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ค�ำน�ำ
สถาบั น ความมั่ น คงศึ ก ษา ส� ำ นั ก งานสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ (สมศ.สมช.)
จัดท�ำวารสารมุมมองความมัน่ คง ราย 4 เดือน เพือ่ เป็นแหล่งความรูท้ ไี่ ด้มาจากการศึกษาค้นคว้า
และความรู้ที่ได้มาจากการสั่งสมประสบการณ์ในตัวบุคคลที่จะถ่ายทอดงานด้านความมั่นคง
ที่ มี เ หตุ ป ั จ จั ย จากสภาวะแวดล้ อ มด้ า นความมั่ น คงทั้ ง ภายในประเทศและต่ า งประเทศ
และการก�ำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย หรือแผน เพือ่ มุง่ ปกป้อง รักษา และแสวงหาผลประโยชน์
แห่งชาติ
การจั ด ท� ำ วารสารมุ ม มองความมั่ น คง ปี ที่ 2 ของสถาบั น ความมั่ น คงศึ ก ษานั้ น
เนือ้ หาในวารสารฯ ฉบับเดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 2565 ได้ถา่ ยทอดประเด็นด้านความมัน่ คง
จากคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ด้านการเตรียมพร้อมและป้องกันประเทศ
ในเรื่องการศึกษาและพิจารณาภัยคุกคามหรือแนวโน้มด้านความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นในอีก
5 ปีข้างหน้า เพื่อประกอบการพิจารณาจัดท�ำแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570)
และบทความจากนักวิจัย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
ในเรื่ อ งภาคประชาสั ง คมกั บ การขั บ เคลื่ อ นประชาคมการเมื อ งและความมั่ น คงอาเซี ย น
ทั้งนี้ มีประเด็นด้านความมั่นคงอื่น ๆ จากบุคลากรของส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
รวม 5 เรื่อง ได้แก่ การขับเคลื่อนงานความมั่นคง: กรณีศึกษาการบริหารจัดการแผนปฏิบัติ
ราชการประจ� ำ ปี ความมั่ น คงทางอาหารของไทยและความท้ า ทายภายใต้ โ ควิ ด - 19
การโยกย้ายถิ่นฐาน แรงงานข้ามชาติ และโควิด - 19 มุมมองหลักสูตรความมั่นคงศึกษา และ
เกร็ดความรู้: การแก้ปัญหาผู้อพยพในไทย
ด้วยเหตุนี้ สถาบันความมัน่ คงศึกษา จึงหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าวารสารมุมมองความมัน่ คง
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผทู้ ศี่ กึ ษาและสนใจประเด็นและการก�ำหนดนโยบายและการด�ำเนินงาน
ด้ า นความมั่ น คงโดยสื่ อ ให้ เ ห็ น ถึ ง พลวั ต ความมั่ น คงในบริ บ ทและห้ ว งเวลาต่ า งๆ รวมทั้ ง
ภาพการท�ำงานความมั่นคงของส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

สถาบันความมั่นคงศึกษา
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วิสัยทัศน์
ของส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

องค์กรน�ำด้านความมั่นคงแบบองค์รวม
บนพื้นฐานการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
และบริหารจัดการความมั่นคงทุกมิติอย่างสมดุลและยั่งยืน
นโยบายวิชาการด้านความมั่นคง
สร้างและพัฒนาองค์ความรู้วิชาการด้านความมั่นคง เพื่อเป็นข้อมูลเสนอแนะ ยุทธศาสตร์
นโยบาย แผนความมั่นคงเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
สนับสนุนให้มกี ารศึกษาวิจยั ด้านวิชาการในประเด็นความมัน่ คงเพือ่ เสนอแนะ ยุทธศาสตร์
นโยบาย แผนความมั่นคงเฉพาะเรื่อง หรืออื่นใดที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความมั่นคงให้แก่หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้รับรู้ถึง
ความส�ำคัญของมิตคิ วามมัน่ คงทีต่ อ้ งประสานและบูรณาการการวางแผนและการปฏิบตั งิ านทีเ่ กือ้ กูลกัน
อย่างเป็นเอกภาพ
ส่งเสริมให้มกี ารประชุม สัมมนา การหารือและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างส�ำนักงาน
สภาความมัน่ คงแห่งชาติกบั หน่วยงานทางวิชาการและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภายในและต่างประเทศ
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในงานความมั่นคง
ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาหลักสูตรและจัดการความรูด้ า้ นความมัน่ คงเพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนา
บุคลากรของส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ หน่วยงานด้านความมัน่ คง และหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เผยแพร่ข้อมูลหรือองค์ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติให้แก่ทุกภาคส่วน

4

วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ 8 ประจ�ำเดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 2565

การศึกษาและพิจารณา

ภัยคุกคามหรือแนวโน้มด้านความมั่นคง
ที่จะเกิดขึ้นในอีก 5 ปีข้างหน้า
เพื่อประกอบการพิจารณาจัดท�ำแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ

(พ.ศ. 2566 - 2570)

คณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ด้านการเตรียมพร้อมและป้องกันประเทศ 1

ความมุ่งหมาย
เพื่ อ ประเมิ น ภั ย คุ ก คามด้ า นความมั่ น คงที่ ป ระเทศไทยจ� ำ เป็ น ต้ อ งเตรี ย มความพร้ อ มในการรั บ มื อ ในระยะ
5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ

ข้อเท็จจริง
2.1 ความหมายแผนเตรี ย มพร้ อ มแห่ ง ชาติ ตามความหมายของ National Preparedness Plan
กระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐฯ หมายถึง แผนจัดการการจัดระเบียบ การเตรียมเครื่องมือต่าง ๆ
การฝึ ก อบรมและการฝึ ก ซ้ อ ม เพื่ อ สร้ า งศั ก ยภาพที่ จ� ำ เป็ น ในการป้ อ งกั น ปกป้ อ ง ลดผลกระทบ รั บ มื อ
และฟื้นฟูจากภัยคุกคามซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ
2.2 การเชื่ อ มโยงระหว่ า งแผนเตรี ย มพร้ อ มแห่ ง ชาติ กั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนเตรี ย มพร้ อ มแห่ ง ชาติ
เป็นแผนระดับที่ 3 หรือระดับปฏิบัติการที่ก�ำหนดขึ้นเพื่อรองรับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 2 โดยในนโยบายที่ 13 ได้ระบุให้มีการพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติโดยมีความมุ่งหมายที่จะให้ประเทศมีศักยภาพและมีความพร้อมในการเผชิญ
กับสภาวะสงครามและวิกฤติการณ์ความมั่นคงอย่างเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ อันเป็นการก�ำหนดขึ้น
เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 1 ที่ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
ระบบการเตรียมพร้อมและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ
1

คณะที่ปรึกษาด้านการเตรียมพร้อมและป้องกันประเทศเป็นหนึ่งในคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยนายกรัฐมนตรี
ในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ อาศัยอ�ำนาจของพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 มาตรา 10 แต่งตั้ง
คณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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ยุทธศาสตรการตอตาน
การกอการราย
นโยบายการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติ

ยุทธศาสตรการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
แผนความมั่นคงแหงชาติ
ทางทะเล

แผนเตรียมพรอมแหงชาติ

นโยบายและแผนที่เกี่ยวของ

ภัยดานสาธารณภัยรุนแรง

ภัยดานการปองกันประเทศ

แผนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติ

แผนปองกันประเทศ
แผนผนึกกําลังและทรัพยากร
เพื่อการปองกันประเทศ

แผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน
ระดับกระทรวง

18 ดาน

ควรจัดเพิ่มเติมและเพิ่มความเขมขน
ใน 6 ดาน อาทิ
❶ หมอกควันและฝุนละอองที่รุนแรง
❷ โรคระบาดที่รุนแรง
❸ แผนดินไหวและสึนามิที่รุนแรง
❹ การกอวินาศกรรม
❺ การกอความไมสงบและจลาจล
➏ ภัยทางอากาศ

6

แผนเตรียมพรอมสนับสนุนงาน
ระดับกระทรวง

10 ดาน

ควรจัดเพิ่มเติม อาทิ
☞ ดานเคมี
☞ ดานชีวะ
☞ ดานนิวเคลียรและรังสี
☞ ดานไซเบอร
☞ ดานอากาศยานไรคนขับ
☞ ดานอวกาศ

วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ 8 ประจ�ำเดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 2565

2.3 ความเป็นมาของแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติของไทย นับแต่ปี พ.ศ. 2517 จนถึงปัจจุบัน
คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติมาแล้วทั้งสิ้น 6 ฉบับ
		
แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ 3 ฉบับแรก คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ
เมือ่ ปี พ.ศ. 2517 ปีพ.ศ. 2520 และปี พ.ศ. 2535 ตามล�ำดับ ซึง่ แผนเตรียมพร้อมฯ ทัง้ 3 ฉบับดังกล่าว
ได้มีการประเมินภัยคุกคามด้านความมั่นคงไปในท�ำนองเดียวกัน โดยเห็นว่าภัยจากการรุกรานของ
ข้าศึกศัตรู ต่างลัทธิอุดมการณ์ ที่จะรุกรานไทยจากประเทศเพื่อนบ้าน เป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคงรุนแรงสูงสุด จึงจ�ำเป็นต้องมีการเตรียมการเรื่องต่าง ๆ ทั้งด้านการบริหารจัดการ
และด้านทรัพยากร รวม 14 ด้านให้พร้อมที่จะระดมสรรพก�ำลังเพื่อน�ำไปสนับสนุนทหารในแนวหน้า
และช่วยประชาชนในแนวหลัง ได้แก่ ด้านการระดมสรรพก�ำลังเพื่อการทหาร ด้านการป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน ด้านการประชาสัมพันธ์และการจัดการข่าวสาร ด้านขนส่ง ด้านการสือ่ สาร ด้านการแพทย์
และสาธารณสุข ด้านทรัพยากรน�้ำ  ด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน ด้านอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิต
ด้านอาหาร ด้านอุปกรณ์เกษตร ด้านก�ำลังคน และด้านการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
เป็นต้น อย่างไรก็ตามแผนเตรียมพร้อมฉบับที่ 3 ได้มีการระบุให้มีการน�ำทรัพยากรต่าง ๆ ดังกล่าว
มาช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัยและภัยธรรมชาติทรี่ นุ แรงด้วย โดยมีการจัดตัง้ คณะอนุกรรมการ
และศูนย์เตรียมพร้อมด้านต่าง ๆ ซึ่งมีปลัดกระทรวงที่รับผิดชอบด้านนั้น ๆ เป็นประธาน ขึ้นตรงต่อ
คณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติและศูนย์เตรียมพร้อมกลางที่มีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เป็นประธาน โดยจัดให้มีการฝึกซ้อมการระดมสรรพก�ำลังเพื่อการทหารตามแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ
ในการฝึกร่วมกองทัพไทยและการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (C-MEX) เป็นประจ�ำทุกปีด้วย
ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้พจิ ารณาให้ความเห็นชอบแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ
อีก 3 ฉบับ ในปี พ.ศ. 2548 ปี พ.ศ. 2557 และฉบับปัจจุบนั เป็นฉบับล่าสุด ระหว่างปี พ.ศ. 2562 - 2565
แผนทั้งสามฉบับดังกล่าวได้ประเมินสถานการณ์ภัยคุกคามด้านความมั่นคงเป็นไปในท�ำนองเดียวกัน
โดยมีขอบเขตกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 - 2565
ได้ระบุการเตรียมความพร้อมของชาติใน 3 กลุม่ ของภัย ได้แก่ ภัยด้านสาธารณภัย ภัยด้านการป้องกัน
ประเทศ และภัยด้านวิกฤตการณ์ความมั่นคง ดังนี้
1) ภัยด้านสาธารณภัย เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 มีกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก ซึ่งเป็นกรอบและทิศทางส�ำหรับ
หน่วยงานทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศ ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตั้ ง แต่ ร ะยะก่ อ นเกิ ด ภั ย ขณะเกิ ด ภั ย และภายหลั ง เกิ ด ภั ย อย่ า งเป็ น ระบบในทิ ศ ทางเดี ย วกั น
อย่างบูรณาการ โดยมีขอบเขตของภัยประกอบด้วยภัยด้านสาธารณภัย 9 ประเภท ได้แก่ ภัยแล้ง
ภั ย จากดิ น โคลนถล่ ม แผ่ น ดิ น ไหวและสึ น ามิ วาตภั ย อั ค คี ภั ย ภั ย จากไฟป่ า และหมอกควั น
ภัยจากการคมนาคม และโรคระบาด ซึง่ ภัยทัง้ 9 ประเภทดังกล่าวอยูภ่ ายใต้แผนสนับสนุนการปฏิบตั งิ าน
ของ 28 ส่วนงาน
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2) ภัยที่เกิดจากการสู้รบ มีความเชื่อมโยงกับแผนป้องกันประเทศและแผนผนึกก�ำลัง
และทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศในการเตรียมพร้อมด้านทรัพยากรของหน่วยงานพลเรือน รัฐวิสาหกิจและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวม 10 ด้าน ได้แก่ ด้านก�ำลังคน ด้านอาหาร ด้านน�้ำ  ด้านคมนาคม ด้านการสื่อสาร
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน ด้านอุตสาหกรรม ด้านการประชาสัมพันธ์ และ
ด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก โดยมีกระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก
3) ภัยด้านวิกฤตการณ์ความมัน่ คง มีความเชือ่ มโยงกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ การต่อต้าน
การก่อการร้าย (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนแม่บท
ในการเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมระงับ และฟื้นฟูเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี (พ.ศ. 2561 - 2565)
2.4 การประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ การด�ำเนินงานตามแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ
ที่ผ่านมา ยังประสบกับปัญหาส�ำคัญในเรื่องการประสานงานของทุกหน่วยงานในทุกระดับ ทั้งภายในและระหว่าง
หน่ ว ยงาน ตลอดจนกั บ ภาคเอกชนและภาคประชาชนที่ ข าดการบู ร ณาการ/แผนงาน/โครงการรองรั บ
ยุทธศาสตร์ฯ อย่างแท้จริง นอกจากนีย้ งั มีปญ
ั หาในเรือ่ งการบูรณาการ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่แตกต่างกัน
ของหน่วยงานแต่ละระดับ อันก่อให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติด้วย
2.5 การประเมินภัยคุกคามด้านความมัน่ คงในระยะ 5 ปีขา้ งหน้าทีอ่ าจมีความเสีย่ งต้องใช้แผนเตรียมพร้อม
แห่ ง ชาติ โลกที่ มี ก ารพั ฒ นามากขึ้ น ในทุ ก ด้ า น ได้ ส ่ ง ผลให้ ส ถานการณ์ แ ละสภาพปั ญ หาต่ า ง ๆ
ทั้ ง ภายในประเทศและภายนอกประเทศของไทยมี แ นวโน้ ม ทวี ค วามหลากหลาย สลั บ ซั บ ซ้ อ น
และเกี่ ย วพั น เชื่ อ มโยงกั น มากยิ่ ง ขึ้ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง หากเกิ ด วิ ก ฤตการณ์ ห รื อ ภาวะไม่ ป กติ ใ ด ๆ
ก็จะส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงและเป็นวงกว้างจนยากที่จะระงับ บรรเทาปัญหา
รวมทั้งฟื้นฟูสังคมและชุมชนให้กลับสู่ภาวะปกติได้โดยเร็ว ด้วยเหตุนี้ จึงต้องมีการประเมินความเสี่ยง
ทีอ่ าจส่งผลให้เกิดภัยพิบตั หิ รือภาวะไม่ปกติในระดับชาติ เพือ่ เตรียมความพร้อมเครือ่ งมือและทรัพยากรต่าง ๆ
ในการน�ำมาใช้ในการบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะช่วยให้สังคม
กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว โดยมีสถานการณ์ความเสี่ยงที่เชื่อมโยงไปถึงการเกิดภัยพิบัติหรือภาวะไม่ปกติ
ในระดับชาติ ดังนี้
สถานการณ์ ภ ายในประเทศ ปั ญ หาความขั ด แย้ ง
ทางแนวความคิดความเชื่อของคนในชาติที่จะขยายตัวออกไป
กลายเป็ น ความแตกแยกอั น น� ำ ไปสู ่ ก ารใช้ ค วามรุ น แรง
ของคนในชาติโดยการสร้างมวลชนรวมกลุ่มชุมนุมประท้วง
ไม่ยอมรับการปฏิบัติตามกฎหมายจนถึงขั้นมีความเสี่ยงที่อาจ
ก่อความไม่สงบไปจนถึงขั้นก่อการจลาจลและก่อวินาศกรรม
รวมทั้งการนัดหยุดงานของพนักงานขนส่งมวลชน ตลอดจน
การใช้ สื่ อ ออนไลน์ โจมตี เ พื่ อ ลดความน่ า เชื่ อ ถื อ ของรั ฐ บาล
และปลุกปั่นให้สังคมคล้อยตามความคิดความเชื่อของฝ่ายตน
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ซึ่งความขัดแย้งแตกต่างทางความคิดความเชื่อที่ยกระดับไปสู่ความรุนแรงดังกล่าวมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย
โดยมีประเด็นส�ำคัญที่ใช้ปลุกปั่นสังคม ได้แก่ ความเหลื่อมล�้ำในด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสังคม โดยเฉพาะปัญหา
ความยากจน ปั ญ หาคอร์ รั ป ชั น ฉ้ อ ราษฎร์ บั ง หลวง ปั ญ หาความไม่ เ ป็ น ธรรมจากกระบวนการยุ ติ ธ รรม
ปั ญ หาวิ ก ฤติ ท างเศรษฐกิ จ ที่ รุ น แรงยิ่ ง ขึ้ น อั น เนื่ อ งมาจากผลกระทบจากโควิ ด - 19 นอกจากนี้ ยั ง มี ป ั ญ หา
ความเห็นต่างทางการเมือง พร้อมกันนี้ สังคมไทยยังมีปัญหาช่องว่างระหว่างวัย อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัว
ของโลกาภิวตั น์ทสี่ งั คมไทยเปิดกว้างในการรับวัฒนธรรมและแนวคิดจากสังคมประเทศตะวันตกผ่านทางเครือ่ งมือ
สื่อสารต่าง ๆ โดยเฉพาะการสื่อสารออนไลน์โดยไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกัน ก่อให้เกิดความแตกต่างทางความคิด
อย่างรุนแรงในสังคม
ขณะเดียวกัน ยังมีปญ
ั หาในเรือ่ งการท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างรุนแรง จนก่อให้เกิด
ภาวะไม่สมดุลของสภาวะแวดล้อมตามธรรมชาติ อันเป็นที่มาของปัญหาสาธารณภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ
ทีร่ นุ แรง ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม น�ำ้ แล้ง ไฟป่า ฝุน่ ละออง PM 2.5 แผ่นดินไหว สึนามิ ไปจนถึง
การขัดแย้งกันอันเนื่องมาจากการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ และความมั่นคงด้านอาหาร เป็นต้น
ดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิในปี พ.ศ. 2547 มีผู้เสียชีวิตถึง 5,395 คน และเหตุการณ์
มหาวาตภัย ในปี พ.ศ. 2554 มีความเสียหายสูงถึง 1.44 ล้านล้านบาท สถานการณ์ภยั แล้ง เมือ่ ปี พ.ศ. 2556
มีความเสียหายสูงถึง 3 พันล้านบาท และล่าสุดปัญหาโรคระบาดไวรัสโควิด - 19 ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2563
จนถึงปัจจุบัน สร้างความเสียหายอีกมูลค่าหลายแสนล้านบาท ซึ่งปัญหาเหล่านี้ยังคงมีความเสี่ยง
ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ซ�้ ำ ได้ อี ก นอกจากนี้ ยั ง มี ป ั ญ หาที่ ป ระเทศไทยมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะเป็ น สั ง คมผู ้ สู ง อายุ
ในระยะเวลาอันใกล้นี้ ซึง่ จะส่งผลให้มปี ระชาชนวัยแรงงานลดลง ก่อให้เกิดปัญหาอย่างรุนแรงต่อการวางแผน
การใช้ทรัพยากรบุคคลในระยะต่อไปด้วย
สถานการณ์บริเวณชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
1) ในภาพรวม แม้จ ะดูเ หมือนว่าการที่ประเทศเพื่อนบ้านของไทยทั้งหมดได้เข้าร่ว ม
อยู่ในประชาคมอาเซียนทุกประเทศแล้วจะท�ำให้ปัญหาความขัดแย้งตามแนวชายแดนและปัญหา
อาชญากรรมข้ า มชาติ ต ่ า ง ๆ คลี่ ค ลายลง แต่ ข ้ อ เท็ จ จริ ง กลั บ ปรากฏว่ า บริ เวณชายแดนไทย
กับประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีปัญหาเปราะบางอีกหลายปัญหาที่ยังคงมีความเสี่ยง อาจปะทุขึ้นมา
จนกลายเป็นความขัดแย้งอันน�ำไปสู่การกระทบกระทั่งและใช้ก�ำลังระหว่างกันได้ ประเด็นที่ส�ำคัญ
ได้แก่ ปัญหาเส้นเขตแดน ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาการลักลอบตัดไม้
ท�ำลายป่า และปัญหาการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
2) ความใกล้ชดิ ในการเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียนด้วยกันประกอบกับการพัฒนาทีแ่ ตกต่างกัน
ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบอีกหลายประการที่ส�ำคัญ
คือ การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองมาขายแรงงานและก่อเหตุรา้ ย การน�ำพาโรคของคนและสัตว์ขา้ มแดน
การลักลอบค้าสินค้าผิดกฎหมาย ซึ่งปัญหาบริเวณชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้
เป็นประเด็นปัญหาที่มีความเสี่ยง อาจกลายเป็นความขัดแย้งอันน�ำไปสู่ปัญหาข้อพิพาทระหว่าง
ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดนได้
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3) การที่ประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศเกิดปัญหาขัดแย้งทางการเมืองภายในจนถึงขั้น
ใช้ความรุนแรงต่อกันก็ส่งผลให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อประเทศไทยอีกหลายประการที่ส�ำคัญ
ได้แก่ ปัญหาผู้หนีภัยจากการสู้รบ ปัญหาการล่วงล�้ำอธิปไตยไทยจากประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจน
ปัญหาการน�ำโรคระบาดเข้ามาในเขตไทย ดังจะเห็นได้จากนับแต่ปี พ.ศ. 2527 จนถึงปัจจุบัน ยังคง
มีผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาตกค้างอาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงบริเวณชายแดนประมาณ 1 แสนกว่าคน
พร้ อ มกั น นี้ ใ นช่ ว ง พ.ศ. 2564 นี้ ยั ง มี ช าวเมี ย นมาได้ น� ำ เชื้ อ ไวรั ส โควิ ด - 19 เข้ า มาแพร่ เชื้ อ
ส่งผลให้เกิดการติดต่อระลอกที่ 2 ในประเทศไทย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบัน ความขัดแย้ง
ทางการเมื อ งภายในเมี ย นมาที่ ก� ำ ลั ง ทวี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น อาจสร้ า งปั ญ หาและส่ ง ผลกระทบ
ต่อประเทศไทยอีกหลายประการ

สถานการณ์ภายนอกประเทศ
1) การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของโลกสู่ยุคโลกาภิวัตน์ประกอบกับขั้วอ�ำนาจของโลก
เปลี่ ย นไปจากมหาอ� ำ นาจหนึ่ ง เดี ย วของโลกกลายเป็ น หลายขั้ ว อ� ำ นาจ รวมทั้ ง การพั ฒ นาอย่ า งรวดเร็ ว
ของเทคโนโลยีและการสื่อสารคมนาคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศโดยไม่ให้ความส�ำคัญต่อสิ่งแวดล้อม
ได้ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาโลกร้ อ น โดยมี ก ารคาดการณ์ ว ่ า ในปี พ.ศ. 2575 อุ ณ หภู มิ ข องโลกจะร้ อ นขึ้ น อี ก
1.5 องศาเซลเซี ย ส เป็นการสร้างผลกระทบให้เ กิดภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ส�ำคัญ ได้แ ก่ การก่อการร้าย
อาชญากรรมข้ามชาติ ภัยจากสงครามไซเบอร์ ภัยจากโรคระบาดใหม่ ภัยจากสาธารณภัย ภัยความมั่นคง
ด้านอาหาร และความมั่นคงด้านพลังงาน
2) การแข่งขันและขยายอิทธิพลของมหาอ�ำนาจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
ของจีน อันส่งผลให้สหรัฐอเมริกาต้องหันกลับมาสกัดกั้นและขัดขวางการขยายอิทธิพลของจีน โดยเฉพาะ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง ตลอดจนพื้นที่ทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออก
ซึ่งมีปัญหาการขัดแย้งเรื่องเส้นเขตแดนระหว่างจีนกับประเทศต่าง ๆ อยู่แล้ว อาจขยายความขัดแย้งให้บานปลาย
ออกไปจนถึงขั้นใช้ก�ำลังระหว่างกันได้
3) การแข่งขันอิทธิพลของประเทศต่าง ๆ
และกลุ่มก่อการร้ายยังส่งผลให้เกิดการสะสมอาวุธ
ทีม่ อี านุภาพท�ำลายล้างสูง รวมทัง้ การพัฒนาศักยภาพ
ของอาวุธสงครามต่อเนื่อง เช่น อากาศยานไร้คนขับ
การท�ำสงครามไซเบอร์ และการใช้ประโยชน์จาก
อวกาศ ปัจจัยเหล่านีไ้ ด้รบั การพัฒนาอย่างก้าวกระโดด
ซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งบ่ ง ชี้ ไ ด้ ว ่ า การเตรี ย มความพร้ อ ม
เพื่อรับมือกับความเสี่ยงของภัยคุกคามจากเหตุปัจจัย
เหล่านี้จ�ำเป็นต้องได้รับความส�ำคัญและการพัฒนา
เพิ่มมากขึ้น
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สถานการณ์ในภาพรวม เมือ่ พิจารณาสถานการณ์ความเสีย่ งทีเ่ ชือ่ มโยงไปถึงการเกิดภัยพิบตั ิ
หรือภาวะไม่ปกติจากสถานการณ์ภายในประเทศ สถานการณ์บริเวณชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
และสถานการณ์ภายนอกประเทศดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับพิจารณาถึงระดับความรุนแรงของภัยคุกคาม
ที่ อ าจกระทบต่ อ ความมั่ น คงแห่ ง ชาติ แ ล้ ว อาจระบุ ภั ย คุ ก คามที่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ แ ผนเตรี ย มพร้ อ มแห่ ง ชาติ
ในการเตรียมเครือ่ งมือและทรัพยากรเพือ่ ผนึกก�ำลังร่วมกันของทุกภาคส่วนในการบรรเทาและระงับภัยดังกล่าว ได้แก่
1) ภัยด้านการป้องกันประเทศที่มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับการท�ำ
สงครามรูปแบบใหม่และการกระทบกระทัง่ ระหว่างไทยกับประเทศเพือ่ นบ้าน
ตามแนวชายแดนที่อาจเกิดขึ้น
2) ภั ย ด้ า นสาธารณภั ย และภั ย ด้ า นวิ ก ฤตการณ์ ค วามมั่ น คงอื่ น ๆ
ได้แก่ ภัยจากโรคระบาดอย่างรุนแรง ภัยจากวิกฤตเรื่องหมอกควันและ
ฝุน่ ละอองทีร่ นุ แรง ภัยจากแผ่นดินไหวและสึนามิทรี่ นุ แรง ภัยจากการก่อการร้าย
และการก่อการร้ายสากล ภัยด้านการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
ภั ย จากการก่ อ วิ น าศกรรม ภั ย จากการก่ อ ความไม่ ส งบและก่ อ จลาจล
ภัยทางไซเบอร์ ภัยจากสารเคมีภัยจากสารชีวภาพ ภัยจากสารนิวเคลียร์
และรังสี ภัยทางอากาศ และภัยจากอวกาศ เป็นต้น

ข้อพิจารณา
3.1 แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติเป็นแผนทีเ่ ตรียมเครือ่ งมือและทรัพยากรให้พร้อมใช้แก้ไขปัญหาภาวะไม่ปกติ
ระดับชาติ แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ เป็นแผนที่มุ่งเน้นให้มีการเตรียมทรัพยากรส�ำคัญต่าง ๆ เพื่อจะน�ำมาใช้
แก้ไขปัญหาภัยพิบัติหรือภาวะไม่ปกติของชาติให้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้แผนเตรียมพร้อม
แห่งชาติ จึงเป็นแผนที่ด�ำเนินการตั้งแต่ในภาวะปกติ เพื่อให้มีทรัพยากรและเครื่องมือต่าง ๆ พร้อมที่จะใช้งาน
ได้ทันที่เกิดภาวะภัยพิบัติหรือภาวะไม่ปกติซึ่งกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
3.2 แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติเป็นแผนที่ต้องอาศัยการผนึกก�ำลังร่วมกันของทุกภาคส่วน การด�ำเนินการ
ตามแผนเตรี ย มพร้ อ มแห่ ง ชาติ ใ ห้ บ รรลุ ผ ลส� ำ เร็ จ ได้ จ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งใช้ ค วามร่ ว มแรงร่ ว มใจกั น
ของทุ ก ภาคส่ ว น ทั้ ง ภาครั ฐ (ทหาร ต� ำ รวจ และพลเรื อ น) ภาคท้ อ งถิ่ น ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ในทุ ก ระดั บ ทั้ ง ระดั บ ชุ ม ชน ระดั บ ท้ อ งถิ่ น ระดั บ อ� ำ เภอ ระดั บ จั ง หวั ด ระดั บ กระทรวง และระดั บ ชาติ
ในการผนึ ก ก� ำ ลั ง ร่ ว มกั น เข้ า มาเตรี ย มการในการแก้ ไขปั ญ หาวิ ก ฤตหรื อ ภาวะไม่ ป กติ ที่ รุ น แรงระดั บ ชาติ
ให้บรรลุผลส�ำเร็จอย่างรวดเร็ว
3.3 การประเมินภัยคุกคามที่มีความเสี่ยงที่จะส่งผลให้เกิดภัยพิบัติเป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญ การด�ำเนินการ
ตามแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ ในการน�ำทรัพยากรและเครื่องมือเข้ามาผนึกก�ำลังร่วมกันเพือ่ บรรเทาและแก้ไข
ปัญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นให้บรรลุผลส�ำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วนั้น การประเมินสถานการณ์ภั ย คุ ก คาม
เป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญ โดยควรต้องท�ำการประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง จนให้เห็นภาพว่าจะเกิดภัยพิบัติ
อะไรขึ้นและมีขนาดของภัยเท่าใด พร้อมกันนี้ ให้มีการจัดกลุ่มของภัยและจัดล�ำดับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นของภัย
เพื่อที่จะช่วยให้การเตรียมเครื่องมือและทรัพยากรที่จะน�ำมาใช้ในการบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติดังกล่าว
สามารถด�ำเนินไปได้อย่างถูกทิศทางและเป็นรูปธรรม
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3.4 ภัยคุกคามต่ออธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนเป็นภัยรุนแรงสูงสุดทีต่ อ้ งใช้แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ
ภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่ถือว่ารุนแรงและส�ำคัญสูงสุด คือ ภัยคุกคามจากข้าศึกศัตรูจากภายนอกประเทศ
หรื อ ภั ย ด้ า นการป้ อ งกั น ประเทศ จ� ำ เป็ น ต้ อ งระดมสรรพก� ำ ลั ง ร่ ว มกั น ของคนในชาติ ใ นการแก้ ไขปั ญ หา
ซึ่งแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติฉบับปัจจุบันได้ระบุให้มีการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ไว้ 10 ด้าน ให้พร้อม
ที่ จ ะระดมสรรพก� ำ ลั ง เพื่ อ น� ำ ไปใช้ ห ากมี ภั ย ดั ง กล่ า วเกิ ด ขึ้ น ได้ แ ก่ ด้ า นก� ำ ลั ง คน ด้ า นอาหาร ด้ า นน�้ ำ
ด้านคมนาคม ด้านการสื่อสาร ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน ด้านอุตสาหกรรม
ด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ และด้ า นสิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวก ซึ่ ง ปั จ จุ บั น กรมการสรรพก� ำ ลั ง กลาโหม
เป็นหน่วยประสานงานหลัก ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีการฝึกซ้อมในการฝึกร่วมกองทัพไทย
และการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (Crisis Management Exercise: C–MEX) อย่างสม�่ำเสมอ
3.5 ภั ย คุ ก คามด้ า นการป้ อ งกั น ประเทศมี พั ฒ นาการที่ ก ้ า วหน้ า มากขึ้ น ปั จ จุ บั น โลกมี ก ารพั ฒ นา
และเจริ ญ ก้ า วหน้ า อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ส่ ง ผลให้ ก ารเตรี ย มความพร้ อ มในด้ า นต่ า ง ๆ เพื่ อ รั บ มื อ กั บ ภั ย คุ ก คาม
ด้านการป้องกันประเทศ จ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาให้ทัดเทียมกับภัยคุกคามดังกล่าวด้วย เช่น การเตรียมการ
เพื่อรับมือกับสงครามรูปแบบใหม่ ได้แก่ สงครามเคมี สงครามชีวภาพ สงครามนิวเคลียร์/รังสี สงครามไซเบอร์
สงครามอากาศยานไร้คนขับ และด้านอวกาศ ซึ่งการเตรียมทรัพยากรในการรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้จะมีส่วน
ไปเสริมช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานพลเรือนในการเผชิญภาวะวิกฤตจากภัยที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ในส่วนของสาธารณภัยและวิกฤตด้านความมั่นคงรูปแบบอื่น ๆ ด้วย
3.6 ภั ย จากวิ ก ฤตการณ์ ด ้ า นความมั่ น คงอื่ น ๆ ที่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ แ ผนเตรี ย มพร้ อ มแห่ ง ชาติ
นอกจากภั ย ด้ า นการป้องกันประเทศ ซึ่ง เป็นภาวะวิกฤตที่รุนแรงสูงสุดของชาติที่ต้องใช้แ ผนเตรียมพร้อม
ในการจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อให้พร้อมที่จะใช้ประโยชน์เมื่อชาติมีภัยแล้ว ในปัจจุบัน ปรากฏว่ายังมีวิกฤตภัย
หลายเรื่องที่อาจเป็นความรุนแรงระดับชาติ ทั้งที่อยู่ในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และ
อยู่ในแผนอื่น ๆ ที่มีนโยบาย/ยุทธศาสตร์ และมีหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจนอยู่แล้ว แต่เมื่อเกิดวิกฤตภัย
ขั้นรุนแรงมากดังกล่าวขึ้น จะสร้างความเสียหายและสูญเสียอย่างมากมาย ซึ่งก็ควรต้องใช้แผนเตรียมพร้อม
แห่ ง ชาติ เพื่ อ การเตรี ย มการด้ า นต่ า ง ๆ ตั้ ง แต่ ใ นภาวะปกติ เพื่ อ ให้ ส ามารถเผชิ ญ กั บ ภั ย ดั ง กล่ า ว
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยวิ ก ฤตภั ย ดั ง กล่ า ว ได้ แ ก่ ภั ย ด้ า นสาธารณภั ย ที่ มี ค วามรุ น แรง ตลอดจนภั ย พิ บั ติ
ที่มีความรุนแรงอื่น ๆ อาทิ ภัยจากโรคระบาดอย่างรุนแรง ภัยจากโรคระบาดใหม่ ภัยจากวิกฤตเรื่องหมอกควัน
และฝุ่นละอองที่รุนแรง ภัยจากแผ่นดินไหวและสึนามิที่รุนแรง ภัยจากการก่อการร้ายและการก่อการร้ายสากล
ภั ย ต่ อ ระบบไซเบอร์ ภัยจากนิวเคลียร์และรัง สี ภัยด้านการรักษาผลประโยชน์แ ห่งชาติทางทะเล ภัยจาก
การก่อวินาศกรรม ภัยจากการก่อความไม่สงบและก่อจลาจล และภัยทางอากาศ เป็นต้น ซึ่งภัยหลายประการ
ดังกล่าวอยูใ่ นแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยูแ่ ล้ว แต่กค็ วรยกระดับการเตรียมความพร้อมเพือ่ ให้สามารถ
บรรเทาและแก้ไขภัยดังกล่าวให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.7 กลไกการบริ ห ารจั ด การตามแผนเตรี ย มพร้ อ มแห่ ง ชาติ แผนเตรี ย มพร้ อ มแห่ ง ชาติ
ได้กำ� หนดให้มคี ณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติ มีเลขาธิการสภาความมัน่ คงแห่งชาติเป็นประธาน
เป็นกลไกระดับนโยบาย รวมทั้งมีหน่วยงานก�ำกับและหน่วยงานหลักตามประเด็นย่อยของแผน
เตรียมพร้อมแห่งชาติเป็นกลไกระดับอ�ำนวยการและประสานงาน โดยมีหน่วยงานสนับสนุนและ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องของจังหวัด ภาคเอกชน ภาครัฐ วิสาหกิจ และภาคประชาชนเป็นกลไกระดับปฏิบตั ิ
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ซึ่งกลไกเหล่านี้เป็นกลไกตามแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ เพื่อให้มีการจัดเตรียมทรัพยากรต่าง ๆ
ให้พร้อมใช้ เมื่อเกิดภาวะวิกฤตหรือภาวะไม่ปกติเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดภาวะวิกฤตหรือ
ไม่ปกติอย่างรุนแรงเกิดขึ้น ก็จะมีกลไกอื่นเข้ามารับผิดชอบด้านการบริหารจัดการและการตกลงใจ
ทางนโยบายต่อ เช่น กลไกสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยมีการประกาศ
สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ตาม พ.ร.ก. การบริ ห ารราชการในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. 2548 เพื่ อ ใช้
กฎหมายพิเศษในการมอบอ�ำนาจและจัดตัง้ หน่วยงานพิเศษ ทัง้ ในรูปแบบของศูนย์หรือคณะกรรมการ
เฉพาะกิจขึ้น เช่น การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน จากนั้นมีการมอบอ�ำนาจของรัฐมนตรีกระทรวง
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ ม าอยู ่ ที่ น ายกรั ฐ มนตรี รวมทั้ ง มี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ห ารสถานการณ์ โ ควิ ด - 19
มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นเลขานุการ พร้อมกันนี้
ก็มีศูนย์ในระดับกระทรวง ระดับจังหวัดและระดับอ�ำเภอ ท�ำงานควบคู่กันไปด้วย
3.8 การจัดกลุ่มของวิกฤตภัยมีความส�ำคัญต่อแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ ปัจจุบันมีสาธารณภัย
และภัยพิบัติหลายเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่โดยปกติสุขของประชาชน ซึ่งสาธารณภัย
และภัยพิบตั ดิ งั กล่าวมีระดับความรุนแรงตัง้ แต่รนุ แรงน้อยจนถึงมีความรุนแรงมากและสร้างความสูญเสีย
เป็นวงกว้างหรือระดับประเทศ ทัง้ นีห้ ากเป็นความรุนแรงน้อย หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบก็สามารถด�ำเนินการ
จัดเตรียมทรัพยากรและเครื่องมือเพื่อใช้บรรเทาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ตั้งแต่ในภาวะปกติ
ตามนโยบายและตามแผนที่หน่วยงานได้รับมอบเป็นปกติอยู่แล้ว แต่หากเป็นภัยที่มีความรุนแรงมาก
ก็จ�ำเป็นต้องใช้แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติเข้ามาช่วยเป็นกลไกในการผนึกก�ำลังและทรัพยากร
ของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ (พลเรือนและทหาร) ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
เข้ามาเตรียมการเพื่อการแก้ไขและบรรเทาปัญหาสาธารณภัยและภัยพิบัติดังกล่าว

ข้อเสนอแนะ
4.1 ข้อเสนอเชิงนโยบาย
แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติเป็นแผนทีใ่ ช้ในการเตรียมเครือ่ งมือและทรัพยากรด้านต่าง ๆ
ตั้งแต่ในภาวะปกติ เพื่อให้สามารถน�ำมาใช้ในการบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและภาวะไม่ปกติของชาติให้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุน้ีการประเมินภัยคุกคามอย่างแม่นย�ำว่าจะเกิดภัยพิบัติอะไรที่มีความรุนแรง
ในระดั บ ชาติ จึ ง เป็ น เรื่ อ งที่ มี ค วามส� ำ คั ญ เพื่ อ ให้ ก ารเตรี ย มเครื่ อ งมื อ และทรั พ ยากรต่ า ง ๆ ดั ง กล่ า ว
สามารถด�ำเนินไปได้อย่างถูกทาง ดังนั้นการประเมินสถานการณ์ รวมทั้งการจัดกลุ่มของภัย ตลอดจนจัดล�ำดับ
ความเสี่ยงและความรุนแรงของภัยที่จะเกิดขึ้น จึงควรมีข้อเท็จจริงที่รอบด้าน ได้แก่ จากหน่วยงานด้านการข่าว
หน่วยงานต่างประเทศ และภาควิชาการ เป็นต้น
		
ภัยจากการคุกคามด้านการทหารเป็นภัยทีก่ ระทบต่อเอกราชอธิปไตยอย่างรุนแรงสูงสุด
จึงจ�ำเป็นต้องใช้แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติเป็นกลไกในการผนึกก�ำลังตั้งแต่ในภาวะปกติเพื่อให้พร้อมที่จะระดม
ทรัพยากรต่าง ๆ มาใช้ในการป้องกันประเทศ ขณะเดียวกันยังสามารถน�ำทรัพยากรทีเ่ ตรียมไว้เพือ่ การป้องกันประเทศ
มาใช้ในกรณีที่ชาติประสบภัยจากสาธารณภัยและภัยพิบัติอื่น ๆ ที่มีความรุนแรงด้วย
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ปัจจุบันภัยคุกคามด้านการป้องกันประเทศ มีพัฒนาการที่ก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง (เคมี ชีวภาพ นิวเคลียร์/รังสี) สงครามไซเบอร์ สงคราม
อากาศยานไร้คนขับ ด้วยเหตุนี้ การเผชิญภัยด้านการป้องกันประเทศก็ควรมีการเตรียมทรัพยากรและเครื่องมือ
เพื่อรวมกันเผชิญกับภัยคุกคามลักษณะดังกล่าว จึงเห็นสมควรเพิ่มการเตรียมพร้อมด้านการป้องกันประเทศ
ในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ ด้านเคมี ด้านชีวะ ด้านนิวเคลียร์/รังสี ด้านไซเบอร์ ด้านอากาศยานไร้คนขับ และ
ด้านอวกาศ เป็นต้น
		

นอกจากภัยด้านการป้องกันประเทศที่ควรจัดไว้ในแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติแล้ว
ยังมีภยั อืน่ ๆ ทีห่ ากเกิดขึน้ แล้วจะส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงทีค่ วรจัดไว้ในแผนเตรียมพร้อม
แห่งชาติ ได้แก่ ภัยด้านสาธารณภัยที่มีความรุนแรง และภัยด้านวิกฤตการณ์ความมั่นคงอื่น ๆ ที่มีนโยบาย/
ยุทธศาสตร์และหน่วยรับผิดชอบชัดเจนอยูแ่ ล้ว อาทิ ภัยจากโรคระบาดอย่างรุนแรง ภัยจากวิกฤตเรือ่ งหมอกควัน
และฝุ ่ น ละอองที่ รุ น แรง ภั ย จากแผ่ น ดิ น ไหวและสึ น ามิ ที่ รุ น แรง ภั ย จากการก่ อ การร้ า ย ภั ย ด้ า นการรั ก ษา
ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล ภัยจากการก่อวินาศกรรม ภัยจากการก่อความไม่สงบและก่อจลาจล และภัยทางอากาศ
		

แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ เป็นแผนที่ใช้ในการจัดเตรียมทรัพยากรที่ส�ำคัญให้พร้อม
ทีจ่ ะน�ำมาใช้ในภาวะวิกฤตของชาติให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ การประเมินภัยคุกคามทีจ่ ำ� เป็นต้องมีการเตรียม
ทรัพยากรและเครื่องมือในการน�ำมาใช้ในการบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอาจไม่สามารถท�ำได้ครบถ้วน
ครอบคลุมทุกภัย อย่างไรก็ตาม หากเกิดวิกฤตภัยทีย่ งั ไม่ได้ประเมินไว้กย็ งั สามารถน�ำทรัพยากรและเครือ่ งมือต่าง ๆ
ที่เตรียมไว้แล้วอย่างเป็นระบบที่จะใช้บรรเทาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาใช้ในการบรรเทาและการแก้ไข
ปัญหาวิกฤตภัยใหม่ได้เช่นกัน
		

4.2 ข้อเสนอเชิงปฏิบัติ
หน่วยรับผิดชอบแผนเตรียมพร้อมสาขาต่าง ๆ ควรด�ำเนินการจัดตัง้ คณะอนุกรรมการฯ
และศูนย์เตรียมพร้อมสาขานั้น ๆ โดยมีปลัดกระทรวงเป็นประธาน ภายใต้คณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
		

ศูนย์เตรียมพร้อมสาขานั้น ๆ จัดท�ำฐานข้อมูลทรัพยากรส�ำคัญในความรับผิดชอบ
ขณะเดียวกันก็จัดให้มีช่องทางการประสานข้อมูลกับ สมช. ศูนย์เตรียมพร้อมสาขาอื่น ๆ และมีการประสานงาน
กั บ หน่ ว ยรั บ ผิ ด ชอบ เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ลั ก ษณะเดี ย วกั น ในต่ า งประเทศ เพื่ อ การสนั บ สนุ น ทรั พ ยากร
และเครื่องมือเมื่อเกิดภัย
		

จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนการบรรเทาและแก้ไขปัญหาพิบัติภัยในความรับผิดชอบ
ของแต่ ล ะสาขาอย่ า งสม�่ ำ เสมอตามห้ ว งเวลา เพื่ อ ทดสอบศั ก ยภาพของหน่ ว ยเหนื อ หน่ ว ยข้ า งเคี ย ง และ
หน่วยระดับล่าง พร้อมกันนี้ก็จัดท�ำระเบียบปฏิบัติประจ�ำ  (รปจ.) เพื่อการทบทวนและพัฒนา รปจ. ต่อไป
		

การด�ำเนินการของหน่วยที่รับผิดชอบจัดเตรียมทรัพยากรแต่ละสาขาควรมีการจัดท�ำ
แผนการบรรเทาและแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรทั้งการป้องกันภัย การเตือนภัย การเตรียมความพร้อม
ระดมและสนับสนุนทรัพยากร การระดมทรัพยากรในขณะเกิดเหตุ และการระดมทรัพยากรในการฟื้นฟูชุมชน
และสังคม
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ภาคประชาสังคม

กับการขับเคลื่อนประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน1
กอปร์ธรรม นีละไพจิตร 2

บทน�ำ

ผลกระทบจากโลกาภิวตั น์ (Globalization) เปิดโอกาสให้ตวั แสดงทีไ่ ม่ใช่รฐั (Non-state
actors) มี บ ทบาทในปริมณฑลระหว่างประเทศ
มากขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ ซึง่ แต่เดิมบทบาทของภาค
ประชาสังคมจ�ำกัดอยู่ภายในขอบเขตของรัฐชาติ
แต่โลกาภิวัตน์ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและสภาพ
แวดล้อมของการจัดการปกครองโลกในรูปแบบใหม่
โดยเปิดพื้นที่ให้กับตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐมีส่วนร่วม
ในการก�ำหนดนโยบายของรัฐมากขึ้น ซึ่งแนวคิด
เสรีนยิ ม (Liberalism) มองว่าบทบาทของประชาสังคม
จะช่วยส่งเสริมประชาธิปไตย เนื่องจากเป็นการ
จัด การระเบี ย บระหว่างประเทศในลัก ษณะล่าง
ขึน้ บน (Bottom-Up) โดยการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ทีเ่ ป็นเจ้าของอ�ำนาจอย่างแท้จริง จะน�ำมาซึง่ การปกครอง
ของโลกที่มีความชอบธรรมและมีประสิทธิภาพ
หากพิจารณาบริบทของอาเซียนในฐานะ
องค์การความร่วมมือส่วนภูมภิ าคอาเซียนถูกวิพากษ์
วิ จ ารณ์ ม าโดยตลอดว่ า เป็ น องค์ ก รที่ มี ก ลไก
การด�ำเนินงานในลักษณะทีเ่ ป็นทางการสูง เนือ่ งจาก
กระบวนการตั ด สิ น ใจหรื อ การก� ำ หนดนโยบาย

ของอาเซียนล้วนมาจากผูน้ ำ� หรือเจ้าหน้าที่ระดับสูง
ของประเทศสมาชิก ขาดการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนและภาคประชาสังคม กระทัง่ การประกาศ
ใช้กฎบัตรอาเซียนทีเ่ น้นย�ำ้ ถึงเจตจ�ำนงการให้ความ
ส�ำคัญกับภาคประชาชนซึ่งถือเป็นประวัติศาสตร์
หน้าใหม่ของอาเซียน
บทความนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส� ำ รวจ
สถานภาพและบทบาทของภาคประชาสังคมอาเซียน
ทัง้ ในมิตขิ องโครงสร้างกลไกเชิงสถาบันและมิตกิ าร
มีสว่ นร่วมในทางปฏิบตั ิ อุปสรรคและความท้าทาย
ตลอดจนข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐและภาค
ประชาสังคมในการร่วมกันขับเคลื่อนอาเซียนให้
เป็นองค์การความร่วมมือส่วนภูมภิ าคทีม่ ปี ระชาชน
เป็นศูนย์กลางได้อย่างแท้จริง โดยอาศัยแนวคิดเสรี
นิยมใหม่ (Neoliberalism) ที่มองว่าความร่วมมือ
ระหว่างรัฐจะเกิดขึน้ ได้ตอ้ งมาจากการทีร่ ฐั ต้องปรับ
พฤติ ก รรมหรื อ นโยบายภายในประเทศของตน
เพือ่ สร้างความร่วมมือกับรัฐอืน่ ๆ และตัวแสดงอืน่ ๆ
ซึง่ มิใช่รฐั (Non-state-actors) อันจะน�ำมาซึง่ ความ
ร่วมมือและสร้างสันติภาพได้ โดยแนวคิดเสรีนยิ ม
ใหม่ให้ความส�ำคัญกับการสร้างความร่วมมือของรัฐ

บทความนี้เป็นการวิเคราะห์ส่วนหนึ่งจากงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนานโยบายเพื่อสร้างความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือของภาค
ประชาสังคมเพือ่ การพัฒนาประชาคมอาเซียนอย่างยัง่ ยืน” โดย สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
2
นักวิจยั สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
1
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โดยเน้นบทบาทของสถาบันระหว่างประเทศ (International Institutions) ในฐานะทีเ่ ป็นตัวกลางในการ
ก�ำหนดผลประโยชน์รว่ ม (Common Interests)
ซึง่ องค์กรระหว่างประเทศจะต้องมีหลักการ (Principles) กฎระเบียบ (Rules) บรรทัดฐาน (Norms)
และกระบวนการตั ดสินใจ (Decision Making)
ร่วมกันของตัวแสดงต่าง ๆ ในประเด็นหนึง่ ๆ แนวคิด
เสรีนิยมใหม่ให้ความส�ำคัญกับสถาบันซึ่งไม่ใช่รัฐ
ในฐานะทีเ่ ป็นตัวกลางในการอ�ำนวยความสะดวกและ
ลดต้นทุนให้แก่รัฐสมาชิกในการสร้างความร่วมมือ
หรือเป็นตัวกลางในการชะลอและระงับข้อพิพาท

ระหว่างรัฐได้ แต่รัฐสมาชิกจะต้องยอมสละอ�ำนาจ
อธิปไตยบางส่วนให้กบั องค์กรระหว่างประเทศในการ
ยอมรับและปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทีอ่ งค์กรเหล่านัน้
ได้ ก� ำ หนดขึ้ น ทั้ ง นี้ การที่ รั ฐ จะให้ ค วามร่ วมมื อ
ก็ ต ่ อ เมื่ อ เล็ ง เห็ น ถึ ง ผลประโยชน์ ที่ ต นจะได้ รั บ
เป็นส�ำคัญ 3 บทความนีจ้ งึ อาศัยแนวคิดเสรีนิยมใหม่
มาเป็นกรอบการวิเคราะห์ถึงการปรับนโยบายของ
อาเซียนที่รัฐสมาชิกเลือกที่จะร่วมมือกับตัวแสดง
ซึง่ ไม่ใช่รฐั เพือ่ สร้างผลประโยชน์รว่ มกันของอาเซียน
ได้อย่างยัง่ ยืน

ภาคประชาสังคม : สถานภาพและบทบาทในอาเซียน
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ หรือ อาเซียน ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2510
ระหว่างช่วงสงครามเย็นซึ่งสหรัฐอเมริกาประกาศ
ถอนตัวออกจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมื่ อ พั น ธมิ ต รผู ้ เ คยเป็ น หลั ก ประกั น คุ ้ ม ครองภั ย
จากคอมมิวนิสต์ถอนตัวออกไป ก่อให้เกิดความ
หวาดระแวงว่าลัทธิคอมมิวนิสต์จะแผ่ขยายอิทธิพล
เข้ามายังประเทศอืน่ ๆ ในภูมภิ าค ดังนัน้ อินโดนีเซีย
มาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์ สิงคโปร์ และไทย จึงรวมตัวกัน
ก่อตั้งอาเซียนขึ้นเพื่อเป็นเกราะก�ำบังทางการเมือง
และความมัน่ คง
การก่ อ ตั้ ง อาเซี ย นมี วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ตก
ต่างไปจากแนวคิดการรวมกลุ่มระหว่างประเทศ
แบบภูมภิ าคนิยม (Regionalism) กระแสหลักซึง่ มุง่ เน้น
การบูรณาการเป็นองค์การระหว่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะ
เหนือรัฐ (Supranational) โดยรัฐสมาชิกต้องยอม
สละอ�ำนาจอธิปไตย (Sovereignty) บางส่วนให้กบั
3
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องค์การความร่วมมือส่วนภูมิภาคเพื่อการก�ำหนด
นโยบายและจัดการประเด็นต่าง ๆ ร่วมกันได้อย่าง
เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ โดยวิวัฒนาการ
ของภูมภิ าคนิยมจะมีลำ� ดับขัน้ การบูรณาการ เริม่ ต้น
จากเขตการค้าเสรี (Free Trade Area – FTA)
สหภาพศุลกากร (Custom Union) ตลาดร่วม
(Common Market) สหภาพเศรษฐกิจ (Economic
Union) และพัฒนาไปสู่สหภาพเหนือชาติ (Supranational Union) ในทีส่ ดุ
ขณะที่เจตนารมณ์การก่อตั้งอาเซียนใน
ทางปฏิบัติมุ่งเน้นเฉพาะมิติด้านความมั่นคงและ
การสร้างเครือข่ายเพื่อป้องกันการแทรกแซงของ
อิทธิพลจากภายนอกเป็นหลัก ดังปรากฏในเอกสาร
การก่ อ ตั้ ง อาเซี ย น หรื อ “ปฏิ ญ ญากรุ ง เทพฯ”
(Bangkok Declaration) ทีล่ งนามในวันที่ 8 สิงหาคม
พ.ศ. 2510 ซึง่ ระบุวา่

Jennifer, Sterling-Folker, “Neoliberalism,” International relations theories: Discipline and diversity, no. 2 (2010).
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“... ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความรับผิดชอบร่วมกัน
ในอันดับแรกทีจ่ ะเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมส่วนภูมภ
ิ าคให้มน
ั่ คง
และจัดประกันให้การพัฒนาประเทศด�ำเนินไปได้โดยสันติและก้าวหน้า
และเห็นว่าประเทศเหล่านีม้ ค
ี วามตัง้ ใจแน่วแน่ทจี่ ะให้เสถียรภาพ
และความมัน
่ คงของตนพ้นจากการแทรกแซงจากภายนอก
ไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปแบบลักษณะใด ทัง้ นี้ เพือ่ ทีจ่ ะธ�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ลักษณะความเป็นชาติ
ของแต่ละประเทศตามอุดมการณ์และความมุง่ ปรารถนาของประชาชนของตน...”4

สาระส� ำ คั ญ ในปฏิ ญ ญากรุ ง เทพฯ มี
ข้อสังเกตส�ำคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก แม้วา่
เจตนารมณ์ ก ารรวมกลุ ่ ม ของอาเซี ย นระบุ ถึ ง
การสร้างความร่วมมือทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมในภาพกว้าง แต่ไม่มกี ารระบุถงึ แนวทาง
บูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม เนือ่ งจากคุณลักษณะ
เฉพาะของประเทศสมาชิก อาเซียน คือ ความ
หลากหลาย ทัง้ ในแง่ชาติพนั ธุ์ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม
รวมถึงรูปแบบการปกครอง ประกอบกับประเทศ
สมาชิกเคยมีขอ้ พิพาทระหว่างกัน มีความหวาดระแวง
ไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน จึงไม่
ปรากฏแนวทางการบูรณาการอย่างเป็นล�ำดับขั้น
ตามแนวคิดภูมิภาคนิยมที่มุ่งเน้นการลดอ�ำนาจ
ของรัฐชาติ และเพิม่ อ�ำนาจให้กบั องค์การความร่วมมือ
เหนือรัฐ เพราะประเทศสมาชิกยังมีความหวงแหน
อ�ำนาจอธิปไตยและยึดมั่นในหลักการไม่แทรกแซง
กิจการภายในระหว่างกัน (Non-interference)
อย่างเคร่งครัด และ ประการทีส่ อง ในปฏิญญากรุงเทพฯ
ไม่ ป รากฏถึ ง การให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ สถานภาพ
และบทบาทของประชาชนและภาคประชาสังคม
ในอาเซียนแต่อย่างใด

อาเซียนอาศัยความร่วมมือระหว่างรัฐ-รัฐ
เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือ
แม้อาเซียนจะมีช่องทางให้ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน
และภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการประชุมเฉพาะ
สาขา (Sectoral Bodies) แต่ในทางปฏิบตั อิ าเซียน
ยังขาดปฏิสมั พันธ์ระหว่างรัฐกับภาคประชาชนและ
ภาคประชาสังคมในมิตกิ ารเมือง สังคม และวัฒนธรรม
ในการมีส่วนร่วมก�ำหนดนโยบายอย่างเป็นระบบ
ตามกลไกทางกฎหมาย ซึ่งในทางกลับกันบทบาท
ของภาคธุรกิจและเอกชนสามารถรวมตัวกันและ
มี ส ่ ว นร่ ว มในการก� ำ หนดนโยบายของอาเซี ย น
ได้อย่างรวดเร็วและมีนัยส�ำคัญ
ในปี พ.ศ. 2515 (5 ปี หลังการก่อตั้ง
อาเซียน) ทีป่ ระชุมอาเซียนได้จดั ท�ำแผนการบูรณาการ
ทางเศรษฐกิ จ โดยก่ อ ตั้ ง สภาหอการค้ า อาเซี ย น
(ASEAN Chambers of Commerce – ACC) เพือ่
เปิดพื้นที่ให้นักธุรกิจในอาเซียนได้มีส่วนร่วมใน
การสะท้อนข้อเสนอแนะและข้อกังวลด้านเศรษฐกิจ
ต่ออาเซียนและรัฐบาลประเทศสมาชิก โดย ACC
มีบทบาทส�ำคัญในการโน้มน้าวและผลักดันให้อาเซียน
ก่อตัง้ เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade

ASEAN Secretariat, “The ASEAN Declaration (Bangkok Declaration) Bangkok, 8 August 1967” from https://asean.
org/the-asean-declaration-bangkok-declaration-bangkok-8-august-1967.
4
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Area – AFTA) ยิ่งไปกว่านั้น เครือข่ายภาคธุรกิจยัง
มีสว่ นร่วมอย่างไม่เป็นทางการในการผลักดันให้เกิด
การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit EAS) โดยบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนมีลกั ษณะ
การท�ำงานร่วมกับอาเซียนแบบล่างขึน้ บน (Bottomup) ซึง่ ได้รบั การยอมรับจากผูน้ ำ� อาเซียนเป็นอย่างดี
ขณะที่ บ ทบาทของภาคประชาสั ง คม
อาเซียนในมิตกิ ารเมืองและสังคม กลับมีพฒ
ั นาการ
ที่ล่าช้ากว่าภาคธุรกิจอย่างเห็นได้ชัด แนวคิดการ
ก�ำหนดบทบาทของภาคประชาสังคมในอาเซียน
ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมครั้งแรกจากข้อเสนอของ
ทีป่ ระชุม ASEAN Institutes of Strategic and
International Studies (ASEAN-ISIS) ซึง่ เป็นเครือ
ข่ายนักวิชาการของอาเซียน (Track II) มีบทบาท
เป็น Think Tank ในการจัดท�ำข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายและยุทธศาสตร์ให้กบั ทีป่ ระชุมผูน้ ำ� อาเซียน
โดยผลจากการประชุม ASEAN-ISIS ในปี พ.ศ. 2538
เสนอให้จดั ตัง้ ASEAN People’s Assembly
(APA) มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็นสะพานเชื่อมระหว่าง
อาเซี ย นกั บ ภาคประชาสั ง คม เนื่ อ งจากภาค
ประชาสั ง คมและองค์ก รพัฒนาเอกชน (Nongovernmental organization – NGO) เป็นตัวแสดง
ส�ำคัญในองคาพยพของหลายประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะรูปแบบและวิธกี าร
ด�ำเนินงานมีความใกล้ชดิ กับประชาชนระดับรากหญ้า
สามารถเป็นกระบอกเสียงสะท้อนความต้องการ
ของประชาชนสู่ผู้ก�ำหนดนโยบายของอาเซียนได้
อย่างรวดเร็ว5
การที่เครือข่ายภาคธุรกิจมีบทบาทใน
อาเซียนรวดเร็วกว่าภาคประชาสังคมที่ขับเคลื่อน
ประเด็นการเมือง สังคม และวัฒนธรรมในช่วงการ
ก่อตัง้ อาเซียนนัน้ เป็นผลจากปัจจัยหลัก 3 ประการ

ดังนี้ ประการแรก โครงสร้างของกรอบความร่วมมือ
อาเซียนในระยะแรกก่อตัง้ มีลกั ษณะเป็นกรอบความ
ร่วมมือที่เป็นทางการแบบรัฐ-รัฐ มีการด�ำเนินงาน
ในลักษณะระบบราชการสูง และขาดแผนแม่บทที่
เปิดรับการมีสว่ นร่วมจากประชาชนและภาคประชาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ประการทีส่ อง บรรดาผูน้ ำ�
ประเทศสมาชิกและผู้มีส่วนในการก�ำหนดนโยบาย
ของอาเซียนในระยะแรกก่อตั้งขาดเจตจ�ำนงในการ
เปิ ด รั บ การมี ส ่ ว นร่ ว มจากภาคประชาสั ง คม
ประการทีส่ าม บทบาทของภาคประชาสังคมในประเทศ
สมาชิกยังมีความแตกต่างกันทั้งในแง่พัฒนาการ
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน ประเด็นการขับเคลือ่ น
ตลอดจนข้อจ�ำกัดและเงือ่ นไขภายในประเทศ ส่งผล
ให้ ภ าคประชาสั ง คมที่ ขั บ เคลื่ อ นประเด็ น ทาง
การเมือง สังคม และวัฒนธรรม รวมตัวกันเป็น
เครือข่ายระดับภูมภิ าคได้ชา้ กว่าภาคธุรกิจ จากเหตุผล
หลัก 3 ประการข้างต้น ส่งผลให้ในช่วง 3 ทศวรรษ
แรกของอาเซียนจึงไม่ปรากฏบทบาทภาคประชาสังคม
ในเวทีอาเซียนแต่อย่างใด
หลังการก่อตั้ง APA ตามข้อเสนอของ
ASEAN-ISIS บทบาทของภาคประชาสังคมอาเซียน
เริ่มปรากฏเด่นชัดขึ้นในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเอเชีย
ใน พ.ศ. 2540 - 2541 ซึง่ เป็นจุดเปลีย่ นทางการเมือง
และเศรษฐกิจของหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วิกฤตเศรษฐกิจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศต่อหัว (GDP per capita) พ.ศ. 2541
ของประเทศไทยลดลงร้อยละ 12 อินโดนีเซียลดลง
ร้อยละ 16 มาเลเซียลดลงร้อยละ 10 ฟิลิปปินส์
ลดลงร้อยละ 3 และสิงคโปร์ลดลงร้อยละ -16 บริษทั
ห้างร้านในอาเซียนต้องปิดกิจการเป็นจ�ำนวนมาก
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International
Labour Organization - ILO) ประเมินว่าอัตรา

Alexander C. Chandra, “Southeast Asian civil society and the ASEAN Charter: the way forward (Jakarta: Institute
for Global Justice, 2007).
6
The World Bank, World development indicators 1998, http://documents1.worldbank.org/curated/
en/745241468135933997/pdf/multi0page.pdf.
5

18

วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ 8 ประจ�ำเดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 2565

การว่ า งงานในอิ น โดนีเซียเพิ่มขึ้นถึง 3 ล้านคน
ประเทศไทย 1.5 ล้านคน และมาเลเซีย 150,000 คน
ขณะที่ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในด้านสังคม
ส่งผลให้ราคาสินค้าภายในประเทศสูงขึน้ โดยเฉพาะ
สินค้าน�ำเข้า อาทิ ยาและเวชภัณฑ์ น�ำมาซึง่ ค่าครองชีพ
ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องท่ามกลางอัตราการว่างงาน
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ในหลายประเทศ7
วิกฤตเศรษฐกิจเอเชียเป็นตัวแปรส�ำคัญที่
ผลักดันให้ภาคประชาสังคมเริ่มวิพากษ์วิจารณ์และ
ตั้งค�ำถามถึงผลกระทบในทางลบจากโลกาภิวัตน์
การเปิดเสรีทางการค้า และกระบวนการก�ำหนด
นโยบายทางเศรษฐกิจเพือ่ รับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจ
ทีป่ ราศจากความเห็นชอบจากประชาชน ยิง่ ไปกว่านัน้
เครือข่ายภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชน
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทงั้ ระดับท้องถิน่ ระดับชาติ
และระดับภูมภิ าคยังจับตามองภัยทีม่ าจากองค์การ
ระหว่างประเทศที่เข้ามามีอิทธิพลในภูมิภาคช่วง
วิกฤตเศรษฐกิจ ได้แก่ กองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (International Monetary Fund – IMF)
ธนาคารโลก (World Bank) และองค์การการค้าโลก
(World Trade Organization – WTO) ก่อให้เกิด
การเคลือ่ นไหวของประชาชนและภาคประชาสังคม
ในหลายประเทศที่ อ อกมาเรี ย กร้ อ งเกี่ ย วกั บ
ปัญหาปากท้อง จนเกิดกระบวนการเปลีย่ นผ่านทาง
การเมืองและการเปลีย่ นรัฐบาลในหลายประเทศ
บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ให้ ภ าคประชาสั ง คมอาเซี ย นมี
บทบาทมากขึ้น เครือข่าย ASEAN-ISIS จึงเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่าย ASEAN People’s

Assembly (APA) ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2543
(33 ปี หลังก่อตัง้ อาเซียน) ณ เกาะบาตัม จังหวัดริอาว
ประเทศอินโดนีเซีย ผลจากการประชุมดังกล่าว
เครือข่าย APA ได้ระบุถึงวัตถุประสงค์การก่อตั้ง
ดังนี้ 1) เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ในการสร้าง
ประชาคมอาเซียนท่ามกลางภาคส่วนทีห่ ลากหลาย
ด้วยกระบวนการแบบค่อยเป็นค่อยไป 2) เพือ่ ส่งเสริม
ความเข้าใจร่วมกันและขันติท่ามกลางความหลาก
หลายทางวัฒนธรรม ศาสนา ชาติพนั ธุ์ ค่านิยมทาง
สังคม โครงสร้างทางการเมือง และองค์ประกอบอืน่ ๆ
ของอาเซียนที่มีความหลากหลาย 3) เพื่อน�ำเสนอ
แนวทางการจั ด การปั ญ หาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
อันเป็นผลจากการจัดตั้งประชาคมอาเซียน 4) เพือ่
อ�ำนวยความสะดวกในการลดช่องว่างผ่านมาตรการ
สร้างความไว้เนือ้ เชือ่ ใจภายในเครือข่าย APA ระหว่าง
ภาคการเมืองและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระหว่าง
ภาครัฐ (Track I) และภาควิชาการ (Track II) และ
5) เพือ่ ช่วยสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียนตาม
ASEAN Vision 2020 และ Bali Concord II8
หลังจาก APA สร้างเครือข่ายภาคประชา
สังคมเป็นรูปร่างมากขึ้น APA เริ่มมีกิจกรรมอย่าง
ต่อเนือ่ ง ตัง้ แต่การจัดประชุมเป็นประจ�ำทุกปีตงั้ แต่
ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา ซึ่งเนื้อหาสาระของการ
ประชุมในช่วงปีแรก ๆ เป็นการก�ำหนดวาระการ
ขับเคลือ่ นองค์กรเพือ่ เป็นสะพานเชือ่ มระหว่างภาค
รัฐกับภาคประชาชน โดยการประชุมครั้งที่ 3 ในปี
พ.ศ. 2545 ทีป่ ระชุม APA ได้มกี ารระบุถงึ ผลประโยชน์
ร่วมกันของภาคประชาสังคมอาเซียนในประเด็นหลัก
คือ การเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศมี

Suthad Setboonsarng, “ASEAN Economic Co-operation: Adjusting to the Crisis,” Southeast Asian Affairs, (1998): 17-36.
Noel M. Morada, “APA and Track 2½ Diplomacy: The Role of the ASEAN People’s Assembly in Building an
ASEAN” Community, The ASEAN 40th Anniversary Conference, “Ideas and Institutions: Building and ASEAN Community?”
(2007) from https://library.fes.de/pdf-files/bueros/singapur/04601/2007-3/morada.pdf.
7
8

วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ 8 ประจ�ำเดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 2565

19

ความรับผิดชอบเกีย่ วกับผลกระทบจากโลกาภิวตั น์
ทีม่ ตี อ่ ประชาชน และการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ในการบูรณาการทางเศรษฐกิจอาเซียน 9 อย่างไรก็ตาม
แม้ว ่าเวที APA จะจัดขึ้นเป็นประจ�ำเกือบทุก ปี
แต่ยงั เป็นเพียงการประชุมระหว่างภาคีเครือข่ายภาค

ประชาสังคมภายในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ซึ่งภาคประชาสังคมด�ำเนินการเอง ขณะที่ผลสรุป
จากการประชุม ข้อเรียกร้อง ตลอดจนข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายไม่ได้เป็นพันธกรณีผูกพันกับรัฐสมาชิก
อาเซียนแต่อย่างใด

ประเด็นการขับเคลื่อนของภาคประชาสังคมอาเซียน
อาเซียนเต็มไปด้วยความหลากหลายทั้ง
รูปแบบการเมืองการปกครอง เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคม ประกอบกับความแตกต่างในประเด็น
อ่อนไหวทางสังคมทีม่ คี วามจ�ำเพาะในแต่ละประเทศ
ซึ่งไม่เพียงแต่มุมมองของภาครัฐในแต่ละประเทศ
จะแตกต่างไปจากภาคประชาสังคมเท่านัน้ แต่ภาค
ประชาสังคมทัง้ 10 ประเทศ ก็ยงั มีจดุ ยืนทีแ่ ตกต่างกัน
อาทิ ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับชาติพนั ธุ์ ศาสนา และ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ส่งผลให้การก�ำหนดประเด็น
ขับเคลื่อนของเครือข่ายภาคประชาสังคมอาเซียน
จ�ำเป็นต้องหาจุดยืนร่วมกันภายในเครือข่ายซึง่ ไม่ใช่
เรือ่ งง่ายเนือ่ งจากภาคประชาสังคมในแต่ละประเทศ
มีจดุ ยืนทีแ่ ตกต่างกันในบางประเด็น
ในช่ ว งระยะแรกของการก่อตั้ง APA
ในปี พ.ศ. 2543 นั้ น เครือข่ายภาคประชาสังคม
อาเซียนใช้กระบวนการปรึกษาหารือร่วมกันโดย
ภาคประชาสังคมทั้ง 10 ประเทศ มีจุดยืนที่ตรงกัน
ว่าแต่ละองค์กรมีผลประโยชน์รว่ มคือ การตอบสนอง
ผลประโยชน์ของผู้ยากไร้ กลุ่มคนชายขอบ ชุมชน

และสังคมโดยรวม โดยมีขอบเขตประเด็นในการ
ด�ำเนินงาน ได้แก่ ผลกระทบจากโลกาภิวัตน์ที่มี
ต่อประชาชนระดับรากหญ้า ปัญหาความยากจน
และปัญหาสิ่งแวดล้อม10 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน
ประเด็นทีภ่ าคประชาสังคมอาเซียนขับเคลือ่ นยังคง
มีทิศทางเช่นเดียวกับช่วงระยะก่อตั้ง ดังปรากฏใน
แถลงการณ์ ก ารประชุ ม คู ่ ข นานกั บ การประชุ ม
สุดยอดผูน้ ำ� อาเซียนในช่วง 2 - 3 ปีทผี่ า่ นมา ซึง่ เป็น
ช่องทางสะท้อนข้อเรียกร้องและข้อเสนอต่อผู้น�ำ
อาเซียนที่ถูกหยิบยกมาหารือในที่ประชุม ASEAN
Civil Society Conference and ASEAN Peoples’
Forum (ACSC/APF) ในแต่ละปีประกอบด้วย
4 ประเด็ นหลั ก โดยสรุ ป ดั ง นี้ 11 1) ประเด็ น
สันติภาพและความมั่นคง ได้แก่ สิทธิมนุษยชน
ประชาธิปไตย ความขัดแย้ง และความรุนแรงระดับ
ภายในประเทศ เป็นต้น 2) ประเด็นสังคม - เศรษฐกิจ
ได้แก่ ผลกระทบจากการค้าเสรี ภาคเกษตรกรรม
ความมั่นคงทางอาหาร แรงงาน แรงงานข้ามชาติ
สิทธิชมุ ชน เป็นต้น 3) ประเด็นสังคม - วัฒนธรรม

Rodolfo C. Severino, ASEAN and Civil Society: Their Common Interest. Challenges Facing the ASEAN Peoples:
Report of the Second ASEAN People’s Assembly, Bali (Indonesia), 30 August – 1 September 2002.
10
Ibid.
11
ASEAN Civil Society Conference / ASEAN Peoples’ Forum Statement (2016, 2017, 2018, 2019).
9
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ได้แก่ การมีสว่ นร่วมของประชาชนในอาเซียน ผูห้ ญิง
เด็ก เยาวชน ผูพ้ กิ าร เป็นต้น 4) ประเด็นสิง่ แวดล้อม
ได้แก่ การเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ การใช้
พลังงานหมุนเวียน การบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ อย่ า งเท่ า เทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม
ผลกระทบจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ ผลกระทบ
จากการก่อสร้างเขือ่ น เป็นต้น

ภาคประชาสังคมอาเซียน :
มายาคติและความเป็นจริง
บริบทสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ
หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ซึง่ ประธานาธิบดี จอร์จ บุช
ได้ประกาศแนวคิด “ระเบียบโลกใหม่” (New World
Order) ในปี พ.ศ. 2488 ขับเคลื่อนบนฐานคิด
เสรีนยิ มทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับหลักการประชาธิปไตย
และการก�ำหนดใจตนเอง (Self-determination)
ยิง่ ไปกว่านัน้ ยังส่งผลให้โครงสร้างของระบบระหว่าง
ประเทศมิได้เป็นเพียงปริมณฑลซึ่งรัฐเป็นตัวแสดง
หลักเท่านัน้ แต่บทบาทของตัวแสดงทีไ่ ม่ใช่รฐั (Nonstate actor) ทัง้ ทีเ่ ป็นปัจเจกบุคคล และกลุม่ สมาคม
ต่าง ๆ มีพลังมากขึ้นจากผลกระทบของโลกาภิวัตน์
และเทคโนโลยีการสื่อสาร ส่งผลให้บรรดาองค์กร
พัฒนาเอกชน (Non-governmental Organization
– NGOs) ได้สร้างเครือข่ายการด�ำเนินงานระหว่าง
ประเทศน�ำมาซึง่ ศักยภาพในการกดดันรัฐบาล 12
เมือ่ ระเบียบระหว่างประเทศเปลีย่ นแปลง
ไป ค่านิยมและพฤติกรรมของรัฐในระบบระหว่าง
ประเทศจึงเปลีย่ นตามไปด้วย ส่งผลให้อาเซียนต้อง
12
13

อย่างไรก็ตาม ในบางปีทปี่ ระชุม ACSC /
APF ได้หยิบยกประเด็นร่วมสมัยทีส่ ง่ ผลกระทบต่อ
ชีวติ ความเป็นอยูข่ องประชาชนในอาเซียน ณ เวลา
นัน้ ๆ มาเป็นประเด็นหลัก (Theme) เพือ่ เรียกร้องให้
ผูน้ ำ� อาเซียนตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหา และ
สอดแทรกด้วยประเด็นปลีกย่อยอื่น ๆ แต่ประเด็นที่
เครือข่ายภาคประชาสังคมขับเคลื่อนและระบุเป็น
ลายลักษณ์อักษรในแถลงการณ์ร่วมในแต่ละปีนั้น
มักไม่ระบุถงึ ประเด็นอ่อนไหวหรือการวิพากษ์วจิ ารณ์
รัฐบาลประเทศสมาชิกในลักษณะสุดขั้ว (Radical)
แต่อย่างใด
ปรับตัวเช่นกัน ดังปรากฏอย่างเห็นได้ชัดในการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างครั้งใหญ่ในช่วงทศวรรษที่ 4
ของอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การประกาศใช้กฎบัตร
อาเซียน (ASEAN Charter) ซึ่งเป็นเอกสารทางการ
ทีป่ ระกาศว่าอาเซียนในฐานะทีเ่ ป็นองค์การระหว่าง
ประเทศระดั บรั ฐ บาล (Inter-governmentalorganization) มีสภาพบุคคลตามกฎหมายโดย
กฎบัตรฉบับนี้ โดยผูน้ ำ� ประเทศสมาชิกทัง้ 10 ประเทศ
ได้ ล งนามในวั น ที่ 20 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2550
ซึ่งกระบวนการร่างกฎบัตรอาเซียนนั้น APA ได้รับ
การเชิญให้เข้าร่วมเป็นผู้แทนในคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
(Eminent Person Group - EPG) ท�ำหน้าที่
จั ด เตรี ย มข้ อ เสนอแนะต่ อ การร่ า งกฎบั ต รเพื่ อ
เสนอต่อทีป่ ระชุมสุดยอดผูน้ ำ� อาเซียน พ.ศ. 2549 13
โดยการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของอาเซียนที่มี
ผลต่อการมีสว่ นร่วมของภาคประชาสังคมปรากฏใน
เอกสารส�ำคัญของอาเซียน 3 ฉบับ ดังนี้

Anne-Marie Slaguhter, “The Real New World Order”, Foreign Affairs Vol.76, no. 5, (1997). pp. 183-197.
Chandra, Southeast Asian civil society and the ASEAN Charter: the way forward
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1. กฎบัตรอาเซียน

กฎบัตรอาเซียนระบุถงึ การให้ความส�ำคัญ
กับประชาชนอย่างชัดเจนในหมวดที่ 1 “ความมุ่ง
ประสงค์และหลักการ” ข้อที่ 1.13 ว่า “เพือ่ ส่งเสริม
อาเซียนทีม่ ปี ระชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึง่ ทุกภาคส่วน
ของสังคมได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมและได้รับ
ผลประโยชน์จากกระบวนการรวมตัวและการสร้าง
ประชาคมอาเซียน”14 นอกจากนี้ กฎบัตรอาเซียน
ยังระบุถึงโครงสร้างกลไกเชิงสถาบันของอาเซียน
อย่างเป็นระบบ โดยหมวดที่ 4 “องค์กร” ได้กำ� หนด
โครงสร้างของอาเซียน โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
1) การประชุมสุดยอดอาเซียน เป็นการ
ประชุมร่วมระหว่างหัวหน้ารัฐบาลของประเทศ
สมาชิกทัง้ 10 ประเทศ 2) คณะมนตรีประสานงาน
อาเซียน เป็นการประชุมระหว่างรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ ท�ำหน้าทีป่ ระสานงาน
ระหว่างคณะมนตรีประชาคมต่าง ๆ 3) คณะมนตรี
ประชาคมอาเซียน ประกอบไปด้วยคณะมนตรีความ
มั่นคงประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
คณะมนตรี ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น และ
คณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
4) องค์ ก รระดั บ รั ฐ มนตรี อ าเซี ย นเฉพาะสาขา
5) เลขาธิการอาเซียนและส�ำนักงานเลขาธิการอาเซียน
6) คณะกรรมการผู ้ แ ทนถาวรประจ� ำ อาเซี ย น
7) ส�ำนักงานเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ 8) องค์กร
สิทธิมนุษยชนอาเซียน 9) มูลนิธิอาเซียน มีหน้าที่
สนับสนุนเลขาธิการอาเซียนและด�ำเนินการร่วมกับ
องค์กรของอาเซียนทีเ่ กีย่ วข้องกับการสนับสนุนการ
สร้างประชาคมอาเซียน โดยมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับ
ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม นักวิชาการ และผูม้ ี
ส่วนเกีย่ วข้องอืน่ ๆ ในอาเซียน 15

แม้ว่ากฎบัตรอาเซียนก�ำหนดให้กลไก
เชิงสถาบันอาเซียนขับเคลือ่ นผ่านความร่วมมือระดับ
รัฐ-รัฐ หรือเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่
ของรัฐสมาชิก ซึง่ ตอกย�ำ้ ให้เห็นว่าอาเซียนเป็นองค์การ
ความร่วมมือระหว่างรัฐ แต่ภายใต้กฎบัตรฉบับนี้
อาเซียนได้เปิดช่องทางให้ตวั แสดงทีไ่ ม่ใช่รฐั สามารถ
ทีจ่ ะจดทะเบียนองค์กร หรือสมาคม กับอาเซียนเพือ่
ให้องค์กรมีสถานภาพและปฏิสมั พันธ์กบั อาเซียนได้
โดยตรง โดยกฎบัตรอาเซียนหมวดที่ 5 “องคภาวะ
ที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียน” (Entities Associated with ASEAN) ระบุวา่ “อาเซียนอาจมีความ
สัมพันธ์กับองคภาวะซึ่งสนับสนุนกฎบัตรอาเซียน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมุ่งประสงค์และหลักการ
ของอาเซียน องคภาวะทีม่ คี วามสัมพันธ์เหล่านีร้ ะบุ
อยูใ่ นภาคผนวก 2” 16
2. ปฏิ ญ ญากรุงกั วลาลั มเปอร์ว่าด้ วย
อาเซียนที่ ยึดประชาชนเป็ นพื้ นฐานและ
มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

หลังการประกาศกฎบัตรอาเซียนใน พ.ศ.
2550 อาเซียนได้ยนื ยันเจตจ�ำนงการให้ความส�ำคัญ
กับบทบาทของประชาชนและภาคประชาสังคม
มากขึน้ ดังปรากฏในปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์วา่ ด้วย
อาเซียนทีย่ ดึ ประชาชนเป็นพืน้ ฐานและมีประชาชน
เป็นศูนย์กลาง (Kuala Lumpur Declaration on a
People-Oriented, People-Centered ASEAN)
ซึ่งเป็นผลจากการประชุมสุดยอดอาเซียนระหว่าง
วันที่ 26 - 27 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยปฏิญญาฉบับนี้
ระบุวา่ “การจัดตั้งประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้น
ต้องยึดประชาชนเป็นพื้นฐานและมีประชาชนเป็น
ศูนย์กลางผ่านการกระชับความร่วมมือกับประชาชน
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง และภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมทัง้

ASEAN Secretariat, ASEAN Charter (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2007).
Ibid.
16
Ibid.
14
15
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ในประชาคมการเมืองและความมั่นคง ประชาคม
เศรษฐกิจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมที่ระบุว่าอาเซียนจะส่งเสริมและ
ปกป้องสิทธิสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
แรงงานข้ามชาติ ชนพืน้ เมือง ชนกลุม่ น้อย เป็นต้น”17
3. อาเซี ย น 2025 : มุ่ งหน้ า ไปด้ ว ยกั น
(ASEAN 2025 : Forging Ahead
Together)

ผูน้ ำ� ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามใน
“ปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยอาเซียน 2025
มุง่ หน้าไปด้วยกัน” (Kuala Lumpur Declaration
on ASEAN 2025: Forging Ahead Together) ใน
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย โดยสาระส�ำคัญคือการยืนยัน
เจตนารมณ์ของอาเซียนในการจัดตัง้ ประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community) “ที่มีการก�ำหนดทิศทางใน
อนาคตของอาเซียนที่มีเอกภาพทางการเมืองมีการ
รวมตัวทางเศรษฐกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ท�ำเพือ่ ประชาชน มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และ
ยึดมัน่ ในกฎกติกาอย่างแท้จริง” โดยปฏิญญาฉบับนี้
ผู้น�ำประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับรอง “วิสัยทัศน์
ประชาคมอาเซียน 2025 (ASEAN Community
Vision 2025) แผนงานประชาคมการเมืองและ
ความมั่ น คงอาเซี ย น 2025 (ASEAN Political
Security Community Blueprint 2025) แผนงาน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 (ASEAN Economic Community Blueprint 2025) และแผน
งานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2025
(ASEAN Socio-Cultural Blueprint 2025)”18

วิ สั ย ทั ศ น์ ป ระชาคมอาเซี ย น 2025
(ASEAN Community Vision 2025) ในส่วนที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ บทบาทของภาคประชาชนและ
ภาคประชาสังคมนั้นมีรายละเอียด ดังนี้
ประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซียน
ข้อที่ 8.2 ระบุวา่ “เราจะด�ำเนินการเพือ่ ให้ได้มาซึง่
ประชาคมทีค่ รอบคลุมและตอบสนอง ทีป่ ระชาชนมี
สิทธิมนุยษชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน ตลอดจนเติบโต
ในสภาพแวดล้อมทีม่ คี วามยุตธิ รรม เป็นประชาธิปไตย
ปรองดอง และมีความอ่อนไหวเกีย่ วกับเรือ่ งเพศสภาพ
โดยเป็นไปตามหลักประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และ
นิตธิ รรม”
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ข้อที่ 10.4
ระบุวา่ “เราจะด�ำเนินการเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ประชาคม
ทีแ่ ข็งแกร่ง ทุกคนมีสว่ นร่วม ท�ำเพือ่ ประโยชน์ของ
ประชาชนและมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเสมอภาคและการเจริญ
เติบโตทีท่ กุ คนมีสว่ นร่วม เป็นประชาคมทีม่ นี โยบาย
เกีย่ วกับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และร่วมมือกันเพือ่ ลดช่องว่างการ
พัฒนา และเป็นประชาคมทีม่ กี ารปฏิสมั พันธ์กบั ภาค
ธุรกิจและผูม้ สี ว่ นได้เสียทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีความร่วมมือ
และโครงการด้านการพัฒนาระดับอนุภมู ภิ าค และมี
โอกาสทางเศรษฐกิจทีม่ ากขึน้ เพือ่ ขจัดความยากจน”
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ข้อที่ 12.2
ระบุวา่ “เราจะด�ำเนินการให้ได้มาซึง่ ประชาคมทีท่ กุ คน
มีส่วนร่วม ซึ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น การ
เข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียม การส่งเสริมและคุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชนของสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ งู อายุ ผูพ้ กิ าร
แรงงานข้ามชาติ หรือกลุม่ เปราะบางและชายขอบ”

ASEAN Secretatiat, “Kuala Lumpur Declaration on A People-Oriented, People-Centred ASEAN, (Kuala Lumpur:
ASEAN Secretariat, 2015).
18
ASEAN Secretariat, “ASEAN 2025: Forging Ahead Together” (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2015).
17
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ขณะที่แผนงานประชาคมการเมืองและ
ความมัน่ คงอาเซียน 2025 (ASEAN Political-Security Community Blueprint 2025) ได้ระบุถงึ
การมีสว่ นร่วมของภาคประชาชนและภาคประชาสังคม
เพีย งภาพกว้ า งเท่ า นั้น ดังปรากฏในหมวดที่ 2
“คุณลักษณะและองค์ประกอบของแผนงานประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2025 หัวข้อ A.5
ส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน เสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน
และความยุตธิ รรมทางสังคม เพือ่ ให้ประชาชนของเรา
ด�ำ รงชี วิ ต อย่ า งมี ศั ก ดิ์ศรี มีขันติ ความปรองดอง
และความเจริญรุง่ เรือง (13) ส่งเสริมการปฏิสมั พันธ์
ระหว่างเครือข่ายของกลไกสิทธิมนุษยชนที่มี อ ยู ่
ตลอดจนระหว่างองค์กรภาคประชาสังคมอื่น ๆ กับ
องค์กรอาเซียนเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้อง และ A 2.6
เพิม่ การปฏิสมั พันธ์และการมีสว่ นร่วมขององคภาวะ
ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั อาเซียนและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ในการขับเคลือ่ นประชาคมการเมืองและความมัน่ คง
อาเซียน”19
แผนงานประชาคมอาเซียนทัง้ 3 ประชาคม
นัน้ มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชดั กล่าวคือแผน
งานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้ระบุถงึ
การมีสว่ นร่วมของภาคประชาสังคมในมิตเิ ศรษฐกิจ
มีการก�ำหนดแนวทางการมีสว่ นร่วมของสภาทีป่ รึกษา
ธุรกิจอาเซียน (ASEAN-BAC) และกลุม่ ผูป้ ระกอบการ
ภาคเอกชนอย่างชัดเจน สะท้อนภาพการตระหนักถึง
ความส�ำคัญของภาคประชาสังคมทีเ่ ป็นกลุม่ ผูป้ ระกอบ
วิสาหกิจและเครือข่ายสภาทีป่ รึกษาธุรกิจ ตรงกันข้าม
กับแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน (APSC) และแผนงานประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) ที่ก�ำหนดยุทธศาสตร์
และแนวทางการมีสว่ นร่วมกับภาคประชาสังคมเฉพาะ
ภาพกว้าง ไม่มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการเปิดรับ
การมีสว่ นร่วมก�ำหนดนโยบาย แนวทางการพัฒนา
19

