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(ร่าง) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒
นโยบายความมั่ น คงแห่ ง ชาติ เ ป็ น นโยบายระดั บ ชาติ ก าหนดขึ้ น เพื่ อ เป็ น กรอบในการด าเนิ น การด้ า น
ความมั่ น คงของภาครั ฐ ในระยะ ๕ ปี โดยได้ ป ระเมิ น สภาวะแวดล้ อ มทางภู มิ รั ฐ ศาสตร์ สถานการณ์ แ ละ
ความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคง นาไปสู่การกาหนดทิศทางหลักในการดาเนินการเพื่อรักษาผลประโยชน์และ
ความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ได้กาหนดลาดับความสาคัญ โดยพิจารณาความเสี่ยง
และผลกระทบต่อความมั่นคงที่ เป็นแก่นหลักของชาติ ซึ่งส่งผลต่อความอยู่รอดปลอดภัยของชาติและส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงในด้านต่างๆ และภูมิคุ้มกันของชาติในภาพรวมเป็น “เกณฑ์สาคัญ” โดยกาหนดความสาคัญเป็น สองส่วน คือ
ส่วนที่ ๑ นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ และส่วนที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป
ซึง่ การจัดสรรทรัพยากรจะให้น้าหนักต่อนโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ เป็นลาดับสาคัญในระดับต้น
แต่ทั้งนี้ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ทั้งสองส่วนต้องได้รับการขับเคลื่อนไปพร้อมกัน เพื่อให้เกิดภาพแห่งความสาเร็จ
โดยรวมและสามารถรักษาผลประโยชน์แห่งชาติได้อย่างครบถ้วน ทั้งเสถียรภาพ ความเป็นปึกแผ่นของประเทศ และการมี
จุดยืนทีช่ ัดเจน เหมาะสม ซึ่งจะทาให้ประเทศมีเกียรติและศักดิ์ศรี ในประชาคมโลก
กรอบความคิดหลักในการกาหนดนโยบาย ได้คานึงถึงค่านิยมหลักของชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่คนในชาติจะต้อง
ยึดถือและพึงรักษาไว้ร่วมกัน และผลประโยชน์แห่งชาติ ซึ่งเป็นความมุ่งประสงค์ของชาติ ที่จะทาให้ค่านิยมหลักของ
ชาติดารงอยู่ได้อย่างมั่นคง ต่อเนื่อง
ค่านิยมหลักของชาติ ได้แก่
๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติ
๒. เชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๓. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีเหตุมีผล เคารพสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ และหลักนิติธรรม
๔. เห็นคุณค่าในคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสังคมไทย
๕. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด ความเชื่อ อัตลักษณ์
และวัฒนธรรม บนพื้นฐานของการยึดมั่นในความเป็นพหุสังคม
๖. อยู่ร่วมกับประชาคมโลกอย่างสันติ ด้วยมิตรภาพอันดี
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ผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่
๑. การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอานาจรัฐ
๒. การดารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
๓. การดารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
๔. การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มั่นคงทางสังคม ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
๕. ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
๖. ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร
๗. ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
๘. การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก
อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
วิสัยทัศน์
“ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ปลอดภัยจากภัย คุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคมอาเซียนและดาเนิน
ความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ”
ความสาคัญของภูมิรัฐศาสตร์ไทย
ประเทศไทยตั้งอยู่ในบริเวณเส้นทางคมนาคมที่สาคัญของโลก เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรอินเดีย
และมหาสมุทรแปซิฟิก ประเทศไทยมีความสาคัญทางยุทธศาสตร์ต่อประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และต่อ
มหาอานาจ ทั้งสหรัฐอเมริกา จีน รวมถึงญี่ปุ่น โดยมีความได้เปรียบด้านยุทธศาสตร์การคมนาคม และมีที่ตั้งเอื้อต่อ
การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ มีความเสี่ยงภัยธรรมชาติค่อนข้างต่าเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้าน และมีพรมแดนติดกับ
ประเทศเพื่ อ นบ้ า นมากที่ สุ ด ในภู มิ ภ าค มี แ นวทางพั ฒ นาเส้ น ทางระเบี ย งเศรษฐกิ จ เหนื อ -ใต้ (North-South
Economic Corridor) และเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) ซึ่งได้
ส่งผลให้เกิดความร่วมมือต่างๆ หลายด้านจานวนมาก
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นอกจากนี้ ประเทศไทยมีจุดแข็งโดยเป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรหลายรายการ
รายใหญ่ของโลก ทางด้านทะเล ไทยมีแผ่นดินติดกับทะเล ๒ ด้าน ได้แก่ ด้านตะวันตก เป็นทะเลอันดามันและ
ช่องแคบมะละกา ส่วนด้านตะวันออกเป็นอ่าวไทย ซึ่งห้อมล้อมด้วยน่านน้าที่เป็นเขตเศรษฐกิจจาเพาะของประเทศ
ต่างๆ แม้พื้นที่ทางทะเลของไทยจะไม่อยู่ในเส้นทางเดินเรือสากล แต่การเป็นรัฐชายฝั่งที่มีทางออกสู่ทะเลทั้งสองด้าน
ทาให้ไทยได้รับประโยชน์สูงสุดจากลักษณะภูมิประเทศนี้ โดยมีแหล่งประมงนอกน่านน้าไทยครอบคลุมพื้นที่ทั้งทะเลจีนใต้
ช่องแคบมะละกา ทะเลอันดามันด้านประเทศเมียนมาและบังคลาเทศ และจากการสารวจยังพบว่าใต้ท้องทะเล
บริ เ วณอ่ า วไทยมี แ หล่ ง ปิ โ ตรเลี ย มกระจายอยู่ ทั่ ว ไปที่ ส ามารถจะน ามาใช้ ใ นเชิ ง พาณิ ช ย์ ไ ด้ ทะเลไทยยั ง เป็ น
จุดยุทธศาสตร์ทางทหารที่สาคัญ โดยเฉพาะในด้านการคมนาคมขนส่งทางทะเล ซึ่งมีผลต่อความอยู่รอดของประเทศ
ทั้งในยามสงบและยามสงคราม
ปัจจุบัน ประเทศมหาอานาจได้เข้ามามีบทบาทและแข่งขันอิทธิพลกันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมากขึ้น
โดยเฉพาะระหว่างจีนและสหรัฐฯ ประเทศไทยในฐานะส่วนหนึ่งของภูมิภาคจึงถูกแรงกดดันจากการขยายอิทธิพล
ดังกล่าว และจาเป็นต้องปรับตัวในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างเหมาะสม เพื่อรักษาดุลยภาพระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน และมหาอานาจ แต่ด้วยประเทศไทยมีความเป็นกลางและไม่มีผลประโยชน์ขัดกับประเทศ
มหาอานาจ เช่น ในกรณีทะเลจีนใต้ จึงถือเป็นอีกจุดแข็งสาคัญในการวางบทบาทและจุดยืน เพื่อ รักษาผลประโยชน์
แห่งชาติได้อย่างสมดุล
สถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคงในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ )
๑. ความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคงในระดับโลก การเมืองโลกมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่
หลายขั้วอานาจ โดย สหรัฐ ฯ ต้องเผชิญกับการท้าทายจากรัสเซียและจีน นอกจากนี้ การเกิดขึ้นของขั้วอานาจใหม่
ทางเศรษฐกิจโลก คือ กลุ่ม BRICs ประกอบด้วยบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีนและแอฟริกาใต้ ซึ่งกาลังมีบทบาทในเวที
ระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น และมีท่าทีต้องการมีส่วนกาหนดกรอบกติกาของโลก โดยมีความเคลื่อนไหวที่สาคัญ
ในด้านเศรษฐกิจและการเงิ นระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการท้าทายและสร้างดุลอานาจใหม่ และมีแนวโน้มส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ สภาพการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยต้องดาเนิน
นโยบายด้ วยความอ่ อนตั ว ในการก าหนดท่ าที เพื่ อรั กษาดุ ลยภาพทางความสั มพั น ธ์ ระหว่ างไทยกั บประเทศ
มหาอานาจต่าง ๆ นอกจากนี้ ปัจจัยความมั่นคงด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และภัยธรรมชาติ ถือเป็นปัญหาสาคัญของโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่อาจนาไปสู่ความขัดแย้งระหว่างประเทศ
ในขณะที่ ปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อม อาทิ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งส่งผลโดยตรงต่อภัยธรรมชาติที่มีระดับความรุนแรงมากขึ้น
ทาให้จาเป็นต้องมีความร่วมมือในระดับนานาชาติเพื่อเผชิญกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้น รวมถึงจะนามาสู่การกาหนดกรอบ
กติกาใหม่ที่มหาอานาจอาจเข้ามาแทรกแซงประเทศอื่น ๆ และใช้เป็นมาตรการกีดกันทางการค้า
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๒. ความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคงในระดับภูมิภาค
๒.๑ การขยายอิทธิพลและบทบาทของประเทศมหาอานาจต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายที่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการแข่งขันและการขยายอิทธิพลของชาติมหาอานาจ ทั้งในรูปแบบ
ของการใช้พลังอานาจทางทหารและทางเศรษฐกิจเพื่อให้ ได้มาซึ่งประโยชน์ของตน และการเข้ามาแทรกแซงกิจการ
ภายในของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ซึ่งหากเกิดความขัดแย้งขึ้นก็อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของ
ไทยซึ่งอยู่ในภูมิภาคนี้ได้
๒.๒ การขยายตัวของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค พัฒนาการของกลุ่มประเทศ
อาเซียนที่กาหนดการจัดตั้ง “ประชาคมอาเซียน” ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะทาให้อาเซียนมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น ทั้งทาง
การเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม อันจะนาไปสู่การเสริมสร้างพัฒนาการทางการเมืองและเศรษฐกิจของ
ประเทศสมาชิ ก รวมทั้งเพิ่มโอกาสการติดต่อ เชื่อมโยงผ่ า นเส้ นทางคมนาคมในภูมิภ าค อย่า งไรก็ ตาม การเป็ น
ประชาคมเป็นความท้าทาย โดยเฉพาะการที่ประเทศสมาชิกยังมีลักษณะการปกครองและเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน
การสร้ างความเป็ น ประชาคมและการเปิ ดกว้างของการติดต่อระหว่างกันอย่างเสรี ทาให้ มี ค วามเสี่ยงที่จะเกิด
ผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการย้ายถิ่นฐานของประชากรในภูมิภาค และ
การขยายตัวของอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ
๒.๓ ความขัดแย้งทางดินแดนและการใช้กาลังทางการทหาร ยังคงมีปัญหาความไม่เข้าใจและ
ความหวาดระแวงที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน แต่สามารถจากัดขอบเขตและระดับ
ความรุนแรงให้อยู่ในเฉพาะพื้นที่ โดยเป็นผลจากการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ ใกล้ชิดกัน และการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตเชิงป้องกัน รวมถึงทิศทางความร่วมมือของประเทศในภูมิภาคที่มุ่งสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวโยงกับสถานการณ์ข้อพิพาทในภูมิภาค สถานการณ์ภายในของ
ประเทศเพื่อนบ้าน และบทบาทของประเทศมหาอานาจที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาค และการที่ประเทศไทยมีชายแดนทั้ง
ทางบกและทางทะเลติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศโดยยังมีปัญหาความไม่ชัดเจนของเส้นเขตแดนและอาณาเขตทาง
ทะเลระหว่างกัน รวมถึงมีสิ่งบ่งชี้ถึงการเพิ่มงบประมาณทางทหารของประเทศในภูมิภาค จึงยังคงมีความเสี่ยงที่จะ
น าไปสู่ ก ารใช้ ก าลั ง ทหารต่ อ กั น หากเกิ ด ความขั ด แย้ ง รุ น แรงและไม่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การปั ญ หาร่ ว มกั น ที่ มี
ประสิทธิภาพ
๒.๔ ความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทะเล ปัจจุบันผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทยมีมูลค่าสูง
และในเชิ งภู มิ รั ฐศาสตร์ ป ระเทศไทยเป็ น จุ ด ยุ ท ธศาสตร์ เ ส้ น ทางการเดิ น เรื อ ที่ ส าคั ญ ในภู มิ ภ าคและเป็ น แหล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ส่งผลให้มหาอานาจต่างๆ มุ่งที่จะรักษาและแผ่ขยายอิทธิพลของตนเองในพื้นที่ดังกล่าว
ทั้งนี้ ภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางทะเลของประเทศไทยที่สาคัญ ได้แก่ ปัญหาการอ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเล ปัญหา
การทาลายสิ่งแวดล้อมโดยมนุษย์ กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายทางทะเล ปัญหาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
ทะเล ปัญหาการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายทางทะเลโดยเฉพาะสินค้าและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สองทางที่มี ความเสี่ยง
ร่ างนโยบายความมั่นคงแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ มติคณะกรรมการร้ อยกรองของสภาความมั่นคงแห่ งชาติ ครั้ งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อ ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๗
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จะนาไปใช้ในการผลิตอาวุธทาลายล้างสูง การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย และการกระทาอันเป็นโจรสลัด อันอาจส่งผลให้
มีความเสี่ยงต่อการสร้างดุลยภาพในการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
๓. ความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคงภายในประเทศ
๓.๑ ความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ ความเคลื่อนไหวที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสถาบัน ฯ
ได้เพิ่ม ระดับและขอบเขตที่กว้างขวาง ทั้งที่มีลักษณะเชื่อมโยงสถาบัน ฯ มาแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมือง
ตลอดจนมีการกล่าวอ้างความเท็จเพื่อดูหมิ่นใส่ร้ายอันเป็นการบ่อนทาลายต่อสถาบัน ฯ และการปรากฏแนวคิดในเชิง
ปฏิรูปรวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นการบังคับใช้ก ฎหมายที่เกี่ยวกับการหมิ่นสถาบัน ฯ ที่ขัดต่อหลักสิทธิและ
เสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหว นามาซึ่งความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่าง ๆ
ในสังคม ประกอบกับความผูกพันเชื่อมโยงของประชาชนบางส่วน โดยเฉพาะในหมู่เยาวชนรุ่นใหม่ที่มีต่อสถาบัน ฯ ถูก
ลดทอนลง เนื่ อ งจากขาดความเข้ า ใจ ความตระหนั ก รู้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง แท้ จ ริ ง ถึ ง ความส าคั ญ ของสถาบั น
พระมหากษัตริย์ ในฐานะที่เป็นศูนย์รวมจิตใจและจุดยึดเหนี่ยวของสังคมไทย
๓.๒ ความขัดแย้งของคนภายในประเทศ พัฒนาการทางการเมืองของไทยที่ผ่านมามีทิศทางที่นา
สังคมไทยวิวัฒน์ไปสู่วัฒนธรรมการเมืองที่ประชาชนต้องการมีส่วนร่วมตัดสินใจในนโยบายของรัฐ มากขึ้น โดยเฉพาะ
การกระจายความมั่งคั่งและอานาจจัดการทรัพยากรสาคัญ โดยประชาชนแสดงออกด้วยการใช้ สิทธิทางการเมืองและ
