
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 
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