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่ คงแห่งชาติ
สถาบันความมัน
่ คงแห่งชาติ
เอกสารเผยแพร่ของสํานักงานสภาความมัน
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มิใช่ของสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ค�ำน�ำ
สถาบันความมัน่ คงศึกษา ส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ (สมศ.สมช.) ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการมีและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความมั่นคงให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่สนใจงานด้านความมั่นคง
เพราะถือว่าความมัน่ คงมีความส�ำคัญอย่างมากทีท่ กุ คนทุกฝ่ายต้องผนึกก�ำลังร่วมมือกันเพือ่ ให้ประเทศชาติ
“มีความอยู่รอดปลอดภัยและมีความเจริญก้าวหน้า” (Survival and Growth) โดยสถาบัน
ความมั่นคงศึกษาได้มีการประมวลความรู้ต่างๆ จากเวทีการประชุมสัมมนา การหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และการถ่ายทอดประสบการณ์กบั หน่วยงานทางวิชาการและนักวิชาการทีส่ นใจประเด็นด้านความมัน่ คง
เพื่อน�ำมาจัดท�ำเป็นชุดความรู้ด้านความมั่นคง โดยชุดข้อมูลความมั่นคงในวารสารมุมมองความมั่นคง
ฉบั บ นี้ บางบทความเป็ น เรื่ อ งที่ มี ค วามเกี่ ย วโยงกั บ บทความในวารสารมุ ม มองความมั่ น คง
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม
บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และ
การปฏิบัติงานที่ส�ำคัญในบทความเรื่อง เกร็ดความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการจัดหน่วยงานและกลไก
ด�ำเนินงานของส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) จะเห็นถึงพัฒนาการของหน่วยงานและ
การด�ำเนินงานในระดับคณะกรรมการชุดต่างๆ ภายใต้สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สภา มช.) ตลอดจน
ในปัจจุบัน สมช. มีโครงสร้างการจัดหน่วยงานภายใต้กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ ส�ำนักงาน
สภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี พ.ศ. 2563 และกล่ า วถึ ง พั ฒ นาการส� ำ นั ก งาน
สภาความมัน่ คงแห่งชาติกบั การพัฒนาองค์ความรูค้ วามมัน่ คง นอกจากนี้ มีบทความส�ำคัญทีเ่ ป็นการถ่ายทอด
ประสบการณ์การท�ำงานใน สมช. มากว่า 38 ปี ของอดีตเลขาธิการสภาความมัน่ คงแห่งชาติทมี่ หี ลายแง่มมุ
ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับคนรุ่นปัจจุบันได้รับทราบการท�ำงานในห้วงเวลาที่ผ่านมารวมทั้งข้อคิดต่างๆ
ที่ผ่านประสบการณ์การท�ำงานด้านความมั่นคง
ส่วนแรก

กล่าวถึง บริบทความมัน่ คงภายในประเทศในบทความเรือ่ ง มุมมอง “บวร”
เพื่อความมั่นคง ที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและชุมชนเข้มแข็งในสังคมไทย และบทความเรื่องความท้าทาย
การพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จะท�ำให้มีระดับ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจเพิม่ ขึน้ และประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ดีขนึ้ ในพืน้ ทีเ่ สริมสร้างความมัน่ คง พืน้ ทีเ่ ร่งรัด
การพัฒนา และพื้นที่เสริมสร้างการพัฒนา
ส่วนทีส
่ อง

กล่าวถึง มุมมองด้านความมัน่ คงในบริบทต่างประเทศทีน่ ำ� เสนอโดยนักวิชาการ
ใน 2 แง่มมุ โดยบทความเรือ่ ง สือ่ บันเทิงกับความมัน่ คงใหม่ในประเทศสหรัฐอเมริกา : มองผ่านบทบาท
ภาพยนตร์ฮอลลีวดู เป็นกรณีศกึ ษาทีช่ วี้ า่ ได้มกี ารน�ำประเด็น “ความมัน่ คง” ผ่านอุดมการณ์ความรักชาติ
ความเป็นใหญ่ของชาติ ค่านิยม วิถีปฏิบัติของคนในชาติ ให้มีอยู่ในบทภาพยนตร์และสะท้อนออกมา
ผ่านตัวแสดงเพื่อเข้าถึงคนในชาติ และบทความเรื่อง ประเทศมหาอ�ำนาจกับความท้าทายร่วมสมัย
ในอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง เป็นประเด็นส�ำคัญทีป่ ระเทศมหาอ�ำนาจและประเทศต่างๆ เข้ามาขยายบทบาท
และมีอิทธิพลทางด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ผ่านกรอบนโยบายและกรอบ
ความร่วมมือต่างๆ โดยประเทศไทยควรมีนโยบายหรือแนวทางต่อเรื่องนี้อย่างไร
ส่วนทีส
่ าม
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ส�ำหรับบทความใน ส่วนที่สี่ เป็นชุดข้อมูลที่ประมวลขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าและการประชุมสัมมนา
และแลกเปลี่ยนทางวิชาการเกี่ยวกับการน�ำเสนอมุมมองท่าทีของไทยต่อ Free and Open Indo-Pacific และ Belt
and Road Initiatives (BRI) กับความร่วมมือในอนุภูมิภาค ซึ่ง Indo-Pacific Strategy และ A Free and Open
Indo-Pacific Advancing a Shared Vision เป็นยุทธศาสตร์สำ� คัญทีส่ หรัฐอเมริกาโดยประธานาธิบดีทรัมป์ ต้องการคงไว้
และแผ่ขยายอิทธิพลผ่าน Indian Ocean และ Pacific Ocean ขณะที่ยุทธศาสตร์ BRI ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ที่ริเริ่มโดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในปี ค.ศ.2013 รวมทั้งประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะมีท่าทีอย่างไรเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของชาติตน โดยเฉพาะญี่ปุ่นมีแถลงการณ์และนโยบายต่างประเทศว่าด้วยยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก
ที่เสรีและเปิดกว้าง (Free and Open Indo-Pacific Strategy : FAOIP) รวมทั้งท่าทีไทยในการวางนโยบาย
และการรักษาดุลยภาพการด�ำเนินความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ได้อย่างสมดุล และอีกบทความหนึ่งเป็นชุดข้อมูล
สถานการณ์โรคระบาดไปทัว่ โลก (Pandemics) มีผลต่อการก�ำหนดนโยบายและการบริหารวิกฤติการณ์ของประเทศต่างๆ
โดยเป็นการมองภาพเหตุปัจจัยและผลของสถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศภายหลังการระบาด COVID-19
ที่อาจท�ำให้กระแสชาตินิยมกลับมาอีกครั้ง ขณะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนจะสามารถมีอิทธิพลและได้รับการยอมรับ
จากประเทศต่างๆ มากขึน้ เพียงไรตลอดจนผลกระทบต่ออาเซียนและไทยทีไ่ ด้รบั จากสถานการณ์ตอ่ จากนี้ ในขณะทีห่ ากมอง
Global Health Security Index 2019 ได้ให้ชดุ ข้อมูลและแง่มมุ ในการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการก�ำหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อวางแผนรับมือในระยะต่อไป
สุดท้ายบทความใน ส่วนทีห
่ า
้ เป็นการน�ำเสนอผลการศึกษาประเด็นความมัน
่ คงในอนาคตจากบุคลากร สมช.
ที่เข้ารับการอบรม Program on Applied Security Studies เรื่อง Gorian Major Security Challenges in 2035
: Terrorism ซึ่งเป็นการศึกษาที่มองประเด็นความมั่นคงที่คาดการณ์ว่าจะเป็นประเด็นส�ำคัญที่ท้าทายการท�ำงานของ
หน่วยงานความมั่นคงในอีก 15 ปีข้างหน้า
อนึง่ สถาบันความมัน่ คงศึกษาหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าบทความในวารสารมุมมองความมัน่ คง ฉบับนี้ จะเป็นชุดข้อมูล
ความรูเ้ กีย่ วกับความมัน่ คงส�ำหรับผูท้ มี่ บี ทบาทหน้าทีใ่ นการเสนอแนะนโยบายและแผนรวมถึงผูป้ ฏิบตั งิ านและผูท้ สี่ นใจ
ศึกษาเกี่ยวกับความมั่นคงศึกษา (Security Studies) และการด�ำเนินงานของส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติต่อไป
สถาบันความมั่นคงศึกษา
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ความมั่นคงแห่งชาติ
ภาวะที่ประเทศปลอดจากภัยคุกคามต่อเอกราช
อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขต สถาบันศาสนา
มติคสถาบั
ณะรั
ฐมนตรีตริย์ ความปลอดภัยของประชาชน
นพระมหากษั
การดํารงชีวติ โดยปกติสขุ ของประชาชน หรือทีก่ ระทบ
เมื่อต่วัอนผลประโยชน์
ที่ 12 พฤษภาคม
แห่งชาติ หรือ2563
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ร ว ม ทั้ ง ค ว า ม พ ร ้ อ ม ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ที่ จ ะ เ ผ ชิ ญ
สถานการณ์ตา่ งๆ อันเกิดจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ”

กําหนดใหวันที่ 4 ธันวาคม ของทุกป

เป็นวันรูร้ ก
ั สามัคคี เป็นวันสําคัญของชาติ
พระราชบัญญัตสิ ภาความมัน่ คงแห่งชาติ พ.ศ. 2559

สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี
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4 ธันวาคม “วันรูร้ ก
ั สามัคคี”
เปนการสนองพระมหากรุณาธิคุณและนอมนํากระแสพระราชดํารัส
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2534 ที่มีความตอนหนึง่ วา
“ อีก 2 ปขางหนาอาจจะมีวันของ “ความสามัคคี” หรือ “รูรักสามัคคี”
อีก 2 ปก็ไมสายเกินไป ใหเปน “วันรูรักสามัคคี” แตระหวางนีก้ ็ตองสามัคคีตอไป
เพื่อใหมีวันนัน้ ขึ้นได คือถาไมปฏิบัติตั้งแตวันนี้ ก็ไมมีวันขางหนา”
ซึ่งเปนแนวทางกําหนดใหมีวันรูรักสามัคคีเพื่อสรางแรงจูงใจใหตระหนักถึงคุณคา
ความสําคัญ และนําไปสูการปฏิบัติดวยความสามัคคี รูจักหนาที่
และประสานสงเสริมกันใหเกิดความเจริญแกประเทศชาติ

หลักฐานทางประวัติศาสตรไดมีคาถาที่สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว)
ทรงผูกขึ้นประจําตราแผนดินในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ซึ่งมีความหมายวา ความพรอมเพรียงของชนผูเปนหมูยังความเจริญใหสําเร็จ
มีนัยสําคัญวาความเปนชาติตองมีความสามัคคี ซึ่งวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปเปนวันชาติ
การกําหนดใหวันที่ 4 ธันวาคม ของทุกป เปนวันรูรักสามัคคี
ก็จะสามารถลําดับและดําเนินกิจกรรมไดสอดคลองใหตระหนักถึงความสามัคคี
นําไปสูความเปนชาติ

ที่มา : สรุปขาวการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
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การอยูรวมกัน
อยางสันติ มีเกียรติ
และศักดิ์ศรี
ในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก
ความสามารถ
ในการรักษา
ผลประโยชนของชาติ
ภายใตการเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดลอม
ระหวางประเทศ
การอยูร ว มกันในชาติ
อยางสันติสุข เปนปกแผน
มั่นคงทางสังคม
ทามกลางพหุสังคม
และการมีเกียรติ และศักดิศ์ รี
ของความเปนมนุษย
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การมีเอกราช
อธิปไตย
และบูรณภาพ
แหงเขตอํานาจรัฐ

ผลประโยชน
แหงชาติ

การดํารงอยู
อยางมั่นคงของชาติ
และประชาชน
จากภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ

ความเจริญเติบโต
ของชาติ
ความเปนธรรม
และความอยูดีมีสุข
ของประชาชน
การดํารงอยู
อยางมั่นคงยั่งยืน
ของสถาบันหลักของชาติ

ความยั่งยืน
ของฐานทรัพยากร
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
ความมั่นคงทางพลังงาน
อาหาร
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด�ำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด�ำเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีระบบภูมคิ มุ้ กันในตัวทีด่ พี อสมควร
ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลีย่ นแปลงทัง้ ภายในภายนอก ทัง้ นี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ
และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน�ำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด�ำเนินการทุกขั้นตอน
และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพืน้ ฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ นักทฤษฎี และ
นักธุรกิจในทุกระดับ ให้มสี ำ� นึกในคุณธรรม ความซือ่ สัตย์สจุ ริต และให้มคี วามรอบรูท้ เี่ หมาะสม ด�ำเนินชีวติ
ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับ
การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทัง้ ด้านวัตถุ สังคม สิง่ แวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก
ได้เป็นอย่างดี
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง

1

หมายถึง ความพอดีทไี่ ม่นอ้ ยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ

ความพอประมาณ

2

หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป
อย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค�ำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการกระท�ำนั้นๆ อย่างรอบคอบ

3

หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ
ที่จะเกิดขึ้น โดยค�ำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

ความมี เ หตุ ผ ล

ภูมิคุ้มกัน

โดยมีเงือ่ นไขของการตัดสินใจและด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยูใ่ นระดับพอเพียง 2 ประการดังนี้

1
2

ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน
ความรอบคอบที่จะน�ำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน
และความระมัดระวังในการปฏิบัติ

เงื่อนไขความรู้

ที่ จ ะต้ อ งเสริ ม สร้ า ง ประกอบด้ ว ย มี ค วามตระหนั ก ในคุ ณ ธรรม
มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด�ำเนินชีวิต
เงื่อนไขคุณธรรม

https://www.chaipat.or.th/publication/publish-document/sufficiency-economy.html
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NATIONAL INTEREST
STRATEGIC THINKING
COMPETENCY
NATIONAL INTEREST

การมุง
่ รักษา
ผลประโยชน์
ของชาติ
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STRATEGIC THINKING

การคิดวิเคราะห์
เชิงยุทธศาสตร์

COMPETENCY

การมีสมรรถนะ
ในอาชีพ
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ประกิจ ประจนปัจจนึก*

การรั บ ราชการในส� ำ นั ก งานสภาความมั่ น คง
แห่ ง ชาติ หรื อ สมช. ยาวนานถึ ง 38 ปี ไต่ เ ต้ า
จากต� ำ แหน่ ง ประจ� ำ แผนกจนถึ ง ระดั บ ผู ้ บ ริ ห าร
ของส�ำนักงานฯ ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการท�ำงาน
ตามภารกิจของหน่วยงานระดับนโยบายด้านความมั่นคง
ของชาติ ซึ่งต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ ตลอดจนกลยุทธ์
วิธกี ารในการท�ำงานให้ประสบความส�ำเร็จให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะมากได้
โดยได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา
และความร่วมมือร่วมใจของผู้ร่วมงานในแต่ละ
ร้อยกรองงาน คณะกรรมการประสานงาน และคณะกรรมการ
ห้ ว งเวลาหากมองย้ อ นหลั ง ตลอด 38 ปี
เตรียมพร้อมแห่งชาติ ส�ำหรับกอง 5 รับผิดชอบงาน
ทีท่ ำ� งานใน สมช. มีสงิ่ ต่าง ๆ ผ่านเข้ามาเป็นอันมาก
เลขานุการของคณะกรรมการประสานงาน บุคลากรของ
จึงอยากเล่าประสบการณ์บางอย่างที่คิดว่า
สมช. ในขณะนั้นมีไม่ถึง 100 คน และกอง 5 ซึ่งถือว่า
จะเป็นประโยชน์กบั คนรุน่ หลังได้บา้ งไม่มากก็นอ้ ย
เป็นกองใหญ่กม็ เี พียง 10 อัตรา การท�ำงานจึงต้องผนึกก�ำลัง
ผมเข้าท�ำงานใน สมช. ในปี 2512 ในต�ำแหน่ง
ประจ�ำแผนก กอง 5 ในช่วงนั้น สมช. จัดส่วนราชการ
เป็น 6 กอง และส�ำนักงานเลขานุการกรม โดยกอง 1 ถึง
กอง 4 รับผิดชอบงานการก�ำหนดนโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ ด้านการเมืองภายใน ด้านการเมืองระหว่างประเทศ
ด้านการทหาร และด้านเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา
ส่วนกอง 5 รับผิดชอบงานประสานการปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติทุกด้าน ส่วนกอง 6 รับผิดชอบงาน
เตรียมพร้อมแห่งชาติ ในขณะนัน้ นอกจากมีสภาความมัน่ คง
แห่งชาติแล้ว ยังมีคณะกรรมการของสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
อีก 4 คณะ คือ คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการ

ช่วยเหลือกัน คิดริเริม่ และวางแผนการท�ำงาน ในขณะทีง่ าน
ของ สมช. ในภาพรวม ก็ตอ้ งอาศัยการช่วยเหลือสนับสนุนกัน
เพือ่ ให้บรรลุภารกิจและสามารถสนองงานของผูบ้ งั คับบัญชา
ระดับสูงและรัฐบาลได้
เมือ่ ท�ำงานในกอง 5 มาได้ระยะหนึง่ ก็ยา้ ยไปเป็น
ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการกอง 1 ซึง่ เป็นงานการเมืองภายในประเทศ
แล้วต่อมาก็ยา้ ยกลับมาเป็นผูอ้ ำ� นวยการกอง 5 หลังจากนัน้
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขาธิการฯ และรองเลขาธิการฯ
ตามล�ำดับ ในปีสดุ ท้ายของชีวติ ราชการจึงขึน้ เป็นผูบ้ ริหาร
สูงสุดของ สมช. ในการท�ำงานแต่ละต�ำแหน่งจะอยูใ่ นช่วง
5 - 7 ปี จึงมีเวลาในการร่วมกันคิด ร่วมกันท�ำงานกับ
เพือ่ นพ้องน้องพีใ่ น สมช. กันอย่างดียงิ่ นับเป็นประสบการณ์
อันล�้ำค่าในชีวิต

* อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติและที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติด้านความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศ
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งานการก�ำหนดนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
ในรูปแบบใหม่

เดิมนโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ จะมีการก�ำหนด
ชั้นความลับ “ลับมาก” ซึ่งเป็นปัญหาในการน�ำนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติของส่วนราชการต่าง ๆ และนโยบายนั้น
ก็ก�ำหนดจากระดับบน ไม่ได้ใช้วิธีการมีส่วนร่วมของ
ภาคส่วนต่าง ๆ ปัญหาดังกล่าวน�ำไปสูแ่ นวคิดว่า นโยบาย
ความมัน่ คงแห่งชาติควรเป็นนโยบายทีม่ ที มี่ าจากกระบวนการ
มีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน จึงได้จดั เวทีรบั ฟังความคิดเห็น
จากทุกภาคส่วน และน�ำมาก�ำหนดนโยบายความมั่นคง
แห่งชาติที่ไม่ก�ำหนดชั้นความลับ เพื่อให้นโยบายนี้เป็น
นโยบายของทุกคน จะได้มีส่วนร่วมในการน�ำนโยบาย
ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ รวมทัง้ ได้มกี ารหารือและเห็นชอบด้วยกับ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้แผน
พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ แ ละนโยบาย
ความมัน่ คงแห่งชาติ อยูใ่ นห้วงระยะเวลาเดียวกันคือ 5 ปี
เพราะแต่เดิม ทั้งสองนโยบายเหลื่อมเวลากันอยู่ 1 ปี
จึงท�ำให้นโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าวอยู่ในห้วง
ระยะเวลาเดียวกันและประสานสอดคล้องกัน

งานการเอาชนะคอมมิวนิสต์

สมช. ได้ มี บ ทบาทร่ ว มกั บ หน่ ว ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในการใช้การเมืองน�ำการทหาร ตามค�ำสัง่ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ที่ 66/23 และต่อมา สมช. ได้ศกึ ษาและเสนอแนะนโยบาย
ตามค�ำสัง่ ส�ำนักนายกรัฐมนตรีที่ 65/25 ทีม่ งุ่ แก้ไขเงือ่ นไข
ความไม่เป็นธรรมในสังคม ในการศึกษาเพือ่ ก�ำหนดนโยบาย
ดังกล่าว สมช. ได้อาศัยองค์ความรู้จากอดีตผู้น�ำของ
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) ทีก่ ลับมาอยูก่ บั
ฝ่ายเรา โดยใช้หลักการที่ซุนวูสอนคือ “การรู้เขา รู้เรา”
ในการนี้ สมช. ได้เชิญอาจารย์ประเสริฐ ทรัพย์สุนทร
อดีตผู้น�ำ พคท. มาให้ความรู้แก่พวกเรา
“การรู ้เขา รู ้เรา” e enemy and
th
nger
ne who knows
O
will not be in da
knows himselfbattles.
in a hundred

งานการแก้ ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้เริ่มขึ้นเมื่อ
มีการปล้นปืนจากกองพันพัฒนาที่ 4 ค่ายปิเหล็งหรือ
ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อ�ำเภอเจาะไอร้อง
จังหวัดนราธิวาส เมือ่ วันที่ 4 มกราคม 2547 แต่เป็นปัญหา
มาก่อนหน้านี้นานแล้ว สมช. มีบทบาทในการเสนอ
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี ในการจัดตั้ง
ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
เมือ่ ปี 2524 และการก�ำหนดนโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึง่ สมช. ก็มบี ทบาทในการท�ำงาน
ร่วมกับ ศอ.บต. และกองทัพภาคที่ 4 ในการแก้ไขปัญหา
ในช่วงนี้ได้มีการน�ำเอาแนวคิดทางการเมืองน�ำการทหาร
มาใช้ปฏิบตั ิ เหมือนกรณีการต่อสูเ้ พือ่ เอาชนะคอมมิวนิสต์
รวมทัง้ ได้มกี ารตัง้ ศูนย์สนั ติวธิ ขี นึ้ ใน สมช. โดยมีผรู้ หู้ ลายท่าน
โดยเฉพาะศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี ได้เข้ามา
ช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ สมช.

งานการแก้ ไขปัญหา
วิกฤติการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ

ภัยคุกคามความมัน่ คงแห่งชาติทสี่ ำ� คัญ 2 ประการ
คือ 1) ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ เช่น มหาวาตภัย สึนามิ
มหาอุทกภัย แผ่นดินไหว และ 2) ภัยทีเ่ กิดจากน�ำ้ มือมนุษย์
โดยเฉพาะการก่ อ การร้ า ยและอาชญากรรมข้ า มชาติ
โดย สมช. ได้ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ ก�ำหนดนโยบาย
เตรียมพร้อมแห่งชาติ ซึ่งได้ก�ำหนดแผนเตรียมพร้อม
ในด้านต่าง ๆ ในชั้นหลังได้มีปัญหาการใช้ความรุนแรง
ในความขัดแย้งระหว่างคนไทยด้วยกันเอง สมช. ก็ได้จดั ตัง้
ศู น ย์ บ ริ ห ารวิ ก ฤติ ก ารณ์ แ ห่ ง ชาติ (National Crisis
Management Center : NCMC) ขึ้นที่ สมช. เพื่อเป็น
ที่บัญชาการของนายกรัฐ มนตรี (Command Post)
ในการแก้ไขปัญหา โดย สมช. สามารถติดตามสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นในทุกมิติ ณ ห้องปฏิบัติการของ สมช. และ
เมื่ อ จ� ำ เป็ น ก็ เ สนอให้ น ายกรั ฐ มนตรี เ รี ย กประชุ ม
สภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ไ ด้ ทั น ที เจ้ า หน้ า ที่ สมช.
ต้องมีหน้าที่ไวต่อสถานการณ์ ติดตาม ประเมิน วิเคราะห์
เพื่ อ ให้ ส ภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ แ ละรั ฐ บาลพิ จ ารณา
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ตกลงใจ ดังเช่นกรณี 9/11 เมือ่ ปี 2544 ทีม่ กี ลุม่ ก่อการร้าย
เข้าโจมตีเป้าหมายส�ำคัญในสหรัฐฯ สมช. ได้เสนอนายก
รัฐมนตรีประชุมสภาความมัน่ คงแห่งชาติทนั ที เพือ่ พิจารณา
สถานการณ์และก�ำหนดท่าทีของประเทศไทย/รัฐบาลไทย
ต่อสถานการณ์ดังกล่าว ในกรณีที่มีปัญหาวิกฤติเกิดขึ้น
การบริ ห ารงานโดยใช้ ก ารประชุ ม คณะกรรมการ
อนุกรรมการ อาจไม่ทันเหตุการณ์ สมช. ก็ได้เชิญหัวหน้า
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน่วยข่าวมาร่วมประชุม
ในช่วงเช้าในลักษณะสภากาแฟเป็นประจ�ำ นอกจากนี้ สมช.
ยั ง ร่ ว มกั บ พั น ธมิ ต รด้ า นความมั่ น คงในต่ า งประเทศ
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบางครั้งได้มีการฝึกซ้อม
สถานการณ์ร่วมกัน ดังเช่นที่ท�ำกับฟิลิปปินส์ จีน ญี่ปุ่น
อินโดนีเซีย และรัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

การปกป้องคุ้มครองสถาบันหลักของชาติ

ในช่วงรัฐบาลพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ผมได้
เสนอนายกรัฐมนตรีให้จัดตั้งคณะกรรมการระดับสูงจาก
หน่วยข่าวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องคุ้มครอง
สถาบันพระมหากษัตริย์ และได้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจ
ที่ 6080 (ฉก. 6080) ขึ้นเพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติอย่าง
มีประสิทธิภาพในการปกป้องคุม้ ครองสถาบันหลักของชาติ

Work Knowledge

การให้ความส�ำคัญกับข่าวกรองความมั่นคง
สมช. เป็นหน่วยใช้ข่าวกรองและข้อมูลต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ น�ำมาวิเคราะห์กำ� หนดนโยบายความมัน่ คง
แห่งชาติดา้ นต่างๆ ในช่วงทีผ่ มเป็นผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการกอง 1
ซึ่งรับผิดชอบงานการเมืองภายในประเทศ ผมได้เสนอ
ผูบ้ งั คับบัญชาให้เชิญหน่วยข่าวและหน่วยทีม่ ขี า่ วและข้อมูล
คือ กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการต่างประเทศ
มาร่ว มประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ทั้งภายในและ
ต่างประเทศเป็นประจ�ำทุกสัปดาห์ เมือ่ เสร็จสิน้ การประชุม
ในช่ ว งเช้ า แล้ ว ทางกอง 1 ก็ จ ะรี บ สรุ ป สถานการณ์
การวิเคราะห์ และให้ข้อคิดเห็นให้เสร็จสิ้นในช่วงบ่าย
วันเดียวกัน เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี
รั ฐ มนตรี ก ระทรวงส� ำ คั ญ รวมทั้ ง หน่ ว ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ซึ่งงานดังกล่าวนี้ได้ทำ� เป็นประจ�ำ  และเป็นแนวความคิด
ในการจัดตัง้ กองข่าวกรองความมัน่ คง และพัฒนามาเป็น
กองประเมินภัยคุกคามในปัจจุบัน

การสร้างองค์ความรู้ ในการท�ำงาน

เจ้าหน้าที่ของ สมช. โชคดีที่มีโอกาสเข้ารับ
การศึกษาอบรมในสถาบันการศึกษาอบรมทัง้ ฝ่ายพลเรือน
ต�ำรวจ ทหาร และหลักสูตรอืน่ ๆ ของส่วนราชการทีจ่ ดั ขึน้
และมีโอกาสทีจ่ ะได้ไปศึกษาอบรมในหลักสูตรความมัน่ คง
ของต่างประเทศหลายหลักสูตร เมือ่ มีโอกาส เจ้าหน้าทีข่ อง
สมช. ต้องเตรียมความพร้อมในการเข้าไปร่วมศึกษาฝึกอบรม
โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษที่จะ
ใช้ในการศึกษาหาความรู้และการติดต่อสื่อสาร ในขณะ
เดี ย วกั น สมช. เองก็ ไ ด้ มี ก ารเชิ ญ ผู ้ รู ้ ใ นแวดวงต่ า งๆ
ทั้ ง ภาควิ ช าการ ภาคราชการ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม มาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ในด้าน
ต่าง ๆ เป็นประจ�ำ เพื่อประโยชน์ในการติดตามวิเคราะห์
สถานการณ์ และในการก�ำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์
และแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในภารกิจ
ของ สมช. ต่อมาได้มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
เป็นสถาบันภายใน สมช. และเป็นที่มาของการจัดตั้ง
สถาบันความมั่นคงศึกษาในปัจจุบัน
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การสร้างอาคารที่ท�ำการของ สมช.

ในช่วงที่ผมรับต�ำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ ในช่วงที่ พลเอก จรัล กุลละวณิชย์
เป็นเลขาธิการฯ สมช. จะสร้างอาคารส�ำนักงานแทนทีเ่ ดิม
ที่ อ าศั ย ตึ ก บั ญ ชาการหลั ง เก่ า ของส� ำ นั ก เลขาธิ ก าร
นายกรัฐมนตรี โดยใช้พื้นที่บริเวณหลังอาคารตึกแดง
ซึ่งเป็นส่วนต่อขยายในท�ำเนียบรัฐบาล โดยสร้างเป็น
อาคารคู่กันกับอาคารของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
นายชวน หลี ก ภั ย ซึ่ ง เป็ น นายกรั ฐ มนตรี ใ นขณะนั้ น
ให้นโยบายว่าให้สร้างตึกไม่สงู กว่าอาคารตึกแดงและรูปแบบ
ของอาคารต้องสอดคล้องกับอาคารตึกแดง ผมได้รับ
มอบหมายจากท่านเลขาธิการฯ ให้คิดออกแบบอาคาร
และการจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร ให้สามารถ
รองรับเจ้าหน้าที่และงานการประชุมของส� ำนักงานฯ
ซึง่ มีอยูม่ าก ซึง่ เป็นโจทย์ทที่ า้ ทายมากเพราะต้องใช้ประโยชน์
จากพื้นที่อาคารที่มีข้อจ�ำกัดให้ได้อย่างเต็มที่ ก็เลยนึกถึง
รูปแบบอาคารแบบชาเล่ต์ (Chalet) ของสวิสเซอร์แลนด์
โดยเพิ่มพื้นที่ใต้ดาดฟ้าชั้นบนเป็นเสมือนห้องใต้หลังคา
สามารถเพิม่ พืน้ ทีใ่ ช้สอยได้มากขึน้ ซึง่ ก็ได้รบั ความร่วมมือ
จากสถาปนิกของกรมศิลปากร ท�ำให้เกิดเป็นอาคารของ
สมช. และของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่สง่างาม
ในปัจจุบัน ส�ำหรับเรื่องการขออนุมัติการก่อสร้างต่าง ๆ
แม้มีอุปสรรคอยู่บ้าง แต่พวกเราก็พยายามแก้ไขปัญหา
จนส�ำเร็จลุล่วงได้ในที่สุด

ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของประสบการณ์
ที่ ได้รับในการท�ำงานที่ สมช.

แต่ สิ่ ง ที่ อ ยากจะกล่ า วถึ ง มากที่ สุ ด
คือความสามัคคีและความร่วมมือร่วมใจของทุกคน
ที่ท�ำงานใน สมช. โดยเฉพาะวิสัยทัศน์และภาวะ
ผูน้ ำ� ของผูบ้ งั คับบัญชา ความมีเมตตา ให้ความรู้
ความคิด และ “ท�ำให้ดู” ซึ่งพวกเราสามารถ
เก็บเกีย่ วสิง่ ต่าง ๆ เหล่านีม้ าปรับใช้ ได้ ทัง้ ยังได้รบั
การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น จากผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ตามความเหมาะสมและขี ด ความสามารถ
ของแต่ ล ะคน เป็ น สิ่ ง ที่ ซึ ม ซั บ ในตั ว พวกเรา
โดยไม่ รู ้ ตั ว และเป็ น การท� ำ งานร่ ว มกั น โดย
ไม่เอาการแบ่งเป็นกอง เป็นฝ่าย มาเป็นอุปสรรค
สุดท้ายผลที่ได้รบั คือการท�ำให้เราเป็นนักวิเคราะห์
ในระดั บ นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ซึ่ ง สามารถ
ท�ำประโยชน์ ให้กับประเทศชาติ ได้อย่างแท้จริง


RIP Aw_KK_final007.indd 12

6/19/2563 BE 3:24 PM

ความท้าทาย

การพัฒนาตามศักยภาพ
ของพื้นที่และคุณภาพชีวิต

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
สุรณรงค์ หอสุวรรณ*

ผู้เขียนได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคน ชุมชน
และพืน้ ทีเ่ ป้าหมายให้มกี ารพัฒนาควบคูก่ บั ความมัน่ คง โดยความท้าทายการพัฒนา
ตามศักยภาพของพืน้ ทีแ่ ละคุณภาพชีวติ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประเด็นส�ำคัญ
ที่มีผลอย่างยิ่งต่อการมุ่งแก้ ไขปัญหาทั้งในเรื่องเศรษฐกิจชุมชน ปัญหาปากท้อง
การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ การสาธารณสุข และสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน ฯลฯ
ซึง่ ล้วนเป็นสิง่ ส�ำคัญต่อคุณภาพชีวติ ประชาชน ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ในพื้นที่ให้มีความเจริญรุ่งเรือง นอกจากเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจต่อคน ชุมชน และพืน้ ทีเ่ ป้าหมายแล้ว ยังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาความมัน่ คงจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยช่วยให้ประชาชนในพืน้ ทีเ่ กิดความเชือ่ มัน่
ต่อภาครัฐ และให้การสนับสนุนนโยบายภาครัฐต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสันติสุขร่วมกัน
จากทุกฝ่ายให้เกิดความยั่งยืนสืบไป
1. มุมมองและแนวคิด
สถานการณ์ความรุนแรงใน “พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส
ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา”1 แม้ว่ามีแนวโน้มลดลง แต่ก็ยังคงปรากฏความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจากกลุ่ม
ขบวนการที่เห็นต่างจากรัฐ ที่ยังเกิดความรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือเกิดความรู้สึกเหลื่อมล�้ำจากการ
*

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ    
  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
1

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา (มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการ
บริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553) ถือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงและเอื้อต่อการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความ
เจริญรุ่งเรือง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งการมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และหลากหลายทั้งทางบกและทาง
ทะเลอันเอื้อต่อการประกอบอาชีพการเกษตร ประมง และการท่องเที่ยว  สภาพภูมิศาสตร์ที่มีอาณาเขตติดต่อเชื่อมโยงกับมาเลเซียและประเทศ
ในคาบสมุทรมาลายูซึ่งเอื้อต่อการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการเมืองกับประเทศโลกมุสลิม (สศช., 2561) นอกจากนี้ ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ยงั มีการรักษาอัตลักษณ์และวิถชี วี ติ ทางสังคมและวัฒนธรรมทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะไว้อย่างเหนียวแน่น ท่ามกลางความหลากหลายของสังคม
พหุวัฒนธรรมที่มีการอยู่ร่วมกันของหลายเชื้อชาติ
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ดําเนินงานของภาครัฐ และนํามาเปนเงื่อนไขขยายผล โดยเฉพาะการใชความรุนแรงมุงทําลายชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนในพื้นที่ เพื่อสรางบรรยากาศความหวาดกลัว ในสวนการพัฒนาพื้นที่จากแผนงาน/โครงการของ
ภาครัฐที่ผานมายังมีบางสวนไมสอดคลองกับความตองการของประชาชนและอัตลักษณในพื้นที่อยางแทจริง
และทั่วถึง จึงทําใหประชาชนรูสึกไมไดรับความเปนธรรม ถูกเลือกปฏิบัติ และไมไววางใจการดําเนินงานของ
ภาครัฐ ตลอดจนปญหาการขาดประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพในการดําเนินงานของรัฐ ทําใหลวนกลาย
เปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาและแกไขปญหาในพื้นที่ใหมีความยั่งยืน2 โดยสะทอนจากอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในพื้นที่ลดลงและตํ่ากวาภูมิภาคอื่น และระดับรายไดครัวเรือนตํ่ากวาระดับคาเฉลี่ยในภาพรวม
ของประเทศ ดวยปญหาเหลานี้กลุมขบวนการอาจนําไปใชเปนเครื่องมือชักนําแนวรวมหรือประชาชนเขามา
รวมขบวนการได
บทความนี้ ผูเขียนไดสะทอนมุมมองและความทาทายการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพ
ชีวิตประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต จากประสบการณรับผิดชอบในการขับเคลื่อนการแปลงนโยบายไปสู
การปฏิบัติ และบูรณาการการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะมิติดานการพัฒนาเพื่อสนับสนุน
การแกไขปญหาความมั่นคงในหวงรัฐบาลคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) โดยมีสํานักงานสภาความมั่นคง
แหงชาติ (สมช.) ในฐานะสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
(สล.คปต.) เปนหนวยงานเจาภาพหลัก ไดมุงดําเนินการใหเกิดเอกภาพและประสิทธิภาพ ทั้งในสวนจัดระบบ
การขับเคลือ่ นแผนงาน/โครงการใหเกิดการบูรณาการ และการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
(Agenda Based)3 โดยเนนการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชน โดยยัง รัก ษาอัตลัก ษณและวิถีชีวิตในพื้นที่ค วบคูกับการยับยั้งสถานการณค วามรุนแรงในเชิงรุก
เพื่อมุงเปาหมายสูงสุดในการสรางสภาวะแวดลอมที่สันติสุขใหเกิดขึ้นในพื้นที่โดยเร็ว ประชาชนมีความไววางใจ
การดําเนินงานของภาครัฐและเขามารวมสนับสนุนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต พรอมกับการให
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยางมั่นคงและยั่งยืน
2. แนวคิดทางว�ชาการเกี่ยวกับการพัฒนาพ�้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
บทความนี้ขอยกแนวคิดที่เกี่ยวของกับการทํางานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) โดยเฉพาะ
2 แนวคิดหลักที่นํามาใชอธิบายการดําเนินการของหนวยงานของรัฐ โดยขอเริ่มจาก แนวคิดวาดวยการบูรณาการ
(Integration) เปนการทํางานที่เชื่อมโยงระหวางทุกสวนงาน โดยมุงขจัดความซํ้าซอนของงานที่อาจเกิดขึ้น
เพื่ อให เ กิ ด ผลสัมฤทธิ์ข องงานตามยุท ธศาสตรที่ตั้งเปาหมายเอาไว ใหส ามารถตอบสนองตอความตองการ
ของประชาชนไดอยางแทจริง ทั้งนี้ ตองมีกลไกและเครื่องมือสําหรับกําหนดเปาหมาย และแนวทางสําหรับการ
ดําเนินงานรวมกัน โดยมีตัวชี้วัด (Indicator) เปนเครื่องมือสําหรับติดตามผลสําเร็จจากการดําเนินงานรวมกัน
เพื่อใหผลการดําเนินงานมีความสอดประสานไปในทิศทางเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด (สํานักงาน ก.พ.ร. ,
2546) และ แนวคิดวาดวยการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ (Policy Implementation) เปนกระบวนการแปลง
วัตถุประสงคของนโยบายซึ่งอาจเปนกฎหมาย หรือคําสั่งของรัฐบาล/คณะรัฐมนตรี ใหเปนแนวทาง แผนงาน
โครงการ และกิจกรรมที่เปนรูปธรรม ทั้งการจัดหาทรัพยากร การวางแผนโครงการ การออกแบบองคการ และ
การดําเนินการใหสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ทั้งนี้ การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติจะชวยใหเกิดการ
บทประเมินสถานการณในนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2560 – 2562
การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร เรื่องการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต มีกระบวนการปฏิบัติเปนการเฉพาะ
ผูสนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดในบทความของแสงนภา กออุดม วารสารความมั่นคงศึกษา สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ฉบับที่ 1
(มิถุนายน – กันยายน 2562) หนา 28 หรือ http://www.nsc.go.th/wp-content/uploads/2020/02/NSC-journal-No.01.pdf