เสรีภาพพลเมืองในการเลือกตั้ง และการปกป้องสิทธิของตนหรือสิทธิของชุมชนท้องถิ่น ในขณะที่สังคมไทยกาลังอยู่ใน
กระบวนการเปลี่ ยนแปลงทางโครงสร้ างทางเศรษฐกิ จ สั งคม และการเมื อง โดยที่ ยั งคงมี ปั ญ หาเชิ งโครงสร้ างจาก
ความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ สังคม และการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงโลกทัศน์ ที่แตกต่างกันของกลุ่มคนใน
สังคม เป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดความแตกแยกทางความคิดระหว่างคนกลุ่มต่างๆ ในห้วงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวทาง
การเมืองถูกขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายสุดโต่งทางการเมือง ส่งผลให้สภาวะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนาไปสู่ความขัดแย้ง
ทางการเมืองที่มีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น และโดยที่ความอดทนอดกลั้นของคนกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมมีแนวโน้ม
ลดต่าลง ทาให้สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองยังคงเป็นจุดเปราะบางในการรักษาเอกภาพของชาติและการ
สร้างภูมิคุ้มกันของสังคมไทย หากการสร้างความสมานฉันท์ปรองดองและการแก้ไขรากเหง้าของปัญหาความขัดแย้ง
ยังคงไม่บรรลุผล
๓.๓ ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นมา
อย่างยาวนานเป็นปัญหาที่มีพัฒนาการที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ โดยมีใจกลาง
ของปัญหา คือ เรื่องอัตลักษณ์ชาติพันธุ์มาลายู ศาสนาอิสลาม และประวัติศาสตร์รัฐปัตตานี โดยการต่อสู้ที่ใช้ความ
รุนแรงเป็นผลมาจากคนกลุ่มหนึ่งที่มีอุดมการณ์ ต้องการแบ่งแยกดินแดนได้นาเงื่อนไขอัตลักษณ์เฉพาะมาขยายผลใน
การใช้ความรุนแรง ทาให้เกิดบรรยากาศความกลัว ไม่ไว้วางใจ ระหว่างรัฐกับประชาชนและประชาชนกับประชาชน เพิ่ม
มากขึ้น นอกจากนี้ ได้ปรากฏมีปัญหาใหม่ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ คือ ปัญหายาเสพติด ปัญหาภัยแทรกซ้อน
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บทบาทของภาคประชาสังคมโดยเฉพาะเยาวชนที่เห็นต่างจากรัฐ และถูกดึงเข้ามามีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวที่สอดคล้อง
กับอุดมการณ์ของผู้ เห็ นต่ างจากรั ฐ การเข้ า มีบ ทบาทและแทรกแซงขององค์ ก รระหว่ างประเทศ ที่เ ป็ นการเพิ่ ม
ความซับซ้อนของปัญหามากยิ่งขึ้น
๓.๔ ความไม่เชื่อมั่นในการบริหารประเทศตามหลักนิติธรรม ประเทศไทยยังคงมีปัญหาเชิงโครงสร้างที่
ไม่เอื้อต่อการบริหารตามหลักนิ ติ ธรรม ความไม่เชื่อมั่นในการบริหารประเทศและวิกฤติศรัทธาของผู้น า รวมถึง
โครงสร้างทางการเมืองการบริหารซึ่งแม้จะมีการกระจายอานาจมากขึ้นแต่ในภาพรวมยังคงมีลักษณะรวมศูนย์อานาจที่
ส่วนกลาง เป็นข้อจากัดต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม ประกอบกับการทุจริตคอรัปชันในภาครัฐ
ขยายตั วออกไปทุกระดับ ส่งผลให้ เกิดความไม่เชื่อมั่นของประชาชน ในขณะเดียวกัน ประชาชนบางส่ วนยอมรับ
กระบวนการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยผลของปัญหาดังกล่าวได้กัดกร่อนพื้นฐานทางคุณธรรม
จริยธรรมของสังคม
๓.๕ ปัญหายาเสพติด ปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดของประเทศไทยมีแนวโน้ม รุนแรงเพิ่มขึ้นมา
โดยต่อเนื่อง โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มของเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สาคัญ ปัญหายาเสพติดเป็น
ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังปัญหาอื่น ๆ เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการทาลายศักยภาพของประชากร และ
ปัญหาการขยายตัวขององค์กรอาชญากรรม นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องเผชิญกับการลักลอบค้ายาเสพติดจากประเทศ
เพื่อนบ้าน โดยเป็นประเทศทางผ่านและประเทศปลายทาง ในขณะที่ การลักลอบขนยาเสพติดและแหล่งพักยาเสพติด
อยู่บริเวณพื้นที่ชายแดนฝั่งไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โดยพื้นที่ ชายแดนภาคเหนือเป็นพื้นที่สาคัญ รองลงมา คือ พื้นที่
ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ กลุ่มนักค้าจากนอกภูมิภาคเข้ามามีบทบาทสาคัญในการค้ายาเสพติดระหว่าง
ประเทศ ในการลาเลียงยาเสพติดจากหลายแหล่งผลิตทั้งในและนอกภูมิภาค ซึ่งการจับกุมกระทาได้ยากขึ้นเนื่องจากลักษณะ
เฉพาะตัวของการจัดองค์กรและรูปแบบและวิธีการค้ายาเสพติดที่ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ
๓.๖ ความเสี่ยงภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ สภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิ อากาศและสภาวะโลกร้ อนเกิ ดขึ้ นพร้ อมกั บการเพิ่ มจ านวนของประชากรโลก รวมถึ งการพั ฒนาประเทศที่ เน้ นการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก นาไปสู่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยขาดความสมดุลทาให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง ส่งผล
กระทบต่อระบบนิเวศน์ จนนาไปสู่ภัยพิบัติธรรมชาติเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยมีพื้นที่เสี่ยงต่อ
การเกิดอุทกภัย วาตภัย รวมถึงสถานการณ์ แผ่นดินไหวที่เพิ่มมากขึ้น ประเทศไทยจาเป็นต้องพัฒนาความสามารถ
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และการเตรียมความพร้อมในลักษณะที่สามารถบริหารจัดการวิกฤติการณ์และภัยพิบัติให้มี
ประสิทธิภาพตั้งแต่ขั้นป้องกัน การแก้ไขและการฟื้นฟูสถานการณ์ ผลกระทบจากวิกฤตการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติใน
ระดับรุนแรงมากขึ้น ควบคู่กับการขยายความร่วมมือกับประชาคมโลกเพื่อจัดการกับภัยพิบัติดังกล่าว
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๔. ความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคงข้ามพรมแดน
๔.๑ การเคลื่อนตัวของภัยคุกคามข้ามชาติ ปัจจุบันภัยคุกคามข้ามชาติได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วตาม
สภาวะโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และความมั่นคงของชาติโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลกระทบจากการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ในด้านปัญหาการก่อการร้าย แรงขับเคลื่อนของการต่อสู้เชิง
อุดมการณ์ยังคงมีอยู่อย่างเข้มแข็ง และขยายอุดมการณ์ความเชื่อไปสู่คนและกลุ่มบุคคลในพื้นที่ที่มีเงื่อนไขพร้อมที่จะ
เปลี่ยนแปลงตนเองเป็น ผู้ก่อการร้ายในหลายรูปแบบ โดยเงื่อนไขที่เป็นปัจจัยผลักดันที่สาคัญ ได้แก่ ความคับแค้นอัน
เนื่องมาจากปัญหาการไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอัตลักษณ์ทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม
และการแปรเปลี่ยนความเชื่อทางศาสนาให้เป็นพลังผลักดัน นอกจากนี้ การเผยแพร่แนวคิดรุนแรงของกลุ่มก่อการร้ายสากล
และกลุ่มหัวรุนแรงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงดารงอยู่ ทั้งการก่อการร้ายจากกลุ่มหัวรุนแรงในพื้นที่ที่ได้รับแรงบันดาลใจ
จากต่างประเทศและการแทรกซึมเข้ามาปฏิบัติการเองจากกลุ่มก่อการร้ายนอกภูมิภาค โดยอาศัยช่องว่างด้านมาตรการการ
รักษาความปลอดภัยและชายแดนที่เปราะบางของประเทศในภูมิภาค รวมถึงการเชื่อมโยงติดต่อและการเผยแพร่ความคิด
อุดมการณ์ของกลุ่มก่อการร้ายผ่านทางอินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ ทั้งนี้ แม้ว่าประเทศไทยจะไม่ใช่เป้าหมายการโจมตี
โดยตรงของกลุ่มก่อการร้ายสากล แต่ยังคงมีความจาเป็นที่ต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยเฉพาะการใช้เป็นสถานที่พักพิงและ
อานวยความสะดวกในการก่อการร้ายจากกลุ่มก่อการร้ายทั้งในและนอกภูมิภาคและการก่อความรุนแรงในเมือง
สาหรับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ อันประกอบด้วย การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ การค้าอาวุธ การฟอกเงิน
การกระทาอันเป็นโจรสลัด อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ มีแนวโน้มที่จะขยายตัวและ
ควบคุมได้ยาก โดยมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการที่ซับซ้อนจากการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี รวมถึงปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย ทาให้การก่ออาชญากรรมข้ามชาติทาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
มีการพัฒนาเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังพบว่า ความเชื่อมโยงระหว่าง
การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นและมีขีดความสามารถสูงขึ้น โดยคาดการณ์
ว่าภัยคุกคามทั้งจากการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อมีการจัดตั้งประชาคม
อาเซียนในปี ๒๕๕๘ เนื่องจากการเปิดเสรีด้านการเดินทาง การขยายการท่องเที่ยว การแพร่ขยายแนวความคิดหัว
รุนแรงและการรวมกลุ่มบุคคลที่มีความคิดดังกล่าว ในขณะที่ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายของประเทศสมาชิกยัง
มีความแตกต่างกัน และการบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงเป็นไปอย่างล่าช้า
๔.๒ การย้า ยถิ่น ฐานของประชากร การย้ายถิ่นฐานของประชากรจากประเทศรอบบ้านเข้าสู่
ประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการย้ายถิ่นในลักษณะเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการผลักดัน ส่งกลับ ส่งผล
ให้มีผู้ย้ายถิ่นจานวนมากยังตกค้างอยู่ในประเทศไทย และเกิดปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มที่
ขัดแย้งกับรัฐบาลของประเทศต้นทาง สาเหตุการย้ายถิ่น ที่สาคัญ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการเมือง คือ สถานการณ์
ภายในประเทศเพื่อนบ้าน และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ คือ ระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ของประเทศ
ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมา เช่น ปัญหาสาธารณสุข ปัญหาสถานะและ
สิทธิของบุคคลตามกฎหมาย ปัญหาการศึกษา ปัญหาความขัดแย้ง กับชุมชนชาวไทย ตลอดจนปัญหาศักยภาพใน
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การแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาว นอกจากนี้ ปรากฏการย้ายถิ่นที่ใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพิ่มมากขึ้น โดย
ปัญหาดังกล่าวมีความละเอียดอ่อนและส่งผลกระทบในหลายมิติ ทั้งความมั่นคงของมนุษย์ ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๔.๓ บริบทการเปลี่ยนแปลงที่นาไปสู่ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ อื่น ๆ ปัจจุบันภัยคุกคามความมั่นคงมี
ขอบเขตที่กว้างขวาง มีความเชื่อมโยง ซับซ้อน และส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงมากขึ้น ภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบ
ใหม่ประกอบด้วยทั้งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่เชื่อมโยงกับบริบทโลกในมิติต่างๆ ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก และผลจากการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาประกอบกับ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยขาดความสมดุล ได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของมนุษย์ ปัญหาความมั่นคงทาง
อาหาร ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปัญหาความขัดแย้งแย่งชิงทรัพยากรที่ส่งผล
ต่อเนื่องเป็นความขัดแย้งระหว่างประชาชนและความขัดแย้งกับหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ ความต้องการพลังงานของ
โลกที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลต่อความมั่นคงทางพลังงานของไทยในการแข่งขันแสวงหาแหล่งพลังงาน โดยเฉพาะการที่ประเทศ
ไทยต้องพึ่งพิงแหล่งพลังงานจากภายนอกในสัดส่วนที่สูง
กระแสโลกาภิวัฒน์ที่ทาให้การเชื่อมโยงในมิติต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการ
แพร่ ระบาดของโรคอุบัติใหม่ ในขณะที่ ความมั่นคงที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายมีแนวโน้มจะเป็น
ประเด็นที่มีความเสี่ยง ทั้งการโจมตีและการจารกรรมทางไซเบอร์ เนื่องจากการกาหนดมาตรการป้องกันทาได้ยากและไม่
ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ ประเทศกาลังพัฒนาจะตกเป็นเป้าหมายการโจมตีมากขึ้นเพราะมีความล้าหลัง
ทางเทคโนโลยี และขาดความรู้ในการกาหนดมาตรการป้องกันที่ต้องใช้ผู้ที่มีความช านาญเฉพาะทาง นอกจากนี้
อิทธิพลของสื่อประเภทเครือข่ายสังคมเป็นเครื่องมือสาคัญของประชาชนในการรวมตัวดาเนินกิจกรรมทางสาธารณะและ
การเคลื่อนไหวกิจกรรมทางการเมือง สื่อดังกล่าวมีโอกาสถูกนามาใช้ในทางที่ผิด เพื่อโจมตี บ่อนทาลาย หรือบิดเบือน
ข้อเท็จจริง รวมถึงการแพร่กระจายถ้อยคาที่สร้างความเกลียดชังที่มีฐานมาจากอคติและการเลือกปฏิบัติ ซึ่งอาจทาให้
เกิดความเกลียดชังและปัญหาความแตกแยกภายในประเทศ รวมถึงส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน
กรณีที่มีการใช้สื่อประเภทนี้โจมตีหรือบ่อนทาลายประเทศอื่น
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วัตถุประสงค์และนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ –๒๕๖๒
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง ความเป็นธรรม และความสมานฉันท์ในชาติ
เพื่อลดการเผชิญหน้า และการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ
๔. เพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขของการใช้ความรุนแรง
๕. เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน ในการรับมือ
กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง
๖. เพื่อให้การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร มีความมั่นคง ความยั่งยืน
และมีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ รวมถึงลดความเสี่ยงจากผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์
๗. เพื่อพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมของชาติในการเผชิญกับภาวะสงครามและวิกฤติการณ์
ความมั่นคง อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ
๘. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพในการป้องกันประเทศ สนับสนุนภารกิจที่ไม่ใช่การสงคราม และ
สามารถผนึกกาลังของกองทั พกับทุกภาคส่วนในการเผชิญกับ ภัยคุกคามด้านการป้องกันประเทศในทุกรูปแบบ
๙. เพื่อส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่สร้างสรรค์และสันติในการอยู่ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มประเทศ
อาเซียน ประชาคมโลก บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์ และการดารงเกียรติภูมิของชาติ

