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 ส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ  (สขช.) เป็นหน่วยงำนหลักในกำรปฏิบัติงำน 
ข่ำวกรองในประเทศและต่ำงประเทศ กำรต่อต้ำนข่ำวกรองในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ข่ำวกรองทำงกำรสื่อสำร กำรรักษำควำมปลอดภัยหน่วยงำน
รัฐฝ่ำยพลเรือน และกำรเป็นศูนย์กลำงบูรณำกำรงำนข่ำวกรองแห่งชำติ  
ท ำหน้ำที่ติดตำม ประเมิน และแจ้งเตือน สถำนกำรณ์ในประเทศและ
ต่ำงประเทศที่จะมีผลกระทบต่อควำมมั่นคงแห่งชำติ หรือแนวทำง 
กำรพัฒนำควำมสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ และกระจำยข่ำวกรองไปยัง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ประโยชน์ นอกจำกนี้ยังท ำหน้ำที่เสนอแนะ  
ให้ข้อคิดเห็น และให้ค ำปรึกษำด้ำนข่ำวกรอง กำรต่อต้ำนข่ำวกรอง และ
กำรรักษำควำมปลอดภัยฝ่ำยพลเรือนต่อนำยกรัฐมนตรี สภำควำมมั่นคง
แห่งชำติ และหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนใดตำมที่
นำยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมอบหมำย 
 สภาวการณ์ปัจจุบัน ของข่ าวต่ างประ เทศมีกำรน ำ เสนอ 
อย่ำงรวดเร็ว และสำมำรถเข้ำถึงประชำชนได้อย่ำงแพร่หลำยผ่ำนทำงสื่อสำร 
ออนไลน์ซึ่งมีควำมก้ำวหน้ำและมีโปรแกรมกำรแปลภำษำในเบื้องต้น 



ประกอบกับประชำชนสนใจข่ำวต่ำงประเทศเพ่ิมขึ้นอย่ำงมำก และต้องกำรทรำบ
ข่ำวสำรต่ำงประเทศอันเป็นผลประโยชน์หรือผลกระทบที่มำถึงตน 
ทั้งในด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ กำรทหำร สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และอ่ืน  ๆ
ขณะที่ข่ำวต่ำงประเทศที่น ำเสนอผ่ำนสื่อสำรออนไลน์ทั้งในรูปของสื่อปิด 
สื่อเปิด สื่อกึ่งปิด (ต้องเป็นสมำชิก หรือเสียค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำเป็น
สมำชิก) บำงชิ้นข่ำวมีลักษณะที่เป็นข่ำวลวง กำรโฆษณำชวนเชื่อ และ 
กำรบิดเบือนข่ำวสำรเพ่ือวัตถุประสงค์ต่ำง ๆ ทั้งด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม หรือเ พ่ือท ำลำยภำพลักษณ์ของเป้ำหมำยอยู่อย่ำงมำก ทั้งนี้  
กำรควบคุมด้ำนกำรรับรู้ข่ำวสำรอย่ำงถูกต้องเหมำะสมยังเป็นสิ่งที่ด ำเนินกำร 
ได้ยำก   
 จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำรประสำนงำนและกำรตรวจสอบ
ข่ำวสำรทั้งกับหน่วยข่ำวภำยในและภำยนอกประเทศให้มำกยิ่งขึ้น เพ่ือให้
ได้ข่ำวกรองต่ำงประเทศที่ถูกต้อง แม่นย ำ รวดเร็วส ำหรับผู้มีอ ำนำจ
ตัดสินใจก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรด ำเนินกำร หน่วยงำนต่ำง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง และลงไปถึงภำคประชำชน ตำมกำรปฏิรูประบบรำชกำร 4.0 
ก ำหนดให้ ข้ ำรำชกำร เป็นกล ไกหนึ่ งที่ ส ำคัญของกำรขับ เคลื่ อน 
กำรเปลี่ยนแปลงตำมแผนปฏิรูปประเทศสู่กำรเป็นประเทศไทย 4.0 โดยมี
กำรก ำหนดแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยกำรให้
ประเทศไทยมีควำมม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน  
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนจัดสรรทุนฝึกอบรม
ส ำหรับกำรพัฒนำสมรรถนะข้ำรำชกำรระดับช ำนำญกำรพิเศษ หลักสูตร
ทักษะทำงดิจิทัล (Digital Literacy) กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม (Innovation)  



