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ค�ำน�ำ

	 สถาบนัความมัน่คงศกึษา	ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต	ิ(สมศ.สมช.)	จดัท�าวารสารมมุมองความมัน่คง 

ราย	4	เดือน	เพื่อเป็นแหล่งความรู ้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและการสั่งสมประสบการณ์ในตัวบุคคล 

ที่จะถ่ายทอดงานด้านความมั่นคงที่มีเหตุปัจจัยจากสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงทั้งภายในประเทศ 

และต่างประเทศ

	 วารสารมมุมองความมัน่คง	ฉบับที	่10	(เดอืนมถินุายน	-	กนัยายน	2565)	ได้ถ่ายทอดความรูแ้ละมมุมอง 

ด้านความม่ันคง	ได้แก่	ยทุธศาสตร์ชาตไิทยต่ออาเซยีนและระหว่างประเทศ	ทีม่เีนือ้หาสมัพนัธ์กบัยทุธศาสตร์ชาต ิ

ด้านความมั่นคง	และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่างประเทศและหลัก	5S	นอกจากนี้ 

ได้มกีารถ่ายทอดเรือ่ง	“พลวตัความมัน่คงชายแดนกบัอนภุมูภิาคลุม่แม่น�า้โขง”	และ	“แนวโน้มความมัน่คงใหม่ 

และการแข่งขันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ภาคพื้นสมุทร”	ซึ่งเป ็นการประมวลชุดข้อมูล 

จากการสัมมนาเชงิวชิาการมมุมองความมัน่คง	(AFSP)	ทีส่ถาบนัความมัน่คงศกึษาได้ร่วมกับศนูย์แม่โขงศกึษา 

สถาบนัเอเชยี	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	และสถาบนัระหว่างประเทศเพือ่การค้าและการพฒันา	(องค์การมหาชน) 

ในห้วงเดือนมีนาคม	๒๕๖๕	ที่ผ่านมา	ตลอดจนได้มีการถ่ายทอดชุดความรู้ในหัวข้อเรื่อง	“การพัฒนาการฝึก 

การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ”	ซึง่เป็นการต่อยอดจากบทความเกีย่วกบัระบบการเตรยีมพร้อมและการฝึก 

การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ	 (Crisis	 Management	 Exercise	 :	 C-MEX)	 ในวารสารฯ	 ฉบับที่ผ่านมา 

นอกจากนี	้ได้ถ่ายทอดชดุข้อมลูเกีย่วกบัการบรหิารจัดการชายแดน	ใน	2	หวัข้อ	คอื	“องค์ความรูเ้พือ่ขับเคลือ่น 

การบริหารจดัการชายแดนด้านความม่ันคง”	และ	“การบรหิารจดัการชายแดนแบบองค์รวม”	จะท�าให้เหน็ถงึ 

ความส�าคัญของพื้นที่ชายแดนที่ทั้งมิติความมั่นคง	เศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	และโมเดลการบริหารจัดการ 

ความมั่นคงชายแดน	(Border	Security	and	Management	Models)

	 ในวารสารฯ	ฉบับนี้	ยังได้กล่าวถึง	“70	ปี	ความสัมพันธ์ไทย	-	ออสเตรเลีย”	ที่มีมาอย่างยาวนาน 

ผ่านความร่วมมอืในโครงการด้านต่างๆ	และได้กล่าวถึง	“เกร็ดความรู	้Track	1.5	BIMSTEC	Security	Dialogue 

คร้ังที	่3”	ทีก่�าหนดจัดขึน้ระหว่างวนัที	่6	-	7	กรกฎาคม	2565	ตลอดจนการส่งเสรมิความร่วมมอืทางวชิาการ 

ใน	“บนัทกึความเข้าใจความร่วมมอืทางวิชาการระหว่างส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต	ิกบัคณะรฐัศาสตร์ 

สถาบันเอเชียศึกษา	สถาบันวิจัย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”	และท้ายสุดเป็นการแนะน�าข้าราชการบรรจุใหม่ 

ซึ่งเป็น	New	Generation	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

	 ด้วยเหตนุี	้ สถาบนัความมัน่คงศกึษา	จงึหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าวารสารมมุมองความมัน่คงฉบับนีจ้ะเป็นประโยชน์ 

แก่ผูท้ีศ่กึษาและสนใจประเด็นความม่ันคงในหลากหลายมติทิีมุ่่งเน้นให้เหน็ถงึพลวตัความมัน่คงในบรบิทปัจจุบนั 

ทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็	รวมทัง้ภาพการด�าเนนิงานด้านความมัน่คงของส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ

สถาบันความมั่นคงศึกษา
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กำรสัมมนำเชงิวิชำกำรมุมมองควำมมั่นคง (AFSP)
คร้ังท่ี 2/2565
 พลวัตควำมมั่นคงชำยแดนกับอนุภูมิภำคลุ่มแม่น�ำโขง"
 แนวโน้มควำมมั่นคงใหม่และกำรแข่งขัน

 ในภูมิภำคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ภำคพ้ืนสมุทร

สถาบันความมั่นคงศึกษา

ยุทธศำสตร์ชำติไทยต่ออำเซียน
และระหว่ำงประเทศ
เกียรติศักด์ิ ท่ังทอง

กำรพัฒนำกำรฝกึกำรบริหำรวิกฤตกำรณ์
ระดับชำติ
ยศกร ยืนยง

กำรพัฒนำองค์ควำมรู้เพ่ือสนับสนุนกำรขับเคล่ือน
กำรบริหำรจัดกำรชำยแดนด้ำนควำมมั่นคง
ปรียาภรณ์ อยู่คง
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แนะน�ำ New Gen NSC
แรกเข้ำกับมุมมองควำมมั่นคง
สถาบันความมั่นคงศึกษา
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วิสัยทัศน์
ของส�ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ

องค์กรน�ำด้ำนควำมม่ันคงแบบองค์รวม
บนพ้ืนฐำนกำรรกัษำผลประโยชน์แห่งชำติ

และบรหิำรจัดกำรควำมม่ันคงทุกมิติ
อย่ำงสมดุลและยั่งยืน

นโยบำยวิชำกำรด้ำนควำมมั่นคง

 	 สร้างและพัฒนาองค์ความรู้วิชาการด้านความม่ันคง	เพื่อเป็นข้อมูลเสนอแนะ	ยุทธศาสตร์ 

นโยบายแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง

 	 สนับสนนุให้มกีารศกึษาวจิยัด้านวชิาการในประเดน็ความมัน่คงเพือ่เสนอแนะ	ยทุธศาสตร์ 

นโยบาย	แผนความมั่นคงเฉพาะเรื่อง	หรืออื่นใดที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง

 	 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความมั่นคงให้แก่หน่วยงานทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องให้รับรู้ถึง 

ความส�าคญัของมติิความมัน่คงทีต้่องประสานและบรูณาการการวางแผนและการปฏบิตังิานทีเ่กือ้กลูกนั 

อย่างเป็นเอกภาพ

 	 ส่งเสรมิให้มกีารประชมุ	สมัมนา	การหารอืและความร่วมมอืทางวชิาการระหว่างส�านกังาน 

สภาความม่ันคงแห่งชาติกบัหน่วยงานทางวชิาการและหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องท้ังภายในและต่างประเทศ 

เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ให้งานความมั่นคง

 	 ส่งเสรมิให้มกีารพฒันาหลกัสตูรและจดัการความรูด้้านความมัน่คงเพือ่ประโยชน์ในการพฒันา 

บคุลากรของส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ	หน่วยงานด้านความมัน่คง	และหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

 	 เผยแพร่ข้อมูลหรือองค์ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติให้แก่ทุกภาคส่วนฉบ
ับที่

 10
 ป

ระ
จ�ำ

เดื
อน

มิถ
ุนำ

ยน
 - 

กัน
ยำ

ยน
 2

56
5

วำ
รส

ำร
มุม

มอ
งค

วำ
มม

ั ่นค
ง

4



SINGAPORE

MYANMAR

VIETNAM

THAILAND

CAMBODIA

LAOS

PHILIPINES

BRUNEI

INDONESIA

MALAYSIA

บทคัดย่อ

การท�าความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคงและการต่างประเทศ	การก�าหนดยุทธศาสตร ์

ด้านการต่างประเทศภายใต้แนวคิด	5S	(5	มี)	ท่าทีไทยต่ออาเซียนท่ามกลางสถานการณ์ระหว่างประเทศ 

ซึ่งนับตั้งแต่โลกเผชิญกับการแข่งขันทางการค้า	การเข้ามามีอิทธิพลของประเทศมหาอ�านาจ	พร้อมกับ 

การระบาดของ	Covid-19	ได้ส่งผลกระทบต่อความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิและความมัน่คงด้านสขุภาพ 

ของมนุษย์	(Health	Security)	อย่างใหญ่หลวง	รวมถงึสถานการณ์ความขดัแย้งระหว่างรสัเซียและยเูครน 

ที่เกิดขึ้นตั้งแต่	24	กุมภาพันธ์	2565	เป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ส�าคัญในปัจจุบัน

ยุทธศาสตร์เปรียบเสมือนการก�าหนดทิศทางการด�าเนินการความร่วมมือของไทยในเวทีระหว่างประเทศ 

ทั้งในเร่ืองภาพรวมของความมั่นคงไทยต่ออาเซียนหรือสถานการณ์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ในปัจจุบันที่สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน	(สปจ.)	ต่างพยายามเข้ามามีอิทธิพล	ทั้งในด้าน 

ความมั่นคง	เศรษฐกิจ	และ	สังคมวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ	ดังนั้นจึงต้องให้ความส�าคัญกับ	“ยุทธศาสตร ์

ชาติไทยต่ออาเซียนและระหว่างประเทศ”

ในบทความจะมกีารน�ากรณศีกึษา	(Case	Study)	สถานการณ์ความมัน่คงในภมูภิาคและระหว่างประเทศ 

ที่มีผลเอื้อ	สนับสนุน	หรือข้อจ�ากัดในการด�าเนินนโยบายความมั่นคงและการต่างประเทศของไทย 

และข้อเสนอเชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย

ค�ำส�ำคัญ :     ยุทธศาสตร์ชาติ,	ความมั่นคง,	อาเซียน,	สถานการณ์ระหว่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติไทยต่ออาเซียน
และระหว่างประเทศ 1

เกียรติศักด์ิ ท่ังทอง 2

1	ข้ อมู ลชุ ดนี้ จั ดท� าขึ้ น เพื่ อ ใช้ เ ป็น ส่วนหนึ่ งประกอบการบรรยายของรอง เลขา ธิการสภาความมั่ นคงแห่ งชาติ  
	 (นายรัชกรณ์	นภาพรพิพัฒน์)	 ในหลักสูตร	“การทูตฝ่ายทหารแบบรวมการ”	 รุ่นที่	 30	ประจ�าปีงบประมาณ	2565 
	 เม่ือวันที่	27	 เมษายน	2565	ณ	กรมข่าวทหาร	กองบัญชาการกองทัพไทย	เพื่ออบรมข้าราชการที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ 
	 ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร	 รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร	 ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเหล่าทัพ	 และ	 รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเหล่าทัพ	 ณ	 ต่างประเทศ 
	 และผู้เขียนได้ท�าการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมภายหลังจากการบรรยายเพื่อน�าเสนอในบทความชิ้นนี้

2	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กองนโยบายและยุทธศาสตร์ความม่ันคง	ส�านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ	รัฐศาสตร์บัณฑิต 
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	MSc	Human	Resources	Management,	Bournemouth	University,	UK
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Abstract
Understanding	National	Strategy	on	security	and	foreign	affairs	 issues	as	well	as	
foreign	security	strategy	5s	are	used	to	examine	security	contexts	in	ASEAN	during	
international	scenarios	such	as	trade	competition,	influence	of	two	major	power	
countries,	 and	 pandemic	 of	 coronavirus	 that	 impact	 to	 economic	 growth	 and	
health	security.	Moreover,	conflict	between	Russia	and	Ukraine	since	24	February	
2022	is	also	the	situation	that	national	focus	and	concern.

National	Strategy	can	be	compared	as	the	strategy	that	sets	cooperation	direction	
between	Thailand	and	international	organisation.	In	terms	of	overview	of	ASEAN	
security,	 ASEAN	 faces	 various	 security	 situations	 in	 Southeast	 Asia	 region.	 For	
instance,	willing	of	America	and	China	that	try	to	influence	over	ASEAN	in	security,	
economic,	and	social	cultural	dimensior,	so	it	is	important	to	understand	“linkage	
between	Thai	National	Strategy,	ASEAN,	and	international	situations”.

Lastly,	case	study	will	be	selected	to	examine	impact,	opportunity,	or	threat	of	
any	situation	to	Thailand,	then	following	to	policy	suggestion.

Keywords:    National	Strategy,	Security,	ASEAN,	International	situation

บทน�ำ
	 หากศกึษาเนือ้หารฐัธรรมนญู	พทุธศกัราช	2560	มาตรา	65 

ได้บัญญัติให้ประเทศมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนา 

ประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล	เพื่อใช้เป็นกรอบ 

ในการจดัท�าแผนต่าง	ๆ 	ให้สอดคล้อง	และบรูณาการกนัเพือ่ให้เกดิเป็น 

พลังผลกัดันร่วมกนัไปสูเ่ป้าหมายเพือ่ให้บรรลวุสิยัทศัน์	“ประเทศไทย 

มคีวามมัน่คง	มัง่ค่ัง	ยัง่ยนื	เป็นประเทศทีพั่ฒนาแล้ว	ด้วยการพฒันา 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท�า 

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2559	โดยในมาตรา	5	ระบุว่า	“ให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย 

ในการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท�าแผนต่าง	ๆ  

ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน	อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 

ตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ	ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบปี”	และในมาตรา 6 

ได้ระบุว่า “ยุทธศาสตร์ชาติอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  (1) 	วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ 

(2) 	 เป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาว	การก�าหนดระยะเวลาท่ีต้องด�าเนินการ 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมาย	และ (3) 	ยุทธศาสตร์ด้านต่าง	ๆ

	 นอกจากนี้ในการก�าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน	ก่อนคณะรัฐมนตรี 

จะเข้าบรหิารราชการแผ่นดนิต้องค�านงึถงึแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต	ินโยบายและแผน 

ระดบัชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติและแผนอืน่ใด	รวมตลอดท้ังการจดัท�างบประมาณรายจ่าย 

ประจ�าปีงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
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	 ในส่วนการจัดระดับของแผนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 	 4	ธันวาคม	2560 
ก�าหนดให้มีแผน	3	ระดับ	โดยยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระดับที่	1	นโยบายและแผนระดับชาต ิ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็นแผนระดับท่ี	2	และแผนปฏิบัติการ 
ด้าน...	เป็นแผนระดบัที	่3	เพือ่ถ่ายทอดยทุธศาสตร์ชาตไิปสูก่ารปฏบัิต	ิโดยจะขอกล่าวให้เหน็ภาพ 
ความเชื่อมโยงของแผนทั้ง	3	ระดับ	ดังนี้

ยุทธศำสตร์ชำติ

	 ยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	พ.ศ.	2561	-	2580	 เป็นแผนการพัฒนาประเทศ	ที่จะก�าหนด 

กรอบและแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนด�าเนินการให้เป็นไป 

ในทิศทางเดียวกัน	ซึ่งแผนการพัฒนาประเทศจะน�าไปสู่กรอบความร่วมมือระหว่างไทย 

และองค์กรระหว่างประเทศ	โดยรัฐธรรมนูญ	ปี	2560	มาตรา	65	ได้ก�าหนดให้ประเทศ 

มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน	ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท�าแผนต่าง	ๆ 	ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็น 

พลงัผลกัดันร่วมกนัไปสูเ่ป้าหมาย	เพือ่ให้บรรลุวสิยัทศัน์ “ประเทศไทยมคีวามมัน่คง มัง่ค่ัง 

ยัง่ยนื เป็นประเทศทีพ่ฒันาแล้ว ด้วยการพฒันาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” 

และวางเป้าหมายประเทศ “มั่นคง มั่งค่ัง  ย่ังยืน”	 โดยเป้าหมายของการพัฒนา 

เพือ่ให้บรรลุเป้าหมาย	5	ด้านด้วยกนั	คอื 1)  ประเทศมคีวามมัน่คง	กล่าวคอื	มคีวามมัน่คง 

ในประเทศ	มแีผนรับมอืต่อภัยความมัน่คงต่างประเทศ 2)  ประชาชนอยูด่	ีกนิด	ีมคีวามสขุ 

มีอาชีพมั่นคง 3)  เศรษฐกิจมีการพัฒนาต่อเนื่อง 4)  สังคมมีความเป็นธรรม	เคารพ 

ความหลายหลาย	และ 5)  ทรัพยากรมีความยั่งยืน

FIRST L
EV

EL
 P

LA
N

แผน
ระดับที่

1

ตารางความเชือ่มโยงนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การจัดระดับแผน

หมำยเหตุ มติ ครม. เมื่อวันท่ี 4 ธ.ค. 2560 ให้ใชช้ือ่ว่ำแผนปฏิบัติกำร... เว้นแต่ในกรณีท่ีมีบทบัญญัติตำมกฎหมำยท่ีก�ำหนดชือ่แผนไว้แล้ว
ท้ังน้ี แผนระดับท่ี 3 หมำยรวมถึงทุกแผน ท้ังแผนระดับกระทรวง/หน่วยงำน แผนบูรณำกำร และแผนเฉพำะด้ำน

ควำมเชือ่มโยงนโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ นโยบำยรัฐบำล แผนพัฒนำ
แผนยุทธศำสตร์ กำรจัดระดับแผน (ตำมมติ ครม. 4 ธ.ค. 2560)

*ใชถึ้งปี พ.ศ.2565
**อยู่ระหว่ำงกำรจัดท�ำ ฉบับปี พ.ศ.2566-2570

1

2

3

ยุทธศำสตร์ชำติ

เป
็นก

รอ
บใ

นก
ำร

จัด
ท�ำ

แผ
นต่

ำง
ๆ

เป้ำหมำย
กำรพัฒนำ

ประเทศ

*แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19

พ.ศ. 2564 - 2565

**นโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

*แผนปฏิรูปประเทศ
ด้าน...

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนอื่นๆแผนปฏิบัติการด้าน...
ระยะที่... (พ.ศ. ....-....)

"แผนปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงาน..."

ฉบ
ับที่

 10
 ป

ระ
จ�ำ

เดื
อน

มิถ
ุนำ

ยน
 - 

กัน
ยำ

ยน
 2

56
5

วำ
รส

ำร
มุม

มอ
งค

วำ
มม

ั ่นค
ง

7



	 เมือ่พจิารณาความเชือ่มโยงนโยบายรฐับาล	ยทุธศาสตร์ชาติ	นโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความมัน่คงแห่งชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ได้มีการจัดระดับแผนเป็น	3	ระดับ	ดังนี้

คือ ยุทธศาสตร์ชาติ มีองค์ประกอบทั้งสิ้น 6 ด้าน ซึ่งเป็นทิศทางที่ก�าหนดเป้าหมายและแนวทาง 

การด�าเนินการไปสู่การวางเป้าหมายประเทศ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

คือ แผนทีด่�าเนนิการเพื่อตอบสนองกบัแผนระดบัที ่1 และเป็นการถ่ายทอดรายละเอยีดของเน้ือหา 

มากขึ้น ได้แก่ 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซ่ึงมีทั้งหมด 23 แผน และหน่ึงในน้ัน คือ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นด้านความมั่นคง และ ประเด็นด้านการต่างประเทศ 

2) แผนปฏิรูปประเทศ 3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 4) นโยบายและแผน 

ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นอกจากน้ี สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 

รัฐบาลจึงได้มีการจัดท�าแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก 

สถานการณ์โควิด-19 ขึ้น โดยในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติไทยต่ออาเซียนและระหว่างประเทศ” 

จะเกี่ยวข้องกับ 2 แผนแม่บทด้วยกันคือ “แผนแม่บทประเด็นความมั่นคง และแผนแม่บท 

ประเด็นการต่างประเทศ”

คือ แผนทีห่น่วยงานภาครัฐจดัท�าขึ้นเพื่อปฏบัิตริาชการและสอดคล้องกบัเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย 

และแนวทางการด�าเนินการที่ก�าหนดในแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ซึ่งในแผนระดับที่ 3 นี้ 

ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการด้าน... หรือ แผนปฏิบัติราชการ เพื่อก�าหนดโครงการ กิจกรรม 

และงบประมาณไปปฏิบัติ (บางหน่วยงานใช้แผนปฏิบัติราชการเป็นแผนระดับที่ 3 แทนการจัดท�า 

แผนปฏิบัติการด้าน... อาทิ ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ)

ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง กับ กำรต่ำงประเทศ 5S (5 มี)

	 เมือ่กล่าวถงึ	“ยทุธศาสตร์ชาตไิทยต่ออาเซยีนและระหว่างประเทศ”	คงจะหลกีเลีย่งไม่ได้ท่ีต้องท�าความเข้าใจ 

ภาพรวมของยทุธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง	โดยยทุธศาสตร์ชาตด้ิานความมัน่คงมแีนวทางการพฒันา	5	ประเดน็ 

ดังนี้ 1)  การรักษาความสงบภายในประเทศ	เน้นการสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้น 

กับประเทศชาติบ้านเมืองตลอดจนให้สถาบันหลักมีความมั่นคงเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่างยั่งยืน	และประชาชน 

อยูดี่มีสขุ	มคีวามมัน่คงปลอดภยัท้ังในชวีติและทรพัย์สนิ 2)  การป้องกนัและแก้ไขปัญหาทีม่ผีลกระทบต่อความมัน่คง 

มุง่แก้ไขปัญหาเดมิทีม่อียู่อย่างตรงประเดน็	จนหมดไปอย่างรวดเรว็	และเพือ่ป้องกนัไม่ให้ปัญหาใหม่เกดิขึน้อนัจะส่งผล 

ให้การบริหารจดัการและการพฒันาประเทศในทกุ	ๆ 	ด้าน	ด�าเนนิการไปได้อย่างต่อเนือ่ง 3)  การพฒันาศกัยภาพ 

ของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาต	ิ	มุ่งยกระดับขีดความสามารถของกองทัพ 

และหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งระบบของประเทศให้มีความพร้อมในการป้องกันและรักษาอธิปไตย	ตลอดจน 

สามารถติดตาม	ป้องกันแก้ไข	และรับมือกับปัญหาความมั่นคงทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับแบบบูรณาการ 

4)  การบรูณาการความร่วมมอืด้านความมัน่คงกบัอาเซียนและนานาชาติ รวมถงึองค์กรภาครฐัและมใิช่ภาครฐั - 

เพื่อสร้างเสริมความสงบ สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ ภูมิภาคและโลก 

อย่างยัง่ยนื  และส่งเสรมิให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีจะรองรบัปัญหาร่วมกนัได้  และ 5)  การพัฒนา 

แผน
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กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม	เพื่อให้กลไกด้านความมั่นคงสามารถท�างาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 

ด้านต่าง	ๆ 	ได้อย่างแท้จริง	ตลอดจนมีการใช้หลักธรรมาภิบาลและการบังคับใช้กฎหมาย 

อย่างเคร่งครัด	รวมถึงขจัดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง

	 บริบทการก�าหนดยุทธศาสตร์ชาติไทยต่ออาเซียนและระหว่างประเทศ	คงต้องพิจารณาถึง 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	2	แผนแม่บทด้วยกันคือ	“แผนแม่บทประเด็นความมั่นคง และแผนแม่บท 

ประเดน็การต่างประเทศ” โดยแผนแรก เป็น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเดน็ความม่ันคง 

ตั้งเป้าหมายในห้วงปี	2561-2565	ว่าจะต้องปรับสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคง	และพร้อมแก้ไข 

ปัญหาด้านความมั่นคงต่าง	ๆ 	และก�าลังก้าวสู่ห้วงระยะที่	2	(2566-2570)	ที่มีเป้าหมายในการ 

ขจัดปัญหาความม่ันคงเก่าไป และปัญหาความมั่นคงใหม่ไม่เกิดขึ้นมาอีก และด�าเนินการ 

เพื่อบรรลุเป้าหมายสุดท้ายใน	ปี	2580	ที่ว่า	“ประเทศชาติมั่นคง	ประชาชนมีความสุข”

	 ซึ่งในตัวแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคงมีแผนย่อยที่เกี่ยวข้องกับ 

ประเด็นความมั่นคงการต่างประเทศ	คือ	แผนย่อยการบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคง 

กับอาเซียน และนานาชาติรวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ

	 โดยแผนย่อยนี้	มุ่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกระดับเพ่ือเตรียมความพร้อม 

ของไทยในการรบัมอืต่อความท้าทายด้านความม่ันคงในอนาคต	 โดยส่งเสรมิความมัน่คงแบบองค์รวม 

รวมถึงความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ควบคู ่กับความมั่นคง 

ด้านการป้องกนัประเทศและรกัษาผลประโยชน์ของประเทศ	นอกจากนีย้งัจะต้องด�าเนนิการเชงิรกุ 

ในด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในภูมิภาคไปพร้อมกันด้วย	โดยมีกระทรวง 

การต่างประเทศ	รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพการด�าเนินการในภาพรวม

ส�าหรับแผนทีส่อง  เป็นแผนท่ีใช้ช่ือว่า “แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตปิระเดน็การต่างประเทศ” 
สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกประเทศจะมกีารเปลีย่นแปลงอย่างมาก รวดเรว็ และมนัียส�าคัญ 
ไทยในฐานะประเทศขนาดกลางจงึจ�าเป็นต้องรักษาดุลยภาพระหว่างมหาอ�านาจบนผลประโยชน์ 
ของชาติและหลักสากล  โดยเป้าหมายคือ  “การต่างประเทศไทยมีเอกภาพท�าให้ประเทศไทย 
มคีวามมัง่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื มมีาตรฐานสากลและมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก”

	 โดยเมื่อศึกษาเป้าหมายและประเด็นส�าคัญมีด้วยกัน	5	ประเด็น	ได้แก่ 1)  มีความม่ันคง 

2)  มีความมั่งค่ัง	ยั่งยืน 3)  มีมาตรฐานสากล 4)  มีสถานะและเกียรติภูมิ	และ 5)  มีพลัง 

ทั้งนี้	แผนรองรับ	(แผนย่อย)	ของแผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศ	กระทรวงต่างประเทศ 

ยดึหลกั 5S/5ม	ีเพือ่ตอบโจทย์ยทุธศาสตร์ชาตใินแผนระดบัท่ี	1	และแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต ิ

ในแผนที่	2	โดยแผนการต่างประเทศ 5S ประกอบด้วย Security ประเทศมีความมั่นคง, 

Sustainability ความมัง่คัง่ ยัง่ยืน, Standard ความเป็นมาตรฐานสากล, Status มเีกยีรติภมู,ิ 

และ Synergy มีพลัง โดย S ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงคือ S - Security ซึ่งมีแนวทาง 

การพัฒนา	3	แนวทาง	ดังนี้
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กำรเสริมสร้ำงและรักษำดุลยภำพสภำวะแวดล้อมระหว่ำงประเทศ 
โดยมุ่งให้ไทยในฐานะประเทศขนาดกลาง	 ด�าเนินความร่วมมือกับต่างประเทศได้อย่างสมดุล 

และเชี่อมโยงกันทั้งในมิติด้านความมั่นคง	 เศรษฐกิจและสังคม	 โดยการกระชับความสัมพันธ์ 

กับประเทศมหาอ�านาจและประเทศยุทธศาสตร์ต่าง	ๆ 	ท่ีอยู่นอกภูมิภาค	พร้อมคงบทบาท 

แนวหน้าของไทยในกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค	เพื่อผนึกพลังในทุก	ๆ 	ด้าน	ให้น�ามาสู่ 

เสถียรภาพของภูมิภาค	โดยเฉพาะในกรอบอาเซียน

กำรเสริมสร้ำงและธ�ำรงไว้ซ่ึงสันติภำพและควำมม่ันคงของภูมิภำค 
เน้นความเป็นปึกแผ่นและความเป็นแกนกลางของอาเซียนในการส่งเสริมเสถียรภาพ 

ของภูมิภาค	และบทบาทเชิงรุกท่ีสร้างสรรค์ของไทยในกรอบการทูตทุกระดับ	โดยเฉพาะ 

มติิการเมอืง	การทหาร	เศรษฐกจิ	และความมัน่คงของมนษุย์	ให้สามารถป้องกนัและรบัมือกบั 

ภัยความมั่นคงทุกรูปแบบ	รวมถึงภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่	เช่น	อาชญากรรมข้ามชาติ 

การก่อการร้าย	ภัยคุกคามทางไซเบอร์	เป็นต้น

กำรร่วมมือทำงกำรพัฒนำกับประเทศเพ่ือนบ้ำน ภูมิภำค โลก รวมถึง 
องค์กรภำครัฐและท่ีมใิชภ่ำครัฐ	เน้นความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างรฐัต่อรฐั	เอกชนต่อเอกชน 

และประชาชนต่อประชาชนผ่านการส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการป้องกันและ 

ระวังภัยคุกคามทุกรูปแบบ	พร้อมพัฒนาความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	โดยเฉพาะ 

ผ่านการทตูเชงิมนษุยธรรม	และการทตูเพือ่การพฒันา	รวมไปถงึการส่งเสรมิบทบาทของไทย 

ในเวทีความมั่นคงระหว่างประเทศ

ควำมเชือ่มโยงนโยบำยและแผนระดับชำติ
ว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ กับ 5S (5 มี)

พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 บัญญัติให้ 
ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) จัดท�านโยบายและแผน 
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ตามเป้าหมายและแนวทาง 
ท่ีสภาความมั่นคงแห่งชาติก�าหนด โดยนโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2562 - 2565 ขับเคล่ือนภายใต้ 
วิสัยทัศน์ “มีเสถียรภำพภำยในประเทศ มีศักยภำพในกำรลด 
ภัยข้ำมเขตพรมแดนไทย มีบทบำทสร้ำงสรรค์ในภูมิภำค 
และประชำคมโลก”

1

2

3
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	 อย่างไรกต็าม	เนือ่งจากปัจจบุนันโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความมัน่คงแห่งชาต ิ

ปี	พ.ศ.	2562	-	2565	ก�าลังจะส้ินสุดลง	ท�าให้ในขณะนี้	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

ได้จัดท�า	(ร่าง)	นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	พ.ศ.	2566	-	2570 

โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานของรัฐ	ภาควิชาการ	ภาคเอกชน	และการจัดเวที 

รับฟังความเห็น	 โดยร่างนโยบายและแผนฯ	ฉบับใหม่อาจมีการก�าหนดกรอบการด�าเนินการ 

เป็น	กรอบแนวทาง	ที่มุ่งเน้นในเรื่องของผลประโยชน์แห่งชาติ	ความมั่นคงแบบองค์รวม 

การจัดล�าดับความส�าคัญประเด็นความมั่นคง	และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (SDGs) 

กรอบการขบัเคล่ือน	โดยค�านงึถงึการก�าหนดสถานะแผนระดบัที	่2	ในฐานะแผนระยะปานกลาง 

5	ปี	การประเมินสถานการณ์ภัยคุกคาม	การก�าหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดท่ีเช่ือมโยงกับ 

กรอบยทุธศาสตร์ชาติด้านความมัน่คง	และแผนแม่บทฯ	ประเดน็ความมัน่คง	และการก�าหนด 

แนวทางการติดตามประเมินผล

	 ซึ่ง	 (ร่าง)	 นโยบายและแผนฯ	ปี	 2566-2570	 ยังคงให้ความส�าคัญกับมิติต่างประเทศ 

โดยบรรจุนโยบายและแผนความมั่นคงที่ 12 เรื่อง การสร้างดุลยภาพระหว่างประเทศ 

เพราะมุ ่งเน้นให้ประเทศไทยสามารถรักษาดุลยภาพด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ 

ที่ส�าคัญทางยุทธศาสตร์	 มีบทบาทน�าในประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน	 รวมทั้ง 

รักษาผลประโยชน์แห่งชาติบริเวณลุ่มน�้าโขง	นอกจากนี้	 เพื่อให้นโยบายและแผนฯ	สามารถ 

ด�าเนนิการบรรลตุามเป้าหมายและตวัชีว้ดั	กระทรวงการต่างประเทศในฐานะหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ 

ประเด็นความมั่นคงต่างประเทศ	อยู่ในกระบวนการจัดท�าแผนระดับท่ี	3	จ�านวน	2	แผน 

เพือ่ขบัเคลือ่นนโยบายสูก่ารปฏิบตั	ิในเบือ้งต้นอาจก�าหนดให้มี	1)	แผนยทุธศาสตร์รายภมูภิาค 

พ.ศ. 2566 - 2570 และ 2) แผนปฏิบัติการการทูตพหุพาคี

	 ทัง้หมดทีไ่ด้กล่าวมาในเบือ้งต้นคอื	ภาพรวมการขบัเคลือ่นแผนด้านความมัน่คงของไทย 

ทีเ่ก่ียวเนือ่งกับประเด็นต่างประเทศ	ซึง่ประเทศไทยเองต้องมีการบรูณาการทางด้านนโยบาย 

ตลอดจนแผนปฏบิติัการด้านต่าง	ๆ 	เพือ่ให้สอดคล้องกับบรบิทกรอบความร่วมมอืระหว่างประเทศ 

และสถานการณ์โลกในปัจจุบัน	อย่างไรก็ตามเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้น	ขอน�าเสนอภาพรวม 

ประชาคมอาเซียนและแผนงานประชาคมอาเซียน	2025	รวมทั้งน�าเสนอภาพรวมยุทธศาสตร ์

ชาติไทยด้านความมั่นคงไทยต่ออาเซียน	และภาพรวมความร่วมมือระหว่างไทยกับอาเซียน 

และความร่วมมือระหว่าง	อาเซียน	-	สหรัฐฯ	และ	อาเซียน	-	จีน
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ประชำคมอำเซียน และแผนงำนประชำคมอำเซียน 2025
อำเซียน หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Association of Southeast Asian Nations – ASEAN) 
ก่อต้ังข้ึนเมือ่ป ีพ.ศ. 2510 ในยุคแห่งการเผชญิหน้าทางการเมอืง 
ในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้บนความแตกต่างทางเชือ้ชาติ ศาสนา 
วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ และมีนโยบายแข่งขันในการผลิต 
การส่งออก	ปฏญิญาอาเซยีนหรอืปฏญิญากรงุเทพฯ	 ซ่ึงเป็นปฏญิญาในการก่อตัง้อาเซียน 

ได้ระบุวัตถุประสงค์ของการรวมตัวกัน	คือ	การเร่งรัดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ 

สังคม	และวัฒนธรรม	ในภูมิภาคโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างกันส่งเสริมพ้ืนฐานและ 

เสถียรภาพในภูมิภาค	โดยยึดหลักยุติธรรมและกฎเกณฑ์ของกฎบัตรสหประชาชาติ	ส่งเสริม 

ความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านต่าง	ๆ	เช่น	เศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม 

การขนส่งและคมนาคม	และหาแนวทางร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกันมากขึ้น

ภำพรวมยุทธศำสตร์ชำติไทยด้ำนควำมมั่นคงไทยต่ออำเซียน
สภาวะแวดล้อมความมั่นคง (พลวัตความมั่นคง) ได้เปล่ียนไป
ตามกาลเวลาและยุคสมัย	นบัแต่สงครามเยน็	หลงัสงครามเยน็	หรอืในห้วงปัจจบุนั 

ที่เน้นเรื่องการการแข่งขันทางการค้าเสียส่วนใหญ่	ซึ่งจากรวมตัวกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

ความมั่นคงไทยและประเทศสมาชิกยึดหลักการด�าเนินการร่วมกัน	ดังนี้

1.  หลกัการไม่แทรกแซงกิจการภายใน	(Non-Interference	(เคารพในอ�านาจอธปิไตย 

	 ของประเทศสมาชิก	หรือถ้าหากเกิดปัญหากระทบต่อผลประโยชน์โดยรวม 

	 ให้ประเทศสมาชิกหารือเพื่อแก้ปัญหา

2.  การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ	(Confidence	building)	เสถียรภาพ	สันติภาพ

3.  การเป็นประชาคมอาเซียน	(การเมอืงและความมัน่คง	เศรษฐกิจ	สงัคมและวฒันธรรม

4.  การทตูเชงิป้องกนั	(Preventive	Diplomacy)	เพือ่ลดปัญหาข้อขดัแย้งในภมูภิาค

2.

1.

