
พล.ต.นพนันต์ ชั้นประดับ
รอง ผอ.สนย.กอ.รมน.

087-8117057, noppananch@hotmail.com

การศึกษาเฉพาะกรณีความมั่นคงแห่งชาติในศตวรรษที่ ๒๑
“ประเด็นความมั่นคงภายในประเทศ”



ประวัติผู้บรรยาย
พล.ต.นพนันต์ ชั้นประดับ 
• รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ควำมมั่นคง กอ.รมน.
• นักศึกษำหลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักร รุ่นที่ 63
การศึกษา
▪ รร.สวนกุหลำบวิทยำลัย รร.ตท.23, จปร.34, สธ.77
▪ หลักสูตร Regular Force Grade 3 นิวซีแลนด์
▪ หลักสูตร Regimental Officer Advanced Course (Infantry) ออสเตรเลีย
▪ ปริญญำโทรัฐศำสตร์ (ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ) จุฬำลงกรณ์ฯ (4.00)
▪ ปริญญำเอกรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
การท างาน
▪ กรมรบพิเศษที่ 1, กรมยุทธกำรทหำรบก
▪ ผู้สังเกตกำรณ์ทำงทหำรสหประชำชำติประเทศเซียร่ำลีโอน
▪ นำยทหำรฝ่ำยยุทธกำร กองก ำลังไทย/อิรัก ผลัดที่ 1
▪ นำยทหำรฝ่ำยยุทธกำร กองทัพภำคที่ 4 ส่วนหน้ำ/ฉก.ทักษิณ 
▪ นำยทหำรฝ่ำยยุทธกำร กองอ ำนวยกำรเสริมสร้ำงสันติสุขจังหวัดชำยแดนภำคใต.้
▪ ผู้อ ำนวยกำรกอง กรมยุทธกำรทหำรบก
▪ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ควำมมั่นคง กอ.รมน.



วัตุประสงค์และขอบเขตการบรรยาย

• วิชา ยศ.๒๓๐๒

• วัตถุประสงค์ : เพ่ือศึกษาเหตุการณ์ บทเรียนตัวอย่าง และผลกระทบ
อันเนื่องมาจากประเด็นความมั่นคงแห่งชาติในศตวรรษที่ ๒๑

• ขอบเขต : ประเด็นความมั่นคงภายในประเทศ



ข้อตกลงก่อนการบรรยาย

• มุ่งเน้นบรรยำยทำงวิชำกำร ให้เห็น “กรอบในภำพกว้ำง” เพื่อเชื่อมโยงกับ
หลักสูตรนักยุทธศำสตร์มำกกว่ำกำรน ำข้อมูลและผลกำรปฏิบัติของทำง
รำชกำรมำเสนอ

• จึงน ำข้อมูลมำจำกสื่อเปิดมำใช้ เพื่อควำมอ่อนตัวในทำงวิชำกำร   

• ไม่ต้องกำรบรรยำยรำยละเอียด  โดยอ่ำนหัวข้อในแต่ละสไลด์ก็พอ

• ส่วนรำยละเอียดในสไลด์ เพื่อให้เห็นหลักฐำน ควำมเป็นมำ เพื่อสำมำรถ
น ำไปเจำะศึกษำเพิ่มเติมภำยหลังได้เท่ำนั้น  จึงอธิบำยผ่ำนๆ  



เอกสำรวิชำกำรควำมมั่นคง กอ.รมน.













หัวข้อบรรยาย
๑. แนวคิดความมั่นคงในศตวรรษท่ี ๒๑

๒. ประเด็นความมั่นคงภายในประเทศแบบองค์รวม 
(Comprehensive Security)

๓. เหตุการณ์ บทเรียนตัวอย่าง และผลกระทบอัน
เนื่องมาจากประเด็นความมั่นคงภายในประเทศ



๑. แนวคิดความมั่นคงแห่งชาติในศตวรรษที่ ๒๑

๑.๑ กรอบแนวคิดทางวิชาการด้านความม่ันคง

๑.๒ กำรจัดหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคงของไทยและต่ำงประเทศ

๑.๓ กำรใช้ก ำลังกองทัพด้ำนควำมมั่นคงภำยในรัฐ



พัฒนาการความมั่นคงของโลกในศตวรรษท่ี 17-21
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ความความมั่นคง
ของรัฐและโลก



ทุกประเด็นควำมมั่นคง จะมีแว่นแนวคิดทฤษฎีเป็นกรอบในกำร
อธิบำยว่ำปรำกฎกำรณ์ควำมมั่นคงนั้น เกิดขึ้นจำกปัจจัยอะไร และ
คำดกำรณ์ในอนำคตใกล้  ซึ่งจะช่วยให้มีมุมมองที่กว้ำงและชัดเจน

มำกกว่ำกำรวิเครำะห์จำกข้อมูลเพียงอย่ำงเดียว

น ามาสู่การก าหนดยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาความม่ันคงนั้นได้อย่าง
ชัดเจน

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://th.pngtree.com/freepng/magnifying-glass_2005665.html&psig=AOvVaw17lRkH-JejIaiUbbx6hFNC&ust=1549427991260720
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL5cGpg6TgAhVWb30KHXLCBHMQjRx6BAgBEAU&url=https://pantip.com/topic/35021393&psig=AOvVaw0G1wsLK8c2ON7DNfgsdt3D&ust=1549436577045416


ความมั่นคง (security) เป็นการศึกษา (field of study) ทางดิ่งไป
ครอบความรู้สาขาวิชา (disciplinary) ต่างๆ ที่จะศึกษา

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีความรู้ในสาขานั้นๆ ด้วย จึงจะสามารถก าหนด
ยุทธศาสตร์ (strategy) ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงนั้นๆ ได้ 

Politics Economics Social
Environ-

ment

Security Security Security Security

Strategy Strategy Strategy Strategy



Human Knowledge

Non-empirical science Empirical science

Pure science Social science

Political science

International 

Relations

Security studies

Strategy studies

Chemistry Physics

Comparative 

Politics

Political 

Theories

ที่อยู่ทางวิชาการความมั่นคงในขอบข่ายความรู้ของมนุษย์
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๑.๒ แนวคิด ทฤษฎีด้านความมั่นคงในการศึกษาเฉพาะกรณี
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• “ความมั่นคง” อยู่ในกลุ่มของสังคมศาสตร์ (Social Science) จึงมี
ความเป็น science สูงในระดับหนึ่ง ขึ้นอยู่กับประเด็นที่ศึกษา

• ท าให้เราสามารถอธิบาย (explain) ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นและ
คาดการณ์ (predict) ปรากฎการณ์ในอนาคตอันใกล้ได้ใกล้เคียงความ
จริงมากขึ้น

• แต่หลักการ แนวคิด ทฤษฎี จะอยู่กับสาขาวิชาในประเด็นความมั่นคง

คุณลกัษณะของความมัน่คง



ความเป็นวิทยาศาสตร์ของประเด็นความมั่นคง

ย่านของความเป็นศาสตร์ (science)

The Routledge Companion Philosophy of Science
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เป็นจริงทุก Time-space
อธิบายปรากฏการณ์ได้หมด
คาดการณ์ได้หมด

ไม่เป็นจริงทุก Time-space
อธิบายปรากฏการณ์ไม่ได้
คาดการณ์ไม่ได้

การเมือง
ในประเทศ

การเมือง
ระหว่าง
ประเทศ



การรับรู้ภัยคุกคาม

(threat 

perception)

การประมาณ

ขีดความสามารถ 

(estimated capability)

การประมาณ

ความตั้งใจ 

(estimated intent)

= x

Source : Raymond Cohen, Threat perception in international crisis (Wisconsin: University of 
Wisconsin , 1979), pp. 5, 7.

