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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Change)
และผลกระทบในมิติด้านความมั่นคง

 คณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 ด้านความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศ

กระบวนการและเครื่องมือการประเมิน
สถานการณ์ความมั่นคง

 ธรรม์ธิดา กุณฑล

แนวทางการต่อต้านการก่อการร้าย
ของรัสเชีย และ: ICD

 นริน เวโรจน์วิวัฒน์

บทบาทคลังสมอง (Think Tank)

 รพี โล่ชัยยะกูล

การบรหิารจดัการผู้หนีภยัการสูร้บ
จากเมียนมา กรณศีกึษา ปัญหาการลกัลอบ
ออกนอกพืน้ท่ีพกัพงิชัว่คราว

 พันตรี วรเชษฐ์ รัตนพันธ์

การใช้กฎหมายอสิลามในพืน้ที่
จังหวดัชายแดนภาคใต้
(เฉพาะเรือ่งครอบครวัและมรดก)

 นวลแพร กุลธ�ารง
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1. เป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการทั่วไปด้านความมั่นคง
2. เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนหรือไม่อยู่ระหว่าง การเสนอขอพิมพ์ในวารสาร/สิ่งพิมพ์อื่น
3. เนือ้หาต้นฉบบัภาษาไทย มีจ�านวนไม่ต�า่กว่า 5,000 ค�า ต้นฉบบัภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พมิพ์ด้วย 
 ตัวขนาดตัวอักษร 16 แบบอักษร TH SarabunPSK
4. ส่วนประกอบส�าคัญของบทความ
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  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. การพิจารณารบับทความ
 5.1 บทความที่ได้รับการพิจารณาให้ลงพิมพ์ในวารสารมุมมองความม่ันคง ต้องผ่านความเห็นชอบ 
  และหรือผู้เขียนได้ปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของสถาบันความมั่นคงศึกษาหรือ
  ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาบทความ
 5.2 การแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เขียนบทความทราบหลังจากสถาบันความมั่นคงศึกษา
  ได้พิจารณาบทความให้ลงพิมพ์ได้
 5.3 การพิจารณาบทความถือเป็นสิทธิ์ของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

หลักเกณฑ์การส่งบทความลงพิมพ์

เนื้อหา / ข้อความในเอกสารชุดนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียน
มิใช่ของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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ค�ำน�ำ

	 สถาบันความมั่นคงศึกษา	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	(สมศ.สมช.)	จัดท�า 

วารสารมุมมองความมั่นคง	ราย	4	เดือน	เพ่ือเป็นแหล่งความรู้ท่ีได้มาจากการศึกษาค้นคว้า 

และความรู้ที่ได้มาจากการสั่งสมประสบการณ์ในตัวบุคคลท่ีจะถ่ายทอดงานด้านความม่ันคง 

ที่มีเหตุปัจจัยจากสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	และ 

การก�าหนดยุทธศาสตร์	นโยบาย	หรือแผน	เพื่อมุ่งปกป้องรักษาและแสวงหาผลประโยชน ์

แห่งชาติ

	 การจัดท�าวารสารมุมมองความมั่นคง	ปีที่	3	ของสถาบันความมั่นคงศึกษานั้น	เนื้อหา 

ในวารสารฯ	ฉบับเดือนกุมภาพันธ์	-	พฤษภาคม	2565	ได้มีการถ่ายทอดประเด็นเรื่อง 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	(climate	change)	และผลกระทบในมิติด้านความม่ันคง 

ซึ่งเป ็นส ่วนหนึ่งของโครงงานศึกษาวิจัยของคณะท่ีปรึกษาด้านความมั่นคงภายใน 

และระหว่างประเทศภายใต้คณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ	และในวารสาร 

ฉบับนีย้งัมปีระเดน็ความมัน่คงอืน่	ๆ 	ทีไ่ด้ถ่ายทอดโดยบคุลากรของส�านกังานสภาความมัน่คง 

และบุคลากรภาคีเครือข่ายความมั่นคงที่เก่ียวข้อง	รวม	6	เรื่อง	ได้แก่	กระบวนการและ 

เคร่ืองมือการประเมินสถานการณ์ความมั่นคง	การพัฒนาการฝึกการบริหารวิกฤตการณ ์

ระดับชาติ	แนวทางการต่อต้านการก่อการร้ายของรัสเซีย	และ	ICD	บทบาทคลังสมอง 

(Think	Tank)	การบรหิารจดัการผูห้นภียัการสูร้บจากเมยีนมา	กรณศีกึษา	ปัญหาการลกัลอบ 

ออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราว	และการใช้กฎหมายอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้

(เฉพาะเรื่องครอบครัวและมรดก)

	 ด้วยเหตุนี้	สถาบันความมั่นคงศึกษา	จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารมุมมองความมั่นคง 

ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ศึกษาและสนใจประเด็นความมั่นคงในหลากหลายมิติ	ที่มุ่งเน้น 

ให้เห็นถึงพลวัตความมั่นคงในบริบทปัจจุบันที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	รวมทั้ง 

ภาพการด�าเนินงานด้านความมั่นคงของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

สถาบันความมั่นคงศึกษา
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มุมมองความมั่นคง
ส า รบัญ
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กระบวนกำรและเคร่ืองมือ
กำรประเมินสถำนกำรณ์
ควำมมั่นคง
ธรรม์ธดิา กุณฑล

แนวทำงกำรต่อต้ำน
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กระบวนกำรและเคร่ืองมือ
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กำรใชก้ฎหมำยอิสลำมในพ้ืนท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้
(เฉพำะเร่ืองครอบครัวและมรดก)
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วิสัยทัศน์
ของส�ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ

องค์กรน�ำด้ำนควำมม่ันคงแบบองค์รวม
บนพ้ืนฐำนกำรรกัษำผลประโยชน์แห่งชำติ

และบรหิำรจัดกำรควำมม่ันคงทุกมิติ
อย่ำงสมดุลและยั่งยืน

นโยบำยวิชำกำรด้ำนควำมมั่นคง

 	 สร้างและพัฒนาองค์ความรู้วิชาการด้านความม่ันคง	เพื่อเป็นข้อมูลเสนอแนะ	ยุทธศาสตร ์

นโยบายแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง

 	 สนบัสนนุให้มกีารศกึษาวจิยัด้านวชิาการในประเดน็ความมัน่คงเพือ่เสนอแนะ	ยทุธศาสตร์ 

นโยบาย	แผนความมั่นคงเฉพาะเรื่อง	หรืออื่นใดที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง

 	 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความมั่นคงให้แก่หน่วยงานทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องให้รับรู้ถึง 

ความส�าคัญของมติิความมัน่คงทีต้่องประสานและบรูณาการการวางแผนและการปฏบิตังิานทีเ่กือ้กูลกนั 

อย่างเป็นเอกภาพ

 	 ส่งเสรมิให้มกีารประชมุ	สมัมนา	การหารอืและความร่วมมอืทางวชิาการระหว่างส�านกังาน 

สภาความม่ันคงแห่งชาติกบัหน่วยงานทางวชิาการและหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องท้ังภายในและต่างประเทศ 

เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ให้งานความมั่นคง

 	 ส่งเสรมิให้มกีารพฒันาหลกัสตูรและจดัการความรูด้้านความมัน่คงเพือ่ประโยชน์ในการพฒันา 

บคุลากรของส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต	ิหน่วยงานด้านความมัน่คง	และหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

 	 เผยแพร่ข้อมูลหรือองค์ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติให้แก่ทุกภาคส่วนOF
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Climate Change
กำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
และผลกระทบในมิติด้ำนควำมม่ันคง 1

 คณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ด้านความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศ

1	 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานศึกษาวิจัยของคณะที่ปรึกษาด้านความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศ
	 ภายใต้คณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ

 1. บทน�ำ
 ปัจจุบัน	ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้กลายเป็นปัญหาส�าคัญทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

โดยหน่ึงในปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีส�าคัญที่ส่งผลกระทบด้านลบในมิติต่าง	ๆ 	และถูกยกระดับเป็นวาระของโลก	คือ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	(climate	change)	ซ่ึงเกิดจากการสะสมของก๊าซเรือนกระจก	โดยเฉพาะ 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทนในช้ันบรรยากาศของโลกในปริมาณสูง	ส่งผลให้ชั้นบรรยากาศของโลก 

กักเก็บความร้อนจากดวงอาทิตย์เป็นจ�านวนมาก	และท�าให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น	อีกท้ังยังก่อให้เกิด 

ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศทั่วโลก	นอกจากนี้	รายงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วย 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	(Intergovernmental	Panel	on	Climate	Change	-	IPCC)	เมื่อปี	2550 

ระบุว่าอุณหภูมิของโลกและมหาสมุทรที่สูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้ธารน�้าแข็งบริเวณขั้วโลกละลายเร็วขึ้น 

อันน�าไปสู่ระดับน�้าทะเลที่สูงขึ้นตามล�าดับ

	 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลกระทบในเชิงลบนานาประการต่อสภาวะสิ่งแวดล้อม 

และคุณภาพชีวิตของประชากรทั่วโลก	เช่น	การกัดเซาะชายฝั่งท่ีเกิดจากระดับน�้าทะเลท่ีหนุนสูง	อันเนื่องจาก 

การละลายของน�้าแข็งที่บริเวณขั้วโลกในอัตราที่สูงขึ้น	ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น	และ 

ปัญหาการขาดแคลนทรพัยากรและการโยกย้ายถิน่ฐานของมนษุย์	ซึง่นบัเป็นประเดน็ท้าทายส�าคญัของทกุประเทศ 

ทัว่โลก	รวมทัง้ไทยและประเทศในภมูภิาค	ทัง้นี	้รายงานของ	IPCC	เมือ่ปี	2557	ระบวุ่า	ภมูภิาคเอเชยีตะวันออก 

เฉยีงใต้เป็นภมูภิาคทีมี่ความเปราะบางต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศสงู	เนือ่งจากปัจจยัด้านจ�านวนประชากร 

และระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ	ด้วยเหตุผลข้างต้น	ประชาคมระหว่างประเทศ 
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จึงได้ยกระดับความส�าคัญในการแก้ไขปัญหาและการเตรียมการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศในเวทีและกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง	ๆ 	โดยเฉพาะการก�าหนดเป้าหมาย 

การพัฒนาท่ียั่งยืน	(Sustainable	Development	Goals	-	SDGs)	โดยระบุ	เรื่องการเตรียมรับมือกับ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเป้าหมายที่	13	 ซ่ึงนับเป็นกรอบแนวคิดหลักในการก�าหนด 

แนวทางความร่วมมือระดับสากลในประเด็นดังกล่าว	นอกจากนี้	ยังมีการริเริ่มกลไก/กรอบความร่วมมือ 

เฉพาะด้านในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตรง	ได้แก่	กรอบอนุสัญญา 

สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	(United	Nations	Framework	Convention 

on	Climate	Change	-	UNFCCC)	ซึ่งเมื่อปี	2558	รัฐภาคีอนุสัญญาฯ	ได้รับรองความตกลงปารีส 

(Paris	Agreement)2	และกรอบความร่วมมอือืน่	ๆ 	ทีม่นียัเช่ือมโยงกับประเดน็ดงักล่าว	รวมท้ังแนวทางซามวั 

(SAMOA	Pathway)3	ที่ให้ความส�าคัญต่อการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

บนพ้ืนฐานแนวคดิการส่งเสริมการพัฒนาท่ียัง่ยนืในระดบัภมิูภาค	กลไกความร่วมมอืภายใต้กรอบอาเซยีน 

ได้ระบใุห้การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศเป็นประเดน็ส�าคัญตามแผนงานประชาคมสงัคมและวฒันธรรม 

อาเซียน	ปี	2568	(ASEAN	Socio	-	Cultural	Community	Blueprint	2025	-	ASCC	Blueprint	2025) 

และแผนยทุธศาสตร์อาเซยีนด้านสิง่แวดล้อม	ปี	2559	-	2568	(ASEAN	Strategic	Plan	on	Environment	- 

ASPEN)	เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนในสาขาดังกล่าว

2	 ความตกลงปารสีเป็นเอกสารผลลพัธ์ของการประชมุรฐัภาคกีรอบอนสุญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
	 สมัยที	่21	(Conference	of	the	Parties	-	COP21)	เมือ่เดอืนธนัวาคม	2558	ทีก่รุงปารีส	สาธารณรัฐฝร่ังเศส โดยก�าหนดเป้าหมาย 
	 ที่ส�าคัญ	 คือ	 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต�่ากว่า	 2	 องศาเซลเซียส 
	 และมุง่พยายามควบคุมการเพิม่ข้ึนของอุณหภูมไิม่ให้เกิน	 1.5	 องศาเซลเซยีส	 ซึง่การปฏบิติัตามพันธกรณภีายใต้ความตกลงปารีส 
	 เป็นไปตามหลกัความรับผิดชอบร่วมกันในระดบัท่ีแตกต่างกัน	 (common	but	differentiated	 responsibilities)	 ตามศักยภาพ 
	 และสภาวการณ์ของแต่ละประเทศ	ปัจจุบัน	ความตกลงปารีสมีรัฐ	ภาคีรวม	195	รัฐ	(รวมถึงไทย)	ทั้งนี้	เมื่อปี	2564	สหรัฐอเมริกา 
	 ได้กลับเข้ามาเป็นรัฐภาคีอีกครั้งหลังถอนตัวไปเมื่อปี	2563
3	 แนวทางซามวัเป็นเอกสารผลลพัธ์การประชมุระหว่างประเทศว่าด้วยประเทศก�าลงัพัฒนาท่ีเป็นหมูเ่กาะขนาดเล็ก	ครัง้ที	่3	(3rd 
	 International	Conference	on	Small	Island	Developing	States	-	SIDS	Conference)	เมื่อวันที่	1	-	4	กันยายน	2557 
	 ณ	กรุงอาปีอา	รัฐเอกราชซามัว

 ในระดับประเทศ รัฐบาลไทยให้ความส�าคัญ 
อย่างยิ่งกับการเตรียมการรับมือและการแก้ไข 
ปัญหาส่ิงแวดล้อมและการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ โดยได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ชาติด้าน 
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร 
ต่อส่ิงแวดล้อมให้เป็นหน่ึงในยุทธศาสตร์ย่อย 
6 ด้าน ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และก�าหนดให้ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
บนพ้ืนฐานสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ รวมท้ังก�าหนดแผนด�าเนินการ 
ในระดับต่าง ๆ  ท่ีสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  อาทิ แผนแม่บทรองรับ 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 - 2593 และแผนการลดก๊าซเรือนกระจก 
ของประเทศ (ซ่ึงมกีระทรวงทรัพยากร และส่ิงแวดล้อมเปน็หน่วยงานรับผิดชอบหลัก)
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	 แม้ในปัจจุบันจะมีการจัดท�ากลไก/กรอบความร่วมมือในระดับต่าง	ๆ 	เพื่อเตรียมการรับมือกับปัญหา 

ที่อาจเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	อย่างไรก็ดี	กรอบความร่วมมือส่วนใหญ่ยังคงมุ่งเน้น	และ 

ให้ความส�าคญักบัประเดน็ด้านเศรษฐกจิและสงัคมเป็นหลกั	ทัง้ในส่วนท่ีเกีย่วข้องกบัการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

ในภาคอุตสาหกรรม	การรณรงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม 

หรือการส่งเสริมให้ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมในประเด็นดังกล่าว	 เนื่องจากปัญหาข้างต้น 

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง	ๆ 	ที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน	ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ	ภาคธุรกิจ 

ภาคประชาสังคม	และชุมชนในพื้นที่ท่ีเกี่ยวข้อง	ในขณะที่ความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากปัญหา 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงยังคงเป็นไปอย่างจ�ากัด	แม้ประเด็นดังกล่าว 

จะมีนัยส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าผลกระทบในมิติอื่น	ๆ

	 จากการศกึษาในเบือ้งต้นพบว่าการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศได้ก่อให้เกดิผลกระทบในมติด้ิานความมัน่คง 

ทีส่�าคญัหลายประการ	เช่น	ผลกระทบต่อการแบ่งเขต/ก�าหนดพืน้ทีท่างทะเล	การแย่งชิงทรพัยากรน�า้	และการโยกย้าย 

ถิน่ฐาน	เป็นต้น	ซึง่ล้วนมนัียส�าคัญต่อทศิทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว	ทัง้ในด้านการบรหิารจดัการของภาครฐั 

การพัฒนาระบบเศรษฐกจิ	และการส่งเสรมิคณุภาพชวีติของประชาชน	ด้วยเหตนุี	้ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง 

สภาพภมูอิากาศในมติิด้านความมัน่คงและมติด้ิานเศรษฐกิจและสงัคมจึงเป็นประเดน็ท่ีมคีวามเช่ือมโยงและควรพจิารณา 

ควบคู่กันไป	รายงานฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับการศึกษาและเสริมสร้างความตระหนักรู้เก่ียวกับแนวโน้ม 

ผลกระทบในมิติด้านความมั่นคงจากการเปลี่ยนแปลง	สภาพภูมิอากาศซึ่งมีนัยส�าคัญต่อการก�าหนดแนวนโยบาย 

และการด�าเนนิความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ	โดยมุง่เน้นการพจิารณาใน	3	ประเดน็หลกั	ได้แก่	� ปัญหาผลกระทบ 

ที่มีต่อการแบ่งเขตทางทะเล	� ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรน�้า	� ปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐาน

	 เพือ่ประโยชน์ในการเตรยีมความพร้อมและการก�าหนดทศิทาง/แนวนโยบายและมาตรการในการรองรบั 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติด้านความมั่นคงอย่างเหมาะสมต่อไป
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2. ปัญหำผลกระทบต่อกำรแบ่งเขตทำงทะเล

2.1

ผลกระทบส�าคัญประการหน่ึงจากสภาวะการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน คือ 
การกัดเซาะบริเวณแนวชายฝ่ังอันเป็นผลสืบเน่ืองจากระดับน�าทะเลท่ีเพ่ิมสูงขึ้น โดยรายงาน 
ของ IPCC เมื่อปี 2562 ระบุว่า ระดับน�าทะเลมีแนวโน้มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยคาดว่า 
อาจสูงข้ึนในชว่งระหว่าง 26 - 98 เซนติเมตร ภายในป ี2643 และจะเปน็ปจัจัยท่ีจะน�าไปสู่ปญัหา 
การกัดเซาะบริเวณพ้ืนท่ีชายฝ่ัง ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกาะ/แผ่นดินท่ีอยู่ในบริเวณพ้ืนท่ีต�า 
จมอยู่ใต้น�าในอนาคต

  ปัญหำระดับน�ำทะเลท่ีสูงข้ึน และผลกระทบต่อกำรแบ่งเขต/
  ก�ำหนดพ้ืนท่ีทำงทะเล

	 ปัญหาระดบัน�า้ทะเลทีส่งูขึน้มไิด้เพยีงส่งผลกระทบทางกายภาพต่อรฐัชายฝ่ังเท่านัน้	แต่ปัญหาการกดัเซาะ 

บริเวณแนวชายฝ่ังยงัมนียัส่งผลกระทบต่อการแบ่งเขต/ก�าหนดพืน้ทีท่างทะเลของรฐัชายฝ่ัง	เนือ่งจากการกดัเซาะ 

บริเวณชายฝั่งอาจท�าให้เส้นฐาน	(baseline)	ตามแนวชายฝั่งท่ีใช้ในการก�าหนดเขตพื้นท่ีดังกล่าวถูกท�าลายลง 

และท�าให้รฐัชายฝ่ังจ�าเป็นต้องถอยร่นชายฝ่ังเข้าไปในบริเวณพืน้ท่ีแผ่นดนิมากข้ึน	ซ่ึงย่อมส่งผลกระทบต่อการก�าหนด 

พ้ืนท่ีทางทะเลต่าง	ๆ 	ทีใ่ช้เส้นฐานเป็นพืน้ฐานในการค�านวณ	ได้แก่	บรเิวณน่านน�า้ภายใน	ทะเลอาณาเขต	เขตต่อเนือ่ง 

เขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ	รวมทั้งเขตไหล่ทวีป	โดยปัญหาการถอยร่นของชายฝั่งดังกล่าวอาจท�าให้พื้นที่บางส่วนของ 

น่านน�้าภายในเดิมกลายเป็นทะเลอาณาเขต	 ในขณะที่พื้นที่บางส่วนของทะเลอาณาเขตอาจกลายเป็นเขตต่อเนื่อง 

หรอืเขตเศรษฐกจิจ�าเพาะ	และพ้ืนทีบ่างส่วนของเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะอาจกลายเป็นส่วนหนึง่ของทะเลหลวง	เป็นต้น

	 เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว	หากพิจารณาตามข้อบทของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล 

(United	Nations	Convention	on	the	Law	of	the	Sea	-	UNCLOS)	ค.ศ.	1982	พบว่า	อนุสัญญาฯ 

ไม่ได้มกีารระบถุงึแนวทางการพจิารณาเกีย่วกบัเขตพืน้ทีท่างทะเลทีไ่ด้รบัผลกระทบจากปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง 

หรือปัญหาประการอืน่ทีเ่กิดจากระดบัน�า้ทะเลทีส่งูขึน้	เนือ่งจากในช่วงทีม่กีารเจรจาจดัท�าอนสุญัญาฯ	เมือ่ช่วงปี	2525 

ปัญหาผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	โดยเฉพาะปัญหาระดบัน�า้ทะเลทีส่งูขึน้	ยงัมใิช่ปัญหาส�าคญั 

เร่งด่วนที่อยู่ในความสนใจของนานาประเทศในขณะนั้น
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	 โดยทีก่ฎหมายระหว่างประเทศยงัไม่มกีารก�าหนดข้อบททีร่ะบถุงึผลกระทบจากประเดน็ดงักล่าวอย่างชดัเจน 
จึงท�าให้เกดิความคลมุเครอืเกีย่วกบัผลลพัธ์ทีอ่าจเกดิขึน้ต่อรฐัชายฝ่ัง	ในกรณทีีเ่กดิปัญหาข้อพพิาทหรอืการโต้แย้ง 
สิทธิระหว่างรัฐเกี่ยวกับเขตพื้นที่ทางทะเลของรัฐชายฝั่งในอนาคต	โดยเฉพาะในกรณีการถอยร่นของแนวชายฝั่ง 
ที่ใช้เป็นเส้นฐานในการก�าหนดเขตพื้นที่ทางทะเลอันเนื่องจากการกัดเซาะชายฝั่ง/ระดับน�้าทะเลที่สูงขึ้น

  ผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนต่อไทย

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

  กรณีศึกษำ: แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำของประเทศต่ำง ๆ

  2.3.1 กลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก	ซ่ึงเป็นกลุ่มประเทศท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหา 
ระดับน�้าทะเลที่สูงขึ้น	ทั้งในแง่การถูกกัดเซาะชายฝั่ง	และความสุ่มเสี่ยงในการสูญเสียดินแดน/จมน�้า	ของประเทศ 
ที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหมู่เกาะและตั้งอยู่ต�่ากว่าระดับน�้าทะเล	ปัญหาดังกล่าวนับเป็นประเด็นเร่งด่วนที่มีนัยส�าคัญ 
อย่างยิง่ต่อกลุม่ประเทศหมูเ่กาะแปซฟิิก	จงึได้มกีารด�าเนนิการในเรือ่งนีอ้ย่างต่อเนือ่งตลอดห้วงทีผ่่านมาเพือ่แก้ไข/ 
ลดผลกระทบต่าง	ๆ 	ที่อาจเกิดขึ้น	ดังนี้
   1 	การจดัการประชมุหารอืเกีย่วกบัประเดน็ดงักล่าวผ่านกลไกต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง	เช่น 
Pacif ic	Islands	Forum	(PIF)4	และ	Polynesian	Leaders	Group	(PLG)5	เพือ่แสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกนั

2.2

4	 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	รวมถงึคูเ่จรจา	จ�านวน	18	ประเทศ	และหรือองค์การระหว่างประเทศ	(รวมถงึไทย)	และหุน้ส่วนเพ่ือการพัฒนา 
	 จ�านวน	1	เขตเศรษฐกิจ
5	 Polynesian	Leaders	Group	(PLG)	เป็นกลุ่มความร่วมมือระหว่างรัฐบาล	จ�านวน	11	ประเทศ	(นิวซีแลนด์	ซามัว	ตองกา	และ 
	 ตูวาล)ู	เขตปกครองตนเอง	(อเมรกัิน	ซามัว	หมูเ่กาะคุก	เฟรนช์โปลนิเีซีย	นอูีเอ	และโตเกเลา)	และเขตปกครองอิสระ	(เกาะอีสเตอร์ 
	 และมลรัฐฮาวาย)	ในภูมิภาคโปลินีเซีย	จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน	2554	โดยมีจุดประสงค์เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้และสนับสนุน 
	 ซึ่งกันและกันในด้านการพัฒนาในด้านต่าง	ๆ

2.3
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   2  ในการประชมุระดบัผูน้�าในกรอบ	PIF	เมือ่ปี	2562	ผูน้�าประเทศสมาชกิเหน็พ้อง 
ถึงความส�าคัญของการปรับปรุงกฎหมายระหว่างประเทศ	เพื่อเป็นหลักประกันว่า	ในกรณีที่ประเทศใดเคยก�าหนด 
เขตพืน้ท่ีทางทะเลตามแนวทาง/หลกัการทีร่ะบไุว้ใน	UNCLOS	แล้ว	เขตพืน้ท่ีทางทะเลดงักล่าว	ไม่อาจถกูน�าไปโต้แย้ง 
หรือลดขนาดพืน้ทีล่งในภายหลงั	 ด้วยเหตอัุนเกดิจากปัจจัยระดบัน�า้ทะเลทีส่งูขึน้หรอืผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง 
สภาพภูมิอากาศ
   3  ผลการประชุมดังกล่าวสอดคล้องกับท่าทีที่กลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกยึดถือ 
ในช่วงที่ผ่านมา	ดังที่เคยปรากฏอยู่ในเอกสาร	Taputapuatea	Declaration	on	Climate	Change	ของที่ประชุม 
Polynesian	Leaders	Group	 เมื่อเดือนกรกฎาคม	2558	และเอกสาร	Delap	Commitment	on	Securing 
Our	Common	Wealth	of	Oceans	ซึง่เป็นเอกสารระบทุ่าทีทีผู่น้�าประเทศหมูเ่กาะแปซิฟิกต่างให้การยอมรบัร่วมกัน 
เมื่อเดือนมีนาคม	2561	โดยเอกสารทั้งสองฉบับมีเนื้อหาเรียกร้องให้การยอมรับในเส้นฐานที่เคยถูกก�าหนดไว้แล้ว 
(def ined	baseline)	มีผลผูกพันเป็นการถาวรและไม่ได้รับผลกระทบจากแนวโน้มการปรับระดับของน�้าทะเล 
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
   4  นอกจากน้ี	ประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกยังมีท่าทีสนับสนุนให้รัฐชายฝั่งพิจารณา 
ประกาศจุดพกิดัทางภมูศิาสตร์ในบรเิวณทียั่งขาดความชดัเจนหรอืไม่เคยมกีารด�าเนนิการมาก่อน	เพือ่ให้การก�าหนด 
เขตพืน้ทีท่างทะเลเป็นไปอย่างชัดเจน	และป้องกนักรณีพิพาทหรอืการโต้แย้งสิทธิระหว่างกนัท่ีอาจเกดิข้ึนในอนาคต

  2.3.2 นอกจากกรณีศึกษาของกลุม่ประเทศหมูเ่กาะแปซฟิิกแล้ว	แนวทางการด�าเนนิการ/ท่าที 
ของประเทศอืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกบัการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	ซึง่เป็นทีน่่าสนใจและสมควรน�ามาประกอบการพจิารณา 
เพิ่มเติม	สรุปได้ดังนี้
   1  กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	เช่น	มัลดีฟส์	นิวซีแลนด์	จีน	ญี่ปุ ่น 
สิงคโปร์	อินโดนีเซีย	และฟิลิปปินส์	ซึ่งมีท่าทีสอดคล้องกับกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก	โดยเฉพาะในประเด็น 
การระบจุดุพกิดัทางภูมิศาสตร์อย่างชดัเจนเพือ่ใช้เป็นกรอบในการก�าหนดเขตแดนทางทะเล	โดยในกรณท่ีีมกีารประกาศ 
จุดพิกัดทางภูมิศาสตร์อย่างเป็นทางการแล้ว	ให้ยึดถือจุดพิกัดดังกล่าวเป็นการถาวร	โดยไม่ค�านึงถึงผลกระทบ 
จากระดับน�้าทะเลที่สูงขึ้นในอนาคต
   2  กรณปีระเทศทีม่ศีกัยภาพหรอืขดีความสามารถด้านวศิวกรรมได้ก�าหนดแนวทาง 
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
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6	 International	Law	Association	เป็นองค์การเอกชนระหว่างประเทศ	จัดตั้งขึ้นเมื่อปี	2416	มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	สร้างความกระจ่าง 
	 และพัฒนากฎหมายระหว่างประเทศ	รวมถึงเสริมสร้างความเข้าใจและการเคารพต่อกฎหมายระหว่างประเทศ

  2.3.3 อนึ่งในห้วงที่ผ่านมา	นานาประเทศเริ่มตระหนักถึงปัญหาความไม่ชัดเจนของเขตพื้นท่ี 
ทางทะเลอันเนื่องจากผลกระทบจากการปรับระดับของน�้าทะเล	โดยมีการแสดงท่าที/ข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ 
ในเวทีระหว่างประเทศต่าง	ๆ 	อาทิ	คณะกรรมการด้านกฎหมายของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ 
และการประชมุของ	International	Law	Association6	เมือ่ปี	2561	ท่ีนครซิดนย์ี	ประเทศออสเตรเลยี	โดยส่วนใหญ่ 
มคีวามเหน็สอดคล้องกนัว่าผลกระทบทีเ่กดิจากระดบัน�า้ทะเลทีส่งูขึน้ไม่ควรถกูน�าไปพจิารณาให้เป็นการเปลีย่นแปลง 
ที่มีนัยส�าคัญ	(fundamental	change	of	circumstances)	เพราะการด�าเนินการดังกล่าวย่อมไม่สอดคล้องกับ 
เจตนารมณ์ของกฎหมายระหว่างประเทศต่าง	ๆ 	ที่มีอยู่	โดยเฉพาะในกรณีท่ีเก่ียวข้องกับการเจรจาความตกลง 
เขตแดนทางทะเลที่ได้ข้อยุติระหว่างกันและ/หรือมีการก�าหนดจุดพิกัดทางภูมิศาสตร์ท่ีชัดเจนเรียบร้อยแล้ว 
ทัง้นี	้เพือ่เป็นการรักษาเสถียรภาพและความชดัเจนของกฎหมายระหว่างประเทศ	(legal	certainty	and	stability) 
อกีทัง้ยงัเป็นการป้องกนัมใิห้ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศเป็นปัจจยัน�าไปสู่ข้อพพิาทระหว่างประเทศ 
ในเรื่องเขตแดนโดยไม่จ�าเป็น	โดยเฉพาะเมื่อค�านึงว่าการก�าหนดเขตแดน/เขตพื้นที่ทางทะเลไม่ควรเป็นประเด็น 
ที่อาจเปลี่ยนแปลงด้วยปัจจัยภายนอกโดยง่าย	เน่ืองจากเป็นประเด็นท่ีละเอียดอ่อนและอาจส่งผลกระทบต่อ 
การด�าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	ตลอดจนเสถียรภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศในภาพรวม

  ข้อเสนอแนะเชงินโยบำย

	 รฐับาลไทยอาจพิจารณาด�าเนินการเพือ่ป้องกนัปัญหาหรอืบรรเทาผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ในมติทิีเ่กีย่วข้อง 

กับเขตพื้นที่ทางทะเลจากการปรับระดับของน�้าทะเล	ดังนี้

  2.4.1 หน่วยงานที่เก่ียวข้องของไทยควรร่วมกันพิจารณาเพื่อก�าหนดท่าทีและแนวทาง 

การด�าเนินการของไทยเกี่ยวกับปัญหาเขตพื้นที่ทางทะเลในมิติผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เพือ่ใช้เป็นกรอบในการเจรจา/แสดงท่าทใีนเวทรีะหว่างประเทศท่ีเกีย่วข้อง	โดยอาจพจิารณาความเหมาะสมเกีย่วกับ 

(1)	การเน้นย�า้ท่าทเีร่ืองปัจจัยจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ/การปรบัระดบัของน�า้ทะเลไม่อาจส่งผลกระทบ 

ต่อการก�าหนดเขตพื้นที่ทางทะเลที่ได้ข้อยุติร่วมกันแล้ว	(2)	การผลักดันให้มีการแก้ไข	UNCLOS	ในประเด็น 

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศให้มคีวามชัดเจนยิง่ข้ึนและสอดคล้องกบัแนวโน้มการเปลีย่นแปลง 

ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต	และ	(3)	การก�าหนดทศิทาง/แนวทางในการเจรจาเพือ่ก�าหนดเขตพืน้ท่ีทางทะเลระหว่างไทย 

กับประเทศเพื่อนบ้าน

  2.4.2 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอาจพิจารณาศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นปัญหา 

ที่เกิดจากการกัดเซาะแนวชายฝั ่งอย่างเป็นระบบ	และด�าเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูล/หารือกับหน่วยงาน 

ท่ีเกีย่วข้องเพือ่ประโยชน์ในการบรูณาการความร่วมมอืและก�าหนดทศิทางในการเจรจา/ก�าหนดเขตพืน้ทีท่างทะเล 

ท่ีเป็นเอกภาพ	ซ่ึงจะมส่ีวนช่วยให้ไทยสามารถตดัสนิใจ/ด�าเนนิการในเรือ่งนีไ้ด้อย่างรอบคอบบนพืน้ฐานของข้อมลู 

ที่ถูกต้องและสอดคล้องกับข้อเท็จจริง

  2.4.3 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องอาจพิจารณาศกึษาแนวทางทีเ่หมาะสมและเป็นไปได้ในการแก้ไข/ 

บรรเทาผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝ่ัง	เช่น	การสร้างเข่ือนป้องกนัชายฝ่ัง/ก�าแพงกนัคลืน่	และการปลกูป่าชายเลน 

ในพื้นที่ต่าง	ๆ 	โดยค�านึงถึงปัจจัยด้านงบประมาณและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย

2.4
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3. ปัญหำกำรแย่งชงิทรัพยำกรน�ำ
ปจัจุบันการขาดแคลนทรัพยากรน�าเปน็ปญัหาส�าคัญอีกประการหน่ึงท่ีนานาประเทศท่ัวโลก 
ก�าลังประสบอยู่ โดยปัญหาดังกล่าวเกิดจากสาเหตุส�าคัญหลายประการ ได้แก่ แนวโน้ม 
ความต้องการทรัพยากรน�าเพ่ือการบริโภคและอุปโภคท่ีเพ่ิมสูงขึ้น อันเน่ืองจากจ�านวน 
ประชากรท่ีเพ่ิมขึ้น ความต้องการใช้น�าในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมมากขึ้น 
รวมท้ังการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศท่ีส่งผลกระทบ โดยตรงต่อปญัหาการขาดแคลนน�า 
เน่ืองจากเป็นต้นเหตุส�าคัญของปัญหาการลดน้อยลงของปริมาณน�าฝน/กรณีฝน 
ไม่ตกต้องตามฤดูกาลและปัญหาภัยแล้งในพ้ืนท่ีต่าง ๆ

	 ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน�้ามีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากข้ึน	โดยเฉพาะในบริเวณพื้นท่ี 
ทีม่กีารก่อสร้างเขือ่นกักเก็บน�า้	ซึง่ส่งผลให้ระดับน�า้ในบรเิวณพืน้ท่ีปลายน�า้ลดลง	ก่อให้เกดิการแย่งชิงทรพัยากรน�า้ 
ดังเห็นได้จากกรณีพิพาทระหว่างประเทศและประเด็นท้าทายส�าคัญต่าง	ๆ 	ท่ีปรากฏอยู่ในภูมิภาคต่าง	ๆ 	ท่ัวโลก 
ในปัจจุบัน	ดังนี้

 กรณีศึกษำ: กรณีเข่ือน Grand Ethiopian Renaissance
 Dam (GERD) ของเอธโิอเปีย

	 การก่อสร้างเขื่อน	 Grand	 Ethiopian	 Renaissance	 Dam	 (GERD)	 ของเอธิโอเปียบริเวณแม่น�้าไนล์ 
ซึง่เริม่ด�าเนนิการตัง้แต่ปี	2554	สร้างความห่วงกงัวลต่อประเทศต่าง	ๆ 	ท่ีตัง้อยูบ่รเิวณปลายน�า้	ได้แก่	ซูดานและอยีปิต์ 
โดยเฉพาะในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัระดับน�า้ของแม่น�า้ไนล์ในบรเิวณพืน้ทีห่ลงัเข่ือนทีล่ดระดบัลงอย่างมีนยัส�าคญั 
และอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนท่ีพ�านักอยูต่ามบรเิวณพืน้ท่ีรมิฝ่ังแม่น�า้ไนล์	 ซ่ึงยังคงพึง่พาน�า้จากแม่น�า้ดงักล่าว 
เพ่ือการด�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	การหารือระดับรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง	และการจัดตั้ง 
คณะท�างานเพือ่หารอืในประเดน็ด้านเทคนคิเกีย่วกบัผลกระทบจากการก่อสร้างเขือ่น	รวมทัง้การเปิดให้บคุคลทีส่าม 
ที่มีศักยภาพ	เช่น	สหภาพแอฟริกา	ธนาคารโลก	และสหรัฐฯ	เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

3.1

ฉบ
ับที่

 9
 ป

ระ
จ�ำ

เดื
อน

กุม
ภำ

พั
นธ

 ์- 
พ

ฤษ
ภำ

คม
 2

56
5

วำ
รส

ำร
มุม

มอ
งค

วำ
มม

ั ่นค
ง

12

PREDE001.indd   12 3/30/2565 BE   4:05 PM



อย่างไรก็ดี	จนถึงปัจจุบันการแก้ไขปัญหานี้ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรเนื่องจากประเทศต่าง	ๆ 

ที่เก่ียวข้องยังขาดความไว้เน้ือเชื่อใจระหว่างกัน	และมีข้อคิดเห็นท่ีแตกต่างกันในหลายประเด็น 

ได้แก่	ความโปร่งใสในการแบ่งปัน/แลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับระดับน�้า	และความเหมาะสมในการ 

ตรวจสอบข้อมูล	เชิงเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก	ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนในการแก้ไข 

ปัญหาดังกล่าว	โดยปัจจัยท่ีอาจเป็นตัวบ่งช้ีความส�าเร็จในการแก้ไขปัญหานี้ข้ึนอยู่กับเจตนารมณ ์

ทางการเมืองความจริงใจของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคนิค

 ประเด็นท้ำทำยเก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�ำ
 ในอนุภูมิภำคลุ่มน�ำโขง

	 ในปัจจุบัน	ประเทศไทยก�าลังประสบปัญหาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริเวณ 

ลุ่มแม่น�้าโขง	โดยเฉพาะกรณีปริมาณน�้าฝนที่ลดน้อยลงเนื่องจากฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล	ส่งผลให้เกิดภาวะ 

การขาดแคลนทรัพยากรน�้าและปัญหาภัยแล้ง	โดยปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น	อันเนื่องมาจาก 

การก่อสร้างเขื่อนบนแม่น�้าโขงทั้งสายหลักและล�าน�้าสาขา	ซ่ึงตามสถิติล่าสุด	(สถานะเมื่อเดือนเมษายน	2564) 

พบว่า	จ�านวนเขื่อนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในบริเวณแม่น�้าโขง	มีจ�านวน	13	แห่ง	แบ่งเป็นเข่ือนท่ีอยู่ในประเทศจีน 

จ�านวน	11	แห่ง7	และเขื่อนใน	สปป.	ลาว	จ�านวน	2	แห่ง8

	 การก่อสร้างเขื่อนบริเวณลุ่มน�้าโขงได้ก่อให้เกิดปัญหาส�าคัญ	2	ประการ	ดังนี้

 1  ปริมาณน�า้ทีบ่รเิวณท้ายเขือ่นเริม่ลดลง	เนือ่งจากการกกัเกบ็น�า้ตามเขือ่นต่าง	ๆ 	และการปล่อยน�า้ 

ออกจากเขื่อนในระดับที่ไม่เหมาะสม	ส่งผลให้ประเทศที่ตั้งอยู่บริเวณปลายน�้าประสบสภาวะขาดแคลนน�้า 

โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง	โดยปริมาณระดับน�้าในแม่น�้าโขง	เมื่อปี	2562	ลดลงมากที่สุดในรอบหลายปี	ซึ่งคาดว่า 

ปัจจัยส่วนหนึ่งเป็นเพราะจีนลดปริมาณการระบายน�้าออกจากเขื่อน	Jinghong	ในช่วงเวลาดังกล่าว

 2  ปรมิาณตะกอนในบรเิวณพืน้ท่ีหลงัเขือ่นลดน้อยลง	เนือ่งจากเกดิการสะสมของตะกอนตามอ่างเกบ็น�า้ 

ทีต่ัง้อยูบ่ริเวณเหนือเขือ่น	โดยกรณีดังกล่าวเป็นการเปลีย่นแปลงทางกายภาพทีม่นียัส�าคญั	 เพราะอาจท�าให้ปัญหา 

การกัดเซาะตลิ่งในพื้นที่ท้ายน�้า/หลังเขื่อนเกิดขึ้นโดยง่ายและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น

	 ทั้งนี้	หากปัญหาดังกล่าวทวีความรุนแรงขึ้นในอนาคตก็มีความเป็นไปได้ท่ีจะก่อให้เกิดผลกระทบ 

ทางกายภาพต่อเส้นเขตแดนของประเทศต่าง	ๆ 	อาทิ	ร่องน�้าลึกซึ่งใช้เป็นแนวเขตแดนไทย-ลาว	นอกจากนี้	ปัญหา 

