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การพัฒนา
และศึกษาวิจัย

องค์ความรู้
ด้านความมั่นคง

	 คณะกรรมการนโยบายวิชาการ
ด้านความมั่นคงของส� านักงานสภา	
ความมัน่คงแหง่ชาต	ิ(สมช.)	ใหค้วามส�าคญั
กับการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้
วิชาการด้านความมั่นคง	 เพ่ือเป็นข้อมูล
เสนอแนะยุทธศาสตร์	 นโยบาย	 และ
แผนความมั่นคง	เฉพาะเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง	
รวมท้ังสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย 
ด้านวิชาการในประเด็นความมั่นคง	
ตลอดจนการเสริมสร้างองค์ความรู้ 
ด้ านความมั่ นคงผ่านการฝึกอบรม
หลกัสูตรตา่ง	ๆ

 ก่อนจะกล่าวถึงการพัฒนาและ

ศึกษาวิจัยองค์ความรู้ และการถ่ายทอด

ความรู้ด้านความมั่นคงของ สมช. คงต้อง

กล่าวถึงแนวคิดการจัดการความรู ้เพื่อ

พฒันาองค์ความรูใ้ห้แก่บคุลากรในหน่วยงาน 

และนอกหน่วยงาน รวมท้ังการน�าความรู้ 

ท่ีได้รับมาใช้ให้ก่อประโยชน์ในการพัฒนา

ตนเองและพัฒนาการท�างาน โดยข้อมูล

จ า กกอ งพัฒน าคุณภ าพก า รศึ กษ า 

มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า1
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 การจัดการความรู้	 คือ	 การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการ 
ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร	 มาพัฒนาให้เป็นระบบ	 เพ่ือให้ทุกคน 
ในองค์กรสามารถเขา้ถงึความรู	้และพัฒนาตนเองให้เป็นผูรู้้	รวมทัง้ปฏบัิตงิานได้อยา่งมี 
ประสิทธิภาพ	 อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด	 โดยที่ความรู้ 
มี	2	ประเภท	คือ	

01

02

เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณ 

ของแต่ละบคุคลในการท�าความเข้าใจในสิง่ต่าง ๆ  เป็นความรูท้ีไ่ม่สามารถ 

ถ่ายทอดออกมาเป็นค�าพดูหรอืลายลกัษณ์อกัษรได้โดยง่าย เช่น ทกัษะ 

ในการท�างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์บางครั้ง จึงเรียกว่า 

เป็นความรู้แบบนามธรรม 

เป็นความรูท่ี้สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธต่ีาง ๆ  เช่น การบันทกึ 

เป็นลายลกัษณ์อกัษร ทฤษฎ ีคูม่อืต่าง ๆ และบางครัง้เรยีกว่าเป็นความรู ้

แบบรูปธรรม

ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน	
(Tacit	Knowledge)

ความรู้ที่ชัดแจ้ง	
(Explicit	Knowledge)

KNOWLEDGE
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 มาตรา 11 ก�าหนดไว้ว่า “ส่วนราชการมีหน้าท่ีพัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพือ่ให้มลีกัษณะเป็นองค์กร 

แห่งการเรยีนรู้อย่างสม�า่เสมอ โดยต้องรบัรู้ข้อมลูข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพือ่น�ามา 

ประยกุต์ใช้ในการปฏบัิติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเรว็ เหมาะสมกบัสถานการณ์ รวมท้ังต้องส่งเสรมิและพฒันา 

ความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดให้เป็น 

บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 

ให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้” และในคู่มือการด�าเนินการ 
ตามพระราชกฤษฎกีาดังกล่าวของส�านกังานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ส�านกังาน ก.พ.ร.)  
ในหมวดที่ 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ “ข้อ 3 การพัฒนา 
ส่วนราชการให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้” ยังได้ระบุไว้เช่นกันว่า

“ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอ 

แก่การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และสถานการณ ์

ของต่างประเทศทีมี่ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซ่ึงในการบรหิารราชการ 

