
ปรัชญาพร บุญทูล และคณะ

	 สำ�นักง�นสภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติ	 (สมช.)	 มีหน้�ที่อำ�น�จต�มพระร�ชบัญญัติสภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติ	 

ในก�รจัดทำ�นโยบ�ยและแผนระดับช�ติว่�ด้วยคว�มมั่นคงแห่งช�ติ	 ต�มเป้�หม�ยและแนวท�งที่สภ�คว�มมั่นคง

แห่งช�ติกำ�หนด	 เพื่อเสนอต่อสภ�และคณะรัฐมนตรีพิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบก่อนที่จะให้กระทรวง	 กรม	 และ 

หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบทิศท�งหลักในก�รดำ�เนินก�รป้องกัน	แจ้งเตือน	แก้ไข	หรือระงับยับยั้งภัยคุกค�ม 

เพื่อธำ�รงไว้ซึ่งคว�มมั่นคงแห่งช�ติ	 โดยที่ผ่�นม�	สมช.	ได้ประก�ศใช้นโยบ�ยและแผนระดับช�ติว่�ด้วยคว�มมั่นคง 

แห่งช�ติม�อย่�งต่อเนื่อง	 (ก่อนประก�ศใช้พระร�ชบัญญัติสภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติ	พ.ศ.	 2559	 ใช้คำ�ว่�	 “นโยบ�ย 

คว�มมั่นคงแห่งช�ติ”)	 และมีก�รบังคับใช้เป็นเอกส�รท�งร�ชก�รแบบเปิด	 ตั้งแต่ฉบับแรกใน	 พ.ศ.	 2541	 จนถึง

ฉบับปัจจุบันที่จะสิ้นสุดห้วงเวล�ใน	พ.ศ.	2565

	 อย่างไรก็ดี	นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	 (พ.ศ.	2562	–	2565)	 1	จะหมด

ห้วงการบังคับใช้ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2565	กอปรกับสถานการณ์ความมั่นคง	ทั้งภายในประเทศและภายนอก

ประเทศได้เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเรว็	 รุนแรง	 และมคีวามซับซ้อนเช่ือมโยงกนัในหลายมติ	ิ ก่อให้เกดิผลกระทบ 

ในวงกว้างต่อสภาพทางการเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 และการรักษาความมั่นคงภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ	 จึงจ�าเป็นต้องมีการศึกษาแนวทางการจัดท�าและขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ

มั่นคงแห่งชาติทุกฉบับที่ผ่านมา	 เพื่อใช้ประกอบการจัดท�านโยบายและแผนระดับชาติฯ	 ฉบับใหม่	 ซึ่งเป็นแผน

ระยะ	5	ปี	คือ	ฉบับ	พ.ศ.	2566	-	2570	ให้เป็นไปอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์	โดยสอดคล้องกับห้วงที่	2	ของ

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ	(พ.ศ.	2561	–	2580)

1  เริ่มใช้ค�าดังกล่าวครั้งแรกในฉบับ	พ.ศ.	2562	–	2565	ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาต	ิพ.ศ.	2559

การศึกษาการจัดทำานโยบายและแผนระดับชาติ 

ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติของไทย
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	 คณะผู้เขียน	2	ได้ก�าหนดขอบเขตการศึกษานโยบาย

ความมั่นคงแห่งชาติฉบับที่ผ่านมาของไทยและฉบับที่อยู่

ระหว่างการบังคับใช้	รวม	5	ฉบับ	ได้แก่	

	 การศึกษาออกเป็น	 2	 ส่วนหลกั	 ในส่วนแรก	 คอื	

การศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบของนโยบายความ

มั่นคงแห่งชาติ	 เพื่อแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการภาพรวม

ของนโยบายแต่ละฉบับ	 และในส่วนท่ีสอง	 คอื	 การศึกษา 

เปรียบเทียบสาระส�าคัญของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	

ประกอบด้วย	

2	 นางสาวปรัชญาพร	บญุทลู	นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏบิติัการ	กองนโยบายและยทุธศาสตร์ความม่ันคง	ส�านกังานสภาความม่ันคงแห่งชาต,ิ	 
ศิลปศาสตรบัณฑิต	(กิจการระหว่างประเทศ)	วิทยาลัยนานาชาติ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	และคณะ	(นายกัญจน์ภิเษกฐ์	สุวรรณรัตน์,	 
รัฐศาสตรบัณฑิต	(การเมืองการปกครอง)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	นายปริญญา	เกิดสุวรรณ์	รัฐศาสตรบัณฑิต	(การระหว่างประเทศ)	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	และนายณัฐพล	ประดับมุข	รัฐศาสตรบัณฑิต	(การระหว่างประเทศ)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

