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แนวคิดการพัฒนา
เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ

1.1 ภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์และข้อจ�ากัด
ของทรัพยากรเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเพื่อ
เสริ ม ความมั่ น คง ในช่ ว ง พ.ศ. 2517 – 2518
เป็ น จุ ด เปลี่ ย นแนวความคิ ด ในการแก้ ไ ขปั ญ หา
ความมั่นคงภายใน โดยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
รัฐบาลของกลุม่ ประเทศอินโดจีน ประกอบด้วย ลาว
กัมพูชา และเวียดนามใต้ ต่างก็ประสบความพ่ายแพ้
แก่คอมมิวนิสต์โดยสิน้ เชิงอันเป็นผลท�าให้พนื้ ทีช่ ายแดน
ด้านตะวันออกของประเทศไทยทัง้ หมดถูกคุกคามจาก
ภัยคอมมิวนิสต์โดยตรง ด้วยเหตุทปี่ ระเทศไทยต้องเผชิญ
กับปัญหาภัยคุกคามทัง้ ภายนอกและภัยคุกคามภายใน

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

การพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม ของฝ่ายพลเรือน
จึงมีความจ�าเป็ นต่อการสนับสนุน
ภารกิจของทหาร โดยเฉพาะการช่วงชิง
้ ทีแ
่ ละประชาชนในชนบททีม
่ ป
่ คงรุนแรง
พืน
ี ั ญหาความมัน
พร้อมกัน ท�าให้รัฐบาลในขณะนั้นจ�าเป็นต้องเร่ง
ด�าเนินการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การแก้ปัญหา
การก่อการร้าย เพราะหากรัฐไม่สามารถจัดการกับ
ปั ญ หาความมั่ น คงภายในให้ เ รี ย บร้ อ ยลงได้ แ ล้ ว
ทรัพยากรที่มีอยู่ก็จะถูกใช้หรือถูกตรึงอยู่กับปัญหา
ความมั่นคงภายในจนไม่เหลือทรัพยากรเพียงพอ
ที่จะเตรียมตัวส�าหรับเผชิญและรับมือกับภัยคุกคาม
จากภายนอก
ด้วยความจ�าเป็นดังกล่าว จึงจ�าเป็นต้องมีการ
แสวงหาวิ ถี ท างยุ ติ ส งครามภายในให้ เ ร็ ว ที่ สุ ด
เนื่องจากก�าลังทหารหรือการปราบปรามแต่เพียง
อย่างเดียวไม่สามารถเอาชนะคอมมิวนิสต์ได้อย่าง
เด็ ด ขาด ดั ง นั้ น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม
ของฝ่ายพลเรือน จึงมีความจ�าเป็นต่อการสนับสนุน
ภารกิจของทหาร โดยเฉพาะการช่วงชิงพื้นที่และ
ประชาชนในชนบทที่มีปัญหาความมั่นคงรุนแรง
ขณะเดียวกันนโยบายของรัฐบาลขณะนั้นได้เน้นย�้า
เป็นพิเศษในปัญหาดังกล่าว โดยได้กา� หนดให้ความมัน่ คง
แห่งชาติเป็นวัตถุประสงค์เฉพาะข้อแรกของการพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (มติ ค ณะรั ฐ มนตรี
เมือ่ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2518) แนวความคิดการพัฒนา
เพื่ อ เสริ ม ความมั่ น คงจึ ง ได้ ป รากฏขึ้ น และเมื่ อ

พลโท เปรม ติณสูลานนท์ แม่ทัพภาคที่ 2 ประกาศ
ใช้นโยบายการเมืองน�าการทหารขึ้นเป็นครั้งแรก
ได้ ใ ห้ ค วามส� า คั ญ กั บ แนวทางใหม่ ใ นการต่ อ สู ้ กั บ
คอมมิวนิสต์ โดยการใช้กลไกทางด้านการเมืองและ
ด้านอื่น ๆ จึงส่งผลให้แนวความคิดเรื่องการพัฒนา
เพื่อเสริมความมั่นคงเริ่มปรากฏผลในทางปฏิบัติ
1.2 การด� า เนิ น งานโครงการเพื่ อ เสริ ม
ความมั่นคง การน�าแนวความคิดเรื่องการพัฒนา
เพือ่ เสริมความมัน่ คงไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้เริม่ ด�าเนินการ
ในลักษณะของโครงการทดลองในพืน้ ทีห่ ว้ ยบางทราย
บริเวณเทือกเขาภูพาน ซึ่งเป็นรอยต่อของ 3 จังหวัด
คือ จังหวัดนครพนม สกลนคร และกาฬสินธุ์ ในพืน้ ที่
กองทัพภาคที่ 2 และได้พฒ
ั นามาเป็นแนวทางการพัฒนา
เพื่อความมั่นคงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 4 (พ.ศ. 2520 - 2524) และ
การประสานแผนเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5
(พ.ศ. 2525 - 2529) ซึ่งถือว่ารัฐบาลมีเจตนารมณ์
ที่จะใช้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นเครื่องมือ
สนับสนุนการแก้ปัญหาความมั่นคงของชาติ
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1.3 การก�าหนดพื้นที่ที่มีปัญหาความมั่นคง
การก�าหนดพื้นที่ที่มีปัญหาความมั่นคงในช่วงสงครามคอมมิวนิสต์ มีอยู่ด้วยกัน 2 ลักษณะ ดังนี้

พื้นที่
ยุทธพัฒนา

พื้นที่
ป้องกัน

พื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวของการก่อการร้าย ในระดับที่มีความรุนแรงมากจนเจ้าหน้าที่รัฐ
ไม่สามารถเข้าไปด�าเนินการใด ๆ ในพืน้ ทีน่ น้ั ได้ โดยเฉพาะระบบพัฒนาไม่สามารถด�าเนินการ
ในพื้นที่ดังกล่าวได้ ตลอดจนราษฎรตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของคอมมิวนิสต์หรือไม่ก็เป็น
ฝ่ายคอมมิวนิสต์ทั้งหมดโดยอ�านาจรัฐเข้าไม่ถึงพื้นที่หรือถ้ามีอ�านาจรัฐก็ถูกท�าลาย
พื้นที่ประเภทนี้ยังเรียกกันว่า เขตปลดปล่อย พื้นที่สีแดง เขตฐานที่มั่นของคอมมิวนิสต์
ส�าหรับการก�าหนดพื้นที่เป้าหมายและการจัดล�าดับความส�าคัญจะเป็นการด�าเนินการ
ร่วมกันระหว่างฝ่ายทหารกับฝ่ายเศรษฐกิจ โดยฝ่ายทหารพิจารณาในประเด็นทางยุทธการ
ส่วนฝ่ายเศรษฐกิจพิจารณาในประเด็นด้านทรัพยากรและความเชิงเศรษฐกิจ สังคมของพืน้ ที่
โดยในห้วงเวลาดังกล่าวได้ก�าหนดประเด็นชี้วัดพื้นที่เป้าหมายจากระดับความรุนแรง
ของเหตุก ารณ์ เช่น การปะทะ การซุ ่ ม โจมตี การโฆษณาชวนเชื่ อ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ยุทธศาสตร์ของฝ่ายตรงข้าม เงื่อนไขในพื้นที่ แนวโน้มการขยายงานมวลชนของพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ประสิทธิภาพในการให้บริการของรัฐ สภาพภูมิศาสตร์
และสภาวะทางเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่
พื้นที่ท่ีเริ่มมีการเคลื่อนไหวของคอมมิวนิสต์หรือมีการแทรกซึม โดยจะเป็นพื้นที่ที่อยู่
โดยรอบหรือใกล้เคียงกับพืน้ ทีย่ ทุ ธพัฒนา เนือ่ งจากคอมมิวนิสต์มเี ขตฐานทีม่ นั่ ทีเ่ ข้มแข็งแล้ว
จึงพยายามทีจ่ ะขยายอิทธิพลเข้าสูห่ มูบ่ า้ นตามยุทธวิธปี า่ ล้อมเมือง หรือกล่าวว่า การก�าหนด
ให้มีพื้นที่ป้องกันก็เพื่อเป็นการขยายขอบเขตอ�านาจรัฐให้กว้างขวางขึ้นแต่ยังไม่รุนแรง
ถึงขนาดที่การพัฒนาของรัฐจะเข้าสู่พื้นที่ไม่ได้

1.4 กลยุทธการพัฒนา ก�าหนดกลยุทธการพัฒนาเป็น 3 ระดับ ดังนี้
โครงการพัฒนาเพือ่ ความมัน่ คงได้กา� หนดเป้าหมายขัน้ แรก คือ การท�าลายอ�านาจ
ของคอมมิวนิสต์ในพื้นที่และลดอิทธิพลให้หมดไปโดยสิ้นเชิง โดยให้มุ่งเน้นกลยุทธ์ ดังนี้
การลดอิทธิพล

การเร่งท�าลายเงื่อนไข
พื้นฐานต่าง ๆ ในพื้นที่

การเข้าถึงอ�านาจรัฐ
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การด�
การด�าาเนิเนินนการ
การ
ทางจิ
ทางจิตตวิวิททยาการเมื
ยาการเมือองง

การเข้าถึงอ�านาจรัฐ นับตั้งแต่ให้มีการใช้
ก�าลังทหารเข้าตีตอ่ ฐานทีม่ นั่ หลักของคอมมิวนิสต์
การสร้างเส้นทางเพือ่ ความมัน่ คงเพือ่ เปิดพืน้ ที่
ให้สามารถติดต่อกับสังคมภายนอกและด�ารง
ก� า ลั ง ทหารหลั ก ไว้ ใ นพื้ น ที่ เ พื่ อ คุ ้ ม ครอง
ให้ ค วามปลอดภั ย หรื อ สถาปนาอ� า นาจรั ฐ
ขึ้นมาใหม่
การเร่งท�าลายเงื่อนไขพื้นฐานต่าง ๆ ในพื้นที่
โดยเฉพาะการสร้างความมั่นคงในการยังชีพ ท�าให้
ราษฎรในพืน้ ทีม่ คี วามหวังและเห็นอนาคตของการเข้ามา
อยู่ร่วมเป็นฝ่ายเดียวกับรัฐ โดยมีกิจกรรมส�าคัญ คือ
การจัดระเบียบที่ดินท�ากิน การจัดระเบียบชุมชน
การตั้ ง ชุ ม ชนขึ้ น มาใหม่ ใ นบางพื้ น ที่ ใ ห้ ก รรมสิ ท ธิ์
ที่ดินท�ากินกับแนวเขตป่าสงวน และการควบคุมหรือ
เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการปลู ก พื ช ผิ ด กฎหมาย
ในพื้นที่

การด� า เนิ น การทางจิ ต วิ ท ยาการเมื อ ง
เป็นกระบวนการเสริมในการด�าเนินการทางจิตวิทยา
การเมืองหรือการสร้างความรู้สึกเป็นมิตรระหว่าง
เจ้าหน้าที่รัฐกับชาวบ้านโดยมีกิจกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือสงเคราะห์อันเป็นผลมาจากภาวะสงคราม
และกิจกรรมการจัดบริการพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจสังคม
ในพื้นที่

การเร่งพัฒนายกระดับการครองชีพของชุมชน

เมื่อสถานการณ์ในพื้นที่เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น
จะด�าเนินการพัฒนาในลักษณะของการพัฒนาชนบท
แบบผสมผสาน มีระบบการบริหารโครงการทีเ่ ป็นเอกภาพ
โดยมุง่ ระดมทรัพยากรต่าง ๆ มาพัฒนาพืน้ ทีอ่ ย่างเป็นระบบ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องของการเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร การสร้างโอกาสในการท�างานเพือ่ เพิม่ รายได้
โดยเฉพาะจากการกระจายการผลิต การใช้ประโยชน์
จากทีด่ นิ เพิม่ ขึน้ และก�าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ขึน้ เพือ่ สนับสนุน
การพัฒนาการเกษตรในอันที่จะท�าให้บรรลุเป้าหมาย
สุดท้ายคือ การที่ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองเบื้องต้น
ในแง่การผลิตให้เพียงพอส�าหรับบริโภคตลอดปี และ
สร้างโอกาสทีด่ ใี ห้แก่ราษฎรในการปรับตัวให้เข้ากับระบบ
เศรษฐกิจแบบเงินสด
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เมือ่ สถานการณ์คลีค่ ลายไปในทิศทางทีด่ ขี นึ้ ตามทีไ่ ด้คาดหมายไว้
หรือพิสูจน์ได้ว่าคอมมิวนิสต์ไม่สามารถเข้ามามีอิทธิพลในพื้นที่นี้ได้อีกต่อไป ฝ่ายทหารก็จะถอนตัวและมอบ
พืน้ ทีโ่ ครงการให้แก่เจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องเป็นหน่วยรับผิดชอบในการน�าโครงการพัฒนาต่าง ๆ ตามระบบปกติ
เข้าสู่พื้นที่ดังกล่าวต่อไป
การพัฒนาตามระบบปกติ

2

การด�าเนินการการพัฒนา
เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ

2.1 ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 4 - 7 การด�าเนินการแก้ไขปัญหาความมัน่ คง
ของพื้นที่ชนบทในอดีต มุ่งเน้นการใช้ก�าลังทหาร
เป็นหลัก ต่อมาได้เริ่มมีแนวคิดในการประสานแผน
พัฒนาเพือ่ เสริมความมัน่ คงเข้ากับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติอย่างเป็นทางการตัง้ แต่แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520
– 2524) โดยใช้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชนบทมุ่งเน้น
การพัฒนาเพื่อความมั่นคง การพัฒนากองทัพ และ
การพั ฒ นาฐานทรั พ ยากรเพื่ อ การเตรี ย มพร้ อ ม
ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลมีแนวทางที่จะใช้การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสนับสนุนการแก้ปัญหา
ความมั่นคงในพื้นที่ชนบทของประเทศ โดยในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2520 - 2524) มีการประสานแผนการด�าเนินการ
ทางทหารเข้ า กั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
อย่างเป็นทางการ และมีการขยายให้ชัดเจนและ
เป็นระบบยิง่ ขึน้ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525-2529) ได้ประสาน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงเข้าด้วยกัน
โดยมุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นาพื้ น ที่ เ พื่ อ ความมั่ น คงและ
การพัฒนากองทัพ รวมถึงการพัฒนาฐานทรัพยากร
เพือ่ การเตรียมพร้อมด้วย ซึง่ การประสานแผนดังกล่าว
ถือเป็นกรอบการด�าเนินการต่อมา ในช่วงแผนพัฒนา
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2530
2529
2528
2527
2526
2525
2524

2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
2532
2531

2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541

2565
2565
2564
2564
2563
2563
2562
2562
2561
2561
2560
2560
2559
2559
2558
2558
2557
2557
2556
2556
2555
2555
2554
2554
2553
2553
2552
2552
2551
2551

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 2535) แม้วา่ ผลการด�าเนินงานตามแผนพัฒนาเพือ่ เสริม
ความมัน่ คงของชาติ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 - 6
จะประสบผลส� า เร็ จ อยู ่ ใ นระดั บ ที่ น ่ า พอใจและ
มีสว่ นช่วยคลี่คลายสถานการณ์ความมั่นคงภายใน
ประเทศ โดยทีก่ ารพัฒนาดังกล่าวเป็นการวางรากฐาน
ส�าหรับการฟืน้ ฟูชว่ ยเหลือชุมชนในพืน้ ทีท่ มี่ กี ารสูร้ บ
ระหว่างรัฐบาลกับผูก้ อ่ การร้ายคอมมิวนิสต์ โดยเฉพาะ
ปรากฏในรูปของการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานต่าง ๆ
เช่น ถนน แหล่งน�า้ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การด�าเนินการ
ส่วนใหญ่เป็นการเร่งรัดให้มกี ารแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
โดยยังขาดการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพจากหน่วยงาน
ในพืน้ ทีเ่ พือ่ สร้างรายได้ทา� ให้การด�าเนินการดังกล่าว
ยังไม่สามารถทีจ่ ะแก้ปญั หาทีเ่ กิดจากต้นเหตุของปัญหา
ได้อย่างแท้จริง

2.2 ช่ ว งแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) สภาวะ
แวดล้อม ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และปัญหา
ความมั่นคงได้เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะสภาวะ
ความขัดแย้งด้านอุดมการณ์ลดลงและไม่มภี ยั คุกคาม
จากภายนอกที่ ชั ด เจน แต่ มี ค วามเจริ ญ เติ บ โต
ทางเศรษฐกิ จ ในอั ต ราสู ง และมี ก ารขยายตั ว ของ
ความเจริ ญ ไปสู ่ ภู มิ ภ าคและชนบทของประเทศ
อย่างรวดเร็ว ผลของการขยายตัวของความเจริญ
ได้มกี ารปรับแนวทางการพัฒนาเพือ่ เสริมความมัน่ คง
ของชาติให้เป็นแผนการพัฒนาเชิงรุกโดยการลด
เงื่อนไขต่าง ๆ ที่จะน�าไปสู่ความไม่มั่นคงของชาติ
ตั้งแต่ในภาวะปกติเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาว

อย่ า งเป็ น ขั้ น ตอน โดยเน้ นการพั ฒ นาให้ เ กิ ดผล
ในการประสานประโยชน์และเสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน
ซึง่ คณะรัฐมนตรีมมี ติ เมือ่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2535
เห็ น ชอบแผนเตรี ย มพร้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2535
เพื่อให้เป็นแผนหลักของชาติที่ว่าด้วยการเตรียม
ทรั พ ยากรส� า คั ญ ตั้ ง แต่ ใ นภาวะปกติ เพื่ อ ให้ ช าติ
มี ค วามพร้ อ มรั บ กั บ สถานการณ์ ใ นภาวะไม่ ป กติ
อั น หมายถึ ง ภาวะในระหว่ า งที่ ป ระเทศมี ภั ย จาก
การกระท� า ของศั ต รู อ ย่ า งรุ น แรงภายในประเทศ
หรือจากการรุกรานจากภายนอกประเทศได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาความต่อเนื่องในการ
บริ ห ารราชการและรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย
ของประเทศและเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ ไว้ ไ ด้
รวมทั้ ง สามารถสนั บ สนุ น การป้ อ งกั น ประเทศ
และรั ก ษาความอยู ่ ร อดปลอดภั ย ของประชาชน
ได้ด้วย ทั้งนี้แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติได้ก�าหนด
ให้มีการเตรียมความพร้อมด้านพื้นที่ โดยเห็นว่า
ขณะที่ประเทศประสบภาวะไม่ปกติจะมีเหตุการณ์
ที่ ท� า ให้ เ กิ ด อั น ตรายต่ อ ชี วิ ต และความเสี ย หาย
ต่อทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐในหลายพื้นที่
ทั่วประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่เป้าหมายความมั่นคง
จะได้รบั ผลกระทบโดยตรงและรุนแรงมาก จึงจ�าเป็น
ต้องมีการเตรียมพร้อมด้านพืน้ ทีเ่ สริมสร้างความมัน่ คง
และพั ฒ นาพื้ น ที่ เ ป้ า หมายให้ พ ร้ อ มที่ จ ะรั บ
สถานการณ์ในภาวะดังกล่าวได้ ซึ่งแผนพัฒนา
เพือ่ เสริมความมัน่ คงของชาติ ในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 7 มีเป้าหมายสนับสนุนแผนเตรียมพร้อม
แห่งชาติและแผนยุทธการทางทหาร โดยเน้นพัฒนา
พื้นที่และประชาชนให้เกิดความพร้อมตั้งแต่ในภาวะ
ปกติ เพือ่ เตรียมรับปัญหาความมัน่ คงในลักษณะต่าง ๆ
ตามแผนป้องกันประเทศ นอกจากนี้ การพัฒนา
เพื่ อ เสริ ม ความมั่ น คงของชาติ จ ะเน้ น แนวทาง
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การประสานประโยชน์และเสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน อันได้แก่ การพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมบริ เ วณชายแดนให้ มี ผ ลด้ า น
เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และการเมืองต่อประเทศ
เพื่อนบ้านและการพัฒนาให้เกิดผลในการประสาน
และเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ปกติและพื้นที่เพื่อความ
มั่นคง

เพียงพอ โดยให้ความส�าคัญกับการมีบทบาทของ
ประชาชนและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น ของตนเอง เพื่ อ ให้ ชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น
มีศักยภาพพร้อมรับต่อกระแสความเปลี่ยนแปลง
ตลอดจน ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบูรณะทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

2.3 ช่ ว งแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) เมือ่ วันที่ 31
มีนาคม 2541 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) โดยก�าหนด
แนวทางการด� า เนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาความมั่ น คง
ต่อเนือ่ งจากแผนพัฒนาเพือ่ เสริมความมัน่ คงของชาติ
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 มุง่ เน้นการมองปัญหา
ความมั่นคงไปข้างหน้าหรือการพัฒนาเชิงรุก คือ
พยายามลดเงื่ อ นไขต่ า ง ๆ ที่ จ ะน� า ไปสู ่ ป ั ญ หา
ความมั่นคงของชาติตั้งแต่ยามปกติ และมุ่งในการ
เตรี ย มการและสนั บ สนุ น แผนงานต่ า ง ๆ รวมถึ ง
การแก้ไขปัญหาจากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น

2.4 ช่ ว งแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) การพัฒนา
เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 9 เป็นการด�าเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์
ความมั่นคงชายแดน เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่ อ วั น ที่ 12 พฤศจิ ก ายน 2544 เห็ น ชอบให้ ใ ช้
ยุทธศาสตร์ความมัน่ คงชายแดนเป็นกรอบการด�าเนินงาน
ของส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ โดยเมือ่ วันที่ 8
ตุลาคม 2545 คณะรัฐมนตรีมมี ติรบั ทราบแผนพัฒนา
เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545
- 2549) และให้ยึดถือเป็นแผนแม่บทยุทธศาสตร์
ความมั่นคงชายแดน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด� า เนิ น การตามแผนพั ฒ นาเพื่ อ เสริ ม ความมั่ น คง
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยมีวตั ถุประสงค์
ส�าคัญเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่
เป้าหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชน
ในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
กับประเทศเพื่อนบ้าน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการในพื้นที่เป้าหมาย โดยก�าหนด
พื้นที่เป้าหมายตามแนวชายแดนทางบกและทะเล
พื้นที่ชุมชนบนพื้นที่สูง พื้นที่พิเศษที่มีปัญหาความ
มัน่ คง พืน้ ทีท่ มี่ ปี ญ
ั หาหรือมีเงือ่ นไขทีจ่ ะน�าไปสูป่ ญ
ั หา
ความมั่นคง

แผนดังกล่าวยังมุ่งสนับสนุนแผนเตรียมพร้อม
แห่งชาติ แผนป้องกันประเทศเช่นเดียวกับแผนพัฒนา
เพือ่ เสริมความมัน่ คงของชาติทผี่ า่ นมา ขณะเดียวกัน
การก�าหนดพื้นที่เป้าหมายของการพัฒนาเพื่อเสริม
ความมัน่ คงนอกจากพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดน 31 จังหวัดแล้ว
ยังได้ขยายครอบคลุมพื้นที่ชุมชนบนพื้นที่สูง จ�านวน
20 จังหวัด (ซึ่งในจ�านวนนี้มี 12 จังหวัดซ้อนกับ
พืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาเพือ่ ความมัน่ คง 31 จังหวัดชายแดน) และ
พื้นที่ชายฝั่งทะเล รวม 23 จังหวัด ส�าหรับแนวทาง
การพัฒนามุ่งเน้นการพัฒนาประชาชนและชุมชน
ในพื้นที่ให้มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพ
ในการพัฒนาตนเอง มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ และมีรายได้
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แผนพั ฒ นาฯ ในห้ ว งนี้ ไ ด้ ก� า หนดแนวทาง
การพัฒนาใน 2 ส่วนคือ 1) แนวทางการพัฒนาโดยรวม
เป็นแนวทางที่ก�าหนดการด�าเนินงานโดยรวมเพื่อ
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดประกอบด้วย
การจัดระบบป้องกัน จัดระเบียบพืน้ ทีแ่ ละชุมชนเพือ่
เสริมความมั่นคงชายแดน การพัฒนาคนและชุมชน
ในพื้นที่เป้าหมายให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนา
ให้เกิดความร่วมมือระดับท้องถิน่ กับประเทศเพือ่ นบ้าน
และการบริหารจัดการให้มีเอกภาพ ประสิทธิภาพ
และบู ร ณาการ โดยแนวทางดั ง กล่ า วครอบคลุ ม
การด�าเนินงานในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายเพือ่ เสริมความมัน่ คง
ทุกพืน้ ที่ คือ ชายแดนทางบกและทางทะเลทั้ง 4 ด้าน
พื้นที่ชุมชนบนพื้นที่สูง และพื้นที่พิเศษที่มีปัญหา

Ayeyawady
Chaphraya
Mekong
Economic

Cooperation

Strategy

ความมั่ น คง และ 2) แนวทางการพั ฒ นาที่ ค วร
ให้ ค วามส� า คั ญ ในพื้ นที่ ช ายแดนแต่ ล ะด้ า น (ไทยพม่า ไทย-กัมพูชา ไทย-ลาว และ ไทย-มาเลเซีย)
เนื่องจากความแตกต่างของสภาพภูมิประเทศแต่ละ
พื้ นที่ ช ายแดนและปั ญ หาต่ า ง ๆ บริ เ วณชายแดน
มีความแตกต่างกันไป เป็นการเฉพาะของแต่ละพืน้ ที่
ในช่ ว งการด� า เนิ น งาน 2 ปี สุ ด ท้ า ยของแผน
(ปีงบประมาณ 2548 - 2549) นอกจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจะได้มุ่งเน้นการด�าเนินงานตามแนวทาง
การพั ฒ นาโดยรวมของแผนแล้ ว จ� า เป็ นอย่ า งยิ่ ง
ที่ ต ้ อ งเน้ น ความส� า คั ญ ของแนวทางการพั ฒ นา
พืน้ ทีช่ ายแดนในแต่ละด้าน โดยการวิเคราะห์สถานการณ์
และสภาพปัญหาในพื้นที่เพิ่มเติม

เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสอดคล้องกับสถานการณ์
และสภาพปัญหาในปัจจุบัน นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
ซึ่งให้ความส�คัญกับ
1 การด�เนินการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน
2 แนวทางการใช้พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด
ยุทธศาสตร์การจัดระบบเศรษฐกิจตามแนวชายแดน
(Ayeyawady - Chaphraya-Mekong Economic
Cooperation Strategy : ACMECS)
และการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
โดยก�หนดวัตถุประสงค์ เพื่อเน้นการแก้ปัญหาให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีแนวทางการแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน

การจัดท�าแผนพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ถือเป็นช่วงสุดท้าย
ของการจั ด ท� าแผนพัฒนาเพื่อ เสริม ความมั่นคงของชาติ โดยในระยะต่อไปไม่ไ ด้มีการจัดท�า แผนพัฒนา
เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เนื่องจากได้พิจารณาว่าการด�าเนินงานพัฒนา
เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติได้ปรากฏในยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดนด้วยแล้วประกอบกับหน่วยงานระดับ
กองทั พ ภาคที่ 1-4 และกองเรือภาคที่ 1-3 กองเรือ ยุทธการ เป็นหน่ว ยที่ได้มีการก�า หนดแผนยุทธศาสตร์
ความมัน่ คงชายแดนระดับกองทัพภาคหรือกองเรือภาครองรับ ซึง่ พิจารณาเทียบเคียงได้กบั การก�าหนดให้มแี ผนพัฒนา
เพื่ อ เสริ ม ความมั่ น คงของชาติ ในช่วงแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 10 เพราะได้พิจารณาถึงสถานการณ์แ ละปัญหา
ความมั่นคง ชายฝั่งทะเล และแนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติในแต่ละพื้นที่ด้วยแล้ว
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ในด้านการบริหารจัดการ ได้มกี ารก�าหนด
องค์กรบริหารจัดการงานชายแดนให้เป็นหนึ่งเดียว
ภายใต้ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนา
เพื่ อ เสริ ม ความมั่ น คงของชาติ พ.ศ. 2547 เพื่ อ
ให้การก�าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท และ
มาตรการในการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
มีเอกภาพ มีระบบ และมีความสอดคล้องต่อเนือ่ งกัน
ตลอดจนมีหน่วยงานหลักที่เป็นศูนย์กลางในการ
อ�านวยการและประสานการปฏิบัติการของหน่วย
ราชการและหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องให้ดา� เนินการ
ไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิใ์ นระดับชาติ
และระดับพืน้ ที่ กล่าวได้วา่ การด�าเนินงานยุทธศาสตร์
การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติสิ่งส�าคัญ
คือ การท�างานเชิงรุกในระดับพืน้ ที่ (Area Approach)
เพือ่ พัฒนาคน ชุมชน พืน้ ทีเ่ ป้าหมายในต�าบลชายแดน
และชายฝั่งทะเล และต�าบลที่มีปัญหาหรือคาดว่า
จะเกิ ด ปั ญ หาที่ ส ่ ง ผลกระทบความมั่ น คงผาสุ ก
ของประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ ดังนั้น การก�าหนด
ยุ ท ธศาสตร์ ห รื อ แผนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นา
เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติในระยะต่อไปจึงได้
ก�าหนดให้มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้ง 3 พื้นที่
คือ พื้นที่จังหวัดชั้นใน จังหวัดชายแดน และ จังหวัด
ชายทะเล เพือ่ แสวงหาแนวทางการพัฒนาหรือป้องกัน
และแก้ไขปัญหาที่มีความหลากหลายในมิติความ
มั่นคงในปัจจุบันและยึดโยงกระบวนการมีส่วนร่วม

ของภาคส่วนต่าง ๆ ในการวางแผนและขับเคลือ่ นไปสู่
การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมต่อไป
กล่าวได้ว่า การด�าเนินงานการพัฒนาเพื่อเสริม
ความมั่นคงของชาติในระยะต่อมาได้มีพัฒนาการ
ตามบริบทสถานการณ์ความมั่นคงและการบริหาร
จั ด การงานความมั่ น คงของหน่ว ยความมั่ น คง
ที่ได้มีการหารือร่วมกันกับหลายภาคส่วนในการวาง
นโยบาย แผน และแนวทางด�าเนินการ โดยมุง่ เป้าหมาย
เพือ่ เสริมสร้างภูมคิ มุ้ กันและจิตส�านึกด้านความมัน่ คง
ของคน ชุมชน ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายโดยผนึกก�าลังภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมด�าเนินการในกิจกรรม
ต่าง ๆ ในโครงการทีก่ า� หนดขึน้ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย
ของการพั ฒ นาเพื่ อ เสริ ม ความมั่ น คงของชาติ
โดยเฉพาะพัฒนาการของความส�าคัญของการพัฒนา
เพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่ทางบกและทางทะเล
ในปั จ จุ บั น ถื อ ได้ ว ่ า มี ค วามสอดคล้ อ งแผนแม่ บ ท
ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประเด็ น ความมั่ น คง
(พ.ศ. 2561 - 2565) อาทิ ในส่วนทีว่ า่ ด้วยการรักษา
ความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติพื้นที่ชายแดน
และทางทะเลและการเสริมสร้างความมั่นคงมนุษย์
และความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น และ
การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ห รื อ แผนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับงานด้านความมัน่ คง ดังแผนภูมทิ ปี่ รากฏแนบท้าย
ซึง่ จะได้มกี ารกล่าวถึงในเอกสารชุดความมัน่ คงศึกษา
ในฉบับต่อไป

เอกสารอ้างอิง
ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, ยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)., 2550.
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554)., กรุงเทพฯ:
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด วี เจ พริ้นติ้ง. (ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์).
ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ., กรอบแนวทางการพัฒนาเพื่อเสริม
ความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2548 - 2549)., กรุงเทพฯ : (ไม่ปรากฏที่พิมพ์)., 2548.
ส�านักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ, การด�าเนินงานยุทธศาสตร์ความมัน่ คงชายแดน ปีงบประมาณ 2554. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สา� นักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี)., 2554.
ส�านักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ และส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเพือ่ เสริมความมัน่ คงของชาติ
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544)., (กรุงเทพฯ): บริษัท เอส.บี.ศิลป์บุญพริ้นติ้ง แอนด์ ซับพลาย จ�ากัด., 2540.
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07/01/2562

โครงการ

แผนแมบท/
แผนงาน
ใต ยศ.
แผนปฏิบัติ

ยศ. ชาติ
ยศ. มั่นคง

กอ.รมน., กห.

แผนงาน/
1. โครงการ
2. รองรับ
3.
4.

(กพ., กอ.รมน., ศรชล.)

คศ.
พม.

แผนการ
แผนการ
ปองกัน
ปองกัน
และแกไขปญหา และแกไข
ความมั่นคง
ปญหา
ทางไซเบอร
การคามนุษย
ปภ.

แผนการ
แผนการ
ปองกัน
ปองกัน
และแกไข
และบรรเทา
ปญหา
สาธารณภัย
การกอการราย

สมช./กอ.รมน. สมช./กอ.รมน.

แผนการ
บริหาร
จัดการ
ผูหลบหนี
เขาเมือง

1.
2.

แผนงาน/
โครงการรองรับ

สศช.

แผนการ
เฝาระวัง
และปองกัน
ประเด็นทาง
เศรษฐกิจที่มี
ผลกระทบตอ
ความมั่นคง

1.
2.

1.
2.

แผนงาน/
โครงการรองรับ

แผนการเสริมสราง
ความมั่นคงของชาติ
จากภัยทุจริต
ป.ป.ห.

1.
2.

แผนงาน/
โครงการรองรับ

1.
2.

สมช./กอ.รมน.

แผนการ
ปองกันและ
แกไขปญหา
อาชญากรรม
ขามชาติ

1.
2.

1.
2.

1.
2.

แผนงาน/
โครงการรองรับ

กอ.รมน

แผน “ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

สมช.

1.
2.

1.
2.

*บูรณาการรวมกันกับ
ยุทธศาสตรชาติ
ดานอื่นๆ

แผนการปกปอง แผนการเสริมสราง
ความสัมพันธ
อธิปไตย
และผลประโยชน และความรวมมือกับ
ประเทศเพือ่ นบาน
ของชาติ
มิตรประเทศและ
ทางปก
องคการนานาชาติ
ทอ.
กท.
แผนงาน/
1. แผนงาน/
โครงการ
โครงการ
2. รองรับ
รองรับ

1.
2.

แผนงาน/
แผนงาน/
แผนงาน/
โครงการรองรับ โครงการรองรับ โครงการรองรับ

แผนการ
แผนการ
แผนการ
ปองกัน
ปองกัน
ปองกัน
อธิปไตย
อธิปไตย
อธิปไตย
และ
และ
และ
ผลประโยชน ผลประโยชน ผลประโยชน
ของชาติ
ของชาติ
ของชาติ
ในภาพรวม ทางปก
ทางทะเล
บก.ทท
ทบ.
ทร.

แผนการรักษาความมั่นคง
ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ทส.

แผนงาน/
โครงการรองรับ
1. การแกไขปญหา
2. การทำประมงผิด กม.

สมช./กษ.

1.
2.

แผนงาน/
โครงการรองรับ

กห./กอ.รมน

พน.

1.
2.

แผนงาน/
โครงการรองรับ

ศรชล.

แผนการรักษา แผนการพัฒนา แผนการพิทักษ แผนการ
ความมั่นคง
ประเทศ
และฟนฟู
แกไขปญหา
และผลประโยชน เพื่อความมัน่ คง ทรัพยาการ
ความมั่นคง
ของชาติ
และชวยเหลือ
ธรรมชาติ
ทางทะเล
ประชาชน และสิ่งแวดลอม เฉพาะกรณี

1.
2.

แผนการรักษาความมั่นคง
ดานอาหารและน้ำ

1.
2.

