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องค์ความรู้ด้านความมั่นคง
และการฝึกศึกษา สมช.
รัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์

การบริหาร

จัชายแดน
ดการ

ธีรัช ลิมปยารยะ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ทิศตะวันตก ชั้น 7
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
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สถาบันความมั่นคงศึกษา
ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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ทีเ่ กีย่ วข้องกับอาชญากรรมสิง่ แวดล้อมในประเทศไทย

เกร็ดความรู้
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
พ.ศ. 2550-2554
สถาบันความมั่นคงศึกษา

แนะน�ำ ข้าราชการ
บรรจุใหม่ของ สมช.

สถาบันความมั่นคงศึกษา ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
11/10/2563 BE 9:00 AM

 แบบฟอร์มเสนอบทความ  
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ต�ำแหน่ง.....................................................................................................................................
หน่วยงานทีส่ งั กัด......................................................................................................................
โทรศัพท์............................................ โทรศัพท์เคลือ่ นที.่ ..........................................................
โทรสาร........................................................................
E-mail.......................................................................................................................................
หลักเกณฑ์การส่งบทความลงพิมพ์

่ คงแห่งชาติ
เอกสารเผยแพร่ของส�ำนักงานสภาความมัน
พิมพ์ครั้งที่ 1 | ฉบับที่ 5 | ตุลาคม 2563 - มกราคม 2564
จ�ำนวนพิมพ์ 500 เล่ม
เจ้าของ		
ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
		
เลขที่ 1 ท�ำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
		
โทรศัพท์ 0-2629-8000 โทรสาร 0-2629-8056
		Website: www.nsc.go.th
วัตถุประสงค์
		
		
			
		
			
		
			

เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการด้านความมั่นคง
เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากผลงานทางวิชาการและสร้างความรู้ความเข้าใจในด้าน
ความมั่นคง
เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและประสานงานในการบริหารจัดการข้อมูลวิชาการ
ระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคง
เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ กับหน่วยงานและเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้อง

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

ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ทิศตะวันตก ชั้น 7
		 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10215
		 โทรศัพท์ 0-2142-0142 โทรสาร 0-2143-9350
11/9/2563 BE 2:57 PM

ค�ำน�ำ

วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ 5 (ตุลาคม 2563 – มกราคม 2564) ที่สถาบัน
ความมั่นคงศึกษา ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมศ.สมช.) จัดท�ำขึ้น เป็นการ
ถ่ายทอดมุมมองการท�ำงานด้านความมั่นคงจากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ที่ปรึกษาของ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ และ ข้าราชการส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติในบริบท
การท�ำงานด้านความมัน่ คงทีค่ รอบคลุมทุกมิตหิ รือกล่าวได้วา่ เป็นความมัน่ คงแบบองค์รวม
(Comprehensive Security) โดยเนื้อหามีด้วยกัน 6 ส่วน ดังนี้

ส่วนแรก เป็นชุดความรู้จากอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์)

ที่เน้นย�้ำให้ทุกคนทุกฝ่ายได้สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคงที่ทรงแบบอย่าง
ในการครองตน ครองงานและการพัฒนา

ส่วนที่สอง บทความเกี่ยวกับการพัฒนาการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (C-MEX)

ในกรอบแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ โดย ดร.ธัชชะ จุลชาต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ
สินชัย คารวุตม์ รองผู้อ�ำนวยการสถาบันความมั่นคงศึกษา ชี้ให้เห็นถึงตัวแบบและแนวทางประเมินผล
การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติซึ่งเป็นการขยายองค์ความรู้และประสบการณ์การท�ำงานต่อจาก
การกล่าวถึงการฝึกฯ นีไ้ ว้ในบทความเรือ่ งระบบการเตรียมพร้อมด้านความมัน่ คงไทยทีไ่ ด้มกี ารตีพมิ พ์ในวารสารฯ
ฉบับที่ 2

ส่ ว นที่ ส าม บทความจากที่ ป รึ ก ษาของสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ใน 2 เรื่ อ ง เรื่ อ งแรก

ชุดความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองนโยบายความมั่นคงแห่งชาติในความตกลงระหว่างประเทศด้านการลงทุน :
กรณีมาตรการฉุกเฉินเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 โดย ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ที่ท�ำการศึกษา
กลไกการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน (Investor-State Dispute Settlement - ISDS) ในกรณีทไี่ ด้รบั
ความเสียหายจากนโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ อันเนื่องมาจากมาตรการฉุกเฉินเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
Covid-19 ส�ำหรับเรือ่ งทีส่ อง เป็นชุดความรูเ้ กีย่ วกับแนวทางผลักดันพลังวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ สร้าง
ความมัน่ คงของชาติ โดย ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิเ์ ดชขจร เพือ่ ถ่ายทอดความรูแ้ ละข้อเสนอเชิงนโยบายจากทีเ่ คยเขียน
เรื่อง “พลังวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความมั่นคงของชาติ” ในวารสารฯ ฉบับที่ 3
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ค�ำน�ำ
ส่วนที่สี่ เป็นชุดความรู้ข้าราชการ สมช. เป็นผู้ถ่ายทอดใน 4 มุมมอง โดยมุมมองแรก เป็นเรื่อง

“5G กับ ความมั่นคงแห่งชาติ” โดย ดร.พลเทพ ธนโกเศศ เพื่อให้แง่มุมประเด็นด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยี 5G ทั้งระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Security) และระดับเทคนิค (Technical Security)
มุมมองทีส่ อง ชุดความรูใ้ นเรือ่ ง “มุมมองการสงครามสมัยใหม่ Hybrid Warfare” จาก กวิรัศมิ์ นนท์จีรพัส
และ วิศรุฒ เอีย่ มประกอบกิจ ซึง่ เป็นข้าราชการแรกบรรจุของ สมช. ส่วนมุมมองทีส่ าม เรือ่ ง การบริหารจัดการ
ชายแดน ไทย - มาเลเซีย โดย ทรงพล ธรรมชีวทัศน์ เพื่อให้เห็นถึงความร่วมมือและกลไกความร่วมมือ
ระหว่างไทยกับมาเลเซียในพื้นที่ชายแดน และ มุมมองที่สี่ จะบอกเล่าเรื่อง องค์ความรู้ด้านความมั่นคง
และการฝึกศึกษา สมช. โดย รัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์ ซึ่งให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ
ทุนมนุษย์ในการพัฒนาบุคลากร สมช. และ ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงให้มีความรู้และประสบการณ์ในงาน
ด้านความมั่นคงแบบองค์รวม (Comprehensive Security)

ส่วนที่ห้า เป็นชุดความรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมสิ่งแวดล้อม

ในประเทศไทย โดยธีรัช ลิมปยารยะ อัยการประจ�ำส�ำนักงานอัยการสูงสุด ที่จะบอกเล่าถึงความส�ำคัญและ
การป้องกันอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมที่เป็นประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติ

ส่วนที่หก เป็นการบอกเล่าถึงเรื่องราวที่ผ่านมาที่ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ก�ำหนด

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2550 - 2554 ที่มีเป้าหมายการสร้างสภาวะแวดล้อมที่สันติสุข มีภูมิคุ้มกัน
ปัญหาต่าง ๆ สามารถคัดกรองสิ่งที่เป็นคุณและโทษที่จะเข้ามากระทบต่อความมั่นคงของรัฐและประชาชน
รวมถึงการแนะน�ำข้าราชการบรรจุใหม่ เมือ่ วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ซึง่ จะเข้ามาเป็นพลังส�ำคัญทีจ่ ะได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงในระยะต่อไป
อนึง่ สถาบันความมัน่ คงศึกษาหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าท่านผูอ้ า่ นจะได้รบั ความรูด้ า้ นความมัน่ คงจากวารสารฯ
ฉบับนี้ ซึง่ เป็นช่องทางหนึง่ ทีจ่ ะสือ่ ความเข้าใจและการรับรูถ้ งึ บทบาทการท�ำงานด้านความมัน่ คงของหน่วยงาน
และผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง
สถาบันความมั่นคงศึกษา
กันยายน 2563
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ดร.พลเทพ ธนโกเศศ
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4 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á “ ÇÑ¹ÃÙŒÃÑ¡ÊÒÁÑ¤¤Õ ”
เปนการสนองพระมหากรุณาธิคุณและนอมนํากระแสพระราชดํารัส
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2534 ที่มีความตอนหนึง่ วา
“ อีก 2 ปขางหนาอาจจะมีวันของ “ความสามัคคี” หรือ “รูรักสามัคคี”
อีก 2 ปก็ไมสายเกินไป ใหเปน “วันรูรักสามัคคี” แตระหวางนีก้ ็ตองสามัคคีตอไป
เพื่อใหมีวันนัน้ ขึ้นได คือถาไมปฏิบัติตั้งแตวันนี้ ก็ไมมีวันขางหนา”
ซึ่งเปนแนวทางกําหนดใหมีวันรูรักสามัคคีเพื่อสรางแรงจูงใจใหตระหนักถึงคุณคา
ความสําคัญ และนําไปสูการปฏิบัติดวยความสามัคคี รูจักหนาที่
และประสานสงเสริมกันใหเกิดความเจริญแกประเทศชาติ

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

ที่มา : สรุปขาวการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
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ขจัดภัย บุรุษพัฒน์ 1

วารสารมุมมองความมั่นคง

กว่ า ที่ ค นไทยจะมี บ ้ า นเมื อ งเป็ น หลั ก แหล่ ง สร้ า งบ้ า นแปลงเมื อ ง
จนมาเป็นเช่นทุกวันนี้ บรรพบุรุษเราต้องด่าวดิ้นสิ้นชีวิตไปนับไม่ถ้วนเพื่อรักษา
ถิ่นฐานบ้านเรือนเอาไว้ พระมหากษัตริย์ไทยทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่ยุคสุโขทัย
ถึงยุคกรุงศรีอยุธยามาถึงสมัยธนบุรี ได้ทรงน�ำทัพปกปักรักษาบ้านเมืองไว้ให้ลกู หลาน
ด้วยความกล้าหาญเสียสละ ในสมัยรัตนโกสินทร์ก็เช่นกัน พระมหากษัตริย์ไทย
ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ทรงปกป้องบ้านเมืองให้พ้นภัยจากอริราชศัตรู สามารถ
ด�ำรงอย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีมีความเจริญก้าวหน้ามาตามล�ำดับ ทรงปฏิบัติภารกิจ
มากมายที่เป็นประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ต่อชาติบ้านเมือง ประชาชนชาวไทย
จึงส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รักและภักดีจักรีวงศ์ทุกพระองค์ไม่เสื่อมคลาย

ฉบับที่ 5 ประจำ�เดือนตุลาคม 2563 - มกราคม 2564

5

พระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9
พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ที่คนไทยได้ยินเป็นครั้งแรกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 ก็คือ

“ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ”
นับแต่นั้นเป็นต้นมาพระองค์ได้พระราชทานค�ำสอน แนะน�ำผ่านทางพระบรมราโชวาท
พระราชด�ำรัส พระราชด�ำริ ในวโรกาสต่าง ๆ
ที่สะท้อนถึงพระราชปณิธานที่ส�ำคัญ 4 ประการ คือ

1

อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2541 - 2545)
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ประการแรก ทรงมุ่งมั่นตั้งพระทัยให้พสกนิกรชาวไทยผ่อนคลาย
จากความทุกข์ ความเดือดร้อน
ประการที่สอง ทรงปรารถนาให้คนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ประการที่สาม ทรงปรารถนาให้คนไทยมีความสามัคคีกลมเกลียว
เป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน

วารสารมุมมองความมั่นคง

ประการสุดท้าย ทรงปรารถนาให้บ้านเมืองมีความเจริญก้าวหน้า
มีความมั่นคงปลอดภัย และมีความร่มเย็นเป็นสุขอย่างแท้จริง

คุณธรรมคำ�พ่อสอน

ฉบับที่ 5 ประจำ�เดือนตุลาคม 2563 - มกราคม 2564

6

ตลอด 70 ปี ที่ครองราชย์ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายเหลือที่จะคณานับ เพื่อด�ำเนินการ
ตามพระราชปณิธาน ด้วยการพระราชทานค�ำสอน ค�ำแนะน�ำ  ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินชีวิต หลักคิด
และหลักปฏิบัติในการท�ำงาน หลักการพัฒนาทั้งหลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน และ
หลักการอยู่ร่วมกันด้วยความสงบ สันติ ตลอดจนทรงงานหนักตลอดเวลาในการเข้าไปพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาผู้ที่เดือดร้อนยากไร้ ทั้งนี้ ก็ด้วยความรัก ความห่วงใยพสกนิกรชาวไทยอย่างที่ไม่มีผู้ใด
จะเสมอเหมือน
ค�ำสอน ค�ำแนะน�ำ  ค�ำเตือนสติ ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานให้นี้ ล้วนเป็นสิ่งที่ดี มีคุณค่า
เป็นประโยชน์ถูกต้องเป็นธรรมทั้งสิ้น จึงเรียกว่า “คุณธรรมค�ำพ่อสอน” ปัจจุบันรู้จักกันในชื่อว่า
“ศาสตร์พระราชา” ซึ่งแบ่งเป็น 4 ด้านด้วยกัน ได้แก่
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การครองงาน
พระองค์ทรงตระหนักว่าข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นหลักของบ้านเมือง
มีความส�ำคัญต่องานของแผ่นดิน
จึงได้พระราชทานค�ำสอนค�ำแนะน�ำ
ให้แก่ข้าราชการในวโรกาสต่าง ๆ
อยู่เป็นประจ�ำ ดังความใน
พระบรมราโชวาทองค์หนึ่งว่า

OKPRE_new001_RIP.indd 7

การพัฒนา

วารสารมุมมองความมั่นคง
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ฉบับที่ 5 ประจำ�เดือนตุลาคม 2563 - มกราคม 2564

...ข้าราชการไม่ว่าจะด�ำรงต�ำแหน่งใด
ระดับใด ท�ำหน้าที่อย่างไร ล้วนแต่มีความส�ำคัญ
ต่องานของแผ่นดินทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังได้พระราชทาน
การครองตน
ค�ำสอน ค�ำแนะน�ำ ในเรื่องหลักการท�ำงานให้กับนิสิต
นักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่จบการศึกษา
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานค�ำสอน
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรด้วย ค�ำสอนเหล่านี้
ค�ำแนะน�ำ ครอบคลุมทุกเรื่องทุกประเด็น
ในการด�ำเนินชีวิตเพื่อให้ผู้คนทุกหมู่เหล่า ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้
ในการท�ำงานได้เช่นเดียวกัน
เป็นคนดีมคี ณ
ุ ธรรม มีนำ�้ ใจรูจ้ กั ให้ความช่วยเหลือ
เกื้อกูลผู้ที่เดือดร้อนยากไร้ ทรงปลูกฝังให้คนไทย
มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส�ำนึกรับผิดชอบ
ทรงปลู ก ฝั ง ให้ ข ้ า ราชการท� ำ งานด้ วยความทุ ่ ม เท
มีความอดทนอดกลั้น ขยันหมั่นเพียร
ไม่เบียดเบียนสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น เสียสละ ละทิ้งประโยชน์ส่วนตน มุ่งผลประโยชน์ส่วนรวม
มีจิตใจหนักแน่น มั่นคงด�ำรงความเป็นกลาง เป็นที่ตั้ง ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต จิตส�ำนึกรับผิดชอบ
มุ่งมั่นท�ำความดี ท�ำสิ่งที่ดีมีคุณค่าต่อตนเอง ให้งานทุกอย่างเป็นไปอย่างถูกต้อง เที่ยงตรง เป็นกลาง
ทรงสอนให้ท�ำงานอย่างมีหลักการ มีระเบียบ ปรับปรุงตัว
ต่อผู้อื่น และต่อบ้านเมืองเป็นส่วนรวม
ปรับปรุงงานให้ดีมีประสิทธิภาพ ทันการทันเวลาอยู่เสมอ
ให้เพียรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ เพื่อให้งาน
ที่ท�ำบังเกิดผล เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองและประชาชน
อย่างแท้จริง

พระราชกรณียกิจทีใ่ นหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงอุทศิ เวลา
ให้มากที่สุดได้แก่งานด้านการพัฒนา ทรงมีความรอบรู้
ในงานด้านนี้อย่างลึกซึ้ง ทรงศึกษา ค้นคว้าและทดลอง
ปฏิบัติด้วยพระองค์เองก่อนที่จะทรงแนะน�ำแก่ชาวบ้าน
และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค�ำสอนค�ำแนะน�ำ
เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง หลักการทรงงาน ได้น�ำไปสู่การพัฒนาในด้าน
ต่าง ๆ มากมาย ทั้งด้านการเกษตร การศึกษา สาธารณสุข
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน โครงการ
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ 4,700 โครงการ และ
โครงการส่วนพระองค์อีกนับไม่ถ้วน
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ส�ำหรับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากจะได้รบั การยอมรับและน�ำไปปฏิบตั กิ นั ทุกภาคส่วน
อย่างกว้างขวางทั่วประเทศแล้ว องค์การสหประชาชาติก็ได้ตระหนักถึงคุณค่า และความส�ำคัญของ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้นำ� ไปเผยแพร่ในประเทศทีก่ ำ� ลังพัฒนาทัว่ โลก เพือ่ ให้เกิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืนสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับประชาชนในประเทศเหล่านั้น

วารสารมุมมองความมั่นคง

การอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสันติ
พระราชปณิธานทีส่ ำ� คัญของในหลวงรัชกาลที่ 9 ก็คอื ทรงปรารถนาให้คนไทยมีความสามัคคีกลมเกลียว
และให้บา้ นเมืองมีความมัน่ คงปลอดภัย มีความร่มเย็นเป็นสุขอย่างแท้จริงเพือ่ ให้เป็นไปตามพระราชปณิธาน
ทรงพระราชทานค�ำสอนค�ำแนะน�ำให้คนไทยมีความรักชาติ คิดถึงผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นที่ตั้ง
ช่วยกันปกปักรักษาบ้านเมืองและสิ่งดีงามที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างสมไว้ด้วยความกล้าหาญเสียสละ
พระองค์ทรงให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งในเรื่องความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยที่จะต้องรักษาไว้ให้ได้
เพราะเป็นพลังที่เข้มแข็งแกร่งกล้าน�ำพาบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าอยู่รอดปลอดภัย ทรงเตือนว่า
เมื่อใดมีความแตกแยกสามัคคี มีแต่จะน�ำภัยอันตรายมาสู่บ้านเมืองทรงแนะน�ำให้คนไทยมีน�้ำใจไมตรี
ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ให้อภัยกัน มีความเข้าอกเข้าใจกัน

ฉบับที่ 5 ประจำ�เดือนตุลาคม 2563 - มกราคม 2564
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ตามรอยพระยุคลบาท
ค�ำสอนทุกเรื่องที่พระราชทานให้พสกนิกรชาวไทยในวโรกาสต่าง ๆ พระองค์ทรงปฏิบัติ
โดยไม่ขาดตกบกพร่อง นับเป็นแบบอย่างที่ดีที่เจ้าหน้าที่รัฐและคนไทยทุกหมู่เหล่าจะได้
ประพฤติปฏิบตั ติ ามรอยพระยุคลบาท แบบอย่างทีพ่ ระองค์ทรงปฏิบตั ใิ ห้เห็นเป็นทีป่ ระจักษ์
ชัดเจน มีมากมายหลายอย่าง ในที่นี้จะขอน�ำมาเสนอเพียงสามแบบอย่าง ได้แก่

1. ทรงเป็นแบบอย่างของความรัก ความเมตตา เอื้ออาทร อ่อนโยน ต่อราษฎร

ผู้ที่เคยท�ำงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 เล่าว่า ความสุขที่แท้จริง
ของพระองค์ก็คือการได้ไปเยี่ยม ได้ช่วยเหลือ แก้ไขความเดือดร้อนของราษฎร จะเห็นว่า
ในการเสด็จไปเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศทุกครั้ง จะมีราษฎรมาเฝ้ารับเสด็จ
อย่างเนืองแน่น โดยมีผู้เฒ่าผู้แก่มานั่งรอรับเสด็จอยู่แถวหน้า พระองค์จะทรงนั่งคุกเข่า
หรือไม่ก็นั่งพับเพียบ ไต่ถามทุกข์สุข ความเดือดร้อนและความต้องการของราษฎร
ด้วยความสนพระทัย
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บางพืน้ ทีช่ าวบ้านจะน�ำสิง่ ของทีห่ าได้ในพืน้ ทีม่ าถวาย เช่น กล้วยน�ำ้ ว้า มะพร้าว ฯลฯ
พระองค์ทรงรับไว้ด้วยความพอพระทัย มีอยู่คราวหนึ่งเสด็จไปสักการะพระธาตุพนม
จังหวัดนครพนม มีแม่เฒ่าคนหนึ่งอายุ 102 ปี มารอรับเสด็จตั้งแต่เช้ามืดพร้อมดอกบัว
3 ดอก ที่เตรียมมาถวายในหลวง ตอนที่เสด็จมาถึงเป็นช่วงบ่ายดอกบัวในมือแม่เฒ่า
เหีย่ วเฉาแล้ว พระองค์ทรงโน้มพระวรกายลงมารับดอกบัวจากแม่เฒ่าด้วยสายพระเนตร
ที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาอาทร ภาพในลักษณะที่มีให้เห็นเป็นประจ�ำ  แสดงให้เห็นถึง
ความรัก ความเมตตาเอื้ออาทรของในหลวงที่มีต่อราษฎรของพระองค์

3. ทรงเป็นแบบอย่างของความห่วงใยในความทุกข์ ความเดือดร้อนของราษฎร

เหนือสิ่งอื่นใด ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสนพระทัยและห่วงใยในความเดือดร้อนเรื่อง
โรคภัยไข้เจ็บของราษฎรมาตั้งแต่ต้นรัชกาล ในช่วงนี้คนไทยต้องเผชิญกับภัยคุกคาม
จากโรคภัยหลายอย่าง ได้แก่ วัณโรค โรคเรื้อน โรคโปลิโอ และอหิวาตกโรค พระองค์
ได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จ�ำนวนมากให้โรงพยาบาล สภากาชาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข เพือ่ ใช้ในการสร้างอาคาร ค้นคว้า วิจยั จนท�ำให้สามารถผลิตวัคซีน
เพื่อใช้ในการป้องกันวัณโรคผลิตวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ สร้างเครื่องกลั่นน�้ำเกลือมาใช้
ในการรักษาอหิวาตกโรค จัดตั้งสถาบันราชประชาสมาสัย เพื่อศึกษา ค้นคว้าวิธีป้องกัน
และรักษาโรคเรือ้ น ความทุกข์ความเดือดร้อนทีเ่ กิดจากภัยธรรมชาติกเ็ ป็นเรือ่ งทีพ่ ระองค์
ทรงให้ความห่วงใยเช่นกัน ภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นน�้ำท่วม
ดินถล่ม ลมพายุ ฝนแล้ง อัคคีภัยไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนในแผ่นดินนี้ จะมีรับสั่งให้มูลนิธิ
ราชประชานุเคราะห์ที่ทรงก่อตั้งขึ้นในปี 2505 น�ำสิ่งของที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีพ
ไปช่วยเหลือราษฎรที่เดือดร้อนโดยทันที
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ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จไปเยีย่ มราษฎรในท้องทีห่ า่ งไกลทัว่ ทุกภูมภิ าค ไม่วา่ เส้นทาง
จะยากล�ำบากเพียงใด ภูเขาจะสูงใหญ่แค่ไหน ถ้าทรงทราบว่ามีราษฎรที่ประสบปัญหา
ในพื้นที่นั้นแล้ว จะทรงดั้นด้นไปเยี่ยมโดยไม่ค�ำนึงถึงความยากล�ำบากในการเดินทาง
เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน พระองค์ทรงงานหนักตลอดเวลา
อีกทั้งยังทรงศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ และทดลองปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ด้วยความ
อดทนพากเพียรเสียสละ สิ่งเหล่านี้เป็นแบบอย่างที่ดีที่เจ้าหน้าที่รัฐจะได้ปฏิบัติตาม

วารสารมุมมองความมั่นคง

2. ทรงเป็นแบบอย่างของความอดทน พากเพียร เสียสละ ตลอด 70 ปีที่ครองราชย์
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โดยเฉพาะในเรื่องน�้ำท่วมที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ พระองค์จะเสด็จไปช่วยเหลือ
ด้วยพระองค์เอง ด้วยเหตุการณ์นำ�้ ท่วมกรุงเทพฯ ในปี 2528 ในวันนัน้ พระทนต์องค์หนึง่
ของพระองค์หกั เฉียดโพรงประสาท ต้องถวายการรักษาเป็นการด่วน ในขณะทีค่ นกรุงเทพฯ
ก็ก�ำลังประสบปัญหาน�้ำท่วมต้องการบรรเทาทุกข์อย่างเร่งด่วนเช่นกัน เมื่อทันตแพทย์
เข้ามาถวายการรักษา รับสัง่ ถามว่า “จะใช้เวลานานเท่าใด” ทันตแพทย์กราบบังคมทูลว่า
อาจต้องใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง รับสั่งว่า “ขอรอไว้ก่อน ฉันทนได้ วันนี้ขอไปดูราษฎรและ
ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องน�้ำท่วม”
สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่า พระองค์ทรงห่วงใยในความทุกข์ความเดือดร้อนของราษฎรยิ่งกว่า
สุขภาพของพระองค์

วารสารมุมมองความมั่นคง

ส่งท้าย
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ตลอด 70 ปี ที่ ท รงครองสิ ริ ร าชสมบั ติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพ ลอดุลยเดช
ทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจนานัปการ ยังประโยชน์
อย่างเอนกอนันต์ตอ่ บ้านเมือง นอกจากนี้ พระองค์
ยั ง ได้ พ ระราชทานค� ำ สอนค� ำ แนะน� ำ ผ่ า นทาง
พระบรมราโชวาท พระราชด�ำรัส พระราชด�ำริ
ในวโรกาสต่าง ๆ ตลอดจน ทรงงานหนักตลอดเวลา
ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาผู้ที่เดือดร้อนยากไร้
ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เป็นไปตามพระราชปณิธานทีท่ รงมุง่ มัน่
ตั้ ง พระทั ย ให้ พ สกนิ ก รชาวไทยผ่ อ นคลายจาก
ความทุกข์ ความเดือดร้อน มีชีวิตความเป็นอยู่
ที่ ดี ขึ้ น มี ค วามสมั ค รสมานสามั ค คี บ้ า นเมื อ ง
มีความเจริญก้าวหน้า มีความมั่นคงปลอดภัย และ
มีความร่มเย็นเป็นสุข
ในยามทีบ่ า้ นเมืองก�ำลังเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจ
จากพิษโควิด - 19 เผชิญกับวิกฤตคุณธรรมทีน่ ำ� ไป
สู่ปัญหาหลากหลายร้ายแรง และความเห็นต่าง
ทางความคิ ด ที่ น� ำ ไปสู ่ วิ ก ฤตทางการเมื อ งได้
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สภาพการณ์ เช่ น นี้ มี สิ่ ง เดี ย วเท่ า นั้ น ที่ จ ะช่ ว ย
คลี่ ค ลายวิ ก ฤตการณ์ ต ่ า ง ๆ ลงได้ นั่ น ก็ คื อ
คุณธรรมค�ำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9
โดยคนไทยทุ ก หมู ่ เ หล่ า จะต้ อ งน้ อ มน� ำ
ค�ำสอนของพระองค์มาปฏิบัติอย่างจริงจังในการ
ด� ำ เนิ น ชี วิ ต ตามหลั ก ความพอเพี ย ง กล้ า จะท� ำ
ในสิ่งที่เป็นความดี ความถูกต้องและเป็นธรรม
มี ค วามเที่ ย งตรง เป็ น กลาง ห่ า งจากอคติ
ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กั น มี ค วามเข้ า ใจและ
ให้อภัยกัน รู้จักให้รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตน
มุ ่ ง ผลประโยชน์ ส ่ ว นรวมเป็ น ที่ ต้ั ง รู ้ รั ก สามั ค คี
มีน�้ำใจไมตรี ปรารถนาดีต่อกัน

เชื่ อ ว่ า ถ้ า ทุ ก คนทุ ก ฝ่ า ยที่ ป รารถนาดี ต ่ อ
บ้านเมือง ได้สืบสานพระราชปณิธานด�ำเนินการ
ตามค�ำสอนของพระองค์ท่านอย่างแท้จริง ก็จะ
สามารถฟันฝ่าปัญหา อุปสรรควิกฤตการณ์ต่าง ๆ
น�ำพาบ้านเมืองไปสูค่ วามเจริญก้าวหน้า ความเข้มแข็ง
มั่นคง และความร่มเย็นเป็นสุขได้ในที่สุด
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การพัฒนา

การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (C-MEX)

ในกรอบแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ

ดร.ธัชชะ จุลชาต 1
สินชัย คารวุตม์ 2

ในวารสารมุมมองความมัน่ คง ฉบับที่ 2 (ตุลาคม 2562 – มกราคม 2563) รัชกรณ์ นภาพรพิพฒ
ั น์ ได้กล่าว
ถึงยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล : ระบบการเตรียมพร้อมของไทย เพื่อให้ท่านผู้อ่านทราบภาพรวมระบบการ
เตรียมพร้อมของไทย ขณะทีส่ นิ ชัย คารวุตม์ และ ยศกร ยืนยง ได้กล่าวถึง ระบบการเตรียมพร้อมด้านความมัน่ คงไทย
โดยฉายภาพการจัดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ดังนั้น บทความชุดนี้จึงได้มุ่งเน้นการพัฒนาการฝึก
การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (C-MEX) ในกรอบแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ โดยบอกเล่าเกี่ยวกับการประเมินผล
การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
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การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (National Crisis Management Exercise: C-MEX) เป็นหนึ่ง
ในโครงการที่สำ�คัญในแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการเตรียม
พร้อมแห่งชาติ โดยเฉพาะในมิติของการรับมือวิกฤตการณ์สาธารณภัย ภัยที่เกิดจากการสู้รบ และวิกฤตการณ์
ความมั่นคง เพื่อให้หน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาคเอกชนและอาสาสมัคร มีความพร้อม
ในการบริหารจัดการวิกฤตการณ์อย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ โดยสำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำ�เนินการจัดการฝึก C-MEX ขึ้นเป็นประจำ�ทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน

วารสารมุมมองความมั่นคง

บทนำ�

การประเมินผลการฝึก (Exercise Evaluation) เป็นส่วนสำ�คัญมากในกระบวนการฝึกการบริหาร
วิกฤตการณ์ระดับชาติในภาพรวม เพื่อนำ�มาพัฒนาการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (C-MEX)
ในการประเมินผลการฝึกจำ�เป็นต้องมีการวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อให้การประเมินผลมีความแม่นยำ�และ
สามารถสะท้อนให้เห็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและ
การฝึกได้อย่างครบถ้วน สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยมุ่งหวังให้มีการวิเคราะห์และประมวลผลลัพธ์
ที่ได้เทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการฝึก เพือ่ จัดทำ�เป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อม
แห่งชาติในเชิงนโยบาย และการพัฒนาการฝึกในระยะต่อไป จึงถือได้ว่าการประเมินผลการฝึกเป็นกระบวนการ
ที่เชื่อมโยงการฝึกให้มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
1
2

อาจารย์ประจำ�คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รองผู้อำ�นวยการสถาบันความมั่นคงศึกษา สำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
วศ.บ. (คอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ,
Master of Computer Information Science, Clevaland State University, U.S.A.
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แนวคิดการประเมินการฝึกในประเทศสหรัฐอเมริกา

