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ยุทธศำสตรก์ำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนควำมม่ันคงของรัฐและกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล  

 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ก าหนด
วิสัยทัศน์การวิจัยไว้ว่า “ประเทศไทยใช้งานวิจัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศและประโยชน์สุขของ
ประชาชน”และมีพันธกิจการวิจัย คือ สนับสนุนงานวิจัยด้านความมั่นคงของรัฐและธรรมาภิบาลเพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงของประเทศและประโยชน์สุขของประชาชนโดยรวม โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์การวิจัย ประกอบด้วย 
๑) การวิจัยด้านการป้องกันประเทศเพื่อความมั่นคงของรัฐ  ๒) การวิจัยเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการและ
การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศ แรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ อาชญากรรมรูปแบบต่างๆ 
อย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน ๓) การวิจัยด้านการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม การเมือง และการแก้ไข
ความไม่เท่าเทียมเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม ๔) การวิจัยเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพ การมีภูมิคุ้มกันด้าน
ความมั่นคงและการจัดการภัยคุกคาม ๕) การวิจัยเพื่อเสรมิสร้างศักยภาพการปอ้งกันประเทศ และ ๖) การวิจัย
เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านความมั่นคงของรัฐ 

เป้าประสงค์การวิจัย คือ ความมั่นคงในประเทศ ความปรองดอง ความสมานฉันท์ ความเท่า
เทียมและความเป็นธรรมในสังคม และประโยชน์สุขของประชาชน โดยมีการก าหนดปัจจัยแห่งความส าเร็จ คือ 
รัฐบาลให้ความส าคัญกับนโยบายความมั่นคงและเสรมิสรา้งธรรมาภิบาลอย่างเป็นรปูธรรม กระทรวง กรม และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการด าเนินนโยบายความมั่นคงและเสริมสร้างธรรมาภิบาล  ภาค
ประชาสังคม ยอมรับและให้การสนับสนุนต่อพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศให้มีความพร้อมในการรักษา
เอกราชและอธิปไตย การเสริมสร้างสันติภาพของการอยู่ร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้าน สร้างความสัมพันธ์ทั้งใน
ระดับรัฐบาลและกองทัพเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ มุ่งกระชับความสัมพันธ์และความไว้เนื้อเช่ือใจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน และพัฒนากลไกชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านที่ดี การสนับสนุนให้เกิดเสถียรภาพความ
มั่นคงในประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค และการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

ยุทธศำสตรก์ำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนควำมม่ันคงของรัฐและกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล  
 

๑. หลักกำรและเหตผุล 
 ๑.๑  ควำมเป็นมำของงำนวิจัยด้ำนควำมมั่นคงของรัฐและกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล 

การเมืองโลกมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายข้ัวอ านาจ ท าให้โครงสร้างระบบความ
ร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงไป โดยกลุ่มประเทศมหาอ านาจหลักในปัจจุบันน าโดย
สหรัฐอเมริกา ร่วมด้วยสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นก าลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ได้มีการร่วมกลุ่ม
ประเทศที่มีระดับการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมืองและการทหารซึ่งเติบโตและเข้มแข็งข้ึนมาอย่าง
รวดเร็ว คือ กลุ่ม BRICS ประกอบด้วย บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ ซึ่งน าไปสู่การแข่งขันกัน 
ขยายบทบาทเข้าไปในภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียนและเอเชียตะวันออกที่ประเทศมหาอ านาจให้
ความสนใจและปรับเปลี่ยนนโยบายที่มีแนวโน้มของการแข่งขันและการขยายอิทธิพลของชาติมหาอ านาจ
เพิ่มข้ึน ทั้งในรูปแบบการใช้พลังอ านาจทางทหารและพลังอ านาจทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเข้ามาแทรกแซง
กิจการภายในของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคมากข้ึน ส่งผลกระทบต่อการด าเนินนโยบายต่างประเทศของไทย 
และก่อให้เกิดความยากล าบากในการรักษาดุลยภาพทางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศมหาอ านาจ 

