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

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

วารสารมุมมองความมั่นคง

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

รัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์*
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องค์ความรูด
้ ้านความมั่นคง
และการฝึกศึกษา สมช.

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

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

ปริญญาเอก
สาขาวิชา				มหาวิทยาลัย

Politics and International Studies		
							
Social Sciences 				
International Relations 			

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

วารสารมุมมองความมั่นคง

ปริญญาโท
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สาขาวิชา				มหาวิทยาลัย

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

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

วารสารมุมมองความมั่นคง

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

วารสารมุมมองความมั่นคง

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

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

5) การศึกษาการด�ำเนินการ ติดตามผล การประเมินผล
และปรับปรุงระบบประเมินผลการขับเคลือ่ นการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (รศ.ดร.ไพบูลย์ แจ่มพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
6) การศึกษาสถานะของกลุม่ ผูเ้ ห็นต่างจากรัฐ กฎหมาย
ระหว่ า งประเทศและการยกระดั บ ปั ญ หาจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ไปสู่สากล (รศ.ดร.ชนินท์ทิรา ณ ถลาง
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
หากกล่าวถึงความร่วมมือกับหน่วยงานทาง
วิ ช าการที่ ผ ่ า นมาไม่ ไ ด้ เ พิ่ ง มี ก ารเริ่ ม ต้ น แต่ ห ลาย
โครงการได้มีการสานต่อความร่วมมือเดิมและขณะ
เดียวกันได้มีการริเริ่มขึ้นใหม่ โดยการริเริ่มใหม่จะ
เป็นเรื่องที่ สมช. (โดย สมศ.) ได้มีการลงนามบันทึก
ความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะ
รั ฐ ศาสตร์ แ ละรั ฐ ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่กับส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านความ
มั่นคงรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร
ระหว่างสถาบันทางวิชาการกับหน่วยงานด้านความ
มั่นคง ตลอดจนเพื่อสนับสนุนและริเริ่มการศึกษาวิจัย
และส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการ
สอนร่วมกันรวมถึงการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ซึ่ง
นับว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มีการด�ำเนินงานความร่วมมือ
ในลักษณะเช่นนี้ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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15 มีนาคม 2562 สมช. ร่วมกับ Geneva Centre
for Security Policy จัดการฝึกอบรม Strategic
Foresight Workshop for the National Security Council of Thailand ให้แก่บุคคลากรระดับต้น
ของ สมช. กระทรวงการต่างประเทศ ส�ำนักข่าวกรอง
แห่งชาติ หน่วยทหาร โดยผู้รับฟังการบรรยาย การ
ถกแถลงกลุ่ม การน�ำเสนอผลการถกแถลง และการ
ฝึกปฏิบัติกรณีศึกษาหัวข้อการโยกย้ายถิ่นฐานแบบ
ไม่ปกติ (Irregular Migration) และ การก่อการร้าย
ส� ำ หรั บ ความร่ ว มมื อ ที่ มี ม าอย่ า งยาวนานระหว่ า ง
สมช. กับ คณะที่ปรึกษาทางการทหารสหรัฐฯ ประจ�ำ
ประเทศไทย (JUSMAGTHAI) และ The Daniel K.
Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies (DKI APCSS) สมศ. ได้สานต่อความร่วมมือ
ทางวิชาการด้านความมั่นคงระหว่างสองฝ่าย โดย
กิจกรรมครั้งล่าสุดได้ร่วมกับ DKI-APCSS จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “Security in a Complex Environment, Critical Thinking and Strategy”
ระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2563 ณ โรงแรม
คอนราด กรุงเทพฯ เพื่อศึกษาแนวคิดและวิธีการคิด
เชิงวิพากษ์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงจาก
ตัวแบบต่างประเทศและเพื่อฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์
ข้อมูล ข่าวสาร ทีเ่ กีย่ วข้องกับความมัน่ คงและประยุกต์
ใช้กับการจัดท�ำข้อเสนอทางยุทธศาสตร์และนโยบาย
ความมั่นคง (ผู้สนใจศึกษาการเรียบเรียงการรับฟัง
การประชุมฯ ได้ทวี่ ารสารมุมมองความมัน่ คง ฉบับที่ 3
โดยวัฒนะ ณ ศฤงคราญ และคณะ)
เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นความมั่ น คงให้ มี
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากยิ่งขึ้น จึงได้
ให้การสนับสนุนส่งข้าราชการเข้าร่ว มในโครงการ
แลกเปลี่ยนนักวิจัย (Visiting Scholar Analyst)
กับ DKI-APCSS และ East West Center ระยะเวลา
1 เดือน ณ มลรัฐฮาวาย สหรัฐ ฯ โดยท�ำการศึกษา
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สมศ.จะได้พิจารณาจัดท�ำร่างบันทึกข้อตกลงความ
ร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า งส� ำ นั ก งานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพไทย
โดยมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ทาง
วิชาการด้านความมั่นคงรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ระหว่างหน่วยงานความมั่นคงฝ่ายพลเรือน
กับฝ่ายทหารในการอบรม สัมมนา หลักสูตรความ
มั่ น คงศึ ก ษาหรื อ หลั ก สู ต รอื่ น ใดส�ำ หรั บ ข้ า ราชการ
พลเรือน ต�ำรวจ ทหาร เอกชน ประชาสังคม เพื่อแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในงานด้านความมั่นคงรวมถึง
เพื่อสนับสนุนและริเริ่มการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ทางวิชาการด้านความมั่นคงใหม่ๆ
นอกจากที่ก ล่าวมาข้างต้นแล้ว สมศ. ได้
มีการหารือกับทางส�ำนักการศึกษาทหาร สถาบันวิชา
การป้องกันประเทศ (สปท.) เนื่องจากกองบัญชาการ
กองทั พ ไทยได้ใ ห้ความส� ำคัญ จัดให้มีก ารเรียนการ
สอนวิชาเกี่ยวกับความมั่นคงให้แก่นิสิตนักศึกษาโดย
มุ่งหวังให้มคี วามรู้ ความเข้าใจบทบาทของกองทัพและ
งานความมั่ น คงรวมทั้ง มีก ารแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายของกองทัพ โดยจัดให้มีการเรียน
การสอนในวิชาวิทยาการทางทหาร (Military Science) และวิชาการพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ และ
โดยที่ ค วามมั่ น คงในปั จ จุ บั น เป็ น ความมั่ น คงแบบ
องค์รวม (Comprehensive Security) เกี่ยวข้อง
ในทุกมิติทุกระดับ และ สมช. เป็นหน่วยงานระดับ
นโยบายท� ำ หน้าที่เ สนอแนะยุท ธศาสตร์ นโยบาย
ด้านความมั่นคง จึงหารือร่วมกันที่ผู้แทน สมช. เป็น
ผู้บรรยายพิเศษถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และ
แลกเปลี่ ย นมุ ม มองด้ า นความมั่ น คงให้ กั บ นิ สิ ต
นักศึกษาในวิชาดังกล่าว
หากกล่ า วถึ ง ความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น ต่ า ง
ประเทศที่ผ่านมา สมช. ได้มีความร่วมมือกับสถาบัน
ทางวิชาการในต่างประเทศหลักๆ ดังนี้ เมื่อวันที่ 14-

