สถาบันความมั่นคงศึกษา1
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การทีจ่ ะมีมมุ มองภาพความมัน่ คงแบบองค์รวม
(Comprehensive Security) บนพื้นฐานผลประโยชน์
แห่งชาติและการบริหารจัดการความมั่นคงในทุกมิติ
ทุกระดับได้อย่างสมดุลจากการศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกและ
มีขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบตั ไิ ด้นนั้ เป็นเรือ่ ง
ที่จ�ำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ ผนวกไปกับประสบการณ์
ในการท�ำงานด้านความมั่นคง จึงก�ำหนดให้ส�ำนักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) มีหน้าที่ในการจัดท�ำ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
และเสนอแนะให้ความเห็นต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ
(สภา มช.) หรือคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณา
ก�ำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และการอื่นที่
เกีย่ วข้องกับความมัน่ คงแห่งชาติภายใต้พระราชบัญญัติ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 ซึ่งได้มีการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 กันยายน
2559
เป็นส่วนราชการในส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ มีฐานะเทียบเท่า
กองจั
ดตั้งขึ้นตามค�ำสั่งส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ 275/2563
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ข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคง
ด้านการประเมินสภาวะแวดล้อม และ ด้านวิชาการทีเ่ กีย่ วกับความมัน่ คง
รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคง และภารกิจ
งานส่วนอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสภา
ความมัน่ คงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 บัญญัตใิ ห้สภาความมัน่ คง
แห่งชาติมีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาของสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ โดยเป็นผู้มีความเชีย่ วชาญเกีย่ วกับความ
มัน่ คงในด้านต่าง ๆ ด้านละไม่เกิน 7 คน ซึ่งอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่มีอ�ำนาจหน้าที่
โดยตรงในด้านที่จะได้รับการแต่งตั้ง และผู้ซึ่งมีความ
รู ้ ค วามเชี่ ย วชาญและประสบการณ์ด้านความมั่นคง
หรือนักวิชาการด้านความมั่นคงในด้านนั้น ๆ ทั้งนี้ การ
ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งและการ
ปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาฯ ให้เป็นไปตามที่สภาความ
มั่นคงแห่งชาติก�ำหนด นอกจากนี้ มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ให้ความเห็นชอบการ
ก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะ
ทีป่ รึกษาของสภาความมัน่ คงแห่งชาติ เพื่อท�ำหน้าที่ให้
ค�ำปรึกษาฯ เปรียบเสมือนคลังสมองด้านความมั่นคง
(Think Tank) โดยให้ ข ้ อ เสนอแนะการประเมิ น
สถานการณ์หรือภัยคุกคามด้านความมั่นคงหรือท�ำการ
ศึ ก ษาโดยปรึ ก ษาหารื อ ในประเด็ น หรื อ หั ว ข้ อ ด้ า น
ความมั่นคงตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี
ในฐานะประธานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ หรือ เลขาธิการ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ ในการให้ค�ำปรึกษาเพื่อให้
ข้อเสนอเชิงนโยบายและสามารถน�ำไปสู่การปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรม โดยจะกล่าวเบือ้ งต้นถึงหน้าทีค่ ณะทีป่ รึกษาฯ
ดังปรากฏในตารางนี้
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หน้าที่คณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ

1

ติดตาม ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการป้องกันประเทศในปัจจุบัน
และแนวโน้ม

ด้านการเตรียมพร้อม
และการป้องกันประเทศ

ริเริ่มและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของประเทศ
ให้ครอบคลุมการเตรียมพร้อมด้านสาธารณภัย ภัยจากการสูร้ บ และวิกฤตการณ์
ด้านความมั่นคง
ให้คำ� แนะน�ำและข้อเสนอในการพัฒนาศักยภาพของชาติในการป้องกันประเทศ
และการพัฒนาขีดความสามารถความพร้อมรบและการปฏิบัติภารกิจทางทหาร
นอกเหนือจากการสงครามของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้านในการ
ด�ำเนินงาน