24

เครือข่าย และการมีสว่ นร่วมอย่างเป็นรูปธรรม ยิง่ ไป
กว่านั้น การก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายประชาสังคมใน
เสาสังคมและวัฒนธรรมยังเลือกระบุถึงเฉพาะกลุ่ม
หลัก ๆ เช่น สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และกลุ่ม
เปราะบาง โดยไม่ได้ระบุภาคประชาสังคมในภาพกว้าง
ซึ่งครอบคลุมทุกกลุ่ม จึงอาจน�ำมาซึ่งข้อวิจารณ์ว่า
ไม่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ กลุ ่ ม ที่ เ ป็ น ชายขอบอื่ น ๆ
เช่น กลุม่ ผูม้ คี วามหลากหลายทางเพศ กลุม่ คนไร้รฐั
ไร้สญ
ั ชาติ เป็นต้น
แม้ อ าเซี ย นจะมี พั ฒ นาการด้ า นการ
เปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้างซึง่ ให้ความส�ำคัญกับการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมมากขึ้นหลังการ
ประกาศใช้กฎบัตร แต่การมีสว่ นร่วมของเครือข่าย
ภาคประชาสังคมในมิตกิ ารเมือง สังคม วัฒนธรรม
ยังคงมีขอบเขตและข้อจ�ำกัดมากกว่าภาคประชาสังคม
ที่ ขั บเคลื่ อ นในมิ ติเ ศรษฐกิ จ ตลอดจนขาดการ
ระบุถงึ ช่องทางการมีสว่ นร่วมทีช่ ดั เจน อย่างไรก็ตาม
ถือได้ว่าเป็นย่างก้าวที่ส�ำคัญของภาคประชาสังคม
ซึง่ ได้รบั การตระหนักถึงตัวตนและบทบาทในอาเซียน
และเป็นจุดเริม่ ต้นของการขยายการพัฒนาเครือข่าย
และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับภาคประชาสังคม
อย่างมีนยั ส�ำคัญ
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางระยะเปลีย่ นผ่าน
ของอาเซี ย น เครื อ ข่ า ยภาคประชาสั ง คมเริ่ ม มี
ปฏิสัมพันธ์กับอาเซียนมากขึ้นเป็นผลมาจากปัจจัย
3 ประการ ดังนี้
1) ในช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540
อาเซียนเริ่มมีแนวคิดการบูรณาการความร่วมมือ
ภายในภูมภิ าคอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมยิง่ ขึน้
โดยที่ประชุมผู้น�ำอาเซียนได้ให้ความส�ำคัญกับแผน
การก่อตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี 2020 ตาม
ปฏิ ญ ญาว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ อาเซี ย นฉบั บ ที่
2 (Declaration of ASEAN Concord II - Bali

Ibid.
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Concord II) ทีป่ ระกาศในปี 2543 ซึง่ เป็นครัง้ แรก
ที่อาเซียนระบุถึงแผนงานการจัดตั้งประชาคมที่
แบ่งออกเป็น 3 เสา ได้แก่ ประชาคมความมัน่ คงอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน ส่งผลให้ภาคประชาสังคม
จับตาการจัดตัง้ ประชาคมอาเซียนมากขึน้
2) ภาคประชาสังคมในภูมภิ าคเริม่ ตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของอาเซียนในฐานะที่เป็นองค์การ
ความร่วมมือส่วนภูมภิ าคทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการก�ำหนด
นโยบายระดับภูมภิ าค ซึง่ ในช่วงทีอ่ าเซียนเริม่ เจรจา
ความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคีกับประเทศนอก
ภูมภิ าค (Bilateral Free Trade Agreement –
BFTAs) ได้ปรากฏการมีสว่ นร่วมของภาคประชาสังคม
บางกลุ่มที่เรียกร้องให้รัฐบาลค�ำนึงถึงผลกระทบ
ของการเปิดเสรีการค้าภายใต้ BFTAs เช่น ในกรณี
การเจรจา ASEAN-China Free Trade Agreement ซึง่ มีผลในปี พ.ศ. 2547 ภาคประชาสังคมใน
อินโดนีเซียได้เคลือ่ นไหวจนกระทัง่ รัฐสภาอินโดนีเซีย
ในขณะนั้นไม่ให้สัตยาบันในความตกลงดังกล่าว

ซึง่ เป็นตัวอย่างทีส่ ะท้อนให้เห็นว่าบทบาทการจับตา
อย่างใกล้ชิดและการขับเคลื่อนประเด็นของภาค
ประชาสั ง คมมี ผ ลต่ อ การก� ำ หนดนโยบายระดั บ
ภูมภิ าค จึงเป็นแรงจูงใจให้ภาคประชาสังคมเริ่ม
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการมีสว่ นร่วมกับอาเซียน
3) การที่ อ าเซี ย นเริ่ ม มี พั ฒ นาการ
การบูรณาการความเป็นภูมภิ าคนิยมอย่างเป็นระบบ
มีแผนการด�ำเนินงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้นหลังจากวิกฤต
เศรษฐกิจ ส่งผลให้ประเทศสมาชิกเริม่ ให้ความเชือ่ มัน่
มากขึ้นว่าอาเซียนเป็นองค์กรความร่วมมือส่วน
ภูมภิ าคทีม่ ปี ระโยชน์ และเป็นองค์กรความร่วมมือ
ทีป่ ระสบความส�ำเร็จในแง่ของการรักษาเสถียรภาพ
ด้านความมั่นคงและการบูรณาการทางเศรษฐกิจ
ซึ่งประเทศสมาชิกมีความมั่นใจว่าอาเซียนจะเป็น
กลไกที่มีประสิทธิภาพจึงให้ความส�ำคัญกับกรอบ
ความร่วมมืออาเซียนมากขึน้ เมือ่ รัฐสมาชิกให้ความ
ส�ำคัญมากขึน้ ภาคประชาสังคมจึงต้องให้ความส�ำคัญ
กับอาเซียนมากขึ้นเช่นกันเพื่อเป็นช่องทางในการ
มีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบายที่อาจกระทบต่อ
ประชาชน 20

ภาคประชาสังคมกับการเติมเต็มมิติความมัน
่ คงอาเซียน : อุปสรรคและความท้าทาย

แม้ ว ่ า อาเซี ย นจะมี พั ฒ นาการที่ ดี ขึ้ น
แต่การขับเคลื่อนให้อาเซียนเป็นองค์การระหว่าง
ประเทศส่วนภูมิภาคที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ตามเจตนารมณ์นั้นยังมีอุปสรรคและข้อท้าทายทั้ง
ในมิติของโครงสร้างกลไกเชิงสถาบันของอาเซียน
ระดับความแตกต่างของประเทศสมาชิก และความ
20

หลากหลายภายในเครือข่ายภาคประชาสังคมอาเซียน
ข้อจ�ำกัดด้านโครงสร้างกลไกเชิงสถาบันของอาเซียน
กลไกหลักในการขับเคลื่อนอาเซียนเป็น
ความร่วมมือระหว่างรัฐ-รัฐ ซึง่ ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับ
การประชุมระหว่างเจ้าหน้าทีอ่ าวุโส (Senior Official
Meeting – SOM) การประชุ ม ระดั บรั ฐ มนตรี

Chandra
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และการประชุมระหว่างผูน้ ำ� ประเทศสมาชิก ขณะที่
กลไกความร่วมมือทีเ่ ป็นการด�ำเนินงานร่วมระหว่าง
ภาครัฐกับภาคประชาสังคมยังคงอยู่ในขอบเขตที่
จ�ำกัด มีเพียงช่องทางการมีสว่ นร่วมในบางประเด็น
และยังไม่มชี อ่ งทางการมีสว่ นร่วมครบทุกสาขา
การที่ โ ครงสร้ า งกลไกเชิ ง สถาบั น ของ
อาเซียนมีลกั ษณะเช่นนี้ เป็นผลมาจากสาเหตุสำ� คัญ
คือ อาเซียนยึดถือวิถปี ฏิบตั ิ (Code of Conduct)
ทีม่ มี าอย่างยาวนานตัง้ แต่แรกก่อตัง้ กระทัง่ ถึงปัจจุบนั
คือ หลักวิถีอาเซียน (ASEAN Ways) ซึ่งยึดมั่นกับ
การหวงแหนอ�ำนาจอธิปไตย หลักการไม่แทรกแซง
กิจการภายในระหว่างกัน หลักการฉันทามติ หลักการ
ปรึกษาหารื อ การหลีก เลี่ยงการกระทบกระทั่ง
ต่อประเด็นอ่อนไหวภายในประเทศ เป็นต้น ส่งผลให้
การด�ำเนินงานตามกลไกความร่วมมือในระดับต่าง ๆ
ยังคงยึดมั่นในวิถีอาเซียนเสมอมา ซึ่งสวนทางกับ
แนวทางการด�ำเนินงานของภาคประชาสังคมบางกลุม่
ดังนั้น กลไกเชิงสถาบันของอาเซียนจึงมีขอบเขต
ที่จ�ำกัดเพื่อการรักษาเสถียรภาพและบรรยากาศ
การด� ำ เนิ น งานที่ ส มาชิ ก ทุ ก ประเทศที่ มี ค วาม
หลากหลายในแง่การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรมสามารถด�ำเนินงานร่วมกับ
ได้อย่างราบรืน่
ความแตกต่างด้านรูปแบบการเมืองการปกครองและ
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประเทศสมาชิกอาเซียนมีความแตกต่าง
กันมากทั้งในแง่ของรูปแบบการเมือง การปกครอง
ระบบเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ส่งผลให้
วัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) และ
วิถีการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
แต่ละประเทศอยูใ่ นระดับทีแ่ ตกต่างกัน เช่นเดียวกับ
บทบาทของรัฐบาลในแต่ละประเทศซึง่ มีปฏิสมั พันธ์
กับภาคประชาชนและภาคประชาสังคมในระดับ
ทีแ่ ตกต่างกัน บางประเทศระดับการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชนในการก�ำหนดนโยบายและการรับฟัง
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ข้อคิดเห็นจากประชาชนอยูใ่ นระดับสูง แต่บางประเทศ
อยู่ในระดับต�่ำเนื่องจากมีระบบการปกครองที่ไม่
เอือ้ อ�ำนวยให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการตัดสินใจ
เชิงนโยบาย ส่งผลให้พัฒนาการและกระบวนการ
ด�ำเนินงานของภาคประชาสังคมทั้ง 10 ประเทศ
อยูใ่ นระดับทีแ่ ตกต่างกัน ยิง่ ไปกว่านัน้ ตัวแทนภาค
ประชาสังคมทีเ่ ข้ามามีสว่ นร่วมในการด�ำเนินงานของ
อาเซียนจากบางประเทศเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
จากภาครั ฐ ไม่ ไ ด้ ม าจากการคั ด เลื อ กระหว่ า ง
ภาคประชาสังคมด้วยกัน ดังนั้น ท่าทีและจุดยืน
ในประเด็นต่าง ๆ จึงแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด
การหาฉันทามติหรือจุดยืนร่วมระหว่างเครือข่าย
ภาคประชาสังคมอาเซียนจึงเป็นไปอย่างยากล�ำบาก
และส่งผลให้การขับเคลื่อนประเด็นของเครือข่าย
ภาคประชาสังคมอาเซียนขาดความเป็นเอกภาพ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งหน่ ว ยงานภาครั ฐ กั บ
ภาคประชาสั ง คม
การที่ บ ทบาทของภาคประชาสั ง คม
แต่ละประเทศมีพัฒนาการในระดับที่แตกต่างกัน
รวมถึงมีแนวทางการด�ำเนินงานทีห่ ลากหลาย และ
มีแนวทางการปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐที่
แตกต่างกันในแต่ละประเทศ บางประเทศหน่วยงาน
ภาครัฐกับภาคประชาสังคมมีการท�ำงานและการ
ปฏิสมั พันธ์รว่ มกันมายาวนาน ขณะทีใ่ นบางประเทศ
หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมมีทัศนคติ
ในเชิงลบต่อกัน ดังนัน้ การด�ำเนินงานของอาเซียน
ซึ่งกลไกเชิงสถาบันขับเคลื่อนโดยตัวแสดงหลักคือ
หน่วยงานภาครัฐ จึงส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน
ระหว่างอาเซียนกับภาคประชาสังคมอย่างหลีกเลีย่ ง
ไม่ได้ เมือ่ ภาคประชาสังคมทัง้ 10 ประเทศ มารวมกัน
ในเวที ACSC/APF ตัวแทนภาคประชาสังคมแต่ละ
ประเทศจึงมีทศั นคติตอ่ อาเซียนทีแ่ ตกต่างกันผูแ้ ทน
ภาคประชาสังคมบางประเทศมีท่าทีที่แข็งกร้าวกับ
ภาครัฐ ตรงกันข้ามกับผูแ้ ทนภาคประชาสังคมทีม่ าจาก
การคัดเลือกของรัฐบาลมักมีทา่ ทีสนับสนุนการท�ำงาน
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ของภาครัฐ ส่งผลให้การหาจุดยืนร่วมกันภายในหมู่
ภาคประชาสังคมในการร่วมมือกับอาเซียนเพื่ อ ขั บ
เคลื่อนแผนงานต่าง ๆ ยังหาจุดยืนร่วมกันได้ยาก
ขณะเดียวกัน ภาครัฐบางประเทศก็มคี วาม
ไม่ไว้วางใจภาคประชาสังคม เนือ่ งจากเกรงว่าภาค
ประชาสั ง คมจะใช้ เวที อ าเซี ย นเป็ น พื้ น ที่ ใ นการ
วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ซึ่งความไม่ไว้วางใจเหล่านี้
ปรากฏอย่างเห็นได้ชดั ในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม
อาเซียน ซึง่ ประเทศเจ้าภาพแต่ละปีจะอ�ำนวยความ
สะดวกการจัดประชุมเวที ACSC/APF ในระดับที่
แตกต่างกัน รวมถึงการจัดประชุมร่วมระหว่างผูน้ ำ�
อาเซียนกับภาคประชาสังคม (Interface Meeting)
ซึ่งเจ้าภาพแต่ละประเทศมีแนวทางการด�ำเนินการ
ทีแ่ ตกต่างกัน
ปั ญ หาความหลากหลายภายในเครื อ ข่ า ยภาค
ประชาสังคมอาเซียน
การที่ภาคประชาสังคมทั้ง 10 ประเทศ
ซึ่งมีพื้นฐานและแนวทางการด�ำเนินงานที่แตกต่าง
กันมารวมตัวเป็นเครือข่ายระดับภูมภิ าค จึงเป็นข้อ
ท้าทายส�ำคัญในการขับเคลื่อนประเด็นในอาเซียน
โดยมีประเด็นปัญหาหลัก 4 ประการ ดังนี้
1) ภาคประชาสังคมขาดความเข้าใจถึง
โครงสร้างกลไกของอาเซียน เนือ่ งจากการทีอ่ าเซียน
มีกลไกเชิงสถาบันทีม่ เี อกลักษณ์สงู แตกต่างไปจาก
โครงสร้างขององค์การความร่วมมือส่วนภูมภิ าคอืน่ ๆ
ส่งผลให้กลไกเชิงสถาบันของอาเซียนมีขอบเขต
การด�ำเนินงานในมิติต่าง ๆ ทีแ่ ตกต่างไปจากสากล
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการท�ำงานของภาคประชาสังคม
คือ ภาคประชาสังคมบางส่วนขาดความเข้าใจถึงกลไก
เชิงสถาบัน และโครงสร้างการด�ำเนินงานในแผนงาน
ต่าง ๆ รวมถึงธรรมเนียบปฏิบตั ขิ องอาเซียน (ASEAN
Ways) อย่างละเอียด จึงขาดความเข้าใจว่าขีดความ
สามารถและขอบเขตการท� ำ งานของอาเซี ย นมี
เพียงใด และไม่ทราบว่าเครือข่ายภาคประชาสังคม
จะสามารถเข้าไปมีสว่ นร่วมกับอาเซียนผ่านช่องทาง
ไหนได้บา้ ง

2) ภาคประชาสังคมขาดความเป็นเอกภาพ
ในการขับเคลือ่ นประเด็น การทีภ่ าคประชาสังคมจาก
10 ประเทศ ซึง่ มีพนื้ ฐานและแนวทางการด�ำเนินงาน
ทีแ่ ตกต่างกัน รวมถึงผูแ้ ทนบางประเทศมาจากการ
คัดเลือกกันเองระหว่างภาคประชาสังคม ขณะที่
บางประเทศผูแ้ ทนได้รบั การคัดเลือกมาจากหน่วยงาน
ภาครัฐ เมือ่ รวมเป็นเครือข่ายระดับอาเซียนนัน้ ผูแ้ ทน
ภาคประชาสังคมจากประเทศต่าง ๆ จึงมีท่าทีที่
แตกต่างกัน ดังนัน้ การหาจุดยืนร่วมในการขับเคลือ่ น
ประเด็นต่าง ๆ จึงหาเอกภาพได้ยาก และต้องใช้
ระยะเวลาในการปรึกษาหารือก่อนออกมติหรือ
แถลงการณ์รว่ มได้
3) อาเซียนขาดกลไกเชิงสถาบันที่เป็น
ของภาคประชาสังคม ปัจจุบันการด�ำเนินงานของ
ภาคประชาสังคมอาเซียนที่ขับเคลื่อนประเด็นใน
มิติการเมือง สังคม และวัฒนธรรม ยังคงมีความ
กระจัดกระจายทั้งในแง่ของแนวคิด แนวทางการ
ด�ำเนินงาน ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการด�ำเนินงาน ฯลฯ
ซึ่งแตกต่างไปจากการด�ำเนินงานของภาคเอกชน
เช่น สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN-BAC) ซึ่ง
มีโครงสร้างองค์กรและแผนการด�ำเนินงานทีช่ ดั เจน
ดังนัน้ เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของเครือข่ายภาคประชา
สังคมอาเซียนมีโครงสร้าง ยุทธศาสตร์ และแผน
การด�ำเนินงานที่ชัดเจนจึงควรจัดทั้งศูนย์ประสาน
งานเครือข่ายภาคประชาสังคมอาเซียนอย่างเป็นระบบ
โดยมีองค์กรภาคประชาสังคมขนาดใหญ่ทมี่ บี ทบาท
การด�ำเนินงานข้ามชาติทำ� หน้าทีเ่ สมือน “ร่มใหญ่”
ทีร่ วบรวมองค์กรภาคประชาสังคมขนาดย่อมต่าง ๆ
ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับรากหญ้าให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในเครือข่ายใหญ่ อันจะส่งผลให้การด�ำเนินงาน
ของเครือข่ายภาคประชาสังคมอาเซียนสามารถ
สะท้อนเสียงของทุกกลุม่ ได้อย่างรอบด้าน ครอบคลุม
มีพลัง และมีเอกภาพในการขับเคลือ่ นมากขึน้
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4) ภาคประชาสังคมขาดงบประมาณใน
การด�ำเนินงาน การด�ำเนินงานขับเคลื่อนประเด็น
ระดั บ ภู มิ ภ าคมี ต ้ น ทุ น และค่ า ใช้ จ ่ า ยสู ง กว่ า การ
ด�ำเนินงานภายในประเทศ ทัง้ ในแง่ของการเดินทาง
ไปประชุมซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนแต่ละประเทศ
ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร การจ้าง
ล่ามแปลภาษา ฯลฯ ซึง่ ภาคประชาสังคมจ�ำเป็นต้อง
ระดมทุนหรือใช้งบประมาณส่วนตัว ขณะเดียวกัน

แหล่ ง ทุ น ที่ ส นั บ สนุ น ภาคประชาสั ง คมบางราย
ไม่สนับสนุนการท�ำงานกับอาเซียน เนือ่ งจากมองว่า
เวทีอาเซียนไม่สามารถผลักดันประเด็นและสร้าง
การเปลีย่ นแปลงเชิงนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทัง้ นี้ ข้อจ�ำกัดด้านงบประมาณส่งผลให้ภาคประชาสังคมบางส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับรากหญ้า
เข้าไม่ถึงการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายของอาเซียนได้

บทสรุปและข้อเสนอแนะต่อบทบาทภาคประชาสังคมในการพัฒนาประชาคมการเมือง
และความมัน
่ คงอาเซียน

แม้ว่าอาเซียนจะก่อตั้งขึ้นมาด้วยเป้าประสงค์ทางการเมืองและความมั่นคงในช่วงสงครามเย็น
แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าในโลกยุคปัจจุบันการตีความหมายของประเด็นความมั่นคงมิได้จ�ำกัดเฉพาะความมั่นคง
ของรัฐ (State Security) ในมิตคิ วามมัน่ คงรูปแบบเดิม (Traditional Security) เท่านัน้ แต่ยงั มีประเด็นความ
มั่นคงรูปแบบใหม่ (Non-traditional Security) และประเด็นความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security)
เนื่องจากบริบทโลกที่เปลี่ยนไป บทบาทของประชาชนและประชาสังคมกลายเป็นตัวแปรส�ำคัญในการเมือง
ระหว่างประเทศซึง่ รัฐ ไม่อาจปฏิเสธบทบาทของตัวแสดงทีไ่ ม่ใช่รฐั (Non-state Actors) ได้อย่างสิน้ เชิงในการ
ก�ำหนดนโยบายภายในประเทศและต่างประเทศได้อีกต่อไป อาเซียนจึงจ�ำเป็นต้องเปิดรับความร่วมมือ
จากภาคประชาสังคมมากยิง่ ขึน้ เพือ่ สะท้อนถึงความเป็นองค์การความร่วมมือส่วนภูมภิ าคทีม่ ธี รรมาภิบาล โปร่งใส
และตรวจสอบได้กอ่ ให้เกิดความชอบธรรมและการยอมรับจากนานาประเทศ อันจะน�ำมาซึง่ โอกาสในการสร้าง
ความร่วมมือทางการเมืองและเศรษฐกิจกับประเทศมหาอ�ำนาจ และประเทศนอกภูมิภาคได้อย่างภาคภูมิ
หลายทศวรรษที่ผ่านมาอาเซียนจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นองค์กรที่ไม่มีความยึดโยงกับประชาชน
และภาคประชาสังคม แต่อาเซียนได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นผ่านเจตจ�ำนงในการยกระดับให้อาเซียนเป็นองค์การ
ความร่วมมือส่วนภูมิภาคที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง แต่ด้วยคุณลักษณะเฉพาะของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ซึ่งเต็มไปด้วยความแตกต่างหลากหลายซึ่งเป็นข้อจ�ำกัดนั้น การพัฒนาให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วม
กับอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์จึงเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยายามของทุกภาคส่วนทั้งในด้าน
การพัฒนากฎระเบียบ การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการประสาน
ความร่วมมือในทุกระดับ ฯลฯ
หากประเทศไทยสามารถพัฒนากลไกการมีสว่ นร่วมของภาคประชาสังคม ในการขับเคลือ่ นแผนงาน
ประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซียนด้วยกระบวนการตัดสินใจและการก�ำหนดนโยบายทีผ่ า่ นการรับฟัง
เสียงจากประชาชนทุกระดับได้อย่างแท้จริง ย่อมน�ำมาซึ่งภาพลักษณ์และความชอบธรรมของประเทศไทย
ในเวทีอาเซียนและเวทีระดับโลกได้ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคประชาสังคมเพื่อการขับเคลื่อนแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
โดยสังเขป ดังนี้
28
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหน่วยงานภาครัฐ
1) หน่วยงานภาครัฐควรก�ำหนดจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานตามแผนงานอาเซียนตาม
โครงสร้างทั้ง 3 ประชาคมให้ผู้แทนภาคประชาสังคมได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนข้อคิดเห็นต่อการขับเคลื่อน
แผนงานประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Official Meeting – SOM) เพื่อให้ผู้แทนจากเครือข่ายภาคประชาสังคมที่เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมมากขึ้น
เพื่อให้แนวทางการขับเคลื่อนแผนงานอาเซียนจากผู้แทนประเทศไทยได้รับยอมรับและเห็นชอบจาก
ทุกภาคส่วน ซึ่งผลพลอยได้จากการมีส่วนร่วมดังกล่าวยังช่วยยกระดับภาพลักษณ์และความชอบธรรมของ
ประเทศไทยในเวทีอาเซียนว่าเป็นประเทศที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
2) หน่วยงานภาครัฐควรมีแผนงานรณรงค์สง่ เสริมให้ภาคประชาสังคมไทยได้พฒ
ั นาความเป็นหุน้ ส่วน
และความร่วมมือกับภาคประชาสังคมในประเทศอื่น ๆ ผ่านกลไกที่อาเซียนมีอยู่ เช่น การอ�ำนวยความสะดวก
ภาคประชาสังคมในการจดทะเบียนเป็นองคภาวะที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียน เป็นต้น
3) หน่วยงานภาครัฐควรมีบทบาทในการสนับสนุนการรวมตัวเป็นเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับชาติ
ทีจ่ ะเป็นโครงสร้างทีร่ วมเอาภาคประชาสังคมแขนงต่าง ๆ ตัง้ แต่ระดับรากหญ้า ท้องถิน่ รวมถึงภาคประชาสังคม
และองค์กรพัฒนาเอกชนทีด่ ำ� เนินงานระหว่างประเทศ โดยการเสริมพลังความเข็มแข็งให้กับภาคประชาสังคม
ผ่านการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในการด�ำเนินงาน รวมถึงช่องทางการท�ำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ
และภาคประชาสังคม โดยให้ภาครัฐท�ำหน้าที่ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนแต่ไม่เข้าไปแทรกแซงกระบวนการ
ขับเคลือ่ นประเด็น เพือ่ ให้ภาคประชาสังคมได้มเี สรีภาพในการสะท้อนความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
4) หน่วยงานภาครัฐควรเผยแพร่องค์ความรู้และรับฟังคิดเห็นจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
อยูแ่ ล้ว ควรขยายปริมาณการมีสว่ นร่วมให้องค์กรภาคประชาสังคมระดับรากหญ้าในท้องถิน่ ซึง่ ได้รบั ผลกระทบ
จากกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ได้มโี อกาสสะท้อนข้อคิดเห็นอย่างแพร่หลายและครอบคลุมยิง่ ขึน้
5) หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนควรมีกลไกการรับฟังความคิดเห็นจากภาค
ประชาชน ทั้งในรูปแบบของการประชุมร่วมระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจประเด็นต่าง ๆ
ในกรอบอาเซียน การจัดท�ำประชาพิจารณ์ หรือการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
6) หน่วยงานภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการท�ำงานของภาคประชาสังคมมากขึน้
เพือ่ เสริมสร้างพลังให้กบั ภาคประชาสังคม เนือ่ งจากภาคประชาสังคมมีบทบาทส�ำคัญในฐานะองคาพยพหนึง่
ของการขับเคลื่อนประเทศและอาเซียนในการเติมเต็มประเด็นที่ภาครัฐมองไม่เห็น โดยการจัดตั้งงบประมาณ
สนับสนุนภาคประชาสังคมควรมีความต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้การท�ำงานของภาคประชาสังคมมีความยัง่ ยืน และหน่วยงาน
ภาครัฐที่สนับสนุนด้านเงินทุนควรเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมได้มีเสรีภาพในการก�ำหนดและขับเคลื่อน
ประเด็นโดยที่ภาครัฐไม่เข้าไปแทรกแซง ครอบง�ำ หรือก�ำกับดูแลทิศทางการขับเคลื่อนประเด็น
7) หน่วยงานภาครัฐควรส�ำรวจและจัดท�ำฐานข้อมูลเครือข่ายภาคประชาสังคมอย่างละเอียด เพือ่ ให้
ทราบถึงจ�ำนวนองค์กรภาคประชาสังคมทุกระดับ ตัง้ แต่ระดับรากหญ้า ชุมชน จังหวัด และระดับชาติ เพือ่ อ�ำนวย
ความสะดวกในการสร้างเครือข่าย การรับฟังความคิดเห็น และการจัดสรรนโยบายสนับสนุนได้อย่างครอบคลุม
ครบถ้วน โปร่งใส และเป็นธรรม อันจะน�ำมาซึง่ การมีสว่ นร่วมของภาคประชาชนและภาคประชาสังคมอย่างแท้จริง
8) หน่วยงานภาครัฐควรมีวิธีการสื่อสารกับภาคประชาสังคมที่ชัดเจนและเข้าถึงง่าย เช่น การให้
ข้อมูลเกี่ยวกับกรอบความตกลงต่าง ๆ ของอาเซียนว่าจะมีผลกระทบต่อประชาชนอย่างไร
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9) เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐควรปรับมุมมองการท�ำงานร่วมกับภาคประชาสังคม เนื่องจากใน
บางกรณียงั มีความเห็นทีแ่ ตกต่างกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคประชาสังคม โดยไม่ควรมองภาคประชา
สังคมในฐานะคู่ตรงข้าม แต่ควรมองภาคประชาสังคมในฐานะตัวแสดงที่ต้องท�ำงานร่วมกันในการบรรลุ
วัตถุประสงค์การขับเคลื่อนนโยบายของไทยและอาเซียน
10) หน่วยงานภาครัฐทีม่ บี ทบาทเกีย่ วข้องกับการกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมอาเซียน
ในสาขาต่าง ๆ อาทิ คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights – AICHR) หรือคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN Committee on the Promotion and Protection of the
Rights of Women and Children - ACWC) ซึ่งมีกระบวนการคัดเลือกผู้แทนจากภาคประชาชนและภาค
ประชาสังคมภายในประเทศนั้น ควรพัฒนากระบวนการคัดเลือกผู้แทนในลักษณะที่เปิดกว้างให้ภาคประชา
สังคมทุกกลุ่มทั้งระดับรากหญ้าและองค์กรระดับชาติสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการเสนอชื่อผู้แทน
และกระบวนการคัดเลือก เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างรอบด้าน ครอบคลุม สร้างความชอบธรรมให้กับ
กระบวนการคัดเลือก และเป็นที่ยอมรับของประชาชนอาเซียน
ข้อเสนอแนะต่อภาคประชาสังคม
1) ภาคประชาสังคมควรมีความเข้าใจถึงกลไกและกรอบการด�ำเนินงานของอาเซียน เนือ่ งจากอาเซียน
เป็นองค์การความร่วมมือส่วนภูมิภาคที่เต็มไปด้วยข้อจ�ำกัด แต่กลไกของอาเซียนได้เปิดช่องทางการมีสว่ นร่วม
ของภาคประชาสังคมอยู่ เช่น การจดทะเบียนองค์กรภาคประชาสังคมเข้าเป็นองคภาวะที่มีความสัมพันธ์กับ
อาเซียนตามกฎบัตรอาเซียน การมีส่วนร่วมเสนอข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมอาเซียนระดับย่อยตามสาขาต่าง ๆ
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าโครงสร้งกลไกเชิงสถาบันของอาเซียนจะไม่สามารถ
เอื้อให้ภาคประชาชนและภาคประชาชนมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่ แต่ภาคประชาสังคมจ�ำเป็นต้องรักษาการ
ท�ำงานร่วมกับอาเซียน เพื่อให้สร้างกระบวนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชน และ
ประชาสังคมทั้ง 10 ประเทศ ตลอดจนสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน อันจะน�ำไปสู่แนวทางการพัฒนา
ความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับภาคประชาสังคมต่อไปในภายภาคหน้า
2) ภาคประชาสังคมควรมีการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งขึ้น โดยการรวบรวมกลุ่มย่อยต่าง ๆ
ให้อยู่ในเครือข่ายใหญ่ระดับชาติเพื่อให้การขับเคลื่อนประเด็นและการน�ำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ต่ออาเซียนมีพลังมากยิง่ ขึน้ ตลอดจนการเป็นศูนย์กลางการประสานงานภาคประชาสังคมระดับชาติทมี่ ฐี านข้อมูล
สมาชิกทั่วประเทศ สร้างการบริหารจัดการโครงสร้างองค์กรที่เป็นระบบ มีการแบ่งสาขาประเด็นให้ชัดเจน
มีศูนย์ประสานงานระดับท้องถิ่นอย่างทั่วถึง เป็นต้น
3) ภาคประชาสังคมควรปรับมุมมองการท�ำงานร่วมกับภาครัฐ เนื่องจากในบางกรณียังมีความเห็น
ที่แตกต่างกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคประชาสังคม โดยไม่ควรมองภาครัฐในฐานะคู่ตรงข้าม แต่ควร
มองภาครัฐในฐานะตัวแสดงที่ต้องท�ำงานร่วมกันในการบรรลุวัตถุประสงค์การขับเคลื่อนนโยบายของไทย
และอาเซียน
4) ภาคประชาสังคมและองค์ก รพัฒนาเอกชนที่ ท� ำ งานระดั บระหว่ า งประเทศควรมี บ ทบาท
ในการสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคมระดับรากหญ้าให้เข้าถึงการมีสว่ นร่วมระดับภูมภิ าคมากขึน้ เนือ่ งจาก
องค์กรระดับรากหญ้าซึ่งท�ำงานใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดกลับมีข้อจ�ำกัดในการด�ำเนินงาน อาทิ ทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ งบประมาณด�ำเนินงาน เป็นต้น
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วามท้าทายการขับเคลือ่ นงานความมัน่ คงภายใต้แผนปฏิบตั ริ าชการ ในบทความนีไ้ ด้ให้ความส�ำคัญ
กับกรณีศกึ ษาการบริหารจัดการและการก�ำกับติดตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปี พ.ศ. 2563 ส�ำนักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความท้าทายการด�ำเนินงานของส่วนราชการในหลายประเด็น
อาทิ การใช้งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน สถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 และสถานการณ์ภยั แล้งภายในประเทศ ซึง่ ท�ำให้การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่สามารถด�ำเนินการได้ตามปกติอย่างเช่นทุกปีที่ผ่านมา การด�ำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ
ทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ ไม่สามารถด�ำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามทีก่ ำ� หนดได้ ดังนัน้ จึงได้มกี ารศึกษาแนวทางการจัดท�ำ
การบริหารจัดการ และการก�ำกับติดตามแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส�ำนักงาน
สภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ตามกรอบแนวทางการด� ำ เนิ น งานส� ำ นั ก งบประมาณ (สงป.) และส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

ก่อนอื่นขอเริ่มด้วยการท�ำความเข้าใจหลักการเกี่ยวกับกระบวนการนโยบาย
(Policy Process) เป็นการก่อร่างนโยบาย (Policy Formation /Formulation) การน�ำ
นโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) การประเมินนโยบาย (Policy Evaluation)
ตลอดจนถึงการยุตินโยบาย (Policy Termination) ซึ่งนโยบายอาจมีความต่อเนื่อง หรือ
การทดแทนนโยบายใหม่เมือ่ นโยบายเดิมสิน้ สุดลง (Maintenance or Succession Policy)
โดยหน้าที่หลักประการหนึ่งของ ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติท�ำหน้าที่เสนอแนะ
ยุทธศาสตร์/นโยบาย/แผนความมั่นคงเฉพาะเรื่อง รวมถึงการจัดท�ำแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ�ำปี เป็นกลไกที่จะน�ำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ทั้งนี้เป็นไปตามข้อก�ำหนดแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวด 5
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ได้ก�ำหนดใน มาตรา 33 ที่ว่า “เว้นแต่จะมีกฎหมาย
บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น การบริหารงบประมาณรายจ่าย ตามกฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อ�ำนวยการก�ำหนด” (ซึ่งผู้อ�ำนวยการ
1

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ, กองนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, ศิลปศาสตร์
มหาบัณฑิต (การบริหารงานยุติธรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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หมายถึง ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ) และมาตรา 34 ก�ำหนดว่า “เพื่อประโยชน์ ในการบริหารงบประมาณ
รายจ่าย ให้หน่วยรับงบประมาณจัดท�ำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อผู้อ�ำนวยการตามระเบียบที่ผู้อ�ำนวยการก�ำหนด” รวมทั้ง ตามระเบียบ
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้กำ� หนดให้สว่ นราชการ ต้องจัดท�ำแผนการปฏิบตั งิ านและแผนการใช้จา่ ย
งบประมาณประจ�ำปีให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน แผนงาน หรือแผนงานบูรณาการตามรายการและวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี และในส่วนของงบประมาณบูรณาการตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายส�ำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ก�ำหนดให้หน่วยงานต้องจัดท�ำแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กรณีที่เป็นงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ โดยให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณต้องจัดท�ำแผนฯ ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพ
การท�ำงานของหน่วยงานทีย่ ดึ โยงกับหลักการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ได้ ก� ำ หนดเป้ า หมายและวิ ธี ก ารในการด� ำ เนิ น การไว้ ใ นพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละ
วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 25462 โดยเน้นหลักธรรมาภิบาล มีขั้นตอนชัดเจน โปร่งใส
ประโยชน์และประหยัด เพื่อให้การบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ (Result
Based Management : RMB) มุ่งเน้นความสัมฤทธิ์ผลเป็นหลัก โดยใช้ระบบการประเมินผลงาน
ทีม่ ตี วั ชีว้ ดั เป็นตัวสะท้อนผลงานให้ออกมาเป็นรูปธรรม ซึง่ แนวทางการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญ คือการจัดท�ำ
ข้อตกลงว่าด้วยผลงาน (Performance Agreement) ในทุกระดับการบริหารที่เน้นผลสัมฤทธิ์
(Results) ขององค์กรโดยมีการก�ำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicators : KPI)
ทีเ่ ป็นรูปธรรม (ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ผลผลิต (Output) + ผลลัพธ์ (Outcome) ทีเ่ กิดขึน้ ) โดยมีกจิ กรรม
ทีต่ อ้ งด�ำเนินการตามขัน้ ตอนกระบวนการจัดการงบประมาณ 5 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1) การวางแผนงบประมาณ
2) การจัดท�ำงบประมาณ 3) การอนุมตั งิ บประมาณ 4) การบริหารงบประมาณ และ 5) การประเมินผล
2

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 9 การบริหารราชการเพือ่ ให้เกิดผลสัมฤทธิต์ อ่ ภารกิจของรัฐให้สว่ นราชการปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้ (1) ก่อนจะด�ำเนินการ
ตามภารกิจใดส่วนราชการต้องจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การก�ำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1)
ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด�ำเนินการของแต่ละขั้นตอนเป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส�ำเร็จของภารกิจ (3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนร่วมราชการก�ำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก�ำหนด (4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ
หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องด�ำเนินการแก้ไขหรือบรรเทา
ผลกระทบนั้นหรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม ก�ำหนด (4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ
เกิดผลกระทบต่อประชาชน ให้เป็นหน้าทีข่ องส่วนราชการทีจ่ ะต้องด�ำเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนัน้ หรือเปลีย่ นแผนปฏิบตั ริ าชการ
ให้เหมาะสม
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นอกจากนี้ แนวคิดที่ใช้ในการบริหารจัดการงานของ ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)
ได้ด�ำเนินการในหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) เน้นให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ
โดยมี เ ป้ า หมายให้ เ กิ ด การพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง แนวคิ ด PDCA พั ฒ นาขึ้ น เป็ น ครั้ ง แรกโดย
Walter Shewhart ใช้สถิตสิ ำ� หรับวงการอุตสาหกรรม และต่อมา PDCA ได้เป็นทีร่ จู้ กั อย่างแพร่หลาย
มากขึ้น เมื่อ Dr. William Edwards Deming ได้เผยแพร่การใช้เป็นเครื่องมือในการการปรับปรุง
กระบวนการโดยเรียกวงจรนี้ว่า “Deming Cycle”

ในการจั ด ท� ำ แผนการปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยประจ� ำ ปี สมช. น� ำ  PDCA
มาเป็นกรอบการจัดท�ำเพื่อเป็นแนวทางในการด�ำเนินงานให้มีการวางแผนก่อนการปฏิบัติงานท�ำให้เกิดความพร้อม
เมือ่ ปฏิบตั งิ านจริง มีมาตรฐานในการท�ำงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีแผนการท�ำงาน ท�ำให้การท�ำงานมีความรัดกุม
มากขึน้ ช่วยให้ทราบล�ำดับความส�ำคัญต่าง ๆ ของงาน สามารถป้องกันปัญหาทีจ่ ะเกิดขึน้ ในการท�ำงาน ส่งผลให้การท�ำงาน
ราบรื่นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อบกพร่องจากการท�ำงานสามารถรับมือและพัฒนาแผนได้ทันที
เนือ่ งจากเรารูส้ าเหตุของปัญหาทีแ่ ท้จริงจากกระบวนการตรวจสอบ (Check) และแก้ไขปัญหา (Action) ได้อย่างรวดเร็ว
พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และช่วยให้มีแผนการท�ำงานที่ดีขึ้นกว่าเดิมและลดโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดจาก
การด�ำเนินการในระยะยาว ควบคูก่ บั การบริหารความเสีย่ ง (Risk Management) ของโอกาสทีจ่ ะเกิดความผิดพลาด
ความเสียหายจากเหตุการณ์หรือการกระท�ำที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนในอนาคต ทั้งปัจจัย
ที่ ค วบคุ ม ได้ แ ละปั จ จั ย ที่ ไ ม่ ส ามารถหลี ก เลี่ ย งได้ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งฉั บ พลั น ส่ ง ผลกระทบหรื อ ท� ำ ให้ ก ารด� ำ เนิ น งาน
ไม่ประสบความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรครอบคลุมทั้งด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน
การเงิน และ การบริหาร

ในการจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการ หากศึกษาแนวคิดจะตอบค�ำถามที่ส�ำคัญ 4 ค�ำถาม
ได้แก่ 1) ปัจจุบันเรา อยู่ ณ จุดไหน (การวิเคราะห์ SWOT) 2) ในอนาคตเราต้องการไปสู่
จุดไหน ก�ำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง พันธกิจ (กิจหลัก/กิจรอง) ขององค์กรหรือหน่วยงาน
ถึ ง จุ ด มุ ่ ง หมายหรื อ ผลส� ำ เร็ จ ที่ ต ้ อ งการ โดยพิ จ ารณาจากภารกิ จ หลั ก หน่ ว ยงาน
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและภารกิจตามกฎหมาย อาทิ พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง

มติ ครม. 3) เราจะไปสู่จุดนั้นได้อย่างไร (การก�ำหนดยุทธศาสตร์) เป็นการก�ำหนดวิธีการ แนวทาง
หรือขัน้ ตอนทีป่ ฏิบตั เิ พือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์/เป้าหมาย ก่อนน�ำไปก�ำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
มีอยู่ด้วยกัน 3 แนวทาง คือ (1) ยึดกรอบประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี
เป็นประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของหน่วยงาน (2) หน่วยงานสามารถก�ำหนดประเด็นยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ใหม่เองทั้งหมดได้ แต่ต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับทิศทางและนโยบายการบริหาร
และพัฒนาองค์กร (3) ใช้ผสมผสานระหว่างแนวทางที่ 1 และแนวทางที่ 2 คือ ยึดยุทธศาสตร์องค์กร
เป็นหลักและคิดประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขึ้นใหม่ และ 4) เราจะต้องท�ำหรือปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง
เพือ่ ไปถึงจุดนัน้ เพือ่ เป็นการแปลงยุทธศาสตร์ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ โดยก�ำหนดเป้าหมาย ก�ำหนดโครงการ/
กิจกรรม และผูร้ บั ผิดชอบ วงเงินงบประมาณโครงการเป็นรายปี (จ�ำนวน แหล่งทีม่ า ภาพรวมงบประมาณ
รายโครงการ/กิจกรรม รายปี รายประเด็นยุทธศาสตร์ จ�ำแนกตามแหล่งที่มา ฯลฯ) การสื่อสารถ่ายทอด
ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดไปสู่ผู้ก�ำหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติในระดับต่าง ๆ ได้อย่างประสานสอดคล้องกัน
วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ 8 ประจ�ำเดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 2565
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แผนการปฏิบัติงานในกรอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้จัดท�ำแผนการปฏิบัติงานประจ�ำปีบประมาณ
พ.ศ. 2563 ตามกรอบแผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4 ปี ของ สมช. (พ.ศ. 2561-2564)
โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นความมัน่ คง นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ พ.ศ. 2562-2565
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายรัฐบาล
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งน�ำมา
เป็นกรอบในการจัดท�ำแผนปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปีเสมือนแนวทางการท�ำงานขององค์กร
ในระยะเวลา 1 ปี และเพื่อเป็นกรอบก�ำหนดแนวทางในการจัดท�ำการบริหารจัดการ
และการก�ำกับติดตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปีของส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
โดยมี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ ระบบงบประมาณของ สมช. ที่ จ� ำ แนกเป็ น 4 ประเภท คื อ
แผนงานพืน้ ฐานด้านความมัน่ คง แผนงานยุทธศาสตร์ปอ้ งกันและแก้ไขปัญหาทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อความมั่นคงแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
และแผนงานบุคลากรภาครัฐ

หากมองเรื่อง การบริหารแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี เมื่อแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีได้รับอนุมัติ
และได้รบั การจัดสรรงบประมาณประจ�ำปีแล้ว (กิจกรรม/โครงการมีงบประมาณส�ำหรับการด�ำเนินงาน) ขัน้ ตอนต่อไป
ที่ด�ำเนินการคือ การจัดท�ำแผนใช้เงินที่ได้รับจัดสรรมาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการน�ำกิจกรรม/โครงการ
ไปปฏิบัติ หรือด�ำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งการที่จะท�ำให้กิจกรรม/โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับการจัดหรือการก�ำหนดกิจกรรม (ย่อย) ที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ การบริหาร กิจกรรม/โครงการ เช่น การจัดสรรทรัพยากรเพือ่ การด�ำเนินงาน การก�ำหนดหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ให้กบั บุคคล กลุม่ บุคคล และหน่วยงาน รวมทัง้ ขอบเขตของการประสานงานระหว่างบุคคล กลุม่ บุคคล และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานกิจกรรม/โครงการขึ้นอยู่กับปัจจัย
การบริหาร ได้แก่ คน เงิน วัสดุอปุ กรณ์ และวิธกี ารหรือการบริหารจัดการ โดยคน เงิน และวัสดุอปุ กรณ์จะต้องมีปริมาณ
ที่เพียงพอ และมีคุณภาพที่ดีด้วย ส่วนวิธีการหรือการบริหารจัดการจะขึ้นอยู่กับ

