ยุทธศาสตร์และแผนความมั่นคง
เฉพาะเรื่อง
สถาบันความมั่นคงศึกษา

ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือที่เรียกชื่อกันว่า “สมช.” เป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัด
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี มีหัวหน้าหน่วยงานระดับ 11 เทียบเท่าปลัดกระทรวงที่รู้จักกันในชื่อต�ำแหน่ง เลขาธิการ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ โดย สมช. ท�ำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการให้แก่ สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สภา มช.)
และเมื่อกล่าวถึงหน้าที่หลักในอดีตจนถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่าหน้าที่ส�ำคัญของ สมช. ในฐานะหน่วยงานระดับ
นโยบายด้านความมัน่ คงก็คอื การก�ำหนดนโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ เพือ่ เสนอสภาความมัน่ คงแห่งชาติและ
คณะรัฐมนตรี ดังที่ได้มีการกล่าวถึงการศึกษานโยบายความมั่นคงของไทยเชิงเปรียบเทียบในแต่ละห้วงปี
ในบทความเรื่อง “การศึกษาการจัดท�ำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติของไทย”
ในวารสารมุมมองความมัน่ คง ฉบับที่ 6 ก่อนที่ สมช. จะจัดท�ำ “นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565)” แทน เพือ่ ให้เป็นไปตามบทบัญญัตขิ องพระราชบัญญัตสิ ภาความมัน่ คงแห่งชาติ
พ.ศ. 2559 ในปัจจุบัน
นอกจากนโยบายความมั่นคงแห่งชาติซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของ สมช. แล้ว สมช. ได้มีการศึกษา
วิเคราะห์ เห็นว่าบางประเด็นด้านความมั่นคงบางเรื่องต้องมีการจัดท�ำรายละเอียดเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิด
ความชัดเจนยิ่งขึ้นและสามารถให้หน่วยปฏิบัติรับไปด�ำเนินการ อีกทั้งยังสามารถประสานและติดตามได้ตรง
ประเด็นผ่านกลไกคณะกรรมการหลักของสภาความมั่นคงแห่งชาติ (คณะกรรมการนโยบายของสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ คณะกรรมการร้อยกรองงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติ คณะกรรมการประสานงานของ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ) หรือกลไกคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นใหม่เป็นการเฉพาะภายใต้
มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ค�ำสั่งส�ำนักนายกรัฐมนตรี หรือ ค�ำสั่ง
สภาความมั่นคงแห่งชาติ จึงได้มีการจัดท�ำเป็น “ยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะเรื่อง”
หรือ “แผนความมั่นคงเฉพาะเรื่อง” ที่เกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงในขณะนั้น
ทั้งในมิติภายในประเทศและมิติภายนอกประเทศ
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การประเมินวิเคราะห์ให้รู้เท่าทันพลวัตสถานการณ์ความมั่นคงทั้งรูปแบบเก่าและความมั่นคง
รูปแบบใหม่รวมถึงเป้าหมายและเครื่องมืออาวุธยุทธโธปกรณ์ทางทหาร (Hard Power) หรือ อ�ำนาจแบบ
นุ่มนวล (Soft Power) ที่ใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงและต่างประเทศของประเทศต่าง ๆ
เป็นสิง่ ส�ำคัญที่ สมช. และหน่วยงานทีเ่ ป็นภาคีเครือข่ายได้กำ� หนดให้มนี โยบายหรือแผนหรือท่าทีเชิงรุกทัง้ ใน
ระยะสัน้ และระยะยาวเพือ่ รักษาหรือแสวงหาประโยชน์ให้กบั ไทย คูข่ นานกับการสร้างดุลยภาพระหว่างประเทศ
มหาอ�ำนาจหรือประเทศหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) ดังนั้น การบอกเล่าเรื่องราวในอดีต
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการจัดท�ำยุทธศาสตร์/นโยบาย/แผน ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคงในปัจจุบัน
โดยในห้วงที่ผ่านมา สมช. ได้จัดท�ำยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะเรื่อง และแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่อง
รองรับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติมาแล้วหลายฉบับ โดยจะขอกล่าวถึงที่มาที่ไปหรือภูมิหลังความเป็นมา
และสาระส�ำคัญในบางฉบับ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ
(พ.ศ. 2558 – 2564)
จุดเริม่ ต้นการเสนอแนะยุทธศาสตร์/นโยบาย/
แผน หรือ กลยุทธ์ใด ๆ ก่อนอื่นคงต้องมีการประเมิน
หรื อ ตรวจสอบสภาวะแวดล้ อ มด้ า นความมั่ น คง
ทั้งปัจจัยภายนอกประเทศและปัจจัยภายในประเทศ
รวมถึงก�ำลังอ�ำนาจของชาติ (National Power)
โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการแสวงหาข้อมูลเหล่านั้น
ทั้ ง นี้ จ ะเห็ น ได้ ว ่ า มี ห ลายหน่ ว ยงานหรื อ สถาบั น
จัดให้มีการศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการประเมิน
วิเคราะห์สถานการณ์ดา้ นความมัน่ คง (Assessment)
หรือหากท่านทีเ่ ข้ารับการศึกษาทางทหารจะมีหลักสูตร
ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ (ขกศ.) ที่เปิดโอกาสให้
ผู้แทนหน่วยงานทหารและพลเรือนเข้ารับการอบรม
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หลักสูตรดังกล่าว ขณะเดียวกันส�ำนักข่าวกรองแห่งชาติ
(สขช.) ได้เปิดหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคง
แห่งชาติ (บมช.) ทีเ่ ปิดโอกาสให้ผแู้ ทนหน่วยงานทหาร
และพลเรือน รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนได้เข้ารับการ
อบรมหลักสูตรดังกล่าว ส�ำหรับยุทธศาสตร์ขา่ วกรอง
แห่งชาติทกี่ ำ� ลังจะกล่าวถึงนัน้ คณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่
วันที่ 30 กันยายน 2558 รับทราบยุทธศาสตร์ข่าวกรอง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564) เพื่อใช้เป็นกรอบการ
