป ัจจุ บัน		การประชาสัมพันธ  ์
ทวีบทบาทความส�าคัญเพิ่มขึ้น		โดย 
ได้เข้าไปมีความเก่ียวข้องเช่ือมโยงกับ 
มิติงานด้านความม่ันคงอย่างเห็นได้ชัด 
ดังจะเห็นได้จากที่ผ ่านมา		สังคมไทย 
ประสบกับปัญหาการเผยแพร่ข ้อมูล 
บิดเบือนต่าง	ๆ	ที่สร้างความเข้าใจผิด 
การน�าเสนอข่าวปัญหาผู้โยกย้ายถิ่นฐาน 
แบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดียท่ีคลาด 
เคลื่อนจากข้อเท็จจริง	 จะเห็นได้ว่าปัญหา 
เหล่าน้ีล้วนมีความเช่ือมโยงกับมิติงาน 
ด้านความม่ันคงและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ของประชาชน	ประกอบกับ	การเกิดขึ้น 
ของภัยคุกคามความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
ที่ มีความสลับซับซ้อน	 เช่ือมโยง	 และ 
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว	 และยังส่งผล 
ต่อความปลอดภัย	ชีวิตความเป็นอยู่ของ 
ประชาชนโดยตรง	 อาทิ	 อาชญากรรม 
ข้ามชาติ	การก่อการร้าย	สาธารณภัย 
ภัยคุกคามไซเบอร์

 การแก้ปัญหาความมัน่คงจงึจำาเป็นต้องอาศยัความร่วมมอืจากทกุภาคส่วน 
โดยเฉพาะภาคประชาชน เพือ่ร่วมกนัป้องกนัและแก้ไขปัญหา และให้ประชาชน 
ได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีภูมิต้านทานและความพร้อมต่อปัญหาต่าง ๆ ที่อาจ 
เกิดขึ้น พร้อมรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเหมาะสม เพราะความมั่นคง 
ของชาติในปัจจุบันมีบริบทท่ีครอบคลุมมิติต่าง ๆ อันกล่าวได้ว่าเป็นรากฐาน 
ของการดำาเนินกิจกรรมท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของ 
ผู ้คนภายในรัฐ  ไม่ใช่เป็นเรื่องด้านการทหารเพียงอย่างเดียวเช่นในอดีต 
อีกต่อไป

 สำานกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต ิ ซ่ึงได้ดำาเนนิภารกจิงานด้านความม่ันคง 
มาอย่างต่อเนื่อง  จึงได้เสนอแนวคิดการพัฒนางานประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ใน 
มิติงานด้านความมั่นคงโดยเฉพาะซึ่งจะมีรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมกับ 
การประชาสัมพันธ์งานด้านความมั่นคงในปัจจุบัน
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สถานการณ์ด้านความมั่นคง
 ภัยคุกคามรูปแบบใหม่  เริ่มต้นจากการสิ้นสุด 
ยุคสงครามเย็น ส่งผลให้ภัยคุกคามรูปแบบเดิม หรือ 
ภยัคกุคามตามแบบ (Conventional threats) ทีก่ระทำา 
โดยรัฐต ่อรัฐ  ต ่ออำานาจอธิปไตยและบูรณภาพ 
เหนือดินแดนของรัฐ  ซึ่งเป็นภัยคุกคามทางทหาร 
(Military threats) นั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัด ในขณะ 
ที่ภัยคุกคามรูปแบบอื่นที่มิใช่คุกคามทางทหาร (Non- 
Traditional threats) ปรากฏขึ้นและมีแนวโน้ม 

 ยังคงเป็นปัญหาความขัดแย้งของคนในชาติ 
กลุ่มคนที่มีทัศนคติและความคิดที่แตกต่างกันทาง 
การเมือง มีการเคลื่อนไหวผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ 
ปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อความสามัคคีปรองดองของ 
คนในชาติ  จำาเป็นที่จะต้องสร้างให้เกิดทัศนคติร่วม 
ที่ มุ ่งมองผลประโยชน์ส ่วนรวมของประเทศชาติ 
เป็นสำาคัญ ลดความขัดแย้ง และมุ่งสร้างความสามัคคี
 การขาดความเชื่อม่ันในการบริหารประเทศ 
ตามหลักนติธิรรม โดยเฉพาะปัญหาการทจุรติในภาครฐั 
ประชาชนเกิดความไม่เชื่อมั่นในกระบวนการต่าง ๆ  
ของภาครัฐ ทั้งกระบวนการยุติธรรม ความเท่าเทียม 
ในการให้บริการประชาชน และการเข้าถึงการบริการ 
ของภาครัฐ

 ปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ โดยมพีืน้ฐานมาจากปัญหาอตัลกัษณ์ ชาตพินัธ์ุ 
ที่ซับซ้อน ละเอียดอ่อน และเช่ือมโยงกันหลายมิติ 
ผู้ไม่หวังดีได้นำาปัญหาพื้นฐานดังกล่าวขยายผลไปสู่ 
ความรุนแรง เกิดบรรยากาศความไม่ไว้วางใจระหว่าง 
รัฐกับประชาชน และระหว่างประชาชนกับประชาชน 
เพิ่มมากขึ้น  รวมทั้งเป็นประเด็นที่ประชาคมระหว่าง 
ประเทศ  องค์การระหว่างประเทศ  และองค์กร 
พัฒนาเอกชนระหว่างประเทศให้ความสนใจ  ทั้งนี้ 
การประชาสัมพันธ์จะเป็นเครื่องมือสำาคัญท่ีจะสื่อสาร 
ลงไปยัง พ้ืน ท่ี เป ้าหมาย เ พ่ือสร ้างความเข ้าใจ 
เสรมิสร้างบรรยากาศทีดี่ และสร้างการยอมรบัในสังคม 
พหุวัฒนธรรม

ท่ีจะทวีความรุนแรงขยายวงกว้างไปท่ัวโลก  โดย 
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (Non-Traditional threats) 
มีความสลับซับซ้อน  เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
มผีลกระทบต่อประชาชนมากข้ึน อาทิ การก่อการร้าย 
อาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศ สาธารณภัยและภยัพิบตั ิภยัคกุคามไซเบอร์ 
การแก้ไขปัญหาไม่สามารถดำาเนินการได้โดยภาครัฐ 
เพียงลำาพังแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

  ปัญหาความมั่นคงภายในประเทศที่ส�าคัญ

สถานการณ์และบริบทที่เกี่ยวข้องกับ
การประชาสัมพันธ์ งานด้านความมั่นคง
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แนวโน้มการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากทาง
เทคโนโลยีดิจิทัลและการเข้าสู่ยุค
ไทยแลนด์ 4.0
 เทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน ทั้งวิถีชีวิต 
ความเป็นอยู่และพฤติกรรมของผู้คนในสังคม 
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และความม่ันคง 
โดยการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเป็นไป 
อย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะด้านการส่ือสารและ 
ข้อมูลสารสนเทศ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ 
อาทิ สังคมสารสนเทศ รูปแบบขององค์กร ระบบ 
เศรษฐกิจ โดยเกิดช่องทางการส่ือสารใหม่ ๆ 
ที่ทำาให้ข้อมูลข่าวสารแพร่ไปสู่ประชาชนอย่าง 
รวดเร็วไร้ขีดจำากัด  โดยเป็นการลดอุปสรรค 
ด้านสถานท่ี เวลา ขนาด ทุน (Time and Space 
Compression)  ในการเชื่อมโยงระหว่างกัน 
เกิดการสื่อสารแบบทันเวลา  (Real  Time) 
ประชาชนเปลีย่นมาเป็นผูผ้ลติสือ่และทำาหน้าทีเ่ป็น 
สื่อมวลชน ในลักษณะนักข่าวพลเมือง (Citizen 
Journalist) ท่ีสามารถแพร่ภาพสดในเหตกุารณ์จรงิ
 เกิดข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งจะ 
พัฒนาไปเป็นศูนย์กลางข้อมูลขนาดใหญ่ที่มี 
เครอืข่ายเชือ่มโยงระหว่างฐานข้อมูลและประชาชน 
โดยตรง โดยผู้ให้บริการต่าง ๆ อาทิ Facebook 
Google  เก็บข้อมูลจากพฤติกรรมการใช้สื่อ 
สังคมออนไลน์และการค้นหาต่าง ๆ จากบุคคล 
ทั่วโลก  มาวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในหลายมิติ 
การนำาข้อมูลเข้าสู่สื่อออนไลน์จึงต้องพิจารณา 
อย่างรอบคอบถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากการ 
แบ่งปัน เผยแพร่ ข้อมูล รวมถึงการนำาข้อมูล 
ไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องและผิดกฎหมาย

 คนไทยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีกิจกรรมผ่าน 
โซเชยีลมเีดยีต่าง ๆ จำานวน 51 ล้านคน โดยใช้งาน 
ผ่านโทรศัพท์มือถือ จำานวน 55 ล้านคน และ 
มีจำานวน 46 ล้านคน ที่ติดการใช้โซเชียลบน 
โทรศพัท์มอืถอื บคุคลเหล่านีส้ามารถแชร์และส่งต่อ 
ข้อมูลต่าง ๆ ไปยังเครือข่ายบนโซเชียลมีเดีย 
รวมถึงการกระจายข่าวลวง หรือ Fake News 
ซึ่งข่าวลวงสามารถเปลี่ยนความคิดและทัศนคติ 
ของผู้คน สามารถสร้างให้เกิดอคติถึงแม้จะได้รับ 
ข่าวที่ถูกต ้องในภายหลังแต่ผู ้ ใช ้อาจปิดกั้น 
การรับรู ้ข้อเท็จจริง  ประกอบกับการเสพข่าว 
ในปัจจุบันเป็นการแพร่กระจายและถกเถียง 
ประเด็นความคิดเห็นผ่านโซเชียลมีเดียต่าง  ๆ  
อย่าง Facebook หรือ Twitter ซึ่งอาจสร้าง 
ผลกระทบในวงกว้าง  และข่าวปลอมที่เกิดขึ้น 
บางคร้ังก็สร้างให้เกิดความแตกแยกและความ 
เกลยีดชงัในสงัคมได้ อาท ิประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบั 
การเมือง
 การเข้าถงึข้อมูลข่าวสารและความสามารถ 
ในการใช้งานจะเพิ่มอำานาจให้กับผู ้ที่สามารถ 
เข้าถงึและใช้งาน เกิดช่องว่างและความเสยีเปรยีบ 
ของคนทีเ่ข้าไม่ถงึเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นอีกปัจจยั 
ที่จะสร้างให้เกิดปัญหาความเหลื่อมลำ้า  ดังนั้น 
การประชาสมัพันธ์ภาครฐัต้องคำานงึถงึการเข้าถงึ 
กลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
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สถานการณ์ด้านความม่ันคง
 ภัยคุกคามรูปแบบใหม่  เริ่มต้นจากการสิ้นสุด 
ยุคสงครามเย็น ส่งผลให้ภัยคุกคามรูปแบบเดิม หรือ 
ภยัคกุคามตามแบบ (Conventional threats) ทีก่ระทำา 
โดยรัฐต ่อรัฐ  ต ่ออำานาจอธิปไตยและบูรณภาพ 
เหนือดินแดนของรัฐ  ซึ่งเป็นภัยคุกคามทางทหาร 
(Military threats) นั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัด ในขณะ 
ที่ภัยคุกคามรูปแบบอื่นที่มิใช่คุกคามทางทหาร (Non- 
Traditional threats) ปรากฏข้ึนและมีแนวโน้ม 

 ยังคงเป็นปัญหาความขัดแย้งของคนในชาติ 
กลุ่มคนที่มีทัศนคติและความคิดที่แตกต่างกันทาง 
การเมือง มีการเคลื่อนไหวผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ 
ปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อความสามัคคีปรองดองของ 
คนในชาติ  จำาเป็นที่จะต้องสร้างให้เกิดทัศนคติร่วม 
ที่มุ ่งมองผลประโยชน์ส ่วนรวมของประเทศชาติ 
เป็นสำาคัญ ลดความขัดแย้ง และมุ่งสร้างความสามัคคี
 การขาดความเชื่อม่ันในการบริหารประเทศ 
ตามหลักนติธิรรม โดยเฉพาะปัญหาการทจุรติในภาครฐั 
ประชาชนเกิดความไม่เชื่อมั่นในกระบวนการต่าง ๆ  
ของภาครัฐ ทั้งกระบวนการยุติธรรม ความเท่าเทียม 
ในการให้บริการประชาชน และการเข้าถึงการบริการ 
ของภาครัฐ

 ปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ โดยมพีืน้ฐานมาจากปัญหาอตัลกัษณ์ ชาตพินัธ์ุ 
ท่ีซับซ้อน ละเอียดอ่อน และเช่ือมโยงกันหลายมิติ 
ผู้ไม่หวังดีได้นำาปัญหาพื้นฐานดังกล่าวขยายผลไปสู่ 
ความรุนแรง เกิดบรรยากาศความไม่ไว้วางใจระหว่าง 
รัฐกับประชาชน และระหว่างประชาชนกับประชาชน 
เพิ่มมากข้ึน  รวมท้ังเป็นประเด็นที่ประชาคมระหว่าง 
ประเทศ  องค์การระหว่างประเทศ  และองค์กร 
พัฒนาเอกชนระหว่างประเทศให้ความสนใจ  ทั้งนี้ 
การประชาสัมพันธ์จะเป็นเครื่องมือสำาคัญท่ีจะส่ือสาร 
ลงไปยังพื้นที่ เป ้าหมาย เพื่อสร ้างความเข ้าใจ 
เสรมิสร้างบรรยากาศทีดี่ และสร้างการยอมรบัในสังคม 
พหุวัฒนธรรม

ที่จะทวีความรุนแรงขยายวงกว้างไปทั่วโลก  โดย 
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (Non-Traditional threats) 
มีความสลับซับซ้อน  เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
มผีลกระทบต่อประชาชนมากขึน้ อาท ิการก่อการร้าย 
อาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศ สาธารณภัยและภยัพิบตั ิภยัคกุคามไซเบอร์ 
การแก้ไขปัญหาไม่สามารถดำาเนินการได้โดยภาครัฐ 
เพียงลำาพังแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

  ปัญหาความมั่นคงภายในประเทศที่ส�าคัญ

สถานการณ์และบริบทที่เกี่ยวข้องกับ
การประชาสัมพันธ์ งานด้านความมั่นคง
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แนวโน้มการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากทาง
เทคโนโลยีดิจิทัลและการเข้าสู่ยุค
ไทยแลนด์ 4.0
 เทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน ทั้งวิถีชีวิต 
ความเป็นอยู่และพฤติกรรมของผู้คนในสังคม 
เศรษฐกจิ การเมอืงการปกครอง และความมัน่คง 
โดยการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเป็นไป 
อย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะด้านการสื่อสารและ 
ข้อมูลสารสนเทศ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ 
อาท ิสงัคมสารสนเทศ รปูแบบขององค์กร ระบบ 
เศรษฐกิจ โดยเกิดช่องทางการสื่อสารใหม่ ๆ 
ที่ทำาให้ข้อมูลข่าวสารแพร่ไปสู่ประชาชนอย่าง 
รวดเร็วไร้ขีดจำากัด  โดยเป็นการลดอุปสรรค 
ด้านสถานที ่เวลา ขนาด ทนุ (Time and Space 
Compression)  ในการเชื่อมโยงระหว่างกัน 
เกิดการสื่อสารแบบทันเวลา  (Real  Time) 
ประชาชนเปลีย่นมาเป็นผูผ้ลิตส่ือและทำาหน้าทีเ่ป็น 
สื่อมวลชน ในลักษณะนักข่าวพลเมือง (Citizen 
Journalist) ท่ีสามารถแพร่ภาพสดในเหตกุารณ์จรงิ
 เกิดข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งจะ 
พัฒนาไปเป็นศูนย์กลางข้อมูลขนาดใหญ่ที่มี 
เครอืข่ายเช่ือมโยงระหว่างฐานข้อมลูและประชาชน 
โดยตรง โดยผู้ให้บริการต่าง ๆ อาทิ Facebook 
Google  เก็บข้อมูลจากพฤติกรรมการใช้สื่อ 
สังคมออนไลน์และการค้นหาต่าง ๆ จากบุคคล 
ทั่วโลก  มาวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในหลายมิติ 
การนำาข้อมูลเข้าสู่สื่อออนไลน์จึงต้องพิจารณา 
อย่างรอบคอบถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากการ 
แบ่งปัน เผยแพร่ ข้อมูล รวมถึงการนำาข้อมูล 
ไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องและผิดกฎหมาย

 คนไทยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีกิจกรรมผ่าน 
โซเชยีลมเีดยีต่าง ๆ จำานวน 51 ล้านคน โดยใช้งาน 
ผ่านโทรศัพท์มือถือ จำานวน 55 ล้านคน และ 
มีจำานวน 46 ล้านคน ท่ีติดการใช้โซเชียลบน 
โทรศพัท์มอืถอื บคุคลเหล่านีส้ามารถแชร์และส่งต่อ 
ข้อมูลต่าง ๆ ไปยังเครือข่ายบนโซเชียลมีเดีย 
รวมถึงการกระจายข่าวลวง หรือ Fake News 
ซ่ึงข่าวลวงสามารถเปล่ียนความคิดและทัศนคติ 
ของผู้คน สามารถสร้างให้เกิดอคติถึงแม้จะได้รับ 
ข่าวที่ถูกต ้องในภายหลังแต่ผู ้ ใช ้อาจปิดกั้น 
การรับรู ้ข้อเท็จจริง  ประกอบกับการเสพข่าว 
ในปัจจุบันเป็นการแพร่กระจายและถกเถียง 
ประเด็นความคิดเห็นผ่านโซเชียลมีเดียต่าง  ๆ  
อย่าง Facebook หรือ Twitter ซึ่งอาจสร้าง 
ผลกระทบในวงกว้าง  และข่าวปลอมที่เกิดขึ้น 
บางคร้ังก็สร้างให้เกิดความแตกแยกและความ 
เกลียดชงัในสังคมได้ อาทิ ประเด็นท่ีเกีย่วข้องกบั 
การเมือง
 การเข้าถงึข้อมลูข่าวสารและความสามารถ 
ในการใช้งานจะเพิ่มอำานาจให้กับผู ้ที่สามารถ 
เข้าถงึและใช้งาน เกดิช่องว่างและความเสียเปรียบ 
ของคนทีเ่ข้าไม่ถงึเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นอกีปัจจยั 
ท่ีจะสร้างให้เกิดปัญหาความเหล่ือมลำ้า  ดังนั้น 
การประชาสัมพันธ์ภาครัฐต้องคำานงึถงึการเข้าถงึ 
กลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
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เพื่อสื่อสารกับประชาชน  สร้างความรู้ความเข้าใจ 
มุ ่งให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐบาล 
ในการแก้ไขปัญหา  ให้มีความเท่าทันต่อข่าวสาร 
ต่าง ๆ   ไม ่ตกเป็นเคร่ืองมือให้กับผู ้ ท่ีมีแนวคิด 
บ่อนทำาลายชาติหรือสร้างความแตกแยกในสังคม 
สามารถแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็น 
นอกจากนี้ ภาครัฐยังใช้การประชาสัมพันธ์ดำาเนิน 
ยุทธศาสตร์ในมิติระหว่างประเทศ  ท้ังในด้าน 
การสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดี  รวมถึง 
การตอบโต้ และชี้แจงข้อเท็จจริงต่อประชาคมโลก 
เพื่อให้ประชาคมโลกได้รับทราบถึงจุดยืน  ท่าที 
และการดำาเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่กำาลังเป็น 
ประเด็นสนใจ อาทิ การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
และการแก้ไขปัญหาการทำาประมงผิดกฎหมาย

  โดยที่การประชาสัมพันธ ์ 

(Public Affairs: PA) ถือเป็นส่วนสำาคัญของ 
การปฏิบัติการข่าวสาร Information Operations 
(IOs)  เพื่อสร้างผลกระทบต่อการคิดตัดสินใจของ 
ฝ่ายตรงข้าม หรอืสร้างอทิธพิลต่อการคดิ การตกลงใจ 
จากข้อมูลข่าวสารและระบบสารสนเทศของฝ่าย 
ตรงข้าม  โดยปัจจุบันมีแนวโน้มการเปล่ียนแปลง 
ของโลกด้านสารสนเทศและสื่อ  (Information 
and media) อย่างรวดเร็ว ทำาให้อำานาจด้าน 
สารสนเทศและสือ่เปลีย่นผ่านจากทหารไปสูภ่าคเอกชน 
และกำาลังจะเปลี่ยนผ ่านไปสู ่ภาคประชาชน 
ซึ่งสารสนเทศและสื่อมีอิทธิพลต่อความคิดเห็น 
ความเชือ่และการตอบสนองของประชาชนในทุกระดบั 
อย่างกว้างขวาง

 การตดัสนิใจในเรือ่ง “การก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย” (Target Group) เป็นเร่ืองสำาคญั 

เนื่องจากการกำาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน  จะทำาให้สามารถสร้างกิจกรรมสื่อสารที่เข้าถึง 

กลุ่มเป้าหมายน้ัน ๆ ได้อย่างตรงใจ จึงนับเป็นกลไกสำาคัญท่ีมีส่วนช่วยสร้างความสำาเร็จ 

ให้กับการทำางานและสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้

1)
ประชาชน

ทีค่วรประพฤตปิฏิบติัตามระเบยีบกฎเกณฑ์ของสังคม มคีวามรับผิดชอบ 

ต่อหน้าที่ของตนเอง รู ้จักบทบาทหน้าท่ีของตนเอง และปฏิบัติตน 

ได้อย่างเหมาะสมไม่ละเมิดล่วงลำ้าสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

ถือเป็นองค์ประกอบที่สำาคัญของสังคม โดยประชาชนเป็นกำาลังสำาคัญ 

ในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงให้กับประเทศชาติ

บทบาทของการประชาสัมพันธ ์และสื่อในปัจจุบัน
ที่เกี่ยวข้องกับมิติด้านความมั่นคง

ความส�าคัญ ของกลุ่มเป้าหมาย

  การประชาสัมพันธ์มาใช้เป็นเคร่ืองมือ
สนับสนุนงานความมัน่คงท้ังในเชิงรุกและเชิงรบั

 การปฏิบัติการข่าวสาร Information 
Operations (IOs)

 กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน
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บทบาทของการประชาสัมพันธ ์และสื่อในปัจจุบัน
ที่เกี่ยวข้องกับมิติด้านความมั่นคง

 มีทั้งกลุ่มผู้ท่ีมีความสนใจหรือรู้จักงานความม่ันคงอยู่แล้วเป็นทุนเดิม และกลุ่มท่ีไม่มีความสนใจ 
หรือไม่รู้จักงานความมั่นคงมาก่อน
 	การนำาเสนองานความมัน่คงต่อกลุม่เป้าหมายทีข่าดความสนใจงานด้านความมัน่คง อาท ินกัศกึษา 
ผูท้ีท่ำางานในสาขาทางเศรษฐกิจ ควรปรบัเปลีย่นวิธกีารนำาเสนอให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และสามารถ 
เข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น อาทิ การจัดทำาเอกสารเผยแพร่ในลักษณะ Infographic การเชื่อมโยงให้เห็นถึง 
ความสำาคัญของมิติงานความมั่นคงที่ส่งเสริมการพัฒนาในด้านอื่น ๆ

 	ควรเชื่อมโยงมิติงานความมั่นคงกับมิติเศรษฐกิจและสังคมเพื่อดึงความสนใจจากประชาชน 
โดยท่ีมิติงานความม่ันคงมีความเช่ือมโยงกับมิติเศรษฐกิจและสังคม  ตั้งแต่ในอดีตที่ให้ความสำาคัญกับ 
การแก้ปัญหาความเหล่ือมลำา้ของประชาชนในพืน้ท่ีห่างไกล การดำาเนนิการแก้ไขปัญหาความยากจน และ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงต่อความมั่นคง  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการประสานการพัฒนา 
ในมิตเิศรษฐกิจและสงัคมเพือ่แก้ปัญหาความม่ันคง และในปัจจุบัน แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ
ฉบับที่ 12 ได้กำาหนดยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 
และยั่งยืน เพื่อรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสำาคัญ

ประชาชน

2)
สื่อมวลชน

4)
หน่วยงาน
ภาครัฐ

โดยมีบทบาทและอิทธิพลเพิ่มมากขึ้น  สื่อมวลชนสามารถเสนอ 

แนวความคิด ถ่ายทอดความรู้ได้อย่างกว้างขวาง เป็นสื่อการสร้าง 

ความเข้าใจระหว่างรัฐบาลกับประชาชน  และเป็นปัจจัยผลักดัน 

ที่ให้ประชาชนเข้าไปมีบทบาทและส่วนร่วมกับภาครัฐมากยิ่งขึ้น

3)
รัฐบาล

มีความสำาคัญโดยเป็นผู้กำาหนดทิศทางของประเทศ  มีอำานาจในการ 

ออกกฎหมาย บังคับใช้กฎหมาย บริหารประเทศ

ทีม่คีวามสำาคญัต่อการขบัเคลือ่นงานความมัน่คงไปสูก่ารปฏบิตั ินำาไปสู่ 

การมีผลผลิต ผลลัพธ์ และความสำาเรจ็จากการดำาเนนิงานของโครงการ/ 

แผนงาน กจิกรรมต่าง ๆ  ทัง้ในระดบักระทรวง (Function Based) และ 

ระดับพื้นที่ (Area Based)

