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บทคัดย่อ 

 ปัจจุบันการบริหารงานภาครัฐและการก าหนดนโยบายสาธารณะไม่อยู่ในรูปแบบโครงสร้างดั้งเดิมที่เต็มไปด้วยล าดับ
การบังคับบัญชา และการสั่งการควบคุมแบบรวมศูนย์นั้นไม่สามารถตอบสนองปัญหาในปัจจุบันซึ่งมีความสลับซับซ้อนได้อีก
ต่อไป กระแสการบริหารปกครอง (Governance) เปิดโอกาสให้ตัวแสดงอื่น ๆ ที่ไม่ใช่รัฐเข้ามามีบทบาทในการก าหนดนโยบาย
มากขึ้น นอกจากกระแสของการบริหารปกครองที่เรียกร้องให้ภาคส่วนอื่น ๆ เข้ามามีส่วนร่วมกับการก าหนดนโยบายสาธารณะ 
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการก าหนดนโยบายยังถูกผลักดันด้วยกระแสการส่งเสริมประชาธิปไตยในกระบวนการ
นโยบาย บทความช้ินนี้มีวัตุประสงค์ที่จะพิเคราะห์นโยบายความมั่นคงแห่งชาติของไทยภายใต้กระแสการบริหารปกครองและ
กระบวนการนโยบายแบบปรึกษาหารือ โดยต้องการพิเคราะห์ว่ากระบวนการก าหนดนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเปิดโอกาสให้
ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร ทั้งนี้บทความนี้ได้น าเสนอข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการน านโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติไปปฏิบัติในส่วนสุดท้าย 
 

ค าส าคัญ นโยบายความมั่นคง, การบริหารปกครอง, กระบวนการนโยบายแบบปรึกษาหารือ 
 

Abstract 

 Nowadays, public administration and policy formation are not in the form of hierarchical structure 

and centralization of power as in the past anymore. “Governance” gives the opportunity to non-state actor 

to involve in the process of policy formation especially in the process of deliberative policy. This Article 

aims to analyze Thai national security policy through the lens of the concept of public governance and 

deliberative policy by given the important question. Have policy maker allowed the non-state actor to 

involve in the process of security policy? The last part of the article will suggest the idea to implement the 

Thai national security policy. 
 

Keywords: National Security Policy, Governance, Deliberative Policy 
 



106   Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University 

ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนกีารอ้างอิงวารสารไทย (TCI.) อยู่ในกลุ่ม 1 | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุร ี

Vol 15 NO 1 January - April 2020    

บทน า 

 ค าว่านโยบายสาธารณะถูกก าหนดไว้หลากหลายความหมายทั้งความหมายอย่างกว้างและความหมายอย่างแคบ 

โธมัส อาร์ ดาย (Thomas R. Dye) ระบุว่านโยบายหมายถึง สิ่งที่รัฐเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท า ขณะที่ เดวิด อีสตัน 

(David Easton) ให้ความหมายของนโยบายว่าหมายถึง อ านาจของรัฐในการจัดสรรคุณค่าต่าง ๆ ให้กับสังคมส่วนรวม ส่วน

คาร์ล เฟดเดอริคสัน (Carl Federickson) ระบุว่านโยบายนั้นส าคัญเป็นอย่างมากที่จะต้องมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นการ

เฉพาะ (Dye, Thomas R., 2005) อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า นโยบายหมายถึง ชุดของการปฏิบัติใด ๆ ที่เกิดจากการตัดสินใจของ

รัฐบาล โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการจัดสรรคุณค่าต่าง ๆ ให้กับสังคม อาทิ นโยบายด้านเศรษฐกิจ นโยบาย

ด้านสาธารณสุข นโยบายด้านการศึกษา เป็นต้น ส่วนใหญ่แล้วนโยบายถูกก าหนดเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณะที่ส่งผลกระทบต่อ

สังคมและประชาชนส่วนรวม นโยบายความมั่นคงก็เช่นเดียวกัน รัฐทุกรัฐต่างก าหนดนโยบายความมั่นคงเพื่อรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยให้กับประเทศ โดยไม่ได้มุ่งเน้นแต่เพียงแค่มิติด้านการทหารและอธิปไตยเท่านั้น แต่ยังหมายความรวมถึงการด าเนิน

กิจกรรมที่ครอบคลุมทุกบริบททั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประชาชนภายในรัฐ  

 ในศตวรรษที่ 20 ปัญหาภัยคุกคามมีความรุนแรงและสลับซับซ้อนมากขึ้น หรือที่เรียกกันว่าภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

(Non-traditional threat) แน่นอนว่าภาครัฐอันเป็นผู้แสดงหลักจะต้องปรับตัวเพื่อหาทางรับมือกับภัยคุกคามต่าง ๆ ที่มีความ

สลับซับซ้อนมากขึ้น ในอดีตมุมมองต่อนโยบายสาธารณะในยุคต่าง ๆ ล้วนให้ความส าคัญกับบทบาทของภาครัฐในฐานะตัว

แสดงหลักในกระบวนการนโยบายสาธารณะ เนื่องจากรัฐเป็นผู้ครอบครองทรัพยากรส่วนใหญ่ ต่อมานักวิชาการด้านรัฐ

ประศาสนศาสตร์ต่างถกเถียงกันในเรื่องรูปแบบที่เหมาะสมของการบริหารงานภาครัฐและการก าหนดนโยบายสาธารณะ เพราะ

โครงสร้างเดิมที่เต็มไปด้วยล าดับการบังคับบัญชา (hierarchical structure) และการสั่งการควบคุมแบบรวมศูนย์นั้นไม่สามารถ

ตอบสนองปัญหาที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และความต้องการของประชาชนได้อีกต่อไป (Kettl, Donald F., 2007)  

 จากกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการบริหารปกครองที่เป็นเครือข่าย ตัวแสดงอืน่ ๆ นอกจากรัฐไม่ว่า

จะเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร หรือภาคประชาสังคมต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทในการก าหนดนโยบาย

มากขึ้น การเช่ือมโยงภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาอยู่ร่วมกันในระดับเดียวกัน มีเป้าหมายร่วมกัน ก่อให้เกิดการผลักดันการใช้

ประโยชน์จากรูปแบบการบริหารปกครองนี้ในกระบวนการนโยบาย  

 ส าหรับประเทศไทยนโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ก าหนดโดยส านักงานสภาความมั่งคงแห่งชาติ (สมช.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2541 จนถึงปัจจุบัน มีการก าหนดนโยบายความมั่นคงแห่งชาติออกมาแล้วท้ังสิ้น 4 ฉบับ พัฒนาการของนโยบายความมั่นคง

แห่งชาติในแต่ละยุคสมัยสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารงานภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงมิติของนโยบายสาธารณะที่

ปรับเปลี่ยนตามกระแสของการบริหารงานภาครัฐในแต่ละยุค มีกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ก าหนดนโยบาย ซึ่งเป็นมิติของความเปลี่ยนแปลงในการก าหนดนโยบายในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารปกครอง 

(Governance) อย่างไรก็ดีสภาพของการศึกษานโยบายสาธารณะแบบที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมนั้น ไม่ได้เกิดจาก

กระแสการบริหารปกครองแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงบริบทของนโยบายที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ 

การเรียกร้องการมีส่วนร่วมในนโยบาย อันเป็นผลมาจากกระแสการส่งเสริมประชาธิปไตยในกระบวนการนโยบาย 

(democratic policy-making) (Nabatchi, Tina, 2010) ที่เห็นว่าการแก้ไขปัญหาสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ไม่ควร
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จ ากัดแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่คิดค้นขึ้นโดยรัฐเท่านั้น แต่การเปิดพื้นที่ชุมชน ประเด็นนโยบาย เครือข่ายนโยบาย ชุมชน

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนของกระบวนการนโยบาย ลดบทบาทภาครัฐลง และเกิดการ

บริหารปกครองแบบร่วมมือกัน (Collaborative Governance) ต่างหาก จะเป็นวิธีการที่ท าให้รับมือกับสภาพปัญหาที่มีความ

ซับซ้อนได้ และน าไปสู่การก าหนดนโยบายที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Kettl, Donald F., 2007) 

 ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงปรากฏความสนใจที่จะศึกษาภาพรวมพัฒนาการของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ผ่านมา โดย

พิจารณาตามกระแสของการบริหารปกครอง และการส่งเสริมประชาธิปไตยในกระบวนการนโยบาย โดยตั้งค าถามว่า

กระบวนการก าหนดนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร และส่วนสุดท้ายได้

น าเสนอข้อเสนอแนะแนวการแก้ไขปัญหาการน านโยบายความมั่นคงแห่งชาติไปปฏิบัติ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 การวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ได้แก่  
1) เพื่อศึกษาภาพรวมพัฒนาการของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ผ่านมา  
2) เพื่อวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในกระบวนการก าหนดนโยบายความมั่นคงในภาคส่วนต่าง ๆ  

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ การศึกษาจากเอกสาร 
(Documentary research) ได้แก่ เอกสารประเภทหนังสือ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทความวิชาการ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ รวมถึงนโยบายความมั่นแห่งชาติทั้ง 4 ฉบับ ได้แก่ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติฉบับ พ.ศ. 2541- 2544, นโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติฉบับ พ.ศ. 2546- 2549, นโยบายความมั่นคงแห่งชาติฉบับ พ.ศ. 2550 – 2555 และ นโยบายความมั่นคง
แห่งชาติฉบับ พ.ศ. 2558 – 2564 
 ขั้นตอนในการศึกษา ประกอบไปด้วย 

1) ศึกษาผ่านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในหลายประเด็น ได้แก่ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ปกครอง นโยบายสาธารณะ ผู้แสดงและเครือข่ายในนโยบายสาธารณะ รวมถึงกระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ 
จากนั้นน ามาวิเคราะห์ร่วมกับกระบวนการในการก าหนดนโยบายความมั่นคงทั้ง 4 ฉบับ 

2) เก็บรวบรวมข้อมูล ในการด าเนินการศึกษาจากแหล่งข้อมูลอันประกอบไปด้วยการศึกษาวิจัยเอกสารทั้งหมด 
3) วิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีเนื้อหาบรรยาย โดยการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นจะเป็นไปในลักษณะของ

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
4) เขียนผลการศึกษา ผู้วิจัยได้น าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาท าการเรียบเรียงข้อมูลในรูปแบบการพรรณนาให้สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว ้
 

ผลการวิจัย 

 ในบทความวิจัยช้ินนี้จ าเป็นต้องอธิบายให้เห็นถึงแนวคิดทฤษฎีที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ

ส าคัญในการวิเคราะห์ภาพรวมของการมีส่วนร่วมในกระบวนการท าหนดนโยบายความมั่นคงแห่งชาติของไทยต่อไป  

โดยผู้เขียนขอจ าแนกการวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่น ามาใช้ ดังต่อไปนี้ 
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1. นโยบายสาธารณะในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารปกครอง 

 ในอดีตการก าหนดนโยบายเป็นหน้าที่หลักของรัฐ เนื่องจากรัฐเป็นผู้ครอบครองทรัพยากรและมีอ านาจโดยชอบธรรม

ในการจัดสรรทรัพยากรและคุณค่าต่าง ๆ ให้แก่สังคม ต่อมากระแสของการบริหารงานภาครัฐเปลี่ยนแปลงไป ตัวแสดงที่