 ๑.๒  สถำนกำรณ์และควำมเปลี่ยนแปลงของบริบทควำมมั่นคง 
  ควำมเปลี่ยนแปลงของบริบทควำมมั่นคงระดับภูมิภำคและประเทศเพ่ือนบ้ำน 
 ๑) กำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนในปี ๒๕๕๘ การพัฒนาความสัมพันธ์ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
เป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ หรือ ASEAN Community ในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ โดยมีความร่วมมือที่ส าคัญ ๓ 
ส่วนหลัก ประกอบด้วย ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic community : AEC) ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Community : APSC) และประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC) นั้น จะท าให้ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 
๑๐ ประเทศ มีการติดต่อเช่ือมโยงกันมากข้ึน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคง ซึ่งจะเป็น
โอกาสน าไปสู่การเสริมสร้างพัฒนาการในด้านเหล่าน้ีอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ประเทศสมาชิกยังมีระดับ
ของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่แตกต่างกัน หากมีการเปิดกว้างให้มีการติดต่อกันอย่างเสรี 
อาจท าให้มีความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติได้ โดยเฉพาะการเติบโตและเข้มแข็งของ
ประชาชน และการขยายตัวของอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ 
 ๒) ควำมขัดแย้งเรื่องเขตแดนและกำรใช้ก ำลังทหำร ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านยังมี
ปัญหาความไม่เข้าใจที่น าไปสู่ความหวาดระแวงที่อาจท าให้เกิดการเผชิญหน้า และอาจน าไปสู่ การใช้ก าลัง
ทหารได้ แต่ทั้งนี้ยังคงสามารถจ ากัดขอบเขตและระดับความรุนแรงให้อยู่ในเฉพาะพื้นที่ อันเนื่องมาจากการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศในภูมิภาค รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์
ทางการทูตเชิงป้องกัน ตลอดจนทิศทางความร่วมมือของประเทศในภูมิภาคที่มุ่งสู่การเป็นประชาคมระหว่าง
ประเทศ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงสถานการณ์ข้อพิพาทในภูมิภาค สถานการณ์ภายในประเทศเพื่อนบ้าน
และบทบาทของประเทศมหาอ านาจในภูมิภาคที่ประเทศไทยตั้งอยู่แล้ว ได้ปรากฏสิ่งบ่งช้ีถึงการเพิ่ม
งบประมาณทางทหารในภูมิภาคนี้ที่อาจส่งผลต่อดุลยภาพทางความมั่นคงของไทย จึงท าให้ยังคงมีความเสี่ยง
ของการเผชิญหน้าทางด้านทหารได้ 
 ๓) ควำมมั่นคงและผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล ประเทศไทยมีอาณาเขตทางทะเล ซึ่ง
เช่ือมโยงกับผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่มีมูลค่ามหาศาล จากแหล่งทรัพยากรทางทะเลทั้งที่มีชีวิต เช่น 
การประมง เป็นต้น และที่ไม่มีชีวิต เช่น แหล่งพลังงาน เป็นต้น รวมทั้งเป็นเส้นทางการเดินเรือที่ส าคัญในการ
ติดต่อระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศมหาอ านาจต่างๆ ได้แข่งขันกันขยายอิทธิพลอย่างต่อเนื่อง และมีบทบาท