แผนการรักษาความมั่นคงทางพลังงาน

1.
2.

แผนงาน/
โครงการรองรับ

แผนการปองกัน แผนการรักษา แผนการรักษา
ความมั่นคง
และแกไขปญหา ความมั่นคง
และผลประโยชน
ภายใน
ความไมสงบ
ของชาติ
ใน จชต. ราชอาณาจักร
พื้นที่ชายแดน
กอ.รมน
สมช./กอ.รมน
สมช.

1.
2.

(กห.)
การปกปองอธิปไตยและผลประโยชนของชาติ

แผนงาน/โครงการรองรับ แผนงาน/โครงการรองรับ แผนงาน/โครงการรองรับ แผนงาน/โครงการรองรับ แผนงาน/โครงการรองรับ แผนงาน/โครงการรองรับ แผนงาน/โครงการรองรับ

ปปส.

แผนการ
ปองกัน
และ
ปราบปราม
ยาเสพติด

การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ
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ความมั่นคงไซเบอร์:

แนวคิด ประสบการณ์ของต่างประเทศ
และบทเรียนสำาหรับประเทศไทย
วศิน ปั้นทอง

ความมั่นคงไซเบอร์:

มากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐบาล พลเอก
ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา ได้ ป ระกาศวิ สั ย ทั ศ น์ เ ชิ ง
นโยบาย“ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งเน้นการน�าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
นอกจากนี้การเกิดขึ้นของหน่วยงานภาครัฐใหม่ ๆ
จ� า นวนหนึ่ ง ที่ มี ภ ารกิ จ ในการส่ ง เสริ ม และการ
พั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมดิ จิ ทั ล ในช่ ว ง
วศิน ปั้นทอง* เกื อ บ 10 ปี ที่ ผ ่ า นมาสะท้ อ นให้ เ ห็ นถึ ง แนวโน้ ม
ในการพึ่งพาพื้นที่ไซเบอร์ในการให้บริการสาธารณะ
และการปรั บ ตั ว ของภาครั ฐ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ความมั่นคงไซเบอร์ (Cybersecurity) บริบทโลกที่กิจกรรมต่าง ๆ เคลื่อนไปสู่พื้นที่ไซเบอร์
เป็ น ประเด็ น ที่ ไ ด้ รั บ ความสนใจอย่ า งยิ่ ง จากทั้ ง
นักวิชาการ ฝ่ายความมั่นคง ภาคธุรกิจ
และผู ้ ก� า หนดนโยบายในบริ บ ท
โลกที่ ตั ว แสดงต่ า ง ๆ พึ่งพาพื้นที่
ไซเบอร์มากขึ้น ในขณะเดียวกัน
ความเสีย่ งจากการใช้พน้ื ทีด่ งั กล่าว
ก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น
อาชญากรรมไซเบอร์ (Cybercrime),
มัลแวร์ (Malware) หรือการโจมตีโดยปฏิเสธการให้
ในขณะเดียวกันภัยคุกคามหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
บริการ (Denial-of-service (DoS) attack) ปัจจุบันนี้
จากการพึ่ ง พาเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และพื้ น ที่ ไ ซเบอร์
การท�าธุรกรรมทางการเงินผ่านพื้นที่ไซเบอร์เป็น
ก็เป็นแรงผลักที่ท�าให้เกิดแนวคิดในการควบคุมหรือ
กิจกรรมทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ในวิถชี วี ติ ของผูค้ นจ�านวนมาก
ก�ากับดูแลพื้นที่ไซเบอร์เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
เช่นเดียวกันกับพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้น
บนพื้ น ที่ ไ ซเบอร์ อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ก าร
จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ในโลกที่การ
อนุวัตรดิจิทัล (Digitalisation) เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ก็น�ามาซึ่งความท้าทายชุดใหม่ ๆ ที่ทั้งภาครัฐ กองทัพ
และภาคเอกชนต่างจะต้องปรับตัวและเตรียมความ
พร้อมทีจ่ ะรับมือ อย่างไรก็ตามบทความนีม้ งุ่ พิจารณา
ความมัน่ คงไซเบอร์ในบริบทขององค์กรหรือหน่วยงาน
ภาครัฐและกองทัพเป็นหลัก
ส�าหรับประเทศไทยการอภิปรายสาธารณะ
เกี่ ย วกั บ ความมั่ น คงไซเบอร์ ไ ด้ รั บ ความสนใจ

แนวคิด ประสบการณ์
ของต่างประเทศและ
บทเรียนสำาหรับประเทศไทย

*อาจารย์ประจ�าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13

ปัจจุบันนี้กว่า 124 ประเทศมียุทธศาสตร์ความมั่นคง
ไซเบอร์แห่งชาติ1 ประเทศไทยเองก็มียุทธศาสตร์การ
รักษาความมั่ น คงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ.
2560 – 2564 จัดท�าโดยส�านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ นอกจากนี้ฝ่ายกองทัพก็ได้มีการจัดท�าแผน
แม่บทไซเบอร์เพื่อการป้องกันประเทศ กระทรวง
กลาโหม (2560 – 2564)2 และจัดตั้งส่วนราชการที่
มีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงไซเบอร์ของ
ประเทศ เช่น ศูนย์ไซเบอร์กรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และอวกาศกลาโหม ส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม,

ศูนย์ไซเบอร์ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และ
หน่วยไซเบอร์ระดับปฏิบัติการของแต่ละเหล่าทัพ
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าความมั่นคงไซเบอร์จะ
เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงมากในประเทศไทย แต่การ
ศึ ก ษาแนวคิ ด ความมั่ น คงไซเบอร์ ยั ง คงมี อ ยู ่ น ้ อ ย
บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์หลักสองประการ หนึ่ง
เพื่อน�าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงไซเบอร์และ
สองเสนอแนวทางและถอดบทเรี ย นเพื่ อ เป็ น ทาง
เลือกเชิงนโยบายส�าหรับประเทศไทย

ความมั่นคงไซเบอร์: ความหมายและแนวคิด

International Telecommunication Union. https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/
Pages/cybersecurity-national-strategies.aspx (accessed March 20, 2019).
2
โพสต์ทเู ดย์, “สภากลาโหมไฟเขียวแผนแม่บทไซเบอร์เพือ่ ป้องกันประเทศ,” โพสต์ทเู ดย์, 22 สิงหาคม
2559, https://www.posttoday.com/politic/news/449885 (เข้าถึงเมือ่ 24 มีนาคม 2562).
1
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ความเสีย่ งในสิง่ แวดล้อมทางไซเบอร์ วัตถุประสงค์
ด้ า นความมั่ น คง (ไซเบอร์ - เพิ่ ม โดยผู ้ เ ขี ย น)
โดยทัว่ ไปประกอบไปด้วย:

ความมั่นคงไซเบอร
มหมายและแนวคิด

สหภาพโทรคมนาคมระหว่ า งประเทศ
(International Telecommunication Union:
ITU) ได้ให้ค�าจ�ากัดความความมั่นคงไซเบอร์ไว้ว่า
“ความมั่นคงไซเบอร์คือชุดของเครื่องมือ นโยบาย
วิธคี ดิ เกีย่ วกับความมัน่ คง การรักษาความปลอดภัย
แนวทาง วิธีการจัดการความเสี่ยง การลงมือปฏิบัติ
การฝึกอบรม วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ การสร้างความ
เชื่อมั่นและเทคโนโลยีที่สามารถน�ามาใช้ปกป้อง
สิ่งแวดล้อมทางไซเบอร์และทรัพย์สินขององค์กร
และผู้ใช้ ทรัพย์สินขององค์กรและผู้ใช้ประกอบไป
ด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วยคอมพิวเตอร์ บุคลากร
โครงสร้างพืน้ ฐานแอปพลิเคชัน การให้บริการ ระบบ
โทรคมนาคมและองค์รวมของข้อมูลที่ถูกส่งผ่าน
หรื อ รั ก ษาไว้ ใ นสิ่ ง แวดล้ อ มทางไซเบอร์ ความ
มั่นคงไซเบอร์มุ่งที่จะท�าให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่ง
ความมั่นคงของทรัพย์สินขององค์กรและผู้ใช้จาก

• การรักษาสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูล (Availability)
• การรักษาความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล (Integrity) ซึง่ รวมถึงการยืนยันตัวตน (Authenticity)
และการห้ามปฏิเสธความรับผิดชอบของทั้งผู้รับและผู้ส่งข้อมูล (Non-repudiation)
• การรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality)”3
แม้วา่ นิยามข้างต้นครอบคลุมประเด็นใหญ่ ๆ
หลายประเด็น แต่ประเด็นเหล่านั้นก็เชื่อมโยงอยู่
กับความส�าคัญของการป้องกันพื้นที่ไซเบอร์และ
ลดความเสี่ยงในการใช้พื้นที่ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
หากพิจารณานิยามความมั่นคงไซเบอร์ในกรอบ
ของยุทธศาสตร์ทางการทหาร นอกจากจะมีมติ ขิ อง
นิยามแบบ ITU แล้ว จะพบว่าน�้าหนักถูกให้กับการ
ตอบโต้ด้วย เช่น การป้องปรามไซเบอร์ (Cyber
deterrence) การเพิม่ ขีดความสามารถในการโจมตี
ไซเบอร์ (Cyberattack capabilities) และปฏิบัติ
การไซเบอร์แบบแข็งกร้าว (Offensive cyber
operation) เป็นต้น ในแง่นี้หากสังเคราะห์นิยาม
ที่มีอ ยู ่ ทั้ ง จากมุ มมองพลเรือนและทหาร ความ
มั่นคงไซเบอร์จึงประกอบด้วยสองมิติที่ซ้อนกันอยู่
ได้แก่ การตั้งรับภัยคุกคามไซเบอร์และการจัดการ
ความเสีย่ งทางไซเบอร์ในเชิงรุก ประกอบกับการโต้กลับ
ทางไซเบอร์ (Cyber retaliation) เพื่อท�าลายภัย
คุกคามในบางสภาวการณ์ ดังนัน้ การออกแบบนโยบาย
ยุทธศาสตร์และระบบความมั่นคงไซเบอร์จะต้อง
ครอบคลุมทั้งสองมิติ แต่จะขับเน้นมิติใดมากกว่า
กันขึ้นอยู่กับพลวัตความมั่นคงไซเบอร์ท่ีประเทศ
หนึ่ง ๆ เผชิญอยู่
International Telecommunication Union. https://
www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/com17/Pages/
cybersecurity.aspx (accessed December 6, 2018).

3

อาชญากรรมไซเบอร์ – การก่อการร้าย
ไซเบอร์ – สงครามไซเบอร์
ดังทีไ่ ด้กล่าวไว้ในข้างต้น แม้วา่ ความมัน่ คง
ไซเบอร์จะเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงอย่างมาก แต่ความ
เข้าใจเกีย่ วกับลักษณะของภัยคุกคามไซเบอร์ รวมทั้ง
ระดับความรุนแรงของความขัดแย้งไซเบอร์ยังคง
หาข้อยุติลงตัวไม่ได้ เช่น อะไรที่ถือว่าเป็นภัย
คุกคามไซเบอร์บา้ ง, อาชญากรรมไซเบอร์แตกต่างจาก
การก่อการร้ายไซเบอร์อย่างไร, การจะกล่าวว่าความ
ขั ด แย้ ง หนึ่ ง ข้ า มเส้ น จากการโจมตี ไ ซเบอร์ เ ป็ น
สงครามไซเบอร์มเี กณฑ์ใดพิจารณาบ้าง ยิง่ ไปกว่านัน้
โลกของความมัน่ คงไซเบอร์ยงั มีสว่ นทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ปฏิบัติการลับ (Covert operation), การสืบข่าว
โดยวิ ธี ลั บ (Intelligence) และการสอดแนม
พื้นที่ไซเบอร์ (Cyber spying) ที่แทบจะสืบสาว
หาต้นตอไม่ได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์ในการ
สร้ า งความเข้ า ใจร่ ว มกั น และการอภิ ป รายเชิ ง
นโยบาย ในบทความนี้ ผู้เขียนเสนอว่าการโจมตี
ไซเบอร์สามารถแบ่งออกได้เป็นสามประเภทหลัก
โดยใช้เกณฑ์ดงั นี้ (1) ตัวแสดง, (2) เป้าหมายในการ
ก่อความเสียหายทางไซเบอร์ และ (3) ระดับความ
รุนแรง
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อาชญากรรม ไซเบอร์

อนุสัญญาของสภายุโรปว่าด้วยอาชญากรรมไซเบอร์ ค.ศ. 2001 (Convention
on Cybercrime Budapest, 23.XI.2001) ได้ก�าหนดลักษณะการกระท�าความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ข้ามชาติว่าเกี่ยวข้องกับการสร้างความเสียหายต่อ
ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลในคอมพิวเตอร์ (ข้อ 4-6), การหลอกลวงและการปลอม
แปลง (Fraud and forgery) (ข้อ 7-8), สื่อลามกเด็ก (ข้อ 9) และการละเมิดลิขสิทธิ์
(ข้อ 10)4
การจ�าแนกประเภทอาชญากรรม ที่ส่งผลร้ายต่อผู้คนและทรัพย์สิน6 และ
ข้างต้นสอดคล้องกับงานศึกษาของเดวิด ไม่ได้มีเป้าหมายหลักทางการเมืองเพื่อ
วอลล์ (2011) ซึ่งเสนอว่าอาชญากรรม บั ง คั บ กดดั น ให้ รั ฐ ท� า ตามเป้ า ประสงค์
ไซเบอร์ มี อ งค์ ป ระกอบหลั ก สี่ ป ระการ ของผู้โจมตี นอกจากนี้โดยทั่วไปตัวแสดง
ได้แก่ (1) การรุกล�้าทางไซเบอร์ (Cyber- หลักในอาชญากรรมไซเบอร์มักจะเป็นผู้
trespass) เช่น การเจาะระบบโดยไม่ได้ เจาะระบบ (Hacker) ทีเ่ ป็นพลเรือน มักจะ
รับอนุญาต, (2) การหลอกลวงในพื้นที่ รวมตัวกันเป็นเครือข่ายและไม่ได้กระท�า
ไซเบอร์ (Cyber-deception) เช่น การ การบนฐานของอุดมการณ์ทางการเมือง
หลอกเอารหัสบัตรเครดิต รวมไปถึงการ หากแต่เป็นแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ ฉะนั้น
ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาในพื้นที่ไซเบอร์ ข้อแตกต่างที่ส�าคัญระหว่างอาชญากรรม
(Cyber piracy), (3) สื่อลามกในพื้นที่ ไซเบอร์และสงครามไซเบอร์คืออย่างแรก
ไซเบอร์ (Cyber-pornography/obscen- ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่รัฐ หากแต่เป็นภาคธุรกิจ
ity) โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เอกชนเป็นหลัก ในขณะที่ อ ย่ า งหลั ง มุ ่ง
และเยาวชน และ (4) ความรุนแรงทาง ก่อความเสียหายและท�าลายความมั่นคง
ไซเบอร์ (Cyber-violence) อันเป็นการ ของรัฐเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ทั้งสองก็
ข่มขู่คุกคามหรือใช้ประทุษวาจาต่อผู้อื่น มีลักษณะร่วมที่ส�าคัญนั่นคือลักษณะการ
ผ่านพื้นที่ไซเบอร์5
ข้ามพรมแดนรัฐชาติ ในแง่นี้ผู้ก่ออาชญากรรม/โจมตีไซเบอร์อาจอยู่ในรัฐหนึ่งใน
จะเห็นได้ว่า โดยทั่วไป ขณะที่ก่ออาชญากรรมต่อเหยื่อที่อยู่ใน
อาชญากรรมไซเบอร์มุ่งเป้าไปที่เอกชน อีกรัฐหนึ่ง
และปัจเจกบุคคล กล่าวคือเป็นกิจกรรม
Council of Europe, Convention on Cybercrime, https://www.refworld.org/docid/47fdfb202.html (accessed 26
March 2019).
5
David S. Wall, “Cybercrimes and the Internet,” in Crime and the Internet, ed. David S. Wall (New York: Routledge, 2001), 1–17. โปรดพิจารณาการอภิปรายเกีย่ วกับขอบข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ตามทีเ่ ดวิด วอลล์จา� แนกประเภทไว้โดย
สรุปใน Thomas J. Holt, “Regulating Cybercrime through Law Enforcement and Industry Mechanisms,”
The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science 679, no. 1 (2018): 142-143.
6
การให้ความหมายอาชญากรรมไซเบอร์ว่ามีลักษณะที่ส่งผลร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนปรากฏใน Cyber War Law.
http://cyberwarlaw.eu/new-world-arena-cyberspace-as-the-global-battlefield/ (accessed March 20, 2019). และ
Homeland Security. https://www.dhs.gov/cisa/combating-cyber-crime (accessed March 19, 2019).
4

16

การก่อการร้ายไซเบอร์

ในสาขาวิชาความมั่นคงศึกษา ข้อถกเถียง
ว่าด้วยการแยกความแตกต่างระหว่างการก่อการ
ร้ายไซเบอร์และสงครามไซเบอร์ยังไม่มีทีท่าว่าจะ
ยุติลงตัวทั้งในทางกฎหมายระหว่างประเทศและ
ในการวิเคราะห์เชิงมโนทัศน์ กระนั้นก็ตามเพื่อ
ประโยชน์ในทางนโยบายและการวางยุทธศาสตร์
ซึ่งเป็นเป้าหมายส�าคัญของบทความนี้ เมื่อกล่าวถึง
การก่อการร้ายไซเบอร์ ผู้เขียนรับเอานิยามการ
ก่อการร้ายตามที่โดโรธี เดนนิงให้ไว้นั่นคือ การก่อ
การร้ายไซเบอร์หมายถึง “การท�ากิจกรรมก่อการร้าย
อั น มี เ ป้ า หมายทางการเมื อ งในการสร้ า งความ
เสียหายอย่างยิ่งยวดต่อชีวิตคนและเศรษฐกิจ”7

ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอของโธมัส เจ. ฮอล์ทที่
เน้นมิติทางการเมืองและอุดมการณ์ รวมทั้งมิติของ
การสร้างความหวาดกลัวในการก่อการร้ายไซเบอร์8
นิ ย ามของเดนนิ ง ให้ น�้ า หนั ก กั บ การมี
เป้าหมายทางการเมืองอย่างชัดเจนซึ่งเป็นจุดต่าง
ที่ส�าคัญระหว่าง การก่อการร้ายไซเบอร์กบั อาชญากรรมไซเบอร์ นอกจากนี้การก่อการร้ายไซเบอร์
มักจะเกี่ยวข้องกับการโจมตีในบริบทของความ
ขัดแย้งอสมมาตร (Asymmetric conflict) เช่น
กลุ่มติดอาวุธหรือกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่ต่อสู้กับรัฐ
เป็นต้น เกเบรียล ไวแมนน์ชใี้ ห้เห็นว่าการโจมตีไซเบอร์
เป็ น ทางเลื อ กที่ ดึ ง ดู ด ใจกลุ ่ ม ก่ อ การร้ า ยเพราะ
นอกจากจะสร้างความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์
ของเหยื่ อ /เป้ า หมายแล้ ว ยั ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลทาง
จิตวิทยา ในแง่ที่ว่าท�าให้ทุกคนรู้สึกหวาดวิตกว่า
จะเป็นเหยื่อการโจมตีได้ตลอดเวลา9 อย่างไรก็ตาม
หากตั วแสดงเหล่ า นี้ มี ความสั ม พั นธ์ กั บรั ฐ เช่ น
ถู ก ว่ า จ้ า งในทางลั บ ให้ ท� า การโจมตี ไ ซเบอร์ ต ่ อ
อีกรัฐหนึ่ง ผู้เขียนจะจัดอยู่ในส่วนสงครามไซเบอร์

สงครามไซเบอร์

สงครามไซเบอร์เป็นรูปแบบการท�าสงครามที่อยู่ใต้ร่มธงสงครามสารสนเทศ
(Information warfare) โดยทั่วไปเราจะพบว่าสงครามไซเบอร์ครอบคลุมทั้งส่วน
ที่เป็นทหารและไม่ใช่ทหาร (Military and nonmilitary domain) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับทหาร การโจมตีไซเบอร์กอ่ ให้เกิดความเสียหายต่อพืน้ ทีไ่ ซเบอร์ทถี่ กู ใช้ เป็นส่วนหนึง่
Dorothy E. Denning, “Activism, Hacktivism and Cyberterrorism: The Internet as a Tool for Influencing Foreign
Policy,” in Networks and Netwars: The Future of Terror, Crime, and Militancy, eds. John Arquilla and David
Ronfeldt (Santa Monica, California: RAND Corporation, 2001), 241.
8
Thomas J. Holt, “Exploring the Intersections of Technology, Crime, and Terror,” Terrorism and Political Violence
24, no. 2 (2012): 338-341.
9
Gabriel Weimann, “Cyberterrorism: The Sum of All Fears?,” Studies in Conflict & Terrorism 28, no. 2 (2005):
129-149
7
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ในการท�างานของกองทัพทัง้ ในการเก็บข้อมูลทีส่ า� คัญต่อความมัน่ คงของประเทศ, การสัง่ การบัญชาการ, การ
ควบคุมระบบอาวุธยุทโธปกรณ์และโครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ า� คัญ เป็นต้น นอกจากนีย้ งั รวมไปถึงปฏิบตั กิ ารไซเบอร์
ในระดับยุทธการและยุทธวิธี (Operational and tactical level) ส�าหรับส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ
ที่ไม่ใช่ทหาร การโจมตีไซเบอร์เป็นการสร้างความเสียหายต่อพืน้ ทีไ่ ซเบอร์ทรี่ องรับการเก็บข้อมูลและบริหาร
จัดการข้อมูล, การท�าธุรกรรมการเงิน, การควบคุมระบบการท�างานของโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ เป็นต้น
กระนั้นก็ตามการโจมตีไซเบอร์ที่เข้าข่ายสร้างความเสียหายในระดับสงครามเป็นเช่นไร การตอบค�าถามนี้
เผชิญปัญหาส�าคัญทัง้ ในทางกฎหมายระหว่างประเทศและในทางปฏิบตั นิ นั่ คือตัวนิยามของสงครามไซเบอร์เอง

ในทางการทหารพื้นที่ไซเบอร์ถูก

นิยามว่าเป็นสนามรบแบบใหม่ (New battlefield)
ที่มี“ความส�าคัญเท่ากับพื้นที่บก น�้า อากาศและ
อวกาศ”10 ดังนั้นจึงมีการวางยุทธศาสตร์ ยุทธการ
และยุ ท ธวิ ธี ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ สนามรบไซเบอร์
นอกจากนี้เพื่อป้องกันพื้นที่ไซเบอร์และโครงสร้าง
พื้ น ฐานที่ ส� า คั ญ ทางไซเบอร์ หลาย
ประเทศได้มีการพัฒนาอาวุธไซเบอร์
(Cyber weapon) เพื่อใช้ในการโจมตี
ไซเบอร์ที่มีศักยภาพในการก่อความ
เสียหายทางกายภาพจริง นอกจากนี้
งานศึกษาร่วมสมัยยังชีใ้ ห้เห็นว่าปัญญา
ประดิษฐ์ที่สามารถควบคุมข้อมูลอาจ
ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งในการท�าสงคราม
ไซเบอร์ ดังนั้นการคิดเกี่ยวกับความ
มั่นคงไซเบอร์จึงต้องพิจารณาถึงความ
ไม่ มั่ น คงที่ เ กิ ด จากการใช้ ป ั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ด ้ ว ย
(AI-enabled vulnerabilities)11

ในแง่ของระดับความรุนแรง

ผู้เชี่ยวชาญอย่างเบร็ท ไมเคิลแห่งวิทยาลัยนาวิก
โยธินชัน้ สูง (สหรัฐอเมริกา) ก็ให้ความสนใจกับระดับ
ของความขัดแย้งทางไซเบอร์ เขาให้ความเห็นว่า

สงครามในความหมายแบบเคลาซ์ วิ ท ซ์ ได้ แก่
การใช้ ค วามรุ น แรงเพื่ อ ก่ อ ความเสี ย หายอย่ า ง
ร้ายแรง (Lethality), การใช้ความรุนแรงดังกล่าวเป็น
เครื่องมือที่ท�าให้อีกฝ่ายยอมรับเจตจ�านงของผู้ใช้
ความรุนแรงและมีแรงจูงใจทางการเมืองที่สื่อสาร
ออกมาอย่างชัดเจน13 ดังนั้นในทัศนะของริด การ
โจมตีไซเบอร์ยังไม่ถึงขั้นท�าให้เป้าหมายถึงแก่ชีวิต

Ronald J. Deibert and Rafal Rohozinski, “Risking Security: Policies and Paradoxes of Cyberspace Security,” International Political Sociology 4, no. 1 (2010): 16.
11
Osonde A. Osoba and William Welser IV, The Risks of Artificial Intelligence to Security and the Future of
Work (Santa Monica, California: RAND corporation, 2017), 5.
12
Willie D. Jones, “Declarations of Cyberwar,” IEEE Spectrum, July 24, 2012, https://spectrum.ieee.org/
computing/ networks/declarations-of-cyberwar (accessed March 12, 2019).
13
Thomas Rid, “Cyber War Will Not Take Place,” Journal of Strategic Studies 35, no. 1 (2012): 6.
10
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“มิใช่การโจมตีไซเบอร์ทุกกรณีจะถือว่าเข้าข่าย
การโจมตีโดยใช้อาวุธ (Armed attacks)”12 ใน
บทความ Cyber War Will Not Take Place
โธมัส ริดได้อธิบายว่า สงครามไซเบอร์ยังไม่เคย
เกิ ด ขึ้ น เพราะความขั ด แย้ ง ทางไซเบอร์ ไ ม่ ไ ด้
มีลักษณะ 3 ประการที่ เ ป็ นองค์ ประกอบของ

โดยตรง อีกทัง้ การโจมตีไซเบอร์สว่ นมากเกิดขึน้ โดย
ผู้โจมตีจงใจปกปิดตัวตน จึงไม่สะท้อนเป้าหมาย
ทางการเมืองที่ชัดเจน กล่าวอีกแบบหนึ่ง เมื่อไม่รู้
ว่าใครโจมตี ก็ยากทีจ่ ะบอกว่าโจมตีดว้ ยแรงจูงใจใด
เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องทางการเมืองหรือเป็น
การขโมยข้อมูลภาครัฐเพื่อประโยชน์ทางการค้า
ในแง่ นี้ เ ราจะพบว่ า ความขั ด แย้ ง ทางไซเบอร์ ที่

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียน

มีความเห็นว่าในแง่การวางยุทธศาสตร์ทางการทหาร การโจมตี
ไซเบอร์ มั ก จะอยู ่ ใ นกรอบของ
สงครามไซเบอร์ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการพั ฒ นาสตั ก ซ์เ น็ท (Stux-

เกิดขึ้นมาจนกระทั่งปัจจุบันอยู่ในระดับที่ต�่ากว่า
สงครามไซเบอร์ กระนั้นก็ตาม จอห์น สโตนได้โต้
แย้งว่าสงครามไซเบอร์เกิดขึ้นได้แม้จะไม่ตรงตาม
เกณฑ์การใช้ความรุนแรงเพื่อก่อความเสียหาย
อย่างร้ายแรง ส�าหรับสโตน การใช้ความรุนแรง
เพื่อก่อความเสียหายที่ไม่ถึงขั้นร้ายแรงถึงชีวิตก็
สามารถถูกเข้าใจในฐานะการกระท�าทางสงครามได้ 14

net) ที่เ ป็นมัลแวร์ ที่ ส ามารถก่ อ
ความเสี ย หายเชิ ง กายภาพต่ อ
โครงสร้างพื้นฐานไซเบอร์ที่ส�าคัญ
(Critical infrastructures) ของผู้
ถูกโจมตี15 เมื่อใดก็ตามทีเ่ กิดความ
เสียหายเชิงกายภาพ นั่ นหมาย

ความว่ามัลแวร์ได้กลายมาเป็นอาวุธ
สงครามไซเบอร์ (Cyber weapon)
ที่ มี ขี ด ความสามารถในการ
ท�าลายล้างจริง มิได้เป็นเพียงโค้ด
(Code) ทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีไ่ ซเบอร์เท่านัน้

ดังนั้น ในความหมายอย่างกว้างที่สุดสงครามไซเบอร์คือการขัดขวาง, ท�าลายการ

เข้าถึงหรือการใช้ประโยชน์, สร้างความขัดข้องหรือท�าลายบูรณภาพของพืน้ ทีไ่ ซเบอร์ของรัฐหนึง่ ๆ
โดยอีกรัฐหนึ่ง มีเป้าหมายทางการเมืองในการโจมตีที่ชัดเจนและมีระดับความรุนแรงเทียบเท่า
การโจมตีด้วยอาวุธ ตัวแสดงหลักในสงครามไซเบอร์คอื รัฐโดยสัมพันธภาพระหว่างองค์กรภายใน
รัฐทีว่ างยุทธศาสตร์ในการรับมือกับสงครามไซเบอร์มักจะเป็นไปในลักษณะไตรภาคี นั่นคือ
รัฐบาล-กระทรวงกลาโหม-กองทัพ ข้อแตกต่างส�าคัญระหว่างสงครามไซเบอร์และการก่อการร้าย
ไซเบอร์ ส�าหรับบทความนีค้ อื อย่างแรกถูกสงวนไว้ใช้ในบริบทของความขัดแย้งในระดับระหว่างรัฐ
(Interstate conflict) เท่านั้น

John Stone, “Cyber War Will Take Place!,” Journal of Strategic Studies 36, no. 1
(2013): 101-108.
15
Sean Collins and Stephen McCombie, “Stuxnet: the emergence of a new cyber
weapon and its implications,” Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism
7, no. 1 (2012): 80-91. และ Dorothy E. Denning, “Stuxnet: What Has Changed?” Future
Internet 4, no. 4 (2012): 672-687.
14
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เป้าหมายการเมือง

เป้าหมายเศรษฐกิจ

แผนภาพสรุปลักษณะของการโจมตีไซเบอร์ 16
อาชญากรรมไซเบอร์
การก่อการร้ายไซเบอร์
สงครามไซเบอร์
วิธีการหลอกลวง-เบนความสนใจ-ท�าลาย-ปฏิบัติการระยะไกล-สร้างความบกพร่องในระบบ

ตัวอย่างเหตุการณ์ความขัดแย้งทางไซเบอร์
การโจมตีไซเบอร์ต่อเอสโตเนีย 200717

ในช่วงปลายเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม
ปี 2007 ประเทศเอสโตเนียเผชิญกับการโจมตีทาง
ไซเบอร์ต่อเนื่องนาน 3 สัปดาห์ เหตุการณ์ดังกล่าว
เกิดขึน้ ในช่วงทีเ่ อสโตเนียตัดสินใจย้ายรูปปัน้ ทหาร
โซเวียตนิรนามออกไปจากที่ตั้งเดิมซึ่งอยู่ใจกลาง
กรุงทาล์ลินน์ เมืองหลวงของประเทศเอสโตเนีย
รูปปั้นนี้เป็นอนุสรณ์สงครามโลกครั้งที่สองที่ร�าลึก
ถึงทหารโซเวียต การย้ายรูปปั้นนี้น�ามาซึ่งความ
โกรธเคืองในหมู่ประชากรเชื้อสายรัสเซียที่อาศัย
อยู่ในเอสโตเนีย พวกเขาท�าการประท้วงที่กรุงทาล์
ลิน น์ จนเกิ ด เป็ น จราจล ต่อมาเหตุก ารณ์นี้ถูก
เรียกว่า “คืนบรอนซ์ (Pronksiöö)” เนือ่ งจากรูปปัน้

ดังกล่าวมีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่ารูปปั้น
ทหารบรอนซ์
นอกจากนี้การย้ายรูปปั้นทหารบรอนซ์
ยังท�าให้รัสเซียไม่พอใจ ในช่วงเวลาเดียวกันนี้เอง
ที่เกิดการโจมตีไซเบอร์ต่อเอสโตเนีย เว็บไซต์ของ
หน่วยงานภาครัฐ, ธนาคารและพรรคการเมืองบาง
พรรคถูกโจมตี การให้บริการภาครัฐของเอสโตเนีย
ซึ่ ง พึ่ ง พาการท� า งานบนพื้ น ที่ ไ ซเบอร์ ม ากก็ เ กิ ด
ติดขัดชะงักงันอยู่พักหนึ่ง ความเสียหายทางธุรกิจ
ก็เกิดขึ้นเนื่องจากต้องระงับการท�าธุรกรรมทาง
การเงิน รูปแบบการโจมตีไซเบอร์เป็นลักษณะการ
โจมตี โ ดยปฏิ เ สธการให้ บ ริ ก ารแบบกระจาย

ผูเ้ ขียนท�าแผนภาพนีข้ นึ้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประโยชน์ในการวิเคราะห์ (Analytical utility) แต่ในทางปฏิบตั ิ การโจมตี
ไซเบอร์แต่ละประเภทจะทับซ้อนกันและเส้นแบ่งระหว่างเป้าหมายทางการเมืองและเศรษฐกิจมักจะไม่ชดั เจน
17
ส�าหรับการวิเคราะห์ในมิตคิ วามมัน่ คงศึกษา โปรดดู Katri Lindau, “Cyber Security in Estonia: Lessons from the
Year 2007 Cyberattack” (master’s thesis, Tallinn University, 2012). และส�าหรับรายละเอียดเหตุการณ์ โปรดดู Mark
Landler and John Markoff, “Digital Fears Emerge After Data Siege in Estonia,” The New York Times, May 29,
2007, https://www.nytimes.com/2007/05/29/technology/29estonia.html (accessed March 20, 2019).
16

20

(DDoS) รวมทัง้ มีความพยายามในการเจาะระบบด้วย
SQL Injection (การโจมตีทตี่ อ้ งการเจาะระบบการ
พิสูจน์ตัวตน) การโจมตีไซเบอร์ด�าเนินควบคู่ไปกับ
การปล่อยข่าวที่บิดเบือน (Disinformation) ใน
พื้นที่ออนไลน์
เหตุการณ์นี้ถือเป็นครั้งแรกที่ “เกิดการ
โจมตีไซเบอร์ตอ่ ประเทศทัง้ ประเทศ”18 แม้วา่ รัสเซีย
จะปฏิเสธว่าเป็นผูอ้ ยูเ่ บือ้ งหลังการโจมตีไซเบอร์ใน
ครัง้ นัน้ แต่เอสโตเนียเชือ่ ว่ารัสเซียมีความเกีย่ วข้อง
กับการโจมตี ส�าหรับการรับมือ กล่าวได้วา่ หน่วยงาน
ภาครัฐฝ่ายความมั่นคงและกองทัพของเอสโตเนีย
สามารถรับมือได้ทันท่วงที อีกทั้งผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศจากนาโต้ (NATO) ก็มาร่วม
จัดการกับการโจมตีไซเบอร์ในฐานะที่เอสโตเนีย
เป็นสมาชิก แม้วา่ มาตรา 5 ของสนธิสญ
ั ญาป้องกัน

แอตแลนติกเหนือ 19 จะไม่ถกู ใช้ แต่กไ็ ด้มกี ารจัดตัง้
ศูนย์ความเป็นเลิศนาโต้ด้านความร่วมมือในการ
ป้องกันไซเบอร์ (NATO Cooperative Cyber
Defence Centre of Excellence) ในเวลาต่อมา
ที่กรุงทาล์ลินน์ ในปัจจุบันนอกจากศูนย์บญั ชาการ
ไซเบอร์ (Cyber command)20 กระทรวงกลาโหม
ของเอสโตเนีย หน่วยงานพลเรือนทีม่ ภี ารกิจเกีย่ วกับ
ความมั่นคงไซเบอร์คือองค์การระบบสารสนเทศ
ภาครัฐ (Riigi infosüsteemi Amet) นอกจากนี้
ที่น่าสนใจคือเอสโตเนียมีหน่วยไซเบอร์ในองค์การ
อาสาสมัครป้องกันประเทศ (Küberkaitseliit) ซึง่
ประกอบด้วยอาสาสมัครไซเบอร์ทเี่ ข้ามามีสว่ นร่วม
ในการป้องกันพืน้ ทีไ่ ซเบอร์ของเอสโตเนีย อาจเรียก
ได้วา่ เป็นกองก�าลังรบอาสาสมัครกึง่ ทหาร (All-volunteer paramilitary force)21