กรอบแนวคิดในการรับรู้ภัยคุกคามต่อความมั่นคงเดิม

• เป็นควำมมั่นคงของรัฐที่เกิดจำกภัยคุกคำมจำกรัฐอื่น
• ซึ่งต้องมีทั้งขีดควำมสำมำรถ และควำมตั้งใจ จึงจะเป็นภัยคุกคำม



ท ำให้กำรเตรียมทรัพยำกรเพื่อรองรับควำมมั่นคงเดิม
มีควำมชัดเจนกว่ำ

• Capabilities
– Population
– Economics
– Military Capabilities

• Intension
– Individual
– State
– Regional
– Global

• Capabilities
– Population
– Economics
– Military Capabilities

• Intension
– Individual
– State
– Regional
– Global



กรอบแนวคิดในการแบ่งงานความมั่นคงและงานปกติ

Non-Politicized Politicized Securitized

• รัฐไม่เข้ำไปจัดกำรกับประเด็น
• ประเด็นไม่รวมอยู่ในกำร
อภิปรำยสำธำรณะ

• ประเด็นถูกจัดกำรโดยระบบทำง
กำรเมืองที่เป็นมำตรฐำน
• เป็นส่วนหน่ึงของนโยบำย
สำธำรณะที่ต้องกำรกำรตัดสินใจ
ของรัฐบำลและกำรก ำหนด
ทรัพยำกร

• ประเด็นถูกก ำหนดกรอบผ่ำนกำร
ท ำให้เป็นควำมมั่นคง
• ผ่ำนกระบวนกำรทำงกำรเมืองที่
ก ำหนดให้เป็นภัยคุกคำมต่อด้ำน
ต่ำงๆ

Source : 1. Barry Buzan. Ole Waver, and Jaap de Wilde, (1998). Security: A new framework for analysis. Colorado: 
Lynne Rienner, 23-25

2. Ralf Emmers (2007). Securitization. in Contemporary Security Studies. Alan Collins ed. New York: Oxford 
University Press, 112.



การตัดสินใจต่อการรับรู้ภัยคุกคามความมั่นคง

การรับรู้ภัยคุกคาม

รับรู้ ไม่รับรู้

ภัยคุกคำม
จริง

เตรียมกำรรับมือได้ เตรียมกำร
รับมือไม่ทัน

ไม่จริง
สิ้นเปลือง
ทรัพยำกร

ไม่ต้องเตรียม
ทรัพยำกร

หมายเหต ุ: พฒันาโดยผู้บรรยายจากการรวบรวมกรณีศึกษาต่างๆ 



ขอบเขตงานความมั่นคง ๓ มิติ ส่งผลท าให้เกิดความซับซ้อน

Military Political Societal Economic Environ-
mental
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ขอบเขตงานความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ซึ่งมีความเชื่อมโยง
กับ External Security และประเด็นที่ไม่ใช่ความมั่นคง 
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ศปป.๒
แรงงานต่างด้าว
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สถาบันหลัก



ขอบเขตงานกองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร
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ศปป.๕
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ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม

ศปป.๑
บรรเทาสาธารณภัย

สถาบันหลัก



๑. แนวคิดความมั่นคงแห่งชาติในศตวรรษที่ ๒๑

๑.๑ กรอบแนวคิดทำงวิชำกำรด้ำนควำมมั่นคง

๑.๒ การจัดหน่วยงานด้านความม่ันคงของไทยและต่างประเทศ

๑.๓ กำรใช้ก ำลังกองทัพด้ำนควำมมั่นคงภำยในรัฐ



รู้จัก กอ.รมน. 



แนวคิดการจัด กอ.รมน. เป็นไปตามทฤษฎีองค์การ โดยเป็น
ฝ่ายอ านวยการเช่นเดียวกับการจัดฝ่ายอ านวยการทางทหาร

Source: 1. Henry Mintzberg. (1983). Structure in fives: Designing effective organization.
New Jersey: Prentice-Hall, 283-284.

2. FM 101-5 Staff Organization and Operation, May 1997.



กอ.รมน. ทุกระดับ คือ กองอ ำนวยกำรด้ำนควำมมั่นคงของ 
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรแต่ละระดับ

กระทรวง กรม

กอ.รมน.

นรม.
(สมช.)

ระดับรัฐ
คณะกรรมการอ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร



กอ.รมน. ทุกระดับ คือ กองอ ำนวยกำรด้ำนควำมมั่นคงของ 
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรแต่ละระดับ

ส่วนราชการ  จาก
กระทรวง กรม

กอ.รมน.
ภาค

ผอ.รมน.
ภาค

ระดับภาค
คณะกรรมการ

อ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในภาค



กอ.รมน. ทุกระดับ คือ กองอ ำนวยกำรด้ำนควำมมั่นคงของ 
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรแต่ละระดับ

ส่วนราชการในจังหวัดและ
จากกระทรวง ทบวง กรม

กอ.รมน.
จังหวัด

ผวจ.ระดับจังหวัด
คณะกรรมการ

อ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในจังหวัด



นรม./ผอ.รมน.

ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน.

เสธ.ทบ./เลขาธิการ กอ.รมน.

กอ.รมน.จังหวัด/กทม.

ส านักกิจการมวลชน
และสารนิเทศส านักการข่าวส านักนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ความม่ันคง ส านักบริหารงานบุคคล ส านักส่งก าลังบ ารุง ส านักงบประมาณ
และการเงิน

กอ.รมน.ภาค ๑-๔

ศูนย์ดิจิทัล
เพื่อความม่ันคง

ส านักบูรณาการและ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน

ส านักงานเลขานุการ

ศูนย์การศึกษา
และวิทยาการด้านความม่ันคง

- ส่วนนโยบำยและยุทธศำสตร์ควำมมั่นคง
- ส่วนแผนงำน โครงกำรและงบประมำณ
- ส่วนงำนควำมมั่นคงพิเศษ
- ส่วนงำนควำมมั่นคงเฉพำะพื้นที่
- ส่วนปฏิบัติกำรข่ำวสำร
- ส่วนวิจัยและประเมินผล

- ส่วนแผนและโครงกำรงำนข่ำว
- ส่วนกำรข่ำว
- ส่วนประสำนงำนข่ำวร่วม
- ส่วนรักษำควำมปลอดภัย

- ส่วนแผนและงบประมำณ
- ส่วนสำรนิเทศ
- ส่วนกิจกำรพัฒนำ
- ส่วนกิจกำรมวลชน

- ส่วนแผนและงบประมำณ
- ส่วนบริหำรจัดกำรบุคคล
- ส่วนงำนสิทธิและสวัสดิกำร 
- ส่วนบริหำรจัดกำรข้ำรำชกำรพลเรือน

- ส่วนแผนและโครงกำร
- ส่วนกำรพัสดุ
- ส่วนสนับสนุน
- ส่วนบริกำร

- ส่วนแผนงบประมำณ
- ส่วนบริหำรงบประมำณ
- ส่วนกำรเงิน
- ส่วนวิเครำะห์และตรวจสอบ

- ส่วนแผนและบูรณำกำร
- ส่วนขับเคลื่อนแผนงำน
- ส่วนจัดกำรข้อมูลควำมมั่นคง

- ส่วนแผนงำนและธุรกำร
- ส่วนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
- ส่วนปฏิบัติกำรเครือข่ำย
- ส่วนปฏิบัติกำรไซเบอร์

ส านักตรวจสอบภายใน ส านักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ส านักจเร

ศูนย์อ านวยการหรือหน่วยงานอื่น ๆ  
ที่จัดต้ังขึ้นตามความจ าเป็นของสถานการณ์

ศูนย์ประสานการ
ปฏิบัติที่ ๑

ศูนย์ประสานการ
ปฏิบัติที่ ๒

ศูนย์ประสานการ
ปฏิบัติที่ ๕

ศูนย์ประสานการ
ปฏิบัติที่ ๓

ศูนย์ประสานการ
ปฏิบัติที่ ๔

- ส่วนงำนพิธีกำรและจัดกำรประชุม 
- ส่วนประชำสัมพันธ์
- ส่วนงำนสำรบรรณ

ส านักพัฒนาระบบบริหาร

ค ำสั่งส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ที่ 312/2562 ลง 25 ต.ค.62 

การจัด กอ.รมน.
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กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันควบคุม แก้ไข และฟื้นฟูสถำนกำรณ์ใดที่เป็นภัยหรือ
อำจเป็นภัยอันเกิดจำกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ก่อให้เกิดควำมไม่สงบสุข ท ำลำย หรือ
ท ำควำมเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือทรัพย์สินของประชำชน หรือของรัฐ 