ตามพระราชกฤษฎีกาน้ีจะต้องมีการวางแผน การปฏบิตัริาชการทุกระยะ 

ต้องมีการปรับแผน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ต้องมีการก�าหนด 

ผลสัมฤทธิ์ของงานที่เป็นความจริง ฉะน้ัน แนวความคิด 

ของผูป้ฏบิตังิานภาครัฐจะต้องเปลีย่นแปลงทศันคตเิดมิ 

เสียใหม่ จากการที่ยึดแนวคิดว่าต้องปฏิบัติงาน 

ตามระเบียบแบบแผนที่วางไว ้ตั้ งแต ่อดีต 

จนต่อเน่ืองถึงปัจจุบัน เป็นการเน้นการสร้าง 

ความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน�ามา 

ปรับใช ้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา 

ในพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ีจึงก�าหนดเป ็น 

หลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนา 

ความรู้เพ่ือให้มีลักษณะ เป็นองค์การแห่งการ 

เรียนรู้อย่างสม�่าเสมอ” 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
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2  ส�านักงาน ก.พ.ร. และ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. ธันวาคม 2548, คู่มือการจัดท�าแผนการจัดการความรู้, หน้าที่ 5-6

การบ่งชี้ความรู ้

เช่น พิจารณาว่า วสิยัทศัน์/ พนัธกจิ/ 

เป้าหมาย คอือะไร และเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมาย เราจ�าเป็นต้องรู้อะไร 

ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง

อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร

การประมวลและกลั่นกรองความรู ้

เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสาร

ให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน  

ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์

การสร้างและแสวงหาความรู ้

เช่น การสร้างความรู้ใหม่ แสวงหา

ความรู้จากภายนอก รักษาความรู้เก่า 

ก�าจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว

การเข้าถึงความรู้ เป็นการท�าให้ผู้ใช้

ความรู ้ น้ันเข้าถึงความรู ้ที่ต ้องการ 

ได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศ (IT) Webboard บอร์ด

ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 

เป็นการวางโครงสร้างความรู้ 

เพื่อเตรียมพร้อมส�าหรับการเก็บความรู ้

อย่างเป็นระบบในอนาคต

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

ท�าได้หลายวธิกีาร โดยกรณีเป็น Explicit 

Knowledge อาจจัดท�าเป็น เอกสาร 

ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge

อาจจัดท�าเป็นระบบทีมข้ามสายงาน 

กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพี่เลี้ยง 

การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว 

เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น

 นอกจากแนวคิดการจัดการความรู้ข้างต้นแล้ว ในเรื่อง 

กระบวนการจัดการความรู ้ (Knowledge Management Process) 

ได้ศกึษาคูม่อืการจัดท�าแผนการจัดการความรู ้โดย ส�านกังาน ก.พ.ร. 

และ สถาบนัเพิม่ผลผลติแห่งชาต ิพบว่า กระบวนการจดัการความรู ้

เป็นกระบวนการแบบหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอน 

ที่ท�าให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ หรือพัฒนาการของความรู ้

ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 2

1

4

2

5

3

6

การเรียนรู้ ควรท�าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้

จากการสร้างองค์ความรู้ น�าความรู้ไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่และ

หมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง

7
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3  สามารถศึกษารายละเอียดใน คู่มือแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 - 2565 ส�านักงาน ก.พ.

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องส�าคัญของ

ประเทศ เนือ่งจากคนเป็นศนูย์กลางในการพฒันาประเทศ

ให้มีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้า และโดยที่มุมมอง

ความมั่นคงที่ให้ความส�าคัญกับ “ความอยู่รอดปลอดภัย 

(Survival) และความเจริญก้าวหน้าของชาติ (Growth)” 

หรือแม ้แต ่การให ้ความหมายความมั่นคงแห ่งชาต ิ

ที่ปรากฏในพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ  

พ.ศ. 2559 ที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงจะต้องมีการ

ก�าหนดยุทธศาสตร์/นโยบาย/แผน และการขับเคลื่อน

การท�างานให้บังเกิดผลที่ชัดเจนได้ ดังน้ัน การพัฒนา

บุคลากรที่ท�างานด้านความมั่นคงหรือการบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 