หลากหลายเข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดบริการสาธารณะและการก าหนดนโยบายมากข้ึน เนื่องจากเช่ือว่าการเข้ามามีส่วนร่วม

ของตัวแสดงจ านวนมากนี้ จะท าให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อประชาชนได้ดีที่สุด แนว

ทางการบริหารงานภาครัฐในลักษณะดังกล่าวเรียกว่า “การบริหารปกครอง” (Governance) โดย Elinor, Ostrom (1990) ได้

ให้ความหมายไว้ว่าการบริหารปกครอง หมายถึง การร่วมมือกันบนพื้นฐานของบรรทัดฐาน กฎเกณฑ์ ซึ่งเป็นตัวก าหนด

พฤติกรรมของปัจเจกบุคคลและกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม ขณะที่ Emerson, Kirk; Nabatchi, Tina;& Balogh, Stephen (2011) 

ระบุว่าการบริหารปกครองนั้น เป็นการขยายขอบเขตข้ามความเป็นรัฐ (cross-boundary governance) โดยไม่จ ากัดแค่ความ

ริเริ่มของสถาบันของรัฐที่เป็นทางการเท่านั้นแต่ยังขยายความร่วมมือไปถึงตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐอย่างไม่เป็นทางการด้วย ซึ่ง

แตกต่างจากความหมายของ Ansell, Chris; & Gash, Alison (2008) ที่ให้ความหมายว่าฝ่ายรัฐจะต้องเป็นผู้ริเริ่มและน าพาตัว

แสดงที่ไม่ใช่รัฐ เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการในการร่วมมือกันตัดสินใจทางนโยบาย  
   

2. ผู้แสดงในเครือข่ายนโยบาย (Policy Network) 

 การเปลี่ยนแปลงไปของการบริหารปกครองท าให้การก าหนดนโยบายสาธารณะมีความเปลี่ยนแปลงไปด้วย ทั้งกระแส

ของการบริหารปกครอง รวมถึงการขยายขอบเขตของการศึกษาด้ านความสัมพันธ์ ระหว่ างหน่วยงานภาครั ฐ 

(Intergovernmental Relation: IGR) ซึ่งต่อมาแนวคิดนี้เช่ือว่าการพึ่งพากันเฉพาะภายในกลุ่มหน่วยงานของรัฐไม่เพียงพออีก

ต่อไป จ าเป็นต้องขยายผู้แสดงอื่น ๆ ให้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย (Wright, Deil S., 1981) ในความพยายามแบ่งประเภทของเครือข่าย

นโยบายนี้มีการอธิบายรูปแบบของเครือข่ายนโยบายในหลายรูปแบบ ซึ่งมีจุดเน้นที่แตกต่างกัน อาทิ รูปแบบของโรดส์ (Rhodes, 

R.A.W., 2003) ซึ่งเน้นการศึกษาเรื่องการอธิบายเครือข่ายความสัมพันธ์ในระดับต่าง ๆ โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดง 

โรดส์ได้น าเสนอจากงานของเฮคโล (Heclo, Hugh, 1978) ว่าในการก าหนดนโยบายนั้นไม่ได้มีแต่เพียงผู้น าสองสามกลุ่มเท่านั้น 

หากแต่จะมีตัวแสดงอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ หน่วยงานท่ีไม่ใช่ภาครัฐ ซึ่งเป็นผู้แสดงใหม่ที่ให้ความส าคัญกับประเด็น

นโยบายนั้น ๆ และโรดส์เห็นว่าเครือข่ายนโยบายเป็นการจัดกลุ่มขององค์กรต่าง ๆ ที่ซับซ้อนและเช่ือมโยงการใช้ทรัพยากรซึ่งกัน

และกัน โดยเขาได้แบ่งเครือข่ายนโยบายออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) เครือข่ายประเด็นนโยบาย (Issue Network) 2) เครือข่าย

ผู้ผลิต (Producer Network) 3)  เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐระดับต่าง ๆ (Intergovernmental Network) 4) เครือข่ายกลุ่ม

วิชาชีพ (Professional Network) และ 5) ชุมชนนโยบาย (Policy Community) 

 ต่อมามีรูปแบบเครือข่ายที่ศึกษาโดยมาร์ชและโรดส์ (Marsh and Rhodes) ที่พัฒนารูปแบบเครือข่ายขึ้นจากการให้

ชุมชนนโยบาย (Policy Community) และเครือข่ายประเด็นนโยบาย (Issue Network) เป็นประเภทของความสัมพันธ์ระหว่าง

กลุ่มผลประโยชน์และรัฐบาล ซึ่งรูปแบบนี้ใช้เครือข่ายนโยบายในแบบกว้าง ไม่เจาะจง และเครือข่ายมีความแตกต่างกันตาม

ระดับความใกล้ชิดและความสัมพันธ์ของสมาชิกภายในเครือข่าย โดยชุมชนนโยบายจะมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่น ขณะที่

เครือข่ายประเด็นนโยบายจะมีความสัมพันธ์แบบหลวม ๆ เท่านั้น (Rhodes, R.A.W., 2003) 
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 หากพิจารณาตามรูปแบบของเครือข่ายนโยบายของมาร์ชและโรดส์ จะพบว่าแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ชุมชน

นโยบายและเครือข่ายประเด็นโยบาย ส าหรับนโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติ ยังไม่พบว่ามีการจัดตั้งรูปแบบเครือข่ายใน

ลักษณะชุมชนนโยบายที่มีสมาชิกในกลุ่มอย่างถาวร มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องมั่นคง และไม่มีการแลกเปลี่ยนทรัพยากร

ระหว่างกันรวมถึงยังไม่มีความเห็นพ้องต้องกันในด้านค่านิยม อุดมคติ รูปแบบของเครือข่ายนโยบายความมั่นคงที่เกิดขึ้นใน