รวมถึงในกรณีที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กลับสู่สภำวะปกติเพ่ือให้เกิดควำมสงบเรียบร้อย
ของประชำชน หรือควำมมั่นคงของรัฐ”

การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

มาตรา ๓
พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
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ใหจ้ัดตั้ง กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร เรียกโดยย่อว่ำ 
“กอ.รมน.” ขึ้นในส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

มีอ ำนำจหน้ำท่ีและรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร
กอ.รมน. มีฐำนะเป็นส่วนรำชกำรรูปแบบเฉพำะอยู่ภำยใต้กำรบังคับบัญชำขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี โดยวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรบริหำรงำน กำรจัดโครงสร้ำง กำร
แบ่งส่วนงำน และอ ำนำจหน้ำท่ีของส่วนงำน และอัตรำก ำลัง ให้เป็นไปตำม
คณะรัฐมนตรีก ำหนด

พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๕



ภาวะปกติ มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา ๗ (เก่า)
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๑. ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินแนวโน้มสถำนกำรณ์ที่อำจก่อให้เกิด      
ภัยคุกคำมด้ำนควำมมั่นคง 

๒. จัดท ำแผน และแนวทำงปฏิบัติงำนให้ ครม.เห็นชอบ 
๓. อ ำนวยกำรประสำนงำน และเสริมกำรปฏิบัติของหน่วยงำนรัฐที่เกี่ยวข้อง 
๔. เสริมสร้ำงให้ประชำชน ตระหนักในหน้ำที่ที่ต้องพิทักษ์รักษำชำติ ศำสนำ 

และพระมหำกษัตริย์ สร้ำงควำมรักควำมสำมัคคีของคนในชำติส่งเสริม     
ให้ประชำชน  มีส่วนร่วม  ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ที่กระทบ  
ต่อควำมมั่นคง 

๕. ด ำเนินกำรอ่ืนตำมที่กฎหมำยบัญญัติ ครม., สมช. หรือ นรม.มอบหมำย

พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
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(๑) ติดตำม ตรวจสอบ ประสำนงำน และประเมินแนวโน้มของสถำนกำรณ์
ทั้งภำยในและนอกรำชอำณำจักร ที่อำจก่อให้เกิดภัยคุกคำมด้ำนควำมมั่นคงภำยใน
รำชอำณำจักรและรำยงำนคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป

(๒) อ ำนวยกำรในกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร ในกำรนี้ ให้มี
อ ำนำจหน้ำที่เสนอแผนและแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนและด ำเนินกำรต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบโดยแผนและแนวทำงนั้นต้องค ำนึงถึง
ควำมสอดคล้องกับแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ ตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ทั้งนี้ ให้ส ำนักงบประมำณจัดสรร
งบประมำณให้เป็นไปตำมแผนและแนวทำงนั้นด้วย 

มาตรา ๗
พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑



กำรบูรณำกำรด้ำนควำมมั่นคงภำยนอกและภำยในของสหรัฐฯ

▪ Homeland Defense (กห.)
▪ Homeland Security (DHS)
▪ Defense Support of Civilian Authorities

(กห.)





กำรจัดของกระทรวงควำมมั่นคงแห่งมำตุภูมิสหรัฐฯ

มีหน้ำที่ทั้งด้ำนฝ่ำยอ ำนวยกำรและกำรปฏิบัติ  โดยมีก ำลังพล 229,000 นำย หน่วยข้ึนตรง
1. หน่วยงำนควำมมั่นคงไซเบอร์และโครงสร้ำงพื้นฐำน (Cyber Security and 

Infrastructure Security Agency) 
2. ส ำนักงำนศุลกำกรและป้องกันชำยแดน (U.S. Customs and Border Protection)
3. ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองและสัญชำติ (U.S. Citizenship & Immigration Service)
4. หน่วยยำมชำยฝั่ง (U.S. Coast Guard)
5. ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร (U.S. Immigration & Customs Enforcement)
6. ส ำนักงำนปฏิบัติภำรกิจลับ (U.S. Secret Service)
7. หน่วยงำนรักษำควำมปลอดภัยด้ำนกำรขนส่ง (Transportation Security Administration)



๑. แนวคิดความมั่นคงแห่งชาติในศตวรรษที่ ๒๑

๑.๑ กรอบแนวคิดทำงวิชำกำรด้ำนควำมมั่นคง

๑.๒ กำรจัดหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคงของไทยและต่ำงประเทศ

๑.๓ การใช้ก าลังกองทัพด้านความม่ันคงภายในรัฐ



หลักการใช้ก าลังทหารความมั่นคงใหม่ภายในรัฐโลกตะวันตก

• ปฏิบัติกำรสนับสนุนตำมที่ฝ่ำยพลเรือนร้องขอ (Civil Support 
Operations)

• มีข้อก ำหนดทั้งจ ำนวน ห้วงเวลำ แบบกำรปฏิบัติ
• มีกำรตรวจสอบถ่วงดุลตำมระบอบประชำธิปไตย
• มีกฎหมำยควบคุมทั้งภำยในและระหว่ำงประเทศ

– กฎหมำยสิทธิมนุษยชน
– ธรรมนูญกรุงโรมว่ำด้วยศำลอำญำระหว่ำงประเทศ
– หลักกำรใช้อำวุธ



ภารกิจที่มอบให้กองทัพต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในโลกตะวันตก



Source: Albrecht Schnabel and Marc Krupanski, Mapping Evolving Internal Roles of the Armed 
Forces, 2012 The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), pp. 36-37 



กำรก ำกับดูแลภำคควำมมั่นคงโดยรัฐสภำ: หลักกำรกลไกและ
แนวปฏิบัติ



หัวข้อบรรยาย
๑. แนวคิดความมั่นคงในศตวรรษท่ี ๒๑

๒. ประเด็นความมั่นคงภายในประเทศแบบองค์รวม 
(Comprehensive Security)

๓. เหตุการณ์ บทเรียนตัวอย่าง และผลกระทบอัน
เนื่องมาจากประเด็นความมั่นคงภายในประเทศ









กรอบงาน กอ.รมน. ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความม่ันคง







หัวข้อบรรยาย
๑. แนวคิดความมั่นคงในศตวรรษท่ี ๒๑

๒. ประเด็นความมั่นคงภายในประเทศแบบองค์รวม 
(Comprehensive Security)

๓. เหตุการณ์ บทเรียนตัวอย่าง และผลกระทบอัน
เนื่องมาจากประเด็นความมั่นคงภายในประเทศ



๓. เหตุการณ์ บทเรียนตัวอย่าง และผลกระทบอันเนื่องมาจาก
ประเด็นความมั่นคงภายในประเทศ

๓.๑ กรณีศึกษาปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จชต. 

๓.๒ กรณีศึกษำปัญหำควำมมั่นคงทำงกำรเมืองไทยและผลกระทบ

๓.๓ กรณีศึกษำโควิด-๑๙และผลกระทบต่อแนวคิดด้านความมั่นคง
ของไทยและความมั่นคงโลก



๓.๑ กรณีศึกษาปัญหาความมั่นคงในพืน้ที่ จชต.

๓.๑.๑ ควำมเป็นมำของปัญหำในพื้นที่ จชต.

๓.๑.๒ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

๓.๑.๓ ยุทธศำสตร์ของฝ่ำยก่อควำมไม่สงบ

๓.๑.๔ ยุทธศำสตร์ของฝ่ำยเรำ



ยอดผูเ้สียชีวติความมัน่คง (4 ม.ค.47-31ธ.ค.60)

ประเภท เสียชีวิต บาดเจ็บ

ต ำรวจ 384 1,574

ทหำร 570 2,701 

ครู 109 130

รถไฟ 5 42

ผู้น ำท้องถิ่น 239 167

ผู้น ำศำสนำ 21 24 

ประชำชน 2,557 5,856 

คนร้ำย 64 7

รวม 3949 10,501



สถิตกำรก่อเหตุควำมมั่นคง (4 ม.ค.47-31ธ.ค.60)
รูปแบบ จ านวนเหตุการณ์

โจมตีฐำนที่ตั้ง 41 

ซุ่มโจมตี 191

ยิงด้วยอำวุธปืน 4,235 

ระเบิด 3,439

วำงเพลิง 1,505 

ฆ่ำด้วยวิธีทำรุณ (ตัดคอ / เผำ) 92

ประสงค์ต่ออำวุธ 176 

ชุมนุมประท้วง 65

ท ำร้ำย 48 

- อื่นๆ 31

ก่อกวน 3,542 



๓.๑.๑ ความเป็นมาของปัญหาในพื้นที่ จชต.