 รูปแบบที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

แนวทางพัฒนาการประชาสัมพันธ์งานด้านความม่ันคง
ของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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เพื่อสื่อสารกับประชาชน  สร้างความรู้ความเข้าใจ 
มุ ่งให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐบาล 
ในการแก้ไขปัญหา  ให้มีความเท่าทันต่อข่าวสาร 
ต่าง ๆ   ไม ่ตกเป็นเคร่ืองมือให้กับผู ้ที่มีแนวคิด 
บ่อนทำาลายชาติหรือสร้างความแตกแยกในสังคม 
สามารถแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็น 
นอกจากนี้ ภาครัฐยังใช้การประชาสัมพันธ์ดำาเนิน 
ยุทธศาสตร์ในมิติระหว่างประเทศ  ทั้งในด้าน 
การสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดี  รวมถึง 
การตอบโต้ และชี้แจงข้อเท็จจริงต่อประชาคมโลก 
เพื่อให้ประชาคมโลกได้รับทราบถึงจุดยืน  ท่าที 
และการดำาเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่กำาลังเป็น 
ประเด็นสนใจ อาทิ การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
และการแก้ไขปัญหาการทำาประมงผิดกฎหมาย

  โดยที่การประชาสัมพันธ ์ 

(Public Affairs: PA) ถือเป็นส่วนสำาคัญของ 
การปฏิบัติการข่าวสาร Information Operations 
(IOs)  เพื่อสร้างผลกระทบต่อการคิดตัดสินใจของ 
ฝ่ายตรงข้าม หรอืสร้างอทิธพิลต่อการคดิ การตกลงใจ 
จากข้อมูลข่าวสารและระบบสารสนเทศของฝ่าย 
ตรงข้าม  โดยปัจจุบันมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 
ของโลกด้านสารสนเทศและสื่อ  (Information 
and media) อย่างรวดเร็ว ทำาให้อำานาจด้าน 
สารสนเทศและสือ่เปลีย่นผ่านจากทหารไปสูภ่าคเอกชน 
และกำาลังจะเปลี่ยนผ ่านไปสู ่ภาคประชาชน 
ซึ่งสารสนเทศและสื่อมีอิทธิพลต่อความคิดเห็น 
ความเชือ่และการตอบสนองของประชาชนในทุกระดบั 
อย่างกว้างขวาง

 การตัดสินใจในเร่ือง “การก�าหนดกลุม่เป้าหมาย” (Target Group) เป็นเรือ่งสำาคญั 

เนื่องจากการกำาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน  จะทำาให้สามารถสร้างกิจกรรมสื่อสารที่เข้าถึง 

กลุ่มเป้าหมายนั้น ๆ ได้อย่างตรงใจ จึงนับเป็นกลไกสำาคัญท่ีมีส่วนช่วยสร้างความสำาเร็จ 

ให้กับการทำางานและสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้

1)
ประชาชน

ท่ีควรประพฤติปฏบิตัติามระเบยีบกฎเกณฑ์ของสงัคม มคีวามรบัผดิชอบ 

ต่อหน้าที่ของตนเอง รู ้จักบทบาทหน้าท่ีของตนเอง และปฏิบัติตน 

ได้อย่างเหมาะสมไม่ละเมิดล่วงลำ้าสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน

ถือเป็นองค์ประกอบท่ีสำาคัญของสังคม โดยประชาชนเป็นกำาลังสำาคัญ 

ในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงให้กับประเทศชาติ

บทบาทของการประชาสัมพันธ ์และสื่อในปัจจุบัน
ที่เกี่ยวข้องกับมิติด้านความมั่นคง

ความส�าคัญ ของกลุ่มเป้าหมาย

  การประชาสัมพันธ์มาใช้เป็นเคร่ืองมือ
สนบัสนุนงานความมัน่คงท้ังในเชิงรุกและเชิงรบั

 การปฏิบัติการข่าวสาร Information 
Operations (IOs)

 กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน

78

62TP304_8.P074-098_KK_CMYK.indd   78 1/7/2562 BE   2:13 PM

บทบาทของการประชาสัมพันธ ์และสื่อในปัจจุบัน
ที่เกี่ยวข้องกับมิติด้านความมั่นคง

 มีทั้งกลุ่มผู้ท่ีมีความสนใจหรือรู้จักงานความม่ันคงอยู่แล้วเป็นทุนเดิม และกลุ่มท่ีไม่มีความสนใจ 
หรือไม่รู้จักงานความมั่นคงมาก่อน
 	การนำาเสนองานความมัน่คงต่อกลุม่เป้าหมายท่ีขาดความสนใจงานด้านความมัน่คง อาท ินกัศกึษา 
ผูท้ีท่ำางานในสาขาทางเศรษฐกิจ ควรปรบัเปลีย่นวิธกีารนำาเสนอให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย และสามารถ 
เข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น อาทิ การจัดทำาเอกสารเผยแพร่ในลักษณะ Infographic การเชื่อมโยงให้เห็นถึง 
ความสำาคัญของมิติงานความมั่นคงที่ส่งเสริมการพัฒนาในด้านอื่น ๆ

 	ควรเชื่อมโยงมิติงานความมั่นคงกับมิติเศรษฐกิจและสังคมเพื่อดึงความสนใจจากประชาชน 
โดยท่ีมิติงานความมั่นคงมีความเชื่อมโยงกับมิติเศรษฐกิจและสังคม  ตั้งแต่ในอดีตที่ให้ความสำาคัญกับ 
การแก้ปัญหาความเหลือ่มลำา้ของประชาชนในพืน้ทีห่่างไกล การดำาเนนิการแก้ไขปัญหาความยากจน และ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงต่อความมั่นคง  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการประสานการพัฒนา 
ในมติเิศรษฐกิจและสงัคมเพือ่แก้ปัญหาความมัน่คง และในปัจจุบนั แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 ได้กำาหนดยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 
และยั่งยืน เพื่อรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสำาคัญ

ประชาชน

2)
สื่อมวลชน

4)
หน่วยงาน
ภาครัฐ

โดยมีบทบาทและอิทธิพลเพ่ิมมากขึ้น  ส่ือมวลชนสามารถเสนอ 

แนวความคิด ถ่ายทอดความรู้ได้อย่างกว้างขวาง เป็นส่ือการสร้าง 

ความเข้าใจระหว่างรัฐบาลกับประชาชน  และเป็นปัจจัยผลักดัน 

ท่ีให้ประชาชนเข้าไปมีบทบาทและส่วนร่วมกับภาครัฐมากยิ่งขึ้น

3)
รัฐบาล

มีความสำาคัญโดยเป็นผู้กำาหนดทิศทางของประเทศ  มีอำานาจในการ 

ออกกฎหมาย บังคับใช้กฎหมาย บริหารประเทศ

ทีม่คีวามสำาคญัต่อการขับเคล่ือนงานความมัน่คงไปสู่การปฏบิตั ินำาไปสู่ 

การมีผลผลติ ผลลพัธ์ และความสำาเรจ็จากการดำาเนนิงานของโครงการ/ 

แผนงาน กจิกรรมต่าง ๆ  ท้ังในระดับกระทรวง (Function Based) และ 

ระดับพื้นที่ (Area Based)

 รูปแบบที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

แนวทางพัฒนาการประชาสัมพันธ์งานด้านความม่ันคง
ของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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 	ข่าว/ข้อมูลประชาสัมพันธ์ (Press Release) ควรมีความยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ 

เนื่องจากสื่อมวลชนมีพื้นที่ในการน�าเสนอข่าวอย่างจ�ากัด ประกอบสื่อมวลชนต้องการน�าเสนอข่าว 

อย่างสั้น ๆ และเป็นประเด็นท่ีประชาชนให้ความสนใจ การจัดท�า Press release ท่ีมีความยาว 

ไม่เหมาะสม มีสาระส�าคัญมากเกินไป ท�าให้การน�าเสนอข่าวถูกตัดให้สั้นกระชับ โดยไม่สามารถ 

สื่อใจความส�าคัญของงานที่ตั้งใจจะน�าเสนอได้อย่างครบถ้วน

 	ควรให้มีการเตรียมความพร้อมในการให้สัมภาษณ์  โดยหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับ 

มอบหมายหรือโฆษกหน่วยงาน ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน ควรมีการประสานบทสัมภาษณ์ และ 