ด�ำเนินงานด้านข่าวกรองของประชาคมข่าวกรองและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตระหนักถึงความส�ำคัญของ
ภั ย คุ ก คามความมั่ น คงและสภาวะแวดล้ อ มที่
สันติสุข รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพงานข่าวกรองให้
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สามารถรับมือกับภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบโดยมุ ่ ง
ด�ำเนินการต่อเป้าหมายภัยคุกคามที่เป็นแก่นหลัก
ของประเทศเพื่อเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่สันติสุข
ลดความเสี่ยงจากเป้าหมายภัยคุกคามทุกรูปแบบ
เสริมสร้างผลประโยชน์และโอกาสของประเทศ สร้าง
ภูมคิ มุ้ กันของสังคมทุกระดับ และพัฒนาศักยภาพงาน
ข่าวกรอง ทัง้ นีไ้ ด้ให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท�ำให้การพัฒนา
งานด้านข่าวกรองขยายไปสู่ทุกภาคส่วนของสังคม
ให้มีความพร้อมปรับตัวเพื่อรองรับการจัดการภัย
คุ ก คามความมั่ น คงและสถานการณ์ ที่ เ ป็ น โอกาส
ในการเสริมสร้างความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและสลับซับซ้อน
เมื่อศึกษาเนื้อหายุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่ง
ชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564) จะเห็นได้ว่าประกอบด้วย
3 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 1) ยุทธศาสตร์ข่าวกรอง
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ
2) ยุทธศาสตร์ขา่ วกรองเพือ่ ป้องกันและแก้ไขภัยคุกคาม
ทั่วไปและเสริมสร้างโอกาสด้านความมั่นคง และ

3) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบข่าวกรอง ขณะเดียวกัน
เมื่อก�ำหนดยุทธศาสตร์ขึ้นมาแล้วจะต้องมีการน�ำ
ยุทธศาสตร์ที่ก�ำหนดขึ้นไปปฏิบัติ โดยในเรื่องนี้ได้
มีการจัดตั้งกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 2 คณะคือ
(1) คณะอนุกรรมการประสานและอ�ำนวยการยุทธศาสตร์
ข่าวกรองแห่งชาติ (อปยข.) เพื่อประเมินวิเคราะห์
สถานการณ์และบูรณาการประสานงานข่าวกรอง
เพื่ อ ประกอบการตั ด สิ นใจในระดั บนโยบาย และ
(2) คณะอนุกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพงานข่าวกรอง
(อปปข.) เพือ่ เสนอการพัฒนาประสิทธิภาพระบบงาน
ข่าวกรองให้เหมาะสมกับสถานการณ์รวมทั้งติดตาม
และประเมินผลการด�ำเนินงาน ส�ำหรับพัฒนาการ
ในระยะต่อไปเพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง
ที่ก�ำหนดให้ส�ำนักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) เป็น
หน่วยรับผิดชอบแผนการพัฒนาระบบงานข่าวกรอง
แบบบูรณาการ ดังนั้น ส�ำนักข่าวกรองแห่งชาติจะ
เป็นหน่วยรับไปด�ำเนินการเรื่องนี้ต่อไป

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
คณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่ 6 สิงหาคม 2556
เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง
ของชาติ (พ.ศ. 2556 – 2560) เพื่อให้คนและชุมชน
มี จิ ต ส� ำ นึ ก ด้ า นความมั่ น คงและมี ภู มิ คุ ้ ม กั น อย่ า ง
ยัง่ ยืน ประกอบกับงานการพัฒนาเพือ่ เสริมความมัน่ คง
ของชาติ ใ นระดั บ จั ง หวั ด ยั ง มี ค วามไม่ ชั ด เจนและ เพื่อเสริมความมั่นคง น�ำวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชน
ไม่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ จึงควรให้มีการผนึกก�ำลัง การจัดการโดยสันติวธิ ี เข้ามาสนับสนุนงานด้านความ
จัดระบบป้องกันชายแดน สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ มั่นคง ตลอดจนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและองค์
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ความรู้ด้านความมั่นคง เสริมสร้างและพัฒนาความ
ร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน และ
การบริหารจัดการให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ
ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) ยุทธศาสตร์
ผนึกก�ำลังเพือ่ เสริมสร้างศักยภาพและภูมคิ มุ้ กันของคน
ชุมชนและพื้นที่ เป้าหมายอย่างยั่งยืน 2) ยุทธศาสตร์
การจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน
3) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงในมิติวัฒนธรรม
ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และการจั ด การโดยสั น ติ วิ ธี
4) ยุทธศาสตร์พัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้าน
ความมั่นคง 5) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความร่วมมือ

ด้ า นความมั่ น คงกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น และ
6) ยุทธศาสตร์บริหารจัดการอย่างมีเอกภาพและ
ประสิทธิภาพ ปัจจุบันได้ก�ำหนดเป็นแผนการพัฒนา
พื้ นที่ เ พื่ อ เสริ ม ความมั่ นคงของชาติ โดยปั จจุ บัน
การด�ำเนินงานเรื่องนี้ได้มีพัฒนาการไปสู่การจัดท�ำ 
แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
โดยประมวล ทบทวน และ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ด้านความมั่นคงเชิงพื้นที่ (Area Approach) ที่ต้อง
มีการประสานการท�ำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ส่วนกลาง หน่วยงานระดับกองทัพภาคและทัพเรือภาค
และ หน่วยงานระดับจังหวัด

ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ
(พ.ศ. 2557 – 2561)
ปัจจุบนั ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ
ได้มีพัฒนาการตามห้วงสมัย โดยเรียกชื่อเป็น แผน
เตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) สืบเนื่อง
จากการเตรี ย มความพร้อมของประเทศให้พ ร้อม
เผชิญภัยคุกคามเป็นเรือ่ งทีด่ ำ� เนินการมาในทุกรัฐบาล
ตั้ ง แต่ ก ารก� ำ หนดให้ มี แ ผนเตรี ย มพร้ อ มแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2517 แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2520
แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 นโยบายการ
เตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2548 ยุทธศาสตร์การ
เตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2557 – 2561) ก่อนที่จะ
พัฒนาและใช้ชื่อเรียกว่า แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ
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ในปั จ จุ บั น ส� ำ หรั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารเตรี ย มพร้ อ ม
แห่งชาติที่จะกล่าวถึงนั้นได้มีกระบวนการจัดท�ำโดย
การประชุมระดมความคิดระหว่างหน่วยงานของรัฐ
และภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งมีการประชุมคณะท�ำงาน
การมีส่วนร่วมของชุมชนในยุทธศาสตร์การเตรียม
พร้อมแห่งชาติโดยจัดเวทีระดมความคิดเห็นของ
หน่วยงานชุมชนท้องถิ่นก่อนที่จะท�ำการประมวลผล
และจั ด ท� ำ เป็ น ร่ า งยุ ท ธศาสตร์ ก ารเตรี ย มพร้ อ ม
แห่ ง ชาติ ที่ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บแนวคิ ด Whole-ofNation Approach เสนอคณะกรรมการเตรียมพร้อม
แห่งชาติเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ในการ
อนุมัติใช้ยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ นั้น คณะรักษาความ
สงบแห่ ง ชาติ มี ม ติ เ มื่ อ วั นที่ 22 กรกฎาคม 2557
เห็ น ชอบยุ ท ธศาสตร์ ก ารเตรี ย มพร้ อ มแห่ ง ชาติ
(พ.ศ. 2557 – 2561) เพื่อให้คนในชาติมีภูมิคุ้มกัน
มีส่วนร่วมและผนึกก�ำลังทุกภาคส่วนในการป้องกัน
(Prevention) การเตรียมพร้อม (Preparedness)
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การบริหารจัดการขณะเกิดเหตุ
(Response) และ การฟื้นฟู
(Recovery) ภายใต้การบริหาร
จัดการแบบเบ็ดเสร็จ (Comprehensive Management)
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ทันท่วงที โดยมี 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) การเตรียมพร้อมของทุกภาคส่วน
ให้พร้อมเผชิญกับภาวะไม่ปกติ 2) การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้ มกั น และศั ก ยภาพให้คน ชุมชน และสังคม
3) การต่างประเทศ 4) การผนึกก�ำลังและบูรณาการ
แผนในทุกระดับ และ 5) การบริหารจัดการทีม่ เี อกภาพ
และประสิทธิภาพ โดยมีกลไกการขับเคลื่อนที่ส�ำคัญ
คื อ คณะอนุ ก รรมการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ก าร
เตรียมพร้อมแห่งชาติ และ คณะกรรมการเตรียมพร้อม
แห่งชาติ ทัง้ นีก้ ารขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนีม้ กี าร
ยึดโยงกับ 2 แผนหลัก

แผนทีส่ อง แผนป้องกันประเทศการเตรียม
ทรัพยากรของฝ่ายพลเรือน รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน
เพื่อสนับสนุนและสามารถระดมทรัพยากรเข้ามา
สนับสนุนกองทัพในสถานการณ์การสูร้ บทีภ่ ยั คุกคาม
มาจากภายนอกประเทศในบริบทสถานการณ์ความ
ขัดแย้งเชิงลัทธิอุดมการณ์ในห้วงเวลานั้นและบริบท
ความมั่นคงอื่น ๆ ได้มีการจัดท�ำแผนเตรียมพร้อม
แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2517 แผนเตรี ย มพร้ อ มแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2520 แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพือ่

แผนแรก แผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ เป็นกรอบและทิศทางให้หน่วยงาน
ทุกภาคส่ ว นตั้ ง แต่ ร ะดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศ
ปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ตั้ ง แต่
ระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย อย่าง
เป็นระบบ มีทิศทางเดียวกันและเสริมก�ำลังกันอย่าง
บูรณาการและเพื่อจัดระบบการด�ำเนินงานและการ
เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ไว้รองรับสถานการณ์
สาธารณภัยตามลักษณะความเสีย่ งภัยให้แก่หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศ
ทั้งในระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย
โดยปัจจุบันกระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย) ได้มีการจัดท�ำแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติขึ้นใหม่

เป็นกรอบนโยบายและแนวทางด�ำเนินการให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดเตรียมความพร้อมและบัญชี
ทรัพยากรรองรับ โดยในส่วนของส�ำนักงานสภาความ
มั่ นคงแห่ ง ชาติ (สมช.) มี กอง 6 (ชื่ อ ในขณะนั้ น
และปรับชื่อตามการปรับโครงสร้างและภารกิจ สมช.
เป็นกองความมั่นคงด้านการป้องกันประเทศ ส�ำนัก
ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ
ปัจจุบัน คือ กองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อม
และการป้องกันประเทศ) เป็นหน่วยหลักรับผิดชอบ
ร่ ว มกั บ กองบั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด (ในขณะนั้ น )
ต่อมากระทรวงกลาโหม และ สมช. ได้มีการประเมิน
สถานการณ์ ด ้ า นความมั่ นคง และทบทวนผลการ
ด�ำเนินงานตามแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติรวมทั้ง
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นโยบายการเตรียมพร้อม
แห่งชาติ จึงได้รว่ มกับ สมช.
