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วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการด้านความมั่นคง
เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากผลงานทางวิชาการและสร้างความรู้
ความเข้าใจในด้านความมั่นคง
เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและประสานงานในการบริหารจัดการ
ข้อมูลวิชาการระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคง
เพือ่ ให้มกี ารแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารและเอกสารสิง่ พิมพ์ตา่ ง ๆ กับหน่วยงาน
และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหา / ข้อความในเอกสารชุดนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียน
มิใช่ของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

การจัดท�าวารสารมุมมองความมั่นคง ปีที่ 3 ของสถาบันความมั่นคงศึกษานั้น เนื้อหา
ในวารสารฯ ฉบั บ เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ - พฤษภาคม 2565 ได้ มี ก ารถ่ า ยทอดประเด็ น เรื่ อ ง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) และผลกระทบในมิติด้านความมั่นคง
ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของโครงงานศึ ก ษาวิ จั ย ของคณะที่ ป รึ ก ษาด้ า นความมั่ น คงภายใน
และระหว่างประเทศภายใต้คณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ และในวารสาร
ฉบับนีย้ งั มีประเด็นความมัน่ คงอืน่ ๆ ทีไ่ ด้ถา่ ยทอดโดยบุคลากรของส�านักงานสภาความมัน่ คง
และบุคลากรภาคีเครือข่ายความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง รวม 6 เรื่อง ได้แก่ กระบวนการและ
เครื่องมือการประเมินสถานการณ์ความมั่นคง การพัฒนาการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์
ระดับชาติ แนวทางการต่อต้านการก่อการร้ายของรัสเซีย และ ICD บทบาทคลังสมอง
(Think Tank) การบริหารจัดการผูห้ นีภยั การสูร้ บจากเมียนมา กรณีศกึ ษา ปัญหาการลักลอบ
ออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราว และการใช้กฎหมายอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(เฉพาะเรื่องครอบครัวและมรดก)
ด้วยเหตุนี้ สถาบันความมั่นคงศึกษา จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารมุมมองความมั่นคง
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ศึกษาและสนใจประเด็นความมั่นคงในหลากหลายมิติ ที่มุ่งเน้น
ให้ เ ห็ น ถึ ง พลวั ต ความมั่ น คงในบริ บ ทปั จ จุ บั น ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ ว รวมทั้ ง
ภาพการด�าเนินงานด้านความมั่นคงของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

สถาบันความมั่นคงศึกษา
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สถาบันความมั่นคงศึกษา ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมศ.สมช.) จัดท�า
วารสารมุมมองความมั่นคง ราย 4 เดือน เพื่อเป็นแหล่งความรู้ที่ได้มาจากการศึกษาค้นคว้า
และความรู้ที่ได้มาจากการสั่งสมประสบการณ์ในตัวบุคคลที่จะถ่ายทอดงานด้านความมั่นคง
ที่มีเหตุปัจจัยจากสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และ
การก�าหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย หรือแผน เพื่อมุ่งปกป้องรักษาและแสวงหาผลประโยชน์
แห่งชาติ
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ของส�ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ

องค์กรน�ำด้ำนควำมมั่นคงแบบองค์รวม
บนพื้นฐำนกำรรักษำผลประโยชน์แห่งชำติ
และบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงทุกมิติ
อย่ำงสมดุลและยั่งยืน
นโยบำยวิชำกำรด้ำนควำมมั่นคง
สร้างและพัฒนาองค์ความรู้วิชาการด้านความมั่นคง เพื่อเป็นข้อมูลเสนอแนะ ยุทธศาสตร์
นโยบายแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
สนับสนุนให้มกี ารศึกษาวิจยั ด้านวิชาการในประเด็นความมัน่ คงเพือ่ เสนอแนะ ยุทธศาสตร์
นโยบาย แผนความมั่นคงเฉพาะเรื่อง หรืออื่นใดที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความมั่นคงให้แก่หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้รับรู้ถึง
ความส�าคัญของมิตคิ วามมัน่ คงทีต่ อ้ งประสานและบูรณาการการวางแผนและการปฏิบตั งิ านทีเ่ กือ้ กูลกัน
อย่างเป็นเอกภาพ
ส่งเสริมให้มกี ารประชุม สัมมนา การหารือและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างส�านักงาน
สภาความมัน่ คงแห่งชาติกบั หน่วยงานทางวิชาการและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภายในและต่างประเทศ
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ให้งานความมั่นคง
ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาหลักสูตรและจัดการความรูด้ า้ นความมัน่ คงเพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนา
บุคลากรของส�านักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ หน่วยงานด้านความมัน่ คง และหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง

NSC

ฉบับที่ 9 ประจ�ำเดือนกุมภำพันธ์ - พฤษภำคม 2565

วิสัยทัศน์

วำรสำรมุมมองควำมมั่นคง
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เผยแพร่ข้อมูลหรือองค์ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติให้แก่ทุกภาคส่วน

Climate Change

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
และผลกระทบในมิ ติ ด้ำ นควำมมั่ น คง 1

คณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ด้านความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลกระทบในเชิงลบนานาประการต่อสภาวะสิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตของประชากรทั่วโลก เช่น การกัดเซาะชายฝั่งที่เกิดจากระดับน�้าทะเลที่หนุนสูง อันเนื่องจาก
การละลายของน�้าแข็งที่บริเวณขั้วโลกในอัตราที่สูงขึ้น ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น และ
ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรและการโยกย้ายถิน่ ฐานของมนุษย์ ซึง่ นับเป็นประเด็นท้าทายส�าคัญของทุกประเทศ
ทัว่ โลก รวมทัง้ ไทยและประเทศในภูมภิ าค ทัง้ นี้ รายงานของ IPCC เมือ่ ปี 2557 ระบุวา่ ภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้เป็นภูมภิ าคทีม่ คี วามเปราะบางต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศสูง เนือ่ งจากปัจจัยด้านจ�านวนประชากร
และระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยเหตุผลข้างต้น ประชาคมระหว่างประเทศ
1

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานศึกษาวิจัยของคณะที่ปรึกษาด้านความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศ
ภายใต้คณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ

5
วำรสำรมุมมองควำมมั่นคง

ปัจจุบัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้กลายเป็นปัญหาส�าคัญทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
โดยหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญที่ส่งผลกระทบด้านลบในมิติต่าง ๆ และถูกยกระดับเป็นวาระของโลก คือ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) ซึ่งเกิดจากการสะสมของก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทนในชั้นบรรยากาศของโลกในปริมาณสูง ส่งผลให้ชั้นบรรยากาศของโลก
กั ก เก็ บ ความร้ อ นจากดวงอาทิ ต ย์ เ ป็ น จ� า นวนมาก และท� า ให้ อุ ณ หภู มิ ข องโลกสู ง ขึ้ น อี ก ทั้ ง ยั ง ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศทั่วโลก นอกจากนี้ รายงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) เมื่อปี 2550
ระบุว่าอุณหภูมิของโลกและมหาสมุทรที่สูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้ธารน�้าแข็งบริเวณขั้วโลกละลายเร็วขึ้น
อันน�าไปสู่ระดับน�้าทะเลที่สูงขึ้นตามล�าดับ
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1. บทน�ำ
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จึงได้ยกระดับความส�าคัญในการแก้ไขปัญหาและการเตรียมการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในเวทีและกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะการก�าหนดเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) โดยระบุ เรื่องการเตรียมรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเป้าหมายที่ 13 ซึ่งนับเป็นกรอบแนวคิดหลักในการก�าหนด
แนวทางความร่วมมือระดับสากลในประเด็นดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีการริเริ่มกลไก/กรอบความร่วมมือ
เฉพาะด้านในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตรง ได้แก่ กรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention
on Climate Change - UNFCCC) ซึ่งเมื่อปี 2558 รัฐภาคีอนุสัญญาฯ ได้รับรองความตกลงปารีส
(Paris Agreement)2 และกรอบความร่วมมืออืน่ ๆ ทีม่ นี ยั เชือ่ มโยงกับประเด็นดังกล่าว รวมทัง้ แนวทางซามัว
(SAMOA Pathway)3 ที่ให้ความส�าคัญต่อการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
บนพืน้ ฐานแนวคิดการส่งเสริมการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในระดับภูมภิ าค กลไกความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียน
ได้ระบุให้การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศเป็นประเด็นส�าคัญตามแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน ปี 2568 (ASEAN Socio - Cultural Community Blueprint 2025 - ASCC Blueprint 2025)
และแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสิง่ แวดล้อม ปี 2559 - 2568 (ASEAN Strategic Plan on Environment ASPEN) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนในสาขาดังกล่าว
ในระดับประเทศ รั ฐบาลไทยให้ความส�าคัญ
อย่ า งยิ่ ง กั บ การเตรี ย มการรั บ มื อ และการแก้ ไ ข
ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มและการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภู มิ อากาศ โดยได้ ก�า หนดยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า น
การสร้ างการเติ บโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตร
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มให้ เ ป็ น หนึ่ ง ในยุ ท ธศาสตร์ ย่ อ ย
6 ด้ า น ของยุ ท ธศาสตร์ ชาติ 20 ปี และก� า หนดให้ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
บนพื้ น ฐานสั ง คมที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สภาพภู มิ อากาศ รวมทั้ ง ก� า หนดแผนด� า เนิ น การ
ในระดั บ ต่ า ง ๆ ที่ ส อดรั บกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ชาติ 20 ปี อาทิ แผนแม่ บ ทรองรั บ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 - 2593 และแผนการลดก๊าซเรื อนกระจก
ของประเทศ (ซึ่งมีกระทรวงทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก)
2
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3

ความตกลงปารีสเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
สมัยที่ 21 (Conference of the Parties - COP21) เมือ่ เดือนธันวาคม 2558 ทีก่ รุงปารีส สาธารณรัฐฝรัง่ เศส โดยก�าหนดเป้าหมาย
ที่ส�าคัญ คือ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต�่ากว่า 2 องศาเซลเซียส
และมุง่ พยายามควบคุมการเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมไิ ม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ซึง่ การปฏิบตั ติ ามพันธกรณีภายใต้ความตกลงปารีส
เป็นไปตามหลักความรับผิดชอบร่วมกันในระดับทีแ่ ตกต่างกัน (common but differentiated responsibilities) ตามศักยภาพ
และสภาวการณ์ของแต่ละประเทศ ปัจจุบัน ความตกลงปารีสมีรัฐ ภาคีรวม 195 รัฐ (รวมถึงไทย) ทั้งนี้ เมื่อปี 2564 สหรัฐอเมริกา
ได้กลับเข้ามาเป็นรัฐภาคีอีกครั้งหลังถอนตัวไปเมื่อปี 2563
แนวทางซามัวเป็นเอกสารผลลัพธ์การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยประเทศก�าลังพัฒนาทีเ่ ป็นหมูเ่ กาะขนาดเล็ก ครัง้ ที่ 3 (3rd
International Conference on Small Island Developing States - SIDS Conference) เมื่อวันที่ 1 - 4 กันยายน 2557
ณ กรุงอาปีอา รัฐเอกราชซามัว

เพือ่ ประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมและการก�าหนดทิศทาง/แนวนโยบายและมาตรการในการรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติด้านความมั่นคงอย่างเหมาะสมต่อไป
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จากการศึกษาในเบือ้ งต้นพบว่าการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศได้กอ่ ให้เกิดผลกระทบในมิตดิ า้ นความมัน่ คง
ทีส่ า� คัญหลายประการ เช่น ผลกระทบต่อการแบ่งเขต/ก�าหนดพืน้ ทีท่ างทะเล การแย่งชิงทรัพยากรน�า้ และการโยกย้าย
ถิน่ ฐาน เป็นต้น ซึง่ ล้วนมีนยั ส�าคัญต่อทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว ทัง้ ในด้านการบริหารจัดการของภาครัฐ
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ และการส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของประชาชน ด้วยเหตุนี้ ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศในมิตดิ า้ นความมัน่ คงและมิตดิ า้ นเศรษฐกิจและสังคมจึงเป็นประเด็นทีม่ คี วามเชือ่ มโยงและควรพิจารณา
ควบคู่กันไป รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการศึกษาและเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับแนวโน้ม
ผลกระทบในมิติด้านความมั่นคงจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศซึ่งมีนัยส�าคัญต่อการก�าหนดแนวนโยบาย
และการด�าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยมุง่ เน้นการพิจารณาใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่  ปัญหาผลกระทบ
ที่มีต่อการแบ่งเขตทางทะเล  ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรน�้า  ปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐาน
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แม้ในปัจจุบันจะมีการจัดท�ากลไก/กรอบความร่วมมือในระดับต่าง ๆ เพื่อเตรียมการรับมือกับปัญหา
ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อย่างไรก็ดี กรอบความร่วมมือส่วนใหญ่ยังคงมุ่งเน้น และ
ให้ความส�าคัญกับประเด็นด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นหลัก ทัง้ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในภาคอุตสาหกรรม การรณรงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม
หรือการส่งเสริมให้ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมในประเด็นดังกล่าว เนื่องจากปัญหาข้างต้น
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคธุรกิจ
ภาคประชาสั ง คม และชุ ม ชนในพื้ น ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในขณะที่ ค วามตระหนั ก รู ้ เ กี่ ย วกั บ ผลกระทบจากปั ญ หา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงยังคงเป็นไปอย่างจ�ากัด แม้ประเด็นดังกล่าว
จะมีนัยส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าผลกระทบในมิติอื่น ๆ

2. ปัญหำผลกระทบต่อกำรแบ่งเขตทำงทะเล
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ผลกระทบส� าคัญประการหนึ่ งจากสภาวะการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน คือ
การกัดเซาะบริ เวณแนวชายฝั่งอั นเป็นผลสืบเนื่องจากระดับน�าทะเลที่เพิ่ มสูงขึ้น โดยรายงาน
ของ IPCC เมื่อปี 2562 ระบุ ว่า ระดั บน� าทะเลมีแนวโน้ มสู งขึ้ นอย่างต่ อเนื่ อง โดยคาดว่า
อาจสูงขึ้นในช่วงระหว่าง 26 - 98 เซนติเมตร ภายในปี 2643 และจะเป็นปัจจัยที่จะน�าไปสู่ปญ
ั หา
การกัดเซาะบริ เวณพื้ นที่ชายฝั่ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกาะ/แผ่นดินที่อยู่ในบริ เวณพื้ นที่ต�า
จมอยู่ใต้น�าในอนาคต
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2.1

ปัญหำระดับน�ำทะเลที่สูงขึ้น และผลกระทบต่อกำรแบ่งเขต/
ก�ำหนดพื้นที่ทำงทะเล

ปัญหาระดับน�า้ ทะเลทีส่ งู ขึน้ มิได้เพียงส่งผลกระทบทางกายภาพต่อรัฐชายฝัง่ เท่านัน้ แต่ปญ
ั หาการกัดเซาะ
บริเวณแนวชายฝัง่ ยังมีนยั ส่งผลกระทบต่อการแบ่งเขต/ก�าหนดพืน้ ทีท่ างทะเลของรัฐชายฝัง่ เนือ่ งจากการกัดเซาะ
บริเวณชายฝั่งอาจท�าให้เส้นฐาน (baseline) ตามแนวชายฝั่งที่ใช้ในการก�าหนดเขตพื้นที่ดังกล่าวถูกท�าลายลง
และท�าให้รฐั ชายฝัง่ จ�าเป็นต้องถอยร่นชายฝัง่ เข้าไปในบริเวณพืน้ ทีแ่ ผ่นดินมากขึน้ ซึง่ ย่อมส่งผลกระทบต่อการก�าหนด
พืน้ ทีท่ างทะเลต่าง ๆ ทีใ่ ช้เส้นฐานเป็นพืน้ ฐานในการค�านวณ ได้แก่ บริเวณน่านน�า้ ภายใน ทะเลอาณาเขต เขตต่อเนือ่ ง
เขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ รวมทั้งเขตไหล่ทวีป โดยปัญหาการถอยร่นของชายฝั่งดังกล่าวอาจท�าให้พื้นที่บางส่วนของ
น่านน�้าภายในเดิมกลายเป็นทะเลอาณาเขต ในขณะที่พื้นที่บางส่วนของทะเลอาณาเขตอาจกลายเป็นเขตต่อเนื่อง
หรือเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ และพืน้ ทีบ่ างส่วนของเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะอาจกลายเป็นส่วนหนึง่ ของทะเลหลวง เป็นต้น
เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว หากพิจารณาตามข้อบทของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล
(United Nations Convention on the Law of the Sea - UNCLOS) ค.ศ. 1982 พบว่า อนุสัญญาฯ
ไม่ได้มกี ารระบุถงึ แนวทางการพิจารณาเกีย่ วกับเขตพืน้ ทีท่ างทะเลทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่
หรือปัญหาประการอืน่ ทีเ่ กิดจากระดับน�า้ ทะเลทีส่ งู ขึน้ เนือ่ งจากในช่วงทีม่ กี ารเจรจาจัดท�าอนุสญ
ั ญาฯ เมือ่ ช่วงปี 2525
ปัญหาผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ โดยเฉพาะปัญหาระดับน�า้ ทะเลทีส่ งู ขึน้ ยังมิใช่ปญ
ั หาส�าคัญ
เร่งด่วนที่อยู่ในความสนใจของนานาประเทศในขณะนั้น

โดยทีก่ ฎหมายระหว่างประเทศยังไม่มกี ารก�าหนดข้อบททีร่ ะบุถงึ ผลกระทบจากประเด็นดังกล่าวอย่างชัดเจน
จึงท�าให้เกิดความคลุมเครือเกีย่ วกับผลลัพธ์ทอี่ าจเกิดขึน้ ต่อรัฐชายฝัง่ ในกรณีทเี่ กิดปัญหาข้อพิพาทหรือการโต้แย้ง
สิทธิระหว่างรัฐเกี่ยวกับเขตพื้นที่ทางทะเลของรัฐชายฝั่งในอนาคต โดยเฉพาะในกรณีการถอยร่นของแนวชายฝั่ง
ที่ใช้เป็นเส้นฐานในการก�าหนดเขตพื้นที่ทางทะเลอันเนื่องจากการกัดเซาะชายฝั่ง/ระดับน�้าทะเลที่สูงขึ้น

2.2

ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นต่อไทย

ที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาการถูกกัดเซาะชายฝั่งจากระดับน�้าทะเลที่สูงขึ้นเช่นกัน โดยรายงาน
ของสถาบันโลกร้อนศึกษาประเทศไทยระบุว่า นับตั้งแต่ปี 2533 ประเทศไทยเริ่มประสบปัญหาพื้นที่ชายฝั่ง
ถูกกัดเซาะอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณฝั่งอ่าวไทยที่ประสบปัญหารุนแรงกว่าบริเวณฝั่งอันดามัน และคาดว่า
ตลอดห้วง 30 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยสูญเสียพื้นที่บริเวณชายฝั่งจากการถูกน�้าทะเลกัดเซาะ รวมทั้งสิ้นประมาณ
79,725 ไร่ โดยพื้นที่บริเวณริมชายฝั่งทะเลทั่วประเทศต่างประสบปัญหาจากการกัดเซาะของน�้าทะเลในระดับ
ความลึกที่แตกต่างกันไป ตั้งแต่ระยะ 50 เมตร จนถึงระยะกว่า 1 กิโลเมตร ในบางพื้นที่ และโดยที่ในปัจจุบัน
กฎหมายระหว่างประเทศยังไม่มีบทบัญญัติที่ครอบคลุมเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจน
กอปรกับประเทศไทยยังมีประเด็นข้อพิพาทกับประเทศเพื่อนบ้านเกี่ยวกับเขตพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล ซึ่งยังเจรจา
แบ่งเขตพื้นที่ทางทะเลไม่แล้วเสร็จ ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงจ�าเป็นต้องพิจารณาและศึกษาแนวโน้มผลกระทบต่าง ๆ
ที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบคอบต่อไป

2.3.1 กลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหา

ระดับน�้าทะเลที่สูงขึ้น ทั้งในแง่การถูกกัดเซาะชายฝั่ง และความสุ่มเสี่ยงในการสูญเสียดินแดน/จมน�้า ของประเทศ
ที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหมู่เกาะและตั้งอยู่ต�่ากว่าระดับน�้าทะเล ปัญหาดังกล่าวนับเป็นประเด็นเร่งด่วนที่มีนัยส�าคัญ
อย่างยิง่ ต่อกลุม่ ประเทศหมูเ่ กาะแปซิฟกิ จึงได้มกี ารด�าเนินการในเรือ่ งนีอ้ ย่างต่อเนือ่ งตลอดห้วงทีผ่ า่ นมาเพือ่ แก้ไข/
ลดผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้
่ วกับประเด็นดังกล่าวผ่านกลไกต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
1 การจัดการประชุมหารือเกีย
4
Pacific Islands Forum (PIF) และ Polynesian Leaders Group (PLG)5 เพือ่ แสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
4

5

Pacif ic Islands Forum (PIF) เป็นองค์การระหว่างรัฐบาลมีจุดประสงค์เพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและสังคม
ระหว่างกัน ปัจจุบัน มีสมาชิกจ�านวน 13 ประเทศ (ออสเตรเลีย ฟิจิ นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี ซามัว หมู่เกาะโซโลมอน ตองกา
ตูวาลู และวานูอาตู) และ/หรือเขตปกครองตนเอง (หมู่เกาะคุก เฟรนช์โปลินีเซีย นิวแคลิโดเนีย และนีอูเอ) สมาชิกสมทบ
จ�านวน 1 เขตปกครองตนเอง และผู้สังเกตการณ์ จ�านวน 10 ประเทศ เขตปกครองตนเอง เขตปกครองอิสระ และ/หรือองค์กร
ระหว่างประเทศ รวมถึงคูเ่ จรจา จ�านวน 18 ประเทศ และหรือองค์การระหว่างประเทศ (รวมถึงไทย) และหุน้ ส่วนเพือ่ การพัฒนา
จ�านวน 1 เขตเศรษฐกิจ
Polynesian Leaders Group (PLG) เป็นกลุ่มความร่วมมือระหว่างรัฐบาล จ�านวน 11 ประเทศ (นิวซีแลนด์ ซามัว ตองกา และ
ตูวาลู) เขตปกครองตนเอง (อเมริกนั ซามัว หมูเ่ กาะคุก เฟรนช์โปลินเี ซีย นีอเู อ และโตเกเลา) และเขตปกครองอิสระ (เกาะอีสเตอร์
และมลรัฐฮาวาย) ในภูมิภาคโปลินีเซีย จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2554 โดยมีจุดประสงค์เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้และสนับสนุน
ซึ่งกันและกันในด้านการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

ฉบับที่ 9 ประจ�ำเดือนกุมภำพันธ์ - พฤษภำคม 2565

กรณีศึกษำ: แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำของประเทศต่ำง ๆ

9
วำรสำรมุมมองควำมมั่นคง

2.3

ในการประชุมระดับผูน้ า� ในกรอบ PIF เมือ่ ปี 2562 ผูน้ า� ประเทศสมาชิกเห็นพ้อง
ถึงความส�าคัญของการปรับปรุงกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อเป็นหลักประกันว่า ในกรณีที่ประเทศใดเคยก�าหนด
เขตพืน้ ทีท่ างทะเลตามแนวทาง/หลักการทีร่ ะบุไว้ใน UNCLOS แล้ว เขตพืน้ ทีท่ างทะเลดังกล่าว ไม่อาจถูกน�าไปโต้แย้ง
หรือลดขนาดพืน้ ทีล่ งในภายหลัง ด้วยเหตุอนั เกิดจากปัจจัยระดับน�า้ ทะเลทีส่ งู ขึน้ หรือผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ
3 ผลการประชุมดังกล่าวสอดคล้องกับท่าทีท่ีกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกยึดถือ
ในช่วงที่ผ่านมา ดังที่เคยปรากฏอยู่ในเอกสาร Taputapuatea Declaration on Climate Change ของที่ประชุม
Polynesian Leaders Group เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 และเอกสาร Delap Commitment on Securing
Our Common Wealth of Oceans ซึง่ เป็นเอกสารระบุทา่ ทีทผี่ นู้ า� ประเทศหมูเ่ กาะแปซิฟกิ ต่างให้การยอมรับร่วมกัน
เมื่อเดือนมีนาคม 2561 โดยเอกสารทั้งสองฉบับมีเนื้อหาเรียกร้องให้การยอมรับในเส้นฐานที่เคยถูกก�าหนดไว้แล้ว
(def ined baseline) มีผลผูกพันเป็นการถาวรและไม่ได้รับผลกระทบจากแนวโน้มการปรับระดับของน�้าทะเล
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
4 นอกจากนี้ ประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกยังมีท่าทีสนับสนุนให้รัฐชายฝั่งพิจารณา
ประกาศจุดพิกดั ทางภูมศิ าสตร์ในบริเวณทีย่ งั ขาดความชัดเจนหรือไม่เคยมีการด�าเนินการมาก่อน เพือ่ ให้การก�าหนด
เขตพืน้ ทีท่ างทะเลเป็นไปอย่างชัดเจน และป้องกันกรณีพพิ าทหรือการโต้แย้งสิทธิระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต
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2.3.2 นอกจากกรณีศกึ ษาของกลุม่ ประเทศหมูเ่ กาะแปซิฟกิ แล้ว แนวทางการด�าเนินการ/ท่าที

ของประเทศอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึง่ เป็นทีน่ า่ สนใจและสมควรน�ามาประกอบการพิจารณา
เพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้
1 กลุ ่ ม ประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย -แปซิ ฟ ิ ก เช่ น มั ล ดี ฟ ส์ นิ ว ซี แ ลนด์ จี น ญี่ ปุ ่ น
สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งมีท่าทีสอดคล้องกับกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก โดยเฉพาะในประเด็น
การระบุจดุ พิกดั ทางภูมศิ าสตร์อย่างชัดเจนเพือ่ ใช้เป็นกรอบในการก�าหนดเขตแดนทางทะเล โดยในกรณีทมี่ กี ารประกาศ
จุดพิกัดทางภูมิศาสตร์อย่างเป็นทางการแล้ว ให้ยึดถือจุดพิกัดดังกล่าวเป็นการถาวร โดยไม่ค�านึงถึงผลกระทบ
จากระดับน�้าทะเลที่สูงขึ้นในอนาคต
่ ศี กั ยภาพหรือขีดความสามารถด้านวิศวกรรมได้กา� หนดแนวทาง
2 กรณีประเทศทีม
และมาตรการป้องกัน/แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากระดับน�้าทะเลที่สูงขึ้น โดยการสร้างก�าแพง หรือเขื่อน
ป้องกันแนวชายฝั่ง อาทิ กรณีสิงคโปร์ซึ่งได้เตรียมจัดสรรวงเงินงบประมาณราว 75,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เพื่อด�าเนินโครงการป้องกันแนวชายฝั่งครอบคลุมทั่วประเทศในช่วง 50 ปีข้างหน้า ในขณะที่ประเทศที่มีข้อจ�ากัด
ด้านวงเงินงบประมาณอาจพิจารณาเลือกใช้วิธีทางธรรมชาติ เพื่อบริหารจัดการและบรรเทาผลกระทบจากปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่ง เช่น การส่งเสริมการปลูกและการฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน เป็นต้น

2.3.3 อนึ่งในห้วงที่ผ่านมา นานาประเทศเริ่มตระหนักถึงปัญหาความไม่ชัดเจนของเขตพื้นที่

ทางทะเลอันเนื่องจากผลกระทบจากการปรับระดับของน�้าทะเล โดยมีการแสดงท่าที/ข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้
ในเวทีระหว่างประเทศต่าง ๆ อาทิ คณะกรรมการด้านกฎหมายของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ
และการประชุมของ International Law Association6 เมือ่ ปี 2561 ทีน่ ครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่
มีความเห็นสอดคล้องกันว่าผลกระทบทีเ่ กิดจากระดับน�า้ ทะเลทีส่ งู ขึน้ ไม่ควรถูกน�าไปพิจารณาให้เป็นการเปลีย่ นแปลง
ที่มีนัยส�าคัญ (fundamental change of circumstances) เพราะการด�าเนินการดังกล่าวย่อมไม่สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของกฎหมายระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่มีอยู่ โดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาความตกลง
เขตแดนทางทะเลที่ได้ข้อยุติระหว่างกันและ/หรือมีการก�าหนดจุดพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ชัดเจนเรียบร้อยแล้ว
ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการรักษาเสถียรภาพและความชัดเจนของกฎหมายระหว่างประเทศ (legal certainty and stability)
อีกทัง้ ยังเป็นการป้องกันมิให้ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศเป็นปัจจัยน�าไปสูข่ อ้ พิพาทระหว่างประเทศ
ในเรื่องเขตแดนโดยไม่จ�าเป็น โดยเฉพาะเมื่อค�านึงว่าการก�าหนดเขตแดน/เขตพื้นที่ทางทะเลไม่ควรเป็นประเด็น
ที่อาจเปลี่ยนแปลงด้วยปัจจัยภายนอกโดยง่าย เนื่องจากเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนและอาจส่งผลกระทบต่อ
การด�าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนเสถียรภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศในภาพรวม

รัฐบาลไทยอาจพิจารณาด�าเนินการเพือ่ ป้องกันปัญหาหรือบรรเทาผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ในมิตทิ เี่ กีย่ วข้อง
กับเขตพื้นที่ทางทะเลจากการปรับระดับของน�้าทะเล ดังนี้
2.4.1 หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งของไทยควรร่ ว มกั น พิ จ ารณาเพื่ อ ก� า หนดท่ า ที แ ละแนวทาง
การด�าเนินการของไทยเกี่ยวกับปัญหาเขตพื้นที่ทางทะเลในมิติผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพือ่ ใช้เป็นกรอบในการเจรจา/แสดงท่าทีในเวทีระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง โดยอาจพิจารณาความเหมาะสมเกีย่ วกับ
(1) การเน้นย�า้ ท่าทีเรือ่ งปัจจัยจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ/การปรับระดับของน�า้ ทะเลไม่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการก�าหนดเขตพื้นที่ทางทะเลที่ได้ข้อยุติร่วมกันแล้ว (2) การผลักดันให้มีการแก้ไข UNCLOS ในประเด็น
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศให้มคี วามชัดเจนยิง่ ขึน้ และสอดคล้องกับแนวโน้มการเปลีย่ นแปลง
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต และ (3) การก�าหนดทิศทาง/แนวทางในการเจรจาเพือ่ ก�าหนดเขตพืน้ ทีท่ างทะเลระหว่างไทย
กับประเทศเพื่อนบ้าน
2.4.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจพิจารณาศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นปัญหา
ที่ เ กิ ด จากการกั ด เซาะแนวชายฝั ่ ง อย่ า งเป็ น ระบบ และด� า เนิ น การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล /หารื อ กั บ หน่ ว ยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ประโยชน์ในการบูรณาการความร่วมมือและก�าหนดทิศทางในการเจรจา/ก�าหนดเขตพืน้ ทีท่ างทะเล
ทีเ่ ป็นเอกภาพ ซึง่ จะมีสว่ นช่วยให้ไทยสามารถตัดสินใจ/ด�าเนินการในเรือ่ งนีไ้ ด้อย่างรอบคอบบนพืน้ ฐานของข้อมูล
ที่ถูกต้องและสอดคล้องกับข้อเท็จจริง
2.4.3 หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอาจพิจารณาศึกษาแนวทางทีเ่ หมาะสมและเป็นไปได้ในการแก้ไข/
บรรเทาผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝัง่ เช่น การสร้างเขือ่ นป้องกันชายฝัง่ /ก�าแพงกันคลืน่ และการปลูกป่าชายเลน
ในพื้นที่ต่าง ๆ โดยค�านึงถึงปัจจัยด้านงบประมาณและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย
6

International Law Association เป็นองค์การเอกชนระหว่างประเทศ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2416 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา สร้างความกระจ่าง
และพัฒนากฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงเสริมสร้างความเข้าใจและการเคารพต่อกฎหมายระหว่างประเทศ
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2.4

3. ปัญหำกำรแย่งชิงทรัพยำกรน�ำ

ฉบับที่ 9 ประจ�ำเดือนกุมภำพันธ์ - พฤษภำคม 2565

ปัจจุบน
ั การขาดแคลนทรัพยากรน�าเป็นปัญหาส�าคัญอี กประการหนึ่งที่นานาประเทศทั่วโลก
ก�าลั งประสบอยู่ โดยปัญหาดั งกล่าวเกิ ดจากสาเหตุส�าคั ญหลายประการ ได้ แก่ แนวโน้ ม
ความต้องการทรั พยากรน�าเพื่ อการบริ โภคและอุ ปโภคที่เพิ่ มสูงขึ้น อั นเนื่องจากจ�านวน
ประชากรที่เพิ่ มขึ้น ความต้องการใช้น�าในภาคเกษตรกรรมและอุ ตสาหกรรมที่เพิ่ มมากขึ้น
รวมทัง้ การเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศทีส
่ ง่ ผลกระทบ โดยตรงต่อปัญหาการขาดแคลนน�า
เนื่ อ งจากเป็ น ต้ น เหตุ ส� า คั ญ ของปั ญ หาการลดน้ อ ยลงของปริ ม าณน� า ฝน/กรณี ฝ น
ไม่ตกต้องตามฤดูกาลและปัญหาภัยแล้งในพื้ นที่ต่าง ๆ
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ปั ญ หาการขาดแคลนทรั พ ยากรน�้ า มี แ นวโน้ ม ทวี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น โดยเฉพาะในบริ เวณพื้ น ที่
ทีม่ กี ารก่อสร้างเขือ่ นกักเก็บน�า้ ซึง่ ส่งผลให้ระดับน�า้ ในบริเวณพืน้ ทีป่ ลายน�า้ ลดลง ก่อให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากรน�า้
ดังเห็นได้จากกรณีพิพาทระหว่างประเทศและประเด็นท้าทายส�าคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก
ในปัจจุบัน ดังนี้

3.1

กรณีศึกษำ: กรณีเขื่อน Grand Ethiopian Renaissance
Dam (GERD) ของเอธิโอเปีย

การก่อสร้างเขื่อน Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) ของเอธิโอเปียบริเวณแม่น�้าไนล์
ซึง่ เริม่ ด�าเนินการตัง้ แต่ปี 2554 สร้างความห่วงกังวลต่อประเทศต่าง ๆ ทีต่ งั้ อยูบ่ ริเวณปลายน�า้ ได้แก่ ซูดานและอียปิ ต์
โดยเฉพาะในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับระดับน�า้ ของแม่นา�้ ไนล์ในบริเวณพืน้ ทีห่ ลังเขือ่ นทีล่ ดระดับลงอย่างมีนยั ส�าคัญ
และอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนทีพ่ า� นักอยูต่ ามบริเวณพืน้ ทีร่ มิ ฝัง่ แม่นา�้ ไนล์ ซึง่ ยังคงพึง่ พาน�า้ จากแม่นา�้ ดังกล่าว
เพื่อการด�าเนินการเกษตร รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณน�้าในภาพรวม และแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้าส�าหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ ซูดานและอียิปต์ต่างแสดงท่าทีไม่ไว้วางใจต่อแนวทาง
การปล่อยและการกักเก็บน�้าในเขื่อนดังกล่าวของเอธิโอเปีย ซึ่งท�าให้กรณีเขื่อน GERD ลุกลามกลายเป็นประเด็น
ตึงเครียดที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างเอธิโอเปีย อียิปต์ และซูดาน จนถึงปัจจุบัน
ที่ผ่านมา เอธิโอเปีย ซูดาน และอียิปต์ พยายามด�าเนินการผ่านกลไกความร่วมมือต่าง ๆ เพื่อร่วมกัน
แสวงหาทางออกและแก้ไขปัญหากรณีเขื่อน GERD ได้แก่ การหารือระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และการจัดตั้ง
คณะท�างานเพือ่ หารือในประเด็นด้านเทคนิคเกีย่ วกับผลกระทบจากการก่อสร้างเขือ่ น รวมทัง้ การเปิดให้บคุ คลทีส่ าม
ที่มีศักยภาพ เช่น สหภาพแอฟริกา ธนาคารโลก และสหรัฐฯ เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

อย่างไรก็ดี จนถึงปัจจุบันการแก้ไขปัญหานี้ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรเนื่องจากประเทศต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องยังขาดความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน และมีข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันในหลายประเด็น
ได้แก่ ความโปร่งใสในการแบ่งปัน/แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับระดับน�้า และความเหมาะสมในการ
ตรวจสอบข้อมูล เชิงเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว โดยปัจจัยที่อาจเป็นตัวบ่งชี้ความส�าเร็จในการแก้ไขปัญหานี้ขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์
ทางการเมืองความจริงใจของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคนิค

ในปัจจุบัน ประเทศไทยก�าลังประสบปัญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริเวณ
ลุ่มแม่น�้าโขง โดยเฉพาะกรณีปริมาณน�้าฝนที่ลดน้อยลงเนื่องจากฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ส่งผลให้เกิดภาวะ
การขาดแคลนทรัพยากรน�้าและปัญหาภัยแล้ง โดยปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจาก
การก่อสร้างเขื่อนบนแม่น�้าโขงทั้งสายหลักและล�าน�้าสาขา ซึ่งตามสถิติล่าสุด (สถานะเมื่อเดือนเมษายน 2564)
พบว่า จ�านวนเขื่อนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในบริเวณแม่น�้าโขง มีจ�านวน 13 แห่ง แบ่งเป็นเขื่อนที่อยู่ในประเทศจีน
จ�านวน 11 แห่ง7 และเขื่อนใน สปป. ลาว จ�านวน 2 แห่ง8
การก่อสร้างเขื่อนบริเวณลุ่มน�้าโขงได้ก่อให้เกิดปัญหาส�าคัญ 2 ประการ ดังนี้
่ ริเวณท้ายเขือ่ นเริม่ ลดลง เนือ่ งจากการกักเก็บน�า้ ตามเขือ่ นต่าง ๆ และการปล่อยน�า้
1 ปริมาณน�า้ ทีบ
ออกจากเขื่อนในระดับที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้ประเทศที่ตั้งอยู่บริเวณปลายน�้าประสบสภาวะขาดแคลนน�้า
โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง โดยปริมาณระดับน�้าในแม่น�้าโขง เมื่อปี 2562 ลดลงมากที่สุดในรอบหลายปี ซึ่งคาดว่า
ปัจจัยส่วนหนึ่งเป็นเพราะจีนลดปริมาณการระบายน�้าออกจากเขื่อน Jinghong ในช่วงเวลาดังกล่าว
้ ทีห่ ลังเขือ่ นลดน้อยลง เนือ่ งจากเกิดการสะสมของตะกอนตามอ่างเก็บน�า้
2 ปริมาณตะกอนในบริเวณพืน
ทีต่ งั้ อยูบ่ ริเวณเหนือเขือ่ น โดยกรณีดงั กล่าวเป็นการเปลีย่ นแปลงทางกายภาพทีม่ นี ยั ส�าคัญ เพราะอาจท�าให้ปญ
ั หา
การกัดเซาะตลิ่งในพื้นที่ท้ายน�้า/หลังเขื่อนเกิดขึ้นโดยง่ายและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น
ทั้งนี้ หากปัญหาดังกล่าวทวีความรุนแรงขึ้นในอนาคตก็มีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ
ทางกายภาพต่อเส้นเขตแดนของประเทศต่าง ๆ อาทิ ร่องน�้าลึกซึ่งใช้เป็นแนวเขตแดนไทย-ลาว นอกจากนี้ ปัญหา
ระดับน�้าในแม่น�้าโขงที่ลดลงในปัจจุบันเริ่มส่งผลให้ร่องน�้าตื้นเขินและก่อให้เกิดปัญหาต่อการสัญจรในแม่น�้า
โดยเฉพาะในฤดูแล้ง เช่น กรณีหากเรือไทยไม่สามารถสัญจรในบริเวณร่องน�้าลึกฝั่งไทยได้ ก็จ�าเป็นต้องเปลี่ยน
ไปใช้รอ่ งน�า้ ลึกฝัง่ ลาวแทน โดยประเด็นดังกล่าวนอกจากจะสร้างความไม่สะดวกให้แก่ผใู้ ช้เส้นทางแล้ว ยังเป็นประเด็น
ด้านเขตแดน/การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน ซึ่งประเทศที่เกี่ยวข้องจ�าเป็นต้องแสวงหาทางป้องกันและแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในภาพรวมในอนาคต

7
8

ได้แก่ เขื่อน Wunonglong เขื่อน Lidi เขื่อน Huangdeng เขื่อน Dahuaqiao เขื่อน Miaowei เขื่อน Gongguoqiao เขื่อน Xiaowan
เขื่อน Manwan เขื่อน Dachaoshan เขื่อน Nuozhadu และเขื่อน Jinghong
ได้แก่ เขื่อนไซยะบุรี และเขื่อนดอนสะโฮง อย่างไรก็ดี เขื่อนดอนสะโฮงตั้งอยู่บริเวณท้ายน�้า จึงยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย
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3.2

