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(1)

บทคัดย่อ

	 การศึกษาวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาการบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภยัคกุคาม

ความมัน่คงในทศวรรษหน้า:	 ศกึษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวนัออกและภาคตะวนัตก	 โดยมี

วตัถปุระสงค์	 คือ	1)	 เพือ่ศกึษาภยัคกุคามด้านความมัน่คงตามแนวชายแดนในอีก	 1๐	 ปีข้าง

หน้า	๒)	เพือ่ศกึษาประสทิธิภาพของกลไกการบริหารจดัการชายแดนทีม่อียูใ่นปัจจบุนั	ในการ

จดัการผลกระทบจากปัญหาภยัคกุคามด้านความมัน่คงทีจ่ะเกดิข้ึนในอีก	1๐	ปีข้างหน้า	และ	

๓)	เพื่อศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ใน

การบริหารจัดการชายแดนที่จะเกิดขึ้นในอีก	1๐	ปีข้างหน้า

	 การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	โดยผลการวิจัยนี้

มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก	(In-Depth	Interviews)	และการสนทนากลุ่ม	(Focus	Group)	โดย

กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่มีส่วนเก่ียวข้องในการปฏิบัติภารกิจและ

อ�านาจหน้าทีเ่กีย่วกบัการรกัษาความสงบเรยีบร้อย	และความมัน่คงของชาตบิรเิวณชายแดน

ภาคตะวนัออกและภาคตะวนัตก	รวมถงึผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีบรเิวณชายแดนภาคตะวนัออกและ

ภาคตะวนัตก	และน�าข้อมูลมาวเิคราะห์เชงิเนือ้หา	(Content	Analysis)

	 ผลการศึกษาพบว่า	๑.	 ภัยคุกคามด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนในอีก	 ๑๐	 ปี

ข้างหน้าภาคตะวันออก	สามารถสรุปได้	๗	ภัยคุกคาม	ดังนี้	1)	ปัญหายาเสพติด	๒)	ปัญหา

คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	 ๓)	 ปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรม

ข้ามชาติ	 ๔)	 ปัญหาเรื่องการลักลอบค้าขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์	 ๕)	 ปัญหาการท�าลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖)	ปัญหาทางด้านไซเบอร์	และ	๗)	ปัญหาประชากรแฝง

ในพื้นที่	และภาคตะวันตก	สามารถสรุปได้	๖	ภัยคุกคาม	ดังนี้	1)	ปัญหาการปักปันเขตแดน	

ไทยและเมยีนมายงัไม่สามารถทีจ่ะตกลงปักปันเขตแดนกนัได้	๒)	ปัญหายาเสพตดิ	๓)	ปัญหา

ชนกลุ่มน้อย	๔)	การบุกรุกที่ดินท�ากิน	๕)	ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการตัดไม้ท�าลายป่า	และ	๖)	

ปัญหาทางสาธารณสุข	

	 ๒.	 ประสิทธิภาพของกลไกการบริหารจัดการชายแดนที่มีอยู่ในปัจจุบัน	 ในการ

จัดการผลกระทบจากปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นในอีก	 ๑๐	 ปีข้าง

หน้า	ในภาคตะวันออก	มีดังนี้	ด้านนโยบาย	(1)	นโยบายการบริหารจัดการชายแดนในบาง

ประเด็นไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยคุกคามความมั่นคงที่เกิดขึ้นในพื้นที่	 (๒)	การบริหาร
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(๒)

จดัการปัญหาภยัคกุคามความมัน่คงในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนมคีวามล่าช้า	และ	(๓)	หน่วยงาน

ภาครฐัขาดการประชาสมัพนัธ์เกีย่วกับนโยบายด้านความมัน่คงให้แก่ประชาชน	ด้านกฎหมาย 

พบปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการประกาศใช้กฎอัยการศึก	ด้านทรัพยากรบุคคล	 เจ้าหน้าที่

ไม่เพียงพอ	และมีการสับเปลี่ยนเจ้าหน้าทีอ่ยู่บ่อยครัง้	ท�าให้เจ้าหน้าทีข่าดความเชีย่วชาญ	และ

ภาคตะวนัตก	มีดังนี้	ด้านนโยบาย	ปัญหาการเมือง/	ความไม่สงบในประเทศเพื่อนบ้าน	เป็น

สาเหตสุ�าคญัทีก่่อให้เกดิปัญหาภยัคกุคามในพืน้ที	่ได้แก่	(1)	ปัญหาชนกลุม่น้อย	(๒)	ปัญหาการ

ปักปันเขตแดน	(๓)	ปัญหาด้านสาธารณสุข	ด้านกฎหมาย พบปัญหากลุ่มชาติพันธุ์/	บุคคล

บนพืน้ทีสู่ง ด้านทรพัยากรบคุคล	คอื	ก�าลงัพลในพืน้ทีม่คีวามเพยีงพอต่อการปฏบิตัภิารกิจ	

	 จากผลการศึกษาดังกล่าว	 ท�าให้ได้ข้อเสนอแนะในภาคตะวันออก	 ดังนี้	 1)	 ภาครัฐ

ควรมีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายในบางประเด็นให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ของ

ปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน	๒)	 ภาครัฐควรมีนโยบายที่มุ่งเน้นส่งเสริม

ให้ทุกภาคส่วน	 (ทั้งภาครัฐ	 ภาคธุรกิจ/เอกชน	 และภาคประชาสังคม)	 เข้ามามีส่วนร่วมใน

การบริหารจัดการชายแดน	 ๓)	 ภาครัฐและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรมีการเผยแพร่ข้อมูลและ

ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทกุภาคส่วนได้รบัรู	้รบัทราบ	๔)	ภาครฐัควรพจิารณาผ่อนปรนกฎ

อัยการศึก	ให้ทั้งแรงงานและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่นนอกเหนือจากพื้นที่

อ�าเภออรัญประเทศ	๕)	ภาครัฐส่วนกลางควรเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านกลไกการบริหาร

จดัการชายแดนในมติต่ิาง	ๆ 	ให้แก่เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานด้านความมัน่คงทัง้ในระดบัภมูภิาค

และระดับพื้นที่	 ๖)	 ภาครัฐควรแก้ไขปัญหาการขาดแคลนก�าลังพล	 โดยควรส่งเสริมการน�า

เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้กว้างขวาง	เพื่อทดแทนก�าลังพลบางส่วน	และ	๗)	ทุก

ภาคส่วนควรส่งเสรมิความสมัพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้าทีฝ่่ายไทย	และประเทศเพือ่นบ้านทัง้อย่าง

เป็นทางการและไม่เป็นทางการ	เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 ภาคตะวันตก	มีดังนี้	1)	ภาครัฐควรต้องระมัดระวังการด�าเนินนโยบายระหว่างประเทศ	

โดยภาครัฐยังคงต้องใช้กลไกอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการในพื้นที่	 ๒)	 ภาครัฐควร

พิจารณาเปิดเป็นจุดผ่อนปรนพิเศษเพื่อไม่ให้เสียโอกาสท่ีประเทศจะได้รับ	 ๓)	 ภาครัฐควร

มองวัฒนธรรมที่หลากหลายในพื้นที่เป็นทุนทางสังคม	๔)	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรปรับรูป

แบบหรือวิธีการท�างานให้มีด่านสาธารณสุขประจ�าจุดผ่อนปรนพิเศษ	 และ	 ๕)	 ทุกภาคส่วน

ควรเตรยีมรบัมือกับแนวโน้ม	การเดินทางข้ามแดนทีอ่าจมมีากขึน้ในอนาคต	ตลอดจนการพฒันา

เมืองชายแดนให้พร้อมรับกับการขยายตัวของชุมชนเมืองที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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(๓)

Abstract

	 This	research	study	on	Border	management	for	coping	with	security	threats	 in	 
the	decades:	focusing	on	the	eastern	and	western	border	of	Thailand.	This	research	
has	 objectives	 for	 (1)	 studying	 on	 border	 security	 threats	 in	 the	 next	 decades,	 
(2)	 studying	 on	 border	 management	 mechanism	 efficiency	 in	 the	 present,	 and	 
(3)	studying	on	policy	guidelines	and	recommendations	to	support	Royal	Thai	Armed	
Forces	and	related	Agencies	for	border	management	in	the	next	decades.
      
	 This	research	uses	Qualitative	research	methodology	and	the	result	comes	from	 
2	sources,	(1)	Key	informants,	by	in-depth	interview,	and	(2)	Focus	group.	Moreover,	
the	focus	group	consists	of	(1)	Administrators	and	officers,	who	have	authorities	to	
maintain	peace	and	order	as	well	as	national	security	on	the	eastern	and	western	border	
of	Thailand,	and	(2)	Correlated	stakeholders.	Consequently,	the	data,	form	2	sources,	
is	processed	with	Content	analysis	methodology.	

	 The	result	is	separated	into	2	parts.	The	first	part	is	Border	security	threats	in	the	
next	decades.	On	the	eastern	border,	the	threats	consist	of	Drugs,	illegal	immigration,	
terrorism	and	transnational	crimes,	counterfeit,	environmental	crimes,	cybercrime	and	
non-registered	population.	On	the	western	border,	the	threats	consist	of	demarcation	
in	some	area	between	Thailand	and	Myanmar,	Drugs,	Minorities,	 trespass	 to	 land,	
environmental	crime,	and	public	health	problems.	

	 The	second	part	is	Border	management	mechanism	efficiency	in	the	present	to	
response	effects	from	security	threats	in	the	next	decades,	which	is	separated	into	 
3	dimensions	which	are	Policy,	Legal,	and	Human	resources	dimension.	On	the	eastern	 
border,	 on	 Policy	 dimensions,	 the	 problems	 are	 inconsistence	 between	 border	 
management	policy	and	security	situation,	delay	on	security	problem	management,	and	
insufficiency	of	public	relation	to	civilian,	by	government	agencies,	on	security	policy.	
On	Legal	dimensions,	the	problem	is	difficulties	from	enacting	martial	law.	On	human	
resources	dimensions,	the	problem	is	inadequate	officers	and,	especially	on	the	rotation	 
of	 officers	 which	 affects	 to	 officers’	 expertise.	 On	 the	 western	 border,	 on	 Policy	 
dimensions,	 political	 problem	 and	 unrest	 in	 neighbouring	 countries	 cause	 security	 
problems	 which	 are	 minorities,	 demarcation,	 public	 health.	 On	 Legal	 dimensions,	
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the	 problems	 are	 ethnic	 groups	 and	 highland	 communities.	 On	 human	 resources	 
dimensions,	 there	 is	 no	 problem	 on	 this	 dimension,	 because	 of	 sufficient	 officers	 
compare	to	missions.	

		 Consequently,	all	the	result	 lead	to	specific	recommendations	for	the	East	and	
the	West	border.	On	the	eastern	border,	 the	recommendations	are	 (1)	government	
sector	should	update	some	parts	of	security	policy	to	correlate	with	border	security	
problems,	 (2)	government	sector	should	enact	policies	which	promote	participation	
of	 all	 sectors;	government,	private	and	civil	 society	 sectors,	 (3)	 government	 sector	
and	relate	parties	should	disseminate	information	and	public	relation	to	other	sectors,	 
(4)	government	sector	should	alleviate	martial	law	on	immigration	of	workforces	and	
travellers	to	travel	outside	Aranyaprathet	district,	(5)	Central	government	should	enhance	
knowledges	on	different	dimensions	of	border	management	mechanism	to	 regional	
and	area	government	officers,	(6)	Government	sector	should	be	solving	problem	on	 
inadequate	officers	by	utilising	technology	instead	of	some	officers,	(7)	All	sectors	should	
enhance	relationship	between	officers	from	Thailand	and	neighbour	country,	by	formal	
and	informal	activities,	in	order	to	exchange	information	efficiently.	
            
	 On	 the	 western	 border,	 the	 recommendations	 are	 (1)	 government	 should	 
beware	on	implementing	international	policy	along	with	using	both	formal	and	informal	 
mechanism	in	the	area,	(2)	government	should	consider	for	opening	special	checkpoint	
border	trade	in	order	to	prevent	the	country	from	losing	opportunity,	(3)	government	
should	consider	cultural	diversity	 in	 the	area	as	a	social	cost,	 (4)	Related	agencies	
should	improve	process	or	procedures,	especially	establishing	public	health	checkpoint	 
at	 special	 checkpoint	border	 trade,	and	 (5)	All	 sectors	 should	prepare	 for	 encountering	 
trend	about	 traveling	 across	borders	which	will	 increasing	 in	 the	 future	 as	well	 as	 
developing	border	cities	to	deal	with	growing	urban	communities	expansion.
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กิตติกรรมประกาศ
	 รายงานวิจัยฉบับนี้	 ส�าเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ได้	 เน่ืองจากความช่วยเหลือและการ
สนับสนุนจากหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องหลายฝ่ายในศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	 สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ	 ทางคณะผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่า
ยิ่ง	 ในการช่วยเหลือและสนับสนุนการท�าวิจัยเป็นอย่างดีตลอดมา	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง	 พล
อากาศตรี	ภูมิใจ	เลขสุนทรากร	(ผอ.ศศย.สปท.)	พันเอก	กิตติ	คงสมบัติ	(รอง	ผอ.ศศย.สปท.)
พันเอก	ศักดิ์สิทธิ์	แสงชนินทร์	(รอง	ผอ.ศศย.สปท.)	พันเอก	ประเทือง	ปิยกะโพธิ์	(ผอ.กภศ.
ศศย.สปท.)	นาวาอากาศเอกหญิง	พรรณชิตา	ธีวราอุดมวิทย์	(รอง	ผอ.กภศ.ศศย.สปท.)	และ
บุคลากรในศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้	 ความเข้าใจ	 ตรวจสอบข้อบกพร่อง	
แก้ไขปรบัปรงุ	ให้ความคดิเหน็	ข้อเสนอแนะ	และสนับสนุนวสัดอุุปกรณ์ต่าง	ๆ 	ในการท�าวจิยั	
คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้	ณ	ที่นี้
	 ส�าหรบัการลงพืน้ทีเ่กบ็รวบรวมข้อมลูคณะผูว้จิยัขอขอบพระคณุผู้แทนผู้บญัชาการกอง
ก�าลังบูรพา	 ผู้แทนผู้ก�ากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว	 ผู้แทนประธานหอการค้า
จังหวัดสระแก้ว	 ผู้บัญชาการกองก�าลังสุรสีห์	 ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี	 ผู้ก�ากับ
การตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี	และเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งด้านความ
มั่นคง	เศรษฐกิจ	สังคม	วฒันธรรม	ทรพัยากรธรรมชาต	ิและสิง่แวดล้อม	ในพืน้ทีช่ายแดนภาค
ตะวนัออกและตะวันตก	คือ	เจ้าหน้าที่ภาครัฐ	 เอกชน	และภาคประชาสังคมที่ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานความมัน่คง	ทีไ่ด้ให้ความอนเุคราะห์ด้านข้อมลูในพืน้ทีแ่ละมาร่วมแลกเปลีย่นเรียน
รูร่้วมกนั	และขอขอบพระคณุทกุหน่วยงานทีไ่ด้กล่าวมาข้างต้นทีไ่ด้ตระหนักถงึปัญหาและให้
ความส�าคัญต่อการท�ารายงานวิจัยฉบับนี้อย่างยิ่ง	
	 นอกจากนีค้ณะผูว้จิยัขอขอบพระคณุบคุลากรในสงักัดของ	กองภมูภิาคศึกษา	ศนูย์ศกึษา
ยทุธศาสตร์	สถาบันวชิาการป้องกันประเทศ	ทกุท่านท่ีได้ให้ความช่วยเหลือสนบัสนนุทัง้ก�าลัง
กาย	 และก�าลังใจด้วยดีเสมอมา	 ซึ่งเป็นสิ่งท่ีส�าคัญย่ิงที่ท�าให้คณะผู้วิจัยสามารถด�าเนินการ
วิจัยจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์
	 หากรายงานวจิยัฉบบันีม้ข้ีอบกพร่อง	หรอืข้อผดิพลาดประการใด	คณะผูว้จิยัขอน้อมรบั
ไว้เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข	และพัฒนาในโอกาสต่อไป
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บทสรุปผู้บริหาร

	 การศกึษาเรือ่ง	“การบรหิารจดัการชายแดนเพือ่รองรบัภยัคกุคามความมัน่คงในทศวรรษ
หน้า:	ศกึษาเฉพาะกรณชีายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวนัตก”	มวีตัถปุระสงค์	เพือ่ศกึษา
ภยัคกุคามด้านความมัน่คงตามแนวชายแดนในอีก	1๐	ปีข้างหน้า	รวมถงึศกึษาประสิทธภิาพ
ของกลไกการบรหิารจดัการชายแดนทีม่อียู่ในปัจจบุนั	ในการจดัการผลกระทบจากปัญหาภยั
คกุคามด้านความมัน่คงทีจ่ะเกดิขึน้ในอกี	1๐	ปีข้างหน้า	และค้นหาแนวทางและข้อเสนอแนะ
เชงินโยบายต่อกองทพัและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง	ในการบริหารจดัการชายแดนทีจ่ะเกิดขึน้ใน
อีก	1๐	ปีข้างหน้า	
	 การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	โดยผลการวิจัยนี้
มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก	(In-Depth	Interviews)	และการสนทนากลุ่ม	(Focus	Group)	โดย
กลุ่มตัวอย่าง	คอื	ผูท้ีม่ส่ีวนเก่ียวข้องในการปฏบิติัภารกจิและอ�านาจหน้าทีเ่ก่ียวกบัการรกัษา
ความสงบเรียบร้อย	และความมั่นคงของชาติ	รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบริเวณชายแดนภาค
ตะวันออกและภาคตะวันตก	และน�าข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา	(Content	Analysis)
	 ผลการศึกษาพบว่า	๑	ภัยคุกคามด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนในอีก	๑๐	ปีข้าง
หน้าภาคตะวันออก	 สามารถสรุปได้	๗	ภัยคุกคาม	ดังนี้	 1)	ปัญหายาเสพติด	ปัญหาการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดบริเวณชายแดนฝั่งตะวันออก	 แพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทย	
โดยมีกลุ่มวัยรุ่นเป็นผู้เสพในพืน้ที	่ รวมถงึกลุ่มผูใ้ช้แรงงานบางส่วนมคีวามต้องการใช้ยาเสพ
ตดิ	นกัท่องเทีย่ว	 และพนักงานคนไทยเข้าไปท�างานในบ่อนกาสิโน	 ซึ่งจะมีการซุกซ่อนเข้า
มาเสพในฝั่งประเทศไทยได้	 ๒)	 ปัญหาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	 มี
สาเหตุมาจากการที่โครงสร้างของประชากรของประเทศไทยที่อัตราของกลุ่มผู้สูงอายุจะ
มีมากขึ้น	 รวมทั้งค่าแรงขึ้นต�่าของไทยมีจ�านวนมากกว่ากัมพูชา	 ประกอบกบัความยากจน
ของชาวกมัพชูา	 และความต้องการแรงงานเพิม่ราคาถกู	 และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่
ไม่เท่าเทียมกันระหว่างไทยกับกัมพูชา	 และกฎระเบียบมีความซับซ้อน	 ยุ่งยาก	 ขาดการบู
รณาการในระบบการจัดหาแรงงาน	 จึงท�าให้มีการน�าเข้าแรงงานผิดกฎหมาย	 ๓)	 ปัญหา
การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ	 บริเวณจังหวัดสระแก้วเป็นพื้นท่ีมีช่องทางการ 
เข้าออกได้หลายช่องทาง	รวมถงึยงัคงมช่ีองทางตามธรรมชาตอิยูใ่นพืน้ทีแ่นวชายแดน	ท�าให้
เป็นพื้นที่กลุ่มผู้ที่ก่ออาชญากรรมข้ามชาติ	 ใช้เป็นจุดในการที่จะเคลื่อนย้ายเข้าและออก
นอกประเทศ	 และเป็นทางผ่านไปยังประเทศที่สามได้	 ๔)	 ปัญหาเร่ืองการลักลอบค้าขาย
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สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์	 เนื่องจากจังหวัดสระแก้ว	 เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีผู้คนมักจะมาจับจ่าย
ใช้สอยสิ่งอุปโภคบริโภค	 รวมถึงเป็นแหล่งค้าส่งสินค้า	 โดยเฉพาะเสื้อผ้า	 รองเท้า	 กระเป๋า	 
มือสอง	 ซึ่งก็ยังคงมีกลุ่มนายทุนที่มีความพยายามในการลักลอบน�าสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์	
มาขายร่วมกับสินค้ามือสองเหล่าน้ี	 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและภาพลักษณ์
โดยรวมของประเทศอีกด้วย	๕)	 ปัญหาการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 ใน
พื้นที่จังหวัดสระแก้ว	มีพื้นที่ป่าไม้ที่ส�าคัญ	ได้แก่	อุทยานแห่งชาติปางสีดา	อุทยานแห่งชาติ
ตาพระยา	และพืน้ท่ีป่ารอยต่อ	๕	จงัหวดั	โดยในแต่ละพืน้ท่ีจะมไีม้พะยงูและไม้หวงห้ามต่าง	ๆ 	 
ข้ึนอยู ่ในทุกพื้นที่ 	 และเน่ืองจากไม้พะยูงเป็นไม้หวงห้ามที่มีราคาสูง	 และมีความ 
ต้องการจากมกีลุม่นายทนุจากต่างประเทศเป็นจ�านวนมาก	จงึมขีบวนการทีพ่ยายามลกัลอบ
ตดัไม้ดงักล่าวอย่างต่อเนือ่ง	๖)	ปัญหาทางด้านไซเบอร์	เน่ืองจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศทีส่ามารถอ�านวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้ประกอบการ	เจ้าของธุรกิจ	และประชาชนทกุ
ภาคส่วน	อาจส่งผลท�าให้เกิดปัญหาภัยคกุคามความมัน่คงทางไซเบอร์ในอนาคตได้	เช่น	การเจาะ 
ระบบเพื่อจารกรรมข้อมูลอันเป็นความลักของบุคคล	 หน่วยงานด้านความมั่นคง	 การโจมตี
ระบบสารสนเทศ	 ฯลฯ	 ซึ่งบริเวณพื้นที่ชายแดนเป็นบริเวณที่มีผู้คนเข้าออกจ�านวนมาก	 ซึ่ง
อาจจะมกีารก่ออาชญากรรรมได้ง่าย	โดยเฉพาะอาชญากรรมทางด้านไซเบอร์	และ	๗)	ปัญหา
ประชากรแฝงในพืน้ที	่เนือ่งจากการขยายตวัทางเศรษฐกจิและมลูค่าการค้าชายแดนทีเ่พิม่สงู
ขึน้	ประกอบกบัการพัฒนาเขตเศรษฐกจิพเิศษ	จงึส่งผลให้เกดิการเคลือ่นย้ายก�าลงัแรงงานจาก
ทั้งภายนอกจังหวัดรอบ	ๆ	จังหวัดสระแก้ว	และจากประเทศกัมพูชา	ส่งผลท�าให้เกิดปัญหา
ประชากรแฝงซึ่งส่งผลท�าให้เกิดปัญหาอื่นๆ	ตามมา	เช่น	อาชญากรรม	การลักขโมย	แรงงาน
ผิดกฎหมาย	เป็นต้น	ซึ่งในอนาคตอาจมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อย	ๆ
	 ภาคตะวันตก	 ซึ่งสามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัยได้ดังน้ี	 1)	 ปัญหาการปักปัน
เขตแดน	 ไทยและเมียนมายังไม่สามารถท่ีจะตกลงปักปันเขตแดนกนัได้	 เนือ่งมาจากการ
ยดึถือเส้นเขตแดนและการยดึถอืแผนทีต่่างกัน	 ซึง่ส่งผลให้เกิดพื้นที่ทับซ้อนในหลายพื้นที่	 แม้
จะมีการพูดคุยเพื่อแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่	ผู้น�าท้องถิ่น	รวมถึงการประชุมเรื่องเขตแดนใน
การประชุมในระดับคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นเมียนมา	–	ไทย	(Township	Border	 
Committee:	TBC)	เท่านัน้	แต่ความชดัเจนระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลยังไม่เกิดข้ึน	ซึง่จะท�าให้ปัญหา
นีอ้าจมแีนวโน้มขยายไปสูค่วามขดัแย้งบรเิวณชายแดนได้	๒)	ปัญหายาเสพตดิ	ยงัเป็นปัญหา
ที่ส�าคัญของบริเวณชายแดนฝั่งตะวันตกเน่ืองจากมีพ้ืนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นกอง
ก�าลังชนกลุ่มน้อยที่เป็นฐานผลติยาเสพตดิ	 เนือ่งจากยาเสพตดิเป็นแหล่งเงนิทนุของกองก�าลงั
ชนกลุม่	 และการล�าเลียงผ่านชายแดนฝั่งตะวันตกเข้าสู่กรุงเทพฯ	 เพราะเส้นทางนี้ใช้เวลา 
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(๘)

ไม่นานในการล�าเลียงไปยังสถานที่ต่าง	ๆ 	ในประเทศไทย	และส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ	ได้
ด้วย	๓)	ปัญหาชนกลุ่มน้อย	พื้นที่อ�าเภอสังขละบุรีที่มีพรมแดนติดกับประเทศเมียนมา	ด่าน
พระเจดีย์สามองค์	 ซึ่งประกอบไปด้วยชนกลุ่มน้อย	 ซึ่งมีการขัดแย้งกันระหว่างชนกลุ่มน้อย
กับทหารเมียนมา	 ท�าให้เกิดผลกระทบต่อฝั่งประเทศไทยตลอด	 เนื่องจากมีการอพยพหนี
ภัยเข้ามา	 รวมท้ังมปัีญหาการค้ายาเสพตดิของชนกลุ่มน้อย	 โดยเป็นทีพั่กของยาเสพตดิเพื่อน�า
เข้ามายังประเทศไทย	๔)	การบุกรุกที่ดินท�ากิน	เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่ราชการ
และอุทยานแห่งชาติเป็นส่วนใหญ่	 ท�าให้ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์	 รวมทั้งความเจริญที่จะเข้า
มาในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น	 เนื่องจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดกาญจนบุรี	 ๕)	
ปัญหาสิง่แวดล้อมและการตดัไม้ท�าลายป่า	เน่ืองจงัหวัดกาญจนบรีุเป็นเขตตภเูขาและทีร่าบสูง	
มีพื้นที่ป่าไม้	 ๗.๕	 ล้านไร่	 และยังมีความสมบูรณ์ของป่าอยู่ดังนั้นปัญหาการลักลอบตัดไม้
ท�าลายป่าจึงจะยังมีอยู่ในอนาคต	 นอกจากนี้ปัญหามลพิษเนื่องจากการเผาไร่อ้อยและเผา
ป่า	รวมทัง้ปัญหาขยะในพืน้ทีช่ายแดนเพ่ิมขึน้	อนัเนือ่งมาจากปัจจยัจ�านวนประชากรและการ
พัฒนาเมืองที่เพิ่มมากขึ้น	๖)	ปัญหาทางสาธารณสุข	แนวโน้มรุนแรงมากขึ้น	เนื่องจากด่าน
ควบคุมโรคฯ	ด่านอาหารและยาที่ได้มาตรฐานมีเพียงด่านเดียวเท่านั้น	คือ	ด่านพุน�้าร้อนที่
เป็นด่านถาวร	และระบบเฝ้าระวังป้องกันโรคที่ยังไม่เพียงพอ	ส่งผลต่อการเข้าถึงบริการด้าน
สาธารณสุข	และการเกิดโรคระบาดใหม่และโรคอุบัติซ�้าที่จะมาพร้อมการเคลื่อนย้ายแรงงาน
เพิ่มมากขึ้น	รวมทั้งการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม	สิ่งแวดล้อม	พฤติกรรม	ความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลย	ีการคมนาคมขนส่ง	และการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	อาจท�าให้
เกิดปัญหาโรคระบาดหากเกิดการระบาดรุนแรง	และโรคติดเชื้อต่างๆ	ที่เพิ่มมากขึ้น	ทั้งโรคที่
เกิดใหม่และโรคติดเชื้อเก่าที่กลับมาอีกครั้ง	
	 ๒.	 ประสิทธิภาพของกลไกการบริหารจัดการชายแดนที่มีอยู่ในปัจจุบัน	 ในการ
จดัการผลกระทบจากปัญหาภัยคกุคามด้านความมัน่คงทีจ่ะเกดิข้ึนในอกี	๑๐	ปีข้างหน้า
 	 ๒.๑	 ภาคตะวันออก	 มีดังนี้	 ๒.๑.๑ ด้านนโยบาย	 (1)	 การน�านโยบายไปสู่
การปฏิบัติ	 พบว่า	 นโยบายการบริหารจัดการชายแดนในบางประเด็นไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ภัยคุกคามความมั่นคงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่	 เช่น	 นโยบายด้านแรงงานต่างด้าว	
โดยภาครัฐต้องการให้แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาท�างานในพื้นที่จังหวัด
สระแก้วอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	 (โดยการใช้หนังสือเดินทาง	 หรือ	 Passport)	 ในขณะ
ที่ภาคธุรกิจต้องการให้แรงงานใช้เพียงบัตรผ่านแดน	 (Border	 Pass)	 ในการเข้ามาท�างาน
ก็ถือว่าเพียงพอแล้ว	 ส่วนนโยบายด้านการศึกษา	 เช่น	 การให้เงินอุดหนุนจากรัฐแก่สถาน
ศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายก�าหนด	 (ค่าใช้จ่ายรายหัว)	 นั้นจะ

เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”



(๙)