ระดับน�้าในแม่น�้าโขงที่ลดลงในปัจจุบันเริ่มส่งผลให้ร่องน�้าตื้นเขินและก่อให้เกิดปัญหาต่อการสัญจรในแม่น�้า 

โดยเฉพาะในฤดูแล้ง	เช่น	กรณีหากเรือไทยไม่สามารถสัญจรในบริเวณร่องน�้าลึกฝั่งไทยได้	ก็จ�าเป็นต้องเปลี่ยน 

ไปใช้ร่องน�า้ลึกฝ่ังลาวแทน	 โดยประเด็นดงักล่าวนอกจากจะสร้างความไม่สะดวกให้แก่ผูใ้ช้เส้นทางแล้ว	 ยงัเป็นประเดน็ 

ด้านเขตแดน/การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน	ซึ่งประเทศที่เกี่ยวข้องจ�าเป็นต้องแสวงหาทางป้องกันและแก้ไข 

ปัญหาร่วมกัน	เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในภาพรวมในอนาคต

7	 ได้แก่	เขื่อน	Wunonglong	เขื่อน	Lidi	เขื่อน	Huangdeng	เขื่อน	Dahuaqiao	เขื่อน	Miaowei	เขื่อน	Gongguoqiao	เขื่อน	Xiaowan 
	 เขื่อน	Manwan	เขื่อน	Dachaoshan	เขื่อน	Nuozhadu	และเขื่อน	Jinghong
8	 ได้แก่	เขื่อนไซยะบุรี	และเขื่อนดอนสะโฮง	อย่างไรก็ดี	เขื่อนดอนสะโฮงตั้งอยู่บริเวณท้ายน�้า	จึงยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย
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 1  คณะกรรมาธกิารแม่น�า้โขง	(Mekong	River	Commission	-	MRC)	ซึง่ประเทศสมาชกิ	ประกอบด้วย 

กัมพูชา	ลาว	ไทย	และเวียดนาม	(จีนไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก)

 2  กรอบความร่วมมือแม่โขง	-	ล้านช้าง	(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

	 นอกจากน้ี	โดยที่อนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขงเป็นอนุภูมิภาคท่ีมีศักยภาพท้ังทางด้านการเมือง	และเศรษฐกิจ 

และเป็นพ้ืนทียุ่ทธศาสตร์ทีม่นัียส�าคัญและได้รับความสนใจจากประเทศมหาอ�านาจและประเทศ	ภายนอกอนภูุมภิาค 

ท�าให้ในปัจจบุนัมีการรเิริม่/จัดตัง้กลไกความร่วมมอืต่าง	ๆ 	ในระดบัอนภุมูภิาคเพือ่หารือเกีย่วกบัแนวทางการพฒันา 

ความร่วมมือในสาขาต่าง	ๆ 	รวมทั้งประเด็นความร่วมมือด้านทรัพยากรน�้า	ซึ่งมีกลไกความร่วมมือที่ส�าคัญ	ดังนี้

 1  ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี	-	เจ้าพระยา	-	แม่โขง	(Ayeyawady	-	Chao	Phraya- 

Mekong	Economic	Cooperation	Strategy	-	ACMECS)

 2  แผนงานความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในอนภูุมภิาคลุม่แม่น�า้โขง	(Greater	Mekong	Subregion	-	GMS)

 3  ความร่วมมือลุ ่มแม่น�้าโขง	-	คงคา	 (Mekong-Ganga	Cooperation	-	MGC)	ซึ่งมีอินเดีย 

ร่วมเป็นสมาชิก

 4  ความร่วมมือประเทศลุ ่มน�้าโขงกับญี่ปุ ่น	 (Mekong	-	Japan	Cooperation)	ซึ่งมีญี่ปุ ่น 

ร่วมเป็นสมาชิก

 5  กรอบความร่วมมือหุ้นส่วนลุ่มน�้าโขง	-	สหรัฐฯ	(Mekong	-	US	Partnership	-	MUSP)	ซ่ึงพัฒนา 

ต่อยอดมาจากกรอบข้อริเริ่มลุ่มน�้าโขงตอนล่าง	(Lower	Mekong	Initiative	-	LMI)	ที่มีสหรัฐฯ	ร่วมเป็นสมาชิก

 6  ความร่วมมอืประเทศลุม่น�า้โขงกบัสาธารณรฐัเกาหล	ี (Mekong	-	ROK	Cooperation)	 ท่ีมเีกาหลใีต้ 

ร่วมเป็นสมาชิก

ประเทศต่าง ๆ  ในอนุภมูภิาคลุ่มน�าโขง โดยเฉพาะประเทศท่ีต้ังอยูบ่ริเวณพ้ืนท่ีปลายน�า
ต่างตระหนักถึงปัญหาการบริหารจัดการน�า และเร่ิมด�าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ี

ผ่านกลไกความร่วมมือต่าง ๆ  ท่ีมีอยู่โดยมีเป้าหมายส�าคัญ คือ การผลักดัน
ให้การบริหารจัดการน�าเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อทุกประเทศท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งปัจจุบันกลไกความร่วมมือท่ีเก่ียวข้อง
และมีบทบาทส�าคัญในการบริหารจัดการน�าในลุ่มน�าโขง ได้แก่

ฉบ
ับที่

 9
 ป

ระ
จ�ำ

เดื
อน

กุม
ภำ

พั
นธ

 ์- 
พ

ฤษ
ภำ

คม
 2

56
5

วำ
รส

ำร
มุม

มอ
งค

วำ
มม

ั ่นค
ง

14

PREDE001.indd   14 3/30/2565 BE   4:05 PM



การก�าหนดกลไก/กรอบความร่วมมือต่าง	ๆ 	ในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขงที่มีอยู่เป็นจ�านวนมาก	นับเป็นประเด็น 

ทีส่ร้างความท้าทายให้แก่ประเทศทีเ่กีย่วข้องในการประสานท่าทแีละก�าหนดแนวทางการพฒันาความร่วมมอื 

ให้เป็นไปอย่างมเีอกภาพและสอดคล้องซึง่กันและกนั	 อกีท้ังสะท้อนให้เห็นว่าปัจจยัการเมอืงระหว่างประเทศ 

และแนวโน้มการแผ่ขยายอิทธิพลของประเทศมหาอ�านาจและประเทศที่ตั้งอยู่ภายนอกอนุภูมิภาค 

เพื่อประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและความมั่นคงเป็นประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อความพยายามของรัฐ 

ในการบริหารและจัดการทรัพยากรน�้าที่บริเวณลุ่มแม่น�้าโขง	โดยตัวแปรส�าคัญท่ีอาจบ่งช้ีความส�าเร็จ 

ในเรื่องนี้	ขึ้นอยู่กับการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง	เพื่อแก้ไขปัญหาในเชิงเทคนิค 

และการรักษาดุลยภาพในการด�าเนินความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ�านาจและประเทศต่าง	ๆ 	ที่ต้องการ 

ขยายบทบาทในภูมิภาค

 ข้อเสนอแนะเชงินโยบำย

	 ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน�้าในลุ่มน�้าโขงให้เกิดผลคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม 

และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ไทยและประเทศที่ยังคงพึ่งพาการใช้น�้าจากแม่น�้าโขง	รัฐบาลไทยอาจพิจารณา 

ด�าเนินการ	ดังนี้

 3.3.1 การก�านดกลยทุธ์ในการเจรจาเพ่ือผลกัดนัความร่วมมอืในสาขาดงักล่าว	โดยผ่านกลไกความร่วมมอื 

ที่ส�าคัญ	3	ประการ	ดังนี้	 (1)	คณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง	 (MRC)	 (2)	กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง	 (MLC) 

และ	(3)	กรอบยทุธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอริวด	ี-	เจ้าพระยา	-	แม่โขง	(ACMECS)	โดยก�าหนดให้กลไกต่าง	ๆ  

ตามที่ระบุข้างต้น	เป็นกรอบการหารือหลักในเรื่องดังกล่าวเนื่องจากเป็นกลไกที่มีขอบข่ายครอบคลุมทุกภาคส่วน 

ที่เกี่ยวข้อง	และจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไทย	ดังนี้

  1  กรอบ MRC ซึ่งแม้จีนไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก	แต่เป็นกลไกการหารือด้านเทคนิค 

ที่มีความส�าคัญอย่างยิ่ง	 โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดตามการใช้น�้า	 และแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาระดับน�้าและคุณภาพน�้า	ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้	ที่จ�าเป็น

ส�าหรับใช้ประกอบการเจรจาและการตัดสินใจในระดับนโยบายต่อไป

  2  กรอบ MLC ซึ่งเป็นกรอบที่มีสมาชิกครอบคลุมทุกประเทศที่มีส ่วนได้ส ่วนเสีย 

ในอนุภมูภิาคลุ่มน�า้โขงรวมท้ังจนี	ท�าให้การเจรจาหารอืระหว่างกนัเป็นไปอย่างทัว่ถงึ	อย่างไรก็ด	ีทีผ่่านมากรอบ	MLC 

มักถูกครอบง�าโดยอิทธิพลของจีนซ่ึงพยายามแสดงบทบาทน�าภายใต้กรอบดังกล่าวอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 

เนื่องจากเป็นประเทศหลักที่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณแก่ประเทศสมาชิก	โดยการจัดตั้งกองทุน	MLC 

Special	Fund	เพื่อสนับสนุนโครงการต่าง	ๆ 	ภายใต้กรอบดังกล่าว

  3  กรอบ ACMECS ซึ่งมิใช่กลไกหลักในการหารือเรื่องการบริหารจัดการน�้าในลุ่มน�้าโขง 

และไม่มจีนีเป็นสมาชกิ	แต่มกีารหยบิยกประเดน็เกีย่วกบัการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ข้ึนหารอืภายใต้กรอบดงักล่าว 

อย่างต่อเน่ืองตลอดห้วงที่ผ่านมา	อีกทั้งเป็นกรอบที่ไทยมีบทบาทน�าในการผลักดันประเด็นความร่วมมือต่าง	ๆ  

ดังนั้น	หากไทยสามารถโน้มน้าวให้ประเทศสมาชิกใช้กลไก	ACMECS	ในการหารือประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ 

การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงควบคู่ไปกับกลไก	 MRC	 และ	 MLC	 ตามที่ระบุข้างต้น 

ย่อมเป็นการเพิ่มน�้าหนักและอ�านาจในการต่อรองของไทยในประเด็นดังกล่าวต่อไป
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 3.3.2 ไทยอาจเจรจาผลักดันให้กลุ ่มประเทศที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดท�า 

กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากแม่น�้าโขง	(Water	Regime) 

ระหว่างกัน	โดยกฎเกณฑ์ดังกล่าวอาจครอบคลุมประเด็นส�าคัญต่าง	ๆ 	ได้แก่	แนวปฏิบัต ิ

เกี่ยวกับการใช้น�้าจากแม่น�้าโขงให้เกิดประโยชน์สูงสุด	การแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับระดับน�้า 

อย่างโปร่งใส	การค�านึงถึงปัจจัยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างเขื่อน 

และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกลไกในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทต่าง	ๆ 	ที่อาจเกิดขึ้น 

อย่างไรก็ดี การด�าเนินการในเร่ืองน้ีให้บรรลุผลส�าเร็จ 
เปน็ประเด็นท่ีท้าทายอยา่งย่ิงส�าหรับไทย โดยเฉพาะการโน้มน้าว 
ให้จีนเข้าร่วมและยอมรับการด�าเนินการตามแนวทางท่ีจะตกลง 
ระหว่างกันข้างต้น รวมท้ังการเจรจาต่อรองและโน้มน้าว 
ให้ประเทศอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องพิจารณาโอนอ่อนผ่อนตามข้อเสนอ 
ของจีนในบางประเด็นท่ีอาจเป็นผลประโยชน์ส�าคัญของจีน 
เพ่ือแลกเป ล่ียนกับการผลักดันใ ห้ จีนยินยอมเ ข้า ร่วม 
ในกระบวนการเจรจาและยึดถือแนวปฏิบัติต่าง ๆ  ตามท่ีระบุไว้ 
ในกฎเกณฑ์ดังกล่าว ซึง่เปน็เร่ืองท่ีฝ่ายไทยจ�าเปน็ต้องด�าเนินการ 
อย่างมีชั้นเชิง โดยพ่ึงพาความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดกับจีนและการ 
ก�าหนดเป้าหมายและแนวทางด�าเนินการในระยะยาวท่ีต่อเน่ือง 
และชดัเจน

 3.3.3 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องของไทยควรพจิารณาศกึษาและจดัเกบ็ข้อมลูต่าง	ๆ  

ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการเจรจาในประเด็นการบริหารจัดการน�้าในแม่น�้าโขง 

เช่น	ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้ม	การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่	ระดับน�้าและ 

คุณภาพน�้า	ระบบนิเวศวิทยาและปัจจัยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	โดยมีการด�าเนินการ 

ในเร่ืองน้ีอย่างเป็นระบบ	รวมทั้งมีการบูรณาการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้	ชุดข้อมูลดังกล่าวนอกจากจะเป็นประโยชน์ส�าหรับ 

คณะผูแ้ทนไทยในการเจรจาระหว่างประเทศ	ยงัสามารถน�าไปแบ่งปันกับประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความจริงใจของไทยในการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส 

และตรวจสอบได้
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4. ปัญหำกำรโยกย้ำยถ่ินฐำน

ปัญหาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ในรูปแบบต่าง ๆ  อาทิ อุทกภัย ภัยแล้ง ปญัหาขาดแคลนทรัพยากร 
ระดับน�าทะเลท่ีสูงข้ึน การกัดเซาะชายฝ่ัง รวมท้ังภัยพิบัติ 
ทางธรรมชาติต่าง ๆ  ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบอาชพี 
และการด�ารงชวิีตของประชาชนในพ้ืนท่ีต่าง ๆ  และเป็นแรงผลักดัน/ 
จูงใจให้กลุ่มประชากรท่ีได้รับผลกระทบพิจารณาโยกย้ายถ่ินฐาน 
เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีดีขึ้น

	 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) 

ระบวุ่าภมูภิาคเอเชยี	-	แปซฟิิกเป็นภมูภิาคท่ีต้องเผชญิกบัปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

มากทีสุ่ด	โดยร้อยละ	90	ของการโยกย้ายถ่ินฐานในภูมภิาคดงักล่าว	เมือ่ปี	2562	เป็นผลมาจาก 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ	ทั้งนี้	การโยกย้ายถิ่นฐานดังกล่าวซึ่งเกิดขึ้นท้ังภายในประเทศ	และ 

ข้ามประเทศอาจส่งผลกระทบและก่อให้เกิดปัญหาทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจและสังคม	รวมทั้ง 

ก่อให้เกิดประเด็นท้าทายด้านความม่ันคงในระยะยาว	โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศปลายทาง 

ในกรณีที่เป็นการโยกย้ายถิ่นฐานข้ามประเทศ
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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)

กรณีศึกษำ: กำรโยกย้ำยถ่ินฐำนของเกษตรกรชำวบังกลำเทศ
ไปยังประเทศเพ่ือนบ้ำน

บังกลาเทศเป็นประเทศท่ีต้ังอยู่ในเขตมรสุม โดยมีพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ 
อยู่ในเขตท่ีราบลุ่มในระดับต�ากว่าระดับน�าทะเล (low-lying 
coastal area) จึงประสบปัญหาและได้รับผลกระทบจากการ 
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศตลอดท้ังปี ปัญหาส�าคัญของ 
บงักลาเทศ ได้แก่ ปญัหาอุทกภัยพายุฤดรู้อน และภัยแล้ง นอกจากน้ี 
คาดว่า ระดับน�าทะเลท่ีเพ่ิมสูงขึ้นอาจส่งผลให้บังกลาเทศสูญเสีย 
ผืนแผ่นดินร้อยละ 11 ของประเทศ จากการถูกกัดเซาะชายฝ่ัง และ 
มีแนวโน้มจมอยู่ใต้น�า ภายในปี 2593 ซึ่งน�าไปสู่ปัญหาการสูญเสีย/ 
ขาดแคลนพ้ืนท่ีใชส้อยทางการเกษตร เพ่ือรองรับจ�านวนประชากร 
ท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง9

	 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบ 

อย่างยิ่งต่อเกษตรกรชาวบังกลาเทศ	 โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากอุทกภัยและภัยแล้งตามฤดูกาล 

ที่มีแนวโน้มรุนแรงมากข้ึนและยากต่อการคาดการณ์	โดยเมื่อปี	2563	บังกลาเทศได้เผชิญกับ 

วกิฤตอิทุกภยัคร้ังใหญ่ทีส่ดุในรอบ	30	ปี	ซ่ึงส่งผลกระทบและสร้างความเสยีหายต่อชีวติ	ทรพัย์สนิ 

และพื้นที่ประกอบอาชีพของประชาชนในวงกว้าง	ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ดงัทีร่ะบไุว้ข้างต้นเป็นปัจจยัทีผ่ลกัดนัให้ประชาชนในเขตพืน้ทีภ่ยัพบิตัทิีไ่ด้รบัผลกระทบตดัสนิใจ 

	 	 โยกย้ายถิ่นฐานเพื่อหลบหนีภัยพิบัติทางธรรมชาติและแสวงหา 

	 	 โอกาสทางเศรษฐกจิทีด่ขีึน้	โดยในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาชาวบงักลาเทศ 

	 	 จ�านวนมากโยกย้ายถิน่ฐานจากเขตพ้ืนทีช่นบทเข้าสูพ่ืน้ทีเ่มอืงใหญ่ 

	 	 โดยเฉพาะกรุงธากา	ทั้งนี้	ข้อมูลจาก	Internal	Displacement 

	 	 Monitoring	Centre	คาดการณ์ว่า	ในแต่ละปีมีชาวบังกลาเทศ 

	 	 ที่โยกย้ายถ่ินฐานจากปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉลี่ยปีละ 

	 	 7	แสนคน	(โดยสถิติดังกล่าวมีแนวโน้มสูงขึ้นในปีที่เกิดเหตุภัยพิบัติ 

	 	 ทางธรรมชาติอย่างรุนแรงภายในประเทศ)	นอกจากนี้	รายงานของ 

	 	 ธนาคารโลก	(World	Bank	-	WB)	ระบุว่า	ภายในปี	2593	จ�านวน 

	 	 ประชากรบังกลาเทศที่จ�าเป็นต้องโยกย้ายถิ่นฐานอันเน่ืองจาก

ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอาจเพิ่มสูงข้ึนถึง	13.3	ล้านคน 
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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

 ผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนต่อไทย

จากกรณีศึกษาในบังกลาเทศ พบว่าประเทศท่ีมีเพ่ือนบ้านท่ีประสบปัญหา 
ในการบริหารจัดการประเด็นท้าทาย/ผลกระทบท่ีเกิดจากปัญหา 
การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ย่อมสุ่มเส่ียงต่อการเผชิญกับปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานข้ามประเทศ 
โดยการเป็นประเทศปลายทางของประชาชนจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
ท่ีมุ่งหลบหนีภัยพิบัติดังกล่าวในประเทศของตน เพ่ือแสวงหาโอกาส 
ทางเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนในประเทศท่ีสาม โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้าน 
ท่ีมีพรมแดนติดต่อกัน

PO
TE

N
TI

A
L 

IM
PA

C
T 

O
N

 T
H

A
IL

A
N

D
 

Climate C
han

ge
4.2

โดยส่วนใหญ่เป็นการอพยพออกจากพื้นที่บริเวณตามแนวชายฝั่ง	และปัจจัยส�าคัญที่น�าไปสู่การตัดสินใจ 

โยกย้ายถิน่ฐานดงักล่าว	ได้แก่	การสญูเสยีพ้ืนท่ีเกษตรกรรม	การปรบัระดบัของน�า้ทะเล	ปัญหาการกดัเซาะ 

แผ่นดินบริเวณใกล้/ติดทะเล	และปัญหาการหนุนของน�้าทะเลที่ส่งผลต่อปริมาณ/คุณภาพน�้าจืด	ส�าหรับ 

ใช้ทางการเกษตร	ซึ่งเป็นผลให้ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรลดน้อยลงหรือคุณภาพตกต�่า

	 แม้ในห้วงที่ผ่านมา	การโยกย้ายถิ่นฐานของชาวบังกลาเทศส่วนใหญ่มักเป็นการโยกย้ายถิ่นฐาน 

ภายในประเทศ	โดยเฉพาะจากเขตชนบทเข้าสู่พื้นท่ีเมืองใหญ่	แต่โดยท่ีชาวบังกลาเทศท่ีโยกย้ายเข้าไป 

พ�านักในเขตเมอืงโดยเฉพาะกรงุธากาประสบปัญหาในการด�ารงชวีติด้านต่าง	ๆ 	ทัง้ด้านสภาพความเป็นอยู ่

ทีย่ากล�าบาก	ด้านปัญหาการว่างงาน	และด้านการขาดแคลนโอกาสทางเศรษฐกจิ	อกีท้ังกรงุธากามแีนวโน้ม 

ประสบปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่องเช่นกัน	โดยเฉพาะปัญหาอุทกภัยท่ีรุนแรงมากข้ึน 

จึงมีการคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ที่ชาวบังกลาเทศจะโยกย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น 

โดยเฉพาะอนิเดยีและเมยีนมา10 เพือ่แสวงหาโอกาสทางเศรษฐกจิและคณุภาพชวีติทีด่กีว่า	ซึง่การโยกย้าย 

ถิ่นฐานข้ามประเทศ	ในลักษณะดังกล่าวย่อมเป็นประเด็นที่สร้างความท้าทายต่อประเทศผู้รับ	ทั้งในด้าน 

การบริหารจัดการทรัพยากร	และการเสริมสร้างความมั่นคงภายในประเทศ	ดังเห็นได้จากกรณีการแสดง 

ท่าทีไม่พอใจของชาวอินเดียต่อแนวโน้มการหลั่งไหลของผู้โยกย้ายถ่ินฐานชาวบังกลาเทศเข้าอินเดีย 

ในช่วงที่ผ่านมา
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ในกรณีของไทย เมื่อประ เมิน/พิจารณาปัจจัยเ ส่ียงในการเ ป็น 
ประเทศปลายทางของการโยกย้ายถ่ินข้ามประเทศ พบว่าไทยมีแนวโน้ม 
เผชิญกับปัญหาผู้โยกย้ายถ่ินฐานจากประเทศเพ่ือนบ้านท่ี ไ ด้ รับ 
แรงกระตุ้นจากผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
และภัยพิบัติทางธรรมชาติเชน่กัน ดังน้ี

 4.2.1 ประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับไทยล้วนเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ 
โดยการพ่ึงพาเกษตรกรรมเป็นหลัก	ซึ่งท�าให้สุ ่มเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภมูอิากาศทีม่แีนวโน้มทวคีวามรนุแรงมากขึน้	ท่ีผ่านมาพบว่าประเทศเพือ่นบ้านของไทยประสบปัญหา 
ภยัพบิตัทิางธรรมชาตอินัเน่ืองจากการเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศหลายประการ	ได้แก่	ปัญหาอทุกภยั 
และภัยแล้งที่รุนแรงมากขึ้นในเมียนมา	สปป.	ลาว	และกัมพูชา	ปัญหาการขาดแคลนน�้าจืดในกัมพูชา 
และ	สปป.	ลาว	รวมทัง้ปัญหาการกดัเซาะหน้าดินใน	สปป.	ลาว	นอกจากนี	้บางประเทศยงัเคยประสบวิกฤต 
จากภยัพบิตัทิางธรรมชาติอย่างรนุแรง	อาท	ิกรณพีายไุซโคลนนาร์กสิในเมียนมา	เมือ่ปี	2551	ซึง่ส่งผลกระทบ 
ต่อประชาชนเมียนมาในวงกว้าง	รวมทั้งชาวเมียนมาที่พ�านักในเขตแนวชายแดนไทย	-	เมียนมา

 4.2.2 ประเทศเพื่อนบ้านของไทยยังคงมีข้อจ�ากัดในการบริหารจัดการและการเตรียมรับมือ 
กับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ	 เช่น	 ปัญหาการฟื้นฟู 
และการบรหิารจดัการพ้ืนทีท่ีไ่ด้รับผลกระทบจากพายไุซโคลนนาร์กสิของเมยีนมา	ปัญหาการบรหิารจดัการ 
พ้ืนทีเ่กษตรกรรมและการรบัมอืกบัผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมของกัมพูชา	และปัญหาการบรหิารจัดการน�า้จืด 
เพื่อการบริโภคและอุปโภคและการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติใน	สปป.	ลาว	ซึ่งสาเหตุส�าคัญ 
ประการหนึ่งที่เป็นอุปสรรคในการด�าเนินการในเรื่องนี้อย่างมีประสิทธิภาพ	คือ	การขาดแคลนโครงสร้าง 
พืน้ฐานทีส่�าคญัและจ�าเป็นเพ่ือรองรบัการด�าเนินการในเรือ่งนีข้องประเทศเพือ่นบ้าน	การขาดประสบการณ์ 
และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศ
	 ปัญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	กอปรกับการบริหารจัดการ 
ที่ขาดประสิทธิภาพ	และปัจจัยทางเลือกและโอกาสทางเศรษฐกิจในประเทศเพื่อนบ้าน	ล้วนเป็นปัจจัย 
ผลักดันให้การโยกย้ายถิ่นฐานและสถิติประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านที่เดินทางเข้าประเทศไทย 
มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง	โดยกรณีดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อไทยอย่างหลีกเลี่ยงมิได ้
และน�าไปสู่ปัญหาด้านความมั่นคงต่าง	ๆ 	ได้แก่	การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	ประเด็นท้าทาย 
ในการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน	รวมทั้งปัญหาสังคมและอาชญากรรมข้ามชาติซ่ึงมีท่ีมาจาก 
กลุม่ผู้โยกย้ายถิน่ฐานจากต่างประเทศ	ดงันัน้	ปัญหาการโยกย้ายถิน่ฐานของประชาชนจากประเทศเพือ่นบ้าน 
ที่มีปัจจัยมาจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ	จึงมีแนวโน้มลุกลามกลายเป็น 
ประเดน็ปัญหาส�าคัญทีห่น่วยงานทีเ่ก่ียวข้องของไทยจ�าเป็นต้องพจิารณาอย่างรอบคอบและก�าหนดแนวทาง 
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป
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 ข้อเสนอแนะเชงินโยบำย

รัฐบาลไทยอาจพิจารณาด�าเนินการเพ่ือป้องกันปัญหาหรือลดผลกระทบ 
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากกรณีการโยกยา้ยถ่ินฐานข้ามแดนจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
ท่ีมีสาเหตุจากปัจจัยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในรูปแบบต่าง ๆ  
ดังน้ี
 4.3.1 การให้ความช่วยเหลือประเทศเพ่ือนบ้านแก้ไขในประเด็นที่เป็น	“ต้นเหตุ”	ของปัญหา 

กล่าวคือ	การบรรเทาผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศในประเทศเพื่อนบ้าน 

โดยการด�าเนินการผ่านการให้ความช่วยเหลอืทางวชิาการ/การถ่ายทอดองค์ความรูภ้ายใต้กลไกท่ีเกีย่วข้อง 

อาทิ	กรอบความร่วมมือของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ	กระทรวงการต่างประเทศ	โดยสาขา 

ความร่วมมือ	ที่อาจเสนอให้ประเทศเพื่อนบ้านพิจารณาด�าเนินการร่วมกับไทยเป็นล�าดับต้น	ได้แก่

  1  การแก้ไขปัญหาอทุกภยัผ่านการด�าเนนิโครงการต่าง	ๆ 	อาท	ิการส่งเสรมิแนวทาง 

การก่อสร้างฝายเก็บน�้า	 เพื่อชะลอการไหลเวียนและเตรียมพื้นที่รับน�้า	 การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ	

โครงการแก้มลิงที่มีส่วนช่วยป้องกัน/แก้ไขปัญหาน�้าท่วมฉับพลัน	 และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการ

เก็บน�้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง

  2  การแก้ไขปัญหาภัยแล้งผ่านแนวคิดการท�าฝนเทียม	เพื่อเพ่ิมโอกาสในการเพิ่ม 

ปริมาณน�้าฝนและลดปัญหาภัยแล้งในบริเวณพื้นที่เป้าหมายต่าง	ๆ

  3  การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะหน้าดิน	 โดยการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก 

เพื่อรักษาหน้าดินไม่ให้พังทลาย

  4  การส่งเสรมิการพฒันานวตักรรมทางการเกษตร	เพือ่ปรบัปรงุพันธุพ์ชืให้ทนทาน 

ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ	และการพัฒนาคุณภาพในการผลิต

  5  การแบ่งปันองค์ความรู/้การแลกเปลีย่นประสบการณ์เกีย่วกบัแนวทางการพฒันา 

อาชพีทางเลอืกส�าหรบัเกษตรกรทีไ่ด้รบัผลกระทบและไม่อาจประกอบอาชีพทางการเกษตรในเขตพืน้ท่ีท�ากิน 

ของตน	ทั้งนี้	การด�าเนินการตามที่ระบุข้างต้น	ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าหากประเทศเพื่อนบ้านสามารถ 

บรรเทาผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ	และประสบความส�าเรจ็ในการเสรมิสร้างโอกาส 

ทางเศรษฐกิจและการสร้างงานภายในประเทศย่อมช่วยลดแรงจูงใจในการโยกย้ายถิ่น	ฐานของประชากร 

จากประเทศเพื่อนบ้านที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศไทย

 4.3.2 การส่งเสริมความร่วมมอืระหว่างไทยกบัประเทศเพือ่นบ้านเพ่ือเตรยีมรบัมอื	และเผชญิกบั 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่าง	ๆ 	ซึ่งมีแนวโน้มส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้าง	โดยเฉพาะ 

การส่งเสริมความร่วมมือในโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์	เพื่อรวบรวมข้อมูล/ประเมินผลกระทบ 

และก�าหนดแนวทางในการป้องกนัผลกระทบ/การเตอืนภัยท่ีเกดิจากการเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศ 

จึงเป็นประเด็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยควรร่วมกันพิจารณาและผลักดันให้เกิดผลคืบหน้า 

อย่างเป็นรูปธรรม

4.3
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How Many Years Left to
Extreme Climate Change
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 4.3.3 หน่วยงานด้านความมัน่คงของไทยจ�าเป็นต้องพัฒนา/ส่งเสรมิความร่วมมอื	และด�าเนนิการร่วมกบั 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องของประเทศเพือ่นบ้านอย่างใกล้ชดิ	โดยอาจใช้ประโยชน์จากกลไกความร่วมมอืต่าง	ๆ 	ทีม่อียู่ 

ทัง้ในกรอบทวิภาคแีละพหุภาคี	เพือ่ร่วมกนัก�าหนดแนวทางในการป้องกนั	เฝ้าระวงั	และแก้ไขปัญหาด้านความมัน่คง 

ที่อาจเกิดข้ึนจากการโยกย้ายถิ่นฐานข้ามแดนระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที	โดยเฉพาะ 

เมื่อค�านึงว่าแนวโน้มการก่ออาชญากรรมข้ามชาติในปัจจุบันมีพลวัตสูง	และปรับเปลี่ยนรูปแบบไปอย่างรวดเร็ว 

จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความนิยมในการใช้สื่อสังคม	ออนไลน์เป็นเครื่องมือในการด�าเนินการ

5. บทสรุป
ผลการศึกษาข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สามารถก่อให้เกิดผลกระทบในมิติด้านความมั่นคงซึ่งมีนัยส�าคัญ 
ต่อการก�าหนดแนวนโยบายและการด�าเนินความสัมพันธร์ะหว่างประเทศ 
ได้หลายประการ ซึ่งประเด็นปัญหาท่ีน�ามาศึกษาในรายงานฉบับน้ี 
แม้จะเป็นเพียงกรณีตัวอย่าง แต่ก็ล้วนมีความส�าคัญและต้องอาศัย 
ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือบูรณาการข้อมูล 
และองค์ความรู้ท่ีจ�าเป็นต่อการก�าหนดนโยบายและ/หรือแนวทาง 
การด�าเนินการแก้ไขปัญหา รวมท้ังยังต้องอาศัยความร่วมมือ 
ระหว่างหน่วยงานท่ี เ ก่ียวข้องในการด�า เ นินงานและขับ เค ล่ือน 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกันด้วย

	 คณะผู้จัดท�าหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะช่วยสร้างความตระหนักรู้และช้ีให้เห็นถึงความส�าคัญ 

ของผลกระทบในมติด้ิานความมัน่คงทีอ่าจเกดิขึน้จากปัจจยัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	และเป็นแรงผลกัดนั 

ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องร่วมกันตดิตามและเฝ้าระวงัผลกระทบด้านความมัน่คงในประเดน็ต่าง	ๆ 	ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต

	 อนึ่ง	คณะผู้จัดท�าตระหนักดีว่าประเด็นปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีน�ามาศึกษา 

ในรายงานฉบับน้ี	อาทิ	ปัญหาระดับน�้าทะเลที่สูงขึ้นและการกัดเซาะชายฝั่ง	ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรน�้า 

และปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐาน	มิได้เป็นข้อท้าทายที่มีนัยต่อประเด็นด้านการต่างประเทศเท่าน้ัน	หากแต่ยังอาจ 

ส่งผลกระทบอย่างส�าคญัในมติิด้านความมัน่คงภายในประเทศด้วย	เช่น	ปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังซ่ึงน�ามาสูก่ารสญูเสยี 

พื้นที่เกษตรกรรม	ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน�้า	ภัยแล้ง	และอุทกภัย	ล้วนแต่เป็นต้นเหตุที่สามารถน�าไปสู ่

การโยกย้ายถิน่ฐานของประชากร	โดยเฉพาะผูท้ีป่ระกอบอาชีพเกษตรกรรม	จากชนบทเข้าสูเ่มอืง	ซึง่อาจท�าให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรภายในประเทศ	สร้างปัญหาทางสังคมและการบริหารจัดการเมืองใหญ่ 

โดยเฉพาะการบริหารจัดการทรัพยากรของหน่วยงานในพื้นที่	รวมท้ังเพิ่มความเหลื่อมล�้าของประชาชน 

ทัง้นี	้ผลกระทบด้านความมัน่คงภายในประเทศเหล่านีล้้วนเป็นประเดน็ท่ีจะต้องน�าไปประกอบการก�าหนดแนวทาง 

การพฒันาประเทศในภาพรวม	ซึง่หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องควรเริม่เตรยีมการศกึษาข้อมลูและสภาพปัญหา	เพือ่จดัท�า 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน	รับมือ	และบรรเทาผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว 

เพื่อธ�ารงไว้ซึ่งความมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยต่อไป

PERORATION
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	 หวัข้อการศกึษา	 “กระบวนการและเครือ่งมอืการประเมินสถานการณ์ความมั่นคง”	 เป็นผลผลิตจาก
การประมวลองค์ความรูใ้นหลกัสตูรความมัน่คงศกึษา	(ระดับต้น)	รุน่ท่ี	2	ของส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ	
ในหมวดที่	 2	ประกอบไปด้วย	5	หัวข้อ	 ได้แก่	 (1)	การคาดการณ์สถานการณ์ความมั่นคงเชิงยุทธศาสตร	์
(Strategic	 Foresight)	 และแนวโน้มภัยคุกคาม	 (Emerging	 Threats)	 (2)	 ความมั่นคงในสภาพแวดล้อมที่
ซับซ้อน	(Security	in	Complex	Environment)	(3)	การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ความมั่นคง	 
(4)	เทคนิคการประเมินวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ	(Structured	Analytical	Techniques:	SATs)	และ 
(5)	แนวคดิและเครือ่งมอืทางทหารในการประเมนิสถานการณ์ความมัน่คง	โดยผู้เขียนได้เล็งเหน็ถึงความส�าคญั 
ของแนวโน้มภัยความเสี่ยงรูปแบบต่าง	ๆ	ท่ีประเทศไทยก�าลังเผชิญหน้าและที่ก�าลังจะมาถึง	ด้วยเหตุนี้ 
กระบวนการและเครื่องมือการประเมินสถานการณ์ความมั่นคงจึงเป็นหนึ่งในแนวทางที่มีความจ�าเป็นต่อ 
การป้องกันและรักษาความมั่นคง	ไปจนถึงส่งเสริมการพัฒนาไปสู่ความมั่นคงที่ยั่งยืน
	 โลกในศตวรรษท่ี	21	ถูกขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วด้วยพัฒนาการของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด	
มนุษย์มีเครื่องมือและวิทยาการจ�านวนนับไม่ถ้วนที่ช่วยส่งเสริม	ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีกว่าก่อน	รวมไปถึง 
โครงสร้างระบบของประเทศซึ่งถูกพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่สถานะความเป็นรัฐไปจนถึงความม่ันคง
ของประชาชนทุกคนในปกครอง	ประเทศทั่วโลกต่างสร้างกลไกและก�าหนดนโยบายเพื่อธ�ารงความมั่นคงและ 
แข่งขันกับประเทศอ่ืน	ๆ	ในระบบระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง	แต่อย่างไรก็ดี	การพัฒนาไม่เพียงส่งผลดี
ต่อการส่งเสริมความมั่นคงเท่านั้น	 ภัยคุกคามความมั่นคงหลากหลายรูปแบบก็ได้รับผลพลอยจากการพัฒนา
ของโลกสมัยใหม่	เติบโตข้ึนเป็นภัยท่ีมีความเสี่ยงและรุนแรงมากกว่าเดิม	มีการเกิดขึ้นของภัยรูปแบบใหม่

ธรรม์ธิดา  กุณฑล 1

กระบวนการ

และเครื่องมือ

การประเมิน

สถานการณ์ความมั่นคง

บทคัดย่อ

	 1	นักศึกษาสหกิจศึกษา	สถาบันความมั่นคงศึกษา	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	สาขาการระหว่างประเทศ	คณะรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ที่ท้าทายความม่ันคงอย่างท่ีประเทศท้ังหลายไม่เคยเผชิญมาก่อนไม่ว่าจะเป็นกระแสของ	 VUCA	 World	
ปัญหาทางด้านประชากร	 หรือภัยรูปแบบออนไลน์	 อีกทั้งยังเกิดภัยความมั่นคงร่วมของทั่วโลกอย่างการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีผลักให้ประเทศท้ังหลายต้องเร่งแก้ไขและเยียวยาร่วมกันก่อนสายเกินแก	้ 
และด้วยเหตนุี	้ ในสภาวะทีค่วามมัน่คงตกอยูภ่ายใต้ทางแพร่งและเปราะบางจากความเส่ียงท่ีมอีทิธพิลมากขึน้ 
เครือ่งมอืและแนวทางเพือ่ประเมินความมัน่คงท่ีมปีระสทิธภิาพจงึมบีทบาทส�าคัญเพ่ือสนับสนุนรัฐบาลในการ 
วางแผน	 การตัดสินใจ	 และการก�าหนดนโยบาย	 สร้างแนวทางในการแก้ไขปัญหาไปจนถึงเพื่อเรียนรู้ที่จะ 
สร้างเกราะป้องกนัความมัน่คงในรูปแบบท่ีแข็งแรง	 ยดืหยุ่น	 และเหมาะสมต่อบรบิทและอตัลกัษณ์ของตนเอง
ต่อไป	

ความส�าคัญของการประเมินและวเิคราะห์ความม่ันคง

	 ปัจจุบัน	พลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว	 โดยเฉพาะสภาพแวดล้อม
ทางความมั่นคงที่มีความผันผวน	ไม่แน่นอน	ซับซ้อน	และคลุมเครือ	ตามแนวคิด	VUCA	World	อีกทั้งในขณะ
เดียวกัน	 ภัยคุกคามความมั่นคงก็มีการเติบโตไปควบคู่กัน	 ทั้งในแง่ของรูปแบบ	 อิทธิพล	 และความสามารถ 
ในการกระจาย	ด้วยเหตุนี้	โลกจึงหันมาให้ความสนใจ	ภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่	(Non-traditional 
Security:	 NTS)	 ว่ามคีวามส�าคญัไม่น้อยไปกว่าภยัคกุคามรูปแบบด้ังเดิมหรือภัยทางการทหาร	 หรือบางประเด็น 
ก็นับว่ามีความส�าคัญและความเร่งด่วนเหนือภัยทางการทหารไปมากแล้ว	ภัยเส่ียงในโลกยุคโลกาภิวัตน์ 
จึงสามารถสร้างความปราะบางแก่ความมั่นคงได้ง่ายและหลากหลายกว่าในอดีตหลายเท่าตัว
	 กระบวนการประเมนิและวิเคราะห์สถานการณ์ในอนาคต	จ�าเป็นต้องอาศัยทกัษะ	ความรู	้ประสบการณ์	
และความเชี่ยวชาญจากหลายฝ่ายเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยได้รับมุมมองที่กว้างขวางจากหลายฝ่าย	
โดยผลลพัธ์ทีไ่ด้จากกระบวนการการคาดการณ์	จะท�าให้ทราบถงึโอกาสและภยัคกุคามทีเ่ป็นไปได้หรือมแีนวโน้ม 
สามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคต	 ดังนั้น	 เมื่อน�ากระบวนการเหล่านี้มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการการก�าหนด
นโยบาย	ย่อมส่งเสริมให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากองค์ความรู้ที่ได้รับเพิ่มเติม
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	 การคาดการณ์สถานการณ์เชงิยทุธศาสตร์	 เป็นกระบวนการทีเ่น้นย�า้ถึงความส�าคญัของความสามารถ
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	 นับเป็นความท้าทายประการหนึ่งซ่ึงต้องอาศัยความรอบคอบอย่างสูง 
ในขณะที่ยังคงมีจ�ากัดด้านการแสวงหาหรือศึกษาข้อมูลอย่างลึกซึ้งถ่องแท้	ทักษะการประเมินสถานการณ์
จึงเปรียบเสมือนเป็นแบบทดสอบส�าหรับผู้มีอ�านาจการตัดสินใจที่จะช่วยยกระดับการวิเคราะห์สถานการณ ์
ในอนาคต	ช่วยให้สามารถท�าการตัดสินใจในห้วงเวลาปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	อีกทั้งน�าไปสู่
การก�าหนดนโยบายที่มีความยั่งยืนได้ต่อไป
	 รัฐบาลในแต่ละประเทศมีข้อจ�ากัดไม่สามารถระบุหรือจัดการแก้ไขปัญหาทุกประการที่เกิดขึ้นได้ 
จงึใช้วธิกีารชัง่น�า้หนกัทางยทุธศาสตร์เพือ่เปรยีบเทยีบความส�าคญัของวาระปัญหาแต่ละประเดน็	 โดยการประเมนิ
ค่าปัญหากระท�าโดยการพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น	 ร่วมกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากผลลัพธ ์
ในเชิงลบของเหตุการณ์	แล้วจึงน�าไปสู่กระบวนการการจัดการและตัดสินใจในการตอบรับต่อปัญหาในที่สุด