• รำกฐำนควำมขัดแย้งใน จชต. มำจำกควำมขัดแย้งทำงชำติพนัธุ์ (Ethnic 
Conflict) ซึ่งเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ของโลกสมัยอำณำนิคมท ำให้เกิดปัญหำ
กำรกีดกันทำงสังคม (Social Exclusion)

• น ำมำสู่ปัญหำกำรขำดควำมยุติธรรม ควำมเท่ำเทียม ท ำให้มีควำมต้องกำร
รัฐเป็นของตนเอง

• ปัญหำอื่นๆ เป็นปัญหำแทรกซ้อน



ปัญหำควำมมั่นคงที่เกิดจำกควำมขัดแย้งทำงชำติพันธุ์ในโลก



ความขัดแย้งจากการแบ่งเขตแดนสมัยอาณานิคม



ควำมขัดแย้งชำติพันธ์รอยต่อคริสต์-อิสลำมรอยต่อเอเชีย-ยุโรป



การแบ่งเขตแดนรัฐท่ีควรจะเป็นตาม Social fact

IRAQ

รัฐที่ควรจะเป็น
ตำมชำติพันธุ์

รัฐจริงก ำหนดโดย
เจ้ำอำณำนิคม



กรณีพรหมแดน
ของรัฐที่ไม่เป็นจริง 

(Artificial Boundary) 
ที่เกิดจำกกำรรวมชำติ
เคิร์ด และอำหรับ รวม
กับสุหนี่และชีอะหใ์นปี 

ค.ศ.1920



รัฐใน EU มีความเป็นรัฐ-ชาติ (Nation-state) สูงจึงเกิด
ปัญหาความม่ันคงภายในรัฐน้อยกว่า

Languages political



๓.๑.๒ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการแยกตัวเป็นรัฐใน จชต.

๓.๑.๒.๑ พรหมแดนรัฐที่ไม่เป็นจริง

๓.๑.๒.๒ กำรแยกตัวของรัฐในโลกท่ีสำม

๓.๑.๒.๓ กลุ่มชำติพันธ์และกำรกีดกัน

๓.๑.๒.๔ กำรกีดกันทำงสังคม



• โมฮัมหมัด อายุบ (Mohammed Ayoob) : ควำมขัดแย้งระหวำ่งรัฐและ
ควำมไม่มั่นคงในโลกที่สำมว่ำ เป็นผลตกทอดมำจำกยุคอำณำนิคมที่
พยำยำมรวมประชำกรให้เกิดเป็นรัฐขึ้น โดยไม่ค ำนึงถึงควำมแตกตำ่ง
ทำงดำ้นชำตพิันธ์ ประวตัิศำสตร์ ภูมิศำสตร์ หรอืที่เรียกว่ำ “พรหมแดนที่
ไม่เป็นจริง (artificial boundary)” ท ำให้เกิดปัญหำในภูมิภำคตะวันออก
กลำง เอเชียใต้ และแอฟริกำ ได้แก่
– ควำมขัดแย้งระหว่ำงรัฐ (inter-state conflict)
– กำรแยกตัวเป็นรัฐอิสระ (succession)
– กำรแยกตัวออกจำกรัฐเดิมเพื่อมำรวมกันตั้งรัฐใหม่ (irredentism)

Source: Mohammed Ayoob,  “Interstate conflict and regional insecurity” in The third world 
security predicament: State making, regional conflict, and the international system
(Boulder: Lynne Rienner, 1995), p. 48.

๓.๑.๒.๑ พรหมแดนที่ไม่เป็นจริง (artificial boundary)



๓.๑.๒.๒ กำรแยกตัวของรัฐในโลกที่สำม

• แคลอรีน โธมัส : รัฐในโลกที่สำมถูกก ำหนดขึ้นโดยมหำอ ำนำจมำกกว่ำ
ควำมเป็นจริงทำงสังคม (social fact) และควำมชอบธรรมภำยใน 
(domestic legitimacy) ท ำให้เกิดกำรพัฒนำไปสู่กำรแยกตัวเป็นรัฐอิสระ 
หรือกำรแยกตัวออกจำกรฐัเดิมเพือ่รวมกันใหม่ และมีกำรแทรกแซงจำก
ภำยนอก  

Source: Caroline Thomas, “New directions in thinking about security in the Third World”
in New thinking about strategy and international security, ed. Ken Booth (London: Harper 
Collins, 1991), pp. 272-273.



๓.๑.๒.๓ กลุ่มชำตพิันธุ์ (ethnics group) และกำรกีดกัน

• กลุ่มชาติพันธ์ุ หมำยถึง กลุ่มทำงสังคมที่มีควำมแตกต่ำงจำกกลุ่มสังคมอืน่
ทำงเชื้อชำติ ศำสนำ วัฒนธรรม หรือชำติก ำเนิด   เมื่อเกิดกลุ่มชำติพันธุ์
ภำยในรัฐขึ้นก็จะมีควำมสัมพันธ์กับรัฐเจ้ำบ้ำน  โดยมีกำรศึกษำ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกลุ่มชำติพนัธุ์และรัฐเจ้ำบ้ำนในลักษณะของ “กำร
กีดกัน” และมีกำรพัฒนำจนกระทั่งกระตุ้นให้เกิดกำรกระท ำที่แสดงให้เห็น
ถึง “กำรแบ่งแยก” อย่ำงชัดเจน  

Source: Joe R. Feagin and Clairece Booher Feagin, Racial and ethnic relations, 8 
ed. (New Jersey: Peerson, 2009), pp. 9, 17-23.



๓.๑.๒.๔ กำรกีดกันทำงสังคม (social exclusion)”

กำรที่เกิดกลุ่มชำติพนัธุ์ขึ้นภำยในรัฐ จะท ำให้เกิด “กำรกีดกันทำงสังคม 
(social exclusion)” ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ที่ฝังอยู่ในโครงสร้ำงเศรษฐกิจ, 
กำรเมือง, และสังคมวัฒนธรรมของสังคม   มีกำรก ำหนดควำมหมำยและ
แนวทำงไว้เป็นจ ำนวนมำก    อย่ำงไรก็ตำมควำมหมำยทั่วไปจะอยู่ในลักษณะ
ที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงแหล่งทรัพยำกร สิทธิ สินค้ำกำรบริกำร กำรมีส่วนร่วมต่ำง 
ๆ ที่มีส ำหรับคนส่วนใหญ่ในสังคม  โดยมีผลกระทบในระดับที่แตกต่ำงกัน
ตั้งแต่ระดับบุคคล, ระดับครัวเรือน, ระดับกลุ่ม, ประชำคม ประเทศ และ
ระดับโลก  

Source : “Inroduction”, in Theorising social exclusion, eds. Ann Taket, Beth R. Crisp, 
Annemarie Nevill and others (Oxon: Routledge, 2009), pp. 5-9.



ผลของกำรกีดกันทำงสังคม

• อมาตรยา เซน (Amartya Zen) ได้อธิบำยผลของกำรกีดกันทำงสังคมท ำให้
เกิดควำมยำกจน  โดยมีสำเหตุหลักจำกรำยได้ไม่เพียงพอเนื่องจำกถูกกีดกัน
สิทธิและโอกำสในกำรด ำรงชีวิต และกำรขำดแคลนควำมสำมำรถ

• ประชำชนในพื้นท่ีสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้จ ำนวน 1.8 ล้ำนคน ซึ่ง ร้อยละ 
75 เป็นชำวมลำยู เป็นกลุ่มชำติพันธุ์ท่ีมีควำมแตกต่ำงไปจำกประชำชนไทยโดย
สิ้นเชิงท้ังด้ำนเชื้อชำติ ภำษำ ศำสนำ วัฒนธรรม และประวัติศำสตร์ ในขณะท่ี
ประชำชนไทยในพื้นท่ีภำคใต้ส่วนท่ีเหลือมีควำมแตกต่ำงเพียงด้ำนศำสนำ ด้วย

• สำเหตุดังกล่ำวจึงท ำให้ประชำชนในพื้นที่สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้รับกำร
ปฏิบัติที่แตกต่ำงไปจำกประชำชนในพื้นท่ีอื่นของประเทศในลักษณะของกำรกีด
กันทำงสังคมด้ำนสิทธิและโอกำสในกำรด ำรงชีวิต และเป็นสำเหตุที่กระตุ้นให้
เกิดกำรแยกตัวออกเป็นรัฐอิสระ

Amartya Zen,  Social exclusion: Concept, application, and scrutiny, Social development paper 
no.1, June 2000. 