2
3
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วิเคราะหปญหา อุปสรรค ในการขับเคลื่อนนโยบายหรือแผนปฏิบัติการตลอดจนใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชน
แกหนวยงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายหรือแผนปฏิบัติการใหเกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์สูงสุด โดยหนวยงาน
สวนกลางตองมีแนวทางใหผูบริหารในระดับปฏิบัติและตัวผูปฏิบัติในระดับปฏิบัติ นํานโยบายนั้นไปปฏิบัติอยาง
ตอเนื่อง ในสวนผูบริหารระดับปฏิบัติจะตองเปนผูนําชักจูงใหผูปฏิบัติเห็นความสําคัญของนโยบายดังกลาวอยาง
ตอเนื่องและนําไปปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรมเชนเดียวกัน (วรเดช จันทรศร, 2528)
3. การดําเนินการของภาครัฐตอปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
เมื่ อ กล า วถึ ง การดํ า เนิ น การของภาครั ฐ
ก อ นอื่ น คงต อ งทํ า ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ ยุ ท ธศาสตร
นโยบายและแผนที่ เ กี่ ย วข อ งและกลไกการบริ ห าร
จัดการรวมทั้งการกําหนดพื้นที่เปาหมายดําเนินการ
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
เพื่ อ สนั บ สนุ น การแก ไขป ญ หาความมั่ น คงในพื้ น ที่
ดําเนินการภายใตยุทธศาสตรชาติ นโยบาย และแผน
หลักที่เกี่ยวของ
ปจจุบัน รัฐ บาลไดมีการจัดระดับของแผนแตล ะระดับอยาง
ชัดเจนมากกวาในหวงที่ผานมา โดยมีการจําแนกระดับแผนเปน 3 ระดับ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ดังนี้
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 “การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง”
ประเด็นการสรางความปลอดภัยและความสันติสุขอยางถาวรใน
แผน – 2580) ดานความมั่นคง
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ไดกําหนดใหการพัฒนาในพื้นที่
ระดับ
จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ไดรับการพัฒนาอยางเทาเทียมกัน
1
กับภาคอื่น ๆ โดยยกระดับการแกไขปญหาที่สงผลกระทบตอ
ความมัน่ คงอยางมีเอกภาพ ครอบคลุมทุกพืน้ ทีแ่ ละทุกกลุม เปาหมาย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตร ใหความสําคัญกับการผลักดันยุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ
ชาติ ประเด็ น ความมั่ น คง เขาถึง พัฒนา” ไปสูการปฏิบัติจริงในพื้นที่ เพื่อมุงเปาหมาย
(พ.ศ. 2561 – 2580) ในแผน ภาคใตมีความสงบสุข รมเย็น
แผน ย อ ยการป อ งกั น และแก ไข
ระดับ ป ญ หาที่ มี ผ ลกระทบต อ
2 ความมัน่ คง ไดกาํ หนดแนวทาง
การปองกันและแกไขปญหา
ค ว า ม ไ ม  ส ง บ ใ น จั ง ห วั ด
ชายแดนภาคใต
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นโยบายและแผนระดั บ ชาติ นโยบายที่ 3 ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัด
ว า ด ว ยความมั่ น คงแห ง ชาติ ชายแดนภาคใต กลยุทธสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนา ขอ (8)
(พ.ศ. 2562 – 2565)
คือ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การเชือ่ มโยงเศรษฐกิจ
ไปยังระดับภูมิภาค ประเทศ และตางประเทศ และยกระดับ
รายไดของประชาชนในพื้นที่ใหเทียบเทากับภูมิภาคอื่น รวมถึง
ใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ใหทวั่ ถึงและเทาเทียมกัน
โดยคํานึงถึงวิถีชีวิต อัตลักษณ และหลักศาสนาของประชาชน
ในพื้นที่ ตลอดจนใหความสําคัญกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ เพื่อมุงเนนขจัดเงื่อนไขที่กระทบตอ
ความมั่นคงอยางแทจริง
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนา ประเทศ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ใน สูความมัง่ คั่ง และยั่งยืน โดยมีเรื่องการปองกันและแกไขปญหา
ความไม ส งบในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต บ รรจุ ใ นยุ ท ธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
ดังกลาว ในสวน เปาหมายที่ 3 กําหนดให ประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมีโอกาส
ในการศึ ก ษาและการประกอบอาชี พ ที่ ส ร า งรายได เ พิ่ ม ขึ้ น
โดยมีตัวชี้วัดรองรับเปาหมาย
นโยบายการบริหารและการ มุ  ง เน น แก ไขป ญ หาโดยยึ ด หลั ก ยุ ท ธศาสตร พ ระราชทาน
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
โดยนโยบายฯ ไดกําหนดวัตถุประสงคของงานพัฒนาไวว า
แผน (พ.ศ. 2560 – 2562)
เพื่อพัฒนาศักยภาพของคน สังคม และเศรษฐกิจใหสอดคลอง
ระดับ
กับ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
3
เกิดความเสมอภาคและเปนธรรมในสังคมอยางทั่วถึงใหเปน
พื้นที่นาอยู นาทองเที่ยว และนาลงทุน

สําหรับการจัดทํา แผนปฏิบัติการรองรับการแปลงไปสูการปฏิบัติ โดยตั้งแต พ.ศ. 2558 หัวหนา คสช.
ไดอนุมัติการใช “แผนปฏิบัติการการแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2558 – 2560”
เพือ่ ใชเปนกรอบใหหนวยงานจัดทําแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ รองรับกับเปาหมายของกลุม ภารกิจงาน 7 กลุม
โดยกลุ  ม ภารกิ จ งานพั ฒ นาตามศั ก ยภาพของพื้ น ที่ แ ละคุ ณ ภาพชี วิ ต ประชาชน มี ก ระทรวงมหาดไทย
เปนเจาภาพหลัก ไดกํากับการดําเนินงานของหนวยงานภายใตรมกลุมภารกิจงานตอเนื่อง โดยดําเนินการเรื่อยมา
จนปจจุบัน ไดมีการใช “แผนปฏิบัติการดานการปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
พ.ศ. 2562 – 2565” กําหนดให ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) เปนเจาภาพหลัก
ทําหนาทีก่ าํ กับและขับเคลือ่ นงานมิตดิ า นการพัฒนาแทน โดยมุง เปาหมายเสริมสรางการลงทุนในพืน้ ที่ สนับสนุนและ
เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก ไปสูระดับภูมิภาค ในประเทศ และตางประเทศ สนับสนุนพื้นที่
ใหมศี กั ยภาพสอดคลองกับฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมอยางทัว่ ถึง เพือ่ เกือ้ กูลตอการเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข ง ขั นของประเทศ ตลอดจนการสง เสริมใหประชาชนคุณ ภาพชีวิตที่ดี โดยยึดหลักความพอเพียง
และสามารถพึ่งพาตนเองได รวมทั้งสนับสนุนสังคมใหอยูรวมกันอยางสันติสุข
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ในสวนพัฒนาการของกลไกการบริหารจัดการ นับตั้งแตรัฐบาล คสช. เปนตนมา การแกไขปญหา
และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ยังคงดําเนินการภายใตระบบกลไกการบริหารจัดการตามแนวทางประกาศ คสช.ที่
98/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต เปนหลัก โดยกลไกดังกลาว
ถือเปนการบูรณาการเชิงระบบเชื่อมโยงการทํางานระหวางหนวยงานทุกสวนตั้งแตหนวยงานสวนกลางจนถึง
ระดับพื้นที่ ตามแนวความคิดวาดวยการบูรณาการ เพื่อมุงใหเกิดเอกภาพและประสิทธิภาพในการดําเนินงานตั้งแต
ระดับนโยบายจนถึงระดับหนวยปฏิบัติในพื้นที่ รวมทั้ง ยังเปนกลไกหลักที่ขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติในรูป
ของแผนงาน/โครงการ และงบประมาณที่หนวยงานขอรับการสนับสนุน เพื่อนําไปใชในการพัฒนาพื้นที่เพื่อสงเสริม
และสนับสนุนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตตอไป โดยไดกําหนดกลไกการบริหารจัดการแบงเปน 3 ระดับ
ระดับนโยบาย มีหัวหนา คสช. (นัยยะปจจุบัน คือ นายกรัฐมนตรี) เปนผูรับผิดชอบสูงสุดในการกําหนด
นโยบาย โดยมี สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) เปนหนวยงานผูใหคําปรึกษา
ระดับการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ มี “คณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต (คปต.)” เปนกลไกหลัก โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) เปนประธานกรรมการ
มีหนาที่อํานาจสําคัญในการพิจารณากําหนดกรอบแนวทาง และใหความเห็นชอบยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ
แผนงาน โครงการ และการจัดตัง้ งบประมาณเพือ่ การแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต รวมทัง้ บูรณาการ
การดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนกํากับ เรงรัด ติดตามการขับเคลื่อนงานอยางตอเนื่อง โดยมี
สมช. ในฐานะสํานักงานเลขานุการ คปต. เปนหนวยงานสนับสนุนทางธุรการ โดยดําเนินการตามที่ คปต. หรือ
ประธาน คปต. มอบหมาย
ระดับหนวยปฏิบัติ ใหกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 สวนหนา (กอ.รมน.ภาค 4 สน.)
เปนหนวยรับผิดชอบขับเคลื่อนงานแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตทั้งปวงในระดับพื้นที่ และให ศอ.บต. จัดใหมี
ศอ.บต. สวนหนา เพื่อปฏิบัติงานรวมกับ กอ.รมน.ภาค 4 สน.
ตอมา หัวหนา คสช. ไดออกคําสั่ง 57/2559 เรื่อง การปรับปรุงการ
บริหารเพื่อแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต กําหนดให นายกรัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี แตงตัง้ ผูท รงคุณวุฒแิ ละมีประสบการณ
ในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต เปนผูแทนพิเศษของรัฐบาล
โดยเปนกรรมการ คปต. อีกหนาที่หนึ่ง และทําหนาที่ประสานงานหนวยงาน
แตในละระดับตั้งแตระดับนโยบายไปจนถึงหนวยปฏิบัติในพื้นที่ใหสามารถ
ดําเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และยังสามารถรายงานปญหา/
อุปสรรคตาง ๆ ตอนายกรัฐมนตรีไดโดยตรง โดยมีสํานักงาน คปต. สวนหนา
ตั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต (คายสมเด็จพระสุริโยทัย จังหวัดปตตานี)
สนับสนุนงานดานธุรการของผูแทนพิเศษของรัฐบาล
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ผังโครงสร้างการบริหารจัดการปัญหา จชต.
สมช.

นโยบาย
หน.คสช.
นโยบาย

คปต.
สล.คปต.
แปลงนโยบายไปสู่การปฏบัติ

สนง.คปต. สน.
กอ.รมน. จังหวัด
ย.ล., ป.น., ส.น. ส่วนหน้า

ปฏิบัติการ
กอ.รมน.ภาค 4 สน.
กกล.ตร.จชต.

กกล.ทหาร

ศอ.บต.ส่วนหน้า
ปฏบัติในพื้นที่

นอกจากการก�ำหนดกลไกการบริหารจัดการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังได้มีการก�ำหนดพื้นที่เป้าหมายและ
กลุ่มเป้าหมาย  โดยให้ความส�ำคัญเร่งด่วนในพื้นที่ 3 จังหวัด (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)  และ 4 อ�ำเภอของจังหวัด
สงขลา (จะนะ นาทวี เทพา สะบ้าย้อย) เป็นล�ำดับแรก โดยหน่วยงานความมั่นคงได้จัดแบ่งพื้นที่ดำ� เนินการลงถึง
ระดับหมู่บ้านใน 3 ระดับ
พื้นที่เสริมสร้างความมั่นคง (พื้นที่สีส้ม) คือ พื้นที่ที่ยังคงปรากฏความเคลื่อนไหวของผู้ก่อเหตุรุนแรง
(ผกร.) ซึง่ ฝ่ายรัฐต้องใช้การปฏิบตั กิ ารเชิงรุก เพือ่ จ�ำกัดเสรีการเคลือ่ นไหวของ ผกร. จึงจ�ำเป็นต้องด�ำเนินงาน
กิจการพลเรือน งานการเมือง และงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง เพื่อมุ่งสร้างความเชื่อมั่นในอ�ำนาจรัฐ
ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
พื้นที่เร่งรัดการพัฒนา (พื้นที่สีเหลือง) คือ พื้นที่ล่อแหลมต่อการก่อเหตุ ซึ่งฝ่ายรัฐต้องเร่งสร้างเกราะ
ป้องกันไม่ให้ ผกร. เข้ามาสร้าง/ขยายอิทธิพลในพื้นที่ จึงจ�ำเป็นต้องด�ำเนินงานพัฒนาอย่างยั่งยืน ควบคู่
กับงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความมั่นใจและให้การสนับสนุนฝ่ายรัฐ
พื้นที่เสริมสร้างการพัฒนา (พื้นที่สีเขียว) คือ พื้นที่ที่ไม่มีเหตุรุนแรง ซึ่งฝ่ายรัฐต้องด�ำรงการด�ำเนินวิถชี วี ติ
และความเป็นอยูอ่ ย่างปกติสขุ ของประชาชนในพืน้ ที่ โดยการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนอย่างต่อเนือ่ ง
และยกระดับมาตรฐาน หรือเป้าหมายการพัฒนาให้เท่าเทียมกับพื้นที่ในภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศ
การด�ำเนินงานต่าง ๆ จะต้องมีการก�ำหนด กลุ่มเป้าหมาย โดยเรื่องนี้นอกจากประชาชนทั่วไปในพื้นที่
เป้าหมายทีก่ ำ� หนดแล้วยังรวมไปถึงกลุม่ ประชาชนผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ กลุม่ ประชาชนผูด้ อ้ ย
โอกาส รวมไปถึงกลุ่มเสี่ยงต่อการชักน�ำเข้าร่วมกลุ่มขบวนการ โดยเฉพาะผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน ซึ่งได้
รับการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อน�ำไปต่อยอดสร้างงานสร้างรายได้ให้ครอบครัวต่อไป
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“ We prefer to approach the problem with development
projects rather than military missions ”
National Security Council Secretary-General Somsak Roongsita
Bangkok Post, Published : 11 May 2020

4. การด�ำเนินงานการพัฒนาตามศักยภาพ
ของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด�ำเนินงานพัฒนาใน
พืน้ ที่ โดยน�ำแนวคิดว่าด้วยการบูรณาการ (Integration)
และแนวคิดว่าด้วยการน�ำนโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ (Policy
Implementation) มาปรับใช้รว่ มกันอย่างเป็นรูปธรรม
แท้จริง ผ่านกลไก คปต. ซึ่งได้กำ� หนดเป้าหมาย กลยุทธ์
และแนวทางการพั ฒ นาตามศั ก ยภาพของพื้ น ที่ แ ละ
คุณภาพชีวิตประชาชน ในรูปของแผนปฏิบัติการรองรับ
การแปลงไปสูก่ ารปฏิบตั ิ เพือ่ เป็นเครือ่ งมือให้ทกุ หน่วยงาน
ใช้ เ ป็ น กรอบการปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น อย่ า งมี เ อกภาพ
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือการมุ่งให้ในพื้นที่มี

“ระดั บ การพั ฒ นาทาง
เศรษฐกิจเพิม่ ขึ้น ประชาชน
มี คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ดี ขึ้ น ”

การพัฒนา โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าการด�ำเนินงาน
ตามที่หน่วยงานตั้งเป้าหมายไว้ รวมทั้ง พิจารณาจาก
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาตามที่แผน
ปฏิ บั ติ ก ารรองรั บ การแปลงไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ ก� ำ หนด
เพื่อรายงานต่อ คปต. ต่อไป
อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานระดับปฏิบัติเกิด
อุปสรรคต่อการด�ำเนินงาน และไม่สามารถด�ำเนินการได้
ตามแผนที่วางไว้ จากปัญหาในเชิงนโยบายหรือปัญหา
ด้านงบประมาณ สมช./สล.คปต. จะมีบทบาทแก้ไขปัญหา
ทีเ่ กิดขึน้ โดยร่วมกับหน่วยงานกลาง เจ้าภาพกลุม่ ภารกิจ
งาน/เจ้าภาพมิติงานด้านการพัฒนา และหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง ร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง มาตรการ รวมทัง้
กรอบวงเงินประมาณที่เหมาะสม เพื่อเสนอ คปต.
ให้ความเห็นชอบ และให้หน่วยงานระดับปฏิบัติน�ำไป
เป็นแนวทางไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลการพัฒนาในพื้นที่
อย่างต่อเนื่อง
จากการด�ำเนินงานพัฒนาในพื้นที่โดยการน�ำ
แนวคิดว่าด้ว ยการบูรณาการ (Integration) และ
แนวคิดว่าด้วยการน�ำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ (Policy
Implementation) มาปรับใช้ในทางปฏิบัติ ท�ำให้การ
พั ฒ นาตามศั ก ยภาพของพื้ น ที่ แ ละคุ ณ ภาพชี วิ ต
ประชาชนสามารถขับเคลื่อนการด�ำเนินงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง เป็นระบบ และมีเอกภาพมากขึ้นเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ส่งผลต่อความส�ำเร็จการด�ำเนินงาน
ที่ ป ระชาชนในพื้ น ที่ ส ามารถรั บ ประโยชน์ ไ ด้ อ ย่ า ง
ชัดเจน ทั้งนี้ ผู้เขียนได้ประมวลผลการด�ำเนินงานของ
หน่วยงานรัฐ ทีไ่ ด้รบั งบประมาณตามแผนงานบูรณาการ
ขั บ เคลื่ อ นการแก้ ไขปั ญ หาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
ประมาณ 54 หน่ว ยงาน พบว่ า แผนงาน/

โดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจะต้องจัดท�ำแผนงาน/โครงการ
และงบประมาณ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบาย
แผนหลัก ตลอดจนแผนปฏิบัติการที่ก�ำหนดขึ้น และ
เสนออนุมัติตามขั้นตอนการจัดท�ำงบประมาณ โดยผ่าน
สมช. ในฐานะส�ำนักงานเลขานุการ คปต. (สล.คปต.)
เพื่อบูรณาการแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ
ทีห่ น่วยงานเสนอ โดยมีการพิจารณากลัน่ กรองแผนงาน/
โครงการ ร่วมกับหน่วยงานกลางทีเ่ กีย่ วข้อง และเจ้าภาพ
กลุ่มภารกิจงาน/เจ้าภาพมิติงานด้านการพัฒนา เพื่อลด โครงการด้ า นการพั ฒ นาตามศั ก ยภาพ
ความซ�้ำซ้อนระหว่างแผนงาน/โครงการ และให้การน�ำ ของพื้ น ที่ แ ละคุ ณ ภาพชี วิ ต ประชาชน
ไปสู่การปฏิบัติสามารถตอบสนองต่อพื้นที่เป้าหมาย ส่ ว นใหญ่ ด� ำ เนิ น การมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
และกลุ่มเป้าหมายส�ำหรับการพัฒนาได้อย่างแท้จริง
อยู่แล้ว โดยมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เป้าหมาย
ในส่ ว นขั้ น การปฏิ บั ติ ล งสู ่ พื้ น ที่ จั ง หวั ด และกลุ ่ ม เป้ า หมายให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ชายแดนภาคใต้ สมช./สล.คปต. ในฐานะหน่วยงาน
กลางหลัก จะด�ำเนินการติดตามและประเมินผลการ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละนโยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ด�ำเนินงานของหน่วยงานระดับปฏิบัติ โดยทุกหน่วย ตลอดจนสถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
งานจะต้ อ งรายงานผลการด� ำ เนิ น งานตามวงรอบที่ โดยบั ง เกิ ด ผลเป็ น รู ป ธรรมอย่ า งชั ด เจน
ก�ำหนด (รอบเดือน รอบไตรมาส และรอบปีงบประมาณ) อั น เป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ผ่ า นเจ้ า ภาพกลุ ่ ม ภารกิ จ งาน/เจ้ า ภาพมิ ติ ง านด้ า น ประชาชนให้อยู่ดีกินดีมากขึ้น ซึ่งเป็นการสนับสนุน
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การแก้ไขปัญหาความมั่นคงโดยมีส่วนช่วยให้ประชาชน
เห็นประโยชน์จากผลผลิตที่ภาครัฐเข้าไปด�ำเนินการ
และหันมาร่วมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ร่วมกับ
ภาครัฐมากขึ้น
4.1 การส่ ง เสริ ม ทั ก ษะอาชี พ ที่ ส อดรั บ กั บ วิ ถี ชี วิ ต
แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะทักษะอาชีพด้าน
การเกษตรอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนส่วนใหญ่
ในพื้นที่ จากผลงานส�ำคัญที่ภาครัฐได้ด�ำเนินการ เช่น  
การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับ
ต�ำบล เพื่อช่วยปฏิบัติงานและประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานในสังกัดระดับพืน้ ที่ การฟืน้ ฟูอาชีพด้านการเกษตร
โดยถ่ า ยทอดความรู ้ ก ารท� ำ เกษตรแบบผสมผสาน
แก่ เ กษตรกรเป้ า หมายที่ ผ ่ า นการพิ จ ารณาจาก
กอ.รมน.ภาค 4 สน. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต พื ช ในแปลงทดสอบต้ น แบบ
โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจในพืน้ ทีท่ งั้ ยางพารา พืชไม้ผล พืชไร่
เศรษฐกิจ ปาล์มน�้ำมัน และดาหลา การส่งเสริมการ
เลีย้ งสัตว์แบบผสมผสาน (สัตว์ปกี และแพะ) การส่งเสริม
ปั จ จั ย การผลิ ต เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ข้ า ว
นอกจากนี้ ยังมีการฝึกทักษะอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ตามโครงการพาคนกลับบ้าน และประชาชนทั่วไปให้มี
อาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น เป็นต้น
4.2 การส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนภาคส่วน
ต่าง ๆ ในการประกอบอาชีพ วิสาหกิจชุมชน โรงงาน
ขนาดเล็ก และธุรกิจอื่นๆ ให้มีความเข้มแข็ง จากการ
ที่ภาครัฐได้อุดหนุนงบประมาณสนับสนุนกลุ่มเยาวชน
กลุ ่ ม ภาคประชาสัง คม (CSOs) และภาคประชาชน
ให้เข้ามาร่วมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการ
ประกอบอาชีพ เพื่อให้มีทุนและสามารถประกอบอาชีพ
ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการเสริมสร้างความรู้
การบริ ห ารการเงิ น แก่ ส มาชิ ก ของสหกรณ์ แ ละกลุ ่ ม
เกษตรกรให้มีวินัยการเงินในครัวเรือนมากขึ้น
4.3 การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน
และศักยภาพของพื้นที่ จากผลงานส�ำคัญ เช่น การ
ออกโฉนดที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดง
สิทธิท์ ดี่ นิ เป้าหมายปีละ 15,000 แปลงบริเวณโดยรอบ
อุ ท ยานแห่ ง ชาติบูโด – สุไ หงปาดี เพื่อเป็น หลัก
ประกันในทรัพย์สิน สร้างอาชีพและรายได้ และเป็นการ

คืนความเป็นธรรมแก่ประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ
อุทยานฯ อันเป็นพื้นที่ที่ภาครัฐได้เคยประกาศเป็นเขต
อุทยานซึ่งทับซ้อนกับที่ดินท�ำกินของประชาชน จนส่ง
ผลกระทบต่ออาชีพและรายได้เป็นอย่างมาก เป็นต้น
4.4 การพั ฒ นาการเข้ า ถึ ง บริ ก ารทางการแพทย์
และสาธารณสุข โดยมุง่ พัฒนาการให้บริการสาธารณสุข
เชิงรุก โดยเน้นการป้องกันและดูแลกลุ่มเป้าหมายที่มี
โรคทางทันตกรรม และปัญหาการคลอดก่อนก�ำหนด
ซึ่ ง พบมากที่ สุ ด ในพื้ น ที่ ช ายแดนภาคใต้ (กระทรวง
สาธารณสุข, 2561) การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้
เชื่อมโยงระดับชุมชนและครัวเรือน โดยเน้นบริการ
บ� ำ บั ด รั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยจากยาเสพติ ด ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ในภั ย
แทรกซ้ อ นส� ำ คั ญ ที่ ก ระทบต่ อ ความมั่ น คงในพื้ น ที่
ควบคู่กับ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้มีมาตรฐาน
มากขึ้น โดยเฉพาะการก่อสร้างและพัฒนาเส้นทาง
สัญจรตั้งแต่ในระดับหมู่บ้านและต�ำบลโดยเน้นในพื้นที่
เร่งรัดการพัฒนาและพื้นที่เสริมสร้างการพัฒนา อีกทั้ง
ยั ง เป็ น ไปตามความต้ อ งการของประชาชนในพื้ น ที่
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนสามารถสั ญ จรได้ อ ย่ า งสะดวก
ปลอดภัยมากขึ้น
5. บทวิเคราะห์ : ความท้าทายของภาครัฐต่อ
การพัฒนาในพื้นที่
5.1 ความท้าทายประการแรก
สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ยังคงปรากฏ
ยั ง คงเป็ น ความท้ า ทายต่ อ เนื่ อ งจากสถิ ติ เ หตุ ก ารณ์
ความรุ น แรงยั ง ปรากฏการก่ อ ความไม่ ส งบในพื้ น ที่
แม้ว่าจะมีแนวโน้มลดลงก็ตาม ทั้งการมุ่งท�ำลายในชีวิต
และทรั พ ย์ สิ น โดยเฉพาะต่ อ กลุ ่ ม เป้ า หมายอ่ อ นแอ
รวมถึงการกระท� ำเชิงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่มุ่งกระทบ
ทางจิตวิทยาของประชาชนในพื้นที่ ส่งผลอย่างยิ่งต่อ
การด�ำเนินงานพัฒนาให้บรรลุผลส�ำเร็จ โดยเฉพาะ
การด�ำเนินงานในพื้นที่เสริมสร้างความมั่นคง และพื้นที่
เร่งรัดการพัฒนา ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายาม
เข้ า ไปด� ำ เนิ น การพั ฒ นาพื้ น ที่ ต ามเป้ า หมาย แต่ ไ ม่
สามารถเข้ า ไปด� ำ เนิ น การได้ อ ย่ า งเต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
จากการกลัวความไม่ปลอดภัยในชีวติ ดังนัน้ หน่วยงาน
พิเศษรูปแบบเฉพาะที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่ เช่น ศอ.บต.
ที่ รั บ ผิ ด ชอบมิ ติ ด ้ า นการพั ฒ นาในภาพรวมโดยตรง
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ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 สน. จึงยังคงต้องรับบทบาท
เข้าไปเสริมงานพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่หน่วยงานปกติยัง
ไม่สามารถเข้าไปด�ำเนินการได้เต็มที่ เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง
5.2 ความท้าทายประการที่สอง
การมีวัฒนธรรมการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ระดับปฏิบัติโดยมุ่งผลส�ำเร็จการพัฒนาในภาพรวมแทน
มองไปที่ความส�ำเร็จเฉพาะหน่วยงานตน แม้ว่าจะมี
การจัดระบบบริหารจัดการเชิงโครงสร้างตามประกาศ
คสช. ที่ 98/2557 และแผนปฏิบัติการฯ ที่ก�ำหนดขึ้น
ที่เอื้อต่อการประสานและบูรณาการการด�ำเนินงานให้
เป็นไปอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพมากขึ้นจาก
อดีตที่ผ่านมา โดยเน้นให้ทุกหน่วยงานด้านการพัฒนา
มุ่งผลสัมฤทธิ์จากการด�ำเนินงานในภาพรวมร่วมกัน
คือ เศรษฐกิจในพื้นที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น และ
ประชาชนมี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น โดยมีเจ้าภาพหลักแต่ละ
ระดั บ ท� ำ หน้ า ที่ก�ำ กับ การด�ำเนินงาน อย่างไรก็ตาม
หน่วยงานระดับปฏิบัติส่วนใหญ่ยังคงมีวัฒนธรรมการ
ด�ำเนินงานโดยค�ำนึงถึงเป้าหมายความส�ำเร็จของหน่วยงาน
ตนเองเป็นส�ำคัญ โดยไม่ได้คำ� นึงถึงผลส�ำเร็จในภาพรวม
ของกลุ่มภารกิจงาน (holistic) เท่าที่ควร สะท้อนได้
จากการประสานของหน่วยงานที่ผ่านมามีความใกล้ชิด
และต่อเนื่องน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ยังต่างหน่วยต่างท�ำ
และมักด�ำเนินการเฉพาะมีการเชิญประชุมส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง หรือประสานขอความร่วมมือในรายครั้ง
โดยมี สมช./สล.คปต. เป็นหน่วยหลัก
ดังนัน้ จึงเป็นปัญหาหลักทีท่ ำ� ให้การขับเคลือ่ น
ประสาน และบูรณาการด�ำเนินงานระหว่างหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง ยังไม่เป็นเอกภาพตามเจตนารมณ์ที่ตั้ง
เป้าหมายไว้เท่าที่ควร และอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ของผลผลิต (output) และผลลัพธ์จากการด�ำเนินงาน
(outcome) ที่อาจกระทบต่อสภาพปัญหาที่ควรได้รับ
การพัฒนา ตลอดจนกลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่เป้าหมาย
ได้รับการพัฒนาน้อยกว่าที่คาดหวังไว้
5.3 ความท้าทายประการที่สาม
ความเข้ า ใจของหน่ ว ยงานต่ อ เป้ า หมาย
และวัตถุประสงค์ของนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง
จากประสบการณ์ ที่ ผ ่ า นมา พบว่ า แนวทางและ
ข้อเสนอแนะการด�ำเนินงานที่หน่วยงานต่าง ๆ เสนอ

ยังคงพยายามมุ่งพัฒนาพื้นที่โดยค�ำนึงถึงสภาพปัญหา
และวิถชี วี ติ ของประชาชนในพืน้ ทีอ่ ย่างแท้จริงไม่เพียงพอ
ตามที่แนวนโยบายได้กำ� หนดให้เป็นเรื่องส�ำคัญ รวมทั้ง
การมุ ่ ง เน้ น ไปที่ พื้ น ที่ เ ป้ า หมายและกลุ ่ ม เป้ า หมายที่
ยั ง คงเป็ น เงื่ อ นไขความมั่ น คงและต้ อ งเร่ ง ได้ รั บ การ
พัฒนาโดยเร็ว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นที่ดีต่อภาครัฐ
ในการเข้ า มาสนั บ สนุ น การแก้ ไขปั ญ หาในพื้ น ที่ อั น
ท�ำให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกมากขึ้น
ซึ่งในระยะต่อไป จะต้องมีการเสริมสร้างความ
เข้าใจ การฝึกอบรม ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ระดับผู้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนาระบบ
หรือช่องทางประสานการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างสะดวก
รวดเร็ว และใกล้ชิด
5.4 ความท้าทายประการที่สี่
การบู ร ณาการระหว่ า งแผนงานอื่ น ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้
เกิดขึ้นอย่างประสานสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ
ในระบบงบประมาณในปัจจุบนั ทีเ่ กีย่ วกับจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ มี 3 กลุ่ม คือ 1) แผนงบประมาณพื้นฐาน
(Function Based) ที่ห น่ว ยงานตั้งขึ้นเพื่อด� ำเนิน
ภารกิ จ ของกระทรวง/กรม และหน่ ว ยงานของรั ฐ
ประเภทอื่น ๆ 2) แผนงบประมาณตามภารกิจพื้นที่
(Area Based) เพื่อมุ่งบูรณาการพัฒนาพื้นที่ตามแผน
พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และมุ่งส่งเสริมให้เกิด
การขับเคลือ่ นเชิงพืน้ ทีใ่ นระดับภาค และ 3) แผนงบ
ประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda Based)
ที่หน่วยงานตั้งแต่ 2 หน่วยงานขึ้นไปร่วมกันด�ำเนินงาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ร่วมกัน
ให้ตอบโจทย์ประเด็นนโยบายส�ำคัญของรัฐ ซึ่งรวมถึง
เรื่องการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมุ่งเน้น
การแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง โดยมี สมช./สล.คปต.
เป็นเจ้าภาพหลัก โดยทั้ง 3 แผนดังกล่าว ยังไม่มีกลไก
เข้ า มารองรั บ การเชื่ อ มโยงระหว่ า งแผนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
จึ ง ท� ำ ให้ ก ารบู ร ณาการเชื่ อ มโยงและขั บ เคลื่ อ นงาน
ระหว่างแผนการพัฒนาในพื้นที่ยังไม่เป็นระบบมากนัก
ซึ่งต่อไปหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักของแผน
ต่าง ๆ ควรมีการหารือร่วมกันเพื่อจัดตั้งกลไกดังกล่าว
ขึ้นมารองรับ เพื่อให้การบูรณาการและขับเคลื่อนแผน
เป็นไปอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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มุมมอง “บวร” เพื่อความมั่นคง
รัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์ และคณะ*

ความส�ำคัญของทุนทางวัฒนธรรม “ครอบครัว ศาสนา สถานศึกษา” หรือ “บวร” เป็นภูมิคุ้มกัน
เพื่อความมั่นคงในระดับชุมชนหมู่บ้าน โดยบทความเรื่อง มุมมอง “บวร” เพื่อความมั่นคง มีที่มาของข้อมูล
จาก ๓ ส่วนหลัก ประกอบด้วย 1) เอกสารทางวิชาการ ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผน มติคณะรัฐมนตรี เอกสาร
ประกอบการประชุม 2) ข้อเสนอการศึกษาเรื่อง การน�ำทุนทางวัฒนธรรมและพลัง “บวร” (บ้าน – ชุมชน/
วัด – ศาสนสถาน/โรงเรียน-ส่วนราชการ) ในการเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติของคณะที่ปรึกษาของ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ (ด้านความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศ)4 และ 3) การที่เจ้าหน้าที่สถาบัน
ความมั่นคงศึกษาได้ร่วมคณะที่ปรึกษาฯ ศึกษาสภาพพื้นที่โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
รวมทั้งชุมชนคุณธรรมในอ�ำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
แนวคิด “บวร” กับความมั่นคง

“บวร” ได้รบั การต่อยอดและน้อมน�ำแนวทางพระราชด�ำริโดยการด�ำเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม
เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ โดยการน�ำบวรมาเป็นกลไกในการพัฒนาและสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง ท�ำหน้าที่เป็นแกนกลางในการพัฒนา ตัดสินใจ และแก้ปัญหาของตนเองและชุมชน ก�ำหนด
แผนแม่บทชุมชน การร่วมกันคิด สร้าง และบริหารจัดการชุมชนในท้องถิ่นที่ร่วมกันเป็นเจ้าของ
หลักการเรื่อง “บวร” มีที่มาจากแนวทางพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ได้พระราชทานแนวทางการพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืนโดยอาศัย 3 สถาบันหลักของสังคมไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชน ประกอบด้วย 1) บ คือ สถาบัน
ครอบครัวหรือบ้าน 2) ว คือ สถาบันศาสนา หรือ วัด (ศูนย์กลางทางจิตใจในชุมชน หมายรวมถึงศาสนสถาน
ของศาสนาต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ที)่ และ 3) ร คือ สถานทีท่ ใี่ ห้ความรูอ้ ย่างมีแบบแผน หรือ โรงเรียน ซึง่ เรียกโดยย่อ
ว่า “บวร” เพื่อเป็นหลักการที่น�ำมาปรับใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาในระดับชุมชนและเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้สังคมไทย
หากพิจารณาถึงหลัก “บวร”5 มิใช่มเี พียงมิตเิ ชิงสังคมและวัฒนธรรมเท่านัน้ หากยังมีความเกีย่ วข้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และ แผน ที่เกี่ยวกับความมั่นคง ซึ่งจะขอน�ำเสนอ ดังนี้
* นายรัชกรณ์ นภาพรพิพฒ
ั น์ ทีป่ รึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความมัน่ คง ส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
นายนัครินทร์ เพชรสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันความมัน่ คงศึกษา ส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
นางสาวธุสาวดี ทองนวล เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์นโยบายและแผน (เจ้าหน้าทีโ่ ครงการ) สถาบันความมัน่ คงศึกษา ส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
4
เสนอโดย นายประกิจ ประจนปัจจนึก ที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ (ด้านความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศ)
5
การอธิบายค�ำ “บวร” ปรากฏในเอกสารเรื่อง แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรม
น้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



พื้นฐานส�ำคัญในการสร้าง “พลัง” ตามกรอบแนวคิด “บวร” กับ “ความมั่นคง” คือ การน�ำ
ต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในสังคมไทยเป็นกลไกหลัก เพื่อลดเงื่อนไขของสิ่งที่จะกระทบ
ต่อความมั่นคง อีกทั้งเป็นการท�ำให้ชุมชนมีภูมิคุ้มกันด้านความมั่นคง สามารถเตรียมพร้อม
รับมือสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส�ำคัญ คือ ประเทศชาติมนั่ คง
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง
ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม
ชุมชน (ส�ำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ , 2561)
แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมัน่ คง ในเรื่องของแผนย่อยการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ให้มีการบูรณาการนโยบายและการด�ำเนินการ
ในภาพรวมของทุกหน่วยงานในทุกพื้นที่และทุกมิติ เพื่อให้เกิด “ต�ำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
(ส�ำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ , 2561)
นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ (พ.ศ.  2562 - 2565) ได้กำ� หนดนโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติข้อที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วนในการ
รับมือภัยคุกคามทุกรูปและทีก่ ระทบกับความมัน่ คง (ส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ, 2562)
แผนการพัฒนาพืน้ ทีเ่ พือ่ เสริมความมัน่ คงของชาติ (พ.ศ.  2561 - 2564) ให้ความส�ำคัญกับการ
น�ำงานด้านการพัฒนาและงานด้านความมัน่ คงเข้าไปปฏิบตั ใิ นพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย (Area Approach)
เพื่อเตรียมความพร้อมของคนและพื้นที่เป้าหมายให้พร้อมเผชิญกับปัญหาความมั่นคงและ
การด�ำรงชีวิต โดยมีคนเป็นศูนย์กลางและใช้เวทีการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน โดยแผนฯ ได้ให้ความส�ำคัญ
ดังนี้ 1) การสืบสาน เรียนรู้และขยายผลพัฒนาด้วยศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2) การเสริมสร้างศักยภาพ และภูมิคุ้มกันของคน ชุมชน และพื้นที่เป้าหมาย 3) การพัฒนา
และป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ ชายแดน พื้นที่ชายฝั่งทะเลเกาะแก่ง และชุมชนพื้นที่สูง
4) การพัฒนาองค์ความรูก้ ารพัฒนาเพือ่ เสริมความมัน่ คง 5) การเสริมสร้างความมัน่ คงด้วยมิติ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจัดการ โดยสันติวิธี 6) การเสริมสร้างฐานความมั่นคง
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความสมดุลมั่นคง 7) การเสริมสร้างความ
ร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนากับประเทศรอบบ้าน และ 8) การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ โดยก�ำหนดพื้นที่ที่มีปัญหาความมั่นคง หรือพื้นที่ที่มีเงื่อนไขของปัญหา


ความมั่นคง หรือพื้นที่ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาทางความมั่นคง โดยมีขอบเขตพืน้ ที่ ทุกจังหวัด
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) ครอบคลุม
พื้นที่จังหวัดชั้นใน จังหวัดชายแดน และจังหวัดชายทะเลและเกาะแก่ง เป็นพื้นที่เป้าหมาย
การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ , 2561)
ที่ผ่านมาหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้มีการขับเคลื่อนแนวคิด “บวร” ในห้วงปี พ.ศ. 2559 –
2562 โดยขอเริ่มในปี พ.ศ. 2529

ปี 2559 ได้มีการน�ำแนวคิดบวรมาใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนโดยต่อยอดแนวคิดไปสู่

การปฏิบัติภายใต้ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) โดยมีกระทรวง
วัฒนธรรมเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559) เพื่อใช้เป็นแผนแม่บท
รองรับและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นของยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพของคน และยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนระดับที่ 1

