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ค�ำน�ำ
	 สถาบนัความมัน่คงศกึษา	ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต	ิ(สมศ.สมช.)	ตระหนกัถึงความส�าคญั 
ของการมีและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความมั่นคงให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่สนใจงานด้านความมั่นคง 
เพราะถอืว่าความมัน่คงมคีวามส�าคัญอย่างมากท่ีทุกคนทุกฝ่ายต้องผนกึก�าลงัร่วมมอืกันเพือ่ให้ประเทศชาติ 
“มีความอยู ่รอดปลอดภัยและมีความเจริญก้าวหน้า”	 (Survival	 and	 Growth)	 โดยสถาบัน 
ความมั่นคงศึกษาได้มีการประมวลความรู้ต่างๆ	จากเวทีการประชุมสัมมนา	การหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และการถ่ายทอดประสบการณ์กบัหน่วยงานทางวชิาการและนกัวชิาการท่ีสนใจประเดน็ด้านความมัน่คง 
เพื่อน�ามาจัดท�าเป็นชุดความรู้ด้านความมั่นคง	 โดยชุดข้อมูลความมั่นคงในวารสารมุมมองความมั่นคง 
ฉบับนี้ 	 บางบทความเป ็นเรื่องที่มีความเกี่ยวโยงกับบทความในวารสารมุมมองความม่ันคง 
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์	–	พฤษภาคม

 	 ส่วนแรก บทความท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 (สมช.)	 และ 
การปฏิบัติงานที่ส�าคัญในบทความเรื่อง	 เกร็ดความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการจัดหน่วยงานและกลไก 
ด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 (สมช.)	 จะเห็นถึงพัฒนาการของหน่วยงานและ 
การด�าเนินงานในระดับคณะกรรมการชุดต่างๆ	 ภายใต้สภาความมั่นคงแห่งชาติ	 (สภา	 มช.)	 ตลอดจน 
ในปัจจุบัน	 สมช.	 มีโครงสร้างการจัดหน่วยงานภายใต้กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ	 ส�านักงาน 
สภาความมั่นคงแห่งชาติ	 ส�านักนายกรัฐมนตรี	 พ.ศ.	 2563	 และกล่าวถึงพัฒนาการส�านักงาน 
สภาความมัน่คงแห่งชาตกัิบการพัฒนาองค์ความรูค้วามมัน่คง	นอกจากนี	้มบีทความส�าคญัท่ีเป็นการถ่ายทอด 
ประสบการณ์การท�างานใน สมช.	มากว่า	38	ปี	ของอดตีเลขาธกิารสภาความมัน่คงแห่งชาตทิีม่หีลายแง่มมุ 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับคนรุ่นปัจจุบันได้รับทราบการท�างานในห้วงเวลาที่ผ่านมารวมท้ังข้อคิดต่างๆ 
ที่ผ่านประสบการณ์การท�างานด้านความมั่นคง

 	 ส่วนทีส่อง	กล่าวถงึ	 บริบทความมัน่คงภายในประเทศในบทความเรือ่ง	มมุมอง “บวร” 
เพื่อความมั่นคง	ที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและชุมชนเข้มแข็งในสังคมไทย	และบทความเรื่องความท้าทาย 
การพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ที่จะท�าให้มีระดับ 
การพฒันาทางเศรษฐกิจเพิม่ขึน้และประชาชนมคีณุภาพชวีติดข้ึีนในพืน้ทีเ่สรมิสร้างความมัน่คง	 พืน้ทีเ่ร่งรดั 
การพัฒนา	และพื้นที่เสริมสร้างการพัฒนา

 	 ส่วนท่ีสำม กล่าวถงึ	มมุมองด้านความมัน่คงในบริบทต่างประเทศทีน่�าเสนอโดยนกัวชิาการ 
ใน	2	แง่มมุ	โดยบทความเร่ือง	สือ่บันเทงิกับความมัน่คงใหม่ในประเทศสหรฐัอเมริกา : มองผ่านบทบาท 
ภาพยนตร์ฮอลลวูีด เป็นกรณีศึกษาทีช่ีว่้าได้มกีารน�าประเดน็	“ความมัน่คง”	ผ่านอดุมการณ์ความรกัชาติ 
ความเป็นใหญ่ของชาติ	 ค่านิยม	 วิถีปฏิบัติของคนในชาติ	 ให้มีอยู่ในบทภาพยนตร์และสะท้อนออกมา 
ผ่านตัวแสดงเพื่อเข้าถึงคนในชาติ	 และบทความเรื่อง	 ประเทศมหาอ�านาจกับความท้าทายร่วมสมัย 
ในอนุภมูภิาคลุ่มแม่น�า้โขง	เป็นประเด็นส�าคญัทีป่ระเทศมหาอ�านาจและประเทศต่างๆ	เข้ามาขยายบทบาท 
และมีอิทธิพลทางด้านความมั่นคง	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 ผ่านกรอบนโยบายและกรอบ 
ความร่วมมือต่างๆ	โดยประเทศไทยควรมีนโยบายหรือแนวทางต่อเรื่องนี้อย่างไร
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	 ส�าหรับบทความใน	  ส่วนที่สี่ เป็นชุดข้อมูลที่ประมวลขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าและการประชุมสัมมนา 
และแลกเปลี่ยนทางวิชาการเกี่ยวกับการน�าเสนอมุมมองท่าทีของไทยต่อ	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	เป็นยุทธศาสตร์ส�าคญัท่ีสหรฐัอเมริกาโดยประธานาธบิดทีรัมป์	ต้องการคงไว้ 
และแผ่ขยายอิทธิพลผ่าน	Indian	Ocean	และ	Pacific	Ocean	ขณะที่ยุทธศาสตร์	BRI	ของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ที่ริเร่ิมโดยประธานาธิบดีสี	 จ้ินผิง	 ในปี	 ค.ศ.2013	 รวมทั้งประเทศต่างๆ	 ที่เก่ียวข้องจะมีท่าทีอย่างไรเพื่อรักษา 
ผลประโยชน์ของชาติตน	 โดยเฉพาะญ่ีปุ่นมีแถลงการณ์และนโยบายต่างประเทศว่าด้วยยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก 
ที่เสรีและเปิดกว้าง	 (Free	 and	 Open	 Indo-Pacific	 Strategy	 :	 FAOIP)	 รวมทั้งท่าทีไทยในการวางนโยบาย 
และการรักษาดุลยภาพการด�าเนินความร่วมมือกับประเทศต่างๆ	 ได้อย่างสมดุล	 และอีกบทความหนึ่งเป็นชุดข้อมูล 
สถานการณ์โรคระบาดไปทัว่โลก	(Pandemics)	มผีลต่อการก�าหนดนโยบายและการบรหิารวกิฤตกิารณ์ของประเทศต่างๆ 
โดยเป็นการมองภาพเหตุปัจจัยและผลของสถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศภายหลังการระบาด COVID-19 
ท่ีอาจท�าให้กระแสชาตินิยมกลับมาอีกครั้ง	 ขณะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนจะสามารถมีอิทธิพลและได้รับการยอมรับ 
จากประเทศต่างๆ	มากขึน้เพียงไรตลอดจนผลกระทบต่ออาเซยีนและไทยทีไ่ด้รบัจากสถานการณ์ต่อจากนี	้ในขณะท่ีหากมอง 
Global	Health	Security	Index	2019	ได้ให้ชดุข้อมูลและแง่มมุในการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสขุ 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการก�าหนดนโยบายและมาตรการต่าง	ๆ	เพื่อวางแผนรับมือในระยะต่อไป

	 สดุท้ายบทความใน  สว่นทีห่ำ้ เป็นการน�าเสนอผลการศกึษาประเดน็ความมัน่คงในอนาคตจากบุคลากร	สมช. 
ที่เข้ารับการอบรม	Program	on	Applied	Security	Studies	เรื่อง	Gorian Major Security Challenges in 2035 
: Terrorism	 ซึ่งเป็นการศึกษาที่มองประเด็นความมั่นคงที่คาดการณ์ว่าจะเป็นประเด็นส�าคัญที่ท้าทายการท�างานของ 
หน่วยงานความมั่นคงในอีก	15	ปีข้างหน้า

	 อนึง่	สถาบนัความมัน่คงศึกษาหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าบทความในวารสารมมุมองความมัน่คง	ฉบบันี	้จะเป็นชดุข้อมูล 
ความรูเ้กีย่วกับความมัน่คงส�าหรบัผูท้ีมี่บทบาทหน้าทีใ่นการเสนอแนะนโยบายและแผนรวมถงึผูป้ฏบิตังิานและผูท้ีส่นใจ 
ศึกษาเกี่ยวกับความมั่นคงศึกษา	(Security	Studies)	และการด�าเนินงานของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติต่อไป	

สถำบันควำมมั่นคงศึกษำ
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49  สถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศภายหลังการระบาด COVID-19
 กองความมั่นคงระหว่างประเทศ ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

59  ประเทศมหาอ�านาจกับความท้าทายร่วมสมัยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง
 นรุตม์ เจริญศรี อาจารย์ประจ�าส�านักวิชาการระหว่างประเทศ

 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

69  Free and Open Indo-Pacific, BRI

 กับความร่วมมือในอนุภูมิภาค
 อุมาพันธ์ ตังคจิวางกูร และคณะ

 สถาบันความมั่นคงศึกษา

77  Gorian Major Security Challenges in 2035 : Terrorism
 พิมพ์ชนก รัตนพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 กองนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

 ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

83  เกร็ดความรู้การจัดหน่วยงานและกลไกด�าเนินงาน

 ของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
 สถาบันความมั่นคงศึกษา ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

09  ประสบการณ์การท�างานใน สมช.
 ประกิจ ประจนปัจจนึก ประธานที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ

13  ความท้าทายการพัฒนาตามศักยภาพพื้นที่และคุณภาพชีวิต

 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 สุรณรงค์ หอสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

23  มุมมอง “บวร” เพื่อความมั่นคง
 รัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

 และคณะ

33  สื่อบันเทิงกับความมั่นคงใหม่ในประเทศสหรัฐอเมริกา:

 มองผ่านบทบาทภาพยนตร์ฮอลลีวูด
 ดร.ฐนยศ โล่พัฒนานนท์ นักวิจัยศูนย์พหุวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางสังคม 

 สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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4 ธนัวาคม “วนัรูร้กัสามัคคี”

ที่มา : สรุปขาวการประชุมคณะรัฐมนตรี

 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เปนการสนองพระมหากรุณาธิคุณและนอมนํากระแสพระราชดํารัส

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2534 ที่มีความตอนหนึง่วา

       “ อีก 2 ปขางหนาอาจจะมีวันของ “ความสามัคคี” หรือ “รูรักสามัคคี” 

อีก 2 ปก็ไมสายเกินไป ใหเปน “วันรูรักสามัคคี” แตระหวางนีก้็ตองสามัคคีตอไป 

เพื่อใหมีวันนัน้ขึ้นได คือถาไมปฏิบัติตั้งแตวันนี้ ก็ไมมีวันขางหนา”

ซึ่งเปนแนวทางกําหนดใหมีวันรูรักสามัคคีเพื่อสรางแรงจูงใจใหตระหนกัถึงคุณคา 

ความสําคัญ และนําไปสูการปฏิบัติดวยความสามัคคี รูจักหนาที่ 

และประสานสงเสริมกันใหเกิดความเจริญแกประเทศชาติ

      หลักฐานทางประวัติศาสตรไดมีคาถาที่สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) 

ทรงผูกขึ้นประจําตราแผนดินในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

ซึ่งมีความหมายวา ความพรอมเพรียงของชนผูเปนหมูยังความเจริญใหสําเร็จ 

มีนัยสําคัญวาความเปนชาติตองมีความสามัคคี ซึ่งวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปเปนวันชาติ 

การกําหนดใหวันที่ 4 ธันวาคม ของทุกป เปนวันรูรักสามัคคี

ก็จะสามารถลําดับและดําเนนิกิจกรรมไดสอดคลองใหตระหนกัถึงความสามัคคี

นําไปสูความเปนชาติ

มติคณะรฐัมนตรี

เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2563

กําหนดใหวันที่ 4 ธันวาคม ของทุกป

เป็นวนัรูร้กัสามัคคี เป็นวนัสําคัญของชาติ

พระราชบญัญตัสิภาความมัน่คงแห่งชาต ิพ.ศ. 2559

ความมั่นคงแห่งชาติ

	 ภาวะท่ีประเทศปลอดจากภัยคุกคามต่อเอกราช 

อธิปไตย	 บูรณภาพแห่งอาณาเขต	 สถาบันศาสนา 

สถาบนัพระมหากษตัรย์ิ	 ความปลอดภัยของประชาชน 

การดาํรงชีวติโดยปกตสุิขของประชาชน	 หรอืทีก่ระทบ 

ต่อผลประโยชน์แห่งชาติ	 หรือการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ร วม ท้ั ง ค ว ามพร ้ อ ม ขอ งป ร ะ เ ทศที่ จ ะ เ ผ ชิญ 

สถานการณ์ต่างๆ	 อนัเกดิจากภยัคกุคามทกุรูปแบบ”
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4 ธนัวาคม “วนัรูร้กัสามัคคี”

ที่มา : สรุปขาวการประชุมคณะรัฐมนตรี

 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เปนการสนองพระมหากรุณาธิคุณและนอมนํากระแสพระราชดํารัส

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2534 ที่มีความตอนหนึง่วา

       “ อีก 2 ปขางหนาอาจจะมีวันของ “ความสามัคคี” หรือ “รูรักสามัคคี” 

อีก 2 ปก็ไมสายเกินไป ใหเปน “วันรูรักสามัคคี” แตระหวางนีก้็ตองสามัคคีตอไป 

เพื่อใหมีวันนัน้ขึ้นได คือถาไมปฏิบัติตั้งแตวันนี้ ก็ไมมีวันขางหนา”

ซึ่งเปนแนวทางกําหนดใหมีวันรูรักสามัคคีเพื่อสรางแรงจูงใจใหตระหนกัถึงคุณคา 

ความสําคัญ และนําไปสูการปฏิบัติดวยความสามัคคี รูจักหนาที่ 

และประสานสงเสริมกันใหเกิดความเจริญแกประเทศชาติ

      หลักฐานทางประวัติศาสตรไดมีคาถาที่สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) 

ทรงผูกขึ้นประจําตราแผนดินในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

ซึ่งมีความหมายวา ความพรอมเพรียงของชนผูเปนหมูยังความเจริญใหสําเร็จ 

มีนัยสําคัญวาความเปนชาติตองมีความสามัคคี ซึ่งวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปเปนวันชาติ 

การกําหนดใหวันที่ 4 ธันวาคม ของทุกป เปนวันรูรักสามัคคี

ก็จะสามารถลําดับและดําเนนิกิจกรรมไดสอดคลองใหตระหนกัถึงความสามัคคี

นําไปสูความเปนชาติ

มติคณะรฐัมนตรี

เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2563

กําหนดใหวันที่ 4 ธันวาคม ของทุกป

เป็นวนัรูร้กัสามัคคี เป็นวนัสําคัญของชาติ
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การมีเอกราช 

อธิปไตย

และบูรณภาพ

แหงเขตอํานาจรัฐ

ความยั่งยืน

ของฐานทรัพยากร

ธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม 

ความมั่นคงทางพลังงาน 

อาหาร

การดํารงอยู

อยางมั่นคงยั่งยืน

ของสถาบันหลักของชาติ

ความเจริญเติบโต

ของชาติ 

ความเปนธรรม

และความอยูดีมีสุข

ของประชาชน

การดํารงอยู

อยางมั่นคงของชาติ

และประชาชน

จากภัยคุกคาม

ทุกรูปแบบ

การอยูรวมกันในชาติ
อยางสันติสุข เปนปกแผน 

มั่นคงทางสังคม
ทามกลางพหุสังคม

และการมีเกยีรติ และศักดิศ์รี
ของความเปนมนุษย

ความสามารถ
ในการรักษา

ผลประโยชนของชาติ
ภายใตการเปลี่ยนแปลง

ของสภาวะแวดลอม
ระหวางประเทศ

การอยูรวมกัน

อยางสันติ มีเกียรติ

และศักดิ์ศรี

ในประชาคมอาเซียน

และประชาคมโลก

ผลประโยชน
แหงชาติ
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	 เศรษฐกิจพอเพียง	 เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด�ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 

ตั้งแต่ระดับครอบครัว	 ระดับชุมชน	 จนถึงระดับรัฐ	 ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด�าเนินไป 

ในทางสายกลาง	 โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ	 เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์	 ความพอเพียง 

หมายถงึ	ความพอประมาณ	ความมเีหตผุล	รวมถงึความจ�าเป็นทีจ่ะต้องมรีะบบภมูคิุม้กันในตวัทีด่พีอสมควร 

ต่อการกระทบใดๆ	อนัเกิดจากการเปลีย่นแปลงทัง้ภายในภายนอก	ทัง้นี	้จะต้องอาศยัความรอบรู้	ความรอบคอบ 

และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน�าวิชาการต่างๆ	 มาใช้ในการวางแผนและการด�าเนินการทุกขั้นตอน 

และขณะเดียวกนัจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจติใจของคนในชาต	ิ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	นกัทฤษฎ	ีและ 

นกัธรุกจิในทุกระดับ	ให้มสี�านึกในคุณธรรม	ความซือ่สตัย์สุจรติ	และให้มีความรอบรูท่ี้เหมาะสม	ด�าเนินชีวติ 

ด้วยความอดทน	 ความเพียร	 มีสติ	 ปัญญา	 และความรอบคอบ	 เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับ 

การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็และกว้างขวาง	ทัง้ด้านวตัถุ	สงัคม	สิง่แวดล้อม	และวฒันธรรมจากโลกภายนอก 

ได้เป็นอย่างดี

https://www.chaipat.or.th/publication/publish-document/sufficiency-economy.html

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

ควำมหมำยของเศรษฐกิจพอเพียง
 ควำมพอประมำณ	 หมายถึง	 ความพอดท่ีีไม่น้อยเกนิไปและไม่มากเกินไป	 โดยไม่เบียดเบียน 

	 ตนเองและผู้อื่น	เช่น	การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ

 ควำมมีเหตุผล	 หมายถึง	 การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น	 จะต้องเป็นไป 

	 อย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	 ตลอดจนค�านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

	 จากการกระท�านั้นๆ	 อย่างรอบคอบ

 ภูมิคุ้มกัน	 หมายถึง	 การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ 

	 ที่จะเกิดขึ้น	โดยค�านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ	ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

 โดยมเีงือ่นไขของการตดัสนิใจและด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ ให้อยูใ่นระดับพอเพียง 2 ประการดังนี้ 

 เงื่อนไขควำมรู้ ประกอบด้วย	 ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน	 

	 ความรอบคอบที่จะน�าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน	 เพื่อประกอบการวางแผน 

	 และความระมัดระวังในการปฏิบัติ

 เงื่อนไขคุณธรรม	 ที่จะต้องเสริมสร้าง	 ประกอบด้วย	 มีความตระหนักในคุณธรรม 

	 มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน	มีความเพียร	ใช้สติปัญญาในการด�าเนินชีวิต

1

การมีเอกราช 

อธิปไตย

และบูรณภาพ

แหงเขตอํานาจรัฐ

ความยั่งยืน

ของฐานทรัพยากร

ธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม 

ความมั่นคงทางพลังงาน 

อาหาร

การดํารงอยู

อยางมั่นคงยั่งยืน

ของสถาบันหลักของชาติ

ความเจริญเติบโต

ของชาติ 

ความเปนธรรม

และความอยูดีมีสุข

ของประชาชน

การดํารงอยู

อยางมั่นคงของชาติ

และประชาชน

จากภัยคุกคาม

ทุกรูปแบบ

การอยูรวมกันในชาติ
อยางสันติสุข เปนปกแผน 

มั่นคงทางสังคม
ทามกลางพหุสังคม

และการมเีกยีรต ิและศกัด์ิศรี
ของความเปนมนุษย

ความสามารถ
ในการรักษา

ผลประโยชนของชาติ
ภายใตการเปลี่ยนแปลง

ของสภาวะแวดลอม
ระหวางประเทศ

การอยูรวมกัน

อยางสันติ มีเกียรติ

และศักดิ์ศรี

ในประชาคมอาเซียน

และประชาคมโลก

ผลประโยชน
แหงชาติ
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1

2
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กำรคดิวเิครำะห์
เชิงยุทธศำสตร์

STRATEGIC THINKING
กำรมสีมรรถนะ
ในอำชพี

COMPETENCYNATIONAL INTEREST
กำรมุง่รกัษำ
ผลประโยชน์
ของชำติ

NATIONAL INTEREST
STRATEGIC THINKING

COMPETENCY
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ร้อยกรองงาน	คณะกรรมการประสานงาน	และคณะกรรมการ 
เตรียมพร้อมแห่งชาติ	 ส�าหรับกอง	 5	 รับผิดชอบงาน 
เลขานุการของคณะกรรมการประสานงาน	บุคลากรของ 
สมช.	 ในขณะนั้นมีไม่ถึง	 100	 คน	 และกอง	 5	 ซึ่งถือว่า 
เป็นกองใหญ่ก็มเีพียง	10	อตัรา	การท�างานจึงต้องผนกึก�าลัง 
ช่วยเหลอืกัน	คดิรเิริม่และวางแผนการท�างาน	ในขณะทีง่าน 
ของ	สมช.	ในภาพรวม	กต้็องอาศยัการช่วยเหลอืสนบัสนนุกนั 
เพือ่ให้บรรลภุารกิจและสามารถสนองงานของผู้บังคบับัญชา 
ระดับสูงและรัฐบาลได้
	 เมือ่ท�างานในกอง	5	มาได้ระยะหนึง่	กย้็ายไปเป็น 
ผูช่้วยผูอ้�านวยการกอง	1	ซึง่เป็นงานการเมอืงภายในประเทศ 
แล้วต่อมาก็ย้ายกลบัมาเป็นผูอ้�านวยการกอง	5	หลงัจากน้ัน 
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขาธิการฯ	 และรองเลขาธิการฯ 
ตามล�าดบั	ในปีสดุท้ายของชีวติราชการจงึข้ึนเป็นผูบ้ริหาร 
สงูสดุของ	สมช.	ในการท�างานแต่ละต�าแหน่งจะอยูใ่นช่วง 
5	 -	 7	 ปี	 จึงมีเวลาในการร่วมกันคิด	 ร่วมกันท�างานกับ 
เพือ่นพ้องน้องพีใ่น	สมช.	กนัอย่างดยีิง่	นบัเป็นประสบการณ์ 
อันล�้าค่าในชีวิต

	 การรับราชการในส�านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ	 หรือ	 สมช.	 ยาวนานถึง	 38	 ปี	 ไต่เต้า 
จากต�าแหน่งปร ะจ� า แผนกจนถึ งร ะดับผู ้ บริหาร 
ของส�านักงานฯ	 ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการท�างาน 
ตามภารกิจของหน่วยงานระดับนโยบายด้านความมั่นคง 
ของชาติ	 ซึ่งต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์	ตลอดจนกลยุทธ ์
วธิกีารในการท�างานให้ประสบความส�าเร็จให้มากทีส่ดุเท่าท่ีจะมากได้	

โดยได้รับการสนับสนุนจากผู ้บังคับบัญชา 
และความร่วมมือร่วมใจของผู้ร่วมงานในแต่ละ 
ห้วงเวลาหากมองย้อนหลังตลอด	 38	 ปี 
ท่ีท�างานใน สมช. มสีิง่ต่าง  ๆผ่านเข้ามาเป็นอนัมาก 
จึงอยากเล่าประสบการณ์บางอย่างที่คิดว่า 
จะเป็นประโยชน์กบัคนรุน่หลงัได้บ้างไม่มากกน้็อย

	 ผมเข้าท�างานใน	สมช.	ในปี	2512	ในต�าแหน่ง 
ประจ�าแผนก	 กอง	 5	 ในช่วงน้ัน	 สมช.	 จัดส่วนราชการ 
เป็น	6	กอง	และส�านักงานเลขานุการกรม	โดยกอง	1	ถึง 
กอง	 4	 รับผิดชอบงานการก�าหนดนโยบายความมั่นคง 
แห่งชาต	ิด้านการเมืองภายใน	ด้านการเมอืงระหว่างประเทศ 
ด้านการทหาร	 และด้านเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา 
ส่วนกอง	5	รับผดิชอบงานประสานการปฏิบติัตามนโยบาย 
ความมั่นคงแห่งชาติทุกด้าน	ส่วนกอง	6	รับผิดชอบงาน 
เตรยีมพร้อมแห่งชาต	ิในขณะนัน้	นอกจากมสีภาความมัน่คง 
แห่งชาติแล้ว	ยงัมีคณะกรรมการของสภาความมัน่คงแห่งชาต ิ
อีก	4	คณะ	คือ	คณะกรรมการนโยบาย	คณะกรรมการ 

*	 อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
	 ประธานที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติและที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติด้านความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศ



ประกิจ ประจนปัจจนึก*

RIP Aw_KK_final007.indd   9 6/22/2563 BE   3:24 PM



 งานการแก้ ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
	 ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้เร่ิมขึ้นเมื่อ 
มีการปล้นปืนจากกองพันพัฒนาท่ี	 4	 ค่ายปิเหล็งหรือ 
ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	 อ�าเภอเจาะไอร้อง 
จงัหวัดนราธวิาส	เมือ่วนัท่ี	4	มกราคม	2547	แต่เป็นปัญหา 
มาก่อนหน้านี้นานแล้ว	 สมช.	 มีบทบาทในการเสนอ 
พลเอก	เปรม	ติณสูลานนท์	นายกรัฐมนตรี	ในการจัดตั้ง 
ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	 (ศอ.บต.) 
เมือ่ปี	2524	และการก�าหนดนโยบายความม่ันคงแห่งชาติ 
จงัหวัดชายแดนภาคใต้	ซึง่	สมช.	กม็บีทบาทในการท�างาน 
ร่วมกับ	ศอ.บต.	และกองทัพภาคที่	4	ในการแก้ไขปัญหา 
ในช่วงนี้ได้มีการน�าเอาแนวคิดทางการเมืองน�าการทหาร 
มาใช้ปฏบัิต	ิ เหมอืนกรณกีารต่อสูเ้พ่ือเอาชนะคอมมวินสิต์ 
รวมทัง้ได้มกีารตัง้ศนูย์สนัตวิธีิขึน้ใน	สมช.	โดยมผู้ีรูห้ลายท่าน 
โดยเฉพาะศาสตราจารย์	นายแพทย์ประเวศ	วะส	ีได้เข้ามา 
ช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่	สมช.

 งานการแก้ ไขปัญหา
	 วิกฤติการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ
	 ภยัคกุคามความมัน่คงแห่งชาตทีิส่�าคญั	2	ประการ 
คือ	 1)	 ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ	 เช่น	 มหาวาตภัย	 สึนามิ 
มหาอทุกภยั	แผ่นดนิไหว	และ	2)	ภยัท่ีเกิดจากน�า้มอืมนษุย์ 
โดยเฉพาะการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ 
โดย	สมช.	ได้ร่วมกับส่วนราชการต่าง	ๆ	ก�าหนดนโยบาย 
เตรียมพร้อมแห่งชาติ	 ซึ่งได้ก�าหนดแผนเตรียมพร้อม 
ในด้านต่าง	 ๆ	 ในชั้นหลังได้มีปัญหาการใช้ความรุนแรง 
ในความขัดแย้งระหว่างคนไทยด้วยกันเอง	สมช.	กไ็ด้จดัตัง้ 
ศูนย์บริหารวิกฤติการณ์แห่งชาติ	 (National	 Crisis 
Management	Center	 :	NCMC)	ขึ้นที่	สมช.	เพื่อเป็น 
ท่ีบัญชาการของนายกรัฐมนตรี	 (Command	 Post) 
ในการแก้ไขปัญหา	โดย	สมช.	สามารถตดิตามสถานการณ์ 
ท่ีเกิดข้ึนในทุกมิติ	 ณ	 ห้องปฏิบัติการของ	 สมช.	 และ 
เมื่อจ�า เป ็นก็ เสนอให ้นายกรัฐมนตรี เรียกประชุม 
สภาความมั่นคงแห่งชาติได ้ทันที	 เจ ้าหน้าที่ 	 สมช. 
ต้องมีหน้าที่ไวต่อสถานการณ์	ติดตาม	ประเมิน	วิเคราะห์ 
เพื่อให้สภาความมั่นคงแห่งชาติและรัฐบาลพิจารณา 

 งานการก�าหนดนโยบายความม่ันคงแห่งชาติ 
	 ในรูปแบบใหม่
	 เดมินโยบายความมัน่คงแห่งชาต	ิจะมกีารก�าหนด 
ชั้นความลับ	“ลับมาก”	ซึ่งเป็นปัญหาในการน�านโยบาย 
ไปสู่การปฏิบัติของส่วนราชการต่าง	 ๆ	 และนโยบายนั้น 
ก็ก�าหนดจากระดับบน	 ไม่ได้ใช้วิธีการมีส่วนร่วมของ 
ภาคส่วนต่าง	ๆ	ปัญหาดงักล่าวน�าไปสูแ่นวคดิว่า	นโยบาย 
ความม่ันคงแห่งชาติควรเป็นนโยบายทีม่ทีีม่าจากกระบวนการ 
มส่ีวนร่วมของทุกภาคส่วน	จงึได้จัดเวทีรับฟังความคดิเหน็ 
จากทุกภาคส่วน	 และน�ามาก�าหนดนโยบายความมั่นคง 
แห่งชาติที่ไม่ก�าหนดชั้นความลับ	 เพื่อให้นโยบายนี้เป็น 
นโยบายของทุกคน	 จะได้มีส่วนร่วมในการน�านโยบาย 
ไปสู่การปฏบิตั	ิรวมทัง้ได้มกีารหารอืและเหน็ชอบด้วยกับ 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 เพื่อให้แผน 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบาย 
ความมัน่คงแห่งชาติ	อยูใ่นห้วงระยะเวลาเดียวกันคือ	5	 ปี 
เพราะแต่เดิม	 ทั้งสองนโยบายเหลื่อมเวลากันอยู่	 1	 ปี 
จึงท�าให้นโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าวอยู่ในห้วง 
ระยะเวลาเดียวกันและประสานสอดคล้องกัน

 งานการเอาชนะคอมมิวนิสต์
	 สมช.	 ได้มีบทบาทร่วมกับหน่วยที่เก่ียวข้อง 
ในการใช้การเมอืงน�าการทหาร	ตามค�าส่ังส�านกันายกรฐัมนตร ี
ที	่66/23	และต่อมา	สมช.	ได้ศกึษาและเสนอแนะนโยบาย 
ตามค�าสัง่ส�านกันายกรฐัมนตรีที	่65/25	ทีมุ่ง่แก้ไขเง่ือนไข 
ความไม่เป็นธรรมในสงัคม	ในการศกึษาเพ่ือก�าหนดนโยบาย 
ดังกล่าว	 สมช.	 ได้อาศัยองค์ความรู้จากอดีตผู้น�าของ 
พรรคคอมมวินสิต์แห่งประเทศไทย	 (พคท.)	ทีก่ลบัมาอยูกั่บ 
ฝ่ายเรา	โดยใช้หลักการที่ซุนวูสอนคือ	“การรู้เขา รู้เรา” 
ในการนี้	 สมช.	 ได้เชิญอาจารย์ประเสริฐ	 ทรัพย์สุนทร 
อดีตผู้น�า	พคท.	มาให้ความรู้แก่พวกเรา

“การรู้เขา รู้เรา”
One who knows the enemy and

knows himself will not be in danger

in a  hundred battles.
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ตกลงใจ	ดงัเช่นกรณี	9/11	เมือ่ปี	2544	ทีม่กีลุ่มก่อการร้าย 
เข้าโจมตีเป้าหมายส�าคัญในสหรัฐฯ	 สมช.	 ได้เสนอนายก 
รฐัมนตรปีระชมุสภาความม่ันคงแห่งชาตทินัท	ีเพือ่พจิารณา 
สถานการณ์และก�าหนดท่าทขีองประเทศไทย/รฐับาลไทย 
ต่อสถานการณ์ดังกล่าว	 ในกรณีที่มีปัญหาวิกฤติเกิดขึ้น 
การบริหารงานโดยใช ้การประชุมคณะกรรมการ 
อนุกรรมการ	อาจไม่ทันเหตุการณ์	สมช.	ก็ได้เชิญหัวหน้า 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งหน่วยข่าวมาร่วมประชุม 
ในช่วงเช้าในลกัษณะสภากาแฟเป็นประจ�า	นอกจากน้ี	สมช. 
ยังร ่วมกับพันธมิตรด้านความมั่นคงในต่างประเทศ 
ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และบางครั้งได้มีการฝึกซ้อม 
สถานการณ์ร่วมกัน	 ดังเช่นที่ท�ากับฟิลิปปินส์	 จีน	 ญี่ปุ่น 
อินโดนีเซีย	และรัฐวอชิงตัน	สหรัฐอเมริกา

	 การปกป้องคุ้มครองสถาบันหลักของชาติ
	 ในช่วงรัฐบาลพลเอก	 สุรยุทธ์	 จุลานนท	์ ผมได้ 
เสนอนายกรัฐมนตรีให้จัดตั้งคณะกรรมการระดับสูงจาก 
หน่วยข่าวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องคุ้มครอง 
สถาบันพระมหากษัตริย์	 และได้จัดต้ังหน่วยเฉพาะกิจ 
ที	่ 6080	 (ฉก.	 6080)	 ขึ้นเพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติอย่าง 
มปีระสทิธภิาพในการปกป้องคุม้ครองสถาบนัหลกัของชาติ

	 การให้ความส�าคัญกับข่าวกรองความมั่นคง
	 สมช.	 เป็นหน่วยใช้ข่าวกรองและข้อมูลต่างๆ 
ทีเ่กีย่วข้อง	 เพือ่น�ามาวเิคราะห์ก�าหนดนโยบายความมัน่คง 
แห่งชาตด้ิานต่างๆ	ในช่วงทีผ่มเป็นผูช่้วยผูอ้�านวยการกอง	1 
ซึ่งรับผิดชอบงานการเมืองภายในประเทศ	 ผมได้เสนอ 
ผูบั้งคบับญัชาให้เชิญหน่วยข่าวและหน่วยทีม่ข่ีาวและข้อมูล 
คือ	 กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการต่างประเทศ 
มาร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ท้ังภายในและ 
ต่างประเทศเป็นประจ�าทุกสัปดาห์	 เมือ่เสรจ็สิน้การประชุม 
ในช่วงเช้าแล้วทางกอง	 1	 ก็จะรีบสรุปสถานการณ  ์
การวิเคราะห์	 และให้ข้อคิดเห็นให้เสร็จส้ินในช่วงบ่าย 
วันเดียวกัน	 เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรี	 รองนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีกระทรวงส�าคัญ	 รวมทั้ง	 หน่วยท่ีเก่ียวข้อง 
ซึ่งงานดังกล่าวนี้ได้ท�าเป็นประจ�า	 และเป็นแนวความคิด 
ในการจดัตัง้กองข่าวกรองความมัน่คง	 และพฒันามาเป็น 
กองประเมินภัยคุกคามในปัจจุบัน

	 การสร้างองค์ความรู้ในการท�างาน
	 เจ้าหน้าท่ีของ	 สมช.	 โชคดีท่ีมีโอกาสเข้ารับ 
การศึกษาอบรมในสถาบันการศกึษาอบรมท้ังฝ่ายพลเรอืน 
ต�ารวจ	ทหาร	และหลกัสตูรอืน่ๆ	ของส่วนราชการทีจ่ดัข้ึน 
และมโีอกาสทีจ่ะได้ไปศกึษาอบรมในหลกัสตูรความมัน่คง 
ของต่างประเทศหลายหลักสตูร	 เมือ่มโีอกาส	 เจ้าหน้าท่ีของ 
สมช.	 ต้องเตรยีมความพร้อมในการเข้าไปร่วมศกึษาฝึกอบรม 
โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษท่ีจะ 
ใช้ในการศึกษาหาความรู้และการติดต่อสื่อสาร	 ในขณะ 
เดียวกัน	 สมช.	 เองก็ได้มีการเชิญผู ้รู ้ในแวดวงต่างๆ 
ทั้งภาควิชาการ	 ภาคราชการ	 ภาคเอกชน	 และภาค 
ประชาสังคม	 มาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ในด้าน 
ต่าง	ๆ	เป็นประจ�า	เพื่อประโยชน์ในการติดตามวิเคราะห์ 
สถานการณ์	 และในการก�าหนดนโยบาย	 ยุทธศาสตร์ 
และแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในภารกิจ 
ของ	 สมช.	 ต่อมาได้มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
เป็นสถาบันภายใน	 สมช.	 และเป็นที่มาของการจัดตั้ง 
สถาบันความมั่นคงศึกษาในปัจจุบันWork Knowledge
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ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของประสบการณ์

ที่ได้รับในการท�างานที่	สมช.