“คุณภาพของคนที่เป็นผู้รับผิดชอบ/ผู้บริหารกิจกรรม/โครงการเป็นส�ำคัญ”
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1. ศึกษาทบทวนรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรของหนวยงาน
ในปที่ผานมา เพื่อนํามาใชในการกําหนดแนวทางในการจัดทําแผนฯ

2. นําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สมช.
ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ มาเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนฯ

3. จัดทํารางแผนปฏิบัติราชการของ สมช. ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยประสานกอง/สํานัก/กลุมงาน เพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
ปรับปรุง

วิเคราะห ตรวจสอบ
ความถูกตองของรางแผนปฏิบัติราชการฯ
งบประมาณ
ถูกตอง

4. นําไปจัดทําแผนการปฏิบัติราชการของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปรับปรุง

เสนอแผนการปฏิบัติราชการของ สมช.
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณา
และเสนอใหรองนายกรัฐมนตรี
พิจารณาใหความเห็นชอบ
เห็นชอบ

5. แจงแผนการปฏิบัติราชการของ สมช. ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปยังสํานักงบประมาณ
และแจงกอง/สํานัก/กลุมงาน เพื่อดําเนินการตามแผนฯ ตอไป

6. การบริหารจัดการและกํากับติดตามแผนการปฏิบัติราชการของ สมช. ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหเปนไปตามเปาหมาย
ขอปรับแผนการดําเนินการ
ไมถูกตองตามหลักเกณฑ
สงคืนแกไข
ปรับปรุง/แกไข/ยุติ

วิเคราะห ตรวจสอบ
การปรับแผนการดําเนินงาน

ถูกตองตามหลักเกณฑ
ดําเนินการได

ดําเนินการ

7. กอง/สํานัก/กลุมงาน
ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติราชการของ สมช.
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยดําเนินงานตามเปาหมาย
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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การน�ำ PDCA เป็นแนวทางจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี 2563
1. การวางแผนการท�ำงาน (PLAN)

		
1.1 การด�ำเนินงาน
ขั้นตอน
PDCA

ขั้นตอนการด�ำเนินงาน
การจัดท�ำแผนฯ

ผลการด�ำเนินงาน

หมายเหตุ

การทบทวนผลการปฏิบัติงาน
รับทราบข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
และการใช้จ่ายงบประมาณปีที่ผ่านมา และผลด�ำเนินงาน รวมทั้งทบทวนและปรับปรุง
เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัด
เป็นรายปี เพื่อเตรียมการจัดท�ำแผนฯ
การใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไปพลางก่อน

สามารถใช้จ่ายงบประมาณไม่เกินกึ่งหนึ่ง
ของงบประมาณปี 2562และการจัดท�ำ
งบประมาณปี 2563 ตามปฏิทินงบประมาณ
ที่ได้ปรับใหม่

การจัดท�ำแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ�ำปี

น�ำผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ 2562 ไปพลางก่อน
ในช่วงไตรมาสที่1 มาก�ำหนดเป็นแผนการปฏิบัติ
งานฯ 2563 ในไตรมาสที่ 1 ส�ำหรับไตรมาสที่ 2-4
ก�ำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า
เป้าหมายรวมของประเทศตามมาตรการเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณฯ 2563

แผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี

มีแนวทางด�ำเนินการระหว่างรอการประกาศ
*1.ลักษณะผลการด�ำเนินงาน
บังคับใช้พระราชบัญญัตงิ บประมาณฯ และการจัดท�ำ
เกิดขึ้นเป็นการเฉพาะ
แผนปฏิบัติราชการฯ โดยให้ทุกส�ำนัก/กลุ่มงาน
เนือ่ งจากพ.ร.บ.
ด�ำเนินโครงการ/กิจกรรมตามที่ได้เสนอขอ
งบประมาณฯปี 2563
ไว้ในแผนงานงบประมาณฯ พ.ศ. 2563
ไม่สามารถบังคับใช้ได้ทนั เวลา
เป็นกรอบด�ำเนินการ
*2.ภายหลัง
มี พ.ร.บ.งบประมาณ 2563
จึงด�ำเนินการปกติ

		
1.2 เทคนิคการวางแผน

*เกิดขึ้นเป็นการเฉพาะ
เนื่องจากพระราชบัญญัติ
งบประมาณฯ ปี 2563
ไม่สามารถบังคับใช้ได้ทนั เวลา
*ผลการด�ำเนินงานนี้
เกิดขึ้นเป็นการเฉพาะ
เนื่องจาก พ.ร.บ.
งบประมาณฯ ปี 2563
ไม่สามารถบังคับใช้
ได้ทันเวลา

1.2.1 การตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ คือ การก�ำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดที่ชัดเจน
1.2.2 การสร้างแผนงานที่สามารถปฏิบัติได้จริง คือ การน�ำข้อมูลทั้งหมดมาจัดสรรแล้ว
สร้างแนวทางการด�ำเนินงานร่วมกัน เพื่อเป็นแผนงานที่สามารถน�ำไปปฏิบัติงานได้
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		การวิเคราะห์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นปีงบประมาณที่มีความพิเศษ
1.3 เนือ่ งจากเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติอยู่หลายเหตุการณ์ จึงท�ำให้ขั้นตอนการวางแผน

และการจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี มีทั้งความล่าช้าและต้องปรับเปลี่ยนแผนอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้น
จึ ง ต้ อ งอาศั ย ทั ก ษะและองค์ ค วามรู ้ ต ่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง ต้ อ งติ ด ตามสถานการณ์ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด
เพื่อที่จะด�ำเนินการวางแผน และจัดท�ำแผนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่รัฐบาล
ก�ำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ถือได้ว่าการด�ำเนินการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นตัวอย่าง
การด�ำเนินงานในสถานการณ์ที่ไม่ปกติก็ได้
การทบทวนแผนฯ ซึ่ ง รวมไปถึ ง การประเมิ น ผล การวิ เ คราะห์ และการจั ด ท� ำ แผนฯ
จะต้องมีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและรอบด้าน ที่ส�ำคัญคือ นโยบายจากผู้บริหารในการด�ำเนินงาน
ขององค์กร ที่จะเน้นการด�ำเนินการในเรื่องใดบ้างในปีนั้น ๆ เพื่อจะได้น�ำข้อมูลดังกล่าวมาประมวล
อย่างรอบด้านให้เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีที่สมบูรณ์ โดยมีการก�ำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน
ที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เมื่อได้แผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีแล้วก็จ�ำเป็นต้องสร้างการรับรู้ของเจ้าหน้าที่
ทุ ก ระดั บ ชั้ น ในองค์ ก ร ให้ ท ราบถึ ง แนวทางการด� ำ เนิ น งาน เป้ า หมาย ตั ว ชี้ วั ด ต่ า งๆ ร่ ว มกั น สุ ด ท้ า ย
เมื่ อ องค์ ป ระกอบต่ า ง ๆ เหล่ า นี้ ด� ำ เนิ น ไปได้ ต ามขั้ น ตอนแล้ ว จะส่ ง ผลให้ ก ารปฏิ บั ติ ร าชการในปี นั้ น
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อไป

2. การลงมือปฏิบัติ (DO)

การลงมือปฏิบตั ติ ามแผนงานและวิธกี ารทีก่ ำ�หนดไว้อย่างมีวนิ ยั ทักษะการบริหารต่าง ๆ จะถูกนำ�มา
ใช้ในระยะการลงมือปฏิบัตินี้ เช่น การบริหารเวลาให้ได้ตามแผน การประชุมเพื่อตรวจสอบความคืบหน้า
การมอบหมายงานเพือ่ แบ่งเบาภาระ เป็นต้น ในเรือ่ งทีน่ อกเหนือจากการทำ�งานไม่วา่ จะเป็นการพัฒนาตนเอง
หรือการบริหารการเงินส่วนบุคคล ย่อมต้องใช้วินัยและการบริหารด้านต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน
ในขั้นตอนนี้ จะขอเทียบเคียงกับ “การบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี พ.ศ. 2563
ของส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ”

2.1 การด�ำเนินงาน
ขั้นตอน
PDCA

ขั้นตอนการด�ำเนินงาน
การบริหารจัดการแผนฯ
มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลการด�ำเนินงาน

หมายเหตุ

ส�ำนักงบประมาณเสนอเป้าหมายการเบิกจ่าย
ในภาพรวมเป็นรายไตรมาส

มาตรการด้านการงบประมาณเพือ่ บรรเทาผลกระทบ มีแนวทางปรับลดงบประมาณในลักษณะ
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
รายจ่ายประจ�ำของ สมช.
โคโรนา 2019 (COVID-19)

*มาตรการของรัฐ
ต่อสถานการณ์
พิเศษ

รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการ
ด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)

*มาตรการของรัฐ
ต่อสถานการณ์
พิเศษ

ได้ปรับลดงบประมาณของ สมช.
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2.1 การด�ำเนินงาน (ต่อ)
ขั้นตอน
PDCA

ขั้นตอนการด�ำเนินงาน
การบริหารจัดการแผนฯ

ผลการด�ำเนินงาน

หมายเหตุ

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ ปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ของส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
การโอนงบประมาณรายจ่ายที่คณะรัฐมนตรี
ได้เห็นชอบแล้ว เพื่อโอนงบประมาณไปจัดท�ำ
ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ....

*มาตรการของรัฐ
ต่อสถานการณ์
พิเศษ

รายงานการปรับแผนการด�ำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 3-4

สงป. พิจารณาปรับลดงบประมาณเพิ่มเติม

*มาตรการของรัฐ
ต่อสถานการณ์
พิเศษ

การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายฯ
พ.ศ. 2563 เป็นงบด�ำเนินงานเพื่อเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย

แนวทางการปรับแผนการด�ำเนินงานในไตรมาสที่ 4 กอง/ส�ำนัก/กลุ่มงาน ด�ำเนินการปรับแผน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การด�ำเนินงานในไตรมาส 4

2.2 เทคนิคขั้นตอนการปฏิบัติ มีดังนี้ (1) ท�ำให้ถูกต้องตั้งแต่แรกจะได้ไม่ต้องแก้ไขหรือ

รับผลเสียจากการกระท�ำที่ผิดพลาด และ (2) ตรวจสอบทุกขั้นตอน หากพบข้อบกพร่อง
ให้รีบแก้ไขก่อนที่ความเสียหาย จะขยายเป็นวงกว้าง อย่างไรก็ตาม ในส่วนขั้นตอนการท�ำ
หรือการปฏิบตั นิ ี้ หัวใจของขัน้ ตอน คือ การทดสอบเก็บข้อมูลมากกว่า ขัน้ ตอนการทดสอบ
คือ การทดสอบแผนงานจากกระบวนการที่แล้วเพื่อเก็บผลลัพธ์ซึ่งเราจะน�ำข้อมูลเหล่านี้
มาพัฒนาเพิ่มและน�ำมาใช้จริงภายหลัง ในรูปแบบที่กว้างและละเอียดขึ้น

การวิเคราะห์ ขั้นตอนการด�ำเนินงานและการบริหารจัดการแผนฯ โดยปกติที่ผ่านมานั้น
2.3 นับได้วา่ เป็นขัน้ ตอนทีย่ ากและส�ำคัญทีส่ ดุ อยูแ่ ล้ว เนือ่ งจากในการด�ำเนินการขับเคลือ่ น

แผนฯ การบริหารจัดการแผนฯ ให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการจัดท�ำที่ได้วางไว้ตั้งแต่ต้นนั้น จ�ำเป็น
ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ที่มีความช�ำนาญสูง เพราะเป็นเรื่องที่จะต้องมีการปฏิบัติที่เป็นไปตาม
ข้อกฎหมาย กฎระเบียบ และมีเงื่อนเวลาต่าง ๆ มากมายเป็นข้อบังคับการด�ำเนินงานอยู่ แต่ส�ำหรับ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้นเพราะสถานการณ์ไม่ปกติที่เกิดขึ้น จึงท�ำให้มี
มาตรการพิเศษเพิ่มขึ้นมากมาย ส่งผลให้การบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนฯ มีความยากมากกว่าเดิม
อย่างไรก็ตาม การเก็บข้อมูลต่าง ๆ จากการด�ำเนินการและบริหารจัดการแผนฯ เป็นสิ่งส�ำคัญ
ที่จะน�ำมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาแผนปฏิบัติราชการในระยะต่อไป ก็อาจจะไม่สามารถน�ำมาเทียบเคียงหรือ
ใช้เป็นฐานข้อมูลได้ เพราะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีท้ังมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายและมาตรการปรับลด
งบประมาณ ซึ่งเกิดขึ้นตามวิกฤตการณ์ ทั้งสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ก�ำลังตกต�่ำ  สถานการณ์โรคระบาด
ไวรัสโควิด-19 และสถานการณ์ทางการเมือง เป็นต้น ต่างรุมเร้าให้การขับเคลือ่ นแผนฯ เป็นไปด้วยความยากล�ำบาก
และมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการด�ำเนินงานในหลายครั้ง ส่งผลให้การด�ำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
และตัวชี้วัดที่ก�ำหนดไว้ตั้งแต่ต้น
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3. การตรวจสอบ (CHECK)

หลังจากเริ่มลงมือปฏิบัติไปได้สักระยะ ต้องเริ่มท�ำการตรวจสอบความคืบหน้าของสิ่งที่เรา
ได้ลงมือปฏิบัติไปนั้นว่าเป็นไปตามแผนงานหรือไม่ ซึ่งสิ่งที่จะบ่งบอกได้ก็คือตัวชี้วัดที่ก�ำหนดไว้
ถ้าจุดทีต่ รวจสอบได้ผลลัพธ์ตามตัวชีว้ ดั ทีต่ งั้ ไว้หรือดีกว่าแสดงว่าวิธกี ารทีเ่ ลือกใช้ถกู ต้อง แต่ถา้ ตรวจสอบ
ออกมาแล้วผลปรากฏว่าต�ำ่ กว่าตัวชีว้ ดั ทีต่ งั้ ถือเป็นสัญญาณเตือนว่ามีความผิดปกติบางอย่างเกีย่ วกับ
แผนงานหรือวิธีการที่ก�ำหนดไว้ในตอนแรก
ในขัน้ ตอนนี้ จะขอเทียบเคียงกับ “การก�ำกับติดตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปี พ.ศ. 2563
ของส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ”

3.1 การด�ำเนินงาน
ขั้นตอน
PDCA

ขั้นตอนการด�ำเนินงาน
การก�ำกับติดตามแผนฯ

ผลการด�ำเนินงาน

การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ และการขอ
อนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ส�ำหรับ
รายการงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

เร่งรัดด�ำเนินการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
รายการใหม่

การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปรับแผนการด�ำเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณไตรมาสที่ 3-4

หมายเหตุ

รายงานผลการด�ำเนินงานของ สมช.
มีเอกสารรายงานฯ ประกอบด้วยสาระส�ำคัญ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระยะ 6 เดือน) 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ภาพรวมส�ำนักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ และส่วนที่ 2
ผลการใช้จา่ ยงบประมาณและผลการด�ำเนินงาน
การเร่งด�ำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาสที่ 4 ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3.2

1
2

ให้เร่งรัดด�ำเนินการ
แจ้งคืนเงินงบประมาณในกรณีที่คาดว่า
จะไม่สามารถเบิกจ่ายได้

เทคนิคขั้นตอนตรวจสอบ มีดังนี้ ( 1 ) ตรวจสอบวิธีการและระยะเวลา

ที่ใช้ในการปฏิบัติจริงว่าท�ำได้ตามแผนหรือไม่ และ ( 2 ) ตรวจสอบผลที่ได้ว่า
ได้ตามเป้าหมายหรือไม่ ดังนั้น ขั้นตอนการตรวจสอบก็คือการพิจารณาเพื่อดูว่าผลลัพธ์ในขั้นตอนที่ 2 ( D ) นั้น
สามารถท�ำให้เป้าหมายทีเ่ ราตัง้ ไว้ในขัน้ ตอนแรกเป็นจริงได้หรือเปล่า โดยมีหลักการเบือ้ งต้นก็คอื หากท�ำให้เป็นจริงได้
ก็ขา้ มไปขัน้ ตอนที่ 4 ( A ) แต่ถา้ ประสบปัญหามากหรือผลลัพธ์ไม่ดเี ท่าทีค่ วร เราก็สามารถกลับไปขัน้ ตอนที่ 1 ( P )
เพื่ อ วางแผนใหม่ ห รื อ ตั้ ง เป้ า หมายใหม่ ไ ด้ อย่ า งไรก็ ต าม ในแนวคิ ด การพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ก็ ค วรที่ จ ะน� ำ
กระบวนการทุกอย่างกลับมาพัฒนาเรือ่ ย ๆ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพให้มากขึน้ อย่างต่อเนือ่ งทุกปี เนือ่ งจากว่าบางกิจกรรม
อาจจะประกอบไปด้วยขัน้ ตอนย่อยหลายอย่าง และอาจจะใช้เวลามาก บางครัง้ ขัน้ ตอนการตรวจสอบ ( C ) ก็อาจจะ
ถูกรวมกับขัน้ ตอนการท�ำ  ( D ) ( ท�ำควบคูก่ นั เวลาเจอปัญหาก็ปรับปรุงทันที ) ในส่วนนีก้ ข็ นึ้ อยูก่ บั ความยืดหยุน่
ขององค์กรนั้น
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การวิเคราะห์ ขัน้ ตอนการตรวจสอบ และการก�ำกับติดตามแผนฯ ให้ได้ผลทีเ่ ทีย่ งตรง
3.2 เชื่อถือได้ ต้องมีส่วนที่ส�ำคัญที่สุด คือ การตรวจสอบจากเป้าหมายที่ได้ก�ำหนดไว้

		
เมื่อการตรวจสอบได้รับการยอมรับ การปฏิบัติงานขั้นต่อไปก็ด�ำเนินต่อไปได้ ดังเช่น
แนวทางการก�ำกับตรวจสอบการปฏิบัติราชการซึ่งเป็นแนวทางที่ใช้โดยทั่วไปในทุกหน่วยงาน โดยทั้งกรมบัญชีกลาง
และส�ำนักงบประมาณจะเป็นผู้ออกแนวทางมาตรการก�ำกับติดตามเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลา
ที่ได้ก�ำหนดไว้ อาทิ การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดังนั้น การตรวจสอบและการก�ำกับติดตามแผนฯ เป็นขั้นตอน
ที่ท�ำให้เกิดความมั่นใจในการด�ำเนินการไปในทิศทาง เป้าหมาย
และตั ว ชี้ วั ด ที่ ถู ก ต้ อ ง ลดการสิ้ น เปลื อ งทรั พ ยากรที่ น� ำ มา
ใช้ ในการด�ำเนินการโดยเฉพาะทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีอยู่จ�ำกัด
และมีภารกิจที่ต้องด�ำเนินการในส่วนอื่นอีกเช่นกัน

4. การปรับปรุง (ACT)
การปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนวิธีการหรือทรัพยากรบางอย่างเพื่อท�ำให้
ผลลัพธ์กลับมาอยู่ในแผนงานหรือเส้นทางสู่เป้าหมายตามระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้
ในครั้งแรก ซึ่งกระบวนการปรับปรุงเริ่มจากการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ท�ำให้
ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่เราวางแผนหรือก�ำหนดไว้ ว่าเกิดจากองค์ประกอบหรือ
ปัจจัยภายใน/ภายนอกใดบ้าง แล้วจึงมาก�ำหนดมาตรการแก้ไขปรับปรุงต่อไป
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4.1 การด�ำเนินงาน
ขั้นตอน
PDCA

ขั้นตอนการด�ำเนินงาน
ปรับปรุงแก้ไข

(P)

1
2

(D)

1

(C)

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ปัญหา/อุปสรรค

การทบทวนแผนต่าง ๆ
การสร้างการรับรู้ของเจ้าหน้าที่
ทุกระดับชั้นในองค์กร

1
2

ความถูกต้อง
มีความทั่วถึงและเข้าใจ
ให้มากยิ่งขึ้น

1

ทักษะและประสบการณ์
ของผู้ด�ำเนินการ
2 ข้อกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ
3 การเก็บข้อมูลการด�ำเนินการต่าง ๆ

1
2
3

ความช�ำนาญสูง
มีความรู้ความเข้าใจอย่างแม่นย�ำ
เป็นระบบ ถูกต้อง และต่อเนื่อง

1

การตรวจสอบการด�ำเนินงาน

ความถูกต้อง และสม�่ำเสมอ

ขาดการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในองค์กร
2 เวลาในการด�ำเนินการมีนอ้ ย
สถานการณ์
ที่มักเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา
2 ขาดความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง
1
2

ความล่าช้า
ขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง
ตรงกัน

4.2 เทคนิคขั้นตอนการด�ำเนินการให้เหมาะสม มีดังนี้ 1 ) หลังจากตรวจสอบแล้ว

ถ้าท�ำได้ตามเป้าหมาย ให้รักษาความดีนี้ไว้ 2 ) หากตรวจสอบแล้ว พบว่ามีข้อผิดพลาด
ไม่ว่าในขั้นตอนใด ๆ ก็ตาม ให้หาสาเหตุและแก้ไขสาเหตุ และ 3 ) หาทางปรับปรุงเพื่อให้การปฏิบัติครั้งต่อไป
ดี ขึ้ น กว่ า เดิ ม โดยสรุ ป ในขั้ น ตอนนี้ ก็ คื อ การน� ำ ทุ ก อย่ า ง มาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข และน� ำ ไปปฏิ บั ติ ใ ช้ จ ริ ง ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ อาจพิจารณาในส่วนข้อจ�ำกัดของทรัพยากรที่น�ำมาใช้ เช่น คนไม่พอ เงินไม่พอ
เวลาไม่พอ หรือทักษะไม่มากพอ ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่ต้องแก้ในระยะยาว ซึ่งต้องลองแก้ปัญหาทีละจุดก่อน
และค่อย ๆ พัฒนาไปเรื่อย ๆ สิ่งที่ต้องเน้นย�้ำก็คือ PDCA เป็นวงจรที่ต้องท�ำซ�้ำเป็นกระบวนการที่พึงพอใจแล้ว
ยังสามารถกลับไปพัฒนาเพิม่ เติม หาวิธเี พิม่ ประสิทธิภาพด้วยการเปลีย่ นแปลงแบบอืน่ ได้อกี ทัง้ นี้ การพัฒนาด้วย PDCA
จะมีข้อค�ำนึงอยู่ 2 ประการ คือ 1 ) ทรัพยากรในองค์กรที่มีอย่างจ�ำกัด และไม่คุ้มค่าผลตอบแทน ก็อาจจะ
เลื อ กที่ จ ะไปด� ำ เนิ น งานอื่ น ที่ มี ค วามคุ ้ ม ค่ า มากกว่ า ก่ อ นก็ ไ ด้ 2 ) การพั ฒ นากระบวนการท� ำ งาน
ที่มีความสร้างสรรค์ ในรูปแบบใหม่เสมอ เช่น หากลองวิธีเก่า ๆ แล้วไม่เห็นผลก็อาจจะลองน�ำคนจากข้างนอกเข้ามา
ช่วยพัฒนากระบวนการและแนวคิดต่าง ๆ ด้วย

4.3 การวิเคราะห์ เพื่อท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ไปในทางที่ดีขึ้น โดยใช้ข้อมูลจากการด�ำเนินงาน
ทั้งหมดมาวิเคราะห์และประมวลเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
เพื่อให้การด�ำเนินงานในระยะต่อไป มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพิ่มมากขึ้นช่วยในการป้องกันการเกิดซ�้ำของปัญหาในเรื่องนั้น ๆ
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อาหาร

ความมั่นคงทาง
ของไทย และความท้าทายภายใต้

โควิด - 19

จากบทความเรือ่ ง “มุมมองความมัน่ คงทาง
อาหาร” ในวารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ 5
(ต.ค. 63 – ม.ค. 64)2 ได้อธิบายถึงกรอบแนวคิด
ของความมั่ น คงทางอาหาร (Food Security)
ซึ่ ง มี ค วามเกี่ ย วโยงสลั บ ซั บ ซ้ อ นกั บ มิ ติ ใ น
หลากหลายด้าน มิใช่เพียงเฉพาะการเกษตรเท่านั้น
แต่ยัง โยงถึ ง เรื่ องระบบเศรษฐกิจ การคมนาคม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และรวมถึง
การบริหารจัดการด้วยนัน้ ท�ำให้เห็นได้วา่ การประกัน
ความมัน่ คงทางอาหารต้องอาศัยความรูแ้ บบสหวิทยาการ
(interdisciplinary approach) ในการวิเคราะห์

ภัทราวุ ธ ภาหา1
และออกแบบนโยบายเพื่อพร้อมรับการเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางอาหารแก่ สั ง คม โดยบทความนี้
พยายามท�ำความเข้าใจกรอบแนวคิดความมั่นคง
ทางอาหารในเชิงการปรับใช้ตอ่ การออกแบบนโยบาย
ผ่านการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ความ
มั่นคงทางอาหารของไทยในช่วงที่ผ่านมา รวมถึง
การพิจารณาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 เบื้องต้นอีกทางด้วย ว่ามีปัจจัย
ความเสี่ยงหรือปัจจัยสนับสนุนต่อความมั่นคงทาง
อาหารอย่างไรบ้าง เพื่อท�ำความเข้าใจต่อมุมมอง
ความมั่นคงทางอาหารชัดเจนมากยิ่งขึ้น

เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์นโยบายและแผน สถาบันความมัน่ คงศึกษา, รัฐศาสตรบัณฑิต (สาขาการระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
โปรดดู รัชกรณ์ นภาพรพิพฒ
ั น์, “มุมมองความมัน่ คงทางอาหาร,” วารสารมุมมองความมัน่ คง, ฉบับที่ 5 (ต.ค. 63 – ม.ค. 64): 43 – 50,
http://www.nsc.go.th/wp-content/uploads/2020/12/NSC-journal-No.05.pdf
1
2
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นอกจากนัน้ บทความฉบับนีไ้ ด้อาศัยข้อมูล
และข้อถกเถียงส�ำคัญจากวงสัมมนาเชิงวิชาการ
มุมมองความมั่นคง ประจ�ำปี 2564 ครั้งที่ 2 เรือ่ ง
“ความมัน่ คงทางอาหารและโควิด – 19 : ความท้าทาย
ต่อความมั่นคงแห่งรัฐ” จัดโดยสถาบันความมั่นคง
ศึกษา (สมศ.สมช.) ซึง่ มีขอ้ มูลสถานการณ์ความมัน่ คง

ทางอาหารภายใต้ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื้อไวรัส
โควิด - 19 และรวมไปถึงสถานการณ์ดา้ นสิทธิชมุ ชน
ที่ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การประกั น ความมั่ น คง
ทางอาหารในระดับชุมชน ทั้งนี้ การสัมมนาฯ ได้ให้
ข้อเสนอแนะต่อการก�ำหนดนโยบาย ทัง้ ในเชิงกฎหมาย
เศรษฐศาสตร์ และเชิงวัฒนธรรม3

THAI
FOOD

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางอาหาร
กรอบแนวคิ ด ความมั่ น คงทางอาหาร
ในบทความฉบับทีแ่ ล้วมีความสอดคล้องกับแนวคิด
การพัฒนาทางสังคมอื่น ๆ อาทิ มุมมองการพัฒนา
ของมนุษย์ (Human Development) โดยการ
ประกันความมั่นคงทางอาหารเป็นส่วนหนึ่งในการ
เสริมสร้างให้เกิดการพัฒนามนุษย์ ซึ่งองค์ประกอบ
การพัฒนามนุษย์ที่ส�ำคัญตามกรอบของโครงการ
พั ฒ นาแห่ ง สหประชาชาติ (United Nation
Development Program: UNDP) ประกอบด้วย

ด้านเศรษฐกิจ (A decent standard of living)
ด้านการศึกษา/ความรู้ (Knowledge) และด้าน
สุขภาพ (Long and healthy life)4 ซึง่ ความมัน่ คง
ทางอาหารมีความเกี่ยวโยงซึ่งกันและกันกับการ
พั ฒ นามนุ ษ ย์ ในทุ ก ด้ า น โดยการได้ รั บอาหารที่
เพี ย งพอในเชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพจะท� ำ ให้ มี
สุขภาพทีด่ ี การมีความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งโภชนาการ
จะท�ำให้ลักษณะการบริโภคอาหารตอบสนองต่อ
ร่างกายอย่างถูกต้องตามโภชนาการ หรือการมี

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการมุมมองความมัน่ คง ประจ�ำปี 2564 ครัง้ ที่ 2 เรือ่ ง “ความมัน่ คงทางอาหารและโควิด – 19 : ความท้าทาย
ต่อความมัน่ คงแห่งรัฐ” จัดขึน้ เมือ่ วันที่ 6 ส.ค. 2564 โดยมีการอภิราย 2 ประเด็นส�ำคัญ ได้แก่ การบริหารจัดการวิกฤตการณ์กบั การประกันความ
มัน่ คงทางอาหาร และความมัน่ คงทางอาหารกับสิทธิชมุ ชน โดยมีวทิ ยากรจากภาครัฐ นักวิชาการ และผูเ้ ข้าร่วมจากหน่วยงานของรัฐ ร่วมแลกเปลีย่ น
ข้อมูลและข้อเสนอแนะ
4
“Human Development Index (HDI),” UNDP, http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi.
3
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ความมั่นคงทางเศรษฐกิจก็จะสามารถมีรายได้ที่
เพีย งพอต่ อการเข้ า ถึงอาหารที่ห ลากหลายและ
ตรงตามความต้องการของร่างกาย นอกจากนั้น
ความมัน่ คงทางอาหารมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยเกีย่ วข้องกับเป้าหมายที่ 2
การขจัดความหิวโหย ซึ่งมุ่งเป้าให้บุคคลทุกกลุ่ม
สามารถเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอและตรงตาม
โภชนาการ เป้าหมายที่ 6 การจัดการน�ำ้ และสุขาภิบาล
เพื่อให้ มีก ารจั ด สรรทรัพ ยากรน�้ำให้เพียงพอต่อ
ทุกภาคส่วนในการบริโภค และค�ำนึงถึงการรักษา
คุณภาพของน�้ำเป็นส�ำคัญ ทั้งนี้ ยังเกี่ยวข้องกับ
เป้าหมายที่ 1 การขจัดความยากจน ซึ่งจะเป็นส่วน
หนึ่งในการเสริมสร้างความสามารถในการเข้าถึง
อาหาร และเป้าหมายที่ 12 แผนการบริโภคและ
การผลิตทีย่ งั่ ยืน เพือ่ การสร้างสมดุลของการบริโภค
และการผลิต เพื่อรักษาทรัพยากรในการรองรับ
การผลิตอาหารในอนาคตต่อไป5
กรอบความมั่นคงทางอาหารที่ถูกน�ำมาใช้
อธิบายสถานการณ์ความมัน่ คงทางอาหารส่วนใหญ่
แล้วจะเป็นกรอบขององค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture
Organization: FAO) ซึ่งได้ให้ความหมายว่า
ความมัน่ คงทางอาหารคือสภาพทีท่ กุ คนและทุกช่วง
ขณะมีความสามารถทัง้ ทางกายภาพ เศรษฐกิจ และ
สังคมในการเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอ ปลอดภัย
และมีสารอาหารเพียง ตอบสนองต่อความต้องการ
โดยมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความเพียงพอของ
อาหาร (Food Availability) การเข้าถึงอาหาร
(Food Accessibility) การใช้ประโยชน์จากอาหาร
(Food Utilization) และเสถียรภาพทางอาหาร
5

goals/.

(Food Stability) โดยองค์ประกอบดังกล่าวล้วน
มี ค วามเกี่ ย วโยงซึ่ ง กั น และกั น ฉะนั้ น การมอง
ความมั่นคงทางอาหารต้องอาศัยการมองทั้งระบบ
ของอาหาร (Food System) ตั้งแต่ต้นทางของ
การผลิต (producing) รูปแบบการใช้ทรัพยากร
เพื่อการผลิตอาหาร การเข้าถึงทุนในการผลิตและ
ราคาของผลผลิต ระบบการกระจายอาหาร (dis
tribution) ระบบขนส่ง การกระจายและจัดจ�ำหน่าย
(Wholesaling/Retailing) ระบบการค้า การจัดเก็บ/
ส�ำรอง (Storing) การทิ้ง/น�ำกลับมาใช้ใหม่ (Disposing/Reusing) ค่านิยมและลักษณะการบริโภค
(Pattern of Consumption) ไปถึงการจัดการอาหาร
หลังการบริโภค (Food Waste)
นอกจากนั้นความมั่นคงทางอาหารควร
พิจารณาในมิติของสิทธิในการเข้าถึงอาหาร (Right
to Food) โดยอธิบายผ่านกรอบอธิปไตยทางอาหาร
(Food Sovereignty) และสิทธิชมุ ชน (Community
Rights) ค�ำนึงถึงมิตคิ วามสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรมและ
อ�ำนาจ การมีสิทธิในที่ดิน สิทธิท�ำกิน สิทธิในการ
จัดการทรัพยากรในพืน้ ทีข่ องชุมชน สิทธิในพันธุกรรม
เชือ้ พันธุพ์ ชื สัตว์ และจุลชีพ และสิทธิในการมีสว่ นร่วม
ในการออกแบบระบบอาหาร ซึง่ กติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(ICESCR) ได้อธิบายเพิม่ เติมถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
สิทธิชุมชน และความมั่นคงทางอาหาร โดยชุมชน
และปัจเจกบุคคลมีสิทธิในที่อยู่อาศัย สิทธิในการ
เข้าถึงแหล่งน�ำ้ สิทธิในสุขภาพ สิทธิในการมีสว่ นร่วม
เชิงวัฒนธรรม และสิทธิในอาหาร ซึ่งสิทธิดังกล่าว
ล้วนมีความสอดคล้องเกี่ยวโยงกัน อาทิ สิทธิการ
มีสว่ นร่วมเชิงวัฒนธรรม โดยการบริหารจัดการลักษณะ
การเพาะปลูกตามวัฒนธรรมของชุมชน การส่งเสริม

“เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย,” United Nations Thailand, https://www.un.or.th/globalgoals/th/the-
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สิทธิชุมชนจะเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการประกั น ความ
มั่นคงทางอาหาร ผ่านการให้อธิปไตยทางอาหารแก่
ชุม ชน สนั บ สนุ น การสืบทอดและพัฒนาระบบ
การผลิ ต ที่ ยั่ ง ยื น โดยวิ ถี ชุ ม ชนมี ม าตรการในเชิ ง
กฎหมายและเชิงนโยบายในการประกันสิทธิของ
กลุ่มชาติพันธุ์พร้อมทั้งมีมาตรการควบคุมระบบ
การค้าอาหารให้เป็นระบบที่กระจายอาหารอย่าง

เป็นธรรม อันจะน�ำไปสูก่ ารพึง่ พาตนเองในทุกระดับ
ดังนัน้ แนวคิดดังกล่าวจึงเป็นอีกหนึง่ แนวทางในการ
ส่ ง เสริ ม ให้ ค วามมั่ น คงทางอาหารไม่ ผู ก ขาดกั บ
ระบบการค้าสมัยใหม่ที่เน้นระบบทุนมากเกินไป
และมุ ่ ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ต้ น ทางของการได้ ม า
ซึ่งอาหารเฉกเช่นเดียวกันกับการให้ความส�ำคัญ
ต่อการบริโภค

กรอบและองค์ประกอบของความมั่นคงทางอาหาร
จากแนวคิดและหลักการที่เกี่ยวข้องกับ
การอธิบายความส�ำคัญของความมั่นคงทางอาหาร
ข้างต้นจะเห็นได้ว่าสามารถหยิบยกองค์ประกอบ
ตั ว ชี้ วั ด ความมั่ น คงทางอาหารได้ ห ลากหลาย
แต่ในบทความนี้ผู้เขียนจะอาศัยกรอบแนวคิดที่ได้
อธิบายจากบทความครั้งก่อนและให้รายละเอียด
เพิ่มเติมในมิติต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบในการวิเคราะห์
โดยนิยามและความหมายของความมัน่ คงทางอาหาร
จากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
(FAO) ทีว่ างหลักองค์ประกอบส�ำคัญของการประกัน
ความมั่นคงทางอาหาร ได้แก่ ความเพียงพอของ
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อาหาร (Food availability) การเข้าถึงอาหาร
(Food accessibility) การใช้ประโยชน์จากอาหาร
(Food utilization) และเสถี ย รภาพทางอาหาร
(Food stability) สามารถสร้างเป็นกรอบในการ
วิ เ คราะห์ ถึ ง สาเหตุ แ ละปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ความ
มั่นคงทางอาหารในมิติต่าง ๆ ได้ ดังนี้

มิ ติ ค วามเพี ย งพอของอาหาร

ปัจจัยที่ท�ำให้อาหารเพียงพอ คือการมีทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการผลิตอาหาร
มีระบบจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างทั่วถึงตรงตาม
ความต้ อ งการของภาคการผลิ ต อย่ า งสม�่ ำ เสมอ
ประกอบกับต้องมีสภาพที่สามารถผลิตอาหารได้
อย่างยัง่ ยืน โดยการผลิตไม่ควรกระทบต่อทรัพยากร
ธรรมชาติจนไม่สามารถมีปัจจัยการผลิตที่เพียง
พอพร้อมรับการเติบโตของอุปสงค์อาหารที่เพิ่ม
สูงขึ้นในอนาคตได้ และการผลิตต้องค�ำนึงถึงปัจจัย
ด้านแรงงานและทุนเป็นปัจจัยส�ำคัญเช่นเดียวกับ
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ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนัน้ ปัจจัยจากการเปลีย่ นแปลง
สภาพภู มิอ ากาศในระดับภูมิภาคและระดับโลก
(Climate Change) ส่งผลโดยตรงต่อความเพียง
พอของอาหาร เนื่องจากส่งผลต่อระยะเวลาในการ
เพาะปลูกจากสภาพอากาศทีแ่ ปรปรวน ฤดูรอ้ นและ
ฤดูฝนยาวนานและรุนแรงมากขึน้ อุณหภูมมิ หาสมุทร
เพิ่มสูงขึ้น การเกิดภัยพิบัติที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง
การบริหารจัดการฐานทรัพยากรภายใต้การเติบโต
ของเมือง (Urbanization) และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในภาคบริการ ซึ่งท�ำให้ความต้องการใช้น�้ำและ
ทรัพยากรในภาคการผลิตอืน่ ๆ สูงขึน้ ซึง่ อาจน�ำไปสู่
สภาวการณ์การแย่งน�ำ้ ใช้ระหว่างภาคการท่องเทีย่ ว
ภาคครัวเรือน และภาคเกษตรกรรม ทัง้ นี้ การเติบโต
ของเมืองและการพัฒนาเศรษฐกิจท�ำให้เกิดแนวโน้ม
การเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมมา
ภาคอุ ต สาหกรรมหรื อ ภาคบริ ก ารเพิ่ ม มากขึ้ น
ประกอบกับรูปแบบการผลิตยังไม่มีประสิทธิภาพ
ด้วยขาดการใช้เทคโนโลยีมาปรับเข้ากับการผลิต
ท�ำให้ปริมาณผลผลิตมีความผันผวนไม่อาจตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนโดยรวมได้
ทัง้ นี้ รูปแบบการผลิตในภาคเกษตรกรรม
เอง ได้ส่งผลกระทบความเปราะบางต่อความเพียง
พอของอาหาร โดยระบบการท�ำเกษตรกรรมได้ผลิต
ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ปล่อยสูช่ นั้
บรรยากาศเป็นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะก๊าซไนโตรเจน
ออกไซด์ซึ่งได้มาจากกระบวนการใช้ประโยชน์จาก
ทีด่ นิ ของเกษตรกร ก๊าซมีเทนทีไ่ ด้มาจากท�ำปศุสตั ว์
และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งได้มาจากการรุก
พืน้ ทีป่ ่าเพื่อท�ำการแปลงเป็นพื้นที่เพาะปลูก เหล่านี้
เป็นตัวส่งเสริมทีจ่ ะกระตุน้ ให้สภาพภูมอิ ากาศผันผวน
ซึ่งส่งผลต่อการผลิตในภาคเกษตรอีกทอดหนึ่ง

มิติการเข้าถึงอาหาร เกี่ยวโยงกับฝั่ง

อุปทาน (Supply side) และอุปสงค์ (Demand
side) ของอาหาร โดยในฝัง่ อุปทานถ้ามีความเพียงพอ
ของอุ ป ทานอาหารในประเทศจะลดการพึ่ ง พา
การน�ำเข้าอาหารจากต่างประเทศ พร้อมทัง้ ลดความเสีย่ ง
ทางด้านการเข้าถึงอาหารจากราคาอาหารโลกที่มี
ความผันผวน แต่ถ้าเป็นกรณีของประเทศที่มีสภาพ
ทางภูมิศาสตร์ไม่เอื้อต่อการผลิตภายในประเทศ
หรือประสิทธิภาพของระบบการผลิตอยู่ในระดับ
ต�่ำกว่าความต้องการภายในประเทศจึงต้องอาศัย
การน�ำเข้า นอกจากนัน้ มาตรการทางภาษีการน�ำเข้า
อาหารเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะส่งผลต่อราคาอาหาร
ภายในประเทศ ทัง้ นี้ ต้นทุนในการผลิตอาหารทีส่ งู ของ
ฝัง่ อุปทานจะส่งผลต่อการเข้าถึงอาหารของประชาชน
ในมิ ติ ข องราคาอาหารที่ สู ง ขึ้ น โดยเกี่ ย วข้ อ งกั บ
ต้นทุนการขนส่ง ซึ่งอาจมาจากโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ไม่มีคุณภาพ ภัยพิบัติทางธรรมชาติความขัดแย้ง
ทางการเมืองที่ส่งผลให้การขนส่งและการกระจาย
อาหารเป็นไปอย่างล�ำบาก หรือลักษณะของห่วงโซ่
อุปทานของตลาดที่ไม่เอื้อต่อการกระจายผลผลิตสู่
สังคมอย่างทัว่ ถึงและมีประสิทธิภาพ กระบวนการผลิต
ของเกษตรกรทีเ่ น้นใช้แรงงานโดยขาดการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี ท�ำให้ผลผลิตต่อหน่วยการลงทุนของ
เกษตรกรลดลง แสดงถึงความไม่มปี ระสิทธิภาพ และ
ไม่เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of scale)
ท�ำให้ราคาต่อหน่วยของอาหารอยูใ่ นระดับสูง ดังนัน้
การพัฒนาเทคโนโลยีและรูปแบบการผลิตจึงเป็น
ปัจจัยส�ำคัญทีจ่ ะช่วยให้ผ ลผลิ ต ต่ อ พื้ น ที่ ก ารผลิ ต
เพิ่ ม สู ง ขึ้ น และช่วยลดต้นทุนการผลิต ซึ่งจะเป็น
อานิสงค์ต่อการลดราคาอาหารโดยรวม
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การผลิต ซึง่ การปรับเปลีย่ นมีตน้ ทุนและในบางพืน้ ที่
ไม่เอื้อต่อการผลิตอาหารที่จะตอบสนองต่อความ
ต้องการทีเ่ ปลีย่ นไป จึงท�ำให้จำ� เป็นต้องน�ำเข้าอาหาร
เพิ่มมากขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้ราคาอาหารสูงขึ้นตาม

อี ก ปั จ จั ย ที่ ส� ำ คั ญ ต่อฝั่งอุปสงค์ คือ

ปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้เกษตรกร
ไม่มปี ระสิทธิภาพในการผลิต คือการไม่มกี รรมสิทธิ์
ในการถือครองที่ดิน ซึ่งอาจเกิดมาจากการผูกขาด
ที่ดิน และกระบวนการพิสูจ น์สิท ธิ์ เมื่อเกษตรกร
ต้องแบ่งก�ำไรจากการผลิตมาจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดิน
เกษตรกรจึงไม่มีทุนมากเพียงพอในการลงทุนเพื่อ
ปรับเปลีย่ นวิธกี ารผลิตใหม่ ๆ ให้มปี ระสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้น นโยบายในการจัดสรรที่ดินและการ
ปฏิรูปที่ดินของรัฐจึงมีความส�ำคัญ
ในส่วนของฝั่งอุปสงค์ ปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผล
ต่อการเข้าถึงอาหาร คือ การมีรายได้ที่เพียงพอ
ต่อการซือ้ อาหารในชีวติ ประจ�ำวัน ฉะนัน้ จึงสัมพันธ์กบั
การพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับความมั่นคงของ
ระบบเศรษฐกิจ อุปสรรคที่ท้าทายจึงได้แก่ วิกฤต
ทางเศรษฐกิจ ความยากจน การเข้าถึงโอกาสในการ
สร้างรายได้ของประชาชน รวมไปถึงการเชื่อมโยง
กับการค้าและการลงทุนในระดับระหว่างประเทศ
ทีจ่ ะช่วยส่งเสริมหรือลดทอนระดับรายได้ นอกจากนี้
การเพิม่ ขึน้ ของจ�ำนวนประชากร ท�ำให้ความต้องการ
ของอาหารเพิม่ ขึน้ ประกอบกับลักษณะการบริโภค
ที่เ ปลี่ ย นแปลงไป6 กล่าวคือมีความหลากหลาย
ในการบริโภคมากยิง่ ขึน้ ท�ำให้ผผู้ ลิตต้องปรับเปลีย่ น

โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่จ�ำนวนแรงงานส่วนใหญ่
อยู่ในภาคเกษตร แม้จะสามารถผลิตปริมาณสินค้า
เกษตรได้เป็นจ�ำนวนมากและเพียงพอต่อความต้องการ
ภายในประเทศ แต่เมื่ออุปทานล้นเกินย่อมส่งผลให้
ราคาตกต�่ำลง เมื่อราคาต�่ำลงท�ำให้เกษตรกรได้รับ
ผลกระทบจากรายได้ที่ลดลงตามมาด้วย จึงท�ำให้
ประชาชนส่วนใหญ่ผู้พึ่งพิงภาคเกษตรกรรมไม่มี
รายได้ทเี่ พียงพอต่อการเข้าถึงอาหารทีใ่ ห้สารอาหาร
ทีห่ ลากหลาย (micronutrient-rich foods) เนือ่ งจาก
เป็นอาหารประเภทที่มีต้นทุนสูงในการผลิต ท�ำให้
มีความเสี่ยงต่อการขาดสารอาหารซึ่งโยงไปยังมิติ
การใช้ประโยชน์จากอาหาร
นอกจากนั้น ลักษณะหรือช่องทางการเข้า
ถึงอาหารมีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มบุคคล
ท� ำ ให้ ก ารพิ จารณาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งมิ ติ ก ารเข้ า ถึ ง
อาหารต้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง ลั ก ษณะของกลุ ่ ม เป้ า หมาย
โดยสามารถวางกรอบการวิเคราะห์ความสามารถ
ในการเข้าถึงอาหารออกเป็น 4 วิธีการส�ำคัญ ได้แก่
1) จากเกษตรกรรม (Planting & Agriculture &
Livestock) ซึ่งการได้อาหารมาด้วยวิธีนี้ ส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มพื้นที่นอกเมืองที่มีความสามารถในการ
เข้าถึงอาหารด้านเกษตรกรรม แต่กลุ่มบุคคลที่
อยู่ในพื้นที่เมืองมีพื้นที่และทรัพยากรจ�ำกัด ท�ำให้

แนวโน้มลักษณะของการบริโภคอาหารในระดับโลก (global pattern of food consumption) มีความต้องการอาหารที่
หลากหลายเพิม่ มากขึน้ เนือ่ งจากการเติบโตของรายได้ในกลุม่ ประเทศ emerging countries โดยเฉพาะอาหารประเภทโปรตีนจ�ำพวกเนือ้ สัตว์ นม
และไขมันเพิม่ มากขึน้ ซึง่ กระบวนการผลิตต้องใช้พนื้ ทีเ่ ป็นจ�ำนวนมาก อันเป็นอาหารประเภททีต่ อ้ งใช้ทรัพยากรการผลิตสูง (resource-intensive
food products) (UNEP, “The Critical Role of Global Food Consumption Patterns in Achieving Sustainable Food Systems and
Food for All,” https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/25186/1/Food_Consumption_Patterns.pdf)
6

48

วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ 8 ประจ�ำเดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 2565

ต้องพึ่งพาอาหารจากภาคเกษตรผ่านการซื้อขาย
เป็นหลัก 2) การเก็บหาของป่า (Hunting & Gathering) ทั้งพืชผัก ผลไม้ และสัตว์ ซึ่งพบกลุ่มบุคคล
ทั้งในพื้นที่เมืองและนอกพื้นที่เมืองที่สามารถใช้วิธี
ดังกล่าวในการเข้าถึงอาหาร เช่น การตกปลาใน
แหล่งน�้ำ 3) การแบ่งปัน (Sharing) ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ลักษณะและระดับความสัมพันธ์ในชุมชน ลักษณะ
และรู ป แบบวั ฒ นธรรมที่ ยึ ด ถื อ เช่ น เทศกาล
เทกระจาด การแบ่งปันอาหารถวายเพล โดยส่วนใหญ่
รูปแบบเช่นนี้มักเกิดในพื้นที่ชนบทมากกว่าพื้นที่
เมืองเพราะประชาชนมีระดับความสัมพันธ์ที่ใกล้
ชิดกันมากกว่า และ 4) การซื้อ (Buying) เกี่ยวข้อง
กับการเข้าถึงระบบตลาดของผูบ้ ริโภค โดยส่วนใหญ่
กลุ ่ ม บุ ค คลที่ พึ่ ง พาการซื้ อ จะเป็ น กลุ ่ ม ที่ มี ค วาม
สามารถในการท�ำเกษตรกรรมหรือผลิตอาหารเพื่อ
รับประทานเองในระดับต�่ำ

การใช้ ป ระโยชน์ จ ากอาหารและ
เสถียรภาพด้านอาหาร การได้รับสารอาหาร

ที่สะอาด ถูกสุขอนามัย และมีสารอาหารเพียงพอ
ถูกต้องตามโภชนาการ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั กระบวนการผลิต
ที่ไม่ท�ำให้อาหารที่บริโภคต้องปนเปื้อนสารเคมี
หรือเชื้อโรคอันตรายต่อร่างกาย จึงต้องอาศัยการ
ปรับปรุงรูปแบบการผลิตผ่านการพัฒนาเทคโนโลยี
และวิทยาศาสตร์ เพื่อให้กระบวนการผลิตสร้าง
ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค แต่กระบวนการผลิตที่
ปลอดสารพิษหรือปลอดเชื้อโรค ต้องแลกมาด้วย
ต้น ทุน การผลิ ต ที่ สู ง ขึ้น เนื่องจากต้องอาศัยการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางเทคโนโลยี และ
บางรูปแบบการผลิตต้องอาศัยการเพาะปลูกทีพ่ งึ่ พิง
ธรรมชาติเป็นส�ำคัญ หรือที่เรียกว่า “ออร์แกนิค”
(Organic)7 ซึ่งได้ผลผลิตต่อพืน้ ทีต่ ำ�่ กว่า และมีระยะ
เวลานานกว่าการผลิตแบบไร่เชิงเดี่ยวหรือการใช้

สารเคมี นอกจากนัน้ ระบบการผลิตในภาคเกษตรกรรม
ส่วนใหญ่เน้นรูปแบบของเกษตรกรรมเชิงเดีย่ ว ท�ำให้
อุปทานโดยรวมของอาหารไม่มีความหลากหลาย
และการเข้าถึงอาหารกระจุกตัวอยู่เพียงอาหาร
บางชนิด ท�ำให้ราคาอาหารประเภทอื่น ๆ ที่ให้สาร
อาหารที่หลากหลาย เช่น ผัก ผลไม้ มีราคาเฉลี่ย
สูงกว่าอาหารประเภทคารโบไฮเดรต ส่งผลต่อการ
เข้าถึงของผู้บริโภค การรับสารอาหารจึงไม่เพียงพอ
ตรงตามหลักโภชนาการ ซึ่งสาเหตุมาจากผลอัตรา
ก�ำไรที่ได้จากการผลิตแบบเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว
สูงกว่าการผลิตแบบออร์แกนิคและการผลิตที่เน้น
ความหลากหลายของผลผลิต ทั้งเป็นการท�ำลาย
ฐานทรัพยากรและคุณภาพของสิง่ แวดล้อมให้ลดลง
ซึ่งน�ำไปสู่การขาดแคลนปัจจัยในการผลิตส่งผลต่อ
ความเพียงพอของอาหารอีกทอดหนึ่ง
การขาดสารอาหาร (nutrient deficiencies) สามารถเกิดขึ้นในประเทศที่มีปริมาณของ
อาหารเพียงพอต่อความต้องการ ด้วยการบริโภค
อาหารประเภทแป้งเป็นส่วนใหญ่ แม้จะได้รบั พลังงาน
ทีเ่ พียงพอ แต่กข็ าดสารอาหารประเภทอืน่ ๆ ทีจ่ ำ� เป็น
ต่อการพัฒนาร่างกายและสมอง โดยเฉพาะวิตามิน
ธาตุเหล็ก และไอโอดีน ดังนั้น จึงแสดงให้เห็นว่า
การมีปริมาณอาหาร (food quantity) เพียงอย่าง
เดียวไม่เพียงพอต่อการเสริมสร้างการพัฒนาทาง
ด้านร่างกายให้กับประชาชนได้ ซึ่งในระยะยาวจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ การศึกษา รวมถึง
รายได้อันเนื่องมาจากการเสียค่าใช้จ่ายจากการ
รักษาสุขภาพ และสูญเสียโอกาสในการท�ำงาน โดย
มีงานศึกษาอธิบายว่าการเป็นโรคโลหิตจางซึง่ มีสาเหตุ
มาจากการขาดธาตุเหล็ก ส่งผลต่อระดับการเรียนรู้
ในวัยเด็กเป็นอย่างมาก และส่งผลต่อโอกาสในการ
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เข้า ถึ ง แหล่ ง รายได้ ระดับสูงในอนาคต ท�ำให้ส่ง
ผลกระทบต่อความสามารถในการเข้าถึงอาหารของ
ประชาชนอีกทอดหนึ่ง8

นอกจากนั้น ปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลต่อ
เสถียรภาพทางด้านอาหาร (Food stability) เกิด
ความไม่แน่นอนในการจัดการของภาครัฐ ซึ่งสังคม
เผชิญกับปัจจัยทีเ่ กิดขึน้ กะทันหันและส่งผลกระทบ
ในวงกว้างต่อการจัดการอาหาร แม้ในสภาพเดิมจะ
มีความมั่นคงทางอาหาร แต่ไม่มีความพร้อมในการ
รับมือกับปัจจัยข้างต้น อาทิ การเกิดโรคระบาด
ภัยพิบัติ วิกฤตทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้น
ปัจจัยเสี่ยงในมิติอื่น ๆ ของความมั่นคงทางอาหาร
ยกตัวอย่างเช่น การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอาจ
ท�ำให้ระบบขนส่งอาหารไปยังพื้นที่ที่ต้องการได้ไม่
เต็มที่ หรือการสูญเสียพื้นที่ผลิตอาหารในชั่วขณะ
แม้ในภาวะปกติประชาชนจะสามารถเข้าถึงอาหาร
ได้อย่างง่ายดายและเพียงพอ แต่ถา้ ระบบการบริหาร

จัดการไม่มีความยืดหยุ่นตอบสนองต่อวิกฤตการ
ดังกล่าวได้ ความมั่นคงทางอาหารก็จะถูกบั่นทอน
ไปชั่วขณะ
ทั้งหมดนี้ ปัจจัยส�ำคัญอีกด้าน คือ การ
ก�ำหนดนโยบายและทิศทางของภาครัฐในทุกภาค
ส่วนซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางอาหาร
ให้มคี วามสอดคล้องกัน เช่น การลดต้นทุนการผลิต
จากการพัฒนาเทคโนโลยี ควบคูไ่ ปกับการเสริมสร้าง
โครงสร้างพืน้ ฐาน เทคโนโลยีการจัดเก็บอาหาร และ
การคมนาคมขนส่งให้มีความเชื่อมโยงกันระหว่าง
ตลาดและผูผ้ ลิต ซึง่ ภาครัฐต้องให้การสนับสนุนการ
ลงทุนในส่วนนีเ้ ป็นส�ำคัญ หรือการก�ำหนดมาตรฐาน
คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร โดยอาศัย
มาตรการทางกฎหมาย หรือการมีนโยบายที่สร้าง
สมดุลระหว่างการลดภาษีนำ� เข้าอาหารเพือ่ ลดราคา
อาหารในท้องตลาดกับการรักษาภาคการผลิตใน
ประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขัน หรือการ
วางนโยบายเพือ่ พัฒนาประเทศทางด้านอุตสาหกรรม
ก็ตอ้ งสมดุลกับการรักษาพืน้ ทีท่ างทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อรองรับการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน เป็นต้น

สถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงต่อความมั่นคงของทางอาหารของไทย
ข้อมูลดัชนีชี้วัด Global Food Security
Index อันมีองค์ประกอบ 3 มิติ ด้านความเพียงพอ
ของอาหาร (Availability) การเข้าถึงอาหาร (Affordability) คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
(Quality and Safety) และได้เพิ่มมิติด้านทรัพยากร

ธรรมชาติและความยืดหยุ่นของสังคม (Natural
resources and Resilience) ซึง่ ระดับดัชนีโดยรวม
ของไทยในปี 2020 อยู่ที่ 64.0 เพิ่มขึ้นจาก 62.9
ในปี 2019 ทั้งนี้ สามารถอธิบายในรายละเอียด
ของแต่ละมิติ ดังนี้ 9 (แผนภาพที่ภาคผนวก)

MADAMEDEUTSCH, “ออร์แกนิค คืออะไร? วิธเี ลือกสินค้าออร์แกนิก อย่างชาญฉลาดและข้อดีตอ่ สุขภาพทีม่ ากกว่า,” HealthPlatz,
August 20, 2020. https://healthplatz.co/what-is-organic/.
8
Scott Rozelle, Jikun Huang, and Xiaobing Wang, “The Food Security Roots of the Middle-Income Trap,” The Evolution Sphere of Food Security, 2014, Oxford University Press.
9
The Economist Intelligence Unit, “Global Food Security Index 2020: Addressing structural inequalities to build
strong and sustainable food systems,” February 23, 2021. https://foodsecurityindex.eiu.com/Country/Details#Thailand.
7
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1) ความเพียงพอของอาหาร

ระดับดัชนีเพิ่มขึ้นจาก 52.7 ในปี 2019 เป็น 55.3
ในปี 2020 ในส่วนของรายตัวชี้วัดย่อยที่มีระดับ
เพิม่ ขึน้ จากปี 2019 ได้แก่ ปริมาณอาหารเพียงพอ
(ร้อยละ 1.1) โครงสร้างพืน้ ฐานทางการเกษตร (ร้อยละ
17.6) และการผันผวนของผลผลิต (ร้อยละ 0.3) ใน
ส่วนของรายตัวชีว้ ดั ย่อยทีม่ รี ะดับลดลงจากปี 2019
ได้แก่ เสถียรภาพทางการเมืองและสังคม (ร้อยละ
-2.1) และการสูญเสียอาหาร (ร้อยละ -0.4) แม้จะ
มีระดับดัชนีเพิ่มขึ้น แต่ยังอยู่ต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับ
โลกอยู่ที่ร้อยละ 3.5 และระดับรายตัวชี้วัดย่อยที่มี
ระดับต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลก ได้แก่ ปริมาณอาหาร
เพียงพอ (ร้อยละ -3.2) การผันผวนของผลผลิต
(ร้อยละ -6.7) เสถียรภาพทางการเมืองและสังคม
(ร้อยละ -5.0) และนโยบายของรัฐ (ร้อยละ -37.6)
จากข้อมูลข้างต้น ถ้าพิจารณาข้อมูลเฉพาะ
ในบางประเด็น จะพบว่าผลผลิตอาหารในปี 2020
ช่วงของการระบาดของโรคฯ โดยเฉพาะในภาคเกษตร
มีผ ลผลิ ต ที่ ลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ พื้นที่ปลูกข้าว
นาปรังในช่วงปี 2020 ลดลงถึงร้อยละ 33.2 จากปี

QUALITY
AND
SAFETY
2019 ท�ำให้ผลผลิตโดยรวมลดลงถึงร้อยละ 3610
รวมทั้งดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเฉลี่ยในปี 2020
ลดลงร้อยละ 4.7 จากปี 201911 สาเหตุส�ำคัญ
ไม่ได้มาจากการแพร่ระบาดฯ แต่เป็นปัญหาจาก
ปริมาณของแหล่งน�ำ้ อันเป็นปัจจัยการผลิตทีส่ ำ� คัญ
ในการเพาะปลูก โดยปี 2020 ได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้งต่อเนื่องมาจากปี 2019 โดยค่าเฉลี่ย
ของปริมาณน�ำ้ ฝนในปี 2019 ต�ำ่ กว่าค่าเฉลีย่ ในช่วง
ระยะ 30 ปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 16 ส่งผลต่อปริมาณ
น�ำ้ ส�ำรองในเขือ่ นทีส่ ำ� คัญกว่า 10 เขือ่ นมีปริมาณน�ำ้
กักเก็บเข้าขั้นวิกฤตเฉลี่ยร้อยละ 17.7 ของปริมาณ
ที่สามารถเก็บกักได้ทั้งหมด12 ดังนั้นการที่ตัวชี้วัด
ด้านความเพียงพอของอาหารไม่ได้ลดลง อาจมาจาก
การน�ำเข้าอาหารทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยในปี 2020 ปริมาณ
การน�ำเข้าอาหารในส่วนเฉพาะข้าว13 ทัง้ หมดประมาณ
3 แสนล้านกิโลกรัมเพิม่ ขึน้ จาก 3 หมืน่ ล้านกิโลกรัม
ปี 201914 ในส่วนภาคการผลิตอาหารอื่น ๆ กลุ่ม
สาขาที่ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปี 2019 มีเพียงปศุสัตว์
โดยดัชนีผลผลิตเฉลี่ยขยายตัวร้อยละ 2.8 ส่วนกลุม่

“ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร,” ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, www.oae.go.th/view/1/ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร/TH-TH.
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร, ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, “ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2563 และแนวโน้มปี 2564,”
ธันวาคม, 2564. http://www.oae.go.th/assets/portals/1/fileups/bappdata/files/Outlook%202563%20-2564%20(%E0%B8%89%E
0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9
%8C).pdf
12
ทวีศกั ดิ์ ธนเดโชพล และคณะ, “การวิเคราะห์การบริหารจัดการน�ำ้ ในสภาวะภัยแล้ง ปี พ.ศ. 2563,” 2563, http://hydrology.rid.
go.th/strategy/ZIP/12.pdf.
13
ประเภทข้าวทีน่ ำ� มาค�ำนวณรวม ได้แก่ ข้าวอินทรีย์ ข้าวเปลือก ข้าวเจ้าขาว ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมปทุมธานี ข้าวเหนียว ข้าวนึง่
14
“ระบบฐานข้อมูลและการให้บริการข้อมูลการค้าเกษตรต่างประเทศของประเทศไทย,” ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564, http://
impexp.oae.go.th/service/.
10

11
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สาขาที่ผลผลิตลดลงจากปี 2019 ได้แก่ 1) พืชผล
ดัชนีผลผลิตลดลงร้อยละ 7.1 และ 2) ประมง ดัชนี
ผลผลิตลดลงร้อยละ 2.6 อันมีสาเหตุคล้ายกันกับ
กรณีของผลผลิตข้าว15 ซึ่งท�ำให้อัตราการน�ำเข้า
จากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน นอกจากการ
เพิ่มการน�ำเข้าอาหารมากขึ้น ระบบการขนส่งของ
ไทยก็มีคุณภาพในระดับที่สามารถสร้างทางเลือก
ใหม่ ๆ ให้กบั ผูบ้ ริโภคในการเข้าถึงอาหารในห้วงเวลา
ที่มีมาตรการปิดเมือง แม้ในช่วงแรกจะเกิดปัญหา
จากการขนส่งที่ไม่สามารถกระจายไปสู่ตลาดต่าง ๆ
โดยเฉพาะในเมือง จนท�ำให้ผลผลิตล้นเกิน16
จากสถานการณ์ข้างต้น ปัจจัยเสี่ยงต่อมิติ
ความเพียงพอของอาหาร จึงเกีย่ วข้องกับเรือ่ งความ
ผันผวนของธรรมชาติเป็นส�ำคัญ อันอาจมีสาเหตุ
บางส่วนมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ความผันผวนของสภาพอากาศท�ำให้เกิดภัยแล้ง
รุนแรงและยาวนานขึ้น โดยในช่วงที่ผ่านมา ภัยแล้ง
ท�ำให้เกิดปัญหาในการจัดสรรทรัพยากรน�ำ้ ให้เพียงพอ
ต่อ ทุก ภาคส่ ว นทั้ ง ภาคครัวเรือน อุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ ว และภาคการเกษตร โดยมีเพียงร้อยละ 42
ของครั ว เรื อ นเกษตรที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง แหล่ ง น�้ ำ
ต่อไปอนาคต ภาคเกษตรกรรมของไทยจะตกอยู่ใน
ความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยจากการจัดอันดับ ไทยมีความเสี่ยงที่จะได้รับ
ผลกระทบมากที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศเป็นอันดับ 8 ของโลก ดังนั้น ปัจจัยเสี่ยง
ข้างต้นจะยิ่งสร้างความเปราะบางต่อการมีอาหาร
ที่เพียงพอจากการผลิตในภาคเกษตรมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ไทยยังคงมีศกั ยภาพในการผลิต
อาหารผ่านการเกษตรและการพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหาร แต่ก็ยังจ�ำเป็นต้องพึ่งพาทุนทางทรัพยากร
ธรรมชาติเป็นจ�ำนวนมากโดยเฉพาะในภาคเกษตร
ประกอบกับการเติบโตของความเป็นเมือง (Urbanization) ของไทยจากการเพิม่ ขึน้ ของประชากร
ในพืน้ ทีเ่ มืองสูงขึน้ 17 ซึง่ จะท�ำให้ความต้องการอาหาร
เพิม่ สูงขึน้ ตาม ดังนัน้ ปัจจัยเสีย่ งทีส่ ำ� คัญอีกประการ
คือ ระบบการผลิตในภาคการเกษตรจะมีผลิตภาพ
(productivity) ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการ
ผลิตเพื่อตอบสนองต่อการเพิ่มขึ้นของประชากร
ในอนาคตหรือไม่ ซึง่ ประสิทธิภาพดังกล่าวต้องอาศัย
การปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนารูปแบบการผลิต
ลดอัตราส่วนการใช้ทุนต่อผลิตผลที่ได้ รวมถึงการ
ปรับรูปแบบการผลิตให้ยืดหยุ่นสอดคล้องกับความ
ผันผวนของธรรมชาติ แต่สถานการณ์ของเกษตรกร
ในไทยพบว่ามีอปุ สรรคในการปรับใช้เทคโนโลยีเข้ามา
เสริมประสิทธิภาพการผลิต เช่น การขาดเงินทุน
ในการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ขาดความรูค้ วาม
เข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เป็นต้น18
2) การเข้ า ถึ ง อาหาร ระดับดัชนี
เพิ่มขึ้นจาก 82.1 ในปี 2019 เป็น 82.8 ในปี 2020
โดยสู ง กว่ า ค่ า เฉลี่ ย ระดั บโลกอยู ่ ที่ ร ้ อ ยละ 16.9
ในส่วนของรายตัวชี้วัดย่อยที่มีระดับเพิ่มขึ้นจากปี
2019 ได้แก่ สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงต้นทุนของ
อาหาร (ร้อยละ 8.5) และดัชนีชี้วัดความเหลื่อมล�้ำ
ทางรายได้ (ร้อยละ 0.4) ในส่วนของรายตัวชีว้ ดั ย่อย
ที่ มี ร ะดั บ ลดลงจากปี 2019 ได้ แก่ ภาษี น� ำ เข้ า

กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร, ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, “ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2563 และแนวโน้มปี 2564,”
โสมรัศมิ์ จันทรัตน์ และคณะ, “ครัวเรือนเกษตรไทยในวิกฤติโควิด-19 หลักฐานเชิงประจักษ์จากการสัมภาษณ์เกษตรกรทัว่ ประเทศ,”
สถาบันวิจยั เศรษฐกิจป๋วย อึง๊ ภากรณ์, 15 พฤษภาคม 2563, https://www.pier.or.th/?post_type=abridged&p=7615.
17
“Urbanization การขยายตัวของความเป็นเมือง,” OKMD, http://www.okmd.or.th/okmd-opportunity/urbanization/256/.
18
ลัทธพร รัตนวรารักษ์ และคณะ, “Digital technology กับการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย,” สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย
อึง๊ ภากรณ์, 10 ตุลาคม 2562, https://www.pier.or.th/?post_type=abridged&p=7073.
15
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สินค้าเกษตร (ร้อยละ -12.5) และต�่ำกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับโลกร้อยละ 35.2 ทัง้ นี้ รายตัวชีว้ ดั ย่อยทีส่ งู กว่า
ค่าเฉลี่ยระดับโลก ได้แก่ สัดส่วนการเปลี่ยนแปลง
ต้นทุนของอาหาร (ร้อยละ 29.3) สัดส่วนประชากร
ที่อยู่ใต้เส้นความยากจน (ร้อยละ 26.2) ดัชนีชี้วัด
ความเหลื่อมล�้ำทางรายได้ (ร้อยละ 4.8) โครงการ
ด้านความมัน่ คงทางอาหาร (ร้อยละ 29.9) และการ
เข้าถึงตลาดและบริการทางการเงิน (ร้อยละ 20.5)
แม้ตัวชี้วัดข้างต้นจะชี้ว่าความมั่นคงทาง
อาหารให้มติ คิ วามสามารถในการเข้าถึงของประชาชน
จะเพิม่ ขึน้ และอยูใ่ นระดับทีส่ งู กว่าค่าเฉลีย่ ของโลก
แต่เมื่อดูข้อมูลตัวชี้วัดอื่น ๆ จะเห็นได้วา่ สถานการณ์
การแพร่ระบาดฯ สร้างความเปราะบางมากยิ่งขึ้น
ในการเข้าถึงอาหารในกลุ่มที่มีความเปราะบางอยู่
ก่อนหน้านี้แล้ว โดยอัตราการขยายตัวของ GDP
ในปี 2020 ลดลงกว่าร้อยละ 6.1 รายได้ต่อหัว
ประชากรลดลงจาก 243,784 บาท/คน ในปี 2019
เหลือ 225,914 บาท/คน ในปี 202019 และอัตรา
การว่างงานโดยเฉลี่ยตลอดทั้งปี 2020 อยู่ที่ร้อยละ
1.68 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2019 ที่อยู่ที่ร้อยละ 0.9420
เมื่ อ พิ จ ารณารายได้เ ฉพาะส่วน รายได้
ของครัวเรือนในภาคการเกษตรซึง่ มีประชากรแรงงาน
กว่าร้อยละ 40 ของประชากร ช่วงไตรมาสที่ 1
ของปี 2563 ครัวเรือนเกษตรกว่าร้อยละ 50 มีผลผลิต
ทีพ่ ร้อมจะขายสูต่ ลาด แต่เนือ่ งจากการแพร่ระบาดฯ
ที่มาพร้อมกับมาตรการปิดเมือง และการจัดการ
ระบบการกระจายอาหารในช่วงวิกฤตท�ำให้เกิดผลผลิต
ตกค้าง รายได้ของเกษตรกรจึงมีสัดส่วนที่ลดลง

เนือ่ งจากไม่สามารถขายผลผลิตของตนได้เต็มอัตรา
ที่ผลิต อาจกล่าวได้ว่าเกษตรกรรายได้ลดลงไม่ได้
มาจากสาเหตุจากการผลิตแต่มาจากระบบขนส่ง
ในการเข้าถึงผูบ้ ริโภคมากกว่า ทัง้ นี้ แรงงานในภาค
เกษตรไม่ได้มรี ายได้จากเกษตรกรรมเพียงอย่างเดียว
แต่ยังพึ่งพารายได้จากกิจกรรมนอกภาคเกษตร
โดยมีครัวเรือนเกษตรกรกว่าร้อยละ 76 พึง่ พิงรายได้
จากนอกภาคการเกษตร เกษตรกรเป็นจ�ำนวนมาก
ไม่สามารถสร้างรายได้ที่เพียงพอต่อการด�ำรงชีวิต
จากเกษตรกรรมเพียงอย่างเดียว เนือ่ งจากกระบวน
การผลิตทีต่ น้ ทุนสูง ระบบตลาดทีเ่ อือ้ พ่อค้าคนกลาง
ในการดูดซับก�ำไรจากสินค้าเกษตรมากกว่าที่จะ
ตกถึงเกษตรกรผู้ผลิต การพึ่งพารายได้จากนอก
ภาคเกษตรท�ำให้เกิดความเปราะบางมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากรายได้ต้องอาศัยการว่าจ้างจากกิจกรรม
ภายในเมืองเป็นหลัก ซึง่ สถานการณ์การแพร่ระบาด
ท�ำให้แหล่งรายได้ลดลงอย่างมาก โดยครัวเรือน
เกษตรบางส่วนกว่าร้อยละ 25 ต้องลดค่าใช้จ่าย
ในการบริโภคอาหารในหนึ่งเดือน21 ดังนั้น การที่
เกษตรกรรายได้โดยรวมทัง้ จากผลผลิตทีล่ ดน้อยลง
จากปัจจัยทีก่ ล่าวไปในมิตคิ วามเพียงพอของอาหาร
และปัญหาระบบการกระจายสินค้าอาหาร ประกอบกับ
รายได้ในส่วนอื่น ๆ ลดน้อยลง จึงอาจส่งผลต่อการ
เข้าถึงอาหารและการได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน
หลากหลาย
รายได้ของครัวเรือนในเมือง โดยเฉพาะของ
กลุ่มที่มีรายได้ต�่ำที่อยู่อาศัยในเมืองซึ่งคาดการณ์
ว่ามีประมาณ 1.6 ล้านคน มีรายได้เฉลีย่ ในหนึง่ เดือน

“รายงานสภาวะเศรษฐกิจในประเทศ ปี 2563,” ส�ำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, https://www.nesdc.go.th/
ewt_news.php?nid=10218.
20
“รายงานภาวะสังคม ปี 2563,” ส�ำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, https://www.nesdc.go.th/ewt_news.
php?nid=10291.
21
โสมรัศมิ์ จันทรัตน์ และคณะ, “ครัวเรือนเกษตรไทยในวิกฤติโควิด-19 หลักฐานเชิงประจักษ์จากการสัมภาษณ์เกษตรกรทัว่ ประเทศ,”
19
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ลดลงกว่าร้อยละ 70 เนือ่ งด้วยมาตรการงดกิจกรรม
ในพื้นที่สาธารณะ ประกอบกับจ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ลดลง ท�ำให้ธุรกิจการบริการซึ่งเป็นลักษณะแหล่ง
รายได้สว่ นใหญ่ของคนจนเมืองปิดตัวลงเป็นจ�ำนวน
มาก ทั้งนี้ กลุ่มแรงงานดังกล่าวมีความสามารถ
ในการปรับเปลี่ยนการท�ำงานในระดับต�่ำ22 ท�ำให้
แรงงานกลุม่ นีพ้ บอุปสรรคอย่างมากในการคงความ
สามารถในการเข้าถึงอาหารของกลุ่มคนดังกล่าว
ในระดับที่ตอบสนองโภชนาการของตน
นอกจากระดับรายได้มีแนวโน้มจะได้รับ
ผลกระทบอย่างมากแล้ว ราคาอาหารในช่วงการ
แพร่ระบาดก็มแี นวโน้มสูงขึน้ เช่นเดียวกัน ซึง่ มีปจั จัย
เกี่ยวโยงกับมิติด้านความเพียงพอของอาหารที่ได้
อธิบายไปในข้างต้น ด้วยผลผลิตการเกษตรที่ได้
โดยรวมลดลง แต่ระดับความต้องการในเชิงปริมาณ
ไม่ได้ลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญ ส่งผลกระตุน้ ราคาอาหาร
โดยรวมให้สูงขึ้น โดยดัชนีราคาอาหารในประเทศ
ช่วงปี 2020 เพิ่มขึ้นจากปี 2019 อยู่ที่เฉลี่ย 1.38 23
นอกจากนัน้ การน�ำเข้าอาหารเพิม่ มากขึน้ เนือ่ งจาก
ปริมาณการผลิตในประเทศลดลง สร้างอานิสงค์ตอ่
ราคาอาหารในประเทศเพิ่ ม มากขึ้ น ตามไปด้ ว ย
ประกอบกับราคาอาหารตลาดโลกช่วงปี 2020 ก็มี
การปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกัน โดยดัชนีราคาอาหาร
โลก24 ในปี 2020 เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปี 2019 ร้อยละ
325 นอกจากนัน้ มาตรการทางภาษีตอ่ การน�ำเข้าสินค้า
เกษตรหลายชนิ ด ของไทยยั ง คงอยู ่ ใ นระดั บ สู ง
จึงเป็นหนึ่งในสาเหตุของราคาอาหารในประเทศ
ซึ่งสอดคล้องกับรายตัวชี้วัดย่อยของมิติการเข้าถึง
อาหาร

3) คุณภาพและความปลอดภัย
ของอาหาร ระดับดัชนีในปี 2019 – 2020

ไม่เปลี่ยนแปลง โดยระดับคะแนนอยู่ที่ 59.5 แต่
ต�ำ่ กว่าค่าเฉลีย่ ระดับโลกอยูท่ รี่ อ้ ยละ 8.1 ในส่วนของ
รายตัวชีว้ ดั ย่อยทีส่ งู กว่าค่าเฉลีย่ ระดับโลกมีเพียงแค่
ความปลอดภัยของอาหาร (ร้อยละ 17.3) โดยมี
รายตัวชี้วัดย่อยที่ต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับโลก ได้แก่
ความหลากหลายของอาหาร (ร้อยละ -0.5) มาตรฐาน
ทางโภชนาการ (ร้อยละ –14.1) การได้รบั สารอาหาร
ที่จ�ำเป็นต่อร่างกาย (ร้อยละ -24.2) และคุณภาพ
ของโปรตีนที่ได้รับ (ร้อยละ -11.8)
จากตัวชีว้ ดั ด้านความปลอดภัยของอาหาร
สอดคล้องกับข้อมูลที่ว่าไทยมีอัตราประชากรที่
สามารถเข้าถึงน�ำ้ สะอาดเพือ่ การอุปโภคและบริโภค
กว่าร้อย 98 ของประชากรทั้งหมดในปี 201826
แต่อย่างไรก็ตาม ไทยก็ยงั เผชิญปัจจัยเสีย่ งต่อคุณภาพ
ของแหล่งน�ำ้ การเติบโตของเขตอุตสาหกรรมที่เพิ่ม
มากขึ้น จากการพัฒนาเขตพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อรองรับ
การลงทุนจากต่างประเทศอย่างเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน (Special Economic Zones : SEZs) และ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ซึ่งจ�ำเป็นต้องมีมาตรการ
จั ด การของเสี ย จากภาคอุ ต สาหกรรมอย่ า งเป็ น
ระบบ นอกจากนั้นสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นอีกความเสี่ยง
ส�ำคัญต่อการขาดแคลนน�้ำสะอาด โดยการเพิ่มขึ้น
ของระดับน�้ำทะเลส่งผลให้น�้ำเค็มรุกพื้นที่น�้ำจืด
และน�้ำที่จะใช้ในการบริโภคมีค่าความเค็มสูงขึ้น
ท�ำให้ผู้บริโภคเกิดความเสี่ยงต่อโรคจ�ำพวกโรคไต

กฤษฎา บุญชัย และคณะ, “การประเมินความเสียหาย ผลกระทบและการปรับตัวของชุมชนท้องถิน่ ต่อภาวะโรคระบาด COVID 19,”
ตุลาคม 2563มล, https://www.ldi.or.th/wp-content/uploads/2020/11/Research_COVID.pdf.
23
“อัตราเพิม่ ของระดับราคา,” เครือ่ งชีภ้ าวะเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญ, ธนาคารแห่งประเทศไทย, https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/
Indicators/Pages/default.aspx.
24
FAO ค�ำนวณเฉพาะเมล็ดพืช ธัญพืช เนือ้ สัตว์ ผลิตภัณฑ์นม และน�ำ้ ตาล
25
“FAO Food Price Index,” FAO, April 8, 2021. http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/.
26
“SDG 6 การจัดการน�ำ้ และสุขาภิบาล,” Open Development Mekong, 16 ก.ค. 2562, https://thailand.opendevelopmentmekong.net/th/topics/sdg-6-clean-water-and-sanitation/#ref-2105-6.
22
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หรือ โรคเบาหวาน ประกอบกับการที่มีน�้ำจืดใน
แหล่งน�้ำต่าง ๆ น้อยลงจากภาวะแล้งและการใช้น�้ำ
ในการท�ำเกษตรกรรมเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้ไม่มี
น�้ำจืดที่เพียงพอต่อการผลักดันน�้ำเค็ม27 ทั้งนี้ อีก
ปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญ โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดฯคือการตกค้างของขยะทีไ่ หลลงสูแ่ ม่นำ�้
อันจะส่งผลต่อคุณภาพของน�้ำ แม้จากข้อมูลการ
ส�ำรวจจะพบว่าปริมาณขยะทั้งหมดในเขตเมือง
ทั่วประเทศจะลดลง โดยกรุงเทพฯ ลดลงร้อยละ 11
แต่ด้วยสถานการณ์การปรับใช้มาตรการระยะห่าง
ทางสังคม (Social Distancing) เพื่อลดการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ท�ำให้ผู้บริโภคปรับ
รูปแบบการซื้ออาหารผ่านทางแอปพลิเคชันเพิ่ม
มากขึน้ ซึง่ การใช้รปู แบบการขนส่งดังกล่าวทีม่ ากขึน้
ท�ำให้ต้องใช้พลาสติกเพื่อการบรรจุหีบห่ออาหาร
ส�ำหรับการขนส่งเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย โดยพื้นที่
กรุงเทพฯ ขยะพลาสติกเพิม่ ขึน้ กว่าร้อยละ 62 แบ่งเป็น
ขยะพลาสติกรีไซเคิลเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 และขยะ
พลาสติกปนเปื้อนร้อยละ 7128 ปัญหาส�ำคัญต่อมา
เมื่อขยะพลาสติกเพิ่มจ�ำนวนขึ้น คือ การบริหาร
จัดการท�ำลายขยะ ซึ่งไทยมีระบบการบริหารที่ไม่มี
ประสิทธิภาพนัก โดยเฉลี่ยแล้วมีเพียงประมาณ
ร้อยละ 58 จากปริมาณขยะทัง้ หมดในหนึง่ ปีทไี่ ด้รบั การ
ก�ำจัดอย่างถูกต้องและไม่เป็นมลพิษต่อสิง่ แวดล้อม29
ก่อเกิดขยะสะสมและเกิดการปนเปือ้ นต่อสิง่ แวดล้อม
โดยรวม โดยเฉพาะการปนเปื้อนในแหล่งน�้ำ

ความเสี่ ย งอี ก ประการส� ำ หรั บ ความ
ปลอดภัยของอาหาร คือ การปนเปือ้ นของสารเคมี
ที่ตกค้างในอาหารในกระบวนการผลิต เนื่องด้วย
การปฏิวตั เิ ขียวและการส่งเสริมเกษตรกรให้เพาะปลูก
แบบไร่เชิงเดี่ยวเพื่อสนับสนุนการส่งออก การใช้
สารเคมีในการเพาะปลูกของเกษตรกรไทยมีความ
เข้มข้นสูงอย่างต่อเนือ่ งในการได้ผลผลิตเป็นจ�ำนวน
มาก และได้ก�ำไรจากการผลิตต่อพื้นที่เพาะปลูก
สูงขึ้น โดยในปี 2020 มีมูลค่าการน�ำเข้าสารเคมี
ทางการเกษตรเพิ่มขึ้นจากปี 2019 ร้อยละ 27
ประกอบกับผลผลิตโดยรวมลดลงจากผลกระทบ
ด้านภัยแล้ง ขาดประสิทธิภาพในการใช้ที่ดิน และ
การเกิดภาวะโลกร้อน (Global warming) เหล่านี้
จึงสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรพึ่งพาการใช้สารเคมี
เพิ่มขึ้นแทนการปรับปรุงรูปแบบการผลิตเพื่อเพิ่ม
ผลผลิต ท� ำ ให้ ผ ลผลิ ต ทางการเกษตรมี ส ารเคมี
ตกค้างและตกทอดไปยังผู้บริโภคเป็นจ�ำนวนมาก
จากข้อมูลในช่วงปี 2020 มีการส�ำรวจกลุม่ ตัวอย่าง
ผักและผลไม้จ�ำนวน 509 ตัวอย่างพบว่า ผักผลไม้
ทีผ่ ลิตภายในประเทศมีสารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน
ที่ก�ำหนดไว้กว่าร้อยละ 5430 ดังนั้น ผู้บริโภคจึง
มีความเสี่ยงที่จะรับเอาสารพิษเข้าสู่รายการเป็น
จ�ำนวนมาก อันจะน�ำไปสู่ผลกระทบต่อสุขภาพ
โดยเฉพาะโรคมะเร็ง โดยในแต่ละปีสาเหตุของการ
ตายอันดับหนึ่งของคนไทย คือ การตายจากโรค
มะเร็ง31 ทั้งนี้ ปัจจุบันสินค้าเกษตรที่มีกรรมวิธีการ

วชิรวิทย์ เลิศบาํ รุงชัย, “น้าํ ดันน้าํ เค็ม หาย! คาดถูกชาวนาดึงไปใช้ระหว่างทาง,” Bangkokbiz, 2563, https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/860890.
28
วิจารย์ สิมาฉายา, “ขยะพลาสติกพุง่ กว่า 60 % ในช่วงโควิด -19,” มูลนิธสิ ถาบันสิง่ แวดล้อมไทย, 22 พฤษภาคม 2563, http://www.
tei.or.th/th/blog_detail.php?blog_id=51.
29
นวพร เรืองศรี, “ส่องประเด็นขยะพลาสติกล้นเมืองช่วงโควิด ที่ Road map อาจไม่เพียงพอต่อการแก้ปญ
ั หา?,” GreenPeace, ก.ย.
2563, https://www.greenpeace.org/thailand/story/17407/plastic-waste-issue-and-solutions-in-covid19-situations/.
30
“เปรียบเทียบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ น�ำเข้า และ ผลิตในประเทศ ย�ำ่ แย่ไม่แพ้กนั ,” ThaiPan, 19 ม.ค. 2564, https://www.thaipan.org/data/2333.
31
กลุม่ งานคณะกรรมการธิการการเกษตรและสหกรณ์ ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร, “รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม สภาผูแ้ ทนราษฎร,” 12 พ.ย. 2562, https://www.thaipan.org/data/1414.
27
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ผลิตทีป่ ราศจากสารเคมีเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทัง้
ในเชิงปริมาณของผู้ผลิตและปริมาณความต้องการ
ของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การบริโภค
สินค้าทีไ่ ม่ผา่ นการใช้สารเคมีอย่างผลผลิตจากเกษตร
อินทรีย์ แต่ด้วยราคาสินค้าของกลุ่มผลผลิตอินทรีย์
มีราคาเฉลี่ยสูงกว่าสินค้าปกติ เนื่องด้วยต้นทุนการ
บริหารจัดการทีด่ นิ กระบวนการผลิต และต้นทุนการ
บรรจุภณ
ั ฑ์ของสินค้าเกษตรอินทรียส์ งู กว่าการผลิต
สินค้าเกษตรทีไ่ ม่รปู แบบอินทรีย์ ท�ำให้ราคา ณ ทีข่ าย
โดยรวมสูงกว่าปกติถึงร้อยละ 30 - 5032 จึงท�ำให้
ประชาชนที่มีรายได้น้อยมีแรงจูงใจในการเลือก
บริโภคอาหารประเภทดังกล่าวในระดับต�่ำ
ในส่วนของคุณภาพอาหารทีไ่ ด้รบั เพียงพอ
ต่อโภชนาการ เกี่ยวโยงกับความหลากหลายของ
อาหารที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ และรวมถึง
ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biological diversity)
ในประเทศในการเป็นทุนทางธรรมชาติที่เอื้อต่อ
การผลิตอาหารทีห่ ลากหลาย ซึง่ จากตัวชีว้ ดั ข้างต้น
สอดคล้องกับพืน้ ทีป่ า่ ไม้อนั เป็นตัวสะท้อนการมีความ
หลากหลายทางธรรมชาติของไทย โดยปัจจุบันมี
สัดส่วนต่อพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมดของประเทศเพียง
ร้อยละ 31 และมีปัจจัยเสี่ยงที่จะท�ำให้พื้นที่ลดลง
จากการท�ำเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว การขยายพื้นที่
อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ ข้อมูลจากฝั่ง
ผู้บริโภคก็พบปัญหาและความเสี่ยงเรื่องการได้รับ
สารอาหารเพียงพอตามโภชนาการครบถ้วน โดย
อัตราของประชากรวัยท�ำงานช่วงอายุ 19 – 29 ปี