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)

แผนระดับที่ 2

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

แผนระดับที่ 3

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564)

ปี 2561 ผลการด�ำเนินการถึงปลายปีงบประมาณ 2561 ปรากฏว่า ได้เกิดเป็นชุมชนคุณธรรม

ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบมากกว่า 22,000 ชุมชน เกิดองค์กร
คุณธรรม 12,984 องค์กร อ�ำเภอ 878 อ�ำเภอ และจังหวัด 76 จังหวัด โดยการน�ำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
ได้ใช้กลไกพลังบวร และกลไก “ประชารัฐ” สร้างความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาในลักษณะที่เรียกว่า “การ
ระเบิดจากข้างใน” กล่าวคือ การให้คนในชุมชนได้ร่วมคิด ร่วมท�ำ  ร่วมรับประโยชน์ ตามกระบวนการสร้าง
ชุมชนคุณธรรม

ปี 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความส�ำคัญในการน�ำพลัง “บวร” มาใช้

ขับเคลื่อนในการพัฒนาชุมชน โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ได้มอบหมายให้
กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�ำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ น�ำหลักการ “บวร : บ้าน


วัด โรงเรียน” ซึง่ ถือเป็นสถาบันหลักทีม่ บี ทบาทใกล้ชดิ ต่อวิถชี วี ติ ของคนไทย ไปขับเคลือ่ นและด�ำเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ให้เป็นแหล่งปลูกฝัง บ่มเพาะและเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีประโยชน์ เพื่อพัฒนาจิตใจและจิตส�ำนึกด้าน
จริยธรรม ให้แก่ประชาชนทุกระดับ ให้มีสำ� นึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม รู้รักสามัคคี เสียสละ และกตัญญูรู้คุณ
ซึ่งเป็นคุณสมบัติของคนไทยที่ควรธ�ำรงรักษาไว้ รวมทั้งให้เป็นแหล่งกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การด�ำเนินนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงโครงการต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียมกัน ต่อมากระทรวงวัฒนธรรมได้จัดท�ำ  แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของหลักการ “บวร”
เพือ่ ความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืนของชุมชนคุณธรรมน้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้แผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) (กระทรวงวัฒนธรรม , 2562)

หัวใจส�ำคัญ คือ การมุง่ สร้างสังคมชุมชนในระดับฐานรากทีม่ คี ณุ ธรรมและน้อมน�ำหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีแนวทางที่ให้ชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการกิจกรรม
โครงการต่าง ๆ ของทุกหน่วยงาน มีคณะท�ำงานขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวร เป็นแกนกลาง
ในการประสานการด�ำเนินงาน และกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้ประชาชนทุกระดับมีส�ำนึกรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม รู้รักสามัคคี และกตัญญูรู้คุณ มีความเข้าใจและเข้าถึงโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม เกิดกิจกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้หมุนเวียนในระดับเศรษฐกิจฐานราก

การเรียนรู้จากการศึกษาพื้นที่ชุมชนต้นแบบ
แนวทางการด�ำเนินการข้างต้นของกระทรวงวัฒนธรรมซึง่ เป็นต้นแบบความส�ำเร็จในการสร้างความ
เข้ มแข็ ง ของชุมชน โดยเฉพาะในมิติของความมั่ นคงซึ่ ง ให้ น�้ำหนั ก กั บการพั ฒ นาคน ชุมชน โดยอาศัย
กระบวนการมีส่วนร่วมจากระดับของพื้นที่ และจากการที่เจ้าหน้าที่สถาบันความมั่นคงศึกษา (สมศ.) ได้มี
โอกาสร่วมคณะของคณะที่ปรึกษาของสภาความมัน่ คงแห่งชาติ (ด้านความมัน่ คงภายในและระหว่างประเทศ)
และผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม เดินทางไปศึกษาการขับเคลือ่ นพลัง “บวร” ในพืน้ ที่
จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 13 - 14 มกราคม 2563 โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปและศึกษาดูงาน
โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ รวมทั้งชุมชนต่าง ๆ ในอ�ำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่ง
เป็นพื้นที่ต้นแบบ ประกอบด้วย 1) บ้าน ได้แก่ ชุมชนบ้านใต้ ชุมชนตลาดชุกโดน และชุมชนท่าน�้ำชุกโดน
2) วัด ได้แก่ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม และ  3) โรงเรียน/ส่วนราชการ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลฯ
โรงเรียนปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม โดยผู้เขียนขอถ่ายทอดการศึกษาพื้นที่ ดังนี้

โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
เป็นพืน้ ทีศ่ นู ย์การเรียนรูต้ ามแนวพระราชด�ำริเพือ่ ให้ความรูแ้ ก่เกษตรกรในชุมชนสามารถ
ประกอบอาชีพในลักษณะพึ่งพาตนเองควบคู่กับการบริหารทรัพยากรอย่างยั่งยืนและ



ด�ำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการสาธิตวีธกี ารท�ำเกษตรแบบ
ชีวภาพ อาทิ ปลูกผักเกษตรอินทรีย์ การเพาะเห็ด การปรับปรุงพื้นที่เพื่อการเรียนรู้และ
การท่องเที่ยว นอกจากนี้มีแผนการด�ำเนินงานในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่ดิน และ
การน�ำพื้นที่มาใช้ประโยชน์รวมทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชนร่วมกับส่วน
ราชการ โดยทางหน่วยงานทีด่ แู ลได้มกี ารประชุมประจ�ำเดือนเพือ่ วางแผนกิจกรรมดังกล่าว

ชุมชนคุณธรรม ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เป็น

ต้นแบบ การจัดการชุมชนเข้มแข็งโดยใช้ “พลังบวร” และ ราชการ ในการแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจชุมชนโดยน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในอาชีพ อาทิ การ
จัดตั้งตลาดไทย - ตลาดธรรม การปลูกฝังแนวคิดการออมโดยเน้นหลักการและวิธีการให้
ประชาชนอยู่ในวิถีดั้งเดิม โดยผู้น�ำชุมชน/หน่วยงานราชการท�ำหน้าที่ส่งเสริมและเป็น
พี่เลี้ยง นอกจากนี้มีการด�ำเนินงานของชุมชนคุณธรรมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
การจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม การจัดการการกระจายข้อมูล
ข่าวสารโดยมีการจัดประชุมร่วมกันเพื่อจัดท�ำแผนด�ำเนินการอย่างสมบูรณ์

การขับเคลื่อนแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของพลัง “บวร” ในพื้นที่ ส่งผลให้เกิดชุมชนคุณธรรม
มีความเข้มแข็งภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการในระดับจังหวัด ระดับอ�ำเภอ และระดับ
ชุมชน ผู้น�ำชุมชน ผู้น�ำทางศาสนา ผู้น�ำสถานศึกษา รวมถึงคนในชุมชน ต่างมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการ
พัฒนาตามเป้าหมายของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 และแนวทางการสร้างความเข้มแข็ง
ของกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ ยังส่งผลท�ำให้คนในชุมชนมีความสามารถในการจัดการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ได้เอง โดยน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งผลให้
ชุมชนสืบสานและด�ำเนินวิถีชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามไว้
อย่างไรก็ตาม มีข้อจ�ำกัดที่พบในการขับเคลื่อนแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” ในบาง
พื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษดังเช่นพื้นที่หา่ งไกลบริเวณชายแดน พื้นที่ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง
และพื้นที่สูงที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งยากต่อการที่ส่วนราชการต่าง ๆ จะเข้าไปพัฒนาได้อย่างทั่วถึง


จึงอาจต้องมีการก�ำหนดเป็นแผนการพัฒนาเฉพาะพื้นที่ข้ึนเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ลักษณะพิเศษด้วยกลไก
พิเศษที่สามารถเข้ามาเสริมช่วยในการขับเคลื่อนพลัง “บวร” ให้ครอบคลุมพื้นที่อย่างกว้างขวางครบถ้วน
ยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันหากชุมชนที่มีความเข้มแข็งเหล่านี้จะได้มีการสร้างเครือข่ายกับทุกภาคส่วนและชุมชน
อื่น ๆ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ซึ่ ง กั น และกั น ก็ จ ะช่ ว ยให้ ชุ ม ชนที่ มี ภู มิ - สั งคมที่
แตกต่างกันได้น�ำแนวคิดของชุมชนเหล่านี้ไปปรับใช้ให้เกิดชุมชนคุณธรรมที่เข้มแข็งขยายตัวออกไปเพิ่ม
มากขึ้น

การน�ำแนวคิด “บวร” ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ

1. การสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” มีส่วนส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงที่ยั่งยืน แนวคิด “บวร”
เปรียบเสมือนสายใยยึดโยงให้สังคมไทยมีความเข้มแข็งตั้งแต่ในอดีต ดังนั้น การให้ความส�ำคัญด้วยการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันหลักในชุมชนอย่างจริงจัง จะสามารถฟื้นฟูคุณธรรมและจริยธรรมที่
ดีงามของสังคมไทยกลับคืนมา และจะช่วยให้สังคมไทยกลับมาเข้มแข็ง มีส�ำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม เกิด
ภูมิคุ้มกันปัญหาความมั่นคงต่าง ๆ เช่น ปัญหายาเสพติด เป็นต้น อันจะเป็นการเสริมช่วยให้เกิดความสามัคคี
ตั้งแต่ระดับชุมชนหมู่บ้าน
2. การยึดหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ขับเคลื่อน “พลังบวร” โดยคนในชุมชนหรือในสังคมนั้นจะต้องร่วมกัน
ท�ำความเข้าใจหลักส�ำคัญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” “ภูม-ิ สังคม” ขณะเดียวกัน
ต้องท�ำความเข้าใจสภาพแวดล้อมทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชนที่ปัญหาต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปและ
น�ำเข้ามาสู่ชุมชน โดยน�ำต้นทุนทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีอยู่มาร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของ
ความเป็นชุมชนหรือสังคมคุณธรรม
3. การชี้แจงท�ำความเข้าใจแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” โดยที่การขับเคลื่อน
แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของบวรเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
จึงต้องมี “ศูนย์เรียนรู้” การใช้ถ้อยค�ำที่เข้าใจง่ายเพื่อให้เกิดความเข้าใจและน�ำไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งใช้
เทคโนโลยีทางการสื่อสารเผยแพร่ท�ำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย
4. การขับเคลื่อน “ต�ำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ (ความมั่นคง)
เมื่อพิจารณาแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคงที่ก�ำหนดให้มีแผนย่อยการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง โดยให้ความส�ำคัญกับการบูรณาการนโยบายและการด�ำเนินการ
ในภาพรวมของทุกหน่วยงานในทุกพื้นที่และทุกมิติของการด�ำเนินงาน ดังนั้น แนวคิด “บวร” สามารถ
สนับสนุนความส�ำเร็จของแผนย่อยโดยให้กำ� หนดโครงการไปถึงระดับของแผนต�ำบล เพือ่ ให้เกิด “ต�ำบล มัน่ คง
มั่งคั่ง ยั่งยืน” และให้ “บวร” เป็นส่วนหนึ่งของแผนชุมชน เพื่อให้คนและชุมชนมีภูมิคุ้มกันและมีศักยภาพ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
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1.1 รัฐบาล หน่วยงานระดับกระทรวง กรม องค์กรที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความส�ำคัญของ
ความมั่นคงมนุษย์ (Human Security) และ การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)
ที่ยึดโยงกับความสามัคคีและความสุขของคนในชุมชน โดยสร้างภูมิคุ้มกันและความเป็นหนึ่งเดียวของคน
และชุมชนในระดับพื้นที่ให้มีอยู่มีกินมีความมั่นคงปลอดภัย อาทิ การมีนโยบาย แผน ที่สะท้อนรายละเอียด
การประสานแผนท�ำงานระหว่างแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2561 – 2564)
กับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) โดยอาศัยพลังบวรเป็นหลักในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมในเชิงป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ทั่วไปและพื้นที่เฉพาะ (พื้นที่ที่มีปัญหาความมั่นคง
พื้นที่ที่มีเงื่อนไขของปัญหาความมั่นคง พื้นที่ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาทางความมั่นคง)  
		
1.2 การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และความเข้าใจ “ทุนทางสังคม” (Social Capital)
ผ่านแนวคิด “บวร” ควบคู่กับกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนหรือประชาคมหมู่บ้าน การสร้าง
องค์ความรู้ความร่วมมือระหว่าง บ้าน-วัด-โรงเรียน และ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐ ผู้น�ำชุมชน ผู้น�ำศาสนา ครู และคนในชุมชน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถ
เพียงพอที่จะด�ำเนินงานในเรื่องนี้ อาทิ การจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรม การเรียนรู้ เพื่อสร้างการรับรู้และ
ให้ความรูร้ วมทัง้ ขยายเครือข่ายชุมชนต้นแบบให้แก่เจ้าหน้าทีร่ ฐั ผูน้ ำ� ชุมชน ภาคประชาสังคม ประชาชน หรือ
ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เข้ามาสนับสนุนการด�ำเนินงาน เพื่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็งที่สามารถพัฒนาและพึ่งพาตนเอง
รวมทั้งป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน
		
1.3 การปรับกรอบความคิด (Mindset) และแนวทางการท�ำงานให้มกี ารประสานการปฏิบตั ิ
ที่สะท้อนถึงการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในระดับพื้นที่ที่ยึดโยงการท�ำงานกับชุมชนมากขึ้น (Community-based participatory) หรือ การด�ำเนินงาน “แนวทางประชารัฐ” โดยน�ำแนวคิด “บวร” ไป
บรรจุเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาชุมชน แผนพัฒนาอ�ำเภอ ประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด เพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความส�ำคัญเรื่องนี้ การจัดล�ำดับความส�ำคัญเร่งด่วนของโครงการ (Project Priority) และการปฏิบัติที่มีความต่อเนื่องทั้งแผนงาน แผนเงิน แผนคน โดยรับฟังข้อมูลจากประชาคม
หมู่บ้านหรือภาคีเครือข่ายในระดับชุมชุมหมู่บ้าน เพื่อก�ำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการด�ำเนินงานในเรื่องนี้
ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท�ำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับ
อ�ำเภอและต�ำบล พ.ศ. 2562 ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน
1.4 การสร้างจิตส�ำนึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวม (Social Responsibility) โดยก�ำหนด
นโยบายและให้มีตัวแบบที่ดีที่แสดงถึงการให้ความส�ำคัญอย่างจริงจัง เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตส�ำนึกความ
รับผิดชอบต่อชุมชนหมู่บ้านภายใต้การบริหารจัดการโดยชุมชนบนพื้นฐานความร่วมมือของทุกคนทุกฝ่าย


ซึ่งหากสามารถด�ำเนินการได้อย่างต่อเนื่องจะท�ำให้เกิดความรับผิดชอบของความเป็นพลเมืองที่รู้จักสิทธิ
และหน้าที่ของตนที่มีต่อสังคมโดยรวม (Civic Responsibility)
		
1.5 การมีแผนหรือแนวทางความร่วมมือการมีชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่ห่างไกลโดยเฉพาะ
พืน้ ทีช่ ายแดนหรือพืน้ ทีท่ มี่ เี งือ่ นไขปัญหาความมัน่ คงกับโครงการต่าง ๆ ในการให้เข้าถึงโอกาสในการพัฒนา
และมีความปลอดภัย อาทิ การด�ำเนินงานร่วมกับโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ  เพื่อให้ชุมชนมีความสามารถในการประกอบอาชีพ การดูแลความสงบเรียบร้อย การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีในพื้นที่โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ บ้านดอยผักกูด ต�ำบลเวียงเหนือ อ�ำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการหมู่บ้านยาม
ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ บ้านแม่ส่วยอู ต�ำบลผาบ่อง อ�ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โครงการ
จัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ บ้านอาโจ้ ต�ำบลนาปู่ป้อม อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัด
แม่ฮ่องสอน และโครงการหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ บ้านมะโอโคะ ต�ำบลแม่จัน
อ�ำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและประโยชน์ในการด�ำเนินงานด้านความมั่นคง

2. ข้อเสนอเชิงปฏิบตั ิ
2.1 การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ให้คนในชุมชนมองเห็นปัญหาร่วมกัน (เปิดหู เปิดตา เปิดใจ)
และร่วมคิด (เปิดความคิด) ร่วมท�ำ  (ลงมือปฏิบัติ) พร้อมที่จะหาทางออกของปัญหาร่วมกันและสอดคล้อง
กับความต้องการของคนในชุมชน โดยอาจจัดท�ำในลักษณะของแผนผังทางความคิด (Mindmap) โดยคณะ
กรรมการหมู่บ้าน (กม.) ผู้นำ� ชุมชนหมู่บ้าน ผู้น�ำตามธรรมชาติ โดยมีหน่วยงานราชการเป็นผู้สนับสนุนการ
ด�ำเนินงานซึ่งอาจมองในแง่หลักของสัญญาประชาคม (Social Contract) ของคนในชุมชนหมู่บ้าน
		
2.2 การจัดท�ำแผนปฏิบัติการที่ลงรายละเอียดโครงการ กิจกรรม งบประมาณ และพื้นที่
เป้าหมายที่ชัดเจน โดยให้ความส�ำคัญกับต�ำบลหมู่บ้านเป้าหมาย โดยมีส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับ
ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นายอ�ำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ� ชุมชน ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จิตอาสา ได้
วางแผนการท�ำงานร่วมกันคนในชุมชนตั้งแต่เริ่มต้นวางแผน การปฏิบัติ จนถึงการติดตามผลการด�ำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมที่เกิดขึ้น
   “ค�ำที่ใช้เรียกประชาสังคมมีหลายค�ำ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น Civil Society,
Civil Tradtion, Civility, Community Building ส่วนภาษาไทยอาจใช้ค�ำว่า ความเป็นชุมชน
ความเข้มแข็งของสังคม ประชาคม ชุมชน ประชาสังคม ซึ่งนิยามได้ว่าประชาสังคม คือ
การที่ประชาชนจ�ำนวนหนึ่งมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีอุดมคติร่วมกันหรือมีความเชื่อร่วมกัน
ในบางเรื่อง มีการติดต่อสื่อสารกันหรือมีการรวมกลุ่มกัน จะอยู่ห่างกันก็ได้ มีความเอื้ออาทร
ต่อกัน มีเรื่องจิตใจเข้ามาด้วย มีความรัก มีมิตรภาพ มีการเรียนรู้ ร่วมกันในการกระท�ำ ในการ
ปฏิบัติบางสิ่งบางอย่างจะเรื่องใดก็แล้วแต่และมีการจัดการ”
“ประเวศ วะสี”


		
2.3 การจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โดยหน่วยงานส่วนกลางและจังหวัด
น�ำผู้น�ำชุมชน ครู ผู้น�ำศาสนา นักเรียน มาศึกษาชุมชนต้นแบบที่เป็นตัวอย่างของการขับเคลื่อนพลัง “บวร”
ที่ประสบความส�ำเร็จในการเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกันของชุมชน เพื่อขยายแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี
(Best Practice) และพัฒนาต่อยอดชุมชนเข้มแข็ง อาทิ ชุมชนคุณธรรมน้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง วัดโพธิ์ศรีสว่างหนองช้าง อ�ำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ชุมชนคุณธรรมมัสยิดดารุลอามาน
หมู่ 7 ต�ำบลกะรุบี อ�ำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี
		
2.4 การด�ำเนินงานของหน่วยงานรัฐร่วมกับสภาองค์กรชุมชนและสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (พอช.) ที่มีชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายภาคประชาชน โดยให้ความส�ำคัญกับความ
เข้มแข็งของต�ำบลเป้าหมายที่ชุมชนมีการจัดการตนเองในทุกมิติ

รายการอ้างอิง
กระทรวงวัฒนธรรม, แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) , 2559
กระทรวงวัฒนธรรม, แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชน
คุณธรรมน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เอกสารเรื่อง แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรม
น้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้อธิบายค�ำส�ำคัญที่ต้องมีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันในการ
บูรณาการการด�ำเนินงานร่วมกันและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ดังนี้
“บ” แทนความหมายด้วยค�ำว่า “บ้าน” ซึ่งบ้านคือที่พักอาศัยหรือครอบครัวก็ได้ บ้านให้ความรัก
ความอบอุ่นผูกพันแม้จะเป็นหน่วยหรือสถาบันเล็กที่สุดในโครงสร้างของสังคม แต่เป็นจุดเริ่มต้น ของสังคม
ใหญ่ ๆ เป็นฟันเฟืองชิน้ เล็กที่มีความหมายส�ำคัญมาก ทั้งนี้ บ้านในที่นี้หมายความรวมถึงหมูบ่ า้ น หรือ ชุมชน


ต่าง ๆ ด้วย ผู้นำ� ที่เป็นตัวแทนของพลังบวร ที่มาจากบ้าน เช่น ผู้นำ� ตามธรรมชาติ ผู้สูงอายุ สตรี เด็ก เยาวชน
ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
“ว” แทนความหมายด้วยค�ำว่า “วัด” วัดเปรียบเสมือนศูนย์กลางทางจิตใจของคนไทยมาแต่ครั้ง
อดีต เป็นสถาบันยึดเหนี่ยวจิตใจ อบรมสั่งสอนคนในชุมชนรอบ ๆ วัดให้ประพฤติถูกท�ำนองคลองธรรม วัด
นอกจากจะเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์แล้ว ส�ำหรับชาวบ้านยังเป็นสถานที่ให้คนในชุมชน
พบปะกันใครเดือดเนื้อร้อนใจก็มาปรึกษากัน กลับจากวัดก็ได้ค�ำสอนดี ๆ กลับไปมากมาย อย่างที่ทราบกันดี
ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเสรีภาพในการนับถือศาสนาซึ่งทุกศาสนา ไม่ว่าจะเป็นอิสลาม คริสต์ ล้วนมี
หลักค�ำสอนให้ผู้คนประพฤติและปฏิบัติดี ทั้งนี้ “ว” ในที่นี้จึงหมายรวมถึงศาสนสถานของศาสนาต่าง ๆ
ที่อยู่ในพื้นที่ แผ่นดินไทยด้วย ผู้นำ� ที่เป็นตัวแทนพลังบวร ที่มาจากวัด หรือศาสนสถาน ประกอบด้วย ผู้น�ำ
ทางศาสนาของแต่ละศาสนา ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์ ฮินดู ซิกข์ เช่น เจ้าอาวาส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น บาทหลวง เป็นต้น
“ร”แทนความหมายด้วยค�ำว่า “โรงเรียน” โรงเรียนคือสถานที่ที่ให้ความรู้อย่างมีแบบแผน ส�ำหรับ
เยาวชนซึ่งจะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ภาระของโรงเรียนอาจดูหนักอยู่บ้างในปัจจุบัน เนื่องจาก โรงเรียน
ต้องดูแลเหล่าลูกศิษย์เหมือนลูกหลานของตน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในพื้นที่เพื่อให้บริการ ประชาชน
เพื่อให้ครอบคลุม ทั้งนี้ “ร” ในที่นี้จึงหมายรวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในพื้นที่ด้วย ผู้น�ำที่เป็นตัวแทน
พลังบวร ที่มาจากโรงเรียนและหน่วยงานภาครัฐ เช่น ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจ ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�ำต�ำบล
เป็นต้น
ประเวศ วะสี อ้างใน “ทุนนิยม/ผูบ้ ริโภค ประชาสังคมและพลเมืองผูต้ นื่ รู”้ ยุทธนา วรุณปิตกิ ลุ /สุพติ า เริงจิต.
(เรียบเรียง), ส�ำนึกพลเมือง : ความเรียงว่าด้วยประชาชนบนเส้นทางประชาสังคม. กรุงเทพฯ มูลนิธิ
การเรียนรูแ้ ละพัฒนาประชาสังคม. 2542
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สืในประเทศสหรั
่อบันเทิงกับความมั
่นคงใหม่
ฐอเมริกา
ดร. ฐณยศ โล่ห์พัฒนานนท์*

บทคัดย่อ

การศึกษาภาพยนตร์ฮอลลีวูดกับความมั่นคง
สหรัฐฯ มักว่าด้วยเรือ่ งภาพยนตร์รกั ชาติกบั ความสนับสนุน
การผลิตโดยหน่วยงานความมัน่ คงของรัฐ งานวิจยั นีม้ งุ่ ขยาย
ความรู้ดังกล่าวโดยเลือกวิเคราะห์ภาพยนตร์ยอดนิยม
ของฮอลลีวดู ในช่วงปลายทศวรรษ 2010 จ�ำนวน 15 เรือ่ ง
ซึง่ ออกฉายภายใต้การน�ำของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์
อาศั ย ทฤษฎี อิ ท ธิ พ ลของภาพยนตร์ ค วบคู ่ กั บ แนวคิ ด
ความมั่นคงใหม่และชาตินิยมสหรัฐฯ ทั้งนี้ เพื่ออธิบาย
บทบาทของสือ่ ภาพยนตร์ในการสร้างความรับรูเ้ กีย่ วกับชาติ
อันถือเป็นภารกิจหนึง่ ด้านความมัน่ คง
โดยปกติภาพยนตร์ฮอลลีวูดร่วมสร้างคตินิยม
เกี่ ย วกั บ ชาติ ผ ่ า นการน� ำ เสนอเอกลั ก ษณ์ ต ามกรอบ
Exceptionalism หรือ “ความพิเศษของอเมริกันชน”
แต่ เ นื่ อ งจากสหรั ฐ ฯ มี ผ ลงานย�่ ำ แย่ นั บ ตั้ ง แต่ วิ ก ฤต
เศรษฐกิจ 2008 ความเป็นชาติในยุคของประธานาธิบดีทรัมป์
จึงบูรณาการความคิดชาตินิยมสุดโต่งพร้อมวาทกรรม
“ฟื้นอเมริกาให้กลับมายิ่งใหญ่ดังเดิม” หรือ “อเมริกา
ต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง” พร้อมสร้างคตินิยมว่าสหรัฐฯ
เป็นชาติคนขาวที่เกรียงไกรและผลประโยชน์ของสหรัฐฯ

ต้องอยู่เหนือสิ่งอื่นใด อย่างไรก็ตามภาพยนตร์จากกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดเลือกสืบสานเอกลักษณ์ดั้งเดิมของสหรัฐฯ
หลายเรื่องสวนกระแสชาตินิยมขวาจัดด้วยการฉายภาพ
ของอเมริกันชนในฐานะผู้น�ำการต่อสู้ตามแนวทางโลก
นิยม ความเท่าเทียม และสังคมพหุวัฒนธรรมนี่บ่งชี้ว่า
บทบาทในทางความมั่นคงของภาพยนตร์ฮอลลีวูดไม่เคย
เสือ่ มคลายและอาจไม่สอดคล้องกับความต้องการภาครัฐ
เสมอไป ความเป็นชาติในภาพยนตร์ยคุ ประธานาธิบดีทรัมป์
จึงเป็นผลพวงของการนิยามโดยกลไกธรรมชาติขึ้นอยู่กับ
สภาพการณ์ เมือ่ พิจารณากรณีของประเทศไทย ภาพยนตร์ไทย
สามารถร่วมด�ำรงความเป็นชาติได้ในท�ำนองเดียวกัน
ขึน้ อยูก่ บั การนิยามค�ำว่า “ชาติ” ตามสถานการณ์ งานฟืน้ ฟู
อุ ต สาหกรรมภาพยนตร์ ไ ม่ ค วรเล็ ง ผลทางเศรษฐกิ จ
หรือวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียว แต่ควรครอบคลุมภารกิจ
ทางความมั่นคงเพื่อประโยชน์สูงสุดของชาติ

ค� ำ ส� ำ คั ญ ภาพยนตร์ ฮอลลี วู ด ความมั่ น คงใหม่
สหรัฐอเมริกา

* นักวิจัยประจ�ำศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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Abstract

interests take priority over anything else. Even so,
all the selected films tended to maintain the
typical identities. Some of them even went against
the right-wing camp by signifying American people
as leader of the global fight, equality, and diversity.
Therefore, Hollywood film still plays a significant
role in the matter of security, but it may not
necessarily cohere with the state’s demand.
To sum up, the national ideology contained in
these films is rather the result of free mechanisms
with reference to the surrounding conditions.
Speaking of Thailand, local film can serve
in a similar manner, depending on the definition
of the term “nation” to suit the circumstance.
Restoration of the film industry should not refer
to commercial or cultural profits only, but also
security mission for the nation’s best interest.   

Examination of Hollywood films and the
US security often highlights patriotic films or
confidential support from some security departments.  This research aims to develop the related
knowledge through analysis of 15 popular
Hollywood films released in the late 2010s.
It explains the linkage between films and security
under Donald Trump’s presidency, focusing on
the question how Hollywood films in the abovementioned period elicited perception of the nation.
Theory of film influence, concept of nontraditional security, plus American nationalism,
are used to comprehend the findings.   
It is found that Hollywood films always
encourage the national ideology with presentation
of the US identities based on Exceptionalism.
The ideology proposed by President Trump, however,
incorporates white nationalism, plus the discourse Key Words Film, Hollywood,
“Making America Great Again” or “America First”, Non-Traditional Security, the US
due to the country’s undesirable performance
as from 2008 economic crisis.  This ends in the new
ideology that the US is most supreme and its

    ที่มาและความส�ำคัญของปัญหา
ภาพลักษณ์ฮอลลีวูดในสายตาบุคคลทั่วไปคือมหาอ�ำนาจ
ด้านเศรษฐกิจบันเทิง งานภาพยนตร์ของฮอลลีวดู ส่งมอบความรืน่ เริง
ให้แก่ผู้บริโภคผ่านการลงทุนและพัฒนาโดยเอกชน (Silver, 2007)
ทว่าบทความ Washington DC’s Role behind the Scenes in
Hollywood Goes Deeper than You Think โดย Alford (2017)
เผยว่ารัฐบาลกลางสหรัฐอยูเ่ บือ้ งหลังงานผลิตของฮอลลีวดู หลายเรือ่ ง
ช่วงระหว่างปี 1911-2017 กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ร่วมสนับสนุน
ภาพยนตร์มากกว่า 800 เรื่อง เช่น Transformer, Iron Man,
The Terminator ฯลฯ ขณะที่ซีไอเอมีส่วนผลักดันภาพยนตร์
รวมทั้งรายการโทรทัศน์นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1947 ราว 60 เรื่อง
เนื้ อ หาบางส่ ว นของภาพยนตร์ จึ ง สอดคล้ อ งกั บ ภาพลั ก ษณ์
ทางความมัน่ คงสหรัฐฯ โดยเฉพาะภาพลักษณ์ในด้านการเป็นผูพ้ ทิ กั ษ์
สันติสุขให้แก่โลก

DOD

support for
Hollywood
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ค� ำ ถามที่ ต ามมาคื อ ท� ำ ไมภาครั ฐ ต้ อ งเข้ า มา
ข้องเกี่ยวกับภาพยนตร์ฮอลลีวูด Arad & Alon (2006)
อธิบายว่าประเด็นความมั่นคงแห่งรัฐไม่ได้จ�ำกัดเพียงแค่
เรือ่ งทางทหารเท่านัน้ ทว่ารวมไปถึงความเข้มแข็งด้านอืน่ ๆ
ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การเมือง การต่างประเทศ สังคม
ขณะที่สื่อภาพยนตร์ก็คือภาคส่วนหนึ่งของการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่รัฐ งานศึกษาจ�ำนวนไม่น้อยระบุว่า
สือ่ ภาพยนตร์ของฮอลลีวดู ได้แสดงบทบาทในด้านความมัน่ คง
มาแล้วในสองมิติ หนึง่ ภาพยนตร์ฮอลลีวดู สามารถปลูกฝัง
ความรูส้ กึ เชิดชูชาติโดยน�ำเสนอออกมาในรูปของ Patriotic
Film หรือ ภาพยนตร์รักชาติ เช่น The Patriot, Hidden
Figures, Saving Private Ryan (Stein, 2019) ภาพยนตร์
แนวรักชาติเป็นองค์ประกอบส�ำคัญส�ำหรับกระบวนการ
หล่อหลอมความเป็นชาติของสหรัฐฯ เนื่องจากความรู้สึก
รักชาติก่อให้เกิดความภักดี เอกภาพ และความร่วมมือ
ของพลเมือง (Altıkulaç, 2016; Sardoč, 2017) สอง ภาพยนตร์
ฮอลลี วู ด ช่ ว ยขยายอิ ท ธิ พ ลของสหรั ฐ ฯ ตามแนวทาง
อ�ำนาจอ่อน กล่าวคือช่วยส่งออกโลกทัศน์อเมริกัน ได้แก่
เสรีภาพ ประชาธิปไตย ไปสู่ภูมิภาคอื่นของโลก (Long,
2017) ภาพยนตร์ฮอลลีวูดยังช่วยให้รัฐบาลสหรัฐฯ แสดง
บทบาทน� ำ ในกิ จ การทางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม
และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ เนื่องจากมีประสิทธิภาพ
ในการโน้มน้าวความคิดผูช้ มประเทศต่างๆ ให้เชือ่ ในบทบาท
หน้าทีข่ องสหรัฐฯ (จงเดือน สุทธิรตั น์, 2552; Wanwarang
Maisuwong, 2012)
อย่างไรก็ตาม งานศึกษาในอดีตพยายามท�ำความ
เข้าใจฮอลลีวดู กับความมัน่ คงแห่งสหรัฐฯ โดยเลือกอธิบาย
มิตคิ วามปลอดภัยแห่งชาติเป็นส่วนมาก งานโดย O’Meara,
Macleod, Gagnon, และ Grondin (2016) เสนอว่า
ภาพยนตร์ฮอลลีวูดท�ำหน้าที่สะท้อนรวมทั้งสร้างความคิด
เกีย่ วกับชาติในเชิงของการรับมือกับภัยภายนอกซึง่ อาจจะ
เปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดตามสถานการณ์ ในท� ำ นอง
เดียวกัน Frank (2015) ค้นพบว่าหน่วยงานความมั่นคง
แห่งสหรัฐฯ เคยพบปะกับผูผ้ ลิตในแวดวงฮอลลีวดู เพือ่ ระดม
สมองเกี่ยวกับภัยก่อการร้าย นั้นน�ำไปสู่การสร้างเนื้อหา
บันเทิงเกี่ยวกับการป้องกันภัยคุกคาม
กล่าวได้ว่าการศึกษาฮอลลีวูดในด้านความมั่นคง
เน้นประเด็นความเกีย่ วพันกับภาครัฐ รวมทัง้ เจาะจงเฉพาะ
งานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพันธกิจทางทหาร แต่การส�ำรวจ
ตลาดภาพยนตร์สหรัฐฯ ยุคประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์

ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ศั ก ยภาพของฮอลลี วู ด ในทางที่ ต ่ า งออกไป
งานยอดนิ ย มส่ ว นใหญ่ อ ยู ่ ใ นแนวเหนื อ จิ น ตนาการ
เช่น ภาพยนตร์ยอดมนุษย์ ภาพยนตร์นิยายวิทยาศาสตร์
ภาพยนตร์สยองขวัญ ฯลฯ หลายเรื่องร่วมสร้างนิยาม
การเป็ น อเมริ กั น ชนโดยไม่ ไ ด้ อ าศั ย รู ป ลั ก ษณ์ ข อง
ภาพยนตร์รักชาติ งานวิจัยนี้จึงมุ่งขยายความรู้เกี่ยวกับ
ประเด็นภาพยนตร์ฮอลลีวดู กับความมัน่ คงสหรัฐฯ ในแง่ของ
การส่งเสริมความเป็นชาติในทัศนะผูช้ ม เพราะการใช้ภาพยนตร์
สร้างมโนส�ำนึกเกี่ยวกับชาติของสหรัฐฯ สามารถเป็นแบบ
อย่ า งที่ ดี ข องการใช้ สื่ อ เพื่ อ ประโยชน์ ท างความมั่ น คง
ในการนี้งานวิจัยมุ่งส�ำรวจสื่อภาพยนตร์ภายใต้การน�ำ
ของประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยเหตุว่าการศึกษาภาพยนตร์
ในช่วงดังกล่าวจะท�ำให้เข้าใจบทบาทล่าสุดของฮอลลีวูด
พร้ อ มกั บ ให้ ก รณี ศึ ก ษาอั น ทั น สมั ย ส� ำ หรั บ หน่ ว ยงาน
ความมั่นคงและอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทย

1
2
1
2
3

วัตถุประสงค์การวิจัย
ประมวลความหมายและความส�ำคัญ
ของความเป็นชาติในสหรัฐฯ ตามคตินิยมยุคใหม่
วิเคราะห์สื่อภาพยนตร์ฮอลลีวูดในช่วง
ปลายทศวรรษ 2010 โดยอิงความเป็นชาติ
ในวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่ง

ขอบเขตการวิจัย
งานวิจัยนี้มุ่งค้นคว้าภาพยนตร์ฮอลลีวูด
ในขอบเขตความมั่นคงใหม่ดังแสดงรายละเอียด
ในหัวข้อแนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กรอบเวลาของสิ่งที่ศึกษา ได้แก่ ความเป็นชาติ
และงานภาพยนตร์ อยู่ในช่วงสมัยการบริหาร
ประเทศของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
โดยนับย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 2019 ไปสิ้นสุด
ที่ปี ค.ศ. 2017
ตัวอย่างภาพยนตร์ฮอลลีวูดมาจากกลุ่มงาน
ที่ประสบความส�ำเร็จในด้านความนิยม
10 อันดับแรกในแต่ละปี (วัดด้วยเกณฑ์รายได้)
เนื่องจากได้รับการบริโภคอย่างกว้างขวาง
จนสามารถสร้างอิทธิพลทางความคิด
แก่ผู้ชมในสหรัฐฯ
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    ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อตอบโจทย์ดังระบุในวัตถุประสงค์การวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน เริ่มด้วยการสืบค้น
ประวัตขิ อ้ มูล (Archival Search) เพือ่ ท�ำความเข้าใจสหรัฐฯ
ในแง่การเมือง สังคม เศรษฐกิจ และคตินิยมเกี่ยวกับชาติ
ภายใต้การน�ำของประธานาธิบดีทรัมป์ การสืบค้นประวัติ
ข้ อ มู ล หมายถึ ง การรวบรวมเอกสารซึ่ ง ถู ก ผลิ ต ในอดี ต
และให้ภาพของสิง่ ทีศ่ กึ ษาในช่วงเวลานัน้ ได้ดี (Ventresca
& Mohr, 2001) เพราะฉะนัน้ เอกสารทีจ่ ะน�ำมาใช้ครอบคลุม
ผลงานวิชาการ หนังสือพิมพ์ รายการข่าว/สารคดี เอกสาร
ภาครัฐ เป็นต้น จากนั้นน�ำข้อมูลทั้งหมดมาร้อยเรียงกัน
พร้ อ มกั บ สั ง เคราะห์ ลั ก ษณะร่ ว มของความเป็ น ชาติ
อธิบายด้วยแนวคิด “ชาตินยิ มอเมริกนั ” และ “ความภูมใิ จ
ในชาติ”
ในขั้ น ตอนที่ ส องคั ด เลื อ กภาพยนตร์ ย อดนิ ย ม
จ�ำนวน 5 เรื่องจากในแต่ละปีด้วยวิธีการแบบสุ่ม คัดจาก
กลุม่ ภาพยนตร์รายรับสูงสุด 10 อันดับแรกในตลาดภาพยนตร์
สหรัฐฯ ครอบคลุมระหว่างปี ค.ศ. 2017-2019 ซึง่ ท�ำให้ได้
ภาพยนตร์จ�ำนวนทั้งสิ้น 15 เรื่อง จากนั้นใช้การวิเคราะห์
ตัวบท (Textual Analysis of Film) ท�ำความเข้าใจสาร
ในภาพยนตร์ เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบภาพ โครงสร้าง
เรือ่ งราว และตีความองค์ประกอบเหล่านัน้ ตามหลักวิชาการ
ภายใต้โจทย์ที่ตั้งไว้ (McKee, 2001) โดยองค์ประกอบ
ของภาพยนตร์ในการวิจยั นีแ้ ยกออกเป็นเนือ้ เรือ่ ง ตัวละคร
ฉาก/องค์ประกอบศิลป์ การวิเคราะห์ภาพยนตร์ยังอาศัย
ข้อมูลเสริมเกี่ยวกับกิจกรรมส�ำคัญๆ เช่น งานประกาศผล
รางวัล การประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ ฯลฯ เพือ่ ท�ำความเข้าใจ
สิง่ ทีฮ่ อลลีวดู พยายามตอกย�ำ้ แล้วจึงสรุปสาระส�ำคัญออกมา
ใช้ขอ้ ค้นพบในขัน้ ตอนทีห่ นึง่ เป็นกรอบอ้างอิงร่วมกับทฤษฎี
“อิทธิพลของภาพยนตร์” และแนวคิด “ความมัน่ คงใหม่”

