ประกิจ ประจนปัจจนึก*

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

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

* อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติและที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติด้านความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศ
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งานการก�ำหนดนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
ในรูปแบบใหม่

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

งานการเอาชนะคอมมิวนิสต์

สมช. ได้ มี บ ทบาทร่ ว มกั บ หน่ ว ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในการใช้การเมืองน�ำการทหาร ตามค�ำสัง่ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ที่ 66/23 และต่อมา สมช. ได้ศกึ ษาและเสนอแนะนโยบาย
ตามค�ำสัง่ ส�ำนักนายกรัฐมนตรีที่ 65/25 ทีม่ งุ่ แก้ไขเงือ่ นไข
ความไม่เป็นธรรมในสังคม ในการศึกษาเพือ่ ก�ำหนดนโยบาย
ดังกล่าว สมช. ได้อาศัยองค์ความรู้จากอดีตผู้น�ำของ
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) ทีก่ ลับมาอยูก่ บั
ฝ่ายเรา โดยใช้หลักการที่ซุนวูสอนคือ “การรู้เขา รู้เรา”
ในการนี้ สมช. ได้เชิญอาจารย์ประเสริฐ ทรัพย์สุนทร
อดีตผู้น�ำ พคท. มาให้ความรู้แก่พวกเรา
“การรู ้เขา รู ้เรา” e enemy and
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O
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งานการแก้ ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

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

งานการแก้ ไขปัญหา
วิกฤติการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ

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

การปกป้องคุ้มครองสถาบันหลักของชาติ

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

Work Knowledge

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

การสร้างองค์ความรู้ ในการท�ำงาน

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

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

ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของประสบการณ์
ที่ ได้รับในการท�ำงานที่ สมช.

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