ช่วงแรกของการก าหนดนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2541 - 2544 มีเฉพาะตัวแสดงที่เป็นหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นในการ

ร่วมมือกันก าหนดนโยบาย จึงเป็นลักษณะเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (Intergovernmental Network) เป็นการระดม

ความคิดเห็นกันในกลุ่ มประชาคมความมั่ นคง และผู้ทรงคุณวุฒิ เท่ านั้น ต่อมานโยบายความมั่ นคงแห่ งชาติ  

พ.ศ. 2546 - 2549 จึงเริ่มเปิดโอกาสให้ภาคส่วนอื่น ๆ เช่น ภาคประชาชน ภาควิชาการ ผู้น าชุมชนทั้งส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 

เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นด้วย หลังจากนั้นหน่วยงานของรัฐจึงรวบรวมความคิดเห็นท้ังหมดเพื่อจัดท าร่าง

นโยบาย หากเปรียบเทียบรูปแบบการก าหนดนโยบายความมั่นคงในไทย กับรูปแบบเครือข่ายนโยบายทั้งสองรูปแบบของมาร์ช

และโรดส์ คือ ชุมชนนโยบายและเครือข่ายประเด็นนโยบายซึ่งอยู่ปลายทั้งสองข้างของระดับความใกล้ชิดของความสัมพันธ์ จะ

พบว่ารูปแบบความสัมพันธ์ดังกล่าวยังไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นชุมชนนโยบายที่มีความสัมพันธ์ค่อนข้างแนบแน่น แต่มีความ

ใกล้เคียงกับลักษณะเครือข่ายประเด็นนโยบายมากกว่า 
 

3. ประชาธิปไตยในนโยบายแบบปรึกษาหารือ (Democratizing Policy Deliberation) 

 นอกจากกระแสของการบริหารปกครองที่เรียกร้องให้ภาคส่วนอื่น ๆ เข้ามามีส่วนร่วมกับการก าหนดนโยบาย

สาธารณะ การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการก าหนดนโยบายยังถูกผลักดันด้วยกระแสการส่งเสริมประชาธิปไตยใน

กระบวนการนโยบาย (Nabatchi, Tina, 2010) ที่ไม่ได้ถือว่าอ านาจที่ประชาชนมอบให้กับรัฐนั้นเป็นอ านาจเบ็ดเสร็จ ที่จะ

สามารถตัดสินใจหรือท าอะไรก็ได้โดยไม่ต้องมีการปรึกษาหารือ หรือร่วมกันพิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น แต่การมีส่วน

ร่วมนี้จะช่วยสร้างความชอบธรรมของการก าหนดนโยบาย ทั้งยังถือเป็นการสร้างบริบทของสังคมที่เหมาะสมและท าให้

ประชาชนพัฒนาความสามารถของตนเองให้ดียิ่งขึ้น เพราะฝ่ายรัฐต้องเป็นผู้จัดให้มีการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ขณะเดียวกันการด าเนินการของรัฐก็จ าเป็นต้องมีการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพจากประชาชนด้วย (Effective Participation 

requires authority; effective authority requires participation) (White, Orion F., 1990) 

 กระบวนการปรึกษาหารือที่กล่าวมาแม้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมตามวิถีทางประชาธิปไตย สามารถแก้ไขช่องว่าง ลด

ความขัดแย้ง สร้างความไว้เนื้อเช่ือใจ และความเช่ือมั่นระหว่างภาครัฐและสังคมได้ ซึ่งจะส่งผลให้นโยบายหรือการตัดสินใจทาง

นโยบายนั้น มีการแสวงหาทางออกร่วมกัน รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็ตาม อย่างไรก็ดีกระบวนการดังกล่าวยังมี

ข้อจ ากัดและความท้าทาย ดังต่อไปนี้ (ทวิดา กมลเวชช, 2553) 

 1. กระบวนการปรึกษาหารือ รวมทั้งการบริหารปกครองแบบร่วมมือกันนั้น เป็นการด าเนินการที่ต้องใช้เวลายาวนาน

ในระดับหนึ่งและต้องการความต่อเนื่อง เพือ่สร้างความไว้วางใจในกลุ่ม รวมถึงการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา  

 2. การเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น ในความเป็นจริงจะท าได้สักเพียงใด เพราะจะเห็นได้ว่าการมีส่วน

ร่วมตามระบอบประชาธิปไตย มักจะเป็นการพูดให้ดูดีเท่านั้น แต่ไม่มีการท าให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง  
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 3. การคาดหวังสูงมากกับความสามารถของประชาชนในการที่จะมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพใน

กระบวนการนโยบายที่ซับซ้อนนั้น อาจจะเป็นการคาดหวังที่มากเกินไป ตามที่ White, Orion F. (1990) ระบุไว้ว่ากลุ่มคนหมู่มาก 

(mass) อาจไม่มีเหตุผลในการตัดสินใจ (irrational) และมีภาวะของการไร้ส านึกค่อนข้างมาก (the collective unconscious) และ

ที่จริงแล้วประชาชนสนใจแค่ว่ารัฐจะก าหนดนโยบายออกมาดีหรือไม่ดีเท่านั้น แต่ไม่ได้สนใจว่าตนเองจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วย  

 4. ผู้บริหารสาธารณะระดับสูงยังคงเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนโยบายกลุ่มผู้น า ซึ่งไม่ถูกนับรวมอยู่ในองค์รวมของ

พลเมืองและถึงแม้ว่าวิธีการนี้จะท าให้ได้มาซึ่งความรู้ ข้อมูลในเชิงลึกและความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ มากขึ้น แต่ก็ยังไม่สามารถ

บอกได้ว่าท าอย่างไรประชาชนถึงจะเข้ามามีส่วนร่วมกับกระบวนการดังกล่าว  

 ส าหรับในประเทศไทยนโยบายความมั่นคงแห่งชาติฉบับแรกที่เปิดโอกาสให้มีการระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ 