	 การสร้างอาคารที่ท�าการของ	สมช.
	 ในช่วงที่ผมรับต�าแหน่งผู ้ช่วยเลขาธิการสภา 
ความมั่นคงแห่งชาต	ิในช่วงที่	พลเอก	จรัล	กุลละวณิชย์ 
เป็นเลขาธกิารฯ	สมช.	จะสร้างอาคารส�านักงานแทนท่ีเดมิ 
ที่อาศัยตึกบัญชาการหลังเก ่าของส�านักเลขาธิการ 
นายกรัฐมนตรี	 โดยใช้พื้นที่บริเวณหลังอาคารตึกแดง 
ซึ่งเป็นส่วนต่อขยายในท�าเนียบรัฐบาล	 โดยสร้างเป็น 
อาคารคู่กันกับอาคารของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
นายชวน	 หลีกภัย	 ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น 
ให้นโยบายว่าให้สร้างตกึไม่สงูกว่าอาคารตกึแดงและรปูแบบ 
ของอาคารต้องสอดคล้องกับอาคารตึกแดง	 ผมได้รับ 
มอบหมายจากท่านเลขาธิการฯ	 ให้คิดออกแบบอาคาร 
และการจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร	 ให้สามารถ 
รองรับเจ้าหน้าที่และงานการประชุมของส�านักงานฯ 
ซึง่มีอยูม่าก	 ซ่ึงเป็นโจทย์ทีท้่าทายมากเพราะต้องใช้ประโยชน์ 
จากพื้นที่อาคารที่มีข้อจ�ากัดให้ได้อย่างเต็มที	่ก็เลยนึกถึง 
รูปแบบอาคารแบบชาเล่ต์	 (Chalet)	 ของสวสิเซอร์แลนด์ 
โดยเพิ่มพื้นที่ใต้ดาดฟ้าชั้นบนเป็นเสมือนห้องใต้หลังคา 
สามารถเพิม่พ้ืนทีใ่ช้สอยได้มากขึน้	 ซึง่ก็ได้รบัความร่วมมือ 
จากสถาปนิกของกรมศิลปากร	 ท�าให้เกิดเป็นอาคารของ 
สมช.	 และของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร	ี ที่สง่างาม 
ในปัจจุบัน	 ส�าหรับเรื่องการขออนุมัติการก่อสร้างต่าง	 ๆ 
แม้มีอุปสรรคอยู่บ้าง	 แต่พวกเราก็พยายามแก้ไขปัญหา 
จนส�าเร็จลุล่วงได้ในที่สุด

	 แต ่สิ่ ง ท่ีอยากจะกล ่าวถึงมากที่สุด 
คือความสามคัคีและความร่วมมือร่วมใจของทกุคน 
ที่ท�างานใน	 สมช.	 โดยเฉพาะวิสัยทัศน์และภาวะ 
ผู้น�าของผู้บงัคับบญัชา	 ความมีเมตตา	 ให้ความรู	้  
ความคิด	 และ	“ท�าให้ดู”	ซึ่งพวกเราสามารถ 
เกบ็เก่ียวสิง่ต่าง ๆ เหล่าน้ีมาปรับใช้ได้	 ทัง้ยงัได้รับ 
การส ่ง เสริมสนับสนุนจากผู ้ บังคับบัญชา 
ตามความเหมาะสมและขีดความสามารถ 
ของแต่ละคน	 เป็นสิ่งที่ ซึมซับในตัวพวกเรา 
โดยไม ่ รู ้ตัวและเป ็นการท�างานร ่วมกันโดย 
ไม่เอาการแบ่งเป็นกอง	เป็นฝ่าย	มาเป็นอุปสรรค 
สดุท้ายผลที่ได้รับคือการท�าให้เราเป็นนกัวเิคราะห์ 
ในระดับนโยบายและยุทธศาสตร์ซ่ึงสามารถ 
ท�าประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้อย่างแท้จริง
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 ผู้เขียนได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคน ชุมชน 
และพืน้ท่ีเป้าหมายให้มีการพฒันาควบคูกั่บความม่ันคง โดยความท้าทายการพัฒนา 
ตามศกัยภาพของพืน้ท่ีและคณุภาพชวีติในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เป็นประเด็นส�าคญั 
ท่ีมีผลอย่างย่ิงต่อการมุ่งแก้ไขปัญหาท้ังในเรื่องเศรษฐกิจชุมชน ปัญหาปากท้อง 
การจดัสรรทรพัยากรธรรมชาติ การสาธารณสุข และสาธารณปูโภคขัน้พ้ืนฐาน ฯลฯ 
ซึง่ล้วนเป็นส่ิงส�าคญัต่อคณุภาพชวีติประชาชน ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ในพื้นท่ีให้มีความเจริญรุ่งเรือง นอกจากเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความมั่นคง 
ทางเศรษฐกิจต่อคน ชมุชน และพืน้ท่ีเป้าหมายแล้ว ยังช่วยส่งเสรมิและสนบัสนุนการแก้ไข 
ปัญหาความม่ันคงจงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยช่วยให้ประชาชนในพ้ืนท่ีเกดิความเชือ่ม่ัน 
ต่อภาครัฐ และให้การสนับสนุนนโยบายภาครัฐต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสันติสุขร่วมกัน 

จากทุกฝ่ายให้เกิดความยั่งยืนสืบไป

1. มุมมองและแนวคิด

	 สถานการณ์ความรุนแรงใน	“พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	อันประกอบด้วย	5	จังหวัด	ได้แก่	นราธิวาส	
ปัตตานี	 ยะลา	 สตูล	 และสงขลา”1	 แม้ว่ามีแนวโน้มลดลง	 แต่ก็ยังคงปรากฏความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจากกลุ่ม
ขบวนการที่เห็นต่างจากรัฐ	 ที่ยังเกิดความรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม	 หรือเกิดความรู้สึกเหลื่อมล�้าจากการ

*	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ				
		รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		รัฐศาสตรบัณฑิต	(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ		

1 พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต	้อันประกอบด้วย	5	จังหวัด	ได้แก่	นราธิวาส	ปัตตานี	ยะลา	สตูล	และสงขลา	(มาตรา	3	แห่งพระราชบัญญัติการ
บริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต	้พ.ศ.	2553)	ถือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงและเอื้อต่อการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความ
เจริญรุ่งเรือง	 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น	 ทั้งการมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และหลากหลายทั้งทางบกและทาง
ทะเลอันเอื้อต่อการประกอบอาชีพการเกษตร	ประมง	และการท่องเที่ยว		สภาพภูมิศาสตร์ที่มีอาณาเขตติดต่อเชื่อมโยงกับมาเลเซียและประเทศ
ในคาบสมุทรมาลายูซึ่งเอื้อต่อการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการเมืองกับประเทศโลกมุสลิม	 (สศช.,	2561)	นอกจากนี้	 ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ยังมีการรักษาอัตลักษณ์และวิถีชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะไว้อย่างเหนียวแน่น	ท่ามกลางความหลากหลายของสังคม
พหุวัฒนธรรมที่มีการอยู่ร่วมกันของหลายเชื้อชาติ

สรุณรงค์ หอสวุรรณ*

ความท้าทาย
การพัฒนาตามศักยภาพ
ของพื้นที่และคุณภาพชีวิต
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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ดําเนินงานของภาครัฐ และนํามาเปนเงื่อนไขขยายผล โดยเฉพาะการใชความรุนแรงมุงทําลายชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนในพื้นที่ เพื่อสรางบรรยากาศความหวาดกลัว ในสวนการพัฒนาพื้นที่จากแผนงาน/โครงการของ
ภาครัฐที่ผานมายังมีบางสวนไมสอดคลองกับความตองการของประชาชนและอัตลักษณในพื้นที่อยางแทจริง
และทั่วถึง จึงทําใหประชาชนรูสึกไมไดรับความเปนธรรม ถูกเลือกปฏิบัติ และไมไววางใจการดําเนินงานของ
ภาครัฐ ตลอดจนปญหาการขาดประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพในการดําเนินงานของรัฐ ทําใหลวนกลาย
เปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาและแกไขปญหาในพื้นท่ีใหมีความยั่งยืน2 โดยสะทอนจากอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในพื้นที่ลดลงและต่ํากวาภูมิภาคอื่น และระดับรายไดครัวเรือนตํ่ากวาระดับคาเฉลี่ยในภาพรวม
ของประเทศ ดวยปญหาเหลานี้กลุมขบวนการอาจนําไปใชเปนเครื่องมือชักนําแนวรวมหรือประชาชนเขามา
รวมขบวนการได

 บทความนี้ ผูเขียนไดสะทอนมุมมองและความทาทายการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นท่ีและคุณภาพ
ชีวิตประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต จากประสบการณรับผิดชอบในการขับเคลื่อนการแปลงนโยบายไปสู
การปฏิบัติ และบูรณาการการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะมิติดานการพัฒนาเพื่อสนับสนุน
การแกไขปญหาความมั่นคงในหวงรัฐบาลคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) โดยมีสํานักงานสภาความมั่นคง
แหงชาติ (สมช.) ในฐานะสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
(สล.คปต.) เปนหนวยงานเจาภาพหลัก ไดมุงดําเนินการใหเกิดเอกภาพและประสิทธิภาพ ทั้งในสวนจัดระบบ
การขับเคลือ่นแผนงาน/โครงการใหเกดิการบรูณาการ และการจดัทํางบประมาณในลกัษณะบูรณาการเชิงยทุธศาสตร 
(Agenda Based)3 โดยเนนการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชน โดยยังรักษาอัตลักษณและวิถีชีวิตในพ้ืนท่ีควบคู กับการยับยั้งสถานการณความรุนแรงในเชิงรุก 
เพื่อมุงเปาหมายสูงสุดในการสรางสภาวะแวดลอมที่สันติสุขใหเกิดขึ้นในพื้นที่โดยเร็ว ประชาชนมีความไววางใจ
การดําเนินงานของภาครัฐและเขามารวมสนับสนุนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต พรอมกับการให
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยางมั่นคงและยั่งยืน 

2. แนวคิดทางว�ชาการเกี่ยวกับการพัฒนาพ�้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต�

 บทความนี้ขอยกแนวคิดที่เกี่ยวของกับการทํางานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) โดยเฉพาะ 
2 แนวคิดหลักที่นํามาใชอธิบายการดําเนินการของหนวยงานของรัฐ โดยขอเริ่มจาก แนวคิดวาดวยการบูรณาการ 
(Integration) เปนการทํางานที่เชื่อมโยงระหวางทุกสวนงาน โดยมุงขจัดความซ้ําซอนของงานที่อาจเกิดขึ้น 
เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานตามยุทธศาสตรท่ีตั้งเปาหมายเอาไว ใหสามารถตอบสนองตอความตองการ
ของประชาชนไดอยางแทจริง ทั้งนี้ ตองมีกลไกและเครื่องมือสําหรับกําหนดเปาหมาย และแนวทางสําหรับการ
ดําเนินงานรวมกัน โดยมีตัวชี้วัด (Indicator) เปนเคร่ืองมือสําหรับติดตามผลสําเร็จจากการดําเนินงานรวมกัน 
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

2 บทประเมินสถานการณในนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2560 – 2562
3 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
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วิเคราะหปญหา อุปสรรค ในการขับเคลื่อนนโยบายหรือแผนปฏิบัติการตลอดจนใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน
แกหนวยงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายหรือแผนปฏิบัติการใหเกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์สูงสุด โดยหนวยงาน
สวนกลางตองมีแนวทางใหผูบริหารในระดับปฏิบัติและตัวผูปฏิบัติในระดับปฏิบัติ นํานโยบายนั้นไปปฏิบัติอยาง
ตอเนื่อง ในสวนผูบริหารระดับปฏิบัติจะตองเปนผูนําชักจูงใหผูปฏิบัติเห็นความสําคัญของนโยบายดังกลาวอยาง
ตอเนื่องและนําไปปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรมเชนเดียวกัน (วรเดช จันทรศร, 2528)

3. การดําเนินการของภาครัฐต�อป�ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต�

แผน

ระดับ 

1  

ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 
– 2580) ดานความมั่นคง

“การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความมั่นคง” 
ประเด็นการสรางความปลอดภัยและความสันติสุขอยางถาวรใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ไดกําหนดใหการพัฒนาในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต ไดรับการพัฒนาอยางเทาเทียมกัน
กับภาคอ่ืน ๆ โดยยกระดับการแกไขปญหาท่ีสงผลกระทบตอ
ความมัน่คงอยางมเีอกภาพ ครอบคลมุทุกพืน้ท่ีและทุกกลุมเปาหมาย

แผน

ระดับ 

2

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตร
ชาติ  ประเด็นความมั่นคง 
(พ.ศ. 2561 – 2580) ในแผน
ยอยการปองกันและแกไข
ป ญหาที่ มี ผ ลกระทบต  อ
ความมัน่คง ไดกาํหนดแนวทาง
การปองกันและแกไขปญหา
ค ว า ม ไ ม  ส ง บ ใ น จั ง ห วั ด
ชายแดนภาคใต

ใหความสําคัญกับการผลักดันยุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ 
เขาถึง พัฒนา” ไปสูการปฏิบัติจริงในพื้นที่ เพื่อมุงเปาหมาย
ภาคใตมีความสงบสุข รมเย็น

 เมื่อกล าวถึงการดําเนินการของภาครัฐ 
กอนอ่ืนคงตองทําความเขาใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร 
นโยบายและแผนท่ีเกี่ยวของและกลไกการบริหาร
จัดการรวมทั้งการกําหนดพื้นที่เปาหมายดําเนินการ 
ทั้งน้ี สืบเนื่องจากการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
เพื่อสนับสนุนการแกไขปญหาความมั่นคงในพื้นท่ี
ดําเนินการภายใตยุทธศาสตรชาติ นโยบาย และแผน
หลักที่เกี่ยวของ

 ปจจุบัน รัฐบาลไดมีการจัดระดับของแผนแตละระดับอยาง
ชัดเจนมากกวาในหวงที่ผานมา โดยมีการจําแนกระดับแผนเปน 3 ระดับ 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ดังนี้
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นโยบายและแผนระดับชาติ
วาดวยความมั่นคงแหงชาติ 
(พ.ศ. 2562 – 2565)

นโยบายที่ 3 ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต กลยุทธสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนา ขอ (8) 
คือ สนบัสนนุการพฒันาเศรษฐกจิฐานราก การเช่ือมโยงเศรษฐกจิ
ไปยังระดับภูมิภาค ประเทศ และตางประเทศ และยกระดับ
รายไดของประชาชนในพื้นท่ีใหเทียบเทากับภูมิภาคอื่น รวมถึง
ใหความสาํคญักบัการพฒันาคณุภาพชวีติใหทัว่ถงึและเทาเทียมกัน 
โดยคํานึงถึงวิถีชีวิต อัตลักษณ และหลักศาสนาของประชาชน
ในพื้นที่ ตลอดจนใหความสําคัญกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ เพื่อมุ งเนนขจัดเงื่อนไขที่กระทบตอ
ความมั่นคงอยางแทจริง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ใน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5

การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนา ประเทศ 
สูความมั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมีเรื่องการปองกันและแกไขปญหา
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตบรรจุในยุทธศาสตร
ดังกลาว ในสวน เปาหมายที่ 3  กําหนดให ประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมีโอกาส
ในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร างรายไดเพ่ิมขึ้น 
โดยมีตัวชี้วัดรองรับเปาหมาย

แผน

ระดับ

3

นโยบายการบริหารและการ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 
(พ.ศ. 2560 – 2562)

มุ งเน นแกไขปญหาโดยยึดหลักยุทธศาสตรพระราชทาน 
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
โดยนโยบายฯ ไดกําหนดวัตถุประสงคของงานพัฒนาไววา 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของคน สังคม และเศรษฐกิจใหสอดคลอง 
กับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
เกิดความเสมอภาคและเปนธรรมในสังคมอยางทั่วถึงใหเปน
พื้นที่นาอยู นาทองเที่ยว และนาลงทุน

 สําหรับการจัดทํา แผนปฏิบัติการรองรับการแปลงไปสูการปฏิบัติ โดยตั้งแต พ.ศ. 2558 หัวหนา คสช. 
ไดอนุมัติการใช “แผนปฏิบัติการการแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2558 – 2560” 
เพือ่ใชเปนกรอบใหหนวยงานจดัทาํแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ รองรบักบัเปาหมายของกลุมภารกิจงาน 7 กลุม 
โดยกลุ มภารกิจงานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน มีกระทรวงมหาดไทย 
เปนเจาภาพหลัก ไดกํากับการดําเนินงานของหนวยงานภายใตรมกลุมภารกิจงานตอเนื่อง โดยดําเนินการเรื่อยมา
จนปจจุบัน ไดมีการใช “แผนปฏิบัติการดานการปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
พ.ศ. 2562 – 2565” กําหนดให ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) เปนเจาภาพหลัก 
ทาํหนาทีก่าํกับและขบัเคลือ่นงานมิติดานการพัฒนาแทน โดยมุงเปาหมายเสรมิสรางการลงทุนในพืน้ท่ี สนบัสนนุและ
เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก ไปสูระดับภูมิภาค ในประเทศ และตางประเทศ สนับสนุนพื้นที่
ใหมีศกัยภาพสอดคลองกับฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมอยางท่ัวถึง เพือ่เกือ้กลูตอการเพิม่ขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ ตลอดจนการสงเสริมใหประชาชนคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยยึดหลักความพอเพียง
และสามารถพึ่งพาตนเองได รวมทั้งสนับสนุนสังคมใหอยูรวมกันอยางสันติสุข 
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  ในสวนพัฒนาการของกลไกการบริหารจัดการ  นับตั้งแตรัฐบาล คสช. เปนตนมา การแกไขปญหา
และพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ยังคงดําเนินการภายใตระบบกลไกการบรหิารจดัการตามแนวทางประกาศ คสช.ท่ี 
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 และการจดัตัง้งบประมาณเพือ่การแกไขปญหาและพฒันาจังหวดัชายแดนภาคใต รวมท้ัง 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
โดยความเหน็ชอบของคณะรัฐมนตร ีแตงต้ังผูทรงคุณวฒิุและมปีระสบการณ
ในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต เปนผูแทนพิเศษของรัฐบาล 
โดยเปนกรรมการ คปต. อีกหนาที่หนึ่ง และทําหนาที่ประสานงานหนวยงาน
แตในละระดับตั้งแตระดับนโยบายไปจนถึงหนวยปฏิบัติในพื้นท่ีใหสามารถ
ดําเนินการไปไดอยางมีประสทิธภิาพมากยิง่ข้ึน และยงัสามารถรายงานปญหา/
อุปสรรคตาง ๆ ตอนายกรัฐมนตรีไดโดยตรง โดยมีสํานักงาน คปต. สวนหนา 
ตั้งในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต (คายสมเด็จพระสุริโยทัย จังหวัดปตตานี) 
สนับสนุนงานดานธุรการของผูแทนพิเศษของรัฐบาล

2_NTp13-22���������� press.indd   17 6/19/2563 BE   3:07 PM





ผังโครงสร้างการบริหารจัดการปัญหา จชต.

นโยบาย
หน.คสช.สมช.

คปต.

สล.คปต.

สนง.คปต. สน.

กอ.รมน. จังหวัด
ย.ล., ป.น., ส.น. ส่วนหน้า

กกล.ตร.จชต. กกล.ทหาร ศอ.บต.ส่วนหน้า

ปฏิบัติการ

กอ.รมน.ภาค 4 สน.

นโยบาย

แปลงนโยบายไปสู่การปฏบัติ

ปฏบัติในพื้นที่

	 นอกจากการก�าหนดกลไกการบริหารจัดการดังกล่าวข้างต้นแล้ว	 ยังได้มีการก�าหนดพ้ืนท่ีเป้าหมายและ
กลุ่มเป้าหมาย		โดยให้ความส�าคัญเร่งด่วนในพื้นที่	3	จังหวัด	(ปัตตานี	ยะลา	นราธิวาส)		และ	4	อ�าเภอของจังหวัด
สงขลา	 (จะนะ	นาทวี	 เทพา	 สะบ้าย้อย)	 เป็นล�าดับแรก	 โดยหน่วยงานความมั่นคงได้จัดแบ่งพื้นที่ด�าเนินการลงถึง
ระดับหมู่บ้านใน	3	ระดับ

 พื้นที่เสริมสร้างความมั่นคง	 (พื้นท่ีสีส้ม)	 คือ	 พื้นท่ีท่ียังคงปรากฏความเคลื่อนไหวของผู้ก่อเหตุรุนแรง 
		 (ผกร.)	ซึง่ฝ่ายรัฐต้องใช้การปฏิบติัการเชงิรกุ	เพือ่จ�ากดัเสรีการเคล่ือนไหวของ	ผกร.	จึงจ�าเป็นต้องด�าเนนิงาน 
	 กิจการพลเรือน	งานการเมือง	และงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง	เพื่อมุ่งสร้างความเชื่อมั่นในอ�านาจรัฐ 
	 ให้แก่ประชาชนในพื้นที	่

 พื้นที่เร่งรัดการพัฒนา	 (พื้นที่สีเหลือง)	 คือ	 พื้นที่ล่อแหลมต่อการก่อเหตุ	 ซึ่งฝ่ายรัฐต้องเร่งสร้างเกราะ 
	 ป้องกันไม่ให้	 ผกร.	 เข้ามาสร้าง/ขยายอิทธิพลในพื้นที่	 จึงจ�ำเป็นต้องด�ำเนินงำนพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ควบคู ่
 กับงำนพัฒนำเพื่อควำมมั่นคง เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่มีควำมมั่นใจและให้กำรสนับสนุนฝ่ำยรัฐ 

 พื้นที่เสริมสร้างการพัฒนา	(พื้นที่สีเขียว)	คือ	พื้นที่ที่ไม่มีเหตุรุนแรง	ซึ่งฝ่ายรัฐต้องด�ารงการด�าเนินวถิชีวีติ 
		 และความเป็นอยู่อย่างปกติสขุของประชาชนในพ้ืนท่ี	โดยการด�าเนนิงานด้านการพัฒนาท่ียัง่ยืนอย่างต่อเนือ่ง 
		 และยกระดับมาตรฐาน	หรือเป้าหมายการพัฒนาให้เท่าเทียมกับพื้นที่ในภูมิภาคอื่น	ๆ	ของประเทศ	

	 การด�าเนินงานต่าง	ๆ	จะต้องมีการก�าหนด	กลุ่มเป้าหมาย	โดยเรื่องนี้นอกจากประชาชนทั่วไปในพื้นที่
เป้าหมายทีก่�าหนดแล้วยงัรวมไปถงึกลุม่ประชาชนผูไ้ด้รบัผลกระทบจากเหตกุารณ์ความไม่สงบ	กลุม่ประชาชนผูด้้อย
โอกาส	 รวมไปถึงกลุ่มเสี่ยงต่อการชักน�าเข้าร่วมกลุ่มขบวนการ	 โดยเฉพาะผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน	 ซึ่งได้
รับการฝึกอบรมอาชีพ	เพื่อน�าไปต่อยอดสร้างงานสร้างรายได้ให้ครอบครัวต่อไป
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4. การด�าเนินงานการพัฒนาตามศักยภาพ
ของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด�าเนินงานพัฒนาใน
พืน้ที	่ โดยน�าแนวคิดว่าด้วยการบูรณาการ	 (Integration)	
และแนวคดิว่าด้วยการน�านโยบายไปสูก่ารปฏบิตั	ิ (Policy	
Implementation)	 มาปรับใช้ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
แท้จริง	ผ่านกลไก	คปต.	ซึ่งได้ก�าหนดเป้าหมาย	กลยุทธ์	
และแนวทางการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และ
คุณภาพชีวิตประชาชน	ในรูปของแผนปฏิบัติการรองรับ
การแปลงไปสูก่ารปฏบิตั	ิเพือ่เป็นเครือ่งมอืให้ทกุหน่วยงาน
ใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพ
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	คือการมุ่งให้ในพื้นที่มี	

โดยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจะต้องจัดท�าแผนงาน/โครงการ	
และงบประมาณ	 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์	 นโยบาย	
แผนหลัก	 ตลอดจนแผนปฏิบัติการที่ก�าหนดขึ้น	 และ
เสนออนุมัติตามขั้นตอนการจัดท�างบประมาณ	โดยผ่าน	
สมช.	ในฐานะส�านักงานเลขานุการ	คปต.	(สล.คปต.)	
เพื่อบูรณาการแผนงาน/โครงการ	 และงบประมาณ 
ทีห่น่วยงานเสนอ	โดยมกีารพิจารณากลัน่กรองแผนงาน/
โครงการ	ร่วมกบัหน่วยงานกลางทีเ่กีย่วข้อง	และเจ้าภาพ
กลุ่มภารกิจงาน/เจ้าภาพมิติงานด้านการพัฒนา	เพื่อลด
ความซ�้าซ้อนระหว่างแผนงาน/โครงการ	 และให้การน�า
ไปสู ่การปฏิบัติสามารถตอบสนองต่อพื้นที่เป้าหมาย
และกลุ่มเป้าหมายส�าหรับการพัฒนาได้อย่างแท้จริง
	 ในส ่ วนขั้ นการปฏิบั ติ ล งสู ่ พื้ นที่ จั งหวั ด
ชายแดนภาคใต้	 สมช./สล.คปต.	 ในฐานะหน่วยงาน
กลางหลัก	 จะด�าเนินการติดตามและประเมินผลการ
ด�าเนินงานของหน่วยงานระดับปฏิบัติ	 โดยทุกหน่วย
งานจะต้องรายงานผลการด�าเนินงานตามวงรอบท่ี
ก�าหนด	(รอบเดอืน	รอบไตรมาส	และรอบปีงบประมาณ)	
ผ่านเจ้าภาพกลุ ่มภารกิจงาน/เจ้าภาพมิติงานด้าน 

การพฒันา	 โดยพจิารณาจากความก้าวหน้าการด�าเนนิงาน
ตามที่หน่วยงานตั้งเป้าหมายไว้	 รวมทั้ง	 พิจารณาจาก
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาตามที่แผน
ปฏิบัติการรองรับการแปลงไปสู ่การปฏิบัติก�าหนด	
เพื่อรายงานต่อ	คปต.	ต่อไป 

	 อย่างไรก็ตาม	 หากหน่วยงานระดับปฏิบัติเกิด
อุปสรรคต่อการด�าเนินงาน	และไม่สามารถด�าเนนิการได้ 
ตามแผนที่วางไว้	 จากปัญหาในเชิงนโยบายหรือปัญหา
ด้านงบประมาณ	สมช./สล.คปต.	จะมบีทบาทแก้ไขปัญหา
ทีเ่กดิขึน้โดยร่วมกบัหน่วยงานกลาง	เจ้าภาพกลุม่ภารกจิ
งาน/เจ้าภาพมิติงานด้านการพัฒนา	 และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง	ร่วมกันพจิารณาหาแนวทาง	มาตรการ	รวมท้ัง	
กรอบวงเงินประมาณท่ีเหมาะสม	 เพื่อเสนอ	 คปต.	
ให้ความเห็นชอบ	 และให้หน่วยงานระดับปฏิบัติน�าไป
เป็นแนวทางไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลการพัฒนาในพื้นที่
อย่างต่อเนื่อง

	 จากการด�าเนินงานพัฒนาในพื้นท่ีโดยการน�า
แนวคิดว่าด้วยการบูรณาการ	 (Integration)	 และ
แนวคิดว่าด้วยการน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติ	 (Policy	
Implementation)	มาปรับใช้ในทางปฏิบัติ	ท�าให้การ
พัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ และคุณภาพชี วิต
ประชาชนสามารถขับเคลื่อนการด�าเนินงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง	 เป็นระบบ	 และมีเอกภาพมากขึ้นเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน	 ส่งผลต่อความส�าเร็จการด�าเนินงาน
ที่ประชาชนในพื้นที่สามารถรับประโยชน์ได้อย่าง
ชัดเจน	ทั้งนี้	 ผู้เขียนได้ประมวลผลการด�าเนินงานของ
หน่วยงานรฐั	 ท่ีได้รบังบประมาณตามแผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	

ประมาณ	 54	 หน่วยงาน พบว่า แผนงาน/
โครงการด ้านการพัฒนาตามศักยภาพ
ของพื้ นที่ และคุณภาพชีวิ ตประชาชน 
ส ่วนใหญ ่ด�า เ นินการมาอย ่างต ่อเ น่ือง 
อยู่แล้ว โดยมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เป้าหมาย 
และก ลุ ่ ม เป ้ าหมายให ้ สอดคล ้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง 
ตลอดจนสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป 
โดยบังเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
อัน เป ็นประโยชน ์อย ่ างยิ่ งต ่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้อยู ่ดีกินดีมากขึ้น	 ซึ่งเป็นการสนับสนุน

“ระ ดับการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจเพิม่ขึ้น ประชาชน
มี คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ดี ขึ้ น ” 

“ 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
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การแก้ไขปัญหาความมั่นคงโดยมีส่วนช่วยให้ประชาชน
เห็นประโยชน์จากผลผลิตท่ีภาครัฐเข้าไปด�าเนินการ	
และหันมาร่วมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ร่วมกับ
ภาครัฐมากขึ้น

4.1 การส่งเสริมทักษะอาชีพที่สอดรับกับวิถีชีวิต
แก่ประชาชนในพื้นที่	 โดยเฉพาะทักษะอาชีพด้าน
การเกษตรอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนส่วนใหญ่
ในพื้นที่	 จากผลงานส�าคัญที่ภาครัฐได้ด�าเนินการ	 เช่น		
การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับ
ต�าบล	 เพื่อช่วยปฏิบัติงานและประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานในสังกัดระดับพ้ืนที	่การฟ้ืนฟูอาชพีด้านการเกษตร
โดยถ่ายทอดความรู ้การท�าเกษตรแบบผสมผสาน
แก ่ เกษตรกรเป ้าหมายที่ ผ ่ านการพิจารณาจาก	
กอ.รมน.ภาค	 4	 สน.	 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตพืชในแปลงทดสอบต้นแบบ	 
โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจในพืน้ทีท่ัง้ยางพารา	 พชืไม้ผล	 พชืไร่ 
เศรษฐกิจ	 ปาล์มน�้ามัน	 และดาหลา	 การส่งเสริมการ
เลีย้งสตัว์แบบผสมผสาน	 (สตัว์ปีกและแพะ)	 การส่งเสรมิ
ปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว	
นอกจากนี้	ยังมีการฝึกทักษะอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ตามโครงการพาคนกลับบ้าน	 และประชาชนทั่วไปให้มี
อาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น	เป็นต้น

4.2 การส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนภาคส่วน
ต่าง ๆ ในการประกอบอาชีพ วิสาหกิจชุมชน โรงงาน
ขนาดเล็ก และธุรกิจอื่นๆ ให้มีความเข้มแข็ง	จากการ
ที่ภาครัฐได้อุดหนุนงบประมาณสนับสนุนกลุ่มเยาวชน	
กลุ ่มภาคประชาสังคม	 (CSOs)	 และภาคประชาชน	 
ให้เข้ามาร่วมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการ
ประกอบอาชีพ	เพื่อให้มีทุนและสามารถประกอบอาชีพ
ได้อย่างต่อเนื่อง	 นอกจากนี้	 ยังมีการเสริมสร้างความรู้
การบริหารการเงินแก่สมาชิกของสหกรณ์และกลุ ่ม
เกษตรกรให้มีวินัยการเงินในครัวเรือนมากขึ้น

4.3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน 
และศักยภาพของพื้นที	่ จากผลงานส�าคัญ	 เช่น	 การ
ออกโฉนดที่ดินเพ่ือแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดง
สทิธิท์ีด่นิเป้าหมายปีละ	 15,000	 แปลงบริเวณโดยรอบ
อุทยานแห่งชาติบูโด	 –	 สุไหงปาดี	 เพื่อเป็นหลัก
ประกันในทรัพย์สิน	สร้างอาชีพและรายได	้และเป็นการ

คืนความเป็นธรรมแก่ประชาชนที่อยู ่บริเวณโดยรอบ
อุทยานฯ	 อันเป็นพื้นที่ที่ภาครัฐได้เคยประกาศเป็นเขต
อุทยานซึ่งทับซ้อนกับที่ดินท�ากินของประชาชน	 จนส่ง
ผลกระทบต่ออาชีพและรายได้เป็นอย่างมาก	เป็นต้น

4.4 การพัฒนาการเข้าถึงบริการทางการแพทย์
และสาธารณสขุ	 โดยมุง่พฒันาการให้บรกิารสาธารณสขุ
เชิงรุก	 โดยเน้นการป้องกันและดูแลกลุ่มเป้าหมายที่มี
โรคทางทันตกรรม	 และปัญหาการคลอดก่อนก�าหนด
ซ่ึงพบมากท่ีสุดในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้	(กระทรวง
สาธารณสุข,	2561)	การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้
เชื่อมโยงระดับชุมชนและครัวเรือน	 โดยเน้นบริการ
บ�าบัดรักษาผู ้ป ่วยจากยาเสพติดซึ่งเป็นหนึ่งในภัย
แทรกซ้อนส�าคัญท่ีกระทบต่อความมั่นคงในพื้นท่ี	
ควบคู่กับ	การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้มีมาตรฐาน
มากขึ้น	 โดยเฉพาะการก่อสร้างและพัฒนาเส้นทาง
สัญจรตั้งแต่ในระดับหมู่บ้านและต�าบลโดยเน้นในพื้นท่ี
เร่งรัดการพัฒนาและพื้นที่เสริมสร้างการพัฒนา	 อีกทั้ง
ยังเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี	 
เพื่อให ้ประชาชนสามารถสัญจรได ้อย ่างสะดวก
ปลอดภัยมากขึ้น	

5. บทวิเคราะห์  : ความท้าทายของภาครัฐต่อ
การพัฒนาในพื้นที่

5.1 ความท้าทายประการแรก  

	 สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นท่ียังคงปรากฏ	
ยังคงเป็นความท้าทายต่อเน่ืองจากสถิติเหตุการณ์
ความรุนแรงยังปรากฏการก่อความไม่สงบในพื้นท่ี
แม้ว่าจะมีแนวโน้มลดลงก็ตาม	ท้ังการมุ่งท�าลายในชีวิต
และทรัพย์สินโดยเฉพาะต่อกลุ ่มเป้าหมายอ่อนแอ	
รวมถึงการกระท�าเชิงสัญลักษณ์ต่าง	ๆ	ท่ีมุ ่งกระทบ
ทางจิตวิทยาของประชาชนในพื้นที่	 ส่งผลอย่างยิ่งต่อ
การด�าเนินงานพัฒนาให้บรรลุผลส�าเร็จ	 โดยเฉพาะ
การด�าเนินงานในพื้นที่เสริมสร้างความมั่นคง	 และพื้นที่
เร่งรัดการพัฒนา	 ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายาม
เข้าไปด�าเนินการพัฒนาพื้นท่ีตามเป้าหมาย	แต่ไม่
สามารถเข้าไปด�าเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
จากการกลวัความไม่ปลอดภยัในชวีติ	 ดงันัน้	 หน่วยงาน
พิเศษรูปแบบเฉพาะที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่	 เช่น	 ศอ.บต.	
ท่ีรับผิดชอบมิติด้านการพัฒนาในภาพรวมโดยตรง	
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ร่วมกับ	 กอ.รมน.ภาค	 4	 สน.	 จึงยังคงต้องรับบทบาท
เข้าไปเสริมงานพัฒนาด้านต่าง	 ๆ	 ที่หน่วยงานปกติยัง
ไม่สามารถเข้าไปด�าเนินการได้เต็มที่	 เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง

5.2 ความท้าทายประการที่สอง   

	 การมีวัฒนธรรมการด�าเนินงานของหน่วยงาน
ระดับปฏิบัติโดยมุ่งผลส�าเร็จการพัฒนาในภาพรวมแทน
มองไปที่ความส�าเร็จเฉพาะหน่วยงานตน	 แม้ว่าจะมี
การจัดระบบบริหารจัดการเชิงโครงสร้างตามประกาศ	
คสช.	 ที่	 98/2557	 และแผนปฏิบัติการฯ	 ที่ก�าหนดขึ้น	 
ที่เอื้อต่อการประสานและบูรณาการการด�าเนินงานให้
เป็นไปอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพมากขึ้นจาก
อดีตที่ผ่านมา	โดยเน้นให้ทุกหน่วยงานด้านการพัฒนา
มุ ่งผลสัมฤทธิ์จากการด�าเนินงานในภาพรวมร่วมกัน	
คือ	 เศรษฐกิจในพื้นที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น	 และ
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น	 โดยมีเจ้าภาพหลักแต่ละ
ระดับท�าหน้าที่ก�ากับการด�าเนินงาน	 อย่างไรก็ตาม	
หน่วยงานระดับปฏิบัติส่วนใหญ่ยังคงมีวัฒนธรรมการ
ด�าเนนิงานโดยค�านงึถงึเป้าหมายความส�าเร็จของหน่วยงาน
ตนเองเป็นส�าคญั	 โดยไม่ได้ค�านงึถงึผลส�าเรจ็ในภาพรวม
ของกลุ่มภารกิจงาน	 (holistic)	 เท่าที่ควร	 สะท้อนได้
จากการประสานของหน่วยงานท่ีผ่านมามีความใกล้ชิด
และต่อเนื่องน้อยกว่าที่ควรจะเป็น	 ยังต่างหน่วยต่างท�า
และมักด�าเนินการเฉพาะมีการเชิญประชุมส่วนราชการ
ที่เก่ียวข้อง	 หรือประสานขอความร่วมมือในรายครั้ง	
โดยมี	สมช./สล.คปต.	เป็นหน่วยหลัก	

	 ดงันัน้	 จึงเป็นปัญหาหลกัทีท่�าให้การขับเคลือ่น	
ประสาน	 และบูรณาการด�าเนินงานระหว่างหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง	 ยังไม่เป็นเอกภาพตามเจตนารมณ์ที่ตั้ง
เป้าหมายไว้เท่าที่ควร	และอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ของผลผลิต	 (output)	 และผลลัพธ์จากการด�าเนินงาน	
(outcome)	 ที่อาจกระทบต่อสภาพปัญหาที่ควรได้รับ
การพัฒนา	ตลอดจนกลุ่มเป้าหมาย	และพื้นที่เป้าหมาย	
ได้รับการพัฒนาน้อยกว่าที่คาดหวังไว้	

5.3 ความท้าทายประการที่สาม  

 ความเข้าใจของหน่วยงานต่อเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง 
จากประสบการณ์ที่ผ ่านมา	 พบว่า	 แนวทางและ 
ข้อเสนอแนะการด�าเนินงานท่ีหน่วยงานต่าง	 ๆ	 เสนอ	

ยังคงพยายามมุ่งพัฒนาพื้นที่โดยค�านึงถึงสภาพปัญหา
และวถีิชีวติของประชาชนในพืน้ท่ีอย่างแท้จริงไม่เพยีงพอ
ตามที่แนวนโยบายได้ก�าหนดให้เป็นเรื่องส�าคัญ	 รวมทั้ง
การมุ ่งเน้นไปที่พื้นที่เป้าหมายและกลุ ่มเป้าหมายที่
ยังคงเป็นเงื่อนไขความมั่นคงและต้องเร่งได้รับการ
พัฒนาโดยเร็ว	 เพื่อสร้างความเช่ือมั่นท่ีดีต่อภาครัฐ
ในการเข้ามาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อัน
ท�าให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ	ได้อย่างสะดวกมากขึ้น

	 ซึ่งในระยะต่อไป	จะต้องมีการเสริมสร้างความ
เข้าใจ	 การฝึกอบรม	 ให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน
ระดับผู้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	 โดยมีการพัฒนาระบบ
หรือช่องทางประสานการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างสะดวก	
รวดเร็ว	และใกล้ชิด	

5.4 ความท้าทายประการที่สี่  

 การบู รณาการระหว ่ างแผนงานอื่ น ท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้
เกิดขึ้นอย่างประสานสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ 
ในระบบงบประมาณในปัจจบัุนท่ีเก่ียวกับจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้	 มี	 3	 กลุ่ม	 คือ	 1) แผนงบประมาณพื้นฐาน 
(Function Based) ท่ีหน่วยงานตั้งขึ้นเพื่อด�าเนิน
ภารกิจของกระทรวง/กรม	 และหน่วยงานของรัฐ
ประเภทอื่น	 ๆ	 2)	 แผนงบประมาณตามภารกิจพื้นที่ 
(Area Based)	 เพื่อมุ่งบูรณาการพัฒนาพื้นที่ตามแผน
พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	และมุ่งส่งเสริมให้เกิด
การขบัเคลือ่นเชงิพืน้ทีใ่นระดบัภาค	 และ	 3) แผนงบ
ประมาณบรูณาการเชงิยทุธศาสตร์ (Agenda Based) 
ที่หน่วยงานตั้งแต่	2	หน่วยงานขึ้นไปร่วมกันด�าเนินงาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ร่วมกัน
ให้ตอบโจทย์ประเด็นนโยบายส�าคัญของรัฐ	ซึ่งรวมถึง
เรื่องการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ซึ่งมุ่งเน้น
การแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง	 โดยมี	 สมช./สล.คปต.	
เป็นเจ้าภาพหลัก	 โดยทั้ง	 3	 แผนดังกล่าว	 ยังไม่มีกลไก
เข้ามารองรับการเช่ือมโยงระหว่างแผนท่ีเก่ียวข้อง	
จึงท�าให้การบูรณาการเช่ือมโยงและขับเคลื่อนงาน
ระหว่างแผนการพัฒนาในพื้นที่ยังไม่เป็นระบบมากนัก

	 ซึ่งต่อไปหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักของแผน
ต่าง	 ๆ	 ควรมีการหารือร่วมกันเพื่อจัดตั้งกลไกดังกล่าว
ขึ้นมารองรับ	 เพื่อให้การบูรณาการและขับเคลื่อนแผน

เป็นไปอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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มุมมอง “บวร” เพื่อความมั่นคง

* นายรชักรณ์ นภาพรพพัิฒน์ ท่ีปรึกษาด้านนโยบายและยทุธศาสตร์ความมัน่คง ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 
นายนัครนิทร์ เพชรสิงห์ นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน  สถาบนัความม่ันคงศกึษา ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 
นางสาวธสุาวด ีทองนวล เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน (เจ้าหน้าทีโ่ครงการ) สถาบนัความม่ันคงศกึษา ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 
4  เสนอโดย นายประกิจ ประจนปัจจนึก ที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ (ด้านความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศ)    
5 การอธิบายค�า “บวร” ปรากฏในเอกสารเรื่อง แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรม 
น้อมน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

รัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์ และคณะ*

 ความส�าคัญของทุนทางวัฒนธรรม “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�าทุนทางวัฒนธรรมและพลัง “บวร” (บ้าน – ชุมชน/ 
วัด – ศาสนสถาน/โรงเรียน-ส่วนราชการ) ในการเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติของคณะที่ปรึกษาของ 
สภาความมั่นคงแห่งชาติ (ด้านความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศ)4 และ 3) การที่เจ้าหน้าที่สถาบัน
ความมั่นคงศึกษาได้ร่วมคณะที่ปรึกษาฯ ศึกษาสภาพพื้นที่โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
รวมทั้งชุมชนคุณธรรมในอ�าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

แนวคิด “บวร” กับความมั่นคง 

	 “บวร” ได้รบัการต่อยอดและน้อมน�าแนวทางพระราชด�ารโิดยการด�าเนนิงานของกระทรวงวฒันธรรม
เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ โดยการน�าบวรมาเป็นกลไกในการพัฒนาและสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง ท�าหน้าที่เป็นแกนกลางในการพัฒนา ตัดสินใจ และแก้ปัญหาของตนเองและชุมชน ก�าหนด
แผนแม่บทชุมชน การร่วมกันคิด สร้าง และบริหารจัดการชุมชนในท้องถิ่นที่ร่วมกันเป็นเจ้าของ 
	 หลักการเรื่อง	 “บวร” มีท่ีมาจากแนวทางพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร         
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ได้พระราชทานแนวทางการพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืนโดยอาศัย 3 สถาบันหลักของสังคมไทยซ่ึงเป็นศูนย์กลางของชุมชน ประกอบด้วย 1) บ คือ สถาบัน
ครอบครัวหรือบ้าน 2) ว คือ สถาบันศาสนา หรือ วัด (ศูนย์กลางทางจิตใจในชุมชน หมายรวมถึงศาสนสถาน
ของศาสนาต่างๆ ทีอ่ยูใ่นพืน้ที)่ และ 3) ร คือ สถานทีท่ี่ให้ความรูอ้ย่างมแีบบแผน หรอื โรงเรยีน ซึง่เรยีกโดยย่อ 
ว่า “บวร” เพื่อเป็นหลักการท่ีน�ามาปรับใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาในระดับชุมชนและเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้สังคมไทย 
 หากพจิารณาถงึหลกั “บวร”5 มใิช่มเีพยีงมิตเิชงิสังคมและวฒันธรรมเท่านัน้ หากยงัมคีวามเกีย่วข้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบาย และ แผน ที่เกี่ยวกับความมั่นคง ซึ่งจะขอน�าเสนอ ดังนี้





พื้นฐานส�าคัญในการสร้าง “พลัง” ตามกรอบแนวคิด “บวร” กับ “ความมั่นคง” คือ การน�า
ต้นทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีอยู่ในสังคมไทยเป็นกลไกหลัก เพื่อลดเงื่อนไขของสิ่งที่จะกระทบ
ต่อความมั่นคง อีกทั้งเป็นการท�าให้ชุมชนมีภูมิคุ้มกันด้านความมั่นคง สามารถเตรียมพร้อม
รับมือสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส�าคัญ คือ ประเทศชาติมัน่คง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง 
ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม 
ชุมชน (ส�านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ , 2561)

แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต	ิประเด็นความมัน่คง ในเรื่องของแผนย่อยการป้องกันและ 
แก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง ให้มีการบูรณาการนโยบายและการด�าเนินการ 
ในภาพรวมของทุกหน่วยงานในทุกพื้นที่และทุกมิติ  เพื่อให้เกิด “ต�าบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
(ส�านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ , 2561)

นโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความม่ันคงแห่งชาติ	(พ.ศ.		2562	-	2565) ได้ก�าหนดนโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติข้อท่ี 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วนในการ 
รบัมอืภยัคกุคามทกุรปูและทีก่ระทบกบัความม่ันคง  (ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต,ิ 2562) 

แผนการพฒันาพืน้ทีเ่พือ่เสรมิความมัน่คงของชาต	ิ(พ.ศ.		2561	-	2564) ให้ความส�าคญักบัการ 
น�างานด้านการพฒันาและงานด้านความมัน่คงเข้าไปปฏิบตัใินพืน้ทีเ่ป้าหมาย (Area Approach) 
เพื่อเตรียมความพร้อมของคนและพื้นที่เป้าหมายให้พร้อมเผชิญกับปัญหาความมั่นคงและ
การด�ารงชีวิต โดยมีคนเป็นศูนย์กลางและใช้เวทีการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน โดยแผนฯ ได้ให้ความส�าคัญ 
ดังนี้ 1) การสืบสาน เรียนรู้และขยายผลพัฒนาด้วยศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2) การเสริมสร้างศักยภาพ และภูมิคุ้มกันของคน ชุมชน และพื้นที่เป้าหมาย 3) การพัฒนา 
และป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ ชายแดน พื้นที่ชายฝั่งทะเลเกาะแก่ง และชุมชนพื้นที่สูง 
4) การพฒันาองค์ความรูก้ารพฒันาเพ่ือเสรมิความมัน่คง 5) การเสรมิสร้างความมัน่คงด้วยมติิ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจัดการ โดยสันติวิธี 6) การเสริมสร้างฐานความมั่นคง 
ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อความสมดุลมั่นคง 7) การเสริมสร้างความ 
ร่วมมอืด้านความมั่นคงและการพัฒนากับประเทศรอบบ้าน และ 8) การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ โดยก�าหนดพื้นที่ที่มีปัญหาความมั่นคง หรือพื้นที่ที่มีเงื่อนไขของปัญหา 





	 ที่ผ่านมาหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้มีการขับเคลื่อนแนวคิด	“บวร”	ในห้วงปี	พ.ศ.	2559	–	
2562	โดยขอเริ่มในปี	พ.ศ.	2529	

	 ปี	 2559	 ได้มีการน�าแนวคิดบวรมาใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนโดยต่อยอดแนวคิดไปสู ่
การปฏิบัติภายใต้	แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564)	โดยมีกระทรวง
วัฒนธรรมเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ	(มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	12	กรกฎาคม	2559)	เพื่อใช้เป็นแผนแม่บท
รองรับและเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ	 (พ.ศ.	2561	–	2580)	ในประเด็นของยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพของคน	และยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม	
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12	(พ.ศ.	2560	–	2564)	

	 ปี	 2561	ผลการด�าเนินการถึงปลายปีงบประมาณ	2561	ปรากฏว่า	 ได้เกิดเป็นชุมชนคุณธรรม
ระดับส่งเสริมคุณธรรม	 ระดับคุณธรรม	และระดับคุณธรรมต้นแบบมากกว่า	 22,000	 ชุมชน	 เกิดองค์กร
คุณธรรม	12,984	องค์กร	อ�าเภอ	878	อ�าเภอ	และจังหวัด	76	จังหวัด	โดยการน�ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
ได้ใช้กลไกพลังบวร	และกลไก	“ประชารัฐ”	สร้างความเข้าใจ	เข้าถึง	และพัฒนาในลักษณะที่เรียกว่า	“การ
ระเบิดจากข้างใน”	กล่าวคือ	การให้คนในชุมชนได้ร่วมคิด	ร่วมท�า	ร่วมรับประโยชน์	ตามกระบวนการสร้าง
ชุมชนคุณธรรม

	 ปี	2562	พลเอก	ประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตร	ีให้ความส�าคญัในการน�าพลงั	“บวร”	มาใช้
ขับเคลื่อนในการพัฒนาชุมชน	โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 1	ตุลาคม	2562	ได้มอบหมายให ้
กระทรวงวัฒนธรรม	 เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 เช่น	 ส�านักงานพระพุทธศาสนา 
แห่งชาติ	กระทรวงศึกษาธิการ	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	น�าหลักการ	“บวร	:	บ้าน 

ยุทธศาสตร์ชาติ	(พ.ศ.	2561	–	2580)แผนระดับที	่1

แผนระดับที	่2

แผนระดับที	่3

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

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

ความมั่นคง	หรือพื้นที่ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาทางความมั่นคง	 โดยมีขอบเขตพืน้ที	่ทกุจงัหวดั
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ	(กรงุเทพมหานครและเมืองพัทยา)	ครอบคลุม
พื้นที่จังหวัดชั้นใน	 จังหวัดชายแดน	 และจังหวัดชายทะเลและเกาะแก่ง	 เป็นพื้นที่เป้าหมาย
การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ	(ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	,	2561)





วดั	โรงเรียน”	ซึง่ถือเป็นสถาบันหลกัทีม่บีทบาทใกล้ชดิต่อวิถชีวีติของคนไทย	ไปขบัเคลือ่นและด�าเนนิกิจกรรม	
ต่าง	ๆ 	ให้เป็นแหล่งปลูกฝัง	บ่มเพาะและเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีประโยชน์	เพื่อพัฒนาจิตใจและจิตส�านึกด้าน
จริยธรรม	ให้แก่ประชาชนทุกระดับ	ให้มีส�านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม	รู้รักสามัคคี	เสียสละ	และกตัญญูรู้คุณ	
ซึ่งเป็นคุณสมบัติของคนไทยที่ควรธ�ารงรักษาไว้	 รวมทั้งให้เป็นแหล่งกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 
การด�าเนินนโยบายต่าง	ๆ	ของรัฐบาล	เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงโครงการต่าง	ๆ	อย่างท่ัวถึงและ 
เท่าเทียมกัน	 ต่อมากระทรวงวัฒนธรรมได้จัดท�า	 แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของหลักการ	 “บวร”	
เพือ่ความมัน่คง	มัง่คัง่	 และยัง่ยนืของชมุชนคณุธรรมน้อมน�าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	ภายใต้แผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	ฉบับที	่1	(พ.ศ.	2559	-	2564)	(กระทรวงวัฒนธรรม	,	2562)

	 หวัใจส�าคญั คอื การมุง่สร้างสังคมชมุชนในระดบัฐานรากทีม่คีณุธรรมและน้อมน�าหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยมีแนวทางที่ให้ชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย	 เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการกิจกรรม
โครงการต่าง	ๆ	ของทุกหน่วยงาน	มีคณะท�างานขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวร	เป็นแกนกลาง 
ในการประสานการด�าเนินงาน	และกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้ประชาชนทุกระดับมีส�านึกรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม	รู้รักสามัคคี	และกตัญญูรู้คุณ	มีความเข้าใจและเข้าถึงโครงการต่าง	ๆ	ของรัฐบาลอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม	เกิดกิจกรรมสร้างงาน	สร้างอาชีพ	สร้างรายได้หมุนเวียนในระดับเศรษฐกิจฐานราก	

การเรียนรู้จากการศึกษาพ้ืนท่ีชุมชนต้นแบบ 

	 แนวทางการด�าเนนิการข้างต้นของกระทรวงวฒันธรรมซ่ึงเป็นต้นแบบความส�าเร็จในการสร้างความ 
เข้มแข็งของชุมชน	 โดยเฉพาะในมิติของความมั่นคงซ่ึงให้น�้าหนักกับการพัฒนาคน	ชุมชน	 โดยอาศัย
กระบวนการมีส่วนร่วมจากระดับของพื้นท่ี	และจากการท่ีเจ้าหน้าที่สถาบันความมั่นคงศึกษา	(สมศ.)	ได้มี 
โอกาสร่วมคณะของคณะที่ปรึกษาของสภาความม่ันคงแห่งชาต	ิ(ด้านความมัน่คงภายในและระหว่างประเทศ)	
และผู้แทนกรมการปกครอง	ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม	เดินทางไปศึกษาการขับเคลือ่นพลงั	“บวร”	ในพืน้ที่
จังหวัดกาญจนบุรี	 ระหว่างวันท่ี	13	 -	14	มกราคม	2563	 โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปและศึกษาดูงาน
โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	รวมทั้งชุมชนต่าง	ๆ	ในอ�าเภอเมือง	จังหวัดกาญจนบุรี	ซึ่ง 
เป็นพื้นที่ต้นแบบ	ประกอบด้วย	1)	บ้าน	 ได้แก่	 ชุมชนบ้านใต้	 ชุมชนตลาดชุกโดน	และชุมชนท่าน�้าชุกโดน 
2)	วัด	ได้แก่	วัดไชยชุมพลชนะสงคราม	และ		3)	โรงเรียน/ส่วนราชการ	ได้แก	่โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลฯ	
โรงเรียนปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม	โดยผู้เขียนขอถ่ายทอดการศึกษาพื้นที่	ดังนี้

โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุร ี 
เป็นพืน้ท่ีศูนย์การเรยีนรู้ตามแนวพระราชด�ารเิพือ่ให้ความรูแ้ก่เกษตรกรในชมุชนสามารถ
ประกอบอาชีพในลักษณะพ่ึงพาตนเองควบคู่กับการบริหารทรัพยากรอย่างยั่งยืนและ





ด�ำเนนิงำนตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมกีำรสำธติวธีกีำรท�ำเกษตรแบบ
ชีวภำพ อำทิ ปลูกผักเกษตรอินทรีย์ กำรเพำะเห็ด กำรปรับปรุงพื้นที่เพื่อกำรเรียนรู้และ
กำรท่องเที่ยว นอกจำกนี้มีแผนกำรด�ำเนินงำนในกำรแก้ไขปัญหำข้อพิพำทที่ดิน และ
กำรน�ำพื้นที่มำใช้ประโยชน์รวมทั้งกำรเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐำนของชุมชนร่วมกับส่วน
รำชกำร โดยทำงหน่วยงำนท่ีดแูลได้มีกำรประชุมประจ�ำเดอืนเพือ่วำงแผนกจิกรรมดงักล่ำว

ชุมชนคุณธรรม ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  เป็น 
ต้นแบบ กำรจัดกำรชุมชนเข้มแข็งโดยใช้ “พลังบวร” และ รำชกำร ในกำรแก้ไขปัญหำ
เศรษฐกิจชุมชนโดยน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ในอำชีพ อำทิ กำร
จัดตั้งตลำดไทย - ตลำดธรรม กำรปลูกฝังแนวคิดกำรออมโดยเน้นหลักกำรและวิธีกำรให้
ประชำชนอยู่ในวิถีดั้งเดิม โดยผู้น�ำชุมชน/หน่วยงำนรำชกำรท�ำหน้ำที่ส่งเสริมและเป็น
พี่เล้ียง นอกจำกน้ีมีกำรด�ำเนินงำนของชุมชนคุณธรรมในกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม 
กำรจัดกิจกรรมสืบสำนประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงำม กำรจัดกำรกำรกระจำยข้อมูล
ขำ่วสำรโดยมีกำรจัดประชุมร่วมกันเพื่อจัดท�ำแผนด�ำเนินกำรอย่ำงสมบูรณ์

 กำรขับเคลื่อนแนวทำงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของพลัง “บวร” ในพื้นที่ ส่งผลให้เกิดชุมชนคุณธรรม 
มีควำมเข้มแข็งภำยใต้ควำมร่วมมือของทุกภำคส่วน ทั้งส่วนรำชกำรในระดับจังหวัด ระดับอ�ำเภอ และระดับ
ชุมชน ผู้น�ำชุมชน ผู้น�ำทำงศำสนำ ผู้น�ำสถำนศึกษำ รวมถึงคนในชุมชน ตำ่งมีส่วนร่วมอย่ำงเข้มแข็งในกำร
พัฒนำตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 และแนวทำงกำรสรำ้งควำมเข้มแข็ง
ของกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ ยังส่งผลท�ำให้คนในชุมชนมีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำตำ่ง ๆ  
ได้เอง โดยน้อมน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และส่งผลให้
ชุมชนสืบสำนและด�ำเนินวิถีชีวิตตำมวิถีวัฒนธรรมที่ดีงำมไว้  

 อย่ำงไรก็ตำม มีข้อจ�ำกัดที่พบในกำรขับเคลื่อนแนวทำงกำรสรำ้งควำมเข้มแข็งของ “บวร” ในบำง
พื้นที่ โดยเฉพำะพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษดังเช่นพื้นที่หำ่งไกลบริเวณชำยแดน พื้นที่ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง 
และพื้นที่สูงที่อยู่อำศัยของกลุ่มชำติพันธุ์ซึ่งยำกต่อกำรที่ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ  จะเขำ้ไปพัฒนำได้อย่ำงทั่วถึง 





จึงอำจต้องมีกำรก�ำหนดเป็นแผนกำรพัฒนำเฉพำะพ้ืนที่ขึ้นเพื่อกำรพัฒนำในพื้นที่ลักษณะพิเศษด้วยกลไก
พิเศษที่สำมำรถเข้ำมำเสริมช่วยในกำรขับเคลื่อนพลัง “บวร” ให้ครอบคลุมพื้นที่อยำ่งกว้ำงขวำงครบถ้วน 
ยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันหำกชุมชนท่ีมีควำมเข้มแข็งเหล่ำนี้จะได้มีกำรสร้ำงเครือข่ำยกับทุกภำคส่วนและชุมชน 
อื่น ๆ เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ประสบกำรณ์ซึ่งกันและกันก็จะช่วยให้ชุมชนท่ีมีภูมิ-สังคมท่ี 
แตกต่ำงกันได้น�ำแนวคิดของชุมชนเหล่ำนี้ไปปรับใช้ให้เกิดชุมชนคุณธรรมท่ีเข้มแข็งขยำยตัวออกไปเพ่ิม 
มำกขึ้น

การน�าแนวคดิ “บวร” ไปสูก่ารปฏบิติั

	 1.	การสร้างความเข้มแข็งของ	“บวร”	มีส่วนส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงที่ยั่งยืน  แนวคิด “บวร”  
เปรียบเสมือนสำยใยยึดโยงให้สังคมไทยมีควำมเข้มแข็งต้ังแต่ในอดีต ดังน้ัน กำรให้ควำมส�ำคัญด้วยกำร
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับสถำบันหลักในชุมชนอย่ำงจริงจัง จะสำมำรถฟื้นฟูคุณธรรมและจริยธรรมที่ 
ดีงำมของสังคมไทยกลับคืนมำ และจะช่วยให้สังคมไทยกลับมำเข้มแข็ง มีส�ำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม เกิด
ภูมิคุ้มกันปัญหำควำมมั่นคงต่ำง ๆ เช่น ปัญหำยำเสพติด เป็นต้น อันจะเป็นกำรเสรมิช่วยให้เกดิควำมสำมคัคี
ตั้งแต่ระดับชุมชนหมู่บ้ำน 
	 2.	 การยดึหลกัการทรงงานของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	 มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช	
บรมนาถบพิตร	(รัชกาลที่	9)	ขับเคล่ือน	“พลังบวร” โดยคนในชุมชนหรือในสังคมนั้นจะต้องร่วมกัน 
ท�ำควำมเข้ำใจหลกัส�ำคญั “ปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียง” “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” “ภมู-ิสงัคม” ขณะเดียวกนั
ต้องท�ำควำมเข้ำใจสภำพแวดล้อมท้ังภำยในชุมชนและภำยนอกชุมชนที่ปัญหำต่ำง ๆ เปลี่ยนแปลงไปและ
น�ำเข้ำมำสู่ชุมชน โดยน�ำต้นทุนทำงวัฒนธรรมซึ่งเป็นทรัพยำกรที่มีอยู่มำร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยของ
ควำมเป็นชุมชนหรือสังคมคุณธรรม 
 3.	 การชี้แจงท�าความเข้าใจแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ	 “บวร”	 โดยที่กำรขับเคลื่อน
แนวทำงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของบวรเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม 
จึงต้องมี “ศูนย์เรียนรู้” กำรใช้ถ้อยค�ำท่ีเข้ำใจง่ำยเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจและน�ำไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้งใช้
เทคโนโลยีทำงกำรสื่อสำรเผยแพร่ท�ำควำมเข้ำใจกับกลุ่มเป้ำหมำย
	 4.	การขับเคลื่อน	“ต�าบล	มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน”	ภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาต	ิ(ความมั่นคง)	
เมื่อพิจำรณำแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นควำมมั่นคงที่ก�ำหนดให้มีแผนย่อยกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง โดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรบูรณำกำรนโยบำยและกำรด�ำเนินกำร 
ในภำพรวมของทุกหน่วยงำนในทุกพื้นท่ีและทุกมิติของกำรด�ำเนินงำน ดังนั้น แนวคิด “บวร” สำมำรถ 
สนบัสนนุควำมส�ำเรจ็ของแผนย่อยโดยให้ก�ำหนดโครงกำรไปถึงระดบัของแผนต�ำบล เพือ่ให้เกดิ “ต�ำบล มัน่คง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน” และให้ “บวร” เป็นส่วนหนึ่งของแผนชุมชน เพื่อให้คนและชุมชนมีภูมิคุ้มกันและมีศักยภำพ
ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น





การขับเคลือ่น “พลงับวร”
เพือ่ความมัน่คง
 1.	ข้อเสนอเชิงนโยบาย	

  1.1 รัฐบาล หน่วยงานระดับกระทรวง กรม องค์กรที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความส�าคัญของ
ความมั่นคงมนุษย์ (Human Security) และ การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) 
ที่ยึดโยงกับความสามัคคีและความสุขของคนในชุมชน	 โดยสร้างภูมิคุ้มกันและความเป็นหนึ่งเดียวของคน
และชุมชนในระดับพื้นที่ให้มีอยู่มีกินมีความมั่นคงปลอดภัย	อาทิ	การมีนโยบาย	แผน	ที่สะท้อนรายละเอียด
การประสานแผนท�างานระหว่างแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ	(พ.ศ.	2561	–	2564)	
กับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	ฉบับที	่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�าชุมชน	ผู้น�าศาสนา	ครู	และคนในชุมชน	เพื่อให้มีความรู้	ความเข้าใจ	และมีความสามารถ 
เพียงพอที่จะด�าเนินงานในเรื่องนี้	 อาทิ	 การจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรม	การเรียนรู	้ เพื่อสร้างการรับรู้และ
ให้ความรูร้วมทัง้ขยายเครอืข่ายชมุชนต้นแบบให้แก่เจ้าหน้าท่ีรัฐ	ผูน้�าชมุชน	ภาคประชาสังคม	ประชาชน	หรือ
ภาคส่วนต่าง	ๆ	ที่เข้ามาสนับสนุนการด�าเนินงาน	เพื่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็งที่สามารถพัฒนาและพึ่งพาตนเอง
รวมทั้งป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน
  1.3 การปรับกรอบความคิด (Mindset) และแนวทางการท�างานให้มีการประสานการปฏบิตัิ
ที่สะท้อนถึงการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในระดับพื้นที่ที่ยึดโยงการท�างานกับชุมชนมากขึ้น (Com-
munity-based participatory) หรือ การด�าเนินงาน “แนวทางประชารัฐ”	โดยน�าแนวคิด	“บวร”	ไป
บรรจุเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาชุมชน	แผนพัฒนาอ�าเภอ	ประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด	เพ่ือให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความส�าคัญเรื่องนี้	การจัดล�าดับความส�าคัญเร่งด่วนของโครงการ	(Pro-
ject	Priority)	และการปฏิบัติที่มีความต่อเนื่องทั้งแผนงาน	แผนเงิน	แผนคน	โดยรับฟังข้อมูลจากประชาคม
หมู่บ้านหรือภาคีเครือข่ายในระดับชุมชุมหมู่บ้าน	 เพื่อก�าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการด�าเนินงานในเรื่องนี ้
ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท�าแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับ
อ�าเภอและต�าบล	พ.ศ.	2562	ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน
  1.4 การสร้างจิตส�านึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวม (Social Responsibility)	 โดยก�าหนด
นโยบายและให้มีตัวแบบท่ีดีท่ีแสดงถึงการให้ความส�าคัญอย่างจริงจัง	 เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตส�านึกความ
รับผิดชอบต่อชุมชนหมู่บ้านภายใต้การบริหารจัดการโดยชุมชนบนพ้ืนฐานความร่วมมือของทุกคนทุกฝ่าย	
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ซึ่งหากสามารถด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่องจะท�าให้เกิดความรับผิดชอบของความเป็นพลเมืองที่รู้จักสิทธิ
และหน้าที่ของตนที่มีต่อสังคมโดยรวม	(Civic	Responsibility)
  1.5 การมีแผนหรือแนวทางความร่วมมือการมีชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่ห่างไกลโดยเฉพาะ
พืน้ทีช่ายแดนหรือพืน้ทีท่ีมี่เงือ่นไขปัญหาความม่ันคงกบัโครงการต่าง ๆ  ในการให้เข้าถงึโอกาสในการพฒันา
และมีความปลอดภัย	 อาทิ	 การด�าเนินงานร่วมกับโครงการจัดต้ังหมู่บ้านยามชายแดนอันเน่ืองมาจาก
พระราชด�าร	ิ	เพื่อให้ชุมชนมีความสามารถในการประกอบอาชีพ	การดูแลความสงบเรียบร้อย	การรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติ	วิถีชีวิต	วัฒนธรรมประเพณีในพื้นที่โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ	 บ้านดอยผักกูด	 ต�าบลเวียงเหนือ	 อ�าเภอปาย	 จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 โครงการหมู่บ้านยาม
ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	บ้านแม่ส่วยอู	ต�าบลผาบ่อง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดแม่ฮ่องสอน		โครงการ
จัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	บ้านอาโจ้	ต�าบลนาปู่ป้อม	อ�าเภอปางมะผ้า	จังหวัด
แม่ฮ่องสอน	 และโครงการหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 บ้านมะโอโคะ	 ต�าบลแม่จัน	
อ�าเภออุ้มผาง	จังหวัดตาก	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและประโยชน์ในการด�าเนินงานด้านความมั่นคง

	 2.	ข้อเสนอเชิงปฏบัิติ

  2.1 การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน  ให้คนในชุมชนมองเห็นปัญหาร่วมกัน	(เปิดหู	เปิดตา	เปิดใจ)	
และร่วมคิด	 (เปิดความคิด)	 ร่วมท�า	 (ลงมือปฏิบัติ)	 พร้อมที่จะหาทางออกของปัญหาร่วมกันและสอดคล้อง
กับความต้องการของคนในชุมชน	โดยอาจจัดท�าในลักษณะของแผนผังทางความคิด	(Mindmap)	โดยคณะ
กรรมการหมู่บ้าน	 (กม.)	ผู้น�าชุมชนหมู่บ้าน	ผู้น�าตามธรรมชาติ	 โดยมีหน่วยงานราชการเป็นผู้สนับสนุนการ
ด�าเนินงานซึ่งอาจมองในแง่หลักของสัญญาประชาคม	(Social	Contract)	ของคนในชุมชนหมู่บ้าน
  2.2 การจัดท�าแผนปฏิบัติการที่ลงรายละเอียดโครงการ กิจกรรม งบประมาณ และพื้นที่
เป้าหมายที่ชัดเจน	 โดยให้ความส�าคัญกับต�าบลหมู่บ้านเป้าหมาย	 โดยมีส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับ	
ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัด	นายอ�าเภอ	ผู้ใหญ่บ้าน	ผู้น�าชุมชน	ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด	จิตอาสา	ได้
วางแผนการท�างานร่วมกันคนในชุมชนตั้งแต่เริ่มต้นวางแผน	การปฏิบัติ	จนถึงการติดตามผลการด�าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมที่เกิดขึ้น

		 	 “ค�ำที่ใช้เรียกประชำสังคมมีหลำยค�ำ	 ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ	 เช่น	 Civil	 Society, 
Civil	Tradtion,	Civility,	Community	Building	ส่วนภำษำไทยอำจใช้ค�ำว่ำ	ควำมเป็นชุมชน 
ควำมเข้มแข็งของสังคม	 ประชำคม	 ชุมชน	 ประชำสังคม	 ซ่ึงนิยำมได้ว่ำประชำสังคม	 คือ 
กำรที่ประชำชนจ�ำนวนหนึ่งมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน	 มีอุดมคติร่วมกันหรือมีควำมเชื่อร่วมกัน 
ในบำงเรื่อง	 มีกำรติดต่อสื่อสำรกันหรือมีกำรรวมกลุ่มกัน	 จะอยู่หำ่งกันก็ได้	 มีควำมเอื้ออำทร
ต่อกัน	มีเรื่องจิตใจเข้ำมำด้วย	มีควำมรัก	มีมิตรภำพ	มีกำรเรียนรู	้ร่วมกันในกำรกระท�ำ	ในกำร
ปฏิบัติบำงสิ่งบำงอย่ำงจะเรื่องใดก็แล้วแต่และมีกำรจัดกำร”

“ประเวศ  วะสี”





  2.3	 การจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โดยหน่วยงานส่วนกลางและจังหวัด 
น�าผู้น�าชุมชน ครู ผู้น�าศาสนา นักเรียน มาศึกษาชุมชนต้นแบบที่เป็นตัวอย่างของการขับเคลื่อนพลัง “บวร” 
ที่ประสบความส�าเร็จในการเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกันของชุมชน เพื่อขยายแนวทางปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice) และพัฒนาต่อยอดชุมชนเข้มแข็ง อาทิ ชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง วัดโพธ์ิศรีสว่างหนองช้าง อ�าเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ชุมชนคุณธรรมมัสยิดดารุลอามาน 
หมู่ 7 ต�าบลกะรุบี อ�าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี
  2.4	 การด�าเนินงานของหน่วยงานรัฐร่วมกับสภาองค์กรชุมชนและสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน	(พอช.) ท่ีมีชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายภาคประชาชน โดยให้ความส�าคัญกับความ 
เข้มแข็งของต�าบลเป้าหมายที่ชุมชนมีการจัดการตนเองในทุกมิติ

รายการอ้างอิง

กระทรวงวัฒนธรรม, แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) , 2559
กระทรวงวัฒนธรรม, แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชน
        คุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เอกสารเรื่อง แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรม 
น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้อธิบายค�าส�าคัญที่ต้องมีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันในการ       
บูรณาการการด�าเนินงานร่วมกันและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ดังนี้ 
 “บ” แทนความหมายด้วยค�าว่า “บ้าน” ซ่ึงบ้านคือที่พักอาศัยหรือครอบครัวก็ได้ บ้านให้ความรัก
ความอบอุ่นผูกพันแม้จะเป็นหน่วยหรือสถาบันเล็กที่สุดในโครงสร้างของสังคม แต่เป็นจุดเริ่มต้น ของสังคม
ใหญ่ ๆ เป็นฟันเฟืองชิน้เล็กที่มีความหมายส�าคัญมาก ทั้งนี้ บ้านในที่นี้หมายความรวมถงึหมูบ้่าน หรอื ชมุชน





ต่าง ๆ  ด้วย ผู้น�าที่เป็นตัวแทนของพลังบวร ที่มาจากบ้าน เช่น ผู้น�าตามธรรมชาติ ผู้สูงอายุ สตรี เด็ก เยาวชน 
ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 “ว” แทนความหมายด้วยค�าว่า “วัด” วัดเปรียบเสมือนศูนย์กลางทางจิตใจของคนไทยมาแต่ครั้ง
อดีต เป็นสถาบันยึดเหนี่ยวจิตใจ อบรมสั่งสอนคนในชุมชนรอบ ๆ  วัดให้ประพฤติถูกท�านองคลองธรรม วัด
นอกจากจะเป็นสถานท่ีประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์แล้ว ส�าหรับชาวบ้านยังเป็นสถานที่ให้คนในชุมชน 
พบปะกันใครเดือดเนื้อร้อนใจก็มาปรึกษากัน กลับจากวัดก็ได้ค�าสอนดี ๆ กลับไปมากมาย อย่างที่ทราบกันดี 
ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเสรีภาพในการนับถือศาสนาซึ่งทุกศาสนา ไม่ว่าจะเป็นอิสลาม คริสต์ ล้วนมี 
หลักค�าสอนให้ผู ้คนประพฤติและปฏิบัติดี ทั้งนี้ “ว” ในท่ีนี้จึงหมายรวมถึงศาสนสถานของศาสนาต่าง ๆ  
ที่อยู่ในพื้นที่ แผ่นดินไทยด้วย ผู้น�าที่เป็นตัวแทนพลังบวร ที่มาจากวัด หรือศาสนสถาน ประกอบด้วย ผู้น�า
ทางศาสนาของแต่ละศาสนา ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์ ฮินดู ซิกข์ เช่น เจ้าอาวาส 
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น บาทหลวง เป็นต้น 
 “ร”แทนความหมายด้วยค�าว่า “โรงเรียน” โรงเรียนคือสถานที่ที่ให้ความรู้อย่างมีแบบแผน ส�าหรับ
เยาวชนซึ่งจะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ภาระของโรงเรียนอาจดูหนักอยู่บ้างในปัจจุบัน เนื่องจาก โรงเรียน
ต้องดูแลเหล่าลูกศิษย์เหมือนลูกหลานของตน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในพื้นที่เพื่อให้บริการ ประชาชน 
เพื่อให้ครอบคลุม ทั้งนี้ “ร” ในที่นี้จึงหมายรวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในพื้นที่ด้วย ผู้น�าที่เป็นตัวแทน
พลังบวร ที่มาจากโรงเรียนและหน่วยงานภาครัฐ เช่น ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้อ�านวยการโรงเรียน ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบล 
เป็นต้น
ประเวศ วะส ีอ้างใน “ทนุนยิม/ผูบ้รโิภค ประชาสงัคมและพลเมอืงผูต้ืน่รู”้ ยุทธนา วรณุปิตกิลุ/สพุติา เริงจติ.  
 (เรียบเรียง), ส�านึกพลเมือง : ความเรียงว่าด้วยประชาชนบนเส้นทางประชาสังคม. กรุงเทพฯ มูลนธิิ 
 การเรยีนรูแ้ละพัฒนาประชาสังคม. 2542
ส�านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ , แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 
 ความมั่นคง, 2561)
ส�านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ, ยุทธศาสตร์ชาติ, 2561
ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ, แผนการพฒันาพืน้ทีเ่พือ่เสรมิความมัน่คงของชาต ิ(พ.ศ. 2561-2564), 2561
ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.)
        http://www.rdpb.go.th/
ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  
เอกสารประกอบการบรรยายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของ 
      “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
       http://www.m-culture.go.th/
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Media and Non-Traditional
Security in the US
 The Role of Hollywood Film 

สื่อบันเทิงกับความมั่นคงใหม่
ในประเทศสหรัฐอเมริกา
  มองผ่านบทบาทภาพยนตร์ฮอลลีวูด

*	 นักวิจัยประจ�าศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม	สถาบันเอเชียศึกษา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ
	 การศึกษาภาพยนตร์ฮอลลีวูดกับความมั่นคง 
สหรฐัฯ	 มกัว่าด้วยเรือ่งภาพยนตร์รกัชาติกบัความสนบัสนนุ 
การผลติโดยหน่วยงานความมัน่คงของรฐั งานวจิยันีมุ้ง่ขยาย 
ความรู้ดังกล่าวโดยเลือกวิเคราะห์ภาพยนตร์ยอดนิยม 
ของฮอลลวีดูในช่วงปลายทศวรรษ	2010	จ�านวน	15	เรือ่ง 
ซึง่ออกฉายภายใต้การน�าของประธานาธบิด	ี โดนัลด์	 ทรมัป์ 
อาศัยทฤษฎีอิทธิพลของภาพยนตร์ควบคู ่กับแนวคิด 
ความมั่นคงใหม่และชาตินิยมสหรัฐฯ	 ทั้งนี้	 เพื่ออธิบาย 
บทบาทของสือ่ภาพยนตร์ในการสร้างความรบัรูเ้ก่ียวกับชาต ิ
อนัถอืเป็นภารกิจหน่ึงด้านความมัน่คง	
	 โดยปกติภาพยนตร์ฮอลลีวูดร่วมสร้างคตินิยม 
เกี่ยวกับชาติผ ่านการน�าเสนอเอกลักษณ์ตามกรอบ	 
Exceptionalism	 หรือ	 “ความพิเศษของอเมริกันชน” 
แต่เน่ืองจากสหรัฐฯ	 มีผลงานย�่าแย่	 นับตั้งแต่วิกฤต 
เศรษฐกิจ	2008	ความเป็นชาตใินยคุของประธานาธบิดทีรมัป์ 
จึงบูรณาการความคิดชาตินิยมสุดโต่งพร้อมวาทกรรม	 
“ฟื้นอเมริกาให้กลับมายิ่งใหญ่ดังเดิม”	หรือ	“อเมริกา 
ต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง”	 พร้อมสร้างคตินิยมว่าสหรัฐฯ	 
เป็นชาติคนขาวที่เกรียงไกรและผลประโยชน์ของสหรัฐฯ	 

ต้องอยู่เหนือสิ่งอื่นใด	 อย่างไรก็ตามภาพยนตร์จากกลุ่ม 
ตวัอย่างทั้งหมดเลือกสืบสานเอกลักษณ์ดั้งเดิมของสหรัฐฯ	 
หลายเรื่องสวนกระแสชาตินิยมขวาจัดด้วยการฉายภาพ 
ของอเมริกันชนในฐานะผู้น�าการต่อสู้ตามแนวทางโลก 
นิยม	 ความเท่าเทียม	 และสังคมพหุวัฒนธรรมนี่บ่งชี้ว่า 
บทบาทในทางความมั่นคงของภาพยนตร์ฮอลลีวูดไม่เคย 
เสือ่มคลายและอาจไม่สอดคล้องกบัความต้องการภาครฐั 
เสมอไป	ความเป็นชาตใินภาพยนตร์ยคุประธานาธิบดีทรมัป์ 
จึงเป็นผลพวงของการนิยามโดยกลไกธรรมชาติขึ้นอยู่กับ 
สภาพการณ์	เมือ่พิจารณากรณขีองประเทศไทย	ภาพยนตร์ไทย 
สามารถร่วมด�ารงความเป็นชาติได้ในท�านองเดียวกัน 
ข้ึนอยูกั่บการนยิามค�าว่า	“ชาติ”	ตามสถานการณ์	งานฟ้ืนฟู 
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไม่ควรเล็งผลทางเศรษฐกิจ 
หรือวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียว	แต่ควรครอบคลุมภารกิจ 
ทางความมั่นคงเพื่อประโยชน์สูงสุดของชาติ

ค�าส�าคัญ ภาพยนตร ์  ฮอลลี วูด  ความมั่นคงใหม ่
สหรัฐอเมริกา
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				ที่มาและความส�าคัญของปัญหา

	 ภาพลักษณ์ฮอลลีวูดในสายตาบุคคลทั่วไปคือมหาอ�านาจ 
ด้านเศรษฐกจิบนัเทงิ	 งานภาพยนตร์ของฮอลลวีดูส่งมอบความรืน่เรงิ 
ให้แก่ผู้บริโภคผ่านการลงทุนและพัฒนาโดยเอกชน	 (Silver,	 2007) 
ทว่าบทความ	Washington	DC’s	Role	behind	the	Scenes	in 
Hollywood	Goes	Deeper	than	You	Think	โดย	Alford	(2017) 
เผยว่ารฐับาลกลางสหรัฐอยูเ่บือ้งหลงังานผลติของฮอลลวีดูหลายเรือ่ง 
ช่วงระหว่างปี	1911-2017	กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ	ร่วมสนับสนุน 
ภาพยนตร์มากกว่า	 800	 เรื่อง	 เช่น	 Transformer,	 Iron	 Man,	 
The	 Terminator	 ฯลฯ	 ขณะที่ซีไอเอมีส่วนผลักดันภาพยนตร์ 
รวมทั้งรายการโทรทัศน์นับตั้งแต่ก่อตั้งในป	ี 1947	 ราว	 60	 เรื่อง 
เ น้ือหาบางส ่วนของภาพยนตร ์จึงสอดคล ้องกับภาพลักษณ  ์
ทางความมัน่คงสหรัฐฯ	 โดยเฉพาะภาพลักษณ์ในด้านการเป็นผู้พทัิกษ์ 
สันติสุขให้แก่โลก

DOD
support for
Hollywood
production

Abstract
	 Examination	 of	 Hollywood	 films	 and	 the 
US	 security	 often	 highlights	 patriotic	 films	 or 
confidential	support	from	some	security	depart- 
ments.		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	above- 
mentioned	period	elicited	perception	of	the	nation. 
Theory	 of	 film	 influence,	 concept	 of	 non- 
traditional	 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 
“Making America Great Again”	or	“America First”, 
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 

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.			 