จัดท�ำแผนผนึกก�ำลังและ
ทรั พ ยากรเพื่ อ การป้ อ งกั น ประเทศเพื่ อ เป็ น แผน
รองรับนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติและแผน
ป้องกันประเทศ โดยให้ความส�ำคัญกับการเสริมสร้าง
ศักยภาพของชาติในการป้องกันประเทศ โดย เมื่อ
วันที่ 12 ตุลาคม 2550 สภาความมั่นคงแห่งชาติ
ได้มีมติเห็นชอบแผนผนึกก�ำลังและทรัพยากรเพื่อ
การป้องกันประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการผนึกก�ำลังและทรัพยากร

เพือ่ เตรียมความพร้อมทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ
อย่างประสานสอดคล้องและเป็นระบบตามภาระ
หน้าที่และขีดความสามารถที่ได้ก�ำหนดไว้ในภารกิจ
ของแต่ละหน่วยงาน โดยให้พร้อมที่จะสนับสนุนการ
ปฏิบตั กิ ารป้องกันประเทศของฝ่ายทหารได้ตงั้ แต่ภาวะ
ปกติ และหากเกิดภัยจากการสูร้ บหรือการสงครามให้
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ทุกภาคส่วนสนับสนุนฝ่ายทหารในการป้องกันประเทศ
อย่ า งเต็ ม ขี ด ความสามารถตามแผนที่ ฝ ่ า ยทหาร
ก�ำหนดหรือตามที่ฝ่ายทหารร้องขอ ทั้งนี้ เพื่อให้
สามารถป้องกันและรักษาเอกราช อธิปไตย บูรณภาพ
แห่งดินแดนของชาติ และความมั่นคงของรัฐได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยให้มีการจัดเตรียมความพร้อม
ด้านทรัพยากรของหน่วยพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และ
ภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ระดมทรัพยากรสนับสนุน
ความต้องการทางทหารในภาวะไม่ปกติ เพือ่ ให้การรบ
มีความต่อเนื่องและมีทรัพยากรเพียงพอ ดังนั้น แผน
ผนึกก�ำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ
จึงสนับสนุนแนวคิดยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ
ที่ให้ความส�ำคัญกับการผนึกก�ำลังป้องกันประเทศ
(United Defense) โดยน�ำทรัพยากรทีเ่ ป็นก�ำลังอ�ำนาจ
ของชาติทุกประเภทมาบูรณาการอย่างมีระเบียบ
แบบแผนและเป็นระบบตั้งแต่ยามปกติ โดยหน่วย
ก�ำลังรบท�ำการส�ำรวจ ประเมิน และเสนอความต้องการ
ทรัพยากรต่อหน่วยในสายงาน ด้านการส่งก�ำลังบ�ำรุง
ในภาวะปกติ และใช้ทรัพยากรที่ได้มาจากการระดม
สรรพก�ำลังในภาวะไม่ปกติแล้วส่งคืนทรัพยากรเมื่ อ
ภาวะไม่ปกติสิ้นสุดลง โดยการท�ำงานยึดโยงกับงาน
ยุทธการ (ยก.) และ งานส่งก�ำลังบ�ำรุง (กบ.) ในการ
ระดมสรรพก�ำลังเพื่อการทหารสนับสนุนศูนย์ระดม
สรรพก�ำลังทางทหารและศูนย์บญ
ั ชาการกองทัพไทย
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อย่างไรก็ต าม เมื่อปี พ.ศ. 2559 สมช. ร่วมกับกระทรวงกลาโหม
ได้ทบทวนแผนผนึกก�ำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ และได้จัดท�ำ
แผนผนึกก�ำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศขึ้นมาใหม่ โดยเสนอสภากลาโหม
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 สภาความมั่นคงแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เห็นชอบแผนฯ ตามล�ำดับ โดยแผนฯ นี้
เป็นการจัดท�ำขึ้นมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการของฝ่ายทหาร ตามแผนป้องกัน
ประเทศหรือภารกิจเพื่อความมั่นคงที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลตั้งแต่ภาวะปกติได้อย่างมีความประสาน
สอดคล้อง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ตามหน้าที่และขีดความสามารถที่ได้ก�ำหนดไว้ ในภารกิจของแต่ละ
หน่วยงาน โดยด�ำเนินการระดมสรรพก�ำลังตามวงรอบ 3 ขั้นตอน คือการเตรียมการ การระดมทรัพยากร
และ การเลิกระดมทรัพยากร และก�ำหนดให้หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ การเตรียมทรัพยากรได้จัดท�ำแผน
เตรียมพร้อมทั้ง 10 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านก�ำลังคน 2) ด้านอาหาร 3) ด้านน�้ำ  4) ด้านการคมนาคม
5) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 7) ด้านอุตสาหกรรมและ
ปัจจัยการผลิต 8) ด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน 9) ด้านการประชาสัมพันธ์ และ 10) ด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
และอื่น ๆ รวมทั้งจัดท�ำแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนผนึกก�ำลังและทรัพยากรเพื่อ
การป้องกันประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเตรียมทรัพยากรให้พร้อมใช้เมื่อเกิดภาวะ
ไม่ปกติ อีกทั้งจะเป็นแนวทางในการจัดท�ำแผนการระดมสรรพก�ำลังของกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพ
ขณะเดียวกันสามารถน�ำมาปรับใช้สนับสนุนในงานด้านสาธารณภัยหรือวิกฤตการณ์ตา่ ง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศ
ยุท ธศาสตร์ การสนับสนุนการศึกษาของ
นัก ศึ กษาไทยมุ ส ลิมในต่างประเทศ
เรื่องนี้มีความสัมพันธ์กับการแก้ไขปัญหา
การก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ นั ก ศึ ก ษาไทยมุ ส ลิ ม ที่ มี บ ทบาท
และส่วนส�ำคัญในการท�ำให้จังหวัดชายแดนภาคใต้
มีความสงบสันติด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2550 เห็นชอบยุทธศาสตร์การ
สนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่าง
ประเทศ (สภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบเมื่อวันที่
25 เมษายน 2550) ยุทธศาสตร์ดงั กล่าวจัดท�ำขึน้ โดย
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ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
การต่างประเทศ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มีวัตถุ
ประสงค์เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะกลุ่ม
เยาวชนไทยมุสลิมที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายหลังจากส�ำเร็จการศึกษา
ในต่างประเทศ