ร้อยละ 28.6 มีภาวะน�้ำหนักเกินและอ้วน ร้อยละ
11.4 มีภาวะผอม33 นอกจากนั้น ข้อมูลประชากร
โดยรวมพบว่ามีประชากรที่มีภาวะโรคอ้วนกว่า
ร้อยละ 48.2 และมีผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานอีกกว่า
4.8 ล้านคน34 สาเหตุส�ำคัญหลักมาจากลักษณะของ
การบริ โ ภคอาหารที่ ไ ม่ มี ค วามหลากหลายทาง
โภชนาการ อันเนื่องด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป เกิดการ
พึ่งพาอาหารจานด่วนเพิ่มมากขึ้น (fast food)
รวมถึงราคาของอาหารเฉลีย่ เพิม่ สูงขึน้ ซึง่ จากข้อมูล
การส� ำ รวจพบว่ า การเลื อ กซื้ อ อาหาร ผู ้ บริ โ ภค
ให้ ค วามส� ำ คั ญ เรื่ อ งรสชาติ แ ละความชอบเป็ น
อันดับต้น ๆ โดยมีแนวโน้มรับประทานอาหารที่มี
รสหวานและเค็มเพิม่ มากขึน้ แต่เลือกทีจ่ ะรับประทาน
ผักผลไม้ลดลง35 โดยในปี 2019 มีคนไทยเพียง
ร้อยละ 37.5 ที่บริโภคผักผลไม้เพียงพอต่อร่างกาย
และกลุม่ คนทีม่ รี ายได้นอ้ ยมีความเสีย่ งมากกว่ากลุม่
อื่นที่ได้รับสารอาหารจากผักผลไม้อย่างเพียงพอ36
นอกจากนั้น ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ
เพิ่มความเสี่ยงการได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อ
ประชาชนกลุ ่ ม รายได้ น้ อ ย โดยจากการส� ำ รวจ
ประชาชนกว่า 900 คนในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ พบว่ามีการ
ลดปริมาณการบริโภคอาหารประเภทต่าง ๆ เนือ่ งจาก
รายได้ที่ลดลง มีจ�ำนวนประชาชนร้อยละ 52.2 ที่
ลดการบริโภคเนื้อสัตว์ ร้อยละ 42.6 ลดการบริโภค
นม ร้อยละ 46.7 ลดการบริโภคผลไม้ เป็นต้น รวมถึง
ความเสีย่ งต่อการได้รบั สารอาหารของเด็ก เนือ่ งจาก
ปกติเด็กจะได้รับอาหารที่หลากหลายจากโรงเรียน

รวิวรรณ รักถิน่ ก�ำเนิด, “เกษตรกรระบุ ผัก-ผลไม้ อินทรีย์ แพงเพราะ ค่าจัดการ ราคาหน้าสวนถูกกว่าเท่าตัว,” TCIJ, 23 ม.ค. 2558,
https://www.tcijthai.com/news/2015/23/scoop/3754.
33
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ทีส่ งั กัด แต่ดว้ ยมาตรการปิดโรงเรียนและใช้การเรียน
การสอนทางไกลแทน ประกอบกับครอบครัวบางส่วน
ขาดความรู้ด้านโภชนาการที่ดีพอ ท�ำให้เด็กอาจ
ไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอและหลากหลายเท่า
ที่ควร

4) ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความยืดหยุน่ ระดับดัชนีเพิ่มขึ้นจาก 49.9 ใน

ปี 2019 เป็น 50 ในปี 2020 โดยสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับโลกอยู่ที่ร้อยละ 0.9 ในส่วนของรายตัวชี้วัด
ย่อยที่มีระดับเพิ่มขึ้นจากปี 2019 ได้แก่ ความ
หนาแน่นของประชากร (ร้อยละ 1) ในส่วนของ
รายตัวชี้วัดย่อยที่มีระดับลดลงจากปี 2019 มีเพียง
การพึ่งพาทุนทางทรัพยากร (ร้อยละ -0.2) ทั้งนี้
รายตัวชี้วัดย่อยที่ต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับโลก ได้แก่
ความเสีย่ งจากภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ (ร้อยละ -2.8)
ปริมาณและคุณภาพของน�้ำ (ร้อยละ -21.9) และ
ความหลากหลายและความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข อง
มหาสมุทร แม่น�้ำ และทะเลสาบ (ร้อยละ -21.9)
รายตัวชี้วัดย่อยที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับโลก ได้แก่
ด้านที่ดิน (ร้อยละ 0.3) การพึ่งพิงทุนทางทรัพยากร
และการน�ำเข้า (ร้อยละ 26.5) ความหนาแน่นของ
ประชากร (ร้อยละ 29.8) การปรับตัวเพื่อรองรับ
วิกฤตการณ์ (ร้อยละ 6.6) ทัง้ หมดนีแ้ สดงให้เห็นว่า
ไทยมี ค วามเสี่ ย งเรื่ อ งทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมเป็นส�ำคัญ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อมิติด้าน
ความเพียงพอของอาหารในอนาคตจากการสูญเสีย
ทุ น ทางทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ นการผลิ ต อาหาร
รวมถึงการมีระบบผลิตอาหารที่ยั่งยืนที่สามารถ

ตอบสนองความต้องการอาหารของคนในปัจจุบัน
และตอบสนองต่อคนในอนาคตด้วย
ทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่ามีหลายปัจจัยความ
เสี่ ย งที่ จะกระทบต่ อ มิ ติ ทุ ก ด้ า นของความมั่ นคง
ทางอาหาร โดยเฉพาะ ไทยก�ำลังเผชิญกับปัญหา
ความมัน่ คงทางอาหารในมิตดิ า้ นคุณภาพและความ
ปลอดภัยของอาหารเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เร่งด่วน โดย
ข้อมูลทางด้านสุขภาพของประชาชนไทย แสดงให้
เห็นถึงแนวโน้มของประชาชนที่จะมีลักษณะการ
บริโภคอาหารที่ท�ำให้ได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน
ตามหลักโภชนาการเพิม่ มากขึน้ สาเหตุหลักเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากการเติบโตของความ
เป็นเมือง ด้วยวิถี ชี วิ ต ต้ อ งค� ำ นึ ง เรื่ อ งเวลาเป็ น
สิ่งส�ำคัญ ท�ำให้อาหารประเภทที่พร้อมรับประทาน
ได้ทนั ที ได้รบั ความนิยมและมีความจ�ำเป็นอย่างมาก
กับการด�ำรงชีวติ ในเมือง ประกอบกับรสนิยมการบริโภค
ที่ได้รับมาจากหลากหลายวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
วั ฒ นธรรมการบริ โ ภคจากตะวั นตก ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น
ภายใต้ระบบระเบียบแบบทุนนิยม ปัจจัยเสี่ยงของ
ลักษณะการบริโภคอาหารของคนไทย เกีย่ วข้องกับ
ค่านิยมและวัฒนธรรมในการเลือกบริโภคอาหาร
ซึ่ ง เป็ น มิ ติ ที่ ท ้ า ทายผู ้ ก� ำ หนดนโยบายอย่ า งมาก
เนื่องจากนโยบายต้องมุ่งเป้าไปที่ปัจเจกบุคคลเพื่อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการบริโภค ทั้งนี้ การ
เติ บ โตขึ้ น ของสั ง คมเมื อ งอั น มาพร้ อ มกั บ การ
เปลี่ยนแปลงการบริโภคพัฒนาขึ้นมาจากทิศทาง
ทางการพัฒนาของประเทศที่เน้นการเติบโตทาง
อุตสาหกรรมในช่วงที่ผ่านมา จึงเป็นเรื่องท้าทาย
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ที่จะหลีกเลี่ยงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริโภค
อาหารดังกล่าว
ในส่วนของมิตคิ วามเพียงพอและการเข้าถึง
อาหาร เป็นประเด็นเร่งด่วนเช่นเดียวกันกับมิตดิ า้ น
คุณภาพและความปลอดภัยทีต่ อ้ งมีการปรับเปลีย่ น
ระบบการจัดการที่เป็นอยู่ แม้ไทยจะมีพัฒนาการ
ความมั่นคงทางอาหารในมิติดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ประกอบกั บ มี ท รั พ ยากรธรรมชาติ ห ลากหลาย
และอุดมสมบูรณ์ในระดับหนึ่งที่ท�ำให้มีสามารถ
ในการผลิตอาหารมากเพียงพอตอบสนองความ
ต้องการภายในประเทศ และสามารถส่งออกไปยัง

ตลาดระหว่างประเทศ แต่ปัจจัยเสี่ยงจากผลิตภาพ
ในการผลิ ต ของภาคเกษตรที่ ข าดการปรั บ ใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ การ
ขาดแคลนแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กระทบต่อฐาน
ทรัพยากรในการผลิต และสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากร
และการเลือกวิถีทางการผลิตของเกษตรกรเองซึ่ง
ถูกลดทอนจากแนวทางการพัฒนาที่รวมศูนย์และ
การพัฒนาที่เน้นอุตสาหกรรมและการผลิตแบบ
ทุนนิยม

กลไกระหว่ า งประเทศและของไทยที่เ กี่ยวข้องกับความมั่น คง
ทางอาหาร
ในระดับโลกมีการประชุมสุดยอดระดับ
ผู้น�ำด้านระบบอาหารโลก 2564 (UN Food Systems Summit 2021) ซึ่งมีที่มาจากข้อกังวลเรื่อง
ระบบอาหารระดับประเทศและระดับโลกซึง่ มีความ
เปราะบางจากลักษณะการค้าและการผลิตแบบ
ทุนนิยม การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก
ปัจจัยเสีย่ งจากความเหลือ่ มล�ำ้ และความไม่เท่าเทียม
ในการเข้าถึงอาหาร อาทิ บางกลุ่มบุคคลที่เป็นส่วน
ส�ำคัญ ในการขั บ เคลื่อนระบบอาหาร แต่มีความ
สามารถในการเข้าถึงอาหารในระดับต�ำ่ การประชุม
ดังกล่าวจึงมีจุดประสงค์หลักในการพิจารณาถึง
การสร้างระบบอาหารทีย่ ั่งยืน (Sustainable food
systems) ทีผ่ า่ นความร่วมมือของทุกประเทศทัว่ โลก
เพือ่ การสร้างสมดุลระหว่างการผลิตและการบริโภค
ให้มีความยั่งยืนสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชากรในปัจจุบนั และตอบสนองต่อประชากร
ในอนาคตเช่นกัน โดยที่ประชุมได้มีแนวทางการ
ขั บ เคลื่ อ นอาหารระดั บ โลก 5 ประการ ได้ แ ก่
1) ทุ ก คนสามารถการเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย
มี คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการอย่ า งครบถ้ ว นสมบู ร ณ์
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2) การปรับวิถีบริโภคเพื่อรักษาความยั่ งยืน ของ
ระบบอาหาร พร้อมทั้งส่งเสริมการบริโภคอาหารที่
มีประโยชน์ และคุ้มค่า เพื่อลดการเกิดขยะอาหาร
3) การส่งเสริมระบบการผลิตทีเ่ พียงพอและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศและรักษาสมดุลระบบนิเวศน์
4) การส่งเสริมพัฒนาทีเ่ อือ้ ต่อความเป็นอยูท่ เี่ สมอภาค
มีการกระจายความมั่นคง การลดความเหลื่อมล�้ำ
โดยการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการพัฒนาอย่าง
ทั่วถึง 5) การสร้างความยืดหยุ่น (Resilience) ให้
สามารถปรับตัวได้ในทุกวิกฤต และพร้อมรับกับ
ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ในระดับภูมิภาค โดยสหภาพยุโรป
(European Union : EU) มีการก�ำหนดแนวทาง
และเป้าหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกันความมั่นคง
ทางอาหารอย่ า งยั่ ง ยื น โดยตั้ ง เป้ า ให้ ก ารปล่ อ ย
คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Climate Neutrality) เพือ่
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้
เป็นศูนย์ภายในปี 2050 โดยให้ทกุ ภาคส่วนลงทุนใน
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การปรับปรุง
มาตรฐานสิ่ ง แวดล้ อ มในระดั บ โลกและภู มิ ภ าค
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ให้มีความเชื่อมโยงถึงระบบการผลิตและบริโภค
อาหาร การออกแบบกลยุทธ์จากฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร
(Farm to Fork) ซึ่งเป็นกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการ
บริโภคอาหารทีย่ งั่ ยืนและส่งเสริมอาหารเพือ่ สุขภาพ
ด้วยการสร้างความตระหนักของความมั่นคงทาง
อาหารตั้งแต่การผลิต ณ พื้นที่การเกษตร จนถึง
การบริโภคบนโต๊ะอาหารของครัวเรือน ทัง้ นี้ กลยุทธ์
ข้างต้นยังเป็นองค์ประกอบส�ำคัญประการหนึ่งของ
ข้อตกลงยุโรปสีเขียว (European Green Deal)
เพื่อยุโรปเป็นสังคมที่ค�ำนึงถึงการพัฒนาและการ
บริโภคอย่างยั่งยืน โดยวางหลักการ 4 ประเด็น
ส�ำคัญ ได้แก่ 1) การผลิตอาหารที่ยั่งยืน (Sustainable Food Production) 2) การป้องกันการเกิด
อาหารสูญและขยะอาหาร (Food Loss & Waste
Prevention) 3) การบริโภคอาหารอย่างยั่งยืน
(Sustainable Food Consumption) และ
4) กระบวนการจัดการและการกระจายอาหารอย่าง
ยั่งยืน (Sustainable Food Processing & Distribution) ในกรณีของไทย คณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานของรัฐผู้เป็นส่วนส�ำคัญ
ในการออกแบบนโยบายด้านการเสริมสร้างสุขภาพ
ของประชาชน โดยผ่านการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
โดยมี สมัชชาสุขภาพ เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
นโยบายสาธารณะแบบเน้นการมีส่วนร่วม และ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นกระบวนการที่เปิด
โอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมได้รว่ มแลกเปลีย่ น
กันอย่างสมานฉันท์ อันน�ำไปสู่การเสนอแนะเชิง
นโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพของสั ง คมไทย
โดยการประชุมสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่
16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ได้มีฉันทมติส�ำคัญ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. การก�ำหนดนโยบายความมัน่ คงทางอาหาร
ในภาวะวิกฤต (Food Security in Crises) ซึ่ง
มุง่ เน้นให้ทกุ ภาคส่วนของสังคมมีการจัดการร่วมกัน
เพื่อสร้างความมั่นใจว่าในทุกภาวะวิกฤต ประชาชน
ทุกคนในพืน้ ทีข่ องประเทศไทยจะได้รบั การคุม้ ครอง
สิทธิในอาหาร โดยประกอบด้วย 5 แนวทาง คือ
1) การประกันสิทธิในอาหารของประชาชน ให้สามารถ
เข้าถึงอาหารได้อย่างเพียงพอ ปลอดภัย มีคุณค่า
ทางโภชนาการ ซึง่ ถือเป็นสิทธิพนื้ ฐานของประชาชน
ที่มีระบุอยู่ในรัฐธรรมนูญฯ ของไทย 2) ก�ำหนด
เป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2568 ประเทศไทยควรมี
ความพร้อมและสามารถจัดการปัญหาวิกฤต ผ่าน
การจัดท�ำแผนนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับ
ชาติ 3) พัฒนาระบบอาหารให้พร้อมรับภาวะวิกฤติ
อย่างรอบด้าน นับตั้งแต่กระบวนการการผลิต การ
ส�ำรองอาหาร ไปจนถึงขั้นตอนการกระจาย การ
แลกเปลี่ยน และการแบ่งปันอาหาร 4) การพัฒนา
ระบบดูแลประชากรกลุ่มเปราะบางและประชาชน
ที่ขาดความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤติ พัฒนา
ฐานข้อมูล ระบบการค้นหา การช่วยเหลือ การ
สื่อสาร ดูแลการจัดการคลังอาหารและสินค้าทาง
การเกษตร จัดระบบการกระจายอาหารให้ทวั่ ถึงอย่าง
เป็นธรรมไปจนถึงการพัฒนากลไกระดับชุมชนและ
สร้างระบบอาสาสมัคร และ 5) การพัฒนาระบบ
การจัดการร่วมกัน ด้วยการก�ำหนดมาตรการ แผน
พัฒนากลไกและระบบเพือ่ รองรับสถานการณ์ตา่ ง ๆ
ทั้งในแง่การแก้ไขปัญหาและการป้องกัน
2. กรอบการด�ำเนินนโยบายและแนวทาง
การขับเคลื่อน 1) ระดับนโยบาย : บัญญัติ สิทธิใน
อาหาร ในรัฐธรรมนูญฯ ก�ำหนดเป้าหมายร่วมกัน
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
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ผลักดันให้เกิดการด�ำเนินการของกลไกที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้ พ.ร.บ. คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551
และก� ำ หนดมาตรการสนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งาน
2) สร้างความพร้อมด้านองค์ความรู้และระบบเพื่อ
รองรับการด�ำเนินงาน 3) พัฒนาระบบการจัดการ

ร่ วมกั น ในเชิ ง นโยบายสู ่ ก ารปฏิ บัติ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
การเชื่อมประสานและบูรณาการทุกภาคส่วน และ
4) การสื่อสารสังคมให้ความมั่นคงทางอาหารเป็น
ประเด็นสาธารณะ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ส�ำคัญ
จากสถานการณ์และปัจจัยเสีย่ งทีป่ ระเทศไทย
เผชิญ การออกแบบนโยบายควรอาศัยมาตรการ
และแนวทางที่แตกต่างหลากหลายและครอบคลุม
ในหลายมิติ เนือ่ งจากปัญหาทีเ่ กิดขึน้ มีความทับซ้อน
และแต่ละประเด็นที่ความเชื่อมโยงกันอย่างแยก
ขาดออกจากกันได้ยาก โดยในทีน่ จี้ ะเสนอแนวนโยบาย
ซึง่ เสริมสร้างความยืดหยุน่ (Resilience) ของผูผ้ ลิต
ให้เกิดความหลากหลายของอาหาร ซึ่งจะลดความ
เสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรอันเป็นภาค
ส่วนส�ำคัญในการประกันความเพียงพอของอาหาร
และลดความเสี่ ย งที่ ผู ้ บ ริ โ ภคจะพึ่ ง พิ ง แต่ ก าร
บริโภคอาหารที่ไม่ตอบสนองต่อโภชนาการ ในการ
เพิ่มโอกาสและความสามารถในการเข้าถึงอาหาร
ที่มีความหลากหลายทางโภชนาการ ปลอดภัย และ
เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากยิ่งขึ้น ดังนี้
1. การให้ เ งิ น ช่ ว ยเหลื อ แบบมี เ งื่ อ นไข
(Conditional Transfer) มุ่งเน้นเพื่อให้เกษตรกร
หลุดพ้นภาวะพึ่งพิงการให้ความช่วยเหลือจากรัฐ
เป็นการให้ความช่วยเหลือที่มีเงื่อนไขในการสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต
ลดการผลิตแบบเชิงเดี่ยว และหันมาส่งเสริมการ
ท�ำเกษตรกรรมที่หลากหลาย เนื่องจากช่วยประกัน
รายได้ของเกษตรกร และลดความเปราะบางของ
ปริมาณอาหารต่อสภาวะวิกฤต โดยอาศัยความ
ร่วมมือจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ การพัฒนา
บุคลากรให้มคี วามพร้อมต่อการช่วยเหลือเกษตรกร
ผ่านการท�ำงานวิจัยที่มุ่งเป้าให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็น
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รูปธรรมสามารถส่งต่อไปยังเกษตรกรเพื่อน�ำไป
ประกอบใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การก�ำหนด
นโยบายส่ ง เสริ ม ตลาดเช่ า บริ ก ารเครื่ อ งจั ก รกล
การเกษตรสมัยใหม่ เพือ่ เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกร
สามารถเข้าถึงทุนในการพัฒนาและปรับเปลีย่ นรูปแบบ
การผลิตให้มีประสิทธิภาพ เกิดการประหยัดต่อ
ขนาด (Economies of Scale) และเมื่อเกษตรกร
สามารถเข้าถึงทุนทางเทคโนโลยีได้มากขึ้น ต้นทุน
การผลิตก็จะลดลง และจะได้ท�ำให้มูลค่าเพิ่มของ
ผลผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีแรงจูงใจใน
การพัฒนากระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น นอกจากนั้น รัฐควรมีการสนับสนุนปัจจัย
อื่น ๆ ที่มีผลต่อการเลือกท�ำเกษตรผสมผสาน อาทิ
สนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ การประกันสิทธิในทีด่ นิ
การเข้าถึงระบบชลประทาน และการสนับสนุน
ทางด้านราคา ซึ่ ง จะท� ำ ให้ ความเปราะบางของ
เกษตรกรลดลงทางด้านราคา และยังเป็นการช่วย
ให้อุปทานให้ในระบบมีความหลากหลายทางด้าน
โภชนาการ อันจะเอื้อประโยชน์ให้ราคาของอาหาร
ที่เสริมสร้างสุขภาพถูกลง และผู้บริโภคสามารถ
เข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น
2. การส่งเสริมการบูรณาการการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน โดยเฉพาะการใช้น�้ำและที่ดินโดยส่งเสริม
ให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกร เพื่อออกแบบ
การทรัพยากรร่วมอย่างครบวงจร การวางมาตรการ
ในเชิงเศรษฐศาสตร์และกฎหมายในการให้เกิดการ
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมถึงการลดมลภาวะ
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จากการท�ำเกษตรกรรมควบคู่กันไป โดยมีนโยบาย
ในเชิงระบบตั้งแต่การเพาะปลูก การขนส่ง การ
รับซื้อ และบริหารจัดการหลังเก็บเกี่ยว นอกจากนั้น
ควรมีมาตรการรักษาสายพันธุ์ของพืช ผ่านการมี
ศูนย์วิจัย/ศูนย์พฤษศาสตร์ ที่ดูแลโดยรัฐในการเก็บ
สายพันธุ์ที่ประชาชนเก็บรักษาไม่ได้ ส่วนสายพันธุ์
อื่น ๆ ควรเป็นการอนุรักษ์ในพื้นที่ผ่านชุมชนหรือ
เครือข่ายเกษตรกรรม การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพือ่ การจัดการความเสีย่ งของสภาพ
ภูมอิ ากาศ การประเมินสภาพทรัพยากรของเกษตรกร
และการศึ ก ษาผลกระทบที่ ส� ำ คั ญ เพื่ อ จั ด ล� ำ ดั บ
ความส�ำคัญของปัญหา ซึง่ จะช่วยประกันรายได้ของ
เกษตรกร และประกันความเพียงพอของผลผลิต
อันจะตอบสนองต่ อ ความมั่นคงทางอาหาร ผ่าน
มาตรการทางภาษีและเงินทุนในการลดต้นทุนการ
เข้าถึงเทคโนโลยี และส่งเสริมการวิจัยอย่างทั่วถึง
3. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตให้
ลดการเพาะปลู ก พื ช เชิ ง เดี่ ย วผ่ า นการประกัน
สิ ท ธิ ข องชุ ม ชนในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากร
ภายในพื้นที่ จะช่วยส่งเสริมความหลากหลายทาง
ชีวภาพ อันจะน�ำไปสู่ความมั่นคงทั้งอาหารและยา
และสร้ า งความหลากหลายของอาหารในตลาด
ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถเลือก
อาหารทีถ่ กู ต้องตามโภชนาการ รัฐจึงควรมีนโยบาย
ทีม่ งุ่ เน้นการส่งเสริมการพัฒนาพันธุพ์ ชื ให้เกษตรกร
เข้ามามีส่วนร่วมและมีสิทธิในการเข้าถึงอย่างเป็น
ธรรม มีมาตรการคุ้มครองวัฒนธรรมการผลิตของ
กลุ่มชาติพั น ธุ ์ ใ นพื้ นที่ ซึ่งเป็นผู้รักษาความหลาก
หลายทางชีวภาพ ทั้งนี้ รัฐควรด�ำเนินการปรับปรุง
ระบบภาษีให้มีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้
เกิดการรับภาระทางภาษีทมี่ ากเกินควรของผูพ้ ฒ
ั นา
การผลิตอาหาร การกระจายทรัพยากร ผ่านการ

ลดการผูกขาดทางการค้า โดยสนับสนุนการขยาย
ตลาดชุมชน เน้นเศรษฐกิจทีเ่ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และชุมชน ด้วยการพัฒนาที่เน้นศักยภาพของพื้นที่
เป็นหลัก
4. การออกแบบเพือ่ การพัฒนาใหม่ แนวทาง
การพัฒนาประเทศในอนาคตภายหลังจากการฟืน้ ฟู
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ควรเน้นตัวแบบ
Supportive Economy หรือเศรษฐกิจแบบเกือ้ กูล
เนื่องจากปัญหาที่กระทบต่อสิทธิชุมชนและความ
มัน่ คงทางอาหาร เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างอันเกิดจาก
รู ป แบบและวิ ถี ท างเศรษฐกิจ จึงต้อ งออกแบบ
รูปแบบและวิถขี องการด�ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ทัง้ การผลิตและบริโภค เพื่อให้เกิดการกระจายการ
เจริญเติบโต ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มคนที่อยู่ใน
ระบบอาหารซึง่ น�ำไปสูก่ ารแก้ไขความเหลือ่ มล�ำ้ และ
การปรับเปลีย่ นทีค่ ำ� นึงถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
โดยมีองค์ประกอบที่ส�ำคัญ ดังนี้ 1) กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจทีส่ อดคล้องกับภูมศิ าสตร์และระบบนิเวศน์
โดยการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
(SEA) เพือ่ ให้ความส�ำคัญกับความต้องการและลักษณะ
ของชุมชนในพื้นที่ เป็นการพัฒนาที่ตอบโจทย์พื้นที่
เป็นหลัก ซึ่งจะลดความขัดแย้งระหว่างประชาชน
กับรัฐ 2) ผู้ออกแบบทางเศรษฐกิจ จะต้องเป็น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการพัฒนา เพื่อให้เกิดการ
สะท้อนปัจจัยที่สนับสนุนการพัฒนา และปัจจัยที่
เป็นความท้าทายต่อการออกแบบ 3) การเชื่อมโยง
การออกแบบเพือ่ พัฒนาต้องด�ำเนินอย่างเป็นระบบ
และเป็นองคาพยพ ผลกระทบของทุกภาคส่วนต้อง
ได้รับการพิจารณาอย่างสมดุล และ 4) การก�ำหนด
ต�ำแหน่งแห่งที่ที่เหมาะสม เป็นการวางเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์ในภาพรวม ที่เชื่อมโยงสภาพการณ์
ของสั ง คมในระดั บโลก ภู มิ ภาค ประเทศ และ
ระดับพื้นที่ เพื่อจัดล�ำดับความส�ำคัญของประเด็น
การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด
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ภาคผนวก
Score

Δ

Rank

Δ

Average all
countries

compared to
average

OVERALL FOOD SECURITY ENVIRONMENT

64.0

+1.1

51

∆5

60.4

+3.6

1) AFFORDABILITY

82.8

+0.7

=32

∆6

65.9

+16.9

1.1) Change in average food costs

100.0

+8.5

=1

∆35

70.7

+29.3

1.2) Proportion of population under global poverty line

99.5

0

=29

73.3

+26.2

1.3) Inequality-adjusted income index

58.5

+0.4

41

53.7

+4.8

1.4) Agricultural import tariffs

27.6

-12.5

105

62.8

-35.2

1.5) Food safety net programmes

100.0

0

=1

70.1

+29.9

1.6) Market access and agricultural financial services

82.4

0

=41

1

▶

61.9

+20.5

2) AVAILABILITY

55.3

+2.6

67

∆6

57.3

-2.0

2.1) Sufficiency of supply

60.4

+1.1

=65

63.6

-3.2

2.2) Agricultural research and development

49.8

+0.6

21

∆2

38.2

+11.6

2.3) Agricultural infrastructure

58.5

+17.6

37

∆28

47.8

+10.7

2.4) Volatility of agricultural production

54.9

+0.3

74

3

61.6

-6.7

2.5) Political and social barriers to access

54.4

-2.1

=66

6

59.4

-5.0

2.6) Food loss

82.6

-0.4

=43

▶ ▶ ▶

แผนภาพ: Global Food Security Index ของไทยระหว่างปี 2019 – 2020
ที่มา: The Economist Intelligence Unit, “Global Food Security Index 2020: Addressing
structural inequalities to build strong and sustainable food systems.”

2

73.7

+8.9

2.7) Food security and access policy commitments

0.0

0

=65

∆1

37.6

-37.6

3) QUALITY AND SAFETY

59.5

0

71

∆1

67.6

-8.1

3.1) Dietary diversity

47.8

0

=59

48.3

-0.5

3.2) Nutritional standards

50.0

0

=59

64.1

-14.1

3.3) Micronutrient availability

54.1

0

103

78.3

-24.2

3.4) Protein quality

56.6

0

71

68.4

-11.8

3.5) Food safety

93.5

0

=33

76.2

+17.3

4) NATURAL RESOURCES & RESILIENCE

50.0

+0.1

43

49.1

+0.9

4.1) Exposure

61.5

0

79

64.3

-2.8

4.2) Water

5.0

0

=66

20.0

-15.0

4.3) Land

70.2

0

65

69.9

+0.3

4.4) Oceans, rivers and lakes

5.5

0

102

27.4

-21.9

4.5) Sensitivity

96.6

-0.2

=20

1

70.1

+26.5

4.6) Political commitment to adaptation

45.5

0

45

1

38.9

+6.6

4.7) Demographic stress

86.2

+1.0

18

56.4

+29.8
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▶

3

∆7

▶ ▶

▶

2

การโยกย้ายถิ่นฐาน

LD REFUGEE DAY

แรงงานข้ามชาติและ

โควิด-

การโยกย้ายถิ่นฐานของมนุษย์เป็นไปบนเงื่อนไข
หลักการด�ำรงชีวิตให้อยู่รอด ปลอดภัย หรือมีชีวิตที่ดีขึ้น
จึ ง ได้ เ ห็ น การโยกย้ า ยข้ า มแดนหรื อ ข้ า มพื้ น ที่ เ พื่ อ
ตั้งรกรากใหม่หรือการโยกย้ายตามฤดูกาลที่เป็นไปอย่าง
เรี ย บง่ า ย หรื อ บางครั้ ง อาจถู ก จั ด สรรให้ ต ้ อ งโยกย้ า ย
เพราะภัยธรรมชาติหรือภัยสงคราม ทั้งนี้การโยกย้าย
ถิ่นฐานในอดีตมีข้อจ�ำกัดที่น้อยกว่าการโยกย้ายถิ่นฐาน
ในบริบทของความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ในปัจจุบนั อย่างมาก
อย่างน้อยที่สุดผู้โยกย้ายถิ่นฐานในอดีตไม่จ�ำเป็นต้องมี
หนังสือเดินทางหรือการท�ำวีซ่า หรือใบอนุญาตขอเข้า
พื้ น ที่ ใดทั้ ง สิ้ น การโยกย้ายถิ่นฐานบนเงื่อนไขของการ
มีเอกสารทีถ่ กู ต้องท�ำให้มคี า่ ใช้จา่ ยและกระบวนการขัน้ ตอน
ต่าง ๆ ของแต่ละประเทศ
บทความนี้ สถาบันความมั่นคงศึกษาได้จัดท�ำขึ้น
จากการเรียบเรียงผลการสัมมนาที่สะท้อนมุมมองของผู้ให้
ความเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ องค์กรพัฒนา
เอกชน องค์กรระหว่างประเทศ ในโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ

สถาบันความมั่นคงศึกษา 1

มุมมองความมั่นคง (Academic Forum on Security
Perspectives: AFSP) ประจ�ำปี 2564 ครั้งที่ 1 เรื่อง
การโยกย้ายถิ่นฐาน แรงงานข้ามชาติ และโควิด–19
(Migration,Migrant Worker and COVID–19 เมื่อ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท
กรุงเทพฯ โดยมีการน�ำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 2
ทัง้ นีก้ ารเรียบเรียงเนือ้ หาในบทความนีแ้ บ่งออกเป็น 5 ส่วน
ประกอบด้วย
กรอบการอธิบายสาเหตุและลักษณะ

1 การโยกย้ายถิ่นฐานกระแสหลัก

2 ความส�ำคัญของแรงงานข้ามชาติ
สถานการณ์การโยกย้ายถิ่นฐานและ

3 แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
4 แนวทางการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ
5 ข้อเสนอเชิงนโยบาย

เรียบเรียงโดย นางสาว รวิพร ตั้งชีววัฒนกุล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันความมั่นคงศึกษา ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ,
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
วิทยากร ดังนี้ 1) ผศ.ดร.นฤมล ทับจุมพล ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) ผศ.ดร.
ประเสริฐ แรงกล้า อาจารย์ประจ�ำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3) นายอดิศร เกิดมงคล นักวิชาการจากเครือข่าย
องค์กรด้านประชากรข้ามชาติ 4) นายกิตติกร เดชบ�ำรุง นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 5) นายนท เหมินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ กองความมั่นคงภายในประเทศ สมช. และ 6) น.ส.ภัคชนก พัฒนถาบุตร เจ้าหน้าที่โครงการ ส�ำนักงาน
องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานประจ�ำประเทศไทย (IOM)
1
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1

กรอบการอธิบายสาเหตุและลักษณะการโยกย้ายถิ่นฐานกระแสหลัก

การอธิบายมุง่ เน้นพิจารณาปัจจัยในพืน้ ทีต่ น้ ทางทีผ่ ลักดันให้บคุ คลตัดสินใจเคลือ่ นย้ายออกจากพืน้ ทีค่ วบคูไ่ ปกับ
ปัจจัยภายในของพืน้ ทีป่ ลายทางทีด่ งึ ดูดการเข้ามาของบุคคล โดยจัดประเภทผูโ้ ยกย้ายถิน่ ฐานอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม
การแบ่งผู้โยกย้ายถิ่นฐานเป็นประเภทต่าง ๆ ยังไม่ตอบสนองต่อการท�ำความเข้าใจสถานการณ์การโยกย้ายถิ่นฐานซึ่ง
มีความเป็นพลวัตและมีการซ้อนทับกันได้

1.1 ความหมายทั่วไปการย้ายถิ่นฐาน

1.3 การแบ่งประเภทของการโยกย้ายถิ่นฐาน

(migration) คื อ การเคลื่ อ นของบุ ค คลออกจาก มีตัวแบบการพิจารณาที่แตกต่างกันไป ดังนี้
สถานที่ พั ก ประจ� ำ ทั้งการเคลื่อนข้ามพรมแดนระหว่าง
ประเทศ อาทิ การเคลื่อนย้ายของแรงงานไทยไปท�ำงาน 1 พิจารณาจากมุมของผู้โยกย้าย
ยังต่างประเทศหรือการเคลือ่ นทีภ่ ายในรัฐ อาทิ การเติบโต
แบ่งเป็น การย้ายถิน่ โดยสมัครใจ (voluntary migration)
ของเมือง (urbanization) ท�ำให้แรงงานชนบทเคลื่อนย้าย
เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจ และการย้ายถิ่น
เข้าสู่เมืองมากยิ่งขึ้น ในส่วนของความหมายคนงานย้ายถิน่
แบบถูกบีบบังคับ (forced migration) อันเกิดจาก
(migrant workers) คือ บุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยพื้นที่ต้นทางที่ส ร้างเงื่อนไขให้บุค คลจ�ำเป็น
กิ จ กรรมที่ ท� ำ แล้ ว ได้ รั บ ค่าตอบแทนในรัฐที่บุคคลนั้น
ต้องเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่อย่างไม่สมัครใจ อาทิ
ไม่ได้มีสัญชาตินั้นอยู่ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการโยกย้าย
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภัยสงคราม
ถิ่นฐาน

1.2 กรอบการอธิ บ ายการโยกย้ า ยถิ่ น ฐาน

การอธิบายสาเหตุ แรงจูงใจ ลักษณะ และการแบ่งประเภท
ของการโยกย้ายถิ่นฐานในวงวิชาการ สถาบันการศึกษา
โดยทั่วไปหรือการอธิบายแบบกระแสหลัก อาศัยตัวแบบ
ปัจจัยผลักและปัจจัยดึงดูด (push-pull factors) วิเคราะห์
แรงจูงใจของแต่ละบุคคลต่อการตัดสินใจเคลื่อนย้ายไป
ในพื้นที่ต่าง ๆ โดยปัจจัยผลัก (push factors) พิจารณา
พื้นที่ต้นทาง หรือถิ่นฐานเดิมของบุคคลก่อนเคลื่อนย้าย
ปัจจัยดึงดูด (pull factors) พิจารณาพื้นที่ปลายทาง
ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของการเคลื่อนย้ายของบุคคล ดังนั้น
ช่องว่างของระดับการพัฒนา (เศรษฐกิจ สังคม) ของพื้นที่
จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการพิจารณาการโยกย้ายถิ่นฐาน
ของบุคคล

igrant
64

orkers

2

พิจารณาจากมุมของผู้โยกย้าย
แบ่งเป็น การย้ายถิ่นภายในประเทศ (internal
migration) ซึง่ เป็นการเคลือ่ นย้ายจากพืน้ ทีห่ นึง่ ไปยัง
พื้นที่หนึ่งภายในเขตแดนของรัฐหนึ่ง และการย้าย
ถิ่นระหว่างประเทศ (international migration)
โดยเคลื่อนย้ายออกจากรัฐเดิมของตน (state of
origin) ไปยังรัฐอื่น อันเป็นลักษณะข้ามพรมแดน

3

พิจารณาจากสถานะ หรือช่องทางของการโยกย้าย
แบ่งเป็น การย้ายถิ่นแบบปกติ (regular migration)
เป็นการโยกย้ายเข้าไปในรัฐตามช่องทางหรือขั้นตอน
ตามกฎหมายของรัฐนั้น ซึ่งรัฐได้รับรองสถานะการ
เข้ามาของบุคคล และการย้ายถิน่ แบบไม่ปกติ (irregular
migration) ลักษณะของการเข้ามาในเขตแดนของรัฐ
หนึ่ ง ไม่ เ ป็ น ไปตามช่ อ งทางหรื อ ขั้ น ตอนตาม
กฎหมาย โดยรัฐนั้นมิได้รับรองสถานะตามกฎหมาย
ต่อบุคคลผู้โยกย้ายเข้ามาในเขตแดนของตน
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2 การย้ า ยถิ่ น และการพึ่ ง พาซึ่ ง กั น และกั น
ความมั่นคงกลายเป็นเรื่องข้ามชาติข้ามพรมแดนที่ท้าทาย
ความเข้าใจต่อความมัน่ คงทีส่ ามารถพิจารณาแบบแยกส่วน
ได้ทงั้ ในเชิงประเด็นและในเชิงพืน้ ที่ จะเห็นได้วา่ การโยกย้าย
ถิ่นฐานท�ำให้เห็นความเชื่อมโยงประเด็นความมั่นคงใน
ลักษณะพึ่งพิงกันและกันในลักษณะข้ามพรมแดน อาทิ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของไทยต้องพึ่งพิงแรงงานจาก
ประเทศรอบบ้านประกอบกับประเทศต้นทางต้องพึ่งพา
การส่งเงินกลับ (remittance) ของแรงงานทีอ่ ยูใ่ นประเทศ
ปลายทางเพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนั้น
5 พิจารณาจากสภาพชีวิตของผู้ย้ายถิ่น
หากมองประเด็นชีวิตทางสังคม (social life) ได้เชื่อม
แบ่งเป็น แรงงานวิชาชีพ หรือแรงงานฝีมือ (skilled ประสานข้ า มพื้ น ที่ แ ม้ บุ ค คลนั้ น ใช้ ชี วิ ต ในเชิ ง กายภาพ
labor) และแรงงานทักษะต�่ำ หรือแรงงานไร้ฝีมือ ในอีกพื้นที่หนึ่ง แต่ยังคงสถานะความผูกพันทางสังคม
ในพื้นที่ต้นทาง เนือ่ งจากการพัฒนาเทคโนโลยีทเี่ อือ้ อ�ำนวย
(unskilled labor)
ต่อการเชื่อมต่อสื่อสารกัน

4

พิจารณาจากระยะเวลาของการอาศัยอยู่ใน
รัฐปลายทาง
แบ่งเป็น การย้ายถิน่ ชัว่ คราว ซึง่ เป็นการย้ายถิน่ ระยะสัน้
ด�ำรงชีวิตในพื้นที่ปลายทางชั่วคราว อาทิ แรงงาน
ข้ามชาติบางส่วนซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ปลายทางเพียง
แค่เพื่อหารายได้ทางเศรษฐกิจ และการเคลื่อนย้าย
ระยะยาว หรืออาจเป็นการย้ายถิ่นฐานถาวร โดย
กลมกลืนทางสังคมเข้ากับพื้นที่ปลายทาง

1.4 ความท้าทายการท�ำความเข้าใจบริบท

การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตการโยกย้ายถิ่นฐาน
ในมิติของความมั่นคงของรัฐ การพัฒนาเศรษฐกิจ พลวัต
ทางสังคม และการบริหารจัดการของรัฐ ไทยจ�ำเป็นต้อง
พิจารณาประเด็น “ความมั่นคง” ในมิติใหม่ๆ ที่มองเห็น
ความเชื่อมโยงกันข้ามถิ่นข้ามพรมแดน และความมั่นคง
ของมนุษย์ โดยมีความท้าทายส�ำคัญ ดังนี้
1 การย้ายถิ่นมีพลวัต ผู้ย้ายถิ่นไม่ได้ถูกจัด
อยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่งอย่างคงที่ตายตัว บุคคล
ผู้ย้ายถิ่นอาจมีความทับซ้อนในลักษณะของการย้ายถิ่น
หรือแรงจูงใจ อาทิ การย้ายถิ่นที่เป็นทั้งความสมัครใจ
และถูกบีบบังคับปะปนกันไป เช่น กรณีชาวเมียนมาทีเ่ ป็น
แรงงานในไทย แต่บางครั้งเป็นการย้ายถิ่นเพราะหนีภัย
จากการสูร้ บ อาจไม่ได้มปี จั จัยทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
การย้ายถิ่นที่ปกติและไม่ปกติในบุคคลคนเดียวกัน ความ
ตั้งใจของผู้ย้ายถิ่นที่ระบุไม่ได้อย่างแน่ชัดว่าอยู่ในพื้นที่
ชั่วคราวหรือถาวร หรือการเคลื่อนย้ายสถานะแรงงาน
จากแรงงานทักษะต�่ำเป็นแรงงานที่มีทักษะ

3 ความไม่มั่นคงของผู้ย้ายถิ่น (Human
insecurity) คือ ความไม่มนั่ คงของชาติ (ประเทศปลายทาง)
ปั ญ หาสั ง คมที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การแก้ ไขในกลุ ่ ม ผู ้ ย ้ า ยถิ่ น อาจ
ส่งผลต่อเนือ่ งเป็นปัญหาทางสังคมในพืน้ ทีป่ ลายทาง อาทิ
ความต้องการแรงงานข้ามชาติในไทยช่วงการแพร่ระบาดฯ
ไม่ได้ลดลง ท�ำให้มีการลักลอบเข้าเมืองและน�ำพาเชื้อ
เข้ามาในประเทศ ประกอบกับสภาพทีอ่ ยูอ่ าศัยทีแ่ ออัดไม่มี
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่ช่วยเสริมสร้างสุขอนามัยท�ำให้
พื้นที่กลายเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อ หรือปัญหาภาวะ
ทางเศรษฐกิ จ ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ ความมั่ น คงทางรายได้ ต ่ อ
กลุ่มแรงงานข้ามชาติน�ำไปสู่ปัญหาทางสังคมด้านอื่น
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2

ความสำ�คัญของแรงงานข้ามชาติ

แรงงานข้ามชาติมีความสัมพันธ์กับภาคเศรษฐกิจของไทยอย่างมีนัยส�ำคัญที่เป็นพลังขับเคลื่อนภาคการผลิต
โดยเฉพาะภาคการก่อสร้าง การประมง และการเกษตร หรืองานในลักษณะ 3D หรืองานที่ใช้แรงงานเข้มข้น (labor
intensive) ทั้งนี้ จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของไทยที่ส่งผลให้อัตราการเกิดลดน้อยลง ท�ำให้จ�ำนวน
ประชากรในวัยแรงงานลดลงประกอบกับประชากรวัยแรงงานปัจจุบันมีค่านิยมหลีกเลี่ยงงานประเภทดังกล่าวข้างต้น
ท�ำให้ภาคการผลิตในประเทศจ�ำเป็นต้องพึ่งพิงแรงงานข้ามชาติอย่างมาก

2.1

พัฒนาการการจัดการแรงงาน
ข้ามชาติในประเทศไทย

2.2

สถานการณ์แรงงานข้ามชาติกับระบบ
ประกันสุขภาพในช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19