ทั้งจากภาคราชการ วิชาการ ผู้น าชุมชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ นั้น เริ่มเกิดขึ้นในนโยบายความ

มั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2546 - 2549 (ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, 2558ก) อันเป็นช่วงเวลาของกระแสการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี ที่เน้นให้ภาครฐัปรบัวิธีคิดและวิธีการจัดการให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับกติกาใหม่ของสังคมและการเติบโต

ของภาคประชาชน โดยหลังจากนั้นนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทุกฉบับได้จัดให้มีการระดมความคิดเห็นและการเข้ามามีส่วนร่วม

ของภาคส่วนตา่ง ๆ  ในการก าหนดนโยบายความมั่นคง โดยเป็นไปในลกัษณะที่ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติจัดเวทีรับฟังความ

คิดเห็นจากทุกภาคสว่นใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ หลังจากนั้นน าความคิดเหน็ทั้งหมดมาจัดท าร่างนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ทั้งนี้ 

การเชิญภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาระดมความคิดเห็นเป็นครั้งคราวเมื่อถึงวาระที่นโยบายฉบับเก่าก าลังจะสิ้นสุดลง ท าให้กระบวนการ

ดังกล่าวไม่มีความต่อเนื่อง และภายในกลุ่มผู้เข้ามามีส่วนร่วมไม่มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นเท่าที่ควร ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้เข้าร่วม

บางครั้งไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเพราะยังไม่รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ ท าให้ข้อมูลที่ได้รับอาจยังไม่สมบูรณ์มากนัก 

 อีกทั้งกระบวนการดังกล่าวอาจคาดหวังการมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพ และความร่วมมือในระดับที่ค่อนข้างสูง แต่ส่วนใหญ่

แล้วรูปแบบการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของไทย จะเป็นลักษณะการก าหนดทางเลือกไว้ล่วงหน้าอยู่แล้ว และบอกให้

ประชาชนรับรู้และสนับสนุนเท่านั้น ซึ่งหากเปรียบเทียบกับระดับของการมีส่วนร่วม อาจจ ากัดอยู่แค่เพียงการมีส่วนร่วมในระดับ

ต้น ๆ คือการรับรู้ข่าวสารที่จ าเป็นและถูกต้องจากภาครัฐ (inform) หากแต่การเข้ามามีบทบาทในการด าเนินการ (involve) การ

ร่วมมือกันเสนอข้อคิดเห็น (collaborative) และการมีส่วนร่วมในระดับสูงคือประชาชนสามารถตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ ได้ 

(empower) ยังไม่พบว่ามีการมีส่วนร่วมในลักษณะดังกล่าวในกลุ่มภาคีความมั่นคงในไทย 
  

พัฒนาการและการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการก าหนดนโยบายความม่ันคงแห่งชาติ 

 ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ท าหน้าที่เป็นผู้เสนอทิศทางในการก าหนดนโยบายความมั่นคงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 

จนถึงปัจจุบันมีนโยบายความมั่นคงแห่งชาติออกมาแล้วท้ังหมด 4 ฉบับ โดยเมื่อมองย้อนกลับไปพบว่านโยบายความมั่นคง

แห่งชาติฉบับต่าง ๆ ที่ผ่านมามีความแตกต่าง โดยมีพัฒนาการส าคัญของกระบวนการก าหนดนโยบายในแต่ละยุคสมัย ได้แก่ 

(ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, 2558ข) 

1. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2541 - 2544  

 ห้วงระหว่างปี พ.ศ. 2541 - 2544 เป็นช่วงที่นโยบายมีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในช่วงที่มีการ

เปลี่ยนแปลงรัฐบาล และการใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 โดยให้ความส าคัญกับสถานการณ์เฉพาะหน้าด้านเศรษฐกิจซึ่งใน
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ขณะนั้นเกิดวิกฤติทางการเงินในเอเชีย หรือที่เรียกว่าวิกฤติต้มย ากุ้ง ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยตกต่ า ประเทศไทยมีภาระหนี้

สาธารณะอยู่ในสภาพล้มละลาย วิกฤติเศรษฐกิจดังกล่าวเป็นปัจจัยภายในที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการก าหนดนโยบายความ

มั่นคง ดังนั้นนโยบายฉบับนี้เน้นไปที่การให้ความส าคัญกับผลประโยชน์แห่งชาติเป็นส าคัญ ซึ่งวิธีการก าหนดนโยบายด้านความ

มั่นคงในช่วงนี้จะใช้การระดมความคิดเห็นจากผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดังจะเห็นได้ว่าการก าหนดนโยบายในช่วงแรกนั้น 

ตัวแสดงหลักที่มีความส าคัญคือฝ่ายรัฐ อันถือเป็นกลุ่มที่มีความรอบรู้ในปัญหาด้านความมั่นคงมากที่สุด เป็นลักษณะของ

ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ หากเปรียบเทียบกับตัวแบบในการก าหนดนโยบายก็เทียบได้กับตัวแบบสถาบัน 

(Institutional Model) คือเช่ือว่านโยบายสาธารณะนั้นเป็นกิจการของสถาบันของรัฐ และสถาบันของรัฐท าหน้าที่เป็นผู้

ตัดสินใจก าหนดนโยบาย น าเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติและบังคับใช้ในสังคม นโยบายสาธารณะที่ออกมาโดยสถาบันของ

รัฐมีความชอบธรรม (legitimacy) ในการบังคับใช้ตามกฎหมาย (Dye, Thomas R., 2005)   

2. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2546 - 2549 

 นโยบายฉบับนี้ให้ความส าคัญกับผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก รวมทั้งค านึงถึงบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ตลอดจน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 9 ซึ่งน ามาจัดท าเป็นแนวนโยบายความมั่นคงและเป็นนโยบายฉบับที่ได้เพิ่มกรอบ