    หลักการและเหตุผล 

    กระบวนการจัดท�า 

     กรอบแนวคิด 

    สถานการณ์ความม่ันคงและบริบทความม่ันคง 

    วตัถปุระสงค์ 

    ผลประโยชน์แห่งชาติ 

    วิสัยทัศน์ 

    นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

    การขบัเคลือ่นนโยบายความมัน่คงแห่งชาติ
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ฉบับ พ.ศ. 2541 – 2544

ฉบับ พ.ศ. 2546 – 2549

ฉบับ พ.ศ. 2550 – 2554

ฉบับ พ.ศ. 2558 – 2564

ฉบับ พ.ศ. 2562 – 2565
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1. การเปรียบเทียบองค์ประกอบของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

ลำาดับที่ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
พ.ศ.

2541 – 2544
พ.ศ.

2546 - 2549
พ.ศ.

2550 – 2554
พ.ศ.

2558 - 2564
พ.ศ.

2562 – 2565

1 กล่าวน�า/บทน�า

2 หลักการและเหตุผล

3 กระบวนการจัดท�า 

4 สถานการณ์และบริบทความมั่นคง

5 กรอบแนวคิด

6 นิยามศัพท์

7 ผลประโยชน์แห่งชาติ

8 วัตถุประสงค์แห่งชาติ

9 วิสัยทัศน์	

10 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

11 แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ

12 การขับเคลื่อนนโยบายฯ

13 ภาพรวมของการขับเคลื่อนนโยบายฯ

14 แนวทางการแบ่งมอบหน่วยงานรับผิดชอบ

15 หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท�า

ยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคง

เฉพาะเรื่อง

16 การก�าหนดแผนงานหรือโครงการเก่ียวกับ 

ความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องส�าคัญ	

(Flagship	Project)

17 ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

18 นโยบายความมั่นคงเฉพาะหน้า/หรือ

นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็น

แก่นหลักของชาติ

19 ค่านิยมหลักของชาติ

20 ความส�าคัญของภูมิรัฐศาสตร์

หมายเหตุ:	 เกณฑ์การส�ารวจองค์ประกอบของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	คือ	หัวข้อหลักหรือสาระส�าคัญที่ชัดเจนใน

เล่มนโยบายแต่ละฉบับ
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2.1 หลักการและเหตุผล

3		ภายหลังที่	สมช.	น�านโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	(พ.ศ.	2550	–	2554)	ไปสู่การปฏิบัติตามห้วงเวลาแล้ว	ได้ด�าเนินการจัดท�านโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	
(พ.ศ.	 2555	 –	 2559)	 แต่ด้วยข้อจ�ากัดของสถานการณ์ท�าให้ไม่สามารถเสนอคณะรัฐมนตรีในขณะนั้นพิจารณา	 ดังนั้น	 จึงมีการทบทวนและประเมิน
สถานการณ์และหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนานโยบายฯ	 ฉบับดังกล่าว	 โดยจัดท�าเป็น	 “นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	 (พ.ศ.	 2558	 –	 2564)”	
เป็นกรอบด้านความมั่นคงในระยะ	7	ปี	เพื่อให้มีห้วงเวลาเดียวกันกับห้วงเวลาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(พ.ศ.	2559	–	2564)	อย่างไรก็ตาม	
เมื่อรัฐบาลได้ก�าหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ	(พ.ศ.	2561	–	2580)	จ�าเป็นต้องปรับปรุงนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	(พ.ศ.	2558	–	2564)	อีกครั้ง	เพื่อให้สอด
รับกับเนื้อหายุทธศาสตร์ชาติ	 และปรับชื่อเรียกเป็น	 “นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ”	 ซึ่งเป็นชื่อเรียกที่บัญญัติในพระราชบัญญัติ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ	พ.ศ.	2559	โดย	“นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ”	ประกอบด้วยเนื้อหาของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่
ถ่ายทอดมาจากนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	 (พ.ศ.	 2558	 –	 2564)	 และแผนความมั่นคงแห่งชาติที่ก�าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	 ตัวชี้วัดและกลยุทธ์
พร้อมทั้งการก�าหนดห้วงเวลาใหม่เป็น	ห้วงปี	“พ.ศ.	2562	–	2565”	พร้อมจัดท�ารายละเอียดเนื้อหาที่สัมพันธ์กับประเด็นความมั่นคงในกรอบยุทธศาสตร์
ชาติด้านความมั่นคงและประเด็นความมั่นคงแบบองค์รวม	(Comprehensive	Security)	ในระยะต่อไป