วารสารมุมมองความมั่นคง

ประเทศไทยและสหรัฐอเมริก ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างต่อเนื่องและยาวนาน มีค วามร่ว มมือ
เชิงยุทธศาสตร์ระหว่างทั้งสองประเทศในหลายมิติทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ ความมั่นคงและการทหาร เนื่องจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบบริหารจัดการวิกฤตการณ์ที่มีประสิทธิภาพ จึงมีหน่วยงาน
หลายหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในด้านการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ของประเทศไทยได้ศกึ ษา ดูงาน อบรม และแลกเปลีย่ น
ความรู้กับหน่วยงานหลายระดับของประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์
ร่วมกันระหว่างสองประเทศในหลายโอกาส โดยเฉพาะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้เป็น
หน่วยงานกลาง ทำ�หน้าที่บูรณาการและประสานการปฏิบัติงาน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ
ภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และสำ�นักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติเอง ทำ�ให้หน่วยงานต่าง ๆ
ในประเทศไทยมีความคุ้นเคยกับระบบการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ของสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างดี ระบบการบริหาร
จัดการภัยในประเทศไทยจึงมีการประยุกต์หลักการของสหรัฐอเมริกาบางส่วนมาเป็นแนวทางปฏิบัติ
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ในหัวข้อนี้ ผู้เขียนขอสรุปกรอบแนวคิดของการบริหารจัดการภัยของสหรัฐฯ โดยสรุป เพื่อให้เห็นหลักการ
ที่อาจเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ โดยในรูปที่ 1 เป็นกรอบแนวคิดในภาพรวมใน
ระดับประเทศที่รับผิดชอบโดยกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Department of Homeland Security) โดยมี
สำ�นักจัดการภาวะฉุกเฉินกลาง (Federal Emergency Management Agency) หรือ FEMA เป็นหน่วยงานหลัก
ในการบริหารจัดการภัยในภาพรวม

Strategy

The National
Strategy for
Homeland
Security

Presidential
Directives
Homeland
Security
Presidential
Directive 5
Homeland
Security
Presidential
Directive 7
Homeland
Security
Presidential
Directive 8

National
Initiatives
National Incident
Management
System (NIMS)
National Response
Plan (NRP)
National
Infrastructure
Protection Plan
(NIPP)
National
Preparedness Goal

Results

Common
approach to
national Incident
management
Prevention
Protection
Response
Recovery
Preparedness

Capabilities-Based
Plinning Tools
(Scenarios, UTL,
TCL)
Homeland Security
Grant Program
Guidance
National
Preparedness
Guidance

รูปที่ 1 กรอบแนวทางการบริหารจัดการภัยของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ
ที่มา: Interim National Preparedness Goal Rollout Conference by Lisa Weldon
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จากรูป กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิกำ�หนดแนวทางการบริหารจัดการภัยภายใต้กรอบคำ�สั่งนโยบาย
ประธานาธิบดี (Presidential Directives) หลายคำ�สั่งประกอบกัน โดยมีเป้าหมายที่สำ�คัญคือเป้าหมายการเตรียม
ความพร้อมแห่งชาติ (National Preparedness Goal) ซึ่งมีการกำ�หนดพันธกิจหลัก (Mission Areas) 5 ด้าน คือ
การป้องกัน (Prevention) เหตุการณ์หรืออันตรายไม่ให้เกิดขึ้น
การปกป้องคุ้มครอง (Protection) ประชาชนและทรัพย์สินจากเหตุการณ์หรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้น
การบรรเทา (Mitigation) รวมถึงลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุการณ์หรืออันตราย
ที่เกิดขึ้น ด้วยการลดผลกระทบต่าง ๆ
การตอบสนอง (Response) ต่อเหตุการณ์หรืออันตรายทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็วเพือ่ ลดการสูญเสียชีวติ
ทรัพย์สิน รวมถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนสามารถดำ�รงชีวิตต่อไปได้

 Universal Task List (UTL) เป็นบัญชีรายละเอียดงานที่ต้องทำ� (Task) สำ�หรับหน่วยงานปฏิบัติในทุกระดับ
ไม่ว่าเป็นระดับเมือง (City) มลรัฐ (State) หรือประเทศ (Country) บัญชีนี้เป็นบัญชีอ้างอิงเพื่อให้ผู้ปฏิบัติรู้ว่า
ต้องทำ�อะไรบ้าง (What to do) เมื่อต้องปฏิบัติภารกิจต่างๆ สำ�หรับ UTL เวอร์ชั่น 2.1 ที่ถูกตีพิมพ์ในปี
ค.ศ. 2005 มีประมาณ 1600 unique tasks
 Target Capabilities List (TCL) เป็นเอกสารอ้างอิงเพื่อเป็นคู่มือให้หน่วยงานปฏิบัติในทุกระดับใช้อ้างอิงใน
การปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ด้วยสมรรถนะ (Capability) ที่จำ�เป็น โดยองค์ประกอบที่สำ�คัญของแต่ละสมรรถนะ
คือกิจกรรมทั้งหมด (Activities) ที่ต้องทำ�เพื่อให้บรรลุพันธกิจที่กำ�หนดไว้ ซึ่งแต่ละกิจกรรมมีการระบุ
รายละเอียดงานที่ต้องทำ� (Task) พร้อมทั้งตัวชี้วัดสำ�หรับแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน ดังนั้นการปฏิบัติภารกิจ
ตาม TCL นี้ จึงมีมาตรฐานและประสิทธิภาพที่ดี ซึ่ง TCL นี้ถูกจัดทำ�และจัดกลุ่มแยกตามพันธกิจหลัก 5 ด้าน
สำ�หรับ TCL เวอร์ชั่น 2.0 ที่ถูกตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2007 ประกอบด้วย 37 core capabilities ซึ่งครอบคลุม
สถานการณ์ร้ายแรงระดับชาติ (National Planning Scenarios) ทั้งหมด 15 สถานการณ์ที่ถูกกำ�หนดไว้
โดย FEMA
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FEMA กำ�หนดแนวคิดในทางปฏิบัติเพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติมีสมรรถนะ (Capability) ที่จำ�เป็นสำ�หรับบรรลุ
พันธกิจที่กำ�หนดไว้ข้างต้น แนวคิดอยู่บนหลักการ Capability-Based Approach ซึ่ง FEMA ได้กำ�หนดให้มีคู่มือและ
แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการภัยมากมาย ตัวอย่างที่สำ�คัญคือ

วารสารมุมมองความมั่นคง

การฟื้นฟู (Recovery) ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสุขภาพกายและจิตใจของประชาชน สิ่งก่อสร้าง
สาธารณูปโภค เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สิ่งแวดล้อมของพื้นที่ที่เกิดเหตุ ภายในระยะ
เวลาที่เหมาะสม

หลักการ Capability-Based approach ที่ FEMA ใช้นั้น ถือเป็นแนวคิดหลักที่นำ�ไปใช้ในกระบวนการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภัย เช่น การวางแผน การเตรียมพร้อม การฝึกอบรม รวมถึงการฝึกซ้อมด้วย โดยการ
ประเมินผลการฝึกซ้อมจึงเป็นการประเมินตามสมรรถนะที่ถูกกำ�หนดไว้ในวัตถุประสงค์การฝึก ซึ่งรายละเอียดในการ
ประเมินเป็นไปตามตัวชี้วัดสำ�หรับแต่ละกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติตามคู่มือ TCL ข้างต้น
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พัฒนาการการประเมินการฝึกในประเทศไทย
การจัดการฝึก C-MEX ในประเทศไทยได้จดั ขึน้ เป็นประจำ�ทุกปี ตัง้ แต่ พ.ศ. 2550 ซึง่ ในการฝึกแต่ละครัง้ ได้มีการ

ประเมินผลการฝึกทุกครั้ง โดยสามารถสรุปพัฒนาการการประเมินได้ดังนี้

วารสารมุมมองความมั่นคง

 ช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2552 การประเมินผลมีผู้รับผิดชอบเป็นคณะทำ�งานประเมินผลการบริหารวิกฤตการณ์
ระดั บ ชาติ ภายใต้ ก องอำ � นวยการฝึ ก การบริ ห ารวิ ก ฤตการณ์ ร ะดั บ ชาติ การประเมิ น ในภาพรวม
เป็นการดำ�เนินการร่วมกันระหว่างสำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและนักวิชาการที่เข้าร่วมสังเกตการณ์
ส่วนการประเมินของหน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึกเป็นการดำ�เนินการโดยหน่วยงานที่ร่วมฝึก ซึ่งไม่ได้เป็นการ
ประเมินที่มีการออกแบบเครื่องมือการประเมินที่มีมาตรฐานเดียวกัน เนือ่ งจากองค์ความรู้ในมาตรฐานการ
จัดการฝึกในประเทศไทยยังอยูใ่ นช่วงเริม่ ต้น ผลลัพธ์การประเมินในช่วงแรกจึงมาจากการสังเกตการณ์เป็นหลัก
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 ช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2556 มีการพัฒนารูปแบบและแนวทางการประเมิน โดยมีการประยุกต์แนวทางการ
ประเมินผลการฝึกของ FEMA มาใช้ ประกอบด้วย (1) การประเมินผลการฝึกซ้อมจากการเก็บข้อมูลทาง
สถิติ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อหลักคือ การวางแผนและเตรียมการ การดำ�เนินการ (กระบวนการตัดสินใจ
และการติดต่อประสานงาน) และการสนับสนุน/สิ่งอำ�นวยความสะดวก โดยในปี พ.ศ. 2556 กรมการสรรพ
กำ�ลังกลาโหม กระทรวงกลาโหม เสนอให้ประยุกต์ใช้ CIPP MODEL ของสตัฟเฟลบีม (D.L. Stufflebeam,
1997) มาใช้ (2) การวิเคราะห์จากการสังเกตในเชิงลึกโดยผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์และผูเ้ ชีย่ วชาญในแต่ละด้าน
การปฏิบตั ิ ผลลัพธ์การประเมินในช่วงนีจ้ งึ มีการสะท้อนมุมมองจากผู้เข้ารับการฝึกทำ�ให้เห็นถึงประโยชน์ของ
บทเรียนที่ได้รับจากการฝึก รวมถึงจุดแข็ง สิ่งที่ควรมีการพัฒนา และข้อเสนอแนะสำ�คัญ ในการพัฒนาการ
ฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติในระยะต่อไป
 ช่วงปี พ.ศ. 2557 – 2562 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการฝึก C-MEX โดยให้มีคณะอนุกรรมการประเมินผล
การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ แยกจากกองอำ�นวยการฝึกฯ ทำ�ให้มคี วามชัดเจนและคล่องตัวในการ
ดำ�เนินการมากขึน้ ในแต่ละปีมกี ารประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลฯ เพื่อพัฒนาแนวทาง รูปแบบ เนื้อหา
เครื่องมือ และบุคลากร เพื่อใช้ในการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง การประเมินผลประกอบด้วยสององค์ประกอบ
เช่นเดิม คือ (1) การประเมินผลการฝึกซ้อมจากการเก็บข้อมูลทางสถิติ ตามหลัก CIPP MODEL (2) การ
วิเคราะห์จากการสังเกตในเชิงลึกโดยผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านการปฏิบัติ
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การประเมินผลการฝึกซ้อมในประเทศไทยในปัจจุบัน
จากพัฒนาการการประเมินผลการฝึกซ้อมที่ผ่านมา ปัจจุบันกระบวนการประเมินฯ มีรายละเอียดดังนี้

1 ขั้นตอนการประเมินผลการฝกซอม

62%

กรอบแนวคิดการประเมินผลการฝกซอมในประเทศไทย ไดมีการประยุกตแนวคิดจาก FEMA (Homeland
Security Exercise and Evaluation Program , HSEEP) โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการดังรูปที่ 2

2 เนื้อหาการประเมินการฝกซอม ประกอบดวย

25%

วารสารมุมมองความมั่นคง

ระดับความพรอมในการวางแผนและเตรียมการฝกซอมของกองอำนวยการฝกซอม
วางแผนและ
บข้อมูลและ
และส
วนจัดทำสถานการณเก็
และควบคุ
มการฝก
วิเคราะห์ข้อมูล
จัดทำ�รายงาน
ยมพร้อมอมในการประสานแผนและแนวทางปฏิ
ร่วมสังเกตการณ์
ระดัเตรี
บความพร
บัติระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน ตลอดจนทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการบริหารวิกฤตการณ ตามประเด็นการฝกที่ตั้งไว
ระดับความรูความเขาใจในแผนปฏิบัติงานฉุกเฉิน และขั้นตอนปฏิบัติของผูที่เขารับการฝกซอม
ระดับความพรอมของระบบบัญชาการเหตุการณ (Incident Command System)
ระดับความพรอมของระบบเทคโนโลยี
่อสารในการฝ
รูปที่ 2 ขัส้นารสนเทศและการสื
ตอนการประเมินผลการฝึ
กซ้อมกซอม

การวางแผนและเตรียมพร้อม

แนวทางการออกแบบและประเมิ
กซอม
ขั้นตอนนี้ถือเป็นส่วนที่สำ�คัญที่สนุดผลการฝ
สำ�หรับกระบวนการประเมิ
นผลการฝึกซ้อม เนื่องจากผู้ประเมินต้อง
3
มีการทำ�ความเข้าใจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการฝึกซ้อม เพื่อกำ�หนดแนวทางและเตรียมความพร้อมในการ

45%

แนวทางการออกแบบและประเมินผลการฝกซอมอยางมีคุณภาพ จะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคหลัก
ประเมิ นของการฝ
ให้ ม ี ค วามเหมาะสมและมี
ป ระสิ
าพ เมื
่อส่างของประเด็
ว นการประเมิ
นผลมีค วามเข้
ดในการกำ
กซอมในประเด็นการฝ
กตาทง ธิๆภโดยตั
วอย
นในการประเมิ
นผลาใจแนวคิ
อาจประกอบด
วย �หนด
เป้าหมายและวั
ตถุปนระสงค์
การประเมิ
ผลในดขาองการฝึ
นตางๆ ดักงซ้ตออมตามที
ไปนี้ ่ส่วนออกแบบการฝึกซ้อมได้กำ�หนดไว้ จะทำ�ให้สามารถตั้งเป้าหมาย
แผน
ขั
น
้
ตอนการปฏิ
บ
ต
ั
ง
ิ
าน
นโยบาย
และตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อวิเคราะห์ระดับความสำขอ�ตกลงความร
เร็จในการปฏิวบมมืัตอิภารกิ
จหลัก (Core capabilities) ที่ถูกกำ�หนดไว้
ประเมิ
น
ความเพี
ย
งพอ
/
ความสามารถของอุ
ป
กรณ
แ
ละเครื
่องมือ
โดยส่วนออกแบบการฝึกได้อย่างถูกต้อง
ประเมิน / ทดสอบความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยงาน
ความรู
ความเข
าใจในขั
้นตอนปฏิ
ัติของผูท่อี่เงมื
ขาอรับทีการฝ
กซอม นผล เช่น บุคลากร แบบฟอร์ม/
นอกจากนั
้น ในขั
้นตอนนี
้ต้องมี
การกำ�บหนดเครื
่ใช้ในการประเมิ
ประสิทธิผลของระบบบัญชาการเหตุการณ
เครื่องมือ เอกสารและคู
ที่จำ�เป็น ซึ่งขับ้นสนุตอนนี
้เป็ดนสิการดำ
ความพร่มอือมของระบบสนั
นการตั
นใจ �เนินการผ่านการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผล
การฝึกการบริหารวิ
กฤตการณ์ระดับชาติ นยตางๆ
ระยะเวลาในการสถาปนาศู
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การเก็บข้อมูลและร่วมสังเกตการณ์
ขั้นตอนนี้เป็นการดำ�เนินการตามแผนการประเมินที่วางไว้ ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือการประเมินจะถูกนำ�มา
รวบรวมและประมวลผล การวิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้นสามารถทำ�ได้โดยจัดการประชุมระหว่างกลุ่มผู้ออกแบบ
การฝึก ผู้ควบคุมการฝึก และผู้ประเมินผลการฝึก เพื่อรวบรวมข้อสังเกต ข้อคิดเห็น และข้อมูลเพิ่มเติมจากส่วนต่าง ๆ
โดยเรียกการประชุมนี้ว่าการประชุมภายหลังการฝึกซ้อมทันที (Debrief Meeting) นอกจากนั้นอาจจัดการประชุม
เพิ่มเติมร่วมกับผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม (Player Hot Wash) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมได้แสดงความคิดเห็นถึงภาพรวม
การฝึกซ้อม สิ่งที่ประสบความสำ�เร็จ / ไม่ประสบความสำ�เร็จ ในการตอบสนองต่อสถานการณ์สมมติ

1
1

วารสารมุมมองความมั่นคง

การวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนการประเมินผลการฝกซอม
ขั้นตอนนี้เป็นการสรุปหาบทเรียนสำ�คัญที่ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมได้จากการฝึกซ้อม จุดแข็งในการแก้ปัญหาที่
พบจากการฝึ
กซ้อม และสิ
่งที่ควรพั
ฒนาจากการฝึ
กซ้อม ซึ่งการวิไดเคราะห์
ต้องเกิ
ึงต้นเหตุ (Root
กรอบแนวคิ
ดการประเมิ
นผลการฝ
กซอมในประเทศไทย
มีการประยุ
กตดแจากการวิ
นวคิดจากเคราะห์
FEMAถ(Homeland
ขัSecurity
้นตอนการประเมิ
น
ผลการฝ
ก
ซ
อ
ม
Evaluation
Program ฒ, HSEEP)
ขั้นอตอนในการดำเนิ
cause) ของสิ่งที่เกิExercise
ดขึ้น เพื่อand
สามารถจั
ดทำ�แผนในการพั
นาการฝึกโดยมี
ซ้อมได้
ย่างเป็นรูปธรรมนการดังรูปที่ 2
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62%

62%

กรอบแนวคิดการประเมินผลการฝกซอมในประเทศไทย ไดมีการประยุกตแนวคิดจาก FEMA (Homeland
การจัดSecurity
ทำ�รายงานExercise and Evaluation Program , HSEEP) โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการดังรูปที่ 2
ขั้นตอนการจัดทำ�รายงานการประเมินผลการฝึกซ้อม (After Action Report: AAR) ซึ่งเป็นรายงานการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์และบทเรียนที่ได้รับจากการฝึก จุดแข็งและสิ่งที่ควรมีการพัฒนารวมถึง
เนื้อหาการประเมิ
การฝกกซการบริ
อม ประกอบด
วย ระดับชาติในระยะต่อไป
ข้อเสนอแนะสำ
�คัญ ในการพัฒนนาการฝึ
หารวิกฤตการณ์
ระดับความพรอมในการวางแผนและเตรียมการฝกซอมของกองอำนวยการฝกซอม
วนจัดทำสถานการณ
มการฝก วย
เนืและส
้อหาการประเมิ
นการฝแกละควบคุ
ซอม ประกอบด
ระดับความพรอมในการประสานแผนและแนวทางปฏิบัติระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ระดั
บความพรอมในการวางแผนและเตรี
มการฝ
มของกองอำนวยการฝ
กซอตามประเด็
ม
และภาคประชาชน
ตลอดจนทุกภาคสวยนที
่เกี่ยวขกซอองในการบริ
หารวิกฤตการณ
นการฝกที่ตั้งไว
และส
ว
นจั
ด
ทำสถานการณ
แ
ละควบคุ
ม
การฝ
ก
ระดับความรูความเขาใจในแผนปฏิบัติงานฉุกเฉิน และขั้นตอนปฏิบัติของผูที่เขารับการฝกซอม
ระดั
บัติระหวCommand
างหนวยงานภาครั
ฐ ภาคเอกชน
ระดับบความพร
ความพรออมในการประสานแผนและแนวทางปฏิ
มของระบบบัญชาการเหตุการณ (Incident
System)
และภาคประชาชน
ตลอดจนทุ
ก
ภาคส
ว
นที
เ
่
กี
ย
่
วข
อ
งในการบริ
ห
ารวิ
ก
ฤตการณ
ตามประเด็
นการฝกที่ตั้งไว
ระดับความพรอมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการฝกซอม
ระดับความรูความเขาใจในแผนปฏิบัติงานฉุกเฉิน และขั้นตอนปฏิบัติของผูที่เขารับการฝกซอม
ระดับความพรอมของระบบบัญชาการเหตุการณ (Incident Command System)
ระดับความพรอมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการฝกซอม

2
2

25%

25%

3 แนวทางการออกแบบและประเมินผลการฝกซอม
แนวทางการออกแบบและประเมินผลการฝกซอมอยางมีคุณภาพ จะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคหลัก
แนวทางการออกแบบและประเมิ
กซาองของประเด็
ม
กซอมในประเด็นการฝกตนางผลการฝ
ๆ โดยตัวอย
นในการประเมินผล อาจประกอบดวย
3 ของการฝ
การประเมินผลในดานตางๆ ดังตอไปนี้

45%

45%

แนวทางการออกแบบและประเมิ
กซอมอยางมีวคมมืุณอภาพ
จะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคหลัก
แผน ขั้นตอนการปฏิบนัตผลการฝ
ิงาน ขอตกลงความร
นโยบาย
ของการฝกประเมิ
ซอมในประเด็
น
การฝ
ก
ต
า
ง
ๆ
โดยตั
ว
อย
า
งของประเด็
น
ในการประเมิ
นความเพียงพอ / ความสามารถของอุปกรณและเครื
่องมือ นผล อาจประกอบดวย
การประเมินประเมิ
ผลในด
างๆ ดังตอไปนี
้ อและการประสานงานระหวางหนวยงาน
น า/นต
ทดสอบความร
วมมื
แผน
ขั
น
้
ตอนการปฏิ
บ
ต
ั
ง
ิ
าน
ข
อตกลงความร
นโยบาย
ความรูความเขาใจในขั้นตอนปฏิ
บัติของผูที่เวขมมื
ารับอการฝ
กซอม
ประเมิ
น
ความเพี
ย
งพอ
/
ความสามารถของอุ
ป
กรณ
แ
ละเครื
่องมือ
ประสิทธิผลของระบบบัญชาการเหตุการณ
ประเมิ
น
/
ทดสอบความร
ว
มมื
อ
และการประสานงานระหว
า
งหนวยงาน
ความพรอมของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ความรู
ความเขาใจในขั้นตอนปฏิ
ระยะเวลาในการสถาปนาศู
นยตบาัตงๆิของผูที่เขารับการฝกซอม
ประสิทธิผลของระบบบัญชาการเหตุการณ
ความพรอมของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระยะเวลาในการสถาปนาศูนยตางๆ
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%

รูปแบบการประเมินผลการฝกซอมเพือ่ ประเมินระดับความรูค วามเขาใจในขัน้ ตอนปฏิบตั ขิ องผูท เ่ี ขารับ
การฝกซอมการบริหารจัดการวิกฤตการณระดับชาติ ประกอบดวย
4.1) การประเมินผลการฝกซอมฯ จากการเก็บขอมูลทางสถิติ
มีจุดประสงคเพื่อการประเมินความรูความเขาใจของผูเขารวมรับการฝกซอมในภาพรวม รวมถึงเพื่อ
การประเมินถึงเนือ้ หาและรูปแบบการจัดการฝกซอม โดยมีกลุม ตัวอยางในการประเมินเปนผูท เ่ี กีย่ วของกับการฝก
เชนผูอ อกแบบการฝก ผูเ ขารวมรับการฝกซอม ผูส งั เกตการณ เปนตน หลักการเก็บขอมูลทางสถิติ โดยใชวธิ กี าร
แจกแบบสอบถาม และรวบรวมขอมูลจากผูท เ่ี กีย่ วของกับการฝก ซึง่ จะใชรปู แบบการประเมิน CIPP MODEL
ทีม่ อี งคประกอบดังนี้
การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation) เชน หลักการและเหตุผล วัตถุประสงคของ
การฝก เปาหมายของการฝก การเตรียมการภายในการฝก
การประเมินปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation) เชน บุคลากร วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ งบประมาณ
การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เชน การดำเนินการฝก กิจกรรมการดำเนินงานตามแผน
การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เชน ผลการดำเนินการฝก การนำระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช
4.2) การประเมินผลการฝกซอมฯ จากการเก็บขอมูลโดยการสังเกตในเชิงลึก
การประเมินผลในลักษณะนี้มีจุดประสงคเพื่อประเมินถึงความสามารถ ความพรอม และความถูกตอง
ในการบริหารจัดการวิกฤตการณ โดยการออกแบบการประเมินผลเปนการวิเคราะหและวางแผนรวมกับผูเ ชีย่ วชาญ
จากหนวยงานทีม่ หี นาทีห่ ลักในการบริหารจัดการวิกฤตการณตามประเด็นการฝกผานคณะอนุกรรมการประเมินผลฯ
เพือ่ ทำการประเมินผลสมรรถนะหลัก (Core Capabilities) ทีถ่ กู กำหนดไว ซึง่ การเก็บขอมูลโดยการสังเกตในเชิงลึก
เปนความรับผิดชอบหลักของผูเชี่ยวชาญจากคณะอนุกรรมการประเมินผลฯ
การประเมินผลสมรรถนะหลักตามแนวคิดของ FEMA มีการดำเนินการโดยผูเ ชีย่ วชาญในพันธกิจทีเ่ กีย่ วของ
ซึง่ แตละกิจกรรมทีต่ อ งปฏิบตั ใิ นแตละสมรรถนะมีตวั ชีว้ ดั ทีค่ รบถวนและชัดเจนในเอกสาร TCL ดังทีก่ ลาวขางตน
อยางไรก็ตาม ในประเทศไทยไมมกี ารกำหนดสมรรถนะหลักและกิจกรรมทีต่ อ งปฏิบตั อิ ยางครบถวนตอการบริหาร
จัดการภัยทั้งหมด ซึ่งในการฝกแตละครั้ง หนวยงานที่เกี่ยวของไดรวมกันกำหนดตัวชี้วัดสำหรับการประเมินผล
สมรรถนะทีถ่ กู กำหนดในวัตถุประสงคการฝก ทำใหผปู ระเมินผลสามารถวิเคราะหถงึ จุดแข็งและสิง่ ทีค่ วรมีการพัฒนา
จากการฝก เพือ่ ใชในการพัฒนาการฝกการบริหารวิกฤตการณระดับชาติในระยะตอไปได
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บทสรุปการประเมินผลการฝึกซ้อมในประเทศไทย
การประเมิ น ผลการฝึ ก ซ้ อ มในการบริ ห ารจั ด การวิ ก ฤตการณ์ ร ะดั บ ชาติ ถื อ ว่ า เป็ น เรื่ อ งใหม่ ใ น
ประเทศไทย มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องทั้งแนวทาง รูปแบบ เนื้อหา เครื่องมือ และบุคลากร ซึ่งในรายงาน
ผลการประเมินในการฝึกแต่ละปีแสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและสิ่งที่ควรมีการพัฒนาจากการฝึก จึงเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติในเชิงนโยบายและการพัฒนาการฝึกในระยะต่อไป นอกจากนั้น
ในการประเมินผลการฝึกซ้อมแต่ละปี ทำ�ให้เกิดการเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะการร่วมกัน
กำ�หนดตัวชี้วัดสำ�หรับการประเมินผลสมรรถนะ ส่งผลให้การประเมินผลการฝึกมีมาตรฐานที่ดีขึ้น ซึ่งตัวชี้วัด
ต่างๆ สามารถนำ�ไปใช้เป็นมาตรฐานสำ�หรับการปฏิบัติในการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ได้

วารสารมุมมองความมั่นคง

ตัวอย่างผลลัพธ์จากการประเมินทีเ่ ห็นเป็นรูปธรรมคือ จากการวิเคราะห์ถงึ ต้นเหตุของปัญหาในทางปฏิบัติ
เพื่อบริหารจัดการปัญหาที่เกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างต่อเนื่อง พบว่ามีความจำ�เป็น
ที่ต้องเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำ�นักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้ผลักดันให้เกิด
พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 เพื่อใช้ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเลได้อย่างมีเอกภาพ บูรณาการ และประสานการปฏิบัติงานในเขตทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การคุ้มครองนโยบายความมั่นคงแห่งชาติในความตกลงระหว่างประเทศด้านการลงทุน :

กรณีมาตรการฉุกเฉินเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ดร. กมลินทร์ พินิจภูวดล 1

วารสารมุมมองความมั่นคง

Covid-19 Coronavirus Prevention

1. เหตุผลและความเป็นมา
ในกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศและความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการลงทุน (International Investment
Agreements, IIAs) ได้ยอมรับว่า รัฐผู้รับการลงทุน (Host State of Investment) มีอำ� นาจในการก�ำหนดนโยบาย
ความมัน่ คงเพือ่ สาธารณประโยชน์ (Policy Space) สามารถใช้อำ� นาจในการควบคุมก�ำกับดูแล (Right to regulate) หรือใช้อำ� นาจ
รักษาความสงบเรียบร้อย(Police powers) โดยการออกมาตรการต่างๆ เพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย
ของประชาชนและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งรัฐสามารถยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ ในกรณีที่ถูกนักลงทุนเรียกร้องสิทธิให้รัฐ
ชดใช้คา่ สินไหมทดแทนโดยกลไกการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน (Investor-State Dispute Settlement - ISDS)
ภายใต้ความตกลงฯ ในกรณีที่ ได้รับความเสียหายจากนโยบายหรือมาตรการต่างๆ เหล่านั้น แต่อย่างไรก็ดีในความ
ตกลงฯ และแนวทางการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการภายใต้กลไก ISDS ได้ ให้ความส�ำคัญของความสมดุลระหว่าง
อ�ำนาจของรัฐในการก�ำหนดนโยบายความมั่นคง และการคุ้มครองนักลงทุนด้วย (Balance between the right to
regulate and investor protection)
1
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อดีตที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา
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สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ทีอ่ งค์การ
อนามัยโลก (WHO) ยกระดับให้เป็น “ภาวการณ์
ระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic)” ได้ทวีความรุนแรง
และส่งผลกระทบในหลายประเทศ โดยไม่เพียงแต่จะ
ก่อให้เกิดความกังวลทางด้านสุขภาพเท่านัน้ แต่ยงั สร้าง
มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจทีม่ ากเป็นประวัตกิ ารณ์
เพื่อรับมือวิกฤติในครั้งนี้ รัฐบาลหลายประเทศทั่วโลก
ได้ออกมาตรการฉุกเฉิน (Emergency measures)
ในลักษณะต่างๆ เพือ่ ควบคุมการแพร่ระบาด และดูแล
ผลกระทบจาก COVID-19 ตัง้ แต่การใช้มาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดโดยการปิดเมืองหรือล็อกดาวน์ และ
เคอร์ฟวิ เพือ่ ลดการระบาด ปิดสถานทีเ่ สีย่ งการแพร่ระบาด
ปิดสนามบิน ปิดประเทศ ปิดพรมแดนชั่วคราว ห้าม
เดินทางสัญจร มาตรการให้ภาคเอกชนปิดส�ำนักงาน/
ห้างร้าน และให้พนักงานทาํ งานทีบ่ า้ น มาตรการจ�ำกัด
การส่งออกสินค้าทีจ่ ำ� เป็น เช่น สินค้าอาหาร และสินค้า
กลุ่มหน้ากากและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อป้องกัน
การขาดแคลนในประเทศ มาตรการแทรกแซงหรือ
ยึดครองอุตสาหกรรม/กิจการชัว่ คราว เช่น โรงพยาบาล
เอกชน โรงงานเภสัชกรรมของเอกชน ไปจนถึงมาตรการ
ทางการคลังและการเงิน เพือ่ เยียวยาและลดผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของ COVID-19
มาตรการต่ า งๆ เหล่ า นี้ เ ป็ น สิ่ ง จ� ำ เป็ น ใน
สถานการณ์ปัจจุบัน แต่ในขณะเดียวกัน มาตรการ
บางอย่างก็อาจส่งผลกระทบ และสร้างความเสียหาย
กับอุตสาหกรรมและธุรกิจการลงทุนบางประเภทได้
นักลงทุนต่างชาติที่ได้รับความเสียหาย อาจใช้สิทธิ
เรียกร้องให้รัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยกลไก ISDS
ในความตกลงการลงทุนที่ประเทศของตน (Home
State) ท�ำไว้กับประเทศที่เข้าไปลงทุน (Host State)
ดังนั้น การออกมาตรการฉุกเฉินดังกล่าว ควรจะต้อง
มีมาตรการรองรับเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เช่น มาตรการ
ทางการคลังและการเงินเพื่อเยียวยาผลกระทบจาก
COVID-19 การพิจารณาขยายระยะเวลาการให้สิทธิ
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ประโยชน์การส่งเสริมการลงทุน หรือการอายุสัญญา
สัมปทานการลงทุน เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว นโยบาย
เพื่อความมั่นคงโดยการออกมาตรการฉุกเฉินจะต้อง
ไม่เป็นการใช้อ�ำนาจเกินขอบเขตหรือละเมิด “สิทธิใน
การควบคุม” และต้องอยูภ่ ายใต้หลักนิตธิ รรม ตลอดจน
ต้องเคารพสิทธิของนักลงทุนอย่างเต็มที่ (to avoid abuse
of the “right to regulate”…should be exercised
in full observance of the rule of law and in full
respect for the rights of investors)