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

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

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

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

ในวันที่ 24 มกราคม 2562 ครั้งที่ 2 เรื่อง “กระบวน
ทัศน์การรักษาความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการค้าการ

วารสารมุมมองความมั่นคง
ฉบับที่ 5 ประจำ�เดือนตุลาคม 2563 - มกราคม 2564
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ลงทุ น และการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ เพื่ อ สนั บ สนุ น
งานความมั่นคง” ในวันที่ 31 มกราคม 2562 ครั้งที่ 3
เรื่อง นโยบายประเทศโลกมุสลิมต่อความมั่นคงใน
ภูมิภาคเอเชียและไทย ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
ครั้งที่ 4 เรื่อง “ความสามารถของไทยในการบริหาร
วิ กฤตการณ์ ค วามมั่นคงรูป แบบใหม่ใ นกรอบ The
ASEAN Vision 2025 on Disaster Management”
และประเด็ น อุ บั ติ ใ หม่ (Emerging Isuues) ใน
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 5 เรื่อง “Social
Media, Fake News, Cyber Crimes และการรักษา
ข้อมูลด้านความมั่นคง” ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
และ ครั้ ง ที่ 6 เรื่อง “พหุวัฒ นธรรมและนวัตกรรม
ทางสังคมกับความมั่นคงของมนุษย์ในบริบทความ
มั่นคงของต่างประเทศและไทย” ในวันที่ 19 เมษายน
2562 ซึง่ ได้รบั ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนหน่วยงานที่เชิญเข้าร่วมการ
แลกเปลี่ ย นมุ มมองด้านความมั่นคง ส� ำหรับในปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้เขียนได้มีโอกาสหารือ
ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์แม่โขงศึกษา (ศ.อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์)
สถาบันเอเชีย จุฬาฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
เพื่อวางแผนการท�ำงานร่วมกัน อย่างไรก็ตามเมื่อเกิด
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID –19) สมศ. จึงได้เลื่อนการจัดสัมมนา
วิ ช าการด้ า นความมั่ น คงในหลายเวที ที่ มี ผู ้ เข้ า ร่ ว ม
จ�ำนวนมากและปรับแผนการท�ำงานให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์
การสร้างการรับรู้รับทราบการท�ำงานของ
สมช. รวมทั้ ง การท� ำงานด้านความมั่นคงได้ส่งผ่าน
ในรู ป แบบของการจัดท�ำ วารสาร “มุมมองความ
มั่นคง” ราย 4 เดือน โดยเป็นการจัดการความรู้ที่อยู่
ในตัวคน จากประสบการณ์การท�ำงานที่มีการสั่งสม
เรียนรู้ของแต่ละบุคคล (Tacit Knowledge) และ

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