1 ช่วงเริ่มต้นการจัดการปี 2535 เปิดการลง 2.2.1 การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกแรก
ทะเบียนแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมา ส่งผลต่อการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ
เพือ่ แก้ไขปัญหาผูห้ ลบหนีเข้าเมือง และในปี 2539 มีการเปิด
1 ภาคธุรกิจส่วนใหญ่ปิดกิจการ เลิกจ้างแรงงาน
การลงทะเบียนแรงงานข้ามชาติในพื้นที่การท�ำประมง
และแรงงานข้ามชาติขาดรายได้ในการเข้าถึงปัจจัยพืน้ ฐาน
2 ช่วงการจ้างงานเต็มรูปแบบปี 2542 รัฐบาล ก่อเกิดแรงจูงใจในการเคลื่อนย้ายไปหางานใหม่ในพื้นที่
เริ่ ม ด� ำ เนิ น นโยบายการน� ำ เข้ า แรงงานอย่ า งถู ก ต้ อ งใน อื่น ๆ ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น
หลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยในปี 2544 รัฐบาลได้ตั้ง ทั้งนี้แรงงานข้ามชาติจะถูกกฎหมายต้องมีการจ้างงาน
คณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง จากนายจ้าง แต่เมื่อกิจการปิดตัวลง ท�ำให้ลูกจ้างซึ่งเป็น
แรงงานข้ามชาติสว่ นใหญ่เป็นแรงงานผิดกฎหมาย เนือ่ งจาก
(กบร.) เพื่อเป็นกลไกหลักในการแก้ปัญหา
ไม่สามารถหานายจ้างใหม่ได้ภายใน 30 วัน ตามที่
3 ช่วงการปฏิรูประบบ มีนโยบายและกลไก
กฎหมายก�ำหนด ท�ำให้แรงงานจ�ำนวนมากไม่ได้รับการ
ในการบริหารจัดการที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้น ประกอบกับ
คุ้มครองตามกฎหมาย จึงไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการ
การลงนามในบั น ทึ ก ความเข้ า ใจว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ
ความช่วยเหลือจากรัฐได้
ในการจ้างแรงงาน (MOU) กับประเทศต้นทางทั้งสาม
2 การปิดชายแดน ท�ำให้แรงงานข้ามชาติสว่ นหนึง่
ประเทศช่วงปี 2545 – 2546 และตั้งแต่ช่วงปี 2547
มีแนวทางการด�ำเนินงานประกอบด้วย การจดทะเบียน เดินทางกลับประเทศต้นทางในช่วงก่อนหรือระหว่างการ
แรงงานโดยให้นายจ้างเป็นผู้ด�ำเนินการขึ้นทะเบียนกับ แพร่ระบาดฯ เนื่องจากขาดรายได้จากการท�ำงาน โดย
กระทรวงมหาดไทย การพิสูจน์สัญชาติแรงงาน เพื่อเพิ่ม กระทรวงแรงงานมี ม าตรการระงั บ การน� ำ เข้ า แรงงาน
ตาม MOU ท�ำให้แรงงานข้ามชาตินอกประเทศไม่สามารถ
ความสะดวกในการบริหารจัดการ
เดินทางกลับมาท�ำงานในไทยได้ ซึ่งคาดการณ์ว่าจ�ำนวน
4 ช่วงการแก้ไขกฎหมาย ได้มีการตรา พ.ร.บ.
แรงงานทีต่ อ้ งการเข้ามาท�ำงานในไทยประมาณหนึง่ แสนคน
การท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 บังคับใช้เพื่อการ
3 มาตรการของรัฐได้เปิดให้มีการต่ออายุหรือ
บริ ห ารจั ด การและส่ ง เสริ ม การจ้ า งงานของแรงงาน
ขออนุญาตท�ำงานใหม่ ซึง่ เป็นมาตรการการแก้ไขในระยะสัน้
ข้ามชาติบริเวณพื้นที่ชายแดน
ภาครัฐยังขาดแผนการบริหารจัดการในระยะกลางและ
5 ช่วงสิน้ สุดแรงงานผ่อนผัน โดยการตรา พ.ร.ก.
ระยะยาวที่ จ ะแก้ ป ั ญ หาเรื้ อ รั ง ที่ เ กิ ด มาอย่ า งยาวนาน
การบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2561
ประกอบกั บ การเปิ ด โอกาสให้ ขึ้ น ทะเบี ย นท� ำ งานใหม่
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มีอุปสรรคเรื่องแนวปฏิบัติที่ไม่ชัดเจนโดยในแต่ละพื้นที่
มีขั้นตอนการด�ำเนินงานที่แตกต่างกัน และการขอเอกสาร
ประกอบการจดทะเบียนนอกเหนือกว่าทีก่ ำ� หนด อาทิ ใบแจ้ง
ออกการท�ำงานจากนายจ้างเดิมส่งผลให้จ�ำนวนแรงงาน
ข้ามชาติที่เข้าสู่ระบบค่อนข้างน้อย

เดินทางก�ำลังจะหมดอายุและไม่สามารถต่ออายุหนังสือ
เดินทางได้ เนื่องด้วยเดินทางออกนอกพื้นที่ไม่ได้จากการ
ปิดชายแดน และการปิดศูนย์ต่ออายุหนังสือเดินทางใน
ประเทศไทย

5 ผลกระทบด้านอืน่ ๆ อาทิ เกิดความเครียด
เพราะขาดรายได้ ตกงาน และไม่สามารถกลับประเทศ
2.2.2 การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่
ต้นทางได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อครอบครัวที่อาศัยอยู่ในไทย
ส่งผลต่อการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ
และประเทศต้นทาง อัตราการฆ่าตัวตาย และความรุนแรง
1 พื้นที่ที่มีการจ้างแรงงานข้ามชาติอย่างเข้มข้น ในครอบครัวพุ่งสูงขึ้น
เป็นจุดเริ่มต้นของการแพร่ระบาดในระลอกใหม่ (จังหวัด
เงื่อนไขปัญหาจากการบริหารจัดการ
สมุทรสาคร) และกระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ
แรงงานข้ามชาติของภาครัฐภายใต้
รัฐบาลด�ำเนินมาตรการตรวจเชื้อเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงที่มี
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
แรงงานข้ามชาติอาศัยอยู่เป็นจ�ำนวนมากและปรับเปลี่ยน 		 โควิด-19 มีด้วยกัน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้
นโยบายเพื่อท�ำให้แรงงานข้ามชาติเข้าสู่ระบบของภาครัฐ
1 การบริหารจัดการของภาครัฐสะท้อนภาพ
ให้ ม ากที่ สุ ด และขยายระยะเวลาการด� ำ เนิ น การเพื่ อ แนวคิ ด การบริ ห ารงานที่ ไ ม่ มี ก ารบู ร ณาการการแก้ ไข
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
ปัญหาอย่างเป็นระบบ ขาดการสร้างความสมดุลประเด็น

2.3

2 ภาครัฐมีมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้าย
แรงงานข้ามชาติออกจากพื้นที่อยู่อาศัย และพื้นที่ที่มีการ
จ้างงาน และด�ำเนินการผ่านการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย
ภาคประชาสังคมเพือ่ แก้ปญ
ั หาการจ้างงาน การตรวจเชิงรุก
อาทิ มูลนิธริ กั ษ์ไทย มูลนิธเิ พือ่ สิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
(HRDF)

3 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ธุรกิจขนาดใหญ่หรือ
ธุรกิจที่มีทุนส�ำรองสูงยังสามารถด�ำเนินการกักตัวแรงงาน
ข้ามชาติและจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างได้ แต่ธุรกิจขนาดเล็ก
แม้จะสามารถด�ำเนินการกักตัวได้แต่ไม่สามารถจ่ายค่าจ้าง/
ค่าตอบแทนให้แก่ลกู จ้างได้ ลูกจ้างซึง่ เป็นแรงงานข้ามชาติ
จึงขาดรายได้ ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำวัน
โดยเฉพาะค่าหอพัก/ทีอ่ ยูอ่ าศัย สุม่ เสีย่ งต่อการไร้ทอี่ ยูอ่ าศัย
และในหลายกรณีจ�ำเป็นต้องประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยการ
รวมกลุ่มอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างแออัดและไม่ถูกสุขอนามัย

ความมัน่ คงระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้แนวคิด
การบริหารจัดการด้านสาธารณสุขเพียงด้านเดียว จึงท�ำให้
เกิ ด ความย้ อ นแย้ ง กั บ การบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพชี วิ ต
ของแรงงานข้ามชาติอย่างเห็นได้ชัด
2 การก�ำหนดมาตรการปิดช่องทาง–จุดผ่านแดน
เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายของแรงงานข้ามชาติ ควบคู่ไป
กับมาตรการการขยายเวลาเพื่อรับรองการเป็นแรงงาน
ข้ามชาติที่ถูกกฎหมายเป็นมาตรการที่ไม่สามารถจัดการ
ปัญหาแรงงานข้ามชาติได้อย่างยั่งยืน แต่กลับเป็นชนวน
ให้เกิดการลักลอบข้ามแดนอีกทั้งมาตรการดังกล่าวท�ำให้
เกิดการหยุดชะงักทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการค้าบริเวณ
จังหวัดชายแดน หรือในบางกิจกรรมการเกิดจ้างงานไม่เต็มที่
ท�ำให้แรงงานข้ามชาติมีรายรับลดน้อยลง จ�ำเป็นต้อง
อาศัยอยู่รวมกันอย่างแออัด ซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรค ดังนั้น ควรมุ่งเน้นการผ่อนปรนและการมี
การบริหารจัดการทีด่ ี รวมถึงการเยียวยาถ้วนหน้าอย่างเป็น
ระบบมากกว่าการควบคุมอย่างเข้มงวด

4 แรงงานข้ามชาติถกู กฎหมายประมาณ 1.5 ล้านคน
เสีย่ งต่อใบอนุญาตท�ำงาน (work permit) ไม่ทนั ตามก�ำหนด
3 แนวทางการแก้ไขแรงงานต่างด้าวในช่วงการ
เนื่องจากไม่สามารถตรวจสุขภาพได้ทันเวลาและแรงงาน แพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 โดยเฉพาะการลงทะเบียน
ข้ามชาติที่ถูกกฎหมายอีกประมาณ 4 แสนคนที่หนังสือ แรงงานต่ า งด้ า วผ่ า นระบบออนไลน์ ใ ห้ เ ป็ น แรงงาน
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ถูกกฎหมาย จะท�ำให้แรงงานข้ามชาติพึ่งพิงการเข้าเมือง ต�ำ่ ทีส่ ดุ ไม่เป็นภาระของผูเ้ ข้าสูร่ ะบบและลดความสับสนของ
ในช่องทางที่ไม่ถูกกฎหมาย ซึ่งจะย้อนกลับไปสู่วังวนของ การด�ำเนินการ ทั้งนี้ควรสนับสนุนให้เกิดการย้ายถิ่นฐาน
ปัญหาการลักลอบข้ามแดนและเป็นความเสี่ยงต่อการ อย่างปลอดภัย
ค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาอื่น ๆ ที่รัฐไทยต้องแบกรับอย่าง
3 การมียทุ ธศาสตร์การบริหารจัดการในระยะยาว
หลีกเลี่ยงไม่ได้
เพื่อสานต่อมาตรการระยะสั้นที่ขยายการจดทะเบียนและ
โจทย์และเป้าหมายการจัดการภายใต้ พิสูจน์การได้รับสิทธิท�ำงานในประเทศ และถือเป็นโอกาส
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ในการปรับเปลี่ยนทั้งระบบเพื่อให้มีความพร้อมในการ
โควิด-19
1 การควบคุมพืน้ ทีเ่ พือ่ ควบคุมการแพร่ระบาดฯ รับมือกับปัญหาต่อไปในอนาคต โดยก้าวข้ามกับดักมุมมอง
โดยลดการเคลื่อนย้ายแรงงานออกจากพื้นที่ แต่รัฐมิอาจ แบบราชการที่แข็งทื่อไม่ยืดหยุ่น
สามารถรั ก ษาระดั บ การจ้ า งงานในพื้ น ที่ ใ ห้ เ พี ย งพอ
4 การค�ำนึงถึงบริบทเชิงพืน้ ที่ อาศัยความร่วมมือ
ต่อจ�ำนวนแรงงานในพื้นที่ท�ำให้เกิดความเสี่ยงที่จะมีการ ของชุมชนช่วยบริหารจัดการ เนื่องจากแรงงานข้ามชาติ
ลักลอบออกไปหางานในพื้นที่อื่น ๆ
กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย นอกจากนั้น ต้องค�ำนึง
2 การรักษาแรงงานข้ามชาติในระบบและดึงดูด ถึงบริบทของพืน้ ทีต่ น้ ทาง โดยเฉพาะสถานการณ์การเมือง
แรงงานข้ามชาติเข้าสูร่ ะบบเพือ่ ลดจ�ำนวนแรงงานข้ามชาติ ในเมียนมาในขณะนี้จากการเข้าควบคุมโดยกองทัพอาจ
ที่ ผิ ด กฎหมายในประเทศสามารถเข้ า ถึ ง หลั ก ประกั น ส่งผลต่อนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
สุขภาพได้ โดยการบริหารขั้นตอนให้ต้นทุนการจัดการ บริหารจัดการเรื่องดังกล่าว

2.4

3

สถานการณ์การโยกย้ายถิ่นฐานและแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
ความสำ�คัญของแรงงานข้ามชาติ

มุมมองจากภาคการผลิตไทยจ�ำเป็นต้องพึง่ พิงแรงงานข้ามชาติ หากมองย้อนกลับไปเนือ่ งจากการขึน้ ค่าแรงขัน้ ต�ำ่
ในช่วงปี 2556 ท�ำให้อัตราค่าจ้างแรงงานชาวไทยสูงขึ้น ผู้ประกอบการจึงน�ำเข้าแรงงานข้ามชาติซึ่งมีต้นทุนค่าจ้างที่
ถูกกว่า ขณะเดียวกันงานบางประเภทนั้นแรงงานไทยไม่มีความต้องการท�ำงาน อาทิ งานลักษณะ 3D (dirty job,
dangerous job,difficult job) รวมทั้งมาตรการผ่อนผันการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติเป็นช่องว่างที่มีแนวโน้มพึ่งพา
แรงงานข้ามชาติเพิ่มสูงขึ้นและลักษณะนโยบายการน�ำเข้าแรงงานขึ้นอยู่กับนายจ้าง (Employer-driven)

3.1 นโยบายการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ

ของไทย มุ่งเน้นการบริหารจัดการและควบคุมสถานะ
การเคลื่ อ นย้ า ยของแรงงานและเป็ น ลั ก ษณะนโยบาย
ที่บรรจุอยู่ในประเด็นด้านความมั่นคงมากกว่าในประเด็น
ด้านเศรษฐกิจ โดยน�ำแรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมาย
จดทะเบียนให้ถกู ต้องตามขัน้ ตอน มุง่ เน้นการน�ำเข้าแรงงาน
ข้ามชาติเข้ามาในประเทศตาม MOU ระหว่างรัฐกับรัฐ
ควบคู่ไปกับการน�ำเข้าแรงงานตามฤดูกาลโดย แรงงาน
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ตามฤดูกาลมีปัญหาส่วนหนึ่งจากการไม่มีข้อมูลระบุตัวตน
บุคคลที่เป็นระบบ นอกจากนั้น การริเริ่มนโยบายเขต
เศรษฐกิจพิเศษขายแดน (SEZs) โดยวัตถุประสงค์สว่ นหนึง่
คือเป็นพื้นที่รองรับแรงงานข้ามชาติ และจ�ำกัดวงพื้นที่
ของการใช้แรงงานข้ามชาติ แต่ในทางปฏิบัติเขตเศรษฐกิจ
พิเศษฯ ยังไม่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ระบบการบริหาร
จัดการด้านแรงงานบริเวณชายแดนจึงยังไม่ได้ตอบสนอง
การแก้ไขปัญหามากนัก
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3.2 ปัญหาการน�ำเข้าแรงงานในสถานการณ์

การแพร่ระบาดโควิด-19 การปิดพรมแดนท�ำให้เกิดการ
ลักลอบเข้าเมืองเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากความต้องการของ
นายจ้างและลูกจ้างที่ต้องการด�ำเนินกิจการหลังจากการ
คลายมาตรการควบคุ ม ประกอบกับ ค่าใช้จ ่ายในการ
ลงทะเบียน การตรวจโรค และการข้ามพรมแดนสูงขึ้น
ท�ำให้แรงงานไม่มีแรงจูงใจมากพอที่จะเข้าประเทศตาม
ช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการปิดตัว
ของกิจการท�ำให้จ�ำนวนแรงงานผิดกฎหมายในประเทศ
เพิ่มมากขึ้น และเอกสารประจ�ำตัวแรงงานที่หลากหลาย
ประเภททยอยหมดอายุลง

3.3 ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา
1 ระยะสั้น

ผ่ อ นปรนมาตรการเพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ให้แรงงาน
ถูกกฎหมายเป็นแรงงานผิดกฎหมาย การขยาย
ระยะเวลาในการจดทะเบียน การมีมาตรการลด
ขัน้ ตอนในการเข้าสูร่ ะบบให้มคี วามสะดวกรวดเร็ว
ไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ที่จะเข้าสารบบ

2

ระยะกลาง
ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาด ควรด�ำเนิน
การจั ด ระเบี ย บและลดอุ ป สรรคการน� ำ เข้ า
แรงงาน และควรแก้ปัญหาบุตรผู้ติดตามแรงงาน
ในประเด็ น ด้ า นการศึ ก ษาและสาธารณสุ ข
ควบคู่กันไปกับการบริหารจัดการแรงงานให้ได้
รับสวัสดิการอย่างเพียงพอในการประกันความ
มั่นคงของมนุษย์

3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานข้ามชาติกับ

เศรษฐกิจไทย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ของไทยที่อัตราการเกิดลดน้อยลงท�ำให้จ�ำนวนประชากร
ในวัยแรงงานลดลงนั้น ท�ำให้ภาคการผลิตในประเทศ
จ�ำต้องพึ่งพิงแรงงานข้ามชาติเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะภาค
การก่อสร้าง การประมง และการเกษตร โดยจ�ำนวน
แรงงานข้ามชาติจากกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม
ในประเทศไทยประมาณ 3.9 ล้านคน ในปี 2561 โดยคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของจ�ำนวนแรงงานชาวไทย และ
เป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ในภาคการผลิตที่ใช้แรงงานเข้มข้น
อาทิ การประมง อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ทั้งนี้ แรงงาน
ข้ า มชาติ มี ส ่ ว นในการขั บ เคลื่ อ นการส่ ง ออกของไทย
ประมาณร้อยละ 6.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

3.5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาด Covid-19

ต่อแรงงานข้ามชาติ เห็นได้ชัดจากการที่จ�ำนวนแรงงาน
ข้ามชาติประมาณ 5 แสนคนตกงานตั้งแต่ช่วงแรกของ
การแพร่ระบาดฯ โดยส่วนใหญ่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายออก
จากพื้นที่ได้ท�ำให้ไม่สามารถแสวงหารายได้จากแหล่ง
อืน่ ๆ พร้อมทัง้ ไม่ได้รบั ความช่วยเหลือจากภาครัฐเนือ่ งจาก
กลายเป็ น แรงงานผิ ด กฎหมายท� ำ ให้ แรงงานข้ า มชาติ
มีค วามเปราะบาง ไม่มีรายได้ที่เพียงพอในการเข้าถึง
ปัจจัยพื้นฐานในด�ำรงชีวิต อย่างไรก็ตามแรงงานส่วนใหญ่
มีความตั้งใจที่จะอยู่ไทยเพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจ
และการเข้าถึงบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมากกว่าพื้นที่
ต้นทาง

3

ระยะยาว
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ผ่านการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิ ต ใน
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และภาคบริการ
ยกระดับมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ เพื่อลด
การพึง่ พาแรงงานทักษะต�ำ่ ท�ำให้ความต้องการ
ในการน�ำเข้าแรงงานข้ามชาติน้อยลง และอาจ
ก�ำหนดสัดส่วนการพึง่ พาแรงงานข้ามชาติในบาง
ภาคการผลิตหรือในบางพื้นที่
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3.6

ความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงกับการ
ปกป้องคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ เป็นลักษณะการมอง
ความมั่นคงแบบความมั่นคงร่วม (Collective security)
โดยพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่อผู้ย้ายถิ่น อาทิ การถูก
ละเมิดสิทธิในทีท่ ำ� งาน การแพร่ระบาดของโรค การค้ามนุษย์
เป็นส่วนหนึ่งของภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่ง
การปกป้องคุ้มครองควรมีวิธีการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
หลากหลายมิติ ดังนี้

3.7 แนวทางการบริหารจัดการผูโ้ ยกย้ายถิน่ ฐาน

แบบ Whole-of-Society กรณี IOM ยึดโยงและสนับสนุน
การด�ำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีแนวทาง
การจัดตัง้ กลไกในรูปแบบคณะกรรมการ ร่วมมือกับภาคเอกชน
และภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารแรงงานข้ามชาติ
ในประเทศไทยอย่างบูรณาการ

1

1 การบริหารจัดการก่อนการย้ายถิ่น

ภาครัฐ

ส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ โ ยกย้ า ยถิ่ น ได้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ
โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่บุคคลเพื่อประกอบ ขั้นตอนและกฎหมายต่อการข้ามพรมแดนและการท�ำงาน
การตัดสินใจในการเคลื่อนย้ายอย่างรอบคอบและการ ในพืน้ ทีป่ ลายทาง เพือ่ ดึงดูดผูต้ อ้ งการย้ายถิน่ อาศัยช่องทาง
สนับสนุนให้ใช้ช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ปกติ ห รื อ ช่ อ งทางที่ ถู ก กฎหมายในการข้ า มพรมแดน
เพื่อลดการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย ทั้งนี้ต้อง
2 การบริหารจัดการบริเวณจุดผ่านแดน
อาศัยการบริหารจัดการชายแดนอย่างบูรณาการระหว่าง
โดยเสริมสร้างคุณภาพในการคัดกรองบุคคล ณ จุดผ่าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดช่องว่างการเข้าถึงฐานข้อมูล
แดนต่าง ๆ และมีการประสานงานเชิงข้อมูลระหว่าง บุคคลากร และการบริการขัน้ พืน้ ฐานบริเวณพืน้ ทีช่ ายแดน
หน่ ว ยงานเพื่ อ สนั บ สนุ น การเคลื่ อ นย้ า ยที่ ถู ก ต้ อ งและ ในการจัดการ นอกจากนี้ ส่งเสริมความร่วมมือกับภาครัฐ
ให้มีกลไกในการประกันการเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้ง
ปลอดภัย
ทางกายภาพและจิตใจ มาตรการเยียวยาทางเศรษฐกิจ และ
3 การบริหารจัดการช่วงการอาศัยอยู่ในพื้นที่ สวัสดิการทางสังคมอื่น ๆ แก่กลุ่มแรงงานข้ามชาติ รวมทั้ง
การป้องกันและเยียวยาเหยื่อจากการค้ามนุษย์ในกลุ่ม
ปลายทาง
ผู้โยกย้ายถิ่นฐาน
โดยส่งเสริมให้ผู้ย้ายถิ่นเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการท�ำงาน
สิทธิของแรงงานที่พึงจะได้รับ การจัดการเพื่อให้เข้าถึง
การบริการสาธารณะ เข้าถึงการด�ำเนินการต่าง ๆ อย่าง
ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายและการเข้ า ถึ ง มาตรการปกป้ อ ง
คุ้มครองบุคคลจากภาครัฐ
4 การเตรียมความพร้อมกลับพื้นที่ต้นทาง
โดยสามารถน�ำทักษะวิชาชีพที่ได้รับการพัฒนาส่งเสริมไป
พัฒนาในพื้นที่ต้นทางของบุคคล
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2

4 ภาคประชาสังคม

ระดับภูมิภาค

ส่งเสริมให้มกี ารแลกเปลีย่ นข้อมูล องค์ความรู้ และการฝึก
ปฏิบตั ริ ะหว่างประเทศในภูมภิ าค เพือ่ ให้เกิดการตรวจสอบ
สถานะและเอกสารการข้ามพรมแดนระหว่างกันอย่าง
มีประสิทธิภาพ และเท่าทันต่อการติดตามปัญหาอาชญากรรม
ข้ามพรมแดน ส่งเสริมการก�ำหนดมาตรฐานการจัดการ
แรงงานข้ามชาติอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกันของ
ทัง้ ภูมภิ าค โดยร่วมมือผ่านกลไกการประชุม ASEAN Forum
on Migration Labour โดยมีแนวทางในการประกันการ
เข้าถึงประกันทางสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ เสริมสร้าง
มาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยในพื้นที่ท�ำงาน
บริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการตรวจโรคไม่ให้เป็นภาระ
ต่อแรงงานข้ามชาติ มีบริการทางการแพทย์ในด้านสุขภาพจิต
เสริมสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางนโยบายของพื้นที่
ปลายทาง ประกันสิทธิแรงงานและสิทธิทางเพศในการ
ปกป้องคุ้มครองแรงงาน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการ และร่วมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ

3

ภาคเอกชน

ถือว่ามีความส�ำคัญในการบริหารจัดการเนื่องจากมีความ
ใกล้ชิดกับแรงงานข้ามชาติ โดยส่งเสริมให้มีการเชื่อมต่อ
ข้อมูลการจ้างงาน ขัน้ ตอนการเดินทางและสิทธิหน้าทีต่ า่ ง ๆ
ระหว่างนายจ้างในพื้นที่ปลายทางและแรงงานข้ามชาติ
ให้ความรู้และแนะแนวทางต่อภาคธุรกิจในการจ้างงาน
แรงงานข้ามชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมายและค�ำนึงถึง
สิทธิของลูกจ้าง ทัง้ นีก้ ารส่งเสริมให้ภาคธุรกิจในการพัฒนา
ฝีมือแรงงานและการเสริมสร้างสุขอนามัยในพื้นที่ท�ำงาน

การมี เ ครื อ ข่ า ยทางสั ง คมเพื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล จากพื้ น ที่
ชุมชนของแรงงานข้ามชาติโดยตรง เพื่อได้ข้อมูลที่ตรง
ตามความเป็นจริง ส่งเสริมการท�ำงานของบุคลากรทาง
การแพทย์ในท้องถิ่นเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ของกลุ่มแรงงาน
ข้ามชาติในพื้นที่ ส่งเสริมให้ผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติ
เข้ า ถึ ง การศึ ก ษาและการบริ ก ารสาธารณสุ ข และการ
ท�ำงานกับชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการและความ
ช่วยเหลือ

5 ผู้โยกย้ายถิ่นฐาน
เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง โดยส่งเสริมให้เข้าถึงบริการขั้น
พื้นฐาน อาทิ การบริการสาธารณสุข ที่พักอาศัย ข้อมูล
ข่าวสารทีจ่ ำ� เป็น และมาตรการเยียวยาในด้านต่าง ๆ รวมทัง้
การเยี ย วยาและช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์และ
สนับสนุนการพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างโอกาส
ในการมี ง านท� ำ ที่ ห ลากหลายมากขึ้ น ตลอดจนประกั น
การเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะโควิด-19
แก่แรงงานข้ามชาติตามพื้นที่ต่าง ๆ

6 ชุมชนในพื้นที่ปลายทาง
มุ ่ ง เน้ น การท� ำ ความเข้ า ใจแก่ สั ง คมโดยรณรงค์ แ ละ
ให้ข้อมูลในช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อลดการเหยียด
เชื้อชาติและการเลือกปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติ ซึ่งมี
แนวโน้มรุนแรงมากขึ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ทั้งนี้ต้องให้ความส�ำคัญกับประเด็นความรุนแรง
ทางเพศที่เกิดขึ้นในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ
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PROCESS

นอกจากนี้ เมื่อปี 2558 IOM ได้ก�ำหนดกรอบการจัดการโยกย้ายถิ่นฐาน (Migration Governance Framework: MiGOF) เพื่อใช้เป็นมาตรฐานสากลและแนวทางด�ำเนินงานของภาครัฐในการบริหารจัดการการโยกย้ายถิ่นฐาน
โดยจัดท�ำตัวชีว้ ดั (Migration Governance Indicators: MGI) เป็นกระบวนการเพือ่ ใช้เป็นกรอบและวิธกี ารประเมินผล
การจัดการการโยกย้ายถิ่นฐานในแต่ละประเทศ โดยค�ำนึงถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละรัฐทั้งนี้ไม่มีการจัดอันดับ
ผลการด�ำเนินงานในเรื่องดังกล่าว ซึ่งตัวชี้วัด MGI มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
(UN SDGs Target 10.7) ที่ให้ความส�ำคัญกับการโยกย้ายถิ่นฐานเป็นไปอย่างปลอดภัยเป็นระเบียบและเป็นปกติ

Data collection and
analysis

Inter-ministerial
consultations

Publication of
the report

OUTCOMES

Launch of MGI

Identiﬁes gaps
and targets

Assists in the development
of comprehensive strategies

Monitors progress

ที่มา : https://gmdac.iom.int/migration-governance-indicators

4

แนวทางการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ

4.1

การบริหารจัดการภายในรัฐ

ช่วงการผ่อนปรนมาตรการ

รัฐควรถือเป็นโอกาสทบทวนและเร่งก�ำหนดแนว
นโยบายระยะกลางและระยะยาวเพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับสังคมและภาคธุรกิจ โดยต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการให้สอดคล้อง
ต่อความท้าทายใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึง
การวางแผนการเตรียมทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมรับ
กับตลาดแรงงานในอนาคต
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การยกระดับมาตรฐานแรงงาน

เพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบยุติการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการผ่อนปรนตลอดจนสร้าง
ระบบการขึ้ น ทะเบี ย นแรงงานข้ า มชาติ โ ดยง่ า ย
การสร้ า งกรอบการจ้ า งงานและผลประโยชน์
ตอบแทนที่ยุติธรรม ควบคู่กับการมอบสิทธิพึงมีและ
สวัสดิภาพที่ดีเพื่อดึงดูดการเป็นแรงงานข้ามชาติที่
ถูกกฎหมาย ขณะเดียวกันก็มีบทลงโทษแรงงาน
ที่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจนเห็นผลเป็นรูปธรรม
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การปรับกระบวนทัศน์ตอ่ การดำ�รงอยูข่ องแรงงาน
ข้ามชาติในฐานะทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของสังคมไทย

โดยใช้มุมมองความมั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นตัวน�ำใน
ฐานะที่แรงงานข้ามชาติเป็นฟันเฟืองหนึ่งในการ
ขั บ เคลื่ อ นภาคเศรษฐกิจของไทยในกิจกรรมที่ใช้
แรงงานหนัก อย่างไรก็ตาม การใช้มมุ มองทางเศรษฐกิจ
ในการบริหารจัดการและการมองภาพแรงงานข้ามชาติ
ยังต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานความมัน่ คงของมนุษย์ การมีสทิ ธิ
และความสามารถในการเข้าถึงสวัสดิการ รวมไปถึง
การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องและการมีธ รรมเนี ย ม
ปฏิบัติที่ดีต่อแรงงานข้ามชาติ เพื่อการมีบรรยากาศ
ทางสั ง คมที่ ดี ร ะหว่ า งแรงงานข้ า มชาติ กั บ คน
ในสั ง คมของพื้ น ที่ ป ลายทางในลั ก ษณะสั ง คมพหุ
วัฒนธรรม

การให้ความสำ�คัญและการกำ�หนดนโยบาย
ที่ภาคประชาสังคมและนายจ้างมีส่วนร่วม

เพื่ อ สร้ า งบรรยากาศการท� ำ งานระหว่ า งภาครั ฐ
ภาคประชาสังคม และกลุ่มนายจ้างซึ่งมีองค์ความรู้
และประสบการณ์ท�ำงานที่หลากหลายจะเป็นปัจจัย
ส�ำคัญในการวางกรอบนโยบายที่มีความรอบด้าน
และก�ำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ทุกฝ่ายเข้าใจและ
ให้การยอมรับ

นโยบายการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติของไทย

ที่มุ่งเน้นการควบคุมสถานการณ์เคลื่อนย้ายของแรงงานจะต้องให้ความส�ำคัญกับความมั่นคงเป็นหลัก โดยเฉพาะ
การน�ำแรงงานข้ามชาติผดิ กฎหมายขึน้ ทะเบียนให้ถกู ต้องตามขัน้ ตอน และควรมุง่ เน้นการน�ำเข้าแรงงานข้ามชาติเข้ามา
ในประเทศตาม MOU ระหว่างรัฐกับรัฐควบคู่ไปกับการน�ำเข้าแรงงานตามฤดูกาล หรือแรงงานที่ถือบัตรข้ามแดน
ชั่วคราว (Border Pass)

4.2 การบริหารจัดการระหว่างประเทศ
ควรสร้ า งกรอบแนวทางที่ สั ง คมต้ น ทางและปลายทาง
มีส่วนร่วมบริหารจัดการ (Whole-of-Society) ในฐานะ
ผู ้ ร ่ ว มรั บ ผิ ด และรั บ ชอบในระดั บ รั ฐ รวมถึ ง ควรมี ก าร
บูรณาการกลไกทางกฎหมายร่วมกัน

4.3

การบูรณาการข้อมูลร่วมกัน

เพือ่ ตอบสนองต่อการบริหารจัดการปัญหาอย่างทันท่วงที
ทัง้ ในระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบตั ิ โดยการจัดระเบียบ
ฐานข้อมูล (database) ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ ต้องพัฒนา
ระบบให้มีความเป็นเอกภาพ และสามารถใช้วิเคราะห์
ในการบริหารวิกฤติการณ์ได้จริง รวมทัง้ เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง
ทุ ก ระดั บ สามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล และใช้ ง านได้ เ หมาะสม
กับหน้าที่อ�ำนาจในการปฏิบัติงาน
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5
5.1

ข้อเสนอเชิงนโยบาย
การปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติ
ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์
รวมทั้งผลประโยชน์ของชาติและภาระของรัฐ

เพื่อจัดภาพความสัมพันธ์ความมั่นคงแห่งรัฐให้สอดคล้องกับบริบทโลกสมัยใหม่ ขณะเดียวกันต้อง
ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การสร้างสมดุลในมิติความมั่นคงด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะประเด็นความมั่นคงของ
มนุษย์รวมทั้งตระหนักถึงการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติแบบวิถีใหม่ (New Normal)
การบริหารจัดการการโยกย้ายถิ่นฐานที่ให้ความสำ�คัญกับ

5.2 ประเด็นความมั่นคง ควรนำ�ประเด็นอื่นๆ มาพิจารณาร่วมด้วย
เช่น สิทธิมนุษยชน และสิทธิแรงงาน เป็นต้น โดยด�ำเนินการควบคู่
ไปกับการพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของไทย
เพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิดด้านความมั่นคงที่เชื่อมโยงกับการโยกย้าย
ถิ่นฐานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความเป็นพลวัตของโลก

5.3 หน่วยงานไทยควรติดตามและประสานความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
ในการบริหารจัดการด้านการโยกย้ายถิ่นฐาน

เพื่อเป็นช่องทางการแสวงหาความร่วมมือกับภาคประชาสังคม และพื้นที่ต้นทาง เนือ่ งจากองค์การระหว่าง
ประเทศด้านการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ประจ�ำประเทศไทยให้ความส�ำคัญต่อการประสานงานสร้างความ
ร่วมมือกับภาครัฐและภาคประชาสังคมของไทย และ IOM ก�ำลังจะขับเคลื่อนคณะกรรมการการบริหาร
จัดการแรงงาน ซึ่งมีภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมเข้ามาด�ำเนินการร่วมกัน หากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ร่วมกันศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องการก�ำหนดสัดส่วนการน�ำเข้าแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรม
การผลิตบางประเภท เพื่อวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในประเทศที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ที่สัมพันธ์กับการก�ำหนดทิศทางการศึกษาและการประเมินแนวโน้มความสามารถในการแข่งขันของภาค
ธุรกิจไทยในระยะต่อไป
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สถาบันความมั่นคงศึกษา

ภูมิหลังเล่าเรื่อง
การเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง การน�ำวิชาความรูท้ เี่ ล่าเรียน
และประสบการณ์มาใช้และปรับตัวให้เท่าทันกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้
เหตุการณ์ที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแล้วนั้นถือได้ว่า
เป็นองค์ประกอบส�ำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้คู่คุณธรรมเพื่อเป็นก�ำลังหลัก
ของหน่วยงานหรือองค์กรและประเทศชาติ นับเป็นบททดสอบ
หนึ่งของส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติในการเตรียม
บุ ค ลากรให้ มี ค วามพร้ อ มในการท� ำ งานความมั่ น คง
ในปั จ จุ บั น และระยะต่ อ ไปที่ เ ป็ น ประเด็ น ความมั่ น คง
อันมีความเชื่อมโยงและมีความซับซ้อน (Complexity)
และทาบเกี่ยวกันหลายเรื่อง (Cross-cutting issues)
ด้วยเหตุนี้ หลายหน่วยงาน จึงจ�ำเป็นต้องมีบุคลากรที่มี
ศั ก ยภาพพร้ อ มเรี ย นรู ้ สิ่ ง เดิ ม และริ เริ่ ม สิ่ ง ใหม่ โ ดยมี
ภู มิ คุ ้ ม กั น และการปรั บ ตั ว ได้ อ ย่ า งเท่ า ทั น กั บ พลวั ต
ความมั่นคงที่แปรเปลี่ยนอยู่เสมอ

- Aristotle -

สิง่ ทีส่ ถาบันความมัน่ คงศึกษา (สมศ.) ได้ดำ� เนินการ
เป็นการจัดการฝึกศึกษาโดยการจัดหลักสูตรความมั่นคง
ศึกษา ซึง่ เรือ่ งนีม้ คี วามสืบเนือ่ งจากเนือ้ หาบทความทีก่ ล่าวไว้
ในวารสารมุมมองความมัน่ คง ฉบับที่ 3 (กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม
2563) ที่กล่าวถึงเกร็ดความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบและ
อ�ำนาจหน้าที่ของสภาความมั่นคงแห่งชาติตามหมวด 1
สภาความมั่นคงแห่งชาติ ในมาตรา 6 และ มาตรา 7  และ
ได้กล่าวถึงอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ (สมช.) ภายใต้พระราชบัญญัติสภาความมั่นคง
แห่งชาติ พ.ศ. 2559 ที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
องค์ความรู้ด้านความมั่นคง และหากมองย้อนกลับไป
ในเนือ้ หาของวารสารมุมมองความมัน่ คง ฉบับที่ 4 (มิถนุ ายน –
กันยายน 2563) ในบทความเรือ่ ง ส�ำนักงานสภาความมัน่ คง
แห่งชาติกบั การพัฒนาองค์ความรูค้ วามมัน่ คง เป็นภาพสะท้อน
ถึงพัฒนาการด�ำเนินงานของหน่วยงานในเรื่องนี้ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั รวมถึงในวารสารมุมมองความมัน่ คงศึกษา
ฉบับที่ 5 (ตุลาคม 25633 – มกราคม 2564) ได้กล่าวถึง
องค์ความรู้ด้านความมั่นคงและการฝึกศึกษา สมช. และ
ฉบับที่ 7 (มิถุนายน – กันยายน 2564) ได้กล่าวไว้
ในบทความเรื่อง การพัฒนาและศึกษาวิจัยองค์ความรู้
ด้านความมั่นคง ซึ่งคณะกรรมการนโยบายวิชาการ
ด้านความมั่นคงได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการพัฒนา
ส่งเสริม สนับสนุน องค์ความรูใ้ ห้แก่บคุ ลากรด้านความมัน่ คง
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านด้านความมัน่ คง
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ในปัจจุบนั และระยะต่อไปทีต่ อ้ งอาศัยการท�ำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ จึงได้กำ� หนดจัดหลักสูตรความมัน่ คงศึกษา
เพือ่ ถ่ายทอดความรูแ้ ละประสบการณ์การท�ำงานด้านความมัน่ คงให้แก่บคุ ลากรทีเ่ กีย่ วข้องในการก�ำหนดหรือเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผน และการปฏิบตั งิ านด้านความมัน่ คง รวมถึงให้มกี ารแลกเปลีย่ นความคิด ความเห็น การถกแถลง
การประยุกต์หรือปรับใช้กับการปฏิบัติงานในมิติความมั่นคงเชิงองค์รวม (Comprehensive Security)
ส� ำ นั ก งานสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ (สมช.)
โดยการน� ำ ของเลขาธิ ก ารสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ต่างตระหนักถึงความส�ำคัญและคุณค่าองค์ความ
รู้ทางวิชาการ รวมทั้งการมีเครือข่ายความร่วมมือกับ
นั ก วิ ช าการมาโดยต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง ในรู ป แบบการจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการศู น ย์ ค วามมั่ น คงศึ ก ษาสภาความมั่ น คง
แห่งชาติในปี พ.ศ. 2551 และการจัดตั้งศูนย์ความมั่นคง
ศึกษา สมช. ในปี พ.ศ. 2555 การจัดตั้งกลุ่มงาน (กลุ่ม
พัฒนาองค์ความรู้ความมั่นคง สมช.) และได้ด�ำเนินการ
มาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งได้มีการพัฒนาเป็น “สถาบัน
ความมัน่ คงศึกษา (สมศ.)” ในปัจจุบนั โดยมีคณะกรรมการ
นโยบายวิ ช าการด้ า นความมั่ น คงเป็ น กลไกรั บ ผิ ด ชอบ
ควบคู ่ กั บ คณะกรรมการสภาการศึ ก ษาของส� ำ นั ก งาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งการด�ำเนินงานพัฒนาและ
ส่งเสริมการเรียนรู้และความรู้ไม่เพียงแต่การมีค�ำสั่งจัดตั้ง
คณะกรรมการหรือศูนย์ความมั่นคงศึกษาฯ เท่านั้น แต่ยัง
ได้ มี ก ารจั ด สรรทุ น การศึก ษาระดับ ปริญ ญาโท-เอก ใน
ต่างประเทศ การจัดให้มีเวทีประชุมสัมมนาร่วมกันกับ
ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น องค์กรพัฒนา
เอกชน การศึกษาวิจัยในประเด็นที่ สมช. ให้ความส�ำคัญ
เพื่อเป็นชุดข้อมูลส�ำหรับประกอบการวางนโยบายหรือ
แผนความมั่นคง
ส� ำ หรั บ การด� ำ เนิ น การจั ด การอบรมหลั ก สู ต ร
ความมั่นคงศึกษาที่จะกล่าวถึงต่อไป มีที่มาจากการริเริ่ม
ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 จากเลขาธิการสภาความมั่นคง
แห่งชาติ (พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา) ในขณะนั้นซึ่งได้มุ่งเน้น
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แนวทางการพัฒนาบุคลากร
และการสั่งสมองค์ความรู้และประสบการณ์การท�ำงาน
ด้านความมั่นคงตามแนวทางรับราชการตั้งแต่แรกบรรจุ
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หรือแนวคิดให้มีการจัดท�ำจดหมายเหตุเกี่ยวกับเหตุการณ์
ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อความมัน่ คง เพือ่ เป็นการถ่ายทอดบทเรียน
ในการปฏิบัติงานในห้วงเวลานั้น ๆ  โดยมองเห็นว่า สมช.
เป็นหน่วยนโยบายที่มีความรู้ ประสบการณ์ และในฐานะ
หน่วยนโยบายด้านความมั่นคงเปรียบเสมือนเป็นตักศิลา
อั น เป็ น ศู น ย์ ก ลางการศึ ก ษาความรู ้ ด ้ า นความมั่ น คงที่
สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การท�ำงานให้
กับผู้ที่ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน (สมช.) ในแต่ละระดับ
ตั้งแต่ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ตลอดจนมี
ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ให้มีความเข้าใจและ
สนับสนุนการท�ำงานในมิตดิ า้ นความมัน่ คง จึงได้มอบหมายให้
สถาบันความมัน่ คงศึกษา (สมศ.) พิจารณาการเปิดหลักสูตร
อบรมเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรด้านความมั่นคง ซึ่งนับว่า
เป็นโจทย์ทที่ า้ ทายในการทีจ่ ะให้สำ� นักงานสภาความมัน่ คง
แห่งชาติท�ำการเปิดหลักสูตรการศึกษาอบรมขึ้น เพราะ
ที่ผ่านมาจะท�ำหน้าที่รับผิดชอบเพียงจัดส่งบุคลากรของ
สมช. เข้ารับการฝึกศึกษาอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ทัง้ ภายใน
ประเทศและต่างประเทศเป็นหลัก หรือหากมีการฝึกอบรม
ก็เป็นเพียงการจัดเวทีอบรมให้ความรู้บางหัวข้อเป็นการ
เฉพาะเท่านั้น
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สถาบั น ความมั่ น คงศึ ก ษาได้ เริ่ ม กระบวนการ
ปรึกษาหารือเพื่อออกแบบหลักสูตรและเริ่มด�ำเนินการ
ในลักษณะที่เรียกว่า “Sandbox” เริ่มแรกด้วยการเปิด
การอบรมหลักสูตรความมัน่ คงศึกษา รุน่ ที่ 1 ระหว่าง
วันที่ 31 สิงหาคม – 4 กันยายน 2563 ในช่วงปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 โดยผูเ้ ข้ารับการอบรมในรุน่ แรกนัน้ เป็นบุคลากร
สมช. ทัง้ หมด (บุคลากรแรกเข้า สมช. และบุคลากรระดับต้น
ทีป่ ฏิบตั งิ านประมาณ 2 - 3 ปี ในสายงานวิเคราะห์นโยบาย
และแผนระดับปฏิบัติการ) ซึ่งเป็นการจัดอบรมในระยะ
เวลาอันสั้น ประกอบด้วย การบรรยาย การถกแถลง
การท�ำงานกลุ่ม (Teamwork) โดยได้รับความอนุเคราะห์
วิทยากรจาก ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี ส�ำนัก
เลขาธิ การนายกรั ฐ มนตรี กระทรวงการต่างประเทศ
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์)
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันนโยบายสาธารณะ
และการพัฒนา และผู้บริหารหรือผู้แทนกองต่าง ๆ ภายใน
ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยในพิธีปิดในวันที่
9 กันยายน 2563 ผู้เข้ารับการอบรมได้มีการน�ำเสนอผล
การถกแถลงกลุ่มให้แก่ผบู้ ริหาร สมช. รับฟัง 4 กลุม่ ดังนี้
กลุม่ ที่ 1 และ กลุม่ ที่ 3 หัวข้อเรือ่ ง “แผนเตรียมพร้อมด้าน
โรคอุบตั ใิ หม่รา้ ยแรง” ซึ่งทั้งสองกลุ่มระดมความคิดท�ำ