ประเทศต่าง ๆ ในอนุภม
ู ภ
ิ าคลุม
่ น�าโขง โดยเฉพาะประเทศทีต
่ ง้ั อยูบ
่ ริเวณพื้นทีป
่ ลายน�า
ต่างตระหนักถึงปัญหาการบริ หารจัดการน�า และเริ่ มด�าเนินการเพื่ อแก้ไขปัญหานี้
ผ่านกลไกความร่ วมมือต่าง ๆ ที่มีอยู่โดยมีเป้าหมายส�าคัญ คือ การผลักดัน
ให้การบริ หารจัดการน�าเป็นไปอย่างโปร่ งใส เป็นธรรม และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกประเทศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบันกลไกความร่ วมมือที่เกี่ยวข้อง
และมีบทบาทส�าคัญในการบริ หารจัดการน�าในลุ่มน�าโขง ได้แก่

คณะกรรมาธิการแม่นา�้ โขง (Mekong River Commission - MRC) ซึง่ ประเทศสมาชิก ประกอบด้วย
กัมพูชา ลาว ไทย และเวียดนาม (จีนไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก)
2 กรอบความร่ ว มมื อ แม่ โขง - ล้ า นช้ า ง (Mekong-Lancang Cooperation - MLC) ในสาขา
ความร่วมมือด้านทรัพยากรน�้า ซึ่งประเทศสมาชิก ประกอบด้วย จีน กัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม
อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันการหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการน�้าในบริเวณลุ่มน�้าโขงยังเผชิญกับอุปสรรค
และข้อจ�ากัดหลายประการ อาทิ การแบ่งปัน/เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับระดับน�้าของจีน โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง
รวมทั้งข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างเขื่อนที่มีอยู่อย่างจ�ากัด โดยประเทศ
ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มุ่งเจรจาและพัฒนาความร่วมมือเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน
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นอกจากนี้ โดยที่อนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขงเป็นอนุภูมิภาคที่มีศักยภาพทั้งทางด้านการเมือง และเศรษฐกิจ
และเป็นพืน้ ทีย่ ทุ ธศาสตร์ทมี่ นี ยั ส�าคัญและได้รบั ความสนใจจากประเทศมหาอ�านาจและประเทศ ภายนอกอนุภมู ภิ าค
ท�าให้ในปัจจุบนั มีการริเริม่ /จัดตัง้ กลไกความร่วมมือต่าง ๆ ในระดับอนุภมู ภิ าคเพือ่ หารือเกีย่ วกับแนวทางการพัฒนา
ความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ รวมทั้งประเด็นความร่วมมือด้านทรัพยากรน�้า ซึ่งมีกลไกความร่วมมือที่ส�าคัญ ดังนี้
1 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (Ayeyawady - Chao PhrayaMekong Economic Cooperation Strategy - ACMECS)
ู ภิ าคลุม่ แม่นา�้ โขง (Greater Mekong Subregion - GMS)
2 แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภม
3

ร่วมเป็นสมาชิก
4

ร่วมเป็นสมาชิก

ความร่ ว มมื อ ลุ ่ ม แม่ น�้ า โขง - คงคา (Mekong-Ganga Cooperation - MGC) ซึ่ ง มี อิ น เดี ย
ความร่ ว มมื อ ประเทศลุ ่ ม น�้ า โขงกั บ ญี่ ปุ ่ น (Mekong - Japan Cooperation) ซึ่ ง มี ญี่ ปุ ่ น

กรอบความร่วมมือหุ้นส่วนลุ่มน�้าโขง - สหรัฐฯ (Mekong - US Partnership - MUSP) ซึ่งพัฒนา
ต่อยอดมาจากกรอบข้อริเริ่มลุ่มน�้าโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative - LMI) ที่มีสหรัฐฯ ร่วมเป็นสมาชิก
่ น�า้ โขงกับสาธารณรัฐเกาหลี (Mekong - ROK Cooperation) ทีม่ เี กาหลีใต้
6 ความร่วมมือประเทศลุม
ร่วมเป็นสมาชิก
5

การก�าหนดกลไก/กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขงที่มีอยู่เป็นจ�านวนมาก นับเป็นประเด็น
ทีส่ ร้างความท้าทายให้แก่ประเทศทีเ่ กีย่ วข้องในการประสานท่าทีและก�าหนดแนวทางการพัฒนาความร่วมมือ
ให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพและสอดคล้องซึง่ กันและกัน อีกทัง้ สะท้อนให้เห็นว่าปัจจัยการเมืองระหว่างประเทศ
และแนวโน้มการแผ่ขยายอิทธิพลของประเทศมหาอ�านาจและประเทศที่ตั้งอยู่ภายนอกอนุภูมิภาค
เพื่อประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและความมั่นคงเป็นประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อความพยายามของรัฐ
ในการบริหารและจัดการทรัพยากรน�้าที่บริเวณลุ่มแม่น�้าโขง โดยตัวแปรส�าคัญที่อาจบ่งชี้ความส�าเร็จ
ในเรื่องนี้ ขึ้นอยู่กับการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาในเชิงเทคนิค
และการรักษาดุลยภาพในการด�าเนินความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ�านาจและประเทศต่าง ๆ ที่ต้องการ
ขยายบทบาทในภูมิภาค

3.3

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
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กรอบ MRC ซึ่งแม้จีนไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก แต่เป็นกลไกการหารือด้านเทคนิค
ที่มีความส�าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดตามการใช้น�้า และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาระดับน�้าและคุณภาพน�้า ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้ ที่จ�าเป็น
ส�าหรับใช้ประกอบการเจรจาและการตัดสินใจในระดับนโยบายต่อไป
2 กรอบ MLC ซึ่ ง เป็ น กรอบที่ มี ส มาชิ ก ครอบคลุ ม ทุ ก ประเทศที่ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย
ในอนุภมู ภิ าคลุม่ น�า้ โขงรวมทัง้ จีน ท�าให้การเจรจาหารือระหว่างกันเป็นไปอย่างทัว่ ถึง อย่างไรก็ดี ทีผ่ า่ นมากรอบ MLC
มักถูกครอบง�าโดยอิทธิพลของจีนซึ่งพยายามแสดงบทบาทน�าภายใต้กรอบดังกล่าวอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
เนื่องจากเป็นประเทศหลักที่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณแก่ประเทศสมาชิก โดยการจัดตั้งกองทุน MLC
Special Fund เพื่อสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ภายใต้กรอบดังกล่าว
3 กรอบ ACMECS ซึ่งมิใช่กลไกหลักในการหารือเรื่องการบริหารจัดการน�้าในลุ่มน�้าโขง
และไม่มจี นี เป็นสมาชิก แต่มกี ารหยิบยกประเด็นเกีย่ วกับการบริหารจัดการทรัพยากรน�า้ ขึน้ หารือภายใต้กรอบดังกล่าว
อย่างต่อเนื่องตลอดห้วงที่ผ่านมา อีกทั้งเป็นกรอบที่ไทยมีบทบาทน�าในการผลักดันประเด็นความร่วมมือต่าง ๆ
ดังนั้น หากไทยสามารถโน้มน้าวให้ประเทศสมาชิกใช้กลไก ACMECS ในการหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงควบคู่ไปกับกลไก MRC และ MLC ตามที่ระบุข้างต้น
ย่อมเป็นการเพิ่มน�้าหนักและอ�านาจในการต่อรองของไทยในประเด็นดังกล่าวต่อไป
1
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ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน�้าในลุ่มน�้าโขงให้เกิดผลคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ไทยและประเทศที่ยังคงพึ่งพาการใช้น�้าจากแม่น�้าโขง รัฐบาลไทยอาจพิจารณา
ด�าเนินการ ดังนี้
3.3.1 การก�านดกลยุทธ์ในการเจรจาเพือ่ ผลักดันความร่วมมือในสาขาดังกล่าว โดยผ่านกลไกความร่วมมือ
ที่ส�าคัญ 3 ประการ ดังนี้ (1) คณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง (MRC) (2) กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (MLC)
และ (3) กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (ACMECS) โดยก�าหนดให้กลไกต่าง ๆ
ตามที่ระบุข้างต้น เป็นกรอบการหารือหลักในเรื่องดังกล่าวเนื่องจากเป็นกลไกที่มีขอบข่ายครอบคลุมทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง และจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไทย ดังนี้
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กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากแม่น�้าโขง (Water Regime)
ระหว่างกัน โดยกฎเกณฑ์ดังกล่าวอาจครอบคลุมประเด็นส�าคัญต่าง ๆ ได้แก่ แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้น�้าจากแม่น�้าโขงให้เกิดประโยชน์สูงสุด การแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับระดับน�้า
อย่ า งโปร่ ง ใส การค� า นึ ง ถึ ง ปั จ จั ย ผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มในการก่ อ สร้ า งเขื่ อ น
และประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กลไกในการแก้ ไขปั ญ หาข้ อ พิ พ าทต่ า ง ๆ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
อย่ า งไรก็ ดี การด� า เนิ น การในเรื่ องนี้ ใ ห้ บ รรลุ ผ ลส� า เร็ จ
เป็นประเด็นที่ทา้ ทายอย่างยิง่ ส�าหรับไทย โดยเฉพาะการโน้มน้าว
ให้จีนเข้าร่วมและยอมรับการด�าเนินการตามแนวทางที่จะตกลง
ระหว่ า งกั น ข้ า งต้ น รวมทั้ ง การเจรจาต่ อ รองและโน้ ม น้ า ว
ให้ประเทศอื่น ๆ ทีเ่ กีย
่ วข้องพิจารณาโอนอ่อนผ่อนตามข้อเสนอ
ของจี น ในบางประเด็ น ที่ อาจเป็ น ผลประโยชน์ ส� า คั ญ ของจี น
เพื่ อ แ ล ก เ ป ลี่ ย น กั บ กา ร ผ ลั ก ดั น ใ ห้ จี น ยิ น ย อ ม เ ข้ า ร่ ว ม
ในกระบวนการเจรจาและยึดถือแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้
ในกฎเกณฑ์ดงั กล่าว ซึง่ เป็นเรื่องทีฝ
่ า่ ยไทยจ�าเป็นต้องด�าเนินการ
อย่างมีชั้นเชิง โดยพึ่ งพาความสัมพั นธ์ที่ใกล้ชิดกับจีนและการ
ก�าหนดเป้าหมายและแนวทางด�าเนินการในระยะยาวที่ต่อเนื่อง
และชัดเจน
3.3.3 หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องของไทยควรพิจารณาศึกษาและจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ

ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการเจรจาในประเด็นการบริหารจัดการน�้าในแม่น�้าโขง
เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ ระดับน�้าและ
คุณภาพน�้า ระบบนิเวศวิทยาและปัจจัยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการด�าเนินการ
ในเรื่องนี้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการบูรณาการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ชุดข้อมูลดังกล่าวนอกจากจะเป็นประโยชน์ส�าหรับ
คณะผูแ้ ทนไทยในการเจรจาระหว่างประเทศ ยังสามารถน�าไปแบ่งปันกับประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความจริงใจของไทยในการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
และตรวจสอบได้

4. ปัญหำกำรโยกย้ำยถิ่นฐำน
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องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization
for Migration - IOM) คาดการณ์ว่าภายในปี 2593 จะมีผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่เกิดจากผลกระทบ
ของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประมาณ 200 ล้านคน นอกจากนี้ ข้อมูลของ
สถาบัน Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI)
ระบุวา่ ภูมภิ าคเอเชีย - แปซิฟกิ เป็นภูมภิ าคทีต่ อ้ งเผชิญกับปัญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
มากทีส่ ดุ โดยร้อยละ 90 ของการโยกย้ายถิน่ ฐานในภูมภิ าคดังกล่าว เมือ่ ปี 2562 เป็นผลมาจาก
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งนี้ การโยกย้ายถิ่นฐานดังกล่าวซึ่งเกิดขึ้นทั้งภายในประเทศ และ
ข้ามประเทศอาจส่งผลกระทบและก่อให้เกิดปัญหาทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง
ก่อให้เกิดประเด็นท้าทายด้านความมั่นคงในระยะยาว โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศปลายทาง
ในกรณีที่เป็นการโยกย้ายถิ่นฐานข้ามประเทศ
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ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ อุ ทกภัย ภัยแล้ง ปัญหาขาดแคลนทรัพยากร
ระดั บ น� า ทะเลที่ สู ง ขึ้ น การกั ด เซาะชายฝั่ ง รวมทั้ ง ภั ย พิ บั ติ
ทางธรรมชาติตา่ ง ๆ ได้สง่ ผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบอาชีพ
และการด�ารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตา่ ง ๆ และเป็นแรงผลักดัน/
จูงใจให้กลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบพิ จารณาโยกย้ายถิ่นฐาน
เพื่ อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีข้ึน

IMMIGRATION PROBLEM

ปัญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

4.1

กรณีศึกษำ: กำรโยกย้ำยถิ่นฐำนของเกษตรกรชำวบังกลำเทศ
ไปยังประเทศเพื่อนบ้ำน
บังกลาเทศเป็นประเทศที่ ตั้งอยู่ในเขตมรสุม โดยมีพื้นที่ ส่วนใหญ่
อยู่ ใ นเขตที่ ร าบลุ่ ม ในระดั บ ต� า กว่ า ระดั บ น� า ทะเล (low-lying
coastal area) จึ ง ประสบปั ญ หาและได้ รั บ ผลกระทบจากการ
เปลี่ ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศตลอดทั้ งปี ปัญหาส� าคั ญของ
บังกลาเทศ ได้แก่ ปัญหาอุ ทกภัยพายุฤดูร้อน และภัยแล้ง นอกจากนี้
คาดว่า ระดั บน� าทะเลที่ เพิ่ มสูงขึ้นอาจส่ งผลให้ บังกลาเทศสูญเสี ย
ผื นแผ่ นดินร้ อยละ 11 ของประเทศ จากการถูกกัดเซาะชายฝั่ ง และ
มีแนวโน้มจมอยู่ใต้น�า ภายในปี 2593 ซึ่งน�าไปสู่ปัญหาการสูญเสีย/
ขาดแคลนพื้ นที่ใช้สอยทางการเกษตร เพื่ อรองรั บจ�านวนประชากร
ที่มีแนวโน้มเพิ่ มขึ้นอย่างต่อเนื่อง9
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบ
อย่างยิ่งต่อเกษตรกรชาวบังกลาเทศ โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากอุทกภัยและภัยแล้งตามฤดูกาล
ที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นและยากต่อการคาดการณ์ โดยเมื่อปี 2563 บังกลาเทศได้เผชิญกับ
วิกฤติอทุ กภัยครัง้ ใหญ่ทสี่ ดุ ในรอบ 30 ปี ซึง่ ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อชีวติ ทรัพย์สนิ
และพื้นที่ประกอบอาชีพของประชาชนในวงกว้าง ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ดังทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้นเป็นปัจจัยทีผ่ ลักดันให้ประชาชนในเขตพืน้ ทีภ่ ยั พิบตั ทิ ไี่ ด้รบั ผลกระทบตัดสินใจ
โยกย้ายถิ่นฐานเพื่อหลบหนีภัยพิบัติทางธรรมชาติและแสวงหา
โอกาสทางเศรษฐกิจทีด่ ขี นึ้ โดยในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมาชาวบังกลาเทศ
จ�านวนมากโยกย้ายถิน่ ฐานจากเขตพืน้ ทีช่ นบทเข้าสูพ่ นื้ ทีเ่ มืองใหญ่
โดยเฉพาะกรุงธากา ทั้งนี้ ข้อมูลจาก Internal Displacement
Monitoring Centre คาดการณ์ว่า ในแต่ละปีมีชาวบังกลาเทศ
ที่โยกย้ายถิ่นฐานจากปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉลี่ยปีละ
7 แสนคน (โดยสถิติดังกล่าวมีแนวโน้มสูงขึ้นในปีที่เกิดเหตุภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติอย่างรุนแรงภายในประเทศ) นอกจากนี้ รายงานของ
ธนาคารโลก (World Bank - WB) ระบุว่า ภายในปี 2593 จ�านวน
ประชากรบังกลาเทศที่จ�าเป็นต้องโยกย้ายถิ่นฐานอันเนื่องจาก
ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอาจเพิ่มสูงขึ้นถึง 13.3 ล้านคน
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9

อ้างอิงข้อมูลจาก T Nang Seng Pan, Assessing the Impact of Climate Change and its Potential Societal and Political
Implications for Bangladesh, India and Myanmar ซึ่งเป็นงานวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง Myanmar Institute of
Strategic and International Stuides (MISIS) กับ Norwegian Institute of International Affairs (NUPI)

จากกรณีศึกษาในบังกลาเทศ พบว่าประเทศที่มีเพื่ อนบ้านที่ประสบปัญหา
ในการบริ หารจั ด การประเด็ น ท้ า ทาย/ผลกระทบที่ เ กิ ด จากปั ญ หา
การเปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อ ากาศและภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ
ย่อมสุ่ มเสี่ ยงต่ อการเผชิญกั บปัญหาการโยกย้ายถิ่ นฐานข้ามประเทศ
โดยการเป็ น ประเทศปลายทางของประชาชนจากประเทศเพื่ อ นบ้ า น
ที่ มุ่ ง หลบหนี ภั ย พิ บั ติ ดั ง กล่ า วในประเทศของตน เพื่ อ แสวงหาโอกาส
ทางเศรษฐกิ จ ที่ ดี ข้ึ น ในประเทศที่ ส าม โดยเฉพาะประเทศเพื่ อ นบ้ า น
ที่มีพรมแดนติดต่อกัน
10

อ้างอิงข้อมูลจาก Architesh Panda, Climate Induced Migration from Bangladesh to India: Issues and Challenges และ
Mohammad Towheedul Islam and Tasneem Siddiqui, Migratory Flows in Bangladesh in the Age of Climate Change:
Sensitivity, Patterns and Challenges
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ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นต่อไทย
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POTENTIAL IMPACT ON THAILAND

โดยส่วนใหญ่เป็นการอพยพออกจากพื้นที่บริเวณตามแนวชายฝั่ง และปัจจัยส�าคัญที่น�าไปสู่การตัดสินใจ
โยกย้ายถิน่ ฐานดังกล่าว ได้แก่ การสูญเสียพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม การปรับระดับของน�า้ ทะเล ปัญหาการกัดเซาะ
แผ่นดินบริเวณใกล้/ติดทะเล และปัญหาการหนุนของน�้าทะเลที่ส่งผลต่อปริมาณ/คุณภาพน�้าจืด ส�าหรับ
ใช้ทางการเกษตร ซึ่งเป็นผลให้ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรลดน้อยลงหรือคุณภาพตกต�่า
แม้ในห้วงที่ผ่านมา การโยกย้ายถิ่นฐานของชาวบังกลาเทศส่วนใหญ่มักเป็นการโยกย้ายถิ่นฐาน
ภายในประเทศ โดยเฉพาะจากเขตชนบทเข้าสู่พื้นที่เมืองใหญ่ แต่โดยที่ชาวบังกลาเทศที่โยกย้ายเข้าไป
พ�านักในเขตเมืองโดยเฉพาะกรุงธากาประสบปัญหาในการด�ารงชีวติ ด้านต่าง ๆ ทัง้ ด้านสภาพความเป็นอยู่
ทีย่ ากล�าบาก ด้านปัญหาการว่างงาน และด้านการขาดแคลนโอกาสทางเศรษฐกิจ อีกทัง้ กรุงธากามีแนวโน้ม
ประสบปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยเฉพาะปัญหาอุทกภัยที่รุนแรงมากขึ้น
จึงมีการคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ที่ชาวบังกลาเทศจะโยกย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น
โดยเฉพาะอินเดียและเมียนมา10 เพือ่ แสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวติ ทีด่ กี ว่า ซึง่ การโยกย้าย
ถิ่นฐานข้ามประเทศ ในลักษณะดังกล่าวย่อมเป็นประเด็นที่สร้างความท้าทายต่อประเทศผู้รับ ทั้งในด้าน
การบริหารจัดการทรัพยากร และการเสริมสร้างความมั่นคงภายในประเทศ ดังเห็นได้จากกรณีการแสดง
ท่าทีไม่พอใจของชาวอินเดียต่อแนวโน้มการหลั่งไหลของผู้โยกย้ายถิ่นฐานชาวบังกลาเทศเข้าอินเดีย
ในช่วงที่ผ่านมา

POTENTIAL IMPACT ON THAILAND
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ใ น ก ร ณี ข อ ง ไ ท ย เ มื่ อ ป ร ะ เ มิ น / พิ จา ร ณ า ปั จ จั ย เ สี่ ย ง ใ น กา ร เ ป็ น
ประเทศปลายทางของการโยกย้ายถิ่นข้ามประเทศ พบว่าไทยมีแนวโน้ม
เผชิ ญ กั บ ปั ญ หาผู้ โยกย้ า ยถิ่ น ฐานจากประเทศเพื่ อนบ้ า นที่ ได้ รั บ
แรงกระตุ้ น จากผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อากาศ
และภัยพิ บัติทางธรรมชาติเช่นกัน ดังนี้
4.2.1 ประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับไทยล้วนเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ

โดยการพึ่งพาเกษตรกรรมเป็นหลัก ซึ่งท�าให้สุ่มเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศทีม่ แี นวโน้มทวีความรุนแรงมากขึน้ ทีผ่ า่ นมาพบว่าประเทศเพือ่ นบ้านของไทยประสบปัญหา
ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติอนั เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศหลายประการ ได้แก่ ปัญหาอุทกภัย
และภัยแล้งที่รุนแรงมากขึ้นในเมียนมา สปป. ลาว และกัมพูชา ปัญหาการขาดแคลนน�้าจืดในกัมพูชา
และ สปป. ลาว รวมทัง้ ปัญหาการกัดเซาะหน้าดินใน สปป. ลาว นอกจากนี้ บางประเทศยังเคยประสบวิกฤต
จากภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติอย่างรุนแรง อาทิ กรณีพายุไซโคลนนาร์กสิ ในเมียนมา เมือ่ ปี 2551 ซึง่ ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนเมียนมาในวงกว้าง รวมทั้งชาวเมียนมาที่พ�านักในเขตแนวชายแดนไทย - เมียนมา
4.2.2 ประเทศเพื่อนบ้านของไทยยังคงมีข้อจ�ากัดในการบริหารจัดการและการเตรียมรับมือ

กับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น ปัญหาการฟื้นฟู
และการบริหารจัดการพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากพายุไซโคลนนาร์กสิ ของเมียนมา ปัญหาการบริหารจัดการ
พืน้ ทีเ่ กษตรกรรมและการรับมือกับผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมของกัมพูชา และปัญหาการบริหารจัดการน�า้ จืด
เพื่อการบริโภคและอุปโภคและการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติใน สปป. ลาว ซึ่งสาเหตุส�าคัญ
ประการหนึ่งที่เป็นอุปสรรคในการด�าเนินการในเรื่องนี้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ การขาดแคลนโครงสร้าง
พืน้ ฐานทีส่ า� คัญและจ�าเป็นเพือ่ รองรับการด�าเนินการในเรือ่ งนีข้ องประเทศเพือ่ นบ้าน การขาดประสบการณ์
และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศ
ปั ญ หาผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ กอปรกั บ การบริ ห ารจั ด การ
ที่ขาดประสิทธิภาพ และปัจจัยทางเลือกและโอกาสทางเศรษฐกิจในประเทศเพื่อนบ้าน ล้วนเป็นปัจจัย
ผลักดันให้การโยกย้ายถิ่นฐานและสถิติประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านที่เดินทางเข้าประเทศไทย
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกรณีดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อไทยอย่างหลีกเลี่ยงมิได้
และน�าไปสู่ปัญหาด้านความมั่นคงต่าง ๆ ได้แก่ การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ประเด็นท้าทาย
ในการบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ช ายแดน รวมทั้ ง ปั ญ หาสั ง คมและอาชญากรรมข้ า มชาติ ซึ่ ง มี ที่ ม าจาก
กลุม่ ผูโ้ ยกย้ายถิน่ ฐานจากต่างประเทศ ดังนัน้ ปัญหาการโยกย้ายถิน่ ฐานของประชาชนจากประเทศเพือ่ นบ้าน
ที่มีปัจจัยมาจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ จึงมีแนวโน้มลุกลามกลายเป็น
ประเด็นปัญหาส�าคัญทีห่ น่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องของไทยจ�าเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและก�าหนดแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

รัฐบาลไทยอาจพิ จารณาด�าเนินการเพื่ อป้องกันปัญหาหรือลดผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีการโยกย้ายถิ่นฐานข้ามแดนจากประเทศเพื่ อนบ้าน
ที่ มีสาเหตุจากปัจจัยการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรู ปแบบต่าง ๆ
ดังนี้
4.3.1 การให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านแก้ไขในประเด็นที่เป็น “ต้นเหตุ” ของปัญหา
กล่าวคือ การบรรเทาผลกระทบจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในประเทศเพื่อนบ้าน
โดยการด�าเนินการผ่านการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ/การถ่ายทอดองค์ความรูภ้ ายใต้กลไกทีเ่ กีย่ วข้อง
อาทิ กรอบความร่วมมือของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โดยสาขา
ความร่วมมือ ที่อาจเสนอให้ประเทศเพื่อนบ้านพิจารณาด�าเนินการร่วมกับไทยเป็นล�าดับต้น ได้แก่
1 การแก้ไขปัญหาอุทกภัยผ่านการด�าเนินโครงการต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมแนวทาง
การก่อสร้างฝายเก็บน�้า เพื่อชะลอการไหลเวียนและเตรียมพื้นที่รับน�้า การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
โครงการแก้มลิงที่มีส่วนช่วยป้องกัน/แก้ไขปัญหาน�้าท่วมฉับพลัน และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการ
เก็บน�้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง
2 การแก้ไขปัญหาภัยแล้งผ่านแนวคิดการท�าฝนเทียม เพื่อเพิ่มโอกาสในการเพิ่ม
ปริมาณน�้าฝนและลดปัญหาภัยแล้งในบริเวณพื้นที่เป้าหมายต่าง ๆ
3 การแก้ ไขปั ญ หาการกั ด เซาะหน้ า ดิ น โดยการส่ ง เสริ ม การปลู ก หญ้ า แฝก
เพื่อรักษาหน้าดินไม่ให้พังทลาย
่ ปรับปรุงพันธุพ์ ชื ให้ทนทาน
4 การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตร เพือ
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาคุณภาพในการผลิต
่ นประสบการณ์เกีย่ วกับแนวทางการพัฒนา
5 การแบ่งปันองค์ความรู/้ การแลกเปลีย
อาชีพทางเลือกส�าหรับเกษตรกรทีไ่ ด้รบั ผลกระทบและไม่อาจประกอบอาชีพทางการเกษตรในเขตพืน้ ทีท่ า� กิน
ของตน ทั้งนี้ การด�าเนินการตามที่ระบุข้างต้น ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าหากประเทศเพื่อนบ้านสามารถ
บรรเทาผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ และประสบความส�าเร็จในการเสริมสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจและการสร้างงานภายในประเทศย่อมช่วยลดแรงจูงใจในการโยกย้ายถิ่น ฐานของประชากร
จากประเทศเพื่อนบ้านที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศไทย
4.3.2 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศเพือ่ นบ้านเพือ่ เตรียมรับมือ และเผชิญกับ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีแนวโน้มส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้าง โดยเฉพาะ
การส่งเสริมความร่วมมือในโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อรวบรวมข้อมูล/ประเมินผลกระทบ
และก�าหนดแนวทางในการป้องกันผลกระทบ/การเตือนภัยทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ
จึงเป็นประเด็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยควรร่วมกันพิจารณาและผลักดันให้เกิดผลคืบหน้า
อย่างเป็นรูปธรรม
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POLICY RECOMMENDATIONS

4.3

4.3.3 หน่วยงานด้านความมัน่ คงของไทยจ�าเป็นต้องพัฒนา/ส่งเสริมความร่วมมือ และด�าเนินการร่วมกับ

หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องของประเทศเพือ่ นบ้านอย่างใกล้ชดิ โดยอาจใช้ประโยชน์จากกลไกความร่วมมือต่าง ๆ ทีม่ อี ยู่
ทัง้ ในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี เพือ่ ร่วมกันก�าหนดแนวทางในการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาด้านความมัน่ คง
ที่อาจเกิดขึ้นจากการโยกย้ายถิ่นฐานข้ามแดนระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที โดยเฉพาะ
เมื่อค�านึงว่าแนวโน้มการก่ออาชญากรรมข้ามชาติในปัจจุบันมีพลวัตสูง และปรับเปลี่ยนรูปแบบไปอย่างรวดเร็ว
จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความนิยมในการใช้สื่อสังคม ออนไลน์เป็นเครื่องมือในการด�าเนินการ

5. บทสรุป

PERORATION
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ผลการศึกษาข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สามารถก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบในมิ ติ ด้ า นความมั่ น คงซึ่ ง มี นั ย ส� า คั ญ
ต่อการก�าหนดแนวนโยบายและการด�าเนินความสัมพั นธ์ระหว่างประเทศ
ได้ ห ลายประการ ซึ่ ง ประเด็ น ปั ญ หาที่ น� า มาศึ ก ษาในรายงานฉบั บ นี้
แม้ จ ะเป็ น เพี ย งกรณี ตั ว อย่ า ง แต่ ก็ ล้ ว นมี ค วามส� า คั ญ และต้ อ งอาศั ย
ความร่ วมมือจากหน่ วยงานต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง เพื่ อบู รณาการข้อมู ล
และองค์ ค วามรู้ ที่ จ� า เป็ น ต่ อ การก� า หนดนโยบายและ/หรื อ แนวทาง
การด� า เนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หา รวมทั้ ง ยั ง ต้ อ งอาศั ย ความร่ วมมื อ
ระหว่ า งหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งในการด� า เนิ นงานและขั บ เคลื่ อน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่ วมกันด้วย
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คณะผู้จัดท�าหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะช่วยสร้างความตระหนักรู้และชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญ
ของผลกระทบในมิตดิ า้ นความมัน่ คงทีอ่ าจเกิดขึน้ จากปัจจัยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และเป็นแรงผลักดัน
ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกันติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้านความมัน่ คงในประเด็นต่าง ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต
อนึ่ง คณะผู้จัดท�าตระหนักดีว่าประเด็นปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่น�ามาศึกษา
ในรายงานฉบับนี้ อาทิ ปัญหาระดับน�้าทะเลที่สูงขึ้นและการกัดเซาะชายฝั่ง ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรน�้า
และปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐาน มิได้เป็นข้อท้าทายที่มีนัยต่อประเด็นด้านการต่างประเทศเท่านั้น หากแต่ยังอาจ
ส่งผลกระทบอย่างส�าคัญในมิตดิ า้ นความมัน่ คงภายในประเทศด้วย เช่น ปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่ ซึง่ น�ามาสูก่ ารสูญเสีย
พื้นที่เกษตรกรรม ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน�้า ภัยแล้ง และอุทกภัย ล้วนแต่เป็นต้นเหตุที่สามารถน�าไปสู่
การโยกย้ายถิน่ ฐานของประชากร โดยเฉพาะผูท้ ปี่ ระกอบอาชีพเกษตรกรรม จากชนบทเข้าสูเ่ มือง ซึง่ อาจท�าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรภายในประเทศ สร้างปัญหาทางสังคมและการบริหารจัดการเมืองใหญ่
โดยเฉพาะการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรของหน่ ว ยงานในพื้ น ที่ รวมทั้ ง เพิ่ ม ความเหลื่ อ มล�้ า ของประชาชน
ทัง้ นี้ ผลกระทบด้านความมัน่ คงภายในประเทศเหล่านีล้ ว้ นเป็นประเด็นทีจ่ ะต้องน�าไปประกอบการก�าหนดแนวทาง
การพัฒนาประเทศในภาพรวม ซึง่ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรเริม่ เตรียมการศึกษาข้อมูลและสภาพปัญหา เพือ่ จัดท�า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน รับมือ และบรรเทาผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว
เพื่อธ�ารงไว้ซึ่งความมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยต่อไป

H
E

กระบวนการ
และเครื่องมือ

การประเมิน
สถานการณ์ความมั่นคง
ธรรม์ธิดา กุณฑล 1

นักศึกษาสหกิจศึกษา สถาบันความมั่นคงศึกษา ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สาขาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1
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หัวข้อการศึกษา “กระบวนการและเครือ่ งมือการประเมินสถานการณ์ความมั่นคง” เป็นผลผลิตจาก
การประมวลองค์ความรูใ้ นหลักสูตรความมัน่ คงศึกษา (ระดับต้น) รุน่ ที่ 2 ของส�านักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
ในหมวดที่ 2 ประกอบไปด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) การคาดการณ์สถานการณ์ความมั่นคงเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Foresight) และแนวโน้มภัยคุกคาม (Emerging Threats) (2) ความมั่นคงในสภาพแวดล้อมที่
ซับซ้อน (Security in Complex Environment) (3) การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ความมั่นคง
(4) เทคนิคการประเมินวิเ คราะห์อย่างเป็นระบบ (Structured Analytical Techniques: SATs) และ
(5) แนวคิดและเครือ่ งมือทางทหารในการประเมินสถานการณ์ความมัน่ คง โดยผูเ้ ขียนได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ
ของแนวโน้มภัยความเสี่ยงรูปแบบต่าง ๆ ที่ประเทศไทยก�าลังเผชิญหน้าและที่ก�าลังจะมาถึง ด้วยเหตุนี้
กระบวนการและเครื่องมือการประเมินสถานการณ์ความมั่นคงจึงเป็นหนึ่งในแนวทางที่มีความจ�าเป็นต่อ
การป้องกันและรักษาความมั่นคง ไปจนถึงส่งเสริมการพัฒนาไปสู่ความมั่นคงที่ยั่งยืน
โลกในศตวรรษที่ 21 ถูกขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วด้วยพัฒนาการของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด
มนุษย์มีเครื่องมือและวิทยาการจ�านวนนับไม่ถ้วนที่ช่วยส่งเสริม ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีกว่าก่อน รวมไปถึง
โครงสร้างระบบของประเทศซึ่งถูกพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่สถานะความเป็นรัฐไปจนถึงความมั่นคง
ของประชาชนทุกคนในปกครอง ประเทศทั่วโลกต่างสร้างกลไกและก�าหนดนโยบายเพื่อธ�ารงความมั่นคงและ
แข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ในระบบระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ดี การพัฒนาไม่เพียงส่งผลดี
ต่อการส่งเสริมความมั่นคงเท่านั้น ภัยคุกคามความมั่นคงหลากหลายรูปแบบก็ได้รับผลพลอยจากการพัฒนา
ของโลกสมัยใหม่ เติบโตขึ้นเป็นภัยที่มีความเสี่ยงและรุนแรงมากกว่าเดิม มีการเกิดขึ้นของภัยรูปแบบใหม่
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บทคัดย่อ

ที่ท้าทายความมั่นคงอย่างที่ประเทศทั้งหลายไม่เคยเผชิญมาก่อนไม่ว่าจะเป็นกระแสของ VUCA World
ปัญหาทางด้านประชากร หรือภัยรูปแบบออนไลน์ อีกทั้งยังเกิดภัยความมั่นคงร่วมของทั่วโลกอย่างการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ผลักให้ประเทศทั้งหลายต้องเร่งแก้ไขและเยียวยาร่วมกันก่อนสายเกินแก้
และด้วยเหตุนี้ ในสภาวะทีค่ วามมัน่ คงตกอยูภ่ ายใต้ทางแพร่งและเปราะบางจากความเสีย่ งทีม่ อี ทิ ธิพลมากขึน้
เครือ่ งมือและแนวทางเพือ่ ประเมินความมัน่ คงทีม่ ปี ระสิทธิภาพจึงมีบทบาทส�าคัญเพือ่ สนับสนุนรัฐบาลในการ
วางแผน การตัดสินใจ และการก�าหนดนโยบาย สร้างแนวทางในการแก้ไขปัญหาไปจนถึงเพื่อเรียนรู้ที่จะ
สร้างเกราะป้องกันความมัน่ คงในรูปแบบทีแ่ ข็งแรง ยืดหยุน่ และเหมาะสมต่อบริบทและอัตลักษณ์ของตนเอง
ต่อไป
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ปัจจุบัน พลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยเฉพาะสภาพแวดล้อม
ทางความมั่นคงที่มีความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเครือ ตามแนวคิด VUCA World อีกทั้งในขณะ
เดียวกัน ภัยคุกคามความมั่นคงก็มีการเติบโตไปควบคู่กัน ทั้งในแง่ของรูปแบบ อิทธิพล และความสามารถ
ในการกระจาย ด้วยเหตุนี้ โลกจึงหันมาให้ความสนใจ ภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ (Non-traditional
Security: NTS) ว่ามีความส�าคัญไม่นอ้ ยไปกว่าภัยคุกคามรูปแบบดัง้ เดิมหรือภัยทางการทหาร หรือบางประเด็น
ก็นับว่ามีความส�าคัญและความเร่งด่วนเหนือภัยทางการทหารไปมากแล้ว ภัยเสี่ยงในโลกยุคโลกาภิวัตน์
จึงสามารถสร้างความปราะบางแก่ความมั่นคงได้ง่ายและหลากหลายกว่าในอดีตหลายเท่าตัว
กระบวนการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ในอนาคต จ�าเป็นต้องอาศัยทักษะ ความรู้ ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญจากหลายฝ่ายเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยได้รับมุมมองที่กว้างขวางจากหลายฝ่าย
โดยผลลัพธ์ทไี่ ด้จากกระบวนการการคาดการณ์ จะท�าให้ทราบถึงโอกาสและภัยคุกคามทีเ่ ป็นไปได้หรือมีแนวโน้ม
สามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้น เมื่อน�ากระบวนการเหล่านี้มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการการก�าหนด
นโยบาย ย่อมส่งเสริมให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากองค์ความรู้ที่ได้รับเพิ่มเติม

1. การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ความมั่นคง
1.1 การข่าวกรอง (Intelligence operation) พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2562
ระบุถึงความหมายของการข่าวกรองในมาตรา 4 ว่า “การด�าเนินการเพื่อให้ทราบถึงความมุ่งหมาย ก�าลัง
ความสามารถและความเคลื่อนไหว รวมทั้งวิถีทางของบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์การใด ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ ทีอ่ าจกระท�าการอันเป็นพฤติการณ์เป็นภัยคุกคาม ทัง้ นี้ เพือ่ รักษาความมัน่ คงหรือผลประโยชน์
แห่งรัฐและให้รัฐบาลน�ามาประกอบการพิจารณาในการก�าหนดนโยบายแห่งชาติ”
1.2 ข่าวสาร หมายถึง ข้อมูลดิบหรือวัตถุดิบที่รวบรวมได้จากแหล่งข่าวเปิดทั่วไปหรือแหล่งข่าว
สาธารณะ และจากการรวบรวมด้วยวิธีลับ โดยข้อมูลดิบหรือวัตถุดิบที่ได้อาจเป็นความจริงหรือความเท็จ
มีความน่าเชือ่ ถือมากหรือน้อย และตรงต่อความต้องการของผูใ้ ช้ขา่ วหรือไม่กไ็ ด้ ข่าวสารจึงเป็นข้อมูลทีย่ งั ไม่มี
การประเมินค่า
1.3 ข่าวกรอง หมายถึง ข่าวสารหรือข้อมูลที่ผ่านกระบวนการผลิตและประมวลเป็นข่าวกรอง
เสร็จสิ้น เป็นผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ท�าให้ได้มาซึ่งความรู้พิเศษ (Special Knowledge) และจะถูกน�าไปใช้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ผู้ใช้ข่าวต้องการในขั้นต่อถัดไป
1.4 ความส�าคัญและประโยชน์ของการข่าวกรอง ส�านักข่าวกรองแห่งชาติระบุถงึ ภารกิจหน่วยงาน
ไว้ว่า มีหน้าที่เป็นหน่วยรับผิดชอบปฏิบัติงานด้านการข่าวกรองเพื่อปกป้องความมั่นคงปลอดภัยและรักษา
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แนวทางการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงปัจจุบัน

ฉบับที่ 9 ประจ�ำเดือนกุมภำพันธ์ - พฤษภำคม 2565

การคาดการณ์สถานการณ์เชิงยุทธศาสตร์ เป็นกระบวนการทีเ่ น้นย�า้ ถึงความส�าคัญของความสามารถ
ในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์อีกด้วย โดยเฉพาะความสามารถในการรู้ก่อน ตรวจจับได้ก่อน (Early
detection) ในกรณีที่เกิดแนวโน้มความเป็นไปได้ของภัยคุกคามที่จะมาถึง และความสามารถในการฟื้นฟู
ได้อย่างรวดเร็ว (Fast recovery) ในกรณีที่ภัยคุกคามมาถึงและได้รับความเสียหายจากภัยดังกล่าวแล้ว
ผู้มีอ�านาจตัดสินใจ (Decision makers) มักต้องเผชิญกับกรอบจ�ากัดด้านเวลาอยู่เสมอเนื่องมาจาก
ความผันผวนและความเร่งด่วนของสถานการณ์ ดังนั้น การตัดสินใจในแต่ละครั้งจึงถูกบีบด้วยเงื่อนไขของ
เวลาให้ต้องเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ แต่ในขณะเดียวกัน กลับต้องค�านึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในระยะยาวควบคู่ไปพร้อมกันด้วย นับเป็นความท้าทายประการหนึ่งซึ่งต้องอาศัยความรอบคอบอย่างสูง
ในขณะที่ยังคงมีจ�ากัดด้านการแสวงหาหรือศึกษาข้อมูลอย่างลึกซึ้งถ่องแท้ ทักษะการประเมินสถานการณ์
จึงเปรียบเสมือนเป็นแบบทดสอบส�าหรับผู้มีอ�านาจการตัดสินใจที่จะช่วยยกระดับการวิเคราะห์สถานการณ์
ในอนาคต ช่วยให้สามารถท�าการตัดสินใจในห้วงเวลาปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งน�าไปสู่
การก�าหนดนโยบายที่มีความยั่งยืนได้ต่อไป
รัฐบาลในแต่ละประเทศมีข้อจ�ากัดไม่สามารถระบุหรือจัดการแก้ไขปัญหาทุกประการที่เกิดขึ้นได้
จึงใช้วธิ กี ารชัง่ น�า้ หนักทางยุทธศาสตร์เพือ่ เปรียบเทียบความส�าคัญของวาระปัญหาแต่ละประเด็น โดยการประเมิน
ค่าปัญหากระท�าโดยการพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น ร่วมกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากผลลัพธ์
ในเชิงลบของเหตุการณ์ แล้วจึงน�าไปสู่กระบวนการการจัดการและตัดสินใจในการตอบรับต่อปัญหาในที่สุด
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ผลประโยชน์ของชาติ รวมทั้งปฏิบัติการการต่อต้านข่าวกรองเพื่อยับยั้งภัยคุกความต่อความมั่นคง รักษา
ความปลอดภัยและผลประโยชน์ของชาติทกุ รูปแบบ โดยมีกระบวนกรรมวิธกี ารข่าวกรองเพือ่ ให้เกิดการสัง่ การ
ทีถ่ กู ต้อง ใช้เครือ่ งมือถูกต้อง ใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ทราบถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการด�าเนินการใด ๆ
เกีย่ วกับการข่าว เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ข้อมูลอันเป็นประโยชน์สูงสุดและตรงกับความต้องการใช้ขา่ วเพือ่ วัตถุประสงค์
ใดก็ตาม
1.5 ข่าวกรองยุทธศาสตร์ (Strategic Intelligence)
1.5.1 ข่าวกรองยุทธศาสตร์ คือ ผลผลิตด้านการข่าวกรองที่จัดท�าขึ้น เพื่อน�าไปใช้ในการ
ก�าหนดนโยบายชาติหรือแผนการทางการทหาร ทั้งในระดับชาติและระดับระหว่างประเทศ หรืออีกนัยหนึ่ง
การจัดท�าข่าวกรองยุทธศาสตร์มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ สนองตอบการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติในขัน้ ตอนของการประเมิน
สภาวะแวดล้อมทัง้ ภายในและต่างประเทศ และในขั้นตอนของการประเมินสถานการณ์เพื่อใช้ก�าหนดนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติของรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.5.2 ข่าวกรองยุทธศาสตร์เป็นผลมาจากกระบวนการการศึกษาในหลากหลายมิติ ผ่านขัน้ ตอน
คัดเลือกวิธีการศึกษาที่เหมาะสมที่สุดเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่งและถูกต้องตามข้อเท็จจริง
ยกตัวอย่างเช่น การเรียนรูพ้ ลังอ�านาจของประเทศอืน่ โดยพิจารณาถึงความเข้มแข็งทางอ�านาจ ศึกษาการด�าเนิน
นโยบายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่ส่งมาถึงรัฐไทยทัง้ ในแง่ผลดีและผลเสีย
ซึ่งจะช่วยให้รัฐไทยสามารถด�าเนินการตอบสนองได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับหลักการรักษาความมั่นคง
แห่งชาติของไทยในขณะเดียวกัน
1.5.3 วงรอบข่าวกรอง (Intelligence Cycle) เป็นวงจรการด�าเนินงานเพื่อน�าข่าวเข้าสู่
กระบวนการท�าให้เป็นข่าวกรองก่อนการน�าไปใช้งานและเพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชือ่ ถือ โดย
ประกอบไปด้วย 4 ล�าดับขั้นตอนภายหลังจากได้รับภารกิจ ได้แก่ (1) การวางแผน/อ�านวยการ (Planning)
(2) การรวบรวม (Collecting) (3) การด�าเนินกรรมวิธี (Processing) และ (4) การรายงาน/แจกจ่าย (Report/
Dissemination) เมื่อได้ผลผลิตข่าวกรองจากกระบวนการวงรอบข่าวกรองแล้ว ข่าวกรองดังกล่าวจึงถูกน�าไป
ใช้ประโยชน์ในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม การรักษาความมั่นคงแห่งชาติในระยะต่อไป
ภารกิจ

วางแผน/
อ�านวยการ
รวบรวม
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รายงาน/
แจกจ่าย

ด�าเนิน
กรรมวิธี

รูปภาพ กระบวนการวงรอบข่าวกรอง (Intelligence Cycle)

1. คัดเลือก/จัดเก็บ
2. ประเมินค่า
3. วิเคราะห์
4. สนธิกรรม
5. ตีความ
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2. การคาดการณ์สถานการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight)
2.1 มนุษย์มที กั ษะในระดับสัญชาตญาณในการจะคาดการณ์แนวโน้มความเป็นไปของเหตุการณ์
ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ โดยมีปจั จัยทางเทคโนโลยี การสือ่ สาร และการร่วมมือช่วยส่งเสริมให้ทกั ษะดังกล่าวมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ ทักษะการคาดการณ์สถานการณ์จงึ กลายมาเป็นหนึง่ ในทักษะส�าคัญทีม่ บี ทบาทส่งเสริมประเด็นทีใ่ หญ่
เป็นภาพกว้างมากขึ้น รวมไปถึงการน�าไปประกอบกับการคาดการณ์ทางความมั่นคงได้ด้วยเช่นกัน
2.2 การคาดการณ์สถานการณ์ (Foresight) จึงมีความหมายว่า กระบวนการหรือวิถีปฏิบัติ
อย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์อนาคตเพื่อการตัดสินใจ ณ ขณะปัจจุบัน กล่าวคือเมื่อสามารถคาดการณ์
ถึงสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตได้ ก็สามารถท�าการตัดสินใจในปัจจุบนั ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ไม่วา่ จะเป็น
เพื่อการลดผลกระทบ การเลี่ยง การป้องกันไม่ให้เกิดบางสิ่งที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้น หรือเพื่อวางแผนให้บรรลุ
บางสิง่ ทีอ่ ยากให้เกิดขึน้ ก็ได้เช่นกัน โดยองค์ประกอบของการคาดการณ์สถานการณ์ประกอบไปด้วย (1) ทักษะ
ความเชี่ยวชาญ (Expertise) (2) องค์ความรู้ (Knowledge) และ (3) เครื่องมือสนับสนุนการคาดการณ์
(Foresight tools) นอกจากนี้ การคาดการณ์สถานการณ์เชิงยุทธศาสตร์ยงั เป็นกระบวนการทีเ่ น้นการมีสว่ นร่วม
ของผู้คนในวงกว้าง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่จะตอบสนอง ครอบคลุมต่อความต้องการของคนให้ได้มากที่สุดเท่าที่
จะเป็นไปได้
2.2.1 หน่วยการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์สถานการณ์เชิงยุทธศาสตร์
(1) กระแส/แนวโน้ม (Trend) รูปแบบของการเปลีย่ นแปลง (Patterns of Changes)
ที่สามารถมองเห็นเป็นทิศทางได้อย่างชัดเจน มีลักษณะเป็นแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป
โดยส่วนใหญ่พบว่าเมื่อแนวโน้มมุ่งไปในทิศทางใดแล้วมักจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก มักเป็นสิ่งที่
ผูค้ าดการณ์สามารถคาดเดาได้วา่ กระแสจะเดินทางไปยังทิศทางใดต่อไป เช่น ทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในยุคการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 มีแนวโน้มจะตกต�่าลงอย่างต่อเนื่อง
(2) ประเด็นปัญหา (Issue) ความไม่แน่นอนในหลากหลายรูปแบบหรือประเด็น
กลายเป็นความท้าทายประการหนึ่งที่ต้องได้รับการจัดการให้คลี่คลาย เกิดสภาวะความไม่มั่นใจ และน�าไปสู่
ความไม่มั่นคงในล�าดับถัดไป
(3) ความเสี่ยง (Risk) ประเด็ นปั ญ หาต่ า ง ๆ ที่ มี แ นวโน้ ม แย่ ล งสามารถพั ฒ นา
กลายเป็นความเสี่ยงได้หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที โดยความเสี่ยงไม่ได้นับเพียงประเด็นปัญหาที่
ยกระดับกลายเป็นความเสีย่ งเต็มตัวแล้วเท่านัน้ แต่ยงั เฝ้าระวังถึงประเด็นใด ๆ ก็ตามทีม่ แี นวโน้มจะด�าเนินต่อไป
ในทิศทางที่แย่ลงทั้งหมดด้วย
(4) ปัจจัยเหนือความคาดหมาย (Wild Card) หากแปลความหมายตรงตัว Wild card
จะมีความหมายว่า สิทธิพิเศษในการผ่านเข้ารอบการแข่งขันต่าง ๆ โดยทันที หรือในทางการเมืองอาจมี
ความหมายถึง อ�านาจ หรือสิทธิพเิ ศษทีท่ า� ให้ได้มาซึง่ สิง่ ทีต่ อ้ งการหรือได้มาซึง่ ความได้เปรียบจากฝ่ายตรงข้าม
จึงพอจะเข้าใจในบริบทภาพรวมได้วา่ หมายถึง สิง่ หนึง่ ทีม่ สี ทิ ธิพเิ ศษเหนือสิง่ อืน่ ในแนวคิดของการคาดการณ์
สถานการณ์เชิงยุทธศาสตร์ Wild card จึงมีความหมายว่า ปัจจัยที่เหนือความคาดหมายหรือคาดเดาได้ยาก
มีความเป็นไปได้นอ้ ยหรือยากทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์ แต่กลับมีอทิ ธิพลและผลกระทบมากในระดับทีส่ ามารถท�าให้

เกิดการชะงัก (Disrupt) ในกิจกรรมหรือกระบวนการบางประการได้ ตัวอย่างเช่นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ฉับพลัน สามารถเกิดขึ้นได้โดยเหนือความคาดหมายและส่งผลกระทบได้เป็นวงกว้าง เป็นต้น
3. การประเมินระดับความเสี่ยง
3.1 STEEPV เป็นการน�าอักษรตัวแรกในค�าของประเด็นส�าคัญของการวิเคราะห์ความมั่นคง
6 ประการมารวมเข้าด้วยกัน โดยเป็นการวิเคราะห์ตามหลักการของการคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคตใน
ปัจจัยแต่ละตัวเพื่อให้เห็นการแบ่งแยกหมวดหมู่ประเด็นอย่างชัดเจนและเป็นระบบ ในที่นี้ สามารถน�าปัจจัย
ทั้ง 6 ข้างต้นมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงหรือภัยคุกคามก็ได้เช่นกัน
STEEPV

S
Social

T

E

Technology

E
Economy

Environment

P
Politics

V
Value

รูปภาพ แผนผังแสดงมิติการวิเคราะห์ความเสี่ยงคงตามหลักการ STEEPV
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ด้านสังคม
(Social)

ความเสี่ยง
- การจ้างงานและช่วงวัยประชากร
- ความแตกแยกในสังคม
- ความล้มเหลวด้านโครงสร้างพื้นฐาน - โรคระบาด

ด้านเทคโนโลยี
(Technology)

- ระบบฐานข้อมูลกลางล่ม
- ความไม่เท่าเทียมทางดิจิทัล
- ความอ่อนแอของมาตรการทางความมั่นคงไซเบอร์

ด้านสิ่งแวดล้อม
(Environment)

- การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
- การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ด้านเศรษฐกิจ
(Economy)

- การเติบโตของธุรกิจผิดกฎหมาย
- วิกฤตขาดแคลนสินค้าอุปโภค
- การชะงักตัวทางเศรษฐกิจเป็นระยะเวลานาน

ด้านการเมือง
(Politics)

- การกุมอ�านาจผูกขาดทางการเมืองโดยคน/กลุ่มเดียว
- การล็อบบี้ในกลุ่มตัวแสดงทางการเมือง

ด้านค่านิยม
(Value)

- ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ค่านิยมแรงงาน

ตาราง ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงตามหลักการ STEEPV

3.2 การพิจารณาความไม่แน่นอน-ผลกระทบ ประเมินความเสี่ยงเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง
โดยจ�าแนกประเด็นลงในแต่ละช่องของกราฟแสดงความสัมพัทธ์ระหว่างความไม่แน่นอนกับผลกระทบ
ที่ตามมาแล้วจึงเลือกล�าดับความส�าคัญหรือจัดระดับความเร่งด่วนเพื่อรับมือกับความเสี่ยงตามล�าดับ
ความเหมาะสม
ผลกระทบสูง

เฝ้าระวังสูง
มีความ
แน่นนอน

ไม่เป็นทีน
่ า่ กังวล

ได้รับ
Weak signal
เฝ้าสังเกตการณ์
ระดับสูงสุด

มีความ
ไม่แน่นอน

เฝ้า
สังเกตการณ์
ระดับต�่า

ผลกระทบต�า

ความเป็นไปได้ที่จะเกิด

ผลกระทบ
น้อยมาก

น้อย

ปานกลาง

มาก

รุนแรง

กลางต�า

กลาง

กลางสูง

สูง

สูง

เป็นไปได้ค่อนข้างสูง

ต�า

กลางต�า

กลาง

กลางสูง

สูง

เป็นไปได้

ต�า

กลางต�า

กลาง

กลางสูง

กลางสูง

เป็นไปได้น้อย

ต�า

กลางต�า

กลางต�า

กลาง

กลางสูง

เป็นไปได้น้อยมาก

ต�า

ต�า

กลางต�า

กลาง

กลาง

เป็นไปได้สูงมาก

ตาราง การประเมินความเสี่ยงด้วยการพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นของเหตุการณ์-ผลกระทบ
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3.3 การพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นของเหตุการณ์-ผลกระทบ ประเมินความเสี่ยง
เป็นภัยคุกคามความมั่นคงโดยจ�าแนกประเด็นลงในแต่ละช่องของตารางแสดงความสัมพัทธ์ระหว่างความ
เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นของเหตุการณ์กับผลกระทบที่ตามมา โดยมีการจ�าแนกที่ค่อนข้างละเอียดกว่าแบบที่
3.2 ข้างต้น แต่การพิจารณาประเด็นและจัดแจกหมวดหมู่จ�าเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ องค์ความรู้
ประสบการณ์ และเครื่องมือสนับสนุนการวิเคราะห์ที่เหมาะสม
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3.4 เทคนิคการประเมินวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (Structured Analytical Techniques: SATs)
3.4.1 เทคนิคการประเมินวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เป็นหนึง่ ในวิธกี ารจัดระเบียบและกระตุน้
การคิดวิเคราะห์ ถูกน�าไปใช้อย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์ขา่ วกรองในประชาคมข่าวกรองทัว่ โลก โดยช่วยให้
การคิดวิเคราะห์มีล�าดับขั้นตอน โปร่งใส และสามารถติดตาม ตรวจสอบ ตรวจทานย้อนหลังได้ ซึ่งเป็นการ
ลดโอกาสการวิเคราะห์ที่คลาดเคลื่อนและลดโอกาสความผิดพลาดเพื่อให้ได้ชิ้นงานสุดท้ายที่ถูกต้อง แม่นย�า
ที่สุด
3.4.2 การวิเคราะห์คาดการณ์เหตุการณ์อนาคต (Predictive Analysis of the Future)
สามารถท�าได้ดว้ ยรูปแบบวิธกี ารทีห่ ลากหลาย ตัง้ แต่การวิเคราะห์เหตุและผล (Cause-and-Effect analysis)
ไปจนถึงการสร้างสมการทางคณิตศาสตร์ (Sophisticated Mathematical Modeling) โดยผู้วิเคราะห์
สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือได้อย่างอิสระโดยค�านึงถึงความเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์
รวมไปถึงความรู้ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของผู้วิเคราะห์กับวิธีการแต่ละรูปแบบ
3.4.3 ขั้นตอนการประเมินสถานการณ์
1) อ่าน ศึกษาเนื้อหา บริบท และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเข้าใจ
2) ตั้งค�าถาม (Key Question) ส�าหรับการประเมินสถานการณ์อนาคต
3) ก�าหนดปัจจัยส�าคัญ (Key Factors) ที่จะส่งผลต่อความเป็นไปได้ของอนาคต
4) คิดและวิเคราะห์ ท�าความเข้าใจแต่ละปัจจัย รวมถึงผลกระทบต่อความเป็นไปได้
ของอนาคต
5) รวมการวิเคราะห์ในแต่ละปัจจัยทัง้ หมดเข้าด้วยกันและเขียนประเมินสถานการณ์
โดยมีหลักฐานสนับสนุน
3.4.4 เทคนิคแบบตรวจสอบความคิด (Diagnostic) ตรวจสอบซ�้าสิ่งที่ได้วิเคราะห์ไปแล้ว
1) การทดสอบแนวคิดหลัก ทบทวนสมมติฐานที่น�ามาใช้เป็นหลักในการวิเคราะห์
ว่ามีความถูกต้องตามหลักความเป็นจริงแล้วหรือไม่ ต้องค�านึงถึงความเป็นไปได้ของการเปลีย่ นแปลงข้อเท็จจริง
ของสมมติฐานที่ตั้งขึ้น
2) การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล ข้อส�าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลใด ๆ
ก็ตาม ต้องพึงระลึกเสมอว่าแหล่งที่มาของข้อมูลเชื่อถือได้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ
และมีความถูกต้อง หากข้อมูลมาจากแหล่งที่หลากหลายสามารถช่วยขยายมุมมองในการวิเคราะห์ได้ แต่ต้อง
ระมัดระวังในการเลือกแหล่งข้อมูลอยู่เสมอ มีผลกับขั้นตอนการกระจายรายงานจากการวิเคราะห์ เพราะ
อาจกลายเป็นการกระจายบทสรุปที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงไปโดยปริยาย
3) การวิเคราะห์สงิ่ บอกเหตุ ตรวจสอบว่าสิง่ ทีต่ อ้ งการติดตามวิเคราะห์มสี งิ่ บอกเหตุ
ใดบ้างทีเ่ ป็นตัวแปรส�าคัญในการหาค�าตอบทีต่ อ้ งการของผูว้ เิ คราะห์ เปรียบเหมือนการก�าหนดตัวชี้วัดเพื่อเป็น
เกณฑ์ประเมินว่ามีทิศทางสอดคล้องกับข้อสรุปหรือไม่
4) การวิเคราะห์สมมติฐานอื่น ๆ แม้ว่าในการวิเคราะห์ขอ้ มูลชุดหนึง่ ผูว้ เิ คราะห์อาจ
มีการก�าหนดสมมติฐานหลักของการวิเคราะห์นั้นไว้แล้ว การน�าข้อสมมติฐานอืน่ มาร่วมวิเคราะห์ดว้ ยจะสามารถ
เปิดมุมมองที่แตกต่างจากที่มีอยู่ได้ อีกทั้งยังสามารถท�าให้เกิดการเปรียบเทียบกรอบการวิเคราะห์ที่แตกต่าง
และเพื่อเป็นการตรวจทานความถูกต้องของสมมติฐานที่หยิบยกมาแต่แรก
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1) Devil’s Advocacy ในการประเมินสถานการณ์กลุ่ม ก�าหนดให้บุคคลหนึ่งใน
กลุม่ เป็นผูค้ ดั ค้านในทุกประเด็นทีม่ กี ารวิเคราะห์รว่ มกัน เพือ่ ตรวจสอบหาความเป็นไปได้บางประการทีอ่ าจมอง
ข้ามไป ซึง่ อาจมีสาเหตุมาจากการคล้อยตามกันของคนในกลุม่ และเพือ่ ตรวจสอบแง่มมุ ตรงกันข้ามหรืออืน่ ๆ
นอกเหนือจากมุมมองที่เลือกใช้อยู่
2) Team A/ Team B ก�าหนดสถานการณ์สา� หรับการประเมิน 1 สถานการณ์ แล้ว
มอบหมายให้กลุ่ม 2 กลุ่มท�าการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์เดียวกันนั้นโดยไม่ให้มีการปรึกษาหารือ
ระหว่างกลุม่ น�าข้อสรุปในขัน้ ตอนสุดท้ายของทัง้ สองกลุม่ มาเปรียบเทียบการวิเคราะห์ อาจใช้วธิ นี เี้ พือ่ ตรวจสอบ
ทิศทางของผลสรุปจากความสอดคล้องของข้อสรุป หรืออาจเพื่อให้เห็นมุมมองบางประการที่แตกต่างกัน
ในวิเคราะห์สถานการณ์แม้จะมีแนวทางข้อสรุปที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
3) การวิเคราะห์สถานการณ์ที่มีโอกาสเกิดน้อยแต่ผลกระทบสูง จ�าลองสถานการณ์
กรณีที่สถานการณ์นั้นมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้จริงน้อย แต่เมื่อเกิดแล้วจะส่งผลกระทบที่รุนแรง เพื่อเป็นการ
ประเมินส�าหรับการวางแผนเตรียมพร้อมรับมือส�าหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน และเพื่อไม่เป็นการประมาท
แม้ความเป็นไปได้จะน้อยก็ตาม
4) การวิเคราะห์แบบ what if แม้วา่ ผูว้ เิ คราะห์จะเลือกสมมติฐานหลักในการวิเคราะห์
ไปแล้ว แต่ทดลองตั้งค�าถามต่อยอดที่ขัดกับสมมติฐานที่มีอยู่เพื่อวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้อื่น ๆ
3.4.6 เทคนิคการคิดแบบเปิดกว้าง (Imaginative Thinking)
1) การระดมสมอง เน้นการปฏิบตั งิ านแบบมีสว่ นร่วมจากหลายฝ่ายเพือ่ แลกเปลีย่ น
องค์ความรู้ ข้อคิดเห็น ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอย่างหลากหลาย ซึ่งจะท�าให้ได้สัมผัสกับมุมมอง
ที่อยู่นอกเหนือจากข้อจ�ากัดของการวิเคราะห์ประเมินแบบเดี่ยว
2) การคิดแบบ outside-in พิจารณาจากภาพใหญ่ หรือระดมความคิดโดยไม่จา� กัด
รูปแบบแล้วจึงวิเคราะห์ย้อนกลับไปในเชิงลึกหรือแคบลง ละทิ้งสมมติฐานที่ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ถูกต้อง หรือไม่
ตรงประเด็นออกจนได้เฉพาะส่วนที่มีความสอดคล้องและถูกต้องตรงความต้องการ
3) การเลียนแบบแนวคิดศัตรู สวมบทบาทของเป้าหมายที่ต้องการประเมิน ทั้งนี้
ผู้รับบทบาทนั้นจะมีต้องท�าการศึกษาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาท ความคิด และพฤติกรรม
ตามธรรมชาติของเป้าหมายที่ประเมิน
4) Alternative Futures Analysis การวิ เ คราะห์ คาดการณ์ และอธิ บาย
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคาดการณ์ และเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต หรือเพื่อออกแบบอนาคตที่พึงประสงค์
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ผู้วิเคราะห์

3.4.5 เทคนิคการโต้แย้ง (Contrarian) เตือนสติ ตรวจสอบความเอนเอียงหรืออคติของ

เทคนิคการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์
เทคนิคแบบตรวจสอบความคิด
(Diagnostic)

เทคนิคการโต้แย้ง
(Contrarian)

• การทดสอบแนวคิดหลัก
• การประเมินความ
น่าเชือ
่ ถือของข้อมูล
• การวิเคราะห์สิ่งบอกเหตุ
• การวิเคราะห์สมมติฐานอื่น

• Devil’s Advocacy
• Team A/ Team B
• การวิเคราะห์สถานการณ์
ที่มีโอกาสเกิดน้อยแต่
ผลกระทบสูง
• การวิเคราะห์แบบ what if

เทคนิคการคิดแบบเปิดกว้าง
(Imaginative Thinking)
•
•
•
•

การระดมสมอง
การคิดแบบ outside-in
การเลียนแบบแนวคิดศัตรู
Alternative
Futures Analysis

ฉบับที่ 9 ประจ�ำเดือนกุมภำพันธ์ - พฤษภำคม 2565

ตาราง เทคนิคการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์อย่างเป็นระบบ
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3.4.7 จากที่ได้กล่าวไปข้างต้น วิธีการในการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ยังมีอีกหลาย
รูปแบบที่ไม่ได้หยิบยกมา จึงจะเห็นได้ว่ามีความหลากหลายเป็นทางเลือกให้แก่ผู้วิเคราะห์ได้เลือกใช้อย่าง
อิสระ นอกจากนี้ การผสมผสานระหว่างหลายวิธีการก็สามารถกระท�าได้ตามความถนัดและความเชี่ยวชาญ
ของผู้วิเคราะห์ เพียงแต่ต้องคอยค�านึงถึงหลักความถูกต้องของข้อมูลอยู่เสมอ
3.5 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินภัยคุกคามด้วยเครื่องมือทางทหาร
3.5.1 การวิเคราะห์ด้วยปัจจัย PMESIIL-PT ร่วมกับ SWOT หมายถึง การวิเคราะห์มิติ
ความมั่นคงแห่งชาติ 9 ประการ กับหลักการ SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) เพื่อ
ให้มองเห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยเสีย่ งในทุกมิตขิ องความมัน่ คง ซึง่ จะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการ
ก�าหนดนโยบายหรือแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่อ้างอิงมาจากขีดความสามารถและศักยภาพของประเทศตาม
ความเป็นจริง
3.5.2 การวิเคราะห์ตามหลักการเตรียมสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั กิ ารด้านการข่าวกรอง
ร่วม: JIPOE Process (Joint Intelligence Preparation of the Operational Environment) วัตถุประสงค์
ของการเตรียมสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ทิ างด้านการข่าวกรองร่วม (JIPOE) คือเพือ่ การสนับสนุนกระบวนการ
วางแผนและการตกลงใจของ ผู้บัญชาการก�าลังรบร่วมด้วยการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อให้ทราบถึง
เจตนารมณ์และหนทางปฏิบัติการ (Courses Of Action: COAs) ของภัยคุกคามที่เป็นไปได้มากที่สุด เพื่อให้
ฝ่ายเราสามารถวางแผนการปฏิบัติการที่สามารถตอบสนองต่อการบรรลุภารกิจโดยรวมของฝ่ายเราได้ดีที่สุด

ขั้นตอนที่ 4
ระบุหนทางปฏิบัติของ
ภัยคุกคาม

ขั้นตอนที่ 1
ระบุสภาพแวดล้อม

4. 1.
3. 2.
ขั้นตอนที่ 3
ประเมินค่าภัยคุกคาม

ขั้นตอนที่ 2
อธิบายผลกระทบของ
สภาพแวดล้อม

รูปภาพ การวิเคราะห์ตามหลักการเตรียมสภาพแวดล้อม
ในการปฏิบัติการด้านการข่าวกรองร่วม (JIPOE)

แนวโน้มภัยคุกคามความมั่นคงของไทยในปัจจุบัน

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกทั้งในมิติของเทคโนโลยี
การแข่งขัน เศรษฐกิจ ท�าให้โลกเกิดลักษณะรูปแบบใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่า “VUCA World” เป็นค�าย่อของ
ค� า ว่า Volatility (ความผันผวนสูง: เกิดการเปลี่ย นแปลงได้ อ ย่ า งรวดเร็ วหรื อ ฉั บพลั น คาดเดาไม่ ไ ด้ )
Uncertainty (ความไม่แน่นอน: เกิดความไม่ชัดเจนในหลายประเด็น ไม่สามารถแสวงหาข้อมูลเพื่อยืนยัน
สถานการณ์ได้อย่างแน่ชัด ส่งผลให้ยากต่อการตัดสินใจ) Complexity (ความสลับซับซ้อน: เกิดตัวแปร
จ�านวนมากในสถานการณ์หนึ่ง โดยแต่ละตัวแปรเชื่อมโยงและส่งผลกระทบต่อกัน) และ Ambiguity (ความ
คลุมเครือ: การคาดเดาสถานการณ์อย่างแม่นย�าท�าได้ยาก)
2. M World เป็นตัวย่อจากค�าว่า Multipolarity ซึ่งมีความหมายว่า โลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน
ของขั้วอ�านาจหลายขั้วอ�านาจ ด้วยเหตุนี้ โลกปัจจุบันซึ่งเต็มไปด้วยความผันผวน ไม่แน่นอน ความซับซ้อน
และความคลุมเครือ อีกทัง้ ยังเป็นสนามการแข่งขันอิทธิพลของมหาอ�านาจ จึงสามารถพบความเสีย่ งต่อสภาวะ
ความเปราะบางของความมั่นคงได้ในหลายมิติ
การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าต่าง ๆ ทีม่ แี นวโน้มเข้าสูร่ ะบบอัตโนมัติ
(automation) ใช้เทคโนโลยียุคใหม่ที่ล�้าสมัยในการผลิต เน้นการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างเครื่องจักร
(machine-to-machine: M2M) และเทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตของสรรพสิง่ การปฏิวตั คิ รัง้ นีเ้ ป็นการเปลีย่ นแปลง
ทีฉ่ บั พลันและรุนแรง ซึง่ จะส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงในระบบเศรษฐกิจและโครงสร้างทางสังคมต่าง ๆ อย่างลึกซึง้
นับเป็นการปฏิวัติครั้งใหญ่ที่จะเปลี่ยนแปลงในวงกว้างได้มากที่สุดในบรรดาทุกการปฏิวัติทั้งหมดที่ผ่านมา
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาครั้งใหญ่นี้จะไม่ได้มุ่งเน้นที่การเติบโตหรือพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี
ทีร่ วดเร็วเพียงเท่านัน้ แต่มองในเชิงบูรณาการจนถึงอิทธิพลของผลกระทบทีเ่ กิดต่อห่วงโซ่มลู ค่า (Value chain)
ทัง้ ระบบ กล่าวคือ ห่วงโซ่การผลิตของโลก (Global Production Chain) จะประสบกับการเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่
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3. การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4th Industrial Revolution)
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1. VUCA World ในปัจจุบัน

ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงจะต้องมีการพัฒนาการประดิษฐ์นวัตกรรมภายในประเทศของตนเองอย่างจริงจัง
เพือ่ ปรับตัวเข้าหากับกระแสโลก และพัฒนาการเติบโตของประเทศไปสูค่ วามมัน่ คงและยัง่ ยืนในขณะเดียวกัน
อย่างไรก็ดี ข้อบังคับทางสังคมที่มาพ่วงกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 คือ ภัยคุกคามจากความ
เหลื่อมล�้า ไม่เท่าเทียมที่จะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ประเทศไทยซึ่งมีอัตราความเหลื่อมล�า้ ทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่สูงอยู่แล้วจะต้องเผชิญกับระดับช่องว่างที่รุนแรงขึ้นกว่าเก่า กลายเป็นข้อท้าทายและโจทย์ส�าคัญ
ที่จะชี้วัดความมั่นคงและความเชื่อมั่นในรัฐบาลไทยในระยะต่อไป ดังนั้น การด�าเนินยุทธศาสตร์ ไทยแลนด์
4.0 จะต้องค�านึงถึงความท้าทายทั้งทางด้านเศรษฐกิจและทางด้ านสั ง คมที่ จ ะต้ อ งเกิ ดขึ้น ตามมาอย่าง
เลี่ยงไม่ได้เป็นส�าคัญด้วย
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4. การก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ (Longevity society)
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การแปรเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะสังคมสูงวัยสามารถมองเห็นเป็นแนวโน้มได้จาก
สถิติส�ามะโนครัวประชากรของแต่ละประเทศ ลักษณะการก้าวเข้าสูส่ งั คมสูงอายุเกิดขึน้
เมื่อสัดส่วนประชากรวัยสูงอายุมีมากขึ้น ในขณะที่สัดส่วนการเกิดของเด็กทารกลดลง
สวนทางกัน แนวโน้มเช่นนี้สามารถน�าไปสู่การวิเคราะห์ปัจจัยแรงงานของประเทศ
ในอนาคต กระทบต่อความมั่นคงของประเทศโดยเฉพาะหน่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรของประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยในอัตราที่มี
ความเร็วเพิม่ ขึน้ ความท้าทายทีเ่ กิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงนีเ้ ห็นได้ชดั ในเรือ่ งแรงงานซึง่ มีแนวโน้มลดลงเรือ่ ย ๆ
จนอาจเกิดภาวะขาดแคลน อีกทั้งยังมีข้อกังวลอื่น ๆ ร่วมอยู่ด้วย เช่น การจัดการรายได้ของกลุ่มผู้สูงอายุ
ในรูปแบบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ไม่พอดีต่อความต้องการ สวัสดิการสังคมที่ไม่เพียงพอ ไม่สามารถอ�านวย
ความสะดวกให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุซึ่งมีความต้องการความช่วยเหลือมากกว่ากลุ่มอื่น
นอกเหนือจากภาวะขาดแคลนแรงงาน สังคมสูงอายุยังอาจเป็นเหตุปัจจัยที่ท�าให้การเติบโตทาง
เศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างมีนยั ส�าคัญ อนึง่ นอกจากปัจจัยการผลิตของประเทศลดลงแล้ว รายได้ทไี่ ม่เพียงพอ
ยังชีพของผู้สูงอายุส่งผลให้การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคของประชากรกลุ่มนี้ลดลงไปด้วย เป็นผลกระทบที่
เกิดขึน้ ต่ออุปสงค์ภายในประเทศ ในส่วนของด้านการคลังของภาครัฐ การจัดเก็บรายรับจากภาษีเงินได้จะลดลง
ในทางกลับกัน รัฐต้องมีการใช้จา่ ยมากขึน้ เพือ่ สวัสดิการทางสุขภาพและการรักษาพยาบาล การจัดสรรสวัสดิการ
อืน่ ๆ และหากในระดับทีร่ นุ แรง การคลังของประเทศอาจขาดดุลงบประมาณและเกิดเป็นการสะสมหนีส้ าธารณะ
ในอนาคต
ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในระดับรายได้ปานกลาง อีกทั้งการออมเงิน และการออมในรูปแบบ
ต่าง ๆ ของประชาชนชาวไทยในภาพรวมยังต�่ามากอยู่เป็นทุนเดิม ในภาวะสังคมสูงอายุที่ประสบปัญหารายได้
ไม่เพียงพอก็ย่อมส่งผลต่อภาวะการออกและลงทุนในประเทศด้วยเช่นกัน เนื่องจากกลุ่มประชากรเกษียณ
จะมีการใช้จา่ ยจากการออมสะสม ระดับการออมภาคครัวเรือนจึงมีแนวโน้มชะลอตัวลง นอกจากนี้ ความเสีย่ ง
อีกประการที่ต้องเฝ้าระวังคือการแบ่งแยกระหว่างวัย ประชากรรุ่นใหม่อาจมีการตั้งค�าถามถึงการแบ่ง
รับผิดชอบภาระที่เกิดจากกลุ่มผู้สูงอายุ อาจสร้างความไม่พอใจและยิง่ สร้างรอยร้าวแบ่งแยกทางสังคมให้ใหญ่
กว่าเดิม แนวทางที่ควรปฏิบัติคือการฝึกให้เรียนรู้ถึงการปรับตัวของผู้สูงอายุ นับตั้งแต่การวางแผนทาง
การเงินหลังเกษียณเป็นต้นไป

6. แนวโน้มทางด้านการเมืองในระดับโลกและภูมภ
ิ าค (Political and Regional Tumult)

โลกสมัยใหม่เป็นสนำมประลองอ�ำนำจของเหล่ำมหำอ�ำนำจที่มีอยู่หลำยขั้วในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้
ปั จ จั ย ที่ ต ำมมำจำกกำรแข่ ง ขั น จึ ง ท� ำ ให้ ส ถำนกำรณ์ ก ำรเมื อ งระหว่ ำ งประเทศมี ค วำมซั บ ซ้ อ นมำกขึ้ น
มหำอ�ำนำจให้ควำมส�ำคัญกับพื้นที่ส�ำคัญทำงยุทธศำสตร์ตำมหลักภูมิรัฐศำสตร์จนน�ำไปสู่ควำมขัดแย้ง
ว่ำด้วยกำรแข่งขันกันมีอำ� นำจเหนือพืน้ ทีท่ วั่ โลก อีกทัง้ เกิดกำรแสวงหำพันธมิตรเพือ่ เป็นกำรถ่วงดุลอ�ำนำจของ
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แอนโทรโปซีนเป็นค�ำเรียกอย่ำงไม่เป็นทำงกำรของยุคสมัยใหม่ทำงธรณีวิทยำที่ซึ่ง “กิจกรรมร่วมกัน
ของมนุษย์ (โฮโม เซเปียนส์) เริ่มท�ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงใหญ่หลวงของพื้นผิว ชั้นบรรยำกำศ
มหำสมุทร และระบบวัฏจักรของสำรอำหำร” นักวิทยำศำสตร์กลุ่มหนึ่งเชื่อว่ำเริ่มขึ้นรำวปี ค.ศ. 1950
ควำมหมำยอย่ำงเป็นทำงกำร หมำยถึง ยุคสมัยใหม่ทำงธรณีวิทยำซึ่งเป็นยุคที่มนุษย์และกิจกรรม
ต่ำง ๆ เช่น วัฒนธรรม จำรีต ประเพณี ควำมเชื่อ กฎเกณฑ์ กฎหมำย ของมนุษย์เป็นแรงผลักดันให้ระบบ
นิเวศน์โลกเกิดกำรเปลีย่ นแปลงอย่ำงรวดเร็ว ซึง่ ส่งผลเชิงลบต่อศักยภำพในกำรรองรับ ยืดหยุน่ และฟืน้ ฟูตนเอง
ของระบบนิเวศน์โลก หำกกำรกระท�ำของมนุษย์ยังด�ำเนินอยู่ต่อไปเช่นเดิม ผลกระทบที่เกิดตำมมำภำยหลัง
อำจทวีควำมรุนแรงและส่งผลต่อสภำพชัน้ บรรยำกำศระดับชีวลัย ซึง่ หมำยควำมถึงควำมล่มสลำยของสิง่ มีชวี ติ
ทั้งมวล (Biosphere collapse)
มิติควำมมั่นคงทำงสิ่งแวดล้อมกลำยเป็นประเด็นส�ำคัญส�ำหรับทั้งโลก โดยเฉพำะประเด็นของกำร
เปลี่ยนแปลงทำงสภำพภูมิอำกำศ (Climate Change) ที่นับวันยิ่งมีควำมรุนแรงมำกขึ้นเรื่อย ๆ จึงเกิดควำม
พยำยำมที่จะรณรงค์ลดผลกระทบจำกกิจกรรมของมนุษย์ต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงสิ่ ง แวดล้ อ มโดยนั บ เป็ น ควำมรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น ของมนุ ษ ยชำติ
เนื่องด้วยเป็นปัญหำควำมมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อทุกพื้นที่บนโลก
อย่ำงไม่มีข้อยกเว้น
นอกจำกประเด็นทำงสิ่งแวดล้อมจะเกี่ยวข้องโดยตรง
กับควำมมัน่ คงมนุษย์แล้ว กำรแสดงจุดยืนเกีย่ วกับประเด็น
ทำงสิ่งแวดล้อมยังเป็นที่สนใจของประชำคมโลกด้วย
ส่งผลต่อควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศในด้ำนกำรเจรจำ
กำรติดต่อค้ำขำย ดังนั้น ประเทศไทยควรมีกำรก�ำหนด
นโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อมเชิงรุก ไม่เพียงก�ำหนดเพือ่ กำร
ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ลดผลกระทบจำกกำรเสื่ อ มโทรมของสิ่ ง แวดล้ อ ม
แต่ควรพัฒนำตนเพื่อเป็นแบบอย่ำงประเทศที่ให้ควำมส� ำ คั ญ กั บ
ประเด็นควำมมั่นคงโลกอย่ำงเป็นรูปธรรม ซึ่งในทำงปฏิบตั แิ ล้ว
นอกจำกจะเป็นกำรอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมอย่ำงจริงจังแล้วยังเป็นกำร
สร้ำงโอกำสควำมร่วมมือเพื่อสำนต่อผลประโยชน์ในประเด็นอื่น ๆ
ร่วมด้วย
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5. ยุคแอนโทรโปซีน (Anthropocene)