ให้ตามจ�านวนยอดของผู้เรียน	 ดังนั้นโรงเรียนในพื้นที่	 จึงต้องรับบุตรของแรงงานชาว
กัมพูชาที่มาเกิดในไทยเข้าเรียน	 หรือได้รับการรับรองสิทธิ	 เข้าเรียนในโรงเรียนขยาย
โอกาสของรัฐบาลไทย	 ซึ่งชาวกัมพูชาสามารถเรียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	 ท�าให้ในปัจจุบัน
โรงเรียนพื้นที่ชายแดนมีเด็กชาวกัมพูชาเรียนในสถานศึกษามากกว่าเด็กไทย	 เป็นต้น	 (๒)	
ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดน 
มีความล่าช้า	 กล่าวคือ	 สายการบังคับบัญชาจากส่วนกลาง	 ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
พื้นที่	 เช่น	 กรณีอ�านาจในการพิจารณาออกใบอนุญาตต่าง	 ๆ	 ของโรงงานอุตสาหกรรมใน
พื้นท่ีเป็นของกระทรวงอุตสาหกรรม	 แต่ผู้ได้รับผลกระทบคอืชมุชนในพืน้ที	่ แต่หน่วยงานทาง
จงัหวดัไม่ได้มส่ีวนในการรบัผดิชอบในส่วนนั้น	จึงไม่สามารถจัดการผลกระทบในพื้นที่ได้	และ	
(๓)	หน่วยงานภาครฐัขาดการประชาสมัพนัธ์เก่ียวกับนโยบายด้านความมัน่คงให้แก่ประชาชน	
กล่าวคอื	ประชาชนในพืน้ทีย่งัไม่ได้รบัทราบ	รบัรู	้หรอืเข้าใจรายละเอยีดเกีย่วกบัเนือ้หาในนโยบาย
ด้านความมัน่คง	เช่น	นโยบายและแนวทางในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนเีข้าเมอืง	
แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง	(พ.ศ.	๒๕๕๙-๒๕๖๔)	นโยบายการส่งเสริมการ
ค้าชายแดน	เป็นต้น	๒.๑.๒ ด้านกฎหมาย	พบปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการประกาศใช้กฎ
อัยการศึก	 กล่าวคือ	 หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว	 มองว่ายังคงต้องจ�ากัด
พ้ืนที่การเข้ามาของแรงงานต่างด้าวไว้เพียงแค่อ�าเภออรัญประเทศเท่านั้น	 ส่วนภาคธุรกิจ
ต้องการให้ภาคความมัน่คงปรบัเปลีย่นกฎ	ระเบยีบ	และข้อบงัคบั	โดยการอนญุาตให้แรงงาน	
และนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาสามารถเดินทางเข้ามาท�างานในพื้นที่ตอนใน	(อ�าเภอเมือง)	ได้	
๒.๑.๓ ด้านทรัพยากรบุคคล	ได้แก่	เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ	และมีการสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่อยู่
บ่อยคร้ัง	 แม้จะมีการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนงานด้าน
ความมัน่คงแล้วกต็าม	แต่สามารถแก้ไขปัญหาได้ระดบัหนึง่เท่านัน้	เนือ่งจากประชาชนยงัมข้ีอ
จ�ากัดเรื่องความรู้	ความเข้าใจ	และวิธีการในการตอบสนองกับภัยคุกคามความมั่นคง	ดังนั้น
จงึยงัคงต้องการเจ้าหน้าทีท่างทหาร	เพ่ือรบัมอืกับภยัคกุคามความมัน่คงทีอ่าจเกดิข้ึนในพืน้ท่ี
	 ๒.๒	ภาคตะวันตก	 มีดังนี้	๒.๒.๑ ด้านนโยบาย ปัญหาการเมือง/	 ความไม่สงบใน
ประเทศเพื่อนบ้าน	 เป็นสาเหตุส�าคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาภัยคุกคามในพืน้ที	่ ได้แก่	 (1)	 ปัญหา
ชนกลุม่น้อย	กล่าวคอื	บรเิวณบ้านพระเจดีย์สามองค์	อ�าเภอสังขละบรีุ	มพีรมแดนตดิกบัประเทศ
เมียนมา	ซึ่งประกอบไปด้วยชนกลุ่มน้อยทั้งกลุ่มสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง	(Karen	National	
Union:	KNU)	กองก�าลังพิทักษ์ชายแดน	 (Border	Guard	Force:	BGF)	กองก�าลังกะเหรี่ยง
พุทธประชาธิปไตย	(Democratic	Karen	Buddhist	Army:	DKBA)	มอญ	รวมทั้งเมียนมา	ซึ่ง
มีการขัดแย้งกับทหารเมียนมา	 ท�าให้เกิดการอพยพหนีภัยเข้ามายังประเทศไทย	 จนท�าให้
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(1๐)

เกิดผลกระทบกับการค้าชายแดนของท้ังสองประเทศ	 (๒)	 ปัญหาการปักปันเขตแดน	 ไทย
และเมียนมาท่ียังไม่สามารถปักปันหลักเขตแดนร่วมกันตลอดแนวเส้นเขตแดนของทั้งสอง
ประเทศได้	 เนื่องจากการยึดถือเส้นเขตแดน	 และแผนที่ท่ีต่างกัน	 ท�าให้เกิดการทับซ้อนใน
หลายพื้นที่	แม้จะมีการพูดคุยเพื่อแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่	ผู้น�าท้องถิ่น	รวมถึงการประชุม
เรื่องเขตแดนในการประชุมระดับคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นเมียนมา-ไทย	 (Town-
ship	Border	Committee:	TBC)	เท่านั้น	แต่ความชัดเจนระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลยังไม่เกิด
ขึ้น	ซึ่งปัญหานี้อาจขยายไปสู่ความขัดแย้งบริเวณชายแดน	และการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศในอนาคตได้	 (๓)	 ปัญหาด้านสาธารณสุข	 พบว่า	 ใน
พื้นที่ชายแดนมีด่านการควบคุมโรคติดต่อ	 (คน	พืช	สัตว์	อาหาร	และยา)	 ระหว่างประเทศ 
ที่สมบูรณ์เพียงด่านเดียว	 (ด่านพุน�้าร้อน)	 แต่มีช่องทางเข้า-ออกทางธรรมชาติมากกว่า	
๔๓	 ช่องทาง	 ท�าให้เป็นอุปสรรคในการควบคุมโรคทางสาธารณสุข	๒.๒.๒ ด้านกฎหมาย 
ปัญหากลุ่มชาติพันธุ์/	 บุคคลบนพื้นที่สูง	 โดยหลังจากรัฐบาลประกาศพระราชบัญญัติป่า
สงวนแห่งชาติ	ท�าให้กลุ่มชาติพันธุ์	(กลุ่มที่อาศัยอยู่เป็นระยะเวลานาน	เช่น	กระเหรี่ยง	ปกา
เกอะญอ)/	บุคคลบนพื้นที่สูง	ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินท�ากินดั้งเดิม	ส่งผลให้วิถีชีวิต	วัฒนธรรม
และประเพณดีัง้เดมิหายไป	ขาดการศกึษา	และไม่ได้รับข้อมลูข่าวสารจากภาครัฐ	จงึอาจเป็น 
เหตุผลให้บุคคลกลุ่มนี้เข้าร่วมกับชนกลุ่มน้อยในเมียนมา	 และกลายเป็นปัญหาด้านความ
มั่นคงในอนาคต	๒.๒.๓ ด้านทรัพยากรบุคคล คือ	ก�าลังพลในพื้นที่มีความเพียงพอต่อการ
ปฏบิตัภิารกจิ	เน่ืองจากภูมิประเทศทีเ่ป็นเทอืกเขา	จงึท�าให้การเคลือ่นย้ายแรงงาน/	ประชากร
ไม่สะดวก	 อีกทั้งความไม่ปลอดภัยจากชนกลุ่มน้อย	 ท�าให้สามารถควบคุมพื้นที่ตามแนว
ชายแดนได้เป็นอย่างดี
	 ๓.	 แนวทางและข้อเสนอแนะต่อกองทพัและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ในการบรหิาร
จัดการชายแดนที่จะเกิดขึ้นในอีก	๑๐	ปีข้างหน้า	
	 	 ๓.๑	 ภาคตะวันออก	มีดังนี้
	 	 	 1)	ภาครฐัควรมกีารปรบัปรงุแก้ไขนโยบายในบางประเดน็ให้มคีวามสอดคล้อง
กบัสถานการณ์ของปัญหาภยัคกุคามความมัน่คงในพืน้ทีช่ายแดน	อกีทัง้	ควรมกีารกระจายอ�า
นาจจากส่วนกลางลงไปสูร่ะดบัพืน้ทีใ่ห้มากขึน้	เช่น	การมอบหมายอ�านาจการตดัสินใจส่ังการ
ในการบริหารจัดการภัยคุกคามความมั่นคงในบางประเด็นให้แก่หน่วยงานในพื้นที่	 เพื่อป้อง
ปรามและเฝ้าระวังป้องกันมิให้ปัญหาเหล่านั้น	เกิดการลุกลาม	ขยายตัว	และสร้างความเสีย
หายในวงกว้าง
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(11)

	 	 	 ๒)	ภาครัฐควรมีนโยบายที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน	 (ท้ังภาครัฐ	 ภาค
ธรุกจิ/เอกชน	และภาคประชาสงัคม)	เข้ามามส่ีวนร่วมในการบริหารจดัการชายแดน	ทัง้การน�า
เสนอข้อมลูเชงินโยบายและการลงมอืปฏบิติัตามแผนงาน	ซึง่จะส่งผลท�าให้การบริหารจดัการ
ชายแดนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
	 	 	 ๓)	ภาครฐั	และผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องในการจดัท�านโยบายด้านการบริหารจดัการ
ชายแดน	ควรมกีารเผยแพร่ข้อมลูและประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทกุภาคส่วนได้รับรู้	รับทราบ	
เพื่อผู้ก�าหนดนโยบาย	และผู้น�านโยบายไปปฏิบัติมีความเข้าใจที่ตรงกัน
	 	 	 ๔)	จากแนวโน้มที่ความเช่ือมโยงด้านเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค	 เช่น	 แนว
พื้นที่พัฒนาตะวันออก-ตะวันตก	(East-West	Economic	Corridor:	EWEC)	โครงการพัฒนา
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	(Greater	Mekong	Sub	Region:	GMS)	
ที่จะสามารถส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีมากยิ่งขึ้น	ดังนั้นในอนาคต	ภาครัฐควร
พิจารณาผ่อนปรนกฎอัยการศึก	 ให้ท้ังแรงงานและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังพื้นที่
อื่นนอกเหนือจากพื้นที่อ�าเภออรัญประเทศ
	 	 	 ๕)	ภาครฐัส่วนกลางควรเสรมิสร้างองค์ความรูท้างด้านกลไกการบรหิารจัดการ
ชายแดนในมิติต่าง	 ๆ	 รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการด�าเนินงานตามแผนบริหาร
จัดการชายแดนด้านความมั่นคง	 (พ.ศ.๒๕๕๙	 -	 ๒๕๖๔)	 ให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้าน
ความมัน่คงทัง้ในระดบัภมูภิาคและระดบัพืน้ที	่ให้มอีงค์ความรูอ้ย่างเท่าเทยีมกนัทกุระดบัชัน้	
อันจะส่งผลท�าให้เจ้าหน้าทีเ่ลอืกใช้กลไกในการบรหิารจดัการปัญหาภยัคกุคามความมัน่คงได้
อย่างถูกต้อง	เหมาะสม	และสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	 	 	 ๖)	ภาครัฐควรแก้ไขปัญหาการขาดแคลนก�าลังพล	 โดยควรส่งเสริมการน�า
เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้กว้างขวาง	เพื่อทดแทนก�าลังพลบางส่วน
	 	 	 ๗)	ทุกภาคส่วนควรส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีฝ่ายไทย	 และ
ประเทศเพือ่นบ้านทัง้อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ	เพือ่แลกเปล่ียนข้อมลูข่าวสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
	 	 ๓.๒	 ภาคตะวันตก	มีดังนี้
	 	 	 1)	ภาครฐัควรต้องระมดัระวังการด�าเนนินโยบายระหว่างประเทศ	โดยภาครฐัยงั
คงต้องใช้กลไกอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการในพื้นที่	
	 	 	 ๒)	ส�าหรับพื้นที่ชายแดน	ที่ยังไม่สามารถปักปันหลักเขตแดนร่วมกัน	และยัง
เผชิญปัญหาชนกลุ่มน้อยในพื้นท่ี	 ภาครัฐควรพิจารณาเปิดเป็นจุดผ่อนปรนพิเศษเพื่อไม่ให้
เสียโอกาสที่ประเทศจะได้รับ
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(1๒)

	 	 	 ๓)	ภาครัฐควรมองวัฒนธรรมที่หลากหลายในพื้นที่เป็นทุนทางสังคม	โดยดึง
องค์ความรูแ้ละวฒันธรรมของกลุม่ชาตพินัธ์ุในพืน้ทีม่าสร้างประโยชน์ในการส่งเสริมการท่อง
เที่ยว	และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นแรงสนับสนุนในการพัฒนาชายแดน	
	 	 	 ๔)	ส�าหรับแนวโน้มในอนาคตที่ด่านถาวรน่าจะมีแนวโน้มเกิดขึ้นได้ยาก	
เนื่องจากยังไม่สามารถปักปันหลักเขตแดนร่วมกัน	 และยังเผชิญปัญหาชนกลุ่มน้อยในพื้นที	่
ดงันัน้หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องกับด้านสาธารณสขุในพืน้ท่ี	จงึควรปรบัรปูแบบหรอืวธิกีารท�างาน
ให้มีด่านสาธารณสุขประจ�าจุดผ่อนปรนพิเศษเพื่อให้การควบคุมโรคมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	 	 	 ๕)	ทกุภาคส่วนควรเตรยีมรบัมือกับแนวโน้ม	การเดินทางข้ามแดนทีอ่าจมมีาก
ข้ึนในอนาคต	ตลอดจนการพฒันาเมอืงชายแดนให้พร้อมรบักับการขยายตัวของชุมชนเมืองที่
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
	 	 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
	 	 	 1)	 ในการศกึษาในครัง้นีไ้ด้ท�าการศกึษาเฉพาะพืน้ทีภ่าคตะวนัออกและภาคตะวนั
ตก	๒	จังหวัด	คือ	สระแก้วและกาญจนบุรีเท่านั้น	ดังนั้นควรมีการศึกษาในพื้นที่ชายแดนใน
จังหวัดอื่น	ๆ 	และภาคอื่น	ๆ 	ด้วย	เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
	 	 	 ๒)	การศกึษาครัง้น้ี	ได้ท�าการศกึษาเชงิคณุภาพ	ซึง่เป็นการเกบ็รวบรวมข้อมลู
จากผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานในหน่วยงานความมัน่คงและทกุภาคส่วน	ดงันัน้เพือ่ให้ได้ข้อมลู
ที่ครอบคลุมมากขึ้น	ควรท�าการศึกษาในเชิงประมาณ	โดยท�าการศึกษากลุ่มตัวอย่างจากทุก
ภาคส่วนเช่นเดยีวกนัถงึผลกระทบด้านภยัคกุคามความมัน่คงและประสทิธภิาพของกลไกการ
บริหารจัดการชายแดนท�าหน้าที่ของหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่	 เพื่อให้การวิจัยสามารถ

อธิบายผลได้กว้างขว้างมากยิ่งขึ้น
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บทที่ ๑
บทน�า

๑.๑	หลักการและเหตุผล

	 การมีเสถียรภาพและความมั่นคงเป็นเป้าหมายสูงสุดในการด�ารงอยู่ของประเทศชาต	ิ

และยังเป็นความปรารถนาของมนุษยชาติที่ต้องการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข	 และปลอดภัย

จากอันตรายทั้งปวง	ทั้งภายในและภายนอกประเทศ	ดังนั้น	การเสริมสร้างความมั่นคงของ

ชาตเิป็นสิง่ส�าคญัทีท่กุประเทศในโลกต่างกม็จีดุมุง่หมายคล้ายคลึงกนั	คอื	การเป็นประเทศที่

มคีวามมัน่คงประชาชนจะต้องมคีวามอยูร่อดปลอดภยั	มคีวามเจรญิก้าวหน้าทางสงัคม	เป็น

ปึกแผ่นแน่นแฟ้น	ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและยั่งยืนในอนาคต

	 ประชาคมอาเซียนได้รวมตัวกันอย่างเป็นทางการ	 เมื่อวันที่	 1	 มกราคม	 พ.ศ.๒๕๕๙	

ท�าให้อาเซียนเกิดความร่วมมือทั้งด้านการเมือง	การทหาร	เศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	

รวมทั้งความ	ก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โลกไร้พรมแดนและการเชื่อมต่อ

แบบไร้สายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 ท�าให้โลกและภูมิภาคอาเซียนเกิดการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเรว็	ส่งผลให้ในปัจจบัุนประเทศสมาชกิอาเซยีนและประเทศไทยต้องเผชญิภยัคกุคาม

ความมัน่คง	โดยเฉพาะภยัคกุคามไม่ตามแบบ	หรือภยัคกุคามรูปแบบใหม่	(Non	-	Traditional	

Security:	NTS)	เช่น	การค้ามนุษย์	การท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ	ยาเสพติด	การก่อการร้าย	

อาชญากรรมข้ามชาติ	 เป็นต้น	ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาทางด้านความมั่นคง	 โดยเฉพาะใน

พื้นที่ชายแดนซึ่งถือว่าเป็นด่านแรกของประเทศในการสกัดก้ันปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง 

รูปแบบใหม่	ที่มิใช่เฉพาะปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงแบบดั้งเดิมแต่เพียงอย่างเดียวอีกต่อ

ไป	จากสภาวะแวดล้อมในทกุมติทิีเ่ปลีย่นแปลงไป	โดยเฉพาะด้านความมัน่คงบริเวณชายแดน	

ท�าให้แบบแผนของการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย	 ซึ่งเป็น

โจทย์ส�าคัญให้ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศไทยต้องปรับตัวต่อสถานการณ์ดังกล่าว

	 ส�าหรบัประเทศไทยมทีีต่ัง้ทางภมิูศาสตร์ทีอ่ยูบ่นคาบสมทุรอนิโดจนี	และเป็นศนูย์กลาง

ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ล้อมรอบด้วยประเทศเพื่อนบ้าน	 ซึ่งมีพรมแดนทาง

บกติดต่อกัน	๔	ประเทศ	คือ	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	อยู่ทางด้านทิศตะวันตกและ

ภาคเหนือ	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	อยู่ทางด้านทิศเหนือและตะวันออก	ราช

อาณาจักรกัมพูชา	 อยู่ทางด้านทิศตะวันออก	 และสหพันธรัฐมาเลเซีย	 	 อยู่ทางด้านทิศใต	้

ท�าให้ไทยมีที่ตั้งเป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศในอาเซียน	 ซึ่งการมีพรมแดนติดต่อกันหาก



๒ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

มีการบริหารจัดการที่ดีแล้ว	 ก็ย่อมจะมีผลดีในเร่ืองของการลดความหวาดระแวงระหว่างกัน

ได้	และจากการเป็นหนึ่งในประเทศของสมาชิกอาเซียน	รวมทั้งมีพรมแดนติดต่อกับประเทศ

เพือ่นบ้านหลายประเทศ	ได้ส่งผลทัง้เชิงบวกและเชงิลบต่อไทย	เนือ่งจากประเทศไทยต้องเปิดเสรี

ในหลาย	ๆ 	ด้าน	ไม่ว่าจะเป็นการค้าสินค้าและบริการ	การลงทุน	การเคลื่อนย้ายเงินทุน	การ

เคลือ่นย้ายแรงงานฝีมอื	ซึง่อาจจะส่งผลให้บริเวณชายแดนเกดิปัญหาภยัคกุคามความมัน่คง

มั่นคงที่มาพร้อมกับการเปิดเสรีนี้ได้	

	 ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนจึงเป็นปัญหาที่สังคมไทย	ควรให้ความส�าคัญเนื่องจาก 

พื้นที่ชายแดนเป็นปราการด่านแรก	 และหากมีระบบการบริหารจัดการปัญหาที่ไม่มี

ประสิทธิภาพ	 อาจส่งผลให้ปัญหาเกิดการขยายวงกว้างได้	 ซึ่งปัจจุบันการบริหารจัดการ

พื้นที่ชายแดนภายใต้นโยบายของรัฐบาล	พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	ได้ให้ความส�าคัญกับ

การแก้ปัญหาบริเวณชายแดน	 ได้แก่	 ปัญหาเส้นเขตแดน	 ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง	 ปัญหา

อาชญากรรมข้ามชาต	ิปัญหายาเสพตดิ	ปัญหาการค้าสิง่ผดิกฎหมาย	และปัญหาความมัน่คง

อื่น	 ๆ	 บริเวณชายแดน	 ซึ่งได้มุ่งเน้นการบูรณาการแก้ไขปัญหาบริเวณชายแดนจากทุกภาค

ส่วน	นอกจากนีบ้ทบาทหน้าทีใ่นการจดัการกบัปัญหาภยัคกุคามความมัน่คงบรเิวณชายแดน

ที่ผ่านมาได้มีนโยบายในระดับชาติ	 ที่ได้วางกรอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ชายแดน	

โดยพยายามเพิ่มบทบาทให้ท้องถิ่นและภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร

จดัการปัญหาด้วยตนเองมากขึน้	เน่ืองจากกลไกรฐัทีม่อียูไ่ม่สามารถตอบสนองต่อปัญหาด้วย

สาเหตุต่าง	ๆ	เช่น	การขาดแคลนก�าลัง	เจ้าหน้าที่	การขาดแคลนงบประมาณ	การมีพลวัตร

ของปัญหาในระยะยาวจ�าเป็นต้องพึง่พาและเพิม่บทบาทของประชาชนในท้องถ่ินได้เข้ามามี

ส่วนร่วมแก้ปัญหากันเองมากขึ้น	

	 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	เล็งเห็นว่าการบริหารจัดการภัย

คุกคามความมั่นคงตามแนวชายแดน	 โดยเฉพาะประสิทธิภาพของกลไกที่มีอยู่ในการแก้ไข

ปัญหาภัยคกุคามความมัน่คงทีเ่กิดขึน้ทัง้ในปัจจบุนัและในอกี	1๐	ปี	ข้างหน้า	เป็นสิง่ทีจ่�าเป็นที่

จะต้องมกีารพฒันาให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมด้านความมัน่คง

ที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคตได	้ มิเช่นนั้นการบริหารจัดการความม่ันคงชายแดน	อาจไม่เกิด 

ผลสัมฤทธ์ิและไม่สามารถรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้	 และอาจท�าให้กลาย

เป็นอุปสรรคในการตดิต่อประสานงานระหว่างกนัและไม่ทนัต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป



๓ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ                                                                                             

๑.๒	วัตถุประสงค์ในการวิจัย

	 1.๒.1	 เพื่อศึกษาภัยคุกคามด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนในอีก	1๐	ปีข้างหน้า

	 1.๒.๒	 เพือ่ศกึษาประสทิธิภาพของกลไกการบรหิารจดัการชายแดนทีม่อียูใ่นปัจจบุนั	ใน

การจัดการผลกระทบจากปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นในอีก	1๐	ปีข้างหน้า

	 1.๒.๓	 เพื่อศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกองทัพและหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง	ในการบริหารจัดการชายแดนที่จะเกิดขึ้นในอีก	1๐	ปีข้างหน้า

๑.๓	ค�าถามในการวิจัย

	 1.๓.1	 ภัยคุกคามด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนในอีก	1๐	ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร

	 1.๓.๒	 ประสทิธภิาพของกลไกการบรหิารจดัการชายแดนทีมี่อยู่ในปัจจุบนั	ในการจดัการ

ผลกระทบจากปัญหาภยัคกุคามด้านความมัน่คงทีจ่ะเกดิข้ึนในอีก	1๐	ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร

	 1.๓.๓	 แนวทางและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ใน

การบริหารจัดการชายแดนที่จะเกิดขึ้นในอีก	1๐	ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร

๑.๔	ขอบเขตของการวิจัย

	 ๑.๔.๑	 ด้านเนื้อหา	

	 ในการศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการชายแดนเพ่ือรองรับภัยคุกคามความมั่นคงใน

ทศวรรษหน้า:	ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตกในครั้งนี้	ผู้วิจัยได้

ศึกษาและพัฒนาเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลมาจากนักวิชาการหลายท่าน	โดยแบ่งการ

เก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น	๓	กลุ่ม	คือ	1)	ภัยคุกคามด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนใน

อีก	1๐	ปีข้างหน้า	๒)	ประสิทธิภาพของกลไกการบริหารจัดการชายแดนที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ใน

การจัดการผลกระทบจากปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นในอีก	1๐	ปีข้างหน้า	

โดยได้พิจารณาประสิทธิภาพในสองแง่มุม	 ได้แก่	 ประสิทธิภาพจากแง่มุมของกระบวนการ

การบริหาร	และประสิทธิภาพจากแง่มุมของผลลัพธ์	 และ	๓)	แนวทางและข้อเสนอแนะเชิง

นโยบายต่อกองทพัและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ในการบริหารจัดการชายแดนทีจ่ะเกดิขึน้ในอกี	

1๐	ปีข้างหน้า

	 ๑.๔.๒	 ด้านพื้นที่

	 ศึกษาเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคตะวันออก	(จังหวัดสระแก้ว)	พรมแดนภาคตะวัน

ออกติดต่อกับประเทศกัมพูชา	 และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคตะวันตก	 (จังหวัดกาญจนบุรี)	



๔ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

เนื่องจากจังหวัดสระแก้วและกาญจนบุรี	รัฐบาลมีแผนที่จะพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษใน

อนาคต	อีกทั้งยังมีพื้นที่ติดกับด่านปอยเปตของกัมพูชา	และโครงการท่าเรือน�้าลึกทวายของ

เมียนมา	 ซึ่งในปัจจุบันและมีแนวโน้มในอนาคตที่จะได้รับการพัฒนาจากรัฐบาลของทั้ง	 ๒	

ประเทศ	 ตลอดจนมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต	 และการเจริญเติบโต

ดังกล่าวอาจส่งผลต่อภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นบริเวณชายแดน

	 ๑.๔.๓	 ด้านประชากร

	 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่มีภารกิจ	 อ�านาจหน้าที่	 หรือเก่ียวข้องทั้งทางตรงและ

ทางอ้อมเก่ียวกับการบริหารจัดการชายแดนในภาคตะวันออก	 (จังหวัดสระแก้ว)	 และภาค

ตะวันตก	(จังหวัดกาญจนบุรี)	ซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดหน่วยงานภาคความมั่นคง	ภาคธุรกิจ	และ

ภาคประชาสังคม	

	 ๑.๔.๔	 ด้านระยะเวลา

การศึกษาครั้งนี้ด�าเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน	๒๕๖1	–	มิถุนายน	๒๕๖๒	รวมระยะ

เวลาทั้งสิ้น	๘	เดือน

๑.๕	นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย

	 1.๕.1	 ความม่ันคงชายแดน	 หมายถึง	 ภัยคุกคามหรือปัญหาทุกมิติท่ีเกิดข้ึนบริเวณ

ชายแดนของประเทศไทยท่ีติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านบริเวณชายแดนภาคตะวันออก 

และภาคตะวันตก	 ซึ่งมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อเอกราช	 อธิปไตย	 และความมั่นคงของชาติ	

โดยภารกจิในการรกัษาความมัน่คงตามแนวชายแดนน้ัน	เป็นความรับผดิชอบของกองทพัไทย

ในการสร้างรั้ว	เครื่องกีดขวาง	และการจัดวางก�าลังทหารเพื่อตรึงแนวชายแดนไว้	นอกจากนี้	

กองทพัยังต้องมกีารเสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้แก่ประชาชนทีอ่าศยัอยู่ในพืน้ทีช่ายแดนในทกุ

มิติ	ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	และสิ่งแวดล้อม	เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 

ที่ดี	มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

	 1.๕.๒	 ภยัคกุคามความมัน่คงทีจ่ะเกดิขึน้ใน	1๐	ปีข้างหน้า	หมายถงึ	ภัยคุกคามหรอืปัญหา

ด้านความมัน่คง	เศรษฐกิจ	สงัคม	วฒันธรรม	ทรพัยากรธรรมชาต	ิและสิง่แวดล้อมทีม่แีนวโน้ม

จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตามแนวชายแดนบริเวณจังหวัดสระแก้วและกาญจนบุรีในระยะ	1๐	

ปี	ซึง่เป็นภัยคกุคามทัง้ตามแบบและไม่ตามแบบ	และมแีนวโน้มทีจ่ะส่งผลกระทบต่อประเทศ

โดยรวม



๕ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ                                                                                             

	 1.๕.๓	 กลไกการบริหารจัดการชายแดน	หมายถึง	ยุทธศาสตร์ชาติ	นโยบายความมัน่คง

แห่งชาต	ิ แผนการบรหิารจดัการชายแดนด้านความมัน่คง	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ชาติ	รวมถึงกฎระเบียบ	ค�าสั่ง	คณะกรรมการ	คณะท�างาน	โครงการฯ	หน่วยงานขับเคลื่อน	

และเครือ่งมอืยทุโธปกรณ์ต่าง	ๆ 	ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง	หรือน�ามาใช้ในการบริหารจดัการชายแดน

ในพื้นที่ชายแดนทั้งภาคตะวันออกและตะวันตก

	 1.๕.๔	 ประสิทธิภาพของกลไกการบริหารจัดการชายแดน	หมายถึง	การพิจารณากลไก

การบรหิารจดัการชายแดนทีม่อียูใ่นปัจจบุนั	ว่ามคีวามสอดคล้องกบัสถานการณ์ในพืน้ทีห่รอื

ไม่อย่างไร	โดยการวเิคราะห์ผ่าน	1)	ประสทิธภิาพจากแง่มมุของกระบวนการบรหิาร	เช่น	การ

มีเป้าหมายในการปฏิบัติที่ชัดเจน	 สายการบังคับบัญชาไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	มี

การสนับสนุนด้านการประสานงานภายใน	มีการจัดโครงสร้างที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

ในพื้นที่	รวมทั้งความพร้อมด้านทรัพยากรของหน่วยงานภายในพื้นที่	และ	๒)	ประสิทธิภาพ

จากแง่มมุของผลลพัธ์	พจิารณาว่ากลไกการบริหารจัดการชายแดนท่ีมีอยู่สามารถจดัการผลก

ระทบจากปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นในอีก	 1๐	ปีข้างหน้าได้หรือไม่	 เช่น	

ผลงานมีประโยชน์ต่อสังคม		การบริการเป็นที่พึงพอใจต่อประชาชน	ผู้ปฏิบัติงานมีจิตส�านึก

ที่ดีต่อการปฏิบัติงาน	และการปฏิบัติงานส�าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์	เป็นต้น

	 1.๕.๕	 พื้นที่ชายแดนภาคตะวันออก	 หมายถึง	 พื้นที่ต่อเนื่องกับเส้นเขตแดนระหว่าง

ประเทศท่ีสามารถบ่งบอกถึงอาณาบริเวณ	 หรือเส้นแบ่งเขตแดน	 หรือจุดสิ้นสุดเขตแดน

ทางภาคตะวันออกของประเทศไทย	 และเป็นพื้นท่ีที่อยู่ภายใต้เขตอ�านาจอธิปไตยแห่งราช

อาณาจกัรไทย	สามารถบังคบัใช้กฎหมายได้อย่างสงูสดุ	โดยพืน้ทีช่ายแดนซึง่ตดิต่อกบัประเทศ