Key Words  Film, Hollywood,
Non-Traditional Security, the US
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	 ค�าถามที่ตามมาคือท�าไมภาครัฐต ้องเข ้ามา 
ข้องเกี่ยวกับภาพยนตร์ฮอลลีวูด	 Arad	 &	 Alon	 (2006) 
อธิบายว่าประเด็นความมั่นคงแห่งรัฐไม่ได้จ�ากัดเพียงแค ่
เรือ่งทางทหารเท่าน้ัน	 ทว่ารวมไปถงึความเข้มแขง็ด้านอืน่ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ	การเมือง	การต่างประเทศ	สังคม 
ขณะที่สื่อภาพยนตร์ก็คือภาคส่วนหนึ่งของการเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้แก่รัฐ	 งานศึกษาจ�านวนไม่น้อยระบุว่า 
สือ่ภาพยนตร์ของฮอลลวีดูได้แสดงบทบาทในด้านความมัน่คง 
มาแล้วในสองมติ	ิหนึง่	ภาพยนตร์ฮอลลวีดูสามารถปลกูฝัง 
ความรูส้กึเชิดชชูาติโดยน�าเสนอออกมาในรปูของ	Patriotic 
Film	หรือ	ภาพยนตร์รักชาต	ิเช่น	The	Patriot,	Hidden 
Figures,	Saving	Private	Ryan	(Stein,	2019)	ภาพยนตร์ 
แนวรักชาติเป็นองค์ประกอบส�าคัญส�าหรับกระบวนการ 
หล่อหลอมความเป็นชาติของสหรัฐฯ	 เนื่องจากความรู้สึก 
รักชาติก่อให้เกิดความภักดี	 เอกภาพ	 และความร่วมมือ 
ของพลเมอืง	(Altıkulaç,	2016;	Sardoč,	2017)	สอง ภาพยนตร์ 
ฮอลลีวูดช่วยขยายอิทธิพลของสหรัฐฯ	 ตามแนวทาง 
อ�านาจอ่อน	 กล่าวคือช่วยส่งออกโลกทัศน์อเมริกัน	 ได้แก่ 
เสรีภาพ	 ประชาธิปไตย	 ไปสู่ภูมิภาคอื่นของโลก	 (Long, 
2017)	ภาพยนตร์ฮอลลีวูดยังช่วยให้รัฐบาลสหรัฐฯ	แสดง 
บทบาทน�าในกิจการทางการเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคม 
และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ	 เนื่องจากมีประสิทธิภาพ 
ในการโน้มน้าวความคดิผูช้มประเทศต่างๆ	 ให้เชือ่ในบทบาท 
หน้าท่ีของสหรัฐฯ	(จงเดือน	สทุธริตัน์,	2552;	Wanwarang 
Maisuwong,	2012)

	 อย่างไรก็ตาม	งานศึกษาในอดตีพยายามท�าความ 
เข้าใจฮอลลวีดูกบัความมัน่คงแห่งสหรฐัฯ	 โดยเลอืกอธบิาย 
มติคิวามปลอดภัยแห่งชาติเป็นส่วนมาก	งานโดย	O’Meara, 
Macleod,	 Gagnon,	 และ	 Grondin	 (2016)	 เสนอว่า 
ภาพยนตร์ฮอลลีวูดท�าหน้าที่สะท้อนรวมทั้งสร้างความคิด 
เกีย่วกบัชาตใินเชงิของการรบัมอืกบัภยัภายนอกซึง่อาจจะ 
เปล่ียนแปลงรายละเอียดตามสถานการณ์	 ในท�านอง 
เดียวกัน	 Frank	 (2015)	 ค้นพบว่าหน่วยงานความมั่นคง 
แห่งสหรัฐฯ	เคยพบปะกับผูผ้ลติในแวดวงฮอลลวีดูเพือ่ระดม 
สมองเกี่ยวกับภัยก่อการร้าย	 นั้นน�าไปสู่การสร้างเนื้อหา 
บันเทิงเกี่ยวกับการป้องกันภัยคุกคาม

	 กล่าวได้ว่าการศึกษาฮอลลีวูดในด้านความมั่นคง 
เน้นประเดน็ความเกีย่วพันกบัภาครัฐ	รวมทัง้	เจาะจงเฉพาะ 
งานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพันธกิจทางทหาร	 แต่การส�ารวจ 
ตลาดภาพยนตร์สหรัฐฯ	 ยุคประธานาธิบดีโดนัลด์	 ทรัมป ์

ช้ีให ้ เห็นศักยภาพของฮอลลีวูดในทางท่ีต ่างออกไป 
งานยอดนิยมส ่วนใหญ่อยู ่ ในแนวเหนือจินตนาการ 
เช่น	 ภาพยนตร์ยอดมนุษย์	 ภาพยนตร์นิยายวิทยาศาสตร ์
ภาพยนตร์สยองขวัญ	 ฯลฯ	 หลายเรื่องร่วมสร้างนิยาม 
การเป ็นอเมริกันชนโดยไม ่ ได ้อาศัยรูปลักษณ์ของ 
ภาพยนตร์รักชาติ	 งานวิจัยนี้จึงมุ่งขยายความรู้เกี่ยวกับ 
ประเดน็ภาพยนตร์ฮอลลวีดูกับความมัน่คงสหรฐัฯ	ในแง่ของ 
การส่งเสรมิความเป็นชาตใินทศันะผูช้ม	เพราะการใช้ภาพยนตร์ 
สร้างมโนส�านึกเกี่ยวกับชาติของสหรัฐฯ	สามารถเป็นแบบ 
อย่างท่ีดีของการใช้สื่อเพื่อประโยชน์ทางความมั่นคง 
ในการนี้งานวิจัยมุ ่งส�ารวจสื่อภาพยนตร์ภายใต้การน�า 
ของประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยเหตุว่าการศึกษาภาพยนตร ์
ในช่วงดังกล่าวจะท�าให้เข้าใจบทบาทล่าสุดของฮอลลีวูด 
พร้อมกับให้กรณีศึกษาอันทันสมัยส�าหรับหน่วยงาน 
ความมั่นคงและอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทย

1

1

2

2

3

วัตถุประสงค์การวิจัย
ประมวลความหมายและความส�าคัญ
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�าเร็จในด้านความนิยม	
10	อนัดบัแรกในแต่ละปี	(วดัด้วยเกณฑ์รายได้) 
เนื่องจากได้รับการบริโภคอย่างกว้างขวาง
จนสามารถสร้างอิทธิพลทางความคิด
แก่ผู้ชมในสหรัฐฯ
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				ระเบียบวิธีวิจัย

	 เพื่อตอบโจทย์ดังระบุในวัตถุประสงค์การวิจัย 
ระเบียบวิธีวิจัยแบ่งออกเป็น	2	ขั้นตอน	เริ่มด้วยการสืบค้น 
ประวตัข้ิอมลู	 (Archival	Search)	 เพือ่ท�าความเข้าใจสหรฐัฯ 
ในแง่การเมือง	สังคม	เศรษฐกิจ	และคตินิยมเกี่ยวกับชาติ 
ภายใต้การน�าของประธานาธิบดีทรัมป์	 การสืบค้นประวัต ิ
ข้อมูลหมายถึงการรวบรวมเอกสารซึ่งถูกผลิตในอดีต 
และให้ภาพของสิง่ทีศ่กึษาในช่วงเวลานัน้ได้ดี	 (Ventresca 
&	Mohr,	2001)	เพราะฉะนัน้เอกสารทีจ่ะน�ามาใช้ครอบคลมุ 
ผลงานวิชาการ	หนังสือพมิพ์	 รายการข่าว/สารคดี	 เอกสาร 
ภาครัฐ	 เป็นต้น	 จากนั้นน�าข้อมูลทั้งหมดมาร้อยเรียงกัน 
พร้อมกับสังเคราะห์ลักษณะร่วมของความเป็นชาติ 
อธบิายด้วยแนวคดิ	“ชาตนิยิมอเมรกินั”	และ	“ความภมูใิจ 
ในชาติ”
	 ในขั้นตอนที่สองคัดเลือกภาพยนตร์ยอดนิยม 
จ�านวน	 5	 เรื่องจากในแต่ละปีด้วยวิธีการแบบสุ่ม	 คัดจาก 
กลุม่ภาพยนตร์รายรบัสงูสดุ	10	อนัดบัแรกในตลาดภาพยนตร์ 
สหรัฐฯ	ครอบคลุมระหว่างปี	ค.ศ.	2017-2019	ซึง่ท�าให้ได้ 
ภาพยนตร์จ�านวนทั้งสิ้น	15	เรื่อง	จากนั้นใช้การวิเคราะห์ 
ตัวบท	 (Textual	Analysis	 of	 Film)	ท�าความเข้าใจสาร 
ในภาพยนตร์	เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบภาพ	โครงสร้าง 
เรือ่งราว	 และตคีวามองค์ประกอบเหล่านัน้ตามหลกัวชิาการ 
ภายใต้โจทย์ที่ตั้งไว้	 (McKee,	 2001)	 โดยองค์ประกอบ 
ของภาพยนตร์ในการวจิยันีแ้ยกออกเป็นเนือ้เรือ่ง	ตวัละคร 
ฉาก/องค์ประกอบศิลป์	 การวิเคราะห์ภาพยนตร์ยังอาศัย 
ข้อมูลเสริมเกี่ยวกับกิจกรรมส�าคัญๆ	เช่น	งานประกาศผล 
รางวลั	การประชาสมัพนัธ์ภาพยนตร์	ฯลฯ	เพือ่ท�าความเข้าใจ 
สิง่ทีฮ่อลลวีดูพยายามตอกย�า้แล้วจึงสรุปสาระส�าคัญออกมา 
ใช้ข้อค้นพบในขัน้ตอนทีห่น่ึงเป็นกรอบอ้างองิร่วมกบัทฤษฎี 
“อิทธพิลของภาพยนตร์”	และแนวคดิ	“ความมัน่คงใหม่” 
 
				แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

	 ความมั่นคงใหม่	 (Non-traditional	 Security) 
ความมั่นคงใหม่ต่างจากความมั่นคงตามแนวทางทหาร 
เพราะความมั่นคงใหม่ครอบคลุมประเด็นอย่าง	 เช่น 
การเปลีย่นแปลงของสภาวะอากาศ	การก่อการร้าย	สงคราม 
ไซเบอร์	 (Elliott,	 2012)	 หรืออาจจะเป็นประเด็นว่าด้วย 
ความอยูร่อดทางเศรษฐกจิ	วฒันธรรม	สงัคม	การแพทย์	ฯลฯ 
กล่าวได้ว่าความมัน่คงใหม่เน้นเร่ืองความปลอดภยั	 เข้มแข็ง 
และยั่งยืนในมิติท่ีนอกเหนือไปจากกองก�าลังทางทหาร 
(Phi,	Huong,	Tuan	&	Huynh,	2019)	แนวคดิความมัน่คงใหม่ 
ถูกน�ามาใช้ตีกรอบการวิจัยให้ดูชัดเจนขึ้น

	 อทิธพิลของภาพยนตร์	(Film	Influence)	ทฤษฎนีี ้
อธิบายว่าภาพยนตร์มีผลต่อความคิด/พฤติกรรมของผู้ชม 
เพราะภาพยนตร์เป็นสื่อศิลปะประเภทหนึ่งท่ีทรงพลัง 
และเต็มไปด้วยความซับซ้อน	ภาพยนตร์ท�าให้ผู้ชมเข้าใจ 
ตวัตนของตวัเอง	บทบาททางสงัคม	รวมท้ังค่านยิม	(Fearing, 
1947;	Mahmood,	2013)	จากเหตุผลดังกล่าวภาพยนตร์ 
ถูกน�ามาใช้สร้างเอกลกัษณ์ทางสงัคม/วฒันธรรมตลอดเวลา 
ทฤษฎีอิทธิพลของภาพยนตร์จะท�าให้เข้าใจว่าภาพยนตร ์
สมัพนัธ์กับความมัน่คงได้อย่างไรท้ังท่ีมนษุย์ผลติภาพยนตร์ 
ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความบันเทิงเป็นหลัก

	 ชาตินิยมอเมริกัน	 (American	 Nationalism) 
โดยทัว่ไปชาตนิยิมหมายถงึความภกัดีรวมไปถงึการปกป้อง 
ผลประโยชน์ของชาติ	 ความรู ้สึกชาตินิยมช่วยสร้าง 
ความผูกพันระหว่างบุคคลกับประเทศ	 ทั้งยังเติมเต็ม 
ความต้องการพ้ืนฐานของมนษุย์อนัได้แก่	 การเป็นส่วนหน่ึง 
ของกลุม่ทางสังคม	(Singh,	2018)	งานวิจยัโดย	McDaniel, 
Nooruddin	 &	 Shortle	 (2016)	 ชี้ว่าชาตินิยมอเมริกัน 
หลงัเหตกุารณ์	11	กนัยายน	มกัแสดงออกในรปูของความภมูใิจ 
ในชาติ	(National	Pride)	และการยึดมั่นประเทศสหรัฐฯ 
ในฐานะมาตุภูมิ	 (Nativism)	 สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็น 
ในยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ	หลายฉบับ 
เช่น	การป้องกันสหรฐัฯ	จากภยัคกุคามภายนอก	(The	White 
House,	2002)	การส่งเสรมิค่านยิมอเมริกนัและปกป้องสหรฐัฯ 
ในทุกมิติ	 (The	White	 House,	 2017)	 ความรู้เก่ียวกับ 
ชาตินิ ยมอเมริ กัน ไม ่ เพี ยง เผยให ้ เห็น เอกลักษณ ์ 
ทางความรู ้สึกของคนท้องถ่ิน	 แต่จะเป็นประโยชน์ต่อ 
การประมวลความรู ้เก่ียวกับความเป็นชาติของสหรัฐฯ 
ตามวัตถุประสงค์วิจัยข้อที่หนึ่งรวมทั้งช่วยวิเคราะห  ์
บทบาทของภาพยนตร์ฮอลลีวูดซ่ึงหลายฝ่ายพิจารณาว่า 
ส่งเสรมิแนวคดิชาตนิยิมควบคู่ไปกบัมอบความบนัเทงิให้แก่ผูช้ม 

 ความภมิูใจในชาติ	(National	Pride)	การวเิคราะห์ 
ภาพยนตร์ฮอลลีวูดต้องอาศัยแนวคิดความภูมิใจในชาติ 
ร่วมกับแนวคิดชาตินิยมอเมริกัน	เพราะความภูมิใจในชาติ 
คือภาคส่วนส�าคัญ	Smith	&	Jarkko	(1998)	กล่าวว่า 
ความภมูใิจในชาตหิมายถึงความรูส้กึของสาธารณชนต่อรฐั 
เป็นทัง้ความภาคภมูแิละเทดิทนูซึง่อบุตัขิึน้มาจากความผกูพนั 
กับเอกลักษณ์ของชาต	ิ (National	 Identity)	 ความภูมิใจ 
ในชาตปิรากฏได้หลากหลายมมุ	แบ่งเป็นความภมูใิจในวทิยาการ 
ความภมูใิจในสถานะทางเศรษฐกิจ	 ความภมูใิจในเกมกฬีา 
ความภูมิใจในศิลปะและวรรณกรรม	 และความภูมิใจ 
ในทางอื่นๆ	 ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละประเทศ	 (Evans 
&	Kelley,	2002)



RIP Aw_KK_final007.indd   36 6/19/2563 BE   3:25 PM



ความเป็นชาติของสหรัฐฯ
	 ความเป็นชาติถูกสร้างขึ้นมาทั้งในระดับรัฐและประชาสังคมตลอดเวลา	 ชาตินิยมอเมริกันจึงเผยให้เห็นผ่าน 
นโยบาย	 แนวปฏิบัติของรัฐ	 วาทกรรม	 การกระท�าของพลเรือน	 สื่อ	 งานเขียน	 หรือกระทั่งผลงานวิชาการ	 การสืบค้น 
สิ่งเหล่าน้ีด้วยกรอบแนวคิดชาตินิยมและความภูมิใจในชาติท�าให้พบว่าประเทศสหรัฐฯ	 อ้างอิงความเป็นชาติกับหลัก 
Exceptionalism	 กล่าวคือชาวสหรัฐฯ	 เป็นกลุ่มชนพิเศษและแตกต่างจากในภูมิภาคอื่น	 เพราะสหรัฐฯ	 มีภาระหน้าที่ 
ทีจ่ะต้องบรรลกิุจการระหว่างประเทศหรอืท�าคณุประโยชน์ให้แก่โลก	(ชาญชยั	อุม้ปัญญา,	2557;	Brice,	2015)	ในการนี้ 
สหรัฐฯ	ต้องรับมือกับการบริหารจัดการในแง่การเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรมระหว่างประเทศ	อีกทั้งชาวอเมริกัน 
มีหน้าที่ต้องน�าโลกในทางการพัฒนา	 ความรู้	 ปรัชญา	 โดยเฉพาะเรื่องประชาธิปไตย	 เสรีภาพ	 และความเท่าเทียม 
ชาวอเมริกันจึงเป็นชนชาติระดับน�าและมีความสามารถเป็นเอกเนื่องจากภารกิจดังกล่าว	 ชุดความคิดนี้มาพร้อมกับ 
ความรู้สึกผูกพันกับศักด์ิศรีของชาติ	 ในทางทฤษฎีชาวอเมริกันทุกคนต้องภูมิใจในสถานะของอเมริกันชน	 คล้ายกับ 
ยุคโรมเรืองอ�านาจ	 ที่ชาวโรมันต้องภูมิใจในความเป็นพลเมืองของโรมเพราะอยู่เหนือชนชาติอื่นที่รายล้อม	 หากโรมคือ 
ศนูย์กลางในอดตี	สหรัฐฯ	กคื็อศูนย์กลางในโลกยคุปัจจบัุน	ทว่า	American	Exceptionalism	ในยคุประธานาธบิดีทรมัป์ 
กลบัผสมแนวทางชาตินยิมสดุโต่งเพือ่ให้เข้ากบัเงือ่นไขทางเศรษฐกจิ	การเมอืง	และสงัคม	ทัง้หมดเป็นผลสบืเนือ่งมาจาก 
สถานการณ์ในห้วงเวลาก่อนหน้า

	 ผลการวจิยัแบ่งออกเป็น	2	ส่วน	ประกอบไปด้วยความเป็นชาติของสหรัฐฯ	ในคตนิิยมสมัยใหม่และลักษณะของภาพยนตร์ฮอลลีวดู 

ที่ร่วมส่งเสริมความเป็นชาติในคตินิยมดังกล่าว

 ก่อนสหัสวรรษใหม่สหรัฐฯ	 ก้าวผ่านสงครามเย็น	 ไปสู ่

ยุคเศรษฐกิจเติบโต	 สงครามเย็นท�าให้สหรัฐฯ	 วางตัวเองในฐานะ 

ผู้น�าโลกประชาธิปไตย	 ยึดมั่นเศรษฐกิจตลาดเสรีเพื่อต่อต้าน 

ฝ่ายตรงข้ามน�าโดยสหภาพโซเวียต	 เมื่อสิ้นสุดสงคราม	 สหรัฐฯ 

กลายเป็นมหาอ�านาจเพียงหนึ่งเดียวพร้อมบุกเบิกการค้า	 การเงิน 

การลงทุนไปทั่วโลกภายใต้การน�าของประธานาธิบดีบิล	 คลินตัน 

(American	Foreign	Relations,	2020)	ตลอดทศวรรษที่	90 
วิถีชีวิตของคนอเมริกันเปลี่ยนผ่านตามความร้อนแรง 
ทางเศรษฐกิจ	 การเมืองระหว่างประเทศ	 จากความรู้สึก 
ประหนึ่งตัวแทนประชาธิปไตยเพื่อปราบลัทธิคอมมิวนิสต์ 
คนอเมริกันมองตัวเองว่าเป็นชาติช้ันน�าในทางเศรษฐกิจ 
และสังคม	 รับภาระสร้างโลกใบเดียวกันโดยใช้แนวทาง 
โลกนิยม	 ความเป็นอเมริกันจึงเผยแพร่ไปทั่วทุกภูมิภาค 
ผ่านกระบวนการโลกานวุตัรอย่างเข้มข้น	 ได้แก่	 การเชือ่มโยง 
ทางเศรษฐกจิ	การศกึษา	กฬีา	รวมทัง้สือ่บนัเทงิ	อตุสาหกรรม 
ภาพยนตร์ฮอลลวีดูเริม่ครองตลาดโลกในช่วงเวลาดงักล่าว 
(Bishop	Grosseteste	University,	n.d.)	แต่ความน่ายนิดี 
ทางเศรษฐกจิและสงัคมสหรฐัฯ	ด�ารงอยูไ่ด้เพียงชัว่ทศวรรษ 
ก่อนย่างเข้าสู่ระยะแห่งความซบเซาซึ่งน�าไปสู่ชาตินิยม 
ในยุคประธานาธิบดีทรัมป์ในที่สุด	 ประเด็นก่อการร้าย 
เร่ิมครอบง�าสังคมอเมริกันในสหัสวรรษใหม่จนกระตุ้น 
ความคิดเร่ืองการพิทักษ์มาตุภูมิ	 ความรู้สึกนี้เด่นชัดข้ึน 
เมื่อเกิดเหตุการณ์	 11	 กันยายน	 ค.ศ.	 2001	 โดยกลุ่ม 
ก่อการร้ายจ้ีเคร่ืองบินพาณิชย์	 4	 ล�าชนสถานที่ส�าคัญๆ 

ของสหรฐัฯ	 ปฏบิตักิารของสามในสีล่�าประสบความส�าเรจ็ 
สัญลักษณ์ทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ	 หรืออาคารเวิลด์เทรด 
เซ็นเตอร์	 2	 หลังพังทลายลงมาพร้อมคร่าชีวิตผู้บริสุทธิ์ไป 
2,606	คน	โดยประมาณ	(Milan,	2019)	ขณะที่สัญลักษณ์ 
ทางความเข้มแข็งอย่างเพนตากอนเสียหายขนาดหนัก 
ปลายทศวรรษเดียวกันเศรษฐกิจสหรัฐฯ	 เริ่มชะลอตัว 
ตามวัฏจักร	 ชีวิตอเมริกันชนทั่วไปเผยความอัตคัดออกมา 
ให้เห็น	 ปัญหาเศรษฐกิจฉุดความเชื่อมั่นอย่างรุนแรงในปี 
2008	ด้วยเกดิวกิฤตอสงัหารมิทรพัย์	สถาบนัการเงนิปิดตวั 
จ�านวนหนีเ้สยีพุ่งทะยาน	คนอเมรกินัรูสึ้กทัง้ความไม่ปลอดภยั 
จากกลุม่ก่อการร้ายและความหดหูจ่ากภาวะเศรษฐกิจบบีรดั 
นี่ท้าทายความรู้สึกของการเป็นชาติชั้นน�า	 ท�าให้หลายคน 
คิดถึงความกร้าวแกร่งของชาติในช่วงหลังสงครามเย็น 
แต่เมื่อเข้าสู่ทศวรรษ	 2010	 คนอเมริกันยังคงเผชิญกับ 

รายงานผลการวิจัย
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ความไม่แน่นอน	สภาพเศรษฐกิจชะลอตัว	อตัราการว่างงาน 
เพิม่ขึน้	กลุม่อ�านาจใหม่น�าโดยจนี	รสัเซยี	สานสมัพนัธ์มากข้ึน 
เพื่อสร้างภูมิรัฐศาสตร์โลกใหม่ให้ส�าเร็จ	 (Savic,	 2016) 
ในเวลาเดียวกันโลกเผชิญกับปัญหาในภูมิภาคยุทธศาสตร์ 
เช่น	เหตุการณ์อาหรับสปริง	การปราบขบวนการก่อการร้าย 
ในซเีรยี	 คลืน่ผูอ้พยพหลัง่ไหลไปยงัพนัธมติรสหรฐัฯ	 ในยโุรป 
สร้างประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับผู ้อพยพและการย้ายถิ่น 
เพราะมีเร่ืองค่าใช้จ่ายรวมทั้งความเสี่ยงที่คนในยุโรป 
จะถกูแย่งงาน	ความโกลาหลด�าเนนิต่อไปท่ามกลางสภาวะ 
เศรษฐกิจอ่อนตัวจนจุดกระแสชาตินิยมในกลุ่มแองโกล 
อเมริกัน	 สหราชอาณาจักรผลักดันประชามติลาออกจาก 
สมาชิกสหภาพยุโรป	 แต่สหรัฐฯ	 แสดงออกด้วยการเลือก 
ประธานาธบิดอีนุรักษ์นิยมนายโดนัลด์	ทรมัป์ขึน้มาเป็นผูน้�า 
เนื่องจากทรัมป์หาเสียงด้วยแนวคิดชาตินิยมสุดโต่ง	 คือ 
“ท�าให้อเมรกิากลบัมายิง่ใหญ่อกีครัง้”	ร่วมกบั	“อเมรกิา 
ต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง”	 นี่ตรงใจกลุ่มคนที่คิดว่าสหรัฐฯ 
ย�่าแย่มาตั้งแต่ยุค	2000
	 ประธานาธิบดีทรัมป์น�าชาวอเมริกันไปสู่แนวคิด 
ชาตินิยมสุดโต่งทันทีที่เริ่มปฏิบัติงาน	มีการกระพือแนวคิด 
กีดกันเชื้อชาติ	 ห้ามคนมุสลิม	 สร้างก�าแพงกั้นสหรัฐฯ	กับ 
เม็กซิโก	ขับไล่ผู้อพยพ	(Illing,	2019)	หรือเน้นการปกป้อง 
ทางการค้าเพ่ือท�าให้ม่ันใจว่าสหรัฐฯ	 จะหวนคืนไปสูบั่ลลงัก์ 
ทางการเมืองและเศรษฐกิจ	 ในเชิงนโยบายประธานาธิบดี 
แสดงท่าทีสลายโลกานุวัตรผ่านมาตรการทางการค้า	 เช่น 
ขึ้นภาษีสินค้าน�าเข้าจากประเทศที่เกินดุลการค้าสหรัฐฯ 
แทนที่จะปล่อยให้กลไกตลาดท�าหน้าที่ต่อไป	หรือ	ถอนตัว 
จากแผนก่อตัง้ประชาคมการค้า	Trans-Pacific	Partnership 
(Hufbauer	&	Cimino-Isaacs,	2017)	จากนัน้ประธานาธบิด ี
ยกย่องเกยีรตขิองคนอเมรกัินผวิขาวระดบัทีอ่าจเรยีกได้ว่า 
เป็นชาตนิยิมคนขาว	ท�าให้บคุคลชาตพินัธุอ์ืน่ต้องถกูลดคุณค่า 
บนแผ่นดินสหรัฐฯ	 (Bellware,	 2019)	 การบริหารงาน 
ของประธานาธิบดียังสร้างความขัดแย้งกับชาติพันธมิตร 
มีการเรียกร้องให้สหภาพยุโรปช�าระค่าใช้จ่ายทางทหาร 
ให้แก่สหรัฐฯ	แลกเปลี่ยนกับการที่สหรัฐฯ	วางกองก�าลังไว้ 
ในยุโรป	 (Erickson,	 2018)	 ภาพลักษณ์ของสหรัฐฯ 
ในสายตาชาวโลกจึงตกต�่า	 ความเชื่อมั่นสหรัฐฯ	 ถดถอย 
หุ ้นส่วนสหรัฐฯ	 เริ่มเปิดโอกาสให้แก่มหาอ�านาจใหม ่

ได้กระชบัสมัพนัธ์มากขึน้โดยเฉพาะการเชือ่มโยงทางสายไหม 
กับประเทศจีน	 บางครั้งรัฐบาลสหรัฐฯ	 วาดภาพคู่แข่งขัน 
เช่น	อิหร่าน	เกาหลีเหนือ	รัสเซีย	และจีนให้เป็นภัยคุกคาม 
ผู้มีสมรรถนะท�าลายล้างระดับสูง	 ปัญหาระหว่างสหรัฐฯ 
กับชาติเหล่านี้จึงเผยให้เห็นไม่จบสิ้น	 การสังหารนายพล 
สุไลมานีของอิหร่านหรือเปิดสงครามการค้ากับจีนคือ 
ตวัอย่างข้อพพิาท	ไม่ว่าจะอย่างไรศกัยภาพทางการแข่งขัน 
ของสหรัฐฯ	 ในยุคประธานาธิบดีทรัมป์ไม่เหมือนเดิม 
อีกต่อไป	 ความแนบแน่นกับพันธมิตรอ่อนตัว	 เนื่องจาก 
หลายชาตพิจิารณาว่าสหรฐัฯ	เอาตวัเองเป็นท่ีตัง้	ภาพลกัษณ์ 
ประการนีส้วนทางกบัความเป็นสหรัฐฯ	ในอดีตอย่างสิน้เชิง
	 กล่าวได้ว่าความเป็นชาตใินยคุประธานาธิบดีทรัมป์ 
พฒันาไปในทางแข็งกร้าวพร้อมบูรณาการแนวทางชาตนิยิม 
สดุโต่ง	มกีารใช้วาทกรรมประเภทปลกุเร้าจนิตภาพเกีย่วกบั 
ความโชติช่วงของสหรัฐฯ	 เพื่อท�าให้ผู ้คนเชื่อว่าสหรัฐฯ 
เป็นชาติท่ีเกรียงไกรมาตลอดและต้องไม่มีสิ่งใดอยู่เหนือ 
ผลประโยชน์ของประเทศ	ดังนั้นแม้ชาตินิยมสหรัฐฯ	ยังคง 
เน้นความเหนือช้ันตามหลักคิด	 Exceptionalism	 แต่ก็มี 
ความเปลีย่นแปลงในรายละเอยีด	 โดยภาครฐัก�าหนดให้ชาติ 
หมายถึงคนขาวที่มีอ�านาจน�าทางสังคม	 มีกองก�าลัง 
อันก้าวหน้า	นับถือศาสนาคริสต์	ที่ส�าคัญรัฐและเศรษฐกิจ 
ต้องขับดันโดยชนชั้นน�าในทางธุรกิจ	การเงิน	การธนาคาร 
(Giroux,	2017)	ต�าแหน่งของสหรัฐฯ	เมื่อเปรียบเทียบกับ 
ชนชาติอื่นจึงมีเพียงความเป็นเลิศซึ่งไม่มีผู้ใดเทียม
	 ในทางตรงกันข้ามสหรัฐฯ	 ยุค	 2000	 เน้นเรื่อง 
การปกป้องแผ่นดินอเมริกาอันเป็นผลพวงมาจากลัทธิ 
ก่อการร้าย	 ขณะที่ความเป็นชาติยุค	 90	 หมายถึงวิถีชีวิต 
อเมริกนัชนในฐานะต้นแบบของการพัฒนาโลก	ลทัธบิรโิภค 
และการสร้างสรรค์สิง่ใหม่	จุดส�าคญัคอืความรุง่โรจน์ในยคุ	90 
ส่งผลต่อคตินิยมเก่ียวกับชาติขับเคลื่อนโดยประธานาธิบดี 
ทรัมป	์ เพราะมันคือจุดสูงสุดทางอ�านาจ	รวมทั้งเกียรติยศ 
ของสหรัฐฯ	 สืบเนื่องมาจากชัยชนะเหนือสหภาพโซเวียต 
ในสงครามเย็นรวมทั้งอิทธิพลทางเศรษฐกิจเหนือคู่แข่งขัน 
อย่างญี่ปุ่น	 แต่สหรัฐฯ	 ในยุคปัจจุบันกลับไม่ได้ด�ารงอยู ่
ณ	 จุดนั้นอีกต่อไป	 ความโหยหาอดีตจึงผลักดันให้สหรัฐฯ 
เลือกใช้แนวทางอนุรักษ์นิยม
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						ภาพยนตร์ในมิติความมั่นคง
	 ภาพยนตร์	10	อันดับแรกระหว่างปี	ค.ศ.	2017-2019	แบ่งเป็นภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่น	(Live	Action)	24	เรื่อง 
และแอนิเมชนั	(Animation)	6	เร่ือง	แต่ถ้าแยกเป็นแนวภาพยนตร์	(Genre)	ภาพยนตร์วรีบุรุษเหนอืมนุษย์	(Superhero) 
มีจ�านวนมากถึง	 13	 เร่ือง	 หรือประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของท้ังหมด	 ที่เหลือคละกันระหว่างงานแนวต่อสู้	 (Action) 
จินตนาการ	(Fantasy)	นยิายวทิยาศาสตร์	(Sci-fi)	สงคราม	(War	Film)	ผจญภยั	(Adventure)	และสยองขวญั	(Horror) 
การสุ่มโดยอิงสัดส่วนแนวภาพยนตร์ท�าให้ได้ตัวอย่าง	15	เรื่องดังในตาราง

วีรบุรุษเหนือมนุษย์

	Wonder	Woman	(2017)
 Spider-Man:	Homecoming	(2017)
	Logan	(2017)
	Black	Panther	(2018)
	Incredibles	2	(2018)
	Avengers:	Endgame	(2019)
	Captain	Marvel	(2019)

นิยายวิทยาศาสตร์/ต่อสู้/สงคราม/ผจญภัย

	Despicable	Me	3	(2017)
 Jurassic	World:	Fallen	Kingdom	(2018)
 Jumanji:	Welcome	to	the		Jungle	(2018)
	Solo:	A	Star	Wars	Story	(2018)
	Star	Wars:	Episode	IX	
			-	The	Rise	of	Skywalker	(2019)

จินตนาการ

	Frozen	II	(2019)
	Toy	Story	4	(2019)

สยองขวัญ

	It	(2017)

ตารางที่	1	รายนามภาพยนตร์ในการศึกษาวิจัย
ที่มา	ประมวลรายชื่อจากฐานข้อมูล	Box	Office	Mojo	by	IMDbPro.	(2020).

อย่างไรก็ตาม	การศึกษาภาพยนตร์
ในตารางเพื่อตอบวัตถุประสงค์
ข้อที่สองต้องอาศัยค�าถามน�าการ
ค้นคว้าสองข้อ	ได้แก	่
ภาพยนตร์ฮอลลีวูดน�าเสนออะไร
ซึ่งอาจสอดคล้องกับข้อค้นพบ
ตามวัตถุประสงค์วิจัยข้อที่หนึ่ง?
และ	ภาพยนตร์ฮอลลีวูดน�าเสนอ
มันออกมาอย่างไร?

?