ส่วนที่ ๑ นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ
๑. เสริ ม สร้ า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ
ร่ างนโยบายความมั่นคงแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ มติคณะกรรมการร้ อยกรองของสภาความมั่นคงแห่ งชาติ ครั้ งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อ ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๗
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๓. ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ส่วนที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป
๔. จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน
๕. สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
๖. ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
๗. จัดระบบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง
๘. เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน
๙. เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์
๑๐. รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๑๑. เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
๑๒. พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
๑๓. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ
๑๔. พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ
๑๕. เสริมสร้างดุลยภาพในการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ร่ างนโยบายความมั่นคงแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ มติคณะกรรมการร้ อยกรองของสภาความมั่นคงแห่ งชาติ ครั้ งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อ ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๗
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ส่วนที่ ๑ นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ

นโยบายที่ ๑ เสริ มสร้ า งความมั่น คงของสถาบั น หลั กของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑.๑ เสริมสร้ างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ ผ่าน
หลักสูตรทั้งในและนอกระบบการศึกษา รวมทั้งช่องทางสื่อสารต่างๆ และชี้เตือนให้ระมัดระวังในการดาเนินกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
๑.๒ พัฒ นาประสิ ทธิ ภ าพและความเข้ มแข็งของกลไกที่เ กี่ยวข้องกับ การป้ องกัน และป้ องปราม
การล่วงละเมิดสถาบัน จาแนกกลุ่มเป้าหมาย และกาหนดมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจั งต่อกลุ่มที่มุ่งล้มล้าง
สถาบัน และใช้มาตรการพูดคุยต่อกลุ่มที่หลงผิดเพื่อให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติ
๑.๓ เผยแพร่และน้อมนาแนวพระราชดาริ ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ภาครัฐเป็นต้นแบบใน
การยึดถือและปฏิบัติตามแนวพระราชดาริอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางปฏิบัติและดาเนินการให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม
๑.๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ที่มุ่งเน้นการบริหารและการดาเนินงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลให้มีความเข้มแข็ง สนับสนุนการกระจาย
อานาจให้ กับ ท้องถิ่น และเสริ มสร้ างความเข้มแข็งให้ กั บประชาชนและชุมชนท้องถิ่ น ให้ มีอิส ระและมีส่ ว นร่ว มใน
การตัดสินใจเชิงนโยบายโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของตนและชุมชนท้องถิ่น และภาครัฐยึดมั่นแนวทาง
สันติวิธีเป็นบรรทัดฐานการจัดการความขัดแย้ง