2
ด้านความมั่นคงภายใน
และระหว่างประเทศ

ติดตาม ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาที่ส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคงภายในประเทศในปัจจุบันและแนวโน้ม
ติดตาม ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศทั้งใน
ระดับโลก ระดับภูมิภาค และ ระดับประเทศรอบบ้านในปัจจุบันและแนวโน้ม
ที่ส่งผลต่อการก�ำหนดนโยบายต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงของไทย
ริเริ่มและเสนอแนะนโยบาย แผน และแนวทางในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศและบูรณาการการท�ำงานระหว่างหน่วยงาน
ในการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ
ให้ค�ำแนะน�ำและข้อเสนอในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ
ความมั่นคงภายใน ให้มีความพร้อมในการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม
ให้ค�ำแนะน�ำและข้อเสนอการก�ำหนดท่าทีของหน่วยงานด้านความมั่นคง
ในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้การดําเนินการและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเป็นไปตามหลักการปฏิบัติสากล กฎหมาย และความตกลงระหว่าง
ประเทศ และการรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ�ำนาจ
เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงภายในและความมั่นคงระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้านในการด�ำเนินงาน
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3

ติดตาม ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์และประเด็นด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อ
การด�ำเนินงานความมั่นคงในปัจจุบันและแนวโน้ม

ด้านเศรษฐกิจ
และสังคมจิตวิทยา

ติดตาม ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์และประเด็นด้านสังคมจิตวิทยาทีส่ ง่ ผลต่อ
การด�ำเนินงานความมั่นคงในปัจจุบันและแนวโน้ม
ริเริ่มและเสนอแนะนโยบาย แผน และแนวทางการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
และสังคมจิตวิทยาในการสนับสนุนการด�ำเนินงานของหน่วยงานความมั่นคง
เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานด้านเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้านในการด�ำเนินงาน

4

ติดตาม ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์และประเด็นด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และ ดิจิทัล ที่ส่งผลต่อความมั่นคงในปัจจุบันและแนวโน้ม

ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และดิจิทัล

ริเริ่มและเสนอแนะนโยบาย แผน และแนวทางในการน�ำวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และดิจิทัลมาสนับสนุนการด�ำเนินงานด้านความมั่นคง
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานของรัฐและ
ภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ตลอดจน
รองรับปัญหาที่เกิดจากสังคมดิจิทัล
เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้านในการด�ำเนินงาน

5
ด้านการต่อต้าน
การก่อการร้าย
และอาชญากรรมข้ามชาติ

ติดตาม ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์ รูปแบบ และวิธีการการก่อการร้าย
ในปัจจุบันและแนวโน้ม
ติดตาม ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์ รูปแบบ และวิธีการของอาชญากรรม
ข้ามชาติในปัจจุบันและแนวโน้ม
ริเริ่มและเสนอแนะนโยบาย แผน และแนวทางการด�ำเนินงานเชิงรุกเพื่อลด
ผลกระทบและต่อต้านการก่อการร้ายและปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรม
ข้ามชาติที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้านในการด�ำเนินงาน

6
ด้านการข่าวกรอง

ติดตาม ประเมิน สถานการณ์และปัญหาส�ำคัญที่ส่งผลต่อความมั่นคงไทยรวม
ทั้งจัดล�ำดับความเร่งด่วนของปัญหา สิ่งท้าทาย และภัยคุกคามที่ส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงในแต่ละห้วงเวลา
ริเริม่ และเสนอแนะนโยบาย แผน และแนวทางในการพัฒนาระบบงานข่าวกรอง
ให้มีประสิทธิภาพในการติดตาม แจ้งเตือน ระงับยับยั้ง และป้องกันปัญหาและ
ภัยคุกคามต่อความมั่นคง
เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานด้านการข่าวกรองที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่รอบด้านในการด�ำเนินงาน
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การด� ำ เนิ น งานของคณะที่ ป รึ ก ษาของสภา
ความมั่นคงแห่งชาติมีอ�ำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 และประกาศสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการ
แต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะที่ปรึกษาของสภา
ความมั่นคงแห่งชาติที่นายกรัฐมนตรี/ประธานสภาความ
มัน่ คงแห่งชาติ โดยในครัง้ แรกได้มกี ารลงนามประกาศสภาฯ
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ดังนี้ 1) หน้าที่ตาม พ.ร.บ.
สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 คือ ติดตาม ประเมิน
วิเคราะห์สถานการณ์อันเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง
แห่งชาติในด้านที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อเสนอความเห็นต่อ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับความ
มั่นคงแห่งชาติตามที่สภามอบหมาย และ 2) หน้าที่ตาม
ประกาศสภาความมั่นคงแห่งชาติ ให้คณะที่ปรึกษาให้ค�ำ
แนะน� ำ และแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เ กี่ยวกับ ความ
มั่นคงแห่งชาติในด้านที่ได้รับการแต่งตั้งให้กับสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ และส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ต่อมาภายหลังการด�ำเนินงานของคณะทีป่ รึกษาฯ
ในรอบปีที่ผ่านมา ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้
พิจารณาให้มกี ารทบทวนหลักเกณฑ์และวิธกี ารฯ อีกครัง้ หนึง่
เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของคณะทีป่ รึกษาฯ มีความเหมาะสม
กับสถานการณ์และบริบทงานความมั่นคงที่ซับซ้อนและ
เชื่อมโยงเกี่ยวพันในหลายมิติ โดยเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม
2563 นายกรัฐมนตรี/ประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ได้ลงนามในประกาศสภาความมัน่ คงแห่งชาติ เรือ่ ง หลักเกณฑ์
และวิธีการในการแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ
ที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติขึ้นใหม่ เพื่อให้มี
ความเหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทการด�ำเนินงาน
ด้านความมัน่ คง และต่อมาเมือ่ วันที่ 27 สิงหาคม 2563
ส� ำ นั ก งานสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ไ ด้ น� ำ รายชื่ อ คณะ
ที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอที่ประชุมสภา
ความมัน่ คงแห่งชาติ ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน

การเตรียมพร้อมและป้องกันประเทศ ด้านความมัน่ คงภายใน
และระหว่างประเทศ ด้านเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล ด้านการต่อต้าน
การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ และ ด้านการ
ข่าวกรอง โดยมีการระบุเป็นรายบุคคลและตามต�ำแหน่งทีม่ ี
คุณสมบัติสอดคล้องเหมาะสมกับการเป็นที่ปรึกษาของ
สภาความมัน่ คงแห่งชาติ จ�ำนวน 29 คน
การก�ำหนดหลักเกณฑ์ฯ ขึ้นใหม่ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของคณะที่ปรึกษาฯ สะท้อนการท�ำงานที่มอง
ความมั่นคงแบบองค์รวมที่ต้องการบุคคลที่มีองค์ความรู้
และประสบการณ์การท�ำงานจริงในด้านต่างๆ มาแลกเปลีย่ น
พูดคุยจากสิง่ ทีไ่ ด้มกี ารศึกษาค้นคว้าและจากประสบการณ์
ตรงจากการปฏิบัติงานในอดีต/ปัจจุบัน/รวมถึงมองไป
ข้างหน้าในระยะกลางและระยะยาว เพื่อให้ผลการปฏิบัติ
งานเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น รวมทั้ ง สามารถชี้ วั ด
ประสิทธิผลการท�ำงานของคณะทีป่ รึกษาฯ ด้านต่าง ๆ และ
ในภาพรวม อาทิ การแต่งตัง้ หัวหน้าส่วนราชการทีม่ อี ำ� นาจ
หน้าทีโ่ ดยตรงในด้านทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ โดยใช้ “ชือ่ ต�ำแหน่ง
หัวหน้าส่วนราชการ” แทนหลักเกณฑ์เดิมที่ก�ำหนดเป็น
รายชื่อบุคคล ซึ่งอาจส่งผลให้ประสบการณ์การบริหาร
จัดการท�ำงานขาดความต่อเนื่องเมื่อบุค คลนั้นพ้นจาก
ต�ำแหน่ง หรือแม้แต่การก�ำหนดคุณสมบัติการแต่งตั้งผู้ซึ่ง
มีความรูค้ วามเชีย่ วชาญและประสบการณ์ดา้ นความมัน่ คง
หรือนักวิชาการด้านความมัน่ คง ให้ชดั เจนขึน้ รวมทัง้ ให้มี
การก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งทีป่ รึกษาฯ การพิจารณา
ความหลากหลายของช่วงอายุ การให้คณะทีป่ รึกษาฯ จัดท�ำ
รายงานผลการปฏิบตั งิ าน ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้เกิดประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานอย่างแท้จริงรวมทั้งการให้ค�ำปรึกษา ค�ำแนะน�ำ
ในเรือ่ งต่างๆ จะต้องหาข้อสรุปและมีขอ้ เสนอแนะทีช่ ดั เจน
เพือ่ น�ำไปประกอบการพิจารณาของสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
ซึ่งในวารสารฯ ฉบับต่อไปจะได้กล่าวถึงผลการด�ำเนินงาน
ของคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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วารสารมุมมองความมัน่ คง ฉบับที่ 6 ประจ�ำเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2564