2. ข้อเท็จจริง

2.1 ความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการลงทุน
(International Investment Agreements, IIAs)
ความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการลงทุน
เป็นความตกลงหรือกลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศ
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน
โดยมีข้อบทหรือบทบัญญัติที่สร้าง “เกาะคุ้มครอง”
ให้นกั ลงทุนในการไปลงทุนในต่างประเทศหรือในประเทศ
ภาคีสมาชิกความตกลง ที่นักลงทุนอาจต้องเผชิญกับ
ความเสีย่ งและความไม่แน่นอนต่างๆ เช่น การถูกเวนคืน/
การโอนกิจการเป็นของรัฐ การถูกยกเลิกสิทธิการลงทุน
โดยไม่เป็นธรรม การได้รบั การปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรมหรือ
ถูกเลือกปฏิบตั ิ การได้รบั ผลกระทบ/ความเสียหายจาก
ความไม่มนั่ คงทางการเมือง การจลาจล หรือความวุน่ วาย
ต่างๆ ในประเทศที่เข้าไปลงทุน เป็นต้น ตลอดจน
ความไม่แน่นอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
ของประเทศเหล่านั้น
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« ความตกลงว่าด้วยการลงทุนในระดับภูมภิ าค ได้แก่
ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement - ACIA) และ
มีความตกลงระดับภูมิภาคที่มีข้อบทการลงทุน เช่น
ความตกลง USMCA (United States-Mexico-Canada
Agreement) ซึ่งเป็นความตกลงใหม่แทนความตกลง
NAFTA (North American Free Trade Agreement)
สนธิสัญญากฎบัตรพลังงาน (Energy Charter Treaty
- ECT) ขององค์ ก ารการประชุ ม กฎบั ต รพลั ง งาน
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« ความตกลงพหุภาคีที่มีข้อบทเกี่ยวกับการลงทุน
ในปัจจุบัน ยังไม่มีความตกลงระหว่างประเทศระดับ
พหุ ภ าคี ห รื อ ระดั บ สากลที่ ค รอบคลุ ม ในทุ ก เรื่ อ ง
ทุกประเด็นของการลงทุน เช่นเดียวกับความตกลง
ทวิ ภ าคี ด ้ า นการลงทุ น มี เ พี ย งความตกลงพหุ ภ าคี
ที่เกี่ยวกับบางเรื่องบางประเด็นของการลงทุน เช่น
ความตกลงในกรอบขององค์การการค้าโลก (WTO)
ได้แก่ ความตกลงทัว่ ไปว่าด้วยการค้าบริการ (General
Agreement on Trade in Services - GATS) ความ
ตกลงว่าด้วยมาตรการการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการค้า
(Agreement on Trade Related in Investment
Measures - TRIMs) และความตกลงว่าด้วยการอุดหนุน
และมาตรการตอบโต้ (Agreement on Subsidies
and Countervailing Measures - SCM) ความตกลง
ในเครือธนาคารโลกหรือ (World Bank Group)
ได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยการระงับข้อพิพาทการลงทุน
ระหว่างรัฐและคนชาติของรัฐอืน่ (Convention on the
Settlement of Investment Disputes between
States and National of Other States - ICSID
Convention) ค.ศ. 1965 มุง่ ขจัดข้อพิพาทระหว่างรัฐ
กับเอกชนของรัฐอื่น และอนุสัญญาว่าด้วยการจัดตั้ง
สถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี (Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee
Agency - MIGA Convention) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้การประกันการลงทุนต่อความเสีย่ งภัยทางการเมือง

วารสารมุมมองความมั่นคง

« ความตกลงทวิภาคีดา้ นการลงทุน หรือ BITs เป็น
ความตกลงระหว่างรัฐบาลของสองประเทศที่กําหนด
พันธกรณีของรัฐ (Obligations) และสิทธิของนักลงทุน
(Rights) ที่จะได้รับการส่งเสริมและความคุ้มครองการ
ลงทุน BITs เป็นความตกลงที่ท�ำขึ้นอย่างแพร่หลาย
และมีจำ� นวนมาก (กว่า 2,000 ความตกลง) โดยท�ำขึ้น
ประมาณปลายปี 1950s (BITs ฉบับแรกทาํ ขึน้ ระหว่าง
ประเทศเยอรมนีและประเทศปากีสถาน เมื่อวันที่ 29
พฤศจิกายน 1959) BITs เป็นความตกลงทีน่ ำ� มาใช้แทน
ความตกลงทางการค้าหรือสนธิสญ
ั ญาทางไมตรีในอดีต
(Friendship, Commerce, and Navigation Treaties)
นอกจากนีแ้ ล้ว ความตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade
Agreements - FTAs) ความตกลงว่าด้วยการเป็น
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (Economic Partnership
Agreements - EPAs) ซึง่ เป็นความตกลงทวิภาคี และ
มีวัตถุประสงค์ด้านการเปิดเสรีด้านสินค้าและบริการ
ก็มีข้อบทเกี่ยวกับการลงทุนด้วย เช่น ความตกลง
ทีป่ ระเทศไทยท�ำกับประเทศคูค่ า้ ทีส่ ำ� คัญ อาทิ ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่นและชิลี เป็นต้น

(The Energy Charter Conference) เป็ น ต้ น
นอกจากนี้แล้ว ปัจจุบัน ยังมีความตกลงที่ท�ำกันขึ้น
ระหว่างประเทศต่างภูมภิ าคหลาย ๆ ประเทศ เป็นข้อตกลง
ทางการค้าระดับภูมิภาคขนาดใหญ่ (Mega-regional
trade agreements) ซึ่ ง มี ข ้ อ บทการลงทุ น เช่ น
ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าส�ำหรับหุ้นส่วน
ทางเศรษฐกิจภาคพืน้ แปซิฟกิ (Comprehensive and
Progressive Trans-Pacific Partnership - CPTPP)
ความตกลงหุน้ ส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมภิ าค (Regional
Comprehensive Economic Partnership - RCEP)
เป็นต้น
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ความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการลงทุน
อาจแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ความตกลงทวิภาคี
ด้านการลงทุน (Bilateral Investment Treaties - BITs)
ความตกลงว่าด้วยการลงทุนในระดับภูมิภาค
(Regional Investment Agreements (RIAs) และ
ความตกลงพหุภาคีที่มีข้อบทเกี่ยวกับการลงทุน
(Investment-related multilateral agreements)
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รายงานการลงทุนโลกของ UNCTAD (World Investment Report) ปี 2020 2
ระบุว่า ในปี 2019 มีการลงนามความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการลงทุน (International Investment Agreements - IIAs) ใหม่ จ�ำนวน 22 ความตกลง ประกอบด้วย
16 BITs และ 6 TIPs (Treaties with Investment Provisions) จนถึงปลายปี ค.ศ. 2019
มีความตกลงที่ลงนามกันทั้งสิ้น 3,284 ความตกลง (2,895 BITs และ 389 TIPs)
แต่ความตกลงที่มีผลใช้บังคับ มีทั้งสิ้นจ�ำนวน 2,654 ความตกลง
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ปัจจุบัน ไทยเป็นภาคีความตกลง BITs ทั้งหมด
37 ความตกลง และ FTAs 12 ความตกลง (มีผลบังคับ
ใช้แล้ว 11 ความตกลง) และความตกลงการค้าเสรี
ระดับภูมิภาค 6 ฉบับ ได้แก่ ความตกลงด้านการ
ลงทุนอาเซียน (ACIA) ความตกลงระหว่างอาเซียนกับ
คู่เจรจาอีก 5 ความตกลง ได้แก่ อาเซียน-ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ อาเซียน-จีน อาเซียน-ญี่ปุ่น อาเซียนเกาหลี และอาเซียน-อินเดีย ความตกลงการค้าเสรีที่
อยู่ระหว่างการประกาศให้มีผลใช้บังคับ ได้แก่ ความ
ตกลง RCEP และอยู่ในระหว่างการศึกษาผลดี-ผลเสีย
ทางเศรษฐกิจในการเข้าร่วมเป็นภาคีของไทยในความ
ตกลง CPTPP

2

ในความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการลงทุน
นักลงทุนจะได้รับการคุ้มครอง โดยมีสิทธิต่างๆ ได้แก่
1) สิทธิที่จะได้รับการประติบัติไม่ด้อยน้อยกว่า
คนชาติ หรือคนชาติอื่นๆ ที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง
(National Treatment/Most-Favoured-Nation)
2) สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ การประติ บั ติ ที่ เ ป็ น ธรรม
เท่าเทียมกัน (Fair and Equitable Treatment)
3) สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองจากการเวนคืน
และการชดเชยค่าเสียหายจากการเวนคืน (Expropriation and Compensation)
4) สิทธิที่จะได้รับการชดเชยความสูญเสียจาก
เหตุการณ์รุนแรงที่เกิดในประเทศที่ลงทุน (Compensation for Damage or Losses)

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2020_en.pdf
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5) สิทธิในการโอนเงินและผลก�ำไรโดยเสรีใน
สกุลเงินที่ใช้ได้โดยเสรี (Free Transfers of Investments and Returns)
6) สิทธิในการระงับข้อพิพาทโดยกลไก ISDS

deemed as discrimination within the meaning
of Article 2”.

ความตกลงด้านการลงทุนของอาเซียน (ACIA)
Article 17 General Exceptions :
“1. Subject to the requirement that such
measures are not applied in a manner which
would constitute a means of arbitrary or
unjustifiable discrimination between Member
States or their investors where like conditions
prevail, or a disguised restriction on investors of
any other Member State and their investments,
nothing in this Agreement shall be construed
to prevent the adoption or enforcement by any
Member State of measures:
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ความตกลง CPTPP
Article 9.16:
“Investment and Environmental, Health and
other Regulatory Objectives Nothing in this
Chapter shall be construed to prevent a Party
from adopting, maintaining or enforcing any
measure otherwise consistent with this Chapter
that it considers appropriate to ensure that
investment activity in its territory is undertaken

in a manner sensitive to environmental, health
or other regulatory objectives”.
ความตกลงการคุม้ ครองการลงทุน EU-Vietnam
(EU-Vietnam Investment Protection
Agreement : EVIPA)
ARTICLE 2.2 Investment and Regulatory
Measures and Objectives :
“1. The Parties reaffirm their right to regulate
within their territories to achieve legitimate policy
objectives, such as the protection of public
health, safety, environment or public morals,
social or consumer protection, or promotion
and protection of cultural diversity”.

วารสารมุมมองความมั่นคง

ความตกลง BIT Germany-Pakistan,
Article 2 :
“Measures taken for reasons of public security
and order, public health or morality shall not be

(a) necessary to protect public morals or to
maintain public order;
(b) necessary to protect human, animal or plant
life or health;…”
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2.2 นโยบายความมัน่ คงในความตกลงระหว่างประเทศ
ด้านการลงทุน
ความตกลงการลงทุนมีบทบัญญัติหรือข้อบท
ที่คุ้มครองหรือยอมรับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
ไว้อย่างชัดเจน ก�ำหนดให้รัฐสามารถออกนโยบาย
(Policy Space) หรือออกมาตรการควบคุม (Right
to regulate) ทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ปกป้องผลประโยชน์
สาธารณะ เช่น มาตรการเพือ่ ความปลอดภัยด้านสุขภาพ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
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3.  ข้อพิจารณา

3.1  มาตรการฉุกเฉินเพือ่ ป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19
และการใช้สทิ ธิของนักลงทุนเพือ่ เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยกลไก ISDS

วารสารมุมมองความมั่นคง

เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด และดูแลผลกระทบจาก COVID-19 ประเทศ
ต่างๆ ได้ออกมาตรการฉุกเฉิน (Emergency measures) ในลักษณะต่างๆ เช่น
การปิดเมืองหรือล็อกดาวน์และเคอร์ฟิวเพื่อลดการระบาด การปิดสถานที่เสี่ยง
การแพร่ระบาด การปิดสนามบิน การปิดประเทศ การปิดพรมแดนชั่วคราว การห้าม
เดินทางสัญจร มาตรการให้ภาคเอกชนปิดส�ำนักงาน/ห้างร้านและให้พนักงานทํางานทีบ่ า้ น
มาตรการจ�ำกัดการส่งออกสินค้าที่จ�ำเป็น เช่น สินค้าอาหาร และสินค้ากลุ่มหน้ากากและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพือ่ ป้องกันการขาดแคลนในประเทศ มาตรการแทรกแซงหรือยึดครอง
อุตสาหกรรม/กิจการชั่วคราว เช่น โรงพยาบาลเอกชน โรงงานเภสัชกรรมของเอกชน เป็นต้น
ในช่วง 2-3 เดือนหลังการแพร่ระบาด Covid-19 มีกระแสข่าวออกมาว่า บริษทั ทีป่ รึกษา
ด้านกฎหมายหลายแห่ง (Law Firms) ได้แนะน�ำนักลงทุน/บริษทั ข้ามชาติทไี่ ด้รบั ผลกระทบจากมาตรการ
เหล่านัน้ ให้ยนื่ ฟ้องรัฐโดยใช้กลไก ISDS3 โดยนักลงทุนสามารถอ้างสิทธิและความคุม้ ครองภายใต้ความตกลง
การลงทุน (Treaty-based ISDS cases) เมือ่ นักลงทุนได้รบั ผลกระทบจากมาตรการฉุกเฉินเพือ่ ป้องกัน
การแพร่ระบาด Covid-19 ก็สามารถเรียกร้องขอให้รฐั ชดใช้คา่ เสียหาย (Compensation) โดยอ้างว่า รัฐละเมิด
พันธกรณีระหว่างประเทศ (International obligations) ทีก่ ำ� หนดไว้ในความตกลง หรือมาตรการฉุกเฉิน
ขัดต่อหลักความคุม้ ครองการลงทุนในความตกลง หลักกฎหมายทีม่ กั ยกขึน้ มาในคดี ISDS ก็คอื การประติบตั ิ
ที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน (Fair and Equitable Treatment) และการคุม้ ครองจากการเวนคืนและ

ฉบับที่ 5 ประจำ�เดือนตุลาคม 2563 - มกราคม 2564

24

3

Cashing in on the pandemic: how lawyers are preparing to sue states over COVID-19 response measures https://corporateeurope.org/en/2020/05/cashing-pandemic-how-lawyers-are-preparing-sue-states-over-covid-19 response-measures
Corporations prepare to sue over action to save lives as pandemic reveals trade flaws, https://www.bilaterals.org/?
corporations-prepare-to-sue-over&lang=en
Pandemic profiteers: how foreign investors could make billions from crisis measures, https://www.bilaterals.org/?
pandemic-profiteers-how-foreign&lang=en
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ประเทศไทยมีกรณีพิพาทที่ใช้กลไก ISDS ภายใต้
IIAs ที่ เ ข้ า สู ่ ก ระบวนการอนุ ญ าโตตุ ล าการ 2 คดี
คือ กรณีพิพาทระหว่างบริษัท Walter Bau นิติบุคคล
เยอรมันกับรัฐบาลไทย โดย Walter Bau อ้างว่ารัฐบาลไทย
กระท�ำผิดสัญญาเกีย่ วกับการก่อสร้างดอนเมืองโทลล์เวย์
และละเมิดพันธกรณีภายใต้ความตกลง BIT ระหว่าง
ประเทศไทยและเยอรมนี
ซึ่งในปี 2552 คณะอนุญาโตตุลาการ ได้วินิจฉัย
ชีข้ าดว่ารัฐบาลไทยละเมิดพันธกรณีฯ และให้ชำ� ระค่าเสียหาย
กว่า 1,200 ล้านบาท และกรณีพิพาทระหว่างบริษัท
คิงส์เกต คอนโซลิเดทเต็ด ลิมิเต็ด ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท
อัครา รีซอร์สเซส จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ
เหมืองแร่ทองค�ำชาตรีในจังหวัดพิจิตรและเพชรบูรณ์
นิติบุคคลออสเตรเลียกับรัฐบาลไทย กรณีที่มีค�ำสั่งให้
เหมืองแร่ทองค�ำชาตรียุติการประกอบกิจการ ในปี 2559
บริษัทคิงส์เกตอ้างว่ารัฐบาลไทยละเมิดพันธกรณีภายใต้
ข้อตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ซึง่ ข้อพิพาท
นี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ

วารสารมุมมองความมั่นคง

การชดเชยค่าเสียหายจากการเวนคืน (Expropriation
and Compensation) ดังนั้น การต่อสู้คดี ISDS
ภายใต้ความตกลง (treaty-based ISDS cases) จึงเป็น
เรือ่ งของกฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะกฎหมาย
การลงทุนระหว่างประเทศ (International Investment
Law)
รายงานการลงทุนโลกของ UNCTAD (World
Investment Report) ปี 2020 ระบุว่า ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2019 มีการใช้กลไก ISDS จ�ำนวน 1,023 คดี
อยู่ระหว่างการพิจารณา จ�ำนวน 343 คดี พิจารณา
เสร็จแล้ว 674 คดี
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3.2 มาตรการฉุกเฉิน (Emergency measures) เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19
ของประเทศต่างๆ ที่อาจน�ำไปสู่การเรียกร้องขอให้ชดใช้ค่าเสียหายโดยกลไก ISDS ดังตัวอย่างเช่น

1) มาตรการการจัดหาน�ำ้ สะอาดส�ำหรับล้างมือ (clean water for hand-washing)

การล้างมือเป็นหนึ่งในมาตรการขั้นพื้นฐานเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส
โคโรนา แต่การเข้าถึงน�้ำสะอาดมีค่าใช้จ่ายสูงในบางประเทศส�ำหรับครัวเรือนที่ยากจน
ประเทศต่างๆ เช่น เอลซัลวาดอร์ โบลิเวีย โคลอมเบีย ฮอนดูรัส ปารากวัย และอาร์เจนตินา
ได้ประกาศใช้มาตรการสนับสนุนผู้ใช้บริการน�้ำโดยไม่ต้องจ่ายค่าน�้ำเป็นเวลาหลายเดือน
ท�ำให้บริษทั ต่างชาติทที่ ำ� ธุรกิจให้บริการน�ำ้ ประปาในประเทศเหล่านัน้ ขาดรายได้จากการเก็บ
ค่าใช้น�้ำประปา โดยที่รัฐไม่ได้มีมาตรการเพื่อเยียวยาและลดผลกระทบดังกล่าวแต่อย่างไร

2) มาตรการแทรกแซง ยึดครอง หรือควบคุมโรงพยาบาลเอกชน ในบางประเทศ เช่น

สเปน ในช่วงวิกฤตที่มีจ�ำนวนผู้ติด Covid-19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีจ�ำนวนสูงมาก
ท�ำให้โรงพยาบาลของรัฐหลายแห่งไม่สามารถรองรับผูป้ ว่ ยได้ ประกอบกับโรงพยาบาลเอกชน
หลายแห่งไม่ยอมรับผูป้ ว่ ย Covid-19 ในเดือนมีนาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุขของสเปน
จึงเข้าควบคุมโรงพยาบาลเอกชนชัว่ คราว ในไอร์แลนด์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข
ได้ออกมาตรการการรักษาพยาบาลผู้ป่วย Covid 19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งในโรงพยาบาล
ของรัฐและเอกชน ท�ำให้นักลงทุนต่างชาติในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพหรือโรงพยาบาล
ได้รบั ผลกระทบจากการควบคุมซึง่ อาจเข้าข่ายการถูกเวนคืนทางอ้อม (Indirect expropriation)
ที่นักลงทุนสามารถเรียกร้องค่าเสียหายภายใต้ความตกลง
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3)

มาตรการใช้สทิ ธิตามสิทธิบตั รยา หรือ CL (Compulsory licensing) อนุญาตให้หน่วยงาน
ภาครัฐหรือภาคเอกชนที่ไม่ใช่เจ้าของสิทธิบัตรสามารถใช้สิทธิในการผลิต การใช้ การน�ำเข้า
ผลิตภัณฑ์ด้านยาที่มีสิทธิบัตรได้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19

4) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ในบางประเทศ เช่น เปรูได้ระงับการเก็บ

ค่าผ่านทางทาง Toll way เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19
กับพนักงานที่เก็บค่าผ่านทางจากการสัมผัส และเพื่อความสะดวกในการขนส่งอาหารและ
สินค้าจ�ำเป็นอื่น ๆ
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5) มาตรการลดค่าเช่า และระงับค่าสาธารณูปโภค ในสหราชอาณาจักร รัฐบาลประกาศระงับ

ค่าสาธารณูปโภค เพือ่ บรรเทาภาระของประชาชนในสเปน รัฐบาลประกาศห้ามซัพพลายเออร์นำ�้
ก๊าซ และไฟฟ้า ไม่ให้ระงับการบริการหากครัวเรือนใดไม่สามารถจ่ายบิลได้ ในฝรั่งเศสและ
ประเทศอื่น ๆ มีการประกาศให้ลดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภคบางประเภท
ที่ผู้เช่าบางรายไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้

6) มาตรการเพือ่ บรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจของวิกฤต

COVID-19 ต่อบุคคล ครัวเรือน
และธุรกิจ เพื่อให้สามารถรักษาบ้านและร้านค้าและหลีกเลี่ยงการล้มละลาย โดยการระงับ
การช�ำระเงินจ�ำนอง (เช่น ในอิตาลีและสเปน) และการคุ้มครองเจ้าหนี้ (เช่น ในเยอรมนี)
รวมถึงการเลื่อนการช�ำระหนี้สำ� หรับการด�ำเนินคดีล้มละลาย (เช่น ในเบลเยียม)
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7) มาตรการทางการเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพของ

ภาคการเงินในช่วงวิกฤต COVID-19 โดยการห้ามหรือ
จ�ำกัดโอนเงิน และการควบคุมเงินทุนอื่น ๆ

8) มาตรการทางการคลังด้านการจัดเก็บภาษีเพื่อลด

ความเหลือ่ มล�ำ้ ในบางประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร
สหรัฐอเมริกา และอินเดีย มีการเสนอให้เก็บภาษี
ส�ำหรับความมั่งคั่งและคนรวยระดับสูง ด้วยเหตุผลว่า
ผู้ที่มีรายได้สูงสุด และผู้ที่มีความมั่งคั่ง เป็นกลุ่มคน
ที่ ส ามารถปรั บ ตั ว และรั บ มื อ กั บ สถานการณ์ วิ ก ฤต
โคโรนาไวรัสได้ ในเดนมาร์กและโปแลนด์ได้สั่งห้าม
บริษัทที่จดทะเบียนในเขตปลอดภาษี (companies
registered in tax havens) ไม่ให้เข้าถึงมาตรการ
ช่วยเหลือจากผลกระทบ COVID-19

วารสารมุมมองความมั่นคง

9) การเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในสังคมในช่วงวิกฤต
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COVID-19 ส่งผลให้เกิดการปล้นสะดมภ์และท�ำความ
เสียหายให้กับธุรกิจต่างชาติ ท�ำให้นักลงทุนสามารถ
อ้ า งว่ า รั ฐ ละเมิ ด พั น ธกรณี ใ นการให้ ค วามคุ ้ ม ครอง
และความปลอดภัยอย่างเต็มทีแ่ ก่นกั ลงทุนต่างชาติภายใต้
ความตกลง

3.3 มาตรการฉุกเฉินเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
Covid-19 ของไทย
รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขต
ท้ อ งที่ ทั่ ว ราชอาณาจั ก ร ตั้ ง แต่ วั น ที่ 26 มี น าคม
พ.ศ. 2563 โดยอาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 5
แห่งพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และมีการขยายระยะเวลาการ
บังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป
เป็นคราวที่ 4 จนถึงวันที่ 31 กันยายน พ.ศ. 2563
รัฐบาลได้ด�ำเนินมาตรการต่าง ๆ อันจ�ำเป็นเพื่อ
ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 ทัง้ การห้ามออกนอก
เคหสถานภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด การจ�ำกัดการ
เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร การห้ามเข้าพืน้ ทีเ่ สีย่ ง
และการห้ า มใช้ อ าคาร หรื อ สถานที่ ที่ มี ค วามเสี่ ย ง
ต่อการติดโรค รวมทั้ง การแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ
ผ่านศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19
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รัฐบาลได้ออกมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบ
จากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทย ทั้งทางตรงทางอ้อม
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
« มาตรการด้านการเงิน ประกอบด้วย 4 มาตรการ ดังนี้
l มาตรการสิ น เชื่ อ ดอกเบี้ ย ต�่ ำ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม
จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
l มาตรการพักต้นเงินลดดอกเบี้ยและขยายระยะ
เวลาช�ำระหนี้แก่ลูกหนี้ท่ีได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา
(COVID-19)
l มาตรการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ลู ก หนี้ ที่ ไ ด้ รั บ ผล
กระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย
l มาตรการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานของ
ส�ำนักงานประกันสังคม
« มาตรการภาษี ประกอบด้วย 4 มาตรการ ดังนี้
l มาตรการคืนสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการ
ในประเทศ
l มาตรการภาษี เ พื่ อ ลดภาระดอกเบี้ ย จ่ า ยของ
ผู้ประกอบการ
l มาตรการส่งเสริมเสถียรภาพของการจ้างงาน
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส COVID-19
l มาตรการเร่งคืนภาษีมล
ู ค่าเพิม่ ให้แก่ผปู้ ระกอบการ
ภายในประเทศ
« มาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ ประกอบด้วย 6 มาตรการ
ดังนี้
l มาตรการบรรเทาภาระการจ่ายค่าน�้ำ ค่าไฟ
l มาตรการลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
ของนายจ้างและลูกจ้าง
l มาตรการบรรเทาภาระค่ า ธรรมเนี ย ม ค่ า เช่ า
ค่าตอบแทนในการให้บริการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
l มาตรการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ จ ่ า ยเงิ น
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
l มาตรการสร้างความเชื่อมั่นในระบบตลาดทุน
l มาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ ได้รับผลกระทบ
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
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1) มาตรการเร่งรัดการลงทุนในอุตสาหกรรม

ทางการแพทย์เพื่อรับมือกับ COVID-19 โดยให้สิทธิ
ประโยชน์เพิม่ เติมในการลดหย่อนภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
ร้อยละ 50 เป็นเวลา 3 ปี ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรม
ทางการแพทย์ ซึ่งปกติจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3-8 ปี อยู่แล้ว

2) มาตรการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนสาย

การผลิ ต เดิ ม เพื่ อ ผลิ ต เครื่ อ งมื อ แพทย์ ห รื อ ชิ้ น ส่ ว น
รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
โดยให้ได้รบั สิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าเครือ่ งจักร
โดยต้องน�ำเข้าภายในปี 2563 และยืน่ ขอแก้ไขโครงการ
ภายในเดือนกันยายน 2563

3) การปรับสิทธิประโยชน์ส�ำหรับกิจการผลิต

วัตถุดิบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุน
อุ ต สาหกรรมต้ น น�้ ำ และกลางน�้ ำ ในอุ ต สาหกรรม
ทางการแพทย์โดยเพิ่มเติมขอบข่ายประเภทกิจการ
ผลิตเชื้อเพลิงจากผลผลิตการเกษตรให้ครอบคลุมถึง
การผลิตแอลกอฮอล์ทางการแพทย์ (Pharmaceutical
Grade) ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล 8 ปี
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ประเทศต่างๆ อาจต้องเผชิญกับการถูกฟ้องร้อง
โดยกลไก ISDS อันเนื่องมาจากมาตรการฉุกเฉินเพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 รัฐสามารถอ้าง
นโยบายความมั่นคงเพื่อสาธารณประโยชน์ (Right to
regulate) หรือใช้อ�ำนาจรักษาความสงบเรียบร้อย
(Police powers) ในการออกมาตรการฉุกเฉินเพื่อ
คุ้มครองสุขภาพอนามัย ป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 เป็นข้อต่อสูไ้ ด้ แต่อย่างไรก็ดี การต่อสูใ้ นคดี
ISDS ถึงแม้วา่ ในทีส่ ดุ รัฐจะเป็นฝ่ายชนะคดี ก็ตอ้ งสูญเสีย
ทั้งเวลา ค่าใช้จ่าย และอื่นๆ (คดี ISDS ระหว่างบริษัท
Phillip Morris และรัฐบาลออสเตรเลีย เรื่องการออก
กฎระเบียบบรรจุภัณฑ์ซองบุหรี่ที่ขายในออสเตรเลีย
(Plain packaging legislation for tobacco products
sold in Australia) โดยใช้กลไก ISDS ภายใต้ AustraliaHong Kong BIT ซึง่ อนุญาโตตุลาการไม่รบั ค�ำร้องของ
Phillip Morris แต่คดีใช้เวลานานถึง 6 ปี และออสเตรเลีย
มีค่าใช้จ่ายการด�ำเนินคดีถึง 28 ล้าน USD) ดังนั้น
จึงควรหาแนวทางการป้องกันการฟ้องที่อาจเกิดขึ้น
4.1 ข้อเสนอเชิงนโยบาย
1) ในการเจรจาความตกลงการลงทุ น
ควรให้มีบทบัญญัติหรือข้อบทที่คุ้มครองหรือยอมรับ
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติไว้อย่างชัดเจน ก�ำหนด
ให้รัฐสามารถออกนโยบาย (Policy Space) หรือ
ออกมาตรการควบคุม (Right to regulate) ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ เช่น
มาตรการเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
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มาตรการเพื่อสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมทาง
การแพทย์ ประกอบด้วย

4. ข้อเสนอ
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คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้อนุมตั มิ าตรการต่าง ๆ
ทั้ ง การกระตุ ้ น ให้ เ กิ ด การลงทุ น อย่ า งรวดเร็ ว
สนองต่อความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
ในสถานการณ์ปจั จุบนั และส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์
ที่ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีของประชาชนในประเทศ และ
มาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขและบรรเทาผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการ

นอกจากนีแ้ ล้ว ยังมีมาตรการผ่อนปรนเพือ่ บรรเทา
ผลกระทบผู ้ ป ระกอบการ โดย ผ่อนปรนเงื่อนไขและ
พิจารณาขยายเวลาการด�ำเนินการส�ำหรับกรณีทเี่ กีย่ วข้อง
เช่น การขยายเวลาน�ำเข้าเครือ่ งจักรและเปิดด�ำเนินการ
การขยายเวลาการด� ำ เนิ น การให้ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง
มาตรฐานสากล การผ่อนผันการขออนุญาตหยุดด�ำเนิน
กิจการชั่วคราวเป็นระยะเวลาเกินกว่า 2 เดือน เป็นต้น
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2) ยกเลิกการใช้กลไก ISDS กับมาตรการฉุกเฉินทีเ่ กีย่ วข้องกับ COVID-19 ดังเช่น สถาบันนานาชาติ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (International Institute for Sustainable Development หรือ IISD)
ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการถูกฟ้องคดี ISDS ของมาตรการ Covid-19 และแนวทางการป้องกันแก้ไข
โดยเสนอให้ประเทศต่างๆ ร่วมกันระงับการใช้กลไก ISDS กับมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19
โดยท�ำเป็นความตกลงพหุภาคีขนึ้ มา (Agreement for the coordinated suspension of investor-state
dispute settlement with respect to COVID-19 related measures and disputes) และมีข้อบท
ให้ยกเลิกการใช้กลไก ISDS ที่ก�ำหนดไว้ในความตกลงการลงทุน 4
3) เพิกถอนความยินยอม (Withdraw consent) ให้ใช้กลไก ISDS ส�ำหรับข้อพิพาททีจ่ ะเกิดขึน้
ในอนาคตอันเนื่องมาจากมาตรการฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19

ฉบับที่ 5 ประจำ�เดือนตุลาคม 2563 - มกราคม 2564
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4.2 ข้อเสนอเชิงปฏิบตั ิ
1) ควรมีมาตรการรองรับเพือ่ ช่วยเหลือเยียวยานักลงทุนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากมาตรการฉุกเฉิน
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 เช่น มาตรการทางการคลังและการเงินเพื่อเยียวยาผลกระทบจาก
COVID-19 การพิจารณาขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุน หรือการอายุสัญญา
สัมปทานการลงทุน เป็นต้น
2) การใช้นโยบายเพื่อความมั่นคงโดยการออกมาตรการฉุกเฉินนั้น จะต้องไม่เป็นการใช้อ�ำนาจ
เกินขอบเขตหรือละเมิดสิทธิในการควบคุมก�ำกับดูแล ต้องอยูภ่ ายใต้หลักนิตธิ รรม และเคารพสิทธิของนักลงทุน

4

IISD, Protecting Against Investor–State Claims Amidst COVID-19 : A call to action for governments” https://www.iisd.org/
sites/default/files/publications/investor-state-claims-covid-19.pdf)
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แนวทางผลักดัน พลังวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อสร้างความมั่นคงของชาติ
ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1

ประเทศที่ ไ ด้ เ ตรี ย มความพร้ อ ม
ในการสร้างระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จ ะสามารถยื น บนขาของ
ตัวเองได้ดี และสามารถต่อยอดปรับนโยบาย
กฎเกณฑ์ องค์ความรู้ และผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่
ให้มคี ณ
ุ ภาพทีด่ ขี นึ้ ได้อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ประเทศ
ที่เรารู้จักกันดีอย่างสหรัฐฯ เยอรมัน ญี่ปุ่น
เกาหลีใต้ และจีน ได้แสดงให้เห็นความพร้อม
ของคนและระบบนิเวศทีส่ ร้างขึน้ ในประเทศ
และนโยบายต่ า งประเทศจนสามารถ
1

31
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ค�ำว่า “ความมั่นคงของชาติ” ในช่วงที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นภาระหน้าที่ของทางต�ำรวจ และทหาร
เท่านั้น แต่ ในปัจจุบันที่ทุกเรื่องเชื่อมโยงถึงกันไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความยากจน ศักยภาพของคนในประเทศ
ระบบบริ ก ารทางการแพทย์และสาธารณสุข ระบบคมนาคมจ� ำ นวนผู ้ ถู ก จั บ กุ ม หรื อ จ� ำ นวนผู ้ ต ้ อ งหาในคดี ต ่ า งๆ และจ� ำ นวน
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ล้วนสามารถเชื่อมโยงและส่งผลต่อความมั่นคงของชาติ ได้หากมีแนวโน้มในทางที่แย่ลง
โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน 2 ปีที่ผ่านมานี้ระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่มีสงครามการค้ากัน รวมไปถึงเรื่องการแพร่ระบาด
ของ Covid-19 ได้ช่วยท�ำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นในเรื่อง “ความมั่นคงของชาติ” ที่ ไม่ยึดโยงกับเรื่องของต�ำรวจ และ
ทหารเท่ า นั้ น แต่ เ ชื่ อ มโยงไปถึ ง การค้ า นโยบายระหว่ า งประเทศ คุ ณ ภาพของการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ความเหลื่ อ มล�้ ำ
และความมั่นคงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสารมุมมองความมั่นคง

สภาพและประเด็นปัญหา

สร้างสรรค์ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ และทรัพย์สินทางปัญญา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพร้อม ๆ กับการสร้างคน
สร้างงาน สร้างอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องออกมาได้
โดยเฉพาะการใช้ภาครัฐเป็นตลาดเพื่อทดสอบ ทดลอง และใช้
ผลิตภัณฑ์ในประเทศ จนสามารถส่งออกไปขายในต่างประเทศได้
ส่งผลให้ประเทศเหล่านี้สามารถรักษาระดับความสามารถในการ
แข่งขัน (Global Competitiveness) ทีป่ ระเมินโดยองค์กรสากล
อย่าง World Economic Forum (WEF) และ International
Institute for Management Development (IMD)
ได้เป็นอย่างดี

อดีตที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล
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ดุลการช�ำระเงินทางเทคโนโลยีของประเทศไทย
ช่วงปี พ.ศ. 2552-2561
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( ล้านบาท )

รูปที่ 1 ดุลการช�ำระเงินทางเทคโนโลยีของประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2552-2561

ข้อเท็จจริง
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2.1 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
พลังในมุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย
ในช่วงทีผ่ า่ นมาทีส่ ามารถน�ำมาสร้างเป็นนวัตกรรมส่งเสริม
เศรษฐกิจและสังคมได้นั้นอาจพิจารณาในแง่มุมหนึ่ง
จากตัวเลขดุลการช�ำระเงินทางเทคโนโลยีได้ 2 ซึง่ พบว่า
ประเทศไทยขาดดุลการช�ำระเงินทางเทคโนโลยีเพิม่ ขึน้
กว่า 74% ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา โดยขณะนี้อยู่ที่ระดับ
257,550 ล้านบาท และจากรายงานภาพรวมความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศไทยทีท่ างส�ำนักงาน

สภาการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ได้รายงานต่อคณะรัฐมนตรี 3 พบว่าล�ำดับความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศลดลง 2 ล�ำดับมาอยู่ที่ 40
แม้จะมีคะแนนประเมินดีขึ้นเล็กน้อยที่ 0.6 คะแนน
แต่สิ่งที่ยืนยันได้อย่างชัดเจนคือข้อเสนอแนะที่เน้นไป
ที่การเร่งพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ของประเทศ

2

สถิติดุลการชำ�ระเงินทางเทคโนโลยี, ศูนย์ข้อมูลวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม, สำ�นักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ http://stiic.sti.or.th/stat/ind-tb/, พ.ศ. 2562. 2
3
หนังสือสำ�นักงานสภาการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขที่ นร 1114/6242 ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง สรุปผลการ
จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดย WEF ปี 2019 – 2020
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2.2 ยุทธศาสตร์ชาติ 4

วารสารมุมมองความมั่นคง

ก่อนที่จะมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีนั้น ในปี พ.ศ. 2558 ทางรัฐบาลขณะนั้นได้เล็งเห็นความส�ำคัญของ
การใช้ ภ าครั ฐ เป็ น สนามทดลองและทดสอบของการใช้ น วั ต กรรมที่ ส ร้ า งขึ้ น โดยคนไทย จึ ง ได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศขึน้ และได้กอ่ ให้เกิดบัญชีนวัตกรรม (www.innovation.go.th)
ขึน้ มา โดยมีการน�ำนวัตกรรมจากภาคเอกชนไทยมาขึน้ บัญชีอยูเ่ ป็นระยะ ๆ และหน่วยงานภาครัฐสามารถสนับสนุน
ซื้อสินค้า และบริการที่อยู่ในบัญชีดังกล่าวได้ด้วยวิธี “กรณีพิเศษ” (ดูรูปที่ 2 ประกอบ) ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนในด้าน
นโยบายที่ดีมากส�ำหรับประเทศไทย
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http://www.innovation.go.th
งานสงเสริมนวัตกรรมสูเชิงพาณิชย
ฝายบริการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี

รูปที่ 2 กระบวนการขึ้นบัญชีนวัตกรรมและการสนับสนุนสินค้าและบริการจากบัญชีนวัตกรรม
4

ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ, สำ�นักงานสภาการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, http://nscr.nesdb.go.th/, พ.ศ. 2562
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ยุทธศาสตรชาติดา น

ความมัน่ คง

ยุทธศาสตรชาติดา น
การสรางความสามารถ

ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชาติดา น

ยุทธศาสตรชาติดา น

ยุทธศาสตรชาติดา น

ยุทธศาสตรชาติดา น

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม

การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ปน

การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ

มิตรตอสิง่ แวดลอม

ภาครัฐ

ความมัน่ คง
การตางประเทศ
การเกษตร
อุตสาหกรรม
และบริการแหงอนาคต

การทองเทีย่ ว
พืน้ ทีแ่ ละ
เมืองนาอยูอ จั ฉริยะ
โครงสรางพืน้ ฐาน

ระบบโลจิสติกส และดิจทิ ลั

ผูป ระกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมยุคใหม

วารสารมุมมองความมั่นคง

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ฉบับที่ 5 ประจำ�เดือนตุลาคม 2563 - มกราคม 2564
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การปรับเปลีย่ น
คานิยมและวัฒนธรรม

การพัฒนาคน
ตลอดชวงชีวติ
การพัฒนาการเรียนรู
การเสริมสราง
ใหคนไทยมีสขุ ภาวะทีด่ ี

ศักยภาพการกีฬา
พลังทางสังคม
เศรษฐกิจฐานราก
ความเสมอภาค
และหลักประกันทางสังคม

การเติบโตอยางยัง่ ยืน

การบริหารจัดการ
นํา้ ทัง้ ระบบ
การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ

การตอตานการทุจริต
และประพฤติมชิ อบ

กฎหมาย

และกระบวนการยุตธิ รรม

การวิจยั
และพัฒนานวัตกรรม

รูปที่ 3 ความเชื่อมโยงของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แนวตั้ง) ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (แนวนอน) 5
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ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศให้ ดี ขึ้ น
ได้เป็นอย่างดี
ในมุมของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน้ันก็คงจะ
ต้องส่งเสริมให้มกี ารเผยแพร่ผลงานวิชาการในช่องทาง
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลหรือส่งผลต่อดัชนีชี้วัด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีการจด
สิ ท ธิ บั ต รที่ เ ป็ น สิ ท ธิ บั ต รการประดิ ษ ฐ์ ใ ห้ ม ากขึ้ น
มีการน�ำผลงานวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมไปใช้จริง
จนก่อเกิดเป็นนวัตกรรม และก่อให้เกิดการสร้างคน
สร้างงาน และสร้างอุตสาหกรรมต่อไป ภาครัฐเอง
ก็ควรท�ำหน้าที่เป็นตลาดให้เกิดการน�ำนวัตกรรมของ
ประเทศไปทดลอง ทดสอบ และใช้ในภาครัฐ และ
ปรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่แค่พิจารณาเรื่อง
การเสนอราคาที่ ต�่ ำ สุ ด (Cost impact) เท่ า นั้ น
แต่ควรพิจารณาถึงการใช้วัตถุ สินค้า และบริการ
ภายในประเทศ (Local content) ซึ่งจะก่อให้เกิดการ
หมุนเวียนของเงินในประเทศและเสริมแกร่งให้กับ
ระบบนิเวศส�ำหรับสร้างนวัตกรรมของชาติมากขึ้นไป
ในตัวเช่นกัน (Economic impact) ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่า
การได้ราคาที่ต�่ำที่สุดเพียงอย่างเดียว ระเบียบส�ำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความ
ต้องการของภาครัฐที่ได้มีการประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 5 ที่ผ่านมาก็น่าจะช่วย
ให้หน่วยงานภาครัฐใช้ระเบียบนี้ในการส่งเสริมและ
ยกระดับนวัตกรรมของไทยเพื่อให้เกิดความ “มั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน” อย่างแท้จริง
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แต่ ใ นช่ ว งที่ ผ ่ า นมานั้ น การขั บ เคลื่ อ นผ่ า น
กระบวนการนี้ ใ นทางปฏิ บั ติ ยั ง ไม่ บ รรลุ ผ ลมากนั ก
และหลายหน่ ว ยงานภาครั ฐ เองก็ ยั ง ไม่ รู ้ จั ก บั ญ ชี
นวัตกรรมด้วยซ�้ำไป รวมไปถึงการเกิดค�ำถามลักษณะ
“ไก่ กั บ ไข่ ” ที่ว่าในบัญชีนวัตกรรมไม่มีสินค้าหรือ
บริการที่หน่วยงานภาครัฐต้องการ ซึ่งอันที่จริงแล้ว
หากการท� ำ งานและบริ ห ารงานของภาครั ฐ ไม่ เ ป็ น
ลักษณะไซโลจะท�ำให้ความต้องการนั้นย้อนกลับไป
ที่ ห น่ ว ยงานที่ ส นั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การวิ จั ย และ
นวัตกรรมของประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชน
สร้างสินค้าหรือบริการที่เป็นที่ต้องการและน�ำเข้าสู่
บัญชีนวัตกรรมต่อไปได้
การที่ ป ระเทศมี ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ไ ด้ ก ่ อ ให้ เ กิ ด
ความชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องความเชื่อมโยง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ากับประเด็นอื่นของ
ประเทศ จากรูปที่ 3 จะเห็นได้ชัดเจนว่าแผนแม่บท
ประเด็น “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม” เป็นแผน
แม่บทหนึ่งในสองแผนแม่บทจากทั้ง 23 แผนแม่บท
ทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง โดยตรงกับยุทธศาสตร์ชาติทงั้ 6 ด้าน
คื อ ด้ า นความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
มนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม และด้ า นปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นา
การบริหารจัดการภาครัฐ คงเหลือแต่เพียงว่าบุคลากร
และหน่ ว ยงานที่ ดู แ ลและปฏิ บั ติ จ ะสามารถปรั บ
วิธีการคิดและเชื่อมโยงการท�ำงานให้สอดคล้องกัน
ได้มากเพียงใด ซึ่งหากท�ำได้ดี “มั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน” จะบรรลุผลได้ไปพร้อมๆ กับการยกระดับ

วารสารมุมมองความมั่นคง

ที่ผ่านมาก็น่าจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐใช้ระเบียบนี้ ในการส่งเสริมและยกระดับนวัตกรรมของไทย
เพื่อให้เกิดความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” อย่างแท้จริง

5

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรม
ตามความต้องการของภาครัฐ 6
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ข้อเสนอแนะ
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเชื่ อ มโยงประเด็ น ส� ำ คั ญ ๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
แล้วใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยตอบค�ำถาม
หรือแก้ไขปัญหา พร้อมๆ ไปกับการเร่งสร้างนวัตกรรม
อันจะน�ำไปสู่การเพิ่มศักยภาพความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศได้ทันที จึงขอเสนอแนวทาง ดังนี้
วารสารมุมมองความมั่นคง

3.1 ให้ สศช. และ ส�ำนักงานคณะกรรมการ

ฉบับที่ 5 ประจำ�เดือนตุลาคม 2563 - มกราคม 2564
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พัฒนาระบบราชการ (กพร.) ใช้ประเด็นทางสังคม
และเศรษฐกิจที่ เกิดขึ้น เป็นตัวก�ำหนดตัวชี้วัดการ
ด�ำเนินการของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานใน
ก�ำกับ

3.2 ให้ส�ำนักงบประมาณ (สงป.) ก�ำหนดงบ

ประมาณของแต่ละหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริม
พัฒนา และ สร้างนวัตกรรมของประเทศผ่าน
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนา
นวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ

3.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม

สนับสนุน และการด�ำเนินการวิจัย พัฒนา และ
วิศวกรรม ให้จัดสรร ข้อเสนอโครงการที่เน้นสร้างผล
งานวิชาการที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่การจดทรัพย์สิน
ทางปัญญา และ ก่อให้เกิดการน�ำไปใช้ประโยชน์ที่
ตรงกับประเด็นด้านเศรษฐกิจและสังคม

3.4 หน่วยงานของรัฐปรับกระบวนการจัด

ซื้อจัดจ้างที่ไม่พิจารณาที่แค่ราคาที่ต�่ำที่สุดเพียงอย่าง
เดียว แต่จะต้องครอบคลุมถึงผลประโยชน์ที่ประเทศ
จะได้รับมากที่สุด ทั้งในมุมของการสร้างคน การ
สร้างงาน และ เพิ่มศักยภาพความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
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5G กับความมั่นคงแห่งชาติ
ดร.พลเทพ ธนโกเศศ 1

วารสารมุมมองความมั่นคง

ในปั จ จุ บั น การเติ บ โตทางด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศมี ค วามก้ า วหน้ า และเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย ซึ่งได้มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ทศวรรษ
(ค.ศ. 1980) ซึง่ เป็นเพียงการคุยกันด้วยเสียงในเทคโนโลยี 1G จนกระทัง่ ก�ำลังไปสูเ่ ทคโนโลยี 5G ซึง่ เป็นการเชือ่ มโยง
ของทุกสรรพสิ่งผ่านระบบการสื่อสารไร้สาย และจะเป็นรากฐานของสังคมในโลกยุคดิจิทัล ทั้งนี้ การเข้ามาของ
เทคโนโลยี 5G นี้ จะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในวงกว้างต่อการใช้ชวี ติ ประจ�ำของผูค้ น ซึง่ ในปัจจุบนั ประเทศต่างๆ
อยู่ระหว่างการวางโครงข่ายและเตรียมความพร้อมส�ำหรับเทคโนโลยีดังกล่าว

จากสภาพการณ์ที่เทคโนโลยี 5G จะมีอิทธิพลต่อ
การใช้ชวี ติ และการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ในวงกว้าง ส่งผล
ให้เกิดความห่วงกังวลในด้านความปลอดภัยและความมัน่ คง
จากการใช้งาน โดยเฉพาะในกรณีที่หากประเทศหนึ่ง
เลือกใช้อปุ กรณ์ 5G จากผูผ้ ลิตเพียงรายเดียว อาจจะส่งผล
ให้ ผู ้ ผ ลิ ต นั้ น สามารถควบคุ ม กิ จ การต่ า งๆ ภายใน
ประเทศนั้นได้อย่างเบ็ดเสร็จ ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้สะท้อน
ให้ เ ห็ น อย่ า งชั ด เจนจากความห่ ว งกั ง วลของรั ฐ บาล
สหรัฐอเมริกาที่ไม่ให้ต้องการประเทศพันธมิตรเลือกใช้
อุปกรณ์ 5G จากบริษัทของจีน

1

ในปัจจุบันประเทศไทยก�ำลังอยู่ในระหว่าง
การวางโครงข่าย 5G ของประเทศ ซึ่งจะเป็น
สาธารณูปโภคทีส่ ำ� คัญยิง่ (Critical Infrastructure)
และเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศไปสู่การมี
เศรษฐกิจดิจิทัล และการเป็น Thailand 4.0
ตามแนวนโยบายของประเทศ ดังนัน้ ไทยจ�ำเป็นต้อง
พิจารณาหลากหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ความมั่นคง
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อให้การ
ตัดสินใจต่อการเลือกอุปกรณ์ 5G มีความรอบด้าน
มากที่สุด
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37
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เทคโนโลยี 5G คืออะไร??

What is 5G technology??

5G คือเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายรุ่นที่ 5 ซึ่งได้รับการออกแบบให้เป็นมาตรฐานการสื่อสารไร้สาย
รูปแบบใหม่ของโลก โดยเริ่มมีการศึกษาออกแบบในปี 2558 และก�ำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบ
ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อให้สามารถใช้ได้ในเชิงพาณิชย์ภายในห้วงปี 2563 ทั้งนี้ ในการท�ำความเข้าใจกับ
เทคโนโลยี 5G ผู้เขียนจะอธิบายถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายในรุ่นก่อนๆ เป็นล�ำดับแรก 2

เทคโนโลยีรุ่นที่ 1 (1G) ได้มีการเปิดตัวในห้วงต้นทศวรรษ ค.ศ. 1980 ซึ่งเป็นการสื่อสารผ่านเสียง

เพียงอย่างเดียว และไม่มีขีดความสามารถในการส่งถ่ายข้อมูลใดๆ

เทคโนโลยีรุ่นที่ 2 (2G) มีการเปิดตัวในห้วงต้นทศวรรษ ค.ศ. 1990 ซึ่งเอื้อให้การสื่อสารผ่านเสียง

มีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งผู้ใช้สามารถส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือถึงกันได้

เทคโนโลยีรุ่นที่ 3 (3G) มีการเปิดตัวในห้วงต้นทศวรรษ ค.ศ. 2000 ซึ่งเอื้อให้มีการส่งผ่านข้อมูล

วารสารมุมมองความมั่นคง

ซึง่ รวมถึงสือ่ มัลติมเี ดีย (multi-media) แบบความเร็วสูงขึน้ สามารถเชือ่ มต่อและใช้งานอินเทอร์เน็ต เพือ่ ส่งข้อมูล
ผ่านมือถือได้ด้วยความเร็วระหว่าง20 kbps – 42.2 Mbps
ได้ด้วยความเร็วสูงขึ้นสามารถดูภาพเสียง หรือหนังออนไลน์ได้ที่ความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น 100 Mbps (4G LTE)
150 Mbps (4G LTE Cat.4) และ 1,000 Mbps (4G LTE Advanced) และยังส่งผลให้ผู้ใช้สามารถใช้งาน
อุปกรณ์สื่อสารไร้สายได้อย่างหลากหลายมากขึ้นจากแอปพลิเคชันต่างๆ
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เทคโนโลยีรนุ่ ที่ 4 (4G) มีการเปิดตัวในห้วงทศวรรษ ค.ศ. 2010 ซึง่ เอือ้ ให้เชือ่ มต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต

ที่มา: คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, เอกสารประกอบการประชุมเตรียม
ความพร้อม 5G ครั้งที่ 1/2561, 24 พฤษภาคม 2561.
2

Communication Research Centre Canada, “What is 5G?”, available from; http://www.crc.gc.ca/eic/site/069.nsf/eng/
00077.html, accessed 14 October 2019.
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2. ความล่าช้าในการรับส่งข้อมูลที่ต�่ำมาก (Ultra-Reliable
and Low Latency Communications (uRLLC))
เทคโนโลยี 5G ยั ง สามารถรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล ด้ ว ย
ความหน่วงหรือความล่าช้าในระดับต�่ำท�ำให้การ
ส่งผ่านข้อมูลระหว่างกันเป็นไปแบบ real time
มากขึ้น เหมาะกับงานที่ต้องใช้ความแม่นย�ำสูง
และต้องมีความผิดพลาดน้อยหรือเกือบเป็นศูนย์
เช่น ระบบควบคุมรถยนต์ไร้คนขับ ระบบไฟฟ้า
อัจฉริยะ หรือระบบการแพทย์ระยะไกล เป็นต้น

3
4

5

ความท้าทายของเทคโนโลยี

5G
“ ในด้านความมั่นคง ”

วารสารมุมมองความมั่นคง

1. ความเร็วของการเชื่อมต่อแบบไร้สายที่เพิ่มขึ้น (Enhanced
Mobile Broadband (eMBB)) เทคโนโลยี 5G
มีคุณสมบัติหลัก คือ สามารถใช้ส�ำหรับกิจกรรม
ออนไลน์ที่อาศัยแบนด์วิดท์จ�ำนวนมากได้ เช่น
การรับชมวิดีโอหรือการเล่นเกมออนไลน์ โดย
ผู้ใช้บริการจะได้สัมผัสคุณภาพบริการเทียบเท่า
กับการใช้งานผ่านโครงข่ายใยแก้วน�ำแสง (Fiberoptic) ซึ่ ง มี ค วามเร็ ว มากกว่ า เทคโนโลยี 4G
เกิน 10 เท่า

3. ความสามารถในการเชื่อมต่ออุปกรณ์จ�ำนวนมาก (Massive Machine
Type Communications (mMTC)) ซึ่งจะช่วยเสริมสร้าง
การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพโดย 5G สามารถรองรับการเชื่อมต่อ
ได้มากถึงสองแสนถึงหนึ่งล้านเครื่องต่อตารางกิโลเมตร
และยังลดปริมาณการใช้พลังงานส�ำหรับการเชื่อมต่ออีก
กว่าร้อยละ 90 เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีเก่าๆ ที่ผ่านมา
(การเชื่อมต่อมากกว่าเทคโนโลยี 4G กว่า 1,000 เท่า)
ด้วยเหตุนี้ mMTC จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะช่วยพัฒนา
ศักยภาพของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of
Things - IoT) 4 ให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น

ด้วยเหตุผลที่เครือข่าย 5G จะเชื่อมโยงกับแทบทุก
สรรพสิ่งในชีวิตประจ�ำวันของมนุษย์ ส่งผลให้หากเครือข่าย
5G ประสบปัญหา หรือมีการบริหารจัดการในทางทีไ่ ม่ถกู ต้อง
จะท�ำให้เกิดผลกระทบในวงกว้างต่อประเทศผู้ใช้เครือข่าย
5G นัน้ ยกตัวอย่างเช่น หากมีความขัดข้อง หรือระบบถูกระงับ
การใช้งาน ย่อมจะท�ำให้การบริการทีห่ า้ มผิดพลาด (MissionCritical Services) อาทิ ยานพาหนะแบบขับเคลื่อนได้เอง
(Autonomous Vehicles) หรือการใช้เทคโนโลยีช่วยผ่าตัด
คนไข้ระยะไกล (Telemedicine) เผชิญกับภาวะหยุดชะงัก
ซึ่งจะไปสู่การสูญเสียชีวิตหรือความเสียหายอย่างมากได้ 5
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เทคโนโลยี 5G เป็นระบบการสือ่ สารไร้สาย
รุน่ ที่ 5 ซึง่ จะเป็นระบบทีม่ อี งค์ประกอบส�ำคัญหลัก
3 ประการ ดังนี้ 3

ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, เทคโนโลยี 5G กับผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย: Smart Contract และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่ออุตสาหกรรมไทย, 2561 ไตรมาส 2, หน้า 2 – 6.
IoT เป็นกรอบแนวคิดของระบบโครงข่ายที่รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลากหลายชนิด ตั้งแต่ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์
โครงข่าย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เซนเซอร์ และวัตถุต่างๆ เข้าด้วยกัน อันเป็นผลให้ระบบต่างๆสามารถ ติดต่อสื่อสารและท�ำงานร่วมกัน
ได้อย่างเป็นอัตโนมัตทิ งั้ ยังเป็นผลให้มนุษย์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายยิง่ ขึน้ ควบคุมอุปกรณ์และระบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
See “Chips with Everything”, The Economist Technology Quarterly: The Internet of Things, 14 September 2019, pp.3 – 12.
เวทางศ์ พ่ ว งทรั พ ย์ , “5G เทคโนโลยี เ ปลี่ ย นโลก: ต้ น ทุ น แสนล้ า นและวางแนวทางขั บ เคลื่ อ นของไทย” ใน เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล :
ความท้าทายของเศรษฐกิจไทยในอนาคต (กรุงเทพฯ:  โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561), หน้า 13.
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ทัง้ นี้ ในปัจจุบนั มีบริษทั โทรคมนาคม 5 รายหลัก
ในโลก ซึ่งสามารถผลิตอุปกรณ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย
5G (Radio Access Network (RAN) Infrastructure)
ประกอบด้วย
ú บริษัท Huawei จากประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้ลงทุน
และผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดของโลกในด้าน 5G 6
ú บริษัท ZTE จากประเทศจีน
ú บริษัท Nokia จากประเทศฟินแลนด์
ú บริษัท Ericsson จากประเทศสวีเดน
ú บริษัท Samsung จากประเทศเกาหลีใต้

วารสารมุมมองความมั่นคง

ในปัจจุบันพบว่าสหรัฐเมริกา และชาติพันธมิตร
บางประเทศ ได้พยายามชี้น�ำและกดดันให้นานาชาติ
หลีกเลี่ยงใช้เทคโนโลยี 5G จาก Huawei และ ZTE
ด้วยเหตุผลทางด้านความมั่นคง ดังนี้ 7
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1)

Huawei และ ZTE มีสายสัมพันธ์และใกล้ชดิ
กับรัฐบาลและหน่วยงานความมัน่ คงของจีน ซึง่ จะเอือ้
ให้ทั้ง 2 บริษัทด�ำเนินเพื่อผลประโยชน์ของรัฐบาลจีน
โดยบริษัททั้ง 2 ต่างได้รับเงินสนับสนุนจ�ำนวนมาก
จากรั ฐ บาลจี น มี ผู ้ บ ริ ห ารองค์ ก รซึ่ ง เคยเป็ น อดี ต
เจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงในหน่วยงานความมัน่ คงของจีน และ
มีลกู จ้างสัญชาติจนี จ�ำนวนมาก ซึง่ มีหน้าทีต่ ามกฎหมาย
ในการแสดงความภักดีต่อรัฐบาลจีน

2)

กฎหมายด้านความมั่นคงของจีนหลายฉบับ
ก�ำหนดให้ประชาชน และองค์กรต่างๆ ของจีนสนับสนุน
และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งแก่ ท างการจี น
ซึง่ หมายความว่าทัง้ 2 บริษทั จะต้องด�ำเนินการสนับสนุน
ทางการจีนด้วยข้อก�ำหนดทางกฎหมาย

3)

รั ฐ บาลจี น มี ป ระวั ติ ก ารใช้ ก ารโจมตี
ทางไซเบอร์ (Cyber Attack) เพื่อสร้างความได้เปรียบ
ให้กับตนเอง ดังนั้น การปล่อยให้บริษัทของจีนเข้ามา
6
7
8

วางโครงข่าย 5G ยิ่งจะเอื้อให้จีนสามารถสร้างความ
เสียหายทางไซเบอร์ได้ง่ายขึ้น รวมทั้ง การจารกรรม
ข้อมูลที่มีความส�ำคัญ

4)

ระบบความปลอดภัยของอุปกรณ์จากบริษัท
ของจีนยังมีช่องโหว่และอาจส่งผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยของเครือข่ายได้