อิทธิพลของภาพยนตร์ (Film Influence) ทฤษฎีนี้

อธิบายว่าภาพยนตร์มีผลต่อความคิด/พฤติกรรมของผู้ชม
เพราะภาพยนตร์เป็นสื่อศิลปะประเภทหนึ่งที่ทรงพลัง
และเต็มไปด้วยความซับซ้อน ภาพยนตร์ท�ำให้ผู้ชมเข้าใจ
ตัวตนของตัวเอง บทบาททางสังคม รวมทัง้ ค่านิยม (Fearing,
1947; Mahmood, 2013) จากเหตุผลดังกล่าวภาพยนตร์
ถูกน�ำมาใช้สร้างเอกลักษณ์ทางสังคม/วัฒนธรรมตลอดเวลา
ทฤษฎีอิทธิพลของภาพยนตร์จะท�ำให้เข้าใจว่าภาพยนตร์
สัมพันธ์กบั ความมัน่ คงได้อย่างไรทัง้ ทีม่ นุษย์ผลิตภาพยนตร์
ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความบันเทิงเป็นหลัก

ชาตินิยมอเมริกัน (American Nationalism)

โดยทัว่ ไปชาตินยิ มหมายถึงความภักดีรวมไปถึงการปกป้อง
ผลประโยชน์ ข องชาติ ความรู ้ สึ ก ชาติ นิ ย มช่ ว ยสร้ า ง
ความผู ก พั น ระหว่ า งบุ ค คลกั บ ประเทศ ทั้ ง ยั ง เติ ม เต็ ม
ความต้องการพืน้ ฐานของมนุษย์อนั ได้แก่ การเป็นส่วนหนึง่
ของกลุม่ ทางสังคม (Singh, 2018) งานวิจยั โดย McDaniel,
Nooruddin & Shortle (2016) ชี้ว่าชาตินิยมอเมริกัน
หลังเหตุการณ์ 11 กันยายน มักแสดงออกในรูปของความภูมใิ จ
ในชาติ (National Pride) และการยึดมั่นประเทศสหรัฐฯ
ในฐานะมาตุภูมิ (Nativism) สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็น
ในยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ หลายฉบับ
เช่น การป้องกันสหรัฐฯ จากภัยคุกคามภายนอก (The White
House, 2002) การส่งเสริมค่านิยมอเมริกนั และปกป้องสหรัฐฯ
ในทุกมิติ (The White House, 2017) ความรู้เกี่ยวกับ
ชาติ นิ ย มอเมริ กั น ไม่ เ พี ย งเผยให้ เ ห็ น เอกลั ก ษณ์
ทางความรู้สึกของคนท้องถิ่น แต่จะเป็นประโยชน์ต่อ
การประมวลความรู ้ เ กี่ ย วกั บ ความเป็ น ชาติ ข องสหรั ฐ ฯ
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ วิ จั ย ข้ อ ที่ ห นึ่ ง รวมทั้ ง ช่ ว ยวิ เ คราะห์
บทบาทของภาพยนตร์ฮอลลีวูดซึ่งหลายฝ่ายพิจารณาว่า
ส่งเสริมแนวคิดชาตินยิ มควบคูไ่ ปกับมอบความบันเทิงให้แก่ผช้ ู ม

ความภูมิใจในชาติ (National Pride) การวิเคราะห์
    แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ภาพยนตร์ฮอลลีวูดต้องอาศัยแนวคิดความภูมิใจในชาติ
ความมั่นคงใหม่ (Non-traditional Security) ร่วมกับแนวคิดชาตินิยมอเมริกัน เพราะความภูมิใจในชาติ

ความมั่นคงใหม่ต่างจากความมั่นคงตามแนวทางทหาร
เพราะความมั่ น คงใหม่ ค รอบคลุ ม ประเด็ น อย่ า ง เช่ น
การเปลีย่ นแปลงของสภาวะอากาศ การก่อการร้าย สงคราม
ไซเบอร์ (Elliott, 2012) หรืออาจจะเป็นประเด็นว่าด้วย
ความอยูร่ อดทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม การแพทย์ ฯลฯ
กล่าวได้วา่ ความมัน่ คงใหม่เน้นเรือ่ งความปลอดภัย เข้มแข็ง
และยั่งยืนในมิติที่นอกเหนือไปจากกองก�ำลังทางทหาร
(Phi, Huong, Tuan & Huynh, 2019) แนวคิดความมัน่ คงใหม่
ถูกน�ำมาใช้ตีกรอบการวิจัยให้ดูชัดเจนขึ้น

คือภาคส่วนส�ำคัญ Smith & Jarkko (1998) กล่าวว่า
ความภูมใิ จในชาติหมายถึงความรูส้ กึ ของสาธารณชนต่อรัฐ
เป็นทัง้ ความภาคภูมแิ ละเทิดทูนซึง่ อุบตั ขิ นึ้ มาจากความผูกพัน
กับเอกลักษณ์ของชาติ (National Identity) ความภูมิใจ
ในชาติปรากฏได้หลากหลายมุม แบ่งเป็นความภูมใิ จในวิทยาการ
ความภูมใิ จในสถานะทางเศรษฐกิจ ความภูมใิ จในเกมกีฬา
ความภู มิ ใจในศิ ล ปะและวรรณกรรม และความภู มิ ใจ
ในทางอื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละประเทศ (Evans
& Kelley, 2002)
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รายงานผลการวิจัย
ผลการวิจยั แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบไปด้วยความเป็นชาติของสหรัฐฯ ในคตินยิ มสมัยใหม่และลักษณะของภาพยนตร์ฮอลลีวดู
ที่ร่วมส่งเสริมความเป็นชาติในคตินิยมดังกล่าว

ความเป็นชาติของสหรัฐฯ

ความเป็นชาติถูกสร้างขึ้นมาทั้งในระดับรัฐและประชาสังคมตลอดเวลา ชาตินิยมอเมริกันจึงเผยให้เห็นผ่าน
นโยบาย แนวปฏิบัติของรัฐ วาทกรรม การกระท�ำของพลเรือน สื่อ งานเขียน หรือกระทั่งผลงานวิชาการ การสืบค้น
สิ่งเหล่านี้ด้วยกรอบแนวคิดชาตินิยมและความภูมิใจในชาติท�ำให้พบว่าประเทศสหรัฐฯ อ้างอิงความเป็นชาติกับหลัก
Exceptionalism กล่าวคือชาวสหรัฐฯ เป็นกลุ่มชนพิเศษและแตกต่างจากในภูมิภาคอื่น เพราะสหรัฐฯ มีภาระหน้าที่
ทีจ่ ะต้องบรรลุกจิ การระหว่างประเทศหรือท�ำคุณประโยชน์ให้แก่โลก (ชาญชัย อุม้ ปัญญา, 2557; Brice, 2015) ในการนี้
สหรัฐฯ ต้องรับมือกับการบริหารจัดการในแง่การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมระหว่างประเทศ อีกทั้งชาวอเมริกัน
มีหน้าที่ต้องน�ำโลกในทางการพัฒนา ความรู้ ปรัชญา โดยเฉพาะเรื่องประชาธิปไตย เสรีภาพ และความเท่าเทียม
ชาวอเมริกันจึงเป็นชนชาติระดับน�ำและมีความสามารถเป็นเอกเนื่องจากภารกิจดังกล่าว ชุดความคิดนี้มาพร้อมกับ
ความรู้สึกผูกพันกับศักดิ์ศรีของชาติ ในทางทฤษฎีชาวอเมริกันทุกคนต้องภูมิใจในสถานะของอเมริกันชน คล้ายกับ
ยุคโรมเรืองอ�ำนาจ ที่ชาวโรมันต้องภูมิใจในความเป็นพลเมืองของโรมเพราะอยู่เหนือชนชาติอื่นที่รายล้อม หากโรมคือ
ศูนย์กลางในอดีต สหรัฐฯ ก็คอื ศูนย์กลางในโลกยุคปัจจุบนั ทว่า American Exceptionalism ในยุคประธานาธิบดีทรัมป์
กลับผสมแนวทางชาตินยิ มสุดโต่งเพือ่ ให้เข้ากับเงือ่ นไขทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทัง้ หมดเป็นผลสืบเนือ่ งมาจาก
สถานการณ์ในห้วงเวลาก่อนหน้า
ก่อนสหัสวรรษใหม่สหรัฐฯ ก้าวผ่านสงครามเย็น ไปสู่
ยุคเศรษฐกิจเติบโต สงครามเย็นท�ำให้สหรัฐฯ วางตัวเองในฐานะ
ผู้น�ำโลกประชาธิปไตย ยึดมั่นเศรษฐกิจตลาดเสรีเพื่อต่อต้าน
ฝ่ายตรงข้ามน�ำโดยสหภาพโซเวียต เมื่อสิ้นสุดสงคราม สหรัฐฯ
กลายเป็นมหาอ�ำนาจเพียงหนึ่งเดียวพร้อมบุกเบิกการค้า การเงิน
การลงทุนไปทั่วโลกภายใต้การน�ำของประธานาธิบดีบิล คลินตัน
(American Foreign Relations, 2020) ตลอดทศวรรษที่ 90

วิ ถี ชี วิ ต ของคนอเมริ กั น เปลี่ ย นผ่ า นตามความร้ อ นแรง
ทางเศรษฐกิจ การเมืองระหว่างประเทศ จากความรู้สึก
ประหนึ่งตัวแทนประชาธิปไตยเพื่อปราบลัทธิคอมมิวนิสต์
คนอเมริกันมองตัวเองว่าเป็นชาติชั้นน�ำในทางเศรษฐกิจ
และสังคม รับภาระสร้างโลกใบเดียวกันโดยใช้แนวทาง
โลกนิยม ความเป็นอเมริกันจึงเผยแพร่ไปทั่วทุกภูมิภาค
ผ่านกระบวนการโลกานุวตั รอย่างเข้มข้น ได้แก่ การเชือ่ มโยง
ทางเศรษฐกิจ การศึกษา กีฬา รวมทัง้ สือ่ บันเทิง อุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ฮอลลีวดู เริม่ ครองตลาดโลกในช่วงเวลาดังกล่าว
(Bishop Grosseteste University, n.d.) แต่ความน่ายินดี
ทางเศรษฐกิจและสังคมสหรัฐฯ ด�ำรงอยูไ่ ด้เพียงชัว่ ทศวรรษ
ก่อนย่างเข้าสู่ระยะแห่งความซบเซาซึ่งน�ำไปสู่ชาตินิยม
ในยุคประธานาธิบดีทรัมป์ในที่สุด ประเด็นก่อการร้าย
เริ่มครอบง�ำสังคมอเมริกันในสหัสวรรษใหม่จนกระตุ้น
ความคิดเรื่องการพิทักษ์มาตุภูมิ ความรู้สึกนี้เด่นชัดขึ้น
เมื่อเกิดเหตุการณ์ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 โดยกลุ่ม
ก่อการร้ายจี้เครื่องบินพาณิชย์ 4 ล�ำชนสถานที่ส�ำคัญๆ

ของสหรัฐฯ ปฏิบตั กิ ารของสามในสีล่ ำ� ประสบความส�ำเร็จ
สัญลักษณ์ทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ หรืออาคารเวิลด์เทรด
เซ็นเตอร์ 2 หลังพังทลายลงมาพร้อมคร่าชีวิตผู้บริสุทธิ์ไป
2,606 คน โดยประมาณ (Milan, 2019) ขณะที่สัญลักษณ์
ทางความเข้มแข็งอย่างเพนตากอนเสียหายขนาดหนัก
ปลายทศวรรษเดียวกันเศรษฐกิจสหรัฐฯ เริ่มชะลอตัว
ตามวัฏจักร ชีวิตอเมริกันชนทั่วไปเผยความอัตคัดออกมา
ให้เห็น ปัญหาเศรษฐกิจฉุดความเชื่อมั่นอย่างรุนแรงในปี
2008 ด้วยเกิดวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ สถาบันการเงินปิดตัว
จ�ำนวนหนีเ้ สียพุง่ ทะยาน คนอเมริกนั รูส้ กึ ทัง้ ความไม่ปลอดภัย
จากกลุม่ ก่อการร้ายและความหดหูจ่ ากภาวะเศรษฐกิจบีบรัด
นี่ท้าทายความรู้สึกของการเป็นชาติชั้นน�ำ  ท�ำให้หลายคน
คิดถึงความกร้าวแกร่งของชาติในช่วงหลังสงครามเย็น
แต่เมื่อเข้าสู่ทศวรรษ 2010 คนอเมริกันยังคงเผชิญกับ
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ความไม่แน่นอน สภาพเศรษฐกิจชะลอตัว อัตราการว่างงาน
เพิม่ ขึน้ กลุม่ อ�ำนาจใหม่นำ� โดยจีน รัสเซีย สานสัมพันธ์มากขึน้
เพื่อสร้างภูมิรัฐศาสตร์โลกใหม่ให้ส�ำเร็จ (Savic, 2016)
ในเวลาเดียวกันโลกเผชิญกับปัญหาในภูมิภาคยุทธศาสตร์
เช่น เหตุการณ์อาหรับสปริง การปราบขบวนการก่อการร้าย
ในซีเรีย คลืน่ ผูอ้ พยพหลัง่ ไหลไปยังพันธมิตรสหรัฐฯ ในยุโรป
สร้างประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับผู้อพยพและการย้ายถิ่น
เพราะมี เรื่ อ งค่ า ใช้ จ ่ า ยรวมทั้ ง ความเสี่ ย งที่ ค นในยุ โรป
จะถูกแย่งงาน ความโกลาหลด�ำเนินต่อไปท่ามกลางสภาวะ
เศรษฐกิจอ่อนตัวจนจุดกระแสชาตินิยมในกลุ่มแองโกล
อเมริกัน สหราชอาณาจักรผลักดันประชามติลาออกจาก
สมาชิกสหภาพยุโรป แต่สหรัฐฯ แสดงออกด้วยการเลือก
ประธานาธิบดีอนุรกั ษ์นยิ มนายโดนัลด์ ทรัมป์ขนึ้ มาเป็นผูน้ ำ�
เนื่องจากทรัมป์หาเสียงด้วยแนวคิดชาตินิยมสุดโต่ง คือ
“ท�ำให้อเมริกากลับมายิง่ ใหญ่อกี ครัง้ ” ร่วมกับ “อเมริกา
ต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง” นี่ตรงใจกลุ่มคนที่คิดว่าสหรัฐฯ
ย�ำ่ แย่มาตั้งแต่ยุค 2000
ประธานาธิบดีทรัมป์น�ำชาวอเมริกันไปสู่แนวคิด
ชาตินิยมสุดโต่งทันทีที่เริ่มปฏิบัติงาน มีการกระพือแนวคิด
กีดกันเชื้อชาติ ห้ามคนมุสลิม สร้างก�ำแพงกั้นสหรัฐฯ กับ
เม็กซิโก ขับไล่ผู้อพยพ (Illing, 2019) หรือเน้นการปกป้อง
ทางการค้าเพือ่ ท�ำให้มนั่ ใจว่าสหรัฐฯ จะหวนคืนไปสูบ่ ลั ลังก์
ทางการเมืองและเศรษฐกิจ ในเชิงนโยบายประธานาธิบดี
แสดงท่าทีสลายโลกานุวัตรผ่านมาตรการทางการค้า เช่น
ขึ้นภาษีสินค้าน�ำเข้าจากประเทศที่เกินดุลการค้าสหรัฐฯ
แทนที่จะปล่อยให้กลไกตลาดท�ำหน้าที่ต่อไป หรือ ถอนตัว
จากแผนก่อตัง้ ประชาคมการค้า Trans-Pacific Partnership
(Hufbauer & Cimino-Isaacs, 2017) จากนัน้ ประธานาธิบดี
ยกย่องเกียรติของคนอเมริกนั ผิวขาวระดับทีอ่ าจเรียกได้วา่
เป็นชาตินยิ มคนขาว ท�ำให้บคุ คลชาติพนั ธุอ์ นื่ ต้องถูกลดคุณค่า
บนแผ่นดินสหรัฐฯ (Bellware, 2019) การบริหารงาน
ของประธานาธิบดียังสร้างความขัดแย้งกับชาติพันธมิตร
มีการเรียกร้องให้สหภาพยุโรปช�ำระค่าใช้จ่ายทางทหาร
ให้แก่สหรัฐฯ แลกเปลี่ยนกับการที่สหรัฐฯ วางกองก�ำลังไว้
ในยุ โรป (Erickson, 2018) ภาพลั ก ษณ์ ข องสหรั ฐ ฯ
ในสายตาชาวโลกจึงตกต�่ำ  ความเชื่อมั่นสหรัฐฯ ถดถอย
หุ ้ น ส่ ว นสหรั ฐ ฯ เริ่ ม เปิ ด โอกาสให้ แ ก่ ม หาอ� ำ นาจใหม่

ได้กระชับสัมพันธ์มากขึน้ โดยเฉพาะการเชือ่ มโยงทางสายไหม
กับประเทศจีน บางครั้งรัฐบาลสหรัฐฯ วาดภาพคู่แข่งขัน
เช่น อิหร่าน เกาหลีเหนือ รัสเซีย และจีนให้เป็นภัยคุกคาม
ผู้มีสมรรถนะท�ำลายล้างระดับสูง ปัญหาระหว่างสหรัฐฯ
กับชาติเหล่านี้จึงเผยให้เห็นไม่จบสิ้น การสังหารนายพล
สุ ไ ลมานี ข องอิ ห ร่ า นหรื อ เปิ ด สงครามการค้ า กั บ จี น คื อ
ตัวอย่างข้อพิพาท ไม่วา่ จะอย่างไรศักยภาพทางการแข่งขัน
ของสหรั ฐ ฯ ในยุ ค ประธานาธิ บ ดี ท รั ม ป์ ไ ม่ เ หมื อ นเดิ ม
อีกต่อไป ความแนบแน่นกับพันธมิตรอ่อนตัว เนื่องจาก
หลายชาติพจิ ารณาว่าสหรัฐฯ เอาตัวเองเป็นทีต่ งั้ ภาพลักษณ์
ประการนีส้ วนทางกับความเป็นสหรัฐฯ ในอดีตอย่างสิน้ เชิง
กล่าวได้วา่ ความเป็นชาติในยุคประธานาธิบดีทรัมป์
พัฒนาไปในทางแข็งกร้าวพร้อมบูรณาการแนวทางชาตินยิ ม
สุดโต่ง มีการใช้วาทกรรมประเภทปลุกเร้าจินตภาพเกีย่ วกับ
ความโชติช่วงของสหรัฐฯ เพื่อท�ำให้ผู้คนเชื่อว่าสหรัฐฯ
เป็นชาติที่เกรียงไกรมาตลอดและต้องไม่มีสิ่งใดอยู่เหนือ
ผลประโยชน์ของประเทศ ดังนั้นแม้ชาตินิยมสหรัฐฯ ยังคง
เน้นความเหนือชั้นตามหลักคิด Exceptionalism แต่ก็มี
ความเปลีย่ นแปลงในรายละเอียด โดยภาครัฐก�ำหนดให้ชาติ
หมายถึ ง คนขาวที่ มี อ� ำ นาจน� ำ ทางสั ง คม มี ก องก� ำ ลั ง
อันก้าวหน้า นับถือศาสนาคริสต์ ที่ส�ำคัญรัฐและเศรษฐกิจ
ต้องขับดันโดยชนชั้นน�ำในทางธุรกิจ การเงิน การธนาคาร
(Giroux, 2017) ต�ำแหน่งของสหรัฐฯ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ชนชาติอื่นจึงมีเพียงความเป็นเลิศซึ่งไม่มีผู้ใดเทียม
ในทางตรงกันข้ามสหรัฐฯ ยุค 2000 เน้นเรื่อง
การปกป้องแผ่นดินอเมริกาอันเป็นผลพวงมาจากลัทธิ
ก่อการร้าย ขณะที่ความเป็นชาติยุค 90 หมายถึงวิถีชีวิต
อเมริกนั ชนในฐานะต้นแบบของการพัฒนาโลก ลัทธิบริโภค
และการสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ จุดส�ำคัญคือความรุง่ โรจน์ในยุค 90
ส่งผลต่อคตินิยมเกี่ยวกับชาติขับเคลื่อนโดยประธานาธิบดี
ทรัมป์ เพราะมันคือจุดสูงสุดทางอ�ำนาจ รวมทั้งเกียรติยศ
ของสหรัฐฯ สืบเนื่องมาจากชัยชนะเหนือสหภาพโซเวียต
ในสงครามเย็นรวมทั้งอิทธิพลทางเศรษฐกิจเหนือคู่แข่งขัน
อย่างญี่ปุ่น แต่สหรัฐฯ ในยุคปัจจุบันกลับไม่ได้ด�ำรงอยู่
ณ จุดนั้นอีกต่อไป ความโหยหาอดีตจึงผลักดันให้สหรัฐฯ
เลือกใช้แนวทางอนุรักษ์นิยม
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      ภาพยนตร์ ในมิติความมั่นคง

ภาพยนตร์ 10 อันดับแรกระหว่างปี ค.ศ. 2017-2019 แบ่งเป็นภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่น (Live Action) 24 เรื่อง
และแอนิเมชัน (Animation) 6 เรือ่ ง แต่ถา้ แยกเป็นแนวภาพยนตร์ (Genre) ภาพยนตร์วรี บุรษุ เหนือมนุษย์ (Superhero)
มีจ�ำนวนมากถึง 13 เรื่อง หรือประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของทั้งหมด ที่เหลือคละกันระหว่างงานแนวต่อสู้ (Action)
จินตนาการ (Fantasy) นิยายวิทยาศาสตร์ (Sci-fi) สงคราม (War Film) ผจญภัย (Adventure) และสยองขวัญ (Horror)
การสุ่มโดยอิงสัดส่วนแนวภาพยนตร์ทำ� ให้ได้ตัวอย่าง 15 เรื่องดังในตาราง

วีรบุรุษเหนือมนุษย์
Wonder Woman (2017)

Spider-Man: Homecoming (2017)

Logan (2017)
Black Panther (2018)
Incredibles 2 (2018)
Avengers: Endgame (2019)
Captain Marvel (2019)

จินตนาการ
Frozen II (2019)
Toy Story 4 (2019)

Despicable Me 3 (2017)

อย่างไรก็ตาม การศึกษาภาพยนตร์
ในตารางเพื่อตอบวัตถุประสงค์
ข้อที่สองต้องอาศัยค�ำถามน�ำการ
ค้นคว้าสองข้อ ได้แก่
ภาพยนตร์ฮอลลีวูดน�ำเสนออะไร
ซึ่งอาจสอดคล้องกับข้อค้นพบ
ตามวัตถุประสงค์วิจัยข้อที่หนึ่ง?
และ ภาพยนตร์ฮอลลีวูดน�ำเสนอ
มันออกมาอย่างไร?

สยองขวัญ

นิยายวิทยาศาสตร์/ต่อสู้/สงคราม/ผจญภัย
Jurassic World: Fallen Kingdom (2018)
Jumanji: Welcome to the  Jungle (2018)

?

It (2017)

Solo: A Star Wars Story (2018)
Star Wars: Episode IX
   - The Rise of Skywalker (2019)

ตารางที่ 1 รายนามภาพยนตร์ ในการศึกษาวิจัย

ที่มา ประมวลรายชื่อจากฐานข้อมูล Box Office Mojo by IMDbPro. (2020).

จากการค้นพบเบื้องต้นบทบาทของภาพยนตร์
ฮอลลีวูดในแง่ความมั่นคงคือร่วมสร้างคตินิยมเกี่ยวกับ
ชาติตามกรอบ Exceptionalism ภาพยนตร์ฮอลลีวูด
น�ำเสนอเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นชนชาติพิเศษและ
แตกต่างในหลากหลายรูปแบบเพือ่ ปลุกเร้าความภูมใิ จในชาติ
(National Pride) พร้อมทั้งร้อยรัดผู้ชมในทางจิตวิญญาณ
ซึง่ สอดคล้องกับหลักการทางความมัน่ คง แต่เมือ่ ประธานาธิบดี
ทรั ม ป์ เ ติ ม แนวคิ ด ชาติ นิ ย มสุ ด โต่ ง ลงไปในคติ นิ ย มของ
ชาวอเมริกัน

1
2

ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงบทบาทผสมผสาน
อันประกอบไปด้วย
สืบสานเอกลักษณ์ดั้งเดิมของสหรัฐฯ
ตามกรอบ Exceptionalism
สวนกระแสขวาจัดด้วยภาพ
ของอเมริกันชนในอุดมคติสำ� หรับชาวโลก
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เริม่ จากบทบาทประการแรก ภาพยนตร์ ในกลุม่ กรณีศกึ ษายังคงแสดงเอกลักษณ์ 4 อย่าง
ในคตินยิ มเกีย่ วกับชาติของสหรัฐฯ ผู้สร้างให้ค่าเอกลักษณ์ทั้ง 4 ประหนึ่งจุดขายของอเมริกันชน ได้แก่
ความเป็นนักบุกเบิก/ผจญภัย
(Explorer/Adventurer)

1

นี่คือลักษณะภาคบังคับที่ช่วยขับเน้น
ให้ ผู ้ ช มเห็ น ภาพของผู ้ น� ำ เพราะความเป็ น นั ก
บุกเบิก/ผจญภัยช่วยฉายคุณสมบัติของนักสู้ เมื่อ
สหรัฐฯ วางตัวเองในต�ำแหน่งศูนย์กลางของโลก
ชาวอเมริกันต้องเชื่อในลักษณะดังว่าเสมอมา
ในอดีตความเป็นนักบุกเบิก/ผจญภัยถ่ายทอดออกมา
บ่อยครั้งผ่านงานบุกเบิกตะวันตก (Western)
ซึ่งมีเนื้อหาว่าด้วยการต่อสู้ในยุคที่สหรัฐฯ ขยาย
อาณาเขตออกไปทางปั จ ฉิ ม ทิ ศ ตั ว ละคร
ตามแนวคิดนีต้ อ้ งกล้าบุกเบิก กล้ารับมือกับอุปสรรค
แทนที่จะหยุดนิ่ง ทั้งนี้เพื่อแสวงหาอะไรใหม่ๆ
มาพั ฒ นาชี วิ ต หรื อ สั ง คม สมเด็ จ พระพุ ท ธโฆษาจารย  (ป. อ. ปยุตฺโต) (2561) กล่าวว่า
แนวคิดบุกเบิกและไม่หยุดนิง่ เป็นคุณสมบัตพิ นื้ ฐาน
ของโลกตะวันตก ภาพยนตร์จากกลุ่มตัวอย่าง
ล้วนใส่ความเป็นนักผจญภัยลงไปในกลุม่ ตัวละคร
หลั ก และก� ำ หนดให้ ตั ว ละครผ่ า นบททดสอบ
ก่อนจบลงด้วยพัฒนาการของชีวิต เช่น การ
เขียนบทให้กลุ่มเด็กในเรื่อง It เอาชนะขีดจ�ำกัด
ด้านกายภาพและความรู้สึกของผู้เยาว์ด้วยการ
รวมพลังขับไล่ปิศาจเพนนีไวซ์ สุดท้ายเพนนีไวซ์
ลี้ภัยออกไปจากเมือง ใน Jumanji: Welcome
to the Jungle ตัวละครวัยรุ่นหลงเข้าไปติดใน
โลกของเกมจู ม านจี้ แต่ ทุ ก คนสมานสามั ค คี
ในการฝ่ า ฟั น สิ่ ง แวดล้ อ มอั น แปลกประหลาด
แทนที่ จ ะเลื อ กอยู ่ ใ นที่ ตั้ ง เพื่ อ เลี่ ย งความเสี่ ย ง
และนั่นน�ำตัวละครไปสู่ทางออกในที่สุด เป็นต้น

ความเป็นผู้น�ำประชาธิปไตย
(Leading Democratic Nation)

2

ส�ำหรับสหรัฐฯ ประชาธิปไตยหมายถึง
ระบอบที่ เ ปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนมี สิ ท ธิ์ มี เ สี ย ง
ในประเทศผ่านกิจกรรม เช่น การเลือกตั้ง ประชา
พิ จ ารณ์ การวิ พ ากษ์ บ ทบาทรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
มอบอ�ำนาจให้ประชาชนโดยไม่แบ่งชั้นวรรณะและ
สิ่งใดก็ตามที่แสดงถึงความพยายามผูกขาดอ�ำนาจ
ให้ถือว่าอยู่ขั้วตรงข้ามกับหลักอธิปไตยของปวงชน
แต่ในบริบททัว่ ไปประชาธิปไตยหมายถึงการใช้เหตุผล
รวมทั้งการมีส่วนร่วมของสมาชิก ภาพยนตร์กลุ่ม
Star Wars น�ำเสนอเอกลักษณ์ประการนีอ้ ย่างเด่นชัด
ในทั้ง Solo: A Star Wars Story และ Star Wars:
Episode IX - The Rise of Skywalker พิษภัย
ของอ�ำนาจนิยมกับภาพของประชาธิปไตยในฐานะ
เส้ น ทางสู ่ สั ง คมยู โ ทเปี ย คื อ โครงเรื่ อ งหลั ก
เหตุ ก ารณ์ อุ บั ติ ใ นโลกจิ น ตนาการซึ่ ง สรรพชี วิ ต
อาศั ย กระจั ด กระจายทั่ ว ดาราจั ก ร โดยกลุ ่ ม
ตัวละครเอกรับบทฝ่ายต่อต้านผู้ต้องการรื้อฟื้น
สาธารณรัฐ ขณะที่จักรวรรดิปกครองด้วยการกดขี่
รวมทั้ง จ�ำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ความ
พยายามยืนหยัดเพื่อสังคมประชาธิปไตยในเรื่อง
จึ ง แทนภาพของสหรั ฐ ฯ ที่ ยึ ด มั่ น ในหลั ก การ
ทั้ ง สองเรื่ อ งยั ง สื่ อ ประเด็ น ประชาธิ ป ไตยผ่ า น
ปฏิสัมพันธ์ของตัวละคร ได้แก่ การท�ำงานเป็น
หมู่คณะแทนที่จะพึ่งอ�ำนาจของใครคนหนึ่ง การใช้
เหตุผลเพื่อกลั่นกรองแผน การเปิดโอกาสให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ทุกอย่างเป็นไปตามหลักการ
พื้ น ฐานประชาธิ ป ไตยอั น เป็ น ระบบของความ
หลากหลายและต้ อ งอาศั ย พลั ง ของภาคประชา
สังคม
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ทุนนิยม/บริโภคนิยม
(Capitalism/Consumerism)
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เชื่อกันว่าระบบทุนนิยม/บริโภคนิยม
ในสหรัฐฯ ช่วยเติมเต็มความต้องการผู้คนด้วย
อิสระทางการค้าและการบริโภคผ่านกลไกตลาด
สังคมจึงอุดมไปด้วยความหลากหลายทางอาชีพ
และสี สั น ทางเศรษฐกิ จ ผู ้ ค นจะมี สิ ท ธิ์ ใ นการ
แข่งขัน แสวงหาโอกาส และใช้ความต้องการ
บริโภคเป็นแรงขับ ประชากรในสังคมแบบนีม้ กั เป็น
ผู้มุ่งหวังความส�ำเร็จอยู่เสมอรวมทั้งไม่ย่อท้อ
ทีจ่ ะพัฒนาตนเอง ภาพยนตร์ เช่น Incredibles 2
หรือ Despicable Me 3 ล้วนสื่อสาระของ
ทุนนิยม/บริโภคนิยมทัง้ สิน้ ครอบครัวยอดมนุษย์
ใน Incredibles 2 ต้องละจากหน้าที่ตัวเอง
เพราะรัฐไม่ให้ความไว้วางใจ แต่ครอบครัวนี้
เลือกที่จะปรับตัว เรียนรู้ เพื่อฟื้นความเชื่อมั่น
ในตัวยอดมนุษย์ ใน Despicable Me 3 กรูและลูซี่
โดนปลดจากต�ำแหน่งเนื่องจากความผิดพลาด
ในการปฏิบัติหน้าที่ แต่ทั้งคู่ก็ไม่หมดก�ำลังใจ
ที่จะคืนสู่อาชีพรักของตน กล่าวได้ว่าทุนนิยม/
บริ โ ภคนิ ย มในทั้ ง 2 เรื่ อ งปรากฏชั ด ในแง่
โครงสร้างสังคม ได้แก่ โอกาส (โอกาสในการ
พัฒนาตนของตัวละครกับโอกาสในการเข้าถึง
ทรั พ ยากร) และความสามารถของบุ ค คล
(สามารถใช้โอกาสและทรัพยากรจนบรรลุเป้าหมาย)
ทั้ง 2 เรื่องยังว่าด้วยเสรีภาพในการบริโภคผ่าน
วิถีชีวิตของตัวละคร หมายความว่าทุกตัวละคร
สามารถบริโภคได้ตามก�ำลังทรัพย์ของตัวเอง
ความเป็นชาติของสหรัฐฯ จึงผูกติดกับทุนนิยม/
บริโภคนิยมด้วยเชื่อว่าท�ำให้สหรัฐฯ ดูเป็นชาติ
ทั น สมั ย ช่ ว ยให้ ป ั จ เจกชนได้ สั ม ผั ส เสรี ภ าพ
ในทางเศรษฐกิจ

ความล�้ำหน้าทางเทคโนโลยี
(Technological Advancement)

4

เอกลักษณ์ข้อนี้หมายรวมถึงการครองวิทยาการ
หรือความรูด้ า้ นต่างๆ อันสืบเนือ่ งมาจากแนวคิดอนาคตนิยม
(Futurism) ซึ่ ง ก� ำ หนดให้ ม นุ ษ ย์ ก ้ า วเดิ น ไปข้ า งหน้ า
มากกว่าจะจมปลักกับอดีตและปัจจุบัน เครื่องมือหนึ่ง
ของการก้าวเดินคือพัฒนาการในศาสตร์ต่างๆ หากเป็น
ประเทศชั้ น น� ำ อย่ า งสหรั ฐ ฯ ผู ้ ค นให้ ค วามส� ำ คั ญ แก่
การแพทย์ วิทยาศาสตร์ อาวุธ การคมนาคม รวมไปถึง
เทคโนโลยีดา้ นอืน่ ด้วยมองว่าศาสตร์เหล่านีไ้ ม่เพียงเปิดทาง
สู่อนาคต แต่ยังช่วยให้สหรัฐฯ คงสถานะของผู้น�ำด้าน
การพัฒนา หน่วยงานด้านความรู้และวิทยาการใหม่ๆ จึง
ก่อตั้งส�ำเร็จในสหรัฐฯ เช่น องค์การบริหารการบินและ
อวกาศแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (NASA) สถาบันสมิธโซเนียน
(Smithsonian Institute) งานอย่างเรือ่ ง Jurassic World:
Fallen Kingdom, Logan ล้วนบูรณาการภาพทางเทคโนโลยี
เพื่อร่วมเสนอซ�้ำเอกลักษณ์ทางความรู้ของสหรัฐฯ เรื่อง
แรกอิงหลักการด้านวิศวพันธุกรรมในการคืนชีพสิ่งมีชีวิต
ดึกด�ำบรรพ์และปรับคุณสมบัติให้ดุร้าย ฉลาดมากขึ้น
เรื่องหลังว่าด้วยกระบวนการโคลนนิ่งตัวละครรวมไปถึง
วิทยาการด้านอาวุธซึ่งชุมชนวิทยาศาสตร์เชื่อว่าอาจจะ
เป็นจริงในอนาคต ในมุมของสหรัฐฯ วิทยาศาสตร์ล�้ำหน้า
เช่นในภาพยนตร์คือความภาคภูมิใจ แสดงออกซึ่งปัญญา
ชั้นสูง รวมทั้งช่วยส่งเสริมภาพทางเทคโนโลยีของสหรัฐฯ
ให้คงอยู่ต่อไป
ส�ำหรับบทบาทประการที่สองการสวนกระแส
ชาตินิยมของรัฐฯ เด่นชัดในงานยอดนิยมแนววีรบุรุษ
เหนือมนุษย์ รวมทั้งงานแนวต่อสู้อื่นๆ ซึ่งส่งออกไปยัง
ตลาดต่ า งประเทศ เพราะชาติ นิ ย มในยุ ค สมั ย ของ
ประธานาธิ บ ดี ท รั ม ป์ ท� ำ ให้ ค วามเป็ น ชาติ ข องสหรั ฐ ฯ
มีระยะห่างจากโลกรวมทั้งปิดกั้นโอกาสหรือสร้างความ
เป็นอื่นให้แก่กลุ่มคนซึ่งไม่ได้มีคุณสมบัติตามความคิด
ของรัฐ งานภาพยนตร์แนวข้างต้นจึงเลือกสือ่ สารว่าสหรัฐฯ
ยั ง คงรั ก ษาบทบาทผู ้ น� ำ การต่ อ สู ้ เ พื่ อ คุ ้ ม ครองนานา
ประชาชาติ ทั้ ง ยั ง คงความเป็ น ดิ น แดนแห่ ง เสรี ภ าพ/
ความเท่ า เที ย มรวมไปถึ ง สั ง คมแห่ ง ความหลากหลาย
ซึ่งต่างจากสาระในคตินิยมเกี่ยวกับชาติยุคผู้น�ำทรัมป์
รายละเอียดมีดังต่อไปนี้
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สำ�หรับบทบาทประการที่สองการสวนกระแสชาตินิยมของรัฐฯ เด่นชัดในงานยอดนิยมแนววีรบุรษเหนือมนุษย์รวมทั้ง
งานแนวต่อสู้อื่นๆ ซึ่งส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ เพราะชาตินิยมในยุคสมัยของประธานาธิบดีทรัมป์ทำ�ให้ความเป็น
ชาติของสหรัฐฯ มีระยะห่างจากโลกรวมทั้งปิดกั้นโอกาสหรือสร้างความเป็นอื่นให้แก่กลุ่มคนซึ่งไม่ ได้มีคุณสมบัติตาม
ความคิดของรัฐ งานภาพยนตร์แนวข้างต้นจึงเลือกสื่อสารว่าสหรัฐฯ ยังคงรักษาบทบาทผู้นำ�การต่อสู้เพื่อคุ้มครอง
นานาประชาชาติ ทั้งยังคงความเป็นดินแดนแห่งเสรีภาพ/ความเท่าเทียมรวมไปถึงสังคมแห่งความหลากหลายซึ่งต่าง
จากสาระในคตินิยมเกี่ยวกับชาติยุคผู้นำ�ทรัมป์ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

ผู้พิทักษ์ตามแนวทางโลกนิยม
(World Protector)