๓ 

ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาค โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ส่งผลกระทบต่อดุลยภาพ
และพลวัตรด้านความมั่นคงของไทย ในขณะเดียวกันลักษณะภูมิศาสตร์ของไทยดังกล่าว อยู่ในต าแหน่งที่มี
ความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางทะเลที่ส าคัญ โดยเฉพาะปัญหาภัยคุกคามและอาชญากรรมข้ามชาติ รวมทั้ง
ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเล ส่งผลให้เกิดปัญหาภายในประเทศ เช่น กรณีการ แย่งชิง
ทรัพยากรในทะเล เป็นต้น และท าให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงในการสร้างดุลยภาพของการรักษาความมั่นคง
และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
  ควำมเปลี่ยนแปลงของบริบทควำมมั่นคงภำยในประเทศ 
 ๑) ควำมมั่นคงของสถำบันหลักของประเทศ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งได้มีกลุ่ม
บุคคลและขบวนการเคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบ เพื่อบ่อนท าลายและมุ่งเปลี่ยนแปลงสถานะของสถาบันใน
ระดับและขอบเขตที่กว้างขวาง ทั้งภายในและจากภายนอกประเทศในลักษณะที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความ
มั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยน ามาแสวงหาประโยชน์ทางการเมือง รวมทั้งมีการด าเนินการในลักษณะ
ต่างๆ เช่น กล่าวอ้างความเท็จเพื่อดูหมิ่นใส่ร้าย ตลอดจนน าประเด็นการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการหมิ่น
สถาบันพระมหากษัตริย์มาวิพากษ์วิจารณ์ โดยกล่าวอ้างถึงการขัดต่อหลักสิทธิ เสรีภาพ และหลักสิทธิมนุษยชน 
ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว เป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหวที่อาจน ามาซึ่งความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างกลุ่ม
ต่างๆ ในสังคมมากข้ึน ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็น
ศูนย์รวมจิตใจและจุดยึดเหนี่ยวของสังคมไทยที่เป็นความมั่นคงโดยรวมของประเทศ 
 ๒) ควำมขัดแย้งของคนในชำติ นับจากการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ จนถึงปัจจุบัน พัฒนาการของประชาธิปไตยไทยได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม
ความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนได้ปรากฏผลในทางลบเมื่อถูกขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายสุดข้ัวสุดโต่งทาง
การเมือง โดยอาศัยเงื่อนไขปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคมที่มีความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ โดยเฉพาะในมิติทาง
เศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้เกิดการแตกแยกทางความคิดระหว่างกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม และน าไปสู่การใช้
ความรุนแรงที่ท าลายความสงบเรียบร้อย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม ประกอบกับสภาพสังคมปัจจุบันที่
แนวโน้มความอดทนอดกลั้นมีลักษณะลดต่ าลง ในขณะที่ความต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วข้ึน จึง
ท าให้สถานการณ์ความขัดแย้งของคนในชาติ กลายเป็นจุดเปราะบางต่อการรักษาเอกภาพของคนในชาติและ
การสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมไทย ซึ่งโยงกับการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันชาติในอนาคตด้วย 
 ๓) ควำมไม่สงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์รุนแรงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เมื่อปี ๒๕๔๗ เป็นต้นมา รัฐบาลได้พยายามด าเนินการทั้งในด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนา
แก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยระดมทรัพยากร (คน งบประมาณ) เป็นจ านวนมาก แต่ เนื่องจากเป็นปัญหาที่
เรื้อรังมายาวนานจึงยังไม่อาจสงบลงได้โดยง่าย ขณะที่ในปัจจุบันปัญหามีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน โดยพบว่า 
เหตุของความรุนแรงมาจากหลายส่วน ทั้งสาเหตุเดิมที่มาจากการกระท าของผู้ที่มีอุดมการณ์ต่างจากรัฐ ซึ่ง
ยังคงด าเนินอยู่ต่อไป และสาเหตุอื่นเพิ่ม ข้ึนในปัจจุบัน โดยเฉพาะความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ของกลุ่ม
อิทธิพล การขยายตัวของอ านาจมืดและเศรษฐกิจสีเทา ความแค้นในเรื่องส่วนตัว ความบาดหมางระหว่างคน
ต่างศาสนา และการแทรกแซงจากภายนอกประเทศ ประกอบกับบรรยากาศความหวาดระแวงระหว่าง
ประชาชนในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเป็นอุปสรรคในการแก้ไขปัญหายังคงด ารงอยู่หลายพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมี
ข้อเรียกร้องให้ภาครัฐแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม เช่น 
เรื่องอัตลักษณ์มลายูมุสลิม เรื่องความยุติธรรมในพื้นที่ และเรื่องความยากจนของประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น ซึ่ง
เป็นประเด็นละเอียดอ่อนทีเ่ปน็รากเหงา้ของปญัหาความขัดแย้งและความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ๔) ควำมเชื่อมั่นของประเทศในกำรบริหำรตำมหลักนิติธรรม ประเทศไทยยังคงมีปัญหาเชิง
โครงสร้างที่ไม่เอือ้ต่อการบรหิารตามหลกันิติธรรม กฎหมายจ านวนมากยังไม่ได้รับการปรับปรงุให้สอดคล้องกับ
หลักนิติรัฐ และไม่สอดคล้องกับบรบิทการเปลีย่นแปลงของประเทศ กลไกการตรวจสอบการทจุรติคอร์รัปช่ันยัง