 การจัดท�านโยบายความมั่นคงแห่งชาตินับตั้งแต ่
ฉบับ	พ.ศ.	2541	–	2544	 เป็นต้นมา	ให้ความส�าคัญกับ 
การก�าหนดกรอบทิศทางหรือแนวทางการด�าเนินการเพื่อ
รับมือกับภัยคุกคามที่ซับซ้อน	 อันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัญหาที่เชื่อมโยงกันใน
หลายมิติ	ซึ่งหลักการที่ยึดโยงกับหลักกฎหมาย	และแผน
ระดับชาติที่เกี่ยวข้องได้ปรากฏอย่างชัดเจนในฉบับ	 
พ.ศ.	 2546	 –	 2549	 ซึ่งเชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2540	นโยบายของรัฐบาล	แผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 9	 รวมทั้ง 
มุง่เน้นการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วนในสงัคมมาประกอบ 
การพิจารณาในกระบวนการจัดท�านโยบายด้วย

	 อย่างไรกดี็	นโยบายความมัน่คงแห่งชาติบางฉบับ 
ได้น�าเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและภัย
คุกคามรูปแบบใหม่	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นในห้วงเวลานั้นมาเป็น
ปัจจัยส�าคัญในการก�าหนดประเด็นความมั่นคง	 อาทิ	
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2550	 –	 2554	 ซึ่งมี
สาระส�าคัญเกี่ยวกับกับการรักษาเสถียรภาพความมั่นคง
ภายในประเทศและการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่	
โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง	
โดยให้มีการจัดท�านโยบายความมั่นคงแห่งชาติเฉพาะ
หน้าเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นเป็นล�าดับแรก

	 ส�าหรับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	พ.ศ.	2558	
–	2564	และฉบับ	พ.ศ.	2562	–	2565	 31	 เป็นนโยบาย

ระดับชาติตามข้อเสนอของสภาความมั่นคงแห่งชาต	ิ 
ซ่ึงคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบให้ใช้เป็นกรอบทิศทาง
หลักในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติและความม่ันคง
แห่งชาติให้สามารถด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
เอกภาพ	และประสานสอดคล้องกัน	โดยนโยบายก�าหนด
ห้วงเวลาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ	 ฉบับที่	 12	 ในขณะที่การด�าเนินการก�าหนด
ทิศทางของประเทศมีการพิจารณาวางแผนและก�าหนด
ทิศทางขับเคลื่อนประเทศในระยะยาว	 และได้ก�าหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 2560	 ท�าให้
การจัดท�านโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ	 พ.ศ.	 2562	 –	 2565	 จ�าเป็นต้องมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	 (พ.ศ.	 2561	 -	 2580)	 
รวมทั้งการก�าหนดสาระส�าคัญให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
แห่งพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ	พ.ศ.	2559	 
ซ่ึงมหีลักการให้มสีาระครอบคลมุถึงนโยบายภายในประเทศ	 
นโยบายต่างประเทศ	และนโยบายการทหารกบัการเศรษฐกิจ	 
และอื่นๆ	อันเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติอีกด้วย

2. ประเด็นการศึกษา
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ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาควิชาการ ด้า
นค

วาม
มัน่

คง

ผู้เช
ี่ยว

ชา
ญ

การมีส่วนร่วม
ของ

ทุกภาคส่วน

	 กระบวนการจัดท�านโยบายและแผนระดับชาติ

ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติยึดแนวทางการมีส่วนร่วม 

ของทุกภาคส่วน	อาทิ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ภาครัฐ	ภาคเอกชน	 

ภาควิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านความม่ันคง	 ตั้งแต่ฉบับ	

พ.ศ.	 2541	 -	 2544	 โดยส�านักงานสภาความมั่นคง 

แห่งชาตไิด้ด�าเนินการยกร่างและพฒันาปรบัปรงุเสนอเป็น 

นโยบายความมัน่คงแห่งชาติ	และเสนอต่อสภาความมัน่คง 

แห่งชาติ	 (สภา	 มช.)	 โดยมี	 นายกรัฐมนตรี	 เป็นประธาน	

รวมทั้งเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบตาม

ล�าดับ	 อย่างไรก็ดี	 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย

ความมั่นคงแห่งชาติ	พ.ศ.	2562	–	2565	เป็นฉบับเดียว 

ทีด่�าเนินการภายใต้พระราชบัญญติัสภาความม่ันคงแห่งชาติ	 

พ.ศ.	2559	มีหลักการให้ในการจัดท�านโยบายและแผน

ระดับชาติฯ	ให้	สภา	มช.	จัดให้มีการรับฟังความเห็นของ

หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง	 และของประชาชนด้วย	 โดยมี