1
2

สืบสานเอกลักษณ์ดั้งเดิมของสหรัฐฯ
ตามกรอบ	Exceptionalism

สวนกระแสขวาจัดด้วยภาพ
ของอเมริกันชนในอุดมคติส�าหรับชาวโลก

ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงบทบาทผสมผสาน
อันประกอบไปด้วย

	 จากการค้นพบเบื้องต้นบทบาทของภาพยนตร์ 
ฮอลลีวูดในแง่ความมั่นคงคือร่วมสร้างคตินิยมเกี่ยวกับ 
ชาติตามกรอบ	 Exceptionalism	 ภาพยนตร์ฮอลลีวูด 
น�าเสนอเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นชนชาติพิเศษและ 
แตกต่างในหลากหลายรปูแบบเพือ่ปลุกเร้าความภมิูใจในชาต ิ
(National	Pride)	พร้อมทั้งร้อยรัดผู้ชมในทางจิตวิญญาณ 
ซึง่สอดคล้องกับหลกัการทางความมัน่คง	แต่เมือ่ประธานาธบิดี 
ทรัมป์เติมแนวคิดชาตินิยมสุดโต่งลงไปในคตินิยมของ 
ชาวอเมริกัน
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เร่ิมจากบทบาทประการแรก	ภาพยนตร์ในกลุ่มกรณีศกึษายังคงแสดงเอกลักษณ์	4	อย่าง
ในคตนิยิมเกีย่วกบัชาตขิองสหรัฐฯ	ผู้สร้างให้ค่าเอกลักษณ์ทั้ง	4	ประหนึ่งจุดขายของอเมริกันชน	ได้แก่	

	 น่ีคือลักษณะภาคบังคับที่ช่วยขับเน้น 
ให้ผู ้ชมเห็นภาพของผู ้น�าเพราะความเป็นนัก 
บกุเบกิ/ผจญภัยช่วยฉายคุณสมบัติของนักสู้	เมื่อ 
สหรัฐฯ	 วางตัวเองในต�าแหน่งศูนย์กลางของโลก 
ชาวอเมริกันต้องเชื่อในลักษณะดังว่าเสมอมา 
ในอดตีความเป็นนักบกุเบิก/ผจญภยัถ่ายทอดออกมา 
บ่อยคร้ังผ่านงานบุกเบิกตะวันตก	 (Western) 
ซึ่งมีเนื้อหาว่าด้วยการต่อสู้ในยุคที่สหรัฐฯ	ขยาย 
อาณาเขตออกไปทางป ัจฉิมทิศ	 ตัวละคร 
ตามแนวคิดน้ีต้องกล้าบกุเบกิ	กล้ารบัมือกบัอปุสรรค 
แทนที่จะหยุดนิ่ง	 ทั้งนี้เพื่อแสวงหาอะไรใหม่ๆ 
มาพัฒนาชีวิตหรือสังคม	 สมเด็จพระพุทธ- 
โฆษาจารย์	 (ป.	 อ.	 ปยุตฺโต)	 (2561)	 กล่าวว่า 
แนวคดิบกุเบกิและไม่หยดุนิง่เป็นคณุสมบตัพิืน้ฐาน 
ของโลกตะวันตก	 ภาพยนตร์จากกลุ่มตัวอย่าง 
ล้วนใส่ความเป็นนกัผจญภยัลงไปในกลุม่ตัวละคร 
หลักและก�าหนดให้ตัวละครผ่านบททดสอบ 
ก่อนจบลงด้วยพัฒนาการของชีวิต	 เช่น	 การ 
เขียนบทให้กลุ่มเด็กในเรื่อง	 It	 เอาชนะขีดจ�ากัด 
ด้านกายภาพและความรู้สึกของผู้เยาว์ด้วยการ 
รวมพลังขับไล่ปิศาจเพนนีไวซ์	 สุดท้ายเพนนีไวซ์ 
ลี้ภัยออกไปจากเมือง	 ใน	 Jumanji:	Welcome 
to	 the	 Jungle	 ตัวละครวัยรุ่นหลงเข้าไปติดใน 
โลกของเกมจูมานจ้ี	 แต่ทุกคนสมานสามัคค ี
ในการฝ่าฟันสิ่งแวดล้อมอันแปลกประหลาด 
แทนที่จะเลือกอยู ่ในท่ีตั้งเพื่อเลี่ยงความเสี่ยง 
และนั่นน�าตัวละครไปสู่ทางออกในที่สุด	เป็นต้น	

ความเป็นนักบุกเบิก/ผจญภัย
(Explorer/Adventurer)

ความเป็นผู้น�าประชาธิปไตย
(Leading	Democratic	Nation)

	 ส�าหรับสหรัฐฯ	 ประชาธิปไตยหมายถึง 
ระบอบที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียง 
ในประเทศผ่านกิจกรรม	 เช่น	 การเลือกตั้ง	 ประชา 
พิจารณ์	 การวิพากษ์บทบาทรัฐ	 ประชาธิปไตย 
มอบอ�านาจให้ประชาชนโดยไม่แบ่งชั้นวรรณะและ 
สิ่งใดก็ตามท่ีแสดงถึงความพยายามผูกขาดอ�านาจ 
ให้ถือว่าอยู่ขั้วตรงข้ามกับหลักอธิปไตยของปวงชน 
แต่ในบรบิททัว่ไปประชาธปิไตยหมายถงึการใช้เหตผุล 
รวมท้ังการมีส่วนร่วมของสมาชิก	 ภาพยนตร์กลุ่ม 
Star	Wars	น�าเสนอเอกลกัษณ์ประการนีอ้ย่างเด่นชดั 
ในทั้ง	Solo:	A	Star	Wars	Story	และ	Star	Wars: 
Episode	 IX	 -	 The	Rise	of	 Skywalker	พิษภัย 
ของอ�านาจนิยมกับภาพของประชาธิปไตยในฐานะ 
เส ้นทางสู ่ สั งคมยู โท เป ียคือ โครง เ ร่ืองหลัก 
เหตุการณ์อุบัติในโลกจินตนาการซึ่งสรรพชีวิต 
อาศัยกระจัดกระจายทั่วดาราจักร	 โดยกลุ ่ม 
ตัวละครเอกรับบทฝ่ายต่อต้านผู้ต้องการรื้อฟื ้น 
สาธารณรัฐ	 ขณะที่จักรวรรดิปกครองด้วยการกดขี่ 
รวมทั้ง	 จ�ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน	 ความ 
พยายามยืนหยัดเพื่อสังคมประชาธิปไตยในเรื่อง 
จึงแทนภาพของสหรัฐฯ	 ท่ียึดมั่นในหลักการ 
ท้ังสองเรื่องยังสื่อประเด็นประชาธิปไตยผ่าน 
ปฏิสัมพันธ์ของตัวละคร	 ได้แก่	 การท�างานเป็น 
หมู่คณะแทนที่จะพึ่งอ�านาจของใครคนหนึ่ง	การใช้ 
เหตุผลเพื่อกลั่นกรองแผน	 การเปิดโอกาสให้ผู้ที่ 
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม	 ทุกอย่างเป็นไปตามหลักการ 
พื้นฐานประชาธิปไตยอันเป็นระบบของความ 
หลากหลายและต้องอาศัยพลังของภาคประชา 
สังคม
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เร่ิมจากบทบาทประการแรก	ภาพยนตร์ในกลุ่มกรณีศกึษายังคงแสดงเอกลักษณ์	4	อย่าง
ในคตนิยิมเกีย่วกบัชาตขิองสหรัฐฯ	ผู้สร้างให้ค่าเอกลักษณ์ทั้ง	4	ประหนึ่งจุดขายของอเมริกันชน	ได้แก่	

	 เชื่อกันว่าระบบทุนนิยม/บริโภคนิยม 
ในสหรัฐฯ	 ช่วยเติมเต็มความต้องการผู้คนด้วย 
อิสระทางการค้าและการบริโภคผ่านกลไกตลาด 
สังคมจึงอุดมไปด้วยความหลากหลายทางอาชีพ 
และสีสันทางเศรษฐกิจ	 ผู ้คนจะมีสิทธิ์ในการ
แข่งขัน	 แสวงหาโอกาส	 และใช้ความต้องการ 
บรโิภคเป็นแรงขบั	ประชากรในสงัคมแบบนีม้กัเป็น 
ผู้มุ ่งหวังความส�าเร็จอยู่เสมอรวมทั้งไม่ย่อท้อ 
ทีจ่ะพฒันาตนเอง	ภาพยนตร์	เช่น	Incredibles	2 
หรือ	 Despicable	 Me	 3	 ล้วนสื่อสาระของ 
ทนุนยิม/บรโิภคนิยมทัง้สิน้	 ครอบครวัยอดมนุษย์ 
ใน	 Incredibles	 2	 ต้องละจากหน้าที่ตัวเอง 
เพราะรัฐไม่ให้ความไว้วางใจ	 แต่ครอบครัวนี้ 
เลือกที่จะปรับตัว	 เรียนรู้	 เพ่ือฟื้นความเชื่อมั่น 
ในตวัยอดมนษุย์	ใน	Despicable	Me	3	กรูและลซูี่ 
โดนปลดจากต�าแหน่งเนื่องจากความผิดพลาด 
ในการปฏิบัติหน้าที่	 แต่ทั้งคู ่ก็ไม่หมดก�าลังใจ 
ที่จะคืนสู่อาชีพรักของตน	 กล่าวได้ว่าทุนนิยม/ 
บริโภคนิยมในทั้ง	 2	 เรื่องปรากฏชัดในแง  ่
โครงสร้างสังคม	 ได้แก่	 โอกาส	 (โอกาสในการ 
พัฒนาตนของตัวละครกับโอกาสในการเข้าถึง 
ทรัพยากร)	 และความสามารถของบุคคล 
(สามารถใช้โอกาสและทรพัยากรจนบรรลเุป้าหมาย) 
ทั้ง	 2	 เรื่องยังว่าด้วยเสรีภาพในการบริโภคผ่าน 
วิถีชีวิตของตัวละคร	 หมายความว่าทุกตัวละคร 
สามารถบริโภคได้ตามก�าลังทรัพย์ของตัวเอง 
ความเป็นชาติของสหรัฐฯ	 จึงผูกติดกับทุนนิยม/ 
บริโภคนิยมด้วยเชื่อว่าท�าให้สหรัฐฯ	 ดูเป็นชาติ
ทันสมัย	 ช่วยให้ปัจเจกชนได้สัมผัสเสรีภาพ 
ในทางเศรษฐกิจ

ทุนนิยม/บริโภคนิยม
(Capitalism/Consumerism)

ความล�้าหน้าทางเทคโนโลยี
(Technological	Advancement)

	 เอกลักษณ์ข้อนี้หมายรวมถึงการครองวิทยาการ 
หรอืความรูด้้านต่างๆ	อนัสบืเนือ่งมาจากแนวคดิอนาคตนยิม 
(Futurism)	 ซึ่งก�าหนดให้มนุษย์ก้าวเดินไปข้างหน้า 
มากกว่าจะจมปลักกับอดีตและปัจจุบัน	 เครื่องมือหนึ่ง 
ของการก้าวเดินคือพัฒนาการในศาสตร์ต่างๆ	 หากเป็น 
ประเทศชั้นน�าอย่างสหรัฐฯ	 ผู ้คนให้ความส�าคัญแก่ 
การแพทย์	 วิทยาศาสตร์	 อาวุธ	 การคมนาคม	 รวมไปถึง 
เทคโนโลยด้ีานอ่ืนด้วยมองว่าศาสตร์เหล่านีไ้ม่เพยีงเปิดทาง 
สู่อนาคต	 แต่ยังช่วยให้สหรัฐฯ	 คงสถานะของผู้น�าด้าน 
การพัฒนา	หน่วยงานด้านความรู้และวิทยาการใหม่ๆ	จึง 
ก่อต้ังส�าเร็จในสหรัฐฯ	 เช่น	 องค์การบริหารการบินและ 
อวกาศแห่งชาต	ิสหรัฐอเมรกิา	(NASA)	สถาบันสมธิโซเนยีน 
(Smithsonian	Institute)	งานอย่างเรือ่ง	Jurassic	World: 
Fallen	Kingdom,	Logan	ล้วนบูรณาการภาพทางเทคโนโลย ี
เพื่อร่วมเสนอซ�้าเอกลักษณ์ทางความรู้ของสหรัฐฯ	 เรื่อง 
แรกอิงหลักการด้านวิศวพันธุกรรมในการคืนชีพสิ่งมีชีวิต 
ดึกด�าบรรพ์และปรับคุณสมบัติให้ดุร้าย	 ฉลาดมากขึ้น 
เร่ืองหลังว่าด้วยกระบวนการโคลนนิ่งตัวละครรวมไปถึง 
วิทยาการด้านอาวุธซ่ึงชุมชนวิทยาศาสตร์เชื่อว่าอาจจะ 
เป็นจริงในอนาคต	ในมุมของสหรัฐฯ	วิทยาศาสตร์ล�้าหน้า 
เช่นในภาพยนตร์คือความภาคภูมิใจ	 แสดงออกซึ่งปัญญา 
ชั้นสูง	 รวมทั้งช่วยส่งเสริมภาพทางเทคโนโลยีของสหรัฐฯ 
ให้คงอยู่ต่อไป
	 ส�าหรับบทบาทประการที่สองการสวนกระแส 
ชาตินิยมของรัฐฯ	 เด่นชัดในงานยอดนิยมแนววีรบุรุษ 
เหนือมนุษย์	 รวมทั้งงานแนวต่อสู้อื่นๆ	 ซ่ึงส่งออกไปยัง 
ตลาดต ่างประเทศ	 เพราะชาตินิยมในยุคสมัยของ 
ประธานาธิบดีทรัมป์ท�าให้ความเป็นชาติของสหรัฐฯ 
มีระยะห่างจากโลกรวมท้ังปิดกั้นโอกาสหรือสร้างความ 
เป็นอื่นให้แก่กลุ ่มคนซึ่งไม่ได้มีคุณสมบัติตามความคิด 
ของรัฐ	งานภาพยนตร์แนวข้างต้นจงึเลอืกสือ่สารว่าสหรฐัฯ 
ยังคงรักษาบทบาทผู ้น�าการต่อสู ้ เพื่อคุ ้มครองนานา 
ประชาชาติ	 ทั้งยังคงความเป็นดินแดนแห่งเสรีภาพ/ 
ความเท่าเทียมรวมไปถึงสังคมแห่งความหลากหลาย 
ซ่ึงต่างจากสาระในคตินิยมเก่ียวกับชาติยุคผู ้น�าทรัมป์ 
รายละเอียดมีดังต่อไปนี้
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ส�าหรับบทบาทประการที่สองการสวนกระแสชาตินิยมของรัฐฯ	เด่นชัดในงานยอดนิยมแนววีรบุรษเหนือมนุษย์รวมทั้ง
งานแนวต่อสู้อื่นๆ	ซึ่งส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ	เพราะชาตินิยมในยุคสมัยของประธานาธิบดีทรัมป์ท�าให้ความเป็น
ชาติของสหรัฐฯ	มีระยะห่างจากโลกรวมทั้งปิดกั้นโอกาสหรือสร้างความเป็นอื่นให้แก่กลุ่มคนซึ่งไม่ได้มีคุณสมบัติตาม
ความคิดของรัฐ	งานภาพยนตร์แนวข้างต้นจึงเลือกสื่อสารว่าสหรัฐฯ	ยังคงรักษาบทบาทผู้น�าการต่อสู้เพื่อคุ้มครอง
นานาประชาชาต	ิทั้งยังคงความเป็นดินแดนแห่งเสรีภาพ/ความเท่าเทียมรวมไปถึงสังคมแห่งความหลากหลายซึ่งต่าง
จากสาระในคตินิยมเกี่ยวกับชาติยุคผู้น�าทรัมป์	รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

	 น่ีตรงกับภาพความเป็นผู ้ดูแลโลกของสหรัฐฯ 
ตั้งแต่ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่	 2	 โดยสหรัฐฯ	 รับบทบาท 
ในการต่อกรกับลทัธคิอมมวินิสต์ยคุสงครามเย็น	ปราบปราม 
ภัยก่อการร้ายจากกลุ ่มมุสลิมหัวรุนแรง	 และเฝ้าระวัง 
พฤติกรรมของชาติซึ่งสหรัฐฯ	 เห็นว่าอาจก่อความเสียหาย 
ให้แก่โลก	 ด้วยวิธีทางการทูตบวกกับกลยุทธ์ด้านอ�านาจ 
อ่อนชาวโลกไม่ใคร่มองกองก�าลังสหรัฐฯ	ว่าเป็นภัย	ในทาง 
ตรงกันข้ามกลับเกิดโลกทัศน์ว่านั่นเป็นภารกิจปราบปราม 
ความไม่ชอบธรรมซึ่งถือเป็นสิ่งอันเต็มไปด้วยเกียรติและ 
ความภาคภูมิ	 การรักษาความสงบสุขจึงไม่ต่างจากภาระ 
ภาคบังคับและชาวอเมริกันทุกคนต้องบูรณาการภาพจ�า 
ประการนีใ้นคตนิยิมเกีย่วกบัชาติเพือ่ช่วยสนบัสนนุปฏบัิตกิาร 
นอกประเทศ	 อย่างไรก็ตาม	 ประธานาธิบดีทรัมป์มองว่า 
สหรัฐฯ	เสียสละมากเกินไปในด้านบทบาทระหว่างประเทศ 
จนน�าไปสู่ข้อถกเถียงกับชาติพันธมิตรอื่นๆ	 ทว่าภาพยนตร์ 
จากกลุ่มตัวอย่าง	 เช่น	 Avengers:	 Endgame,	 Wonder 
Woman	 เลือกสืบทอดภาพจ�าแบบเก่าแทนที่จะส่งเสริมภาพจ�าแบบใหม	่ ผู้สร้างสื่อสารเอกลักษณ์ 
ด้านน้ีออกมาอย่างแนบเนียนผ่านงานฉากและตัวละคร	 อย่างใน	 Avengers:	 Endgame	 ธานอส 
คือผูร้กุรานทีต้่องการท�าลายสรรพชวีติ	 ขณะทีเ่หล่ายอดมนษุย์ถูกสร้างสรรค์ให้มคีวามเป็นอเมรกินัชน 
ผูห่้วงใยโลก	เช่น	กปัตันอเมรกิาผูป้รากฏโฉมในชดุอนัเป็นสญัลกัษณ์ของสหรฐัฯ	และแสดงพฤตกิรรม 
ตามพิมพ์นิยมของทหารอเมริกัน	 หรือไอรอนแมน	 นักธุรกิจอเมริกันชั้นสูง	 ปราดเปรื่อง	 ใส่ใจ 
สาธารณชน	 ทัง้คู่ได้รับบทบาทหลกัในการพิทกัษ์ทุกเผ่าพนัธุจ์ากตวัละครร้ายดจุดัง่สหรฐัฯ	 ท่ีพยายาม 
ปกป้องโลกจากภัยต่างๆ	หรือใน	Wonder	Woman	ตัวละครไดอาน่าพยายามหยุดยั้งสงครามโลก 

ครัง้ท่ี	1	เพือ่รกัษามนษุยชาต	ิเมือ่อยูใ่นสนามรบ 
ไดอาน่าวิ่งฝ ่ากระสุนไปในแดนข้าศึกและ 
จัดการกับทหารฝ่ายตรงข้ามอย่างไม่กลัวเกรง 
เป็นต้น	 ตัวละครทั้งหมดถูกสร้างขึ้นมาให้แทน 
ประเทศสหรัฐฯ	 ผู้ชมจึงรับรู้ความเป็นผู้พิทักษ์ 
ผ่านการเปรียบเปรย

ผู้พิทักษ์ตามแนวทางโลกนิยม
(World	Protector) 5

การรักษาความสงบสุข
จึงไม่ต่างจากภาระภาคบังคับ
และชาวอเมริกันทุกคนต้องบูรณาการ
ภาพจ�าประการนี้ในคตินิยมเกี่ยวกับชาติ
เพื่อช่วยสนับสนุนปฏิบัติการนอกประเทศ
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ความเท่าเทียม/เสรีภาพ	
(Equality/Freedom)	

	 แม้สหรัฐฯ	 น�าเสนอตัวเองในหลาย 
แง่มุม	 สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นจนกลายเป็นภาพจ�า 
คือความเท่าเทียม/เสรีภาพที่อาจหาไม่ได้ 
ในอีกหลายๆ	 ประเทศทั่วโลก	 อย่างหลัง 
หมายถึงอิสระที่จะแสดงออกซึ่งความคิดหรือ 
ความสามารถของบุคคลโดยไม่อยู ่ภายใต ้
อ�านาจใคร	 ประเพณีใด	 แต่เมื่อมีเสรีภาพ 
บุคคลย่อมมีความเท่าเทียมตามมา	 จัดเป็น 
ความเท่าเทยีมในด้านอสิรภาพการแสดงออก 
ความเท่าเทียมในเชงิโอกาส	ทัง้ความเท่าเทยีม 
และเสรีภาพจึงสัมพันธ์ในลักษณะของผล 
และเหตุ	 ช่วยบ่งบอกสิทธิความเป็นมนุษย์ 
ที่ปราศจากการปิดก้ันซึ่งขัดกับท่าทีแบ่งแยก 
กลุ่มคน	 ตั้งแง่แรงงานต่างด้าว	 สร้างคตินิยม 
เกี่ยวกับเชื้อชาต	ิ และเชิดชูเพศชายเป็นหลัก 
ของประธานาธิบดีทรัมป์	 ในการนี้ภาพยนตร์ 
อย่าง	 Black	 Panther	 พูดถึงวีรกรรมของ 
ยอดมนุษย ์ ผิวสีตลอดเรื่ องและถือเป ็น 
ภาพยนตร์แนวยอดมนษุย์ผวิสเีรือ่งแรกของโลก 
ขณะที่	Captain	Marvel	กล่าวถึงยอดมนุษย์ 
ฝ่ายหญิงในเครื่องแบบที่สื่อถึงสหรัฐฯ	 อีกทั้ง 
ยังเป็นยอดมนุษย์ที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาล 
มาร์เวล	 ชาติพันธุ ์และเพศในทั้งสองเรื่อง 
จึงแสดงบทบาทใน	 2	 ทาง	 ได้แก่	 ปฏิเสธ 
ความเชือ่เรือ่งอ�านาจน�าของคนอเมริกนัผวิขาว 
อย่างสิ้นเชิง	 และสื่อให้ผู ้ชมเห็นว่าสหรัฐฯ 
ยั ง เ ป ็ น ดิ น แดนแห ่ ง ค ว า ม เ ท ่ า เ ที ย ม 
คนทุกประเภทมีเสรีภาพในการด�ารงตน 
รวมไปถึงใช้ความสามารถเพ่ือจรรโลงสังคม 
ได้ตลอดเวลา

6
	 เอกลักษณ์ข ้อนี้พบได้มากกว่าครึ่ง 
ในภาพยนตร์กลุ่มตัวอย่างท้ังท่ีคตินิยมเก่ียวกับ 
ชาติยุคประธานาธิบดีทรัมป์มุ่งยกย่องอเมริกัน 
ผิวขาวเหนือชนชาติอื่น	 (White	 American) 
ประธานาธิบดีทรัมป ์มองว ่าสหรัฐฯ	 ผจญ 
อุปสรรคมากมายเนื่องจากสร้างสัมพันธ์กับ 
ชนชาติอื่นผ่านกระบวนการโลกานุวัตร	 หากจะ 
กลับมายิ่งใหญ่ดังเดิม	 สหรัฐฯ	 ต้องสนใจความ 
อยูร่อดภายในชาตก่ิอนโดยยกให้คนอเมริกนัผวิขาว 
รับหน้าที่น�าสังคม	 ทว่าหลายฝ่ายมองแนวคิด 
อเมริกันผิวขาวว่าตกยุคและไม่ได้น�าเสนอความ 
เป็นสหรัฐฯ	ในอดุมคติ	ภาพยนตร์เรือ่ง	Spider-Man: 
Homecoming,	Frozen	II	ฯลฯ	คอืกลุม่ตวัอย่าง 
ที่ฉายภาพความหลากหลายเพื่อคานชาตินิยม 
ผิวขาว	 ตัวละครแวดล้อมและสภาพบรรยากาศ 
ใน	 Spider-Man:	Homecoming	สื่อถึงพหุชน 
อย่างจงใจ	 เพื่อนสนิทของปีเตอร์	 ปาร์คเกอร์ 
เป็นคนเอเชียอเมริกัน	 สาวที่ปีเตอร์หลงใหลเป็น 
ลูกครึ่งผิวสี	 เพ่ือนในโรงเรียนหลายคนเป็น 
เชือ้ชาตอิเมรกินัผสม	 ปีเตอร์กบัป้าเมย์ทานอาหาร 
ปรับทุกข ์ในร ้านอาหารไทย	 โทนี่ 	 สตาร ์ค 
อาจารย ์ทางการต ่อสู ้ของป ี เตอร ์ร ่วมงาน 
ประเพณีในอินเดีย	หรือใน	Frozen	II	พระมารดา 
ของเอลซ่ามาจากเผ่าพันธุ์นอร์ธธุลดร้า	 หาใช ่
คนผวิขาวในราชอาณาจกัรแอเรนเดลล์แต่ดัง้เดมิ 
และเร่ืองจบลงด้วยการประสานไมตรีระหว่าง 
ราชอาณาจักรแอเรนเดลล์กับนอร์ธธุลดร้า	 โดย 
ราชินีเอลซ่าสละราชบัลลังก์ไปท�าหน้าที่สะพาน 
เช่ือมของสองดินแดน	 เนื้อหาเหล่านี้สื่อสาร 
แนวคิดการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลาย	 เป็น 
ความพยายามสวนกระแสความคิดเร่ืองคนผิวขาว 
พร้อมทลายการผูกขาดคตินิยมเก่ียวกับชาต ิ
โดยกลุ่มคนขาว

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
(Cultural	Diversity)	 7
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	 นอกจากนี้การวิจัยยังพบวิธีที่สี่จากประวัติความเป็นไป 
ของฮอลลีวูด	 เรียกว่า	 การตอกย�้าความเป็นชาติในบริบทอื่นๆ  
ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัภาพยนตร์ (Emphasis of American Nationalism 
in Other Contexts)	เช่น	การประกาศรางวลั	การกล่าวถงึภาพยนตร์ 
ในสื่ออื่น	ฯลฯ	อะไรก็ตามที่เป็นดั่งจุดเด่นของสหรัฐฯ	จะได้รับการ 
เชิดชูในบริบทดังกล่าว	 อย่างการประกาศผลรางวัลออสการ ์
ครั้งที่	90	ภาพยนตร์เรื่อง	Three	Billboards	Outside	Ebbing, 
Missouri	 ได้รับการกล่าวขานในงานพร้อมชนะรางวัลส�าคัญๆ 
ได้แก่	 นักแสดงน�าหญิงยอดเยี่ยม	 นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม 
เนื่องจากสอดรับกับกระแสต่อต้านความรุนแรงทางเพศของสตรี 
อันถือเป็นเอกลักษณ์ด้านความเท่าเทียม	การเป็นนักสู้

	 ภาพยนตร์จากกลุม่กรณศึีกษาเรือ่ง	Toy	Story	4 
น�าเสนอซ�้าความเป ็นชาติผ ่านสัญลักษณ์คลาสสิก 
ของอเมรกัินชน	คอืตวัละครวดูดีใ้นชุดเครือ่งแบบคนเลีย้งววั 
วูดดี้ท�าให้ภาพของอเมริกันชนน่าประทับใจด้วยบทบาท 
อย่างเช่น	ปกป้องสมาชิกในคณะของเล่น	มีความเสียสละ 

อย่างใหญ่หลวง	 มุ ่งมั่นที่จะให้ผู ้อื่นประสบ 
แต่ความสุข	 เป็นต้น	 ในขณะเดียวกันผู้ชม 
จะไม ่ เห็นคุณลักษณะอันไม ่พึ งประสงค ์ 

ของชาตินิยมสหรัฐฯ	 ยุคประธานาธิบดีทรัมป์ 
ในเร่ืองไม่ว่าจะเป็นการแบ่งแยกสงัคม	 การยกให้ 
คนสหรฐัฯ	เหนอืกลุม่ชาตพินัธุอ์ืน่	การพนิอบพเิทา 
ชนชั้นน�าทางธุรกิจ	เป็นต้น

	 แต่เอกลักษณ์ทั้ง	 7	 ข้ออาจไม่ตราตรึงในความ 
รู้สึกผู้ชมหากขาดวิธีน�าเสนออันเหมาะสม	การศึกษาวิจัย 
ท�าให้พบว่าผู้ผลิตภาพยนตร์ฮอลลีวูดน�าเสนอเอกลักษณ ์
ทั้ง	7	อย่างแยบยลมากกว่าจะท�าให้ดูประเจิดประเจ้อ 
จนอาจกลายเป็นความจงใจ	 เพราะเอกลักษณ์ที่น�าเสนอ 
ถูกจัดวางให้เป็นเน้ือเดียวกับงานโดยไม่เสียอิทธิพล 
ทางความคิด	 มีทั้งที่สัมผัสได้โดยตรงหรือต้องตีความ 
ผ่านการสื่อสารโดยนัย	วิธีน�าเสนอมีดังต่อไปนี้

			เสนอซ�้าความเป็นชาติ
			(Normalization	of	National	Identity)
เช่น	 เสนอซ�้าภาพของอเมริกันผู้พิทักษ์ผ่านบทบาทต่างๆ 
เสนอซ�้าองค์ประกอบของทุนนิยมในฉากหรือวิถีชีวิต 
ตัวละคร	เพื่อให้ผู้ชมเกิดความคุ้นเคยมากกว่าจะตั้งค�าถาม

			ใส่ความประทับใจในความเป็นอเมริกัน
			(Impression	of	Being	America)
เช่น	สร้างบทบาทของตัวละครในเอกลกัษณ์ต่างๆ ให้ดยูิง่ใหญ่ 
สนุก	 น่าซาบซ้ึงใจ	 เพ่ือให้ผู้ชมปลอดจากอคติและท�าให ้
ผู้ชมรู้สึกว่าสหรัฐฯ	มีความเหนือชั้นในด้านเหล่านั้น

   ข้ามความเป็นชาตินิยมด้านลบ
			(Avoidance	of	Undesirable	Nationalistic	Traits) 
เช่น	ภาพของสหรัฐฯ	รุกรานคนต่างถิ่นหรือความล�าบาก
ของคนชั้นล่าง



RIP Aw_KK_final007.indd   44 6/24/2563 BE   2:35 PM



	 งานวิจัยนี้เลือกศึกษาภาพยนตร์ฮอลลีวูดยุคชาตินิยม 

ขวาจัดน�าโดยประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาส�าหรับ 

พิจารณาสื่อภาพยนตร์ ในฐานะเคร่ืองมือสนับสนุนความม่ันคง 

โจทย์วจิยัว่าด้วยการใช้ภาพยนตร์เพือ่ร้อยรัดผู้ชมให้เป็นหนึง่เดยีว 

เน่ืองจากบทบาทของภาพยนตร์ฮอลลีวูดในด้านที่ว่าสามารถ 

เป็นกรณอ้ีางองิทีด่สี�าหรับประเทศไทย	ภาพยนตร์ในการวจิยัมาจาก 

งานยอดนยิม	10	ล�าดบัแรกในตลาดภาพยนตร์สหรัฐฯ	เลอืกมาทัง้สิน้ 

15	 เรือ่ง	 แล้วหาความเช่ือมโยงระหว่างเน้ือหาภาพยนตร์กบัคตนิิยม 

ความเป็นชาติยุคประธานาธบิดทีรัมป์

	 ค ว าม เป ็ นชาติ ภ าย ใต ้ ว า ระบริ ห า รของ 
ประธานาธิบดีคนที่	 45	 ยังอิงหลัก	 Exceptionalism 
ซึ่งโน้มน้าวให้ประชาชนเห็นว่าสหรัฐฯ	 เป็นประเทศสูงส่ง 
ในหลายมิติ	แต่ภายใต้ความสูงส่งนี้สหรัฐฯ	จะต้องถอนตัว 
ออกมาจากโลกานุวัตรหรืออย่างน้อยท่ีสุดให้ลดบทบาท 
การน�าลงเพื่อหันมาปกป้องประเทศในทางการค้าและ 
ปกป้องในเชิงชาติพันธุ์ซึ่งฝ่ายรัฐก�าหนดให้เป็นชนผิวขาว 
เชื่อกันว่ามาตรการปกป้องจะท�าให้สหรัฐฯ	 รับมือกับ 
ความถดถอยอันยาวนานได้	 เพราะฉะน้ันความเป็นชาติ 
ยุคประธานาธิบดีทรัมป ์ยึดแก ่น	 Protectionism 
อย่างไรกต็าม	ภาพยนตร์ฮอลลวูีดในการวจิยัไม่ได้ไปด้วยกนั 
กับความเป็นชาติข้างต้น	เพราะภาพยนตร์ทั้งหมดสืบสาน 
เอกลักษณ์เดิมๆ	ตามหลัก	Exceptionalism	ได้แก่	ความ 
โดดเด่นในด้านการบุกเบิก/ผจญภัย	 ด้านประชาธิปไตย 
ด้านทุนนิยม/บริโภคนิยม	 และด้านเทคโนโลยี	 ร่วมกับ 
สรรค์สร้างภาพของสหรัฐฯ	 อันเปิดกว้างส�าหรับแนวทาง 
โลกนิยมรวมทั้งบ่งบอกความเป็นสังคมหลากวัฒนธรรม

REC
00:00:12:34	หากน�า

ทฤษฎีอิทธิพลของภาพยนตร์
มาใช้วเิคราะห์กรณศึีกษาทัง้	15	เรือ่งร่วมกบัแนวคิด

ความมัน่คงใหม่	จะพบว่างานทกุเรือ่งพยายามสร้างอิทธพิล 
ด้านความคิดเกี่ยวกับนิยามความเป็นอเมริกันชนซึ่งถือเป็นหน้าที่

ในทางความมั่นคงแบบใหม่เพราะความตระหนักในตัวตนช่วยสร้าง
เอกภาพระดับสังคม	แทบทกุเร่ืองมุง่ปลกุเร้าให้ผูช้มภูมใิจในสถานะ

ของอเมริกันชนผ่านการน�าเสนอคุณสมบัติอันโดดเด่นแต่แทนที่
จะส่งเสริมภาพของอเมริกันชนในอุดมคติรัฐ
ยคุประธานาธบิดทีรมัป์	ภาพยนตร์ทัง้	15	เรือ่ง
กลับสืบทอดภาพลักษณ์แบบที่ผู ้ชมคุ้นเคย
ทั้งยังเพิ่มเติมส่วนที่อาจไม่ใคร่ปรากฏในงาน
ฮอลลีวูดสมัยก่อนหน้า	 เป็นภาพของอเมริกา
ผู้เอื้ออารีประสมกับผู้น�าในแง่การเมือง
การทหาร	ความรู	้ล�า้สมยัและการด�ารงชวีติ
ในสังคมซึ่งเจือกลิ่นอายยูโทเปีย	ยามที่

ประธานาธิบดีทรัมป์ปรารถนาชาตินิยม
แบบโบราณ	ภาพยนตร์ฮอลลีวูดเสนอ

สหรัฐฯ	 ในนามของผู ้ยืนหยัด
ตามแนวทางโลกนิยม

				บทสรุป
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	 จากข้อค้นพบในการวจิยัความเป็นชาตขิองสหรฐัฯ 
ในภาพยนตร์ไม่อาจอ้างอิงชาตินิยมสุดโต่งได้โดยง่าย 
เพราะสื่อภาพยนตร์ฮอลลีวูดได้ยกระดับเป็นสินค้าส่งออก 
มาหลายทศวรรษ	 ภาพยนตร์ต้องท�าหน้าที่ประสานความ 
เข้าใจกับสังคมโลก	ในเวลาเดียวกันสื่อภาพยนตร์มีอ�านาจ 
ต่อรองกับรัฐด้วยการเลือกสะท้อนภาพของประเทศ 
ในฐานะแกนกลางของโลกานุวัตรมากกว่าจะเร่งให้ผู้ชม 
คิดว่าควรวางตัวเป็นเอกเทศจากเครือข่ายนานาชาต ิ
กล่าวได้ว่าภาพยนตร์ยคุ	2017-2019	ช่วยรักษาภาพลกัษณ์ 
ทีส่อดคล้องกบัโลกทศัน์สากลเพือ่ร่วมบรรเทาความเสือ่มเสยี 
จากแนวทางขวาจัด	 ดังนั้นความเป็นชาติในภาพยนตร ์
จึงเป็นผลพวงของการนิยามโดยกลไกธรรมชาติขึ้นอยู่กับ 
สภาพการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศคล้ายยุคหลัง 
สงครามเวียดนามที่ภาพยนตร ์บางเรื่องเผยให ้ เห็น 
ชะตากรรมอันน่าเศร้าสลดของพลทหารในแดนหน้า

	 ภาพยนตร์เป็นอีกผู้เล่นหนึ่งที่ช่วยนิยามความ 
เป็นชาตินอกเหนือไปจากรัฐ	 องค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร 
ผู ้มีอิทธิพลทางสังคม	 หรือสถาบันการศึกษา	 ฯลฯ 
ภาพยนตร์ไทยควรได้รับการส่งเสริมด้วยมีศักยภาพด้าน 
การนิยามตัวตนของไทยไม่ต่างไปจากฮอลลีวูด	 ที่ส�าคัญ 
คนไทยบริโภคสื่อภาพยนตร์เป็นจ�านวนมาก	 มูลค่า 
การตลาดอยู ่ ท่ีระดับ	 1,000	 ล ้านบาทต ่อป ี ข้ึนไป 
ภาพยนตร์จึงมอีทิธพิลทางความคดิไม่ด้อยไปกว่าเครือ่งมอื 
ทางความมั่นคงอื่น	 ทว่ามากกว่าร้อยละ	 74-75	 ของการ 
บริโภคในประเทศไทยตกเป็นของงานน�าเข้า	 (ประชาชาติ 
ธุรกิจ,	2562)	เนื่องจากภาพยนตร์สัญชาติไทยขาดอ�านาจ 
การผลติท่ีเพียงพอ	 ในการนีง้านฟ้ืนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ 
ไม่ควรอิงประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือวัฒนธรรมเท่านั้น 
แต่ควรครอบคลุมคุณูปการทางความมั่งคงเพื่อทวีพลัง 
ขับเคลื่อนจากภาคส่วนส�าคัญ

	 ขอขอบพระคุณศาสตราจารย	์ ดร.สุเนตร	 ชุตินธรานนท์	 ผู้อ�านวยการศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรม 
ทางสังคม	สถาบนัเอเชยีศกึษา	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัและดร.ดลยา	เทยีนทอง	รองผูอ้�านวยการศนูย์พหวุฒันธรรมศกึษาฯ 
ส�าหรบัข้อแนะน�าเกีย่วกบัภาพยนตร์	ทฤษฎด้ีานความมัน่คงใหม่	และความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศจนท�าให้บทความวจิยันี้ 
ลุล่วงตามมาตรฐานวิชาการ
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สถานการณ์ความมั่นคง

ระหว่างประเทศ

ภายหลังการระบาด
COVID-19

กองความมั่นคงระหว่างประเทศ*

 บทความนี้มีความมุ่งหมายท่ีจะประเมินสถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศและผลกระทบต่อ
ไทยภายหลังการระบาดของไวรัส COVID-19 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 ในกว่า 200 ประเทศและเขตปกครองทั่วโลก ถือเป็นโรคอุบัติใหม่ที่จัดเป็น 
ภัยความมั่นคงรูปแบบหน่ึงซึ่งปรากฏจ�านวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกเพ่ิมจ�านวนขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ โดยเฉพาะ 
ในยุโรปและสหรัฐฯ ทั้งนี้ การระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อมิติทางด้านภูมิรัฐศาสตร์และระบบ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยมีแนวโน้มว่าหลายประเทศจะให้ความส�าคัญกับกิจการภายในประเทศ
มากขึ้นจากแนวคิดชาตินิยม ท่ามกลางความล้มเหลวในการแก้ปัญหาขององค์การระหว่างประเทศและ
ความร่วมมือระดับภูมิภาค นอกจากนี้จีนมีแนวโน้มก้าวขึ้นมามีบทบาทน�าในการเมืองโลกมากขึ้น 
 อย่างไรก็ดี ในระยะยาวสถานการณ์ COVID-19 อาจเป็นปัจจัยช่วยเสริมสร้างความร่วมมือทางด้าน 
สาธารณสุขของโลกและเป็นแรงหนุนให้ประชาคมระหว่างประเทศหันมาให้ความส�าคัญกับภัยโรคอุบัติใหม่
อย่างจริงจัง ในส่วนของผลกระทบด้านเศรษฐกิจและห่วงโซ่อุปทานโลก พบว่าการแพร่ระบาดส่งผลให้ 
เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอย ภาคการผลิตและห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงัก โดยหลายประเทศมีแนวโน้ม 
เน้นการบริโภคภายในประเทศเพื่อฟื้นเศรษฐกิจ รวมถึงการกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจจากการพึ่งพา
ประเทศใดประเทศหนึ่งไปยังหลายประเทศมากขึ้น ในส่วนของไทยจะเผชิญกับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
ในวงกว้าง และจะได้รบัผลกระทบจากจนีและประเทศแถบเอเชียตะวันออกท่ีอาจพยายามเข้ามามปีฏสิมัพนัธ์
กับไทยเพิ่มขึ้นในขณะที่ชาติตะวันตกก�าลังประสบกับปัญหาการระบาด 
 นอกจากนี้สถานการณ์ COVID-19 อาจส่งผลให้ผู้ไม่หวังดีก่อเหตุด้านความมั่นคงอื่น ๆ ในขณะที่ 
รัฐบาลก�าลังให้ความส�าคัญกับปัญหาโรคระบาด ซ่ึงไทยมีความจ�าเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือกับ 
ผลกระทบต่าง ๆ อย่างรอบคอบ 

* กองความมั่นคงระหว่างประเทศ ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ





1. ภูมิหลัง
	 เมือ่	 31	 ธนัวาคม	 2562	 ทางการจนีประกาศการแพร่ระบาดของโรคปอดอัดเสบจากเชือ้ไวรสัโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่	 (2019-nCoV)	 ซึ่งมีศูนย์กลางการแพร่ระบาดในเมืองอู่ฮั่น	 (Wuhun)	 มณฑลหูเป่ย์	 (Hubei)	
ซึ่งไม่สามารถระบุต้นทางและสาเหตุการระบาดของเชื้อได้โดยผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
จะมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเป็นหลัก	 ซึ่งมีระดับความรุนแรงใกล้เคียงกับโรคทางเดินหายใจ
รุนแรงเฉียบพลัน	 (SARS)	 ที่ระบาดในป	ี 2546	 และโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง	 (MERS)	 ที่ระบาด 
ในป	ี2555
	 ในห้วงเดือน	 มกราคม	 -	 มีนาคม	 2563	 กว่า	 200	 ประเทศยืนยันพบผู้ติดเชื้อในประเทศด้าน
องค์การอนามยัโลก	 (WHO)	 ยนืยนัการตดิเชือ้จากมนษุย์สูม่นษุย์	 (Human-to-human	 transmission)	 และ 
ได้มีการประกาศค�าเรียกอย่างเป็นทางการว่า	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	
กล่าวคอื	1)	ท่ามกลางภาวะวกิฤต	ประชาชนส่วนใหญ่เลือกท่ีจะพึง่พารัฐบาลของตนมากกว่าองค์การระหว่าง
ประเทศ	2)	โรคระบาดชี้ให้เห็นถึงความไม่มั่นคงของห่วงโซ่อุปทานโลก	(Global	Supply	Chains)	ประเทศ 
ที่มีก�าลังการผลิตเวชภัณฑ์เองเลือกท่ีจะระงับการส่งออกเวชภัณฑ์ไปยังประเทศอื่น	 และ	 3)	 เกิดกระแส 
เรียกร้องให้ยกระดับมาตรการควบคุมชายแดน	 การปกป้องทางการค้า	 (Protectionism)	 และการพัฒนา
ก�าลังการผลิตในประเทศเพื่อทดแทนการพึ่งพาต่างชาติ
	 	 	 •	 รฐับาลหลายประเทศมองผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก	ในกรณีท่ีประเทศใด 
ประเทศหนึง่ประสบความส�าเรจ็ในการผลติวคัซีนต้านไวรัส	COVID-19	มแีนวโน้มว่าประเทศนัน้	ๆ	จะส�ารอง
วัคซีนเพื่อให้เพียงพอต่อการรักษาพลเมืองของตนก่อน	จากนั้นจึงจัดส่งหรือจ�าหน่ายวัคซีนไปยังประเทศอื่น	
ยกตัวอย่างกรณีที่บริษัทผลิตยาในออสเตรเลียคิดค้นและผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ	์ A	 (H1N1)	 ได้เป็น
แห่งแรก	 พบว่ารัฐบาลออสเตรเลียประกาศให้ส�ารองวัคซีนดังกล่าวให้เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ
ก่อน	จากนั้นจึงส่งวัคซีน	H1N1	ไปยังสหรัฐฯ	เช่นเดียวกัน	รัฐบาลสหรัฐอเมริกา	(สหรัฐฯ)	เลือกที่จะส�ารอง
วัคซีน	H1N1	เพื่อรักษาผู้ป่วยในประเทศก่อนที่จะบริจาคไปยังประเทศอื่น
	 	 	 •	 ความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาขององค์การระหว่างประเทศ	 (Breakdown	of 
World	Governance)	เช่น	WHO	ส่งผลกระทบต่อบทบาทและความน่าเชื่อถือขององค์การระหว่างประเทศ	
โดยในห้วงที่ผ่านมา	WHO	 ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความล่าช้าในการประกาศการแพร่ระบาดของ	 COVID-19	
เป็นการระบาดใหญ่	การสื่อสารที่ไม่ชัดเจน	และการเพิกเฉยต่อค�าเตือนของสาธารณสุขไต้หวัน
	 	 	 •	 การเมืองเชิงอัตลักษณ์	จะกลายเป็นประเด็นอีกครั้ง	กล่าวคือ	กระแสการเหยียด
เชื้อชาติ	 (Racism)	 ชาวจีน	 ชาวเอเชีย	 และชาวต่างชาติถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นในหลายประเทศโดย 
อ้างถึงความเสี่ยงในการเข้ามาและแพร่ระบาดของโรค	ขณะท่ีกลุ่มคนผิวสีและกลุ่มคนเชื้อสายฮิสปานิก 
ในสหรัฐมีแนวโน้มเผชิญหน้ากับการเหยียดสีผิวและเช้ือชาติสูงมากขึ้น	 ซึ่งเป็นผลจากอัตราการติดเชื้อ	 
COVID-19	และเสียชวีติของคนผวิสแีละฮสิปานกิทีส่งูกว่าชาวอเมรกัินผวิขาวราว	2	 เท่าจากความไม่เท่าเทยีม 
ในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข	การคมนาคม	และอาหาร	ขณะเดียวกันผู้ลี้ภัยยังถูกมองว่าเป็นผู้ม ี
ความเส่ียงติดโรคและน�าพาโรคไปสู่พื้นท่ีอื่น	 ส่งผลให้หลายประเทศปิดรับผู้ลี้ภัยและระงับการช่วยเหลือ	
ประเด็นพรมแดนจะกลายเป็นประเด็นทางการแพทย์มากขึ้น
	 	 	 •	 หลายประเทศในระยะสัน้จะกลบัมาเน้นกจิการภายในประเทศ	(Inward)	ของตัวเอง 
มากขึ้น	อาทิ	การบริหารจัดการทรัพยากร	การจัดการผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก	COVID-19	การจัดการ
พรมแดนระหว่างประเทศ	ส่งผลให้เกิดการแยกตัวกัน	 (Decoupling)	และมองข้ามประเด็นปัญหาระดับ