เตรียมประเด็นค�าถามค�าตอบก่อนการให้สัมภาษณ์

 	ควรน�าเสนอโดยแสดงให้เห็นผลความส�าเรจ็เป็นขัน้ตอน เชือ่มโยงกบัข้อส่ังการและนโยบาย 

ต่าง ๆ มีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและจัดท�าเป็นข้อเสนอแนะประกอบ เพื่อให้มีการตัดสินใจ 

การน�าไปเร่งรัด และมีข้อสั่งการต่อยอด

สื่อมวลชน

รัฐบาล

 	มีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและจัดท�าเป็นข้อเสนอแนะประกอบ  และให้สะท้อน 

ความเชื่อมโยงการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน เพื่อหาแนวทางบูรณาการการท�างานร่วมกันต่อไป

 	ควรสะท้อนให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเหน็ถงึความส�าคญัในการด�าเนนิงานในมติคิวามมัน่คง 

คู่ขนานกับมิติการพัฒนาด้านอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้การขับเคลื่อนงาน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ 

น�าไปสู่การจัดท�าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมรองรับของหน่วยงานในระดับปฏิบัติ

 (1) ป ร ะ เ ด็ น ค ว า ม มั่ น ค ง ที่ รั ฐ บ า ล 

ให้ความสำาคัญและเป็น National Agenda 

เนือ่งจากการดำาเนนิงานมข้ีอจำากดัด้านงบประมาณ 

และพื้นที่การนำาเสนอ  จึงควรมีการจัดลำาดับ 

ความสำาคัญของประเด็นท่ีจะนำาเสนอให้สอดคล้อง 

กับนโยบายของรัฐบาลเป ็นลำาดับแรก  อาท ิ

การประชาสัมพันธ ์สร ้างความปรองดองของ 

คนในชาติ  ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับสถาบัน 

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์  การเผยแพร  ่

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง การประชาสมัพนัธ์ 

เพ่ือส่งเสริมการแก้ไขปัญหาจังหวดัชายแดนภาคใต้ 

รวมถึงการประชาสัมพันธ์การดำาเนินงานของรัฐ 

ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อประชาชน

หน่วยงาน
ภาครัฐ

ประเด็นการประชาสัมพันธ์ที่ควรให้ความส�าคัญ
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 (2) การประชาสัมพันธ ์ในภาวะวิกฤต 

มุ ่งเตรียมประชาชนให้พร ้อมรับการเผชิญกับ 

วกิฤตการณ์ต่าง ๆ โดยให้ความสำาคัญกับการบริหาร 

จดัการข้อมูลข่าวสารทีถู่กต้อง รวดเรว็ และให้ประชาชน 

มีความเท่าทนัต่อข่าวสาร เหตกุารณ์ทีเ่กิดขึน้ รวมถงึ 

การแจ้งข่าวเพื่อเตือน หรือแจ้งมาตรการที่กำาลังจะ 

มีผลใช้บังคับ

 (3) การให้ความสำาคัญกับภาพลักษณ  ์

และจุดยืนในงานด้านความมั่นคงของไทยต่อ 

ประชาคมโลก การดำาเนินยทุธศาสตร์ในมิตริะหว่าง 

ประเทศในด้านการสร้างความเช่ือม่ันและภาพลกัษณ์ 

ทีด่ ีรวมถงึการชีแ้จงข้อเทจ็จรงิกรณข้ีอมลูบดิเบอืน 

สร้างความเข้าใจผิด

 (1.1) 	 การก�าหนดข้ันตอนการด�าเนินงาน 
ด้านการประชาสัมพันธ์
 	การกำาหนดขอบเขตสาระสำาคัญที่จะ 

นำาเสนอ อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์/ 

แผน/แนวทาง ผลการประชุมสำาคัญ ผลการประชุม 

หรอืความร่วมมือระหว่างประเทศ ผลการขบัเคล่ือน 

ทั้งนี้  ต้องไม่มีชั้นความลับหรือกลั่นกรองแล้วว่า 

เปิดเผยได้

 	การมีแบบฟอร์มกลาง  เพื่อช่วยในการ 

ตรวจทานความครบถ้วนของเนื้อหาและเพื่อให้มี 

รูปแบบที่สอดคล้องกันภายในสำานักงานฯ

 	การกำาหนดขั้นตอนการจัดส ่ งและ 

ผูร้บัผดิชอบ โดยใช้ช่องทางผ่านระบบ (Information 

Technology : IT) เพื่อความรวดเร็วทันต่อ 

สถานการณ์

 	การวางแผนการดำาเนินงานล่วงหน้า 

ในเรือ่งทีเ่ป็นแผนงานประจำา อาท ิการประชาสมัพนัธ์ 

การฝึกประจำาปีต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์ขบัเคล่ือน 

แผนต่าง ๆ

 (1.2)  ควรให้มีการจัดเตรียมข้อมูลส�าหรับ 
การประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า  โดยเฉพาะประเด็น 

ที่อยู ่ในความสนใจของประชาชนหรือประเด็น 

ทีร่ฐับาลให้ความสำาคญั รวมถงึการชีแ้จงข้อเทจ็จรงิ 

ที่เข ้าใจคลาดเคล่ือน  โดยเมื่อมีข ้อสั่งการหรือ 

เกิดเหตุการณ์ที่ต้องการการประชาสัมพันธ์เร่งด่วน 

จะสามารถดำาเนินการตอบสนองได้อย่างทันท่วงที 

เพื่อช้ีแจงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโดยเร็ว  และ 

ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

การพัฒนางานประชาสัมพันธ์
ของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สำานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติศึกษาการดำาเนินงานในอดีต 

นำามาสู่การวางแนวทางข้อเสนอ ดังนี้

  (1) กระบวนการจัดท�า
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 	ข่าว/ข้อมูลประชาสัมพันธ์ (Press Release) ควรมีความยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ 

เนื่องจากสื่อมวลชนมีพื้นที่ในการน�าเสนอข่าวอย่างจ�ากัด ประกอบสื่อมวลชนต้องการน�าเสนอข่าว 

อย่างสั้น ๆ และเป็นประเด็นท่ีประชาชนให้ความสนใจ การจัดท�า Press release ท่ีมีความยาว 

ไม่เหมาะสม มีสาระส�าคัญมากเกินไป ท�าให้การน�าเสนอข่าวถูกตัดให้สั้นกระชับ โดยไม่สามารถ 

สื่อใจความส�าคัญของงานที่ตั้งใจจะน�าเสนอได้อย่างครบถ้วน

 	ควรให้มีการเตรียมความพร้อมในการให้สัมภาษณ์  โดยหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับ 

มอบหมายหรือโฆษกหน่วยงาน ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน ควรมีการประสานบทสัมภาษณ์ และ 

เตรียมประเด็นค�าถามค�าตอบก่อนการให้สัมภาษณ์

 	ควรน�าเสนอโดยแสดงให้เห็นผลความส�าเรจ็เป็นขัน้ตอน เชือ่มโยงกบัข้อส่ังการและนโยบาย 

ต่าง ๆ มีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและจัดท�าเป็นข้อเสนอแนะประกอบ เพื่อให้มีการตัดสินใจ 

การน�าไปเร่งรัด และมีข้อสั่งการต่อยอด

สื่อมวลชน

รัฐบาล

 	มีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและจัดท�าเป็นข้อเสนอแนะประกอบ  และให้สะท้อน 

ความเชื่อมโยงการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน เพื่อหาแนวทางบูรณาการการท�างานร่วมกันต่อไป

 	ควรสะท้อนให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเหน็ถงึความส�าคญัในการด�าเนนิงานในมติคิวามมัน่คง 

คู่ขนานกับมิติการพัฒนาด้านอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้การขับเคลื่อนงาน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ 

น�าไปสู่การจัดท�าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมรองรับของหน่วยงานในระดับปฏิบัติ

 (1) ป ร ะ เ ด็ น ค ว า ม มั่ น ค ง ที่ รั ฐ บ า ล 

ให้ความสำาคัญและเป็น National Agenda 

เนือ่งจากการดำาเนนิงานมข้ีอจำากดัด้านงบประมาณ 

และพ้ืนท่ีการนำาเสนอ  จึงควรมีการจัดลำาดับ 

ความสำาคัญของประเด็นที่จะนำาเสนอให้สอดคล้อง 

กับนโยบายของรัฐบาลเป ็นลำาดับแรก  อาท ิ

การประชาสัมพันธ ์สร ้างความปรองดองของ 

คนในชาติ  ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบัน 

ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย ์  การเผยแพร  ่

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง การประชาสัมพนัธ์ 

เพือ่ส่งเสรมิการแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

รวมถึงการประชาสัมพันธ์การดำาเนินงานของรัฐ 

ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อประชาชน

หน่วยงาน
ภาครัฐ

ประเด็นการประชาสัมพันธ์ที่ควรให้ความส�าคัญ
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 (2) การประชาสัมพันธ ์ในภาวะวิกฤต 