5

นี่ ต รงกั บ ภาพความเป็ น ผู ้ ดู แ ลโลกของสหรั ฐ ฯ
ตั้งแต่ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยสหรัฐฯ รับบทบาท
ในการต่อกรกับลัทธิคอมมิวนิสต์ยคุ สงครามเย็น ปราบปราม
ภั ย ก่ อ การร้ า ยจากกลุ ่ ม มุ ส ลิ ม หั ว รุ น แรง และเฝ้ า ระวั ง
พฤติกรรมของชาติซึ่งสหรัฐฯ เห็นว่าอาจก่อความเสียหาย
ให้แก่โลก ด้วยวิธีทางการทูตบวกกับกลยุทธ์ด้านอ�ำนาจ
อ่อนชาวโลกไม่ใคร่มองกองก�ำลังสหรัฐฯ ว่าเป็นภัย ในทาง
ตรงกันข้ามกลับเกิดโลกทัศน์ว่านั่นเป็นภารกิจปราบปราม
ความไม่ชอบธรรมซึ่งถือเป็นสิ่งอันเต็มไปด้วยเกียรติและ
ความภาคภูมิ การรักษาความสงบสุขจึงไม่ต่างจากภาระ
ภาคบังคับและชาวอเมริกันทุกคนต้องบูรณาการภาพจ�ำ
ประการนีใ้ นคตินยิ มเกีย่ วกับชาติเพือ่ ช่วยสนับสนุนปฏิบตั กิ าร
นอกประเทศ อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีทรัมป์มองว่า
สหรัฐฯ เสียสละมากเกินไปในด้านบทบาทระหว่างประเทศ
จนน�ำไปสู่ข้อถกเถียงกับชาติพันธมิตรอื่นๆ ทว่าภาพยนตร์
จากกลุ่มตัวอย่าง เช่น Avengers: Endgame, Wonder
Woman เลือกสืบทอดภาพจ�ำแบบเก่าแทนที่จะส่งเสริมภาพจ�ำแบบใหม่ ผู้สร้างสื่อสารเอกลักษณ์
ด้านนี้ออกมาอย่างแนบเนียนผ่านงานฉากและตัวละคร อย่างใน Avengers: Endgame ธานอส
คือผูร้ กุ รานทีต่ อ้ งการท�ำลายสรรพชีวติ ขณะทีเ่ หล่ายอดมนุษย์ถกู สร้างสรรค์ให้มคี วามเป็นอเมริกนั ชน
ผูห้ ว่ งใยโลก เช่น กัปตันอเมริกาผูป้ รากฏโฉมในชุดอันเป็นสัญลักษณ์ของสหรัฐฯ และแสดงพฤติกรรม
ตามพิมพ์นิยมของทหารอเมริกัน หรือไอรอนแมน นักธุรกิจอเมริกันชั้นสูง ปราดเปรื่อง ใส่ใจ
สาธารณชน ทัง้ คูไ่ ด้รบั บทบาทหลักในการพิทกั ษ์ทกุ เผ่าพันธุจ์ ากตัวละครร้ายดุจดัง่ สหรัฐฯ ทีพ่ ยายาม
ปกป้องโลกจากภัยต่างๆ หรือใน Wonder Woman ตัวละครไดอาน่าพยายามหยุดยั้งสงครามโลก
ครัง้ ที่ 1 เพือ่ รักษามนุษยชาติ เมือ่ อยูใ่ นสนามรบ
ไดอาน่ า วิ่ ง ฝ่ า กระสุ น ไปในแดนข้ า ศึ ก และ
การรักษาความสงบสุข
จัดการกับทหารฝ่ายตรงข้ามอย่างไม่กลัวเกรง
จึงไม่ต่างจากภาระภาคบังคับ
เป็นต้น ตัวละครทั้งหมดถูกสร้างขึ้นมาให้แทน
และชาวอเมริกันทุกคนต้องบูรณาการ
ประเทศสหรัฐฯ ผู้ชมจึงรับรู้ความเป็นผู้พิทักษ์
ภาพจ�ำประการนี้ในคตินิยมเกี่ยวกับชาติ
ผ่านการเปรียบเปรย

เพื่อช่วยสนับสนุนปฏิบัติการนอกประเทศ
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ความเท่าเทียม/เสรีภาพ
(Equality/Freedom)

6

แม้สหรัฐฯ น�ำเสนอตัวเองในหลาย
แง่มุม สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นจนกลายเป็นภาพจ�ำ
คื อความเท่าเทียม/เสรีภาพที่อาจหาไม่ไ ด้
ในอี ก หลายๆ ประเทศทั่ ว โลก อย่ า งหลั ง
หมายถึงอิสระที่จะแสดงออกซึ่งความคิดหรือ
ความสามารถของบุ ค คลโดยไม่ อ ยู ่ ภ ายใต้
อ�ำนาจใคร ประเพณีใด แต่เมื่อมีเสรีภาพ
บุคคลย่อมมีความเท่าเทียมตามมา จัดเป็น
ความเท่าเทียมในด้านอิสรภาพการแสดงออก
ความเท่าเทียมในเชิงโอกาส ทัง้ ความเท่าเทียม
และเสรี ภ าพจึ ง สั ม พั น ธ์ ใ นลั ก ษณะของผล
และเหตุ ช่วยบ่งบอกสิทธิความเป็นมนุษย์
ที่ปราศจากการปิดกั้นซึ่งขัดกับท่าทีแบ่งแยก
กลุ่มคน ตั้งแง่แรงงานต่างด้าว สร้างคตินิยม
เกี่ยวกับเชื้อชาติ และเชิดชูเพศชายเป็นหลัก
ของประธานาธิบดีทรัมป์ ในการนี้ภาพยนตร์
อย่าง Black Panther พูดถึงวีรกรรมของ
ยอดมนุ ษ ย์ ผิ ว สี ต ลอดเรื่ อ งและถื อ เป็ น
ภาพยนตร์แนวยอดมนุษย์ผวิ สีเรือ่ งแรกของโลก
ขณะที่ Captain Marvel กล่าวถึงยอดมนุษย์
ฝ่ายหญิงในเครื่องแบบที่สื่อถึงสหรัฐฯ อีกทั้ง
ยังเป็นยอดมนุษย์ที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาล
มาร์ เวล ชาติ พั น ธุ ์ แ ละเพศในทั้ ง สองเรื่ อ ง
จึงแสดงบทบาทใน 2 ทาง ได้แก่ ปฏิเสธ
ความเชือ่ เรือ่ งอ�ำนาจน�ำของคนอเมริกนั ผิวขาว
อย่างสิ้นเชิง และสื่อให้ผู้ชมเห็นว่าสหรัฐฯ
ยั ง เ ป ็ น ดิ น แ ด น แ ห ่ ง ค ว า ม เ ท ่ า เ ที ย ม
คนทุ ก ประเภทมี เ สรี ภ าพในการด� ำ รงตน
รวมไปถึงใช้ความสามารถเพื่อจรรโลงสังคม
ได้ตลอดเวลา

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
(Cultural Diversity)

7

เอกลั ก ษณ์ ข ้ อ นี้ พ บได้ ม ากกว่ า ครึ่ ง
ในภาพยนตร์กลุ่มตัวอย่างทั้งที่คตินิยมเกี่ยวกับ
ชาติยุคประธานาธิบดีทรัมป์มุ่งยกย่องอเมริกัน
ผิวขาวเหนือชนชาติอื่น (White American)
ประธานาธิ บ ดี ท รั ม ป์ ม องว่ า สหรั ฐ ฯ ผจญ
อุ ป สรรคมากมายเนื่ อ งจากสร้ า งสั ม พั น ธ์ กั บ
ชนชาติอื่นผ่านกระบวนการโลกานุวัตร หากจะ
กลับมายิ่งใหญ่ดังเดิม สหรัฐฯ ต้องสนใจความ
อยูร่ อดภายในชาติกอ่ นโดยยกให้คนอเมริกนั ผิวขาว
รับหน้าที่น�ำสังคม ทว่าหลายฝ่ายมองแนวคิด
อเมริกันผิวขาวว่าตกยุคและไม่ได้น�ำเสนอความ
เป็นสหรัฐฯ ในอุดมคติ ภาพยนตร์เรือ่ ง Spider-Man:
Homecoming, Frozen II ฯลฯ คือกลุม่ ตัวอย่าง
ที่ฉายภาพความหลากหลายเพื่อคานชาตินิยม
ผิวขาว ตัวละครแวดล้อมและสภาพบรรยากาศ
ใน Spider-Man: Homecoming สื่อถึงพหุชน
อย่างจงใจ เพื่อนสนิทของปีเตอร์ ปาร์คเกอร์
เป็นคนเอเชียอเมริกัน สาวที่ปีเตอร์หลงใหลเป็น
ลู ก ครึ่ ง ผิ ว สี เพื่ อ นในโรงเรี ย นหลายคนเป็ น
เชือ้ ชาติอเมริกนั ผสม ปีเตอร์กบั ป้าเมย์ทานอาหาร
ปรั บ ทุ ก ข์ ใ นร้ า นอาหารไทย โทนี่ สตาร์ ค
อาจารย์ ท างการต่ อ สู ้ ข องปี เ ตอร์ ร ่ ว มงาน
ประเพณีในอินเดีย หรือใน Frozen II พระมารดา
ของเอลซ่ามาจากเผ่าพันธุ์นอร์ธธุลดร้า หาใช่
คนผิวขาวในราชอาณาจักรแอเรนเดลล์แต่ดงั้ เดิม
และเรื่องจบลงด้วยการประสานไมตรีระหว่าง
ราชอาณาจักรแอเรนเดลล์กับนอร์ธธุลดร้า โดย
ราชินีเอลซ่าสละราชบัลลังก์ไปท�ำหน้าที่สะพาน
เชื่ อ มของสองดิ น แดน เนื้ อ หาเหล่ า นี้ สื่ อ สาร
แนวคิดการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลาย เป็น
ความพยายามสวนกระแสความคิดเรือ่ งคนผิวขาว
พร้ อ มทลายการผู ก ขาดคติ นิ ย มเกี่ ย วกั บ ชาติ
โดยกลุ่มคนขาว
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แต่เอกลักษณ์ทั้ง 7 ข้ออาจไม่ตราตรึงในความ
รู้สึกผู้ชมหากขาดวิธีนำ� เสนออันเหมาะสม การศึกษาวิจัย
ท�ำให้พบว่าผู้ผลิตภาพยนตร์ฮอลลีวูดน�ำเสนอเอกลักษณ์
ทั้ง 7 อย่างแยบยลมากกว่าจะท�ำให้ดูประเจิดประเจ้อ
จนอาจกลายเป็นความจงใจ เพราะเอกลักษณ์ที่น�ำเสนอ
ถู ก จั ด วางให้ เ ป็ น เนื้ อ เดี ย วกั บ งานโดยไม่ เ สี ย อิ ท ธิ พ ล
ทางความคิด มีทั้งที่สัมผัสได้โดยตรงหรือต้องตีความ
ผ่านการสื่อสารโดยนัย วิธีน�ำเสนอมีดังต่อไปนี้

ภาพยนตร์จากกลุม่ กรณีศกึ ษาเรือ่ ง Toy Story 4
น� ำ เสนอซ�้ ำ ความเป็ น ชาติ ผ ่ า นสั ญ ลั ก ษณ์ ค ลาสสิ ก
ของอเมริกนั ชน คือตัวละครวูดดีใ้ นชุดเครือ่ งแบบคนเลีย้ งวัว
วูดดี้ท�ำให้ภาพของอเมริกันชนน่าประทับใจด้วยบทบาท
อย่างเช่น ปกป้องสมาชิกในคณะของเล่น มีความเสียสละ
อย่ า งใหญ่ ห ลวง มุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะให้ ผู ้ อื่ น ประสบ
แต่ความสุข เป็นต้น ในขณะเดียวกันผู้ชม
จะไม่ เ ห็ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น ไม่ พึ ง ประสงค์
ของชาตินิยมสหรัฐฯ ยุคประธานาธิบดีทรัมป์
   เสนอซ�้ำความเป็นชาติ
ในเรือ่ งไม่วา่ จะเป็นการแบ่งแยกสังคม การยกให้
   (Normalization of National Identity)
คนสหรั
ฐฯ เหนือกลุม่ ชาติพนั ธุอ์ นื่ การพินอบพิเทา
เช่น เสนอซ�้ำภาพของอเมริกันผู้พิทักษ์ผ่านบทบาทต่างๆ
ชนชั้นน�ำทางธุรกิจ เป็นต้น
เสนอซ�้ ำ องค์ ป ระกอบของทุ น นิ ย มในฉากหรื อ วิ ถี ชี วิ ต
ตัวละคร เพื่อให้ผู้ชมเกิดความคุ้นเคยมากกว่าจะตั้งค�ำถาม

   ใส่ความประทับใจในความเป็นอเมริกัน
   (Impression of Being America)

เช่น สร้างบทบาทของตัวละครในเอกลักษณ์ตา่ งๆ ให้ดยู งิ่ ใหญ่
สนุก น่าซาบซึ้งใจ เพื่อให้ผู้ชมปลอดจากอคติและท�ำให้
ผู้ชมรู้สึกว่าสหรัฐฯ มีความเหนือชั้นในด้านเหล่านั้น

ข้ามความเป็นชาตินิยมด้านลบ
   (Avoidance of Undesirable Nationalistic Traits)

เช่น ภาพของสหรัฐฯ รุกรานคนต่างถิ่นหรือความล�ำบาก
ของคนชั้นล่าง

นอกจากนี้การวิจัยยังพบวิธีที่สี่จากประวัติความเป็นไป
ของฮอลลีวูด เรียกว่า การตอกย�้ำความเป็นชาติในบริบทอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับภาพยนตร์ (Emphasis of American Nationalism
in Other Contexts) เช่น การประกาศรางวัล การกล่าวถึงภาพยนตร์
ในสื่ออื่น ฯลฯ อะไรก็ตามที่เป็นดั่งจุดเด่นของสหรัฐฯ จะได้รับการ
เชิดชูในบริบทดังกล่าว อย่างการประกาศผลรางวัลออสการ์
ครั้งที่ 90 ภาพยนตร์เรื่อง Three Billboards Outside Ebbing,
Missouri ได้รับการกล่าวขานในงานพร้อมชนะรางวัลส�ำคัญๆ
ได้แก่ นักแสดงน�ำหญิงยอดเยี่ยม นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม
เนื่องจากสอดรับกับกระแสต่อต้านความรุนแรงทางเพศของสตรี
อันถือเป็นเอกลักษณ์ด้านความเท่าเทียม การเป็นนักสู้
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00:00:12:34
หากน�ำ
ทฤษฎีอิทธิพลของภาพยนตร์
มาใช้วเิ คราะห์กรณีศกึ ษาทัง้ 15 เรือ่ งร่วมกับแนวคิด
ความมัน่ คงใหม่ จะพบว่างานทุกเรือ่ งพยายามสร้างอิทธิพล
ด้านความคิดเกี่ยวกับนิยามความเป็นอเมริกันชนซึ่งถือเป็นหน้าที่
ในทางความมั่นคงแบบใหม่เพราะความตระหนักในตัวตนช่วยสร้าง
เอกภาพระดับสังคม แทบทุกเรือ่ งมุง่ ปลุกเร้าให้ผชู้ มภูมใิ จในสถานะ
ของอเมริกันชนผ่านการน�ำเสนอคุณสมบัติอันโดดเด่นแต่แทนที่
จะส่งเสริมภาพของอเมริกันชนในอุดมคติรัฐ
ยุคประธานาธิบดีทรัมป์ ภาพยนตร์ทงั้ 15 เรือ่ ง
กลับสืบทอดภาพลักษณ์แบบที่ผู้ชมคุ้นเคย
ทั้งยังเพิ่มเติมส่วนที่อาจไม่ใคร่ปรากฏในงาน
ฮอลลีวูดสมัยก่อนหน้า เป็นภาพของอเมริกา
ผู้เอื้ออารีประสมกับผู้น�ำในแง่การเมือง
การทหาร ความรู้ ล�ำ้ สมัยและการด�ำรงชีวติ
ในสังคมซึ่งเจือกลิ่นอายยูโทเปีย ยามที่
ประธานาธิบดีทรัมป์ปรารถนาชาตินิยม
แบบโบราณ ภาพยนตร์ฮอลลีวูดเสนอ
สหรัฐฯ ในนามของผู้ยืนหยัด
ตามแนวทางโลกนิยม

REC

    บทสรุป

งานวิจัยนี้เลือกศึกษาภาพยนตร์ฮอลลีวูดยุคชาตินิยม
ขวาจัดน�ำโดยประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาส�ำหรับ
พิจารณาสื่อภาพยนตร์ ในฐานะเครื่องมือสนับสนุนความมั่นคง
โจทย์วจิ ยั ว่าด้วยการใช้ภาพยนตร์เพือ่ ร้อยรัดผูช้ มให้เป็นหนึง่ เดียว
เนื่องจากบทบาทของภาพยนตร์ฮอลลีวูดในด้านที่ว่าสามารถ
เป็นกรณีอา้ งอิงทีด่ สี ำ� หรับประเทศไทย ภาพยนตร์ในการวิจยั มาจาก
งานยอดนิยม 10 ล�ำดับแรกในตลาดภาพยนตร์สหรัฐฯ เลือกมาทัง้ สิน้
15 เรือ่ ง แล้วหาความเชือ่ มโยงระหว่างเนือ้ หาภาพยนตร์กบั คตินยิ ม
ความเป็นชาติยคุ ประธานาธิบดีทรัมป์

ความเป็ น ชาติ ภ ายใต้ ว าระบริ ห ารของ
ประธานาธิบดีคนที่ 45 ยังอิงหลัก Exceptionalism
ซึ่งโน้มน้าวให้ประชาชนเห็นว่าสหรัฐฯ เป็นประเทศสูงส่ง
ในหลายมิติ แต่ภายใต้ความสูงส่งนี้สหรัฐฯ จะต้องถอนตัว
ออกมาจากโลกานุวัตรหรืออย่างน้อยที่สุดให้ลดบทบาท
การน�ำลงเพื่อหันมาปกป้องประเทศในทางการค้าและ
ปกป้องในเชิงชาติพันธุ์ซึ่งฝ่ายรัฐก�ำหนดให้เป็นชนผิวขาว
เชื่ อ กั น ว่ า มาตรการปกป้ อ งจะท� ำ ให้ ส หรั ฐ ฯ รั บ มื อ กั บ
ความถดถอยอันยาวนานได้ เพราะฉะนั้นความเป็นชาติ
ยุ ค ประธานาธิ บ ดี ท รั ม ป์ ยึ ด แก่ น Protectionism
อย่างไรก็ตาม ภาพยนตร์ฮอลลีวดู ในการวิจยั ไม่ได้ไปด้วยกัน
กับความเป็นชาติข้างต้น เพราะภาพยนตร์ทั้งหมดสืบสาน
เอกลักษณ์เดิมๆ ตามหลัก Exceptionalism ได้แก่ ความ
โดดเด่นในด้านการบุกเบิก/ผจญภัย ด้านประชาธิปไตย
ด้านทุนนิยม/บริโภคนิยม และด้านเทคโนโลยี ร่วมกับ
สรรค์สร้างภาพของสหรัฐฯ อันเปิดกว้างส�ำหรับแนวทาง
โลกนิยมรวมทั้งบ่งบอกความเป็นสังคมหลากวัฒนธรรม
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จากข้อค้นพบในการวิจยั ความเป็นชาติของสหรัฐฯ
ในภาพยนตร์ ไ ม่ อ าจอ้ า งอิ ง ชาติ นิ ย มสุ ด โต่ ง ได้ โ ดยง่ า ย
เพราะสื่อภาพยนตร์ฮอลลีวูดได้ยกระดับเป็นสินค้าส่งออก
มาหลายทศวรรษ ภาพยนตร์ต้องท�ำหน้าที่ประสานความ
เข้าใจกับสังคมโลก ในเวลาเดียวกันสื่อภาพยนตร์มีอำ� นาจ
ต่ อ รองกั บ รั ฐ ด้ ว ยการเลื อ กสะท้ อ นภาพของประเทศ
ในฐานะแกนกลางของโลกานุวัตรมากกว่าจะเร่งให้ผู้ชม
คิ ด ว่ า ควรวางตั ว เป็ น เอกเทศจากเครื อ ข่ า ยนานาชาติ
กล่าวได้วา่ ภาพยนตร์ยคุ 2017-2019 ช่วยรักษาภาพลักษณ์
ทีส่ อดคล้องกับโลกทัศน์สากลเพือ่ ร่วมบรรเทาความเสือ่ มเสีย
จากแนวทางขวาจัด ดังนั้นความเป็นชาติในภาพยนตร์
จึงเป็นผลพวงของการนิยามโดยกลไกธรรมชาติขึ้นอยู่กับ
สภาพการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศคล้ายยุคหลัง
สงครามเวี ย ดนามที่ ภ าพยนตร์ บ างเรื่ อ งเผยให้ เ ห็ น
ชะตากรรมอันน่าเศร้าสลดของพลทหารในแดนหน้า

ภาพยนตร์เป็นอีกผู้เล่นหนึ่งที่ช่วยนิยามความ
เป็นชาตินอกเหนือไปจากรัฐ องค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไร
ผู ้ มี อิ ท ธิ พ ลทางสั ง คม หรื อ สถาบั น การศึ ก ษา ฯลฯ
ภาพยนตร์ไทยควรได้รับการส่งเสริมด้วยมีศักยภาพด้าน
การนิยามตัวตนของไทยไม่ต่างไปจากฮอลลีวูด ที่ส�ำคัญ
คนไทยบริ โ ภคสื่ อ ภาพยนตร์ เ ป็ น จ� ำ นวนมาก มู ล ค่ า
การตลาดอยู ่ ที่ ร ะดั บ 1,000 ล้ า นบาทต่ อ ปี ขึ้ น ไป
ภาพยนตร์จงึ มีอทิ ธิพลทางความคิดไม่ดอ้ ยไปกว่าเครือ่ งมือ
ทางความมั่นคงอื่น ทว่ามากกว่าร้อยละ 74-75 ของการ
บริโภคในประเทศไทยตกเป็นของงานน�ำเข้า (ประชาชาติ
ธุรกิจ, 2562) เนื่องจากภาพยนตร์สัญชาติไทยขาดอ�ำนาจ
การผลิตทีเ่ พียงพอ ในการนีง้ านฟืน้ อุตสาหกรรมภาพยนตร์
ไม่ควรอิงประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือวัฒนธรรมเท่านั้น
แต่ควรครอบคลุมคุณูปการทางความมั่งคงเพื่อทวีพลัง
ขับเคลื่อนจากภาคส่วนส�ำคัญ
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สถานการณ์ความมั่นคง
ระหว่างประเทศ
ภายหลังการระบาด
COVID-19
กองความมั่นคงระหว่างประเทศ*
บทความนี้มีความมุ่งหมายที่จะประเมินสถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศและผลกระทบต่อ
ไทยภายหลังการระบาดของไวรัส COVID-19 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 ในกว่า 200 ประเทศและเขตปกครองทั่วโลก ถือเป็นโรคอุบัติใหม่ที่จัดเป็น
ภัยความมั่นคงรูปแบบหนึ่งซึ่งปรากฏจ�ำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกเพิ่มจ�ำนวนขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ โดยเฉพาะ
ในยุโรปและสหรัฐฯ ทั้งนี้ การระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อมิติทางด้านภูมิรัฐศาสตร์และระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยมีแนวโน้มว่าหลายประเทศจะให้ความส�ำคัญกับกิจการภายในประเทศ
มากขึ้นจากแนวคิดชาตินิยม ท่ามกลางความล้มเหลวในการแก้ปัญหาขององค์การระหว่างประเทศและ
ความร่วมมือระดับภูมิภาค นอกจากนี้จีนมีแนวโน้มก้าวขึ้นมามีบทบาทน�ำในการเมืองโลกมากขึ้น
อย่างไรก็ดี ในระยะยาวสถานการณ์ COVID-19 อาจเป็นปัจจัยช่วยเสริมสร้างความร่วมมือทางด้าน
สาธารณสุขของโลกและเป็นแรงหนุนให้ประชาคมระหว่างประเทศหันมาให้ความส�ำคัญกับภัยโรคอุบัติใหม่
อย่างจริงจัง ในส่วนของผลกระทบด้านเศรษฐกิจและห่วงโซ่อุปทานโลก พบว่าการแพร่ระบาดส่งผลให้
เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอย ภาคการผลิตและห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงัก โดยหลายประเทศมีแนวโน้ม
เน้ น การบริโภคภายในประเทศเพื่อฟื้นเศรษฐกิจ รวมถึงการกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจจากการพึ่งพา
ประเทศใดประเทศหนึ่งไปยังหลายประเทศมากขึ้น ในส่วนของไทยจะเผชิญกับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
ในวงกว้าง และจะได้รบั ผลกระทบจากจีนและประเทศแถบเอเชียตะวันออกที่อาจพยายามเข้ามามีปฏิสมั พันธ์
กับไทยเพิ่มขึ้นในขณะที่ชาติตะวันตกก�ำลังประสบกับปัญหาการระบาด
นอกจากนี้สถานการณ์ COVID-19 อาจส่งผลให้ผู้ไม่หวังดีก่อเหตุด้านความมั่นคงอื่น ๆ ในขณะที่
รัฐบาลก�ำลังให้ความส�ำคัญกับปัญหาโรคระบาด ซึ่งไทยมีความจ�ำเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือกับ
ผลกระทบต่าง ๆ อย่างรอบคอบ
* กองความมั่นคงระหว่างประเทศ ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ



1. ภูมิหลัง

เมือ่ 31 ธันวาคม 2562 ทางการจีนประกาศการแพร่ระบาดของโรคปอดอัดเสบจากเชือ้ ไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ (2019-nCoV) ซึ่งมีศูนย์กลางการแพร่ระบาดในเมืองอู่ฮั่น (Wuhun) มณฑลหูเป่ย์ (Hubei)
ซึ่งไม่สามารถระบุต้นทางและสาเหตุการระบาดของเชื้อได้โดยผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
จะมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเป็นหลัก ซึ่งมีระดับความรุนแรงใกล้เคียงกับโรคทางเดินหายใจ
รุนแรงเฉียบพลัน (SARS) ที่ระบาดในปี 2546 และโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) ที่ระบาด
ในปี 2555
ในห้วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2563 กว่า 200 ประเทศยืนยันพบผู้ติดเชื้อในประเทศด้าน
องค์การอนามัยโลก (WHO) ยืนยันการติดเชือ้ จากมนุษย์สมู่ นุษย์ (Human-to-human transmission) และ
ได้มีการประกาศค�ำเรียกอย่างเป็นทางการว่า COVID-19 (Coronavirus disease starting in 2019) พร้อม
ประกาศให้การแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็น “การระบาดใหญ่” (Pandemic) ตามหลักการเบื้องต้น
3 ประกาศ คือ 1) ไวรัสสามารถก่อให้เกิดการป่วยจนถึงเสียชีวิต 2) มีการติดต่อระหว่างคนสู่คน และ
3) การแพร่ระบาดลุกลามไปทั่วโลก

SUPER SPREADER



2. แนวโน้มความมั่นคงโลกหลัง COVID-19

2.1 มิติด้านภูมิรัฐศาสตร์และระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
		 2.1.1 การกลับมาของกระแสชาตินิยม (The Rise of Nationalism)
			
• มาตรการรับมือวิกฤติ COVID-19 ในหลายประเทศ อาทิ การปิดพรมแดน การ
ยกเลิกวีซ่า การห้ามนักท่องเที่ยว/บุคคลต่างชาติจากพื้นที่แพร่ระบาดเข้าประเทศสะท้อนแนวคิดชาตินิยม
กล่าวคือ 1) ท่ามกลางภาวะวิกฤต ประชาชนส่วนใหญ่เลือกทีจ่ ะพึง่ พารัฐบาลของตนมากกว่าองค์การระหว่าง
ประเทศ 2) โรคระบาดชี้ให้เห็นถึงความไม่มั่นคงของห่วงโซ่อุปทานโลก (Global Supply Chains) ประเทศ
ที่มีก�ำลังการผลิตเวชภัณฑ์เองเลือกที่จะระงับการส่งออกเวชภัณฑ์ไปยังประเทศอื่น และ 3) เกิดกระแส
เรียกร้องให้ยกระดับมาตรการควบคุมชายแดน การปกป้องทางการค้า (Protectionism) และการพัฒนา
ก�ำลังการผลิตในประเทศเพื่อทดแทนการพึ่งพาต่างชาติ
• รัฐบาลหลายประเทศมองผลประโยชน์ ข องชาติ เ ป็ นหลั ก ในกรณี ที่ ประเทศใด
ประเทศหนึง่ ประสบความส�ำเร็จในการผลิตวัคซีนต้านไวรัส COVID-19 มีแนวโน้มว่าประเทศนัน้ ๆ จะส�ำรอง
วัคซีนเพื่อให้เพียงพอต่อการรักษาพลเมืองของตนก่อน จากนั้นจึงจัดส่งหรือจ�ำหน่ายวัคซีนไปยังประเทศอื่น
ยกตัวอย่างกรณีที่บริษัทผลิตยาในออสเตรเลียคิดค้นและผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A (H1N1) ได้เป็น
แห่งแรก พบว่ารัฐบาลออสเตรเลียประกาศให้สำ� รองวัคซีนดังกล่าวให้เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ
ก่อน จากนั้นจึงส่งวัคซีน H1N1 ไปยังสหรัฐฯ เช่นเดียวกัน รัฐบาลสหรัฐอเมริกา (สหรัฐฯ) เลือกที่จะส�ำรอง
วัคซีน H1N1 เพื่อรักษาผู้ป่วยในประเทศก่อนที่จะบริจาคไปยังประเทศอื่น
• ความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาขององค์การระหว่างประเทศ (Breakdown of
World Governance) เช่น WHO ส่งผลกระทบต่อบทบาทและความน่าเชื่อถือขององค์การระหว่างประเทศ
โดยในห้วงที่ผ่านมา WHO ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความล่าช้าในการประกาศการแพร่ระบาดของ COVID-19
เป็นการระบาดใหญ่ การสื่อสารที่ไม่ชัดเจน และการเพิกเฉยต่อค�ำเตือนของสาธารณสุขไต้หวัน
• การเมืองเชิงอัตลักษณ์ จะกลายเป็นประเด็นอีกครั้ง กล่าวคือ กระแสการเหยียด
เชื้อชาติ (Racism) ชาวจีน ชาวเอเชีย และชาวต่างชาติถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นในหลายประเทศโดย
อ้างถึงความเสี่ยงในการเข้ามาและแพร่ระบาดของโรค ขณะที่กลุ่มคนผิวสีและกลุ่มคนเชื้อสายฮิสปานิก
ในสหรัฐมีแนวโน้มเผชิญหน้ากับการเหยียดสีผิวและเชื้อชาติสูงมากขึ้น ซึ่งเป็นผลจากอัตราการติดเชื้อ
COVID-19 และเสียชีวติ ของคนผิวสีและฮิสปานิกทีส่ งู กว่าชาวอเมริกนั ผิวขาวราว 2 เท่าจากความไม่เท่าเทียม
ในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข การคมนาคม และอาหาร ขณะเดียวกันผู้ลี้ภัยยังถูกมองว่าเป็นผู้มี
ความเสี่ยงติดโรคและน�ำพาโรคไปสู่พื้นที่อื่น ส่งผลให้หลายประเทศปิดรับผู้ลี้ภัยและระงับการช่วยเหลือ
ประเด็นพรมแดนจะกลายเป็นประเด็นทางการแพทย์มากขึ้น
• หลายประเทศในระยะสัน้ จะกลับมาเน้นกิจการภายในประเทศ (Inward) ของตัวเอง
มากขึ้น อาทิ การบริหารจัดการทรัพยากร การจัดการผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก COVID-19 การจัดการ
พรมแดนระหว่างประเทศ ส่งผลให้เกิดการแยกตัวกัน (Decoupling) และมองข้ามประเด็นปัญหาระดับ


CO

ภูมิภาค (Regional) และระดับโลก (Global Problems) เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
(Climate Change) การอพยพของผู้ลี้ภัยขนานใหญ่ (Large-scale Immigration) อย่างไรก็ดี การเกิดโรค
อุบัติใหม่จะยิ่งท�ำให้ปัญหาความเหลื่อมล�้ำในประเทศเด่นชัดขึ้นจากความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงสินค้า
และบริการ ระบบสาธารณสุข รวมถึงผลกระทบต่อการจ้างงานและรายได้ในระยะยาว โรคระบาดจะมี
ความส�ำคัญเทียบเท่ากับประเด็นระดับโลกอื่น ๆ อาทิ ประเด็นสภาพอากาศเปลี่ยน (Climate Change)
อันเนื่องมาจากผลกระทบของโรคระบาดที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ ภูมิรัฐศาสตร์ สาธารณสุข และวิถีชีวิตใน
วงกว้าง นอกจากนี้ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการยกระดับความร่วมมือทางการแพทย์ทั่วโลกจะมี
ความส�ำคัญมากขึ้น อาทิ กลไกการรับมือการแพร่ระบาดร่วมกันในประชาคมอาเซียน ASEAN Emergency
Operations Centre Network for Public Health Emergencies (ASEAN EOC Network) และการ
เปิดรับจารีตทางสังคม (Social Norms) ใหม่ ๆ ซึ่งเป็นผลพวงจากการใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม
(Social Distancing) เช่น สังคมไร้เงินสด การท�ำงานทางไกล เป็นต้น

		

2.1.2 จีนขึ้นมามีบทบาทท้าทายสหรัฐฯ มากขึ้น
• การระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางภูมริ ฐั ศาสตร์ อย่าง
มีนัยส�ำคัญ กล่าวคือ ระเบียบโลก (World Order) ก�ำลังก้าวไปสู่ระบบสองขั้วอ�ำนาจที่สหรัฐฯ ไม่สามารถ
ครองอ�ำนาจเพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไป แต่มีจีนก้าวขึ้นมาเป็นอีกมหาอ�ำนาจน�ำของโลกอย่างชัดเจนมากขึ้น
การระบาดครัง้ นีจ้ ะช่วยลดช่วงเวลาและระยะห่างระหว่างสองมหาอ�ำนาจ ทัง้ ในเชิงขีดความสามารถ ทรัพยากร
และความชอบธรรมและการยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศ
• การมีบทบาทน�ำกระแสการเมืองโลกอาจจะเปลี่ยนจากสหรัฐฯ (US-Centric Globalization) เป็นจีน (China-Centric Globalization) กล่าวคือ สหรัฐฯ อาจจะไม่ถูกมองว่าเป็นผู้นำ� โลก
เสรีจากแนวทางในการรับมือโรคระบาด แต่จะถูกมองว่ารัฐบาลสหรัฐฯ มองแค่ผลประโยชน์ ของประเทศ
ตนเป็นหลัก ยกตัวอย่างประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ พยายามติดต่อขอซื้อลิขสิทธิ์วัคซีน
ป้องกันโรคจากบริษัทสัญชาติเยอรมัน CureVac เพื่อให้เป็นสิทธิ์ขาดของสหรัฐฯ แต่เพียงฝ่ายเดียว สวนทาง
กับจีนที่แม้รัฐบาลจีนจะด�ำเนินมาตรการผิดพลาดในระยะแรกของการระบาด ทั้งการปกปิดความรุนแรงและ
การแพร่กระจายของไวรัส แต่ในระยะหลังรัฐบาลจีนได้ปรับมาตรการรับมือ ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที
อาทิ การกักตัวเองของผู้ติดเชื้อและผู้เสี่ยงติดเชื้อ การระงับการเดินทาง การปิดเมือง ซึ่งมาตรการดังกล่าว
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ได้รับการยกย่องว่ามาตรการที่เหมาะสมในการรับมือ COVID-19 นอกจากนี้ จีนยังแสดงบทบาทน�ำในการ
ช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ ในการรับมือ COVID-19 อาทิ การส่งออกหน้ากากอนามัย หน้ากากที่ใช้ในทาง
การแพทย์ หน้ากากกันฝุ่น ยาและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงการส่งทีมแพทย์พยาบาลผู้เชี่ยวชาญไปยังประเทศ
ต่าง ๆ ท่าทีของจีนสะท้อนให้เห็นว่า จีนพยายามสร้างบทบาทน�ำในการปฏิรปู ระเบียบโลกใหม่ด้วยการจัดสรร
สินค้าและบริการสาธารณะระหว่างประเทศ ซึง่ เป็นพืน้ ฐานส�ำคัญในการก้าวสูก่ ารเป็นมหาอ�ำนาจน�ำ  (Hegemony)
ของโลก
• ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และจีน (Sino-American Relations) มีแนวโน้ม
ถดถอยลง โดยมีสาเหตุมาจากการกล่าวหาว่าอีกฝ่ายเป็นต้นเหตุของไวรัส COVID-19 และการกล่าวโทษกัน
ไปมา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างสองประเทศและท�ำให้ความสัมพันธ์ตึงเครียดมากขึ้น
		 2.1.3 อิทธิพลโลกตะวันออกเพิ่มขึ้น
• อิทธิพลของโลกตะวันตกมีแนวโน้มอ่อนลงสวนทางกับอิทธิพลของโลกตะวันออก
ที่เพิ่มขึ้นในการเมืองโลก ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการการรับมือโรคระบาด ยกตัวอย่างเช่นมาตรการของไทย
เกาหลีใต้ ไต้หวัน สิงคโปร์ และจีน ที่ด�ำเนินการแก้ปัญหาทันทีเมื่อพบการแพร่ระบาด ในขณะที่ประเทศ
ในทวีปยุโรปและสหรัฐฯ ไม่สามารถรับมือโรคระบาดได้ดีพอ ส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์อิทธิพลของโลกตะวันตกในระยะยาว
• ปรากฏความพยายามในการสร้างบทบาทน�ำของ
อินเดียในภูมิภาคเอเชียใต้ ภายหลังหลายประเทศหันไปพึ่งพาจีนมากขึ้น
โดยในช่ ว งที่ เริ่มมีก ารแพร่ร ะบาดของ COVID-19 นอกประเทศจี น
รัฐบาลอินเดียได้เรียกร้องให้ผู้น�ำเอเชียใต้ หรือซาร์ก (SAARC) ร่วมมือกัน
รับมือไวรัสผ่านการประชุมผ่าน Video Conference และจัดตั้งกองทุน
ช่วยเหลือฉุกเฉินในกรณีที่ประเทศในภูมิภาคต้องการความช่วยเหลือทาง
การแพทย์และสาธารณสุข
• การบูรณาการของสหภาพยุโรป (EU Integration) จะอ่อนแอลง อันเนื่องมาจาก
แรงกดดันทางการเมืองภายในของประเทศสมาชิก EU ในการให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขและการ
เปิดพรมแดนจะส่งผลกระทบต่อความเป็นเอกภาพของประเทศสมาชิก EU เช่น การขอความช่วยเหลือ
ด้านสาธารณสุขของรัฐบาลอิตาลีต่อประเทศพันธมิตรทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป แต่ก็
ไม่ได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสม ในขณะที่รัสเซียด�ำเนินการอย่างเต็มที่ในการส่งความช่วยเหลือทาง
การแพทย์และสาธารณสุขให้แก่อิตาลี สะท้อนถึงความพยายามของรัสเซียที่จะรักษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สองประเทศ ท่ามกลางมาตรการคว�่ำบาตรของสหภาพยุโรป ทั้งนี้ มีการวิเคราะห์ว่า ท่าทีของรัสเซียจะ
ส่งผลกระต่อความร่วมมือของประเทศในกลุ่ม EU และบทบาทขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ
(NATO) เป็นต้น