๔ 

ขาดความเข้มแข็ง ส่งผลให้เกิดช่องทางการทุจริตคอร์รัปช่ันในกลไกภาครัฐระดับต่างๆ ซึ่งน าไปสู่ปัญหาการ
เลือกปฏิบัติและปัญหาความไม่เท่าเทียมกันที่ก่อตัวเป็นความขัดแย้งในสังคม ในขณะที่ภาคเอกชนและ
ประชาชนบางส่วนยอมรับกระบวนการทุจริตคอร์รัปช่ันเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยผลของปัญหา
ดังกล่าว ได้กัดกร่อนพื้นฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามของสังคม รวมทั้งเป็นการรุกล้ าสิทธิและโอกาส
ของผู้ไร้อ านาจที่เป็นสาเหตุของความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสงัคม ตลอดจนเป็นการท าลายกฎกติกาที่ควร
ยึดถือร่วมกัน ซึ่งจะน าไปสู่ผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของชาติต่อไป 
 ๕) วิกฤตกำรณ์ควำมมั่นคงจำกภัยพิบัติทำงธรรมชำติ จากสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลก 
และการเพิ่มจ านวนประชากรโลกอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการพัฒนาประเทศในภูมิภาคต่างๆ ของโลกที่เน้น
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างขาดสมดุล และน าไปสู่ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม จนท าให้เกิดภาวะโลกร้อนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้ม
ที่ท าให้เกิดภัยพิบัติต่างๆ บ่อยครั้งมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มความรุนแรงและสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของมนุษย์เพิ่มมากขึ้นด้วย ในส่วนของประเทศไทยแม้จะมีหน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุนใน
เรื่องสาธารณภัยอย่างชัดเจน แต่ยังขาดการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ให้มีความ
พร้อมด าเนินงานในลักษณะบูรณาการเพื่อเผชิญภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริหารวิกฤตการณ์อย่าง
เป็นระบบสอดคล้องกับสถานการณ์ จึงท าให้ไม่สามารถคลี่คลายหรือแก้ไขปัญหาได้ทันสถานการณ์ 
  ควำมเปลี่ยนแปลงของบริบทควำมมั่นคงข้ำมพรมแดน 
 ๑) กำรเคลื่อนตัวของภัยคุกคำมข้ำมชำติ ในปัจจุบันปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติทั้งเกิดจาก
การกระท าของรัฐและตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ ได้เคลื่อนตัวแผ่ขยายออกไปอย่างรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่ง
เป็นปัญหาภัยคุกคามที่ก่อผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคงของชาติโ ดยรวม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจากการก่อการร้ายสากลที่ได้รับการประเมินว่า แรงขับเคลื่อนการต่อสู้ในเชิง
อุดมการณ์ยังคงมีอยู่อย่างเข้มข้นในกลุ่มชาติมุสลิม โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบจากเดิมที่มีกลุ่มอัลกออิดะห์เป็น
ศูนย์รวมสั่งการ ไปเป็นการขยายความคิดความเช่ือไปยังกลุ่มตัวแทนในประเทศต่างๆ ที่มีเงื่อนไขพร้อมพัฒนา
ตนเองเป็นผู้ก่อการร้ายในรูปแบบ Home-Grown Terrorist เช่น เงื่อนไขความคับแค้นจากการไม่ได้รับความ
เป็นธรรม การถูกท าลายอัตลักษณ์ของชาติพันธ์ุ และเงื่อนไขความเช่ือและศรัทธาหลกัศาสนาที่ถูกบิดเบอืนหรือ
เช่ือและศรัทธาแบบสุดข้ัว/สุดโต่ง เป็นต้น นอกจากนี้ กลุ่มหรือขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติยังได้แสวง
ประโยชน์จากสภาวะโลกไร้พรมแดน โดยการเคลื่อนไหวเช่ือมโยงเปน็เครอืข่ายในภูมิภาคต่างๆ ทั้งปัญหาที่มีอยู่
เดิม เช่น การค้ายาเสพติด การค้าอาวุธสงคราม การค้ามนุษย์ การฟอกเงิน และการกระท าอั นเป็นโจรสลัด 
เป็นต้น และปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นปัญหาภัยคุกคามที่พัฒนารูปแบบและวิธีการ
ได้สลับซับซ้อนเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมทั้งมีแนวโน้มขยายตัวและ
ควบคุมได้ยาก ทั้งนี้ ได้มีการคาดว่าการแสวงหาอ านาจและผลประโยชน์ขององค์กรการก่อการร้ายสากลและ
องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มข้ึน และมีความซับซ้อนเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง
มากข้ึน รวมทั้งมีขีดความสามารถเพิ่มข้ึนเป็นล าดับ ท าให้ยากต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา ส าหรับในกรณี
ของไทยแม้ว่าจะยังมิใช่เป้าหมายโดยตรงของการก่อการร้าย แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากการ
บ่มเพาะเครือข่ายกับกลุ่มก่อความไม่สงบภายในของไทย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 
 ๒) กำรย้ำยถิ่นประชำกร การย้ายถ่ินของประชากรจากประเทศต่างๆ เข้าสู่ประเทศไทยได้
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศโดยต่อเนื่อง สาเหตุการย้ายถ่ินมีทั้งเหตุผลความแตกต่างด้านเศรษฐกิจ
และการเมืองระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยส่วนหนึ่งใช้ไทยเป็นเส้นทางผ่านสู่ประเทศที่สาม เช่น หนี
ภัยสงคราม และการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อมาขายแรงงานในประเทศไทย ซึ่งมี
ปัญหาการส่งกลับประเทศต้นทางส่งผลให้มีผู้ย้ายถ่ินจ านวนมากยังตกค้างในไทยน ามาซึ่งปัญหาที่กระทบต่อ
ความมั่นคงของชาติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างกว้างขวาง อาทิ ปัญหาด้านสาธารณสุข 