๓.๑.๓ ยุทธศาสตร์ฝ่ายก่อความไม่สงบ

๓.๑.๓.๑ ยุทธศาสตร์การต่อสู้ด้วยก าลัง
๓.๑.๓.๒ ยุทธศาสตร์การก าหนดใจตนเอง
๓.๑.๓.๓ ยุทธศาสตร์การยกระดับ



๓.๑.๓.๑ ยุทธศาสตร์การต่อสู้ด้วยก าลัง



๓.๑.๓.๒ ยุทธศาสตร์การก าหนดใจตนเอง



ยุทธศาสตร์การก าหนดใจตนเองใน จชต. 
มีความเป็นไปได้หรือไม่ ?



กฎบัตรสหประชำชำติก ำหนดหลักกำรเฉพำะดินแดนที่ไม่ได้ปกครองตนเอง 
(อำณำนิคม)



Source: Charter of the United Nations and Statue of the International Court of Justice, San 

Francisco, 1945.



Res. 1514 (XV) Declaration on the granting of independence to 
colonial countries and peoples, 14 December 1960



ค าพิพากษาศาลโลกคดีติมอร์ตะวันออก (โปรตุเกสและ
ออสเตรเลีย) ปี 1995



ให้ติมอร์ตะวันออก เป็นดินแดนที่ไม่ได้ปกครองตนเอง
(non-self-governing territory) และยังคงมีสิทธิก าหนดใจตนเอง 

(Right to self-Determination)

Source: International Court of Justice, Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders Case 
Concerning East Timor (PORTUGAL v. AUSTRALIA) Judgment of 30 June 1995.



พื้นที่ จชต. ไม่ใช่ดินแดนอาณานิคม แต่เป็นเขตแดนของรัฐไทยเกิดขึ้นก่อนตาม
สนธิสัญญา SIAM TREATY WITH GREAT BRITAIN 1909





พื้นที่ จชต. ไม่ใช่รัฐอำณำนิคมตำมกฎบัตรสหประชำชำติ

1930



พื้นที่ จชต. ไม่ใช่รัฐอำณำนิคมตำมกฎบัตรสหประชำชำติ

1954



พื้นที่ จชต. ไม่ใช่รัฐอำณำนิคมตำมกฎบัตรสหประชำชำติ

2002



๓.๑.๓.๓ ยุทธศาสตร์การยกระดับ

ข้อเรียกร้องเบื้องต้น 5 ประการของ BRN
๑. นักล่ำอำณำนิคมสยำมต้องยอมรับให้ประเทศมำเลเซียเป็นคนกลำงผู้ไกล่เกล่ีย 

(mediator) ไม่ใช่แค่ผู้ให้ควำมสะดวก (facilitator)
๒. กำรพูดคุยเกิดขึ้นระหว่ำงชำว (bangsa) ปำตำนี ท่ีน ำโดย บี.อำร์.เอ็น. กับนัก

ล่ำอำณำนิคมสยำม
๓. ในกำรพูดคุย จ ำเป็นต้องมีพยำนจำกประเทศอำเซียน องค์กร OIC และองค์กร 

NGO
๔. นักล่ำอำณำนิคมสยำมต้องปล่อยผู้ท่ีถูกควบคุมตัวทุกคนและยกเลิกหมำยจับ

ท้ังหมด (ท่ีเกี่ยวข้องกับคดีควำมมั่นคง) โดยไม่มีเง่ือนไข
๕. นักล่ำอำณำนิคมสยำมต้องยอมรับว่ำ องค์กร บี.อำร.์เอ็น. เป็นขบวนกำร

ปลดปล่อยชำว (bangsa) ปำตำนี ไม่ใช่กลุ่มแบ่งแยกดินแดน



๓.๑. ๔ ยุทธศาสตร์ของฝ่ายเรา



คณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการนโยบายเสริมสร้างสันติสุข
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กสชต.)

คณะกรรมการบริหารจัดการให้เป็นไปตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์เสริมสร้างสันติสุข

จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กบชต.)

ส านักงาน
เลขานุการร่วม กสชต.

สายการบังคับบัญชา
สายการควบคุมทางยุทธการ
สายการประสานงาน

คณะอนุกรรมการ
คณะท างานต่างๆ

กองอ านวยการเสริมสร้าง
สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

(กอ.สสส.จชต.)

ศูนย์ประสาน
ข่าวกรองแห่งชาติ

(ศป.ข.)

ศูนย์ปฏิบัติการ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

(ศปก.ตร.)

กองทัพภาคที่ ๔ 
ส่วนหน้า

(ทภ.๔ สน.)

กองอ านวยการ
เสริมสร้างสันติสุขจังหวัด

(กอ.สสส.จ.)

กองบัญชาการ
ต ารวจภูธรภาค ๙

(ภ.๙)

หน่วยขึ้นควบคุม
ทางยุทธการ

กองอ านวยการเสริมสร้าง
สันติสุขอ าเภอ/กิ่งอ าเภอ

(กอ.สสส.อ./กิ่ง อ.)



แนวทางในการเสริมสร้างสันติสุข
➢ ใช้พลังของแผ่นดินเข้าแก้ไขปัญหาของชาติร่วมกัน
➢ สร้างความสามัคคี ความสมานฉันท์และความสงบสุขของคนในชาติ
➢ ทุกฝ่ายท าความเข้าใจปัญหา เข้าถึงประชาชน และร่วมกันพัฒนา
➢ เพื่อยุติสถานการณ์การก่อความไม่สงบ และน าความสันติสุขมาสู่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างรวดเร็ว และถาวร

กสชต.
เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา

กอ.สสส.จชต

เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา

กอ.สสส.จชต



หน่วยขึ้น
ควบคุม

ทางยุทธการ
อ่ืน ๆกอ.สสส.จ.นราธิวาส  

กอ.สสส.อ.

กอ.สสส.จ.ยะลา 
กอ.สสส.จ.ปัตตานี

กอ.สสส.ต.

ทภ.๔ สน.

สนง.มท.สน. ศปก.ตร.สน.

ภ.๙ บน.๕๖
กภ.๓

กภ.๒

กอ.สสส.จชต.

กกล.สันติสุข กกล.ศรีสุนทร

ฉก.๑
สนภ.๔.สน.

ฉก.๒ ฉก.๓ ฉก.๔

ฉก.เพชราวุธ ฉก.นย.

ช่วงปี 47-50



สภาความมัน่คงแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย

ศูนยต่์อสูค้วามยากจน

กระทรวงศึกษาธกิาร
คณะกรรมการนโยบายเสริมสรา้งสนัตสุิข

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
สภาพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมแห่งชาติ

กระทรวงต่างประเทศ

กอ.สสส.จชต.