การแก้ไขปรับปรงุให้เหมาะสม	แล้วน�าเสนอคณะรฐัมนตรี 

พจิารณาเหน็ชอบก่อนทีจ่ะทลูเกล้าฯ	 เพือ่ประกาศพระบรม 

ราชโองการ	และประกาศในราชกิจจานุเบกษา

	 กรอบแนวคิดของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

ปรากฏครั้งแรกในฉบับ	พ.ศ.	2550	–	2554	 โดยมีสาระ

ส�าคัญ	 คือ	 การสร้างคุณค่าร่วมกันของคนในชาติ	 และ 

มีการกล่าวถึงการก�าหนดทิศทางการพัฒนาให้สังคมเห็น

คณุค่าร่วมกนั	ส่วนวธิกีารจดัการกบัความเหน็ต่างก�าหนดไว้	 

2	 รูปแบบ	 คือ	 1)	 การสร้างประชาธิปไตยในลักษณะที่

สอดคล้องกับวิถีชีวิตและโครงสร้างของสังคมที่มีความ

หลากหลาย	และ	2)	การสร้างความเมตตาในสังคม	เพือ่ให้ 

เข้าใจสาเหตุของความต่าง	 อย่างไรก็ดี	 กรอบแนวคิดของ

นโยบายความมัน่คงแห่งชาติฉบับต่อมา	คอื	พ.ศ.	2558	–	

2564	ได้ก�าหนดค่านิยมหลักของชาติทั้งหมด	12	ประการ	

เพื่อให้เป็นสิ่งท่ีคนในชาติจะต้องยึดถือปฏิบัติ	 และพึง

รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติ

	 ส�าหรับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ

มั่นคงแห่งชาติ	พ.ศ.	2562	–	2565	 ได้พัฒนากรอบ

แนวคิดให้ครอบคลุมในหลายประเด็น	 ซึ่งเกิดเป็นชุด

กรอบแนวคิดทั้งหมด	7	ชุดด้วยกัน	ได้แก่	

	 ข้อกฎหมาย	

 น้อมน�าศาสตร์พระราชาเป็นหลักการท�างาน 
	 ด้านความมั่นคง	

	 การให้ความส�าคัญกับความมั่นคงแบบองค์รวม	

	 ความเช่ือมโยงยทุธศาสตร์ชาติ	

 การส่งเสรมิประชารฐั	การน�าแนวคิด	 
	 Whole	–	of	–	Nation	–	Approach	 
	 น�าทุกภาคส่วนมาบูรณาการการท�างานร่วมกนั	

 ความมัน่คงภายในประเทศให้ความส�าคัญกับ 
	 การเตรียมความพร้อมของประเทศ	

 การรักษาสมดุลยภาพของสภาวะแวดล้อม	  
	 ระหว่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่าง	  
	 ประเทศไทยกับนานาประเทศ

2.2 กระบวนการจัดท�า 2.3 กรอบแนวคิด
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2.4 สถานการณ์ความมั่นคงและบริบทความมั่นคง

พบว่ามีหลายประเด็นความมั่นคงท่ีถูกประเมินว่ามีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 

มาโดยตลอด	เช่น	ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ	ผู้หลบหนีเข้าเมือง	ความยากจน	ความเหลื่อมล�้า	

ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในรัฐบาล	ความไม่ไว้วางใจประเทศเพื่อนบ้าน	ปัญหาการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ	ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม	และปัญหายาเสพติด	เป็นต้น	ในขณะท่ีปัญหา 

ที่เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการเมืองไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางการเมือง	 การบริหารประเทศ 

โดยขาดหลักนิติรัฐ	 รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางการเมืองระหว่างประเทศที่จีนก้าวขึ้นมา 

มีบทบาท	 ส่งผลให้เกิดระบบการเมืองระหว่างประเทศหลายขั้วอ�านาจ	 (Multipolar	 System)	

และปัญหาดุลยภาพทางการทหารในภูมิภาค	 เป็นการประเมินสถานการณ์ท่ีปรากฏในนโยบาย

ความมั่นคงแห่งชาติ	ฉบับ	พ.ศ.	2550	–	2554	ฉบับ	พ.ศ.	2558	–	2564	และ	ฉบับ	พ.ศ.	2562	

–	2565	นอกจากนี้	พบว่านโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	ฉบับ	พ.ศ.	2558	–	2564	และ		ฉบับ	พ.ศ.	

2558	–	2564	ได้ประเมนิให้มกีารเตรยีมพร้อมรบัมอืกบัภยัความมัน่คงรปูแบบใหม่ทีม่คีวามซบัซ้อน 

และอาจเกิดขึ้นในห้วงเวลาเดียวกัน

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	ฉบับ	พ.ศ.	2541	–	2544	ฉบับ	พ.ศ.	2546	–	2549		ฉบับ	พ.ศ.	