๕ 

ปัญหาการค้ามนุษย์ และปัญหาการละเมิดสทิธิมนุษยชน รวมทั้งปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ ตลอดจนเป็น
ภาระด้านงบประมาณภาครัฐ และในระยะยาวอาจเกิดปัญหาด้านสังคมเนื่องจากปัญหาสถานะและสิทธิของ
บุคคลตามกฎหมายของบุตรหลานที่เกิดข้ึน ปัญหาชุมชนคนต่างด้าวที่อาจน าไปสู่ปัญหาความขัดแย้งกับคนไทย 
ถือเป็นปัญหาละเอียดอ่อนและส่งผลกระทบในหลายมิติ 
 ๓) กำรเปลี่ยนแปลงอันเกิดจำกบริบทควำมมั่นคงในมิติใหม่ ในสถานการณ์ปัจจุบันโลกได้
เผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโลกในบริบทต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงของมนุษย์และความมั่นคงของชาติ ส าหรับประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาความมั่นคงมิติใหม่ที่เป็นผล
มาจากการพัฒนาประเทศในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาที่มุ่ งสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม โดยมีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติโดยขาดความสมดุล ในขณะที่ขาดกลไกการบริหารทรัพยากรฯ ที่เข้มแข็ง ท าให้เกิดปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม และส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในมิติอื่นๆ เช่น ความมั่นคงด้านอาหาร และ
ด้านพลังงาน เป็นต้น เป็นผลให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่มาจากแนวโน้มการขาดแคลนอาหารและพลังงาน 
หากประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติขนาดใหญ่ นอกจากนี้ผลของกระแสโลกาภิวัตน์ที่น าไปสู่การเช่ือมโยงใน
มิติต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ท าให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่อันเนื่องมาจากการ
สูญเสียสมดุลธรรมชาติและระบบนิเวศน์อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความก้าวล้ าทางนวัตกรรมเทคโนโลยีการ
สื่อสาร เป็นผลให้เกิดการไหลบ่าของวัฒนธรรมต่างๆ ผ่านโลกไซเบอร์เข้าสู่ประเทศไทย ส่งผลต่อวิถีชีวิต
วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ของบุคคล ตลอดจนพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนอาจส่งให้เกิดวิกฤต
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมปัจเจกชนนิยม ซึ่งมีแนวโน้มท าให้สังคมไทยอ่อนแอ ประชาชน
ขาดจิตส านึกร่วมด้านความมั่นคง รวมทั้งมีความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ปัญหามี
แนวโน้มขยายตัวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการโจมตีทางไซเบอร์ และการเจาะเข้าสู่ระบบข้อมูลข่าวสาร
และความลับทางราชการและข้อมูลทางธุรกิจของภาคเอกชน รวมทั้งความเสี่ยงต่อระบบควบคุมสาธารณูปโภค 
การคมนาคม และระบบการติดต่อสื่อสาร ประกอบกับอิทธิพลของสื่อประเภทเครือข่ายสังคมที่มีแนวโน้ม
กลายเป็นเครื่องมือส าคัญในการรวมตัวของประชาชนเพื่อด าเนินกิจกรรมสาธารณะต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรม
ทางการเมือง ที่มีการใช้สื่อในการโจมตี บ่อนท าลาย หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงฝ่ายตรงข้าม ซึ่งอาจน าไปสู่การ
สร้างความเกลียดชังและสร้างความแตกแยกภายในประเทศที่รุนแรงเพิ่มข้ึน รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยหากมีการใช้สื่อโจมตี หรือบ่อนท าลายประเทศอื่นที่สนับสนุนฝ่ายตรงข้าม 

 ๑.๓  ผลงำนวิจัยท่ีเคยมีมำแล้วในอดีตช่องว่ำงกำรวิจัยและประเด็นท่ีส ำคัญของกำรวิจัยท่ี
เกี่ยวกับงำนด้ำนควำมมั่นคงท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 
 การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศไทย การปฏิรูปการเมืองทุกระดับ ความมั่นคงของรัฐ และ
ความมั่นคงของมนุษย์ การปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ การเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล  การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม รัฐสวัสดิการเพื่อความ
มั่นคงของชีวิต ความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน ปัญหาสถานการณ์ชายแดนและการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการจัดการด้านความมั่นคง รวมทั้งการบริหารรัฐกิจร่วมระหว่างรัฐบาล ท้องถ่ิน และกลุ่มประชาสังคม 

 ๑.๔  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นกำรพัฒนำและกำรวิจัยด้ำนควำมมั่นคง
ของรัฐและกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 
 จุดแข็ง (Strengths)  

๑) มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน (เช่น กลยุทธ์ปฏิบัติราชการกระทรวง กลยุทธ์เฉพาะด้าน
นโยบาย กลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ เป็นต้น)  

๒) มีเครือข่าย กลไก สนับสนุนการด าเนินงานของกระทรวงที่เกิดจากการด าเนินงานของกรม
ต่างๆ ทั้งในมิติของพื้นที่ และมิติของกลุ่มเป้าหมาย 



๖ 

๓)  เป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจด้านการความมั่นคงครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๔)  มีมาตรการกลไก กองทุน และเงินอุดหนุนองค์กรภาคเอกชน เป็นเครื่องมือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานให้บรรลุวิสัยทัศน์กระทรวง 
๕)  มีอุปกรณ์ เทคโนโลยี สนับสนุนต่อการท างานที่ทันสมัย  
 จุดอ่อน (Weaknesses)   
๑) ขาดการบูรณาการกลไกและเครือข่ายในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง 
๒) มีความซ้ าซ้อนของภารกิจ อ านาจหน้าที่ และบทบาทที่ด าเนินการต่อกลุ่มเป้าหมาย 
๓) ขาดระบบฐานข้อมูลกลางและการเช่ือมโยงอย่างเป็นเครือข่าย 
๔) การประชาสัมพันธ์สื่อสารต่อสังคมและคนในองค์การยังไม่ทั่วถึง 
๕) ขาดระบบการประเมินผล 
โอกำส (Opportunities)  