ส านกัข่าวกรองแห่งชาติ

สภาความมัน่คงแห่งชาติ

การรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

การข่าวกรองและ
ต่อต้านข่าวกรอง

การบริหารจัดการ

การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ     และ

การจ้างงาน
การพัฒนา
การศึกษา

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการแก้ไข
ปัญหาความยากจน

การปฏิบัติการ
จิตวิทยาและ

ประชาสัมพันธ์

การเสริมสร้างพลังประชาชน
และการจัดระเบียบชุมชน

การปรับความคิด
และความเชื่อตาม
แนวทางสันติวิธี

การต่างประเทศ

กลยุทธ์ ๑๐ ประการ



ปัจจุบัน





กรอบแนวคิด

๓.๑ กำรยึดมั่นในหลักกำรแก้ไขปัญหำโดยใช้แนวทำงสันติวิธี ด้วยกำรแปรเปลี่ยน
ควำมขัดแย้งจำกกำรใช้แนวทำงรุนแรงมำเลือกใช้แนวทำงสันติวิธี 
๓.๒ กำรใช้กระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนอย่ำงแท้จริง 
๓.๓ กำรบริหำรจัดกำรบนพื้นฐำนของสังคมพหุวัฒนธรรมในกำรแก้ไขปัญหำและ
พัฒนำพื้นที่ 
๓.๔ กำรยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน หลักนิติรัฐ นิติธรรม ตระหนักและเคำรพใน
กติกำระหว่ำงประเทศ 



ยุทธศำสตร์พระรำชทำน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" และ"ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง" 

วิสัยทัศน์ มุ่งให้ “สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย ปราศจาก
เงื่อนไขความรุนแรง วิถีชีวิตของทุกคนได้รับการปกป้อง พัฒนาบนพ้ืนฐาน
สังคมพหุวัฒนธรรม และมีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างสันติสุขอย่าง
ยั่งยืน” 



๑. เพื่อให้จังหวัดชำยแดนภำคใต้มีควำมปลอดภัย สงบสันติ
๒. เพื่อพัฒนำกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยในพื้นที่ 
๓. เพื่อให้สังคมไทยและสังคมในพื้นที่ยอมรับและเห็นคุณค่ำของกำรอยู่
ร่วมกันภำยใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และร่วมกันในกำรแก้ไขปัญหำจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ 
๔. เพื่อพัฒนำศักยภำพของคน สังคมและเศรษฐกิจ 
๕. เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นและหลักประกันควำมต่อเนื่องของกระบวนกำร
พูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชำยแดนภำคใต้  
๖. เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ควำมเป็นจริงที่เกิดข้ึนต่อ
สังคมทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

วัตถุประสงค์ ๖ ประการ 





กำรลดโครงสร้ำงกำรจัดและอัตรำก ำลังปฏิบัติตำมนโยบำย
และยุทธศำสตร์กำรแก้ไขควำมมั่นคงในพ้ืนที่ จชต.ปี ๕๙

หมำยเหตุ  : ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 



กำรลดโครงสร้ำงกำรจัดและอัตรำก ำลังปฏิบัติตำมนโยบำย
และยุทธศำสตร์กำรแก้ไขควำมมั่นคงในพ้ืนที่ จชต.ปี ๖๒

หมำยเหตุ  : ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 



๓. เหตุการณ์ บทเรียนตัวอย่าง และผลกระทบอันเนื่องมาจาก
ประเด็นความมั่นคงภายในประเทศ

๓.๑ กรณีศึกษำปัญหำควำมไม่สงบในพื้นที่ จชต. 

๓.๒ กรณีศึกษาปัญหาความมั่นคงทางการเมืองไทยและผลกระทบ

๓.๓ กรณีศึกษำโควิด-๑๙ และผลกระทบต่อแนวคิดด้านความมั่นคงของไทย
และความมั่นคงโลก



๓.๒.๑ ควำมเป็นมำของปัญหำควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองไทย

๓.๒.๒ หลักกำร แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง

๓.๒.๓ ยุทธศำสตร์ในกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองไทย

๓.๒ กรณีศึกษาปัญหาความม่ันคงทางการเมืองไทยและ
ผลกระทบ



๒.๒.๑ ควำมเป็นมำของปัญหำควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองไทย

• รำกฐำนควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองไทยเป็นผลมำจำกกำรพฒันำ
ทำงกำรเมืองของรัฐที่ล้ำหลังกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจของรัฐ

• จึงท ำให้เกิดควำมไม่เท่ำเทียมกันในสังคมและน ำไปสู่ปัญหำอื่น
ตำมมำ









ความเหลื่อมล้ าการเข้าศึกษาระดับมัธยมปลายของไทยซ่ึงเป็นผลมาจากความเหลื่อมล้ า



ความเหลื่อมล้ าการเข้าศึกษาระดับมัธยมปลายของไทยซ่ึงเป็นผลมาจากความเหลื่อมล้ า



ความเหลื่อมล้ าการเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยซ่ึงเป็นผลมาจากความเหลื่อมล้ า



ความเหลื่อมล้ าการเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยซ่ึงเป็นผลมาจากความเหลื่อมล้ า



ระดับการศึกษาต่ า (ประชากรวัยแรงงานอายุ 25 ปีขึ้นไป)



บทบำท กอ.รมน. ในกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งช่วงแรก





๓.๒.๒.๑ กำรรวมตัวของประชำชนขึ้นเป็นรัฐ (มีแล้ว)

๓.๒.๒.๒ กำรรวมตัวของประชำชนขึ้นเป็นรัฐ ระชำธิปไตยตำมระดับ
เศรษฐกิจ (สูงแล้ว)

๓.๒.๒.๓ กำรพัฒนำสถำบันทำงกำรเมือง (ยังไม่พร้อม)

๓.๒.๒.๔ กำรตรวจสอบถ่วงดุลทำงกำรเมือง (ยังไม่พร้อม)

๓.๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัญหำ



การก าเนิดรัฐอธิปไตยจากสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียปี ค.ศ.1648 โดยรัฐมี
อ านาจสมบูรณ์และขยายมาเอเชียในปลายศตวรรษที่ 19

๒.๒.๒.๑ กำรรวมตัวของประชำชนข้ึนเป็นรัฐ



การจัดตั้งรัฐอธิปไตยและการปฏิรูปกองทัพสยามสมัยรัชกาลที่ ๕

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjauoPvrpLVAhWLbbwKHeeHAvkQjRwIBw&url=http://www.reurnthai.com/index.php?topic=5620.0&psig=AFQjCNEe9cmzmpk0M8Wk8kSbTRp-J69pAw&ust=1500451299681315


• เซมัวร์ มาร์ติน ลิบเซท (Seymour Martin Lipset) ได้ศึกษำ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประชาธิปไตยกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

• สรุปว่ำมีควำมเหมือนกันอย่ำงคงที่ โดยกลุ่มประเทศที่มีรำยไดต้่ ำจะมี
ประชำธิปไตยต่ ำกวำ่ในประเทศที่มีควำมเจริญทำงเศรษฐกิจสูง เพรำะกำร
พัฒนำเศรษฐกิจจะท ำใหเ้พิ่มรำยได้และเพิ่มควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ
ส่งผลท ำใหมี้กำรศึกษำที่สูงขึ้นและมีมุมมองกำรเมืองกว้ำงข้ึน

Source : Seymour Martin Lipset, Political man: The social bases of politics
(New York: Anchor Books, 1963), pp. 31, 45.

๒.๒.๒.๒ กำรกำรพัฒนำประชำธิปไตยตำมระดับเศรษฐกิจ (สูงแล้ว)



• อดัม เพรโวซกี้ (Adam Przeworski) ในปี ค.ศ.1985 พบว่ำควำมคงทนของ
ประชำธิปไตยในประเทศที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อคนเมื่อเทียบสภำวะอ ำนำจกำรซื้อ 
(PPP)

• รำยได้ต่ ำกว่ำ 1,000 เหรียญสหรัฐฯ จะมีระยะเวลำควำมคงทนนำนประมำณ 8 
ปี 

• รำยได้ระหว่ำง 1,001 – 2,000 เหรียญสหรัฐฯ ประชำธิปไตยจะมีควำมคงทน
ประมำณ 18 ปี  

• รำยได้มำกกว่ำ 6,000 เหรียญสหรัฐฯ ประชำธิปไตยจะมีควำมคงทนถำวร

Source :  Adam Przeworski,  “Minimalist conception of democracy: A defense” in 
The democracy sourcebook, Robert A. Darl. Ian Shapiro, amd Jose A. Cheibub eds. 
(Massachusetts: The MIT Press, 2003), p. 16.