เพือ่นบ้าน	คอื	กมัพชูา	ซึง่มลีกัษณะทางภายภาพ	ได้แก่	พืน้ดนิ	พืน้น�า้	ร่องน�า้	อากาศ	ภเูขา	ฯลฯ

	 1.๕.๖	 พื้นที่ชายแดนภาคตะวันตก	 หมายถึง	 พื้นท่ีต่อเน่ืองกับเส้นเขตแดนระหว่าง

ประเทศที่สามารถบ่งบอกถึงอาณาบริเวณ	หรือเส้นแบ่งเขตแดน	หรือจุดสิ้นสุดเขตแดนทาง

ภาคตะวันตกของประเทศไทย	และเป็นพืน้ทีท่ีอ่ยู่ภายใต้เขตอ�านาจอธปิไตยแห่งราชอาณาจกัร

ไทย	 สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างสูงสุด	 โดยพื้นที่ชายแดนซึ่งติดต่อกับประเทศเพื่อน

บ้าน	คือ	เมยีนมา	ซึง่มลีกัษณะทางภายภาพ	ได้แก่	พืน้ดนิ	พืน้น�า้	ร่องน�า้	อากาศ	ภเูขา	ฯลฯ

	 1.๕.๗	 กลุ่มประชากรภาครัฐ	หมายถึง	บุคคลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เข้ารับราชการ		

เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ	 หรือเจ้าพนักงานภายใต้สังกัดหน่วยงานภาครัฐ	 ได้แก่	 กระทรวงกลาโหม	



๖ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

กระทรวงมหาดไทย	 และส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการรักษา

ความสงบเรยีบร้อย	และความมัน่คงของชาต	ิโดยเฉพาะการป้องกนัและการต่อต้านภยัคกุคาม

ความมัน่คงทัง้ตามแบบและไม่ตามแบบ	ในพืน้ทีช่ายแดนไทยภาคตะวนัออกและภาคตะวันตก

	 1.๕.๘	กลุม่ประชากรภาคธรุกจิ	หมายถึง	บคุคลพลเรือนทีเ่ป็นผู้ประกอบการ	หรือเป็น

เจ้าของกิจการ	 ในองค์กรภาคเอกชน	 และเป็นสมาชิกกลุ่มซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อด�าเนินกิจกรรม

ทางด้านธุรกิจในลักษณะของการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มร่วมกัน	 ได้แก่	 สภาหอการค้า

จังหวัด	 และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดในพ้ืนท่ีชายแดนไทยภาคตะวันออกและภาคตะวันตก	

ซึ่งมีศักยภาพและความพร้อมในมิติต่าง	ๆ	ทั้งเงินทุน	ก�าลังคน	มีระบบเครือข่าย	ฯลฯ	และ

ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงตามแบบและไม่

ตามแบบ

	 1.๕.๙	 กลุ่มประชากรภาคประชาสังคม	หมายถึง	 ประชาชนทุกเพศทุกวัย	 หรือบุคคล

โดยทั่วไปที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนไทยภาคตะวันออกและภาคตะวันตก	ได้แก่	ประชาชน	

กลุ่มชมรม	สมาคม	อาสาสมคัร	และองค์กร	NGO	ซึง่ได้รบัผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อม

จากปัญหาภยัคกุคามความมัน่คงตามแบบและไม่ตามแบบ	จนส่งผลท�าให้วถีิการด�าเนินชวีติ

เปลี่ยนแปลงไป	และเกิดความไม่มั่นคง/ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑.๖	ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

	 1.๖.1	 ทราบถึงภัยคุกคามด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนในอีก	1๐	ปีข้างหน้า

	 1.๖.๒	 ทราบถงึประสทิธภิาพของกลไกการบริหารจดัการชายแดนทีม่อียู่ในปัจจบุนั	ใน

การจัดการผลกระทบจากปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นในอีก	1๐	ปีข้างหน้า

	 1.๖.๓		สามารถเสนอแนวทางและข้อเสนอแนะเชงินโยบายต่อกองทพัและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการชายแดนที่จะเกิดขึ้นในอีก	1๐	ปีข้างหน้า
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บทที่ ๒
ทบทวนวรรณกรรม





๙ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ                                                                                             

บทที่ ๒
ทบทวนวรรณกรรม

	 การบรหิารจดัการภัยคกุคามความมัน่คงตามแนวชายแดน	 เป็นส่วนหนึง่การพัฒนาพื้นที่

ชายแดนของประเทศไทยที่มีพ้ืนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน	 เพ่ือท�าให้เป็นช่องทางใน

การกระจายสินค้าและบริการมากขึ้น	 ซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์

ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	 1๒	 โดยส่ิงที่ส�าคัญของการพัฒนา

พื้นที่ชายแดน	 คือ	 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีให้มีคุณภาพชีวิต 

ที่ดีขึ้น	 การพัฒนาพื้นที่ชายแดนต้องค�านึงถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ	 

สิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และความมั่นคง	 อีกท้ัง	 ต้องอาศัยข้อมูลจากทุกภาคส่วน	 เพื่อให้เกิด 

การบูรณาการในการบริหารจัดการภัยคุกคามความมั่นคงตามแนวชายแดน	 และการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีประสิทธิภาพไปพร้อมกัน	 ซึ่งการศึกษาในส่วนนี้	 ผู้วิจัยได้

ท�าการศึกษาตามหัวข้อต่อไปนี้				

	 แนวคิดเกี่ยวกับภัยคุกคามความมั่นคง

	 กลไกการบริหารจัดการชายแดน

	 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพ

	 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 กรอบแนวคิดในการวิจัย

๒.๑	แนวคิดเกี่ยวกับภัยคุกคามความมั่นคง

	 ความหมายของภัยคุกคาม 

	 จากการศกึษาของวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร1		ราชบณัฑติยสถาน๒	นพปฎล	สดุเฉลยีว๓ 

ได้กล่าวถึงภัยคุกคามความมั่นคงไว้ว่า	 ในอดีตภัยคุกคามความมั่นคงเป็นภัยคุกคามจาก

ภายนอก	 โดยเฉพาะภัยคุกคามทางทหาร	 ส�าหรับปัจจุบันลักษณะของภัยคุกคามที่เกิดขึ้น	

และแนวโน้มในอนาคตท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคงจะมีหลากหลายและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น	 

   1	 	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร. คู่มือใช้เป็นแนวทางการศึกษาตามหลักสูตรของวิทยาลัยป้องกันราช
อาณาจักร, ม.ป.ป.,	กรุงเทพฯ,	
 ๒	ราชบัณฑิตยสถาน.	พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, ม.ป.ป.,	 เข้าถึงได้
จาก:		http://msk-school.net/TRIED๒๕๔๒/keywords.html.	
 ๓	นพปฎล	สดุเฉลยีว.	ความพร้อมของราชการส่วนภมูภิาคในการจดัการความมัน่คงภายใต้ภยัคกุคามรปูแบบ
ใหม่:	กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี.	ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต.	จันทบุรี,	๒๕๖๐.



1๐ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

ซึง่จากการส�ารวจความหมายของภยัคกุคามความมัน่คงสามารถสรุปได้ว่า	หมายถึงการแสดง 

ถึงอ�านาจด้วยกิริยาหรือวาจาให้หวาดกลัว	 รวมทั้งแสดงพฤติการณ์ที่จะก่อให้เกิดความ 

เสียหาย	 และท�าให้ผู้ถูกคุกคามต้องกระท�าหรือละเว้นการกระท�าอย่างใดอย่างหน่ึง	 รวมไป

ถึงการกระท�าที่จะเป็นอันตรายหรือมีผลต่อความมั่นคงของชาติในทุกๆ	ด้านโดยภัยคุกคาม 

ความมัน่คงสามารถทีจ่ะแบ่งได้	 ๒	ประเภท	คอื	 ภยัคกุคามแบบดัง้เดมิ	 (Traditional	 Threat)	 

ซึ่งหมายถึง	 ภัยท่ีเกิดจากการรุกรานด้วยก�าลังทหาร	 และยังรวมไปถึงบ่อนท�าลาย	 การก่อ

วินาศกรรม	 จารกรรม	 ที่กระท�าในลักษณะรัฐต่อรัฐ	 และภัยคุกคามรูปแบบใหม่	 (Non- 

traditional	Threat)	ทีเ่ป็นภยัคกุคามทีไ่ม่ใช่ทางทหารเท่านัน้	แต่เป็นภยัคกุคามในรูปแบบอืน่ๆ	

ทีส่ง่ผลกระทบตอ่การพฒันาและการเสริมสร้างความมัน่คงโดยรวมของประเทศ	เชน่	ปัญหา

สิ่งแวดล้อม	ยาเสพติด	การก่อการร้าย	เป็นต้น	โดยปัญหาเหล่านี้อาจมาจากการพัฒนาและ

แก้ไขปัญหาของประเทศที่ผ่านมาในอดีต	 ซ่ึงถือได้ว่าเป็นรากเหง้าส�าคัญของปัญหาและภัย

คุกคามรูปแบบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่	ที่ถึงแม้ว่าได้มีการจัดท�า

แผนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ	แล้วก็ตาม	ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงให้ความส�าคัญกับการ

ศึกษาแนวโน้มภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

	 ลักษณะของภัยคุกคามความมั่นคง

	 	 ปัจจบัุนกระแสโลกาภิวฒัน์ท�าให้การเชือ่มโยงในมิตต่ิางๆ	 เป็นไปอย่างรวดเร็ว	 ซบัซ้อน

รวมทัง้เกิดจากการเปลีย่นแปลงทีเ่ชือ่มโยงกับบรบิทโลกในมิตต่ิางๆ	ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ	สงัคม	

และการเมือง	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงมากขึ้น	 สอดคล้องกับแนวคิดด้านภัย

คุกคามความมั่นคงของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 ๔	 ที่ได้ระบุว่าภัยคุกคามความ

มั่นคงมีขอบเขตที่กว้างมาก	 เช่น	 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกและผลจาก

การพัฒนาประเทศที่ผ่านมาประกอบกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยขาดความสมดุลได้ 

ส่งผลกระทบ	ต่อความมัน่คงของมนุษย์	ปัญหาความมัน่คงทางอาหาร	ปัญหาความเสือ่มโทรม

ของทรัพยากรธรรมชาติและ	 สิ่งแวดล้อมและปัญหาความขัดแย้งแย่งชิงทรัพยากรที่ส่งผล 

ต่อเนื่องเป็นความขัดแย้งระหว่างประชาชน	และความขัดแย้งกับหน่วยงานภาครัฐ

	 นอกจากน้ียังมีปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงใหม่ๆ	 ที่เกิดข้ึนอีก	 เช่น	 การแพร่ระบาด

ของโรคอุบัติใหม่	 การโจมตี	 และการจารกรรมทางไซเบอร์	 เนื่องจากการก�าหนดมาตรการ

ป้องกันท�าได้ยากและไม่ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	 ทั้งน้ี	 ประเทศก�าลังพัฒนา 

   ๔	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ.	นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔,	๒๕๕๘,	หน้า	
๗-๘.
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จะตกเป็นเป้าหมายการโจมตีมากขึ้นเพราะมีความล้าหลังทางเทคโนโลยีและขาดความรู้ 

ในการก�าหนดมาตรการป้องกันทีต้่องใช้ผูที้ม่คีวามช�านาญเฉพาะทาง	นอกจากนีอ้ทิธพิลของ

ส่ือประเภทเครือข่ายสังคมเป็นเครื่องมือส�าคัญของประชาชนในการรวมตัวด�าเนินกิจกรรม

ทางสาธารณะและการเคลือ่นไหวกจิกรรมทางการเมอืง	สือ่ดงักล่าวมโีอกาสถกูน�ามาใช้ในทาง

ทีผ่ดิ	เพือ่โจมต	ีบ่อนท�าลาย	หรอืบดิเบอืนข้อเทจ็จรงิ	รวมถึงการ	แพร่กระจายถ้อยค�าที่สร้าง

ความเกลียดชังที่มีฐานมาจากอคติและการเลือกปฏิบัติ	ซึ่งอาจท�าให้เกิดความเกลียดชังและ

ปัญหาความแตกแยกภายในประเทศ	 รวมถึงส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	

ในกรณีที่มีการใช้สื่อประเภทนี้โจมตีหรือบ่อนท�าลายประเทศอื่น	

	 จะเห็นได้ว่าภยัคุกคามความมัน่คงยงัคงเป็นปัญหาทีส่�าคญัเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองในหลาย

พื้นที่	 โดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนา	 ซึ่งภัยคุกคามเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นภัยคุกคามไม่

ตามแบบที่มาพร้อมกับการพัฒนาในพื้นที่และมีแนวโน้มความรุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆ	 โดย

ปัญหาภยัคกุคามรปูแบบใหม่ทีเ่กดิขึน้ในการพฒันาเชงิพืน้ที	่สภาความมัน่คงแห่งชาต	ิ๕	ได้

ให้ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาภัยคุกคามไม่ตามแบบไว้เพิ่มเติมไว้ดังนี้

	 1)	ปัญหายาเสพติด	สถานการณ์ยาเสพติดของประเทศไทยมีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มขึ้นมา

โดยต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มของเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเส่ียง

ที่ส�าคัญปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังปัญหาอื่นๆ	 เช่น	 ปัญหา

อาชญากรรม	ปัญหาการท�าลายศักยภาพของประชากร	และปัญหาการขยายตัวขององค์กร

อาชญากรรม	 นอกจากน้ี	 ประเทศไทยต้องเผชิญกับการลักลอบค้ายาเสพติดจากประเทศ

เพือ่นบ้าน	 โดยเป็นประเทศทางผ่านและประเทศปลายทาง	 ในขณะทีก่ารลกัลอบขนยาเสพตดิ 

และแหล่งพักยาเสพติดอยู่บริเวณพื้นที่ชายแดนฝั่งไทยและประเทศเพื่อนบ้าน	

	 ๒)	ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฏหมาย	ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งที่ทวีความรุนแรงและซับซ้อน

เพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง	 และก่อให้เกิดผลกระทบมากขึ้นเป็นล�าดับ	 โดยยังคงมีแรงงาน

ต่างด้าวผิดกฏหมายได้รับการผ่อนผันให้ท�างานในพื้นท่ีหลายจังหวัด	 ขณะที่ยังมีอีกจ�านวน

มากทีลั่กลอบท�างานขายแรงงานกระจายอยู่ตามจงัหวดัต่างๆ	แต่ยงัไม่มรีะบบบรหิารจดัการ

ทีส่ามารถควบคมุปัญหาผลกระทบส�าคญัทีเ่กิดข้ึนตามมาได้	โดยเฉพาะปัญหาเด็กเกิดใหม่ใน

ประเทศไทย	ปัญหาด้านสาธารณสุข	ปัญหาการปฏิบัติตามกฏหมาย	และกฏระเบียบชุมชน	

สังคม	อาชญากรรม	และปัญหาสิทธิมนุษยชน
   ๕	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – 
๒๕๖๐).	กรุงเทพฯ.



1๒ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

	 ๓)	ปัญหาความขดัแย้งในสงัคม	เกิดจากความเคลือ่นไหวทางการเมอืงทีน่�าไปสูก่ารแบ่ง
ฝักแบ่งฝ่าย	โดยมช่ีองทางในการเผยแพร่ข่าวสารทีห่ลากหลายจากกลุม่ทีต้่องการสร้างความ
ขดัแย้ง	ซึง่จะน�ามาสูก่ารสร้างความเกลยีดชังระหว่างกลุ่มคน	รวมทัง้ความเส่ียงทีจ่ะน�าไปสู่การ
เผชิญหน้าและอาจใช้ความรุนแรงตามมา	นอกจากนี้ยังรวมถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่าง
ประชาชนด้วยกันจากกรณีใช้ประโยชน์	 หรือการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ซึง่ยงัไม่สามารถหาข้อยตุไิด้	และความขดัแย้งระหว่างประชาชนกบัหน่วยงานของรัฐบาลจาก
กรณคีดัค้านโครงการของรฐั	หรอืการด�าเนนินโยบายของรัฐบาลและยังไม่มแีนวทางคล่ีคลาย
ปัญหาที่เป็นรูปธรรมเช่นกัน	
	 ๔)	 ปัญหาการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 จากการพัฒนาที่เกิดขึ้นได้
ส่งผลกระทบในมิติความมั่นคงเรื่องเขตแดน	 และมิติการพัฒนาเรื่องระบบนิเวศน์	 โดยยัง
คงมีสถานการณ์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในการลักลอบตัดต้นไม้ท�าลายป่า	 การบุกรุกพื้นที่
ต้นน�้า	 ล�าธาร	 การบุกรุกป่าชายเลน	 ซึ่งเกิดจากประชาชนทั่วไปและกลุ่มนายทุน	 จนท�าให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งระบบนิเวศน์ถูกท�าลายขยายพื้นที่เพิ่มวงกว้าง
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาหลากหลายมิติ	เช่น	ฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลง
ไป	พื้นที่ประสบภัยธรรมชาติบ่อยครั้งและมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น	การเกษตรได้ผลไม้ไม่ยั่งยืน	
รายได้ไม่แน่นอนและชีวิตไม่มั่นคง		
	 ๕)	ปัญหาสาธารณภัยขนาดใหญ่	 เป็นปัญหาที่ให้ความส�าคัญทั้งสาธารณภัยที่เกิด
จากภัยธรรมชาติและภัยที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกัน	 โดยเฉพาะที่เกิดจากการท�าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ส่งผลให้เกิดอุทกภัยและวาตภัยขนาดใหญ่	หรือภัยแล้ง
และภัยหนาวที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่	 และไม่อาจคาดการณ์
สภาพที่จะเกิดขึ้นและผลที่ตามมาได้ง่ายเหมือนในอดีต	 รวมทั้งมีแนวโน้มที่จะเกิดภัยพิบัติ
ขนาดใหญ่	และมรีะดบัความรนุแรงเพิม่มากข้ึน	ซึง่ส่งผลให้เกิดความสูญเสียชวีติและทรพัย์สิน
ของประชาชนเพิ่มมากขึ้นด้วย
	 ๖)	ปัญหาโรคระบาด	ในศตวรรษที่	๒1	ทั่วโลกจะเผชิญกับโรคติดต่อต่างๆ	เพิ่มมากขึ้น	 
ทัง้โรคทีเ่กดิใหม่	และโรคตดิเชือ้ต่างๆ	ทีเ่พิม่มากข้ึน	ทัง้โรคทีเ่กิดใหม่และโรคตดิเชือ้เก่าทีก่ลับมา
อกีครัง้	ซึง่ก่อให้เกิดผลกระทบรนุแรงต่อเศรษฐกิจและวิถีชวีติของประชาชน	สาเหตขุองการเกิด
โรคตดิต่อทีร่นุแรงเนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลงทางสังคม	ส่ิงแวดล้อม	พฤตกิรรม	ความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยี	การคมนาคมขนส่ง	การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก	ซึ่งปัญหาโรค
ระบาดหากเกิดการระบาดรุนแรงย่อมส่งผลกระทบต่อความสญูเสยีทางเศรษฐกจิ	ความมัน่คง

ทางสงัคม	และเสถียรภาพของประเทศอกีด้วย
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	 ๗)	ปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ	แม้ว่าไทยจะมิได้เกี่ยวข้องโดยตรง

กับปัญหาความขัดแย้งที่เป็นสาเหตุของการก่อการร้ายระหว่างประเทศแต่ก็ได้รับผลจาก

ความขดัแย้งทีเ่กิดขึน้	เนือ่งจากการมคีวามสมัพนัธ์ทางการทตูกบัประเทศทีเ่ป็นเป้าหมายการ

ก่อการร้าย	รวมทัง้มชุีมชนและมผีลประโยชน์ของประเทศเป้าหมายอยูใ่นประเทศไทย	ซึง่เป็น

ส่ิงจงูใจส�าคญัทีเ่ชือ่มโยงให้กลุม่ก่อการร้ายระหว่างประเทศเข้ามาในปฏบิตักิารในประเทศไทย	

ส�าหรับเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติ	ที่ประกอบไปด้วยการค้ามนุษย์	ยาเสพติด	การโจรกรรม	

การปลอมแปลงเอกสารการเดินทาง	การละเมิดสิขสิทธิ์	ตลอดจนอาชญากรรมทางข้ามชาติ

ทางเศรษฐกิจและคอมพิวเตอร์ที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

	 โดยสรุปการพัฒนาในพื้นที่จะส่งผลให้เกิดปัญหาภัยคุกคามไม่ตามแบบ	ดังนี้	1)	ปัญหา

ยาเสพติด	๒)	ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฏหมาย	๓)	ปัญหาความขัดแย้งในสังคม	๔)	ปัญหา

การท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕)	ปัญหาสาธารณภัยขนาดใหญ่	๖)	ปัญหา

โรคระบาด	๗)	ปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ

	 ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคดิของกองอ�านวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร๖	 

ที่ได้สรุปภัยคุกคามไม่ตามแบบไว้ในลักษณะใกล้เคียงกัน	ดังนี้	

	 1)	ปัญหาการก่อการร้าย	ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ	ในภูมิภาคทั่วโลกก่อให้เกิดเป็นภัย

คกุคามจากการก่อการร้าย	เป็นเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกับการใช้ความรนุแรงและผิดกฏหมาย	ส�าหรบั

ประเทศไทยแม้ไม่ได้เป็นเป้าหมายโดยตรงของกลุม่ก่อการร้ายสากล	แต่งยงัคงเป็นประเทศที่

เส่ียงต่อการทีก่ลุม่ก่อการร้ายอาจเข้ามาปฏบิตักิารเป็นแหล่งหลบซ่อนจดัหาเงินทนุเนือ่งจาก

มีปัจจัยเอื้ออ�านวยหลายประการ	 ได้แก่	 นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุนจาก 

ต่างชาติ	เป็นต้น

	 ๒)	ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาต	ิยงัเป็นภยัคกุคามทีม่แีนวโน้มจะทวคีวามรุนแรงทัว่โลก	

โดยมีปัจจัยจากภาวะเศรษฐกิจตกต�่า	 เป็นตัวเร่งให้เกิดการขยายตัวของอาชญากรรมหลาก

หลายประเภท	 ประกอบกับปัจจุบันอาชญากรรมหรือกลุ่มองค์กรอาชญากรรมเพิ่มความ

ร่วมมือในลักษณะพันธมิตรข้ามชาติและแสวงประโยชน์จากนวัตกรรมทางเทคโนโลยีต่างๆ	 

รวมถงึช่องว่างทางกฏหมายและการบงัคบัใช้กฏหมายในหลายประเทศทียั่งขาดประสิทธิภาพ	

มีส่วนท�าให้การก่ออาชญากรรมกระท�าได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

   ๖	กองอ�านวยการรกัษาความม่ันคงภายในราชอาณาจกัร.	ยทุธศาสตร์กองอ�านวยการรกัษาความมัน่คงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙,	ม.ป.ป.,	กรุงเทพฯ,	
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	 ๓)	ปัญหายาเสพตดิ	สถานการณ์ยาเสพตดิประเทศไทยมแีนวโน้มความรุนแรงเพิม่มาก

ขึ้นถึงแม้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ด�าเนินแก้ปัญหาอย่างจริงจัง	 จนสามารถมีผลการ

ด�าเนนิงานในด้านต่างๆ	ได้สงูขึน้มากกว่าการปฏบิตัทิีผ่่านมา	แต่ด้วยข้อจ�ากดัและเหตปัุจจยั

ที่เกี่ยวเนื่องหลายประการทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	การเมือง	สถานการณ์ด้านความมั่นคง	ฯลฯ	

ทีม่ส่ีวนท�าให้ปัญหายาเสพติดขยายตัวเพ่ิมมากขึน้	ซึง่จะท�าให้ส่งผลต่อความปลอดภยัในชวีติ

และทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม

	 ๔)	ปัญหาอาชญากรรมทางคอมพวิเตอร์	ปัญหานีใ้นปัจจุบนัพบมากขึน้เนือ่งจากมผีลก

ระทบต่อเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสถาบันทางการเงิน	 เนื่องจากพบข้อมูลการจารกรรมข้อมูล

จากองค์กรหรือสถาบันทางเศรษฐกิจและความมั่นคงก�าลังเป็นปัญหาใหญ่ที่ทวีความรุนแรง

มากขึ้นเรื่อยๆ	 ดังนั้นการสร้างระบบป้องกันและได้รับการทดสอบระบบตลอดเวลา	ทั้งยังมี

ความเสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูลซึ่งมีค่ามหาศาลและความท้าทายความสามารถ	การก่อ

วินาศกรรมทางข้อมูลที่เป็นภัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ	สังคม	และความมั่นคง

	 ๕)	ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ	 ในห้วงวันที่ผ่านมาได้เกิดภัยธรรมชาติท่ีส่งผลกระทบ

ต่อชีวิต	 ความเป็นอยู่ของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ	 ท�าให้เกิดความสูญเสียทั้ง

ชีวิตและทรัพย์สิน	โดยสาเหตุเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติหรือมนุษย์ได้ท�าให้เกิด

ขึน้มา	และธรรมชาตมิหีลายรปูแบบแตกต่างออกไป	บางอย่างร้ายแรงน้อยบางอย่างร้ายแรง

มาก	ได้แก่	การเกิดอุทกภัยหรือน�้าท่วม	พายุ	แผ่นดินไหว	ดินถล่ม	ความแห้งแล้ง	 เป็นต้น	

ซ่ึงจ�าเป็นต้องมีการป้องกันและเสริมสร้างระบบป้องกันภัย	 และระบบแจ้งเตือนเพื่อเตรียม

รองรับภัยพิบัติที่เกิดขึ้น

	 ๖)	ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง	ผู้ซึ่งหลบหนีเข้าเมืองโดยใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านหรือ

เข้ามากระท�าผิดกฏหมายในไทย	 หรือเป็นแรงงานต่างด้าวในไทยที่เข้าเมืองมาโดยยผิดกฏ

หมาย	ซึ่งอาจจะเข้ามาก่อปัญหาอาชญากรรมต่างๆ	ในประเทศไทยได้

	 โดยสรปุ	ปัญหาภยัคกุคามตามแนวคดิของกองอ�านวยการรักษาความมัน่คงภายในราช

อาณาจักรมีดังนี้	1)	ปัญหาการก่อการร้าย	๒)	ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ		๓)	ปัญหายา

เสพติด	๔)	ปัญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์	๕)	ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ		และ	๖)	

ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง	
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	 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร๗	ยงัได้อธบิายเพิม่เตมิถงึภัยคกุคามทีไ่ม่ใช่ทางทหาร	คอื	

ภยัคกุคามทีไ่ม่มผีลกระทบต่อเอกราชและบรูณภาพแห่งดินแดนโดยตรง	แต่เป็นสถานการณ์

ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ	ด้านพร้อมกัน	ทั้งด้านการเมือง	ด้านเศรษฐกิจ	และ

ด้านสังคม	มีความสลับซับซ้อน	และทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น	และอาจจะส่งผลกระทบต่อความ

มั่นคงของชาติได้	สรุปได้ดังนี้

	 1)	ปัญหายาเสพติด	 เป็นปัญหาที่มีความส�าคัญเร่งด่วนที่จะต้องรีบด�าเนินการแก้ไข	

เพราะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรบุคคลของชาติโดยตรง	ท�าให้คนไทยมีประสิทธิภาพในด้าน

ต่างๆ	 ลดลง	 นอกจากนั้นยังส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ	 ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม	 ท�าให้

ศักยภาพของประเทศไทยในภาพรวมลดลง

	 ๒)	ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	 ซึ่งบุคคลเหล่านี้เข้ามาอาจเป็นพาหะ 

น�าโรคตดิต่อ	และก่ออาชญากรรมต่างๆ	นอกจากน้ันอาจจะแอบแฝงเข้ามาหาข่าวทัง้ฝ่ายต่อ

ต้านและฝ่ายไทยในรูปแบบต่างๆ	หรือปฏิบัติการบ่อนท�าลาย	ก่อวินาศกรรมเป้าหมายทาง

ทหารและฝ่ายพลเรือนของฝ่ายเรา	 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของประเทศของ

ตนในยามสงคราม	ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในระยะยาว

	 ๓)		ปัญหาอาชญากรรมตามแนวชายแดน	ได้แก่	การลักลอบค้าอาวุธสงคราม	และการ

ลักลอบค้าของผิดกฎหมายอื่นๆ	 รวมทั้งปัญหาการประมง	 ปัญหาบุคคลสองสัญชาติ	 และ

ปัญหาค้าแรงงานผิดกฎหมาย

	 โดยสรุปภัยคุกคามท่ีไม่ใช่ภัยคุกคามทางทหารหรือภัยคุกคามรูปแบบใหม่	 อาจจะส่ง

ผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ	 ตามแนวคิดของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	 มีดังน้ี	 

1)	ปัญหายาเสพตดิ	๒)	ปัญหาผูห้ลบหนเีข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	และ	๓)	ปัญหาอาชญากรรม

ตามแนวชายแดน

	 จากการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวกับภัยคุกคามความมั่นคงดังกล่าว	พบว่า	ส�านักงานสภาค

วามมั่นคงแห่งชาติ	กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	วิทยาลัยป้องกัน

ราชอาณาจกัร	ได้ให้ลกัษณะของภยัคกุคามความมัน่คงไปในแนวทางเดยีวกนั	และมลัีกษณะ

คล้ายคลึงกัน	ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่	๒.1

   ๗	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร.	บทเรียนที่	1	ยุทธศาสตร์ชาติ.	(ใช้เฉพาะการศึกษาในวิทยาลัยป้องกันราช
อาณาจักร)(ออนไลน์),	ม.ป.ป,	เข้าถงึได้จาก:	http://www.ldinet.org/๒๐๐๘/images/stories/	books/reform/๐๗_So-
cial-reform_ldi.pdf.	
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	 ส�าหรับปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนในปัจจุบันมีความเชื่อมโยงในแทบทุกมิต	ิ 

เห็นได้จากรายงานการวิจัยของฉัตรชัย	ศรีเมืองกาญจนา๘	ได้ระบุว่าปัญหาภัยคุกคามตาม

แนวชายแดนมีทั้งด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ	 การเมือง	 สังคม	 วัฒนธรรม	 ความมั่นคง 