ฝ่ำยตรงข้ำมอย่ำงต่อเนื่อง ส�ำหรับประเทศไทย พื้นที่ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับว่ำเป็นจุดปะทะทำง
ยุทธศำสตร์ของสองมหำอ�ำนำจสหรัฐอเมริกำและจีนอย่ำงชัดเจน โดยอิทธิพลของชำติมหำอ�ำนำจทั้งสอง
ถูกสร้ำงผ่ำนกำรสร้ำงควำมร่วมมือซึง่ สำนต่อไปสูก่ ำรเกิดควำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำงประเทศ เกิดเป็นกำรสร้ำง
พันธมิตรในภูมิภำคเพื่อถ่วงดุลอ�ำนำจอีกฝ่ำย อีกทั้งยังปรำกฏแผนยุทธศำสตร์ในภูมิภำคขนำดใหญ่ ได้แก่
ยุทธศำสตร์อินโด - แปซิฟิกของสหรัฐ และควำมริเริ่มเส้นทำงสำยไหมใหม่ของจีน อีกทั้งยังมีตัวแสดงอื่น ๆ
ทีเ่ ป็นอ�ำนำจขนำดรองหรือขนำดย่อมที่เข้ำมำมีส่วนเกี่ยวข้องในภูมิภำคอีกเช่นกัน
ด้ำนควำมมั่นคงระดับภูมิภำค ควำมร่วมมือหลักของภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คืออำเซียน
(ASEAN) ซึ่งมีควำมมุ่งมั่นที่จะบูรณำกำรประเทศสมำชิกให้มีควำมปรองดองเหนียวแน่นเป็นประชำคมเดียว
แต่ในควำมเป็นจริง อำเซียนเป็นกำรรวมตัวระดับภูมิภำคที่ไม่มีเอกภำพเท่ำที่คำดหวังไว้ โดยเฉพำะหลักกำร
วิถอี ำเซียน (ASEAN Way) ซึง่ ยึดถือหลักกำรไม่แทรกแซงกิจกำรซึง่ กันและกันและเคำรพระบบเสียงฉันทำมติ
ส่งผลให้กำรด�ำเนินกำรใด ๆ ของอำเซียนเป็นไปได้อย่ำงล่ำช้ำ ควำมหลำกหลำยของภูมิภำคเองก็เป็นหนึ่งใน
อุปสรรคที่ท�ำให้กำรบูรณำกำรเข้ำหำกันโดยสมบูรณ์เป็นไปได้ยำก ระดับกำรพัฒนำของแต่ละประเทศก็ยัง
ห่ำงกันอยู่มำก ประเทศนอกภูมิภำคเข้ำมำมีบทบำทในภูมิภำคมำกผ่ำนกำรสร้ำงควำมร่วมมือทั้งกับภูมิภำค
อำเซียนทั้งหมดและกับบำงประเทศโดยเจำะจง เสถียรภำพควำมมั่นคงจึงมีสถำนะค่อนข้ำงระส�่ำระส่ำย
โดยเฉพำะเมื่อประเทศสมำชิกยังคงมีปัญหำข้อขัดแย้งระหว่ำงกันเองอยู่บ่อยครั้ง
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7. การแตกแยกทางสังคม (Social Fragmentation)
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สังคมไทยมีปญ
ั หำเรือ่ ง เอกภำพและควำมเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันเป็นองค์ประกอบหนึง่ ทีม่ คี วำมส�ำคัญ
ส�ำหรับสังคมไทย แต่ในยุคสมัยโลกำภิวัตน์ที่เทคโนโลยีและข่ำวสำรมีกำรเคลื่อนไหลอย่ำงรวดเร็วและ
อย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้มีควำมท้ำทำยจำกวิทยำกำรเทคโนโลยีสมัยใหม่เกิดขึ้นพร้อมกันมำ
ประเทศไทยประสบปัญหำช่องว่ำงควำมเหลื่อมล�้ำในหลำยมิติมำอย่ำงยำวนำน แต่ควำมก้ำวหน้ำของ
เทคโนโลยีและกำรส่งต่อข้อมูลข่ำวสำรได้กลำยเป็นตัวเร่งที่ท�ำให้ปัญหำช่องว่ำงนั้นมีควำมรุนแรงขึ้น และเสี่ยง
ต่อกำรลุกลำมถึงขั้นกำรแตกแยกทำงสังคม ควำมไม่เท่ำเทียมที่ปรำกฏเช่น ช่องว่ำงระหว่ำงวัยที่ขยำยตัวขึ้น
ควำมเหลื่อมล�้ำทำงสถำนะทำงสังคม ควำมเหลื่อมล�้ำทำงเศรษฐกิจ ปัจจัยเหล่ำนี้บั่นทอนควำมเป็นเอกภำพ
ของสังคมไทยและยังลดทอนควำมน่ำเชือ่ ถือและควำมมัน่ ใจในกำรบริหำรงำนของรัฐบำลเป็นอย่ำงมำกอีกด้วย
ประเทศไทยจะต้องมีกำรก�ำหนดนโยบำยที่ให้ควำมส�ำคัญกับทุกหน่วยสังคมอย่ำงเท่ำเทียมและ
เป็นธรรม ควรให้มีกำรช่วยเหลือกลุ่มที่มีควำมจ�ำเป็นต้องได้รับกำรช่วยเหลืออย่ำงเร่งด่วนเพื่อลดโอกำส
กำรเกิดเพิ่มของรอยร้ำวจำกช่องว่ำงที่จะขยำยตัวเพิ่มในอนำคต ก�ำหนดนโยบำยที่จะช่วยเสริมสร้ำงเอกภำพ
และควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคมเพื่อเสถียรภำพของประเทศที่ยั่งยืนต่อไป
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โลกยุ ค ปั จ จุบันถูก นิยามด้วยชื่อ VUCA World ซึ่ ง มี ความหมายถึ ง สภาวะความเป็ นไปของ
สถานการณ์โลกที่มีความผันผวนสูง ความไม่แน่นอน ความสลับซับซ้อน และความคลุมเครือ อันเกิดมาจาก
การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีซึ่งกลายเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนให้มิติอื่น ๆ เช่น เศรษฐกิจ
การแข่งขัน ไปจนถึงการพัฒนาต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกัน อีกทั้งยังมีนิยาม M World
ซึง่ หมายความถึงโลกทีเ่ ต็มไปด้วยการแข่งขันของหลายขัว้ อ�านาจ ประเทศไทยในฐานะองคภาวะหนึง่ จึงจะต้อง
ด�าเนินการธ�ารงรักษาซึ่งความมั่นคงแห่งชาติให้ได้ภายใต้สภาวะที่กล่าวข้างต้น โดยทักษะการวิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณ์ความมัน่ คงจะเป็นหนึง่ ในเครือ่ งมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพส�าหรับประกอบการก�าหนดนโยบาย
ตั้งแต่ขั้นตอนแรก โดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทักษะ 2 ประการ ดังนี้
1. การข่าวกรอง (Intelligence Operation) ควรได้รับบทบาทและความส�าคัญอย่างมาก
ต่อการด�าเนินการต่าง ๆ ของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การตัดสินใจ ไปจนถึงการก�าหนดนโยบายใน
ทุกระดับ อีกทั้งเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ความมั่นคงทั้งระดับภายใน
ประเทศและระหว่างประเทศ อย่างไรก็ดี ด้วยยุคโลกาภิวัตน์ที่ข้อมูลเป็นใหญ่ในสังคมและเกิดการไหลบ่า
อย่างรวดเร็ว จึงเกิดความท้าทายอย่างยิ่งต่อหน่วยการข่าวกรอง เนื่องจากข้อมูลข่าวสารในยุคปัจจุบัน
มีความรวดเร็วในการเผยแพร่และส่งต่อมากขึ้น มีที่มาจากหลากหลายแหล่งข้อมูล ไปจนถึงมีจ�านวนข่าวเท็จ
เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล การด�าเนินการทางการข่าวกรองจึงยิ่งซับซ้อนและมีข้อจ�ากัดมากขึ้น
2. ทักษะและเครื่องมือในการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์มีความส�าคัญและสร้างประโยชน์
ในแก่การปฏิบัติงานในทุกระดับและทุกสายงานไม่เพียงแต่งานด้านความมั่นคงเท่านั้น การวิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณ์เป็นทักษะที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งต่อสถานการณ์หนึง่ (Situation-evaluation)
และต่อการประเมินตนเอง (Self-evaluation) ซึ่งส�าหรับหน่วยงานรัฐสามารถน�าไปใช้เพื่อประเมินจุดแข็ง
และจุดอ่อนของหน่วยงานหรือองค์กร น�าไปสู่การพัฒนาเพื่อเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพ
สูงขึ้นต่อไปได้
จากการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ความมั่นคงประเทศไทยของหลายหน่วยงาน พบข้อสรุป
ที่ตรงกันว่า การก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ (Longevity Society) เป็นแนวโน้มที่จะสร้างความเปราะบางต่อ
ความเสี่ยงของประเทศไทยอย่างมีนัยส�าคัญ ไม่ว่าจะเป็นความท้าทายเรื่องแรงงานซึ่งมีจ�านวนลดลง ปัญหา
การแบ่งแยกระหว่างวัยซึ่งอาจลุกลามถึงขั้นรอยร้าวแบ่งแยกทางสังคม และการชะลอตัวของการเติบโตทาง
เศรษฐกิจจากบริโภคที่ลดลงของกลุ่มสูงอายุซึ่งส่งผลต่ออุปสงค์ภายในประเทศ
ขณะที่ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ถูกวิเคราะห์และประเมินจาก
ประเทศทั่วโลกและได้รับการยอมรับร่วมกันว่าเป็นภัยคุกคามความมั่นคงร่วม (Collective threat) ที่มี
ความส�าคัญต่อสถานการณ์โลกปัจจุบันเนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและมีความรุนแรงสูง
ความมัน่ คงในหลากหลายมิตจิ ะสัน่ คลอนทัว่ กันเป็นห่วงโซ่ โดยเฉพาะความมัน่ คงมนุษย์ (Human security)
ทีค่ วามเป็นอยูข่ องมนุษย์ทวั่ โลกจะเปลีย่ นแปลงไปในทิศทางทีแ่ ย่ลง และในกรณีรนุ แรงทีส่ ดุ ความมัน่ คงของรัฐ
อาจพังทลายได้หากไม่สามารถรักษาความมั่นคงในระดับอื่นได้ อย่างไรก็ดี การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่
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และสภาวะ VUCA World ก็ผลักดันให้นานาประเทศต้องเร่งพัฒนาโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี และการ
อุบัติของโรคระบาดครั้งใหญ่ยังส่งผลให้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมถูกผลักเป็นวาระรองหรืออาจถูกมองข้าม
เนื่องจากมิได้เป็นเรื่องที่เห็นผลกระทบอย่างชัดเจนในห้วงระยะเวลาสั้นเท่าภัยคุกคามรูปแบบอื่น
นอกจากนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสติดต่อโควิด - 19 (COVID-19) กลายเป็น
ภัยคุกคามขัน้ รุนแรงต่อทัง้ ประเทศไทยและทัว่ โลก ส�าหรับสถานการณ์ความมัน่ คงในประเทศไทย
ความมัน่ คงมนุษย์ได้รบั ผลกระทบอย่างสาหัส เช่น การสาธารณสุข การแสวงหารายได้
การเข้าถึงปัจจัยสี่ ความมัน่ คงทางอาหาร และอืน่ ๆ ส่งผลให้การพัฒนาประเทศชะงักตัว
อย่างกะทันหัน ประเด็นความมั่นคงอื่นบางประการจึงต้องถูกลดล�าดับความส�าคัญ
รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว เช่น การพัฒนาอย่างยั่งยืน การด�าเนินการตาม
SDGs การรั ก ษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม หรือในด้านความสั ม พั นธ์
ระหว่างประเทศ ต้องชะลอตัวตามไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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ในระดับการก�าหนดนโยบายว่าด้วยความมั่นคง ควรน�าทักษะการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์
ความมั่นคงไปใช้เป็นเครื่องมือหลักอย่างจริงจัง โดยหยิบยกเอารูปแบบที่มีความเหมาะสมกับเนื้อหาหรือ
หน่วยงานตามพิจารณาสมควรเนื่องจากมีหลายวิธีการให้เลือกสรร ให้มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
โดยบรรจุทักษะการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรซึ่งจะสามารถน�าไป
ประยุกต์ใช้กับหน้าที่งานในอนาคตได้ต่อไป พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในการ
ปรับตัวหรือยืดหยุน่ ตามสถานการณ์ภายใต้โลกยุคโลกาภิวตั น์ซงึ่ มีการเปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอและอย่างรวดเร็ว
เพื่อให้บุคลากรมีความสามารถในการปรับเข้ากับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย เพิ่มภูมิคุ้มกัน
ให้กับหน่วยงานและระบบงานในหน่วยใหญ่ให้สามารถด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง หรือลดความเสี่ยงจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุด
ความท้าทายของการข่าวกรองจากพลวัตโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ส่งผลให้บุคลากรในหน่วยงาน
ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาและข้อจ�ากัดรูปแบบใหม่ ๆ โดยเฉพาะปัญหาที่พัฒนาตามเทคโนโลยี ด้วยเหตุนี้
การน�าบุคลากรที่มีความรู้และคุ้นชินกับเทคโนโลยีเข้ามาปฏิบัติงานจะเป็นหนึ่งในทางเลือกเพื่อบรรเทา
ปัญหาได้ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ซึ่งเติบโตมาพร้อมกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยี มีความสามารถในการเรียนรู้
เทคโนโลยีได้รวดเร็ว และมีความสามารถในการคัดกรองข้อมูล จะสามารถเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพปฏิบัติ
หน้าที่ในงานด้านการข่าวกรองได้เป็นอย่างดี รวมทั้งควรให้มีการพัฒนาเครื่องมือหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับงาน
ด้านการข่าวกรองรูปแบบใหม่อยู่เสมอเพื่อให้สามารถทันต่อสถานการณ์อยู่เสมอ พร้อมทั้งประสานงานกับ
หน่วยงานอืน่ ๆ เพือ่ ยกระดับความมัน่ คงทางไซเบอร์ (Cyber Security) ทัง้ ในระดับรัฐ องค์กร และประชาชน
เพื่อความมั่นคงด้านการข้อมูล และสิทธิความเป็นส่วนบุคคลด้วยเช่นกัน
ในสถานะสังคมสูงอายุ รัฐบาลมีความจ�าเป็นต้องวางแผนและก�าหนดนโยบายเพื่อรองรับต่อความ
ต้องการของสังคมอย่างรอบคอบในหลายมิติ เช่น (1) กลุม่ ผูส้ งู อายุ จะมีความต้องการทางสวัสดิการเพิม่ สูงขึน้
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ในขณะทีม่ รี ายได้ลดลง มีความต้องการใช้บริการทางการแพทย์มากขึน้ จึงควรมีนโยบายเพือ่ รองรับความต้องการ
ดังกล่าว และสร้างสวัสดิการที่มีความเหมาะสมและเอื้ออ�านวยต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรกลุ่มนี้
(2) กลุ่มวัยแรงงาน มีจ�านวนลดลงอย่างต่อเนื่องตามสถิติซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการเติบโตของ
ประเทศในภาพรวมอย่างมีนยั ส�าคัญ จึงสมควรให้มีการพัฒนาศักยภาพและจัดสรรสวัสดิการให้มีคุณภาพชีวิต
ทีด่ ดี ว้ ยเช่นกัน ควรให้มมี าตรการหรือนโยบายทีส่ ง่ เสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเพือ่ ยกระดับแรงงาน
ของประเทศ นอกจากนี้ ยังต้องให้มีการจัดการบริหารเศรษฐกิจของประเทศให้ดี มีการเติบโตก้าวหน้าเพือ่ ให้
แรงงานมีรายได้อย่างเพียงพอ นัยหนึง่ เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดสภาวะแรงงานไหลออกนอกประเทศ อีกทัง้ สถานะ
ทางการเงินที่มั่นคงยังเป็นปัจจัยส�าคัญในการตัดสินใจมีบุตรของคนยุคปัจจุบันอีกด้วย
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในหลายมิติ ได้แก่
1. เกษตรกรรมเป็นกิจกรรมหลักในการประกอบอาชีพของประชาชน การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศจะส่งผลต่อการเพาะปลูกอย่างมีนัยส�าคัญทั้งในขั้นตอนการผลิตและคุณภาพของผลผลิต
2. การท่องเทีย่ วเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศไทย และสภาพภูมิประเทศของประเทศไทย
ส่วนใหญ่เป็นพืน้ ทีร่ าบลุม่ มีระยะทางของพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเลยาวถึง 3,100 กิโลเมตร และมีชายฝัง่ ขนาบสองด้าน
จึงมีโอกาสสูง ที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากกว่าหลายประเทศ อีกทั้ง
การเปลี่ยนแปลงที่ผันผวนของฤดูกาลจะท�าให้สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติต้องรับผลกระทบด้วย
3. ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติจะรุนแรงขึน้ ผลกระทบอันเป็นห่วงโซ่ตงั้ แต่ความเป็นอยูข่ องประชาชน
ไปจนถึงเศรษฐกิจจะเป็นความรับผิดชอบครัง้ ใหญ่ทรี่ ฐั ต้องแก้ไขเยียวยา อีกทัง้ ยังมีเรือ่ งการสูญเสียทรัพยากร
ธรรมชาติ งบประมาณจ�านวนมาก และความไม่แน่นอนว่าจะสามารถฟื้นฟูกลับสู่สภาวะเดิมได้
4. ในแง่การเมือง การก�าหนดนโยบายในการรับมือ จัดการ บริหาร และลดความเสี่ยงล้วนเป็น
หน้าที่ของรัฐบาลทั้งสิ้น และเป็นหน่วยกระจายอ�านาจแก่ภาคประชาชนในระดับต่าง ๆ เมื่อผลกระทบเกิดขึ้น
ต่อชีวติ ประจ�าวันของประชาชนจนน�าไปสูค่ วามไม่พงึ พอใจ ก็อาจน�าไปสูค่ วามสัน่ คลอนของรัฐบาลได้ดว้ ยเช่นกัน
ซึ่งจะเห็นกระแสการต่อต้านจากประเด็นสิ่งแวดล้อมได้บ่อยในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีก�าลังการ
พัฒนาสูง ประเทศไทยจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเช่นกันโดยเฉพาะผลกระทบต่อภาคการเกษตรและเศรษฐกิจ
ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงจะต้องมีการเตรียมรับมือภัยความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
อย่างจริงจัง แม้วา่ ผลกระทบจากประเด็นดังกล่าวอาจไม่ได้เห็นได้ชดั เช่นภัยคุกคามอืน่ ทีเ่ ห็นได้ชดั ในระยะเวลา
อันสัน้ หรือฉับพลัน แต่ผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมได้แสดงออกผ่านปัจจัยธรรมชาติทที่ รุดโทรมลงอย่างต่อเนือ่ ง
และด้วยปัญหาเหล่านีไ้ ม่สามารถทีจ่ ะแก้ไขได้โดยง่ายหรืออาจไม่สามารถแก้ไขได้อย่างสิน้ เชิง จึงควรต้องมีการ
เตรียมพร้อมรับมือเชิงป้องกันไว้กอ่ น นอกจากนี้ ควรส่งเสริมให้เกิดการตระหนักในประชาชน ส่งเสริมความรู้
และส่งเสริมการวิจัยภายในประเทศ โดยแม้ว่าในปัจจุบันจะไม่สามารถผลักขึ้นเป็นวาระหลักส�าคัญได้ แต่ก็
อาจให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ วิทยาการกับต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชือ้ ไวรัสติดต่อโควิด – 19 ในปัจจุบนั ความมัน่ คงในทุกมิตขิ องไทยจึงถูกสัน่ คลอนไปพร้อม ๆ กัน และท�าให้
ประเด็นการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินจากโรคระบาดกลายเป็นวาระส�าคัญล�าดับแรกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
แต่อย่างไรก็ดี 5 เนื่องจากการแก้ไขและฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์เป็นสิ่งที่มักจะด�าเนินการได้ยากกว่า
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terrorism, Utilizing the International counter-terrorism
database” จัดโดยหน่วยความมั่นคงกลาง (Federal Security

Service: FSB) ของสหพั น ธรั ฐ รั ส เซี ย (รั ส เซี ย ) ระหว่ า งวั น ที่ 19
กันยายน - 2 ตุลาคม 2564 ณ กรุงมอสโก รั สเซีย
ในการฝึกอบรม รัฐบาลรัสเซียได้เรียนเชิญผู้แทนหน่วยงานความมั่นคงจากประเทศอาเซียน
10 ประเทศ แต่ด้วยสถานการณ์ที่กล่าวข้างต้น ท�าให้มีเพียง 3 ประเทศที่เข้าร่วม คือ ไทย กัมพูชา
และอินโดนีเซีย ซึ่งในระหว่างฝึกอบรม พวกเราทั้ง 3 คน ได้พักและฝึกอบรมในเซฟเฮ้าส์หลังหนึ่ง
บริเวณชานเมืองมอสโก โดยอาจารย์ทั้งหมดที่มาให้ความรู้เป็นผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิชาการ
หน่วยความมั่นคงกลาง (Academy of FSB) ทั้งสิ้น และการสอนเป็นภาษารัสเซีย โดยมีล่ามแปล
เป็นภาษาอังกฤษ ในภาพรวมหลักสูตรดังกล่าวได้ท�าให้ทราบถึงภาพรวมบริบทความมั่นคงและกลไก
การบริหารจัดการด้านความมัน่ คงของรัสเซีย รวมทัง้ มุมมองต่อการก่อการร้ายและแนวทางการต่อต้าน
การก่อการร้าย ตลอดจนฐานข้อมูลการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศ (International
Counter-Terrorism Database: ICD)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ กองความมัน่ คงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม ส�านักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
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ในห้วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา 2019
คงมี ไ ม่ กี่ ค นที่ จ ะได้ มี ป ระสบการณ์ อ อกเดิ น ทางไปนอกประเทศ
ซึ่ ง ผมถื อ เป็ น หนึ่ ง ในนั้ น โดยได้ รั บ โอกาสให้ เ ข้ า ร่ ว มการฝึ ก อบรม
ภายใต้กรอบความร่วมมือ ASEAN – Russia Strategic Partnership
หัวข้อ “National Security agencies’ role in countering
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NATIONAL SECURITY AGENCIES’ ROLE IN COUNTERING TERRORISM,
UTILIZING THE INTERNATIONAL COUNTER-TERRORISM DATABASE

ANTI
TERRORISM

ด้วยความที่รัสเซียถือเป็นประเทศที่มีขนาดพื้ นที่ใหญ่ และเส้นเขตแดน
ยาวที่ สุ ด ในโลก 11 เขตเวลา ขณะเดี ยวกั น ประชากรมีความหลากหลาย
ทั้งในเชิงของชาติพันธุท
์ ี่ประกอบด้วย 193 กลุ่ม โดยมีรัสเซียนเป็นชนกลุ่มใหญ่
ขณะที่ ใ นเชิ ง ศาสนามี ผู้ นั บ ถื อ คริ ส ต์ ศ าสนาเป็ น ส่ ว นใหญ่ โดยเฉพาะนิ ก าย
รั สเซียนออโธดอกส์ (Russian Orthodox) ท�าให้เป็นเงือ
่ นไขและความท้าทาย
ต่อการรั กษาความมั่นคงในปัจจุบัน
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โดยเฉพาะความหลากหลาย ที่จ�าเป็นต้องด�าเนินการเชิงป้องกันไม่ให้เกิดความตึงเครียด
ระหว่างกลุ่ม รวมทั้งป้องกันการขยายแนวคิดสุดโต่ง โดยในการรักษาความมั่นคงของชาติ
มีกลไกส�าคัญ คือ สภาความมั่นคงแห่งชาติ (Security Council) เป็นกลไกที่ปรึกษา
ในการสนับสนุนตกลงใจของประธานาธิบดี (President) ในฐานะผู้ก�าหนดนโยบาย
และมีอ�านาจในสั่งการโดยตรงไปยังหน่วยงานด้านความมั่นคง
ที่ขึ้นตรงต่อประธานาธิบดี โดยเฉพาะหน่วยความมั่นคงกลาง (FSB)
ที่ถือเป็นหน่วยงานหลักด้านความมั่นคงภายใน มีหน้าที่อ�านาจ
ทั้งงานข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรอง การต่อต้านการก่อการร้าย
และอาชญากรรมการรักษาความปลอดภัยข้อมูล
และความมั่นคงตามแนวชายแดน
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โดยที่ผ่านมาปัญหาการก่อการร้าย (Terrorism) เป็นปัญหาหนึ่งที่รัสเซียให้ความส�าคัญ
โดยได้มีการประกาศให้การต่อต้านการก่อการร้ายเป็นวาระแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2547 และต่อมา
ได้ตรากฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย (Federal Law “On Countering Terrorism”)
เป็นการเฉพาะในปี พ.ศ. 2549 ซึ่งก�าหนดค�านิยามของการก่อการร้ายว่า “การใช้ความรุนแรง

และสร้ า งความหวาดกลั ว อย่ า งเป็ น ระบบ รวมทั้ ง การใช้ ก� า ลั ง อย่ า งผิ ด กฎหมาย
ในการคุกคามบุคคล หรือกลุ่มบุคคล หรือทรัพย์สินส�าคัญของประเทศ เพื่อบรรลุเป้าหมาย

ทางการเมื อ ง โดยมุ่ ง ให้ ก ลไกของรั ฐ องค์ ก ารระหว่ า งประเทศ ผู้ มี ชื่ อ เสี ย งในสั ง คม
กระท�าหรือไม่กระท�าตามเป้าหมายของกลุ่มก่อการร้าย”
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ส�าหรับการด�าเนินการต่อต้านการก่อการร้ายของรัสเซียตามกรอบของกฎหมายว่าด้วยการต่อต้าน
การก่อการร้ายได้ก�าหนดแนวทางการต่อต้านการก่อการร้าย มี 3 แนวทาง ได้แก่ 1 แนวทางการป้องกัน
การก่อการร้าย (Terrorism Prevention) เน้นการลดปัจจัยหรือเงือ่ นไขของการก่อการร้าย โดยเฉพาะ
การสกัดกั้นแนวคิดสุดโต่ง การยกระดับบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การพัฒนามาตรการเชิงป้องกัน
และคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐาน การยกระดับแนวทางการฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งการประสานความร่วมมือ
อย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง 2 แนวทางการต่อต้านการก่อการร้าย
(Combating Terrorism) เน้นการตรวจสอบและระบุตัวตนของกลุ่มก่อการร้าย การสืบสวนสอบสวน
และการบังคับใช้กฎหมาย และ 3 แนวทางการบรรเทาและลดผลกระทบจากการก่อการร้าย
(Mitigation and Minimizing Negative Consequences of Terrorism) มุ่งเน้นการลด
ผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บและเสียชีวติ จากเหตุการณ์เป็นล�าดับแรก โดยให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ และการฟืน้ ฟูสงิ่ ก่อสร้าง
และวัตถุที่เสียหาย
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ซึ่งในทางปฏิบัติพบการก่อการร้ายในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการก่อเหตุโดยใช้ระเบิด
การลักลอบวางเพลิงการใช้สารเคมีในการก่อการร้าย การท�าลายและท�าความเสียหาย
ให้กับทรัพย์สินส�าคัญ การลอบสังหารบุคคลส�าคัญ การจับตัวประกันและการลักพาตัว
บุคคล รวมทั้งการคุกคามโดยรูปแบบหรือเครื่องมืออื่น ๆ ทั้งนี้ การก่อเหตุโดยใช้ระเบิด
เป็นรูปแบบที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายมักเลือกใช้ เนื่องจากต้นทุนต�่า ท�าได้ง่ายและสามารถ
สร้างความหวาดกลัว เพื่อสร้างอิทธิพลเป็นวงกว้าง นอกจากนี้ เริ่มพบการใช้การก่อเหตุ
ด้วยระเบิดพลีชีพ (Suicide Bomber Attack) เพิ่มขึ้น โดยผู้ก่อการร้ายด้วยวิธีดังกล่าว
มักเป็นผู้หญิงซึ่งมีภาวะทางจิตใจอ่อนไหวและปลูกฝังแนวคิดง่ายกว่าผู้ชาย รวมทั้ง
สร้างผลกระทบเชิงจิตวิทยาต่อสังคมสูงกว่า

โดยในการขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ งานดั ง กล่ า ว ได้ มี การก� า หนดโครงสร้า ง
การบริ หารจั ดการต่ อต้ านการก่ อการร้าย ซึ่งก�าหนดไว้ ในกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยการต่ อ ต้ า นการก่ อ การร้ า ย และค� า สั่ ง ประธานาธิ บ ดี ว่า ด้ ว ย
มาตรการการต่ อ ต้ า นการก่ อ การร้ า ย (Presidential Decree
“On Counterterrorism Measures”) โดยมุ่งการบู รณาการกลไก
3 ระดับ ดังนี้
Counter-Terrorism (Prevention)
Federal
Level

(Executive
Power)
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Regional
Level
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Combating-Terrorism

President
The National Anti-Terrorism Committee (NAC)

The Regional
Anti-Terrorism
Committee

Federal Body of
Executive Power
Ministry/Agency

Permanent Office
of NAC/Federal
Operational HQ

Subject
Operational HQ

Sea Basin
Operational HQ

Group of
Operational Level

Sea-district
Operational Level

Region unit of Federal
Executive Power
Municipal
Level

The Municipal
Anti-Terrorism
Committee
Municipal unit of Federal
Executive Power

1

กลไกระดับสหพันธรัฐ (Federal Level) มีประธานาธิบดี เป็นผู้ก�าหนดนโยบาย

ก�ากับ และสั่งการ และคณะกรรมการระดับชาติว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย
(National Anti-Terrorism Committee: NAC) ซึง่ ผูอ้ า� นวยการหน่วยความมัน่ คงกลาง
(Director of FSB) เป็นประธาน มีหน้าที่ในการเสนอแนะนโยบายและกฎหมาย
รวมทั้งประสานการปฏิบัติและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
โดยมีศูนย์ประสานการปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายระดับสหพันธรัฐ เป็นกลไก
ประสานงานภายใต้คณะกรรมการฯ และส�านักงาน NAC เป็นสนับสนุนในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการ

กลไกระดับท้องถิ่น (Municipal Level) มีคณะกรรมการระดับท้องถิ่นว่าด้วยการต่อต้าน

การก่อการร้าย (Municipal Anti-Terrorism Committee) เป็นกลไกที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ระดับภูมิภาค มีหน้าที่ ในการน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ โดยมีกลุ่มปฏิบัติการระดับท้องถิ่น
และเขตทะเล (Group of Operational Level and Sea District Operational Level)
เป็นกลไกปฏิบัติการที่ประกอบก�าลังด้านความมั่นคงจากหน่วยความมั่นคงกลาง และต�ารวจ

นอกจากนี้ รัสเซียยังให้ความส�าคัญกับการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้าน
การก่อการร้ายของรัสเซีย ภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ โดยในระดับระหว่างประเทศ ได้อาศัย
กรอบความตกลงระหว่างประเทศของสหประชาชาติ จ�านวน 16 ฉบับ ประกอบด้วย 13 อนุสัญญา
และ 3 พิธีสาร ขณะที่ในระดับภูมิภาคได้อาศัยการประสานความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือ
ได้แก่ สภายุโรป (Council of Europe: CoE) สหภาพยุโรป (EU) องค์การว่าด้วยความมัน่ คงและความร่วมมือ
ในยุโรป (Organization for Security and Co-operation in Europe: OSCE) เครือรัฐเอกราช
(Commonwealth of Independence State: CIS) องค์ ก ารสนธิ สั ญ ญาความมั่ น คงร่ ว มกั น
(Collective Security Treaty Organazation: CSTO) อาเซียน (ASEAN) สหภาพรัฐแห่งรัสเซียและเบลารุส
(Union State of Russia and Belarus)
หนึ่ งในความส� าเร็ จที่ เป็นรู ปธรรมจากการประสานความร่ วมมือระหว่างประเทศ คื อ
ฐานข้ อ มู ล การต่ อต้านการก่ อการร้ ายระหว่างประเทศ (International CounterTerrorism Database: ICD) ซึ่งเป็นผลจากการการประชุมผู้น�าหน่วยปฏิบต
ั ิการพิ เศษ
หน่ ว ยงานความมั่ น คง และหน่ ว ยงานบั ง คั บ ใช้ก ฎหมาย (Meeting of the Heads
of Special Services, Security and Law Enforcement Bodies) ครั้ งที่ 3 - 5
ในปี พ.ศ. 2547 – 2549 จัดโดย รัฐบาลรัสเซีย เพื่อเป็นระบบกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
มีส�านักงาน NAC และหน่วยความมั่นคงกลาง (FSB) เป็นหน่วยรั บผิดชอบ
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3

การก่อการร้าย (Regional Anti-Terrorism Committee) ซึง่ มีผบู้ ริหารสูงสุดของภูมภิ าค เป็นประธาน
มีหน้าที่ในการบูรณาการภายในภูมิภาค โดยถ่ายทอดนโยบายระดับสหพันธรัฐไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้ง
ติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีศูนย์ประสานการปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายระดับภูมิภาค
และศู น ย์ ป ระสานการปฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการก่ อ การร้ า ยภาคพื้ น ทะเล เป็ น กลไกประสานงาน
ภายใต้คณะกรรมการฯ

45
วำรสำรมุมมองควำมมั่นคง

2

กลไกระดับภูมิภาค (Regional Level) มีคณะกรรมการระดับภูมิภาคว่าด้วยการต่อต้าน
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ปัจจุบันมีหน่วยงานจากประเทศพั นธมิตรมากกว่า 50 หน่วยงานจากประเทศ
พั นธมิตร (ประเทศไทยยังมีหน่วยงานที่สามารถเข้าถึงได้) และ 9 หน่วยงาน
จาก 5 องค์การระหว่างประเทศสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลดังกล่าว โดยฐานข้อมูล
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ฐานข้อมูลเปิด (Open Segment) มีขอ
้ มูล อาทิ ข้อมูล
เหตุการณ์การก่อการร้าย บุคคลที่ต้องการตัว องค์กรก่อการร้าย กฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เอกสารวิเคราะห์และวิจย
ั และข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้าน
แนวคิดก่อการร้าย และฐานข้อมูลทีเ่ ข้าถึงได้อย่างจ�ากัด (Restriction Segment)
เป็นข้อมูลที่มีช้ันความลั บ โดยมีข้อมูลส� าคัญ อาทิ ข้อมูลรู ปแบบและวิ ธีการ
ก่อการร้าย นักรบต่างชาติ องค์กรก่อการร้าย
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ในการเข้ารับการฝึกอบรมครัง้ นี้ ถือเป็นประสบการณ์ทสี่ า� คัญทีท่ า� ให้ได้รบั ทราบมุมมอง
มาตรการ และกลไกการต่อต้านการก่อการร้ายของรัสเซีย โดยเฉพาะการปฏิบัติการเชิงยุทธวิธี
งานด้านการข่าวและนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการต่อต้านการก่อการร้าย รวมทั้งทดลอง
เข้าใช้ฐานข้อมูลการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศ (ICD) ตลอดจนได้แลกเปลีย่ นความเห็น
ในประเด็นความมั่นคงและแนวปฏิบัติอื่น ๆ อาทิ กรณีการก่อการร้ายในสาธารณรัฐเชเชน
(Chechen Republic) การบริหารจัดการกลุ่มชาติพันธุ์และศาสนาของรัสเซีย ซึ่งพบว่ารัสเซีย
ได้มกี ารศึกษาและพัฒนาองค์ความรูด้ า้ นการต่อต้านการก่อการร้ายทีค่ อ่ นข้างก้าวหน้าและเป็นระบบ
ยกตัวอย่างกรณีทสี่ ว่ นตัวรูส้ กึ ว่าค่อนข้างแปลกใหม่ คือ การศึกษาทางนิตวิ ทิ ยาศาสตร์เฉพาะด้าน
อย่างด้านพฤกษชาติ และที่ผ่านมาสามารถสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนได้ ดังกรณีของเบลารุส
ที่ มี ก ารตรวจพบเมล็ ด พื ช บริ เวณตั ว ห่ อ หุ ้ ม วั ต ถุ ร ะเบิ ด ซึ่ ง จากสามารถจ� า กั ด ขอบเขตพื้ น ที่
ที่ใช้ในการประกอบวัตถุระเบิดและน�าไปสู่การจับกุม
ดั ง นั้ น หากหน่ ว ยงานความมั่ น คงของไทย โดยเฉพาะหน่ ว ยงาน
ด้านการข่าว และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย สามารถแลกเปลี่ ยน
องค์ ค วามรู้ หรื อ เข้ า รั บ การฝึ ก อบรมทางยุ ท ธวิ ธี หรื อ เทคนิ ค
บางส่วน จากสถาบันวิ ชาการหน่วยความมั่นคงกลาง(Academy
of FSB) รวมทั้งเข้าเป็นสมาชิกในการเข้าถึงฐานข้อมูลการต่อต้าน
การก่ อ การร้ า ยระหว่ า งประเทศ (ICD) ก็ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
การยกระดับการต่อต้านการก่อการร้ายของไทยให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นต่อไป

ที่ท�าการค้นคว้า ศึกษา วิจัย วิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
ทั้งที่เป็นนโยบายภายในหรือนโยบายระหว่างประเทศ
เพื่อน�าไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ท�าให้ผู้ก�าหนดนโยบาย
สามารถตัดสินใจในประเด็นนโยบายสาธารณะอยู่บนฐาน
ของข้อมูลและความรู้ สถาบันเหล่านีอ้ าจเป็นองค์กรอิสระ
หรือเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรหลักอื่น ๆ (affiliated
institution) แต่ตอ้ งเป็นองค์กรทีม่ โี ครงสร้างแน่นอน ถาวร
และไม่เป็นองค์กรทีต่ งั้ ขึน้ เพือ่ รับท�างานอย่างใดอย่างหนึง่
ชั่วครั้งชั่วคราว (ad hoc commission) คลังสมอง
มีบทบาทอยู่ในฐานะเป็นตัวเชื่อมระหว่างภาควิชาการ
และภาคนโยบาย มีหน้าที่สร้างความเชื่อมโยงให้กับ

1

การแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ

พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2559 ในส่วนอ�านาจหน้าที่ของสภาความมั่นคง
แห่งชาติที่ได้มีการปรับปรุงขึ้นใหม่ก�าหนดให้สภาฯ
มี อ� า นาจแต่ ง ตั้ ง คณะที่ ป รึ ก ษาของสภาซึ่ ง มี
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความมั่นคงในด้านต่าง ๆ
เพื่อติดตาม ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์อันเป็น
ภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติในด้านที่ได้รับการ
แต่งตั้งเพื่อเสนอความเห็นต่อสภา หรือพิจารณาเรื่อง
เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติตามที่สภามอบหมาย
ถื อ เป็ น มิ ติ ใ หม่ ข องการจั ด ท� า พระราชบั ญ ญั ติ ส ภา
1

ภาคประชาสังคม ภาครัฐบาลและสาธารณะ เพื่อพัฒนา
และรักษาผลประโยชน์สาธารณะของประเทศ โดยการ
ท�าวิจัยและท�าให้งานวิจัยมีภาษาและรูปแบบที่เข้าใจง่าย
น่าเชือ่ ถือ และเข้าถึงประชาชนและผูก้ า� หนดนโยบาย คลังสมอง
จึงมีบทบาทส�าคัญในการตรวจสอบ ชี้น�า และเสนอแนะ
ความคิด แนวทางและวิธีการที่เหมาะสมให้กับภาครัฐ
และส่วนราชการ เพื่อการบริหารจัดการ ปรับปรุง แก้ไข
ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว ด้วยเหตุนี้ คลังสมองจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง
ต่อการพัฒนาและเปลีย่ นแปลงประเทศในด้านต่าง ๆ ให้ดขี นึ้
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การเมือง เป็นต้น

ความมั่นคงแห่งชาติซึ่งให้ความส�าคัญต่อการมีระบบ
คณะทีป่ รึกษา (Advisory Board System) เพือ่ ช่วยงาน
สภาความมัน่ คงแห่งชาติ ผ่านองค์ความรู้ ความเชีย่ วชาญ
ช�านาญ และประสบการณ์ของบุคคลทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
ในคณะที่ ป รึ ก ษาของสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ใ น
แต่ละด้านทีก่ า� หนด อันจะช่วยสนับสนุนการพิจารณา
แก้ไขปัญหาความมัน่ คงส�าคัญในสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
ให้เป็นไปอย่างรอบคอบรัดกุม โดยมีข้อมูลและ
ความเห็ น ของผู ้ เชี่ ย วชาญหรื อ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ช ่ ว ย
สนับสนุนการพิจารณามากยิ่งขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคง ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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คลังสมอง หรือ Think-Tank หมายถึง สถาบัน
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รพี โล่ชัยยะกูล 1

2

การออกแบบโครงสร้างองค์การกับการบริหารจัดการความมั่นคง

การออกแบบโครงสร้างองค์การที่น�าเข้ามา
บริ ห ารจั ด การความมั่ น คงภายใต้ ก ระบวนทั ศ น์
ความมัน่ คงใหม่นนั้ เป็นเรือ่ งทีม่ คี วามสลับซับซ้อนมากขึน้
สถานการณ์ของความมั่นคงในยุคหลังสงครามเย็น
หรือยุคโลกาภิวตั น์ เป็นโลกทีม่ คี วามเป็นเครือข่ายรวมถึง
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษ
ที่ผ่านมา ประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้น�าไปสู่การออกแบบ
โครงสร้างองค์การ ดังนัน้ การก�าหนดโครงสร้างองค์การ

(Form of Organization) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล จึงเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่สามารถกระท�าได้งา่ ย
ดังเช่นยุคที่ความมั่นคงมีความหมายถึงความมั่นคง
แห่งรัฐ (State Security) เป็นส�าคัญ แต่การออกแบบ
องค์ ก ารเป็ น กระบวนการบริ ห ารจั ด การที่ จ ะต้ อ ง
ค�านึงถึงผลกระทบที่เกิดทั้งระยะสั้นและระยะยาว
รวมถึงการออกแบบองค์การจะต้อง ค�านึงความเป็น
พลวัตร (Dynamic Design)

