ความเปลี่ยนแปลงของภัยคุกคาม
นายเพิ่มศักดิ์ บ้านใหม่๑
หลังยุคสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง โลกแบ่งเป็น ๒ ขั้วอานาจนาโดยสหรัฐ ฯ และประเทศยุโ รป
ตะวัน ตก ซึ่งเรีย กตัว เองว่าโลกเสรี ยึดแนวการปกครองแบบประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้ง ในขณะที่อีกฝ่าย
นาโดยสหภาพโซเวียตและประเทศยุโปตะวันออก โดยมีแนวคิดสังคมนิยมทางเศรษฐกิจและการปกครองโดย
พรรคคอมมิวนิสต์อาจเรียกแนวทางสังคมนิยม ทั้งสองค่ายแข่งอิทธิพลต่อกันอย่างเต็มที่ เนื่องจากทั้งสองค่าย
เป็นผู้ชนะในสงครามโลกครั้งที่สอง จึงมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ การเมือง การทหาร ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน ไม่
สามารถเอาชนะต่อกันในทางสงครามหรือการทหาร จึงต้องหาทางทาให้อีกฝ่ายอ่อนแอด้วยการจารกรรม
เพื่อให้ ล่วงรู้จุดอ่อนของฝ่ ายตรงข้าม บ่ อนทาลายเพื่อมุ่งให้ ฝ ่า ยตรงข้า มแตกแยกไม่ส ามั ค คี และการก่อ
วิน าศกรรมเพื่อให้ขีด ความสามารถในการป้องกันประเทศลดลง เกิดสภาพการณ์ที่มุ่งจะเอาชนะกัน แต่ไม่กล้าทา
สงครามต่อกัน รอให้อีกฝ่ายอ่อนแอหรือเพลี่ยงพล้าจึงเป็นสภาวะที่เรียกกันว่ายุคสงครามเย็น
การป้องกันประเทศเพื่อให้มีความมั่นคง จึงต้องให้สอดคล้องกับบริบทของภัยคุกคาม ในขณะนั้น การ
รักษาความปลอดภัยของประเทศจึงเน้นไปที่การป้องกันต่อการจารกรรมของประเทศโลกสั งคมนิยม จึงเกิด
ระเบี ยบขึ้นเพื่อหวังรักษาความลับของทางราชการให้ เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศในฝ่ายโลกเสรีกาหนด
รวมทั้งเพื่อการเป็นสมาชิกในองค์การสนธิสัญ ญาป้อ งกัน เอเชีย อาคเนย์ หรือ ที่เ รียกย่อ ว่า องค์ก าร สปอ.(ที่
ทาการอยู่ที่บ ริเวณที่ตั้งกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธ ยา ในปัจจุบัน) จากนั้นประเทศก็ได้มีการ
พั ฒ นาปรั บ ปรุ งระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาความปลอดภั ย ของประเทศให้ รอบด้ านยิ่ งขึ้ น โดยการจั ด ท า
มาตรการให้ครอบคลุมภัยคุกคามทุกด้านเป็นระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๑๑
อย่า งไรก็ต าม จุด มุ่ง หมายของระเบียบฯ ปี ๒๕๑๑ ก็ยังมุ่งเน้นการรักษาความปลอดภัยต่อเอกสารลับของ
ทางราชการเป็นสาคัญ
ในขณะที่ภัยคุกคามจากสหภาพโซเวียตและเครือบริวารที่มีต่อภูมิภาคยังคงดาเนินต่อไป ภัยคุกคาม
ใหม่ต่อภูมิภาค ซึ่งปรับรูปแบบมาจากโลกสังคมนิยม คือการขยายของลัทธิคอมมิวนิสต์จากจีนและประเทศอิน
โดจีน จึงต้องมีการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยให้เหมาะสม และสอดคล้อ งกับ ภัย คุก คามยิ่ง ขึ้น เกิด เป็น
ระเบีย บว่า ด้ ว ยการรัก ษาความปลอดภั ยแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ ซึ่งนอกเหนื อจากป้ องกันการจารกรรมและ
วินาศกรรมตามระเบียบเดิมแล้ว ยังเน้นไปที่การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคลเพื่อไม่ให้ เข้ามาแฝงตัวใน
องค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อล่วงรู้ความลับของทางราชการ เผยแพร่ลัทธิ ซึ่งเป็นผลต่อการบ่อนทาลายความ