 1.	การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ความมั่นคง
  1.1	การข่าวกรอง	(Intelligence	operation)	พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ	พ.ศ.	2562	
ระบุถึงความหมายของการข่าวกรองในมาตรา	4	ว่า	“การด�าเนินการเพื่อให้ทราบถึงความมุ่งหมาย	ก�าลัง
ความสามารถและความเคลื่อนไหว	รวมทั้งวิถีทางของบุคคล	กลุ่มบุคคล	และองค์การใด	ทั้งภายในประเทศ 
และต่างประเทศ	ทีอ่าจกระท�าการอนัเป็นพฤตกิารณ์เป็นภยัคกุคาม	ทัง้นี	้เพ่ือรักษาความมัน่คงหรือผลประโยชน์
แห่งรัฐและให้รัฐบาลน�ามาประกอบการพิจารณาในการก�าหนดนโยบายแห่งชาติ”
 	 1.2	ข่าวสาร	หมายถึง	ข้อมูลดิบหรือวัตถุดิบที่รวบรวมได้จากแหล่งข่าวเปิดทั่วไปหรือแหล่งข่าว
สาธารณะ	และจากการรวบรวมด้วยวิธีลับ	 โดยข้อมูลดิบหรือวัตถุดิบที่ได้อาจเป็นความจริงหรือความเท็จ 
มคีวามน่าเชือ่ถือมากหรือน้อย	 และตรงต่อความต้องการของผูใ้ช้ข่าวหรอืไม่กไ็ด้	 ข่าวสารจงึเป็นข้อมลูทีย่งัไม่มี
การประเมินค่า
 	 1.3	ข่าวกรอง	หมายถึง	ข่าวสารหรือข้อมูลที่ผ่านกระบวนการผลิตและประมวลเป็นข่าวกรอง
เสร็จสิ้น	เป็นผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ท�าให้ได้มาซึ่งความรู้พิเศษ	(Special	Knowledge)	และจะถูกน�าไปใช้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ผู้ใช้ข่าวต้องการในขั้นต่อถัดไป
  1.4	 ความส�าคญัและประโยชน์ของการข่าวกรอง	ส�านกัข่าวกรองแห่งชาติระบถุงึภารกจิหน่วยงาน 
ไว้ว่า	 มีหน้าที่เป็นหน่วยรับผิดชอบปฏิบัติงานด้านการข่าวกรองเพื่อปกป้องความมั่นคงปลอดภัยและรักษา 

แนวทางการประเมินและวเิคราะห์สถานการณ์ความม่ันคงปัจจุบัน
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ผลประโยชน์ของชาติ	 รวมท้ังปฏิบัติการการต่อต้านข่าวกรองเพื่อยับยั้งภัยคุกความต่อความมั่นคง	 รักษา
ความปลอดภัยและผลประโยชน์ของชาตทิกุรปูแบบ	โดยมกีระบวนกรรมวธิกีารข่าวกรองเพือ่ให้เกดิการสัง่การ 
ทีถ่กูต้อง	ใช้เครือ่งมอืถกูต้อง	ใช้ทรพัยากรอย่างเหมาะสม	ทราบถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการด�าเนนิการใด ๆ 
เกีย่วกบัการข่าว	 เพือ่ให้ได้มาซึง่ข้อมูลอนัเป็นประโยชน์สูงสุดและตรงกับความต้องการใช้ข่าวเพือ่วัตถปุระสงค์
ใดก็ตาม
  1.5	ข่าวกรองยุทธศาสตร์	(Strategic	Intelligence)
	 	 	 1.5.1	ข่าวกรองยุทธศาสตร์	คือ	ผลผลิตด้านการข่าวกรองที่จัดท�าขึ้น	 เพื่อน�าไปใช้ในการ
ก�าหนดนโยบายชาติหรือแผนการทางการทหาร	 ทั้งในระดับชาติและระดับระหว่างประเทศ	 หรืออีกนัยหนึ่ง	
การจัดท�าข่าวกรองยุทธศาสตร์มีจดุมุง่หมายเพือ่สนองตอบการจดัท�ายทุธศาสตร์ชาติในขัน้ตอนของการประเมนิ
สภาวะแวดล้อมทัง้ภายในและต่างประเทศ	และในขั้นตอนของการประเมินสถานการณ์เพื่อใช้ก�าหนดนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติของรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	 	 	 1.5.2	 ข่าวกรองยุทธศาสตร์เป็นผลมาจากกระบวนการการศกึษาในหลากหลายมติ	ิผ่านข้ันตอน 
คัดเลือกวิธีการศึกษาท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่งและถูกต้องตามข้อเท็จจริง 
ยกตวัอย่างเช่น	การเรยีนรู้พลงัอ�านาจของประเทศอืน่	โดยพิจารณาถงึความเข้มแขง็ทางอ�านาจ	ศกึษาการด�าเนนิ
นโยบายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	 เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่ส่งมาถงึรฐัไทยทัง้ในแง่ผลดแีละผลเสยี	
ซึ่งจะช่วยให้รัฐไทยสามารถด�าเนินการตอบสนองได้อย่างเหมาะสม	 สอดคล้องกับหลักการรักษาความมั่นคง
แห่งชาติของไทยในขณะเดียวกัน
	 	 	 1.5.3	วงรอบข่าวกรอง	 (Intelligence	 Cycle)	 เป็นวงจรการด�าเนินงานเพื่อน�าข่าวเข้าสู่ 
กระบวนการท�าให้เป็นข่าวกรองก่อนการน�าไปใช้งานและเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชือ่ถือ	 โดย 
ประกอบไปด้วย	4	ล�าดับขั้นตอนภายหลังจากได้รับภารกิจ	ได้แก่	 (1)	การวางแผน/อ�านวยการ	(Planning)	
(2)	การรวบรวม	(Collecting)	(3)	การด�าเนนิกรรมวธิ	ี(Processing)	และ	(4)	การรายงาน/แจกจ่าย	(Report/ 
Dissemination)	เมื่อได้ผลผลิตข่าวกรองจากกระบวนการวงรอบข่าวกรองแล้ว	ข่าวกรองดังกล่าวจึงถูกน�าไป 
ใช้ประโยชน์ในวัตถุประสงค์ต่าง	ๆ	เพื่อสนับสนุน	ส่งเสริม	การรักษาความมั่นคงแห่งชาติในระยะต่อไป

รูปภาพ กระบวนการวงรอบข่าวกรอง (Intelligence Cycle)

วางแผน/
อ�านวยการ

ภารกิจ

รายงาน/
แจกจ่าย

ด�าเนิน
กรรมวธีิ

1. คัดเลือก/จัดเก็บ
2. ประเมินค่า
3. วเิคราะห์
4. สนธิกรรม
5. ตีความ
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	 2.	 การคาดการณ์สถานการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์	(Strategic	Foresight)
	 	 2.1	มนษุย์มทีกัษะในระดบัสัญชาตญาณในการจะคาดการณ์แนวโน้มความเป็นไปของเหตุการณ์
ทีย่งัไม่เกดิขึน้	 โดยมปัีจจยัทางเทคโนโลย	ีการสือ่สาร	และการร่วมมอืช่วยส่งเสรมิให้ทกัษะดงักล่าวมปีระสทิธภิาพ 
มากข้ึน	 ทกัษะการคาดการณ์สถานการณ์จงึกลายมาเป็นหนึง่ในทกัษะส�าคญัทีม่บีทบาทส่งเสรมิประเดน็ทีใ่หญ่	 
เป็นภาพกว้างมากขึ้น	รวมไปถึงการน�าไปประกอบกับการคาดการณ์ทางความมั่นคงได้ด้วยเช่นกัน
	 	 2.2	การคาดการณ์สถานการณ์	 (Foresight)	 จึงมีความหมายว่า	 กระบวนการหรือวิถีปฏิบัติ
อย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์อนาคตเพื่อการตัดสินใจ	ณ	ขณะปัจจุบัน	กล่าวคือเมื่อสามารถคาดการณ์ 
ถงึสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตได้	กส็ามารถท�าการตดัสนิใจในปัจจุบนัได้อย่างมปีระสิทธภิาพมากขึน้	ไม่ว่าจะเป็น 
เพื่อการลดผลกระทบ	การเลี่ยง	การป้องกันไม่ให้เกิดบางสิ่งที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้น	หรือเพื่อวางแผนให้บรรลุ 
บางสิง่ทีอ่ยากให้เกดิข้ึนก็ได้เช่นกนั	โดยองค์ประกอบของการคาดการณ์สถานการณ์ประกอบไปด้วย	(1)	ทกัษะ	
ความเช่ียวชาญ	(Expertise)	 (2)	องค์ความรู้	 (Knowledge)	และ	 (3)	 เครื่องมือสนับสนุนการคาดการณ	์
(Foresight	tools)	นอกจากนี	้การคาดการณ์สถานการณ์เชงิยทุธศาสตร์ยงัเป็นกระบวนการทีเ่น้นการมีส่วนร่วม
ของผู้คนในวงกว้าง	 เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่จะตอบสนอง	ครอบคลุมต่อความต้องการของคนให้ได้มากที่สุดเท่าที่
จะเป็นไปได้
	 	 	 2.2.1	 หน่วยการวิเคราะห์ท่ีเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์สถานการณ์เชิงยุทธศาสตร์
	 	 	 	 (1)	 กระแส/แนวโน้ม	 (Trend)	รปูแบบของการเปลีย่นแปลง	(Patterns	of	Changes) 
ที่สามารถมองเห็นเป็นทิศทางได้อย่างชัดเจน	 มีลักษณะเป็นแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป	 
โดยส่วนใหญ่พบว่าเมื่อแนวโน้มมุ่งไปในทิศทางใดแล้วมักจะไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิมมากนัก	 มักเป็นสิ่งที่ 
ผูค้าดการณ์สามารถคาดเดาได้ว่ากระแสจะเดนิทางไปยงัทิศทางใดต่อไป	เช่น	ทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกจิ
ในยุคการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด	-	19	มีแนวโน้มจะตกต�่าลงอย่างต่อเนื่อง
	 	 	 	 (2)	ประเด็นปัญหา	 (Issue)	 ความไม่แน่นอนในหลากหลายรูปแบบหรือประเด็น 
กลายเป็นความท้าทายประการหนึ่งที่ต้องได้รับการจัดการให้คลี่คลาย	เกิดสภาวะความไม่มั่นใจ	และน�าไปสู่
ความไม่มั่นคงในล�าดับถัดไป
	 	 	 	 (3)	ความเสี่ยง	(Risk)	ประเด็นปัญหาต่าง	ๆ 	ท่ีมีแนวโน้มแย่ลงสามารถพัฒนา 
กลายเป็นความเส่ียงได้หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที	 โดยความเสี่ยงไม่ได้นับเพียงประเด็นปัญหาที่ 
ยกระดับกลายเป็นความเสีย่งเตม็ตวัแล้วเท่าน้ัน	แต่ยงัเฝ้าระวงัถงึประเด็นใด	ๆ	กต็ามทีมี่แนวโน้มจะด�าเนนิต่อไป
ในทิศทางที่แย่ลงทั้งหมดด้วย
	 	 	 	 (4)	 ปัจจยัเหนอืความคาดหมาย	(Wild	Card)	หากแปลความหมายตรงตวั	Wild	card	
จะมีความหมายว่า	สิทธิพิเศษในการผ่านเข้ารอบการแข่งขันต่าง	ๆ 	โดยทันที	หรือในทางการเมืองอาจมี 
ความหมายถงึ	 อ�านาจ	 หรอืสทิธพิเิศษทีท่�าให้ได้มาซึง่สิง่ทีต้่องการหรือได้มาซ่ึงความได้เปรยีบจากฝ่ายตรงข้าม 
จงึพอจะเข้าใจในบรบิทภาพรวมได้ว่าหมายถงึ	 สิง่หนึง่ท่ีมสิีทธพิิเศษเหนอืส่ิงอืน่	 ในแนวคดิของการคาดการณ์
สถานการณ์เชิงยุทธศาสตร์	Wild	card	จึงมีความหมายว่า	ปัจจัยที่เหนือความคาดหมายหรือคาดเดาได้ยาก	
มคีวามเป็นไปได้น้อยหรือยากท่ีจะเกดิเหตุการณ์	 แต่กลบัมอีทิธิพลและผลกระทบมากในระดับทีส่ามารถท�าให้
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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

ตาราง ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัจจัยความเส่ียงตามหลักการ STEEPV

ปัจจัย ความเส่ียง

ด้านสังคม
(Social)

ด้านเทคโนโลยี
(Technology)

ด้านส่ิงแวดล้อม
(Environment)

ด้านเศรษฐกิจ
(Economy)

ด้านการเมือง
(Politics)

ด้านค่านิยม
(Value)

- การจ้างงานและชว่งวยัประชากร  - ความแตกแยกในสังคม  
- ความล้มเหลวด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน - โรคระบาด

- ระบบฐานข้อมูลกลางล่ม   - ความไม่เท่าเทียมทางดิจิทัล
- ความอ่อนแอของมาตรการทางความม่ันคงไซเบอร์

- การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
- การใชท้รพัยากรอย่างยั่งยืน

- การเติบโตของธุรกิจผิดกฎหมาย  - วกิฤตขาดแคลนสินค้าอุปโภค
- การชะงักตัวทางเศรษฐกิจเป็นระยะเวลานาน

- การกุมอ�านาจผูกขาดทางการเมืองโดยคน/กลุ่มเดียว
- การล็อบบี้ในกลุ่มตัวแสดงทางการเมือง

- ความแตกต่างทางวฒันธรรม
- ค่านิยมแรงงาน

รูปภาพ แผนผงัแสดงมิติการวิเคราะห์ความเส่ียงคงตามหลักการ STEEPV

STEEPV

Social

S T E E P V

Technology
Environment

Economy
Politics

Value
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ตาราง การประเมินความเส่ียงด้วยการพิจารณาความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดข้ึนของเหตุการณ์-ผลกระทบ

รูปภาพ ๑ กราฟแสดงการประเมินความเส่ียงแบบความไม่นอน-ผลกระทบ

 	 3.2	การพจิารณาความไม่แน่นอน-ผลกระทบ	 ประเมินความเสี่ยงเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง
โดยจ�าแนกประเด็นลงในแต่ละช่องของกราฟแสดงความสัมพัทธ์ระหว่างความไม่แน่นอนกับผลกระทบ 
ท่ีตามมาแล้วจึงเลือกล�าดับความส�าคัญหรือจัดระดับความเร่งด่วนเพื่อรับมือกับความเสี่ยงตามล�าดับ 
ความเหมาะสม

ผลกระทบ

น้อยมาก น้อย ปานกลาง มาก รุนแรง

เป็นไปได้สูงมาก 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

 	 3.3	การพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้ึนของเหตุการณ์-ผลกระทบ	ประเมินความเสี่ยง 
เป็นภัยคุกคามความมั่นคงโดยจ�าแนกประเด็นลงในแต่ละช่องของตารางแสดงความสัมพัทธ์ระหว่างความ
เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นของเหตุการณ์กับผลกระทบท่ีตามมา	 โดยมีการจ�าแนกที่ค่อนข้างละเอียดกว่าแบบที่ 
3.2	 ข้างต้น	 แต่การพิจารณาประเด็นและจัดแจกหมวดหมู่จ�าเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ	 องค์ความรู้	
ประสบการณ์	และเครื่องมือสนับสนุนการวิเคราะห์ที่เหมาะสม

คว
าม

เป
็นไ

ปไ
ด้ที่

จะ
เกิ

ด

เฝ้าระวังสูง

มีความ
แน่นนอน

มีความ
ไม่แน่นอน

ไม่เป็นทีน่่ากงัวล

ได้รับ
Weak signal
เฝ้าสังเกตการณ์

ระดับสูงสุด

เฝ้า
สังเกตการณ์
ระดับต�่า

ผลกระทบต�า

ผลกระทบสูง
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  3.4	เทคนคิการประเมนิวเิคราะห์อย่างเป็นระบบ	(Structured	Analytical	Techniques:	SATs)
   3.4.1	 เทคนคิการประเมนิวเิคราะห์อย่างเป็นระบบ	 เป็นหนึง่ในวธิกีารจดัระเบียบและกระตุ้น
การคิดวเิคราะห์	 ถกูน�าไปใช้อย่างแพร่หลายในการวเิคราะห์ข่าวกรองในประชาคมข่าวกรองทัว่โลก	 โดยช่วยให้ 
การคิดวิเคราะห์มีล�าดับขั้นตอน	 โปร่งใส	และสามารถติดตาม	ตรวจสอบ	ตรวจทานย้อนหลังได้	ซึ่งเป็นการ
ลดโอกาสการวิเคราะห์ที่คลาดเคลื่อนและลดโอกาสความผิดพลาดเพื่อให้ได้ชิ้นงานสุดท้ายที่ถูกต้อง	 แม่นย�า
ที่สุด
   3.4.2	 การวเิคราะห์คาดการณ์เหตกุารณ์อนาคต	(Predictive	Analysis	of	the	Future)	
สามารถท�าได้ด้วยรปูแบบวิธกีารทีห่ลากหลาย	 ตัง้แต่การวเิคราะห์เหตแุละผล	 (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)	 รวมการวิเคราะห์ในแต่ละปัจจยัทัง้หมดเข้าด้วยกันและเขียนประเมินสถานการณ์
โดยมีหลักฐานสนับสนุน
  	 3.4.4	 เทคนคิแบบตรวจสอบความคดิ	(Diagnostic)	ตรวจสอบซ�้าสิ่งที่ได้วิเคราะห์ไปแล้ว
	 	 	 	 1)	 การทดสอบแนวคิดหลัก	ทบทวนสมมติฐานที่น�ามาใช้เป็นหลักในการวิเคราะห์
ว่ามคีวามถกูต้องตามหลักความเป็นจรงิแล้วหรอืไม่	ต้องค�านงึถงึความเป็นไปได้ของการเปลีย่นแปลงข้อเท็จจรงิ
ของสมมติฐานที่ตั้งขึ้น
	 	 	 	 2)	 การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล	ข้อส�าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลใด	ๆ	
ก็ตาม	ต้องพึงระลึกเสมอว่าแหล่งที่มาของข้อมูลเชื่อถือได้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ
และมีความถูกต้อง	หากข้อมูลมาจากแหล่งที่หลากหลายสามารถช่วยขยายมุมมองในการวิเคราะห์ได้	แต่ต้อง 
ระมัดระวังในการเลือกแหล่งข้อมูลอยู่เสมอ	 มีผลกับขั้นตอนการกระจายรายงานจากการวิเคราะห	์ เพราะ
อาจกลายเป็นการกระจายบทสรุปที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงไปโดยปริยาย
	 	 	 	 3)	 การวิเคราะห์สิง่บอกเหต	ุตรวจสอบว่าสิง่ทีต้่องการติดตามวิเคราะห์มสีิง่บอกเหตุ 
ใดบ้างทีเ่ป็นตัวแปรส�าคัญในการหาค�าตอบทีต้่องการของผูว้เิคราะห์	 เปรยีบเหมอืนการก�าหนดตัวชี้วัดเพื่อเป็น
เกณฑ์ประเมินว่ามีทิศทางสอดคล้องกับข้อสรุปหรือไม่	
	 	 	 	 4)	 การวิเคราะห์สมมติฐานอื่น	ๆ 	แม้ว่าในการวิเคราะห์ข้อมลูชดุหนึง่	ผูว้เิคราะห์อาจ 
มีการก�าหนดสมมติฐานหลักของการวิเคราะห์นั้นไว้แล้ว	การน�าข้อสมมตฐิานอืน่มาร่วมวเิคราะห์ด้วยจะสามารถ
เปิดมุมมองที่แตกต่างจากที่มีอยู่ได้	 อีกทั้งยังสามารถท�าให้เกิดการเปรียบเทียบกรอบการวิเคราะห์ที่แตกต่าง	
และเพื่อเป็นการตรวจทานความถูกต้องของสมมติฐานที่หยิบยกมาแต่แรก

ฉบ
ับที่

 9
 ป

ระ
จ�ำ

เดื
อน

กุม
ภำ

พั
นธ

 ์- 
พ

ฤษ
ภำ

คม
 2

56
5

วำ
รส

ำร
มุม

มอ
งค

วำ
มม

ั ่นค
ง

30

������������9 rip ANT.indd   30 3/30/2565 BE   1:33 PM



   3.4.5	 เทคนิคการโต้แย้ง	(Contrarian)	เตือนสติ	ตรวจสอบความเอนเอียงหรืออคติของ

ผู้วิเคราะห์

	 	 	 	 1)	 Devil’s	Advocacy	ในการประเมินสถานการณ์กลุ่ม	ก�าหนดให้บุคคลหนึ่งใน

กลุม่เป็นผูค้ดัค้านในทกุประเดน็ท่ีมกีารวเิคราะห์ร่วมกนั	เพือ่ตรวจสอบหาความเป็นไปได้บางประการทีอ่าจมอง

ข้ามไป	ซึง่อาจมสีาเหตมุาจากการคล้อยตามกันของคนในกลุ่ม	และเพ่ือตรวจสอบแง่มมุตรงกนัข้ามหรืออืน่	ๆ 

นอกเหนือจากมุมมองที่เลือกใช้อยู่

	 	 	 	 2)	 Team	A/	Team	B	ก�าหนดสถานการณ์ส�าหรับการประเมิน	1	สถานการณ์	แล้ว 

มอบหมายให้กลุ่ม	2	กลุ่มท�าการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์เดียวกันนั้นโดยไม่ให้มีการปรึกษาหารือ 

ระหว่างกลุม่	น�าข้อสรุปในขัน้ตอนสดุท้ายของทัง้สองกลุ่มมาเปรียบเทยีบการวเิคราะห์	อาจใช้วธินีีเ้พือ่ตรวจสอบ

ทิศทางของผลสรุปจากความสอดคล้องของข้อสรุป	 หรืออาจเพื่อให้เห็นมุมมองบางประการที่แตกต่างกัน

ในวิเคราะห์สถานการณ์แม้จะมีแนวทางข้อสรุปที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน

	 	 	 	 3)	 การวเิคราะห์สถานการณ์ที่มีโอกาสเกิดน้อยแต่ผลกระทบสูง	จ�าลองสถานการณ์

กรณีท่ีสถานการณ์น้ันมีโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นได้จริงน้อย	แต่เมื่อเกิดแล้วจะส่งผลกระทบที่รุนแรง	เพื่อเป็นการ

ประเมินส�าหรับการวางแผนเตรียมพร้อมรับมือส�าหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน	 และเพื่อไม่เป็นการประมาท 

แม้ความเป็นไปได้จะน้อยก็ตาม

	 	 	 	 4)	 การวิเคราะห์แบบ	what	if	แม้ว่าผู้วเิคราะห์จะเลือกสมมติฐานหลักในการวเิคราะห์

ไปแล้ว	แต่ทดลองตั้งค�าถามต่อยอดที่ขัดกับสมมติฐานที่มีอยู่เพื่อวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้อื่น	ๆ	

  	 3.4.6	 เทคนิคการคิดแบบเปิดกว้าง	(Imaginative	Thinking)

	 	 	 	 1)	การระดมสมอง	 เน้นการปฏบิตังิานแบบมีส่วนร่วมจากหลายฝ่ายเพ่ือแลกเปล่ียน

องค์ความรู้	 ข้อคิดเห็น	 ประสบการณ์	 และความเชี่ยวชาญอย่างหลากหลาย	 ซึ่งจะท�าให้ได้สัมผัสกับมุมมอง 

ที่อยู่นอกเหนือจากข้อจ�ากัดของการวิเคราะห์ประเมินแบบเดี่ยว

	 	 	 	 2)	 การคดิแบบ	 outside-in	 พจิารณาจากภาพใหญ่	 หรอืระดมความคดิโดยไม่จ�ากดั

รูปแบบแล้วจึงวิเคราะห์ย้อนกลับไปในเชิงลึกหรือแคบลง	ละทิ้งสมมติฐานที่ไม่เกี่ยวข้อง	ไม่ถูกต้อง	หรือไม่

ตรงประเด็นออกจนได้เฉพาะส่วนที่มีความสอดคล้องและถูกต้องตรงความต้องการ

	 	 	 	 3)	 การเลียนแบบแนวคิดศัตรู	 สวมบทบาทของเป้าหมายที่ต้องการประเมิน	 ทั้งนี้	

ผู ้รับบทบาทนั้นจะมีต้องท�าการศึกษาเพ่ือสร้างความรู้	ความเข้าใจในบทบาท	ความคิด	และพฤติกรรม 

ตามธรรมชาติของเป้าหมายท่ีประเมิน

	 	 	 	 4)	 Alternative	 Futures	 Analysis	 การวิเคราะห์	 คาดการณ์	 และอธิบาย 

การเปลี่ยนแปลงในอนาคต	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคาดการณ์	และเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง

ในอนาคต	หรือเพื่อออกแบบอนาคตที่พึงประสงค์
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เทคนิคการวเิคราะห์ประเมินสถานการณ์

เทคนิคแบบตรวจสอบความคิด 
(Diagnostic)

เทคนิคการโต้แย้ง 
(Contrarian)

เทคนิคการคิดแบบเปิดกวา้ง 
(Imaginative Thinking)

•	 การทดสอบแนวคิดหลัก
•	 การประเมินความ
 น่าเชือ่ถือของข้อมูล
•	 การวเิคราะห์ส่ิงบอกเหตุ
•	 การวเิคราะห์สมมติฐานอ่ืน

•	 Devil’s	Advocacy
•	 Team	A/	Team	B
•	 การวเิคราะห์สถานการณ์
 ท่ีมีโอกาสเกิดน้อยแต่
 ผลกระทบสูง
•	 การวเิคราะห์แบบ	what	if

•	 การระดมสมอง
•	 การคิดแบบ	outside-in
•	 การเลียนแบบแนวคิดศัตรู
•	 Alternative
	 Futures	Analysis

ตาราง เทคนิคการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์อย่างเป็นระบบ

	 	 	 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
ให้มองเหน็ถงึจดุแขง็	จดุอ่อน	โอกาส	และภยัเสีย่งในทุกมิตขิองความม่ันคง	ซึง่จะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อการ
ก�าหนดนโยบายหรือแผนยุทธศาสตร์ต่าง	ๆ	ที่อ้างอิงมาจากขีดความสามารถและศักยภาพของประเทศตาม
ความเป็นจริง
	 	 	 3.5.2	 การวเิคราะห์ตามหลกัการเตรียมสภาพแวดล้อมในการปฏบิตักิารด้านการข่าวกรอง 
ร่วม:	JIPOE	Process	(Joint	Intelligence	Preparation	of	the	Operational	Environment)	วตัถุประสงค์ 
ของการเตรยีมสภาพแวดล้อมในการปฏบิตัทิางด้านการข่าวกรองร่วม	 (JIPOE)	 คอืเพือ่การสนบัสนนุกระบวนการ
วางแผนและการตกลงใจของ	 ผู้บัญชาการก�าลังรบร่วมด้วยการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อให้ทราบถึง	
เจตนารมณ์และหนทางปฏิบัติการ	(Courses	Of	Action:	COAs)	ของภัยคุกคามที่เป็นไปได้มากที่สุด	เพื่อให้
ฝ่ายเราสามารถวางแผนการปฏิบัติการที่สามารถตอบสนองต่อการบรรลุภารกิจโดยรวมของฝ่ายเราได้ดีที่สุด
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แนวโน้มภัยคุกคามความม่ันคงของไทยในปัจจุบัน

 1. VUCA World ในปัจจุบัน	การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกทั้งในมิติของเทคโนโลยี 
การแข่งขัน	 เศรษฐกิจ	 ท�าให้โลกเกิดลักษณะรูปแบบใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่า	 “VUCA	 World”	 เป็นค�าย่อของ 
ค�าว่า	Volatility	(ความผันผวนสูง:	เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วหรือฉับพลัน	คาดเดาไม่ได้) 
Uncertainty	 (ความไม่แน่นอน:	 เกิดความไม่ชัดเจนในหลายประเด็น	 ไม่สามารถแสวงหาข้อมูลเพ่ือยืนยัน
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	
และความคลมุเครือ	 อกีทัง้ยงัเป็นสนามการแข่งขนัอิทธพิลของมหาอ�านาจ	 จงึสามารถพบความเสีย่งต่อสภาวะ
ความเปราะบางของความมั่นคงได้ในหลายมิติ
 3. การปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 4 (4th Industrial Revolution)
	 การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าต่าง	ๆ	ทีม่แีนวโน้มเข้าสูร่ะบบอตัโนมตัิ	
(automation)	ใช้เทคโนโลยียุคใหม่ที่ล�้าสมัยในการผลิต	เน้นการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างเครื่องจักร	 
(machine-to-machine:	M2M)	และเทคโนโลยอีนิเทอร์เนต็ของสรรพส่ิง	การปฏวิตัคิร้ังนีเ้ป็นการเปลีย่นแปลง
ทีฉ่บัพลันและรนุแรง	ซึง่จะส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงในระบบเศรษฐกจิและโครงสร้างทางสงัคมต่าง	ๆ 	อย่างลกึซึง้	
นับเป็นการปฏิวัติครั้งใหญ่ที่จะเปลี่ยนแปลงในวงกว้างได้มากที่สุดในบรรดาทุกการปฏิวัติทั้งหมดที่ผ่านมา
	 สิ่งที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาครั้งใหญ่นี้จะไม่ได้มุ่งเน้นที่การเติบโตหรือพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี
ทีร่วดเรว็เพียงเท่านัน้	แต่มองในเชงิบูรณาการจนถงึอทิธพิลของผลกระทบทีเ่กิดต่อห่วงโซ่มลูค่า	(Value	chain)	
ทัง้ระบบ	กล่าวคอื	ห่วงโซ่การผลติของโลก	(Global	Production	Chain)	จะประสบกบัการเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ 

รูปภาพ การวิเคราะห์ตามหลักการเตรียมสภาพแวดล้อม

ในการปฏิบัติการด้านการข่าวกรองร่วม (JIPOE)

ขั้นตอนท่ี 3
ประเมินค่าภัยคุกคาม

ขั้นตอนท่ี 2
อธิบายผลกระทบของ

สภาพแวดล้อม

ขั้นตอนท่ี 4
ระบุหนทางปฏิบัติของ
ภัยคุกคาม

ขั้นตอนท่ี 1
ระบุสภาพแวดล้อม

1.

3.

4.

2.
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ด้วยเหตุนี้	 ประเทศไทยจึงจะต้องมีการพัฒนาการประดิษฐ์นวัตกรรมภายในประเทศของตนเองอย่างจริงจัง	
เพือ่ปรบัตวัเข้าหากบักระแสโลก	และพฒันาการเตบิโตของประเทศไปสูค่วามมัน่คงและยัง่ยืนในขณะเดยีวกนั	
	 อย่างไรก็ดี	ข้อบังคับทางสังคมที่มาพ่วงกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่	4	คือ	ภัยคุกคามจากความ
เหลื่อมล�้า	 ไม่เท่าเทียมท่ีจะเพิ่มข้ึนอย่างก้าวกระโดด	ประเทศไทยซ่ึงมีอัตราความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่สูงอยู่แล้วจะต้องเผชิญกับระดับช่องว่างที่รุนแรงขึ้นกว่าเก่า	กลายเป็นข้อท้าทายและโจทย์ส�าคัญ
ที่จะชี้วัดความมั่นคงและความเชื่อมั่นในรัฐบาลไทยในระยะต่อไป	 ดังนั้น	 การด�าเนินยุทธศาสตร์	 ไทยแลนด์	
4.0	 จะต้องค�านึงถึงความท้าทายท้ังทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านสังคมที่จะต้องเกิดขึ้นตามมาอย่าง 
เลี่ยงไม่ได้เป็นส�าคัญด้วย	
 4. การก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ (Longevity society)
	 การแปรเปล่ียนเข้าสู่สภาวะสังคมสูงวัยสามารถมองเห็นเป็นแนวโน้มได้จาก
สถิติส�ามะโนครัวประชากรของแต่ละประเทศ	ลกัษณะการก้าวเข้าสูส่งัคมสงูอายเุกดิขึน้
เม่ือสัดส่วนประชากรวัยสูงอายุมีมากขึ้น	 ในขณะที่สัดส่วนการเกิดของเด็กทารกลดลง 
สวนทางกัน	 แนวโน้มเช่นนี้สามารถน�าไปสู่การวิเคราะห์ปัจจัยแรงงานของประเทศ 
ในอนาคต	กระทบต่อความมั่นคงของประเทศโดยเฉพาะหน่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
	 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางประชากรของประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยในอัตราที่มี
ความเรว็เพิม่ขึน้	ความท้าทายทีเ่กดิขึน้จากการเปล่ียนแปลงนีเ้หน็ได้ชัดในเรือ่งแรงงานซึง่มแีนวโน้มลดลงเรือ่ย	ๆ  
จนอาจเกิดภาวะขาดแคลน	อีกท้ังยังมีข้อกังวลอื่น	ๆ	ร่วมอยู่ด้วย	เช่น	การจัดการรายได้ของกลุ่มผู้สูงอายุ 
ในรูปแบบเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุท่ีไม่พอดีต่อความต้องการ	สวัสดิการสังคมที่ไม่เพียงพอ	 ไม่สามารถอ�านวย
ความสะดวกให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุซึ่งมีความต้องการความช่วยเหลือมากกว่ากลุ่มอื่น
	 นอกเหนือจากภาวะขาดแคลนแรงงาน	 สังคมสูงอายุยังอาจเป็นเหตุปัจจัยที่ท�าให้การเติบโตทาง
เศรษฐกจิชะลอตวัลงอย่างมนียัส�าคญั	อนึง่	นอกจากปัจจัยการผลิตของประเทศลดลงแล้ว	รายได้ท่ีไม่เพียงพอ 
ยังชีพของผู้สูงอายุส่งผลให้การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคของประชากรกลุ่มน้ีลดลงไปด้วย	 เป็นผลกระทบที่ 
เกิดขึน้ต่ออปุสงค์ภายในประเทศ	ในส่วนของด้านการคลงัของภาครฐั	การจัดเกบ็รายรบัจากภาษเีงนิได้จะลดลง 
ในทางกลบักัน	รฐัต้องมกีารใช้จ่ายมากข้ึนเพือ่สวสัดกิารทางสุขภาพและการรักษาพยาบาล	การจัดสรรสวสัดิการ
อืน่	ๆ	และหากในระดบัทีร่นุแรง	การคลงัของประเทศอาจขาดดลุงบประมาณและเกดิเป็นการสะสมหนีส้าธารณะ
ในอนาคต
	 ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในระดับรายได้ปานกลาง	 อีกทั้งการออมเงิน	 และการออมในรูปแบบ
ต่าง	ๆ 	ของประชาชนชาวไทยในภาพรวมยังต�่ามากอยู่เป็นทุนเดิม	ในภาวะสังคมสูงอายุที่ประสบปัญหารายได้ 
ไม่เพียงพอก็ย่อมส่งผลต่อภาวะการออกและลงทุนในประเทศด้วยเช่นกัน	 เนื่องจากกลุ่มประชากรเกษียณ 
จะมกีารใช้จ่ายจากการออมสะสม	 ระดบัการออมภาคครวัเรือนจงึมแีนวโน้มชะลอตัวลง	นอกจากนี	้ ความเสีย่ง
อีกประการที่ต้องเฝ้าระวังคือการแบ่งแยกระหว่างวัย	 ประชากรรุ่นใหม่อาจมีการต้ังค�าถามถึงการแบ่ง 
รับผิดชอบภาระที่เกิดจากกลุ่มผู้สูงอายุ	อาจสร้างความไม่พอใจและย่ิงสร้างรอยร้าวแบ่งแยกทางสงัคมให้ใหญ่ 
กว่าเดิม	แนวทางที่ควรปฏิบัติคือการฝึกให้เรียนรู้ถึงการปรับตัวของผู้สูงอายุ	นับต้ังแต่การวางแผนทาง 
การเงินหลังเกษียณเป็นต้นไป
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 5. ยุคแอนโทรโปซีน (Anthropocene)
	 แอนโทรโปซีนเป็นค�ำเรียกอย่ำงไม่เป็นทำงกำรของยุคสมัยใหม่ทำงธรณีวิทยำที่ซึ่ง	“กิจกรรมร่วมกัน 
ของมนุษย์	 (โฮโม	 เซเปียนส์)	 เริ่มท�ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงใหญ่หลวงของพ้ืนผิว	 ชั้นบรรยำกำศ	
มหำสมุทร	และระบบวัฏจักรของสำรอำหำร”	นักวิทยำศำสตร์กลุ่มหนึ่งเชื่อว่ำเริ่มขึ้นรำวปี	ค.ศ.	1950
	 ควำมหมำยอย่ำงเป็นทำงกำร	 หมำยถึง	 ยุคสมัยใหม่ทำงธรณีวิทยำซึ่งเป็นยุคที่มนุษย์และกิจกรรม
ต่ำง	ๆ	เช่น	วัฒนธรรม	จำรีต	ประเพณี	ควำมเชื่อ	กฎเกณฑ์	กฎหมำย	ของมนุษย์เป็นแรงผลักดันให้ระบบ 
นเิวศน์โลกเกดิกำรเปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเรว็	ซึง่ส่งผลเชงิลบต่อศกัยภำพในกำรรองรบั	ยดืหยุ่น	และฟ้ืนฟตูนเอง 
ของระบบนิเวศน์โลก	 หำกกำรกระท�ำของมนุษย์ยังด�ำเนินอยู่ต่อไปเช่นเดิม	 ผลกระทบที่เกิดตำมมำภำยหลัง 
อำจทวคีวำมรนุแรงและส่งผลต่อสภำพช้ันบรรยำกำศระดบัชีวลยั	 ซึง่หมำยควำมถึงควำมล่มสลำยของสิง่มชีวีติ
ทั้งมวล	(Biosphere	collapse)
	 มิติควำมม่ันคงทำงสิ่งแวดล้อมกลำยเป็นประเด็นส�ำคัญส�ำหรับท้ังโลก	 โดยเฉพำะประเด็นของกำร
เปล่ียนแปลงทำงสภำพภูมิอำกำศ	(Climate	Change)	ที่นับวันยิ่งมีควำมรุนแรงมำกขึ้นเรื่อย	ๆ 	จึงเกิดควำม
พยำยำมที่จะรณรงค์ลดผลกระทบจำกกิจกรรมของมนุษย์ต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงสิ่งแวดล้อมโดยนับเป็นควำมรับผิดชอบร่วมกันของมนุษยชำติ 
เนื่องด้วยเป็นปัญหำควำมมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อทุกพื้นที่บนโลก
อย่ำงไม่มีข้อยกเว้น
	 นอกจำกประเด็นทำงสิ่งแวดล้อมจะเกี่ยวข้องโดยตรง 
กบัควำมมัน่คงมนษุย์แล้ว	กำรแสดงจดุยนืเกีย่วกบัประเดน็
ทำงสิ่งแวดล้อมยังเป็นที่สนใจของประชำคมโลกด้วย 
ส่งผลต่อควำมสมัพันธ์ระหว่ำงประเทศในด้ำนกำรเจรจำ	
กำรติดต่อค้ำขำย	ดังนั้น	ประเทศไทยควรมีกำรก�ำหนด
นโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อมเชิงรุก	ไม่เพียงก�ำหนดเพือ่กำร 
ปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบจำกกำรเสื่อมโทรมของสิ่ง แวดล ้อม 
แต่ควรพัฒนำตนเพื่อเป็นแบบอย่ำงประเทศท่ีให้ควำมส�ำคัญกับ
ประเด็นควำมมั่นคงโลกอย่ำงเป็นรูปธรรม	 ซึ่งในทำงปฏบิตัแิล้ว 
นอกจำกจะเป็นกำรอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมอย่ำงจรงิจงัแล้วยังเป็นกำร
สร้ำงโอกำสควำมร่วมมือเพื่อสำนต่อผลประโยชน์ในประเด็นอื่น	ๆ  
ร่วมด้วย
 6. แนวโน้มทางด้านการเมอืงในระดับโลกและภูมภิาค (Political and Regional Tumult) 
	 โลกสมัยใหม่เป็นสนำมประลองอ�ำนำจของเหล่ำมหำอ�ำนำจที่มีอยู่หลำยขั้วในปัจจุบัน	 ด้วยเหตุนี้ 
ปัจจัยที่ตำมมำจำกกำรแข่งขันจึงท�ำให้สถำนกำรณ์กำรเมืองระหว่ำงประเทศมีควำมซับซ้อนมำกขึ้น	
มหำอ�ำนำจให้ควำมส�ำคัญกับพื้นท่ีส�ำคัญทำงยุทธศำสตร์ตำมหลักภูมิรัฐศำสตร์จนน�ำไปสู่ควำมขัดแย้ง 
ว่ำด้วยกำรแข่งขนักนัมอี�ำนำจเหนอืพืน้ทีท่ั่วโลก	 อกีทัง้เกดิกำรแสวงหำพันธมติรเพ่ือเป็นกำรถ่วงดลุอ�ำนำจของ
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ฝ่ำยตรงข้ำมอย่ำงต่อเนื่อง	ส�ำหรับประเทศไทย	พื้นที่ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับว่ำเป็นจุดปะทะทำง
ยุทธศำสตร์ของสองมหำอ�ำนำจสหรัฐอเมริกำและจีนอย่ำงชัดเจน	 โดยอิทธิพลของชำติมหำอ�ำนำจทั้งสอง 
ถกูสร้ำงผ่ำนกำรสร้ำงควำมร่วมมอืซึง่สำนต่อไปสูก่ำรเกดิควำมสัมพันธ์อันดรีะหว่ำงประเทศ	เกดิเป็นกำรสร้ำง
พันธมิตรในภูมิภำคเพื่อถ่วงดุลอ�ำนำจอีกฝ่ำย	 อีกท้ังยังปรำกฏแผนยุทธศำสตร์ในภูมิภำคขนำดใหญ่	 ได้แก่	
ยุทธศำสตร์อินโด	-	แปซิฟิกของสหรัฐ	และควำมริเริ่มเส้นทำงสำยไหมใหม่ของจีน	อีกทั้งยังมีตัวแสดงอื่น	ๆ	
ทีเ่ป็นอ�ำนำจขนำดรองหรือขนำดย่อมที่เข้ำมำมีส่วนเกี่ยวข้องในภูมิภำคอีกเช่นกัน
	 ด้ำนควำมมั่นคงระดับภูมิภำค	 ควำมร่วมมือหลักของภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คืออำเซียน 
(ASEAN)	 ซึ่งมีควำมมุ่งมั่นที่จะบูรณำกำรประเทศสมำชิกให้มีควำมปรองดองเหนียวแน่นเป็นประชำคมเดียว 
แต่ในควำมเป็นจริง	อำเซียนเป็นกำรรวมตัวระดับภูมิภำคที่ไม่มีเอกภำพเท่ำที่คำดหวังไว้	โดยเฉพำะหลักกำร 
วถิอีำเซยีน	 (ASEAN	 Way)	 ซึง่ยึดถอืหลกักำรไม่แทรกแซงกจิกำรซึง่กันและกนัและเคำรพระบบเสยีงฉันทำมติ	
ส่งผลให้กำรด�ำเนินกำรใด	ๆ	ของอำเซียนเป็นไปได้อย่ำงล่ำช้ำ	ควำมหลำกหลำยของภูมิภำคเองก็เป็นหนึ่งใน
อุปสรรคที่ท�ำให้กำรบูรณำกำรเข้ำหำกันโดยสมบูรณ์เป็นไปได้ยำก	 ระดับกำรพัฒนำของแต่ละประเทศก็ยัง
ห่ำงกันอยู่มำก	 ประเทศนอกภูมิภำคเข้ำมำมีบทบำทในภูมิภำคมำกผ่ำนกำรสร้ำงควำมร่วมมือทั้งกับภูมิภำค 
อำเซียนทั้งหมดและกับบำงประเทศโดยเจำะจง	 เสถียรภำพควำมมั่นคงจึงมีสถำนะค่อนข้ำงระส�่ำระส่ำย 
โดยเฉพำะเมื่อประเทศสมำชิกยังคงมีปัญหำข้อขัดแย้งระหว่ำงกันเองอยู่บ่อยครั้ง
 7. การแตกแยกทางสังคม (Social Fragmentation) 
	 สงัคมไทยมปัีญหำเรือ่ง	 เอกภำพและควำมเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัเป็นองค์ประกอบหนึง่ท่ีมคีวำมส�ำคญั 
ส�ำหรับสังคมไทย	 แต่ในยุคสมัยโลกำภิวัตน์ท่ีเทคโนโลยีและข่ำวสำรมีกำรเคล่ือนไหลอย่ำงรวดเร็วและ 
อย่ำงต่อเน่ือง	ส่งผลให้มีควำมท้ำทำยจำกวิทยำกำรเทคโนโลยีสมัยใหม่เกิดขึ้นพร้อมกันมำ
	 ประเทศไทยประสบปัญหำช่องว่ำงควำมเหลื่อมล�้ำในหลำยมิติมำอย่ำงยำวนำน	แต่ควำมก้ำวหน้ำของ 
เทคโนโลยแีละกำรส่งต่อข้อมลูข่ำวสำรได้กลำยเป็นตัวเร่งที่ท�ำให้ปัญหำช่องว่ำงนั้นมีควำมรุนแรงขึ้น	และเสี่ยง 
ต่อกำรลุกลำมถึงขั้นกำรแตกแยกทำงสังคม	ควำมไม่เท่ำเทียมที่ปรำกฏเช่น	ช่องว่ำงระหว่ำงวัยที่ขยำยตัวขึ้น	
ควำมเหลื่อมล�้ำทำงสถำนะทำงสังคม	 ควำมเหลื่อมล�้ำทำงเศรษฐกิจ	 ปัจจัยเหล่ำนี้บั่นทอนควำมเป็นเอกภำพ
ของสงัคมไทยและยงัลดทอนควำมน่ำเชือ่ถอืและควำมมัน่ใจในกำรบรหิำรงำนของรฐับำลเป็นอย่ำงมำกอกีด้วย 
	 ประเทศไทยจะต้องมีกำรก�ำหนดนโยบำยที่ให้ควำมส�ำคัญกับทุกหน่วยสังคมอย่ำงเท่ำเทียมและ 
เป็นธรรม	ควรให้มีกำรช่วยเหลือกลุ่มท่ีมีควำมจ�ำเป็นต้องได้รับกำรช่วยเหลืออย่ำงเร่งด่วนเพื่อลดโอกำส 
กำรเกิดเพิ่มของรอยร้ำวจำกช่องว่ำงที่จะขยำยตัวเพิ่มในอนำคต	ก�ำหนดนโยบำยที่จะช่วยเสริมสร้ำงเอกภำพ
และควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคมเพื่อเสถียรภำพของประเทศที่ยั่งยืนต่อไป
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บทสรปุ