การจัดโครงสร้างขององค์การมีหลายแบบ โดยแต่ละแบบก็มีข้อดีข้อเสียในตัวของมันเอง ดังนั้น การที่
ผู้บริหารจะวางแนวในการจัดโครงสร้างนั้น อาจจะต้องพิจารณาจากหลาย ๆ ปัจจัยด้วยกัน อย่างไรก็ตาม การจัด
โครงสร้างขององค์การสามารถแบ่งแยกออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ที่เป็นพื้นฐานได้ 6 ประเภท ดังนี้
โครงสร้างองค์การตามหน้าที่การงาน
(Functional Organization Structure)
หมายถึง โครงสร้างทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โดยแบ่งไปตาม
ประเภทหรือตามภาระหน้าทีอ่ ย่างชัดเจน ซึง่ จะส่งผลดี
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเชี่ ย วชาญกั บ หน้ า ที่ ข องงานนั้ น
ฝ่ายบริหารระดับสูงจะให้ความส�าคัญกับการก�าหนด
นโยบายไว้กว้าง ๆ ข้อดีคอื การประสานงานได้งา่ ยและ
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง
ข้อเสียคือ การแบ่งงานออกเป็นหลายส่วนงานและมี
ผูเ้ ชีย่ วชาญหลายด้าน ท�าให้การวางแผนมีความยุง่ ยากขึน้
และการก�าหนดผู้รับผิดชอบอาจกระท�าได้ไม่ชัดเจน
ไม่มีการกระจายอ�านาจในการบริหารให้ลดหลั่นลงไป
ซึ่งอาจเป็นข้อจ�ากัดอยู่บ้าง
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โครงสร้างองค์การตามสายงานหลัก
(Line Organization Structure)
หมายถึง การจัดรูปแบบโครงสร้างให้มสี ายงานหลัก
และมีการบังคับบัญชาจากบนลงล่างเป็นไปตามล�าดับ
ขั้น ๆ จะไม่มีการสั่งการแบบข้ามขั้นตอนในสายงาน
เหมาะสมส�าหรับองค์การต่าง ๆ ทีต่ อ้ งการให้มกี ารขยายตัว
ในอนาคตได้ สะท้อนจากสภาพของงานที่เป็นจริง เช่น
2.1.2

แบ่งตามลักษณะของงานทีต่ อ้ งการ หรือตามกระบวนการ
ในการท�างาน ข้อดีคือ เป็นรูปแบบที่เข้าใจง่าย มีสาย
การบังคับบัญชาเป็นขั้นตอนสามารถตรวจสอบได้
รวดเร็ว เหมาะสาหรับองค์การขนาดเล็ก ข้อเสียคือ
ไม่ได้สนับสนุนให้ผทู้ า� งานมีความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน
ไม่ ส ามารถครอบคลุ ม ขอบข่ า ยของงานได้ ทั้ ง หมด
และผู้บริหารระดับสูงอาจจะไม่ยอมมอบหมายงานให้
ผู้บริหารงานระดับรอง ๆ ลงมา
โครงสร้างองค์การแบบคณะทีป่ รึกษา
(Staff Organization Structure)
หมายถึง การจัดโครงสร้างโดยการให้มที ปี่ รึกษา
เข้ามาช่วยการบริหารงาน ข้อดีคอื ท�าให้การด�าเนินงาน
ต่าง ๆ มีการวางแผนและประเมินสถานการณ์ลว่ งหน้าได้
โดยที่ ป รึ ก ษาจะคอยให้ ค วามชั ด เจนในประเด็ น ที่
เกีย่ วข้องกับงาน และจะเป็นผูช้ ว่ ยในการประสานงาน
กับหน่วยงานอืน่ ๆ สิง่ ส�าคัญผูบ้ ริหารต้องเข้าใจว่าฝ่าย
คณะที่ปรึกษามีหน้าที่เพียงเสนอแนะ แต่ไม่มีอ�านาจ
สั่งการ โดยอ�านาจสั่งการเป็นของผู้บริหารเท่านั้น
2.1.3

หมายถึง การจัดโครงสร้างองค์การโดยให้มี
การบริหารงานในลักษณะคณะกรรมการ คณะกรรม
การบริ ห ารจะมี ส ่ ว นส� า คั ญ ในการแก้ ไขปั ญ หาจาก
การบริ ห ารงานแบบผู ก ขาดด้ ว ยผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
เพียงผู้เดียว ข้อเสียคือ ให้ความส�าคัญกับการประชุม
ถกแถลงกันซึง่ อาจจะใช้เวลาค่อนข้างมากจนกว่าจะได้
ข้อยุตซิ งึ่ อาจไม่ทนั การต่อการวินจิ ฉัยสัง่ การได้ หรืออาจ
เป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ในระดับคณะกรรม
การหรื อ ยอมประนี ป ระนอมกั น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข ้ อ ยุ ติ ที่
รวดเร็ว
โครงสร้างองค์การแบบแบ่งส่วนงาน
ออกเป็นหน่วย
(Division Organization Structure)
หมายถึง การจัดโครงสร้างองค์การโดยแต่ละ
หน่ ว ยมี อิ ส ระในการบริ ห ารงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
ผูบ้ งั คับบัญชา และผูป้ ฏิบตั งิ านในแต่ละหน่วยมีโอกาส
ฝึ ก ฝนการปฏิ บั ติ ง านทุ ก หน้ า ที่ อ ย่ า งกว้ า งขวาง
สนับสนุนการตอบสนองแนวความคิดกระจายอ�านาจ
ให้มากขึ้น การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวและยืดหยุ่น
เข้ากับสภาพแวดล้อมนอกองค์การได้มาก และผูบ้ งั คับ
บัญชามี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ความส� า เร็ จ และความ
2.1.5

3

ล้มเหลวของงานสูงขึ้น ข้อเสียคือ อาจท�าให้มีความ
เป็นอิสระมากเกินไป จนท�าให้การปฏิบตั งิ านเกินขอบเขต
และอาจท�าให้มคี า่ ใช้จา่ ยมากขึน้ สิน้ เปลืองงบประมาณ
เพราะมีหน่วยงานหลายหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านอยูใ่ นส่วนกลาง
แล้วยังต้องมีหน่วยงานในหน่วยย่อยอีก
โครงสร้างองค์การแบบโครงการ
(Project Organization Structure)
หมายถึง การจัดโครงสร้างองค์การโดยแบ่ง
ตามโครงการ การท�างานมีลกั ษณะชัว่ คราวคือ มีระยะเวลา
เริ่มต้น และสิ้นสุดในการปฏิบัติงานที่แน่นอนตาม
ที่ได้ก�าหนดไว้ วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานจะเป็น
วัตถุประสงค์ซึ่งสามารถบรรลุได้ภายในระยะเวลา
ทีก่ า� หนด โครงสร้างการท�างานตามสายการบังคับบัญชา
แต่เน้นการประสาน งานระหว่างหลายหน่วยงาน
เข้าด้วยกัน เน้นความสัมพันธ์ระหว่างกลุม่ และลักษณะ
การท�างานแบบกลุ่ม โดยมีผู้อ�านวยการโครงการหรือ
ผู้จัดการโครงการเป็นผู้รับผิดชอบงานโดยตรง

2.1.6

กล่าวได้วา่ คณะทีป่ รึกษาของสภาความมัน่ คง
แห่งชาติ จะมีปฏิสมั พันธ์เชือ่ มโยงกับสภาความมัน่ คง
แห่งชาติ และส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ในลั ก ษณะรู ป แบบโครงสร้ า งองค์ ก ารด้ า นความ
มั่นคงแบบผสม (Hybrid Organization)

สถาบันคลังสมองด้านความมั่นคง (Security Think Tank)

ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557
ส� า นั ก งานสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ไ ด้ จั ด จ้ า ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นทีป่ รึกษาโครงการศึกษาวิจยั
เรือ่ ง “รูปแบบและแนวทางในการจัดตัง้ สถาบันคลังสมอง
ด้านความมั่นคง” ซึ่งคาดหวังว่าผลการศึกษาที่ได้
จะน� า ไปสู ่ ก ารมี ร ะบบคลั ง สมองด้ า นความมั่ น คง
เพือ่ สนับสนุนงานด้านความมัน่ คงในระดับนโยบายของชาติ
โดยมี ส� า นั ก งานสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ท� า หน้ า ที่
ก�ากับสถาบันคลังสมองด้านความมั่นคงที่จะจัดตั้งขึ้น
ในรูปแบบที่มีความเป็นไปได้และมีความเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจ�ากัดของโครงสร้างการบริหาร

งานราชการ รวมถึงอุปสรรคในการจัดตั้งหน่วยงาน
ภาครัฐขึน้ ใหม่ขณะนัน้ ส่งผลให้การจัดตัง้ สถาบันคลังสมอง
ดังกล่าวต้องชะลอออกไป แต่ถึงกระนั้นแนวคิดเรื่อง
คลั ง สมองด้ า นความมั่ น คงซึ่ ง จะเป็ น ศู น ย์ ร วม
องค์ความรู้และประสบการณ์ในงานด้านความมั่นคง
ผ่านผูท้ รงคุณวุฒหิ รือผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขาต่าง ๆ ถือเป็น
จุ ด เริ่ ม ต้ น ของข้ อ เสนอให้ มี ค ณะที่ ป รึ ก ษาของ
สภาความมัน่ คงแห่งชาติในพระราชบัญญัตสิ ภาความมัน่ คง
แห่งชาติฉบับปัจจุบนั ซึง่ ส�านักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
ได้พิจารณาจัดท�ายกร่างในห้วงปี 2557 – 2558
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โครงสร้างองค์การแบบคณะกรรมการ
(Committees Organization Structure)
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2.1.4

คณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติที่จะก�าหนดให้มีขึ้นในพระราชบัญญัติฉบับนี้ จะท�าหน้าที่
เสมือนเป็นคลังสมองด้านความมัน่ คง โดยให้การสนับสนุนข้อมูลหรือผลงานในเชิงวิชาการเพือ่ ช่วยการด�าเนินงาน
ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ รวมถึงส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เพิ่มเติมจากบทบาทด้านการเป็น
ทีป่ รึกษาในงานด้านความมัน่ คงซึง่ เป็นภารกิจหลัก โดยแนวคิดรูปแบบและแนวทางในการจัดตัง้ สถาบันคลังสมอง
ด้านความมั่นคงที่ผ่านมา ดังนี้
3.1

ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
ประเทศในด้านต่าง ๆ ให้ดีขึ้น ดังนั้น หน่วยงานซึ่ง
ท� า หน้ า ที่ ใ นลั ก ษณะของสถาบั น คลั ง สมองจึ ง มี
บทบาทส�าคัญในการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูล
และเสนอแนวนโยบายสาธารณะ ทั้งในรูปแบบของ
การแสดงความคิ ด เห็ น การวิ เ คราะห์ เชิ ง นโยบาย
และการศึกษาวิเคราะห์เฉพาะกรณี จึงนับเป็นเครือ่ งมือ
กลไกที่ความจ�าเป็นมากขึ้นในกระบวนการก�าหนด
นโยบายของชาติ ซึง่ หน่วยงานคลังสมองมีความส�าคัญ
ในกระบวนการก�าหนดนโยบายสาธารณะ และมี
อิทธิพลอย่างมากในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว

3.2

ในต่างประเทศ หน่วยงานคลังสมองมีบทบาท
ส�าคัญและชัดเจนมากในฐานะที่เป็นผู้ศึกษาวิจัยและ
ผู้ให้ข้อมูลกับรัฐบาล โดยหน่วยงานคลังสมองเหล่านี้
จะต้องมีความเชีย่ วชาญ รวมถึงมีการศึกษาวิจยั เชิงลึก
ในประเด็นส�าคัญทางสังคมต่าง ๆ เนื่องจากข้อมูลที่
ได้จะถูกน�าไปใช้เป็นฐานในการก�าหนดนโยบายหรือ
ทิศทางในการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ตาม การน�า
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากหน่ ว ยงานคลั ง สมองไปใช้ ใ นแต่ ล ะ
ประเทศก็มีความแตกต่างกัน ในประเทศที่พัฒนา
แล้วได้มีการจัดตั้งและใช้ประโยชน์จากหน่วยงาน
คลังสมองมาเพื่อช่วยให้ข้อมูลแก่รัฐบาลในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ในสังคม

3.3

การสร้างหน่วยงานคลังสมองด้านความมั่นคงนั้นถือ
เป็นเรื่องใหม่ เนื่องจากการก�าหนดยุทธศาสตร์หรือ
นโยบายทางด้านความมั่นคงในประเทศไทยแต่เดิม
เป็นเรื่องปิด การมีส่วนร่วมขององค์การนอกสายงาน
ความมั่นคงเป็นไปได้ยาก อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน
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สถาบันคลังสมอง หมายถึง สถาบัน
ที่ท�าการค้นคว้า ศึกษา วิจัย วิเคราะห์นโยบาย
สาธารณะ ทั้งที่เป็นนโยบายภายในหรือนโยบาย
ระหว่างประเทศ เพื่อน�าไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ที่ ท� า ให้ ผู ้ ก� า หนดนโยบายสามารถตั ด สิ น ใจใน
ประเด็นนโยบายสาธารณะอยู่บนฐานข้อมูลความรู้
คลังสมองจึงมีบทบาทส�าคัญในการตรวจสอบ ชี้น�า
และเสนอแนะความคิด แนวทางและวิธกี ารทีเ่ หมาะสม
ให้กบั ภาครัฐและส่วนราชการ เพือ่ บริหารจัดการ ปรับปรุง
แก้ ไขประเทศได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ทั้ ง ใน
ระยะสั้นและระยะยาว ด้วยเหตุนี้ คลังสมองจึงมี
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หน่วยงานคลังสมองโดยทั่วไปท�าหน้าที่
วิจัย วิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ทั้งที่เป็นนโยบาย
ภายในและนโยบายระหว่างประเทศ น�าไปสู่ข้อเสนอ
เชิงนโยบายที่ท�าให้ผู้ก�าหนดนโยบายสามารถตัดสินใจ
ในประเด็นนโยบายสาธารณะที่อยูบ่ นฐานของข้อมูล
และความรู้ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์วิจัยอย่างมี
วิจารณญาณและมีความน่าเชื่อถือ บทบาทส�าคัญ
ของหน่วยงานคลังสมอง คือ การประสานเชื่อมโยง
ระหว่างความเป็นวิชาการซึ่งเป็นการวิเคราะห์วิจัย
อย่างมีหลักการ และการน�าไปปฏิบัติในเชิงนโยบาย
โดยการน�าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
ในเชิงลึกเหล่านั้นไปเป็นฐานข้อมูลในการก�าหนด
นโยบายสาธารณะที่จะน�าออกสู่ประชาชน
ในด้านความมั่นคง หน่วยงานคลังสมอง
ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในประเทศที่พัฒนาแล้ว
โดยได้เข้ามามีบทบาทในการสร้างองค์ความรูห้ รือสร้าง
ปัญญาให้แก่การด�าเนินยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ส� า หรั บ ประเทศไทยซึ่ ง เป็ น ประเทศที่ ก� า ลั ง พั ฒ นา

สถาบันคลังสมอง อาจจ�าแนกออกเป็น
6 ประเภทใหญ่ ดังนี้
สถาบันคลังสมองวิชาการ
(Academic Think Tank)
เป็ น องค์ ก ารอิ ส ระที่ เ น้ น หนั ก ทางด้ า น
วิชาการ เน้นการศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้เป็น
ส�าคัญ มีกระบวนการควบคุมการศึกษาวิจัยที่เข้มงวด
และมีมาตรฐาน โดยปกติแล้วจะได้รับการสนับสนุน
ทางการเงินจากหลายแหล่ง อาทิ กองทุน องค์การ
เอกชนต่าง ๆ และทุนส่วนบุคคล สถาบันจะว่าจ้างนัก
วิ จั ย จากสถาบั น การศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ จาก
วารสารวิชาการและมีมาตรฐานมาท�าการศึกษาวิจัย
โดยท�าหน้าที่เหมือนนักวิจัยในมหาวิทยาลัย เน้นการ
ศึกษาด้านกลยุทธ์ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อท�าให้เกิด
ความเข้าใจในประเด็นส�าคัญที่สังคมก�าลังสนใจ ทั้งใน
ประเด็นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และมีความมุง่ หมาย
ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงความคิ ด ของผู ้ บ ริ ห ารหรื อ ผู ้ น� า
เกี่ยวกับการก�าหนดนโยบาย
1

สถาบันคลังสมองตามสัญญาจ้าง
(Contract Think Tank)
มีความคล้ายคลึงกับประเภทแรก โดยมีการ
ศึกษาวิจัยที่พิถีพิถันและมีความลึกซึ้งสูง บุคลากรที่
รับเข้ามาปฏิบัติงานจึงต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถ
มีพื้นฐานการศึกษาเป็นที่ยอมรับ ซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลให้
การศึ ก ษาวิ จั ย อยู ่ บ นพื้ น ฐานของความเป็ น จริ ง
และมีความน่าเชือ่ ถือ ด้านเงินสนับสนุนได้รบั การสนับสนุน
จากรัฐบาล (สถาบันคลังสมองบางแห่งอาจมีหน่วยงานอืน่
ร่วมให้การสนับสนุนด้วย) และรัฐบาลเป็นผู้ที่มี
2

บทบาทส� า คั ญ ในการตั ด สิ น ใจถึ ง ภารกิ จ ที่ ส ถาบั น
จะต้องท�าให้ส�าเร็จลุล่วง ดังนั้น งานวิจัยของสถาบัน
คลั ง สมองประเภทนี้ ส ่ ว นใหญ่ จึ ง เกี่ ย วกั บ นโยบาย
รัฐบาล ด้านผลงานของสถาบันจะอยูใ่ นรูปแบบรายงาน
ทีม่ คี วามครอบคลุมทุกด้าน น�าเสนอต่อรัฐบาลซึง่ เป็น
ผู้สนับสนุนเงินทุนมากกว่าที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณะ
3

สถาบันคลังสมองผู้สนับสนุน
(Advocacy Think Tank)
มีความแตกต่างจากสถาบันคลังสมองในสอง
รูปแบบแรกค่อนข้างมาก โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิจัย
และการให้ ข ้ อ มู ล ในประเด็ น ที่ ส� า คั ญ ที่ ผู ้ จั ด ท� า
นโยบายต้องการทราบ พยายามขายความคิดของตน
ให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมากกว่าการคงไว้ซึ่งความ
เป็นกลาง มุง่ เน้นการวิจยั ในระยะสัน้ สามารถเผยแพร่
งานวิจยั ได้รวดเร็ว และน�าเสนอผลการวิจยั เพียง 1 - 2 หน้า
โดยมีความมุ่งหมายให้มีผลต่อการถกเถียงเกี่ยวกับ
นโยบายในปั จ จุ บั น มากกว่ า จะมองถึ ง อนาคตและ
การศึกษาในระยะยาว
สถาบันคลังสมองทีส่ งั กัดหน่วยงานรัฐบาล
(Governmentally Affiliated Think Tank)
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง และได้ รั บ การสนั บ สนุ น
ทางการเงินจากรัฐบาลเพียงหน่วยงานเดียว ผู้ปฏิบัติ
งานในหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายแก่ผู้บริหาร โดยหน่วยงานประเภทนี้
บางประเทศจะคัดเลือกพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานจาก
มหาวิทยาลัยชั้นน�า และส่งไปฝึกอบรมต่างประเทศ
เพื่อท�าให้เป็นทีมวิจัยที่มีคุณภาพ
4
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3.4

และผันผวนเช่นนี้ และการสร้างองค์ความรู้หรือ
สร้างปัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นซึ่งจะ
สามารถช่ ว ยให้ ป ระเทศไทยสามารถรั บ มื อ กั บ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจกระทบต่อความ
มั่นคงของประเทศในอนาคตได้
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การแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง รวมถึงการก�าหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง จ�าเป็นที่
จะต้ อ งเปลี่ ย นกลวิ ธี ห รื อ วิ ธี ก ารหาค� า ตอบของ
ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ใหม่ การวิจัยและพัฒนา
องค์ ค วามรู ้ ด ้ า นความมั่ น คงจึ ง มี บ ทบาทส� า คั ญ
อย่างยิ่งในสถานการณ์โลกที่มีความเปลี่ยนแปลง

สถาบันคลังสมองที่สังกัดมหาวิทยาลัย
(University Affiliated Think Tank)
เป็นสถาบันคลังสมองทีส่ งั กัดอยูใ่ นมหาวิทยาลัย
มีความเป็นวิชาการค่อนข้างสูงแต่มักท�าการศึกษา
วิจยั ในขอบเขตทีแ่ คบ จ�ากัดและเฉพาะด้าน โดยสถาบัน
คลังสมองประเภทนี้ในหลายประเทศมีบทบาทส�าคัญ
ในการพัฒนา พิจารณา และวิพากษ์วิจารณ์ทางเลือก
เกี่ยวกับกับนโยบาย และช่วยในการสร้างภาพลักษณ์
ให้แก่บางประเทศ และหากเป็นมหาวิทยาลัยในสังกัด
ของรัฐบาลจะมีบทบาทในการก�าหนดนโยบายค่อน
ข้างมาก
5

3.5
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บทบาทและหน้าที่สถาบันคลังสมอง
จะแตกต่ า งกั น ออกไปตามแต่ ค วามจ� า เป็ น และ
ความสนใจของแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม ในประเด็น
เรือ่ งความมัน่ คงนัน้ จะพบว่า มีความใกล้เคียงกัน ไม่วา่
จะเป็นปัญหาด้านเศรษฐศาสตร์ การบริหารการปกครอง

ความมั่นคงภายในประเทศ นโยบายสาธารณะ
การต่างประเทศ สังคมศาสตร์ และแม้กระทั่งรวมถึง
ทางวิทยาศาสตร์และพลังงานก็ตาม ทั้งนี้ สามารถ
ประมวลสรุปบทบาทและหน้าที่ความเกี่ยวข้องของ
สถาบันคลังสมองเหล่านี้ได้ 7 ด้านหลัก ๆ ดังนี้

1

ด้านการศึกษาวิจัยด้านความมั่นคงของประเทศในประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น

2

ด้านการให้ค�าปรึกษาและแนะน�าทางเทคนิค หรือเชิงนโยบายต่อรัฐบาล

3

ด้านการรวบรวม ประมวลผลข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน

4

ด้านการเผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชนและสาธารณะทั่วไป

5

ด้านการให้บริการตีพิมพ์ และเผยแพร่เอกสารรายงานวิจัย สิ่งพิมพ์
และวารสารทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น

6

ด้านการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับนานาประเทศทั่วโลก

7

การให้ความรู้ การฝึกอบรม การจัดประชุม การสัมมนาในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อเผยแพร่ผลงานที่ได้มีการศึกษามา
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สถาบันคลังสมองที่สังกัดพรรคการเมือง
(Party Think Tank)
เป็ น สถาบั น คลั ง สมองที่ มี ค วามใกล้ ชิ ด กั บ
พรรคการเมืองสูง อาจกล่าวได้วา่ เป็นสถาบันคลังสมอง
ที่สังกัดพรรคการเมือง (หนึ่งสถาบันสังกัดหนึ่งพรรค)
และเงินงบประมาณสนับสนุนก็มาจากพรรคการเมือง
และสมาชิกเป็นหลัก ดังนั้น ในการก�าหนดแนวทาง
การด�าเนินงานและศึกษาวิจัยของสถาบันจึงขึ้นอยู่กับ
ความต้องการของพรรคการเมืองที่สถาบันสังกัดอยู่
6

4

ระบบที่ปรึกษาในเชิงนโยบาย (Policy Advisory System) เพื่อจัดนโยบาย

กระบวนการร่างนโยบายได้รับความสนใจจากนักวิชาการในตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการร่าง
นโยบายซึง่ มีคณะทีป่ รึกษาเข้ามามีบทบาทและมีอทิ ธิพลต่อทิศทางและเนือ้ หาของนโยบาย นับแต่ทศวรรษที่ 80
เป็นต้นมา ได้มกี ารศึกษาเกีย่ วกับค�าแนะน�าเชิงนโยบายซึง่ มีความเป็นระบบมากขึน้ มีการจัดวางองค์กรและบุคคล
โดยพัฒนาเป็นโครงสร้างของระบบให้ค�าปรึกษาในเชิงนโยบาย ซึ่งในประเทศก�าลังพัฒนามีการศึกษาถึงระบบนี้
ไว้น้อยมาก โดยเฉพาะในประเด็นของการวางระบบคณะที่ปรึกษาช่วยงานฝ่ายบริหารประเทศในระดับนโยบาย

4.2

ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
การถกแถลงเกีย่ วกับประเด็นนโยบายเกิดขึน้ ในวงกว้าง
และมี แ หล่ ง ที่ ม าของแนวคิ ด รวมไปถึ ง ค� า แนะน� า
ด้านนโยบายอย่างกว้างขวาง หลายทศวรรษมาแล้วที่
หน่วยงานรัฐจะวิเคราะห์นโยบายและให้ข้อเสนอแนะ
แก่รัฐมนตรี ซึ่งในห้วงที่ผ่านมามีการเสนอแนะ
ลักษณะนีใ้ นหลายประเทศ จนน�าไปสูข่ อ้ เสนอการจัดตัง้
สภาทีป่ รึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ (Expert Advisory Council)
ภายในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งแนวโน้มของการตั้งสภา

ดังกล่าวนี้จะมีความเชื่อมโยงกับการให้ความส�าคัญ
ในประเด็นด้านความมัน่ คง ชีวติ ความเป็นอยูข่ องมนุษย์
รวมไปถึงความต้องการค�าแนะน�าที่มีความน่าเชื่อถือ
มากยิ่งขึ้น
4.3

การมีระบบที่ปรึกษาในฐานะกลไกที่เอื้อ
ข้อมูลและองค์ความรู้แก่องค์กร (Knowledge
Infrastructure) ช่วยให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูล
และองค์ ค วามรู ้ ที่ ห ลากหลายภายในองค์ ก รอย่ า ง
สม�่ า เสมอ โดยกลไกดั ง กล่ า วสามารถจั ด รู ป แบบ
ตามลักษณะของข้อแนะน�าที่องค์กรต้องการ ดังนี้

1

กลไกที่ให้ค�าปรึกษาเชิงการเมือง
และการขั้นตอนทางนโยบาย

2

กลไกที่ให้ค�าปรึกษาการบริหารวิกฤตการณ์
หรือนโยบายระยะสั้น

3

กลไกที่ให้ค�าปรึกษาการขับเคลื่อนนโยบาย
ในระยะกลางและระยะยาว

4

กลไกทีใ่ ห้คา� ปรึกษาข้อมูลในเชิงลึกหรือข้อมูล
ด้านสถิติเพื่อการก�าหนดนโยบาย โดยมองว่า
สภาทีป่ รึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ เป็นกลไกในลักษณะ
ให้ ค� า ปรึ ก ษาเพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นนโยบาย
ระยะกลางและระยะยาว (Medium to LongTerm Policy Steering Advice)
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การปรับรูปแบบการร่างนโยบายและ
กระบวนการให้ค�าปรึกษาในเชิงนโยบาย ตลอดจน
ทฤษฎีและค�าอธิบายแนวคิดในการประสานความร่วมมือ
กั น ของคณะบุ ค คลซึ่ ง เข้ า มาเป็ น องค์ ป ระกอบเพื่ อ
ให้ข้อมูลองค์ความรู้ และค�าแนะน�าให้กับผู้ก�าหนด
นโยบาย อย่างไรก็ตาม มีแนวความคิดทีเ่ กีย่ วข้องค่อนข้าง
หลายหลาย กล่าวคือ ในเชิงการเมืองปัจจุบัน ระบบ
ที่ปรึกษาในเชิงนโยบายคือส่วนส�าคัญของการท�างาน
ของรั ฐ บาลเมื่ อ มี ก ารร่ า งนโยบายและมี ก ารจั ด
การปกครองบริหารงาน ทั้งนี้ ที่ปรึกษามีบทบาทใน
เกือบทุกการตัดสินใจของรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลไม่เพียง
ได้รบั ค�าแนะน�าจากนักวิเคราะห์มอื อาชีพเท่านัน้ หากแต่
จากตัวแสดง (Actors) อื่น ๆ ด้วย เช่น ที่ปรึกษา
ทางการเมืองที่เป็นกลาง ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
รวมถึ ง ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายซึ่ ง เน้ น ย�้ า การท� า
ความเข้ า ใจข้ อ เสนอแนะและอิ ท ธิ พ ลที่ มี ต ่ อ
กระบวนการก�าหนดจัดท�านโยบาย
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การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ (Comparative
Study) ผูเ้ ขียนขอยกตัวอย่าให้เห็นถึงการศึกษาระบบ
สภาความมั่นคงแห่งชาติของประเทศต่าง ๆ ในเชิง
เปรียบเทียบ พบว่าหลายประเทศมีคณะทีป่ รึกษาของ
สภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นกลไกท�าหน้าที่หลัก
ให้คา� แนะน�าและข้อเสนอช่วยประกอบการพิจารณา
ตกลงใจของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทั้งนี้ สามารถ
จ�าแนกตัวอย่างแนวทางทีอ่ าจถือเป็นตัวแบบ (Model)
ของการจัดตัง้ คณะทีป่ รึกษาของสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
ภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ส ภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ
ฉบับปัจจุบัน รวม 2 กรณี ดังนี้
4.4.1 กรณีประเทศแคนาดา รัฐบาลแคนาดา
ได้ ส ร้ า งระบบความมั่ น คงเต็ ม รู ป แบบเพื่ อ รั บ มื อ
กับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ
โดยในปี 2547 ได้มีการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาด้าน
ความมั่ น คงแห่ ง ชาติ (The National Security
Advisory Council) ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านความมั่นคงภายนอกรัฐบาล โดยสมาชิกที่มี
ความหลากหลายได้ ส ะท้ อ นมุ ม มองซึ่ ง เป็ น ความ
เชีย่ วชาญเฉพาะ เช่น ด้านการข่าวกรอง กฎหมายและ
นโยบาย สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ การวางแผน
และการจัดการระบบการเตรียมพร้อม สถานการณ์ฉกุ เฉิน
ด้านสาธารณสุข ความปลอดภัยสาธารณะ ความมัน่ คง
ด้านการขนส่ง ความมั่นคงชายแดน และความมั่นคง
ระหว่างประเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งหมด
จะสะท้ อ นความคิ ด ผ่ า นการถกแถลงภายในสภา
ทีป่ รึกษาด้านความมัน่ คงแห่งชาติ โดยสภาจะมีการประชุม
กั น อย่ า งน้ อ ยปี ล ะสองครั้ ง และไม่ ม ากกว่ า สี่ ค รั้ ง ต่ อ ปี
มีรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐบาลเข้าร่วม
ประชุมด้วยตามความเหมาะสม สภาที่ปรึกษาด้าน
ความมั่ น คงแห่ ง ชาติ จ ะให้ ค� า แนะน� า ทางลั บ ใน
ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ
รวมไปถึงยุทธศาสตร์ กลไก และกิจกรรมที่ต้องได้รับ
การพัฒนา ส่งเสริม ประเมินและพัฒนาระบบความ
มั่นคงโดยองค์รวม ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะที่ได้จะน�าเสนอ

ให้กบั คณะรัฐมนตรีชดุ เล็กด้านความมัน่ คง ด้านสาธารณสุข
และการเตรียมพร้อมในภาวะฉุกเฉิน และนายกรัฐมนตรี
โดยผ่านที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติ โดยตัวสภา
จะมีบทบาทที่ปรึกษาและไม่มีอ�านาจในการตัดสินใจ
กรณีประเทศอินเดีย เป็นประเทศที่มี
ระบบโครงสร้ า งกลไกระดั บ ชาติ ด ้ า นความมั่ น คง
คล้ายคลึงกับประเทศไทยมากที่สุด ประกอบด้วย
โครงสร้าง 3 ส่วนหลัก ดังนี้
4.4.2

1 กลุม่ นโยบายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Policy

Group) ถือเป็นชั้นแรกของโครงสร้างทั้งสามส่วน
มี ที่ ป รึ ก ษาสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ เ ป็ น ประธาน
โดยกลุ่มดังกล่าวนี้มีหน้าที่ในการทบทวนยุทธศาสตร์
การป้องกันประเทศ การมองภัยคุกคามของชาติทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว
2 คณะกรรมการอ� า นวยการข่ า วกรองร่ ว ม

(Joint Intelligence Committee) มีหน้าที่วิเคราะห์
ข่ า วกรองทั้ ง ในและต่ า งประเทศจากหน่ ว ยข่ า วที่
เกี่ยวข้อง
3 คณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ

(National Security Advisory Board) ประกอบด้วย
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงแห่งชาติที่อยู่นอก
รั ฐ บาลสมาชิ ก มั ก จะเป็ น ข้ า ราชการเกษี ย ณอายุ
พลเรือน ทหาร นักวิชาการและผู้แทนจากภาค
ประชาสังคมที่มีความเชี่ยวชาญความมั่นคงทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ การต่างประเทศ การทหาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเศรษฐศาสตร์

ระบบโครงสร้างกลไก
ระดับชาติด้านความมั่นคง
Strategic Policy Grou
กลุ่มนโยบายเชิงยุทธศาสตร์

Joint Intelligence Committee
คณะกรรมการอำ�นวยการข่าวกรอำงร่วม

National Security Advisory Board
คณะที่ปรึกษาขอำงสภาความมั่นคงแห่งชาติ

นอกจากนี้ คณะทีป่ รึกษาของสภาความมัน่ คง
แห่งชาติของอินเดีย ยังมุง่ จะพัฒนาให้เป็นสะพานเชือ่ ม
ระหว่างความมั่นคงแห่งชาติ และคลังสมอง สถาบัน
การค้นคว้าและวิจยั ทีเ่ น้นเกีย่ วกับความมัน่ คงแห่งชาติ
และยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการสื่อสารและการทำา
ความเข้าใจนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ โดยคณะ
ที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นเหมือน
ตัวรองรับความคิดเห็นของสาธารณชน คลังสมอง
กลุ่มผลประโยชน์ที่มีต่อนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
ผ่านการสัมมนา การบรรยาย ในสถาบันชัน้ นำา และจาก
การริเริม่ โดยสมาชิกคณะทีป่ รึกษาของสภาความมัน่ คง
แห่งชาติเอง ทั้งนี้ คณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคง
แห่งชาติของอินเดีย ได้ออกผลงานอันเกี่ยวข้องกับ
ความมั่นคงแห่งชาติมาแล้วกว่า 300 ชิ้น
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ประเด็ น ที่ น่ า สนใจสำ า หรั บ คณะที่ ป รึ ก ษา
ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ของอินเดีย คือ จะมี
การทบทวนโครงสร้างและบทบาทหน้าที่เป็นระยะ
เพื่อให้การทำางานตอบสนองต่อความมั่นคงแห่งชาติ

ในห้วงต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยล่าสุด
ได้มีการเพิ่มเติมผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างประเทศ และ
ด้านยุทธศาสตร์ รวมไปถึงประสบการณ์ด้านประเทศ
เพื่อนบ้าน การข่าวกรอง การค้าระหว่างประเทศ
การเงินการคลังและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทัง้ นี้ คณะทีป่ รึกษา
ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ สามารถร่วมมือ
กับผู้เชี่ยวชาญของหน่วยอื่นเพื่อการศึกษาเฉพาะด้าน
โดยแต่เดิมคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
จะได้ รั บ มอบหมายจากสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ
รัฐบาล หรือหน่วยงานอื่น ๆ ในการศึกษาเฉพาะเรื่อง
มี ห ลั ก คิ ด ว่ า ให้ ส มาชิ ก คณะที่ ป รึ ก ษาของสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ สามารถใช้ประสบการณ์และ
ความเชี่ ย วชาญในการพิ จ ารณาประเด็ น ปั ญ หา
ความมั่นคงที่สำาคัญได้อย่างเต็มที่โ ดยไม่ ต้ อ งเสี ย เวลา
ไปกับงานประจำาหรืองานด้านอื่น ๆ ของรัฐบาล
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คณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ของอินเดียได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2541 โดยมีข้อเสนอ
สำาคัญแรกคือ ร่างหลักการนิวเคลียร์ของประเทศ เมือ่ ปี
2550 ทั้งนี้ คณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
จะนัดประชุมหารือกันเดือนละ 1 ครัง้ หรือเมือ่ มีประเด็น
ต้องหารือ โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ประเด็น
ความมัน่ คงในระยะยาวให้กบั สภาความมัน่ คงแห่งชาติ
รวมไปถึงการให้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย เดิมคณะ
ที่ ป รึ ก ษาของสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ อ ยู่ ใ นวาระ
ครั้งละ 1 ปี แต่ปัจจุบันจะอยู่ในวาระครั้งละ 2 ปี

กองประเมินภัยคุกคาม

กองนโยบายและ
ยุทธศาสตรความมั่นคง

(โครงสรางแบบคณะกรรมการ)

สภาความมั่นคงแหงชาติ

กองความมั่นคงจังหวัด
ชายแดนภาคใตและชนตาง
วัฒนธรรม
กองความมั่นคงเกี่ยวกับ
ภัยคุกคามขามชาติ

กองความมั่นคง
ดานการเตรียมพรอมและ
การปองกันประเทศ

กองความมั่นคงกิจการ
ชายแดนและประเทศรอบบาน

กองความมั่นคงทางทะเล

กองความมั่นคง
ระหวางประเทศ

กองความมั่นคง
ภายในประเทศ

กลุมภารกิจยุทธศาสตรและ
อำนวยความมั่นคงเฉพาะดาน

(โครงสรางแบบสายงานหลัก/แบบสวนงาน/โครงการ)

สำนักเลขาธิการ

กลุมภารกิจสนับสนุน
ทางการบริหาร

สนับสนุนชวยเหลืองาน สมช. ตามประกาศ สภา มช.
สนับสนุนการทำงานในฐานะฝายเลขานุการ

สายบังคับบัญชา
เสนอความเห็นตอสภา มช. ตาม ม. ๑๐ แหง พ.ร.บ. สภา มช.

กลุมกฎหมาย

สถาบันความมั่นคงศึกษา

กลุมภารกิจสนับสนุนทาง
วิชาการและเครือขาย

(โครงสรางแบบคณะที่ปรึกษา)

คณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแหงชาติ

ผังความเชื่อมโยงของคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแหงชาติ
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สำนักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

กลุมภารกิจนโยบายและ
บริหารแผนงานความมั่นคง
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การบริหารจัดการ
ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา

ญหาการลักลอบ
กรณีศึกษา ปัออกนอกพื
้นที่พักพิงชั่วคราว

1

่
พื้นที่พักพิงชัวคราวฯ
ของผู้หนีภัย
การสู้รบ
ั จากเมียนมา (ผภร.)