สามัคคีของคนในประเทศ แนวทางการดาเนินงานจึงมุ่งให้องค์กรหรือหน่วยงานปลอดจากภัยคุกคาม ทั้งด้าน
บุคคล เอกสาร สถานที่ หรือ การประชุมลับ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ เป็น
ระเบียบที่ใช้ต่อเนื่องอย่างยาวนาน ๓๐ ปีเศษ แม้บริบทภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศจะเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมาก เช่น มาตรการปรับลดกาลังคนภาครัฐ แต่ใช้การจ้างเหมาบุคคลเข้ามาดาเนินการแทน (outsources)
ทาให้ส่วนราชการละเลยเรื่องการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคลไป โดยคิดว่าบุคคลที่เข้ามาทางาน
ด้วยนั้นไม่ใช่ข้าราชการ จึงไม่จาเป็นต้องตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล ส่วนการรักษาความปลอดภัย
--------------------------------------------๑อดีตที่ปรึกษาสานักข่าวกรองแห่งชาติ

-๒เกี่ยวกับเอกสารก็มีการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพิ่มเติมเข้ามา การส่งผ่านสารสนเทศจึงเป็นช่องทาง
ให้เกิดการดักรับ เพื่อให้ได้มาซึ่งความลับของทางราชการ สิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ ก็มีแนวความคิด
ใหม่ว่าสมควรจะให้ประชาชนรับรู้รับทราบมากขึ้น เกิดหลักการ “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” ทาให้
ส่งผลต่อแนวทางรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสารที่มีมาแต่เดิม รวมทั้งเป้าหมายของการก่อวินาศกรรมก็
ไม่ได้มุ่งเน้น ต่อ อาคารสถานที่ ในทางยุท ธศาสตร์ก ารป้อ งกัน ประเทศเช่น แต่เดิม แต่มุ่ง ต่อ การทาความ
เสียหายต่อขวัญ กาลังใจของประชาชนในประเทศควบคู่ไปกับการก่อการร้ายที่มีเพิ่มขึ้น เพื่อมุ่งสร้างความ
วิตกกังวลต่อขวัญกาลังใจคนในประเทศ
ระเบียบที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย จึงได้มีการแก้ไขปรับปรุงอย่างรอบด้านเป็นเวลาหลายปีเกิดเป็น
ระเบี ย บสานั กนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภั ยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งเปลี่ยนการรักษาความ
ปลอดภัยของประเทศอย่างมาก การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคลให้ความสาคัญต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
ความลับของทางราชการ ในขณะที่ก ารคัด เลือ กบุค คลจากการรับ ราชการให้ดาเนิน การผ่า นกระบวนการ
ตรวจสอบประวัติอาชญากร การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ และการรักษาความปลอดภัยในการประชุม
ลับ อาจไม่ปรับเปลี่ยนแนวทางจากเดิมมากนัก แต่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากคือข้อมูลที่เป็น ความลับของทาง
ราชการ จากการที่มีพ ระราชบัญ ญัติข้อ มูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ทาให้แนวทางการรักษาความ
ปลอดภั ยเกี่ ยวกั บเอกสารแต่เดิม ไม่ สอดคล้ องกับ พ.ร.บ.นี้ จึงต้องยกเลิ ก มาตรการและปรับ เปลี ่ย นมาใช้