ของหน่วยงานความมั่นคงหมายรวมถึงการพิจารณา

เลือกสรรผู้ที่เหมาะสมทั้งความรู้ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ 

ความรับผิดชอบสูง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเข้ามาท�า

หน้าท่ีในระดบัต่างๆ ส่งต่อจากคนรุน่หน่ึงไปสูค่นอกีรุ่นหน่ึง 

ในการน�าองค์กรจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งของหน่วยงาน

นั้น ๆ และเมื่อพิจารณาเนื้อหาที่ปรากฏในคู่มือแนวทาง

การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 - 2565 ของ

ส�านักงาน ก.พ. จะเห็นได้ว่าแนวทางฯ ดังกล่าวได้ให้

ความส�าคัญกับแนวทางให้บุคลากรภาครัฐ (ข้าราชการ 

พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ)  

ใช้ในการบริหารจดัการการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเอง (บคุลากร 

ภาครัฐจ�าแนกเป็นบุคลากรแรกบรรจุ (New Entry) 

บุคลากรที่มีประสบการณ์ (Professional Personnel) 

บุคลากรที่ท�าหน้าที่หัวหน้างาน (Frontline Manager) 

บคุลากรทีด่�ารงต�าแหน่งประเภทอ�านวยการ (Functional 

Manager) และบุคลากรที่ด�ารงต�าแหน่งประเภทบริหาร 

(Organization & Business Leader) และให้หน่วยงาน

และผู ้บริหารภาครัฐใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู ้และ

พัฒนาบุคลากรให้มีกรอบความคิด (Mindsets) และ 

ทักษะ (Skillsets) ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่สอดรับ

กับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงของโลกและบริบทประเทศ 

ในปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้บุคลากรภาครัฐมีการพัฒนา

ท่ีสอดคล้องกับบทบาทหน้าท่ีและการเติบโตตามเส้นทาง

อาชีพเพื่อการพัฒนาภาวะผู้น�าในทุกระดับ โดยมีทักษะ

เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Skillsets) ได้แก่ ทักษะดิจิทัล 

(Digital Skill)  ทักษะการสื่อสารโน้มน้าว (Communi-

cation and Influencing) ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ

และสร้างสรรค์ (Systematic and Creative Think-

ing-Skill) และทักษะการคิดวิเคราะห์และวิพากษ์ (Ana-

lytical and Critical Thinking) ควบคู่กับ การมีทักษะ

ด้านภาวะผู้น�า (Leadership Skillsets) ได้แก่ การยึดมั่น

ในมาตรฐานจริยธรรมและความเป็นมืออาชีพ  (Demon-

strating Integrity) การก�าหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ 

(Developing Vision and Strategy) การพัฒนาตนเอง

และผู้อื่นและสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร (Developing 

and Engaging Others) การสร้างและส่งเสริมให้เกิดการ 

บูรณาการและความร่วมมืออย่างเต็มที่ (Facilitating  

Hyper-Collaboration) การผลกัดันให้เกิดนวตักรรมและ 

การเปลี่ยนแปลง (Driving Innovation and Change) 

การผลักดันให้เกิดการปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์ (Driving  

Execution and Results) 3

New Entry

Professional Personnel

Frontline Manager

Organization & 
Business Leader

บ
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ล
าก
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รัฐ Mindsets

Skillsets

 Digital Skill
 Communication and Influencing
 Systematic and Creative Thinking-Skill
 Analytical and Critical Thinking

 Demonstrating Integrity
 Developing and Engaging Others
 Facilitating Hyper-Collaboration
 Driving Innovation and Change
 Driving Execution and Results

Leadership

Skillsets

Strategic 

Skillsets
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 ในส่วนของกระบวนการจัดการความรู้ภายใน

ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้มีการน�าเสนอ 

มุมมองดังกล่าวผ่าน บทความ เรื่อง องค์ความรู้ด้านความ

มั่นคงและการฝึกศึกษา สมช.4 ในวารสารมุมมองความ

มั่นคง ฉบับที่ 5 โดยกล่าวถึง ความส�าคัญในการพัฒนา

ทุนมนุษย์ และการด�าเนินการการพัฒนาทุนมนุษย์และ

การฝึกศึกษาของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่ง

ได้ให้ความตระหนักถึงความเตรียมพร้อมในการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล โดยการส่งเสริม ริเริ่ม และพัฒนาองค์

ความรูใ้นการฝึกศกึษาในหลกัสตูรต่าง ๆ  ท้ังภายในประเทศ 

และต่างประเทศ

 ดังนั้น วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับนี ้ 

จะกล่าวถึง การพัฒนาองค์ความรู้ การศึกษาวิจัยและการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความมั่นคง รวมถึงความร่วมมือ

ทางวิชาการท่ีสถาบันความมั่นคงศึกษา ส�านักงานสภา 

ความมั่นคงแห่งชาติได้ด�าเนินการตามพระราชบัญญัติ

สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 มาตรา 21 (7) ให้

ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติศึกษา วิจัย รวบรวม 

พฒันา ส่งเสริม และเผยแพร่ข้อมลูหรอืองค์ความรูเ้ก่ียวกบั

ความมั่นคงแห่งชาติ โดยด�าเนินแนวทางการท�างาน เพื่อ

ให้บรรลวุตัถุประสงค์ ตลอดจนความมุง่หมายของพระราช 

บัญญัติดังกล่าว ดังนี้

1. การพัฒนา สร้าง ส่งเสริม วิจัย และ ถ่ายทอดความรู้ด้านความมั่นคง 

 สมช. จัดให้มีโครงการเพื่อพัฒนา สร้าง ส่งเสริม และการท�างานวิจัย โดยมุ่งหวังพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร 

ภายในหน่วยงานมาโดยต่อเนือ่ง รวมทัง้สามารถขยายความรู้ไปยงัหน่วยงานหรอืบุคคลอืน่จากการน�าความรูแ้ละประสบการณ์ 

การท�างานไปถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนมุมมองให้แก่บุคลากรหรือภาคส่วนต่าง ๆ 

 1.1 โครงการศกึษาวจัิยเพือ่สนบัสนุนงานด้านความมัน่คงของ สมช. โดยหน่วยงานภายใน สมช. ซ่ึงรับผดิชอบ 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/นโยบาย/แผนความมั่นคงเฉพาะเรื่อง จะมีการทบทวน ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเชิงลึกประกอบ 

การปรบัปรงุนโยบายและแผนต่าง ๆ  ตามวงรอบให้มคีวามทันสมยัอยู่เสมอ รวมถึงประเด็นปัญหาท่ีมีความซับซ้อนมาก 

จ�าเป็นต้องใช้เคร่ืองมือทางวิชาการศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วน โดยจะด�าเนินการร่วมกับนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ  

หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งที่เป็นเครือข่ายการท�างานระหว่างกันอยู่แล้ว และที่เข้ามาให้ปรึกษาหารือกับ สมช.  

แบบเฉพาะกจิ โดยในวารสารมุมมองความมัน่คงฉบบัท่ี 5 ได้กล่าวไปแล้วว่าในปีงบประมาณ 2563 สมช. ด�าเนนิการ 

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับงานความมั่นคงรวมทั้งสิ้น 6 เรื่อง ในปีงบประมาณ 2564 จะมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม 3 เรื่อง 

ดังนี้ 

4  รัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์, องค์ความรู้ด้านความมั่นคงและการฝึกศึกษา สมช., วารสารมุมมองความมั่นคง,

    ฉบับที่ 5 (ตุลาคม 2563 - มกราคม 2564): 55-64.