มาเลเซีย Malaysia
ไทย Thailand

ฟิลิปปินส์ Philippines

อินโดนีเซีย Indonesia

สิงคโปร์ Singapore

บรูไนดารุสซาลาม Bruneiลาว Laosกัมพูชา Cambodia

เวียดนาม Vietnam

เมียนมา Myanmar

ธงชาติอาเซียน “ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้น มัดรวมกันไว้”
ประเทศในภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ ท้ัง 10 ประเทศ

รวมกันเพ่ือมิตรภาพและความเป็นน¬าหน่ึงใจเดียว
โดยสีท่ีปรากฏในสัญลักษณ์ของอาเซียนเป็นสีท่ีสําคัญของธงชาติของแต่ละประเทศสมาชกิอาเซียน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : AEC (ASEAN Economic Community)
หน่ึงวิสัยทัศน์ หน่ึงเอกลักษณ์ หน่ึงประชาคม : One Vision, One Identity, One Community
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3. ภำพรวมควำมร่วมมือระหว่ำงไทยกับอำเซียน และควำมร่วมมอื 
ระหว่ำงอำเซียน - สหรัฐฯ และอำเซียน - จีน
ในท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 4 เม่ือเดือนมกราคม 2535 
ณ ประเทศสิงคโปร์ ได้มมีติเห็นชอบข้อเสนอของไทย โดยนายกรฐัมนตร ี
อานนัท์	ปันยารชนุ	ในการเริม่จัดตัง้เขตการค้าเสรอีาเซยีน	(ASEAN	Free	Trade	Area:	AFTA) 

ตามกรอบความตกลงแม่บทว่าด้วยการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน 

(Framework	Agreement	on	Enhancing	ASEAN	Economic	Cooperation)	และ 

ในการประชุมสุดยอดอาเซียน	ASEAN	Summit	ครั้งท่ี	8	เมื่อ	4	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2545 

ณ	กรุงพนมเปญ	ประเทศกัมพูชา	ท่ีได้เห็นชอบให้อาเซียนก�าหนดทิศทางการด�าเนินงาน 

ทีแ่น่ชดัเพือ่น�าไปสูเ่ป้าหมายทีช่ดัเจนได้แก่การเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	โดยจะมตีลาด 

และฐานการผลิตร่วมกัน	และมีการเคลื่อนย้ายสินค้า	บริการ	การลงทุน	เงินทุน	และ 

แรงงานมีฝีมืออย่างเสรี	ส�าหรับการตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	ได้ก�าหนดให้ส�าเร็จ 

ภายในปี	พ.ศ.	2558

	 นอกจากนีอ้าเซยีนยงัได้มกีารขยายกรอบความร่วมมอืกับประเทศนอกกลุม่	โดย	อาเซียน+3 

เป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศนอกกลุ่ม	3	ประเทศ	คือ 

จีน	เกาหลีใต้	และญี่ปุ่น	เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออก	และ 

เพื่อน�าไปสู่การจัดตั้งชุมชนเอเชียตะวันออก	(East	Asian	Community)	โดยให้อาเซียนและ 

กระบวนการต่าง	ๆ 	ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน+3	เป็นกลไกส�าคัญในการผลักดัน 

ให้บรรลุเป้าหมาย

ในขณะท่ีอาเซียน+6 คือ การรวมกลุ่มกันของ 16 ประเทศ 
อันมีกลุ่มสมาชิกหลัก คือ ประเทศสมาชิกอาเซียน 
กับประเทศนอกกลุ่มอีก 6 ประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ 
ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย อินเดีย และนิวซีแลนด์
โดยการรวมกลุ่มในคร้ังน้ี เพ่ือเป็นการเพ่ิมระดับความสามารถ 
ในการลงทุนท�าการค้า รวมท้ังความสามารถระหว่างประเทศ 
ในด้านอ่ืน ๆ  ให้มีศักยภาพสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแข็งแกร่ง 
จนกระท่ังสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืน ๆ  ได้อย่างทัดเทียม เชน่ 
สหภาพยุโรปอีกท้ังยงัเปน็การเตรียมท�าข้อตกลงเปดิการค้าเสรี 
พร้อมผนึกก�าลังของแต่ละกลุ่มการค้าเข้าไว้ด้วยกันอยา่งมัน่คง 
เพ่ือให้กลุ่มประเทศอาเซียนด�าเนินเศรษฐกิจได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 
มากขึ้น
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ควำมร่วมมือระหว่ำงอำเซียน - สหรัฐฯ และ อำเซียน - จีน

ควำมร่วมมือ อำเซียน - สหรัฐฯ
	 ความสัมพันธ์อาเซียน	-	สหรัฐฯ	เริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี	2520	โดยในช่วงแรก 

เป็นความร่วมมือด้านการพัฒนา	ต่อมาจึงขยายถึงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ	ปัจจุบันสหรัฐฯ 

เน้นการหารอืด้านการเมอืงและความมัน่คงกบัอาเซียน	ในขณะท่ีอาเซียนยงัต้องการความช่วยเหลอื 

เพือ่การพฒันาและปรารถนาทีจ่ะหารือด้านเศรษฐกจิและการค้ากบัสหรัฐฯ	ในลกัษณะกลุม่ประเทศ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างทัง้สองฝ่ายบรรลถุงึจดุสงูสดุเมือ่มกีารประกาศแถลงการณ์วสิยัทศัน์ร่วม 

ว่าด้วยความเป็นหุน้ส่วนทีเ่พิม่พนู	 (Joint	 Vision	 Statement	on	ASEAN	-	US	 Enhanced 

Partnership)

	 ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า	45	ปี	สหรัฐฯ	และอาเซียนมีกรอบความร่วมมือต่าง	ๆ	มากมาย 

ทั้งในด้านเศรษฐกิจ	การเป็นหุ้นส่วนความม่ันคงทางด้านพลังงาน	ความช่วยเหลือทางทะเล 

เพื่อความมั่นคงอาเซียน	อาทิ	โครงการระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์	ณ	จุดเดียวของอาเซียน 

(ASEAN	Single	Window)	หรือ	ASW	ซ่ึงพัฒนาโดยได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิค 

จากสหรัฐฯ	เมื่อ	พ.ศ.	2551	ได้ช่วยให้อาเซียนลดค่าใช้จ่ายในการท�าธุรกิจ	พร้อมทั้งปรับปรุง 

ประสิทธิภาพของกระบวนการการค้าขายสินค้าให้ยิ่งกระชับข้ึน	หรือแผนด�าเนินงานส่งเสริม 

ความร่วมมอืด้านพลงังานสหรัฐฯ	-	อาเซียน	(U.S.	-	ASEAN	Energy	Cooperation	Work	Plan) 

ทีส่นับสนุนความมุง่หมายและจดุประสงค์ด้านพลงังานระดบัภมูภิาคของอาเซียน	และการฝึกผสม 

ทางทะเลระหว่างอาเซียน	-	สหรัฐฯ	(ASEAN	-	U.S.	Maritime	Exercise)	การฝึกครั้งนี ้

มุ่งเสริมสร้างความสามารถด้านการตระหนักรู้สถานการณ์ทางทะเล	การแลกเปลี่ยนข้อมูล 

และการขัดขวางการลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายทางทะเล
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2.

	 โดยล่าสุดในการประชุมการสุดยอดอาเซียน - สหรัฐฯ สมัยพิเศษ (ASEAN - US 

Special Summit)  เมื่อวันท่ี 12 - 13 พฤษภาคม 2565 ณ กรุงวอชิงตัน  ดีซี 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา	เพือ่ฉลองความสมัพนัธ์อาเซยีน	-	สหรฐัฯ	45	ปี	และเปิดโอกาสให้ผูน้�า 

อาเซยีนและสหรฐัฯ	ร่วมก�าหนดทศิทางความสมัพนัธ์ระหว่างกนัในอนาคต	โดยให้ความส�าคญั 

กับแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมของการประชุมสุดยอดอาเซียน	-	สหรัฐฯ	สมัยพิเศษ	ในประเด็น 

การสนับสนุนความเป็นแกนกลางของอาเซียน	และบทบาทของอาเซียนในสถาปัตยกรรมภมูภิาค 

การส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุข	(Health	Security)	ด้านเศรษฐกิจ	โดยเฉพาะ 

ความเชือ่มโยงของห่วงโซ่อปุทานและโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือกระตุน้ให้เกิดการลงทุน	การส่งเสรมิ 

ความร่วมมือทางทะเล	(Promoting	Maritime	Cooperation)	โดยยึดมั่นในการท�ากิจกรรม 

ในมหาสมุทรและทะเลภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ	และ	UNCLOS	1982	การส่งเสริม 

การเชือ่มโยงในระดับประชาชน	(Enhancing	People-to-people	connectivity)	การรบัมอื 

กบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ	ความร่วมมอืในประเดน็ภูมภิาค	อาทิ	อนภุมิูภาคลุม่น�า้โขง 

และความร่วมมือระหว่างประเทศ	(Collaboration	and	Coordination	on	Regional	and 

international	issues)	โดยมุง่เน้นให้ภมูภิาคเป็นเขตปลอดอาวธุนวิเคลยีร์และอาวธุทีม่อี�านาจ 

ท�าลายล้างสงู	อย่างไรกต็ามจดุประสงค์ในภาพใหญ่ของสหรฐัฯ	ทีป่ระสงค์น่าจะมุง่หวงัสกดักัน้ 

อิทธิพลของจีนในภูมิภาคอินโด	-	แปซิฟิก

ควำมร่วมมืออำเซียน - จีน
	 ในการประชุมรัฐมนตรีต ่างประเทศอาเซียน	ครั้ งที่ 	 24	ที่กรุงกัวลาลัมเปอร  ์

เม่ือเดือนกรกฎาคม	พ.ศ.	2534	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนได้เข้าร่วม 

การประชุมครั้งน้ัน	ในฐานะแขกของรัฐบาลมาเลเซีย	นับเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ ์

ระหว่างอาเซียนกับจีน	ซึ่งในปี	2539	จีนได้รับสถานะเป็นคู ่เจรจาอย่างเต็มรูปแบบ 

ของอาเซียน	 โดยอาเซียนมีความร่วมมือกับจีนทั้ง	3	 เสาหลัก	คือ	ความร่วมมือด้านการเมือง 

ความมั่นคง	ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ	และความร่วมมือด้านการพัฒนา	สังคม	และ 

วัฒนธรรม
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	 ปี	2554	จีนก้าวขึ้นเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ	1	ของอาเซียน	ขณะท่ีอาเซียนเป็นคู่ค้า 

อนัดบั	3	ของจนี	รองจากสหภาพยโุรปและสหรัฐฯ	ต่อมาในปี	2563	อาเซียนแทนท่ีสหภาพยโุรป 

ในฐานะคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของจีน	และทั้งสองฝ่ายบรรลุความก้าวหน้าครั้งประวัติศาสตร ์

ส�าหรับคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของกันและกันเป็นครั้งแรก	โดยร่วมกันส่งเสริมการลงนาม 

ในความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค	(RCEP)	และด�าเนินการโครงการริเริ่ม 

หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง	(the	Belt	and	Road	Initiative)

	 โดยในส่วนของกรอบความร่วมมอืด้านความมัน่คงระหว่างจนีและอาเซยีน	ได้มกีารส่งเสรมิ 

การสร้างการเป็นหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์	และความเข้มแขง็บนพืน้ฐานทางการเมอืงเพ่ือการรกัษา 

สนัตภิาพและเสถยีรภาพ	ซึง่กญุแจทีม่สี�าคญัคอืการด�ารงไว้ซึง่การปฏิบตัต่ิอกนัอย่างเสมอภาคกนั 

และผลประโยชน์ที่จะได้รับจากความร่วมมือกัน	ตลอดจนร่วมกันแก้ไขปัญหาความแตกต่าง 

และข้อพิพาทอย่างถูกต้อง	เพื่อด�ารงรักษาสภาพแวดล้อมของสันติภาพและเสถียรภาพ 

ในภูมิภาคเอเชยี-แปซฟิิก	โดยร่วมกนัหาทางออกของปัญหาอย่างสนัต	ิมกีารเจรจาหารอื	รวมทัง้ 

ปรึกษากันด้วยความเคารพและเข้าใจในความแตกต่างซึ่งกันและกัน

แผนงำนประชำคมอำเซียน 2025

	 ผูน้�าประเทศสมาชกิ	ASEAN	ได้ร่วมกนัลงนามในแผนแม่บทว่าด้วยความเช่ือมโยงอาเซียน 

หรอื	Master	Plan	on	ASEAN	Connectivity	2025	(MPAC	2025)	เมือ่เดอืนกันยายน	พ.ศ.	2559 

(ค.ศ.	2016)	เพือ่พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน	การขนส่ง	นวตักรรม	และการเคลือ่นย้ายแรงงานมฝีีมอื 

ในภูมิภาค	โดยเป้าหมายของ	MPAC	2025	คือการพยายามบูรณาการทั้งสิบประเทศสมาชิก 

ซ่ึงมีประชากรมากกว่า	600	ล้านคน	และมี	GDP	รวมกันกว่า	2.3	พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างแท้จริง

	 ซึง่หนึง่ในหัวข้อทีเ่กีย่วเนือ่งกบัความมัน่คง	คอื แผนงานประชาคมการเมอืงและความมัน่คง 

อาเซียน โดยมีแนวทางการด�าเนินการ	4	ประเด็น	ดังนี้

ประชำคมท่ียึดมั่นในกฎกติกำ ให้ควำมส�ำคัญกับประชำชน มีประชำชน 
เป็นศูนย์กลำง
	 ยึดมั่นและส่งเสริมหลักการพื้นฐานของอาเซียน	ค่านิยมและบรรทัดฐานร่วม	ตลอดจน 

หลักกฎหมายระหว่างประเทศ	ทีก่�ากบัดแูลการด�าเนนิความสมัพนัธ์อย่างสนัติ	รวมถึงเสรมิสร้าง 

ประชาธปิไตยธรรมภบิาล	หลกันิติธรรม	ส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธิมนษุยชน	เสรภีาพข้ันพ้ืนฐาน 

และการต่อต้านการทุจริต	ตลอดจนปลูกฝังวัฒนธรรมเร่ืองสันติภาพ	ตลอดจนค่านิยม 

เรื่องขันติธรรมและทางสายกลาง	เพื่อเป็นพลังสู่ความปรองดอง	สันติภาพ	และความมั่งคง 

ในภูมิภาคและภายนอกภูมิภาค
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ประชำคมท่ีแข็งแกร่ง ในภูมิภำคท่ีมีสันติภำพ ควำมมัน่คง
และเสถียรภำพ
	 เสริมสร้างความสามารถของอาเซยีนในการจดัการกบัความท้าทายต่าง	ๆ 	ท่ีมอียูแ่ละทีเ่กดิข้ึนใหม่ 

สามารถตอบสนองต่อประเด็นเร่งด่วนหรอืสถานการณ์วกิฤตต่ิาง	ๆ 	ซึง่ส่งผลกระทบต่ออาเซยีน 

อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที	รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพของอาเซียนในการแก้ไขปัญหา 

ความมัน่คงรปูแบบใหม่อย่างมปีระสทิธภิาพและทันท่วงที	ส่งเสรมิมาตรการสร้างความไว้เนือ้เช่ือใจ 

สนบัสนุนกจิกรรมด้านการทูตเชงิป้องกนั	และข้อรเิริม่ต่าง	ๆ 	ในการแก้ไขความขัดแย้ง	ตลอดจน 

เสริมสร้างความมั่นคงทางทะเล	และรักษาภูมิภาคให้เป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธ 

ที่มีอ�านาจท�าลายล้างสูงอื่น	ๆ

ควำมเป็นแกนกลำงของอำเซียนในภูมิภำคท่ีมีพลวัตและมองออกไป
นอกภูมิภำค
	 เสริมสร้างเอกภาพ	 ความแน่นแฟ้น	 และความเป็นแกนกลางของอาเซียน	 ในการก�าหนด 

โครงสร้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาคที่ก�าลังเปลี่ยนแปลงไป	โดยตั้งอยู่บนกลไกที่อาเซียน 

มีบทบาทน�า	และส่งเสริมความร่วมมือกับคู่เจรจาให้ลึกซ้ึงมากข้ึน	เสริมสร้างการปฏิสัมพันธ ์

กับภาคีภายนอกอื่น	ๆ

สถำบันอำเซียนท่ีเข้มแข็งและมีตัวตน
	 ปรับปรุงกระบวนการการท�างานของอาเซียนและพัฒนาการประสานงานระหว่าง 

องค์กรต่าง	ๆ 	ของอาเซียน	พัฒนาการด�าเนินความสัมพันธ์ของอาเซียนกับภายนอกภูมิภาค 

และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ส�านักเลขาธิการอาเซียน	และเสริมสร้างความมีตัวตน 

และความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน

	 ในการประชุม AMM Retreat	 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์	2565	ภายใต้แนวคิดหลัก 

“ASEAN	A.C.T.	:	Addressing	Challenges	Together”	ได้ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริม 

เอกภาพและความเป็นแกนกลางของอาเซียน	 และส่งเสริมศกัยภาพในการรบัมอืกบัความท้าทาย 

การเคารพกฎ	ความไว้เนื้อเชื่อใจ	และผลประโยชน์ร่วมกัน	โดยในท่ีประชุมได้ลงความเห็น 

ประเด็นที่อาเซียนสมควรผลักดัน	ได้แก่	1)	การรับมือกับการแพร่ระบาดของ	Covid-19	- 

ผ่านกลไกต่าง	ๆ 	ของอาเซยีน	อาท	ิการหาวคัซนีและการส่งเสรมิการวจิยั	2)	การฟ้ืนฟเูศรษฐกจิ 

ของภูมิภาค	-	ทั้งความร่วมมือ	Blue	Economy	และ	RCEP	3)	การเปลี่ยนแปลงของสภาพ 

ภูมิอากาศ	-	การตั้งศูนย์	ASEAN	Centre	for	Climate	Change	(ACCC)	4)	เอกสารมุมมอง 

อาเซียนต่ออนิโด	-	แปซฟิิก	4	สาขา	ได้แก่	ความร่วมมอืทางทะเล	ความเชือ่มโยง	การบรรลเุป้าหมาย 

และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ	และ	5)	การเป็นภูมิภาคที่ปราศจากอาวุธนิวเคลียร์

2.

3.

4.
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  หากมองถึงทิศทางความร่วมมือด้านความมั่นคงของไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน 

ในอนาคต ได้ให้ความส�าคัญกับ 5 เร่ืองหลัก ดังนี้ ความเป็นแกนกลางของอาเซียน 

(ASEAN	Centrality)	การด�าเนินนโยบายในการธ�ารงไว้ซ่ึงสนัตภิาพและความสงบสขุในภมูภิาค 

การแก้ปัญหาความขดัแย้งโดยสนัติ	อาท	ิการเจรจา	เน้นความร่วมมอืในภมูภิาค	การเสรมิสร้าง 

ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศสมาชิก	และหลักการ	Mutual	Respect,	Mutual	Trust, 

Mutual	Benefit

	 กล่าวได้ว่า	ยุทธศาสตร์ชาติ	ตลอดจนแผนต่าง	ๆ 	ท่ีเก่ียวเนื่องกับประเด็นความมั่นคง 

ต่างประเทศ	มีการบูรณาการสอดคล้องและสอดรับกับความร่วมมือระหว่างประเทศ	รวมถึง 

ประชาคมอาเซยีน	ภาพรวมความมัน่คงไทยกบัอาเซียน	ตลอดจนแผนงานประชาคมอาเซียน	2025 

ซึ่งถือเป็นแผนการด�าเนินงานของประชาคมอาเซียนในอนาคตข้างหน้า	 โดยในบทความ 

ยุทธศาสตร์ชาติไทยต่ออาเซียนและระหว่างประเทศฉบับหน้า	จะเป็นการหยิบยกกรณีศึกษา 

(Case	 Study)	 สถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคและระหว่างประเทศที่มีผลเอื้อ	 สนับสนุน 

หรือข้อจ�ากัดในการด�าเนินนโยบายความมั่นคงและการต่างประเทศของไทยอย่างไร 

และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
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การสัมมนาเชิงวิชาการ

มุมมองความมั่นคง (AFSP)

ครั้งที่ 2/2565

 3 เรียบเรียงโดย นายวิศรุฒ เอี่ยมประกอบกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สถาบันความมั่นคงศึกษา ส�านักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ และนางสาวพิสุทธิพันธ์ ชัยรุ่งปัญญา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันความมั่นคงศึกษา ส�านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ

  ทความนี้เรียบเรียงจากงานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “พลวัตความมั่นคง
ชายแดนกับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง” และ เรื่อง“แนวโน้มความมั่นคงใหม่และการ 
แข่งขันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นสมุทร” ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มี.ค. 65 
และวันพฤหัสบดีที่ 17 มี.ค. 65 จัดโดย สถาบันความมั่นคงศึกษา ส�านักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ โดยได้เชิญนักวิชาการมาร่วมหารือแลกเปลี่ยนมุมมองและพิจารณา
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของชายแดนประเทศรอบบ้าน อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง และ 
การเปลีย่นแปลงของภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ เพ่ือพจิารณาแนวโน้มสถานการณ์
ความมั่นคงและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 3–5 ปี ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์แม่โขงศึกษา จุฬาฯ และสถาบัน
ระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ประกอบไปด้วยหัวข้อ
ท่ีส�าคัญ ดังนี้ 1) การแข่งขันทางยุทธศาสตร์และการขยายอ�านาจในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉยีงใต้ 2) สถานการณ์ทางการเมอืงของประเทศรอบบ้าน 3) ความท้าทาย 
ของการบรหิารจดัการการโยกย้ายถ่ินฐานแบบไม่ปกต ิ4) ชายแดนไทยกับอาชญากรรม
ข้ามชาติในสังคมสมัยใหม่ 5) ภูมิทัศน์ใหม่ด้านเศรษฐกิจ 6) ภูมิทัศน์ของโรคระบาด
ข้ามพรมแดนและความร่วมมือด้านสาธารณสุข และ 7) ภูมิทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยมีรายละเอียดข้อมูลส�าคัญ ดังนี้  

บ

สถาบันความมั่นคงศึกษา 
3
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1. การแข่งขันทางยุทธศาสตร์และการขยายอ�านาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 1.1 การแข่งขนัทางยุทธศาสตร์และการขยายอ�านาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ มีตัวแสดงหลัก 
2 ตัวแสดง ได้แก่ จีนและสหรัฐฯ โดยจีนมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและด�าเนินยุทธศาสตร์เพื่อขยายอิทธิพล 
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สหรัฐฯ จ�าเป็นต้องปรับยุทธศาสตร์ใหม่เพื่อสกัดกั้นอิทธิพลของจีนภายใต้ยุทธศาสตร์
ความม่ันคงแห่งชาติ (National Security Strategy) ทั้งยังมีตัวแสดงอื่น ๆ  ที่ให้ความส�าคัญกับอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น�้าโขง และมีการท�าความร่วมมือในกรอบพหุภาคี ดังนี้

   1.1.1 จีน อาศัยกรอบ
ความร่วมมือล้านช้าง - แม่โขง เป็น
ส่วนหน่ึงของโครงการ BRI ในการ 
เช่ือมโยงและสร้างอิทธิพลในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก อีกทั้งความ
ต่อเนื่องของการด�าเนินนโยบาย
ต่างประเทศของจีน เนื่องจากความ
ต ่อเนื่องของผู ้น�าทางการเมือง 
รวมถึงมีความร่วมมือทางทวิภาคี 
(Bilateral) กับประเทศเพื่อนบ้านของไทยอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะกับกัมพูชา ส่งผลให้จีนมีความเข้มแข็งและ
ประสบความส�าเร็จอย่างยิ่งในการขยายอิทธิพลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคงในภูมิภาค 
นอกจากน้ีลักษณะทางภูมิศาสตร์ก็มีส่วนส�าคัญในการก�าหนดยุทธศาสตร์ โดยเลือกมหาสมุทรแปซิฟิกและ
ทะเลจีนใต้ในการเช่ือมโยงกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในส่วนที่อยู่ในทะเล และเลือกแม่น�้าโขง
เพื่อเชื่อมโยงกับประเทศที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่ 

  1.1.2 สหรัฐอเมริกา มีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ (National Security 
Strategy) ภายใต้การน�าของอดีตประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ และปรับเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศในช่วง
รัฐบาลไบเดน ของสหรัฐฯ โดยให้ความส�าคัญกับกับความร่วมมือในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง 
และประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 
มากขึ้น สหรัฐฯ สร้างความชอบธรรม
ให้กับการแสดงบทบาทของสหรัฐฯ 
โดยชี้ให้เห็นว่าลุ่มน�้าโขงและสหรัฐฯ 
มีความส�าคัญทั้งในด้านยุทธศาสตร์ 
การเมือง เศรษฐกิจ และความมั่นคง 
ผ่านการเผยแพร่การศึกษาวิจัย ชื่อ 
“The Mekong matters  fo r 
America/America matters for 
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the Mekong” โดยสถาบันวิชาการ เช่น East-West Center และ Stimson Center อีกทั้งยังมีกรอบความ
ร่วมมือพหุภาคีกับประเทศพันธมิตร ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์อินโด - แปซิฟิก (The Indo-Pacific Strategy) 
2) ความร่วมมือ The QUAD ประกอบด้วย สหรัฐฯ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และอินเดีย และในอนาคตเกาหลีใต้
อาจเข้าเป็นสมาชิกล�าดับท่ี 5 ของภาคี และ 3) ความริเร่ิม Build Back Better World (B3W) 
ของกลุม่ประเทศ G7 หรอืกลุม่ประเทศผูน้�าด้านอตุสาหกรรม ประกอบด้วย สหรฐัฯ ฝร่ังเศส สหราชอาณาจักร 
เยอรมนี ญี่ปุ่น อิตาลี และแคนาดา เพื่อสกัดกั้นการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาค

  1.1.3 เกาหลใีต้ อาศยัความร่วมมอืลุม่น�า้โขง-สาธารณรฐัเกาหล ี(Mekong – Republic of Korea 
Cooperation หรือ Mekong – ROK) เป็นกลไกการขับเคลื่อนหลัก โดยเน้นสาขาความร่วมมือที่ส�าคัญ 
ได้แก่ 1) วัฒนธรรม - การท่องเท่ียว 2) ทรัพยากรมนุษย์ 3) เกษตร - พัฒนาชนบท 4) โครงสร้างพื้นฐาน 
5) เทคโนโลยสีารสนเทศ 6) สิง่แวดล้อม และ 7) ความม่ันคงนอกแบบ 
นอกจากนี ้สาธารณรฐัเกาหลกีใ็ห้การสนบัสนนุเงนิในลกัษณะกองทนุ 
เพื่อด�าเนินโครงการเพื่อการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ ่มน�้าโขง และ 
ให้ความส�าคญัในการพฒันาพืน้ทีเ่ศรษฐกิจทางตอนใต้ของอนภุมูภิาคฯ 
และการสร้างความเชือ่มโยงในโครงสร้างพืน้ฐานในระเบยีงอนภุมูภิาคฯ 
ทั้งนี้ เกาหลียังได้ให้ความส�าคัญกับการผลักดันวัฒนธรรมและการ 
ศึกษากับประเทศไทย ผ่านกลไกสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนา
เศรษฐกจิลุ่มน�้าโขง (Mekong Institute) ณ จังหวัดขอนแก่น

  1.1.4 ญี่ปุ่น เน้นการให้ความส�าคัญต่อประเด็นการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นเป้าหมายหลัก และต้องการผลักดันให้เกิด 
ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐานทางการขนส่ง รวมถึง 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ญี่ปุ่นยังเป็นหุ้นส่วนที่ส�าคัญ
ทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระเบียงตะวันออก (EEC) 

  1.1.5 อินเดีย มีกรอบความร่วมมือแม่โขง-คงคา 
(Mekong-Ganga Cooperation) เมื่อปี 2547 โดยมุ่งเน้นความ 
ร่วมมือไปที่สาขาท่องเท่ียว วัฒนธรรม การศึกษา การขนส่งและ
สื่อสาร แต่ไม่ค่อยมีโครงการที่เป็นรูปธรรมออกมานัก เนื่องจากความ
เคลื่อนไหวของอินเดียค่อนข้างช้า เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ  
ในอนุภูมิภาค
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2. สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศรอบบ้าน

 2.1 กัมพูชา ในฐานะประธานอาเซียนให้ความส�าคัญใน 
3 ประเด็น ได้แก่ 1) การบริการจัดการโควิด - 19 กัมพูชาสามารถ 
จัดการบริหารได้ดีเมื่อเทียบกับยอดผู ้ติดเชื้อในภูมิภาคอาเซียน 
รวมถึงกัมพูชาสามารถประสานผลประโยชน์ร ่วมกันกับความ 
ร่วมมือด้านสาธารณสุขในภูมิภาค 2) สถานการณ์ความมั่นคง 
ในเมียนมา นายกรัฐมนตรีฮุนเซนเข้ามามีบทบาทอาจมีนัยยะทาง 
การเมืองที่สะท้อนการเมืองในอดีตของกัมพูชาท่ีมีรัฐประหาร 
ก่อนการเข้าร่วมเป็นสมาชกิอาเซียน เนือ่งจากแสวงหาความเป็นผู้น�า 
และสร้างความชอบธรรม และ 3) การวางแนวทางหาเสยีงของกมัพชูา
ในปี 2566 เพื่อแสวงหาความชอบธรรมจากการแก้ปัญหาในเมียนมา จากการเป็นประธานอาเซียน อย่างไร
กต็าม ทีผ่่านมา ไทยมปีระสบการณ์ในการแก้ไขปัญหากัมพูชา ซ่ึงควรเร่งผลักดันให้มกีารแก้ปัญหาในเมยีนมา
อย่างสันติ เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพของอาเซียน
 ทั้งนี้ กัมพูชายังประสบปัญหาจากการเมืองภายในและปัญหาด้านการจัดการสิทธิมนุษยชนจากการ
บรหิารและแนวโน้มสบืทอดอ�านาจของนายกรฐัมตร ี ฮนุ เซน การโดนคว�า่บาตรจากประเทศตะวนัตก ท�าให้ 
กัมพูชาใกล้ชิดกับจีนมากยิ่งขึ้นและมีแนวโน้มในการใช้วาระการเป็นประธานอาเซียนเพื่อแสวงความ 
ชอบธรรมและการสร้างความนิยมของนายกรัฐมนตรี ฮุน เซน ในการเลือกตั้งห้วงปี 2566 ทั้งนี้ สถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโควิด - 19 เพิ่มมากขึ้นไทยจึงชะลอการลงทุน เศรษฐกิจและการค้าชายแดนจึงปิดตัวลง 
พร้อมกับมูลค่าการค้าทางเศรษฐกิจชายแดนไทย – กัมพูชาลดลง รวมถึงการลงทุนของจีนในกัมพูชา
เพ่ิมมากขึ้น ท�าให้เกิดธุรกิจสีเทา อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบเทคโนโลยี ธุรกรรมการเงินผิดกฎหมาย 
และแก๊งคอลเซ็นเตอร์มากขึ้น

 2.2 เมียนมา หลังการรัฐประหาร กองทัพเมียนมาต้องการถ่ายโอนอ�านาจเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
เพื่อคงลักษณะของการเมืองระดับชาติ (National Politics) ไว้ที่เรียกว่า Discipline Democracy 
โดยกองทัพสามารถน�าการเมืองได้ เพื่อบริหารจัดการ 3 กระทรวงหลักด้านความมั่นคง โดยมี สว. ซึ่งเป็นคน 

ในกองทัพ จ�านวนร้อยละ 25 และมีโอกาสเลือกผู้ที่จะด�ารงต�าแหน่ง
ประธานาธิบดีได้ด้วย โดยกองทัพเมียนมาอาจกระท�ารัฐประหารได้
ในอนาคต เนื่องจากการปกครองแบบประชาธิปไตย ในลักษณะ
ประชาธิปไตยในเชิงอารมณ์ (Emotional Democracy) และเป็น
ในแบบกลุ่มพรรคการเมือง (Parties Politics) ที่พยายามจะสกัดกั้น 
กองทัพออกจากการเมือง จึงเกิดสถานะของ Power Struggle 
และการปะทะกนัทางอดุมการณ์ทางการเมอืง (Ideology Battle) ขึน้ 
อกีท้ังข้อตกลงปางหลวงทีต้่องการมอบอสิระบางส่วนให้กบักลุม่ชาติ 
และเป็นความพยายามที่จะน�าสู่การสร้างสหพันธรัฐ (Federalism) 
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ภายหลังการเมืองพม่าในยุคหลังเอกราชจึงเป็นการแข่งขันกันระหว่างกองทัพพม่า (ที่ยึดหลักความเป็นใหญ่
ของคนพม่าแท้) กับกองก�าลังของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังยืนยันหลักการของข้อตกลงปางหลวง และยังต่อสู้เพื่อ
เรียกร้องสิทธิเพื่อปกครองตนเอง หรือเอกราชแบบสมบูรณ์ มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งรัฐบาล SAC อาจมีการโน้ม
ไปทางรัสเซียเนื่องจากมีผู้น�าที่เข้มแข็งในเวลานี้ นอกจากนี้ แนวโน้มในอนาคตจะมีกระแสชาตินิยมค่อนข้าง
รนุแรง การฆ่าล้างเผ่าพนัธุส่์งผลให้ตะวันตกต้องออกห่างจากเมยีนมา หากเมยีนมาเลอืกข้างรสัเซยี จะส่งผลให้ 
เมียนมามุ่งเน้นเรื่องเอกภาพและการสร้างแสนยานุภาพเพื่อปรามความขัดแย้งภายในทั้งกลุ่มชาติพันธุ ์
และความขัดแย้งทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นพุทธ คริสต์ หรือมุสลิม 

  2.2.1. แนวโน้มสถานการณ์ในเมียนมาอีก 3-5 ปีข้างหน้า 

          1) ฉากทัศน์แรก (Scenario 1) มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ที่เอื้อประโยชน์ให้กับกองทัพ 
 โดยกองทัพเมียนมาต้องการที่จะใช้ระบอบการปกครองแบบผสม (Hybrid System) ระหว่างประชาธิปไตย
กับอ�านาจนิยม ที่มีโจทย์ส�าคัญว่าจะท�าอย่างไรให้กองทัพชนะ แต่มีโอกาสที่จะประสบความส�าเร็จได้โดยยาก 
เนือ่งจากภายหลงัการรัฐประหาร ประชาชนมแีนวคดิเสรีนยิมทางการเมอืง (Federal Democracy) ประกอบกบั
การควบคุมพื้นที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่มีการใช้ความรุนแรง ส่งผลต่อความเกลียดชังกองทัพที่เพิ่มมากขึ้น
           2) ฉากทัศน์ท่ีสอง (Scenario 2) การดูแลพ้ืนที่ควบคุมของตนระหว่างกลุ่ม NUG 
และ SAC เพือ่รักษาผลประโยชน์ของแต่ละฝ่าย ถ้าหากมีปัจจยัเสริมจากภาคประชาชนจะสามารถบรรลเุรือ่ง 
Federal Democracy ทัง้น้ี อาจมีความเป็นไปได้จนถึงการไม่ต้องการให้ มนิ ออง หล่าย หรอื กองทพัเมยีนมา
ควบคุมประเทศอีกต่อไป
           3) ฉากทัศน์ท่ีสาม (Scenario 3) การประนีประนอมกัน และอาจมีการผลักดันวาระ 
Federal Democracy ซึ่งยอมให้มีกองทัพเมียนมาในระบบการเมืองและให้ NLD เป็นรัฐบาลรักษาการ 
เพื่อปกครองประเทศต่อไป

3. ความท้าทายของการบริหารจัดการการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ

 3.1. สถานการณ์ของการโยกย้ายถิ่นฐานในห้วงปัจจุบัน แบ่งออกเป็น ดังนี้

  3.1.1 ผู้หนีภัยการประหัตประหาร (Political Asylum) ในบริเวณชายแดน มีการประเมินว่าจะ
มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น จากสถานการณ์ความไม่สงบของประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะเมียนมา อันเป็นสาเหต ุ
มาจากสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ สถานการณ์การสูร้บภายในประเทศ รวมไปถงึผู้ท่ีเดินทางเข้ามายงัประเทศไทย 
เพ่ือเป็นช่องทางไปยังประเทศที่ 3 โดยประเทศไทยจ�าเป็นต้องปรับกระบวนการและแนวทางให้สอดรับกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น การจัดตั้ง Organization Settlement และ Self-Settlement ให้เกิด
ความชัดเจน นอกจากนี้ไทยต้องมีการบริหารจัดการในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ประกอบกับยังมี
การระบาดของ COVID – 19 จึงควรมีการประสานกับ WHO และ UNHCR เพื่อลดภาระของประเทศไทย 
ในการจัดการดูแล และเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
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  3.1.2 ผู้ที่แสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจและแรงงานข้ามชาต ิ ปัจจุบันภาคธุรกิจต้องการแรงงาน 
ข้ามชาติเพิ่มขึ้น จึงมีการจัดการตามมติคณะรัฐมนตรีในการขยายใบอนุญาตการท�างาน และรองรับแรงงาน
ตาม MOU แรงงาน 3 สัญชาติ ทั้งนี้ แรงงานข้ามชาติประสบกับปัญหาการจัดการที่ส�าคัญ คือ หน่วยงาน
ราชการไทยไม่สามารถรักษาแรงงานในระบบได้ โดยเฉพาะในช่วงโควิด – 19 ส่งผลให้แรงงานหายไปจาก 
ในระบบประมาณ 7 แสนกว่าคน 
    1) ในช่วงโควิด-19 การปิดด่านชายแดนเป็นปัจจัยส�าคัญที่ก่อให้เกิดการหลบหนีเข้าเมือง 
ซึ่งส่งผลต่อแรงงานตาม MOU ไม่สามารถเดินทางเข้ามาท�างาน แม้ว่าปัจจุบันจะมีการน�าเข้าแรงงาน 
กัมพูชา แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการแรงงานของภาคธุรกิจและเอกชนของไทย นอกจากนั้นการเข้ามา 
ของแรงงานต่างด้าวยังมีภาระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อาทิ การฉีดวัคซีน เป็นต้น 
    2) ปัญหาส�าคัญท่ีประเทศไทยต้องเผชิญในห้วงปัจจุบัน คือ สถานการณ์ความไม่สงบ 
ในประเทศ ส่งผลให้ไทยจะประสบกับปัญหาท่ีส�าคัญ 2 ประการ คือ 1) ผู้ลักลอบเข้าเมืองที่คาดหวังว่า 
จะอยู่ในประเทศไทย ไทยจะสามารถข้ึนทะเบียนให้คนเหล่านี้ในฐานะบัตรสีชมพูได้หรือไม่ หรือ 2) หาก 
เปลีย่นเป็นระบบ MOU ทัง้หมด จะต้องมบีรกิาร One Stop Service ท่ีสอดคล้องกบั MOU ตามแนวชายแดน 

4. ชายแดนไทยกับอาชญากรรมข้ามชาติในสังคมสมัยใหม่ 

 4.1 แนวโน้มการพัฒนาการฟอกเงินและรูปแบบการฟอกเงินในพื้นที่บริเวณชายแดน

  4.1.1 ยาเสพติด ถือเป็นภัยคุกคามหลักและเป็นอาชญากรรมร้ายแรงที่สุดของประเทศไทย 
ในห้วงระยะแรกของสถานการณ์โควิด - 19 การค้ายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองค�ามีการหยุดชะงักไป 

ต่อมาในช่วง 3 - 6 เดือนฐานการผลิตในบริเวณพื้นที่แถวรัฐฉาน 
ของเมียนมามีการปรับตัวส่งผลให้ต้นทุนยาเสพติดต่อเม็ดถูกลง 
โดยปัจจุบันการจับกุมยาเสพติดมีปริมาณมากขึ้นในลักษณะของ 
ปรมิาณต่อคร้ังค่อนข้างใหญ่ ซ่ึงเส้นทางในการขนยาเสพติด ส่วนใหญ่ 
มาจากประเทศพม่า ลาว ล�าเลียงผ่านทางจังหวัดเชียงราย แพร่ 
อุตรดิตถ์ พิษณุโลกและมาพักที่กรุงเทพฯ ก่อนส่งต่อไปยังประเทศ
ที่สาม ส่วนใหญ่ประเทศปลายทางจะเป็นประเทศออสเตรเลีย 
และนิวซีแลนด์ 