 ๑) มีภาคีเครือข่ายในการท างานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
 ๒) รัฐธรรมนูญ นโยบายของรัฐบาล กลยุทธ์ชาติ  กฎหมาย  ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 

อุปสรรค (Threats) 
 ๑)  กระแสโลกาภิวัตน์ สถานการณ์ทางสังคมท าให้ปัญหาสังคมมีความหลากหลายและ

ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะการเกิดชุมชนในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกท า
ให้เกิดการเอาเปรียบทางทรัพยากร 

 ๒) นโยบายและระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรของประเทศ ยังไม่สอดคล้อง/
สนับสนุนต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนในมิติพื้นที่ โดยยึดตามภารกิจและ
วาระเป็นหลัก 

 ๓)  ความขัดแย้งทางการเมือง และความแตกแยกทางสังคม ท าให้เกิดการขาดความปรองดอง
สมานฉันท์ และมีผลกระทบต่อการท างานในทุกระดับโดยเฉพาะในชุมชน 

๑.๕  นโยบำยและยุทธศำสตร์ซึ่งเป็นท่ีมำของยุทธศำสตร์กำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนควำมมั่นคง
ของรัฐและกำรเสริมสรำ้งธรรมำภิบำลท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 
 จากความส าคัญที่เกี่ยวกับความมั่นคงในระดับประเทศและระดับสากลนั้น จึงมีเหตุที่จะต้องมี
การน าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงที่ยังมีช่องว่างในเรื่องวิจัยมาท าการจัดท ายุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อ
สนับสนุนในการแก้ปัญหาโดยภาพรวมและแก้ปัญหาความมั่นคงของประเทศ 
 
๒. วิสัยทัศน์ 
 ประเทศไทยใช้งานวิจัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศและประโยชน์สุขของประชาชน 
 
๓. พันธกิจกำรวิจัย 

สนับสนุนงานวิจัยด้านความมั่นคงของรัฐและธรรมาภิบาลเพื่อเสริมสรา้งความมั่นคงของประเทศและ
ประโยชน์สุขของประชาชนโดยรวม 
 
๔. ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์กำรวิจัย 
 ยุทธศำสตร์ท่ี ๑ กำรวิจัยด้ำนกำรป้องกันประเทศเพ่ือควำมมั่นคงของรัฐ 
 เป้ำประสงค์ เสริมสร้างให้เกิดความมั่นคงของรัฐ ความปรองดอง ความสมานฉันท์ และสันติสุขของ
ประเทศ 



๗ 

 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๑ การวิจัยนโยบายการป้องกันประเทศเพื่อความมั่นคงของรัฐ 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๒ การวิจัยผลกระทบของโลกาภิวัตน์และประชาคมอาเซียนต่อการป้องกัน
ประเทศเพื่อความมั่นคงของรัฐ 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๓ การวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์และระบบการป้องกันประเทศทดแทน
การน าเข้า (ยืดอายุต่อยอดนวัตกรรม) 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๔ การวิจัยเกี่ยวกับอธิปไตย ความปลอดภัย ความปรองดอง ความ
สมานฉันท์ และสันติสุขของประเทศ 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๕ การวิจัยอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 

 ยุทธศำสตร์ท่ี ๒ กำรวิจัยเพ่ือเสริมสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรและกำรแก้ไขปัญหำสถำนกำรณ์ควำม
ไม่สงบในประเทศ แรงงำนต่ำงด้ำว กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมรูปแบบต่ำงๆ อย่ำงบูรณำกำรเพ่ือกำร
พัฒนำท่ียั่งยืน 
 เป้ำประสงค์ การบริหารจัดการและการแก้ไขปญัหาสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศ แรงงานต่างด้าว 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมรูปแบบต่างๆ อย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๑ การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการแก้ไขปัญหาสถานการณ์
ความไม่สงบในประเทศอย่างบูรณาการ 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๒ การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหา และผลกระทบจาก
ผู้ลักลอบเข้าเมอืงผิดกฎหมาย แรงงานต่างด้าว แรงงานต่างถ่ิน และการค้ามนุษย์ รวมทั้งอาชญากรรมรูปแบบต่างๆ  
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๓ การวิจัยการอยู่ร่วมกันที่ยั่งยืนทางความหลากหลายของวัฒนธรรม 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๔ การวิจัยการบริหารจัดการงานวิจัยเกี่ยวกับภัยธรรมชาติและการบริหาร
สภาวะวิกฤติ 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๕ การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการสื่อในสถานการณ์ความไม่สงบ ภัยพิบัติ 
และสภาวะวิกฤติ เพื่อความมั่นคงของรัฐและประโยชน์สาธารณะ 