2558	–	2564	และฉบับ	พ.ศ.	2562	–	2565	มีการแบ่งการประเมินสถานการณ์ตามพื้นที่

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	ฉบับ	พ.ศ.	2541	–	2544	และฉบับ	พ.ศ.	2546	–	2549	 

มีการแบ่งการประเมินออกเป็นสถานการณ์ภายในประเทศและสถานการณ์โลก

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	 ฉบับ	พ.ศ.	 2558	–	 2564	และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย

ความมั่นคงแห่งชาติ	 ฉบับ	 พ.ศ.	 2562	 –	 2565	 มีการแบ่งการประเมินสถานการณ์ออกเป็น

สถานการณ์ภายในประเทศ	สถานการณ์ในภมูภิาค	สถานการณ์ข้ามพรมแดน	และสถานการณ์โลก

1

2

3

2.4.1 การประเมินสถานการณ์ความมั่นคงในบริบทของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติแต่ละฉบับ 
พบว่า มีลักษณะการจ�าแนกขอบเขตของการประเมินสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ดังนี้

2.4.2 การวิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงในนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั้ง 5 ฉบับนั้น 
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2.5 วัตถุประสงค์

นอกจากนี้	 ยงัได้ให้ความส�าคญักบัการบรหิารระบบราชการและการเมอืงท่ีมเีสถียรภาพ	

โปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้	และให้ความส�าคญักับความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ	โดยเฉพาะ

การส่งเสรมิสภาวะแวดล้อมในเชิงสร้างสรรค์ของการอยูร่่วมกันกับประเทศในภมูภิาค	ตลอดจน 

การรักษาภาพลกัษณ์และเกยีรตภิมูขิองประเทศในเวทีประชาคมโลก	 อย่างไรกต็าม	 จะเห็น 

ได้ว่าตั้งแต่นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	ฉบับปี	พ.ศ.	2550	–	2554	ได้เริ่มให้ความส�าคัญ

กบัความมัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ	 โดยมุง่เน้นสร้างจติส�านกึให้คนในสงัคมจงรกัภกัดี	 

และธ�ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ	 และส่งเสริมการยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ

-

-

 การประมวลนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 5 ฉบับ พบว่า แต่ละฉบับมีวัตถุประสงค์ 
ที่มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน คือ 

เพื่อสร้างความปรองดอง	ความสมานฉันท์	และสามัคคีของคนในชาติ

มุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์

การรักษาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม	

การจัดการฐานทรัพยากรให้มีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ

การเสริมสร้างศักยภาพระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้พร้อมเผชิญกับภัยคุกคาม

ความมั่นคงทุกรูปแบบ	

การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง

โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
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 2.7 วิสัยทัศน์

	 วิสัยทัศน์ของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติแต่ละฉบับ 

มีความคล้ายคลึงกันในประเด็นท่ีมุ่งเน้นให้ประเทศมีเสถียรภาพ

และเป็นปึกแผ่น	ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต	ประเทศมีการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 ปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ	 พร้อม

เผชญิวกิฤตการณ์	 ให้ความส�าคญักับการมส่ีวนร่วมของประชาชน	 

ซึ่งมีบทบาทที่สร้างสรรค์และรับผิดชอบ	เป็นที่ยอมรับในภูมิภาค

และประชาคมโลก	 เพื่อรักษาไว้ซ่ึงความมั่นคงและผลประโยชน์

ของชาติ	 รวมถึงการพัฒนาศักยภาพทุกด้านและจัดการความ

มั่นคงอย่างเป็นองค์รวม	แก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี	และ

สามารถอยูร่่วมกันได้ภายใต้ความหลากหลายทางความคิด	วถีิชีวิต	

และวัฒนธรรม

2.6 ผลประโยชน์แห่งชาติ

	 ผลประโยชน์แห่งชาติปรากฏครั้งแรกในนโยบายความมั่นคง

แห่งชาต	ิฉบับ	พ.ศ.	2546	–	2549	โดยทุกฉบับได้ก�าหนดผลประโยชน์

แห่งชาติที่เป็นเป้าหมายหลัก	 คือ	 การมีเอกราช	 อธิปไตย	 และ

บูรณภาพแห่งอาณาเขต	 การด�ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาต ิ

และประชาชนจากการคุกคามทุกรูปแบบ	 รวมท้ัง 

ความปลอดภัย	ความอยู่ดีมีสุข	ความเป็นธรรม	และ 

การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์	การอยู่

ร่วมกันอย่างสันติสุขกับประเทศเพื่อนบ้าน	 และการ

มีเกียรติและศักด์ิศรีในประชาคมระหว่างประเทศ	

อีกท้ังจากการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน  ์

จึงเริ่มให ้ความส�าคัญกับการรักษาและ 

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อม	 

การเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน

และอาหารอย่างยั่งยืน	 และที่ส�าคัญ

ที่สุดคือการด�ารงอยู่อย่างยั่งยืนของ

สถาบันหลักของชาติ
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นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเฉพาะหน้า	ปรากฏใน	ฉบับ	พ.ศ.	2541	–	2544	และฉบับ	พ.ศ.	2550	