    โดยรูปแบบการฟอกเงินของอาชญากรรมประเภทยาเสพติดในช่วงหลังสถานการณ์ 
โควิด - 19 ยังคงผ่านสถาบันการเงิน แต่มีการปรับตัวให้มีลักษณะที่ซับซ้อนมากขึ้น กล่าวคือ ลักษณะการ
โอนเงนิจะเป็นการโอนเงนิเป็นทอด ๆ  ออกไปสูบ่ญัชต่ีาง ๆ  ท้ังในไทยและต่างประเทศ ซ่ึงบญัชส่ีวนใหญ่จะเป็น 
บัญชีนอมินี หรือบัญชีม้า และหลังจากโอนเงินเข้าให้กับบัญชีนอมินีแล้ว จะมีการกดเงินสดออกมาซื้อสินค้า
ราคาแพงหรือมีการโอนต่อไปยังประเทศที่สามต่อไป

  4.1.2 การพนัน เนื่องจากสถานการณ์โควิด - 19 มีการปิดบริเวณพ้ืนที่ชายแดน ท�าให้คนไทย 
ไม่สามารถเดินทางไปยังสถานที่เล่นการพนันในประเทศเมียนมา ลาว กัมพูชาได้ ในทางกลับกันส่งผลให้มีการ 
ปรับเปล่ียนรูปแบบการพนันเป็นการพนันออนไลน์ เนื่องจากสามารถเข้าถึงคนเป็นวงกว้าง และสามารถ
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ปรับเปล่ียนรูปแบบได้เป็นหลายแพลตฟอร์ม อาทิ การโฆษณาแฝง แอปพลิเคชันไลน์ เฟซบุ๊ก จากการ 
ขยายผลการสืบสวนของส�านักงาน ปปง. พบว่า เว็บไซต์พนันออนไลน์ที่ปรากฏในประเทศไทยมีฐานการ 
ตั้งเซิฟเวอร์อยู่ในประเทศกัมพูชา ซึ่งมีลักษณะของการฟอกเงินโดยการเปิดบัญชีที่ใช้รับโอนเงินประมาณ 
1 - 2 บัญชี ซึ่งจะมีการเปลี่ยนบัญชีไปเรื่อย ๆ ในทุก ๆ 1 - 6 เดือน 

  4.1.3 การค้ามนุษย ์ ประเทศไทยถูกจัดระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ไทยอยู่ในกลุ่ม “Tier 2 
Watch List” ซึ่งอาชญากรรมการค้ามนุษย์ในประเทศไทยยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างน่ากังวล เนื่องจาก
ประเทศไทยเป็นทั้งประเทศทางผ่านและศูนย์กลางการค้ามนุษย์ อาทิ การค้าแรงงาน การค้าเชิงเพศพาณิชย์ 
โดยในห้วงสถานการณ์โควิด - 19 สถานการณ์การค้ามนุษย์มีการชะลอตัวลง แต่ในทางกลับกันมีการเติบโต
ในลักษณะของสื่อลามกอนาจารเด็กเพิ่มมากขึ้น โดยจากการตรวจสอบพบว่าผู้กระท�าความผิดมีทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติที่พ�านักในไทย มีการใช้เด็กหรือเยาวชนทั้งไทยและลาวเป็นเครื่องมือในการผลิตสื่อลามก
อนาจาร และช่องทางในการเผยแพร่ส่วนใหญ่เป็นช่องทางสือ่ออนไลน์ หรอืดาร์กเวบ็ (Dark web) ซึง่รปูแบบ
ของการฟอกเงินของอาชญากรรมประเภทนี้เป็นลักษณะการช�าระสินค้าลามกอนาจารผ่านทางสกุลเงิน
ดิจิทัล (Cryptocurrency) เป็นหลัก

  4.1.4 ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า เส้นทางอาชญากรรมส่วนใหญ่พบในประเทศเวียดนาม 
ลาว จีน เมียนมา และล�าเลียงไปยังประเทศท่ีสาม ซึ่งเส้นทางหรือกระบวนการก็ยังคงเป็นรูปแบบเดิม ๆ 
กล่าวคือ ประเทศไทยยังคงเป็นเส้นทางผ่านหลักของกระบวนการค้าสัตว์ป่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปยัง 
ทวปีแอฟรกิา โดยลกัษณะการซือ้ขายส่วนใหญ่จะผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ ทัง้นี ้จากการตรวจสอบพบว่ารปูแบบ
การกระท�าความผิดในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติของการค้าสัตว์ป่าจะมีการเชื่อมโยงกันระหว่างชาวไทย
และชาวต่างประเทศในหลายกลุ่ม โดยเงินท่ีใช้จากการก่ออาชญากรรมประเภทนี้จะน�าไปสนับสนุนการ 
กระท�าความผิดในรูปแบบอื่น ๆ อาทิ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ และที่ผ่านมาส�านักงาน ปปง. มีการด�าเนินคด ี
กับกลุ่มเครือข่ายผู้ค้าสัตว์ป่ารายใหญ่ พบว่ามีการน�าทรัพย์สินที่ได้จากการกระท�าความผิดไปแปรสภาพ 
ในลักษณะของการท�าธุรกิจเพื่อบังหน้าในการซื้อขายสัตว์ป่า 
    ภาพรวมในปัจจุบนัของอาชญากรรมท้ัง 4 ประเภททีก่ล่าวมาข้างต้นล้วนมีการน�าเทคโนโลยี 
ด้านการสื่อสารผ่านระบบโซเชียลมีเดียท่ีมีความรวดเร็วและไร้พรมแดนเข้ามาปรับใช้ในการกระท�าความผิด 
ส่งผลให้เกิดความยากล�าบากต่อการสืบสวนสอบสวนขยายผลคดี แม้ว่าเทคโนโลยีจะมีส่วนเข้ามามีอิทธิพล 
ต่อการรปูแบบอาชญากรรม แต่รปูแบบการฟอกเงนิยงัคงผ่านสถาบนัการเงินเป็นหลัก แต่มคีวามสลับซับซ้อน 
มากขึ้น ทั้งนี้ ในประเทศไทยยังไม่พบลักษณะการฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) หรือทาง 
คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) เป็นที่ชัดเจนแต่ในอนาคตมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นมากขึ้น

 4.2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเคลื่อนย้ายยาเสพติด

  4.2.1 สถานการณ์ยาเสพติดในภาพรวมในห้วงสถานการณ์โควิด - 19 จากข้อมูลของศูนย์
ประสานงานแม่น�้าโขงปลอดภัย (Safe Mekong Coordination Center: SMCC) พบว่า ประเภทยาเสพติด
หลักที่ระบาดหลักในพื้นที่ลุ่มแม่น�้าโขง ประกอบด้วย  ยาบ้า ไอซ์ เฮโรอีน กัญชา และแอมเฟตามีน ซึ่งสถิติการ
จับกุมในห้วงปี พ.ศ. 2563 - 2564 มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นจากห้วงก่อนหน้าสถานการณ์โควิด - 19 หลายเท่าตัว 
และการขนยาเสพติดจะเป็นการขนครั้งละปริมาณมาก โดยใช้พาหนะหลักเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ หรือ
การใช้เรือประมงดัดแปลง
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  4.2.2 พื้นที่จับกุมหลักในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง อยู่บริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 
โดยในห้วงปีที่ผ่านมา ภาคอีสานตอนบนมีสถิติการจับกุมที่เพิ่มสูงขึ้น ซ่ึงเป็นการล�าเลียงยาเสพติดจาก 
แหล่งผลติในพืน้ท่ีรฐัฉาน ประเทศพม่าหรอืในพืน้ทีส่ามเหลีย่มทองค�า ผ่านประเทศเพือ่นบ้าน และล�าเลียงเข้าสู่
ภาคอีสานตอนบนของประเทศไทย ในส่วนของบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ 
ดังนี้ 
    1) ระดับสั่งการ พบว่าในห้วงที่ผ่านมาองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีเครือข่ายทั่วโลก 
ซึ่งต่อมาได้มีการย้ายฐานการผลิตยาเสพติดสังเคราะห์ประเภทเมทแอมเฟตามีนจากทางตอนใต้ประเทศ
จีน ย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นท่ีสามเหลี่ยมทองค�า โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่รัฐฉาน ประเทศเมียนมา ส่งผลให้
สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองค�ามีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
    2) กลุ่มผู้ล�าเลียง ส่วนใหญ่จะเป็นคนท้องถิ่นในแต่ละประเทศนั้น โดยเฉพาะกลุ่มชนเผ่า
ที่อาศัยกระจายอยู่ในภาคเหนือตอนบนของไทย ภาคเหนือของลาวและเวียดนาม ซึ่งชนเผ่ากลุ่มนี้มีบทบาท
อย่างมากในการล�าเลียงยาเสพติด 

  4.2.3 รูปแบบการติดต่อสื่อสารและช�าระเงิน ระบบการสื่อสารส่วนใหญ่จะเป็นการสื่อสารผ่าน
แอปพลิเคชันออนไลน์ต่างๆ รวมถึงการช�าระเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Internet Banking) ซึ่ง
ระบบออนไลน์ในปัจจุบันมีส่วนอย่างยิ่งต่อการเติบโตขององค์กรอาชญากรรมค้ายาเสพติดในภูมิภาค

  4.2.4 แนวโน้มระยะต่อไป ปัญหาการการผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองค�ายังทวีความ
รุนแรงอย่างต่อเน่ือง เนื่องจากการผลิตยาเสพติดสังเคราะห์นั้น สูตรทางเคมีที่ใช้ผลิตยาเสพติดในปัจจุบัน 
มคีวามยดืหยุน่ และสามารถพลกิแพลงสารตัง้ต้นได้อย่างหลากหลาย ซ่ึงในหลาย ๆ  ประเทศยงัไม่มกีารควบคมุ
สารตั้งต้นบางชนิด ส่งผลให้มีการล�าเลียงเข้ามาได้อย่างถูกกฎหมาย อีกทั้ง ปัญหายาเสพติดในภูมิภาค
เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับหลายประเทศ ไม่สามารถแก้จบได้ในประเทศใดประเทศหนึ่ง โดยแต่ละประเทศ 
มีศักยภาพ ความพร้อมในการแก้ไขปัญหาท่ีแตกต่างกัน หรือข้อกฎหมายที่ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
ซึ่งเป็นอุปสรรคหลักในการแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดอย่างจริงจัง 

 4.3. แนวโน้มและพัฒนาการก่ออาชญากรรมทาง

ไซเบอร์ข้ามพรมแดน 

  4.3.1 รปูแบบการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ 

ในปัจจุบันการเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ การติดต่อสื่อสารอย่าง
ไร้พรมแดน ส่งผลต่อรูปแบบอาชญากรรมให้มีการปรับตัว
เป็นอาชญากรรมไซเบอร์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอาชญากรรม
ไซเบอร์ที่พบมากในประเทศไทย อาทิ Call Center, 
Romance Scams, Hybrid Scams, Cryptocurrency, 
หลอกใช้บัญชีธนาคาร/เติมเงินทรู, การหลอกลวงข้อมูล
ส่วนบุคคลเพื่อน�าไปท�าธุรกรรมทางธนาคาร (E-Banking), 
การ Hacked Facebook / Hack Line การจ�าหน่ายส่ิงของ
ผิดกฎหมายหรือหลอกขายสินค้าออนไลน์ และในรูปแบบแอปพลิเคชันเงินกู้/SMS ผิดกฎหมาย 
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  4.3.2 เครือข่ายของการกระท�าผิดอาชญากรรมทางไซเบอร์ โดยรูปแบบอาชญากรรมไซเบอร์ 
ที่กล่าวมาข้างต้นน้ันมีโครงข่ายการกระท�าผิดส่วนใหญ่อยู่ในประเทศลาว เมียนมา กัมพูชา ซ่ึงมีเงินหมุน 
ในการด�าเนนิการหลายพนัล้านต่อวนั โดยได้รบัการวางระบบเครอืข่ายจากวศิวกรจากประเทศจีนและฮ่องกง 
ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการจับกุมองค์กรอาชญากรรมประเภทนี้มาด�าเนินคดี ยิ่งไปกว่านั้นการด�าเนินการ 
น�าเงินหรือทรัพย์สินที่สูญเสียไปตามคืนกลับมาที่ผ่านมาน�ากลับมาได้เพียงร้อยละ 5 จากปริมาณคดีทั้งหมด 

  4.3.3 ปัญหาท่ีส�าคัญในการจัดการอาชญากรรมทางไซเบอร์ จากการส�ารวจปีที่ผ่านมาบัญชี
สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) ที่ใช้ในขบวนการฟอกเงินทั้งปีมีเงินหมุนเวียนประมาณ 8 แสนล้านบาท 
ซึ่งต้นทางของบัญชีอยู่ท่ีประเทศเพื่อนบ้านท้ังหมด และที่ส�าคัญประเทศไทยประสบปัญหาอย่างยิ่งในการ 
ประสานข้อมูลและความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยปัญหาอาชญากรรมประเภทนี้เป็นความรับผิดชอบ 
ร่วมกันระหว่างประเทศมิใช่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่ง ซ่ึงการด�าเนินคดีในปัจจุบันจับกุมได้เพียงผู้กระท�า
ความผิดในระดับล่างขององค์กรอาชญากรรม แต่ในระดับผู้สั่งการหรือระดับบริหารยังคงไม่สามารถ
ด�าเนินคดีได้ เน่ืองด้วยการติดขัดด้านข้อกฎหมายหรือของกลไกและอิทธิพลต่าง ๆ ระหว่างประเทศ 

5. ภูมิทัศน์ใหม่ด้านเศรษฐกิจ 

 5.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง ยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร ้างพื้นฐานของจีนผ ่าน
โครงการยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมแห่ง
ศตวรรษที่ 21 (Belt and Road Initiative – 
BRI) ด�าเนินการเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
อย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยโครงการ 
มุง่เน้นทีจ่ะปรบัเปลีย่นความเชือ่มโยงเชงิพืน้ที่
จาก Land Lock เป็น Land Link และเชือ่มต่อ 
ภาคพื้นทวีปและภาคพ้ืนสมุทรเข้าด้วยกัน 
ผ่านการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและท่าเรือ
พาณิชย์เป็นหลัก โดยโอกาสและความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นกับไทยจากผลการด�าเนินโครงการดังกล่าว ดังนี้

  5.1.1 ความร่วมมอืในการพัฒนาโครงสร้างของจนีในอนภุมูภิาคลุม่แม่น�า้ ปัจจบุนัจนีได้ให้ความส�าคญั
กับ LMC มากกว่า GMS เนื่องจาก LMC เป็นความร่วมมือที่มีพื้นที่คลอบคลุมพื้นที่ในจีนมากกว่า 2 มณฑล 
และจีนยังมีจุดมุ่งหมายที่จะท�าให้ GMS เป็นซัพพลายเชน (Supply Chain) ทั้งตลาดและบริการ ผ่านการ 
ตั้งท่าเรือพาณิชย์ในประเทศต่าง ๆ ซึ่งมีระบบคลองไทยเข้าไปเชื่อมโยงการขนส่งดังกล่าว 

  5.1.2 โครงการ BRI มีความพยายามจะเช่ือมโยงระบบขนส่งทางทะเลกับระบบรางกับประเทศ
ตะวันตกให้ครอบคลุมมากขึ้นในหลายพื้นที่ ซึ่งในปัจจุบัน (2565) มีระบบเชื่อมโยง 27 Gateway เช่น การ
เช่ือมโยงเส้นทางการขนส่งจากท่าเรือในเหลยีนยูต๋ัน้กบัระบบขนส่งรางในเนเธอแลนด์ โดยเส้นทางของคนุหมงิ 
เป็นหนึ่งในเส้นทางเชื่อมโยงดังกล่าว ซึ่งจะสร้างโอกาสให้ไทยและอาเซียนจะส่งออกสินค้าผ่านคุนหมิงไปยัง
ประเทศตะวันตกได้มากขึ้นในอนาคต 
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  การพัฒนาเส้นทางรถไฟของจีนในยุทธศาสตร์ทางรถไฟแห่งเอเชีย (Pan Asia Railways) โดย
เฉพาะเส้นทางรถไฟจีน-ลาว มีเส้นทางขนส่งจากคุนหมิงเข้าสู่เวียงจันทน์ และเชื่อมโยงกับแนวระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor – EWEC) สะท้อนจากเส้นทางและจ�านวน
ตู้ขนส่งสินค้าจากจีนมาไทยตามการส�ารวจ ทั้งนี้ จีน ไม่ได้เน้นการขนส่งผู้โดยสาร ผ่านระบบราง หากแต่เน้น
การขนส่งสินค้าผ่านระบบรางเป็นหลัก ซึ่งเป็นโจทย์ที่ส�าคัญของไทย เนื่องจากสินค้าต่าง ๆ  ของจีนที่ขนส่ง 
เข้ามาค้าขายยงัประเทศต่าง ๆ  รวมทัง้ไทย จะมรีาคาสนิค้าท่ีถูกกว่าไทยค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่สินค้า
ทางการเกษตร ซึ่งจะสร้างผลกระทบต่อเกษตกรของไทย นอกจากนี้จีนเน้นสร้างความร่วมมือกับภาคส่วน 
วิชาการ และสถาบันการศึกษาของไทยเป็นจ�านวนมาก ผ่านการให้ทุนการศึกษา ทุนวิจัยต่าง ๆ  โดยเฉพาะ
ประเด็นระบบขนส่งโลจิสติกส์ ซึ่งทางจีนให้ความส�าคัญ เนื่องจากต้องการเชื่อมโยงไทยเป็นศูนย์กลางทาง 
การขนส่งไปยังประเทศต่าง ๆ ในอนุภูมิภาค

 5.2 การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ประชาธิปไตยเพื่อช่วยเหลือประเทศก�าลังพัฒนา (Build 

Back Better World - B3W) มีโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นได้
ในประเทศกลุ่ม GMS และ CLMV ซึ่งอาจต้องใช้เวลา
ในการขับเคลื่อน เนื่องจากยังเป็นเรื่องใหม่ อีกทั้งโครงการ 
BRI ของจนีกม็กีารด�าเนนิงานอย่างเป็นรปูธรรมและคบืหน้า 
อย่างมากในประเทศต่าง ๆ  ในอนุภูมิภาคฯ นอกจากนี้จีนยังม ี
มูลค่าทางการค้ากับประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มากกว่าสหรฐัฯ แต่ประเด็นหลกัทีส่หรฐัฯ จะขับเคลือ่นผ่านโครงการดงักล่าว 
คือ ประเดน็เรือ่งของการศึกษา เนือ่งจากประชาชนและนกัวิชาการมคีวามสนใจในการเรยีนต่อสหรฐัฯ มากกว่า
จีน เนื่องจากระบบการศึกษาท่ีดีกว่า อย่างไรก็ตามเร่ืองของระบบเทคโนโลยีและระบบสาธารณสุขของ 
ทั้งสองประเทศมีศักยภาพไม่แตกต่างกันมากนัก

 5.3 การเชื่อมโยงไตรภาคีระหว่างประเทศอินเดีย – เมียนมา – ไทย เป็นความร่วมมือที่มีมานาน แต่ 
ได้รบักระแสความสนใจ จากกรณทีีญ่ีปุ่่นให้ทนุในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบนแนวคิดการสร้างรถไฟขนาน
กับทางหลวง ทั้งน้ีความเป็นไปได้ของการค้าร่วมกันนั้นยังไม่ปรากฏแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นมากนัก เนื่องจาก
สินค้าของไทยและอินเดียในการอุปโภคและบริโภคต่างกันมาก และข้อจ�ากัดของโครงสร้างพื้นฐานในอินเดีย
และเมียนมายังเป็นอุปสรรคต่อระบบขนส่งร่วมกัน โดยกรอบความร่วมมือที่มีอยู่เดิมซึ่งสามารถน�ามาใช้ได้
ในการขับเคลื่อนให้เกิดความร่วมมือนี้ คือ ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส�าหรับความร่วมมือหลากหลายทาง
วิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าไทยจะสามารถใช้ประโยชน์จากความร่วมมือนี้ได้มาก
หรือน้อยเพียงใด

 5.4 การเติบโตการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross Border E-Commerce) จีน 
เล็งเห็นว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง Cross Border E-Commerce เชื่อมโยงระหว่างจีนกับอาเซียน 
อันเนื่องมากจากปัจจัยเร่ง (Driving Force) ที่ส�าคัญ 2 ปัจจัย ได้แก่ 
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  5.4.1 โครงการ BRI ส่งผลให้อาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของจีน ซ่ึงเกิดจากการผลักดันนโยบาย 
Cross Border E-Commerce ของจีนเองเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของโครงการ BRI โดยจีนได้สร้างเขตพื้นที่ 
เศรษฐกิจพิเศษของ Cross Border E-Commerce ไปทั่วประเทศ ในปัจจุบัน 1 ใน 3 ของมูลค่าการส่งออก 
น�าเข้าทางเศรษฐกิจมาจาก E-Commerce ซึ่งมากลายเป็นยุทธศาสตร์หลักของจีน โดยในปัจจุบันไทย 
ได้ทดลองส่งสินค้าผ่านเส้นทาง R3A ในเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจชายแดนบ่อห่าน-บ่อเค็ม ซึ่งมี one 
stop service E-Commerce 

  5.4.2 การปฏิวัติทางดิจิทัล (Digital Revolution) ในจีน ส่งผลให้การใช้แพลตฟอร์ม E-Com-
merce ในการขายสินค้าและบริการท่ีมีบทบาทมากขึ้น และจีนส่งเสริมให้ 2 พื้นที่เขตปกครอง อันได้แก่ 
มณฑลยูนนาน และกว่างซีจ้วง ซึ่งสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ประเทศไทยผ่านเส้นทาง R3A เป็นคลังสินค้า
ออนไลน์ (E-Commerce Warehouse) โดยคลังสินค้าดังกล่าวสามารถขนส่งสินค้าไปฮานอย ประเทศ
เวียดนาม และเข้าผ่านประเทศไทยได้  

 5.5. การค้าชายแดนและความมั่นคงมนุษย์: ไทย – มาเลเซีย

  5.5.1 ความส�าคัญของพื้นที่การค้าบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย เป็นพื้นที่ที่ถูกจับตามองจาก 
นานาประเทศอย่างมาก และเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางภูมิศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ที่ส�าคัญซ่ึงเชื่อมโยง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงมนุษย์ 

  5.5.2 ปัญหาและผลกระทบท่ีส่งผลต่อพื้นท่ีการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย สถานการณ์การ 
แพร่ระบาดของโควิด - 19 ท�าให้เกิดภาวะ Supply Chain Disruption และมาตรการการป้องกันโควิด - 19 
อย่างเข้มงวดของทั้งสองประเทศส่งผลกระทบต่อระบบการขนส่งสินค้าและการค้าขายบริเวณชายแดน 
อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2564 มูลค่าการค้าไทย – มาเลเซียมีมูลค่าสูงสุดเมื่อเทียบกับมูลค่าการค้าชายแดน
รวมทุกด่านของไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้ในอนาคต 
อย่างไรก็ตามความมั่นคงมนุษย์กลับมีทิศทางผกผันกับการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ปรากฏ 
สะท้อนให้เห็นจากจ�านวนสถิติคนจนและอัตราว่างงานของกลุ่มจังหวัดในพื้นที่
ชายภาคแดนใต้ เช่น ปัตตานี นราธิวาส และยะลา ซึ่งสูงสุดในประเทศ 
  ทั้งนี้ ช่องว่างระหว่างความมั่นคงเศรษฐกิจและความมั่นคงมนุษย ์
ที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนในพื้นท่ีชายแดนภาคใต  ้
มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจในระดับพื้นท่ีน้อยกว่าท่ีควรการรักษา
สมดุลความม่ันคงของรัฐ ความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ 
ความมั่นคงมนุษย์ภายใต้บริบทโลกท่ีเปลี่ยนแปลง 
โดยการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความ
มั่นคงมนุษย์ให้ด�าเนินไปในเวลาเดียวกัน เพื่อท�าให้
ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ เป็นโจทย์ส�าคัญ
ที่จะช่วยลดช่องว่างดังกล่าวได้
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IMT - GT

 5.6 จุดเด่นของการค้าไทย-มาเลเซีย และบทบาทต่อประเทศไทยและประชาชนในพื้นที่

  5.6.1 มาเลเซียมีบทบาทที่ส�าคัญต่อไทย 3 สถานะ ดังนี้
     1) บทบาทการเป็นคู่แข่ง ในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียน มาเลเซียเป็นคู่แข่งของไทย
ในเรื่องของการดึงดูดเงินลงทุนจากต่างชาติ การผลิตและส่งออกสินค้าประเภทเดียวกัน
    2) บทบาทการเป็นคู่ค้า มาเลเซยีเป็นประเทศคูค้่าทีม่กี�าลังซือ้สงูจากขยายตวัทางเศรษฐกจิ
และรายได้ต่อหัวสูงกว่าไทย และยังเป็นประเทศที่น�าเข้าสินค้าประเภทอาหารจากไทยมากที่สุด ซึ่งถือเป็น
ตลาดทีมีแนวโน้มเติบโตท่ีส�าคัญ
    3) ความร่วมมือร่วมกันภายใต้กรอบ
ความร่วมมอืต่าง ๆ  เช่น กรอบความร่วมมอือาเซยีน (ASEAN) 
กรอบความร่วมมือ Indonesia Malaysia Thailand 
Growth Triangle (IMT - GT) และกรอบความร่วมมือ 
Joint Development Strategy (JDS) เพื่อพัฒนาพื้นที่
ชายแดนไทย - มาเลเซียในด้านต่าง ๆ

  5.6.2 สถิติมูลค่าการส่งออกไทย - มาเลเซีย
คิดเป็นร้อยละ 50 ของการค้าชายแดนไทยทั้งหมดท่ี
ปรากฏมาจากการน�าเข้า - ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ
ปกติผ่านการขนส่งทางบก 9 ด่านเป็นหลักคิดเป็น 
ร้อยละ 60 ของระบบการขนส่งสินค้าและระบบรางรถไฟ 
โดยมีด่านสะเดากับปาดังเบซาร์เป็นด่านการค้าหลัก ซึ่งไม่ได้ผ่านพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย

  5.6.3 โอกาสการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้ที่อยู่ในระดับต�่า ท�าให้เยาวชนส่วนใหญ่ 
เดินทางไปท�างานมาเลเซียอย่างผิดกฎหมาย ในขณะที่ประชาชนบางกลุ่มที่มีฐานะทางการเงินหรือได้รับทุน
การศึกษาเรียนต่อในมาเลเซีย จะมีบทบาทในฐานะ change agent ซ่ึงสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาและ 
น�าความเจริญมาสู่คนในพื้นท่ีได้ เน่ืองจากกลุ่มคนดังกล่าวอยู่ในพ้ืนที่ชายแดน เรียนรู้และเข้าใจสภาพ 
ความเป็นอยู่ในสังคมอย่างดี

 5.7 ความสัมพันธ์ของการค้าชายแดนไทย - มาเลเซียและความม่ันคงมนุษย์ในระดับพื้นท่ีภายใต ้

บริบทการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

  5.7.1 ลักษณะเศรษฐกิจชายแดนไทย – มาเลเซีย

     1) ลกัษณะเศรษฐกิจชายแดนไทย – มาเลเซียตั้งอยู่บนพื้นฐานของชาติพันธุ์ ศาสนา และ 
ความสัมพันธ์ทางสังคมเครือญาติของทั้งสองประเทศตั้งแต่อดีต นอกจากนี้การค้าชายแดนเป็นแหล่งรายได้
ส�าคัญของประชาชนในท้องถ่ิน 
    2) เศรษฐกจินอกระบบในพืน้ท่ีท�าให้เกดิการขนส่งสนิค้าต้องห้าม การเลีย่งภาษ ีการท�างาน 
ข้ามแดนโดยไม่มีเอกสารรับรอง ซึ่งเป็นช่องทางหนึง่ของการด�ารงชพีของคนชายขอบที่ไม่มีก�าลังมากพอที่จะ 
เข้าไปอยู่ในระบบเศรษฐกิจ และมีความเสี่ยงการถูกฉ้อโกง หรือการถูกขูดรีดผ่านการทุจริตของหน่วยงาน 
ในพื้นที่
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  5.7.2 ปัญหาและข้อจ�ากัดของเศรษฐกิจชายแดน ห้วงก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โควิด - 19 พ้ืนที่ชายแดนไทย - มาเลเซียเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจซบเซามาหลายปี โดยสถานการณ์ที่เด่นชัด
และสร้างผลกระทบมากที่สุด คือ ค่าเงินริงกิตของมาเลเซียอ่อนตัว ท�าให้นักท่องเที่ยวมาเลเซียเดินทางมาไทย 
ลดลง อีกทั้งยังมีปัญหาแรงงานไทยผิดกฎหมายที่มีความเสี่ยงต่อการถูกจับกุม

  5.7.3 บทบาทรฐัในการจดัการพืน้ท่ีชายแดน บทบาทรฐัต่อการพฒันาและการเติบโตทางเศรษฐกจิ
ในพื้นที่ชายแดนยังไม่ครอบคลุม ดังนั้นความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจในพื้นที่จึงเป็นในลักษณะพึ่งพาตนเอง

 5.8 การด�ารงชีพของผู้ประกอบการค้าชายแดน และแรงงานข้ามชายแดน

  5.8.1 แรงงานข้ามชายแดน 

    1) แรงงานจ�านวนมากเป็นแรงงานทีม่ทัีกษะต�า่ได้เดินทางไปประกอบอาชพีในร้านอาหาร 
และบางส่วนอยู่ในภาคเกษตรกรรม การประมง ท�าสวนยาง หรือท�าไร่ท�าสวน โดยมีลักษณะการท�างาน 
ทั้งในระยะยาวและระยะสั้น ซึ่งส่วนมากอาศัยอยู่บริเวณแม่น�้าสุไหงโก-ลก ส่วนใหญ่ไม่มีใบอนุญาตท�างาน
กฎหมายในมาเลเซีย ไม่มีสิทธิคุ้มครองแรงงาน ต้องด�ารงชีวิตแบบหลบซ่อนจากเจ้าหน้าที่ของมาเลเซีย ทั้งนี้  
แรงงานทีท่�างานในมาเลเซยียงัคงด�ารงชวีติอยูไ่ด้ด้วยเครือข่ายความสัมพันธ์แบบเครือญาติและการช่วยเหลือ
ของแรงงานและผู้ประกอบการ
    2) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลให้รัฐบาลมาเลเซียออกมาตรการ 
คุมเข้ม ปิดช่องทางการสัญจร ท�าให้แรงงานไม่สามารถเดินทางข้ามแดนได้ตามปกติ อีกทั้งธุรกิจของคนไทย 
ปิดตัวลงจ�านวนมาก ท�าให้แรงงานเดินทางกลับไทยจ�านวนมาก และบางกลุ่มที่ติดค้างอยู่ในมาเลเซีย 
ไม่สามารถเดินทางกลับได้ เกิดภาวะขาดแคลนอาหาร และรายได้ในการด�ารงชีพ ทั้งน้ีแรงงานไทยยังต้อง
เผชิญกับการท�าเอกสารท่ีซับซ้อนและหากลักลอบเดินทางผ่านแดนอย่างผิดกฎหมายตามช่องทางธรรมชาติ
อาจมีสถานะเป็นผู้ผิดกฎหมายและถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ที่ติดโควิด - 19 
    3) สิ่งท่ีแรงงานเผชิญหลังจากเดินทางกลับไทย คือ ภาวะตกงานระยะยาว และโอกาส 
ในการจ้างต�า่ ซึง่ส่งผลต่อสขุภาพจติ และเผชญิภาวะกดดนัจากการเป็นแหล่งรายได้หลกัของครอบครัว

  5.8.2 ผู้ประกอบการค้าชายแดน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ผู้ค้า
ตลาดบริเวณชายแดนทั้งสองประเทศ ผู้ประกอบการด้านการเงิน และธุรกิจขนส่งข้ามแดน เป็นต้น ต้องขาด
รายได้และปิดกิจการจ�านวนมาก
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 5.9 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและการค้าชายแดน

ของประชาชนในพื้นท่ีหลังการคล่ีคลายของสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโควิด-19 

  5.9.1 รัฐบาลมาเลเซียมีการก�าหนดนโยบายการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ เช่น “Vision 2020” มุ่งเน้นการพฒันา
ทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม หรือความมั่นคง และมุ่งเน้น 
การเปลี่ยนสังคมแบบดั้งเดิมหรือผลิตเพื่อขาย (Production 
Base) ไปสู่ Knowledge Base Economy (K-Economy) การใช้ระบบ E-commerce เพื่อให้มีการเติบโต
ทางเศรษฐกจิอย่างก้าวกระโดด และเน้นเร่ืองการกระจายรายได้ ความเท่าเทยีม ควบคู่กบัแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ 12 ในเรื่อง Malaysia Digital Blue Print แสดงให้เห็นว่ามาเลเซียพัฒนาเศรษฐกิจ
ด้วยระบบ Digital e - commerce อย่างต่อเนื่อง

  5.9.2 ภาครฐัต้องสนบัสนนุผูม้คีวามรู ้ความสามารถในพ้ืนท่ีชายแดน ซึง่เป็นนกัศกึษาทีไ่ปเรียนต่อ 
มาเลเซีย และดึงศักยภาพในเรื่องของภาษาและเครือข่ายเพื่อนในมาเลเซีย และใช้ระบบการพัฒนาเศรษฐกิจ
ด้วย E-commerce ตามแนวทางของมาเลเซียมาปรับใช้ในพื้นที่ เพื่อมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที ่
ด้วยการส่งเสรมิให้เป็นผู้ประกอบการมากกว่าการเข้ารบัราชการเพือ่ให้มบีทบาทสอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกจิ
และสังคมในพื้นที่ ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายหลักคือการเปลี่ยนแปลงความมั่นคงมนุษย์ให้มีทิศทางที่ดีขึ้น

 5.10 โอกาสและความท้าทายของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่

ชายแดนในยุค Next normal

  5.10.1 ความเหลื่อมล�้าของคนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ การเกิดสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี 2547 ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญ อาทิ การได้รับการศึกษา
มากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ การส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ SME Start Up มากขึ้น ทั้งนี้
ชนชั้นกลางชาวมุสลิมเพิ่มข้ึนร้อยละ 30 แต่พื้นท่ีชายแดนใต้ยังคงมีความยากจนในอัตราที่สูงสะท้อนถึง
ปัญหาความเหลื่อมล�้าอย่างชัดเจน

  5.10.2 การประกอบอาชีพของคนในพืน้ท่ี อาชพีภาคการเกษตรได้รับความนยิมน้อยลง เนือ่งจาก
จ�านวนประชากรต่อครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นและค่าครองชีพที่สูงขึ้น โดยกลุ่มอาชีพที่มีมากขึ้น ได้แก่ การจ้างงาน
ภาครัฐ ซึ่งได้รับงบประมาณจากการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดน และแรงงานรับจ้าง มีทั้งการ
รับจ้างในท้องถิ่น การรับจ้างนอกพื้นที่ในประเทศ และการรับจ้างนอกประเทศ อย่างไรก็ตาม การค้าขาย 
สามารถสะสมทุนได้น้อยเนื่องจากก�าลังซื้อของคนในพื้นที่ต�่า
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6 ภูมิทัศน์ของโรคระบาดข้ามพรมแดนและความร่วมมือด้านสาธารณสุข 

 6.1. สถานการณ์โรคระบาดข้ามพรมแดน

  นับตั้งแต่มีการเปิดพื้นที่เคลื่อนย้ายเสรีระหว่างประเทศ พื้นที่ชายแดนได้กลายเป็นช่องทางการ
สัญจรของโรคระบาดจ�านวนมาก โดยเดินทางมาพร้อมกับนักท่องเที่ยว แรงงานข้ามชาติ ผู้ลี้ภัยหรือผู้อพยพ
เข้าเมอืง รวมถงึสตัว์ และแพร่กระจายตวัภายในประเทศเป็นวงกว้างในระยะเวลาอนัรวดเรว็ ปัจจบุนัแนวโน้ม
การเดินทางข้ามพรมแดนของมนุษย์เพิ่มสูงข้ึน จากสถิติเมื่อปี 2560 พบว่ามีนักท่องเที่ยวจ�านวนมาก 
เดินทางเข้ามาในไทยผ่านช่องทางชายแดนทั้งหมด 68 แห่ง อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบาย
ควบคุมโรคในขั้นต้น โดยผู้เดินทางข้ามแดนจะต้องผ่านจุดตรวจคัดกรอง ณ จุดผ่านแดนชั่วคราวและ 
จุดผ่านแดนถาวร ก่อนเดินทางไปยังพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศ

 6.2 การบริหารจัดการด้านสาธารณสุขบริเวณชายแดน

  6.2.1 ระบบสาธารณสุขไทยกบัวิธีการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค สาธารณสขุไทยมีแนวทาง 
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในลักษณะของการคัดกรอง (Filter) เป็นหลัก โดยแบ่งเป็นการคัดกรอง
ออกเป็น 3 ชั้นตามล�าดับ ดังนี้
    1) การคัดกรองช้ันที่ 1 ด่านตรวจคัดกรอง มีการเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองผู้เดินทาง 
ข้ามพรมแดนทีมี่ความเสีย่งตดิเชือ้ โดยตดิตัง้เคร่ืองตรวจจับอณุหภมิูร่างกาย (Thermoscan) เพือ่วดัอุณหภมูิ
ร่างกายและคัดกรองอาการไข้ของผู้เดินทางข้ามแดนในเบื้องต้น
    2) การคัดกรองช้ันที่ 2 โรงพยาบาล เฉพาะกรณีที่ผู้ติดเชื้อแสดงอาการ จะได้เข้ารับ
การรักษาที่โรงพยาบาลต่อไป
    3) การคัดกรองช้ันท่ี 3 ชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง 
อาทิ ผู้ใหญ่บ้าน ก�านัน และจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) ช่วยกันเฝ้าระวังและตรวจตรา
คนในชุมชนและบุคคลภายนอกที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ การคัดกรองในชั้นนี้ถือว่ามีส�าคัญมาก รัฐควรเพิ่ม 
ความร่วมมือกับภาคประชาสังคมพร้อมกับเสริมสร้าง ฝึกฝน และพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจน 
ความเข้าใจอันดีในประเด็นอ่อนไหว (Sensitive Issues) ด้านความแตกต่างทางเชื้อชาติ และสิทธิในการ 
ได้รับการรักษาพยาบาลของแรงงานข้ามชาติ