แนวคิดเรื่องความมั่นคงแบบใหม่ ได้แก่ วิสัยทัศน์ด้านความมั่นคง และเป็นนโยบายฉบับที่ได้เปิดโอกาสให้มีการระดมความ

คิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งจากภาคราชการ ภาควิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้น าชุมชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้า

มาร่วมพิจารณาวางทิศทางด้านความมั่นคงของประเทศร่วมกัน แนวคิดดังกล่าวตรงกับกระแสแนวคิดการบริหารปกครอง ซึ่ง

ตามทัศนะของ Rhodes, R.A.W. (2003) การบริหารปกครองเป็นกระบวนการของการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องของผู้แสดง

ทั้งหลาย และกระบวนการนี้มีความซับซ้อนในการท างานต้องอาศัยกลไกหลายแบบในการช้ีน า ก ากับ ควบคุมและจัดการ ไม่ว่า

จะเป็นกลไกเดิมของการสั่งการตามสายการบังคับบัญชา ควบคู่ไปกับกลไกการจัดการเครือข่าย ซึ่งหากมองในมุมของโรดส์จะ

พบว่าการก าหนดนโยบายความมั่นคงฉบับ พ.ศ. 2546 - 2549 เป็นครั้งแรกที่การก าหนดนโยบายเปิดโอกาสให้ตัวแสดงอื่น ๆ 

นอกจากรัฐเข้ามามีบทบาทในการก าหนดนโยบาย อย่างไรก็ดีรูปแบบความสัมพันธ์ดังกล่าวยังไม่ใช่ปฏิสัมพันธ์ที่มีความ

ต่อเนื่อง ความสัมพันธ์ยังไม่แนบแน่นเท่าที่ควรและยังไม่มีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่างกัน ดังนั้นยังไม่ใช่รูปแบบของ

ชุมชนนโยบายตามรูปแบบของโรดส์ 

3. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2550 - 2555 

 กระแสของการบริหารปกครองยังคงอยู่  ห้วงเวลาดังกล่าวยังใช้วิธีการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ เช่น   

ภาคประชาชนหรือภาควิชาการ เข้ามามีส่วนร่วมกับการก าหนดนโยบายความมั่นคงเช่นเดิม โดยนโยบายความมั่นคงฉบับนี้

ตระหนักถึงภัยคุกคามความมั่นคงที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ดังนั้นจ าเป็นต้องมีการจัดล าดับความส าคัญของภัยคุกคามหรือ

สถานการณ์ความมั่นคง โดยมีการแบ่งสารัตถะของนโยบายตามความส าคัญของภัย โดยส่วนแรกเป็นนโยบายเฉพาะหน้าที่ให้

ความส าคัญกับการพาสังคมให้ก้าวพ้นจากวิกฤติทางการเมือง เนื่องจากห้วงเวลาดังกล่าวประเทศไทยมีปัญหาความแตกแยก

ทางการเมือง การชุมนุมประท้วงของกลุ่มการเมืองอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจและสังคม ขณะที่ส่วนที่สอง

เป็นนโยบายที่ให้ความส าคัญกับกรอบวิสัยทัศน์ด้านความมั่นคงและการปกป้องผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก ดังนั้นการล าดับ

ความส าคัญของนโยบายในห้วงนี้เป็นเรื่องส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะภัยคุกคามมีมากมายหลายด้าน รัฐบาลจึงจ าเป็นต้อง

จัดล าดับความส าคัญโดยประเมินภัยคุกคามจากความเสี่ยง และความอยู่รอดปลอดภัยของชาติในภาพรวมเป็นเกณฑ์ส าคัญ 
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กระบวนการก าหนดนโยบายฉบับดังกล่าวยังคงใช้วิธีการที่เปิดโอกาสให้ตัวแสดงอื่น ๆ เข้ามามีบทบาทในการระดมความ

คิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคง อย่างไรก็ดีระดับความสัมพันธ์ยังอยู่ในรูปแบบเดิม คือ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกไม่เป็นไป

อย่างต่อเนื่อง การรวมตัวกันยังไม่สามารถมีความเห็นพ้องกันในด้านอุดมคติและค่านิยมได้ ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดง

ในเครือข่ายนโยบายยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร 

4. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 

 นโยบายความมั่นคงฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญกับการก าหนดประเด็นค่านิยมของชาติ 12 ประการ และได้ก าหนด

ล าดับความส าคัญ โดยพิจารณาความเสี่ยงและผลกระทบต่อความมั่นคงที่เป็นแกนหลักของชาติ โดยได้ก าหนดความส าคัญแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นนโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ และส่วนที่สองเป็นนโยบายความมั่นคง

แห่งชาติทั่วไป โดยการล าดับความส าคัญนี้เพื่อให้มีการจัดสรรทรัพยากรสามารถให้น้ าหนักต่อนโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่

เป็นแก่นหลักของชาติโดยให้ความส าคัญในล าดับต้น นโยบายทั้งสองส่วนต้องได้รับการขับเคลื่อนไปพร้อมกัน เพื่อให้เกิดภาพ

แห่งความส าเร็จโดยรวมและสามารถรักษาผลประโยชน์ของชาติได้อย่างครบถ้วน  

 วิสัยทัศน์ของนโยบายความมั่นคงฉบับปัจจุบัน คือ “ชาติมีเถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต 

ประเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุกในอาเซียน

และด าเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างดุลยภาพ” จากวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการก าหนดนโยบายให้

ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมทางนโยบาย ซึ่งในที่นี้คือสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงในบริบทของความมั่นคง โดยสามารถ