1

เพื่ อ ติ ด ตามนโยบายการบริ ห ารจั ด การ
ผู ้ ห นี ภั ย สู ้ ร บจากเมี ย นมาในพื้ น ที่ พั ก พิ ง ชั่ ว คราว
และข้อจ�ากัดในการบริหารจัดการ
2

เพือ่ ศึกษาและประเมินผลกระทบ ด้านความมัง่ คง
ที่เกิดขึ้นจากปัญหาการลักลอบออกนอกพื้นที่พักพิง
ชั่วคราวของผู้หนีภัยการสู้รบฯ
3

เพือ่ ศึกษาถึงปัจจัยต้นเหตุของปัญหาการลักลอบ
ออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวของผู้หนีภัยการสู้รบฯ
รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยัง่ ยืน
โดยการศึ ก ษาจะเป็ น ทั้ ง ในบริ บ ทที่ รั ฐ มี ห น้ า ที่
ในการรักษาความมัน่ คงของรัฐ และบริบทด้านสิทธิ
มนุษยชนที่รัฐพึงปฏิบัติตามเนื่องด้วยรัฐเป็นส่วนหนึ่ง
ของเวทีประชาคมระหว่างประเทศ รวมทัง้ การพิจารณา
ปัญหาในระดับพืน้ ทีเ่ พือ่ สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยต้นเหตุ
ของปัจจัยที่แท้จริง เพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาอย่างยั่งยืน โดยใช้การศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ
ทั้งในส่วนของยุทธศาสตร์ นโยบาย และกลไกภาครัฐ
ในการบริหารจัดการฯ แนวทางในการบริหารจัดการ

ผู้ลี้ภัยขององค์การระหว่างประเทศ รวมทัง้ เอกสารทาง
วิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสภาพ
การด� า รงชี วิ ต ของผู ้ ห นี ภั ย การสู ้ ร บจากเมี ย นมา
ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ
ผลการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการผูห้ นีภยั
การสูร้ บจากเมียนมา ได้ประสบกับปัญหาและอุปสรรค
หลากหลายประการ เนื่องจากการบริหารจัดการฯ
ได้เกีย่ วข้องกับหลากหลายมิติ ทัง้ มิตคิ วามมัน่ คงภายในรัฐ
มิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และมิติประชาคม
ระหว่างประเทศ และเกีย่ วข้องกับหลากหลายตัวแสดง
ทั้งประเทศไทย ประเทศต้นทาง ประเทศปลายทาง
(ประเทศทีส่ าม) และองค์การระหว่างประเทศ ขณะที่
ผูห้ นีภยั การสูร้ บฯ ได้อยูอ่ าศัยภายในประเทศไทยเป็น
ระยะเวลานาน ได้กอ่ ให้เกิดปัญหาการลักลอบออกนอก
พืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราวฯ ซึง่ ได้สง่ ผลกระทบต่อความมัน่ คง
ของรัฐหลายประการ อย่างไรก็ตามการด�าเนินการ
ของรัฐในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว มิอาจด�าเนินการได้
โดยการพิ จ ารณาถึ ง บริ บ ทความมั่ น คงภายในรั ฐ
เพียงด้านเดียว เพราะบริบทของปัญหาได้เกีย่ วข้อง
กับหลากหลายมิติ อีกทัง้ การบริหารจัดการฯ จะต้อง
กระท�าภายใต้ความสมดุลระหว่าง ความมัน่ คงแห่งชาติ
(National Security) และหลักสิทธิมนุษยชน
(Human Rights) ด้วย

บทความชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมหลักสูตรความมั่นคงศึกษา (ระดับต้น) รุ่นที่ 2 ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประจ�าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการบริหารจัดการภาครัฐต่อผูห้ นีภยั การสูร้ บจากเมียนมาในพืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราว และศึกษาปัญหาการลักลอบ
ออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวของผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา
2
เจ้าพนักงานปกครองช�านาญการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
1
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การศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการผู้หนีภัย
การสูร้ บจากเมียนมา กรณีศกึ ษา การลักลอบออกนอก
พืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราว มีวตั ถุประสงค์ 3 ประการ คือ

พันตรี วรเชษฐ์ รัตนพันธ์ 2
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บทคัดย่อ

การศึกษาครัง้ นีไ้ ด้มีขอ้ เสนอแนะในการแก้ไข
ปั ญ หาการลั ก ลอบออกนอกพื้ น ที่ พั ก พิ ง ชั่ ว คราวฯ
ทั้งที่เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะ
เชิงปฏิบัติการ โดยข้อเสนอแนะที่ได้ มาจากการศึกษา
ปัจจัยต้นเหตุของปัญหาการลักลอบออกนอกพื้นที่
พักพิงชัว่ คราวฯ ทัง้ ในส่วนของปัจจัยผลักดันทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสภาพการด�ารงชีวติ ของผูห้ นีภยั การสูร้ บฯ และปัจจัย
ดึงดูดที่ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการลักลอบออกนอก

พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ทั้งจากสภาพแวดล้อมภายนอก
และลักษณะของพืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราวฯ ซึง่ ข้อเสนอแนะ
เหล่านีผ้ วู้ จิ ยั เล็งเห็นว่าเป็นสิง่ ทีม่ ปี ระโยชน์ทหี่ น่วยงาน
หรื อ ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งสามารถน� า ไปประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการ
แก้ไขปัญหาเพือ่ ป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อความมัน่ คง
ของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน ที่อาจ
จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
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นั บ ตั้ ง แต่ ส ถานการณ์ ก ารปราบปราม
ชนกลุ ่ ม น้ อ ยและกลุ ่ ม ต่ อ ต้ า นรั ฐ บาลของกองทั พ
เมียนมาที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ได้ส่งผลให้เกิดการ
อพยพหลบหนีภัยจากการสู้รบเข้ามาในประเทศไทย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ซึ่งรัฐบาลไทยในขณะนั้น
ได้ผ่อนปรนให้ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาอาศัยอยู่
ในประเทศไทยได้ เป็นการชั่วคราว ด้วยเหตุผลทาง
ด้านมนุษยธรรม ระหว่างรอการเดินทางกลับภูมลิ า� เนา
ในเมียนมาเมื่อสถานการณ์คลี่คลายและเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม จากการที่ประเทศไทยไม่ได้เป็นภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติ
ค.ศ. 1951 และพิธสี ารเกีย่ วกับสถานภาพผูล้ ภ้ี ยั ค.ศ. 1967
จึงท�าให้ ผูห้ นีภยั การสูร้ บทีอ่ พยพเข้ามาในประเทศไทย
ไม่อยูใ่ นสถานะผูล้ ภี้ ยั โดยมีสถานะเป็นเพียงผูห้ ลบหนี
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง
พ.ศ. 2522 ซึ่งต่อมารัฐบาลไทยได้ผ่อนปรนและ
ยิ น ยอมให้ อ งค์ ก รพั ฒ นาเอกชนได้ เข้ า มาให้ ค วาม
ช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมแก่ผหู้ นีภยั จากการสูร้ บ
ในขั้นต้น จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2541 รัฐบาลไทย
ได้อนุญาตให้สา� นักงานข้าหลวงใหญ่ผลู้ ภี้ ยั สหประชาชาติ
(United Nations High Commissioner for
Refugees : UNHCR) เข้ามามีบทบาทในการให้ความ
ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ห นี ภั ย การสู ้ ร บร่ ว มกั บ องค์ ก รพั ฒ นา
เอกชน ภายใต้การก�ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย

รัฐบาลไทยได้มีแนวทางในการบริหารจัดการ
กับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา โดยการผ่อนปรน
อนุ ญ าตให้ ผู ้ ห นี ภั ย การสู ้ ร บสามารถอยู ่ ใ นเขต
ประเทศไทยได้เป็นการชัว่ คราว และยินยอมให้องค์การ
ระหว่ า งประเทศและองค์ ก รพั ฒ นาเอกชนเข้ า ไป
ช่วยเหลือดูแลโดยมีเงื่อนไขที่ส�าคัญ คือ
1 ยินยอมให้อยูใ่ นเขตประเทศไทยได้เป็นการ
ชั่วคราว โดยเมื่อพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้หนีภัยการสู้รบจาก
เมียนมา เดินทางข้ามเขตแดนมา ทางรัฐบาลไทยจะ
ช่วยเหลือให้ที่พักพิงในพื้นที่ปลอดภัยบนพื้นฐานของ
มนุษยธรรม
2 ผูห้ นีภยั การสูร้ บจากเมียนมาต้องอยูใ่ นพืน้ ที่
พักพิงชัว่ คราว (Temporary Shelter) ทีท่ างรัฐบาลไทย
จัดให้เท่านัน้ ซึง่ ไม่ใช่ ศูนย์อพยพ (Refugee Camp)
3 เมื่อการสู้รบในเมียนมาสิ้นสุดลง และมี
ความปลอดภัยแล้ว ผู้หนีภัยการสู้รบต้องเดินทางกลับ
เมียนมาโดยทันที โดยฝ่ายไทยจะอ�านวยความสะดวก
ในการเดินทางกลับ ซึ่งในปัจจุบันทางรัฐบาลไทย
ได้ก�าหนดให้มีพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ
จากเมียนมา จ�านวน 9 แห่ง อยู่ในพื้นที่ชายแดน 4
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก จังหวัด
กาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย

1

พืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราวผูห้ นีภยั การสูร้ บ
บ้านใหม่ในสอย อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

5

พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ
บ้านแม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

2

พืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราวผูห้ นีภยั การสูร้ บ
บ้านแม่สรุ นิ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

6

พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ
บ้านอุ้มเปี้ยม อ.พบพระ จ.ตาก

3

พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ
บ้านแม่ลามาหลวง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

7

พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ
บ้านนุโพ อ.อุ้มผาง จ.ตาก

4

พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ
บ้านแม่ละอูน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

8

พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ
บ้านต้นยาง อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

แม้ ว ่ า ทางการไทยจะอนุ ญ าตให้ ผู ้ ห นี ภั ย
การสู ้ ร บจากเมี ย นมาสามารถอยู ่ ใ นประเทศไทย
เฉพาะภายในพืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราวฯ ได้เป็นการชัว่ คราว
เท่านั้น เพื่อรอการส่งกลับภูมิล�าเนาเดิม อย่างไรก็ตาม
สถานการณ์ ในเมียนมายังคงไม่มแี นวโน้มทีด่ ขี นึ้ และด้วย
ข้อจ�ากัดหลายประการ ท�าให้ทางการไทยไม่สามารถ
ด�าเนินการ ส่งผู้หนีภัยการสู้รบกลับภูมิล�าเนาเดิมได้
ตามนโยบายทีว่ างไว้เท่าทีค่ วร ส่งผลให้ผหู้ นีภยั การสูร้ บ
จากเมียนมายังคงอยู่อาศัยในเขตประเทศไทยเป็น
ระยะเวลานาน บางพืน้ ทีอ่ าศัยอยูเ่ ป็นเวลานานมากกว่า
30 ปี ซึ่งส่งผลให้เกิดผลกระทบด้านความมั่นคง
หลายประการ อาทิ
1 ปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบลักลอบออกนอก
พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ไปขายแรงงาน ทั้งในลักษณะ
เช้าไปเย็นกลับ และเข้าไปท�างานในเขตตัวเมือง รวมทัง้
พื้นที่เขตชั้นในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

2 ปั ญ หาการท� า ลายทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
3 ปัญหาการลักลอบค้ายาเสพติดหรือสิ่งของ
ผิดกฎหมาย
4 ปัญหาราษฎรไทยในพื้นที่ได้รับผลกระทบ
จากผูห้ นีภยั การสูร้ บ และเกิดทัศนะคติทไี่ ม่ดตี อ่ รัฐบาล
ที่เห็นว่าผู้หนีภัยการสู้รบได้รับการช่วยเหลือดีกว่า
ราษฎรไทย เป็นต้น
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ปั ญ หาที่ เ กิ ด จากการที่
ผูห้ นีภยั การสูร้ บลักลอบออกนอกพืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราวฯ
ซึ่งได้มีการตรวจพบอย่างต่อเนื่อง ปัญหาดังกล่าว
ได้ส่งผลกระทบด้านความมั่นคงหลายประการ ทั้งใน
การแย่งชิงแรงงานไทยการลักลอบค้ายาเสพติดหรือ
สิ่งของผิดกฎหมาย ผลกระทบจากการเกิดโรคระบาด
รวมทั้งอาจเกิดปัญหาอาชญากรรมตามมาได้
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พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ
บ้านถ�้าหิน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
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ขณะที่แนวโน้มสถานการณ์ในเมียนมายังคง
มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากเหตุการณ์
การรัฐประหารรัฐบาลเมียนมา ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2564 ยิ่งสะท้อนให้เห็นว่าการด�าเนินการ
ส่งผู้หนีภัยการสู้รบกลับภูมิล�าเนาเดิมตามนโยบายนั้น
ด�าเนินการได้ยากยิ่งขึ้น อีกทั้งอาจจะมีแนวโน้มที่
ผูห้ นีภยั การสูร้ บจากเมียนมาอพยพเข้ามายังดินแดนไทย

เพิ่มมากขึ้นได้ จึงเป็นสิ่งส�าคัญยิ่งที่ควรมีการศึกษา
และประเมิ น ผลกระทบด้ า นความมั่ ง คงที่ เ กิ ด ขึ้ น
จากการลั ก ลอบออกนอกพื้ น ที่ พั ก พิ ง ชั่ ว คราวฯ
ของผู้หนีภัยการสู้รบ และพิจารณาถึงปัจจัยต้นเหตุ
ของปัญหา รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
อย่างยั่งยืน เพื่อป้องกันผลกระทบด้านความมั่นคง
ที่อาจจะมีความรุนแรงมากขึ้นได้ในอนาคต

ยุทธศาสตร์และนโยบายในการบริหารจัดการผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา
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ในการด�าเนินการต่อผู้หนีการภัยสู้รบจาก
เมียนมานั้น แม้ประเทศไทยไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญา
ว่าด้วยสถานภาพผูล้ ภี้ ยั ของสหประชาชาติ ค.ศ. 1951
และพิธีสารเกี่ยวกับสถานภาพผู้ลี้ภัย ค.ศ. 1967 แต่
การด�าเนินการของประเทศไทยก็มีระบบการจัดการ
ที่ดี ส�าหรับสาเหตุที่ประเทศไทยไม่ได้เข้าร่วมเป็นภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติ
ค.ศ. 1951 นัน้ เนือ่ งจากมีเหตุผลทีส่ า� คัญ 2 ประการ3 คือ

ว�รส�รมุมมองคว�มมั่นคง
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ประการที่ 1 ส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย
แห่งสหประชาชาติ (UNHCR) มีอนุสัญญาฉบับหนึ่ง
คืออนุสญ
ั ญาว่าด้วยสถานภาพผูล้ ภ้ี ยั ของสหประชาชาติ
ค.ศ. 1951 ซึ่งประกาศใช้หลังสงครามโลกครั้งที่ 2
เพื่อใช้ในการรองรับสถานการณ์ผู้ลี้ภัยในทวีปยุโรป
เป็นการเฉพาะ ซึง่ รัฐบาลไทยได้พจิ ารณาเห็นว่าข้อก�าหนด
ในอนุ สั ญ ญาฉบั บ ดั ง กล่ า วที่ ไ ม่ ต รงกั บ สถานการณ์
ในภูมิภาคเอเชีย ดังนั้น เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ ยอมรับ
อนุสัญญาฉบับดังกล่าว จึงควรมีการจัดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อหา
แนวทางปรับปรุงและอุดช่องว่างของอนุสัญญาฉบับ
ดังกล่าวเสียก่อน

ประการที่ 2 ในส่วนของประเทศไทยได้พจิ ารณา
อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติ
ค.ศ. 1951 โดยมีประเด็นพิจารณา ดังนี้
1 ในขณะที่ประเทศไทยยังมิได้เป็น

ภาคีอนุสัญญาฉบับดังกล่าว ประเทศไทยก็ได้ให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้อพยพเป็นจ�านวนมากอยู่แล้วและมี
มาตรฐานการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง น่ า จะดี ก ว่ า
ประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย
ของสหประชาชาติ ค.ศ. 1951 ด้วย
2 ทีต่ งั้ ด้านภูมศิ าสตร์ของประเทศไทย

มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศที่
ยังมีการพัฒนาทีต่ า�่ กว่าประเทศไทย จึงท�าให้มปี ระชาชน
ของประเทศเพื่อนบ้านอพยพเข้ามา เป็นจ�านวนมาก
โดยการอ้างสาเหตุต่าง ๆ ดังนั้น ถ้าประเทศไทย
เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยของ
สหประชาชาติ ค.ศ. 1951 นั้น อาจท�าให้ประเทศไทย
ต้องรับภาระหนักขึ้นได้
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนี้ ประเทศไทยจึง
ได้กา� หนดแนวทางการด�าเนินงานต่อผูห้ นีภยั การสูร้ บขึน้
3 ประการ คือ

ปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบชาวพม่าในประเทศไทย, คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหาชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย วุฒิสภา,
2553: 2.

3

2 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของ

ทางการไทยที่มีต่อผู้หนีภัยการสู้รบ ซึ่งทางการไทย
ต้องรับภาระในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งพื้นที่ให้
ผูห้ นีภยั สูร้ บอยูอ่ าศัย การจัดเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ รักษาความสงบ
เรียบร้อยในพืน้ ทีพ่ กั พิง การให้การศึกษา และมีการฝึก
อาชีพให้แก่บุคคลเหล่านั้น ซึ่งสาเหตุที่มีการฝึกอาชีพ
ให้ นั้ น ก็ เ พื่ อ ให้ ค นเหล่ า นั้ น มี ค วามรู ้ ติ ด ตั ว ในการ
ด�ารงชีวิตเมื่อกลับไปประเทศหรือเมื่อไปตั้งถิ่นฐาน
ยังประเทศที่สาม การให้บริการด้านการสาธารณสุข
เป็นต้น ดังนัน้ จึงมีการอนุญาตให้องค์กรเอกชน (NGOs)
และองค์การระหว่างประเทศสามารถเข้ามาด�าเนิน
กิจการเกี่ยวกับผู้หนีภัยการสู้รบในประเทศไทยได้
ภายใต้การก�ากับดูแลของรัฐบาลไทย
3 การพยายามแก้ไขปัญหาทีต่ น้ เหตุ

เนื่องจากการช่วยเหลือของประเทศไทยต่อผู้หนีภัย

ยุทธศาสตร์อีกประการหนึ่งที่ประเทศไทย
ได้พยายามผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศเพือ่ นบ้าน
อันได้แก่ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา และประเทศเมียนมา
คือ ปฏิญญาพุกาม (Economic Corporation Strategy)
โดยยุทธศาสตร์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการพัฒนา
พื้นที่ชายแดนร่วมกัน เช่นการสร้างถนน การส่งเสริม
การลงทุนในพืน้ ที่ เป็นต้น ยุทธศาสตร์นจี้ ะแก้ไขปัญหา
ได้ไม่ใช่เฉพาะปัญหาการหนีภัยการสู้รบแต่รวมถึง
ปัญหาอื่น ๆ อาทิ ปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย ปัญหา
ยาเสพติด การค้ามนุษย์ เป็นต้น
เนือ่ งจากประเทศไทยยังไม่ได้เป็นภาคีอนุสญั ญา
ว่าด้วยสถานภาพผูล้ ภี้ ยั ของสหประชาชาติ ค.ศ. 1951
ประเทศไทยจึงไม่สามารถให้สถานะคนเหล่านี้เป็น
ผู้ลี้ภัย แต่รัฐบาลไทยเป็นผู้ดูแลคนเหล่านี้ตามหลัก
มนุษยธรรม และมุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาในระยะยาว
คื อ ให้ มี ก ารพั ฒ นาประเทศเพื่ อ นบ้ า นและมี ก าร
ปรองดองกัน อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาทีเ่ ป็นรูปธรรม
และยั่งยืน

กลไกการดำาเนินงานในการบริหารจัดการผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา
การด�าเนินการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบ
จากเมียนมา (ผภร.) ของรัฐบาลไทย ได้จัดตั้ง
คณะอนุกรรมการควบคุมผูห้ นีภยั การสูร้ บจากเมียนมา
มีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธานฯ
ซึ่งเป็นกลไกระดับนโยบาย มีหน้าที่ศึกษาและติดตาม
สถานการณ์ปญ
ั หาผูห้ นีภยั การสูร้ บจากเมียนมา รวมทัง้
เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา 3 แนวทาง ได้แก่

การควบคุมดูแล ผภร.ให้อยู่ในพื้นที่พักพิง
ชัว่ คราวฯ ที่ก�าหนด
การส่งกลับ ผภร. ไปตั้งถิ่นฐาน
ในประเทศที่สาม
การพยายามแก้ไขปัญหาทีต่ น้ เหตุโดยการ
ส่ง ผภร. กลับภูมิล�าเนาเดิมเมื่อสถานการณ์
ความขัดแย้งในเมียนมาสงบลง
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มีฐานะเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย แต่
ทางการไทยได้ผอ่ นผันให้อยูไ่ ด้ชวั่ คราวเพือ่ รอการส่งกลับ
หรือไปตั้งถิ่นฐานยังประเทศที่สาม ในกรณีการส่งไป
ตั้งถิ่นฐานยังประเทศที่สาม เดิมที่ประเทศไทยไม่มี
นโยบายให้คนเหล่านี้ไปตั้งถิ่นฐานยังประเทศที่สาม
แต่เมื่อพิจารณาถึงเด็กที่เกิดใหม่ ซึ่งควรมีสถานภาพ
ทางชีวิตที่ดีกว่าเป็นอยู่ จึงมีการตัดสินใจอนุญาตให้
ประเทศที่สามรับไปตั้งถิ่นฐานได้

การสูร้ บจากเมียนมานัน้ เป็นการแก้ไขปัญหาทีป่ ลายเหตุ
ซึ่งการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงควรแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ
คือการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในประเทศเมียนมา
โดยได้ เ สนอต่ อ องค์ ก ารระหว่ า งประเทศให้ เข้ า ไป
ด�าเนินการแก้ไขปัญหาในประเทศเมียนมาโดยตรง
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1 การควบคุม เนือ่ งจากบุคคลเหล่านี้

ซึง่ การด�าเนินการตามแนวทางดังกล่าว ได้จดั ตัง้
คณะกรรมระดับจังหวัด (Provincial Admission
Board: PAB) เป็นกลไกพิจารณาสถานะของบุคคล
ที่สมควรได้รับความคุ้มครอง
การควบคุมดูแล ผภร. ให้อยูใ่ นพืน้ ทีพ่ กั พิง
ชั่วคราวฯ รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย
ควบคุมดูแล ผภร. ไม่ให้มจี า� นวนเพิม่ ขึน้ โดยให้สกัดกัน้
และควบคุมจ�านวนให้ลดลง พร้อมทั้งจัดท�าทะเบียน
และควบคุมถิ่นที่อยู่ แสวงหาความร่วมมือช่วยเหลือ
จากองค์การระหว่างประเทศและมิตรประเทศ ให้ชว่ ย
แบ่งเบาภาระการเลี้ยงดู โดยก�าหนดมาตรการการ
ด�าเนินงานไว้ ดังนี้

ผภร.สมัครใจ เพิ่ ม มาตรการควบคุ ม ดู แ ล
1ด�กลัาเนิบภูนการให้
2 พืน้ ทีร่ บั ผภร. อย่างเข้มงวด
มิล�าเนาเดิม

ฉบับที่ 9 ประจำ�เดือนกุมภ�พันธ์ - พฤษภ�คม 2565

3

ว�รส�รมุมมองคว�มมั่นคง

62

ด�าเนินการเร่งรัด ให้ UNHCR
เจรจากับรัฐบาลเมียนมา ให้รบั
ผภร. กลับประเทศอย่างปลอดภัย
และเป็นทีย่ อมรับของประชาคม
ระหว่างประเทศ

เพื่ อ ป้ อ งกั น มิ ใ ห้ ผู ้ ห ลบหนี
เข้าเมืองลักลอบเข้าไปอาศัย
และป้องกันมิให้ ผภร. หลบหนี
ไปสร้างปัญหาภายนอก

เ นิ น ก า ร ค ว บ คุ ม
4 อัด�ตาราการเกิ
ดของ ผภร.

การส่งกลับ ผภร. ไปตัง้ ถิน่ ฐานในประเทศ
ทีส่ าม การด�าเนินโครงการส่ง ผภร. ไปตัง้ ถิน่ ฐานในประเทศ
ที่สามเกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ภายในเมียนมา
ยังไม่ดีขึ้น อีกทั้ง ผภร. ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทย
มาเป็นเวลานาน จึงต้องการแบ่งเบาหรือลดภาระของ
รัฐบาลไทยโดยหวังว่าจะช่วยลดจ�านวน ผภร. ให้ลดน้อยลง
โดยได้ริเริ่มโครงการเมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยอนุญาตให้
ประเทศทีส่ ามรับเอา ผภร. ไปตัง้ ถิน่ ฐาน เช่น สหรัฐฯ
แคนาดา ออสเตรเลีย ฯลฯ โดย UNHCR ร่วมกับองค์การ
ระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐาน หรือ IOM
รับผิดชอบด�าเนินการ อย่างไรก็ตามการส่ง ผภร.
ไปประเทศที่สาม ไม่ได้ช่วยลดจ�านวน ผภร. แต่กลับ
เป็ น ปั จ จั ย ดึ ง ดู ด ให้ ร าษฎรเมี ย นมาลั ก ลอบเข้ า มา
อย่างต่อเนื่องเพื่อหวังจะไปประเทศที่สาม จึงได้ปิด
โครงการเมื่อปี พ.ศ. 2556

การส่ง ผภร. กลับภูมลิ า� เนาเดิมในเมียนมา
หน่วยงานความมั่นคงได้ตระหนักดีถึงแนวทางการ
แก้ไขปัญหา ผภร. ด้วยการส่ง ผภร. กลับภูมิล�าเนา
เดิมในเมียนมา โดยมองตั้งแต่แรกเริ่มของปัญหาว่า
หากไม่รีบส่ง ผภร. กลับตั้งแต่มีการอพยพเข้ามาจะยิ่ง
เป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไข ดั้งนั้น ในระยะแรกจึง
เป็นการใช้มาตรการกดดันให้ ผภร. เดินทางกลับ แต่ก็
ไม่ประสบผลส�าเร็จมากนัก ทุกครั้งเมื่อทหารเมียนมา
เข้ากวาดล้างชนกลุม่ น้อย ผภร. ก็จะเดินทางกลับเข้ามาใหม่
ดังนั้น ต่อมาจึงมีโครงการส่งกลับ ผภร. โดยสมัครใจ
เกิดขึ้น โดยมีหน่วยงานของรัฐอ�านวยความสะดวก
และในการสนับสนุนในการเดินทางกลับ อย่างไรก็ตาม
ผภร. ที่ สมัครใจกลับก็ยงั มีจา� นวนไม่มากนัก มีสาเหตุคอื

1

ยังคงมีการสู้รบระหว่างทหารเมียนมา
และกองก�าลังชนกลุ่มน้อยในบางพื้นที่

รัฐบาลเมียนมายังไม่สามารถรับรองความปลอดภัย
นทางกลับของ ผภร. ให้ประชาคม
2 ในการเดิ
ระหว่างประเทศเชื่อมั่นได้

3

ความยากล�าบากในการด�ารงชีพ
ในเขตเมียนมา

บทบาทของกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยมีหน้าทีค่ วบคุมดูแลผูห้ นีภยั
การสู้รบในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ โดยได้มอบหมายให้
กรมการปกครองรับผิดชอบภารกิจในการควบคุมดูแล
และจัดระเบียบ เพือ่ รักษาความสงบเรียบร้อยแก่ผหู้ นีภยั
การสูร้ บจากเมียนมาทีอ่ ยูอ่ าศัยในพืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราวฯ
และการจั ด ท� า ทะเบี ย นประวั ติ ผู ้ ห นี ภั ย การสู ้ ร บ
จากเมียนมา ตามแผนและนโยบายแนวทางที่ก�าหนด
โดยให้ จั ง หวั ด และอ� า เภอที่ มี พื้ น ที่ พั ก พิ ง ชั่ ว คราวฯ
ตั้งอยู่แต่งตั้งปลัดอ�าเภอปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพื้นที่

พักพิงชั่วครำวฯ และมีสมำชิกกองอำสำรักษำดินแดน
(สมำชิก อส.) เป็นผูช้ ว่ ยปฏิบตั งิ ำนในพืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ ครำวฯ
พร้อมทั้งก�ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรควบคุม
ดูแล ผภร. ทีอ่ ยูอ่ ำศัยในพืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ ครำวฯ โดยอนุญำต
ให้ส�ำนักข้ำหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชำชำติ (United
Nations High Commissioner for Refugees : UNHCR)
เข้ำไปช่วยให้ควำมคุ้มครองดูแล ผภร. และมีองค์กร
พัฒนำเอกชนจ�ำนวนกว่ำ 21 องค์กรรวมตัวกันในนำม
กรรมกำรประสำนงำนองค์ ก รช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ลี้ ภั ย ใน
ประเทศไทย (Committee for Coordination of
Services to Displaced Persons in Thailand:
CCSDPT) ให้ควำมช่วยเหลือในด้ำนต่ำง ๆ

พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ และจำานวนผู้หนีภัย
การสู้รบฯ
ผูห้ นีภยั กำรสูร้ บจำกเมียนมำ จ�ำนวน 77,643 คน
21,087 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎำคม
พ.ศ. 2564)4 อำศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วครำวฯ 9 แห่ง
อยูใ่ นพืน้ ทีช่ ำยแดน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
จังหวัดตำก จังหวัดกำญจนบุรี และจังหวัดรำชบุรี
ประกอบด้วย

1) บ้านใหม่ในสอย อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
2) บ้านแม่สุริน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
3) บ้านแม่ลามาหลวง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

6) บ้านอุ้มเปี้ยม อ.พบพระ จ.ตำก
7) บ้านนุโพ อ.อุ้มผำง จ.ตำก
8) บ้านต้นยาง อ.สังขละบุรี จ.กำญจนบุรี
9) บ้านถ้ำาหิน อ.สวนผึ้ง จ.รำชบุร

The role of the
Ministry of Interior

แผนที่แสดงที่ตั้งของผู้หนีภัยกำรสู้รบจำกเมียนมำ

United Nations High Commissioner for
Refugees : UNHCR

Committee for Coordination of Services to Displaced Persons in Thailand: CCSDPT
4

ข้อมูลจ�ำนวนผู้หนีภัยกำรสู้รบฯ และผู้อำศัย, กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย.
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5) บ้านแม่หละ อ.ท่ำสองยำง จ.ตำก
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4) บ้านแม่ละอูน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ

สถานที่ตั้ง

อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน
อ.ขุนยวม
2) บ้านแม่สุริน
จ.แม่ฮ่องสอน
3) บ้านแม่ลามาหลวง อ.สบเมย
จ.แม่ฮ่องสอน
อ.สบเมย
4) บ้านแม่ละอูน
จ.แม่ฮ่องสอน
อ.ท่าสองยาง
5) บ้านแม่หละ
จ.ตาก
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1) บ้านใหม่ในสอย
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ครัวเรือน

ผู้หนีภัยฯ
(คน)

ผู้อยู่อาศัยฯ
(คน)

รวม
(คน)

1,912

5,288

2,038

7,326

436

421

1,411

1,832

1,761

3,655

5,093

8,748

1,627

4,486

3,216

7,702

8,955

12,900

15,354

28,254

6) บ้านอุ้มเปี้ยม

อ.พบพระ จ.ตาก

2,886

4,175

4,803

8,978

7) บ้านนุโพ

อ.อุ้มผาง จ.ตาก

2,043

4,013

4,126

8,139

8) บ้านต้นยาง

อ.สังขละบุรี
จ.กาญจนบุรี

485

1,382

716

2,098

9) บ้านถำ้าหิน

อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

982

2,215

2,351

4,566

ปัญหาการลักลอบออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ของผู้หนีภัยการสู้รับจากเมียนมา (ผภร.)
การศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาการ
ลักลอบออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ของผู้หนีภัย
การสูร้ บั จากเมียนมา (ผภร.) โดยเพือ่ ให้สามารถเข้าใจ
ถึงบริบทของปัญหาได้อย่างแท้จริง และสามารถเสนอ
แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ผู้จัดท�า
จึงได้ศึกษาและวิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ
1) การบริหารจัดการปัญหาผูห้ นีภยั การสูร้ บจากเมียนมา
ในมิติทั้งสาม 2) ปัญหาอุปสรรค และข้อจ�ากัดใน

การบริหารจัดการปัญหาผูห้ นีภยั การสูร้ บจากเมียนมา
ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ 3) ปัญหาการลักลอบออก
นอกพืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราวฯ ทัง้ ในส่วนของแนวโน้มปัญหาฯ
ผลกระทบด้านความมั่งคง ปัจจัยต้นเหตุของปัญหาฯ
และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้
เนือ้ หาในบทนีเ้ ป็นการวิเคราะห์ของผูจ้ ดั ท�าบนพืน้ ฐาน
ของข้อมูลทุติยภูมิต่าง ๆ ที่สามารถสืบค้นได้ และมิได้
เป็นข้อผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ แต่อย่างใด

่
พื้นที่พักพิงชัวคราวฯ
ของผู้หนีภัย
การสู้รบ
ั จากเมียนมา (ผภร.)

การบริหารจัดการปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ในมิติทั้งสาม

มิติภายในประเทศ

ปัญหาการอพยพของผู้หนีภัยการสู้รบจาก
เมียนมา (ผภร.) เข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน ประกอบกับการที่ ผภร.
ได้อยู่อาศัยภายในประเทศไทยเป็นระยะเวลานาน
ได้ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ ความมั่ น คงของรั ฐ ในหลาย
ประการด้วยกัน อาทิ
ปัญหาการค้าแรงงานผิดกฎหมาย เกิดการแย่งชิง
แรงงานไทยและอาจส่งผลกระทบต่ออัตราการว่างงาน
ของแรงงานไทยได้ในอนาคต
1

ปัญหาการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
โดยการที่ ผภร. ได้อยู่อาศัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ
ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขาและมีทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ส�าคัญ ขณะที่ ผภร. ได้มีการตัดไม้ท�าลายป่าเป็น
จ�านวนมากทัง้ เพือ่ ใช้ในการหุงหาอาหารและเพือ่ ค้าขาย
ให้กับนายทุน
2

ปัญหาการลักลอบค้าขายยาเสพติดและสิ่งของ
ผิดกฎหมาย

3

2

มิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

การด�าเนินการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบ
จากเมียนมา (ผภร.) ไม่วา่ จะเป็นการส่งกลับภูมลิ า� เนาเดิม
หรือการไปตั้งถิ่นฐานใหม่ไปยังประเทศที่สามก็ตาม
ล้ ว นมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ บรรยากาศความสั ม พั น ธ์
ประเทศเพือ่ นบ้านระหว่างไทยและเมียนมา ในขณะที่
ผภร. ส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อยที่อพยพ หนีภัยจาก
การปราบปรามของกองทัพเมียนมา และชนกลุ่มน้อย
เหล่านี้ก็ได้ต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาเป็นระยะ
เวลานาน การช่วยเหลือ ผภร. โดยรัฐบาลไทย ก็อาจ
จะท�าให้รัฐบาลเมียนมามีความคลางแคลงใจได้ว่า
รัฐบาลไทยได้สนับสนุนกลุ่มคนฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล
เมี ย นมาเพื่ อ ต้ อ งการผลประโยชน์ บ างประการได้
หรือในกรณีที่มีแหล่งข่าวระบุว่าประเทศไทยได้ถูกใช้
เป็นทางผ่านของการระดมทุนและอาวุธ เพือ่ สนับสนุน
กลุ่มคนที่ต่อต้านรัฐบาลเมียนมา ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศ
เมียนมาได้ ดังนัน้ การด�าเนินการใด ๆ ต่อ ผภร. จึงต้อง
กระท�าด้วยความระมัดระวัง และมิอาจหลีกเลี่ยงการ
ค�านึงถึงความสัมพันธ์และความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่าง
รัฐบาลของทั้งสองประเทศด้วย

3

มิติประชาคมระหว่างประเทศ

แม้ว่าประเทศไทยจะมิได้เป็นภาคีอนุสัญญา
ว่าด้วยสถานภาพผูล้ ภี้ ยั ของสหประชาชาติ ค.ศ. 1951
และพิธสี ารเกีย่ วกับสถานภาพผูล้ ภ้ี ยั ค.ศ. 1967 จึงท�าให้
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1

ปัญหาการลักลอบออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ
เป็นต้น ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ ได้ส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของรัฐและราษฎรไทย รัฐและหน่วยงาน
ของรัฐจึงมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เพื่อที่จะ
ป้องกันไม่ให้ผลกระทบได้ขยายความรุนแรงมากยิง่ ขึน้
ได้ในอนาคต

4

65
ว�รส�รมุมมองคว�มมั่นคง

การแก้ไขปัญหาผูห้ นีภยั การสูร้ บจากเมียนมา
มิได้มีบริบทเพียงเฉพาะการจัดการด้านความมั่งคง
ภายในประเทศเท่านัน้ แต่ยงั สัมพันธ์กบั มิตอิ น่ื ๆ อาทิ
มิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และมิติประชาคม
ระหว่างประเทศ อีกด้วย ซึ่งหากการด�าเนินการใด ๆ
ทีท่ า� ให้เกิดผลกระทบต่อมิตใิ ดมิตหิ นึง่ แล้ว ย่อมส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงของรัฐอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้
การแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาฯ โดยการพิจารณา
หรือวิเคราะห์เพียงแค่มติ ใิ ดมิตหิ นึง่ เพียงด้านเดียว ก็จะ
ไม่เพียงพอต่อแนวทางทีส่ ามารถแก้ไขปัญหาฯ ได้อย่าง
มีประสิทธิผลและยั่งยืนได้ ผู้จัดท�าจึงได้วิเคราะห์
การบริหารจัดการปัญหาฯ ออกเป็น 3 มิติ ดังนี้

ฉบับที่ 9 ประจำ�เดือนกุมภ�พันธ์ - พฤษภ�คม 2565
ว�รส�รมุมมองคว�มมั่นคง
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ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา (ผภร.) ที่อพยพเข้ามาใน
ประเทศไทยไม่อยู่ในสถานะผู้ลี้ภัย โดยมีสถานะเป็น
เพี ย งผู ้ ห ลบหนี เข้ า เมื อ งโดยผิ ด กฎหมายเท่ า นั้ น
อย่างไรก็ตามประเทศไทยได้เข้าร่วมลงนามและให้
สั ต ยาบั น กติ ก าระหว่ า งประเทศและอนุ สั ญ ญา
ประกอบเป็นพันธกรณีทจี่ ะต้องยึดถือปฏิบตั ิ คือ กติกา
ระหว่า งประเทศว่ า ด้วยสิท ธิพ ลเมืองและสิท ธิท าง
การเมือง (UN International Covenant on Civil
and Political Right: ICCPR) (ประเทศไทยได้เข้า
เป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง เมือ่ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2539
โดยมีผลบังคับกับประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 มกราคม
พ.ศ. 2540)5 ซึ่งกติการะหว่างประเทศ ICCPR นี้ได้
มีใจความประการหนึง่ ว่า “รัฐภาคีตอ้ งไม่ให้ปจั เจกชน
ตกอยู่ในอันตรายจากการทรมาน ปฏิบัติ หรือลงโทษ
ที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย�่ายีศักดิ์ศรีจากการกลับ
คื น สู ่ ป ระเทศอื่ น โดยการส่ ง ตั ว เป็ น ผู ้ ร ้ า ยข้ า มแดน
การขับไล่ หรือการผลักดันกลับบุคคลใดออกจากดินแดน
ซึ่ ง มี เ หตุ อั น ควรเชื่ อ ได้ ว ่ า มี ค วามเสี่ ย งที่ แ ท้ จ ริ ง ต่ อ
อันตรายที่ไม่สามารถเยียวยาได้ โดยสิทธินี้เป็นสิทธิ
ของทุกคนที่อยู่ในดินแดนและในทุกสถานการณ์โดย
ไม่อาจเพิกถอนได้”6 นั่นเท่ากับว่าประเทศไทยไม่อาจ
ส่งหรือผลักดัน ผภร. ออกนอกดินแดนหากปรากฏว่า
สถานการณ์มคี วามเสีย่ ง ทีจ่ ะท�าให้ ผภร. ได้รบั อันตราย

จากการปฏิบตั ทิ โี่ หดร้ายไร้มนุษยธรรม อีกทัง้ ประเด็น
การส่งหรือผลักดัน ผภร. กลับภูมลิ า� เนาเดิมยังเป็นการ
ปฏิ บั ติ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หลั ก การห้ า มผลั ก ดั น กลั บ
(Non-refoulement Principle) ซึ่งเป็นหลักการที่ได้
รับการยอมรับว่าเป็นหลักการส�าคัญในการให้ความ
คุ้มครองแก่ผู้ลี้ภัยซึ่งก�าหนดพันธกรณีแก่รัฐ กล่าวคือ
รั ฐ ไม่ อ าจผลั ก ดั น ผู ้ อ พยพหรื อ ผู ้ แ สวงหาที่ ลี้ ภั ย
กลับออกไปได้ทนั ที หากปรากฏว่าการผลักดันกลับนัน้
จะเป็นอันตรายต่อชีวติ หรือเสรีภาพของบุคคลนัน้ แม้วา่
ประเทศไทยมิได้มพี นั ธกรณีทจี่ ะต้องปฏิบตั ติ ามหลักการ
ห้ามผลักดันกลับ (Non-refoulement Principle)
อีกทัง้ ก็ไม่ได้มคี วามชัดเจนว่าหลักการห้ามผลักดันกลับ
ได้มีสถานะเป็นกฎหมายจารีตระหว่างประเทศหรือไม่
อย่ า งไรก็ ต ามหลั ก การห้ า มผลั ก ดั น กลั บ นั้ น ก็ ไ ด้
เป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางใน
เวทีประชาคมระหว่างประเทศ เพราะมีความสัมพันธ์
กับหลักมนุษยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน ขณะที่
ประเทศไทยได้ ถื อ เป็ น ประเทศหนึ่ ง ที่ อ ยู ่ ภ ายใน
ประชาคมระหว่างประเทศ จึงมิอาจหลีกเลีย่ งการค�านึง
ถึ ง ภาพลั ก ษณ์ ข องประเทศต่ อ สายตาประชาคม
ระหว่างประเทศได้ ดังนัน้ แนวทางการแก้ไขปัญหา ผภร.
จะต้องเป็นการด�าเนินการที่ค�านึงถึงผลกระทบที่ตาม
มาด้วย หากการด�าเนินการใด ๆ นัน้ ไม่ได้เป็นทีย่ อมรับ
ของเวทีประชาคมระหว่างประเทศ

ปัญหาอุปสรรค และข้อจำากัดในการบริหารจัดการปัญหาผูห้ นีภยั การสูร้ บจากเมียนมา ในพืน้ ที่
พักพิงชั่วคราวฯ
ตามที่นโยบายของรัฐบาลไทยที่มีต่อผู้หนีภัย
การสูร้ บจากเมียนมา (ผภร.) เป็นไปในลักษณะผ่อนผัน
ให้อยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว เพื่อรอ
การส่ ง กลั บ ไปยั ง ภู มิ ล� า เนาเดิ ม หรื อ ประเทศที่ ส าม
ซึง่ ได้ดา� เนินงานร่วมกับองค์การระหว่างประเทศ ๆ อาทิ
UNHCR โดยการส่งกลับนั้นต้องรักษาสมดุลระหว่าง
5
6

เรื่ อ งความมั่ น คงของรั ฐ และหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนนั้ น
อย่างไรก็ตามด้วยปัญหาอุปสรรคและข้อจ�ากัดหลาย
ประการ ได้ส่งผลให้รัฐบาลไทยไม่สามารถด�าเนินการ
ส่งกลับ ผภร. ได้ตามนโยบายเท่าทีค่ วร และมีแนวโน้ม
ที่ ผภร. จะยังคงอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะ
เวลานานต่อไป ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิมนุษยชน, คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ: 18
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2556: 21-22.