  6.2.2 การเข้าถงึสทิธิในการรกัษาพยาบาลของแรงงานข้ามชาต ิแรงงานข้ามชาติท้ังท่ีข้ึนทะเบยีน 
และยงัไม่ได้ขึน้ทะเบยีนต่างประสบปัญหาการเข้าถงึสทิธใินการรักษาพยาบาลในไทย กลุ่มผู้ท่ีได้รับผลกระทบ 
จากช่องว่างในการเข้าถึงสิทธิดังกล่าว ได้แก่ 1) คนพลัดถิ่น 2) เด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์หรือไม่มี
สัญชาติไทย (รหัส G) 3) ผู้ลี้ภัยและผู้อพยพจากสงคราม 4) แรงงานผ่านแดน และ 5) แรงงานข้ามชาติ
นอกระบบ ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นผลมาจากอุปสรรคด้านภาษาที่ไม่ใช่ภาษาบ้านเกิด และหน่วยบริการไม่ม ี
งบประมาณเพียงพอในการด�าเนินการ อีกท้ังยังต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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 6.3 ความร่วมมือในการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขบริเวณชายแดน

  รัฐมีแผนปฏิบัติการร่วม (Joint Action Plan) ระหว่างไทยและประเทศอาเซียน โดยมีแผน
ตัง้แต่ระยะสัน้ ระยะกลาง จนถงึระยะยาวการปฏบิตักิารร่วมทีผ่่านมา อาท ิการจดัสมัมนาออนไลน์ (Webinar) 
การให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ประเทศเพื่อนบ้าน การติดต้ังและวาง 
ระบบอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ (RT-PCR Laboratory Equipment) รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
แบบทวภิาคแีละพหภุาค ี ไม่ว่าจะเป็นในระดบัอาเซยีน, ACMECS, BIMST, GMS, MBDS, Mekong–Lancang 
นอกจากน้ี ยังมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center: EOC) เพื่อ
สนับสนุนความช่วยเหลือด้านบุคลากรทางการแพทย์และจัดหางบประมาณในการฝึกฝนและพัฒนาทักษะ
การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมโรค

7 ภูมิทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม

 7.1. พื้นที่ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง

  7.1.1 กรอบความร่วมมือบนเกี่ยวกับแม่น�้าโขง ประเทศที่ใช้ประโยชน์จากแม่น�้าโขงตอนล่าง 
4 ประเทศ คือ ไทย กัมพูชา ลาว และเวียดนาม ได้ร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง (Mekong River 
Commission – MRC) ท�าข้อตกลงเรื่องการพัฒนาแม่น�้าโขงร่วมกัน โดยมีขอบเขตความร่วมมือในเร่ือง 
การพัฒนาที่ยั่งยืน การวางแผนคุ้มครองแม่น�้า ความเสมอภาค การใช้น�้าอย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรม 
และการป้องกันและยับยั้งผลกระทบที่เป็นอันตราย แต่ปัญหาคือประเทศในลุ่มน�้าตอนบน อันได้แก่ จีนและ
เมียนมา ไม่ได้เป็นสมาชิกคณะกรรมการแม่น�้าโขง กฎระเบียบและความตกลงดังกล่าวจึงไม่สามารถใช้บังคับ
กับจีนได้ทั้งนี้ รายงานของ MRC มีข้อกังวลเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนกั้นแม่น�้าโขง ดังนี้
    1) การท�าประมงยังคงเป็นวิถชีวีติทีส่�าคญัในประเทศกมัพูชา สปป.ลาว ไทย และเวยีดนาม  
อย่างไรก็ตามปัจจัยต่าง ๆ  ได้แก่ การท�าประมงที่มากเกินไป ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่ีอยู่อาศัยที่เกิดจาก 
การเตบิโตของประชากรมนษุย์อย่างรวดเรว็ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน และการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ 
ก�าลังส่งแรงกดดันต่อการประมงในลุ่มน�้าโขงตอนล่าง ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศทางน�้าของ 
ลุ่มน�้าก�าลังส่งผลกระทบต่อสภาพสังคม เนื่องจากตะกอนในแม่น�้าโขงลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศ
    2) ชมุชนประมงในเกอืบทกุพืน้ทีข่องลุ่มแม่น�า้โขงถูกรบกวน โดยเฉพาะใน สปป.ลาว และ 
เวยีดนาม ซึง่มีอตัราการจบัปลาลดลง ส่วนหนึง่ของข้อแนะน�า คอื เรยีกร้องให้รฐับาลของประเทศภาคสีมาชกิ
ของ MRC ทั้ง 4 ประเทศบังคับใช้กฎหมายการประมงระดับชาติและการร่วมกันด�าเนินการตามยุทธศาสตร ์
การจดัการและพฒันาประมงลุม่แม่น�าโขงทีไ่ด้รบัการอนมุติัเพ่ือฟ้ืนฟูชมุชนประมงท่ีประสบปัญหา นอกจากนี ้
ยังเสนอการบูรณาการแผนการจัดการแม่น�้าเพื่อจัดการกับความเส่ียงจากการสร้างเข่ือนพัฒนาไฟฟ้าพลังน�้า
ที่เพิ่มขึ้น
    3) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัจจัยอื่น ๆ  รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ในลุ่มแม่น�้าโขง ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น อาทิ อุทกภัย ภัยแล้ง โดย
ประเทศไทยมีสัดส่วนของความเสี่ยงสูงสุด และมีแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้นในอนาคต
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  7.1.2 ผลกระทบจากโครงการพัฒนา ลุ่มน�้าโขง-สาละวิน

    1) การสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพของระบบนเิวศในบรเิวณแม่น�า้โขงเพิม่มากขึน้
จากผลกระทบของการสร้างเข่ือน นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ส�าคัญในการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ โดยเฉพาะ
ชุมชนที่อยู่ริมพ้ืนที่ชุ่มน�้า พื้นท่ีชายแดนระหว่างกัมพูชากับลาว ที่อยู่ใต้พื้นที่สี่พันดอนลงไป นับเป็นพื้นที ่
ชุ่มน�้าที่มีความส�าคัญระดับโลก (Ramsar Site) รวมถึงเป็นพื้นที่ท�าประมงที่ส�าคัญมากในทางเศรษฐกิจ
    2) การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางภัยพิบัติ 
ธรรมชาต ิและกระแสน�า้ในแม่น�า้โขงทีผ่ดิไปจากธรรมชาต ิซึง่ส่งกระทบทีส่�าคญั ดงัน้ี 1) ชวีติและความเป็นอยู ่
ของผู้คนในพ้ืนที่ที่อาศัยแม่น�้าโขงเป็นพื้นท่ีท�ามาหากินและหล่อเลี้ยงชีวิตให้กับครอบครัว 2) การโยกย้าย
ถิน่ฐานของผู้คนเพื่อเข้ามาท�ามาหาเลี้ยงชีพในเมืองมากขึ้น และ 3) ความยากจนและความเหลื่อมล�้าเชิงพื้นที ่
เพิ่มสูงขึ้น
    3) ผลสืบเนื่องไปถึงความมั่นคงทางอาหารของประชาชนบริเวณลุ่มแม่น�้าโขง โดย
ประชาชนไม่สามารถหาอาหารเพื่อการบริโภคได้ดังเดิม ส่งผลให้ประชาชนทีม่คีวามยากจนอยูแ่ล้วนัน้ยากจน
มากยิ่งขึ้นจากการเสียสมดุลของทรัพยากร และมีความเหลื่อมล�้าทางสังคมมากยิ่งขึ้น

 7.2. ปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดน เกิดจากการเผาในที่โล่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่า 
เมียนมามีอัตราการเผามากท่ีสุด รองลงมาคือ ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนามตามล�าดับ โดยพื้นที่ที่ก่อให้
เกิดมลพิษไม่ได้รับผลกระทบแค่เพียงเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศไปทั้งภูมิภาคของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เน่ืองจากการเคลื่อนตัวของมวลอากาศ อีกทั้งยังเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
อย่างปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา เมื่อมีการเผาส่งผลให้เกิดอัตราการเกิดฝุ่น PM 2.5 ที่แตกต่างกัน 
โดยปรากฏการณ์เอลนีโญเมื่อมีการเผาในที่โล่งจะมีแนวโน้มการเกิด PM 2.5 สูง

 7.3. พื้นที่ภาคพื้นสมุทรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  7.3.1 บรบิทความม่ันคงทางทะเล มกีารเปล่ียนแปลงจากทศวรรษก่อนเป็นอย่างมาก ตวัอย่างเช่น 
ในอดีตมีการอนุรักษ์พะยูน วาฬ โลมา เพราะว่าเป็นสัตว์หายาก แต่ในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับการค้าระหว่าง
ประเทศมากยิ่งข้ึน โดยเม่ือปี 2564 สหรัฐอเมริกามีการประกาศใช้พระราชบัญญัติทะเลเล้ียงลูกด้วยนม 
คุ้มครอง (Marine Mammal Protection Act: MMPA) กับประเทศที่เป็นคู่ค้ากับสหรัฐอเมริกา หาก
ประเทศไทยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกสินค้าเป็นมูลค่ามหาศาล 
ดังนั้นประเทศไทยจึงต้องมีการศึกษาและจัดท�าข้อมูลที่เป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมกับประเด็น 
ต่าง ๆ  อนัส่งผลกระทบต่อความมัน่คง ดงันัน้ สิง่แวดล้อมจึงเป็นเร่ืองท่ีเกีย่วข้องกบัเศรษฐกจิและการค้าระหว่าง 
ประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เน่ืองจากในปัจจุบันทางสหภาพยุโรปเร่ิมมีการออกภาษีคาร์บอน (CBAM) 
ส่งผลให้ผู้ท�าการค้ากับประเทศในยุโรปมีต้นทุนการค้าสูงขึ้น และส่งผลกระทบเป็นอย่างมากในกลุ่มพลังงาน 
และสินค้าเกษตร ทั้งนี้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลที่ส�าคัญมีดังนี้ 
    1) ปัญหาสภาวะโลกร้อน (Global Warming) ส่งผลกระทบทีส่�าคญัต่อทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่ส�าคัญ 2 ประการ ดังนี้
     1.1) คลื่นความร้อน (Marine heatwaves) ส่งผลให้เกิดปะการังฟอกขาว และ 
ผลกระทบต่อแหล่งท่องเท่ียว อีกท้ังกระบวนการฟื้นฟูปะการังนั้น ต้องพึ่งพางบประมาณในการฟื้นฟูราว 
40,000 บาท ต่อ 1 ตารางเมตร เพื่อให้สภาพแวดล้อมทางระบบนิเวศของทะเลกลับมาเป็นปกติ ทั้งนี้ โดย
พื้นที่ปะการังไทยมีประมาณ 185 ตารางกิโลเมตร
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          1.2)	 ภาวะไร้ออกซิเจน	(Dioxygen) และทะเลกรด (Acidification) ส่งผลกระทบ 
อย่างรุนแรงต่อสัตว์ทะเล การประมง และ ชุมชนชายฝั่ง นอกจากนี้การขาดออกซิเจนส่งผลให้สมดุลของ 
สายพนัธ์ุสตัว์ทะเลเกดิการเปลีย่นแปลง โดยแม้จะไปเพิม่จ�านวนสิง่มีชีวติทีอ่าศยัออกซเิจนน้อย เช่น จุลินทรีย์
บางชนิด แมงกะพรุน และปลาหมึกบางชนิด แต่ก�าลังส่งผลกระทบกับสัตว์น�้าประเภทปลา ซึ่งส่งผลเสียกับ
ทั้งห่วงโซ่อาหาร ทั้งนี้ ระบบนิเวศที่เกื้อหนุนกับการท�าประมงถึงหนึ่งในห้าของโลกเกิดขึ้นจากการไหลเวียน
ของกระแสน�้าในมหาสมุทร ท่ีก�าลังเผชิญกับปัญหาการไหลเวียนของน�้าที่ออกซิเจนต�่าเข้าสู่ชายฝั่ง ซ่ึงเป็น
บริเวณที่มีความเสี่ยงสูงต่อสิ่งมีชีวิตในน�้า แม้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของปริมาณออกซิเจนเพียงน้อยนิด
    2) การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้เกิดขยะทะเลเพ่ิมขึ้น จากการที ่
ชายหาดมีขยะหน้ากากอนามัยจ�านวนมาก ปรากฏสารไมโครพลาสติก รวมถึงขยะพลาสติกเพิ่มข้ึนจาก 
การใช้บรกิารขนส่ง (Delivery) แต่ในอกีมุมหนึง่ของการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ - 19 กท็�าให้เกดิการฟ้ืนฟ ู
ของธรรมชาติ เช่น อ่าวมาหยา เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ซึ่งเรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับการเมืองท้องถิ่น 
ที่ต้องร่วมมือกัน 
    3) ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การลงทุนในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC นั้นเป็นการพัฒนาทางเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพในการเติบโตของประเทศ แต่
เมื่อเกิดปัญหาการรั่วไหลของน�้ามันนั้นก็ส่งผลกระทบต่อทะเล ชายหาด และพื้นที่นานาประเทศที่ใกล้เคียง 
อันอาจจะน�ามาซึ่งปัญหาระหว่างประเทศได้

  7.3.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

    1) การท�าประมงและการค้ามีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน และท�าให้เกิดปัญหาระหว่าง
ประเทศในกรณีพ้ืนที่กรรมสิทธิ์พื้นท่ีการท�าประมง ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาทิ 
การลกัลอบการท�าประมง การใช้แรงงานผดิกฎหมาย ซึง่อาจน�าไปสูก่ารสร้างปัญหาในเร่ืองของการส่งออกไทย
ในอนาคต
    2) ปัญหาเรื่องโบราณวัตถุในทะเล ควรอาศัยอ�านาจของพระราชบัญญัติโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ประกาศเขตคุ้มครองโบราณสถานและ
โบราณวัตถุในประเทศ โดยตรวจสอบและพิจารณาขอบเขตอ�านาจพื้นที่ตามกฎหมาย
    3) ความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cyber Security) กับการขนส่งทางทะเล มีแนวโน้มอาจ
ถกูเจาะข้อมลูและถกูโจมตีมลัแวร์ และข้อมลูสารสนเทศของโครงสร้างพืน้ฐานท่ีส�าคญั เพือ่เจาะข้อมลูทีส่�าคญั 
ในการน�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ ซึ่งอาจกระทบต่อความมั่นคงของรัฐไทยได้ เช่น การโจมตี 
แท่นขุดเจาะ หรือการโจมตีทางไซเบอร์ต่อสายเคเบิลใต้น�้า
    4) การท่องเท่ียวเชิงระบบนิเวศทางทะเล อาจประสบปัญหาท่ีส�าคัญ อันเนื่องมาจาก 
การสร้างแท่นขุดเจาะกลางทะเล (Offshore installation) หรือสายเคเบิลใต้น�้า (Submarine 
communications cable) หากสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ ได้รับผลกระทบจนเกิดความเสียหาย อาจส่งผลต่อ
ระบบนิเวศทางทะเล รวมไปถึงผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชนที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ทะเลได ้
นอกจากนี้การสร้างเกาะเทียมท่ีเพิ่มมากข้ึนจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศทางทะเล โดยเฉพาะ 
แนวปะการังซึ่งเป็นระบบนิเวศส�าคัญของสัตว์น�้าทางทะเล อาจถูกท�าลาย และจะส่งผลต่อประชากรสัตว์น�้า 
รวมถึงความมั่นคงทางอาหารของมนุษย์
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การพัฒนาการฝึกการบริหาร
วิกฤตการณ์ระดับชาติ

	 ยศกร	ยืนยง	
4

 4 นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน ช�านาญการ กองความมัน่คงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกนัประเทศ ส�านกังาน
สภาความม่ันคงแห่งชาติ, รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รัฐศาสตร์บัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
 5 สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ รัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์, ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล : ระบบการเตรียมพร้อม 
ของไทย” ในวารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ 2 (ตุลาคม 2562 – มกราคม 2563) , และ สินชัย คารวุตม์ และยศกร ยืนยง, 
“ระบบการเตรียมพร้อมด้านความมั่นคงของไทย” ใน วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ 2 (ตุลาคม 2562 – มกราคม 2563)

1. ความส�าคัญของการเตรียมพร้อมของไทย

 ประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์ซึ่งเป็นภัยคุกคามความมั่นคงหรือความเสี่ยงที่ท�าให้เกิด
สถานการณ์ดงักล่าวได้หลากหลายรปูแบบ รวมถงึภยัความมัน่คงเดิมท่ีมลัีกษณะเปล่ียนแปลงไป 
มีความสลับซับซ้อน ข้ามพรมแดนและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น อีกทั้งมีความเชื่อมโยงกัน 
ระหว่างปัญหาภัยความมัน่คงต่าง ๆ  โดยมีสาเหตมุาจากการเปลีย่นแปลงของปัจจัยสภาพแวดล้อม 
ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค ประเทศเพื่อนบ้าน และความมั่นคงภายในประเทศ อาทิ 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ (Climate Change) กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) 
รวมถึงปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ�ากัดท�าให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะต้อง
เผชิญปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงที่ไม่คาดคิดและก่อให้เกิดเป็นวิกฤตการณ์ของประเทศได ้
ทัง้ “วกิฤตการณ์ทีเ่กดิขึน้ฉบัพลนั” เช่น ภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิและการก่อการร้าย “วกิฤตการณ์
ที่มีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา” เช่น โรคระบาด และอุทกภัย และ “วิกฤตการณ์ที่ทวีความ
รุนแรงอย่างต่อเนื่อง” เช่น สภาวะโลกร้อน เป็นต้น 
 ประเด็นดังกล่าวมีความส�าคัญเป็นอย่างมาก และหากศึกษาหลักการส�าคัญของแผนระดับ
ยุทธศาสตร์และแผนท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการเตรียมพร้อม อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 
– 2580) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่ให้ความส�าคัญกับ 
การพฒันาระบบการเตรยีมพร้อมแห่งชาตเิพือ่ให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามาผนกึก�าลงัร่วมกนัในลกัษณะ 
ประชารฐั โดยมแีผนเตรยีมพร้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2562 – 2565 เป็นกรอบการก�าหนดแนวทางและ
มาตรการเพือ่พฒันาระบบเตรยีมพร้อมแห่งชาตใิห้การบรหิารวกิฤตการณ์เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 5
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 นอกจากนี้ แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติฯ ในประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพระบบการเตรียมพร้อม 
แห่งชาติให้พร้อมเผชิญกับภาวะไม่ปกติและจัดการความ
เสี่ยงอย่างบูรณาการ กลยุทธ์ที่ 9 ได้ก�าหนดให้มีการจัดการ
ฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ เพื่อทดสอบแผนและ 
แนวทางปฏบิติัของระบบบญัชาการเหตุการณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
รวมถึงมีการยกระดับการบูรณาการแผนด้านความมั่นคง 
และสาธารณภยัอย่างสม�า่เสมอเพือ่ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์
ภัยคุกคามความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไป

 ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) มีภารกิจ
ส�าคัญในการขับเคลื่อนแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติฯ จึงได้ร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานความมั่นคงที่ส�าคัญ 
จดัการฝึกภายใต้ชือ่ “การฝึกการบริหารวกิฤตการณ์ระดับชาต”ิ (National Crisis Management Exercise: 
C - MEX) ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา โดยได้มีการพัฒนาประเด็นการฝึกมาอย่างต่อเนื่องตามปัจจัย 
และเงื่อนไขส�าคัญที่ใช้ในการก�าหนดรายละเอียดการฝึกฯ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติและข้อสั่งการของผู้บริหาร
ระดับสูงของรัฐบาล บทเรียนและประสบการณ์ของประเทศไทยในการบริหารจัดการภัยคุกคามความมั่นคง 
ในลักษณะต่างๆ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงและแนวโน้มภัยคุกคามที่อาจเกิดข้ึน และน�าผลการฝึกฯ 
ที่ผ่านมาจัดท�าเป็นบทสรุปและถอดบทเรียนเพื่อน�าไปปรับปรุงการฝึกในอนาคตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการจัดการฝึกมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาเกินกว่า 10 ปี แต่ยังพบปัญหา
อุปสรรคและข้อจ�ากัดในการด�าเนินการท่ีส�าคัญ ประกอบด้วย 1) การจัดการฝึกหลากหลายประเด็นภัย
คุกคามความมัน่คงในเวลาเดยีวกนั ท�าให้ไม่สามารถทดสอบกลไกการบรหิารจดัการภยัในรายละเอยีดเชงิลกึได้ 
เนื่องจากมีเวลาหารือเพื่อตกลงใจในแต่ละสถานการณ์การฝึกค่อนข้างจ�ากัด 2) การน�าผู้เชี่ยวชาญในด้าน 
การบริหารจัดการภัยคุกคามรูปแบบใหม่มาเข้าร่วมการฝึกท�าได้ยาก เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีผู้เชี่ยวชาญ 
ที่มีความรู้ความสามารถให้ครอบคลุมประเด็นการฝึก มีจ�านวนจ�ากัดและมีภารกิจค่อนข้างมาก 3) ผู้เข้ารับ 
การฝึกฯ ยังคุน้เคยกับการบรหิารจดัการภัยในรปูแบบเดิม รวมถงึไม่คุน้เคยกบัการใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการบริหารสถานการณ์ ท�าให้การบริหารจัดการภัยในแต่ละ
สถานการณ์การฝึกเป็นไปอย่างล่าช้าและมีข้อมูลไม่เพียงพอ
ต่อการตกลงใจ และ 4) ผลที่ได้รับจากการฝึกฯ ยังไม่สามารถ
สร้างผลลัพธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักและเข้าใจถึงวิธีการ
ปฏิบตัตินเพือ่สนบัสนนุการบรหิารจดัการภยัร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐเมื่อเกิดวิกฤตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 จากทั้งหมดที่กล่าวมาจึงมีการพัฒนาการฝึกการบริหาร
วิกฤตการณ์ระดับชาติมาอย่างต่อเนื่องโดยการพัฒนาแนวทาง
การประเมินผลการฝึกฯ ตั้งแต่การให้หน่วยงานที่เข้าร่วมฝึกฯ 
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ประเมนิตนเอง ไปจนถงึการใช้ข้อมลูทางสถติ ิและผูเ้ชีย่วชาญด้านการบริหารวกิฤตการณ์มาก�าหนดเคร่ืองมอื 
การประเมินผลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลเชิงลึกในแต่ละประเด็น 
การฝึกฯ ตลอดจนการศึกษาเปรียบเทียบกับการจัดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติของต่างประเทศ 
เพือ่ให้เหน็ถงึจดุแขง็ ปัญหาและอปุสรรค ซึง่สามารถน�าไปใช้เป็นข้อมลูประกอบการก�าหนดแผนการด�าเนนิการ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการฝึกฯ ต่อไป

2. แนวคิดการพัฒนาการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 หลักการส�าคัญการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ คือ การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่าง ๆ  
ให้สามารถเผชญิกบัภยัคกุคามตัง้แต่ในสภาวะปกต ิ รวมถึงมุง่เน้นการพัฒนาขีดความสามารถ (Capabilities)  
ของหน่วยงานให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคามท่ีเกิดข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อไม่ให้หน่วยงานเกิดการ 
หยุดชะงัก (Disruption) ในภาวะวิกฤตด้วยการปฏิบัติอย่างมีเอกภาพ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การฝึกการ
บริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติสามารถพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานในการรับมือกับภัยคุกคามให้ได ้
อย่างเตม็ศกัยภาพ และสามารถปรบัตวัต่อภยัคกุคามรปูแบบใหม่ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต รวมถงึท�าให้ประชาชน 
ตระหนักถึงความส�าคัญของการเตรยีมความพร้อมรบัมอืกบัภัยคกุคามท่ีอาจเกดิข้ึน จึงควรด�าเนนิการพัฒนา 
การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ โดยการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกท่ีมีส่วนส�าคัญในการ
พัฒนาการฝึกฯ ดังนี้

 2.1 ปัจจัยภายใน

  2.1.1 การประเมินขีดความสามารถของหน่วยงาน 
การออกแบบการฝึกจ�าเป็นต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให ้
การจัดการฝึกสามารถตอบสนองต่อปัญหาที่หน่วยงานต้องการแก้ไข 
และปรับปรุง ซึ่งควรเริ่มต้นจากการประเมินขีดความสามารถของ 
หน่วยงานในการตอบสนองต่อภัยคุกคามต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ 1) ขีดความสามารถด้านทรัพยากร เช่น บุคลากรที่มีทักษะและ 
ความช�านาญงบประมาณ และสิง่อ�านวยความสะดวกทางกายภาพท่ีใช้ในการบริหารจัดการ 
ภัยรวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ 2) ขีดความสามารถของ
แผนเผชิญเหตุ โดยหน่วยงานอาจพิจารณาทบทวนแผนเผชิญเหตุของตนว่ามีลักษณะ
ของภัยคุกคาม พ้ืนที่เสี่ยง และภารกิจใดบ้างท่ีควรให้ความส�าคัญ ซ่ึงหน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึกสามารถ
ประเมินตนเอง (Self-Assessment) ผ่านเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่หน่วยงาน
ก�าลงัเผชญิอยู ่ เช่น SWOT Analysis ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และค้นหาจุดแข็ง (Strengths) 
จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threats) ของหน่วยงาน

  2.1.2 การประเมินผลการฝึกฯ จากหลักวิชาการและข้อมูลทางสถิติ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที ่
ควรมีการพัฒนาปรับปรุงให้ได้มากที่สุด รวมถงึการก�าหนดแผนการด�าเนนิการทีส่ามารถท�าให้ผลการประเมนิ
บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยแนวทางการประเมินผลการฝึกฯ มีพัฒนาการที่ส�าคัญ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง 
ดังนี้
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    3) ช่วงปี พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน ด�าเนินการโดย คณะอนุกรรมการประเมินผลการฝึก 
การบรหิารวกิฤตการณ์ระดบัชาต ิ ร่วมกบัคณะทีป่รกึษาเพ่ือประเมินผลการฝึกการบริหารวกิฤตการณ์ระดับชาติ 
ซึ่งเป็นนักวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการภัยพิบัติจากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีหน้าที่และอ�านาจในการ
ก�าหนดแนวทางและการควบคุมการประเมินผลการฝึกฯ ซึ่งได้น�าแนวคิดการพัฒนาการฝึกซ้อมการบริหาร 
วกิฤตการณ์ของกระทรวงความมัน่คงแห่งมาตภุมู ิ(Homeland Security Exercise and Evaluation Program: 
HSEEP) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแนวทางการประเมินผลการฝึก C – MEX โดยมีขั้นตอนการด�าเนินการ 
แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
    (1) ข้ันตอนการวางแผนและเตรียมพร้อม โดย คณะอนุกรรมการประเมินผลฯ จะน�า
วัตถุประสงค์การฝึกฯ ตามที่ส่วนออกแบบการฝึกฯ ได้ก�าหนดไว้ มาก�าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน
เพื่อวิเคราะห์ระดับความส�าเร็จในการปฏิบัติภารกิจหลัก (core capabilities) รวมถึงการก�าหนดเครื่องมือ 
ที่ใช้ในการประเมินผล เช่น บุคลากร แบบฟอร์ม เอกสารและคู่มือที่จ�าเป็น
    (2) ขัน้ตอนการเก็บข้อมลูและร่วมสงัเกตการณ์ โดยการเก็บรวมรวบข้อมลูจากการประชุม 
ภายหลังการฝึกซ้อมทันที (Debrief Meeting) ร่วมกับผู้ออกแบบการฝึกฯ และผู้ควบคุมการฝึกฯ รวมถึง 
การประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมการฝึก (Player Hot Wash) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกฯ ได้แสดงความคิดเห็น 
ถึงสิ่งที่เป็นจุดแข็ง ปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาในแต่ละสถานการณ์การฝึกฯ

    1) ช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2552 ด�าเนินการโดย คณะท�างานประเมินผลการฝึกการบริหาร
วิกฤตการณ์ระดับชาติภายใต้กองอ�านวยการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ซ่ึงก�าหนดให้หน่วยงาน
ที่เข้าร่วมการฝึกประเมินตนเอง โดยมิได้มีการก�าหนดเครื่องมือการประเมินในแต่ละประเด็นการฝึกให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน ผลลัพธ์ที่ได้จึงมีลักษณะเป็นการสังเกตการณ์เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการฝึกฯ
    2) ช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2556 ด�าเนินการโดย คณะท�างานประเมินผลการฝึกการบรหิาร
วิกฤตการณ์ระดับชาติภายใต้กองอ�านวยการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติเช่นเดิม แต่มีการก�าหนด
เครือ่งมอืการประเมนิผลการฝึกโดยการเกบ็รวบรวมและวเิคราะห์ข้อมลูทางสถิติเป็นหลัก ได้แก่ การประเมนิ
ขั้นตอนการเตรียมการฝึกฯ การประเมินการแก้ไขปัญหาในแต่ละสถานการณ์การฝึกฯ และการประเมิน 
ส่ิงอ�านวยความสะดวกท่ีใช้ในการสนับสนุนการฝึกฯ นอกจากนี้ ยังใช้ข้อมูลการประเมินผลเชิงคุณภาพ
จากผูเ้ชีย่วชาญในแต่ละประเดน็การฝึกฯ ดงัน้ัน การด�าเนนิการดังกล่าวจึงท�าให้ผลประเมนิการฝึกฯ มข้ีอเสนอ
แนะทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
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    (3) ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการถอดบทเรียน 
ทีไ่ด้รบัจากการฝึกฯ ซึง่การวเิคราะห์ข้อมลูดงักล่าวต้องเกดิจากการวเิคราะห์
ถงึต้นเหต ุ(Root Cause) เพือ่ให้สามารถก�าหนดแผนการพัฒนาการฝึกฯ 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม
    (4) ขั้นตอนการจัดท�ารายงานการประเมินผลการฝึกฯ
(After Action Report: AAR) โดยเป็นการจัดท�าข้อมูลเพื่อสะท้อนให้เห็น
ถงึประโยชน์และบทเรยีนทีไ่ด้รบัจากการฝึกฯ จดุแขง็และสิง่ทีค่วรมกีารพฒันา 
รวมถึงข้อเสนอแนะส�าคัญในการพัฒนาการฝึกฯ ระยะต่อไป

 2.2 ปัจจยัภายนอก ได้แก่ การน�าแบบอย่างทีด่ ี (Good Practice) 
ของประเทศต่างๆ มาเป็นต้นแบบหรือประยุกต์ปรับใช้ในการพัฒนาการ
ฝึกการบรหิารวกิฤตการณ์ระดบัชาตขิองประเทศไทย อาท ิการฝึกการบรหิาร
วิกฤตการณ์ของส�านักจัดการภาวะฉุกเฉินกลาง (Federal Emergency 
Management Agency: FEMA) กระทรวงความมัน่คงแห่งมาตภุมิู สหรัฐอเมรกิา 
(United States Department of Homeland Security) โดยมีแนวคิดการจัดการฝึก ประเด็นการฝึก 
และขั้นตอนการฝึก ดังนี้

  2.2.1 แนวคิดการจัดการฝึก โดย ส�านักจัดการภาวะฉุกเฉินกลาง กระทรวงความมั่นคง 
แห่งมาตุภูมิ สหรัฐอเมริกา เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2482 - 2489) ในการฝึกซ้อมทาง 
การทหารเพื่อปกป้องความม่ันคงของประเทศและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพลเมือง 
อย่างไรก็ตามในสมัยสงครามเย็น (พ.ศ. 2488 - 2534) นอกจากการฝึกซ้อมที่เกี่ยวกับการทหาร ยังมีการฝึก 
การเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ภาวะเศรษฐกิจตกต�่า และ 
การก่อการร้าย เป็นต้น โดยมีวงรอบการฝึกภายในสองปีและมีคุณลักษณะของการฝึก ประกอบไปด้วย 
1) การฝึกในระดับตัวแทนหน่วยงานระดับสหพันธรัฐ 2) การฝึกในระดับมลรัฐ ท้องถิ่น รวมถึงการฝึก 
ในภาคเอกชน ภาคส่วน NGOs เนื่องจากรูปแบบรัฐของสหรัฐอเมริกาเป็นแบบสหพันธรัฐหรือรัฐรวม 
การปกครองจึงแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ รัฐบาลกลางของสหพันธรัฐและรัฐท้องถิ่นของแต่ละมลรัฐ

  2.2.2 ประเด็นการฝึก โดยด�าเนินการบูรณาการการฝึกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
    1) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองระหว่างหน่วยงาน (Intelligence and Information 
Sharing) คือ การทดสอบความสามารถในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองระหว่างสหพันธรัฐ มลรัฐ ท้องถิ่น 
ภาคเอกชน และต่างประเทศได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ
     ตัวอย่างการฝึกซ้อม ได้แก่ การฝึกร่วมกับ The Off  ice of Intelligence and  
Analysis (I&A) สังกดักระทรวงความมัน่คงแห่งมาตภุมิูขึน้ ซึง่มที�าหน้าทีเ่ป็นศนูย์บรูณาการข้อมูลข่าวสารและ
ก�าหนดผู้บังคับใช้กฎหมายการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรอง โดยที่ผ่านมาได้มีการฝึกการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานเมื่อเกิดภัยคุกคามต่อความม่ันคงของรัฐ เช่น การขู่วางระเบิด การก่อความไม่สงบของ 
ผู้มีความคิดสุดโต่งทางการเมือง และการลักลอบค้ายาเสพติดขององค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่ เป็นต้น 
ซึ่งการฝึกดังกล่าวเรียกว่า The Fusion Center Program
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    2) การทดสอบเหตุการณ์ที่ต้องมีการบรูณาการระหว่างหน่วยงาน (Non-Stafford Act 
Incidents) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการทดสอบการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในขั้นตอนปฏิบัต ิ
เช่น การวางแผน และการแจ้งเตือนภัย เป็นต้น
     ตัวอย่างการฝึกซ้อม ได้แก่ การฝึกซ้อมรับมือกับการรั่วไหลของวัตถุอันตรายและ
น�้ามัน หรือ Inland Spill of National Significance (SONS) ร่วมกับส�านักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐ
(Environmental Protection Agency: EPA) โดยทดสอบให้ฝ่ายบริหารออกนโยบายและกระบวนการ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน และประเมินประสิทธิภาพของการประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานทุกภาคส่วน
    3) การต่อต้านการก่อการร้าย (Counter Terrorism) กล่าวคอื การทดสอบขดีความสามารถ 
ของสหพันธรัฐ มลรัฐ และท้องถ่ิน ในการรับมือกับการก่อการร้ายที่มีความซับซ้อน โดยเน้นการรับมือ 
อย่างบูรณาการ ตั้งแต่การวางแผน การบังคับใช้กฎหมาย การให้บริการทางการแพทย์และการบริหารจัดการ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งการก่อการร้ายที่มีความซับซ้อน คือ การก่อเหตุในหลายพื้นที่และมีความเชื่อมโยงกัน 
รวมท้ังมีการใช้อาวุธอันตรายในการก่อเหตุ เช่น เหตุการณ์การก่อเหตุโจมตีกรุงปารีสและกรุงบรัสเซลส์ 
เป็นต้น
     ตัวอย่างการฝึก ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความตระหนักถึงความ
ส�าคัญของการต่อต้านการก่อการร้ายร่วมกัน โดยร่วมมือกับ ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติ สังกัด
กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิและส�านักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) โดยออกแบบการฝึก
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบังคับใช้กฎหมาย การแพทย์ฉุกเฉิน การติดต่อสื่อสารและความพร้อม
ของภาคเอกชนในการรับมือกับภัยการก่อการร้าย
    4) การบรหิารจดัการภยัความมัน่คงทางไซเบอร์ (Cybersecurity) คอื เหตกุารณ์ทีเ่กิดขึน้
ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจ สังคม และการรักษาความลับของประเทศ 
เช่น ระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีถูกควบคุมผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และระบบ 
การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น
     ตวัอย่างการฝึก ได้แก่ การน�านโยบายเกีย่วกบัไซเบอร์แห่งชาติมาทดสอบใช้ให้เกดิผล
ในทางปฏิบัติ เช่น การฝึกไซเบอร์แห่งชาติ หรอื National Cyber Exercise and Planning Program  
(NCEPP) ร่วมกับ ศูนย์บูรณาการการสื่อสารและความมั่นคงทางไซเบอร์ (the National Cybersecurity 
and Communications Integration Center) สังกัดกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภมู ิ โดยการจ�าลอง
สถานการณ์ความพร้อมในการรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์ตั้งแต่ระดับประเทศไปจนถึงต่างประเทศ 
หรือท่ีเรียกว่าการฝึก Cyber Storm Exercise

CYBER STORMEXERCISE
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    5) การบรรเทาสาธารณภัย เพื่อทดสอบการฟื ้นฟูโครงสร้างพ้ืนฐาน ส่ิงแวดล้อม 
และชุมชนจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ เช่น การฝึก Silver Phoenix ในปี พ.ศ. 2557 เป็นการฝึกการแจ้งเตือนภัย 
และการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนในหลายพื้นท่ีตามกรอบการบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2554 
(National Disaster Recovery Framework: NDRF) ของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ
    6) การบริหารจัดการโรคระบาด (Infectious Disease) เพ่ือทดสอบขีดความสามารถ
ของสหพันธรัฐ มลรัฐ และท้องถ่ิน ในการรับมือกับโรคระบาดที่เกิดขึ้น ได้แก่ การทดสอบการรับมือกับ 
โรคมือเท้าปาก จัดขึ้นโดยความร่วมมือกับส�านักงานกิจการสาธารณสุข (The Off ice of Health Affairs: 
OHA) กระทรวงความมัน่คงแห่งมาตภุมู ิ เพือ่ทดสอบการปนเป้ือนของอาหาร ผลผลติทางการเกษตร และปศสุตัว์ 
และการวางแผนการเยี่ยวยาผู้ได้รับผลกระทบ
    7) การบริหารจัดการภัยพิบัติ (Catastrophic Incidents) เพื่อทดสอบขีดความสามารถ
ในการกู้ภัยในเหตุการณ์ภัยพิบัติที่กระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ 
เช่น การทดสอบคาสคาเดีย ไรซิง (Cascadia Rising) ของหน่วยกู้ภัยระหว่างมลรัฐ ในปี พ.ศ. 2559 
โดยการจ�าลองสถานการณ์การเกิดแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่บริเวณเขตมดุตัวของเปลือกโลกแคสเคเดีย (Cascadia 
Subduction Zone) ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจ�านวนมาก เป็นต้น