ในบริบทการเมืองระหว่างประเทศ
ในบริบททีโ่ ลกยุคหลัง Covid-19 ก�ำลังประสบกับ
ความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างสองประเทศมหาอ�ำนาจ
ซึ่งคือสหรัฐฯ และจีน ประเด็น 5G ได้กลายเป็น
ประเด็นส�ำคัญหนึง่ ทีท่ งั้ สองฝ่ายพยายามแข่งกันช่วงชิง
ความได้เปรียบต่อกันและกัน โดยจีนพยายามแสดง
ท่าทีว่าการเลือกใช้อุปกรณ์ 5G ควรเป็นไปตามกลไก
ของตลาด และยังพยายามส่งเสริมความร่วมมือด้าน 5G
กับประเทศต่างๆ ทัว่ โลก รวมทัง้ น�ำเสนอความช่วยเหลือ
ด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยี 5G อาทิ การพัฒนา
บุคลากร และการศึกษาดูงาน ในขณะที่ฝ่ายสหรัฐฯ
ได้ด�ำเนินการหลายประการเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบ
ในประเด็น 5G ดังนี้
« ประกาศห้ามการใช้อป
ุ กรณ์จากบริษทั ของจีน
ในการวางโครงข่าย 5G ในสหรัฐฯ ด้วยเหตุผลด้าน
ความมั่นคง นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563
นายไมเคิล ปอมเปโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศสหรัฐฯ ยังได้ประกาศแนวทาง “Clean
Network” ซึ่ ง ระบุ ถึ ง แนวทางในการหลี ก เลี่ ย ง
ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์จากจีนที่อาจกระทบต่อ
ความมั่นคงของสหรัฐฯ รวมทั้ง ยังเน้นย�้ำว่าข้อมูล
ทั้งหมดที่เข้าและออกจากสถานทูตและสถานกงสุล
ของสหรัฐฯ ทั่วโลกจะต้องไม่ผ่านเครือข่าย 5G ที่มี
อุปกรณ์ของจีน 8

Elisa B. Kania and Lidsey R. Sheppard, “Why Huawei Isn’t So Scary”, FP, available from; https://foreignpolicy.com/
2019/10/12/huawei-china-5g-race-technology, accessed 14 October 2019.
Emily Taylor, “Who’s Afraid of Huawei? Understanding the 5G Security Concerns”, Chatnam House, available from; https://
www.chathamhouse.org/expert/comment/who-s-afraid-huawei-understanding-5g-security-concerns, accessed 14 October 2019.
“The Clean Network”, https://www.state.gov/5g-clean-network/, accessed 8 August 2020.
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ต่อประเด็นความมั่นคงที่เกี่ยวกับ

5G
1. การวางโครงข่าย

5G ถือเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ในการน�ำพาไทยไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ตามแนวทาง
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 2564 ซึง่ ให้ความส�ำคัญกับการวางโครงข่ายโทรคมนาคม
เพือ่ ให้เกือ้ หนุนต่อการพัฒนาของประเทศ โดยในปัจจุบนั
ไทยอยู่ในระหว่างการวางโครงข่าย 5G และมีการ
ทดลองการใช้ ง านเฉพาะพื้ น ที่ อ ยู ่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
อย่างไรก็ตามในห้วงที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มักให้ความสนใจต่อประเด็นการจัดสรรคลื่นความถี่
ต้นทุนในการลงทุน การด�ำเนินการทางเทคนิคในการ
วางโครงข่าย ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและธุรกิจ
ที่จะได้รับจาก 5G และการมีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เป็นหลัก แต่ยังไม่ปรากฏการให้ความส�ำคัญต่อผล
กระทบหรือความเสีย่ งด้านความมัน่ คงจากการเลือกใช้
อุปกรณ์ 5G ดังเช่นในต่างประเทศแต่อย่างใด
9

ด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 5G ในทั้ง
2 ระดับ ดังนี้
		n ประเด็นความมั่นคงระดับยุทธศาสตร์
(Strategic Security) คือ ประเด็นความมั่นคง
ในระดับนโยบาย ซึ่งเกี่ยวกับกับความมั่นคงแห่งชาติ
และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ ประกอบด้ ว ย
1) การรักษาสมดุลทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มหาอ�ำนาจ (สหรัฐฯ และจีน) ทีพ่ ยายามผลักดันวาระ
ของตนเองต่อประเด็น 5G และ 2) การลดการพึ่งพิง
ประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไปในด้านการลงทุน
สาธารณูปโภคที่ส�ำคัญยิ่ง
		n ประเด็ น ความมั่ น คงระดั บ เทคนิ ค
(Technical Security) คือ ประเด็นในด้านเทคนิค
ต่างๆ ที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของเครือข่าย
และการใช้งาน ประกอบด้วย 1) การมีช่องโหว่ของ
ระบบ (Back Door) ที่ เ อื้ อ ให้ ผู ้ ไ ม่ ห วั ง ดี ส ามารถ
เข้าแสวงประโยชน์จากเครือข่ายและผู้ใช้อื่นๆ อาทิ
การจารกรรมข้อมูล และ 2) ความไม่เสถียรหรือ
ไม่สมบูรณ์ของอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อการใช้งาน อาทิ อันตรายจากการ
เชื่ อ มต่ อ ที่ ไ ม่ เ สถี ย รต่ อ การบั ง คั บ ยานพาหนะแบบ
ไร้คนขับ

3. มีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีห่ น่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

วารสารมุมมองความมั่นคง

ข้อพิจารณาส�ำหรับไทย

2. สังคมไทยจ�ำเป็นต้องตระหนักถึงประเด็น
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เรียกร้องและกดดันให้ประเทศพันธมิตรของ
สหรัฐฯ หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ของบริษัทจีน ซึ่งอาจ
ส่งผลต่อความร่วมมือในด้านข่าวกรองกับสหรัฐฯ 9
และอาจส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงของประเทศนัน้ เอง
โดยพบว่าในชั้นนี้ ปรากฏประเทศที่ยืนยันจะไม่ใช้
อุปกรณ์ 5G จากบริษัทของจีน อาทิ ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เวียดนาม เป็นต้น
« บัน
่ ทอนขีดความสามารถการผลิตอุปกรณ์ 5G
ของ Huawei อาทิ การห้ามไม่ให้บริษัทใดส่งมอบ
เทคโนโลยีสหรัฐฯ ให้แก่ Huawei ซึ่งจะส่งผลให้
Huawei ไม่สามารถสั่งซื้อชิป (ซึ่งใช้เทคโนโลยีของ
สหรัฐฯ ในการผลิตทัง้ หมด) เพือ่ ประกอบในอุปกรณ์ 5G
ของตนได้
«

และประชาชนต้องมีความเข้าใจทีต่ รงกันว่า เทคโนโลยี
5G ถื อ เป็ น สาธารณู ป โภคที่ ส� ำ คั ญ ยิ่ ง ของประเทศ
เฉกเช่นเดียวกับระบบคมนาคมขนส่ง ระบบรถไฟ
ความเร็วสูง ท่าอากาศยาน โรงไฟฟ้า ฯลฯ อย่างไรก็ตาม
สืบเนือ่ งจากเทคโนโลยี 5G ไม่ได้มสี ถานะทีเ่ ป็นรูปแบบ
ที่สามารถจับต้องได้ในเชิงกายภาพ จึงอาจท�ำให้การ
พิจารณาในประเด็นความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับ 5G
ยังไม่แพร่หลายเท่าไรนัก

Zak Doffman, “Is Huawei Being Used To Stop The U.S. Sharing Intelligence With Its Allies?”, Forbes, available from;
https://www.forbes.com/sites/zakdoffman/2019/04/21/has-china-been-using-huawei-to-break-u-s-intelligence-sharingarrangements/#35b91d936253, accessed 14 October 2019.
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วารสารมุมมองความมั่นคง

4. การพิจาณาผู้เข้ามาลงทุนในเทคโนโลยี 5G ต้องไม่ค�ำนึงถึง
เฉพาะปัจจัยด้านราคาเพียงอย่างเดียว แต่ควรด�ำเนินการบน
พื้ น ฐานของการกระจายความเสี่ ย ง และกระจายการลงทุ น
เพื่อลดการพึ่งพิงประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไป ซึ่งจะเป็น
การปกป้องผลประโยชน์และความมั่นคงแห่งชาติในระยะยาว
ต่อไป
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“

มุมมองการสงครามสมัยใหม่

”

กวิรัศมิ์ นนท์จีรพัส 1
วิศรุฒ เอี่ยมประกอบกิจ 2

บทน�ำ

วารสารมุมมองความมั่นคง

การถกเถียงเรื่องแบบแผนการสงครามในเวทีระหว่างประเทศ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหมู่นักวิชาการ
นักการทหารในหลายประเทศ โดยเฉพาะการถอดบทเรียนจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตถึงปัจจุบัน 3 นักวิชาการ
และนักการทหารส่วนหนึ่งมองเห็นถึงการมาของรูปแบบสงครามชุดใหม่ที่มีลักษณะการผสมผสานของการ
ใช้เครื่องมือหลากหลายในการต่อสู้ หรือในอีกมุมหนึ่งคือการผสมผสานวิถีของการท�ำสงครามที่หลากหลาย
เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ กล่าวคือ สงครามจะไม่ถูกด�ำเนินการด้วยวิถีเดียว
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1
2
3

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สถาบันความมั่นคงศึกษา ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
- รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สถาบันความมั่นคงศึกษา ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
- รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Patrick A. Mellon, “Search of New Wars: The Debate about a Transformation of War,” European Journal of International
(March 2010), 65-72.
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วารสารมุมมองความมั่นคง

การสงครามในยุคปัจจุบันมีการใช้เครื่องมือหรือปฏิบัติการที่เป็นลูกแบบผสมผสานจนแทบจะ
เป็นเรื่องปกติในยุคปัจจุบัน แม้กระทั่งกลุ่มติดอาวุธในเวทีระหว่างประเทศไม่เคยใช้วิถีปฏิบัติเดียว
ในการต่อสู้กับอ�ำนาจรัฐ หากแต่พวกเขาใช้ทุกวิถีทางในการสงครามจนเป็นเรื่องปกติ และลักษณะ
ของสงครามทีม่ กี ารผสมผสานเช่นนี้ ถูกเรียกในหมูน่ กั ทฤษฎีการทหารว่า “สงครามไฮบริด” (Hybrid
Warfare) อาจเรียกว่า “สงครามพันทาง” 4

ฉบับที่ 5 ประจำ�เดือนตุลาคม 2563 - มกราคม 2564

44

ในแง่ของการสงคราม ค�ำว่า “Hybrid” ซึง่ แปลว่า
พันทางหรือลูกผสมนัน้ มีคำ� นิยามทีห่ ลากหลายแตกต่าง
กันออกไปของผู้นิยาม แต่ในความเข้าใจของผู้เขียน
สงครามพันทาง (Hybrid Warfare) นั้นหมายถึง
การผนวกรวมระหว่างสงครามตามแบบ (Conventional
Warfare) และสงครามนอกแบบ (Unconventional
Warfare) โดยเน้นไปที่การใช้พลังอ�ำนาจทางทหาร
ทั้งในระดับยุทธการและยุทธวิธีในการท�ำสงคราม 5
4
5
6

ภั ย คุ ก คามแบบลู ก ผสมนี้ คื อ ส่ ว นผสมของความ
หลากหลายและพลวัตของกองก�ำลังแบบประจ�ำการ
และไม่ประจ�ำการ องค์ประกอบของอาชญากรรม
หรือไม่ก็เป็นส่วนผสมของที่กล่าวมาที่เอามาใช้เพื่อ
ให้บรรลุเป้าหมาย โดยใช้เครือ่ งมือทัง้ กองก�ำลังในแบบ
นอกแบบ การทูต ข่าวสารข้อมูล กองทัพหลักเครือ่ งมือ
ทางเศรษฐกิจเพื่อสั่นคลอนเสถียรภาพฝ่ายตรงข้าม 6

Frank G. Hoffman, “Conflict in the 21 St Century : The Rise of Hybrid Wars” (Potomac Institute for Policy Studies, 2007),
14, 17-23, http://www.potomacinstitute.org/.
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก. 2563. “Hybrid Warfare”. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สหายบล็อกและการพิมพ์. หน้า 6.
Bastian Giegerich, “Hybrid Warfare and the Changing Character of Conflict” JSTOR, Vol. 15, No. 2 (Spring 2016), pp. 65-72.
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สงครามตามแบบและสงครามนอกแบบ
หมายถึงอะไร? จากการอบรบหลักสูตร
ความมั่นคงศึกษา (ระดับต้น) ที่สถาบันความ
มั่นคงศึกษาได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม –
3 กันยายน 2563 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์
ทวารวดี อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และ
วันที่ 9 กันยายน 2563 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล
กรุงเทพฯ มีการบรรยายใน หัวข้อ
“Hybrid Warfare” และได้อธิบายถึง
สงครามตามแบบและสงครามนอกแบบไว้ดังนี้

2)

สงครามนอกแบบ เป็นสงคราม
ทีร่ ฐั กระท�ำต่อกันด้วยพลังอ�ำนาจทางทหาร
และพลังอ�ำนาจประเภทอื่น ๆ สงคราม
ประเภทนี้มักถูกใช้เพื่อต่อสู้กับภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ (Non-traditional Threats) 8
โดยใช้ปฏิบตั กิ ารทหารและกึง่ ทหารมุง่ กระท�ำ
ต่อรัฐเป้าหมายในด้านการทหาร การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และจิตวิทยา
7
8

45

รูปแบบการท�ำสงครามของ Hybrid Warfare จึงเป็น
การใช้ปฏิบัติการทางทหารร่วมกับปฏิบัติการด้านอื่น ๆ
ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งทางการทูต (Diplomatic) การเมือง
(Political) สังคม (Social) เศรษฐกิจ (Economic) หรือ
ด้านข้อมูลข่าวสาร (Information) โดยใช้โฆษณาชวนเชื่อ
(Propaganda) หรือปฏิบัติการข่าวสาร (Information
Operation : IO) โจมตีฝ่ายตรงข้ามในทางอ้อมด้วยการ
บิดเบือนข้อเท็จจริงและเผยแพร่ชุดข้อมูลนั้นให้มวลชน
เกิดความเชื่อและคล้อยตาม
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สงครามตามแบบ เป็นสงคราม
ที่รัฐใช้พลังอ�ำนาจทางทหาร วิถีทางทหาร
และอาวุธยุทโธปกรณ์ เพือ่ ต่อสูก้ บั ภัยคุกคาม
ดัง้ เดิม (Traditional Threats) 7 หรือเพือ่
ขยายอิทธิพลเหนือและ/หรือเข้ายึดครอง
รัฐใดรัฐหนึ่ง สงครามตามแบบมีทั้งที่เป็น
ระดับเล็ก ระดับใหญ่ ไปจนถึงสงคราม
อาวุธนิวเคลียร์ทงั้ ในระดับยุทธบริเวณและ
ยุทธศาสตร์

วารสารมุมมองความมั่นคง

1)

ภัยคุกคามดั้งเดิม หมายถึง ภัยคุกคามที่กระท�ำโดยรัฐต่อรัฐในรูปแบบของการโจมตีทางทหาร สู้รบ และเปิดสงครามระหว่างรัฐ
เพื่อขยายอิทธิพลของตนและ/หรือแสวงหาผลประโยชน์จากอีกรัฐหนึ่ง

ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ หมายถึง ภัยคุกคามที่นอกเหนือไปจากมิติทางด้านทหาร แต่มีความเชื่อมโยงกับมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อม อาทิ การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ สงครามไซเบอร์ ความยากจน ปัญหาความมัน่ คงทางพลังงานและอาหาร
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ�้ำ ฯลฯ

OKPRE_new001_RIP.indd 45

11/6/2563 BE 4:34 PM

กรณีศึกษา: Hybrid Warfare
กับการยึดครองแคว้นไครเมียของรัสเซีย

วารสารมุมมองความมั่นคง

รัสเซียเป็นตัวอย่างของการท�ำสงครามรูปแบบใหม่ด้วยการใช้ยุทธวิธีนอกแบบผสมผสานกับ
ยุทธวิธใี นรูปแบบเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทางการเมืองทีต่ อ้ งการ จากการศึกษากรณีความขัดแย้ง
ระหว่างยูเครนและรัสเซียในประเด็นของวิกฤตการณ์ไครเมีย สามารถอธิบายได้ว่า ข้อมูลพื้นฐาน
และภูมศิ าสตร์ของไครเมีย ไครเมียถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำ� คัญของทะเลด�ำทีจ่ ะเข้าสูด่ นิ แดนยูเรเซีย
และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน9 อีกทั้งเป็นรัฐกันชนระหว่างรัสเซียกับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติก
เหนือ (North Atlantic Treaty Organization : NATO) ที่ได้ขยายอิทธิพลเหนือดินแดนที่แต่เดิม
เคยเป็นส่วนหนึง่ ของสหภาพโซเวียต รวมถึงยังมีทรัพยากรธรรมชาติทางพลังงาน ไม่วา่ จะเป็นน�ำ้ มัน
ก๊าซ หรือก๊าซธรรมชาติเหลว10
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สหรัฐฯ จึงพยายามเข้ามาขยายอิทธิพลเหนือ
ดินแดนยูเครนโดยการเผยแพร่อุดมการณ์เสรีนิยม
ในรูปแบบของอ�ำนาจอ่อน (Soft Power) เพื่อดึง
ให้ยูเครนเข้ามาเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (European
Union : EU) และองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติก
เหนือ ในเวลานั้นนายพลเจราซิมอฟซึ่งด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานคณะเสนาธิ ก ารกองทั พ รั ส เซี ย ได้ คิ ด ค้ น
ยุทธศาสตร์ใหม่ของรัสเซียในการท�ำสงครามพันทาง
โดยหลักการดังกล่าวเรียกว่า หลักนิยมเจราซิมอฟ 11
(The Gerasimov Doctrine) โดยผสมผสานระหว่าง
ยุทธวิธีทางทหารและยุทธวิธีในมิติอื่น กล่าวคือ

มีการส่งกองก�ำลังทหารไปตามเขตแนวชายแดน
โดยอ้างว่าเป็นการฝึกซ้อมรบ และในระหว่าง
การฝึกซ้อมก็ใช้ยุทธการนอกแบบเพื่อคุม
จุดยุทธศาสตร์ทหารที่ส�ำคัญและให้การ
สนับสนุนอาวุธแก่กลุ่มก่อความไม่สงบในไครเมีย
ที่สนับสนุนรัสเซีย ขณะเดียวกันรัสเซีย
ก็ใช้ปฏิบัติการข่าวสารหรือ IO ด้วยการผลิต
โฆษณาชวนเชื่อเพื่อโน้มน้าวให้ชนชาติรัสเซีย
ในไครเมียคล้อยตาม เนื่องจากไครเมีย
มีประชากรเชื้อสายรัสเซีย มากกว่าร้อยละ 50
จากประชากรทั้งหมด

9

สุรชาติ บ�ำรุงสุข, “การกลับสู่ความเป็นมหาอ�ำนาจของรัสเซีย : ศึกษากรณีวิกฤตการณ์ไครเมีย,” จุลสารความมั่นคงศึกษา ฉบับที่ 185-186
(พฤษภาคม 2560), หน้า 33.
10
Frank Umbach, “The energy dimensions of Russia’s annexation of Crimea”, Nato Review, accessed September 10th, 2020,
https://www.nato.int/docu/review/articles/2014/05/27/the-energy-dimensions-of-russias-annexation-of-crimea/index.html.
11
Andrew E. Kramer, “Russian General Pitches ‘Information’ Operations as a Form of War,”-New York Times, accessed
September 10th, 2020, https://www.nytimes.com/2019/03/02/world/europe/russia-hybrid-war-gerasimov.html.
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ปกป้อง และสนับสนุน กองก�ำลังของรัสเซียตามเขต
แนวชายแดน12

2. รัสเซียมีการใช้กองก�ำลังนิวเคลียร์เพือ่ ป้องกัน

การตอบโต้ทางทหารของรัฐเป้าหมาย13

3. รัสเซียใช้ปฏิบตั กิ ารข่าวสารหรือ IO ด้วยการใช้

โฆษณาชวนเชือ่ เพือ่ สนับสนุนและสร้างความชอบธรรม
ในการปฏิบัติการทางทางทหาร14

4. รัสเซียสามารถปฏิเสธการเข้าไปเกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัติการดังกล่าว หากปรากฏหลักฐานที่บ่งชี้ว่า
รัสเซียเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง

จากลักษณะทั้ง 4 ประการในข้างต้น สามารถ
พิจารณาได้วา่ แบบแผนสงครามของรัสเซียได้เปลีย่ นแปลง
ไปในลักษณะสงครามลูกผสม (Hybrid Warfare) อาทิ
การใช้ยุทธการที่หลากหลายเพื่อสร้างอิทธิพลเหนือรัฐ
เป้าหมาย การบ่อนท�ำลายทางการเมือง การปฏิบตั กิ าร
ข่าวสาร ฯลฯ โดยมีการเปลี่ยนในระดับรากฐานของ
การท�ำสงครามรูปแบบใหม่ ดังที่เรียกว่า “หลักนิยม
เจราซิมอฟ” เปรียบเสมือน “พืน้ ทีส่ เี ทา” ทีป่ ฏิบตั กิ ารดังกล่าว
ไม่สามารถระบุเป้าหมายได้อย่างชัดเจน ขณะเดียวกัน
ผูก้ ระท�ำก็ไม่ตอ้ งการให้เกิดความชัดเจนของการกระท�ำ
ดังกล่าว แต่จุดประสงค์หลักคือมุ่งหวังการมีอิทธิพล
เหนือรัฐเป้าหมาย

Hybrid Warfare
ในมุมมองของผู้เขียน การอธิบายเรื่อง Hybrid
Warfare ทีก่ ล่าวมาข้างต้นนัน้ เพือ่ ให้มองเห็นถึงบทบาท
ของความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ที่ ส ามารถน� ำ มา
ประยุกต์ใช้ในการสงคราม เนือ่ งจากเทคโนโลยีสมัยใหม่
กลายเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักในการท�ำสงครามของ
ตัวแสดงทีเ่ ป็นรัฐ (State Actor) และตัวแสดงทีไ่ ม่ใช่รฐั
(Non-state Actor)
ข้อสรุปทีผ่ เู้ ขียนได้รบั จากการศึกษาเรือ่ ง Hybrid
Warfare และการศึกษากรณีตัวอย่างของสงคราม
สามารถสรุปได้ 2 ประการ ดังนี้
« ประการแรก แบบแผนของสงครามรูปแบบเก่า
ก� ำ ลั ง หมดไป เนื่ อ งจากบริ บ ทของการพั ฒ นาทาง
เทคโนโลยี ม าเข้ า มามี บ ทบาทส� ำ คั ญ ต่ อ รู ป แบบ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และทางการทหาร
ซึ่งถือเป็นความท้าทายของประเทศในการรับมือกับ
ภัยคุกคามใหม่ทางด้านเทคโนโลยี ดังนั้น ไทยควรจะ
มีแผนเตรียมพร้อม ป้องกัน และรับมือกับสงคราม
รูปแบบใหม่ที่อาจเกิดขึ้น โดยเน้นที่การสนับสนุนและ
พัฒนาองค์ความรู้เรื่อง Hybrid Warfare สร้างความ
ตืน่ ตัวของประชาชน และดึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ซึ่งทุกฝ่ายควรเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการฝึกซ้อม
ร่วมเพื่อป้องกันสงครามตามแบบที่ใช้วิถีทางทหาร
และสร้างความพร้อมเพื่อรับมือกับสงครามนอกแบบ
โดยเฉพาะปฏิ บั ติ ก าร IO และสงครามไซเบอร์
(Cyberwar)

วารสารมุมมองความมั่นคง

1. รัสเซียใช้กองก�ำลังรบตามแบบเพื่อคุ้มครอง

ประเทศไทยกับการรับมือ

47
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จากกรณีขอ้ ศึกษาวิกฤตการณ์ระหว่างยูเครนและ
รัสเซีย สามารถสรุปได้ว่า ยุทธศาสตร์ที่รัสเซียใช้ท�ำ
Hybrid Warfare มีลักษณะส�ำคัญ 4 ประการ ดังนี้

12

Robert D. Blackwill and Stephen Sestanovich, “Conflict in Ukraine,” Global Conflict Tracker, accessed September 10th, 2020,
https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/conflict-ukraine.
13
David Brennan. “Russia Deploys Nuclear Missiles Near Ukraine Border: Reports,” Newsweek, accessed September 10th, 2020,
https://www.newsweek.com/russia-nuclear-missiles-ukraine-border-iskander-satellite-ballistic-1297018.
14
Bill Chappell and Mark Memmott, “Putin Says Those Aren’t Russian Forces In Crimea,” NPR, accessed September 10th, 2020,
https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2014/03/04/285653335/putin-says-those-arent-russian-forces-in-crimea.
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วารสารมุมมองความมั่นคง

« ประการที่สอง หากพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศอื่น ๆ
บนเวทีระหว่างประเทศจะเห็นได้วา่ ประเทศไทยสามารถก�ำหนดท่าทีตอ่ ความขัดแย้ง
และการขยายอิทธิพลของประเทศมหาอ�ำนาจอย่างสหรัฐฯ กับจีนไว้ได้
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นอกจากนี้ ไทยยังคงมีความสัมพันธ์ทางการทูตอันดีกบั ประเทศเพือ่ นบ้าน
และประเทศพั น ธมิ ต รผ่ า นกรอบความร่ ว มมื อ ระดั บ พหุ ภ าคี ต ่ า ง ๆ
เราจึงไม่ได้เห็นปฏิบัติการสงครามแบบพันทางในไทยที่เป็นรูปธรรม
อย่างไรก็ตาม ไทยเป็นประเทศที่มหาอ�ำนาจให้ความสนใจ เนื่องจาก
มีภมู ศิ าสตร์ทเี่ อือ้ ต่อการคมนาคมขนส่ง การค้า และยังเป็นจุดยุทธศาสตร์
ทางทหารที่ส�ำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในอนาคตจึงมี
ความเป็นไปได้ว่าไทยอาจถูกกดดันทางทหารและเศรษฐกิจจากชาติ
มหาอ�ำนาจ ดังนั้น ไทยควรใช้ศักยภาพทางการทูตและนโยบายอ่อนตัว
เพื่ อ รั ก ษาความสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ นานาประเทศและรั ก ษาดุ ล ยภาพ
ระหว่างประเทศ
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การบริหาร
จัดการชายแดน
ไทย – มาเลเซีย
ทรงพล ธรรมชีวทัศน์ 1

ความส� ำ เร็ จ ของการบริ ห ารจั ด การ
ชายแดนด้านความมั่นคงระหว่างไทย – มาเลเซีย
มีปัจจัยหลักจากความร่วมมือด้านความมั่นคง
ในการป้องกันภัยคุกคามคอมมิวนิสต์ทางภาคใต้
ของไทย 2 ภายหลังบริบทการเมืองระหว่างประเทศ
สงครามโลกครั้ ง ที่ 2 จนถึ ง ห้ ว งสงครามเย็ น
ด้วยปัจจัยและเหตุผลทางความมัน่ คงในภูมภิ าคและ

ที่ตั้งในภูมิรัฐศาสตร์ของทั้งสองประเทศ จึงท�ำให้
ไทยและมาเลเซียมีความจ�ำเป็นที่ต้องสนับสนุน
และส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
เพื่อเพิ่มพูนเสถียรภาพและรักษาความมั่นคงตาม
แนวชายแดนร่ วมกั น
วิวัฒนาการของกลไกการบริหารจัดการ
ชายแดนด้านความมั่นคงระหว่างไทย – มาเลเซีย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองความมั่นคงภายในประเทศ ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ภาคภาษาอังกฤษ,
2
บทความนี้ อ้างอิงจาก ผลการศึกษา Independence Study ของผู้เขียนในหัวข้อ Thai Perspective on security cooperation with Malaysia: A
Structure and Agency Analysis ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาโทของผู้เขียน จากคณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาค
ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1
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Abstract
The outcome of security cooperation between Thailand and Malaysia in fighting
the Communist threat in the South of Thailand is an essential factor to promote
further success in their security cooperation after the cold war era. Significantly, the
establishment of the security mechanisms; the General Border Committee (GBC), the
High-Level Committee (HLC), and the Regional Border Committee (RBC), show the best
practice to implement border management plans along the border area, which enhance
and strengthen the relationship between both countries so far.
_____________________________________________________________________________
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เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2492 จากกรอบการท�ำงานของ
ต�ำรวจภูธรภาค 9 กับผู้บังคับการต�ำรวจมลายู
โดยแรกเริม่ ให้ตา่ งฝ่ายต่างกระท�ำการปราบปรามภัย
คอมมิวนิสต์ในเขตแดนของตนเอง และส่งเสริม
การแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่
ไทย – มาเลเซี ย ต่ อ มาทั้ ง สองฝ่ า ยได้ พั ฒ นา
ความสัมพันธ์เพือ่ ส่งเสริมการท�ำงานบริเวณชายแดน
ในพืน้ ทีร่ ว่ มกัน โดยได้มกี ารยกระดับการท�ำงานของ
กลไกดังกล่าวอย่างเป็นทางการภายใต้ “ความตกลง
ระหว่างรัฐบาลแห่งประเทศไทยกับรัฐบาลแห่ง
ประเทศมาเลเซียว่าด้วยความร่วมมือชายแดน”
ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม 2508 และ “ความตกลง
ระหว่ า งรั ฐ บาลไทยกั บ รั ฐ บาลมาเลเซี ย ว่ า ด้ ว ย
ความร่วมมือชายแดน” ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม
2543 ซึ่งได้ก�ำหนดกรอบความร่วมมือเพื่อเพิ่มพูน
ความมั่ น คงและเสถี ย รภาพในพื้ น ที่ ช ายแดน
โดยการแก้ ไขปั ญ หาร่ ว มกั น ในพื้ น ที่ รวมทั้ ง
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ร่วมกันโดยรัฐบาลของทัง้ สองประเทศจะด�ำเนินงาน
ในประเด็นต่าง ๆ ที่มีความส�ำคัญ ได้แก่ การส่งเสริม
ความร่ ว มมื อ ด้ า นความมั่ น คงในพื้ น ที่ ช ายแดน
การสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคม
และการด� ำ เนิ น มาตรการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง
การให้ความช่วยเหลือในกรณีทเี่ กิดภัยพิบตั บิ ริเวณ
ชายแดน โดยด�ำเนินการผ่านกลไก 3 ระดับ ดังนี้

1. คณะกรรมการชายแดนทั่ ว ไป
(General Border Committee: GBC)

มีรฐั มนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหมของทัง้ สองประเทศ
เป็ นประธานร่ วม มี ห น้ า ที่ ส� ำ คั ญ ในการก� ำ หนด
ทิศทางนโยบายตามกรอบความร่วมมือภาพรวม
ในระดับรัฐบาล การมอบนโยบายหรือข้อเสนอแนะ
ควบคุ ม ดู แ ลและติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น งาน
รวมทั้ง การพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการ
ระดับสูงและคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ในระดับพื้นที่
ให้มปี ระสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับ
กรอบความร่วมมือทีท่ งั้ สองประเทศได้ตกลงร่วมกัน

3. คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมภ
ิ าค
(Regional Border Committee: RBC)