ความมั่นคง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ รวมทัง้ ภาพลักษณ์ของประเทศได้ดว้ ย
จากการศึกษาท�าให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคและข้อ
จ�ากัดในการบริหารจัดการฯ ดังนี้

ปฏิบตั ิ กล่าวคือ องค์การระหว่างประเทศและเจ้าหน้าที่
ของประเทศที่ ส ามจะคั ด เลื อ กเฉพาะคนหนุ ่ ม สาว
ทีม่ กี ารศึกษา และผ่านการฝึกอบรมมาแล้วเป็นอย่างดี
เกือบทั้งสิ้น

จ�ำนวนผู้หนีภัยกำรสู้รบในพื้นที่พักพิง
ชั่วครำวฯ ในภำพรวมมิได้ลดน้อยลงแต่อย่ำงใด
โดยสืบเนื่องมาจากสาเหตุหลัก 2 ประการ7 คือ

แนวโน้มงบประมำณกำรสนับสนุนที่ลด
น้อยลง ด้วยสภาพเศรษกิจของโลกในปัจจุบนั ได้สง่ ผล
กระทบต่ อ งบประมาณการสนั บ สนุ น ที่ อ งค์ ก าร
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้จัดสรรให้แก่การด�าเนิน
งานของพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ และองค์การระหว่าง
ประเทศเหล่านั้นได้เริ่มมีแนวคิดที่จะผลักภาระที่มา
จากผู้หนีภัยการสู้รบเหล่านั้นให้แก่รัฐบาลไทยมากขึ้น
อาทิ การเสนอให้รัฐบาลไทยอนุญาตให้ ผภร. ออกมา
ท�างานนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ เพื่อหารายได้โดย
มิได้ค�านึงถึงผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับ
ประเทศไทย

1.2 มีอัตราการเกิดเด็กในแต่ละพื้นที่นั้น
มีสูงมาก หลายพื้นที่มีจ�านวนเด็กเกิดใหม่ถึงเดือนละ
60-70 คน แม้ว่าจะได้พยายามให้ความรู้ทางด้านการ
วางแผนครอบครัวแล้วก็ตาม
กำรคั ด เลื อ กผู ้ ห นี ภั ย กำรสู ้ ร บเพื่ อ ไป
ตัง้ ถิน่ ฐำนในประเทศทีส่ ำม เท่าทีผ่ า่ นมาเป็นการกระท�า
โดยองค์ ก ารระหว่ า งประเทศและเจ้ า หน้ า ที่ ข อง
ประเทศที่สามเอง อีกทั้งกระบวนการในการคัดเลือก
นั้นต้องถือว่าเป็นการกระท�าในรูปแบบของการเลือก
2

กำรด�ำเนินงำนในพื้นที่พักพิงชั่วครำวฯ
ได้รับกำรจับตำมองจำกประชำคมระหว่ำงประเทศ
และองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ในบางครั้งมีการ
กล่ า วหาการด� า เนิ น งานของเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ที่ ไ ม่ เ ป็ น
ความจริง โดยเฉพาะในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในพื้นที่
4

ปัญหาการลักลอบออกนอกพืน้ ทีพ
่ กั พิงชัว่ คราวฯ ของผูห้ นีภยั สูร้ บจากเมียนมา
1

แนวโน้มของปัญหาฯ จากการที่ผู้หนีภัย

การสูร้ บจากเมียนมา (ผภร.) ได้อยูอ่ าศัยในประเทศไทย
มาเป็นเวลานานท�าให้ ผภร. ต้องการมีสภาพความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น ต้องการรายได้ไปซื้อสิ่งของเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจ�าวัน ประกอบกับผู้ประกอบการชาวไทย
7

ต้องการแรงงานไร้ฝมี อื จ�านวนมาก ท�าให้ ผภร. ลักลอบ
ออกไปขายแรงงานทั้ ง ในลั ก ษณะเช้ า ไปเย็ น กลั บ
และเข้าไปท�างานในเขตตัวเมือง รวมทั้งพื้นที่ชั้นใน
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบชาวพม่าในประเทศไทย, คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา, 2553: 2
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1.1 มีผู้อพยพกลุ่มใหม่ได้ทยอยเข้ามาอยู่
ในพื้นที่พักพิงเป็นระยะ ๆ ซึ่งผู้อพยพเหล่านี้ส่วนใหญ่
จะเป็นผู ้ อ พยพซึ่ ง มี สาเหตุมาจากปัญหาเศรษฐกิจ
หรือเป็นผูห้ ลบหนีขา้ มแดนมาโดยผิดกฎหมาย (แรงงาน
ผิดกฎหมาย) ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถสกัดกั้นได้

3
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1

ผลกระทบด้านความมัง่ คง มี 7 ประการ
ดังนี้
ปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย
และการเคลื่อนย้ายแรงงานสู่เขตเมือง
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การที่ ผภร. อยู่อาศัยในประเทศไทยเป็น
ระยะเวลานาน และข้อจ�ากัดในด้านความเป็นอยู่ ท�าให้
ผภร. บางส่วนต้องการมีสภาพความเป็นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ ต้องการ
รายได้เพื่อน�าไปซื้อสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ�าวัน
ประกอบกั บ ผู ้ ป ระกอบการไทยมี ค วามต้ อ งการ
แรงงานไร้ฝีมือจ�านวนมาก ท�าให้ ผภร. ในพื้นที่พักพิง
ชัว่ คราวฯ ต่างพากันลักลอบออกไปขายแรงงาน ในระยะ
แรก ๆ ก็จะไปรับจ้างท�างานด้านการเกษตรให้กบั คนไทย
ในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงในลักษณะเช้าไปเย็นกลับ ในระยะหลัง
ได้มีการลักลอบเข้าไปท�างาน ในเขตเมืองเป็นกรรมกร
ก่อสร้าง และเมือ่ มีประสบการณ์มากขึน้ ต้องการค่าจ้าง
สูงขึ้น บางส่วนก็ลักลอบไปหางานท�าตามจังหวัดที่มี
ความต้องการแรงงานสูง รวมทั้งในเขตกรุงเทพฯ และ
เขตปริมณฑล

ว�รส�รมุมมองคว�มมั่นคง
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2

ปัญหาการลักขโมยและการก่อ
อาชญากรรมตามแนวชายแดน

การที่ ผภร. ลักลอบออกนอกพื้นที่พักพิง
ชัว่ คราวฯ เข้าไปในเขตชุมชน และด้วยสถานะภาพของ
ผภร. เองนั้น เมื่อได้พอเจอกับสิ่งของมีค่า อาจเป็น
แรงจูงใจให้ ผภร. มีความต้องการครอบครองสิ่งของ
มีค่าเหล่านั้น ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาการ
ลักขโมยหรือการก่ออาชญากรรมได้ หรือ ผภร. ที่เป็น
วัยรุ่นอาจมีความคึกคะนองและก่อเหตุรุนแรงต่าง ๆ
ในพื้นที่ชุมชนได้เช่นกัน

3

ปัญหาการลักลอบค้ายาเสพติด
และสิ่งของผิดกฎหมาย

การที่ ผภร. ส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อย ซึ่งมี
ญาติพี่น้องที่เป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศเมียนมาและ
อาจมีความเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดและสิ่งของ
ผิดกฎหมาย ประกอบกับการที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ
พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่มลี กั ษณะเป็นป่าเขา มีชอ่ งทางธรรมชาติ

มากมาย ท�าให้มีความยากล�าบากในการตรวจตรา
ของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ผภร. อาจจะลักลอบค้ายาเสพติดและ
สิง่ ของผิดกฎหมาย เพือ่ หารายได้มาใช้ในการด�ารงชีวติ
ของตนเอง หรืออาจจะส่งเงินให้กบั ชนกลุม่ น้อยในประเทศ
เมียนมา เพือ่ ใช้เป็นเงินทุนในการต่อต้านรัฐบาลเมียนมาได้
ปัญหาการตัดไม้และทำาลายทรัพยากร

4 ธรรมชาติ

ผภร. บางส่วนได้ลักลอบตัดไม้ท�าลายป่า
บริเวณพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ และชุมชนรอบข้าง อาทิ
การตัดไม้เพื่อท�าฝืนในการหุงหาอาหาร การแสวงหา
รายได้ด้วยการเผาถ่านขาย หรือการตัดไม้เถื่อนขาย
ให้กับพ่อค้าชาวไทย เป็นต้น และเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐ
เข้มงวดปราบปรามผูก้ ระท�าผิดก็มกั น�าไปสูค่ วามตึงเครียด
ระหว่างผู้หนีภัยการสู้รบกับเจ้าหน้าที่รัฐ

5 ปัญหาการค้ามนุษย์

การที่ ผภร. ลักลอบออกนอกพื้นที่พักพิง
ชั่วคราวฯ โดยที่ ผภร. ไม่ได้มีความรู้มากนัก อาจถูก
ล่อลวงไปในทางมิชอบได้ เช่น การค้าประเวณี เป็นต้น

6 ปัญหาการนำามาซึ่งโรคติดต่อ

การที่ ผภร. มีความเป็นอยู่ในพื้นที่พักพิง
ชั่วคราวฯ ที่มีลักษณะแออัด อาจจะไม่ได้มีสุขอนามัย
ที่ดีมากนักและอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อ
ซึง่ เมือ่ ผภร. ได้ลกั ลอบออกมานอกพืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราวฯ
ไปยังเขตชุมชน อาจจะเป็นการน�าพาโรคติดต่อมาแพร่
กระจายให้กับราษฎรไทยได้

7

ปัญหารัฐต้องสิ้นเปลืองทรัพยากรและ
งบประมาณในด้านการควบคุมดูแล
ผู้หนีภัยสู้รบ

การลักลอบออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ
ของ ผภร. อาจจะก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา นอกจาก
ปัญหาที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อประชาชนไทยแล้ว
ยังได้สง่ ผลกระทบต่อรัฐทีจ่ ะต้องสิน้ เปลืองงบประมาณ
ในการติดตามจับกุมตัว หรือกระทั่งการเยียวยาให้กับ
ประชาชนไทยที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว

ปัจจัยต้นเหตุของปัญหาการลักลอบออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ของผู้หนีภัย
สู้รบจากเมียนมา

สภาพการด�ารงชีวิตที่จ�ากัด รายได้
ไม่เพียงพอกับรายจ่าย เนือ่ งจาก ผภร. ไม่มรี ายได้ใด ๆ
นอกจากรั บ ความช่ ว ยเหลื อ ผ่ า นการบริ จ าคจาก
องค์กรเอกชน ส่งผลให้ ผภร. ต้องดิน้ รนในการด�ารงชีวติ
จึ ง มี แรงผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การลั ก ลอบออกนอกพื้ น ที่
พักพิงชัว่ คราวฯ เพือ่ ออกไปหารายได้ เช่น รับจ้าง
ท�างานเล็ก ๆ น้อย ๆ รอบพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ เพื่อ
น�าเงินมาซือ้ หาอาหารและปัจจัยด�ารงชีพทีห่ ลากหลาย
ไปจากที่ได้รับจากการบริจาค
1.1

ผภร. บางส่วนต้องการยกระดับ
มาตรฐานการด� า รงชี วิ ต ของตนเองและครอบครั ว
จึงได้หาทางลักลอบออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ
เพื่อออกไปหารายได้หรือสิ่งของเพิ่มเติม
1.2

อาหารที่ ผภร. ได้รับการจัดสรร
เพื่อยังชีพไม่มีความหลากหลายและเพียงพอ อันเนื่อง
มาจากงบประมาณทีจ่ า� กัดลงขององค์กร NGOs เป็นเหตุ
ให้ ผภร. อาจลักลอบออกนอกพืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราวฯ
เพือ่ ไปหาพืชผักอาหารป่า หรือจากไร่สวนของชาวบ้าน
บริเวณใกล้เคียง
1.3

ผภร. ยังคงขาดความหวังส�าหรับ
อนาคต การที่ ผภร. อยู่อาศัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ
เป็นระยะเวลานาน ประกอบกับความกังวลในความ
ไร้อนาคต ไม่มีความหวัง และไม่สามารถวางเป้าหมาย
หรืออนาคตของตนได้ จึงอาจเป็นแรงผลักดันให้ลกั ลอบ
ออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ เพื่อแสวงหาโอกาส
ใหม่ ๆ ในพื้นที่ที่มีความเจริญ
1.4

จึงเป็นแรงผลักดันให้ ผภร. อาจ
ต้องการลักลอบออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ เพื่อ
หาอาหารและสิง่ ของเครือ่ งใช้มาดูแลครอบครัวมากขึน้
1.5

2

ปัจจัยดึงดูด (Pull factors)

ความแตกต่างด้านความเจริญ
ระหว่างภายในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ และนอกพื้นที่
พักพิงชั่วคราวฯ อาจเป็นแรงดึงดูดให้ ผภร. ต้องการ
ได้รับโอกาสและประสบการณ์ใหม่ ๆ
2.1

พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ไม่อาจสร้าง
รั้วรอบขอบชิดเพื่อการควบคุมได้อย่างชัดเจน อันมี
สาเหตุ ม าจากข้ อ จ� า กั ดตามหลั ก มนุ ษ ยธรรม และ
ลักษณะภูมปิ ระเทศทีเ่ ป็นป่าเขา ซึง่ มีชอ่ งทางการเข้าออก
พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ โดยเฉพาะช่องทางธรรมชาติ
มากมาย
2.2

จ�านวนเจ้าหน้าที่ (ข้าราชการ และ
สมาชิก อส.) ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจในการ
ควบคุมก�ากับดูแล ผภร. ได้อย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม
รัฐได้มกี ารแก้ไขปัญหาด้วยการจัดให้มกี ารลาดตระเวน
เป็นห้วงเวลา ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ อส. ทหาร และ
ต�ารวจในพื้นที่
2.3

ผภร. จ� า นวนมากประสงค์ ที่ จ ะ
เดินทางไปประเทศที่สาม เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่อาสา
สมัครที่เป็น ผภร. ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐ
มี จ� า นวนน้ อ ยลง และอาจท� า ให้ ก ารฝึ ก เจ้ า หน้ า ที่
อาสาสมัครขึน้ มาใหม่ไม่เพียงพอส�าหรับการปฏิบตั งิ าน
ในการควบคุมดูแล ผภร. ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ
2.4

ผภร. ในพื้ น ที่ พั ก พิ ง ชั่ ว คราวฯ
มีความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ ส่งผลให้เกิดอุปสรรค
ในการปกครอง ควบคุมและก�ากับดูแลโดยผูน้ า� ผภร. และ
คณะกรรมการผูห้ นีภยั การสูร้ บ (Camp Committee)
อาจกล่าวได้ว่า ผภร. มิได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนอย่างเคร่งครัด
2.5
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ปัจจัยผลักดัน (Push factors)
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บทสรุป
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การบริหารจัดการผูห้ นีภยั การสูร้ บจากเมียนมา
(ผภร.) เป็นหนึ่งในภารกิจส�าคัญที่รัฐจะต้องก�าหนด
ยุทธศาสตร์ นโยบาย และกลไกในการบริหารจัดการฯ
ทีเ่ หมาะสม แม้วา่ ในปัจจุบนั รัฐได้กา� หนดนโยบายให้ ผภร.
สามารถอยู่อาศัยในประเทศไทยได้เป็นการชั่วคราวฯ
ด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรม เพื่อรอการส่งกลับ
ภูมลิ า� เนาเดิม โดยได้มกี ารด�าเนินการทัง้ การเดินทางกลับ
โดยสมัครใจ (Voluntary repatriation) และการ
ไปตัง้ ถิน่ ฐานในประเทศทีส่ าม (Resettlement in third
countries) ซึง่ รัฐได้อนุญาตให้องค์การระหว่างประเทศ
และองค์กรพัฒนาเอกชนเข้ามาส่วนร่วมในการสนับสนุน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของงบประมาณสนับสนุน
นั้นอย่างไรก็ตามการด�าเนินการตามนโยบายของรัฐ
ได้ประสบกับปัญหาและอุปสรรคหลากหลายประการ
ทัง้ ปัญหาของประเทศไทยเอง ประเทศต้นทาง ประเทศ
ปลายทาง (ประเทศที่สาม) และปัญหาขององค์การ
ระหว่างประเทศ ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เช่น
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1. จ�านวนผู้หนีภัยการสู้รบในพื้นที่พักพิง

ชั่วคราวฯ ในภาพรวมมิได้ลดน้อยลงแต่อย่างใด

2. การคัดเลือกผูห้ นีภยั การสูร้ บเพือ่ ไปตัง้ ถิน่ ฐาน

ในประเทศทีส่ าม เท่าทีผ่ า่ นมาเป็นการกระท�าโดยองค์การ
ระหว่างประเทศและเจ้าหน้าที่ของประเทศที่สามเอง
เพียงอย่างเดียว

3. แนวโน้มงบประมาณการสนับสนุนจาก

องค์การระหว่างประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชน
ที่ลดน้อยลง

4. การด�าเนินงานในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ

ได้รับการจับตามองจากประชาคมระหว่างประเทศ
และองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ
ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ได้ส่งผลกระทบให้
การบริหารจัดการ ผภร. ไม่ได้เป็นไปตามนโยบายเท่าทีค่ วร
ท�าให้ ผภร. ยังคงอยู่อาศัยภายในประเทศไทย

เป็นระยะเวลานาน อีกทัง้ การทีส่ ถานการณ์ ในประเทศ
เมียนมาก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะผ่อนคลายอย่างมีนยั ส�าคัญ
แต่อย่างใด นัน่ เท่ากับว่า ผภร. จะยังคงอยูใ่ นประเทศไทย
อีกต่อไปโดยไม่มีก�าหนด ในขณะที่ ผภร. ยังคง
อยู่อาศัยภายในประเทศไทยเป็นเวลานานนั้น ก็ได้ก่อ
ให้เกิดปัญหาที่ส�าคัญ คือ ปัญหาการลักลอบออกนอก
พืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราวฯ ของผูห้ นีภยั การสูร้ บจากเมียนมา
ซึ่ง จากการศึก ษาท� าให้ทราบว่า ปั ญหาการลัก ลอบ
ออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ดังกล่าว อาจส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงของรัฐหลายประการ ได้แก่
1 ปั ญ หาแรงงานผิ ด กฎหมาย
และการเคลื่อนย้ายแรงงานสู่เขตเมือง
2 ปัญหาการลักขโมยและการก่ออาชญากรรม

ตามแนวชายแดน

3 ปัญหาการลักลอบค้ายาเสพติด

และสิง่ ของผิดกฎหมาย

4 ปัญหาการตัดไม้และท�าลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ

5 ปัญหาการค้ามนุษย์
6 ปัญหาการน�ามาซึ่งโรคติดต่อ
7 ปัญหารัฐต้องสิ้นเปลืองทรัพยากรและ

งบประมาณในด้านการควบคุมดูแลผูห้ นีภยั สูร้ บ

โดยเมื่อได้ศึกษาถึงปัจจัยต้นเหตุของปัญหา
การลักลอบออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ นั้น ท�าให้
ทราบว่าเกิดจากทั้งปัจจัยผลักดัน (Push factors)
และปัจจัยดึงดูด (Pull factors) โดยปัจจัยผลักดัน
ได้แก่
1) สภาพการด�ารงชีวิตที่จ�ากัดของ ผภร.
รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย เนื่องจาก ผภร. ไม่มีราย
ได้ใด ๆ นอกจากรับความช่วยเหลือผ่านการบริจาค
จากองค์กรเอกชน

2) อาหารที่ ผภร. ได้รบั การจัดสรรเพือ่ ยังชีพ
ไม่มีความหลากหลายและเพียงพอ อันเนื่องมาจาก
งบประมาณที่จ�ากัดลงขององค์การระหว่างประเทศ
3) ผภร. ยังคงขาดความหวังส�าหรับอนาคต
และไม่สามารถวางเป้าหมายหรืออนาคตของตนได้
เป็นต้น ส�าหรับปัจจัยดึงดูด ได้แก่
1) ความแตกต่างด้านความเจริญ
ระหว่างภายในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ และนอกพื้นที่
พักพิงชั่วคราวฯ อาจเป็นแรงดึงดูดให้ ผภร. ต้องการ
ได้รับโอกาสและประสบการณ์ใหม่ ๆ

2) พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ไม่อาจ
สร้างรั้วรอบขอบชิดเพื่อการควบคุมได้อย่างชัดเจน
อันมีสาเหตุมาจากข้อจ�ากัดตามหลักมนุษยธรรม และ
มีชอ่ งทางการเข้าออกพืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราวฯ โดยเฉพาะ
ช่องทางธรรมชาติมากมาย
3) จ�านวนเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติภารกิจในการควบคุมก�ากับดูแล ผภร.
ได้อย่างทั่วถึง เป็นต้น

ความสมดุลระหว่างการรักษาความมัน่ คง
แห่งชาติ (National Security) และหลักสิทธิมนุษยชน
(Human Rights) ตามทีป่ ญ
ั หาการบริหารจัดการ ผภร.
และปัญหาการหลบหนีออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราว
ของ ผภร. ได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
หลากหลายประการนัน้ ในขณะเดียวกันหากประเทศไทย
ด�าเนินการใด ๆ ทีม่ งุ่ ไปสูก่ ารปกป้องความมัน่ คงของรัฐ
เพียงด้านเดียว ก็อาจจะน�าสู่การด�าเนินการที่สุ่มเสี่ยง
ต่อการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนได้ และจะน�ามาซึ่ง
ผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐได้เช่นกัน
1

บริบทของปัญหาครอบคลุมหลากหลายมิติ
ทั้งในมิติภายในประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบ
จากปัญหาต่อความมั่นคงภายในรัฐในด้านต่าง ๆ มิติ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศ
เมียนมา ซึ่งมีเขตแดนที่ติดต่อกัน และมิติประชาคม
2

ระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ที่ดีของ
ประเทศไทย เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในเวทีโลก ตามที่
บริบทของปัญหาได้ครอบคลุมหลากหลายมิตินั้น การ
ก�าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาจึงจ�าเป็นจะต้องมี
มุมมองต่อบริบทของปัญหาอย่างครอบคลุม โดย
ไม่สามารถจ�ากัดความรับผิดชอบให้กับหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่งเพียงผู้เดียวได้
บริ บทของปั ญ หามี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ
หลากหลายตัวแสดง ทัง้ ประเทศแรกรับ (ประเทศไทย)
ที่ได้รับผลกระทบจากการอพยพของ ผภร. ประเทศ
ต้นทาง (ประเทศเมียนมา) ที่มีนโยบายในการจัดการ
เป็ น ของตั ว เองหรื อ มี ป ั จ จั ย และมุ ม มองที่ แ ตกต่ า ง
ออกไป ประเทศที่สาม ที่มีนโยบายในการรับ ผภร.
ไปตั้งถิ่นฐานใหม่ตามสมควรที่จะไม่เป็นภาระและ
ส่ ง ผลกระทบต่ อ ประเทศตนมากเกิ น ไปองค์ ก าร
ระหว่างประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชน ที่มุ่งเน้นไป
ในการให้ความช่วยเหลือ ผภร. ตามหลักสิทธิมนุษยชน
ตามที่ บ ริ บ ทของปั ญ หาได้ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ
หลากหลายตัวแสดงนั้น ย่อมท�าให้การแก้ไขปัญหา
มิอาจด�าเนินการได้โดยตัวแสดงใดเพียงตัวแสดงหนึ่ง
อีกทัง้ หากขาดซึง่ ความร่วมมือระหว่างกันของตัวแสดง
ทั้งหมดก็จะท�าให้การแก้ไขปัญหาไม่สามารถด�าเนิน
การได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนได้
3
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การบริหารจัดการผูห้ นีภยั การสูร้ บจากเมียนมา
(ผภร.) และการแก้ไขปัญหาการลักลอบออกนอกพืน้ ที่
พักพิงชั่วคราวฯ ของผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา
มีประเด็นท้าทายหลายประการ ซึ่งการบริหารจัดการ
และการแก้ ไขปั ญ หาจะต้ อ งพิ จ ารณาและค� า นึ ง ถึ ง
ดังนี้
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ข้อพิจารณา

ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการลักลอบออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ
ของผู้หนีภัยสู้รบจากเมียนมา
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
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1.1 ส่งเสริมให้ ผภร. มีงานท�าในพื้นที่
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พักพิงชัว่ คราวฯ เช่น อาจจะเป็นการรับงานจากภายนอก
เข้ามาท�าในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ โดยผ่านการได้รับ
อนุญาตจากเจ้าหน้าที่รัฐ หรือการอนุญาตให้ ผภร.
สามารถเพาะปลูก และสนับสนุนให้สามารถส่งผลิตผล
ที่ได้ออกไปจ�าหน่ายภายนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ได้
ทัง้ นี้ จะต้องค�านึงด้วยว่าการเปิดโอกาสดังกล่าวจะเป็น
ปัจจัยดึงดูดให้มี ผภร. ลักลอบเข้ามาในประเทศไทย
หรือมาพักอยูใ่ นพืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราวฯ เพิม่ มากขึน้ หรือไม่
ส่วนกรณีทมี่ อี งค์กรเอกชนหรือองค์การระหว่างประเทศ
ได้เสนอให้ ผภร. สามารถออกไปท�างานนอกพื้นที่
พักพิงชัว่ คราวฯ ได้นนั้ ควรมีการศึกษาถึง ผลดี - ผลเสีย
ผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและราษฎรไทยอย่าง
ละเอียดถีถ่ ว้ นเสียก่อน เพือ่ ทีจ่ ะน�ามาพิจารณาแนวทาง
ต่อไป
1.2 เห็นควรก�าหนดเป้าหมายระยะเวลา
ทีจ่ ะส่ง ผภร. กลับภูมลิ า� เนาเดิมหรือก�าหนดเป้าหมาย
ระยะเวลาให้ UNHCR น�า ผภร. ทั้งชุมชน โดยไม่
คั ด เลื อ กเฉพาะผู ้ ที่ มี ทั ก ษะหรื อ การศึ ก ษาสู ง ไป
ตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่สามเพียงเท่านั้น
1.3 ศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการก�าหนด
นโยบายการรองรับ ผภร. ทีป่ ระสงค์ทจี่ ะอยูใ่ นประเทศไทย
การที่ ป ระเทศไทยประสบปั ญ หาและข้ อ จ� า กั ด ใน
การส่ง ผภร. กลับภูมลิ า� เนาเดิมและการไปตัง้ ถิน่ ฐานใหม่
ในประเทศที่สามนั้น หากพิจารณาในอีกด้านนึง ผภร.
ที่ยังคงอาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ก็ถือเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) ที่สามารถ
ก่อให้เกิดประโยชน์ได้เช่นกัน จะเป็นไปได้หรือไม่
ที่ประเทศไทยจะใช้ทรัพยากรมนุษย์จาก ผภร. นี้เพื่อ
ช่วยสร้างการพัฒนาให้กับประเทศไทย ทั้งการพัฒนา
ในพื้นที่ชายแดน หรือเป็นแรงงานถูกกฎหมาย โดยรัฐ
อาจจะคัดเลือก ผภร. ทีม่ ศี กั ยภาพและมีความสมัครใจ
ทีจ่ ะอยูอ่ าศัยในประเทศไทย โดยรัฐอาจจะอบรมวิชาชีพ

หรือให้ความรู้เพิ่มเติมในการเป็นพลเมืองที่ดีที่จะอยู่
ภายในประเทศไทยโดยไม่สง่ ผลกระทบต่อความมัน่ คง
ของรัฐหรือราษฎรไทย ทัง้ นี้ ควรมีการศึกษาความเป็นไปได้
ของนโยบายฯ เพิ่มเติมทั้งในบริบทของกฎหมาย และ
ผลกระทบทั้งผลดี - ผลเสียอย่างละเอียด
1.4 ก�าหนดแนวทางการเจรจาหารือกับ
ผู้น�าของชนกลุ่มน้อยต่าง ๆ เหล่านั้น ทั้งโดยทางตรง
และทางอ้อม เพื่อให้รับ ผภร. กลับไปยังภูมิล�าเนาเดิม
ซึ่งจะช่วยให้ ผภร. มีความมั่นใจและสมัครใจในการ
เดินทางกลับภูมลิ า� เนาเดิมมากยิง่ ขึน้ อีกทัง้ ยังเป็นการ
ช่วยลดจ�านวน ผภร. ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ อีกทาง
นึงด้วย
1.5 สร้างช่องทางการสือ่ สารต่อประชาคมโลก
เพื่อให้รับทราบถึงประเด็นปัญหาการอพยพหนีภัย
ของ ผภร. สาเหตุที่แท้จริงของการอพยพหนีภัย
และการดูแลของรัฐไทยที่ได้ให้การช่วยเหลือตามหลัก
มนุษยธรรมสากลเป็นอย่างดีแล้ว เพือ่ ให้ประชาคมโลก
มีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ
อย่างแท้จริง
1.6 การก�าหนดแนวทางและการด�าเนิน
การใด ๆ ในการแก้ ไขปั ญ หาจะต้ อ งพิ จารณาและ
ค�านึงถึง การสร้างสมดุลระหว่างประเด็นการรักษา
ความมั่นคงของรัฐและประเด็นหลักสิทธิมนุษยชน
เพราะประเด็นทั้งสองล้วนส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน
ไม่ ส ามารถเลื อ กปฏิ บั ติ ใ นประเด็ น ใดประเด็ น หนึ่ ง
เพียงด้านเดียวได้
1.7 การก�าหนดแนวทางและการด�าเนิน
การใด ๆ ในการแก้ไขปัญหาจะต้องมีการวิเคราะห์
ก�าหนดนโยบายและแผนงาน ผ่านการบูรณาการจาก
หลากหลายหน่วยงานและทุกภาคส่วน เพราะแต่ละ
หน่วยงานและแต่ละภาคส่วนล้วนมีมมุ มองในประเด็น
ปัญหาและผลกระทบที่แตกต่างกัน การบูรณาการ
จะมีสว่ นช่วยให้การก�าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา
มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
2.1 ควรส่งเสริมให้ ผภร. มีความรูเ้ กีย่ วกับ
กฎ ระเบียบ และกฎหมายไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อ ผภร. โดยตรง รวมทั้ง
ชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ ผภร. ทราบว่าการลักลอบ
ออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ถือเป็นการกระท�าที่
ผิดกฎหมายไทยและจะถูกจับกุมในข้อหาเป็นผูเ้ ข้าเมือง
โดยผิ ด กฎหมาย และจะสู ญ เสี ย สถานะการเป็ น
ผภร. ซึ่งรัฐไทยจะไม่อนุญาตให้ ผภร. ที่กระท�าผิดนั้น
อยู่อาศัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ อีกต่อไป และจะ
ผลักดันออกนอกประเทศไทยโดยทันที
2.2 เห็นควรจัดท�าป้ายสัญลักษณ์และ
หลักแนวเขตเพื่อบ่งชี้ขอบเขตพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ
ให้ชัดเจน เพื่อแสดงให้เห็นถึงเขตพื้นที่ที่ ผภร. ได้รับ
อนุญาตจากรัฐบาลไทยให้อาศัยอยู่เป็นการชั่วคราว
และเป็นพื้นที่ควบคุมที่ต้องปฏิบัติตนตามระเบียบ
กฎหมายของประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
2.3 เข้มงวดในการผ่านเข้า-ออก ตาม
ช่องทางที่ก�าหนด และก�าหนดมาตรการลงโทษหากมี
การฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติ โดยให้ผู้น�า ผภร. ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อที่จะได้ช่วย
ประชาสัมพันธ์และท�าความเข้าใจกับ ผภร. ในพื้นที่
พักพิงชั่วคราวฯ ได้อีกทางนึงด้วย

หน่วยทหาร และต�ารวจในพื้นที่ ณ บริเวณจุดตรวจ
บนถนนหลัก เพื่อท�าการตรวจตราสิ่งของผิดกฎหมาย
และท�าการลาดตระเวนปราบปรามผู้กระท�าผิดเป็น
ห้วงเวลา
2.5 จัดเจ้าหน้าที่หาข่าวและตรวจสอบ
เกี่ยวกับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าผิด
กฎหมายของ ผภร.
2.6 รณรงค์ไม่ให้ ผภร. เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพือ่ ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์และสร้างความผ่อนคลายในการใช้ชวี ติ
ให้กับ ผภร. อาจจะให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาด้วย เพื่อสร้างความคุ้นเคย
ระหว่าง ผภร. และเจ้าหน้าที่รัฐ อีกทั้งยังเป็นการ
อ�านวยความสะดวกให้เจ้าหน้าทีร่ ฐั สามารถปฏิบตั กิ าร
ด้านการข่าว เพือ่ ส�ารวจผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับยาเสพติดหรือ
การกระท�าผิดต่าง ๆ โดยหากตรวจพบผู้กระท�าผิดก็
ให้เจ้าหน้าที่รัฐด�าเนินการลงโทษตามกฎหมาย
2.7 สนับสนุนให้ ผภร. มีการเลือกตัง้ ผูน้ า�
ทุกระดับและในทุกพื้นที่เพื่อให้ ผภร. ได้มีโอกาส
เลือกผู้น�าของตน เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
และเป็นการสร้างความเข้มแข็งในการปกครองและ
ก�ากับดูแลชุมชนของตน
2.8 สร้างความเข้มแข็งของกลไกคณะ
กรรมการผูห้ นีภยั การสูร้ บในพืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราว ซึง่ เป็น
กลไปที่ ผภร. ร่วมกันท�าหน้าที่จัดการกิจการภายใน
ทุกด้าน และช่วยเหลือเจ้าหน้าทีร่ ฐั ในการสอดส่องและ
ก�ากับดูแล ผภร. ในพืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราวฯ โดยเจ้าหน้าทีร่ ฐั
จะต้ อ งสร้ า งความไว้ เ นื้ อ เชื่ อ ใจและประสานงาน
กับผู้น�า ผภร. อย่างใกล้ชิด
2.9 ควรให้มีช่องทางการสื่อสารโดยตรง
ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและ ผภร. ระดับรากหญ้า เช่น
การประชุมในแต่ละกลุ่มชุมชน กลุ่มชาติพันธุ์ หรือ
โครงการเสียงตามสาย เพือ่ ให้โอกาส ผภร. หลากหลาย
กลุ ่ ม มี ช ่ อ งทางในการน� า เสนอปั ญ หาของตน
และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภายในชุมชน
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กั น อย่ า งใกล้ ชิ ด ระหว่ า งตั ว แสดงที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ทั้งหมด เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสามารถด�าเนินการได้
ในทุกห่วงโซ่คุณค่า ทั้งนี้ ทุกตัวแสดงควรมีการมองไป
ที่เป้าหมายสุดท้ายอันเป็นที่ยอมรับร่วมกันได้ รวมทั้ง
เห็ น ควรให้ มี ก ารสร้ า งกรอบความร่ ว มมื อ ในระดั บ
ภูมิภาค เช่น ประชาคมอาเซียน เข้ามามีส่วนร่วมและ
ช่วยในการแก้ปัญหาด้วย ซึ่งผู้จัดท�าเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ยิ่งหากจะมีการศึกษาต่อยอดในประเด็น
กรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคในการแก้ไขปัญหา
การบริหารจัดการผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาต่อไป

2.4 สนธิก�าลังร่วม ระหว่างสมาชิก อส.
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1.8 สร้างความร่วมมือและการประสานงาน
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การใช้

กฎหมายอิสลาม

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

(เฉพาะเรื่องครอบครัวและมรดก)1
เป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามและยึดถือหลักอิสลาม
เป็นแนวทางในการด�าเนินชีวติ ซึง่ หลักอิสลามดังกล่าว
ปรากฏอยู ่ ในคั ม ภี ร ์ อั ล กุ ร อาน ซึ่ ง เรี ย กว่ า เป็ น
ธรรมนูญชีวิตของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม รวมถึง
เป็นปัจจัยที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของ
ความคิด ความเชือ่ และวัฒนธรรมเฉพาะของพืน้ ที่
ดังนั้น การแก้ ไขปั ญ หาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
ต้องค�าถึงถึงเงือ่ นไขและปัจจัยของความหลากหลาย
และสิ่ ง หนึ่ ง ที่ ค วรด� าเนิ นการ คื อ ท� า อย่ า งไรให้
ประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึง่ เป็นคนส่วนใหญ่ของพืน้ ที่ สามารถ
ใช้ ชี วิตตามหลั ก อิ ส ลามได้ อ ย่ า งแท้ จริ ง ซึ่งถือว่า
เป็นการเคารพอัตลักษณ์และส่งเสริมให้ประชาชน
เข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างมีนัยส�าคัญ

บทความชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมหลักสูตรความมั่นคงศึกษา (ระดับต้น) รุ่นที่ 2 ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2
นักวิชาการยุติธรรมช�านาญการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
1
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สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ
เวลานาน ก่อให้เกิดความสูญเสียทัง้ ทางร่างกายและ
จิตใจ เป็นประเด็นที่รัฐบาลทุกสมัยหยิบยกขึ้นมา
เป็นนโยบายเร่งด่วน ที่ต้องแก้ไข แม้ว่าในปัจจุบัน
จ� า นวนเหตุ ก ารณ์ ค วามไม่ ส งบในพื้ น ที่ จ ะลดลง
ตามล�าดับ แต่เงือ่ นไขด้านความรูส้ กึ และความเชือ่ มัน่
ระหว่างประชาชนกับรัฐกลับยังไม่อยู่ในระดับที่
น่าพอใจ การก� า หนดนโยบายและยุ ท ธศาสตร์
ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้มี
การน้อมน�ายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา” มาเป็ น แนวทางที่รัฐใช้เ ป็นหลัก ในการ
ด�าเนินการแก้ไขปัญหา ประกอบกับบริบทของพืน้ ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประชาชนกว่าร้อยละ 80
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นวลแพร กุลธ�ำรง 2
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ประเทศไทยมี ก ารยอมรั บ ให้ ผู ้ ที่ นั บ ถื อ
ศาสนาอิสลามสามารถใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วย
ครอบครัวและมรดกบังคับแทนบทบัญญัตปิ ระมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ในกรณีที่ต้องวินิจฉัย
ชี้ขาดคดีแพ่งในพื้นที่จังหวัดสตูล ปัตตานี ยะลา
และนราธิวาส ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัฐไทย
ยอมรับการใช้หลักอิสลามเกี่ยวกับเรื่องครอบครัว
และมรดกในการด�าเนินชีวิตของผู้ที่นับถือศาสนา
อิสลามในพื้นที่ 4 จังหวัดดังกล่าว ประกอบกับ
ตามพระราชบัญญัตกิ ารบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม
พ.ศ. 2540 ได้ ใ ห้ อ� านาจคณะกรรมการอิสลาม
ประจ�าจังหวัดและมัสยิด ในการประนีประนอม
ข้อพิพาทเกีย่ วกับครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัติ
แห่งศาสนาอิสลาม กระทรวงยุติธรรมจึงได้มีการ
ส่งเสริมการใช้กฎหมายอิสลามในเรื่องครอบครัว
และมรดกตามที่ ก ฎหมายได้ให้ไว้ โดยมุ่งพัฒนา
ระบบไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทครอบครั ว และมรดก
ตามหลักอิสลามให้เป็นระบบและเป็นมาตรฐานที่
เป็นที่ยอมรับของประชาชนและหน่วยงานของรัฐ
ตัง้ แต่การขับเคลือ่ นงานร่วมกับนักวิชาการอิสลามและ
ผู้น�าศาสนาในพื้นที่ทุกระดับ การพัฒนาเครื่องมือ/
แบบฟอร์ม การพัฒนาศักยภาพผูน้ า� ศาสนา ตลอดจน
สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ
มาอย่างต่อเนือ่ งเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี และมีภาคี
ร่วมกับหน่วยงานรัฐอืน่ ๆ ทีร่ บั ผิดชอบ เช่น กระทรวง
มหาดไทย ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ส�านักงานคณะกรรมการอิสลามกลางแห่ง
ประเทศไทย ซึง่ ในปัจจุบนั แม้จะมีพฒ
ั นาการทีด่ ขี นึ้
แต่ยงั คงปรากฏปัญหาในการใช้กฎหมายและระบบ
ดังกล่าว ท� า ให้ ผู้ ที่ นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่
ยั ง ไม่สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างแท้จริง
และเป็ น ผลให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ก็ ยั ง ไม่ ส ามารถ
ยอมรับให้ใช้ได้ในลักษณะทางการ เพื่อด�าเนินการ
ในกิจการของรัฐได้เท่าที่ควร

