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ค�ำน�ำ
สถาบันความมั่นคงศึกษา ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมศ.สมช.)
จัดท�ำวารสารมุมมองความมั่นคง ราย 4 เดือน เพื่อเป็นแหล่งความรู้ที่ได้มาจาก
การศึกษาค้นคว้าและความรู้ท่ีได้มาจากการสั่งสมประสบการณ์ในตัวบุคคลที่จะ
ถ่ า ยทอดงานด้านความมั่นคงที่มีเ หตุปัจจัยจากสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง
ทั้ ง ภายในประเทศและต่ า งประเทศ และการก� ำ หนดยุ ท ธศาสตร์ นโยบาย หรื อ
แผนเพื่อมุ่งปกป้องรักษาและแสวงหาผลประโยชน์แห่งชาติ
การจัดท�ำวารสารมุมมองความมั่นคง ปีที่ 2 ของสถาบันความมั่นคงศึกษานั้น
เนือ้ หาในวารสารฯ ฉบับเดือนมิถนุ ายน - กันยายน 2564 ได้ถา่ ยทอดประเด็นความมัน่ คง
จากคณะที่ปรึกษาด้านการข่าวกรองของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในเรื่องการประเมิน
ก� ำ ลั ง อ� ำ นาจของชาติ แ ละภั ย คุ ก คามรู ป แบบใหม่ และประเด็ น ความมั่ น คงอื่ น ๆ
จากบุคลากรของส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ รวม 6 เรือ่ ง ได้แก่ ห้องปฏิบตั กิ าร
(Policy Lab) กับนโยบายด้านความมั่นคง การประมงไทย & IUU Fishing และ
แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558 - 2564) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคง พลวัตความมั่นคงทางไซเบอร์ของประเทศไทย
การพัฒนาและศึกษาวิจยั องค์ความรูด้ า้ นความมัน่ คง และยุทธศาสตร์และแผนความมัน่ คง
เฉพาะเรื่อง
ด้วยเหตุนี้ สถาบันความมัน่ คงศึกษา จึงหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าวารสารมุมมองความมัน่ คง
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ศึกษาและสนใจประเด็นและการก�ำหนดนโยบายและ
การด� ำ เนิ น งานด้ า นความมั่ น คงโดยสื่ อ ให้ เ ห็ น ถึ ง พลวั ต ความมั่ น คงในบริ บ ทและ
ห้วงเวลาต่าง ๆ รวมทัง้ ภาพการท�ำงานความมัน่ คงของส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ

สถาบันความมั่นคงศึกษา
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วิสัยทัศน์
ของส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
องค์กรน�ำด้านความมั่นคงแบบองค์รวม
บนพื้นฐานการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
และบริหารจัดการความมั่นคงทุกมิติอย่างสมดุลและยั่งยืน

นโยบายวิชาการด้านความมั่นคง
สร้างและพัฒนาองค์ความรู้วิชาการด้านความมั่นคง เพื่อเป็นข้อมูลเสนอแนะ ยุทธศาสตร์
นโยบาย และแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
สนับสนุนให้มกี ารศึกษาวิจยั ด้านวิชาการในประเด็นความมัน่ คงเพือ่ เสนอแนะ ยุทธศาสตร์
นโยบาย แผนความมั่นคงเฉพาะเรื่อง หรืออื่นใดที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความมั่นคงให้แก่หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้รับรู้ถึง
ความส�ำคัญของมิตคิ วามมัน่ คงทีต่ อ้ งประสานและบูรณาการการวางแผนและการปฏิบตั งิ านทีเ่ กือ้ กูลกัน
อย่างเป็นเอกภาพ
ส่งเสริมให้มกี ารประชุม สัมมนา การหารือและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างส�ำนักงาน
สภาความมัน่ คงแห่งชาติกบั หน่วยงานทางวิชาการและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภายในและต่างประเทศ
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในงานความมั่นคง
ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาหลักสูตรและจัดการความรูด้ า้ นความมัน่ คงเพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนา
บุคลากรของส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ หน่วยงานด้านความมัน่ คง และหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เผยแพร่ข้อมูลหรือองค์ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติให้แก่ทุกภาคส่วน
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การประเมินกำ�ลังอำ�นาจของชาติ ( National Power )

และภัยคุกคามรูปแบบใหม่
คณะที่ปรึกษาด้านการข่าวกรอง 1

วารสารมุ ม มองความมั่ น คง ฉบั บ ที่ 6 ในหั ว ข้ อ “เกร็ ด ความรู ้
คณะทีป
่ รึกษาของสภาความมัน
่ คงแห่งชาติ” ได้กล่าวถึงทีม
่ า ความส�ำคัญ
บทบาทของคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ รวมถึงขอบเขต
อ�ำนาจหน้าทีข
่ องคณะทีป
่ รึกษาของสภาความมัน
่ คงแห่งชาติในแต่ละด้าน
ทั้งนี้คณะที่ปรึกษาฯ จะต้องจัดท�ำรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านภายใต้ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องพระราชบั ญ ญั ติ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 ประกาศสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการแต่ ง ตั้ ง และการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
คณะที่ ป รึ ก ษาของสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ไ ด้ มุ ่ ง หวั ง เอาไว้ รวมทั้ ง
การให้คำ� ปรึกษา ค�ำแนะน�ำในเรือ
่ งต่าง ๆ จะต้องหาข้อสรุปและมีขอ
้ เสนอแนะ
ที่ชัดเจน เพื่อน�ำไปประกอบการพิจารณาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ส� ำ หรั บ บทความฉบั บ นี้ จะขอกล่ า วถึ ง การด� ำ เนิ น งานของ
คณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ด้านการข่าวกรอง ภายใต้
การท�ำงานของคณะทีป
่ รึกษาสภาความมัน
่ คงแห่งชาติ ชุดที่ 3 ซึง
่ ได้เสนอ
รายงานการศึ ก ษาหั ว ข้ อ เรื่ อ ง “การประเมิ น ก� ำ ลั ง อ� ำ นาจของชาติ
(National Power) และภัยคุกคามรูปแบบใหม่”

1

คณะทีป่ รึกษาด้านการข่าวกรองเป็นหนึง่ ในคณะทีป่ รึกษาของสภาความมัน่ คงแห่งชาติ โดยนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
อาศัยอ�ำนาจของพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 มาตรา 10 แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติขึ้น

5

วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ 7 ประจ�ำเดือนมิถุนายน - กันยายน 2564

<< ที่มาและความส�ำคัญ >>
ในปัจจุบัน “ก�ำลังอ�ำนาจของชาติ (National Power)” มีหลายนิยาม
ขึ้นอยู่กับบริบทเฉพาะของรัฐแต่ละรัฐ โดยไม่จ�ำกัดเฉพาะก�ำลังด้านการเมือง
สังคม ทหาร และเศรษฐกิจ ทั้งนี้ นักวิชาการส่วนใหญ่ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ก�ำลังอ�ำนาจของชาติวา่ เกีย
่ วกับองค์ประกอบและลักษณะทีร่ ฐ
ั มีอยู่ อาจพิจารณา
จากปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ ภู มิ ศ าสตร์ ทรั พ ยากร เศรษฐกิ จ การทหาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประชากร ซึง
่ รัฐใช้ปจ
ั จัยเหล่านีเ้ พือ
่ ให้บรรลุเป้าหมาย
ของประเทศ รักษาผลประโยชน์และความมั่นคงแห่งชาติ รวมทั้งสร้างอิทธิพล
ในเวทีระหว่างประเทศ

นอกจากนัน้ ในสถานการณ์ปจั จุบนั และอนาคตทีน่ วัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
และเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่มีการพัฒนาต่อเนื่องและรวดเร็ว รวมทั้งเข้ามามีบทบาท
ในการขับเคลื่อนภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งระดับประเทศและต่างประเทศ ท�ำให้เทคโนโลยีเหล่านี้
เป็นส่วนหนึ่งของก�ำลังอ�ำนาจของชาติที่ควรให้ความส�ำคัญมากขึ้น เนื่องจากมีส่วนช่วยสร้าง
และแสวงหาโอกาส ขณะเดียวกันก็ป้องกันและยับยั้งภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจน
การบริหารจัดการสถานการณ์ในภาวะวิกฤติ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/นโยบายของแต่ละรัฐ หรือประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
การรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติในแต่ละห้วงเวลานั้น มักเผชิญความเสี่ยง
จากสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคง (Security Environment) ที่ท้าทายและคุกคามได้เสมอ
ดั ง นั้ น จึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ก� ำ ลั ง อ� ำ นาจของชาติ ที่ เข้ ม แข็ ง ในการรั บ มื อ กั บ ภั ย คุ ก คามต่ า ง ๆ
ทั้งนี้ ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่จะสร้างปัญหาให้ประเทศต่าง ๆ รวมถึงไทยในอนาคตจะแตกต่าง
จากภั ย คุ ก คามรู ป แบบเดิ ม ที่ เ กิ ด จากการสู ้ ร บระหว่ า งรั ฐ ต่ อ รั ฐ ด้ ว ยก� ำ ลั ง ทหารหรื อ อาวุ ธ
โดยภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ควรให้ความส�ำคัญมากขึ้น มีทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่อาจเกิดจากพัฒนาการของเชื้อโรคหรือความผิดพลาดจากการกระท�ำ
ของมนุษย์ รวมถึงการใช้อาวุธชีวภาพ และการใช้เทคโนโลยีไซเบอร์ในการต่อสู้ระหว่างรัฐ อีกทั้ง
ก่ออาชญากรรมข้ามชาติ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และมีแนวโน้มจะสร้างปัญหาสังคมมากขึน้
6
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<< วัตถุประสงค์ของการศึกษา>>

1

เพื่อนำ�กรอบแนวคิดกำ�ลังอำ�นาจของชาติมาใช้ประโยชน์ในการพิจารณาจัดทำ�
หลัก เกณฑ์ และวิธีก ารในการจั ดทำ�โครงการสำ�คั ญ (Flagship Project)
ด้านความมั่นคง เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และนโยบายและ
แผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คงแห่งชาติให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ

2

เพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อแนวทางการประเมินกำ�ลังอำ�นาจ
ของชาติให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายการเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
และเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตการณ์ความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และภัยคุกคามที่จะอุบัติขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

<< ความมุง
่ หมาย/ความคาดหวังจากผลการศึกษา/
การนำ�ผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ >>

1
2

กรอบแนวคิดก�ำลังอ�ำนาจของชาติเพือ่ ประกอบการจัดท�ำหลักเกณฑ์โครงการส�ำคัญ
ด้านความมั่นคงรองรับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อแนวทางการประเมินก�ำลังอ�ำนาจของชาติให้สามารถ
ตอบสนองต่อเป้าหมายการเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ และเตรียมพร้อม
รับมือกับวิกฤตการณ์ความมัน่ คงทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ

<< การประเมินกำ�ลังอำ�นาจของชาติ (National Power) และ
ขีดความสามารถของชาติ (National Capabilities) >>

ก�ำลังอ�ำนาจของชาติ (National Power) เป็นขีดความสามารถของชาติ (National Capabilities)
ซึ่งมีหลายรูปแบบที่ส�ำคัญ ได้แก่ ความสามารถทางการทูต ข้อมูลข่าวสาร การทหาร เศรษฐกิจ
(Diplomatic, Information, Military and Economic-DIME) การเผชิญกับภัยคุกคามต่าง ๆ
ตลอดจนการมีภารกิจหลักในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ ท�ำให้ประเทศต่าง ๆ จ�ำเป็นต้องพัฒนา
ขีดความสามารถหลากหลายด้านเพือ่ ป้องปรามและต่อต้านภัยคุกคามทีจ่ ะเกิดขึน้ โดยบางประเทศ/รัฐ
ให้ความส�ำคัญทัง้ ด้านการทหาร ข้อมูลข่าวสาร การทูต กฎหมาย ข่าวกรอง การเงิน และเศรษฐกิจ
(Military, Information, Diplomacy Legal, Intelligence, Financial และ Economic-MIDLIFE)
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ขณะเดียวกัน ก็จ�ำเป็นต้องเสริมสร้างก�ำลังอ�ำนาจของชาติอย่างสม�่ำเสมอเพื่อสนับสนุน
การด�ำเนินการในด้านต่าง ๆ ของประเทศให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ซึ่งก�ำลังอ�ำนาจ
ด้านการทหารไม่ได้เป็นเพียงก�ำลังอ�ำนาจเดียวที่จะท�ำให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ต้องอาศัย
ก�ำลังอ�ำนาจอื่น ๆ สนับสนุนด้วย ทั้งนี้ คู่มือยุทธศาสตร์กองทัพบกระบุว่า ก�ำลังอ�ำนาจ
หรื อ พลั ง อ� ำ นาจมี ค วามหมายเหมื อ นกั น โดยพลั ง อ� ำ นาจจะใช้ ส� ำ หรั บ ประเทศ
เป็นส่วนรวม ส่วนก�ำลังอ�ำนาจจะใช้เมือ่ กล่าวถึงองค์ประกอบของพลังอ�ำนาจอย่างหนึง่ อย่างใด
เป็นการเฉพาะ พร้อมระบุว่า พลังอ�ำนาจแห่งชาติ คือ ความสามารถของรัฐหนึ่ง

ในอั นที่ จ ะก่ อ ให้เ กิด อิทธิพลแก่รัฐ อื่น ๆ หรือ ความสามารถในการชักจูง ใจ
หรื อ กดดั น ให้ป ระเทศอื่นกระท�ำการตามที่ต้อ งการจนบรรลุวัตถุประสงค์

ซึง่ แต่ละประเทศมีพลังอ�ำนาจไม่เท่ากัน ประเทศทีม่ พี ลังอ�ำนาจมากกว่าประเทศอืน่ ๆ จึงมีอทิ ธิพล
เหนือประเทศที่มีพลังอ�ำนาจน้อยกว่า ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม

อย่างไรก็ตาม ก�ำลังอ�ำนาจของชาติมคี วามไม่แน่นอนและเปลีย่ นแปลงได้ ประเทศต่าง ๆ
จึงมุง่ พัฒนา/เสริมสร้าง และรักษาก�ำลังอ�ำนาจ เพือ่ ให้มขี ดี ความสามารถในการรับมือ ป้องปราม
และจัดการกับภัยคุกคามต่าง ๆ ทั้งเฉพาะหน้าและตามห้วงเวลา เสริมสร้างความมั่นคง และ
รักษาผลประโยชน์ของชาติ รวมถึงเพือ่ ให้มกี ำ� ลังอ�ำนาจเหนือกว่าประเทศคูข่ ดั แย้ง หรือประเทศ
ที่อาจเป็นคู่แข่ง หรือสร้างปัญหาในอนาคต
<< แนวทางการประเมินกำ�ลังอำ�นาจด้านการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม การทหาร สารสนเทศ >>

1.

ครอบคลุมทั้งการเมืองภายใน
และต่างประเทศ โดยการเมืองภายในเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัยที่ส�ำคัญ
ได้แก่ ระบบการเมืองการปกครอง อุดมการณ์ทางการเมือง พรรคการเมือง
หรือกลุม่ อิทธิพลหรือกลุม่ ผลประโยชน์ เสถียรภาพและเอกภาพทางการเมือง
ตลอดจนทัศนะทางการเมืองของประชาชนในประเทศ ส่วนการเมือง
ต่ า งประเทศ เกี่ยวข้องโดยตรงกั บขี ดความสามารถทางการทู ต และ
ศักยภาพในการด�ำเนินนโยบายต่างประเทศ ทัง้ เพือ่ โน้มน้าว ชักจูง บีบบังคับ
หรือต่อต้านการด�ำเนินการของประเทศอื่น เพื่อให้ตอบสนองต่อนโยบาย
หรือเป้าหมายของประเทศตนเอง รวมทัง้ เสริมสร้างเกียรติภมู ขิ องประเทศ
ในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ
ก�ำลังอ�ำนาจทางการเมือง-การทูต
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Source: https://globaldiplomacyindex.lowyinstitute.org/country_rank.html
การเมื อ งภายในที่ มี เ สถี ย รภาพ ระบบการเมื อ งและผู ้ น� ำ ที่ ไ ด้ รั บ
การยอมรั บ และเชื่ อ มั่ น ศรั ท ธาจากประชาชนจะเป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ
ทีท
่ ำ� ให้กำ� ลังอ�ำนาจทางการเมืองมีความแข็งแกร่งและมัน
่ คง ทัง
้ ยังช่วย
ให้เกิดเอกภาพในสังคม และช่วยสนับสนุนการด�ำเนินนโยบายต่างประเทศและการทูต

โดยเฉพาะความน่าเชื่อถือและการยอมรับในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ เช่น การยึดมั่น
ในอุดมการณ์ทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยที่นานาประเทศถือเป็นมาตรฐานสากล
นอกจากนัน้ เสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนการด�ำเนินนโยบายต่างประเทศทีส่ ง่ ผลเชิงบวก
ต่อความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศจะช่วยสนับสนุนก�ำลังอ�ำนาจทางเศรษฐกิจ เช่น
การสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น

ส�ำหรับความสามารถในการด�ำเนินการทางการทูต พิจารณาจากความสัมพันธ์ทางการทูต
กั บ ประเทศต่ า ง ๆ และเครื อ ข่ า ยความสั ม พั น ธ์ ท างการทู ต เช่ น สถานเอกอั ค รราชทู ต
สถานกงสุลใหญ่คณะผูแ้ ทนถาวร (Global Diplomacy Index 2019 ของ Lowy Institute
ระบุว่า ไทยอยู่ในอันดับที่ 37 ของโลก) และตัวแทนในรูปแบบอื่น เช่น ผู้แทนการค้า
รวมถึงการบูรณาการในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ในระดับโลกและภูมภิ าค การแสดงบทบาท
อย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลก เช่น การให้ความช่วยเหลือในการฟืน้ ฟูบรู ณะหรือความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมหรือการบรรเทาทุกข์แก่ประเทศทีป่ ระสบปัญหา เช่น การส่งทหารช่างเฉพาะกิจ
เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพร่วมกับสหประชาชาติ และการดูแลและคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของพลเมืองในต่างประเทศ
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2. ก�ำลังอ�ำนาจทางเศรษฐกิจ เกี่ยวข้องกับ

ปัจจัยทางเศรษฐกิจทั้งหมด เช่น ขีดความสามารถ
ในการผลิต การบริการ การค้า การสร้างรายได้
จ�ำนวน และทักษะแรงงาน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี
ของประชาชน และสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศ
ซึ่งจะมีผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของ
แต่ละประเทศ การมีก�ำลังอ�ำนาจทางเศรษฐกิจ
ทีแ่ ข็งแกร่งจะเป็นปัจจัยเสริมก�ำลังอ�ำนาจด้านอืน่ ๆ
เช่ น การทหาร การศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ขณะที่ความพร้อมด้านปัจจัยการผลิต
ทั้ ง แรงงาน เทคโนโลยี ทรั พ ยากรธรรมชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรธรรมชาติหายาก เช่น
แร่ธาตุหายาก หรือสิ้นเปลือง และทุน จะช่วยเสริม
ก�ำลังอ�ำนาจทางเศรษฐกิจ ทั้งการแข่งขันและการ
ต่อรองกับประเทศคู่ค้าและคู่แข่ง นอกจากนั้น ขีด
ความสามารถด้ า นการผลิ ต ในภาวะปกติ เ พื่ อ
รองรับความต้องการในประเทศ การส่งออก รวม
ทั้งในภาวะวิกฤติหรือฉุกเฉินเป็นก�ำลังอ�ำนาจทาง
เศรษฐกิจที่ส�ำคัญของทุกประเทศ

ส�ำหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับก�ำลังอ�ำนาจ
ทางเศรษฐกิ จ อาจพิ จ ารณาได้ จ ากปั จ จั ย ด้ า น
สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ซึ่งสถาบัน Institute for
Management Development (IMD) ของ
สวิตเซอร์แลนด์ ใช้ในการจัดอันดับความสามารถ
ในการแข่งขันของโลก ประกอบด้วย ประสิทธิภาพ
ของภาครัฐ ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ โครงสร้าง
10

พื้นฐาน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ดัชนีระดับ
ความเป็ น ประชาธิ ป ไตย และสั ด ส่ ว นของ
ผูป้ ระกอบการใหม่ในระยะเริม่ ต้นธุรกิจ ส�ำหรับไทย
IMD จัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของโลก
ประจ�ำปี 2563 อยู่ในอันดับที่ 29 ซึ่งเป็นผลจาก
ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ขาดการดึงดูดการลงทุน
จากต่างประเทศ การขาดแคลนแรงงานในระยะยาว
และสถานการณ์คลังที่ถดถอยลง

3. ก�ำลังอ�ำนาจทางทหาร ที่ส�ำคัญ ได้แก่

ขนาดและคุณภาพของก�ำลังรบ อาวุธยุทโธปกรณ์
ทั้ ง ในแง่ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของอาวุ ธ จ� ำ นวน และ
ประเภท ยุ ท ธศาสตร์ ยุ ท ธวิ ธี ผู ้ น� ำ ทางทหาร
การส่ ง ก� ำ ลั ง บ� ำ รุ ง ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ก าร
อย่างมีประสิทธิภาพ ขวัญก�ำลังใจของก�ำลังพล
ความสามารถในการเคลื่อนที่ และการเตรียมการ
ทางทหาร นอกจากนั้น ต้องมีขีดความสามารถ
ในการจัดเตรียมกองก�ำลังให้มีความพร้อมส�ำหรับ
ภารกิจต่าง ๆ ทั้งยามสงบและสงคราม และพัฒนา
ก� ำ ลั ง ทหารให้ ส อดคล้ อ งกั บ ขี ด ความสามารถ
ทางเศรษฐกิจของประเทศและสภาพทางภูมศิ าสตร์
ก�ำลังอ�ำนาจทางทหารยังคงเป็นก�ำลังอ�ำนาจหลัก
ในการรักษาความมัน่ คง อธิปไตย และผลประโยชน์
แห่งชาติ แม้ปจั จุบนั ปัญหาการสูร้ บระหว่างประเทศ
ลดลง อย่างไรก็ตาม การเผชิญภัยคุกคามรูปแบบใหม่
กลั บ เพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความมั่ น คง
ทัง้ ระดับประเทศและประชาชน ท�ำให้กำ� ลังอ�ำนาจ
ทางทหารมี ส ่ ว นสนั บ สนุ น ภารกิ จ อื่ น ๆ ทั้ ง การ
พัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน ส�ำหรับ
ขี ด ความสามารถทางทหารของไทย เว็ บ ไซต์
Global Firepower ระบุว่า ในปี 2564 ไทยอยู่ใน
อันดับที่ 26 ของโลกจากจ�ำนวนทัง้ หมด 139 ประเทศ
ทั่วโลก และมีก�ำลังพลมากเป็นล�ำดับ 9 ในเอเชีย
จ�ำนวน 360,850 คน (The Military Balance,
2020)
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4. ก�ำลังอ�ำนาจทางสังคมจิตวิทยา ที่ส�ำคัญ ได้แก่ ลักษณะและความเข้มแข็ง

ของพลเมือง ทั้งในแง่จ�ำนวน คุณภาพ และความสามารถทั้งทางร่างกายและจิตใจ
และลั ก ษณะและความเข้ ม แข็ ง ของสถาบั น ทางสั ง คม ครอบครั ว ศาสนา และ
การศึ ก ษา โดยก� ำ ลั ง อ� ำ นาจทางสั ง คมจิ ต วิ ท ยาอาจแปรผั น ได้ ต ามสภาพสั ง คม
และอิทธิพลทางวัฒนธรรมของต่างชาติ ทั้งที่มีความคล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน
เฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันและอนาคต ความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศ
และเครื่องมือการสื่อสารสมัยใหม่ที่อ�ำนวยความสะดวกในการติดต่อระหว่างบุคคล
ผ่านระบบการสื่อสารต่าง ๆ จะมีส่วนสั่นคลอนก�ำลังอ�ำนาจทางสังคมจิตวิทยาของ
ประเทศต่าง ๆ ได้งา่ ยขึน้ ผ่านการใช้ Soft Power หรือการกล่อมเกลาวิธคี ดิ ผ่านสือ่ ต่าง ๆ
ทัง้ สือ่ มวลชนกระแสหลักและสือ่ สังคมออนไลน์ ซึง่ เป็นปัจจัยทีเ่ อือ้ ต่อการเกิดลักษณะ
พลเมืองโลก (Global Citizen)

5. ก�ำลังอ�ำนาจทางสารสนเทศ มีความส�ำคัญอย่างมากในปัจจุบนั และจะเพิม่ ขึน้

ในอนาคต เนือ่ งจากข้อมูลมีความส�ำคัญและเป็นสิง่ จ�ำเป็นส�ำหรับการวางแผน การบริหาร
การด�ำเนินการ และการตัดสินใจ โดยข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลาจะช่วย
ให้ก ารตัดสินใจมีประสิท ธิภาพ และน� ำ ไปสู ่ ก ารเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ทางบวกและลบ
การเปลีย่ นผ่านเข้าสูย่ คุ ดิจทิ ลั ของประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกท�ำให้กำ� ลังอ�ำนาจทางสารสนเทศ
มีความส�ำคัญยิ่งขึ้น และกลายเป็นอีกมิติของการแข่งขันระหว่างประเทศ เห็นได้จาก
การเร่งพัฒนาเทคโนโลยีและระบบการสือ่ สารสมัยใหม่ทเี่ อือ้ ต่อการเข้าถึงและครอบครอง
ข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศมหาอ�ำนาจ ทัง้ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี การศึกษา การทหาร และความมัน่ คง ซึง่ ความต้องการเป็นเจ้าของข้อมูล
จะไม่จำ� กัดเพียงภาครัฐ เพือ่ ใช้ในการก�ำหนดและด�ำเนินนโยบาย แต่ยงั รวมถึงภาคธุรกิจ
ทีใ่ ช้ประโยชน์จากข้อมูลในการแข่งขันระหว่างภาคธุรกิจด้วยกัน และเข้าถึงความต้องการ
ของประชาชน โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial
Intelligence-AI) เป็นเครื่องมือส�ำคัญ นอกจากนั้น การใช้ประโยชน์จากข้อมูลของ
ตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ เช่น กลุ่มอาชญากรรม และผู้ก่อการร้าย เพื่อวางแผนและก่อเหตุ
เป็นสิ่งสะท้อนถึงความส�ำคัญของก�ำลังอ�ำนาจทางสารสนเทศ
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ส�ำหรับไทย การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างกว้างขวาง
ในภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังปัญหาการแพร่กระจาย
ของโรคโควิด-19 ที่เป็นปัจจัยเร่งส�ำคัญจะมีส่วนช่วยเพิ่มพูน
ก�ำลังอ�ำนาจทางสารสนเทศของไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม
อย่างไรก็ตาม ไทยจ�ำเป็นต้องพัฒนา
ขีดความสามารถดังกล่าว ทัง
้ เทคโนโลยี
ความพร้ อ มด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
(infrastructure) และความรู้ รวมทั้ง
ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ อย่ า ง
ต ่ อ เ นื่ อ ง ทั้ ง ก า ร เ ข ้ า ถึ ง อุ ป ก ร ณ ์
การพัฒนาระบบการใช้งาน การพัฒนา
ค ว า ม รู ้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ แ ล ะ ทั ก ษ ะ
ส่ ว นบุ ค คลและองค์ ก ร และการรั ก ษา
ค ว า ม มั่ น ค ง ป ล อ ด ภั ย ร ว ม ถึ ง
ก า ร ใ ห ้ ค ว า ม รู ้ ด ้ า น จ ริ ย ธ ร ร ม ก ฎ
และระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เนื่ อ งจาก
จะมี ก ารน� ำ เทคโนโลยี ม าใช้ เ พิ่ ม ขึ้ น
ในอนาคต
<< ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (Non-Traditional Threat) >>

สถานการณ์ทงั้ ภายในและต่างประเทศในปัจจุบนั และอนาคตจะมีการเปลีย่ นแปลงรวดเร็ว ซับซ้อน
และไม่แน่นอนมากขึน้ ซึง่ ยากต่อการคาดการณ์ สถานการณ์ดงั กล่าวท�ำให้ภยั คุกคามในปัจจุบนั
และอนาคตแตกต่างไปจากเดิม โดยประเทศต่าง ๆ รวมถึงไทยจะเผชิญภัยคุกคามทัง้ รูปแบบใหม่
และภัยคุกคามรูปแบบเดิมในลักษณะ Hybrid Threats และต่างจะได้รบั ผลกระทบจากภัยคุกคาม
ที่เกิดขึ้นจากความเชื่อมโยงระหว่างกัน ส่วนความสูญเสียและความเสียหายแตกต่างกันไป
ตามก�ำลังอ�ำนาจ และความพร้อมในการรับมือและจัดการของแต่ละประเทศ ส�ำหรับภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่จะเป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบในทุกมิติ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเคลือ่ นย้ายทุนจากบรรษัทข้ามชาติ โรคติดต่ออุบตั ใิ หม่ การก่อการร้าย การก่อความไม่สงบ
การใช้ เทคโนโลยีในทางที่ผิด ประเทศต่าง ๆ จึ ง จ� ำ เป็ นต้ อ งพั ฒ นาขี ดความสามารถและ
เตรียมความพร้อมส�ำหรับการเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่มากขึ้น
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ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ของไทยที่มีแนวโน้มจะเป็นปัญหามากขึ้น และ
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
ความแตกแยกทางความคิ ด ของคนในสั ง คม ความไม่ เ ชื่ อ มั่ น
ต่อระบบและสถาบันการเมือง การขาดการสมดุลของการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้ อ มทางธรรมชาติ แ ละโรคระบาด ความมั่ น คง
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การก่อการร้ายและอาชญากรรม
ข้ามชาติ แรงงานต่างด้าว และผู้หลบหนีเข้าเมือง ยาเสพติด และ
ความยากจน