และกำรประสำนกำรท ำงำนร่วมกัน (Collaboration) เพ่ือกำรท ำงำน 
ในระบบรำชกำร 4.0 ที่ข้ำรำชกำรต้องกล้ำที่จะเปลี่ยนแปลง ไม่ยึดติด
กรอบเดิม ๆ หรือรูปแบบกำรท ำงำนแบบเดิม ท้ำทำยและเปิดกว้ำงรับสิ่ง
ใหม่ ๆ มุ่งเป้ำหมำยกำรท ำงำนร่วมกัน โดยท ำอย่ำงร่วมแรงร่วมใจ แบ่งปัน
ทรัพยำกรเพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภำพ มีกำรเชื่อมโยงกำรท ำงำน
ผ่ำนระบบดิจิทัล ท ำงำนเชิงรุก มีควำมคิดสร้ำงสรรค์และสร้ำงนวัตกรรม
จำกสิ่งที่มีอยู่ เดิม หรือสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมำก่อน ปฏิบัติงำนโดยเน้นให้
ประชำชนเป็นศูนย์กลำง และยึดหลักธรรมำภิบำล เพ่ือให้ภำครัฐเป็นที่พ่ึง
ของประชำชน ได้รับควำมเชื่อถือและไว้วำงใจจำกประชำชน  
 ผลกำรฝึกอบรมจำกกำรเรียนและดูงำนที่ไทย (สวนสำมพรำนโมเดล) 
กำรเรียนและกำรดูงำนทั้งภำครัฐและภำคเอกชนที่ญี่ปุ่น (มหำวิทยำลัย
โตเกียว กระทรวงเศรษฐกิจ กำรค้ำและอุตสำหกรรมญี่ปุ่น บริษัท IBM  
เมืองโยโกฮำมำ และบริษัท Withfluence ซึ่งท ำกำรตลำดเชิงอิทธิพลผ่ำนสื่อ 
สังคมออนไลน์) และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งระหว่ำงผู้เข้ำอบรมจำก
ทั้ง 14 หน่วยงำน และจำกอำจำรย์คนไทยและคนญี่ปุ่นผู้มีประสบกำรณ์สูง 
เพ่ือส่งเสริมให้มีแนวคิดในกำรน ำมำประยุกต์ใช้กับองค์กร  
 การวิเคราะห์ปัญหาด้านข่าวกรองต่างประเทศใน สขช. สำมำรถ
แยกได้ดังนี้  
 1. กำรใช้ทรัพยำกรร่วม (เช่น ฐำนข้อมูล) และกำรเชื่อมโยง หรือ
กำรสร้ำงเครือข่ำยกับทั้งหน่วยงำนภำยในและภำยนอกยังไม่มำกพอ และ
ยังไม่ได้น ำจุดเด่นของหน่วยข่ำวต่ำง ๆ มำร่วมกันบูรณำกำรทำงกำรข่ำว 
ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  



 2. กำรมีกฎระเบียบและขั้นตอนยุ่งยำกซับซ้อนของรำชกำร (Red 
Tape) ซึ่งคล้ำยกับหลำยหน่วยงำนภำครัฐของไทย ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำ 
ในกำรแจกจ่ำยผลผลิตข่ำวกรองในลักษณะที่เป็นประจ ำไปยังหน่วยงำน 
ที่เก่ียวข้อง   
 3. กำรเป็นหน่วยงำนที่น ำเสนอข่ำวสำรเฉพำะผู้มีอ ำนำจตัดสินใจ
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำตลอด ท ำให้ไม่มีประสบกำรณ์ในกำรเผยแพร่
ควำมรู้ข่ำวกรองต่ำงประเทศแก่ประชำชน โดยเฉพำะในลักษณะที่เป็น
ประเด็นที่น่ำสนใจ หรือข้อมูลที่น่ำติดตำม เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจแก่
ประชำชน และเพ่ือให้ประชำชนได้รับข่ำวกรองต่ำงประเทศที่ เป็น
ประโยชน์อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม และรวดเร็ว  
 ข้อเสนอและแผนปฏิบัติงานในการเพิ่มประสิทธิภาพข่าวกรอง
ต่างประเทศในการเชื่อมโยง สร้างเครือข่าย เพื่อชาติและประชาชน  
มีดังนี้  
 1. กำรเสริมสร้ำงทัศนคติกำรร่วมแรงร่วมใจท ำงำน (Collaboration)  
และแบ่งปันข้อมูลเพ่ือสร้ำงผลประโยชน์ร่วมกัน (win-win solution)  
ในกำรเสนอข่ำวกรองต่ำงประเทศให้มีประสิทธิภำพทั้งในด้ำนเนื้อหำ 
ที่ลุ่มลึก แม่นย ำ รวดเร็ว รอบด้ำน แต่เป็นกำรท ำงำนเพ่ือชำติและ
ประชำชน และต้องใช้กำรอ้ำงอิงแหล่งข่ำวที่ได้มำตำมควำมเหมำะสม  
 2. กำรเร่งบูรณำกำรทำงกำรข่ำวทั้งภำยในหน่วยงำน และกับหน่วยข่ำว 
อ่ืน ๆ โดยอำจจะเชื่อมโยงฐำนข้อมูลข่ำวสำร กำรแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือ
กำรจัดประชุมระดมสมองร่วมกันในประเด็นข่ำวต่ำงประเทศที่จ ำต้องมี 
องค์ควำมรู้จำกหน่วยนโยบำยและหน่วยปฏิบัติในส่วนกลำงหรือในส่วน