การโจมตีไซเบอร์ตอ่ จอร์เจีย 2008
ความขั ด แย้ ง ระหว่ า งจอร์ เ จี ย และรั ส เซี ย
ปะทุ ขึ้ น ในเดื อ นสิ ง หาคมปี 2008 จนกลายเป็น
สงคราม 5 วัน โดยรัสเซียให้การสนับสนุนภูมิภาค
อับคาเซีย (Abkhazia) และเซาธ์ โอเซเทีย (South
Ossetia) ในการแยกตัวออกจากจอร์เจีย ในรายงาน
ของเอเรียล โคเฮนและโรเบิรต์ อี. แฮมมิลตัน พวกเขา
มองว่าสงครามระหว่างจอร์เจียและรัสเซียในครั้งนั้น
ถือว่าเป็น“ครั้งแรกที่รัสเซียท�าสงครามไซเบอร์เ พื่ อ

Rolski, “Estonia: Ground Zero for World’s First Cyber War?,” ABC news, May 17, 2007, https://abcnews.
go.com/International/Technology/story?id=3184122&page=1 (accessed March 15, 2019).
19
กล่าวโดยสรุปคือหากประเทศสมาชิกนาโต้ใดถูกโจมตีโดยประเทศอืน่ ทีไ่ ม่ได้เป็นสมาชิก ถือว่าทุกประเทศทีเ่ ป็นสมาชิกถูกโจมตี
เช่นกัน ซึง่ เป็นไปตามหลักการการป้องกันร่วม (Collective defence)
20
เริม่ เปิดท�าการในวันที่ 1 สิงหาคม 2018 ส�าหรับโครงสร้างและภารกิจของหน่วยงาน โปรดดู Dario Cavegn, “Defence Forces cyber command takes up operations,” ERR, August 1, 2018, https://news.err.ee/850719/defence-forces-cyber-command-takes-up-operations (accessed March 15, 2019).
21
Tom Gjelten, Volunteer Cyber Army Emerges In Estonia, NPR, January 4, 2011, https://www.npr.
org/2011/01/04/132634099/in-estonia-volunteer-cyber-army-defends-nation (accessed March 17, 2019).
18

21

สนับสนุนยุทธวิธีสงครามแบบดั้งเดิม แม้ว่าปฏิบัติการอาจจะไม่ได้กระท�าภายใต้
รัฐบาลรัสเซียโดยตรง”22 นักวิเคราะห์จา� นวนหนึง่ เชือ่ ว่าผูอ้ ยูเ่ บือ้ งหลังคือกลุม่ ผูเ้ จาะระบบ
“Russian Business Network” ซึ่งมีสายสัมพันธ์กับมาเฟียและรัฐบาลรัสเซีย 23
การโจมตีไซเบอร์พุ่งเป้าไปที่เว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐของจอร์เจีย เช่นเว็บไซต์ท�าเนียบ
ประธานาธิบดี กระทรวงการต่างประเทศรวมทั้งธนาคารแห่งชาติจอร์เจีย รูปแบบการโจมตีมีลักษณะ
การปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย (DDoS) ซึง่ เป็นรูปแบบเดียวกันกับทีเ่ อสโตเนียเผชิญในปี 2007
อีกทั้งยังมีปฏิบัติการปิดกั้นการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Internet blockade) การโจมตีเริ่มเกิดขึ้นราว
สองสัปดาห์ก่อนที่รัสเซียจะส่งกองก�าลังเข้ามายังพืน้ ทีค่ วามขัดแย้ง 24 เป้าหมายประการหนึ่งของการ
โจมตีไซเบอร์ต่อจอร์เจีย คือการลดทอนความสามารถในการสื่อสารของรัฐบาลจอร์เจียกับผู้คนใน
ประเทศและประชาคมโลก ผลทางการเมืองของปฏิบัติการนี้ก็มีความส�าคัญเพราะเป็นการสื่อสารว่า
“จอร์เจียไม่สามารถรักษาอธิปไตยทั้งในพื้นที่กายภาพและพื้นที่ไซเบอร์”25 อย่างไรก็ตาม แม้จะตก
อยู่ภายใต้สถานการณ์สงคราม จอร์เจียก็สามารถรับมือกับการโจมตีไซเบอร์ได้ดีในระดับหนึ่ง 26
ปัจจุบันหน่วยงานที่มีภารกิจด้านความ
มั่นคงไซเบอร์ของจอร์เจียได้แก่ส�านักความมั่นคง
ไซเบอร์ (Cyber Security Bureau) ก่อตั้งขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล
ของจอร์เจีย (Law of Georgia on Information
Security) และส�านักงานแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data
Exchange Agency) สังกัดกระทรวงยุติธรรมแห่ง
จอร์เจียซึง่ มีศนู ย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัย
คอมพิ ว เตอร์ (Computer Emergency Response Team (CERT)) อยูใ่ นสังกัดของส�านักงาน
ด้วย ในปี 2019 นีก้ ระทรวงกลาโหมจอร์เจียประกาศ

Ariel Cohen and Robert E. Hamilton, The Russian Military and the Georgia War: Lessons and
Implications (Pennsylvania, USA: The Strategic Studies Institute: 2011), 44-45.
23
Jon Swaine, “Georgia: Russia ‘conducting cyber war’,” The Telegraph, August 11, 2008, https://
www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/georgia/2539157/Georgia-Russia-conducting-cyberwar.html (accessed March 17, 2019).
24
John Markoff, “Before the Gunfire, Cyberattacks,” The New York Times, August 12, 2008, https://
www.nytimes.com/2008/08/13/technology/13cyber.html (accessed March 21, 2019).
25
David Hollis, “Cyberwar Case Study: Georgia 2008,” Small Wars Journal, January 6, 2011, https://
smallwarsjournal.com/blog/journal/docs-temp/639-hollis.pdf (accessed March 21, 2019).
26
โปรดดู Ariel Cohen and Robert E. Hamilton, The Russian Military and the Georgia War: Lessons and
Implications, (Pennsylvania, USA: The Strategic Studies Institute, 2011).
27
Cyber Security Bureau. http://csbd.gov.ge/news.php?news_number=146&news_type=geo_news&lang=en
(accessed March 21, 2019).
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ให้เป็นปีแห่งความมัน่ คงไซเบอร์ของกองทัพซึง่ เป็น
การจัดล�าดับให้เรื่องความมั่นคงไซเบอร์เป็นวาระ
ส�าคัญ 27

การโจมตีไซเบอร์ต่ออิหร่าน 2010

กรณีของอิหร่านมีความน่าสนใจเนื่องจากอิหร่านเป็นทั้งผู้โจมตีและผู้ถูกโจมตี
ไซเบอร์ อย่างไรก็ตาม ในบทความนี้ผู้เขียนจะอภิปรายถึงการโจมตีไซเบอร์ต่ออิหร่าน
เป็นหลัก ในปี 2010 สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ (Nuclear facilities) ในเมืองนา
ทานซ์ (Natanz) ของอิหร่านถูกโจมตีไซเบอร์ โดยมีการส่งมัลแวร์ชื่อ สตักซ์เน็ท (Stuxnet) มาโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการท�างานของการหมุนเหวี่ยง (Centrifuge)
แยกยูเรเนียมในสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ดังกล่าว ท�าให้เครื่องหมุนเหวี่ยงเหล่านั้น
กว่า 1,000 เครื่องถูกท�าลาย
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลจะถูกสงสัยว่าเป็นผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับ
การโจมตีไซเบอร์ต่ออิหร่านในครั้งนั้น ทั้งสองประเทศก็ยังคงไม่ได้ออกมายอมรับ กระนั้น
ก็ตาม มีรายงานออกมาว่าการโจมตีไซเบอร์ด้วยสตักซ์เน็ทเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการ
โอลิมปิกเกมส์ (Operation Olympic Games) ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 28 การโจมตีนี้
ถือได้ว่าเป็นปฏิบัติการไซเบอร์แบบแข็งกร้าว (Offensive cyber operation) ต่อรัฐอื่น
ซึ่งก่อความเสียหายทางกายภาพจริง ดังนัน้ กรณีของอิหร่านสะท้อนให้เห็นศักยภาพในการ
เป็นอาวุธสงครามของมัลแวร์ เจมส์ พี. ฟาร์เวลล์และราฟาล โรโฮซินสกีชี้ให้เห็นว่าการ
โจมตีด้วยสตักซ์เน็ทเปลี่ยนโฉมหน้าของสงครามไซเบอร์ ในแง่ที่ว่าสตักซ์เน็ทเป็นการ
โจมตีไซเบอร์ที่มีต้นทุน (ทั้งในทางเศรษฐกิจและการเมือง) ต�่ากว่าการโจมตีด้วยก�าลังรบ
แบบดั้งเดิม อีกทั้งยังช่วยให้บรรลุเป้าหมายในเชิงยุทธศาสตร์นั่นคือการยับยั้งการพัฒนา
อาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่าน 29
ส�าหรับการรับมือ ในเวลาต่อมาไม่นานนัก รัฐบาลอิหร่านก็ประกาศว่าสามารถ
จัดการกับภัยคุกคามไซเบอร์ดังกล่าวได้ แน่นอนว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นผลักให้อิหร่าน
เพิ่มขีดความสามารถทั้งในการป้องกันและโจมตีไซเบอร์ ในปี 2012 อิหร่านได้ตั้งสภา

David E. Sanger, “Obama Order Sped Up Wave of
Cyberattacks Against Iran,” The New York Times, June
1, 2012, https://www.nytimes.com/2012/06/01/
world/middleeast/obama-ordered-wave-of-cyberattacks-against-iran.html (accessed March 21, 2019).
29
James P. Farwell and Rafal Rohozinski, “Stuxnet
and the Future of Cyber War,” Survival 53, no. 1
(2011): 23-40.
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สูงสุดว่าด้วยพื้นที่ไซเบอร์ (Supreme Council of Cyberspace) ให้เป็นหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงไซเบอร์เพื่อจัดการกับภัยคุกคามต่อรัฐทั้งจากภายในและ
ภายนอก 30 อย่างไรก็ตาม อิหร่านก็เผชิญกับสภาวะสมองไหลทีท่ รัพยากรบุคคลทางไซเบอร์
ที่สามารถช่วยพัฒนาขีดความสามารถทั้งในด้านป้องกันและโจมตีทางไซเบอร์ต่างก็เดิน
ทางออกไปหาโอกาสที่ดีกว่าในต่างแดน 31

บทเรียนส�ำหรับประเทศไทย

จากการพิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับความ
มัน่ คงไซเบอร์และกรณีตวั อย่างการโจมตีไซเบอร์ทงั้
3 กรณี ประกอบกับการคิดต่อยอดจากยุทธศาสตร์
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
พ.ศ. 2560 – 2564 ผู้เขียนเสนอบทเรียนส�าหรับ
การเสริ ม สร้ า งความมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร์ ใ น
ประเทศไทยสี่ประการดังนี้

มีความสลับซับซ้อน สามารถเดินทางข้ามพรมแดน
รั ฐ และเป็ น ปฏิ บั ติ ก ารที่ ส ามารถปฏิ เ สธความ
รับผิดชอบได้จึงเกิดพื้นที่สีเทา (Grey zone) ในการ
ตัดสินใจเกีย่ วกับวิธกี ารรับมือกับการโจมตีดงั กล่าว
เช่น ภัยคุกคามไซเบอร์ต้องรุนแรงเพียงใดถึงจะ
ต้องอาศัยการรับมือในระดับของกองทัพ (Military
response) หรือการเผยแพร่ขอ้ มูลทีบ่ ดิ เบือน (Disinformation) ในบางประเด็นในพืน้ ทีไ่ ซเบอร์จดั ว่า
เป็นภัยคุกคามต่อรัฐหรือไม่ เป็นต้น สภาวการณ์เช่นนี้
เอือ้ ให้เกิดการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ทผี่ ดิ พลาดและ
ท�าให้การรับมือกับภัยคุกคามไม่มีประสิทธิภาพ
วิธีการส�าคัญที่จะจัดการกับความท้าทาย
นีค้ อื การวิเคราะห์สภาพการณ์ความเสีย่ ง โอกาสและ
ความท้าทายทางไซเบอร์ของประเทศในปัจจุบัน
โดยวิเคราะห์ความพร้อมและจุดอ่อนของระบบ
และโครงสร้างพื้นฐานไซเบอร์ ศึกษาแนวโน้มของ
ความเสี่ยงไซเบอร์อันเกิดจากความก้าวหน้าของ
การพัฒนาเทคโนโลยี 32 และพิจารณาถึงเวกเตอร์

Kristin Deasy, “Supreme Council of Cyberspace, new online oversight agency, to launch in Iran,” Public
Radio International, March 7, 2012, https://www.pri.org/stories/2012-03-07/supreme-council-cyberspace-newonline-oversight-agency-launch-iran (accessed March 19, 2019).
31
Collin Anderson and Karim Sadjadpour, “Iran’s Cyber Threat: Conclusion and Prescriptions,” Carnegie
Endowment, January 4, 2018, https://carnegieendowment.org/2018/01/04/iran-s-cyber-threat-conclusionand-prescriptions-pub-75143 (accessed March 18, 2019).
32
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การพัฒนาเทคโนโลยีเกีย่ วกับชีววิทยา, หุน่ ยนต์, ข้อมูลสารสนเทศและนาโน (bio-robotic-info-nano
technologies) ซึง่ จะมาพร้อมกับความเสีย่ งไซเบอร์ชดุ ใหม่ โปรดดู Cathy Downes, “Strategic Blind–Spots on
Cyber Threats, Vectors and Campaigns,” The Cyber Defense Review 3, no. 1 (2018): 96.
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ประกำรแรก เนือ่ งจากการโจมตีไซเบอร์

การโจมตี (Attack vector) ใหม่ ๆ การวิเคราะห์
สภาพการณ์ควรด�าเนินควบคู่ไปกับการวิเคราะห์
ฉากทัศน์เพื่อเสนอภาพความเป็นไปได้ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการโจมตีไซเบอร์ที่รัฐอาจเผชิญและ
ระดมสมองเพื่อหาแนวทางในการรับมือกับแต่ละ
ฉากของความเป็นไปได้ ผลที่ได้จากการวิเคราะห์
สภาพการณ์และวิเคราะห์ฉากทัศน์คอื การออกแบบ
ระบบเตือนภัยและเตรียมพร้อมรับมือกับความ
เสี่ยงไซเบอร์ซ่ึงต้องเป็นกระบวนการที่ปฏิบัติซ้�าได้
(Repeatable processes) 33 ทัง้ นีร้ ะบบดังกล่าวจะ
ต้องค�านึงถึงการรักษาความต่อเนือ่ งของการใช้พนื้ ที่
ไซเบอร์ภายใต้ชดุ ของเงือ่ นไขและสถานการณ์ตา่ ง ๆ
ดังนั้นเมื่อมีการออกแบบระบบแล้ว จะต้องมีการ
ทดสอบระบบผ่านการซ้อมปฏิบตั กิ ารทางไซเบอร์
ประกำรที่สอง ความมั่นคงไซเบอร์

มีทงั้ มิตทิ เี่ ป็นประเด็นทางทหารและไม่เป็นประเด็น
ทางทหาร ดังนั้น จึงต้องมีการบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชนและกองทัพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการออกแบบระบบเตือนภัยและ
เตรียมพร้อมรับมือกับความเสีย่ งไซเบอร์ นอกจากนี้
เนือ่ งจากทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี ค วามรู ้ เ ชิ ง เทคนิ ค
เกีย่ วกับความมัน่ คงไซเบอร์ในภาครัฐมีไม่มากนัก ซึง่
เป็นข้อจ�ากัดที่หลายประเทศเผชิญ โมเดล Cyber
Defence Unit of the Estonian Defence League
ของประเทศเอสโตเนียจึงน่าสนใจเพราะหน่วยป้องกัน

THAILAND
ไซเบอร์นี้เป็นหน่วยอาสาสมัครที่ท�าหน้าที่ปกป้อง
คุม้ ครองพืน้ ทีไ่ ซเบอร์ของเอสโตเนียและมีกฎหมาย
รองรับสถานะและการมีอยู่ของหน่วย 34 อย่างไร
ก็ตามหากจะมีการจัดตัง้ หน่วยตามโมเดลนี้ประเด็น
ส�าคัญทีต่ อ้ งค�านึงคือเรือ่ งจริยธรรมไซเบอร์ กล่าวคือ
การปฏิบัติการของหน่วยเพื่อป้องกันพื้นที่ไซเบอร์
ของประเทศจะต้องอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์
สาธารณะและการเคารพสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน ในแง่นหี้ น่วยอาสาสมัครป้องกันไซเบอร์ใด ๆ
ก็ตามจะต้องเป็นชุมชนของแฮกเกอร์ที่มีจริยธรรม
หรือพวกหมวกขาว (Ethical/white hat hacker
community)
ประกำรทีส
่ ำม สิง่ ทีม่ กั จะมาพร้อมกับ

การโจมตีไซเบอร์คือการปล่อยข้อมูลที่บิดเบือน
(Disinformation) ในพื้นที่ไซเบอร์เพื่อยุยงปลุกปัน่
และสร้างความสับสนงุนงงให้กบั สังคมของประเทศ
ที่ตกเป็นเป้าหมายการโจมตี เท่ากับเป็นการ
สร้างความเปราะบางจากภายใน ดังนั้น
การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล (Digital
literacy) จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นใน
การรับมือกับข้อมูลทีบ่ ดิ เบือน
ที่ส�าเร็จ โจทย์ส�าคัญจึงอยู่ที่ว่า
เราจะสร้างพลเมืองรู้เท่าทันสื่อได้
อย่างไรในกรณีของสหภาพยุโรป

Jamie Swedberg, “Successful Cybersecurity Strategy,” Credit Union Management, November 1,
2018, https://cumanagement.com/acgi/login?destination=/articles/2018/11/successful-cybersecuritystrategy (accessed March 23, 2019).
34
Kadri Kaska, Anna-Maria Osula and Jan Stinissen,
The Cyber Defence Unit of the Estonian
Defence League: Legal, Policy and
Organisational Analysis (Tallinn,
Estonia: NATO Cooperative
Cyber Defence Centre of
Excellence, 2013).
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มีการท�าแคมเปญ “EU vs Disinformation” ซึ่ง
ด�าเนินการโดย European External Action
Service East Stratcom TaskForce กลุม่ งาน
เฉพาะกิจนีม้ ภี ารกิจในการรวบรวมข้อมูลทีบ่ ดิ เบือน
เกี่ ย วกั บ สหภาพยุ โ รปและประเทศสมาชิ ก ที่ ถู ก
เผยแพร่โดยสื่อของรัสเซีย จากนั้นก็มีการจัดท�า
เอกสาร Disinformation Review รายสัปดาห์
เพื่ อ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น การบิ ด เบื อ นข้ อ เท็ จ จริ ง โดยเที ย บ
ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่สามารถยืนยันที่มาได้กับ
ข้อมูลที่บิดเบือน เอกสารดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้
ผ่านช่องทางออนไลน์และผูท้ ลี่ งทะเบียนไว้กจ็ ะได้รบั
เอกสารนีท้ างจดหมายอิเล็กทรอนิกส์รายสัปดาห์ 35
ในกรณีของเอสโตเนีย เนือ่ งจากประชากรเอสโตเนีย
ที่ มีเชื้อสายรัสเซียรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อของ
รัสเซียเป็นหลัก รัฐบาลเอสโตเนียจึงลงพื้นที่จัด
กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (Outreach activities) ข้อมูลทีเ่ ป็นข้อเท็จจริง โดยหลักการส�าคัญ
ของการจัดกิจกรรมนีค้ อื การน�าเสนอข้อเท็จจริงชุด
หนึง่ โดยไม่บังคับให้เชื่อ ดังนั้นอ�านาจการตัดสินว่า
ชุดข้อมูลใดน่าเชือ่ ถือกว่ากันจึงอยูท่ ปี่ ระชาชน 36
ประกำรทีส
่ ี่ การโจมตีไซเบอร์จะส�าเร็จ
ส่วนหนึ่งก็ด้วยความบกพร่องหรือความไม่รู้ของ
ผูใ้ ช้พนื้ ทีไ่ ซเบอร์ ดังนัน้ การสร้างสุขอนามัยไซเบอร์

ทีด่ ี (Cyber hygiene) ของผูใ้ ช้พนื้ ทีไ่ ซเบอร์จงึ จ�าเป็น
อย่างยิง่ หลักส�าคัญของสุขอนามัยไซเบอร์ท่ีดีคือ
พฤติกรรมการใช้พนื้ ทีไ่ ซเบอร์ทลี่ ดความเสีย่ งไซเบอร์
ทุกรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็นการอัพเดทซอฟท์แวร์ทปี่ อ้ งกัน
ไวรัสสม�า่ เสมอ,การไม่เข้าเว็บไซต์ทไี่ ม่นา่ เชือ่ ถือ,การ
เก็บรักษารหัสผ่านและเปลี่ยนเมื่อถึงก�าหนดเวลา,
การแจ้งหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องหากพบความผิดปกติ
ของระบบ เป็นต้น แนวทางหนึ่งในการสร้างสุข
อนามัยไซเบอร์ที่ดีคือการจัดฝึกอบรม (Training)
ให้กบั ผูใ้ ช้พนื้ ทีไ่ ซเบอร์และการเผยแพร่องค์ความรู้
ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่าง ๆ ในกรณีของประเทศ
เอสโตเนี ย ได้ มี ก ารจั ด สอบวั ด ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ
สุขอนามัยไซเบอร์ทดี่ ใี ห้กบั บุคลากรในภาครัฐผ่าน
ช่องทางออนไลน์ โดยค�าถามจะเป็นสถานการณ์
สมมติจ�านวนหนึ่งและให้ผู้ท�าสอบเลือกค�าตอบ 37
ในแง่นี้ การจัดฝึกอบรมและทดสอบผ่านช่องทาง
ออนไลน์จึงเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะลดความเสี่ยง
ไซเบอร์โดยรวม

EU vs Disinfo. https://euvsdisinfo.eu/about/ (accessed March 24, 2019).
โปรดดู Wasin Punthong, “A Poststructuralist Approach to Strategic Culture: Estonia’s Strategic Response to
Russia’s Hybrid Threat” (master’s thesis, University of Tartu, 2018), 70-75.
37
Invest in Estonia. https://investinestonia.com/how-estonia-uses-cyber-hygiene-as-the-cornerstone-ofcyber-security/ (accessed March 22, 2019).
35
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การจัดท�างบประมาณ
บูรณาการตามภารกิจยุทธศาสตร์ (Agenda)
เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

แสงนภา กออุดม

การจัดทำงบประมาณบูรณาการ
ตามภารกิจยุทธศาสตร์ (Agenda)
เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
แสงนภา กออุดม*

บทนำ
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย
จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส มีประชากรรวม
ทั้งสิ้น 1.95 ล้านคน ส่วนใหญ่ร้อยละ 83 นับถือศาสนา
อิสลาม (สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวง
มหาดไทย, 2559 : ออนไลน์) ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าวมี
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ความเป็นมาที่ยาวนาน
และประชาชนมี ค วามหลากหลายทางศาสนาและ
วัฒนธรรม ประกอบกับมีลักษณะความพิเศษกว่าพื้นที่
ส่วนอื่น ๆ ของประเทศ จึงถูกใช้เป็นเงื่อนไขการรวมกลุ่ม
เพื่อก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ ซึ่งการดำาเนินการแก้ไขและ
พั ฒ นาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ใ นสมั ย รั ฐ บาลพลเอก
สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้กำาหนดพื้นที่
จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล และ 4 อำาเภอของ
จังหวัดสงขลา (อำาเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย)
เป็น “เขตพั ฒ นาพิ เ ศษเฉพาะกิจ” และมีการกำาหนด
แผนงาน/โครงการ ที่ครอบคลุมในมิติต่าง ๆ เพื่อแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง สำาหรับ
การบริ ห ารจั ด การด้ า นงบประมาณเพื่ อ ดำ า เนิ น การ
ดังกล่าว กระทรวงการคลังได้จัดสรรงบประมาณปีละ
กว่า 5,000 ล้านบาท โดยวางแนวทางการเบิกจ่ายเงิน
*

งบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นการเฉพาะ
และผ่อนคลายหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานให้เกิด
ความคล่องตัวมากทีส่ ดุ เพือ่ สามารถให้ปฏิบตั งิ าน
ได้ตามระยะเวลาที่กำาหนด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ สำานักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.)
สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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ภาค 4 สน. และ ศอ.บต. เป็นหน่วยงานหลักมีข้อจำากัด
บางประการ และระบบการบริหารจัดการแผนงาน
/โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ยังไม่มกี ารบูรณาการภาพรวมเพือ่ ให้เห็นเป็นรูปธรรม

ต่อมาในสมั ย รั ฐ บาลนางสาวยิ่ ง ลั ก ษณ์

ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีดำาริเกี่ยวกับปัญหา
การบู ร ณาการและความไม่ เ ป็ น เอกภาพของการ
แก้ ไขปั ญ หาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ต ามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรจัดตั้งกลไก
ระดับสูง ทำาหน้าที่สั่งการ อำานวยการ กำากับ ติดตาม
บูรณาการ และขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชาย
แดนภาคใต้ตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายการ
บริ ห ารและพั ฒ นาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ และ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติ
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปก.จชต.)
เป็นหน่วยบูรณาการการทำางานและสั่งการในพื้นที่
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งภายหลังถูกปรับ
เปลี ่ ย นโครงสร้ า งภายใต้ ช ื ่ อ “ศู น ย์ ป ฏิ บ ั ต ิ ก าร
ขั บ เคลื่ อ นนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารแก้ ไ ข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้” (ศปก.กปต.) เพื่อ
ประสานการขับเคลื่อนงานของ 17 กระทรวง 66
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภารกิ จ การแก้ ไขปั ญ หา
จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ กั บ หน่ ว ยปฏิ บั ติ ใ นพื้ น ที่
คือ กองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4
ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) และศูนย์อำานวย
การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อย่างไร
ก็ตาม จากกลไกโครงสร้างในระดับพืน้ ที่ ทีม่ ี กอ.รมน.

เมื่อเข้าสู่การบริหารประเทศภายใต้คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงได้ก�าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นใหม่ แบ่งออกเป็น 3
ระดับ ได้แก่ ระดับนโยบาย ระดับแปลงนโยบายไปสู่
การปฏิบัติ และระดับหน่วยปฏิบัติ พร้อมทั้งก�าหนด
กรอบแนวทางการบูรณาการแผนงาน /โครงการ /
กิจกรรมและงบประมาณในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา โดยใช้งบประมาณตาม
ภารกิจยุทธศาสตร์ (Agenda)** เป็นเครือ่ งมือส�าคัญ

แนวคิดการบูรณาการ
งบประมาณ
สำานักงบประมาณ (2560 : 5-6) ให้คำาจำากัด
ความการบูรณาการงบประมาณไว้ว่า เป็นการจัด
สรรงบประมาณให้กับแผนงาน/โครงการที่หลาย
หน่ ว ยงานทำ า งานร่ ว มกั น โดยอาจเป็ น งานตาม
มิ ติ ยุ ท ธศาสตร์ ซึ่ ง กระทรวง และส่ ว นราชการ

**

งบประมาณทีใ่ ช้ดาำ เนินการเพือ่ ขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ นโยบายเร่งด่วน และนโยบายเรือ่ งสำาคัญของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี
ไปส่กู ารปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรม ซึง่ จะมีการบูรณาการร่วมกับงบประมาณในมิติ Function และ Area เพือ่ ไม่เกิดความซำา้ ซ้อนเมือ่ ปฏิบตั งิ าน
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มีการบูรณาการภารกิจในเชิงกระบวนการทำางาน
ร่วมของหน่วยงาน ระหว่างกระทรวง หรือมิติงาน
ตามยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ ซึ่งมีการบูรณาการ
ภารกิจที่ตอบสนองความต้องการในพื้นที่และตาม
มิติยุทธศาสตร์ที่สำาคัญ และทำาให้ผลลัพธ์มีคุณค่า
หรือมูลค่ามากกว่าให้ต่างหน่วยต่างทำา นอกจากนี้
ต้อ งมี เครื่ อ งมื อ ที่ กำาหนดทิศทางการบูร ณาการ
ประเด็นการบูรณาการ เป้าหมายและตัวชีว้ ดั หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและกลไกการดำาเนินงาน

เหตุผลความจำเป็นในการบูรณาการ
เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำาปีมีจำากัด จึงต้องเน้นการตั้งงบประมาณให้เกิดความประหยัด
คุ้มค่า มีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายและก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่กำาหนดไว้ โดยปรับลด
เรื่องที่มีลำาดับความสำาคัญน้อยที่เป็นการดำาเนินการตามปกติของหน่วยงานนำาไปดำาเนินการเรื่องที่มีลำา ดับ
ความสำาคัญมากกว่า เช่น งบประมาณตามแผนงาน Agenda หรือ Area ซึ่งรัฐบาลให้ความสำาคัญและ
มุ่งเน้น

พัฒนาการการจัดทำงบประมาณเชิงบูรณาการในประเทศไทย
แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ และสุขยืน เทพทอง, 2558 : 159 - 162)

ระยะที่ 1

ระยะที่ 2
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การจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการแบบรวมศูนย์ เกิดขึน้ เป็นรูปธรรมในปี พ.ศ. 2529
เมื่ อสำานั ก งบประมาณได้ จั ด ตั้ ง คณะกรรมการพิจารณางบประมาณสำาหรับการบูรณาการ
เรือ่ งนำา้ บาดาล ต่อมาสำานักงบประมาณจึงได้จดั การงบประมาณเชิงบูรณาการ 4 - 5 เรื่อง
โดยเป็นการจัดตั้งคณะกรรมการภายในสำานักงบประมาณและมุ่งเน้นการแก้ปัญหาความ
ซำ้าซ้อนเป็นหลัก
การจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการระดับพืน้ ที่ เป็นการให้ความสำาคัญกับการบูรณาการ
ในระดับพื้นที่ทั้งในระดับจังหวัดและในต่างประเทศมากขึ้น กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2544
มีการจัดทำาโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา (ผู้ว่าฯ ซีอีโอ) ทำาให้มี
การบูรณาการด้านงบประมาณในเชิงพื้นที่ของจังหวัดแบบบูรณาการในลักษณะการมอบ
อำานาจตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร

ระยะที่ 3

การจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2550 - 2552 ส�านักงบประมาณได้ก�าหนดหลักการจัดท�างบประมาณในมิติการ
บูรณาการ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนดแผนและเป้าหมายร่วมกันก่อนมาของบ
ประมาณจากส�านักงบประมาณ เพือ่ ลดความซ�า้ ซ้อนของผลผลิต/โครงการ และงบประมาณ
ในการด�าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีการก�าหนดงบประมาณในลักษณะ
บูรณาการแตกต่างจากปีก่อน ๆ โดยมีการน�าประเด็นจ�าแนกตามยุทธศาสตร์ประเทศ
และนโยบายส�าคัญของรัฐบาล และต่อมาได้ก�าหนดขั้นตอนการจัดท�างบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อย่างเป็นระบบเพื่ อ ให้ ต อบสนอง
ต่ อยุท ธศาสตร์มากขึ้น

คำ�สั่งคำณะรักษาคำวามสงบแห่งชาติ (คำสช) ที่เกี่ยวข้อง

1.

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 89/2557 เรือ่ งการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 แบ่งการบริหารงานเป็น 3 ระดับ ดังนี้

1.1
ระดับ
นโยบาย

ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบในการก�าหนดนโยบาย
และแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (ก) ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ระดับแปลงนโยบาย ชายแดนภาคใต้ (คปต.) และ (ข) ให้ กอ.รมน.และ ศอ.บต. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกัน
ไปสู่การปฏิบัติ บูรณาการแผนปฏิบัติการ แผนงาน และโครงการของหน่วยงานรัฐในด้านความมั่นคง
และด้านการพัฒนาที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

1.2

1.3
ระดับ
หน่วยปฏิบัติ

ให้ กอ.รมน. ภาค 4 สน. เป็นหน่วยงานหลัก รับผิดชอบขับเคลื่อนงานการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งปวง และให้ ศอ.บต. ส่วนหน้า ปฏิบัติงานร่วมกับ
กอ.รมน.ภาค 4 สน.
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2.

ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 57/2559 เรื่อง การปรับปรุงการบริหาร
เพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ 14 กันยายน 2559

สรุปประเด็นส�าคัญของค�าสั่ง อาทิเช่น (1) ให้ กอ.รมน. และ ศอ.บต. มีอ�านาจหน้าที่แก้ไข

ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมี คปต. เป็นฝ่ายบูรณาการงานในระดับแปลง
นโยบายไปสู่การปฏิบัติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 89/2557 และ (2) นายกรัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เป็นผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มีหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะรัฐมนตรี และราชการ
ส่วนกลางกับหน่วยงานในพื้นที่ รวมทั้ง ผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น

นโยบายและแผนหลักที่เกี่ยวข้อง

1.

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาทีม่ ผี ลกระทบต่อความมัน่ คง ประเด็นการสร้างความปลอดภัยและความสันติสขุ อย่างถาวร
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ภาพที่ 1 ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายและแผนหลักต่าง ๆ
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2.

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 เรื่องการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ปรากฏในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศประเด็นที่ 5 การเสริมสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนซึ่งเน้นการพัฒนาที่สำาคัญ
อาทิเช่น การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ สังคมมี
ความสมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง และประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น

3.

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) ในส่วนที่ 1
นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ ประเด็นนโยบายที่ 3 ป้องกันและแก้ไข
การก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

4.

เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) ของสหประชาชาติที่
เกีย่ วข้องกับพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ 6 ประเด็น ได้แก่ (1) ยุติความยากจนทุกรูปแบบ (2)
สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีสำาหรับทุกคนในทุกวัย (3) สร้างหลักประกันว่าทุกคน
มีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (4) ส่งเสริมการ
เติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน (5) ทำาให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของ
มนุษย์มีความปลอดภัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน และ (6) ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข
และครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มี
ประสิทธิผลและครอบคลุมในทุกระดับ

5.

นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2562 กำาหนดทิศทาง
ของนโยบายและเป้าหมายในการแก้ไขปัญหามุ่งลดเงื่อนไขความรุนแรงทั้ง 3 ระดับ โดยน้อมนำา
แนวทางยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
รวมถึงยึดมั่นในหลักสันติวิธี หลักสิทธิมนุษยชน และนิติรัฐ นิติธรรม กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน และการบริหารจัดการบนพื้นฐานของสังคมพหุวัฒนธรรม
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6.

แผนปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2561 2564 มีเป้าหมายสูงสุดเพื่อนำาสันติสุขกลับคืนสู่พื้นที่ จชต. หรือมุ่งให้พื้นที่กลับสู่ภาวะปกติ
และมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ รวมทั้ง หน่วยงานในต่างประเทศและ
องค์กรต่างประเทศสนับสนุนแนวทางของรัฐ มุ่งลดสถานการณ์การใช้ความรุนแรงในพื้นที่
ลดปั ญ หาภัยแทรกซ้อน ส่งเสริมให้สัง คมจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ เ ป็ นสั ง คมพหุ วัฒ นธรรม
และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น***

การจัดทำงบประมาณบูรณาการตามภารกิจยุทธศาสตร์ (Agenda)
สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะสำานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) เจ้าภาพหลักการขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดำาเนินการตามแนวทางการจัดทำางบประมาณและปฏิทิน
งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ (วันที่ 17
ตุลาคม 2560) โดยมีกระบวนการจัดทำางบประมาณภาพรวมที่สำาคัญ ดังนี้

1.

ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีกำาหนดให้มีการจัดทำางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์แล้ว สำานักงานฯ จะกำาหนดหลักเกณฑ์การจัดทำาข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (Pre-ceiling) เพื่อให้หน่วยงานกำาหนดแผนงาน/โครงการ และ
งบประมาณ ต่อมา สำานักงานฯ จะพิจารณาแผนงาน/โครงการ และงบประมาณของหน่วยงาน
โดยจำาแนกออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างความเข้าใจ ด้านความมั่นคง และด้านการพัฒนา
และมุ่งเน้นโครงการลักษณะ Project based พร้อมทั้ง จัดทำาแผนภาพความเชื่อมโยงระดับ
ยุทธศาสตร์และแผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการ
พิจารณารายละเอียดแผนงานบูรณาการในห้วงต่อไป

***

การศึกษาที่เกี่ยวข้องได้แก่
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ และสุขยืน เทพทอง (2258) ศึกษาเรื่อง “งบประมาณเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนา : กลไกการบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ของ 5 กระทรวงหลักด้านเศรษฐกิจ” ผลการศึกษาพบว่า มีปัญหาสำาคัญในการจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการ ได้แก่ ข้อจำากัดของ
การบูรณาการในแนวดิ่ง (Vertical integration) ข้อจำากัดการบูรณาการในแนวนอน (Horizontal integration) ข้อจำากัดของโครงสร้างและ
สถานภาพของส่วนราชการ นอกจากนี้ ยังพบความไม่ต่อเนื่องของงบประมาณเชิงบูรณาการ จากการเปลีย่ นแปลงรัฐบาลบ่อย ข้อจำากัดของกลไก
การบริหารจัดการ ข้อจำากัดของกลไกการจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการและความเข้าใจของบุคลากรเกีย่ วกับการบูรณาการมีอย่างจำากัด
รัฐศิรินทร์ วังกานนท์ และศิริรัตน์ ชุณหคล้าย (2558) ศึกษาเรื่อง “การบูรณาการการใช้จ่าย : กรณีศึกษางบประมาณเพื่อการพัฒนา
ประชาธิปไตยแบบมีสว่ นร่วม (Integrating Budgetay Management : a Case Study of Budgeting for Participatory Democracy
Development)” ผลกการศึกษาพบว่า งบประมาณเพือ่ การพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีสว่ นร่วมมีอยูใ่ นหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ จำานวนมาก อย่างไรก็ตาม
การบูรณาการงบประมาณร่วมกันยังเป็นไปได้นอ้ ยเนือ่ งด้วยข้อจำากัดของระเบียบปฏิบตั ขิ องทางราชการทัศนคติของหน่วยปฏิบตั ิ ความเข้าใจทีต่ า่ งกัน
ต่อประชาธิปไตยแบบมีสว่ มร่วม รวมถึงระบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของส่วนราชาการทีท่ าำ ให้หน่วยงานม่งุ แต่การปฏิบตั ภิ ารกิจเพือ่ ตอบสนอง
ต่อตัวชีว้ ดั ตามคำารับรองการปฏิบตั ริ าชการเป็นหลัก
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ยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ ๑๒

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์จัดสรร
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เป้าหมายแผนงานบูรณาการ

ตัวชี้วัด

แนวทางแผนงานบูรณาการ

ตัวชี้วัด

แผนงาน / โครงการ
ภาพที่ 2 ความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์เพื่อใช้ทบทวนเป้าหมาย แนวทาง
และตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการ

2.

สำานักงานฯ จะสรุปกรอบงบประมาณเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
การจัดทำางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะที่ 1 (1.1) ให้ความเห็นชอบต่อแนวทางการจัดทำาแผนงาน/โครงการ และงบประมาณใน
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และภาพรวมกรอบ Pre-ceiling หลังจากนั้น สำานัก
งบประมาณจะแจ้งกรอบวงเงินให้หน่วยงานจัดทำารายละเอียดวงเงินและคำาของบประมาณฯ
ส่งให้หน่วยงานเจ้าภาพพิจารณา ต่อมา สำานักงานฯ จะจัดการประชุมเพื่อชี้แจง ทบทวนจุด
เน้นการจัดทำางบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
3 แนวทาง/กลยุทธ์ และ 15 งานภายใต้แผนงานบูรณาการ พร้อมทั้ง พิจารณาคำาของบ
ประมาณฯ ของแต่ละหน่วยงานควบคู่กันไป โดยพิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ แผน
ปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงฯ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการฯ หลักเกณฑ์การ
จัดทำาข้อเสนองบประมาณเบื้องต้นฯ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อเสนอแนะของ
ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และ กอ.รมน. ภาค 4 สน.

35

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรชาติกับแผนในระดับตางๆ
ระดับนโยบาย

ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561-2580
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย
ความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2564
นโยบายบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
พ.ศ. 2560-2562

แผนปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2561-2564
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)

แผนปฏิบัติการฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ....

แผนงาน/โครงการที่สำคัญ

ระดับขับเคลื่อนในสวนกลาง

ขอเสนอของผูแทนพิเศษของรัฐบาล
ขอเสนอของ กอ.รมน. ภาค 4 สน.

แผนงานบูรณาการการขับเคลื่อนการแกไขปญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต ปงบประมาณ พ.ศ. ...
งบประมาณสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ภาพที่ 3 กรอบแนวทางการจัดทำางบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3.

สำานักงานฯ จัดทำาสรุปการประชุมพิจารณาคำาของบประมาณรายจ่ายฯ นำาเรียนพลเอก
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/ประธานกรรมการพิจารณาการจัดทำางบประมาณฯ
รับทราบและให้ความเห็นชอบก่อนแจ้งสำานักงบประมาณเพื่อนำาข้อมูลไปประกอบการพิจารณา
คำาของบประมาณฯ ของแต่ละหน่วยงานต่อไป และหลังจากที่สำานักงบประมาณพิจารณาคำาขอ
งบประมาณฯ จัดทำารายละเอียดงบประมาณฯ รับฟังความคิดเห็นเรื่องการจัดทำางบประมาณฯ
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 77 วรรค 2 เสนอร่าง
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
และจัดพิมพ์เอกสารงบประมาณเสนอต่อฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณาในวาระที่ 1 - 3 เมื่อเสร็จสิ้น
สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายฯ ขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวาย เพือ่ ประกาศ
บังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

4.

หลังจากที่หน่วยงานดำาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณฯ แล้ว สำานักงานฯ จะกำาหนดกลไกการติดตามและประเมินผล
การปฏิ บั ติ ง านในห้ ว งแต่ ล ะไตรมาส เพื่ อ สรุ ป นำ า เรี ย นความก้ า วหน้ า การขั บ เคลื่ อ นงานต่ อ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
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ภาพรวมงบประมาณในลักษณะธบูรณาการ
เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณา
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาค
ใต้ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 11,924.2663 ล้าน
บาท มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 54 หน่วยงาน
โดยสามารถจำาแนกงบประมาณออกเป็น 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านการพัฒนา ด้านความมั่นคง และด้านการ
สร้างความเข้าใจ ดังนี้

งบประมาณ
ดานการสราง
ความเขาใจ

๑,๘๔๓.๗๐๔๓ ลบ.
(รอยละ ๑๕.๔๖)

ดานความมั่นคง

๔,๘๘๔.๙๐๗๙ ลบ.
(รอยละ ๔๐.๙๗)

ดานการพัฒนา

๕,๑๙๕.๖๕๔๑ ลบ.
(รอยละ ๔๓.๕๗)

ภาพที่ 4 ภาพรวมงบประมาณแผนงานบูรณาการฯ
แผนงานบูรณาการฯ มีวัตถุประสงค์ จ�าแนกตามมิติงาน 3 ด้าน
มิติงาน

วัตถุประสงค์

ด้านการสร้าง
ความเข้าใจ

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับสังคม เกี่ยวกับสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น เพิ่ม
ประสิทธิภาพการขับเคลือ่ นงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีเอกภาพ และบูรณาการ
ภารกิจงานในพื้นที่ โดยน้อมนำาศาสตร์ของพระราชามาเป็นหลักปฏิบัติ

ด้านความมัน่ คง เพือ่ เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ รวมทัง้ อำานวยความยุตธิ รรมอย่างทัว่ ถึงและ
เป็นธรรม และมุ่งขจัดเงื่อนไขที่เป็นภัยคุกคามต่อสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ด้านการพัฒนา เพื่อเร่งขยายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้ง มุ่ง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่

สำาหรับพื้นที่ดำาเนินการจะครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา ปัตตานี
นราธิวาส สงขลา และสตูล) โดยให้ความสำาคัญลำาดับแรกกับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4
อำาเภอของจังหวัดสงขลา (อำาเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย)
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กรอบงานสำคัญภายใต้งบบูรณาการฯ

1.ด้าน
ความมั่นคง

เน้นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมุ่งเน้นปฏิบัติงาน ด้าน
ข่าวกรองเชิงลึก เพือ่ ป้องกันการก่อเหตุรนุ แรง และการบังคับใช้กฎหมายได้ทนั เวลา
และปฏิบัติงานติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวขององค์การระหว่างประเทศ
(IGOs) องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) จากต่างประเทศ องค์กรภาคประชาสังคม
(CSOs) และภาคประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ยังป้องกันการก่อเหตุร้าย โดยการควบคุม
พื้นที่ วางกำาลัง และใช้กำาลังควบคุมพื้นที่ รวมทั้ง การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
แทรกซ้อน
นอกจากนี้ ได้มุ่งเสริมสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชน
ด้วยการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
การดำ า เนิ น คดี ค วามมั่ น คงต้ อ งเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามกระบวนการ
ยุติธรรม รวมทั้ง ส่งเสริมการสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย
ให้แก่ประชาชน

2.ด้าน
การพัฒนา

มุ่งดำาเนินงานสำาคัญ ได้แก่ การขยายผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำาริ และ
ตามรอยพระยุคลบาท การส่งเสริมการผลิตและธุรกิจฮาลาลกับกลุ่มผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน การสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่มีเป้าหมายครอบคลุม 5 มิติ ได้แก่ การพัฒนาเพื่อการพึ่งพา
ตนเองอย่างยั่งยืน ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ความอยู่ดีมีสุขของสังคม การยกระดับ
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และการรักษ์สิ่งแวดล้อม
สำาหรับด้านการศึกษา เน้นการสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาให้กบั นักเรียน
และเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สิ่งอำานวยความสะดวก เพื่อสร้างแรงจูงใจผู้ปกครองให้ส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน
สถานศึกษาของรัฐ รวมทั้ง จัดระบบการบริหารจัดการและควบคุมการไปศึกษาต่อ
ในต่างประเทศ ส่วนด้านศาสนาและวัฒนธรรม เน้นการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่
เข้มแข็ง

38

3.ด้าน
การสร้าง
ความเข้าใจ

มุง่ เน้นเสริมสร้างความเข้าใจทีถ่ กู ต้องในเรือ่ งนโยบายและแนวทาง การแก้ไขปัญหา
ของรัฐบาลและสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายสำาคัญ
ได้แก่ (1) ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
รวมถึงประชาชนที่มีความคิดแย้งกับรัฐ เพื่อสร้างความเข้าใจในปัญหาที่แท้จริงใน
พื้นที่และแนวทางแก้ไขปัญหาของรัฐให้กับประชาชนนอกพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ทั้งในและต่างประเทศ และ (2) กลุ่มประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ
โดยให้ข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่ รวมถึงการนำาคณะผู้แทนประเทศต่าง ๆ ลงพื้นที่
เพื่อให้เห็นสถานการณ์ความเป็นจริง

วิเคราะห์ภาพรวมงบบูรณาการฯ

1.

2.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นปีงบประมาณที่มีการปรับปรุงการจัดทำางบประมาณ
และการพิ จ ารณางบประมาณของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ ส นั บ สนุ น งานด้ า นความ
มั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะงานด้านการพัฒนา นอกจากนี้
แผนงาน/โครงการ และงบประมาณของหน่วยงานภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ได้มีการ
พิ จารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนหลักที่เกี่ยวข้องมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
การจั ด ทำ า งบประมาณบู ร ณาการมี ก ารปรั บ ปรุ ง กระบวนการ/ขั้ น ตอนการจั ด ทำ า งบ
ประมาณให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 เป็ นต้ นมา โดยปี ง บ
ประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นปีงบประมาณแรกที่ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้องกับ
กลไกการพิจารณาการจัดทำางบประมาณผ่านการให้ข้อเสนอแนะที่สำาคัญต่าง ๆ ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ จากจำานวนงบประมาณด้านการพัฒนาทีม่ สี งู กว่าจำานวนงบประมาณด้านความมัน่ คง
แสดงให้เห็นว่า การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบันเน้นการปฏิบัติการ
เชิงรุกควบคูก่ บั การพัฒนา อย่างไรก็ตาม หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจะต้องประเมินสถานการณ์
ด้านการข่าวและแนวโน้มสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อป้องกันและลดการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อันจะส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน พร้อมทั้ง กำาหนดกลไกในการพิจารณางบประมาณด้านความ
มั่นคงให้มีจำานวนงบประมาณภายใต้กรอบที่เหมาะสมและลดจำานวนลงเมื่อสถานการณ์
ในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป
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3.

เนื่องจากแนวทางการจัดทำางบประมาณแบบบูรณาการมุ่งเน้นการจัดสรรงบประมาณให้
กับแผนงาน/โครงการที่หลายหน่วยงานร่วมกันทำางานตั้งแต่ 2 หน่วยงานขึ้นไป โดยเรื่อง
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น
54 หน่วยงาน จึงทำาให้การขับเคลือ่ นงานในภาพรวมมีขอ้ จำากัดบางประการ แต่สาำ นักงานฯ
สามารถแก้ไขและปรับปรุงการดำาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยกลไกของหน่วยงาน
ที่ปรึกษาสำานักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (สล.คปต.) ทั้งนี้ สำานักงานฯ จะต้องพัฒนาระบบขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งระบบการจัดทำางบประมาณ การกำาหนดแนวทางการบูรณการ
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และการพัฒนาผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องภายใต้แผนงานบูรณาการฯ
ตลอดจนการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่ออำานวยความสะดวกในการจัดทำา
และวิเคราะห์งบประมาณ

บทสรุป
การจั ด ทำ า งบบูร ณาการเพื่อขับเคลื่อนการแก้ ไ ขปั ญ หาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2562 มีการดำาเนินงานที่ประสบความสำาเร็จชัดเจนมากกว่าในช่วงก่อนปี 2561 ซึ่งเป็นผลมาจาก
การวางกรอบการจัดทำาแผนงาน/โครงการ และงบประมาณในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ความไม่สงบ พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง การดำาเนินกลไกเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นโยบายเร่งด่วน และ
นโยบายเรื่องสำาคัญของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพ
สำาหรับแนวโน้มงบประมาณของงบบูรณาการฯ ในอนาคต คาดการณ์ว่า จะมีการปรับจำานวนลดลง
อย่างชัดเจน เนื่องจากหน่วยงานจะต้องปรับแผนงาน/โครงการ/งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง แผนย่อยด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความ
มั่นคง ในแนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงส่งผลให้
แผนงาน/โครงการใด ๆ ที่ไม่ตอบสนองกับกลยุทธ์ เป้าหมายกลยุทธ์ และตัวชี้วัดของแผนแม่บทดังกล่าว
จะต้องถูกปรับไปอยู่ในแผนงานพื้นฐานของหน่วยงาน

40

เอกสารอ้างอิง
กระทรวงมหาดไทย. สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) [ออนไลน์]. 2549.
แหล่งที่มา : http://www.osmsouthborder.go.th/news_develop [5 เมษายน 2562]
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ และสุขยืน เทพทอง. งบประมาณเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนา: กลไกการบูรณาการยุทธศาสตร์ของ 5 กระทรวง
หลักด้านเศรษฐกิจ. วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 13 (2558) : 147-176.
รัฐศิรินทร์ วังกานนท์ และศิริรัตน์ ชุณหคล้าย. การบูรณาการการใช้จ่าย : กรณีศึกษางบประมาณเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
(Integrating Budgetary Management : a Case Study of Budgeting for Participatory Democracy Development).
รายงานการวิจัย, คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๘ สนับสนุนโดย สถาบันพระปกเกล้าและภาค
วิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ราชกิจจานุเบกษา. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) [ออนไลน์]. 2561. แหล่งที่มา:
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/๒๕๖๑/A/๐๘๒/T_๐๐๐๑.PDF
[5 เมษายน 2562]
สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ. สำานักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้. แผนปฏิบัติการเพื่อ
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2561 - 2564, 2561.
สำานักนายกรัฐมนตรี. สำานักงบประมาณ. คู่มือการจัดทำางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.
กรุงเทพมหานคร: พิมพ์เผยแพร่โดย สำานักงบประมาณ, 2560.
สำานักนายกรัฐมนตรี. สำานักงบประมาณ. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 14 (1) [ออนไลน์]. 2561. แหล่งที่มา: http://www.bb.go.th/topic-detail.
php?id=8393&mid=545&catID=0 [5 เมษายน 2562]
สำานักนายกรัฐมนตรี. สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ. นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2562, 2559.
สำานักนายกรัฐมนตรี. สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ. ร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2564),
2560.
สำานักนายกรัฐมนตรี. สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560
- 2564 [ออนไลน์]. 2559. แหล่งที่มา: https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=๖๔๒๒ [5 เมษายน 2562]
องค์การสหประชาชาติประจำาประเทศไทย (UN Thailand). เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals - SDGs
[ออนไลน์]. 2561. แหล่งที่มา: https://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/ [5 เมษายน 2562]
เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
1. คำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 57/2559 เรื่อง การปรับปรุงการบริหารเพื่อแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้
ลงวันที่ 14 กันยายน 2559
2. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 98/2557 เรื่องการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557

41

้
นโยบายการทะยานขึน
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ในทะเลจีนใต้ และการแสดงบทบาท
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้
นโยบายการทะยานขึน
อย่างสันติของจีน :

กรณีศึกษาข้อพิพาทกับอาเซียน
ในทะเลจีนใต้ และการแสดงบทบาท
ของไทยอย่างสร้างสรรค์
ข้อมูลทั่วไป
ภายหลั ง ทศวรรษที่ 1990 ประเทศจี น
ได้เปลี่ยนจากการเป็นประเทศที่อยู่อย่าง
โดดเดี่ยว กลายเป็นประเทศมหาอำานาจทั้งในระดับ
ภูมิภาคและในระดับโลก ซึ่งมีทั้งกองกำาลังทางทหาร
อั น ทั น สมั ย และการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ
อย่างต่อเนือ่ ง ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
และทางการทู ต นั้ น ประเทศจี น นั บ เป็ น ประเทศ
ทีม่ บี ทบาททางการทูตในระดับภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
และตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีความสัมพันธ์ทแี่ นบแน่น
กับประเทศต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่าง
จีนกับประเทศเพือ่ นบ้านไม่ได้ดาำ เนินไปด้วยความราบรืน่
เท่าใดนัก เนือ่ งจากการทีจ่ นี มีความเติบโตทางด้านทหาร
และเศรษฐกิจสูงแบบก้าวกระโดดในช่วงที่ผ่านมา
ประเทศเพือ่ นบ้านจึงมองว่าการพุง่ ทะยานขึน้ มาของจีน
เป็นภัยคุกคามต่อประเทศของตน ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจีน

1

*

จึงได้มีความพยายามในการสร้างความรับรู้ในหมู่
ประเทศเพือ่ นบ้าน โดยได้ประกาศยุทธศาสตร์ นโยบาย
ด้านการต่างประเทศของจีนทีเ่ รียกว่า “การทะยานขึน้
อย่างสันติ” (Peaceful Rise)
เหตุการณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ของจีนกับประเทศเพือ่ นบ้านโดยรอบทีส่ ามารถนำามา
วิเคราะห์ต่อการกระทำาของรัฐบาลจีน ว่าได้ดำาเนิน
นโยบายตามแนวทางยุ ท ธศาสตร์ ก ารทะยานขึ้ น
อย่ า งสั น ติ ต ามที่ ต นได้ ป ระกาศไว้ เ ป็ น นโยบาย
ต่างประเทศหรือไม่นนั้ คือ เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในพืน้ ที่
ทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ทั้ ง นี้ พื้ น ที่ ใ นทะเลจี น ใต้ มี รั ฐ
ที่ เ ป็ น ผู ้ อ ้ า งสิ ท ธิ ใ นการครอบครองเหนื อ หมู ่ เ กาะ
โขดหิน และแนวปะการัง สามารถแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ สำานักยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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ได้แก่ 1) จีนและไต้หวัน และ 2) ประเทศในเอเชีย Rifleman Bank, Amboyna Cay และ Barque
ตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบไปด้วย เวียดนาม ฟิลปิ ปินส์ Canada Reef (Thayer, 2010)
มาเลเซีย และบรูไน
สำาหรับฟิลปิ ปินส์ได้อา้ งสิทธิครอบครองทัง้ สิน้
ในปัจจุบนั จีน ได้ครอบครองพืน้ ทีอ่ ย่างน้อย จำานวน 9 เกาะ ได้แก่ Northeast Cay, Thi Tu Island,
9 เกาะ ได้แก่ Subi Reef, Gaven Reef, Ladd Reef, West York Island, Lankiam Cay, Loaita Island,
Johnson South Reef, Kennan Reef, Fiery Nanshan Island, Flat Island และ Commodore
Gross Reef, Cuateron Reef, Loai Ta South Reef ซึ่งปัจจุบันฟิลิปปินส์ถือว่าหมู่เกาะดังกล่าว
West Reef และ Mischief Reef อีกทั้งจีนยังถือว่า อยู่ในเขตจังหวัดปาลาวัน (Odgarrd, 2002)
หมู ่ เ กาะเหล่ า นี้ อ ยู ่ ใ นเขตการปกครองของเมื อ ง
ประเทศบรู ไ นเป็ น ประเทศสุ ด ท้ า ย
ซานซา (Sansha City) มณฑลไหหนานของจีน
ที่อ้างสิทธิเหนือหมู่เกาะสแปรตลีย์ตามอนุสัญญา
(Hamzah, 2010)
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล ค.ศ. 1982
ในส่วนเวียดนามได้อา้ งกรรมสิทธิค์ รอบครอง โดยในปี ค.ศ. 1984 บรูไนได้ประกาศเขตเศรษฐกิจ
อย่างน้อย 24 เกาะ ได้แก่ Southwest Cay, South จำาเพาะ 200 ไมล์ทะเล บนพืน้ ทีบ่ างส่วนของหมูเ่ กาะ
Reef, Petley Reef, Nam Yit Island, Discovery สแปรตลีย์
Great Reef, Central Reef, West Reef, East Reef,
ในส่วนของมาเลเซียได้อ้างกรรมสิทธิ์เหนือ
Pearson Reef, Alison Reef, Collins Reef,
Sinh Ton Bong, Len Dao, Tennent Reef, 3 เกาะ ได้แก่ Swallow Reef, Ardasier and
Cornwallis South Reef, Sin Cowe Island, Dallas Reef และ Mariveles Reef โดยมาเลเซีย
Spratly Island, Vanguard Reef, Prince Consort ถือว่าเกาะดังกล่าวอยู่ในการปกครองของรัฐซาบาห์
Bank, Grainger Reef, Prince of Wales Bank, (Odgaard, 2002)
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ความสำาคัญของทะเลจีนใต้ คือ เป็นพื้นที่
ส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกที่มีขนาด
กว้างใหญ่เชื่อมโยงระหว่างทะเลทางด้านใต้ของจีน
กับทะเลฝั่งตะวันออกของเวียดนาม และหมู่เกาะ
ในมหาสมุทรแปซิฟิก ทะเลจีนใต้มีลักษณะเป็นทะเล
กึ่งปิด (Semi – Enclosed Sea) โดยมีพื้นที่ทั้งสิ้น
ประมาณ 3.5 ล้านตารางกิโลเมตร รวมถึงเป็นพื้นที่
ที่ใช้สำาหรับเส้นทางคมนาคมทางทะเลหลักของโลก
(Sea Lines of Communication) ในการขนส่งนำา้ มัน
และเชื้ อ เพลิ ง (สมบุญ , 2557) นอกจากนี้พื้นที่
ในทะเลจีนใต้ยงั เป็นพืน้ ทีผ่ ลประโยชน์ในด้านทรัพยากร
ประมง ซึง่ พืน้ ทีท่ ะเลจีนใต้มสี ดั ส่วนของการจับสัตว์นาำ้
ถึงร้อยละ 10 ของปริมาณสัตว์นำ้าที่จับได้ทั่วโลก
ด้วยปริมาณต่อปีประมาณ 5 ล้านตัน ดังนั้นพื้นที่
ทะเลจี น ใต้ จึ ง เป็ น พื้ น ที่ ป ระมงที่ มี ข นาดใหญ่ เ ป็ น
อันดับ 4

metric

tons/year

South China Sea

กรอบแนวคิดและหลักการที่เกี่ยวข้อง

2

2.1 แนวคิดการทะยานขึ้นอย่างสันติ

ของจีน (China’s Peaceful Rise)

แนวคิดเรื่องการทะยานขึ้นอย่างสันติ
ของจี นเกิ ดขึ้ นเมื่ อ ค.ศ. 2002 โดยการคิ ดของ
เจิ้ง ปี้เจียน (Zheng Bijian) รองอธิการบดีโรงเรียน
พรรคคอมมิวนิสต์จีน เพื่อตอบโต้ต่อแนวคิดเรื่องภัย
คุ ก คามจากจี น โดยเส้ น ทางการพั ฒ นาของจี น
เป็นเส้นทางใหม่ที่ ไ ม่ เ หมื อ นกั บ บรรดาประเทศ
มหาอำานาจในอดีตที่ต้องการเปลี่ยนสถานะของตน
ด้วยวิธกี ารก่อสงครามและรุกรานประเทศเพือ่ นบ้าน
เช่น เยอรมนี ญี่ปุ่น เป็นต้น

“ ซึ่งจีนมุ่งเน้นการเป็นประเทศขนาดใหญ่ที่มีความรับผิดชอบและควบคุมพฤติกรรมของตน
ที่จะไม่มุ่งแสวงหาการเป็นผู้นำาในกิจการระหว่างประเทศทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก
โดยจะดำาเนินกิจกรรมผ่านองค์กร สถาบันและกลไกต่าง ๆ แบบพหุภาคี (Multilateral Institutions)
เพื่อปรึกษาหารือร่วมกันกับประเทศอื่น ๆ ในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน
(Confidence Building Measures) (Bijian, 2005) ”
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2.2 พฤติกรรมและการกระท�าของจีนต่อประเทศ

คู่พิพาทในกรณีของทะเลจีนใต้

พฤติกรรมและการแสดงออกในเชิงรุนแรง

ในปี พ.ศ. 2554 เรือตรวจการณ์จีน 2 ลำา
ได้ แ สดงท่ า ที คุ ก คามเรื อ สำ า รวจนำ้ า มั น ของบริ ษั ท
Energy Forum ซึ่งได้รับสัมปทานจากฟิลิปปินส์
บริเวณแนวหิน Reed Bomb ซึ่งจีนอ้างว่าสัมปทาน
ดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิอำานาจอธิปไตยของจีน
และในเดือนพฤษภาคม 2554 เรือตรวจการณ์จีน
ยังได้แสดงท่าทีคกุ คามเรือสำารวจนำา้ มันของเวียดนาม
Bin Minh 02 ซึ่งสำารวจนำ้ามันอยู่ในระยะ 80 ไมล์
จากชายฝัง่ ด้านใต้ของเวียดนาม โดยการตัดสายเคเบิล
สำารวจและเตือนว่าเรือสำารวจเวียดนามได้รกุ ลำา้ น่านนำา้ จีน
และในเดือนมิถุนายนปีเดียวกัน เรือตรวจการณ์
และเรือประมงจีนได้ชนกับสายเคเบิลสำารวจของเรือ
สำารวจนำา้ มันเวียดนาม Viking 2 ขณะกำาลังสำารวจนำา้ มัน
ในพื้ น ที่ เ ขตเศรษฐกิ จ จำ า เพาะของเวี ย ดนาม
(กองศึกษาวิจยั ทางยุทธศาสตร์และความมัน่ คง, 2556)

สำ า หรั บ การอ้ า งสิ ท ธิ ข องจี น ในพื้ น ที่
บริ เ วณทะเลจี น ใต้ เ กิ ด ขึ้ น เริ่ ม แรกจากในช่ ว ง
สงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งจีนได้ส่งเรือเข้าควบคุม
หมู ่ เ กาะเหล่ า นี้ แ ละอ้ า งการครอบครองหมู ่ เ กาะ
ทัง้ หมดในพืน้ ทีท่ ะเลจีนใต้ รวมทัง้ ใช้อา้ งสิทธิดงั กล่าว
ตามแนวเส้นประที่เรียกว่าเส้นประ 9 จุด (Nine –
Dash Line) เท่ากับว่าประเทศจีนได้ประกาศอย่าง
เป็ น ทางการว่ า พื้ น ที่ ใ นทะเลจี น ใต้ ทั้ ง หมดอยู ่ ใ น
อำานาจอธิปไตยของจีน และประเทศอื่น ๆ จะมา
กล่าวอ้างและละเมิดสิทธิในอำานาจอธิปไตยดังกล่าว
ของจีนไม่ได้ หลักฐานที่เห็นได้ชัดเจนว่ารัฐบาลจีน
พร้อมที่จะใช้วิธีการทุกรูปแบบในการปกป้องพื้นที่
ในทะเลจี น ใต้ ซึ่ ง เป็ น อำ า นาจอธิ ป ไตยตามที่ จี น
กล่าวอ้าง คือ จีนได้ผนวกเอาพื้นที่ทะเลจีนใต้เป็น
ใ น ป ั จ จุ บั น จี น ไ ด ้ ใ ห ้ ค ว า ม สำ า คั ญ
อำานาจเหนือดินแดนของตนในกฎหมายทางทะเล แก่ ป ฏิ บั ติ ก ารทางทหารในการจั ด การปั ญ หา
ที่ตนบัญญัติและนำามาใช้บังคับในปี พ.ศ. 2535 ข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ ด้วยการเพิม่ ขีดความสามารถ
โดยระบุไว้ในกฎหมายฉบับดังกล่าวว่า
ของกำ า ลั ง พลและยุ ท โธปกรณ์ ข องกองทั พ เรื อ จี น
เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการใช้ กองเรือตรวจการณ์
เพือ่ ปกป้องอาณาเขตทางทะเลของตน ทัง้ นีร้ ฐั บาลจีน
“เขตแดนทั้งหมดและพื้นน�้าทางทะเล
ได้ระบุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่อยู่รอบ ๆ ในทะเลจีนใต้เป็นส่วนหนึ่ง
ฉบับที่ 12 ไว้ว่าได้ตั้งเป้าหมายเพิ่มกำาลังพลในหน่วย
ของอ�นาจอธิปไตยของจีน”
ตรวจการณ์ทางทะเล (China Maritime Surveillance: CMS) จากทีม่ อี ยู่ 9,000 นาย เป็น 15,000 นาย
ซึง่ ไม่สามารถเปลีย่ นแปลง ยินยอมยกให้ประเทศใด ๆ เพิม่ จำานวนเรือจาก 350 ลำา เป็น 520 ลำา (Till, 2013)
ตลอดจนไม่ อ าจมี ข ้ อ โต้ แ ย้ ง จากประเทศอื่ น ได้ เพื่ อ ทำ า หน้ า ที่ ใ นการช่ ว ยจั บ กุ ม เรื อ ประมงและ
(สินศุภฤกษ์, 2556)
เรือสำารวจต่างชาติท่ีล่วงลำ้าอาณาเขตของจีนและ
คุ้มครองเรือประมงของจีน
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2.3 พฤติกรรมและการแสดงออกในเชิงสันติ
ในอีกด้านหนึง่ นัน้ รัฐบาลจีนได้แสดงออกถึงความต้องการทีจ่ ะแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้
ด้วยสันติวิธี จากการที่จีนได้ลงนามในสนธิสัญญาว่าด้วยไมตรีจิตและความร่วมมือของอาเซียน (Treaty of
Amity and Cooperation in Southeast Asia: TAC) ในปี พ.ศ. 2533 โดยมีสาระสำาคัญ คือ การให้รัฐ
ทีม่ ขี อ้ พิพาทกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช้การแก้ไขปัญหาในพืน้ ทีอ่ ย่างสันติวธิ ี ดังนัน้ การทีร่ ฐั บาลจีน
ยินยอมลงนามในสนธิสัญญาฉบับดังกล่าว เท่ากับว่าจีนยอมรับในหลักการที่จะไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ไข
ปัญหาข้อพิพาทใด ๆ กับประเทศในอาเซียน ซึ่งย่อมครอบคลุมถึงกรณีข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ด้วย (ศิริไกร,
2534)

ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 จีนและอาเซียน
ได้ร่วมลงนามในปฏิญญาร่วมกัน
ระหว่างอาเซียน – จีน ว่าด้วยแนวปฏิบัติ
ในทะเลจีนใต้ (ASEAN – China
Declaration on the Conduct of
Parties in the South China Sea:
DoC) ซึ่งมีสาระสำาคัญ 5 ข้อ ที่ทั้งประเทศ
คู่พิพาทในอาเซียนและจีนควรปฏิบัติ
ตามหลักการดังกล่าว ได้แก่

1

การให้รัฐพิพาทยอมรับในกฎบัตรสหประชาชาติ
(UN Charter) หลักกฎหมายทะเล (UNCLOS 1992)
และสนธิสัญญา TAC ว่าคู่พิพาททุกประเทศ รวมถึงจีนจะใช้
แนวทางสันติวิธีในการแก้ไขปัญหา

2
3
4
5

การให้รัฐพิพาทสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจภายใต้หลักการ
ความเท่าเทียมและการเคารพซึ่งกันและกัน
การเคารพเสรีภาพในการเดินเรือและการบินเหนือพื้นที่
พิพาทภายใต้หลักกฎหมายทะเล
การแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติวิธีภายใต้หลักกฎหมาย
ระหว่างประเทศ และ
การละเว้นและอดกลั้นต่อการกระทำาอันกระทบต่อสันติภาพ
และทำาให้สถานการณ์เป็นไปอย่างซับซ้อน และขาดความมัน่ คง
ในภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น
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อย่ า งไรก็ ต ามรั ฐ บาลจี น ยั ง คงยื น ยั น
แนวทางที่ จ ะปฏิ เ สธการเจรจาปั ญ หาทะเลจี น ใต้
ในลักษณะของพหุภาคี อีกทั้งปฏิญญา DoC ไม่มี
ผลผูกพันใด ๆ ต่อรัฐพิพาทว่าต้องปฏิบัติตาม (Non
– Binding Political Statement) อย่างไรก็ตาม
ในการประชุ ม ครั้ ง แรกของคณะทำ า งานร่ ว มจี น –
อาเซียน ในปี พ.ศ. 2548 อาเซียนได้เสนอแนวทาง
สำาหรับการนำาปฏิญญาไปปฏิบัติ (Guidelines for
the Implementation of DoC) เพื่อให้ทุกฝ่าย
ร่วมกันพิจารณา ซึง่ ปรากฏว่าทีป่ ระชุมได้มคี วามขัดแย้ง
เกิดขึ้นจากการที่จีนไม่เห็นด้วยกับข้อความใน 2 ข้อ
จากทั้งหมด 8 ข้อของแนวทางนี้ ในประเด็นที่ว่า