–	 2554	 โดยนโยบายเฉพาะหน้านับเป็นนโยบายที่มีความเร่งด่วนสูงสุด	 มุ่งแก้ไขสถานการณ์วิกฤติ

หรือวิกฤตการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงท่ีเกิดข้ึนในห้วงระยะเวลานั้น	ๆ	นอกจากนี้	ในฉบับ	

พ.ศ.	2558	–	2564	พบว่ามีการระบุนโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ	ซึ่งถือว่า

เป็นส่วนของนโยบายที่ต้องให้ความส�าคัญและด�าเนินการเป็นล�าดับต้น

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป	 เป็นส่วนของนโยบายที่ปรากฏในทุกฉบับ	 ทั้งนี้	 แต่ละฉบับมี

ความแตกต่างกนัในเรือ่งของการแบ่งกลุม่ประเดน็ความมัน่คง	และการล�าดบัประเดน็ทีใ่ห้ความสนใจ 

หรือต้องการผลักดันในห้วงที่มีการบังคับใช้

1

2

2.8.1 ลักษณะของการก�าหนดนโยบาย	จากการประมวลนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั้ง	5	ฉบับ	พบว่า	

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติแบ่งการก�าหนดนโยบายออกเป็น	2	ลักษณะ	ได้แก่

2.8 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

2

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

ลักษณะ
ของการก�าหนดนโยบาย

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเฉพาะหน้า 

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป 

1

2

สาระส�าคัญของนโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเฉพาะหน้า 
ฉบับ พ.ศ. 2541 – 2544

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป 

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2541 – 2544

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2550 – 2554

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2546 – 2549

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2558 – 2564

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2562 – 2565

1
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นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2541 – 2544

สา
ระ

ส�า
ค

ัญ

ได้จัดกลุ่มนโยบายออกเป็น	6	ด้านอย่างชัดเจน	ได้แก่	1)	ด้านการเมืองภายในประเทศ	2)	ด้านเศรษฐกิจ	

3)	ด้านสังคมจิตวิทยา	4)	ด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	การพลังงาน	และสิ่งแวดล้อม	5)	ด้านการป้องกัน

ประเทศ	 และ	 6)	 ด้านต่างประเทศ	 ซึ่งในแต่ละด้านได้ระบุถึงรายละเอียดของแต่ละประเด็นความมั่นคง	

โดยวัตถุประสงค์ของนโยบายฉบับน้ีจะมุ่งเน้นเรื่องการสร้างเสถียรภาพทางการเมือง	 การเสริมสร้าง

ศักยภาพและขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ	 และการแก้ไขปัญหาความมั่นคงอย่างเป็นองค์รวม	 ซึ่งจะ

สอดคล้องกับสถานการณ์ภายในประเทศในขณะนั้น	ทั้งนี้	นโยบายความมั่นคง	พ.ศ.	2541	-	2544	จะมี

ส่วนของนโยบายความมั่นคงเฉพาะหน้าประกอบอยู่ในส่วนแรก	 เนื่องจากในห้วงดังกล่าวปัญหาเศรษฐกิจ

และความเห็นต่างทางการเมืองได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในหลายมิติทั่วทั้งประเทศ	จึงได้ถูกระบุไว้ให้

เป็นประเด็นที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป	จากการประมวลจากนโยบายทั้ง	5	ฉบับพบว่า	นโยบายความ

มั่นคงทั่วไปจะมีระยะเวลาการด�าเนินการ	4	–	5	ปี	 ในส่วนของเนื้อหาสาระส�าคัญของนโยบายนั้น

พบว่า	 มีความคล้ายคลึงกันในหลายประเด็น	 แต่จะเห็นว่ามีการก�าหนดประเด็นความมัน่คงเพิม่

เตมิในนโยบายความมัน่คงแห่งชาต	ิ 2	 ฉบบัหลงั	 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความมั่นคงภายใน

ประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดรับกับกระแสโลก	สรุปรายละเอียดสาระส�าคัญได้	ดังนี้

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเฉพาะหน้า ฉบับ พ.ศ. 2541 – 2544	 ก�าหนดให้การแก้ไขปัญหา

เศรษฐกิจของชาติ	 และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ	 เป็นประเด็นที่ต้องได้รับ

การแก้ไขอย่างเร่งด่วน	 อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากในห้วงปี	 2540	 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศ 

ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์การเงิน	 ตลอดจนเกิดปัญหาความขัดแย้งที่มีสาเหตุมาจากการใช้

รฐัธรรมนญูฉบบัปี	2540	ขณะที	่ฉบบั พ.ศ. 2550 – 2554 ก�าหนดให้การสร้างความเชือ่มัน่เกีย่วกบั 

สถานการณ์ของประเทศในระยะเปลีย่นผ่าน	 และการแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ด้วยสนัตวิิธ	ี 

เป็นประเด็นทีต้่องด�าเนินการอย่างเร่งด่วน	 เนือ่งจากความขัดแย้งทางการเมอืงได้บ่ันทอนเสถียรภาพ 

ทางการเมืองเป็นอย่างมาก	 ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลต่อปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี	

2547	ได้สร้างเงื่อนไขที่น�าไปสู่การใช้ความรุนแรงในพื้นที่มากขึ้น	จึงจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวทาง

การด�าเนินนโยบายให้สอดคล้องกับหลักสันติวิธี

	 ส�าหรับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	 ฉบับ	 พ.ศ.	 2558	 –	 2564	 เป็นฉบับเดียวที่ระบุถึง

นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ 3 ประเด็นหลัก	ได้แก่	(1)	การเสริมสร้าง

ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	 (2)	 การสร้างความปรองดองและความสมานฉันท์	 และ	 (3)	

การแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

2.8.2 สาระส�าคัญของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

2

1
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นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2550 – 2554

สา
ระ

ส�า
ค

ัญ

ให้ความส�าคัญกับการรักษาเสถียรภาพความมั่นคงภายในประเทศและการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่	

ซึ่งได้แบ่งนโยบายออกเป็น	2	ส่วน	คล้ายคลึงกับฉบับ	พ.ศ.	2541	–	2544	คือ	มีนโยบายความมั่นคงเฉพาะ

หน้า	 และนโยบายความมั่นคงทั่วไป	 ซึ่งนโยบายเฉพาะหน้ามีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์

ทางการเมืองซึ่งอยู่ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน	 อีกทั้งเร่งด�าเนินการต่อกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยแนวทางสันติวิธี	 ทั้งนี้	 นโยบายฉบับนี้เป็นนโยบายฉบับแรกที่กล่าวถึง

สถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน 

ในปี	พ.ศ.	 2547	 ได้สร้างความหวาดกลัวต่อประชาชนและกระทบต่อความมั่นคงของชาติ	 ส�าหรับในส่วน

ของนโยบายความมั่นคงทั่วไปก�าหนดไว้	11	ข้อ	ซึ่งได้เน้นเรื่องการเสริมสร้างจิตส�านึกให้มีความจงรักภักดี

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	 เสริมสร้างความสมานฉันท์และเอกภาพของคนในชาติ	 นอกจากนี้	 ยังคงไว้ซึ่ง

ประเด็นความมั่นคงที่คล้ายคลึงกับทั้งสองฉบับที่ผ่านมา	 อาทิ	 การพัฒนาศักยภาพในการป้องกันประเทศ	

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	การจัดการกับปัญหาภัยคุกคาม	การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

รวมถึงการสร้างเกียรติภูมิของประเทศในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2546 – 2549
สา

ระ
ส�า

ค
ัญ

มีรูปแบบการก�าหนดนโยบายแตกต่างจากฉบับ	 พ.ศ.	 2541	 –	 2544	 คือ	 ไม่มีการแบ่งกลุ่มประเด็น 

ความมั่นคง	 และไม่มีนโยบายความมั่นคงเฉพาะหน้า	 โดยนโยบายความมั่นคงฉบับนี้ได้จ�าแนกเป็นราย

ประเด็นความมั่นคงทั้งสิ้น	28	ข้อ	ซึ่งยังคงให้ความส�าคัญต่อประเด็นความมั่นคงที่คล้ายคลึงกันกับฉบับ

ที่ผ่านมา	 อาทิ	 การเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ	 การแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี	 การเสริมสร้าง

เศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพ	การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการก�าหนดแนวทางพัฒนา	

การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยความมั่นคง	อาทิ	ปัญหายาเสพติด	ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน	การก่อการร้าย	

และอาชญากรรมข้ามชาติ	และการพัฒนาทรพัยากรมนษุย์	รวมถึงการเร่งพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

เพื่อเสริมสร้างพลังอ�านาจของชาติ	 อีกท้ังยังให้ความส�าคัญกับการต่างประเทศท่ีผลักดันให้เสริมสร้าง

ความไว้วางใจ	ความร่วมมอืต่อประเทศเพือ่นบ้าน	รกัษาไว้ซึง่เกยีรตภิมูขิองชาต	ิอย่างไรกต็าม	อาจเหน็ได้ว่า 