ของมนุษย์	 และสิทธิมนุษยชน	 ซึ่งมีความสอดคล้องกับลักษณะของภัยคุกคามความมั่นคง

ในตารางที่	 ๒	 ทั้งนี้ปัญหาส�าคัญท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการความมั่นคงตามแนวชายแดน 

ของไทย	ประกอบด้วย	๕	ปัญหาส�าคัญ	ดังนี้

	 	 1)	 ปัญหาความไม่ชัดเจนจากเส้นเขตแดน	 จากสภาพปัญหาเดิมในเรื่องความ

ไม่ชัดเจนของเส้นแขตแดนไม่ว่าจะเป็นทางบกและทางทะเล	 รวมถึงปัญหาในการแย่งชิง

ทรัพยากร	มีโอกาสที่จะเกิดข้อพิพาทจนอาจน�าไปสู่การใช้ก�าลังทหารในการแก้ไขปัญหาโดย

พื้นที่ซึ่งมีแนวโน้มจะมีปัญหาดังกล่าวได้แก่ชายแดนประเทศไทย	 –	 กัมพูชา	 และชายแดน

ประเทศไทย	 –	 ประเทศเมียนมา	 มีปัจจัยส�าคัญจากปัญหาชนกลุ่มน้อย	 ปัญหายาเสพติด	

และผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบ	 ในขณะที่ชายแดนประเทศไทย	–	กัมพูชา	พบปัญหาในเรื่อง

ทรัพยากรธรรมชาติ	เช่น	การลักลอบตัดไม้พะยูง	เป็นต้น

	 	 ๒)	 ปัญหาการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	จากสภาพปัญหาความไม่

ชดัเจนของเส้นเขตแดนและปัจจยัภายในของประเทศเพือ่นบ้าน	ล้วนเป็นปัจจยัส�าคญัในการ

ลักลอบเข้าเมอืงโดยผดิกฎหมาย	เช่น	ปัญหาผู้หลบหนเีข้าเมอืงของชาวโรฮีนจา	จากรัฐอาระ

กันหรือรัฐยะไข่	ประเทศเมียนมา	หรือกรณีแรงงานจากชนกลุ่มน้อย	รวมถึงแรงงานต่างด้าว

ที่ลักลอบเขามาอย่างผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้าน	 ล้วนเป็นปัญหาส�าคัญท่ีส่งผลกระ

ทบต่อความมัน่คงของประเทศไทยในเรือ่งต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นปัญหาโรคระบาด	อาชญากรรม	

รวมถึงปัญหาเด็กเกิดใหม่	นอกจากนี้ปัญหาที่ตามมา	คือ	กระบวนการในการก�านหดสถานะ

บคุคลของกลุม่ต่างๆ	ทีล่กัลอบเข้าเมอืงไม่สามารถกระท�าได้อย่างชัดเจน	และอาจเกดิปัญหาด้าน

สทิธมินษุยชน

	 	 ๓)	ปัญหายาเสพติด	มีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ	ทั้งขบวนการผลติและ

การล�าเลยีงเข้าสู่ประเทศไทย	นอกจากนีปั้ญหาอยาเสพตดิมีการกระท�ากันเป็นขบวนการและ

เป็นเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศในลักษณะเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายทั้งภายใน

และภายนอกประเทศในลักษณะเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายอย่างกว้างขวาง	 พบผู้กระท�าผิดโดย

เฉพาะผู้เสพและผู้ค้ามีแนวโน้มเป็นเยาวชนมากยิ่งขึ้น

   ๘	ฉัตรชัย	ศรีเมืองกาญจนา. การบริหารจัดการด้านความมั่นคงพื้นที่ชายแดนของประเทศไทย,	๒๕๖1,	เข้า
ถึงได้จาก:	http://library๒.parliament.go.th/ebook/content-issue/๒๕๖1/hi๒๕๖1-๐๘๓.pdf



1๘ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

	 	 ๔)		 ปัญหาการค้าอาวุธสงคราม	 ที่เป็นอีกหน่ึงปัญหาส�าคัญอีกประการหน่ึงในการ

บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนถึงแม้ว่าการค้าอาวุธสงครามกับชนกลุ่มน้อยในเมียนมา

จะลดลง	 แต่ปัญหาของการค้าอาวุธสงครามให้กับกลุ่มค้ายาเสพติดกลับมีแนวโน้มสูงข้ึน	

นอกจากนี้ยังพบว่ามีการลักลอบค้าอาวุธสงคราม	ผ่านเข้ามาทางตามช่องทางแนวชายแดน

ทางบก	 จะเห็นได้ว่าปัญหาการค้าอาวูธสงคราม	 เป็นปัญหาที่มีความเชื่อมโยงกับปัญหา 

ยาเสพติด	 รวมไปถึงกลุ่มผิดกฎหมายอื่นๆ	 เช่น	 เครือข่ายการค้ามนุษย์ซึ่งล้วนมีความ 

เช่ือมโยงกัน	 ท�าให้การบริหารจัดการชายแดนมีความซับซ้อนเชื่อมโยงกับปัญหายาเสพติด	

รวมไปถึงกลุ่มผิดกฎหมายอื่นๆ	เช่น	เครือข่ายค้ามนุษย์ซึ่งล้วนมีความสลับซับซ้อน

	 	 ๕)	 ปัญหาทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล้อมและสาธารณภยัขนาดใหญ่	ส่งผลกระทบ

ข้ามเส้นเขตแดนระหว่างประเทศ	 ที่ส�าคัญส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการด�ารงรักษาระบบ

นเิวศโดยเฉพาะพืน้ทีแ่หล่งต้นน�า้ทีส่�าคญั	ซึง่หลายส่วนจะอยู่ในพืน้ทีป่่าเขาตามแนวชายแดน	

นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อปัญหาสาธารณภัยขนาดใหญ่	เช่น	อุทกภัย	ภัยแล้ง	ภัยหนาว	

และวาตภัยขนาดใหญ่	ซึ่งมีแนวโน้มความรุนแรงมากยิ่งขึ้น	ดังนั้นความส�าคัญในการบรหิาร

งานความมัน่คงตามแนวชายแดนในบรบิทนีจ้งึเป็นเรือ่งส�าคญัซึง่หน่วยงานด้านความมั่นคง 

จะต้องเผชิญและปัญหาภัยคุกคามต่อความมั่นคงดังกล่าว	

	 	 จะเห็นได้ว่าปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงตามแนวชายแดนสามารถสรุปได้ดังนี	้ 

1)	 ปัญหาความไม่ชัดเจนจากเส้นเขตแดน	 ๒)	 ปัญหาการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิด

กฎหมาย	๓)	ปัญหายาเสพตดิ	๔)	ปัญหาการค้าอาวธุสงคราม	และ	๕)	ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ

สิง่แวดล้อมและสาธารณภยัขนาดใหญ่	 ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นภัยคุกคามความมั่นคงตามแนว

ชายแดนโดยรวม

	 	 หากพิจารณาในภาคต่างๆ	 ของประเทศไทยซึ่งฉัตรชัย	 ศรีเมืองกาญจนา	 และ

ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ๙	 	 ได้ประสบปัญหาภัยคุกคามบริเวณชายแดนเหมือน

และแตกต่างกัน	ซึ่งสามารถแบ่งสถานการณ์ความมั่นคงในบริเวณชายแดน	ได้ดังนี้

	 	 1)	 ภาคเหนือ	

	 	 	 -	พื้นที่ชายแดน	มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศรอบบ้านเป็นแนวยาว	จึงเป็นสาเหตุ

ให้เกิดปัญหาหลายประการ	 ได้แก่	 ยาเสพติด	 ผู้หลบหนีเข้าเมือง	 และแรงงานต่างด้าว 

   ๙	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ.	แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔),	๒๕๖1,	เข้าถึงได้จาก	http://www.nsc.go.th/Download1.pdf



1๙ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ                                                                                             

ผิดกฎหมาย	การลักลอบค้าสิ่งผิดกฎหมาย	การค้าอาวุธสงคราม	การลักลอบส่งออกรถยนต์

ที่ถูกโจรกรรม	 การขยายตัวพื้นที่ชุมชนชายแดน	 โรคติดต่อชายแดนระหว่างประเทศที่ยังไม่

สามารถควบคุมได้และปัญหาการเข้าถึงบริการของภาครัฐในด้านการศึกษา	ด้านสาธารณสุข	

การพัฒนาโครงสร้าง	พื้นฐาน	โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคม	

	 	 	 -	พืน้ทีช่ัน้ใน	ส่วนใหญ่เป็นป่าอนรัุกษ์และป่าสงวนซึง่เป็นพืน้ทีต้่นน�า้	จงึเป็นเหตุ

ให้	เกดิปัญหาการบกุรกุพืน้ทีป่่า	การตดัไม้ท�าลายป่า	ท�าให้เกดิปัญหาน�า้ท่วม	ดนิโคลนถล่ม	และ

ภยัแล้ง	นอกจากนี	้ยงัประสบกบัปัญหาหมอกควนัทีก่่อให้เกิดผลกระทบอ่ืนๆ	ทัง้ด้านเศรษฐกิจ	

ด้านสุขภาพ	และด้านสิ่งแวดล้อม	ปัญหาความเหลื่อมล�้าทางสังคม	ปัญหาความขัดแย้งและ 

ความแตกแยกทางสงัคมเพิม่ขึน้จากหลายสาเหต	ุอาท	ิ การแย่งชงิทรัพยากรในพืน้ที	่ ความเห็น

ต่างทางการเมือง	และการบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร

	 	 	 	-	ปัญหาชาวเขาและชุมชนบนพืน้ทีสู่ง	ชาวเขาและชมุชนบนพืน้ทีสู่งในภาคเหนอื	

ยังมีความเสี่ยงในด้านความมั่นคงและเรื่องยาเสพติด	 ประชากรชาวเขาบางพื้นที่ยังมีอัตรา 

การเกิดสูง	 การอพยพ	 เข้ามาจากนอกพื้นท่ีและนอกประเทศ	พบว่าชาวเขาร้อยละ	๔๓.๒	 

ยังไม่ได้รับสัญชาติไทย	 ในขณะเดียวกัน	 ยังด�ารงชีวิตโดยพึ่งพิงธรรมชาติ	 เช่น	 การท�าการ

เกษตรเชิงเดี่ยวแบบดั้งเดิม	ส่งผลต่อการใช้ที่ดินและทรัพยากร	ธรรมชาติที่ไม่ถูกต้องและสิ้น

เปลือง	รวมทัง้การจดัต้ังถ่ินฐานทีอ่ยูอ่ย่างกระจดักระจายในพืน้ทีอ่นรุกัษ์	ห่างไกล	ทรุกนัดาร	

และการคมนาคมท่ีไม่สะดวก	 จึงท�าให้เกิดความเหล่ือมล�้าในโอกาสการเข้าถึงบริการขั้นพื้น

ฐาน	ส่งผลให้ตกอยู่ในสภาพความเป็นอยู่ยากจน	ยิ่งไปกว่านั้นการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม

อย่างรวดเร็วไปสู่ความทันสมัย	 ในเชิงวัตถุนิยม	 ท�าให้ชาวเขาและชุมชนบนพื้นที่สูงปรับตัว

ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน	 ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและขาดภูมิคุ้มกันท่ีเพียงพอ 

ในการด�าเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของวัฒนธรรมดั้งเดิม	

	 	 (๒)	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

	 	 	 -	 พื้นที่ชายแดน	 ประสบปัญหาส�าคัญ	 คือ	 เส้นเขตแดนไม่ชัดเจน	 โดยเฉพาะ

จากการเปล่ียนแปลงของเกาะดอนในแม่น�้าโขง	 การขยายของชุมชนตามแนวชายแดน	 

การลักลอบขนยาเสพติด	ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการลักลอบเข้าเมือง	จากประเทศรอบ

บ้านและประเทศเพื่อนบ้าน	

	 	 	 -	 พืน้ทีช่ัน้ใน	ประสบปัญหาส�าคญั	 คอื	 การท�าลายทรพัยากรธรรมชาตแิละพ้ืนที่	

สาธารณประโยชน์ในหลายพื้นที่อาทิ	 การบุกรุกพื้นที่ป่า	 โดยเฉพาะการลักลอบตัดไม้พะยูง

เพื่อส่งออก	การบุกรุก	แหล่งน�้า	ปัญหายาเสพติดที่เป็นแหล่งพักยาน�าเข้าจากพื้นที่ชายแดน	



๒๐ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล�้า	 ปัญหาสาธารณภัยจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิ

อากาศ	รวมทั้งปัญหาความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์	และความเห็นต่างทางการเมือง	

	 	 (๓)	 ภาคกลาง	

	 	 	 -	 พ้ืนทีช่ายแดน	ประสบปัญหาส�าคญั	คอื	ยาเสพตดิ	แรงงานต่างด้าวผดิกฎหมาย	

การบกุรกุท�าลายทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	และสาธารณภยั	โดยเฉพาะภยัน�า้ท่วม

และภัยแล้ง	

	 	 	 -	 พ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง	 ประสบปัญหาส�าคัญ	 คือ	 การกัดเซาะพื้นที่	

ชายฝั่ง	 การพังทลายของดินบริเวณชายฝั่ง	 การบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน	 การแย่งชิงการใช้

ประโยชน์จาก	ทรัพยากรทางธรรมชาติ	ปัญหาคนไทยพลัดถิ่น	แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย	

ความขัดแย้งเนื่องจากความเห็นต่างทางการเมือง	และปัญหายาเสพติด		

	 	 	 -	 พื้นที่ชั้นใน	ประสบปัญหาส�าคัญ	คือ	ยาเสพติดกระจายอยู่ทั่วพื้นที่	แรงงาน

ต่างด้าว	ผดิกฎหมายทีล่กัลอบเข้าเมอืงการบกุรกุพืน้ทีป่่าเพ่ือประกอบอาชพี	การไม่มเีอกสาร

สิทธิ์ในที่ดินท�ากิน	ปัญหาขยะ	และการบริหารจัดการน�้า	

	 	 (๔)	 ภาคตะวันออก	

	 	 	 -	 พ้ืนทีช่ายแดน	ประสบปัญหาส�าคญั	คอื	ยาเสพตดิ	แรงงานต่างด้าวผดิกฎหมาย	

การบกุรกุท�าลายทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	สาธารณภยั	โดยเฉพาะภยัน�า้ท่วมและ

ภัยแล้ง	การก่อการร้าย	การลักลอบน�าเข้าสินค้าผิดกฎหมาย	และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ของภาคตะวนัออกโดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านการส่งออก	ซึง่ก�าลังได้รบัแรงกดดนัจากมาตรการ

กีดกันที่ไม่ใช้ภาษีเพิ่มขึ้น	

	 	 	 -	 พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง	 ประสบปัญหาส�าคัญ	 คือ	 การเปลี่ยนแปลง

ของสภาพภูมอิากาศส่งผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมของภาคตะวนัออก	

อุณหภูมิน�้าทะเลและค่าความเป็นกรด-ด่างของน�้าทะเลที่เปล่ียนแปลงไป	อาจส่งผลให้พืช

และสัตว์ทะเลบางชนิดสูญพันธุ์	 และอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะท�าให้

ปัญหาการขาดแคลนน�้าในบางพื้นที่จะรุนแรงขึ้น

	 	 	 -	 พื้นที่ชั้นใน	ประสบปัญหาส�าคัญ	คือ	ยาเสพติด	สิ่งแวดล้อม	ระบบคุณค่าที่ดี

ของสังคมไทยเสื่อมถอยลง	เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม	คนวัยแรงงาน

ต้องรับภาระเพิ่มขึ้นในการดูแลผู้สูงอายุและคุณภาพทางการศึกษาลดต�่าลงอย่างต่อเนื่อง



๒1ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ                                                                                             

	 	 (๕)	 ภาคตะวันตก	

	 	 	 -	 พื้นที่ชายแดน	 ประสบปัญหาส�าคัญ	 คือ	 เส้นเขตแดนไม่ชัดเจน	 ยาเสพติด	

สินค้าผิดกฎหมาย	แรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย	และการไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท�ากิน	

	 	 	 -	 พืน้ทีช่ัน้ใน	ประสบปัญหาส�าคญั	คอื	การลกัลอบตดัไม้ท�าลายป่า	การไม่มเีอกสาร

สทิธิใ์นทีด่นิท�ากิน	การบุกรกุท�าลายทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม	และแรงงานต่างด้าว

ผิดกฎหมาย

	 	 (๖)	 ภาคใต้	

	 	 	 -	 พื้นที่ชายแดน	ประสบปัญหาส�าคัญ	คือ	ความไม่ชัดเจนของเส้นแนวเขตแดน	

จนท�าให้เกดิปัญหาการลกัลอบข้ามแดน	และปัญหาภยัแทรกซ้อนอืน่ๆ	เช่น	ยาเสพตดิ	สนิค้า

หนีภาษี	เป็นต้น	

	 	 	 -	 พืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลและเกาะแก่ง	ประสบปัญหาส�าคญั	คอื	แรงงานต่างด้าว	ผดิ

กฎหมายซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่นภาคการประมง	การท�าประมงรกุล�า้น่านน�า้ไทย	การค้าน�า้มนัและ

สินค้าหนภีาษ	ีการใช้เครือ่งมอืประมงผดิกฎหมายท�าลายทรพัยากรธรรมชาตทิางทะเล	การกดั

เซาะพืน้ทีช่ายฝ่ัง	การแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตจิากทะเลอยางขาดความ

รับผิดชอบและขาดการควบคุมจัดการ	ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคม	เช่น	ความขัดแย้งใน

ธรุกจิเอกชนในชุมชนท้องถ่ิน	ทีส่�าคญัยงัพบปัญหาการแพร่ระบาด	ของยาเสพตดิอย่างรนุแรง	

โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว	 ตลอดจนปัญหาสาธารณภัย	 จากการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ	

	 	 	 -	พื้นที่ชั้นใน	ประสบปัญหาส�าคัญ	คือ	แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง	ยาเสพ

ติด	โดยเฉพาะพืชกระท่อม	ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆ	อาชญากรรมข้ามชาติ	การบุกรุก

ท�าลาย	ทรัพยากรธรรมชาติ	และปัญหาสาธารณภัย	

	 	 	 -	 พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นท่ีเฉพาะที่มีสถานการณ์ความรุนแรง	

ละเอยีดอ่อน	และยงัคงเกดิเหตคุวามรนุแรงอย่างต่อเนือ่ง	ซึง่มผีลกระทบความมัน่คงอย่างยิง่

	 	 	 จากการศกึษาภยัคกุคามความม่ันคงตามแนวชายแดนทีไ่ด้จ�าแนกตามภาค	เห็น

ได้ว่าลักษณะของภัยคุกคามความมั่นคงมีความเหมือนและแตกต่างกัน	 ซึ่งหากพิจารณาถึง

ความแตกต่างจะเห็นได้ว่าเกิดจากปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม	 เช่น	 ลักษณะภูมิประเทศ	

เศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน	 ตลอดจนบ้านเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ติดบริเวณ

ชายแดน	เป็นต้น	และจากการศึกษาลกัษณะภยัคกุคามความมัน่คงตามแนวชายแดนโดยรวม

และจ�าแนกตามภาคสามารถสรุปได้ดังตารางที่	๒.๒	



๒๒ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”
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๒๓ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ                                                                                             
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๒๔ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

	 จะเห็นได้ว่าภัยคุกคามความมั่นคงท่ีกล่าวมานั้น	 เป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อ

ประชาชนและประเทศชาติ	 ซึ่งปัญหาภัยคุกคามนี้อาจมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการพัฒนา

เชิงพื้นที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน	 รวมถึงปัจจัยอื่นๆ	 ที่ยังมีอยู่ที่จะต้องได้รับการแก้ไขปัญหาต่อ

ไปด้วยเช่นเดียวกัน	 ดังนั้นนอกจากจะศึกษาเรื่องภัยคุกคามความมั่นคงแล้ว	 การศึกษาถึง

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการชายแดนทั้งภาคตะวันออกและตะวันตกจึงมีความส�าคัญ

ต่อการศึกษาและท�าความเข้าใจเป็นอย่างยิ่ง	 ดังน้ันในหัวข้อต่อไปจึงเป็นการศึกษาเก่ียวกับ

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการชายแดน

๒.๒	กลไกในการบริหารจัดการชายแดน

	 ข้อมลูในส่วนนีค้ณะผูว้จิยัได้มกีารศกึษาข้อมูลและทบทวนวรรณกรรมทีเ่ก่ียวกับกลไกใน

การบริหารจัดการชายแดนของไทยในรูปแบบต่าง	ๆ	ที่ใช้อยู่	ณ	ปัจจุบัน	ได้แก่	ยุทธศาสตร์	

นโยบาย	แผนงาน	และแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ	ซึ่งรายละเอียดในเนื้อหาสาระจะประกอบไป

ด้วย	กฎ	ระเบยีบ	ค�าส่ัง	คณะกรรมการ/คณะท�างาน	โครงการฯ	หน่วยงาน/องค์กร	และเครือ่ง

มอืยทุโธปกรณ์ต่าง	ๆ 	ซึง่ถือว่าเป็นกลไกท่ีย่อยลงไป	โดยยังมผีลบงัคบัใช้ตามกรอบระยะเวลา

ทีร่ะบไุว้	ซึง่การศกึษาวจัิยเรือ่ง	“การบรหิารจดัการชายแดนเพ่ือรองรบัภยัคกุคามความมัน่คง

ในทศวรรษหน้า”	ในครั้งนี้มีเนื้อหาที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ	ระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.

๒๕๖๐	-	๒๕๗๙),	นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๕๘	-	๒๕๖๔,	แผนบริหารจัดการ

ชายแดนด้านความมั่นคง	 (พ.ศ.๒๕๕๙	 -	๒๕๖๔)	 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ชาติ	ฉบับที่	1๒	(พ.ศ.๒๕๖๐	-	๒๕๖๔)	มีรายละเอียดดังนี้

 ยุทธศาสตร์ชาติ	ระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.๒๕๖๐	-	๒๕๗๙)๑๐		การก�าหนดยุทธศาสตร์ชาติ	

ระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.๒๕๖๐	-	๒๕๗๙)	ด้านความมั่นคง	มีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นคงในทุก

ระดับตั้งแต่ระดับชาติ	สังคม	ชุมชน	และความมั่นคงของมนุษย์	จากภัยคุกคามความมั่นคง	

เพื่อให้เกิดความมั่นคงแก่สถาบันหลักของชาติ	 ความมั่นคงทางการทหาร	 ความมั่นคงแนว

ชายแดน	และความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามในรูปแบบใหม่	ๆ	เช่น	ภัยคุกคามจากการ

โจมตีทางไซเบอร์	อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย	และโรคอุบัติใหม่ต่าง	ๆ 	เป็นต้น	

ภายใต้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและแนวโน้มด้านความมั่นคงทั้ง	๓	ระดับ	คือ

   1๐	ยทุธศาสตร์ชาต	ิระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.๒๕๖๐	-	๒๕๗๙).	เรือ่ง	“ยทุธศาสตร์ที ่๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมัน่คง”, 
๒๕๖๐,	น.	๖๖	-	๖๘.	เข้าถึงได้จาก	http://www.nesdb.go.th/download/	document/ร่างยุทธศาสตร์ชาติ%๒๐
ระยะ%๒๐๒๐%	๒๐ปี%๒๐(พ.ศ.๒๕๖๐%๒๐-%๒๐๒๕๗๙).	pdf.



๒๕ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ                                                                                             

 ความมั่นคงระดับโลก ได้แก่	 การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศ

มหาอ�านาจในภูมิภาคต่าง	ๆ	ของโลกเพื่อแสวงหาผลประโยชน์	การก�าหนดระเบียบ/กติกา

ระหว่างประเทศเพื่อรักษาสันติภาพ	สิ่งแวดล้อม	และสิทธิมนุษยชนให้ต้องปฏิบัติ	อีกทั้งเพื่อ

ป้องกันปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ	ปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์	และความเสี่ยงจากการ

เปลี่ยนแปลงผันผวนของสภาพภูมิอากาศ

 ความม่ันคงในภูมิภาค	 ประกอบด้วย	 ความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อสร้างพลังทาง

เศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงร่วมกัน	 ความขัดแย้งทางดินแดน	 เนื่องจากความไม่ชัดเจน

ของเส้นเขตแดนระหว่างกัน	 และปัญหาย้ายถิ่นฐานของประชากรจากประเทศอื่น	ๆ	มายัง

ประเทศไทย

 ความมัน่คงภายในประเทศ	มแีนวโน้มท่ียังด�ารงอยู่	ได้แก่	ความไม่สงบในจงัหวัดชายแดน

ภาคใต้ประเดน็ความขดัแย้งของคนในชาต	ิ ปัญหายาเสพตดิ	 ซึ่งจะส่งผลกระทบส�าคัญต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	และการเมืองของประเทศในระยะ	๒๐	ปีข้างหน้า

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

	 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	มีเนื้อหาว่าด้วย	 การก�าหนดยุทธศาสตร์ความมั่นคงมีเป้า

หมายเพื่อสร้างความมั่นคงในทุกระดับ	ตั้งแต่ระดับชาติ	สังคม	ชุมชน	และความมั่นคงของ

มนุษย์จากภัยคุกคามทั้งปวง	และเป็นความมั่นคงในทุกด้าน	ทั้งความมั่นคงของสถาบันหลัก

ของชาติความมั่นคงทางการทหาร	 ความมั่นคงแนวชายแดน	 ความมั่นคงปลอดภัยจากภัย

คุกคามในรูปแบบใหม่	ๆ	บนพื้นฐานการวิเคราะห์	สถานการณ์ความมั่นคงทั้ง	๓	ระดับ	คือ	

ความมั่นคงระดับโลก	 ความมั่นคงในภูมิภาค	 และความมั่นคงในประเทศ	 ซึ่งมีแนวทางและ

ประเด็นในการพัฒนาดังนี้

 ข้อที่ ๑.๒ การพัฒนาศักยภาพในการป้องกันประเทศ พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทั้งทาง

ทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ	ได้แก่

	 	 	 1.๒.1	 เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของระบบงานข่าวกรองอย่าง

ต่อเนื่องให้สามารถประเมินสถานการณ์ในระยะยาวได้อย่างแม่นย�า	 พัฒนาความเป็นหุ้น

ส่วนทางการข่าวกรองกับทุกภาคส่วน	รวมถึงพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	และเทคโนโลยีที่

เกีย่วข้องตลอดจนพฒันาระบบระบบฐานข้อมลูด้านความม่ันคงให้มคีวามทนัสมยั	ครอบคลุม

ความต้องการการใช้งานอย่างครบถ้วน

	 	 	 1.๒.๒	พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก�าลังป้องกันประเทศ	และพัฒนา

โครงสร้างก�าลังและยุทโธปกรณ์ที่เหมาะสมแก่การป้องกันประเทศ	และการรักษาความสงบ



๒๖ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

เรียบร้อยภายในประเทศ	 รวมถึงส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ป้องกันประเทศตลอดจนสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	 รวมถึง

มีการรักษาสันติภาพในกรอบความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 1.๒.๓		พัฒนาประสิทธิภาพระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ	 และระบบการ

บริหารจัดการสาธารณภัยและความมั่นคงแบบใหม่ให้มีความพร้อมเผชิญกับภาวะไม่ปกติ

และและภัยคุกคามทุกรูปแบบ	 สามารถบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้สามารถ

สนับสนุนการบริหารจัดการต้ังแต่ในระดับชาติ	 รวมถึงส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ

 ข้อที่ ๑.๓ บูรณาการความร่วมมือกับต่างประเทศที่เอ้ือให้เกิดความมั่นคง ความมั่งค่ัง

ทางเศรษฐกิจป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ และคุณภาพชีวิตของคนในชาติ	ได้แก่

	 	 	 1.๓.1	 เสริมสร้างบทบาทของไทยในการพัฒนาผลประโยชน์ร ่วมกัน

ระหว่างผลประโยชน์ของชาติกับผลประโยชน์ของภูมิภาคและนานาประเทศ	 ที่สามารถ

เกื้อหนุนให้เกิดความมั่นคง	 ความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ	 และคุณภาพชีวิตของคนในชาติได้

อย่างยั่งยืน	 ตลอดจนพัฒนาระบบ	 กลไก	 มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุก

ระดับให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศเป้าหมายของสหประชาชาติ	 เพื่อรักษา

เสถียรภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก	 ตลอดจนร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหาหรือ 

ภัยคุกคามความมั่นคง

	 	 	 1.๓.๒	สร้างเสริมประสิทธิภาพการป้องกัน	 แก้ไข	 ระงับยับยั้ง	 ฟื้นฟูภัยจาก

การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติทุกรูปแบบโดยบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	พัฒนา

ศกัยภาพบคุลากร	การน�าเทคโนโลยีทีท่นัสมยัมาปรบัใช้ในการด�าเนนิการเสรมิสร้างจติส�านกึ

ภูมิคุ้มกันให้กับคนในสังคม	 ตลอดจนพัฒนากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในการผลัก

ดันการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม

	 	 	 1.๓.๓	พัฒนาประสิทธิภาพกลไก/กฎหมาย/ระเบียบปฏิบัติ/แนวทางการ

บริหารจัดการ	ในการป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	รวมถึงพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ

กับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศในด�าเนินการดังกล่าวร่วมกัน

	 	 	 1.๓.๔	 เสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค

ที่บริหารจัดการด้วยไซเบอร์ให้ปลอดภัยจากการโจมตี	รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรม	สร้างความ

ตระหนักรู้ในการใช้ไซเบอร์ในทางที่เหมาะสม	ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร/



๒๗ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ                                                                                             

บุคลากรรับผิดชอบด้านไซเบอร์ให้มีความเชี่ยวชาญอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้สามารถรับมือกับ 

ภยัคกุคามทางไซเบอร์ทัง้ยามปกต	ิยามเกดิเหต	ุการฟ้ืนตวั/ฟ้ืนฟหูลงัเกดิเหต	ุและการเยยีวยา

แก้ไขผลกระทบ

 ข้อที่ ๑.๔ การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่

	 	 	 1.๔.1	 พัฒนาประสทิธิภาพแนวทางการบรหิารจดัการ/ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	การน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่	 สร้างความตระหนักรู้ 

ต่อประชาชน	 ตลอดจนน�าเป้าหมาย/แนวทาง/มาตรฐานสากลมาปรับใช้ในการรักษา 

ความมั่นคงของฐานทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

	 	 	 1.๔.๒	การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน	 โดยเสริมสร้างความสัมพันธ์	