ภูมิภาค	 (Regional)	 และระดับโลก	 (Global	 Problems)	 เช่น	 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 
(Climate	Change)	การอพยพของผู้ลี้ภัยขนานใหญ่	(Large-scale	Immigration)	อย่างไรก็ดี	การเกิดโรค
อุบัติใหม่จะยิ่งท�าให้ปัญหาความเหลื่อมล�้าในประเทศเด่นชัดขึ้นจากความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงสินค้า
และบริการ	 ระบบสาธารณสุข	 รวมถึงผลกระทบต่อการจ้างงานและรายได้ในระยะยาว	 โรคระบาดจะมี 
ความส�าคัญเทียบเท่ากับประเด็นระดับโลกอื่น	ๆ	อาทิ	ประเด็นสภาพอากาศเปลี่ยน	(Climate	Change) 
อันเน่ืองมาจากผลกระทบของโรคระบาดท่ีส่งผลต่อเศรษฐกิจ	 ภูมิรัฐศาสตร์	 สาธารณสุข	 และวิถีชีวิตใน 
วงกว้าง	 นอกจากนี้	 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการยกระดับความร่วมมือทางการแพทย์ทั่วโลกจะมี
ความส�าคัญมากขึ้น	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�างานทางไกล	เป็นต้น	

  2.1.2 จีนขึ้นมามีบทบาทท้าทายสหรัฐฯ มากขึ้น 
	 	 	 •	 การระบาดของไวรสั	COVID-19	 ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางภมูรัิฐศาสตร์	อย่าง 
มีนัยส�าคัญ	กล่าวคือ	ระเบียบโลก	(World	Order)	ก�าลังก้าวไปสู่ระบบสองขั้วอ�านาจที่สหรัฐฯ	ไม่สามารถ
ครองอ�านาจเพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไป	 แต่มีจีนก้าวขึ้นมาเป็นอีกมหาอ�านาจน�าของโลกอย่างชัดเจนมากขึ้น 
การระบาดครัง้นีจ้ะช่วยลดช่วงเวลาและระยะห่างระหว่างสองมหาอ�านาจ	ทัง้ในเชงิขดีความสามารถ	ทรพัยากร	
และความชอบธรรมและการยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศ
	 	 	 •	 การมีบทบาทน�ากระแสการเมืองโลกอาจจะเปลี่ยนจากสหรัฐฯ	(US-Centric	Glo-
balization)	 เป็นจีน	 (China-Centric	Globalization)	 กล่าวคือ	 สหรัฐฯ	อาจจะไม่ถูกมองว่าเป็นผู้น�าโลก
เสรีจากแนวทางในการรับมือโรคระบาด	 แต่จะถูกมองว่ารัฐบาลสหรัฐฯ	 มองแค่ผลประโยชน์	 ของประเทศ
ตนเป็นหลัก	ยกตัวอย่างประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่นายโดนัลด์	ทรัมป์	พยายามติดต่อขอซื้อลิขสิทธิ์วัคซีน
ป้องกันโรคจากบริษัทสัญชาติเยอรมัน	CureVac	เพื่อให้เป็นสิทธิ์ขาดของสหรัฐฯ	แต่เพียงฝ่ายเดียว	สวนทาง 
กับจีนที่แม้รัฐบาลจีนจะด�าเนนิมาตรการผดิพลาดในระยะแรกของการระบาด	 ทั้งการปกปิดความรุนแรงและ 
การแพร่กระจายของไวรัส	แต่ในระยะหลังรัฐบาลจีนได้ปรับมาตรการรับมือ	ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที	
อาทิ	 การกักตัวเองของผู้ติดเชื้อและผู้เสี่ยงติดเชื้อ	 การระงับการเดินทาง	 การปิดเมือง	 ซึ่งมาตรการดังกล่าว
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ได้รับการยกย่องว่ามาตรการที่เหมาะสมในการรับมือ	 COVID-19	นอกจากนี้	 จีนยังแสดงบทบาทน�าในการ
ช่วยเหลือประเทศต่าง	ๆ 	ในการรับมือ	COVID-19	อาทิ	การส่งออกหน้ากากอนามัย	หน้ากากท่ีใช้ในทาง 
การแพทย์	หน้ากากกันฝุ่น	ยาและเวชภัณฑ์ต่าง	ๆ 	รวมถึงการส่งทีมแพทย์พยาบาลผู้เชี่ยวชาญไปยังประเทศ 
ต่าง	ๆ	ท่าทขีองจนีสะท้อนให้เหน็ว่า	จนีพยายามสร้างบทบาทน�าในการปฏริปูระเบียบโลกใหม่ด้วยการจัดสรร 
สนิค้าและบริการสาธารณะระหว่างประเทศ	 ซึง่เป็นพืน้ฐานส�าคญัในการก้าวสูก่ารเป็นมหาอ�านาจน�า	 (Hegemony)	
ของโลก
	 	 	 •	 ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ	และจีน	(Sino-American	Relations)	มีแนวโน้ม
ถดถอยลง	โดยมีสาเหตุมาจากการกล่าวหาว่าอีกฝ่ายเป็นต้นเหตุของไวรัส	COVID-19	และการกล่าวโทษกัน
ไปมา	ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างสองประเทศและท�าให้ความสัมพันธ์ตึงเครียดมากขึ้น
  2.1.3 อิทธิพลโลกตะวันออกเพิ่มขึ้น
	 	 	 •	 อิทธิพลของโลกตะวันตกมีแนวโน้มอ่อนลงสวนทางกับอิทธิพลของโลกตะวันออก
ที่เพิ่มขึ้นในการเมืองโลก	ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการการรับมือโรคระบาด	ยกตัวอย่างเช่นมาตรการของไทย	
เกาหลีใต้	ไต้หวัน	สิงคโปร์	และจีน	ท่ีด�าเนินการแก้ปัญหาทันทีเมื่อพบการแพร่ระบาด	ในขณะท่ีประเทศ 
ในทวีปยุโรปและสหรัฐฯ	ไม่สามารถรับมือโรคระบาดได้ดีพอ	ส่งผลกระทบต่อ 
ภาพลักษณ์อิทธิพลของโลกตะวันตกในระยะยาว
	 	 	 •	 ปรากฏความพยายามในการสร้างบทบาทน�าของ
อินเดียในภูมิภาคเอเชียใต้	 ภายหลังหลายประเทศหันไปพึ่งพาจีนมากขึ้น 
โดยในช่วงที่เริ่มมีการแพร่ระบาดของ	 COVID-19	 นอกประเทศจีน	
รัฐบาลอินเดียได้เรียกร้องให้ผู้น�าเอเชียใต้	หรือซาร์ก	(SAARC)	ร่วมมือกัน 
รับมือไวรัสผ่านการประชุมผ่าน	 Video	 Conference	 และจัดต้ังกองทุน
ช่วยเหลือฉุกเฉินในกรณีที่ประเทศในภูมิภาคต้องการความช่วยเหลือทาง 
การแพทย์และสาธารณสุข
	 	 	 •	 การบูรณาการของสหภาพยุโรป	 (EU	 Integration)	จะอ่อนแอลง	อันเนื่องมาจาก
แรงกดดันทางการเมืองภายในของประเทศสมาชิก	EU	ในการให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขและการ 
เปิดพรมแดนจะส่งผลกระทบต่อความเป็นเอกภาพของประเทศสมาชิก	 EU	 เช่น	 การขอความช่วยเหลือ 
ด้านสาธารณสุขของรัฐบาลอิตาลีต่อประเทศพันธมิตรทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป	 แต่ก ็
ไม่ได้รับความช่วยเหลือท่ีเหมาะสม	ในขณะท่ีรัสเซียด�าเนินการอย่างเต็มที่ในการส่งความช่วยเหลือทาง 
การแพทย์และสาธารณสุขให้แก่อิตาลี	 สะท้อนถึงความพยายามของรัสเซียที่จะรักษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สองประเทศ	ท่ามกลางมาตรการคว�่าบาตรของสหภาพยุโรป	ทั้งนี้	 มีการวิเคราะห์ว่า	 ท่าทีของรัสเซียจะ 
ส่งผลกระต่อความร่วมมือของประเทศในกลุ่ม	EU	และบทบาทขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ	
(NATO)	เป็นต้น
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 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	เศรษฐกิจโลกอาจฟื้นตัวขึ้นในป	ี2564	หากประเทศต่าง	ๆ	ประสบความ
ส�าเร็จในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสและป้องกันไม่ให้ปัญหาสภาพคล่องส่งผลให้เกิดภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย
	 	 	 •	 ด้านเลขาธิการองค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา	(OECD)	 
ระบุว่าประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่หลายประเทศก�าลังเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างน้อย	2	ไตรมาส
ต่อเน่ือง	 คาดการณ์ว่าการแพร่ระบาดของไวรัส	 COVID-19	 อาจฉุดอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกลง 
ครึ่งหนึ่ง	อยู่ที่ร้อยละ	1.5
	 	 	 •	 รายงานการประชมุสหประชาชาตว่ิาด้วยการค้าและการพฒันา	ระบวุ่า	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�าเนินไปในทิศทางลัทธิชาตินิยมทางเศรษฐกิจ	 (Eco-
nomic	 Nationalism)	 หรือลัทธิปกป้องการค้า	 (Protectionism)	 มากขึ้น	 กล่าวคือ	 การแพร่ระบาดของ	
COVID-19	 ส่งผลกระทบต่อการค้าโลก	 สะท้อนให้เห็นถึงอันตรายและผลกระทบที่รัฐพึ่งพิงระบบการผลิต
ระหว่างประเทศมากเกินไป	ส่งผลให้คนในประเทศตกงาน	จึงมีความเป็นไปได้ที่กระแสลัทธิชาตินิยมทาง
เศรษฐกิจการปกป้องการค้าจะถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นในอนาคต
	 	 	 •	 มีความเป็นไปได้ที่จีนจะให้ความส�าคัญกับเศรษฐกิจและการบริโภคภายใน
ประเทศ	(Domestic	and	Consumption	Economy)	มากขึ้นหลังการแพร่ระบาดของไวรัส	โดยสภาวะทาง 
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เศรษฐกิจและมาตรการทางเศรษฐกิจของจีนจะส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นทั่วโลก	เนื่องจากจีนมีบทบาท
ส�าคัญในระบบเศรษฐกิจโลก	(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 
หยดุชะงกั	และหากยงัไม่สามารถควบคมุการแพร่ระบาดได้	ห่วงโซ่อปุทานท่ีมคีวามเชือ่มโยงในหลายประเทศ	
เช่น	อตุสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วน	อตุสาหกรรมเครือ่งใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์	อตุสาหกรรมเครือ่งจกัร
และส่วนประกอบ	 จะได้รับกระทบรุนแรง	 เนื่องจากต้องรับผลกระทบหลายทอดจากหลายประเทศที่อยู่ใน
ห่วงโซ่อุปทานเดียวกัน	
	 	 	 •	 การค้าระหว่างประเทศ	(International	Trade)	ห่วงโซ่อุปทานโลก	และก�าลังการ
ผลิตทั่วโลก	(Global	Manufacturing)	จะได้รับผลกระทบจากไวรัส	COVID-19	จากการปิดโรงงานการผลิต
ในพื้นที่แพร่ระบาดส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานโลก	
	 	 	 •	 มีแนวโน้มว่าผู้ผลิตและซัพพลายเออร์	 (Supplier)	 ต่างชาติจะลดการพึ่งพาจาก 
จีน	 และกระจายความเสี่ยงนั้นไปยังประเทศอื่น	 เพื่อป้องกันปัญหาซ�้ารอย	 แม้ก่อนหน้านี้หลายประเทศ 
จะเปลี่ยน	Supply	Lines	จากจีนไปประเทศอื่น	แต่สินค้าบางชนิดยังคงต้องพึ่งพาการผลิตจากจีน

3. ผลกระทบต่ออาเซียน
 3.1  มิติเศรษฐกิจ
	 	 	 •	 ในระยะสั้น	สิงคโปร์	มาเลเซีย	และไทย	จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ	
COVID-19	มากท่ีสุดในภูมิภาคจากการหยุดชะงักของการผลิตและอุปสงค์สินค้าที่ลดลง	เนื่องจาก	ทั้งสาม
ประเทศนี้มีบทบาทในห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาค	(Regional	Supply	Chains)	ค่อนข้างมาก	อินโดนีเซีย	
เวียดนาม	และฟิลิปปินส์	ก็จะได้รับผลกระทบเช่นกันจากความพยายามในการเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมใน	
Supply	Chains	
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	 	 	 •	 มีแนวโน้มว่าหลายประเทศจะลดการพึ่งพาจีนลงในแง่ของ	 Supply	 Chains	 จึง 
เป็นโอกาสดีของกลุ่มประเทศอาเซียนท่ีจะมีบทบาทในการเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบและสินค้า	 อย่างไรก็ตาม 
มีความจ�าเป็นทีป่ระเทศอาเซียนจะต้องปรบัปรงุระบบโครงสร้างพืน้ฐานและทกัษะแรงงานให้มปีระสทิธภิาพ
มากขึ้นเพื่อรองรับการเป็นแหล่งผลิตใหม่	เช่นเดียวกับการมีมาตรการทางภาษี	กฎหมายแรงงาน	และระบบ
กฎหมายที่เอื้อต่อภาคธุรกิจ
	 	 	 •	 การปรับเปลี่ยนสายการผลิต	 (Supply-side	Adjustments)	จะส่งผลกระทบ 
ต่อเนื่องไปยังการค้าและการลงทุน	 หนึ่งในการปรับเปลี่ยนนั้นคือการเปล่ียนสายการผลิตจากจีนมายัง
กลุ่มประเทศอาเซียน	 โดยการระบาดของ	 COVID-19	 จะส่งผลให้กระบวนการดังกล่าวชะลอตัวลง	 จึงเป็น
โอกาสของกลุ่มประเทศอาเซียนในการดึงการลงทุนต่าง	ๆ	ไว้
	 	 	 •	 ประเทศอาเซียนที่พึ่งพารายได้จากการท่องเท่ียวจะได้รับผลกระทบอย่างมาก 
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	ทั้งนี ้
นักท่องเที่ยวจีนคิดเป็นสัดส่วนมากถึงร้อยละ	27	ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดที่เข้ามาในประเทศ
	 	 	 •	 กัมพูชาและลาวอาจจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว	
เนื่องจากการพึ่งพาการลงทุนและความช่วยเหลือจากจีนในระดับสูง
	 	 	 •	 การจ�ากดัการเคลือ่นย้ายแรงงานและการจ้างงานจากความกงัวลต่อการแพร่ระบาด
ของ	COVID-19	อาจส่งผลกระทบต่อประเทศส่งออกและรับแรงงานต่างชาต	ิและอาจกระทบต่อเนื่องไปยัง
ภาคการผลิตและบริการภายในประเทศด้วย
	 	 	 •	 ในส่วนของบรูไนฯ	 และมาเลเซียอาจจะได้รับผลกระทบจากการส่งออกน�า้มันและ
สงครามราคาในตลาดน�า้มนัโลกสวนทางกบัประเทศอืน่ในภูมภิาคท่ีจะได้รับประโยชน์จากราคาน�า้มนัท่ีถูกลง

 3.2  มิติการเมือง
	 	 	 •	 การแพร่ระบาดของ	 COVID-19	 จะเป็นปัจจัยท้าทายเสถียรภาพทางการเมืองของ
ประเทศอาเซียน	 แม้สถานการณ์ทางการเมืองในบรูไนฯ	
สิงคโปร	์ลาว	และเวียดนาม	จะมีเสถียรภาพ	ความมั่นคง 
แต่สถานการณ์การเมืองในหลายประเทศยังคงน่าเป็นห่วง	
อาทิ	 การเมืองในอินโดนีเซีย	 มาเลเซีย	 และไทยท่ีก�าลัง 
อยู ่ในสภาวะเปราะบาง	 ขณะที่เมียนมาและฟิลิปปินส์
เตรียมจัดการเลือกตั้งทั่วไปในปี	 2563	 และ	 2564	
ตามล�าดับ	 ตลอดจนอนาคตทางการเมืองของกัมพูชาที ่
ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้





4. ผลกระทบต่อไทยและข้อเสนอแนะ 
 4.1	 	ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  1) สหรัฐฯ และจีน จะยังคงแย่งชิงการมีบทบาทน�าในด้านความสัมพันธ์กับไทย อย่างไรก็ตาม 
มีแนวโน้มท่ีจีนจะสามารถเข้ามาเพิ่มระดับความสัมพันธ์กับไทยได้เร็วกว่าเนื่องจากสถานการณ์ภายในจีน  
ที่เร่ิมคล่ีคลาย พร้อมท้ังการมีมาตรการช่วยเหลือไทยในด้านการแพทย์เพื่อรับมือกับการระบาด ในขณะที ่
สหรฐัฯ อาจจะต้องอาศัยเวลาระยะหนึง่ในการแก้ปัญหาการระบาดอย่างรนุแรงภายในประเทศ และยงัจะต้อง 
ให้ความส�าคัญกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีในห้วงปลายปี 2563 (ยังไม่ปรากฏชัดเจนว่าการเลือกต้ัง 
ของสหรัฐฯ จะเลื่อนออกไปหรือไม่) 
  2) จีนมีแนวโน้มจะแสวงประโยชน์จากสถานการณ์ที่สหรัฐฯ ยังประสบปัญหาการระบาด 
ภายในประเทศ เข้ามากระชบัความสมัพนัธ์กบัไทยในด้านต่าง ๆ เพิม่มากขึน้ พร้อมทัง้น�าเสนอให้นกัท่องเทีย่ว 
จากจนีกลบัมาเยอืนไทยในโอกาสแรก ซึง่ไทยควรพจิารณาการมปีฏสิมัพนัธ์กับจนีอย่างรอบคอบ โดยพยายาม
หลีกเล่ียงเง่ือนไขหรือการด�าเนินการใดของจีนที่จะเป็นการผูกมัดไทย และส่งผลกระต่อความมั่นคงและ 
ผลประโยชน์ของประเทศในระยะยาว 
  3) ประเทศในแถบเอเชียตะวนัออก ซึง่ประสบความส�าเรจ็ในการควบคุมการระบาด มแีนวโน้ม 
จะเข้ามาลงทุนและเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจในไทย ในขณะท่ีประเทศตะวันตกจะยังคงต้องใช้เวลา 
ในการแก้ปัญหาการระบาดภายในประเทศ ซึง่การเปิดรบัการลงทนุอย่างเหมาะสมจาก ภาคธุรกจิของประเทศ
แถบเอเชียตะวันออกน่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยในระยะหลังวิกฤติได้ 
  4) ประเด็นโรคระบาดจะกลายเป็นวาระ
ส�าคญัอย่างมากของประชาคมระหว่างประเทศ ซึง่ไทยควร 
พิจารณาแสวงหาจุดยืน และการด�าเนินการ/การมีท่าท ี
ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจะเอื้อให้ไทยสามารถ มีบทบาทน�า 
ในการผลักดันประเด็นดังกล่าวในเวทีระหว่างประเทศ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด





	 4.2	 	ด้านความมั่นคง	
 ภัยจากการระบาด Covid-19 จะบดบังความส�าคัญของภัยคุกคามอื่น ๆ และอาจส่งผลให้ภัยอื่น ๆ 
อาทิ การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ และภัยคุกคามทางไซเบอร์ อาศัยช่วงเวลาที่ไทยให้ความส�าคัญ
กับปัญหาโรคระบาดเป็นหลัก เข้ามาสร้างความเสียหายต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของไทยได้ ซึ่งไทย
จ�าเป็นต้องมีความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามอื่น ๆ ตลอดเวลา  
  4.3	ด้านเศรษฐกิจ
  1) ไทยจะได้รับผลกระทบโดยตรงด้าน

เศรษฐกิจทั้ งภายในและภายนอกประเทศ 
โดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจจริง ภาคการผลิต 

ภาคการค้าชายแดน และภาคการท่องเท่ียว 
ทั้งนี้ มีแนวโน้มว่าเศรษฐกิจไทยจะเข้าสู่ 
ภาวะถดถอยในทางเทคนิค กล่าวคือ อาจ 
ติดลบอย่างน้อย 2 ไตรมาสจากการลดลง
ของภาคการผลิต การใช้จ่ายภาคอุปโภค

บรโิภค การลงทนุ การส่งออกสนิค้าและบรกิาร 
อันอาจน�าไปสู่การลดลงของการจ้างงาน

 2) มีแนวโน้มที่หลายบริษัทจะพยายามลด 
การพึ่งพาจีนลงในแง่ของ Supply Chains และ

แสวงหาแหล่งผลิตใหม่เพื่อกระจายความเสี่ยงซึ่งไทยอาจ
แสวงหาผลประโยชน์จากกรณีดังกล่าว โดยพิจารณาน�าเสนอตนเองเป็นพื้นที่ทางเลือกส�าหรับการเป็น
ผู้ผลิตวัตถุดิบและสินค้า อย่างไรก็ตามไทยอาจมีความจ�าเป็นต้องปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานและ 
ทักษะแรงงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนเพื่อรองรับการเป็นแหล่งผลิตใหม่ เช่นเดียวกับการมีมาตรการ 
ทางภาษี กฎหมายแรงงาน และระบบกฎหมายที่เอื้อต่อภาคธุรกิจ





นรุตม์ เจริญศรี*

* ส�านักวชิาการระหว่างประเทศ คณะรฐัศาสตร์และรฐัประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 บทความนีม้ส่ีวนวิเคราะห์ท่ีมาจากงานวิจัยเรือ่ง “ประเทศไทยในความเชือ่มโยงในอนภุมูภิาคลุม่แม่น�า้โขง: บทบาทญีปุ่น่ต่อการเชือ่มโยงของ

ระเบยีงเศรษฐกจิกบัผลกระทบต่อประเทศไทย” ซึง่ได้รบัทุนสนับสนนุงานวิจยัจากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่.

 กับความท�าทายร�วมสมัย
ในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง
ประเทศมหาอํานาจ

 บทนํา7 

 ปกติแล้วการอธิบายทางวิชาการในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับอนุภูมิภาคลุ ่มแม่น�้าโขงน้ันมักจะให้
ความส�าคัญกับประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในระดับอนุภูมิภาคหรือประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะเร่ืองการจดัการแม่น�า้โขงในฐานะแม่น�า้ระหว่าง
ประเทศ (international river) ในช่วงเวลาที่ผ่านมา 
กระแสความสนใจเรื่องการที่รัฐบาลจีนริเริ่มโครงการ
หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt One Road: OBOR) 
หรือที่ปัจจุบันเรียกว่าข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง 
(Belt Road Initiative: BRI) ที่มีการเชื่อมโยงมายัง
อนุภูมิภาคลุ ่มแม ่น�้ า โขงก็ ได ้รับความสนใจจาก
นักวิชาการมากข้ึนเรื่อย ๆ

 กระน้ันก็ตาม กค็งปฏิเสธไม่ได้ว่าในอนุภมูภิาคนี้
ไม่ได้มีเพียงแต่จีนเท่านั้นที่เข้ามามีบทบาทโดดเด่น 
เพราะประเทศมหาอ�านาจอื่น ๆ อย่างญ่ีปุ่น สหรัฐฯ 
หรือเกาหลีใต้กม็บีทบาทส�าคญัในการให้ความช่วยเหลอื
หรือเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ในมิติต่าง ๆ ผ่านโครงการให้
ความช่วยเหลอื (รายละเอยีดดู นรุตม์ เจริญศร,ี 2562) 
การเข้าใจบทบาทของประเทศมหาอ�านาจต่าง ๆ

7 

ในอนุภูมิภาคนี้จึงเป็นเรื่องที่ส�าคัญ เพราะการเข้ามามี
ปฏิสัมพันธ์ที่ได้กล่าวไปนั้นไม่ได้มีแต่เร่ืองเศรษฐกิจ
เพียงอย่างเดียว โครงการความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่เริ่ม
มีการให้กับอนุภูมิภาคนี้มีหลากมิติ ท้ังเรื่องการเมือง 
ความมั่นคง สังคมและวัฒนธรรม การท�าความเข้าใจ
ความสัมพันธ ์ ระหว ่ า งประเทศมหาอ� านาจ กับ
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงรวมไปถึงการเข้าใจการแข่งขัน
กันระหว่างประเทศมหาอ�านาจนี้จะท�าให้เราเห็น
ความท้าทาย (challenge) ที่อนุภูมิภาคก�าลังเผชิญ 
รวมไปถึงการคาดการณ์สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตก็จะช่วยให้ไทยสามารถวางแนวนโยบาย
ในการรับมือได้อย่างถูกต้อง

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

1
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  “อนุภูมิภาคลุ�มแม�นํ้าโขง” คืออะไร

 เราจะมาพิจารณาประเด็นค�าทั้งสามก่อน เพ่ือเข้าใจมโนทัศน์การมองพื้นที่นี้ 
ส่ิงแรกทีเ่ราสงัเกตได้กค็อื แม้ว่าในภาษาองักฤษจะมคี�าว่า “Greater” แต่ค�าดงักล่าวไม่ถกูแปล

เป็นค�าภาษาไทย ค�าถามคอื ค�าว่า “Greater” นี ้มคีวามหมายว่าอะไร พจนานกุรม 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�าท่ีสองคือ “Mekong” ค�านี้แปลอย่างตรงไปตรงมาก็คือ “แม่โขง” หมายถึงแม่น�้าโขง ซึ่งมีสถานะ
เป็นแม่น�้าระหว่างประเทศ กระนั้น ค�าว่า “แม่น�้าโขง” มิได้ถูกใช้เป็นเพียงค�าที่ใช้เรียก “แม่น�้า” อย่างเดียวเท่านั้น 
หากแต่ค�าว่า “แม่น�า้โขง” น้ัน ยังได้กลายเป็น “กรอบความคดิ” (concept) ท่ีใช้เรยีก “ความร่วมมอื” (cooperation)
 ระหว่างประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับแม่น�้าโขงเช่นเดียวกัน เช่น 

  โครงการพฒันาความรวมมอืทางเศรษฐกจิในอนภุมิูภาคลุมแมนํา้โขง 

  (Greater Mekong Subregion Economic Cooperation Program) 

  หรอืทีเ่รยีกวา “โครงการ GMS”

  ยทุธศาสตรความรวมมอืทางเศรษฐกจิ อิรวดี-เจาพระยา-แมโขง

  ระหวางกมัพชูา สปป.ลาว เมยีนมา ไทย และเวยีดนาม (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong 

  Economic Cooperation Strategy – ACMECS) 

  ความรวมมือประเทศลุมนํ้าโขงกับญี่ปุน (Mekong-Japan Cooperation) 

  และค�าสดุท้ายคือ “Subregion” หรอืท่ีแปลเป็นไทยว่า “อนภุมูภิาค” ค�าว่าอนภุมูภิาคเป็นค�าท่ีใช้เพือ่ระบุ
พืน้ทีท่ีแ่คบหรอืเลก็ลงมากว่า “ภมูภิาค” (region) ซ่ึงในการศกึษาส่วนมากมกัเรยีกเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ว่าเป็นภมูภิาค
 และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงเป็นอนุภูมิภาค 

 ก่อนที่จะเข้าไปศึกษาประเด็น
ความท้าทายต่าง ๆ ของอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น�้าโขง ผู้เขียนขอน�าเสนอประเด็น
ค�าว่าอนุภมูภิาคลุม่แม่น�า้โขงก่อน เพือ่ให้
ผู้อ่านได้เห็นว่าการใช้ค�านิยามดังกล่าว
ในปัจจุบันมีนัยทางการเมืองอย่างไรบ้าง

 คําว�า “อนุภูมิภาคลุ�มแม�นํ้าโขง” มาจากภาษาอังกฤษ
ที่ว�า “Greater Mekong Subregion” หรือที่ใช�ตัวอักษรย�อว�า
“GMS” คําดังกล�าวประกอบขึ้นจากคําหลักสามคําคือ 

Greater   +   Mekong   +   Subregion

  “อนุภูมิภาคลุ�มแม�นํ้าโขง” คืออะไร

  (Greater Mekong Subregion Economic Cooperation Program) 

  ระหวางกมัพชูา สปป.ลาว เมยีนมา ไทย และเวยีดนาม (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong 

 ความรวมมือประเทศลุมนํ้าโขงกับญี่ปุน (Mekong-Japan Cooperation) 

  และค�าสดุท้ายคือ “Subregion” หรือท่ีแปลเป็นไทยว่า “อนภุมูภิาค” ค�าว่าอนภุมูภิาคเป็นค�าท่ีใช้เพือ่ระบุ
พืน้ทีท่ีแ่คบหรอืเลก็ลงมากว่า “ภมูภิาค” (region) ซ่ึงในการศกึษาส่วนมากมกัเรยีกเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ว่าเป็นภมูภิาค
  และค�าสดุท้ายคือ “Subregion” หรือท่ีแปลเป็นไทยว่า “อนภุมูภิาค” ค�าว่าอนภุมูภิาคเป็นค�าท่ีใช้เพือ่ระบุ
พืน้ทีท่ีแ่คบหรอืเลก็ลงมากว่า “ภมูภิาค” (region) ซ่ึงในการศกึษาส่วนมากมกัเรยีกเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ว่าเป็นภมูภิาค
  และค�าสดุท้ายคือ “Subregion” หรือท่ีแปลเป็นไทยว่า “อนภุมูภิาค” ค�าว่าอนภุมูภิาคเป็นค�าท่ีใช้เพือ่ระบุ

   การหมายรวมถึงพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียง

  แม้ว่าเราจะไม่สามารถสืบค้นย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นของการใช้ค�าว่า 
ADB เลือกใช้ค�าว่า Greater แทนที่อาจจะเลือกค�าอื่น ๆ เช่น Mekong Region หรือ Mekong Basin แต่อาจจะ
อนุมานจากความหมายในเบื้องต้นได้ว่า การใช้ค�าว่า “Greater” ก็เพื่อแสดงนัยว่าพื้นที่นี้เป็นส่วนหนึ่งหรือพื้นที่
ใกล้เคียง หรือเป็นส่วนประกอบหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  ค�าท่ีสองคือ “Mekong” ค�านี้แปลอย่างตรงไปตรงมาก็คือ “แม่โขง” หมายถึงแม่น�้าโขง ซึ่งมีสถานะ
เป็นแม่น�้าระหว่างประเทศ กระนั้น ค�าว่า “แม่น�้าโขง” มิได้ถูกใช้เป็นเพียงค�าที่ใช้เรียก “แม่น�้า” อย่างเดียวเท่านั้น 
หากแต่ค�าว่า “แม่น�า้โขง” น้ัน ยังได้กลายเป็น “กรอบความคดิ” (concept) ท่ีใช้เรยีก “ความร่วมมอื” (cooperation)
เป็นแม่น�้าระหว่างประเทศ กระนั้น ค�าว่า “แม่น�้าโขง” มิได้ถูกใช้เป็นเพียงค�าที่ใช้เรียก “แม่น�้า” อย่างเดียวเท่านั้น 
หากแต่ค�าว่า “แม่น�า้โขง” น้ัน ยังได้กลายเป็น “กรอบความคดิ” (concept) ท่ีใช้เรยีก “ความร่วมมอื” (cooperation)
เป็นแม่น�้าระหว่างประเทศ กระนั้น ค�าว่า “แม่น�้าโขง” มิได้ถูกใช้เป็นเพียงค�าที่ใช้เรียก “แม่น�้า” อย่างเดียวเท่านั้น 
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	 การศึกษาเรื่อง	 “อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง”	 ควรเริ่มจากการท�าความเข้าใจกรอบของการศึกษา	 เพราะ
ค�าดังกล่าวมีนัยหลายประการที่อาจท�าให้ผู้อ่านเกิดค�าถามต่อประเด็นของการศึกษา	อีกทั้งค�าดังกล่าวครอบคลุม
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	โดยใช้ค�าว่า	“Greater	Mekong	Subregion”	
โดยตั้งช่วงเวลาให้หางานวิชาการในช่วงระหว่างปี	ค.ศ.	1980-1991	ผลปรากฏว่าไม่มีงานวิชาการใดเลยแม้แต่
ชิ้นเดียวใช้ค�าว่า	 “Greater	Mekong	 Subregion”	 แต่เม่ือเปล่ียนมาเป็นการค้นหาโดยตั้งผลของการสืบค้น
ให้เร่ิมตัง้แต่ปี	ค.ศ.	1992	เป็นต้นมา	จงึพบว่ามกีารใช้ค�าว่า	“Greater	Mekong	Subregion”	ในงานวชิาการต่าง	ๆ	
สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นการเกิดขึ้นของการรับรู ้ความเป็นภูมิภาคว่า	ในงานวิชาการต่าง	ๆ	ในช่วงก่อนมีการตั้ง
โครงการ	 GMS	 ในปี	 ค.ศ.	 1992	 การนิยามหรือเรียกพื้นที่นี้ว่า	 GMS	 นั้นไม่มีอยู่ในงานศึกษาวิชาการ	 แต่เมื่อ
โครงการ	GMS	เกิดขึ้นท�าให้มโนทัศน์การมองพื้นที่นี้ในฐานะอนุภูมิภาคเกิดขึ้นมา

	 การกล่าวถึงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	 เป็นการน�าเอา	“แม่น�้าโขง”	 เป็นแกนหลักของการท�าความเข้าใจ	
เพราะเป็น	“ลุ่มแม่น�้า”	แต่การกล่าวเช่นนั้นเป็นการให้ความส�าคัญกับ	“พื้นที่เชิงกายภาพ”	ซึ่งการบอกถึงพื้นที่
เชิงภาพดังกล่าวก็ยังมีนัยอีกสองประการคือ	หนึ่ง	เป็นการกล่าวถึงประเทศ	“ท้ังประเทศ”	ที่มีอาณาบริเวณติด
กับแม่น�้าโขง	 ได้แก่	 ประเทศท้ัง	 6	 ประเทศ	 และเป็นการพูดถึงรัฐบาลกลางของประเทศนั้น	 ๆ	 และไม่ได้กล่าว
เฉพาะเจาะจงลงไปในพื้นที่ใดเป็นพิเศษ	สอง	เป็นการกล่าวถึง	“พื้นที่เฉพาะ”	ท่ีใช้ประโยชน์จากแม่น�้าโขง	หรือ
เป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับแม่น�้า	 ในแง่นี้	นัยที่สองก็จะให้ความส�าคัญกับพื้นที่ที่อยู่รอบข้างแม่น�้าโขงเท่านั้น	และไม่ได้
กล่าวถึง	“ทั้งประเทศ”	แบบที่ความหมายแรกให้ไป	

	 นอกจากนี้	 ค�าว่าอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	 ยังหมายถึง	 “กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ”	 ท่ีเป็น
ความตกลงร่วมระหว่างประเทศทั้ง	6	ประเทศที่มีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือด้านต่าง	ๆ	เพื่อพัฒนาประเด็น
ที่ตกลงระหว่างกัน	ในแง่นี้	ค�าว่าอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงจึงมีความหมายที่แตกต่างไปตามบริบท	

	 ในกรณีของประเทศจีนนั้นอาจจะมีความเฉพาะลงไปอีก	 เพราะรัฐบาลจีนได้ก�าหนดให้มณฑลเพียง
สองมณฑลเท่านั้นที่เข้ามามีส่วนกับกรอบอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	ซึ่งได้แก่	มณฑลยูนนาน	และมณฑลกวางสี	
ซึ่งโดยปกติแล้วเมื่อเรากล่าวถึงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	 เราจะหมายถึงสองมณฑลนี้เท่านั้น	 มักมิได้หมายรวมถึง
ประเทศจีนทั้งประเทศ	แตกต่างไปจากเวลาที่พูดถึงประเทศ	5	ประเทศที่เหลือ

	 ดังที่ได้เห็นค�านิยามไป	 ประเด็นที่ส�าคัญคือ	 การเลือกใช้ค�านิยามที่เกี่ยวกับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงก็จะมี
ความเกี่ยวข้องกับประเด็นการมองความท้าทายในอนุภูมิภาค	 เพราะหากเรามองอนุภูมิภาคในฐานะที่เป็นพื้นที่
ทางกายภาพแล้ว	การก�าหนดว่าอะไรคือความท้าทายก็จะเน้นไปที่ปัจจัยหรือประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับ
เชิงพ้ืนที่	 ในขณะที่หากเราใช้ค�าดังกล่าวในแง่ของกรอบความร่วมมือการนิยามอนุภูมิภาคก็จะมีประเด็นเชิง
โครงสร้างสถาบันความร่วมมือระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย	 อีกทั้งหากเราใช้ค�านิยาม	 GMS	 ในแง่ของ
กรอบความร่วมมือ	การมองประเด็นความร่วมมือของกรอบ	GMS	ก็จะไม่ได้ครอบคลุมถึงประเด็นแม่น�้าโขง	

Greater Mekong Subregion
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 ประเด็นป�ญหาความท�าทาย

 ดังที่ได้เห็นไปแล้วในประเด็นเกี่ยวกับการ
ใช้ค�าว่าอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงคือ การใช้ค�านิยามที่
มีนัยแตกต่างกันน�าไปสู ่มโนทัศน์การมองและระบุ
ประเด็นความท้าทายที่แตกต่างกัน ในบทความนี้
ผู ้ เขียนเลือกใช้ความหมายที่ครอบคลุมทั้งสองนัย 
เพราะการใช้ค�าที่มีนัยครอบคลุมนั้นท�าให้เห็นประเด็น
ที่ กว ้ างขึ้ นทั้ งประเด็นที่ เชื่ อมโยงกับภูมิภาคใน
ทางกายภาพและกรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาค

 ผู ้ เขียนพยายามวิ เคราะห ์ประเด็นความ
ท้าทายต่าง ๆ ที่อนุภูมิภาคลุ ่มแม่น�้าโขงต้องเผชิญ
ในยุคปัจจุบัน ทั้งในมิติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ และภูมิรัฐศาสตร์
ที่ เป ็น พ้ืนที่ของการแข ่งขันกันระหว ่างประเทศ
มหาอ�านาจ