โจทย์เดียวกันเพื่อให้ผู้รับฟังการน�ำเสนอได้เห็นถึงมุมมอง
เชิ ง เปรี ย บเที ย บในการน� ำ เสนอประเด็ น /ข้ อ ค้ น พบ/
ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ โดยก�ำหนดโจทย์ปัญหานี้เพื่อให้
สมช. มีนโยบายและการบริหารจัดการในการรับมือกับ
สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคอุ บั ติ ใ หม่ ร ้ า ยแรง
ประเภทอืน่ ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระยะต่อไป โดยใช้กรณีศกึ ษา
Covid-19 ส�ำหรับประกอบการจัดท�ำแผนเตรียมพร้อม
ด้านโรคอุบัติใหม่ร้ายแรง ส�ำหรับ กลุ่มที่ 2 หัวข้อเรื่อง
“แผนการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์งานความ
มั่นคงและบทบาทของ สมช. ต่อสาธารณะชนในภาวะ
ปกติและภาวะวิกฤต” เพือ่ ให้กลุม่ เป้าหมายและประชาชน
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและบทบาทในการปฏิบัติงาน
ของ สมช. ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตตามที่ภาพ
สถานการณ์ หรือฉากทัศน์ (Scenario) ที่ก�ำหนดขึ้น และ
กลุ่มที่ 4 หัวข้อเรื่อง “แผนการส่งเสริมการศึกษา
เรียนรู้ด้านความมั่นคงในสถานศึกษาทุกระดับ” เพื่อ
เป็นการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ความเข้าใจ
และสิ่งที่ส�ำคัญคือ การตระหนักรู้ถึงความส�ำคัญของ
ความมั่นคงของชาติในหมู่ของนักเรียน นิสิตนักศึกษา ซึ่ง
เป็นก�ำลังส�ำคัญของประเทศในอนาคต โดยการเรียนรู้ใน
หลักสูตรฯ ของผู้เข้ารับการอบรมนั้นท�ำให้มองเห็นถึง
ศักยภาพ (Potential) ขีดความสามารถ (Capacity)
ภาวะผู้น�ำ (Leadership) ความมุ่งมั่น (Commitment)
และความเพียรพยายาม (Perseverance) ที่จะมีการ
ค้นคว้าชุดข้อมูล ความคิดริเริม่ และการปรับตัวเข้ากับทีม
ท�ำงานเมื่อต้องมีการรับฟังการแสดงความคิดความเห็น
ที่ ขั ด กั น หรื อ ไม่ เ ป็ น ไปในทางเดียวกันในขณะของการ
ถกแถลงในประเด็นต่าง ๆ แม้จะเป็นช่วงเวลาที่มีการอบรม
ระยะสั้น
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ต่อมา ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การจัด
อบรมหลั ก สู ต รความมั่ น คงศึ ก ษาสามารถด� ำ เนิ น การ
ได้อย่างต่อเนื่องโดยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
(พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์) เป็นผู้สานต่อท่ามกลาง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ส่งผลให้
การเรียนการสอนการถกแถลงจัดในรูปแบบ Online โดย
ส� ำ นั ก งานสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ไ ด้ เ ปิ ด หลั ก สู ต ร
ความมั่นคงศึกษา รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 10
กันยายน 2564 โดยกระบวนการอออกแบบหลักสูตรนั้น
ทางสถาบั น ความมั่ น คงศึ ก ษาได้ ถ อดบทเรี ย นการ
จัดหลักสูตรความมัน่ คงศึกษา รุน่ ที่ 1 และรับฟังความเห็น
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ำมาทบทวน พัฒนา และ
จัดท�ำกระบวนวิชาให้ครอบคลุมหมวดหมูต่ า่ ง ๆ ทีส่ อดคล้อง
กับสถานการณ์ กระบวนการก�ำหนดนโยบายและการ

ขับเคลื่อนงานความมั่นคงไปสู่การปฏิบัติรวมถึงสอดคล้อง
กั บ หลั ก การพั ฒ นาบุ ค ลากรภาครั ฐ ของส� ำ นั ก งาน
ก.พ. โดยเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุม
คณะกรรมการสภาการศึกษาของส�ำนักงานสภาความมัน่ คง
ได้อนุมัติหลักสูตรความมั่นคงศึกษา (ระดับต้น) รุ่นที่ 2
อีกทั้งได้มีการเปิดรับผู้เข้ารับการอบรมจากเดิมเฉพาะ
หน่วยงาน สมช. ไปสู่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
ได้จดั กระบวนรายวิชา ขยายระยะเวลาการอบรม การเชิญ
นั ก วิ ช าการซึ่ ง ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น เครื อ ข่ า ยการท� ำ งานกั บ
สถาบันความมัน่ คงศึกษา ผูเ้ ชีย่ วชาญสาขาต่าง ๆ หน่วยงาน
รัฐภาคเอกชน ภาคประชาสังคม มาให้ความรู้ ประสบการณ์
และแลกเปลีย่ นกับผูเ้ ข้ารับการอบรมทีม่ คี วามหลากหลาย
สหวิชาชีพเปรียบเสมือนการทดสอบ Sandbox อีกครั้ง

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร

ความมั่นคงศึกษา
(ระดับต้น) รุ่นที่ 2
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564
ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ
ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ท�ำเนียบรัฐบาล

ส�ำหรับ หลักสูตรความมั่นคงศึกษา รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 10 กันยายน 2564 ก�ำหนดการศึกษา
สัปดาห์ละ 3 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.) วางเป้าหมายเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความมั่นคงศึกษา (Security study)
ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงระดับต้น ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมจากหน่วยงานราชการพลเรือน ทหาร ต�ำรวจ ภาค
เอกชน  โดยเนื้อหาหลักสูตรฯ ได้แบ่งออกเป็น 5 หมวดวิชา ได้แก่
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หมวดวิชาความรู้ทั่วไป
หมวดวิชาการประเมิน
และวิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคง

หลักสูตร
ความมั่นคงศึกษา
รุ่นที่ 2

หมวดวิชาสภาวะแวดล้อม
และบริบทด้านความมั่นคง
หมวดวิชาสถานการณ์ความมั่นคง
และกลไกการรับมือของไทย
หมวดวิชาการบริหารจัดการ
ความมั่นคงแบบองค์รวม
แผนภาพแสดงหมวดหมู่วิชาในหลักสูตรความมั่นคงศึกษา รุ่นที่ 2

หมวดวิชาที่
วั ต ถุ ป ระสงค์

1

หมวดวิชาที่

ความรู้ทั่วไป

วั ต ถุ ป ระสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้พื้นฐาน
เกีย่ วกับงานความมัน่ คง ซึง่ เป็นความรูท้ วั่ ไปทีน่ กั วิเคราะห์
นโยบายและแผนด้านความมั่นคงจ�ำเป็นต้องรู้และเข้าใจ
อย่างถ่องแท้ถงึ ฐานคิด หลักการ ความแตกต่างของบทบาท
หน้าที่ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผน
ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนเครือ่ งมือทางกฎหมาย เพือ่ การด�ำเนินงาน
ด้านความมั่นคงในวาระต่าง ๆ
หมวดวิชาที่
วั ต ถุ ป ระสงค์

3

2

การประเมินและวิเคราะห์
สถานการณ์ความมั่นคง

เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมมีองค์ความรูเ้ กีย่ วกับ
แนวคิด กระบวนการ เครื่องมือในการประเมินสถานการณ์
ด้านความมั่นคง (Security Situation Assessment)
ผ่ า นแนวคิ ด และตั ว แบบการประเมิ น ของหน่ ว ยงาน
ด้านการข่าว ด้านการต่างประเทศ สถาบันวิชาการ
และด้านการทางทหาร

สภาวะแวดล้อมและบริบทด้านความมั่นคง

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาและท�ำความเข้าใจสภาวะแวดล้อม บริบท แนวโน้ม
และความท้าทายด้านความมัน่ คงทีเ่ ป็นวาระส�ำคัญ (agenda based) ของโลก ภูมภิ าค อนุภมู ภิ าค
และประเทศรอบบ้าน ซึง่ มีความเชือ่ มโยงกันอย่างเป็นโครงข่ายทีแ่ ยกออกจากกันมิได้ และเป็นความร่วม
รับผิดชอบของทุกรัฐประเทศในฐานะพลเมืองโลก ซึง่ ส่งผลต่อการก�ำหนดและการด�ำเนินนโยบาย
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของปัจเจกประเทศ เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์
ของชาติ
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หมวดวิชาที่
วั ต ถุ ป ระสงค์

4

สถานการณ์ความมั่นคง
และกลไกการรับมือของไทย

เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
มีมุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับภูมิหลัง ตัวแสดง ปมขัดแย้ง
และแนวโน้ ม สถานการณ์ ป ั ญ หาที่ เ กี่ ย วกั บ ประเด็ น
ความมั่นคงเฉพาะเรื่อง (issue based) ที่ประเทศไทย
ต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงรับรู้และเข้าใจกลไก
การรับมือปัญหาดังกล่าวที่รัฐไทยมีอยู่ทั้งในภาวะปกติ
และไม่ ป กติ ตลอดจนการศึ ก ษาจากกรณี ตั ว อย่ า ง
หรือแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดีและร่วมถกแถลงให้ข ้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขประเด็นปัญหาดังกล่าว

หมวดวิชาที่
วั ต ถุ ป ระสงค์

5

การบริหารจัดการความมั่นคง
แบบองค์รวม

เพื่ อ ให้ ผู ้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมมี ค วามรู ้
ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การความมั่ น คง
แบบองค์รวม (Comprehensive Security Management)
ที่ต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน
และทุกภาคส่วน การบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมัน่ คง
ระหว่ า งหน่ ว ยงาน และการปรั บ ปรุ ง /พั ฒ นากลไก
การบริหารจัดการความมั่นคง ตลอดจนเข้าใจในแนวทาง
การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ นโยบาย และแผน
ความมั่นคงต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติ (Implementation)
รวมถึงการเสริมสร้างทักษะการสือ่ สารทีม่ คี วามหลากหลาย
และสอดคล้องกับบริบทความมั่นคงที่ต่างกัน

ภาพการเรียนการสอนหลักสูตรความมั่นคงศึกษา รุ่นที่ 2 ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM

นอกจากการจัดอบรมในหลักสูตรความมั่นคง
ศึกษา รุ่นที่ 2 ข้างต้นแล้ว สถาบันความมั่นคงศึกษา สมช.
ยังได้ด�ำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านความมั่นคง
โดยแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge
Officer: CKO) และคณะท�ำงานจัดการความรู้ (Knowledge
Management Team: KM Team) โดยมี รองเลขาธิการ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ (นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์)
ท�ำหน้าที่ CKO และประธาน KM Team ขณะเดียวกัน
การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น องค์ ค วามรู ้ ด ้ า น
ความมั่ น คงได้ ด� ำ เนิ น งานคู ่ ข นานกั บ ความร่ ว มมื อ กั บ
สถาบันทางวิชาการ นักวิชาการ ภายใต้การลงนามบันทึก
ความเข้าใจทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน และ ภายใต้
คณะอนุ ก รรมการจั ด ท� ำ ข้ อ เสนอทางวิ ช าการเพื่ อ
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เสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนด้านความมัน่ คง
เพื่ อ น� ำ องค์ ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ จ ากนั ก วิ ช าการ
ในสถาบันต่าง ๆ และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เข้ามา
ร่วมท�ำงานกับสถาบันความมั่นคงศึกษาเพื่อให้ข้อคิดเห็น
หรือข้อเสนอเชิงนโยบายหรือข้อเสนอเชิงปฏิบตั ิ (Think Tank)
ในการก� ำ หนดนโยบายหรื อ แผนหรื อ แนวทางอย่ า งใด
อย่ า งหนึ่ ง ในแต่ ล ะประเด็ น ความมั่ น คงที่ ป ั จ จุ บั น และ
แนวโน้มประเด็นหนึง่ จะมีความทับซ้อนเกีย่ วพันกันหลายมิติ
ที่ ต ้ อ งระดมความคิ ด เห็ น จากหลายภาคส่ ว นในการ
ปฏิบตั งิ าน โดยเฉพาะมุง่ มัน่ ทีจ่ ะมีการส่งเสริมการมีเครือข่าย
ความรู้มือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในงานความมั่นคงในระยะ
ต่อไป
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เกรด็ ความรู้

การแก้ปัญหาผู้อพยพในไทย

1

สถาบันความมั่นคงศึกษา
การด�ำเนินงานของส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติทผี่ า่ นมา มีทงั้ งานการก�ำหนดนโยบายความมัน่ คงตามห้วง
ระยะเวลา เพือ่ เป็นกรอบและทิศทางในการด�ำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ งานวางแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ งานการแก้ไข
ปัญหาเส้นเขตแดน งานการแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดน งานการแก้ไขปัญหาผู้อพยพลี้ภัย งานการแก้ไขปัญหาชน
กลุม่ น้อย งานเสริมสร้างความมัน่ คงกับประเทศเพือ่ นบ้าน งานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากล ตลอดจน
การประสานงาน ติดตาม และประเมินผลนโยบายต่าง ๆ เหล่านั้น โดยมีเป้าหมายที่ส�ำคัญในอันที่จะน�ำความสงบ
เรียบร้อยและร่มเย็นเป็นสุขมาสู่บ้านเมือง ทั้งนี้การด�ำเนินการเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่

1

การแก้ไขปัญหาญวนอพยพ

หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝรั่งเศสได้พยายามเข้ามามีอิทธิพลในภูมิภาคอินโดจีนอีกครั้งในปี พ.ศ. 2488 2489 โดยฝรั่งเศสด�ำเนินการปราบปรามคนเวียดนามอย่างรุนแรง ท�ำให้คนกลุ่มเหล่านี้ได้อพยพเข้าสู่ประเทศไทยและ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของไทยอย่างมีนัยยะส�ำคัญ ในขณะเดียวกันการแก้ไขปัญหาญวนอพยพประสบกับ
อุปสรรคหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทัศนคติและท่าทีในทางลบของประชาชนในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่บางฝ่ายที่มี
ต่อญวนอพยพ
1.1

สภาพปัญหา

1.2

1.1.1 ด้านการเมือง ฝ่ายคอมมิวนิสต์ใช้ญวน

ท่าทีของรัฐบาลต่อชาวญวนในอพยพในระยะ
แรกนั้น รัฐบาลไม่ได้จ�ำกัดเรื่องถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวญวน
อพยพ นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้จังหวัดชายแดนที่ติดต่อ
กับลาวและกัมพูชา อ�ำนวยความสะดวกและให้ความช่วย
เหลือชาวญวนอพยพอีกด้วย ต่อมาในสมัยของจอมพล ป.
พิบูลสงคราม (พ.ศ. 2492) เห็นว่า การเคลื่อนไหวของ
พรรคคอมมิวนิสต์และพวกเวียดมินห์ในกลุ่มญวนอพยพ
เป็นภัยต่อความมั่นคงของไทย จึงได้เริ่มมาตรการควบคุม
ญวนอพยพ โดยก�ำหนดเขตพืน้ ทีก่ ารอยูอ่ าศัยของญวนอพยพ
รวมทั้งแสวงหาแนวทางเพื่อส่งพวกเขาเหล่านี้กลับไปยัง
เวียดนาม

อพยพบางส่วนในการแทรกซึมและสนับสนุนผู้ก่อการร้าย
คอมมิวนิสต์ที่ปฏิบัติการอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ
1.1.2 ด้านเศรษฐกิจ รัฐบาลไทยไม่ได้กีดกัน

ชาวญวนอพยพทางเศรษฐกิจ

1.1.3 ด้านสังคม ความรูส้ กึ ชาตินยิ มของชาวญวน

อพยพท�ำให้จงรักภักดีตอ่ เวียดนามเหนือ และผลักดันให้เกิด
การรวมกลุ่มเพื่อแยกตนเองออกจากสังคมไทย
1.1.4 ด้านการปกครอง ชาวญวนอพยพอาศัย

กระจัดกระจายอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ อีกทั้ง การรวมกลุ่มกันอย่างแน่นแฟ้นของ
ชาวญวนอพยพท�ำให้ยากต่อการปกครอง
1

การด�ำเนินการต่อชาวญวนอพยพ

ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, “ผลการด�ำเนินการภารกิจที่ส�ำคัญจากอดีต ถึง พ.ศ. 2554” ใน สมช. ยุคใหม่ก้าวไกลสู่อนาคต (กรุงเทพฯ:
ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2559), 33-44
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1.3

นโยบายการแก้ไขปัญหาในระยะแรก

จากการปฏิบัติการของพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศไทยที่รุนแรงขึ้นเป็นล�ำดับจนอาจส่งผลกระทบ
ร้ายแรงต่อความมัน่ คงแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2513 รัฐบาลจึง
ก�ำหนดนโยบายต่อชาวญวนอพยพ โดยมีหลักการทีส่ ำ� คัญ คือ
1.3.1 ยืนยันที่จะส่งชาวญวนอพยพที่เหลือจาก

การส่งกลับระหว่างปี พ.ศ. 2503 – 2507 กลับไป
เวียดนามทั้งหมด
1.3.2 ระหว่างที่รอการส่งกลับ จะด�ำเนินการ

ควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันมิให้ชาวญวนด�ำเนินการ
ใด ๆ ที่จะเป็นภัยต่อความมั่นคงปลอดภัยของชาติ

นอกจากนี้ รัฐบาลได้จัดหน่วยเฉพาะกิจ เรียกว่า
ศูนย์ประสานงาน 114 ขึ้นอยู่กับกองอ�ำนวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน ซึ่งท�ำหน้าที่ในการประสานการปฏิบัติ
กับหน่วยในพืน้ ที่ เพือ่ ให้การด�ำเนินการตามนโยบายเป็นไป
อย่างมีเอกภาพ มีการขยายอัตราก�ำลังเจ้าหน้าที่เพื่อ
ด�ำเนินการส�ำรวจจ�ำนวนชาวญวนที่ถูกต้อง จัดท�ำประวัติ
และบัตรประจ�ำตัว เพิ่มประสิทธิภาพทางการข่าว และ
ด�ำเนินการปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อเอาชนะใจชาวญวน
อพยพที่ตกค้าง
1.4

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่น�ำไปสู่
การยุติปัญหาญวนอพยพ

ส� ำ นั ก งานสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ไ ด้ เ สนอ
นโยบายการแก้ไขปัญหาญวนอพยพ พ.ศ. 2535 ขึน้ เพือ่ ให้
ที่ท�ำมาหากินด้วยความสุจริต
คนเหล่านีไ้ ด้อยูอ่ าศัยในประเทศไทยเป็นการถาวร เป็นคนไทย
1.3.4 ให้ลูกหลานญวนอพยพศึกษาในโรงเรียน ทั้งทางนิตินัยและพฤตินัย บนหลักการความถูกต้องและ
ไทย มิให้เปิดสอนกันเองในหมู่ชาวญวน
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
1.3.3 ด�ำเนินมาตรการในทางบวกต่อชาวญวน

2

การแก้ไขปัญหาม้งลาวในประเทศไทย (พ.ศ. 2518 – 2552) 2

การอพยพข้ามเส้นแบ่งพรมแดนรัฐชาติของชาวม้ง
จากประเทศลาวเข้าสู่ประเทศไทยเป็นผลพวงมาจากการ
ล่าอาณานิคมของประเทศยุโรปกับการเกิดขึ้นของรัฐชาติ
สมัยใหม่ ความขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้นในยุคสงคราม
เย็นและกระแสโลกาภิวัตน์ ทั้งนี้ มีหลักฐานประวัติศาสตร์
ยืนยันว่า เริ่มแรกตั้งแต่ พ.ศ. 2518 มีชาวม้งเข้ามา
ตั้งรกรากทางภาคเหนือของประเทศไทย เนื่องจากการล่า
อาณานิคมของสหรัฐฯ ที่ใช้ลาวสูงเป็นขบวนการต่อต้าน
รัฐบาลลาว รัฐบาลลาวจึงเห็นว่าม้งที่มาจากลาวสูงเหล่านี้

เป็นภัยต่อความมั่นคง ภายหลังจากที่ลาวเปลี่ยนแปลง
การเมืองภายใน ท�ำให้มชี าวม้งจากลาวอพยพเข้ามายังไทย
มากถึง 120,665 คน ซึ่งท�ำให้ไทยต้องแบกรับภาระ
ในการให้ความช่วยเหลือเป็นจ�ำนวนมากนานกว่า 5 ปี ซึ่ง
ในขณะนัน้ ยังไม่มกี ฎหมายตรวจคนเข้าเมือง และเนือ่ งจาก
การแก้ไขปัญหาผู้อพยพชาวม้งที่มีจ�ำนวนมาก รัฐบาลไทย
จึงมีนโยบายให้สัญชาติกับชาวม้งที่อพยพเข้ามาในครั้ง
แรกนี้

ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, “ผลการด�ำเนินการภารกิจที่ส�ำคัญจากอดีต ถึง พ.ศ. 2554” ใน สมช. ยุคใหม่ก้าวไกลสู่อนาคต (กรุงเทพฯ:
ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2559), 38-39 อ้างถึงใน ประสิทธิ์ ลีปรีชา, สุภางค์ จันทวาณิช, สิทธิเดช วงศ์ปรัชญา, และนิพัทธ์
ทองเล็ก, “ม้งลาวในประเทศไทย นโยบายและการด�ำเนินการของภาครัฐไทย (2518-2552) (กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัดอรุณการพิมพ์, 2554)
2
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ต่อมา ชาวม้งอีกพวกที่ข้ามมาจากเมียนมาซึ่งอยู่
ในเขตอิทธิพลของกะเหรี่ยง อพยพข้ามมาทางจังหวัด
พิษณุโลกและไปตั้งถิ่นฐานที่จังหวัดตาก ท�ำให้มีจ�ำนวน
ชาวม้งอพยพมากขึน้ กว่าเดิม และหลังจากลาวมีการขีดเส้น
แบ่งพรมแดนที่ชัดเจนจัดตั้งรัฐบาล และบัญญัติกฎหมาย
ขึ้นปกครองประเทศ ชาวม้งจึงกลายเป็นกลุ่มคนชายขอบ
และถูกแบ่งแยกออกเป็นพลเมืองของประเทศต่าง ๆ ดังนัน้
การอพยพข้ามเส้นแบ่งพรมแดนไปยังประเทศอืน่ โดยไม่ได้
ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก กฎหมายตรวจคนเข้ า เมื อ งสากลของ
ชาวม้ง จึงท�ำให้ชาวม้งในกลุม่ หลังนี้ ต้องกลายเป็นผูอ้ พยพ
ลี้ภัยที่ผิดกฎหมาย รัฐบาลพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
จึงก�ำหนดนโยบายต่อผู้อพยพอินโดจีน โดยมิให้ตั้งรกราก
ถาวรและไม่มีการให้สัญชาติไทย เพื่อผลักดันให้ผู้อพยพ
2.1

สภาพปัญหา
2.1.1 ด้ า นการเมื อ ง มี ผ ลกระทบต่ อ ความ

สัมพันธ์ของไทยและลาว

2.1.2 ด้านการปกครอง ผูอ้ พยพชาวม้งอาศัยอยู่

กระจัดกระจายในจังหวัดต่าง ๆ ทางภาคเหนือ และมี
จ�ำนวนมาก ท�ำให้เกิดความยากล�ำบากในการปกครอง

2.1.3 ปัญหายาเสพติด การปลูกฝิ่นท�ำให้เกิด

ปัญหาชาวม้งผู้ปลูกติดยาเสพติดจากฝิ่นเป็นจ�ำนวนมาก
และบางส่วนยังถูกลักลอบน�ำมาขายในกรุงเทพฯ และส่งต่อ
ไปยังต่างประเทศอีกด้วย
2.2

ทั้งหมดเดินทางออกจากไทย และอาจไปตั้งถิ่นฐานใน
ประเทศที่สามแทน หรือเดินทางกลับประเทศต้นทางโดย
สมัครใจ จากนโยบายการปิดศูนย์รบั ผูอ้ พยพชาวม้งจากลาว
ก็ยังคงมีม้งจ�ำนวนหนึ่งได้หลบหนีออกมาและไปอาศัยอยู่
ทีว่ ดั ถ�ำ้ กระบอก สมทบกับม้งทีม่ อี ยูก่ อ่ นหน้านีแ้ ล้ว ซึง่ เป็นม้ง
ที่มาจากภาคเหนือเพื่อบ�ำบัดยาเสพติดซึ่งตอนแรกมีอยู่
ไม่กี่ร้อยคน ภายหลังจากที่มีการหลบหนีจากศูนย์อพยพ
จึงท�ำให้มีชาวม้งจ�ำนวนมากขึ้นราวหมื่นคน อย่างไรก็ดี
ผู้อพยพชาวม้งที่ห ลบหนีไปอาศัยอยู่ในวัดถ�้ำกระบอก
บางส่วนไม่ต้องการกลับไปใช้ชีวิตในลาว บางส่วนต้องการ
ไปตัดฝิ่น และมีบางส่วนเป็นชาวม้งลาวอพยพที่รวมตัวกัน
เป็นขบวนการต่อต้านรัฐบาลลาว (ขตล.)

การด�ำเนินการต่อชาวม้งอพยพ

ในเวลานัน้ รัฐบาลลาวพยายามกดดันรัฐบาลไทย
ให้ จัดการปั ญ หาม้ ง วั ด ถ�้ำกระบอกเพื่อไม่ใ ห้เ ป็นแหล่ง
ซ่องสุมของกองก�ำลังกู้ชาติที่จะมีผลต่อการต่อต้านรัฐบาล
ลาว ซึ่งการเคลื่อนไหวของชาวม้งอาจท�ำให้เกิดผลกระทบ
ต่อความสัมพันธ์ไทยและลาวได้ ไทยจึงร่วมมือกับสหรัฐ
อเมริกาขอให้มีนโยบายผ่อนปรนเพื่อรับผู้อพยพชาวม้ง
ไปตั้งถิ่นฐานยังประเทศที่สาม ท�ำให้สามารถแก้ไขปัญหา
“ม้งวัดถ�้ำกระบอก” จนเป็นผลส�ำเร็จ รวมถึงสามารถเปิด
ชุมชนม้งในลาวในที่พักสงฆ์วัดถ�้ำกระบอกได้ส�ำเร็จ

อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิด
กระแสของชาวม้งหลั่งไหลเข้าสู่ไทยอีกระลอก เนื่องจาก
ยังมีม้งบางส่วนที่ยังหลงเหลืออยู่ได้หลบหนีไปอยู่ที่บ้าน
ห้วยน�ำ้ ขาว จังหวัดเพชรบูรณ์ และมีการโฆษณาหลอกลวง
ผู้อพยพชาวม้งจากลาวมาเพิ่มเติม โดยอ้างว่าจะมีการพา
ไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม จึงมีชาวม้งอพยพเข้ามาอีก
ราวหมื่นคน จนกลายเป็นชาวม้งลาวบ้านห้วยน�้ำขาวและ
ชาวม้งลาวหนองคายในเวลาต่อมา ซึ่งรัฐบาลไทยพยายาม
แก้ ไขปั ญ หาดั ง กล่ า วบนพื้ น ฐานของพระราชบั ญ ญั ติ
พ.ศ. 2522 พร้อมร่วมมือในลักษณะทวิภาคีกับรัฐบาลลาว
เพื่อแก้ไขปัญหานี้ แม้เบื้องต้นลาวจะมิได้ให้ความร่วมมือ
กับไทยเท่าใดนัก แต่ลาวได้ปรับทัศนคติและให้ความส�ำคัญ
มากขึ้น เนื่องจากลาวเกรงว่าปัญหาดังกล่าวจะเป็นภัย
คุกคามความมั่นคงต่อลาวมากขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ความ
ตกลงดังกล่าวน�ำไปสู่หลักการส�ำคัญ คือ ชาวม้งลาวอยู่ใน
สถานะ “ผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย” เพื่อแสดง
ให้เห็นว่าไม่มีการสู้รบประหัตประหารหรือปราบปราม
ชาวม้งในลาว
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2.3

นโยบายการแก้ไขปัญหาในระยะแรก

การด�ำเนินการแก้ไขปัญหาชาวม้งลาวประสบ
กับปัญหาและอุปสรรคมาโดยตลอด แม้ว่าไทยจะตั้งกลไก
ตรวจสอบและคัดกรองเพื่อพิสูจน์สัญชาติและสอบสวน
สาเหตุของการหลบหนีเข้ามา แต่ทว่า ประชาคมระหว่าง
ประเทศ องค์กรสิทธิมนุษยชน และองค์การชาวม้งลาว
ในสหรัฐฯ ได้กดดันให้ไทยยุตกิ ารส่งชาวม้งลาวกลับประเทศ
เนื่องจากเห็นว่า กระบวนการคัดกรองไม่โปรงใส อีกทั้ง
กองทั พ ไทยได้ อ� ำ นวยความสะดวกให้ ช าวม้ ง ลาวยอม
สมัครใจกลับประเทศ ซึ่งเป็นการเพิ่มความหวังในการ
ไปตั่งถิ่นฐานในประเทศที่สามให้แก่ชาวม้งลาว ท�ำให้ชาว
ม้งลาวส่วนใหญ่ไม่สมัครใจกลับประเทศ ส่งผลให้การแก้ไข
ปัญหามีแนวโน้มที่จะไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ได้ตกลง
กั น ไว้ ซึ่ ง อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ไทย-ลาว ได้

2.4

นโยบายความมั่นคงที่น�ำไปสู่การยุติปัญหา
ม้งลาว

ไทยสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาคม
โลกได้ว่า การด�ำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวของไทย
เป็นไปด้วยความโปร่งใส่ อีกทัง้ ลาวยังได้แสดงเจตนาชัดเจน
ว่าจะให้การดูแลเป็นพิเศษต่อชาวม้งในฐานะบุคคลในความ
ห่วงใย (Persons of Concern – POC) กลุ่มหนองคาย
และกลุ่ม Screened-in บ้านห้วยน�้ำขาว ไทยจึงตัดสินใจ
อ�ำนวยความสะดวกโดยใช้กฎหมายส่งชาวม้งลาวบ้าน
ห้วยน�ำ้ ขาวและชาวม้งลาวหนองคายกลับประเทศ เมือ่ วันที่
28 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ก่อนการส่งกลับ รัฐบาลไทย
ได้อนุญาตให้ผู้แทนสหรัฐฯ และสถานเอกอัครราชทูต
ที่เกี่ยวข้องเข้าไปสัมภาษณ์ชาวม้งลาวหนองคาย เพื่อให้
เป็นตามล�ำดับขั้นตอนการตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สามซึ่ง
ต้องเริ่มต้นในประเทศไทย

3

การแก้ไขปัญหาอดีตทหารจีนคณะชาติ (ทจช.)
พฤติกรรมการณ์ของ อดีต ทจช. หรือกองทัพปลดแอกของจีนคอมมิวนิสต์ในสมัยสงครามเย็นซึ่งไม่สามารถ
เข้าไปมีอ�ำนาจในแผ่นดินใหญ่ได้ดังเดิม จึงหลบหนีเข้าสู่พรมแดนทางตอนเหนือของไทย โดยมักมีพฤติการณ์เกีย่ วข้อง
กับการค้ายาเสพติด การสู้กับกองก�ำลังชนกลุ่มน้อยเพื่อแย่งชิงพื้นที่อิทธิพล การปฏิบัติการละเมิดอธิปไตย/กฎหมาย
บ้านเมือง เป็นต้น การกระท�ำดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนภาคเหนืออย่างมาก

3.1

การจัดตั้งกองทัพ 3 และกองทัพ 5

อดีต ทจช. ที่ไม่ยอมกลับไต้หวันพากันหลบหนี
เข้าสูพ่ รมแดนภาคเหนือของไทย โดยแบ่งออกเป็นหลายกลุม่
ที่ส�ำคัญ คือ (1) กองทัพ 5 กลุ่มนายพลต่วน ซีหวุ่น อาศัย
อยูใ่ นพืน้ ที่ อ�ำเภอแม่สายและอ�ำเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย
มีก�ำลังประมาณ 1,500 คน (2) กองทัพ 3 กลุ่มนายพลลี
วันขวั่น อาศัยกระจัดกระจายในพื้นที่อ�ำเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ รวมทั้ง อ�ำเภอเชียงของและอ�ำเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย มีก�ำลังประมาณ 4,000 คน (3) กลุ่มนายพล
ม้า จิง โก๊ะ มีกองก�ำลังอยู่ใต้บังคับบัญชาประมาณ 400 –
500 คน อาศัยอยู่ในพื้นที่อ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
อย่างไรก็ดี แม้จะมีการรวมกลุ่มกัน แต่ยังไม่สามารถ
ปกครองบังคับบัญชากันได้อย่างเด็ดขาด เนื่องจาก จีนฮ่อ
ถืออาวุธเหล่านี้ขาดระเบียบวินัยและละเมิดต่อกฎหมาย
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บ้านเมืองไทย นายพลต่วนซี หวุ่น จึงคิดระบบควบคุม
ระเบี ย บวิ นั ย ของกองก� ำ ลั ง ดั ง กล่ า วด้ ว ยการจั ด ตั้ ง
กองทัพ 5 โดยมีนายพลต่วยซี หวุน่ เป็นผูบ้ ญ
ั ชาการ และมี
กองบัญชาการอยูท่ ดี่ อยแม่สะลอง ต�ำบลป่าซาง อ�ำเภอแม่จนั
จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ นายพลลี วันขวั่น ได้เป็น
ผูบ้ ญั ชาการ ณ กองบัญชาการ ถ�ำ้ ง๊อบ ต�ำบลปงต�ำ อ�ำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
3.2

สภาพปัญหา
3.2.1 ปัญหาการละเมิดอธิปไตยของชาติที่เกิด

จากการรวบรวมก�ำลัง การตัง้ ฐานการปฏิบตั กิ ารในเขตไทย
การสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์ทรี่ า้ ยแรง การล�ำเลียงยาเสพติด
และการแสดงอ� ำ นาจและอิ ท ธิ พ ลเหนื อ อาณาบริ เวณ
พรมแดนไทย
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3.2.2 ปั ญ หาการค้ า ยาเสพติ ด และสิ น ค้ า ไปอาศัยอยูใ่ นพืน้ ทีท่ างราชการก�ำหนด และให้บคุ คลเหล่านี้

ผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักเพื่อบ�ำรุงกองก�ำลัง
ให้ด�ำรงอยู่ได้
3.2.3 ปัญหาการจัดตั้งโรงเรียนเถื่อน เพื่อสอน
ภาษาจีนบริเวณทีต่ งั้ กองบัญชาการ ทัง้ นี้ โรงเรียนดังกล่าว
ถูกจัดตั้งขึ้นโดยพลการ มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึง่ ฝ่าฝืนพระราชบัญญัตโิ รงเรียนราษฎร์
ของไทยชัดเจน
3.2.4 ปัญหาความสัมพันธ์กับพม่า (ชื่อเรียก

ประเทศในขณะนัน้ ) เนือ่ งจากจีนฮ่อถืออาวุธนีไ้ ด้อาศัยไทย
เป็นฐานปฏิบัติการค้าฝิ่นในพม่า รวมทั้ง ยังเป็นตัวการ
ส�ำคัญที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกบฏพม่า ท�ำให้
รัฐบาลพม่าไม่พอใจอย่างมาก เพราะท�ำการปราบปรามยาก
และอดีต ทจช. เหล่านี้ยังเคยเป็นศัตรูถึงขั้นรบพุ่งกับพม่า
มาก่อนอีกด้วย
3.3

การด�ำเนินการต่ออดีตทหารจีนคณะชาติ

ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จึงร่วมมือ
กั บ หน่ ว ยงานความมั่ น คงที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หา
ดังกล่าว ด้วยการควบคุมการตัง้ ถิน่ ฐานของ ทจช. การแปลง
สัญชาติให้เป็นไทยโดยไม่ขัดกับหลักกฎหมายที่มีใช้อยู่
การจัดตัง้ หมูบ่ า้ นให้อยูอ่ าศัยถาวร และปรับปรุงการศึกษา
เถื่อนของ ทจช. ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวง
ศึกษาธิการ จนน�ำไปสู่การแปรสภาพกองก�ำลังติดอาวุธ
ให้เป็นพลเรือน

มีสภาพเป็นราษฎรธรรมดามิใช่กองก�ำลังทหารในระหว่าง
ปลายปี พ.ศ. 2513 – 2517 เกิดการปะทะกันระหว่าง
อดีต ทจช. และผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ (ผกค.) ที่อาศัย
อยู่ในดอยหลวงและดอยผาหม่น จังหวัดเชียงรายขึ้น อดีต
ทจช. ได้รับชัยชนะ เนื่องจากความช�ำนาญการในการสู้รบ
แบบกองโจรในสภาพภูมิประเทศที่เป็นป่าเขามากกว่า
ท�ำให้ ผกค. ต้องทิง้ ฐานทีม่ นั่ และหมดอิทธิพลลง ด้วยเหตุนี้
รั ฐ บาลไทยจึ ง มอบหมายกระทรวงมหาดไทยและ
กระทรวงกลาโหมร่ ว มเสนอหลั ก การส� ำ คั ญ เกี่ ย วกั บ
คุณสมบัติของ อดีต ทจช. เพื่อด�ำเนินการให้เป็นบุคคล
ต่างด้าวและสามารถแปลงสัญชาติเป็นไทยโดยไม่ขัดกับ
หลักกฎหมายที่มีอยู่ จากนโยบายดังกล่าว ท�ำให้ อดีต
ทจช. พร้อมครอบครัวราว 3,000 คน ได้รับสัญชาติไทย
และมีสิทธิหน้าที่เช่นเดียวกับคนไทย
3.5

นโยบายความมั่นคงที่น�ำไปสู่การยุติปัญหา
อดีตทหารจีนคณะชาติ

ส�ำนักงานความมัน่ คงแห่งชาติ ได้ตดิ ตามสถานการณ์
และผลการปฏิบตั นิ โยบายอย่างสม�ำ่ เสมอ อีกทัง้ ได้เดินทาง
ไปศึกษาข้อเท็จจริงในพื้นที่ ท�ำให้พบว่า ยังมีปัญหา
บางประการในการแก้ไขปัญหาอดีด ทจช. จึงได้เสนอแนะ
นโยบายต่อรัฐบาลและคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีมติเห็นชอบเมื่อ
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2527 ดังนี้
3.5.1 ด้านการปกครอง ก�ำหนดให้กระทรวง

มหาดไทยเข้าจัดตั้งและปกครองหมู่บ้านอดีต ทจช. ทั้ง
11 พื้นที่ ในเขต 2 จังหวัด (เชียงใหม่และเชียงราย) ตาม
ในปี พ.ศ. 2511 ส�ำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ พระราชบัญญัตลิ กั ษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2427 เพือ่
น� ำ โดย น.ต. ประสงค์ สุ ่ น ศิ ริ อดี ต เลขาธิ ก ารสภา ให้หน่วยงานราชการอื่น ๆ สามารถเข้าพัฒนาและดูแลได้
ความมั่นคงแห่งชาติ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษา
3.5.2 ด้านการควบคุม ก�ำหนดให้กระทรวง
ข้อเท็จจริงบนดอยแม่สะลอง อ�ำเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย
ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 สภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้เสนอ มหาดไทยควบคุมดูแลหมูบ่ า้ นอดีต ทจช. ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาอดีต ทจช. ให้คณะรัฐมนตรี จากทหาร โดยก� ำ หนดมาตรการควบคุ ม การอนุ ญ าต
เห็นชอบ โดยมีสาระส�ำคัญ คือ อนุญาตอดีต ทจช. และ ออกนอกพื้นที่ให้รัดกุมยิ่งขึ้น และให้กองทัพภาคที่ 3
ครอบครัวสามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยต่อได้ ในฐานะ รับผิดชอบด้านการรักษาความมั่นคง
3.5.3 ด้านการศึกษา ระงับการเปิดสอนภาษาจีน
“ผู้อพยพ” โดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เคยอาศัยอยู่
แต่ให้จัดก�ำลังส่วนหนึ่งจากกองทัพที่ 3 และกองทัพที่ 5 ทีม่ หี ลักสูตรและผูส้ อนผิดระเบียบของกระทรวง ศึกษาธิการ
3.4

นโยบายในการแก้ไขปัญหาในระยะแรก
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3.5.4 ด้านการให้สญ
ั ชาติและสถานะคนต่างด้าว

นโยบายความมั่นคงที่นำ�ไปสู่
การยุติปัญหาผู้อพยพอินโดจีน

ก�ำหนดให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบหลัก โดย
พิจารณาให้สัญชาติตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337
ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 รัฐบาลได้ก�ำหนดนโยบาย
แต่ ห ากถู ก จั บ กุ ม ในคดี ส� ำ คั ญ ที่ เ ป็ น ภั ย ต่ อ ความมั่ น คง
ผ่ อ นผั น ให้ บุ ค คลดั ง กล่ า วอาศั ย ในไทยอย่ า งเป็ น การ
ของไทยให้พิจารณาถอนสัญชาติ
ชั่วคราว เพื่อรอการส่งกลับถิ่นฐานเดิมเมื่อสถานการณ์
จากการด�ำเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหาอดีต ทจช. ตามที่ เอื้ออ�ำนวยให้ ขณะเดียวกันก็ผ ่อนปรนให้เดินทางไป
สภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้เสนอแนะต่อรัฐบาลและได้รับ ตัง้ ถิน่ ฐานในประเทศทีส่ ามได้ ทัง้ นี้ สภาความมัน่ คงแห่งชาติ
ความช่ วยเหลือจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเป็น ได้ เ สนอแนวทางการสกั ด กั้ น และผลั ก ดั น การควบคุ ม
อย่างดี ท�ำให้ปัญหาดังกล่าวสามารถคลี่คลายลงได้
การสอบสวนแยกประเภท และการแก้ไขปัญหาที่ถาวร
3.6 การแก้ไขปัญหาผูอ้ พยพอินโดจีนในประเทศไทย (Durable solutions) เพื่อเป็นกรอบและทิศทางให้ส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องน�ำไปปฏิบัติ
สภาพภู มิ ศ าสตร์ ไ ทยมี ช ายแดนติ ด ต่ อ กั บ
ประเทศเพือ่ นบ้าน ท�ำให้ประสบปัญหายุง่ ยากมาโดยตลอด
การดำ�เนินการของรัฐบาล
ท�ำให้ประเทศไทยหลีกเลี่ยงปัญหาผู้อพยพและหลบหนี
ในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ
เข้าเมืองได้ยาก ทั้งนี้ ผู้อพยพอินโดจีนได้หลบหนีเข้ามา
ยังไทยเมื่อ พ.ศ. 2528 นับว่าเป็นกลุ่มที่สร้างปัญหาและ
รัฐบาลมีจดุ มุง่ หมาย คือ การเรียกร้องให้ประเทศ
ความยุ่งยากมาสู่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพราะส่งผล ต่าง ๆ ตระหนักว่า ปัญหาผู้อพยพอินโดจีนเป็นปัญหา
กระทบต่อผลประโยชน์แห่งชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม ระหว่างประเทศที่ทุกประเทศต้องร่วมมือแก้ไข และให้
โดยสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้เข้ามามีบทบาทส�ำคัญใน ความช่วยเหลือเพื่อแบ่งเบาภาระของไทย ซึ่งประสบ
การแก้ไขปัญหานี้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 20 ปี ความส�ำเร็จพอควร เพราะสามารถกระตุ้นให้กลุ่มประเทศ
สาเหตุของการอพยพเข้าสูไ่ ทย ได้แก่ ฝ่ายคอมมิวนิสต์เข้ามา อาเซียนให้ความสนใจและตระหนักถึงความส�ำคัญของ
ครอบครองประเทศในอินโดจีน และเวียดนามเข้ายึดครอง ปัญหาผู้อพยพลี้ภัยอินโดจีน โดยไทยได้ส่งคณะผู้แทนไทย
กัมพูชาสภาพปัญหา การอพยพเข้ามาสูไ่ ทย ได้สง่ ผลกระทบ เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณาเกี่ยวกับปัญหา
ต่อการบริหารและการปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาระ ผู้อพยพอินโดจีน เช่น การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
ค่าใช้จ่ายและบุคลากรในการด�ำเนินงาน อีกทั้ง การล่วงล�้ำ การประชุมของคณะกรรมการบริหารของ UNHCR (Excom)
อธิปไตยจากฝ่ายตรงข้ามก่อให้เกิดคลาดมืด นอกจากนี้ ณ นครเจนีวา เป็นต้น จากการร่วมมือกันของส่วนราชการ
ยังเป็นสาเหตุส�ำคัญที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาพพจน์ที่ดี ต่าง ๆ ที่ร่วมกันด�ำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ทั้ง
ของไทยอีกด้วย
กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย กองบัญชาการ
กองทัพไทย รวมทัง้ ความร่วมมือของส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่
นโยบายการแก้ไขปัญหาระยะแรก
ผูล้ ภี้ ยั แห่งสหประชาชาติ และประเทศต่าง ๆ ในการรองรับ
ผู ้ อ พยพไปประเทศที่ ส ามและการส่ ง กลั บ ถิ่ น ฐานเดิ ม
ในระยะแรกรัฐบาลมุ่งด�ำเนินการสกัดกั้นและ
จ�ำนวนหนึ่ง ในที่สุดเราก็สามารถแก้ไขปัญหาผู้อพยพ
ผลัดกันผู้อพยพอินโดจีนออกนอกประเทศ แต่ไม่เป็นผล
จ�ำนวนมากมายเหล่านี้ได้
เท่าใดนัก จึงใช้วิธีควบคุมเพื่อหาทางส่งออกนอกประเทศ
ให้ได้ที่สุด
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