และความไว้วางใจระหว่างผูน้�าระดับสงูของไทยกบัประเทศรอบบ้าน	พฒันาสูก่ารเป็นหุน้ส่วน

ทางยทุธศาสตร์ในลักษณะของการร่วมมอืป้องกนัและแก้ไขปัญหาความมัน่คง	โดยเฉพาะการ

พฒันาระบบตรวจ	คนเข้าเมอืง	ระบบเฝ้าตรวจตดิตาม	เพือ่ป้องกนัปัญหาข้ามพรมแดน	และ

การเร่งรัดให้เกิดการส�ารวจและจัดท�าหลักเขตแดนเพื่อแก้ไขปัญหาการอ้างสิทธิทับซ้อน

 ข้อที ่๑.๕ การบรหิารจดัการความมัน่คงให้สอดคล้องกนัแผนงานพฒันาอ่ืน ๆ  เพือ่ช่วย

เหลือประชาชนและร่วมพัฒนาประเทศ

	 โดยพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการท�างานของกลไกที่เกี่ยวข้องในมิติงานด้านความ

มัน่คง	โดยบรูณาการการด�าเนนิงานให้เชือ่มโยงกนัทัง้ระบบ	รวมถงึภาคเีครือข่ายทีเ่กีย่วข้อง

ในแต่ละเรื่องให้มีความเป็นเอกภาพและพัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้เอ้ือต่อการด�าเนินงาน

ตลอดจนให้ความส�าคญักบัการมีส่วนร่วมของภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องในการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์

ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชน	และร่วมพัฒนาประเทศ	 เพื่อให้เกิดความ

มั่นคงและการเตรียมความพร้อมของประเทศ

	 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๕๘	-	๒๕๖๔๑๑	

	 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติเป็นนโยบายระดับชาติก�าหนดขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการ

ด�าเนินการด้านความมั่นคงของภาครัฐในระยะ	 ๗	 ปี	 โดยได้ประเมินสภาวะแวดล้อมทาง

ภูมิรัฐศาสตร์	 สถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคง	 น�าไปสู่การก�าหนด

ทิศทางหลักในการด�าเนินการเพื่อรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของประเทศ	 ทั้งน้ี

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ได้ก�าหนดล�าดับความส�าคัญ	โดยพิจารณาความเสี่ยง

   11	ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต,ิ	เรือ่ง	“นโยบายความมัน่คงแห่งชาต ิพ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔”, ๒๕๕๘.	
น.	1	-	๒๔



๒๘ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

และผลกระทบต่อความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ	 ซึ่งส่งผลต่อความอยู่รอดปลอดภัย

ของชาติและส่งผลกระทบต่อ	 ความมั่นคงในด้านต่างๆ	 และภูมิคุ้มกันของชาติในภาพรวม

เป็น “เกณฑ์ส�าคัญ” โดยก�าหนดความส�าคัญเป็นสองส่วน	คือ	ส่วนที่ ๑ นโยบายเสริมสร้าง

ความมัน่คงทีเ่ป็นแก่นหลกัของชาต	ิและ	ส่วนที ่๒	นโยบายความมัน่คงแห่งชาตทิัว่ไป	ซึง่การ

จดัสรรทรพัยากรจะให้น�า้หนกัต่อนโยบายเสริมสร้างความมัน่คงทีเ่ป็นแก่นหลักของชาตเิป็น

ล�าดับส�าคัญในระดับต้น	 แต่ทั้งน้ีนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั้งสองส่วนต้องได้รับการขับ

เคลื่อนไปพร้อมกัน	 เพ่ือให้เกิดภาพแห่งความส�าเร็จโดยรวมและสามารถรักษาผลประโยชน์

แห่งชาติได้อย่างครบถ้วน	 ทั้งเสถียรภาพ	 ความเป็นปึกแผ่นของประเทศ	 และการมีจุดยืนที่

ชัดเจน	เหมาะสม	ซึ่งจะท�าให้ประเทศมีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมโลก

	 กรอบความคิดหลักในการก�าหนดนโยบาย	 ได้ค�านึงถึงค่านิยมหลักของชาติ	 ซึ่งเป็นส่ิง

ที่คนในชาติจะต้องยึดถือและพึงรักษาไว้ร่วมกัน	 และผลประโยชน์แห่งชาติ	 ซึ่งเป็นความมุ่ง

ประสงค์ของชาติที่จะท�าให้ค่านิยมหลักของชาติด�ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง	 ต่อเนื่อง	 ตาม	วิสัย

ทัศน์ คือ	 “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น	 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต	 ประเทศมี

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 ปลอดภัยจาก	 ภัยคุกคามข้ามพรมแดน	 พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์	

มีบทบาทเชิงรุกในประชาคมอาเซียนและด�าเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมี

ดุลยภาพ”	 โดยที่ผ่านมาได้มีการวิเคราะห์เก่ียวกับสถานการณ์และความเปล่ียนแปลงของ

บริบทความมั่นคงในระยะ	๗	ปี	(พ.ศ.๒๕๕๘	-	๒๕๖๔)	มีรายละเอียดดังนี้

 สถานการณ์และความเปลีย่นแปลงของบรบิทความมัน่คงในระยะ ๗ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ 

- ๒๕๖๔)

 การเคลื่อนตัวของภัยคุกคามข้ามชาติ	 ปัจจุบันภัยคุกคามข้ามชาติได้ขยายตัวอย่าง

รวดเร็วตามสภาวะโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ	 การเมือง	 สังคม	 และ

ความมั่นคงของชาติโดยรวม	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงผลกระทบจากการก่อการร้ายและ

อาชญากรรมข้ามชาติ	 ในด้านปัญหาการก่อการร้าย	 แรงขับเคล่ือนของการต่อสู้เชิง

อุดมการณ์ยังคงมีอยู่อย่างเข้มแข็ง	 และขยายอุดมการณ์ความเชื่อไปสู่คนและกลุ่มบุคคล

ในพื้นที่ที่มีเง่ือนไขพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองเป็นผู้ก่อการร้ายในหลายรูปแบบ	 โดย

เงื่อนไขที่เป็นปัจจัยผลักดันที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 ความคับแค้นอันเน่ืองมาจากปัญหาการไม่

ได้รับความเป็นธรรม	 ทั้งในทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 การเมือง	 อัตลักษณ์ทางเชื้อชาติและ

วัฒนธรรม	 ตลอดจนการแปรเปลี่ยนความเชื่อทางศาสนาให้เป็นพลังผลักดัน	 นอกจากน้ี	 

การเผยแพร่แนวคิดรุนแรงของกลุ่มก่อการร้ายสากลและกลุ่มหัวรุนแรงในเอเชียตะวันออก
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เฉียงใต้ยังคงด�ารงอยู่	 ทั้งการก่อการร้ายจากกลุ่มหัวรุนแรงในพื้นที่ที่ได้รับแรงบันดาลใจ

จากต่างประเทศและการแทรกซึมเข้ามาปฏิบัติการเองจากกลุ่มก่อการร้ายนอกภูมิภาค	 

โดยอาศัยช่องว่างด้านมาตรการการรักษาความปลอดภัยและชายแดนที่เปราะบาง

ของประเทศในภูมิภาค	 รวมถึงการเช่ือมโยงติดต่อและการเผยแพร่ความคิดอุดมการณ์

ของกลุ่มก่อการร้ายผ่านทางอินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์	 ทั้งนี้	 แม้ว่าประเทศไทย

จะไม่ใช่เป้าหมายการโจมตีโดยตรงของกลุ่มก่อการร้ายสากล	 แต่ยังคงมีความจ�าเป็น

ที่ต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยเฉพาะการใช้เป็นสถานที่พักพิงและอ�านวยความสะดวก

ในการก่อการร้ายจากกลุ่มก่อการร้ายทั้งในและนอกภูมิภาคและการก่อความรุนแรงใน

เมือง	 ส�าหรับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ	 ประกอบด้วย	 การค้ายาเสพติด	 การค้ามนุษย	์ 

การค้าอาวุธ	 การฟอกเงิน	 การกระท�าอันเป็นโจรสลัด	 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ	 และ

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์มแีนวโน้มทีจ่ะขยายตวัและควบคุมได้ยาก	โดยมกีารพฒันารูปแบบ

และวิธีการที่ซับซ้อนจากการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี

รวมถึงปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย	 ท�าให้การก่ออาชญากรรมข้ามชาติท�าได้สะดวกและ

รวดเร็วยิ่งขึ้น	 มกีารพฒันาเป็นเครอืข่ายทีเ่ข้มแข็งและมเีจ้าหน้าท่ีของรฐัเก่ียวข้อง	นอกจากน้ี	

ยังพบว่าความเชื่อมโยงระหว่าง	 การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติมีแนวโน้มขยาย

ตัวมากขึ้นและมีขีดความสามารถสูงขึ้น	 โดยคาดการณ์ว่าภัยคุกคามท้ังจากการก่อการร้าย 

และอาชญากรรมข้ามชาติจะทวีความรุนแรงมากข้ึนเมื่อมีการจัดตั้งประชาคมอาเซียน 

ในปี	๒๕๕๘	เนื่องจากการเปิดเสรีด้านการเดินทาง	การขยายการท่องเที่ยว	การแพร่ขยาย

แนวความคิดหัวรุนแรงและการรวมกลุ่มบุคคลที่มีความคิดดังกล่าว	 ในขณะท่ีประสิทธิภาพ 

การบงัคบัใช้กฎหมายของประเทศสมาชกิยงัมคีวามแตกต่างกนั	และการบรูณาการความร่วมมือ

ด้านความมั่นคงเป็นไปอย่างล่าช้า

 การย้ายถิ่นฐานของประชากร	 การย้ายถิ่นฐานของประชากรจากประเทศรอบบ้าน

เข้าสู่ประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการย้ายถ่ินในลักษณะเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ส่งผลให้เกิด

ปัญหาการผลักดันส่งกลับ	 ส่งผลให้มีผู้ย้ายถิ่นจ�านวนมากยังตกค้างอยู่ในประเทศไทย	 และ

เกิดปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ	 โดยเฉพาะกลุ่มที่ขัดแย้งกับรัฐบาลของประเทศต้นทาง	

สาเหตกุารย้ายถ่ินทีส่�าคญั	ประกอบด้วย	ปัจจยัด้านการเมอืง	คอื	สถานการณ์ภายในประเทศ

เพื่อนบ้าน	และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ	คือ	ระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของ

ประเทศไทยกบัประเทศเพ่ือนบ้านทีแ่ตกต่างกนั	ส่งผลให้เกิดปัญหาอืน่	ๆ 	ตามมา	เช่น	ปัญหา

สาธารณสุข	ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามกฎหมาย	ปัญหาการศึกษา	ปัญหาความ



๓๐ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

ขัดแย้งกับชุมชนชาวไทย	 ตลอดจนปัญหาศักยภาพใน	 การแข่งขันของประเทศไทยในระยะ

ยาว	 นอกจากนี้ปรากฏการณ์ย้ายถิ่นที่ใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพิ่มมากข้ึน	 โดยปัญหา 

ดงักล่าวมคีวามละเอยีดอ่อนและส่งผลกระทบในหลายมติ	ิทัง้ความมัน่คงของมนุษย์	ประเด็น

ด้านสิทธิมนุษยชน	และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 บริบทการเปลี่ยนแปลงที่น�าไปสู่ภัยคุกคามรูปแบบใหม่อื่น ๆ	 ปัจจุบันภัยคุกคาม

ความมั่นคงมีขอบเขตที่กว้างขวาง	มีความเชื่อมโยง	ซับซ้อน	และส่งผลกระทบต่อประชาชน

โดยตรงมากขึน้	ภยัคกุคามความมัน่คงรปูแบบใหม่ประกอบด้วยท้ังทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง

ที่เชื่อมโยงกับบริบทโลกในมิติต่าง	ๆ	ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และการเมือง	รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก	และผลจากการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาประกอบ

กับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยขาดความสมดุล	ได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของมนุษย์	

ปัญหาความมัน่คงทางอาหาร	ปัญหาความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

และปัญหาความขดัแย้งแย่งชิงทรพัยากรทีส่่งผลต่อเนือ่งเป็นความขดัแย้งระหว่างประชาชน	และ

ความขดัแย้งกบัหน่วยงานภาครฐั	นอกจากน้ี	ความต้องการพลังงานของโลกท่ีเพิม่สูงขึน้ส่งผล

ต่อความมั่นคงทางพลังงานของไทยในการแข่งขันแสวงหาแหล่งพลังงาน	 โดยเฉพาะการที่

ประเทศไทยต้องพึ่งพิงแหล่งพลังงานจากภายนอกในสัดส่วนที่สูง	กระแสโลกาภิวัตน์ที่ท�าให้

การเชื่อมโยงในมิติต่าง	ๆ	เป็นไปอย่างรวดเร็ว	ส่งผลให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ

โรคอบุตัใิหม่	ในขณะทีค่วามมัน่คงทีเ่กีย่วกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายมีแนวโน้มจะ

เป็นประเด็นที่มีความเสี่ยง	ทั้งการโจมตีและการจารกรรมทางไซเบอร์	 เนื่องจากการก�าหนด

มาตรการป้องกันท�าได้ยากและไม่ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	 ทั้งนี้	 ประเทศก�าลัง

พฒันาจะตกเป็นป้าหมายการโจมตมีากขึน้เพราะมคีวามล้าหลงัทางเทคโนโลยแีละขาดความรู้

ในการก�าหนดมาตรการป้องกันทีต้่องใช้ผู้ทีม่คีวามช�านาญเฉพาะทาง	นอกจากนี	้อทิธพิลของ

ส่ือประเภทเครือข่ายสังคมเป็นเครื่องมือส�าคัญของประชาชนในการรวมตัวด�าเนินกิจกรรม

ทางสาธารณะและการเคลือ่นไหวกิจกรรมทางการเมอืงสือ่ดงักล่าวมโีอกาสถกูน�ามาใช้ในทาง
ที่ผิด	เพื่อโจมตี	บ่อนท�าลาย	หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง	รวมถึงการแพร่กระจายถ้อยค�าที่สร้าง
ความเกลียดชังที่มีฐานมาจากอคติและการเลือกปฏิบัติ	ซึ่งอาจท�าให้เกิดความเกลียดชังและ
ปัญหาความแตกแยกภายในประเทศ	รวมถึงส่งผลกระทบต่อความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศใน
กรณีที่มีการใช้สื่อประเภทนี้โจมตีหรือบ่อนท�าลายประเทศอื่น
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 สาระส�าคัญของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔
	 เนื้อหาสาระส�าคัญในนโยบายความมั่นคงแห่งชาติฯ	 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ชายแดนนั้น	 อยู่ในนโยบายส่วนที่	 ๒	 ซึ่งเป็นนโยบายว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป	 
โดยมีนโยบายย่อยลงมา	 เร่ิมตั้งแต่นโยบายที่	 ๔	 จนถึงนโยบายที่	 1๖	 รวม	 1๓	 นโยบาย	 
มีรายละเอียดดังนี้
	 นโยบายที่	 ๔	 จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้าม
พรมแดน	ได้แก่	๔.1	การเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง,	๔.๒	
การปรบัปรงุกลไก	และพฒันาศกัยภาพการตรวจคนเข้าเมอืง,	๔.๓	การส่งเสริมการใช้มติทิาง
สงัคมและวฒันธรรม	ในการเสรมิสร้างความสัมพนัธ์อนัดทีกุระดบักบัประเทศเพือ่นบ้าน	และ	
๔.๔	 การจัดระเบียบการพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ	 และการเป็น
ประตูเชื่อมโยงการค้า	ที่มีความสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจและสังคมกับมิติความมั่นคง	
	 นโยบายที่	๕	สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ	ได้แก่	
๕.1	การพฒันาระบบ	กลไก	และมาตรการทีเ่ข้มแขง็ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการก่อการ
ร้าย	และอาชญากรรมข้ามชาติ,	๕.๒	การด�าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย
ทกุรปูแบบ,	๕.๓	การเสรมิสร้างและพัฒนาความร่วมมอืระหว่างประเทศทกุระดบับนพืน้ฐาน 
ของการก�าหนดท่าทีและจุดยืนที่เหมาะสมของไทยในประเด็นการก่อการร้าย	 และ	 ๕.๔	 

การเสรมิสร้างจติส�านกึ	ความตระหนกั	ของภาคเอกชน	ภาคประชาชน	และภาคประชาสงัคม	

	 นโยบายที่	 ๖	 ปกป้อง	 รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล	 ได้แก่	 ๖.1	 การพัฒนา

ศักยภาพความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล,	 ๖.๒	 การคุ้มครองการใช้ประโยชน์จากทะเล,	 ๖.๓	

การสร้างความสงบเรยีบร้อยและส่งเสรมิการใช้ประโยชน์จากทะเล,	๖.๔	การสร้างความสมดุล 

และยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล,	 ๖.๕	 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 

องค์ความรู	้และความตระหนักรูค้วามส�าคญัของทะเล	และ	๖.๖	การพฒันาการบรหิารจดัการ

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลขององค์กรของรัฐ

	 นโยบายที	่๗	จดัระบบ	ป้องกนัและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนเีข้าเมอืง	ได้แก่	๗.1	การก�าหนด

นโยบายต่อผู้หลบหนีเข้าเมือง,	 ๗.๒	 การแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองท่ีตกค้างและยังไม่

สามารถส่งกลับประเทศต้นทาง,	๗.๓	การจดัระเบยีบการจ้างแรงงานต่างด้าวหลบหนเีข้าเมอืง

โดยค�านึงถึงการรักษาผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับการรักษาความมั่นคง

ของชาติ,	๗.๔	การปรับปรุงกลไกและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อจัดระเบียบการ

เข้าเมือง	และ	๗.๕	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนเข้าเมืองและผู้หลบหนีเข้าเมืองให้มีความ

ทันสมัย	เป็นปัจจุบัน	สามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ



๓๒ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

	 นโยบายท่ี	 ๘	 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน	 ได้แก่	 ๘.1	 

การปกป้องความมั่นคงของชาติจากภัยยาเสพติด	 และ	๘.๒	 การผนึกก�าลังทุกภาคส่วนให้

พร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามความมั่นคง

	 นโยบายที่	 ๙	 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปชัน	 โดยการขจัด

การทุจริตคอร์รัปชันและเงื่อนไขต่างๆ	 ที่เกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐ	 และสร้างความตระหนักให้ทกุ

ภาคส่วนร่วมมอือย่างจรงิจงัและสนบัสนนุการด�าเนนิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

	 นโยบายที	่1๐	เสรมิสร้างความมัน่คงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์	ได้แก่	1๐.1	

การปกป้อง	ป้องกัน	ภัยคุกคามด้านไซเบอร์	สงครามไซเบอร์	และเสริมสร้างความปลอดภัย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ,	1๐.๒	การพัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย	และ	1๐.๓	การพัฒนา

ศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 นโยบายที	่11	รกัษาความมัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	ได้แก่	11.1	

การพฒันาระบบการใช้ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างสมดลุและยัง่ยนื	ระหว่างการอนรุกัษ์และการ

พัฒนา,	11.๒	การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน	และท้องถิ่นในการ

บริหารจัดการ	 การตรวจสอบ	 และการเฝ้าระวังการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

โดยมชิอบ,	11.๓	การเสรมิสร้างประสทิธภิาพการจดัการสิง่แวดล้อม	และ	11.๔	การส่งเสริม 

การรวมตัวในระดับภูมิภาคอาเซียน	 เพื่อเป็นภาคีด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	 และ 

สิ่งแวดล้อม

	 นโยบายท่ี	 1๒	 เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร	 ได้แก่	 1๒.1	 การเพิ่ม

ศักยภาพการบริหารจัดการพลังงานทั้งระบบ,	 1๒.๒	 การพัฒนาองค์ความรู้และแสวงหา

แหล่งพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม,	1๒.๓	การสร้างความตระหนักให้ทุกภาค

ส่วนสนบัสนนุอย่างจรงิจงัในการด�าเนนิการตามกรอบยทุธศาสตร์การจดัการด้านอาหารของ

ประเทศไทย	 และ	 1๒.๔	 การฟื้นฟูภาคเกษตรกรรมอันเป็นรากฐานความมั่นคงทางอาหาร 

ของไทย

	 นโยบายที่	 1๓	 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความม่ันคง 

ของชาต	ิได้แก่	1๓.1	การพฒันาระบบการเตรยีมพร้อมแห่งชาต	ิให้ประสานสอดคล้องระหว่าง

แผนระดับชาติ	ระดับจังหวัด	ระดับท้องถิ่น	และระดับชุมชน,	1๓.๒	การจัดให้มีระบบสั่งการ 

ที่มีเอกภาพ,	 1๓.๓	 การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	 และ	 1๓.๔	 

การพัฒนาและสนับสนุนการมีระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมด้านภัยพิบัติที ่

ทันสมัย



๓๓ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ                                                                                             

	 นโยบายที่	 1๔	 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ	 ได้แก่	 1๔.1	 
การเสริมสร้างและพัฒนากองทัพให้มีโครงสร้างก�าลังกองทัพ	 และยุทโธปกรณ์ที่เหมาะสม	
ทันสมัย,	 1๔.๒	 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของชาติด้วยการผนึกก�าลังจากทุกภาค
ส่วนในการป้องกันประเทศ	 และให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการด�าเนินงานของกองทัพ
ตั้งแต่ในภาวะปกติ,	 1๔.๓	 การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี	 และความร่วมมือในทุกระดับ
กบักองทัพประเทศเพือ่นบ้าน,	1๔.๔	การพฒันาและน�าศักยภาพของกองทพัในยามปกตเิข้า
มาสนับสนุนภารกิจนอกเหนือจากสงคราม	และ	1๔.๕	การส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศและความมั่นคง	 โดยพัฒนาะบบอาวุธและระบบการแจ้ง
เตือนภัยทางทหาร	 ให้มีขีดความสามารถในการป้องปรามทางยุทธศาสตร์	 และส่งเสริมการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาการทหารรวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศและพลังงานทหาร
	 นโยบายที	่1๕	พฒันาระบบงานข่าวกรองให้มปีระสทิธภิาพ	ได้แก่	1๕.1	การด�าเนนิงาน
ข่าวกรองท่ีมีคุณภาพและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ,	 1๕.๒	 การเสริมสร้าง
ความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพในประชาคมข่าวกรอง	 และหน่วยงานภาครัฐ	 รวมท้ังหน่วย
งานข่าวกรองต่างประเทศ	 และมีเครือข่ายด้านข้อมูลข่าวสารกับภาคเอกชนและประชาชน	
และ	1๕.๓	การเสรมิสร้างและพฒันาขดีความสามารถของระบบงานข่าวกรองอย่างต่อเน่ือง
	 นโยบายที่	 1๖	 เสริมสร้างดุลยภาพในการด�าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	
ได้แก่	 1๖.1	 การเสรมิสร้างความไว้เนือ้เชือ่ใจและป้องกนัความขดัแย้งกบัประเทศเพือ่นบ้าน,	
1๖.๒	 การส่งเสริมบรรยากาศที่น�าไปสู่การส�ารวจและจัดท�าหลักเขตแดนและเส้นเขตแดน
ทางทะเลกับประเทศเพื่อนบ้านให้บรรลุผล,	 1๖.๓	 การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวัฒนธรรมและความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาค	 โดยเน้นที่ความเชื่อม
โยงใกล้ชิดกันในมติทิางวฒันธรรม	 และการอยูร่่วมกนัมาอย่างยาวนาน,	 1๖.๔	 การส่งเสรมิ
ให้อาเซียนมีเอกภาพในการด�าเนินความสัมพันธ์กับมหาอ�านาจ,	 1๖.๕	 การสนับสนุน
ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่,	 1๖.๖	 การด�าเนินการอย่างสมดุลในการปรับตัวให้สอดคล้องกับ
การที่อาเซียนเป็นองค์กรที่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดมากขึ้น,	
1๖.๗	 การเสริมสร้างความพร้อมของประเทศในการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียน,	 1๖.๘	 การรักษาดุลยภาพในการด�าเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศ	 
โดยมจุีดยนืและท่าททีีเ่หมาะสม	และ	1๖.๙	การเสริมสร้างปัจจยัทีเ่กือ้หนุนและสร้างสภาวะ

แวดล้อมที่ลดความหวาดระแวงควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ



๓๔ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

	 1.	พฒันาระบบ	กลไก	กฎหมาย	กฎ	ระเบยีบ	และการบรหิารจดัการนโยบายความมัน่คง

แห่งชาติ	 โดยการปรับปรุงกลไกรับผิดชอบให้มีความพร้อมต่อการด�าเนินงาน	 การทบทวน

กฎหมาย	กฎ	ระเบียบประกาศค�าสั่งที่เกี่ยวข้อง	การพัฒนาระบบแผนและระบบงบประมาณ	

ตลอดจนพฒันาฐานข้อมลูด้านความมัน่คงให้เก้ือหนุนต่อการขับเคลือ่นนโยบาย	การก�าหนด

หน่วยรับผิดชอบอย่างชัดเจน	 การก�าหนดประเด็นมุ่งเน้นที่มีความส�าคัญต่อการขับเคลื่อน

นโยบายและการจดัท�ายทุธศาสตร์ทีส่�าคญัเพือ่สนับสนนุการด�าเนนิงานตามทีน่โยบายก�าหนด

ไว้	รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในรูปแบบที่เหมาะสม

 ๒. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนการ

บริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรร

งบประมาณยุทธศาสตร์และแผนที่เก่ียวข้องอื่น ๆ ทั้งการบูรณาการสาระส�าคัญและกรอบ

การจัดสรรงบประมาณ	 เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจัดท�าแผนงาน	 โครงการ	 และ

งบประมาณรองรับการด�าเนินการได้อย่างสอดคล้อง	 รวมถึงเชื่อมโยงนโยบายความมั่นคง

แห่งชาติกบัยทุธศาสตร์ความมัน่คงเฉพาะเรือ่ง	 และนโยบายยทุธศาสตร์	 และแผนระดบัชาติที่มี

อยู่ให้เกื้อหนุนต่อกัน

	 ๓.	พฒันาระบบการตดิตามประเมนิผลในระดบันโยบายอย่างต่อเนือ่ง	โดย	สมช.	เป็นหน่วย

รบัผดิชอบในการก�ากับ	อ�านวยการ	ติดตามและประสานเชงินโยบายเพือ่ให้มกีารน�านโยบายไป

สูก่ารปฏบิตัแิละให้มกีลไกติดตามความก้าวหน้าการด�าเนนิงานและการประเมนิผลส�าเรจ็และ

ผลกระทบ	รวมถงึการก�าหนดดชันีชีว้ดัทีส่�าคญัและมกีารตรวจสอบประเมนิสถานการณ์ทีส่่งผล 

กระทบต่อนโยบายความมัน่คงแห่งชาตฯิ	เพือ่น�าไปสูก่ารทบทวน	ปรบัปรงุและพัฒนานโยบาย

หรือแนวทางด�าเนินการ	ให้ทันและตอบสนองต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ

	 ๔.	เสริมสร้างบทบาทภาคีความมั่นคง	รวมถึงภาคีนอกภาครัฐสนับสนุนการด�าเนินงาน

ตามนโยบายความม่ันคงแห่งชาต	ิโดยการประสานความร่วมมือและพฒันาระบบการเชือ่มโยง

เครอืข่ายประชาคมความมัน่คงให้ครอบคลมุหน่วยงานและองค์กรนอกภาครัฐท้ังในและต่าง

ประเทศอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับบริบท	ความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไป	รวมทั้ง

ให้ความส�าคัญการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคีนอกภาครัฐในทุกระดับ	 โดยเฉพาะการส่งเสริมให้

ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเพื่อ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงมากขึ้น



๓๕ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ                                                                                             

 ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

	 1.	 รัฐบาลให้ความส�าคัญและสนับสนุนการด�าเนินนโยบายความมั่นคงแห่งชาติอย่าง

ต่อเนือ่ง	โดยให้การสนบัสนนุทรพัยากรแก่กระทรวง	กรม	และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องอย่างต่อ

เนือ่งในการด�าเนินภารกิจทีส่อดคล้องกับนโยบายความมัน่คงแห่งชาต	ิตลอดจนสนบัสนนุการ

แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงานตามนโยบายโดยเร็วเหมาะสมกับสถานการณ์

	 ๒.	 กระทรวง	กรม	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการด�าเนินนโยบาย

ความมั่นคงแห่งชาติ	 ในการก�าหนดจุดประสานหรือผู้รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงทั้งใน

ระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานอย่างชัดเจน	รวมทั้งจัดท�าแผนงานโครงการด�าเนินภารกิจ 

ทีส่อดคล้องกบันโยบาย	มาตรการและแนวทางปฏบิตัด้ิานความมัน่คง	มงีบประมาณสนบัสนุน

การน�าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ	 โดยจัดระบบ

การบูรณาการการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการระยะ	๔	ปี	และแผนประจ�า

ปีของส่วนราชการ

	 ๓.	ภาคประชาสงัคม	ยอมรับและให้การสนับสนุน	เพือ่ให้สอดคล้องกับบริบทความม่ันคง 

ที่เปล่ียนแปลงไป	 โดยที่ปัจจุบันได้ให้ความส�าคัญกับความมั่นคงในชีวิตของประชาชน	 

ความมั่นคงของมนุษย์และความมั่นคงรูปแบบใหม่	 จึงจ�าเป็นต้องได้รับการยอมรับและ 

การสนับสนุนจากเครือข่ายประชาคมความมัน่คงให้กว้างขวาง	และต้องเปิดโอกาสให้ภาคส่วน

อืน่ๆ	ได้แก่	ภาควชิาการ	ภาคเอกชน	ภาคประชาสังคม	และภาคประชาชน	เข้ามามีส่วนร่วม

อย่างใกล้ชิดเป็นหุ้นส่วนเครือข่ายในการขยายผลกรอบนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

	 แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง	 (พ.ศ.๒๕๕๙	 -	๒๕๖๔)	 ๑๒	การด�าเนิน

การแก้ไขปัญหาความมั่นคงให้เกิดเป็นรูปธรรม	 จ�าเป็นต้องมีแผนบริหารจัดการชายแดน

ด้านความมั่นคง	(พ.ศ.๒๕๕๙	-	๒๕๖๔)	ที่ก�าหนดบทบาทหน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน

ความมัน่คงทีเ่กีย่วข้องอย่างชดัเจน	พร้อมทัง้มกีารบรูณาการการแก้ไขปัญหาบริเวณชายแดน

ระหว่างหน่วยงานต่างๆ	ในลกัษณะประชาคมความมัน่คง	ทกุภาคส่วนเข้ามามส่ีวนเกีย่วข้อง	

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาบริเวณชายแดน	ได้แก่	ปัญหาเส้นเขตแดน	ปัญหาผู้หลบหนี

เข้าเมือง	ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ	ปัญหายาเสพติด	ปัญหาการค้าสิ่งผิดกฎหมาย	และ

ปัญหาความมั่นคงอื่น	ๆ	บริเวณชายแดน	โดยมีรายละเอียดดังนี้

   1๒	ส�านกังานสภาความมัน่คง,	เรือ่ง	“แผนการบรหิารจดัการชายแดนด้านความมัน่คง  (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)”, 
ส�านักยุทธศาสตร์ความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน,	๒๕๕๙.	น.	1	-	๙



๓๖ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

 สถานการณ์และปัญหาความมั่นคงในภาพรวม

 สถานการณ์และปัญหาความมั่นคงในระยะ ๖ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) จากการ

ประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงในอนาคตก�าลังเผชิญกับปัญหาและภัยคุกคามความ

มั่นคง	 โดยปัญหาท่ีเกิดขึ้นในระดับพ้ืนที่ชายแดนจะมีความแตกต่างกันไปตามบริบทของ

พื้นที่	 และสัมพันธ์เช่ือมโยงใกล้ชิดกับมิติต่างๆ	 ร่วมทั้งมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อ

ความมั่นคงของประเทศโดยรวม	 จึงท�าให้ไม่อาจป้องกันแก้ไขปัญหาแนวทางและวิธีการ

มองปัญหาแบบแยกส่วนหรือแยกมิติได้ดังในอดีต	 โดยสถานการณ์ปัญหาและภัยคุกคาม

ความมั่นคงที่ส�าคัญจ�าแนกเป็น	 ๒	 ส่วน	 คือ	ส่วนแรก	 ปัญหาและภัยคุกคามความมั่นคง 

แบบเก่า	 ซ่ึงมีจุดเน้นความมั่นคงแบบเดิม	 (Traditional	 Security)	 โดยมีปัญหาส�าคัญที่เกิด

ขึ้นและด�ารงอยู่ในปัจจุบัน	 รวมทั้งยังส่งผลกระทบต่อไปในอนาคต	 ได้แก่	 การสู้รบตามแนว

ชายแดน	การลักลอบหนีเข้าเมือง	ความไม่ชัดเจนของแนวเขตแดน	และการค้าอาวุธสงคราม	

และ ส่วนทีส่อง	ปัญหาและภยัคกุคามความมัน่คงรปูแบบใหม่	ซึง่มจีดุเน้นความมัน่คงทีไ่ม่ใช่

แบบเดิม	(Non	-	Traditional	Security)	และเมื่อประเทศไทยต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี	

พ.ศ.๒๕๕๘	พบว่าปัญหาภัยคุกคามความม่ันคงรูปแบบใหม่ที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนา

และแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่	ประกอบด้วย	ยาเสพติด	แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย	การลักลอบ

หลบหนีเข้าเมือง	 การท�าลายทรัพยากร	 ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 สาธารณภัยขนาดใหญ่	 

โรคระบาด	การก่อการร้าย	และอาชญากรรมข้ามชาติ

 สถานการณ์ปัญหาบริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดน	 ปัญหาที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบ

ต่อความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดนระยะต่อไปมีหลายปัญหาได้ขยายตัวเข้าสู่พื้นที่จังหวัดช้ันใน

อย่างต่อเนื่อง	อาทิ	การสู้รบตามแนวชายแดน	ความไม่ชัดเจนของแนวเขตแดน	การลับลอบ

หลบหนีเข้าเมือง	การค้าอาวุธสงคราม	การก�าหนดสถานะบุคคล	ยาเสพติด	แรงงานต่างด้าว

ผิดกฎหมาย	 การท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อแนวเขตแดน	

สาธารณภัยขนาดใหญ่	โรคระบาดตามแนวชายแดน	อาชญากรรมข้ามชาติ	ความขัดแย้งใน

กลุ่มประมงชายฝั่งกับประมงน�้าลึก	การลักลอบและการค้าน�้ามันเถื่อน	เป็นต้น

 กรอบแนวคดิแผนการบรหิารจัดการชายแดนด้านความมัน่คง (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)

	 แผนการบรหิารจดัการชายแดนด้านความมัน่คง	(พ.ศ.๒๕๕๙	-	๒๕๖๔)	ได้ให้ความส�าคญั

ในเชงิพืน้ทีบ่รเิวณชายแดนทีม่อีาณาเขตตดิต่อกบัประเทศรอบบ้านและพืน้ทีท่ีเ่กีย่วข้อง	โดย

บรูณาการการด�าเนนิงานของหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องให้สอดคล้องกันสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง	

เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืนในอนาคตตามวิสัยทัศน์



๓๗ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ                                                                                             

ของประเทศไทย	(พ.ศ.๒๕๕๙	-	๒๕๖๓)	คือ	“มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน”	โดยมีวิสัยทัศน์	คือ	“พื้นที่

ชายแดนเป็นพื้นที่ที่มีความมั่นคง	ปลอดภัย	และสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน”

 วตัถปุระสงค์ คอื	เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงทีเ่กดิขึน้บริเวณชายแดน	เพือ่

ให้การบริหารจัดการมีเอกภาพและประสิทธิภาพ	 และเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยขึ้นใน

บรเิวณชายแดนและท�าให้พืน้ทีช่ายแดนมคีวามเข้มแขง็สามารถรองรับปัญหาความมั่นคงรปู

แบบต่าง	ๆ

 พื้นที่เป้าหมาย

	 	 1.	ขอบเขตพื้นที่ด�าเนินการครอบคลุม	๓1	จังหวัดทางบก	และ	๒๓	จังหวัดทะเล	

ดังนี้	

  จงัหวดัทางบก ประกอบด้วย	๓1	จงัหวดั	1๒๙	อ�าเภอ	๓๖๘	ต�าบล	๓,๖๐1	หมูบ้่าน	

ได้แก่	ชายแดนไทย	-	สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา	ประมาณ	๒,๔๐1	กโิลเมตร	ครอบคลุม

พื้นที่	1๐	จังหวัด,	ชายแดนไทย	-	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	ประมาณ	1,๘1๐	

กโิลเมตร	ครอบคลมุพืน้ที	่1๒	จงัหวดั,	ชายแดนไทย	-	ราชอาณาจกัรกมัพชูา	ประมาณ	๗๙๘	

กิโลเมตร	ครอบคลุมพื้นที่	๗	จังหวัด	และชายแดนไทย	-	มาเลเซีย	ประมาณ	๖๔๗	กิโลเมตร	

ครอบคลุมพื้นที่	๔	จังหวัด

  จงัหวดัทางทะเล ประกอบด้วย	๒๓	 จงัหวดั	๒๕๗	อ�าเภอ	1,๖๙๕	ต�าบล	 ชายฝั่ง 

อ่าวไทย	ประมาณ	๒,๐๕๕	กิโลเมตร	ครอบคลุมพื้นที่	1๗	จังหวัด	และชายฝั่งทะเลอันดามัน

ประมาณ	1,๐๙๓	กิโลเมตร	ครอบคลุมพื้นที่	๖	จังหวัด

	 	 ๒.	 การจัดล�าดับความส�าคัญของพื้นท่ีเป้าหมาย	 สืบเน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายที่

ให้ความส�าคัญกับการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี	 ๒๕๕๘	 และการ

จดัการพืน้ทีช่ายแดนเพ่ือรองรบัเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ	๖	จงัหวัดเร่งด่วน	จงึได้น�านโยบาย

และกรอบเวลาดังกล่าวมาก�าหนดพื้นที่เป้าหมายการด�าเนินการตามแผนฯ	ออกเป็น	๓	ช่วง	

ดังนี้

  พื้นที่เป้าหมายระยะที่ ๑ (เร่งด่วน) (พ.ศ.๒๕๕๙)	มีพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ

ระยะแรก	๖	 พ้ืนที	่ ประกอบด้วย	 เขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษตาก,	 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

มกุดาหาร,	เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสระแก้ว,	เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสงขลา,	เขตพฒันา

เศรษฐกิจพิเศษตราด	และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย



๓๘ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

  พื้นที่เป้าหมายระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)	 จากการศึกษาข้อมูลพื้นที่เป้า

หมาย	 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทางราชการได้ประกาศเปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวร	 จุดผ่านแดนชั่วคราว

ตามกฎหมายศุลกากร	 จุดผ่อนปรนการค้า/การท่องเที่ยวในท้องถ่ิน	 และจุดผ่อนปรนพิเศษ	

แล้วน�ามาประกอบกับเกณฑ์พิจารณาที่ก�าหนด	๔	 ประการ	 คือ	 1)	 พื้นที่มีความปลอดภัย

และรัฐบาลของประเทศไทยกับรัฐบาลของประเทศรอบบ้านเห็นพ้องต้องกัน	๒)	สภาพพื้นที่

ที่เป็นจุดเชื่อมโยงเพื่อการค้าการลงทุนของไทยกับต่างประเทศ	๓)	พื้นที่เป็นช่องทางการค้า	

การขนส่งสินค้า	และการสัญจรข้ามแดนที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อฝ่ายไทยเป็นส�าคัญ	และ	๔)	

พืน้ทีซ่ึง่ฝ่ายความมัน่คงของไทยมคีวามพร้อมในการควบคมุมใิห้เกดิผลกระทบต่อการป้องกนั

ประเทศ	และเป็นพื้นที่ช่องทางธรรมชาติที่ประชาชนในพื้นที่ใช้สัญจรติดต่อข้ามแดน

	 	 พื้นที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรที่มีศักยภาพสูง	 หมายถึง	 พื้นที่จุดผ่านแดนถาวรที่มี

เกณฑ์พิจารณาครอบทั้ง	 ๔	 ประการดังกล่าว	 เพื่อเร่งพัฒนาพื้นที่ชายแดนและเสริมสร้าง

ความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐให้สามารถจัดบริการในการสัญจรและการขนส่งสินค้า 

ข้ามแดน	 รวมท้ังการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาในพืน้ทีไ่ด้อย่างมปีระสิทธภิาพเพิม่มากขึน้	 

โดยเฉพาะความพร้อมรองรับความเชื่องโยงการค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน	 ในระยะที่	 ๒	 

(พ.ศ.๒๕๖๐	-	๒๕๖๒)	รวม	1๓	แห่ง	ได้แก่

	 	 1.	ชายแดนไทย	-	เมยีนมา	๓	แห่ง	ได้แก่	ด่านแม่สาย	(จงัหวดัเชยีงราย)	-	เมอืงท่าขีเ้หลก็,	

ด่านแม่สอด	(จังหวัดตาก)	-	เมืองเมียวดี	และด่านพุน�้าร้อน	(จังหวัดกาญจนบุรี)	-	เมืองทวาย

	 	 ๒.	ชายแดนไทย	-	สปป.ลาว	๖	แห่ง	ได้แก่	ด่านเชียงของ	(จังหวัดเชียงราย)	-	เมือง

ห้วยทราย	 (แขวงบ่อแก้ว),	 ด่านเชียงแสน	 (จังหวัดเชียงราย)	 -	 เมืองต้นผึ้ง	 (แขวงบ่อแก้ว),	 

ด่านหนองคาย	-	เวียงจันทน์,	ด่านนครพนม	-	เมืองท่าแขก,	ด่านมุกดาหาร	-	แขวงสะหวัน

นะเขต	และด่านแม่ห้วยโก๋น	(จังหวัดน่าน)	-	แขวงไชยบุรี

	 	 ๓.	ชายแดนไทย	-	กมัพชูา	1	แห่ง	คอื	ด่านอรญัประเทศ	(จงัหวดัสระแก้ว)	-	ปอยเปต

	 	 ๔.	ชายแดนไทย	-	มาเลเซยี	๓	แห่ง	ได้แก่	ด่านสะเดา	(จงัหวดัสงขลา)	-	บกูติกายฮูติมั,	

ด่านปาดังเบซาร์	(จังหวัดสงขลา)	-	รัฐปะลิส	และด่านสุไหงโกลก	(จังหวัดนราธิวาส)	-	รันตู

ปันยัง

 พืน้ทีเ่ป้าหมายระยะที ่๓ (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๔) จดุผ่านแดนถาวรทีม่คีวามพร้อม	หมายถงึ	

พื้นที่ส่วนที่เหลือจากพื้นที่เป้าหมายระยะที่	๒	รวม	๒๗	แห่ง	ได้แก่	ชายแดนไทย	-	เมียนมา	

รวม	๒	แห่ง,	ชายแดนไทย	-	สปป.ลาว	รวม	1๓	แห่ง,	ชายแดนไทย	-	กัมพูชา	รวม	๖	แห่ง	

และชายแดนไทย	-	มาเลเซีย	รวม	๖	แห่ง
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	 พื้นที่บริเวณจุดผ่านแดนชั่วคราว	จุดผ่อนปรนการค้า/การท่องเที่ยว	หมายถึง	พื้นที่จุด

ผ่านแดนชั่วคราวตามกฎหมายศุลกากร	 จุดผ่อนปรนการค้า	 จุดผ่อนปรนเพื่อการท่องเท่ียว	

และจดุผ่อนปรนพเิศษในท้องถิน่ของจงัหวดัชายแดนท่ัวประเทศ	รวม	๕๕	แห่ง	ได้แก่	ชายแดน

ไทย	-	เมียนมา	รวม	1๖	แห่ง,	ชายแดนไทย	-	สปป.ลาว	รวม	๒๙	แห่ง	และชายแดนไทย	-	

กัมพูชา	รวม	1๐	แห่ง	

	 โดยพิจารณายกระดับพื้นที่จุดผ่านแดนชั่วคราว	จุดผ่อนปรนการค้า	จุดผ่อนปรนพิเศษ

ที่มีศักยภาพให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร	และพัฒนาเป็นด่านพรมแดนในอนาคต	ทั้งนี้ยังรวมถึง

พืน้ทีช่่องทางธรรมชาตทิีป่ระชาชนชาวไทยในพืน้ทีใ่ช้ตดิต่อข้ามแดนกับประเทศรอบบ้านด้วย

 เป้าหมายการด�าเนินงานตามแผนฯ

	 	 1.	 เป้าหมายระยะที่	1	 (มกราคม	-	ธันวาคม	๒๕๕๙)	การบริหารจัดการชายแดน

พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก	๖	จังหวัด	ให้ได้รับการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้า

ชายแดน	รวมทั้งการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน	ให้เกิดความสมดุลทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ	

ด้านสังคม	และด้านความมั่นคง	มีการบริหารจัดการด้านความมั่นคงที่มีประสิทธิภาพ	ได้แก่	

มติกิารเฝ้าระวงั	มติขิองการประสานงานและการแจ้งเตอืนภัยคุกคาม	มติขิองมาตรการ	แผน/

กฎระเบียบความพร้อมของกลไกในการบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง

	 	 ๒.	เป้าหมายระยะที่	๒	(พ.ศ.๒๕๖๐	-	๒๕๖๒)	พื้นที่จุดผ่านแดนถาวรที่มีศักยภาพ

ได้รับการพัฒนาทางกายภาพให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่	 และจัดระเบียบพื้นที่ให้

พร้อมรองรับการค้าชายแดน	 รวมทั้งการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 และการพัฒนา

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ	 ตลอดจนการพัฒนาเมืองชายแดนให้พร้อมรับการขยาย

ตัวของชุมชนเมืองที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง	 โดยไม่เกิดผลกระทบต่อการด�าเนินภารกิจการ

ป้องกันชายแดน	การเสริมสร้างความมั่นคงมนุษย์	 และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายแดนของไทย

	 	 ๓.	เป้าหมายระยะที่	๓	(พ.ศ.๒๕๖๓	-	๒๕๖๔)	พื้นที่จุดผ่านแดนชั่วคราว	จุดผ่อน

ปรนการค้า/การท่องเที่ยวและจุดผ่อนปรนพิเศษ	 ได้รับการจัดระเบียบพื้นที่ยกระดับให้เป็น

ช่องทางติดต่อข้ามแดนกับประเทศรอบบ้าน	โดยสอดคล้องกบัศกัยภาพของพ้ืนที	่และพร้อม

รองรบัการค้าชายแดนในระดับท้องถ่ิน	และการท่องเทีย่วของไทย	รวมทัง้สนบัสนนุการพฒันา

เศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ	โดยไม่เกดิผลกระทบต่อการด�าเนนิภารกจิการป้องกนัชายแดน	

การปักปันเขตแดนระหว่างประเทศ	และการเสริมสร้างความมั่นคงมนุษย์ของไทย	



๔๐ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

	 	 ส่วนการบริหารจัดการภาครัฐในพื้นท่ีชายแดน	 ได้รับการปรับปรุงให้มีเอกภาพทั้ง

ในระดับนโยบาย	 และระดับปฏิบัติ	 ต้ังแต่ในส่วนกลางของกระทรวง	 กรม	 และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องไปจนถึงพื้นที่ด่านชายแดน	และช่องทางติดต่อข้ามแดนกับประเทศรอบบ้าน

 แนวทางด�าเนินงานตามแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ.๒๕๕๙ - 

๒๕๖๔) ประกอบด้วย ๑๐ แนวทาง	รายละเอียดดังนี้

  ๑.  จดัระบบป้องกันพ้ืนทีช่ายแดน ให้สามารถต้านทางภยัความมัน่คงทีจ่ะเกดิขึน้ได้

อย่างทันท่วงที	 เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของพื้นที่ชายแดนและสนับสนุนการพัฒนาการค้า

ชายแดนของไทยกับประเทศรอบบ้าน	รวมถึงการพฒันาข้ามแดน	และพจิารณาบรูณาการการ

ด�าเนนิการตามแนวทาง	การบรหิารกิจการบ้านเมืองท่ีดี	 รวมทั้งการด�าเนินการด้านกฎหมาย	

อาทิ	 พระราชบัญญัติคนเข้าเมอืง	 พ.ศ.๒๕๒๒	 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัศิลุกากร	 

พ.ศ.๒๕๖๐

  ๒. พฒันาระบบการแจ้งเตอืนภยัความมัน่คง	 สร้างความร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน	

โดยน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาสนับสนุนการด�าเนิน

งานที่เกี่ยวข้อง	 สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและระบบตรวจการณ์ปัญหาความมั่นคงบริเวณช่อง

ทางสัญจรข้ามแดน	 และพื้นที่ชายฝั่งทะเล	 เพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วทันต่อ

เหตุการณ์

  ๓. จัดท�าการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการสัญจรข้ามแดน ประกอบด้วยสินค้า และ

ยานพาหนะ	 ให้มีข้อมูลเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 โดยน�าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเข้ามาใช้	อาทิ	ช้อมูลปริมาณสินค้า	ข้อมูลการพัฒนาระบบ	CCTV	ข้อมูลการจัด

ท�าระบบพื้นที่ควบคุมร่วมกัน	(Common	Control	Area)	ระหว่างประเทศไทยกับประเทศรอบ

บ้าน	และข้อมูลยานพาหนะผ่านเข้า	-	ออกด่านชายแดน	เพื่อเฝ้าระวังภัยความมั่นคงที่อาจ

จะแฝงมากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชน	ได้แก่	การค้ายาเสพติด	การค้าอาวุธ	และ

การค้าสิ่งผิดกฎหมาย

  ๔. พัฒนาระบบการสัญจรข้ามแดนให้สามารถป้องกันและควบคุมการลักลอบเข้า

เมืองและปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ที่เป็นภัยคุกคามความมั่นคงของไทย	 ได้แก่	 การค้า

มนษุย์และการเคล่ือนไหวของกลุม่/ขบวนการทีเ่ป็นภยัคกุคามต่อความมัน่คง	ตลอดจนด�าเนนิ

การบงัคบัใช้มาตรการทางด้านกฎหมายอย่างเข้มงวดในการป้องกนั	สกดักัน้	และระงับยับย้ัง

การกระท�าผิดกฎหมาย	 เช่น	 การพัฒนาระบบการสัญจร	 หรือการพัฒนาการจัดท�าเอกสาร

ผ่านแดนประเภทบตัรผ่านแดน	(Border	Pass)	และบตัรผ่านแดนชัว่คราว	(Temporary	Border	
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Pass)	ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกด่านตรวจคนเข้าเมือง	รวมถึงให้ความส�าคัญในการตรวจ

ลงตรา	เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ	มิให้แสวงหาประโยชน์จากข้อยกเว้นต่าง	ๆ  

โดยจัดกลุ่มประเภทการตรวจลงตราให้เหมาะสม	 และเชื่อมโยงฐานข้อมูลรองรับอย่างมี

ประสิทธิภาพ	อาทิ	 ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล	 รวมถึงการด�าเนินการตามมติของคณะรัฐมนตรี		

เมื่อวันที่	 ๒๖	 มกราคม	๒๕๕๙	 เรื่อง	 “หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณา 

การเปิด	–	ระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง	ๆ”

  ๕. จดัระบบแรงงานต่างด้าวขา้มแดน	เพื่อลดปญัหาอาชญากรรมและปญัหาความ

มัน่คง	โดยจะจดัระบบแรงงานต่างด้าวทีจ่ะเข้ามาท�างานบรเิวณชายแดนในลกัษณะไป	-	กลบั	

แรงงานต่างด้าวทีเ่ข้ามาท�างานตามฤดกูารและรายปี	รวมถึงการพฒันาฝีมอืแรงงานไทยและ

แรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดนให้เหมาะสมกบัพืน้ทีช่ายแดนและความต้องการของตลาด

แรงงาน

  ๖. พัฒนาระบบการตรวจโรคและระบบส่งต่อผู้ป่วยข้ามพรมแดน เพื่อป้องกันการ

แพร่โรคระบาดที่เป็นภัยคุกคามต่อประชาชน	โรคระบาดสัตว์	โรคพืช	และแมลงศัตรูพืช	โดย

เฝ้าระวังและตรวจตราการเข้า	-	ออกของคน	การขนย้ายสัตว์และพืชผ่านแดนอย่างเข้มงวด	

และพฒันาระบบการป้องกันการระบาดในสตัว์ตามแนวชายแดนร่วมกบัการส่งเสริมการเล้ียง

สัตว์อย่างยัง่ยนื	รวมไปถงึการเข้าถึงบรกิารสขุภาพขัน้พืน้ฐานของประชาชนตามแนวชายแดน

และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยข้ามพรมแดนได้อย่างทันท่วงที

  ๗. ด�าเนนิการจดัระเบียบพืน้ทีท่ีม่เีงือ่นไขของปัญหาความมัน่คงหรือควบคมุการใช้

พ้ืนทีท่ีม่ปัีญหาเส้นเขตแดนทบัซ้อน	เพือ่ลดการเผชญิหน้าหรอืการกระทบกระทัง่กบัประเทศ

คูก่รณ	ีตลอดจนปรบัปรงุระบบเฝ้าระวงั	เพือ่ป้องกนัและแก้ไขปัญหาทีส่่งผลกระทบต่อความ

มั่นคงในพื้นที่

  ๘. พัฒนาระบบการข่าว	 รองรับการเพิ่มขึ้นของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติใน

พื้นที่ชายแดน	บรูณาการงานข่าวในพืน้ทีช่ายแดนและประเทศรอบบ้าน	 เพือ่ลดช่องโหว่ด้าน 

การข่าว	และการซ�า้ซ้อนของการท�างาน	เพ่ิมความแม่นย�าของการข่าว	และเพิม่ทรพัยากรด้าน 

การข่าวในทุกพื้นที่

  ๙. สนบัสนนุและพฒันาปฏบิตักิารจติวทิยาในพืน้ทีช่ายแดน	เพ่ือเฝ้าระวงัประชาสมัพนัธ์	

และปฏิบัติการจิตวิทยา	 (Information	Operation)	 ให้เกิดการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับ

ประชาชนในพื้นที่ชายแดนให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายความมั่นคงขึ้นในชุมชน



๔๒ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

  ๑๐. จดัเฝ้าตรวจพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเล	 เพือ่เสรมิประสทิธภิาพการป้องกนัภยัความมัน่คง 

ทางทะเล	 โดยจัดระเบียบพื้นที่ชายฝั่ง	 การตรวจตราคน	 สินค้า	 และยานพาหนะ	 การใช้

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ	รวมไปถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

๓๒ 
 

บริการสุขภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนตามแนวชายแดนและการเคล่ือนย้ายผู้ป่วยข้ามพรมแดนได้อย่าง
ทันท่วงที 

๗. ด าเนินการจัดระเบียบพื้นท่ีท่ีมีเงื่อนไขของปัญหาความมั่นคงหรือควบคุมการใช้พื้นท่ีท่ีมี
ปัญหาเส้นเขตแดนทับซ้อน เพื่อลดการเผชิญหน้าหรือการกระทบกระท่ังกับประเทศคู่กรณี ตลอดจน
ปรับปรุงระบบเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นท่ี 

๘. พัฒนาระบบการข่าว รองรับการเพิ่มขึ้นของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นท่ี
ชายแดน บูรณาการงานข่าวในพื้นท่ีชายแดนและประเทศรอบบ้าน เพื่อลดช่องโหว่ด้านการข่าว และการ
ซ้ าซ้อนของการท างาน เพิ่มความแม่นย าของการข่าว และเพิ่มทรัพยากรด้านการข่าวในทุกพื้นท่ี 

๙. สนับสนุนและพัฒนาปฏิบัติการจิตวิทยาในพื้นท่ีชายแดน เพื่อเฝ้าระวัง ประชาสัมพันธ์ และ
ปฏิบัติการจิตวิทยา (Information Operation) ให้เกิดการส่ือสารระหว่างเจ้าหน้าท่ีรัฐกับประชาชนในพื้นท่ี
ชายแดนให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายความมั่นคงขึ้นในชุมชน 

๑๐. จัดเฝ้าตรวจพื้นท่ีชายฝ่ังทะเล เพื่อเสริมประสิทธิภาพการป้องกันภัยความมั่นคงทาง
ทะเล โดยจัดระเบียบพื้นท่ีชายฝ่ัง การตรวจตราคน สินค้า และยานพาหนะ การใช้เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ รวมไปถึงการรักษาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 

 
ตารางที่ ๒.๓ กลไกการบริหารจัดการแผนฯ สู่การปฏิบัติ 

 
 

การปฏิบัติ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม 

๑) จัดระบบป้องกันพ้ืนที่ชายแดน กห. (บก.ทท.) กห. มท. ตร. กษ. กค. กต. พณ. 
๒) พัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัยความมั่นคง คศ. กห. ตร. มท. นร. สธ. วท. 
๓) จัดท าการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการสัญจรข้ามแดน
ประกอบด้วยสินค้า และยานพาหนะ 

กค. (กศก.) คค. กษ. พณ. กห. ตร. นร. ดศ. 
พม. 

๔) พัฒนาระบบการสัญจรข้ามแดนให้สามารถป้องกันและ
ควบคุมการลักลอบเข้าเมืองและปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 

มท. กห. พม. มท. ตร. สธ. กษ. รง. 
กค.  

๕) จัดระบบแรงงานต่างด้าวข้ามแดน รง. มท. กห. นร. ตร. สธ. กต. พม. 
๖) พัฒนาระบบการตรวจโรคและระบบสง่ต่อผู้ป่วยข้าม
พรมแดน 

สธ. กษ. มท. ตร. นร. รง. กค. พณ. 

๗) ด าเนินการจัดระเบียบพ้ืนที่ที่มีเงื่อนไขของปัญหาความมั่นคง
หรือควบคุมการใช้พ้ืนที่ที่มีปัญหาเส้นเขตแดนทับซ้อน 

นร. (สมช.) กต. กห. มท. รง. 

๘) พัฒนาระบบการข่าว นร. (สขช.) กห. นร. ตร. กค. ดศ. มท. กต. 
๙) สนับสนุนและพัฒนาปฏิบัติการจิตวิทยาในพ้ืนที่ชายแดน ทม. กห. นร. กต. ตร. 
๑๐) จัดเฝ้าตรวจพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล กห. (ทร.) กษ. คค. ทส. ตร. กค. ศรชล. 
 