ระเบีย บว่า ด้ว ยการรัก ษาความลับ ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ แทน หน่ว ยงานที่ทาหน้า ที่กากับ ดูแ ล
แนะนาการรัก ษาความปลอดภัยก็ปรับเพิ่มจากที่มีสานักข่าวกรองแห่งชาติ สาหรับส่วนราชการฝ่ายพลเรือน
และศูนย์รักษาความปลอดภัย สาหรับส่วนราชการฝ่ายทหารก็ปรับเพิ่มมีกองบัญชาการตารวจสันติบาล ทาหน้าที่
ให้ส่วนราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ในส่วนของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารที่ เป็นความลับ
ของทางราชการและระบบสารสนเทศ จึงยังเป็นปัญหาที่หาหน่วยงานรับผิดชอบและดูแลระบบไม่ได้อย่าง
สมบูรณ์แบบ แต่อยู่ระหว่างการหารือขององค์การรักษาความปลอดภัยกับหน่วยงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ให้ได้ทางออกที่เหมาะสมต่อไป
ความจาเป็นที่ต้องมีการรักษาความปลอดภัย
การรักษาความปลอดภัยหรือที่เรียกโดยย่อว่า “รปภ.” เป็นสิ่งที่คนจานวนมากคิดว่าเป็นเรื่องที่จาเป็น
หรือไม่ เพราะเมื่อใดที่มีการใช้ มาตรการ รปภ. จะทาให้คนที่เกี่ยวข้องต้องสูญเสียความสะดวกคล่องตัวไป โดยที่
ไม่เห็น ว่าจะได้อ ะไรขึ้น มา ในทางกลับ กัน หากเกิด เหตุร้ายหรือ เหตุ ผิดปกติขึ้น เช่น เมื่อเกิดการโจรกรรม
หรือเหตุระเบิดขึ้นภายในหน่วยงาน ผู้คนก็จะวิพากษ์วิจารณ์กันว่าทาไมจึงไม่มีมาตรการ รปภ. เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดเหตุดังกล่าวขึ้น ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านั้นการให้ติดป้ายแสดงตนหรือกาหนดเส้นทางเข้า-ออก กลับเป็นสิ่งที่
คนเกี่ยวข้องบ่นกันถึงความไม่สะดวกที่จะได้รับ
เราควรตระหนั ก กั น หรื อ ไม่ ว่ า ภั ย คุ ก คามนั้ น มี ผ ลเสี ย หายต่ อ หน่ ว ยงานชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของ
ผู้ปฏิบัติงาน ชุมชนที่พักอาศัย หรือแม้แต่ประเทศชาติอย่างไร

-๔ในระดับประเทศ
เรายังมีภัยคุกคามจากประเทศที่หวังแสวงหาความได้เปรียบต่อประเทศของเรา เพื่อไม่ให้มีศักยภาพที่
เข้มแข็ง มียุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งจนอาจจะส่งผลต่อศักยภาพของประเทศหรือเป็นประเทศที่ยอมคล้อยตาม
แนวทางของประเทศมหาอานาจที่ ต้องการแผ่ ขยายอิทธิพลในภูมิภาคในอดีตวิธีการที่ประเทศมหาอานาจใช้
ดาเนินการต่อประเทศไทยก็คือ การจารกรรม บ่อนทาลายไปจนถึงการก่อวินาศกรรม ตัวอย่างที่ เห็น คือ การ
จารกรรมแนวทางต่อสู้คดีกรรมสิทธิ์เขาพระวิหาร จนเราต้องตกเป็นประเทศที่เสียสิทธิ์ในปราสาทพระวิหารไป
การพยายามสกัดขัดขวางการศึกษาวิจัยโครงการขุดคลองเชื่อมผ่านระหว่างฝั่งอันดามันกับอ่าวไทย เพราะเกรงว่า
จะทาให้ความเป็นศูนย์กลางของการเดินเรือในช่องแคบมะละกาสูญเสียไป การรู้เห็นเป็นใจหรือสนับสนุนผู้ก่อเหตุ
ไม่สงบในพื้นที่ช ายแดนจังหวัดภาคใต้เพื่อให้คนในพื้นที่เอาใจออกห่างจากประเทศหรือ การแทรกแซงด้วย
ข้ออ้างสิทธิมนุษยชนและระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตก เพื่อให้การเมืองของเราไม่นิ่งและเป็นสาเหตุที่
ต่างประเทศไม่กล้าเข้ามาลงทุนในระยะยาว
ในระดับท้องถิ่นหรือชุมชน