3. ข้อเสนอ การพัฒนาการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรน�า 
บทเรยีนทีไ่ด้รบัจากการฝึกฯ มาปรบัปรงุให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การฝึกฯ ท่ีก�าหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม 
รวมถึงถอดบทเรียนการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติของต่างประเทศ เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นถึง 
โอกาส ปัญหา หรือ Driving Force การพิจารณาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และสิ่งที่ควรมีการพัฒนา 
อย่างต่อเน่ือง โดยด�าเนินการ ดังนี้

 3.1 การถอดบทเรียนการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติของส�านักจัดการภาวะฉุกเฉินกลาง 

สหรัฐอเมริกา (FEMA) เพื่อน�ามาใช้ในการพัฒนาการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติของไทย 

   3.1.1 การจัดล�าดับความส�าคัญของประเด็นภัยคุกคามความมั่นคงที่จะใช้ในการฝึกฯ โดยการ
วเิคราะห์และประเมนิภยัคกุคามแบบ THIRA (Threat and Hazard Identification and Risk Assessment) 
ซึ่งมักถูกใช้อยู่บ่อยครั้งในการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ของ FEMA มี 3 ขั้นตอน ดังนี้
    1) การก�าหนดประเภทภัยคุกคามที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมการบริหารวิกฤตการณ์ 
โดยพิจารณาจากการจัดล�าดับความรุนแรงของภัยคุกคามท่ีมีโอกาสท่ีจะเกิดขึ้น (Likelihood) ต้ังแต ่
ในระดับท้องถิ่น ระดับมลรัฐ และระดับสหพันธรัฐ รวมถึง ผลกระทบ (Impact) ของภัยคุกคามดังกล่าว
    2) การก�าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักและรองในการรับมือกับภัยคุกคาม รวมถึง
ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่ส่งผลให้ภัยคุกคามมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น อาทิ ฤดูกาล และความพร้อม
ของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
    3) การก�าหนดสมรรถนะหลกัของแต่ละหน่วยงาน (Core Capabilities) เช่น การก�าหนด 
หน่วยงานด้านคมนาคมท�าหน้าท่ีดูแลการอพยพผู้ได้รับบาดเจ็บและการขนส่ง เป็นต้น
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RESCUE
RESCUE

RESCUE

RESCUE
RESCUE

    อย่างไรก็ตาม หากน�าการจัดล�าดับความส�าคัญของประเด็นภัยคุกคามความมั่นคงดังกล่าว 
มาใช้ในการฝึกของประเทศไทย ผู้เขียนเห็นว่าควรน�าการประเมินความเสี่ยงภัยคุกคามจากหน่วยงาน 
ด้านการข่าวมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการด�าเนินการ รวมถึงข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจาก 
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบหลกัในการบรหิารจดัการภยั และการให้ความส�าคญักบัการด�าเนนิการในระยะเร่งด่วน
ทีร่ะบุไว้ในยทุธศาสตร์ชาติด้านความมัน่คง อาท ิการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ภัยความมัน่คงทางไซเบอร์ 
การก่อการร้าย ปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และปัญหายาเสพติด นอกจากนี ้
อาจให้ความส�าคญักบัภยัคกุคามทีไ่ม่ค่อยเกดิข้ึนบ่อยคร้ังในประเทศไทยแต่ส่งผลกระทบรุนแรง ซ่ึงจ�าเป็นต้อง 
เร่งให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทักษะเฉพาะในการรับมือกับภัยคุกคามดังกล่าว อาทิ ภัยจากสารเคมี วัตถุ
อันตราย อาวุธชีวภาพ นิวเคลียร์และรังสี (HAZMAT Materials) 

   3.1.2 การจดัท�าคูม่อืการเตรยีมพร้อมในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพือ่รบัมอืกับภยัคุกคาม 
โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการฝึกฯ ใช้เป็นเคร่ืองมอืในการ 
แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงในพื้นท่ีของตนเอง รวมถึง 
ขีดความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงของแต่ละ
หน่วยงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานสามารถปฏิบตังิาน 
ร่วมกันได้อย่างเป็นเอกภาพ รวมถึงการมีระเบียบหรือแนวทาง
ปฏิบัติประจ�า (Standard of Procedure : SOP) โดยมีเนื้อหา 
ดังนี้
    1) การประมาณการขีดความสามารถทีจ่�าเป็น 
ต่อการบริหารจัดการภัย (Estimate Capability Requirement) 
กล่าวคือ การวางแผน (Planning) เพื่อรับมือกับภัยคุกคามต่าง ๆ  
ให้สอดคล้องกับขีดความสามารถของทุกภาคส่วน ตลอดจน 
การวิเคราะห์ช่องโหว่ (Gaps) ของทรัพยากรในแต่ละพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงขีดความสามารถ 
ของหน่วยงานให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคามต่าง ๆ
    2) การสร้างและรักษาไว้ซึ่งขีดความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม (Building and 
Sustaining Capabilities) กล่าวคือ การจัดหาทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารวิกฤตการณ์ รวมถึงการจัดท�า
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง และท้องถิ่น
    3) การวางแผนการส่งต่อขีดความสามารถเพื่อรับมือกับภัยคุกคามในแต่ละพื้นที่ 
(Planning to Deliver Capabilities) โดยเฉพาะภัยคุกคามที่เกินก�าลังกว่าหน่วยใดหน่วยหนึ่งจะรับมือได ้
อาทิ ภัยการก่อการร้าย และภัยจากโรคระบาด จึงต้องอาศัยกรอบแนวคิดในการก�าหนดและวิเคราะห์
ความเส่ียงที่ตรงกัน ต้ังแต่ข้ันตอนการป้องกัน (Prevent) การปกป้อง (Protect) การบรรเทา (Mitigate) 
การตอบโต้ (Respond) และการฟื้นฟู (Respond)
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    4) การท�าให้ขดีความสามารถมผีลในทางปฏบิตั ิ (Validating Capabilities) ผ่านกจิกรรม 
ที่เก่ียวข้องกับการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติเพื่อให้ทุกภาคส่วนเกิดความช�านาญในการรับมือกับ
ภัยคุกคาม รวมถึงด�าเนินการถอดบทเรียนท่ีได้รับจากฝึกเพื่อให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน และส่ิงที่ต้อง
มีการพัฒนาขีดความสามารถ (Capabilities) อย่างต่อเนื่อง
    5) การทบทวนระบบการความเตรียมความพร้อมการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ 
(Reviewing and Updating) เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผน และขีดความสามารถให้สอดคล้องกับรูปแบบ 
ภัยคุกคามความม่ันคงท่ีเปลี่ยนแปลงไป

 3.2 การถอดบทเรยีนการฝึกการบรหิารวิกฤตการณ์ระดับชาตขิองส�านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 

โดยการวิเคราะห์จากการประเมินผลการฝึกฯ ท่ีผ่านมา ซ่ึงมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาการฝึกฯ ดังนี้

   3.2.1 การออกแบบและวางแผนการจัดการฝึกระยะยาว (Long – Term Year Training and 
Exercise Plan) โดยการก�าหนดวงจรการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติระยะยาว ซ่ึงแผนดังกล่าว 
จะมีการยกระดับการบูรณาการการฝึกฯ ระหว่างหน่วยงาน โดยการก�าหนดประเด็นการฝึกหลักในการฝึก
ระดับชาติสลับหมุนเวียนกันแต่ละปี ซึ่งพิจารณาจากการน�าผลการประเมินภัยคุกคาม และการวิเคราะห์
ช่องโหว่ศักยภาพของแต่ละหน่วยงาน (Capacity Gaps) มาจัดล�าดับความส�าคัญในกรณีที่มีความจ�าเป็น 
ต้องมีการจัดการฝึกฯ เช่น การฝึกฯ ในปีแรกมุ่งเน้น 
การฝึกซ้อมรบัมอืกับเหตุการณ์แผ่นดนิไหว และปีถดัมา 
จัดการฝึกการป้องกันภัยจากโรคระบาด การโจมตี 
ทางไซเบอร์ การก่อการร้าย และสาธารณภยั ตามล�าดบั 
อย่างไรก็ตาม ยังคงก�าหนดให้มีการฝึกซ้อมระดับ 
ผู้ปฏิบัติที่มุ ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ 
(Capabilities Based) โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
วางแผนการจัดการฝึกภายในของตนเองได้ตามความ 
เหมาะสม ทัง้นี ้หากการออกแบบแผนการจัดการฝึกฯ 
ระยะยาว ดงักล่าวบรรลผุลจะท�าให้การก�าหนดระยะเวลาการจัดการฝึกของประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกนั
และสามารถลดความทับซ้อนของทรัพยากรของแต่ละหน่วยงานลงได้ นอกจากนี้ กรณีที่มีการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานหรือรัฐบาลก็สามารถน�าแผนการจัดการฝึกฯ ดังกล่าวมาเสนอต่อ 
ผู้บริหารระดับสูงทราบ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในระดับนโยบายต่อไป

   3.2.2 การน�าระบบฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติมาใช้ในการฝึกฯ 
โดยบูรณาการการด�าเนินการเพื่อน�าระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในการฝึกฯ ดังนี้
    1) การน�าระบบบรูณาการข้อมูลเพือ่บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 
(iMAP Platform) ของส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA)  
มาประยุกต์ใช้ในการฝึกที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ รวมถึงปรับปรุงระบบดังกล่าว 
ให้เหมาะสมกับการฝึกประเด็นอื่น ๆ 
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    2) การบูรณาการระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติภายใต้บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือต่าง ๆ ท่ีส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
(สมช.) ได้ด�าเนินการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานเพื่อการเตรียมพร้อมแห่งชาติ โดยความ
ร่วมมือระหว่าง สมช. กระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวง
มหาดไทย (มท.) กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม (ดศ.) 
และ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยเป็นกรอบในการเตรียมพร้อม 
ข้อมูลทรัพยากร รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อใช้ในการอ�านวยการบริหารวิกฤตการณ์
ระดับชาติ ได้แก่ ข้อมูลด้านการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ข้อมูลด้านการแพทย์และสาธารณสุข และข้อมูลด้านการสนับสนุนทรัพยากรทางทหาร 
    3) ฐานข้อมูลท่ีได้จากการฝึก C-MEX ที่ผ่านมา ซ่ึงครอบคลุมประเด็นสาธารณภัย 
ภัยที่เกิดจากการสู้รบ และวิกฤตการณ์ความมั่นคงหรือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น ข้อมูลแผนที่แสดงพื้นที่
เกิดเหตุและโครงสร้างพื้นฐานโดยรอบ แนวปฏิบัติการบริหารจัดการภัยความมั่นคงต่าง ๆ (Work Flow) 
และเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ท่ีใช้ในการบริหารจัดการภัยที่เกี่ยวข้อง

   3.2.3 การส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกบริหารจัดการภัยของหน่วยงานอาสาสมัคร
และภาคประชาสังคม เนื่องจากเป็นภาคส่วนท่ีมีความเข้าใจสภาพความเป็นจริงของพื้นที่และมีความรู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคมที่ได้รับผลกระทบ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการภัยให้บรรลุผล รวมถึง 
สามารถเข้าถึงประชาชนในพื้นท่ีได้ดี ดังน้ัน การน�าภาคประชาสังคมและอาสาสมัครเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการฝึกฯ จะท�าให้การบริหารวิกฤตการณ์อยู่บนพื้นฐานของความต้องการและสภาพความเป็นจริงในพื้นที่ 
รวมถึงภาคส่วนดังกล่าวสามารถน�าความรู้ท่ีได้ไปปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐได้ดีมากย่ิงขึ้น โดยตัวอย่างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนประชาสังคมที่เป็นรูปธรรม คือ การฝึกการ 
บริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ�าปี 2560 (C - MEX 20) ได้เริ่มน�าจิตอาสา อาสาสมัคร และหน่วยงาน
ภาคประชาชนเข้าร่วมการฝึกอย่างจริงจังผ่านการฝึกการบริหารจัดการสาธารณภัยจากปัญหาหมอกควัน 
และไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผลลัพธ์ภายหลังการฝึกฯ เช่น การขับเคลื่อนโครงการปลูกป่าและ
ป้องกันไฟป่าด้วยพลังของประชาชนจิตอาสาพระราชทานและความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยมีการมอบ
แนวทางการด�าเนินงานของโครงการและมอบ “คู่มือปฏิบัติการควบคุมไฟป่าระดับจังหวัด” ให้แก่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทางและเครื่องมือในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที ่
โดยเน้นการฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าระดับจังหวัดที่มีการบูรณาการ 
การท�างานของทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน รวมถึงการฝึกซ้อมระดับภาคเพื่อฝึกแก้ไขปัญหาที่ประสบร่วมกัน 
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   3.2.4 การอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกฯ ให้แก ่
ผู้เข้ารับการฝึกฯ ทุกภาคส่วนในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพือ่สนบัสนนุการบรหิารวิกฤตการณ์ 2) กระบวนการข่าวกรองเพ่ือการป้องกนัและการเฝ้าระวงัมใิห้ภยัคกุคาม
ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง 3) แนวทางการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ 4) การจัดการ 
และการส่ือสารในภาวะวิกฤต และ 5) ประเด็นอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกฯ เนื่องจากผลประเมินการฝึกฯ 
ที่ผ่านมา ได้สะท้อนปัญหาของความไม่พร้อมของผู้เข้ารับการฝึกฯ เป็นประจ�าทุกปี

          3.2.5  การส่งเสริมความร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างประเทศในการ 
จัดการอบรมและการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ร่วมกัน สอดคล้อง 

กบัการขบัเคลือ่นแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติในประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่ 3 
การเสริมสร้างความร่วมมือการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคาม 
กบัต่างประเทศ โดยส่งเสริมและสนบัสนนุความร่วมมอืด้านการฝึก 
การบรหิารวกิฤตการณ์กบัต่างประเทศท้ังในระดับทวภิาค ีพหภุาคี 
และกรอบความร่วมมอือืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่แลกเปลีย่นองค์ความรู้ 
เฉพาะทางในการรับมือกับภัยคุกคามระหว่างกัน ได้แก่ 

       1) กรอบความร่วมมือระดับทวิภาคี เช่น กลไกการหารือ 
ทวิภาคีว่าด้วยความมั่นคงด้านสาธารณสุขแบบ 2+2 ระหว่าง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขของไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) โดยเป็นการหารือ 

 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างกนั ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการ
เป็นช่องทางริเร่ิมการจัดการฝึกการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ระหว่างประเทศต่อไป
    2) กรอบความร่วมมือระดับพหุภาคี เช่น ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติ
และการตอบโต้สถานการณ์ฉกุเฉนิ ประจ�าปี 2564 – 2568 (ASEAN Agreement on Disaster Management 
and Emergency Response: AADMER) โดยเป็นกรอบความร่วมมือในการจัดตั้งกลไกด้านการจัดการ 
ภัยพิบัติของอาเซียนในลักษณะครบวงจรท้ังก่อนเกิดภัยพิบัติ ขณะเกิดภัยพิบัติ และหลังเกิดภัยพิบัติ 
ซึ่งสามารถน�าประสบการณ์และความช�านาญด้านการรับมือกับภัยพิบัติของแต่ละประเทศ อาทิ การบริหาร
จัดการอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง และโรคระบาด มาเป็นกรอบในการฝึกกลไกด้านการจัดการภัยพิบัติ
ในระดับภูมิภาค 
    3) กรอบความร่วมมืออื่น ๆ  เช่น กรอบความริเริ่มระดับโลกเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย 
ที่ใช้นิวเคลียร์ (Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism: GICNT) ซ่ึงเป็นแนวปฏิบัติในการ
ป้องกันการจัดหา การครอบครอง การพัฒนา และการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์และรังสีเพื่อใช้ในการก่อการร้าย 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยโดยการใช้กรอบความร่วมมือดังกล่าวเพื่อเข้าร่วมเป็นภาคีของสนธิ
สัญญา อนุสัญญา และความตกลงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับความมั่นคงทางนิวเคลียร์ รวมถึงน�าองค์ความรู ้
ที่ได้มาพัฒนาการฝึกการก�ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศต่อไป
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 3.3 การก�าหนดตัวชี้วัดเพื่อติดตามและประเมินผลความส�าเร็จ

  3.3.1 ทุกภาคส่วนตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามและมีการพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือกับภัย
คุกคามร่วมกนั โดยมคีวามรูค้วามเข้าใจถงึลักษณะของภัยคกุคามท่ีเกดิข้ึนในพืน้ที ่และมกีารเตรยีมความพร้อม
ในการป้องกันภัย การบรรเทาภัย การระงับภัย และการฟื้นฟูภายหลังเกิดภัยได้ทุกรูปแบบ

  3.3.2 หน่วยงานมกีารยกระดบัการบรูณาการการฝึกการบรหิารวกิฤตการณ์ระดบัชาต ิ ในประเดน็ 
ภัยความม่ันคงที่หลากหลาย ซึ่งท�าให้หน่วยงานมีองค์ความรู้และความช�านาญในการรับมือกับภัยคุกคาม 
ที่เกิดขึ้นทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง

  3.3.3 หน่วยงานมีเครือข่ายการเตรียมพร้อมแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนสามารถบูรณาการการปฏิบัต ิ
ในการบริหารวิกฤตการณ์ได้อย่างประสานสอดคล้อง

  3.3.4 หน่วยงานมีการยกระดับการฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพระบบการเตรียมพร้อมในระดับ
หน่วยงาน ระหว่างหน่วยงานและระดับประเทศ โดยมีแนวทางการประสานความร่วมมือและการแลกเปลี่ยน 
องค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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70 ปี
ความสัมพันธ์

ไทย-ออสเตรเลีย
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1   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองประเมินภัยคุกคาม ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

 ประเทศไทยมีพรมแดนติดต่อกับประเทศ
เพือ่นบ้านทัง้ทางบกและทางน�า้ ซึง่ถอืเป็นปัจจยัส�าคญั 
ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน
และชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะปัญหาภัยคุกคามรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่สามารถส่งผลกระทบเข้าสู ่พื้นที่ตอนใน 
ของประเทศหากไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่าง 
มปีระสทิธภิาพ ทัง้นี ้ ปัญหาความมัน่คงชายแดนถอืเป็น
ปัญหาส�าคัญที่ทุกประเทศให้ความส�าคัญ ซึ่งนับวัน 
ยิง่จะมคีวามซบัซ้อนและครอบคลมุในทกุมติขิองสงัคม 
ทั้งด้านการทหาร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สิง่แวดล้อม อันเป็นผลมาจากการพัฒนา การคมนาคม
ขนส่ง และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีการพัฒนาแบบ
ก้าวกระโดด ซึง่ส่งผลให้หน่วยงานความมัน่คงทีเ่กีย่วข้อง
จะต้องให้ความส�าคัญกับพื้นที่ชายแดน

 พ้ืนท่ีชายแดนเปรียบเสมือนพ้ืนท่ีด่านหน้า
ของประเทศท่ีเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ 
ซ่ึงจะต้องมกีารบริหารจัดการชายแดน การด�าเนนิการ 
ควบคุมชายแดนมีเป้าหมายในการคัดกรองสิ่งที่เป็น
ประโยชน์และเป็นโทษที่จะเข้ามากระทบต่อความ
มัน่คงของประเทศและประชาชน เพ่ือรักษาความมัน่คง 
และผลประโยชน์ของชาติ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันพื้นที่
ชายแดนได้รบัการพฒันาและมลีกัษณะเป็น “พืน้ทีเ่ปิด”  
มากขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมทางด้านการค้า 
และการลงทนุ ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาพืน้ทีด่่านชายแดน 
หรือการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ส่งผลให้
ไทยและประเทศรอบบ้านสามารถใช ้ประโยชน  ์
จากพ้ืนท่ีดังกล่าวร่วมกันเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
ในขณะเดยีวกนั การพฒันาเป็นพืน้ทีเ่ปิดเพือ่สนบัสนนุ
การการค้าชายแดนอาจเป็นปัจจัยให้เกิดปัญหา 
อาชญากรรมข้ามชาติที่แฝงมากับการด�าเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจได้ด้วยเช่นกัน

 1. ความส�าคัญพ้ืนท่ีชายแดน

ปรียาภรณ์ อยู่คง 1

การพัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือสนับสนุน
การขับเคล่ือนการบริหารจัดการ
ชายแดนด้านความมั่นคง
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  ส�านักงานสภาความมั่นคงแห ่งชาติ 
เป ็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการบริหาร 
จัดการชายแดนด้านความมั่นคง ท่ีผ่านมาส�านักงาน 
สภาความมั่นคงแห่งชาติได้จัดท�าแผนบริหารจัดการ 
ชายแดนด้านความมัน่คง (พ.ศ. 2562 - 2565) เพือ่รองรบั 
การบริหารจัดการชายแดนและพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ให้มีความมั่นคงและปลอดภัยจากภัยคุกคาม
ข้ามชาติ โดยแผนบริหารจัดการชายแดนดังกล่าว ได้ม ี
การก�าหนดบทบาทหน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน
ด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีการบูรณาการ 
การแก้ไขปัญหาบริเวณชายแดนระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ ร่วมกับประชาคมความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง โดยม ี
การขบัเคลือ่นภายใต้ กลไกคณะอนกุรรมการบรหิาร 
จดัการชายแดนด้านความมัน่คง (อขบช.) ซึ่งเป็นกลไก 
ท่ีมีอ�านาจหน้าที่ในการติดตาม ประเมินผล และให ้
ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการขบัเคลือ่นการบรหิารจัดการ 
ชายแดนด้านความมั่นคง นอกจากนี้ ส�านักงานสภา 
ความม่ันคงแห่งชาตไิด้จดัท�าแผนขบัเคลือ่นแผนบรหิาร
จดัการชายแดนด้านความมัน่คง (พ.ศ. 2561 - 2564)  
เพื่อรองรับแผนบริหารจัดการชายแดนฯ เพื่อให  ้
การด�าเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ มีการประสาน
สอดคล้อง ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัต ิ
อย่างมีเอกภาพ

 ที่ผ่านมาการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการ
ช า ย แ ด น ด ้ า น ค ว า ม มั่ น ค ง ข อ ง ส� า นั ก ง า น 
สภาความมัน่คงแห่งชาติให้ความส�าคญักบัการชีแ้จงแผนฯ  
และการติดตามสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ 
เป้าหมายของแผนฯ ประกอบด้วย พื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ พื้นที่จุดผ่านแดนถาวรท่ีมีศักยภาพ พื้นท่ีจุด
ผ่านแดนชั่วคราวและจุดผ่อนปรนการค้า ผลจาก
การด�าเนินการดังกล่าวสามารถน�ามาเป็นข้อมูล 
ในการพฒันาและขบัเคลือ่นการบรหิารจดัการชายแดน
ด้านความมัน่คงได้ในระดบัหนึง่ อย่างไรกต็าม ส�านกังาน 
สภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานหลัก 
ในการขบัเคลือ่นการบรหิารจดัการชายแดนและก�าหนด
ทิศทางนโยบายให้กบัส่วนราชการทกุภาคส่วนท่ีเกีย่วข้อง 
ยังมีข้อจ�ากัดในการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือสนับสนุน
การขับเคลื่อนการบริหารจัดการชายแดนด ้าน 
ความมัน่คงในหลายมติ ิ ท้ังในด้านการสร้างความร่วมมอื 
กับต่างประเทศการรวบรวมฐานข้อมูลชายแดน 
และการพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน 
ด้านชายแดน ส่งผลให้ในการปฏบิติังานยงัคงมข้ีอจ�ากดั
ในการคิดวิเคราะห์ และก�าหนดนโยบาย ทั้งนี้ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
และหน่วยงานความมัน่คงทีเ่กีย่วข้องมอีงค์ความรูใ้นงาน
และสามารถขับเคลื่อนการด�าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะมีการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านการขบัเคล่ือนการบริหารจัดการ
ชายแดนด้านความมั่นคง

 จากความส�าคัญของพื้นที่ชายแดนทั้งในมิติ
ด้านความมัน่คงและมติด้ิานเศรษฐกิจ จงึมคีวามจ�าเป็น 
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารจัดการชายแดนท่ี
สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรักษา
สมดุลระหว่างการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและ 
การรักษาความม่ันคงของชาติ ท้ังนี้ ส�านักงานสภา 

ความมัน่คงแห่งชาต ิเป็นหน่วยงานหลักในการขบัเคลือ่น 
การบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคงในระดับ
นโยบาย การขับเคล่ือนดังกล่าวจ�าเป็นอย่างยิ่ง 
ทีเ่จ้าหน้าทีผู่ป้ฏิบตังิานจะต้องมคีวามรู ้ และความเข้าใจ 
อย่างรอบด้าน เพ่ือให้สามารถก�าหนดนโยบายได้อย่างม ี
ประสทิธภิาพและสอดรบักบัผลประโยชน์ของประเทศ

 2. หลักการแนวคิด บทวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ

  2.1 หลักการแนวคิดในการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือน 
         การบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง 
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  จากแนวคิดข้างต้น จึงได้น�าประเด็น
ปัญหาข้อจ�ากัดเหล่านี้ รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ  มาวิเคราะห์
ขีดความสามารถในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
ชายแดนด้านความมัน่คง รวมทัง้ประมวลและวเิคราะห์ 
บริบทของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ภายใต้
กรอบความคิดแบบ SWOT Analysis เพื่อชี้ให ้

เหน็ว่าสิง่ใด เป็นจดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรค 
ของการขบัเคลือ่นการพฒันาองค์ความรูเ้พ่ือสนบัสนนุ
การขบัเคลือ่นการบรหิารจดัการชายแดนด้านความมัน่คง 
เพื่ อน� ามาเสริมสร ้ างขีดความสามารถในงาน 
การบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคงต่อไป

  จากการวเิคราะห์โดยใช้กรอบความคดิ 
แบบ SWOT Analysis สามารถระบุ เป็นจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์ ของการขับเคลื่อน 
การพัฒนาองค์ความรู ้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
การบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง ได้ดังนี้

  2.2   บทวิเคราะห์

ของส�านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาต ิ ในฐานะหน่วยงาน 
ด้านความมั่นคงในระดับนโยบายที่มีอ�านาจหน้าที่ 
ในการจดัท�านโยบาย ยทุธศาสตร์ และแผนในประเดน็
ทีเ่กีย่วข้องกบัความมัน่คง อกีทัง้เป็นหน่วยงานขึน้ตรง 
กับนายกรัฐมนตรี โดยมี รองนายกรัฐมนตรี พลเอก 
ประวิตร วงษ์สวุรรณ เป็นผู้ก�ากบัดูแล และได้รบัความ 
ไว้วางใจจากผู ้บังคับบัญชาระดับสูงให้ดูแลความ 
มั่นคงของประเทศในภาพรวม โดยเฉพาะการจัดท�า 
นโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความมัน่คงแห่งชาติ  
(พ.ศ. 2562 – 2565) ซึ่งประกอบด้วยนโยบาย 
ความมั่นคงแห่งชาติ จ�านวน 16 ประเด็น และ 
แผนระดับชาตว่ิาด้วยความม่ันคงแห่งชาต ิ จ�านวน 19 
แผน ซึง่ภายใต้นโยบายและแผนดงักล่าวได้มบีรรจปุระเด็น
การรักษาความม่ันคงชายแดนไว้ด้วย เพื่อเป็นแนว 
ในการด�าเนินงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

สมช.เป็นหน่วยงานในระดับนโยบายท่ีได้รับมอบหมาย 
จากรัฐบาลให้จัดท�าแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่อง ด้าน 
การบรหิารจดัการชายแดน รวมทัง้จัดตัง้กลไกและรูปแบบ 
การบรหิารจดัการชายแดน ทัง้น้ี ส�านกังานสภาความมัน่คง 
แห่งชาติจึงได้จัดท�าแผนบริหารจัดการชายแดน 
ด้านความมัน่คง (พ.ศ. 2562 - 2565) ขึน้มา เพือ่ท�าหน้าที ่
ก�าหนดบทบาทและภารกิจของหน่วยงานความมั่นคง
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีการบูรณาการการแก้ไขปัญหา
บริเวณชายแดนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในลักษณะ
ประชาคมความมัน่คงทกุภาคส่วนให้มส่ีวนเกีย่วข้องด้วย  
เพือ่ให้พืน้ทีช่ายแดนเป็นพืน้ทีท่ีมี่ความมัน่คง ปลอดภยั 
และสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน สถานภาพ (Positioning)

   บทบาทและความรับผดิชอบ

1

เนื่องจากพื้นที่ชายแดนมีลักษณะเป็นปัญหาเชิงพื้นที่ 
(Area Base) ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
จึงสามารถมีส ่วนช ่วยในการพัฒนาองค ์ความรู ้ 
ในการบริหารจัดการชายแดนด ้านความมั่นคง 
ที่หลากหลายได้ อาทิ ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 
โรคติดต่อบริเวณชายแดน การลักลอบหลบหน ี
เข้าเมอืง แรงงานข้ามชาติ และปัญหาด้านสาธารณภยั 
ซ่ึ งในการด�าเนินงานมีความจ�าเป ็นท่ีจะต้องให ้
เจ้าหน้าที่ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติจาก 
ส�านักและกองต่าง ๆ เข้ามาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ระหว่างกัน

  ความเชีย่วชาญอันหลากหลายของเจ้าหน้าท่ี 3

2

	 	 2.2.1	 จุดแข็ง	 (Strength) หมายถึง
คุณลกัษณะเด่นของส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 
ที่จะเป็นปัจจัยช่วยส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู ้ 
เพือ่สนบัสนนุการขบัเคลือ่นการบรหิารจดัการชายแดน
ด้านความมั่นคง ดังนี้
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2  หน่วยงานมีข้อจ�ากัดด้านก�าลังคน  
ขาดเจ้าหน้าทีท่ีม่ทีกัษะและมคีวามเชีย่วชาญ
ด ้ า นก า รบริ ห า ร จั ด ก า รช ายแดนที่ มี 
องค์ความรู้แบบรอบด้าน รวมทั้งส�านักงาน
สภาความมัน่คงแห่งชาติยงัไม่มีการเตรยีมพร้อม
บุคลากรให ้มีทักษะและองค ์ความรู ้ ใน 
การบริหารจัดการชายแดนแบบองค์รวม 
(Comprehensive Security) เนื่องจาก
การขับเคล่ือนการบริหารจัดการชายแดน
ด้านความมัน่คงจะต้องใช้องค์ความรูใ้นหลายมติิ 
อาทิ ด้านการต่างประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านเขตแดน และด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กบัการบรหิารจดัการชายแดน และการเปิด/
ยกระดับ หรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ 
ส� า นั ก ง า นสภาความมั่ น ค งแห ่ ง ช า ติ 
ควรพัฒนาให้บคุคลากรมอีงค์ความรู้ในหลายมติิ
และเข้าใจอย่างลึกซ่ึง เพ่ือเป็นประโยชน ์
ต่อการก�าหนดนโยบายและการตกลงใจใน 
ระดับรัฐบาลระหว่างประเทศในประเด็นเกีย่วกบั 
การบริหารจัดการชายแดน

	 2.2.2	จุดอ่อน	(Weakness) หมายถึง คุณลักษณะของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ซ่ึงหาก 

ไม่ได้รับการแก้ไขหรือได้รับการจัดการอาจเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือสนับสนุน 

การขับเคล่ือนการบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง ดังนี้

  ความจ�าเป็นในการรวบรวมองค์ความรู ้
และข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ชายแดนด้านความมั่นคงอย่างเป็นระบบ รวมถึง 
การเชือ่มโยงข้อมลูกบัหน่วยงานความมัน่คงชายแดน
ที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะสถานการณ์ความมั่นคง 
ชายแดน ตลอดจนสถานการณ์ในประเทศรอบบ้าน 
ที่มีพรมแดนติดกับไทย ซึ่งมีส่วนส�าคัญในการ 
วิเคราะห์และก�าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ 
การบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง 
รวมถึงท่าทีของไทยต่อประเทศรอบบ้าน
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  ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
ได้รับความไว้วางและความเชื่อถือจากหน่วยงาน
ความมัน่คงและส่วนราชการทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิาร 
จัดการชายแดน รวมทั้งยอมรับขีดความสามารถ 
ในการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีส่ภาความมัน่คงแห่งชาติ 
ว่าเป็นผู ้มีความเชี่ยวชาญในประเด็นความมั่นคง 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการชายแดน ในฐานะ
หน่วยงานในระดับนโยบายที่จัดท�าแผนบริหารจัดการ 
ชายแดนด้านความมั่นคง เพื่อเป็นกรอบทิศทางใน
การด�าเนินงานระหว่างระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติ รวมทั้งเป็นการบูรณาการความร่วมมือร่วมกัน 
เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและ 
มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นโอกาสของส�านักงาน 
สภาความม่ันคงแห่งชาติในการประสานความร่วมมอืและ
สร้างเครือข่ายประชาคมการบริหารจัดการชายแดน 
ซ่ึงจะช่วยให้การเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึก 
เพือ่สนบัสนนุการขบัเคล่ือนการบรหิารจดัการชายแดนต่อไป

  หน่วยงานความมัน่คงจากต่างประเทศ 
ให้ความส�าคัญกับส�านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ  
เนื่ องจากเป ็นหน ่วยงานความมั่ นคงในระดับ 
นโยบายท่ีมีความส�าคัญ ท่ีผ่านมาเร่ิมมีหน่วยงาน 
จากต่างประเทศเข้ามาหรือเกีย่วกบัการบริหารจัดการ
ชายแดน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
และองค์ความรู้ในการบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน
ต่อไป โดยเฉพาะในระดับเจ้าหน้าท่ีผู ้ปฏิบัติงาน
เนือ่งจากเป็นการเรียนรู้และเพ่ิมทกัษะในการปฏบิติังาน  
รวมทั้งจะเป็นโอกาสของส�านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติในการใช้หน่วยงานเหล่านี้เป็นช่องทางใน 
การขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงที่เป็นผลประโยชน ์
ร่วมกับมิตรประเทศ รวมถึงสื่อสารความต้องการ 
เชิงยุทธศาสตร์ของไทยให้ผู้มีอาจตัดสินใจในรัฐบาล 
มิตรประเทศได้รับทราบ

	 2.2.3	โอกาส	(Opportunity) หมายถึง ปัจจัยแวดล้อมภายนอก
ที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
การบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง ดังนี้

   การมคีวามร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างประเทศไม่มากพอในลักษณะคลังสมอง (Think 
Tank) เพื่อแลกเปลี่ยนการค้นคว้า ศึกษา วิจัย และ
วเิคราะห์นโยบายในประเดน็ท่ีเกีย่วข้องกบัความมัน่คง
ชายแดน เพื่อน�าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ท�าให ้
ผู ้ก�าหนดนโยบายสามารถตัดสินใจโดยอยู ่บนฐาน 
ของข้อมลูและความรู ้ ซึง่จะมส่ีวนช่วยในการพฒันาและ
รกัษาผลประโยชน์ของประเทศได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

 

   ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 
ยังขาดการพัฒนาองค์ความรู้และการวิจัยเชิงวิชาการ
ด้านความมัน่คงชายแดนกับหลายภาคส่วนในประเทศไทย  
อาท ิสถานบนัการศกึษา สถาบนัวจิยัเฉพาะด้าน รวมถงึ 
ภาคประชาสังคมท่ีเกี่ยวข้อง เนื่องจากความม่ันคง
ชายแดนส่วนใหญ่เป็นปัญหาเชิงพื้นที่ (Area Base) 
ซ่ึงจะมีความเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน ดังน้ัน 
การร่วมมือและพัฒนาองค์ความรู้กับภาคส่วนอื่น 
นอกเหนือจากภาคราชการจะท�าให้เห็นปัญหาหรือ
มุมมองในการพัฒนาและบริหารจัดการชายแดน 
ในมิติที่หลากหลายและกว้างขึ้น 

	 2.2.4	อุปสรรค	(Threat) หมายถึง ปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่ขัดขวางหรือเป็นภัยคุกคามต่อการส่งเสริม 
การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง ดังนี้

1

2

1 2
ฉบ

ับที่
 10

 ป
ระ

จำ�
เดื

อน
มิถ

ุน�
ยน

 - 
กัน

ย�
ยน

 2
56

5
ว�

รส
�ร

มุม
มอ

งค
ว�

มม
ั ่นค

ง

53



	 2.2.5	 สรุปผลการวิเคราะห์ จากการประเมินวิเคราะห์จะเห็นได้ว่า จุดอ่อนของส�านักงานสภา 
ความมั่นคงแห่งชาติ ได้แก่ การพฒันาทกัษะบคุลากรในประเด็นการบริหารจัดการชายแดนขาดการรวบรวม
ข้อมูล และการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานความมั่นคงชายแดนอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังขาดความร่วมมือ 
กบัหน่วยงานทัง้ในประเทศและต่างประเทศในการวจิยั วเิคราะห์ และแลกเปลีย่นข้อมลูในประเดน็การบรหิาร
จัดการชายแดนด้านความมั่นคงร่วมกัน ประเด็นเหล่านี้ สามารถแก้ไขและพัฒนาได้ ซึ่งสามารถด�าเนินการ 
ได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การแก้ไขปัญหาเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมจุดแข็งและโอกาสของ
ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติในการพัฒนาการบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคงประกอบกับ 
สถานภาพ (Positioning) ของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติที่เป็นหน่วยงานในระดับนโยบายที่มีความ 
ส�าคัญจึงท�าให้หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างให้ความส�าคัญ ซึ่งจะเป็นโอกาสส�าหรับส�านักงาน
สภาความม่ันคงแห่งชาตใินการแลกเปลีย่นองค์ความรูแ้ละประสานความร่วมมอืด้านการบรหิารจดัการชายแดน
ด้านความมั่นคงต่อไป

SWOT Analysis ประกอบการวิเคราะห์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้
ในการขับเคล่ือนการบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