 ปัจจัยแห่งความส�าเร็จของแผนฯ

  ๑. กลไกรับผิดชอบการด�าเนินงาน	 โดยก�าหนดกลไกรับผิดชอบที่สามารถเชื่อมโยง

การด�าเนินงานกันทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ	ทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่	เพื่อลด

ความซ�้าซ้อน	และเสริมสร้างเอกภาพในการด�าเนินงานทุกระดับ

  ๒. กระบวนการด�าเนินงาน	 โดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ของหน่วยงานภาครัฐ	 เพื่อท�าและขับเคลื่อนแผนในลักษณะบูรณาการทั้งในเชิงพื้นที่และ 

เชิงภารกิจ	 และให้เกิดความชัดเจนของแผนงาน/โครงการและแผนงบประมาณสนับสนุน 

การด�าเนินงาน	รวมทั้งจัดระบบการติดตามผลการด�าเนินงานและประเมินผลนโยบายอย่าง

ต่อเนื่อง



๔๓ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ                                                                                             

 ปัจจัยแห่งความส�าเร็จของแผนฯ

  ๑. กลไกรับผิดชอบการด�าเนินงาน	 โดยก�าหนดกลไกรับผิดชอบที่สามารถเชื่อมโยง

การด�าเนินงานกันทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ	ทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่	เพื่อลด

ความซ�้าซ้อน	และเสริมสร้างเอกภาพในการด�าเนินงานทุกระดับ

  ๒. กระบวนการด�าเนินงาน	โดยให้ความส�าคญักบัการพฒันาระบบบริหารจัดการของ

หน่วยงานภาครฐั	เพือ่ท�าและขบัเคลือ่นแผนในลกัษณะบรูณาการทัง้ในเชงิพืน้ทีแ่ละเชงิภารกจิ	

และให้เกดิความชดัเจนของแผนงาน/โครงการและแผนงบประมาณสนับสนุนการด�าเนินงาน	

รวมทั้งจัดระบบการติดตามผลการด�าเนินงานและประเมินผลนโยบายอย่างต่อเนื่อง

  ๓. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	 โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ	ได้มีส่วนร่วมด�าเนินงานสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในทุกระดับ

  ๔.  ความร่วมมือของประเทศรอบบ้าน	โดยให้ความส�าคัญในการติดต่อประสานกับ

หน่วยงานของประเทศรอบบ้านอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความร่วมมือใน

การปฏิบัติงานและสอดคล้องกับฝ่านไทย

 กลไกการบริหารจัดการ

	 เพือ่ให้การขบัเคลือ่นแผนบรหิารจดัการชายแดนด้านความมัน่คง	(พ.ศ.๒๕๕๙	-	๒๕๖๔)	

และแผนงาน/โครงการภายใต้แผนฯ	 ด�าเนินไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ	 จึงควร

ก�าหนดกลไกบริหารจัดการให้เหมาะสม	สอดคล้องกับพื้นที่เป้าหมายในลักษณะส�าคัญ	ดังนี้

  ๑. ระยะปีแรก (พ.ศ.๒๕๕๙)	ในคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการบริหารจดัการ

ชายแดนเพื่อรองรับการรวมเป็นประชาคมอาเซียน	เป็นหน่วยขับเคลื่อนการด�าเนินการ

  ๒. ระยะตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๖๐	เป็นต้นไป	สมช.	โดยคณะกรรมการร้อยกรองงานของ

สภาความมัน่คงแห่งชาต	ิประสานงานกระทรวง	กรม	และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องร่วมกันก�าหนด

องค์ประกอบ	และอ�านาจหน้าทีข่องคณะท�างาน	น�าเสนอคณะรัฐมนตรีพจิารณาให้ความเห็น

ชอบ/มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบด�าเนินการต่อไป

	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	๑๒	(พ.ศ.๒๕๖๐	-	๒๕๖๔)	๑๓	

	 เป็นแผนฯ	การพฒันาประเทศในมติต่ิาง	ๆ 	ซึง่มเีน้ือหาบางส่วนมคีวามเกีย่วข้องกบัการ

บริหารจัดการชายแดน	ดังนี้

   1๓		ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	เรื่อง “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔”, ส�านักนายกรัฐมนตรี,	น.	1๒1	-	1๒๗,	เข้าถึงได้จาก	https://
www.nesdb.go.th	/ewt_dl_link.php?nid=๖๔๒๒



๔๔ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

 ส่วนที ่ ๔ ยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ ในยทุธศาสตร์ที ่ ๕ การเสรมิสร้างความมั่นคง

แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและย่ังยืน	 มีการระบุถึงการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	และการเมืองอันเกิดจากกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยี	 มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยใน

หลายมิติทั้งภัยคุกคามภายนอก	 ได้แก่	 การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศ

มหาอ�านาจในภูมภิาคต่าง	ๆ	ของโลก	ความขดัแย้งด้านอาณาเขตแบบรัฐต่อรัฐ	 อาชญากรรม

ข้ามชาติและการก่อการร้าย	และภัยคุกคามภายในประเทศ	

	 แผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	1๒	จึงให้ความส�าคัญต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็น

ปัจจัยส�าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันใน

สังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอดุมการณ์บนพืน้ฐานของการปกครอง

ระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิเป็นประมุข	และการเตรียมการรับมือกับภัยคุกคาม

ข้ามชาต	ิซ่ึงจะส่งผลกระทบอย่างมนียัยะส�าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ

ในระยะ	๒๐	ปีข้างหน้า

 วัตถุประสงค์ ในข้อที่	 1.๒	 ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 1๒	

(พ.ศ.๒๕๖๐	 -	 ๒๕๖๔)	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก�าลังของทุกภาคส่วน	

ให้มขีีดความสามารถในการบรหิารจดัการด้านความมัน่คง	และมศีกัยภาพในการป้องกนัและ

แก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจาก	ภัยคุกคามทั้งภัยทางทหารและภัยคุกคามอื่น	ๆ	

 เป้าหมายและตัวชี้วัด

	 เป้าหมายและตัวชีว้ดัในภาพรวมของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิฉบบัท่ี	1๒	

(พ.ศ.๒๕๖๐	-	๒๕๖๔)	คือ	ผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	ดังนี้

 เป้าหมายที่ ๒ สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถ

อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง ได้แก่

	 	 -	ตวัชีว้ดั	๒.๓	จ�านวนกจิกรรมทีป่ระชาชนมส่ีวนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมัน่คง

เพิ่มขึ้น

 เป้าหมายที ่๔ ประเทศไทยมคีวามสมัพันธ์และความร่วมมอืด้านความมัน่คงในกลุม่ประเทศ

สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศ ในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ 

ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ได้แก่	
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	 	 -	ตัวชี้วัด	๔.๒	จ�านวนคดีที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามข้ามชาติลดลง	

	 	 -	ตวัชีว้ดั	๔.๓	จ�านวนเหตกุารณ์การกระท�าผดิกฎหมายทางทะเลลดลง	

	 	 -	ตัวชี้วัด	๔.๔	จ�านวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง

 เป้าหมายที ่๕ ประเทศไทยมคีวามพร้อมต่อการรับมอืภยัคกุคามทัง้ภยัคกุคามทางทหาร

และภัยคุกคามอื่น ๆ ได้แก่	

	 	 -	ตัวชี้วัด	๕.1	ระยะเวลาในการระดมสรรพก�าลังเมื่อเกิดภัยคุกคาม	

	 	 -	ตัวช้ีวัด	 ๕.๒	 อันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต�่ากว่าอันดับที่	 ๒๐	 ของโลก	

(ดัชนีความเสี่ยงของโลกของ	World	Economic	Forum:	WEF)	

	 	 -	ตัวชี้วัด	๕.๓	อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์/ต�่ากว่าอันดับที่	1๐	ของ

โลก	(ดัชนีความปลอดภัยไซเบอร์ของโลกของ	International	Telecommunication	Union:	ITU)

 แนวทางการพัฒนา

	 แนวทางการพฒันาทีไ่ด้ก�าหนดแนวทางการพฒันาในแผนพฒันาฯ	 ฉบบัที	่ 1๒	 มีการ

ก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมัน่คงทีม่คีวามจ�าเป็นเร่งด่วนและมผีลต่อการพฒันา

เศรษฐกจิ	สังคม	สิง่แวดล้อม	และความมัน่คงของประเทศทีม่คีวามจ�าเป็นเร่งด่วนต้องด�าเนนิ

การเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ	 ลดและป้องกันภัยคุกคาม

จากภายนอก	รวมทั้งสร้างความเชื่อใจในอาเซียนและประชาคมโลกในระยะ	๕	ปี	ได้แก่

 ข้อที ่๓.๒ การพฒันาเสรมิสร้างศกัยภาพการป้องกันประเทศ เพือ่เตรยีมความพร้อมใน

การรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ ได้แก่	

	 	 ๓.๒.1	 พัฒนาศักยภาพและความพร้อมของกองทัพในการป้องกันและรักษา 

ผลประโยชน์ของประเทศ	 โดยพัฒนาก�าลังพลให้มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อม

ในการปฏบิตัไิด้ทนัเหตกุารณ์	มอีาวธุ	ยทุโธปกรณ์	ยทุธภณัฑ์	และเทคโนโลยทีีทั่นสมยั	 เหมาะ

สม	เพียงพอ	พร้อมสนับสนุนการพัฒนาประเทศ	การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยและ 

การแก้ไขปัญหาส�าคัญอื่น	ๆ	ของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 ๓.๒.๒	 พัฒนาระบบงานด้านการข่าวที่มีประสิทธิภาพ	 มีกลไกเสริมสร้างความร่วม

มือพัฒนาองค์ความรู้	 ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มภัยคุกคาม	 รวมทั้งจัดท�าฐานข้อมูลด้านการ

ข่าวที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศอย่างเป็นระบบให้

มีความพร้อมในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อเตรียมการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงท้ังใน

ประเทศและในระดับนานาชาติ



๔๖ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

	 	 ๓.๒.๓	มีระบบเตรียมพร้อมและกลไกเผชิญเหตุท่ีมีประสิทธิภาพให้พร้อมในการ

ปฏิบัติทั้งในยามปกติและในสถานการณ์วิกฤติ	 ทั้งจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงและจาก

สาธารณภัยขนาดใหญ่ที่กลไกปกติไม่สามารถรองรับได้โดยมีแผนปฏิบัติการและมีการฝึก

ทดสอบปฏิบัติในทุกระดับอย่างเหมาะสม

	 	 ๓.๒.๔	 พฒันาระบบบรหิารจดัการเชงิบรูณาการและเตรยีมความพร้อมในการตอบโต้

ภาวะฉุกเฉินด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ทั้งในระยะก่อนเกิดภัย	 ขณะเกิดภัย	 และระยะหลังเกิด

ภัย	 พร้อมทั้งจัดท�าระบบการจัดการความรู้ท่ีสามารถเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ระดับชาติระดับ

จังหวัดถึงระดับชุมชน

	 	 ๓.๒.๕	พัฒนาระบบรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลด้านการก่อการร้ายทั้งหน่วยงาน

ภายในและหน่วยงานภายนอกประเทศเพ่ือเป็นข้อมูลในการตดิตาม	วเิคราะห์	และสงัเคราะห์

ความรูด้้านการต่อต้านการก่อการร้ายและภัยคกุคามความมัน่คง	ควบคูก่บัการพฒันาแนวทาง

ที่เหมาะสมให้มีประสิทธิภาพและรองรับการปฏิบัติงานทุกภาคส่วน

	 	 ๓.๒.๖	 พฒันาอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศ	โดยเสรมิสร้างการวจิยัและพฒันาควบคู่

ไปกับการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ	 เอกชน	และมิตรประเทศในการสร้างองค์ความ

รู้และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์และ

ยทุธภณัฑ์	พร้อมทัง้ส่งเสรมินวตักรรมด้านอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศโดยหน่วยงานภาครัฐ

	 	 ๓.๒.๗	ด�าเนินบทบาทเชิงรุกและใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับ

ภูมภิาคและพหภุาค	ีเพือ่ปกป้องและรกัษาผลประโยชน์ของไทย	ตลอดจนเสรมิสร้างขดีความ

สามารถแลกเปลีย่นและเรยีนรูแ้นวปฏบัิตทิีเ่ป็นเลศิและร่วมมอืในการรบัมอืกบัภยัคกุคามด้าน

ความมั่นคงระหว่างประเทศ	อาทิ	ปัญหายาเสพติด	การก่อการร้าย	การโยกย้ายถิ่นฐาน	การ

ลักลอบเข้าเมอืง	การค้ามนษุย์	ความมัน่คงด้านไซเบอร์	ภยัพบิติั	โรคระบาดโรคตดิต่อร้ายแรง	

โรคอุบัติใหม่	โรคอุบัติซ�้า	และสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอื่น	ๆ

	 	 ๓.๒.๘	สนบัสนนุการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านกายภาพ	เพือ่ป้องกันการสูญเสีย

ดินแดนและภัยพิบัติทางธรรมชาติ	 เช่น	 เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น�้าชายแดนระหว่างประเทศ	

เป็นต้น

 ข้อที่ ๓.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกัน

ระหว่างแผนงานท่ีเก่ียวข้องกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอื่น ๆ ภายใต้การมีส่วน

ร่วมของภาคประชาชน	ได้แก่
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	 	 ๓.๕.1	 ปรบัปรงุระบบตดิตาม	เฝ้าระวงั	ศกึษา	วเิคราะห์และประเมนิสถานการณ์ด้าน
ความมัน่คงการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์	สภาวะแวดล้อมด้านความม่ันคง	พสิจูน์ทราบและ
คาดการณ์ภยัคกุคาม	เพือ่เสนอแนะแผนป้องกันความเสียหายและการเตอืนภยัทีอ่าจเกิดข้ึน	เพือ่
เพ่ิมประสิทธภิาพการด�าเนินงาน	และลดผลกระทบต่อการพฒันาประเทศ	โดยเฉพาะในกรณทีี่
จะก่อภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ	โดยใช้กลไกระดับชาติเพื่อเชื่อมโยงกลไกอื่น	ๆ	
ในการร่วมกันพิจารณาเมื่อมีสถานการณ์ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงให้สามารถ
ก�าหนดแนวทางแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 	 ๓.๕.๒	พฒันากลไกด้านความมัน่คงและระบบการขบัเคลือ่นแผนงานต่าง	ๆ 	ให้พร้อม
รบัสถานการณ์ท้ังระดับชาตแิละระดบัพืน้ที	่โดยสร้างเครือข่ายการสนับสนุน	ทัง้ด้านนโยบาย	องค์
ความรูแ้ละการสร้างกลไกขบัเคลือ่นแผนงานด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม	 และความมั่นคงโดยให้มีความเชื่อมโยงและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล	 พร้อม
ทั้งสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนงานและการจัดสรรงบประมาณด้านความมั่นคงแบบบูรณา
การให้มีความชัดเจน	ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน	(ประชารัฐ)	
ในการก�าหนดและขับเคลื่อนแผนงานด้านความมั่นคง
 แผนงานและโครงการส�าคัญ 
	 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิฉบบัที	่1๒	(พ.ศ.๒๕๖๐	-	๒๕๖๔)	มกีารก�าหนด
แผนงานและโครงการที่ส�าคัญ	ดังนี้
 ข้อที่ ๕.๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและภัยคุกคามข้ามชาติ ได้แก่	
	 	 ๕.๓.1	สาระส�าคญั	คอื	การสร้างความร่วมมอืภายในและระหว่างประเทศในทกุระดบั	
และปรบัปรงุกฎหมายและการบังคบัใช้กฎหมายเพือ่แก้ไขปัญหา	โดยพฒันาระบบงานด้านการ
ข่าวกรองและกลไกท่ีพร้อมเผชิญเหตุ	 พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาก�าลังพลและยุทโธปกรณ์
ให้มีความพร้อมและทันสมัย	 มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและ
ภัยคุกคามข้ามชาติ	เช่น	ยาเสพติด	และการค้ามนุษย์กับมิตรประเทศให้มีประสิทธิภาพและ
รองรับการปฏิบัติงานทุกภาคส่วน	
	 	 ๕.๓.๒	หน่วยงานด�าเนินการหลัก	 คือ	 1)	 ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 ๒)	
กระทรวง	กลาโหม	๓)	กระทรวงการต่างประเทศ	๔)	กระทรวงมหาดไทย	๕)	กระทรวงยตุธิรรม	
๖)	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ	และสังคม	๗)	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	๘)	ส�านักข่าวกรอง
แห่งชาติ	 ๙)	 ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 1๐)	 ส�านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	

	 	 ๕.๓.๓	กรอบระยะเวลาด�าเนินการ	คือ	๕	ปี	ตั้งแต่	พ.ศ.๒๕๖๐	–	๒๕๖๔



๔๘ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

	 กลไกการบริหารจัดการภัยคุกคามความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน	จังหวัดสระแก้ว๑๔

	 สถานการณ์ของปัญหาภยัคกุคามความมัน่คงในพืน้ทีจ่งัหวดัสระแก้วในปัจจบัุน	พบว่ามี

รปูแบบทีห่ลายหลากและมคีวามซับซ้อนเพิม่มากข้ึน	ทัง้ปัญหาแรงงานต่างด้าว	อาชญากรรม

ข้ามชาติ	 ภัยคุกคามทางไซเบอร์	 ยาเสพติด	 ฯลฯ	 ซึ่งน�าไปสู่การพัฒนากลไกในการต่อต้าน 

ภัยคุกคามความมั่นคงของภาคส่วนต่าง	ๆ	ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว	มีรายละเอียด	ดังนี้

 กลไกความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา)

	 กลไกความร่วมมอืระหว่างไทย	-	กมัพชูา	ซึง่ใช้ในการบริหารจดัการชายแดนและรองรับ

กับปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงภาคตะวันออกในปัจจุบันนั้น	ในมิติด้านความมั่นคงมีกลไก

ในลักษณะต่าง	ๆ	มีรายละเอียด	ดังนี้

	 	 1.	 คณะกรรมการเขตแดนร่วมไทย	-	กัมพูชา	(Joint	Boundary	Commission:	JBC)	

โดยมรีฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศ	เป็นประธาน

	 	 ๒.	คณะกรรมการชายแดนทัว่ไปไทย	-	กมัพชูา	(General	Border	Committee:	GBC)	

โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	เป็นประธาน

	 	 ๓.	คณะกรรมการระดับสูงไทย	 -	 กัมพูชา	 (High	 Level	 Committee:	 HLC)	 โดยม ี

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด	กองบัญชาการกองทัพไทย	เป็นประธาน

	 	 ๔.	คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนไทย	 -	 กัมพูชา	

(Border	Peace	Keeping	Committee	Between	Thailand	and	Cambodia:	BPKC)	โดยมี 

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด	กองบัญชาการกองทัพไทย	เป็นประธาน

	 	 ๕.	คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมภิาคไทย	-	กมัพชูา	(Regional	Border	Committee:	

RBC)	โดยมีแม่ทัพภาค	เป็นประธาน

	 	 ๖.	 คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิน่ไทย	-	กมัพชูา	(Township	Border	Committee:	

TBC)	โดยมีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่	เป็นประธาน

	 	 ๗.	คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัด

สระแก้ว	(กรอ.จังหวัดสระแก้ว)	โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว	เป็นประธาน

   1๔	 อ้างถึงใน	 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์,	 เร่ือง	 “แนวทางการสร้างความร่วมมือในการต่อต้าน  ภัยคุกคาม 
ไม่ตามแบบระหว่างราชอาณาจักรไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม : กรณีศึกษา
เส้นทางเช่ือมต่อระหว่างสระแก้ว - พนมเปญ - โฮจมินิ”, เอกสารวจิยัฉบบัสมบรูณ์,	ศนูย์ศึกษายทุธศาสตร์	สถาบนั
วิชาการป้องกันประเทศ,	๒๕๕๙,	น.	๕๘	-	๖๒



๔๙ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ                                                                                             

 กลไกภาครัฐในจังหวัดสระแก้ว 

	 กลไกภาครฐัในการบรหิารจดัการภัยคกุคามความม่ันคงในพืน้ทีจ่งัหวดัจงัหวดั	มลีกัษณะ

เป็นค�าสั่ง	ประกาศ	คณะกรรมการฯ	และโครงการฯ	ที่มีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน	มีดังนี้

	 	 1.	 ค�าสั่งจังหวัดสระแก้ว	ที่	๐๘๐1/๒๕๕๘	เรื่อง	แต่งตั้งคณะท�างานประชาสัมพันธ์

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว	เมื่อวันที่	๒๕	มีนาคม	๒๕๕๘

	 	 ๒.	ค�าสัง่จงัหวัดสระแก้ว	ที	่๐๘๔๒/๒๕๕๘	เร่ือง	แต่งตัง้เจ้าหน้าทีป่ระจ�าศนูย์บริการ

เบ็ดเสร็จด้านการลงทุน	(One	Stop	Service:	OSS)	จังหวัดสระแก้ว	เมื่อวันที่	๓๐	มีนาคม	

๒๕๕๘

	 	 ๓.	ค�าสัง่จงัหวดัสระแก้ว	ที	่๐๔๕๐/๒๕๕๘	เร่ือง	การจดัตัง้ศนูย์บริการเบด็เสร็จด้าน

การลงทุน	(One	Stop	Service:	OSS)	จังหวัดสระแก้ว	เมื่อวันที่	1๘	กุมภาพันธ์	๒๕๕๘

	 	 ๔.	ค�าสั่งจังหวัดสระแก้ว	ที่	1๙๔๗/๒๕๕๗	เรื่อง	แต่งตั้งคณะท�างานสนับสนุนการ

จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	จังหวัดสระแก้ว	เมื่อวันที่	1๒	กันยายน	๒๕๕๗

	 	 ๕.	ค�าสั่งจังหวัดสระแก้ว	ที่	๒๔๐๐/๒๕๕๖	เรื่อง	แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อขับเคลื่อน

การจดัตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษ	จงัหวดัสระแก้ว	ในระดับพืน้ท่ี	เมือ่วนัที	่1๖	พฤศจกิายน	๒๕๕๖

	 	 ๖.	 การประชุมคณะผูว่้าราชการจงัหวดัชายแดนไทย	-	กมัพชูา	ซึง่จะมกีารผลัดเปล่ียน

กันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมปีละครั้ง	โดยมีสาระส�าคัญ	คือ	

	 	 	 -	 การร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านการค้า	การลงทุนบริเวณชายแดน	

	 	 	 -	 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้ว	-	บันเตียเมีย

นเจย	และจังหวัดตราด	-	เกาะกง	

	 	 	 -	 การพัฒนาความเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม	โดยเฉพาะการก่อสร้างทางรถไฟ

อรัญประเทศ	-	ปอยเปต	

	 	 	 -	 การเร่งรัดการเปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ที่บ้านหนองเอี่ยน	และบ้านป่าไร่

จังหวัดสระแก้ว	

	 	 	 -	 การปรบัปรงุและยกระดบัคณุภาพชีวติประชาชนตามแนวชายแดนไทย	-กมัพชูา

	 	 	 -	 ความร่วมมือด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย 

ตามแนวชายแดน

	 	 	 -		การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในไทย	 ซึ่งจะอนุญาตให้แรงงานใช้บัตร 

ผ่านแดนส�าหรับเข้ามาท�างานในลักษณะไป-กลับ	



๕๐ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

	 	 	 -	 ความร่วมมือการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพ้ืนที่ชายแดน	 เช่น	

การลักลอบตัดไม้พะยุง	การค้ามนุษย์	การลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมาย	และยาเสพติด	

	 	 	 -		ความร่วมมอืผ่านกลไกระดบัจงัหวดัและท้องที	่เพือ่กระชบัความสัมพนัธแ์ละ

สนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนาร่วมกัน

	 	 ๗.	การด�าเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนให้มีความมั่นคงในพื้นท่ี

ชายแดนภายใต้กลยทุธ์การพฒันาศกัยภาพของคน	ชมุชน	และพืน้ทีช่ายแดนจงัหวดัสระแก้ว	

ได้แก่

	 	 	 -	 โครงการรวมใจภักดิ์รักษ์สิ่งแวดล้อมไทย	-	กัมพูชา	เจ้าของโครงการ	คือ	กอง

ก�าลังบูรพา

	 	 	 -	 โครงการอบรมเยาวชนต้านยาเสพติด	เจ้าของโครงการ	คือ	จังหวัดทหารบก

สระแก้ว

	 	 	 -	 โครงการหมู่บ้านชายแดนเข้มแข็งคู่ขนานไทย-กัมพูชา	 เจ้าของโครงการ	 คือ

กองก�าลังบูรพา

	 	 	 -	 โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

เจ้าของโครงการ	คือ	กองก�าลังบูรพา

	 	 	 -	 โครงการ	๒	พลงัแผ่นดนิต้านยาเสพตดิ	เจ้าของโครงการ	คอื	อ�าเภออรญัประเทศ

	 	 	 -	 โครงการชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยยาเสพติด	 เจ้าของโครงการ	 คือ	 กรมทหาร

พรานที่	1๒

	 	 	 -		 โครงการเยาวชนอาสารกัษาดนิแดน	เจ้าของโครงการ	คอื	อ�าเภออรญัประเทศ

	 	 ๘.	การด�าเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ด้านการปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการ

ผลิตสินค้าเกษตรให้มปีระสทิธภิาพสงูขึน้	รองรบัการเป็นแหล่งพชืพลงังานทดแทนและอาหาร

ปลอดภยั	ภายใต้กลยทุธ์การส่งเสรมิระบบการปลกูพชืและปศสุตัว์ทีป่ลอดภยัจากสารพษิ	เช่น	

เกษตรทฤษฎีใหม่	และเกษตรผสมผสานของจังหวัดสระแก้ว	คือ โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ

พอเพียง อ�าเภอคลองหาด	เจ้าของโครงการ	คือ	อ�าเภอคลองหาด

 กลไกภาคธุรกิจในจังหวัดสระแก้ว 

	 กลไกภาคธรุกจิทีใ่ช้อยู่ในพืน้ทีจ่งัหวดัสระแก้วในปัจจบุนั	มเีป้าหมายเพือ่ท�าให้ประชาชน

ในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี	 และเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างภาคธุรกิจและภาครัฐ	 

มีดังนี้



๕1ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ                                                                                             

	 	 1.	 ค�าสัง่จงัหวดัสระแก้ว	ที	่๘๐๔/๒๕๕๒	เร่ือง	แต่งตัง้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและ

เอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ	จังหวัดสระแก้ว	เมื่อวันที่	1๐	มิถุนายน	๒๕๕๒

	 	 ๒.	ค�าสั่งจังหวัดสระแก้ว	ที่	1๙1๙/๒๕๕๒	เรื่อง	แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐ

และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ	จังหวัดสระแก้ว	(เพิ่มเติม)	เมื่อวันที่	1๘	ธันวาคม	

๒๕๕๒

	 	 ๓.	ค�าสั่งจังหวัดสระแก้ว	ที่	11๔๘/๒๕๕๓	เรื่อง	จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดน

ไทย	-	กัมพูชา	จังหวัดสระแก้ว	เมื่อวันที่	๒๗	สิงหาคม	๒๕๕๓

	 	 ๔.	ค�าสั่งจังหวัดสระแก้ว	ที่	๙๙๔/๒๕๕๕	เรื่อง	แต่งตั้งคณะกรรมการชายแดนไทย	

-	กัมพูชา	ระดับท้องถิ่น	จังหวัดสระแก้ว	เมื่อวันที่	๖	มิถุนายน	๒๕๕๕

	 	 ๕.	ค�าสั่งจังหวัดสระแก้ว	ที่	1๐๙๓/๒๕๕๕	เรื่อง	แต่งตั้งคณะท�างานกองเลขานุการ

คณะกรรมการชายแดนไทย	-	กัมพูชา	ระดับท้องถิ่น	จังหวัดสระแก้ว	เมื่อวันที่	1๗	มิถุนายน	

๒๕๕๕

	 	 ๖.	 ค�าสัง่จงัหวดัสระแก้ว	ที	่1๓๘๕/๒๕๕๖	เร่ือง	แต่งตัง้คณะท�างานแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาตลาดการค้าชายแดน	เมื่อวันที่	๕	กรกฎาคม	๒๕๕๖

	 	 ๗.	ค�าสั่งจังหวัดสระแก้ว	 ที่	 1๕๘๐/๒๕๕๖	 เรื่อง	 แต่งตั้งคณะท�างานด�าเนินงาน

โครงการเสรมิสร้างความสมัพันธ์	และความเข้าใจอนัดกัีบประเทศเพือ่นบ้าน	ประจ�าปี	๒๕๕๖	

เมื่อวันที่	1	สิงหาคม	๒๕๕๖

	 	 ๘.	ค�าสั่งจังหวัดสระแก้ว	ที่	๒๔๐๐/๒๕๕๖	เรื่อง	แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อขับเคลื่อน

การจัดตัง้เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ	จงัหวดัสระแก้ว	ในระดบัพืน้ที	่เมือ่วนัที	่1๖	พฤศจิกายน	

๒๕๕๖

	 	 ๙.	 ค�าสั่งจังหวัดสระแก้ว	ที่	๒๐๘/๒๕๕๗	เรื่อง	แต่งตั้งคณะท�างานขับเคลื่อนการ 

เตรียมความพร้อม	 ของฝ่ายปกครองสู ่ประชาคมอาเซียน	 จังหวัดสระแก้ว	 เมื่อวันท่ี	 

๓๐	มกราคม	๒๕๕๗

	 	 1๐.	ค�าสั่งจังหวัดสระแก้ว	ที่	1๐๒๒/๒๕๕๗	เรื่อง	แต่งตั้งคณะท�างานเตรียมการจัด

ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	จังหวัดสระแก้ว	เมื่อวันที่	๒๗	พฤษภาคม	๒๕๕๗

	 	 11.	ค�าสั่งจังหวัดสระแก้ว	ที่	๒๐/๒๕๕๗	เรื่อง	แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ

เอกชนเพือ่แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุม่จงัหวดั	ภาคกลางตอนกลาง	(ฉะเชิงเทรา	ปราจนีบรีุ	

สระแก้ว	นครนายก	และสมุทรปราการ)	เมื่อวันที่	1๕	กรกฎาคม	๒๕๕๗



๕๒ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

	 	 1๒.	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ค�าสั่งที่	๒๐/1๐1/๒๕๕๗	เรื่อง	แต่งตั้งคณะ	

อนุกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดนไทยกับกัมพูชา	วันที่	๒๘	กรกฎาคม	๒๕๕๗

	 	 1๓.	ค�าสั่งจังหวัดสระแก้ว	 ที่	 1๖๙๗/๒๕๕๗	 เร่ือง	 แต่งตั้งคณะท�างานขับเคล่ือน

เศรษฐกิจชายแดน	จังหวัดสระแก้ว	เมื่อวันที่	๒1	สิงหาคม	๒๕๕๗

 กลไกภาคประชาสังคมในจังหวัดสระแก้ว 

	 กลไกภาคประชาสงัคมทีม่อียู่ในพืน้ทีจ่งัหวดัสระแก้วในปัจจบุนั	พบว่า	ทัง้ประชาชนและ

ชุมชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้วได้เข้ามามีส่วนร่วม	 หรือมีส่วนในการแก้ไขปัญหาด้านความ

มั่นคงในพื้นที่อย่างมาก	 และสามารถช่วยลดปัญหาด้านก�าลังเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาค

รัฐ	ซึ่งมีไม่เพียงพอที่จะรองรับกับปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว	(ภาค

ประชาสังคมช่วยเสริมภาครัฐได้เป็นอย่างดี)	โดยมีการจัดโครงการฯ	และกิจกรรมในลักษณะ

ต่าง	ๆ 	ซึง่ภาคประชาสงัคมก�าลงัด�าเนนิอยูเ่กีย่วกับการต่อต้านภยัคกุคามความมัน่คงในพืน้ที่

จังหวัดสระแก้วนั้น	ส่วนใหญ่เป็นการริเริ่มโดยภาคประชาสังคมเพียงฝ่ายเดียว	

	 ส�าหรับหมู่บ้านต่าง	 ๆ	 ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วที่ติดกับชายแดนกัมพูชานั้น	 

พบว่ามคีวามเข้มแขง็และประสบความส�าเรจ็เป็นอย่างมาก	 สามารถพึง่พาตนเองได้	 กล่าวคอื	 

มีการริเริ่มกองทุนมีการจัดระบบสวัสดิการชุมชน	 มีการพัฒนาอาชีพให้แก่ชุมชน	 อันน�ามา