นโยบายฉบบันีไ้ด้เน้นเรือ่งการระหว่างประเทศ	 เนือ่งจากผูน้�าประเทศสมาชกิอาเซยีนได้ตกลงกันทีจ่ะจดัตัง้ 

ประชาคมอาเซียน	(ASEAN	Community)	ขึ้นในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่	9	ที่อินโดนีเซีย	 

เมื่อ	7	ต.ค.	2546
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	 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติบางฉบับได้ก�าหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายไว้อย่างชัดเจน	 แต่บางฉบับ 

ไม่ได้ระบุไว้เป็นหัวข้อหลัก	 แต่ได้ก�าหนดแนวทางการขับเคลื่อนไว้โดยสังเขปในส่วนอื่น	 ซึ่งในภาพรวมนั้นได้ก�าหนดให้

กระทรวง	กรม	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�านโยบายและแผนระดับชาติฯ	ไปจัดท�าแผนปฏิบัติการรองรับ	ทั้งนี้	นโยบาย

และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	พ.ศ.	2562	–	2565	ได้เพิ่มเติมการมีส่วนร่วมขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และภาคประชาสังคม	 ในกระบวนการขับเคลื่อนนโยบาย	 โดยอาจให้การสนับสนุนและ 

ร่วมด�าเนนิการตามขอบเขตอ�านาจหน้าทีท่ีเ่ก่ียวข้อง	 ตลอดจนเป็นเครอืข่ายในการสนบัสนนุหน่วยงานภาครฐัเพือ่ป้องกนั 

และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงต่อไป

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ. 2562 – 2565

สา
ระ

ส�า
ค

ัญ

นโยบายความมั่นคงฉบับปัจจุบันที่ยังอยู่ในห้วงของการบังคับใช้	 ซึ่งเป็นนโยบายความมั่นคงที่จัดท�าขึ้น

ตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัสภาความมัน่คงแห่งชาติ	พ.ศ.	2559	และสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาต	ิ

(พ.ศ.	2561	–	2580)	โดยประกอบด้วยนโยบายความมั่นคง	16	ข้อ	เช่นเดียวกับฉบับ	พ.ศ.	2558	–	2564	

ทีมุ่ง่ป้องกนัและจดัการกบัภยัความมัน่คงรปูแบบใหม่ทัง้ภายในและต่างประเทศ	ควบคูไ่ปกบัการเสรมิสร้าง 

เสถียรภาพทางการเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 ตลอดจนค�านึงถึงภาพลักษณ์และบริบทของ

ประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ	 อย่างไรก็ตาม	 นโยบายฉบับนี้มีความแตกต่างจากทุกฉบับที่ผ่านมา	

โดยได้เพิ่มเติมในส่วนของแผนความมั่นคงที่รองรับทุกนโยบายความมั่นคง	 และได้ก�าหนดเป้าหมาย 

เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	และกลยุทธ์	เพื่อให้ส่วนราชการสามารถน�าไปบูรณาการให้สอดคล้องกับการจัดท�า

แผนงานรองรับต่อไป

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2558 – 2564
สา

ระ
ส�า

ค
ัญ

นโยบาย	 16	 ข้อ	 แบ่งออกเป็น	 2	 ส่วน	 ได้แก่	 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ	 

และนโยบายความมัน่คงทัว่ไป	โดยนโยบายท่ีเป็นแก่นหลกัของชาตนิัน้ได้เน้น	3	เรือ่งส�าคญั	คอืเรือ่งการเสรมิ 

สร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	 การสร้างความปรองดองและความสมานฉันท์	 และการป้องกัน

และแก้ไขการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ส่วนนโยบายความมั่นคงทั่วไปนั้นเห็นได้ว่ามี

การเพิ่มประเด็นความมั่นคงใหม่ไม่ว่าจะเป็น	การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล	การแก้ไขปัญหา 

ผู้หลบหนีเข้าเมือง	การเสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์	การเสริมสร้างความ

มั่นคงทางพลังงานและอาหาร	หรือการพัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ	 ซึ่งประเด็นเหล่านี้ 

ไม่ได้ปรากฏชดัเจนในนโยบายทัง้	3	ฉบบัทีผ่่านมา	อย่างไรกด็	ีนโยบายฉบบันีม้ห้ีวงระยะเวลาการบงัคบัใช้จรงิ 

เพียง	2	ปี	เนื่องจากจ�าเป็นต้องทบทวนตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี

2.9 การขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

วารสารมมุมองความมัน่คง ฉบบัที ่6 ประจ�าเดอืนกมุภาพนัธ์ - พฤษภาคม 256480
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