 ในส่วนแรกนี้ผู ้เขียนจะวิเคราะห์ปัญหาสอง
ประการที่ผู ้เขียนมองว่ามีนัยส�าคัญยิ่งต่อการพลวัต
ของภูมิรัฐศาสตร์การแข่งขันของประเทศมหาอ�านาจ
ซึ่งได้แก่ ประเด็นเรื่องแม่น�้าโขงและการเชื่อมโยง
ภายในภูมิภาค สองประเด็นน้ีมีความเกี่ยวข้องกับ
กรอบความร่วมมือและพ้ืนที่กายภาพของอนุภูมิภาค
อย่างมีนัยส�าคัญ เพราะมันเป็นประเด็นความท้าทาย
ที่ได้รับการพูดถึงอย่างกว้างขวางในแวดวงวิชาการ
ด้านความสัมพันธ ์ระหว่างประเทศ และมีผลต่อ
การด�าเนินความสัมพันธ์ทางการทูตและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคกับประเทศมหาอ�านาจ

 ปญหาเรื่องแมนํ้าโขง: 

 ปัญหาและความท้าทายใหญ่สุดท่ีด�าเนินมา
เป็นระยะเวลานาน และส่งผลต่ออนภูุมภิาคลุม่แม่น�า้โขง
คอื ปัญหาเรื่องเขื่อนที่กั้นแม่น�้าโขงในประเทศจีน แม้ว่า
ล่าสุดทางรัฐบาลจีนได้เพิ่มการปล่อยน�้าโขงจากเข่ือน
จาก 850 ควิบิกต่อวนิาทีเป็น 1,000 ควิบิก เพ่ือบรรเทา
ป ัญหาความแห้งแล ้งในอนุภูมิภาคลุ ่มแม ่น�้ าโขง 
อย่างไรก็ดี ก็ต้องตั้งค�าถามต่อประเด็นนี้ว่า การที่จีน
บอกว่ายอมปล่อยน�้าโขงจากเขื่อนเพิ่มขึ้นนี้เป็นการ
แสดงความชอบธรรมในการถือครองหรือการแสดง
ความสามารถในการควบคุมทรัพยากรแม่น�้าระหว่าง
ประเทศที่ไม่ควรมีใครเป็นเจ้าของหรือไม่ เพราะการ
แสดงความสามารถในการควบคุมแม่น�้าได้แสดงถึงนัย
ของการเป็นเจ้าของหรือไม่ แล้วแม่น�า้โขงในฐานะท่ีเป็น
แม่น�้าระหว่างประเทศควรตกอยู ่ในสภาวะของการ
ควบคุมโดยประเทศใดประเทศหนึ่งแบบนี้หรือไม่

 ประเด็น เรื่ อ งรถไฟและการ เชื่ อมโยง
 ระดับภูมิภาค: จีนมองว่าไทยเป็นพื้นท่ีมี
ศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองท่ีดี เพราะว่า
อยู่ไม่ไกล และเมื่อเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่าง
เวียดนามและเมียนมา ไทยก็เป็นตัวเลือกแรก ๆ ที่จีน
จะเลือกเข้ามาลงทุนพัฒนาการเชื่อมโยง แม้ว่าไทยจะมี
ประเด็นเรื่องค่าแรงที่เพิ่มขึ้น และตลาดไทยเองก็ไม่ได้
ใหญ่มากพอที่จะดึงดูดนักลงทุนชาวจีนให้เข้ามาลงทุน
สร้างโรงงาน แต่เป็นเพราะประเด็นทางการเมืองและ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศต่างหากที่เป็นสิ่งที่ดึงดูดจีน
เข้ามา และไทยเองกม็ทีีต่ัง้อยูต่รงกลางทีจ่ะเป็นเส้นทาง
เชื่อมโยงภาคพื้นทวีปเข้าไว้ด้วยกันได้ (Zhao, 2019)

 กรอบความรวมมือระดับภูมิภาค: ในหัวข้อ
 ท่ีผ่านมา เราได้เหน็ประเดน็ความท้าทายในเชิง
กายภาพของอนุภูมิภาคสองประเด็นท่ีส�าคัญคือการ
จัดการแม่น�้าโขงและเรื่องการก่อสร้างความเชื่อม
โยงในอนุภูมิภาค ดังท่ีผู ้เขียนได้กล่าวไปในข้างต้น
ก่อนหน้าแล้วว่า ประเด็นเรื่องกรอบความร่วมมือระดับ
อนุภูมิภาคเองนั้นก็อยู่ในภูมิรัฐศาสตร์การแข่งขันกัน
ของประเทศมหาอ�านาจ อนุภูมิภาคมีความสัมพันธ์
ทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและ
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วัฒนธรรมที่ แนบแน ่นกั บประ เทศมหาอ� านาจ 
พัฒนาการของความสัมพันธ ์ ระหว ่ า งประเทศ
มหาอ�านาจอย่างจีน ญี่ปุ่น สหรัฐฯ และเกาหลีใต้นั้น
มีมาอย่างต่อเนื่องและก่อตัวเป็นชุดความสัมพันธ์ที่เน้น
มิติความร่วมมือที่แตกต่างกันออกไป นับจนถึงปัจจุบัน 
กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ที่มีกับประเทศมหาอ�านาจ
ก็มีจุดเน้นที่แตกต่างกันและมีขอบเขตที่กว้างและลึกที่
แตกต่างกนัออกไปตามแต่ว่ากรอบความร่วมมอืเหล่านัน้
ต้องการเน้นประเด็นใดเป็นประเด็นหลัก ซึ่งในแง่หนึ่ง
ก็สะท้อนวิธีการมองว่ามิติใดถูกใช้เป็นสะพานเชื่อม
ความสัมพันธ์ในชุดความสัมพันธ์นั้น ๆ

 ความสัมพันธกับจีน  
  ในปัจจุบนั ภายใต้กรอบความร่วมมือ
Lancang-Mekong นั้น ทางการจีนได้ประกาศให้มี
การตั้ง Lancang-Mekong Cooperation Special 
Fund เมื่อเดือนธันวาคม ป ค.ศ. 2019 เพื่อพัฒนา
และปกป้องสิ่งแวดล้อมภาคอีสานของไทย ในแง่นี้
เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทยในฐานะ
หน่ึงในประเทศที่อยู่ภายใต้กรอบ Lancang-Mekong 
ประเ ด็นที่น ่ าจับตามองนอกเหนือไปจากความ
สัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ก่อรูปก่อร่างมา
ชัดเจนแล้วก็คือการที่รัฐบาลจีนให้งบประมาณมาจัด
งานสัมมนาเกี่ยวกับ BRI และ LMC ที่เชียงใหม่และ
เชียงรายในช่วงหลัง ๆ นี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งน่าจะเป็น
เพื่อพยายามสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโครงการใน
บริเวณน้ี การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานวิชาการ
เช่นมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ และมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง
เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ BRI ผ่าน
กิจกรรมทางด้านวิชาการน้ันเป ็นการพยายามใช ้
สถาบันและเป็นการสร้างความชอบธรรมผ่านกลไก
ทางวิชาการ 

อนึ่ง ประเด็นเพิ่มเติมที่ควรพิจารณา
สืบเนื่องจากการจัดการประชุมเกี่ยวกับ BRI ของจีน
นั้นคือ ปัญหาของการจัดงานสัมมนาลักษณะนี้ก็คือ
อุปสรรคด้านภาษา เพราะแม้ว่าจะมีเป้าหมายในการ
สนบัสนนุ เผยแพร่ภาพลกัษณ์ทีด่ขีองโครงการต่าง ๆ  แล้ว 
แต่หากผู้รับสารมีอุปสรรคทางด้านภาษา ไม่ว่าจะเป็น
ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ กลุ่มประชาชนโดยทั่วไป
ก็อาจจะไม่สามารถเข้าถึงการรับรู้ข้อมูลที่งานสัมมนา
ต้องการจัด ซึ่งในประเด็นนี้ต้องดูต่อไปว่าทางการจีน
จะมีการด�าเนินการโดยใช้การประชาสัมพันธ์ที่เป็น
ภาษาท้องถิ่นเพิ่มเติมอย่างไร

 การแข่งขันกับประเทศญี่ปุน 
  แต ่ เดิมนักวิชาการจ� านวนมาก
มีมโนทัศน์ว่าจีนกับญี่ปุ ่นเมื่อเข้ามาแข่งขันกันแล้ว
จะท�าให้เกิดความตึงเครียดภายในภูมิภาค แต่จาก
การศึกษาของนักวิชาการจีน Hong Zhou (2019) 
เสนอว่า สปป.ลาวและกัมพูชามองว่าการแข่งขัน
ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเป็นเรื่องดีต่อเศรษฐกิจ ในขณะที่
ฟลิปปนส์กับอินโดนีเซียซ่ึงเป็นประเทศภาคพื้นสมุทร
กังวลเรื่องการแข่งขันระหว่างจีนกับสหรัฐฯมากกว่า
แต่หากดูโดยภาพรวมแล้ว Zhou เห็นว่าการแข่งขัน
ระหว่างจีนกับญี่ปุ ่นจะท�าให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจ
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือ ช่วยให้เกิดการพัฒนา
และการลงทุนเพือ่พฒันาสาธารณปูโภคในประเทศต่าง ๆ
 

แม้ว่าญี่ปุ ่นเป็นประเทศท่ีให้ความ
ช ่วยเหลือ ท่ีค ่อนข ้างดู ไม ่ เน ้นผลประโยชน ์ทาง
เศรษฐกิจเมื่อเปรียบเทียบกับชุดความสัมพันธ ์ที่
อนุภูมิภาคมีกับจีนเท่าใดนัก แต่ก็ต้องกล่าวให้ชัดเจน
ว่าความสัมพันธ์ท่ีมีกับญี่ปุ่นก็ตั้งอยู่บนเป้าหมายทาง
เศรษฐกิจและการเมืองอย่างชัดเจน การเข้ามาเพื่อ
หวังผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจผ่านการให้ความช่วย
เหลือเพื่อการพัฒนา (Official Development 
Assistance: ODA) ท่ีดูแยบยล และการให้ความช่วย
เหลือท่ีเน้นไปทางการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและสังคม
ท�าให้ดูพฤติกรรมของญ่ีปุ่นหวังผลทางด้านเศรษฐกิจ
น้อยกว่าจีน (นรุตม์ เจริญศรี, 2561, 2562) 
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การ ให ้ ความช ่ วย เห ลือภาย ใต ้
ยุทธศาสตร์ Partnership for Quality Infrastructure 
ของญ่ีปุ่นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ของญ่ีปุ่นก็ยังคงเป็นประเด็นที่น่าจับตามอง เพราะ
โครงการดงักล่าวเป็นเหมอืนการเข้ามาคานอ�านาจกบัจนี 
การเสนอภาพลักษณ์สินค้าของญี่ปุ ่นที่แม้จะมีราคา
ที่แพงกว่าแต่ก็มีคุณภาพที่สูงกว่าสินค้าที่ผลิตโดยจีน 
และเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ ที่พยายามสร้าง
ความเชื่อมโยงของสาธารณูปโภคนั้นมีเป้าหมายทาง
เศรษฐกิจและการเมืองของญี่ปุ่นอย่างไร

ไม่นานมานี้ ประเด็นที่น่าจับตามอง
และมีความส�าคัญในฐานะกิจกรรมที่ช ่วยประสาน
ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ ่นกับลุ่มแม่น�้าโขง คือการ
จัดกิจกรรมให้ความรู ้เกี่ยวกับระบบการเมืองแบบ
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) ความเคลื่อนไหวน้ี 
น่าสนใจ เพราะจากการติดตามแนวนโยบายต่าง
ประเทศญี่ปุ ่นมาตลอดนั้น เราไม่ค ่อยได้เห็นการ
เคล่ือนไหวเร่ืองการเมืองหรือประชาธิปไตยแบบนี้ของ
ญี่ปุ่นนัก ดังนั้นผู้เขียนคิดว่านี่น่าจะเป็นประเด็นท่ีอาจ
จะจับตามองต่อไปถึงแนวทางของญี่ปุ่นว่า ท�าไมเลือก
กัมพูชาประเทศแรก แล้วจะขยับไปท่ีประเทศใดต่อ 
หรือจะมีการเปลี่ยนแปลงหัวข้อไปในลักษณะใดบ้าง

       การแข่งขันกับสหรัฐฯ

ในกรณขีองสหรฐัฯ ในช่วงทีผ่่านมานัน้
บทบาทของสหรัฐฯ ที่มีต่อไทยนั้นยังไม่ชัดเจนมากนัก 
ส่วนหนึ่งเพราะก่อนหน้านี้ไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน
ของระบบการ เมืองที่ ถู กตั้ งค� าถามโดยสหรัฐฯ  
ถึงความชอบธรรมของที่มาของรัฐบาลและการ
เคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่มีลักษณะไม่เป็นประชาธิปไตย 
แต่ต่อมาเมื่อรัฐบาลที่ผ่านการเลือกต้ังมาได้ท�าให้ข้อ
ครหาเกี่ยวกับรัฐบาลเปลี่ยนแปลงไป แต่รูปแบบของ
ความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ ก็ยังไม่ชัดเจนนัก 

สิ่งที่เข้ามาเป็นประเด็นหลักในช่วง
หลังและน่าจับตามองต่อไปก็คือ การที่สหรัฐฯ ริเริ่ม 
Blue Dot Network ที่พยายามสร้างความเชื่อมโยง
ด้านต่างๆ สิ่งท่ีน่าติดตามและวิเคราะห์ต่อไปก็คือ 
การรเิริม่ของสหรฐัฯ นีจ้ะมกีารวางไทยให้อยูใ่น Network 
ตรงไหน และจะมีการเชื่อมโยงอย่างไร รวมไปถึง
โครงการนี้อาจจะน�าไปสู ่โครงการความช่วยเหลือ  
ประเด็นนี้ท�าให้เราต้องหันมามองว่าการมองเครือ
ข่ายความเช่ือมโยงนี้จะเป็นการจัดวางไทยในลักษณะ
ไหนในความสัมพันธ์เชื่อมโยงระดับโลกที่สหรัฐฯ ริเริ่ม
ขึ้นมา

นอกจากเรื่องการเคลื่อนไหวของ
สหรัฐฯ ในเรื่องการสร้างความเชื่อมโยง การประสาน
ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับไทยอาจพิจารณาจาก
ความร่วมมือทางวิชาการอีก ไม่เพียงแต่การให้ความ
ช ่วยเหลือทางวิชาการผ ่านโครงการแลกเปลี่ยน 
นกัวชิาการหรอืนกัเรียนในระดบัต่าง ๆ  เท่านัน้ แต่หน่วยงาน 
ที่มีหน้าที่เผยแพร่ความรู้ วัฒนธรรม หรือประเด็น
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐฯ ผ่านความช่วยเหลือทาง
วิชาการก็เป็นเรื่องท่ีน่าจับตามอง ในช่วงท่ีผ่านมา 
นักวิชาการให้ความสนใจไปกับสถาบันขงจื๊อในฐานะ
ตัวแสดงที่มีบทบาทมากขึ้นในการเมืองโลก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหน้าที่และบทบาทในการเผยแพร่วัฒนธรรม 
ความเข้าใจ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างจีนกับ
ประเทศต่างๆ ท่ัวโลก เราอาจจะเห็นเรื่องของการท่ี
จีนมีสถาบันขงจื๊อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในขณะที่
สหรัฐฯ มี American Corner ที่คณะรัฐศาสตร์ (และ
อีก 3 แห่งทั่วประเทศ คือ มหาสารคาม ยะลา ปัตตานี) 
(U.S. Embassy and Consulate in Thailand, n.d.) 
ซ่ึงในแง่นี้อาจจะเป็นเพราะเชียงใหม่มีสถานกงสุล
ใหญ่ที่เชียงใหม่ แต่ก็ต้องคิดว่าแล้วในอีกสามจังหวัด
เองก็ไม่ได้มีสถานกงสุลใหญ่ ดังนั้น การให้ความช่วย
เหลอืไปยงัอกีสามมหาวทิยาลยัในภาคอีสานและภาคใต้
นั้นเพราะอะไร 

อีกท้ังจีนยังมีภาพลักษณ์ทางด้านเศรษฐกิจ
มากกว่า ในขณะที่สหรัฐฯ หันมาให้ความส�าคัญกับ
ประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคมมากกว่า ดังเช่นที่จะเห็น
ได้จากความพยายามของสหรัฐฯ ในการเข้าไปมีส่วน
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ร่วมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะการดูแลแม่น�้าโขง
ในฐานะแม่น�้าระหว่างประเทศ ดังนั้น ในแง่นี้หากทาง
ไทยต้องการคานอ�านาจกับจีนในเขตภาคเหนือ ก็อาจ
จะเพิ่มการเปดพ้ืนที่ทางวิชาการหรือกิจกรรมท่ีจะ
ช่วยท�าให้บทบาทของสหรัฐฯ ดูเด่นขึน้มาได้ โดยเฉพาะ
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ที่ในช่วงหลังนี้สหรัฐฯ เน้น
เรื่องการพัฒนา “แม่น�้าโขง” เป็นหลัก 

        เกาหลีใต

ในกรณีของเกาหลีใต้เพิ่งจะเข้ามามี
บทบาทในเวทีความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง 
ซ่ึงพยายามผลักดันให้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทาง
เศรษฐกจิ อริวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady – 
Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation 
Strategy: ACMECS) เป็นแกนกลางของกรอบ
ความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง ซึ่งก็เป็นเรื่องที่
เข้าใจได้ เพราะว่าทางญี่ปุ่นเองเน้นโครงการ GMS ของ
ธนาคารเพือ่การพัฒนาแห่งเอเชยี (Asian Development 
Bank: ADB) ในขณะที่จีนเองก็มี LMC และสหรัฐฯ 
มี LMI ดังนั้นเกาหลีใต้เองก็พยายามใช้กลไกที่มีอยู่แล้ว
มาผลักดัน (Bangkok Post, 2019) 

นอกเหนือไปจากนี้ ประเด็นสาขาที่
อาจจะดึงให้เกาหลีใต้เข้ามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ก็
คือการจัดการกับ PM 2.5 เพราะทางเกาหลีใต้เองก็
ประสบปัญหานี้อย่างมาก ดังนั้นเราอาจจะใช้ประเด็น
ด้านสิ่งแวดล้อมในการผลักดันการให้เกาหลีใต้เข้ามา
แสดงจุดยืนในเชียงใหม่มากขึ้น

 แนวโน�มในอนาคต

 ดังท่ีได ้กล ่าวไปถึงประเด็นความสัมพันธ ์
ระหว่างประเทศมหาอ�านาจกับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง
ในช่วงระยะท่ีผ่านมาไม่นานนี ้ ประเด็นทางภมิูรฐัศาสตร์
การแข ่งขันระหว ่างประเทศมหาอ�านาจท่ีน ่าจะ
เกี่ยวข้องกับอนุภูมิภาคลุ ่มแม่น�้าโขงและไทยท่ีน่า
จับตามองในอนาคตนั้นอาจจะมีดังต่อไป

 Blue Dot Network: ประเด็นนี้อาจจะยัง
 เป็นประเด็นใหม่ที่ เอเชียและโลกเพิ่งเจอ 
เรายังไม่เห็นการเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการจากทาง
สหรฐัฯ มากนกั อีกทัง้โครงการนีย้งัร่วมมอืกับออสเตรเลยี
และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการผนวกเอาพันธมิตรที่ใกล้ชิดเข้ามา 
ท�าให ้การมองภาพแนวทางการพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งและการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ต้องได้รับการจับตามองว่าจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการ
ด�าเนินนโยบายต่างประเทศอย่างไร และจะมีการ
ผนวกเอาประเด็นอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
สาธารณปูโภคอย่างไร ท้ังเรือ่งสิง่แวดล้อม ประชาธปิไตย 
หรือธรรมาภิบาล ซึ่งอาจจะมีผลต่อการเมืองต่อไปใน
อนาคต

 การแข่งขันกันเร่ืองการใหความช่วยเหลือ
 เพ่ือพัฒนาระบบสาธารณูปโภค: ประเดน็เรือ่ง
การพัฒนาสาธารณูปโภคจะยังคงเป็นประเด็นท่ีน่าจะ
จับตามองต่อไป เพราะการเมอืงเรือ่งการพัฒนาการขนส่ง 
การสื่อสาร และพลังงานจะเป็นประเด็นหลักของความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การที่จีน ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ มีเป้าหมายในการเชื่อมโยง
ภูมิภาคเข้าไว้ด้วยกันแบบนี้ สิ่งท่ีน่าพิจารณาก็คือ 
ประเทศต่าง ๆ วางไทยไว้ตรงไหนในชุดความเชื่อมโยง
เหล่านี ้ไทยอาจจะถูกมองว่าเป็นศนูย์กลาง เป็นทางผ่าน 
เป็นต้นทาง หรือเป็นปลายทางในการเช่ือมโยง และ
การเชื่อมโยงนี้จะก�าหนดให้ไทย “ท�าหน้าที่อะไร” ทั้ง
การเป็นผู้ผลิต ตลาด เป็นทางผ่าน หรือเป็นพันธมิตรที่
สนับสนุนโครงการโดยภาพรวม

4.1

4.2

4



3.3.4
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 ข�อเสนอแนะ

 ถงึตรงนี ้ ผูเ้ขยีนนีไ้ด้แสดงให้เหน็บทบาทของประเทศมหาอ�านาจในอนภุมูภิาคลุม่แม่น�า้โขงไปแล้ว
ในส่วนที่ผ่านมา ในส่วนนีผู้เ้ขยีนจะเสนอแนะประเดน็ทีอ่าจจะเป็นแนวทางในการพจิารณาการประสาน
ความร่วมมอืกบัประเทศมหาอ�านาจต่าง ๆ เพือ่คานอ�านาจ หรอืเพือ่ใช้เป็นประเดน็ในการสร้างความร่วมมอื
ต่อไปในอนาคต

5

5.2 การบูรณาการหน่วยงาน เช่น กระทรวงคมนาคม
 กับกระทรวงการต ่างประเทศเพื่ อดูแล
ประเด็นเรื่องการเชื่อมโยงของไทยกับอาเซียน ซึ่งแม้ว่า
จะมกีารศกึษาแผนการเชือ่มโยงระหว่างไทยกบัอาเซยีน
ไว้แล้ว แต่สิ่งที่ต้องดูเพิ่มเติมก็คือการเพิ่มมิติการมอง
บทบาทของประเทศผู ้ ให ้การช ่วยเหลือเข ้าไปว ่า
มีเป้าหมายอะไร

 จะเหน็ว่าประเดน็เรือ่ง “การพัฒนาสาธารณปูโภค”
  (infrastructure) เป็นประเด็นทีถ่กูใช้เป็นเครือ่งมอื
ในการด�าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างมาก
ในช่วงปัจจบุนั ดงัทีน่กัวชิาการเริม่ใช้ค�าว่า “infrastructure
diplomacy” (Lauridsen, 2019) หรือบางคนกเ็รียกว่า
มันเริ่มเป็นจุดเปลี่ยนของสังคมศาสตร์และนโยบาย
สาธารณะที่รัฐเริ่มหันมาให้ความส�าคัญกับการพัฒนา
สาธารณูปโภคในการเมืองอีกครั้งหนึ่ง (infrastructure 
turn) (Glass, Addie, & Nelles, 2019) โครงการ BRI 
ของจนี โครงการ Quality Infrastructure Development
ของญ่ีปุ่น และ Blue Dot Network ของสหรัฐฯ 
ได้แสดงให้เห็นถึงการที่สาธารณูปโภคเป็นเครื่องมือ
และเป้าหมายทั้งมิติเศรษฐกิจและการเมือง รวมไปถึง
ความมั่นคงพร้อม ๆ กัน 

5.1

 ประเด็นความท ้าทายที่ ไทยอาจจะต ้อง
 พจิารณาเพิม่เตมิกค็อื ดงัทีไ่ด้กล่าวไปในข้างต้น
เร่ืองการเข้าใจว่าประเทศต่าง ๆ วางไทยไว้ในจุดใด
ของความสมัพนัธ์ ประเดน็นีจ้ะช่วยให้เราเหน็ว่าประเทศใด
ให้ความส�าคัญกับไทยในประเด็นใด และไทยควรจะใช้
โอกาสในการคานอ�านาจด้วยการเลอืกเล่นการประสาน
ความสมัพนัธ์กบัประเทศมหาอ�านาจอืน่อย่างไร เพือ่ท�าให้
ภาพลักษณ์ของไทยในเวทีระหว่างประเทศไม่ใกล้ชิด
กับใครมากเกินไปนัก

5.3

 การบูรณาการประเด็นเรื่องสาธารณูปโภค
 เข้าไปสูม่ติกิารมองด้านเศรษฐกิจและความมัน่คง
ประเด็นที่พบระหว่างการท�าวิจัยเกี่ยวกับนโยบาย
ต ่ างประเทศของญี่ปุ ่ นที่ มี ต ่ อการพัฒนาระบบ
สาธารณปูโภคในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้และทีม่กีบัไทย
กค็อื การพฒันาด้านนีข้าดการศกึษามติิด้านความมัน่คง
และไม่ได้พจิารณาบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศ
และกระทรวงคมนาคมเข้าไว้ด้วยกัน ท�าให้การบูรณาการ
แนวทางการด�าเนินนโยบายต่างประเทศกับประเทศ
มหาอ�านาจท่ีเป็นผูใ้ห้งบประมาณ กับแนวทางการก�าหนด
ทิศทางการพัฒนาการเช่ือมโยงในประเทศยังไม่ได้รับ
การให้ความส�าคัญ เพราะแม้ว่าไทยจะมีการบูรณาการ
ระดับอาเซียนเข้าไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้มองว่าแผนการ
ของอาเซียนเองนัน้มเีป้าหมายอะไร ใครผลกัดัน แล้วจะไป
เช่ือมต่อกบัภูมภิาคอืน่ ๆ ข้างเคยีงอย่างไร อกีท้ังจะมผีล
อะไรบ้างต่อชมุชนและนโยบายต่างประเทศโดยภาพรวม

5.4
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5.5 ดังที่ประเทศไทยเองก็มีกรอบความร่วมมือ
 แบบทวิภาคีและพหุภาคีกับจีนและญี่ปุ ่น
อยูห่ลายชดุและกลไก และดังข้อมูลทีไ่ด้เสนอไปในข้างต้น
การพยายาม “คานอ�านาจ” กับจีนโดยใช้ประเทศอื่น
อย่างสหรัฐฯ หรือญี่ปุ่นนั้น อาจจะต้อง “เล่น” ประเด็น
ที่สังคมไทยมองว่ามีความเกี่ยวข้องทั้งเร่ืองเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรม เพราะในกรณีจีน ประเด็นที่ถูกน�ามาใช้
เสมอคอืความเป็นบ้านพีเ่มอืงน้อง ประเดน็เรือ่งวฒันธรรม
ความใกล้ชิดในเชิงวัฒนธรรมและสายเลือดถูกใช้มา
เป็น “เรื่องเล่า” ในการสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต
มากกว่าประเทศอื่น ๆ เพราะหากเราพิจารณาประเด็น
ทีป่ระเทศมหาอ�านาจต่าง ๆ ใช้เพือ่สานความสมัพนัธ์แล้ว
อาจจะเห็นได้ดังต่อไปนี้

 ดังนั้น ประเด็นที่ไทยอาจจะใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการคาน
อ�านาจจึงอาจจะไม่เน้นเรื่อง “มิติ” เช่น มิติเศรษฐกิจหรือมิติการเมือง 
แต่ไปเน้นเรื่อง “ประเด็น” โดยการเปดเวทีเสวนาระดับประเทศหรือ
ระดับภูมิภาคเพ่ือเชิญตัวแทนจากหลาย ๆ ประเทศ อีกทั้งยังเป็นการ
สะท้อนว่าไทยเองก็พยายามใช้ “ประเด็น” นี้ในเวทีการเมืองระหว่าง
ประเทศ ซึ่งเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับวิธีการคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน 
คือ การพัฒนาสาธารณูปโภคที่ย่ังยืน (sustainable infrastructure 
development) ซึ่งท�าให้ตัวแสดงต่าง ๆ ได้ตระหนักว่าไทยพยายาม
กระจายความร่วมมือ และไม่ได้เน้นที่จีนเพียงอย่างเดียว เพราะใน
ปัจจุบันประเด็นเรื่องการพัฒนาสาธารณูปโภคไปตกอยู่ในงานของจีน
เสียส่วนมาก

 ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมจะเป็นสาขาความร่วมมือท่ีจะช่วยเปด
พื้นที่ให้ตัวแสดงต่าง ๆ เข้ามาคานอ�านาจจีนมากยิ่งขึ้น เพราะดังที่ได้
กล่าวไปในข้างต้นว่า จีนเองเน้นประเด็นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจเป็น
หลักแต่ไม่ค่อยได้เน้นประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การผลักดันให้
ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมออกมาเป็นประเด็นสร้างความร่วมมือกับญ่ีปุ่น 
สหรัฐฯ หรือเกาหลีใต้ ก็น่าจะเหมาะสม เพราะเป็นประเด็นกลาง ๆ และ
มีผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนอย่างแท้จริง ทั้งเรื่องแม่น�้าโขง PM 2.5 
หรือเรื่องผลกระทบของการพัฒนาที่มีต่อสังคมโดยภาพรวม



• อินเดีย เนนเรื่องวัฒนธรรม
และภาษาที่ใกลชิดกัน

• เกาหลี พยายามเนนเรื่องการใหความเชี่ยวชาญ
เรื่องภัยพิบัติหรือสิ่งแวดลอม 
รวมไปถึงวัฒนธรรมและเทคโนโลยี

• สหรัฐฯ ไปเนนเรื่องประชาธิปไตย สิ่งแวดลอม 
ธรรมาภิบาล ซึ่งอาจเปนเรื่องที่โตเถียงกันได
ระหวางกลุมตาง ๆ ในสังคมไทยยุคปจจุบัน

• ญี่ปุนไปเนนการจัดการภัยพิบัติ 
การพัฒนามนุษย สังคมและสิ่งแวดลอม 
รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยี
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เอกสารอางอิง

ภาษาไทย
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 บทความเรื่อง Free and Open Indo- 
Pacific , BRI กับความร่วมมือในอนุภูมิภาค เรียบ-
เรียงขึ้นจากการเข้ารับฟังการประชุมทางวิชาการ 
เรื่อง “Free and Open Indo-Pacific, BRI, 
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง และท่าทีของหน่วยงาน
ความมั่นคงของไทยต่อบทบาทสหรัฐฯ และจีน”  
จัดโดย สถาบันความมั่นคงศึกษา (สมศ.) เมื่อวันที่ 
17 มกราคม 2563 ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส 
เพือ่ถ่ายทอดให้ผูท่ี้สนใจทราบถึงบริบทความมัน่คง 
โลกทีมี่การแข่งขันขยายอทิธพิลระหว่างสองประเทศ 
ใหญ่คือ สหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีน 
รวมทั้งอีกหลายประเทศที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวพันกัน 
ตลอดจนเป็นการน�าเสนอท่าทีของไทยท่ีควรจะมี
ต่อการด�าเนินงานด้านต่างประเทศและด้านความ
มัน่คง โดยหากศกึษาในวารสารมมุมองความมัน่คง 
ฉบับที่ 3 (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563) ได้ 
มีการกล่าวถึงเกร็ดความรู้เกี่ยวกับ A Free and  
Open Indo-Pacific Advancing a Shared Vision 
โดยคุณปภากร วรสถิตย์ และทัศนะของสหรัฐ-
อเมริกาต่ออนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง โดยคุณธีรกานต์ 

พงศ์พิชญามาตย์ รวมทั้งแง่มุมโอกาสการค้าและ 
การลงทุนไทยจากนโยบาย Belt and Road 
Initiative ของจีน โดยส�านักพัฒนาและส่งเสริม
การวิจัย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ 
การพัฒนา (องค์การมหาชน) ซึ่งจะสามารถน�ามา
ศึกษาวิเคราะห์เชื่อมโยงในแง่มุมต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
กับบทความชิ้นนี้
 ส�าหรับบทความในวารสารฉบบันี ้เป็นการ 
ขยายความในรายละเอียดจากการประชุมทาง 
วชิาการดงักล่าวข้างต้น โดยเนือ้หาบทความ ประกอบ 
ด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นเรื่องภาพรวมของ
ยทุธศาสตร์ความร่วมมอืด้านความมัน่คง เศรษฐกจิ
และการเมอืงของโลก ส่วนทีส่อง เป็นเรือ่งเกีย่วกับ
ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์อินโด - แปซิฟิก ของ
ประเทศต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นญีปุ่น่ อนิเดีย ออสเตรเลยี 
ส่วนท่ีสาม เป็นเร่ืองความท้าทายของแนวคดิอนิโด-
แปซิฟิก และ นโยบาย America First ส่วนที่ส่ี 
เป็นเรื่องมุมมองต่อยุทธศาสตร์ FOIPS และ BRI 
และสุดท้ายเป็นมุมมองท่าทีของไทยในการด�าเนิน
นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
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Free and Open Indo-Pacific, BRI
กับความรว่มมือในอนุภูมิภาค





 การเมอืงโลกมแีนวโน้มท่ีจะเปลีย่นแปลงไป 
สู่หลายขั้วอ�านาจ โดยสหรัฐอเมริกาต้องเผชิญกับ 
การท้าทายจากรสัเซียและจนี นอกจากนี ้การเกดิขึน้ 
ของขั้วอ�านาจใหม่ทางเศรษฐกิจโลก คือ กลุ่ม 
BRICS (บราซิล รสัเซยี อนิเดยี จนี และแอฟรกิาใต้) 
ก�าลังมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศเพิ่มมากข้ึน

และมีท่าทีต้องการที่จะมีส่วนในการก�าหนดกรอบ
กติกาของโลก โดยมีความเคล่ือนไหวที่ส�าคัญทั้ง 
ในด้านเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศ ซ่ึง 
เป็นการท้าทายและสร้างดุลอ�านาจใหม่และมี
แนวโน้มส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงระเบียบโลกทั้ง
ทางการเมืองและเศรษฐกิจ สภาพการณ์ดังกล่าว

ยุทธศาสตรค์วามรว่มมือด้านความม่ันคง เศรษฐกิจ และการเมืองโลก
 ภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) ถือเป็นสิ่งที่ส�าคัญในการก�าหนดนโยบายของรัฐ นานาประเทศจึง 
ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์และความร่วมมือในมิติทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และการเมืองผ่านกรอบความ
ร่วมมอืต่าง ๆ โดยหากมองแนวศึกษาสัจนิยมใหม่ (Neo - Realism) ให้ความส�าคัญต่อโครงสร้างระบบ
ระหว่างประเทศที่อธิบายยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลต่อการก�าหนดยุทธศาสตร์
ของจีนต่อเอเชียสมัยประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง เนื่องจากโครงสร้างระบบระหว่างประเทศนั้นก�าลังพัฒนา 
ไปสู่ “ระบบหลายขั้วอ�านาจ” (multipolar) จากระบบสองขั้วอ�านาจ (Bipolar - System) หลังการล่มสลาย 
ของสหภาพโซเวียตและการสิ้นสุดสงครามเย็นเมื่อปี ค.ศ. 1992 ท�าให้สหรัฐอเมริกาเป็นมหาอ�านาจเพียง
หนึ่งเดียวเป็นเวลากว่าหน่ึงทศวรรษ จนกระทั่งปัจจุบันประเทศขนาดกลางจากหลายภูมิภาคได้ร่วมมือ 
จัดตั้งกลุ่ม BRICS ขึ้นมามีบทบาทซึ่งน�าไปสู่ระบบหลายขั้วอ�านาจ (multipolar)
 ระเบยีบโลกยคุใหม่ท่ีเกิดข้ึนหลงัสงครามเยน็ส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงนโยบายด้านการต่างประเทศ 
ความร่วมมือระหว่างประเทศส่งผลให้เกิดกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคงรวมถึง 
การมีปฏิสัมพันธ์ด้านความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงในจุดยุทธศาสตร์และภูมิรัฐศาสตร์ส�าคัญ การแข่งขัน 
และบทบาทของมหาอ�านาจ จึงเป็นสิง่จ�าเป็นต่อการท�าความเข้าใจต่อการเปลีย่นแปลงท่ีเกดิขึน้ในประเทศไทย
และอนุภูมิภาคฯ ซึ่งอยู่ในระเบียบระหว่างประเทศ (International order) ที่เป็นระเบียบโลกใหม่ที่เกิดขึ้น
หลังสงครามเย็น 
 เมือ่มองความร่วมมอืด้านต่าง ๆ จะมอียู่ด้วยกนั 3 ระดับ คอื ระดบัคร่อมภมูภิาค (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�านาจได้เข้ามามีบทบาทผ่านกรอบความร่วมมือต่าง ๆ  

2. ความเชือ่มโยงยุทธศาสตรอ์นิโด – แปซิฟิก ของประเทศต่าง ๆ





ส่งผลให้ประเทศไทยต้องด�าเนินนโยบายในการ
ก�าหนดท่าทีเพื่อรักษาดุลยภาพทางความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับประเทศมหาอ�านาจต่าง ๆ  
 การพยายามท�าให้ระเบียบของภูมิภาค
เป็นแบบหลายขั้วอ�านาจ (Multipolar) ส่งผลให้ 
การเปลี่ยนแปลงของข้ัวอ�านาจโลกได้เปลี่ยนไป 
สู ่การมีหลายขั้วอ�านาจมากขึ้น โดยสหรัฐฯ ใช้ 
ประโยชน์จากการมีหลายขั้วอ�านาจในการเจรจา 
ต่อรองเพือ่ผลประโยชน์แห่งชาตแิต่การใช้แนวทาง
ของยุทธศาสตร์ FOIPS ในแต่ละประเทศมีความ
แตกต่างกัน

 • ญ่ีปุ่น แนวคิดยุทธศาสตร์อินโด - 
แปซฟิิก เน้น 3 องค์ประกอบหลกั ได้แก่ การส่งเสรมิ 
และปลูกฝังค่านิยมพื้นฐาน เช่น หลักนิติธรรม
และประชาธิปไตย การแสวงหาความรุ่งเรืองทาง 
เศรษฐกิจ และการรักษาสนัตภิาพและเสถียรภาพ 
โดยภายใต้แนวคิดฯ นี้ ญี่ปุ ่นมุ ่งความสนใจไปที่
อินเดียและแอฟริกา โดยญี่ปุ่นมีแนวคิดเรื่องอินโด 
– แปซิฟิกที่ชัดเจน มีการน�าแนวคิดฯ ไปปรับและ
จัดท�าเป็นยุทธศาสตร์การต่างประเทศ โดยแนวคิด 
ได้สะท้อนท่าทขีองญีปุ่น่ในหลายมติิทัง้ด้านเศรษฐกจิ 
ที่ต้องการเชื่อมโยงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเข้ากับ 
อินเดียและแอฟริกามากขึ้น และด้านการเมือง
โดยญี่ปุ ่นจะเน้นการส่งเสริมความร่วมมือกับ
มหาอ�านาจอย่างสหรัฐฯ 

 • อนิเดีย เป็นตัวแปรส�าคัญต่อความ
ส�าเร็จของการผลักดันแนวคิดอินโด - แปซิฟิก 
เนื่องจากมีที่ต้ังอยู ่กึ่งกลางของภูมิภาค มีขนาด
เศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยอินเดียมอง
จีนในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่มีทั้งผลประโยชน์
และความท้าทาย และบางครัง้มกีารกระทบกระทัง่
กันในเร่ืองพรมแดนและอธิปไตย อย่างไรก็ตาม
อินเดียมีความกังวลต่อการขยายอิทธิพลของจีน
ในมหาสมุทรอินเดียผ่านการสร้างท่าเรือและ 
ท่าอากาศยานจีนในประเทศในภูมิภาคเอเชียใต ้
อาทิ บงักลาเทศ ศรีลังกา มลัดีฟส์ และปากสีถาน 
ภายใต้แนวคิด Belt and Road Initiative (BRI) 
ซึ่งอินเดียมองว่าจะส่งผลกระทบต่อการเมืองและ
ความมั่นคงของอินเดียโดยตรง