	 โลกยุคปัจจุบันถูกนิยามด้วยชื่อ	 VUCA	 World	 ซ่ึงมีความหมายถึงสภาวะความเป็นไปของ
สถานการณ์โลกที่มีความผันผวนสูง	ความไม่แน่นอน	ความสลับซับซ้อน	และความคลุมเครือ	อันเกิดมาจาก
การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีซึ่งกลายเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนให้มิติอื่น	ๆ	เช่น	เศรษฐกิจ	
การแข่งขัน	ไปจนถึงการพัฒนาต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกัน	อีกทั้งยังมีนิยาม	M	World	 
ซึง่หมายความถงึโลกทีเ่ตม็ไปด้วยการแข่งขันของหลายขัว้อ�านาจ	ประเทศไทยในฐานะองคภาวะหนึง่จึงจะต้อง 
ด�าเนินการธ�ารงรักษาซึ่งความมั่นคงแห่งชาติให้ได้ภายใต้สภาวะที่กล่าวข้างต้น	 โดยทักษะการวิเคราะห์และ 
ประเมนิสถานการณ์ความมัน่คงจะเป็นหนึง่ในเครือ่งมอืทีม่ปีระสทิธภิาพส�าหรบัประกอบการก�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
เพิ่มข้ึนอย่างมหาศาล	การด�าเนินการทางการข่าวกรองจึงยิ่งซับซ้อนและมีข้อจ�ากัดมากขึ้น
	 	 2.	 ทักษะและเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์มีความส�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 
ความมัน่คงในหลากหลายมติจิะสัน่คลอนทัว่กนัเป็นห่วงโซ่	 โดยเฉพาะความมัน่คงมนษุย์	 (Human	 security) 
ทีค่วามเป็นอยูข่องมนษุย์ท่ัวโลกจะเปลีย่นแปลงไปในทศิทางทีแ่ย่ลง	 และในกรณรีนุแรงทีส่ดุความมัน่คงของรฐั 
อาจพังทลายได้หากไม่สามารถรักษาความมั่นคงในระดับอื่นได้	 อย่างไรก็ดี	 การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ 
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และสภาวะ	 VUCA	 World	 ก็ผลักดันให้นานาประเทศต้องเร่งพัฒนาโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี	 และการ
อุบัติของโรคระบาดคร้ังใหญ่ยังส่งผลให้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมถูกผลักเป็นวาระรองหรืออาจถูกมองข้าม
เนื่องจากมิได้เป็นเรื่องที่เห็นผลกระทบอย่างชัดเจนในห้วงระยะเวลาสั้นเท่าภัยคุกคามรูปแบบอื่น
	 นอกจากน้ี	สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสติดต่อโควิด	-	19	(COVID-19)	กลายเป็น 
ภยัคกุคามขัน้รุนแรงต่อท้ังประเทศไทยและทัว่โลก	 ส�าหรบัสถานการณ์ความม่ันคงในประเทศไทย	
ความมัน่คงมนษุย์ได้รบัผลกระทบอย่างสาหัส	เช่น	การสาธารณสขุ	การแสวงหารายได้ 
การเข้าถงึปัจจยัสี	่ความมัน่คงทางอาหาร	และอืน่	ๆ 	ส่งผลให้การพัฒนาประเทศชะงักตัว 
อย่างกะทันหัน	 ประเด็นความมั่นคงอื่นบางประการจึงต้องถูกลดล�าดับความส�าคัญ	 
รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว	เช่น	การพัฒนาอย่างยั่งยืน	การด�าเนินการตาม 
SDGs	การรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม	หรือในด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ	ต้องชะลอตัวตามไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ข้อเสนอแนะ

	 ในระดับการก�าหนดนโยบายว่าด้วยความมั่นคง	ควรน�าทักษะการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์
ความมั่นคงไปใช้เป็นเครื่องมือหลักอย่างจริงจัง	 โดยหยิบยกเอารูปแบบที่มีความเหมาะสมกับเนื้อหาหรือ 
หน่วยงานตามพิจารณาสมควรเนื่องจากมีหลายวิธีการให้เลือกสรร	 ให้มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร	
โดยบรรจุทักษะการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรซึ่งจะสามารถน�าไป
ประยุกต์ใช้กับหน้าที่งานในอนาคตได้ต่อไป	พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในการ 
ปรบัตวัหรอืยดืหยุน่ตามสถานการณ์ภายใต้โลกยคุโลกาภวิตัน์ซ่ึงมกีารเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอและอย่างรวดเร็ว	
เพ่ือให้บุคลากรมีความสามารถในการปรับเข้ากับสภาวะแวดล้อมต่าง	ๆ	ได้อย่างหลากหลาย	เพิ่มภูมิคุ้มกัน
ให้กับหน่วยงานและระบบงานในหน่วยใหญ่ให้สามารถด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง	 หรือลดความเสี่ยงจาก
ปัจจัยต่าง	ๆ	ให้ได้มากที่สุด
	 ความท้าทายของการข่าวกรองจากพลวัตโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว	ส่งผลให้บุคลากรในหน่วยงาน
ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาและข้อจ�ากัดรูปแบบใหม่	ๆ	โดยเฉพาะปัญหาที่พัฒนาตามเทคโนโลยี	ด้วยเหตุนี้ 
การน�าบุคลากรที่มีความรู้และคุ้นชินกับเทคโนโลยีเข้ามาปฏิบัติงานจะเป็นหนึ่งในทางเลือกเพื่อบรรเทา
ปัญหาได้	 โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ซึ่งเติบโตมาพร้อมกับวิวัฒนาการของเทคโนโลย	ี มคีวามสามารถในการเรยีนรู้
เทคโนโลยีได้รวดเร็ว	 และมีความสามารถในการคัดกรองข้อมูล	 จะสามารถเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพปฏิบัติ
หน้าที่ในงานด้านการข่าวกรองได้เป็นอย่างดี	 รวมท้ังควรให้มีการพัฒนาเครื่องมือหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับงาน
ด้านการข่าวกรองรูปแบบใหม่อยู่เสมอเพื่อให้สามารถทันต่อสถานการณ์อยู่เสมอ	พร้อมทั้งประสานงานกับ 
หน่วยงานอืน่	ๆ	เพือ่ยกระดบัความมัน่คงทางไซเบอร์	(Cyber	Security)	ทัง้ในระดบัรฐั	องค์กร	และประชาชน	
เพื่อความมั่นคงด้านการข้อมูล	และสิทธิความเป็นส่วนบุคคลด้วยเช่นกัน
	 ในสถานะสังคมสูงอายุ	 รัฐบาลมีความจ�าเป็นต้องวางแผนและก�าหนดนโยบายเพื่อรองรับต่อความ 
ต้องการของสงัคมอย่างรอบคอบในหลายมติ	ิเช่น	(1)	กลุ่มผู้สูงอาย	ุจะมคีวามต้องการทางสวสัดิการเพิม่สูงข้ึน 
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ในขณะทีม่รีายได้ลดลง	 มคีวามต้องการใช้บรกิารทางการแพทย์มากขึน้	 จงึควรมนีโยบายเพือ่รองรบัความต้องการ 
ดังกล่าว	 และสร้างสวัสดิการที่มีความเหมาะสมและเอื้ออ�านวยต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรกลุ่มนี้ 
(2)	กลุ่มวัยแรงงาน	มีจ�านวนลดลงอย่างต่อเนื่องตามสถิติซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการเติบโตของ 
ประเทศในภาพรวมอย่างมนียัส�าคญั	จึงสมควรให้มีการพัฒนาศักยภาพและจัดสรรสวัสดิการให้มีคุณภาพชีวิต 
ทีด่ด้ีวยเช่นกนั	ควรให้มมีาตรการหรือนโยบายทีส่่งเสรมิและสนบัสนนุการประกอบอาชพีเพือ่ยกระดบัแรงงาน 
ของประเทศ	นอกจากนี้	 ยังตอ้งให้มีการจัดการบรหิารเศรษฐกจิของประเทศให้ด	ีมกีารเตบิโตก้าวหน้าเพ่ือให้ 
แรงงานมรีายได้อย่างเพยีงพอ	 นยัหน่ึงเพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิสภาวะแรงงานไหลออกนอกประเทศ	 อกีทัง้สถานะ
ทางการเงินที่มั่นคงยังเป็นปัจจัยส�าคัญในการตัดสินใจมีบุตรของคนยุคปัจจุบันอีกด้วย
	 ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในหลายมิติ	ได้แก่	
	 	 1.	 เกษตรกรรมเป็นกิจกรรมหลักในการประกอบอาชีพของประชาชน	การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศจะส่งผลต่อการเพาะปลูกอย่างมีนัยส�าคัญทั้งในขั้นตอนการผลิตและคุณภาพของผลผลิต	
	 	 2.	 การท่องเท่ียวเป็นแหล่งรายได้หลกัของประเทศไทย	 และสภาพภูมิประเทศของประเทศไทย 
ส่วนใหญ่เป็นพืน้ทีร่าบลุ่ม	มรีะยะทางของพ้ืนทีช่ายฝ่ังทะเลยาวถึง	3,100	กโิลเมตร	และมชีายฝ่ังขนาบสองด้าน 
จึงมีโอกาสสูงที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากกว่าหลายประเทศ	 อีกทั้ง 
การเปล่ียนแปลงที่ผันผวนของฤดูกาลจะท�าให้สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติต้องรับผลกระทบด้วย
	 	 3.	 ภยัพิบตัทิางธรรมชาติจะรนุแรงข้ึน	ผลกระทบอนัเป็นห่วงโซ่ต้ังแต่ความเป็นอยูข่องประชาชน 
ไปจนถงึเศรษฐกิจจะเป็นความรบัผดิชอบครัง้ใหญ่ทีร่ฐัต้องแก้ไขเยยีวยา	 อกีท้ังยงัมเีร่ืองการสญูเสยีทรพัยากร 
ธรรมชาติ	งบประมาณจ�านวนมาก	และความไม่แน่นอนว่าจะสามารถฟื้นฟูกลับสู่สภาวะเดิมได้
	 	 4.	 ในแง่การเมือง	การก�าหนดนโยบายในการรับมือ	จัดการ	บริหาร	และลดความเสี่ยงล้วนเป็น 
หน้าที่ของรัฐบาลทั้งสิ้น	และเป็นหน่วยกระจายอ�านาจแก่ภาคประชาชนในระดับต่าง	ๆ 	เมื่อผลกระทบเกิดขึ้น 
ต่อชีวติประจ�าวนัของประชาชนจนน�าไปสู่ความไม่พึงพอใจ	กอ็าจน�าไปสูค่วามสัน่คลอนของรฐับาลได้ด้วยเช่นกนั 
ซึ่งจะเห็นกระแสการต่อต้านจากประเด็นสิ่งแวดล้อมได้บ่อยในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีก�าลังการ
พฒันาสงู	ประเทศไทยจงึต้องมีการเตรยีมความพร้อมเช่นกนัโดยเฉพาะผลกระทบต่อภาคการเกษตรและเศรษฐกจิ
	 ด้วยเหตนุี	้ ประเทศไทยจงึจะต้องมกีารเตรยีมรบัมอืภยัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ
อย่างจรงิจงั	 แม้ว่าผลกระทบจากประเด็นดงักล่าวอาจไม่ได้เหน็ได้ชดัเช่นภัยคกุคามอืน่ท่ีเห็นได้ชดัในระยะเวลา 
อนัสัน้หรอืฉบัพลัน	 แต่ผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมได้แสดงออกผ่านปัจจัยธรรมชาติทีท่รดุโทรมลงอย่างต่อเนือ่ง	
และด้วยปัญหาเหล่านีไ้ม่สามารถทีจ่ะแก้ไขได้โดยง่ายหรืออาจไม่สามารถแก้ไขได้อย่างสิน้เชงิ	จึงควรต้องมกีาร 
เตรยีมพร้อมรับมอืเชงิป้องกนัไว้ก่อน	 นอกจากนี	้ ควรส่งเสรมิให้เกดิการตระหนกัในประชาชน	 ส่งเสรมิความรู้	
และส่งเสริมการวิจัยภายในประเทศ	 โดยแม้ว่าในปัจจุบันจะไม่สามารถผลักขึ้นเป็นวาระหลักส�าคัญได้	 แต่ก็
อาจให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้	วิทยาการกับต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชือ้ไวรสัติดต่อโควิด	–	19	ในปัจจบุนั	ความมัน่คงในทกุมติขิองไทยจงึถกูสัน่คลอนไปพร้อม	ๆ 	กนั	และท�าให้
ประเด็นการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินจากโรคระบาดกลายเป็นวาระส�าคัญล�าดับแรกอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 
แต่อย่างไรก็ดี	5	เนื่องจากการแก้ไขและฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์เป็นสิ่งที่มักจะด�าเนินการได้ยากกว่า
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ฆนา	นวราช.	“การอบรมหลักสูตรความมั่นคงศึกษาหมวดวิชาที่	2	หัวข้อที่	5	แนวคิดและเครื่องมือทางทหาร
	 ในการประเมนิสถานการณ์ความมัน่คง”.	โครงการอบรมหลกัสตูรความมัน่คงศกึษา	(ระดับต้น)	รุน่ท่ี	2.	 
	 14	กรกฎาคม	2564.
บุญเอื้อม	พานิชกุล.	“การอบรมหลักสูตรความมั่นคงศึกษาหมวดวิชาที่	2	หัวข้อที่	3	การข่าวกรองและ 
	 การประเมนิสถานการณ์ความมัน่คง”.	 โครงการอบรมหลกัสตูรความมัน่คงศกึษา	 (ระดับต้น)	 รุน่ที	่ 2. 
	 8	กรกฎาคม	2564.
ประกาศ	เรื่อง	ยุทธศาสตร์ชาติ	พ.ศ.	2561	–2580.	(2561,	13	ตุลาคม).	ราชกิจจานุเบกษา.	เล่ม	135	ตอนที ่
	 82	ก.	หน้า	4	–	5.
พลเทพ	ธนโกเศศ	และ	ตรัย	ชุณห์สุทธิวัฒน์.	“การอบรมหลักสูตรความมั่นคงศึกษาหมวดวิชาที่	2	หัวข้อที่	4 
	 เทคนิคการประเมินวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ	 (Structured	Analytical	 Techniques:	 SATs)”.	 
	 โครงการอบรมหลักสูตรความมั่นคงศึกษา	(ระดับต้น)	รุ่นที่	2.	13	กรกฎาคม	2564
ภัณณิณ	สุมนะเศรษฐกุล.	“การอบรมหลักสูตรความมั่นคงศึกษาหมวดวิชาที่	2	หัวข้อที่	1	การคาดการณ์ 
	 สถานการณ์ความมั่นคงเชิงยุทธศาสตร์	(Strategic	Foresight)	และแนวโน้มภัยคุกคาม	(Emerging	 
	 Threats)”.	โครงการอบรมหลักสูตรความมั่นคงศึกษา	(ระดับต้น)	รุ่นที่	2.	7	กรกฎาคม	2564.
ภัณณิณ	สุมนะเศรษฐกุล.	“การอบรมหลักสูตรความมั่นคงศึกษาหมวดวิชาที่	2	หัวข้อที่	2	ความม่ันคง 
	 ในสภาพแวดล้อมท่ีซับซ้อน	(Security	in	Complex	Environment)”.	โครงการอบรมหลักสูตร 
	 ความมั่นคงศึกษา	(ระดับต้น)	รุ่นที่	2.	7	กรกฎาคม	2564.
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ.	 “เอกสารทางวิชาการ	 เรื่อง	 ความมั่นคงแห่งชาติ	 :	 
	 การสร้างชาติไทยให้ยั่งยืน”.	2553
ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.	“ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง”.	ม.ป.ป.	สืบค้นเมื่อ 
	 7	กันยายน	2564,	http://nscr.nesdb.go.th/ยุทธศาสตร์ชาติ/ด้านความมั่นคง	
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นริน เวโรจน์วิวัฒน์ 1

	 ในการฝึกอบรม	รัฐบาลรัสเซียได้เรียนเชิญผู้แทนหน่วยงานความม่ันคงจากประเทศอาเซียน 

10	ประเทศ	แต่ด้วยสถานการณ์ที่กล่าวข้างต้น	ท�าให้มีเพียง	3	ประเทศที่เข้าร่วม	คือ	ไทย	กัมพูชา 

และอินโดนีเซีย	ซึ่งในระหว่างฝึกอบรม	พวกเราท้ัง	3	คน	ได้พักและฝึกอบรมในเซฟเฮ้าส์หลังหนึ่ง 

บริเวณชานเมืองมอสโก	โดยอาจารย์ทั้งหมดที่มาให้ความรู้เป็นผู้เช่ียวชาญจากสถาบันวิชาการ 

หน่วยความมั่นคงกลาง	(Academy	of	FSB)	ทั้งสิ้น	และการสอนเป็นภาษารัสเซีย	โดยมีล่ามแปล 

เป็นภาษาอังกฤษ	ในภาพรวมหลักสูตรดังกล่าวได้ท�าให้ทราบถึงภาพรวมบริบทความมั่นคงและกลไก 

การบรหิารจดัการด้านความมัน่คงของรสัเซยี	รวมท้ังมมุมองต่อการก่อการร้ายและแนวทางการต่อต้าน 

การก่อการร้าย	ตลอดจนฐานข้อมูลการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศ	(International 

Counter-Terrorism	Database:	ICD)

แนวทางการต่อต้านการก่อการรา้ย
ของรสัเซยี และ ICD

1	 นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ	กองความมัน่คงจังหวดัชายแดนภาคใต้และชนต่างวฒันธรรม	ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ

ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
คงมีไม่ ก่ีคนท่ีจะได้มีประสบการณ์ออกเดินทางไปนอกประเทศ 
ซึ่งผมถือเป็นหน่ึงในน้ัน โดยได้รับโอกาสให้เข้าร่วมการฝึกอบรม 
ภายใต้กรอบความร่วมมือ ASEAN – Russia Strategic Partnership 
หัวข้อ “National Security agencies’ role in countering 
terrorism, Utilizing the International counter-terrorism 
database” จัดโดยหน่วยความมั่นคงกลาง (Federal Security 
Service: FSB) ของสหพันธรัฐรัสเซีย (รัสเซีย) ระหว่างวันท่ี 19 
กันยายน - 2 ตุลาคม 2564 ณ กรุงมอสโก รัสเซีย
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ด้วยความท่ีรัสเซียถือเป็นประเทศท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีใหญ่ และเส้นเขตแดน 
ยาวท่ีสุดในโลก 11 เขตเวลา ขณะเดียวกัน ประชากรมีความหลากหลาย 
ท้ังในเชงิของชาติพันธุท่ี์ประกอบด้วย 193 กลุ่ม โดยมีรัสเซียนเป็นชนกลุ่มใหญ่ 
ขณะท่ีในเชิงศาสนามีผู้นับถือคริสต์ศาสนาเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะนิกาย 
รัสเซียนออโธดอกส์ (Russian Orthodox) ท�าให้เป็นเงือ่นไขและความท้าทาย 
ต่อการรักษาความมั่นคงในปัจจุบัน

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

	 โดยที่ผ่านมาปัญหาการก่อการร้าย	(Terrorism)	เป็นปัญหาหนึ่งที่รัสเซียให้ความส�าคัญ 

โดยได้มีการประกาศให้การต่อต้านการก่อการร้ายเป็นวาระแห่งชาติ	ในปี	พ.ศ.	2547	และต่อมา 

ได้ตรากฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย	(Federal	Law	“On	Countering	Terrorism”) 

เป็นการเฉพาะในปี	พ.ศ.	2549	ซึ่งก�าหนดค�านิยามของการก่อการร้ายว่า “การใชค้วามรุนแรง 
และสร้างความหวาดกลัวอย่างเป็นระบบ รวมท้ังการใช้ก�าลังอย่างผิดกฎหมาย 
ในการคุกคามบุคคล หรือกลุ่มบุคคล หรือทรัพย์สินส�าคัญของประเทศ เพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
ทางการเมือง โดยมุ่งให้กลไกของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ ผู้มีชื่อเสียงในสังคม 
กระท�าหรือไม่กระท�าตามเป้าหมายของกลุ่มก่อการร้าย”
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	 ส�าหรับการด�าเนินการต่อต้านการก่อการร้ายของรัสเซียตามกรอบของกฎหมายว่าด้วยการต่อต้าน 

การก่อการร้ายได้ก�าหนดแนวทางการต่อต้านการก่อการร้าย	มี	3	แนวทาง	ได้แก่	 1  แนวทางการป้องกัน 
การก่อการร้าย (Terrorism Prevention) เน้นการลดปัจจยัหรอืเงือ่นไขของการก่อการร้าย	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 

ผูไ้ด้รับบาดเจบ็และเสยีชวีติจากเหตุการณ์เป็นล�าดับแรก	โดยให้ความช่วยเหลอืด้านต่าง	ๆ 	และการฟ้ืนฟสูิง่ก่อสร้าง 

และวัตถุที่เสียหาย

ซึ่งในทางปฏิบัติพบการก่อการร้ายในรูปแบบต่าง	ๆ 	ไม่ว่าจะเป็นการก่อเหตุโดยใช้ระเบิด 

การลกัลอบวางเพลิงการใช้สารเคมีในการก่อการร้าย	การท�าลายและท�าความเสียหาย 

ให้กับทรัพย์สินส�าคัญ	การลอบสังหารบุคคลส�าคัญ	การจับตัวประกันและการลักพาตัว 

บุคคล	รวมทั้งการคุกคามโดยรูปแบบหรือเคร่ืองมืออื่น	ๆ 	ทั้งนี้	การก่อเหตุโดยใช้ระเบิด 

เป็นรูปแบบที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายมักเลือกใช้	เนื่องจากต้นทุนต�่า	ท�าได้ง่ายและสามารถ 

สร้างความหวาดกลัว	เพื่อสร้างอิทธิพลเป็นวงกว้าง	นอกจากนี้	เริ่มพบการใช้การก่อเหตุ 

ด้วยระเบิดพลีชีพ	(Suicide	Bomber	Attack)	เพิ่มขึ้น	โดยผู้ก่อการร้ายด้วยวิธีดังกล่าว 

มักเป็นผู้หญิงซึ่งมีภาวะทางจิตใจอ่อนไหวและปลูกฝังแนวคิดง่ายกว่าผู ้ชาย	รวมทั้ง 

สร้างผลกระทบเชิงจิตวิทยาต่อสังคมสูงกว่า
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โดยในการขับเคล่ือนภารกิจงานดังกล่าว ได้มีการก�าหนดโครงสร้าง 
การบริหารจัดการต่อต้านการก่อการร้าย ซึ่งก�าหนดไว้ในกฎหมาย 
ว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย และค�าส่ังประธานาธิบดีว่าด้วย 
มาตรการการต่อต้านการก่อการร้าย (Presidential Decree 
“On Counterterrorism Measures”) โดยมุ่งการบูรณาการกลไก 
3 ระดับ ดังน้ี

Counter-Terrorism (Prevention) Combating-Terrorism

Federal
Level

(Executive
Power)

Regional
Level

Municipal
Level

President

The National Anti-Terrorism Committee (NAC)

Federal Body of
Executive Power
Ministry/Agency

Region unit of Federal
Executive Power

Municipal unit of Federal
Executive Power

Permanent Office
of NAC/Federal
Operational HQ

Group of
Operational Level

Sea-district
Operational Level

Subject
Operational HQ

Sea Basin
Operational HQ

กลไกระดับสหพันธรัฐ (Federal Level) มีประธานาธิบดี	เป็นผู้ก�าหนดนโยบาย 

ก�ากับ	และสั่งการ	และคณะกรรมการระดับชาติว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย 

(National Anti-Terrorism Committee: NAC)	ซึง่ผู้อ�านวยการหน่วยความมัน่คงกลาง 

(Director	of	FSB)	เป็นประธาน	มีหน้าท่ีในการเสนอแนะนโยบายและกฎหมาย 

รวมทั้งประสานการปฏิบัติและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

โดยมีศูนย์ประสานการปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายระดับสหพันธรัฐ	เป็นกลไก 

ประสานงานภายใต้คณะกรรมการฯ	และส�านักงาน NAC	เป็นสนับสนุนในฐานะ 

ฝ่ายเลขานุการ

1

The Municipal
Anti-Terrorism

Committee

The Regional
Anti-Terrorism

Committee
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กลไกระดับภูมิภาค (Regional Level) มีคณะกรรมการระดับภูมิภาคว่าด้วยการต่อต้าน 

การก่อการร้าย (Regional Anti-Terrorism Committee)	ซึง่มผีูบ้รหิารสงูสดุของภูมภิาค	เป็นประธาน 

มีหน้าที่ในการบูรณาการภายในภูมิภาค	โดยถ่ายทอดนโยบายระดับสหพันธรัฐไปสู่การปฏิบัติ	รวมท้ัง 

ติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง	โดยมีศูนย์ประสานการปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายระดับภูมิภาค 

และศูนย์ประสานการปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายภาคพื้นทะเล	 เป็นกลไกประสานงาน 

ภายใต้คณะกรรมการฯ

กลไกระดับท้องถิ่น (Municipal Level) มีคณะกรรมการระดับท้องถิ่นว่าด้วยการต่อต้าน 

การก่อการร้าย (Municipal Anti-Terrorism Committee) เป็นกลไกที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ 

ระดับภูมิภาค	มีหน้าที่ ในการน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่	โดยมีกลุ่มปฏิบัติการระดับท้องถิ่น 

และเขตทะเล (Group of Operational Level and Sea District Operational Level) 

เป็นกลไกปฏิบัติการที่ประกอบก�าลังด้านความมั่นคงจากหน่วยความมั่นคงกลาง	และต�ารวจ

	 นอกจากน้ี	รัสเซียยังให้ความส�าคัญกับการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้าน 

การก่อการร้ายของรัสเซีย	ภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง	ๆ 	โดยในระดับระหว่างประเทศ	ได้อาศัย 

กรอบความตกลงระหว่างประเทศของสหประชาชาติ	จ�านวน	16	ฉบับ	ประกอบด้วย	13	อนุสัญญา 

และ	3	พิธีสาร	ขณะที่ในระดับภูมิภาคได้อาศัยการประสานความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือ 

ได้แก่	สภายโุรป	(Council	of	Europe:	CoE)	สหภาพยโุรป	(EU)	องค์การว่าด้วยความมัน่คงและความร่วมมอื 

ในยุโรป	(Organization	for	Security	and	Co-operation	in	Europe:	OSCE)	เครือรัฐเอกราช 

(Commonwealth	of	 Independence	State:	CIS)	องค์การสนธิสัญญาความมั่นคงร่วมกัน 

(Collective	Security	Treaty	Organazation:	CSTO)	อาเซียน	(ASEAN)	สหภาพรฐัแห่งรสัเซยีและเบลารสุ 

(Union	State	of	Russia	and	Belarus)

หน่ึงในความส�าเร็จท่ีเป็นรูปธรรมจากการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ คือ 
ฐานข้อมูลการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศ (International Counter- 
Terrorism Database: ICD) ซึ่งเปน็ผลจากการการประชมุผู้น�าหน่วยปฏิบติัการพิเศษ 
หน่วยงานความม่ันคง และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (Meeting of the Heads 
of Special Services, Security and Law Enforcement Bodies) คร้ังท่ี 3 - 5 
ในป ีพ.ศ. 2547 – 2549 จัดโดย รัฐบาลรัสเซยี เพ่ือเปน็ระบบกลางในการแลกเปล่ียนขอ้มูล 
มีส�านักงาน NAC และหน่วยความมั่นคงกลาง (FSB) เป็นหน่วยรับผิดชอบ

2

3
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ปัจจุบันมีหน่วยงานจากประเทศพันธมิตรมากกว่า 50 หน่วยงานจากประเทศ 
พันธมิตร (ประเทศไทยยังมีหน่วยงานท่ีสามารถเข้าถึงได้) และ 9 หน่วยงาน 
จาก 5 องค์การระหว่างประเทศสามารถเขา้ถึงฐานขอ้มูลดังกล่าว โดยฐานข้อมูล 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ฐานข้อมูลเปดิ (Open Segment) มขีอ้มูล อาทิ ขอ้มูล 
เหตุการณ์การก่อการร้าย บุคคลท่ีต้องการตัว องค์กรก่อการร้าย กฎหมาย 
และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เอกสารวิเคราะห์และวิจัย และข้อมูลเก่ียวกับการต่อต้าน 
แนวคิดก่อการร้าย และฐานขอ้มูลท่ีเขา้ถึงได้อย่างจ�ากัด (Restriction Segment)
เป็นข้อมูลท่ีมีชั้นความลับ โดยมีข้อมูลส�าคัญ อาทิ ข้อมูลรูปแบบและวิธีการ 
ก่อการร้าย นักรบต่างชาติ องค์กรก่อการร้าย

	 ในการเข้ารบัการฝึกอบรมครัง้นี	้ถอืเป็นประสบการณ์ทีส่�าคญัทีท่�าให้ได้รบัทราบมมุมอง 

มาตรการ	และกลไกการต่อต้านการก่อการร้ายของรัสเซีย	โดยเฉพาะการปฏิบัติการเชิงยุทธวิธ ี

งานด้านการข่าวและนิติวิทยาศาสตร์	เพื่อสนับสนุนการต่อต้านการก่อการร้าย	รวมท้ังทดลอง 

เข้าใช้ฐานข้อมูลการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศ	(ICD)	ตลอดจนได้แลกเปลีย่นความเหน็ 

ในประเด็นความมั่นคงและแนวปฏิบัติอื่น	ๆ 	อาทิ	กรณีการก่อการร้ายในสาธารณรัฐเชเชน 

(Chechen	Republic)	การบริหารจัดการกลุ่มชาติพันธุ์และศาสนาของรัสเซีย	ซ่ึงพบว่ารัสเซีย 

ได้มกีารศกึษาและพฒันาองค์ความรูด้้านการต่อต้านการก่อการร้ายทีค่่อนข้างก้าวหน้าและเป็นระบบ 

ยกตวัอย่างกรณทีีส่่วนตัวรู้สกึว่าค่อนข้างแปลกใหม่	คอื	การศกึษาทางนติวิทิยาศาสตร์เฉพาะด้าน 

อย่างด้านพฤกษชาติ	และที่ผ่านมาสามารถสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนได้	ดังกรณีของเบลารุส 

ที่มีการตรวจพบเมล็ดพืชบริเวณตัวห่อหุ ้มวัตถุระเบิด	 ซ่ึงจากสามารถจ�ากัดขอบเขตพื้นท่ี 

ที่ใช้ในการประกอบวัตถุระเบิดและน�าไปสู่การจับกุม

ดังน้ัน หากหน่วยงานความมั่นคงของไทย โดยเฉพาะหน่วยงาน 
ด้านการข่าว และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย สามารถแลกเปล่ียน 
องค์ความรู้ หรือเข้ารับการฝึกอบรมทางยุทธวิธี หรือเทคนิค 
บางส่วน จากสถาบันวิชาการหน่วยความมั่นคงกลาง(Academy 
of FSB) รวมท้ังเข้าเป็นสมาชิกในการเข้าถึงฐานข้อมูลการต่อต้าน 
การก่อการร้ายระหว่างประเทศ (ICD) ก็จะเป็นประโยชน์ต่อ 
การยกระดับการต่อต้านการก่อการร้ายของไทยให้มีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้นต่อไป

ฉบ
ับที่

 9
 ป

ระ
จ�ำ

เดื
อน

กุม
ภำ

พั
นธ

 ์- 
พ

ฤษ
ภำ

คม
 2

56
5

วำ
รส

ำร
มุม

มอ
งค

วำ
มม

ั ่นค
ง

46

PREDE001.indd   46 3/30/2565 BE   2:55 PM



V

	 การแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ1
	 พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาต	ิ
พ.ศ.	 2559	 ในส่วนอ�านาจหน้าที่ของสภาความมั่นคง 
แห่งชาติที่ได้มีการปรับปรุงขึ้นใหม่ก�าหนดให้สภาฯ	 
มีอ� านาจแต ่ งตั้ งคณะที่ปรึกษาของสภาซึ่ งม ี
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความมั่นคงในด้านต่าง	 ๆ  
เพ่ือติดตาม	ประเมิน	วิเคราะห์สถานการณ์อันเป็น 
ภัยคุกคามต่อความม่ันคงแห่งชาติในด้านท่ีได้รับการ 
แต่งต้ังเพื่อเสนอความเห็นต่อสภา	หรือพิจารณาเร่ือง 
เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติตามที่สภามอบหมาย	 
ถือเป็นมิติใหม่ของการจัดท�าพระราชบัญญัติสภา 

ความมั่นคงแห่งชาติซ่ึงให้ความส�าคัญต่อการมีระบบ 
คณะทีป่รกึษา	(Advisory	Board	System)	เพือ่ช่วยงาน 
สภาความมัน่คงแห่งชาติ	ผ่านองค์ความรู	้ความเชีย่วชาญ 
ช�านาญ	และประสบการณ์ของบคุคลท่ีได้รบัการแต่งตัง้ 
ในคณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติใน 
แต่ละด้านท่ีก�าหนด	 อนัจะช่วยสนบัสนนุการพิจารณา 
แก้ไขปัญหาความมัน่คงส�าคญัในสภาความมัน่คงแห่งชาติ 
ให้เป็นไปอย่างรอบคอบรัดกุม	 โดยมีข้อมูลและ 
ความเห็นของผู ้ เชี่ยวชาญหรือผู ้ทรงคุณวุฒิช ่วย
สนับสนุนการพิจารณามากยิ่งขึ้น

1			ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคง	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

รพี		โล่ชัยยะกูล 1

 คลังสมอง	หรือ Think-Tank หมายถึง	สถาบัน

ที่ท�าการค้นคว้า	ศึกษา	วิจัย	วิเคราะห์นโยบายสาธารณะ	

ท้ังที่เป็นนโยบายภายในหรือนโยบายระหว่างประเทศ	

เพื่อน�าไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายท่ีท�าให้ผู้ก�าหนดนโยบาย

สามารถตัดสินใจในประเด็นนโยบายสาธารณะอยู่บนฐาน

ของข้อมูลและความรู้	สถาบนัเหล่านีอ้าจเป็นองค์กรอสิระ	 

หรือเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรหลักอื่น	ๆ	(affiliated	 

institution)	แต่ต้องเป็นองค์กรทีม่โีครงสร้างแน่นอน	ถาวร	 

และไม่เป็นองค์กรทีต่ัง้ขึน้เพือ่รบัท�างานอย่างใดอย่างหนึง่ 

ชั่วครั้งชั่วคราว	 (ad	 hoc	 commission)	 คลังสมอง 

มีบทบาทอยู่ในฐานะเป็นตัวเช่ือมระหว่างภาควิชาการ

และภาคนโยบาย	 มีหน้าที่สร้างความเช่ือมโยงให้กับ 

ภาคประชาสังคม	 ภาครัฐบาลและสาธารณะ	 เพื่อพัฒนา

และรักษาผลประโยชน์สาธารณะของประเทศ	 โดยการ

ท�าวิจัยและท�าให้งานวิจัยมีภาษาและรูปแบบท่ีเข้าใจง่าย	

น่าเช่ือถือ	และเข้าถึงประชาชนและผู้ก�าหนดนโยบาย	คลงัสมอง 

จึงมีบทบาทส�าคัญในการตรวจสอบ	ชี้น�า	และเสนอแนะ

ความคิด	 แนวทางและวิธีการที่เหมาะสมให้กับภาครัฐ

และส่วนราชการ	 เพื่อการบริหารจัดการ	 ปรับปรุง	 แก้ไข

ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดท้ังในระยะส้ันและ

ระยะยาว	 ด้วยเหตุนี้	 คลังสมองจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง 

ต่อการพฒันาและเปลีย่นแปลงประเทศในด้านต่าง	ๆ	ให้ดขีึน้	 

ทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม	การศึกษา	การเมือง	เป็นต้น
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2.1.1

2.1.3

2.1.2

2

		 โครงสร้างองค์การตามหน้าที่การงาน
 (Functional	Organization	Structure)

	 หมายถงึ	โครงสร้างทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยแบ่งไปตาม 
ประเภทหรอืตามภาระหน้าทีอ่ย่างชัดเจน	ซึง่จะส่งผลด ี
ก่อให ้ เกิดความเช่ียวชาญกับหน้าที่ของงานน้ัน	 
ฝ่ายบริหารระดับสูงจะให้ความส�าคัญกับการก�าหนด
นโยบายไว้กว้าง	ๆ	ข้อดคีอื	การประสานงานได้ง่ายและ 
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง	
ข้อเสียคือ	 การแบ่งงานออกเป็นหลายส่วนงานและมี 
ผูเ้ช่ียวชาญหลายด้าน	ท�าให้การวางแผนมคีวามยุง่ยากข้ึน	 
และการก�าหนดผู้รับผิดชอบอาจกระท�าได้ไม่ชัดเจน	
ไม่มีการกระจายอ�านาจในการบริหารให้ลดหลั่นลงไป	
ซึ่งอาจเป็นข้อจ�ากัดอยู่บ้าง