แบ่งออกได้เป็น 3 ด้าน ดังนี ้

 1. ความเปลี่ยนแปลงในบริบทของความมั่นคงระดับโลกและระดับภูมิภาค ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบ

หลายขั้วอ านาจ การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีแนวโน้มว่าจะก่อให้เกิดภัยคุกคามในลักษณะข้ามพรมแดนมากขึ้น 

เนื่องจากการเดินทางเข้าออกในภูมิภาคระหว่างกันสามารถท าได้อย่างสะดวก ท าให้กลุ่มอาชญากรรมหรือกลุ่มผิดกฎหมายจาก

ต่างชาติอาจเดินทางเข้ามาในประเทศได้ง่ายขึ้น 

 2. ความเปลี่ยนแปลงในบริบทของความมั่นคงภายในประเทศ ไทยยังมีปัญหาด้านความมั่นคงภายใน ได้แก่ ปัญหา

ความขัดแย้งของคนในประเทศ ปัญหาความมั่งคงของสถาบันหลัก ปัญหาสถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาความ

ขัดแย้งบริเวณพรมแดนกับเพื่อนบ้าน รวมถึงภัยคุกคามจากการก่อการร้ายสากลและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 3. ความเปลี่ยนแปลงของประเด็นความมั่นคงข้ามพรมแดน ไทยยังมีปัญหาด้านความมั่นคงข้ามพรมแดน อันได้แก่ การ

เคลื่อนตัวของภัยคุกคามข้ามชาติ การย้ายถิ่นของประชากร การอาศัยไทยเป็นเส้นทางในการอพยพของชาวต่างชาติ อาทิ ชาวอุย

กูร์ ชาวโรฮิงญา เป็นต้น 

 แม้ว่าในช่วงที่มีกระบวนการก าหนดนโยบายความมั่นคงแห่งชาติในปัจจุบันจะอยู่ในยุคที่รัฐบาลให้ความส าคัญกับ

ประเด็นด้านความมั่นคงเป็นอย่างมาก แต่ความสัมพันธ์ของตัวแสดงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการก าหนดนโยบายความมั่นคง 

ก็ไม่ได้มีการพัฒนาให้มีรูปแบบความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดมากขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการเข้ามาซึ่งอ านาจของรัฐบาลที่มีภาพของการ

ปฏิวัติรัฐประหาร ท าให้แม้ว่าจะให้ความส าคัญกับประเด็นนโยบายดังกล่าว แต่ก็ให้ความส าคัญกับความคิดเห็นของหน่วยงาน

ภาครัฐเป็นหลัก ในฐานะเป็นตัวแสดงที่มีความรอบรู้ในประเด็นความมั่นคงมากที่สุด ท าให้การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนไม่

ชัดเจนและไม่ได้รับการส่งเสริมมากนัก อย่างไรก็ดีกระบวนการในการระดมความคิดเห็นของประชาชนจากภาคส่วนต่างๆ ที่ถูก
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ด าเนินการมาตั้งแต่นโยบายความมั่นคงฉบับพ.ศ. 2546 - 2549 ยังคงมีอยู่ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับชนิดของเครือข่ายนโยบายของ

โรดส์ จะเห็นว่าลักษณะของเครือข่ายนโยบายความมั่นคงมีความใกล้เคียงกับรูปแบบเครือข่ายประเด็นนโยบายมากที่สุด 
 

บทสรุป 

 ตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมาภัยคุกคามความมั่นคงเริม่เปลี่ยนแปลงไป หรือที่เรียกว่าภัยคุกคามรูปแบบใหม ่เป็นปัญหาที่มี

ความสลับซับซ้อนมากขึ้นและยากที่จะแก้ไขโดยรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว รัฐตระหนักว่าจ าเป็นต้องเปิดโอกาสให้ตัวแสดงอื่น ๆ  เข้ามามี

บทบาทในการก าหนดนโยบายรวมถึงจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนมากขึ้น ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระแสด้านการบริหารงาน

ภาครัฐดังกล่าว ประกอบกับการเรียกร้องการมีส่วนร่วมในนโยบาย อันเป็นผลมาจากการส่งเสริมประชาธิปไตยในกระบวนการนโยบาย 

ซึ่งเห็นว่าการที่ประชาชนมอบอ านาจให้กับผู้แทนในการบริหารปกครองประเทศไม่ใช่อ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่รัฐจะตัดสินใจทาง

นโยบายอย่างไรก็ได้ แต่ควรมีกระบวนการในการปรึกษาหารือ เพื่อให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและพัฒนาความสามารถในการมีส่วน

ร่วมและเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า เพื่อให้เกิดกระบวนการประชาธิปไตยทางนโยบายแบบปรึกษาหารืออย่างแท้จริง 

 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติของไทยถูกเสนอแนะโดยส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2541 

จนกระทั่งถึงปัจจุบัน เห็นได้ชัดว่าในช่วงยุคแรกของการก าหนดนโยบายความมั่นคง ส่วนใหญ่ตัวแสดงหลักท่ีมีหน้าที่ในการ

ก าหนดนโยบายนั้น จะเป็นหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง อาทิ ประชาคมหน่วยงานความมั่นคง หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 

ทหาร และผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ คล้ายคลึงกับตัวแบบในการก าหนดนโยบายที่มีสถาบันทางการเมืองเป็นตัวแสดงหลัก  

 ต่อมาเมื่อภัยคุกคามด้านความมั่นคงมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น รัฐตระหนักว่าภาครัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวไม่สามารถ

ก าหนดนโยบายอย่างรอบด้านได้ ประกอบกับกระแสการบริหารปกครองและการส่งเสริมประชาธิปไตยในกระบวนการนโยบาย 

ซึ่งเน้นการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐของตัวแสดงอื่น ๆ ที่ไม่ใช่รัฐเข้ามาร่วมมือกัน โดยมีเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ร่วมกัน ทั้งในมิติของการบริหารงานภาครัฐและการก าหนดนโยบาย จึงเกิดกลุ่มเครือข่ายทางนโยบายในการร่วมมือ