นโยบายที่ ๒ สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ
๒.๑ ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศทุกระดับ ขจัดการทุจริตคอรัปชั่น และเงื่อนไขต่างๆที่เกิดจาก
เจ้าหน้าที่รัฐ ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างเหมาะสม มุ่งสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้า
กระจายอานาจและทรัพยากรและเปิดโอกาสให้ประชาชนอย่างเท่าเทียม ในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ ระบบ
การศึกษา ระบบสุขภาพและสาธารณสุข
๒.๒ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ต่ อ กลไกและกระบวนการยุ ติ ธ รรม ในการพั ฒ นากลไกและมาตรฐาน
กระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และเปิดโอกาส
ร่ างนโยบายความมั่นคงแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ มติคณะกรรมการร้ อยกรองของสภาความมั่นคงแห่ งชาติ ครั้ งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อ ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๗
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ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเป็นธรรม ยึดหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน รวมถึงทบทวน
และปรับปรุงกฎหมายที่เอื้อต่อการลดความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม
๒.๓ แก้ ไ ขปั ญ หาความไม่ เ ป็ น ธรรมในการถื อ ครองที่ ดิ น จ ากั ด การผู ก ขาดที่ ดิ น ขนาดใหญ่ ข อง
ภาคเอกชน และกระจายโอกาสการถือครองที่ดินทากินให้กับประชาชนที่ยากจน
๒.๔ ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความรัก
ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง โดยมีแนวทางหรือการดาเนินการที่
ส่งเสริมค่านิยมที่ดีของสังคมไทย การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคที่เท่าเทียม
กัน และการยอมรับความคิด ความเชื่อ อัตลักษณ์ วิถีชีวิต ภาษาและวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกัน
๒.๕ สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของทุกภาคส่วน ให้มีส่วน
ร่ว มในการขับ เคลื่ อนการบริ ห ารงานของภาครัฐ ทั้งในการให้ ข้อคิดเห็ นเชิงนโยบายและตรวจสอบกระบวนการ
ดาเนินงานตลอดจนการการติดตามประเมินผลของภาครัฐ รวมถึงการเสริมสร้างบรรยากาศในการหารือเปิดรับฟัง
ข้อเท็จจริง เหตุผล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากทุกฝ่าย เพื่อให้การบริหารของภาครัฐเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ป้องกันความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินนโยบายของภาครัฐ และสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