	 โครงสร้างองค์การตามสายงานหลัก	 
 (Line	Organization	Structure)

 หมายถงึ	 การจดัรปูแบบโครงสร้างให้มสีายงานหลกั	 
และมกีารบงัคับบญัชาจากบนลงล่างเป็นไปตามล�าดับ
ขั้น	 ๆ	 จะไม่มีการสั่งการแบบข้ามขั้นตอนในสายงาน	 
เหมาะสมส�าหรบัองค์การต่าง	ๆ	ทีต้่องการให้มกีารขยายตวั
ในอนาคตได้	สะท้อนจากสภาพของงานที่เป็นจริง	เช่น	 

แบ่งตามลกัษณะของงานทีต้่องการ	 หรอืตามกระบวนการ 
ในการท�างาน	ข้อดีคือ	เป็นรูปแบบที่เข้าใจง่าย	มีสาย 
การบังคับบัญชาเป็นขั้นตอนสามารถตรวจสอบได้
รวดเร็ว	 เหมาะสาหรับองค์การขนาดเล็ก	 ข้อเสียคือ	
ไม่ได้สนบัสนนุให้ผูท้�างานมคีวามเชีย่วชาญเฉพาะด้าน	
ไม่สามารถครอบคลุมขอบข่ายของงานได้ทั้งหมด	 
และผู้บริหารระดับสูงอาจจะไม่ยอมมอบหมายงานให้ 
ผู้บริหารงานระดับรอง	ๆ	ลงมา

	 โครงสร้างองค์การแบบคณะท่ีปรกึษา
 (Staff	Organization	Structure)

	 หมายถงึ	การจัดโครงสร้างโดยการให้มทีีป่รกึษา 
เข้ามาช่วยการบรหิารงาน	ข้อดคีอื	ท�าให้การด�าเนนิงาน 
ต่าง	ๆ	มกีารวางแผนและประเมนิสถานการณ์ล่วงหน้าได้	 
โดยที่ปรึกษาจะคอยให้ความชัดเจนในประเด็นที่
เกีย่วข้องกบังาน	และจะเป็นผู้ช่วยในการประสานงาน 
กบัหน่วยงานอืน่	 ๆ	 สิง่ส�าคญัผูบ้รหิารต้องเข้าใจว่าฝ่าย 
คณะที่ปรึกษามีหน้าที่เพียงเสนอแนะ	 แต่ไม่มีอ�านาจ
สั่งการ	โดยอ�านาจสั่งการเป็นของผู้บริหารเท่านั้น

 การออกแบบโครงสร้างองค์การกับการบริหารจัดการความมั่นคง

	 การออกแบบโครงสร้างองค์การที่น�าเข้ามา 
บริหารจัดการความมั่นคงภายใต ้กระบวนทัศน ์ 
ความมัน่คงใหม่นัน้เป็นเรือ่งทีม่คีวามสลบัซบัซ้อนมากขึน้	 
สถานการณ์ของความมั่นคงในยุคหลังสงครามเย็น 
หรอืยคุโลกาภวัิตน์	 เป็นโลกท่ีมคีวามเป็นเครอืข่ายรวมถึง 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลย	ี โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษ 
ที่ผ่านมา	ประเด็นต่าง	ๆ	 เหล่านี้น�าไปสู่การออกแบบ 
โครงสร้างองค์การ	ดงันัน้	การก�าหนดโครงสร้างองค์การ	 

(Form	 of	 Organization)	 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
และประสทิธผิล	 จงึเป็นเรือ่งท่ีไม่สามารถกระท�าได้ง่าย	 
ดังเช่นยุคที่ความมั่นคงมีความหมายถึงความมั่นคง
แห่งรัฐ	(State	Security)	เป็นส�าคัญ	แต่การออกแบบ
องค์การเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่จะต้อง
ค�านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดทั้งระยะสั้นและระยะยาว	
รวมถึงการออกแบบองค์การจะต้อง	 ค�านึงความเป็น
พลวัตร	(Dynamic	Design)

	 การจัดโครงสร้างขององค์การมีหลายแบบ	โดยแต่ละแบบก็มีข้อดีข้อเสียในตัวของมันเอง	ดังนั้น	การที่ 
ผู้บริหารจะวางแนวในการจัดโครงสร้างนั้น	อาจจะต้องพิจารณาจากหลาย	ๆ 	ปัจจัยด้วยกัน	อย่างไรก็ตาม	การจัด 
โครงสร้างขององค์การสามารถแบ่งแยกออกเป็นประเภทใหญ่	ๆ	ที่เป็นพื้นฐานได้	6	ประเภท	ดังนี้
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2.1.6

2.1.4

2.1.5

 โครงสร้างองค์การแบบคณะกรรมการ  
	 (Committees	Organization	Structure)	

	 หมายถึง	 การจัดโครงสร้างองค์การโดยให้มี 
การบริหารงานในลักษณะคณะกรรมการ	 คณะกรรม 
การบริหารจะมีส่วนส�าคัญในการแก้ไขปัญหาจาก 
การบริหารงานแบบผูกขาดด้วยผู ้บริหารระดับสูง
เพียงผู้เดียว	 ข้อเสียคือ	 ให้ความส�าคัญกับการประชุม 
ถกแถลงกันซึง่อาจจะใช้เวลาค่อนข้างมากจนกว่าจะได้ 
ข้อยตุซิึง่อาจไม่ทนั	การต่อการวนิจิฉยัสัง่การได้	หรอือาจ 
เป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ในระดับคณะกรรม 
การหรือยอมประนีประนอมกันเพื่อให้ได้ข้อยุติท่ี
รวดเร็ว

	 โครงสร้างองค์การแบบแบ่งส่วนงาน
	 ออกเป็นหน่วย
	 (Division	Organization	Structure)	
	 หมายถึง	การจัดโครงสร้างองค์การโดยแต่ละ 
หน่วยมีอิสระในการบริหารงานที่ได้รับมอบหมาย	 
ผูบ้งัคบับญัชา	และผูป้ฏบิตังิานในแต่ละหน่วยมโีอกาส 
ฝึกฝนการปฏิบัติงานทุกหน้าที่อย ่างกว ้างขวาง	
สนับสนุนการตอบสนองแนวความคิดกระจายอ�านาจ 
ให้มากขึ้น	 การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวและยืดหยุ่น 
เข้ากับสภาพแวดล้อมนอกองค์การได้มาก	และผูบ้งัคบั
บัญชามีความรับผิดชอบต่อความส�าเร็จและความ 

ล้มเหลวของงานสูงขึ้น	 ข้อเสียคือ	 อาจท�าให้มีความ
เป็นอิสระมากเกนิไป	จนท�าให้การปฏบิติังานเกนิขอบเขต	 
และอาจท�าให้มค่ีาใช้จ่ายมากขึน้	 สิน้เปลอืงงบประมาณ 
เพราะมหีน่วยงานหลายหน้าทีป่ฏิบติังานอยูใ่นส่วนกลาง 
แล้วยังต้องมีหน่วยงานในหน่วยย่อยอีก

	 โครงสร้างองค์การแบบโครงการ	
	 (Project	Organization	Structure)	

	 หมายถึง	การจัดโครงสร้างองค์การโดยแบ่ง 
ตามโครงการ	การท�างานมลีกัษณะชัว่คราวคอื	มรีะยะเวลา
เร่ิมต้น	 และส้ินสุดในการปฏิบัติงานท่ีแน่นอนตาม 
ที่ได้ก�าหนดไว้	วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานจะเป็น 
วัตถุประสงค์ซึ่งสามารถบรรลุได้ภายในระยะเวลา 
ทีก่�าหนด	โครงสร้างการท�างานตามสายการบงัคบับญัชา	 
แต่เน้นการประสาน	 งานระหว่างหลายหน่วยงาน 
เข้าด้วยกนั	 เน้นความสมัพนัธ์ระหว่างกลุม่และลกัษณะ 
การท�างานแบบกลุ่ม	 โดยมีผู้อ�านวยการโครงการหรือ
ผู้จัดการโครงการเป็นผู้รับผิดชอบงานโดยตรง

	 กล่าวได้ว่า	คณะทีป่รกึษาของสภาความมัน่คง 
แห่งชาติ	จะมปีฏสัิมพนัธ์เช่ือมโยงกับสภาความมัน่คง 
แห่งชาติ	และส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 
ในลักษณะรูปแบบโครงสร้างองค์การด้านความ
มั่นคงแบบผสม	(Hybrid	Organization)

 ในช่วงปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2556	 -	 2557	
ส� านักงานสภาความมั่นคงแห ่ งชาติ ได ้จัดจ ้ าง 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์เป็นทีป่รกึษาโครงการศกึษาวจิยั	 
เรือ่ง	 “รปูแบบและแนวทางในการจัดตัง้สถาบันคลงัสมอง 
ด้านความมั่นคง”	 ซึ่งคาดหวังว่าผลการศึกษาที่ได ้
จะน�าไปสู ่การมีระบบคลังสมองด้านความมั่นคง 
เพือ่สนบัสนนุงานด้านความมัน่คงในระดบันโยบายของชาติ	 
โดยมีส�านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติท�าหน้าท่ี
ก�ากับสถาบันคลังสมองด้านความม่ันคงที่จะจัดตั้งข้ึน
ในรูปแบบที่มีความเป็นไปได้และมีความเหมาะสม	
อย่างไรก็ตาม	 ด้วยข้อจ�ากัดของโครงสร้างการบริหาร

งานราชการ	 รวมถึงอุปสรรคในการจัดตั้งหน่วยงาน
ภาครฐัขึน้ใหม่ขณะนัน้	ส่งผลให้การจดัตัง้สถาบนัคลงัสมอง 
ดังกล่าวต้องชะลอออกไป	 แต่ถึงกระนั้นแนวคิดเรื่อง
คลังสมองด ้านความมั่นคง ซ่ึงจะเป ็นศูนย ์รวม 
องค์ความรู้และประสบการณ์ในงานด้านความมั่นคง
ผ่านผูท้รงคณุวฒิุหรอืผูเ้ช่ียวชาญในสาขาต่าง	ๆ	ถอืเป็น 
จุดเริ่มต ้นของข ้อเสนอให ้มีคณะที่ปรึกษาของ 
สภาความม่ันคงแห่งชาติในพระราชบญัญัติสภาความม่ันคง 
แห่งชาติฉบบัปัจจบุนั	 ซึง่ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต ิ
ได้พิจารณาจัดท�ายกร่างในห้วงปี	2557	–	2558

 สถาบันคลังสมองด้านความมั่นคง	(Security	Think	Tank)3
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	 คณะที่ปรึกษาของสภาความม่ันคงแห่งชาติท่ีจะก�าหนดให้มีขึ้นในพระราชบัญญัติฉบับน้ี	 จะท�าหน้าที่
เสมอืนเป็นคลงัสมองด้านความม่ันคง	 โดยให้การสนบัสนนุข้อมลูหรือผลงานในเชิงวชิาการเพือ่ช่วยการด�าเนนิงาน 
ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 รวมถึงส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 เพิ่มเติมจากบทบาทด้านการเป็น 
ทีป่รกึษาในงานด้านความมัน่คงซึง่เป็นภารกจิหลกั	 โดยแนวคดิรปูแบบและแนวทางในการจดัตัง้สถาบนัคลงัสมอง 
ด้านความมั่นคงที่ผ่านมา	ดังนี้

 3.3	ในด้านความมั่นคง	หน่วยงานคลังสมอง
ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในประเทศที่พัฒนาแล้ว	
โดยได้เข้ามามบีทบาทในการสร้างองค์ความรูห้รอืสร้าง 
ปัญญาให้แก่การด�าเนินยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	
ส�าหรับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศท่ีก�าลังพัฒนา	

การสร้างหน่วยงานคลังสมองด้านความมั่นคงนั้นถือ
เป็นเรื่องใหม่	 เนื่องจากการก�าหนดยุทธศาสตร์หรือ
นโยบายทางด้านความมั่นคงในประเทศไทยแต่เดิม
เป็นเรื่องปิด	การมีส่วนร่วมขององค์การนอกสายงาน
ความมั่นคงเป็นไปได้ยาก	 อย่างไรก็ตาม	 ในปัจจุบัน

 3.2	 หน่วยงานคลังสมองโดยทั่วไปท�าหน้าที่
วิจัย	 วิเคราะห์นโยบายสาธารณะ	 ทั้งที่เป็นนโยบาย
ภายในและนโยบายระหว่างประเทศ	 น�าไปสู่ข้อเสนอ
เชิงนโยบายที่ท�าให้ผู้ก�าหนดนโยบายสามารถตัดสินใจ
ในประเด็นนโยบายสาธารณะที่อยูบ่นฐานของข้อมูล
และความรู้ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์วิจัยอย่างมี
วิจารณญาณและมีความน่าเชื่อถือ	 บทบาทส�าคัญ
ของหน่วยงานคลังสมอง	คือ	การประสานเชื่อมโยง
ระหว่างความเป็นวิชาการซึ่งเป็นการวิเคราะห์วิจัย
อย่างมีหลักการ	และการน�าไปปฏิบัติในเชิงนโยบาย	
โดยการน�าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา	 วิเคราะห์	 วิจัย
ในเชิงลึกเหล่านั้นไปเป็นฐานข้อมูลในการก�าหนด
นโยบายสาธารณะที่จะน�าออกสู่ประชาชน

	 ในต่างประเทศ	 หน่วยงานคลงัสมองมบีทบาท 
ส�าคัญและชัดเจนมากในฐานะที่เป็นผู้ศึกษาวิจัยและ
ผู้ให้ข้อมูลกับรัฐบาล	 โดยหน่วยงานคลังสมองเหล่านี้
จะต้องมคีวามเชีย่วชาญ	รวมถึงมกีารศกึษาวจิยัเชงิลึก 
ในประเด็นส�าคัญทางสังคมต่าง	ๆ	 เนื่องจากข้อมูลที่
ได้จะถูกน�าไปใช้เป็นฐานในการก�าหนดนโยบายหรือ
ทิศทางในการพัฒนาประเทศ	 อย่างไรก็ตาม	 การน�า
ข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานคลังสมองไปใช้ในแต่ละ
ประเทศก็มีความแตกต่างกัน	 ในประเทศที่พัฒนา
แล้วได้มีการจัดตั้งและใช้ประโยชน์จากหน่วยงาน 
คลังสมองมาเพื่อช่วยให้ข้อมูลแก่รัฐบาลในการแก้ไข
ปัญหาต่าง	ๆ	ในสังคม

 3.1	 สถาบันคลังสมอง	 หมายถึง	 สถาบัน
ที่ท�าการค้นคว้า	 ศึกษา	 วิจัย	 วิเคราะห์นโยบาย 
สาธารณะ	 ทั้งที่เป็นนโยบายภายในหรือนโยบาย 
ระหว่างประเทศ	 เพื่อน�าไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
ที่ท�าให ้ผู ้ก�าหนดนโยบายสามารถตัดสินใจใน
ประเด็นนโยบายสาธารณะอยู่บนฐานข้อมูลความรู ้ 
คลังสมองจึงมีบทบาทส�าคัญในการตรวจสอบ	ชี้น�า	 
และเสนอแนะความคดิ	แนวทางและวธิกีารทีเ่หมาะสม 
ให้กบัภาครัฐและส่วนราชการ	เพือ่บรหิารจดัการ	ปรบัปรงุ 
แก้ไขประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว	 ด้วยเหตุน้ี	 คลังสมองจึงมี

ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
ประเทศในด้านต่าง	 ๆ	 ให้ดีขึ้น	 ดังนั้น	 หน่วยงานซึ่ง 
ท�าหน ้าที่ ในลักษณะของสถาบันคลังสมองจึงมี
บทบาทส�าคญัในการศกึษา	วเิคราะห์	สงัเคราะห์ข้อมูล	 
และเสนอแนวนโยบายสาธารณะ	 ทั้งในรูปแบบของ
การแสดงความคิดเห็นการวิเคราะห์เชิงนโยบาย 
และการศกึษาวเิคราะห์เฉพาะกรณ	ี จงึนบัเป็นเครือ่งมอื 
กลไกท่ีความจ�าเป็นมากข้ึนในกระบวนการก�าหนด 
นโยบายของชาติ	ซึง่หน่วยงานคลงัสมองมคีวามส�าคญั 
ในกระบวนการก�าหนดนโยบายสาธารณะ	 และมี
อิทธิพลอย่างมากในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว
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 3.4	 สถาบันคลังสมอง	 อาจจ�าแนกออกเป็น	
6	ประเภทใหญ่	ดังนี้

 สถาบันคลังสมองวิชาการ 
	 (Academic	Think	Tank)	

	 เป ็นองค ์การอิสระที่ เน ้นหนักทางด ้าน
วิชาการ	 เน้นการศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้เป็น
ส�าคัญ	 มีกระบวนการควบคุมการศึกษาวิจัยที่เข้มงวด
และมีมาตรฐาน	 โดยปกติแล้วจะได้รับการสนับสนุน
ทางการเงินจากหลายแหล่ง	 อาทิ	 กองทุน	 องค์การ
เอกชนต่าง	ๆ	และทุนส่วนบุคคล	สถาบันจะว่าจ้างนัก
วิจัยจากสถาบันการศึกษาท่ีได้รับการยอมรับจาก
วารสารวิชาการและมีมาตรฐานมาท�าการศึกษาวิจัย	
โดยท�าหน้าที่เหมือนนักวิจัยในมหาวิทยาลัย	 เน้นการ
ศึกษาด้านกลยุทธ์	 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อท�าให้เกิด
ความเข้าใจในประเด็นส�าคัญที่สังคมก�าลังสนใจ	ทั้งใน
ประเด็นเศรษฐกจิ	สงัคม	การเมอืง	และมคีวามมุง่หมาย 
ที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดของผู ้บริหารหรือผู ้น�า 
เกี่ยวกับการก�าหนดนโยบาย

 สถาบันคลังสมองตามสัญญาจ้าง
	 (Contract	Think	Tank)	

	 มีความคล้ายคลึงกับประเภทแรก	 โดยมีการ
ศึกษาวิจัยที่พิถีพิถันและมีความลึกซึ้งสูง	 บุคลากรท่ี
รับเข้ามาปฏิบัติงานจึงต้องเป็นผู ้ท่ีมีความสามารถ 
มีพื้นฐานการศึกษาเป็นที่ยอมรับ	ซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลให้ 
การศึกษาวิจัยอยู ่บนพื้นฐานของความเป ็นจริง	 
และมคีวามน่าเชือ่ถือ	ด้านเงนิสนบัสนนุได้รบัการสนบัสนนุ 
จากรัฐบาล	(สถาบันคลงัสมองบางแห่งอาจมีหน่วยงานอ่ืน 
ร่วมให้การสนับสนุนด้วย)	 และรัฐบาลเป็นผู้ที่มี

บทบาทส�าคัญในการตัดสินใจถึงภารกิจท่ีสถาบัน 
จะต้องท�าให้ส�าเร็จลุล่วง	ดังนั้น	งานวิจัยของสถาบัน
คลังสมองประเภทนี้ส ่วนใหญ่จึงเกี่ยวกับนโยบาย
รฐับาล	 ด้านผลงานของสถาบนัจะอยูใ่นรปูแบบรายงาน 
ท่ีมคีวามครอบคลุมทุกด้าน	 น�าเสนอต่อรัฐบาลซ่ึงเป็น 
ผู้สนับสนุนเงินทุนมากกว่าที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณะ

 สถาบันคลังสมองผู้สนับสนุน 
	 (Advocacy	Think	Tank)	

	 มีความแตกต่างจากสถาบันคลังสมองในสอง
รูปแบบแรกค่อนข้างมาก	 โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิจัย
และการให ้ข ้อมูลในประเด็นที่ส�าคัญที่ผู ้ จัดท�า
นโยบายต้องการทราบ	 พยายามขายความคิดของตน
ให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมากกว่าการคงไว้ซ่ึงความ
เป็นกลาง	 มุง่เน้นการวจัิยในระยะสัน้	 สามารถเผยแพร่ 
งานวจิยัได้รวดเรว็	และน�าเสนอผลการวจิยัเพยีง	1	-	2	หน้า	
โดยมีความมุ่งหมายให้มีผลต่อการถกเถียงเกี่ยวกับ
นโยบายในปัจจุบันมากกว่าจะมองถึงอนาคตและ 
การศึกษาในระยะยาว

 สถาบนัคลงัสมองทีส่งักดัหน่วยงานรฐับาล 
	 (Governmentally	Affiliated	Think	Tank)	

	 เป ็นส ่ วนหนึ่ งและได ้ รับการสนับสนุน
ทางการเงินจากรัฐบาลเพียงหน่วยงานเดียว	 ผู้ปฏิบัติ
งานในหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายแก่ผู้บริหาร	 โดยหน่วยงานประเภทนี ้
บางประเทศจะคัดเลือกพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานจาก
มหาวิทยาลัยชั้นน�า	 และส่งไปฝึกอบรมต่างประเทศ	
เพื่อท�าให้เป็นทีมวิจัยที่มีคุณภาพ

การแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง	รวมถึงการก�าหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	 จ�าเป็นที่
จะต้องเปลี่ยนกลวิธีหรือวิธีการหาค�าตอบของ
ปัญหาต่าง	 ๆ	 เหล่านี้ใหม่	 การวิจัยและพัฒนา 
องค์ความรู ้ด ้านความมั่นคงจึงมีบทบาทส�าคัญ
อย่างยิ่งในสถานการณ์โลกที่มีความเปล่ียนแปลง 

และผันผวนเช่นน้ี	 และการสร้างองค์ความรู้หรือ
สร้างปัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นซึ่งจะ
สามารถช่วยให้ประเทศไทยสามารถรับมือกับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจกระทบต่อความ
มั่นคงของประเทศในอนาคตได้
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ด้านการศึกษาวิจัยด้านความมั่นคงของประเทศในประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น

ด้านการให้ค�าปรึกษาและแนะน�าทางเทคนิค หรือเชิงนโยบายต่อรัฐบาล

ด้านการรวบรวม ประมวลผลข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน

ด้านการเผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชนและสาธารณะทั่วไป

ด้านการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับนานาประเทศทั่วโลก

การให้ความรู้ การฝึกอบรม การจัดประชุม การสัมมนาในรูปแบบต่าง ๆ 
เพื่อเผยแพร่ผลงานที่ได้มีการศึกษามา

ด้านการให้บริการตีพิมพ์ และเผยแพร่เอกสารรายงานวิจัย สิ่งพิมพ์ 
และวารสารทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น

5 6

 3.5	 บทบาทและหน้าที่สถาบันคลังสมอง 
จะแตกต่างกันออกไปตามแต่ความจ�าเป็นและ 
ความสนใจของแต่ละประเทศ	อย่างไรก็ตาม	ในประเด็น 
เร่ืองความม่ันคงน้ันจะพบว่า	 มีความใกล้เคียงกัน	 ไม่ว่า 
จะเป็นปัญหาด้านเศรษฐศาสตร์	การบริหารการปกครอง	 

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

 สถาบันคลังสมองที่สังกัดมหาวิทยาลัย 
	 (University	Affiliated	Think	Tank)	

 เป็นสถาบนัคลังสมองทีส่งักดัอยูใ่นมหาวทิยาลยั	 
มีความเป็นวิชาการค่อนข้างสูงแต่มักท�าการศึกษา
วจิยัในขอบเขตทีแ่คบ	จ�ากดัและเฉพาะด้าน	โดยสถาบนั 
คลังสมองประเภทนี้ในหลายประเทศมีบทบาทส�าคัญ
ในการพัฒนา	พิจารณา	และวิพากษ์วิจารณ์ทางเลือก
เกี่ยวกับกับนโยบาย	 และช่วยในการสร้างภาพลักษณ์
ให้แก่บางประเทศ	และหากเป็นมหาวิทยาลัยในสังกัด
ของรัฐบาลจะมีบทบาทในการก�าหนดนโยบายค่อน
ข้างมาก

 สถาบันคลังสมองที่สังกัดพรรคการเมือง 
	 (Party	Think	Tank)	

	 เป็นสถาบันคลังสมองที่มีความใกล้ชิดกับ
พรรคการเมอืงสงู	อาจกล่าวได้ว่าเป็นสถาบันคลงัสมอง 
ที่สังกัดพรรคการเมือง	 (หนึ่งสถาบันสังกัดหนึ่งพรรค)	
และเงินงบประมาณสนับสนุนก็มาจากพรรคการเมือง
และสมาชิกเป็นหลัก	 ดังนั้น	 ในการก�าหนดแนวทาง
การด�าเนินงานและศึกษาวิจัยของสถาบันจึงข้ึนอยู่กับ
ความต้องการของพรรคการเมืองที่สถาบันสังกัดอยู่	
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 4.1 การปรับรูปแบบการร่างนโยบายและ
กระบวนการให้ค�าปรึกษาในเชิงนโยบาย ตลอดจน 
ทฤษฎแีละค�าอธบิายแนวคดิในการประสานความร่วมมอื 
กันของคณะบุคคลซึ่งเข้ามาเป็นองค์ประกอบเพื่อ 
ให้ข้อมูลองค์ความรู้ และค�าแนะน�าให้กับผู้ก�าหนด
นโยบาย อย่างไรก็ตาม มแีนวความคิดทีเ่กีย่วข้องค่อนข้าง 
หลายหลาย กล่าวคือ ในเชิงการเมืองปัจจุบัน ระบบ 
ที่ปรึกษาในเชิงนโยบายคือส่วนส�าคัญของการท�างาน
ของรัฐบาลเมื่อมีการร ่างนโยบายและมีการจัด 
การปกครองบริหารงาน ทั้งนี้ ที่ปรึกษามีบทบาทใน
เกือบทุกการตัดสินใจของรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลไม่เพียง 
ได้รบัค�าแนะน�าจากนกัวเิคราะห์มอือาชพีเท่านัน้หากแต่ 
จากตัวแสดง (Actors) อ่ืน ๆ ด้วย เช่น ท่ีปรึกษา  
ทางการเมืองที่เป็นกลาง ผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมาย  
รวมถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบายซึ่งเน้นย�้าการท�า 
ความเข ้ า ใจข ้ อ เสนอแนะและอิท ธิพลที่ มี ต ่ อ
กระบวนการก�าหนดจัดท�านโยบาย

 4.2 ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
การถกแถลงเก่ียวกบัประเดน็นโยบายเกดิขึน้ในวงกว้าง  
และมีแหล่งที่มาของแนวคิดรวมไปถึงค�าแนะน�า 
ด้านนโยบายอย่างกว้างขวาง หลายทศวรรษมาแล้วที่
หน่วยงานรัฐจะวิเคราะห์นโยบายและให้ข้อเสนอแนะ
แก่รัฐมนตรี ซึ่งในห้วงที่ผ่านมามีการเสนอแนะ
ลกัษณะนีใ้นหลายประเทศ จนน�าไปสูข้่อเสนอการจดัตัง้ 
สภาทีป่รกึษาผูเ้ชีย่วชาญ (Expert Advisory Council) 
ภายในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งแนวโน้มของการตั้งสภา 

ดังกล่าวนี้จะมีความเชื่อมโยงกับการให้ความส�าคญั 
ในประเดน็ด้านความมัน่คง ชวีติความเป็นอยูข่องมนุษย์ 
รวมไปถึงความต้องการค�าแนะน�าที่มีความน่าเช่ือถือ 
มากยิ่งขึ้น

 4.3 การมีระบบที่ปรึกษาในฐานะกลไกที่เอื้อ
ข้อมูลและองค์ความรู้แก่องค์กร (Knowledge  
Infrastructure) ช่วยให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูล
และองค์ความรู ้ที่หลากหลายภายในองค์กรอย่าง
สม�่าเสมอ โดยกลไกดังกล่าวสามารถจัดรูปแบบ 
ตามลักษณะของข้อแนะน�าที่องค์กรต้องการ ดังนี้

 กลไกที่ให้ค�าปรึกษาเชิงการเมือง 
 และการขั้นตอนทางนโยบาย

 กลไกที่ให้ค�าปรึกษาการบริหารวิกฤตการณ์ 
 หรือนโยบายระยะสั้น

 กลไกที่ให้ค�าปรึกษาการขับเคลื่อนนโยบาย
 ในระยะกลางและระยะยาว

 กลไกทีใ่ห้ค�าปรกึษาข้อมลูในเชงิลกึหรอืข้อมลู
 ด้านสถิติเพื่อการก�าหนดนโยบาย โดยมองว่า
 สภาทีป่รกึษาผูเ้ชีย่วชาญ เป็นกลไกในลักษณะ
 ให้ค�าปรึกษาเพ่ือการขับเคล่ือนนโยบาย
 ระยะกลางและระยะยาว (Medium to Long-
 Term Policy Steering Advice)

 

 กระบวนการร่างนโยบายได้รับความสนใจจากนักวิชาการในตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการร่าง
นโยบายซ่ึงมีคณะท่ีปรึกษาเข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพลต่อทิศทางและเน้ือหาของนโยบาย นับแต่ทศวรรษท่ี 80  
เป็นต้นมา ได้มีการศึกษาเก่ียวกับค�าแนะน�าเชิงนโยบายซ่ึงมีความเป็นระบบมากข้ึน มีการจัดวางองค์กรและบุคคล  
โดยพัฒนาเป็นโครงสร้างของระบบให้ค�าปรึกษาในเชิงนโยบาย ซึ่งในประเทศก�าลังพัฒนามีการศึกษาถึงระบบนี้
ไว้น้อยมาก โดยเฉพาะในประเด็นของการวางระบบคณะที่ปรึกษาช่วยงานฝ่ายบริหารประเทศในระดับนโยบาย

2

3

4

1

ระบบที่ปรึกษาในเชิงนโยบาย (Policy Advisory System) เพื่อจัดนโยบาย
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 4.4 การศกึษาเชงิเปรยีบเทยีบ (Comparative  
Study) ผู้เขยีนขอยกตวัอย่าให้เหน็ถึงการศึกษาระบบ 
สภาความมั่นคงแห่งชาติของประเทศต่าง ๆ ในเชิง  
เปรยีบเทียบ พบว่าหลายประเทศมีคณะทีป่รกึษาของ 
สภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นกลไกท�าหน้าที่หลัก 
ให้ค�าแนะน�าและข้อเสนอช่วยประกอบการพจิารณา 
ตกลงใจของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ท้ังนี้ สามารถ
จ�าแนกตวัอย่างแนวทางทีอ่าจถอืเป็นตัวแบบ (Model)  
ของการจดัตัง้คณะทีป่รกึษาของสภาความมัน่คงแห่งชาติ 
ภายใต้พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ฉบับปัจจุบัน รวม 2 กรณี ดังนี้

 4.4.1 กรณีประเทศแคนาดา รัฐบาลแคนาดา 
ได ้สร ้างระบบความมั่นคงเต็มรูปแบบเพื่อรับมือ 
กับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงแห่งชาติ 
โดยในปี 2547 ได้มีการจัดตั้งสภาท่ีปรึกษาด้าน 
ความม่ันคงแห่งชาติ (The National Security  
Advisory Council) ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญ 
ด้านความมั่นคงภายนอกรัฐบาล โดยสมาชิกท่ีมี  
ความหลากหลายได้สะท้อนมุมมองซ่ึงเป็นความ
เช่ียวชาญเฉพาะ เช่น ด้านการข่าวกรอง กฎหมายและ
นโยบาย สทิธมินุษยชนและสิทธเิสรภีาพ การวางแผน 
และการจัดการระบบการเตรยีมพร้อม สถานการณ์ฉกุเฉนิ 
ด้านสาธารณสขุ ความปลอดภยัสาธารณะ ความม่ันคง 
ด้านการขนส่ง ความมั่นคงชายแดน และความมั่นคง
ระหว่างประเทศ โดยผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านท้ังหมด
จะสะท้อนความคิดผ่านการถกแถลงภายในสภา 
ท่ีปรึกษาด้านความม่ันคงแห่งชาติ โดยสภาจะมกีารประชุม 
กันอย่างน้อยปีละสองคร้ังและไม่มากกว่าส่ีคร้ังต่อป ี 
มีรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐบาลเข้าร่วม
ประชุมด้วยตามความเหมาะสม สภาท่ีปรึกษาด้าน 
ความมั่นคงแห ่งชาติจะให ้ค�าแนะน�าทางลับใน
ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคงแห่งชาติ 
รวมไปถึงยุทธศาสตร์ กลไก และกิจกรรมที่ต้องได้รับ
การพัฒนา ส่งเสริม ประเมินและพัฒนาระบบความ
มั่นคงโดยองค์รวม ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะที่ได้จะน�าเสนอ

ให้กับคณะรฐัมนตรชีดุเลก็ด้านความมัน่คง ด้านสาธารณสขุ 
และการเตรยีมพร้อมในภาวะฉุกเฉนิ และนายกรฐัมนตร ี
โดยผ่านที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติ โดยตัวสภา 
จะมีบทบาทที่ปรึกษาและไม่มีอ�านาจในการตัดสินใจ

 4.4.2 กรณีประเทศอินเดีย เป็นประเทศที่มี 
ระบบโครงสร้างกลไกระดับชาติด้านความมั่นคง 
คล้ายคลึงกับประเทศไทยมากที่สุด ประกอบด้วย 
โครงสร้าง 3 ส่วนหลัก ดังนี้

 กลุม่นโยบายเชงิยทุธศาสตร์ (Strategic Policy 
Group) ถือเป็นชั้นแรกของโครงสร้างทั้งสามส่วน  
มีที่ปรึกษาสภาความม่ันคงแห่งชาติเป็นประธาน  
โดยกลุ่มดังกล่าวนี้มีหน้าที่ในการทบทวนยุทธศาสตร์
การป้องกันประเทศ การมองภัยคุกคามของชาติทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว

 คณะกรรมการอ�านวยการข่าวกรองร่วม 
(Joint Intelligence Committee) มีหน้าที่วิเคราะห์
ข่าวกรองท้ังในและต่างประเทศจากหน่วยข่าวที่
เกี่ยวข้อง 

 คณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
(National Security Advisory Board) ประกอบด้วย  
กลุ่มผู ้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงแห่งชาติที่อยู ่นอก
รัฐบาลสมาชิกมักจะเป็นข้าราชการเกษียณอาย ุ
พลเรือน ทหาร นักวิชาการและผู้แทนจากภาค
ประชาสังคมที่มีความเชี่ยวชาญความมั่นคงทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ การต่างประเทศ การทหาร 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเศรษฐศาสตร์

2
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ระบบโครงสร้างกลไก
ระดับชาติด้านความมั่นคง

	 คณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ของอินเดียได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี	 2541	 โดยมีข้อเสนอ 
สำาคัญแรกคือ	 ร่างหลักการนิวเคลียร์ของประเทศ	 เม่ือปี	 
2550	 ทั้งนี้	 คณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ	
จะนัดประชุมหารือกันเดือนละ	1	คร้ังหรือเม่ือมีประเด็น 
ต้องหารือ	 โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ประเด็น 
ความม่ันคงในระยะยาวให้กับสภาความม่ันคงแห่งชาติ	 
รวมไปถึงการให้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย	เดิมคณะ
ที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติอยู่ในวาระ 
ครั้งละ	1	ปี	แต่ปัจจุบันจะอยู่ในวาระครั้งละ	2	ปี

	 ประเด็นที่น่าสนใจสำาหรับคณะที่ปรึกษา 
ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ	ของอินเดีย	คือ	จะมี 
การทบทวนโครงสร้างและบทบาทหน้าที่เป็นระยะ	 
เพื่อให้การทำางานตอบสนองต่อความมั่นคงแห่งชาติ 

ในห้วงต่าง	ๆ 	ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	โดยล่าสุด
ได้มีการเพิ่มเติมผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างประเทศ	และ
ด้านยุทธศาสตร์	 รวมไปถึงประสบการณ์ด้านประเทศ
เพื่อนบ้าน	 การข่าวกรอง	 การค้าระหว่างประเทศ	 
การเงินการคลังและเทคโนโลยีใหม่	ๆ	ท้ังน้ี	คณะท่ีปรึกษา 
ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 สามารถร่วมมือ 
กับผู้เช่ียวชาญของหน่วยอ่ืนเพ่ือการศึกษาเฉพาะด้าน	
โดยแต่เดิมคณะท่ีปรึกษาของสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
จะได้รับมอบหมายจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ	
รัฐบาล	หรือหน่วยงานอื่น	ๆ	ในการศึกษาเฉพาะเรื่อง	 
มีห ลักคิด ว่า ให้สมา ชิกคณะที่ป รึกษาของสภา 
ความมั่นคงแห่งชาติ	 สามารถใช้ประสบการณ์และ 
ความเชี่ยวชาญในการพิจารณาประเด็นปัญหา 
ความม่ันคงท่ีสำาคัญได้อย่างเต็มท่ีโดยไม่ต้องเสียเวลา 
ไปกับงานประจำาหรืองานด้านอื่น	ๆ	ของรัฐบาล

	 นอกจากน้ี	คณะท่ีปรึกษาของสภาความม่ันคง 
แห่งชาติของอินเดีย	 ยังมุ่งจะพัฒนาให้เป็นสะพานเช่ือม 
ระหว่างความมั่นคงแห่งชาติ	 และคลังสมอง	 สถาบัน 
การค้นคว้าและวิจัยท่ีเน้นเก่ียวกับความม่ันคงแห่งชาติ 
และยุทธศาสตร์	 เพื่อส่งเสริมการสื่อสารและการทำา 
ความเข้าใจนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	 โดยคณะ 
ที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ	เป็นเหมือน 
ตัวรองรับความคิดเห็นของสาธารณชน	 คลังสมอง	 
กลุ่มผลประโยชน์ที่มีต่อนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	
ผา่นการสัมมนา	การบรรยาย	ในสถาบนัชัน้นำา	และจาก 
การริเร่ิมโดยสมาชิกคณะท่ีปรึกษาของสภาความม่ันคง 
แห่งชาติเอง	 ทั้งนี้	 คณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคง
แห่งชาติของอินเดีย	 ได้ออกผลงานอันเกี่ยวข้องกับ
ความมั่นคงแห่งชาติมาแล้วกว่า	300	ชิ้น

 Strategic Policy Grou

 Joint Intelligence Committee

 National Security Advisory Board

กลุ่มนโยบายเชิงยุทธศาสตร์

คณะกรรมการอำ�นวยการข่าวกรอำงร่วม 

คณะที่ปรึกษาขอำงสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
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พ้ืนท่ีพักพิงชัว่คราวฯ ของผู้หนีภัย
การสู้รบัจากเมียนมา (ผภร.)