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ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสนั บ สนุ น การศึ ก ษาของ
นักศึก ษาไทยมุ ส ลิ มในต่างประเทศ เป็นกรอบให้
ส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งพั ฒ นาและจั ด แนวทาง
ด�ำเนินการด้านการศึกษาต่อนักศึกษาไทยมุสลิมใน
ต่างประเทศชัดเจนและเป็นระบบ ภายใต้กระบวนการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และเพื่อให้นักศึกษาไทย
มุสลิมเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองไทย
และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ของประเทศ และในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
อาศัยกรอบแนวคิดเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพือ่ ให้กลับมาเป็นก�ำลังในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ การบริหารจัดการทีเ่ ป็นระบบ
ชัดเจน สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยัง่ ยืน การยอมรับ
ในความแตกต่างหลากหลาย รวมทั้งเปิดโอกาสให้
ทุกภาคส่วนสามารถเข้ามา มีส่วนร่วมในการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยประกอบ
ด้วย 4 ยุทธศาสตร์ย่อย ดังนี้
1) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารด� ำ เนิ น การก่ อ นการ
เดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ โดยส่งเสริมการ
จัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาในประเทศให้มี
คุณภาพและเหมาะสม รองรับความต้องการของ
ผูเ้ รียนและความต้องการในการพัฒนาประเทศได้อย่าง
แท้จริง รวมทัง้ การจัดเตรียมความพร้อมให้กบั นักศึกษา
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ไทยมุสลิมที่ประสงค์จะไปศึกษาต่อในต่างประเทศ
โดยจั ด ท� ำ ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและเป็ น ประโยชน์
ต่อนักศึกษา
2) ยุทธศาสตร์การด�ำเนินการขณะศึกษา
ในต่างประเทศ ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานรัฐกับนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ
อย่าง รวมทัง้ ส่งเสริมการรวมกลุม่ เป็นสมาคมหรือชมรม
3) ยุทธศาสตร์ภายหลังกลับจากการศึกษา
จากต่างประเทศ อ�ำนวยความสะดวกและเร่งรัดการ
เทียบวุฒิ และการรับรองวุฒิการศึกษา รวมถึงการ
แนะแนวทางในการประกอบอาชีพ ตลอดจนส่งเสริม
การสร้างเครือข่ายของนักศึกษาไทยมุสลิมที่จบการ
ศึกษาจากต่างประเทศ
4) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เน้นการ
จัดท�ำฐานข้อมูลนักศึกษาไทยมุสลิมที่ศึกษาอยู่ใน
ต่างประเทศ การชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
การศึกษาของโลกมุสลิม และประสานการด�ำเนินการ
ร่วมกันของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้มี
การอ�ำนวยการ ประสานงาน ติดตาม และประเมินผล
อย่างเป็นระบบ
ขณะนี้ สมช. อยู่ระหว่างการจัดท�ำแผนการ
สนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่าง
ประเทศ เพื่อทดแทนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวข้างต้น
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แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่น คง (พ.ศ. 2559 – 2564)
การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรักษา
ความมั่นคงชายแดนหรือสถาปนาความมั่นคง
ชายแดนควบคู ่ กั บ การพั ฒ นาคนและพื้ น ที่
ชายแดนเป็นสิ่งที่ด�ำเนินการตั้งแต่ภัยคุกคาม
จากคอมมิวนิสต์และมีพฒ
ั นาการในการก�ำหนด
นโยบายหรื อ แนวทาง (กลยุ ท ธ์ ) เมื่ อ บริ บท
สถานการณ์ ค วามมั่ น คงภายนอกประเทศ
และภายในประเทศได้แปรเปลี่ยนไปในแต่ละ
ห้วงเวลา ท�ำให้พื้นที่ชายแดนเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าโดยเป็นทั้งประตูการค้า (Connectivity) และ
ประตูทางสังคมวัฒนธรรมระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงจ�ำเป็นต้องมีการวางแผนบริหารจัดการ
ชายแดนเพือ่ รักษาความสมดุลให้การด�ำเนินงานความมัน่ คงเกือ้ หนุนหรือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยที่การบริหารจัดการชายแดนมิใช่เริ่มต้น
ด้วยแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคงฉบับที่ก�ำลังจะกล่าวถึงแต่มีการด�ำเนินงาน
เรื่องนี้มาโดยต่อเนื่องไม่ว่าจะก�ำหนดเป็นแผนเตรียมพร้อมด้านพื้นที่ การสถาปนาความ
มั่นคงชายแดน ยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน โดยหากมองย้อนในอดีต จะพบว่า
เมือ่ ปี พ.ศ. 2544 ในการประชุมรัฐมนตรี 3 กระทรวงหลัก ประกอบด้วย กระทรวง
กลาโหม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้ความส�ำคัญ
กับปัญหาการบริหารจัดการในบริเวณพื้นที่ชายแดน ต่อมาเมื่อเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม
2544 ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการนโยบายพัฒนาพื้น ที่ เ พื่ อ ความมั่ นคงชายแดน (กพช.)
ทีก่ รมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด (ชือ่ ในขณะนัน้ ) โดยมีรองนายกรัฐมนตรี
(พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ) เป็นประธาน ได้มอบให้ สมช. เป็นหน่วยหลักรับผิดชอบด�ำเนินการจัดท�ำ
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดนขึ้น เพื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด�ำเนินงานใน
บริเวณพื้นที่ชายแดน ขณะเดียวกันมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
โดยในห้วงทีผ่ า่ นมาทีผ่ ทู้ สี่ นใจสามารถศึกษาค้นคว้าในเอกสารต่าง ๆ โดยคณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบยุทธศาสตร์
ความมั่นคงชายแดน (พ.ศ. 2545 – 2547) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2544 ตามที่ สมช. เสนอ และ สมช.