1 ความแตกแยกทางความคิดของคนในสังคม เป็นผลจากทัศนะที่แตกต่าง
กับรัฐบาลของกลุ่มเห็นต่างจากรัฐในประเด็นต่าง ๆ เช่น การเมือง สิ่งแวดล้อม
สิทธิมนุษยชน นอกจากนั้น ช่องว่างทางความคิดระหว่างวัย (Generation Gap)
มีแนวโน้มจะเป็นปัญหาในสังคมไทยมากขึ้น จากการมีความแตกต่างทางความคิด
ความเชือ่ ลักษณะนิสยั และแนวทางการท�ำงาน ซึง่ ท�ำให้เอือ้ ต่อการสร้างความไม่เข้าใจ
และความขัดแย้งระหว่างกัน และเป็นประเด็นอ่อนไหวทีอ่ าจบานปลายเป็นอีกปัญหา
ทางสังคม
2 ความไม่เชือ่ มัน่ ต่อระบบและสถาบันการเมือง การเปลีย่ นแปลงทางการเมือง
บ่อยครัง้ การขาดเสถียรภาพทางการเมือง การขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ของรัฐบาล การพัวพันกับการทุจริตของรัฐบาล ตลอดจนการใช้ระบบอุปถัมภ์ในแวดวง
การเมือง มีผลให้ประชาชนขาดความเชือ่ มัน่ ต่อระบบและสถาบันการเมือง แม้สนับสนุน
ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งความรู้สึกไม่ไว้วางใจดังกล่าวเป็นปัจจัยส�ำคัญที่บั่นทอน
ความมั่นคงทางการเมือง และยังคงเป็นภัยคุกคามหลักต่อระบบการเมือง
3 การขาดสมดุลของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความสู ญ เสี ย ทั้ ง ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชนที่ เ กิ ด ขึ้ น แทบทุ ก ครั้ ง ที่ เ กิ ด
ภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง ไฟป่า อุทกภัย ดินโคลนถล่ม มลพิษทางอากาศ สะท้อนถึง
ความส�ำคัญของการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพือ่ ลดผลกระทบ
จากปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
ทั้งที่มีสาเหตุตามธรรมชาติและการกระท�ำของมนุษย์ โดยภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ขนาดใหญ่มีแนวโน้มจะเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของรัฐและมนุษย์มากขึ้น
ทั้งระดับความรุนแรงและความเสียหาย
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4 โรคระบาด โรคอุบัติใหม่และโรคระบาดที่กลับมาแพร่ระบาดใหม่มีแนวโน้มจะเป็น
ปัญหามากขึ้นและเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น สภาพอากาศ
ที่อุ่นหรือร้อนขึ้นท�ำให้มีเชื้อโรคและพาหะน�ำเชื้อโรคแพร่กระจายได้มากขึ้น รวมถึง
การสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ เนื่องจากความต้องการใช้ประโยชน์จากสัตว์ เช่น
การค้า หรือการบุกรุกพื้นที่ป่า ท�ำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
จากสัตว์สู่คน และเป็นการเพิ่มการระบาดของโรคอย่างมีนัยส�ำคัญ
5 ความมั่ น คงในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ จะเป็ น ปั ญ หาความมั่ น คง
ทัง้ การก่อเหตุของกลุม่ แนวร่วม การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ และการสร้างวาทกรรม
ในแถลงการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ขณะที่การสนับสนุนกลุ่มเคลื่อนไหว
และการลงพื้นที่เพื่อพบปะกับองค์กรภาคประชาสังคม เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง
และผู้เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุ เพื่อรับทราบข้อมูลและสถานการณ์ในพื้นที่ขององค์กร
ต่างชาติและนานาประเทศจะเอื้อต่อการเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อความไม่สงบ และ
ท�ำให้ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงยืดเยื้อ
6 การก่อการร้าย การที่กลุ่มก่อการร้าย เช่น กลุ่ม Al Qaeda และกลุ่ม Islamic
State (IS) ซึ่งเป็นกลุ่มก่อการร้ายระหว่างประเทศที่ส�ำคัญ ยังมีความเคลื่อนไหวและ
รักษาอุดมการณ์อย่างเหนียวแน่น โดยมีปัจจัยสนับสนุนการก่อเหตุจากความขัดแย้ง
ทางการเมือง ศาสนา ชาติพนั ธุ์ รวมถึงความขัดแย้งตามภูมภิ าคต่าง ๆ ท�ำให้การก่อการร้าย
ยังเป็นปัญหาความมัน่ คงระดับโลกและประเทศต่อไป ทัง้ การก่อเหตุ การเผยแพร่แนวคิด
และการชักชวนผูส้ นับสนุนให้เข้าร่วมกลุม่ และต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในการแก้ไขปัญหาที่เป็นภัยคุกคามร่วมกัน
7 อาชญากรรมข้ามชาติ จะเป็นปัญหาทีม่ คี วามซับซ้อนและเชือ่ มโยงระหว่างประเทศ
มากขึ้นจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ ซึ่งกลุ่มอาชญากรรม
น�ำมาใช้ในการกระท�ำความผิด รวมทั้งสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับกลุ่มหรือบุคคล
ในท้องถิ่น โดยอาชญากรรมข้ามชาติที่จะสร้างปัญหาให้ประเทศต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ ได้แก่
การค้ายาเสพติด การลักลอบผลิตและจัดหาเอกสารปลอม การลักลอบค้าอาวุธและ
สัตว์ป่า การลักลอบตัดไม้หวงห้าม อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การพนันออนไลน์
การฉ้อโกงข้ามชาติ และการฟอกเงิน รวมถึงการลักลอบน�ำคนเข้าเมืองและค้ามนุษย์
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8 ยาเสพติด จะแพร่ระบาดได้ง่ายและเร็วขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์และการขนส่ง
ทางพัสดุ โดยไม่จ�ำกัดพื้นที่ ส่วนการที่สามเหลี่ยมทองค�ำเป็นแหล่งผลิตยาเสพติด
ทีส่ ำ� คัญของโลกท�ำให้ไทยประสบปัญหาทัง้ การเป็นตลาดและทางผ่านล�ำเลียงยาเสพติด
ไปยังประเทศที่สาม โดยเฉพาะไอซ์ เฮโรอีน และกัญชา แม้ว่าจะไทยมีความร่วมมือ
กับประเทศเพื่อนบ้านในการสกัดกั้นยาเสพติดและเคมีภัณฑ์ตามแนวชายแดนก็ตาม
ส�ำหรับยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุดในไทย คือ ยาบ้า รองลงมา คือ ไอซ์
และกัญชา ส่วนคีตามีนเริ่มเป็นที่นิยมและมีการแพร่ระบาดในกลุ่มนักเที่ยวกลางคืน
9 แรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมือง จะยังเป็นปัญหาความมั่นคงส�ำคัญ
ของไทย แม้แรงงานต่างด้าวมีสว่ นส�ำคัญทีช่ ว่ ยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของไทย
เฉพาะอย่างยิ่งงานประเภทที่แรงงานไทยไม่นิยมท�ำ  ผู้หลบหนีเข้าเมืองส่วนใหญ่
มาจากประเทศเพือ่ นบ้านทีม่ แี นวชายแดนติดกับไทย รวมถึงประเทศใกล้เคียง เช่น จีน
เนื่ อ งจากประสบปั ญ หาภายในประเทศทั้ ง ด้ า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม
ในอนาคตไทยจะยังประสบปัญหาแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองจากปัจจัย
ภายในของไทย เช่น ความต้องการแรงงาน การเข้าไปเกีย่ วข้องกับขบวนการค้ามนุษย์
และลักลอบน�ำคนเข้าเมือง และปัจจัยภายนอก เช่น ความต้องการเข้ามาหางานและ
ต้องการสภาพความเป็นอยูท่ ดี่ กี ว่าของแรงงานต่างด้าว การตกเป็นเหยือ่ การค้ามนุษย์
และความต้องการใช้ไทยเป็นทางผ่านไปประเทศที่สาม ดังนั้น การปรับปรุงระบบ
การเข้าเมือง การจัดระเบียบชายแดน และการจัดระเบียบแรงงาน จึงควรมีการด�ำเนินการ
อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดปัญหาแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมือง
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของไทย และอาจเชื่อมโยงกับปัญหาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ เช่น กรณีอุยกูร์ หรือเกาหลีเหนือ
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<< ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ >>

ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทคี่ าดว่าจะสร้างปัญหาให้ประเทศต่าง ๆ รวมถึงไทยจะมีความซับซ้อน
เกี่ยวเนื่องกับหลายภาคส่วน และส่งผลกระทบต่อทุกมิติในสังคม จึงท�ำให้ไม่อาจใช้ก�ำลัง
อ�ำนาจของชาติด้านใดด้านหนึ่งได้เพียงด้านเดียวในการแก้ไขปัญหา โดยควรพิจารณา
อย่างรอบด้านในการใช้ก�ำลังอ�ำนาจใดบ้างในการเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนและรับมือกับ
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ รวมทัง้ ต้องอาศัยการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ในการบริหารจัดการสถานการณ์และแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมมากขึ้น
ก�ำลังอ�ำนาจของชาติด้านใดด้านหนึ่งอาจเป็นปัจจัยหลักในการแก้ไขปัญหาหรือจัดการ
กับภัยคุกคามเฉพาะบางประเด็นในบางบริบทและห้วงเวลา ดังนัน้ ก�ำลังอ�ำนาจของชาติทกุ ด้าน
จึงมีความส�ำคัญในการจัดการกับภัยคุกคามโดยขึ้นอยู่กับการสามารถเลือกใช้ได้อย่างถูก
ต้องเหมาะสม

“คน” คื อ ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ในการพั ฒ นาชาติ การมี ป ระชากร
ที่มีความรู้และมี คุ ณ ภาพจะสามารถสร้ า งชาติ ให้ มั่ ง คั่ ง -มั่ นคงได้
แม้ ป ระเทศนั้ น ๆ มี ข ้ อ จ� ำ กั ด ในด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ อี ก ทั้ ง
เป็นทีย่ อมรับกันว่าปัจจุบนั “ความรูค้ อื อ�ำนาจ” ดังนัน้ ก�ำลังอ�ำนาจ
ด้านทรัพยากรมนุษย์ จึงจ�ำเป็นมากที่ทุกประเทศจะต้องเสริมสร้าง
ให้มีความเข้มแข็ง
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บทความชิน้ นีเ้ ป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้
เรื่องห้องปฏิบัติการ (Policy Lab) ในฐานะที่เป็น
แนวคิ ด และเครื่ อ งมื อ ในการออกแบบนโยบาย
สาธารณะ รวมทั้งประสบการณ์ของต่างประเทศ
และน�ำมาวิเคราะห์ร่วมกับการออกแบบนโยบาย
ด้านความมั่นคงของประเทศ ซึ่งเป็นการเรียบเรียง
จากการทีผ่ เู้ ขียนได้รบั โอกาสเข้าร่วมอบรมหลักสูตร
ความมั่นคงศึกษา (ระดับต้น) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่
31 สิงหาคม – 3 กันยายน และ 9 กันยายน พ.ศ. 2563

จั ด ขึ้ นโดยสถาบั นความมั่ นคงศึ ก ษา ส� ำ นั ก งาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม
เป็นข้าราชการใหม่ และข้าราชการทีม่ ปี ระสบการณ์
ท�ำงาน 3 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ ภายในหลักสูตรได้มีการ
จัดบรรยายหัวข้อ ห้องปฏิบัติการ (Policy Lab)
จากวิทยากรของสถาบันนโยบายสาธารณะและ
การพัฒนา ซึ่ ง เป็ นการน� ำ เสนอและแลกเปลี่ ย น
ความรูเ้ กีย่ วกับแนวคิดและเครือ่ งมือในการออกแบบ
นโยบายสาธารณะรู ปแบบใหม่ เพื่ อ รองรั บการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั กิ าร กองความมัน่ คงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ ส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ,
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1
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เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและสามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศและประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โลกในปั จ จุ บั น มี แ นวโน้ ม เปลี่ ย นแปลง
อยู่ตลอดเวลา และเต็มไปด้วยความผันผวน ความ
ไม่แน่นอน ความซับซ้อน และความก�ำกวม (Volatility – Uncertainty – Complexity – Ambiguity:
VUCA)2  โดยเฉพาะมิติด้านความมั่นคงที่มีขอบเขต
ในการพิจารณากว้างขึน้ และส่งผลกระทบต่อประเทศ
และประชาชนทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม อีกทั้ง
ประชาชนมีความคาดหวังต่อการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาเพิม่ สูงขึน้ ดังนัน้ การพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ของประเทศผ่านการก�ำหนดนโยบายในรูปแบบเดิม

ซึง่ เป็นการออกแบบนโยบายเพือ่ ใช้กบั ทุกพืน้ ทีแ่ ละ
ทุกกลุ่มคนนั้น จึงไม่อาจตอบสนองต่อการเผชิญกับ
ความท้าทายของประเทศทีม่ คี วามหลากหลายและ
สลับซับซ้อนได้ ด้วยเหตุนี้ รัฐในฐานะผูว้ างแนวทาง
การพัฒนาและรักษาเสถียรภาพของประเทศ จึง
จ�ำเป็นต้องแสวงหาแนวทางการพัฒนานโยบายใน
รูปแบบใหม่ เพือ่ พัฒนา แก้ไขปัญหา และตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง ห้ อ งปฏิ บัติก าร (Policy Lab) ได้
คิดค้นขึน้ เพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการออกแบบนโยบาย
ที่ ท� ำ ให้ รั ฐ สามารถรั บ มื อ กั บ การเปลี่ ย นแปลง
ในศตวรรษที่ 21

VUCA เป็นค�ำทีม่ าจาก V-Volatility คือสภาวะทีม่ คี วามผันผวนสูง U- Uncertainty คือสภาวะทีม่ คี วามไม่แน่นอนสูง C- Complexity คือ
สภาวะที่มีความซับซ้อน และ A- Ambiguity คือสภาวะที่มีความคลุมเครือไม่ชัดเจน โดยเป็นแนวคิดที่อธิบายปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจสังคม
และการเมืองในช่วงตั้งแต่ปลายยุคสงครามเย็นจนถึงปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และยากที่จะคาดการณ์ ทั้งนี้ แนวคิด VUCA
มีที่มาจากหนังสือของ Warren Bennis และ Burt Nanus ชื่อ Leaders: The Strategies for Taking Charge ในปี ค.ศ. 1985 โดยเป็นการ
กล่าวถึงเงื่อนไขต่างๆ ที่ผู้น�ำองค์กรต้องเผชิญ นอกจากนี้ ในปี ค.ศ. 1987 VUCA เริ่มถูกน�ำมาใช้ในวิทยาลัยการสงครามของสหรัฐฯ เพื่อ
การอธิบายโลกที่ก�ำลังอยู่ในสภาวะที่มีความผันผวน ไม่แน่นอนสูง สลับซับซ้อน และมีตัวแสดงส�ำคัญในทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมที่
หลากหลาย อย่างไรก็ดี ภายหลังจากปี ค.ศ. 2002 เริ่มมีการใช้และการถกเถียงต่อแนวคิดเรื่อง VUCA กันอย่างแพร่หลาย และน�ำไปสู่การพัฒนา
แนวคิดยุทธศาสตร์เพื่อรับมือกับ VUCA ในปัจจุบัน
2
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หลักการของห้องปฏิบัติการ
(Policy Lab)
ห้องปฏิบัติการ (Policy Lab) เป็นแนวคิด
ใหม่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางนโยบาย (Policy
Innovation) อย่างมีส่วนร่วม 3 โดยใช้หลักการ
มนุษย์เป็นศูนย์กลาง (Human Centric Approach)
มาเป็นหัวใจในการออกแบบนโยบาย 4 รวมทั้ง สร้าง
ความร่วมมือ (Collaboration) กับทุกภาคส่วน เพือ่
คิดค้นและสร้างนวัตกรรมร่วมกัน และน�ำไปทดสอบ
หรือทดลองในห้องปฏิบัติการออกแบบ (Design
Lab) ก่อนที่จะก�ำหนดออกมาเป็นนโยบาย โดย
มุง่ หวังว่า นโยบายจะมีคณ
ุ ภาพและตอบโจทย์ความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
หลักการส�ำคัญของแนวคิดห้องปฏิบัติการ
(Policy Lab) เป็นการผสมผสานการท�ำงานรูปแบบ
ใหม่ระหว่างพื้นฐานทางความคิด เครื่องมือที่ใช้
ในการออกแบบ และกระบวนการท�ำงาน ซึง่ สามารถ
อธิบายหลักการส�ำคัญของแนวคิดได้เป็น 3 ประการ
ดังนี้

1

ประการแรก การใช้มุมมองใหม่ หรือ

การตั้งค�ำถามรูปแบบใหม่ เพื่อน�ำมาต่อยอดทาง
ความคิด และสะท้อนปัญหาในมุมมองที่แตกต่าง
ไปจากเดิม ยกตัวอย่างเช่น การตั้งค�ำถามว่า ท�ำไม
คนไทยท�ำงานหนักแต่ไม่คุ้มเหนื่อย เป็นต้น

2

ประการที่ ส อง    การใช้เสียงใหม่ เป็นการ

สร้างรูปแบบการท�ำงานใหม่ โดยใช้การท�ำงาน
ร่วมกันกับเครือข่ายที่มีความส�ำคัญในด้านต่าง ๆ
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น การใช้
ห้องปฏิบตั กิ าร (Policy Lab) ในประเทศไทยมีการ
ท�ำงานร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai
PBS) ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ (สสช.) ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ธนาคารโลก โครงการสิ่งแวดล้อม
แห่งสหประชาชาติ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์
Urban Metabolism Group และ Urban Risk Lab

3

ประการที่ สาม การใช้เครื่องมือใหม่ ซึ่ง

ประกอบด้วย 4 เครื่องมือหลัก ดังนี้ 1) Foresight
& Futures Lab คือ การวิเคราะห์ภาพอนาคตและ
ส�ำรวจประเมินสิ่งที่อาจคาดไม่ถึง แต่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบสูง เพื่อประกอบการออกแบบนโยบาย
และส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ระยะยาว
2) Data & Intelligence Lab คือ การวิเคราะห์
และแสดงผลข้อมูลหลักฐานข้อเท็จจริงในรูปแบบ
ที่เข้าใจและเข้าถึงได้ เพื่อช่วยก�ำหนดทิศทางการ
พัฒนาประเทศ และสร้างระบบเฝ้าระวังติดตาม
ประเด็นทีส่ ำ� คัญต่อการพัฒนาประเทศ 3) Design &
Testing Lab คือ การออกแบบทางเลือกของนโยบาย
และมาตรการต่ า ง ๆ รวมไปถึ ง การทดสอบและ
ทดลอง เพื่อน�ำไปพัฒนาและปรับปรุงข้อเสนอแนะ

วสันต์ เหลืองประภัสร์ แพรวา สาธุธรรม รุง่ ศักดิ์ สาธุธรรม และ ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์. (2563). ห้องปฏิบตั กิ ารนโยบาย (Policy Lab)
กับนวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ. สืบค้นเมือ่ วันที่ 9 เมษายน 2564, จาก http://www.polsci.tu.ac.th/direk
4
European Commission (n.d.). Policy Lab (About the Lab). Retrieved 10 April 2021, from https://blogs.ec.europa.eu/
eupolicylab/about-us/
3
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เชิงนโยบายให้มคี วามเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น และ 4) Public Opinion & Dialogue Lab
คือ การเก็บรวบรวมความคิดเห็นสาธารณะ และสร้าง
การมีสว่ นร่วม ทัง้ จากผูก้ ำ� หนดนโยบาย ผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสีย และประชาชน เพื่อใช้ในการออกแบบ
นโยบายของประเทศ
การใช้ห้องปฏิบัติการ (Policy Lab)
ในต่างประเทศ
ห้องปฏิบตั กิ าร (Policy Lab) เป็นแนวคิดที่
ประเทศต่างๆ ให้ความสนใจในการน�ำมาประยุกต์ใช้
กับการออกแบบนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
โดยมีตวั อย่างของประเทศทีม่ กี ารใช้หอ้ งปฏิบตั กิ าร
(Policy Lab) ดังนี้ 5
ประเทศเดนมาร์ก เป็นประเทศแรกที่น�ำ
แนวคิดห้องปฏิบัติการ (Policy Lab) มาใช้ในการ
ออกแบบและพัฒนานโยบาย โดยเมื่อปี พ.ศ. 2545
ได้กอ่ ตัง้ องค์กรนวัตกรรมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ที่มีชื่อว่า “Mind Lab” ซึ่งถือเป็นห้องทดลอง
นโยบายของภาครัฐทีเ่ ป็นตัวอย่างให้กบั ประเทศอืน่ ๆ
ทั้งนี้ Mind Lab มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์
วิธีการแก้ไขปัญหา ค้นหาทางออก และค�ำตอบใน
ประเด็นด้านธุรกิจ ด้านดิจิทัล ด้านการศึกษา และ
ด้านการจ้างงาน ให้กับผู้ก�ำหนดนโยบาย โดยมีการ
ท�ำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน และ
ภาคประชาชน ซึ่งการท�ำงานดังกล่าวได้ส่งเสริมให้
องค์ ก รภาครั ฐ สามารถปรั บ ตั ว และพั ฒ นาผ่ า น
องค์ความรู้ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

ประเทศสหรัฐอเมริกา เริม่ น�ำกระบวนการ
ห้องปฏิบัติการ (Policy Lab) มาใช้ในหลายมลรัฐ
โดยมี ชื่ อ ที่ แ ตกต่ า งกั น เช่ น Gov Lab ของรั ฐ
นิวยอร์ก มีหน้าทีส่ ำ� คัญในการออกแบบและทดสอบ
นโยบาย ซึ่งมุ่งเน้นแนวทางการเปิดกว้างและการ
มีสว่ นร่วมของประชาชนและสถาบันต่างๆ เพือ่ แก้ไข
ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและชอบธรรม
ประเทศสหราชอาณาจักร ได้ก่อตั้ง U.K.
Policy Lab เมื่อปี พ.ศ. 2557 โดยมีคณะท�ำงาน
เล็ ก ๆ อยู ่ ภายใต้ โ ครงสร้ า งการบริ ห ารงานของ
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (The UK Cabinet
Office) ทั้งนี้ U.K. Policy Lab มีวัตถุประสงค์หลัก
ในการน�ำนวัตกรรมมาใช้ในการวางนโยบาย รวมทัง้
มี ห ลั ก การส� ำ คั ญ ในการสร้ า งนโยบายแบบเปิ ด
(Open Policy) กล่าวคือ ในการออกแบบนโยบาย
ได้มีการท�ำงานร่วมกันระหว่างผู้ก�ำหนดนโยบาย
และผู้ใช้นโยบาย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ผ่านการใช้เครื่องมือและเทคนิคใหม่ ๆ
เช่น กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ฯลฯ ตัวอย่างโครงการที่ส�ำคัญ อาทิ โครงการ
Speculating on the Future of Rail ซึ่งเป็น
โครงการพัฒนาบริการรถไฟโดยค�ำนึงถึงผู้โดยสาร
เป็นหลัก และโครงการป้องกันการไร้ที่อยู่ (Homelessness Prevention) ที่หาวิธีป้องกันการกลาย
เป็นผู้ไร้บ้าน ซึ่งโครงการดังกล่าวประสบผลส�ำเร็จ
เป็นอย่างมาก และท�ำให้ U.K. Policy Lab เป็น
องค์กรแม่แบบส�ำหรับประเทศอื่น ๆ เป็นต้น

ส�ำนักวิชาการ ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร. (2561). ห้องปฏิบตั กิ ารนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab :
Gov Lab). สืบค้นเมือ่ วันที1่ 0 เมษายน 2564, จาก http://www.parliament.go.th/library.
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ประเทศสิงคโปร์ เป็นตัวอย่างประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้จัดตั้ง The
Human Experience Lab (THE Lab) ขึ้น เมื่อปี
พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การก�ำกับของ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี และมีหน้าที่ออกแบบและ
ปรับปรุงนโยบาย และบริการสาธารณะ ทั้งนี้ THE
Lab มีผลงานที่ส�ำคัญ เช่น โครงการ Pioneer
Generation Package Lanyard ของกระทรวง
สาธารณสุข และโครงการ The Service Workforce Instant Feedback Transformation
System at Changi Airport ซึ่งเป็นโครงการที่
ต้องการแก้ไขปัญหาการให้บริการในสนามบินชางงี
โดยอาศัยการมีสว่ นร่วมจากผูใ้ ช้บริการและเจ้าหน้าที่
ของสนามบินในทุกส่วนงาน เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการและผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด
ประเทศไทย เริ่มมีก ารน�ำแนวคิดห้อง
ปฏิบัติการ (Policy Lab) มาใช้ในการวางแผนใน
หลาย ๆ ระดับ โดยปัจจุบนั มีการจัดตัง้ สถาบันนโยบาย
สาธารณะและการพัฒนา (Institute of Public
Policy and Development) เป็นหน่วยงานที่
เสมือนเป็นห้องปฏิบัติการในการวิจัยพัฒนาและ
ออกแบบนโยบาย เพื่อการพัฒนาระยะยาวที่ยั่งยืน
ของประเทศ บนพื้นฐานของข้อมูลและหลักฐาน
ซึง่ ถือได้วา่ เป็นแนวคิดทีน่ ำ� มาใช้พฒ
ั นาการออกแบบ
นโยบายที่มุ่งหวังในการตอบสนองทุกกลุ่มคนใน
สังคม

ตัวอย่างโครงการทีไ่ ด้ดำ� เนินการโดยใช้การ
ออกแบบนโยบายภายใต้แนวคิดห้องปฏิบัติการ
(Policy Lab) คือ โครงการ Beyond Growth
Reducing Risks, Enhancing Happiness6 เป็น
โครงการทีต่ อ้ งการเปลีย่ นมุมมองการพัฒนานโยบาย
สาธารณะของอนาคต โดยมี “คน” เป็นศูนย์กลาง
ผ่านการวิเคราะห์ดว้ ยข้อมูลหลักฐาน และการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างภาคี เพือ่ สร้างองค์ความรูแ้ ละ
ออกแบบนโยบายที่ส�ำคัญต่อการ “ลดความเสี่ยง
เพิ่มความสุข” ของประชาชนไทย ซึ่งประเด็นการ
ศึกษาหลัก คือ การเพิ่มความสุข ทั้งเชิงโครงสร้าง
และเชิ ง คุ ณ ค่ า และการลดความเสี่ ย ง ทั้ ง จาก
ภัยธรรมชาติและจากมนุษย์
ผลการศึกษาพบว่า ด้านความสุข ในช่วง
ปี พ.ศ. 2555 – 2563 คนไทยมีความสุขลดลง
ร้อยละ 21.25 โดยการศึกษาในระดับจังหวัดแสดง
ให้เห็นว่า แต่ละจังหวัดมีความสัมพันธ์กับความสุข
ทีแ่ ตกต่างกัน เช่น จังหวัดหนึง่ มีระดับความเชือ่ ถือ
ต่อรัฐบาลที่ส่งผลต่อความสุขมากกว่าจังหวัดอื่น
เป็น 2 เท่า เป็นต้น ทั้งนี้ การศึกษาในระดับจังหวัด
ท�ำให้การพิจารณาออกแบบนโยบายตรงตามปัญหา
หรือความต้องการของแต่ละพื้นที่ได้มากขึ้น

สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา. (ม.ป.ท.). Beyond Growth Reducing Risks, Enhancing Happiness. สืบค้นเมือ่ วันที่
10 เมษายน 2564, จาก https://ippd.or.th/category/beyond-growth/
6
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ด้านความเสี่ยง พบว่าคนไทยตระหนักถึง
ประเด็นความเสีย่ งแตกต่างจากประเทศอืน่ ๆ อีกทัง้
การที่ประชาชนมีทัศนคติที่ไม่เข้าใจหรือไม่ยอมรับ
ความเสีย่ ง จะน�ำไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาเชิงรับมากกว่า
การพัฒนาเชิงรุก ดังนั้น การพัฒนาเชิงนโยบาย
ที่ผ่านมาจึงละเลยการควบคุมความเสี่ยง ซึ่งส่งผล
ต่อความเปราะบาง และความเสียหายที่มีมูลค่าสูง
นอกจากนี้ โครงการศึกษาดังกล่าวได้มกี าร
ขยายผลและสื่อสารต่อสาธารณะในหลากหลาย
รูปแบบ อาทิ การท�ำ Data Map หรือ การใช้แผนที่
รวบรวมข้อมูล และการท�ำ Data Story หรือ การ
ท�ำให้งานวิจัยเข้าใจง่ายขึ้นผ่านการน�ำเสนอเป็น
เรื่องราว และการจัดประกวดภาพถ่ายที่เกี่ยวข้อง
เป็นต้น
อย่ า งไรก็ ต าม แนวคิ ด ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
(Policy Lab) ในประเทศไทยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น
และส่ ว นใหญ่ ยั ง คงน� ำ มาใช้ กั บ มิ ติ ด ้ า นนโยบาย
หรือโครงการเพือ่ แก้ไขปัญหาในระดับจุลภาค ดังนัน้
จึงมีความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งมีการพัฒนาความรูค้ วามเข้าใจ
ในแนวคิดห้องปฏิบัติการ (Policy Lab) ให้ชัดเจน
และขยายวงกว้างมากขึ้นต่อไป7 เพื่อให้สามารถ
เป็นทางเลือกส�ำหรับการออกแบบนโยบายในภาพใหญ่
ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการออกแบบนโยบายภายใต้
แนวคิดห้องปฏิบัติการ (Policy Lab)

การออกแบบนโยบายตามแนวคิ ด ห้ อ ง
ปฏิบัติการ (Policy Lab) เป็นกระบวนการที่เป็น
วงจรมากกว่าเส้นตรง หรือ เรียกว่า “วงจรนโยบาย
สาธารณะ” (Public Policy Cycle) กล่าวคือ
ขั้นตอนในการออกแบบมีความยืดหยุน่ ในการปฏิบตั ิ
โดยไม่จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการในลักษณะของการ
เรียงล�ำดับตามขั้นตอนที่เป็นแบบแผนตายตัว จึง
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในบริบทที่แตกต่างกัน
ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ขั้นตอนในการออกแบบ
นโยบาย มีวตั ถุประสงค์ทมี่ งุ่ เน้นความมีประสิทธิภาพ
มี ม าตรฐาน และสามารถปรั บปรุ ง ได้ ในอนาคต
ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 8
ขั้นตอนที่หนึ่ง การนิยามประเด็นปัญหา
และขอบเขตของประเด็นปัญหา โดยเป็นการระบุ
นิยาม ความส�ำคัญ และขอบเขตของประเด็น รวมถึง
ก�ำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดของ
นโยบายหรือมาตรการ

ส�ำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2562). แนวคิดและแนวทางการพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบายของสภาพัฒน์.
สืบค้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564, จาก https://www.nesdc.go.th/download/article/article_20200228111219.pdf
8
สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา. (2021). Checklist แนวทางและขั้นการออกแบบนโยบายสาธารณะ. สืบค้นเมื่อวันที่
10 เมษายน 2564, จาก https://drive.google.com/file/d/1Eru5eZBKDSXq9N1OJcjDsYe1p92aH33u/view
7
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ขัน้ ตอนทีส่ อง การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
อย่างเป็นระบบและรอบด้าน เป็นการร่างภาพระบบ
นิเวศของประเด็น เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสามารถน�ำมาวิเคราะห์ได้
ขัน้ ตอนทีส่ าม การระบุและจัดล�ำดับความ
ส�ำคัญขององค์ประกอบทีส่ ำ� คัญของประเด็นปัญหา
เป็นการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือปัจจัยที่มีความ
ส�ำคัญสูง และสามารถน�ำมาจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ของแต่ละปัจจัยได้
ห้องปฏิบัติการ (Policy Lab)
กับการออกแบบนโยบาย
ด้านความมั่นคงของประเทศ