 • ออสเตรเลีย การมุ่งให้ความส�าคัญ
กบัภมูภิาคอนิโด - แปซฟิิก ระบุถงึการเพิม่บทบาท
และความรับผิดชอบของออสเตรเลียในภูมิภาคนี้  
เป้าหมายส�าคญัคอื การส่งเสรมิความมัน่คง เปิดกว้าง 
และเจริญรุ่งเรือง รวมทั้งสภาวะความไม่มั่นคงใน
ทะเลจีนใต้จากบทบาทของจีน 





3. ความท้าทายของแนวคิดอนิโด – แปซิฟิก 
 ประการแรก แม้ว่าแนวคิดอินโด – แปซิฟิก จะอยู่ในช่วงการเริ่มต้นและมีแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็น
ยุทธศาสตร์ ทางการเมืองระหว่างประเทศของหลายประเทศ โดยเฉพาะญี่ปุ ่น สหรัฐฯ อินเดีย และ
ออสเตรเลีย หรืออาจรวมไปถึงประเทศอื่น ๆ  ที่มีผลประโยชน์สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว อย่างไรก็ตาม 
ยงัมปีระเดน็ท้าทายเกีย่วกบัการด�าเนนินโยบายต่างประเทศของประเทศต่าง ๆ  ภายใต้แนวคดิอนิโด - แปซิฟิก
 ประการที่สอง เมื่อพิจารณานโยบาย America First ของสหรัฐฯ อาจเป็นอุปสรรคในการสร้าง
เอกภาพของกลุ่มพันธมิตร เน่ืองจากสหรัฐฯ มีความสนใจด้านการค้าเสรีและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการ
ส่งออกสินค้าขณะที่ญี่ปุ่นสนใจ ด้านความมั่นคงทางทะเลและความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค อย่างไรก็ตาม
ญีปุ่น่ขาดแหล่งเงินทุนที่เพียงพอใน การขับเคลื่อนนโยบายฯ ท�าให้ญี่ปุ่นต้องร่วมมือกับสหรัฐฯ ซึ่งต่างจากจีน
ที่มีกลไกการลงทนุด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อาทิ ธนาคารเพ่ือการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานแห่งเอเชยี (Asian Infra-
structure Investment Bank - AIIB) และ Silk Road Fund เพื่อรองรับข้อริเริ่ม Belt and Road Initiative (BRI)  
ของตน ประเด็นดังกล่าวจึงเป็นความท้าทายของญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ที่ต้องแสดงความชัดเจนและเป็นรูปธรรม
ของแนวคิดอินโด - แปซิฟิก ที่ไม่ใช่เป็นแนวคิดที่มีเพื่อคานอ�านาจและการตอบโต้อิทธิพลของจีน 

4. มุมมองต่อ FOIPS
 • แนวคิดอินโด - แปซิฟิก เป็นยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญต่อการด�าเนินนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่น ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งด้านการเมืองที่ต้องการให้สหรัฐฯ เข้ามามีบทบาทในภูมิภาคในบริบทที่จีนได้แผ่ขยายอิทธิพล
ในภูมิภาคมากขึ้นเรื่อย ๆ และด้านเศรษฐกิจที่ต้องการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาครอบมหาสมุทร
แปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย โดยมุ่งเน้นความสนใจไปที่อินเดียและแอฟริกา ทั้งนี้ เพื่อขยายตลาดและ 
เครอืข่ายความเชือ่มโยงในภมูภิาค แม้ว่าสหรฐัฯ หรอืประเทศอ่ืน ๆ ในภมิูภาคจะมวัีตถปุระสงค์และเป้าหมาย
ที่แตกต่างกันไป แต่แนวคิดฯ ดังกล่าวจะเป็นหมุดหมายส�าคัญในการจัดท�ายุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ
ของหลาย ๆ ประเทศในอนาคต
 • ประเด็นส�าคัญของมหาอ�านาจที่เหมือนกันในแต่ละประเทศ คือ การสร้างความเชื่อมโยง (Con-
nectivity) ซึ่งประเด็นที่มหาอ�านาจให้ความสนใจทั้งทางกายภาพ คือ ถนน รถไฟ ท่าเรือ และเครื่องบิน 
รวมถึงการขยายความร่วมมือในการพัฒนาพลังงาน และการเชื่อมโยงด้านคมนาคม (ประเด็นหลัก คือ การ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการสร้างความเชื่อมโยง)
 • นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ กล่าวในช่วงการประชุม APEC ที่นครดานัง 
เวียดนาม เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 ให้ความส�าคัญกับความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจกับประเทศ
ในอินโด – แปซิฟิก โดยแนวคิดของสหรัฐฯ ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและอินเดียแต่ยังไม่ขยาย 
รวมถึงแอฟริกา 

“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





	 •	นโยบายของญี่ปุ่นเน้นเรื่องการค้าเสร	ีซึง่เป็นข้อแตกต่างในการตคีวามค�าว่า	“Free	and	Open”	
ของสหรัฐฯ	 กับญี่ปุ่น	 โดยท้ัง	 2	 ประเทศต่างตระหนักถึงความส�าคัญของการที่อินเดียจะเข้ามามีบทบาท 
ในภูมิภาค	ซึ่งจะส่งผลต่อสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะการแข่งขันของมหาอ�านาจ	การ 
กลายเป็นศูนย์กลางของผลประโยชน์ที่ทับซ้อนของมหาอ�านาจในอนาคต	ได้แก่	สหรัฐฯ	และจีน	อีกทั้งปัจจัย
ส�าคัญที่ท�าให้สหรัฐฯ	 เข้ามามีบทบาทในภูมิภาคนี้เป็นเรื่อง	 เศรษฐกิจ	 การค้าการลงทุน	 และความมั่นคง 
ทางเศรษฐกิจ	ขณะที่ญี่ปุ่นเข้ามาร่วมมือในประเด็นเรื่อง	 เศรษฐกิจ	การค้าเสรี	 และกรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจโดยความร่วมมืออินโด	-	แปซิฟิกเป็น	“ทางเลือก”	หนึ่งของประเทศอื่น	ๆ	ในภูมิภาคและสามารถ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่สหรัฐฯ	
	 •	 บทบาทสหรัฐฯ	 ญี่ปุ่น	 ออสเตรเลีย	 และอินเดียมีความแตกต่างกัน	 เพราะเน้นว่าระบบระหว่าง
ประเทศ	 มีหลายขั้วอ�านาจ	 และการท�างานผ่านกลไกและสถาบันระดับภูมิภาค	 เช่น	 การใช้	 Expanded	
Partnership	for	Quality	Infrastructure	ของญี่ปุ่น	ซึ่งปลายป	ีพ.ศ.	2562	สหรัฐฯ	ได้ออกแผนโครงการ	
Blue	 Dot	 Network	 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสาธารณูปโภคผ่านการสมัครของหน่วยงานธุรกิจเอกชน 
อีกทั้งสหรัฐฯ	ก�าลังด�าเนินความร่วมมือกับชาติอื่น	ๆ 	ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีหลายภาคส่วนจะด�าเนินการ 
อันเป็นที่ยอมรับทั่วโลกส�าหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพสูงรวมถึงการจัดตั้งกองทุนให้ค�าปรึกษา
ด้านการด�าเนินการ	(Transaction	Advisory	Fund)	ของเครือข่ายการด�าเนินงานและความช่วยเหลือด้าน
โครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐฯ	(Infrastructure	Transaction	and	Assistance	Network)	หรือ	 ITAN	ซึ่ง
ประกาศจัดตั้งเมื่อ	พ.ศ.	2561	จะบริการให้ค�าปรึกษาด้านกฎหมายและมอบความช่วยเหลือทางวิชาการ 
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
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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-เอเชียกลาง-
เอเชียตะวันตก (China-Central Asia-West Asia Economic Corridor : CCWAEC) เป็นเส้นทางส�าคัญใน
การขนส่งน�า้มันและก๊าซธรรมชาติจากคาบสมุทรอาหรับ ตุรกี และอิหร่าน เพื่อส่งไปยังเขตปกครองตนเอง 
Xinjiang Uygur 4. ระเบียงเศรษฐกิจจีน-คาบสมุทรอินโดจีน (China-Indochina Peninsula Economic 
Corridor : CICPEC) เชื่อมระหว่างเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น�้า Pearl River (Pearl River Delta  
Economic Zone : PRD) กบัประเทศในอนภุมิูภาคลุม่แม่น�า้โขง 5. ระเบยีงเศรษฐกจิจีน-ปากสีถาน (China 
-Pakistan Economic Corridor : CPEC) เชื่อมจีนกับเอเชียใต้และ 6. ระเบียงเศรษฐกิจบังกลาเทศ-จีน-
อินเดีย - เมียนมา (Bangladesh-China-India-Myanmar Economic Corridor : BCIMEC) เริ่มต้นจาก
เมือง Kashgar ของเขตปกครองตนเอง Xinjiang Uygur ไปยังท่าเรือ Gwadar ของปากีสถาน
 • BRI เป็นแผนการพัฒนาความเชื่อมโยงเครือข่ายขนาดใหญ่ทางบกและทางทะเล โครงการต่าง ๆ 
ในระเบียงเศรษฐกิจท่ีเช่ือมโยงกับอนุภูมิภาคุลุ่มแม่น�้าโขง เพ่ือให้อนุภูมิภาคฯ เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ
ยุทธศาสตร์ใหญ่ของจีน โดย BRI ของจีนด�าเนินการผ่านแผนการยุทธศาสตร์ใหญ่และมี Asian Infrastruc-
ture Investment Bank (AIIB) เป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาช่วยระดมทุน และมีโครงการ LMC ที่จีนริเริ่มขึ้น เพื่อ
เป็นกลไกในการประสานความสัมพันธ์กับอนุภูมิภาคฯ ระเบียบของภูมิภาคของ BRI และ LMC จึงเป็นการ
พยายามสร้างความสัมพันธ์ในภูมิภาคผ่านการท�างานของกลไกเชิงสถาบันที่จีนออกแบบ โดยไม่อธิบายเน้น
ถึงขั้วอ�านาจ แต่เน้นที่ประเด็นและสาขาของความร่วมมือในด้านต่าง ๆ มากกว่า

7. ท่าทีท่ีควรเป็นของไทย
 ประเทศไทยเป ็นจุดยุทธศาสตร ์และ
ภูมิรัฐศาสตร์หลักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได ้
เข้าไปร่วมมอืในกรอบความร่วมมอืต่าง ๆ  ที่ซับซอ้น 
มากขึ้นในปัจจุบัน การแข่งขันของมหาอ�านาจใน 
ภูมิภาค คือ สหรัฐอเมริกาและจีนก่อให้เกิดการ 
แข่งขันระหว่าง Free and Open Indo-Pacific 
และ Belt and Road Initiative  ท�าให้ประเทศไทย
ต้องมีท ่าทีในด้านการต่างประเทศและความ
มั่นคงเพื่อรักษาดุลยภาพระหว่างประเทศและผล
ประโยชน์ของไทย

 • ไทยสามารถแสดงบทบาทน�าในการเป็น 
“ผู้ประสานงานในการสร้างความรู้” โดยการ 
ประสานงานจัดการสัมมนาที่ ไม ่แบ ่งแยกกับ
ประเทศมหาอ�านาจ ทีผ่่านมาไทยใช้การจดัสมัมนา
ให้ความรู้เรื่อง การพัฒนา BRI หรือ FOIPS กับ
ประเทศมหาอ�านาจแยกออกจากกัน โดยไม่ได ้
รวมตวัแสดงทัง้หมดมาอยูใ่นเวทเีดยีวกัน ซึง่สามารถ 
ท�าให ้ไทยได ้ รับข ้อมูลที่รอบด ้านรวมถึงการ
พยายามรกัษาดลุอ�านาจของไทยระหว่างมหาอ�านาจ 
อนุภูมิภาคฯ ในการเป็นแกนกลางของอาเซียน
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	 •	ไทยอาจใช้ประเด็นเรื่อง	การขนส่ง	ความ 
เช่ือมโยง	 เข้ามาเป็นแกนหลักเพราะเป็นประเด็น
สาขาที่ทุกมหาอ�านาจเห็นความส�าคัญ	 และจัด
งานสัมมนาเพื่อแสดงจุดยืนท่ีต้องการเปิดโอกาส
ให้ทุกฝ่ายเข้ามา	 โดยผลของการจัดสัมมนาอาจจะ 
ไม่ใช่ผลเชิงนโยบาย	 หรือการสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
แต่เป็นการประกาศจุดยืนและแสดงท่าทีที่ชัดเจน 
ต่อประเดน็และการคานอ�านาจกนัระหว่างประเทศ	
อาทิ	ไทยประสานงานจัดสัมมนาร่วมกับหน่วยงาน 
อย่าง	 Economic	Research	 Institute	 for 
ASEAN	 and	 East	 Asia	 (ERIA)	 (ตั้งอยู ่ ท่ี
จาการ์ตา	อินโดนีเซีย)	เพราะ	ERIA	มีการผลักดัน 
นโยบายไปยังส�านักเลขาธิการอาเซียน	แต่ต้อง
ระมัดระวังการเข้าไปใกล้ชิดกับ	ERIA	เพราะ	ERIA	

ถูกมองว่าเป็นหน่วยงานภายใต้การสนับสนุนของ
ญี่ปุ่น)
	 •	ไทยอาจจะใช้นโยบายการทูตรอบทศิทาง	
(Omni	 -	 directional	 foreign	 policy)	 ซึ่งเป็น
นโยบายต่างประเทศของไทยในช่วง	พ.ศ.	2563 
–	2533	กล่าวคือ	การมีการทูตรอบทิศทาง	(Om-
ni-direction	 diplomacy)	 เพื่อสร้างพันธมิตร	
ความร่วมมือในในมิติต่าง	ๆ 	กบันานาประเทศ	โดย
เฉพาะประเทศมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจ	โดยเน้น 
แนวทางวถิเีอเชยีซ่ึงเป็นนโยบายในช่วงสงครามเย็น 
ใช้ในการด�าเนินนโยบายการต่างประเทศ	หรือการ 
ปรบัใช้นโยบายในช่วงเวลาดังกล่าวกับสถานการณ์
การเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศในยุค
ปัจจุบันได้





	 •	ไทยสามารถใช้กรอบความร่วมมือที่ไทย
มีอยู่	 เช่น	ASEAN	ACMECS	RCEP	MLC	LMI	
เป็นต้น	 กับประเทศมหาอ�านาจ	 เช่น	 สหรัฐฯ	 จีน	
รัสเซีย	อินเดียรวมถึงกรอบอื่น	ๆ	ในการเจรจา 
ต่อรอง	 โดยใช้เวทีระดับพหุภาคี	 (Multilatera- 
lism)	ซึ่งกรอบความร่วมมือดังกล่าวไทยมีบทบาท
น�าที่ส�าคัญต่อเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ในการ
รักษาสถานะความเป็นแกนกลางของอาเซียน	 
(ASEAN	Centrality)	อกีทัง้ไทยเป็นประเทศผู้ก่อตัง้	
ประเทศผู้ริเริ่ม	และประเทศผู้ผลักดันให้เกิดกรอบ
ความร่วมมือจะท�าให้ไทยสามารถแสดงบทบาท
และรักษาดุลยภาพในเวทีระหว่างประเทศได้ดีกว่า
ในระดับเวทีระดับทวิภาค	ี(Bilateralism)

	 ในท้ายทีส่ดุยทุธศาสตร์การแข่งขนัระหว่าง
มหาอ�านาจด้านการเมอืง	เศรษฐกจิและความมัน่คง 
ขึน้อยูก่บัผลประโยชน์แห่งชาต	ิ(National	Interest)	 
ซึ่งสัมพันธ์กับความร่วมมือในประเทศต่าง	ๆ	ทั้งใน 
และนอกภมูภิาคจึงมคีวามส�าคญัต่อการเปล่ียนแปลง
ในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ	กรอบความร่วมมอื 
ด้านเศรษฐกจิในยคุทีร่ะบบโลกขบัเคลือ่นด้วยการค้า 
เสรี	 อาจกล่าวได้ว่าเป็นตัวขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
หลักของประเทศมหาอ�านาจให ้ สัมฤทธิผล	
อย่างไรก็ตามประเทศที่มีอ�านาจขนาดกลางและ
ขนาดเล็กควรพิจารณาบทบาทและความสัมพันธ์
กับประเทศมหาอ�านาจเพ่ือธ�ารงไว้ซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติ	ด้านเศรษฐกิจ	การเมือง	และความมั่นคง
ระหว่างประเทศท่ีเข้ามาอทิธพิลในรูปแบบอ�านาจแขง็	
(Hard	Power)	 และอ�านาจละมุน	 (Soft	 Power)	 
เพือ่รักษาดุลยภาพระหว่างมหาอ�านาจในเวทีระหว่าง
ประเทศซึ่งเป็นความท้าทายของไทยและประเทศ
ต่าง	ๆ	ในประชาคมโลก
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CHALLENGES 
IN 2035 

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 Garmisch- 
Partenkirchen, 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 f ict ional  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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 Part I

	 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	possi- 
bility	 that	 the	 Qumran	 Army	 will 
commit	acts	of	terrorism	in	order	to 
call	for	their	own	Self-Determination.

INTRODUCTION

5 6      7      8      9    10    11    12    13   14    15    16    17    18   19    20

35

30

25

20

15

10

5

0

Global deaths from terrorism

QUMRAN

clearance 
operations

oppressive 
government

GORIAN

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.

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.
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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.

	 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	poli- 
ticians,	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 

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	indepen- 
dence	 and	 the	 Qumrans	 were 
excluded	from	official	ethnic	groups. 
Following	years	after,	a	new	citizen- 
ship	 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	 Buddhist- 
dominated society . 	 Hardline 
Buddhist	monks	play	an	important 
role,	 supporting	 the	 government 
and	also	involves	in	politics	through 

In 2017,
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a genocide
in which
the United
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	 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	involve- 
ment	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	human- 
itarian	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.

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.
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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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 ในวารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับท่ี 3 (กุมภาพันธ – พฤษภาคม 2563) ไดกลาวถึงเกร็ดความรู 
เกีย่วกบัองคประกอบและอาํนาจหนาทีข่องสภาความมัน่คงแหงชาตติามหมวด 1 สภาความมัน่คงแหงชาติในมาตรา 6
และ มาตรา 7  และไดกลาวถึงอํานาจหนาที่ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) ในมาตรา 21 ภายใต
พระราชบญัญตัสิภาความมัน่คงแหงชาติ พ.ศ. 2559 สาํหรบัเรือ่งท่ีจะกลาวถึงในวารสารมมุมองความมัน่คง ฉบับท่ี 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 รบัผดิชอบการประสานงานการปฏิบตัติามนโยบายความม่ันคงแหงชาต ิ (ครอบคลมุเรือ่งการประสานงาน
ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบายความม่ันคงแหงชาต)ิ กอง 6 รบัผดิชอบงานการเตรยีมพรอม และ กอง 7 
รับผิดชอบงานกิจการพิเศษ อาทิ การตอตานการกอการราย 

 การมีโครงสรางการจัดหนวยงานดังกลาวขางตนเพื่อดําเนินงานหนาท่ีหลักของสํานักงานสภาความมั่นคง
แหงชาต ิ (สมช.) คือ เสนอแนะนโยบายหรือกจิท่ีเกีย่วกบังานดานความมัน่คง ภายใตพระราชบัญญตัสิภาความมัน่คง
แหงชาติ พ.ศ. 2502 โดยใชกลไกสภาความมั่นคงแหงชาติ (สภา มช.) และคณะกรรมการหลักชุดตาง ๆ ของ สมช. 
ดําเนินการเร่ืองตาง ๆ ดังนี้ สภาความมั่นคงแหงชาติ คณะกรรมการนโยบายของสภาความมั่นคงแหงชาติ 
คณะกรรมการรอยกรองงานของสภาความมั่นคงแหงชาติ คณะกรรมการประสานงานของสภาความมั่นคงแหงชาติ 

สถาบันความมั่นคงศึกษา



เกร็ดความรู
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 สภาความมั่นคงแหงชาติและคณะกรรมการของสภาความมั่นคงแหงชาติ

1 สภาความมั่นคงแหงชาติ นายกรัฐมนตรีเปนประธานสภาความมั่นคงแหงชาติ โดยสภาความมั่นคง
แหงชาติ (สภา มช.) ทําหนาที่พิจารณาเสนอแนะคณะรัฐมนตรีในเรื่องนโยบายภายใน นโยบายตางประเทศ 
นโยบายการทหารกับการเศรษฐกิจและอื่น ๆ อันเกี่ยวกับความมั่นคงแหงชาติใหสอดคลองตองกัน เพื่อใหกิจการ
ทหารและกระทรวง ทบวง กรม และองคการอื่น ๆ ของรัฐสามารถประสานกันไดอยางใกลชิดเปนผลดี
ตอความมั่นคงแหงชาติ รวมถึงพิจารณาเรื่องท่ีเก่ียวกับความมั่นคงแหงชาติตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
(พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2502 (วันที่ 23 กันยายน 2502) พระราชบัญญัติสภาความมั่นคง
แหงชาต ิ(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2507 (วนัที ่29 กนัยายน 2507) (โดยการตราพระราชบัญญตัฯิ ฉบับนีมี้ผลใหมกีารยกเลกิ
พระราชบัญญัติสภาปองกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2499 และพระราชบัญญัติสภาปองกันราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2500)

2 คณะกรรมการนโยบายของสภาความมั่นคงแหงชาติ โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
เปนประธาน เพื่อทําหนาที่พิจารณาเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติและแนวทางดําเนินการ
ตามนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติตอสภาความมั่นคงแหงชาติ รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองปญหา
ความมั่นคงแหงชาติตามที่ไดรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีหรือตามขอเสนอของสวนราชการ
ที่เกี่ยวของตาง ๆ  เพื่อนําไปประกอบการเสนอแนะนโยบายและแนวทางดําเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร
ความม่ันคงแหงชาติ (ตอมาเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 ไดมีการปรับปรุงองคประกอบและอํานาจหนาท่ี
ของคณะกรรมการฯ ใหสอดคลองกับสถานการณดานความมั่นคงของประเทศในขณะนั้น โดยมีรองนายกรัฐมนตรี
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ)  

3 คณะกรรมการรอยกรองงานของสภาความมั่นคงแหงชาติ โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
เปนประธาน เพื่อทําหนาที่พิจารณาปญหาเฉพาะหนาและปญหาเรงดวนรวมทั้งเพื่อเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร 
แนวทางและมาตรการดําเนินการเกี่ยวกับความมั่นคงแหงชาติตอนายกรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแหงชาติ
และสวนราชการตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ

4 คณะกรรมการประสานงานของสภาความม่ันคงแหงชาติ โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
เปนประธาน เพื่อทําหนาที่พิจารณาแบงมอบความรับผิดชอบการปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคง
แหงชาติ เพื่อใหสวนราชการที่เกี่ยวของจัดทําแผนปฏิบัติราชการ แผนงาน และโครงการรองรับนโยบายและ
ยทุธศาสตรความมัน่คงแหงชาติทีก่าํหนด รวมทัง้ประสานงานและตดิตามการดาํเนนิงานของสวนราชการทีเ่กีย่วของ
ในการนํานโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติไปสู การปฏิบัติตลอดจนประเมินผลการดําเนินงาน
ตามนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติโดยรายงานตอสภาความมั่นคงแหงชาติตามหวงเวลาท่ีเหมาะสม

การจัดโครงสรางหนวยงานภายใน สมช. ไดมีการปรับเปลี่ยนในหลายครั้งเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ
และสภาพการณการทํางานดานความมั่นคงในชวงเวลานั้น เมื่อป พ.ศ. 2541 ไดมีการปรับเปลี่ยนการเรียกชื่อ  
“กอง + หมายเลข” เปน กอง + ระบุภารกิจที่รับผิดชอบ ดังนี้ กองอํานวยขาวกรองความมั่นคง กองความมั่นคง
ดานการเมือง กองความมั่นคงดานการปองกันประเทศ กองความมั่นคงดานเศรษฐกิจ กองความมั่นคงดานสังคม

การจัดโครงสรางหนวยงาน สมช. ในป พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 2545
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จติวิทยา กองความม่ันคงดานวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีพลงังาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม กองความมัน่คง
กิจการพิเศษ และสํานักงานเลขานุการกรม  (พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 
สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2541, ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 กันยายน 2541) 

 การพัฒนาหนวยงานในหวงป พ.ศ. 2545 เปนผลสืบเนื่องจากการปฏิรูประบบราชการของประเทศไทย
เพ่ือใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยในสวนของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ไดมีการปรับปรุงโครงสราง
การจัดหนวยและภารกจิหนาที ่โดยมกีารแบงสวนราชการภายในออกเปน 4 สาํนกั 1 กอง คือ 1) สาํนกัเลขานุการกรม
2) กองอํานวยการขาวกรอง 3) สํานักความม่ันคงกิจการชายแดนและการปองกันประเทศ 4) สํานักความมั่นคง
กิจการภายในประเทศ และ 5) สํานักความมั่นคงกิจการภายนอกประเทศ (กฎกระทรวงแบงสวนราชการ
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2545  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม 2545) 

 การพฒันาองคกรในป พ.ศ. 2554 เปนไปตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานกังานสภาความมัน่คงแหงชาติ 
พ.ศ. 2554 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 20 พฤษภาคม 2554)  โดยผู บริหารของสํานักงาน
สภาความมั่นคงแหงชาติในขณะนั้น ไดมีการจัดกลุมภารกิจ ดังนี้

1) กลุมภารกิจนโยบายและแผนความมั่นคง ประกอบดวย สํานักนโยบายและแผนความมั่นคง (สนผ.) 
สํานักประเมินภัยคุกคาม (สปภ.) 

2) กลุมภารกิจยุทธศาสตรและอํานวยการความมั่นคง ประกอบดวย สํานักยุทธศาสตรความมั่นคง
ภายในประเทศ (สภน.) สํานักยุทธศาสตรความมั่นคงระหวางประเทศ (สรป.) สํานักยุทธศาสตรความมั่นคง
กิจการชายแดนและประเทศรอบบาน (สชป.) สํานักยุทธศาสตรความมั่นคงเก่ียวกับภัยคุกคามขามชาติ (สภช.)
สาํนกัยทุธศาสตรความมัน่คงจังหวดัชายแดนภาคใตและชนตางวฒันธรรม (สชต.) สาํนกัยทุธศาสตรการเตรียมพรอม
และการปองกันประเทศ (สตป.) 

3) กลุมภารกิจดานการบริหาร คือ สํานักงานเลขาธิการ (สลก.)

4) กลุมภารกิจอื่น ๆ  ประกอบดวย 1) กลุมพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.) 2) กลุมตรวจสอบภายใน (กตส.)

3) ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.) 

5) กลุมภารกิจการบริหารทางวิชาการความม่ันคง คือ กลุมพัฒนาองคความรูความม่ันคง (กพอ.) 

การปรับปรุงโครงสรางการจัดหนวยงานดังกลาวขางตนเพื่อใหมีความเหมาะสมกับปริมาณงาน
และอัตรากําลังภายใตกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี 
พ.ศ. 2554 และ กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2556 (มีผลใหยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติสํานักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2545) โดยมกีลไกในรปูแบบคณะกรรมการอืน่เพิม่เตมิอกีหลายชดุนอกเหนอืจากคณะกรรมการหลกัชดุตาง ๆ
ดังกลาวขางตนเพื่อรับผิดชอบประเด็นดานความมั่นคงเปนการเฉพาะ อาทิ คณะกรรมการอํานวยการขาวกรอง
แหงชาติ คณะกรรมการนโยบายและอํานวยการรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล คณะกรรมการอํานวย
การปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ คณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
คณะกรรมการนโยบายและอํานวยการแกไขปญหาการกอการรายสากล โดยปจจุบันคณะกรรมการหลายชุดไดมี
การปรับเปล่ียนองคประกอบและหนาที่อํานาจไปตามความเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ดานความมั่นคงเฉพาะเรื่อง
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    กฎกระทรวงการแบงสวนราชการ      
    สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
    สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2563

 กฎกระทรวงฯ กําหนดใหสํานักงานสภา
ความมั่นคงแหงชาติมีภารกิจเกี่ยวกับกิจการความ
มั่นคงของประเทศ การเสนอแนะการจัดทํานโยบาย
และแผนระดับชาติว าด วยความม่ันคงแห งชาติ 
นโยบายและยุทธศาสตรหรือแผนดานความมั่นคง
เฉพาะเร่ือง แผนงานหรือแนวทางปฏิบัติดานความ
มั่นคงของชาติและแผนเตรียมพรอมแหงชาติเสนอตอ
สภาความมั่นคงแห งชาติ การติดตามประเมิน 
และวิเคราะหสถานการณภาพรวมในเชิงยุทธศาสตร
ดานความมัน่คง การแจงเตือนภยัคุกคาม รวมทัง้อาํนวยการ 
และประสานงานใหเปนไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร 
และการประเมินผลตลอดจนการพัฒนาและการจัด
ทําฐานขอมูลและองคความรู ด านความมั่นคงท่ีมี
คุณภาพ เพื่อปกปองและรักษาผลประโยชนของชาติ  
(ราชกิจจานุเบกษา เลม 137 ตอนที่ 22 ก เมื่อวันที่ 
19 มีนาคม 2563)

 การดําเนินงานของสํานักงานสภาความมั่นคง
แหงชาตใินปจจุบนัภายใตกฎกระทรวงฯ ขางตน กําหนด
ใหมีการแบงสวนราชการของสํานักงานสภาความ

มั่นคงแหงชาติ (สมช.) ประกอบดวย 1 สํานักเลขาธิการ 
และ 9 กอง ดังนี้ สํานักงานเลขาธิการ (สลก.) กอง
นโยบายและยทุธศาสตรความม่ันคง (กนย.) กองประเมิน
ภัยคุกคาม (กปภ.) กองความมั่นคงดานการเตรียม
พรอมและการปองกันประเทศ (กตป.) กองความมั่นคง
จังหวัดชายแดนภาคใตและชนตางวัฒนธรรม (กชต.) 
กองความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบาน 
(กชป.) กองความมัน่คงเกีย่วกบัภยัคกุคามขามชาต ิ (กภช.) 
กองความมัน่คงภายในประเทศ (กภน.) กองความมั่นคง
ระหวางประเทศ (กรป.) และกองความมั่นคงทางทะเล 
(กมท.) นอกจากน้ีโครงสรางการจัดหนวยงานของ สมช. 
ไดกําหนดใหมีกลุมงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานที่
ขึ้นตรงตอเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ ดังนี้ 
กลุมกฎหมาย (กกม.) กลุมตรวจสอบภายใน (กตส.) 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.) และศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริต (ศปท.) 

 นอกจากนี ้สาํนกังานสภาความมัน่คงแหงชาติ
ไดมีการทบทวนคําสั่งตาง ๆ ที่ออกโดยสภาความมั่นคง
แหงชาติ เพือ่ใหมคีวามเหมาะสมในการกลัน่กรอง เสนอแนะ 
ยุทธศาสตร นโยบาย แผน และอํานวยการ ประสาน
การขับเคลื่อนงานดานความมั่นคง โดยมีการทบทวน
องคประกอบและหนาที่อํานาจของคณะกรรมการ
ชุดตาง ๆ ภายใตคําสั่งสภาความมั่นคงแหงชาติ อาทิ 

พัฒนาการการจัดหนวยงาน
และการดําเนินงานจากอดีตมาสูปจจุบัน

 สมช. ไดมีการปรับโครงสรางการจัดหนวยงาน
และการดําเนินงานของ สมช. เพื่อใหสอดคลองกับ
บริบทความมั่นคงในปจจุบันและแนวโนม โดยมีภารกิจ
ที่เพ่ิมขึ้นและใหมีความเหมาะสมกับสภาพของภารกิจ
ที่เปลี่ยนไปตามกฎหมายวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
และกฎหมายดานความมัน่คงอืน่ทีเ่ก่ียวของ อันจะทําให
การปฏิบัติภารกิจตามหนาที่และอํานาจมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

 ดังนั้น เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ราชกิจจา
นุเบกษาไดประกาศกฎกระทรวงการแบงสวนราชการ
สาํนกังานสภาความมัน่คงแหงชาต ิ สํานกันายกรัฐมนตรี 
พ.ศ. 2563 (นายกรฐัมนตรลีงนามเมือ่วนัที ่ 12 มนีาคม
2563) ทั้งนี้ ใหยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการ
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงาน
สภาความมัน่คงแหงชาต ิสาํนักนายกรฐัมนตร ี(ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2556
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คณะกรรมการนโยบายของสภาความมั่นคงแหงชาติ 
คณะกรรมการรอยกรองงานของสภาความมัน่คงแหงชาติ 
คณะกรรมการประสานงานของสภาความมัน่คงแหงชาต ิ
คณะกรรมการเตรียมพรอมแหงชาติ คณะกรรมการ
ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง (เมื่อวันที่ 13 
มีนาคม 2563 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ 
จนัทรโอชา) ประธานสภาความมัน่คงแหงชาติไดลงนาม
คําสั่งฯ) 

 สําหรับการดําเนินงานของสํานักงานสภา
ความม่ันคงแหงชาติไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการข้ึน
ใหม รวม 3 คณะ คือ 1) คณะกรรมการบูรณาการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 2) คณะ
กรรมการขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็นความมั่นคงและนโยบายและแผนระดับชาติวา
ดวยความมั่นคงแหงชาติ และ 3) คณะกรรมการ
นโยบายวชิาการดานความมัน่คง (เมือ่วนัที ่ 13 มนีาคม 
2563 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) 
ประธานสภาความมั่นคงแหงชาติไดลงนามคําสั่งฯ) 

 ที่ผานมา การดําเนินงานทางวิชาการดาน
ความมั่นคงและการทํางานรวมกับนักวิชาการและ
สถาบันทางวิชาการมีการดําเนินงานต้ังแตในอดีตโดย
การเชิญนักวิชาการหรือผู ที่เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ 
รวมถึงองคกรพัฒนาเอกชน และภาคประชาสังคม 
และปรากฏเดนชัดขึ้นเมื่อมีการจัดต้ัง “กลุ มพัฒนา
องคความรู ความมั่นคง” (กพอ.) และกําหนดใหมี
ตาํแหนงผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานยุทธศาสตรความมั่นคง 
(ระดับ 9) กํากับดูแลงานวิชาการดานความมั่นคง 
โดยมีความรวมมือกับนักวิชาการ สถาบันทางวิชาการ 
มาโดยตอเน่ืองในการประชุมสัมมนา การระดมความ
คิดเห็น การมีขอเสนอแนะทางวิชาการตอประเด็น
ป ญหาความมั่นคง โดยการให ความสําคัญกับ
การดําเนินงานทางวิชาการน้ัน จะเห็นไดว าเมื่อ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2551 นายกรัฐมนตรี/ประธาน
สภาความมั่นคงแหงชาติไดลงนามคําสั่งสํานักนายก
รัฐมนตรีที่ 136/2551 เรือ่ง แตงตั้งคณะกรรมการศูนย
ความม่ันคงศึกษาสภาความม่ันคงแหงชาติ และเมือ่
วนัที ่8 ตลุาคม 2555 เลขาธกิารสภาความม่ันคงแหงชาติ 
ไดลงนามในคําสั่งสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
ที่ 327/2555 เรื่อง จัดตั้งศูนยความมั่นคงศึกษา 
สภาความมัน่คงแหงชาติ (ปจจุบนัไดมีการยกเลิกคําสั่งฯ 
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563) 

 ปจจุบัน การกําหนดนโยบาย แผน ในการ
พัฒนาองคความรูดานความมั่นคงและการมีความรวม
มือกับภาควิชาการและภาคีเครือขายทางวิชาการได
ปรากฏชัดเจนขึ้นภายใตกฎกระทรวงฯ ฉบับปจจุบัน 

ท่ีให ความสําคัญกับการทําหนาท่ีในการศึกษา 

วิจัย พัฒนาองคความรู เพ่ือเสริมสราง

ศักยภาพและบริหารจัดการคลังสมองดาน

ความม่ันคงรวมท้ังขับเคลื่อนการดําเนินงานคณะ
ที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแหงชาติ และทําหนาที่

สงเสริม ประสานงาน หรือ รวมมือกับหนวย

งานภายในประเทศและหนวยงานหรือสถาบัน 

องคกรตางประเทศในกิจการดานวิชาการ

ท่ีเกี่ยวกับความม่ันคงรวมท้ังเผยแพรขอมูล

และองคความรู  เกี่ยวกับความมั่นคง โดย

เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติไดมีคําสั่ง

แตงตั้งสถาบันความมั่นคงศึกษา (สมศ.) เปน

หนวยงานภายในสํานักงานสภาความมั่นคง

แหงชาติ (พัฒนาจากการเปนกลุมพัฒนาองค

ความรูความมั่นคง : กพอ.) เพื่อรับผิดชอบ

งานพัฒนาองคความรูดานความม่ันคง และ

ทําหนาที่พัฒนาและสงเสริมความรวมมือ

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติกับ 
การพัฒนาองคความรูความมั่นคง
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กลุมงาน
พัฒนาองคความรู

ความมั่นคง

กลุมงาน
จัดการองคความรู
ดานความมั่นคง

สมศ.
สมช.กลุมงานศึกษาอบรม

และสงเสริมความรวมมือ
ทางวิชาการ

ทางวชิาการในรูปแบบของ Track 1.5 (ภาครฐั

กบัภาควชิาการ) และ Track 2 (ภาควชิาการ) 

เพือ่นาํองคความรูจากนกัวิชาการ ผูเช่ียวชาญ

สาขาตาง ๆ มาประกอบการพจิารณาเสนอแนะ

ยุทธศาสตร นโยบาย และแผน หรือแมแต

แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของกับงานดานความ

มัน่คงท้ังภายในและตางประเทศ

 ซ่ึงในการดําเนนิงานพฒันาองคความรู

ดานความม่ันคงนั้น คณะกรรมการนโยบาย

วชิาการดานความมัน่คง ภายใตคาํสัง่สภาความ

มั่นคงแหงชาติ ที่ 8/2563 ที่นายกรัฐมนตรี

ไดลงนามคําสั่งแตงตั้งขึ้น โดยมีเลขาธิการ

สภาความมัน่คงแหงชาต ิเปนประธาน เปนกลไก

สาํคญัในการทาํหนาทีก่าํหนดนโยบายวชิาการ

ดานความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการเสนอแนะ

ยุทธศาสตร นโยบาย แผนความมั่นคง

เฉพาะเร่ืองอันเกี่ยวกับความม่ันคงแหงชาติ 

และใหคําปรึกษา เสนอแนะ การดําเนินงานดาน

วิชาการและแนวทางการพัฒนาอันเกี่ยวเน่ือง

กับการพัฒนาองคความรูดานความมั่นคงแก

สภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักงานสภาความ

มั่นคงแหงชาติ และหนวยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ

รวมถึงเสนอแนะแนวทางการศึกษา วิจัย 

รวบรวม พัฒนา สงเสริม และเผยแพรขอมูล

หรือองคความรูเกี่ยวกับความมั่นคงแหงชาติ 

โดยในวารสารมมุมองความมัน่คงฉบับตอ ๆ ไป

จะได กลาวถึงบทบาทของคณะกรรมการ

นโยบายวิชาการด านความมั่นคงในการ

พัฒนาองคความรูดานความมั่นคงตอไป
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สถาบันความมัน่คงศึกษา สาํนกังานสภาความม่ันคงแหง่ชาติ
เอกสารเผยแพรข่องสาํนกังานสภาความมัน่คงแหง่ชาติ
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