2.2 มิติด้านเศรษฐกิจและห่วงโซ่อุปทานโลก
		 2.2.1 เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอย
• มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการชะลอตัว
ทางเศรษฐกิจ (Economic Slowdown) หรือเศรษฐกิจถดถอย (Economic Recession)
• กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ระบุว่า เศรษฐกิจโลกได้เข้าสู่ภาวะถดถอย
ซึ่งเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และมีแนวโน้มว่า อาจส่งผลกระทบมากกว่าช่วง
วิกฤตการเงินปี 2551 อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจโลกอาจฟื้นตัวขึ้นในปี 2564 หากประเทศต่าง ๆ ประสบความ
ส�ำเร็จในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสและป้องกันไม่ให้ปัญหาสภาพคล่องส่งผลให้เกิดภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย
• ด้านเลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)
ระบุว่าประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่หลายประเทศก�ำลังเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างน้อย 2 ไตรมาส
ต่อเนื่อง คาดการณ์ว่าการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อาจฉุดอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกลง
ครึ่งหนึ่ง อยู่ที่ร้อยละ 1.5
• รายงานการประชุมสหประชาชาติวา่ ด้วยการค้าและการพัฒนา ระบุวา่ การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 จะส่งผลให้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ทั่วโลกหดตัวลงราวร้อยละ 30 - 40
และกระทบต่อห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chains)
• นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่า COVID-19 จะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจโลก
สูงกว่ากรณีของโรคซาร์ส โดยในครั้งนี้เศรษฐกิจโลกอาจสูญเสียมูลค่ามากถึง 4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 0.1 ของ GDP โลก เนื่องจากเศรษฐกิจจีนมีขนาดใหญ่กว่าเดิมช่วงโรคซาร์ส เชื่อมโยงทั้ง
การค้า การลงทุน และการขนส่ง ส่วนแบ่งทางเศรษฐกิจจีนคิดเป็นร้อยละ 16 ของ GDP โลก (คิดเป็น
1 ใน 3 ของเศรษฐกิจโลก) เพิ่มสูงขึ้นจากสมัยโรคซาร์สอยู่ที่ร้อยละ 4
		 2.2.2 แนวคิดชาตินิยมทางเศรษฐกิจ
• มีแนวโน้มที่เศรษฐกิจโลกจะด�ำเนินไปในทิศทางลัทธิชาตินิยมทางเศรษฐกิจ (Economic Nationalism) หรือลัทธิปกป้องการค้า (Protectionism) มากขึ้น กล่าวคือ การแพร่ระบาดของ
COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการค้าโลก สะท้อนให้เห็นถึงอันตรายและผลกระทบที่รัฐพึ่งพิงระบบการผลิต
ระหว่างประเทศมากเกินไป ส่งผลให้คนในประเทศตกงาน จึงมีความเป็นไปได้ที่กระแสลัทธิชาตินิยมทาง
เศรษฐกิจการปกป้องการค้าจะถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นในอนาคต
• มี ค วามเป็ น ไปได้ ที่ จี น จะให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ เศรษฐกิ จ และการบริ โ ภคภายใน
ประเทศ (Domestic and Consumption Economy) มากขึ้นหลังการแพร่ระบาดของไวรัส โดยสภาวะทาง
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เศรษฐกิจและมาตรการทางเศรษฐกิจของจีนจะส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นทั่วโลก เนื่องจากจีนมีบทบาท
ส�ำคัญในระบบเศรษฐกิจโลก (Global Economic System) ประเด็นที่น่าจับตา คือ เศรษฐกิจจีนจะฟื้นตัว
แบบ V-shaped (ภาวะเศรษฐกิจถดถอยแล้วฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว) หรือ U-shaped (ภาวะเศรษฐกิจถดถอย
ช่วงสั้น ๆ แล้วฟื้นตัว)
		 2.2.3 การหยุดชะงักของการผลิตและห่วงโซ่อุปทานโลก
• ปัญหาการหยุดชะงักของการผลิต (Supply Disruption) เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้น
ในจีน ส่งผลให้ห่วงโซ่อุปทานโลก (Global Supply Chains) ที่มีส่วนการผลิตในประเทศที่เกิดการระบาด
หยุดชะงัก และหากยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ ห่วงโซ่อปุ ทานทีม่ คี วามเชือ่ มโยงในหลายประเทศ
เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วน อุตสาหกรรมเครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเครือ่ งจักร
และส่วนประกอบ จะได้รับกระทบรุนแรง เนื่องจากต้องรับผลกระทบหลายทอดจากหลายประเทศที่อยู่ใน
ห่วงโซ่อุปทานเดียวกัน
• การค้าระหว่างประเทศ (International Trade) ห่วงโซ่อุปทานโลก และก�ำลังการ
ผลิตทั่วโลก (Global Manufacturing) จะได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 จากการปิดโรงงานการผลิต
ในพื้นที่แพร่ระบาดส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานโลก
• มีแนวโน้มว่าผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ (Supplier) ต่างชาติจะลดการพึ่งพาจาก
จีน และกระจายความเสี่ยงนั้นไปยังประเทศอื่น เพื่อป้องกันปัญหาซ�้ำรอย แม้ก่อนหน้านี้หลายประเทศ
จะเปลี่ยน Supply Lines จากจีนไปประเทศอื่น แต่สินค้าบางชนิดยังคงต้องพึ่งพาการผลิตจากจีน

3. ผลกระทบต่ออาเซียน

3.1 มิติเศรษฐกิจ
• ในระยะสั้น สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
COVID-19 มากที่สุดในภูมิภาคจากการหยุดชะงักของการผลิตและอุปสงค์สินค้าที่ลดลง เนื่องจาก ทั้งสาม
ประเทศนี้มีบทบาทในห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาค (Regional Supply Chains) ค่อนข้างมาก อินโดนีเซีย
เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ก็จะได้รับผลกระทบเช่นกันจากความพยายามในการเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมใน
Supply Chains
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• มีแนวโน้มว่าหลายประเทศจะลดการพึ่งพาจีนลงในแง่ของ Supply Chains จึง
เป็นโอกาสดีของกลุ่มประเทศอาเซียนที่จะมีบทบาทในการเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบและสินค้า อย่างไรก็ตาม
มีความจ�ำเป็นทีป่ ระเทศอาเซียนจะต้องปรับปรุงระบบโครงสร้างพืน้ ฐานและทักษะแรงงานให้มปี ระสิทธิภาพ
มากขึ้นเพื่อรองรับการเป็นแหล่งผลิตใหม่ เช่นเดียวกับการมีมาตรการทางภาษี กฎหมายแรงงาน และระบบ
กฎหมายที่เอื้อต่อภาคธุรกิจ
• การปรับเปลี่ยนสายการผลิต (Supply-side Adjustments) จะส่งผลกระทบ
ต่อเนื่องไปยังการค้าและการลงทุน หนึ่งในการปรับเปลี่ยนนั้นคือการเปลี่ยนสายการผลิตจากจีนมายัง
กลุ่มประเทศอาเซียน โดยการระบาดของ COVID-19 จะส่งผลให้กระบวนการดังกล่าวชะลอตัวลง จึงเป็น
โอกาสของกลุ่มประเทศอาเซียนในการดึงการลงทุนต่าง ๆ ไว้
• ประเทศอาเซียนที่พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบอย่างมาก
โดยเฉพาะไทย จากการประมาณการของกระทรวงการท่องเที่ยวฯ คาดว่าไทยจะสูญเสียนักท่องเที่ยวราว
5 ล้านคน สูญเสียรายได้กว่า 2.5 แสนล้านบาท คิดเป็นมูลค่าร้อยละ 1.5 ของ GDP และอาจฉุดอัตรา
การเติบโตของ GDP ไทยลงจากที่คาดไว้ตอนต้นปี 2563 ที่ร้อยละ 2.8 เหลือเพียงร้อยละ 1.3 ทั้งนี้
นักท่องเที่ยวจีนคิดเป็นสัดส่วนมากถึงร้อยละ 27 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดที่เข้ามาในประเทศ
• กั ม พู ช าและลาวอาจจะได้ รั บ ผลกระทบโดยตรงจากเศรษฐกิ จ จี น ที่ ช ะลอตั ว
เนื่องจากการพึ่งพาการลงทุนและความช่วยเหลือจากจีนในระดับสูง
• การจ�ำกัดการเคลือ่ นย้ายแรงงานและการจ้างงานจากความกังวลต่อการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 อาจส่งผลกระทบต่อประเทศส่งออกและรับแรงงานต่างชาติ และอาจกระทบต่อเนื่องไปยัง
ภาคการผลิตและบริการภายในประเทศด้วย
• ในส่วนของบรูไนฯ และมาเลเซียอาจจะได้รับผลกระทบจากการส่งออกน�้ำมันและ
สงครามราคาในตลาดน�ำ้ มันโลกสวนทางกับประเทศอืน่ ในภูมภิ าคทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์จากราคาน�ำ้ มันทีถ่ กู ลง
3.2 มิติการเมือง
• การแพร่ระบาดของ COVID-19 จะเป็นปัจจัยท้าทายเสถียรภาพทางการเมืองของ
ประเทศอาเซียน แม้สถานการณ์ทางการเมืองในบรูไนฯ
สิงคโปร์ ลาว และเวียดนาม จะมีเสถียรภาพ ความมั่นคง
แต่สถานการณ์การเมืองในหลายประเทศยังคงน่าเป็นห่วง
อาทิ การเมืองในอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทยที่ก�ำลัง
อยู ่ ใ นสภาวะเปราะบาง ขณะที่เมียนมาและฟิลิปปิ นส์
เตรี ย มจั ด การเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปในปี 2563 และ 2564
ตามล�ำดับ ตลอดจนอนาคตทางการเมืองของกัมพูชาที่
ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้


4. ผลกระทบต่อไทยและข้อเสนอแนะ

4.1 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
		 1) สหรัฐฯ และจีน จะยังคงแย่งชิงการมีบทบาทน�ำในด้านความสัมพันธ์กับไทย อย่างไรก็ตาม
มีแนวโน้มที่จีนจะสามารถเข้ามาเพิ่มระดับความสัมพันธ์กับไทยได้เร็วกว่าเนื่องจากสถานการณ์ภายในจีน
ที่เริ่มคลี่คลาย พร้อมทั้งการมีมาตรการช่วยเหลือไทยในด้านการแพทย์เพื่อรับมือกับการระบาด ในขณะที่
สหรัฐฯ อาจจะต้องอาศัยเวลาระยะหนึง่ ในการแก้ปญ
ั หาการระบาดอย่างรุนแรงภายในประเทศ และยังจะต้อง
ให้ความส�ำคัญกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีในห้วงปลายปี 2563 (ยังไม่ปรากฏชัดเจนว่าการเลือกตั้ง
ของสหรัฐฯ จะเลื่อนออกไปหรือไม่)
		 2) จีนมีแนวโน้มจะแสวงประโยชน์จากสถานการณ์ที่สหรัฐฯ ยังประสบปัญหาการระบาด
ภายในประเทศ เข้ามากระชับความสัมพันธ์กบั ไทยในด้านต่าง ๆ เพิม่ มากขึน้ พร้อมทัง้ น�ำเสนอให้นกั ท่องเทีย่ ว
จากจีนกลับมาเยือนไทยในโอกาสแรก ซึง่ ไทยควรพิจารณาการมีปฏิสมั พันธ์กบั จีนอย่างรอบคอบ โดยพยายาม
หลีกเลี่ยงเงื่อนไขหรือการด�ำเนินการใดของจีนที่จะเป็นการผูกมัดไทย และส่งผลกระต่อความมั่นคงและ
ผลประโยชน์ของประเทศในระยะยาว
		 3) ประเทศในแถบเอเชียตะวันออก ซึง่ ประสบความส�ำเร็จในการควบคุมการระบาด มีแนวโน้ม
จะเข้ า มาลงทุนและเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิ จในไทย ในขณะที่ ประเทศตะวั นตกจะยั ง คงต้ อ งใช้เวลา
ในการแก้ปญ
ั หาการระบาดภายในประเทศ ซึง่ การเปิดรับการลงทุนอย่างเหมาะสมจาก ภาคธุรกิจของประเทศ
แถบเอเชียตะวันออกน่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยในระยะหลังวิกฤติได้
		 4) ประเด็นโรคระบาดจะกลายเป็นวาระ
ส�ำคัญอย่างมากของประชาคมระหว่างประเทศ ซึง่ ไทยควร
พิจารณาแสวงหาจุดยืน และการด�ำเนินการ/การมีท่าที
ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจะเอื้อให้ไทยสามารถ มีบทบาทน�ำ
ในการผลักดันประเด็นดังกล่าวในเวทีระหว่างประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด



4.2 ด้านความมั่นคง
ภัยจากการระบาด Covid-19 จะบดบังความส�ำคัญของภัยคุกคามอื่น ๆ และอาจส่งผลให้ภัยอื่น ๆ
อาทิ การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ และภัยคุกคามทางไซเบอร์ อาศัยช่วงเวลาที่ไทยให้ความส�ำคัญ
กับปัญหาโรคระบาดเป็นหลัก เข้ามาสร้างความเสียหายต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของไทยได้ ซึ่งไทย
จ�ำเป็นต้องมีความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามอื่น ๆ ตลอดเวลา
		
4.3 ด้านเศรษฐกิจ
1) ไทยจะได้ รั บ ผลกระทบโดยตรงด้ า น
เศรษฐกิ จ ทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศ
โดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจจริง ภาคการผลิต
ภาคการค้าชายแดน และภาคการท่องเทีย่ ว
ทั้งนี้ มีแนวโน้มว่าเศรษฐกิจไทยจะเข้าสู่
ภาวะถดถอยในทางเทคนิค กล่าวคือ อาจ
ติดลบอย่างน้อย 2 ไตรมาสจากการลดลง
ของภาคการผลิต การใช้จ่ายภาคอุปโภค
บริโภค การลงทุน การส่งออกสินค้าและบริการ
อันอาจน�ำไปสู่การลดลงของการจ้างงาน
2) มีแนวโน้มที่หลายบริษัทจะพยายามลด
การพึ่งพาจีนลงในแง่ของ Supply Chains และ
แสวงหาแหล่ ง ผลิ ต ใหม่ เ พื่ อ กระจายความเสี่ ย งซึ่ ง ไทยอาจ
แสวงหาผลประโยชน์จากกรณีดังกล่าว โดยพิจารณาน�ำเสนอตนเองเป็นพื้นที่ทางเลือกส�ำหรับการเป็น
ผู้ผลิตวัตถุดิบและสินค้า อย่างไรก็ตามไทยอาจมีความจ�ำเป็นต้องปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานและ
ทักษะแรงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อรองรับการเป็นแหล่งผลิตใหม่ เช่นเดียวกับการมีมาตรการ
ทางภาษี กฎหมายแรงงาน และระบบกฎหมายที่เอื้อต่อภาคธุรกิจ



ปกับระเทศมหาอํ
านาจ
ความทาทายรวมสมัย

ในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง
นรุตม์ เจริญศรี*

1 บทนํา

7

ปกติแล้วการอธิบายทางวิชาการในประเด็น
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อนุ ภู มิ ภ าคลุ ่ ม แม่ น�้ า โขงนั้ น มั ก จะให้
ความส� า คั ญ กั บ ประเด็ น ความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ
ในระดับอนุภูมิภาคหรือประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะเรือ่ งการจัดการแม่นา�้ โขงในฐานะแม่นา�้ ระหว่าง
ประเทศ (international river) ในช่วงเวลาที่ผ่านมา
กระแสความสนใจเรื่องการที่รัฐบาลจีนริเริ่มโครงการ
หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt One Road: OBOR)
หรือที่ปัจจุบันเรียกว่าข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง
(Belt Road Initiative: BRI) ที่มีการเชื่อมโยงมายัง
อนุ ภู มิ ภ าคลุ ่ ม แม่ น้� า โขงก็ ไ ด้ รั บ ความสนใจจาก
นักวิชาการมากขึ้นเรื่อย ๆ

ในอนุภูมิภาคนี้จึงเป็นเรื่องที่ส�าคัญ เพราะการเข้ามามี
ปฏิสัมพันธ์ที่ได้กล่าวไปนั้นไม่ได้มีแต่เรื่องเศรษฐกิจ
เพียงอย่างเดียว โครงการความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่เริ่ม
มีการให้กับอนุภูมิภาคนี้มีหลากมิติ ทั้งเรื่องการเมือง
ความมั่นคง สังคมและวัฒนธรรม การท�าความเข้าใจ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศมหาอ� า นาจกั บ
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงรวมไปถึงการเข้าใจการแข่งขัน
กั น ระหว่ า งประเทศมหาอ� า นาจนี้ จ ะท� า ให้ เราเห็ น
ความท้าทาย (challenge) ที่อนุภูมิภาคก�าลังเผชิญ
รวมไปถึงการคาดการณ์สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตก็ จ ะช่ ว ยให้ ไ ทยสามารถวางแนวนโยบาย
ในการรับมือได้อย่างถูกต้อง

กระนั้นก็ตาม ก็คงปฏิเสธไม่ได้วา่ ในอนุภมู ภิ าคนี้
ไม่ได้มีเพียงแต่จีนเท่านั้นที่เข้ามามีบทบาทโดดเด่น
เพราะประเทศมหาอ�านาจอื่น ๆ อย่างญี่ปุ่น สหรัฐฯ
หรือเกาหลีใต้กม็ บี ทบาทส�าคัญในการให้ความช่วยเหลือ
หรือเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ในมิติต่าง ๆ ผ่านโครงการให้
ความช่วยเหลือ (รายละเอียดดู นรุตม์ เจริญศรี, 2562)
การเข้าใจบทบาทของประเทศมหาอ�านาจต่าง ๆ

บทความนี้มีเป้าหมายในการเสนอประเด็น
การวิเคราะห์เรื่องการแข่งขันของประเทศมหาอ�านาจ
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง รวมไปถึงการเสนอแนะ
ประเด็นที่อาจจะช่วยสร้างสมดุลของการด�าเนินความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยในบริบทกระแสการ
แข่งขันของประเทศมหาอ�านาจ

*

ส�านักวิชาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บทความนีม้ สี ว่ นวิเคราะห์ทมี่ าจากงานวิจยั เรือ่ ง “ประเทศไทยในความเชือ่ มโยงในอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นา�้ โขง: บทบาทญีป่ นุ่ ต่อการเชือ่ มโยงของ
ระเบียงเศรษฐกิจกับผลกระทบต่อประเทศไทย” ซึง่ ได้รบั ทุนสนับสนุนงานวิจยั จากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
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“อนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง” คืออะไร
ก่อนที่จะเข้าไปศึกษาประเด็น
ความท้าทายต่าง ๆ ของอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น�้าโขง ผู้เขียนขอน�าเสนอประเด็น
ค�าว่าอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นา�้ โขงก่อน เพือ่ ให้
ผู้อ่านได้เห็นว่าการใช้ค�านิยามดังกล่าว
ในปัจจุบันมีนัยทางการเมืองอย่างไรบ้าง

คําวา “อนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง” มาจากภาษาอังกฤษ
ที่วา “Greater Mekong Subregion” หรือที่ใชตัวอักษรยอวา
“GMS” คําดังกลาวประกอบขึ้นจากคําหลักสามคําคือ

Greater + Mekong + Subregion

เราจะมาพิจารณาประเด็นค�าทั้งสามก่อน เพื่อเข้าใจมโนทัศน์การมองพื้นที่นี้
สิง่ แรกทีเ่ ราสังเกตได้กค็ อื แม้วา่ ในภาษาอังกฤษจะมีคา� ว่า “Greater” แต่คา� ดังกล่าวไม่ถกู แปล
เป็นค�าภาษาไทย ค�าถามคือ ค�าว่า “Greater” นี้ มีความหมายว่าอะไร พจนานุกรม Oxford
ได้ให้ค�านิยามค�าว่า Greater ไว้หลายความหมาย คือ
จ�านวนหรือความเข้มข้นที่มากกว่าค่าเฉลี่ย
ความน่าประทับใจหรือความยิ่งใหญ่
แสดงนัยถึงส่วนที่ใหญ่กว่าหรือใหญ่ที่สุดของพื้นที่
การหมายรวมถึงพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียง
แม้ว่าเราจะไม่สามารถสืบค้นย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นของการใช้ค�าว่า Greater ได้ว่าด้วยเหตุอันใดที่ท�าให้
ADB เลือกใช้ค�าว่า Greater แทนที่อาจจะเลือกค�าอื่น ๆ เช่น Mekong Region หรือ Mekong Basin แต่อาจจะ
อนุมานจากความหมายในเบื้องต้นได้ว่า การใช้ค�าว่า “Greater” ก็เพื่อแสดงนัยว่าพื้นที่นี้เป็นส่วนหนึ่งหรือพื้นที่
ใกล้เคียง หรือเป็นส่วนประกอบหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ค�าที่สองคือ “Mekong” ค�านี้แปลอย่างตรงไปตรงมาก็คือ “แม่โขง” หมายถึงแม่น�้าโขง ซึ่งมีสถานะ
เป็นแม่น�้าระหว่างประเทศ กระนั้น ค�าว่า “แม่น�้าโขง” มิได้ถูกใช้เป็นเพียงค�าที่ใช้เรียก “แม่น�้า” อย่างเดียวเท่านั้น
หากแต่คา� ว่า “แม่นา�้ โขง” นัน้ ยังได้กลายเป็น “กรอบความคิด” (concept) ทีใ่ ช้เรียก “ความร่วมมือ” (cooperation)
ระหว่างประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับแม่น�้าโขงเช่นเดียวกัน เช่น

1

โครงการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภมู ภิ าคลุม แมนาํ้ โขง
(Greater Mekong Subregion Economic Cooperation Program)
หรือทีเ่ รียกวา “โครงการ GMS”

2

ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจาพระยา-แมโขง
ระหวางกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong
Economic Cooperation Strategy – ACMECS)

3

ความรวมมือประเทศลุมนํ้าโขงกับญี่ปุน (Mekong-Japan Cooperation)

และค�าสุดท้ายคือ “Subregion” หรือทีแ่ ปลเป็นไทยว่า “อนุภมู ภิ าค” ค�าว่าอนุภมู ภิ าคเป็นค�าทีใ่ ช้เพือ่ ระบุ
พืน้ ทีท่ แี่ คบหรือเล็กลงมากว่า “ภูมภิ าค” (region) ซึง่ ในการศึกษาส่วนมากมักเรียกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วา่ เป็นภูมภิ าค
และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงเป็นอนุภูมิภาค
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การศึกษาเรื่อง “อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง” ควรเริ่มจากการท�ำความเข้าใจกรอบของการศึกษา เพราะ
ค�ำดังกล่าวมีนัยหลายประการที่อาจท�ำให้ผู้อ่านเกิดค�ำถามต่อประเด็นของการศึกษา อีกทั้งค�ำดังกล่าวครอบคลุม
และเกี่ยวข้องกับประเทศ 6 ประเทศ ได้แก่ เมียนมา ไทย สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน ผู้เขียนได้ลอง
สืบค้นในระบบฐานข้อมูลห้องสมุดของ School of Oriental and African Studies (SOAS) และ University of
Leeds ที่มีการเรียนการสอนด้าน East and Southeast Asian Studies โดยใช้คำ� ว่า “Greater Mekong Subregion”
โดยตั้งช่วงเวลาให้หางานวิชาการในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1980-1991 ผลปรากฏว่าไม่มีงานวิช าการใดเลยแม้แ ต่
ชิ้ น เดี ย วใช้ ค�ำ ว่า “Greater Mekong Subregion” แต่เมื่อเปลี่ยนมาเป็นการค้นหาโดยตั้งผลของการสืบค้น
ให้เริม่ ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1992 เป็นต้นมา จึงพบว่ามีการใช้คำ� ว่า “Greater Mekong Subregion” ในงานวิชาการต่าง ๆ
สิ่ ง นี้ ส ะท้ อนให้เ ห็นการเกิดขึ้นของการรับ รู้ความเป็นภูมิภาคว่า ในงานวิชาการต่าง ๆ ในช่ว งก่อนมีการตั้ง
โครงการ GMS ในปี ค.ศ. 1992 การนิยามหรือเรียกพื้นที่นี้ว่า GMS นั้นไม่มีอยู่ในงานศึกษาวิชาการ แต่เมื่อ
โครงการ GMS เกิดขึ้นท�ำให้มโนทัศน์การมองพื้นที่นี้ในฐานะอนุภูมิภาคเกิดขึ้นมา
การกล่าวถึงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง เป็นการน�ำเอา “แม่น�้ำโขง” เป็นแกนหลักของการท�ำความเข้าใจ
เพราะเป็น “ลุ่มแม่น�้ำ” แต่การกล่าวเช่นนั้นเป็นการให้ความส�ำคัญกับ “พื้นที่เชิงกายภาพ” ซึ่งการบอกถึงพื้นที่
เชิงภาพดังกล่าวก็ยังมีนัยอีกสองประการคือ หนึ่ง เป็นการกล่าวถึงประเทศ “ทั้งประเทศ” ที่มีอาณาบริเวณติด
กับแม่น�้ำโขง ได้แก่ ประเทศทั้ง 6 ประเทศ และเป็นการพูดถึงรัฐบาลกลางของประเทศนั้น ๆ และไม่ได้กล่าว
เฉพาะเจาะจงลงไปในพื้นที่ใดเป็นพิเศษ สอง เป็นการกล่าวถึง “พื้นที่เฉพาะ” ที่ใช้ประโยชน์จากแม่น�้ำโขง หรือ
เป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับแม่น�้ำ  ในแง่นี้ นัยที่สองก็จะให้ความส�ำคัญกับพื้นที่ที่อยู่รอบข้างแม่น�้ำโขงเท่านั้น และไม่ได้
กล่าวถึง “ทั้งประเทศ” แบบที่ความหมายแรกให้ไป
นอกจากนี้ ค�ำว่าอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง ยังหมายถึง “กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ” ที่เป็น
ความตกลงร่วมระหว่างประเทศทั้ง 6 ประเทศที่มีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาประเด็น
ที่ตกลงระหว่างกัน ในแง่นี้ ค�ำว่าอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขงจึงมีความหมายที่แตกต่างไปตามบริบท
ในกรณีของประเทศจีนนั้นอาจจะมีความเฉพาะลงไปอีก เพราะรัฐบาลจีนได้ก�ำหนดให้มณฑลเพียง
สองมณฑลเท่านั้นที่เข้ามามีส่วนกับกรอบอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง ซึ่งได้แก่ มณฑลยูนนาน และมณฑลกวางสี
ซึ่งโดยปกติแล้วเมื่อเรากล่าวถึงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง เราจะหมายถึงสองมณฑลนี้เท่านั้น มักมิได้หมายรวมถึง
ประเทศจีนทั้งประเทศ แตกต่างไปจากเวลาที่พูดถึงประเทศ 5 ประเทศที่เหลือ
ดังที่ได้เห็นค�ำนิยามไป ประเด็นที่สำ� คัญคือ การเลือกใช้ค�ำนิยามที่เกี่ยวกับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขงก็จะมี
ความเกี่ยวข้องกับประเด็นการมองความท้าทายในอนุภูมิภาค เพราะหากเรามองอนุภูมิภาคในฐานะที่เป็นพื้นที่
ทางกายภาพแล้ว การก�ำหนดว่าอะไรคือความท้าทายก็จะเน้นไปที่ปัจจัยหรือประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับ
เชิงพื้นที่ ในขณะที่หากเราใช้ค�ำดังกล่าวในแง่ของกรอบความร่วมมือการนิยามอนุภูมิภาคก็จะมีประเด็นเชิง
โครงสร้างสถาบันความร่วมมือระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย อีกทั้งหากเราใช้ค�ำนิยาม GMS ในแง่ของ
กรอบความร่วมมือ การมองประเด็นความร่วมมือของกรอบ GMS ก็จะไม่ได้ครอบคลุมถึงประเด็นแม่น�้ำโขง
Greater Mekong Subregion
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3.1 ปญหาเรื่องแมนํ้าโขง:

3 ประเด็นปญหาความทาทาย
ดั ง ที่ ไ ด้ เ ห็ น ไปแล้ ว ในประเด็ น เกี่ ย วกั บ การ
ใช้ค�าว่าอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงคือ การใช้ค�านิยามที่
มี นั ย แตกต่ า งกั น น� า ไปสู ่ ม โนทั ศ น์ ก ารมองและระบุ
ประเด็ น ความท้ า ทายที่ แ ตกต่ า งกั น ในบทความนี้
ผู ้ เขี ย นเลื อ กใช้ ค วามหมายที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง สองนั ย
เพราะการใช้ค�าที่มีนัยครอบคลุมนั้นท�าให้เห็นประเด็น
ที่ ก ว้ า งขึ้ น ทั้ ง ประเด็ น ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ภู มิ ภ าคใน
ทางกายภาพและกรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาค
ผู ้ เขี ย นพยายามวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ความ
ท้ า ทายต่ า ง ๆ ที่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงต้องเผชิญ
ในยุ ค ปั จ จุ บั น ทั้ ง ในมิ ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ และภูมิรัฐศาสตร์
ที่ เ ป็ น พื้ น ที่ ข องการแข่ ง ขั น กั น ระหว่ า งประเทศ
มหาอ�านาจ
ในส่วนแรกนี้ผู้เขียนจะวิเคราะห์ปัญหาสอง
ประการที่ ผู ้ เขี ย นมองว่ า มี นั ย ส� า คั ญ ยิ่ ง ต่ อ การพลวั ต
ของภูมิรัฐศาสตร์การแข่งขันของประเทศมหาอ�านาจ
ซึ่ ง ได้ แ ก่ ประเด็นเรื่องแม่น�้าโขงและการเชื่อมโยง
ภายในภู มิ ภ าค สองประเด็ น นี้ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ
กรอบความร่วมมือและพื้นที่กายภาพของอนุภูมิภาค
อย่างมีนัยส�าคัญ เพราะมันเป็นประเด็นความท้าทาย
ที่ ไ ด้ รั บ การพู ด ถึ ง อย่ า งกว้ า งขวางในแวดวงวิ ช าการ
ด้ า นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ และมี ผ ลต่ อ
การด� า เนิ น ความสั ม พั น ธ์ ท างการทู ต และเศรษฐกิ จ
ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคกับประเทศมหาอ�านาจ

ปัญหาและความท้าทายใหญ่สุดที่ด�าเนินมา
เป็นระยะเวลานาน และส่งผลต่ออนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นา�้ โขง
คือ ปัญหาเรื่องเขื่อนที่กั้นแม่น�้าโขงในประเทศจีน แม้วา่
ล่าสุดทางรัฐบาลจีนได้เพิ่มการปล่อยน�้าโขงจากเขื่อน
จาก 850 คิวบิกต่อวินาทีเป็น 1,000 คิวบิก เพือ่ บรรเทา
ปั ญ หาความแห้ ง แล้ ง ในอนุ ภู มิ ภ าคลุ ่ ม แม่ น�้ า โขง
อย่างไรก็ดี ก็ต้องตั้งค�าถามต่อประเด็นนี้ว่า การที่จีน
บอกว่ายอมปล่อยน�้าโขงจากเขื่อนเพิ่มขึ้นนี้เป็นการ
แสดงความชอบธรรมในการถื อ ครองหรื อ การแสดง
ความสามารถในการควบคุมทรัพยากรแม่น�้าระหว่าง
ประเทศที่ไม่ควรมีใครเป็นเจ้าของหรือไม่ เพราะการ
แสดงความสามารถในการควบคุมแม่น�้าได้แสดงถึงนัย
ของการเป็นเจ้าของหรือไม่ แล้วแม่นา�้ โขงในฐานะทีเ่ ป็น
แม่น�้าระหว่างประเทศควรตกอยู ่ ใ นสภาวะของการ
ควบคุมโดยประเทศใดประเทศหนึ่งแบบนี้หรือไม่
3.2 ประเด็ น เรื่ อ งรถไฟและการเชื่ อ มโยง

ระดั บ ภู มิ ภ าค: จี น มองว่ า ไทยเป็ น พื้ น ที่ มี
ศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองที่ดี เพราะว่า
อยู่ไม่ไกล และเมื่อเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่าง
เวียดนามและเมียนมา ไทยก็เป็นตัวเลือกแรก ๆ ที่จีน
จะเลือกเข้ามาลงทุนพัฒนาการเชื่อมโยง แม้ว่าไทยจะมี
ประเด็นเรื่องค่าแรงที่เพิ่มขึ้น และตลาดไทยเองก็ไม่ได้
ใหญ่มากพอที่จะดึงดูดนักลงทุนชาวจีนให้เข้ามาลงทุน
สร้างโรงงาน แต่เป็นเพราะประเด็นทางการเมืองและ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศต่างหากที่เป็นสิ่งที่ดึงดูดจีน
เข้ามา และไทยเองก็มที ตี่ งั้ อยูต่ รงกลางทีจ่ ะเป็นเส้นทาง
เชื่อมโยงภาคพื้นทวีปเข้าไว้ด้วยกันได้ (Zhao, 2019)
3.3 กรอบความรวมมือระดับภูมิภาค: ในหัวข้อ

ทีผ่ า่ นมา เราได้เห็นประเด็นความท้าทายในเชิง
กายภาพของอนุภูมิภาคสองประเด็นที่ส�าคัญคือการ
จัดการแม่ น�้ า โขงและเรื่ อ งการก่ อ สร้ า งความเชื่ อ ม
โยงในอนุภูมิภาค ดังที่ผู้เขียนได้กล่าวไปในข้างต้น
ก่อนหน้าแล้วว่า ประเด็นเรื่องกรอบความร่วมมือระดับ
อนุภูมิภาคเองนั้นก็อยู่ในภูมิรัฐศาสตร์การแข่งขันกัน
ของประเทศมหาอ�านาจ อนุภูมิภาคมีความสัมพันธ์
ทางการเมื อ ง ความมั่ น คง เศรษฐกิ จ สั ง คมและ
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วั ฒ นธรรมที่ แ นบแน่ น กั บ ประเทศมหาอ� า นาจ
พั ฒ นาการของความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ
มหาอ�านาจอย่างจีน ญี่ปุ่น สหรัฐฯ และเกาหลีใต้นั้น
มีมาอย่างต่อเนื่องและก่อตัวเป็นชุดความสัมพันธ์ที่เน้น
มิติความร่วมมือที่แตกต่างกันออกไป นับจนถึงปัจจุบัน
กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ที่มีกับประเทศมหาอ�านาจ
ก็มีจุดเน้นที่แตกต่างกันและมีขอบเขตที่กว้างและลึกที่
แตกต่างกันออกไปตามแต่วา่ กรอบความร่วมมือเหล่านัน้
ต้องการเน้นประเด็นใดเป็นประเด็นหลัก ซึ่งในแง่หนึ่ง
ก็สะท้อนวิธีการมองว่ามิติใดถูกใช้เป็นสะพานเชื่อม
ความสัมพันธ์ในชุดความสัมพันธ์นั้น ๆ

อนึ่ง ประเด็นเพิ่มเติมที่ควรพิจารณา
สืบเนื่องจากการจัดการประชุมเกี่ยวกับ BRI ของจีน
นั้นคือ ปัญหาของการจัดงานสัมมนาลักษณะนี้ก็คือ
อุปสรรคด้านภาษา เพราะแม้ว่าจะมีเป้าหมายในการ
สนับสนุน เผยแพร่ภาพลักษณ์ทดี่ ขี องโครงการต่าง ๆ แล้ว
แต่หากผู้รับสารมีอุปสรรคทางด้านภาษา ไม่ว่าจะเป็น
ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ กลุ่มประชาชนโดยทั่วไป
ก็อาจจะไม่สามารถเข้าถึงการรับรู้ข้อมูลที่งานสัมมนา
ต้องการจัด ซึ่งในประเด็นนี้ต้องดูต่อไปว่าทางการจีน
จะมี ก ารด� า เนิ น การโดยใช้ ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ที่ เ ป็ น
ภาษาท้องถิ่นเพิ่มเติมอย่างไร

ความสัมพันธกับจีน
ในปัจจุบนั ภายใต้กรอบความร่วมมือ
Lancang-Mekong นั้น ทางการจีนได้ประกาศให้มี
การตั้ง Lancang-Mekong Cooperation Special
Fund เมื่อเดือนธันวาคม ป ค.ศ. 2019 เพื่อพัฒนา
และปกป้ องสิ่ ง แวดล้อมภาคอีสานของไทย ในแง่นี้
เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทยในฐานะ
หนึ่งในประเทศที่อยู่ภายใต้กรอบ Lancang-Mekong
ประเด็ น ที่ น ่ า จั บ ตามองนอกเหนื อ ไปจากความ
สัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ก่อรูปก่อร่างมา
ชัดเจนแล้วก็คือการที่รัฐบาลจีนให้งบประมาณมาจัด
งานสัมมนาเกี่ยวกับ BRI และ LMC ที่เชียงใหม่และ
เชียงรายในช่วงหลัง ๆ นี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งน่าจะเป็น
เพื่ อ พยายามสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ใ ห้ กั บ โครงการใน
บริเวณนี้ การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานวิชาการ
เช่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ BRI ผ่าน
กิ จ กรรมทางด้ า นวิ ช าการนั้ น เป็ น การพยายามใช้
สถาบันและเป็นการสร้างความชอบธรรมผ่านกลไก
ทางวิชาการ

การแข่งขันกับประเทศญี่ปุน
แต่ เ ดิ ม นั ก วิ ช าการจ� า นวนมาก
มี ม โนทั ศ น์ ว ่ า จี น กั บ ญี่ ปุ ่ น เมื่ อ เข้ า มาแข่ ง ขั น กั น แล้ ว
จะท�าให้เกิดความตึงเครียดภายในภูมิภาค แต่จาก
การศึกษาของนักวิชาการจีน Hong Zhou (2019)
เสนอว่ า สปป.ลาวและกั ม พู ช ามองว่ า การแข่ ง ขั น
ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเป็นเรื่องดีต่อเศรษฐกิจ ในขณะที่
ฟลิปปนส์กับอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศภาคพื้นสมุทร
กังวลเรื่องการแข่งขันระหว่างจีนกับสหรัฐฯมากกว่า
แต่หากดูโดยภาพรวมแล้ว Zhou เห็นว่าการแข่งขัน
ระหว่ า งจี น กั บ ญี่ ปุ ่ น จะท� า ให้ เ กิ ด ผลดี ต ่ อ เศรษฐกิ จ
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือ ช่วยให้เกิดการพัฒนา
และการลงทุนเพือ่ พัฒนาสาธารณูปโภคในประเทศต่าง ๆ

3.3.1

3.3.2

แม้ ว ่ า ญี่ ปุ ่ น เป็ น ประเทศที่ ใ ห้ ค วาม
ช่ ว ยเหลื อ ที่ ค ่ อ นข้ า งดู ไ ม่ เ น้ น ผลประโยชน์ ท าง
เศรษฐกิ จ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ชุ ด ความสั ม พั น ธ์ ที่
อนุภูมิภาคมีกับจีนเท่าใดนัก แต่ก็ต้องกล่าวให้ชัดเจน
ว่าความสัมพันธ์ที่มีกับญี่ปุ่นก็ตั้งอยู่บนเป้าหมายทาง
เศรษฐกิจและการเมืองอย่างชัดเจน การเข้ามาเพื่อ
หวังผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจผ่านการให้ความช่วย
เหลื อ เพื่ อ การพั ฒ นา (Ofﬁcial Development
Assistance: ODA) ที่ดูแยบยล และการให้ความช่วย
เหลื อ ที่ เ น้ น ไปทางการพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คม
ท�าให้ดูพฤติกรรมของญี่ปุ่นหวังผลทางด้านเศรษฐกิจ
น้อยกว่าจีน (นรุตม์ เจริญศรี, 2561, 2562)
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การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ภายใต้
ยุทธศาสตร์ Partnership for Quality Infrastructure
ของญี่ปุ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ของญี่ปุ่นก็ยังคงเป็นประเด็นที่น่าจับตามอง เพราะ
โครงการดังกล่าวเป็นเหมือนการเข้ามาคานอ�ำนาจกับจีน
การเสนอภาพลักษณ์สินค้าของญี่ปุ่นที่แม้จะมีราคา
ที่แพงกว่าแต่ก็มีคุณภาพที่สูงกว่าสินค้าที่ผลิตโดยจีน
และเป้ า หมายของโครงการต่าง ๆ ที่พยายามสร้าง
ความเชื่อมโยงของสาธารณูปโภคนั้นมีเป้าหมายทาง
เศรษฐกิจและการเมืองของญี่ปุ่นอย่างไร
ไม่นานมานี้ ประเด็นที่น่าจับตามอง
และมี ค วามส� ำ คั ญ ในฐานะกิ จ กรรมที่ ช ่ ว ยประสาน
ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับลุ่มแม่น�้ำโขง คือการ
จั ด กิ จ กรรมให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ ระบบการเมื อ งแบบ
หลายพรรค (multi-party system) ซึ่งประเทศแรก
ที่ได้รับความช่วยเหลือจัดกิจกรรมคือ กัมพูชา โดย
กิจกรรมดังกล่าวคือ JENESYS (Japan-East Asia
Network of Exchange for Students and Youths) 2019
(Country: Cambodia, Theme: Japanese multiparty
democracy) (MOFA, 2020) ความเคลื่อนไหวนี้
น่ า สนใจ เพราะจากการติ ด ตามแนวนโยบายต่ า ง
ประเทศญี่ ปุ ่ น มาตลอดนั้ น เราไม่ ค ่ อ ยได้ เ ห็ น การ
เคลื่อนไหวเรื่องการเมืองหรือประชาธิปไตยแบบนี้ของ
ญี่ปุ่นนัก ดังนั้นผู้เขียนคิดว่านี่น่าจะเป็นประเด็นที่อาจ
จะจับตามองต่อไปถึงแนวทางของญี่ปุ่นว่า ท�ำไมเลือก
กั ม พู ช าประเทศแรก แล้วจะขยับ ไปที่ประเทศใดต่อ
หรือจะมีการเปลี่ยนแปลงหัวข้อไปในลักษณะใดบ้าง
3.3.3