การศึกษาประเด็นการใช้กฎหมายในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงเป็นการประมวลข้อเท็จจริง
การใช้กฎหมายอิสลามในพื้นที่และวิเคราะห์ถึง
ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบเพื่อน�าเสนอแนวทาง
การใช้กฎหมายอิสลามในการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ด ้ วยการสร้ า งความเชื่ อ มั่ นและ
ทั ศ นคติ ที่ ดี ข องประชาชนที่ มี ต ่ อ รั ฐ ว่ า ยอมรั บ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริง

ความเป็นมาและ

ความส�าคัญของปัญหา
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาอย่าง
ต่อเนื่องและมีระยะเวลานานสืบเนื่องจากความ
ขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนในพืน้ ทีก่ บั นโยบาย
ของรัฐทีม่ งุ่ เน้นการผสมกลมกลืนคนต่างวัฒนธรรม
ให้เป็นคนไทยในแบบที่รัฐก�าหนดพร้อมการลด
ความเป็นมุสลิมในพื้นที่ในอดีต ก่อให้เกิดความ
ไม่ พ อใจและต่ อ ต้ า นมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แม้ จะมี
รัฐบาลใดเข้ามาบริหารก็ยังไม่สามารถแก้ไขความ
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มีประชาชนกว่าร้อยละ 80 เป็นผู้ที่นับถือศาสนา
อิสลามและยึดถือหลักอิสลาม เป็นแนวทางในการ
ด�าเนินชีวิต ซึ่งหลักอิสลามดังกล่าวปรากฏอยู่ใน
คัมภีรอ์ ลั กุรอาน ซึ่งเรียกว่า เป็นธรรมนูญชีวิตของ
ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม รวมถึงกระทรวงยุติธรรม
มีการวิเคราะห์ถึงความต้องการของผู้เรียกร้องใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้รู้และเข้าใจถึงความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่พบว่า ข้อเรียกร้อง
ประการหนึ่ง คือ การให้รัฐบาลยอมรับให้มีการใช้
กฎหมายอิสลามในพื้ นที่ และมี แ นวคิ ด ในเรื่ อ งนี้
จนกระทัง่ เป็นส่วนหนึง่ ของข้อเรียกร้องในปัจจุบนั คือ
เขตปกครองพิเศษ นอกจากนีแ้ ล้ว การใช้กฎหมาย
อิสลามเป็นปัจจัยทีแ่ สดงให้เห็นถึงความหลากหลาย
ของความคิด ความเชื่อ และวัฒนธรรมเฉพาะของ
พื้นที่ ดังนั้น การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ต้องค�านึงถึงเงือ่ นไขและปัจจัยของความหลากหลาย
และสิ่งหนึ่งที่ควรด�าเนินการ คือ ท�าอย่างไรให้
ประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็ น คนส่ ว นใหญ่ ข องพื้ น ที่
สามารถใช้ ชี วิ ต ตามหลั ก อิ ส ลามได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง
ซึ่งถือว่าเป็นการเคารพอัตลักษณ์และส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างมีนัยส�าคัญ
และเป็นการสร้างสังคมให้มีความมั่นคงปลอดภัย
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ขั ด แย้ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ เนื่ อ งจากสาเหตุ ข องความ
ขัดแย้งเกิดจากปัจจัยเฉพาะที่มีความซับซ้อนและ
ละเอียดอ่อน และสถานการณ์ความไม่สงบได้ทวี
ความรุนแรงในห้วงปี พ.ศ. 2547 – 2550 เกิดความ
สูญเสียต่อทุกฝ่าย ทัง้ ทางร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สนิ
แม้วา่ ในปัจจุบนั จ�านวนเหตุการณ์ความไม่สงบในพืน้ ที่
จะลดลงตามล�าดับ แต่เงื่อนไขด้านความรู้สึกและ
ความเชื่อมั่นระหว่างประชาชนกับรัฐกลับยังไม่
อยู่ในระดับที่น่าพอใจ
การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ชายแดนภาคใต้ จึงเป็นประเด็นส�าคัญที่ทุกรัฐบาล
หยิบยกขึ้นมาเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขและ
ถูกบรรจุเป็นประเด็นในยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
มั่นคง ระยะ 20 ปี โดยมีนโยบายและแผนรองรับ
อย่างเป็นรูปธรรม ซึง่ ยุทธศาสตร์การท�างานทีส่ า� คัญ
ประการหนึง่ คือการน้อมน�ายุทธศาสตร์พระราชทาน
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นกลยุทธ์ในการท�างาน
เพราะการท�าความเข้าใจกับปัญหาสถานการณ์และ
บริบทต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับปัญหานัน้ นับเป็นสิง่ ทีจ่ า� เป็น
ที่สุด คือ บริบทของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
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ประเทศไทยมี ก ารยอมรั บ ให้ ผู ้ ที่ นั บ ถื อ
ศาสนาอิสลามสามารถใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วย
ครอบครัวและมรดกบังคับแทนบทบัญญัตปิ ระมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ในกรณีที่ต้องวินิจฉัย
ชี้ขาดคดีแพ่งในพื้นที่จังหวัดสตูล ปัตตานี ยะลา
และนราธิวาส ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัฐไทย
ยอมรับการใช้หลักอิสลามเกี่ยวกับเรื่องครอบครัว
และมรดกในการด�าเนินชีวิตของผู้ที่นับถือศาสนา
อิสลามในพื้นที่ 4 จังหวัดดังกล่าว ประกอบกับ
ตามพระราชบัญญัตกิ ารบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม
พ.ศ. 2540 ได้ให้อา� นาจคณะกรรมการอิสลามประจ�า
จังหวัดและมัสยิด ในการประนีประนอมข้อพิพาท
เกี่ยวกับครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัติแห่ง
ศาสนาอิสลาม
กระทรวงยุตธิ รรมจึงได้มกี ารส่งเสริมการใช้
กฎหมายอิสลามในเรื่องครอบครัวและมรดกตามที่
กฎหมายได้ ใ ห้ ไว้ โดยมุ่งพัฒนาระบบไกล่เ กลี่ย
ข้ อ พิ พ าทครอบครั ว และมรดกตามหลั ก อิ ส ลาม
ให้เป็นระบบและเป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของ
ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ตัง้ แต่การขับเคลือ่ น
งานร่วมกับนักวิชาการอิสลามและผูน้ า� ศาสนาในพืน้ ที่
ทุกระดับ การพัฒนาเครือ่ งมือ/แบบฟอร์ม การพัฒนา
ศักยภาพผู้น�าศาสนา ตลอดจนสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่องเป็น

ระยะเวลากว่า 10 ปี และมีภาคีร่วมกับหน่วยงานรัฐ
อื่น ๆ ที่รับผิดชอบ เช่น กระทรวงมหาดไทย ศูนย์
อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส�านักงาน
คณะกรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศไทย ซึ่งใน
ปัจจุบันแม้จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้น แต่ยังคงปรากฏ
ปัญหาในการใช้กฎหมายและระบบดังกล่าว ท�าให้
ผู ้ ที่ นั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลามในพื้ น ที่ ยั ง ไม่ ส ามารถ
เข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างแท้จริงและเป็นผลให้
หน่วยงานของรัฐก็ยังไม่สามารถยอมรับให้ใช้ได้
ในลักษณะทางการเพือ่ ด�าเนินการ ในกิจการของรัฐ
ได้เท่าที่ควร และในขณะเดียวกันกฎหมายอิสลาม
ยังถือเป็นแกนกลางส�าคัญในการจัดระเบียบสังคม
มุ ส ลิ ม เนื่อ งจากบทบั ญ ญั ติเ ป็ นแนวทางในการ
ปฏิบัติและด�าเนินชีวิตอันจะเป็นการป้องกันความ
ขัดแย้งภายในสังคมและส่งเสริมให้สังคมมีความ
สงบสุขและมั่นคงได้อีกทางหนึ่งด้วย
การศึกษาประเด็นการใช้กฎหมายในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงเป็นการประมวลข้อเท็จจริง
การใช้กฎหมายอิสลามในพื้นที่และวิเคราะห์ถึง
ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบเพื่อน�าเสนอแนวทาง
การใช้กฎหมายอิสลามในการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ด ้ วยการสร้ า งความเชื่ อ มั่ นและ
ทัศนคติที่ดีของประชาชนทีม่ ตี อ่ รัฐว่ายอมรับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริง

การใช้กฎหมายอิสลามในพื้นที่จังหวัด
ในพื้ น ที่ 4 จั ง หวั ด ดั ง กล่ า วแต่ อ ย่ า งใด ยั ง ผลให้
เกิดเป็นสภาพปัญหาในการใช้กฎหมายอิสลามขึ้น
โดยที่มีรูปแบบทางโครงสร้างของระบบกฎหมาย
ในประเทศไทยเป็น ดังนี้
1. สภาพการบังคับใช้ในประเทศไทยมิได้
บังคับให้ใช้กฎหมายอิสลามกับมุสลิมทัว่ ทัง้ ประเทศ
แต่ให้ใช้กฎหมายอิสลามกับคดีแพ่งเกี่ยวด้วยเรื่อง
ครอบครัวและมรดกที่ขึ้นสู่ศาลชั้นต้นในพื้นที่ 4
จังหวัดภาคใต้ คือ ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และ
สตูล ที่คู่ความหรือผู้ยื่นค�าร้องเป็นมุสลิมเท่านั้น
ขอบเขตทางเนื้อหาแห่งคดีที่น�ากฎหมายอิสลาม
มาใช้ ก ฎหมายได้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ น� า กฎหมายอิ ส ลาม
มาใช้ใน “คดีแพ่งเกีย่ วด้วยเรือ่ งครอบครัวและมรดก”
โดยไม่มีนิยามหรือให้ขอบเขตของ “คดีแพ่งเกี่ยว
ด้วยเรื่องครอบครัวและมรดกอิสลามศาสนิก” การ
จะน�ากฎหมายอิสลามมาใช้ในศาล จึงต้องเป็นศาลที่
เป็นผูต้ คี วามเลือกใช้กฎหมายตามค�าฟ้องหรือค�าร้อง
ที่ยื่นมายังศาล ซึ่งศาลจะน�าประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ใน บรรพ 5 ครอบครัวและ บรรพ 6
มรดกมาก�าหนดหลักการในการเลือกใช้กฎหมาย
กล่าวคือ ประเด็นใดจะน�ากฎหมายอิสลามมาปรับใช้ได้
ต้องเป็นประเด็นทีจ่ ะน�าบทบัญญัตใิ น บรรพ 5 และ
บรรพ 6 มาปรับใช้กบั คดี แล้วจึงน�ากฎหมายอิสลาม
มาปรับใช้แทนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บรรพ 5 และ 6 เท่านั้น อันเป็นการสร้างขอบเขต
ของการเลื อ กใช้ ก ฎหมายอิ ส ลามของศาลขึ้ น
แทนความหมายของค�าว่า “คดีแพ่งเกี่ยวด้วยเรื่อง
ครอบครัวและมรดกอิสลามศาสนิก”
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นับตั้งแต่ ร.ศ. 120 รัฐบาลมีการประกาศ
กฎหมายข้อบังคับส�าหรับปกครองบริเวณ 7 หัวเมือง
ร.ศ. 120 (7 หัวเมือง คือ เมืองปัตตานี เมืองหนองจิก
เมืองยะหริ่ง เมืองสายบุรี เมืองยะลา เมืองรามันห์
และเมืองระแงะ) โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยการ
โรงศาล ข้อ 32 ที่ก�าหนดให้ความแพ่งที่เกิดด้วย
ศาสนาอิสลามเรื่องผัวเมียและมรดก ซึ่งคนนับถือ
ศาสนาอิสลามเป็นทัง้ โจทก์และจ�าเลย ให้ใช้กฎหมาย
อิสลามในการพิจารณาและพิพากษา และให้โต๊ะกาลี
ซึ่งเป็นผู้รู้และเป็นที่นับถือในศาสนาอิสลามเป็น
ผู้พิพากษาตามกฎหมายอิสลาม
ต่ อ มาประเทศไทยจึ ง มี ก ารประกาศใช้
พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามใน
เขตจั ง หวั ด ปั ต ตานี นราธิ ว าส ยะลา และสตู ล
พ.ศ. 2489 เป็ น กฎหมายที่ บั ญ ญั ติ ถึ ง การให้ น� า
กฎหมายอิสลามมาใช้กับชนชาวมุสลิมแต่เฉพาะ
ในศาลชั้นต้นในพื้นที่ 4 จังหวัดทางภาคใต้ คือ
ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล เท่านัน้ โดยมิได้
มีอาณาเขตทางการใช้กฎหมายครอบคลุมทัง้ ประเทศ
เหมือนการใช้กฎหมายอิสลามในฟิลปิ ปินส์ ศรีลงั กา
และสิงคโปร์ โดยให้น�ากฎหมายอิสลามมาใช้แทน
ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ใ นส่ ว นของ
ครอบครัวและมรดก ซึ่งหากตีความตามถ้อยอักษร
อย่างเคร่งครัดแล้ว โครงสร้างทางการใช้กฎหมาย
อิ ส ลามในประเทศไทยกลั บ พบรู ป แบบการใช้
กฎหมายอิสลามที่ค่อนข้างไม่ชัดเจนและย้อนแย้ง
ในตัวเอง กล่าวคือ มิได้กล่าวถึงลักษณะให้มีการใช้
กฎหมายอิสลามโดยองค์กรอื่นนอกจากศาลชั้นต้น
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ทั้งนี้ อาจตีความได้ว่าขอบเขตทางเนื้อหา
การใช้กฎหมายอิสลามของประเทศไทยกว้างกว่า
ทัง้ สิงคโปร์ เนือ่ งจากน�ากฎหมายอิสลามมาปรับใช้
แทนบรรพ 5 และบรรพ 6 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ทง้ั หมด ซึง่ ในบรรพ 5 นัน้ นอกจาก
จะกล่าวถึงการสมรสและการหย่าแล้วยังมีเนื้อหา
รวมถึง การอุปการะเลี้ยงดู อ�านาจปกครองบุตร
สิทธิหน้าที่บิดามารดาและบุตร และในบรรพที่ 6
คือเรื่องเกี่ยวกับมรดกทั้งหมด แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงใน
เรื่องความสามารถของบุคคลแต่อย่างใด เนื่องจาก
เนื้อหาดังกล่าวมิได้อยู่ในบรรพที่ 5
2. สถานะทางกฎหมายของการสมรสตาม
หลั ก ศาสนาอิ ส ลามการสมรสตามหลั ก ศาสนา
อิสลาม ขาดความชัดเจนเรื่องสถานะทางกฎหมาย
นอกศาลแม้ จ ะมี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ใ ห้ มี อ งค์ ก ร
รับรองทางทะเบียนการสมรสและการหย่าตามหลัก
ศาสนาอิสลาม คือ คณะกรรมการอิสลามประจ�า
จังหวัด แต่มสุ ลิมยังคงจดทะเบียนสมรสตามประมวล
กฎหมายแพ่ ง และพาณิชย์ไ ด้โดยปกติควบคู่กับ
การสมรสตามหลักศาสนาอิสลาม แต่หากมีคดีขึ้น
สู่ศาลในเขตพื้นที่ 4 จังหวัด ศาลจึงน�ากฎหมาย
อิ ส ลามมาปรั บ ใช้ แ ละยึ ด ถื อ การสมรสตามหลั ก

ศาสนาอิสลามเท่านั้น หากคดีขึ้นสู่ศาลอื่นนอกเขต
พื้นที่ 4 จังหวัด จะไม่น�ากฎหมายอิสลามมาปรับใช้
ทั้ ง นี้ องค์กรอื่น ที่มิใช่ ศ าลยั ง คงยึ ด ถื อ หลั ก ฐาน
การสมรสหรือการหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ประกอบพระราชบัญญัติจดทะเบียน
ครอบครัว พ.ศ. 2478 แต่ในกรณีการหย่า สตรี
มุ ส ลิ ม ยั ง สามารถน� า เรื่ อ งของตนมาฟ้ อ งหย่ า ยั ง
ศาลชั้นต้นในพื้นที่ที่มีการให้ใช้กฎหมายอิสลาม
หรือให้ทางคณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัด
หรือโต๊ะอิหม่ามประจ�ามัสยิดออกหนังสือรับรอง
การหย่าให้ โดยมิได้บังคับถึงรูปแบบกระบวนการ
หย่าแต่อย่างใด ซึ่งในส่วนสถานะภาพบุคคลจาก
การมีระบบกฎหมายที่ยอมรับการสมรสสองระบบ
ในพื้ น ที่ เ ดี ย วกั น ท� า ให้ เ กิ ด ความไม่ ชั ด เจนใน
หลายด้าน แม้จะมีค�าพิพากษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ
พยายามออกระเบียบหรือค�าสั่งภายในเพื่อแก้ไข
สภาพปัญหานี้ แต่เมื่อหนังสือรับรองการสมรสหรือ
การหย่าตามหลักศาสนาอิสลามยังคงจะถูกยอมรับ
ให้ใช้ในศาลชัน้ ต้นในพืน้ ที่ 4 จังหวัดเท่านัน้ ผูน้ บั ถือ
ศาสนาอิ ส ลามมั ก ต้ อ งท� า การจดทะเบี ย นสมรส
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบ
พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478
อีกด้วย หากต้องการผลสมบูรณ์ทางกฎหมายที่จะ
น�าสถานภาพการสมรสตามกฎหมายแห่งรัฐไปใช้
ยืนยันกับหน่วยงานอื่น
3. ระบบศาลหรื อ องค์ ก รที่ ใช้ ก ฎหมาย
อิสลามศาลที่มีอ�านาจพิจารณาคดีเป็นศาลทั่วไป
มิ ไ ด้ มี ก ารจั ด ตั้ ง ศาลเฉพาะขึ้ น แต่ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
บุคคลเข้ามาเป็นผู้ใช้กฎหมายอิสลาม คือ ดะโต๊ะ
ยุติธรรมในการวินิจฉัยคดีร่วมกับผู้พิพากษา โดย
มีขอบเขตจ�ากัดเฉพาะแต่วินิจฉัยในข้อกฎหมาย
อิ ส ลามและค� า วิ นิ จ ฉั ย ข้ อ กฎหมายอิ ส ลามนั้ น

โดยองค์กรภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารบริหารองค์กร
ศาสนา

การใช้กฎหมายอิสลาม

1. กฎหมายอิสลามเปรียบเสมือนระบบ
กฎหมายศาสนาทีเ่ ชือ่ มโยงวิถชี วี ติ และความสัมพันธ์
ของผู้นับถือศาสนาอิสลาม เป็นสิ่งที่ควบคู่กัชุมชน
มุสลิม ซึ่งสอดคล้ อ งกับแนวคิดเรื่องความมั่นคง
ของมนุ ษ ย์ ที่ เชื่ อ มโยงว่ า ความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
กับศาสนา คือ การที่บุคคลสามารถก�ากับควบคุม
ตนเองให้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีอยู่ในกรอบของ
ศาสนา การประพฤติ ปฏิ บัติในสิ่ ง ที่ ผิ ดจากหลั ก
ค�าสอน จึงเป็นเหตให้มนุษย์มีความเสี่ยงและขาด
ความมั่นคงในชีวิต เรื่องใดเรื่องหนึ่ง และเชื่อมโยง
แนวคิดเรื่องศาสนา ที่ได้กล่าวถึงนิยามของศาสนา
หมายถึง ค�าสั่งสอน และเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับพระเจ้า
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เรื่องครอบครัวและมรดกใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
มีข้อสังเกตที่ค้นพบได้ ดังนี้
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ไม่สามารถอุทธรณ์ได้อีก ซึ่งในปัจจุบันมีดะโต๊ะ
ยุติธรรมประจ�าอยู่ในศาลในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้
จ�านวน 9 ศาล โดยทีม่ กี ารแยกดะโต๊ะยุตธิ รรมประจ�า
ศาลจังหวัด ซึ่งจะมีหน้าที่พิจารณาคดีมรดกทั้งที่
เป็นคดี มีข้อพิพาทและไม่มีข้อพิพาท และดะโต๊ะ
ยุ ติ ธ รรมประจ� า ศาลเยาวชนและครอบครั ว ซึ่ ง มี
หน้าทีพ่ จิ ารณาคดี ทีเ่ กีย่ วกับครอบครัวของอิสลาม
ศาสนิ ก ชน ในขณะที่ศาลในพื้นที่อื่นมิได้มีก าร
ยอมรับหรือให้น�ากฎหมายอิสลามมาบังคับใช้ แต่
อาจมีการอ้างอิงนิติสัมพันธ์ทางครอบครัวที่เกิด
จากบทบัญญัติการให้ใช้กฎหมายอิสลามในพื้นที่
4 จังหวัดในศาลอื่น ทั้งนี้ เมื่อไม่มีองค์กรเฉพาะ
เช่ น ดั่ ง ศาลชารี อ ะห์ ใ นฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ห รื อ สิ ง คโปร์
มาเป็นองค์กรทีใ่ ช้กฎหมายอิสลามโดยเฉพาะแต่ยงั
อยู่ภายใต้ระบบศาลยุติธรรม การน�าคดีเข้าสู่ศาล
จึงมีขั้นตอนปกติเหมือนคดีทั่วไปที่ต้องปฏิบัติตาม
รูปแบบและวิธกี ารทางศาล ซึง่ ต้องมีทงั้ ทนายความ
และผูร้ ทู้ างระเบียบวิธปี ฏิบตั ทิ างกฎหมาย ตลอดจน
ภาษาที่ใช้ต้องเป็นภาษาไทยซึ่งประชาชนในพื้นที่
โดยส่วนใหญ่มักไม่ช�านาญและเข้าใจภาษาไทย
เท่าใดนัก และมองการเข้าสู่ระบบกระบวนการทาง
ศาลแห่งรัฐเป็นเรื่องยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายมาก
นอกจากองค์กรศาลแห่งรัฐแล้วยังมีองค์กรภายใต้
พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม
พ.ศ. 2540 ที่ท�าหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับ
ครอบครัวและมรดกของมุสลิมตามที่มีการร้องขอ
และในกรณีที่มีการให้ท�าหนังสือรับรองการหย่า
อาจมีการไต่สวนหาความจริงถึงสภานภาพการหย่า
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2. การใช้กฎหมายอิสลามเรื่องครอบครัว
มีบทบัญญัติชัดเจนในเรื่องขอบเขตพื้นที่และการ
วินจิ ฉัยในศาลชัน้ ต้น แต่ยงั ขาดการก�าหนดขอบเขต
ของการใช้กฎหมายอิสลามและวิธีพิจารณาความ
ทีช่ ดั เจน อย่างไรก็ตาม การมีกฎหมายรองรับการใช้
กฎหมายอิสลามเป็นการแสดงให้เห็นถึงความยอมรับ
ความหลากหลายทางความคิดความเชื่อในพื้นที่
ตามแนวคิ ด พหุ วั ฒ นธรรม รวมถึงความเชื่อมโยง
แนวคิดเกีย่ วกับความมัน่ คงของชาติ ซึง่ มีองค์ประกอบ
ทีส่ า� คัญ ประการหนึง่ คือ ความเป็นธรรมทางสังคม
นั่นหมายถึง การที่รัฐส่งเสริมให้ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่ มี ป ระชาชนส่ ว นใหญ่ นั บ ถื อ
ศาสนาอิสลาม สามารถใช้กฎหมายอิสลามในเรื่อง
ครอบครัวและมรดกได้ และมีการพัฒนาให้การใช้
กฎหมายอิสลามมีมาตรฐาน เป็นระบบ และเป็นที่
ยอมรับ ถื อเป็ น การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง
ความยุติธรรมและมีระบบยุติธรรมตามวิถีชีวิต
3. การใช้กฎหมายอิสลามยังมีข้อจ�ากัด
เรื่ององค์ความรู้ เครื่องมือ และกลไกในการบริหาร
จัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักกฎหมายที่มีความรู้
เรือ่ งกฎหมายอิสลามและกฎหมายไทย เป็นผลการ
ให้การบังคับใช้ยังไม่เป็นที่รับรู้และไม่ได้รับการ
ให้ความส�าคัญ
4. การใช้กฎหมายอิสลามในปัจจุบันมิได้
จ� า กั ด ความหมายแค่ เ พี ย งกั บ วิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดใน
ศาลชั้ น ต้ น เท่ า นั้ น แต่ยังหมายถึงการไกล่เ กลี่ย
ข้อพิพาทเรื่องครอบครัวและมรดกตามอ�านาจของ
คณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัด การยอมรับ
เอกสารต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ ครอบครั ว และมรดก

ที่ อ อกโดยคณะกรรมการอิ ส ลามประจ� า จั ง หวั ด
ซึ่ ง ในปั จจุ บัน การใช้ เ อกสารเหล่ า นี้ ยั ง ไม่ เ ป็ น
ที่ ยอมรับแบบเป็นทางการหรือมีผลตามกฎหมาย
ได้ดงั เช่นเอกสารทีท่ างราชการออกให้ เช่น ทะเบียน
สมรส เป็นต้น
5. การส่งเสริมการใช้กฎหมายอิสลามใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการยืนยันความ
จริงใจของรัฐที่แก้ไขปัญหาโดยค�านึงอัตลักษณ์และ
ความเฉพาะของพื้นที่ รวมถึงเป็นการตอบสนองต่อ
นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ที่รองรับ
ไว้อย่างชัดเจน โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การสร้าง
ความเชื่อมั่นระหว่างรัฐกับประชาชน
6. บทบาทการมีสว่ นร่วมของสถาบันทาง
วิชาการ สถาบันทางศาสนา นักวิชาการ และผู้น�า
ศาสนามี ความต่ อ เนื่ อ ง แต่ ยั ง ขาดความเข้ ม ข้ น
และการขับเคลื่อนงานการใช้กฎหมายอิสลามให้
ครอบคลุมทุกภาคส่วน
7. ความเป็ น ลั ก ษณะเฉพาะของพื้ น ที่
จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ความหลากหลายของ
คนมลายู มุสลิมส่วนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีวิถีชีวิตและอัตลักษณ์เฉพาะซึ่งแม้จะเป็น

สตูล

สงขลา

ปัตตานี
ยะลา

นราธิวาส

ผลกระทบเชิงบวก

การส่ ง เสริ ม การใช้ ก ฎหมายอิ ส ลาม
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการเน้นย�้าถึง
ความเข้าใจและจริงใจของรัฐในการแก้ไขปัญหา

ผลกระทบเชิงลบ

ประเด็นการใช้กฎหมายอิสลามเป็นประเด็น
ที่ มี ค วามอ่ อ นไหวและเสี่ ย งต่ อ ความเข้ า ใจผิ ด
ในเชิงลบของภาครัฐโดยเฉพาะมิติด้านความมั่นคง
เนือ่ งจากการปกครองตนเองเป็นหนีง่ ในข้อเรียกร้อง
ส�าคัญของกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ การที่กระทรวง
ยุติธรรมให้การสนับสนุนในเรื่องนี้เป็นการยินยอม
ให้ประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้ใช้กฎหมายอิสลาม ซึ่งอาจเป็น
การแสดงให้เห็นความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
กับการใช้กฎหมายของประเทศในภาคอื่น ดังนั้น
การขั บเคลื่ อ นประด็ นนี้ จึ ง ต้ อ งระมั ดระวั ง และ
ค�านึงถึงการสร้างความเข้าใจกับภาครัฐในส่วนอื่น
ให้เข้าใจวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการขับเคลื่อน
ซึ่งมิใช่เฉพาะฝ่ายความมั่นคงเท่านั้น แต่ต้องค�านึง
ถึงประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามในภาคอื่นของ
ประเทศไทยด้วยเช่นกัน
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ผลกระทบเชิงบวกและ
เชิงลบการใช้กฎหมาย
อิสลามเรื่องครอบครัว
และมรดกในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทีค่ า� นึงถือความหลากหลาย
ทางความคิ ด ความเชื่ อ วั ฒ นธรรมและวิ ถี ชี วิต
โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงความ
ยุตธิ รรมและมีระบบยุตธิ รรมทีส่ อดคล้องกับวิถชี วี ติ
รวมถึงการพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่อง
ครอบครัวและมรดกที่เป็นส่วนที่เชื่อมโยงกับการ
ใช้ ก ฎหมายอิ ส ลามให้ มี บุ ค ลากรที่ มี ศั ก ยภาพ
มีองค์ความรู้ มีเครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน รวมถึง
มีกลไกการขับเคลื่อนอย่างมีส่วนร่วมระหว่างรัฐ
ผูน้ า� ศาสนา และประชาชน ซึง่ การไกล่เกลีย่ ดังกล่าว
จะเป็นช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการใช้
ความรุนแรงขัน้ พืน้ ฐานทีเ่ ริม่ ต้นตัง้ แต่ระดับครอบครัว
ซึง่ สอดรับการยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายทุกระดับ
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ความสวยงามในเชิงวัฒนธรรม แต่ในการส่งเสริม
หรือพัฒนาศักยภาพบางอย่างเพื่อให้การด�าเนิน
วิ ถี ชีวิตสอดคล้องและทันกับกระแสโลกาภิวัฒน์
เป็นไปโดยไม่ง่าย คือ
7.1 ค่านิยมมุ่งเน้นให้เยาวชนเรียน
ศาสนาอิ ส ลามมากกว่ า เรี ย นในหลั ก สู ต รสามั ญ
เป็ น ผลให้ เ ยาวชนมี ค วามรู ้ อ ยู ่ ใ นระดั บ ต�่ า หาก
เทียบเคียงกับพื้นที่อื่น
7.2 การใช้ ภ าษามลายู ถิ่ น ในการ
สื่ อ สารเป็ น ผลให้ ค นในพื้ น ที่ ไ ม่ มี ค วามถนั ด
ในการสื่อสารด้วยภาษาไทย
7.3 ความเชื่ อ ตามหลั ก ศาสนาที่
ไม่ได้ศึกษาให้ลึกซึ้งมากพอ ส่งผลต่อการปรับตัว
ให้เข้ า กั บ ความเปลี่ ยนแปลงของโลกในปัจ จุบัน
เช่น การรับประทานอาหารฮาลาล การละหมาด
7.4 การจ�ากัดบทบาทของเพศหญิง
ที่แ ม้ว ่ า ในปั จ จุ บั น จะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น แต่
การส่ ง เสริ มบทบาทสตรีโดยทั่วไปนั้น ยังไม่ใช่
สิ่งที่ยอมรับได้อย่างแท้จริง
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การศึกษาเรื่องการใช้กฎหมายอิสลามใน
พื้น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) เพื่อศึกษาการใช้กฎหมายอิสลามเรื่องครอบครัว
และมรดกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) เพื่อ
ศึกษาผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบประเด็นการ
ใช้กฎหมายอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
3) เพื่อเสนอแนวทางการใช้กฎหมายอิสลามเพือ่
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีขอบเขต
การศึกษา คือ ศึกษาการใช้กฎหมายอิสลามเรื่อง
ครอบครัวและมรดกในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา
นราธิวาส สตูล และสงขลา โดยวิธกี ารศึกษา รวบรวม
ข้อมูลทุติยภูมิจากแนวคิดทฤษฎี งานวิจัย และ
เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูล
ทุติยภูมิ โดยประมวลข้อเท็จจริงร่วมกับแนวคิด
และทฤษฎี และเสนอแนวทางการพัฒนาการบังคับ
ใช้ก ฎหมายอิ ส ลามเพื่ อ การแก้ ไขปั ญ หาจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้
ผลการศึกษา พบว่า การใช้กฎหมายอิสลาม
เรื่องครอบครัวและมรดกในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ยังไม่มีความชัดเจนในวิธีปฏิบัติ แม้ว่าจะ
มีกฎหมายรองรับชัดเจนแต่จ�ากัดเฉพาะพื้นที่และ
การวินิจฉัยชี้ชาด ในศาลชั้นต้นเท่านั้น แต่การใช้
กฎหมายอิ ส ลามมี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ การพั ฒ นา
ระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เรื่องครอบครัวและ
มรดกและการยอมรับเอกสารต่าง ๆ ที่เ กี่ยวกับ
ครอบครัวและมรดกตามอ�านาจของคณะกรรมการ
อิสลามประจ�าจังหวัดร่วมด้วย ซึ่งในปัจจุบัน ยังคง
ต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ให้ด�าเนินการควบคู่กันไปอย่างเป็นระบบ อย่างไร
ก็ตาม การส่ ง เสริ มให้มีก ารใช้ก ฎหมายอิสลาม
เป็นการเป็นการยืนยันความจริงใจของรัฐที่แก้ไข
ปัญหาโดยค�านึงอัตลักษณ์และความเฉพาะของ

พื้นที่ รวมถึงเป็นการตอบสนองต่อนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ดา้ นความมัน่ คงทีร่ องรับไว้อย่างชัดเจน
โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การสร้างความเชื่อมั่น
ระหว่างรัฐกับประชาชน โดยการส่งเสริมการเข้าถึง
ความยุติธรรมและมีระบบยุติธรรมที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิต ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า การขับเคลื่อนการใช้
กฎหมายอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ยังคงเป็นเรือ่ งทีท่ กุ ฝ่ายไม่วา่ จะเป็นหน่วยงานภาครัฐ
ผู้นา� ศาสนาอิสลาม หรือแม้กระทัง่ ประชาชนในพืน้ ที่
ยังไม่เข้าใจถึงเป้าหมายสุดท้ายที่รัฐต้องการให้มี
การใช้กฎหมายอิสลามในพื้นที่เพื่อสร้างการเข้าถึง
ความยุ ติธรรมและระบบยุติธรรมตามวิถีชีวิต ซึ่ง
จะเป็นการแสดงถึงการเคารพอัตลักษณ์และความ
เป็ น สั ง คมพหุ วั ฒ นธรรมภายใต้ ก รอบกฎหมาย
ที่ก�าหนด และมุ่งหมายที่จะสร้างความเข้มแข็ง
ให้ กั บ ผู ้ น� า ศาสนาและประชาชนในพื้ น ที่ ใ นการ
อ�านวยความยุตธิ รรมร่วมกัน ถือเป็นกลยุทธ์ในการ
ลดความหวาดระแวง ไม่สร้างเงื่อนไข และสร้าง
ความไว้ใจระหว่างรัฐกับประชาชนให้เพิ่มขึ้นด้วย
ความเข้าใจวิถีชีวิตของพื้นที่ที่ตรงกัน และการใช้
กฎหมายอิสลามเพือ่ การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้นั้น จ�าเป็นต้องสร้างให้ความรู้และสร้างการ
มีส่วนร่วมกับกลุ่มเยาวชนและผู้น�าศาสนารุ่นใหม่
ให้มากขึ้น และต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง และ
ที่ส�าคัญ คือ กลยุทธ์นี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้องค์ความรู้
เฉพาะเกี่ ย วกั บ นิ ติ ศ าสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
ผสมผสานกั บประสบการณ์ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มี
องค์ความรู้ที่ถูกต้องและลึกซึ้งเกี่ยวกับหลักการ
อิสลาม รวมทัง้ ต้องเข้าใจบริบทในพืน้ ทีด่ ว้ ย ภาครัฐ
โดยเฉพาะกระทรวงยุตธิ รรมและกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งควรมีสถานะเป็นผู้สนับสนุนให้การใช้กฎหมาย
อิสลามในพื้นที่สามารถน�ามาใช้เป็นกลยุทธ์ในการ
เอาชนะใจและปรั บ เปลี่ ย นการต่ อ สู ้ จ ากการใช้
ความรุนแรงสู่การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

1. ส่งเสริมให้มีการทบทวนและศึกษาการ
พัฒนาการในการใช้กฎหมายอิสลามในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ชายแดนภาคใต้อย่างมีสว่ นร่วมระหว่างหน่วยงานรัฐ
(กระทรวงยุตธิ รรม กระทรวงมหาดไทย หน่วยงาน
ในกระบวนการยุตธิ รรม) องค์กรหรือสถาบันทีด่ แู ล
เกีย่ วกับกิจการศาสนาอิสลาม (ส�านักจุฬาราชมนตรี
ส�านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ� า จั ง หวั ด
คณะกรรมการระดั บมัสยิด) และภาคประชาชน
เพือ่ ทบทวนการบังคับใช้ทผี่ า่ นมาและร่วมออกแบบ
การใช้กฎหมายอิสลาม ที่เหมาะสม เป็นไปตาม
กรอบกฎหมาย
2. ส่งเสริมการให้ความรู้และสร้างความ
เข้าใจเกีย่ วกับการใช้กฎหมายอิสลามให้หน่วยงานรัฐ
องค์กรหรือสถาบันที่ดูแลเกี่ยวกับกิจการศาสนา
อิสลาม สถาบันการศึกษา และประชาชน เพือ่ การ
แก้ไขปัญหาแบบสันติวิธี
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ข้อเสนอแนะ

3. ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาระบบไกล่ เ กลี่ ย
ข้อพิพาทครอบครัวและมรดกให้มคี วามต่อเนือ่ ง โดย
ให้สถาบันทางศาสนาเข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนา
ระบบอย่างจริงจัง และให้ส�านักงานคณะกรรมการ
อิสลามแห่งประเทศไทย และส�านักจุฬาราชมนตรี
มี โ ครงสร้ า งภายในองค์กรที่มีหน้าที่ในการพัฒนา
ระบบการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทครอบครัวและมรดก
ให้ชัดเจนเพื่อจะได้เกิดความยั่งยืน และให้สถาบัน
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาบรรจุเนื้อหาที่เป็นการ
ฝึกภาคปฏิบัติในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัว
และมรดกไว้ในหลักสูตรด้วย เนื่องจากเรื่องนี้เป็น
ระบบที่มีความเชื่อมโยงกับการใช้กฎหมายอิสลาม
หากระบบมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ย่อมส่งผล
ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ ก ฎหมายอิสลามลามด้วย
เช่นกันทั้งในเรื่ององค์ความรู้ โครงสร้าง บุคลากร
เครื่องมือ และกฎหมายระเบียบรองรับ
4. ส่งเสริมให้มกี ารสร้างความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง
เกี่ ย วกั บ การใช้ ก ฎหมายอิ ส ลามในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ กั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ เพื่ อ ให้
เข้ า ใจวัตถุประสงค์ที่แท้จริงและร่วมด�าเนินการ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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ตามวิถชี วี ติ ได้ถกู ขับเคลือ่ นด้วยองค์กรหรือสถาบัน
และภาคประชาชนทีน่ บั ถือศาสนาอิสลามทัง้ ในระดับ
พื้นที่และระดับประเทศเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและ
ความสงบสุขต่อไป

บรรณานุกรม
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แบบฟอร์มเสนอบทความ
ชือ่ – สกุล.................................................................................................................................
ต�าแหน่ง....................................................................................................................................
หน่วยงานทีส่ งั กัด .....................................................................................................................
โทรศัพท์............................................ โทรศัพท์เคลือ่ นที่ ..........................................................
โทรสาร .....................................................................................................................................
E-mail ......................................................................................................................................

หลักเกณฑ์การส่งบทความลงพิมพ์
1. เป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการทั่วไปด้านความมั่นคง
2. เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนหรือไม่อยู่ระหว่าง การเสนอขอพิมพ์ในวารสาร/สิ่งพิมพ์อื่น
3. เนือ้ หาต้นฉบับภาษาไทย มีจา� นวนไม่ตา�่ กว่า 5,000 ค�า ต้นฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ดว้ ย
ตัวขนาดตัวอักษร 16 แบบอักษร TH SarabunPSK
4. ส่วนประกอบส�าคัญของบทความ
4.1 ชื่อเรื่อง หรือ ชื่อหัวข้อ
4.2 ชื่อผู้เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ระบุ e-mail address, โทรศัพท์/โทรสาร
ไว้ท้ายบทความ)
4.3 บทน�า
4.4 เนื้อหา (ค�าบรรยาย)
4.5 บทสรุป/ข้อเสนอแนะ/ความเห็นโดยผู้เขียน
4.6 เชิงอรรถ เรียงล�าดับหมายเลขในเนื้อหา
4.7 หนังสืออ้างอิง หรือบรรณานุกรม หมวดภาษาไทยมาก่อนหมวดภาษาอังกฤษ
และระบุให้ชัดเจนถึงชื่อผู้แต่ง (ถ้ามี) ปีที่พิมพ์ ชื่อเรื่อง (ถ้ามี) ชื่อหนังสือ ส�านักพิมพ์
เมือง/ประเทศที่พิมพ์ และหน้าที่อ้างอิง
4.8 การอ้างอิงเว็บไซต์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่น ๆ ให้เป็นหมวดต่อท้ายข้อ 4.7
5. การพิจารณารับบทความ
5.1 บทความที่ได้รับการพิจารณาให้ลงพิมพ์ในวารสารมุมมองความมั่นคง ต้องผ่านความเห็นชอบ
และหรือผู้เขียนได้ปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของสถาบันความมั่นคงศึกษาหรือ
ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาบทความ
5.2 การแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เขียนบทความทราบหลังจากสถาบันความมั่นคงศึกษา
ได้พิจารณาบทความให้ลงพิมพ์ได้
5.3 การพิจารณาบทความถือเป็นสิทธิ์ของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สถานที่ติดต่อ

สถาบันความมั่นคงศึกษา

ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ทิศตะวันตก ชั้น 7
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10215
โทรศัพท์ 0-2142-0144 โทรสาร 0-2143-9350

สถาบันความมัน่ คงศึกษา
ส�านักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ทิศตะวันตก ชั้น 7
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2142-0144 โทรสาร 0-2143-9350
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