มุ ่งเตรียมประชาชนให้พร ้อมรับการเผชิญกับ 

วกิฤตการณ์ต่าง ๆ โดยให้ความสำาคญักับการบริหาร 

จัดการข้อมลูข่าวสารท่ีถูกต้อง รวดเรว็ และให้ประชาชน 

มคีวามเท่าทนัต่อข่าวสาร เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ รวมถงึ 

การแจ้งข่าวเพื่อเตือน หรือแจ้งมาตรการที่กำาลังจะ 

มีผลใช้บังคับ

 (3) การให้ความสำาคัญกับภาพลักษณ์ 

และจุดยืนในงานด้านความมั่นคงของไทยต่อ 

ประชาคมโลก การดำาเนินยทุธศาสตร์ในมติริะหว่าง 

ประเทศในด้านการสร้างความเชือ่มัน่และภาพลกัษณ์ 

ท่ีดี รวมถึงการชีแ้จงข้อเท็จจริงกรณข้ีอมลูบดิเบอืน 

สร้างความเข้าใจผิด

 (1.1) 	 การก�าหนดข้ันตอนการด�าเนินงาน 
ด้านการประชาสัมพันธ์
 	การกำาหนดขอบเขตสาระสำาคัญที่จะ 

นำาเสนอ อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์/ 

แผน/แนวทาง ผลการประชุมสำาคัญ ผลการประชุม 

หรอืความร่วมมือระหว่างประเทศ ผลการขบัเคลือ่น 

ทั้งนี้  ต้องไม่มีช้ันความลับหรือกลั่นกรองแล้วว่า 

เปิดเผยได้

 	การมีแบบฟอร์มกลาง  เพื่อช่วยในการ 

ตรวจทานความครบถ้วนของเนื้อหาและเพื่อให้มี 

รูปแบบที่สอดคล้องกันภายในสำานักงานฯ

 	การกำาหนดขั้นตอนการจัดส ่ งและ 

ผูร้บัผดิชอบ โดยใช้ช่องทางผ่านระบบ (Information 

Technology : IT) เพื่อความรวดเร็วทันต่อ 

สถานการณ์

 	การวางแผนการดำาเนินงานล่วงหน้า 

ในเรือ่งทีเ่ป็นแผนงานประจำา อาท ิการประชาสมัพนัธ์ 

การฝึกประจำาปีต่าง ๆ การประชาสมัพันธ์ขบัเคลือ่น 

แผนต่าง ๆ

 (1.2)  ควรให้มีการจัดเตรียมข้อมูลส�าหรับ 
การประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า  โดยเฉพาะประเด็น 

ท่ีอยู ่ในความสนใจของประชาชนหรือประเด็น 

ท่ีรัฐบาลให้ความสำาคญั รวมถึงการชีแ้จงข้อเท็จจริง 

ที่เข ้าใจคลาดเคล่ือน  โดยเมื่อมีข ้อสั่งการหรือ 

เกิดเหตุการณ์ที่ต้องการการประชาสัมพันธ์เร่งด่วน 

จะสามารถดำาเนินการตอบสนองได้อย่างทันท่วงที 

เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโดยเร็ว  และ 

ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

การพัฒนางานประชาสัมพันธ์
ของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติศึกษาการดำาเนินงานในอดีต 

นำามาสู่การวางแนวทางข้อเสนอ ดังนี้

  (1) กระบวนการจัดท�า

81

62TP304_8.P074-098_KK_CMYK.indd   81 1/7/2562 BE   2:13 PM



 (1.3) ควรพิจารณาจัดท�าข้อมูลเป็นภาษา 
อืน่	ๆ เพือ่ใช้ดำาเนนิการกบักลุม่เป้าหมายเฉพาะ เช่น 

จัดทำาภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์กับ 

กลุม่เป้าหมายต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ 

จัดทำาภาษาท้องถิ่นเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์กับ 

กลุ่มเป้าหมายประชาชนในพื้นที่

 (1.4) ควรให้ความส�าคัญกับการรายงาน 
ผลการด�าเนินงาน  เพื่อให้ผู้ท่ีมีหน้าท่ีจัดทำาข้อมูล 

เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ ได้รับข้อมูลจากสำานัก 

ผู้รับผิดชอบที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว

 (1.5) ควรกล่ันกรองและพิจารณาข้อมูล 
อย่างรอบคอบ	 เนือ่งจากการนำาเสนอข้อมลูทีไ่ม่ได้รบั 

การกลั่นกรองและพิจารณาอย ่างรอบคอบ 

อาจทำ า ให ้ข ้ อมู ลที่ แพร ่ออกไปถูกบิด เ บือน 

สร้างความเข้าใจทีค่ลาดเคลือ่น ควรจดัให้มผีูเ้ช่ียวชาญ 

ทำาหน้าที่คอยกลั่นกรองข้อมูล เพื่อให้การเผยแพร่ 

ข ้อมูลสำาคัญเป ็นไปในทิศทางเดียวกัน  และ 

ไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ

 (1.6) ควรปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ ์
ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย	 รวมถึงปรับเปลี่ยน 

ให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน  โดยนำาเสนอในรูปแบบ 

ใหม่ ๆ มีความหลากหลาย คำานึงถึงการสร้างบริบท 

อารมณ์ ความรู้สึกร่วม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึก 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง  กระตุ ้นให้มีการส่งผ่านหรือ 

การแชร์ต่อทางสื่อออนไลน์

 (1.7)	 ควรสอดแทรกการสร้างจิตส�านึก 
ความมัน่คง	 เพือ่ให้การประชาสมัพันธ์สามารถสร้าง 

ความตระหนักรู้ในมิติงานความมั่นคงให้เจ้าหน้าที ่

ที่ปฏิบั ติงานในระดับพ้ืนที่   รวมถึงประชาชน 

ได้มีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อม 

รองรับสถานการณ์หรือภัยคุกคามความม่ันคง 

ต่าง ๆ โดยเฉพาะกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือในภาวะ 

วิกฤต รวมถึงให้คน ชุมชน และพื้นที่เป้าหมาย 

มีภูมิคุ ้มกันสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาความมั่นคงร่วมกับภาครัฐ

 (1.8) ควรก�ากับดูแลข้ันตอนการจัดท�า 
อย่างใกล้ชิด		เพื่อป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดจาก 

การจดัจ้างหน่วยงานภายนอก (outsource) เนือ่งจาก 

อาจขาดความรู้ความเข้าใจในการนำาเสนอข้อมูล 

ทีเ่ก่ียวข้องกับความมัน่คง โดยทีเ่จ้าหน้าทีท่ีรั่บผดิชอบ 

จะต้องให้ความสำาคญัในการประสานงานทำาความเข้าใจ 

กับผู้จัดทำาที่เป็นหน่วยงานภายนอกอย่างใกล้ชิด 

และสื่อสารได้อย่างแม่นยำา

e m a i l  a d d r e s s l o c a t i o n

t e l e p h o n e

 (2.1) ควรน�าเสนออย่างเท่าทันต่อสถานการณ ์ ให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร 

ที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้สามารถลดผลกระทบที่เกิดขึ้น

  (2) กระบวนการน�าเสนอ
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(3.1) ควรวางแผนการประเมิน	กำาหนดประเดน็ทีจ่ะประเมิน และกำาหนดมาตรฐานการประเมิน จะดำาเนนิการ 
โดยหน่วยงานใด ที่ไหน เมื่อไหร่ ด้วยรูปแบบและวิธีการอย่างไร
(3.2) ควรมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ประเมินเชิงคุณภาพ
(3.3) ควรมีการเก็บสถิติ	 จ�านวน	 เพื่อใช้ประเมินเชิงปริมาณ	อาทิ ร้อยละการเผยแพร่ประเด็นสำาคัญที่ทันต่อ 
สถานการณ์ สถิติการเข้าชมหรือเข้าถึงข้อมูล
(3.4) ควรใช้ข้อมลูทางเอกสารและการตรวจสอบในภาคสนาม	(สถานทีป่ฏบิตังิานจรงิ) อาท ิการตรวจสอบเอกสาร 
เพื่อติดตามข้อสั่งการที่ต่อยอดจากการประชาสัมพันธ์ การวัดระดับความพึงพอใจและความเข้าใจในเนื้อหา 
ที่นำาเสนอจากกลุ่มเป้าหมายในภาคสนาม
(3.5) ควรพจิารณาร้องขอให้หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องท�าการประเมินให้	อาท ิกรมประชาสมัพนัธ์ จดัทำาแบบสอบถาม 
สำารวจความคิดเห็นจากประชาชน