นโยบายที่ ๓ ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๓.๑ เสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่สันติสุข ในการนายุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งยึดมั่นแนวทางสันติวิธีเป็นบรรทัดฐานการจัดการความขัดแย้ง ความรุนแรง และ
การสร้างความรัก ความสามัคคี ความสงบสุข และความสมานฉันท์ ของประชาชน และลดการใช้ความรุนแรงในพื้นที่
๓.๒ ฟื้นฟูความเชื่อมั่นและลดความหวาดระแวงระหว่างประชาชนกับรัฐ โดยยึดถือความเป็นธรรม
และกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม รวมถึงการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนและการพัฒนากลไกคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน
๓.๓ เสริมสร้างสันติสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็น
พลังในการเข้าถึงประชาชน โดยเฉพาะการสร้างการยอมรับของสังคมโดยรวมและส่งเสริมให้คนและสังคมจัง หวัด
ชายแดนภาคใต้เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง และเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนที่
สอดคล้องกับศักยภาพ ความต้องการ และลักษณะพิเศษเฉพาะของแต่ละพื้นที่
ร่ างนโยบายความมั่นคงแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ มติคณะกรรมการร้ อยกรองของสภาความมั่นคงแห่ งชาติ ครั้ งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อ ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๗
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๓.๔ ส่งเสริมความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข เพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง
และความรุ น แรง โดยเฉพาะการพูด คุย เพื่ อสั นติสุ ขกั บผู้ ที่เ ห็ น ต่างจากรั ฐ ทั้ งในพื้น ที่แ ละในต่า งประเทศ ในการ
เสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย รองรับการพูดคุยเพื่อสันติสุข และมีหลักประกันของความต่อเนื่องและ
ความเชื่อมั่นของทุกกลุ่มในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพูดคุย
๓.๕ สร้ างความเข้าใจต่อสถานการณ์ ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ต่อสังคมทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศ เพื่อลดเงื่อนไขของการนาไปแสวงประโยชน์ และเกื้อกูลต่อการแก้ไขปัญหาของไทย
๓.๖ จัดให้มีกลไกและโครงสร้างการบริหารจัดการของภาครัฐที่มีเอกภาพ ทางานร่วมกันอย่างบูรณาการ
เพื่อแก้ไขปั ญหาตามนโยบายการบริ หารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเตรียมพร้อมพื้นที่ในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

.................................
ส่วนที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป

นโยบายที่ ๔ จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน
๔.๑ เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง และกระชับความร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้านในการแก้ปัญหาข้ามพรมแดน อาทิ การลักลอบเข้าเมือง ปัญหาแรงงานข้ามชาติ การก่อการร้าย การค้าสิ่งของ
ผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ โรคระบาด และโรคติดต่อร้ายแรง รวมถึงร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนา
และเสริมสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดน บนพื้นฐานการรักษาสมดุลระหว่างผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจกับการรักษาความมั่นคงของชาติ
๔.๒ ปรั บปรุ งกลไก และพั ฒนาศั กยภาพการตรวจคนเข้ าเมือง การติ ดตาม ตรวจสอบการเข้ า -ออก
การขออยู่ ต่อในประเทศไทย และพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประสานร่ว มมือและแลกเปลี่ยนข้ อมูลกับ
ประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด
๔.๓ ส่งเสริมการใช้มิติทางสังคมและวัฒนธรรม ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีทุกระดับกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน และพัฒนาความเข้มแข็งของคน ชุมชน และพื้นที่ชายแดนร่วมกัน
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๔.๔ จัดระเบียบการพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ และการเป็นประตูเชื่อมโยง
การค้า ที่มีค วามสมดุลทั้งในมิติ เศรษฐกิจและสังคมกับมิติค วามมั่น คง และร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านใน
การบริหารจัดการชายแดน การพัฒนาด่านชายแดน และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

นโยบายที่ ๕ สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
๕.๑ พัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และ
อาชญากรรมข้ามชาติ ในการเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงาน กลไกภาครัฐ โดยเฉพาะการข่าวและระบบกฎหมาย
ให้มีความเข้มแข็ง รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐให้มีเอกภาพ
๕.๒ ดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายทุกรูปแบบ โดยให้ความสาคัญกับการลดปัจจัย
และเงื่อนไขที่เกื้อกูลต่อการก่อการร้าย การป้องกันมิให้กลุ่มก่อการร้าย บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่สนับสนุนการก่อการร้าย
ทุ ก รู ป แบบใช้ พื้ น ที่ ใ นอาณาเขตประเทศไทยเป็ น พื้ น ที่ พั ก พิ ง พื้ น ที่ แ สวงหาปั จ จั ย เพื่ อ สนั บ สนุ น การก่ อ การร้ า ย
ตลอดจนเป็นพื้นที่ก่อความรุนแรงหรือกระทาการก่อการร้าย โดยมุ่งเน้นการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในเขตเมือง
๕.๓ เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ รวมทั้งกับองค์กรระหว่างประเทศ
และภายใต้กรอบอาเซียน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ บนพื้นฐานของ
การกาหนดท่าทีและจุดยืนที่เหมาะสมของไทยในประเด็นการก่อการร้าย
๕.๔ เสริมสร้างจิตสานึก ความตระหนัก ของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ให้
เห็นความสาคัญของปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในการร่วมมือกับ
ภาครัฐป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติทุกรูปแบบ

นโยบายที่ ๖ ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
๖.๑ พัฒนาศักยภาพความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล ในการเสริมสร้างและพัฒนากาลังทางเรือให้อยู่ใน
ระดั บ ที่ เ หมาะสมเพี ย งพอในการจั ด การกั บ ภั ย คุ ก คามด้ ว ยแนวคิ ด เชิ ง ป้ อ งกั น และป้ อ งปราม รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม
ความสัมพันธ์ ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศ และพัฒนาความร่วมมือและความเข้ าใจอันดีกับหน่วยงานทางทะเล
ในทุกระดับ
๖.๒ คุ้มครองการใช้ประโยชน์จากทะเล ในการพัฒนาขีดความสามารถเชิงป้องกัน การรับมือกับภัย
คุกคามความมั่นคง และเสริ มสร้ างระบบตรวจการณ์และพิสู จน์ทราบเป้าหมายทางทะเล การแลกเปลี่ ยนด้าน
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การข่าว รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในการเตือนภัย ป้องกัน และจัดการกับปัญหาภัยพิบัติ สาธารณภัย และภัยธรรมชาติ
ตลอดจนเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ สนับสนุนประเด็นด้านความมั่นคงและความปลอดภัย
ทางทะเลในเวทีระหว่างประเทศ
๖.๓ สร้างความสงบเรียบร้อยและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทะเล ในการส่งเสริมการพัฒนาและเชื่อมโยงเส้นทาง
คมนาคมทางทะเล และสนับสนุนกิจการพาณิชย์นาวี รวมทั้งจัดให้มีมาตรการเชิงป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งจาก
การแสวงหาประโยชน์ทางทะเลอย่างสันติวิธี ตลอดจนจัดระเบียบการบริหารจัดการและการดาเนินกิจกรรมทางทะเล
ให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม สมดุล และยั่งยืน รวมทั้งให้มีการกาหนดพื้นที่ปกครองทางทะเลเพื่อให้การบังคับใช้
กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๖.๔ สร้างความสมดุลและยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยผลักดันประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยสาคัญในการดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทะเล สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
และสนั บ สนุ น สิ ท ธิ ชุ ม ชนในการจั ด การทรั พ ยากรและดู แ ลรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มในพื้ น ที่ ข องตน และพั ฒ นา
ขีดความสามารถในการจัดการกับมลพิษที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้มีและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างเคร่งครัด
๖.๕ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความตระหนักรู้ความสาคัญของทะเล โดยให้มีองค์กร
ที่มีหน้าที่ศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับทะเล และเผยแพร่ ให้ความรู้และการศึกษากับภาคส่วนต่างๆ และ
เร่งรัดการพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทางทะเล
๖.๖ พัฒนาการบริหารจัดการผลประโยชน์ของชาติทางทะเลขององค์กรของรัฐ โดยจัดตั้งหน่วยงาน
ที่มีอานาจตามกฎหมายในการสั่งการและบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่ วยงานในการดูแลและรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล รวมทั้งมีการพัฒนากฎ ระเบียบ แผน หรือกฎหมายภายในอื่นๆ เพื่อให้มีความทันสมัยต่อสถานการณ์
ทางทะเลและสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพของเครือข่ายภาคประชาสังคมใน
การสนับสนุนการดาเนินการของหน่วยงานรัฐในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
นโยบายที่ ๗ จัดระบบ ป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง
๗.๑ กาหนดนโยบายต่อผู้หลบหนีเข้าเมือง โดยให้อาศัยอยู่ชั่วคราวตามหลักมนุษยธรรมเพื่อรอการ
ส่งกลั บ ทั้งนี้ โดยไม่ยิ นยอมให้ มีการเคลื่ อนไหวใดๆ ที่สร้างผลกระทบต่อประเทศไทยและความสั มพันธ์ ระหว่าง
ประเทศ
๗.๒ แก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองที่ตกค้างและยังไม่สามารถส่งกลับประเทศต้นทาง โดยเร่งรัด
การกาหนดสถานะบุคคลที่ชัดเจน การกาหนดสิทธิขั้นพื้นฐาน ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่รัฐกาหนด
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๗.๒ จัดระเบียบการจ้างแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยคานึงถึงการรักษาผลประโยชน์ทางด้าน
เศรษฐกิจที่สอดคล้องกับการรักษาความมั่นคงของชาติ โดยกาหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการอนุญาตให้มีการจ้าง
งานและนาแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบที่รัฐกาหนดภายใต้ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการให้ความเป็นธรรม
ความคุ้มครอง ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของแรงงานต่างด้าว โดยยึดมั่นในหลักนิติธรรม หลักสิทธิมนุษยชนขั้น
พื้นฐาน และกติการะหว่างประเทศ
๗.๔ ปรับปรุงกลไกและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อจัดระเบียบการเข้าเมือง โดยส่งเสริม
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่ว มกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มกลไกความร่วมมือระหว่างกันใน
การตรวจสอบการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด และพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้
รู้ เท่าทัน กับ พัฒ นาการของการเข้าเมืองโดยผิ ดกฎหมาย ตลอดจนเพิ่มมาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้
กฎหมายที่เข้มงวดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐทีใ่ ช้อานาจโดยมิชอบ
๗.๕ พัฒนาระบบฐานข้อมูลคนเข้าเมืองและผู้หลบหนีเข้าเมืองให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน สามารถ
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายที่ ๘ เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน
๘.๑ ปกป้อ งความมั่น คงของชาติ จากภั ย ยาเสพติด โดยให้ ความส าคั ญ กับการลดอุปสงค์ ห รื อ
ความต้องการใช้ยาเสพติด และการลดปริมาณยาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
และส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของภาคประชาชนและชุมชน การเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้น และ
ปราบปรามการค้ายาเสพติดจากต่างประเทศ รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้กรอบ
ประชาคมอาเซียนและสหประชาชาติ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๘.๓ เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วน
ร่วมมืออย่างจริงจังและสนับสนุนการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะการให้ความสาคัญ กับ
ระบบการขับเคลื่อน คือ การประสานความร่วมมือ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การสร้างมาตรฐาน การติดตาม
ประเมิน ผล รวมถึง การสร้ างภาคีเ ครื อ ข่ายทั้ งภาครัฐ ภาคธุ รกิจ เอกชน และภาคประชาสั งคม ในการต่ อต้า น
การทุจริตคอร์รัปชัน
๘.๔ ผนึกกาลังทุกภาคส่วนให้พร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามความมั่นคง โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมกาหนดแนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ปัญหา โดยเฉพาะการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติใน
ระดับพื้นที่ให้มีภูมิคุ้มกัน มีความพร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามความมั่นคง และสามารถผนึกกาลังประชาชน หรือ
ร่ างนโยบายความมั่นคงแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ มติคณะกรรมการร้ อยกรองของสภาความมั่นคงแห่ งชาติ ครั้ งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อ ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๗

- ๑๗ -

กลุ่มพลังมวลชน เพื่อสนับสนุนภาครัฐในการรักษาความมั่นคงของประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนการ การ
ส่งเสริมมิติวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชน/ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

นโยบายที่ ๙ เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์
๙.๑ ปกป้ อง ป้องกั น ภั ยคุ กคามด้ านไซเบอร์ สงครามไซเบอร์ และเสริมสร้ างความปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการบูรณาการการจัดการความมั่นคงทางไซเบอร์ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ การประสาน
ความร่วมมือและเสริมสร้างเครือข่ายกับภาคเอกชน ภาควิชาการ บุคลากร องค์กร และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการรักษา
ความมั่นคงทางไซเบอร์ การเสริ มสร้ างความร่ว มมือ ระหว่างประเทศ การเฝ้ าระวังและการพัฒนาระบบป้องกัน
การโจมตีระบบสารสนเทศ การพัฒนาความพร้อมต่อสงครามไซเบอร์ การปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสาคัญด้านสารสนเทศ
ของประเทศ การกู้คืนข้อมูล ระบบ/เครือข่าย และการพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยในทุกด้าน
๙.๒ พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย โดยการพัฒนาระเบียบและกฎหมายเพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
และการพัฒนาเทคโนโลยีสาหรับงานสืบสวนและป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ ให้สามารถลดภัยคุกคามหรืออันตรายที่
ส่ ง ผลกระทบกั บ บุ ค คล ข้ อมู ล และระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยเฉพาะที่ อยู่ ใ นรู ป ของการท าธุร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การโจรกรรมข้อมูลสารสนเทศ การละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคล
การกรรโชกข้อมูลสารสนเทศ การกระทาผิดตลอดจนการก่อวินาศกรรมหรือทาลายระบบสารสนเทศ รวมถึงการสร้าง
ความตระหนักรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับภัยคุกคามและอาชญากรรมไซเบอร์
๙.๓ พัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และจดสิทธิบัตร
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ผลิตโดยคนไทย การวิจัยและพัฒนาเพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐ ตลอดจนองค์กรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความชานาญทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อให้บุคลากรภาครัฐ และองค์กรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลข่าวสารและ
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร
ทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