	 การศึกษาเรื่อง	 การบริหารจัดการผู้หนีภัย
การสูร้บจากเมยีนมา	กรณศึีกษา	การลกัลอบออกนอก 
พืน้ทีพ่กัพงิช่ัวคราว	มีวตัถปุระสงค์	3	ประการ	คือ

	 เพื่อติดตามนโยบายการบริหารจัดการ 
ผู ้หนีภัยสู ้รบจากเมียนมาในพื้นท่ีพักพิงช่ัวคราว 
และข้อจ�ากัดในการบริหารจัดการ	

 เพือ่ศกึษาและประเมนิผลกระทบ	ด้านความมัง่คง 
ที่เกิดขึ้นจากปัญหาการลักลอบออกนอกพื้นที่พักพิง
ชั่วคราวของผู้หนีภัยการสู้รบฯ	

 เพือ่ศึกษาถงึปัจจยัต้นเหตขุองปัญหาการลกัลอบ 
ออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวของผู้หนีภัยการสู้รบฯ	 
รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยัง่ยนื	
โดยการศึกษาจะเป ็นทั้ ง ในบริบทที่ รั ฐมีหน ้าที่ 
ในการรกัษาความมัน่คงของรฐั	 และบรบิทด้านสทิธิ 
มนุษยชนที่รัฐพึงปฏิบัติตามเนื่องด้วยรัฐเป็นส่วนหนึ่ง 
ของเวทปีระชาคมระหว่างประเทศ	รวมทัง้การพจิารณา 
ปัญหาในระดบัพ้ืนทีเ่พือ่สะท้อนให้เหน็ถึงปัจจยัต้นเหตุ 
ของปัจจัยที่แท้จริง	 เพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไข 
ปัญหาอย่างยั่งยืน	โดยใช้การศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ
ทั้งในส่วนของยุทธศาสตร์	นโยบาย	และกลไกภาครัฐ	
ในการบริหารจัดการฯ	 แนวทางในการบริหารจัดการ

ผู้ลี้ภัยขององค์การระหว่างประเทศ	 รวมทัง้เอกสารทาง
วิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสภาพ
การด�ารงชีวิตของผู ้หนีภัยการสู ้รบจากเมียนมา 
ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ
	 ผลการศึกษาพบว่า	 การบริหารจัดการผู้หนีภยั 
การสูร้บจากเมยีนมา	ได้ประสบกบัปัญหาและอุปสรรค 
หลากหลายประการ	 เนื่องจากการบริหารจัดการฯ	
ได้เก่ียวข้องกบัหลากหลายมติ	ิ ทัง้มติคิวามมัน่คงภายในรัฐ	 
มิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 และมิติประชาคม
ระหว่างประเทศ	 และเก่ียวข้องกับหลากหลายตวัแสดง
ทั้งประเทศไทย	 ประเทศต้นทาง	 ประเทศปลายทาง	
(ประเทศท่ีสาม)	 และองค์การระหว่างประเทศ	 ขณะท่ี
ผู้หนภียัการสู้รบฯ	 ได้อยูอ่าศยัภายในประเทศไทยเป็น 
ระยะเวลานาน	 ได้ก่อให้เกดิปัญหาการลกัลอบออกนอก
พืน้ท่ีพกัพงิชัว่คราวฯ	ซึง่ได้ส่งผลกระทบต่อความมัน่คง 
ของรัฐหลายประการ	 อย่างไรก็ตามการด�าเนินการ 
ของรัฐในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	 มอิาจด�าเนนิการได้ 
โดยการพิจารณาถึงบริบทความม่ันคงภายในรัฐ 
เพียงด้านเดียว	 เพราะบริบทของปัญหาได้เก่ียวข้อง
กบัหลากหลายมติิ	 อกีท้ังการบริหารจัดการฯ	 จะต้อง
กระท�าภายใต้ความสมดลุระหว่าง	ความมัน่คงแห่งชาติ	
(National	 Security)	 และหลักสิทธิมนุษยชน	 
(Human	Rights)	ด้วย

1			บทความชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมหลักสูตรความมั่นคงศึกษา	(ระดับต้น)	รุ่นที่	2	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	ประจ�าปีงบประมาณ	
พ.ศ.	2564	โดยมีวตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาการบรหิารจัดการภาครฐัต่อผู้หนภียัการสูร้บจากเมยีนมาในพ้ืนทีพั่กพงิชัว่คราว	และศกึษาปัญหาการลกัลอบ 
ออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวของผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา
2		เจ้าพนักงานปกครองช�านาญการ	กรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย,	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ พันตรี	วรเชษฐ์	รัตนพันธ์	2

1

2

3

การบริหารจัดการ
ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา 

ปัญหาการลักลอบ
ออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราว1กรณีศึกษากรณีศึกษา
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1

2

3

	 การศกึษาครัง้นีไ้ดม้ีข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
ปัญหาการลักลอบออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ	 
ทั้งที่เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะ
เชิงปฏิบัติการ	โดยข้อเสนอแนะที่ได้	มาจากการศึกษา
ปัจจัยต้นเหตุของปัญหาการลักลอบออกนอกพื้นท่ี
พกัพงิช่ัวคราวฯ	ทัง้ในส่วนของปัจจยัผลกัดนัท่ีเกีย่วข้อง 
กบัสภาพการด�ารงชีวติของผูห้นภียัการสูร้บฯ	และปัจจยั 
ดึงดูดที่ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการลักลอบออกนอก

พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ	 ทั้งจากสภาพแวดล้อมภายนอก	
และลกัษณะของพ้ืนทีพั่กพิงชัว่คราวฯ	 ซึง่ข้อเสนอแนะ 
เหล่านีผู้ว้จิยัเลง็เหน็ว่าเป็นสิง่ทีม่ปีระโยชน์ท่ีหน่วยงาน 
หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ไขปัญหาเพือ่ป้องกนัมใิห้เกดิผลกระทบต่อความมัน่คง 
ของรัฐ	 และความสงบเรียบร้อยของประชาชน	 ที่อาจ
จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

	 นับตั้ งแต ่สถานการณ ์การปราบปราม 
ชนกลุ ่มน้อยและกลุ ่มต่อต้านรัฐบาลของกองทัพ 
เมียนมาที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง	 ได้ส่งผลให้เกิดการ
อพยพหลบหนีภัยจากการสู้รบเข้ามาในประเทศไทย	
ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2527	 ซึ่งรัฐบาลไทยในขณะนั้น 
ได้ผ่อนปรนให้ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาอาศัยอยู ่
ในประเทศไทยได้	 เป็นการชั่วคราว	 ด้วยเหตุผลทาง
ด้านมนษุยธรรม	 ระหว่างรอการเดนิทางกลบัภมูลิ�าเนา 
ในเมียนมาเมื่อสถานการณ์คลี่คลายและเหมาะสม	
อย่างไรก็ตาม	จากการท่ีประเทศไทยไม่ได้เป็นภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติ	
ค.ศ.	1951 และพธีิสารเกีย่วกบัสถานภาพผูล้ีภ้ยั	ค.ศ.	1967	 
จงึท�าให้	ผูห้นภัียการสูร้บทีอ่พยพเข้ามาในประเทศไทย 
ไม่อยู่ในสถานะผู้ล้ีภยั	 โดยมสีถานะเป็นเพียงผูห้ลบหนี 
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	ตาม	พ.ร.บ.	คนเข้าเมือง	
พ.ศ.	 2522	 ซึ่งต่อมารัฐบาลไทยได้ผ่อนปรนและ
ยินยอมให้องค์กรพัฒนาเอกชนได้เข้ามาให้ความ 
ช่วยเหลอืทางด้านมนษุยธรรมแก่ผูห้นภียัจากการสูร้บ 
ในขั้นต้น	 จนกระทั่งในปี	 พ.ศ.	 2541	 รัฐบาลไทย 
ได้อนญุาตให้ส�านกังานข้าหลวงใหญ่ผูล้ีภั้ยสหประชาชาติ	 
(United Nations High Commissioner for  
Refugees	:	UNHCR)	เข้ามามีบทบาทในการให้ความ
ช่วยเหลือผู ้หนีภัยการสู ้รบร่วมกับองค์กรพัฒนา
เอกชน	ภายใต้การก�ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย

	 รัฐบาลไทยได้มีแนวทางในการบริหารจัดการ
กับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา	 โดยการผ่อนปรน
อนุญาตให ้ผู ้หนีภัยการสู ้ รบสามารถอยู ่ ในเขต
ประเทศไทยได้เป็นการช่ัวคราว	และยนิยอมให้องค์การ 
ระหว่างประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชนเข้าไป 
ช่วยเหลือดูแลโดยมีเงื่อนไขที่ส�าคัญ	คือ	

	 	 ยนิยอมให้อยูใ่นเขตประเทศไทยได้เป็นการ 
ชั่วคราว	 โดยเมื่อพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้หนีภัยการสู้รบจาก
เมียนมา	 เดินทางข้ามเขตแดนมา	 ทางรัฐบาลไทยจะ
ช่วยเหลือให้ที่พักพิงในพื้นที่ปลอดภัยบนพื้นฐานของ
มนุษยธรรม		

	 	 	 	ผูห้นภียัการสูร้บจากเมยีนมาต้องอยูใ่นพืน้ที่ 
พกัพงิชัว่คราว	(Temporary	Shelter)	ทีท่างรฐับาลไทย 
จดัให้เท่านัน้	ซึง่ไม่ใช่	ศนูย์อพยพ	(Refugee	Camp)

	 	 	 เมื่อการสู้รบในเมียนมาสิ้นสุดลง	 และมี
ความปลอดภัยแล้ว	ผู้หนีภัยการสู้รบต้องเดินทางกลับ 
เมยีนมาโดยทันที	 โดยฝ่ายไทยจะอ�านวยความสะดวก
ในการเดินทางกลับ	 ซึ่งในปัจจุบันทางรัฐบาลไทย 
ได้ก�าหนดให้มีพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ
จากเมียนมา	 จ�านวน	 9	 แห่ง	 อยู่ในพื้นที่ชายแดน	 4	
จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	จังหวัดตาก	จังหวัด
กาญจนบุรี	และจังหวัดราชบุรี	ประกอบด้วย	

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
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พืน้ท่ีพกัพงิช่ัวคราวผูห้นภัียการสูร้บ
บ้านใหม่ในสอย อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
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	 แม้ว ่าทางการไทยจะอนุญาตให้ผู ้หนีภัย 
การสู ้รบจากเมียนมาสามารถอยู ่ในประเทศไทย
เฉพาะภายในพืน้ทีพ่กัพงิช่ัวคราวฯ	 ได้เป็นการชัว่คราว
เท่านั้น	เพื่อรอการส่งกลับภูมิล�าเนาเดิม	อย่างไรก็ตาม
สถานการณ์	ในเมยีนมายงัคงไม่มแีนวโน้มทีด่ขีึน้	และด้วย 
ข้อจ�ากัดหลายประการ	 ท�าให้ทางการไทยไม่สามารถ
ด�าเนินการ	 ส่งผู้หนีภัยการสู้รบกลับภูมิล�าเนาเดิมได้
ตามนโยบายทีว่างไว้เท่าทีค่วร	 ส่งผลให้ผู้หนภียัการสูร้บ 
จากเมียนมายังคงอยู ่อาศัยในเขตประเทศไทยเป็น
ระยะเวลานาน	บางพืน้ทีอ่าศยัอยูเ่ป็นเวลานานมากกว่า	 
30	 ปี	 ซึ่งส่งผลให้เกิดผลกระทบด้านความมั่นคง 
หลายประการ	อาทิ	

	 	 ปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบลักลอบออกนอก
พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ	 ไปขายแรงงาน	 ทั้งในลักษณะ
เช้าไปเยน็กลับ	และเข้าไปท�างานในเขตตัวเมอืง	รวมทัง้ 
พื้นที่เขตชั้นในเขตกรุงเทพและปริมณฑล	

	 	 ปัญหาการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม	

	 	 ปัญหาการลักลอบค้ายาเสพติดหรือสิ่งของ
ผิดกฎหมาย	

	 	 ปัญหาราษฎรไทยในพื้นที่ได้รับผลกระทบ
จากผูห้นภียัการสูร้บ	และเกิดทศันะคติทีไ่ม่ดต่ีอรฐับาล 
ที่เห็นว่าผู ้หนีภัยการสู้รบได้รับการช่วยเหลือดีกว่า
ราษฎรไทย	เป็นต้น

	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาท่ีเกิดจากการท่ี 
ผูห้นภียัการสูร้บลกัลอบออกนอกพืน้ท่ีพกัพงิชัว่คราวฯ	 
ซึ่งได้มีการตรวจพบอย่างต่อเนื่อง	 ปัญหาดังกล่าว 
ได้ส่งผลกระทบด้านความมั่นคงหลายประการ	 ทั้งใน
การแย่งชิงแรงงานไทยการลักลอบค้ายาเสพติดหรือ
สิ่งของผิดกฎหมาย	ผลกระทบจากการเกิดโรคระบาด	
รวมทั้งอาจเกิดปัญหาอาชญากรรมตามมาได้
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3			ปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบชาวพม่าในประเทศไทย,	คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหาชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย	วุฒิสภา,	
2553:	2.

 ในการด�าเนินการต่อผู ้หนีการภัยสู ้รบจาก
เมียนมาน้ัน	แม้ประเทศไทยไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญา
ว่าด้วยสถานภาพผูล้ีภ้ยัของสหประชาชาต	ิ ค.ศ.	 1951	 
และพิธีสารเกี่ยวกับสถานภาพผู้ลี้ภัย	 ค.ศ.	 1967	 แต่
การด�าเนินการของประเทศไทยก็มีระบบการจัดการ 
ที่ดี	ส�าหรับสาเหตุที่ประเทศไทยไม่ได้เข้าร่วมเป็นภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติ	
ค.ศ.	1951	นัน้	เนือ่งจากมเีหตผุลท่ีส�าคญั	2	ประการ3	คอื	

 ประการที่ 1	ส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย
แห่งสหประชาชาติ	 (UNHCR)	 มีอนุสัญญาฉบับหนึ่ง
คอือนสุญัญาว่าด้วยสถานภาพผูล้ีภั้ยของสหประชาชาต	ิ 
ค.ศ.	 1951	 ซึ่งประกาศใช้หลังสงครามโลกครั้งที่	 2	
เพื่อใช้ในการรองรับสถานการณ์ผู้ลี้ภัยในทวีปยุโรป
เป็นการเฉพาะ	 ซึง่รัฐบาลไทยได้พจิารณาเหน็ว่าข้อก�าหนด
ในอนุสัญญาฉบับดังกล่าวที่ไม่ตรงกับสถานการณ ์
ในภูมิภาคเอเชีย	ดังนั้น	เพื่อให้ประเทศต่าง	ๆ	ยอมรับ
อนุสัญญาฉบับดังกล่าว	 จึงควรมีการจัดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นไปตามภูมิภาคต่าง	ๆ	ทั่วโลก	เพื่อหา 
แนวทางปรับปรุงและอุดช่องว่างของอนุสัญญาฉบับ
ดังกล่าวเสียก่อน

 ประการที ่ 2	ในส่วนของประเทศไทยได้พจิารณา 
อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติ	
ค.ศ.	1951	โดยมีประเด็นพิจารณา	ดังนี้

	 	 	 ในขณะที่ประเทศไทยยังมิได้เป็น
ภาคีอนุสัญญาฉบับดังกล่าว	ประเทศไทยก็ได้ให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู ้อพยพเป็นจ�านวนมากอยู่แล้วและมี
มาตรฐานการให้ความช่วยเหลือซึ่งน ่าจะดีกว ่า
ประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย
ของสหประชาชาติ	ค.ศ.	1951	ด้วย

  	 	 ทีต้ั่งด้านภมูศิาสตร์ของประเทศไทย	 
มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านบางประเทศท่ี
ยงัมกีารพฒันาทีต่�า่กว่าประเทศไทย	จงึท�าให้มปีระชาชน 
ของประเทศเพื่อนบ้านอพยพเข้ามา	 เป็นจ�านวนมาก
โดยการอ้างสาเหตุต่าง	 ๆ	 ดังนั้น	 ถ้าประเทศไทย 
เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยของ
สหประชาชาติ	ค.ศ.	1951	นั้น	อาจท�าให้ประเทศไทย
ต้องรับภาระหนักขึ้นได้

	 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนี้	 ประเทศไทยจึง
ได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนนิงานต่อผูห้นภียัการสูร้บขึน้	
3	ประการ	คือ

ยุทธศาสตร์และนโยบายในการบริหารจัดการผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา

ขณะที่แนวโน้มสถานการณ์ในเมียนมายังคง
มีความรุนแรงอย่างต่อเน่ือง	 เห็นได้จากเหตุการณ์ 
การรัฐประหารรัฐบาลเมียนมา	 ในวันที่	 1	กุมภาพันธ์	
พ.ศ.	 2564	 ยิ่งสะท้อนให้เห็นว่าการด�าเนินการ
ส่งผู้หนีภัยการสู้รบกลับภูมิล�าเนาเดิมตามนโยบายนั้น 
ด�าเนินการได้ยากยิ่งขึ้น	 อีกทั้งอาจจะมีแนวโน้มที่ 
ผูห้นภียัการสูร้บจากเมยีนมาอพยพเข้ามายงัดนิแดนไทย 

เพิ่มมากขึ้นได้	 จึงเป็นสิ่งส�าคัญยิ่งที่ควรมีการศึกษา 
และประเมินผลกระทบด้านความม่ังคงที่ เกิดข้ึน 
จากการลักลอบออกนอกพื้นที่พักพิงชั่ วคราวฯ	
ของผู้หนีภัยการสู้รบ	 และพิจารณาถึงปัจจัยต้นเหตุ
ของปัญหา	รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
อย่างยั่งยืน	 เพื่อป้องกันผลกระทบด้านความม่ันคง 
ที่อาจจะมีความรุนแรงมากขึ้นได้ในอนาคต
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	 	 	 	การควบคมุ	 เนือ่งจากบคุคลเหล่านี้ 
มีฐานะเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	แต่
ทางการไทยได้ผ่อนผนัให้อยูไ่ด้ชัว่คราวเพือ่รอการส่งกลบั	 
หรือไปตั้งถิ่นฐานยังประเทศที่สาม	 ในกรณีการส่งไป
ตั้งถิ่นฐานยังประเทศที่สาม	 เดิมท่ีประเทศไทยไม่มี
นโยบายให้คนเหล่านี้ไปตั้งถ่ินฐานยังประเทศท่ีสาม	
แต่เมื่อพิจารณาถึงเด็กที่เกิดใหม่	 ซึ่งควรมีสถานภาพ
ทางชีวิตที่ดีกว่าเป็นอยู่	 จึงมีการตัดสินใจอนุญาตให้
ประเทศที่สามรับไปตั้งถิ่นฐานได้

  	 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของ
ทางการไทยที่มีต่อผู้หนีภัยการสู้รบ	 ซึ่งทางการไทย	
ต้องรับภาระในด้านต่าง	 ๆ	 เช่น	 การจัดตั้งพื้นท่ีให้ 
ผู้หนีภยัสูร้บอยู่อาศยั	การจัดเจ้าหน้าทีเ่พือ่รกัษาความสงบ 
เรยีบร้อยในพืน้ท่ีพกัพงิ	การให้การศกึษา	และมกีารฝึก 
อาชีพให้แก่บุคคลเหล่านั้น	 ซึ่งสาเหตุที่มีการฝึกอาชีพ 
ให้นั้นก็เพื่อให้คนเหล่านั้นมีความรู ้ติดตัวในการ 
ด�ารงชีวิตเม่ือกลับไปประเทศหรือเมื่อไปตั้งถิ่นฐาน 
ยังประเทศที่สาม	 การให้บริการด้านการสาธารณสุข	
เป็นต้น	ดงันัน้	จงึมกีารอนญุาตให้องค์กรเอกชน	(NGOs)	 
และองค์การระหว่างประเทศสามารถเข้ามาด�าเนิน
กิจการเกี่ยวกับผู ้หนีภัยการสู ้รบในประเทศไทยได้	
ภายใต้การก�ากับดูแลของรัฐบาลไทย

	 	 	 การพยายามแก้ไขปัญหาทีต้่นเหตุ	
เนื่องจากการช่วยเหลือของประเทศไทยต่อผู้หนีภัย

การสู้รบจากเมยีนมานัน้เป็นการแก้ไขปัญหาทีป่ลายเหตุ	 
ซึ่งการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงควรแก้ไขปัญหาท่ีต้นเหต	ุ
คือการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในประเทศเมียนมา	
โดยได้เสนอต่อองค์การระหว่างประเทศให้เข้าไป
ด�าเนินการแก้ไขปัญหาในประเทศเมียนมาโดยตรง

 ยุทธศาสตร์อีกประการหนึ่งที่ประเทศไทย 
ได้พยายามผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน 
อนัได้แก่ประเทศลาว	ประเทศกมัพชูา	และประเทศเมยีนมา	 
คอื	ปฏญิญาพกุาม	(Economic	Corporation	Strategy)	 
โดยยุทธศาสตร์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการพัฒนา 
พื้นที่ชายแดนร่วมกัน	 เช่นการสร้างถนน	 การส่งเสริม
การลงทนุในพืน้ท่ี	เป็นต้น	ยทุธศาสตร์นีจ้ะแก้ไขปัญหา 
ได้ไม่ใช่เฉพาะปัญหาการหนีภัยการสู้รบแต่รวมถึง
ปัญหาอื่น	ๆ	อาทิ	ปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย	ปัญหา
ยาเสพติด	การค้ามนุษย์	เป็นต้น

	 เนือ่งจากประเทศไทยยงัไม่ได้เป็นภาคอีนุสญัญา 
ว่าด้วยสถานภาพผูล้ีภ้ยัของสหประชาชาต	ิ ค.ศ.	 1951	 
ประเทศไทยจึงไม่สามารถให้สถานะคนเหล่านี้เป็น 
ผู้ลี้ภัย	แต่รัฐบาลไทยเป็นผู้ดูแลคนเหล่านี้ตามหลัก
มนุษยธรรม	 และมุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาในระยะยาว	
คือให ้มีการพัฒนาประเทศเพื่อนบ้านและมีการ
ปรองดองกนั	 อนัจะเป็นการแก้ไขปัญหาทีเ่ป็นรปูธรรม 
และยั่งยืน

กลไกการดำาเนินงานในการบริหารจัดการผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา

 การด�าเนินการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบ
จากเมียนมา	(ผภร.)	ของรัฐบาลไทย	ได้จัดต้ัง 
คณะอนกุรรมการควบคุมผูห้นภียัการสูร้บจากเมยีนมา	 
มีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธานฯ	
ซึ่งเป็นกลไกระดับนโยบาย	มีหน้าที่ศึกษาและติดตาม
สถานการณ์ปัญหาผูห้นภียัการสูร้บจากเมยีนมา	 รวมทัง้ 
เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา	3	แนวทาง	ได้แก่	

   การส่งกลับ ผภร. ไปตั้งถิ่นฐาน

   ในประเทศที่สาม

   การพยายามแก้ไขปัญหาทีต้่นเหตโุดยการ

   ส่ง ผภร. กลับภูมิล�าเนาเดิมเมื่อสถานการณ์

   ความขัดแย้งในเมียนมาสงบลง 

    การควบคุมดูแล ผภร.ให้อยู่ในพื้นที่พักพิง
  ชัว่คราวฯ ที่ก�าหนด
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บทบาทของกระทรวงมหาดไทย

	 ซึง่การด�าเนนิการตามแนวทางดงักล่าว	ได้จดัตัง้ 
คณะกรรมระดับจังหวัด	 (Provincial	 Admission	
Board:	 PAB)	 เป็นกลไกพิจารณาสถานะของบุคคล	 
ที่สมควรได้รับความคุ้มครอง

      การควบคมุดแูล	ผภร.	ให้อยู่ในพืน้ทีพ่กัพงิ 
ชั่วคราวฯ	รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย 
ควบคุมดแูล	ผภร.	ไม่ให้มจี�านวนเพิม่ขึน้	โดยให้สกดักัน้ 
และควบคุมจ�านวนให้ลดลง	 พร้อมทั้งจัดท�าทะเบียน
และควบคุมถิ่นที่อยู่	 แสวงหาความร่วมมือช่วยเหลือ
จากองค์การระหว่างประเทศและมติรประเทศ	 ให้ช่วย 
แบ่งเบาภาระการเลี้ยงดู	 โดยก�าหนดมาตรการการ
ด�าเนินงานไว้	ดังนี้	

       การส่งกลบั	ผภร.	ไปต้ังถิน่ฐานในประเทศ 
ทีส่าม	การด�าเนินโครงการส่ง	ผภร.	ไปต้ังถิน่ฐานในประเทศ 
ที่สามเกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ภายในเมียนมา	 
ยังไม่ดีขึ้น	 อีกทั้ง	 ผภร.	 ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทย 
มาเป็นเวลานาน	 จึงต้องการแบ่งเบาหรือลดภาระของ 
รฐับาลไทยโดยหวงัว่าจะช่วยลดจ�านวน	ผภร.	ให้ลดน้อยลง	 
โดยได้ริเริ่มโครงการเมื่อปี	พ.ศ.	2548	โดยอนญุาตให้
ประเทศทีส่ามรับเอา	 ผภร.	 ไปต้ังถิน่ฐาน	 เช่น	 สหรฐัฯ	
แคนาดา	ออสเตรเลยี	ฯลฯ	โดย	UNHCR	ร่วมกบัองค์การ
ระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐาน	 หรือ	 IOM	 
รับผิดชอบด�าเนินการ	 อย่างไรก็ตามการส่ง	 ผภร.	 
ไปประเทศที่สาม	 ไม่ได้ช่วยลดจ�านวน	 ผภร.	 แต่กลบั
เป็นปัจจัยดึงดูดให้ราษฎรเมียนมาลักลอบเข้ามา 
อย่างต่อเน่ืองเพ่ือหวังจะไปประเทศท่ีสาม	 จึงได้ปิด
โครงการเมื่อปี	พ.ศ.	2556	

    การส่ง	ผภร.	กลบัภูมลิ�าเนาเดมิในเมยีนมา	 
หน่วยงานความมั่นคงได้ตระหนักดีถึงแนวทางการ
แก้ไขปัญหา	 ผภร.	 ด้วยการส่ง	 ผภร.	 กลับภูมิล�าเนา
เดิมในเมียนมา	 โดยมองตั้งแต่แรกเริ่มของปัญหาว่า
หากไม่รีบส่ง	ผภร.	กลับตั้งแต่มีการอพยพเข้ามาจะยิ่ง
เป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไข	ดั้งนั้น	ในระยะแรกจึง
เป็นการใช้มาตรการกดดันให้	ผภร.	เดินทางกลับ	แต่ก็
ไม่ประสบผลส�าเร็จมากนัก	 ทุกครั้งเมื่อทหารเมียนมา
เข้ากวาดล้างชนกลุม่น้อย	ผภร.	กจ็ะเดนิทางกลบัเข้ามาใหม่	 
ดังนั้น	 ต่อมาจึงมีโครงการส่งกลับ	 ผภร.	 โดยสมัครใจ 
เกิดขึ้น	 โดยมีหน่วยงานของรัฐอ�านวยความสะดวก
และในการสนับสนุนในการเดินทางกลับ	อย่างไรกต็าม	
ผภร.	ที	่สมคัรใจกลบักย็งัมีจ�านวนไม่มากนกั	มสีาเหตุคอื
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ยังคงมีการสู้รบระหว่างทหารเมียนมา

และกองก�าลังชนกลุ่มน้อยในบางพื้นที่

รฐับาลเมยีนมายงัไม่สามารถรบัรองความปลอดภยั

ในการเดินทางกลับของ ผภร. ให้ประชาคม

ระหว่างประเทศเชื่อมั่นได้

ความยากล�าบากในการด�ารงชีพ

ในเขตเมียนมา

	 กระทรวงมหาดไทยมหีน้าทีค่วบคุมดแูลผูห้นภียั 
การสู้รบในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ	 โดยได้มอบหมายให้ 
กรมการปกครองรับผิดชอบภารกจิในการควบคมุดูแล
และจดัระเบยีบ	เพือ่รกัษาความสงบเรยีบร้อยแก่ผู้หนภียั	 
การสูร้บจากเมยีนมาทีอ่ยูอ่าศยัในพืน้ทีพ่กัพงิช่ัวคราวฯ	 
และการจัดท�าทะเบียนประวัติผู ้หนีภัยการสู ้รบ 
จากเมียนมา	 ตามแผนและนโยบายแนวทางที่ก�าหนด	
โดยให้จังหวัดและอ�าเภอท่ีมีพ้ืนท่ีพักพิงชั่วคราวฯ	 
ตั้งอยู ่แต่งตั้งปลัดอ�าเภอปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพ้ืนที่

ด�าเนินการให้ ผภร.สมัครใจ

กลับภูมิล�าเนาเดิม
เพิ่มมาตรการควบคุมดูแล

พืน้ทีรั่บ ผภร. อย่างเข้มงวด  

เพื่อป้องกันมิให้ผู ้หลบหน ี

เข้าเมืองลักลอบเข้าไปอาศัย  

และป้องกนัมใิห้ ผภร. หลบหนี 

ไปสร้างปัญหาภายนอก 

ด�าเนินการเร่งรัด ให้ UNHCR  

เจรจากบัรฐับาลเมยีนมา ให้รบั  

ผภร. กลบัประเทศอย่างปลอดภัย 

และเป็นทีย่อมรบัของประชาคม 

ระหว่างประเทศ ด� า เ นิ น ก า ร ค ว บ คุ ม 

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

United Nations High Commissioner for  
Refugees : UNHCR

The role of the 
Ministry of Interior

4   ข้อมูลจ�ำนวนผู้หนีภัยกำรสู้รบฯ และผู้อำศัย, กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย.

 ผูห้นีภยักำรสูร้บจำกเมียนมำ จ�ำนวน 77,643 คน 
21,087 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎำคม  
พ.ศ. 2564)4 อำศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วครำวฯ 9 แห่ง  
อยูใ่นพืน้ทีช่ำยแดน 4 จงัหวดั ได้แก่ จังหวดัแม่ฮ่องสอน  
จังหวัดตำก จังหวัดกำญจนบุรี และจังหวัดรำชบุรี 
ประกอบด้วย

พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ และจำานวนผู้หนีภัย
การสู้รบฯ

พักพิงชั่วครำวฯ และมีสมำชิกกองอำสำรักษำดินแดน 
(สมำชิก อส.) เป็นผู้ช่วยปฏบิตังิำนในพ้ืนทีพ่กัพิงช่ัวครำวฯ  
พร้อมทั้งก�ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรควบคุม
ดแูล ผภร. ทีอ่ยูอ่ำศยัในพ้ืนท่ีพักพิงช่ัวครำวฯ โดยอนุญำต 
ให้ส�ำนักข้ำหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชำชำติ (United 
Nations High Commissioner for Refugees : UNHCR) 
เข้ำไปช่วยให้ควำมคุ้มครองดูแล ผภร. และมีองค์กร 
พฒันำเอกชนจ�ำนวนกว่ำ 21 องค์กรรวมตวักนัในนำม  
กรรมกำรประสำนงำนองค์กรช่วยเหลือผู ้ลี้ภัยใน
ประเทศไทย (Committee for Coordination of  
Services to Displaced Persons in Thailand: 
CCSDPT) ให้ควำมช่วยเหลือในด้ำนต่ำง ๆ

1) บ้านใหม่ในสอย อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

2) บ้านแม่สุริน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

4) บ้านแม่ละอูน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

5) บ้านแม่หละ อ.ท่ำสองยำง จ.ตำก

6) บ้านอุ้มเปี้ยม อ.พบพระ จ.ตำก

7) บ้านนุโพ อ.อุ้มผำง จ.ตำก

8) บ้านต้นยาง อ.สังขละบุรี จ.กำญจนบุรี

9) บ้านถ้ำาหิน อ.สวนผึ้ง จ.รำชบุร

3) บ้านแม่ลามาหลวง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

แผนที่แสดงที่ตั้งของผู้หนีภัยกำรสู้รบจำกเมียนมำ
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พ้ืนท่ีพักพิงชัว่คราวฯ ของผู้หนีภัย
การสู้รบัจากเมียนมา (ผภร.)

 การศึกษาและวิเคราะห์เก่ียวกับปัญหาการ
ลักลอบออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ	 ของผู้หนีภัย
การสูร้บัจากเมยีนมา	 (ผภร.)	 โดยเพ่ือให้สามารถเข้าใจ 
ถงึบริบทของปัญหาได้อย่างแท้จรงิ	 และสามารถเสนอ
แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน	 ผู้จัดท�า
จึงได้ศึกษาและวิเคราะห์ในประเด็นต่าง	ๆ	อาทิ	 
1)	การบรหิารจดัการปัญหาผูห้นภียัการสูร้บจากเมยีนมา 
ในมิติทั้งสาม	 2)	 ปัญหาอุปสรรค	 และข้อจ�ากัดใน 

การบรหิารจดัการปัญหาผูห้นภียัการสูร้บจากเมยีนมา	 
ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ	 3)	 ปัญหาการลักลอบออก
นอกพืน้ทีพ่กัพิงชัว่คราวฯ	ทัง้ในส่วนของแนวโน้มปัญหาฯ	 
ผลกระทบด้านความมั่งคง	 ปัจจัยต้นเหตุของปัญหาฯ	
และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน	 ทั้งนี้
เนือ้หาในบทนีเ้ป็นการวเิคราะห์ของผูจ้ดัท�าบนพืน้ฐาน 
ของข้อมูลทุติยภูมิต่าง	ๆ	ที่สามารถสืบค้นได้	และมิได้
เป็นข้อผูกพันต่อบคุคลหรือหน่วยงานต่าง	ๆ	แต่อย่างใด

ปัญหาการลักลอบออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ของผู้หนีภัยการสู้รับจากเมียนมา (ผภร.)

พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ สถานที่ตั้ง ครัวเรือน
ผู้หนีภัยฯ 

(คน)
ผู้อยู่อาศัยฯ 

(คน)
รวม
(คน)

1) บ้านใหม่ในสอย อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน

1,912 5,288 2,038 7,326

2) บ้านแม่สุริน อ.ขุนยวม
จ.แม่ฮ่องสอน

436 421 1,411 1,832

3) บ้านแม่ลามาหลวง   อ.สบเมย
จ.แม่ฮ่องสอน

1,761 3,655 5,093 8,748

4) บ้านแม่ละอูน อ.สบเมย	
จ.แม่ฮ่องสอน

1,627 4,486 3,216 7,702

5) บ้านแม่หละ อ.ท่าสองยาง
จ.ตาก

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
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 การแก้ไขปัญหาผู้หนภัียการสูร้บจากเมยีนมา 
มิได้มีบริบทเพียงเฉพาะการจัดการด้านความมั่งคง
ภายในประเทศเท่านัน้	 แต่ยงัสัมพนัธ์กบัมติอิืน่	 ๆ	อาทิ	 
มิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 และมิติประชาคม
ระหว่างประเทศ	อีกด้วย	ซึ่งหากการด�าเนินการใด	ๆ	
ทีท่�าให้เกดิผลกระทบต่อมติใิดมติหินึง่แล้ว	 ย่อมส่งผล 
กระทบต่อความมั่นคงของรัฐอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้	
การแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาฯ	 โดยการพจิารณา 
หรอืวเิคราะห์เพยีงแค่มิตใิดมติหินึง่เพยีงด้านเดยีว	กจ็ะ 
ไม่เพียงพอต่อแนวทางทีส่ามารถแก้ไขปัญหาฯ	 ได้อย่าง 
มีประสิทธิผลและยั่งยืนได้	 ผู ้จัดท�าจึงได้วิเคราะห์ 
การบริหารจัดการปัญหาฯ	ออกเป็น	3	มิติ	ดังนี้

  มิติภายในประเทศ

 ปัญหาการอพยพของผู้หนีภัยการสู้รบจาก
เมียนมา	 (ผภร.)	 เข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน	ประกอบกับการที่	ผภร.	
ได้อยู ่อาศัยภายในประเทศไทยเป็นระยะเวลานาน	 
ได ้ส ่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐในหลาย
ประการด้วยกัน	อาทิ	

1 ปัญหาการค้าแรงงานผิดกฎหมาย	 เกิดการแย่งชิง
แรงงานไทยและอาจส่งผลกระทบต่ออตัราการว่างงาน 
ของแรงงานไทยได้ในอนาคต	

2 ปัญหาการท�าลายทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม	 
โดยการที่	 ผภร.	 ได้อยู่อาศัยในพื้นท่ีพักพิงชั่วคราวฯ	
ซ่ึงพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขาและมีทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ส�าคัญ	 ขณะที่	 ผภร.	 ได้มีการตัดไม้ท�าลายป่าเป็น
จ�านวนมากทัง้เพือ่ใช้ในการหุงหาอาหารและเพือ่ค้าขาย 
ให้กับนายทุน

3	 ปัญหาการลักลอบค้าขายยาเสพติดและสิ่งของ 
ผิดกฎหมาย

4	 ปัญหาการลักลอบออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ	
เป็นต้น	 ซึ่งปัญหาต่าง	 ๆ	 เหล่านี้	 ได้ส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของรัฐและราษฎรไทย	 รัฐและหน่วยงาน
ของรัฐจึงมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เพื่อที่จะ
ป้องกนัไม่ให้ผลกระทบได้ขยายความรนุแรงมากยิง่ขึน้ 
ได้ในอนาคต

    มิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 การด�าเนินการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบ
จากเมยีนมา	(ผภร.)	ไม่ว่าจะเป็นการส่งกลบัภมูลิ�าเนาเดิม 
หรือการไปตั้งถิ่นฐานใหม่ไปยังประเทศที่สามก็ตาม	
ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับบรรยากาศความสัมพันธ์
ประเทศเพ่ือนบ้านระหว่างไทยและเมยีนมา	 ในขณะท่ี	 
ผภร.	 ส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อยที่อพยพ	หนีภัยจาก
การปราบปรามของกองทัพเมียนมา	และชนกลุ่มน้อย
เหล่านี้ก็ได้ต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาเป็นระยะ
เวลานาน	การช่วยเหลือ	ผภร.	 โดยรัฐบาลไทย	ก็อาจ
จะท�าให้รัฐบาลเมียนมามีความคลางแคลงใจได้ว่า
รัฐบาลไทยได้สนับสนุนกลุ่มคนฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล
เมียนมาเพ่ือต้องการผลประโยชน์บางประการได	้
หรือในกรณีที่มีแหล่งข่าวระบุว่าประเทศไทยได้ถูกใช้
เป็นทางผ่านของการระดมทุนและอาวธุ	เพ่ือสนบัสนนุ 
กลุ่มคนที่ต่อต้านรัฐบาลเมียนมา	 ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศ
เมยีนมาได้	ดงันัน้การด�าเนนิการใด	ๆ	ต่อ	ผภร.	จงึต้อง 
กระท�าด้วยความระมัดระวัง	 และมิอาจหลีกเลี่ยงการ
ค�านึงถึงความสัมพันธ์และความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่าง
รัฐบาลของทั้งสองประเทศด้วย

    มิติประชาคมระหว่างประเทศ

 แม้ว่าประเทศไทยจะมิได้เป็นภาคีอนุสัญญา
ว่าด้วยสถานภาพผูล้ีภ้ยัของสหประชาชาต	ิ ค.ศ.	 1951	 
และพธีิสารเกีย่วกบัสถานภาพผูล้ีภั้ย	ค.ศ.	1967	จงึท�าให้ 

การบริหารจัดการปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ในมิติทั้งสาม
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 ตามที่นโยบายของรัฐบาลไทยที่มีต่อผู้หนีภัย
การสูร้บจากเมยีนมา	(ผภร.)	เป็นไปในลกัษณะผ่อนผนั 
ให้อยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว	 เพื่อรอ
การส่งกลับไปยังภูมิล�าเนาเดิมหรือประเทศที่สาม 
ซึง่ได้ด�าเนนิงานร่วมกบัองค์การระหว่างประเทศ	 ๆ	 อาทิ	
UNHCR	 โดยการส่งกลับนั้นต้องรักษาสมดุลระหว่าง

เรื่องความมั่นคงของรัฐและหลักสิทธิมนุษยชนนั้น	
อย่างไรก็ตามด้วยปัญหาอุปสรรคและข้อจ�ากัดหลาย
ประการ	 ได้ส่งผลให้รัฐบาลไทยไม่สามารถด�าเนินการ
ส่งกลบั	ผภร.	ได้ตามนโยบายเท่าทีค่วร	และมแีนวโน้ม 
ที่	ผภร.	จะยังคงอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะ
เวลานานต่อไป	 ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

ปัญหาอุปสรรค และข้อจำากัดในการบริหารจัดการปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา ในพ้ืนท่ี 

พักพิงชั่วคราวฯ

ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา	(ผภร.)	ที่อพยพเข้ามาใน
ประเทศไทยไม่อยู่ในสถานะผู้ลี้ภัย	 โดยมีสถานะเป็น
เพียงผู ้หลบหนีเข ้าเมืองโดยผิดกฎหมายเท่านั้น	
อย่างไรก็ตามประเทศไทยได้เข้าร่วมลงนามและให้
สัตยาบันกติการะหว ่างประเทศและอนุสัญญา
ประกอบเป็นพนัธกรณทีีจ่ะต้องยดึถือปฏิบตั	ิคอื	กตกิา 
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทาง	
การเมือง	 (UN	 International	Covenant	on	Civil	
and	 Political	 Right:	 ICCPR)	 (ประเทศไทยได้เข้า
เป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสทิธทิางการเมอืง	เมือ่วันที	่27	ตลุาคม	พ.ศ.	2539	 
โดยมีผลบังคับกับประเทศไทยเมื่อวันที่	 30	 มกราคม	
พ.ศ.	 2540)5 ซึ่งกติการะหว่างประเทศ	 ICCPR	 นี้ได้ 
มใีจความประการหนึง่ว่า	 “รฐัภาคต้ีองไม่ให้ปัจเจกชน 
ตกอยู่ในอันตรายจากการทรมาน	ปฏิบัติ	 หรือลงโทษ
ที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม	หรือย�่ายีศักดิ์ศรีจากการกลับ
คืนสู ่ประเทศอื่นโดยการส่งตัวเป็นผู ้ร ้ายข้ามแดน	 
การขับไล่	 หรอืการผลกัดันกลบับุคคลใดออกจากดนิแดน	 
ซ่ึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีความเสี่ยงที่แท้จริงต่อ
อันตรายที่ไม่สามารถเยียวยาได้	 โดยสิทธินี้เป็นสิทธิ
ของทุกคนที่อยู่ในดินแดนและในทุกสถานการณ์โดย
ไม่อาจเพิกถอนได้”6	นั่นเท่ากับว่าประเทศไทยไม่อาจ
ส่งหรือผลักดัน	ผภร.	ออกนอกดินแดนหากปรากฏว่า
สถานการณ์มคีวามเสีย่ง	ทีจ่ะท�าให้	ผภร.	ได้รบัอนัตราย 

จากการปฏบิติัทีโ่หดร้ายไร้มนษุยธรรม	 อกีทัง้ประเด็น
การส่งหรอืผลักดนั	ผภร.	กลบัภูมลิ�าเนาเดมิยงัเป็นการ 
ปฏิบัติที่ เ ก่ียวข ้องกับหลักการห ้ามผลักดันกลับ 
(Non-refoulement	Principle)	ซึ่งเป็นหลักการที่ได้
รับการยอมรับว่าเป็นหลักการส�าคัญในการให้ความ
คุ้มครองแก่ผู้ลี้ภัยซึ่งก�าหนดพันธกรณีแก่รัฐ	 กล่าวคอื	
รัฐไม ่อาจผลักดันผู ้อพยพหรือผู ้แสวงหาที่ลี้ภัย 
กลบัออกไปได้ทนัท	ี หากปรากฏว่าการผลกัดันกลบันัน้ 
จะเป็นอนัตรายต่อชวีติหรอืเสรภีาพของบคุคลนัน้	 แม้ว่า 
ประเทศไทยมไิด้มพีนัธกรณทีีจ่ะต้องปฏิบตัติามหลกัการ
ห้ามผลักดันกลับ (Non-refoulement	Principle)	
อกีทัง้กไ็ม่ได้มคีวามชดัเจนว่าหลกัการห้ามผลกัดนักลบั	 
ได้มีสถานะเป็นกฎหมายจารีตระหว่างประเทศหรอืไม่	
อย ่างไรก็ตามหลักการห้ามผลักดันกลับนั้นก็ได	้ 
เป็นหลักการท่ีได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางใน
เวทีประชาคมระหว่างประเทศ	 เพราะมีความสัมพันธ์	
กับหลักมนุษยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน	 ขณะที่
ประเทศไทยได้ถือเป็นประเทศหนึ่งที่อยู ่ภายใน
ประชาคมระหว่างประเทศ	 จึงมอิาจหลีกเล่ียงการค�านงึ 
ถึงภาพลักษณ์ของประเทศต่อสายตาประชาคม
ระหว่างประเทศได้	ดงันัน้	แนวทางการแก้ไขปัญหา	ผภร.	 
จะต้องเป็นการด�าเนินการที่ค�านึงถึงผลกระทบที่ตาม
มาด้วย	หากการด�าเนินการใด	ๆ	นัน้ไม่ได้เป็นทีย่อมรบั 
ของเวทีประชาคมระหว่างประเทศ