 	 	 สถานภาพ	(Positioning)	ของ	สมช.	ในฐานะ 
หน่วยงานด้านความม่ันคงระดับนโยบายที่มีความส�าคัญ 

 	 	 สมช.เป ็นหน่วยงานในระดับนโยบายท่ีจัดท�า
แ ผนบ ริ ห า ร จั ด ก า ร ช า ย แดนด ้ า น ค ว า มมั่ น ค ง 

 	 	 สมช.มีเจ้าหน้าท่ีที่มีความเช่ียวชาญหลากหลาย 
และสามารถมีส ่วนในการพัฒนาองค์ความรู ้ ในการ
บริหารจัดการชายแดนด้านความม่ันคง

    การขาดการรวบรวมข้อมลู	และการเช่ือมโยงข้อมูล 
กับหน่วยงานความม่ันคงชายแดนอย่างเป็นระบบ

    เจ้าหน้าทียั่งขาดทักษะและองค์ความรู้ในการบริหาร 
จดัการชายแดนแบบองค์รวม	(Comprehensive	Security)

   เจ้าหน้าท่ีมีจ�ากัด	 รวมท้ังการโยกย้ายสับเปลี่ยน 
ต�าแหน่งมีผลต่อความต่อเน่ืองในการพัฒนางาน

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

 	 	 ส มช . ได ้ รั บความ ไว ้ ว างและความ เ ช่ือถือ 
จากหน่วยงานความม่ันคงและส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
กับการบริหารจัดการชายแดน

   หน่วยงานความม่ันคงจากต่างประเทศให้ความ 
ส�าคัญกับ	สมช.	 เน่ืองจากเป็นหน่วยงานความมั่นคง 
ในระดับนโยบายที่มีความส�าคัญ

   ความร่วมมือกับต่างประเทศในลักษณะคลังสมอง	
(Think	Tank)	ในประเด็นความม่ันคงชายแดนยังมี 
ไม่เพียงพอ

   การพัฒนาองค์ความรู้และการวิจัยเชิงวิชาการ
ด้านความมัน่คงชายแดนกับหลายภาคส่วนในประเทศไทย
ที่ยังไม่เพียงพอ
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  การขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
ชายแดนด้านความม่ันคงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง 
เนื่องจากพื้นที่ชายแดนเปรียบเสมือนด่านหน้าที่คอย 
คัดกรองภยัความมัน่คงรูปแบบต่าง ๆ ดงันัน้ เจ้าหน้าที่ 
ผู้ปฏิบัติงาน ทุกระดับ ทั้งในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการด�าเนินงาน 
เพื่อให้สามารถท�างานได้อย่างประสานสอดคล้องกัน 
รวมทั้งควรมีการพัฒนาองค์ความรู้ในมิติต่าง ๆ ให้กับ
เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ส�านักงานสภาความม่ันคง
แห่งชาติอาจสร ้างความร ่วมมือในลักษณะของ 
การแลกเปลีย่นองค์ความรูด้้านการบรหิารจดัการชายแดน 
กับต่างประเทศเพื่อน�ามาสนับสนุนการขับเคลื่อน 
การด�าเนนิงาน รวมทัง้เป็นการพฒันาเจ้าหน้าทีช่ายแดน 
ของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและเจ้าหน้าที่
ของหน่วยอ่ืน ๆ  ทีเ่ก่ียวข้อง ซึง่จะเป็นการสร้างเครอืข่าย
เจ้าหน้าที่ชายแดนกับหน่วยงานต่างประเทศและ 
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบรหิารจดัการชายแดน 
ของไทย นอกจากนี ้ การขบัเคลือ่นการบริหารจดัการ
ชายแดนจะสามารถด�าเนินการได้ดีจะต้องประกอบ
ไปด้วย บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และองค์ความรู ้
ในงานที่มีความครอบคลุม โดยส�านักงานสภา 
ความมัน่คงแห่งชาตอิาจพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏบิตังิาน 
และพฒันางานวจัิยเก่ียวกับการบรหิารจดัการชายแดน
เพื่อต่อยอดองค์ความรู ้ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะเป็น 
ประโยชน์ต่อการขบัเคลือ่นการบรหิารจดัการชายแดน
ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ ทัง้นี ้ส�านกังานสภาความมัน่คง 
แห่งชาติ โดยกองความมั่นคงกิจการชายแดนและ 
ประเทศรอบบ้าน สามารถพิจารณาพัฒนาองค์ความรู ้
เพือ่สนบัสนนุการขบัเคลือ่นการบรหิารจดัการชายแดน
ด้านความมั่นคง ดังนี้

  2.3.1	 การด� า เนิ นการร ะย ะสั้ น 
เป็นการด�าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ก�าลัง
เผชิญอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ ปัญหาการจัดการข้อมูล 
การขาดการประสานงานและใช้ประโยชน์จากความ
ร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงชายแดนที่เกี่ยวข้อง 
และการพัฒนาขีดความสามารถของเจ ้าหน ้าที ่
ผูป้ฏบัิตงิาน โดย กองความมัน่คงชายแดนและประเทศ 
รอบบ้านควรด�าเนินการ ดังนี้

  

  2.3   ข้อเสนอแนะ

		 การพัฒนาฐานข้อมูล
	 ความมั่นคงชายแดน 1

 ถือว่ามีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคล่ือน
การบรหิารจัดการชายแดนด้านความมัน่คง เนือ่งจาก
ฐานข้อมูลที่มีความครอบคลุม ถูกต้อง แม่นย�า และ 
ทันต่อสถานการณ์ จะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์
และจดัท�าข้อเสนอแนะเชงินโยบาย โดยเฉพาะในปัจจบุนั
ที่ประเทศเผชิญกับการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ส่งผลให ้
ภัยคุกคามความมั่นคงชายแดนมีความซับซ ้อน  
หลากหลาย เป็นการผสมผสานทัง้ภยัคกุคามแบบดัง้เดมิ  
(Traditional Security) และภัยคุกคามแบบใหม่
(Non – Traditional Security) ประกอบกับส�านกังาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหน่วยงานในระดับ
นโยบาย และเป็นผู้จัดท�าแผนบริหารจัดการชายแดน
ด้านความมั่นคง แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นท่ี 
จึงท�าให้บางครั้งขาดข้อมูลหรือมีข้อมูลไม่เพียงพอ 
ได้การก�าหนดนโยบายหรอืพจิารณาประเดน็เฉพาะกรณี 
ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงชายแดน จากสภาพการณ ์
ดังกล่าวเพื่อเป็นการป้องกัน รักษา และยกระดับ
ความสามารถในการบริหารจัดการชายแดนจึงจ�าเป็น
ต้องพัฒนาฐานข้อมูลความมั่นคงชายแดน โดย 
ด�าเนินการ ดังนี้
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พัฒนาระบบรวบรวมข่าวสาร กองความมั่นคงชายแดนและประเทศรอบบ้านอาจจัดท�าระบบ 
ฐานข้อมูลความมั่นคงชายแดน เพื่อรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ชายแดน สถิติการค้าชายแดน ข้อมูล
การเปิด/ยกระดบั หรือปิดจดุผ่านแดนประเภทต่าง ๆ และภยัคกุคามความมัน่คงชายแดนประเภทต่าง ๆ 
รวมทั้งมุ่งกระตุ้นให้เจ้าหน้าท่ีความมั่นคงชายแดนมีความต่ืนตัวในการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ 
ทัง้ในส่วนของการปฏบิติัการร่วม การประชุมร่วม หรอืการจดัท�ารายงานท่ีสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกนั 
ระหว่างกองและส�านกัภายในส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ และส่วนราชการทีเ่กีย่วข้องในประเด็น 
ความม่ันคงชายแดน เพื่อน�าข้อมูลเหล่านี้น�าเข้าไว้ในระบบฐานข้อมูลความมั่นคงชายแดน 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการท�างานของเจ้าหน้าที่ชายแดนต่อไป

1

การสร้างเครือข่ายด้านการข่าวชายแดน ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงาน
บริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคงจะต้องมีข้อมูลสถานการณ์ความมั่นคงชายแดนที่เพียงพอ 
เพือ่ใช้ส�าหรบัก�าหนดนโยบายหรอืท่าทขีองไทยได้อย่างเหมาะสม อย่างไรกต็าม ทีผ่่านมากองความมัน่คง 
ชายแดนและประเทศรอบบ้านยงัขาดข้อมลูสถานการณ์ความมัน่คงชายแดน รวมท้ังข้อมลูยงัไม่เป็น 
ปัจจุบนั ดงันัน้ จึงมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องสร้างเครอืข่ายด้านการข่าวชายแดนเพือ่หารอืร่วมกัน รวมทัง้ 
เป็นการแลกเปลีย่นข้อมลูทางการข่าวเชงิลกึ ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการก�าหนดนโยบาย หรอืประเดน็
ความม่ันคงชายแดนเฉพาะเรื่อง นอกจากนี้ ภายใต้เคร่ือข่ายด้านการข่าวชายแดนอาจจัดท�า
รายงานการประเมนิสถานการณ์ความม่ันคงชายแดนประจ�าปี ซึง่อาจแบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 
ความม่ันคงชายแดนไทย - สปป.ลาว ความมั่นคงชายแดนไทย - กัมพูชา ความมั่นคงชายแดน 
ไทย - เมยีนมา ความมัน่คงชายแดนไทย - มาเลเซยี ซ่ึงจะเป็นฐานข้อมลูความมัน่คงชายแดนทีส่�าคญั
และเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคงต่อไป

2

การวิจัยเก่ียวกับชายแดน การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการชายแดนของต่างประเทศ  
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการบริหารจัดการชายแดนของประเทศต่าง ๆ โดยพิจารณาจุดแข็ง 
จุดอ่อนของแต่ละประเทศเพื่อน�ามาเรียนรู้และเป็นแนวทางส�าหรับการบริหารจัดการชายแดน 
ด้านความมั่นคงของไทย รวมทั้งอาจวิจัยเกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ 
ความมัน่คงชายแดน หรือการขยายอทิธพิลของมหาอ�านาจในประเทศรอบบ้านท่ีอาจเป็นภยัคกุคาม 
ต่อความมัน่คงของไทย โดยอาจด�าเนนิการร่วมกับสถาบนัการศกึษา สถาบนัวจิยัเฉพาะด้าน รวมถงึ 
ภาคประชาสังคมท่ีเก่ียวข้องซ่ึงจะท�าให้เห็นมุมมองและปัญหาบริเวณชายแดนท่ีมีความหลากหลาย
นอกเหนือจากมุมมองของภาครัฐ งานวิจัยเหล่านี้จะเป็นฐานข้อมูลส�าคัญในการขับเคล่ือน 
การบริหารจัดการชายแดนและเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต่อไป   

3
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การจัดท�าหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความมั่นคงชายแดน 
ริเริ่มจัดท�าหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความมั่นคงชายแดน
ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงท่ีเกี่ยวข้อง เน่ืองจาก 
ที่ผ ่านมาส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็น
หน่วยหลกัในการขับเคลือ่นการบริหารจดัการชายแดน
ด้านความม่ันคง และให้ความส�าคัญกับการจัดท�า 
แผนเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังไม่เคยมีการจัดท�าหลักสูตร

เจ้าหน้าทีค่วามมัน่คงชายแดน เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้
เกีย่วกับการบริหารจัดการชายแดน หรือเทคนคิ วธิกีาร 
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้ง
การจัดท�าหลักสูตรดังกล่าวจะช่วยให้เกิดเครือข่าย
การท�างานของเจ้าหน้าที่ชายแดน ซึ่งจะก่อให้เกิด
ความเชือ่มโยงระหว่างเจ้าหนา้ทีใ่นระดบันโยบายและ
ระดับปฏิบัติ 

การสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม/สัมมนา
วิชาการที่ เกี่ ยวข ้องกับความมั่นคงชายแดน 
ของส่วนราชการอ่ืน หรือหน่วยงานความมั่นคง 
ต่างประเทศ การส่งเจ้าหน้าทีข่องส�านกังานสภาความมัน่คง 
แห่งชาตเิข้าร่วมอบรม/สมัมนากบัหน่วยงานอืน่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้และการขับเคลื่อน
การบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง เนื่องจาก
แต่ละส่วนราชการจะรับผิดชอบประเด็นความมั่นคง 

หรือมีองค์ความรู้เฉพาะด้าน ซ่ึงจะท�าให้เจ้าหน้าที ่
ผู้ปฏิบัติงานชายแดนเข้าใจและมีความรู้เชิงลึกมากขึ้น 
อาทิ การสัมมนาด้านเขตแดนกับกองเขตแดน 
กรมสนธสิญัญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ 
และการเข้าร่วมอบรมการจัดการพรมแดนและอตัลักษณ์
บุคคลขององค์กรระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้าย 
ถิน่ฐาน (International Organization for Migration : 
IOM) 

 มุ ่งเน้นให้มีการสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความส�าคัญและการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
ในพื้นที่ชายแดน โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชายแดนจะต้องมีความรู้ และความเข้าใจในงานความมั่นคงชายแดน
แบบองค์รวม (Comprehensive Security) สามารถวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ และให้ข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานความมั่นคงชายแดน 
ให้มคีวามรู ้และความเชี่ยวชาญครอบคลุมในทุกมิติ โดยด�าเนินการ ดังนี้

		 การพัฒนาบุคลากร 2

2
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	 2.3.2	 การด�าเนินการระยะยาว เป ็นการด�าเนินการที่ต ้องมีการวางแผนในระดับหน่วยงาน 
หรือใช้ระยะเวลานานในการด�าเนินการให้แล้วเสร็จ ในส่วนของการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือขับเคล่ือน 
การบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง ควรมีการด�าเนินการ ดังนี้

		 ความร่วมมือกับต่างประเทศ1

		 แผนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความผูกพันของบุคลากร2
  การสร้างขวัญและก�าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับโอกาสและความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงาน 
รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในการท�างานร่วมกัน โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนสภาพสถานท่ีให้เอื้ออ�านวยต่อการท�างานในลักษณะ  
Co-Working Space รองรับการท�างานของเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ รวมทั้งมีระบบพี่เลี้ยงเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู ้
และสอนงานความมัน่คงชายแดน เพือ่ให้เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิติังานเกดิความเข้าใจ รวมท้ังสร้างความผูกพันระหว่าง
บคุลากรภายในหน่วยงาน รวมถงึเครอืข่ายเจ้าหน้าทีค่วามมั่นคงชายแดน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน
ความมั่นคงชายแดนต่อไป

 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ 
ในลักษณะคลังสมอง (Think Tank) ในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงชายแดน เนื่องจาก Think  
Tank เป็นสถาบันวิชาการที่มีการรวบรวมผลการ 
ศึกษา วิจัย และวิเคราะห์สถานการณ์ในเชิงวิชาการ 
ในหลากหลายประเด็น อาทิ ปัญหาอาชญากรรม 
ข ้ามชาติบริ เวณชายแดนที่มีความซับซ ้อนและ 
มแีนวโน้มทีจ่ะเพ่ิมมากขึน้ ปัญหาการลกัลอบหลบหนี
ข้ามแดน การบริหารจัดการโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ�้า/
โรคติดต่อบริเวณชายแดน และการย้ายถิ่นฐาน 
ประเด็นเหล่านี้มีแนวโน้มจะเป็นปัญหาเพิ่มขึ้น 
ในอนาคต ทั้งนี้ หากในอนาคตสามารถสร้างความ
ร่วมมือกับองค์กรในลักษณะ Think Tank ก็จะ 
เป็นประโยชน์ต ่อการด�าเนินงานในเชิงนโยบาย 
ของส�านักงานฯ ต่อไป

    การริ เริ่มความร ่วมมือกับต ่างประเทศ 
เพ่ือแลกเปลีย่นองค์ความรูห้รอืแนวทางในการบรหิารจดัการ
ชายแดนด้านความมั่นคง รวมท้ังสถานการณ์ท่ีอาจ 
เป็นภัยคกุคามต่อความม่ันคงของชาตใินรปูแบบต่าง ๆ 
เพื่อน�ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทย รวมทั้ง 
เจ้าหน้าที่ชายแดนทั้งของส�านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ และของหน่วยงานความมั่นคงท่ีเก่ียวข้อง
จะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะในการท�างาน สามารถ
ขบัเคลือ่นงานบรหิารจดัการชายแดนได้อย่างมเีอกภาพ 
โดยอาจร่วมมอืกบัประเทศรอบบ้านหรอืประเทศอืน่ ๆ 
ทีมี่แนวทางการบรหิารจดัการพรมแดนทีม่ปีระสทิธภิาพ 

1 2

  การสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในประเด็นการบริหารจัดการชายแดนจะเป็น
ประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชายแดน เนื่องจากจะได้เห็นมุมมองความคิดเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง
ชายแดนของต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง 
ของไทยต่อไป โดยมีแนวทางการด�าเนินการ ดังนี้ 
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3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

 3. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

      การก�าหนดทิศทางนโยบาย/แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง มีข้อมูล 
เชิงวิชาการและการวิจัยสนับสนุนอย่างเป็นระบบซึ่งจะท�าให้การขับเคล่ือนการบริหารจัดการชายแดนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ มองได้รอบด้าน และตอบสนองผลประโยชน์ของประเทศได้อย่างเป็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
รวมทั้งสามารถสร้างเครือข่ายการพัฒนาองค์ความรู้และการวิจัยเชิงวิชาการด้านความมั่นคงกับหลายภาคส่วน 
อาทิ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยเฉพาะด้าน รวมถึงภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง

    การรเิริม่สร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการชายแดนกับต่างประเทศ จะเป็นโอกาส 
ที่ไทยได้แลกเปล่ียนองค์ความรู ้ แนวทางการบริหารจัดการชายแดนของต่างประเทศเพ่ือน�ามาปรับใช ้
ให้เหมาะสมกับประเทศไทย รวมทัง้เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานได้เรียนรู้แนวทางการด�าเนนิงานของหน่วยงานต่างประเทศ  
ซึ่งจะเป็นประโยชน์และเป็นการพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  

    การพฒันาทกัษะเชงิวชิาการให้กับเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานของส�านกังานสภาความมัน่คง 
แห่งชาติในการใช้ข้อมูลและระเบียบปฏิบัติเชิงวิชาการในการท�างานให้เป็นระบบมากขึ้น จะช่วยต่อยอดการ 
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง

 4. ตัวชีวั้ดความส�าเร็จ

   ระดับความส�าเร็จในการเป็นศูนย์กลางข้อมูลเชิงวิชาการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ชายแดนด้านความมัน่คง โดยประเมินจากจ�านวนหน่วยงานท้ังในประเทศและต่างประเทศท่ีเข้ามาประสาน สมช. 
เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านความมั่นคงชายแดน

   ระดับการน�าข้อมูล บทความ หรือเอกสาร ตลอดจนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคงไปใช้ประโยชน์ในทุกมิติ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

 5. บทสรุป

 การพัฒนาองค์ความรู ้มีส่วนส�าคัญอย่างมากต่อการขับเคล่ือนการบริหารจัดการชายแดน 
ด้านความมัน่คง เนือ่งจากการพฒันาองค์ความรูจ้ะช่วยให้เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิติังานมทีกัษะในการด�าเนนิงาน ประกอบกับ
สภาพแวดล้อมในการท�างานท่ีเอ้ือต่อผู้ปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ และการมีเครือข่าย 
ความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดน จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานท�างานได้อย่างมีศักยภาพ ซ่ึงจะส่งผล
ให้การบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคงขับเคล่ือนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสานสอดคล้อง 
ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
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ประเทศรอบบ้าน.

บรรณานุกรม
ฉบ

ับที่
 10

 ป
ระ

จำ�
เดื

อน
มิถ

ุน�
ยน

 - 
กัน

ย�
ยน

 2
56

5
ว�

รส
�ร

มุม
มอ

งค
ว�

มม
ั ่นค

ง

60



ในทางกลบักัน พ้ืนทีช่ายแดนหลายส่วนได้รบัการพฒันา 
ทางเศรษฐกิจ และเป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมโยง 
การด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน 
และพืน้ทีภ่ายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการค้า การขนส่ง  
หรอืการเดนิทาง ในขณะเดยีวกนั พืน้ทีช่ายแดนกถ็กูใช้ 
เป็นเส้นทางการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ที่ผิดกฎหมาย 
เช่นเดียวกัน ทั้งการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมาย 
อาทิ ยาเสพติด อาวุธ ตลอดจนการลักลอบเข้าเมือง 
ซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกประเทศท่ัวโลกต่างเผชิญ ดังน้ัน 
พื้นที่ชายแดนจึงถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ทุกประเทศ 
ให้ความส�าคัญและส่งเสรมิความร่วมมอืในรปูแบบต่าง ๆ  
อย่างต่อเนื่อง เพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

และมีประสิทธิภาพ บทความนี้ เป็นการเรียบเรียง 
และประมวลเน้ือหาการอบรมท่ีผู้เขียนได้เข้าร่วม 
หลักสูตรการบริหารจัดการชายแดน ครั้งที่ 31 หรือ 
The 31st Border Management Staff Course จดัโดย 
องค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป 
(Organization for Security and Co-operation in 
Europe: OSCE) ระหว่างวนัท่ี 21 กมุภาพันธ์ 2565 - 
18 มนีาคม 2565 ณ กรุงดูชานเบ สาธารณรฐัทาจิกสิถาน 
เพือ่ถ่ายทอดให้ผูอ่้านได้รบัทราบถึงสาระส�าคัญ รวมทัง้ 
มมุมองของ OSCE ทีม่ต่ีอการบริหารจัดการความมัน่คง 
ชายแดน ตลอดจนการประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าว 
ต่อบริบทการจัดการชายแดนของประเทศไทย

1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ กองความมั่นคงทางทะเล ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

นิติพรรณ แสงศิลา 1

 หากพูดถึง “ชายแดน” หลายคนอาจมภีาพพ้ืนท่ีทรุกันดารท่ีสาธารณูปโภคต่าง ๆ  
ยังเข้าไม่ถึงดี ถนนลูกรังเป็นหลุมบ่อ เด็กนักเรียนยังคงเดินไปโรงเรียนด้วยรองเท้า 
ขาดว่ิน ท้ังท่ีความเป็นจริงพ้ืนท่ีชายแดนไม่ได้เป็นเชน่น้ัน

การบริหารจัดการชายแดน
แบบองค์รวม
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 หัวใจส�าคัญของ OSCE ในการด�าเนินความร่วมมือเพื่อรักษาความมั่นคงกับประเทศต่าง ๆ  ทั้งภายใน 
และภายนอกภูมิภาคยุโรป ประกอบด้วย หลักการใน 3 มิติ ได้แก่ ได้แก่ มิติด้านการเมืองและการทหาร 
(Politico-military dimension) มติด้ิานเศรษฐกจิและสิง่แวดล้อม (Economic and environ-mental dimension) 
และมิติด้านมนุษย์ (Human dimension) โดย OSCE ได้ยึดถือหลักการท้ัง 3 มิติดังกล่าว ในการส่งเสริม 
ความร่วมมือในทุกระดับ รวมไปถึงการจัดตั้งวิทยาลัยการบริหารจัดการชายแดน หรือ Border Management 
Staff College (BMSC) ณ กรุงดูชานเบ สาธารณรัฐทาจิกิสถาน ในปี 2552 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ 
การบริหารจัดการชายแดนให้แก่เจ้าหน้าท่ีรัฐของประเทศสมาชิกที่มีภารกิจในการรักษาความมั่นคงชายแดน 
โดยค�านึงถึงความสมดุลระหว่างการป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามความมั่นคงในรูปแบบต่าง ๆ การส่งเสริม 
เศรษฐกิจและรักษาสภาพแวดล้อม ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การอบรมหลักสูตรรุ่นที่ 31 ที่ผู้เขียน 
ได้เข้าร่วมในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้เข้ารับการอบรมจ�านวน 25 คน จาก 13 ประเทศ ได้แก่ จอร์เจีย กรีซ จอร์แดน 
คาซัคสถาน มอลโดวา มองโกเลีย โปรตุเกส มาซิโดเนียเหนือ ทาจิกิสถาน ตูนีเซีย ตุรกี ยูเครน และไทย 
ส่วนกิจกรรมการเรยีนการสอน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) วชิาพืน้ฐานทัว่ไป อาท ิภาวะผูน้�าและการบรหิาร 
การจัดการความขัดแย้ง และวิธีถ่ายทอดองค์ความรู้ 2) วิชาด้านความมั่นคง อาทิ การต่อต้านการก่อการร้าย 
การลักลอบค้าอาวุธ พิธีการศุลกากร ความปลอดภัยไซเบอร์ และสิทธิมนุษยชนกับการจัดการชายแดน และ 
3) กจิกรรมทศันศกึษา ณ จดุผ่านแดนถาวรทาจกิสิถาน - อซุเบกสิถาน และศนูย์ฝึกสุนขัตรวจค้นยาเสพติด (K-9)

	 				ความสัมพันธ์ระหว่าง	OSCE	และ	BMSC

	 OSCE	คืออะไร	ประเทศไทยมีความเกี่ยวข้องอย่างไร

 ก่อนเล่าถงึเนือ้หาหลกัสตูร ทีม่าของผูจ้ดัการอบรมในครัง้นี ้คอื องค์การว่าด้วยความมัน่คงและความร่วมมอื 
ในยุโรป (Organization for Security and Co-operation in Europe: OSCE) ก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ. 1975 
เดิมเป็นเวทีเจรจาและประสานความแตกต่างด้านแนวความคิด การเมือง และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
ในยุโรปตะวันตกและตะวันออกในห้วงสงครามเย็น ต่อมาได้ปรับบทบาทเป็นเวทีหารือและระงับความขัดแย้ง 
ในยโุรป ควบคมุดแูลความมัน่คงโดยรวมของภมูภิาค รวมทัง้ปฏิบตักิารทางทหารเพือ่รกัษาสนัตภิาพ ปัจจบุนั OSCE 
เป็นองค์การระหว่างรัฐด้านความมั่นคงท่ีใหญ่ที่สุดในโลก มีสมาชิก 2 ประเภท ประกอบด้วย 1) กลุ่มประเทศ 
ที่เข้าร่วม (Participating States) จ�านวน 57 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศจากทวีปยุโรป เอเชียกลาง 
และอเมริกาเหนือ และ 2) กลุ่มประเทศหุ้นส่วนเพื่อความร่วมมือ (Partners for Cooperation) เป็นประเทศ 
ที่อยู่ในภูมิภาคอื่น ๆ และ OSCE ได้ให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงผ่านการหารือ 
และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี จ�านวน 11 ประเทศ อาทิ อัฟกานิสถาน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อิสราเอล 
ตูนิเซีย รวมถึงประเทศไทย ซึ่งเข้าเป็นสมาชิก OSCE ในปี 2543 ทั้งนี้ ไทยเป็นประเทศเดียวในอาเซียน 
ที่เป็นสมาชิก OSCE และได้แสดงบทบาทการเป็นสะพานเชื่อมระหว่าง OSCE และกลไกด้านความมั่นคงของ 
อาเซียน ได้แก่ การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
(ASEAN Regional Forum: ARF)

PARTICIPATING STATES PARTNERS FOR COOPERATION
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	 มิติด้านการเมืองและการทหาร	(Politico-military	dimension)

 ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่า OSCE มีกรอบ 
แนวคิดในการด�าเนินความร่วมมือด้านความมั่นคง 
โดยค�านึงถึงหลักการใน 3 มิติ จึงขอสรุปเนื้อหา 
รายวิชาที่ เกี่ยวกับมิติแรก คือ มิติด ้านการเมือง 
และการทหาร (Politico-military dimension) 
โดยผูเ้ข้ารับการอบรมได้แลกเปลีย่นความเหน็เกีย่วกบั 
ปัญหาภัยคุกคามบริเวณชายแดนของแต่ละประเทศ 
พบว่าการลักลอบค้ายาเสพติด/สินค้าหนีภาษี/อาวุธ 

การลกัลอบเข้าเมอืง และการค้ามนษุย์ เป็นปัญหาร่วม 
ทีท่กุประเทศต่างเผชญิด้วยกนั นอกจากนี ้บางประเทศ 
ยังเผชิญกบัภยัคุกคามหรือปัญหาอ่ืน ๆ  อาทิ การก่อการร้าย 
ข้อพิพาทเร่ืองเขตแดน ตลอดจนปัญหาการแบ่งแยกดินแดน 
ซึ่งพบในจอร์เจีย (South Ossetia และ Abkhazia) 
มอลโดวา (Transnistria) และ ยูเครน (Donbas) 
โดยปัญหาส�าคัญทีไ่ด้มกีารหยบิยกมาหารอืและแลกเปลีย่น 
ระหว่างการอบรม มีดังนี้

 การลักลอบค้าอาวุธเล็ก อาวุธเบา และกระสุนและเครื่องกระสุน เป็นปัญหาที่พบได้ทั่วโลก โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งในประเทศหรือพื้นที่ที่มีความขัดแย้งทางทหาร พ้ืนท่ีสงคราม หรือรัฐล้มเหลว (Failed state) 
การลกัลอบค้าอาวธุฯ ส่งผลต่อความมัน่คงปลอดภยัสาธารณะ ส่วนใหญ่มกัแฝงมาพร้อมกบัอาชญากรรมข้ามชาต ิ
รูปแบบอื่น ๆ อาทิ การลักลอบค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง รวมทั้งมีความเกี่ยวข้องกับ 
กลุ่มก่อการร้ายที่ต้องการใช้อาวุธในการปฏิบัติการ นอกจากนี้ ปัญหาดังกล่าวยังมีความซับซ้อน เนื่องจากวงจร 
ของการใช้อาวธุสามารถเริม่ได้ใหม่จากประเทศหนึง่ไปยงัประเทศหนึง่หากมกีารส่งออกหรือน�าเข้าอาวธุดังกล่าว 
ดังน้ัน จึงมีกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขการลักลอบค้าอาวุธฯ ที่ส�าคัญ ได้แก ่
1) The UN Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms 
and Light Weapons in All Its Aspects (PoA) 2) The UN Protocol against the Illicit Manufacturing 
of and Trafficking in Firearms, their Parts and Components 3) The Arms Trade Treaty (ATT) 
4) OSCE documents on SALW (2000) and SCA (2003) and Ammunition (Firearms Protocol) 
นอกจากน้ี การด�าเนินความร่วมมือกับนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านเป็นสิ่งส�าคัญที่สามารถ 
ลดความรุนแรงของปัญหาการลักลอบค้าอาวุธฯ ได้ อาทิ การประสานการปฏิบัติและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง 
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติในบริเวณชายแดน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดี (Best practices) และการจัดท�า 
ความตกลงต่าง ๆ ร่วมกัน

 ทัง้นี ้ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาดงักล่าวสามารถท�าได้โดยการก�าหนดให้มกีารขึน้ทะเบยีนอาวธุ กระสุน  
และส่วนประกอบต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ รวมทั้งควบคุมการน�าเข้า-ส่งออกให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะ 
การตรวจสอบบรเิวณชายแดนทีค่วรมกีารก�าหนดมาตรฐานการปฏบิติังาน (Standard Operating Procedure:  
SOP) อาทิ ก�าหนดพื้นที่ในการค้นหาและตรวจสอบยานพาหนะเพื่อป้องกันกรณีเกิดเหตุร้ายแรงซึ่งอาจ 
สร้างความเสียหายให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในบริเวณโดยรอบ ควรมีการใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีทันสมัย 
รวมทั้งการใช้สุนัข K-9 ในการตรวจสอบหรือค้นหาอาวุธ หากพบกรณีต้องสงสัยหรือพบการลักลอบค้าอาวุธฯ 
ควรบันทึกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นประเภทของอาวุธที่พบ ยานพาหนะ บุคคลที่เดินทาง 
มาพร้อมยานพาหนะ โทรศัพท์มือถือ และใบเสร็จต่าง ๆ  ตลอดจนควรมีการก�าหนดแผนเผชิญเหตุที่แบ่งมอบ 
ภารกิจแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบอย่างชัดเจน และควรมีการฝึกซ้อมแผนดังกล่าวเป็นระยะ

	 •		การลักลอบค้าอาวุธเล็ก	อาวุธเบา	และกระสุนและเครื่องกระสุน	(Illicit	Trafficking
of	SALW	and	Conventional	Ammunition)
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เจ้าหน้าที่ประจ�าชายแดน (Border guard) จึงถือเป็นด่านหน้าที่มีหน้าที่คัดกรองการเข้าเมืองของบุคคล 
กลุ่มดังกล่าว เน่ืองจากนักรบต่างชาติมักเดินทางปะปนมาพร้อมผู้อพยพจ�านวนมาก (Migrant flow) อีกทั้ง 
มกัได้รบัการฝึกฝนให้มทีกัษะในการรบ รวมถงึถกูปลกูฝังแนวความคดิสุดโต่ง จึงอาจเป็นอนัตรายต่อความมัน่คง 
ปลอดภัย ดังนั้น เจ้าหน้าที่ประจ�าชายแดนจึงต้องอาศัยข้อมูลทางการข่าว เช่น ข้อมูลการเดินทาง รายละเอียด 
ของบุคคลที่ติดต่อ รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการคัดกรองและสกัดกั้นกลุ่มดังกล่าว ทั้งนี้ ในการคัดกรอง 
เบื้องต้น จ�าเป็นต้องอาศัยการประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) จากเจ้าหน้าที่ประจ�าจุดผ่านแดน 
โดยอาจด�าเนนิการอย่างเข้มข้น ณ จดุผ่านแดนท่ีมคีวามเสีย่งเป็นพิเศษ ในขณะเดียวกนั ควรมมีาตรการเชงิป้องกัน 
โดยหน่วยงานความมั่นคงอื่น ๆ ควรมีแนวทางการป้องกันการปลูกฝังแนวคิดสุดโต่ง (Radicalization) 
โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนกลุ่มเสี่ยงท่ีมีลักษณะน่าห่วงกังวล อาทิ ผู้ที่มักแยกตัวจากสังคม มีประวัติอาชญากรรม 
มีสมาชิกในครอบครัวหรือญาติเป็นสมาชิกกลุ่มก่อการร้าย ซึ่งอาจถูกชักจูงให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือเครือข่าย 
นอกจากนี ้ ควรเน้นย�า้ปฏบัิตกิารต่อต้านการก่อการร้าย เพือ่ระงับยบัยัง้การก่อเหตแุละป้องกนัไม่ให้เกดิเหตกุารณ์ร้ายแรง 
ซ่ึงต้องอาศยัความสามารถทางการข่าว การตรวจตรา (Surveillance) พ้ืนทีท่ีอ่าจตกเป็นเป้าหมายอย่างเข้มข้น 
เช่น สถานีรถไฟ สนามบิน โดยเจ้าหน้าที่ควรได้รับการฝึกฝนการสังเกต การตรวจตราและตรวจสอบสิ่งผิดปกต ิ
อาทิ บุคคลที่แต่งตัวไม่สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศ หรือพบสิ่งแปลกปลอมจากเสื้อผ้า สิ่งของต่าง ๆ ตลอดจน 
บุคลิกลักษณะที่ไม่ปกติ ทั้งนี้ มาตรการต่อต้านการก่อการร้ายสามารถกระท�าได้โดย

 1) กลุม่ฝ่ายขวาจดั (Far right wing extremism) อาทิ กลุม่ White Supremacy กลุม่ชาตินยิมหวัรุนแรง 
กลุ่มต่อต้านผู้อพยพ นอกจากน้ี ยังมีกลุ่ม Sovereign citizens ซ่ึงเป็นกลุ่มผู้เป็นประชากรของประเทศ 
แต่มแีนวความคดิต่อต้านกฎหมายของประเทศตน และไม่ยอมรบัการบังคบัใช้กฎหมายดังกล่าว ปัจจบุนัเป็นปัญหา 
ที่พบมากในสหรัฐฯ และมักก่อความรุนแรงต่อเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย 2) กลุ่มฝ่ายซ้ายจัด อาทิ Marxist 
และ FARC 3) กลุ่มที่มีความสนใจในประเด็นใดประเด็นหนึ่งเป็นพิเศษ อาทิ กลุ่มพิทักษ์สัตว์ และกลุ่มพิทักษ์ 
สิ่งแวดล้อม 4) กลุ่มชาตินิยมหัวรุนแรง อาทิ IRA และกลุ่มพยัคฆ์ทมิฬอีแลม และ 5) กลุ่มหัวรุนแรงทางศาสนา 
อาท ิIS และ Al Qaeda ซึง่มบีทบาทเป็นอย่างมากในห้วงทศวรรษทีผ่่านมา โดยสามารถรวบรวมนกัรบต่างชาต ิ
(Foreign fighters) ได้เป็นจ�านวนมากจากหลายประเทศผ่านการเผยแพร่แนวความคิดสุดโต่งทางแพลตฟอร์ม 
ออนไลน์ เช่น ทวิตเตอร์และเทเลแกรม โดยกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเยาวชน นอกจากนี้ ยังส่งอิทธิพล 
ไปยังกลุ่มก่อการร้ายอื่น ๆ  นอกภูมิภาค อาทิ กลุ่ม Abu Sayyaf ในฟิลิปปินส์ กลุ่ม IS Khorasan ในอัฟกานิสถาน 
รวมทั้งกลุ่ม Islamic movement ในอุซเบกิสถาน

	 •		การก่อการร้าย	(Terrorism)   ได้กล่าวถึงประเภทของกลุ่มก่อการร้าย ได้แก่

 ความเชื่อมโยงระหว่างการก่อการร้ายและการจัดการชายแดน 

คือการตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศที่มีความสุ่มเสี่ยง 

ว่ามีความเกี่ยวโยงกับกลุ่มก่อการร้าย อาทิ อิรัก ซีเรีย โดยผู้อพยพ 

บางส่วนอาจเป็นนักรบต่างชาติที่เดินทางกลับมายังประเทศของตน 

หลังจาก IS ถูกปราบปรามอย่างหนัก
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	 มิติด้านเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม	(Economic	and	environmental	dimension)

	 •		การอ�านวยความสะดวกทางการค้าเพื่อส่งเสริมความมั่นคง	(Trade	Facilitation)	