นโยบายที่ ๑๐ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๐.๑ พัฒนาระบบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล และยั่งยืน ระหว่างการอนุรักษ์และการ
พั ฒ นา โดยยึ ด หลั ก การสร้ า งสมดุ ล ในการใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ใ ห้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ เ หมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ
ร่ างนโยบายความมั่นคงแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ มติคณะกรรมการร้ อยกรองของสภาความมั่นคงแห่ งชาติ ครั้ งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อ ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๗

- ๑๘ -

ความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศและการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและการผสมผสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาท้องถิ่น
๑๐.๒ เสริ ม สร้ า งกระบวนการมี ส่ว นร่ วมของภาคประชาชน และท้ องถิ่ น ในการบริ หารจัด การ
การตรวจสอบ และการเฝ้าระวังการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโ ดยมิชอบ รวมถึงเสริมสร้างให้ทุก
ภาคส่วนมีจิตสานึกและตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างมั่นคงและยั่งยืน และสนับสนุนให้มีชุมชนต้นแบบ การจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัคร การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ภาคประชาชนในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ
และการควบคุ ม ตรวจสอบกิ จ กรรมที่ ท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๐.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม ในการส่งเสริมให้มีการใช้กระบวนการยุติธรรม
ทางด้านสิ่งแวดล้อม เป็นกลไกพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ปกป้องสิทธิชุมชน และแก้ปัญหาข้อขัดแย้งที่
เกิดขึ้นกับประชาชน และสนับสนุนให้มีการใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการทาง
สังคม เพื่อลดการทาลายและสร้างแรงจู งใจในการร่วมดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม รวมถึงเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพกลไกตรวจสอบและเฝ้ าระวังภัยคุกคามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมจากภายนอกประเทศ
โดยเฉพาะปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ การลักลอบนาเข้าวัตถุมีพิษ สารเคมีอันตราย และกากของเสียต่างๆ จากโรงงาน
อุตสาหกรรมของต่างชาติเข้ามาทิ้งในอาณาเขตของประเทศไทย
๑๐.๔ ส่งเสริมการรวมตัวในระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อเป็นภาคีด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันอย่างใกล้ชิด รวมทั้งส่งเสริมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน

นโยบายที่ ๑๑ เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
๑๑.๑ เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการพลังงานทั้งระบบ กาหนดทิศทางการผลิตและการใช้พลังงาน
อย่างยั่งยืน การจั ดหาพลังงานทดแทน การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
การบริหารความเสี่ยงจากการพึ่งพิงพลังงานจากต่างประเทศ
๑๑.๒ พัฒนาองค์ความรู้และแสวงหาแหล่งพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคิดค้น
นวัตกรรมเพื่อลดการใช้พลังงานหลักที่เริ่มหมดไป และสร้างมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม
๑๑.๓ สร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนอย่างจริงจังในการดาเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์
การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ร่ างนโยบายความมั่นคงแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ มติคณะกรรมการร้ อยกรองของสภาความมั่นคงแห่ งชาติ ครั้ งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อ ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๗

- ๑๙ -

เตรียมการและพิจารณากาหนดให้มียุทธศาสตร์หรือแผนเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อเป็นการวางแผนระยะยาว
อย่างเป็นระบบ โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
๑๑.๔ ฟื้ น ฟู ภ าคเกษตรกรรมอั น เป็ น รากฐานความมั่ น คงทางอาหารของไทย ส่ ง เสริ ม ระบบ
เกษตรกรรมแบบยั่งยืน และฟื้นฟูค่านิยมใหม่ที่เคารพในศักดิ์ศรีของเกษตรกร

นโยบายที่ ๑๒ พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
๑๒.๑ พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ให้ประสานสอดคล้องระหว่างแผนระดับชาติ ระดับ
จังหวัด ระดับท้องถิ่น และระดับชุมชน เพื่อรองรับการเผชิญภัยคุกคามทั้งด้านการทหาร การก่อการร้าย สาธารณภัย
ภัยพิบัติขนาดใหญ่ และโรคอุบัติใหม่ รวมถึงการบรรเทา ฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ
๑๒.๒ จัดให้มีระบบสั่งการที่มีเอกภาพ สามารถบูรณาการและผนึกกาลังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการ
บริหารจัดการภัยในเชิงรุก ทั้งการป้องกันภัย การระงับภัย การบรรเทาภัย และการฟื้นฟูผลที่เกิดขึ้น
๑๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการเตรียมพร้อมเผชิญภัยพิบัติ การมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการภัยในเชิงรุก ทั้งในระดับท้องถิ่น และในระดับชาติ
๑๒.๔ พัฒนาและสนับสนุนการมีระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมด้านภัยพิบัติที่ทันสมัย
พร้อมระบบสารอง ที่สามารถเอื้อต่อการเตือนภัยล่วงหน้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

นโยบายที่ ๑๓ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ
๑๓.๑ เสริมสร้างและพัฒนากองทัพให้มีโครงสร้างกาลังกองทัพ และยุทโธปกรณ์ที่เหมาะสม ทันสมัย
มีความพร้อมในการป้องกันประเทศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ และการปฏิบัติภารกิจด้านสันติภาพได้อย่างต่อเนื่อง
๑๓.๒ เสริมสร้า งและพัฒนาศักยภาพของชาติด้วยการผนึกกาลังจากทุกภาคส่วนในการป้องกัน
ประเทศ และให้ มี ส่ ว นร่ ว มในการสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของกองทั พ ตั้ ง แต่ ใ นภาวะปกติ ในการพั ฒ นา
ความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อการระดมสรรพกาลัง ทรัพยากร การป้องกันการขาดแคลนทรัพยากรที่จาเป็น
ในภาวะไม่ปกติ การพัฒนาระบบการประสานงานระหว่างหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างศักยภาพและ
ปลูกฝังจิตสานึกด้านความมั่นคงของท้องถิ่น เอกชน ภาคประชาชน ให้สนับสนุนภาครัฐ รวมถึงการสร้างเครือข่าย
สนับสนุนการดาเนินงานด้านการป้องกันประเทศ โดยยึดกระบวนการมีส่วนร่วม
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๑๓.๓ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความร่วมมือในทุกระดับกับกองทัพประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่ม
อาเซียน และมิตรประเทศ บนพื้นฐานการรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน
๑๓.๔ พัฒนาและน าศักยภาพของกองทัพในยามปกติเข้ามาสนับสนุนภารกิจนอกเหนือจากสงคราม
ในการเตรียมความพร้อมของกองทัพให้สามารถสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การรั ก ษาความมั่ น คงภายใน การปราบปรามยาเสพติ ด และสนั บสนุน ภารกิ จการปฏิบั ติก ารเพื่อ สั น ติภ าพและ
การบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งในกรอบของสหประชาชาติและกรอบความร่วมมือต่าง ๆ โดยจัดเตรียมอุปกรณ์
และกาลังพลของกองทัพให้มีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการจัดเตรียมกาลังและใช้กาลังเพื่อปฏิบัติภารกิจตาม
แผนป้องกันประเทศ

นโยบายที่ ๑๔ พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ
๑๔.๑ ดาเนินงานข่าวกรองที่มีคุณภาพและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภัยคุกคาม
ต่อความมั่นคงแห่งชาติ และความเคลื่อนไหวที่สนับสนุนการเสริมสร้างความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติ
๑๔.๒ เสริมสร้างความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพในประชาคมข่าวกรอง และหน่วยงานภาครัฐ
รวมทั้งหน่วยงานข่าวกรองต่างประเทศ และมีเครือข่ายด้านข้อมูลข่าวสารกับภาคเอกชนและประชาชน
๑๔.๓ เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของระบบงานข่าวกรองอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนา
บุคลากรและเพิ่มศักยภาพของเทคโนโลยี ระบบฐานข้อมูลและองค์กรด้านการข่าว