ขั้ น ตอนที่ สี่ การออกแบบและทดสอบ
แนวทางการรับมือ หรือแก้ไขปัญหา เป็นการศึกษา
ทบทวนแนวทางการแก้ ป ั ญ หาหรื อ การรั บ มื อ
ที่ผ่านมาในอดีต รวมถึงการออกแบบและพัฒนา
นโยบาย และน�ำไปทดสอบในพื้นที่จริง
ขัน้ ตอนทีห่ า้ การสือ่ สารความรู้ ความเข้าใจ
และการมีส่วนร่วม เป็นการแลกเปลี่ยนและรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และประชาชน
ต่อแนวทางการรับมือ อีกทั้งเป็นการสื่อสารและ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของประชาชน

ห้องปฏิบัติการ (Policy Lab) เป็นเครื่องมือเชิงกระบวนการที่ส�ำคัญของภาครัฐในการยกระดับ
กระบวนการวางแผนและการก�ำหนดนโยบายให้มีคุณภาพและตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน
โดยสามารถน�ำไปใช้ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ (Public Policy Process) ได้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่
ขั้นการก�ำหนดนโยบาย (Policy Formulation) การด�ำเนินนโยบายหรือขับเคลื่อนผลักดันนโยบาย (Policy
Implementation) และ การติดตามประเมินผลนโยบาย (Policy Monitoring and Evaluation)
มิติด้านความมั่นคงในปัจจุบันมีขอบเขตที่กว้างขึ้น ดังนั้น จึงเป็นการท้าทายต่อการก�ำหนดและ
ออกแบบนโยบายด้านความมั่นคงของประเทศอย่างมาก ทั้งนี้ ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)
เป็นหน่วยงานหลักในการวิเคราะห์ และจัดท�ำนโยบายด้านความมั่นคงของประเทศ และเสนอต่อผู้ก�ำหนด
นโยบายได้มีการจัดท�ำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 9 และแผนความมั่นคงเฉพาะ
เรื่องในประเด็นต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบนโยบายหลักเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ซึ่งภายใต้กระบวนการ
จัดท�ำนัน้ มีบางส่วนทีส่ อดคล้องกับหลักการของห้องปฏิบตั กิ าร (Policy Lab) และแสดงให้เห็นถึงความสามารถ
ในการน�ำห้องปฏิบตั กิ าร (Policy Lab) เข้ามาประยุกต์ใช้ได้ ดังนี้
นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ จัดท�ำขึน้ โดยส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ (สมช.) ตามพระราชบัญญัติ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นกรอบนโยบายหลักด้านความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ สมช. ได้เริ่มจัดท�ำนโยบายด้านความมั่นคง
ของประเทศ ฉบับแรกเมื่อปี พ.ศ. 2541 และปัจจุบันนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) ถือว่าเป็น
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ซึ่งจะหมดห้วงบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อีกทั้ง สมช. อยู่ระหว่างด�ำเนินการจัดท�ำ  (ร่าง)
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อเป็นกรอบนโยบายด้านความมั่นคงในห้วงถัดไป ทั้งนี้ สามารถ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ได้ที่วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ 6 (กุมภาพันธ์ –
พฤษภาคม 2564)
9
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1. การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน ทีเ่ กีย่ วข้องในแต่ละพื้นที่ของประเทศ โดยน�ำข้อมูล
และความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นด้านความมั่นคงที่แตกต่างกันในแต่ละ
พื้นที่ มาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และออกแบบนโยบาย ซึ่งการด�ำเนินการ
ในลัก ษณะเช่นนี้ เป็น การสนั บสนุ นให้ เ กิ ดการมี ส ่ วนร่ วมของทุ ก ภาคส่ วน
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการออกแบบนโยบาย

2. การจัดท�ำการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง โดยการวิเคราะห์
ภาพอนาคต (Foresight Analysis) บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ จากปั จ จัย
ในทุกมิติ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และกฎหมาย เพื่อน�ำมา
ก�ำหนดขอบเขต และจัดล�ำดับความส�ำคัญของประเด็ นด้ า นความมั่ นคงที่ มี ความส� ำ คั ญ
ต่อประเทศ พร้อมทั้งก�ำหนดตัวชี้วัดในการด�ำเนินการอย่างชัดเจน

		 3. การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ มีการประชุมรับฟังความ
คิดเห็น และรายงานผลการขั บเคลื่ อ นไปสู ่ ก ารปฏิ บัติ อ ยู ่ เ ป็ นประจ� ำ
เพือ่ ให้การด�ำเนินการบรรลุตามตัวชีว้ ดั ทีก่ ำ� หนด ตลอดจนมีการให้ความส�ำคัญ
กับการประชาสัมพันธ์ และสร้างความรูค้ วามเข้าใจกับทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องมากขึน้
อาทิ การสร้างองค์ความรู้ร ่วมกั บหน่ วยงานภาควิ ช าการ และสถาบั นการศึ ก ษา
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการบรรจุเนื้อหาประเด็น
ความมั่นคงลงในแบบเรียนการศึกษา เป็นต้น
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4. การทบทวนและการประเมินผล ในปัจจุบันนโยบายด้านความ
มั่นคงมีการก�ำหนดห้วงระยะเวลาบังคับใช้ เป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อสามารถ
ประเมินผล และทบทวนนโยบายให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่าง
เหมาะสม
ความสอดคล้ อ งระหว่ า งกระบวนการจั ด ท� ำ นโยบายด้ า นความมั่ น คงของประเทศในปั จ จุ บั น
กับหลักการห้องปฏิบตั กิ าร (Policy Lab) ตามทีก่ ล่าวไปในข้างต้นนัน้ แสดงให้เห็นว่า สามารถน�ำ Policy Lab
มาใช้กับนโยบายด้านความมั่นคงของประเทศได้ โดยมีข้อพิจารณา 3 ประการ คือ

Policy Lab
ประการที่หนึ่ง
จัดตั้งห้องปฏิบัติการ (Policy Lab) ส�ำหรับงานด้านความมั่นคงภายในองค์กร โดยอาจตั้งขึ้น
ภายใต้ชอื่ National Security Lab เพือ่ เป็นพืน้ ทีใ่ นการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางนโยบาย (Policy Innovation) อย่างมีสว่ นร่วมของผูท้ เี่ กีย่ วข้อง และสร้างบรรยากาศการออกแบบนโยบายโดยใช้เครือ่ งมือทีห่ ลากหลาย
อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ การน�ำห้องปฏิบัติการ (Policy Lab) เข้ามาประยุกต์ใช้ อาจเริ่มต้นจากขั้นการก�ำหนด
นโยบาย (Policy Formulation) เป็นล�ำดับแรก ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาความท้าทายของความมั่นคง
ในอนาคต ด้วยการใช้เครื่องมือร่วมกันระหว่างการวิเคราะห์ภาพอนาคต (Foresight Analysis) และ
เครื่องมือกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ซึ่งจะท�ำให้ได้ข้อมูลจากทั้งข้อมูลเชิงประจักษ์
ข้อมูลด้านวิชาการ และข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฯลฯ และจะน�ำไปสู่การก�ำหนดขอบเขต รวมทั้งการ
จัดล�ำดับความส�ำคัญในการออกแบบนโยบายต่อไปได้ นอกจากนี้ National Security Lab ยังสามารถสร้าง
เครือข่ายกับห้องปฏิบัติการ (Policy Lab) ในภาคส่วนอื่น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้
ระหว่างกันได้อีกด้วย
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ประการที่สอง
ปรับโครงสร้างการท�ำงาน โดยการผสมผสานระหว่างโครงสร้างตามล�ำดับขั้น (Waterfall) ที่ใช้ใน
ปัจจุบัน กับโครงสร้างแบบที่ยืดหยุ่นและคล่องตัวแบบ Agile มากขึ้น ผ่านการตั้งทีมงานขนาดเล็ก จากกลุ่ม
คนทีท่ ำ� งานในประเด็นด้านความมัน่ คงทีแ่ ตกต่างกัน (Cross Functional Team) เข้ามาร่วมทดลองการท�ำงาน
ใน National Security Lab และพัฒนาทีมงานดังกล่าวให้สามารถเป็น Learning Coach และกลับไป
ถ่ายทอดวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการท�ำงานจาก National Security Lab ให้กับกองงานต้นสังกัดต่อได้
ประการที่สาม
พัฒนาทักษะของบุคลากรในองค์กร เพือ่ รองรับการประยุกต์ใช้หอ้ งปฏิบตั กิ าร (Policy Lab) ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะนโยบายด้านความมั่นคงของประเทศเป็นนโยบายระดับประเทศที่มีผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจ�ำนวนมากมีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกับมิติอื่น ๆ ที่หลากหลาย อีกทั้งการด�ำเนินการในส่วนหนึ่ง
ส่วนใดจะส่งผลกระทบต่อมิติด้านอื่น ๆ ในวงกว้าง ดังนั้น จึงมีความจ�ำเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับ
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการท�ำงานทีห่ ลากหลาย เช่น การท�ำความเข้าใจการออกแบบนโยบายผ่านเครือ่ งมือกระบวนการ
คิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ซึ่งสามารถน�ำไปปรับใช้กับการขับเคลื่อนงานในหลายมิติได้ รวมทั้ง
การวิเคราะห์และสร้างฉากทัศน์ (Scenario Analysis) การวิเคราะห์พลวัตเชิงระบบ (System Dynamics)
และกระบวนการวิเคราะห์ภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight) เป็นต้น
อย่างไรก็ดี การพิจารณาความสอดคล้องระหว่างกระบวนการจัดท�ำนโยบายในปัจจุบน
ั กับหลักการ

ห้องปฏิบัติการ (Policy Lab) ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ส�ำคัญในการน�ำไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้
ห้องปฏิบัติการ (Policy Lab) ในการจัดท�ำนโยบายด้านความมั่นคงของประเทศ และนโยบายและแผนความ
มั่นคงเฉพาะเรื่อง เนื่องจากเป็นทางเลือกที่ส�ำคัญอีกทางเลือกหนึ่ง ในการช่วยพัฒนาการออกแบบนโยบาย
ด้านความมั่นคงของประเทศ ให้เป็นนโยบายที่เน้นการท�ำความเข้าใจในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านความ
มั่นคงร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการน�ำไปปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ ได้ง่ายขึ้น และสามารถตอบโจทย์
กับความต้องการของประเทศและประชาชนอย่างแท้จริง
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การประมงไทย & IUU

Fishing และ

แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล

(พ.ศ. 2558 – 2564)

Thailand’s Fisheries Sector &Illegal, Unreported,
and Unregulated Fishing and Marine National Security Plan

(2015 – 2021)

นายจิรายุ ฉัตระทิน 1

ประเทศไทยประกอบไปด้วยพื้นที่ทางทะเล (Maritime Zone) ราวประมาณ 320,000
ตารางกิ โ ลเมตร คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 60 ของอาณาเขตทางบก ซึ่ ง สามารถสร้ า งมู ล ค่ า
กิจกรรมอันเกิดจากการใช้ประโยชน์ทางทะเลอย่างมหาศาล อาทิ ด้านการเดินเรือและ
การขนส่ง ด้านทรัพยากร ด้านพลังงาน ด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนด้านอุตสาหกรรม
การเกษตร โดยเฉพาะการประมงซึง
่ ถือว่าท�ำรายได้เข้าสูป
่ ระเทศเป็นจ�ำนวนมาก อย่างไรก็ดี
การท�ำประมงของไทยในช่วงที่ผ่านมามีจ�ำนวนมากเกินก�ำลังการผลิต (Overfishing)
จนก่อให้เกิดปัญหาความเสือ
่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิง
่ แวดล้อม อีกทัง้ ไม่เป็นไป

ตามหลักกฎหมายสากลภายใต้อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยกฎหมายทางทะเล ค.ศ. 1982 (UNCLOS 1982)
โดยเฉพาะประเด็นการคุ้มครองและการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล ท�ำให้เมื่อช่วงเดือนมิถุนายน 2014
กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐฯ2 ได้รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (US’s Trafficking in Persons
Report: TIP Report) ตามกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเหยือ่ การค้ามนุษย์ (Trafficking Victims Protection
Act of 2000 หรือ TVPA) โดยได้ปรับลดล�ำดับไทยอยู่ใน Tier-3 เนื่องจากไม่สามารถด�ำเนินการให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานขั้นต�่ำทางกฎหมายสหรัฐฯ ว่าด้วยปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งการจัดล�ำดับ TIP Report มีผลผูกพัน
กับมาตรการในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท�ำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
(Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing Measures: IUU) จนกระทัง่ เมือ่ วันที่ 21 มกราคม 25583
ประเทศไทยถูกแจ้งเตือนโดยสหภาพยุโรป (EU) ให้ได้รบั ใบเหลือง (Yellow Card) จากการท�ำประมงผิดกฎหมาย
(IUU fishing) ซึง่ คือประเทศทีไ่ ม่ให้ความร่วมมือ (Possibility of identifying as non-cooperating country)
ภายใต้มาตรการ IUU fishing ของสหภาพยุโรป
1
2
3

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองความมั่นคงทางทะเล ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
U.S. Embassy & Consulate in Thailand. 2015. Statement on 2015 trafficking in Persons (TIP) Report. from https://bit.
ly/3rYT3Aq.
พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และชัยณรงค์ เครือนวน. (2561). ผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรการแก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย
ขาดการรายงานและไร้การควบคุมทีม่ ตี อ่ ชาวประมงพืน้ บ้าน: กรณีศกึ ษาอ่าวตราด จังหวัดตราด. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย,
10(2)
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ต่อมาวันที่ 29 เมษายน 2558 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีค�ำสั่งที่ 10/2558 4
เรื่อง การแก้ปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม โดยให้จัดตั้ง
ศูนย์บญ
ั ชาการแก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เพือ่ แก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย
ดังกล่าว พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการประมงของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
อาทิ การก�ำหนดเครือ่ งมือท�ำการประมง การก�ำหนดใบอนุญาตท�ำการประมง และการก�ำหนดมาตรการ
อนุรักษ์และบริหารจัดการ เป็นต้น อย่างไรก็ดี ในปี 2561 สหรัฐฯ ได้เลื่อนสถานะบัญชีการค้ามนุษย์
ประเทศไทยจาก Tier-3 ไปสู่ Tier-2 คือ มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ประกอบกับ
วันที่ 8 มกราคม 2562 5 สหภาพยุโรปได้เพิกถอนใบเหลืองประเทศไทยจากการท�ำประมงผิดกฎหมาย (IUU)
และยกระดับไปสู่ใบเขียว คือ ขั้นปกติ ส่งผลให้ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย
(ศปมผ.) ได้ยตุ บิ ทบาท ทัง้ นี้ ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
พ.ศ. 2562 6 บัญญัตใิ ห้จดั ตัง้ ศูนย์อำ� นวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เพือ่ วางแผน
ประสานงาน อ�ำนวยการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทัง้ ปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องและต่อเนือ่ งจากศูนย์บญ
ั ชาการแก้ไขปัญหา
การท�ำประมงผิดกฎหมาย อาทิ การแก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมายปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหา
การรุกล�้ำของเรือประมงต่างชาติ ตลอดจนการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย เป็นต้น
สถานการณ์ด้านการประมงของประเทศไทย

ส�ำหรับภาพรวมสถานการณ์ด้านการประมงของประเทศไทย ภายหลังการใช้มาตรการ
แก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย พบประเด็นส�ำคัญ7 ได้แก่
1) การประมงผิดกฎหมาย โดยพบว่ามีจำ� นวนลดลงอย่างชัดเจน เนือ่ งจากผูป้ ระกอบการ
ส่วนใหญ่ด�ำเนินการตามมาตรการที่รัฐก�ำหนด อีกทั้งหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบมีการตรวจสอบ
และติดตามเข้มงวดมากยิง่ ขึน้ อาทิ การตราพระราชก�ำหนดการประมงเพือ่ ปราบปรามการท�ำประมง
ผิดกฎหมายฯ การจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port In - Port Out Controlling
Centre: PIPO) การน�ำแนวทางการออกใบอนุญาตท�ำการประมงให้สอดคล้องกับขีดความสามารถ
ในการท�ำประมงฯโดยใช้ค่าผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (Maximum Sustainable Yield: MSY)
การติดตั้งระบบติดตามเรือ (VMS) การใช้ระบบประเมินความเสี่ยงร่วม (Common Risk
Assessment: CRA) การจดทะเบียนเรือประมง (อาชญาบัตร) รวมทัง้ การใช้เครือ่ งมือท�ำการประมง
4
5
6
7

ค�ำสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรือ่ ง การแก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (2558, 29 เมษายน).
ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 132
ไทยรัฐออนไลน์. 2562. ด่วน ประมงเฮ สหภาพยุโรป ประกาศถอนใบเหลือง IUU ไทยแล้ว. สืบค้นจาก https://bit.ly/39S6sEd.
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564.
พระราชบัญญัตกิ ารรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 (2562, 9 มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 136
กองความมั่นคงทางทะเล (กมท.). ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ. รายงานสถานการณ์ข่าวทางทะเล. 2564.
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อย่างไรก็ดี ยังพบการฝ่าฝืนท�ำการประมงบางส่วนในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามัน
อาทิ การใช้เครื่องมือการท�ำประมงผิดประเภท ตลอดจนการลักลอบท�ำการประมงโดยไม่ได้รับอนุญาต
โดยเฉพาะการท�ำประมงพื้นบ้าน
2) การค้ามนุษย์/แรงงานต่างด้าว พบว่ามีจำ� นวนลดลง เนือ่ งจากการใช้มาตรการแก้ไขปัญหาของรัฐ
ในข้างต้น อาทิ การขึน้ ทะเบียนแรงงานต่างด้าว การตรวจสอบเรือประมงก่อนออกท�ำการประมง การลาดตระเวน
ทางทะเล ตลอดจนการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 (C188) และ
การจัดระเบียบลูกเรือประมง ทัง้ ด้านการอนุญาต การจ้างงานและการคุม้ ครองแรงงาน ทัง้ นี้ ได้มคี วามร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการประมง โดยเมื่อเดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา8 อาเซียนได้จัดตั้งเครือข่ายอาเซียน
เพื่อการต่อต้านการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (AN-IUU) ซึ่งมีประเทศไทย
เป็นผู้ประสานงานหลักในฐานะประเทศต้นแบบของการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย
วิถีชีวิตและความเคลื่อนไหวของภาคการประมงในระดับพื้นที่

ในช่วงที่สหภาพยุโรป (EU) ประกาศให้ใบเหลือง IUU Fishing จนกระทั่ง
เพิกถอนประกาศดังกล่าว นับเป็นระยะเวลา 5 ปี ที่ประเทศไทยได้ด�ำเนินการปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการด้านการประมง (System & Management) ทั้งระบบ
ซึ่งหากมองการด�ำเนินงานระดับนโยบาย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนับว่าก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประเทศในด้านต่าง ๆ อาทิ การยกระดับมาตรฐานภาคการประมง
การค้าระหว่างประเทศ การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
การรักษาเสถียรภาพของประเทศในเวทีระหว่างประเทศ อย่างไรก็ดี หากมองไป
ในระดับพื้นที่จะเห็นได้ว่าภาคการประมงของไทย ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลง
โดยตรงจากการปฏิรปู ระบบดังกล่าว จนท�ำให้เกิดภาพของการเคลือ่ นไหวเพือ่ เรียกร้อง
ความช่วยเหลือจากภาครัฐผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียน
จึงต้องการอธิบายให้เห็นถึงความเชื่อมโยง และความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่าง ๆ
ในระดับพื้นที่ผ่านมุมมองทางมานุษยวิทยา (Anthropology) ซึ่งน�ำไปสู่การท�ำ
ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวิถชี วี ติ ทางเศรษฐกิจและสังคมของภาคการประมง
ที่มีต่อมาตรการแก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมายของรัฐ พร้อมทั้งแนวทาง
การบริ ห ารการจั ด การปั ญ หาภายใต้ แ ผนความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ท างทะเล
(พ.ศ. 2558 - 2564) ทั้งนี้ผู้เขียนได้จัดล�ำดับความส�ำคัญ (Priority) ของกลุ่มต่างๆ
ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ประกอบการประมง 2) กลุ่มแรงงานประมงไทยและต่างชาติ
3) กลุ่มไต้ก๋งเรือและนายท้ายเรือ 4) กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจแปรรูปสินค้าทะเล และ
5) กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจค้าขายที่เกี่ยวข้องกับการประมง เช่น อุตสาหกรรมต่อเรือ
ค้าขายสินค้าลงเรือ เป็นต้น ซึ่งเป็นความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของปัจจัย
ทางเศรษฐกิจเป็นส�ำคัญ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
8

Department of Fishers. 2019. Thailand Hosted The 2nd ASEAN Meeting on Combating IUU Fishing in Partnership with the EU.
from https://bit.ly/2Q6zZTi.
9
พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และชัยณรงค์ เครือนวน. (2561). ผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรการแก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย
ขาดการรายงานและไร้การควบคุมทีม่ ตี อ่ ชาวประมงพืน้ บ้าน: กรณีศกึ ษาอ่าวตราด จังหวัดตราด. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, 10(2)
10
ผู้ประกอบการประมง. (2563, 23 มีนาคม). วิถีชีวิตภาคประมงระดับพื้นที่กับมาตรการ IUU. (นายจิรายุ ฉัตระทิน, ผู้สัมภาษณ์).
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กลุ่มผู้ประกอบการประมง ถือเป็นต้นทางส�ำคัญของการประมงในระดับ

พื้นที่ ซึ่งอาศัยต้นทุนทางการเงินเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ อาทิ การซื้อเรือประมงไม้
เครือ่ งยนต์ประกอบเรือ อุปกรณ์ระบบเตือนภัยเรือ อุปกรณ์ทำ� การประมง ตลอดจน
ค่ า จ้ า งแรงงาน ท� ำ ให้ ผู ้ ป ระกอบการที่ เ ริ่ ม ต้ น ธุ ร กิ จ ต้ อ งอาศั ย เงิ น ลงทุ น
จ�ำนวนไม่ต�่ำกว่าหลักล้านบาท ซึ่งมูลค่าดังกล่าวขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทของ
การท�ำประมง ด้วยเหตุนี้ มาตรการแก้ปัญหา IUU Fishing จึงมีนัยส�ำคัญโดยตรง
ต่อกลุม่ ผูป้ ระกอบการ ทัง้ ภาระต้นทุนจากการลงทุนทีน่ ำ� ไปสูส่ ถานะและสภาพคล่อง
ทางเศรษฐกิจ และปัญหาด้านการบริหารจัดการ อาทิ การขอใบอนุญาตท�ำการประมง
(อาชญาบัตร) การจดทะเบียนเรือประมงในกรณีจดทะเบียนเรือผิดประเภท
การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว หรือแม้แต่การแจ้งการเข้า - ออกเรือประมง
(Port in - Port out) อย่างไรก็ดี ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้เรือประมงส่วนใหญ่
โดยเฉพาะธุรกิจประมงพาณิชย์ต้องระงับการน�ำเรือออกท�ำการประมง เนื่องจาก
ไม่สามารถด�ำเนินการได้ตามมาตรการทีก่ ำ� หนด ซึง่ กระทบต่อสถานะและสภาพคล่อง
ทางเศรษฐกิจ ท�ำให้ผปู้ ระกอบการส่วนใหญ่ไม่สามารถแบกรับภาระและรับผิดชอบ
ต่อปัญหาดังกล่าวได้ ด้วยเหตุนี้ ผู้ประกอบการบางรายประกาศขายเรือประมง
หรือแม้กระทัง่ เปลีย่ นจากธุรกิจประมงไปสูอ่ าชีพอืน่ มากขึน้ นอกจากนี้ ปัญหาของ
กลุม่ ผูป้ ระกอบการดังกล่าวได้สง่ ผลต่อกลุม่ ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ กลุม่ ผูป้ ระกอบการ
อูต่ อ่ เรือไม่มยี อดสัง่ ต่อเรือ กลุม่ ไต้กง๋ เรือและแรงงานบนเรือประมงว่างงาน ตลอดจน
กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจแปรรูปอาหารทะเล ซึ่งไม่มีวัตถุดิบจากภาคการประมง
เป็นต้น
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กลุ่มแรงงานประมงไทยและต่างชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มขนาดใหญ่และ

มีบทบาทต่อการขับเคลื่อนภาคการประมง โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแรงงาน
ไร้ฝีมือ (Unskilled) ที่ให้ความส�ำคัญกับการใช้แรงงานเป็นหลัก เนื่องจาก
การจ้ า งงานเจาะจงที่ จ� ำ นวนหรื อ ปริ ม าณคนมากกว่ า คุ ณ ภาพของงาน
เพื่อให้ทันต่อช่วงเวลาเร่งด่วน โดยเฉพาะช่วงเวลาการซื้อขายสินค้าทะเล
อาทิ แรงงานบนบก เน้นไปทีก่ ารยก - เข็นลังปลา แยกประเภทปลาในแพปลา
และแรงงานบนเรือ เน้นที่การดึงอวนเรือขณะลากปลาในทะเล ยกลังปลา
แยกหรือคัดปลาบนเรือ เป็นต้น ทั้งนี้ แรงงานบนเรือส่วนใหญ่จะเป็นแรงงาน
ต่างชาติสัญชาติเมียนมาและกัมพูชา ส่วนแรงงานบนบกมีทั้งแรงงานต่างชาติ
และแรงงานไทย ซึง่ ส่วนใหญ่อาศัยภายในบริเวณพืน้ ทีแ่ พปลา หรือสะพานปลา
อย่างไรก็ดี มาตรการดังกล่าวที่เกิดขึ้นส่งผลให้ผู้ประกอบการภาคการประมง
มีแนวโน้มทีจ่ ะให้ความส�ำคัญกับคุณภาพของแรงงานมากขึน้ โดยเฉพาะแรงงาน
ที่มีทักษะ และความเชี่ยวชาญ ปริมาณแรงงานภาคการประมงจึงลดลง
ท� ำ ให้ ก ลุ ่ ม แรงงานบางประเภทที่ เ ป็ น ลู ก จ้ า งธุ ร กิ จ ประมงต้ อ งผั น ตั ว ไป
ประกอบอาชีพอื่นมากขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของพื้นที่เป็นส�ำคัญ อาทิ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ประมงชายฝั่ง (เรือเล็ก) หรือแม้กระทั่งเปิดร้าน
ขายสินค้าบริโภคในพื้นที่แข่งขันกับชาวไทย ซึ่งสร้างความได้เปรียบมากกว่า
โดยเฉพาะคนในพืน้ ที่ เนือ่ งจากกลุม่ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างชาติดว้ ยกัน
นอกจากกลุม่ แรงงานทีก่ ล่าวแล้ว ยังมีกลุม่ แรงงานทีเ่ ชือ่ มโยงกับภาคการประมงอืน่
อาทิ แรงงานธุรกิจแปรรูปสินค้าทะเล และแรงงานธุรกิจค้าขายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การประมง เป็นต้น
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กลุ่มไต้ก๋งและนายท้ายเรือ ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการในการบริหารจัดการ

4

กลุม
่ ธุรกิจแปรรูปสินค้าทะเล เป็นอีกกลุม่ หนึง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญต่อภาคการประมงไทย

เรื อ ขณะออกทะเล ทั้งเรื่องพื้นที่วางอวนหาปลาในทะเล การควบคุ ม แรงงานบนเรื อ
การจัดการเรือกรณีเจอภัยพิบัติ หรืออุบัติเหตุทางทะเล เป็นต้น ไต้ก๋งเรือจึงมีความส�ำคัญ
ในการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ประกอบการและลูกเรือท�ำให้การแข่งขันเพื่อแย่งชิงไต้ก๋งเรือ
ในบางครั้งจึงมีความรุนแรง ซึ่งหากไต้ก๋งเรือที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการออกทะเล
จะสามารถเรียกราคาค่าจ้างจากผูป้ ระกอบการได้สงู ตามล�ำดับ ในทางกลับกันกรณีทไี่ ม่สามารถ
สร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ประกอบการหรือเกิดภาวะขาดทุน อาจส่งผลให้ผู้ประกอบการ
บางรายต้องปรับตัวโดยการยกระดับแรงงานชาวต่างชาติบนเรือให้ท�ำหน้าที่ไต้ก๋งเรือแทน
โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ได้รับผลจากมาตรการ IUU ของรัฐที่ผ่านมา ซึ่งจ�ำเป็นจะต้อง
ลดภาระต้ น ทุ น ทางการเงิ น ท� ำ ให้ ส ถานการณ์ ดั ง กล่ า วน� ำ ไปสู ่ แ นวโน้ ม ของปั ญ หา
อาชญากรรมข้ามชาติและการค้ามนุษย์ในแรงงานภาคการประมง เนื่องจากเป็นการ
น�ำเข้าแรงงานโดยไม่ได้รบั อนุญาตและผิดประเภท ซึง่ จะไม่ได้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมาย
ในส่วนของนายท้ายเรือแม้ภาระความรับผิดชอบจะน้อยกว่าไต้ก๋งเรือแต่มีความส�ำคัญ
ในฐานะผู้ช่วยในการก�ำกับและควบคุมเรือ เช่น การดูแลท้ายเรือ การลงอวนขณะหาปลา
การทอดสมอเรือ หรือแม้แต่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแทนไต้ก๋งเรือขณะอยู่ทะเล เป็นต้น

เนื่องจากเป็นหน่วยแปรรูปวัตถุดิบจากต้นทางไปสู่ปลายทาง คือ กลุ่มผู้บริโภค ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ ท�ำให้การด�ำเนินธุรกิจจึงต้องพึ่งพิงผู้ประกอบการประมงเป็นหลัก
อย่างไรก็ตาม เมื่อภาคการประมงในฐานะต้นทางมีการน�ำเข้าสินค้าจากทะเลน้อยลง
เนื่องจากผู้ประกอบการภาคประมงมีจ�ำนวนลดลง และวัตถุดิบภาคประมงมีราคาจะสูงขึ้น
ท�ำให้ไม่มวี ตั ถุดบิ เข้าสูก่ ระบวนการแปรรูป รวมทัง้ การถูกแจ้งเตือนใบเหลืองจากสหภาพยุโรป
ส่งผลให้จ�ำนวนยอดสั่งซื้อในส่วนของต่างประเทศลดน้อยลง ผู้ประกอบการบางราย
ไม่สามารถแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น จึงท�ำให้ต้องปิดกิจการ หรือหยุดกิจการชั่วคราว
ทั้งนี้ การปิดกิจการดังกล่าวส่งผลต่อแรงงานต่างชาติ และแรงงานไทย ซึ่งเป็นลูกจ้าง
ในธุรกิจต่าง ๆ ต้องตกงานตามด้วย
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5

กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจค้าขายที่เกี่ยวข้องกับการประมงในระดับพื้นที่

โดยจะเห็ น ได้ ว ่ า กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภาคการประมงของไทยมี ค วามเชื่ อ มโยง
ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะ 4 กลุ่มที่กล่าวในข้างต้น ซึ่งส่งผลยังกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจค้าขาย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประมง เนือ่ งจากทุกกลุม่ ถูกขับเคลือ่ นภายใต้ปจั จัยทางเศรษฐกิจเป็นส�ำคัญ
ฉะนั้น การประกาศให้ใบเหลืองไทย (Yellow Card) เพื่อแจ้งเตือนปัญหาการท�ำประมง
ผิดกฎหมายฯ (IUU Fishing) จึงมีนัยส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
ภาคการประมง อาทิ (1) ธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเรือ ซึง่ ต้องอาศัยก�ำลังการซือ้ จากผูป้ ระกอบการ
ตลอดจนอาศัยแรงงานไทยและต่างชาติทมี่ ที กั ษะและความเชีย่ วชาญ เพือ่ ประกอบชิน้ ส่วนเรือ
(2) ธุรกิจค้าขายส่ง - ปลีกสินค้าลงเรือ และประกอบธุรกิจแปรรูป ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
สินค้าสดและแห้ง อุปกรณ์เรือ และสิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพือ่ ใช้ขณะทีเ่ รือออกหาปลา
ในทะเล หรือธุรกิจแปรรูปสินค้าทะเล อย่างไรก็ดี ถึงแม้กลุม่ ดังกล่าวจะได้รบั ผลจากเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น แต่เป็นเพียงปลายทางเท่านั้น เนื่องจากธุรกิจค้าขายดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมาย
มากกว่ากลุ่มอื่น ๆ อาทิ เรือประมงชายฝั่งขนาดเล็ก เรือตกหมึก เรือหอย ตลอดจน
ประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น

แนวทางการบริหารจัดการภายใต้แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล
(พ.ศ. 2558 – 2564)

ส�ำหรับแนวทางการบริหารจัดการภาคการประมงไทย11 ภายใต้แผนความมัน่ คงแห่งชาติ
ทางทะเล (พ.ศ. 2558 - 2564) ซึง่ ให้ความส�ำคัญกับการแก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย
ในฐานะ “ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” โดยเป็นกรอบการด�ำเนินการทีต่ งั้ อยูบ่ นพืน้ ฐาน
ของการยอมรับและค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของทุกภาคส่วนในประเทศ  เพือ่ ให้  “ประเทศไทย
สามารถปกป้อง รักษา และแสวงหาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้อย่างสมดุล

ตามวิสัยทัศน์ของแผนฯ อย่างไรก็ตาม
การประเมินสถานการณ์ทางทะเลของประเทศไทยภายใต้แผนดังกล่าวในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมา
พบว่ามีแนวโน้มของประเด็นปัญหาส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ใน 3 ประเด็น ได้แก่ ปัญหาด้านการบริหารจัดการของรัฐ ปัญหาภัยคุกคามและอาชญากรรม
ข้ามชาติ และปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรทางธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างขาดความรับผิดชอบ
และยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

11

ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ. 2558. แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558-2564).
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และควบคุมส่งผลให้สงิ่ แวดล้อมทางทะเลได้รบั ผลกระทบอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในประเด็น
การท�ำประมงอย่างขาดความรับผิดชอบ การท�ำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing – IUU Fishing)
การขาดการควบคุมกิจการของภาคเอกชนซึ่งจ�ำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
ด้วยเหตุนี้ ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะหน่วยงานระดับนโยบาย และ
ฝ่ายเลขานุการฯ คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (นปท.)
ภายใต้ พ.ร.บ. การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง จึงได้ขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลฯ (พ.ศ. 2558 – 2564) โดย
ก�ำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการด�ำเนินการแก้ไข เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องด�ำเนินการในการปกป้อง รักษา และแสวงหาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ได้อย่างสมดุลและยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งนี้ ปัญหาการท�ำประมงอย่างขาดความรับผิดชอบ การท�ำประมงผิดกฎหมาย
ขาดการรายงานและไร้การควบคุมหรือ IUU Fishing ได้รบั การก�ำหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 4 การสร้างความสมดุลและยัง่ ยืนของทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมทางทะเล ในประเด็นย่อย
เรื่องการแสวงหาประโยชน์จากทะเลอย่างขาดความรับผิดชอบ โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าว
มีเป้าหมายเพื่อสร้างความสมดุลและยั่งยืนต่อการใช้ประโยชน์จากทะเล โดยการส่งเสริม
ให้ภาคประชาชน หน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ มีสว่ นร่วมในการก�ำหนดนโยบายและการด�ำเนิน
กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มทางทะเล ผ่ า นแนวทาง
การด�ำเนินงานส�ำคัญในเรือ่ งการสร้างมาตรการในการควบคุมการแสวงหาประโยชน์จากทะเล
อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะธุรกิจที่แสวงหาผลประโยชน์จากทะเล ซึ่งต้องมีการจัดระเบียบ
และสร้างจิตส�ำนึก รวมทัง้ ส่งเสริมการด�ำเนินงานในลักษณะทีส่ มดุลทัง้ ต่อชุมชนและสิง่ แวดล้อม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แนวทางการจัดท�ำแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลฉบับใหม่

ส�ำหรับสถานการณ์ด้านการประมงของไทยในช่วงผ่านมา โดยเฉพาะช่วงของ
การปฏิ รู ป ผ่ า นมาตรการการแก้ ไขการท� ำ ประมงผิ ด กฎหมาย (IUU Fishing)
ซึง่ มีนยั ส�ำคัญต่อกลุม่ ต่าง ๆ ของภาคการประมง ท�ำให้ตอ้ งปรับตัวจากวิถชี วี ติ แบบดัง้ เดิม
ไปสู่แนวทางการด�ำเนินการใหม่ที่เป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี การตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ซึ่งได้ก�ำหนดให้มีนโยบาย
ยุทธศาสตร์ ตลอดจนแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล เพื่อ
เป็นกรอบและทิศทาง ตลอดจนเครื่องมือในการบริหารจัดการ
รองรับการด�ำเนินกิจกรรมภาคทะเล ด้วยเหตุนี้ การด�ำเนินการของภาครัฐ

ผ่านกลไกลต่าง ๆ จึงไม่ได้ละเลยความแตกต่างหลากหลาย (Diversity) หรือนัยส�ำคัญ
ทีเ่ กิดขึน้ กับภาคการประมง หากเพียงหน่วยงานภาครัฐก�ำลังปฏิบตั หิ น้าที่ เพือ่ ให้ประเทศ
บรรลุเป้าหมายส�ำคัญ คือ การปกป้อง รักษา และฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ทีม่ อี ยูใ่ ห้เกิดความสมดุลและยัง่ ยืน ผ่านการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน ในฐานะทีเ่ ป็น
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ซึง่ ด�ำเนินการอยูบ่ นพืน้ ฐานแนวคิดความมัน่ คงแห่งชาติ
ทางทะเล

ดั ง นั้ น แนวทางการจั ด ท� ำ แผนความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ท างทะเล
ฉบั บ ใหม่ ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ นโยบายการบริ ห ารจั ด การ
ภาคการประมง จึงให้ความส�ำคัญต่อการปรับตัวของประชาชน
ในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะสภาพความเป็นอยู่ของผู้ประกอบการ
ประมง และกลุ่มต่าง ๆ ภายในประเทศ กับมาตรการแก้ไขปัญหา
ข อ ง ภ า ค รั ฐ ซึ่ ง ด� ำ เนิ น การภายใต้ ห ลั ก การพั ฒ นา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง
่ แวดล้อมอย่างสมดุลและยัง
่ ยืน
(Sustainable Development)
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การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคง
ธงชัย ไหลประสิทธิ์พร1

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงานถือเป็น
หนึง่ ในหัวใจส�ำคัญของการด�ำเนินงาน เนือ่ งจากบุคลากร
ถือเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนงานซึ่งจ�ำเป็นต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อ
ให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ตรงกับเป้าประสงค์ของแผน โดยหนึ่งในการพัฒนา
บุคลากรที่มีความส�ำคัญ คือ “การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริม
ความมั่นคงของชาติ” ที่เป็นการขับเคลื่อนงานตั้งแต่
นโยบายถึงระดับปฏิบัติในพื้นที่ โดยการพัฒนาพื้นที่ฯ
การมีภมู คิ มุ้ กันของ “คน” “ชุมชน” กระบวนการมีสว่ นร่วม
ของภาคส่วนต่าง ๆ ควบคูก่ บั การพัฒนา “พืน้ ทีท่ ม่ี ปี ญ
ั หา
ความมัน่ คง” ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานการณ์และ
ปัญหาความมัน่ คงทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละยุคสมัย ซึง่ หลายท่าน
คงจะได้ยินคุ้นชินกันว่าเป็นความมั่นคงรูปแบบเก่า หรือ
ความมัน่ คงรูปแบบใหม่ หรือความมัน่ คงในทุกมิติ ทุกรูปแบบ
และทุกระดับ

งานด้านความมั่นคงที่ครอบคลุมการป้องกันชายแดนให้
มาประสานการท�ำงานให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับงานด้าน
เศรษฐกิ จ และสั ง คมเพื่ อ ให้ ค นมี จิ ต ส� ำ นึ ก ด้ า นความ
มั่นคง เฝ้าระวังชายแดน การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน
การสร้างและส่งเสริมอาชีพและรายได้ การศึกษาที่ให้
มีการสื่อสารภาษาไทยได้และที่ส�ำคัญสามารถป้องกัน
ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เป้าหมายโดยการด�ำเนินงาน
ในเรื่ อ งเหล่ า นี้ ไ ด้ ป รากฏเด่ น ชั ด ขึ้ น เมื่ อ มี ก ารก� ำ หนด
ไว้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของนโยบายความมั่ น คงแห่ ง ชาติ
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน และแผนพัฒนาพื้นที่
เพื่อเสริมความมั่นคงที่ยึดโยงการท�ำงานตั้งแต่ระดับ
นโยบาย (กระทรวง/กรม) ระดับกองทัพภาค/ทัพเรือภาค
และระดับจังหวัด โดยได้นำ� ไปบรรจุในนโยบายความมัน่ คง
แห่งชาติ โดยปัจจุบันเรื่องเหล่านี้ได้มีพัฒนาการทั้งใน
การก�ำหนดนโยบายหรือแผนรวมถึงแนวทางท� ำ งาน
โดยปรากฏชั ด เจนขึ้ น ในเนื้ อ หาของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ด้านความมั่นคง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ประเด็น
มิใช่เป็นเรือ่ งใหม่แต่อย่างใด แต่แนวคิดนีไ้ ด้เริม่ ด�ำเนินการ ความมั่นคง และนโยบายและแผนระดับชาติว ่าด้ว ย
มาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 2 ที่ให้หน่วยงานรัฐได้น�ำ ความมั่นคงแห่งชาติ

   ผู้อ�ำนวยการกองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
   สามารถศึกษาพัฒนาการงานพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติได้ที่ รัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์ “มุมมองการศูนย์ราชการพัฒนาเพื่อเสริม
    ความมั่นคงของชาติ” ในวารสารความมั่นคงศึกษา ฉบับที่ 1 มิถุนายน – กันยายน 2562
1
2
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ด้วยเหตุนี้ ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (กองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ)
จึงได้มีการหารือกับทางกรมกิจการชายแดนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดให้มโี ครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงานพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคง” ประจ�ำปี 2564
(รุ่นที่ 4) เมื่อวันที่ 24 – 26 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขึ้น
โดยมี รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์) และเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร
(พลโท ไพโรจน์ วิไลลักษณ์) ร่วมเป็นประธานในพิธเี ปิด ส่วนพิธปี ดิ การอบรมนัน้ มีรองเลขาธิการสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
(นางศิรวิ รรณ สุคนธมาน) เป็นประธาน การอบรมฯ มีผเู้ ข้าร่วมการอบรม ทัง้ สิน้ 86 คน จาก 48 หน่วยงาน ประกอบด้วย
ผู้แทนส่วนราชการทั้งพลเรือน ทหาร และต�ำรวจ โดยร้อยละ 94 เป็นบุคลากรที่เข้ารับการอบรมหัวข้อนี้เป็นครั้งแรก
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การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

1

การบรรยายและการอภิปรายเชิงเสวนา มุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรมในการพัฒนา
พื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติและการจัดระเบียบพื้นที่ รวม 5 เรื่อง ได้แก่

1

การขับเคลื่อนงานการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ

2

แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการขยายผลการพัฒนา
ด้วยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

3

การพัฒนาและป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน
พื้นที่ชายฝั่งทะเลเกาะแก่ง และชุมชนพื้นที่สูง

4

การดำ�เนินงานของกองอำ�นวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทย
กับประเทศเพื่อนบ้าน (กอ.นชท.) ในการสนับสนุนงานพัฒนาพื้นที่
เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ

มุมมองการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคง

5 ของชาติจากระดับนโยบาย อำ�นวยการ ประสานงาน ไปสู่การปฏิบัติ

39

วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ 7 ประจ�ำเดือนมิถุนายน - กันยายน 2564

2

การศึกษาเชิงปฏิบตั กิ ารการขยายผลการพัฒนาด้วยศาสตร์พระราชาสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ณ ศูนย์ศกึ ษา
วิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ต�ำบลเขาชะงุ้ม อ�ำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็น
พื้นที่ด�ำเนินงานด้านการพัฒนา ฟื้นฟู และวางแผนการใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเหมาะสมตามแนวพระราชด�ำริ
ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเคยมีสภาพแห้งแล้ง เพาะปลูกได้ยากเนื่องจากเป็นดินตื้นที่เป็นลูกรังหรือหินแข็ง และไม่มีหน้าดิน
มีพื้นที่จ�ำนวน 869 ไร่ แบ่งเป็น
พื้นที่แหล่งน�้ำ 
พื้นที่ป่าธรรมชาติ
พื้นที่ป่าปลูก
พื้นที่ท�ำการเกษตรรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อเป็นสถานที่ด�ำเนินการศึกษา ทดลอง วิจัย และสาธิต
เพื่ อ ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู ้ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ไ ปสู ่ ป ระชาชน
ในพื้นที่จั ง หวั ด ราชบุ รี ใ ห้ ส ามารถพึ่ ง ตนเองได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น
รวมทั้ ง เป็ น สถานที่ ใ นการด� ำ เนิ น กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ
ด้านดินและน�้ำ  โดยมีโครงการอ่างเก็บน�้ำเขาชะงุ้ม โครงการ
เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ และบ้านพอเพียง รวมทัง้
โครงการศึกษาฟืน้ ฟูทดี่ นิ และพิพธิ ภัณฑ์ดนิ จากการศึกษา
พื้นที่ศูนย์ศึกษาฯ สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการและ
การวางแผนการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมตาม
บริบททีเ่ กิดขึน้ ซึง่ เป็นแบบอย่างของการพัฒนาและขยายผล
สู่ชุมชนตั้งแต่ระดับฐานรากได้เป็นอย่างดี

3

การแบ่งกลุ่มสัมมนา เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการท�ำงานเพื่อสร้างเครือข่ายร่วมกับ
หน่วยงานขับเคลื่อนงานการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ โดยวิทยากรจาก บริษัท บิซิเนส
เซอร์วสิ เซส อัลไลแอนซ์ จ�ำกัด โดยผูเ้ ข้ารับการอบรมท�ำกิจกรรมทีม่ งุ่ เน้นให้บคุ ลากรสร้างปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน
เพื่อเป็นเครือข่ายในการประสานงานและขับเคลื่อนงานร่วมกัน โดยสร้างความรู้จักผ่านกิจกรรมกลุ่ม
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ท�ำให้เกิดการยอมรับระหว่างกันท่ามกลางความหลากหลายของรูปแบบการท�ำงานและ
วัฒนธรรมองค์กร ให้สามารถเป็นบุคลากรที่มีเครือข่ายการท�ำงานระหว่างกันอย่างแน่นแฟ้นต่อไป
40
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4

การอภิปรายกลุ่มและการฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์
ข้อมูลจากสถานการณ์ปัญหาเฉพาะพื้นที่ และฝึกจัดท�ำแผนการจัดระเบียบพื้นที่ และโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความ
มั่นคงเฉพาะพื้นที่ (โครงการ พมพ.) รองรับการแก้ไขปัญหาตามแนวทางของแผนการพัฒนาพื้นที่ฯ ในแต่ละ
ภูมิรัฐศาสตร์ แบ่งเป็นพื้นที่ชายแดน พื้นที่ชายฝั่งทะเลเกาะแก่ง และชุมชนพื้นที่สูง สามารถสรุปผลการด�ำเนินการและ
ข้อเสนอแนะ โดยการฝึกปฏิบัติ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1.

โครงการ พมพ. แก้ ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง มุ่งเน้น แก้ ไขปัญหาในพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบรุนแรง ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา (ด�ำเนินการในพื้นที่
จังหวัดสงขลาก่อนในระยะแรก) โดยได้น�ำเสนอรายละเอียดในการจัดท�ำโครงการฯ อาทิ
วิธีการบูรณาการร่วมกัน และตัวอย่างแผนงาน/โครงการ

Loei

Kanchanaburi

2.

โครงการ พมพ. แก้ไขปัญหาชุมชนพืน้ ทีส่ งู
อุตรดิตถ์ – พิษณุโลก – เลย ได้ก�ำหนด
ผู้รับผิดชอบร่วมกันระหว่างกองทัพภาคที่ 2
และกองทัพภาคที่ 3 ซึ่งครอบคลุมทั้งสาม
พื้นที่ซึ่งเคยเป็นโครงการรอยต่อที่มีปัญหา
ความมั่ น คงเชื่ อ มโยงกั น โดยได้ น� ำ เสนอ
แผนงาน/โครงการ ตัวอย่างการด�ำเนินการ
ในพื้นที่อ�ำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

Nakhon Si Thammarat
Songkhla
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3.

การเตรียมการจัดท�ำร่างแผนการจัดระเบียบ
พื้ น ที่ ช ายแดน ได้ ก� ำ หนดขอบเขตของการ
ด� ำ เนิ น การจั ด ระเบี ย บพื้ น ที่ ช ายแดนตาม
เค้าโครงแผนการจัดระเบียบพื้นที่ และน�ำเสนอ
ตัวอย่างการจัดท�ำโครงการ พมพ. พุน�้ำร้อน
เพื่อรองรับการแก้ ไขปัญหาในพื้นที่ชายแดน
จังหวัดกาญจนบุรี

Kanchanaburi

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมได้มีการพูดคุยหารือกัน
เพื่อจัดทำ�ข้อเสนอแนะต่อการดำ�เนินการ
เรื่องแรก
การเสนอโครงการ พมพ. ควรพิจารณาจากเงื่อนไขการ
จัดท�ำโครงการ พมพ. ทีค่ วรเป็นพืน้ ทีเ่ ป้าหมายทีค่ รอบคลุมมากกว่า
1 จังหวัด ซึ่งเกินขอบเขตอ�ำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหาร
จัดการ หรือเป็นพื้นที่เป้าหมาย 1 จังหวัด ที่พิจารณาแล้วว่ามี
ความส�ำคัญอย่างสูงซึ่งหากไม่เร่งด�ำเนินการจะมีความเสี่ยงที่อาจ
กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ

เรื่องสอง

แผนงาน/โครงการ ทีจ่ ะก�ำหนดขึน้ ควรเป็นแผนงาน/โครงการ
ที่ ร องรั บ การแก้ ไ ขปั ญ หาในพื้ น ที่ เ ป้ า หมายที่ ผ ่ า นการพิ จ ารณา
จัดล�ำดับความส�ำคัญมาแล้วว่าควรด�ำเนินการก่อนเป็นอันดับแรก
เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณด�ำเนินการที่มีจ�ำกัด
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เรื่องสาม
พื้ น ที่ เ ป้ า หมายการด� ำ เนิ น การภายใต้ แ ผนการพั ฒ นา
พื้ น ที่ฯ จะต้องเป็น พื้น ที่เ ป้าหมายที่ ส ามารถด� ำ เนิ น การได้ โดย
ไม่ติดขัดกฎหมาย และไม่เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาความไม่ชัดเจนของ
เส้ น เขตแดน เนื่ อ งจากอาจน� ำ ไปสู ่ ป ั ญ หาอื่ น อาทิ กระทบ
ต่อความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

เรื่องสี่
การจัดท�ำโครงการ พมพ. เพื่อแก้ ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ง ควรน�ำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาประกอบการวิเคราะห์
ถึงผลกระทบของการด�ำเนินการในพื้นที่หนึ่งสู่พื้นที่ข้างเคียงด้วย
เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ช ายฝั ่ ง ทะเลเกาะแก่ ง ในแต่ ล ะจั ง หวั ด มี ส ภาพ
แวดล้อมและระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกัน

เรื่องห้า

การก�ำหนด แผนงาน/โครงการ และแนวทางการแก้ ไข
ต่าง ๆ อาจพิจารณาก�ำหนดประเด็นที่เป็นปัจจัยสนับสนุนในการ
แก้ ไ ขปัญหาอื่น ๆ ที่เ กี่ยวเนื่องกั น ด้ วย เพื่ อ ให้ ส ามารถแก้ ไข
ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น
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กล่าวได้ว่า การพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ ดังกล่าวข้างต้นสะท้อนภาพการท�ำงานการพัฒนาพื้นที่เพื่อ
เสริมความมั่นคง ซึ่งภาพอดีตคือ การเตรียมพร้อมด้านพื้นที่ ซึ่งเป็นบทหนึ่งที่บรรจุไว้ในแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 ที่ยึดโยงกับการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนเพื่อสถาปนาความมั่นคงชายแดน การน�ำแนวคิดยุทธศาสตร์
การต่อสู้เบ็ดเสร็จ (Total Defense) การวางระบบหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน (ปชด.) เข้ามาด�ำเนินการพัฒนา
พื้นที่เป้าหมายเพื่อความมั่นคง ดังนั้น สิ่งที่คาดหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมจะได้มีมุมมองด้านความมั่นคงภายหลัง
การเข้ารับการอบรมในโครงการฯ นี้

ประการแรก
การมองเห็นภาพรวมของนโยบายหรือแผนและมีการวางแผนท�ำงานในเชิงรุก ทีจ่ ำ� เป็นต้องมี
การจัดท�ำรายละเอียดต่าง ๆ ให้ชัดเจนภายหลังที่ประกาศใช้นโยบายหรือแผนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
แผนพั ฒ นาพื้ น ที่ เ พื่ อ เสริ ม ความมั่ น คงของชาติ ที่ มี ห ลายประเด็ น เชื่ อ มโยงกั บ แผนบริ ห ารจั ด การ
ชายแดนด้านความมั่นคง นโยบายต่างประเทศ ความร่วมมือระดับทวิภาคีระหว่างไทยกับประเทศ
เพื่ อ นบ้ า นภายใต้การปฏิบัติงานของกองอ�ำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
(กอ.นชท.) เพื่อให้สามารถท�ำการประเมินผลได้ในแต่ละระดับของการวางแผนการท�ำงาน

ประการที่สอง
การถ่ายทอดและพัฒนาต่อยอดแนวความคิด “งานด้านการพัฒนา” ควบคู่กับ “งานด้าน
ความมั่นคง” ในบริบทความมั่นคงที่แปรเปลี่ยนไปในแต่ละยุคสมัย โดยการด�ำเนินงานระหว่าง
หน่วยงานได้อย่างสอดประสานกันในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องเกื้อหนุน ส่งเสริมกัน ซึ่งจะท�ำให้การขับ
เคลื่อนงานไปสู่เป้าหมายหลัก คือ ต�ำบลเป้าหมายมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ได้อย่างชัดเจน โดยจ�ำเป็นต้อง
มีการก�ำหนดเป้าหมายการท�ำงาน ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดระดับความส�ำเร็จของการท�ำงานที่ให้เห็น
เป็นรูปธรรม

ประการที่สาม
การฝึกอบรมฯ จะเป็นเวทีที่ท�ำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ พัฒนาแบ่งปัน แลกเปลี่ยน
เรียนรูป้ ระสบการณ์การท�ำงาน การสร้างเครือข่ายการมีสว่ นร่วมระหว่างผูเ้ ข้ารับการอบรมจะมีความสัมพันธ์
ที่แน่นแฟ้นมากขึ้นมากกว่าการปฏิสัมพันธ์แบบทางการผ่านการประชุมหรือหนังสือราชการ เพื่อพัฒนา
งานการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงให้ดียิ่งขึ้น
-----------------------------------------44
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พลวัต
ความมั่นคงทางไซเบอร์
ของประเทศไทย
กนกนก โพธิ์หอม 1

บทน�ำ

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางไซเบอร์ได้มีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด ซึ่งพื้นที่ไซเบอร์ได้กลายเป็น
ปัจจัยหนึ่งส�ำหรับการด�ำรงชีวิตของคนในสังคม เมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึ้น การเข้าถึงเทคโนโลยี
ของผู้คนจึงเป็นไปได้โดยสะดวกมากขึ้นตาม โดยเทคโนโลยีทางไซเบอร์ที่พัฒนาและเป็นที่นิยมอย่างมาก
ในปัจจุบัน ได้แก่ เทคโนโลยีทางไซเบอร์ในการค้นหาข้อมูล (Search Engine) เช่น Google Yahoo เป็นต้น
เทคโนโลยีไซเบอร์ในรูปแบบพืน้ ทีท่ างสังคม อาทิ Facebook, Twitter, Instagram, Line, Youtube หรือ ระบบ
การประชุมทางไกล (Video Conferencing) ที่กลายมาเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเมื่อประชาชนสามารถใช้พื้นที่ทางไซเบอร์ในการท�ำกิจกรรมต่างๆ เช่น การพบปะ
สังสรรค์ การเสพข่าวสาร – สื่อบันเทิง รวมไปถึงการท�ำธุรกรรมทางการเงิน ส่งผลให้รัฐจ�ำเป็นจะต้องค�ำนึงถึง
การรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ให้ กั บ พื้ น ที่ ท างไซเบอร์ กั บ เหตุ ก ารณ์ ที่ มี โ อกาสเกิ ด ขึ้ น ได้ ไ ม่ ว ่ า จะเป็ น
การโจรกรรมข้อมูลทางไซเบอร์ การท�ำลายข้อมูลทางไซเบอร์ รวมไปถึงการใช้พื้นที่ทางไซเบอร์ในการ
ก่ออาชญากรรม หรือวินาศกรรม เป็นต้น เพื่อเป็นการประกันความปลอดภัยต่อประชาชนและเป็นการรักษา
อธิปไตยในพื้นที่ทางไซเบอร์ของประเทศไทย

บริบททางไซเบอร์ของประเทศไทย

นับตั้งแต่กระแสของโลกาภิวัตน์ (Globalization) ทีท่ ำ� ให้เกิดการกระชับแน่นของบริบทโลก
ทั้งเวลาและสถานที่ที่มีความต่างกัน (Time and

Space Compression) มีความเข้มข้นขึ้นในช่วง
สองทศวรรษทีผ่ า่ นมา โลกได้มกี ารพัฒนาเทคโนโลยี
โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางไซเบอร์อย่างมาก เพื่อ
สร้ า งความสะดวกสบายและทางเลื อ กส� ำ หรั บ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั กิ าร กองความมัน่ คงเกีย่ วกับภัยคุกคามข้ามชาติ ส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ, รัฐศาสตรบัณฑิต
(การระหว่างประเทศ) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1
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การใช้ ชี วิต ประจ� ำ วั น ในส่วนของประเทศไทย
การพัฒนาทางเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา
ของเทคโนโลยีดา้ นการสือ่ สาร เทคโนโลยีดา้ นพืน้ ที่
สังคมออนไลน์ หรื อแม้ก ระทั่งเกมออนไลน์เ กิด
การพัฒนามากขึ้นจนสามารถเข้าถึงผู้คนได้อย่าง
ง่ายดาย หลายเทคโนโลยีได้กลายมาเป็นธุรกิจและ
อุตสาหกรรมการผลิตที่ส�ำคัญของประเทศ เช่น
การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจโทรคมนาคม
สารสนเทศ หรืออุตสาหกรรมเกมออนไลน์ เป็นต้น
โดยจากปี 2562 ที่ประเทศไทยมีสถิติของผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตมากกว่า 47.5 ล้านคน หรือ ประมาณ
ร้อยละ 70 ของประชากรในประเทศไทย 2 โดย
ครอบคลุมการใช้งานหลายรูปแบบทั้งการใช้งาน
แบบส่วนตัว การใช้งานในเชิงธุรกิจหรือการใช้งาน
ในหน่วยงานของรัฐ
การทีพ่ นื้ ทีท่ างไซเบอร์ถกู ใช้ประโยชน์อย่าง
แพร่หลาย ความพยายามในการใช้ชอ่ งทางดังกล่าว
เพือ่ แสวงหาประโยชน์กเ็ พิม่ ขึน้ ตามไปด้วย เนือ่ งจาก

พื้นที่ทางไซเบอร์เป็นพื้นที่เสมือนที่มูลค่าสูง อีกทั้ง
รัฐยังไม่ได้มีเครื่องมือในการป้องกันการกระท�ำผิด
ในพื้ น ที่ ท างไซเบอร์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากนั ก
จึงส่งผลให้เกิดการถูกคุกคามหรือก่ออาชญากรรม
ในพื้นที่ทางไซเบอร์ ซึ่งประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ใน
อันดับที่ 4 ของโลกในการแจ้งเหตุภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ ซึ่งขึ้นจากอันดับที่ 6 จากปีก่อนหน้า โดย
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั่วโลกรูปแบบต่าง ๆ ในปี
2563 เกิดขึ้นแล้วจ�ำนวนกว่า 1,744 ครั้ง ในช่วง
8 เดือนที่ผ่านมา และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 3 จากการที่บุคคลมีการเชื่อมโยงกับพื้นที่
ทางไซเบอร์มากขึน้ โดยความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์
และภัยคุกคามไซเบอร์เป็นสาเหตุและปัจจัยหลัก
ที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ ความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ
คุณภาพชีวติ หรือความมัน่ คงของประเทศ ตลอดจน
นโยบายของรัฐบาลทีก่ ำ� ลังขับเคลือ่ นสูย่ คุ เศรษฐกิจ
ดิจิทัล หรือ ไทยแลนด์ 4.0

ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, (2563), ETDA เผย ปี 62 คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10 ชั่วโมง 22 นาที Gen
Y ครองแชมป์ 5 ปีซ้อน, (ออนไลน์), https://www.etda.or.th/th/NEWS/ETDA-Revealed-Thailand-Internet-User-Behavior-2019.aspx
สืบค้นเมือ่ วันที่ 30 มีนาคม 2564
3
DEPA, (2563), ดีปา้ -ม.ศรีปทุม-อินโฟเฟด ผนึกก�ำลังปัน้ ขุนพล Cyber Security, (ออนไลน์), https://www.depa.or.th/th/article-view/20201117_04, สืบค้นเมือ่ วันที่ 30 มีนาคม 2564
2
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ภัยคุกคามทางไซเบอร์
ต่อประเทศไทย
ประเทศไทยได้ตระหนักถึงปัญหาของความมั่นคงทางไซเบอร์ที่เพิ่มความส�ำคัญขึ้น ซึ่งจะสังเกต
ได้จากการมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางไซเบอร์ หรือการมีหน่วยงานด้าน
ความมั่นคงทางไซเบอร์ โดยรัฐบาลได้มีวิสัยทัศน์ในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่
ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วทันต่อการขับเคลื่อนของโลกสมัยใหม่ 4
ส�ำหรั บ ปั ญ หาด้ า นความมั่นคงทางไซเบอร์นั้น ประเทศไทยเป็ น
ประเทศหนึ่งที่มีความเสี่ยงที่จะตกเป็นพื้นที่กระท�ำการก่อการร้าย
ทางไซเบอร์โดยรัฐ บุคคล หรือกลุ่มบุคคล ตลอดจนผู้ก่อการร้าย
ซึ่งการก่อการร้ายทางไซเบอร์ยังหมายรวมไปถึงการน�ำสื่อออนไลน์
ไปใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่แนวคิดที่นิยมการใช้ความรุนแรง
หรือการสอนการก่อการร้าย การจัดหาอาวุธและวัสดุที่ใช้ประกอบเป็นอาวุธ
รวมทั้งสอนวิธีการท�ำ การหาสมาชิกเพื่อมาร่วมอุดมการณ์การก่อการร้ายอีกด้วย
โดยประเด็นปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้ประเทศไทยต้องพัฒนาขีดความสามารถในการ
ควบคุมพื้นที่ทางไซเบอร์ที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงทางไซเบอร์ที่เพิ่มมากขึ้น การเตรียมพร้อมนี้อาจรวมไปถึง
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อย่างเช่นการท�ำสงครามทางไซเบอร์ ซึ่งหากประเทศไทยมีการด�ำเนินการ
อย่างเหมาะสม ก็จะท�ำให้สามารถปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติได้ ปัญหาอีกประการหนึ่ง คือ ปัญหาการขาด
ความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยเฉพาะการใช้อินเทอร์เน็ต ที่มักจะให้ความส�ำคัญกับ
ความมั่นคงทางไซเบอร์เป็นล�ำดับรอง ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคงทางไซเบอร์ในภาพรวม โดยประเทศไทย
ได้ด�ำเนินการคือการเฝ้าระวังภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ที่จะสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศและสร้างความ
เดือดร้อนแก่ประชาชนที่ใช้งาน หากข้อมูลด้านความมัน่ คงถูกเข้าถึงได้โดยปราศจากความยินยอมของภาครัฐ
จะส่งผลท�ำให้ขาดเสถียรภาพด้านความมั่นคง
ส�ำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, (2561), ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580, กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4
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มุมมองด้านความมั่นคงทางไซเบอร์

เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและกระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลต่อความส�ำคัญของการใช้
พื้นที่ทางไซเบอร์ในโลก ในมุมมองของรัฐ พื้นที่ทางไซเบอร์จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นภัยคุกคามของรัฐอย่าง
แน่นอน เนือ่ งจากการใช้พนื้ ทีท่ างไซเบอร์ทวั่ โลกถูกเชือ่ มต่อกันอย่างสมบูรณ์ จึงท�ำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 5
ที่สามารถนับได้ว่าจะเป็นผลประโยชน์แห่งชาติได้ จากมุมมองดังกล่าว สามารถมองความมั่นคงทางไซเบอร์
ตามแนวคิด “การท�ำให้เป็นความมั่นคง” (Securitization) โดยการที่รัฐจะระบุให้ประเด็นใดเป็นประเด็น
ความมั่นคงที่รัฐต้องให้ความส�ำคัญนั้น ประเด็นดังกล่าวจะต้องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นสากล และมีแนวโน้ม
จะเกิดขึ้นในประเทศไทยด้วย และจ�ำเป็นจะต้องมีการนิยามให้ชัดเจนว่าเรื่องหรือประเด็นใดที่จะถือว่าเป็น
ภัยความมั่นคง เป็นภัยความมั่นคงในรูปแบบใด และภัยความมั่นคงนี้จะท�ำให้รัฐเสียผลประโยชน์แห่งชาติ
อย่างไรได้บ้าง 6
ส�ำหรับการก�ำหนดค�ำนิยามของความมั่นคงทางไซเบอร์ของประเทศไทย มีการก�ำหนดค�ำนิยามจาก
หน่วยงานพลเรือนและหน่วยงานทหาร โดยหน่วยงานพลเรือนได้ก�ำหนดค�ำนิยามแบบกว้าง เพื่อให้เป็นการ
ฉายภาพของความมั่นคงทางไซเบอร์ในภาพรวม คือ การกระท�ำความผิดหรือท�ำลายความมั่นคงของประเทศ
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ในขณะที่การก�ำหนดค�ำนิยามของกองทัพก็ก�ำหนดไว้ในภาพรวมเช่นเดียวกัน โดย
หมายถึงการกระท�ำหรือด�ำเนินการใด ๆ โดยมิชอบ โดยใช้คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรม
ไม่พึงประสงค์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อประทุษร้ายต่อระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่น
ที่เกี่ยวข้อง 7 ด้วยเหตุนี้ จึงส่งผลท�ำให้ท�ำหน้าที่ความรับผิดชอบของกองทัพในการก�ำกับดูแลประเด็นด้าน
ความมั่นคงทางไซเบอร์จึงมีความคลุมเครือจนท�ำให้เกิดการด�ำเนินงานที่ทับซ้อนกันระหว่างหน่วยงาน
พลเรือนกับหน่วยงานทหาร เช่น การเจาะข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศ การใช้พื้นที่ทางไซเบอร์
วรรณภา ทองแดง, (2563), ผลกระทบเศรษฐกิจดิจิทัล: การขยายตัวของรายจ่ายสาธารณะ ด้านการศึกษาและภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์, วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ 37 (2) พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 ของแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
Buzan B, Waever O (2003) Regions and powers: the structure of international security. Cambridge University
Press, Cambridge p25.
7
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, (2560), ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก, (ออนไลน์), https://library2.parliament.go.th/
ebook/content-issue/2560/hi2560-021.pdf, สืบค้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564
5
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ในการกล่าวร้ายหรือท�ำให้เสียชื่อเสียงแก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล เป็นต้น โดยระบบดังกล่าวอาจพิจารณาว่า
การกระท�ำดังกล่าวอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ในขณะที่กองทัพเองอาจพิจารณาว่า
การโจมตีนั้นจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางไซเบอร์ของประเทศ ซึ่งกองทัพจ�ำเป็นจะต้องเข้ามาจัดการ
แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาก็คือการระบุหน่วยรับผิดชอบในการจัดการปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ว่าควรจะ
เป็นหน่วยงานพลเรือนหรือหน่วยงานทางทหาร ซึ่งจะน�ำไปสู่ปัญหาในการทับซ้อนทางอ�ำนาจของหน่วยงาน
ที่จะเป็นข้อจ�ำกัดของกระบวนการการจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ภายในประเทศไทย

บริบทด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ของประเทศไทย

บริบททีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ของประเทศไทย
ในภาพรวมนั้น แม้ว่าจะมีความทับซ้อนในการท�ำงานระหว่างหน่วยพลเรือนกับ
หน่วยทหาร แต่การด�ำเนินการในเบื้องต้นจะเป็นการก�ำหนดมาตรการป้องกัน
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีลักษณะเป็นองค์รวม ที่จะเน้นไปที่การให้ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในรูปแบบต่าง ๆ และวิธีการป้องกันไม่ให้ตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยง
ทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบจากภัยคุกคามทีเ่ กิดขึน้ โดยให้ความส�ำคัญต่อภัยคุกคามทีเ่ กิดขึน้ ในการท�ำธุรกรรม หรือ
การกระท�ำที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและต่อหน่วยงานโดยตรง ซึ่งรูปแบบของภัยคุกคามที่เกิดขึ้น
ในลักษณะนี้ ผูก้ ระท�ำการมักจะเป็นบุคคลหรือกลุม่ บุคคลทีม่ จี ดุ ประสงค์ของการด�ำเนินการเพือ่ ผลประโยชน์
เท่านั้น ไม่ได้เป็นการกระท�ำที่มุ่งหวังจะท�ำลายความมั่นคงในระดับรัฐ และการด�ำเนินการต่าง ๆ ยังอยู่ใน
ประเทศไทย จึงนับว่าเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวเป็นภัยคุกคามภายในรัฐ (Intra State Threat)
โดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องสามารถด�ำเนินการจัดการตามระดับความร้ายแรงของความผิด และสามารถด�ำเนินการ
ได้อย่างเต็มทีโ่ ดยไม่ตอ้ งกังวลว่าการจัดการดังกล่าวจะเป็นการละเมิดอธิปไตยของรัฐอืน่ ในกรณีนปี้ ระเทศไทย
ถือว่ามีมมุ มองต่อความมัน่ คงทางไซเบอร์แตกต่างจากประเทศอืน่ ๆ ทีม่ งุ่ เน้นการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์
ที่มาจากภายนอกประเทศ (Inter State Threat)

การจัดการกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ของประเทศไทย
1. การจัดการกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ด้านกฎหมาย

หน่วยงานทีด่ แู ลด้านความมัน่ คงทางไซเบอร์ได้รบั การวางกรอบการท�ำงาน
ตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ และ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นด้านความ
มั่นคง พ.ศ. 2561 – 2580 ที่เป็นกรอบการด�ำเนินการด้านความมั่นคงทางไซเบอร์
ของประเทศไทยผ่านยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
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พ.ศ. 2560 – 2564 (National Cybersecurity Strategy 2017 – 2021) 8 ซึ่งเป็นแนวนโยบายระดับชาติ
ฉบับแรกของไทยในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยมีเป้าหมายหลักคือการสร้างความพร้อม
ของไทยในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างครอบคลุมรอบด้านมากที่สุดเท่าที่สภาวะแวดล้อม
เอื้ออ�ำนวย โดยมุ่งเน้นให้มีกลไกกลางในการบริหารจัดการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
การปกป้องโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญ การสร้างความตระหนักในทุกภาคส่วน และการสร้างความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ และการจัดท�ำพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 9 การตั้ง
คณะกรรมการการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) คณะกรรมการก�ำกับดูแลด้านความมัน่ คง
ปลอดภัยไซเบอร์ (กกม.) และ ส�ำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)
เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. การจัดการกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ของหน่วยงานพลเรือน

หากจะท�ำการวิเคราะห์ถึงการด�ำเนินการเกี่ยวกับการ
จั ด การกั บ ภั ย คุ ก คามทางไซเบอร์ ข องหน่ ว ยงานพลเรื อ นใน
ประเทศไทยนัน้ อาจกล่าวได้วา่ ประเทศไทยนัน้ นับว่ามีความพร้อม
ในระดับหนึ่งส�ำหรับการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับ
ต้นหรือปานกลาง โดยที่ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับต้น (Low
Level Threat) ทีเ่ ป็นภัยคุกคามทีเ่ กิดขึน้ จากการกระท�ำของบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายของการด�ำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการส่วนตัว และภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ระดับปานกลาง (Medium Level Crime) คือ การกระท�ำทางไซเบอร์โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ผ่าน
การวางแผนไว้เป็นอย่างดี โดยอาจเป็นการกระท�ำของกลุม่ ก่อการร้ายทีม่ คี วามต้องการทีจ่ ะสร้างความเสียหาย
ให้แก่รัฐในระดับที่ไม่รุนแรงมากนัก 10  ซึ่งภัยคุกคามทางไซเบอร์รูปแบบดังกล่าว เป็นลักษณะของภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ที่ประเทศไทยเคยประสบมาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับต้นที่สามารถ
พบเห็นได้อยูบ่ อ่ ยครัง้ ลักษณะของภัยคุกคามทางไซเบอร์ทงั้ สองลักษณะทีก่ ล่าวไปข้างต้น เป็นสิง่ ทีห่ น่วยงาน
ด้านความมั่นคงของประเทศไทยสามารถด�ำเนินการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในระยะแรกมีการ
ด�ำเนินการจากหน่วยงานในกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเมื่อมี พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ขึ้นมา ก็ได้มีการโอนอ�ำนาจหน้าที่ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ให้กับหน่วยงาน
ตามกฎหมายต่อไป
ส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ, (2561), ยุทธศาสตร์การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 (National
Cybersecurity Strategy 2017 – 2021), กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
9
ราชกิจจานุเบกษา, (2562), พระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562, กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรี
และราชกิจจานุเบกษา
10
Steven Bucci, (2012), Cyber Security Evangelist and Subject Matter Expert Consultant, Washington: Washington post
8
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ส�ำหรับในปี 2562 ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานในการดูแลรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์ตาม พ.ร.บ.
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก�ำหนดนโยบาย มาตรการ
แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นโครงสร้าง
พื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ รวมทั้งให้ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบงานตามพระราชบัญญัติ
และประสานการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าในสถานการณ์ทั่วไปหรือสถานการณ์ที่เป็นภัย
ต่อความมั่นคงอย่างร้ายแรง อันจะท�ำให้การป้องกันและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 11
ในส่วนบทบาทของส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ (สมช.) เกีย่ วกับการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
ทางไซเบอร์นั้น สมช. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการจัดท�ำยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งได้มีการขยายระยะเวลาถึงปี 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ อีกทั้งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานก�ำกับดูแล
โครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางสารสนเทศ (CIIs) ด้านความมั่นคงของรัฐ (Security Regulator) และเป็น
หน่วยงานหลักในการบริหารจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤต (Cyber Threat Crisis Level)
ตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 12
3. การจัดการกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ของหน่วยงานทหาร

กองทั พ เป็ น ตั ว แสดงหลั ก ที่ มี ค วาม
ส�ำคัญในการจัดการกับภัยคุกคามทางไซเบอร์
ของประเทศไทย เนื่องจากกองทัพเป็นหน่วย
งานที่ มี ห น้ า ที่ ใ นการก� ำ กั บ ดู แ ลประเด็ น ที่
มีความเกี่ยวข้องกับความมั่นคง โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ความมั่ น คงที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ
ความมั่นคงในภาพรวมของรัฐได้ ด้วยเหตุนี้
จึงเป็นสาเหตุที่ท�ำให้ภารกิจการด�ำเนินงาน
กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม, (2563), เกีย่ วกับ สก.มช. https://www.mdes.go.th/mission/detail/2481-%E0%B9%
80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%
E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%8A-. สืบค้นเมือ่ วันที่ 2 เมษายน 2564
12
มาตรา 67 ในกรณีทเี่ กิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤติ ให้เป็นหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของสภาความมัน่ คงแห่งชาติ ในการด�ำเนินการ
รักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ตามกฎหมายว่าด้วย สภาความมัน่ คงแห่งชาติและกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
11
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เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงทางไซเบอร์ของหน่วยงานกองทัพที่ดูมีความชัดเจนมากกว่าหน่วยงานพลเรือน
อย่างไรก็ตามอ้างอิงจากวัตถุประสงค์การด�ำเนินงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์
จะได้เห็นว่าหน่วยงานภายใต้สังกัดกองทัพจะให้ความส�ำคัญไปที่ประเด็นหลัก คือ การรักษาความมั่นคง
ภายในองค์กร 13 การด�ำเนินงานในส่วนนี้เป็นความพยายามของกองทัพในการที่จะรักษาความมั่นคงของ
ฐานข้อมูล เว็บไซต์ รวมถึงพื้นที่ทางไซเบอร์ของกองทัพให้มีความปลอดภัย ปราศจากการเจาะเข้าระบบจาก
ภายนอกและการรักษาความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ซึ่งประเด็นนี้จะถูกให้ความส�ำคัญมากเป็นพิเศษ
กว่าประเด็นอื่น โดยอาจมีสาเหตุมาจากอุดมการณ์ของกองทัพที่จะปกป้องสถาบันหลักของชาติ
ในการรักษาความมั่นคงด้านไซเบอร์ในประเทศนั้น กองทัพอาจมองว่าเป็นหน้าที่ของกองทัพที่ต้อง
เป็นหน่วยรับผิดชอบในการด�ำเนินการ และกองทัพไทยได้มีปฏิบัติการในด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ต่าง ๆ
ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานที่ข้ามขอบเขตของหน่วยงานพลเรือน เช่น กระทรวงดิจิทัลฯ หรือ สกมช. ในกรณีนี้
กองทัพได้อ้างถึงประเด็นการรักษาความมั่นคงของประเทศ เพื่อสร้างความชอบธรรมในการด�ำเนินการด้าน
ความมั่นคงทางไซเบอร์ อย่างไรก็ตาม มุมมองที่หน่วยงานทางทหารมีต่อประเด็นการรักษาความมั่นคงทาง
ไซเบอร์มีความแตกต่างจากหน่วยงานพลเรือนอยู่ค่อนข้างมาก เนื่องจากหน่วยงานทางทหารจะมีการให้
ความส�ำคัญกับการด�ำเนินการจัดการกับภัยคุกคามภายในประเทศเป็นหลัก ในขณะที่หน่วยงานพลเรือนจะ
ให้ความส�ำคัญกับภัยคุกคามที่มาจากภายนอกประเทศ และมองว่าภัยคุกคามจากนอกประเทศเป็นอันตราย
และส่งผลกระทบมากกว่าภัยคุกคามจากภายในประเทศ
ส�ำหรับข้อจ�ำกัดของการด�ำเนินงานด้านไซเบอร์ของกองทัพ คือ กระแสต่อต้านจากประชาชน เนือ่ งจาก
บริบทปัจจุบนั ทีป่ ระชาชนมีความไม่พอใจในการด�ำเนินการของหน่วยงานทางทหารอยูค่ อ่ นข้างมาก โดยความ
พยายามของรัฐบาลไทยในช่วงก่อนหน้านี้ท่ีมีความพยายามจะผลักดันระบบอินเทอร์เน็ตภายในประเทศไทย
ให้เป็นไปในรูปแบบของ Single Gateway เช่นเดียวกับประเทศจีน 14 หรือการมีปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operation) ขึ้นในสื่อสังคมออนไลน์ 15 ที่ก่อให้เกิดความไม่พอใจและกระแสต่อต้านจากประชาชน
อย่างรุนแรง ส่งผลต่อการด�ำเนินการจัดการกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ของกองทัพไทยที่จะถูกจับตามองจาก
ประชาชนอย่างเข้มงวด ซึง่ สาเหตุนอี้ าจเป็นปัจจัยส�ำคัญทีส่ ง่ ผลต่อการด�ำเนินงานด้านความมัน่ คงทางไซเบอร์
ของกองทัพในอนาคต
พล.ต.ฤทธี อินทราวุธ, (2557), ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก, เขีย้ วเล็บ หรือ เสือกระดาษ,
(ออนไลน์), http://rittee1834.blogspot.com/2014/12/blog-post.html, สืบค้นเมื่อวันที่ 2
เมษายน 2564
14
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, (2559), การใช้ทางผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ช่องทางเดียว (Single Gateway), (ออนไลน์), https://library2.parliament.go.th/ebook/content-issue/2559/hi2559-020.pdf, สืบค้นเมือ่ วันที่ 2 เมษายน 2564
15
THE MOMENTUM, (2563), การฉ้อฉลเชิงอ�ำนาจ’(2): สงครามจิตวิทยากับ
ประชาชน, (ออนไลน์), https://themomentum.co/citizen2-0-information-operations/,
สืบค้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564
13
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ผลลัพธ์ของการด�ำเนินการจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์

ประเทศไทยมีการจัดการดูแลด้านความมั่นคงทางไซเบอร์
ในหลากหลายมิติ โดยผลลัพธ์จากการจัดการทางไซเบอร์นั้น หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�ำวันของประชาชนได้มีการป้องกันการ
เจาะข้อมูล การฝึกอบรมต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องกันทางไซเบอร์
และในด้านหน่วยทางทหารได้มีการฝึกอบรมและท�ำระบบป้องกัน
ทางไซเบอร์ แต่ในสังคมกลับไม่สามารถรับรู้ได้ถึงระบบป้องกันหรือการ
ป้องกันได้อย่างชัดเจน ซึง่ ภาครัฐได้มองว่าพืน้ ทีท่ างไซเบอร์จำ� เป็นจะต้องได้รบั การปกป้องกลายมาเป็นประเด็น
ด้านความมั่นคงตามแนวคิดของการท�ำให้เป็นความมั่นคง (Securitization) อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยัง
มีความพร้อมในการรับมือกับภัยความมัน่ คงทางไซเบอร์ทยี่ งั ไม่เพียงพอ เนือ่ งจากยังขาดผูเ้ ชีย่ วชาญด้านไซเบอร์
โดยมีสาเหตุมากจาก 1) ค่าตอบแทนที่ไม่มากพอ 2) การโดนภาคเอกชนดึงตัวไปท�ำงาน 3) ความก้าวหน้า
ทางอาชีพที่ไม่ชัดเจน และ 4) บุคลากรด้านไซเบอร์ขาดแคลนทั่วโลก ถึงแม้ว่าจะมีการอบรมในเรื่องของ
ความมัน่ คงทางไซเบอร์ แต่ความเชี่ยวชาญของผู้ที่ท�ำงานในหน่วยงานดังกล่าวก็ยังมีไม่เพียงพอในการจัดการ
ความมั่นคงทางไซเบอร์ทั้งหมดของประเทศไทย

สรุป

กล่าวโดยสรุปคือ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มของการ
พัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตท�ำให้ประเด็นของความมั่นคงทางไซเบอร์เป็นหนึ่งในประเด็นด้านความมั่นคง
ที่ทุกภาคส่ ว นจ� ำ เป็ นจะต้องให้ความส�ำคัญ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง หน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความมั่ น คง
แต่ ใ นปั จ จุ บั น ปั ญ หาที่ พ บเกี่ ย วกั บ การด� ำ เนิ น การจั ด การด้ า นความมั่ น คงทางไซเบอร์ ใ นประเทศไทย
ในประเทศไทยจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นที่เกิดจากการให้ค�ำนิยามของความมั่นคงทางไซเบอร์ ที่อาจมีความ
แตกต่างกันของแต่ละหน่วยงาน ดังนั้น จึงควรมีการบูรณาการข้อมูลเพื่อให้ความเข้าใจที่ตรงกัน นอกจากนี้
หน่วยงานด้านความมั่นคงควรด�ำเนินการสร้างความเข้าใจกับภาคประชาชน เพื่อให้ได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชนอย่างเต็มที่ เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างสะดวกมากขึน้ ประกอบกับในปัจจุบนั
หน่วยงานด้านความมั่นคงมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีนักในมุมมองของประชาชน ดังนั้น จึงควรที่จะด�ำเนินการ
เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและความน่าเชื่อถือในการด�ำเนินงานแก่ประชาชน เพื่อให้สามารถด�ำเนินการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดแรงต่อต้านจากภาคประชาชน
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การพั ฒ นา
และศึกษาวิจัย

องค์ ค วามรู้
ด้านความมั่นคง

สถาบันความมั่นคงศึกษา

คณะกรรมการนโยบายวิ ช าการ
ด้ า นความมั่ น คงของส� ำนั ก งานสภา
ความมัน
่ คงแห่งชาติ (สมช.) ให้ความส�ำคัญ
กั บ การสร้ า งและพั ฒ นาองค์ ค วามรู้
วิชาการด้านความมั่นคง เพื่อเป็นข้อมูล
เสนอแนะยุ ท ธศาสตร์ นโยบาย และ
แผนความมั่นคง เฉพาะเรือ
่ งทีเ่ กีย
่ วข้อง
รวมทั้ ง สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารศึ กษาวิ จั ย
ด้ า นวิ ช าการในประเด็ น ความมั่ น คง
ตลอดจนการเสริ ม สร้ า งองค์ ค วามรู้
ด้ า น ค ว า ม มั่ น ค ง ผ่ า น ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม
หลักสู ตรต่าง ๆ
1

ก่อนจะกล่าวถึงการพัฒนาและ
ศึกษาวิจัยองค์ความรู้ และการถ่ายทอด
ความรู้ด้านความมั่นคงของ สมช. คงต้อง
กล่ า วถึ ง แนวคิ ด การจั ด การความรู ้ เ พื่ อ
พัฒนาองค์ความรูใ้ ห้แก่บคุ ลากรในหน่วยงาน
และนอกหน่วยงาน รวมทั้งการน�ำความรู้
ที่ได้รับมาใช้ให้ก่อประโยชน์ในการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาการท�ำงาน โดยข้อมูล
จ า ก ก อ ง พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า1

กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร. การจัดการความรู้. สืบค้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564,
แหล่งเข้าถึงข้อมูล http://www.eqdd.nu.ac.th/?page_id=317

55

วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ 7 ประจ�ำเดือนมิถุนายน - กันยายน 2564

การจั ด การความรู้ คื อ การรวบรวมองค์ ค วามรู้ ท่ี มี อ ยู่ ใ นส่ ว นราชการ

ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพั ฒนาให้เป็ นระบบ เพื่ อให้ทุกคน
ในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผูร้ ู้ รวมทัง
ั ง
ิ านได้อย่างมี
้ ปฏิบต
ประสิ ทธิภาพ อันจะส่ งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสู งสุ ด โดยที่ความรู้
มี 2 ประเภท คือ

KNOWLEDGE

01
02

ความรู้ท่ฝ
ี ั งอยู่ในคน
(Tacit Knowledge)
เป็นความรู้ที่ได้จ ากประสบการณ์ พรสวรรค์ ห รื อ สั ญ ชาตญาณ
ของแต่ละบุคคลในการท�ำความเข้าใจในสิง่ ต่าง ๆ เป็นความรูท้ ไี่ ม่สามารถ
ถ่ายทอดออกมาเป็นค�ำพูดหรือลายลักษณ์อกั ษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะ
ในการท�ำงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์บางครั้ง จึงเรียกว่า
เป็นความรู้แบบนามธรรม

ความรู้ท่ช
ี ัดแจ้ง
(Explicit Knowledge)
เป็นความรูท้ สี่ ามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธตี า่ ง ๆ เช่น การบันทึก
เป็นลายลักษณ์อกั ษร ทฤษฎี คูม่ อื ต่าง ๆ และบางครัง้ เรียกว่าเป็นความรู้
แบบรูปธรรม
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พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 11 ก�ำหนดไว้วา่ “ส่วนราชการมีหน้าทีพ่ ฒ
ั นาความรูใ้ นส่วนราชการ เพือ่ ให้มลี กั ษณะเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรูอ้ ย่างสม�ำ่ เสมอ โดยต้องรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรูใ้ นด้านต่าง ๆ เพือ่ น�ำมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ริ าชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทัง้ ต้องส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดให้เป็น
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้” และในคู่มือการด�ำเนินการ
ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ส�ำนักงาน ก.พ.ร.)
ในหมวดที่ 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ “ข้อ 3 การพัฒนา
ส่วนราชการให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้” ยังได้ระบุไว้เช่นกันว่า
“ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และสถานการณ์
ของต่างประเทศทีม่ ผ
ี ลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึง่ ในการบริหารราชการ
ตามพระราชกฤษฎีกานีจ้ ะต้องมีการวางแผน การปฏิบตั ริ าชการทุกระยะ
ต้องมีการปรับแผน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ต้องมีการก�ำหนด
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่เป็นความจริง ฉะนั้น แนวความคิด
ของผูป้ ฏิบตั งิ านภาครัฐจะต้องเปลีย่ นแปลงทัศนคติเดิม
เสียใหม่ จากการที่ยึดแนวคิดว่าต้องปฏิบัติงาน
ตามระเบี ย บแบบแผนที่ ว างไว้ ตั้ ง แต่ อ ดี ต
จนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เป็นการเน้นการสร้าง
ความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน�ำมา
ปรั บ ใช้ กั บ การปฏิ บั ติ ร าชการตลอดเวลา
ในพระราชกฤษฎี ก าฉบั บ นี้ จึ ง ก� ำ หนดเป็ น
หลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนา
ความรู้เพื่อให้มีลักษณะ เป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม�่ำเสมอ”
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นอกจากแนวคิดการจัดการความรู้ข้างต้นแล้ว ในเรื่อง
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)
ได้ศกึ ษาคูม่ อื การจัดท�ำแผนการจัดการความรู้ โดย ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
และ สถาบันเพิม่ ผลผลิตแห่งชาติ พบว่า กระบวนการจัดการความรู้
เป็ น กระบวนการแบบหนึ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยให้ อ งค์ ก รเข้ า ใจถึ ง ขั้ น ตอน
ที่ท�ำให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ หรือพัฒนาการของความรู้
ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 2

1

2

3

การบ่งชี้ความรู้
เช่น พิจารณาว่า วิสยั ทัศน์/ พันธกิจ/
เป้าหมาย คืออะไร และเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย เราจ�ำเป็นต้องรู้อะไร
ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง
อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร

การสร้างและแสวงหาความรู้
เช่น การสร้างความรู้ใหม่ แสวงหา
ความรู้จากภายนอก รักษาความรู้เก่า
ก�ำจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว

การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
เป็นการวางโครงสร้างความรู้
เพื่อเตรียมพร้อมส�ำหรับการเก็บความรู้
อย่างเป็นระบบในอนาคต

4

5

6

การประมวลและกลั่นกรองความรู้
เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสาร
ให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน
ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์