 ยุทธศำสตร์ท่ี ๓ กำรวิจัยด้ำนกำรปฏิรูปกระบวนกำรยุติธรรม กำรเมือง และกำรแก้ไขควำมไม่
เท่ำเทียมเพ่ือสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม 
 เป้ำประสงค์ สนับสนุนให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและการเมือง ลดความเหลื่อมล้ าและ
แก้ไขความไม่เท่าเทียมเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๑ การวิจัยด้านการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๒ การวิจัยเพื่อการสร้างความเป็นธรรมในชุมชน กระบวนการยุติธรรม
ทางเลือก 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๓ การวิจัยด้านการปฏิรูปการเมืองและการสร้างพลเมืองแบบประชาธิปไตย 
(Democratic Citizenship) 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๔ การวิจัยเกี่ยวกับการทุจริตและป้องกันการทุจริตในเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๕ การวิจัยความมั่นคงในชีวิตเฉพาะกลุ่ม (เด็ก สตรี และชนกลุ่มน้อย) 

 ยุทธศำสตร์ท่ี ๔ กำรวิจัยเพ่ือเสริมสร้ำงเสถียรภำพ กำรมีภูมิคุ้มกันด้ำนควำมมั่นคงและกำร
จัดกำรภัยคุกคำม 
 เป้ำประสงค์ การสร้างความเสถียรภาพและภูมิคุ้มกันของความมั่นคงและการจัดการภัยคุกคาม 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๑ การวิจัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรม
ข้ามชาติ 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๒ การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ 
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 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๓ การวิจัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงบริเวณชายแดน 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๔ การวิจัยเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๕ การวิจัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยยาเสพติด 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๖ การวิจัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๗ การวิจัยเพื่อการรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๘ การวิจัยเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านความมั่นคง 

 ยุทธศำสตร์ท่ี ๕ กำรวิจัยเพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพกำรป้องกันประเทศ 
 เป้ำประสงค์ การเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศด้วยการวิจัย 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๑ การวิจัยเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของกองทัพ 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๒ การวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการป้องกันประเทศและความ
มั่นคง 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๓ การวิจัยเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
กองทัพไทยกับกองทัพประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๔ การวิจัยเพื่อพัฒนาและน าศักยภาพของกองทัพในยามปกติเข้ามา
สนับสนุนภารกิจนอกเหนือจากสงคราม 

 ยุทธศำสตร์ท่ี ๖ กำรวิจัยเพ่ือพัฒนำควำมพร้อมด้ำนควำมมั่นคงของรัฐ 
 เป้ำประสงค์ การพัฒนาความพร้อมด้านความมั่นคงของรัฐ 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๑ การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๒ การวิจัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๓ การวิจัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน 
 กลยุทธ์การวิจัยที่ ๔ การวิจัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
 
๕. เป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์/กลยุทธ์กำรวิจัย 
 ความมั่นคงในประเทศ ความปรองดอง ความสมานฉันท์ ความเท่าเทียม ความเป็นธรรมในสังคม 
และประโยชน์สุขของประชาชน 
 
๖. ผลผลติและผลลพัธ์ ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย 

๖.๑  ผลผลิต 
 ๑) เชิงปริมาณ คือ รายงานการวิจัยด้านความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
 ๒) เชิงคุณภาพ คือ สามารถใช้ผลการศึกษาวิจัยด้านความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้าง

ธรรมาภิบาลไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 
๖.๒  ผลลัพธ์ 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีการใช้องค์ความรู้ด้านความมั่นคงของรัฐและการ

เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อความมั่นคงของรัฐและประโยชน์สุขของประชาชน 
๖.๓ ตัวชี้วัด 
 จ านวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน น าผลการศึกษาวิจัยไปประยุกต์เพื่อ

ความมั่นคงของรัฐและประโยชน์สุขของประชาชน 



๙ 

๖.๔  เป้ำหมำย 
 ประเทศมีความมั่นคงและธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและประโยชน์สุขของประชาชน 

 
๗. หน่วยงำนหลกัและเครอืข่ำยที่ส ำคญัที่เกี่ยวข้อง 
 ในส่วนภาครัฐ ประกอบด้วย สภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ ส านักวิจัยของ
สถาบันทหาร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
 
๘. แผนงำนวิจัยหลกัและกรอบเวลำ 
 ยุทธศำสตร์ท่ี ๑ การวิจัยด้านการป้องกันประเทศเพื่อความมั่นคงของรัฐ  

กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๑-๒   
 ยุทธศำสตร์ท่ี ๒ การวิจัยเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่
สงบในประเทศ แรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ อาชญากรรมรูปแบบต่างๆ อย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๑-๒   
 ยุทธศำสตร์ท่ี ๓ การวิจัยด้านการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม การเมือง และการแก้ไขความไม่เท่า
เทียมเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม  
 กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๑-๒   
 ยุทธศำสตร์ท่ี ๔ การวิจัยเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพ การมีภูมิคุ้มกันด้านความมั่นคงและการจัดการ
ภัยคุกคาม  
 กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๓-๔   
 ยุทธศำสตร์ท่ี ๕ การวิจัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ  
 กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๓-๔   
 ยุทธศำสตร์ท่ี ๖ การวิจัยเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านความมั่นคงของรัฐ  
 กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๓-๔   
 
๙. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์/กลยุทธ์กำรวิจัย 
 ๙.๑ รัฐบาลให้ความส าคัญกับนโยบายด้านความมั่นคงและเสริมสร้างธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๙.๒ กระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการด าเนินนโยบายด้านความ
มั่นคงและเสริมสร้างธรรมาภิบาล  
 ๙.๓ ภาคประชาสังคม ยอมรับและให้การสนับสนุนต่อพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศให้มีความ
พร้อมในการรักษาเอกราชและอธิปไตย กล่าวคือ การพัฒนาความพร้อมของก าลังคน อาวุธยุทโธปกรณ์ และ
กองก าลังประจ าถ่ิน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการป้องกันประเทศและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
สร้างความสงบสุขแก่ประชาชน การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งในภาคประชาชน ในด้านความมั่นคงสนับสนุนกิจการทหารในการรักษาความมั่นคงของประเทศ 
 ๙.๔ การเสริมสร้างสันติภาพของการอยู่ร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้าน สร้างความสัมพันธ์ทั้งในระดับ
รัฐบาลและกองทัพเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ มุ่งกระชับความสัมพันธ์และความไว้เนื้อเช่ือใจกับประเทศ
เพื่อนบ้าน และพัฒนากลไกชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านที่ดี การสนับสนุนให้เกิดเสถียรภาพความมั่นคงใน
ประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค 
 ๙.๕ การแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบไมใ่หม้ีผลกระทบต่อความมั่นคง จัดระบบการสกัดกั้น 
ควบคุม ปราบปราม จับกุม และส่งกลับผู้หลบหนีเข้าเมืองทุกกลุ่ม บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย



๑๐ 

ให้เข้าสู่ระบบการจ้างงานอย่างถูกต้อง ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมในการสร้างจติส านึกใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน จัดระบบป้องกันประเทศจากภายในโดยการสร้างชุมชนเข้มแข็งและ
เสริมสร้างจิตส านึกด้านความมั่นคง ใช้กฎหมายบังคับอย่างเข้มงวดกับขบวนการน าพาและเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ร่วม
ขบวนการฯ เพื่อสนับสนุนหรือลักลอบน าแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหลบหนีเข้าเมือง 
 
๑๐. แนวทำงขับเคลื่อนยุทธศำสตร์/กลยุทธ์กำรวิจัย 
 ๑๐.๑ สร้างความรู้ความเข้าใจของหน่วยงานและองค์กรภาครัฐให้มีความพร้อมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในเชิงบูรณาการร่วมกับ
นโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง 
 ๑๐.๒ พัฒนาระบบ กลไก กฎหมาย กฎระเบียบ และการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การวิจัยราย
ประเด็นด้านความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๑๐.๓ พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้าน
ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง 
 ๑๐.๔ เสริมสร้างบทบาทภาคีนอกภาครัฐสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การวิจัยราย
ประเด็นด้านความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
 ๑๐.๕ ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทเพื่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การวิจัย
รายประเด็นด้านความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
 
๑๑. แนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
 การขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิผล จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลที่ดีควบคู่
ไปด้วย โดยใช้การบริหารจัดการระบบวิจัยซึ่งเป็นกลไกในการติดตามและประเมินผลที่เป็นระบบ ดังนี้  
 ๑๑.๑ การประเมินก่อนด าเนินการวิจยั (Ex-Ante Evaluation) เพื่อวิเคราะห์กลั่นกรองข้อเสนอการ
วิจัยที่เหมาะสมและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การวิจัย 
 ๑๑.๒ การติดตามผลระหว่างด าเนินการวิจัย (Ongoing Evaluation) เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค 
ในการด าเนินงานที่เกิดจากการน ายุทธศาสตร์การวิจัยดังกล่าวไปปฏิบัติ ว่าสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้
อย่างถูกต้องหรือไม่ 
 ๑๑.๓ การประเมินผลหลังด าเนินการวิจัย (Ex-Post Evaluation) ของงานวิจัยที่หน่วยงาน
ด าเนินการวิจัยเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเฉพาะการประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัย เพื่อประเมินผลผลิตและ/
หรือผลลัพธ์ของการวิจัยโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย และเป้าประสงค์/ตัวช้ีวัดของ
ยุทธศาสตร์การวิจัย  
 
 