• เซมัวร์ มาร์ติน ลิบเซท (Seymour Martin Lipset) พบว่ำถ้ำหำกระดับ
กำรศึกษำของประชำชนภำยในประเทศสูงขึ้น จะมีโอกำสที่เป็น
ประชำธิปไตยดีกว่ำ 

• อดัม เพรโวซกี้ (Adam Przeworski) และคณะ วิจัยพบว่ำกำรที่
ประชำชนมีกำรศึกษำสูงจะท ำให้เห็นคุณค่ำของประชำธิปไตยมำกขึ้น โดย
ปัจจัยระยะเวลำกำรศึกษำของประชำชนที่เป็นก ำลังแรงงำนจะช่วยเพิ่ม
ควำมอยู่รอดของระบอบประชำธิปไตย

Source: 1. Seymour Martin Lipset,  Political man: The social bases of politics (New York:

Anchor Books, 1963 pp.38-39.

2. Adam Przeworski, Michael E. Alvarez, and others,  Democracy and  development: Political 

institutions and well-being in the world, 1950-1990, (Cambridge: Cambridge University 

Press, 2000), p. 101.



ความสัมพันธ์ระหว่างระดับประชาธิปไตยกับระดับเศรษฐกิจของ
รัฐในโลก



ความเป็นประชาธิปไตยของไทยจะสูงขึ้นอีกไม่นาน ตามระดับเศรษฐกิจ

รัฐที่มีระดับประชาธิปไตยสูง เศรษฐกิจจะสูง

Source:  1. Freedom House 2008.
2. Gross National Income per capita 2008 (PPP), World Bank.

Thailand



รัฐที่มีระดับประชาธิปไตยต่ า เศรษฐกิจจะต่ า

Source:  1. Freedom House 2008.
2. Gross National Income per capita 2008 (PPP), World Bank.

Thailand

ความเป็นประชาธิปไตยของไทยจะสูงขึ้นอีกไม่นาน ตามระดับเศรษฐกิจ



ระดับประชาธิปไตยของไทยเคยอยู่ในระดับ 2 จาก 7 ระดับ

Source: Freedom House



๓.๒.๒.๓ กำรพัฒนำสถำบันทำงกำรเมือง

• รัฐที่ก ำลังพัฒนำประชำธิปไตย สถำบันทำงกำรเมือง
จะพัฒนำไม่ทันต่อกำรพฒันำทำงเศรษฐกิจ ส่งผลท ำ
ให้เกิดควำมโกลำหลข้ึนในสังคม

• สังคมใดยิ่งมีสภำวะควำมเป็นสถำบันสูงก็จะมี
ระเบียบทำงกำรเมือง (political order) สูง สังคม
นั้นจะมเีสถียรภำพทำงกำรเมือง (political 
stability) และมีควำมสำมำรถสูงในกำรจัดกำรกบั
ปัญหำต่ำง ๆ ในสังคม

Source: Huntington, S. P. Political order in changing societies. New York: Yale University 
Press, 1968. 



๓.๒.๒.๔ กำรตรวจสอบถ่วงดุลทำงกำรเมือง

• ผลจำกกำรที่กำรสร้ำงสถำบันทำงกำรเมือง (political institution) ของ
ไทยยังไม่พร้อม

• ท ำให้กำรตรวจสอบถ่วงดุลอ ำนำจ ๓ ฝ่ำยขำดควำมพร้อม

• ส่งผลท ำใหข้ำดสถำบันทำงกำรเมืองที่จะมำเฉลี่ยผลประโยชน์ทุกด้ำน
ให้กับประชำชนอย่ำงเท่ำเทียมกัน

• โดยเฉพำะกำรตรวจสอบถ่วงดุลระหวำ่งรฐับำลและรัฐสภำ



งานวิจัยปริญญาเอกของผู้บรรยาย

งบประมาณ
ทหาร

การแต่งตั้ง
โยกย้าย

การจัดหา
ยุทโธปกรณ์

การใช้ก าลัง
ทหาร

โครงสร้างการ
จัดกองทัพ

รัฐบาล

รัฐสภา

ศาล

ทหาร

รัฐ

THAI PARLIAMENT AND CIVIL-MILITARY RELATIONS: PROBLEMS AND REFORMS



๓.๒.๓ ยุทธศำสตร์ในกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งทำงกำร
เมืองไทย



ผลกำรศึกษำและตรวจสอบสำเหตุหลักของปัญหำควำม
ขัดแย้งทำงกำรเมืองไทยเป็นไปในทำงเดียวกัน



ข้อเสนอแนะคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการ
ปรองดองแห่งชาติ (คอป.) เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาพื้นฐานของสังคมไทย 

๑. รัฐบำลต้องมีควำมมุ่งมั่นและมีเจตจ ำนงทำงกำรเมือง (Political Will) ในกำรปฏิรูป
เศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง กระบวนกำรยุติธรรม และกฎหมำยเพ่ือแก้ไขปัญหำพื้นฐำนของ
สังคมไทยอย่ำงจริงจัง 
๒. ควำมขัดแย้งมีรำกเหง้ำส ำคัญจำกระดับโครงสร้ำงทำงสังคม เศรษฐกิจและทำงกำรเมือง
มีควำมเหล่ือมล้ ำและกำรไม่ได้รับควำมเป็นธรรมทำงสังคม ท ำให้มีกำรเคล่ือนไหวเรียกร้อง
ของประชำชน รัฐบำลควรมีมำตรกำรทำงกฎหมำยหรือนโยบำยที่ลดควำมเหลื่อมล้ ำใน
รูปแบบต่ำงๆ สร้ำงควำมเป็นธรรมทำงสังคม และสร้ำงกลไกในกำรเข้ำถึงกระบวนกำร
ยุติธรรมที่เท่ำเทียมกัน รวมถึงกำรมุ่งแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจของประชำชน 
๓. รัฐบำลต้องมุ่งเน้นกำรด ำเนินมำตรกำรหรือนโยบำยที่เอื้อต่อกำรพัฒนำที่เสมอภำคและ
ยั่งยืน และยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน รวมถึงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยให้
กำรศึกษำแก่ประชำชนและสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้เท่ำเทียมกัน 



๔. รัฐบำลควรปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และกระบวนกำรบริหำรงำนของภำครัฐและ
ระบบรำชกำรโดยมุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน กำรเสริมสร้ำงให้ประชำชนทุกคน
มีสิทธิและโอกำสในทำงกำรเมืองอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

๕. รัฐบำล พรรคกำรเมือง และกลุ่มกำรเมืองควรส่งเสริมกำรสร้ำงและปรับเปลี่ยน
โครงสร้ำงอ ำนำจที่เอื้อต่อกำรพัฒนำท่ีเสมอภำค มีสถำบันกำรเมืองหรือพรรคกำรเมืองที่
เป็นตัวแทนของประชำชน

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการ
ปรองดองแห่งชาติ (คอป.) เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาพื้นฐานของสังคมไทย 



ยุทธศาสตร์ชาติ





แผนแม่บทประเด็นความมั่นคง



แผนแม่บทประเด็นความมั่นคง







ข้อเสนอแนวทำงแก้ไขปัญหำระยะยำวของกลุ่ม

• กำรสร้ำงสถำบันทำงกำรเมืองทั้งพรรค
กำรเมืองและรัฐสภำ

• กำรตรวจสอบถ่วงดุลระหว่ำงอ ำนำจ
สำมฝ่ำยเพื่อเป็นกลไกจัดสรรทรัพยำกร

• กำรกระจำยอ ำนำจและเพิ่มกำรมีส่วน
ร่วมในกำรใช้อ ำนำจของประชำชน



จ านวนประชากรไทย แยกตามอายุ พ.ศ.2562
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23,961,291 คน 18,935,405 คน

ต้องแก้วันนี้ ก่อนที่เราจะหมดโอกาสแก้ !!!



๓. เหตุการณ์ บทเรียนตัวอย่าง และผลกระทบอันเนื่องมาจาก
ประเด็นความมั่นคงภายในประเทศ

๓.๑ กรณีศึกษำปัญหำควำมไม่สงบในพ้ืนที่ จชต. 

