
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	
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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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Kanchanaburi

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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