การเป็นประเทศที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อหวังรายได้มาผลักดัน เศรษฐกิจ ทาให้ชาวต่างชาติเดิน
ทางเข้าออกประเทศไทยได้อย่างไม่ลาบาก เรามีชาวต่างชาติอยู่ในชุมชนต่าง ๆ ทั้งแบบนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ
และผู้พักอาศัย โดยไม่มีความสงสัยว่าทาไมเขาจึงมาอยู่ในชุมชนเหล่านี้กรณีรถบรรทุกระเบิดที่มุ่งหน้าไปสถาน
เอกอัครราชทูตอิสราเอลเมื่อ ๓๐ ปีก่อน ก็เกิดจากชาวตะวันออกกลางที่มาเช่าบ้านในชุมชนย่านคลองจั่น
โดยไม่มีชาวชุมชนคนใดเฉลียวใจหรือสงสัยในพฤติการณ์แต่อย่างใด ซึ่งถ้าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดเหตุ
ก่อวินาศกรรมโดยชาวต่างชาติที่มีแนวคิดสุดโต่งเช่นในปัจจุบันแล้วเราอาจจะเฉลียวใจบ้าง แต่ถ้าพฤติกรรม
เป็นรูปแบบอื่นล่ะ เราจะให้ความสาคัญเป็นหูเป็นตาให้ ฝ่ายปกครองปราบปรามหรือไม่ ยึดถือคติไม่ยุ่งเกี่ยว
เรื่องของผู้อื่นโดยไม่จาเป็น
ในระดับองค์กรหรือหน่วยงานที่ทางานอยู่
กระแสการประชาสัมพันธ์หน่วยงานหรือ CSR ทาให้การวางมาตรการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงาน
ผ่อนคลายจากเดิมเป็นอย่างมาก ปัจจุบันเราให้ความสาคัญกับการดูแลต้อนรับคนที่เข้ามาในหน่วยงานมากกว่า
จะมองว่าเป็นฝ่ายตรงข้าม จนอาจจะละเลยยานพาหนะหรือ สิ่งของที่เขานาติดตัวมา หรือไม่ได้นากลับออกไป
จนอาจเกิดเหตุร้ายตามมา การคัดเลือกคนเข้ามาร่วมงานก็ไม่ให้ความสาคัญกับการตรวจสอบประวัติ หรือการ
เอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่ของหรือพฤติกรรมของเพื่อนร่วมงานหน้าใหม่ ทาให้เกิดเหตุร้ายหรือเหตุการณ์ที่
กระทบกระเทือนต่อการทางานหรือความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนในหน่วยงาน
ปัจจุบันกระแสการแสดงออกเพื่อคัดค้านนโยบายหรือแนวทางของรัฐ โดยชุมชนต่าง ๆ จะออกมาใน
รูป ปิ ดล้ อมขัดขวางการทางานหรือแม้แต่ทาร้ายฝ่ ายที่ไม่เห็ นด้ว ย แต่ห น่ว ยงานได้ตระหนักถึงปัญ หาหรือ
สภาพการณ์เหล่านี้กันหรือไม่ถ้ากระแสการต่อต้านรัฐบาล การคัดค้านนโยบายสาคัญทั้งจากคนในประเทศเอง
หรือจากประเทศอื่นชี้นา บงการอยู่อย่างลับ ๆ จะเป็นเหตุให้ประเทศชาติเกิดความไม่สงบ เป็นการบ่อนทาลาย
ความสามัคคีของคนในประเทศ รวมถึงเหตุร้ายในชุมชนหรือในเมืองโดยชาวต่างชาติที่เข้ามาดาเนินการได้

-๕อย่า งง่ายดายไม่มีการเฝ้าระวัง และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพ ย์สิน ของผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพีย งพอ
ซึ่ง เกิดจากการที่แต่ล ะหน่ ว ยงานไม่ให้ ความส าคัญ กับ ระบบการรักษาความปลอดภัย โดยยกระดับ ให้ไ ด้
มาตรฐานเพีย งพอ ก็ล องตรองดูว่าคนในประเทศจะมีความรู้สึกว่า ประเทศของเรามีความมั่นคงปลอดภัย
หรือไม่ และต่างชาติจะมองว่าประเทศเราจะเป็นสถานที่ที่ควรเข้ามาลงทุนในระยะยาวหรือเข้ามาท่องเที่ยว
เพื่ อมีร ายได้พั ฒ นาเศรษฐกิจ ของประเทศหรือไม่ การรักษาความปลอดภั ยจึงเป็นคาตอบที่ มีส่ วนส าคั ญ ต่ อ
สภาพการณ์เหล่านี้
-------------------------------------