ได้มีการขยายห้วงเวลาการใช้ไปจนถึงปี พ.ศ. 2549 (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2547)
ก่อนที่จะมีการจัดท�ำยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน (พ.ศ. 2550 – 2554) แทน ทั้งนี้ ก่อนสิ้นสุดห้วงเวลา
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดนนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและอ�ำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความ
มั่นคงของชาติ (นพช.) (กลไกชุดนี้จัดตั้งภายใต้ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริม
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ความมัน่ คงของชาติ พ.ศ. 2547) เมือ่ วันที่ 17 มกราคม 2554 ได้มมี ติให้กำ� หนดยุทธศาสตร์
การพั ฒ นาเพื่ อ เสริ ม ความมั่ น คงของชาติ เ พื่ อ เป็ น กรอบการด� ำ เนิ น งานพั ฒ นา
เพื่อเสริมความมั่นคงของทุกหน่วยงานในทุกพื้นที่ โดยปรับให้การด�ำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดนในระยะต่อไปที่ครอบคลุมเฉพาะพื้นที่
ชายแดนและชายฝัง่ ทะเลให้มาอยูภ่ ายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
ปัจจุบนั การด�ำเนินงานยุทธศาสตร์ความมัน่ คงชายแดนได้สนิ้ สุดลง
แต่ศักยภาพของพื้นที่ชายแดนมีทั้งโอกาสและข้อจ�ำกัด จึงจ�ำเป็นต้องมีการ
บริหารจัดการชายแดนท่ามกลางบริบทสถานการณ์ความมั่นคงและเศรษฐกิจ
ในขณะนั้น ดังนั้น สมช. จึงได้ด�ำเนินการจัดท�ำแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความ
มั่นคง (พ.ศ. 2559 – 2564) ขึ้นมีความมุ่งหมายเพื่อเป็นกรอบแนวทางการด�ำเนินงานของ
ประชาคมความมั่นคงแต่ละหน่วยงานและสร้างช่องทางการท�ำงานในภาวะวิกฤติ เพื่อรองรับ
ภัยความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ชายแดนภายหลังการเข้าร่วมในประชาคมอาเซียน และให้
การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นล�ำดับความส�ำคัญเร่งด่วนต่อไป
ในส่วนเนื้อหาส�ำคัญของแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคงครอบคลุมขอบเขตพื้นที่
ด�ำเนินการ 31 จังหวัดทางบก และ 23 จังหวัดทางทะเล ได้มีการกล่าวถึงแนวทางด�ำเนินงาน ทั้งสิ้น 10
แนวทางที่ยึดโยงซึ่งกันและกันในแต่ละแนวทาง และมีความเชื่อมโยงการ
ด�ำเนินงานกับแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงในบางเรื่อง โดยแนวทาง
ทัง้ 8 แนวทาง มีดงั นี้ 1) จัดระบบป้องกันพืน้ ทีช่ ายแดน 2) พัฒนาระบบการ
แจ้งเตือนภัยความมั่นคง 3) จัดท�ำการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการสัญจรข้ามแดน
ประกอบด้วยสินค้าและยานพาหนะ 4) พัฒนาระบบการสัญจรข้ามแดน
ให้สามารถป้องกันและควบคุมการลักลอบเข้าเมืองและปัญหาอาชญากรรม
ข้ามชาติ 5) จัดระบบแรงงานต่างด้าวข้ามแดน 6) พัฒนาระบบการตรวจ
โรคระบาดและระบบส่งต่อผู้ป่วยข้ามพรมแดน 7) ด�ำเนินการจัดระเบียบพื้นที่ที่มีเงื่อนไขของปัญหาความ
มั่นคงหรือควบคุมการใช้พื้นที่ที่มีปัญหาเส้นเขตแดนทับซ้อน 8) พัฒนาระบบการข่าว 9) สนับสนุนและ
พัฒนาปฏิบัติการจิตวิทยาในพื้นที่ชายแดน และ 10) จัดเฝ้าตรวจพื้นที่ชายฝั่งทะเล นอกจากแผนบริหาร
จัดการชายแดนด้านความมั่นคงดังกล่าวข้างต้นแล้ว เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านมี รายละเอี ย ดที่ชั ด เจนและ
มอบหมายหน่วยรับผิดชอบไปปฏิบัตินั้น สมช. ได้มีการจัดท�ำ แผนขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการชายแดนด้าน
ความมั่นคงขึ้นมาอีกหนึ่งฉบับ และมีกลไกระดับอนุกรรมการในการขับเคลื่อนและติดตามการท�ำงานของ
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายด�ำเนินการ โดยให้หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบได้หารือกับหน่วยงานสนับสนุน
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ก�ำหนดโครงการส�ำคัญเพื่อขับเคลื่อนการด�ำเนินงานตามแนวทางที่ก�ำหนดไว้ ขณะเดียวกันปัจจุบัน สมช.