  กระบวนการติดตามและประเมินผล

 (2.2) ควรน�าเสนออย่างสอดคล้องกับแนวทาง 
การปฏิบัติการข่าวสาร	(Information	Operation:	IO) 
ให้การประชาสมัพนัธ์เป็นเครือ่งมือการปฏบัิตกิารข่าวสาร 
ที่สร้างประโยชน์ให้กับงานด้านความมั่นคง
 (2.3) ควรเชื่อมโยงไปถึงประชาชนในพื้นท่ี 
เป้าหมาย	 สนับสนุนการใช้สื่อเป็นเครื่องมือขับเคลื่อน 
งานต่าง ๆ โดยเฉพาะในกลุม่งานภารกิจการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 (2.4) ควรน�าเสนอผ่านส่ือประชาสัมพนัธ์ของรัฐ 
ที่จัดไว้ให้	อาทิ แอปพลิเคชัน G-NEWS จดหมายข่าว 
รัฐบาล เว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ของ 
สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สื่อโทรทัศน์
 (2.5) ควรน�าเสนอผ ่านส่ือออนไลน ์  สื่ อ 
โซเชียลมีเดีย อาทิ facebook ไลน์ (Line) ทำาให้การ 
ประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว 
และกว้างขวาง
 (2.6) ควรประสานงานกับกรมประชาสัมพันธ์ 
และหน ่วยงาน		องค ์กร		ที่ท�าหน ้าที่ เ ก่ียวกับการ 
ประชาสัมพันธ์		เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารด้านความ 
มัน่คงไปยงัประชาชนในพืน้ที ่โดยต้องนำาเสนอในรปูแบบ 
ภาษาที่ประชาชนสามารถเข้าใจง่าย หรือ อาจจัดทำา 
เป็นภาษาท้องถิ่น  สื่อสารได้อย่างชัดเจนและตรง 
เป้าประสงค์

 (2.7) ควรน�าเสนอข้อมูลท่ีสะท้อนประโยชน ์
ท่ีประชาชนจะได้รับผลงานท่ีเป็นรูปธรรม	โดยการสะท้อน 
ผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ และนำาเสนอข้อมูลเชิงสถิต ิ
ทัง้นี ้ ความสำาเรจ็ของงานด้านความมัน่คงคอืการป้องกนั 
การเกิดภัยคุกคาม  กล่าวคือไม่ได้มีผลสำาเร็จที่เห็น 
เป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้ แต่มีความสำาคัญและขาด 
ไม่ได้ อาจสะท้อนประโยชน์ทีเ่กิดจากประเทศมีความม่ันคง 
เพือ่สนบัสนนุการพฒันาในมิตอ่ืิน ๆ ต่อไป หรอืสะท้อน 
ให้เห็นถึงความเสียหายที่ เกิดจากความไม่มั่นคง 
เพื่อเปรียบเทียบให้ประชาชนได้รู ้สึกถึงความมั่นคง 
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 (2.8) ควรคัดกรองเฉพาะข้อมูลเปิดท่ีสามารถ 
น�าเสนอได้ส�าหรับการน�าเสนอเร่ืองที่มีช้ันความลับ 
เพื่อเผยแพร่  สร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับ 
การดำาเนินการเรื่องดังกล่าว
 (2.9) ควรจัดท�าเป็นข้อเสนอแนะประกอบ 
การน�าเสนอต่อรัฐบาล	เพื่อสามารถใช ้ประกอบ 
การพิจารณาตัดสินใจ การเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และมีข้อสั่งการต่อยอด
 (2.10) ควรสะท้อนความเช่ือมโยงการปฏิบติังาน 
ระหว่างหน่วยงานส�าหรับการน�าเสนอต่อกลุ่มเป้าหมาย 
ส่วนราชการ	 เพือ่กระตุน้การแสวงหาแนวทางบูรณาการ 
การทำางานร่วมกัน
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 (1.3) ควรพิจารณาจัดท�าข้อมูลเป็นภาษา 
อืน่	ๆ เพือ่ใช้ดำาเนนิการกบักลุม่เป้าหมายเฉพาะ เช่น 

จัดทำาภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์กับ 

กลุม่เป้าหมายต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ 

จัดทำาภาษาท้องถิ่นเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์กับ 

กลุ่มเป้าหมายประชาชนในพื้นที่

 (1.4) ควรให้ความส�าคัญกับการรายงาน 
ผลการด�าเนินงาน  เพื่อให้ผู้ท่ีมีหน้าที่จัดทำาข้อมูล 

เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ ได้รับข้อมูลจากสำานัก 

ผู้รับผิดชอบที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว

 (1.5) ควรกล่ันกรองและพิจารณาข้อมูล 
อย่างรอบคอบ	 เนือ่งจากการนำาเสนอข้อมลูทีไ่ม่ได้รับ 

การก ล่ันกรองและพิจารณาอย ่างรอบคอบ 

อาจทำ า ให ้ข ้ อมู ล ท่ีแพร ่ออกไปถูกบิด เ บือน 

สร้างความเข้าใจทีค่ลาดเคลือ่น ควรจดัให้มผีูเ้ชีย่วชาญ 

ทำาหน้าที่คอยกลั่นกรองข้อมูล เพื่อให้การเผยแพร่ 

ข ้อมูลสำาคัญเป ็นไปในทิศทางเดียวกัน  และ 

ไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ

 (1.6) ควรปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ ์
ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย	 รวมถึงปรับเปลี่ยน 

ให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน  โดยนำาเสนอในรูปแบบ 

ใหม่ ๆ มีความหลากหลาย คำานึงถึงการสร้างบริบท 

อารมณ์ ความรู้สึกร่วม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึก 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง  กระตุ ้นให้มีการส่งผ่านหรือ 

การแชร์ต่อทางสื่อออนไลน์

 (1.7)	 ควรสอดแทรกการสร้างจิตส�านึก 
ความมัน่คง	 เพือ่ให้การประชาสมัพันธ์สามารถสร้าง 

ความตระหนักรู้ในมิติงานความมั่นคงให้เจ้าหน้าที ่

ที่ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่   รวมถึงประชาชน 

ได้มีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อม 

รองรับสถานการณ์หรือภัยคุกคามความม่ันคง 

ต่าง ๆ โดยเฉพาะกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือในภาวะ 

วิกฤต รวมถึงให้คน ชุมชน และพื้นที่เป้าหมาย 

มีภูมิคุ ้มกันสามารถเป็นส่วนหน่ึงในการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาความมั่นคงร่วมกับภาครัฐ

 (1.8) ควรก�ากับดูแลข้ันตอนการจัดท�า 
อย่างใกล้ชิด		เพื่อป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดจาก 

การจดัจ้างหน่วยงานภายนอก (outsource) เนือ่งจาก 

อาจขาดความรู้ความเข้าใจในการนำาเสนอข้อมูล 

ท่ีเก่ียวข้องกับความมัน่คง โดยท่ีเจ้าหน้าทีท่ีรั่บผดิชอบ 

จะต้องให้ความสำาคญัในการประสานงานทำาความเข้าใจ 

กับผู้จัดทำาที่เป็นหน่วยงานภายนอกอย่างใกล้ชิด 

และสื่อสารได้อย่างแม่นยำา

e m a i l  a d d r e s s l o c a t i o n

t e l e p h o n e

 (2.1) ควรน�าเสนออย่างเท่าทันต่อสถานการณ ์ ให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร 

ที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้สามารถลดผลกระทบที่เกิดขึ้น

  (2) กระบวนการน�าเสนอ
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(3.1) ควรวางแผนการประเมิน	กำาหนดประเดน็ทีจ่ะประเมิน และกำาหนดมาตรฐานการประเมิน จะดำาเนนิการ 
โดยหน่วยงานใด ที่ไหน เมื่อไหร่ ด้วยรูปแบบและวิธีการอย่างไร
(3.2) ควรมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ประเมินเชิงคุณภาพ
(3.3) ควรมีการเก็บสถิติ	 จ�านวน	 เพื่อใช้ประเมินเชิงปริมาณ	อาทิ ร้อยละการเผยแพร่ประเด็นสำาคัญที่ทันต่อ 
สถานการณ์ สถิติการเข้าชมหรือเข้าถึงข้อมูล
(3.4) ควรใช้ข้อมลูทางเอกสารและการตรวจสอบในภาคสนาม	(สถานทีป่ฏบิตังิานจรงิ) อาท ิการตรวจสอบเอกสาร 
เพื่อติดตามข้อส่ังการที่ต่อยอดจากการประชาสัมพันธ์ การวัดระดับความพึงพอใจและความเข้าใจในเนื้อหา 
ที่นำาเสนอจากกลุ่มเป้าหมายในภาคสนาม
(3.5) ควรพจิารณาร้องขอให้หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องท�าการประเมินให้	อาท ิกรมประชาสัมพันธ์ จัดทำาแบบสอบถาม 
สำารวจความคิดเห็นจากประชาชน