การเข้าถึงความรู้ เป็นการท�ำให้ผู้ใช้
ความรู ้ นั้ น เข้ า ถึ ง ความรู ้ ที่ ต ้ อ งการ
ได้งา่ ยและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) Webboard บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

7
การเรียนรู้ ควรท�ำให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้
จากการสร้างองค์ความรู้ น�ำความรู้ไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่และ
หมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง

2

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
ท�ำได้หลายวิธกี าร โดยกรณีเป็น Explicit
Knowledge อาจจัดท�ำเป็น เอกสาร
ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge
อาจจัดท�ำเป็นระบบทีมข้ามสายงาน
กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพี่เลี้ยง
การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว
เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น

สำ�นักงาน ก.พ.ร. และ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. ธันวาคม 2548, คู่มือการจัดทำ�แผนการจัดการความรู้, หน้าที่ 5-6
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องส�ำคัญของ
ประเทศ เนือ่ งจากคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาประเทศ
ให้มีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้า และโดยที่มุมมอง
ความมั่นคงที่ให้ความส�ำคัญกับ “ความอยู่รอดปลอดภัย
(Survival) และความเจริญก้าวหน้าของชาติ (Growth)”
หรื อ แม้ แ ต่ ก ารให้ ค วามหมายความมั่ น คงแห่ ง ชาติ
ที่ ป รากฏในพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2559 ที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงจะต้องมีการ
ก�ำหนดยุทธศาสตร์/นโยบาย/แผน และการขับเคลื่อน
การท�ำงานให้บังเกิดผลที่ชัดเจนได้ ดังนั้น การพัฒนา
บุคลากรที่ท�ำงานด้านความมั่นคงหรือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
ของหน่ ว ยงานความมั่ น คงหมายรวมถึ ง การพิ จ ารณา
เลือกสรรผู้ที่เหมาะสมทั้งความรู้ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์
ความรับผิดชอบสูง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเข้ามาท�ำ
หน้าทีใ่ นระดับต่างๆ ส่งต่อจากคนรุน่ หนึง่ ไปสูค่ นอีกรุน่ หนึง่
ในการน�ำองค์กรจึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่งของหน่วยงาน
นั้น ๆ และเมื่อพิจารณาเนื้อหาที่ปรากฏในคู่มือแนวทาง
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 - 2565 ของ
ส�ำนักงาน ก.พ. จะเห็นได้ว่าแนวทางฯ ดังกล่าวได้ให้
ความส�ำคัญกับแนวทางให้บุคลากรภาครัฐ (ข้าราชการ
พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ)
ใช้ในการบริหารจัดการการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเอง (บุคลากร
ภาครั ฐ จ� ำ แนกเป็ น บุ ค ลากรแรกบรรจุ (New Entry)
บุคลากรที่มีประสบการณ์ (Professional Personnel)
บุคลากรที่ท�ำหน้าที่หัวหน้างาน (Frontline Manager)
บุคลากรทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งประเภทอ�ำนวยการ (Functional

Strategic
Skillsets

บุคลากรภาครัฐ

New Entry
Professional Personnel
Frontline Manager
Organization &
Business Leader
3

Manager) และบุคลากรที่ด�ำรงต�ำแหน่งประเภทบริหาร
(Organization & Business Leader) และให้หน่วยงาน
และผู ้ บ ริ ห ารภาครั ฐ ใช้ ใ นการส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ แ ละ
พัฒนาบุคลากรให้มีกรอบความคิด (Mindsets) และ
ทักษะ (Skillsets) ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่สอดรับ
กั บ บริ บ ทที่ เ ปลี่ ย นแปลงของโลกและบริ บ ทประเทศ
ในปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้บุคลากรภาครัฐมีการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และการเติบโตตามเส้นทาง
อาชีพเพื่อการพัฒนาภาวะผู้น�ำในทุกระดับ โดยมีทักษะ
เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Skillsets) ได้แก่ ทักษะดิจิทัล
(Digital Skill) ทักษะการสื่อสารโน้มน้าว (Communication and Influencing) ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ
และสร้างสรรค์ (Systematic and Creative Thinking-Skill) และทักษะการคิดวิเคราะห์และวิพากษ์ (Analytical and Critical Thinking) ควบคู่กับ การมีทักษะ
ด้านภาวะผู้น�ำ (Leadership Skillsets) ได้แก่ การยึดมั่น
ในมาตรฐานจริยธรรมและความเป็นมืออาชีพ (Demonstrating Integrity) การก�ำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์
(Developing Vision and Strategy) การพัฒนาตนเอง
และผู้อื่นและสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร (Developing
and Engaging Others) การสร้างและส่งเสริมให้เกิดการ
บูรณาการและความร่วมมืออย่างเต็มที่ (Facilitating
Hyper-Collaboration) การผลักดันให้เกิดนวัตกรรมและ
การเปลี่ยนแปลง (Driving Innovation and Change)
การผลักดันให้เกิดการปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์ (Driving
Execution and Results) 3

Mindsets

Leadership
Skillsets

Skillsets

Digital Skill
Communication and Influencing
Systematic and Creative Thinking-Skill
Analytical and Critical Thinking
Demonstrating Integrity
Developing and Engaging Others
Facilitating Hyper-Collaboration
Driving Innovation and Change
Driving Execution and Results

สามารถศึกษารายละเอียดใน คู่มือแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 - 2565 สำ�นักงาน ก.พ.
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ในส่วนของกระบวนการจัดการความรู้ภายใน
ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้มีการน�ำเสนอ
มุมมองดังกล่าวผ่าน บทความ เรื่อง องค์ความรู้ด้านความ
มั่นคงและการฝึกศึกษา สมช.4 ในวารสารมุมมองความ
มั่นคง ฉบับที่ 5 โดยกล่าวถึง ความส�ำคัญในการพัฒนา
ทุนมนุษย์ และการด�ำเนินการการพัฒนาทุนมนุษย์และ
การฝึกศึกษาของส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่ง
ได้ให้ความตระหนักถึงความเตรียมพร้อมในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล โดยการส่งเสริม ริเริ่ม และพัฒนาองค์
ความรูใ้ นการฝึกศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ทัง้ ภายในประเทศ
และต่างประเทศ

ดั ง นั้ น วารสารมุ ม มองความมั่ น คง ฉบั บ นี้
จะกล่าวถึง การพัฒนาองค์ความรู้ การศึกษาวิจัยและการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความมั่นคง รวมถึงความร่วมมือ
ทางวิชาการที่สถาบันความมั่นคงศึกษา ส�ำนักงานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติได้ด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 มาตรา 21 (7) ให้
ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติศึกษา วิจัย รวบรวม
พัฒนา ส่งเสริม และเผยแพร่ขอ้ มูลหรือองค์ความรูเ้ กีย่ วกับ
ความมั่นคงแห่งชาติ โดยด�ำเนินแนวทางการท�ำงาน เพื่อ
ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ ตลอดจนความมุง่ หมายของพระราช
บัญญัติดังกล่าว ดังนี้

1. การพัฒนา สร้าง ส่งเสริม วิจัย และ ถ่ายทอดความรู้ด้านความมั่นคง
สมช. จัดให้มีโครงการเพื่อพัฒนา สร้าง ส่งเสริม และการท�ำงานวิจัย โดยมุ่งหวังพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร
ภายในหน่วยงานมาโดยต่อเนือ่ ง รวมทัง้ สามารถขยายความรูไ้ ปยังหน่วยงานหรือบุคคลอืน่ จากการน�ำความรูแ้ ละประสบการณ์
การท�ำงานไปถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนมุมมองให้แก่บุคลากรหรือภาคส่วนต่าง ๆ
1.1 โครงการศึกษาวิจยั เพือ่ สนับสนุนงานด้านความมัน่ คงของ สมช. โดยหน่วยงานภายใน สมช. ซึง่ รับผิดชอบ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/นโยบาย/แผนความมั่นคงเฉพาะเรื่อง จะมีการทบทวน ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเชิงลึกประกอบ
การปรับปรุงนโยบายและแผนต่าง ๆ ตามวงรอบให้มคี วามทันสมัยอยูเ่ สมอ รวมถึงประเด็นปัญหาทีม่ คี วามซับซ้อนมาก
จ�ำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางวิชาการศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วน โดยจะด�ำเนินการร่วมกับนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งที่เป็นเครือข่ายการท�ำงานระหว่างกันอยู่แล้ว และที่เข้ามาให้ปรึกษาหารือกับ สมช.
แบบเฉพาะกิจ โดยในวารสารมุมมองความมัน่ คงฉบับที่ 5 ได้กล่าวไปแล้วว่าในปีงบประมาณ 2563 สมช. ด�ำเนินการ
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับงานความมั่นคงรวมทั้งสิ้น 6 เรื่อง ในปีงบประมาณ 2564 จะมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม 3 เรื่อง
ดังนี้
1) โครงการศึกษาเพื่อยกร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570)
โดย นักวิชาการและคณะท�ำงานจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 2) โครงการศึกษาสถานการณ์
และ/หรือภัยคุกคามด้านความมัน่ คงทีป่ ระเทศไทยต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือในระยะเวลา 5 ปี
ข้างหน้า (พ.ศ. 2566 – 2570) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวช (คณบดีคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) และคณะท�ำงาน และ 3) โครงการศึกษาความคืบหน้าของประเทศไทยในการปรับปรุง
กฎหมายภายในตามพันธกรณีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 โดยคณะ
นักวิชาการคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โครงการทั้ง 3 เรื่อง ได้ผ่านกลไกการรับฟัง
ข้อคิดเห็นเชิงวิชาการตามแนวทางปฏิบัติของ สมช. ซึ่งมีผู้แทนส่วนราชการภายนอกและผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญร่วมให้ข้อคิดเห็นเพื่อให้การศึกษาวิจัยมีความรอบด้านและสมบูรณ์มากที่สุด
4

รัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์, องค์ความรู้ด้านความมั่นคงและการฝึกศึกษา สมช., วารสารมุมมองความมั่นคง,
ฉบับที่ 5 (ตุลาคม 2563 - มกราคม 2564): 55-64.
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1.2 การอบรมหลักสูตรทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สมช. ได้จัดส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรและอยู่ระหว่างการสมัครเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ อาทิ

หลักสูตรส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ทุนฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาสนับสนุนยุทธศาสตร์

พัฒนาประเทศ (Strategy-based) ประจ�ำปี 2563 โดยในมิตคิ วามมัน่ คงมีสำ� นักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
(สมช.) รับผิดชอบจ�ำนวน 15 ทุน โดยจัดสรรทุนให้กับบุคลากรภายใน สมช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยการฝึกอบรมมีด้วยกัน 4 Module คือ
Module 1

Module 2

การปรับและเสริมสร้างความรู้พื้นฐาน (Knowledgebased Building) โดยมีประเด็นการเรียนรู้และพัฒนา
อาทิ Digital Transformation การคิดสร้างสรรค์เชิง
นวัตกรรม ความมั่นคงทางอาหาร น�้ำ และพลังงาน
การบริหารความขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์
เครื่ อ งมื อ การประเมิ น ภั ย คุ ก คามและบริ ห ารจั ด การ
ความเสีย่ ง การวิเคราะห์และบริหารจัดการนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ระบบเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ รองรับความมัน่ คง
ทางไซเบอร์ ประเด็นการเรียนรู้และพัฒนาอื่น ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ การขับเคลือ่ นโครงการภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ

การให้คำ� ปรึกษาส�ำหรับข้อเสนอการปรับเปลีย่ น
หรือพัฒนางานเชิงนวัตกรรม (Consultant
Service)
Module 3

การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการน�ำเสนอ
ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนางานเชิง
นวัตกรรม (Knowledge Sharing and Project
Proposal Presentation)
Module 4

การติดตามและประเมินผลโครงการ (Project
Monitoring and Evaluation)

หลักสูตร APCSS : Strategic Competition in the Ocean Virtual Workshop
ระหว่างวันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2563

หลักสูตรออนไลน์ “Strategic Leadership Programme” ร่วมกับ Defense Academy of

the UK ระหว่างวันที่ 22 – 26 มีนาคม 2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงานพัฒนาพื้นที่
เพื่อเสริมความมั่นคง” ประจ�ำปี 2564 (รุ่นที่ 4) ระหว่างวันที่ 24 – 26 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม

เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ และจังหวัดราชบุรี เพื่ออบรม
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลากรที่มีภารกิจขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
(พ.ศ. 2562 – 2565) จัดโดย กองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ สมช.

61

วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ 7 ประจ�ำเดือนมิถุนายน - กันยายน 2564

หลักสูตรออนไลน์ Smart Nation: Opportunities and Cybersecurity Management

ภายใต้ความร่วมมือ “Singapore Cooperation Training Award” ระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2564

ทุนฝึกอบรม Conflict Prevention and Resolution through Arms Control, Disarmament
and Non-Proliferation in the OSCE Area ภายใต้โครงการ Scholarship for Peace and
Security ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 30 กรกฎาคม 2564

หลักสูตรออนไลน์ การฝึกอบรมภาคฤดูร้อนเรื่องความไร้รัฐ (Summer Course on

Statelessness) ระหว่างวันที่ 12 – 23 กรกฎาคม 2564

หลั ก สู ต ร “National Security Agencies’ Role in Countering Terrorism.
Utilizing the International Counter-terrorism Database” ระหว่างวันที่ 19 กันยายน –
2 ตุลาคม 2564 ณ ประเทศรัสเซีย

2. ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/นักวิชาการ และหน่วยงานภาครัฐ
สมช. จัดให้มโี ครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาองค์ความรูร้ วมทัง้ เป็นหน่วยงานทีน่ ำ� ความรูแ้ ละประสบการณ์การท�ำงาน
ไปถ่ายทอดความรูด้ า้ นความมัน่ คงและแลกเปลีย่ นมุมมองให้แก่บคุ ลากรหน่วยงานอืน่ ๆ หรือการจัดท�ำความตกลงร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างกัน (Memorandum of Understanding – MOU)
2.1 บั น ทึ ก ความเข้ า ใจความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า งคณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละรั ฐ ประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ในช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2562 กระแสการขยายอิทธิพลของจีนผ่านโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI)
ประกอบกับการออกยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิก (Indo-pacifc Strategy) ของสหรัฐอเมริกา น�ำมาซึ่งการแข่งขัน
อิทธิพลของมหาอ�ำนาจในภูมิภาคเอเชีย เช่น ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ การเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่าง
เกาหลีเหนือและสหรัฐอเมริกา เป็นต้น เหตุการณ์เหล่านี้จึงเป็นสาเหตุให้สถาบันความมั่นคงศึกษา มองถึงองค์
ความรู้ของนักวิชาการนอกเหนือจากในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อให้ได้เห็นมุมมองของนักวิชาการที่ท�ำงานในพื้นที่
จุดยุทธศาสตร์ ซึง่ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มนี กั วิชาการทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับบริบท
มหาอ�ำนาจโลก อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง หรือโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง เป็นต้น โดยเมื่อเดือนกันยายน 2562
ได้มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นมหาอ�ำนาจในลุ่มแม่น�้ำโขงระหว่างสถาบันความมั่นคงศึกษา และคณะรัฐศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) และต่อมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ทั้งสองฝ่ายเห็นควรจัดท�ำร่างบันทึกความ
เข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพือ่ แลกเปลีย่ น
ความร่วมมือทางวิชาการด้านความมั่นคง
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การด�ำเนินงานภายใต้กรอบบันทึกฯ ดังกล่าว มุง่ เน้น
การศึกษาวิจัย การจัดประชุม ทางวิชาการ การแลกเปลี่ยน
วิทยากร รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนในประเด็นความ
มั่นคงศึกษาให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา ร.สป.335
(126335) การศึกษาความมั่นคงระหว่างประเทศ ซึ่งได้มี
แนวทางการเรียนการสอน ให้นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนงานความมัน่ คง หลักวิชาการในการประเมิน วิเคราะห์
สถานการณ์ ค วามมั่ น คงและการก� ำ หนดนโยบายในงาน
ความมั่นคงของส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อให้
เห็นภาพการท�ำงานในทางปฏิบัติกับหลักวิชาหรือทฤษฎีทาง
วิชาการที่ได้ศึกษา โดยลักษณะการเรียนการสอน แบ่งออก
เป็น 3 ส่วนคือ 1) ส่วนของการบรรยายในชั้นเรียน 2) การ
แบ่งกลุ่มถกแถลงในประเด็นส�ำคัญด้านความมั่นคง และ
3) การน�ำเสนอผลถกแถลง นอกจากความร่วมมือทางวิชาการ
ในเรือ่ งการเรียนการสอนแล้ว ส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
ยังได้เปิดรับนักศึกษาที่สนใจเข้ารับการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษากับผูป้ ฏิบตั งิ าน

2.2 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ ร่วมกับกองบัญชาการ
กองทัพไทย
มีหน้าที่ในการจัดเก็บ รวบรวม พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความมั่นคงให้เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร
ภายในและหน่วยงานด้านความมั่นคง อื่น ๆ เมื่อสถาบันฯ ได้เริ่มมีกระบวนการจัดท�ำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติกับสถาบันทางวิชาการแล้ว จึงมีความคิดริเริ่มในการจัดท�ำ
บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการกับกองทัพ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างหน่วยพลเรือน
กับหน่วยทหาร (Civil-Military Relations) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนางานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับมิติ
ความมั่นคง โดยเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์)
และผู้บัญชาการทหารสูงสุด (พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์) ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อบูรณาการการพัฒนาและแลกเปลี่ยน
องค์ความรูแ้ ละบุคลากรระหว่างหน่วยงานความมัน่ คงฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร โดยส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
(สถาบันความมั่นคงศึกษา) และหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย จะได้ร่วมกันวางแผนก�ำหนดแนวทาง
ด�ำเนินความร่วมมือทางวิชาการ อาทิ การจัดประชุม สัมมนาเชิงวิชาการ การแลกเปลี่ยนวิทยากรในหลักสูตร
ฝึกอบรม ฝึกศึกษา การเผยแพร่บทความทางวิชาการ การใช้พื้นที่ของทั้งสองหน่วยงานในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ
และการมีความร่วมมือกับหน่วยงานวิชาการภายในประเทศและต่างประเทศ ต่อไป
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2.3 การท�ำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทางวิชาการและภาคส่วนต่าง ๆ
การสร้างและส่งเสริมให้เกิดการประสานร่วมมือ
และการท�ำงานเป็นทีม (Collaboration Teamwork)
ทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน องค์กรและ
ภาคส่วนต่าง ๆ โดย สมช. (สมศ.) ได้รว่ มกับภาคีเครือข่าย
โดยเฉพาะสถาบันทางวิชาการ นักวิชาการ นักวิจัย
ในการปรึกษาหารือเพือ่ น�ำความรูท้ างวิชาการและงานวิจยั
รวมทั้งประสบการณ์การท�ำงานมาจัดท�ำเป็นข้อเสนอและ
ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นด้านความมั่นคงหรือที่ส่งผล
ทั้งทางบวกและทางลบในการด�ำเนินงานด้านความมั่นคง
จากประเด็นความมั่นคงในปัจจุบันที่มีความคาบเกี่ยวกัน
หลายหน่ วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ (Cross-Cutting
Issues) และให้ขอ้ เสนอในการจัดท�ำยุทธศาสตร์/นโยบาย/
แผนความมัน่ คง อาทิ สมศ. ได้มโี ครงการสัมมนาเชิงวิชาการ
มุมมองความมั่นคง (Academic Forum on Security
Perspectives: AFSP) โดยได้จัด AFSP ครั้งที่ 1
เมือ่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ในหัวข้อเรือ่ ง “การโยกย้าย
ถิ่นฐาน แรงงานข้ามชาติ และ โควิด-19 ซึ่งได้เชิญ
ผศ.ดร.นฤมล ทับจุมพล ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยการย้ายถิ่น
แห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ ผศ.ดร.ประเสริฐ
แรงกล้า คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ นายอดิศร เกิดมงคล นักวิชาการจากเครือข่าย
65

องค์ ก รด้ า นประชากรข้ า มชาติ แ ละผู ้ แ ทนส� ำ นั ก งาน
องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานประจ�ำ
ประเทศไทย หรือ IOM (คุณภัคชนก พัฒนถาบุตร) น�ำเสนอ
และแลกเปลี่ ย นความคิ ด ความเห็ น และให้ ข ้ อ เสนอ
เชิงนโยบายประเด็นส�ำคัญหรือแนวทางการด�ำเนินงาน
เพื่อประกอบการจัดท�ำร่างนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570) หรือ
แผนความมัน่ คงเฉพาะเรือ่ ง รวมทัง้ มาตรการทีค่ วรด�ำเนินการ
ในปัจจุบันและระยะสั้น
นอกจากนี้ เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2564
เลขาธิ ก ารสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ใ นฐานะประธาน
กรรมการนโยบายวิชาการด้านความมั่นคงได้ลงนามค�ำสั่ง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท�ำข้อเสนอทางวิชาการเพื่อ
เสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนด้านความมัน่ คง
เพื่อให้มีการปรึกษาหารือและให้ข้อเสนอทางวิชาการเพื่อ
ประกอบการจัดท�ำยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนความ
มั่นคงเฉพาะเรื่อง โดยเฉพาะการให้ความเห็นและมุมมอง
ในการจัดท�ำเนื้อหาในร่างนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570) และ
การพัฒนาองค์ความรู้ การศึกษาวิจัย และการเผยแพร่
ความรู้ด้านความมั่นคง
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3. การจัดอบรมหลักสูตรความมั่นคงศึกษา
สมศ. มีก�ำหนดจัดหลักสูตรความมั่นคงศึกษา
เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การท�ำงานด้าน
ความมั่นคงให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการก�ำหนดหรือ
เสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย แผน และการปฏิบัติงาน
ด้านความมัน่ คง รวมถึงให้มกี ารแลกเปลีย่ นความคิด ความเห็น
การถกแถลง การน�ำเสนอ การประยุกต์หรือปรับใช้กับ
การท�ำงานในประเด็นความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับสหสาขา
ต่าง ๆ ในมิติความมั่นคงเชิงองค์รวม (Comprehensive

Security) โดยผู้เข้ารับการศึกษาจะสามารถศึกษาจาก
ชัน้ เรียนและทีส่ ำ� คัญการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองจากการค้นคว้า
วิจัยหรือสื่อการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนและน�ำมาถก
แถลงร่วมกันในเชิง Critical Thinking and Problem
Solving และ Collaborative Teamwork โดยจะได้
กล่าวถึงเรื่องเหล่านี้ในวารสารมุมมองความมั่นคงในฉบับ
ต่อไป

กล่าวได้ว่า การพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
ความมั่นคง การศึกษาวิจัยและถ่ายทอดความรู้
ด้ า นความมั่ น คงมี ค วามส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นการพั ฒ นาตนเองและ
พั ฒ นาหน่ ว ยงานควบคู ่ กั บ การเปิ ด เวที ใ ห้ เ กิ ด
กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังความเห็นจาก
ภาคีตา่ ง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับประเด็นด้านความมัน่ คง
ทีป่ จั จุบนั และแนวโน้มมีความหลากหลาย ซับซ้อน
ที่ต้องอาศัยการร่วมกันคิด ร่วมกันท�ำ ผ่านการ
ระดมความคิด การพูดคุย การรับฟังความเห็น
และการแสวงหาทางออกหรื อ หนทางปฏิ บั ติ
ที่เหมาะสมในช่วงเวลานั้น ๆ ทั้งข้อเสนอในเชิง
นโยบายและข้ อ เสนอในเชิ ง ปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น
รูปธรรมโดยเฉพาะการประสานการปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานเป็นเรื่อง
ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ กั บ การท� ำ งานด้ า นความมั่ น คง
ในระยะต่อไป
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ยุทธศาสตร์และแผนความมั่นคง
เฉพาะเรื่อง
สถาบันความมั่นคงศึกษา

ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือที่เรียกชื่อกันว่า “สมช.” เป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัด
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี มีหัวหน้าหน่วยงานระดับ 11 เทียบเท่าปลัดกระทรวงที่รู้จักกันในชื่อต�ำแหน่ง เลขาธิการ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ โดย สมช. ท�ำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการให้แก่ สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สภา มช.)
และเมื่อกล่าวถึงหน้าที่หลักในอดีตจนถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่าหน้าที่ส�ำคัญของ สมช. ในฐานะหน่วยงานระดับ
นโยบายด้านความมัน่ คงก็คอื การก�ำหนดนโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ เพือ่ เสนอสภาความมัน่ คงแห่งชาติและ
คณะรัฐมนตรี ดังที่ได้มีการกล่าวถึงการศึกษานโยบายความมั่นคงของไทยเชิงเปรียบเทียบในแต่ละห้วงปี
ในบทความเรื่อง “การศึกษาการจัดท�ำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติของไทย”
ในวารสารมุมมองความมัน่ คง ฉบับที่ 6 ก่อนที่ สมช. จะจัดท�ำ “นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565)” แทน เพือ่ ให้เป็นไปตามบทบัญญัตขิ องพระราชบัญญัตสิ ภาความมัน่ คงแห่งชาติ
พ.ศ. 2559 ในปัจจุบัน
นอกจากนโยบายความมั่นคงแห่งชาติซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของ สมช. แล้ว สมช. ได้มีการศึกษา
วิเคราะห์ เห็นว่าบางประเด็นด้านความมั่นคงบางเรื่องต้องมีการจัดท�ำรายละเอียดเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิด
ความชัดเจนยิ่งขึ้นและสามารถให้หน่วยปฏิบัติรับไปด�ำเนินการ อีกทั้งยังสามารถประสานและติดตามได้ตรง
ประเด็นผ่านกลไกคณะกรรมการหลักของสภาความมั่นคงแห่งชาติ (คณะกรรมการนโยบายของสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ คณะกรรมการร้อยกรองงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติ คณะกรรมการประสานงานของ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ) หรือกลไกคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นใหม่เป็นการเฉพาะภายใต้
มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ค�ำสั่งส�ำนักนายกรัฐมนตรี หรือ ค�ำสั่ง
สภาความมั่นคงแห่งชาติ จึงได้มีการจัดท�ำเป็น “ยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะเรื่อง”
หรือ “แผนความมั่นคงเฉพาะเรื่อง” ที่เกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงในขณะนั้น
ทั้งในมิติภายในประเทศและมิติภายนอกประเทศ
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การประเมินวิเคราะห์ให้รู้เท่าทันพลวัตสถานการณ์ความมั่นคงทั้งรูปแบบเก่าและความมั่นคง
รูปแบบใหม่รวมถึงเป้าหมายและเครื่องมืออาวุธยุทธโธปกรณ์ทางทหาร (Hard Power) หรือ อ�ำนาจแบบ
นุ่มนวล (Soft Power) ที่ใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงและต่างประเทศของประเทศต่าง ๆ
เป็นสิง่ ส�ำคัญที่ สมช. และหน่วยงานทีเ่ ป็นภาคีเครือข่ายได้กำ� หนดให้มนี โยบายหรือแผนหรือท่าทีเชิงรุกทัง้ ใน
ระยะสัน้ และระยะยาวเพือ่ รักษาหรือแสวงหาประโยชน์ให้กบั ไทย คูข่ นานกับการสร้างดุลยภาพระหว่างประเทศ
มหาอ�ำนาจหรือประเทศหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) ดังนั้น การบอกเล่าเรื่องราวในอดีต
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการจัดท�ำยุทธศาสตร์/นโยบาย/แผน ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคงในปัจจุบัน
โดยในห้วงที่ผ่านมา สมช. ได้จัดท�ำยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะเรื่อง และแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่อง
รองรับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติมาแล้วหลายฉบับ โดยจะขอกล่าวถึงที่มาที่ไปหรือภูมิหลังความเป็นมา
และสาระส�ำคัญในบางฉบับ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ
(พ.ศ. 2558 – 2564)
จุดเริม่ ต้นการเสนอแนะยุทธศาสตร์/นโยบาย/
แผน หรือ กลยุทธ์ใด ๆ ก่อนอื่นคงต้องมีการประเมิน
หรื อ ตรวจสอบสภาวะแวดล้ อ มด้ า นความมั่ น คง
ทั้งปัจจัยภายนอกประเทศและปัจจัยภายในประเทศ
รวมถึงก�ำลังอ�ำนาจของชาติ (National Power)
โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการแสวงหาข้อมูลเหล่านั้น
ทั้ ง นี้ จ ะเห็ น ได้ ว ่ า มี ห ลายหน่ ว ยงานหรื อ สถาบั น
จัดให้มีการศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการประเมิน
วิเคราะห์สถานการณ์ดา้ นความมัน่ คง (Assessment)
หรือหากท่านทีเ่ ข้ารับการศึกษาทางทหารจะมีหลักสูตร
ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ (ขกศ.) ที่เปิดโอกาสให้
ผู้แทนหน่วยงานทหารและพลเรือนเข้ารับการอบรม
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หลักสูตรดังกล่าว ขณะเดียวกันส�ำนักข่าวกรองแห่งชาติ
(สขช.) ได้เปิดหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคง
แห่งชาติ (บมช.) ทีเ่ ปิดโอกาสให้ผแู้ ทนหน่วยงานทหาร
และพลเรือน รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนได้เข้ารับการ
อบรมหลักสูตรดังกล่าว ส�ำหรับยุทธศาสตร์ขา่ วกรอง
แห่งชาติทกี่ ำ� ลังจะกล่าวถึงนัน้ คณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่
วันที่ 30 กันยายน 2558 รับทราบยุทธศาสตร์ข่าวกรอง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564) เพื่อใช้เป็นกรอบการ
ด�ำเนินงานด้านข่าวกรองของประชาคมข่าวกรองและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตระหนักถึงความส�ำคัญของ
ภั ย คุ ก คามความมั่ น คงและสภาวะแวดล้ อ มที่
สันติสุข รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพงานข่าวกรองให้
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สามารถรับมือกับภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบโดยมุ ่ ง
ด�ำเนินการต่อเป้าหมายภัยคุกคามที่เป็นแก่นหลัก
ของประเทศเพื่อเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่สันติสุข
ลดความเสี่ยงจากเป้าหมายภัยคุกคามทุกรูปแบบ
เสริมสร้างผลประโยชน์และโอกาสของประเทศ สร้าง
ภูมคิ มุ้ กันของสังคมทุกระดับ และพัฒนาศักยภาพงาน
ข่าวกรอง ทัง้ นีไ้ ด้ให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท�ำให้การพัฒนา
งานด้านข่าวกรองขยายไปสู่ทุกภาคส่วนของสังคม
ให้มีความพร้อมปรับตัวเพื่อรองรับการจัดการภัย
คุ ก คามความมั่ น คงและสถานการณ์ ที่ เ ป็ น โอกาส
ในการเสริมสร้างความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและสลับซับซ้อน
เมื่อศึกษาเนื้อหายุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่ง
ชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564) จะเห็นได้ว่าประกอบด้วย
3 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 1) ยุทธศาสตร์ข่าวกรอง
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ
2) ยุทธศาสตร์ขา่ วกรองเพือ่ ป้องกันและแก้ไขภัยคุกคาม
ทั่วไปและเสริมสร้างโอกาสด้านความมั่นคง และ

3) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบข่าวกรอง ขณะเดียวกัน
เมื่อก�ำหนดยุทธศาสตร์ขึ้นมาแล้วจะต้องมีการน�ำ
ยุทธศาสตร์ที่ก�ำหนดขึ้นไปปฏิบัติ โดยในเรื่องนี้ได้
มีการจัดตั้งกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 2 คณะคือ
(1) คณะอนุกรรมการประสานและอ�ำนวยการยุทธศาสตร์
ข่าวกรองแห่งชาติ (อปยข.) เพื่อประเมินวิเคราะห์
สถานการณ์และบูรณาการประสานงานข่าวกรอง
เพื่ อ ประกอบการตั ด สิ นใจในระดั บนโยบาย และ
(2) คณะอนุกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพงานข่าวกรอง
(อปปข.) เพือ่ เสนอการพัฒนาประสิทธิภาพระบบงาน
ข่าวกรองให้เหมาะสมกับสถานการณ์รวมทั้งติดตาม
และประเมินผลการด�ำเนินงาน ส�ำหรับพัฒนาการ
ในระยะต่อไปเพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง
ที่ก�ำหนดให้ส�ำนักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) เป็น
หน่วยรับผิดชอบแผนการพัฒนาระบบงานข่าวกรอง
แบบบูรณาการ ดังนั้น ส�ำนักข่าวกรองแห่งชาติจะ
เป็นหน่วยรับไปด�ำเนินการเรื่องนี้ต่อไป

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
คณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่ 6 สิงหาคม 2556
เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง
ของชาติ (พ.ศ. 2556 – 2560) เพื่อให้คนและชุมชน
มี จิ ต ส� ำ นึ ก ด้ า นความมั่ น คงและมี ภู มิ คุ ้ ม กั น อย่ า ง
ยัง่ ยืน ประกอบกับงานการพัฒนาเพือ่ เสริมความมัน่ คง
ของชาติ ใ นระดั บ จั ง หวั ด ยั ง มี ค วามไม่ ชั ด เจนและ เพื่อเสริมความมั่นคง น�ำวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชน
ไม่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ จึงควรให้มีการผนึกก�ำลัง การจัดการโดยสันติวธิ ี เข้ามาสนับสนุนงานด้านความ
จัดระบบป้องกันชายแดน สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ มั่นคง ตลอดจนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและองค์
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ความรู้ด้านความมั่นคง เสริมสร้างและพัฒนาความ
ร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน และ
การบริหารจัดการให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ
ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) ยุทธศาสตร์
ผนึกก�ำลังเพือ่ เสริมสร้างศักยภาพและภูมคิ มุ้ กันของคน
ชุมชนและพื้นที่ เป้าหมายอย่างยั่งยืน 2) ยุทธศาสตร์
การจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน
3) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงในมิติวัฒนธรรม
ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และการจั ด การโดยสั น ติ วิ ธี
4) ยุทธศาสตร์พัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้าน
ความมั่นคง 5) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความร่วมมือ

ด้ า นความมั่ น คงกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น และ
6) ยุทธศาสตร์บริหารจัดการอย่างมีเอกภาพและ
ประสิทธิภาพ ปัจจุบันได้ก�ำหนดเป็นแผนการพัฒนา
พื้ นที่ เ พื่ อ เสริ ม ความมั่ นคงของชาติ โดยปั จจุ บัน
การด�ำเนินงานเรื่องนี้ได้มีพัฒนาการไปสู่การจัดท�ำ 
แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
โดยประมวล ทบทวน และ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ด้านความมั่นคงเชิงพื้นที่ (Area Approach) ที่ต้อง
มีการประสานการท�ำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ส่วนกลาง หน่วยงานระดับกองทัพภาคและทัพเรือภาค
และ หน่วยงานระดับจังหวัด

ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ
(พ.ศ. 2557 – 2561)
ปัจจุบนั ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ
ได้มีพัฒนาการตามห้วงสมัย โดยเรียกชื่อเป็น แผน
เตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) สืบเนื่อง
จากการเตรี ย มความพร้อมของประเทศให้พ ร้อม
เผชิญภัยคุกคามเป็นเรือ่ งทีด่ ำ� เนินการมาในทุกรัฐบาล
ตั้ ง แต่ ก ารก� ำ หนดให้ มี แ ผนเตรี ย มพร้ อ มแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2517 แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2520
แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 นโยบายการ
เตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2548 ยุทธศาสตร์การ
เตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2557 – 2561) ก่อนที่จะ
พัฒนาและใช้ชื่อเรียกว่า แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ
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ในปั จ จุ บั น ส� ำ หรั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารเตรี ย มพร้ อ ม
แห่งชาติที่จะกล่าวถึงนั้นได้มีกระบวนการจัดท�ำโดย
การประชุมระดมความคิดระหว่างหน่วยงานของรัฐ
และภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งมีการประชุมคณะท�ำงาน
การมีส่วนร่วมของชุมชนในยุทธศาสตร์การเตรียม
พร้อมแห่งชาติโดยจัดเวทีระดมความคิดเห็นของ
หน่วยงานชุมชนท้องถิ่นก่อนที่จะท�ำการประมวลผล
และจั ด ท� ำ เป็ น ร่ า งยุ ท ธศาสตร์ ก ารเตรี ย มพร้ อ ม
แห่ ง ชาติ ที่ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บแนวคิ ด Whole-ofNation Approach เสนอคณะกรรมการเตรียมพร้อม
แห่งชาติเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ในการ
อนุมัติใช้ยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ นั้น คณะรักษาความ
สงบแห่ ง ชาติ มี ม ติ เ มื่ อ วั นที่ 22 กรกฎาคม 2557
เห็ น ชอบยุ ท ธศาสตร์ ก ารเตรี ย มพร้ อ มแห่ ง ชาติ
(พ.ศ. 2557 – 2561) เพื่อให้คนในชาติมีภูมิคุ้มกัน
มีส่วนร่วมและผนึกก�ำลังทุกภาคส่วนในการป้องกัน
(Prevention) การเตรียมพร้อม (Preparedness)
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การบริหารจัดการขณะเกิดเหตุ
(Response) และ การฟื้นฟู
(Recovery) ภายใต้การบริหาร
จัดการแบบเบ็ดเสร็จ (Comprehensive Management)
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ทันท่วงที โดยมี 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) การเตรียมพร้อมของทุกภาคส่วน
ให้พร้อมเผชิญกับภาวะไม่ปกติ 2) การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้ มกั น และศั ก ยภาพให้คน ชุมชน และสังคม
3) การต่างประเทศ 4) การผนึกก�ำลังและบูรณาการ
แผนในทุกระดับ และ 5) การบริหารจัดการทีม่ เี อกภาพ
และประสิทธิภาพ โดยมีกลไกการขับเคลื่อนที่ส�ำคัญ
คื อ คณะอนุ ก รรมการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ก าร
เตรียมพร้อมแห่งชาติ และ คณะกรรมการเตรียมพร้อม
แห่งชาติ ทัง้ นีก้ ารขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนีม้ กี าร
ยึดโยงกับ 2 แผนหลัก

แผนทีส่ อง แผนป้องกันประเทศการเตรียม
ทรัพยากรของฝ่ายพลเรือน รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน
เพื่อสนับสนุนและสามารถระดมทรัพยากรเข้ามา
สนับสนุนกองทัพในสถานการณ์การสูร้ บทีภ่ ยั คุกคาม
มาจากภายนอกประเทศในบริบทสถานการณ์ความ
ขัดแย้งเชิงลัทธิอุดมการณ์ในห้วงเวลานั้นและบริบท
ความมั่นคงอื่น ๆ ได้มีการจัดท�ำแผนเตรียมพร้อม
แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2517 แผนเตรี ย มพร้ อ มแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2520 แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพือ่

แผนแรก แผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ เป็นกรอบและทิศทางให้หน่วยงาน
ทุกภาคส่ ว นตั้ ง แต่ ร ะดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศ
ปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ตั้ ง แต่
ระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย อย่าง
เป็นระบบ มีทิศทางเดียวกันและเสริมก�ำลังกันอย่าง
บูรณาการและเพื่อจัดระบบการด�ำเนินงานและการ
เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ไว้รองรับสถานการณ์
สาธารณภัยตามลักษณะความเสีย่ งภัยให้แก่หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศ
ทั้งในระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย
โดยปัจจุบันกระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย) ได้มีการจัดท�ำแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติขึ้นใหม่

เป็นกรอบนโยบายและแนวทางด�ำเนินการให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดเตรียมความพร้อมและบัญชี
ทรัพยากรรองรับ โดยในส่วนของส�ำนักงานสภาความ
มั่ นคงแห่ ง ชาติ (สมช.) มี กอง 6 (ชื่ อ ในขณะนั้ น
และปรับชื่อตามการปรับโครงสร้างและภารกิจ สมช.
เป็นกองความมั่นคงด้านการป้องกันประเทศ ส�ำนัก
ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ
ปัจจุบัน คือ กองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อม
และการป้องกันประเทศ) เป็นหน่วยหลักรับผิดชอบ
ร่ ว มกั บ กองบั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด (ในขณะนั้ น )
ต่อมากระทรวงกลาโหม และ สมช. ได้มีการประเมิน
สถานการณ์ ด ้ า นความมั่ นคง และทบทวนผลการ
ด�ำเนินงานตามแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติรวมทั้ง

71

วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ 7 ประจ�ำเดือนมิถุนายน - กันยายน 2564

นโยบายการเตรียมพร้อม
แห่งชาติ จึงได้รว่ มกับ สมช.
จัดท�ำแผนผนึกก�ำลังและ
ทรั พ ยากรเพื่ อ การป้ อ งกั น ประเทศเพื่ อ เป็ น แผน
รองรับนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติและแผน
ป้องกันประเทศ โดยให้ความส�ำคัญกับการเสริมสร้าง
ศักยภาพของชาติในการป้องกันประเทศ โดย เมื่อ
วันที่ 12 ตุลาคม 2550 สภาความมั่นคงแห่งชาติ
ได้มีมติเห็นชอบแผนผนึกก�ำลังและทรัพยากรเพื่อ
การป้องกันประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการผนึกก�ำลังและทรัพยากร

เพือ่ เตรียมความพร้อมทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ
อย่างประสานสอดคล้องและเป็นระบบตามภาระ
หน้าที่และขีดความสามารถที่ได้ก�ำหนดไว้ในภารกิจ
ของแต่ละหน่วยงาน โดยให้พร้อมที่จะสนับสนุนการ
ปฏิบตั กิ ารป้องกันประเทศของฝ่ายทหารได้ตงั้ แต่ภาวะ
ปกติ และหากเกิดภัยจากการสูร้ บหรือการสงครามให้
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ทุกภาคส่วนสนับสนุนฝ่ายทหารในการป้องกันประเทศ
อย่ า งเต็ ม ขี ด ความสามารถตามแผนที่ ฝ ่ า ยทหาร
ก�ำหนดหรือตามที่ฝ่ายทหารร้องขอ ทั้งนี้ เพื่อให้
สามารถป้องกันและรักษาเอกราช อธิปไตย บูรณภาพ
แห่งดินแดนของชาติ และความมั่นคงของรัฐได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยให้มีการจัดเตรียมความพร้อม
ด้านทรัพยากรของหน่วยพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และ
ภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ระดมทรัพยากรสนับสนุน
ความต้องการทางทหารในภาวะไม่ปกติ เพือ่ ให้การรบ
มีความต่อเนื่องและมีทรัพยากรเพียงพอ ดังนั้น แผน
ผนึกก�ำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ
จึงสนับสนุนแนวคิดยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ
ที่ให้ความส�ำคัญกับการผนึกก�ำลังป้องกันประเทศ
(United Defense) โดยน�ำทรัพยากรทีเ่ ป็นก�ำลังอ�ำนาจ
ของชาติทุกประเภทมาบูรณาการอย่างมีระเบียบ
แบบแผนและเป็นระบบตั้งแต่ยามปกติ โดยหน่วย
ก�ำลังรบท�ำการส�ำรวจ ประเมิน และเสนอความต้องการ
ทรัพยากรต่อหน่วยในสายงาน ด้านการส่งก�ำลังบ�ำรุง
ในภาวะปกติ และใช้ทรัพยากรที่ได้มาจากการระดม
สรรพก�ำลังในภาวะไม่ปกติแล้วส่งคืนทรัพยากรเมื่ อ
ภาวะไม่ปกติสิ้นสุดลง โดยการท�ำงานยึดโยงกับงาน
ยุทธการ (ยก.) และ งานส่งก�ำลังบ�ำรุง (กบ.) ในการ
ระดมสรรพก�ำลังเพื่อการทหารสนับสนุนศูนย์ระดม
สรรพก�ำลังทางทหารและศูนย์บญ
ั ชาการกองทัพไทย
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อย่างไรก็ต าม เมื่อปี พ.ศ. 2559 สมช. ร่วมกับกระทรวงกลาโหม
ได้ทบทวนแผนผนึกก�ำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ และได้จัดท�ำ
แผนผนึกก�ำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศขึ้นมาใหม่ โดยเสนอสภากลาโหม
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 สภาความมั่นคงแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เห็นชอบแผนฯ ตามล�ำดับ โดยแผนฯ นี้
เป็นการจัดท�ำขึ้นมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการของฝ่ายทหาร ตามแผนป้องกัน
ประเทศหรือภารกิจเพื่อความมั่นคงที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลตั้งแต่ภาวะปกติได้อย่างมีความประสาน
สอดคล้อง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ตามหน้าที่และขีดความสามารถที่ได้ก�ำหนดไว้ ในภารกิจของแต่ละ
หน่วยงาน โดยด�ำเนินการระดมสรรพก�ำลังตามวงรอบ 3 ขั้นตอน คือการเตรียมการ การระดมทรัพยากร
และ การเลิกระดมทรัพยากร และก�ำหนดให้หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ การเตรียมทรัพยากรได้จัดท�ำแผน
เตรียมพร้อมทั้ง 10 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านก�ำลังคน 2) ด้านอาหาร 3) ด้านน�้ำ  4) ด้านการคมนาคม
5) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 7) ด้านอุตสาหกรรมและ
ปัจจัยการผลิต 8) ด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน 9) ด้านการประชาสัมพันธ์ และ 10) ด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
และอื่น ๆ รวมทั้งจัดท�ำแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนผนึกก�ำลังและทรัพยากรเพื่อ
การป้องกันประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเตรียมทรัพยากรให้พร้อมใช้เมื่อเกิดภาวะ
ไม่ปกติ อีกทั้งจะเป็นแนวทางในการจัดท�ำแผนการระดมสรรพก�ำลังของกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพ
ขณะเดียวกันสามารถน�ำมาปรับใช้สนับสนุนในงานด้านสาธารณภัยหรือวิกฤตการณ์ตา่ ง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศ
ยุท ธศาสตร์ การสนับสนุนการศึกษาของ
นัก ศึ กษาไทยมุ ส ลิมในต่างประเทศ
เรื่องนี้มีความสัมพันธ์กับการแก้ไขปัญหา
การก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ นั ก ศึ ก ษาไทยมุ ส ลิ ม ที่ มี บ ทบาท
และส่วนส�ำคัญในการท�ำให้จังหวัดชายแดนภาคใต้
มีความสงบสันติด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2550 เห็นชอบยุทธศาสตร์การ
สนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่าง
ประเทศ (สภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบเมื่อวันที่
25 เมษายน 2550) ยุทธศาสตร์ดงั กล่าวจัดท�ำขึน้ โดย
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ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
การต่างประเทศ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มีวัตถุ
ประสงค์เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะกลุ่ม
เยาวชนไทยมุสลิมที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายหลังจากส�ำเร็จการศึกษา
ในต่างประเทศ
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ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสนั บ สนุ น การศึ ก ษาของ
นักศึก ษาไทยมุ ส ลิ มในต่างประเทศ เป็นกรอบให้
ส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งพั ฒ นาและจั ด แนวทาง
ด�ำเนินการด้านการศึกษาต่อนักศึกษาไทยมุสลิมใน
ต่างประเทศชัดเจนและเป็นระบบ ภายใต้กระบวนการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และเพื่อให้นักศึกษาไทย
มุสลิมเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองไทย
และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ของประเทศ และในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
อาศัยกรอบแนวคิดเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพือ่ ให้กลับมาเป็นก�ำลังในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ การบริหารจัดการทีเ่ ป็นระบบ
ชัดเจน สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยัง่ ยืน การยอมรับ
ในความแตกต่างหลากหลาย รวมทั้งเปิดโอกาสให้
ทุกภาคส่วนสามารถเข้ามา มีส่วนร่วมในการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยประกอบ
ด้วย 4 ยุทธศาสตร์ย่อย ดังนี้
1) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารด� ำ เนิ น การก่ อ นการ
เดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ โดยส่งเสริมการ
จัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาในประเทศให้มี
คุณภาพและเหมาะสม รองรับความต้องการของ
ผูเ้ รียนและความต้องการในการพัฒนาประเทศได้อย่าง
แท้จริง รวมทัง้ การจัดเตรียมความพร้อมให้กบั นักศึกษา
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ไทยมุสลิมที่ประสงค์จะไปศึกษาต่อในต่างประเทศ
โดยจั ด ท� ำ ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและเป็ น ประโยชน์
ต่อนักศึกษา
2) ยุทธศาสตร์การด�ำเนินการขณะศึกษา
ในต่างประเทศ ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานรัฐกับนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ
อย่าง รวมทัง้ ส่งเสริมการรวมกลุม่ เป็นสมาคมหรือชมรม
3) ยุทธศาสตร์ภายหลังกลับจากการศึกษา
จากต่างประเทศ อ�ำนวยความสะดวกและเร่งรัดการ
เทียบวุฒิ และการรับรองวุฒิการศึกษา รวมถึงการ
แนะแนวทางในการประกอบอาชีพ ตลอดจนส่งเสริม
การสร้างเครือข่ายของนักศึกษาไทยมุสลิมที่จบการ
ศึกษาจากต่างประเทศ
4) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เน้นการ
จัดท�ำฐานข้อมูลนักศึกษาไทยมุสลิมที่ศึกษาอยู่ใน
ต่างประเทศ การชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
การศึกษาของโลกมุสลิม และประสานการด�ำเนินการ
ร่วมกันของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้มี
การอ�ำนวยการ ประสานงาน ติดตาม และประเมินผล
อย่างเป็นระบบ
ขณะนี้ สมช. อยู่ระหว่างการจัดท�ำแผนการ
สนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่าง
ประเทศ เพื่อทดแทนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวข้างต้น
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แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่น คง (พ.ศ. 2559 – 2564)
การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรักษา
ความมั่นคงชายแดนหรือสถาปนาความมั่นคง
ชายแดนควบคู ่ กั บ การพั ฒ นาคนและพื้ น ที่
ชายแดนเป็นสิ่งที่ด�ำเนินการตั้งแต่ภัยคุกคาม
จากคอมมิวนิสต์และมีพฒ
ั นาการในการก�ำหนด
นโยบายหรื อ แนวทาง (กลยุ ท ธ์ ) เมื่ อ บริ บท
สถานการณ์ ค วามมั่ น คงภายนอกประเทศ
และภายในประเทศได้แปรเปลี่ยนไปในแต่ละ
ห้วงเวลา ท�ำให้พื้นที่ชายแดนเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าโดยเป็นทั้งประตูการค้า (Connectivity) และ
ประตูทางสังคมวัฒนธรรมระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงจ�ำเป็นต้องมีการวางแผนบริหารจัดการ
ชายแดนเพือ่ รักษาความสมดุลให้การด�ำเนินงานความมัน่ คงเกือ้ หนุนหรือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยที่การบริหารจัดการชายแดนมิใช่เริ่มต้น
ด้วยแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคงฉบับที่ก�ำลังจะกล่าวถึงแต่มีการด�ำเนินงาน
เรื่องนี้มาโดยต่อเนื่องไม่ว่าจะก�ำหนดเป็นแผนเตรียมพร้อมด้านพื้นที่ การสถาปนาความ
มั่นคงชายแดน ยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน โดยหากมองย้อนในอดีต จะพบว่า
เมือ่ ปี พ.ศ. 2544 ในการประชุมรัฐมนตรี 3 กระทรวงหลัก ประกอบด้วย กระทรวง
กลาโหม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้ความส�ำคัญ
กับปัญหาการบริหารจัดการในบริเวณพื้นที่ชายแดน ต่อมาเมื่อเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม
2544 ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการนโยบายพัฒนาพื้น ที่ เ พื่ อ ความมั่ นคงชายแดน (กพช.)
ทีก่ รมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด (ชือ่ ในขณะนัน้ ) โดยมีรองนายกรัฐมนตรี
(พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ) เป็นประธาน ได้มอบให้ สมช. เป็นหน่วยหลักรับผิดชอบด�ำเนินการจัดท�ำ
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดนขึ้น เพื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด�ำเนินงานใน
บริเวณพื้นที่ชายแดน ขณะเดียวกันมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
โดยในห้วงทีผ่ า่ นมาทีผ่ ทู้ สี่ นใจสามารถศึกษาค้นคว้าในเอกสารต่าง ๆ โดยคณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบยุทธศาสตร์
ความมั่นคงชายแดน (พ.ศ. 2545 – 2547) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2544 ตามที่ สมช. เสนอ และ สมช.
ได้มีการขยายห้วงเวลาการใช้ไปจนถึงปี พ.ศ. 2549 (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2547)
ก่อนที่จะมีการจัดท�ำยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน (พ.ศ. 2550 – 2554) แทน ทั้งนี้ ก่อนสิ้นสุดห้วงเวลา
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดนนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและอ�ำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความ
มั่นคงของชาติ (นพช.) (กลไกชุดนี้จัดตั้งภายใต้ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริม
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ความมัน่ คงของชาติ พ.ศ. 2547) เมือ่ วันที่ 17 มกราคม 2554 ได้มมี ติให้กำ� หนดยุทธศาสตร์
การพั ฒ นาเพื่ อ เสริ ม ความมั่ น คงของชาติ เ พื่ อ เป็ น กรอบการด� ำ เนิ น งานพั ฒ นา
เพื่อเสริมความมั่นคงของทุกหน่วยงานในทุกพื้นที่ โดยปรับให้การด�ำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดนในระยะต่อไปที่ครอบคลุมเฉพาะพื้นที่
ชายแดนและชายฝัง่ ทะเลให้มาอยูภ่ ายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
ปัจจุบนั การด�ำเนินงานยุทธศาสตร์ความมัน่ คงชายแดนได้สนิ้ สุดลง
แต่ศักยภาพของพื้นที่ชายแดนมีทั้งโอกาสและข้อจ�ำกัด จึงจ�ำเป็นต้องมีการ
บริหารจัดการชายแดนท่ามกลางบริบทสถานการณ์ความมั่นคงและเศรษฐกิจ
ในขณะนั้น ดังนั้น สมช. จึงได้ด�ำเนินการจัดท�ำแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความ
มั่นคง (พ.ศ. 2559 – 2564) ขึ้นมีความมุ่งหมายเพื่อเป็นกรอบแนวทางการด�ำเนินงานของ
ประชาคมความมั่นคงแต่ละหน่วยงานและสร้างช่องทางการท�ำงานในภาวะวิกฤติ เพื่อรองรับ
ภัยความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ชายแดนภายหลังการเข้าร่วมในประชาคมอาเซียน และให้
การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นล�ำดับความส�ำคัญเร่งด่วนต่อไป
ในส่วนเนื้อหาส�ำคัญของแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคงครอบคลุมขอบเขตพื้นที่
ด�ำเนินการ 31 จังหวัดทางบก และ 23 จังหวัดทางทะเล ได้มีการกล่าวถึงแนวทางด�ำเนินงาน ทั้งสิ้น 10
แนวทางที่ยึดโยงซึ่งกันและกันในแต่ละแนวทาง และมีความเชื่อมโยงการ
ด�ำเนินงานกับแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงในบางเรื่อง โดยแนวทาง
ทัง้ 8 แนวทาง มีดงั นี้ 1) จัดระบบป้องกันพืน้ ทีช่ ายแดน 2) พัฒนาระบบการ
แจ้งเตือนภัยความมั่นคง 3) จัดท�ำการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการสัญจรข้ามแดน
ประกอบด้วยสินค้าและยานพาหนะ 4) พัฒนาระบบการสัญจรข้ามแดน
ให้สามารถป้องกันและควบคุมการลักลอบเข้าเมืองและปัญหาอาชญากรรม
ข้ามชาติ 5) จัดระบบแรงงานต่างด้าวข้ามแดน 6) พัฒนาระบบการตรวจ
โรคระบาดและระบบส่งต่อผู้ป่วยข้ามพรมแดน 7) ด�ำเนินการจัดระเบียบพื้นที่ที่มีเงื่อนไขของปัญหาความ
มั่นคงหรือควบคุมการใช้พื้นที่ที่มีปัญหาเส้นเขตแดนทับซ้อน 8) พัฒนาระบบการข่าว 9) สนับสนุนและ
พัฒนาปฏิบัติการจิตวิทยาในพื้นที่ชายแดน และ 10) จัดเฝ้าตรวจพื้นที่ชายฝั่งทะเล นอกจากแผนบริหาร
จัดการชายแดนด้านความมั่นคงดังกล่าวข้างต้นแล้ว เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านมี รายละเอี ย ดที่ชั ด เจนและ
มอบหมายหน่วยรับผิดชอบไปปฏิบัตินั้น สมช. ได้มีการจัดท�ำ แผนขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการชายแดนด้าน
ความมั่นคงขึ้นมาอีกหนึ่งฉบับ และมีกลไกระดับอนุกรรมการในการขับเคลื่อนและติดตามการท�ำงานของ
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายด�ำเนินการ โดยให้หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบได้หารือกับหน่วยงานสนับสนุน
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ก�ำหนดโครงการส�ำคัญเพื่อขับเคลื่อนการด�ำเนินงานตามแนวทางที่ก�ำหนดไว้ ขณะเดียวกันปัจจุบัน สมช.
อยูร่ ะหว่างการจัดท�ำร่างแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมัน่ คง (พ.ศ. 2566 – 2570) เพือ่ รองรับนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยกระบวนการมีส่วนร่วมเปิดเวที
การระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อยกร่างแผนฯ ฉบับนี้ต่อไปโดยควรให้น�้ำหนักการก�ำหนดความ
ชัดเจนของเป้าหมาย ตัวชี้วัด และหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก/รองในการขับเคลื่อนกลยุทธ์หรือแนวทางการ
พัฒนาที่ก�ำหนดขึ้นไปปฏิบัติเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ประสานสอดคล้องสนับสนุนเป้าหมายและระดับความ
ส�ำเร็จตามตัวชี้วัดที่ก�ำหนดขึ้น โดยการวิเคราะห์ถึงประเด็นหัวข้อ (Subject Matters) ประเด็นปัญหาความ
มั่นคง (Issues) ที่ต้องมีการจัดล�ำดับความส�ำคัญให้ชัดเจน ความท้าทายที่เกิดขึ้นจากปัญหาความมั่นคงที่
มีความซับซ้อนและคาบเกี่ยวกับหลายเหตุปัจจัย และประเด็นพื้นที่เป้าหมายด�ำเนินการ (Area) ควบคู่กับ
การจัดให้มีเวทีวิชาการที่สถาบันความมั่นคงศึกษา (สมศ.) จัดขึ้นเพื่อรับฟังและปรึกษาหารือกับนักวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคประชาสังคม ท้องถิ่น ในการน�ำข้อมูลทางวิชาการ ผลงานการศึกษาวิจัย หรืออื่นใด
มาประกอบเป็นข้อมูลเพือ่ จัดท�ำร่างแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมัน่ คง (พ.ศ. 2566 – 2570) คูข่ นาน
กับการรับฟังความเห็นจากคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับสาระส�ำคัญที่ควรบรรจุ
ในร่างแผนฯ ฉบับใหม่

