
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  
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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

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

36


	article01001
	article01002
	article01003
	article01004
	article01005
	article01006
	article01007
	article01008
	article01009