อยูร่ ะหว่างการจัดท�ำร่างแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมัน่ คง (พ.ศ. 2566 – 2570) เพือ่ รองรับนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยกระบวนการมีส่วนร่วมเปิดเวที
การระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อยกร่างแผนฯ ฉบับนี้ต่อไปโดยควรให้น�้ำหนักการก�ำหนดความ
ชัดเจนของเป้าหมาย ตัวชี้วัด และหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก/รองในการขับเคลื่อนกลยุทธ์หรือแนวทางการ
พัฒนาที่ก�ำหนดขึ้นไปปฏิบัติเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ประสานสอดคล้องสนับสนุนเป้าหมายและระดับความ
ส�ำเร็จตามตัวชี้วัดที่ก�ำหนดขึ้น โดยการวิเคราะห์ถึงประเด็นหัวข้อ (Subject Matters) ประเด็นปัญหาความ
มั่นคง (Issues) ที่ต้องมีการจัดล�ำดับความส�ำคัญให้ชัดเจน ความท้าทายที่เกิดขึ้นจากปัญหาความมั่นคงที่
มีความซับซ้อนและคาบเกี่ยวกับหลายเหตุปัจจัย และประเด็นพื้นที่เป้าหมายด�ำเนินการ (Area) ควบคู่กับ
การจัดให้มีเวทีวิชาการที่สถาบันความมั่นคงศึกษา (สมศ.) จัดขึ้นเพื่อรับฟังและปรึกษาหารือกับนักวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคประชาสังคม ท้องถิ่น ในการน�ำข้อมูลทางวิชาการ ผลงานการศึกษาวิจัย หรืออื่นใด
มาประกอบเป็นข้อมูลเพือ่ จัดท�ำร่างแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมัน่ คง (พ.ศ. 2566 – 2570) คูข่ นาน
กับการรับฟังความเห็นจากคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับสาระส�ำคัญที่ควรบรรจุ
ในร่างแผนฯ ฉบับใหม่

แผนความมั่น คงแห่ง ชาติท างทะเล
(พ.ศ. 2558 – 2564)
เมื่ อ กล่ า วถึ งความมั่นคงชายแดนซึ่ง
ครอบคลุมพืน้ ทีท่ างบกและชายฝัง่ ทะเล เกาะแก่ง
ต่าง ๆ และการบริหารจัดการชายแดน (Border
Management) แล้ว คงจะต้องกล่าวถึงบริบท
ความมั่นคงทางทะเล (Maritime Security) ที่
นับวันจะมีความส�ำคัญตั้งแต่ในประวัติศาสตร์
ที่เส้นทางเดินเรือมีความส�ำคัญ แต่ปัจจุบันพื้นที่
ทะเลยิ่งนับวันจะมีความส�ำคัญมากทั้งในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ (Geo-Politics) เชิงการขนส่งการค้า การแข่งขัน
อิทธิพลของประเทศมหาอ�ำนาจ การแสวงหาหรือรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต
หรือแม้กระทั่งเรื่องของการท�ำประมงผิดกฎหมาย (Illegal Fishery) และหากศึกษาแนวคิดยุทธศาสตร์ทะเล
ที่ให้ความส�ำคัญกับความมั่นคงและความมั่งคั่ง จะเห็นว่าการประเมินบริบทของไทยท�ำให้เห็นว่า 1) การ
ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาสมุททานุภาพ (Sea Power) โดยเฉพาะการพัฒนากองเรือพาณิชย์ การพัฒนา
กองเรือรบ การพัฒนาฐานทัพ ท่าเรือ และอู่ซ่อมและต่อเรือ 2) ภัยคุกคามเส้นทางเดินเรือที่เกิดจากความ
ขัดแย้งของประเทศต่าง ๆ ในภูมภิ าคในการแย่งชิงพืน้ ทีอ่ า้ งสิทธิเ์ หลือ่ มทับทางทะเล รวมทัง้ การขยายอิทธิพล
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ของประเทศมหาอ�ำนาจในภูมิภาค รวมทั้งปัญหาจากกระท�ำอันเป็นโจรสลัดและปล้นชิงด้วยอาวุธ จึงต้อง
มีการรักษาเส้นทางคมนาคมทางทะเล (Sea Line of Communication, SLOC) 3) การกระท�ำผิดกฎหมาย
เกีย่ วกับทะเล การขาดความตระหนักรูแ้ ละให้ความส�ำคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 4) การขาดความ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน
จึงต้องมีการสร้างความตระหนักรู้เรื่องทะเลและการใช้ประโยชน์จากทะเลของประชาชน จึงได้มีการจัดท�ำ
นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผน เริม่ ตัง้ แต่นโยบายและยุทธศาสตร์ในการแก้ปญ
ั หาและรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2542 – 2546) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทาง
ทะเล (พ.ศ. 2548 – 2552) ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2555 – 2559)
ด้วยเหตุที่การรักษาความมั่นคงทางทะเลและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลมีความส�ำคัญและต้อง
ปรับให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เป็นปัจจุบันและระยะต่อไปจึงได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ความมั่นคง
แห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2555 – 2559)
ด้ ว ยเหตุ นี้ ค ณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่
21 ตุลาคม 2557 เห็นชอบแผนความมั่นคง
แห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558 – 2564)
มี เ ป้ า หมายมุ ่ ง ให้ เ กิ ด การบู ร ณาการการ
ท�ำงานด้านทะเลของประเทศในทุกภาคส่วน
เพื่ อ สร้ า งให้ เ กิ ดความมั่ นคง ความมั่ ง คั่ ง
และความยั่งยืนและท�ำให้ทะเลเป็นพื้นที่
ทีป่ ระเทศไทยสามารถแสวงหาและรักษาผลประโยชน์ได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพและเอือ้ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประเทศ โดยแผนฉบับนี้ได้ก�ำหนด 6 ประเด็นยุทธศาสตร์รองรับ ได้แก่ 1) การพัฒนาศักยภาพ
ความมั่นคงของชาติทางทะเล 2) การคุ้มครองการใช้ประโยชน์จากทะเล 3) การสร้างความสงบเรียบร้อย
และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทะเล 4) การสร้างความสมดุลและยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
5) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความตระหนักรู้ความส�ำคัญของทะเล และ 6) การบริหาร
จัดการผลประโยชน์ของชาติทางทะเลโดยองค์กรของรัฐ
หากพิจารณาเนื้อหาของแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลฉบับนี้ ได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
การบริหารจัดการทางทะเลที่ส�ำคัญ ๆ
เรื่องแรก การพัฒนาศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)
ไปสู่การเป็นศูนย์อ�ำนวยการให้มีอ�ำนาจตามกฎหมายในการสั่งการและการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพือ่ ท�ำหน้าทีบ่ รู ณาการภารกิจและทรัพยากร
ภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและให้เกิดความเป็นเอกภาพ ในการปฏิบัติงาน โดยปัจจุบันได้มีการตรา
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พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 แล้ว ดังที่มีการกล่าวไว้ในบทความเรื่อง