  กระบวนการติดตามและประเมินผล

 (2.2) ควรน�าเสนออย่างสอดคล้องกับแนวทาง 
การปฏิบัติการข่าวสาร	(Information	Operation:	IO) 
ให้การประชาสัมพันธ์เป็นเครือ่งมอืการปฏบัิตกิารข่าวสาร 
ที่สร้างประโยชน์ให้กับงานด้านความมั่นคง
 (2.3) ควรเช่ือมโยงไปถึงประชาชนในพื้นที่ 
เป้าหมาย	 สนับสนุนการใช้สื่อเป็นเครื่องมือขับเคลื่อน 
งานต่าง ๆ โดยเฉพาะในกลุม่งานภารกจิการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 (2.4) ควรน�าเสนอผ่านส่ือประชาสัมพนัธ์ของรัฐ 
ที่จัดไว้ให้	อาทิ แอปพลิเคชัน G-NEWS จดหมายข่าว 
รัฐบาล เว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ของ 
สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สื่อโทรทัศน์
 (2.5) ควรน�าเสนอผ ่านส่ือออนไลน ์  สื่ อ 
โซเชียลมีเดีย อาทิ facebook ไลน์ (Line) ทำาให้การ 
ประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว 
และกว้างขวาง
 (2.6) ควรประสานงานกับกรมประชาสัมพันธ์ 
และหน ่วยงาน		องค ์กร		ที่ท�าหน ้าที่ เ ก่ียวกับการ 
ประชาสัมพันธ์		เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารด้านความ 
มัน่คงไปยงัประชาชนในพืน้ที ่โดยต้องนำาเสนอในรปูแบบ 
ภาษาที่ประชาชนสามารถเข้าใจง่าย หรือ อาจจัดทำา 
เป็นภาษาท้องถิ่น  สื่อสารได้อย่างชัดเจนและตรง 
เป้าประสงค์

 (2.7) ควรน�าเสนอข้อมูลท่ีสะท้อนประโยชน ์
ทีป่ระชาชนจะได้รับผลงานท่ีเป็นรูปธรรม	โดยการสะท้อน 
ผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ และนำาเสนอข้อมูลเชิงสถิติ 
ทัง้นี ้ ความสำาเรจ็ของงานด้านความมัน่คงคอืการป้องกนั 
การเกิดภัยคุกคาม  กล่าวคือไม่ได้มีผลสำาเร็จที่เห็น 
เป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้ แต่มีความสำาคัญและขาด 
ไม่ได้ อาจสะท้อนประโยชน์ท่ีเกดิจากประเทศมคีวามม่ันคง 
เพือ่สนบัสนนุการพฒันาในมิตอิืน่ ๆ ต่อไป หรอืสะท้อน 
ให้เห็นถึงความเสียหายที่ เกิดจากความไม่มั่นคง 
เพื่อเปรียบเทียบให้ประชาชนได้รู ้สึกถึงความมั่นคง 
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 (2.8) ควรคัดกรองเฉพาะข้อมูลเปิดท่ีสามารถ 
น�าเสนอได้ส�าหรับการน�าเสนอเร่ืองที่มีช้ันความลับ 
เพื่อเผยแพร่  สร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับ 
การดำาเนินการเรื่องดังกล่าว
 (2.9) ควรจัดท�าเป็นข้อเสนอแนะประกอบ 
การน�าเสนอต่อรัฐบาล	เพื่อสามารถใช ้ประกอบ 
การพิจารณาตัดสินใจ การเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และมีข้อสั่งการต่อยอด
 (2.10) ควรสะท้อนความเช่ือมโยงการปฏิบติังาน 
ระหว่างหน่วยงานส�าหรับการน�าเสนอต่อกลุ่มเป้าหมาย 
ส่วนราชการ	 เพ่ือกระตุ้นการแสวงหาแนวทางบรูณาการ 
การทำางานร่วมกัน
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 การเผยแพร่ข้อมูลหรือองค์ความรู้เกี่ยวกับ 
ความม่ันคง ผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องและเป็น 
องค์ความรูเ้ก่ียวกบังานความมัน่คง (พระราชบัญญตั ิ
สภาความมั่นคงแห่งชาติฯ  กำาหนดให้สำานักงาน 
สภาความมัน่คงแห่งชาต ิมอีำานาจหน้าที ่ศกึษา วจิยั 
รวบรวม พัฒนา ส่งเสริม และเผยแพร่ข้อมูลหรือ 
 องค์ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ)

  การประชาสมัพนัธ์เพือ่แจ้งเตอืนสถานการณ์ 
ด้านความมั่นคง การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ ์
โดยเฉพาะสถานการณ์ด้านความมัน่คงทีส่่งผลกระทบ 
ต่อประชาชน เพือ่สร้างความเข้าใจและประชาสมัพันธ์ 
แนวทาง การปฏบิตัต่ิาง ๆ เมือ่เกดิสถานการณ์นัน้ ๆ 
(พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติฯ กำาหนด 
ให้สำานกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต ิมอีำานาจ หน้าที ่
ตดิตาม ประเมนิ วิเคราะห์ และแจ้งเตือนสถานการณ์ 
ด้านความมั่นคง การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ 
สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง ในเชิงยุทธศาสตร์ 
พิสูจน ์ทราบและคาดการณ ์ภัยคุกคาม  และ 
การประเมินกำาลังอำานาจของชาติ)

  การประชาสัมพันธ ์ความร ่วมมือด ้าน 
ความมั่นคงกับหน่วยงานต่างประเทศ ผลการเยือน 
การ เข ้ าพบปะหารื อกั บผู ้ นำ า ต ่ า งประ เทศ 
(พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติฯ กำาหนด 
ให้สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  มีอำานาจ 
หน้าที่  ประสานงานหรือร ่วมมือกับหน  ่วยงาน 
ต่างประเทศในกิจการด้านความม่ันคงระหว่างประเทศ 
ด้านความมั่นคงในเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการประเมิน 

(1)

(2)

(3)

สภาวะแวดล้อม  และด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ 
ความมั่นคง)

 การประชาสมัพนัธ์นโยบายและแผนระดบัชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รวมถึงยุทธศาสตร์หรือ 
แผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อม 
แห่งชาต ิและแผนบรหิารวกิฤตการณ์ ทีเ่กีย่วข้องกบั 
ความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีความรู้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถนำานโยบายและแผน 
ดงักล่าวไปขบัเคล่ือนได้อย่างตรงตามเป้าหมายและ 
เกดิผลเป็นรปูธรรม (พระราชบญัญตัสิภาความมัน่คง 
แห่งชาติฯ กำาหนดให้สภาความมัน่คงแห่งชาต ิมอีำานาจ 
หน้าที่จัดทำาร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย 
ความมั่นคงแห ่ งชาติ เสนอต ่อคณะรัฐมนตร ี
เพื่อพิจารณา  กำากับและติดตามการดำาเนินการ 
ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง 
แห่งชาติ  รวมถึงพิจารณากำาหนดยุทธศาสตร์หรือ 
แผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อม 
แห่งชาต ิและแผนบรหิารวกิฤตการณ์ ทีเ่กีย่วข้องกบั 
ความมั่นคงแห่งชาติ)

 การประชาสัมพันธ์ผลการประชุมสภา 
ความมัน่คงแห่งชาต ิซึง่มนีายกรฐัมนตรเีป็นประธาน 
โดยการประชมุสภาความมัน่คงแห่งชาติคร้ังท่ีผ่านมา 
สื่อมวลชนได้ให้ความสนใจและต้องการนำาผล 
การประชุมดังกล่าวรวมถึงข้อส่ังการนายกรัฐมนตรี 
ไปเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ ทัง้นี ้ควรจดัเตรยีม ข่าว/ 
ข้อมลูประชาสมัพนัธ์ (Press Release) สำาหรบัแจกจ่าย 
สื่อมวลชน

(4)

(5)
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นัครินทร์ เพชรสิงห์
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แนวโน้มความมั่นคง
พลวัตใหม่

ในการด�าเนินยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง
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