จีนต้องการเจรจากับรัฐพิพาทในอาเซียนในลักษณะ
ของทวิภาคีแยกตามรายประเทศ ไม่ใช่การเจรจากับ
ประเทศอาเซี ย นทั้ ง หมดในลั ก ษณะของพหุ ภ าคี
จนกระทั่งการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (SOM)
ในปี พ.ศ. 2554 จีนได้ยอมรับหลักการในการพัฒนา
ความร่วมมือในปฏิญญา DoC แต่เพียงเฉพาะด้าน
การรักษาสิง่ แวดล้อม การวิจยั วิทยาศาสตร์ทางทะเล
การรักษาความปลอดภัยในการเดินเรือและการสือ่ สาร
การช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบภั ย และการปราบปราม
อาชญากรรมข้ามชาติ ซึง่ การยอมรับแนวทางดังกล่าว
ของจีน (วิศิษฏ์สตัมภ์, 2558)

สำาหรับพฤติกรรมและการแสดงออกของจีนในแนวทางสันติภายในสมัยประธานาธิบดี สี จิ้นผิง
รัฐบาลจีนได้ดำาเนินนโยบายการแลกเปลี่ยนทางการทูตที่ชัดเจน โดยได้เสนอแนวความคิดด้านความปลอดภัย
ในเอเชี ย ใหม่ ที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งกั น เพื่ อ บรรลุ ต ่ อ การพั ฒ นาภายในภู มิ ภ าค
อย่างต่อเนือ่ ง และเสนอให้ประเทศต่างๆ สร้างกลุม่ ร่วมกัน ซึง่ จะนำาไปสูก่ ารสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศทีไ่ ม่เป็นปรปักษ์ และเคารพซึง่ กันและกัน สำาหรับกรณีพพ
ิ าทเกีย่ วกับหมูเ่ กาะ
สแปรตลียแ์ ละพาราเซลในทะเลจีนใต้ นโยบายต่างประเทศของจีนในสมัยสี จิน้ ผิง ได้ดาำ เนินการ
เสนอว่าข้อพิพาทต่างๆ ควรให้ประเทศคู่กรณีปรึกษาหารือกัน เพื่อหาหนทางแก้ไข
อย่างสันติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจีนมีความตั้งใจในการจัดการปัญหาทะเลจีน-ใต้ โดยมี
มาตรการที่เป็นรูปธรรมและชัดเจนขึ้น (ศาลาอนุกูลกิจ, 2558)

2.4 วิธีการตอบสนองของอาเซียน
ในส่ ว นของอาเซี ย นสำ า หรั บ การตอบ
สนองต่อการกระทำาของจีนในทะเลจีนใต้นั้น ได้มี
การดำ า เนิ น ความพยายามในการแก้ ไ ขข้ อ พิ พ าท
ในบริเวณหมู่เกาะพาราเซลและหมู่เกาะสแปรตลีย์
มาโดยตลอด โดยบทบาทของอาเซียนต่อกรณีพพิ าท
กับจีนเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2533 ซึ่งอินโดนีเซียได้เป็น
เจ้าภาพในการประชุมคณะทำางานในเรือ่ งความขัดแย้ง
เหนือหมู่เกาะสแปรตลีย์เป็นครั้งแรก ต่อมาได้มีการ
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นำ า ประเด็ น ปั ญ หาดั ง กล่ า วมาเจรจาในเวที ก าร
ประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมือง
และความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก (ARF)
ซึ่งประเทศในอาเซียนเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ระหว่างประเทศคู่พิพาท
ในอาเซียนกับจีนอย่างสันติวธิ ี จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2539
รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงการต่ า งประเทศของ
อาเซียนและจีนได้มีมติร่วมกันว่าควรมีการจัดทำา
ระเบียบปฏิบัติ (Code of Conduct) ของภูมิภาค

สำา หรั บ การดำ า เนิ น กิจกรรมต่าง ๆ ในทะเลจีนใต้ และจีนไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ในหลาย
เพือ่ ให้เกิดความชัดเจนในการดำาเนินการของประเทศ ประเด็ น ส่ ง ผลให้ แ นวปฏิ บั ติ ใ นทะเลจี น ใต้ ไ ม่ มี
คู ่ พิ พ าท อย่ า งไรก็ ต ามประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น ความคืบหน้า
นอกจากนี้ การที่แนวปฏิญญา DoC ซึ่งต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาแบบพหุภาคีร่วมกันในนามของ
อาเซียนไม่ประสบผลสำาเร็จเท่าใดนักในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ภายหลังปี พ.ศ. 2554 เวียดนามและฟิลิปปินส์
ได้หันมาดำาเนินการแก้ไขปัญหากับจีนแบบทวิภาคีเพิ่มมากขึ้นจากการส่งรัฐมนตรีต่างประเทศของตนไปเจรจา
กับจีน แทนการใช้เวทีของอาเซียนแบบพหุภาคีในการตอบสนองต่อจีนแบบที่ผ่าน ๆ มา ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เป็นคู่พิพาทยินยอมที่จะเจรจากับจีนโดยตรง และไม่ใส่ใจต่อกลไกในการแก้ไขปัญหา
ในระดับพหุภาคีของอาเซียน อันเป็นสัญญาณของ ความล้มเหลวของกลไกในการแก้ไขปัญหาของอาเซียน

ถึงแม้ว่าอินโดนีเซียในฐานะประธานอาเซียนจะมีบทบาทสำาคัญมาก
ต่อการจัดทำาแนวทางปฏิบัติ CoC ซึ่งใช้ระยะเวลาในการจัดทำาทั้งสิ้น
เป็นเวลาเกือบ 10 ปี จึงได้รับฉันทามติ (Consensus) จากประเทศ
สมาชิกอาเซียนกับจีน แต่การรับรองแนวทางปฏิบัติเป็นเพียงแค่
การยอมรับในเชิงหลักการ ไม่ได้เป็นการประกันว่าประเทศสมาชิกอาเซียน
และจีนจะบรรลุข้อตกลงในการสร้างแนวทางปฏิบัติร่วมกันที่ชัดเจน
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ความล้มเหลวของอาเซียนในการตอบ
สนองต่อพฤติกรรมและการแก้ไขข้อพิพาทกับจีน
เกิ ด จากการขาดความเป็ น เอกภาพของประเทศ
สมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งในการประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศของอาเซียนที่จัดขึ้น ณ กรุงพนมเปญ
ในปี พ.ศ. 2555 ไม่สามารถออกแถลงการณ์ร่วม
ในนามอาเซียนได้เป็นครัง้ แรกในรอบ 45 ปี ในประเด็น
เกี่ ย วกั บ จุ ด ยื น ของอาเซี ย นต่ อ ปั ญ หาทะเลจี น ใต้
ซึ่ ง กั ม พู ช าได้ คั ด ค้ า นต่ อ การประณามการกระทำ า
ของจี น ในทะเลจี น ใต้ ข องอาเซี ย นที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
แถลงการณ์ร่วม จากการที่กัมพูชามีความสัมพันธ์
ทีใ่ กล้ชดิ กับจีนในช่วงทีผ่ า่ นมา โดยการประชุมในครัง้ นี้
ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ไ ด้ ยื น กรานให้ มี ก ารระบุ อ ย่ า งชั ด เจน

3

เกีย่ วกับอำานาจอธิปไตยเหนือแนวปะการังสการ์โบโร่ห์
ระหว่างอาเซียนกับจีน และประณามการใช้ปฏิบตั กิ าร
ทางทหารของจีนในทะเลจีนใต้ แต่กัมพูชาในฐานะ
ประเทศเจ้ า ภาพการประชุ ม อาเซี ย นแสดงท่ า ที
ไม่เห็นด้วยอย่างชัดเจนโดยกลัวว่าแถลงการณ์รว่ มจะทำา
ให้เกิดความร้าวฉานกับ ส่งผลให้ทั้งฟิลิปปินส์และ
เวี ย ดนามไม่ พ อใจในการแสดงออกของกั ม พู ช าที่
ดูเหมือนพยายามเอาใจจีน เหล่านี้ทำาให้ฉันทามติ
ตามแนวทางของอาเซียนทีท่ กุ ชาติสมาชิกต้องเห็นพ้อง
ร่วมกันทัง้ หมดในการแสดงท่าทีตา่ ง ๆ ในนามอาเซียน
ไม่ ส ามารถเกิ ด ขึ้ น ในกรณี ข องข้ อ พิ พ าทกั บ จี น
ในทะเลจีนใต้ได้

บทวิเคราะห์การทะยานขึ้นจากพฤติกรรมที่แสดงออกจริงของจีนในกรณีทะเลจีนใต้
ในส่วนนี้จะเป็นการอธิบายถึงสถานภาพในการทะยานขึ้นของจีน โดยเป็นการวิเคราะห์ต่อยอด
มาจากพฤติกรรมและการแสดงออกของจีนดัง่ ทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น จากการใช้ทฤษฎีสจั นิยมใหม่
ระหว่าง

“แนวคิดที่ว่าด้วยความมั่นคงสูงสุด (Defensive Realist
State) ที่ประเทศมหาอำานาจจะคำานึงถึงความมั่นคงโดยรวม
ของภูมภิ าค จะยับยัง้ ชัง่ ใจในการใช้วธิ กี ารทีร่ นุ แรง ตลอดจน
นิยมการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกับประเทศอื่น ๆ อย่างสันติ
และแนวคิดทีว่ า่ ด้วยอำานาจสูงสุด (Offensive Realist State)
ทีป่ ระเทศมหาอำานาจจะคำานึงถึงอำานาจและผลประโยชน์ของชาติตน
เป็นหลัก”

50

ไม่ยอมต่อการแบ่งปันและสูญเสียผลประโยชน์ใด ๆ แม้เพียงเล็กน้อยให้แก่ประเทศอื่น ตลอดจนต้องการ
ที่จะดำารงสถานะในการเป็นประเทศครองความเป็นจ้าว โดยมีอำานาจและความได้เปรียบเหนือประเทศ
คู่พิพาทอื่น ๆ ด้วยเหตุนี้ ตามนโยบายการทะยานขึ้นอย่างสันติที่จีนประกาศไว้ จีนย่อมต้องเป็นประเทศ
Defensive Realist State ที่ต้องการสร้างความไว้เนื้อเชื้อใจกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยการเลือกวิธีการ
แก้ไขปัญหาข้อพิพาทอย่างสันติ หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ และตระหนักว่าความมั่นคง
และผลประโยชน์รว่ มกันของภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สาำ คัญกว่าการมีอาำ นาจแต่เพียงฝ่ายเดียวของตน
ปั ญ หาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งจี น กั บ
ประเทศคูพ่ พิ าทในอาเซียนอาจจะไม่ได้มาจากการทีจ่ นี
บรรลุตอ่ เป้าหมายในการพัฒนาประเทศ ซึง่ ยังพอจะ
เห็นได้ว่าผู้นำาในรัฐบาลจีนทั้งประธานาธิบดี สี จิ้นผิง
และนายกรัฐมนตรี หลี่ เค่อเฉียง ได้เดินทางมาเยือน
เวี ย ดนาม และฟิ ลิ ป ปิ น ส์ เพื่ อ สร้ า งความเป็ น
เพือ่ นบ้านทีด่ แี ละไม่ตอ้ งการทำาลายความสัมพันธ์อนั ดี

กับประเทศอาเซียนทั้งหมด หากแต่ปัญหาการใช้
ความรุนแรงของจีนกับประเทศภายนอกเป็นสิง่ ทีส่ ะสม
มาจากปัญหาในช่วงของการปฏิรูปเศรษฐกิจของจีน
เช่น ความเหลื่อมลำ้าทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่าง
ภูมิภาคต่างๆ ภายในจีน การปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชันที่ฝั่งรากลึกในระบบการเมืองจีนมานาน
เป็นต้น

“จึงอาจทำาให้รัฐบี าลจีน
ต้องเลือกใช้ท่าท หาพิพาท
ที่แข็งกร้าวต่อปัญบ้าน
กับประเทศเพื่อน ินิยม
มาปลุกกระแสชาตเพื่อสร้าง
(Nationalism) อันเดียวกัน
ความเป็นอันหนึ่ง
ภายในประเทศ”
51

วิเคราะห์
การตอบสนอง
จากสมาคมอาเซียน

วิธีการตอบสนองต่อการกระทำาของจีน
ในทะเลจีนใต้ของสมาคมอาเซียนจะอยู่ในรูปแบบ
ของการใช้กระบวนการเจรจาแบบพหุภาคี ผ่านกลไก
การประชุมต่าง ๆ ของภูมภิ าค เช่น การประชุมอาเซียน
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง
ในภูมิภาคเอเชีย การประชุมสุดยอดผู้นำาอาเซียน
การประชุมว่าด้วยแนวปฏิบตั ขิ องรัฐภาคีในทะเลจีนใต้
ระหว่างอาเซียน-จีน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นช่องทาง
ให้ประเทศคู่พิพาทในอาเซียนและจีนสามารถใช้เวที
ดังกล่าวในการหาทางออกร่วมกันได้ อย่างไรก็ตาม
ปัญหาหลักในการใช้กลไกดังกล่าวเพื่อตอบสนอง
ของอาเซี ย นเกิ ด จากการไม่ ส ามารถบั ง คั บ ให้
กฎ ระเบียบ และแนวทางของตนนำาไปสู่การปฏิบัติ
ของฝ่ายคู่พิพาทต่าง ๆ ได้
สำ า หรั บ การที่ประเทศสมาชิก อาเซียน
ไม่สามารถร่วมกันตอบสนองต่อพฤติกรรมของจีนได้
คือ การทีอ่ าเซียนได้มขี อ้ กำาหนดให้ประเทศนอกภูมภิ าค
ที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมปฏิสัมพันธ์กับสมาคม
อาเซียน ซึ่งรวมถึงประเทศจีนด้วยนั้น จะต้องมีการ
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ยินยอมและลงนามในสนธิสัญญาว่าด้วยไมตรีและ
ความร่วมมือ (TAC) เสียก่อน ซึ่งเป็นสนธิสัญญา
ที่ระบุว่าประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศนอก
ภู มิ ภ าคที่ ล งนามจะไม่ แ ทรกแซงกิ จ การภายใน
ระหว่างกัน มีการเคารพความเท่าเทียมในฐานะประเทศ
ระหว่างกัน และมีการใช้วธิ กี ารอย่างสันติในการแก้ไข
ความขัดแย้งระหว่างกัน จะเห็นได้วา่ ในกรณีขอ้ พิพาท
ในทะเลจีนใต้ ทั้งจีนและประเทศคู่พิพาทในอาเซียน
ยังคงมีการใช้ความรุนแรงตอบโต้ระหว่างกัน รวมถึง
มีการใช้อทิ ธิพลทางเศรษฐกิจของจีนในการหว่านล้อม
ให้บางประเทศของอาเซียนเข้าข้างตน ก่อให้เกิด
ความไม่เท่าเทียมระหว่างประเทศขึ้น
กรณีทสี่ อง คือ จากการร่วมลงนามในร่าง
แนวปฏิญญา DoC ระหว่างอาเซียนกับจีนที่กำาหนด
ให้ทั้ง 2 ฝ่าย อดทนอดกลั้นต่อการใช้ความรุนแรง
หลี ก เลี่ ย งการกระทำ า อั น เป็ น การยั่ ง ยุ ร ะหว่ า งกั น
อย่างไรก็ตาม ทัง้ 2 ฝ่ายยังคงมีทา่ ทีทไี่ ม่ไว้เนือ้ เชือ่ ใจ
ระหว่างกัน และเห็นว่าปฏิญญา DoC ไม่มีผลผูกพัน
ที่จะต้องปฏิบัติตาม อีกทั้งต้องการให้มีการเจรจา

ในลั ก ษณะพหุ ภ าคี ใ นนามของอาเซี ย นกั บ จี น
ซึ่ ง จี น ไม่ย อมรั บ แนวทางดั ง กล่ า วและต้ อ งการ
ให้มกี ารเจรจาแบบทวิภาคีรายประเทศ การทีอ่ าเซียน
ไม่สามารถกดดันโน้มน้าวให้จนี หันมาใช้กระบวนการ
เจรจาแบบพหุภาคีตามที่ตนเองต้องการได้ ส่งผล
ให้การเจรจาแก้ไขปัญหากับจีนไม่มีความคืบหน้า
ดังนัน้ ในช่วงทีผ่ า่ นมาประเทศคูพ่ พิ าท ได้แก่ เวียดนาม
และฟิลิปปินส์ จึงหันไปใช้วิธีการพูดคุยกับจีนเอง
แบบทวิภาคีตามที่จีนต้องการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความล้ ม เหลวของอาเซี ย นที่ จ ะเป็ น ที่ พึ่ ง พิ ง และ
เป็นตัวแทนให้แก่ประเทศสมาชิกที่มีข้อพิพาทกับจีน
นอกจากนี้ การที่อาเซียนได้ใช้หลักการ
เห็นชอบแบบฉันทามติร่วมกัน ซึ่งประเทศสมาชิก
ต้องเห็นพ้องร่วมกันทัง้ หมด แต่จากการศึกษาข้อเท็จจริง
ทีอ่ าเซียนไม่สามารถออกแถลงการณ์ในการประณาม
การกระทำาของจีนในช่วงทีผ่ า่ นมาได้ จึงวิเคราะห์ได้วา่
อาเซี ย นเองยั ง ขาดความเป็ น เอกภาพในการเป็ น
ตัวช่วยหรือเครือ่ งมือในการประสานและแก้ไขปัญหา
ของ 2 ฝ่าย ในขณะที่ประเทศสมาชิกส่วนหนึ่ง ได้แก่
อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และประเทศไทย มีความคิดว่า
ประเทศตนไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกรณีพิพาทของ
ประเทศสมาชิกอื่น ๆ ในอาเซียนกับจีน ควรปล่อย
ให้ประเทศเหล่านัน้ แก้ไขปัญหากันเอง ขณะทีป่ ระเทศ

สมาชิ ก อี ก ส่ ว นหนึ่ ง ได้ แ สดงออกอย่ า งชั ด เจนว่ า
ตนเข้าข้างฝ่ายจีน เพราะประเทศเหล่านี้จำาเป็นต้อง
พึ่งพาความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากจีน ได้แก่
ลาวและกัมพูชา ส่งผลให้การประณามการกระทำา
อันรุนแรงของจีนในนามอาเซียน มักได้รับการวีโต้
ไม่เห็นด้วยจากประเทศเหล่านี้ อีกทั้งประเทศที่เป็น
คู่พิพาทกับจีน ได้แก่ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย
และบรูไน ยังมีท่าทีการตอบสนองต่อจีนที่แตกต่าง
กันไปตามผลประโยชน์ของประเทศตน
ดั ง นั้ น จึ ง สรุ ป ได้ ว ่ า ในช่ ว งที่ ผ ่ า นมา
อาเซี ย นไม่ ส ามารถเป็ น กลไกสำ า หรั บ ประเทศ
คู่พิพาทในการกดดันให้จีนหันมายอมรับแนวทาง
แก้ไขปัญหาอย่างสันติตามที่ตนได้กำาหนดไว้ มีเพียง
ประเทศคู่พิพาทที่เป็นสมาชิกของอาเซียนเท่านั้น
ที่แสดงให้เห็นว่าประเทศตนนำาหลักการแก้ไขปัญหา
ของอาเซียนมาใช้ เช่น การปฏิบตั ติ าม DoC ในขณะ
ที่จีนยังคงแสดงออกถึงการไม่พยายามปฏิบัติตาม
ร่างปฏิญญาของอาเซียน และใช้แนวทางของตน
ฝ่ายเดียวในการแก้ไขปัญหา ส่งผลให้ประเทศคูพ่ พิ าท
ในอาเซียนจึงหันไปยอมรับแนวทางทีจ่ นี เสนอมากขึน้
เพื่ อ ให้ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาพิ พ าทกั บ จี น เป็ น ไป
อย่างรวดเร็วกว่าการพึ่งพาอาเซียน
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4

วิเคราะห์บทบาท ท่าทีที่เหมาะสมของไทย
ผลกระทบของความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ที่มีต่อประเทศไทย

ส�ำหรับประเทศไทยแล้วแม้จะไม่ได้มีข้อพิพำทโดยตรงในน่ำนน�้ำ
ทะเลจีนใต้ แต่สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งระหว่ำงจีนกับประเทศคู่พิพำท
ในอำเซียนได้กระตุ้นเตือนประเทศไทยให้เห็นควำมส�ำคัญของผลประโยชน์
ทำงทะเลของชำติ และเตรี ย มพร้ อ มในฐำนะเป็ น สมำชิ ก ของอำเซี ย น
เนื่ อ งจำกประเทศไทยมีชำยฝั่งทำงทะเลที่ ย ำว โดยมี ท ำงออกทำงทะเล
ไปสู่ทะเลจีนใต้จำกบริเวณพื้นที่ของอ่ำวไทย ในปัจจุบันเนื่องจำกทรัพยำกร
สัตว์น�้ำของประเทศคู่พิพำทในอำเซียนเริ่มเสื่อมโทรมและลดลง ประกอบกับ
พื้นที่น่ำนน�้ำในเขตทะเลจีนใต้ยังคงมีปัญหำจำกกำรใช้ควำมรุนแรง และ
กระบวนกำรกีดกันประเทศอืน่ ๆ ในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรธรรมชำติในทะเลจีนใต้
ประเทศคูพ่ พิ ำทจึงมีนโยบำยไม่อนุญำตให้เรือประมงต่ำงชำติ รวมถึงประเทศไทย
เข้ำไปท�ำกำรประมงในเขตน่ำนน�้ำของตน
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จากการที่ รั ฐ บาลไทยได้ มี ก ารเจรจา
กับประเทศเพือ่ นบ้านทีม่ อี าณาเขตในพืน้ ทีท่ ะเลจีนใต้
เพื่อนำาเรือประมงไทยเข้าไปทำาการประมงในเขต
น่านนำ้าของประเทศดังกล่าว ซึ่งสามารถนำาสัตว์นำ้า
กลับประเทศเพือ่ สนับสนุนการบริโภคภายในประเทศ
และการส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงไปยังต่างประเทศ
โดยเป็นจำานวนถึงปีละมากกว่า 700,000 ตัน ในช่วง
ปีทผี่ า่ นมา มีเรือประมงไทยทีจ่ ดทะเบียนอาชญาบัตร
ประมงนอกน่านนำ้าไว้กับกรมประมงทั้งสิ้นจำานวน
16,548 ลำา (บุณยรัตผลิน, 2545) เรือประมงเหล่านี้
แสดงความจำานงในการนำาเรือออกไปทำาการประมง
ในน่ า นนำ้ า ต่ า งประเทศที่ รั ฐ บาลไทยได้ ทำ า
สัญญาร่วมกันไว้ อย่างไรก็ตามแม้วา่ เรือประมงเหล่านัน้
อาจได้รบั สัมปทานในการเข้าไปจับสัตว์นาำ้ ในอาณาเขต
ทะเลจีนใต้ แต่การทีเ่ หตุการณ์ขอ้ พิพาทในทะเลจีนใต้
มีแนวโน้มรุนแรง และมีการจับกุมเรือประมงต่างชาติ
มากขึ้น ทำาให้เรือประมงไทยต้องงดนำาเรือเข้าไป
ทำาการประมงในเขตพืน้ ทีท่ ะเลจีนใต้ สร้างผลกระทบ
ต่อต้นทุนของภาคเอกชนประมงของไทยและเศรษฐกิจ
ของประเทศเป็นอย่างมาก
เมื่ อ พิ จ ารณาจากพั ฒ นาการของ
สถานการณ์พพิ าทในทะเลจีนใต้ระหว่างอาเซียนกับจีน
พบว่า ในปัจจุบนั ได้มแี นวโน้มของการใช้กรอบแนวทาง
ที่ อ าเซี ย นเสนอและผลั ก ดั น ให้ ทุ ก ฝ่ า ยนำ า ไปใช้
ในการแก้ไขปัญหาเพื่อหยุดยั้งความรุนแรง ได้แก่
แนวปฏิบตั วิ า่ ด้วยรัฐภาคีในทะเลจีนใต้ (DoC) การเจรจา
แบบพหุภาคีทจี่ ะมีการนำาประเด็นเกีย่ วกับทะเลจีนใต้
ไปพุ ด คุ ย ในที่ ป ระชุ ม สุ ด ยอดผู ้ นำ า อาเซี ย น – จี น
เป็นประจำาทุกปี การเสนอร่างแนวปฏิบตั ใิ นทะเลจีนใต้
(CoC) เป็ น ต้ น แม้ว่าจีนยังคงยืนยันถึงหลัก การ
อันแข็งกร้าวในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาททะเลจีนใต้
แต่ ใ นบางกรณี จี น ก็ ไ ด้ มี ก ารแสดงท่ า ที ที่ เ ห็ น ด้ ว ย
และยอมรับแนวทางดังกล่าวตามที่อาเซียนเสนอ

จึงเห็นได้ว่าจีนคงยังต้องการให้ประเทศในอาเซียน
เห็นว่าจีนเป็นประเทศที่เป็นมิตร และพร้อมที่จะ
ร่วมมือกับอาเซียนเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ระหว่างกัน ดังนั้น

“ทางเลือกที่เหมาะสม
และช่วยยกระดับสถานะของประเทศไทย
ในการเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์
ในข้อพิพาททะเลจีนใต้
คือ การใช้กลไกอาเซียนเป็นหลัก
และแสดงจุดยืนตามกรอบความร่วมมือต่าง ๆ
ที่ประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้เห็นชอบร่วมกัน”

ทัง้ การให้ทกุ ฝ่ายยึดแนวปฏิบตั ิ DoC และ
เร่งรัดการจัดทำาแนวปฏิบัติ CoC พร้อมทั้งสนับสนุน
ให้มีการเจรจาร่วมกัน ทั้งในลักษณะของพหุภาคี
ระหว่ า งอาเซี ย นกั บ จี น หากกระบวนการเจรจา
แบบพหุภาคีที่รวมประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด
อาจเกิดความล่าช้า ไทยอาจเสนอให้มีการเจรจา
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ในลักษณะทวิภาคีระหว่างประเทศคูพ่ พิ าทกับอาเซียน ความรุ น แรงจากการใช้ กำ า ลั ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ย่ อ มส่ ง ผล
และจีนเป็นคูข่ นาน เนือ่ งจากความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ ต่อความมัน่ คงของประเทศสมาชิกอืน่ ๆ อย่างหลีกเลีย่ ง
มีผลกระทบต่อภูมิภาคอาเซียนที่ต่อไปจะรวมกัน ไม่ได้
เป็ น ประชาคมการเมื อ งและความมั่ น คง ดั ง นั้ น
การมีส่วนร่วมของประเทศไทยอย่างสร้างสรรค์

5

พื้นที่บริเวณน่านนำ้าในทะเลจีนใต้ ถือว่า
มีความสำาคัญต่อประเด็นความมั่นคง ทั้งต่อ
ประเทศไทยและต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เป็นอย่างมาก เนือ่ งจากเป็นทัง้ แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเล เป็ น แหล่ ง ประมงขนาดใหญ่ ที่ มี ผ ลต่ อ
ความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของประเทศในอาเซียน
ตลอดจนเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการเดินเรือระหว่าง
ประเทศ แม้ว่าประเทศไทยอาจจะไม่ใช่ประเทศ
คู่พิพาทกับจีนโดยตรง แต่การที่ประเทศไทยเป็น
ประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และได้รับผลกระทบจากการห้าม
ทำาการประมงในพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ ดังนั้น
ประเทศไทยจึงไม่อาจหลีกเลีย่ งต่อการเข้าไปมีสว่ นร่วม
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไทย
จำาเป็นที่จะต้องเลือกวิธีการในการเข้าไปมีส่วนร่วม
ต่อการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยการใช้กลไก
อาเซียนเป็นเครือ่ งมือผ่านการจัดเวทีทเี่ อือ้ ต่อการพูดคุย
ของทุกฝ่าย
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ตามที่กระทรวงการต่างประเทศของไทย
ได้กาำ หนดแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง โดยประเด็น
ยุทธศาสตร์ข้อแรก คือ ประเทศไทยส่งเสริมความ
สั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นและประเทศ
ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีวตั ถุประสงค์
คือ การรักษาบรรยากาศระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ
ในภูมิภาคอาเซียน ให้มีสันติภาพและเสถียรภาพ
ซึ่ ง จะทำ า ให้ ป ระเทศไทยได้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก
ประเทศเพื่อนบ้านในเวทีระหว่างประเทศ ดังนั้น
จึงสามารถตีความได้วา่ รัฐบาลไทยได้ดาำ เนินนโยบาย
ที่ ใ ห้ ค วามสำ า คั ญ กั บ อาเซี ย นก่ อ นเป็ น ลำ า ดั บ แรก
ซึ่งจากกรณีข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ระหว่างประเทศ
คู่พิพาทในอาเซียนกับจีนนั้น ประเทศไทยจำาเป็น
ต้องดำาเนินยุทธศาสตร์ในการใช้อาเซียนเป็นส่วน
ขยายกำาลังในการเป็นแรงผลักดันไปสูก่ ารเล่นบทบาท
ที่ก้าวหน้ามากขึ้นในเวทีประชาคมระหว่างประเทศ
แม้ว่าในปัจจุบันประชาคมอาเซียนจะไม่สามารถ
ดำารงสถานะของดุลแห่งอำานาจ (World Balancer) ได้
แต่โครงสร้างของระบบโลกทีเ่ ป็นแบบหลายขัว้ อำานาจ
ย่อมเปิดโอกาสให้ประเทศและกลุม่ ประเทศทีม่ อี าำ นาจ
ระดั บ กลาง (Middle Powers) สามารถดึ ง ดู ด
ผลประโยชน์และเป็นแกนกลางในการถ่วงดุลกับ
มหาอำานาจที่จะเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับภูมิภาคได้
ทั้งนี้

“รัฐบาลไทยควรเปลี่ยนแนวทางการด�าเนินนโยบาย
จากการพยายามเป็นพันธมิตรทั้งกับอาเซียนและจีน
ซึ่งการด�าเนินตามแนวทางดังกล่าว
ประเทศไทยคาดกลับไม่ ได้รับการตอบสนองจากจีน
ในขณะเดียวกันประเทศในภูมิภาคอาเซียนก็เคลือบแคลงต่อท่าทีของไทย
ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงควรหันมาตั้งเป้าหมาย
ในการผลักดันให้สถานะของไทยกลายเป็นประเทศขนาดกลางที่มีบทบาทน�าในภูมิภาค”
ดั ง เช่ น ที่ อิ น โดนี เ ซี ย เคยแสดงบทบาทนำ า
ในการแก้ไขปัญหาทะเลจีนใต้ให้แก่ภูมิภาคอาเซียน
มาก่อน ส่งผลให้กลายเป็นประเทศทีส่ ามารถผลักดัน
วาระ (Agenda) ของตนให้จีนเข้ามายอมรับต่อแนว
ปฏิญญา DoC ได้ ทั้งนี้ ประเทศไทยควรใช้ช่องทาง
ผลักดันให้ทกุ ฝ่ายเร่งหารือและยอมรับแนวปฏิบตั ิ CoC
ซึง่ ไทยเป็นผูเ้ สนอแนวทางการจัดทำา CoC มาโดยตลอด
ดังนั้น หากแผนการจัดทำาแนวปฏิบัติ CoC บรรลุ
ข้อตกลงร่วมกันของทุกประเทศภายในปี พ.ศ. 2562
จะช่วยส่งเสริมสถานะของไทยทีจ่ ะทำาหน้าทีป่ ระธาน
อาเซียนในช่วงเวลาดังกล่าว
สำ า หรั บ เงื่ อ นไขที่ ไ ทยนำ ามาใช้ ใ นการช่ ว ย
ผลั ก ดั น ร่ า ง CoC เพื่ อ ให้ ทุ ก ฝ่ า ยเข้ า มายอมรั บ
และสร้างพันธะผูกพันร่วมกันอย่างเต็มใจ จำาเป็น
ต้ อ งวิ เ คราะห์ จ ากผลปฏิ บั ติ ข อง DoC เสี ย ก่ อ น
ซึ่งในแนวปฏิบัติ DoC มุ่งเน้นหลักการ 3 ประการ
คือ 1) ส่งเสริมมาตรการเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ
2) สร้างความร่วมมือของการปฏิบตั กิ ารในภาคพืน้ ทะเล
และ 3) กำาหนดขั้นตอนสำาหรับการหารือและการทำา
CoC อย่ า งเป็ น ทางการ โดยในร่ า งแถลงการณ์
การประชุมรัฐมนตรีตา่ งประเทศระหว่างอาเซียน – จีน
ว่าด้วยการปฏิบตั ติ าม DoC นัน้ แม้วา่ จะมีการยืนยัน

ถึ ง การให้ ทุ ก ฝ่ า ยมี พั น ธะในการนำ า หลั ก การของ
DoC ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาพิพาทในทะเลจีนใต้
เพื่อส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ ความไว้เนื้อเชื่อใจ
และความเชื่ อ มั่ น ภายในภู มิ ภ าค ตามหลั ก การ
ข้ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล
1982 แต่แท้จริงแล้วรัฐคูพ่ พิ าทกลับละเมิดบทบัญญัติ
ใน DoC ทัง้ สิน้ โดยแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี ทัง้ นี้
เพราะ DoC ไม่มีผลบังคับให้รัฐที่อ้างสิทธิต้องปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังเกิดจากปัญหา
ความคิ ด เห็ น ระหว่ า งอาเซี ย นกั บ จี น ที่ ไ ม่ ต รงกั น
โดยอาเซี ย นใช้ ก ารประชุ ม หารื อ ของตนกั น เอง
ก่ อ นจั ด ประชุ ม กั บ จี น แล้ ว จึ ง นำ า มติ ที่ ต กลงกั น
ไปเจรจากับจีนในลักษณะของพหุภาคี ในขณะทีจ่ นี เอง
กลับคัดค้าน เนื่องจากมองว่าทะเลจีนใต้ไม่ใช่ปัญหา
ของชาติสมาชิกอาเซียนทัง้ หมด แต่เป็นปัญหาของชาติ
เพียง 2-3 ชาติ ดังนัน้ จึงควรนำาการเจรจาแบบทวิภาคี
มาใช้
ด้วยเหตุนี้ เงือ่ นไขทีป่ ระเทศไทยควรนำามาใช้
ในการเจรจาการจัดทำาร่าง CoC โดยตั้งเป้าหมาย
และหลักการทีว่ า่ จะต้องสร้างเวทีการเจรจาทีท่ กุ ฝ่าย
รูส้ กึ สบายใจและเป็นไปตามแนวทางของประเทศตน
โดยจัดให้มีการใช้การเจรจาในลักษณะของคู่ขนาน
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(Dual Side Meeting) ซึง่ ให้การเจรจาทำาในลักษณะ
ของพหุ ภ าคี ใ นกรอบอาเซี ย น เพื่ อ ให้ ป ระเทศ
คู่พิพาทกับจีนที่เห็นว่าตนปรารถนาที่จะใช้กลไก
อาเซียนเป็นแนวทางหลักในการเจรจากับจีนมีเวที
ในการผลั ก ดั น ข้ อ เสนอกั บ จี น อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การ
สนับสนุนความเป็นแกนกลางของอาเซียนในการ
แก้ ไ ขปั ญ หาภายในภู มิ ภ าค เพราะกลไกอาเซี ย น
มี เ ครื่ อ งมื อ ในการช่ ว ยแก้ ไ ขปั ญ หาข้ อ พิ พ าท
ในภูมภิ าคอยูแ่ ล้ว ได้แก่ สนธิสญั ญา TAC แนวปฏิญญา
DoC ในขณะเดียวกันเวทีพูดคุยในลักษณะทวิภาคี
บรรณานุกรม

รายประเทศกั บ จี น ก็ ดำ า เนิ น การควบคู ่ ไ ปด้ ว ย
เพื่อเป็นการเปิดเวทีให้จีนเข้ามาเจรจากับประเทศ
คูพ่ พิ าท โดยไม่รสู้ กึ ว่าตนถูกกดดันจากสมาชิกอาเซียน
ชาติอื่นๆ ทั้งนี้ หากรัฐคู่พิพาทใดเห็นว่าตนต้องการ
ทีจ่ ะบรรลุความตกลงกับจีนในเวทีทวิภาคี ก็สามารถ
กระทำาได้อย่างรวดเร็วกว่าการรอบรรลุในระดับพหุภาคี
อีกทั้งยังสามารถนำาเครื่องมือกลไกในอาเซียนมาใช้
ในการตกลงกั บ จี น เพื่ อ ยั บ ยั้ ง ปั ญ หาข้ อ พิ พ าท
ดังกล่าวได้
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Is Your Leader A Woman?: Perspectives of
Thai Millennials toward Women’s Leadership

The concept of women’s leadership
has increasingly gained attention in
leadership and organizational studies.
Despite the fact that globalization and
economic advancement have brought more
women into the workforce, the disparity
between men and women is still observable
throug hunemployment rates, occupational
segregation, wage gaps, and social protections
(UN Women, 2017). In terms of positional
leadership, the “glass ceiling” concept is coined
and widely used to explain a noticeable
*
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underrepresentation of female leaders
across settings and contexts (Hymowitz &
Schellhardt, 1986). Numerous studies support
the notion that perceived leadership traits
and gender stereotypical expectations play
prominent roles in this unproportionate
number (Ceci & Williams, 2011; Hoyt, 2010;
Schein & Mueller 1992).
The recent Global Gender Gap Index
(World Economic Forum, 2017) reveals that
gender gaps exist around the world. While
most Western countries have remaining

พิมพ์พลอย วิวัฒนาไพบูลย์ลาภ. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ.
สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ.

gender gaps of less than 30%, most
Asian countries still have more room for
improvement (World Economic Forum, 2017).
It is possible that traditional “predominant
patriarchal values” still nurture the gap
within the region (Niaz & Hassan, 2006,
para.3). However, Thailand, the country
in Southeast Asia region, has recently
shown a significant improvement in gender
equality and women’s leadership compared
to other countries within the region (Asian
Development Bank, 2018; World Economic
Forum, 2017). Over recent years, a number
of national policies and regulations were
enforced to promote gender equality
(Yukongdi, 2005). The annual survey by
Grant Thornton on women in business also
indicates that Thai women hold 31 percent
of senior roles in 2017. This places Thailand
in the top three countries within the
Asia-Pacific region in terms of women
representation in leadership (The Nation,
2017). Nevertheless, it is interesting to note
that, similar to most Asian countries, traditional
values that support gender division are
still at play in Thailand (Yukongdi, 2005).
The paradox between these two aspects
initially inspires the author to study
women’s leadership situation in Thailand.
To untangle the aforementioned
paradox, the author notes that this study
has to be done under the following
conditions:

1. This study has to include the
cultural dimension of Thailand. This is not
only in the sense of how Thai culture affects
women’s leadership, but also how Thai
culture constructs the preferred leadership
styles and creates the images of ideal
leader in Thailand. According to Klenke
(2004), “some of our greatest cultural, social,
political, and artistic accomplishments are
attributed to leadership” (p.1). Even though
there exist universal aspects of leadership
as well as major frameworks for women’s
leadership, a fair point to note is that
effective and ideal leadership can be viewed
differently in different cultures. The inclusion
of Thai culture will, therefore, provide the
contextual understanding as well as
appropriate implications to advance
women’s leadership in Thailand itself.
2. To effectively provide the findings
that reflect the current situation of women’s
leadership in Thailand as well as future
implications, the sample has to be selected
in a way that represents Thailand’s status
quo. The author selects Thai Millennials,
the generation of those born between
1981-2000 (Asia Business Unit Corporate
Direction, Inc., 2016)1, due to three principal
1

As there are no official age range definitions of Millennials
in Thailand, the author uses the definition given by the Asia Business
Unit Corporate Direction, Inc., an Asian-based management consulting
firm, as the age range covers other Millennials’ definitions found in Thai
newspapers and publications.
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reasons. Firstly, they are currently the largest
employee demographic in Thailand (United
Nations ESCAP, 2017). Secondly, with their
ages, they are likely to assume managerial
and senior executive roles in the near
future. That would place them in an
influential position in defining future
directions of women’s leadership in
Thailand. Thirdly, they have been growing
up in the time where there are tremendous
technological changes and cross-cultural
connectivity. With these events, the author
assumes that they are most exposed to the
Western concepts of women’s leadership,

whether through education, media or
cultural exchanges.
Based on previous literature regarding women’s leadership in Thailand, most
studies produce consistent findings. That
is, Thailand has supportive practices and
policies for gender equality, but stereotyping
of gender roles persists within the country.
These findings help shape the main research
question of this study. That is, how Thai
Millennials picture their ideal leaders
and what does that mean for women’s
leadership within Thailand context?