1) โครงการศึกษาเพื่อยกร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570)  

โดย นกัวชิาการและคณะท�างานจากสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ (NIDA) 2) โครงการศกึษาสถานการณ์ 

และ/หรอืภยัคุกคามด้านความมัน่คงท่ีประเทศไทยต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรบัมอืในระยะเวลา 5 ปี 

ข้างหน้า (พ.ศ. 2566 – 2570) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวช (คณบดีคณะรัฐศาสตร์  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์) และคณะท�างาน และ 3) โครงการศกึษาความคบืหน้าของประเทศไทยในการปรบัปรงุ 

กฎหมายภายในตามพันธกรณีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 โดยคณะ 

นักวิชาการคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โครงการทั้ง 3 เรื่อง ได้ผ่านกลไกการรับฟัง 

ข้อคิดเห็นเชิงวิชาการตามแนวทางปฏิบัติของ สมช. ซึ่งมีผู้แทนส่วนราชการภายนอกและผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญร่วมให้ข้อคิดเห็นเพื่อให้การศึกษาวิจัยมีความรอบด้านและสมบูรณ์มากที่สุด
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 1.2 การอบรมหลกัสูตรทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สมช. ได้จัดส่ง 

บุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรและอยู่ระหว่างการสมัครเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ อาทิ 

 หลกัสูตรส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ทุนฝึกอบรมเพือ่พฒันาสนบัสนนุยทุธศาสตร์ 

พฒันาประเทศ (Strategy-based) ประจ�าปี 2563 โดยในมติคิวามมัน่คงมสี�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 

(สมช.) รับผิดชอบจ�านวน 15 ทุน โดยจัดสรรทุนให้กับบุคลากรภายใน สมช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

โดยการฝึกอบรมมีด้วยกัน 4 Module คือ 

Module 1 Module 2 

การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการน�าเสนอ 

ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนางานเชิง 

นวตักรรม (Knowledge Sharing and Project  

Proposal Presentation)  

Module 3 

การติดตามและประเมนิผลโครงการ (Project 

 Monitoring and Evaluation) 

Module 4 

การให้ค�าปรกึษาส�าหรบัข้อเสนอการปรบัเปลีย่น 

หรือพัฒนางานเชิงนวัตกรรม (Consultant 

Service) 

การปรับและเสริมสร้างความรู้พื้นฐาน (Knowledge- 

based Building) โดยมีประเด็นการเรียนรู้และพัฒนา  

อาทิ Digital Transformation การคิดสร้างสรรค์เชิง 

นวัตกรรม ความมั่นคงทางอาหาร น�้า และพลังงาน  

การบริหารความขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์  

เครื่องมือการประเมินภัยคุกคามและบริหารจัดการ 

ความเสีย่ง การวิเคราะห์และบริหารจัดการนโยบายและ 

ยทุธศาสตร์ ระบบเทคโนโลยดิีจิทลัเพือ่รองรับความมัน่คง 

ทางไซเบอร์ ประเด็นการเรียนรู้และพัฒนาอื่น ๆ ที่เป็น 

ประโยชน์ต่อการขบัเคลือ่นโครงการภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ

 หลักสูตร APCSS : Strategic Competition in the Ocean Virtual Workshop 

ระหว่างวันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2563 

 หลักสูตรออนไลน์ “Strategic Leadership Programme” ร่วมกับ Defense Academy of 

the UK ระหว่างวันที่ 22 – 26  มีนาคม 2564

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงานพัฒนาพื้นที่ 

เพื่อเสริมความมั่นคง” ประจ�าปี 2564 (รุ่นที่ 4) ระหว่างวันที่ 24 – 26 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม 

เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ และจังหวัดราชบุรี เพื่ออบรม 

ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลากรที่มีภารกิจขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่เพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ 

(พ.ศ. 2562 – 2565) จัดโดย กองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ สมช. 

วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ 7 ประจ�าเดือนมิถุนายน - กันยายน 256461



 ในช่วงเวลาต้ังแต่ปี 2562 กระแสการขยายอิทธิพลของจีนผ่านโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) 

ประกอบกับการออกยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิก (Indo-pacifc Strategy) ของสหรัฐอเมริกา น�ามาซึ่งการแข่งขัน

อิทธิพลของมหาอ�านาจในภูมิภาคเอเชีย เช่น ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ การเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่าง

เกาหลีเหนือและสหรัฐอเมริกา เป็นต้น เหตุการณ์เหล่านี้จึงเป็นสาเหตุให้สถาบันความมั่นคงศึกษา มองถึงองค์

ความรู้ของนักวิชาการนอกเหนือจากในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อให้ได้เห็นมุมมองของนักวิชาการท่ีท�างานในพ้ืนที ่

จดุยทุธศาสตร์ ซึง่คณะรัฐศาสตร์และรฐัประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่มีนกัวชิาการท่ีศกึษาเกีย่วกับบรบิท 

มหาอ�านาจโลก อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง หรือโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง เป็นต้น โดยเมื่อเดือนกันยายน 2562 

ได้มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นมหาอ�านาจในลุ่มแม่น�้าโขงระหว่างสถาบันความมั่นคงศึกษา และคณะรัฐศาสตร์ฯ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) และต่อมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ทั้งสองฝ่ายเห็นควรจัดท�าร่างบันทึกความ

เข้าใจความร่วมมอืทางวิชาการระหว่างส�านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ กบัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เพือ่แลกเปลีย่น 

ความร่วมมือทางวิชาการด้านความมั่นคง

 หลกัสตูรออนไลน์ Smart Nation: Opportunities and Cybersecurity Management 

ภายใต้ความร่วมมอื “Singapore Cooperation Training Award” ระหว่างวันที ่17 – 21 พฤษภาคม 2564

 หลักสูตร “National Security Agencies’ Role in Countering Terrorism.  

Utilizing the International Counter-terrorism Database” ระหว่างวันที่ 19 กันยายน – 

2 ตุลาคม 2564 ณ ประเทศรัสเซีย

 หลักสูตรออนไลน์ การฝึกอบรมภาคฤดูร้อนเรื่องความไร้รัฐ (Summer Course on 

Statelessness) ระหว่างวันที่ 12 – 23 กรกฎาคม 2564 

 ทนุฝึกอบรม Conflict Prevention and Resolution through Arms Control, Disarmament 

and Non-Proliferation in the OSCE Area ภายใต้โครงการ Scholarship for Peace and  

Security ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 30 กรกฎาคม 2564

2. ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/นักวิชาการ และหน่วยงานภาครัฐ

 สมช. จดัให้มโีครงการศกึษาวจัิยและพฒันาองค์ความรูร้วมทัง้เป็นหน่วยงานทีน่�าความรูแ้ละประสบการณ์การท�างาน 

ไปถ่ายทอดความรูด้้านความมัน่คงและแลกเปลีย่นมมุมองให้แก่บุคลากรหน่วยงานอืน่ ๆ หรอืการจดัท�าความตกลงร่วมมอื 

ทางวิชาการระหว่างกัน (Memorandum of Understanding – MOU)

 2.1 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ 7 ประจ�าเดือนมิถุนายน - กันยายน 256462



 2.2 บันทกึความเข้าใจความร่วมมอืทางวชิาการระหว่างส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต ิ ร่วมกับกองบญัชาการ 

กองทัพไทย 

 มีหน้าที่ในการจัดเก็บ รวบรวม พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความมั่นคงให้เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร

ภายในและหน่วยงานด้านความมั่นคง อื่น ๆ เมื่อสถาบันฯ ได้เริ่มมีกระบวนการจัดท�าบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ 

ทางวิชาการระหว่างส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติกับสถาบันทางวิชาการแล้ว จึงมีความคิดริเริ่มในการจัดท�า

บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการกับกองทัพ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างหน่วยพลเรือน

กับหน่วยทหาร (Civil-Military Relations) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนางานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับมิติ

ความมั่นคง โดยเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์) 

และผู้บัญชาการทหารสูงสุด (พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์) ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อบูรณาการการพัฒนาและแลกเปลี่ยน

องค์ความรูแ้ละบุคลากรระหว่างหน่วยงานความมัน่คงฝ่ายพลเรอืนและฝ่ายทหาร โดยส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 