5   กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิมนุษยชน,	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ:	18	
6   คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ,	2556:	21-22.
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1

7   ปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบชาวพม่าในประเทศไทย,	คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ	วุฒิสภา,	2553:	2

ความมั่นคง	 เศรษฐกิจ	 สิ่งแวดล้อม	 ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ	รวมทัง้ภาพลกัษณ์ของประเทศได้ด้วย	 
จากการศึกษาท�าให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคและข้อ
จ�ากัดในการบริหารจัดการฯ	ดังนี้

 1 จ�ำนวนผู้หนีภัยกำรสู้รบในพื้นที่พักพิง
ชั่วครำวฯ ในภำพรวมมิได้ลดน้อยลงแต่อย่ำงใด 
โดยสืบเนื่องมาจากสาเหตุหลัก	2	ประการ7	คือ	

	 					1.1	มีผู้อพยพกลุ่มใหม่ได้ทยอยเข้ามาอยู่
ในพื้นที่พักพิงเป็นระยะ	ๆ	ซึ่งผู้อพยพเหล่านี้ส่วนใหญ่		
จะเป็นผู้อพยพซึ่งมีสาเหตุมาจากปัญหาเศรษฐกิจ	
หรอืเป็นผูห้ลบหนข้ีามแดนมาโดยผดิกฎหมาย	(แรงงาน 
ผิดกฎหมาย)	ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถสกัดกั้นได้

	 						1.2	มีอัตราการเกิดเด็กในแต่ละพื้นที่นั้น
มีสูงมาก	 หลายพื้นที่มีจ�านวนเด็กเกิดใหม่ถึงเดือนละ			
60-70	คน	แม้ว่าจะได้พยายามให้ความรู้ทางด้านการ
วางแผนครอบครัวแล้วก็ตาม

 2 กำรคัดเลือกผู ้หนีภัยกำรสู ้รบเพื่อไป 
ตัง้ถิน่ฐำนในประเทศท่ีสำม	เท่าทีผ่่านมาเป็นการกระท�า 
โดยองค์การระหว่างประเทศและเจ้าหน้าที่ของ
ประเทศที่สามเอง	 อีกทั้งกระบวนการในการคัดเลือก
นั้นต้องถือว่าเป็นการกระท�าในรูปแบบของการเลือก

ปฏบิตั	ิ กล่าวคอื	 องค์การระหว่างประเทศและเจ้าหน้าที่ 
ของประเทศที่สามจะคัดเลือกเฉพาะคนหนุ ่มสาว	 
ท่ีมกีารศกึษา	และผ่านการฝึกอบรมมาแล้วเป็นอย่างด ี
เกือบทั้งสิ้น	

 3 แนวโน้มงบประมำณกำรสนับสนุนที่ลด
น้อยลง	 ด้วยสภาพเศรษกจิของโลกในปัจจบุนัได้ส่งผล 
กระทบต่องบประมาณการสนับสนุนที่องค ์การ
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้จัดสรรให้แก่การด�าเนิน
งานของพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ	 และองค์การระหว่าง
ประเทศเหล่านั้นได้เร่ิมมีแนวคิดท่ีจะผลักภาระท่ีมา
จากผู้หนีภัยการสู้รบเหล่านั้นให้แก่รัฐบาลไทยมากขึ้น	
อาทิ	การเสนอให้รัฐบาลไทยอนุญาตให้	ผภร.	ออกมา
ท�างานนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ	 เพื่อหารายได้โดย
มิได้ค�านึงถึงผลกระทบในด้านต่าง	 ๆ	 ที่จะเกิดขึ้นกับ
ประเทศไทย

 4 กำรด�ำเนินงำนในพื้นที่พักพิงชั่วครำวฯ 
ได้รับกำรจับตำมองจำกประชำคมระหว่ำงประเทศ 
และองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนต่าง	ๆ	ในบางครั้งมีการ 
กล่าวหาการด�าเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่เป็น
ความจริง	 โดยเฉพาะในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในพื้นที่

ปัญหาการลักลอบออกนอกพ้ืนท่ีพักพิงช่ัวคราวฯ ของผู้หนีภัยสู้รบจากเมียนมา

 แนวโน้มของปัญหาฯ จากการที่ผู้หนีภัย
การสูร้บจากเมยีนมา	(ผภร.)	ได้อยู่อาศยัในประเทศไทย 
มาเป็นเวลานานท�าให้	ผภร.	ต้องการมสีภาพความเป็นอยู ่
ที่ดีขึ้น	 ต้องการรายได้ไปซื้อสิ่งของเครื่องใช้ใน 
ชีวิตประจ�าวัน	 ประกอบกับผู้ประกอบการชาวไทย

ต้องการแรงงานไร้ฝีมอืจ�านวนมาก	 ท�าให้	 ผภร.	 ลกัลอบ 
ออกไปขายแรงงานทั้งในลักษณะเช้าไปเย็นกลับ	 
และเข้าไปท�างานในเขตตัวเมือง	รวมท้ังพื้นที่ชั้นใน	
เขตกรุงเทพฯ	และปริมณฑล
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2 ผลกระทบด้านความม่ังคง มี 7 ประการ  

 ดังน้ี

การท่ี	 ผภร.	 อยู่อาศัยในประเทศไทยเป็น
ระยะเวลานาน	และข้อจ�ากดัในด้านความเป็นอยู	่ท�าให้	 
ผภร.	บางส่วนต้องการมีสภาพความเป็นอยูท่ีด่ข้ึีน	ต้องการ 
รายได้เพื่อน�าไปซื้อสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ�าวัน	
ประกอบกับผู ้ประกอบการไทยมีความต้องการ
แรงงานไร้ฝีมือจ�านวนมาก	ท�าให้	ผภร.	ในพื้นที่พักพิง
ช่ัวคราวฯ	ต่างพากนัลกัลอบออกไปขายแรงงาน	ในระยะ 
แรก	ๆ	กจ็ะไปรบัจ้างท�างานด้านการเกษตรให้กบัคนไทย 
ในพืน้ทีใ่กล้เคียงในลกัษณะเช้าไปเยน็กลบั	 ในระยะหลัง 
ได้มีการลักลอบเข้าไปท�างาน	ในเขตเมืองเป็นกรรมกร
ก่อสร้าง	และเม่ือมีประสบการณ์มากขึน้ต้องการค่าจ้าง 
สูงขึ้น	 บางส่วนก็ลักลอบไปหางานท�าตามจังหวัดที่มี
ความต้องการแรงงานสูง	รวมทั้งในเขตกรุงเทพฯ	และ
เขตปริมณฑล

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

การที่	 ผภร.	 ส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อย	 ซึ่งมี
ญาติพ่ีน้องที่เป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศเมียนมาและ
อาจมีความเก่ียวข้องกับการค้ายาเสพติดและสิ่งของ
ผิดกฎหมาย	 ประกอบกับการที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ	
พืน้ทีส่่วนใหญ่มีลักษณะเป็นป่าเขา	มช่ีองทางธรรมชาติ 

มากมาย	 ท�าให้มีความยากล�าบากในการตรวจตรา
ของเจ้าหน้าทีร่ฐั	 ผภร.	 อาจจะลกัลอบค้ายาเสพตดิและ 
สิง่ของผดิกฎหมาย	 เพือ่หารายได้มาใช้ในการด�ารงชีวติ
ของตนเอง	 หรืออาจจะส่งเงนิให้กบัชนกลุม่น้อยในประเทศ 
เมยีนมา	เพือ่ใช้เป็นเงนิทนุในการต่อต้านรัฐบาลเมียนมาได้

 ผภร.	 บางส่วนได้ลักลอบตัดไม้ท�าลายป่า
บริเวณพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ	และชุมชนรอบข้าง	อาทิ	
การตัดไม้เพื่อท�าฝืนในการหุงหาอาหาร	 การแสวงหา
รายได้ด้วยการเผาถ่านขาย	 หรือการตัดไม้เถื่อนขาย
ให้กับพ่อค้าชาวไทย	 เป็นต้น	และเมื่อเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
เข้มงวดปราบปรามผูก้ระท�าผดิกม็กัน�าไปสูค่วามตึงเครยีด 
ระหว่างผู้หนีภัยการสู้รบกับเจ้าหน้าที่รัฐ

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

การที่	 ผภร.	 มีความเป็นอยู่ในพื้นที่พักพิง 
ชั่วคราวฯ	ที่มีลักษณะแออัด	อาจจะไม่ได้มีสุขอนามัย
ท่ีดีมากนักและอาจมีความเส่ียงต่อการเกิดโรคติดต่อ	
ซึง่เม่ือ	ผภร.	ได้ลักลอบออกมานอกพ้ืนท่ีพกัพงิช่ัวคราวฯ	
ไปยงัเขตชมุชน	อาจจะเป็นการน�าพาโรคติดต่อมาแพร่ 
กระจายให้กับราษฎรไทยได้

การลักลอบออกนอกพื้นท่ีพักพิงชั่วคราวฯ	
ของ	ผภร.	อาจจะก่อให้เกดิปัญหาต่าง	ๆ 	ตามมา	นอกจาก 
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อประชาชนไทยแล้ว	
ยงัได้ส่งผลกระทบต่อรฐัทีจ่ะต้องสิน้เปลอืงงบประมาณ 
ในการติดตามจับกุมตัว	หรือกระทั่งการเยียวยาให้กับ
ประชาชนไทยที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว

1 

2 6

7

4

5

3

ปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย  

และการเคลื่อนย้ายแรงงานสู่เขตเมือง 

ปัญหาการตัดไม้และทำาลายทรัพยากร 

ธรรมชาติ 

ปัญหาการลักขโมยและการก่อ

อาชญากรรมตามแนวชายแดน ปัญหาการนำามาซึ่งโรคติดต่อ 

ปัญหาการค้ามนุษย์ 

ปัญหาการลักลอบค้ายาเสพติด 

และสิ่งของผิดกฎหมาย

ปัญหารัฐต้องสิ้นเปลืองทรัพยากรและ

งบประมาณในด้านการควบคุมดูแล 

ผู้หนีภัยสู้รบ

ฉบ
ับที่

 9
 ป

ระ
จำ�

เดื
อน

กุม
ภ�

พั
นธ

 ์- 
พ

ฤษ
ภ�

คม
 2

56
5

ว�
รส

�ร
มุม

มอ
งค

ว�
มม

ั ่นค
ง

68

65tp082 part2.indd   68 3/30/2565 BE   2:17 PM



ปัจจัยดึงดูด (Pull factors)1 2ปัจจัยผลักดัน (Push factors)

1.1 สภาพการด�ารงชีวิตที่จ�ากัด รายได้
ไม่เพียงพอกบัรายจ่าย เน่ืองจาก ผภร. ไม่มีรายได้ใด ๆ 
นอกจากรับความช่วยเหลือผ่านการบริจาคจาก
องค์กรเอกชน ส่งผลให้ ผภร. ต้องดิน้รนในการด�ารงชวีติ 
จึงมีแรงผลักดันให้เกิดการลักลอบออกนอกพื้นที่
พกัพงิชัว่คราวฯ เพือ่ออกไปหารายได้ เช่น รบัจ้าง
ท�างานเลก็ ๆ น้อย ๆ รอบพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ เพื่อ
น�าเงนิมาซือ้หาอาหารและปัจจยัด�ารงชพีทีห่ลากหลาย 
ไปจากที่ได้รับจากการบริจาค

1.2 ผภร. บางส่วนต้องการยกระดับ
มาตรฐานการด�ารงชีวิตของตนเองและครอบครัว  
จึงได้หาทางลักลอบออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ 
เพื่อออกไปหารายได้หรือสิ่งของเพิ่มเติม

1.3 อาหารท่ี ผภร. ได้รับการจัดสรร 
เพื่อยังชีพไม่มีความหลากหลายและเพียงพอ อันเนื่อง 
มาจากงบประมาณทีจ่�ากดัลงขององค์กร NGOs เป็นเหต ุ
ให้ ผภร. อาจลกัลอบออกนอกพ้ืนท่ีพักพิงช่ัวคราวฯ  
เพือ่ไปหาพชืผักอาหารป่า หรอืจากไร่สวนของชาวบ้าน 
บริเวณใกล้เคียง

1.4 ผภร. ยังคงขาดความหวังส�าหรับ
อนาคต การที่ ผภร. อยู่อาศัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ 
เป็นระยะเวลานาน ประกอบกับความกังวลในความ
ไร้อนาคต ไม่มีความหวัง และไม่สามารถวางเป้าหมาย
หรอือนาคตของตนได้ จงึอาจเป็นแรงผลกัดันให้ลกัลอบ 
ออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ เพ่ือแสวงหาโอกาส
ใหม่ ๆ ในพื้นที่ที่มีความเจริญ

1.5 จึงเป็นแรงผลักดันให้ ผภร. อาจ
ต้องการลักลอบออกนอกพื้นท่ีพักพิงชั่วคราวฯ เพื่อ
หาอาหารและสิง่ของเคร่ืองใช้มาดูแลครอบครัวมากข้ึน

2.1 ความแตกต่างด้านความเจริญ 
ระหว่างภายในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ และนอกพื้นที่
พักพิงชั่วคราวฯ อาจเป็นแรงดึงดูดให้ ผภร. ต้องการ
ได้รับโอกาสและประสบการณ์ใหม่ ๆ

2.2 พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ไม่อาจสร้าง
รั้วรอบขอบชิดเพื่อการควบคุมได้อย่างชัดเจน อันม ี
สาเหตุมาจากข้อจ�ากัดตามหลักมนุษยธรรม และ
ลกัษณะภมูปิระเทศทีเ่ป็นป่าเขา ซ่ึงมช่ีองทางการเข้าออก 
พื้นที่พักพิงช่ัวคราวฯ โดยเฉพาะช่องทางธรรมชาติ
มากมาย 

2.3 จ�านวนเจ้าหน้าที ่ (ข้าราชการ และ  
สมาชิก อส.) ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจในการ 
ควบคุมก�ากับดูแล ผภร. ได้อย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม
รัฐได้มีการแก้ไขปัญหาด้วยการจัดให้มกีารลาดตระเวน  
เป็นห้วงเวลา ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ อส. ทหาร และ
ต�ารวจในพื้นที่

2.4 ผภร. จ�านวนมากประสงค์ท่ีจะ 
เดินทางไปประเทศที่สาม เป็นเหตุให้เจ้าหน้าท่ีอาสา
สมัครท่ีเป็น ผภร. ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐ 
มีจ�านวนน้อยลง และอาจท�าให้การฝึกเจ้าหน้าท่ี 
อาสาสมคัรขึน้มาใหม่ไม่เพยีงพอส�าหรบัการปฏบิตังิาน 
ในการควบคุมดูแล ผภร. ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ

2.5 ผภร. ในพ้ืนที่พักพิงช่ัวคราวฯ  
มคีวามหลากหลายทางชาติพนัธุ ์ ส่งผลให้เกิดอุปสรรค 
ในการปกครอง ควบคุมและก�ากับดแูลโดยผู้น�า ผภร. และ 
คณะกรรมการผู้หนภียัการสูร้บ (Camp Committee)  
อาจกล่าวได้ว่า ผภร. มิได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนอย่างเคร่งครัด

ปัจจัยต้นเหตุของปัญหาการลักลอบออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ของผู้หนีภัย 

สู้รบจากเมียนมา
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 การบรหิารจดัการผูห้นภัียการสูร้บจากเมยีนมา 
(ผภร.) เป็นหน่ึงในภารกิจส�าคัญท่ีรัฐจะต้องก�าหนด
ยทุธศาสตร์ นโยบาย และกลไกในการบรหิารจัดการฯ  
ท่ีเหมาะสม แม้ว่าในปัจจบัุนรฐัได้ก�าหนดนโยบายให้ ผภร.  
สามารถอยู่อาศัยในประเทศไทยได้เป็นการชั่วคราวฯ  
ด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรม เพื่อรอการส่งกลับ
ภมูลิ�าเนาเดมิ โดยได้มกีารด�าเนินการท้ังการเดนิทางกลบั 
โดยสมัครใจ (Voluntary repatriation) และการ 
ไปตัง้ถิน่ฐานในประเทศท่ีสาม (Resettlement in third  
countries) ซึง่รฐัได้อนญุาตให้องค์การระหว่างประเทศ 
และองค์กรพฒันาเอกชนเข้ามาส่วนร่วมในการสนบัสนนุ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของงบประมาณสนับสนุน
น้ันอย่างไรก็ตามการด�าเนินการตามนโยบายของรัฐ
ได้ประสบกับปัญหาและอุปสรรคหลากหลายประการ 
ทัง้ปัญหาของประเทศไทยเอง ประเทศต้นทาง ประเทศ 
ปลายทาง (ประเทศที่สาม) และปัญหาขององค์การ
ระหว่างประเทศ ปัญหาท่ีเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เช่น

 1. จ�านวนผู้หนีภัยการสู้รบในพื้นที่พักพิง 
ชั่วคราวฯ ในภาพรวมมิได้ลดน้อยลงแต่อย่างใด

 2. การคัดเลอืกผูห้นภียัการสูร้บเพ่ือไปตัง้ถิน่ฐาน 
ในประเทศทีส่าม เท่าท่ีผ่านมาเป็นการกระท�าโดยองค์การ 
ระหว่างประเทศและเจ้าหน้าที่ของประเทศที่สามเอง
เพียงอย่างเดียว

 3. แนวโน้มงบประมาณการสนับสนุนจาก
องค์การระหว่างประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชน 
ที่ลดน้อยลง

 4. การด�าเนินงานในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ  
ได้รับการจับตามองจากประชาคมระหว่างประเทศ 
และองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ

 ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ีได้ส่งผลกระทบให ้
การบริหารจดัการ ผภร. ไม่ได้เป็นไปตามนโยบายเท่าทีค่วร 
ท�าให้ ผภร. ยังคงอยู่อาศัยภายในประเทศไทย 

เป็นระยะเวลานาน อกีทัง้การทีส่ถานการณ์ ในประเทศ 
เมียนมาก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะผ่อนคลายอย่างมนัียส�าคญั
แต่อย่างใด นัน่เท่ากบัว่า ผภร. จะยงัคงอยูใ่นประเทศไทย 
อีกต่อไปโดยไม่มีก�าหนด ในขณะที่ ผภร. ยังคง 
อยู่อาศัยภายในประเทศไทยเป็นเวลานานนั้น ก็ได้ก่อ 
ให้เกิดปัญหาที่ส�าคัญ คือ ปัญหาการลักลอบออกนอก 
พืน้ท่ีพกัพงิชัว่คราวฯ ของผูห้นีภยัการสูร้บจากเมียนมา  
ซ่ึงจากการศึกษาท�าให้ทราบว่าปัญหาการลักลอบ
ออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ดังกล่าว อาจส่งผล 
กระทบต่อความมั่นคงของรัฐหลายประการ ได้แก่ 

 1 ปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย 
 และการเคลื่อนย้ายแรงงานสู่เขตเมือง

 2 ปัญหาการลกัขโมยและการก่ออาชญากรรม
 ตามแนวชายแดน

 3 ปัญหาการลกัลอบค้ายาเสพตดิ
 และสิง่ของผิดกฎหมาย

 4 ปัญหาการตัดไม้และท�าลาย
 ทรัพยากรธรรมชาติ

 5 ปัญหาการค้ามนุษย์

 6 ปัญหาการน�ามาซึ่งโรคติดต่อ

 7 ปัญหารัฐต้องสิ้นเปลืองทรัพยากรและ
 งบประมาณในด้านการควบคมุดูแลผูห้นีภัยสู้รบ

 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 

บทสรุป
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 การบรหิารจดัการผูห้นภัียการสูร้บจากเมยีนมา	
(ผภร.)	 และการแก้ไขปัญหาการลกัลอบออกนอกพืน้ที ่
พักพิงชั่วคราวฯ	 ของผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา 
มีประเด็นท้าทายหลายประการ	ซึ่งการบริหารจัดการ
และการแก้ไขปัญหาจะต้องพิจารณาและค�านึงถึง	
ดังนี้

 1	 ความสมดลุระหว่างการรกัษาความมัน่คง
แห่งชาต	ิ(National	Security)	และหลักสทิธมินุษยชน	
(Human	Rights)	ตามท่ีปัญหาการบริหารจดัการ	ผภร.	
และปัญหาการหลบหนีออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราว 
ของ	 ผภร.	 ได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ 
หลากหลายประการน้ัน	 ในขณะเดยีวกนัหากประเทศไทย 
ด�าเนนิการใด	ๆ	ทีมุ่ง่ไปสูก่ารปกป้องความม่ันคงของรฐั
เพียงด้านเดียว	ก็อาจจะน�าสู่การด�าเนินการที่สุ่มเสี่ยง
ต่อการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนได้	 และจะน�ามาซึ่ง
ผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐได้เช่นกัน

 2	 บรบิทของปัญหาครอบคลมุหลากหลายมิติ	
ทั้งในมิติภายในประเทศ	 ท่ีเก่ียวข้องกับผลกระทบ
จากปัญหาต่อความมั่นคงภายในรัฐในด้านต่าง	 ๆ	 มิติ
ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ	 ทีเ่ก่ียวข้องกับการสร้าง 
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศ
เมียนมา	ซึ่งมีเขตแดนท่ีติดต่อกัน	และมิติประชาคม

ระหว่างประเทศ	 ที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ที่ดีของ
ประเทศไทย	 เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในเวทีโลก	 ตามที่
บริบทของปัญหาได้ครอบคลุมหลากหลายมิตินั้น	การ
ก�าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาจึงจ�าเป็นจะต้องมี
มุมมองต่อบริบทของปัญหาอย่างครอบคลุม	 โดย 
ไม่สามารถจ�ากัดความรับผิดชอบให้กับหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่งเพียงผู้เดียวได้

 3	 บริบทของปัญหามีความเกี่ยวข้องกับ
หลากหลายตวัแสดง	ทัง้ประเทศแรกรบั	 (ประเทศไทย) 
ที่ได้รับผลกระทบจากการอพยพของ	 ผภร.	 ประเทศ
ต้นทาง	 (ประเทศเมียนมา)	 ที่มีนโยบายในการจัดการ
เป็นของตัวเองหรือมีปัจจัยและมุมมองที่แตกต่าง 
ออกไป	 ประเทศที่สาม	 ที่มีนโยบายในการรับ	 ผภร.	 
ไปตั้งถิ่นฐานใหม่ตามสมควรที่จะไม่เป็นภาระและ 
ส่งผลกระทบต่อประเทศตนมากเกินไปองค์การ
ระหว่างประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชน	ที่มุ่งเน้นไป
ในการให้ความช่วยเหลือ	ผภร.	ตามหลักสิทธมินษุยชน	
ตามที่บริบทของป ัญหาได ้มีความเกี่ยวข ้องกับ 
หลากหลายตัวแสดงนั้น	 ย่อมท�าให้การแก้ไขปัญหา 
มิอาจด�าเนินการได้โดยตัวแสดงใดเพียงตัวแสดงหนึ่ง	
อกีทัง้หากขาดซ่ึงความร่วมมอืระหว่างกนัของตัวแสดง 
ทั้งหมดก็จะท�าให้การแก้ไขปัญหาไม่สามารถด�าเนิน
การได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนได้

	 2)	อาหารที	่ผภร.	 ได้รบัการจดัสรรเพือ่ยงัชพี 
ไม่มีความหลากหลายและเพียงพอ	 อันเนื่องมาจาก 
งบประมาณที่จ�ากัดลงขององค์การระหว่างประเทศ	 
	 3)	 ผภร.	 ยังคงขาดความหวังส�าหรับอนาคต	
และไม่สามารถวางเป้าหมายหรืออนาคตของตนได้	
เป็นต้น	ส�าหรับปัจจัยดึงดูด	ได้แก่	
	 	 1)	 ความแตกต่างด้านความเจริญ
ระหว่างภายในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวฯ	 และนอกพื้นท่ี
พักพิงชั่วคราวฯ	อาจเป็นแรงดึงดูดให้	 ผภร.	 ต้องการ
ได้รับโอกาสและประสบการณ์ใหม่	ๆ

	 	 2)	 พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ	 ไม่อาจ
สร้างรั้วรอบขอบชิดเพ่ือการควบคุมได้อย่างชัดเจน	
อันมีสาเหตุมาจากข้อจ�ากัดตามหลักมนุษยธรรม	และ
มช่ีองทางการเข้าออกพ้ืนท่ีพกัพงิชัว่คราวฯ	 โดยเฉพาะ 
ช่องทางธรรมชาติมากมาย
	 	 3)	 จ�านวนเจ้าหน้าที่รัฐ	 ไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติภารกิจในการควบคุมก�ากับดูแล	 ผภร.	
ได้อย่างทั่วถึง	เป็นต้น	

ข้อพิจารณา
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 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1.1	 ส่งเสริมให้	 ผภร.	 มีงานท�าในพื้นที่
พกัพงิชัว่คราวฯ	เช่น	อาจจะเป็นการรบังานจากภายนอก 
เข้ามาท�าในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวฯ	 โดยผ่านการได้รับ
อนุญาตจากเจ้าหน้าที่รัฐ	 หรือการอนุญาตให้	 ผภร.	
สามารถเพาะปลูก	 และสนบัสนนุให้สามารถส่งผลิตผล 
ที่ได้ออกไปจ�าหน่ายภายนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ	ได้
ทัง้นี	้ จะต้องค�านงึด้วยว่าการเปิดโอกาสดงักล่าวจะเป็น
ปัจจัยดึงดูดให้มี	 ผภร.	 ลักลอบเข้ามาในประเทศไทย	
หรอืมาพกัอยูใ่นพืน้ทีพ่กัพงิชัว่คราวฯ	เพิม่มากขึน้หรอืไม่	 
ส่วนกรณีทีม่อีงค์กรเอกชนหรอืองค์การระหว่างประเทศ 
ได้เสนอให้	 ผภร.	 สามารถออกไปท�างานนอกพื้นท่ี 
พกัพงิช่ัวคราวฯ	ได้นัน้	ควรมกีารศกึษาถงึ	ผลด	ี-	ผลเสยี	 
ผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและราษฎรไทยอย่าง
ละเอยีดถ่ีถ้วนเสยีก่อน	 เพือ่ทีจ่ะน�ามาพจิารณาแนวทาง 
ต่อไป

1.2	 เห็นควรก�าหนดเป้าหมายระยะเวลา
ทีจ่ะส่ง	 ผภร.	 กลบัภูมลิ�าเนาเดมิหรอืก�าหนดเป้าหมาย 
ระยะเวลาให้	 UNHCR	 น�า	 ผภร.	 ทั้งชุมชน	 โดยไม่ 
คัดเลือกเฉพาะผู ้ที่ มี ทักษะหรือการศึกษาสูงไป 
ตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่สามเพียงเท่านั้น

1.3	 ศกึษาถงึความเป็นไปได้ในการก�าหนด 
นโยบายการรองรับ	ผภร.	ทีป่ระสงค์ทีจ่ะอยู่ในประเทศไทย	 
การที่ประเทศไทยประสบปัญหาและข้อจ�ากัดใน 
การส่ง	ผภร.	กลบัภมูลิ�าเนาเดมิและการไปตัง้ถ่ินฐานใหม่	 
ในประเทศที่สามนั้น	หากพิจารณาในอีกด้านนึง	ผภร.	
ท่ียังคงอาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงช่ัวคราวฯ	 ก็ถือเป็น 
ทรัพยากรมนุษย์	 (Human	 Resources)	 ที่สามารถ
ก่อให้เกิดประโยชน์ได้เช่นกัน	 จะเป็นไปได้หรือไม่ 
ที่ประเทศไทยจะใช้ทรัพยากรมนุษย์จาก	 ผภร.	 นี้เพื่อ
ช่วยสร้างการพัฒนาให้กับประเทศไทย	 ทั้งการพัฒนา
ในพื้นที่ชายแดน	หรือเป็นแรงงานถูกกฎหมาย	โดยรัฐ
อาจจะคดัเลอืก	ผภร.	ทีม่ศัีกยภาพและมีความสมัครใจ
ทีจ่ะอยูอ่าศยัในประเทศไทย	 โดยรฐัอาจจะอบรมวชิาชพี 

หรือให้ความรู้เพิ่มเติมในการเป็นพลเมืองที่ดีที่จะอยู่
ภายในประเทศไทยโดยไม่ส่งผลกระทบต่อความมัน่คง 
ของรฐัหรอืราษฎรไทย	ทัง้นี	้ควรมกีารศกึษาความเป็นไปได้ 
ของนโยบายฯ	เพิ่มเติมทั้งในบริบทของกฎหมาย	และ
ผลกระทบทั้งผลดี	-	ผลเสียอย่างละเอียด

1.4	 ก�าหนดแนวทางการเจรจาหารือกับ
ผู้น�าของชนกลุ่มน้อยต่าง	 ๆ	 เหล่านั้น	ทั้งโดยทางตรง
และทางอ้อม	เพื่อให้รับ	ผภร.	กลับไปยังภูมิล�าเนาเดิม	
ซึ่งจะช่วยให้	 ผภร.	 มีความมั่นใจและสมัครใจในการ
เดนิทางกลบัภูมิล�าเนาเดิมมากยิง่ขึน้	 อกีทัง้ยงัเป็นการ 
ช่วยลดจ�านวน	ผภร.	ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ	อีกทาง
นึงด้วย

1.5	 สร้างช่องทางการสือ่สารต่อประชาคมโลก 
เพื่อให้รับทราบถึงประเด็นปัญหาการอพยพหนีภัย
ของ	 ผภร.	 สาเหตุที่แท้จริงของการอพยพหนีภัย	 
และการดูแลของรัฐไทยที่ได้ให้การช่วยเหลือตามหลัก 
มนษุยธรรมสากลเป็นอย่างดีแล้ว	 เพือ่ให้ประชาคมโลก 
มีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ
อย่างแท้จริง

1.6	 การก�าหนดแนวทางและการด�าเนิน
การใด	ๆ	ในการแก้ไขปัญหาจะต้องพิจารณาและ
ค�านึงถึง	 การสร้างสมดุลระหว่างประเด็นการรักษา
ความมั่นคงของรัฐและประเด็นหลักสิทธิมนุษยชน	
เพราะประเด็นทั้งสองล้วนส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน	
ไม่สามารถเลือกปฏิบัติในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง
เพียงด้านเดียวได้

1.7	 การก�าหนดแนวทางและการด�าเนิน
การใด	ๆ	ในการแก้ไขปัญหาจะต้องมีการวิเคราะห	์
ก�าหนดนโยบายและแผนงาน	 ผ่านการบูรณาการจาก
หลากหลายหน่วยงานและทุกภาคส่วน	 เพราะแต่ละ
หน่วยงานและแต่ละภาคส่วนล้วนมมีมุมองในประเดน็ 
ปัญหาและผลกระทบท่ีแตกต่างกัน	 การบูรณาการ 
จะมส่ีวนช่วยให้การก�าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการลักลอบออกนอกพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ 

ของผู้หนีภัยสู้รบจากเมียนมา
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1.8	 สร้างความร่วมมอืและการประสานงาน 
กันอย ่ าง ใกล ้ชิดระหว ่ างตั วแสดงที่ เกี่ ยวข ้อง 
ทั้งหมด	 เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสามารถด�าเนินการได้
ในทุกห่วงโซ่คุณค่า	ทั้งนี้	ทุกตัวแสดงควรมีการมองไป
ที่เป้าหมายสุดท้ายอันเป็นที่ยอมรับร่วมกันได้	 รวมทั้ง
เห็นควรให้มีการสร้างกรอบความร่วมมือในระดับ
ภูมิภาค	เช่น	ประชาคมอาเซียน	เข้ามามีส่วนร่วมและ
ช่วยในการแก้ปัญหาด้วย	 ซึ่งผู้จัดท�าเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ยิ่งหากจะมีการศึกษาต่อยอดในประเด็น
กรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคในการแก้ไขปัญหา
การบริหารจัดการผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาต่อไป

 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

2.1	ควรส่งเสรมิให้	ผภร.	มคีวามรูเ้กีย่วกบั 
กฎ	 ระเบียบ	 และกฎหมายไทย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อ	ผภร.	โดยตรง	รวมทั้ง
ช้ีแจงประชาสัมพันธ์ให้	 ผภร.	 ทราบว่าการลักลอบ
ออกนอกพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวฯ	 ถือเป็นการกระท�าที่
ผิดกฎหมายไทยและจะถูกจบักมุในข้อหาเป็นผูเ้ข้าเมอืง 
โดยผิดกฎหมาย	และจะสูญเสียสถานะการเป็น	 
ผภร.	ซึ่งรัฐไทยจะไม่อนุญาตให้	ผภร.	ที่กระท�าผิดนั้น
อยู่อาศัยในพ้ืนที่พักพิงชั่วคราวฯ	 อีกต่อไป	 และจะ
ผลักดันออกนอกประเทศไทยโดยทันที

2.2	เห็นควรจัดท�าป้ายสัญลักษณ์และ
หลักแนวเขตเพื่อบ่งชี้ขอบเขตพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ	 
ให้ชัดเจน	 เพื่อแสดงให้เห็นถึงเขตพื้นที่ที่	 ผภร.	 ได้รับ
อนุญาตจากรัฐบาลไทยให้อาศัยอยู่เป็นการชั่วคราว
และเป็นพื้นที่ควบคุมท่ีต้องปฏิบัติตนตามระเบียบ
กฎหมายของประเทศไทยอย่างเคร่งครัด

2.3	 เข้มงวดในการผ่านเข้า-ออก	 ตาม 
ช่องทางที่ก�าหนด	 และก�าหนดมาตรการลงโทษหากมี
การฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติ	โดยให้ผู้น�า	ผภร.	ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมและช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีรัฐเพื่อที่จะได้ช่วย
ประชาสัมพันธ์และท�าความเข้าใจกับ	 ผภร.	 ในพื้นที่
พักพิงชั่วคราวฯ	ได้อีกทางนึงด้วย

2.4	 สนธิก�าลังร่วม	 ระหว่างสมาชิก	 อส.	
หน่วยทหาร	 และต�ารวจในพื้นที่	 ณ	 บริเวณจุดตรวจ
บนถนนหลัก	เพื่อท�าการตรวจตราสิ่งของผิดกฎหมาย	
และท�าการลาดตระเวนปราบปรามผู้กระท�าผิดเป็น
ห้วงเวลา

2.5	 จัดเจ้าหน้าที่หาข่าวและตรวจสอบ
เกี่ยวกับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าผิด
กฎหมายของ	ผภร.

2.6	 รณรงค์ไม่ให้	 ผภร.	 เข้าไปเกี่ยวข้อง
กบัยาเสพตดิ	 จดักจิกรรมการแข่งขนักฬีาเพือ่ใช้เวลาว่าง 
ให้เกดิประโยชน์และสร้างความผ่อนคลายในการใช้ชวีติ 
ให้กับ	ผภร.	อาจจะให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาด้วย	 เพื่อสร้างความคุ้นเคย
ระหว่าง	 ผภร.	 และเจ้าหน้าที่รัฐ	 อีกทั้งยังเป็นการ
อ�านวยความสะดวกให้เจ้าหน้าทีร่ฐัสามารถปฏบิตักิาร 
ด้านการข่าว	 เพือ่ส�ารวจผูท่ี้เกีย่วข้องกบัยาเสพตดิหรอื 
การกระท�าผิดต่าง	 ๆ	 โดยหากตรวจพบผู้กระท�าผิดก็
ให้เจ้าหน้าที่รัฐด�าเนินการลงโทษตามกฎหมาย	

2.7	 สนบัสนนุให้	 ผภร.	 มกีารเลอืกตัง้ผูน้�า
ทุกระดับและในทุกพ้ืนที่เพื่อให้	 ผภร.	 ได้มีโอกาส
เลือกผู้น�าของตน	 เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาต่าง	 ๆ	
และเป็นการสร้างความเข้มแข็งในการปกครองและ
ก�ากับดูแลชุมชนของตน

2.8 สร้างความเข้มแข็งของกลไกคณะ
กรรมการผู้หนภียัการสู้รบในพ้ืนทีพั่กพิงชัว่คราว	ซ่ึงเป็น 
กลไปที่	 ผภร.	 ร่วมกันท�าหน้าที่จัดการกิจการภายใน
ทกุด้าน	 และช่วยเหลอืเจ้าหน้าทีรั่ฐในการสอดส่องและ 
ก�ากบัดูแล	ผภร.	ในพืน้ทีพ่กัพงิชัว่คราวฯ	โดยเจ้าหน้าทีรั่ฐ 
จะต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและประสานงาน 
กับผู้น�า	ผภร.	อย่างใกล้ชิด

2.9	 ควรให้มีช่องทางการสื่อสารโดยตรง
ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและ	 ผภร.	 ระดับรากหญ้า	 เช่น
การประชุมในแต่ละกลุ่มชุมชน	 กลุ่มชาติพันธุ์	 หรือ
โครงการเสยีงตามสาย	เพือ่ให้โอกาส	ผภร.	หลากหลาย 
กลุ ่ม มีช ่องทางในการน� า เสนอป ัญหาของตน	 
และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภายในชุมชน
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	 สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่เกิดข้ึนมาอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะ
เวลานาน	 ก่อให้เกดิความสญูเสยีท้ังทางร่างกายและ
จิตใจ	 เป็นประเด็นที่รัฐบาลทุกสมัยหยิบยกขึ้นมา
เป็นนโยบายเร่งด่วน	 ที่ต้องแก้ไข	 แม้ว่าในปัจจุบัน
จ�านวนเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีจะลดลง 
ตามล�าดบั	แต่เง่ือนไขด้านความรูส้กึและความเชือ่มัน่ 
ระหว่างประชาชนกับรัฐกลับยังไม่อยู ่ในระดับท่ี
น่าพอใจ	 การก�าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์
ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 จึงได้มี 
การน้อมน�ายทุธศาสตร์พระราชทาน	“เข้าใจ	เข้าถงึ 
พัฒนา”	มาเป็นแนวทางที่รัฐใช้เป็นหลักในการ 
ด�าเนนิการแก้ไขปัญหา	 ประกอบกบับรบิทของพืน้ท่ี 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีประชาชนกว่าร้อยละ	80 

เป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามและยึดถือหลักอิสลาม
เป็นแนวทางในการด�าเนนิชีวติ	 ซึง่หลกัอสิลามดงักล่าว
ปรากฏอยู ่ในคัมภีร์อัลกุรอาน	 ซ่ึงเรียกว่า	 เป็น
ธรรมนูญชีวิตของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม	 รวมถึง 
เป็นปัจจัยที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของ
ความคดิ	ความเชือ่	และวฒันธรรมเฉพาะของพ้ืนท่ี	 
ดังนั้น	 การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ้
ต้องค�าถงึถงึเง่ือนไขและปัจจัยของความหลากหลาย	
และส่ิงหนึ่งท่ีควรด�าเนินการ	คือ	ท�าอย่างไรให ้
ประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามในพื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้	ซึง่เป็นคนส่วนใหญ่ของพืน้ที	่สามารถ
ใช้ชีวิตตามหลักอิสลามได้อย่างแท้จริง	ซึ่งถือว่า
เป็นการเคารพอัตลักษณ์และส่งเสริมให้ประชาชน
เข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างมีนัยส�าคัญ

นวลแพร  กุลธ�ำรง 
2

การใช้

กฎหมายอิสลาม
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(เฉพาะเรื่องครอบครัวและมรดก)

1

 1 บทความชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมหลักสูตรความม่ันคงศึกษา	(ระดับต้น)	รุ่นที่	2	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาต ิ
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564
 2	นักวิชาการยุติธรรมช�านาญการ	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	กระทรวงยุติธรรม
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	 ประเทศไทยมีการยอมรับให้ผู ้ ท่ีนับถือ
ศาสนาอิสลามสามารถใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วย
ครอบครวัและมรดกบงัคบัแทนบทบัญญตัปิระมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ในกรณีท่ีต้องวินิจฉัย
ชี้ขาดคดีแพ่งในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล	ปัตตานี	ยะลา	
และนราธิวาส	 ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัฐไทย
ยอมรับการใช้หลักอิสลามเกี่ยวกับเรื่องครอบครัว
และมรดกในการด�าเนินชีวิตของผู้ที่นับถือศาสนา
อิสลามในพื้นที่	 4	 จังหวัดดังกล่าว	 ประกอบกับ 
ตามพระราชบญัญตักิารบรหิารองค์กรศาสนาอสิลาม	
พ.ศ.	2540	 ได้ให้อ�านาจคณะกรรมการอิสลาม
ประจ�าจังหวัดและมัสยิด	 ในการประนีประนอม 
ข้อพพิาทเกีย่วกับครอบครวัและมรดกตามบทบัญญตัิ
แห่งศาสนาอิสลาม	 กระทรวงยุติธรรมจึงได้มีการ
ส่งเสริมการใช้กฎหมายอิสลามในเรื่องครอบครัว
และมรดกตามที่กฎหมายได้ให้ไว้	 โดยมุ่งพัฒนา
ระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัวและมรดก
ตามหลักอิสลามให้เป็นระบบและเป็นมาตรฐานที่
เป็นที่ยอมรับของประชาชนและหน่วยงานของรัฐ	 
ตัง้แต่การขบัเคลือ่นงานร่วมกับนกัวชิาการอิสลามและ
ผู้น�าศาสนาในพื้นที่ทุกระดับ	การพัฒนาเครื่องมือ/ 
แบบฟอร์ม	การพฒันาศกัยภาพผูน้�าศาสนา	ตลอดจน 
สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนกลุ่มต่าง	ๆ  
มาอย่างต่อเนือ่งเป็นระยะเวลากว่า	10	ปี	และมภีาค ี
ร่วมกบัหน่วยงานรฐัอืน่	ๆ 	ทีร่บัผดิชอบ	เช่น	กระทรวง
มหาดไทย	 ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้	 ส�านักงานคณะกรรมการอิสลามกลางแห่ง 
ประเทศไทย	 ซึง่ในปัจจบุนัแม้จะมพีฒันาการท่ีดข้ึีน 
แต่ยงัคงปรากฏปัญหาในการใช้กฎหมายและระบบ
ดังกล่าว	 ท�าให้ผู ้ที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่
ยังไม่สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างแท้จริง
และเป็นผลให้หน่วยงานของรัฐก็ยังไม่สามารถ
ยอมรับให้ใช้ได้ในลักษณะทางการ	 เพื่อด�าเนินการ 
ในกิจการของรัฐได้เท่าที่ควร	