Literature
Review

that “leadership has been conceptualized as
the man on the white horse” (p.1). In various
traditional leadership trait approaches,
“masculinity” has also been inserted as one
of the strong leadership traits (Lord, DeVader
& Alliger, 1986; Mann, 1959). In some leadership studies, the word “leader” is even
Understanding the Gender Gap in replaced with “he”. Gender and leadership
Leadership
only became the topic of discussion in
Tracing back the history, most academic and research settings in the
leadership concepts are often associated 1970s (Northouse, 2016, pp.397).
with masculinity. Klenke (2004) mentions
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To have a broad understanding on
women’s leadership, Hoyt and Simon (2016)
summarize three sets of explanations on the
underlying causes of gender gaps in leadership. Those are (1) human capital differences
(2) genders and differences in leadership
styles, and (3) gender stereotypical expectations. In terms of gender stereotypes,
one of the early studies on the relationship
between leadership traits and genders by
Schein (1973) reveals that most of the
requisite managerial characteristics are
associated with male characteristics rather
than those of female characteristics. Schein’s
work influences numerous studies later on,
further confirming that gender biases in
leadership are prevalent. A review of
empirical studies by Carli and Eagly (2001)
also suggests that gender bias is explicitly
found in performance evaluations, hiring
processes and professional expectations for
each gender to serve in gender-specific roles.

Carli and Eagly (2007) look at the
bigger picture and hold a different view
from the aforementioned concepts. They
believe that the barriers for women in the
workplace do not solely exist at the toplevel positions. In fact, the challenges for
women are found at every level throughout
their leadership journey, including entryand mid-level positions. The concept
“labyrinth” is introduced to symbolize
more complex barriers for women in
their professional endeavors. However, the
labyrinth also implies that the aforementioned
glass ceiling can be cracked, but it requires
“persistence, awareness of one’s progress,
and a careful analysis of puzzles that lie
ahead” (Carli & Eagly, 2007).

Women’s Leadership Concepts
Several concepts deriving from
gender stereotypical expectations are
developed thereafter to explain the
phenomenon of women’s underrepresentation in high-level positions. The term “glass
ceiling” was first introduced to metaphorize
the barriers that prevent women from rising
to executive leadership positions (Hymowitz
& Schellhardt, 1986).
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Women’s Leadership in Thailand
The two major studies on the impact
of cultures on leadership, the GLOBE Study
of 62 societies (House, 2004) and Hofstede’s
cultural dimensions (1984) provide an initial
understanding on Thai-style leadership and
gender issues. The GLOBE study suggests
that Thailand is a collective, feminine, and
non-confrontational society. Charismatic
and team-oriented leaders are mostly preferred by the Thais. By exhibiting a relatively
low score in gender egalitarianism, it defines
a wide gap between men and women in
the country. In Hofstede’s (1984) study, the
slightly high scores in power distance and
uncertainty avoidance demonstrate that
Thai people accept inequalities within the
society and are likely to resist change.
In terms of women representation in
leadership, the study by Van der Boon (2003)
positively shows that Thailand is one of the
Asian countries that women have reached
top positions without affirmative action
programs. In terms of employment practices,
Hutching’s study (2000) indicates that
Thailand has established a system that grants
women an equal access to employment
levels, promotion prospects, and share of
economic wealth as men. Besides the Thai
constitution that grants both women and
men with equal rights, the Government of
Thailand also passed the Gender Equality
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Act in 2015 (Human Rights Watch, 2015) and
recently ratified the Discrimination (Employment and Occupation) Convention 1958
(No.111) to ensure that there is protection
against discrimination in Thai employment
practices. Moreover, Thailand also adopted
the Sustainable Development Goals (SDGs)
in its current national economic and social
development plan, where achieving gender
equality is one of the goal.

The study of Thai women in top
management by Cho et al. (2015), however,
demonstrates that other perceptions are
still present. Even though gender equality
has increasingly gained more attention
among Thai society in present days and
created more job opportunities for Thai
women, strong traditional values still shape

gender stereotypes. An unequal treatment
between men and women in organizational
settings is still observable. Those range from
the lack of support and recognition from
supervisors to an exclusion from the old
boys’ network that prevent them from rising

to the top. Additionally, the two studies
supplement the role of Thai mass media in
reproducing women’s inferiority discourse
at societal level (Khopolklang, Polnigongit
& Chamnongsri, 2014).

Data Collection
The drawing exercise of ideal leader
developing from Synchs et al. (2012) has
been selected as the main data collection
method of this study. Thirty three Thai
Millennials, both men and women, are the
samples of this study.
The samples are initially asked to
draw any pictures that come to mind when
they think of “ideal leader”. After they
completed the drawing section, they are
asked the follow-up questions immediately.
The follow-up questions are divided into
two parts. The first part centers around the
explanations and context of drawings.
It consists of four questions, three
mandatory questions and one optional
question, as follows:
(1) When you saw the word ‘ideal
leader’, how did you define that?
(2) Could you please explain more
about your drawing?

(3) Please give three adjectives that
describe your ideal leader?
(4) If the drawing is gender-specific,
the optional fourth question “why did you
choose to draw leader in this specific
gender?” is posed.
After participants answered the
first set of questions, they are asked to
read the infographic regarding the concept
of glass-ceiling and women’s leadership
situation in Thailand. The second set
of questions regarding their real-life
experiences and opinion toward the issue
are discussed afterwards. The final question
“do you think gender stereotypes are the
major barriers preventing women to rise to
the top in Thailand context?” is also posed.

Methodology

Data Analysis
The author developed a coding
strategy based on the study by Schyns et al.
(2012). However, since this study only
focuses on gender and leadership, only
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four categories are analyzed. Those are
(1) the depiction of drawings (people vs.
metaphor), (2) gender, (3) clothing and
(4) presence of followers (include the
explanation of size and position of leaders
as compared to followers).
It is important to note that this study
is a pilot study with the small number of

Thai Millennials as a sample group. There
are limitations in this study, but the author
hopes that this study will initially provide
certain aspects regarding women’s
leadership in Thailand for larger-scale
studies in the future.

Results

Table 1. Frequencies and Percentages of categories found in the drawings
No.
1
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Category
People VS Metaphor
real people
generic people
fictional character
metaphor

Frequency
(number of drawings)

Percentage

2
22
3
6

6.06
66.67
9.09
18.18

Frequency
Frequency
(number
(number ofof drawings)
drawings)

Percentage
Percentage

Gender
Gender
no
no gender
gender
female
female
male
male

12
12
11
11
10
10

36.37
36.37
33.33
33.33
30.30
30.30

Clothing
Clothing
business
business formal
formal
casual
casual
not
not present
present

88
44
21
21

24.24
24.24
12.12
12.12
63.64
63.64

10
10
23
23

30.30
30.30
69.70
69.70

22
88
00

20.00
20.00
80.00
80.00
0.00
0.00

22
55
33

20.00
20.00
50.00
50.00
30.00
30.00

No.
No.
22

33

44

Category
Category

Followers
Followers
present
present
absent
absent
4.1)
4.1) Size
Size ofof leader
leader (if(if present)
present)
-- bigger
bigger than
than followers
followers
-- same
same size
size asas followers
followers
-- smaller
smaller than
than followers
followers
4.2)
4.2) Level
Level ofof leader
leader (if(if present)
present)
-- above/
above/ inin front
front ofof followers
followers
-- same
same level
level asas followers
followers
-- below/behind
below/behind followers
followers

Follow-up Questions
A couple of questions were asked
after participants completed their drawings.
Regarding the definition of “ideal leader”,
participants’ answers range from (1) those
who uplift and support followers (2) those

who are approachable (3) those who
possess expertise (3) the understanding
and empathetic ones (4) the team-oriented
ones (5) those who have visions and are
able to cope with changes and (6) the
ethical and unprejudiced ones.
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Discussion
Ideal leaders

Of all drawings, participants mostly
draw generic people and include words
or phrases as explanations. ‘Supportive’
has appeared to be the most mentioned
quality of Thai leaders, followed by ‘kind’
or ‘generous’. The drawings of generic
people are shown in both full body
and head only. However, in both cases,
participants draw smiling leaders. This
indicates the approachableness and
generosity the participants want to see in
their leaders. Moreover, while participants
tend to draw middle-aged leaders, two
drawings portray rather aged leaders. This
raises the notion that seniority also plays a
role in leadership in Thailand context.
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The drawings of real people also
appear in the data collection. Those are
the drawings of Mahatma Gandhi and King
Rama IX of Thailand. According to the
drawers, both leaders portray characteristics
of dedicated and humble leadership, who
commit to the benefits of greater goods.
This reflects the collectivistic value that
exists within Thailand.
The metaphor drawings are interpreted into several thoughts. One participant draws a pyramid with a leader being at
the bottom, showing that leader should be
the base of organization and should serve
in supporting role. Another drawing portrays
different arrows pointing to the same
direction. The rearmost arrow represents
a leader, who pushes followers forward,
but still guide them to be in line with
organizational goals.
Among twelve drawings that include
clothing, eight drawings depict business
formal attire, while the other four drawings
present smart casual wear. It is interesting
to see that participants who draw smart
casual wear are all from design and public

relations field. Whereas, participants who
draw business formal attire are from
business and international relations field.
Nevertheless, participants from both sides
indicate thatthe outfits should present
leader’sconfidence and credibility.
Ten participants also include
followers along with leaders in their
drawings. Most participants draw leaders
in similar size as followers (N=8) and put
both leaders and followers at the same
level (N=5). They indicate that leaders
should be the first among equals.
With the findings, it is safe to say that
the majority of drawings echo participants’
perceptions that their ideal leaders
are supportive, generous, empathetic and
visionary. Analyzing these findings under
Schein’s study (1973), it could be argued
that most descriptive words found in this
study are more commonly ascribed to
female traits rather than male traits. The
findings also correspond with previous
literature that Thai people value
consideration and environmental harmony
(Komin, 1990). Additionally, it also connects
with the GLOBE study (House, 2004),
indicating that a team-oriented leader is
usuallypreferred by the Thais.

Gender

While all drawings are almost equally
distributed among non-specific gender leaders
(36.37%), female leaders (33.33%) and male
leaders (30.30%), there are several interesting
points that affect the outcomes. Firstly,
since the drawing exercise is designed to

avoid participants’ preoccupation of gender
first thing, some participants indicated that
they did not notice that they drew leaders
in specific gender. Those who draw male
leaders indicate that they tend to see more
male leaders in their daily lives (i.e. males
as leaders of family, males as CEO, males as
Prime Ministers, etc.). Whereas, those who
draw female leaders state that they either
see more women in leadership roles in
present time or have female supervisors
themselves. Secondly, the author notices the
pattern that participants tend to draw their
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ideal leaders similar to their genders. Asking
the participants about this observation, most
of them indicate that the drawing might
derive from their subconscious thoughts.
That is, they reflect upon themselves
and draw how they aspire themselves to
be. Thirdly, participants that draw either
real people or fictional characters as their
ideal leaders mention that they did not
think of gender of leaders in particular. It is
just that their ideal leaders are in that
specific gender.
However, when specifically asking
participants about how they view women’s
leadership situation in Thailand, their perspectives can be categorized into six groups
of thoughts:

certain lapse in equality between genders
merely not only acceptable, but normal
within Thai society.
2. 23.63% of participants think that
gender stereotypical expectations remain
challenges within Thai organization. They
view women’s emotional unstableness
and indecisiveness as two major unsuitable
traits for leadership. Physical barriers and
maternal role also limit women’s professional
opportunities as compared to men.
Participants in this group indicate that in
order to rise to the top, women either have
to prove themselves harder or exercise
masculine traits in order to be leaders.
3. 3.64% of participants believe that
female leaders are increasingly presented in

1. 9.09% of participants believe that
strong traditional Thai value that women fit
only inferior roles persist and nurture gender
inequality in Thailand. This does not only
affect women in leadership roles, but in
almost every aspect of women’s life (i.e.
lifestyle, social roles). Both men and women
grant this sense of entitlement, making that

Thai organizational settings nowadays but
are usually placed in specific positions (i.e.
administration, accounting, services). At the
higher levels, women are underrepresented
and usually perceived as poor leaders as
compared to men.
4. 20% of participants hold an opinion
that gender gap in Thai organizations exists

but it gets narrower in present day. This is
due to the fact that women obtain higher
education and are qualified to serve in any
roles as men. Participants in this group
believe that this gap can be closed in
the near future, and the late generations,
Millennials onwards, will help contribute
to this advancement.
5. 34.54% of participants view that
gender is a less significant barrier for Thai
female leaders to rise to the top as
compared to other challenges, which are
seniority, rank/class, and patronage/networks.
a. Seniority and years of
experiences matter more than the actual

skills and performances in Thailand context.
b. Ranks and classes (i.e. big
name, social status) grant people a shortcut
to rise to the top in Thailand.
c. Patronage system and
power network create circles and
contribute to career advancement of
those within circles.
6. 9.10% of participants believe that
there exist no gender stereotypes in Thai
professional settings nowadays. Regardless
of genders, people can rise to the top if they
possess actual skills and perform well.

********************

Despite the wide range of thoughts
found in this study, it can be argued that
the sample fully recognized gender stereotypes and the concept of women’s leadership within Thailand context. However, the
majority of participants hold the opinions
that gender is not a significant barrier for
female leaders in Thailand as compared to
other challenging factors such as seniority,
patronage, and class. This corresponds with
the early study by Van der Boon (2003), indicating that seniority and rank matter more

Conclusion
in Thailand. Most participants also view
that gender gap in Thailand gets narrower
in present day and they expect this gap to
close in the near future.
The findings regarding the qualities of
ideal leaders suggest that Thai people value
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a humane-oriented leader. Of all answers,
one participant mentions that the lesser
level of assertiveness and the collective
culture of Thailand cannot be explained
under Western frameworks of women’s
leadership. Another participant mentions
the low professional competitiveness
in Thailand and how that affects intrinsic
motivations for Thai women to push
themselves to the higher-level positions as
compared to Western women. This resembles
Van der Boon’s study (2003) that Thai people
are satisfied with “being at the top, but do
not need to be at the very top” (p.138).
Both voices raise another question for

possible future study that “to what extent
the Western-based women’s leadership
concepts can be applied universally, especially
with the collective and feminine cultures”.
Regardless of genders, the findings
from this study suggest that employing
Emotional Intelligence (Goleman, 2013) may
be an effective implication for Thai leaders.
This is on the grounds that all four domains
of Emotional Intelligence (i.e. self-awareness,
self-management, social awareness, and
relationship management) can help advance
relational harmony and portray leader’s
supportive role that usually preferred by
the Thai followers.

This article is a shortened version of an independent study by Pimploy Vivatanapaiboonlap
at the Graduate School of Education and Human Development, The George Washington University.
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การประชาสัมพันธ์

งานด้านความมั่นคง
พริ้ว วิริยะพานิช

การประชาสัมพันธ์

งานด้านความมั่นคง
พริ้ว วิริยะพานิช *

บทน�า
ในปั จ จุ บั น การประชาสั ม พั น ธ์
ทวี บ ทบาทความส� า คั ญ เพิ่ ม ขึ้ น โดย
ได้ เ ข้ า ไปมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งเชื่ อ มโยงกั บ
มิติงานด้านความมั่นคงอย่างเห็นได้ชัด
ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากที่ ผ ่ า นมา สั ง คมไทย
ประสบกั บ ปั ญ หาการเผยแพร่ ข ้ อ มู ล
บิดเบือนต่าง ๆ ที่สร้างความเข้าใจผิด
การน�าเสนอข่าวปัญหาผู้โยกย้ายถิ่นฐาน
แบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดียที่คลาด
เคลื่อนจากข้อเท็จจริง จะเห็นได้ว่าปัญหา
เหล่านี้ล้วนมีความเชื่อมโยงกับมิติงาน
ด้านความมัน่ คงและการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร
ของประชาชน ประกอบกับ การเกิดขึ้น
ของภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่
ที่ มี ค วามสลั บ ซั บ ซ้ อ น เชื่ อ มโยง และ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และยังส่งผล
ต่อความปลอดภัย ชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนโดยตรง อาทิ อาชญากรรม
ข้ามชาติ การก่อการร้าย สาธารณภัย
ภัยคุกคามไซเบอร์

การแก้ปญ
ั หาความมัน่ คงจึงจำาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะภาคประชาชน เพือ่ ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหา และให้ประชาชน
ได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีภูมิต้านทานและความพร้อมต่อปัญหาต่าง ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้น พร้อมรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเหมาะสม เพราะความมั่นคง
ของชาติในปัจจุบันมีบริบทที่ครอบคลุมมิติต่าง ๆ อันกล่าวได้ว่าเป็นรากฐาน
ของการดำาเนินกิจกรรมทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของ
ผู้คนภายในรัฐ ไม่ใช่เป็นเรื่องด้านการทหารเพียงอย่างเดียวเช่นในอดีต
อีกต่อไป
สำานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ ซึง่ ได้ดาำ เนินภารกิจงานด้านความมัน่ คง
มาอย่างต่อเนื่อง จึงได้เสนอแนวคิดการพัฒนางานประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ใน
มิติงานด้านความมั่นคงโดยเฉพาะซึ่งจะมีรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมกับ
การประชาสัมพันธ์งานด้านความมั่นคงในปัจจุบัน

* นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำานาญการ สำานักนโยบายและแผนความมั่นคง สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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สถานการณ์และบริบทที่เกี่ยวข้องกับ
การประชาสัมพันธ์ งานด้านความมั่นคง
สถานการณ์ด้านความมั่นคง
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เริ่มต้นจากการสิ้นสุด ที่ จ ะทวี ค วามรุ น แรงขยายวงกว้ า งไปทั่ ว โลก โดย

ยุคสงครามเย็น ส่งผลให้ภัยคุกคามรูปแบบเดิม หรือ
ภัยคุกคามตามแบบ (Conventional threats) ทีก่ ระทำา
โดยรั ฐ ต่ อ รั ฐ ต่ อ อำ า นาจอธิ ป ไตยและบู ร ณภาพ
เหนื อ ดิ น แดนของรั ฐ ซึ่ ง เป็ น ภั ย คุ ก คามทางทหาร
(Military threats) นั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัด ในขณะ
ที่ภัยคุกคามรูปแบบอื่นที่มิใช่คุกคามทางทหาร (NonTraditional threats) ปรากฏขึ้นและมีแนวโน้ม

ปัญหาความมั่นคงภายในประเทศที่ส�าคัญ

ยังคงเป็นปัญหาความขัดแย้งของคนในชาติ
กลุ ่ ม คนที่ มี ทั ศ นคติ แ ละความคิ ด ที่ แ ตกต่ า งกั น ทาง
การเมือง มีการเคลื่อนไหวผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์
ปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อความสามัคคีปรองดองของ
คนในชาติ จำาเป็นที่จะต้องสร้างให้เกิดทัศนคติร่วม
ที่ มุ ่ ง มองผลประโยชน์ ส ่ ว นรวมของประเทศชาติ
เป็นสำาคัญ ลดความขัดแย้ง และมุ่งสร้างความสามัคคี
การขาดความเชื่ อ มั่ น ในการบริ ห ารประเทศ
ตามหลักนิตธิ รรม โดยเฉพาะปัญหาการทุจริตในภาครัฐ
ประชาชนเกิดความไม่เชื่อมั่นในกระบวนการต่าง ๆ
ของภาครัฐ ทั้งกระบวนการยุติธรรม ความเท่าเทียม
ในการให้บริการประชาชน และการเข้าถึงการบริการ
ของภาครัฐ
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ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (Non-Traditional threats)
มี ค วามสลั บ ซั บ ซ้ อ น เปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว
มีผลกระทบต่อประชาชนมากขึน้ อาทิ การก่อการร้าย
อาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ สาธารณภัยและภัยพิบตั ิ ภัยคุกคามไซเบอร์
การแก้ไขปัญหาไม่สามารถดำาเนินการได้โดยภาครัฐ
เพียงลำาพังแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยมีพนื้ ฐานมาจากปัญหาอัตลักษณ์ ชาติพนั ธุ์
ที่ซับซ้อน ละเอียดอ่อน และเชื่อมโยงกันหลายมิติ
ผู้ไม่หวังดีได้นำาปัญหาพื้นฐานดังกล่าวขยายผลไปสู่
ความรุนแรง เกิดบรรยากาศความไม่ไว้วางใจระหว่าง
รัฐกับประชาชน และระหว่างประชาชนกับประชาชน
เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเป็นประเด็นที่ประชาคมระหว่าง
ประเทศ องค์ ก ารระหว่ า งประเทศ และองค์ ก ร
พัฒนาเอกชนระหว่างประเทศให้ความสนใจ ทั้งนี้
การประชาสัมพันธ์จะเป็นเครื่องมือสำาคัญที่จะสื่อสาร
ลงไปยั ง พื้ น ที่ เ ป้ า หมาย เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจ
เสริมสร้างบรรยากาศทีด่ ี และสร้างการยอมรับในสังคม
พหุวัฒนธรรม

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากทาง
เทคโนโลยีดิจิทัลและการเข้าสู่ยุค
ไทยแลนด์ 4.0
เทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้เกิด
การเปลี่ ย นแปลงในหลาย ๆ ด้าน ทั้งวิถี ชี วิต
ความเป็นอยู่และพฤติกรรมของผู้คนในสังคม
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และความมัน่ คง
โดยการเปลี่ ย นแปลงด้ า นเทคโนโลยี เ ป็ น ไป
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้านการสื่อสารและ
ข้อมูลสารสนเทศ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ
อาทิ สังคมสารสนเทศ รูปแบบขององค์กร ระบบ
เศรษฐกิจ โดยเกิดช่องทางการสื่อสารใหม่ ๆ
ที่ทำาให้ข้อมูลข่าวสารแพร่ไปสู่ประชาชนอย่าง
รวดเร็ ว ไร้ ขี ด จำ า กั ด โดยเป็ น การลดอุ ป สรรค
ด้านสถานที่ เวลา ขนาด ทุน (Time and Space
Compression) ในการเชื่อมโยงระหว่า งกั น
เกิ ด การสื่ อ สารแบบทั น เวลา (Real Time)
ประชาชนเปลีย่ นมาเป็นผูผ้ ลิตสือ่ และทำาหน้าทีเ่ ป็น
สื่อมวลชน ในลักษณะนักข่าวพลเมือง (Citizen
Journalist) ทีส่ ามารถแพร่ภาพสดในเหตุการณ์จริง
เกิดข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งจะ
พั ฒ นาไปเป็ น ศู น ย์ ก ลางข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ที่ มี
เครือข่ายเชือ่ มโยงระหว่างฐานข้อมูลและประชาชน
โดยตรง โดยผู้ให้บริการต่าง ๆ อาทิ Facebook
Google เก็ บ ข้ อ มู ล จากพฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ
สังคมออนไลน์และการค้นหาต่าง ๆ จากบุคคล
ทั่วโลก มาวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในหลายมิติ
การนำาข้อมูลเข้าสู่สื่อออนไลน์จึงต้องพิจารณา
อย่างรอบคอบถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากการ
แบ่งปัน เผยแพร่ ข้อมูล รวมถึงการนำาข้อมูล
ไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องและผิดกฎหมาย

คนไทยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีกิจกรรมผ่าน
โซเชียลมีเดียต่าง ๆ จำานวน 51 ล้านคน โดยใช้งาน
ผ่านโทรศัพท์มือถือ จำานวน 55 ล้านคน และ
มี จำ า นวน 46 ล้ า นคน ที่ ติ ด การใช้ โ ซเชี ย ลบน
โทรศัพท์มอื ถือ บุคคลเหล่านีส้ ามารถแชร์และส่งต่อ
ข้อมูลต่าง ๆ ไปยังเครือข่ายบนโซเชียลมีเดีย
รวมถึงการกระจายข่าวลวง หรือ Fake News
ซึ่งข่าวลวงสามารถเปลี่ยนความคิดและทัศนคติ
ของผู้คน สามารถสร้างให้เกิดอคติถึงแม้จะได้รับ
ข่ า วที่ ถู ก ต้ อ งในภายหลั ง แต่ ผู ้ ใ ช้ อ าจปิ ด กั้ น
การรับรู้ข้อเท็จจริง ประกอบกับการเสพข่าว
ในปั จ จุ บั น เป็ น การแพร่ ก ระจายและถกเถี ย ง
ประเด็นความคิดเห็นผ่านโซเชียลมีเดียต่าง ๆ
อย่าง Facebook หรือ Twitter ซึ่งอาจสร้าง
ผลกระทบในวงกว้าง และข่าวปลอมที่เกิดขึ้น
บางครั้งก็สร้างให้เกิดความแตกแยกและความ
เกลียดชังในสังคมได้ อาทิ ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การเมือง
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความสามารถ
ในการใช้งานจะเพิ่มอำานาจให้กับผู้ท่ีสามารถ
เข้าถึงและใช้งาน เกิดช่องว่างและความเสียเปรียบ
ของคนทีเ่ ข้าไม่ถงึ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นอีกปัจจัย
ที่จะสร้างให้เกิดปัญหาความเหลื่อมลำ้า ดังนั้น
การประชาสัมพันธ์ภาครัฐต้องคำานึงถึงการเข้าถึง
กลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
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บทบาทของการประชาสัมพันธ์ และสื่อในปัจจุบัน
ที่เกี่ยวข้องกับมิติด้านความมั่นคง
การประชาสัมพันธ์มาใช้เ ป็นเครื่องมื อ
การปฏิบัติการข่าวสาร Information
สนับสนุนงานความมัน่ คงทัง้ ในเชิงรุกและเชิงรับ Operations (IOs) โดยที่ ก ารประชาสั ม พั น ธ์

เพื่อสื่อสารกับประชาชน สร้างความรู้ความเข้าใจ
มุ ่ ง ให้ ป ระชาชนได้ เ ข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มกั บ รั ฐ บาล
ในการแก้ไขปัญหา ให้มีความเท่าทันต่อข่าวสาร
ต่าง ๆ ไม่ ต กเป็ น เครื่ อ งมื อ ให้ กั บ ผู ้ ที่ มี แ นวคิ ด
บ่อนทำาลายชาติหรือสร้างความแตกแยกในสังคม
สามารถแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็น
นอกจากนี้ ภาครัฐยังใช้การประชาสัมพันธ์ดำาเนิน
ยุ ท ธศาสตร์ ใ นมิ ติ ร ะหว่ า งประเทศ ทั้ ง ในด้ า น
การสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดี รวมถึง
การตอบโต้ และชี้แจงข้อเท็จจริงต่อประชาคมโลก
เพื่อให้ประชาคมโลกได้รับทราบถึงจุดยืน ท่าที
และการดำาเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่กำาลังเป็น
ประเด็นสนใจ อาทิ การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
และการแก้ไขปัญหาการทำาประมงผิดกฎหมาย

(Public Affairs: PA) ถื อ เป็ น ส่ ว นสำ า คั ญ ของ
การปฏิบัติการข่าวสาร Information Operations
(IOs) เพื่อสร้างผลกระทบต่อการคิดตัดสินใจของ
ฝ่ายตรงข้าม หรือสร้างอิทธิพลต่อการคิด การตกลงใจ
จากข้อมูลข่าวสารและระบบสารสนเทศของฝ่าย
ตรงข้าม โดยปัจจุบันมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ของโลกด้านสารสนเทศและสื่อ (Information
and media) อย่างรวดเร็ว ทำาให้อำานาจด้าน
สารสนเทศและสือ่ เปลีย่ นผ่านจากทหารไปสูภ่ าคเอกชน
และกำ า ลั ง จะเปลี่ ย นผ่ า นไปสู ่ ภ าคประชาชน
ซึ่ ง สารสนเทศและสื่ อ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความคิ ด เห็ น
ความเชือ่ และการตอบสนองของประชาชนในทุกระดับ
อย่างกว้างขวาง

ความส�าคัญ ของกลุ่มเป้าหมาย
การตัดสินใจในเรือ่ ง “การก�าหนดกลุม่ เป้าหมาย” (Target Group) เป็นเรือ่ งสำาคัญ
เนื่องจากการกำาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน จะทำาให้สามารถสร้างกิจกรรมสื่อสารที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายนั้น ๆ ได้อย่างตรงใจ จึงนับเป็นกลไกสำาคัญที่มีส่วนช่วยสร้างความสำาเร็จ
ให้กับการทำางานและสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้
กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน

1)

ประชาชน
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ทีค่ วรประพฤติปฏิบตั ติ ามระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคม มีความรับผิดชอบ
ต่ อ หน้ า ที่ ข องตนเอง รู ้ จั ก บทบาทหน้ า ที่ ข องตนเอง และปฏิ บั ติ ต น
ได้ อ ย่ า งเหมาะสมไม่ ล ะเมิ ด ล่ ว งลำ้ า สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลอื่ น
ถือเป็นองค์ประกอบที่สำาคัญของสังคม โดยประชาชนเป็นกำาลังสำาคัญ
ในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงให้กับประเทศชาติ

2)

โดยมี บ ทบาทและอิ ท ธิ พ ลเพิ่ ม มากขึ้ น สื่ อ มวลชนสามารถเสนอ
แนวความคิด ถ่ายทอดความรู้ได้อย่างกว้างขวาง เป็นสื่อการสร้าง
ความเข้ า ใจระหว่ า งรั ฐ บาลกั บ ประชาชน และเป็ น ปั จ จั ย ผลั ก ดั น
ที่ให้ประชาชนเข้าไปมีบทบาทและส่วนร่วมกับภาครัฐมากยิ่งขึ้น

3)

มีความสำาคัญโดยเป็นผู้กำาหนดทิศทางของประเทศ มีอำานาจในการ
ออกกฎหมาย บังคับใช้กฎหมาย บริหารประเทศ

4)

ทีม่ คี วามสำาคัญต่อการขับเคลือ่ นงานความมัน่ คงไปสูก่ ารปฏิบตั ิ นำาไปสู่
การมีผลผลิต ผลลัพธ์ และความสำาเร็จจากการดำาเนินงานของโครงการ/
แผนงาน กิจกรรมต่าง ๆ ทัง้ ในระดับกระทรวง (Function Based) และ
ระดับพื้นที่ (Area Based)

สื่อมวลชน

รัฐบาล

หน่วยงาน
ภาครัฐ

แนวทางพัฒนาการประชาสัมพันธ์งานด้านความมั่นคง
ของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประชาชน

รูปแบบที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

มีทั้งกลุ่มผู้ที่มีความสนใจหรือรู้จักงานความมั่นคงอยู่แล้วเป็นทุนเดิม และกลุ่มที่ไม่มีความสนใจ
หรือไม่รู้จักงานความมั่นคงมาก่อน
 การนำาเสนองานความมัน
่ คงต่อกลุม่ เป้าหมายทีข่ าดความสนใจงานด้านความมัน่ คง อาทิ นักศึกษา
ผูท้ ที่ าำ งานในสาขาทางเศรษฐกิจ ควรปรับเปลีย่ นวิธกี ารนำาเสนอให้เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมาย และสามารถ
เข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น อาทิ การจัดทำาเอกสารเผยแพร่ในลักษณะ Infographic การเชื่อมโยงให้เห็นถึง
ความสำาคัญของมิติงานความมั่นคงที่ส่งเสริมการพัฒนาในด้านอื่น ๆ
 ควรเชื่อมโยงมิติงานความมั่นคงกับมิติเศรษฐกิจและสังคมเพื่อดึงความสนใจจากประชาชน
โดยที่มิติงานความมั่นคงมีความเชื่อมโยงกับมิติเศรษฐกิจและสังคม ตั้งแต่ในอดีตที่ให้ความสำาคัญกับ
การแก้ปญ
ั หาความเหลือ่ มลำา้ ของประชาชนในพืน้ ทีห่ า่ งไกล การดำาเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต่อความมั่นคง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการประสานการพัฒนา
ในมิตเิ ศรษฐกิจและสังคมเพือ่ แก้ปญ
ั หาความมัน่ คง และในปัจจุบนั แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 ได้กำาหนดยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน เพื่อรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสำาคัญ
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สื่อมวลชน
ข่าว/ข้อมูลประชาสัมพันธ์ (Press Release) ควรมีความยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ
เนื่องจากสื่อมวลชนมีพื้นที่ในการน�าเสนอข่าวอย่างจ�ากัด ประกอบสื่อมวลชนต้องการน�าเสนอข่าว
อย่างสั้น ๆ และเป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจ การจัดท�า Press release ที่มีความยาว
ไม่เหมาะสม มีสาระส�าคัญมากเกินไป ท�าให้การน�าเสนอข่าวถูกตัดให้สั้นกระชับ โดยไม่สามารถ
สื่อใจความส�าคัญของงานที่ตั้งใจจะน�าเสนอได้อย่างครบถ้วน
 ควรให้มีการเตรียมความพร้อมในการให้สัมภาษณ์ โดยหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายหรือโฆษกหน่วยงาน ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน ควรมีการประสานบทสัมภาษณ์ และ
เตรียมประเด็นค�าถามค�าตอบก่อนการให้สัมภาษณ์


รัฐบาล
ควรน�าเสนอโดยแสดงให้เห็นผลความส�าเร็จเป็นขัน้ ตอน เชือ่ มโยงกับข้อสัง่ การและนโยบาย
ต่าง ๆ มีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและจัดท�าเป็นข้อเสนอแนะประกอบ เพื่อให้มีการตัดสินใจ
การน�าไปเร่งรัด และมีข้อสั่งการต่อยอด


หน่วยงาน
ภาครัฐ
มีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและจัดท�าเป็นข้อเสนอแนะประกอบ และให้สะท้อน
ความเชื่อมโยงการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน เพื่อหาแนวทางบูรณาการการท�างานร่วมกันต่อไป
 ควรสะท้อนให้หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้องเห็นถึงความส�าคัญในการด�าเนินงานในมิตคิ วามมัน่ คง
คู่ขนานกับมิติการพัฒนาด้านอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้การขับเคลื่อนงาน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
น�าไปสู่การจัดท�าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมรองรับของหน่วยงานในระดับปฏิบัติ


ประเด็นการประชาสัมพันธ์ที่ควรให้ความส�าคัญ

(1)

ป ร ะ เ ด็ น ค ว า ม มั่ น ค ง ที่ รั ฐ บ า ล
ให้ ค วามสำ า คั ญ และเป็ น National Agenda
เนือ่ งจากการดำาเนินงานมีขอ้ จำากัดด้านงบประมาณ
และพื้ น ที่ ก ารนำ า เสนอ จึ ง ควรมี ก ารจั ด ลำ า ดั บ
ความสำาคัญของประเด็นที่จะนำาเสนอให้สอดคล้อง
กั บ นโยบายของรั ฐ บาลเป็ น ลำ า ดั บ แรก อาทิ
การประชาสั ม พั น ธ์ ส ร้ า งความปรองดองของ
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คนในชาติ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย ์ การเผยแพร่
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประชาสัมพันธ์
เพือ่ ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
รวมถึงการประชาสัมพันธ์การดำาเนินงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อประชาชน

(2)

การประชาสั ม พั น ธ์ ใ นภาวะวิ ก ฤต
มุ ่ ง เตรี ย มประชาชนให้ พ ร้ อ มรั บ การเผชิ ญ กั บ
วิกฤตการณ์ตา่ ง ๆ โดยให้ความสำาคัญกับการบริหาร
จัดการข้อมูลข่าวสารทีถ่ กู ต้อง รวดเร็ว และให้ประชาชน
มีความเท่าทันต่อข่าวสาร เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ รวมถึง
การแจ้งข่าวเพื่อเตือน หรือแจ้งมาตรการที่กำาลังจะ
มีผลใช้บังคับ

(3)

การให้ ค วามสำ า คั ญ กั บ ภาพลั ก ษณ์
และจุ ด ยื น ในงานด้ า นความมั่ น คงของไทยต่ อ
ประชาคมโลก การดำาเนินยุทธศาสตร์ในมิตริ ะหว่าง
ประเทศในด้านการสร้างความเชือ่ มัน่ และภาพลักษณ์
ทีด่ ี รวมถึงการชีแ้ จงข้อเท็จจริงกรณีขอ้ มูลบิดเบือน
สร้างความเข้าใจผิด

การพัฒนางานประชาสัมพันธ์
ของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สำ า นั ก งานสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ศึ ก ษาการดำ า เนิ น งานในอดี ต
นำามาสู่การวางแนวทางข้อเสนอ ดังนี้

(1) กระบวนการจัดท�า
(1.1) การก�าหนดขั้นตอนการด�าเนินงาน

การวางแผนการดำ า เนิ น งานล่ ว งหน้ า
ด้านการประชาสัมพันธ์
ในเรือ่ งทีเ่ ป็นแผนงานประจำา อาทิ การประชาสัมพันธ์
ั เคลือ่ น
 การกำ า หนดขอบเขตสาระสำ า คั ญ ที่ จ ะ การฝึกประจำาปีตา่ ง ๆ การประชาสัมพันธ์ขบ
นำาเสนอ อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์/ แผนต่าง ๆ
แผน/แนวทาง ผลการประชุมสำาคัญ ผลการประชุม
(1.2) ควรให้มกี ารจัดเตรียมข้อมูลส�าหรับ
หรือความร่วมมือระหว่างประเทศ ผลการขับเคลือ่ น การประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า โดยเฉพาะประเด็ น
ทั้งนี้ ต้องไม่มีชั้นความลับหรือกลั่นกรองแล้วว่า ที่ อ ยู ่ ใ นความสนใจของประชาชนหรื อ ประเด็ น
เปิดเผยได้
ทีร่ ฐั บาลให้ความสำาคัญ รวมถึงการชีแ้ จงข้อเท็จจริง
 การมีแบบฟอร์มกลาง เพื่อช่วยในการ ที่ เ ข้ า ใจคลาดเคลื่ อ น โดยเมื่ อ มี ข ้ อ สั่ ง การหรื อ
ตรวจทานความครบถ้วนของเนื้อหาและเพื่อให้มี เกิดเหตุการณ์ที่ต้องการการประชาสัมพันธ์เร่งด่วน
รูปแบบที่สอดคล้องกันภายในสำานักงานฯ
จะสามารถดำาเนินการตอบสนองได้อย่างทันท่วงที
 การกำ า หนดขั้ น ตอนการจั ด ส่ ง และ เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโดยเร็ว และ
ผูร้ บั ผิดชอบ โดยใช้ชอ่ งทางผ่านระบบ (Information ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
Technology : IT) เพื่ อ ความรวดเร็ ว ทั น ต่ อ
สถานการณ์
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(1.3)

ควรพิจารณาจัดท�าข้อมูลเป็นภาษา
อืน่ ๆ เพือ่ ใช้ดาำ เนินการกับกลุม่ เป้าหมายเฉพาะ เช่น
จัดทำาภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์กับ
กลุม่ เป้าหมายต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ
จัดทำาภาษาท้องถิ่นเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้าหมายประชาชนในพื้นที่
(1.4) ควรให้ความส�าคัญกับการรายงาน
ผลการด�าเนินงาน เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่จัดทำาข้อมูล
เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ ได้รับข้อมูลจากสำานัก
ผู้รับผิดชอบที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว

(1.5)

ควรกลั่นกรองและพิจารณาข้อมูล
อย่างรอบคอบ เนือ่ งจากการนำาเสนอข้อมูลทีไ่ ม่ได้รบั
การกลั่ น กรองและพิ จ ารณาอย่ า งรอบคอบ
อาจทำ า ให้ ข ้ อ มู ล ที่ แ พร่ อ อกไปถู ก บิ ด เบื อ น
สร้างความเข้าใจทีค่ ลาดเคลือ่ น ควรจัดให้มผี เู้ ชีย่ วชาญ
ทำาหน้าที่คอยกลั่นกรองข้อมูล เพื่อให้การเผยแพร่
ข้ อ มู ล สำ า คั ญ เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น และ
ไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
(1.6) ควรปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์
ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงปรับเปลี่ยน
ให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน โดยนำาเสนอในรูปแบบ
ใหม่ ๆ มีความหลากหลาย คำานึงถึงการสร้างบริบท
อารมณ์ ความรู้สึกร่วม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึก
ร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง กระตุ ้ น ให้ มี ก ารส่ ง ผ่ า นหรื อ
การแชร์ต่อทางสื่อออนไลน์

(1.7)

ควรสอดแทรกการสร้างจิตส�านึก
ความมัน่ คง เพือ่ ให้การประชาสัมพันธ์สามารถสร้าง
ความตระหนักรู้ในมิติงานความมั่นคงให้เจ้าหน้าที่
ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในระดั บ พื้ น ที่ รวมถึ ง ประชาชน
ได้มีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อม
รองรั บ สถานการณ์ ห รื อ ภั ย คุ ก คามความมั่ น คง
ต่าง ๆ โดยเฉพาะกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือในภาวะ
วิกฤต รวมถึงให้คน ชุมชน และพื้นที่เป้าหมาย
มี ภูมิ คุ ้ ม กั นสามารถเป็ นส่ วนหนึ่ ง ในการป้ อ งกั น
และแก้ไขปัญหาความมั่นคงร่วมกับภาครัฐ

(1.8)

ควรก� า กั บ ดู แ ลขั้ น ตอนการจั ด ท� า
อย่ า งใกล้ ชิ ด เพื่ อ ป้ อ งกั น ปั ญ หาที่ อ าจเกิ ด จาก
การจัดจ้างหน่วยงานภายนอก (outsource) เนือ่ งจาก
อาจขาดความรู้ความเข้าใจในการนำาเสนอข้อมูล
ทีเ่ กีย่ วข้องกับความมัน่ คง โดยทีเ่ จ้าหน้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบ
จะต้องให้ความสำาคัญในการประสานงานทำาความเข้าใจ
กับผู้จัดทำาที่เป็นหน่วยงานภายนอกอย่างใกล้ชิด
และสื่อสารได้อย่างแม่นยำา

email address

location

telephone

(2) กระบวนการน�าเสนอ
(2.1) ควรน�าเสนออย่างเท่าทันต่อสถานการณ์ ให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร

ที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้สามารถลดผลกระทบที่เกิดขึ้น
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(2.2)

ควรน�าเสนออย่างสอดคล้องกับแนวทาง
การปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operation: IO)
ให้การประชาสัมพันธ์เป็นเครือ่ งมือการปฏิบตั กิ ารข่าวสาร
ที่สร้างประโยชน์ให้กับงานด้านความมั่นคง
(2.3) ควรเชื่ อ มโยงไปถึ ง ประชาชนในพื้ น ที่
เป้าหมาย สนับสนุนการใช้สื่อเป็นเครื่องมือขับเคลื่อน
งานต่าง ๆ โดยเฉพาะในกลุม่ งานภารกิจการสร้างความรู้
ความเข้าใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(2.4) ควรน�าเสนอผ่านสือ่ ประชาสัมพันธ์ของรัฐ
ที่จัดไว้ให้ อาทิ แอปพลิเคชัน G-NEWS จดหมายข่าว
รัฐบาล เว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ของ
สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สื่อโทรทัศน์
(2.5) ควรน� า เสนอผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ สื่ อ
โซเชียลมีเดีย อาทิ facebook ไลน์ (Line) ทำาให้การ
ประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว
และกว้างขวาง
(2.6) ควรประสานงานกับกรมประชาสัมพันธ์
และหน่ ว ยงาน องค์ ก ร ที่ ท� า หน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารด้านความ
มัน่ คงไปยังประชาชนในพืน้ ที่ โดยต้องนำาเสนอในรูปแบบ
ภาษาที่ประชาชนสามารถเข้าใจง่าย หรือ อาจจัดทำา
เป็ น ภาษาท้ อ งถิ่ น สื่ อ สารได้ อ ย่ า งชั ด เจนและตรง
เป้าประสงค์

(3.1)

(2.7)

ควรน�าเสนอข้อมูลที่สะท้อนประโยชน์
ทีป่ ระชาชนจะได้รบั ผลงานทีเ่ ป็นรูปธรรม โดยการสะท้อน
ผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ และนำาเสนอข้อมูลเชิงสถิติ
ทัง้ นี้ ความสำาเร็จของงานด้านความมัน่ คงคือการป้องกัน
การเกิดภัยคุกคาม กล่าวคือไม่ได้มีผลสำาเร็จที่เห็น
เป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้ แต่มีความสำาคัญและขาด
ไม่ได้ อาจสะท้อนประโยชน์ทเี่ กิดจากประเทศมีความมัน่ คง
เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาในมิตอิ นื่ ๆ ต่อไป หรือสะท้อน
ให้ เ ห็ น ถึ ง ความเสี ย หายที่ เ กิ ด จากความไม่ มั่ น คง
เพื่อเปรียบเทียบให้ประชาชนได้รู้สึกถึงความมั่นคง
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
(2.8) ควรคัดกรองเฉพาะข้อมูลเปิดทีส่ ามารถ
น� า เสนอได้ ส� า หรั บ การน� า เสนอเรื่ อ งที่ มี ชั้ น ความลั บ
เพื่ อ เผยแพร่ สร้ า งความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ
การดำาเนินการเรื่องดังกล่าว
(2.9) ควรจั ด ท� า เป็ น ข้ อ เสนอแนะประกอบ
การน� า เสนอต่ อ รั ฐ บาล เพื่ อ สามารถใช้ ป ระกอบ
การพิจารณาตัดสินใจ การเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และมีข้อสั่งการต่อยอด
(2.10) ควรสะท้อนความเชือ่ มโยงการปฏิบตั งิ าน
ระหว่างหน่วยงานส�าหรับการน�าเสนอต่อกลุ่มเป้าหมาย
ส่วนราชการ เพือ่ กระตุน้ การแสวงหาแนวทางบูรณาการ
การทำางานร่วมกัน

กระบวนการติดตามและประเมินผล

ควรวางแผนการประเมิน กำาหนดประเด็นทีจ่ ะประเมิน และกำาหนดมาตรฐานการประเมิน จะดำาเนินการ
โดยหน่วยงานใด ที่ไหน เมื่อไหร่ ด้วยรูปแบบและวิธีการอย่างไร
(3.2) ควรมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ประเมินเชิงคุณภาพ
(3.3) ควรมีการเก็บสถิติ จ�านวน เพื่อใช้ประเมินเชิงปริมาณ อาทิ ร้อยละการเผยแพร่ประเด็นสำาคัญที่ทันต่อ
สถานการณ์ สถิติการเข้าชมหรือเข้าถึงข้อมูล
(3.4) ควรใช้ขอ้ มูลทางเอกสารและการตรวจสอบในภาคสนาม (สถานทีป่ ฏิบตั งิ านจริง) อาทิ การตรวจสอบเอกสาร
เพื่อติดตามข้อสั่งการที่ต่อยอดจากการประชาสัมพันธ์ การวัดระดับความพึงพอใจและความเข้าใจในเนื้อหา
ที่นำาเสนอจากกลุ่มเป้าหมายในภาคสนาม
(3.5) ควรพิจารณาร้องขอให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องท�าการประเมินให้ อาทิ กรมประชาสัมพันธ์ จัดทำาแบบสอบถาม
สำารวจความคิดเห็นจากประชาชน
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การสนั
การสนับบสนุ
สนุนนการด�
การด�าาเนิเนินนงานตามพระราชบั
งานตามพระราชบัญญญัญัตติสิสภาความมั
ภาความมั่น่นคงแห่
คงแห่งงชาติ
ชาติ
พ.ศ.
พ.ศ. 2559
2559 และในฐานะที
และในฐานะที่ส่ส�า�านันักกงานสภาความมั
งานสภาความมั่น่นคงแห่
คงแห่งงชาติ
ชาติ

เป็นเลขานุการของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
(1)

การเผยแพร่ข้อมูลหรือองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ความมั่นคง ผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องและเป็น
องค์ความรูเ้ กีย่ วกับงานความมัน่ คง (พระราชบัญญัติ
สภาความมั่นคงแห่งชาติฯ กำาหนดให้สำานักงาน
สภาความมัน่ คงแห่งชาติ มีอาำ นาจหน้าที่ ศึกษา วิจยั
รวบรวม พัฒนา ส่งเสริม และเผยแพร่ข้อมูลหรือ
องค์ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ)

(2)

การประชาสัมพันธ์เพือ่ แจ้งเตือนสถานการณ์
ด้านความมั่นคง การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
โดยเฉพาะสถานการณ์ดา้ นความมัน่ คงทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อประชาชน เพือ่ สร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์
แนวทาง การปฏิบตั ติ า่ ง ๆ เมือ่ เกิดสถานการณ์นนั้ ๆ
(พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติฯ กำาหนด
ให้สาำ นักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ มีอาำ นาจ หน้าที่
ติดตาม ประเมิน วิเคราะห์ และแจ้งเตือนสถานการณ์
ด้านความมั่นคง การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง ในเชิงยุทธศาสตร์
พิ สู จ น์ ท ราบและคาดการณ์ ภั ย คุ ก คาม และ
การประเมินกำาลังอำานาจของชาติ)

(3)

การประชาสั ม พั น ธ์ ค วามร่ ว มมื อ ด้ า น
ความมั่นคงกับหน่วยงานต่างประเทศ ผลการเยือน
การเข้ า พบปะหารื อ กั บ ผู ้ นำ า ต่ า งประเทศ
(พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติฯ กำาหนด
ให้ สำ า นั ก งานสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีอำานาจ
หน้ า ที่ ประสานงานหรื อ ร่ ว มมื อ กั บ หน ว่ ยงาน
ต่างประเทศในกิจการด้านความมัน่ คงระหว่างประเทศ
ด้านความมั่นคงในเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการประเมิน
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สภาวะแวดล้อม และด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
ความมั่นคง)

(4)

การประชาสัมพันธ์นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รวมถึงยุทธศาสตร์หรือ
แผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อม
แห่งชาติ และแผนบริหารวิกฤตการณ์ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถนำานโยบายและแผน
ดังกล่าวไปขับเคลือ่ นได้อย่างตรงตามเป้าหมายและ
เกิดผลเป็นรูปธรรม (พระราชบัญญัตสิ ภาความมัน่ คง
แห่งชาติฯ กำาหนดให้สภาความมัน่ คงแห่งชาติ มีอาำ นาจ
หน้าที่จัดทำาร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่ น คงแห่ ง ชาติ เ สนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี
เพื่ อ พิ จ ารณา กำ า กั บ และติ ด ตามการดำ า เนิ น การ
ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ รวมถึงพิจารณากำาหนดยุทธศาสตร์หรือ
แผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อม
แห่งชาติ และแผนบริหารวิกฤตการณ์ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ความมั่นคงแห่งชาติ)

(5)

การประชาสั ม พั น ธ์ ผ ลการประชุ ม สภา
ความมัน่ คงแห่งชาติ ซึง่ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
โดยการประชุมสภาความมัน่ คงแห่งชาติครัง้ ทีผ่ า่ นมา
สื่ อ มวลชนได้ ใ ห้ ค วามสนใจและต้ อ งการนำ า ผล
การประชุมดังกล่าวรวมถึงข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทัง้ นี้ ควรจัดเตรียม ข่าว/
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ (Press Release) สำาหรับแจกจ่าย
สื่อมวลชน

แนวโน้มความมั่นคง

พลวัตใหม่

ในการด�าเนินยุทธศาสตร์

ด้านความมั่นคง
นัครินทร์ เพชรสิงห์

แนวโน้มความมั่นคง

พลวัตใหม่

ในการด�าเนินยุทธศาสตร์

ด้านความมั่นคง
นัครินทร์ เพชรสิงห์ *

บทความนี้ เ รี ย บเรี ย งจากงาน ประกอบด้วย
สัมมนาวิชาการ เรื่อง “แนวโน้มความ
1) รศ.ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล
มั่ น คง : พลวั ต ใหม่ ใ นการด� า เนิ น
ผอ.สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง” จัดโดย
2) อ.ฑภิพร สุพร คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบั น ความมั่ น คงศึ ก ษา ส� า นั ก งาน
3) ศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ เมื่ อ วั น ที่ 8
ซึ่งมีประเด็นส�าคัญ ประกอบด้วย
พฤศจิกายน 2561 โดยได้เชิญนักวิชาการ
 บริบทการขึ้นมาเป็นมหาอ�านาจของจีน
มาร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 บริบทความเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์ใหม่ของสหรัฐอเมริกา และ
ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บทบาทและ
 บทบาทประธานอาเซียนของไทย ประเด็นท้าทายและความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงอาเซียน 40
ความท้าทายของอิทธิพลจากมหาอ�านาจ
โดยเฉพาะการท�าความเข้าใจมุมมองของจีน
และความเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ความ
มั่ น คงของสหรั ฐ อเมริ ก าตลอดจน
การหารือถึงท่าทีและการเตรียมพร้อม
ของไทยในฐานะเป็ น ประธานอาเซี ย น
ในปี 2562 ซึ่งมีนักวิชาการร่วมอภิปราย
* นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันความมั่นคงศึกษา
บทความชุดนีเ้ ป็นการนำาการสัมมนาของนักวิชาการในเรือ่ ง “แนวโน้มความมัน่ คง : พลวัตใหม่ในการด�าเนินยุทธศาสตร์ดา้ นความมัน่ คง”
ซึ่งเป็นการสรุปสัมมนาเพื่อให้สามารถแปลงเนื้อหาเป็นบทความทางวิชาการได้.
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สิ่งส�าคัญเบื้องต้นในการท�าความเข้าใจยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศของจีน คือการเข้าใจว่าการบริหารประเทศ
และการด�าเนินนโยบายระหว่างประเทศของจีนเป็นยุทธศาสตร์ที่วางอยู่บนพื้นฐานภารกิจของการฟื้นฟู
ความยิ่งใหญ่ทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมที่รุ่งเรืองในอดีตของจีน

1 บริบทการขึ้นมาเป็น

มหาอ�านาจของจีน :

การมองบทบาทของจีนในเวทีโลก
(Diplomatic Mindset)

1.1

การท�าความเข้าใจจากมุมมองเชิงประวัติศาสตร์
และบทเรียนในอดีต

การท�าความเข้าใจยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศของจีน สิง่ ส�าคัญ
เบื้องต้นคือการเข้าใจว่าการบริหารประเทศและการด�าเนินนโยบาย
ระหว่างประเทศของจีนเป็นยุทธศาสตร์ที่วางอยู่บนพื้นฐานภารกิจของ
การฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมที่รุ่งเรือง
ในอดีตของจีนโดยจีนมองว่า ประวัตศิ าสตร์ในระยะใกล้ (หรือประวัตศิ าสตร์
สมัยใหม่) เป็นช่วงที่จีนมองว่าตนเองเผชิญปัญหาทางประวัติศาสตร์
ที่ผ่าน ช่วงส�าคัญหลายเหตุการณ์ที่น�าไปสู่ความสูญเสีย (โดยนับตั้งแต่
ค.ศ. 1840 เกิดสงครามฝิน่ ซึง่ เป็นบทเรียนทางประวัตศิ าสตร์ทจี่ นี เป็นฝ่าย
ผู้ถูกกระท�า และต่อมาในช่วง ค.ศ. 1966-1976 เผชิญกับยุคของการ
ปฏิวัติวัฒนธรรม หรือเป็นการเปลี่ยนผ่านการต่อสู้ของขบวนการ
ปลดแอกประชาชน น� า โดย เหมา เจ๋อ ตุง และได้ป ระกาศสถาปนา
สาธารณรัฐประชาชนจีนในเวลาต่อมา) ทั้งนี้ ภารกิจส�าคัญที่ผู้น�าจีน
พยายามน�าพาประเทศไปสูก่ ารสร้างชาติเพือ่ เป็นมหาอ�านาจ และสืบทอด
กันมาจากผู้น�ารุ่นต่อรุ่น (นับตั้งแต่รุ่นเหมา เจ๋อตุง จนถึง สี จิ้นผิง) คือ

“ความต้องการน�าไปสู่การฟื้นคืนเกียรติภูมิยิ่งใหญ่ของจีน”

(ตามที่ สี จิ้นผิง ได้ชูวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อปี 2017)
เมื่ อ มองจากพื้ น ฐานทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ และความพยายาม
ในการสืบทอดทางความคิดดังกล่าว
ผ่ า นการดำ า เนิ น นโยบายของผู ้ นำ า
จนถึงในยุคปัจจุบนั ของจีน จะเห็นได้วา่
จี น มี ค วามอ่ อ นไหวต่ อ การดำ า เนิ น
นโยบายระหว่างประเทศ (Emotional
Framework) ค่อนข้างมาก กล่าวคือ
มี ทั้ ง ค ว า ม มั่ น ใ จ ใ น ก า ร ดำ า เ นิ น

นโยบายแบบมหาอำานาจ ในขณะที่
ยั ง คงมองว่ า ตนเองไม่ ไ ด้ รั บ ความ
เป็ น ธรรม นอกจากนี้ ในการมอง
บ ท บ า ท ต น เ อ ง ใ น ยุ ค สี จิ้ น ผิ ง
(นั บ ตั้ ง แต่ ขึ้ น มาเป็ น ผู ้ นำ า พรรค
คอมมิวนิสต์ ใน ค.ศ. 2012 ถึงปัจจุบนั )
ซึง่ ได้เริม่ นำาคำาว่า “ความฝันของจีน”
และพยายามแสดงให้เห็นถึงการวาง
สถานะของตนเองในฐานะผู ้ นำ า

ที่แตกต่างไปจากผู้นำาในยุคก่อนหน้า
(ในยุคของเจียง เจ๋อหมิง และหู จิน่ เทา)
เช่ น มี ก ารออกสรรนิ พ นธ์ สี จิ้ น ผิ ง
(แบบเดี ย วกั น กั บ ผู ้ นำ า ในยุ ค ปฏิ วั ติ
เช่น เหมา เจ๋อตุง และเติ้ง เสี่ยวผิง)
เป็นต้น ซึ่งสะท้อนการวางบทบาท
และเป้าหมายของจีนซึ่งในการก้าว
ขึ้นมาเป็นมหาอำานาจอย่างเด่นชัด
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ยุทธศาสตร์ความฝันของจีน
หากประมวลจากสุ น ทรพจน์ ข อง
สี จิ้นผิง สามารถแบ่งได้เป็น 3 ด้าน
ที่สำาคัญ ได้แก่ 1) การยกระดับชีวิต
ความเป็ น อยู ่ ข องคนในประเทศ
ให้ดียิ่งขึ้น 2) การฟื้นฟูสถานะของ

1.2

จีนในเวทีโลก ซึ่งสถานะนี้อาจเรียก
ว่าเป็นบทบาทความเป็นศูนย์กลาง
(Central Position) โดยการพยายาม
ผลักดันให้เรือ่ งราวสำาคัญในเวทีโลก
จี น ต้ อ งมี ส ่ ว นเข้ า ไปมี ส ่ ว นสำ า คั ญ
ในเรือ่ งนัน้ ๆ และ 3) การเป็นตัวแบบ

ของความทันสมัยหรือการพัฒนา
เป็นประเทศสมัยใหม่ทปี่ ระเทศอืน่ ๆ
ต้ อ งดำ า เนิ น นโยบายในทิ ศ ทาง
เดี ย วกั น กั บ ตั ว แบบการพั ฒ นา
แบบจีน

มุมมองการจัดล�าดับความส�าคัญต่อประเทศต่าง ๆ ของจีน

มุมมองทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ของจีนในการจัดลำาดับความสำาคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อประเทศต่าง ๆ
ของโลก แบ่งออกได้เป็น 4 ส่วน ดังนี้

1)

สหรัฐอเมริกา

2)

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ซึง่ มีความสำาคัญรองลงมาจากสหรัฐฯ โดยเป็นภูมภิ าคทีส่ าำ คัญด้านความมัน่ คงของจีน
ในระยะใกล้ชิด (และอาจรวมถึงรัสเซียเนื่องจากมีบริเวณทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ใกล้ชิด
กับจีน ทั้งทางบกและทางทะเล) โดยภูมิภาคเอเชียเป็นตลาดส่งออกที่สำาคัญที่สุด
ของจีน ในขณะที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของคนเชื้อสายจีน
จำานวนมาก ซึง่ จีนมองว่าคนเชือ้ สายจีนเหล่านี้ เป็นส่วนหนึง่ ทีจ่ นี ใช้ในการผูกสัมพันธ์
และเชื่อมโยงผลประโยชน์ที่สามารถเอื้อให้จีนดำาเนินนโยบายด้านการค้าและ
การต่างประเทศได้

3)

ซึ่งเป็นแหล่งเทคโนโลยีที่สำาคัญเช่นเดียวกับสหรัฐฯ และเป็นตลาดการส่งออก
ที่สำาคัญแต่ยังไม่เทียบเท่าภูมิภาคเอเชียที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ชิด

4)

ซึ่ ง เป็ น ภู มิ ภ าคที่ เ ป็ น แหล่ ง ทรั พ ยากรที่ สำา คั ญ และกลุ ่ ม ประเทศลาติ น อเมริ ก า
ยังเป็นพื้นที่สนับสนุนทางการทูตของจีนในเวทีพหุภาคีต่าง ๆ เวทีสหประชาชาติ
เช่น จุดยืนที่เ กี่ยวกับเรื่อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ซึ่ ง จี นมั ก จะได้ รั บเสี ย งสนั บสนุ นจาก
กลุ ่ ม ประเทศดั ง กล่ า ว อี ก ทั้ ง ยั ง สะท้ อ นจุ ด ยื น ของจี น ที่ ยึ ด ถื อ มาตลอด คื อ
ความพยายามแสดงภาพลั ก ษณ์ ใ นการเป็ น ประเทศมหาอำ า นาจที่ มี ค วามเป็ น
ประเทศโลกที่สาม

สหภาพยุโรป

ภูมิภาค
ตะวันออกกลาง
แอฟริกา และ
ลาตินอเมริกา
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ซึ่งมีความสำาคัญในลำาดับแรก ทั้งในด้านความมั่นคงซึ่งสหรัฐฯ หลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 มีข้อตกลงทางทหารกับประเทศพันธมิตรที่อยู่โดยรอบจีน อีกทั้งสหรัฐฯ
ยั ง เป็ น ตลาดส่ ง ออกขนาดใหญ่ แ ละเป็ น ประเทศที่ สำ า คั ญ ในการเป็ น ผู ้ พั ฒ นา
เทคโนโลยีรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา

1.3 มุมมองบทบาทของจีนในเวทีโลก (Diplomatic Mindset)
1) จีนกับปัญหาทะเลจีนใต้

จีนให้นาำ้ หนักในเรือ่ งทะเลจีนใต้เป็นประเด็นสำาคัญและกลายเป็น
ประเด็นทีส่ ง่ ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของจีนและประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน
โดยจุ ด เริ่ ม ต้ น ของการอ้ า งกรรมสิ ท ธิ์ ข องจี น เหนื อ ทะเลจี น ใต้ มี ม า
นับตั้งแต่ ค.ศ. 1947 แต่มีการตั้งข้อสังเกตว่าการอ้างกรรมสิทธิ์ของจีน
ในอดีต (ในช่วง ค.ศ. 1950-60) ไม่ได้มีการเน้นยำ้าถึงกรรมสิทธิ์ดังกล่าว
เหมือนกับปัจจุบัน เนื่องจากในบริบทขณะนั้นอาจส่งผลไปสู่ความขัดแย้ง
ระหว่ า งจี น และเวี ย ดนามเหนื อ (ซึ่ ง อยู ่ ใ นช่ ว งสงครามกั บ สหรั ฐ ฯ)
ในขณะเดียวกันจีนก็ไม่ต้องการที่จะทำาให้ประเด็นทะเลจีนใต้ยกระดับ
ไปสูข่ อ้ พิพาททีร่ นุ แรง และมีความเสีย่ งทีจ่ นี และสหรัฐฯ จะเผชิญหน้ากัน
โดยตรง ซึ่งต่อมาภายหลังจากที่สหรัฐฯ เริ่มถอนทหารออกจากเวียดนาม
(หลังปี 1969) ทำาให้ในปี 1974 จีนได้เข้ายึดหมูเ่ กาะพาราเซลในทะเลจีนใต้
และจึงเริ่มอ้างสิทธิเหนือทะเลจีนใต้มาโดยตลอด
ปัจจุบัน การอ้างสิทธิดังกล่าวเป็นผลประโยชน์ที่มีความสำาคัญ
อย่างยิ่งของจีน โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ ทรัพยากร และในด้าน
การคมนาคมขนส่งจากเส้นทางการค้า การเดินเรือ รวมทัง้ ในด้านความมัน่ คง
โดยที่ภูมิศาสตร์ชายฝั่งทะเลของจีนถูกล้อมรอบด้วยประเทศซึ่งเป็น
พันธมิตรที่แน่นแฟ้นกับสหรัฐฯ ดังนั้น หากเผชิญหน้าทางทหารโดยตรง
กับสหรัฐฯ มีโอกาสที่จีนจะถูกปิดล้อมทางทะเล ซึ่งเป็นสิ่งที่จีนห่วงกังวล
อย่างไรก็ตาม การอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ของจีนอาจกลายเป็นภาวะ
ที่ไม่สามารถหาทางเลือกได้ (Dilemma) กล่าวคือ หากจีนตอกยำ้าถึง
กรรมสิทธิ์อาจเป็นแรงผลักดันทำาให้บางประเทศในอาเซียนที่ต้องการดึง
สหรัฐฯ มาเข้าร่วมและเข้ามามีส่วนในกรณีทะเลจีนใต้มากขึ้น
2) จีน-ญี่ปุ่น

เคยมีประวัตศิ าสตร์ความขัดแย้ง
รุ น แรง และส่ ง ผลต่ อ ความรู ้ สึ ก
โดยเฉพาะต่อจีนทีเ่ ป็นฝ่ายถูกกระทำา
ซึ่ ง พรรคคอมมิ ว นิ ส ต์ จี น เอง
พยายามเน้นยำ้าถึงประวัติศาสตร์
ชัยชนะของพรรคฯ ผ่านบทบาท
การต่อสูก้ บั ญีป่ นุ่ ในช่วงสงครามโลก
ครัง้ ที่ ๒ และการสถาปนาสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนส่วนหนึง่ เกิดจากการ

รวมความเป็นชาติผา่ นประวัตศิ าสตร์
รวมถึ ง ผ่ า นตำ า ราเรี ย น ซึ่ ง ความ
ขัดแย้งดังกล่าวส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่น
และส่งผลต่อความสัมพันธ์โดยรวม
ต่ อ จี น และญี่ ปุ ่ น ในขณะที่ ญี่ ปุ ่ น
มีการตีความรัฐธรรมนูญใหม่ให้มี ดั ง นั้ น จึ ง ส่ ง ผลทำ า ให้ จี น มี ค วาม
กองกำ า ลั ง สามารถป้ อ งกั น ตนเอง หวาดระแวงและส่งผลกระทบต่อ
และสามารถเข้ า ร่ ว มภารกิ จ ทาง ความสัมพันธ์ต่อญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น
ทหารเพื่อปกป้องชาติพันธมิตรได้
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3) จีน-เกาหลีเหนือ