(สถาบันความมั่นคงศึกษา) และหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย จะได้ร่วมกันวางแผนก�าหนดแนวทาง

ด�าเนินความร่วมมือทางวิชาการ อาทิ การจัดประชุม สัมมนาเชิงวิชาการ การแลกเปลี่ยนวิทยากรในหลักสูตร 

ฝึกอบรม ฝึกศึกษา การเผยแพร่บทความทางวิชาการ การใช้พื้นที่ของทั้งสองหน่วยงานในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ 

และการมีความร่วมมือกับหน่วยงานวิชาการภายในประเทศและต่างประเทศ ต่อไป

 การด�าเนนิงานภายใต้กรอบบนัทกึฯ ดังกล่าว มุง่เน้น 

การศึกษาวิจัย การจัดประชุม ทางวิชาการ การแลกเปลี่ยน

วิทยากร รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนในประเด็นความ

มั่นคงศึกษาให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา ร.สป.335 

(126335) การศึกษาความมั่นคงระหว่างประเทศ ซึ่งได้มี

แนวทางการเรียนการสอน ให้นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนงานความมัน่คง หลกัวชิาการในการประเมนิ วเิคราะห์ 

สถานการณ์ความมั่นคงและการก�าหนดนโยบายในงาน

ความมั่นคงของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อให้

เห็นภาพการท�างานในทางปฏิบัติกับหลักวิชาหรือทฤษฎีทาง

วิชาการที่ได้ศึกษา โดยลักษณะการเรียนการสอน แบ่งออก

เป็น 3 ส่วนคือ 1) ส่วนของการบรรยายในชั้นเรียน 2) การ

แบ่งกลุ่มถกแถลงในประเด็นส�าคัญด้านความมั่นคง และ  

3) การน�าเสนอผลถกแถลง นอกจากความร่วมมือทางวชิาการ 

ในเรือ่งการเรยีนการสอนแล้ว ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต ิ

ยังได้เปิดรับนักศึกษาที่สนใจเข้ารับการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา 

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษากับผูป้ฏบิตังิาน
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 การสร้างและส่งเสริมให้เกิดการประสานร่วมมือ

และการท�างานเป็นทีม (Collaboration Teamwork)  

ท้ังภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน องค์กรและ

ภาคส่วนต่าง ๆ  โดย สมช. (สมศ.) ได้ร่วมกบัภาคีเครอืข่าย

โดยเฉพาะสถาบันทางวิชาการ นักวิชาการ นักวิจัย  

ในการปรกึษาหารอืเพือ่น�าความรูท้างวชิาการและงานวจัิย 

รวมทั้งประสบการณ์การท�างานมาจัดท�าเป็นข้อเสนอและ

ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นด้านความมั่นคงหรือที่ส่งผล 

ทั้งทางบวกและทางลบในการด�าเนินงานด้านความม่ันคง

จากประเด็นความมั่นคงในปัจจุบันที่มีความคาบเกี่ยวกัน

หลายหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ (Cross-Cutting  

Issues) และให้ข้อเสนอในการจัดท�ายทุธศาสตร์/นโยบาย/

แผนความมัน่คง อาทิ สมศ. ได้มโีครงการสมัมนาเชงิวชิาการ 

มุมมองความมั่นคง (Academic Forum on Security 

Perspectives: AFSP) โดยได้จัด AFSP ครั้งที่ 1  

เมือ่วนัที ่24 กมุภาพนัธ์ 2564  ในหวัข้อเรือ่ง “การโยกย้าย

ถิ่นฐาน แรงงานข้ามชาติ และ โควิด-19 ซึ่งได้เชิญ 

ผศ.ดร.นฤมล ทับจุมพล ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยการย้ายถิ่น

แห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ ผศ.ดร.ประเสริฐ 

แรงกล้า คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ นายอดศิร เกดิมงคล นกัวิชาการจากเครอืข่าย