แผนความมั่น คงแห่ง ชาติท างทะเล
(พ.ศ. 2558 – 2564)
เมื่ อ กล่ า วถึ งความมั่นคงชายแดนซึ่ง
ครอบคลุมพืน้ ทีท่ างบกและชายฝัง่ ทะเล เกาะแก่ง
ต่าง ๆ และการบริหารจัดการชายแดน (Border
Management) แล้ว คงจะต้องกล่าวถึงบริบท
ความมั่นคงทางทะเล (Maritime Security) ที่
นับวันจะมีความส�ำคัญตั้งแต่ในประวัติศาสตร์
ที่เส้นทางเดินเรือมีความส�ำคัญ แต่ปัจจุบันพื้นที่
ทะเลยิ่งนับวันจะมีความส�ำคัญมากทั้งในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ (Geo-Politics) เชิงการขนส่งการค้า การแข่งขัน
อิทธิพลของประเทศมหาอ�ำนาจ การแสวงหาหรือรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต
หรือแม้กระทั่งเรื่องของการท�ำประมงผิดกฎหมาย (Illegal Fishery) และหากศึกษาแนวคิดยุทธศาสตร์ทะเล
ที่ให้ความส�ำคัญกับความมั่นคงและความมั่งคั่ง จะเห็นว่าการประเมินบริบทของไทยท�ำให้เห็นว่า 1) การ
ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาสมุททานุภาพ (Sea Power) โดยเฉพาะการพัฒนากองเรือพาณิชย์ การพัฒนา
กองเรือรบ การพัฒนาฐานทัพ ท่าเรือ และอู่ซ่อมและต่อเรือ 2) ภัยคุกคามเส้นทางเดินเรือที่เกิดจากความ
ขัดแย้งของประเทศต่าง ๆ ในภูมภิ าคในการแย่งชิงพืน้ ทีอ่ า้ งสิทธิเ์ หลือ่ มทับทางทะเล รวมทัง้ การขยายอิทธิพล
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ของประเทศมหาอ�ำนาจในภูมิภาค รวมทั้งปัญหาจากกระท�ำอันเป็นโจรสลัดและปล้นชิงด้วยอาวุธ จึงต้อง
มีการรักษาเส้นทางคมนาคมทางทะเล (Sea Line of Communication, SLOC) 3) การกระท�ำผิดกฎหมาย
เกีย่ วกับทะเล การขาดความตระหนักรูแ้ ละให้ความส�ำคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 4) การขาดความ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน
จึงต้องมีการสร้างความตระหนักรู้เรื่องทะเลและการใช้ประโยชน์จากทะเลของประชาชน จึงได้มีการจัดท�ำ
นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผน เริม่ ตัง้ แต่นโยบายและยุทธศาสตร์ในการแก้ปญ
ั หาและรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2542 – 2546) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทาง
ทะเล (พ.ศ. 2548 – 2552) ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2555 – 2559)
ด้วยเหตุที่การรักษาความมั่นคงทางทะเลและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลมีความส�ำคัญและต้อง
ปรับให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เป็นปัจจุบันและระยะต่อไปจึงได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ความมั่นคง
แห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2555 – 2559)
ด้ ว ยเหตุ นี้ ค ณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่
21 ตุลาคม 2557 เห็นชอบแผนความมั่นคง
แห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558 – 2564)
มี เ ป้ า หมายมุ ่ ง ให้ เ กิ ด การบู ร ณาการการ
ท�ำงานด้านทะเลของประเทศในทุกภาคส่วน
เพื่ อ สร้ า งให้ เ กิ ดความมั่ นคง ความมั่ ง คั่ ง
และความยั่งยืนและท�ำให้ทะเลเป็นพื้นที่
ทีป่ ระเทศไทยสามารถแสวงหาและรักษาผลประโยชน์ได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพและเอือ้ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประเทศ โดยแผนฉบับนี้ได้ก�ำหนด 6 ประเด็นยุทธศาสตร์รองรับ ได้แก่ 1) การพัฒนาศักยภาพ
ความมั่นคงของชาติทางทะเล 2) การคุ้มครองการใช้ประโยชน์จากทะเล 3) การสร้างความสงบเรียบร้อย
และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทะเล 4) การสร้างความสมดุลและยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
5) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความตระหนักรู้ความส�ำคัญของทะเล และ 6) การบริหาร
จัดการผลประโยชน์ของชาติทางทะเลโดยองค์กรของรัฐ
หากพิจารณาเนื้อหาของแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลฉบับนี้ ได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
การบริหารจัดการทางทะเลที่ส�ำคัญ ๆ
เรื่องแรก การพัฒนาศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)
ไปสู่การเป็นศูนย์อ�ำนวยการให้มีอ�ำนาจตามกฎหมายในการสั่งการและการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพือ่ ท�ำหน้าทีบ่ รู ณาการภารกิจและทรัพยากร
ภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและให้เกิดความเป็นเอกภาพ ในการปฏิบัติงาน โดยปัจจุบันได้มีการตรา
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พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 แล้ว ดังที่มีการกล่าวไว้ในบทความเรื่อง
“ความท้าทายการพัฒนาศักยภาพในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในวารสารมุมมองความมั่นคง
ฉบับที่ 6)
เรื่องที่สอง การจัดตั้งสถาบันกิจการทางทะเล (Thailand Maritime Institute – TMI) ท�ำหน้าที่
เป็นคลังสมองของชาติ (Think Tank) ในการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกิจการทางทะเล
รวมทั้งศึกษา ค้นคว้า วิจัย และจัดการความรู้ที่เกี่ยวกับทะเลในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูล
เชิงวิชาการทางทะเล ส�ำหรับใช้ประโยชน์ร่วมกันในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และเพื่อเป็น
กลไกสนับสนุนการบริหารจัดการทางทะเลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันได้มีการแต่งตั้งคณะ
อนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (อจชล.) ขึ้นและมีคณะท�ำงาน
ด้านความมั่นคง คณะท�ำงานด้านความมั่งคั่งและยั่งยืน คณะท�ำงานด้านกฎหมาย และ คณะท�ำงานด้าน
การประชาสัมพันธ์ รวมทั้งได้มีการจัดท�ำหนังสือ “ทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล”
รวมทั้งมอบให้นักวิชาการท�ำการศึกษาวิจัย “การศึกษารูปแบบการจัดตั้งองค์กรจัดการความรู้ทางทะเล”
เรื่องที่สาม การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทะเล เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554
ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (United Nations
Convention on the Law of the Sea - UNCLOS) ต่อมา คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553
มอบให้คณะกรรมการกฎหมายทะเลและเขตทางทะเลของประเทศไทยเป็นกลไกประสานงานเพื่อบูรณาการ
การพัฒนากฎหมายให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ และให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่ในความรับผิดชอบหลังจากการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ
โดยมีปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน
ยุท ธศาสตร์ ต่ อ ประชาคมการเมืองและความมั่ นคงอาเซี ย น พ.ศ. 2558 – 2564
นอกจากการจัดท�ำยุทธศาสตร์หรือแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับปัจจัย
ภายในประเทศแล้ว ปัจจัยภายนอกประเทศย่อมมีความส�ำคัญต่อการก�ำหนดนโยบาย
หรือการแสดงท่าทีของประเทศไทยทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยในห้วงเวลาที่
ผ่านมา สมช. ได้มีการจัดท�ำยุทธศาสตร์ต่อประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
พ.ศ. 2558 – 2564 โดยใช้กระบวนการศึกษาวิเคราะห์ทางวิชาการ รวมทั้งการ
รับฟังความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะจากเวทีการประชุมส่วนราชการ ภาคนักวิชาการ
และผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตลอดจนการศึกษาดูงานเชิงลึกในต่างประเทศ เพื่อจัดท�ำ
ยุทธศาสตร์ฯ เพือ่ เป็นแนวทางส�ำหรับการเตรียมความพร้อมของส่วนราชการในการรับมือกับการเปลีย่ นแปลง
ของอาเซียนได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถเตรียมตัวและมีความพร้อมในการผลักดันผลประโยชน์ดา้ นความมัน่ คง
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ของไทยต่ออาเซียนได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึน้ รวมทัง้ สามารถลดผลกระทบตลอดจนความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้
จากการเป็นประชาคมอาเซียน โดยยุทธศาสตร์ฯ ให้ความส�ำคัญกับ 5 ประเด็น ดังนี้ 1) การสร้างความพร้อม
ภายในและร่วมมือกับสมาชิกอาเซียนเพื่อรับมือกับการติดต่อเชื่อมโยงในอาเซียน 2) การเสริมสร้างศักยภาพ
ภายในและร่วมมือกับสมาชิกอาเซียนเพือ่ รับมือกับปัญหาท้าทายความมัน่ คงรูปแบบใหม่ 3) การปรับตัวอย่าง
สมดุลเพื่อรักษาความมั่นคงแห่งชาติ 4) การสร้างความตระหนักรู้และทัศนคติที่เหมาะสมต่ออาเซียน และ
5) การสร้างเอกภาพของอาเซียนและสร้างดุลยภาพทางอ�ำนาจกับมหาอ�ำนาจ โดยปัจจุบัน สมช.อยู่ระหว่าง
การทบทวนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ให้มีความเหมาะสมกับบริบทการเมืองระหว่างประเทศและบทบาทน�ำของ
อาเซียนในการร่วมมือและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน
ขณะนี้ สถานการณ์และบริบทความมัน่ คงมีแนวโน้มซับซ้อนและเกีย่ วโยงกันในหลาย ๆ มิติ ทีส่ ะท้อน
ภาพการท�ำงานด้านความมั่นคงที่ต้องอาศัยมุมมอง การวิเคราะห์ การตกผลึกทางความคิด การเสนอแนะ
นโยบาย แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนครอบคลุมทั้งมิติความมั่นคงของรัฐ (State Security) และมิติความมั่นคง
ของมนุษย์ (Human Security) ฉะนั้นการก�ำหนดเนื้อหาสาระที่จะบรรจุยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะเรื่อง
หรือแผนความมัน่ คงเฉพาะเรือ่ ง ซึง่ ในระยะต่อไปจะใช้ชอื่ ว่า “แผนปฏิบตั กิ ารด้าน ....ระยะที่ .. (พ.ศ. .... - ....)
(แผนระดับที่ 3)” จะต้องด�ำเนินการอย่างรอบคอบและตอบถึงความชัดเจนของเหตุปัจจัยใดจึงจ�ำเป็นที่ต้อง
มีการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารด้านฯ นัน้ ขึน้ เป็นการเฉพาะ เพือ่ ป้องกันหรือลดความซ�ำ้ ซ้อนกับแผนของหน่วยงาน
อื่นที่ด�ำเนินการอยู่แล้ว ควบคู่กับสิ่งส�ำคัญคือการน�ำไปปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนสามารถ
ตอบเป้าหมายและระดับความส�ำเร็จของตัวชี้วัดในแต่ละขั้นตอนได้มากน้อยเพียงใด โดยจะมีแนวทาง
ความเชื่อมโยงกับแผนบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงที่ก�ำหนดขึ้นในแง่มุมใด
บรรณานุ กรม
ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ เสริมสร้างความร่วมมือ
กับ (พ.ศ.2556 – 2560), กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2556
ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ,
ไม่ปรากฏที่พิมพ์ , 2550
ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ.2559 – 2564), ไม่ปรากฏ
ที่พิมพ์
ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ.2558 – 2564) – 2564), ไม่ปรากฏ
ที่พิมพ์
หัสยา ไทยานนท์ กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศบทบาทกองทัพต่อยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2557 –  2561 ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม
2559
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เกร็ดความรู้

แผนบูรณาการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
สถาบันความมัน
่ คงศึกษา

การด� ำ เนิ น งานด้ า นความมั่ น คงในภาพรวมปั จ จุ บั น ส� ำ นั ก งานสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ
(กองนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง) เป็นหน่วยหลักด�ำเนินการจัดท�ำแผนบูรณาการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (พ.ศ. 2564 – 2565) ที่ครอบคลุมการถ่ายทอด
เป้ า หมาย ตั ว ชี้ วั ด ของแผนระดั บ 2 (แผนแม่ บ ท ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด ้ า นความมั่ น คง
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ) ซึ่งถือเป็นกรอบแนวทางด�ำเนินการ
ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ในการน� ำ ไปสู ่ ก ารจั ด ท� ำ แผนระดั บ ที่ 3 (แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า น.... ระยะที่ . ..
พ.ศ. .... / แผนปฏิบัติราชการกระทรวง/กรม) การจัดท�ำโครงการส�ำคัญ และการติดตาม
ประเมินผลการน�ำยุทธศาสตร์/นโยบาย/แผน ไปสูก
่ ารปฏิบต
ั ิ โดยแผนฯ ฉบับนี้ ได้นำ� เสนอทีป
่ ระชุม
คณะกรรมการบูรณาการขับเคลือ
่ นยุทธศาสตร์ชาติดา้ นความมัน
่ คง เมือ
่ วันที่ 22 เมษายน 2564
ที่ผ่านมา

ดังนัน้ สถาบันความมัน่ คงศึกษา (สมศ.) เห็นว่าการน�ำเสนอภาพรวมแผนบูรณาการขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (พ.ศ. 2564 - 2565) เพื่อที่ผู้สนใจได้รับทราบความเป็นไปของงาน
จึงได้น�ำเนื้อหาใจความส�ำคัญของแผนบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
(พ.ศ. 2564 - 2565) เพือ่ ให้ได้รบั ทราบข้อมูลเบือ้ งต้นเกีย่ วกับแนวนโยบายและแนวทางการด�ำเนินงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง านด้ า นความมั่ น คงที่ ค รอบคลุ ม มิ ติ ค วามมั่ น คงแบบองค์ ร วม
(Comprehensive Security) ท่ามกลางกระแสสถานการณ์และบริบทความมั่นคงในโลกปัจจุบัน
และแนวโน้มที่มีความผันผวน (Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความซับซ้อน
(Complexity) และความคลุมเครือ (Ambiguity) ทีแ่ ต่ละประเด็นมีความเชือ่ มโยงและสัมพันธ์สง่ ผล
กระทบถึงกันไม่ทางบวกก็ทางลบไม่มากก็นอ้ ย จึงเป็นสิง่ ท้าทายให้ผกู้ ำ� หนดนโยบายและผูป้ ฏิบตั งิ าน
ด้านความมั่นคงต้องมีมุมมอง การคิดวิเคราะห์ การจัดท�ำ  Scenario Planning และความพร้อม
ในการเตรียมและใช้พลังอ�ำนาจของชาติตลอดจนการเข้ามามีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่าง ๆ
ในการบริหารจัดการงานความมั่นคง
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เป้าหมายการพัฒนาที่ส�ำคัญของแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นความมั่นคง คือ

“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข”
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

การเริ่มต้นการจัดท�ำแผนบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
(พ.ศ. 2564 - 2565) ฉบั บ นี้ มี ที่ ม าสื บ เนื่ อ งจากแผนแม่ บ ทยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ประเด็นความมั่นคง ที่วางเป้าหมายการพัฒนาที่ส�ำคัญ คือ “ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข” ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ได้แก่ 1) การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ (กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร: กอ.รมน./
กระทรวงกลาโหม: กห.) 2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาทีม่ ผี ลกระทบต่อความมัน่ คง
(กอ.รมน./ศูนย์อ�ำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล: ศรชล/กห.)
3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามทีก่ ระทบต่อความมัน่ คง
ของชาติ (กห./กระทรวงมหาดไทย: มท.) 4) การบูรณาการความร่วมมือด้าน
ความมั่ น คงกั บ อาเซี ย นและนานาชาติ รวมทั้ ง องค์ ก รภาครั ฐ และมิ ใช่ ภ าครั ฐ
(กระทรวงการต่างประเทศ: กต.) และ 5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการ
ความมัน่ คงแบบองค์รวม (สมช./กอ.รมน./ศรชล.) โดยแต่ละแผนย่อยจะประกอบด้วย
แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง อาทิ แผนย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศ
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาทีส่ ำ� คัญ จ�ำนวน 5 แนวทาง ดังนี้ 1) การเสริมสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์ 2) การเสริมสร้าง
ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสถาบันพระพุทธศาสนา 3) การพัฒนา
การเมือง 4) การสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ และ 5) การบูรณาการ
กลไกการบริหารจัดการความมั่นคง ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนาข้อ 5 จะไปปรากฏ
อยู่ในแนวทางการพัฒนาการบูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคงของ
แผนย่อยที่ 5 ด้านการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
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แนวทาง
การพัฒนา

(แผนระดับ 2)

แผนแมบท/
แผนงานใต ยศ.
ประเด็น
ความมั่นคง

ยศ.มั่นคง

ยศ.ชาติ

จัดทําแผนปฏิบัติการ
แผนงาน/โครงการ รองรับ
และใหสอดคลองกับแนวทาง
การพัฒนาของแผนยอยนี้
(แผนระดับ 3)

หนวยงานระดับ กระทรวง
ทบวง กรม/สํานัก

มท.

แนวทาง
การพัฒนา
สราง
ความรัก
ความ
สามัคคี
ปรองดอง
ของคน
ในชาติ

การสรางความมั่นคง
ดานอาชีพ และรายได

การแกไขปญหา
ยาเสพติด

การลด/ปองกัน
ปญหาอาชญากรรม

หมายเหตุ : แนวทางการพัฒนาที่ 5
ไปรวมกับแผนยอยที่ 5

สมช.

สมช.
สมช.
/กอ.รมน. /กอ.รมน.

แนวทาง
แนวทาง
แนวทาง
การพัฒนา การพัฒนา การพัฒนา
เสริมสราง เสริมสราง การเมือง
ความ
ความมั่นคง
ปลอดภัย
ของ
ในชีวิต สถาบันหลัก
และ
ของชาติฯ
ทรัพยสิน
และ
ความ
มั่นคง
ของ
มนุษย

(มี 5 แนวทางการพัฒนา (ใช 4 แนวทาง))

แผนยอยการรักษาความสงบภายในประเทศ

กอ.รมน., กห.
กอ.รมน., ศรชล., กห.

แนวทาง
การพัฒนา
ปองกันและ
แกไขปญหา
ความมั่นคง
ทางไซเบอร
ด.ศ.

แนวทาง
การพัฒนา
ปองกัน
และ
ปราบปราม
ยาเสพติด

ป.ป.ส.

สศช.
กอ.รมน.

สมช.

ศรชล.

กห./กอ.รมน.

กอ.รมน.

แนวทาง
การพัฒนา
พิทักษและ
ฟนฟูทรัพยากร
ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

ปก.

แนวทาง
การพัฒนา
ปองกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย

แนวทาง
การพัฒนา
ประเทศ
เพื่อความ
มั่นคง
และ
ชวยเหลือ
ประชาชน

สมช./กอ.รมน.

แนวทาง
การพัฒนา
ปองกันและ
แกไขปญหา
การกอการราย

สมช.

แนวทาง
การพัฒนา
แกไขปญหา
ความมั่นคง
เฉพาะกรณี

สมช./กอ.รมน.

แนวทาง
การพัฒนา
ปองกันและ
แกไขปญหา
อาชญากรรม
ขามชาติ

ทบ.

กห.

ทร.

ทอ.

แนวทาง
แนวทางการพัฒนา
การพัฒนา
เสริมสรางความสัมพันธ
ปกปองอธิปไตย
และความรวมมือ
และผลประโยชน กับประเทศเพื่อนบาน
ของชาติ
มิตรประเทศและ
ทางอากาศ
องคการนานาชาติ

บก.ทท.

แนวทาง
แนวทาง
แนวทาง
การพัฒนา การพัฒนา การพัฒนา
ปกปอง
ปกปอง
ปกปอง
อธิปไตย
อธิปไตย
อธิปไตย
และ
และ
และ
ผลประโยชน ผลประโยชน ผลประโยชน
ของชาติ
ของชาติ
ของชาติ
ทางบก
ทางทะเล
ในภาพรวม

(มี 5 แนวทางการพัฒนา)

กห.
สวนการปกปองอธิปไตยและผลประโยชนของชาติ

การสรางความรักสามัคคีปรองดอง
ความรักชาติ และความภูมิใจในชาติ

การเสริมสรางสุขภาวะ
เพื่อตําบลเขมแข็ง

การลดปญหา
อุบัติเหตุ
บนทองถนน

ทส.

*

การพัฒนา
การเกษตร
ระดับตําบล

แนวทางการพัฒนารักษาความมั่นคง
ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

การสรางความยัง่ ยืน
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิง่ แวดลอม และวัฒนธรรมทองถิน่

สมช./กษ.

*

แนวทางการพัฒนารักษา
ความมั่นคงทางดานอาหารและนํ้า

การบริหารจัดการ
แผน ตําบล มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ในระดับรัฐบาลถึงตําบล

แผน “ตําบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

พน.

ป.ป.ท.

*

แนวทางการพัฒนารักษา
ความมั่นคงทางพลังงาน

*

แนวทางการพัฒนาเสริมสราง
ความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต

โรงเรียนคุณภาพ
ประจําตําบล

หนึ่งตําบล
หนึ่งศูนยกีฬา
หนึ่งกีฬาเดน

บูรณาการรวมกัน
กับยุทธศาสตรชาติ
ดานอื่นๆ

กห., มท.

กพ.

สมช./กห.

กต.

กต.

(แผนระดับ 3)

จัดทําแผนปฏิบัติการ แผนงาน/
โครงการ รองรับและใหสอดคลอง
กับแนวทางการพัฒนา
ของแผนยอยนี้

หนวยงานระดับ
กระทรวง ทบวง กรม/สํานัก

กต.

แนวทาง แนวทาง แนวทาง
การพัฒนา การพัฒนา การพัฒนา
การ
การ
การ
เสริมสราง เสริมสราง รวมมือ
ทาง
และ
ธํารง
รักษา
ไวซึ่ง การพัฒนา
กับ
ดุลภาพ สันติภาพ
ประเทศ
สภาวะ
และ
เพื่อน
แวดลอม
ความ
บาน
ระหวาง
มั่นคง
ภูมิภาค
ประเทศ
ของ
โลก
ภูมิภาค
รวมถึง
องคกร
ภาครัฐ
และ
ที่มิใช
ภาครัฐ

(มี 3 แนวทางการพัฒนา)

สมช., กอ.รมน., ศรชล.

สมช.

สมช.

(แผนระดับ 3)

จัดทําแผนปฏิบัติการ
แผนงาน/โครงการ
รองรับและใหสอดคลอง
กับแนวทางการพัฒนา
ของแผนยอยนี้

หนวยงานระดับกระทรวง
ทบวง กรม/สํานัก

กอ.รมน./
ศรชล.

แนวทาง แนวทาง แนวทาง
การพัฒนา การพัฒนา
การ
บูรณาการ บูรณาการ พัฒนา
กลไก
ขอมูล
ขับ
การ
ดาน
เคลื่อน
บริหาร
ความ
ยุทธ
จัดการ
มั่นคง
ศาสตร
ความ
ชาติ
มั่นคง
ดาน
ความ
มั่นคง

(มี 3 แนวทางการพัฒนา)

แผนยอยการพัฒนา
กลไกการบริหารจัดการ
ความมั่นคงแบบองครวม

านงาน
สงั่ กา
ร

คณะกรรมาธิการทหารและความั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ขอมูล ณ วันที่ 12 ก.พ. 63

(แผนระดับ 3)

จัดทําแผนปฏิบัติการ แผนงาน/
โครงการ รองรับและใหสอดคลอง
กับแนวทางการพัฒนา
ของแผนยอยนี้

หนวยงานระดับ
กระทรวง ทบวง กรม/สํานัก

สขช.

แนวทาง แนวทาง แนวทาง
การพัฒนา การพัฒนา การพัฒนา
ระบบงาน ศักยภาพ
ระบบ
ขาวกรอง ของประเทศ
การ
แบบ
ดาน
เตรียม
บูณาการ ความมั่นคง พรอม
แหงชาติ

(มี 3 แนวทางการพัฒนา)

ร ประส

กต.

อาํ นวยก
า

แผนยอยการบูรณาการ
ความรวมมือดานความมั่นคง
กับอาเซียนและนานาชาติ
รวมทั้งองคกรของภาครัฐ
และที่มิใชภาครัฐ

กอ.รมน. ศร
ชล. :

แผนยอยการพัฒนา
ศักยภาพของประเทศ
ใหพรอมเผชิญภัยคุกคาม
ที่กระทบตอความมั่นคง
ของชาติ

กห. กต. มท. ดศ. ยธ
.

หนวยงานระดับกระทรวง ทวง กรม/สํานัก จัดทําแผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการ รองรับและใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาของแผนยอยนี้ (แผนระดับ 3)

สมช./กอ.รมน.

สมช./กอ.รมน.

แนวทาง
การพัฒนา
บริหารจัดการ
ผูหลบหนี
เขาเมือง

แนวทาง
แนวทาง
แนวทาง
การพัฒนา
การพัฒนา
การพัฒนา
รักษา
รักษา
รักษา
ความมั่นคง
ความมั่นคง
ความมั่นคง
และ
ภายใน
และ
ผลประโยชน
ราช
ผลประโยชน
ของชาติ
อาณาจักร
ของชาติ
พื้นที่
ทางทะเล
ชายแดน

พม.

แนวทาง
การพัฒนา
ปองกันและ
แกไขปญหา
การคามนุษย

(มี 15 แนวทางการพัฒนา)

(กห., กอ.รมน., ศรชล.)
สวนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ

แนวทาง
แนวทาง
การพัฒนา
การพัฒนา
เฝาระวัง
ปองกัน
และปองกัน
และแกไข
ประเด็น
ปญหา
ทางเศรษฐกิจ ความไมสงบ
ที่มีผลกระทบ
ใน จชต.
ตอความมั่นคง

ยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง

(แผนระดับ1)

แผนยอยการปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง (มี 2 สวน 20 แนวทางการพัฒนา)

าย
ะดับนโยบ
ร
:

น
ฒ
ั
ภาพ
สมช. ส

“แนวความคิดการบริหารจัดการ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น ความมั่นคง”

กระบวนการจั ด ท� ำ แผนฯ ทางส� ำ นั ก งานสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ได้ ป ระชุ ม หารื อ ร่ ว มกั บ
หน่วยงานเจ้าภาพแผนย่อยภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตร์ประเด็นความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ จัดท�ำแผนบูรณาการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติดา้ นความมัน่ คง (พ.ศ. 2564 - 2565) ให้เป็นกรอบทิศทาง
การขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติดา้ นความมัน่ คงในลักษณะแผนการบริหารจัดการ เพือ่ ให้หน่วยงานเจ้าภาพ
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ประเด็นความมัน่ คงน�ำไปอ�ำนวยการขับเคลือ่ นแนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อยฯ
ให้สามารถสะท้อนเป้าหมายและตัวชีว้ ดั ของแผนแม่บทฯ ประเด็นความมัน่ คงทีม่ กี ารบูรณาการการด�ำเนินการ
กับนโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงอย่างเป็นรูปธรรม
แผนบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง (พ.ศ. 2564-2565)

1

บทนํา

2

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง

3

กลไกบูรณาการ
การขับเคลื่อน

4

ภาพรวมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคงและวัตถุประสงคของแผน

กรอบแนวคิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคงไปสูการปฏิบัติ
กลไกการขับเคลื่อนฯ ซึ่งเปนกลไกภายใตสภาความมั่นคงแหงชาติ
ในรูปแบบคณะกรรมการ ใน 2 ระดับ

แนวทางการขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติ
กรอบแนวทางและกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ
ไดอยางเปนรูปธรรมโดยกระบวนการขับเคลื่อนฯ ประกอบดวย 3 กระบวนการหลัก
การถายทอดเปาหมายตัวชี้วัด
ของแผนระดับที่ 2

5

การติดตาม ประเมินผล

ผ

ผนวก

การจัดทําแผนระดับที่ 3

การจัดทําโครงการสําคัญ

กระบวนการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติ

1

ขอมูลประกอบแนวทาง
การขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติ

2

คําสั่งที่เกี่ยวของ

3

แบบฟอรม
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ในส่ ว นสาระส� ำ คั ญ ของแผนบู ร ณาการฯ เมื่ อ ศึ ก ษารายละเอี ย ดเนื้ อ หา
ของแผนฯ ฉบับนี้ ได้ระบุไว้ 5 บทด้ ว ยกั น โดยจะขอกล่ า วในที่ นี้ ไ ว้ เ พี ย งสั้ น ๆ
ดังนี้

บทที่ 1 บทน�ำ

กล่าวถึง ภาพรวมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
และวัตถุประสงค์ของร่างแผนบูรณาการฯ โดยวัตถุประสงค์ก�ำหนด
ไว้ด้วยกัน 3 ประการ

ประการแรก เพือ่ เสริมสร้างความเข้าใจของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการขับเคลือ่ น
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคง
ประการที่สอง เพื่อก�ำหนดแนวทางการประสานและบูรณาการการด�ำเนินงาน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีเอกภาพ
ประการทีส่ าม เพือ่ ให้การขับเคลือ่ นไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคงได้อย่างเป็นรูปธรรม
บทที่ 2 แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง

กล่าวถึง กรอบแนวคิดการขับเคลือ
่ นยุทธศาสตร์ชาติดา้ นความมัน
่ คง
ไปสูก
่ ารปฏิบต
ั ิ ซึง
่ ขับเคลือ
่ นผ่านแผนระดับที่ 2 ด้านความมัน
่ คง 2 แผน

คือ แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นด้านความมั่นคง และนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
บทที่ 3 กลไกการบูรณาการขับเคลือ
่ นยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง

กล่ า วถึ ง กลไกการขั บ เคลื่ อ นฯ ภายใต้ ส ภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ

ได้แก่ 1) กลไกระดับนโยบาย คือ
คณะกรรมการบู ร ณาการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด ้ า นความมั่ น คง โดยมี
รองนายกรั ฐ มนตรี เป็ น ประธาน และ 2) กลไกระดั บ อ� ำ นวยการขั บ เคลื่ อ น
ประกอบด้วย 5 คณะย่อย โดยมีหัวหน้าหน่วยงานเจ้าภาพแผนย่อย เป็นประธาน
โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการใน 2 ระดับ
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บทที่ 4 แนวทางการขับเคลือ
่ นไปสูก
่ ารปฏิบต
ั ิ

กล่าวถึง กรอบแนวทางและกระบวนการในการขับเคลือ
่ นยุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่การปฏิบัติให้สามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย 3 กระบวนการหลัก ดังนี้

การถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัดของแผนระดับที่ 2 คือ แผนแม่บทยุทศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง รวมทั้งแผนย่อย เพื่อน�ำไปเป็นกรอบในการจัดท�ำแผนระดับ
การจัดท�ำแผนระดับที่ 3 ได้นำ� ผลลัพธ์จากกระบวนการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชีว้ ดั
ของแผนระดับ 3 มาเป็นกรอบในการด�ำเนินการทั้งการก�ำหนดรูปแบบ ระยะเวลา
ด�ำเนินการ และแนวทางการประสานและบูรณาการการท�ำงานระหว่างหน่วยงาน
การจัดท�ำโครงการส�ำคัญ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติดา้ นความมัน่ คง
ดังนั้น โครงการส�ำคัญจ�ำเป็นต้องสะท้อนถึงหลักการความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่าง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 1) แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นด้านความมั่นคง (ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 2) และเชื่อมโยงกับ แผนระดับที่ 3
(แผนปฏิบตั กิ ารด้าน... หรือแผนปฏิบตั ริ าชการของกระทรวง/กรม) หรือ ทีเ่ รียกกันว่า
โครงการส�ำคัญมีลกั ษณะสะท้อนถึงความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Causal Relationship XYZ) และปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อความส�ำเร็จของโครงการส�ำคัญ (การวิเคราะห์
ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย: Value Chain Thailand) ทั้งนี้ โครงการส�ำคัญ
จะมีห้วงเวลาด�ำเนินการภายในปีงบประมาณ 2564

บทที่ 5 การติดตามและประเมินผล

กล่ า วถึ ง กระบวนการติ ด ตามและประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นการประเมินผลลัพธ์จากการด�ำเนินโครงการต่างๆ

ซึ่งเป็นหลักการที่สอดคล้องกับ
แนวคิดของการก�ำหนดยุทธศาสตร์ชาติตามหลักการ ends – ways – means หรือ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Causal Relationship) โดยมีการด�ำเนินการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1) การติดตามและประเมินผลผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR:
Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and
Country Reform ) และ
2) การติดตามและประมวลผลผ่านกลไกบูรณาการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติดา้ นความมัน่ คง
โดยมุ่งเน้นการรายงานผลการด�ำเนินงานโครงการส�ำคัญในรอบ 6 เดือน
(Outcome Evaluation) สู่เป้าหมายร่วมกัน
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