นโยบายที่ ๑๕ เสริมสร้างดุลยภาพในการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๑๕.๑ เสริ ม สร้ า งความไว้ เ นื้ อ เชื่ อ ใจและป้ อ งกั น ความขั ด แย้ ง กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น พั ฒ นา
ความเข้มแข็งกลไกความร่วมมือระดับต่างๆ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาระหว่างกันอย่างสันติ
๑๕.๒ ส่งเสริมบรรยากาศที่นาไปสู่การสารวจและจัดทาหลักเขตแดนและเส้นเขตแดนทางทะเลกับ
ประเทศเพื่อนบ้านให้บรรลุผล ในการกาหนดแนวทางและเป้าหมายการสารวจและจัดทาหลักเขตแดนและเส้นเขต
แดนทางทะเลกับ ประเทศเพื่อนบ้ านแต่ละด้านอย่างชัดเจน และรักษาความต่อเนื่องของคณะเจรจารวมถึงเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะการสนับสนุนเครื่องมือที่ทันสมัย การเพิ่มมาตรการความปลอดภัยใน
พื้นที่เสี่ยงจากการสู้รบและกับระเบิด การเสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
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๑๕.๓ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาค
โดยเน้นที่ความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันในมิติทางวัฒนธรรม และการอยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนาน เพื่อให้เกิดทัศนคติ
ในทางสร้างสรรค์ของการเป็นมิตรประเทศ รวมถึงลดอคติและความหวาดระแวงระหว่างกัน และการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างประชาชน โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้ดาเนินการในทุกระดับ โดยเฉพาะใน
ระดับท้องถิ่นและภาคประชาชน และให้ภาควิชาการและสถาบันด้านการวิจัยมีบทบาทนาในการเชื่อมโยง การศึกษา
ค้นคว้า วิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศเพื่อนบ้าน
๑๕.๔ ส่งเสริมให้อาเซียนมีเอกภาพในการดาเนินความสัมพันธ์กับมหาอานาจ และเป็นเครื่องมือสร้าง
ดุลยภาพทางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมหาอานาจ
๑๕.๕ สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมในการป้องกันและแก้ไ ข
ปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นผลกระทบจากการเชื่อมโยงกันมากขึ้นในประชาคมอาเซียน
๑๕.๖ ดาเนินการอย่างสมดุลในการปรับตัวให้สอดคล้องกับการที่อาเซียนเป็นองค์กรที่ปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดมากขึ้น แต่สามารถรักษาผลประโยชน์ด้านความมั่นคงแห่งชาติที่สาคัญไว้ได้
๑๕.๗ เสริมสร้างความพร้อมของประเทศในการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ใน
การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรภาครัฐ พัฒนากฎ ระเบียบ ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ให้ไทยมีความพร้อม
ในการจัดการผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นจากการอานวยความสะดวกให้มีการติดต่อเชื่อมโยงกันมากขึ้นในอาเซียน พร้อมทั้ง
เสริมสร้างความตระหนักรู้และทัศนคติที่ดีต่อการเป็นประชาคมอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียน และดาเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรมในการสร้างความคุ้นเคย ความเข้าใจ และความรู้สึกเป็นมิตรกับประเทศเพื่อนบ้าน
๑๕.๘ รักษาดุลยภาพในการดาเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศ โดยมีจุดยืนและท่าทีที่เหมาะสม
ที่เอื้อต่อการแสวงประโยชน์ร่วมของไทยกับประเทศต่างๆ และไม่ให้ตกอยู่ท่ามกลางความตึงเครียดของการแข่งขัน
อิทธิพลหรือการรักษาผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันของมหาอานาจ รวมถึงสนับสนุนการเข้าเป็นภาคีข้อตกลงระหว่าง
ประเทศที่เอื้อต่อการรักษาผลประโยชน์ และเกียรติภูมิของประเทศ
๑๕.๙ เสริมสร้างปัจจัยที่เกื้อหนุนและสร้างสภาวะแวดล้อ มที่ลดความหวาดระแวงควบคู่ไปกับการ
เสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ในการส่งเสริมบทบาทของไทยด้านความมั่นคงระหว่างประเทศและใช้กลไกทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระหว่างประเทศ ให้เอื้อต่อการสร้างดุลยภาพและการรักษาผลประโยชน์ของชาติ

.................................
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แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
๑. พัฒนาระบบ กลไก กฎหมาย กฎ ระเบียบ และการบริหารจัดการนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ โดย
การปรับปรุงกลไกรับผิดชอบให้มีความพร้อมต่อการดาเนินงาน การทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง ที่
เกี่ยวข้อง การพัฒนาระบบแผนและระบบงบประมาณ ตลอดจนพัฒ นาฐานข้อมูลด้านความมั่นคงให้ เกื้อหนุนต่อ
การขับเคลื่อนนโยบาย การกาหนดหน่วยรับผิดชอบอย่างชัดเจน การกาหนดประเด็นมุ่งเน้นที่มีความสาคัญต่อ
การขับเคลื่อนนโยบายและการจัดทายุทธศาสตร์ที่สาคัญเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามที่นโยบายกาหนดไว้ รวมถึง
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในรูปแบบที่เหมาะสม
๒. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร์และแผนที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งการบูรณาการสาระสาคัญและกรอบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
จัดทาแผนงาน โครงการ และงบประมาณรองรับการดาเนินการได้อย่างสอดคล้อง รวมถึงเชื่อมโยงนโยบายความมั่นคง
แห่งชาติกับยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะเรื่อง และนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนระดับชาติ ที่มีอยู่ให้เกื้อหนุนต่อกัน
๓. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลในระดับนโยบายอย่างต่อเนื่อง โดย สมช. เป็นหน่วยรับผิดชอบ
ในการกากับ อานวยการ ติดตามและประสานเชิงนโยบายเพื่อให้มีการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ และให้มีกลไก
ติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานและการประเมินผลสาเร็จและผลกระทบ รวมถึงการกาหนดดัชนีชี้วัด ที่สาคัญ
และมีการตรวจสอบประเมินสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ฯ เพื่อนาไปสู่การทบทวน
ปรับปรุงและพัฒนานโยบายหรือแนวทางดาเนินการ ให้ทันและตอบสนองต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
๔. เสริมสร้างบทบาทภาคีความมั่นคง รวมถึ งภาคีนอกภาครัฐสนับสนุนการดาเนินงานตามนโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ โดยการประสานความร่วมมือและพัฒนาระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายประชาคมความมั่นคงให้
ครอบคลุมหน่ว ยงานและองค์กรนอกภาครั ฐทั้งในและต่างประเทศอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับบริบท
ความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งให้ความสาคัญการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคีนอกภาครัฐในทุกระดับ โดยเฉพาะ
การส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงมากขึ้น
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- ๒๓ -

ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
๑. รัฐบาลให้ความสาคัญ และสนับสนุนการดาเนิน นโยบายความมั่นคงแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง โดยให้
การสนับสนุนทรัพยากรแก่กระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องในการดาเนินภารกิจที่สอดคล้องกับ
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ตลอดจนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานตามนโยบายโดยเร็ว
เหมาะสมกับสถานการณ์
๒. กระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการดาเนินนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
ในการกาหนดจุดประสานหรือผู้รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงทั้งในระดับบริหารและระดับ ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
รวมทั้งจัดทาแผนงานโครงการดาเนินภารกิจที่สอดคล้องกับนโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบัติด้านความมั่นคง
มีงบประมาณสนับสนุนการนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยจัดระบบ
การบูรณาการการดาเนินงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการระยะ ๔ ปี และแผนประจาปีของส่วนราชการ
๓. ภาคประชาสังคม ยอมรับและให้การสนับสนุน เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยที่ปัจจุบันได้ให้ความสาคัญกับความมั่นคงในชีวิตของประชาชน ความมั่นคงของมนุษย์ และความมั่นคงรูปแบบใหม่
จึงจาเป็นต้องได้รับการยอมรับและการสนับสนุนจากเครือข่ายประชาคมความมั่นคงให้กว้างขวาง และต้องเปิดโอกาสให้
ภาคส่วนอื่นๆ ได้แก่ ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดเป็น
หุ้นส่วนเครือข่ายในการขยายผลกรอบนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

-----------------------------------------------------
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