องค์กรด้านประชากรข้ามชาติและผู ้แทนส�านักงาน

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถ่ินฐานประจ�า

ประเทศไทย หรอื IOM (คณุภคัชนก พฒันถาบุตร) น�าเสนอ 

และแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นและให้ข ้อเสนอ 

เชิงนโยบายประเด็นส�าคัญหรือแนวทางการด�าเนินงาน

เพ่ือประกอบการจัดท�าร่างนโยบายและแผนระดับชาติ 

ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570) หรือ

แผนความมัน่คงเฉพาะเรือ่ง รวมทัง้มาตรการทีค่วรด�าเนนิการ 

ในปัจจุบันและระยะสั้น

 นอกจากนี้ เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2564 

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะประธาน

กรรมการนโยบายวิชาการด้านความมั่นคงได้ลงนามค�าสั่ง

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท�าข้อเสนอทางวิชาการเพ่ือ

เสนอแนะยทุธศาสตร์ นโยบาย และแผนด้านความมัน่คง 

เพื่อให้มีการปรึกษาหารือและให้ข้อเสนอทางวิชาการเพื่อ

ประกอบการจัดท�ายุทธศาสตร์ นโยบายและแผนความ

มั่นคงเฉพาะเรื่อง โดยเฉพาะการให้ความเห็นและมุมมอง

ในการจัดท�าเนื้อหาในร่างนโยบายและแผนระดับชาติ

ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570) และ 

การพัฒนาองค์ความรู้ การศึกษาวิจัย และการเผยแพร่

ความรู้ด้านความมั่นคง

 2.3 การท�างานร่วมกับภาคีเครือข่ายทางวิชาการและภาคส่วนต่าง ๆ 
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 กล่าวได้ว่า การพัฒนาองค์ความรู้ด้าน

ความมั่นคง การศึกษาวิจัยและถ่ายทอดความรู้

ด ้านความมั่นคงมีความส�าคัญในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ์ ในการพัฒนาตนเองและ 

พัฒนาหน่วยงานควบคู่กับการเปิดเวทีให้เกิด

กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังความเห็นจาก

ภาคต่ีาง ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัประเดน็ด้านความมัน่คง 

ทีปั่จจุบนัและแนวโน้มมคีวามหลากหลาย ซับซ้อน 

ที่ต้องอาศัยการร่วมกันคิด ร่วมกันท�า ผ่านการ

ระดมความคิด การพูดคุย การรับฟังความเห็น

และการแสวงหาทางออกหรือหนทางปฏิบัต ิ

ที่เหมาะสมในช่วงเวลานั้น ๆ ทั้งข้อเสนอในเชิง

น โยบายและข ้ อ เสนอใน เชิ งปฏิบั ติ ที่ เ ป ็ น 

รูปธรรมโดยเฉพาะการประสานการปฏิบัติงาน

ภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานเป็นเรื่อง

ที่มีความส�าคัญกับการท�างานด้านความมั่นคง 

ในระยะต่อไป

3. การจัดอบรมหลักสูตรความมั่นคงศึกษา

 สมศ. มีก�าหนดจัดหลักสูตรความมั่นคงศึกษา

เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การท�างานด้าน

ความมั่นคงให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการก�าหนดหรือ

เสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย แผน และการปฏิบัติงาน

ด้านความมัน่คง รวมถงึให้มีการแลกเปล่ียนความคดิ ความเหน็  

การถกแถลง การน�าเสนอ การประยุกต์หรือปรับใช้กับ

การท�างานในประเด็นความม่ันคงที่เก่ียวข้องกับสหสาขา

ต่าง ๆ ในมิติความมั่นคงเชิงองค์รวม (Comprehensive 

Security) โดยผู้เข้ารับการศึกษาจะสามารถศึกษาจาก 

ชัน้เรยีนและทีส่�าคญัการเรยีนรูด้้วยตนเองจากการค้นคว้า 

วิจัยหรือสื่อการเรียนการสอนนอกช้ันเรียนและน�ามาถก

แถลงร่วมกันในเชิง Critical Thinking and Problem 

Solving และ Collaborative Teamwork  โดยจะได้

กล่าวถึงเรื่องเหล่านี้ในวารสารมุมมองความมั่นคงในฉบับ

ต่อไป
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