การค้า มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยโบราณที่เริ่มจากการแลกเปล่ียนส่ิงของด้วยส่ิงของหรือ Barter system 
โดยปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ได้มีการค้าขายระหว่างกันทั้งสินค้าและบริการ เนื่องจากบางประเทศไม่มีทรัพยากร 
หรอืศักยภาพในการผลิตสินค้านัน้ ๆ ในขณะเดยีวกนั ประเทศทีส่ามารถผลติสนิค้าได้ ย่อมต้องการขายสนิค้าดงักล่าว 
ให้แก่ประเทศอืน่เพือ่ยกระดบัสภาพเศรษฐกจิของตนเช่นกนั ดังนัน้ การค้าขายระหว่างประเทศจึงต้องมกีฎกติกา 
เพ่ืออ�านวยความสะดวก (Facilitation) ท่ีมีมาตรฐานสากล รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ปัจจุบัน 
องค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทส�าคัญด้านการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่

 จัดทีมผู้เชี่ยวชาญ (Specialist team) จากงานหลายสาขาร่วมกันพิจารณาคดี เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง 
 ในการแก้ปัญหาในหลายมติิ รวมทัง้ควรค�านงึถงึความเหมาะสมในการตรวจค้นผู้ต้องสงสัยทีเ่ป็นเพศหญงิ 
 โดยจัดเจ้าหน้าที่สตรีเข้าร่วมในทีม

 ปรบัปรงุกฎหมายให้เอ้ือต่อการด�าเนินคดต่ีอผูก้ระท�าผดิหรอืการด�าเนนิมาตรการป้องปรามการก่อการร้าย 
 อาทิ ก�าหนดพื้นที่ควบคุมพิเศษ และการเพิกถอนสัญชาติและหนังสือเดินทาง 

 ส่งเสรมิความร่วมมอื ทัง้ระดบัระหว่างหน่วยงานในประเทศ และระดบัระหว่างประเทศ อาท ิการแลกเปลีย่น 
 ข้อมลูข่าวสารทีเ่กีย่วข้องกับประเทศเพือ่นบ้าน การประสานความร่วมมอืกบั INTERPOL และ EUROPOL

1

2

3

BIMSTEC
Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation

Bangladesh Sri Lanka India

Nepal Bhutan Thailand Myanmar

	 •		ความมั่นคงทางไซเบอร์	(Cybersecurity)

ปัจจบุนัมกีารใช้อนิเทอร์เนต็อย่างแพร่หลายและได้มกีารปรบัเปลีย่น 
รปูแบบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในห้วงการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 
เพือ่อ�านวยความสะดวกในการใช้ชวีติประจ�าวนัให้แก่ผูใ้ช้มากยิง่ขึน้ 
อาทิ การซื้อขายสินค้าออนไลน์ การช�าระค่าบริการออนไลน ์
และการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ขณะเดียวกัน 
มีการใช้อินเทอร์เน็ตใน Deep web และ Dark web มากขึ้น 
รวมทั้งพบการก่ออาชญากรรมไซเบอร์ในรูปแบบต่าง ๆ

อาท ิการแฮกข้อมลู การปล่อย Malware Trojan Horses และการลกัลอบเข้ารหสั จงึมคีวามจ�าเป็นต้องมมีาตรการ 
รักษาความปลอดภัยไซเบอร์ท้ังในระดับปัจเจกบุคคลและระดับองค์กร ทั้งนี้ ปัญหาความปลอดภัยไซเบอร์ 
ท่ีส่งผลต่อความม่ันคงมากที่สุดคือการด�าเนินกิจกรรมผิดกฎหมายใน Dark web ไม่ว่าจะเป็นการค้ายาเสพติด 
การค้าอาวุธ การขายข้อมูลบัตรเครดิต การเผยแพร่แนวคิดสุดโต่ง และการติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มหัวรุนแรง 
ซึ่งในการแก้ปัญหาดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยไซเบอร์ 
ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
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  1)	องค์การการค้าโลก	(World	Trade	Organization	–	WTO)  มสีมาชกิ 164 ประเทศ
มีหน้าที่ก�าหนดกฎ ระเบียบการค้าระหว่างประเทศ เป็นเวทีเจรจาการค้า รวมท้ังให้ความช่วยเหลือด้านการค้า 
แก่ประเทศก�าลงัพฒันา การเป็นสมาชกิของ WTO ท�าให้ประเทศสมาชกิมสีทิธแิละพนัธกรณ ี(Rights and Obligations) 
ทีต้่องปฏบิตัติามภายใต้ความตกลงต่าง ๆ ของ WTO ท่ีส�าคญั อาท ิ(1) Article 1 Availability of Information 
การเผยแพร่ข้อมลูผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะทางออนไลน์ เพ่ือให้การประสานงานทีเ่กีย่วข้องเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
และมปีระสทิธภิาพ (2) Article 3 Advance Rulings การก�าหนดอตัราภาษล่ีวงหน้า โดย WTO จะให้ค�าแนะน�า 
เกีย่วกบัภาษีน�าเข้าแก่ประเทศสมาชกิ เพือ่เป็นการอ�านวยความสะดวกให้การน�าเข้าเป็นไปอย่างรวดเรว็และมกีารก�าหนด 
อัตราภาษีที่เหมาะสม (3) Article 7 Release and Clearance of Goods เป็นการอ�านวยความสะดวก 
ในการน�าเข้าสนิค้า โดยก�าหนดรายชือ่บริษทัทีน่่าเช่ือถอืและได้รบัการรบัรองจากทางการ (Authorized Economic 
Operators) เพื่อลดขั้นตอนในการตรวจสอบเมื่อสินค้าอยู่ในกระบวนการของศุลกากร และ (4) Formalities 
connected with Importation, Exportation and Transit กล่าวถึงการใช้ระบบ Single Window ซึง่เป็นระบบ 
การบรกิารเช่ือมโยงข้อมูล อาท ิใบอนญุาตและใบรบัรองการน�าเข้า-ส่งออกระหว่างหน่วยงานภาครฐัและภาคธรุกจิ 
ของประเทศต่าง ๆ  เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถ 
ติดตามความคืบหน้าได้ทุกขั้นตอน ตลอด 24 ชั่วโมง

  2)	องค์การศลุกากรโลก	(World	Customs	Organization	-	WCO) มสีมาชกิ 183 ประเทศ 
มีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างและสนับสนุนการด�าเนินงานและการบริหารงานของศุลกากรประเทศสมาชิก 
ต่าง ๆ  ให้มีประสิทธิภาพ WCO มีอนุสัญญาหลายฉบับให้ประเทศสมาชิกพิจารณาเข้าเป็นภาคี ที่ส�าคัญ 
คอื อนสุญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยการพธิกีารศลุกากรให้ง่ายและสอดคล้องกนั (International Convention 
on the Simplif ication and Harmonization of Customs Procedures) รวมทัง้มแีนวทางปฏบัิตเิพือ่ส่งเสรมิ 
กระบวนการศลุกากรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล อาทิ การใช้เทคโนโลยตีรวจสอบโดยไม่เปิดตรวจ (Non-Intrusive 
Inspection - NII) และการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Border Post)

  ทัง้นี ้ข้อท้าทายส�าคญัของการค้าระหว่างประเทศในปัจจบุนั ได้แก่ ข้อตกลงการค้าเสร ีอาชญากรรม 
ข้ามชาตทิีม่คีวามรนุแรงข้ึน ตลาดยาเสพตดิท่ีเกดิข้ึนใหม่ โดยเฉพาะการค้าขายยาเสพตดิออนไลน์ใน Dark web 
รวมทัง้การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ทีส่่งผลต่อการขนส่งสนิค้าในห้วงทีผ่่านมา

	 •	 	สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการชายแดน	(Environmental	Factors	of	Border 

Security	and	Management) ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบได้ในปัจจุบัน ได้แก่ 1) การเปลีย่นแปลงสภาพอากาศ 
และภาวะโลกร้อน (Climate change and global warming) สาเหตหุลกัเกดิจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ทีเ่กิดจากการเผาไหม้เชือ้เพลิงฟอสซลิ การผลติซเีมนต์ รวมถงึการตดัไม้ท�าลายป่า ซึง่ในอนาคตระยะยาวจะส่งผล 
ให้เกดิปัญหาระดบัน�า้ทะเลเพิม่สงูข้ึน พืน้ท่ีแห้งแล้งหรอืทะเลทรายขยายกว้างขึน้ ตลอดจนส่งผลกระทบต่อความมัน่คง 
ทางอาหาร (Food security) ทัง้นี ้ สหรฐัฯ เป็นประเทศทีป่ล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากเป็นอนัดับหนึง่ของโลก 
และจีนเป็นอนัดบัสอง 2) มลพษิ (Pollution) แบ่งเป็น 7 ประเภท ได้แก่ มลพษิทางอากาศ น�า้ ดนิ เสยีง กมัมนัตรงัสแีสง 
และความร้อน ส่วนใหญ่เกดิจากโรงงานอตุสาหกรรม รถยนต์ การเกษตร และขยะอันตราย และ 3) การบรโิภคเกนิขนาด 
(Overconsumption) ส่งผลต่อระบบนเิวศทัง้บนบกและในน�า้ เนือ่งจากธรรมชาตไิม่สามารถเพิม่จ�านวนทรพัยากร 
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	 •	 การค้ามนุษย์และการบริหารจัดการชายแดน	(Trafficking	in	Human	Beings	and 

Border	Security	and	Management) ในปี 2563 มเีหยือ่การค้ามนษุย์ประมาณร้อยละ 72 เป็นผูห้ญิง 
และเดก็หญงิ ส�าหรบัประเภทของการค้ามนษุย์ทีพ่บมากเป็นอนัดบั 1 ได้แก่ การค้ามนษุย์เพือ่แสวงประโยชน์ทางเพศ 
อนัดบั 2 ได้แก่ การบงัคบัใช้แรงงาน และอนัดบั 3 ได้แก่ การบงัคบัให้ก่ออาชญากรรม โดยปัจจยัทีส่่งผลให้บคุคล 
มคีวามเสีย่งทีจ่ะตกเป็นเหยือ่การค้ามนษุย์ ได้แก่ ความยากจน การว่างงาน นอกจากนี ้สภาพครอบครวั สภาพร่างกาย 
สขุภาพ มส่ีวนส�าคญัทีท่�าให้มคีวามเสีย่งเพิม่ขึน้ ตลอดจนการถกูกดีกนัและไม่สามารถเข้าถงึโอกาสต่าง ๆ  ในสงัคม 
ได้ส่งผลให้บคุคลมคีวามเสีย่งทีจ่ะตกเป็นเหยือ่การค้ามนษุย์มากขึน้เช่นกนั ส�าหรับบริบทชายแดนมคีวามเชือ่มโยง 
กบัปัญหาการค้ามนษุย์ในกรณทีีเ่หยือ่การค้ามนษุย์อาจทางเดนิปะปนมากบักลุม่ผูโ้ยกย้ายถิน่ฐาน หรอืในทางกลบักนั 
ผูโ้ยกย้ายถิน่ฐานบางกลุม่อาจมคีวามเสีย่งทีจ่ะตกเป็นเหยือ่การค้ามนษุย์เช่นเดยีวกนั โดยเฉพาะกลุม่เดก็ทีม่าเพยีงล�าพงั 
(Unaccompanied children) รวมทัง้ผูใ้หญ่และเดก็ทีไ่ม่มสีถานะบคุคลทีถ่กูต้องตามกฎหมายในประเทศต้นทาง 
นอกจากนี ้ยงัได้มกีารเปรยีบเทียบความแตกต่างระหว่างการลักลอบขนคนเข้าเมอืง (Smuggling) และการค้ามนษุย์ 
(Human traff icking) รวมทั้งความเชื่อมโยงระหว่างการค้ามนุษย์และการก่อการร้าย ซึ่งพบว่ากลุ่มก่อการร้าย 
มักหลอกลวงให้ผูห้ญงิและเดก็ตกเป็นเหยือ่เพือ่ล่วงละเมดิทางเพศ บงัคบัแต่งงาน เป็นแรงงานบงัคบั หรอืเป็นทหารเดก็ 
(Child soldiers) ทั้งนี้ ในการอบรมได้มีการจ�าลองสถานการณ์การสัมภาษณ์ผู ้ที่เป็นเหยื่อการค้ามนุษย ์
โดยเจ้าหน้าทีร่ฐัต้องค�านึงถงึเพศและอายขุองผูท้ีต่กเป็นเหยือ่ วธิกีารสอบถาม การสร้างความไว้เนือ้เช่ือใจ รวมทัง้ 
ควรจัดสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อมให้ผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์รูส้กึผ่อนคลายและเป็นกนัเอง เพือ่ไม่เป็นการสร้าง 
ความกดดนัและก่อให้เกิดความวติกกงัวลและความหวาดกลวั

หรือฟื้นฟูสภาพได้ทันความต้องการในการบริโภคของมนุษย์ ทั้งน้ี ความเชื่อมโยงระหว่างปัญหาส่ิงแวดล้อม 
กับการบริหารจัดการชายแดนเห็นได้ชัดจากการท�าความตกลงด้านสิ่งแวดล้อมในระดับพหุภาคีที่ส�าคัญ อาท ิ
อนสุญัญาบาเซลว่าด้วยการควบคมุการเคลือ่นย้ายข้ามแดนของของเสียอนัตรายและการก�าจัด (Basel Convention 
on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal) อนุสัญญา 
ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึง่ชนดิสตัว์ป่าและพชืป่าทีใ่กล้สูญพันธุ ์(The Convention on International Trade 
in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - CITES) และอนสุญัญารอตเตอร์ดมัว่าด้วยกระบวนการ 
แจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าส�าหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันก�าจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิด 
ในการค้าระหว่างประเทศ (Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain 
Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade - PIC) โดยการตรวจสอบดังกล่าว 
เป็นหน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ประจ�าการบริเวณชายแดน ซึ่งการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทนัสมยั 
รวมทัง้การพฒันาศักยภาพเจ้าหน้าทีใ่ห้มคีวามเชีย่วชาญ จะช่วยให้การตรวจสอบการขนส่งสนิค้าเข้า-ออกประเทศ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

	 มิติด้านมนุษย์	(Human	dimension)

	 •	 สิทธิมนุษยชนในการบริหารจัดการชายแดน	(Human	Rights	in	Border	Security 

and	Management) นอกเหนือจากมิติด้านการเมืองและการทหาร และมิติด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
มติด้ิานมนษุย์ (Human dimension) เป็น 1 ใน 3 หลักการส�าคญัของ OSCE ทีห่ลกัสตูรได้เน้นย�า้ถงึการบงัคบัใช้ 
กฎหมายด้านความม่ันคงให้อยู่บนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนฉบับต่าง ๆ   
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	 •	เพศและการบริหารจดัการชายแดน	(Gender	in	Border	Security	and	Management) 
อกีประเดน็หนึง่ทีห่ลกัสูตรให้ความส�าคญัท้ังในเรือ่งเนือ้หาและการปฏบิตั ิได้แก่ ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender 
balance) โดยในรายวชิาได้กล่าวถงึพฒันาการของการส่งเสรมิบทบาทสตรภีายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศและ 
ข้อตกลงต่าง ๆ  อาท ิ1975-1985 UN Decade for Women การรบัรองอนสัุญญาว่าด้วยการขจดัการเลอืกปฏบิตัต่ิอสตร ี
ในทกุรปูแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: CEDAW) 
ในปี ค.ศ. 1979 และการก�าหนดพิธีสารเลือกรับภายใต้ CEDAW ในปี ค.ศ. 2000 ทั้งนี้ ในอนุสัญญา CEDAW 
ได้ให้ค�าจ�ากดัความของการเลอืกปฏบิตัต่ิอสตรไีว้ว่า “การแบ่งแยก การกดีกนั หรอืการจ�ากดัใด ๆ เพราะเหตแุห่งเพศ 
ซึง่มผีลหรือความมุง่ประสงค์ท่ีจะท�าลายหรอืท�าให้เสือ่มเสยีการยอมรบั การได้อุปโภคหรอืใช้สทิธโิดยสตร ีโดยไม่ค�านงึถึง 
สถานภาพด้านการสมรสบนพืน้ฐานของความเสมอภาคของบรุษุและสตรขีองสทิธมินษุยชน และเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน 
ในด้านการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรมของพลเมอืง หรอืด้านอืน่ ๆ ” ดงันัน้ รฐัภาคขีองอนสุญัญาฯ จงึมพีนัธกรณ ี
ในการด�าเนนิการตามกฎหมาย คุม้ครอง และเคารพสทิธสิตร ีเพ่ือให้เป็นไปตามบทบญัญตัดิงักล่าว

 นอกจากนี ้ยงัได้กล่าวถงึสทิธมินษุยชนซึง่เป็นสทิธิขัน้พ้ืนฐาน (Basic human rights) และไม่สามารถพราก 
ออกไปได้ (Absolute right) อาท ิสทิธใินการมชีวีติ สทิธใินการไม่ตกอยูภ่ายใต้การลงโทษและการทรมาน สทิธใินการ 
ได้รบัการปฏบิตัอิย่างมศีกัดิศ์ร ียตุธิรรม และเท่าเทยีม รวมทัง้สทิธทิีจ่ะไม่ถูกส่งไปสูอั่นตราย โดยเฉพาะกรณผีูล้ีภ้ยั 
ซึง่เป็นไปตามหลกั Non-refoulement อย่างไรกด็ ีมสีทิธบิางประเภททีถ่กูจ�ากดัในบางบรบิท (Non-absolute rights) 
ด้วยเหตุผลด้านความม่ันคงและการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ ทั้งนี้ การจ�ากัดสิทธิดังกล่าวต้องด�าเนินการ 
โดยมีกฎหมายรองรับ (Legal) มีความยุติธรรม (Justified) มีความจ�าเป็น (Necessary) มีสัดส่วนที่เหมาะสม 
(Proportionate) และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ (Non-discriminatory)

 ในทางปฏบิตั ิOSCE ได้มกีารบัญญตัแิผนปฏิบัตกิาร ข้อตกลงต่าง ๆ  เกีย่วกับการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธสิตร ี
เช่นเดียวกัน อาทิ 2004 OSCE Action Plan for the Promotion of Gender Equality2009 MC Decision 
7/09 on Women’s Participation in Political and Public Life และ 2014 MC Decision 7/14 on Preventing 
and Combating Violence Against Women นอกจากนี้ หลักสูตรการอบรมของ BMSC ได้สนับสนุน 
ให้หน่วยงานความมั่นคงส่งผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นสตรี รวมทั้งก�าหนดให้มีหลักสูตรการบริหารจัดการชายแดน 
ทีป่ระกอบด้วยผูเ้ข้ารบัการอบรมทีเ่ป็นสตรล้ีวน 1 รุน่ต่อปี เนือ่งจากปัจจุบนัยงัพบความไม่เท่าเทยีมทางเพศในสังคม 
โดยเพศหญิงมักมีโอกาสไม่ทัดเทียมกับเพศชาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการประกอบอาชีพ รายได้ การเข้าถึงทรัพยากร 
การเลือ่นต�าแหน่ง การด�ารงต�าแหน่งผูบ้ริหาร ตลอดจนการมบีทบาทน�าในสงัคม โดยเฉพาะอย่างยิง่งานด้านความมัน่คง 
และการบรหิารจดัการชายแดนซึง่เจ้าหน้าทีส่่วนใหญ่เป็นเพศชาย ในขณะทีภ่ารกิจบรเิวณชายแดนมีความเกีย่วข้องกบั 

เพ่ือคุ้มครองประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง อาทิ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal 
Declaration of Human Rights) อนสุญัญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลีภ้ยัและพธีิสารทีเ่กีย่วข้อง กติการะหว่างประเทศ 
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) 
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child: CRC) และอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้าน 
การทรมานและการกระท�าอื่น ๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ายีศักดิ์ศรี (Convention Against Torture 
and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: CAT) ซึง่รัฐภาคมีหีน้าทีต้่องปฏบิตัติาม 
พันธกรณีของกฎหมายดังกล่าว
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 จากมมุมองและแนวคดิเก่ียวกบัการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมัน่คงชายแดนข้างต้น ได้น�ามาสูโ่มเดล 
การบรหิารจดัการความมัน่คงชายแดนใน 5 ระดบั ได้แก่ 1) ระดบัที ่1 การไม่มโีครงสร้างระบบการบรหิารจดัการใด ๆ  
2) ระดับที่ 2 ระบบการบริหารจัดการแบบแยกส่วน โดยแต่ละหน่วยงานมีเป้าหมายการท�างานแตกต่างกัน 
และไม่มีการประสานความร่วมมือกัน 3) ระดับที่ 3 ระบบบริหารจัดการแยกส่วน แต่มีเป้าหมายร่วมกัน 
แสดงให้เหน็ถงึความพยายามในการปฏบัิตงิานเพือ่ไปสูเ่ป้าหมายเดียวกัน แต่ยงัขาดการประสานงานอย่างเป็นระบบ 
4) ระดับที่ 4 การบูรณาการการปฏิบัติร่วมกัน (Integrated Border Management - IBM) และ 5) ระดับที่ 5 
การควบรวมองค์กรให้เหลือหน่วยงานน้อยที่สุด ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติ การบริหารจัดการในระดับที่ 4 หรือ IBM 
เป็นระบบทีแ่พร่หลายมากทีส่ดุ โดยกรอบการบรูณาการความร่วมมอืสามารถแบ่งได้ทัง้ในระดบัพหภุาค ีระดบัทวภิาค ี
กับประเทศเพื่อนบ้าน ระดับพื้นที่ชายแดน และระดับในประเทศ ซึ่งมีข้อดีในการเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน 
และเป็นการใช้ทรัพยากร อาทิ เครื่องมือ ก�าลังพล ได้อย่างคุ้มค่า อย่างไรก็ดี มีข้อจ�ากัดเรื่องการด�าเนินการ 
ที่ใช้เวลานานและอาจต้องมีการใช้งบประมาณเพิ่มเติม ส่วนการบริหารจัดการระดับที่ 5 การควบรวมองค์กร 
อาจขับเคลื่อนได้ยากในทางปฏิบัติ เนื่องจากหน้าที่อ�านาจ รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจนขีดความสามารถ 
ของเจ้าหน้าที่ขององค์กรท่ีถูกควบรวมมีความแตกต่างกัน อาทิ การยุบรวมหน่วยยามฝั่งเข้าเป็นส่วนหนึ่ง 
ของหน่วยป้องกันชายแดน อาจไม่สอดคล้องกับบริบทในบางประเทศ

 โลกาภิวตัน์และการพฒันาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยส่ีงผลให้การด�าเนนิกจิกรรมต่าง ๆ  มคีวามแตกต่าง 
จากอดตีเป็นอย่างมาก รวมถงึกจิกรรมของกลุม่อาชญากรข้ามชาติท่ีสามารถกระท�าได้อย่างกว้างขวาง มลัีกษณะ 
ไร้พรมแดน และใช้เทคโนโลยเีข้ามาสนับสนุนมากข้ึน ในขณะเดียวกนัการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ 
ในหลายประเทศยังพบข้อจ�ากัดในด้านทรัพยากร ทั้งงบประมาณและเคร่ืองมือ ศักยภาพบุคลากร รวมถึง 
ขอบเขตอ�านาจในทางกฎหมาย ดงัน้ัน ความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานทัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศจะสามารถ 
ช่วยลดช่องว่างดงักล่าวได้ โดยเฉพาะการวิเคราะห์สถานการณ์และบริหารความเส่ียง (Risk Management) ร่วมกนั 
ซึ่งจะท�าให้การตกลงใจในสถานการณ์ต่าง ๆ  ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง มีการบริหารจัดการทรัพยากร 
ที่มีอย่างจ�ากัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีความโปร่งใสและไม่เอนเอียงไปทางใดทางหนึ่ง 
(Subjective) โดยทัว่ไปการประเมินความเสีย่งต้องหาระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ของสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง 
โดยแต่ละสถานการณ์มรีะดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้ทีแ่ตกต่างกนั ซึง่ตามหลกัการประเมนิความเสีย่งจะพจิารณาจาก 

คนทุกเพศทกุวยั หากมเีจ้าหน้าทีส่ตรมีากขึน้ จะสามารถท�าการตรวจค้นร่างกายผูต้้องสงสัยทีเ่ป็นเพศหญงิ เด็ก 
หรอืสมัภาษณ์เหยือ่ทีเ่ป็นผู้หญงิหรอืเดก็ได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากกว่าเจ้าหน้าทีเ่พศชาย นอกจากนี ้จากการศกึษา 
ยังพบว่า หากมีเจ้าหน้าท่ีชายแดนเป็นเพศหญิงมากขึ้น จะพบอัตราการใช้ความรุนแรงหรือก�าลังลดน้อยลง 
ซ่ึงสอดคล้องกบัหลกัการปฏิบัตบินพืน้ฐานสทิธมินุษยชน อนัเป็นการส่งเสรมิภาพลกัษณ์ทีดี่ของเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิติังาน 
บริเวณชายแดน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสมดุลในการรักษาความมั่นคงและสิทธิมนุษยชนอีกด้วย

	 โมเดลการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน
	 (Border	Security	and	Management	Models)

	 การบริหารความเสี่ยงในการบริหารจัดการชายแดน
	 (Risk	Management	Process	in	Border	Security	Management)
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 หลกัสตูรการบรหิารจดัการชายแดน โดย OSCE มเีนือ้หาท่ีครอบคลมุภารกิจของส�านกังานสภาความมัน่คง 
แห่งชาต ิ(สมช.) ในหลายประเด็น อาท ิความมัน่คงชายแดน อาชญากรรมไซเบอร์ การโยกย้ายถ่ินฐานแบบไม่ปกต ิ
และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกลุ่มเปราะบาง ซึ่งกรอบแนวคิดในการแก้ไขปัญหาของ OSCE ตั้งอยู่บนพื้นฐาน 
ของ “Three dimensions” หรอืหลกัการในการบรหิารจดัการความมัน่คงใน 3 มติ ิได้แก่ มติิด้านการเมอืงและการทหาร 
(Politico-military dimension) มติด้ิานเศรษฐกจิและสิง่แวดล้อม (Economic and environmental dimension) 
และมิติด้านความม่ันคงของมนุษย์ (Human dimension) ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการจัดท�านโยบาย 
หรอืแผนความมัน่คงเฉพาะเรือ่งฉบับต่าง ๆ  ของ สมช. ท่ีได้ยดึหลักความมัน่คงแบบองค์รวม (Comprehensive security) 
ในการบรหิารจดัการความมัน่คงยคุปัจจบุนัทีม่คีวามซับซ้อนและเชือ่มโยงกับประเด็นต่าง ๆ ในทุกมติิ โดยเฉพาะ 
ความมัน่คงของมนษุย์ทีรั่ฐไม่สามารถปฏเิสธการให้ความคุม้ครองแก่บคุคลกลุม่ต่าง ๆ ตามทีพั่นธกรณไีด้ก�าหนดไว้ 
อย่างไรก็ด ีประเด็นทีผู้่เขยีนเหน็ว่า เป็นเรือ่งท้าทายและประเทศไทยสามารถพัฒนาให้เกิดศกัยภาพได้อกีมาก ได้แก่ 
การส่งเสรมิบทบาทสตรีรวมถึงบคุคลทีม่เีพศสภาพอืน่ ๆ  ในงานความมัน่คงให้มบีทบาทมากยิง่ขึน้ ทัง้ในระดบันโยบาย 
และระดับปฏบิติั โดยควรพิจารณาจากความสามารถเป็นหลกั และไม่เลอืกปฏิบตัด้ิวยสาเหตแุห่งเพศสภาพ

	 สิ่งที่ได้รับจากการอบรม

ความรนุแรง (Impact) และความเป็นไปได้ (Likelihood) โดยรวบรวมหลกัฐานหรอืข้อมลูทีม่ ีจากนัน้ท�าการวเิคราะห์ 
ทัง้ในเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ รวมทัง้อาจมกีารประเมนิจากผู้เชีย่วชาญ เพ่ือน�าไปสู่การตกลงใจในเชงินโยบาย 
(Decision-making) เพือ่บรหิารจดัการความเสีย่งในด้านต่าง ๆ  อาทิ การเตรียมพร้อมรับมอืสถานการณ์ท่ีมรีะดับ 
ความรุนแรงต่างกนั และการจดัหา/จดัสรรทรพัยากรทีม่อียูอ่ย่างมปีระสิทธภิาพ เพ่ือให้สามารถป้องกนัภยัคกุคาม 
ทีอ่าจเกดิขึน้ ทัง้นี ้ควรพจิารณาความเสีย่งจากหลายมติิ ท้ังด้านการทหารและการป้องกนัประเทศ ด้านเศรษฐกจิ 
และด้านความปลอดภยัของประชาชน

 นอกจากน้ี ระหว่างการอบรมได้มกีารแลกเปลีย่นความเหน็และประสบการณ์ระหว่างผูเ้ข้ารบัการอบรม 
ทีม่าจากหลายประเทศและหลายหน่วยงาน ซึง่เป็นเจ้าหน้าทีท่ัง้ในระดับปฏบิติัและระดับนโยบาย ท�าให้ได้รับความรู้ 
พร้อมทั้งมุมมองด้านการบริหารจัดการชายแดนที่หลากหลาย ตลอดจนสามารถสร้างเครือข่ายระดับเจ้าหน้าที ่
ได้อย่างกว้างขวาง ดงันัน้ จงึเหน็ควรให้มกีารสนบัสนนุส่งเจ้าหน้าท่ีท่ีท�างานด้านความมัน่คง ท้ังภายใน สมช. และ 
หน่วยงานอืน่ ๆ  เข้ารบัสมคัรการอบรมหลกัสตูรดงักล่าว อนัจะเป็นการเสรมิสร้างขดีความสามารถให้แก่เจ้าหน้าที ่และ 
เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัภิารกจิของหน่วยงานความมัน่คงในการบริหารจัดการชายแดนของประเทศในภาพรวมต่อไป 

ฉบ
ับที่

 10
 ป

ระ
จำ�

เดื
อน

มิถ
ุน�

ยน
 - 

กัน
ย�

ยน
 2

56
5

ว�
รส

�ร
มุม

มอ
งค

ว�
มม

ั ่นค
ง

70



70 ปี
ความสัมพันธ์

ไทย-ออสเตรเลีย

  อสเตรเลียเป็นประเทศคู่เจรจาที่เก่าแก่ที่สุด ของอาเซียน และเมื่อปลายปี 2564 มีการ 
  ยกระดับความสัมพันธ์อาเซียน-ออสเตรเลียเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้าน โดย
ออสเตรเลียย�้าถึงความเป็นแกนกลางของอาเซียนในโครงสร้างความมั่นคงในภูมิภาค และเห็นว่า 
อาเซียนมีความส�าคัญในบริบทของการแข่งขันของมหาอ�านาจในอินโด-แปซิฟิก ที่ออสเตรเลีย
ให้ความส�าคัญมากยิ่งข้ึน ตลอดจนตระหนักถึงศักยภาพของอาเซียนกับความเจริญรุ่งเรืองของ 
ภูมภิาค ผูน้�าอาเซยีนและออสเตรเลยีเริม่ประชมุหารือเป็นประจ�าทกุปีเหมือนกบัประเทศคูเ่จรจาอืน่ ๆ 
ของอาเซยีน โดยออสเตรเลยีให้ความสนบัสนนุและช่วยเหลอือาเซยีนในหลายด้านส�าหรบัประเทศไทย 
ความสัมพันธ์สองฝ่ายครอบคลุมทุกด้านในด้านการทหารและความมั่นคง มีการติดต่อและส่งเสริม 
การแลกเปลี่ยนนักศึกษาทหารและการฝึกร่วมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแลกเปลี่ยนความเห็นใน 
ประเด็นท้าทายในรูปแบบใหม่ อาทิ การต่อต้านการก่อการร้าย 
การค้ามนุษย์ ความมั่นคงทางไซเบอร์ ความมั่นคงทางทะเล 
ประเด็นการเมืองความมั่นคง 
ในภูมิภาคและเชิงยุทธศาสตร์ 

วศิวิญญุ์ สารกิจปรีชา

วิศรุฒ เอี่ยมประกอบกิจ
 1 

อ

 1 เรียบเรียงโดย นายวิศรุฒ เอี่ยมประกอบกิจ
นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตักิาร สถาบนัความม่ันคงศึกษา 
ส�านกังานสภาความม่ันคงแห่งชาต ิและนายวศิวิญญุ ์สารกจิปรีชา 
นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏบิตักิาร สถาบนัความมัน่คงศึกษา 
ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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 ในวันท่ี 19 ธันวาคม 2565 น้ีจะเป็นวัน 
ครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต 70 ปี ระหว่าง
ประเทศไทยกับออสเตรเลีย ซึ่งออสเตรเลีย 
มีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับ
ประเทศไทย โดยได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2495 และ 
มีความร่วมมือทวิภาคีที่ครอบคลุมทุกมิติทั้ง 
สองประเทศยงัเป็นพนัธมติรส�าคญัในด้านการค้า
และการลงทุน การบังคับใช้กฎหมาย ความมัน่คง 
การทหาร การศึกษา และการท่องเที่ยว รวมทั้ง 
การด�าเนนิงานร่วมกนัในการประชมุระดบัภมูภิาค 
บทความฉบับนี้จะกล่าวถึงกรอบความร่วมมือ
พหุภาคีและทวิภาคีระหว่างไทยกับออสเตรเลีย 
และการด�าเนินความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงที่
ผ่านมาระหว่างไทยกับออสเตรเลีย ผ่านบทบาท
ของส�านกังานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

1.	 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้า

 ความสัมพันธ์ทางการค้าและเศรษฐกิจ
ระหว่างกันมีพัฒนาการท่ีมากขึ้น นับต้ังแต  ่
ข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและออสเตรเลีย 

(TAFTA) ในปี 2548 ได้มีผลบังคับใช้ ซ่ึงเป็น 
ข้อตกลงทางการค้าระดบัทวภิาคแีรกทีป่ระเทศไทย
ได้ท�าการเจรจาตกลงด้วย นอกจากนี้ไทยและ 
ออสเตรเลยียงัได้เป็นสมาชกิของข้อตกลงการค้า
เสรีระหว่างอาเซียน ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 
(AANZFTA) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อปี 2553 รวมทั้ง 
เป็นสมาชกิของความตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกจิ 
ระดบัภมูภิาค (RCEP) อันเป็นความตกลงเก่ียวกบั 
เขตการค้าเสรีระหว่าง 10 ชาติสมาชิกอาเซียน 
และ 6 ชาติคู่เจรจา (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย 
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) อีกด้วย

 บทบาทของออสเตรเลียในด้านการค้า- 
การลงทุนกับประเทศไทย ออสเตรเลียได้จัดต้ัง 
หอการค้าออสเตรเลีย - ไทย (AustCham) 
ซึ่งเป็นหอการค้าออสเตรเลียแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้น 
ในภูมิภาคอาเซียน ในปี 2520 เพ่ือส่งเสริม 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างออสเตรเลียและ 
ไทยท�าหน้าที่เป็นจุดติดต่อและข้อมูลส�าหรับ 
ธุรกิจของออสเตรเลียในประเทศไทย ธุรกิจของ 
ออสเตรเลียที่ประสงค์จะค้าขายหรือลงทุน 
ในประเทศไทย และในท�านองเดียวกันส�าหรับ 
วสิาหกจิไทยทีส่นใจท�าธรุกจิกับหรอืในออสเตรเลยี 
ท้ังน้ี ในปี 2564 มูลค่าการค้าสองฝ่ายรวม 
546,577 ล้านบาท 2  

 ส�าหรับความร่วมมือของออสเตรเลียกับ
อาเซียนและโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) อันเป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต ้

 2 “ประเทศคู่ค้าส�าคัญของไทย”, เข้าถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 2565,
https://tradereport.moc.go.th/Report/Default.aspx?Report=TradeThCountryTrade.
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ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ต่อยอด 
ความส�าเร็จมาจากโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ
ชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) 
ส่วนใหญ่อยู ่ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 
อาหารสัตว์ อุปกรณ์การแพทย์ ผลิตภัณฑ์โลหะ 
กิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ กิจการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ และอุตสาหกรรมเครื่องจักร
และชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น

2.	 ความร่วมมือด้านการศึกษา

 ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ออสเตรเลีย 
ส่งนักศึกษาภายใต้ทุนแผนโคลัมโบฉบับใหม่ 

(New Colombo Plan) ร ่วมกับ
ประเทศในอินโดแปซิฟิกจ�านวน 

32 ประเทศ โดยเป้าหมายหลัก 
ของแผนการโคลอมโบ คือ 
การพฒันาทรพัยากรมนษุย์ 
โดยยึ ดหลั กการความ 
ร่วมมอืทั้งการช่วยเหลือ 
ตนเองและการช่วยเหลือ 
ซึ่งกันและกันในด้านการ 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ของประเทศสมาชิก ซึ่ ง 
ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป ็ น 

ส่วนหนึ่งของแผนในปี 2497 
เป็นต้นมา ซึง่โครงการโคลมัโบใหม่เป็น

โครงการทีเ่น้นยกระดบัความสมัพนัธ์ระหว่าง 
ออสเตรเลยีกบัประเทศในภูมภิาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ทั้งในระดับประชาชนถึงประชาชน และ 
ในระดบัมหาวทิยาลยั ธรุกิจ ดงันัน้ความสมัพนัธ์ 

เหล่าน้ีเป็นรากฐานส�าหรับความร่วมมือของ 
ออสเตรเลียกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค

 ทั้งนี้ มีนักเรียนไทยจ�านวนหลายพันคนได ้
ไปศกึษาทีป่ระเทศออสเตรเลยีเป็นเวลากว่าหลาย
ทศวรรษ และโดยเฉพาะอย่างยิง่ พระบาทสมเดจ็
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว ซ่ึงได้ทรงเข้าศึกษา 
ณ วทิยาลัยการทหาร ท่ีดันทรูน กรุงแคนเบอร์รา 
ประเทศออสเตรเลีย (Royal Military College, 
Duntroon, Canberra) และส�าเร็จปริญญาตร ี
หลกัสตูรทางการทหาร ทีม่หาวทิยาลัยนวิเซาธ์เวลส์ 
(University of New South Wales)

3.	 ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่าง	 
	 สมช.	กับ	ออสเตรเลีย	