มี แ ม่ ทั พ ภาคที่ 4 และผู ้ บั ญ ชาการกองทั พ บก
สนามภาคตะวั น ตกมาเลเซีย เป็นประธานร่วม
ซึ่งเป็นกลไกหลักในระดั บพื้นที่ มี ห น้ า ที่ ส� ำ คั ญ
ในการส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ด้ า นความมั่ น คง
ในพื้นที่ชายแดน โดยมี อ งค์ ป ระกอบของคณะ
ท�ำงานย่อยทั้ง 6 คณะ ได้แก่
1) คณะท�ำงานทางบก (Land Working
Group: LWG)
2) คณะท�ำงานทางอากาศ (Air Working
Group: AWG)
3) คณะท� ำ งานทางทะเล (Combined
Naval Working Group: CNWG)
4) คณะท�ำงานด้านการข่าวและจิตวิทยา
(Intelligent and Psychological Operations
Working Group: IWG)
5) คณะท�ำงานด้านการจัดการชายแดน
(Border Management Working Group :
BMWG) และ
6) คณะท�ำงานด้านการจัดการภัยพิบัติ
(Disaster Management Working Group :
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ทหารสูงสุดของทั้งสองประเทศ เป็นประธานร่วม
มีหน้าทีห่ ลักในการพิจารณาปัญหาและข้อเสนอแนะ
เสนอต่อคณะกรรมการชายแดนทั่วไป พิจารณา
รวมทั้ ง ก� ำ กั บ ดู แ ลและพิ จ ารณาข้ อ เสนอของ
คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคที่รับผิดชอบ
การด�ำเนินงานในระดับพื้นที่ชายแดน

DMWG) ทั้งนี้ ภายใต้กรอบการด�ำเนินงานของ
6 คณะท�ำงานดังกล่าว ถือเป็นหัวใจส�ำคัญในการ
เป็นกลไกขับเคลื่อนเพื่อน�ำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
โดยในปั จจุ บัน ทั้ ง 6 คณะท� ำงานอยู ่ ภายใต้
ความรับผิดชอบของส�ำนักงานประสานงานชายแดน
ไทยมาเลเซีย กองทัพภาคที่ 4 และยังคงมีบทบาท
ในการขั บ เคลื่ อ นและด� ำ เนิ น งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
จนถึงปัจจุบัน
นอกจากกลไกข้างต้นแล้ว ทั้งสองประเทศ
ก็ได้ขยายขอบเขตความร่วมมือบริเวณชายแดน
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมความร่วมมือ
ด้ า นการส�ำ รวจและจั ด ท� ำ หลั ก เขตแดน ซึ่งเป็น
ภารกิ จ หลั ก ภายใต้ ก ลไกคณะกรรมการจั ด ท� ำ
หลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย - มาเลเซีย (Land
Boundary Committee - LBC) ซึ่งแรกเริ่ม
เป็ น กลไกที่ อ ยู ่ ภ ายใต้ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
กองบัญชาการกองทัพไทย ก่อนที่จะโอนภารกิจ
ดั ง กล่ า วมาให้ กั บ กรมสนธิ สั ญ ญาและกฎหมาย
กระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ในกลไกดังกล่าว
ในปัจจุบนั ความส�ำเร็จของการขับเคลือ่ น
กลไกการบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง
ระหว่ า งไทย – มาเลเซี ย ถื อ เป็ น ปั จ จั ย หลั ก
ของความส� ำ เร็ จ ที่ ส ่ ง ผลให้ มี พั ฒ นาการด้ า น
ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศอย่างมีนัยส�ำคัญ
โดยทั้งสองประเทศได้ด�ำเนินกิจการที่เกี่ยวข้อง
ในภารกิจด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง
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2. คณะกรรมการระดับสูง (HighLevel Committee: HLC) มีผู้บัญชาการ

แผนภาพกลไกบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคงระหว่างไทย – มาเลเซีย 3

1

General Border Committee (GBC)
คณะกรรมการชายแดนทั่วไป

2

High Level Committee (HLC)
คณะกรรมการระดับสูง

3

Regional Border Committee (RBC)
คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค
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Land Working Group (LWG)
คณะท�ำงานทางบก

Air Working Group (AWG)
คณะท�ำงานทางอากาศ

Combined Maritime
Working Group (CMWG)
คณะท�ำงานทางทะเล
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Border Management Working
Group (BMWG)
คณะท�ำงานด้านการจัดการชายแดน

Intelligent and Psychological
Operation Working Group (IWG)
คณะท�ำงานด้านการข่าวและจิตวิทยา

Disaster Management
Working Group (DMWG)
คณะท�ำงานด้านการจัดการภัยพิบัติ

4

Joint Thailand - Malaysia Land Boundary Committee
(LBC)
คณะกรรมการจัดท�ำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย - มาเลเซีย

ส�ำนักยุทธศาสตร์ความมัน่ คงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน (ชือ่ ในขณะนัน้ ) ปัจจุบนั เปลีย่ นเป็น กองความมัน่ คงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน
ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

3

ข่าวเด่น : TWENTY FIFTH MEETING OF THE JOINT THAILAND - MALAYSIA LAND BOUNDARY COMMITTEE การประชุมคณะกรรมการจัดท�ำหลัก
เขตแดนร่วมระหว่างไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 25 - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์: Royal Thai Embassy, Kuala Lumpur.” ข่าวเด่น : TWENTY
FIFTH MEETING OF THE JOINT THAILAND - MALAYSIA LAND BOUNDARY COMMITTEE การประชุมคณะกรรมการจัดท�ำหลักเขตแดนร่วมระหว่าง
ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 25 - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ | Royal Thai Embassy, Kuala Lumpur, www.thaiembassy.org/kualalumpur/
th/news/909/92972-TWENTY-FIFTH-MEETING-OF-THE-JOINT-THAILAND---MALAY.html.

4
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ระดับรัฐบาล ทั้งสองประเทศได้ร่วมยินดี
กับความส�ำเร็จในการประชุมคณะกรรมการจัดท�ำ
หลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย - มาเลเซีย (Land
Boundary Committee - LBC) ครั้งที่ 25
ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2561 ซึ่ง
ทั้งสองฝ่ายได้มีการลงนามร่างบันทึกความเข้าใจ
(MOU) ที่ ส� ำ หรั บ การก่ อ สร้ า งและบ� ำ รุ ง รั ก ษา
รัว้ เดีย่ วบนเส้นเขตแดนทีบ่ า้ นด่านนอก/บูกติ กายูฮติ มั
อ�ำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา/รัฐเคดาห์ 4
ผลการด�ำเนินการข้างต้น เป็นพัฒนาการ
ที่คบื หน้าหลังจากทีท่ งั้ สองประเทศได้มกี ารด�ำเนินการ
ก่อสร้างรัว้ เดีย่ วบนเส้นเขตแดนบริเวณปาดังเบซาร์
อ�ำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา/รัฐเปอร์ลิส ระยะทาง
รวม 5.3 กิโลเมตร ซึ่งได้มีการก่อสร้างไปแล้ว
เมื่อปี 2544 โดยมีการส่งมอบให้จังหวัดสงขลา
เป็นผูด้ แู ลและรับผิดชอบในการบ�ำรุงรักษารัว้ เดีย่ ว
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 ทั้งนี้ การก่อสร้าง
รั้ ว เดี่ ย วในบริ เวณดั งกล่าว มีจุดประสงค์ส�ำคัญ
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ระดับพื้นที่ ได้มีการด�ำเนินการในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องการแลกเปลี่ยนข่าวสาร
การปฏิบัติการข่าวสาร การปฏิบัติการร่วมในการ
ตรวจค้นและการจับกุม โดยเฉพาะพืน้ ทีท่ เี่ ป็นแหล่ง
พักยาเสพติดบริเวณชายแดน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน
ทั้ ง สองฝ่ า ยจึ ง ได้ ส ่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ดั ง กล่ า ว
เป็นการด�ำเนินการจากการแลกเปลี่ยนข่าวสาร
ผ่านกลไกคณะท�ำงานด้านการข่าวและจิตวิทยา
(IWG) ซึ่งเป็นคณะท�ำงานภายใต้กลไกคณะท�ำงาน
จัดการชายแดนส่วนภูมภิ าคระหว่างไทย - มาเลเซีย
(RBC) และส่งผลให้มีการจับกุมยาเสพติดตาม
แนวชายแดนได้เป็นจ�ำนวนมาก

วารสารมุมมองความมั่นคง
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เพื่อลดและป้องกันการกระท�ำผิดบริเวณชายแดน
นอกจากนี้ ความส�ำเร็จดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นว่า
ทั้งสองประเทศได้ข้อยุติจากการส�ำรวจและจัดท�ำ
หลักเขตแดนในพื้นที่ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และ
ไม่มขี อ้ พิพาทหรือข้อเรียกร้องต่าง ๆ ทีเ่ ป็นอุปสรรค
ต่ อการพั ฒ นาในพื้นที่ ซึ่งท�ำให้ทั้งสองประเทศ
สามารถพัฒนาและต่อยอดในการก่อสร้างโครงสร้าง
พื้ น ฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาการค้ า ชายแดน
ในบริเวณดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป
ผู้เขียนเห็นว่า การด�ำเนินงานของกลไก
การบริ ห ารจั ด การชายแดนด้ า นความมั่ น คง
ระหว่างไทย – มาเลเซีย ริเริ่มมาจากความร่วมมือ
ด้ า นความมั่ น คงในการป้ อ งกั น ภั ย คุ ก คาม

คอมมิวนิสต์ทางภาคใต้ของไทย โดยพัฒนาการ
ของความร่วมมือดังกล่าว ได้ผลักดันให้ทั้งสอง
ประเทศจัดตั้งกลไกซึ่งรับผิดชอบงานทั้งในระดับ
พื้นที่และระดับนโยบายของรัฐบาลขึ้นอย่างเป็น
ทางการ มีวัตถุ ประสงค์ เ พื่ อ เพิ่ ม พู นเสถี ย รภาพ
และความมั่นคงตามแนวชายแดนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงการขยายขอบเขต
การด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสังคม
เศรษฐกิ จ ในพื้ น ที่ ช ายแดนให้ มี พั ฒ นาการ
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่งเสริมให้
ไทยและมาเลเซียสามารถด�ำเนินกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
บริเวณชายแดนบนพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศอันดีต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

THAILAND
MALAYSIA

แผนความมั่นคงเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
รวมทั้งสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยด้านวิชาการใน
ประเด็นความมั่นคงรวมถึงการเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านความมัน่ คงและการฝึกศึกษาอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
การพัฒนาองค์ความรู้ด้านความมั่นคงเพื่อ
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้น สมช. ได้ให้ความ
ส� ำ คั ญ กั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากรและองค์ ค วามรู ้ ด ้ า น
ความมั่นคงโดยด�ำเนินการในหลายเรื่อง ดังนี้
1. การจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโทเอก ในสาขาต่างๆ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีวิชาความรู้ที่
ทันสมัยพร้อมที่กลับมาท�ำงานและเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมโดยรวมเมื่อส�ำเร็จการศึกษาไม่ว่าจะเป็นทุนของ
รัฐบาล (ทุน ก.พ.) ทุนส�ำหรับการเตรียมและพัฒนา
ก�ำลังคนของภาครัฐในระดับหน่วยงาน (Departmentbased) ประเภททุนบุคคลทั่วไป รวมถึงทุนที่บุคลากร
สมัครรับทุนกับหน่วยเจ้าของทุนโดยตรง ซึ่งที่ผ่านมา
ได้ จั ด ส่ ง บุ ค ลากรทั้ ง ในสายงานหลั ก และสายงาน
สนับสนุนได้เข้ารับการฝึกศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมาโดยต่อเนื่อง
ก่อนอืน่ จะขอกล่าวถึงทุนการศึกษาทีบ่ คุ ลากร
สมช. ได้มโี อกาสเข้ารับการศึกษามีดว้ ยกันหลายสาขา
เป็ น ไปตามความต้ อ งการของหน่ ว ยงานและยั ง ได้
วางแผนจั ด สรรทุ น ในสาขาที่ เ ห็ น ว่ า บุ ค ลากรด้ า น
ความมั่ น คงจะต้ อ งมี ค วามรู ้ ท างวิ ช าการใหม่ ๆ ให้
พร้ อ มรั บ มื อ กั บ ภั ย คุ ก คามและสิ่ ง ท้ า ทายและการ
ท�ำงานด้านความมั่นคงในระยะต่อไป โดยมีบุคลากร
ที่อยู่ระหว่างจะเดินทางไปศึกษาระดับปริญญาโทใน

*ร.บ. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง สมช.

วารสารมุมมองความมั่นคง

หากกล่าวว่า “ทรัพยากรมนุษย์” เป็นทุน
ส� ำ คั ญ จึ ง ต้ องมีก ารส่ง เสริม สนับ สนุน และพัฒนา
กระบวนการรับรูแ้ ละกระบวนการคิดวิเคราะห์ รวมถึง
ความสามารถในการเข้าถึง องค์ความรู้และการน�ำ
ความรู้นั้นมาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการท�ำงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรและการ
ด�ำเนินชีวิตของตนเอง ด้วยเหตุนี้บทความในวารสาร
มุมมองความมั่นคง ฉบับที่ 4 (มิถุนายน – กันยายน
2563) จึงได้บอกเล่าเกี่ยวกับ ส�ำนัก งานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติกับการพัฒนาองค์ความรู้ความมั่นคง
โดยมีสถาบันความมั่นคงศึกษา (สมศ.) เป็นหน่วยงาน
หลักท�ำหน้าทีใ่ นเรือ่ งดังกล่าว และมีกลไกระดับนโยบาย
คือ คณะกรรมการนโยบายวิชาการด้านความมั่นคง
ท�ำหน้าทีก่ ำ� หนดนโยบายวิชาการด้านความมัน่ คงและ
ให้ค�ำปรึกษา เสนอแนะการด�ำเนินงานด้านวิชาการ
และแนวทางการพัฒนาอันเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนา
องค์ความรูด้ า้ นความมัน่ คงแก่สภาความมัน่ คงแห่งชาติ
ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และหน่วยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงเสนอแนะแนวทางการศึกษา
วิจัย รวบรวม พัฒนา ส่งเสริม และเผยแพร่ข้อมูลหรือ
องค์ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ
ดั ง นั้ น เนื้ อ หาของบทความนี้จ ะกล่าวถึ ง
การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลและการฝึ ก ศึ ก ษาของ
สมช. โดยเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการ
นโยบายวิชาการด้านความมั่นคง ได้ให้ความส�ำคัญกับ
การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้วิชาการด้านความ
มั่นคงเพื่อเป็นข้อมูลเสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย

รัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์*
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องค์ความรูด
้ ้านความมั่นคง
และการฝึกศึกษา สมช.

สาขาวิชา International Security Study/International Relations (วิชาเอก Futures Studies/
Strategic Foresight) สาขาวิชา International
Security Law (วิชาเอก International law and

security / Human Rights,Conflict and Justice)
สาขาวิชา Applied Intelligence / Strategic
Intelligence และที่ผ่านมาได้มีข้าราชการ สมช.
เข้ารับการศึกษาในสาขาต่าง ๆ ดังนี้

ปริญญาเอก
สาขาวิชา				มหาวิทยาลัย

Politics and International Studies		
							
Social Sciences 				
International Relations 			

School of Oriental and African Studies,
University of London (SOAS)
University of New South Wales
Yunnan University

วารสารมุมมองความมั่นคง

ปริญญาโท
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สาขาวิชา				มหาวิทยาลัย

Computer Science				
Islamic Studies					
Law and International Security			
International Security				
International Security				
International Affairs				
Global Politics Studies				
International Security and Terrorism		
Conflict Prevention and Peacebuilding		
Master of Research in War Studies		
Public Policy and Human Development
Terrorism, Security and Policing		
International Politics				
Organizational Leadership and Learning
International Criminology			
Nonproliferation and Terrorism Studies
International Conflict 				
Public Policy					
International Relations 			

Cleveland State University
University of Birmingham
University of Sussex
University of Sussex
University of Bath
Columbia University
Malmo University
The University of Nottingham
Durham University
King’s College London
Maastricht University
University of Leicester
Newcastle University
The George Washington University
University of Greenwich
Monterey Institute of International Studies
King’s College London
National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)
Yunnan University

วารสารมุมมองความมั่นคง

ส่วนการพัฒนาบุคลากรในระดับชั้นต่างๆ ให้
เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างประเทศ ถือเป็น
โอกาสทีไ่ ด้รบั ความรูจ้ ากผูบ้ ริหารหน่วยงาน นักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ
ที่เป็นวิทยากรบรรยาย และยังได้แลกเปลี่ยนมุมมอง
ความคิดเห็นกับผู้เข้ารับการอบรมจากชาติต่างๆ อาทิ
หลักสูตร Strategic Foresight : Tools and Techniques for Planning in Uncertain Times (เมื่อ
วันที่ 17 – 19 กันยายน 2561 จัดโดย Geneva
Centre for Security Policy : GCSP นครเจนีวา
สมาพันธรัฐสวิส) หลักสูตร Critical Incident Management (เมื่อวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2562
จัดโดย GCSP) หลักสูตร The Advanced Security
Cooperation (ASC 19-2) (เมื่อวันที่ 19 กันยายน
– 23 ตุลาคม 2562 จัดโดย DKI-APCSS ที่มลรัฐ
ฮาวาย สหรัฐอเมริกา) หลักสูตร Comprehensive
Maritime Security Cooperation (เมื่อ 1 – 28
สิ ง หาคม 2562 จั ด โดย DKI-APCSS) หลั ก สู ต ร
Course on Crisis Management in Terrorist
Attack (เมื่อวันที่ 2 – 6 ธันวาคม 2562 จัดโดย
Conference on Interaction and Confidence
Building Measure In Asia – CICA) ณ กรุ ง
อั ง การา ประเทศตุ ร กี ) Program on Applied
Security Studies (PASS 19-18) (เมื่อวันที่ 11
กันยายน – 20 พฤศจิกายน 2562 จัดโดย George
C. Marshall Center for Security Studies in Garmisch-Partenkirchen, Germany) International
Workshop on Nuclear Security Measures and
Emergency Response Arrangements for Major
Public Events (เมื่อวันที่ 10-14 มิถุนายน 2562
จัดโดย International Atomic Energy Agency
และ Department of Energy , National Nuclear Security Administration ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
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นอกจากการจัดสรรทุนตามความต้องการ
ของ สมช. แล้ ว สมช. ยั ง เปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากร
สมัครเข้ารับทุนไปศึกษาต่อในสาขาต่าง ๆ โดยในปี
2563 ทุ น รั ฐ บาลสาธารณรั ฐ เกาหลี ในสาขาวิ ชา
กฎหมายมหาชน (Public Law) ณ Korea University (กันยายน 2563 –สิงหาคม 2566) ทุนรัฐบาล
สหราชอาณาจักร ใน 2 สาขา (Chevening Scholarship) ได้แก่ สาขา Conflict ,Security and Development , University of Sussex และ สาขา
Politics of Conflic,Rights and Justice , School
of Oriental and African Studies, University of
London (SOAS)
การจัดหาและกระจายโอกาสให้บุคลากร
เข้ารับการอบรมหลักสูตรทั้งในและต่างประเทศ ไม่
ว่าจะเป็นหลักสูตรที่หน่วยงานได้จัดส่งเป็นประจ�ำ
อาทิ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง
(นปส.) หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) การฝึก
อบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) หรือ
แม้ แ ต่ ห ลั ก สู ต รเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการเรี ย นรู ้
และการปฏิ บั ติ ไ ม่ ว ่ า จะเป็ น หลั ก สู ต รการป้ อ งกั น
ความปลอดภั ย ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ (CDIC 2019)
(เมื่อ 26-27 พฤศจิกายน 2562) หรือหลักสูตรที่ทาง
สถาบันการศึกษาทางทหารเป็นหน่วยจัดและเชิญให้
สมช. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง
ยาวนานกว่ า 30 ปี เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทหาร-พลเรือน
ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ (ขกศ.)
หลักสูตรวิทยาลัยเสนาธิการทหาร (วสท.) วิทยาลัย
การทั พ บก (วทบ.) วิ ท ยาลั ย การทั พ เรื อ (วทร.)
วิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศ (วทอ.) วิ ท ยาลั ย ป้ อ งกั น
ราชอาณาจักร (วปอ.)

วารสารมุมมองความมั่นคง

สหรัฐอเมริกา) นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรพัฒนาทักษะ
ด้านภาษา (English language training programme in Australia :ELT) โดยการสนับสนุน
จาก Department of Home Affairs, Australian
Government
การจั ด ให้ มี ห ลั ก สู ต รความมั่ น คง
ศึ ก ษาเพื่ อ ถ่ า ยทอดและพั ฒ นาความรู ้ ด ้ า นความ
มัน่ คงแบบองค์รวม (Comprehensive Security)
การน�ำเสนอแนวทางและเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
Structured Analytical Techniques -SATs ,
Security Lab, Policy lab, PMESII-PT ในการ
ประเมินวิเคราะห์ค้นหาเหตุแห่งปัญหาที่แท้จริงเพื่อ
น�ำไปสู่การคิดวิเคราะห์ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
หรื อหนทางปฏิบัติ โดย สมศ. จัดอบรมหลักสูตร
ความมั่ น คงศึ ก ษา ระดับ ต้น รุ่นที่ 1 (วันที่ 31

สิงหาคม – 3 กันยายน 2563) ซึ่งเป็นการอบรมใน
ช่วงเวลาสั้นๆ โดยจะมีการถอดบทเรียนเพื่อน�ำไปสู่
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รความมั่ น คงศึ ก ษา (ระดั บ ต้ น)
รุน่ ที่ 2 รวมถึงการวางแผนการจัดให้มหี ลักสูตรนักบริหาร
ความมั่นคง (ระดับกลาง) ในระยะต่อไป นอกจากนี้
การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายวิชาการด้านความ
มั่นคงข้างต้นแล้ว เพื่อให้การขับเคลื่อนการฝึกศึกษา
อบรมในหลักสูตรต่างๆ ของหน่ว ยมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ได้แต่งตั้งคณะ
กรรมการสภาการศึกษาของส�ำนักงานสภาความมัน่ คง
แห่งชาติ เพื่อท�ำหน้าที่พิจารณาอนุมัติโครงการศึกษา
หรือหลักสูตรการศึกษาของ สมช. ที่สอดคล้องกับ
นโยบายวิชาการด้านความมั่นคงของสภาความมั่นคง
แห่งชาติ รวมทั้งให้ความเห็นโครงการศึกษาวิจัยของ
สมช.
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* ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ ยศกร ยืนยง “ระบบการเตรียมพร้อมด้านความมั่นคงไทย” ในวารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ ๒ , สมปรารถนา ช่วยเกื้อ “ความมั่นคง
ทางทะเลในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค : มุมมองจากนานาชาติ” และ ชัชพรรณ จินดาหรา ใน “มุมมองการจัดการภาวะวิกฤตในกรณีการก่อการร้ายของตุรกี” ใน
วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ ๓ , Pimchanok Ratanapises in “Gorian Major Security Challenges in 2035: Terrorism” ในวารสารมุมมองความ
มั่นคง ฉบับที่ ๔), มนทิพย์ วงศ์กุลฤดี “ความพร้อมเพื่อตอบโต้เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี” ในวารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ ๒)
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สมช. ไม่เพียงแต่จัดสรรทุนให้กับบุคลากร
สมช. บุคคลภายนอกหน่วยงาน และได้เริ่มจัดการ
อบรมหลักสูตรความมั่นคงศึกษาดังกล่าวข้างต้นแล้ว
ในส่วนงานการศึกษาค้นคว้าวิจัย สมช. ได้ด�ำเนินการ
มาโดยต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก ประกอบการ
พิจารณาเสนอนโยบายต่างๆ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 มีด้วยกัน 6 โครงการ ดังนี้ 1) การขยายตัวของ
จีนในอาเซียนผ่านการใช้ Soft Power ในมิตกิ ารศึกษา
: กรณีศึกษาประเทศไทย (ศ.ดร.สุเนตร ชิตินทรานนท์
ผู้อ�ำนวยการศูนย์พหุวัฒนธรรมและนวัตกรรมทาง
สังคม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ) 2) กระบวนการ
จัดการข้อมูลอาวุธปืนผิดกฎหมาย (รศ.พ.ต.ท.ดร.พชร
สันทัด คณะต�ำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ)
3) การขยายอิทธิพลของจีนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง
(ดร.พงษ์พิสุทธิ์ บุษบารัตน์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ)
4) การศึกษารูปแบบการจัดตั้งองค์กรจัดการความรู้
ทางทะเล (ดร.วรพล มาลสุขุม คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

5) การศึกษาการด�ำเนินการ ติดตามผล การประเมินผล
และปรับปรุงระบบประเมินผลการขับเคลือ่ นการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (รศ.ดร.ไพบูลย์ แจ่มพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
6) การศึกษาสถานะของกลุม่ ผูเ้ ห็นต่างจากรัฐ กฎหมาย
ระหว่ า งประเทศและการยกระดั บ ปั ญ หาจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ไปสู่สากล (รศ.ดร.ชนินท์ทิรา ณ ถลาง
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
หากกล่าวถึงความร่วมมือกับหน่วยงานทาง
วิ ช าการที่ ผ ่ า นมาไม่ ไ ด้ เ พิ่ ง มี ก ารเริ่ ม ต้ น แต่ ห ลาย
โครงการได้มีการสานต่อความร่วมมือเดิมและขณะ
เดียวกันได้มีการริเริ่มขึ้นใหม่ โดยการริเริ่มใหม่จะ
เป็นเรื่องที่ สมช. (โดย สมศ.) ได้มีการลงนามบันทึก
ความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะ
รั ฐ ศาสตร์ แ ละรั ฐ ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่กับส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านความ
มั่นคงรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร
ระหว่างสถาบันทางวิชาการกับหน่วยงานด้านความ
มั่นคง ตลอดจนเพื่อสนับสนุนและริเริ่มการศึกษาวิจัย
และส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการ
สอนร่วมกันรวมถึงการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ซึ่ง
นับว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มีการด�ำเนินงานความร่วมมือ
ในลักษณะเช่นนี้ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วารสารมุมมองความมั่นคง

15 มีนาคม 2562 สมช. ร่วมกับ Geneva Centre
for Security Policy จัดการฝึกอบรม Strategic
Foresight Workshop for the National Security Council of Thailand ให้แก่บุคคลากรระดับต้น
ของ สมช. กระทรวงการต่างประเทศ ส�ำนักข่าวกรอง
แห่งชาติ หน่วยทหาร โดยผู้รับฟังการบรรยาย การ
ถกแถลงกลุ่ม การน�ำเสนอผลการถกแถลง และการ
ฝึกปฏิบัติกรณีศึกษาหัวข้อการโยกย้ายถิ่นฐานแบบ
ไม่ปกติ (Irregular Migration) และ การก่อการร้าย
ส� ำ หรั บ ความร่ ว มมื อ ที่ มี ม าอย่ า งยาวนานระหว่ า ง
สมช. กับ คณะที่ปรึกษาทางการทหารสหรัฐฯ ประจ�ำ
ประเทศไทย (JUSMAGTHAI) และ The Daniel K.
Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies (DKI APCSS) สมศ. ได้สานต่อความร่วมมือ
ทางวิชาการด้านความมั่นคงระหว่างสองฝ่าย โดย
กิจกรรมครั้งล่าสุดได้ร่วมกับ DKI-APCSS จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “Security in a Complex Environment, Critical Thinking and Strategy”
ระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2563 ณ โรงแรม
คอนราด กรุงเทพฯ เพื่อศึกษาแนวคิดและวิธีการคิด
เชิงวิพากษ์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงจาก
ตัวแบบต่างประเทศและเพื่อฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์
ข้อมูล ข่าวสาร ทีเ่ กีย่ วข้องกับความมัน่ คงและประยุกต์
ใช้กับการจัดท�ำข้อเสนอทางยุทธศาสตร์และนโยบาย
ความมั่นคง (ผู้สนใจศึกษาการเรียบเรียงการรับฟัง
การประชุมฯ ได้ทวี่ ารสารมุมมองความมัน่ คง ฉบับที่ 3
โดยวัฒนะ ณ ศฤงคราญ และคณะ)
เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นความมั่ น คงให้ มี
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากยิ่งขึ้น จึงได้
ให้การสนับสนุนส่งข้าราชการเข้าร่ว มในโครงการ
แลกเปลี่ยนนักวิจัย (Visiting Scholar Analyst)
กับ DKI-APCSS และ East West Center ระยะเวลา
1 เดือน ณ มลรัฐฮาวาย สหรัฐ ฯ โดยท�ำการศึกษา
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สมศ.จะได้พิจารณาจัดท�ำร่างบันทึกข้อตกลงความ
ร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า งส� ำ นั ก งานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพไทย
โดยมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ทาง
วิชาการด้านความมั่นคงรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ระหว่างหน่วยงานความมั่นคงฝ่ายพลเรือน
กับฝ่ายทหารในการอบรม สัมมนา หลักสูตรความ
มั่ น คงศึ ก ษาหรื อ หลั ก สู ต รอื่ น ใดส�ำ หรั บ ข้ า ราชการ
พลเรือน ต�ำรวจ ทหาร เอกชน ประชาสังคม เพื่อแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในงานด้านความมั่นคงรวมถึง
เพื่อสนับสนุนและริเริ่มการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ทางวิชาการด้านความมั่นคงใหม่ๆ
นอกจากที่ก ล่าวมาข้างต้นแล้ว สมศ. ได้
มีการหารือกับทางส�ำนักการศึกษาทหาร สถาบันวิชา
การป้องกันประเทศ (สปท.) เนื่องจากกองบัญชาการ
กองทั พ ไทยได้ใ ห้ความส� ำคัญ จัดให้มีก ารเรียนการ
สอนวิชาเกี่ยวกับความมั่นคงให้แก่นิสิตนักศึกษาโดย
มุ่งหวังให้มคี วามรู้ ความเข้าใจบทบาทของกองทัพและ
งานความมั่ น คงรวมทั้ง มีก ารแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายของกองทัพ โดยจัดให้มีการเรียน
การสอนในวิชาวิทยาการทางทหาร (Military Science) และวิชาการพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ และ
โดยที่ ค วามมั่ น คงในปั จ จุ บั น เป็ น ความมั่ น คงแบบ
องค์รวม (Comprehensive Security) เกี่ยวข้อง
ในทุกมิติทุกระดับ และ สมช. เป็นหน่วยงานระดับ
นโยบายท� ำ หน้าที่เ สนอแนะยุท ธศาสตร์ นโยบาย
ด้านความมั่นคง จึงหารือร่วมกันที่ผู้แทน สมช. เป็น
ผู้บรรยายพิเศษถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และ
แลกเปลี่ ย นมุ ม มองด้ า นความมั่ น คงให้ กั บ นิ สิ ต
นักศึกษาในวิชาดังกล่าว
หากกล่ า วถึ ง ความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น ต่ า ง
ประเทศที่ผ่านมา สมช. ได้มีความร่วมมือกับสถาบัน
ทางวิชาการในต่างประเทศหลักๆ ดังนี้ เมื่อวันที่ 14-

ความมั่นคงเป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญในทุกวันนี้ โดย
สมช. ได้มีการประชุมเพื่อรับฟัง แลกเปลี่ยน และ
หารื อ ในประเด็ น ความมั่ น คงที่ เ กิ ด ขึ้ น หรื อ ที่ ท ราบ
กันว่าเป็นการด�ำเนินงานในลักษณะ Track 1.5 โดย
การท�ำงานในเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เพิ่งเริ่มต้นแต่มีการ
หารือกับภาคส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยรอง
เลขาธิการสภาความมัน่ คงแห่งชาติ (นายพิชยั รัตนพล)
ในขณะนั้นเป็นผู้เปิดเวทีขึ้น และมีการจัดตั้งคณะ
ท�ำงานวิชาการ สมช. โดยเชิญนักวิชาการ นักพัฒนา