กันระดมความคิดเห็นเพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นนโยบายที่มี

ความเฉพาะเจาะจงอย่างเช่นนโยบายความมั่นคง อย่างไรก็ดีการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการก าหนดนโยบายยังมี

ข้อจ ากัดอยู่หลายด้าน เช่น ความไม่ต่อเนื่องยาวนานของกระบวนการ ท าให้สมาชิกในเครือข่ายไม่มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่น

เท่าที่ควร ส่งผลต่อความไว้วางใจซึ่งกันและกันและการให้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแสดงใน

เครือข่ายนโยบายความมั่นคงนี้ น่าจะเข้ากับรูปแบบเครือข่ายประเด็นนโยบาย (Issue Network) ตามแนวคิดของมาร์ชและโรดส์ 

ที่ส่วนใหญ่จะมีสมาชิกในเครือข่ายจ านวนมาก การติดต่อสัมพันธ์ไม่ถี่มากนัก พื้นฐานความสัมพันธ์คือการปรึกษากระจายแบบ

หลากหลายและไม่แน่นอน นอกจากนี้พบว่าระดับการมีส่วนร่วมของพลเมืองไทยยังไม่อยู่ในระดับสูงนัก และการสร้างเครือข่าย

ทางนโยบายความมั่นคงในประเทศไทย ส่วนใหญ่ยังเป็นความริเริ่มของฝ่ายรัฐเท่านั้น ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าไทยมีรูปแบบการมี

ส่วนร่วมของภาคประชาชน และภาคส่วนอื่น ๆ ในการก าหนดนโยบาย แต่การมีส่วนร่วมยังไม่พัฒนาเป็นรูปแบบที่ครบถ้วน

สมบูรณ์ตามแนวคิดของการบริหารปกครองและประชาธิปไตยในกระบวนการนโยบายอย่างแท้จริง 
 

ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการน านโยบายความม่ันคงแห่งชาติไปปฏิบัติ 

 1. ควรปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการของหน่วยงานความมั่นคงให้มีการบูรณาการอย่างรอบด้าน 
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 ควรปรับปรุงกลไกรับผิดชอบให้มีความพร้อมต่อการด าเนินงาน ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งที่

เกี่ยวข้อง การพัฒนาระบบแผนและระบบงบประมาณ ตลอดจนฐานข้อมูลด้านความมั่นคงให้เกื้อหนุนต่อการขับเคลื่อนนโยบาย

 เพือ่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจัดท าแผนงาน โครงการ และงบประมาณ รองรับการด าเนินการได้อย่างสอดคล้อง 

รวมถึงสามารถเช่ือมโยงนโยบายความมั่นคงแห่งชาติกับยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะเรื่อง และนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน

ระดับชาติที่มีอยู่ให้เกื้อหนุนกัน 

 2. เสริมสรา้งบทบาทความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ  ในการก าหนดนโยบายและด าเนินตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 

 ภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมควรร่วมมือกันในลักษณะภาคีความมั่นคง โดยการประสานความร่วมมือและพัฒนาความ

เช่ือมโยงเครือข่ายประชาคมความมัน่คงให้ครอบคลุมหน่วยงานและองค์กรนอกภาครัฐอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ส าหรับการบูรณา

การการท างานด้านความมั่นคงของภาครัฐ แม้ว่าบูรณาการระหว่างหน่วยงานความมั่นคงในระดับสูงสุด อย่างเช่นการจัดตั้ง

กระทรวงความมั่นคงแห่งชาติอาจเกิดขึ้นจริงได้ยาก แต่การบูรณาการการท างานของหน่วยงานความมั่นคงยังสามารถท าได้ใน

รูปแบบอื่น ๆ  เช่น การจัดตั้ง “ชุมชนนโยบาย” (ศาสนีย์ ศรศิลป,์ 2561) ก็จะเป็นการบูรณาการความร่วมมือทั้งจากภาครฐัและภาค

ส่วนอื่น ๆ  โดยสมาชิกภายในเครือข่ายค่อนข้างมเีสถียรภาพ การเป็นสมาชิกมีลักษณะที่เข้มงวด มีการพึ่งพาอาศัยกันในระดับสูง ที่

ส าคัญรัฐควรมสี่วนช่วยในการสง่เสรมิใหรู้ปแบบความสัมพันธ์ของภาคีเหล่านี้มีความต่อเนื่อง มีความรู้สึกร่วมกันทั้งในด้านค่านิยม 

อุดมคติต่อภัยคุกคามต่าง ๆ เพื่อให้ภาคีความมั่นคงนี้มีความพร้อมในการมีส่วนร่วมกับรัฐ ไม่เพียงแต่เฉพาะในขั้นตอนของการ

ก าหนดนโยบาย แต่รวมถึงการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันและรักษาประเทศ 

 3. สร้างจิตส านึกและความตระหนักสาธารณะเกี่ยวกับภัยคุกคามความมั่นคง 

 แม้ไทยจะเป็นประเทศเปิดที่สนับสนุนการท่องเที่ยวและต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ แต่ภาครัฐควรสร้างจิตส านึก

และความตระหนักสาธารณะเกี่ยวกับภัยคุกคามความมั่นคงต่าง ๆ เช่น การก่อการร้ายสากล กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติ การ

น าพาชาวต่างชาติเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย เป็นต้น ประชาชนควรตระหนักว่าการป้องกันภัยคุกคามด้านความมั่นคงไม่ใช่

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่ประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัย และเป็นส่วนหนึ่งใน

การให้ความร่วมมือกับรัฐในการเฝ้าระวังและป้องกันภัยคุกคามต่าง ๆ ได้  
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