 ออสเตรเลียมุ่งให้ความส�าคัญกับภูมิภาค
อินโด - แปซิฟิก ด้วยการเพิ่มบทบาทและความ
รับผิดชอบของออสเตรเลียในมิติด้านการเมือง
และความมั่นคงของภูมิภาค ผ่านการส่งเสริม 
ให้ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกมีความเสรี เปิดกว้าง 
มัง่ค่ังและมัน่คง รวมถึงความเช่ือมโยงระหว่างกนั 
 นอกจากนี้ยังได้เน้นย�้าถึงความส�าคัญของ 
อาเซียนในการเป็นแกนกลางและโครงสร้างหลัก 
ด้านความมัน่คงของภมูภิาค โดยเฉพาะในบริบท 
ความท้าทายในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันด ้าน 
อทิธผิลของมหาอ�านาจในภมูภิาค ขณะเดียวกนั
ออสเตรเลียได้แสวงหาความร่วมมอืกบักลุ่มประเทศ
อาเซยีน ทัง้ในระดบัพหภุาค ีระดบัอนภุมูภิาคและ 
ระดับทวภิาคใีนส่วนความร่วมมอืกบัประเทศไทย  

ฉบ
ับที่

 10
 ป

ระ
จ�ำ

เดื
อน

มิถ
ุนำ

ยน
 - 

กัน
ยำ

ยน
 2

56
5

วำ
รส

ำร
มุม

มอ
งค

วำ
มม

ั ่นค
ง

73



รัฐบาลออสเตรเลียได้ให้ความส�าคัญกับความ
ร่วมมือในทุกมิติ ท้ังน้ีในมิติของความมั่นคง 
ทีเ่กีย่วข้องกบัส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต ิ
นั้น ได้มีการริเริ่มความร่วมมือในประเด็นต่าง ๆ  
ร่วมกบัออสเตรเลีย เช่น การต่อต้านการก่อการร้าย 
ความร่วมมือด้านความมั่นคงไซเบอร์ และความ
มั่นคงในลุ่มน�้าโขง โดยมีพัฒนาการความร่วมมือ
ในปัจจุบันที่ส�าคัญ ดังนี้ 

ความร่วมมือด้านการต่อต้านอาชญากรรม 
ข้ามชาติ	

 1. ความร่วมมือด้านการต่อต้านการ
ก่อการร้าย	

 	 1)	 การประชมุทวภิาคด้ีานการต่อต้าน
การก่อการร้ายและการต่อต้านแนวคิดสดุโต่ง 
ที่นิยมความรุนแรง	(Thailand	–	Australia 
Bilateral	Dialogue	on	CT	and	CVE) เป็น
กลไกความร่วมมือเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของ 
ทัง้สองประเทศในด้านการต่อต้านการก่อการร้าย 
ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลและทรรศนะด้าน
สถานการณ์การก่อการร้ายในระดับประเทศ 

ระดับภูมิภาค และระดับโลก การแลกเปลี่ยน 
ด ้านนโยบายการต ่อต ้านการก ่อการร ้าย 
การแลกเปล่ียนเร่ืองความร่วมมือระดับภูมิภาค 
ในด้านการต่อต้านการก่อการร้าย การต่อต้านการ 
ก่อการร้ายบนส่ือสังคมออนไลน์ และการต่อต้าน 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
นอกจากนั้น ยังมีการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี 
(Best Practices) ในด้านการข่าว สถานการณ ์
การก่อการร้ายในภูมภิาค รวมถงึนโยบาย กฎหมาย 
และกลไกทีเ่กีย่วข้องกบัการต่อต้านการก่อการร้าย 
การสนับสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย และ 
แนวทางการต่อต้านแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความ 
รุนแรง โดยรัฐบาลออสเตรเลียได้เป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมฯ คร้ังที่ 1 เมื่อวันท่ี 14 – 15 
สิงหาคม 2562 ณ กรุงแคนเบอร์รา ประเทศ
ออสเตรเลีย 

	 	 2)	 การจัดงานสัมมนา	Thailand- 
Australia	Symposium	on	Critical	Infra- 
structure	 มวีตัถปุระสงค์เพือ่เสริมสร้างความรู ้
ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วม ในประเด็นการก�าหนด 
ค�านยิามของโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญ แนวทาง 
ในการด�าเนินการเพ่ือป้องกันและตอบสนองต่อ 
ความเสีย่ง โดยเฉพาะของภยัคกุคามรปูแบบใหม่ 
ที่อาจเกิดขึ้นต่อโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญ ของ 
ประเทศต่าง ๆ  รวมทัง้เป็นการแลกเปล่ียนนโยบาย 
และแนวทางในการสนบัสนนุการบรหิารจัดการ
โครงสร้างพ้ืนฐานส�าคัญของไทย และแบ่งปัน 
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงสร้าง 
พ้ืนฐานส�าคัญระหว ่างไทยกับออสเตรเลีย 
โดยสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจ�า 
ประเทศไทย ร่วมกับ สมช. จัดงานสัมมนาฯ 
ระหว่างวนัที ่18-19 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม
บันยันทรี กรุงเทพฯ 

การตอตาน

  การกอการราย

การปองกัน

และแกไขปญหา

อาชญากรรม

ขามชาติ

ดานไซเบอร

ความรวมมือดาน

การตอตาน

อาชญากรรม

ขามชาติ
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	 2.	ความร่วมมือด้านไซเบอร์ ทั้งไทย 
และออสเตรเลีย มุมมองต่อความมั่นคงด้าน
ไซเบอร์ที่คล้ายคลึงกัน เห็นได้จากยุทธศาสตร์
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 
2560 – 2564 และนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565)  
ในประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคง
ทางไซเบอร์ของไทย และยุทธศาสตร์ความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ (Australia’s Cyber Security 
Strategy) ขึ้นเม่ือปี 2563 ของออสเตรเลีย 

ที่มีการให้ความส�าคัญในการส่งเสริมขีดความ
สามารถในการรบัมอืภยัไซเบอร์ให้มปีระสทิธิภาพ
มากขึน้ การเพ่ิมความตระหนกัถงึสถานการณ์การ 
ก่อเหตุและการแบ่งปันข้อมลูภยัคมุคามทีเ่กดิข้ึน 
และการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ในความ 
ร่วมมอืเพือ่การรกัษาความม่ันคงปลอดภยัไซเบอร์
ในระดับภูมิภาคและและระดับนานาชาติ ทั้ง 
สองประเทศจึงได้น�ามมุมองร่วมกนัต่อมติิดังกล่าว
มาเป็นพื้นฐานของความร่วมมือในปัจจุบัน โดย 
มีพัฒนาการด้านความร่วมมือที่ส�าคัญ ดังนี้ 

  1)	 โครงการฝึกอบรมด้านไซเบอร์
และดิจทิลั	(The	Cyber	Bootcamp	Project) 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถ
ของ ไทยในด ้ าน ไซ เบอร ์ และ ดิ จิ ทัล ให ้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นการด�าเนินตาม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  8 ส่งเสริมบทบาท 
ทีส่ร้างสรรค์ของไทยในความร่วมมอืเพ่ือการรักษา
ความม่ันคงปลอดภยัไซเบอร์ในระดบัภมิูภาคและ
ระดับนานาชาติ ตามยุทธศาสตร์ในการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2560 – 2564 
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ความสัมพันธ

ทางเศรษฐกิจ

และการคา

ความรวมมือ

ดานการศึกษา

ความรวมมือ

ดานความมั่นคง

ระหวาง สมช. กับ ออสเตรเลีย

	 	 2)	 หลักสูตรฝึกอบรม	ANU-Na-
tional	Security	College	cyber-boot	camp  
ประจ�าปี 2565 ระหว่างวนัท่ี 21 – 25 กมุภาพนัธ์ 
2565 โดยมีวัตถุประสงค ์ เพื่อช ่วยพัฒนา 
ขดีความสามารถของไทยในการลดความเสีย่งจาก 
ภยัคกุคามทางไซเบอร์ทีจ่ะกระทบต่อความมัน่คง
ของประเทศ โดยเน้นประเดน็เกีย่วกบัการด�าเนนิ
นโยบายของรัฐในการตอบสนองต่อสถานการณ์
การโจมตีทางไซเบอร์ การบังคับใช้กฎหมายกับ 
การก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ และการสร้าง
ความตระหนกัรู้ด้านความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์

	 3.	 ภารกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ สถานเอกอัครราชทูต
ออสเตรเลียประจ�าประเทศไทย ยังได้เสนอ 
ให้ สมช. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในโครงการ 
The Mekong – Australia Program on Trans-
national Crime (MAP-TNC) ซึ่งเป็นโครงการ 
เพื่อสร ้างความร ่วมมือที่ เข ้มแข็งและผนึก 
ก�าลังระหว่างระดับประเทศในอนุภูมิภาค (ไทย 
เมยีนมา เวยีดนาม ลาว และกมัพชูา) โดยสถาน
เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจ�าประเทศไทย 

จะเป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน ทั้งนี้ โครงการ 
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน วิเคราะห ์
นโยบาย หลักฐาน และชดุข้อมลูต่อความท้าทาย 
ของอาชญากรรมข้ามชาต ิ และสร้างความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานระดับชาติต ่อการป้องกัน 
การตรวจจบัและจดัการกบัอาชญากรรมข้ามชาติ 
รวมทั้งเพ่ือเป็นการพัฒนาการประสานงาน
ระดับภูมิภาค ทั้งนี้ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการ 
หารอืร่วมกนัระหว่างผูแ้ทนหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
เพื่อก�าหนดกิจกรรม แผนงานของโครงการ และ
หารือร่วมกับประเทศสมาชิกในกลุ่มแม่น�้าโขง
ต่อไป
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 ารประชุม Track 1.5 BIMSTEC Security Dialogue Forum 
  เป็นข้อริเริ่มจากที่ประชุมประจ�าปีของหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง 
ประเทศสมาชิก BIMSTEC ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ กรุงนิวเดลี 
ประเทศอินเดีย โดยประเทศสมาชิกเห็นพ้องให้จัดการประชุมเชิงวิชาการ 
เพื่ อ เป ็นเวทีรับฟ ังข ้อคิดเห็นเชิ งนโยบายและเป ิดโอกาสให ้ ผู ้ แทน 
จากประเทศสมาชิก องค์กรอิสระ นักวิชาการ และสถาบันคลังสมองได้หารือ 
ร่วมกันในประเด็นความมั่นคงด้านต่าง ๆ  โดยจะน�าข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
เสนอต่อทีป่ระชุมประจ�าปีของหวัหน้าฝ่ายความมัน่คงประเทศสมาชิก BIMSTEC 
เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือต่อไป การประชุมฯ  ดังกล่าว มีอินเดีย 
เป็นประเทศน�า มีส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  (สมช.)  เป็นหน่วย 
รับผิดชอบหลักของฝ่ายไทย มีการประชุมมาแล้วท้ังส้ิน 2 คร้ัง เมื่อวันท่ี 
22 กันยายน 2560 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย และเมื่อวันท่ี 30 - 31 
กรกฎาคม 2562 ณ กรุงธากา ประเทศบังกลาเทศ ตามล�าดับ

*   ด�าเนินการจัดการประชุมโดย กองความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ สมช.

  สถาป ัตยกรรมความมั่นคงในภูมิภาคภายหลังการแพร ่ระบาดของเชื้อไว รัสโควิด -  19 
อาจทวคีวามรนุแรงและซบัซ้อนมากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่การอพยพและโยกย้ายถิน่ฐานของแรงงานจ�านวนมาก 
ไปยังประเทศที่สาม อันมีสาเหตุเนื่องมาจากความยากจนและอัตราการจ้างงานภายในประเทศที่ลดลง 
จากการปิดตัวของโรงงานและธุรกิจทั่วโลก เป็นการเพิ่มโอกาสให้เกิดการแสวงหาประโยชน์ขององค์กร 
อาชญากรรมข้ามชาติจากการอพยพของแรงงานดังกล่าว ขณะเดียวกันปัญหาภัยความมั่นคงรูปแบบเก่า 
ทั้งการค้ายาเสพติด การก่อการร้าย รวมทั้งการบ่มเพาะแนวคิดแบบสุดโต่งจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 
โดยผู้ก่อการร้ายอาจใช้ประเด็นความยากจนและความไม่เท่าเทียมในสังคม รวมท้ังการบริหารจัดการของรัฐ 
ในช่วงทีม่กีารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัมาเป็นชนวนในการกระตุ้นให้เกิดความรูส้กึเหน็อกเหน็ใจและความต้องการ 
เปลี่ยนแปลงในสังคม จึงถือเป็นโอกาสส�าคัญที่ประเทศสมาชิก BIMSTEC จะต้องร่วมมือกันเพื่อเตรียมรับมือ 
กับประเด็นปัญหาดังกล่าว

  ความร่วมมอืด้านความมัน่คงของประเทศสมาชิก  BIMSTEC  เป็นหนึง่ในสาขาทีม่พีลวัตสงูและความร่วมมอื 
ในมิติด้านความมั่นคงมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว การจัดการประชุมเชิงวิชาการ การสร้างเครือข่ายระหว่าง 
เจ้าหน้าที่รัฐ นักวิชาการ และสถาบันคลังสมองด้านความมั่นคงระหว่างประเทศสมาชิก BIMSTEC จะเป็นการ 
ยกระดับความสัมพันธ์ของความร่วมมือของประเทศสมาชิกจากความร่วมมือในระดับนโยบายที่จ�ากัด 
อยู่เฉพาะในส่วนของภาครัฐ  ไปสู่ความร่วมมือในระดับนักวิชาการ สถาบันคลังสมอง และความร่วมมือ 
ในระดับประชาชนให้มีการรู้จักกัน เข้าใจกัน และเรียนรู้ร่วมกันมากขึ้นในระยะต่อไป

เกร็ดความรู้ Track 1.5 BIMSTEC
Security Dialogue Forum ครั้งที่ 3
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  จากผลลัพธ์ของการประชุม Track 1.5 BIMSTEC Security Dialogue Forum ทั้งสองครั้งที่ผ่านมา 
นักวิชาการและผู้แทนจากแต่ละประเทศสมาชิกได้ให้ความสนใจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะ 
ในการด�าเนินความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคระหว่างกันในประเด็นที่หลากหลาย ซ่ึงเป็นพื้นฐานส�าคัญ 
ที่จะน�าไปสู่ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกันในภูมิภาคในอนาคต

  เน่ืองในโอกาสที่ไทยจะรับเป็นประธาน BIMSTEC ต่อจากประเทศศรีลังกา ในปี 2564 - 2565 
ฝ่ายไทยจึงขอเสนอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Track 1.5 BIMSTEC Security Dialogue Forum ครั้งที่ 3 
ระหว่างวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ (ประเทศสมาชิกเข้าร่วมการประชุม 
ผ่านระบบการประชมุทางไกล) เพือ่เป็นเวทใีนการเสรมิสร้างเครือข่ายนักวชิาการด้านความมัน่คง สถาบนัคลังสมอง 
และเจ้าหน้าทีรั่ฐ รวมทัง้เป็นการส่งเสริมให้เกดิการบูรณาการระหว่างแนวคดิทางวชิาการและกลไกการท�างาน 
ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงภายใต้กรอบ BIMSTEC 
และเพื่อทบทวนสถานการณ์ความม่ันคงในภูมิภาคอ่าวเบงกอลในปัจจุบัน รวมทั้งการทบทวนข้อริเริ่ม 
หรือแนวทางความร่วมมือของประเทศสมาชิก BIMSTEC ในการจัดการกับประเด็นความท้าทายในภูมิภาค 
ตลอดจนเพือ่เป็นเวทใีนการหารอืระหว่างหน่วยงานราชการ สถาบนัคลังสมอง และนกัวชิาการต่าง ๆ  ในประเด็น 
ความม่ันคง เพื่อให้เกิดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อความร่วมมือในกรอบ BIMSTEC ในอนาคต โดยมีผู้เข้าร่วม 
จากหน่วยงานราชการ สถาบันคลังสมอง และนักวิชาการอิสระ โดย สมช. ร่วมกับสถาบันเอเชียศึกษา 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และคณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ได้ร่วมด�าเนนิการเชญินักวชิาการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิในการอภิปรายประเด็นหลัก ดังนี้

ความมั่นคงรูปแบบใหม่

มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนทรรศนะในประเด็นความปลอดภัยทางทะเล ความเชื่อมโยงทางทะเล 
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมและภูมิอากาศ การบรรเทาภัยพิบัติ ความมั่นคง 
ทางสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงสาธารณสุขและอาหาร ภัยคุกคามข้ามชาติ และการป้องกัน 
และต่อต้านแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง

1

ความมั่นคงทางไซเบอร์

เน้นประเด็นภัยคุกคามความมั่นคงทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อประเด็นต่างๆ (อาทิ การเมือง 
เศรษฐกจิ การด�าเนนิชวีติของประชาชน ประเดน็ภยัคกุคามข้ามชาติ และแนวโน้มและความท้าทาย 
ในการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์) รวมถงึประเดน็ความเชือ่มโยงทางดจิทิลั การปกป้อง 
โครงสร้างพื้นฐานส�าคัญ และการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้พื้นที่ออนไลน์

2

สถาปัตยกรรมความม่ันคงในภูมิภาคและแนวทางการด�าเนินความร่วมมือ 
ในอนาคต

เน้นประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศน์ทางด้านความมั่นคงในภูมิภาคอ่าวเบงกอล 
การบรหิารจดัการตามแนวชายแดนและบทบาทของกรอบความร่วมมอื BIMSTEC ในการส่งเสริม 
ความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อจัดการกับประเด็นปัญหาต่าง ๆ

3

ฉบ
ับที่

 10
 ป

ระ
จ�ำ

เดื
อน

มิถ
ุนำ

ยน
- กั

นย
ำย

น 
25

65
วำ

รส
ำร

มุม
มอ

งค
วำ

มม
ั ่นค

ง

78



The Third Meeting of Track 1.5 BIMSTEC Security Dialogue Forum Bangkok, Thailand
6th – 7th July 2022 (Virtual Meeting)

6th July 2022 7th July 2022

10:00-10:45
 Welcome and Registration

10:00-12:30
 Session 2, theme: Cyber Security

 1.1 Digital Connectivity in Combating 
  Cyber crimes
 1.2 Critical Infrastructure Protection
 1.3 Promotion of Awareness
  (One speaker from each of BIMSTEC 
  Member States per topic, 15 minutes)

Speaker:  Mr.Pornprom Prapakittikul
      Head  of  Thai  CERT,  Cyber 
      Security Operation Center, 
       ETDA
Moderator: Captain Dr.Hassachai
      Mangkang, RTN
      Chulalongkorn University

10:45-11:00
 The Third Meeting of Track 1.5 BIMSTEC 

  Security Dialogue Forum Introduction
  Presentation of Agenda and Topics of 
  discussion

11:00-11:50
 Opening remarks by

  1. Secretary General BIMSTEC
  2. Chairman  of  National  Strategy  Drafting 
  Committee on National Security, Former 
  Secretary General Thai NSC (Gen.Somsak 
  Roongsita)
  3. Deputy Secretary General of Thai NSC 
  (Mr.Ruchakorn Napapornpipat)
  4. Academic Representative from Thailand 
  (Assoc. Prof.Nuaulnoi Treerat, Ph.D., 
    Director of Institute of Asian Studies)

11:50-12:00
 Off icial Photograph

 Secretariat invites HODs from each of BIMSTEC 
 Member States to pose for an off  icial 
 photograph.
  (only HODs will have their cameras on at 
  this point)
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The Off ice of National Security Council
10st June 2022, Time Zone: Bangkok Time (GMT+7)

12:00-13:30 Lunch 12:30-14:00 Lunch

13:30-16:00

  Session 1, theme: Non-traditional Security
 2.1 Maritime (Maritime Safety and Port Safety)
 2.2 Environmental Security
 2.3 Transnational Crime

(One speaker from each of BIMSTEC Member 
States per topic, 15 minutes)
Speaker: Prof.Padermsak Jarayabhand
    Chairman of National Maritime Interests 
    Knowledge  Management  Advisory  Sub- 
    committee
Moderator: Mr.Pontep Tanakoses, Ph.D.,
      Acting Director of the Maritime
      Security Division, Thai NSC

14:00-16:30

 Session 3, theme: Moving forward,
  Future Security Architecture
  Cases, successes, pitfalls, Geopolitics, 
  Cross-Border Management
(One speaker from each of BIMSTEC 
Member States per topic, 15 minutes)
Speaker:  Asst.Prof.Surat Horachaikul
      Chulalongkorn University
Moderator: Mr.Roostum Vansu, Ph.D.,
      Srinakharinwirot University

16:30-16:40

 Conclusion and Debrief.
 Key takeaways and taking knowledge by 
 BIMSTEC’s secretariat

16:40-17:00

 Closing remarks by
  1. Deputy Secretary General from Thai NSC
    (Mr.Ruchakorn Napapornpipat)
  2. Dean, Faculty of Social Science, SWU 
    (Associate Professor Dr.Poom Moolsilpa.)
  3. Secretary General BIMSTEC
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ควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
สมช. กับ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเอเชยีศึกษา และ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ

สถาบันความมั่นคงศึกษา 1

1 เรียบเรียงโดย	นายสุเชน	เลิศวีระสวัสดิ์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	สถาบันความมั่นคงศึกษา	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนา 
องค์ความรู้ด้านความมั่นคง เน่ืองจากสถานการณ์ในโลกปัจจุบัน 
ท่ีเต็มไปด้วยความผันผวน ยากจะคาดเดา มีความสลับซับซ้อนสูง 
และคลุมเครือ หรือท่ีเรียกว่า VUCA world ท่ีส่งผลกระทบต่อ 
เศรษฐกิจโลกในภาพรวม และการก�าหนดประเด็นความมั่นคง 
(Securit ization) ท่ี เปล่ียนแปลงไปต่อการด�าเนินนโยบาย 
ด้านความมั่นคงในระดับระหว่างประเทศ	อีกท้ังจะส่งผลถึงการก�าหนด 
นโยบายความมั่นคงภายในประเทศเพื่อให ้สามารถใช ้หลักคิดหรือข ้อมูล 
ในการวิเคราะห์บริบทด้านความมั่นคงท่ีจะเป ็นประโยชน์ต ่อประเทศชาต ิ
สมช.	ไม่เพียงให้ความส�าคัญกับข้อมูลด้านความมั่นคงจากหน่วยงานด้านความมั่นคง 
ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น	แต่ยังให้ความส�าคัญกับการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ 
กับสถาบันทางวิชาการ	เพื่อให้เกิดการใช้แนวคิดและข้อมูลเชิงวิชาการที่จะเป็น 
เครื่องมือที่น่าเชื่อและเป็นปัจจุบันในการวิเคราะห์บริบทสถานการณ์ด้านความมั่นคง 
ที่จะส่งผลต่อผลประโยชน์แห่งชาติ
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	 สถาบันความมัน่คงศึกษาได้จัดท�าความร่วมมอืกบัคณะรฐัศาสตร์และรฐัประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้กล่าวไปแล้วในวารสารมุมมองความมั่นคง	ฉบับที่	7	2	ต่อมา 
ในเดือนธันวาคม	2564	สถาบันความมั่นคงศึกษาได้เข้าร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยน 
ความร่วมมอืทางวชิาการกับคณะรฐัศาสตร	์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย	เพื่อหารือความร่วมมอื 
ขยายเครอืข่ายทางวชิาการ	รวมถงึพจิารณาหารอืแนวทางในการส่งเสริมการเข้ามามส่ีวนร่วม 
ของนสิติ	ทัง้นี	้เมือ่เดือนมนีาคม	2565	ทัง้สองฝ่ายเหน็ควรให้มกีารจดัท�าร่างบนัทกึความเข้าใจ 
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	กับคณะรัฐศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	อีกทั้งยังมีการให้ขยายความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร ์
จากสถาบันทางวิชาการภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ได้แก่	1)	สถาบันเอเชียศึกษา 
และ	2)	สถาบันวิจัยสังคม	เพื่อให้ได้องค์ความรู้	บุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญที่มีความหลากหลาย 
และประเด็นทางวิชาการที่รอบด้าน	โดยเมื่อวันที่	28	มีนาคม	2565

ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่างส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กับ คณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โดยการด�าเนินงานภายใต้กรอบบันทึกฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ 
ดังน้ี

เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาองค์ความรูท้างวชิาการด้านความมัน่คง	รวมถึงการแลกเปลีย่นองค์ความรู้ 
และบุคลากรระหว่างสถาบันทางวิชาการกับหน่วยงานด้านความมั่นคง

เพ่ือสนับสนุนและริเริ่มการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านความมั่นคงเพื่อน�าไปสู ่
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือการจัดประชุมและสัมมนา	การแลกเปลี่ยนข้อมูลและฐานข้อมูล 
ทางวิชาการ	กิจกรรมทางวิชาการ	ตลอดจนกิจกรรมการมีส ่วนร่วมของนิสิตในงาน 
ด้านความมั่นคง

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ	การฝึกปฏิบัติงานของนิสิตเพื่อเป็นการเผยแพร ่
องค์ความรู้ด้านความมั่นคง

	 ในการด�าเนินการจะมุ ่งเน้นการศึกษาวิจัย	การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
การบรกิารวชิาการระหว่างหน่วยงาน	การขยายเครอืข่ายความร่วมมอืทางวชิาการ	การแลกเปลีย่น 
วิทยากร	รวมถึงการจัดท�าชุดข้อมูลทางวิชาการด้านความมั่นคง	เพ่ือแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล 
ระหว่างกัน	อีกทั้งการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตเพื่อให้นิสิตได้เกิดการพัฒนาความรู้	ความคิด 
และเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง	เพื่อให้สามารถ 
ประยุกต์ความรู้เข้ากับการปฏิบัติงานจริงได้อย่างเหมาะสม

1.

2.

3.

4.

2 สถาบันความม่ันคงศึกษา.	(2564).	การพัฒนาและศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านความม่ันคง.	กรุงเทพฯ:	ส�านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจา 
	 นุเบกษา
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เมือ่เดือนมีนาคม 2565 ส�านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ (สมช.) 
ได้บรรจุข้าราชการใหม่ ในต�าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ซึ่งเป็นสายงานหลัก สมช. เพ่ือเข้ามาร่วมงานกับหน่วยงาน 
ด้านความมั่นคง ซึ่ งส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ี เพ่ิงส�าเร็จการศึกษา 
ท้ังในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หรือมีประสบการณ์ 
การท�างานกับหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน

New Gen NSC
แรกเข้ากับมุมมองความมั่นคง

นำงสำวฐิติมำศ ศรีสุข
รัฐศาสตร์บัณฑิต (ความสัมพันธร์ะหว่างประเทศ)
เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มุมมองควำมมั่นคงแรกเข้ำ
ความมั่นคงคือความจ�าเป็นข้ันรากฐานท่ีท�าให้ประเทศและประชาชนทุกคน 

สามารถด�ารงอยู ่ได้อย่างมีสันติและปลอดภัย	ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว	สันติสุข 

และความปลอดภัยย่อมท�าให้เกิดพื้นท่ีในการพัฒนาประเทศในมิติต่าง	ๆ  

เช่น	เศรษฐกิจ	สังคม	และ/หรือวัฒนธรรม	ซึ่งจะเกิดขึ้นได้อย่างมีเสถียรภาพ 

มีพลวัต	และครอบคลุมทุกภาคส่วน

นำงสำวกรวรรณ รัตนศิริด�ำริ
รัฐศาสตร์บัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
เกียรตินิยมอันดับหน่ึง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มุมมองควำมมั่นคงแรกเข้ำ
ความมั่นคง	เป็นสิ่งที่เช่ือมโยงกับสังคมในทุกระดับอย่างมีนัยส�าคัญที่มิอาจ 

แยกออกจากกนัได้อย่างชดัเจนตัง้แต่ระดบัชาต	ิไปจนถงึระดบัชมุชนและปัจเจก 

นั่นคือความมั่นคงของมนุษย์	ดังนั้น	การเสริมสร้างความมั่นคงในสังคม 

จะต้องค�านึงถึงความม่ันคงในทุกระดับ	และความร่วมมือของทุกภาคส่วน 

เพื่อให้สังคมเกิดความมั่นคงและสามารถด�ารงอยู่ได้บนโลกท่ีมีความเป็น 

พลวัตสูง

New Gen NSC
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นำยเกียรติศักด์ิ ท่ังทอง
รัฐศาสตร์บัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MSc Human Resources Management,
Bournemouth University, UK

มุมมองควำมมั่นคงแรกเข้ำ
ความมั่นคงของชาติถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของประเทศในการต่อยอด 

การพัฒนาด้านความม่ันคงด้านอ่ืน	ๆ 	ทั้งในด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และ 

การระหว่างประเทศ	 ซ่ึงผลลัพธ์สุดท้ายท่ีมุ ่งหวังต่อความมั่นคง	คือ 

ประเทศมีความมั่นคง	และประชาชนมีความสุข

นำงสำวธนัชภรณ์ ค�ำมณี
รัฐศาสตร์บัณฑิต (การระหว่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มุมมองควำมมั่นคงแรกเข้ำ
ความมั่นคงมีความหมายครอบคลุมมิติท่ีหลากหลาย	เช่น	การเมือง 

เศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	ซ่ึงแต่ละมิติมีความเช่ือมโยงซ่ึงกันและกัน 

อีกทั้งยังมีเกี่ยวข้องในทุกระดับตั้งแต่รัฐไปจนถึงปัจเจกบุคคล	น�ามาสู่ 

การก�าหนดนโยบายและแผนด้านความมั่นคงที่เป็นองค์รวมและสามารถ 

ปรบัเปลีย่นไปตามพลวตัของโลก	เพือ่สร้างเสถยีรภาพและป้องกนัภยัคกุคาม 

ทุกรูปแบบ

นำยวศิวิญญ์ุ สำรกิจปรีชำ
รัฐศาสตร์บัณฑิต (การเมืองและการระหว่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มุมมองควำมมั่นคงแรกเข้ำ
ความมั่นคง	คือ	การด�าเนินการท่ีก่อให้เกิดสภาวะท่ีรัฐ	มีความปลอดภัย 

จากทั้งภัยคุกคามภายนอกและภายในท่ีอาจกระทบต่อการด�ารงรักษา 

ไว ้ซึ่งเอกราชของชาติ	อ�านาจอธิปไตย	และบูรณภาพแห่งดินแดน 

ในขณะเดยีวกันความมัน่คงยงัหมายถงึความสามารถของรฐัในการปกป้อง 

ประชาชน	เศรษฐกิจ	และสถาบันหลักของชาติอีกด้วย	ทั้งนี้	รัฐยังควร 

มีความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับมือกับภัยคุกคามต่อความมั่นคง 

รูปแบบใหม่ที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวเนื่องกันอีกด้วย
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นำงสำวกุศลิน จีรสินกุล
ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์)
เกียรตินิยมอันดับหน่ึง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มุมมองควำมมั่นคงแรกเข้ำ
การมีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขในทุกระดับท้ังในระดับ

ปัจเจกบุคคล	ระดับประเทศ	และระดับระหว่างประเทศ	และการสามารถ

จัดการภัยคุกคามเดิมให้หมดไป	ควบคู่กับความพร้อมรับมือภัยคุกคามรูป

แบบใหม่

นำยนพฤกษ์ ศรีสุวรรณ
รัฐศาสตร์บัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)
เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มุมมองควำมมั่นคงแรกเข้ำ
ความม่ันคง	คือ	การมีเสรีภาพที่จะท�าหรือไม่ท�าบางสิ่งบนพื้นฐานของ 

ความเชื่อ	ความคิด	และการตัดสินใจที่เสรีปราศจากความกลัว	รวมถึง 

การมีความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงท่ีพลวัต 

ได้อย่างไร้ขีดจ�ากัด

นำยวุฒิพงศ์ ทวีแสง
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
เนติบัณฑิตไทย

มุมมองควำมมั่นคงแรกเข้ำ
ภยัคกุคามความม่ันคงในปัจจุบันครอบคลมุหลายมติไิม่ว่าจะเป็นความขัดแย้ง 

ของขั้วอ�านาจต่างๆ	ในการเมืองโลก	ที่ส่งผลให้เกิดการล่าอาณานิคม 

ทางเศรษฐกิจ	สงครามทางการค้า	ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสภาพ 

ภูมิอากาศ	และโรคอุบัติใหม่	ดังนั้น	ภัยคุกคามความมั่นคงในปัจจุบัน 

จงึส่งผลกระทบในวงกว้าง	การรวมศูนย์อ�านาจแม้ท�าให้การด�าเนนิการต่าง	ๆ  

มีเอกภาพ	แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ภาครัฐ 

จึงมคีวามจ�าเป็นต้องกระจายอ�านาจเพือ่ให้มกีารบรูณาการร่วมกนักบัทกุภาคส่วน 

เพื่อให้ประเทศมีความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามได้อย่างแท้จริง
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New Gen NSC

นำยศุภวัสส์ อนุรัตน์บดี
ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัสเซียศึกษา)
เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Master’s Degree Program with a major
in Teacher Education, Moscow State Pedagogical,
University Moscow

มุมมองควำมมั่นคงแรกเข้ำ
ความมัน่คงทีด่แูลผลประโยชน์ของประชาชนอย่างรอบด้าน	โดยมปีระชาชน 

เป็นศนูย์กลางภายใต้บรบิทโลกไร้พรมแดน	ความรวดเรว็	และความท้าทายใหม่	ๆ  

และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงจะมีบทบาท 

มากขึ้น

นำงสำวกรชวัลย์ จุ้มฝน
รัฐศาสตร์บัณฑิต (การระหว่างประเทศ)
เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มุมมองควำมมั่นคงแรกเข้ำ
ความมัน่คงมคีวามเชือ่มโยงและเกีย่วเนือ่งในหลากหลายมติแิละทกุบรบิท 

ของสังคม	อีกทั้งเป็นรากฐานส�าคัญในการพัฒนาประเทศ	อย่างไรก็ตาม 

ปัจจุบันสภาพแวดล้อมและบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	ส่งผล 

ให้สถานการณ์และบริบทความมั่นคงมีการเปลี่ยนแปลง	โดยเฉพาะ 

ภยัทีเ่กดิจากความมัน่คงในหลากหลายมติ	ิทัง้รปูแบบเดิมและรูปแบบใหม่ 

ซึง่เป็นความท้าทายส�าคญัของประเทศในเตรยีมพร้อมและป้องกันสถานการณ์ 

ความมั่งคงที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุด

นำงสำววรินทร์ธร พัฒนธรีะนันท์
ศิลปศาสตร์บัณฑิต (เอเชยีตะวันออกเฉียงใต้)
เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มุมมองควำมมั่นคงแรกเข้ำ
ความมั่นคงเป็นการผนวกรวมกันระหว่างความมั่นคงของรัฐ	 ความมั่นคง 

ของมนุษย์	เเละความมั่นคงระหว่างประเทศ	เพื่อรักษาอ�านาจอธิปไตย 

ควบคู่ไปกับการท�าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีจากการมีความมั่นคง 

ด้านเศรษฐกิจ	อาหาร	สุขภาพ	การเมือง	สิ่งเเวดล้อม	บุคคล	 เเละชุมชน 

รวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ	 เพื่อความสัมพันธ์ที่ดี	 เเละ 

ร่วมกันขจัดปัญหาที่ใหญ่เกินกว่าที่รัฐ	ๆ 	หนึ่งจะจัดการได้
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สถาบันความมั่นคงศึกษา ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เอกสารเผยแพร่ของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

พิมพ์ครั้งที่ 1   |  ฉบับที่ 10  |  มิถุนายน 2565 - กันยายน 2565
จ�ำนวนพิมพ์   250 เล่ม
ISSN    2730-3713

เจ้ำของ    ส�ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ
    เลขที่ 1 ท�าเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
    โทรศัพท์ 0-2629-8000 โทรสาร 0-2629-8056 Website: www.nsc.go.th

วัตถุประสงค ์    เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการด้านความมั่นคง
     เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากผลงานทางวิชาการและสร้างความรู้
     ความเข้าใจในด้านความมั่นคง
     เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและประสานงานในการบริหารจัดการ 
     ข้อมูลวิชาการระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคง
     เพือ่ให้มกีารแลกเปลีย่นข้อมลูข่าวสารและเอกสารสิง่พมิพ์ต่าง ๆ  กบัหน่วยงาน 
     และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

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

หลักเกณฑ์การส่งบทความลงพิมพ์

เนื้อหา / ข้อความในเอกสารชุดนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียน
มิใช่ของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

วารสารมุมมองความมั่นคง | ฉบับที่ 10 |
ประจ�าเดือนมิถุนายน 2565 - กันยายน 2565

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

AW_Cover_KK_OK.indd   3 8/4/2565 BE   8:13 AM



วารสารมุมมองความมั่นคง | ฉบับที่ 10 |
ประจ�าเดือนมิถุนายน - กันยายน 2565

ISSN: 2730-3713

ส
แก

น
 Q

R
 C

O
D

E
 เพ

ื่อ
อ่
าน

|  ฉบับที่ 10  |  มิถุนายน 2565 - กันยายน 2565

สถาบนัความมัน่คงศกึษา
ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ

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

ISSN 2730-3713
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พลวัตความมั่นคงชายแดน
กับอนุภูมภิาคลุม่แมน่�าโขง
แนวโน้มความมั่นคงใหม่และการแข่งขัน
ในภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้
ภาคพ้ืนสมุทร
วิศรุต เอ่ียมประกอบกิจ
พิสุทธพัินธ ์ชยัรุ่งปัญญา

70 ปี ความสัมพันธไ์ทย – ออสเตรเลีย
สถาบันความมั่นคงศึกษา

ยุทธศาสตร์ชาติไทยต่ออาเซียน
และระหว่างประเทศ
เกียรติศักด์ิ ท่ังทอง

การบริหารจัดการชายแดนแบบองค์รวม
(หลักสูตร Border Management
Staff Course)
นิติพรรณ แสงศิลา

การพัฒนาการฝกึการบริหาร
วิกฤตการณ์ระดับชาติ
ยศกร ยืนยง

เกร็ดความรู้
 Track 1.5 BIMSTEC Security Dialogue คร้ังท่ี 3
 ความร่วมมือทางวิชาการ สมช.
 กับคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 สถาบันเอเชยีศึกษา และสถาบันวิจัยสังคม
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 สถาบันความมั่นคงศึกษา

การพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือสนับสนุน
การขับเคล่ือนการบริหารจัดการชายแดน
ด้านความมั่นคง
ปรียาภรณ์ อยู่คง

แนะน�า New Gen NSC
แรกเข้ากับมุมมองความมั่นคง
สถาบันความมั่นคงศึกษา
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