ภูมิภำค เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้ำน สำมำรถปฏิบัติได้จริง และเพ่ิมกำรปรับ
ระบบท ำงำนเป็นดิจิทัลมำกข้ึน เพ่ือให้รวดเร็ว และลดกำรใช้กระดำษ  
 3. กำรรับ - ส่ง ข่ำวสำร และกำรแลกเปลี่ยนข่ำวกรองต่ำงประเทศ
ในลักษณะที่เป็นประจ ำทั้งภำยใน สขช. และกับหน่วยงำนอ่ืน ผ่ำนช่อง 
ทำงสื่อสำรออนไลน์ที่เป็นของรัฐ เช่น ระบบ G-Chat ในกำรผลิตและ
ก ำกับตรวจสอบ    
 4. กำรเสนอข่ำวกรองต่ำงประเทศในลักษณะที่ เป็นประเด็น 
ที่น่ำสนใจ หรือข้อมูลที่น่ำติดตำม และเป็นประโยชน์ให้แก่ประชำชน  
ตำมระบบรำชกำร 4.0 ที่ เน้นให้ประชำชนเป็นศูนย์กลำง (Citizen-centric)  
อันจะเป็นกำรสร้ำงกำรรับรู้และกำรยอมรับจำกประชำชน ด้วยกำรจัดท ำลิงค์ 
ในเว็บไซต์ของ สขช. ในด้ำนข่ำวกรองต่ำงประเทศ ซึ่งอำจมีกำรน ำเสนอ 
ในลักษณะของกำรเล่ำข่ำวให้ควำมรู้ กำรสัมภำษณ์อำจำรย์ นักวิชำกำร  
ในประเด็นที่น่ำสนใจผ่ำนเว็บไซต์ของ สขช. หรือช่องทำงสื่อสำรออนไลน์อ่ืน  ๆ 
และมีช่องทำงให้ประชำชนแสดงควำมเห็นเพ่ือจะได้ทรำบถึงควำมต้องกำร 
และกระแสทิศทำงกำรน ำเสนอข่ำวกรองต่ำงประเทศเชิงรุกในลักษณะ
ดังกล่ำว ซึ่งจะท ำให้ สขช. มีส่วนเป็นผู้ประกอบกำรสำธำรณะ (Public 
Entrepreneurship) 
 5. กำรเพ่ิมบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสื่อสำร หรือกำรน ำ outsource 
มำใช้ในกำรช่วยดูแล ควบคุม และตรวจสอบระบบฐำนข้อมูลข่ำวกรอง
ต่ำงประเทศในกำรเชื่อมโยงและสร้ำงเครือข่ำย กำรสร้ำงช่องทำงสื่อสำร
ออนไลน์ต่ำง ๆ กับหน่วยงำนภำครัฐอ่ืน ๆ และกับประชำชน รวมถึง 



กำรติดตำมดูกำรตอบสนองกำรสื่อสำรของประชำชนที่มี feedback  
ซึ่งจะต้องมุ่งเน้นเรื่องกำรรักษำควำมปลอดภัยเป็นส ำคัญยิ่งยวด 
 ในส่วนของการติดตามผล พิจำรณำว่ำข่ำวกรองต่ำงประเทศ 
มีประสิทธิภำพมำกขึ้นในด้ำนควำมลุ่มลึก แม่นย ำ รวดเร็ว ให้แก่ผู้มีอ ำนำจ
ตัดสินใจและหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง ให้แก่ภำคประชำชน โดยจะมี 
กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของหน่วยต่ำง ๆ และพิจำรณำจำกประชำชน 
ที่เข้ำดูและใช้ประโยชน์จำกข่ำวกรองต่ำงประเทศจำกลิงค์ของเว็บไซต์ของ 
สขช. และดูจำก feedback ของประชำชนที่ได้รับมำด้วย  
 กำรเสริมสร้ำงบรรยำกำศกำรท ำงำนและกำรแบ่งปันทรัพยำกร
ร่วมกัน เ พ่ือมุ่ งประโยชน์สู งสุดในกำรเ พ่ิมประสิทธิภำพข่ำวกรอง
ต่ำงประเทศ เป็นสิ่งส ำคัญอย่ำงมำก นอกจำกนี้ กำรประสำนและบูรณำกำร
กับภำคส่วนอ่ืน ๆ กำรร่วมแรงร่วมใจ (Collaboration) ระหว่ำงหน่วยข่ำว
โดยยึดมั่นผลประโยชน์ร่วมกันเพ่ือชำติและประชำชน ก็มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง 
ในกำรท ำให้ข่ำวกรองต่ำงประเทศเป็นที่น่ำเชื่อถือ แม่นย ำ และมีควำม 
ลุ่มลึก สำมำรถน ำไปใช้ในกำรก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
รวมถึงสะท้อนกำรบูรณำกำรทำงกำรข่ำวที่ได้ประโยชน์โดยดึงจุดเด่น 
ของแต่ละหน่วยมำร่วมกันท ำงำน สิ่งเหล่ำนี้เป็นควำมยำกที่ต้องสร้ำง 
กำรพึงตระหนักรู้จำกทุกระดับของคนในองค์กร 

 
 