การแข่งขันกับสหรัฐฯ

ในกรณีของสหรัฐฯ ในช่วงทีผ่ า่ นมานัน้
บทบาทของสหรัฐฯ ที่มีต่อไทยนั้นยังไม่ชัดเจนมากนัก
ส่วนหนึ่งเพราะก่อนหน้านี้ไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน
ของระบบการเมื อ งที่ ถู ก ตั้ ง ค� ำ ถามโดยสหรั ฐ ฯ
ถึ ง ความชอบธรรมของที่ ม าของรั ฐ บาลและการ
เคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่มีลักษณะไม่เป็นประชาธิปไตย
แต่ต่อมาเมื่อรัฐบาลที่ผ่านการเลือกตั้งมาได้ท�ำให้ข้อ
ครหาเกี่ยวกับรัฐบาลเปลี่ยนแปลงไป แต่รูปแบบของ
ความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ ก็ยังไม่ชัดเจนนัก

สิ่งที่เข้ามาเป็นประเด็นหลักในช่วง
หลังและน่าจับตามองต่อไปก็คือ การที่สหรัฐฯ ริเริ่ม
Blue Dot Network ที่พยายามสร้างความเชื่อมโยง
ด้านต่างๆ สิ่งที่น่าติดตามและวิเคราะห์ต่อไปก็คือ
การริเริม่ ของสหรัฐฯ นีจ้ ะมีการวางไทยให้อยูใ่ น Network
ตรงไหน และจะมี ก ารเชื่ อ มโยงอย่ า งไร รวมไปถึง
โครงการนี้ อ าจจะน� ำ ไปสู ่ โ ครงการความช่ ว ยเหลื อ
ประเด็ น นี้ ท� ำ ให้ เราต้ อ งหั น มามองว่ า การมองเครื อ
ข่ายความเชื่อมโยงนี้จะเป็นการจัดวางไทยในลักษณะ
ไหนในความสัมพันธ์เชื่อมโยงระดับโลกที่สหรัฐฯ ริเริ่ม
ขึ้นมา
นอกจากเรื่ อ งการเคลื่ อ นไหวของ
สหรัฐฯ ในเรื่องการสร้างความเชื่อมโยง การประสาน
ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับไทยอาจพิจารณาจาก
ความร่วมมือทางวิชาการอีก ไม่เพียงแต่การให้ความ
ช่ ว ยเหลื อ ทางวิ ช าการผ่ า นโครงการแลกเปลี่ ย น
นักวิชาการหรือนักเรียนในระดับต่าง ๆ เท่านัน้ แต่หน่วยงาน
ที่มีหน้าที่เผยแพร่ความรู้ วัฒนธรรม หรือประเด็น
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐฯ ผ่านความช่วยเหลือทาง
วิชาการก็เป็นเรื่องที่น่าจับตามอง ในช่ว งที่ผ ่านมา
นักวิชาการให้ความสนใจไปกับสถาบันขงจื๊อในฐานะ
ตัวแสดงที่มีบทบาทมากขึ้นในการเมืองโลก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหน้าที่และบทบาทในการเผยแพร่วัฒนธรรม
ความเข้าใจ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างจีนกับ
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก เราอาจจะเห็นเรื่องของการที่
จีนมีสถาบันขงจื๊อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในขณะที่
สหรัฐฯ มี American Corner ที่คณะรัฐศาสตร์ (และ
อีก 3 แห่งทั่วประเทศ คือ มหาสารคาม ยะลา ปัตตานี)
(U.S. Embassy and Consulate in Thailand, n.d.)
ซึ่ ง ในแง่ นี้ อ าจจะเป็ น เพราะเชี ย งใหม่ มี ส ถานกงสุ ล
ใหญ่ที่เชียงใหม่ แต่ก็ต้องคิดว่าแล้วในอีกสามจังหวัด
เองก็ไม่ได้มีสถานกงสุลใหญ่ ดังนั้น การให้ความช่วย
เหลือไปยังอีกสามมหาวิทยาลัยในภาคอีสานและภาคใต้
นั้นเพราะอะไร
อีกทั้งจีนยังมีภาพลักษณ์ทางด้านเศรษฐกิจ
มากกว่า ในขณะที่สหรัฐฯ หันมาให้ความส�ำคัญกับ
ประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคมมากกว่า ดังเช่นที่จะเห็น
ได้จากความพยายามของสหรัฐฯ ในการเข้าไปมีส่วน
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ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการดูแลแม่น�้าโขง
ในฐานะแม่น�้าระหว่างประเทศ ดังนั้น ในแง่นี้หากทาง
ไทยต้องการคานอ�านาจกับจีนในเขตภาคเหนือ ก็อาจ
จะเพิ่ ม การเป ด พื้ น ที่ ท างวิ ช าการหรื อ กิ จ กรรมที่ จ ะ
ช่วยท�าให้บทบาทของสหรัฐฯ ดูเด่นขึน้ มาได้ โดยเฉพาะ
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ที่ในช่วงหลังนี้สหรัฐฯ เน้น
เรื่องการพัฒนา “แม่น�้าโขง” เป็นหลัก
3.3.4

เกาหลีใต

4 แนวโนมในอนาคต
ดั ง ที่ ไ ด้ ก ล่ า วไปถึ ง ประเด็ น ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างประเทศมหาอ�านาจกับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง
ในช่วงระยะทีผ่ า่ นมาไม่นานนี้ ประเด็นทางภูมริ ฐั ศาสตร์
การแข่ ง ขั น ระหว่ า งประเทศมหาอ� า นาจที่ น ่ า จะ
เกี่ ย วข้ อ งกั บ อนุ ภู มิ ภ าคลุ ่ ม แม่ น�้ า โขงและไทยที่ น ่ า
จับตามองในอนาคตนั้นอาจจะมีดังต่อไป
4.1 Blue Dot Network: ประเด็นนี้อาจจะยัง

ในกรณีของเกาหลีใต้เพิ่งจะเข้ามามี
บทบาทในเวทีความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง
ซึ่ ง พยายามผลั ก ดั น ให้ ยุ ท ธศาสตร์ ค วามร่ ว มมื อ ทาง
เศรษฐกิจ อิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady –
Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation
Strategy: ACMECS) เป็นแกนกลางของกรอบ
ความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง ซึ่งก็เป็นเรื่องที่
เข้าใจได้ เพราะว่าทางญี่ปุ่นเองเน้นโครงการ GMS ของ
ธนาคารเพือ่ การพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development
Bank: ADB) ในขณะที่จีนเองก็มี LMC และสหรัฐฯ
มี LMI ดังนั้นเกาหลีใต้เองก็พยายามใช้กลไกที่มีอยู่แล้ว
มาผลักดัน (Bangkok Post, 2019)

เป็ น ประเด็ น ใหม่ ที่ เ อเชี ย และโลกเพิ่ ง เจอ
เรายังไม่เห็นการเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการจากทาง
สหรัฐฯ มากนัก อีกทัง้ โครงการนีย้ งั ร่วมมือกับออสเตรเลีย
และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการผนวกเอาพันธมิตรที่ใกล้ชิดเข้ามา
ท� า ให้ ก ารมองภาพแนวทางการพั ฒ นาระบบการ
คมนาคมขนส่งและการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ต้องได้รับการจับตามองว่าจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการ
ด� า เนิ น นโยบายต่ า งประเทศอย่ า งไร และจะมี ก าร
ผนวกเอาประเด็นอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
สาธารณูปโภคอย่างไร ทัง้ เรือ่ งสิง่ แวดล้อม ประชาธิปไตย
หรือธรรมาภิบาล ซึ่งอาจจะมีผลต่อการเมืองต่อไปใน
อนาคต

นอกเหนือไปจากนี้ ประเด็นสาขาที่
อาจจะดึงให้เกาหลีใต้เข้ามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ก็
คือการจัดการกับ PM 2.5 เพราะทางเกาหลีใต้เองก็
ประสบปัญหานี้อย่างมาก ดังนั้นเราอาจจะใช้ประเด็น
ด้านสิ่งแวดล้อมในการผลักดันการให้เกาหลีใต้เข้ามา
แสดงจุดยืนในเชียงใหม่มากขึ้น

การแข่งขันกันเรื่องการใหความช่วยเหลือ
เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค: ประเด็นเรือ่ ง
การพัฒนาสาธารณูปโภคจะยังคงเป็นประเด็นที่น่าจะ
จับตามองต่อไป เพราะการเมืองเรือ่ งการพัฒนาการขนส่ง
การสื่อสาร และพลังงานจะเป็นประเด็นหลักของความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การที่จีน ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ มีเป้าหมายในการเชื่อมโยง
ภูมิภาคเข้าไว้ด้ว ยกันแบบนี้ สิ่งที่น่าพิจารณาก็คือ
ประเทศต่าง ๆ วางไทยไว้ตรงไหนในชุดความเชื่อมโยง
เหล่านี้ ไทยอาจจะถูกมองว่าเป็นศูนย์กลาง เป็นทางผ่าน
เป็นต้นทาง หรือเป็นปลายทางในการเชื่อมโยง และ
การเชื่อมโยงนี้จะก�าหนดให้ไทย “ท�าหน้าที่อะไร” ทั้ง
การเป็นผู้ผลิต ตลาด เป็นทางผ่าน หรือเป็นพันธมิตรที่
สนับสนุนโครงการโดยภาพรวม
4.2
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5 ขอเสนอแนะ
ถึงตรงนี้ ผูเ้ ขียนนีไ้ ด้แสดงให้เห็นบทบาทของประเทศมหาอ�านาจในอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นา�้ โขงไปแล้ว
ในส่วนที่ผ่านมา ในส่วนนีผ้ เู้ ขียนจะเสนอแนะประเด็นทีอ่ าจจะเป็นแนวทางในการพิจารณาการประสาน
ความร่วมมือกับประเทศมหาอ�านาจต่าง ๆ เพือ่ คานอ�านาจ หรือเพือ่ ใช้เป็นประเด็นในการสร้างความร่วมมือ
ต่อไปในอนาคต
5.1 จะเห็นว่าประเด็นเรือ่ ง “การพัฒนาสาธารณูปโภค”

(infrastructure) เป็นประเด็นทีถ่ กู ใช้เป็นเครือ่ งมือ
ในการด�าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างมาก
ในช่วงปัจจุบนั ดังทีน่ กั วิชาการเริม่ ใช้คา� ว่า “infrastructure
diplomacy” (Lauridsen, 2019) หรือบางคนก็เรียกว่า
มันเริ่มเป็นจุดเปลี่ยนของสังคมศาสตร์และนโยบาย
สาธารณะที่รัฐเริ่มหันมาให้ความส�าคัญกับการพัฒนา
สาธารณูปโภคในการเมืองอีกครั้งหนึ่ง (infrastructure
turn) (Glass, Addie, & Nelles, 2019) โครงการ BRI
ของจีน โครงการ Quality Infrastructure Development
ของญี่ปุ่น และ Blue Dot Network ของสหรัฐฯ
ได้แสดงให้เห็นถึงการที่สาธารณูปโภคเป็นเครื่องมือ
และเป้าหมายทั้งมิติเศรษฐกิจและการเมือง รวมไปถึง
ความมั่นคงพร้อม ๆ กัน

5.2 การบูรณาการหน่วยงาน เช่น กระทรวงคมนาคม

กั บ กระทรวงการต่ า งประเทศเพื่ อ ดู แ ล
ประเด็นเรื่องการเชื่อมโยงของไทยกับอาเซียน ซึ่งแม้ว่า
จะมีการศึกษาแผนการเชือ่ มโยงระหว่างไทยกับอาเซียน
ไว้แล้ว แต่สิ่งที่ต้องดูเพิ่มเติมก็คือการเพิ่มมิติการมอง
บทบาทของประเทศผู ้ ใ ห้ ก ารช่ ว ยเหลื อ เข้ า ไปว่ า
มีเป้าหมายอะไร

5.3 ประเด็ น ความท้ า ทายที่ ไ ทยอาจจะต้ อ ง

พิจารณาเพิม่ เติมก็คอื ดังทีไ่ ด้กล่าวไปในข้างต้น
เรื่องการเข้าใจว่าประเทศต่าง ๆ วางไทยไว้ในจุดใด
ของความสัมพันธ์ ประเด็นนีจ้ ะช่วยให้เราเห็นว่าประเทศใด
ให้ความส�าคัญกับไทยในประเด็นใด และไทยควรจะใช้
โอกาสในการคานอ�านาจด้วยการเลือกเล่นการประสาน
ความสัมพันธ์กบั ประเทศมหาอ�านาจอืน่ อย่างไร เพือ่ ท�าให้
ภาพลักษณ์ของไทยในเวทีระหว่างประเทศไม่ใกล้ชิด
กับใครมากเกินไปนัก

การบู ร ณาการประเด็ น เรื่ อ งสาธารณู ป โภค
เข้าไปสูม่ ติ กิ ารมองด้านเศรษฐกิจและความมัน่ คง
ประเด็ น ที่ พ บระหว่ า งการท� า วิ จั ย เกี่ ย วกั บ นโยบาย
ต่ า งประเทศของญี่ ปุ ่ น ที่ มี ต ่ อ การพั ฒ นาระบบ
สาธารณูปโภคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทีม่ กี บั ไทย
ก็คอื การพัฒนาด้านนีข้ าดการศึกษามิตดิ า้ นความมัน่ คง
และไม่ได้พจิ ารณาบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศ
และกระทรวงคมนาคมเข้าไว้ดว้ ยกัน ท�าให้การบูรณาการ
แนวทางการด�าเนินนโยบายต่างประเทศกับประเทศ
มหาอ�านาจทีเ่ ป็นผูใ้ ห้งบประมาณ กับแนวทางการก�าหนด
ทิศทางการพัฒนาการเชื่อมโยงในประเทศยังไม่ได้รับ
การให้ความส�าคัญ เพราะแม้ว่าไทยจะมีการบูรณาการ
ระดับอาเซียนเข้าไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้มองว่าแผนการ
ของอาเซียนเองนัน้ มีเป้าหมายอะไร ใครผลักดัน แล้วจะไป
เชือ่ มต่อกับภูมภิ าคอืน่ ๆ ข้างเคียงอย่างไร อีกทัง้ จะมีผล
อะไรบ้างต่อชุมชนและนโยบายต่างประเทศโดยภาพรวม
5.4
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ดังที่ประเทศไทยเองก็มีกรอบความร่วมมือ
แบบทวิ ภ าคี แ ละพหุ ภ าคี กั บ จี น และญี่ ปุ ่ น
อยูห่ ลายชุดและกลไก และดังข้อมูลทีไ่ ด้เสนอไปในข้างต้น
การพยายาม “คานอ�านาจ” กับจีนโดยใช้ประเทศอื่น
อย่างสหรัฐฯ หรือญี่ปุ่นนั้น อาจจะต้อง “เล่น” ประเด็น
ที่สังคมไทยมองว่ามีความเกี่ยวข้องทั้งเรื่องเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรม เพราะในกรณีจีน ประเด็นที่ถูกน�ามาใช้
เสมอคือความเป็นบ้านพีเ่ มืองน้อง ประเด็นเรือ่ งวัฒนธรรม
ความใกล้ชิดในเชิงวัฒนธรรมและสายเลือดถูกใช้มา
เป็น “เรื่องเล่า” ในการสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต
มากกว่าประเทศอื่น ๆ เพราะหากเราพิจารณาประเด็น
ทีป่ ระเทศมหาอ�านาจต่าง ๆ ใช้เพือ่ สานความสัมพันธ์แล้ว
อาจจะเห็นได้ดังต่อไปนี้
5.5

• ญี่ปุนไปเนนการจัดการภัยพิบัติ
การพัฒนามนุษย สังคมและสิ่งแวดลอม
รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยี

• สหรัฐฯ ไปเนนเรื่องประชาธิปไตย สิ่งแวดลอม
ธรรมาภิบาล ซึ่งอาจเปนเรื่องที่โตเถียงกันได
ระหวางกลุมตาง ๆ ในสังคมไทยยุคปจจุบัน

• เกาหลี พยายามเนนเรื่องการใหความเชี่ยวชาญ
เรื่องภัยพิบัติหรือสิ่งแวดลอม
รวมไปถึงวัฒนธรรมและเทคโนโลยี

• อินเดีย เนนเรื่องวัฒนธรรม
และภาษาที่ใกลชิดกัน

ดัง นั้น ประเด็นที่ไทยอาจจะใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการคาน
อ�านาจจึงอาจจะไม่เน้นเรื่อง “มิติ” เช่น มิติเศรษฐกิจหรือมิติการเมือง
แต่ไปเน้นเรื่อง “ประเด็น” โดยการเปดเวทีเสวนาระดับประเทศหรือ
ระดับภูมิภาคเพื่อเชิญตัวแทนจากหลาย ๆ ประเทศ อีกทั้งยังเป็นการ
สะท้อนว่าไทยเองก็พยายามใช้ “ประเด็น” นี้ในเวทีการเมืองระหว่าง
ประเทศ ซึ่งเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับวิธีการคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน
คือ การพัฒนาสาธารณูปโภคที่ยั่งยืน (sustainable infrastructure
development) ซึ่งท�าให้ตัวแสดงต่าง ๆ ได้ตระหนักว่าไทยพยายาม
กระจายความร่วมมือ และไม่ได้เน้นที่จีนเพียงอย่างเดียว เพราะใน
ปัจจุบันประเด็นเรื่องการพัฒนาสาธารณูปโภคไปตกอยู่ในงานของจีน
เสียส่วนมาก
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมจะเป็นสาขาความร่วมมือที่จะช่วยเปด
พื้นที่ให้ตัวแสดงต่าง ๆ เข้ามาคานอ�านาจจีนมากยิ่งขึ้น เพราะดังที่ได้
กล่าวไปในข้างต้นว่า จีนเองเน้นประเด็นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจเป็น
หลักแต่ไม่ค่อยได้เน้นประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การผลักดันให้
ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมออกมาเป็นประเด็นสร้างความร่วมมือกับญี่ปุ่น
สหรัฐฯ หรือเกาหลีใต้ ก็น่าจะเหมาะสม เพราะเป็นประเด็นกลาง ๆ และ
มีผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนอย่างแท้จริง ทั้งเรื่องแม่น�้าโขง PM 2.5
หรือเรื่องผลกระทบของการพัฒนาที่มีต่อสังคมโดยภาพรวม
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กับความร่วมมือในอนุภูมิภาค
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บทความเรื่อง Free and Open IndoPacific , BRI กับความร่วมมือในอนุภูมิภาค เรียบเรียงขึ้นจากการเข้ารับฟังการประชุมทางวิชาการ
เรื่อง “Free and Open Indo-Pacific, BRI,
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง และท่าทีของหน่วยงาน
ความมั่นคงของไทยต่อบทบาทสหรัฐฯ และจีน”
จัดโดย สถาบันความมั่นคงศึกษา (สมศ.) เมื่อวันที่
17 มกราคม 2563 ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส
เพือ่ ถ่ายทอดให้ผทู้ สี่ นใจทราบถึงบริบทความมัน่ คง
โลกทีม่ กี ารแข่งขันขยายอิทธิพลระหว่างสองประเทศ
ใหญ่คือ สหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีน
รวมทั้งอีกหลายประเทศที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวพันกัน
ตลอดจนเป็นการน�ำเสนอท่าทีของไทยที่ควรจะมี
ต่อการด�ำเนินงานด้านต่างประเทศและด้านความ
มัน่ คง โดยหากศึกษาในวารสารมุมมองความมัน่ คง
ฉบั บ ที่ 3 (กุ ม ภาพั น ธ์ - พฤษภาคม 2563) ได้
มีการกล่าวถึงเกร็ดความรู้เกี่ยวกับ A Free and
Open Indo-Pacific Advancing a Shared Vision
โดยคุณปภากร วรสถิตย์ และทัศนะของสหรัฐอเมริกาต่ออนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง โดยคุณธีรกานต์

พงศ์พิชญามาตย์ รวมทั้งแง่มุมโอกาสการค้าและ
การลงทุ นไทยจากนโยบาย Belt and Road
Initiative ของจีน โดยส�ำนักพัฒนาและส่งเสริม
การวิจัย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ
การพัฒนา (องค์การมหาชน) ซึ่งจะสามารถน�ำมา
ศึกษาวิเคราะห์เชื่อมโยงในแง่มุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับบทความชิ้นนี้
ส�ำหรับบทความในวารสารฉบับนี้ เป็นการ
ขยายความในรายละเอี ย ดจากการประชุ ม ทาง
วิชาการดังกล่าวข้างต้น โดยเนือ้ หาบทความ ประกอบ
ด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นเรื่องภาพรวมของ
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านความมัน่ คง เศรษฐกิจ
และการเมืองของโลก ส่วนทีส่ อง เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับ
ความเชื่ อ มโยงยุ ท ธศาสตร์ อิ นโด - แปซิ ฟ ิ ก ของ
ประเทศต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็นญีป่ นุ่ อินเดีย ออสเตรเลีย
ส่วนที่สาม เป็นเรื่องความท้าทายของแนวคิดอินโดแปซิฟิก และ นโยบาย America First ส่วนที่สี่
เป็นเรื่องมุมมองต่อยุทธศาสตร์ FOIPS และ BRI
และสุดท้ายเป็นมุมมองท่าทีของไทยในการด�ำเนิน
นโยบายที่เกี่ยวข้อง
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ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
นายมูฮ�ำหมัดอามีน จะปะกียา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (เจ้าหน้าที่โครงการ) สถาบันความมั่นคงศึกษา
รบ. (การปกครองท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี



ยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และการเมืองโลก

ภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) ถือเป็นสิ่งที่ส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบายของรัฐ นานาประเทศจึง
ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์และความร่วมมือในมิติทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และการเมืองผ่านกรอบความ
ร่วมมือต่าง ๆ โดยหากมองแนวศึกษาสัจนิยมใหม่ (Neo - Realism) ให้ความส�ำคัญต่อโครงสร้างระบบ
ระหว่างประเทศที่อธิบายยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลต่อการก�ำหนดยุทธศาสตร์
ของจีนต่อเอเชียสมัยประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง เนื่องจากโครงสร้างระบบระหว่างประเทศนั้นก�ำลังพัฒนา
ไปสู่ “ระบบหลายขั้วอ�ำนาจ” (multipolar) จากระบบสองขั้วอ�ำนาจ (Bipolar - System) หลังการล่มสลาย
ของสหภาพโซเวียตและการสิ้นสุดสงครามเย็นเมื่อปี ค.ศ. 1992 ท�ำให้สหรัฐอเมริกาเป็นมหาอ�ำนาจเพียง
หนึ่งเดียวเป็นเวลากว่าหนึ่งทศวรรษ จนกระทั่งปัจจุบันประเทศขนาดกลางจากหลายภูมิภาคได้ร่วมมือ
จัดตั้งกลุ่ม BRICS ขึ้นมามีบทบาทซึ่งน�ำไปสู่ระบบหลายขั้วอ�ำนาจ (multipolar)
ระเบียบโลกยุคใหม่ทเี่ กิดขึน้ หลังสงครามเย็นส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงนโยบายด้านการต่างประเทศ
ความร่วมมือระหว่างประเทศส่งผลให้เกิดกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคงรวมถึง
การมีปฏิสัมพันธ์ด้านความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงในจุดยุทธศาสตร์และภูมิรัฐศาสตร์ส�ำคัญ การแข่งขัน
และบทบาทของมหาอ�ำนาจ จึงเป็นสิง่ จ�ำเป็นต่อการท�ำความเข้าใจต่อการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทย
และอนุภูมิภาคฯ ซึ่งอยู่ในระเบียบระหว่างประเทศ (International order) ที่เป็นระเบียบโลกใหม่ที่เกิดขึ้น
หลังสงครามเย็น
เมือ่ มองความร่วมมือด้านต่าง ๆ จะมีอยูด่ ว้ ยกัน 3 ระดับ คือ ระดับคร่อมภูมภิ าค (Cross - regional)
คือ การขยายอิทธิพลความร่วมมือระหว่างภูมิภาคไปยังจุดยุทธศาสตร์ เช่น Free and Open Indo-Pacific
(FOIPS) Belt and Road Initiative (BRI) ระดับภูมิภาค (Regional) คือ ความร่วมมือผ่านประเทศต่าง ๆ
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เช่น ASEAN และ ระดับอนุภูมิภาค (Sub-regional) คือ ความร่วมมือ
เฉพาะด้านของประเทศต่าง ๆ เช่น GMS, Lanchang-Mekong Cooperation (LMC), Lower Mekong
Initiative (LMI) มหาอ�ำนาจได้เข้ามามีบทบาทผ่านกรอบความร่วมมือต่าง ๆ
2. ความเชือ
่ มโยงยุทธศาสตร์อน
ิ โด – แปซิฟิก ของประเทศต่าง ๆ

การเมืองโลกมีแนวโน้มทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงไป
สู่หลายขั้วอ�ำนาจ โดยสหรัฐอเมริกาต้องเผชิญกับ
การท้าทายจากรัสเซียและจีน นอกจากนี้ การเกิดขึน้
ของขั้ ว อ�ำ นาจใหม่ท างเศรษฐกิจโลก คือ กลุ ่ ม
BRICS (บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้)
ก�ำลังมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น



และมีท่าทีต้องการที่จะมีส่วนในการก�ำหนดกรอบ
กติกาของโลก โดยมีความเคลื่อนไหวที่ส�ำคัญทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศ ซึ่ง
เป็ น การท้ า ทายและสร้ า งดุ ล อ� ำ นาจใหม่ แ ละมี
แนวโน้มส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกทั้ง
ทางการเมืองและเศรษฐกิจ สภาพการณ์ดังกล่าว

ส่งผลให้ประเทศไทยต้องด�ำเนินนโยบายในการ
ก�ำหนดท่าทีเพื่อรักษาดุลยภาพทางความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับประเทศมหาอ�ำนาจต่าง ๆ
การพยายามท�ำให้ระเบียบของภูมิภาค
เป็นแบบหลายขั้วอ�ำนาจ (Multipolar) ส่งผลให้
การเปลี่ยนแปลงของขั้วอ�ำนาจโลกได้เปลี่ยนไป
สู ่ ก ารมี ห ลายขั้ ว อ� ำ นาจมากขึ้ น โดยสหรั ฐ ฯ ใช้
ประโยชน์จากการมีหลายขั้วอ�ำนาจในการเจรจา
ต่อรองเพือ่ ผลประโยชน์แห่งชาติแต่การใช้แนวทาง
ของยุทธศาสตร์ FOIPS ในแต่ละประเทศมีความ
แตกต่างกัน

• ญี่ปุ่น แนวคิดยุทธศาสตร์อินโด -

แปซิฟกิ เน้น 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ การส่งเสริม
และปลูกฝังค่านิยมพื้นฐาน เช่น หลักนิติธรรม
และประชาธิปไตย การแสวงหาความรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจ และการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพ
โดยภายใต้แนวคิดฯ นี้ ญี่ปุ่นมุ่งความสนใจไปที่
อินเดียและแอฟริกา โดยญี่ปุ่นมีแนวคิดเรื่องอินโด
– แปซิฟิกที่ชัดเจน มีการน�ำแนวคิดฯ ไปปรับและ
จัดท�ำเป็นยุทธศาสตร์การต่างประเทศ โดยแนวคิด
ได้สะท้อนท่าทีของญีป่ นุ่ ในหลายมิตทิ งั้ ด้านเศรษฐกิจ
ที่ต้องการเชื่อมโยงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเข้ากับ
อิ น เดี ย และแอฟริก ามากขึ้น และด้านการเมื อ ง
โดยญี่ ปุ ่ น จะเน้ น การส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ กั บ
มหาอ�ำนาจอย่างสหรัฐฯ

• อินเดีย เป็นตัวแปรส�ำคัญต่อความ

ส� ำ เร็ จ ของการผลั ก ดั น แนวคิด อิน โด - แปซิฟิก
เนื่องจากมี ที่ ต้ัง อยู ่ กึ่ ง กลางของภูมิภาค มีขนาด
เศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยอินเดียมอง
จีนในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่มีทั้งผลประโยชน์
และความท้าทาย และบางครัง้ มีการกระทบกระทัง่
กั นในเรื่ อ งพรมแดนและอธิ ปไตย อย่างไรก็ตาม
อินเดียมีความกังวลต่อการขยายอิทธิพลของจีน
ในมหาสมุ ท รอิ น เดี ย ผ่ า นการสร้ า งท่ า เรื อ และ
ท่าอากาศยานจีนในประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้
อาทิ บังกลาเทศ ศรีลงั กา มัลดีฟส์ และปากีสถาน
ภายใต้แนวคิด Belt and Road Initiative (BRI)
ซึ่งอินเดียมองว่าจะส่งผลกระทบต่อการเมืองและ
ความมั่นคงของอินเดียโดยตรง

• ออสเตรเลีย การมุ่งให้ความส�ำคัญ

กับภูมภิ าคอินโด - แปซิฟกิ ระบุถงึ การเพิม่ บทบาท
และความรับผิดชอบของออสเตรเลียในภูมิภาคนี้
เป้าหมายส�ำคัญคือ การส่งเสริมความมัน่ คง เปิดกว้าง
และเจริญรุ่งเรือง รวมทั้งสภาวะความไม่มั่นคงใน
ทะเลจีนใต้จากบทบาทของจีน



3. ความท้าทายของแนวคิดอินโด – แปซิฟิก

ประการแรก แม้ว่าแนวคิดอินโด – แปซิฟิก จะอยู่ในช่วงการเริ่มต้นและมีแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็น
ยุทธศาสตร์ ทางการเมืองระหว่างประเทศของหลายประเทศ โดยเฉพาะญี่ปุ่น สหรัฐฯ อินเดีย และ
ออสเตรเลีย หรืออาจรวมไปถึงประเทศอื่น ๆ ที่มีผลประโยชน์สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
ยังมีประเด็นท้าทายเกีย่ วกับการด�ำเนินนโยบายต่างประเทศของประเทศต่าง ๆ ภายใต้แนวคิดอินโด - แปซิฟกิ
ประการที่สอง เมื่อพิจารณานโยบาย America First ของสหรัฐฯ อาจเป็นอุปสรรคในการสร้าง
เอกภาพของกลุ่มพันธมิตร เนื่องจากสหรัฐฯ มีความสนใจด้านการค้าเสรีและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการ
ส่งออกสินค้าขณะที่ญี่ปุ่นสนใจ ด้านความมั่นคงทางทะเลและความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค อย่างไรก็ตาม
ญีป่ นุ่ ขาดแหล่งเงินทุนที่เพียงพอใน การขับเคลื่อนนโยบายฯ ท�ำให้ญี่ปุ่นต้องร่วมมือกับสหรัฐฯ ซึ่งต่างจากจีน
ที่มีกลไกการลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน อาทิ ธนาคารเพือ่ การลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานแห่งเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank - AIIB) และ Silk Road Fund เพื่อรองรับข้อริเริ่ม Belt and Road Initiative (BRI)
ของตน ประเด็นดังกล่าวจึงเป็นความท้าทายของญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ที่ต้องแสดงความชัดเจนและเป็นรูปธรรม
ของแนวคิดอินโด - แปซิฟิก ที่ไม่ใช่เป็นแนวคิดที่มีเพื่อคานอ�ำนาจและการตอบโต้อิทธิพลของจีน
“The task of the leader is to get his people from where
they are to where they have not been”
Henry Kissinger,
former U.S. National Security Advisor and Secretary of State

4. มุมมองต่อ FOIPS

• แนวคิดอินโด - แปซิฟิก เป็นยุทธศาสตร์ที่สำ� คัญต่อการด�ำเนินนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่น ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งด้านการเมืองที่ต้องการให้สหรัฐฯ เข้ามามีบทบาทในภูมิภาคในบริบทที่จีนได้แผ่ขยายอิทธิพล
ในภูมิภาคมากขึ้นเรื่อย ๆ และด้านเศรษฐกิจที่ต้องการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาครอบมหาสมุทร
แปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย โดยมุ่งเน้นความสนใจไปที่อินเดียและแอฟริกา ทั้งนี้ เพื่อขยายตลาดและ
เครือข่ายความเชือ่ มโยงในภูมภิ าค แม้วา่ สหรัฐฯ หรือประเทศอืน่ ๆ ในภูมภิ าคจะมีวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่แตกต่างกันไป แต่แนวคิดฯ ดังกล่าวจะเป็นหมุดหมายส�ำคัญในการจัดท�ำยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ
ของหลาย ๆ ประเทศในอนาคต
• ประเด็นส�ำคัญของมหาอ�ำนาจที่เหมือนกันในแต่ละประเทศ คือ การสร้างความเชื่อมโยง (Connectivity) ซึ่งประเด็นที่มหาอ�ำนาจให้ความสนใจทั้งทางกายภาพ คือ ถนน รถไฟ ท่าเรือ และเครื่องบิน
รวมถึงการขยายความร่วมมือในการพัฒนาพลังงาน และการเชื่อมโยงด้านคมนาคม (ประเด็นหลัก คือ การ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการสร้างความเชื่อมโยง)
• นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ กล่าวในช่วงการประชุม APEC ที่นครดานัง
เวียดนาม เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 ให้ความส�ำคัญกับความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจกับประเทศ
ในอินโด – แปซิฟิก โดยแนวคิดของสหรัฐฯ ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและอินเดียแต่ยังไม่ขยาย
รวมถึงแอฟริกา


• นโยบายของญี่ปุ่นเน้นเรื่องการค้าเสรี ซึง่ เป็นข้อแตกต่างในการตีความค�ำว่า “Free and Open”
ของสหรัฐฯ กับญี่ปุ่น โดยทั้ง 2 ประเทศต่างตระหนักถึงความส�ำคัญของการที่อินเดียจะเข้ามามีบทบาท
ในภูมิภาค ซึ่งจะส่งผลต่อสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะการแข่งขันของมหาอ�ำนาจ การ
กลายเป็นศูนย์กลางของผลประโยชน์ที่ทับซ้อนของมหาอ�ำนาจในอนาคต ได้แก่ สหรัฐฯ และจีน อีกทั้งปัจจัย
ส�ำคัญที่ท�ำให้สหรัฐฯ เข้ามามีบทบาทในภูมิภาคนี้เป็นเรื่อง เศรษฐกิจ การค้าการลงทุน และความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ ขณะที่ญี่ปุ่นเข้ามาร่วมมือในประเด็นเรื่อง เศรษฐกิจ การค้าเสรี และกรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจโดยความร่วมมืออินโด - แปซิฟิกเป็น “ทางเลือก” หนึ่งของประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคและสามารถ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่สหรัฐฯ
• บทบาทสหรัฐฯ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และอินเดียมีความแตกต่างกัน เพราะเน้นว่าระบบระหว่าง
ประเทศ มีหลายขั้วอ�ำนาจ และการท�ำงานผ่านกลไกและสถาบันระดับภูมิภาค เช่น การใช้ Expanded
Partnership for Quality Infrastructure ของญี่ปุ่น ซึ่งปลายปี พ.ศ. 2562 สหรัฐฯ ได้ออกแผนโครงการ
Blue Dot Network เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสาธารณูปโภคผ่านการสมัครของหน่วยงานธุรกิจเอกชน
อี ก ทั้ ง สหรั ฐ ฯ ก� ำ ลั ง ด� ำ เนิ น ความร่ ว มมื อ กั บ ชาติ อื่ น ๆ ซึ่ ง เป็ น รู ป แบบที่ ห ลายภาคส่ ว นจะด� ำ เนิ น การ
อันเป็นที่ยอมรับทั่วโลกส�ำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพสูงรวมถึงการจัดตั้งกองทุนให้ค�ำปรึกษา
ด้านการด�ำเนินการ (Transaction Advisory Fund) ของเครือข่ายการด�ำเนินงานและความช่วยเหลือด้าน
โครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐฯ (Infrastructure Transaction and Assistance Network) หรือ ITAN ซึ่ง
ประกาศจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2561 จะบริการให้ค�ำปรึกษาด้านกฎหมายและมอบความช่วยเหลือทางวิชาการ
แก่ชาติสมาชิกอาเซียนเพื่อประเมินศักยภาพของโครงการโครงสร้างพื้นฐาน  

5. มุมมองต่อ BRI

• ยุทธศาสตร์ BRI ของจีนเป็นแผนเศรษฐกิจขนาดใหญ่ทั้งทางบกและทางทะเล ซึ่งเชื่อมโยงเส้นทาง
คมนาคมทางบกและทางทะเล โดยแบ่งเป็น 6 ระเบียงเศรษฐกิจ คือ 1. สะพานเศรษฐกิจยูเรเชียใหม่
(New Eurasian Land Bridge : NELB) เริ่มต้นจากท่าเรือ Lianyungang ในมณฑล Jiangsu สิ้นสุดที่



เมือง Rotterdam ในยุโรปตะวันตกคาดว่าจะเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางถนนจากจีนสู่ยุโรป 2. ระเบียง
เศรษฐกิจจีน-มองโกเลีย-รัสเซีย (China-Mongolia-Russia Economic Corridor : CMREC) เป็นเส้นทาง
รถไฟความเร็วสูงและถนน แบ่งออกเป็นเส้นทาง คือ 1) จาก Beijing, Tianjin, Hebei ผ่านมองโกเลียใน
เพื่อไปรัสเซีย และ 2) จากเมือง Dalian ไปยังเมือง Chita ของรัสเซีย 3. ระเบียงเศรษฐกิจจีน-เอเชียกลางเอเชียตะวันตก (China-Central Asia-West Asia Economic Corridor : CCWAEC) เป็นเส้นทางส�ำคัญใน
การขนส่งน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากคาบสมุทรอาหรับ ตุรกี และอิหร่าน เพื่อส่งไปยังเขตปกครองตนเอง
Xinjiang Uygur 4. ระเบียงเศรษฐกิจจีน-คาบสมุทรอินโดจีน (China-Indochina Peninsula Economic
Corridor : CICPEC) เชื่อมระหว่างเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น�้ำ Pearl River (Pearl River Delta
Economic Zone : PRD) กับประเทศในอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง 5. ระเบียงเศรษฐกิจจีน-ปากีสถาน (China
-Pakistan Economic Corridor : CPEC) เชื่อมจีนกับเอเชียใต้และ 6. ระเบียงเศรษฐกิจบังกลาเทศ-จีนอินเดีย - เมียนมา (Bangladesh-China-India-Myanmar Economic Corridor : BCIMEC) เริ่มต้นจาก
เมือง Kashgar ของเขตปกครองตนเอง Xinjiang Uygur ไปยังท่าเรือ Gwadar ของปากีสถาน
• BRI เป็นแผนการพัฒนาความเชื่อมโยงเครือข่ายขนาดใหญ่ทางบกและทางทะเล โครงการต่าง ๆ
ในระเบียงเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคุลุ่มแม่น�้ำโขง เพื่อให้อนุภูมิภาคฯ เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ
ยุทธศาสตร์ใหญ่ของจีน โดย BRI ของจีนด�ำเนินการผ่านแผนการยุทธศาสตร์ใหญ่และมี Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) เป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาช่วยระดมทุน และมีโครงการ LMC ที่จีนริเริ่มขึ้น เพื่อ
เป็นกลไกในการประสานความสัมพันธ์กับอนุภูมิภาคฯ ระเบียบของภูมิภาคของ BRI และ LMC จึงเป็นการ
พยายามสร้างความสัมพันธ์ในภูมิภาคผ่านการท�ำงานของกลไกเชิงสถาบันที่จีนออกแบบ โดยไม่อธิบายเน้น
ถึงขั้วอ�ำนาจ แต่เน้นที่ประเด็นและสาขาของความร่วมมือในด้านต่าง ๆ มากกว่า
7. ท่าทีที่ควรเป็นของไทย