ปัจจุบนั จีนไม่ได้มสี นธิสญ
ั ญาทีเ่ ป็น
พั น ธมิ ต รทางทหารกั บ ประเทศใด
แต่ยังคงหลงเหลือข้อตกลงระหว่าง
จี น และเกาหลี เ หนื อ จึ ง ทำ า ให้ จี น
ถูกมองจากนานาชาติว่าเป็นประเทศ
ที่ ใ ห้ ก ารปกป้ อ งเกาหลี เ หนื อ โดย
ความสั ม พั น ธ์ ดั ง กล่ า วของจี น และ
เกาหลีเหนือยังคงเป็นลักษณะความ
สัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแต่ยังคงเต็มไปด้วย
ความอึดอัด (close but uncomfort
able) กล่าวคือ มีความสัมพันธ์ผ่าน
ความร่วมมือระหว่างผู้นำาทั้งสองฝ่าย
ในอดี ต โดยเฉพาะในช่ ว งสงคราม
เกาหลี (ค.ศ. 1950-1953) แต่ภายหลัง
จากการเปลี่ ย นผู ้ นำ า ตั้ ง แต่ ยุ ค ของ

เติ้ ง เสี่ ย วผิ ง จี น เริ่ ม แสวงหา
เสถี ย รภาพให้ เ กิ ด ความมั่ น คง
เพื่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
ใ น ข ณ ะ ที่ เ ก า ห ลี เ ห นื อ ยั ง ค ง
มุ ่ ง พั ฒ นาอาวุ ธ นิ ว เคลี ย ร์ อ ย่ า ง
ต่อเนือ่ งจึงทำาให้จนี ตกอยูใ่ นสภาวะ
ข อ ง ค ว า ม อึ ด อั ด เ นื่ อ ง จ า ก
ทำ า ให้ ส หรั ฐ ฯ เริ่ ม เข้ า มาเพิ่ ม
บทบาทและอิ ท ธิ พ ลด้ า นความ
มั่นคงทางทหารในภูมิภาค รวมทั้ง
ญี่ ปุ ่ น ต้ อ งการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ของกองกำ า ลั ง ทางทหารเพื่ อ
ป้องกันภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือ
ทั้งนี้ แม้ว่าจีนจะมีความห่วงกังวล
ต่อกรณีการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์

ของเกาหลี เ หนื อ แต่ จี น ยั ง คงให้
การสนั บ สนุ น เกาหลี เ หนื อ ต่ อ ไป
โดยไม่ตอ้ งการให้เกิดความเป็นไปได้
ในอนาคต (Scenario) ของการ
รวมกันระหว่ างเกาหลี เหนือและ
เกาหลี ใ ต้ ที่ มี แ นวโน้ ม ส่ ง ผลให้
เกาหลี หั น ไปเป็ น พั น ธมิ ต รของ
สหรัฐฯ

4) กรณี ไต้หวัน

ภายใต้การผลักดันแนวคิด “จีนเดียว” (One China) ของจีน
เป็นสิ่งที่สะท้อนความพยายามของการทำาให้ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน
และเป็ น สิ่ ง ที่ ส อดรั บ กั บ แนวยุ ท ธศาสตร์ ค วามฝั น ของจี น ที่ จ ะนำ า ไปสู ่
การฟืน้ คืนความยิง่ ใหญ่ โดยท่าทีของจีนทีม่ ตี อ่ ไต้หวันส่วนหนึง่ ยังคงขึน้ อยูก่ บั
การเมืองภายในของไต้หวันที่มีท่าทีต่อเรื่องดังกล่าวด้วย ซึ่งจีนยังคงยืนยัน
อย่างหนักแน่นว่าไต้หวันจะต้องถูกรวมเข้ากับจีน และปัจจุบันท่าทีของจีน
ยังคงเน้นยำ้าว่าการรวมชาติเป็นเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในการฟื้นฟูจีน
5) จีน-รัสเซีย

จีนมีท่าทีที่ไม่ต้องการให้รัสเซียกลับมาเป็นมหาอำานาจที่ยิ่งใหญ่
เหมือนในยุคของสหภาพโซเวียต เนือ่ งจากหากรัสเซียกลับมาเป็นมหาอำานาจ
ที่มีบทบาทสูงเหมือนในอดีตอาจกระทบต่อ ข้อพิพาทเรื่องดินแดนระหว่าง
รัสเซีย-จีน ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคต โดยเฉพาะเมือ่ เกิดเหตุการณ์ทรี่ สั เซีย
ได้เข้าไปผนวกไครเมียโดยอ้างเหตุผลทางเชื้อชาติ
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6) ยุทธศาสตร์ Belt and Road Initiative : BRI

จี น ให้ ค วามสำ า คั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ ผลประโยชน์ ข องความเชื่ อ มโยงด้ า น
การคมนาคมขนส่งสินค้าของจีนภายในภูมภิ าคและต่อเนือ่ งไปสูแ่ อฟริกาและยุโรป
ซึง่ ในด้านหนึง่ BRI ไม่ได้เป็นเพียงแนวนโยบายเท่านัน้ แต่เป็นคำารวม ๆ ทีแ่ สดงให้เห็น
เป้าหมายของจีนที่ต้องการจะสร้างความเชื่อมโยงระหว่างจีนกับภูมิภาคที่เคย
มีมาก่อนแล้ว ดังนัน้ หากย้อนกลับไปดูแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีน จะเห็นว่า BRI
เป็นความมุง่ หมายส่วนหนึง่ ทีต่ อ่ เนือ่ งมาจากแผนการพัฒนาในภาคตะวันตกของจีน
ที่ต้องการลดความเหลื่อมลำ้าของจีนระหว่างภาคตะวันตกและตะวันออกของจีน
และเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ที่ไม่ติดต่อกับทะเล (Land Lock) ของจีนด้วย
โดยรวมแล้วการขึ้นมาเป็นมหาอำานาจของจีน อาจไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลก
ในปัจจุบัน
แต่จีนมีท่าทีที่จะขยายอิทธิพลเข้าไปมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศ รวมถึงมีส่วนร่วมในการกำาหนด
กติกา/ข้อตกลงระหว่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ โดยอาศัยอำานาจทางเศรษฐกิจและความมั่นคง
เพือ่ ให้มกี ารปรับเปลีย่ นกติกา/ข้อตกลงให้เป็นธรรมและสอดรับกับผลประโยชน์ของจีน รวมทัง้ เป็นการเพิม่ เติม
อำานาจต่อรองของจีนในเวทีโลก ตลอดจนเสริมสร้างสถานะความเป็นมหาอำานาจในการจัดการกับประเด็นต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของจีนให้มากยิ่งขึ้น

1.4

ความสัมพันธ์ไทย-จีน ที่ผ่านมา
อ า ศั ย ค ว า ม สั ม พั น ธ ์ ใ น อ ดี ต
ค่ อ นข้ า งมาก ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น ไทย
ควรอาศั ย โอกาสในการกระชั บ
ความสั ม พั น ธ์ ที่ มี ต ่ อ จี น ทั้ ง ความ
สัมพันธ์ระดับผู้นำารวมทั้งการสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อจีนต่อการรับรู้ของ
คนในยุ ค ปั จ จุ บั น ให้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น

อย่างไรก็ตาม ควรประเมินผลกระทบ
จากการดำาเนินนโยบาย BRI ของจีน
ที่เข้ามาเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค
จากการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ รวมทัง้
ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร ล ง ทุ น ใ น
โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า พื้ น ที่ แ ล ะ
สาธารณู ป โภคต่ อ ประเทศใน
ภูมิภาค ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายประเทศ

สิ่งที่ไทยต้องปรับตัวและเตรียมพร้อม คือ
รวมถึ ง ไทยควรต้ อ งระมั ด ระวั ง
การตกอยู่ใน “การทูตกับดักหนี้”
(Debt Trap Diplomacy) ในขณะ
ที่ไทยควรต้องตระหนักถึงบทบาท
การขยายอิทธิพลของจีนโดยไม่ควร
พึ่ ง พิ ง ทางเศรษฐกิ จ ต่ อ จี น มาก
จนเกินไป

บ
ทความเปลี
ย
่
นแปลง
2 บริ
ทางยุทธศาสตร์ใหม่ของสหรัฐอเมริกา
ปัจจุบันบทบาททางการเมืองของสหรัฐอเมริกาอยู่ในช่วงขาลง อาจเนื่องมาจากการที่จีน
มีบทบาททางการค้าทีเ่ พิม่ มากยิง่ ขึน้ อย่างไรก็ตามไม่สามารถปฏิเสธได้วา่ การเคลือ่ นไหวใด ๆ
หรือการวางยุทธศาสตร์หลักที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องของการทหาร การต่างประเทศ และ
การค้าของสหรัฐฯ ยังคงมีอิทธิพลต่อการเมืองโลกอยู่
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2.1 ยุทธศาสตร์หลัก (Grand Strategy)
พื้นฐานที่สำาคัญก่อนทำาความเข้าใจการดำาเนินยุทธศาสตร์หลัก (Grand Strategy) ของ
สหรัฐอเมริกา จะต้องมีความเข้าใจกลยุทธ์เพือ่ เป็นตัวกำาหนดยุทธศาสตร์ โดยนักวิชาการจำานวนมาก
กล่าวว่า หากมีการตัง้ เป้าหมายความสำาเร็จ หรือผลลัพธ์ทตี่ อ้ งการจะเห็นไว้แล้ว กลยุทธ์ (Strategy)
คือวิธีการที่จะทำาให้ได้มาในสิ่งที่คาดหวังผล ซึ่งยุทธศาสตร์หลัก ส่วนใหญ่จะปรากฏในรูปแบบ
การป้องกันภัย เช่น การวางแผนทำาสงคราม เป็นต้น โดยเป็นการวางแผนจัดสรรระหว่างเป้าหมาย
ที่ ไ ม่ สิ้ นสุด (Unlimited aspiration) กั บความสามารถที่ มี จำา กั ด (Limited Capability)
ว่าควรจัดสรรอย่างไร ในขณะทีย่ ทุ ธศาสตร์หลักนีอ้ าจนำามาประกอบการวิเคราะห์ในหลากหลาย
สถานการณ์ได้ เช่น นโยบายต่างประเทศ นโยบายทางการค้า นโยบายความมั่นคง ซึ่งหาก
การดำาเนินนโยบายในแต่ละด้านที่รัฐบาลเป็นผู้จัดทำา ไม่มีสิ่งที่เรียกว่ายุทธศาสตร์หลักแล้ว
จะไม่สามารถมองเห็นภาพรวมทั้งหมดของการทำางานและเห็นมุมมองเพียงแค่ส่วนงานเท่านั้น
ทั้งนี้ เพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้นอาจเปรียบเทียบยุทธศาสตร์หลัก เหมือนกับอเมริกันฟุตบอล
คนที่จะรู้ภาพรวมทั้งหมดของเกมหรือการวางแผนคือผู้เล่นตำาแหน่ง Quarter Back ในสนาม
หมายความว่าเวลาทีผ่ เู้ ล่นตำาแหน่งนีจ้ ะส่งลูกจะต้องคิดวิเคราะห์วา่ ต้องการให้ลกู ไปในทิศทางใด
หากส่งลูกช้าผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจะเข้ามาแย่งลูกบอลหรือไม่ ดังนั้น การที่ผู้เล่นมีวิสัยทัศน์
จะทำาให้มองเห็นภาพในมุมกว้าง และมองเห็นว่าทุก ๆ ส่วนมีความเกี่ยวข้องกันทั้งสิ้น
ความเข้าใจของค�าว่ายุทธศาสตร์หลักท�าให้เกิดค�าถามและข้อเรียกร้องต่อสหรัฐอเมริกา
ว่า ถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่สหรัฐฯ จะต้องมีวิสัยทัศน์หรือยุทธศาสตร์หลักในการด�าเนินนโยบายต่าง ๆ
โดยเฉพาะนโยบายต่างประเทศที่มีความชัดเจน โดยมิได้มองโลกเพียงแค่มุมใดมุมหนึ่งเท่านั้น

2.2 ยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาสมัยหลังสงครามเย็น
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การสิ้ น สุ ด ของสงครามเย็ น อาจเรี ย กได้ ว ่ า เป็ น การสิ้ น สุ ด การด� า เนิ น ยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ
การสกัดกั้น (Containment Policy) ซึ่งเป็นการด�าเนินยุทธศาสตร์แบบเดิม ๆ ที่สหรัฐอเมริกา
ใช้มาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง หลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายลง นักรัฐศาสตร์จ�านวนมาก
เรียกช่วงเวลาดังกล่าวว่าเป็นโครงสร้างขั้วอ�านาจเดียว (Unipolarity) เพราะเป็นช่วงเวลาที่สหรัฐฯ
มีบทบาทน�าเหนือรัฐชาติอื่น ๆ ทางการเมือง
ในห้วงดังกล่าวเริ่มเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และเฝ้าสังเกตการณ์ดำาเนินนโยบายของ
สหรัฐอเมริกาหลังจากสิน้ สุดสงครามเย็นว่าชาติมหาอำานาจหนึง่ เดียวอย่างสหรัฐอเมริกาทีซ่ งึ่ ขณะนัน้
มีการดำาเนินยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศและมีความเหมือนหรือแตกต่างจากเดิม
ทีเ่ ป็นนโยบายแบบการทีไ่ ม่มนี โยบายทีช่ ดั เจน (Autopilot Policy) และเป็นนโยบายเหมือนเช่นแต่กอ่ น
ทีเ่ คยทำามา หรือจะพลิกบทบาทมากยิง่ ขึน้ หากวิเคราะห์เปรียบเทียบถึงการดำาเนินนโยบายต่างประเทศ
ของสหรัฐอเมริกาในภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ ซึง่ อาจเปรียบเป็นสนามหลังบ้านทีส่ หรัฐพยายามเข้ามา
มีบทบาททางการเมือง ดังจะเห็นได้จากการเข้ามามีบทบาทในสงครามเวียดนามก่อนที่จะถอนตัว
ออกไปเนือ่ งจากพ่ายแพ้ตอ่ สงคราม แต่กไ็ ม่สามารถปฏิเสธได้วา่ เอเชีย-แปซิฟกิ ยังคงเป็นภูมภิ าคหนึง่
ที่สหรัฐฯ ให้ความสนใจ

สิ่งที่ทำาให้มองเห็นความชัดเจนของยุทธศาสตร์
สหรัฐฯ คือ หลักเหตุการณ์ก่อวินาศกรรม เมื่อวันที่ 11
กันยายน ค.ศ. 2001 (9/11) โดยการดำาเนินนโยบาย
การต่อสู้กับการก่อการร้าย (War of Terrorism)
อย่างชัดเจนในรัฐบาล จอร์จ ดับเบิลยู บุช (George
W. Bush) ซึ่งเป็นนโยบายที่ทุ่มเทความสนใจและ
ทรั พ ยากรต่ า ง ๆ ที่ ส หรั ฐ ฯ มี ไ ปที่ ต ะวั น ออกกลาง

2.3

แต่หลังจากนั้นในสมัยของรัฐบาลโอบามาเริ่มมีความ
ชั ด เจนในการเปลี่ ย นไปให้ ค วามสำ า คั ญ กั บ เอเชี ย
(Rebalance / Pivot to Asia) ซึ่งเป็นการปรับโฉม
นโยบายการต่างประเทศใหม่ ซึง่ เป็นสิง่ ทีอ่ าจพิจารณา
ได้วา่ อาจถึงเวลาแล้วหรือไม่ทสี่ หรัฐฯ ควรสร้างความสมดุล
และให้ความสำาคัญในการดำาเนินกิจกรรมอย่างเท่า ๆ กัน
ในแต่ละภูมิภาคทั่วโลก

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ กับการก�าหนดยุทธศาสตร์

ผลการเลื อ กตั้ ง ประธานาธิ บ ดี ส หรั ฐ ฯ และ
การให้สญ
ั ญาของโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าจะมีการเปลีย่ นแปลง
เกิดขึ้น เช่น การที่ประเทศพันมิตรต้องช่วยกันแบ่งปัน
ทรัพยากรต่าง ๆ การที่สหรัฐฯ จะไม่รับบทบาทของ
การเป็นต�ารวจโลก หรือแม้กระทัง่ แนวคิดอินโด-แปซิฟกิ
ที่เสรีและเปิดกว้าง (Free and Open Indo Pacific)
ท�าให้หลายคนจับตาถึงการด�าเนินยุทธศาสตร์ว่าจะมี
สิ่งใดแตกต่ า งไปจากสมัยของโอบามา นัก วิชาการ
บางท่านให้ขอ้ สังเกตว่า ต่อให้มกี ารเปลีย่ นแปลงมากมาย
แต่น โยบายที่ ส หรั ฐ ฯ จะเข้ามามีอ�านาจในภูมิภาค
เอเชี ย -แปซิ ฟ ิ ก จะไม่ ล ดน้ อ ยถอยลง และยั ง จะ
ทวีความส�าคัญมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน
นโยบายต่อเอเชียของสหรัฐทีอ่ อกมายังคงไม่มคี วามชัดเจน
เท่าที่ควร

การดำาเนินนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ
ที่ มี ก ารดำ า เนิ น ในรู ป แบบของนโยบายชาติ นิ ย ม
ทางเศรษฐกิจควบคู่นโยบายปกป้องทางการค้าและ
ความมัน่ คงระหว่างประเทศ (Economic of Nationalism
& Security Internationalism) คนจำานวนมากมอง
ว่าเป็นส่วนผสมที่ไม่เข้ากันอย่างยิ่ง ในทางเศรษฐกิจ
มีจุดยืนที่สำาคัญคือนโยบายชาตินิยม ในขณะที่มิติทาง
ด้านความมัน่ คงเป็นในรูปแบบของความมัน่ คงระหว่าง
ประเทศ (Internationalism) หรือมีความคล้ายคลึง
กับรัฐบาลโอบามา แต่เป็นนโยบายทีม่ กี ารแก้ไขปรับปรุง
ให้เท่าทันต่อสถานการณ์เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ตัวอย่าง
การเข้ามามีอทิ ธิพลของจีนทำาให้สหรัฐฯ ตระหนักโดย
การดึงเอาประเทศญีป่ นุ่ และอินเดียทีก่ าำ ลังจะมีบทบาท
ทางการเมื อ งโลกในอนาคตเข้ า มาถ่ ว งดุ ล อิ ท ธิ พ ล
หรือการทีม่ นี โยบายอินโด-แปซิฟกิ ทีเ่ สรีและเปิดกว้าง
เพือ่ พยายามขยายอำานาจในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ ด้วย
ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ การดำาเนินนโยบายของโดนัลด์ ทรัมป์
มิ ไ ด้ ต ามรอยรั ฐ บาลโอบามาทั้ ง หมด หากแต่ เ ป็ น
การพยายามเรียนรู้จากประสบการณ์ของโอบามา
ในประเด็นที่ไม่สามารถทำาให้เกิดผลสำาเร็จเมื่อเป็น
รัฐบาลในขณะนั้น อันเนื่องมาจากการถูกขัดขวาง
การทำ า งานจากเหตุ ก ารณ์ ซี เ รี ย การที่ มี ตั ว แสดง
ทางการเมื อ งที่ เ พิ่ ม ขึ้ น โดยเฉพาะรั ส เซี ย เป็ น ต้ น
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนทำาให้รัฐบาลของโอบามาไม่สามารถ
ผลักดันยุทธศาสตร์การสร้างสมดุลใหม่ (New Balance)
ได้อย่างครบถ้วน
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ในปี 2562 ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนมีโจทย์ท้าทายที่ส�าคัญ 2 ประการ คือ
ปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเป็นอย่างไร และความร่วมมือระหว่าง 10 ประเทศเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด

บทบาทประธานอาเซี
ย
นของไทย
3 ประเด็นท้าทายและความร่วมมือด้านความมั่นคง

อาเซียน

ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนในปี 2562 มีโจทย์ทา้ ทายทีส่ าำ คัญ 2 ประการ คือ
1) ปัจจุบนั ภูมภิ าคอาเซียนเป็นอย่างไร และ 2) ความร่วมมือระหว่าง 10 ประเทศ เปลีย่ นแปลง
ไปในทิศทางไหน โดยโจทย์ดังกล่าวจะนำาไปสู่คำาถามว่าไทยจะต้องเตรียมพร้อมอย่างไรบ้าง
ในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียน ซึ่งอาจแบ่งเป็นประเด็นการวิเคราะห์ในด้านความมั่นคงและ
ด้านเศรษฐกิจ ดังนี้

3.1 ด้านความมั่นคง

โจทย์ในประเด็นด้านความมั่นคง (Regional Security Issues)
จากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ (scenario) ในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
แบ่งออกเป็น 4 ประการ ได้แก่
ความเป็นไปได้
ที่ 1)

ความเป็นไปได้
ที่ 2)
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สหรัฐฯ จะยังเป็นมหาอ�านาจในระบบความมั่นคงของภูมิภาคและเป็นแบบ
ขั้วอ�านาจเดียว (Unipolar System) ที่มีสหรัฐฯ เป็นแกนกลางของระบบ
ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่สหรัฐฯ อาศัยยุทธศาสตร์การเจรจาแบบทวิภาคี และ
พยายามเน้นย�า้ ในสมัยของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ทัง้ นี้ มีความเป็นไปได้
ที่บทบาททางการทหารของสหรัฐในภูมิภาคจะเป็นส่วนส�าคัญในการสร้าง
ความเป็นมหาอ�านาจหนึง่ เดียวซึง่ ความเป็นไปได้ในการมีสหรัฐฯ เป็นแกนกลาง
เป็นสิ่งที่ไทยและอาเซียนควรพิจารณา
จี น จะก้ า วขึ้ น มาเป็ น มหาอ� า นาจในภู มิ ภ าคแทนสหรั ฐ ฯ โดยเฉพาะ
การขยายอิทธิพลของจีนทางด้านเศรษฐกิจ ในขณะที่ด้านความมั่นคงและ
การทหาร ยังคงไม่สามารถแทนทีส่ หรัฐฯ ได้ ดังนัน้ การขยายอิทธิพลของจีน
มายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จงึ มีลกั ษณะเป็นการขยายอ�านาจทางเศรษฐกิจ
มากกว่าความมั่นคง

ความเป็นไปได้
ที่ 3)

ความเป็นไปได้
ที่ 4)

อาเซียนเป็นแกนกลางของสถาปัตยกรรมความมัน่ คงในภูมภิ าค โดยมีอาเซียนเป็นแกนกลาง
ความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจายังมีการดำาเนินอยู่ต่อเนื่อง แต่ความร่วมมือทางด้าน
ความมั่นคงยังคงมีอยู่อย่างเบาบาง ดังนั้น ความท้าทายจากการเกิดขึ้นของอาเซียน+1
อาเซียน+3 อาเซียน+8 และ ASEAN Regional Forum รวมทัง้ ความร่วมมือหลาย ๆ กรอบ
ซึ่งยังไม่ได้ทำาให้อาเซียนเป็นแกนกลางของระบบความมั่นคงในภูมิภาค โดยประเด็นนี้
เป็นสิ่งท้าทายที่ไทยและอาเซียนควรจะเร่งผลักดัน ให้อาเซียนเดินหน้าต่อ เพื่อให้อาเซียน
สามารถที่จะเป็นแกนกลางสถาปัตยกรรมความมั่นคงในภูมิภาคให้ได้
ระบบหลายขัว้ อ�านาจ โดยเป็นระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทีม่ ตี วั แสดงหลายตัวแสดง
อาทิ สหรัฐอเมริกา จีน อาเซียน ญีป่ นุ่ อินเดีย และออสเตรเลีย โดยตัวแสดงต่าง ๆ เหล่านี้
จะปฏิสัมพันธ์กัน เล่นเกมถ่วงดุลอ�านาจกัน ซึ่งมีลักษณะเป็นระบบหลายขั้วอ�านาจ และ
สหรัฐยังมีบทบาทอยู่ แต่กา� ลังเริม่ ตกลงโดยทีจ่ นี จะมีบทบาทเพิม่ ขึน้ ในขณะเดียวกัน สหรัฐฯ
ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินเดีย ก็รวมกลุ่มกันเรียกว่า Quad เพื่อที่จะคานอ�านาจกับจีน
ซึ่งความเป็นไปได้นี้เป็นสิ่งที่อาเซียนควรพิจารณาบทบาท และเป็นสิ่งที่ไทยควรจะผลักดัน
บทบาทให้อาเซียนอยูใ่ นเกมหลายขัว้ อ�านาจนี้ โดยเป็นโจทย์สา� คัญและยังไม่มคี า� ตอบชัดเจน

อย่ า งไรก็ ต าม ความร่ ว มมื อ ภายใต้ ประเด็นสำาคัญที่ไทยจะต้องคิด คือ ไทยควรจะ
ประชาคมการเมื อ งและความมั่ น คงอาเซี ย น เริม่ ผลักดันตรงไหนเพือ่ ทีจ่ ะทำาให้ไทยและอาเซียน
(APSC) อาทิ ด้านการพัฒนาการเมือง การผลักดัน ได้ประโยชน์
เรื่ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน กลไกแก้ ไ ขความขั ด แย้ ง
ความร่วมมือในการจัดการกับปัญหาความมั่นคง
ในรูปแบบใหม่ ซึง่ เป็นสิง่ ทีอ่ าเซียนกำาลังอยูร่ ะหว่าง
ดำาเนินการ และจะสานต่อในอีก 10 ปีข้างหน้า

3.2 ด้านเศรษฐกิจ
แนวโน้มการพัฒนาสถาปัตยกรรมเศรษฐกิจในภูมิภาค (Regional
economic architecture) มีสิ่งท้าทายที่สำาคัญ คือ ใครจะเป็นแกนกลาง
ของสถาปัตยกรรมเศรษฐกิจในภูมิภาค ซึ่งสามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้
(scenario) ดังนี้
ความเป็นไปได้
ที่ 1)

ประธานาธิบดีของโดนัลด์ ทรัมป์ น�าพาสหรัฐฯ ออกจากกรอบความตกลง
หุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership : TPP)
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ความเป็นไปได้
ที่ 2)

ความเป็นไปได้
ที่ 3)

ความเป็นไปได้
ที่ 4)
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การที่สหรัฐฯ เป็นมหาอ�านาจหนึ่งเดียว (US Unilateral) ซึ่งเป็นสิ่งที่ประธานาธิบดี
โดนัลด์ ทรัมป์ ก�าลังด�าเนินยุทธศาสตร์อยู่ในขณะนี้ คือ การกดดันในรูปแบบทวิภาคี
ต่อประเทศคูค่ า้ ต่าง ๆ โดยใช้มาตรการทางเศรษฐกิจในการบีบบังคับต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม
แนวโน้มที่จะท�าให้สหรัฐฯ กลับมาเป็นแกนกลางของสถาปัตยกรรมเศรษฐกิจในภูมิภาค
อาจเป็นไปได้ยาก เนื่องจากได้รับการตอบโต้อย่างหนักจากประเทศคู่ค้าจนกลายเป็น
สงครามการค้าด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ต้องติดตามการเจรจากันระหว่างจีนกับสหรัฐฯ
ในเรื่องดังกล่าว
จีนจะกลายมาเป็นศูนย์กลางสถาปัตยกรรมทางเศรษฐกิจในภูมภิ าค มีความเป็นไปได้มาก
เนื่องจากบทบาทการขึ้นมาของจีนเป็นการขึ้นมาทางเศรษฐกิจ โดยจีนเป็นคู่ค้าอันดับ 1
ของไทยและอาเซียน ในขณะทีจ่ นี มี Belt and Road Initiative ซึง่ มีวงเงินมหาศาลกว่า
4 ล้านล้านเหรียญ ในการเข้ามาลงทุนเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งหากทำาสำาเร็จ
จีนจะกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลก และจีนจะกลายเป็นศูนย์กลางอำานาจเศรษฐกิจ
ในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ดังกล่าวอาจไม่สามารถสำาเร็จได้โดยง่าย
และประเทศมหาอำานาจอื่น ๆ ต้องการที่จะสกัดกั้นจีน ทั้งญี่ปุ่น อินเดีย และสหรัฐฯ
ต่างก็กำาลังแข่งขันกับจีนในเรื่องดังกล่าว
อาเซียนเป็นแกนกลาง โดยผ่านกรอบความร่วมมือ RCEP (Regional Comprehensive
Economic Partnership) อาจทำาให้อาเซียนเป็นแกนกลางและเป็นศูนย์กลางการเจรจา
โดยเป็ น สิ่ ง ท้ า ทายที่ ไ ทยควรตั้ ง เป้ า หมายที่ จ ะผลั ก ดั น ให้ มี ก ารเจรจาในช่ ว งที่ ไ ทย
เป็นประธานอาเซียน หากทำาสำาเร็จอาเซียนจะกลายเป็นแกนกลางเศรษฐกิจในภูมิภาค
เนื่องจาก RCEP จะเป็น FTA ที่ใหญ่ที่สุดของโลก แต่โจทย์สำาคัญคือ จะทำาอย่างไร
ให้ 16 ประเทศ (อาเซียน+6) สร้างข้อตกลงร่วมกันได้

3.3 ข้อเสนอบทบาทประธานอาเซียนของไทย
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

ไทยควรจะผลักดันอาเซียนคู่ขนานไปกับยุทธศาสตร์หลัก (Grand strategy)
ของไทย คือ การทูตรอบทิศทาง (Omni-directional diplomacy) เพื่อให้ไทย
และอาเซียน เดินหน้าสู่ Omni-directional Diplomacy MiddlePower ตลอดจน
การผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียน และผลักดันให้อาเซียนเป็นศูนย์กลาง
ของสถาปัตยกรรมในภูมภิ าค ทัง้ นี้ ความสัมพันธ์กบั มหาอำานาจเป็นเรือ่ งทีไ่ ทยและอาเซียน
ต้องถ่วงดุล (Balancing andEngagement) คู่กันไป
1) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

เป้าหมายใหญ่ของไทย คือ ผลักดันอาเซียน 4.0 คู่ขนานกับ Thailand 4.0
โดยไทยต้องการเป็นศูนย์กลางของ AEC ดังนัน้ ควรผลักดันโครงการต่าง ๆ ทีจ่ ะทำาให้ไทย
เป็นศูนย์กลางของ AEC ทัง้ ในด้านการค้า การบริการ โลจิสติกส์ โครงสร้างพืน้ ฐาน ฯลฯ
เพือ่ ให้อาเซียนไปสูเ่ ป้าหมายการเป็นศูนย์กลางของเอเชีย และไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียน
และเป็นศูนย์กลางของ CLMV

3.4 ไทยควรท�าอะไรในฐานะประธานอาเซียน

3.4.1 การผลักดันความร่วมมือภายในอาเซียน (Intra-ASEAN Cooperation)
1) ASEAN 4.0

ปัจจุบนั ไทยมียทุ ธศาสตร์ระยะยาวทีช่ ดั เจน คือ การมุง่ สูก่ ารเป็น Thailand 4.0
ปัจจุบันอาเซียนกำาลังตื่นตัวในเรื่องดังกล่าวในการเตรียมพร้อมต่อยุค 4.0 ดังนั้น
ควรผลักดันให้มีความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนในอนาคตที่มุ่งไปในทิศทางของ
ASEAN 4.0 ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
2) ASEAN Connectivity

เป็ น เรื่ อ งสำ า คั ญ ที่ ไ ทยควรผลั ก ดั น ระหว่ า งประเทศอาเซี ย น 10 ประเทศ
ให้ มี ก ารเชื่ อ มโยงอาเซี ย นทางด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน โดยเฉพาะการสร้ า งถนน
ทางรถไฟ เชื่อมประเทศอาเซียน
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3) People – Centered Organization

ไทยในฐานะประธานอาเซียนควรผลักดันให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีประชาชน
เป็นศูนย์กลาง และควรเสนอริเริม่ การจัดทำาเอกสารอาเซียนในลักษณะเป็นแผนปฏิบตั กิ าร
ที่ระบุมาตรการต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม
4) การตอบสนองต่อมาตรการกีดกันทางการค้า และสงครามการค้า

มีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่อาเซียนและไทยควรมีการประชุมหารือเพื่อแสวงหา
ความร่วมมือในการต่อต้านแนวโน้มมาตรการกีดกันทางการค้าโลก และแสวงหาแนวทาง
ความร่วมมือเพื่อลดผลกระทบจากสงครามการค้าโลก ทั้งนี้ ไทยควรใช้โอกาสการเป็น
ประธานอาเซี ย นผลั ก ดั น ในเรื่ อ งนี้ อ ย่ า งจริ ง จั ง โดยริ เ ริ่ ม ให้ มี ก ารจั ด ทำ า เอกสาร
ความร่วมมืออาเซียน ซึง่ อาจเป็นรูปแบบของปฏิญญา หรือแผนปฏิบตั กิ ารและมาตรการ
สำาคัญ ๆ
3.4.2 การผลักดันภายนอก (Extra – ASEAN)
1) ASEAN Centrality

ควรผลั ก ดั น ให้ อ าเซี ย นก้ า วสู ่ ก ารเป็ น ศู น ย์ ก ลางหรื อ เป็ น แกนกลางของ
สถาปัตยกรรมในภูมิภาค
2) อาเซียนกับ BRI

การที่จีนใช้วิธีเจรจาแบบทวิภาคีกับประเทศอาเซียนทำาให้ประเทศอาเซียน
ไม่มีอำานาจการต่อรองกับจีนซึ่งเป็นการเสียเปรียบจีนเป็นอย่างมาก ดังนั้น ควรเสนอ
หนทางในการเพิ่ ม อำ า นาจการต่ อ รองให้ กั บ ประเทศอาเซี ย น โดยอาจผลั ก ดั น
ให้มีการเจรจากับจีนแบบพหุภาคีโดยให้เป็นการเจรจาระหว่างอาเซียนกับจีนแทน
เพื่อเพิ่มอำานาจการต่อรอง
3) อาเซียนกับประเทศมหาอ�านาจอื่น

การกระชับความสัมพันธ์อาเซียนกับประเทศมหาอำานาจอืน่ ๆ ควรมีความคิด
ริเริม่ กรอบความร่วมมือในมิตใิ หม่ ๆ กับมหาอำานาจ โดยเฉพาะกับสหรัฐฯ ญีป่ นุ่ อินเดีย
ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ สหภาพยุโรป และรัสเซีย โดยเน้นในเรื่องของความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะความร่วมมือในโครงสร้างพื้นฐานกับประเทศมหาอำานาจ
เพื่อถ่วงดุล BRI ของจีน
4) ความร่วมมือในการต่อต้านลัทธิปกป้องทางการค้าโลก
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ควรมีแนวทางความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศคูเ่ จรจาในระดับภูมภิ าค
เพื่อประกาศจุดยืนร่วมกันในการต่อต้านลัทธิปกป้องทางการค้าโลก

 แบบฟอร์มเสนอบทความ 

ชือ่ – สกุล.................................................................................................................................
ต�าแหน่ง....................................................................................................................................
หน่วยงานทีส่ งั กัด .....................................................................................................................
โทรศัพท์............................................ โทรศัพท์เคลือ่ นที่ ..........................................................
โทรสาร .......................................................................
E-mail ......................................................................................................................................
หลักเกณฑ์การส่งบทความลงพิมพ์

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

ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ทิศตะวันตก ชั้น 7
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10215
โทรศัพท์ 0-2142-0144 โทรสาร 0-2143-9350

ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

สถาบันความมั่นคงศึกษา
สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ทิศตะวันตก ชั้น 7
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2142 0144 โทรสาร 0 2143 9350

