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

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

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

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

*	 อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
	 ประธานที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติและที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติด้านความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศ



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

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

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

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

“การรู้เขา รู้เรา”
One who knows the enemy and

knows himself will not be in danger

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

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

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

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

ที่ได้รับในการท�างานที่	สมช.

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

	 แต ่สิ่ ง ท่ีอยากจะกล ่าวถึงมากที่สุด 
คือความสามคัคีและความร่วมมือร่วมใจของทกุคน 
ที่ท�างานใน	 สมช.	 โดยเฉพาะวิสัยทัศน์และภาวะ 
ผู้น�าของผู้บงัคับบญัชา	 ความมีเมตตา	 ให้ความรู	้  
ความคิด	 และ	“ท�าให้ดู”	ซึ่งพวกเราสามารถ 
เกบ็เก่ียวสิง่ต่าง ๆ เหล่าน้ีมาปรับใช้ได้	 ทัง้ยงัได้รับ 
การส ่ง เสริมสนับสนุนจากผู ้ บังคับบัญชา 
ตามความเหมาะสมและขีดความสามารถ 
ของแต่ละคน	 เป็นสิ่งที่ ซึมซับในตัวพวกเรา 
โดยไม ่ รู ้ตัวและเป ็นการท�างานร ่วมกันโดย 
ไม่เอาการแบ่งเป็นกอง	เป็นฝ่าย	มาเป็นอุปสรรค 
สดุท้ายผลที่ได้รับคือการท�าให้เราเป็นนกัวเิคราะห์ 
ในระดับนโยบายและยุทธศาสตร์ซ่ึงสามารถ 
ท�าประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้อย่างแท้จริง
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