“ความท้าทายการพัฒนาศักยภาพในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในวารสารมุมมองความมั่นคง
ฉบับที่ 6)
เรื่องที่สอง การจัดตั้งสถาบันกิจการทางทะเล (Thailand Maritime Institute – TMI) ท�ำหน้าที่
เป็นคลังสมองของชาติ (Think Tank) ในการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกิจการทางทะเล
รวมทั้งศึกษา ค้นคว้า วิจัย และจัดการความรู้ที่เกี่ยวกับทะเลในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูล
เชิงวิชาการทางทะเล ส�ำหรับใช้ประโยชน์ร่วมกันในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และเพื่อเป็น
กลไกสนับสนุนการบริหารจัดการทางทะเลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันได้มีการแต่งตั้งคณะ
อนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (อจชล.) ขึ้นและมีคณะท�ำงาน
ด้านความมั่นคง คณะท�ำงานด้านความมั่งคั่งและยั่งยืน คณะท�ำงานด้านกฎหมาย และ คณะท�ำงานด้าน
การประชาสัมพันธ์ รวมทั้งได้มีการจัดท�ำหนังสือ “ทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล”
รวมทั้งมอบให้นักวิชาการท�ำการศึกษาวิจัย “การศึกษารูปแบบการจัดตั้งองค์กรจัดการความรู้ทางทะเล”
เรื่องที่สาม การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทะเล เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554
ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (United Nations
Convention on the Law of the Sea - UNCLOS) ต่อมา คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553
มอบให้คณะกรรมการกฎหมายทะเลและเขตทางทะเลของประเทศไทยเป็นกลไกประสานงานเพื่อบูรณาการ
การพัฒนากฎหมายให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ และให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่ในความรับผิดชอบหลังจากการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ
โดยมีปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน
ยุท ธศาสตร์ ต่ อ ประชาคมการเมืองและความมั่ นคงอาเซี ย น พ.ศ. 2558 – 2564
นอกจากการจัดท�ำยุทธศาสตร์หรือแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับปัจจัย
ภายในประเทศแล้ว ปัจจัยภายนอกประเทศย่อมมีความส�ำคัญต่อการก�ำหนดนโยบาย
หรือการแสดงท่าทีของประเทศไทยทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยในห้วงเวลาที่
ผ่านมา สมช. ได้มีการจัดท�ำยุทธศาสตร์ต่อประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
พ.ศ. 2558 – 2564 โดยใช้กระบวนการศึกษาวิเคราะห์ทางวิชาการ รวมทั้งการ
รับฟังความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะจากเวทีการประชุมส่วนราชการ ภาคนักวิชาการ
และผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตลอดจนการศึกษาดูงานเชิงลึกในต่างประเทศ เพื่อจัดท�ำ
ยุทธศาสตร์ฯ เพือ่ เป็นแนวทางส�ำหรับการเตรียมความพร้อมของส่วนราชการในการรับมือกับการเปลีย่ นแปลง
ของอาเซียนได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถเตรียมตัวและมีความพร้อมในการผลักดันผลประโยชน์ดา้ นความมัน่ คง
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ของไทยต่ออาเซียนได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึน้ รวมทัง้ สามารถลดผลกระทบตลอดจนความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้
จากการเป็นประชาคมอาเซียน โดยยุทธศาสตร์ฯ ให้ความส�ำคัญกับ 5 ประเด็น ดังนี้ 1) การสร้างความพร้อม
ภายในและร่วมมือกับสมาชิกอาเซียนเพื่อรับมือกับการติดต่อเชื่อมโยงในอาเซียน 2) การเสริมสร้างศักยภาพ
ภายในและร่วมมือกับสมาชิกอาเซียนเพือ่ รับมือกับปัญหาท้าทายความมัน่ คงรูปแบบใหม่ 3) การปรับตัวอย่าง
สมดุลเพื่อรักษาความมั่นคงแห่งชาติ 4) การสร้างความตระหนักรู้และทัศนคติที่เหมาะสมต่ออาเซียน และ
5) การสร้างเอกภาพของอาเซียนและสร้างดุลยภาพทางอ�ำนาจกับมหาอ�ำนาจ โดยปัจจุบัน สมช.อยู่ระหว่าง
การทบทวนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ให้มีความเหมาะสมกับบริบทการเมืองระหว่างประเทศและบทบาทน�ำของ
อาเซียนในการร่วมมือและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน
ขณะนี้ สถานการณ์และบริบทความมัน่ คงมีแนวโน้มซับซ้อนและเกีย่ วโยงกันในหลาย ๆ มิติ ทีส่ ะท้อน
ภาพการท�ำงานด้านความมั่นคงที่ต้องอาศัยมุมมอง การวิเคราะห์ การตกผลึกทางความคิด การเสนอแนะ
นโยบาย แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนครอบคลุมทั้งมิติความมั่นคงของรัฐ (State Security) และมิติความมั่นคง
ของมนุษย์ (Human Security) ฉะนั้นการก�ำหนดเนื้อหาสาระที่จะบรรจุยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะเรื่อง
หรือแผนความมัน่ คงเฉพาะเรือ่ ง ซึง่ ในระยะต่อไปจะใช้ชอื่ ว่า “แผนปฏิบตั กิ ารด้าน ....ระยะที่ .. (พ.ศ. .... - ....)
(แผนระดับที่ 3)” จะต้องด�ำเนินการอย่างรอบคอบและตอบถึงความชัดเจนของเหตุปัจจัยใดจึงจ�ำเป็นที่ต้อง
มีการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารด้านฯ นัน้ ขึน้ เป็นการเฉพาะ เพือ่ ป้องกันหรือลดความซ�ำ้ ซ้อนกับแผนของหน่วยงาน
อื่นที่ด�ำเนินการอยู่แล้ว ควบคู่กับสิ่งส�ำคัญคือการน�ำไปปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนสามารถ
ตอบเป้าหมายและระดับความส�ำเร็จของตัวชี้วัดในแต่ละขั้นตอนได้มากน้อยเพียงใด โดยจะมีแนวทาง
ความเชื่อมโยงกับแผนบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงที่ก�ำหนดขึ้นในแง่มุมใด
บรรณานุ กรม
ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ เสริมสร้างความร่วมมือ
กับ (พ.ศ.2556 – 2560), กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2556
ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ,
ไม่ปรากฏที่พิมพ์ , 2550
ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ.2559 – 2564), ไม่ปรากฏ
ที่พิมพ์
ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ.2558 – 2564) – 2564), ไม่ปรากฏ
ที่พิมพ์
หัสยา ไทยานนท์ กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศบทบาทกองทัพต่อยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2557 –  2561 ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม
2559
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