ประเทศไทยเป็ น จุ ด ยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
ภูมิรัฐศาสตร์หลักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้
เข้าไปร่วมมือในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ที่ซับซ้อน
มากขึ้นในปัจจุบัน การแข่งขันของมหาอ�ำนาจใน
ภูมิภาค คือ สหรัฐอเมริกาและจีนก่อให้เกิดการ
แข่งขันระหว่าง Free and Open Indo-Pacific
และ Belt and Road Initiative ท�ำให้ประเทศไทย
ต้ อ งมี ท ่ า ที ใ นด้ า นการต่ า งประเทศและความ
มั่นคงเพื่อรักษาดุลยภาพระหว่างประเทศและผล
ประโยชน์ของไทย



• ไทยสามารถแสดงบทบาทน�ำในการเป็น
“ผู ้ ประสานงานในการสร้ า งความรู ้ ” โดยการ
ประสานงานจั ด การสั ม มนาที่ ไ ม่ แ บ่ ง แยกกั บ
ประเทศมหาอ�ำนาจ ทีผ่ า่ นมาไทยใช้การจัดสัมมนา
ให้ความรู้เรื่อง การพัฒนา BRI หรือ FOIPS กับ
ประเทศมหาอ�ำนาจแยกออกจากกัน โดยไม่ได้
รวมตัวแสดงทัง้ หมดมาอยูใ่ นเวทีเดียวกัน ซึง่ สามารถ
ท� ำ ให้ ไ ทยได้ รั บ ข้ อ มู ล ที่ ร อบด้ า นรวมถึ ง การ
พยายามรักษาดุลอ�ำนาจของไทยระหว่างมหาอ�ำนาจ
อนุภูมิภาคฯ ในการเป็นแกนกลางของอาเซียน

• ไทยอาจใช้ประเด็นเรื่อง การขนส่ง ความ
เชื่อมโยง เข้ามาเป็นแกนหลักเพราะเป็นประเด็น
สาขาที่ ทุ ก มหาอ�ำนาจเห็นความส� ำคัญ และจัด
งานสัมมนาเพื่อแสดงจุดยืนที่ต้องการเปิดโอกาส
ให้ทุกฝ่ายเข้ามา โดยผลของการจัดสัมมนาอาจจะ
ไม่ใช่ผลเชิงนโยบาย หรือการสร้างองค์ความรู้ใหม่
แต่เป็นการประกาศจุดยืนและแสดงท่าทีที่ชัดเจน
ต่อประเด็นและการคานอ�ำนาจกันระหว่างประเทศ
อาทิ ไทยประสานงานจัดสัมมนาร่วมกับหน่วยงาน
อย่ า ง Economic Research Institute for
ASEAN and East Asia (ERIA) (ตั้ ง อยู ่ ที่
จาการ์ตา อินโดนีเซีย) เพราะ ERIA มีการผลักดัน
นโยบายไปยั ง ส�ำนัก เลขาธิก ารอาเซียน แต่ ต ้ อ ง
ระมัดระวังการเข้าไปใกล้ชิดกับ ERIA เพราะ ERIA

ถูกมองว่าเป็นหน่วยงานภายใต้การสนับสนุนของ
ญี่ปุ่น)
• ไทยอาจจะใช้นโยบายการทูตรอบทิศทาง
(Omni - directional foreign policy) ซึ่งเป็น
นโยบายต่างประเทศของไทยในช่วง พ.ศ. 2563
– 2533 กล่าวคือ การมีการทูตรอบทิศทาง (Omni-direction diplomacy) เพื่อสร้างพันธมิตร
ความร่วมมือในในมิติต่าง ๆ กับนานาประเทศ โดย
เฉพาะประเทศมหาอ�ำนาจทางเศรษฐกิจ โดยเน้น
แนวทางวิถเี อเชียซึง่ เป็นนโยบายในช่วงสงครามเย็น
ใช้ในการด�ำเนินนโยบายการต่างประเทศ หรือการ
ปรับใช้นโยบายในช่วงเวลาดังกล่าวกับสถานการณ์
การเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศในยุค
ปัจจุบันได้

swerre



• ไทยสามารถใช้กรอบความร่วมมือที่ไทย
มีอยู่ เช่น ASEAN ACMECS RCEP MLC LMI
เป็นต้น กับประเทศมหาอ�ำนาจ เช่น สหรัฐฯ จีน
รัส เซี ย อิ น เดี ยรวมถึงกรอบอื่น ๆ ในการเจรจา
ต่อรอง โดยใช้เวทีระดับพหุภาคี (Multilateralism) ซึ่งกรอบความร่วมมือดังกล่าวไทยมีบทบาท
น�ำที่ส�ำคัญต่อเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ในการ
รั ก ษาสถานะความเป็ น แกนกลางของอาเซี ย น
(ASEAN Centrality) อีกทัง้ ไทยเป็นประเทศผูก้ อ่ ตัง้
ประเทศผู้ริเริ่ม และประเทศผู้ผลักดันให้เกิดกรอบ
ความร่วมมือจะท�ำให้ไทยสามารถแสดงบทบาท
และรักษาดุลยภาพในเวทีระหว่างประเทศได้ดีกว่า
ในระดับเวทีระดับทวิภาคี (Bilateralism)



ในท้ายทีส่ ดุ ยุทธศาสตร์การแข่งขันระหว่าง
มหาอ�ำนาจด้านการเมือง เศรษฐกิจและความมัน่ คง
ขึน้ อยูก่ บั ผลประโยชน์แห่งชาติ (National Interest)
ซึ่งสัมพันธ์กับความร่วมมือในประเทศต่าง ๆ ทั้งใน
และนอกภูมภิ าคจึงมีความส�ำคัญต่อการเปลีย่ นแปลง
ในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ กรอบความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจในยุคทีร่ ะบบโลกขับเคลือ่ นด้วยการค้า
เสรี อาจกล่าวได้ว่าเป็นตัวขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
หลั ก ของประเทศมหาอ� ำ นาจให้ สั ม ฤทธิ ผ ล
อย่างไรก็ตามประเทศที่มีอ�ำนาจขนาดกลางและ
ขนาดเล็กควรพิจารณาบทบาทและความสัมพันธ์
กับประเทศมหาอ�ำนาจเพื่อธ�ำรงไว้ซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคง
ระหว่างประเทศทีเ่ ข้ามาอิทธิพลในรูปแบบอ�ำนาจแข็ง
(Hard Power) และอ�ำนาจละมุน (Soft Power)
เพือ่ รักษาดุลยภาพระหว่างมหาอ�ำนาจในเวทีระหว่าง
ประเทศซึ่งเป็นความท้าทายของไทยและประเทศ
ต่าง ๆ ในประชาคมโลก

GORIAN MAJOR
SECURITY
CHALLENGES
IN 2035
PIMCHANAK RATANAPISES *

This article is written as I attended the
Program on Applied Security Studies
(PASS 19-18) 8 at George C.Marshall
Center for Security Studies in GarmischPartenkirchen, Germany. This course
focuseon security studies on several
aspects such as Global Migration,
Terrorism, Cyber Security, MaritimeSecurity
and formulating strategy or policy to
address threats. Moreover, I’ve written
a researchessay about major security
challenges in 2035 and the mitigation.
On this occasion, I revisedthe research
paper by imposing a security situation
and the fictional country named
“Goria”which has a major concern about
minorities; especially the Qumran
minority. I forecast that the minoritycrisis
could be elevated to Terrorism in 2035.

* Policy and Plan Analyst, Practitional level , Security Strategy and Policy division, Office of the National
Security Council B.A. ( Political Science) Thammasat University
8
PASS is a ten-week resident course for early- to mid-career security sector practitioners from
governments aroundthe globe. Attendees include civilian government officials, military and security service
members, and government academics.This program is taught through lectures, discussion, elective
blocks and capstone exercise.
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Terrorism is a phenomenon which occurs in every continent
in the world. In fact, thereis nouniversal definition of terrorism,
but most definitions include the element ofattacking
innocentcitizens with violence for certain purposes aiming to
create fear.The core of the problem of “Terrorism”8 is not
the level of brutality which it shares with other forms of
political violence,but the way it impacts the mind of its
victims. The victims include those who suffer the immediate
terror of an attack plus; the rest of the population that is
“horrified” by the act and a narrativemoulded by the terrorists
and by the media. Nowadays, terrorism is one of the greatest
threats,impacting global security, economy and society. It could
become the greatest security challengefor Goria in 2035.

The Qumran is one of several
minorities in Goria but represents
its largest Muslim majority. They live
in the Western part of Goria. They
have their language and culture.
Moreover, Qumrans can be easily
distinguished by their appearance,
which is different from Gorian people
in physical and facial features.
The Qumran is one of the most
persecuted minorities in the world.
They now live in a poor condition
with indignity and are assaulted
severely by the Gorian government.
The Qumran Army, well known as
the Faith Movement, fights for the
Qumran Muslim and targets repressive
government forces. After being
marginalized and persecuted severely
by the government, there is a possibility that the Qumran Army will
commit acts of terrorism in order to
call for their own Self-Determination.

GORIAN
clearance
operations

8

Wellman, Carl. 2013. Terrorism and Counterterrorism: A Moral Assessment.
SpringerBriefs in Law. Dordrecht: Springer. P.3/Hoffman, Bruce. 2017. Inside
Terrorism. Columbia Studies in Terrorism and Irregular Warfare. Columbia
University Press.

oppressive
government

QUMRAN
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In 2017, there was a Qumran
Crisis, a genocide in which the United
stance as “a textbook example of
Ethnic Cleansing”. Goria’s government
cracked down on the Qumran through
“Clearance Operation”; burning their
villages, attacking, killing and raping
Qumrans women and girls. A massive
number of Qumrans were killed,
including children under the age of
five. Some of the Qumran people
fled to neighbouring countries to live
in makeshift camps. Unfortunately,
they were pushed back and set
adrift because no countries want
them to live in their territories due
to their own national interest and
concerns in political and financial
aspects. Another difficulty that the
Qumrans have to face is that there is
insufficient food, safe drinking water,
health care and aid in the camps due
to the large numbers of refugees.

they migrated to Goria during the
colonization era. Goria has treated
Qumrans as second-class citizens,
based upon the Citizenship Act was
enacted after Gorian won independence and the Qumrans were
excluded from official ethnic groups.
Following years after, a new citizenship law was passed, aiming to
prevent Qumrans from obtaining full
citizenship and kept them in stateless
persons. In 2014, the Qumran people,
unfortunately, were excluded from
the Census. They are not provided
the rights of full citizenship but are
issued foreign registration cards.
Gorian society is a Buddhistdominated society. Hardline
Buddhist monks play an important
role, supporting the government
and also involves in politics through

In 2017,
there was
a Qumran
Crisis,
a genocide
in which
the United
stance as
“a textbook
example
of Ethnic
Cleansing”.

According to the policy of the
Government of Goria, Qumrans
are labeled as an outsider, illegal
migrant, and also a threat to Goria.
Regarding the narratives spun by
the Gorian military, ethnic extremists,
Religious fundamentalists, and politicians, Gorian people believe that
the Qumrans have no right to live
in Goria and should go back, living
their life in their own country because
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several protests. They intensify Religious Supremacist ideology and the Islamophobia rhetoric
throughout the country due to their belief: the invasion on the Buddhist land of the Muslims and
the fear that the Qumrans will overthrow their state because Muslim don’t control their birth rate.
On the other hand, the Gorian government believes that Buddhists in Rakhine are the true victims,
who have been attacked by terrorists in the Western part of Goria.

After the 2017 Qumran crisis, there is only
limited international assistance to the Qumrans.
In bilateral relations, Superpower countries have
banned Goria’s top generals and senior officers
from entering their territories, for their involvement in the violent crackdown on the Qumran
minority in 2017. For multilateral relations, most
of the international organizations have only
condemned the tragic incident and embargo
trade but didn’t impose any harsh sanctions.
The regional organization provides only humanitarian assistance, due to their concerns on a core
principle, member states’ national interest and
relations among the bloc. Weak sanctions won’t
give any pressure to Goria’s government for
policy change towards Qumrans. If this pattern
of human rights violations in Goria continues,
it will be the impetus, driving the Qumrans to
stand up for themselves with terrorism to counter
against the state.

Support from radical Muslims elsewhere
in the world would be one of the greatest
factors to facilitate the Qumrans to join
terrorism. Due to the Qumrans vulnerability,
they will be easily recruited to join these terrorist
groups because terrorist recruiters use emotional
methods and give them hope which will fulfill
what one desires. Goria’s government believes
that the Qumran Army has a connection with
emerging Muslim countries and has been trained
abroad because the Qumran Army’s leader born
and raised in Muslim countries. Therefore, if the
Qumrans are marginalized in the most difficult
position, they will tend to pay allegiance to
the terrorist groups and commit violent attacks
against Gorian government.
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If such violent attacks are committed by
the Qumran terrorist groups, then there will be
significant damages to Goria in every aspect:
political, economic and socio-culture. In the
political dimension, Goria will lose the state’s
stability. There might be a possibility of emerging
rebels from other minority groups who admire
the Qumrans’ as a role model, fighting against
the government. Moreover, terrorism has a nexus
with other trans-organized crime, supporting
each other through financial resources and logistics

(e.g. human smuggling, trafficking in person and
drug trafficking). Furthermore, Goria will lose
their assurance of the international community
both in the political and economic dimensions.
Foreign direct investment will be shifted to other
neighbouring countries which are at the same
level in the potential of producing goods but
are more stable. In the socio-cultural aspect,
there will be rising poverty, death, and injuries,
leading to poorer living conditions. A consequence
of terrorism might also be the mass migration
for those who are frustrated by the chronic
conflict.

Part II

To address this security challenge
in 2035, Goria should develop a
“Counter-Terrorism Strategy”, which
would consist of mitigation methods
utilizing several elements of power.
In the political dimension, the government
should allow the Qumrans to integrate
into Goria’s society without being
punished under the condition that
they have to be good citizens, abiding
by the law. Moreover, promoting political
participation by the Qumrans will
encourage them to leave the terrorist groups and live their lives normally. In economic
respects, the government should provide unskilled jobs for the Qumrans, so that
they can sustain their lives. On the other hand, Gorian government will benefit from
its potential to develop the economy. In the socio-cultural aspect, the Goria’s
government should grant full citizenship to the Qumrans, by including them in
the census and treating them with equality. Moreover, full state welfare access
(e.g. public health and fundamental education) should be provided for the Qumrans.
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In the education area, the government should
promote tolerance on ethnic and religious differences
through rewritten history textbooks in order to
create new value and eliminate hatred from Gorian
people, especially children, towards Qumrans.
On the other hand, intelligence will be an important
tool to end the conflict between Goria’s government
and the Qumrans. The intelligence agencies will
find facts and news about terrorist groups’
objectives, networks, and movements so that the
government will understand the opposition side
thoroughly. Afterward, the Goria’s government
and Qumrans terrorist groups can have secret
negotiations to end the conflict, which would pave
the way for Peace Dialogue, restoring the security
and stability of Goria and improving living conditions
for the Qumrans.
Lastly, in the diplomatic aspect, Goria’s
government should restore reassurances with
the international community through messaging.
Declaring the facts and current situation not only
through the government statements but also
the confidential reports of the foreign neutral
non-governmental organizations (e.g. International
Committee for the Red Cross), which will be
a piece of concrete evidence from external stakes.
Foreign embassies in Goria will also be important
instruments for confidence building in Goria

through their factual summary to their countries.
The government should be more open to the
participation of the diplomatic corps in several
events. Additionally, Goria should strengthen
its relations with neighbouring countries. Through
these stronger relationships, Goria could obtain
more information about potential terrorism
movements and also increase the chance to send
Qumrans who still want to migrate to the third
countries legally, through the diplomatic channel
or other agreement.
There are four factors which will be prone
to drive Qumrans to be the terrorist groups.
These include fighting against the government
are the historical reason, Goria’s government stance,
radical religious rhetoric, limited international
assistance and supports from the radical Muslims.
From my perspective, Goria’s government should
not address terrorist attacks with violence or
tit-for-tat measures. Instead, the government should
use the state’s elements of power as “smart”
power. If this strategy is successfully developed
and implemented, Qumrans are not the only one
who benefits from the measures, but also the
government. These opportunities that the Qumrans
gain will contribute to Goria’s political stability
and security, economic growth, nation’s development
and social resiliency.
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เกร็ดความรู

สถาบันความมั่นคงศึกษา
ในวารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับ ที่ 3 (กุมภาพันธ – พฤษภาคม 2563) ไดกลาวถึงเกร็ดความรู
เกีย่ วกับองคประกอบและอํานาจหนาทีข่ องสภาความมัน่ คงแหงชาติตามหมวด 1 สภาความมัน่ คงแหงชาติในมาตรา 6
และ มาตรา 7 และไดกลาวถึงอํานาจหนาที่ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) ในมาตรา 21 ภายใต
พระราชบัญญัตสิ ภาความมัน่ คงแหงชาติ พ.ศ. 2559 สําหรับเรือ่ งทีจ่ ะกลาวถึงในวารสารมุมมองความมัน่ คง ฉบับที่ 4
(มิถุนายน – กันยายน 2563) จะขอกลาวถึงเกร็ดความรูการจัดหนวยงานและกลไกการดําเนินงานของสํานักงาน
สภาความมั่นคงแหงชาติในรูปของคณะกรรมการชุดตาง ๆ ซึ่งสะทอนถึงพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงาน
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน

มองอดีต
เมื่อมองยอนกลับไปในชวงป พ.ศ. 2534 สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ มีโครงสรางการจัดหนวยงาน
ภายใน สมช. ในลักษณะ “กอง” มีทั้งสิ้น 7 กอง โดยการดําเนินงานของแตละกองใหความสําคัญกับภารกิจ
ความรับผิดชอบในกิจการงานความมั่นคงแตละดาน เชน กอง 1 กอง 2 กอง 3 กอง 4 เปนกองที่มีภารกิจกําหนด
นโยบายความมั่นคงแหงชาติในแตละดาน กลาวคือ กอง 1 รับผิดชอบความมั่นคงภายใน กอง 2 รับผิดชอบการเมือง
ระหวางประเทศ กอง 3 รับผิดชอบการทหาร กอง 4 รับผิดชอบเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา ในขณะที่ภารกิจ
ของกอง 5 รับผิดชอบการประสานงานการปฏิบตั ติ ามนโยบายความมัน่ คงแหงชาติ (ครอบคลุมเรือ่ งการประสานงาน
ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายความมัน่ คงแหงชาติ) กอง 6 รับผิดชอบงานการเตรียมพรอม และ กอง 7
รับผิดชอบงานกิจการพิเศษ อาทิ การตอตานการกอการราย
การมีโครงสรางการจัดหนวยงานดังกลาวขางตนเพื่อดําเนินงานหนาที่หลักของสํานักงานสภาความมั่นคง
แหงชาติ (สมช.) คือ เสนอแนะนโยบายหรือกิจทีเ่ กีย่ วกับงานดานความมัน่ คง ภายใตพระราชบัญญัตสิ ภาความมัน่ คง
แหงชาติ พ.ศ. 2502 โดยใชกลไกสภาความมั่นคงแหงชาติ (สภา มช.) และคณะกรรมการหลักชุดตาง ๆ ของ สมช.
ดําเนินการเรื่องตาง ๆ ดังนี้ สภาความมั่นคงแหงชาติ คณะกรรมการนโยบายของสภาความมั่นคงแหงชาติ
คณะกรรมการรอยกรองงานของสภาความมั่นคงแหงชาติ คณะกรรมการประสานงานของสภาความมั่นคงแหงชาติ
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สภาความมั่นคงแหงชาติและคณะกรรมการของสภาความมั่นคงแหงชาติ
1 สภาความมั่นคงแหงชาติ นายกรัฐมนตรีเปนประธานสภาความมั่นคงแหงชาติ โดยสภาความมั่นคง

แหงชาติ (สภา มช.) ทําหนาที่พิจารณาเสนอแนะคณะรัฐมนตรีในเรื่องนโยบายภายใน นโยบายตางประเทศ
นโยบายการทหารกับการเศรษฐกิจและอื่น ๆ อันเกี่ยวกับความมั่นคงแหงชาติใหสอดคลองตองกัน เพื่อใหกิจการ
ทหารและกระทรวง ทบวง กรม และองคการอื่น ๆ ของรัฐสามารถประสานกันไดอยางใกลชิดเปนผลดี
ต อความมั่ น คงแหง ชาติ รวมถึง พิจ ารณาเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงแหงชาติตามที่ค ณะรัฐ มนตรีมอบหมาย
(พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2502 (วันที่ 23 กันยายน 2502) พระราชบัญญัติสภาความมั่นคง
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2507 (วันที่ 29 กันยายน 2507) (โดยการตราพระราชบัญญัตฯิ ฉบับนีม้ ผี ลใหมกี ารยกเลิก
พระราชบัญญัติสภาปองกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2499 และพระราชบัญญัติสภาปองกันราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2500)

2 คณะกรรมการนโยบายของสภาความมั่นคงแหงชาติ โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ

เปนประธาน เพื่อทําหนาที่พิจารณาเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติและแนวทางดําเนินการ
ตามนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติตอสภาความมั่นคงแหงชาติ รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองปญหา
ความมั่นคงแหงชาติตามที่ไดรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีหรือตามขอเสนอของสวนราชการ
ที่เกี่ยวของตาง ๆ เพื่อนําไปประกอบการเสนอแนะนโยบายและแนวทางดําเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร
ความมั่นคงแหงชาติ (ตอมาเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 ไดมีการปรับปรุงองคประกอบและอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการฯ ใหสอดคลองกับสถานการณดานความมั่นคงของประเทศในขณะนั้น โดยมีรองนายกรัฐมนตรี
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ)

3 คณะกรรมการรอยกรองงานของสภาความมั่นคงแหงชาติ โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ

เปนประธาน เพื่อทําหนาที่พิจารณาปญหาเฉพาะหนาและปญหาเรงดวนรวมทั้งเพื่อเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร
แนวทางและมาตรการดําเนินการเกี่ยวกับความมั่นคงแหงชาติตอนายกรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแหงชาติ
และสวนราชการตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ

4 คณะกรรมการประสานงานของสภาความมั่นคงแหงชาติ โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ

เปนประธาน เพื่อทําหนาที่พิจารณาแบงมอบความรับผิดชอบการปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคง
แหงชาติ เพื่อใหสวนราชการที่เกี่ยวของจัดทําแผนปฏิบัติราชการ แผนงาน และโครงการรองรับนโยบายและ
ยุทธศาสตรความมัน่ คงแหงชาติทกี่ าํ หนด รวมทัง้ ประสานงานและติดตามการดําเนินงานของสวนราชการทีเ่ กีย่ วของ
ในการนํ า นโยบายและยุ ท ธศาสตร ค วามมั่ น คงแห ง ชาติ ไ ปสู  ก ารปฏิ บั ติ ต ลอดจนประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งาน
ตามนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติโดยรายงานตอสภาความมั่นคงแหงชาติตามหวงเวลาที่เหมาะสม

การจัดโครงสรางหนวยงาน สมช. ในป พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 2545
การจัดโครงสรางหนวยงานภายใน สมช. ไดมีการปรับเปลี่ยนในหลายครั้งเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ
และสภาพการณการทํางานดานความมั่นคงในชวงเวลานั้น เมื่อป พ.ศ. 2541 ไดมีการปรับเปลี่ยนการเรียกชื่อ
“กอง + หมายเลข” เปน กอง + ระบุภารกิจที่รับผิดชอบ ดังนี้ กองอํานวยขาวกรองความมั่นคง กองความมั่นคง
ดานการเมือง กองความมั่นคงดานการปองกันประเทศ กองความมั่นคงดานเศรษฐกิจ กองความมั่นคงดานสังคม
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จิตวิทยา กองความมัน่ คงดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม กองความมัน่ คง
กิจการพิเศษ และสํานักงานเลขานุการกรม (พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2541, ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 กันยายน 2541)
การพัฒนาหนวยงานในหวงป พ.ศ. 2545 เปนผลสืบเนื่องจากการปฏิรูประบบราชการของประเทศไทย
เพื่อใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในสวนของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ไดมีการปรับปรุงโครงสราง
การจัดหนวยและภารกิจหนาที่ โดยมีการแบงสวนราชการภายในออกเปน 4 สํานัก 1 กอง คือ 1) สํานักเลขานุการกรม
2) กองอํานวยการขาวกรอง 3) สํานักความมั่นคงกิจการชายแดนและการปองกันประเทศ 4) สํานักความมั่นคง
กิจการภายในประเทศ และ 5) สํานักความมั่นคงกิจการภายนอกประเทศ (กฎกระทรวงแบงสวนราชการ
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545)
การพัฒนาองคกรในป พ.ศ. 2554 เปนไปตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานสภาความมัน่ คงแหงชาติ
พ.ศ. 2554 (ประกาศในราชกิจ จานุเ บกษา เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554) โดยผูบริห ารของสํานักงาน
สภาความมั่นคงแหงชาติในขณะนั้น ไดมีการจัดกลุมภารกิจ ดังนี้
1) กลุมภารกิจนโยบายและแผนความมั่นคง ประกอบดวย สํานักนโยบายและแผนความมั่นคง (สนผ.)
สํานักประเมินภัยคุกคาม (สปภ.)
2) กลุมภารกิจยุทธศาสตรและอํานวยการความมั่นคง ประกอบดวย สํานักยุทธศาสตรความมั่นคง
ภายในประเทศ (สภน.) สํานักยุทธศาสตรความมั่นคงระหวางประเทศ (สรป.) สํานักยุทธศาสตรความมั่นคง
กิจการชายแดนและประเทศรอบบาน (สชป.) สํานักยุทธศาสตรความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามขามชาติ (สภช.)
สํานักยุทธศาสตรความมัน่ คงจังหวัดชายแดนภาคใตและชนตางวัฒนธรรม (สชต.) สํานักยุทธศาสตรการเตรียมพรอม
และการปองกันประเทศ (สตป.)
3) กลุมภารกิจดานการบริหาร คือ สํานักงานเลขาธิการ (สลก.)
4) กลุมภารกิจอื่น ๆ ประกอบดวย 1) กลุมพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.) 2) กลุมตรวจสอบภายใน (กตส.)
3) ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.)
5) กลุมภารกิจการบริหารทางวิชาการความมั่นคง คือ กลุมพัฒนาองคความรูความมั่นคง (กพอ.)
การปรั บ ปรุ ง โครงสร า งการจั ด หน ว ยงานดั ง กล า วข า งต น เพื่ อ ให มี ค วามเหมาะสมกั บ ปริ ม าณงาน
และอัตรากําลังภายใตกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2554 และ กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2556 (มีผลใหยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติสํานักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2545) โดยมีกลไกในรูปแบบคณะกรรมการอืน่ เพิม่ เติมอีกหลายชุดนอกเหนือจากคณะกรรมการหลักชุดตาง ๆ
ดังกลาวขางตนเพื่อรับผิดชอบประเด็นดานความมั่นคงเปนการเฉพาะ อาทิ คณะกรรมการอํานวยการขาวกรอง
แหงชาติ คณะกรรมการนโยบายและอํานวยการรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล คณะกรรมการอํานวย
การปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ คณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
คณะกรรมการนโยบายและอํานวยการแกไขปญหาการกอการรายสากล โดยปจจุบันคณะกรรมการหลายชุดไดมี
การปรับเปลี่ยนองคประกอบและหนาที่อํานาจไปตามความเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ดานความมั่นคงเฉพาะเรื่อง
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พัฒนาการการจัดหนวยงาน

และการดําเนินงานจากอดีตมาสูปจจุบัน
สมช. ไดมีการปรับโครงสรางการจัดหนวยงาน
และการดําเนินงานของ สมช. เพื่อใหสอดคลองกับ
บริบทความมั่นคงในปจจุบันและแนวโนม โดยมีภารกิจ
ที่เพิ่มขึ้นและใหมีความเหมาะสมกับสภาพของภารกิจ
ที่เปลี่ยนไปตามกฎหมายวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
และกฎหมายดานความมัน่ คงอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ อันจะทําให
การปฏิบัติภารกิจตามหนาที่และอํานาจมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น

กฎกระทรวงการแบงสวนราชการ
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2563
กฎกระทรวงฯ กํ า หนดให สํ า นั ก งานสภา
ความมั่ น คงแห ง ชาติ มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ กิ จ การความ
มั่นคงของประเทศ การเสนอแนะการจัดทํานโยบาย
และแผนระดั บ ชาติ ว  า ด ว ยความมั่ น คงแห ง ชาติ
นโยบายและยุท ธศาสตร ห รื อ แผนด า นความมั่ น คง
เฉพาะเรื่อง แผนงานหรือแนวทางปฏิบัติดานความ
มั่นคงของชาติและแผนเตรียมพรอมแหงชาติเสนอตอ
สภาความมั่ น คงแห ง ชาติ การติ ด ตามประเมิ น
และวิเคราะหสถานการณภาพรวมในเชิงยุทธศาสตร
ดานความมัน่ คง การแจงเตือนภัยคุกคาม รวมทัง้ อํานวยการ
และประสานงานใหเปนไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร
และการประเมินผลตลอดจนการพัฒนาและการจัด
ทํ า ฐานข อ มู ล และองค ค วามรู  ด  า นความมั่ น คงที่ มี
คุณภาพ เพื่อปกปองและรักษาผลประโยชนของชาติ
(ราชกิจจานุเบกษา เลม 137 ตอนที่ 22 ก เมื่อวันที่
19 มีนาคม 2563)
การดําเนินงานของสํานักงานสภาความมั่นคง
แหงชาติในปจจุบนั ภายใตกฎกระทรวงฯ ขางตน กําหนด
ให มี ก ารแบ ง ส ว นราชการของสํ า นั ก งานสภาความ

ดังนั้น เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ราชกิจจา
นุเบกษาไดประกาศกฎกระทรวงการแบงสวนราชการ
สํานักงานสภาความมัน่ คงแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2563 (นายกรัฐมนตรีลงนามเมือ่ วันที่ 12 มีนาคม
2563) ทั้งนี้ ใหยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการ
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงาน
สภาความมัน่ คงแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2556

มั่นคงแหงชาติ (สมช.) ประกอบดวย 1 สํานักเลขาธิการ
และ 9 กอง ดังนี้ สํานักงานเลขาธิการ (สลก.) กอง
นโยบายและยุทธศาสตรความมัน่ คง (กนย.) กองประเมิน
ภัยคุกคาม (กปภ.) กองความมั่นคงดานการเตรียม
พรอมและการปองกันประเทศ (กตป.) กองความมั่นคง
จังหวัดชายแดนภาคใตและชนตางวัฒนธรรม (กชต.)
กองความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบาน
(กชป.) กองความมัน่ คงเกีย่ วกับภัยคุกคามขามชาติ (กภช.)
กองความมัน่ คงภายในประเทศ (กภน.) กองความมั่นคง
ระหวางประเทศ (กรป.) และกองความมั่นคงทางทะเล
(กมท.) นอกจากนีโ้ ครงสรางการจัดหนวยงานของ สมช.
ไดกําหนดใหมีกลุมงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานที่
ขึ้นตรงตอเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ ดังนี้
กลุมกฎหมาย (กกม.) กลุมตรวจสอบภายใน (กตส.)
กลุมพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.) และศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริต (ศปท.)
นอกจากนี้ สํานักงานสภาความมัน่ คงแหงชาติ
ไดมีการทบทวนคําสั่งตาง ๆ ที่ออกโดยสภาความมั่นคง
แหงชาติ เพือ่ ใหมคี วามเหมาะสมในการกลัน่ กรอง เสนอแนะ
ยุทธศาสตร นโยบาย แผน และอํานวยการ ประสาน
การขับเคลื่อนงานดานความมั่นคง โดยมีการทบทวน
องค ป ระกอบและหน า ที่ อํ า นาจของคณะกรรมการ
ชุดตาง ๆ ภายใตคําสั่งสภาความมั่นคงแหงชาติ อาทิ
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คณะกรรมการนโยบายของสภาความมั่นคงแหงชาติ
คณะกรรมการรอยกรองงานของสภาความมัน่ คงแหงชาติ
คณะกรรมการประสานงานของสภาความมัน่ คงแหงชาติ
คณะกรรมการเตรียมพรอมแหงชาติ คณะกรรมการ
ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง (เมื่อวันที่ 13
มีนาคม 2563 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ
จันทรโอชา) ประธานสภาความมัน่ คงแหงชาติไดลงนาม
คําสั่งฯ)

สํ า หรั บ การดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งานสภา
ความมั่นคงแหงชาติไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น
ใหม รวม 3 คณะ คือ 1) คณะกรรมการบูรณาการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 2) คณะ
กรรมการขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็นความมั่นคงและนโยบายและแผนระดับชาติวา
ดวยความมั่นคงแหงชาติ และ 3) คณะกรรมการ
นโยบายวิชาการดานความมัน่ คง (เมือ่ วันที่ 13 มีนาคม
2563 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา)
ประธานสภาความมั่นคงแหงชาติไดลงนามคําสั่งฯ)

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติกับ
การพัฒนาองคความรูความมั่นคง
ที่ ผ  า นมา การดําเนินงานทางวิช าการดาน
ความมั่ น คงและการทํ า งานร ว มกั บ นั ก วิ ช าการและ
สถาบันทางวิชาการมีการดําเนินงานตั้งแตในอดีตโดย
การเชิ ญ นั กวิ ชาการหรือผูที่เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ
รวมถึ ง องค กรพัฒ นาเอกชน และภาคประชาสังคม
และปรากฏเดนชัดขึ้นเมื่อมีก ารจัดตั้ง “กลุมพัฒนา
องค ค วามรู  ค วามมั่ น คง” (กพอ.) และกํ า หนดให มี
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานยุทธศาสตรความมั่นคง
(ระดั บ 9) กํ ากับ ดูแลงานวิช าการดานความมั่นคง
โดยมีความรวมมือกับนักวิชาการ สถาบันทางวิชาการ
มาโดยตอเนื่องในการประชุมสัมมนา การระดมความ
คิ ด เห็ น การมีข อเสนอแนะทางวิช าการตอประเด็น
ป ญ หาความมั่ น คง โดยการให ค วามสํ า คั ญ กั บ
การดํ า เนิ น งานทางวิ ช าการนั้ น จะเห็ น ได ว  า เมื่ อ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2551 นายกรัฐมนตรี/ประธาน
สภาความมั่นคงแหงชาติไดลงนามคําสั่งสํานักนายก
รัฐมนตรีที่ 136/2551 เรือ่ ง แตงตั้งคณะกรรมการศูนย
ความมั่นคงศึกษาสภาความมั่นคงแหงชาติ และเมือ่
วันที่ 8 ตุลาคม 2555 เลขาธิการสภาความมัน่ คงแหงชาติ
ไดลงนามในคําสั่งสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
ที่ 327/2555 เรื่อง จัดตั้ง ศูนยความมั่นคงศึกษา
สภาความมัน่ คงแหงชาติ (ปจจุบนั ไดมกี ารยกเลิกคําสั่งฯ
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563)

ปจจุบัน การกําหนดนโยบาย แผน ในการ
พัฒนาองคความรูดานความมั่นคงและการมีความรวม
มือกับภาควิชาการและภาคีเครือขายทางวิชาการได
ปรากฏชัดเจนขึ้นภายใตกฎกระทรวงฯ ฉบับปจจุบัน
ที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ การทํ า หน า ที่ ใ นการศึ ก ษา

วิ จั ย พั ฒ นาองค ค วามรู  เพื่ อ เสริ ม สร า ง
ศั ก ยภาพและบริ ห ารจั ด การคลั ง สมองด า น
ความมัน่ คงรวมทั้ ง ขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานคณะ
ที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแหงชาติ และทําหนาที่

สงเสริม ประสานงาน หรือ รวมมือกับหนวย
งานภายในประเทศและหนวยงานหรือสถาบัน
องค ก รต า งประเทศในกิ จ การด า นวิ ช าการ
ที่เกี่ยวกับความมั่นคงรวมทั้งเผยแพรขอมูล
และองค ค วามรู  เ กี่ ย วกั บ ความมั่ น คง โดย
เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติไดมีคําสั่ง
แตงตั้งสถาบันความมั่นคงศึกษา (สมศ.) เปน
หนวยงานภายในสํานักงานสภาความมั่นคง
แหงชาติ (พัฒนาจากการเปนกลุมพัฒนาองค
ความรูความมั่นคง : กพอ.) เพื่อรับผิดชอบ
งานพัฒนาองคความรูดานความมั่นคง และ
ทํ า หน า ที่ พั ฒ นาและส ง เสริ ม ความร ว มมื อ
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ทางวิชาการในรูปแบบของ Track 1.5 (ภาครัฐ
กับภาควิชาการ) และ Track 2 (ภาควิชาการ)
เพือ่ นําองคความรูจ ากนักวิชาการ ผูเ ชีย่ วชาญ
สาขาตาง ๆ มาประกอบการพิจารณาเสนอแนะ
ยุทธศาสตร นโยบาย และแผน หรือแมแต
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของกับงานดานความ
มัน่ คงทัง้ ภายในและตางประเทศ
ซึง่ ในการดําเนินงานพัฒนาองคความรู
ดานความมั่นคงนั้น คณะกรรมการนโยบาย
วิชาการดานความมัน่ คง ภายใตคาํ สัง่ สภาความ
มั่นคงแหงชาติ ที่ 8/2563 ที่นายกรัฐมนตรี
ได ล งนามคํ าสั่งแตงตั้งขึ้น โดยมีเ ลขาธิ การ
สภาความมัน่ คงแหงชาติ เปนประธาน เปนกลไก
สําคัญในการทําหนาทีก่ าํ หนดนโยบายวิชาการ
ดานความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการเสนอแนะ

ยุ ท ธศาสตร นโยบาย แผนความมั่ น คง
เฉพาะเรื่ อ งอั น เกี่ ย วกั บ ความมั่ น คงแห ง ชาติ
และใหคําปรึกษา เสนอแนะ การดําเนินงานดาน
วิชาการและแนวทางการพัฒนาอันเกี่ยวเนื่อง
กับการพัฒนาองคความรูดานความมั่นคงแก
สภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักงานสภาความ
มั่นคงแหงชาติ และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
รวมถึ ง เสนอแนะแนวทางการศึ ก ษา วิ จั ย
รวบรวม พัฒนา สงเสริม และเผยแพรขอมูล
หรือองคความรูเกี่ยวกับความมั่นคงแหงชาติ
โดยในวารสารมุมมองความมัน่ คงฉบับตอ ๆ ไป
จะได ก ล า วถึ ง บทบาทของคณะกรรมการ
นโยบายวิ ช าการด า นความมั่ น คงในการ
พัฒนาองคความรูดานความมั่นคงตอไป

กลุมงาน
พัฒนาองคความรู
ความมั่นคง

กลุมงานศึกษาอบรม
และสงเสริมความรวมมือ
ทางวิชาการ

สมศ.
สมช.

กลุมงาน
จัดการองคความรู
ดานความมั่นคง
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