	 การศึกษาประเด็นการใช้กฎหมายในพื้นที่
จงัหวัดชายแดนภาคใต้	 จงึเป็นการประมวลข้อเท็จจรงิ			
การใช้กฎหมายอิสลามในพื้นที่และวิเคราะห์ถึง
ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบเพ่ือน�าเสนอแนวทาง
การใช้กฎหมายอิสลามในการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นและ
ทัศนคติที่ ดีของประชาชนท่ีมีต ่อรัฐว ่ายอมรับ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริง		

ความเป็นมาและ
ความส�าคัญของปัญหา
	 สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาอย่าง
ต่อเนื่องและมีระยะเวลานานสืบเนื่องจากความ
ขัดแย้งระหว่างรฐักบัประชาชนในพ้ืนทีก่บันโยบาย 
ของรฐัทีมุ่ง่เน้นการผสมกลมกลนืคนต่างวฒันธรรม 
ให้เป็นคนไทยในแบบท่ีรัฐก�าหนดพร้อมการลด
ความเป็นมุสลิมในพ้ืนที่ในอดีต	 ก่อให้เกิดความ 
ไม่พอใจและต่อต้านมาอย่างต่อเนื่อง	 แม้จะมี 
รัฐบาลใดเข้ามาบริหารก็ยังไม่สามารถแก้ไขความ
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ขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ เนื่องจากสาเหตุของความ 
ขัดแย้งเกิดจากปัจจัยเฉพาะที่มีความซับซ้อนและ
ละเอียดออ่น และสถานการณ์ความไม่สงบได้ทวี 
ความรนุแรงในห้วงปี พ.ศ. 2547 – 2550 เกดิความ
สญูเสยีต่อทกุฝ่าย ทัง้ทางร่างกาย จติใจ และทรพัย์สนิ 
แม้ว่าในปัจจบุนัจ�านวนเหตกุารณ์ความไม่สงบในพืน้ที่
จะลดลงตามล�าดับ แต่เงื่อนไขด้านความรู้สึกและ 
ความเช่ือมั่นระหว่างประชาชนกับรัฐกลับยังไม่ 
อยู่ในระดับที่น่าพอใจ
 การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพืน้ทีจ่งัหวดั
ชายแดนภาคใต้ จึงเป็นประเด็นส�าคัญที่ทุกรัฐบาล 
หยิบยกขึ้นมาเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขและ
ถูกบรรจุเป็นประเด็นในยุทธศาสตร์ชาติด้านความ 
มั่นคง ระยะ 20 ปี โดยมีนโยบายและแผนรองรับ
อย่างเป็นรปูธรรม ซ่ึงยทุธศาสตร์การท�างานทีส่�าคัญ 
ประการหนึง่ คอืการน้อมน�ายทุธศาสตร์พระราชทาน 
“เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา” มาเป็นกลยทุธ์ในการท�างาน  
เพราะการท�าความเข้าใจกบัปัญหาสถานการณ์และ
บรบิทต่าง ๆ ทีเ่ก่ียวกบัปัญหานัน้นบัเป็นสิง่ทีจ่�าเป็น 
ที่สุด คือ บริบทของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

มีประชาชนกว่าร้อยละ 80 เป็นผู้ที่นับถือศาสนา
อิสลามและยึดถือหลักอิสลาม เป็นแนวทางในการ
ด�าเนินชีวิต ซึ่งหลักอิสลามดังกล่าวปรากฏอยู่ใน
คมัภร์ีอลักรุอาน ซึ่งเรียกว่า เป็นธรรมนูญชีวิตของ
ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม รวมถึงกระทรวงยุติธรรม
มีการวิเคราะห์ถึงความต้องการของผู้เรียกร้องใน 
จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้รู้และเข้าใจถึงความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่พบว่า ข้อเรียกร้อง
ประการหนึ่ง คือ การให้รัฐบาลยอมรับให้มีการใช้
กฎหมายอิสลามในพ้ืนท่ี และมีแนวคิดในเรื่องนี ้
จนกระทัง่เป็นส่วนหนึง่ของข้อเรยีกร้องในปัจจบุนั คอื 
เขตปกครองพิเศษ นอกจากนีแ้ล้ว การใช้กฎหมาย
อสิลามเป็นปัจจยัทีแ่สดงให้เหน็ถงึความหลากหลาย 
ของความคิด ความเชื่อ และวัฒนธรรมเฉพาะของ 
พื้นที่ ดังนั้น การแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
ต้องค�านงึถงึเงือ่นไขและปัจจยัของความหลากหลาย 
และส่ิงหนึ่งที่ควรด�าเนินการ คือ ท�าอย่างไรให้
ประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ ซ่ึงเป็นคนส่วนใหญ่ของพื้นท่ี 
สามารถใช้ชีวิตตามหลักอิสลามได้อย่างแท้จริง 
ซึ่งถือว่าเป็นการเคารพอัตลักษณ์และส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างมีนัยส�าคัญ 
และเป็นการสร้างสังคมให้มีความมั่นคงปลอดภัย
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	 ประเทศไทยมีการยอมรับให้ผู ้ ท่ีนับถือ
ศาสนาอิสลามสามารถใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วย 
ครอบครวัและมรดกบงัคบัแทนบทบัญญตัปิระมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ในกรณีท่ีต้องวินิจฉัย
ชี้ขาดคดีแพ่งในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล	 ปัตตานี	ยะลา	
และนราธิวาส	ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัฐไทย
ยอมรับการใช้หลักอิสลามเกี่ยวกับเรื่องครอบครัว
และมรดกในการด�าเนินชีวิตของผู้ที่นับถือศาสนา
อิสลามในพื้นที่	 4	 จังหวัดดังกล่าว	 ประกอบกับ 
ตามพระราชบญัญตักิารบรหิารองค์กรศาสนาอสิลาม	
พ.ศ.	2540	ได้ให้อ�านาจคณะกรรมการอสิลามประจ�า 
จังหวัดและมัสยิด	 ในการประนีประนอมข้อพิพาท
เกี่ยวกับครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัติแห่ง
ศาสนาอิสลาม
	 กระทรวงยตุธิรรมจงึได้มกีารส่งเสรมิการใช้
กฎหมายอิสลามในเรื่องครอบครัวและมรดกตามที่
กฎหมายได้ให้ไว้	โดยมุ ่งพัฒนาระบบไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทครอบครัวและมรดกตามหลักอิสลาม 
ให้เป็นระบบและเป็นมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับของ 
ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ	ตัง้แต่การขบัเคลือ่น
งานร่วมกับนกัวชิาการอสิลามและผู้น�าศาสนาในพืน้ที ่
ทกุระดบั	การพฒันาเครือ่งมอื/แบบฟอร์ม	การพฒันา 
ศักยภาพผู้น�าศาสนา	 ตลอดจนสร้างความรู้ความ 
เข้าใจแก่ประชาชนกลุ่มต่าง	ๆ 	มาอย่างต่อเนื่องเป็น

ระยะเวลากว่า	10	ปี	และมีภาคีร่วมกับหน่วยงานรัฐ 
อื่น	ๆ	ที่รับผิดชอบ	เช่น	กระทรวงมหาดไทย	ศูนย์
อ�านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้	 ส�านักงาน 
คณะกรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศไทย	ซึ่งใน
ปัจจุบันแม้จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้น	 แต่ยังคงปรากฏ
ปัญหาในการใช้กฎหมายและระบบดังกล่าว	 ท�าให้
ผู ้ที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ยังไม่สามารถ 
เข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างแท้จริงและเป็นผลให้
หน่วยงานของรัฐก็ยังไม่สามารถยอมรับให้ใช้ได้ 
ในลักษณะทางการเพ่ือด�าเนนิการ	ในกจิการของรัฐ 
ได้เท่าที่ควร	และในขณะเดียวกันกฎหมายอิสลาม
ยังถือเป็นแกนกลางส�าคัญในการจัดระเบียบสังคม
มุสลิม	 เนื่องจากบทบัญญัติเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติและด�าเนินชีวิตอันจะเป็นการป้องกันความ
ขัดแย้งภายในสังคมและส่งเสริมให้สังคมมีความ
สงบสุขและมั่นคงได้อีกทางหนึ่งด้วย
	 การศึกษาประเด็นการใช้กฎหมายในพื้นที่ 
จงัหวดัชายแดนภาคใต้	 จึงเป็นการประมวลข้อเท็จจรงิ						 
การใช้กฎหมายอิสลามในพื้นที่และวิเคราะห์ถึง
ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบเพ่ือน�าเสนอแนวทาง
การใช้กฎหมายอิสลามในการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นและ
ทัศนคติที่ดีของประชาชนทีม่ต่ีอรฐัว่ายอมรับความ 
หลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริง	
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	 นับตั้งแต่	ร.ศ.	120	รัฐบาลมีการประกาศ
กฎหมายข้อบงัคบัส�าหรบัปกครองบรเิวณ	7	หวัเมือง 
ร.ศ.	120	(7	หวัเมอืง	คอื	เมอืงปัตตาน	ีเมอืงหนองจกิ	
เมืองยะหริ่ง	เมืองสายบุรี	เมืองยะลา	เมืองรามันห ์
และเมืองระแงะ)	 โดยเฉพาะในส่วนท่ีว่าด้วยการ 
โรงศาล	ข้อ	32	ที่ก�าหนดให้ความแพ่งท่ีเกิดด้วย 
ศาสนาอิสลามเร่ืองผัวเมียและมรดก	 ซึ่งคนนับถือ 
ศาสนาอสิลามเป็นท้ังโจทก์และจ�าเลย	ให้ใช้กฎหมาย
อสิลามในการพจิารณาและพพิากษา	และให้โต๊ะกาลี
ซึ่งเป็นผู้รู ้และเป็นที่นับถือในศาสนาอิสลามเป็น 
ผู้พิพากษาตามกฎหมายอิสลาม	
	 ต่อมาประเทศไทยจึงมีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามใน 
เขตจังหวัดปัตตานี	นราธิวาส	ยะลา	และสตูล	
พ.ศ.	2489	เป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงการให้น�า 
กฎหมายอิสลามมาใช้กับชนชาวมุสลิมแต่เฉพาะ
ในศาลชั้นต้นในพื้นท่ี	 4	 จังหวัดทางภาคใต้	 คือ	
ปัตตาน	ีนราธวิาส	ยะลา	และสตลู	เท่านัน้	โดยมไิด้ 
มอีาณาเขตทางการใช้กฎหมายครอบคลมุท้ังประเทศ 
เหมอืนการใช้กฎหมายอิสลามในฟิลิปปินส์	 ศรลีงักา 
และสิงคโปร์	 โดยให้น�ากฎหมายอิสลามมาใช้แทน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนของ
ครอบครัวและมรดก	ซึ่งหากตีความตามถ้อยอักษร
อย่างเคร่งครัดแล้ว	 โครงสร้างทางการใช้กฎหมาย
อิสลามในประเทศไทยกลับพบรูปแบบการใช้
กฎหมายอิสลามที่ค่อนข้างไม่ชัดเจนและย้อนแย้ง
ในตัวเอง	กล่าวคือ	มิได้กล่าวถึงลักษณะให้มีการใช้ 
กฎหมายอิสลามโดยองค์กรอื่นนอกจากศาลชั้นต้น 

ในพื้นที่	4	จังหวัดดังกล่าวแต่อย่างใด	ยังผลให้
เกิดเป็นสภาพปัญหาในการใช้กฎหมายอิสลามขึ้น
โดยที่มีรูปแบบทางโครงสร้างของระบบกฎหมาย
ในประเทศไทยเป็น	ดังนี้
	 1.	 สภาพการบังคับใช้ในประเทศไทยมิได ้
บงัคบัให้ใช้กฎหมายอสิลามกบัมสุลมิท่ัวท้ังประเทศ	
แต่ให้ใช้กฎหมายอิสลามกับคดีแพ่งเกี่ยวด้วยเรื่อง
ครอบครัวและมรดกที่ขึ้นสู่ศาลชั้นต้นในพื้นที่	 4	 
จังหวัดภาคใต้	 คือ	ปัตตานี	 นราธิวาส	 ยะลา	และ
สตูล	 ที่คู ่ความหรือผู้ย่ืนค�าร้องเป็นมุสลิมเท่านั้น	
ขอบเขตทางเนื้อหาแห่งคดีที่น�ากฎหมายอิสลาม
มาใช้กฎหมายได้บัญญัติให้น�ากฎหมายอิสลาม 
มาใช้ใน	“คดแีพ่งเกีย่วด้วยเรือ่งครอบครวัและมรดก”	
โดยไม่มีนิยามหรือให้ขอบเขตของ	 “คดีแพ่งเกี่ยว
ด้วยเรื่องครอบครัวและมรดกอิสลามศาสนิก”	การ 
จะน�ากฎหมายอิสลามมาใช้ในศาล	จงึต้องเป็นศาลที ่
เป็นผู้ตีความเลือกใช้กฎหมายตามค�าฟ้องหรือค�าร้อง
ที่ยื่นมายังศาล	ซึ่งศาลจะน�าประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ใน	บรรพ	5	ครอบครัวและ	บรรพ	6	
มรดกมาก�าหนดหลักการในการเลือกใช้กฎหมาย	 
กล่าวคอื	ประเด็นใดจะน�ากฎหมายอสิลามมาปรับใช้ได้ 
ต้องเป็นประเด็นทีจ่ะน�าบทบญัญตัใิน	บรรพ	5	และ 
บรรพ	6	มาปรับใช้กบัคด	ีแล้วจงึน�ากฎหมายอสิลาม 
มาปรับใช้แทนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	
บรรพ	5	และ	6	เท่านั้น	อันเป็นการสร้างขอบเขต
ของการเลือกใช ้กฎหมายอิสลามของศาลข้ึน 
แทนความหมายของค�าว่า	 “คดีแพ่งเกี่ยวด้วยเรื่อง
ครอบครัวและมรดกอิสลามศาสนิก”

การใชก้ฎหมายอิสลามในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
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	 ทั้งนี้	 อาจตีความได้ว่าขอบเขตทางเนื้อหา
การใช้กฎหมายอิสลามของประเทศไทยกว้างกว่า 
ทัง้สงิคโปร์	 เนือ่งจากน�ากฎหมายอสิลามมาปรับใช้
แทนบรรพ	5	และบรรพ	6	แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณชิย์ทัง้หมด	ซึง่ในบรรพ	5	นัน้นอกจาก
จะกล่าวถึงการสมรสและการหย่าแล้วยังมีเนื้อหา
รวมถึง	 การอุปการะเลี้ยงดู	 อ�านาจปกครองบุตร	
สิทธิหน้าที่บิดามารดาและบุตร	 และในบรรพที่	 6	
คือเรื่องเกี่ยวกับมรดกทั้งหมด	แต่ทั้งนี้	ไม่รวมถึงใน
เรื่องความสามารถของบุคคลแต่อย่างใด	 เนื่องจาก
เนื้อหาดังกล่าวมิได้อยู่ในบรรพที่	5
	 2.	สถานะทางกฎหมายของการสมรสตาม 
หลักศาสนาอิสลามการสมรสตามหลักศาสนา
อิสลาม	ขาดความชัดเจนเรื่องสถานะทางกฎหมาย
นอกศาลแม้จะมีกฎหมายบัญญัติให ้มีองค ์กร 
รบัรองทางทะเบยีนการสมรสและการหย่าตามหลัก 
ศาสนาอิสลาม	คือ	คณะกรรมการอิสลามประจ�า
จงัหวดั	แต่มสุลมิยงัคงจดทะเบยีนสมรสตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้โดยปกติควบคู ่กับ
การสมรสตามหลักศาสนาอิสลาม	แต่หากมีคดีขึ้น
สู ่ศาลในเขตพื้นที่	4	จังหวัด	ศาลจึงน�ากฎหมาย
อิสลามมาปรับใช้และยึดถือการสมรสตามหลัก

ศาสนาอิสลามเท่านั้น	หากคดีขึ้นสู่ศาลอื่นนอกเขต
พื้นที่	4	จังหวัด	จะไม่น�ากฎหมายอิสลามมาปรับใช้ 
ทั้งนี้	องค์กรอื่นท่ีมิใช่ศาลยังคงยึดถือหลักฐาน
การสมรสหรือการหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ประกอบพระราชบัญญัติจดทะเบียน
ครอบครัว	 พ.ศ.	 2478	 แต่ในกรณีการหย่า	 สตรี
มุสลิมยังสามารถน�าเรื่องของตนมาฟ้องหย่ายัง
ศาลชั้นต้นในพื้นที่ที่มีการให้ใช้กฎหมายอิสลาม
หรือให้ทางคณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัด
หรือโต๊ะอิหม่ามประจ�ามัสยิดออกหนังสือรับรอง
การหย่าให้	 โดยมิได้บังคับถึงรูปแบบกระบวนการ
หย่าแต่อย่างใด	 ซ่ึงในส่วนสถานะภาพบุคคลจาก 
การมีระบบกฎหมายท่ียอมรับการสมรสสองระบบ 
ในพื้นท่ีเดียวกัน	ท�าให้เกิดความไม่ชัดเจนใน 
หลายด้าน	แม้จะมีค�าพิพากษาหรือหน่วยงานต่าง	ๆ  
พยายามออกระเบียบหรือค�าสั่งภายในเพื่อแก้ไข
สภาพปัญหานี้	แต่เมื่อหนังสือรับรองการสมรสหรือ 
การหย่าตามหลักศาสนาอสิลามยงัคงจะถกูยอมรับ
ให้ใช้ในศาลช้ันต้นในพืน้ท่ี	4	จงัหวัดเท่าน้ัน	ผูน้บัถอื
ศาสนาอิสลามมักต้องท�าการจดทะเบียนสมรส
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบ
พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว	 พ.ศ.	 2478	
อีกด้วย	 หากต้องการผลสมบูรณ์ทางกฎหมายที่จะ
น�าสถานภาพการสมรสตามกฎหมายแห่งรัฐไปใช้
ยืนยันกับหน่วยงานอื่น
	 3.	ระบบศาลหรือองค์กรที่ใช้กฎหมาย
อิสลามศาลท่ีมีอ�านาจพิจารณาคดีเป็นศาลท่ัวไป
มิได้มีการจัดต้ังศาลเฉพาะขึ้น	 แต่มีการแต่งต้ัง
บุคคลเข้ามาเป็นผู้ใช้กฎหมายอิสลาม	คือ	ดะโต๊ะ
ยุติธรรมในการวินิจฉัยคดีร่วมกับผู้พิพากษา	 โดย
มีขอบเขตจ�ากัดเฉพาะแต่วินิจฉัยในข้อกฎหมาย
อิสลามและค�าวินิจฉัยข ้อกฎหมายอิสลามนั้น 

ISLAMIC LAW
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ไม่สามารถอุทธรณ์ได้อีก	 ซึ่งในปัจจุบันมีดะโต๊ะ
ยุติธรรมประจ�าอยู่ในศาลในพื้นที่	4	จังหวัดภาคใต ้
จ�านวน	9	ศาล	โดยทีม่กีารแยกดะโต๊ะยตุธิรรมประจ�า 
ศาลจังหวัด	 ซึ่งจะมีหน้าท่ีพิจารณาคดีมรดกทั้งท่ี 
เป็นคดี	 มีข้อพิพาทและไม่มีข้อพิพาท	 และดะโต๊ะ 
ยุติธรรมประจ�าศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่งม ี
หน้าท่ีพจิารณาคด	ี ทีเ่ก่ียวกบัครอบครวัของอสิลาม
ศาสนิกชน	 ในขณะที่ศาลในพ้ืนท่ีอื่นมิได้มีการ
ยอมรับหรือให้น�ากฎหมายอิสลามมาบังคับใช้	แต่ 
อาจมีการอ้างอิงนิติสัมพันธ์ทางครอบครัวที่เกิด
จากบทบัญญัติการให้ใช้กฎหมายอิสลามในพื้นท่ี	 
4	จังหวัดในศาลอื่น	ทั้งนี้	เมื่อไม่มีองค์กรเฉพาะ
เช่นดั่งศาลชารีอะห์ในฟิลิปปินส์หรือสิงคโปร ์
มาเป็นองค์กรทีใ่ช้กฎหมายอสิลามโดยเฉพาะแต่ยงั 
อยู่ภายใต้ระบบศาลยุติธรรม	 การน�าคดีเข้าสู่ศาล 
จึงมีขั้นตอนปกติเหมือนคดีทั่วไปที่ต้องปฏิบัติตาม 
รปูแบบและวธิกีารทางศาล	 ซึง่ต้องมทีัง้ทนายความ	
และผูรู้้ทางระเบยีบวธิปีฏิบตัทิางกฎหมาย	ตลอดจน 
ภาษาที่ใช้ต้องเป็นภาษาไทยซึ่งประชาชนในพื้นที่
โดยส่วนใหญ่มักไม่ช�านาญและเข้าใจภาษาไทย
เท่าใดนัก	และมองการเข้าสู่ระบบกระบวนการทาง
ศาลแห่งรัฐเป็นเรื่องยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายมาก	
นอกจากองค์กรศาลแห่งรัฐแล้วยังมีองค์กรภายใต้
พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม	 
พ.ศ.	2540	ที่ท�าหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับ
ครอบครัวและมรดกของมุสลิมตามที่มีการร้องขอ	
และในกรณีที่มีการให้ท�าหนังสือรับรองการหย่า 
อาจมกีารไต่สวนหาความจรงิถึงสภานภาพการหย่า

โดยองค์กรภายใต้พระราชบญัญติัการบริหารองค์กร
ศาสนา

การใชก้ฎหมายอิสลาม
เร่ืองครอบครัวและมรดกใน
พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
มีข้อสังเกตท่ีค้นพบได้ ดังน้ี
	 1.	 กฎหมายอิสลามเปรียบเสมือนระบบ 
กฎหมายศาสนาทีเ่ชือ่มโยงวิถชีวีติและความสมัพนัธ์ 
ของผู้นับถือศาสนาอิสลาม	 เป็นสิ่งที่ควบคู่กัชุมชน 
มุสลิม	 ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องความม่ันคง 
ของมนุษย์ที่เชื่อมโยงว่าความมั่นคงของมนุษย ์
กับศาสนา	คือ	การที่บุคคลสามารถก�ากับควบคุม
ตนเองให้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีอยู่ในกรอบของ
ศาสนา	การประพฤติปฏิบัติในส่ิงท่ีผิดจากหลัก
ค�าสอน	จึงเป็นเหตให้มนุษย์มีความเสี่ยงและขาด 
ความมั่นคงในชีวิต	เรื่องใดเรื่องหนึ่ง	และเชื่อมโยง 
แนวคิดเรื่องศาสนา	ที่ได้กล่าวถึงนิยามของศาสนา	
หมายถึง	ค�าสั่งสอน	และเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับพระเจ้า
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	 2.	 การใช้กฎหมายอิสลามเรื่องครอบครัว
มีบทบัญญัติชัดเจนในเรื่องขอบเขตพื้นท่ีและการ 
วนิจิฉยัในศาลชัน้ต้น	แต่ยงัขาดการก�าหนดขอบเขต
ของการใช้กฎหมายอิสลามและวิธีพิจารณาความ 
ทีชั่ดเจน	อย่างไรกต็าม	การมีกฎหมายรองรบัการใช ้
กฎหมายอิสลามเป็นการแสดงให้เหน็ถงึความยอมรบั
ความหลากหลายทางความคิดความเชื่อในพื้นที่
ตามแนวคิดพหุวัฒนธรรม	รวมถึงความเชื่อมโยง 
แนวคดิเกีย่วกับความมัน่คงของชาต	ิซึง่มีองค์ประกอบ
ทีส่�าคญั	 ประการหนึง่	 คอื	 ความเป็นธรรมทางสงัคม	
นั่นหมายถึง	 การที่รัฐส่งเสริมให้ในพื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่มีประชาชนส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาอิสลาม	 สามารถใช้กฎหมายอิสลามในเรื่อง
ครอบครัวและมรดกได้	 และมีการพัฒนาให้การใช้
กฎหมายอิสลามมีมาตรฐาน	เป็นระบบ	และเป็นที่ 
ยอมรับ	 ถือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง
ความยุติธรรมและมีระบบยุติธรรมตามวิถีชีวิต
	 3.	 การใช้กฎหมายอิสลามยังมีข้อจ�ากัด 
เรื่ององค์ความรู้	เครื่องมือ	และกลไกในการบริหาร 
จัดการ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักกฎหมายท่ีมีความรู ้
เรือ่งกฎหมายอสิลามและกฎหมายไทย	เป็นผลการ 
ให้การบังคับใช้ยังไม่เป็นที่รับรู ้และไม่ได้รับการ 
ให้ความส�าคัญ	
	 4.	 การใช้กฎหมายอิสลามในปัจจุบันมิได ้
จ�ากัดความหมายแค่เพียงกับวินิจฉัยชี้ขาดใน 
ศาลชั้นต้นเท่าน้ัน	แต่ยังหมายถึงการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทเรื่องครอบครัวและมรดกตามอ�านาจของ
คณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัด	 การยอมรับ
เอกสารต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวกับครอบครัวและมรดก

ท่ีออกโดยคณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัด 
ซ่ึงในปัจจุบัน	 การใช้เอกสารเหล่านี้	 ยังไม่เป็น
ที่ยอมรับแบบเป็นทางการหรือมีผลตามกฎหมาย
ได้ดงัเช่นเอกสารทีท่างราชการออกให้	เช่น	ทะเบียน
สมรส	เป็นต้น
	 5.	 การส่งเสริมการใช้กฎหมายอิสลามใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 เป็นการยืนยันความ
จริงใจของรัฐที่แก้ไขปัญหาโดยค�านึงอัตลักษณ์และ
ความเฉพาะของพื้นที่	รวมถงึเป็นการตอบสนองต่อ 
นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	ที่รองรับ
ไว้อย่างชัดเจน	โดยมีเป้าหมายสูงสุด	คือ	การสร้าง
ความเชื่อมั่นระหว่างรัฐกับประชาชน
	 6.	 บทบาทการมส่ีวนร่วมของสถาบนัทาง
วชิาการ	 สถาบนัทางศาสนา	 นักวิชาการ	 และผู้น�า
ศาสนามีความต่อเนื่อง	 แต่ยังขาดความเข้มข้น 
และการขับเคลื่อนงานการใช้กฎหมายอิสลามให ้
ครอบคลุมทุกภาคส่วน	
	 7.	 ความเป็นลักษณะเฉพาะของพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้	ความหลากหลายของ
คนมลายูมุสลิมส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีวิถีชีวิตและอัตลักษณ์เฉพาะซึ่งแม้จะเป็น 

สตูล
สงขลา ปัตตานี

ยะลา
นราธวิาส
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ความสวยงามในเชิงวัฒนธรรม	 แต่ในการส่งเสริม
หรือพัฒนาศักยภาพบางอย่างเพ่ือให้การด�าเนิน 
วิถีชีวิตสอดคล้องและทันกับกระแสโลกาภิวัฒน ์
เป็นไปโดยไม่ง่าย	คือ
	 	 7.1	ค่านิยมมุ่งเน้นให้เยาวชนเรียน
ศาสนาอิสลามมากกว่าเรียนในหลักสูตรสามัญ	
เป็นผลให้เยาวชนมีความรู ้อยู ่ในระดับต�่าหาก
เทียบเคียงกับพื้นที่อื่น		
	 	 7.2	การใช ้ภาษามลายูถิ่นในการ
สื่อสารเป ็นผลให ้คนในพื้น ท่ี ไม ่มีความถนัด 
ในการส่ือสารด้วยภาษาไทย
	 	 7.3	ความเชื่ อตามหลักศาสนาที ่
ไม่ได้ศึกษาให้ลึกซึ้งมากพอ	 ส่งผลต่อการปรับตัว
ให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน	
เช่น	การรับประทานอาหารฮาลาล	การละหมาด
	 	 7.4	การจ�ากัดบทบาทของเพศหญิง	
ที่แม้ว่าในปัจจุบันจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น	 แต่ 
การส่งเสริมบทบาทสตรีโดยทั่วไปนั้น	 ยังไม่ใช่
ส่ิงท่ียอมรับได้อย่างแท้จริง

ผลกระทบเชงิบวกและ
เชงิลบการใชก้ฎหมาย
อิสลามเร่ืองครอบครัว
และมรดกในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ผลกระทบเชงิบวก
	 การส ่ง เสริมการใช ้กฎหมายอิสลาม 
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 เป็นการเน้นย�้าถึง 
ความเข้าใจและจริงใจของรัฐในการแก้ไขปัญหา

จงัหวัดชายแดนภาคใต้	ทีค่�านงึถอืความหลากหลาย
ทางความคิด	 ความเชื่อ	 วัฒนธรรมและวิถีชีวิต	
โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงความ 
ยติุธรรมและมรีะบบยติุธรรมท่ีสอดคล้องกับวถีิชวิีต 
รวมถึงการพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่อง
ครอบครัวและมรดกที่เป็นส่วนที่เชื่อมโยงกับการ
ใช ้กฎหมายอิสลามให้มีบุคลากรที่มีศักยภาพ 
มีองค์ความรู้	มีเคร่ืองมือที่เป็นมาตรฐาน	รวมถึง 
มีกลไกการขับเคล่ือนอย่างมีส่วนร่วมระหว่างรัฐ 
ผูน้�าศาสนา	และประชาชน	ซึง่การไกล่เกลีย่ดงักล่าว 
จะเป็นช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการใช ้
ความรุนแรงข้ันพ้ืนฐานท่ีเร่ิมต้นต้ังแต่ระดับครอบครัว	
ซ่ึงสอดรับการยทุธศาสตร์ชาติและนโยบายทุกระดับ 

ผลกระทบเชงิลบ
	 ประเดน็การใช้กฎหมายอสิลามเป็นประเดน็
ที่มีความอ่อนไหวและเส่ียงต่อความเข้าใจผิด 
ในเชิงลบของภาครัฐโดยเฉพาะมิติด้านความมั่นคง	
เนือ่งจากการปกครองตนเองเป็นหนีง่ในข้อเรยีกร้อง
ส�าคัญของกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ	 การที่กระทรวง
ยุติธรรมให้การสนับสนุนในเรื่องนี้เป็นการยินยอม 
ให้ประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้ใช้กฎหมายอิสลาม	 ซึ่งอาจเป็น 
การแสดงให้เห็นความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
กับการใช้กฎหมายของประเทศในภาคอื่น	 ดังนั้น	
การขับเคล่ือนประด็นนี้	 จึงต้องระมัดระวังและ
ค�านึงถึงการสร้างความเข้าใจกับภาครัฐในส่วนอื่น
ให้เข้าใจวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการขับเคล่ือน	
ซึ่งมิใช่เฉพาะฝ่ายความมั่นคงเท่านั้น	 แต่ต้องค�านึง
ถึงประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามในภาคอื่นของ
ประเทศไทยด้วยเช่นกัน
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ข้อพิจารณา ข้อเสนอแนะ
	 การศึกษาเรื่องการใช้กฎหมายอิสลามใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
1)	เพื่อศึกษาการใช้กฎหมายอิสลามเรื่องครอบครัว
และมรดกในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้	 2)	 เพื่อ
ศึกษาผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบประเด็นการ
ใช้กฎหมายอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	
3)	เพื่อเสนอแนวทางการใช้กฎหมายอิสลามเพือ่
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 มีขอบเขต
การศึกษา	 คือ	 ศึกษาการใช้กฎหมายอิสลามเรื่อง 
ครอบครัวและมรดกในพื้นที่จังหวัดปัตตานี	 ยะลา 
นราธวิาส	สตลู	และสงขลา	โดยวธิกีารศกึษา	รวบรวม
ข้อมูลทุติยภูมิจากแนวคิดทฤษฎี	 งานวิจัย	 และ 
เอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวข้อง	 วิเคราะห์ข้อมูล
ทุติยภูมิ	 โดยประมวลข้อเท็จจริงร่วมกับแนวคิด 
และทฤษฎ	ี และเสนอแนวทางการพฒันาการบงัคบั
ใช้กฎหมายอิสลามเพื่อการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
	 ผลการศกึษา	พบว่า	การใช้กฎหมายอสิลาม
เร่ืองครอบครัวและมรดกในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้	 ยังไม่มีความชัดเจนในวิธีปฏิบัต	ิ แม้ว่าจะ 
มีกฎหมายรองรับชัดเจนแต่จ�ากัดเฉพาะพื้นท่ีและ
การวินิจฉัยชี้ชาด	 ในศาลชั้นต้นเท่านั้น	 แต่การใช้
กฎหมายอิสลามมีความเชื่อมโยงกับการพัฒนา 
ระบบการไกล่เกล่ียข้อพิพาท	 เรื่องครอบครัวและ 
มรดกและการยอมรับเอกสารต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวกับ 
ครอบครวัและมรดกตามอ�านาจของคณะกรรมการ
อิสลามประจ�าจังหวัดร่วมด้วย	ซึ่งในปัจจุบัน	ยังคง 
ต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ให้ด�าเนินการควบคู่กันไปอย่างเป็นระบบ	 อย่างไร
ก็ตาม	 การส่งเสริมให้มีการใช้กฎหมายอิสลาม	
เป็นการเป็นการยืนยันความจริงใจของรัฐท่ีแก้ไข
ปัญหาโดยค�านึงอัตลักษณ์และความเฉพาะของ

พื้นที่	 รวมถึงเป็นการตอบสนองต่อนโยบายและ 
ยทุธศาสตร์ด้านความมัน่คงทีร่องรบัไว้อย่างชดัเจน	
โดยมีเป้าหมายสูงสุด	คือ	การสร้างความเชื่อมั่น
ระหว่างรัฐกับประชาชน	โดยการส่งเสริมการเข้าถึง 
ความยุติธรรมและมีระบบยุติธรรมที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิต	ทั้งนี้	 จะเห็นได้ว่า	 การขับเคล่ือนการใช ้
กฎหมายอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้
ยงัคงเป็นเร่ืองท่ีทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ		 
ผู้น�าศาสนาอสิลาม	หรอืแม้กระท่ังประชาชนในพืน้ที่		
ยังไม่เข้าใจถึงเป้าหมายสุดท้ายที่รัฐต้องการให้มี
การใช้กฎหมายอิสลามในพื้นที่เพื่อสร้างการเข้าถึง
ความยุติธรรมและระบบยุติธรรมตามวิถีชีวิต	ซึ่ง
จะเป็นการแสดงถึงการเคารพอัตลักษณ์และความ 
เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กรอบกฎหมาย 
ที่ก�าหนด	 และมุ่งหมายที่จะสร้างความเข้มแข็ง 
ให้กับผู ้น�าศาสนาและประชาชนในพื้นที่ในการ 
อ�านวยความยติุธรรมร่วมกนั	 ถือเป็นกลยทุธ์ในการ
ลดความหวาดระแวง	ไม่สร้างเง่ือนไข	และสร้าง
ความไว้ใจระหว่างรัฐกับประชาชนให้เพ่ิมขึ้นด้วย
ความเข้าใจวิถีชีวิตของพ้ืนที่ที่ตรงกัน	และการใช้ 
กฎหมายอสิลามเพือ่การแก้ไขปัญหาจังหวดัชายแดน
ภาคใต้นั้น	จ�าเป็นต้องสร้างให้ความรู้และสร้างการ
มีส่วนร่วมกับกลุ่มเยาวชนและผู้น�าศาสนารุ่นใหม่
ให้มากขึ้น	 และต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	 และ
ที่ส�าคัญ	คอื	กลยุทธ์นี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้องค์ความรู้ 
เฉพาะเกี่ยวกับนิติศาสตร ์และสังคมศาสตร  ์
ผสมผสานกับประสบการณ์	 ซ่ึงจะต้องเป็นผู้ท่ีม ี
องค์ความรู้ที่ถูกต้องและลึกซ้ึงเกี่ยวกับหลักการ 
อสิลาม	รวมทัง้ต้องเข้าใจบรบิทในพืน้ทีด้่วย	ภาครัฐ 
โดยเฉพาะกระทรวงยตุธิรรมและกระทรวงมหาดไทย	
ซ่ึงควรมีสถานะเป็นผู้สนับสนุนให้การใช้กฎหมาย
อิสลามในพื้นที่สามารถน�ามาใช้เป็นกลยุทธ์ในการ
เอาชนะใจและปรับเปลี่ยนการต่อสู้จากการใช้
ความรุนแรงสู่การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธ ี
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ตามวิถชีวีติ ได้ถกูขับเคลือ่นด้วยองค์กรหรอืสถาบัน 
และภาคประชาชนทีน่บัถือศาสนาอสิลามท้ังในระดบั
พื้นที่และระดับประเทศเพื่อให้เกิดความย่ังยืนและ
ความสงบสุขต่อไป

ข้อเสนอแนะ
 1. ส่งเสริมให้มีการทบทวนและศึกษาการ 
พฒันาการในการใช้กฎหมายอสิลามในพืน้ทีจ่งัหวดั
ชายแดนภาคใต้อย่างมส่ีวนร่วมระหว่างหน่วยงานรฐั 
(กระทรวงยตุธิรรม กระทรวงมหาดไทย หน่วยงาน 
ในกระบวนการยตุธิรรม) องค์กรหรอืสถาบนัทีด่แูล 
เกีย่วกบักจิการศาสนาอิสลาม (ส�านกัจฬุาราชมนตรี 
ส�านกังานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
ส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัด
คณะกรรมการระดับมัสยิด) และภาคประชาชน  
เพือ่ทบทวนการบงัคับใช้ท่ีผ่านมาและร่วมออกแบบ 
การใช้กฎหมายอิสลาม ท่ีเหมาะสม เป็นไปตาม
กรอบกฎหมาย
 2. ส่งเสริมการให้ความรู้และสร้างความ
เข้าใจเก่ียวกบัการใช้กฎหมายอิสลามให้หน่วยงานรฐั 
องค์กรหรือสถาบันที่ดูแลเกี่ยวกับกิจการศาสนา
อิสลาม สถาบนัการศกึษา และประชาชน เพือ่การ
แก้ไขปัญหาแบบสันติวิธี

 3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบไกล่เกล่ีย 
ข้อพพิาทครอบครวัและมรดกให้มคีวามต่อเนือ่ง โดย 
ให้สถาบนัทางศาสนาเข้ามามส่ีวนร่วมในการพัฒนา 
ระบบอย่างจริงจัง และให้ส�านักงานคณะกรรมการ
อิสลามแห่งประเทศไทย และส�านักจุฬาราชมนตรี  
มีโครงสร้างภายในองค์กรที่มีหน้าที่ในการพัฒนา 
ระบบการไกล่เกลีย่ข้อพิพาทครอบครัวและมรดก 
ให้ชัดเจนเพื่อจะได้เกิดความยั่งยืน และให้สถาบัน
การศกึษาในระดบัอดุมศกึษาบรรจุเนื้อหาที่เป็นการ
ฝึกภาคปฏิบัติในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัว
และมรดกไว้ในหลักสูตรด้วย เนื่องจากเรื่องนี้เป็น
ระบบที่มีความเชื่อมโยงกับการใช้กฎหมายอิสลาม  
หากระบบมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ย่อมส่งผล 
ถึงประสิทธิภาพการใช้กฎหมายอิสลามลามด้วย
เช่นกันทั้งในเรื่ององค์ความรู้ โครงสร้าง บุคลากร 
เครื่องมือ และกฎหมายระเบียบรองรับ
 4. ส่งเสรมิให้มกีารสร้างความเข้าใจท่ีถกูต้อง
เกี่ยวกับการใช้กฎหมายอิสลามในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้กับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให ้
เข้าใจวัตถุประสงค์ที่แท้จริงและร่วมด�าเนินการ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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 4.8 การอ้างอิงเว็บไซต์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่น ๆ  ให้เป็นหมวดต่อท้ายข้อ 4.7
5. การพิจารณารับบทความ
 5.1 บทความที่ได้รับการพิจารณาให้ลงพิมพ์ในวารสารมุมมองความม่ันคง ต้องผ่านความเห็นชอบ 
  และหรือผู้เขียนได้ปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของสถาบันความมั่นคงศึกษาหรือ
  ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาบทความ
 5.2 การแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เขียนบทความทราบหลังจากสถาบันความมั่นคงศึกษา
  ได้พิจารณาบทความให้ลงพิมพ์ได้
 5.3 การพิจารณาบทความถือเป็นสิทธิ์ของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

หลักเกณฑ์การส่งบทความลงพิมพ์

เนื้อหา / ข้อความในเอกสารชุดนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียน
มิใช่ของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

วารสารมุมมองความมั่นคง | ฉบับที่ 9 |
ประจ�าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 - พฤษภาคม 2565

สถานที่ติดต่อ
สถาบันความมั่นคงศึกษา
ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ทิศตะวันตก ชั้น 7
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10215
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สถาบันความมั่นคงศึกษา  ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Change)
และผลกระทบในมิติด้านความมั่นคง

 คณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 ด้านความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศ

กระบวนการและเครื่องมือการประเมิน
สถานการณ์ความมั่นคง

 ธรรม์ธิดา กุณฑล

แนวทางการต่อต้านการก่อการร้าย
ของรัสเชีย และ: ICD

 นริน เวโรจน์วิวัฒน์

บทบาทคลงัสมอง (Think Tank)

 รพี โล่ชัยยะกูล

การบรหิารจดัการผู้หนีภยัการสูร้บ
จากเมียนมา กรณศีกึษา ปัญหาการลกัลอบ
ออกนอกพืน้ทีพ่กัพงิชัว่คราว

 พันตรี วรเชษฐ์ รัตนพันธ์

การใช้กฎหมายอสิลามในพืน้ที่
จงัหวดัชายแดนภาคใต้
(เฉพาะเรือ่งครอบครวัและมรดก)

 นวลแพร กุลธ�ารง
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