
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
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 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
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	 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
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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
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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

วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ 7 ประจ�าเดือนมิถุนายน - กันยายน 256478



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 
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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
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