๓.๒ กรณีศึกษำปัญหำควำมมั่นคงทำงกำรเมืองไทยและผลกระทบ

๓.๓ กรณีศึกษาโควิด-๑๙ และผลกระทบต่อแนวคิดด้านความมั่นคง
ของไทยและความมั่นคงโลก



๓.๓ กรณีศึกษาปัญหาความมั่นคงโควิด-๑๙ และผลกระทบ
ต่อแนวคิดด้านความมั่นคงของไทยและความมั่นคงโลก

๓.๓.๑ ปัญหาความม่ันคงโควิด-๑๙

๓.๓.๒ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

๓.๓.๓ ผลกระทบต่อแนวคิดด้ำนควำมมั่นคงของไทย
๓.๓.๔ ผลกระทบต่อแนวคิดด้ำนควำมมั่นคงของโลก
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Global Daily Statics



U.S. Daily Trends



• ประเด็นควำมมั่นคงต่ำงๆ 
มีมำนำนแล้ว แต่เพิ่งจะ
สนใจค้นคว้ำศึกษำทำง
วิชำกำร

• กำรระบำดในอดีต ไม่
ขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว 
เพรำะกำรเดินทำง อพยพ 
มีไม่มำก





โลกาภิวัตน์ การเคลื่อนย้ายเสรี ส่งผลต่อการแพร่ระบาดของ Covid-19
1500 - 1840

1850 - 1930

1950s

1960s

Horse-drawn coaches and 
sailing ships 10 m.p.h

Steam ships 36 m.p.h

Propeller aircraft 400 m.p.h

Jet aircraft 600 m.p.h



๓.๓ กรณีศึกษาปัญหาความมั่นคงโควิด-๑๙ และผลกระทบ
ต่อแนวคิดด้านความมั่นคงของไทยและความมั่นคงโลก

๓.๓.๑ ปัญหำควำมมั่นคงโควิด-๑๙

๓.๓.๒ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

๓.๓.๓ ผลกระทบต่อแนวคิดด้ำนควำมมั่นคงของไทย
๓.๓.๔ ผลกระทบต่อแนวคิดด้ำนควำมมั่นคงของโลก



Health and Security

• Human Security: โรคที่ท ำให้เสียชีวิตจ ำนวนมำกกระทบต่อควำมอยู่
รอดและควำมเป็นอยู่ของคนและสังคม HIV/AIDS, malaria, 
tuberculosis

• National Security: โรคระบำดที่แพร่อย่ำงรวดเร็วและมีกำรเสียชีวิต
จ ำนวนมำกและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ กำรเดินทำงข้ำมรัฐ กำรติดเชื้อ
มำจำกภำยนอกพรหมแดน SARS, FLU, Ebola

• Bio-Security: โรคที่สำมำรถน ำมำใช้ในกำรก่อกำรร้ำยได้ Anthrax, 
Smallpox



Covid-19 ความมั่นคงคือทุกประเด็นที่พร้อมยกระดับ

Non-Politicized Politicized Securitized

• รัฐไม่เข้ำไปจัดกำรกับประเด็น
• ประเด็นไม่รวมอยู่ในกำร
อภิปรำยสำธำรณะ

• ประเด็นถูกจัดกำรโดยระบบทำง
กำรเมืองที่เป็นมำตรฐำน
• เป็นส่วนหน่ึงของนโยบำย
สำธำรณะที่ต้องกำรกำรตัดสินใจ
ของรัฐบำลและกำรก ำหนด
ทรัพยำกร

• ประเด็นถูกก ำหนดกรอบผ่ำนกำร
ท ำให้เป็นควำมมั่นคง
• ผ่ำนกระบวนกำรทำงกำรเมืองที่
ก ำหนดให้เป็นภัยคุกคำมต่อด้ำน
ต่ำงๆ

Source : 1. Barry Buzan. Ole Waver, and Jaap de Wilde, (1998). Security: A new framework for analysis. Colorado: 
Lynne Rienner, 23-25

2. Ralf Emmers (2007). Securitization. in Contemporary Security Studies. Alan Collins ed. New York: Oxford 
University Press, 112.



Covid-19 เชื่อมโยงทุกระดับและทุกประเด็น

Sectors
G

lo
b

al
R

egio
n

al
State

Su
b

-State

Le
vel

ศปป.๒
แรงงานต่างด้าว

ยาเสพติด

ศปป.๓
อาชญากรรม

ข้ามชาติ

ศปป.๕
จชต.

ศปป.๔
ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม

ศปป.๑
บรรเทาสาธารณภัย

สถาบันหลัก



๓.๓ กรณีศึกษาปัญหาความมั่นคงโควิด-๑๙ และผลกระทบ
ต่อแนวคิดด้านความมั่นคงของไทยและความมั่นคงโลก

๓.๓.๑ ปัญหำควำมมั่นคงโควิด-๑๙

๓.๓.๒ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

๓.๓.๓ ผลกระทบต่อแนวคิดด้านความมั่นคงของไทย
๓.๓.๔ ผลกระทบต่อแนวคิดด้ำนควำมมั่นคงของโลก



ผลกระทบด้านความมั่นคงภายในรัฐจาก Covid-19

• หน่วยงำนที่แก้ไขปัญหำควำมมั่นคงของไทยในปัจจุบันมีหลำยหน่วย 
และมีกฎหมำยเฉพำะหน่วย จ ำเป็นต้องใช้อ ำนำจของฝ่ำยบริหำรเข้ำมำ
แก้ไขปัญหำโดยผ่ำน พ.ร.ก.กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน

• เป็นปัญหำข้ำมพรหมแดนรัฐชำติ ท ำให้รัฐต้องหันกลับมำสู่แนวคิดควำม
มั่นคงเดิมที่มีรัฐเป็นตัวแสดงหลัก

• ไม่ปรำกฎในประเด็นควำมมั่นคงตำมยุทธศำสตร์ชำติ

• เป็นภัยคุกคำมที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว และก ำลังจะจบลง ท ำให้กำรสร้ำง
องค์ควำมรู้ด้ำนควำมมั่นคงซึ่งต้องใช้เวลำ ยังไม่สำมำรถสร้ำงได้



ผลกระทบด้านความมั่นคงภายในรัฐจาก Covid-19

• ใชก้ำรกระจำยอ ำนำจจังหวัด ช่วยแก้ไขปัญหำได้

• เชื่อมโยงกับประเด็นควำมมั่นคงอื่นๆ ด้วย ไม่ใช่เป็นประเด็นควำม
มั่นคงที่เป็นอิสระ

• เปลี่ยนมุมมองประเด็นควำมมั่นคงของรัฐ

• ช่วยสร้ำงควำมตระหนักให้เข้ำใจถึงควำมมั่นคงแบบองค์รวมซึ่ง
เกี่ยวข้องกับทุกคนจนถึงระดับรัฐ



๓.๓ กรณีศึกษาปัญหาความมั่นคงโควิด-๑๙ และผลกระทบ
ต่อแนวคิดด้านความมั่นคงของไทยและความมั่นคงโลก

๓.๓.๑ ปัญหำควำมมั่นคงโควิด-๑๙

๓.๓.๒ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

๓.๓.๓ ผลกระทบต่อแนวคิดด้ำนควำมมั่นคงของไทย
๓.๓.๔ ผลกระทบต่อแนวคิดด้านความมั่นคงของโลก



• รัฐยังคงรับผิดชอบสูงสุดต่อควำมมั่นคงของรัฐ ตำมแนวคิดควำม
มั่นคงของรัฐซึ่งมุ่งต่อผลประโยชน์ของรัฐสูงสุดคือกำรอยู่รอด

• องค์กำรระหว่ำงประเทศและรัฐสมำชิกในกรอบควำมร่วมมือต่ำงๆ 
ไม่สำมำรถให้กำรช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้

• ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงควำมมั่นคงกับเศรษฐกิจโลก
• เปลี่ยนมุมมองประเด็นควำมมั่นคงโลกจำกเดิมท่ีมุ่งเน้นประชำชน

ในรัฐ
• ขยำยมำเป็นควำมมั่นคงประชำชน รัฐ และโลก

ผลกระทบด้านความมั่นคงระดับโลกจาก Covid-19



ปัญหาความม่ันคงที่กระทบต่อเศรษฐกิจรัฐที่เชื่อมโยง
กับระบบเศรษฐกิจโลก

ที่มา : WTO discussion papers No. 12, 2007



กรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาค, ภูมิภาค, โลก กับ Covid-19 
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การศึกษาเฉพาะกรณีประเด็นความมั่นคงแห่งชาติใน
ศตวรรษที่ ๒๑

“ประเด็นความมั่นคงภายในประเทศ”