เอกชน นักพัฒนาท้องถิ่นชุมชน และอีกหลายๆ ท่าน
อาทิ นายแพทย์ประเวศ วะสี ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
ดร.มารค ตามไท รศ.แก้วสรร อติโพธิ คุณอเนก
นาคะบุตร คุณเดช พุ่มคชา ซึ่งการแลกเปลี่ยนหารือ
ในช่วงนั้นได้ให้ความส�ำคัญกับงานด้านสันติวิธี ความ

ขัดแย้งของคนในสังคม การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ การชุมนุมประท้วงการจัดท�ำโครงการสาธารณะ
ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม โดยคณะท�ำงานวิชาการ
สมช. ได้มีการประมวลเนื้อหาการประชุมสัมมนาและ
พู ด คุ ย น� ำ มาจั ด พิ ม พ์ เ ป็ น รู ป เล่ ม อาทิ สั น ติ วิ ถี :

วารสารมุมมองความมั่นคง

วิจัยเรื่อง “ทัศนะของสหรัฐอเมริกาต่ออนุภูมิภาคลุ่ม
น�้ำโขง” (สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ ธีรกานต์
พงศ์พิชญามาตย์ เรื่อง ทัศนะของสหรัฐอเมริกาต่อ
อนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง (The re-engagement of
the U.S. in the Golden Triangle Subregional)
ในวารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ 3)
นอกจากจะมีความร่วมมือกับหน่วยงานของ
รัฐที่ท�ำงานด้านความมั่นคงแล้ว การมีภาคีเครือข่าย
นักวิชาการ ผู้น�ำองค์กรพัฒนาเอกชนร่วมท�ำงานด้าน
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ยุ ท ธศาสตร์ ช าติเ พื่อความมั่ น คง ซึ่ ง บางเรื่ อ งหาก
ย้อนดูก็เป็นประโยชน์ที่น�ำมาศึกษาท�ำความเข้าใจ
ถึ ง แม้ ส ถานการณ์ ห รื อ บริ บ ทความมั่ น คงในแต่ ล ะ
ห้วงเวลาจะแตกต่างกันกับปัจจุบันนี้
หากกล่าวถึงการท�ำงาน Track 1.5 เวที
Think Tank ระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 27 – 29
พฤศจิ ก ายน 2562 ที่ ผ ่ า นมาได้ มี ผู ้ แ ทน สมช.
และนักวิชาการร่วมคณะ สมช. เข้าร่วมการประชุม
Dialogue of BIMSTEC Think Tank ครั้งที่ 2
ระหว่าง ณ Vivekananda International Foundation กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งเป็นเวที
การประชุ ม ทางวิ ช าการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสร้ า ง
เครือข่ายระยะยาวกับสถาบันคลังสมองด้านความ
มั่นคงของประเทศสมาชิก BIMSTEC เพื่อให้มีข้อมูล
ทางวิชาการประกอบการก�ำหนดแนวทางการเสริม
สร้ า งศั กยภาพในการรับ มือกับ ภัยคุก คามข้ามชาติ
และผลการประชุ ม จะเสนอที่ ป ระชุ ม ประจ� ำ ปี ข อง
หัวหน้าฝ่ายความมัน่ คงประเทศ (BIMSTEC National
Security Chief) ซึง่ ผศ.ดร.วรรณภา ลีระศิริ ได้ร่วม
น�ำเสนอผลงานวิชาการหัวข้อเรื่อง Environment
and Climate Change: Preserving Mountains
and Oceans Ecosystem พร้อมกับนักวิชาการ
ของประเทศสมาชิก BIMSTEC ปัจจุบันการก�ำหนด
ท่าทีตา่ ง ๆ ของฝ่ายไทยได้มกี ลไกระดับคณะอนุกรรมการ
ที่มีนักวิชาการได้เข้ามาร่วมในชุดนี้
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-Nelson Mandela

บทบาทหนึ่งของการพัฒนาองค์ความรู้จะ
เห็นได้จากการสัมมนาวิชาการด้านความมั่นคงศึกษา
เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนมุมมองกับนักวิชาการหรือ
ผู้เชี่ยวชาญสาขานั้น ๆ เพื่อให้ภาควิชาการและหน่วย
งานในภาคนโยบายและปฏิบัติได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการแลกเปลี่ยนมุมมองซึ่งกันและกัน (Collaborative Learning) โดยได้รับเกียรติจากนักวิชาการ
หลายท่านเข้าร่วมในเวทีที่จัดขึ้น อาทิ การสัมมนาทาง
วิชาการเรื่อง แนวโน้มความมั่นคงไทย : พลวัตรใหม่
ในการด�ำเนินยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง เมื่อวันที่
8 พฤศจิกายน 2561 ส�ำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 สมศ. ได้จัดสัมมนาวิชาการ รวม 6 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 เรื่อง “ทิศทางการรักษาความมั่นคง มั่งคั่ง
ทางทะเลภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง”
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“ Education is the most
powerful weapon
which you can use to
change the world.”

ในวันที่ 24 มกราคม 2562 ครั้งที่ 2 เรื่อง “กระบวน
ทัศน์การรักษาความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการค้าการ
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ลงทุ น และการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ เพื่ อ สนั บ สนุ น
งานความมั่นคง” ในวันที่ 31 มกราคม 2562 ครั้งที่ 3
เรื่อง นโยบายประเทศโลกมุสลิมต่อความมั่นคงใน
ภูมิภาคเอเชียและไทย ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
ครั้งที่ 4 เรื่อง “ความสามารถของไทยในการบริหาร
วิ กฤตการณ์ ค วามมั่นคงรูป แบบใหม่ใ นกรอบ The
ASEAN Vision 2025 on Disaster Management”
และประเด็ น อุ บั ติ ใ หม่ (Emerging Isuues) ใน
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 5 เรื่อง “Social
Media, Fake News, Cyber Crimes และการรักษา
ข้อมูลด้านความมั่นคง” ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
และ ครั้ ง ที่ 6 เรื่อง “พหุวัฒ นธรรมและนวัตกรรม
ทางสังคมกับความมั่นคงของมนุษย์ในบริบทความ
มั่นคงของต่างประเทศและไทย” ในวันที่ 19 เมษายน
2562 ซึง่ ได้รบั ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนหน่วยงานที่เชิญเข้าร่วมการ
แลกเปลี่ ย นมุ มมองด้านความมั่นคง ส� ำหรับในปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้เขียนได้มีโอกาสหารือ
ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์แม่โขงศึกษา (ศ.อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์)
สถาบันเอเชีย จุฬาฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
เพื่อวางแผนการท�ำงานร่วมกัน อย่างไรก็ตามเมื่อเกิด
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID –19) สมศ. จึงได้เลื่อนการจัดสัมมนา
วิ ช าการด้ า นความมั่ น คงในหลายเวที ที่ มี ผู ้ เข้ า ร่ ว ม
จ�ำนวนมากและปรับแผนการท�ำงานให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์
การสร้างการรับรู้รับทราบการท�ำงานของ
สมช. รวมทั้ ง การท� ำงานด้านความมั่นคงได้ส่งผ่าน
ในรู ป แบบของการจัดท�ำ วารสาร “มุมมองความ
มั่นคง” ราย 4 เดือน โดยเป็นการจัดการความรู้ที่อยู่
ในตัวคน จากประสบการณ์การท�ำงานที่มีการสั่งสม
เรียนรู้ของแต่ละบุคคล (Tacit Knowledge) และ

ความรู้ที่ชัดแจ้งที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
(Explicit Knowledge) ที่อยู่ในเอกสารต่างๆ มา
จัดการให้เป็นระบบ โดยบรรจุเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
งานด้ า นความมั่ น คงจากหลายมุ ม มองทั้ ง บุ ค ลากร
ของ สมช. โดยตรงที่ถ่ายทอดงานและประสบการณ์
การท�ำงานในภาคปฏิบัติ มุมมองนักวิชาการ มุมมอง
ทีป่ รึกษาของสภาความมัน่ คงแห่งชาติ ซึง่ ในการจัดท�ำ
วารสารในห้ ว งที่ ผ ่ า นมาจะมี ค วามหลากหลายใน
เนื้ อ หาเพื่ อ ให้ เ ห็ น ภาพว่ า ความมั่ น คงปั จ จุ บั น และ
แนวโน้มมีความหลากหลายในหลายแง่มมุ และมีความ
เชื่อมโยงกันในหลายมิติขึ้นอยู่กับผู้อ่านจะเลือกอ่าน
บทความใดและควรใช้ภาษาง่ายๆ ในการสื่อสาร
ทั้งนี้ ได้มีการพูดคุยกันว่าการจัดท�ำวารสารในระยะ
ต่อไปจะมีการก�ำหนด Theme หลักชุดความคิดใน
ประเด็นใดประเด็นหนึง่ หรืออาจจัดท�ำเป็นจุลสารเฉพาะ
ประเด็นนั้นๆ ทั้งในเชิง Agenda, Area หรือ Crosscutting issues เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้และ
การศึกษาเชิงวิพากษ์และการมีขอ้ เสนอแนะต่าง ๆ เพือ่
ประโยชน์ทางการศึกษาและการปฏิบตั งิ านของหน่วยงาน
ด้านความมั่นคง
การบอกเล่าเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านความ
มั่นคงและการฝึกศึกษา สมช. ข้างต้น กล่าวได้ว ่า
สมช. ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญการเตรียมความพร้อม
ของทรัพยากรบุคคล โดยการส่งเสริม ริเริ่ม และ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านความมั่นคงและการฝึกศึกษา
ในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ และ
การศึกษาวิจัยเชิงลึกในประเด็นต่าง ๆ โดยระยะต่อไป
จะได้ขยายความร่วมมือทางวิชาการไปยังหน่วยงาน
หรือสถาบันทางวิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
เพื่อให้ได้รับข้อมูล และข้อคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ ที่
เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานความมั่นคงและงาน
ทางวิชาการต่อไป

โดยปกติแล้ว เมื่อกล่าวถึงอาชญากรรมคนทั่วไปมักจะนึกถึงอาชญากรรม
ที่เกี่ยวข้องกับร่างกายและทรัพย์สิน เช่น ลักทรัพย์ วิ่งราว ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
ท�ำร้ายร่างกาย ฉ้อโกง บุกรุก ปลอมเอกสาร ฯลฯ ซึ่งเป็นอาชญากรรมทั่ว ๆ ไป
แต่อย่างไรก็ตามในโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็วทั้งด้านการคมนาคมและการติดต่อ
สื่อสาร ท�ำให้กลุ่มอาชญากรเองได้พัฒนารูปแบบ
ใหม่ๆ ของประเภทอาชญากรรม ไม่ว่าจะเป็น การ
ก่อการร้ายการค้ามนุษย์ การลักลอบขนถ่ายคนผ่าน
ทางช่องทางต่างๆ การขโมยข้อมูลทางไซเบอร์ เช่น
ข้อมูลทางการเงินข้อมูลส่วนบุคคล การค้าขายสิ่ง
ผิดกฎหมายผ่านทางโลกไซเบอร์ การลักลอบขนถ่าย
สินค้าผิดกฎหมายข้ามชาติ เช่น ยาเสพติด สัตว์ป่า
และพืชป่า อาวุธร้ายแรงต่างๆ ขยะอิเล็กทรอนิกส์
และสารพิษ กลายเป็นเรื่องที่พบเห็นได้ตามข่าวสาร

ประจ�ำวัน การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ที่มีลักษณะข้ามชาติกลายเป็นปัญหาใหญ่ส�ำหรับ
ภาครัฐทั่วโลกที่ต้องไล่ตามการพัฒนารูปแบบใหม่ๆ
ของอาชญากรรมที่ ป ราศจากกฎเกณฑ์ เ หล่ า นี้
เนือ่ งจากอาชญากรรมรูปแบบนีอ้ าจสร้างผลกระทบ
และความเสียหายต่อความน่าเชื่อถือ ความมั่นคง
เศรษฐกิ จ และสิ่ ง แวดล้ อ มของแต่ ล ะประเทศใน
วงกว้าง
องค์ ก ารสหประชาชาติ แ ละประเทศ
สมาชิ ก ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของปั ญ หา
จึ ง ได้ ร ่ ว มกั น จั ด ท� ำ อนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ

อัยการประจ�ำส�ำนักงานอัยการสูงสุด ส�ำนักงานต่างประเทศ ส�ำนักงานอัยการสูงสุด,
นิติศาสตร์บัณฑิต (นบ.) (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เนติบัณฑิตไทย (นบท.), LL.M., University of Pennsylvania, LL.M.,
New York University, LL.M., Georgetown University (ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส�ำนักงานอัยการสูงสุด)
1
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ธีรัช ลิมปยารยะ1
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ปัญหาการป้องกัน
อาชญากรรมข้
า
มชาติ
ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
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ว่ า ด้ ว ยการต่ อ ต้ า นอาชญากรรมข้ า มชาติ ขึ้ น
ซึ่ ง ประเทศไทยก็ เ ป็ น หนึ่ ง ในภาคี ส มาชิ ก ของ
อนุสัญญาดังกล่าว โดยอนุสัญญาฯ มีวัตถุประสงค์
ที่จะป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมของ
องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา เพื่อให้
รัฐภาคีสามารถปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบ
ใหม่ ๆ ได้ อ ย่ างมีประสิท ธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผล
ของการเป็ น รั ฐ ภาคี ที่ ล งนามและให้ สั ต ยาบั น
อนุสัญญาฯ แล้วนั้น ท�ำให้ประเทศไทยได้ตรา
พระราชบั ญ ญั ติ ป ้ อ งกั น และปราบปรามการมี
ส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 ขึน้
เพื่อใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
จากรูปแบบอาชญากรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น
และจากสถิติต่างๆ ที่ปรากฏพบว่า ประเทศไทย
ก็ ป ระสบปั ญ หาในการป้ อ งกั น และปราบปราม
อาชญากรรมที่มีลักษณะข้ามชาติไม่น้อยไปกว่า
ชาติอื่นๆ เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร์และสิ่ง
อ�ำนวยความสะดวกของประเทศทีอ่ าจเอือ้ ประโยชน์
ทางด้านการติดต่อสื่อสารและการคมนาคมให้กับ
อาชญากรในการใช้ประเทศไทยเป็นทั้งต้น ทาง
ทางผ่าน และปลายทางของการก่ออาชญากรรม
โดยจะเห็ น ได้ จ ากข้ อ มู ล สถิ ติ ที่ ป รากฏอยู ่ ทั่ ว ไป
เช่น การค้ามนุษย์ การค้ายาเสพติด การค้าสัตว์ป่า
การค้าไม้ที่มีมูลค่าและการก่อการร้าย เป็นต้น
แล้วอาชญากรรมข้ามชาตินั้นจะมีความ
เกีย่ วข้องกับอาชญากรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อม
ในประเทศไทยได้ อ ย่ า งไร หากพิ จ ารณาถึ ง
อาชญากรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อมโดยทัว่ ไปนัน้
อาจจะนึกถึงการก่อมลพิษ ไม่ว่าจะเป็นทางน�้ ำ

ทางอากาศ การตัดไม้ท�ำลายป่า และการลักลอบ
ล่ า สั ตว์ แต่ ที่ จริ ง แล้ วในปั จจุ บัน อาชญากรรม
ข้ า มชาติ ไ ด้ เข้ า มาเกี่ ย วข้ อ งกั บ อาชญากรรมที่
เกีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อมอย่างเงียบๆ แต่มนี ยั ส�ำคัญ
ในปัจจุบันอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับ
อาชญากรรมสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ป รากฏให้ เ ห็ น ได้ ชั ด
ในประเทศไทยนั้นมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การ
ลักลอบค้าสัตว์ หรือซากสัตว์คุ้มครอง สัตว์สงวน
เช่น เสือ ลิ่น นอแรด เกล็ดลิ่น งาช้าง เป็นต้น หรือ
การลักลอบค้าไม้มีมูลค่าสูง เช่น ไม้พะยูง ไม้สัก
ซึ่งอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ประเทศไทยนั้น
ถูกใช้เป็นทั้งต้นทาง ทางผ่าน และปลายทางของ
การก่ออาชญากรรมหรือแม้แต่การลักลอบขนขยะ
อันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ มาทิ้งในประเทศไทย
ซึ่งในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก โดย
เหตุผลดังกล่าวหากรัฐละเลยในการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมเหล่านั้น ผลกระทบที่เห็น
โดยตรงคือ รัฐจะสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
ผลกระทบทางอ้ อ มอาจมี ไ ด้ ห ลายประการ เช่น
สูญเสียความเชื่อมั่นในทางระหว่างประทศ อาจ
ส่งผลต่อการลงทุน หรือแม้กระทั่งถูกลงโทษโดย
ผลของการเป็นภาคีอนุสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น อาจถูกห้ามท�ำการค้า ถูกตรวจสอบทางการเงิน
ถูกขึ้นภาษีในสินค้าบางประเภท เป็นต้น

POACHING INCREASED
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2016

2017

2018

2019

2020

การดักฟังโทรศัพท์ (wire trapping) การปฏิบัติ
การอ�ำพราง (undercover) การเคลื่อนย้ายภายใต้
การควบคุ ม (control delivery) เป็ นต้ น แต่
อย่างไรก็ตามจากสถิติการด�ำเนินคดีที่ผ่านมากลับ
พบว่า การด�ำเนินคดีอาญาต่อผูก้ ระท�ำความผิด โดย
ใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นฐานมีเพียงเล็กน้อย
เท่านั้น ทั้งๆ ที่ลั ก ษณะการกระท� ำ ความผิ ด ที่ มี
ลักษณะข้ามชาตินั้นมีจ�ำนวนมาก ซึ่งข้อท้าทายนี้
อาจจะเกิดได้หลายปัจจัย ซึง่ จะกล่าวในล�ำดับถัดไป
ประการถั ดมา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมบาง
ประเภทมีโทษทางอาญาที่ขั้นสูงไม่เกิน 4 ปี ท�ำให้
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แต่อย่างไรก็ตามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งแวดล้อมนั้น ล�ำดับความส�ำคัญในการแก้ไข
ปัญหา การป้องกันและปราบปรามที่ภาครัฐมีให้
อาจจะมีไม่มากนักเมือ่ เทียบกับปัญหาอาชญากรรม
ด้านอื่นๆ เนื่องจากอาชญากรรมประเภทนี้อาจจะ
ไกลต่อชีวิตและทรัพย์สิน ท�ำให้การป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมในลักษณะนี้อาจจะถูก
มองข้ามและยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
ในปั จ จุ บั น นั้ น ปั ญ หาและความท้ า ทาย
ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
ที่ เกี่ ย วข้ องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาชญากรรมที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น
นั้นมีมากมายหลายประการ แต่มีบางประการที่
มีความส�ำคัญ เช่น
ประการแรก การบังคับใช้กฎหมายไม่มี
ประสิทธิภาพ แม้ประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 มาร่วม 7 ปีแล้ว
ซึ่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ ไ ด้ ถู ก ร่ า งไว้ อ ย่ า งดี
พร้ อ มกั บ เครื่องมือใหม่ๆ ที่จ ะช่วยให้เจ้าหน้าที่
สามารถท�ำงานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ เช่น

วารสารมุมมองความมั่นคง

จากรายงานหลายฉบับพบว่า เส้นทางในการลักลอบขนส่งหรือค้าขายนัน้ กลุม่ อาชญากร มักจะใช้
เส้นทางเดียวกับการลักลอบค้ายาเสพติด ลักลอบค้าอาวุธ ท�ำให้ตงั้ เป็นข้อสังเกตได้วา่ กลุม่ อาชญากร
ข้ามชาตินั้น อาจจะเป็นกลุ่มองค์กรเดียวกันหรือมีความเกี่ยวข้องกัน และนอกจากนั้นอาชญากรรม
ข้ามชาติทเี่ กีย่ วข้องกับอาชญากรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อมข้างต้นนัน้ เป็นอาชญากรรมทีม่ ลี งทุนต�ำ่
แต่รายได้สูง เนื่องจากแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่แล้วและน�ำมาสร้างรายได้
ที่ผิดกฎหมายได้ง่าย โดยอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่า พืชป่า ได้ถูกจัดเป็นแหล่งสร้างรายได้
มากเป็ น อั น ดับที่ 4 ให้กับองค์ก รอาชญากรรม ซึ่ งรายได้ เหล่ า นั้ นก็ ถูกน� ำ ไปใช้ ใ นการสนั บสนุ น
การก่อการร้ายข้ามชาติเช่นกัน

วารสารมุมมองความมั่นคง
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ไม่ ส ามารถน� ำ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม
การมี ส ่ ว นร่ ว มในองค์ ก รอาชญากรรมข้ า มชาติ
พ.ศ. 2556 มาใช้ได้ เนื่องจาก พ.ร.บ. ดังกล่าวนั้น
ตามมาตรา 5(2) ผู้ก ระท�ำความผิดฐานองค์ ก ร
อาชญากรรมข้ามชาติต้องสบคบกันตั้งแต่สองคน
ขึ้นไปเพื่อกระท�ำความผิดร้ายแรงอันเกี่ยวข้องกับ
อาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งความผิดร้ายแรงนั้ น
ตามมาตรา 3 หมายความว่า ความผิดอาญาที่
กฎหมายก�ำหนดโทษจ�ำคุกขั้นสูงตั้งแต่สี่ปีขึ้นไป
ตัวอย่างที่เห็นได้ เช่น ในกรณีการลักลอบน�ำขยะ
อิเล็กทรอนิกส์หรือขยะอันตรายมาทิง้ ในประเทศไทย
จากต่างประเทศ อาจได้รับเพียงข้อหา ตาม พ.ร.บ.
ศุลกากร ฐานน�ำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือผิด
ตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มีวัตถุ
อันตรายไว้ในความครอบครอง หรือ เคลื่อนย้าย
วั ต ถุ อั น ตรายโดยไม่ได้รั บ อนุ ญ าต ซึ่ ง ผู ้ ต ้ อ งหา
มักจะเป็นผูค้ วบคุมโกดังทีข่ ยะถูกลักลอบเอาเข้ามา
เก็บ (ทิ้ง) ไว้ และมีโทษเพียงเล็กน้อย จ�ำคุกไม่เกิน
1 ปี หรือ 2 ปี เท่านั้น ท�ำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ
น�ำ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการมีสว่ นร่วมใน
องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ มาใช้ได้ หรือในกรณี
ก่อนปี พ.ศ. 2562 การด�ำเนินคดีในฐานน�ำเข้าและ
ส่งออกสัตว์ป่าคุ้มครองหรือสัตว์ป่าควบคุม รวมทั้ง
ซากสัตว์ป่า ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 สามารถลงโทษจ�ำคุกได้
สูงสุดไม่เกิน 4 ปี ท�ำให้เจ้าหน้าทีผ่ บู้ งั คับใช้กฎหมาย
ไม่ ส ามารถน� ำ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม
การมี ส ่ ว นร่ ว มในองค์ ก รอาชญากรรมข้ า มชาติ
มาปรั บ ใช้ ไ ด้ แ ม้ จ ะเข้ า องค์ ป ระกอบความผิ ด
ในส่วนอื่นๆ แต่หลังจากมีการแก้ไข พ.ร.บ. สงวน

และคุ ้ ม ครองสั ต ว์ ป ่ า พ.ศ. 2562 ให้ ค วามผิด
ฐานดังกล่าวเป็นโทษสูงสุดจ�ำคุกไม่เกิน 10 ปี
ก็ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถน�ำความผิดฐานองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติมาใช้ประกอบได้เพื่อลงโทษ
ผู้กระท�ำผิดให้หนักขึ้น
ประการสุ ดท้ าย ปั ญ หาด้ า นเจ้ า หน้ า ที่
ผู้บังคับใช้กฎหมายเอง ความท้าทายในด้านนี้มี
มิติที่กว้างขวาง แต่หากพิจารณาโดยตีกรอบของ
ปัญหาลงมา จะเห็นประเด็นส�ำคัญหลายประเด็น
ซึ่งเป็นความท้าทายของรัฐในการแก้ไขปัญหา เช่น
เจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายขาดความรู ้ ค วาม
เข้ า ใจในกฎหมายที่ ต นต้ องรับผิด ชอบ ซึ่งอาจ
เกิดจากตัวเจ้าหน้าที่เองที่ไม่ใส่ใจในการพัฒนา
ปรับปรุงตนเองให้ทันสมัยกับกฎหมายในปัจจุบัน
หรืออาจเกิดจากระบบที่ไม่เอื้ออ�ำนวยในการสร้าง
ผู้เชี่ยวชาญในกฎหมายด้านนั้นๆ โดยเฉพาะ เช่น
เจ้าหน้าที่ต้องโยกย้ายตามวาระ ท�ำให้ไม่สามารถ
เข้าใจกฎหมายฉบับนั้นได้ดีพอ หรือการท�ำงานที่
แยกส่วนกันระหว่างหน่วยงาน ไม่มีความเชื่อมั่น
ระหว่างหน่วยงานท�ำให้การประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน หรือความร่วมมือระหว่างประเทศ ไม่มี
ประสิทธิภาพ เป็นต้น
Electronic waste (E-Waste)

วารสารมุมมองความมั่นคง

แต่ในกรณีที่จะเป็นปัญหาที่สุดคือการทุจริตของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในคดีสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
อาชญากรรมข้ามชาตินั้น มักจะมีผลประโยชน์จ�ำนวนมากเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอ เช่น มูลค่าของซากสัตว์
ได้แก่ นอแรด งาช้าง เป็นต้น ที่มีมูลค่าสูงมาก หากเจ้าหน้าที่ไม่สุจริตก็จะเป็นช่องทางหาผลประโยชน์จ�ำนวน
มหาศาลและสร้างผลกระทบในหลายด้านต่อประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่ออาชญากรรมที่
ร้ายแรงขึ้น ผลกระทบด้านความเชื่อมั่นของรัฐบาลซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและด้านเศรษฐกิจ
ตามมา ในอดีตที่ผ่านมามีหลายๆ กรณีที่มีการกระท�ำความผิดอย่างอุกอาจของข้าราชการเอง เนื่องจาก
ผลประโยชน์ที่จะได้นั้นมีจ�ำนวนมากท�ำให้ระดับความยับยั้งชั่งใจ (deterrence) ของผู้กระท�ำผิดลดลง เช่น
การลักลอบขนนอแรดผ่านเข้ามาในสนามบินสุวรรณภูมิ โดยข้าราชการระดับสูง และมีการเสนอจะให้
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หรือในกรณีที่หน่วยงานนั้นๆ มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ท�ำให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิด
ชอบไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ปริมาณคดีในต่างจังหวัดมีเป็นจ�ำนวนมากเมื่อ
เทียบกับจ�ำนวนพนักงานสอบสวนในสถานีต�ำรวจภูธรนั้นๆ หากคดี ห นึ่ง สามารถแจ้ง ข้ อ หาธรรมดาได้
พร้อมกับข้อหาองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ แต่เนื่องจากข้อหาองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมีความซับซ้อน
และยุ่งยาก พนักงานสอบสวนท่านนั้นก็อาจเลือกเพียงข้อหาธรรมดาต่อผู้ต้องหา เมื่อเสนอส�ำนวนมายัง
พนักงานอัยการผู้รับผิดชอบในพื้นที่ พนักงานอัยการเองก็อาจมีปริมาณที่ต้องรับผิดชอบมากจนมองข้าม
ข้อหาองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติไป ท�ำให้ไม่สามารถน�ำกลุ่มผู้กระท�ำความผิดที่แท้จริงมาลงโทษได้ เช่นกัน

วารสารมุมมองความมั่นคง
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ผลประโยชน์ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ เ มื่ อ ถู ก จั บ ได้
หรื อ กรณี ง าช้ า งหรื อ นอแรดหายไปจากการ
ควบคุ ม ดู แ ลของเจ้ า หน้ า ที่ ที่ มี ก ารยื ด ถื อ ไว้
เป็ น ของกลาง หรื อ ขยะอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
สามารถผ่ า นเข้ า มายั ง โกดั ง เก็ บ ของได้ โ ดย
ไม่ถูกตรวจสอบ เป็นต้น กรณีเหล่านี้เกิดจาก
การทุ จ ริ ต ของเจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ มี อ� ำ นาจซึ่ ง เป็ น
ความท้าทายที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง
แต่อย่างไรก็ตามสภาพปัญหาดังกล่าวนัน้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว
เช่น ส�ำนักงานอัยการสูงสุดพยายามทีจ่ ะจัดอบรมให้กบั เจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจใน พ.ร.บ.
ฉบับนี้อย่างต่อเนื่อง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ท�ำการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. สงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 โดยมีประเด็นหนึ่งคือการเพิ่มโทษให้หนักขึ้นท�ำให้การป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหรือส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติได้จัดท�ำศูนย์ปราบปรามคนร้าย
ข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เพือ่ ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติ และรวบรวม
ข้อมูลสถิตทิ เี่ กีย่ วข้อง โดยในส่วนของการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบต้องด�ำเนินการ
ต่อไปในอนาคตเพือ่ ให้การป้องกันและปราบปรามมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ในส่วนของการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผู้มีอ�ำนาจนั้น สิ่งที่เป็นไปได้ที่สุดที่รัฐท�ำได้ คือ ต้องมีการด�ำเนินคดีทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง และ ติดตามริบทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้ทุจริต เพื่อให้ความตั้งใจในการกระท�ำทุจริตลดลง

จากที่ ได้ ก ล่ าวมาข้างต้ น การป้ องกั นและปราบปรามอาชญากรรม
ข้ า มชาติ โ ดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง อาชญากรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั้น จ�ำเป็นที่รฐั จะต้องให้ความส�ำคัญกับการแก ้ไข
ปัญหา และพัฒนากฎหมายให้ทันสมัยกับการพัฒนาอย่างไม่มีกฎเกณฑ์ของ
อาชญากรรมสมัยใหม่ และต้องอาศัยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ ผู้บังคับใช้
กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องในการด� ำเนิ นการตามกฎหมายให้มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
ในเวลาเดียวกันการก�ำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ก็เป็นสิ่งจ�ำเป็น
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการดำ�เนินงานของ สมช.

โยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ
พ.ศ. 2550 – 2554

สถาบันความมั่นคงศึกษา

71-78_9�������_NT.indd 71

เสริมสร้างความมัน่ คงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข

นโยบายที่
2

สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง
และความสมานฉันท์ ในชาติ

นโยบายที่
3

ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

นโยบายที่
4

จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน

นโยบายที่
5

สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยคุกคามข้ามชาติ

นโยบายที่
6

ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล

นโยบายที่
7

จัดระบบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผูห้ ลบหนีเข้าเมือง
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นโยบายที่
1

วารสารมุมมองความมั่นคง

ปัจจุบนั สำ�นักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติได้ก�ำ หนดนโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ
เพื่อเป็นนโยบายและแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางในการดำ�เนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับ
ยับยั้งภัยคุกคามเพื่อธำ�รงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ โดยมีผลทำ�ให้นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่สำ�นักงานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติได้เคยกำ�หนดไว้ตั้งแต่ในอดีตได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ “นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วย
ความมัน่ คงแห่งชาติ ฉบับปี พ.ศ.  2562 – 2565” ทีม่ เี นือ้ หาทัง้ ในส่วนของนโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ รวม  16 นโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รวม 19 ประเด็น โดยขอกล่าวถึงนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
ทั้ง 16 นโยบาย ดังนี้
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วารสารมุมมองความมั่นคง

นโยบายที่
8

เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน

นโยบายที่
9

เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต

นโยบายที่
10

เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

นโยบายที่
11

รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

นโยบายที่
12

เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร

นโยบายที่
13

พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงของชาติ

นโยบายที่
14

เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ

นโยบายที่
15

พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ

นโยบายที่
16

เสริมสร้างดุลยภาพในการดำ�เนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
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การจัดทำ�นโยบายความมั่นคงแห่งชาติดังกล่าวข้างต้น ได้มีการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ และศึกษาเรื่องราวและพัฒนาการ
การกำ�หนดให้มีนโยบายความมั่นคงแห่งชาติในอดีต ดังนั้น ในวารสารฉบับนี้ จึงขอเล่าถึงเกร็ดความรู้นโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2550 – 2554 เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบถึงกระบวนการกำ�หนดนโยบายความมั่นคง
แห่งชาติและเนื้อหาสาระสำ�คัญของนโยบายฯ ฉบับนี้
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นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2550 – 2554
1. นโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ พ.ศ. 2550 – 2554 เป็นกรอบยุทธศาสตร์ในระดับชาติเพือ่ รักษาผลประโยชน์

และความมั่นคงแห่งชาติอย่างมีเอกภาพและมีความสมดุลทุกด้าน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมที่สันติสุข
มีภูมิคุ้มกันปัญหาต่างๆ สามารถคัดกรองสิ่งที่เป็นคุณและโทษที่จะเข้ามากระทบต่อความมั่นคงของรัฐและประชาชน
สามารถแก้ไขสาเหตุที่เป็นรากเหง้าของภัยคุกคาม เพื่อให้การพัฒนาประเทศด�ำเนินไปได้อย่างราบรื่น
2. กระบวนการก�ำหนดนโยบาย หลักการพื้นฐานและกระบวนการก�ำหนดนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

พ.ศ. 2550 – 2554

หลักการพื้นฐานในการยกร่างนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐจากเวทีทั่วภูมิภาค

ขั้นที่ 2

รับฟังความคิดเห็นของนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคการเมืองภาคประชาสังคม และภาคประชาชน

ขั้นที่ 3

ประมวลความคิดเห็นจากเวทีประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์จากหน่วยงานข่าวกรอง

ขั้นที่ 4

คณะทำ�งานยกร่างนโยบายฯ ของสภาความมั่นคงแห่งชาติแปลงความคิดเห็นและข้อมูลเอกสาร
เป็นร่างนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

ขั้นที่ 5

หารือกลุ่มย่อยกับเสนาธิการของ 3 เหล่าทัพ สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และกระทรวงการต่างประเทศ

ขั้นที่ 6

พิจารณากลั่นกรองในที่ประชุม คณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการนโยบายของ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ รวม 3 ครั้ง

ขั้นที่ 7

พิจารณาความเหมาะสมในที่ประชุม สภาความมั่นคงแห่งชาติ

ขั้นที่ 8

เสนอนายกรัฐมนตรี / ประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ อนุมัตินโยบายฯ

ขั้นที่ 9

เสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำ�แผนงาน
โครงการและงบประมาณรองรับ
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ขั้นที่ 1

วารสารมุมมองความมั่นคง

• ความมั่นคงของประชาชน ควบคู่กับ ความมั่นคงของรัฐ
• มุ่งแก้ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุรากเหง้าของภัยคุกคาม
• การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม

3. สาระส�ำคัญนโยบายความมั่นคงฉบับใหม่ เป้าหมาย การสร้างสภาวะแวดล้อมทีส่ นั ติสขุ มีภมู คิ มุ้ กัน

ปัญหาต่างๆ สามารถคัดกรองสิง่ ทีเ่ ป็นคุณและโทษทีจ่ ะเข้ามากระทบต่อความมัน่ คงของรัฐและประชาชน สามารถแก้ไข
สาเหตุที่เป็นรากเหง้าของภัยคุกคาม เพื่อให้การพัฒนาประเทศด�ำเนินไปได้อย่างราบรื่น
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4. กรอบแนวคิดและทิศทางด้านความมัน่ คง มุง่ สร้างคุณค่าการอยูร่ ว่ มกันด้วยความเข้าใจในความแตกต่าง

คุณค่าร่วมที่ส�ำคัญ

ประการแรก คือการมีประชาธิปไตยทีส่ อดคล้องกับโครงสร้างของสังคมไทย เป็นประชาธิปไตยทีส่ ามารถท�ำให้
คนในชาติอยู่ร่วมกันโดยไม่ท�ำลายกัน
ประการที่สอง คือการพัฒนาจิตใจของคนในชาติให้มีความเมตตาช่วยเหลือกัน รับผิดชอบบ้านเมืองร่วมกัน
มีความตระหนัก มีความรอบรู้ รอบคอบในการร่วมกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม ในส่วนของทิศทางการปรับตัวด้าน
ความมั่นคงนั้น วางน�้ำหนักในด้านการปกป้องความมั่นคงของประชาชน เสริมสร้างภูมิคุ้มกันสังคมให้มั่นคง เสริมสร้าง
ขีดความสามารถการท�ำงานร่วมกัน และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มจี ติ ส�ำนึกในการรักษาผลประโยชน์ความมัน่ คงของชาติ
5. วิสยั ทัศน์ดา้ นความมัน่ คง สร้างสภาวะแวดล้อมทีเ่ อือ้ ให้ประชาธิปไตยพัฒนาไปได้อย่างต่อเนือ่ ง คนในชาติ

มีความสามัคคีมีคุณธรรมและจิตส�ำนึกสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกันได้ภายใต้ความหลากหลายทางความคิด วิถีชีวิต
และวัฒนธรรม ให้ความส�ำคัญกับการปกป้องวิถีชีวิตของประชาชน ให้มีความพร้อมในการเผชิญปัญหา พัฒนาประเทศ
โดยรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติไว้ได้อย่างยั่งยืน อยู่ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างฉันมิตร มีความน่าเชื่อถือและ
มีสถานะที่มั่นคงในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
วารสารมุมมองความมั่นคง

6. ผลประโยชน์แห่งชาติ
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การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ�ำนาจรัฐ
การด�ำรงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืน ของสถาบันหลักของชาติ
ความปรองดอง ความสามัคคีของคนในชาติ
การด�ำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากการคุกคามทุกรูปแบบ
ความปลอดภัยความเป็นธรรม ความอยูด่ มี สี ขุ ของประชาชนและการมีเกียรติและศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์
การด�ำรงอยู่อย่างมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิทธิเหนือทรัพยากรชีวภาพของชาติ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขกับประเทศเพื่อนบ้าน
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมระหว่างประเทศ
7. ประเด็นนโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ พ.ศ. 2550 – 2554 ได้มกี ารก�ำหนดนโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ

ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นนโยบายความมั่นคงเฉพาะหน้า เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นภาวะวิกฤตที่เกิด
ขึ้นในปัจจุบันให้ผ่านพ้นไปได้โดยเกิดผลกระทบน้อยที่สุด ส่วนที่สองเป็นนโยบายความมั่นคงแห่งชาติระยะ 5 ปี เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว
7.1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเฉพาะหน้า

ประเด็นนโยบาย
1) สร้างความเชื่อมั่นกับสาธารณชนและประชาคมระหว่างประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์ของประเทศ
ในระยะเปลี่ยนผ่านของการเมืองให้ชัดเจน โดย
(1) ป้องกันปัญหาความขัดแย้งสืบเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนบุคคลที่มีพลังน�ำปัญญาที่เป็นกลาง
(3) สร้างจิตส�ำนึกและความตระหนักต่อข้าราชการทุกฝ่ายในความส�ำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชน
(4) ส่งเสริมให้สถาบันทางการเมืองสร้างวัฒนธรรมใหม่
(5) ให้ต่างประเทศมีความเข้าใจที่ถูกต้องและมั่นใจในเสถียรภาพและศักยภาพของประเทศไทย
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2) พัฒนาการใช้สันติวิธีและความร่วมมือของกลุ่มพลังวัฒนธรรมเพื่อลดการใช้ความรุนแรงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดย
(1) ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายตามหลักนิติธรรม และไม่มีการเลือกปฏิบัติ
(2) ยึดมั่นหลักการสร้างความสมานฉันท์
(3) ยึดมั่นในหลักการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
(4) ก�ำหนดรูปแบบการจัดระบบรักษาความปลอดภัยใหม่
3) เสริมสร้างการเตรียมความพร้อมของสังคมในการเผชิญกับสถานการณ์การใช้ความรุนแรง โดย
(1) ให้ความรู้ความเข้าใจต่อภาคประชาชนเกี่ยวกับการระวังภัย และการแจ้งเตือนภัย
(2) รักษาความเป็นปกติของสังคมภายใต้สถานการณ์การใช้ความรุนแรง
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ประเด็นนโยบาย
1) เสริมสร้างจิตส�ำนึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดีเทิดทูนและปฏิบัติตนเพื่อปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจและความสามัคคีภายในชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืน
2) เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศและรากฐานประชาธิปไตยทีย่ งั่ ยืนในระดับชุมชน โดย
(1) ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) สนับสนุนบทบาทของภาคส่วนต่างๆ ในการควบคุมการเลือกตั้งให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรม
(3) สร้างความยุติธรรมและความเป็นธรรมในสังคมด้วยการน�ำหลักนิติธรรมมาใช้
(4) เสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง
(5) ปรับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมดุล
(6) ส่งเสริมการจัดตั้งกลไกการท�ำงานร่วมกันของท้องถิ่น
(7) สนับสนุนการจัดกิจกรรมสานเสวนาระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนและในระหว่างประชาชน
3) ฟื้นฟูความสมานฉันท์ เสริมสร้างความรักชาติและเอกภาพของคนในชาติ โดย
(1) ผลักดันให้เกิดวาระแห่งชาติในการฟื้นฟูความสมานฉันท์ภายในชาติ
(2) ส่งเสริม เผยแพร่องค์ความรู้ในการใช้สันติวิธี
(3) ให้มกี ารจัดหลักสูตรการศึกษา เพือ่ เผยแพร่องค์ความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดและแนวทางสันติวธิ ที ชี่ ดั เจน
(4) เสริมสร้างความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนไทยให้ความส�ำคัญกับสิทธิมนุษยชน
(5) ส่งเสริมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม
(6) ส่งเสริมและสนับสนุนทุกภาคส่วนโดยเฉพาะกลุม่ เด็กและเยาวชนเรียนรูแ้ นวคิดและแนวทางสันติวธิ ี
4) เสริมสร้างความสมดุล มั่นคง และยั่งยืนในระดับฐานราก โดย
(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) สร้างระบบเตือนภัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นอิสระจากการเมือง
5) สร้างดุลยภาพของการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและคุ้มครองสิทธิเหนือทรัพยากร
ชีวภาพ โดย
(1) สร้างจิตส�ำนึกของความรัก ความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2) เผยแพร่ความรู้ สร้างจิตส�ำนึก และปรับปรุงมาตรการการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน
(3) พิจารณาทางเลือกของการพัฒนาและการวางแผนการใช้ทรัพยากรธรณี

วารสารมุมมองความมั่นคง

7.2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติระยะ 5 ปี
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(4) สร้างระบบเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(5) สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด
(6) ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยด้านทรัพยากรชีวภาพโดยคนไทย
(7) ก�ำหนดมาตรการหรือกฎหมายในการปกป้องไม่ให้ต่างชาติเข้ามาลักลอบฉกฉวยผลประโยชน์จากการ
ศึกษาวิจัยด้านทรัพยากรชีวภาพ
(8) ส่งเสริมให้ชุมชนมีจิตส�ำนึกและรู้จักปกป้องผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพยากรชีวภาพ
(9) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบาย แผน หรือโครงการขนาดใหญ่
(10) สร้างระบบความยุติธรรมเฉพาะในการพิจารณาประเด็นปัญหาความขัดแย้ง
(11) จัดให้มกี ลไกและระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมตามแนวเขตชายแดน
6) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ โดย
(1) พัฒนากองทัพให้มีโครงสร้างก�ำลังกองทัพที่เหมาะสม
(2) สนับสนุนให้กองทัพมีระบบอาวุธและระบบการแจ้งเตือนภัยทางทหาร
(3) พัฒนาศักยภาพของชาติในการป้องกันประเทศ
(4) น�ำศักยภาพของกองทัพในยามปกติเข้ามาช่วยเสริมสร้างความสามัคคี
(5) พัฒนาความร่วมมือทางทหารและความเข้าใจอันดีกับกองทัพของประเทศเพื่อนบ้านและกลุ่มอาเซียน
รวมทั้งมิตรประเทศอื่นๆ
7) พัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมแห่งชาติ โดย
(1) ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นานโยบาย และแผนรองรั บ ให้ ส อดรั บ กั บ ภั ย ด้ า นสาธารณภั ย และภั ย ด้ า น
ความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไป
(2) เสริมสร้าง บูรณาการ และพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการข้อมูล
(3) เสริ ม สร้ า งความรู ้ ความเข้ า ใจและทั ก ษะของเจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน ภาคประชาชนและองค์ ก ร
เครือข่ายต่างๆ ให้มีระบบการบริหารจัดการภัย อย่างมีเอกภาพ ประสิทธิภาพ และทันเหตุการณ์
(4) ส่งเสริมการสร้างจิตส�ำนึก และการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน เพือ่ พร้อมเผชิญกับประเภทของภัย
(5) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของประเทศในการบริหาร
จัดการภัย
(6) เพิม่ ประสิทธิภาพมาตรการต่างๆ เกีย่ วกับการช่วยเหลือ การบรรเทา และการฟืน้ ฟูภายหลังจากการเกิดภัย
8) เสริมสร้างศักยภาพการจัดการปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ โดย
(1) ให้ความส�ำคัญกับการมียุทธศาสตร์ ป้องกันการก่อการร้าย
(2) ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายทุกรูปแบบ
(3) ยึดมั่นในนโยบายไม่สะสมอาวุธ
(4) พัฒนาระบบและกลไกเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพทางด้านการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
(5) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบมาตรการการป้องกันและเตรียมความพร้อมในการเผชิญภาวะวิกฤติ
จากเหตุการณ์
(6) พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัยและครอบคลุม
(7) ส่งเสริมให้มีมาตรการทางการข่าวที่มีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์
(8) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับนานาประเทศ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
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(9) ส่งเสริมการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศภายใต้กรอบสหประชาชาติ
(10) ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ
(11) เตรียมความพร้อมระยะยาวให้กับสังคมไทย
9) เสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่สงบสันติในการอยู่ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านและในภูมิภาค โดย
(1) เสริมสร้างศักยภาพของคน ชุมชน และ พื้นที่เป้าหมายในบริเวณชายแดน
(2) เสริมสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดน
(3) ส่งเสริมบรรยากาศที่น�ำไปสู่การปักปันเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้านให้บรรลุผลโดยเร็ว
(4) เตรียมความพร้อมของระบบและบุคลากร รวมทั้งมาตรการในการรองรับการขยายโครงข่ายเส้นทาง
คมนาคมกับประเทศเพื่อนบ้านและในภูมิภาค
(5) รักษาความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจการค้าชายแดนกับผลประโยชน์ด้านความมั่นคง
(6) ติดตามพัฒนาการของสถานการณ์
(7) เสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อน
(8) ส่งเสริมให้ประเทศเพื่อนบ้านมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศ
(9) มุ่งสร้างความเข้าใจ ความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(10) เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาค
10) เสริมสร้างความเชื่อมั่นและเกียรติภูมิของประเทศ รวมทั้งส่งเสริมคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติ
ในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดย
(1) ด�ำเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีเอกภาพ
(2) ด�ำเนินความสัมพันธ์กับทุกประเทศมหาอ�ำนาจอย่างรอบคอบและมีเป้าหมายที่ชัดเจน
(3) ส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีความมั่นคงระหว่างประเทศ
(4) ส่งเสริมบทบาทขององค์กรความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาค
(5) ส่งเสริมบทบาทของไทยในการเป็นต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
11) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในมิติด้านความมั่นคง โดย
(1) เสริมสร้างปัญญา จินตนาการ และการเรียนรู้ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
(2) รณรงค์เสริมสร้างพลังและเพิ่มพูนจิตส�ำนึกด้านความมั่นคง ส่งเสริมกลุ่มเยาวชนให้เรียนรู้และเข้าใจ
ต้นทุนสังคมไทยซึ่งเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
(3) ส่งเสริมให้ประชาชนรู้เท่าทันพัฒนาการของโลกไร้พรมแดน
(4) ขยายการสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในภูมิภาค
8. ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ

1) มีระบบการบริหารจัดการนโยบายที่มีประสิทธิภาพ
(2) มีภาคีเครือข่ายสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบาย
(3) มีการศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในมิติทางด้านความมั่นคง
(4) มีการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานด้านความมั่นคง
(5) มีการรณรงค์ให้ทุกคนภายในชาติตื่นตัวและตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความมั่นคง
(6) มีกลไกและระบบการประเมินผลนโยบาย เพื่อติดตาม ประสานงาน ประเมินผล การปฏิบัตินโยบายที่
ต่อเนื่องและสร้างดัชนีชี้วัดความส�ำเร็จ
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การไหลเวียนของงานและความสัมพันธ์ของสำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
กับส่วนราชการและทุกภาคส่วนในสังคม
นายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี

สำนักงานความมั่นคงแหงชาติ

อำนวยการ
ประสานงาน

(สมช.)

นะ

-เสนอปญหา
-รายงานผลการปฏิบัติ
-ประสานงาน
-เสนอแนะปญหา
ขป

นอแ

ส
ขา ว
 อ ม ูล
า

ภาคเอกชน/ NGO
ภาคประชาชน
ภาควิชาการ
สื่อมวลชน

แ กไ

ญ

จร
เท็จ
อ

ข

ให

อ เ ส

ใ หข

ร

สวนราชการ
รับผิดชอบนโยบาย
ความมั่นคงของชาติ
ทุกกระทรวง
ทบวง กรม

หา

วารสารมุมมองความมั่นคง

(สภา มช.)

-สรางเครือขาย
-ประสานงาน
-ประชาสัมพันธ

78
ฉบับที่ 5 ประจำ�เดือนตุลาคม 2563 - มกราคม 2564

ใหขอมูล
ขาวกรอง

สภาความมั่นคงแหงชาติ

ใ ห ข

รายง
านข
า

สงั่

ใหขอมูล
ขาวสาร
ประชาคมขาวกรอง

- การเสนอแนะนโยบาย/
ยุทธศาสตรความมั่นคง
- การเตือนภัยลวงหนา

สั่งการ

ร

อง
วกร

หา
ขปญ
แกไ
ทาง

การ

เสนอ
แนะ
แน
ว
สงั่ ก
า

ญ
ิ ง/ ป

หา

,

ในการนำ�นโยบายสูก่ ารปฏิบตั นิ น้ั คณะกรรมการประสานงานของสภาความมัน่ คงแห่งชาติ ซึง่ ประกอบด้วย หัวหน้า
ส่วนราชการในระดับกระทรวงทุกกระทรวงเป็นคณะกรรมการ จะรับผิดชอบการพิจารณาแบ่งมอบภารกิจการปฏิบัติ
นโยบายฯ เพื่อไปบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำ�เป็นแผนปฏิบัติงานของแต่ละกระทรวง โดยมี
งบประมาณรองรับการดำ�เนินงานโดยเฉพาะ ทั้งนี้ โดยมีกองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายใน จะเข้ามามีบทบาท
สำ�คัญในการอำ�นวยการประสานการปฏิบัติ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม
โดย สมช. ทำ�หน้าที่ อำ�นวยการ กำ�กับดูแล และประเมินผลนโยบายในภาพรวม
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แนะน�ำข้าราชการบรรจุใหม่ของ สมช.
นางสาวกว ิรัศมิ์ นนท์จรี พัส

สถาบันความมั่นคงศึกษา (สมศ.)

น�้ำหอม

อยากบอกกับ สมช. ว่า: รู้สึกยินดีและดีใจมากที่ได้ท�ำงานที่ สมช. ในฐานะที่เป็นองค์กร
ระดับนโยบายของประเทศ และงานด้านความมัน่ คงเป็นงานทีม่ คี วามท้าทาย ซับซ้อน ต้องใช้การคิด
วิเคราะห์เป็นส�ำคัญ และยังเกีย่ วข้องกับชีวติ ของเราในทุกมิตแิ ละทุกบริบท ส่วนตัวเลยอยากลอง
ท�ำงานด้านนี้ในขอบเขตงานระดับประเทศดู
นายณพว ีร์ กฤษิชีว ิน

กองความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ (กภช.)

อยากบอกกับ สมช.ว่า: รู้สึกดีใจเเละภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสทํางานร่วมกับ สมช. ซึ่งเป็น
หน่วยงานระดับนโยบายด้านความมั่นคงชั้นนําของประเทศ โดยตัวผมหวังว่าจะสามารถ
ใช้ความรู้ ความสามารถของตนปฏิบตั ภิ ารกิจตามที่ สมช. มอบหมายได้อย่างเต็มทีเ่ เละดีทสี่ ดุ
นายสุรสีห์ บัวจันทร์

ภูมิ

นายจิรายุ ฉัตระทิน

กองความมั่นคงทางทะเล (กมท.)

อยากบอกกับ สมช. ว่า: รูส้ กึ ภูมใิ จทีไ่ ด้เข้ามาปฏิบตั งิ านที่ สมช. เพราะ สมช. มีบคุ ลากร
ที่มีความสามารถเฉพาะด้าน และประสบการณ์สูง อีกทั้งเป็นองค์กรขนาดไม่ใหญ่มาก
ท�ำให้มีความอบอุ่นในการปฏิบัติงาน เสมือนอยู่ในครอบครัว
นายกานต์ แก้วรุง่ เรอง
ื

79

เนม

กองประเมินภัยคุกคาม (กปภ.)

โอ๊ต

อยากบอกกับ สมช.ว่า: ในฐานะข้าราชการบรรจุใหม่ รู้สึกมีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ
ฟันเฟืองตัวเล็กๆ ในองคาพยพงานความมั่นคงของประเทศ และหวังว่าจะได้ท�ำประโยชน์
เพื่อประเทศชาติต่อไป
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ติน

อยากบอกกับ สมช. ว่า: ส่วนตัวมีความสนใจและอยากท�ำงานในประเด็นด้านความมั่นคง
ตั้งแต่แรก พอได้เริ่มเข้ามาท�ำงาน ก็ยิ่งประทับใจในการต้อนรับและเตรียมพร้อมด้านต่างๆ
ให้ข้าราชการใหม่ ซึ่งตั้งใจว่าจะน�ำประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมาช่วยขับเคลื่อน สมช ให้เป็น
องค์กรที่มีบทบาทโดดเด่นยิ่งขึ้น

วารสารมุมมองความมั่นคง

กองความมั่นคงด้านการเตร ียมพร้อมและการป้องกันประเทศ (กตป.)

่ มประกอบกิจ
นายว ิศรุฒ เอีย

สถาบันความมั่นคงศึกษา (สมศ.)

อยากบอกกับ สมช. ว่า: รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกให้เข้ามาเป็นสมาชิก
และครอบครัวของ สมช. ซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักที่สำ�คัญในการขับเคลื่อนภารกิจงานด้าน
ความมั่นคง โดยส่วนตัวมีความตั้งใจที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาและขับเคลื่อนภารกิจงานด้าน
ความมั่นคงเพื่อรับมือกับความท้าทายต่อไปในอนาคต

ฟลุค

นางสาวอารษา
ิ ชมเกตุแก้ว

กองความมั่นคงภายในประเทศ (กภน.)

ษา
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อยากบอกกับ สมช. ว่า: เริ่มเเรกก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เข้าท�ำงานใน สมช. ต่อมาก็รู้สึกประหม่า
ภูมิใจที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีความส�ำคัญระดับชาติ อีกด้านหนึ่งก็รู้สึกประหม่า
กับความรับผิดชอบทีม่ ากขึน้ แต่กไ็ ด้รบั ความช่วยเหลือจากพีๆ่ น้องๆ ใน สมช. คอยสนับสนุน
และให้ก�ำลังใจเรื่อยมา
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นายเดชาวัต ศิวะวัฒนากร

กองความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน (กชป.)

เอ็ม

อยากบอกกับ สมช. ว่า: ดีใจมากครับทีไ่ ด้เห็นชือ่ ของตนเองในประกาศฯ และเข้าเป็นสมาชิก
ของส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ แน่นอนว่าสิ่งที่ท้าทายที่สุดไม่ใช่ปริมาณงาน แต่เป็น
การเรียนรูแ้ ละการท�ำงานภายใต้สงั คมใหม่ทพี่ ร้อมมีเรือ่ งความมัน่ คงทีท่ า้ ทายและภัยคุกคาม
ที่คาดเดาไม่ได้
นายฐิติพงศ์ หนูขำ�

กองความมั่นคงด้านการเตร ียมพร้อมและการป้องกันประเทศ (กตป.)

อยากบอกกับ สมช.ว่า: การบรรจุรับราชการในต�ำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ถือว่าเป็นโอกาสทีด่ ที จี่ ะได้ศกึ ษา เรียนรูง้ านด้านความมัน่ คงในแต่ละด้าน และน�ำปฏิบตั งิ าน
ให้เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ของชาติ ต่อไป
นางสาวสุญญตา ถาวรศักดิ์

ปอ

กองความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน (กชป.)

ไบร์ท

อยากบอกกับ สมช. ว่า: ดีใจมากๆ ทีผ่ า่ นด่านสุดโหดของ สมช. ได้ ได้เข้ามาเจอเพือ่ นร่วมงาน
เก่งๆ ที่เป็นแรงผลักดันให้อยากพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีก หวังว่าจะสามารถพัฒนาตัวเอง
จนกลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของ สมช. ในอนาคตต่อไป
นางสาวกนกนก โพธิห
์ อม

วารสารมุมมองความมั่นคง

กองความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ (กภช.)

อยากบอกกับ สมช. ว่า: รุน่ พีท่ ที่ ำ� งานต้อนรับอย่างอบอุน่ ท�ำให้การปรับตัวให้เข้ากับทีท่ ำ� งาน
ไม่ล�ำบากนัก ขอบเขตของงานดูน่าสนใจและท้าทาย ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ สมช.
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ข้าว

นายนัครนทร์
ิ
เพชรสิงห์

กองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม (กชต.)

แคน

อยากบอกกับ สมช. ว่า: มีความรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจอย่างมากที่ได้เป็นข้าราชการ
ในสังกัด สมช. และมีความคาดหวังว่าจะได้พฒ
ั นาและเก็บเกีย่ วประสบการณ์ตา่ งๆ จากโอกาส
ในการท�ำงานกับ สมช. เพื่อจะเป็นส่วนส�ำคัญกับงานที่ท้าทายในอนาคตต่อไป
นางสาวธนัญญา พลายน้อย

กองความมั่นคงภายในประเทศ (กภน.)

อยากบอกกับ สมช. ว่า: รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในหน่วยงาน
ความมั่นคงระดับประเทศ ถือโอกาสที่ดีที่จะได้รับความรู้และประสบการณ์จากผู้บริหาร
และบุคลากรที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญในด้านความมั่นคง ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับชีวิต
การทำ�งานในอนาคตต่อไป

เบลล์

นายกิตติศักดิ์ เดชชาญชัย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)

แบงค์

อยากบอกกับ สมช. ว่า: ตัวเราเองต้องตระหนักอยู่เสมอว่าการปฏิบัติงานนั้นที่ได้มีส่วนร่วม
กับหน่วยงานที่อยู่ระดับสูงสุดของมิติด้านความมั่นคง จะต้องทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ และ
สติปัญญาเข้าไปอย่างเต็มที่ในทุกๆ เนื้องาน เพื่อที่จะสนองตอบต่อพันธกิจ และยุทธศาสตร์
ขององค์กรได้อย่างเต็มความสามารถ
นายพิษณุ แซ่ท้าว

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)

อยากบอกกับ สมช. ว่า: การเริ่มต้นทำ�งานราชการในส่วนงานของ สมช. มีความท้าทาย
สำ�หรับตัวผมเองมากซึ่งไม่ค่อยได้ใส่ใจกับเรื่อง หรือเนื้อหาแนวนี้นักแต่พอได้เข้ามาทำ�งาน
ก็พอจะเห็นเป็นรูปธรรมของงานด้านความมัน่ คงว่ามีสว่ นเกีย่ วข้องอยูใ่ นทุกส่วนของประเทศ
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 แบบฟอร์มเสนอบทความ  

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

่ คงแห่งชาติ
เอกสารเผยแพร่ของส�ำนักงานสภาความมัน
พิมพ์ครั้งที่ 1 | ฉบับที่ 5 | ตุลาคม 2563 - มกราคม 2564
จ�ำนวนพิมพ์ 500 เล่ม
เจ้าของ		
ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
		
เลขที่ 1 ท�ำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
		
โทรศัพท์ 0-2629-8000 โทรสาร 0-2629-8056
		Website: www.nsc.go.th
วัตถุประสงค์
		
		
			
		
			
		
			

เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการด้านความมั่นคง
เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากผลงานทางวิชาการและสร้างความรู้ความเข้าใจในด้าน
ความมั่นคง
เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและประสานงานในการบริหารจัดการข้อมูลวิชาการ
ระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคง
เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ กับหน่วยงานและเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้อง

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

ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ทิศตะวันตก ชั้น 7
		 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10215
		 โทรศัพท์ 0-2142-0142 โทรสาร 0-2143-9350
11/9/2563 BE 2:57 PM

มุมมองความมั่นคง
|

ขจัดภัย บุ รุษพัฒน์

ฉบับที่ 5

|

ตุลาคม 2563 - มกราคม 2564

การคุ้มครองนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
ในความตกลงระหว่างประเทศ

ด้านการลงทุน :กรณีมาตรการฉุกเฉิน

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19
ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล

การพัฒนาการฝึกการบริหาร
วิกฤตการณ์

ระดั บ ชาติ C-MEX

ในกรอบแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ
ดร.ธัชชะ จุ ลชาต / สินชั ย คารวุ ตม์

ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร

กวิรัศมิ์ นนท์จีรพัส / วิศรุ ฒ เอี่ยมประกอบกิจ

กับความมั่นคงแห่งชาติ
ดร.พลเทพ ธนโกเศศ

ไทย
มาเลเซีย
ทรงพล ธรรมชี วทัศน์

องค์ความรู้ด้านความมั่นคง
และการฝึกศึกษา สมช.
รัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์

การบริหาร

จัชายแดน
ดการ

ธีรัช ลิมปยารยะ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ทิศตะวันตก ชั้น 7
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2142 0142 โทรสาร 0 2143 9350
วารสารมุมมองความมั่นคง | ฉบับที่ 5 |
ประจ�ำเดือนตุลาคม 2563 - มกราคม 2564

สแกน QR CODE เพื่ออ่าน

สถาบันความมั่นคงศึกษา
ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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ทีเ่ กีย่ วข้องกับอาชญากรรมสิง่ แวดล้อมในประเทศไทย

เกร็ดความรู้
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
พ.ศ. 2550-2554
สถาบันความมั่นคงศึกษา

แนะน�ำ ข้าราชการ
บรรจุใหม่ของ สมช.

สถาบันความมั่นคงศึกษา ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
11/10/2563 BE 9:00 AM