ซึ่งสมาชิกในชุมชนไม่น้อยกว่า	๔๐	เปอร์เซ็นต์	ไม่ต้องเดินทางออกนอกพื้นที่เพื่อหางานท�า	

มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน	โดยมีการน�าหลักแนวคิด	๓	ประการ	(อดีต/ปัจจุบัน/

อนาคต)	 อีกท้ังยังมีการแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุด้วยการจัดกิจกรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่

ผู้สูงอายุในชุมชนด้วย

	 กลไกการบรหิารจดัการภัยคุกคามความมัน่คงในพืน้ทีช่ายแดน	จงัหวดักาญจนบรุ	ี๑๕

	 สถานการณ์ของปัญหาภัยคกุคามความมัน่คงในพืน้ทีจ่งัหวดักาญจนบรุ	ี พบว่า	 มรีปูแบบ

ที่หลายหลากและมีความซับซ้อนเพ่ิมมากขึ้น	 ทั้งปัญหายาเสพติด	 แรงงานผิดกฎหมาย	 

การท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ	การลับลอบเข้าเมือง	การค้ามนุษย์	และสินค้าหนีภาษี	ซึ่งน�า

ไปสูก่ารพฒันากลไกในการต่อต้านภยัคกุคามความมัน่คงของภาครฐัในจงัหวดักาญจนบรุ	ีและ

กลไกความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน	มีรายละเอียด	ดังนี้

   1๕	 อ้างถึงใน	 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์,	 เร่ือง “แนวทางการสร้างความร่วมมือในการต่อต้าน  ภัยคุกคาม 
ไม่ตามแบบระหว่างราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมีย
นมา : กรณีศึกษาเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเชียงราย - หลวงน�้าทา - สิบสองปันนา - เชียงตุง”, เอกสารวิจัยฉบับ
สมบูรณ์,	ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ,	๒๕๕๙,	น.	๙	-	๓๐



๕๓ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ                                                                                             

	 กลไกความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	(เมียนมา)

	 กลไกความร่วมมอืระหว่างไทย	–	เมยีนมา	ซึง่ใช้ในการบรหิารจัดการชายแดนและรองรบั

กบัปัญหาภัยคกุคามความมัน่คงภาคตะวนัตกในปัจจบุนันัน้	ในมติด้ิานความมัน่คงมกีลไกใน

ลักษณะต่าง	ๆ	มีรายละเอียด	ดังนี้

	 	 1.	 คณะกรรมการเขตแดนร่วมไทย	 -	 เมยีนมา	 (Joint	 Boundary	Commission:	 JBC)	 

โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	เป็นประธาน

	 	 ๒.	 คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย	 -	 เมียนมา	 (Thailand	 -	

Myanmar	Joint	Commission	for	Bilateral	Cooperation:	JC)	โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การต่างประเทศ	เป็นประธาน

	 	 ๓.	 คณะกรรมการระดับสูงไทย	-	เมียนมา	(High	Level	Committee:	HLC)	โดยมี 

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด	กองบัญชาการกองทัพไทย	เป็นประธาน

	 	 ๔.	 คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย	 -	 เมียนมา	 (Regional	 Border	 

Committee:	RBC)	โดยมีแม่ทัพภาค	เป็นประธาน

	 	 ๕.	 คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถ่ินไทย	 -	 เมียนมา	 (Township	 Border	 

Committee:	TBC)	โดยมีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่	เป็นประธาน

	 	 ๖.	 คณะกรรมาธิการร่วมด้านการค้าไทย	 -	 เมียนมา	 (Joint	 Trade	 Commission:	

JTC)	โดยมีอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	เป็นประธาน

	 	 ๗.		คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัด

สระแก้ว	(กรอ.จังหวัดจนบุรี)	โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี	เป็นประธาน

	 	 ๘.	 บนัทึกความเข้าใจระหว่างไทย	-	เมยีนมา	ว่าด้วยความร่วมมอืในการควบคมุยา

เสพติด	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท	และสารตั้งต้น	ลงนามเมื่อ	๒๐	มิถุนายน	๒๕๔๔

	 	 ๙.	 การประชมุระดบัเจ้าหน้าทีอ่าวโุสภายใต้กรอบบนัทกึความเข้าใจ	(MOU)	๗	ฝ่าย	

ว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค	 ได้แก่	 จีน	 สปป.ลาว	 เมียนมา	 ไทย	 เวียดนาม	

กัมพูชา	และ	UNODC	โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของแต่ละประเทศและหน่วยงานเข้าร่วม

การประชุม	ซึ่งได้ด�าเนินการมาตั้งแต่	ปี	พ.ศ.๒๕๓๖

	 	 1๐.	บนัทกึความเข้าใจระหว่างไทย	-	เมยีนมา	ว่าด้วยความร่วมมอืในการจ้างแรงงาน	

ลงนามเมื่อ	๒1	มิถุนายน	๒๕๔๖



๕๔ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

	 	 11.	กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	 (Greater	 Mekong	 Subregion	

Economic	Corridors:	GMS)	หรืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	๖	ประเทศ	ประกอบด้วย	กัมพูชา	

สปป.ลาว	เมียนมา	ไทย	เวียดนาม	และจีนตอนใต้	ซึ่งมีการตั้งแต่เมื่อปี	พ.ศ.๒๕๓๕	โดยมี

สาขาความร่วมมือ	๙	สาขา	และมีแผนงานที่มีความส�าคัญในล�าดับสูง	(Flagship	Programs)	

จ�านวน	11	แผนงาน	ซึ่งหนึ่งในนั้น	คือ	แผนงานที่	๙	ว่าด้วยกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 

สิ่งแวดล้อม	(Strategic	Environment	Framework)

	 	 1๒.	องค์กร	 Biodiversity	 Conservation	 Corridors	 Initiative	 :	 BCCI	 ตัง้ข้ึนในปี	 

พ.ศ.๒๕๕๒	มจีดุมุง่หมายทีค่ล้ายคลงึกบั	Mekong	River	Commission:	MRC	โดยมีแนวคิดท่ีว่า	

การพัฒนาการทางเศรษฐกิจ	และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	สามารถก้าวไปพร้อมกันได้	โดยมี

ประเทศสมาชกิ	๕	ประเทศ	ประกอบด้วย	จนี	กมัพชูา	สปป.ลาว	เมยีนมา	ไทย	และเวยีดนาม

	 	 1๓.	บันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศไทยกับเมียนมา	 ว่าด้วยความร่วมมือระดับ

ทวิภาคี	เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก	ลงนามเมื่อ	๒๔	เมษายน	๒๕๕๒

	 	 1๔.	บนัทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมอืในการต่อต้านการค้ามนษุย์ในอนภุมูภิาค	

ลุ่มแม่น�้าโขง	๖	ประเทศ	ได้แก่	กัมพูชา	สปป.ลาว	เมียนมา	เวียดนาม	จีน	และไทย	ลงนาม

เมื่อวันที่	๒๙	ตุลาคม	๒๕๔๗

	 	 1๕.	ความตกลงระหว่างประเทศไทยกับเมียนมา	 เพื่อการยกเว้นการเก็บภาษี

ซ้อน	 และการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้	 ลงนามเมื่อ	 

๗	กุมภาพันธ์	๒๕๔๕

 กลไกภาครัฐในจังหวัดกาญจบุรี 

	 	 1.	 กลไกในระดบันโยบาย	มสี�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด	

(ป.ป.ส.)	ตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามยาเสพตดิ	พ.ศ.๒๕1๙	ท�าหน้าทีใ่นการ

ก�าหนดนโยบาย	 มาตรการในการด�าเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในภาพรวม	

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�าไปปฏิบัติ	

	 	 ๒.	กลไกในระดับอ�านวยการ	 มีศูนย์อ�านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	

(ศอ.ปส.)	ท�าหน้าท่ีในการก�าหนดนโยบายของรัฐบาล	และน�านโยบายทีค่ณะกรรมการ	ป.ป.ส.	

ก�าหนดไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลส�าเร็จ	

	 	 ๓.	กลไกในระดบัปฏบิตัภิารกิจ	มศีนูย์อ�านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิใน

ระดบักระทรวง/หน่วยงาน	ท�าหน้าทีใ่นการอ�านวยการแผนปฏบิตักิารป้องกนัและแก้ไขปัญหายา

เสพติด	ในภารกิจและบทบาทที่รับผิดชอบ	



๕๕ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ                                                                                             

	 	 ๔.	กลไกในระดับพืน้ท่ี	มศีนูย์อ�านวยการและศนูย์ปฏบิติัการป้องกนัและปราบปราม	

ยาเสพติดระดับจังหวัดและอ�าเภอ	 ท�าหน้าที่ในการอ�านวยการ	 และปฏิบัติการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดและอ�าเภอ

	 	 ๕.	 การด�าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย	 มีความเก่ียวข้องกับประมวลกฎหมาย	 จ�านวน	๕	 ฉบับ	 เช่น	

พระราชบัญญัติป่าไม้	พ.ศ.๒๔๘๔,	พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗,	พระราช

บญัญัตอิทุยานแห่งชาต	ิพ.ศ.๒๕๐๔,	พระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า	พ.ศ.๒๕๓๕,	

และพระราชบัญญัติสวนป่า	พ.ศ.๒๕๓๕	

	 	 ๖.	 คณะท�างานการปราบปราม	 จับกุม	 ด�าเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง	

มีหน้าที่ในการด�าเนินมาตรการปราบปรามและจับกุมผู ้กระท�าความผิดอย่างจริงจัง	 

โดยก�าหนดการด�าเนนิการไว้	คอื	(1)	เพิม่ความเข้มในมาตรการด้านการข่าว	การสบืสวน	และ

การหาข่าว	 (๒)	 จับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายท่ีลักลอบเข้ามา	 และเพื่อด�าเนินคดีตาม

กฎหมาย	และ	(๓)	สืบสวน	สอบสวน	และขยายผล	เพื่อด�าเนินคดีกับนายจ้าง	หรือเอาผิด

กับสถานประกอบการที่น�าพา	และให้ที่พักพิง

	 	 ๗.	คณะท�างานสกดักัน้แรงงานต่างด้าวลกัลอบเข้ามาท�างาน	มหีน้าท่ีก�าหนดมาตรการ

ในการสกัดกั้นไว้	๓	มาตรการ	คือ	(1)	การด�าเนินการตั้งจุดตรวจสกัดกั้นตามช่องทางส�าคัญ

บริเวณชายแดน	 (๒)	 เพิ่มความถี่และความเข้มข้นในการลาดตระเวนและ	 (๓)	 ด�าเนินการ 

ปิดล้อมตรวจค้นในพืน้ทีเ่ป้าหมาย	โดยใช้หน่วยกองก�าลังชายแดน	หน่วยกองร้อยทหารราบ	

ทหารม้าตามบริเวณพื้นที่ตามแนวชายแดน	 และหน่วยเฉพาะกิจที่จัดตั้งโดยผู้ว่าราชการ

จังหวัด	เพื่อท�าการตรวจและสกัดกั้น	

	 	 ๘.	คณะท�างานผลักดันและส่งกลับแรงงานต่างด้าว	มีหน้าที่ก�าหนดแนวทางในการ

ด�าเนนิมาตรการการผลกัดันและส่งกลบั	คอื	(1)	การจบักมุและส่งส�านกังานตรวจคนเข้าเมอืง	

หรือด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ใกล้ที่สุด	 โดยกักไว้ที่ห้องกักเพื่อรอการส่งกลับ	 (๒)	 การจัดท�า

ทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว	 (๓)	 การตรวจสอบเพื่อพิจารณาโทษ	และ	 (๔)	 การด�าเนิน

การส่งกลับยังประเทศต้นทาง	

	 	 ๙.	นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๕๘	-	๒๕๖๔	ก�าหนดให้ส�านักงานตรวจ

คนเข้าเมือง	เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักใน	๓	นโยบาย	คือ



๕๖ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

	 	 	 -	 นโยบายที่	 ๔.๒	 ว่าด้วยเรื่องการปรับปรุงกลไก	 และพัฒนาศักยภาพการ 

ตรวจคนเข้าเมือง	โดยให้ด�าเนนิการตดิตามตรวจสอบการเข้า	-	ออก	การขออยู่ต่อในประเทศ	และ 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง	 ประสานร่วมมือ	 และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับประเทศ

เพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด	

	 	 	 -	 นโยบายที่	๗.๔	ว่าด้วยเรื่องการปรับปรุงกลไก	และการพัฒนาศักยภาพการ

บริหารจัดการ	 เพื่อจัดระเบียบการเข้าเมือง	 โดยส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมกับ

ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ	เพิ่มกลไกความร่วมมือระหว่างกัน	ในการตรวจสอบ

การเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด	และพัฒนาความรู้	ความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่

รฐัให้รูเ้ท่าทนักบัพฒันาการของการลกัลอบเข้าเมอืงโดยผดิกฎหมาย	ตลอดจนเพิม่มาตรการ

ทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด	ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อ�านาจโดยมิชอบ	

	 	 	 -	 นโยบายที่	 ๗.๕	 ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนเข้าเมือง	 และ 

ผู้หลบหนีเข้าเมืองให้มีความทันสมัย	 สามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมี

ประสิทธิภาพ
	 	 1๐.	คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	 เรียกโดยย่อว่า	 “ปคม.”	 
มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ	ท�าหน้าที่คอยประสานงานและก�ากับการด�าเนินงาน
ป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์	รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทีเ่กีย่วข้องเป็นกรรมการ	ส่วน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเลขานุการ	 มีอ�านาจหน้าที่
ในการเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี	 เพื่อก�าหนดนโยบาย	ยุทธศาสตร์	 และมาตรการใน
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	 รวมทั้ง	การปรับปรุงกฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	หรือ
โครงสร้างของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย	
	 	 11.	คณะกรรมการประสานและก�ากับการด�าเนนิงานป้องกันและปราบปรามการค้า
มนษุย์	เรยีกโดยย่อว่า	“คณะกรรมการ	ปกค.”	มรีองนายกรฐัมนตรทีีน่ายกรฐัมนตรมีอบหมาย
เป็นประธานกรรมการ	หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ	ส่วนรองปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเลขานุการ	มีอ�านาจหน้าที่ในการจัดท�าและ
ก�ากับการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบาย	ยุทธศาสตร์	และมาตรการในการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์	ก�าหนดหลักเกณฑ์และอนุมัติการใช้เงินและ	ทรัพย์สินของกองทุน	
และด�าเนินการอื่นให้เป็นไปตามกฎหมาย
	 	 1๒.	การด�าเนินการป้องกันและปราบปรามปัญหาสินค้าเล่ียงภาษีของประเทศไทย	
เนือ่งจากสนิค้ามหีลายประเภทและหลายชนิด	ฉะน้ัน	การด�าเนนิการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
มคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องเกีย่วข้องกบัประมวลกฎหมายน้ัน	ๆ 	ด้วย	ซึง่มอียู่กว่า	1๐๐	ฉบบั	เช่น	



๕๗ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร
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พระราชบญัญัตกิารส่งออกไปนอกและการน�าเข้าในราชอาณาจกัรซึง่สนิค้า	พ.ศ.๒๕๒๒,	พระ
ราชบญัญัตคิวบคมุการแลกเปลีย่นเงนิ	พ.ศ.๒๔๘๕,	พระราชบญัญัติควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสูบ	
พ.ศ.๒๕๓๕,	พระราชบญัญตัคุ้ิมครองพนัธุพ์ชื	พ.ศ.๒๕๔๒,	พระราชบญัญตัเิครือ่งมอืแพทย์	
พ.ศ.๒๕๕1,	พระราชบัญญัติเครื่องส�าอาง	พ.ศ.๒๕๓๕,	พระราชบัญญัติป่าไม้	พ.ศ.๒๔๘๔,	
พระราชบัญญัติปุ๋ย	พ.ศ.๒๕1๘,	พระราชบัญญัติพันธุ์พืช	พ.ศ.๒๕1๘,	พระราชบัญญัติวัตถุ

อันตราย	พ.ศ.๒๕๓๕	ฯลฯ

 กลไกภาคธุรกิจในจังหวัดกาญจนบุรี

	 กลไกภาคธุรกิจที่ใช้อยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีในปัจจุบัน	 มีเป้าหมายเพื่อท�าให้

ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี	และเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างภาคธุรกิจและ

ภาครัฐ	ดังนี้

	 	 1.		ค�าสัง่คณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิ ที	่ ๗๒/๒๕๕๗	 เรือ่ง	 แต่งตัง้คณะกรรมการ

นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	(กนพ.)	เมื่อวันที่	1๙	มิถุนายน	๒๕๕๗

	 	 ๒.	 ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 ที่	 1/๒๕๕๘	 เรื่อง	

ก�าหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	เมื่อวันที่	1๙	มกราคม	๒๕๕๘

	 	 ๓.	 ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 ที่	 ๒/๒๕๕๘	 เรื่อง	

ก�าหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	ระยะที่	๒	เมื่อวันที่	๒๔	เมษายน	๒๕๕๘

	 	 ๔.	 ค�าสัง่จงัหวดักาญจนบรุ	ีที	่๗1๓/๒๕๖1	เรือ่ง	แต่งตัง้คณะอนกุรรมการและคณะ

ท�างานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี	เมื่อวันที่	1๖	กุมภาพันธ์	๒๕๖1

	 	 ๕.	 ค�าสั่งจังหวัดกาญจนบุรี	 ที่	 1๘๓๗/๒๕๖๐	 เรื่อง	 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

สนับสนุนการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี	 เพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือน

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	เมื่อวันที่	11	สิงหาคม	๒๕๖๐

	 	 ๖.	 ค�าสัง่จงัหวัดกาญจนบุร	ี ที	่ ๒๐๗๐/๒๕๖1	 เร่ือง	 แต่งตัง้คณะท�างานจัดท�าแผน

รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจกาญจนบุรี	เมื่อวันที่	1	มิถุนายน	๒๕๖1	จ�านวน	๖	คณะ	ได้แก่	

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี	 คณะท�างานด้านสิทธิ

ประโยชน์	 ก�าหนดพื้นที่	 และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน	 คณะท�างานศูนย์บริการ

เบ็ดเสร็จด้านแรงงาน	สาธารณสุข	และความมั่นคง	คณะท�างานด้านโครงสร้างพื้นฐาน	และ 

ด่านศุลกากร	 คณะท�างานการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ	 และคณะท�างานด้าน

การประชาสัมพันธ์



๕๘ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

	 	 ๗.	 คณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษกาญจนบรีุ	มมีตเิหน็ชอบ	

เรื่อง	การจัดท�าแผนรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี	๔	ปี	(พ.ศ.๒๕๖๒	-	๒๕๖๕)	

เมื่อวันที่	๒๓	เมษายน	๒๕๖1

 กลไกภาคประชาสังคมในจังหวัดกาญจนบุรี

	 กลไกภาคประชาสังคมที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีในปัจจุบัน	พบว่า	ประชาชนใน

พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ	ในพื้นที่อย่างมาก	เช่น	

กลุ่มก่อกาญจน์ดี,	กลุ่มเมืองกาญจน์	๗1๐๐๐,	กลุ่มจิตอาสา	บ้านหนองขาว,	กลุ่มถนนคน

เดนิ	ท่าม่วง,	กลุม่ศลิปินอสิระ,	กลุม่ต้นน�า้แคว,	ชมรมถ่ายภาพกาญจนบรีุ,	กลุ่มกาญจน์รถถีบ,	

กลุม่อารยะกาญจนบรุ,ี	สภาเดก็กาญจนบรุ,ี	กลุ่มภาพเก่าเล่าเร่ืองเมอืงกาญจน์,	หนังสือพมิพ์

โพสท์นิวส์,	 กลุ่ม	 KanCover	 Dance	 Club,	 กลุ่ม	 Kan	 Filmaker,	 เครือข่ายองค์กรงดเหล้า

ภาคตะวันตก,	 ประชาคมงดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงกาญจนบุรี,	 กลุ่มเยาวชนจิตอาสาวังขนาย,	

โครงการชมุชนบ้านมัน่คง,	ชมรมการท่องเทีย่วหมูบ้่านวฒันธรรมหนองขาว,	กลุ่มอาชพีเสริม

อาชีพชุมชน,	 ชมรมเพื่อน้อง	 ฯลฯ	 ซึ่งภาคประชาสังคมที่กล่าวมานี้	 สามารถช่วยลดปัญหา

ทางด้านก�าลังเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานภาครัฐมีไม่เพียงพอที่จะรองรับกับปัญหาภัยคุกคาม

ความมั่นคงในมิติต่าง	ๆ	ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีได้เป็นอย่างดี	โดยแต่ละกลุ่มจะมีการจัด

กิจกรรมในลักษณะต่าง	ๆ 	ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการริเริ่มโดยภาคประชาสังคมและมีหน่วยงาน

ภาครัฐคอยให้การสนับสนุน	ส�าหรับหมู่บ้านต่าง	ๆ	ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีที่ติด

กับชายแดนเมียนมานั้น	พบว่า	มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้เป็นอย่างดี

๒.๓	แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพ

	 ประสิทธิภาพ	(Efficiency)	ในการปฏิบัติงานนั้น	เป็นค�าที่ใช้ทั่วไปในการศึกษาที่เกี่ยวกับ

การบรหิารจดัการส�าหรบังานให้มปีระสทิธภิาพ	โดยค�าว่า	“ประสทิธภิาพ”	มกัจะพดูถงึผลการ

ปฏิบัติงาน	ซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องเดียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกล่าวคือ	เมื่อผลการ

ปฏบิตังิานทีดี่กถ็อืว่ามีประสทิธภิาพในการท�างานสงู	และถ้าผลการปฏบิตังิานไม่ดกีถ็อืได้ว่ามี

ประสิทธภิาพในการท�างานต�า่	ซึง่ได้มนีกัวชิาการหลายท่านได้ให้ความหมายของประสทิธภิาพ

ในการปฏิบัติงานไว้	ดังนี้
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	 	 ๑.	 ความหมายของประสิทธิภาพ

  	 John	D.	Millet๑๖		ได้ให้ทัศนะที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพไว้ว่า	ประสิทธิภาพ	หมาย

ถึง	ผลการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความพอใจแก่มวลมนุษย์และให้ผลก�าไรจากการปฏิบัติงาน

นั้นด้วย

  	 Herbert	A.	Simon	๑๗	ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพไว้คล้ายคลึงกับ	Millet	

คอื	พจิารณาว่างานทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุนัน้	ให้ดูจากความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัน�าเข้า	(Input)	

กบัผลผลติ	 (Output)	ทีไ่ด้รบัออกมา	 เพราะฉะนั้นตามทัศนะนี้ประสิทธิภาพจึงเท่ากับผลผลิต

ลบด้วยปัจจัยน�าเข้า	และเป็นการบริการของราชการ	และองค์กรของรัฐ	ก็ควรบอกถึงความ

พึงพอใจของผู้รับบริการเข้าไปด้วย	ซึ่งอาจเขียนสูตรได้	ดังนี้

	 	 	 E=	O-I/S

	 	 	 E=	Efficiency	คือ	ประสิทธิภาพของงาน

	 	 	 O=	Output	คือ	ผลผลิต	หรือที่ได้รับออกมา

	 	 	 I=	Input	คือ	ปัจจัยน�าเข้า	หรือทรัพยากรทางการบริหารที่ใช้ไป

	 	 	 S=	Satisfaction	คือ	ความพึงพอใจในผลงานที่ออกมา

  	 Peeterson	and	Plowan	๑๘	ได้กล่าวถึงความหมายของค�าว่า	ประสิทธิภาพใน

การบรหิารงานด้านธุรกิจ	ในความหมายอย่างแคบว่า	หมายถงึ	การลดต้นทนุในการผลิต	และ

ในความหมายอย่างกว้างหมายรวมถึงคณุภาพ	(Quality)	ของการมปีระสทิธผิล	(Effectiveness)	

และความสามารถ	 (Competence	 and	 Capacity)	 ในการผลิตและการด�าเนินงานทางด้าน

ธุรกิจที่ถือว่าการเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น	 ก็เพื่อสามารถผลิตสินค้าหรือบริการในปริมาณ	

และคุณภาพทีต้่องการในเวลาทีเ่หมาะสม	และต้นทนุน้อยทีส่ดุ	โดยค�านงึถงึสถานการณ์และ

ข้อผกูพนัด้านการเงนิทีม่อียู	่ดงันัน้แนวความคดิของค�าว่า	ประสทิธภิาพทางด้านธรุกิจในทีน่ี้	

จึงมีองค์ประกอบ	๕	อย่าง	คือ	ต้นทุน	คุณภาพ	ปริมาณ	เวลา	และวิธีการในการผลิต

   1๖	 อ้างถึงใน	ทิรัศม์ชญา	พิพัฒน์เพ็ญและคนอื่นๆ. “การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลนครสงขลา”.	(รายงานวิจัย,	มหาวิทยาลัยหาดใหญ่,	สงขลา,	๒๕๕๗).	หน้า	11.
   1๗	อ้างถึงใน	ทิรัศม์ชญา	พิพัฒน์เพ็ญและคนอื่นๆ.	เรื่องเดิม.	หน้า	1๒.
  1๘	 อ้างถึงใน	กนกรัตน์	คุ้มบัวและคนอื่น	ๆ. “ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ
ศกึษา กรณศีกึษาโครงการส่งเสริมประสทิธภิาพกรมทะเบยีนการค้า”.	(รายงานการวิจยัหลกัสูตรปรญิญาโททางการ
จัดการภาครัฐและเอกชน,	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,	กรุงเทพฯ,	๒๕๔๒).	หน้า	1๘.



๖๐ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

	 	 	 ส�าหรบันกัวชิาการไทยทีไ่ด้ให้ค�านยิามของประสทิธภิาพไว้มดีงันีคื้อ

  	 พจนานกุรมฉบบัเฉลมิพระเกยีรต	ิ ๑๙	 ได้ให้ความหมายไว้ว่า	 หมายถึง	 ความ

สามารถที่จะให้งานเกิดผลส�าเร็จ	ขณะที่	ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	๒๐	ได้ให้

ความหมายของประสิทธิภาพไว้ว่า	 หมายถึง	 การเปรียบเทียบการใช้ทรัพยากรที่ใช้ไปกับผล

ที่ได้จากการท�างานว่าดีขึ้นอย่างไรแค่ไหน	 ในขณะที่ก�าลังท�างานตามเป้าหมายขององค์กร	

ส�าหรับ	อินทิรา	หิรัญสาย	๒๑		ได้กล่าวไว้ว่า	ประสิทธิภาพ	หมายถึง	ความสามารถในการ

ด�าเนินงานที่ท�าให้บรรลุผลส�าเร็จโดยวิถีทางที่ดีที่สุด	เพื่อใช้ปัจจัยต่าง	ๆ 	น้อยที่สุด	ประหยัด

ทั้งเวลา	แรงงาน	วัสดุ	และอื่น	ๆ	ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 	 	 ติน	 ปรัชญพฤทธิ์	 และไกรยุทธ	 ธีรตยาคีนันท์	 ๒๒	พบว่า	 ความหมายของ

ประสิทธิภาพอาจแบ่งได้เป็น	๓	ประเภทใหญ่	ๆ	คือ

	 	 	 1)	ประสิทธิภาพจากแง่มุมของค่าใช้จ่าย	หมายถึง	การใช้ต้นทุนน้อยกว่าผลลัพธ์	

หรือการใช้ต้นทุนอย่างคุ้มค่าหรือการท�าให้มากขึ้นโดยมีการสูญเสียน้อยลง

	 	 	 ๒)	ประสทิธิภาพจากแง่มมุของกระบวนการการบรหิาร	หมายถงึ	การท�างานด้วย

วธิกีารหรอืเทคนคิทีส่ะดวกสบายกว่าเดมิ	หรือท�างานด้วยความรวดเร็ว	หรือการท�างานทีถู่ก

ต้องตามระบบระเบียบขั้นตอนของทางราชการ

	 	 	 ๓)	ประสทิธภิาพจากแง่มมุของผลลัพธ์	หมายถงึ	การท�างานทีม่ผีลก�าไร	หรือการ

ท�างานให้ทนัเวลาหรอืการท�างานอย่างมปีระสทิธภิาพ	หรอืการสร้างความพงึพอใจให้เกดิขึน้

ในบรรดาข้าราชการด้วยกัน	หรือการท�างานให้สัมฤทธิ์ผล

  งานประกนัคณุภาพวิทยามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์๒๓	ได้ให้ความหมาย	ประสทิธภิาพ	

หมายถงึ	ความสมัพนัธ์ระหว่างปรมิาณทรพัยากรทีใ่ช้ไปกับปรมิาณผลผลติทีเ่กิดจากกระบวนการ	

    1๙	 ราชบัณฑิตยสถาน.	“พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. ๒๕๒๕”.	(กรุงเทพฯ,	ไทยวัฒนาพานิช).	
หน้า	๓๒๔.
   ๒๐	 ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒”.กรุงเทพฯ.	
๒๕๔๕.	หน้า	๒๘๓.
   ๒1	 อ้างถึงใน	 ชาญวิทย์	 ยิกุสังข์. “สภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐาน สงักดัส�านกังานการประถมศึกษา จงัหวดัชมุพร”.	(วทิยานพินธ์ปรญิญาการศกึษามหาบณัฑติ,	สถาบนัราชภฏั
สุราษฎร์ธานี,	๒๕๓๔).	หน้า	1๖.
  ๒๒	 ติน	ปรัชญพฤทธิ์	และไกรยุทธ	ธีรตยาคีนันท์.	“ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน”. 
(กรุงเทพฯ,	จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,	๒๕๓๗).	หน้า	1๒-1๔.	
 ๒๓	 อ้างถงึใน	วรทั	พฤกษากลุนนัท์.	“ประสทิธภิาพและประสทิธผิล (Efficiency & Effectiveness)”. (ออนไลน์).	
เข้าถงึได้จาก:	http://peenet.blogspot.com/๒	๐	๐	๘	/	๐	๗	/	efficiency-effectivenessadministrator.html,	๒๕๕๐.
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กล่าวคือ	 ประสิทธิภาพแสดงถึงความสามารถในการผลิต	 และความคุ้มค่าของการลงทุน	

ส่วนประสิทธิผลหมายถึง	 ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ของการท�างานกับเป้าหมาย	 หรือ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้กล่าวคือ	 ประสิทธิผลจะแสดงถึงความสามารถในการตอบสนองอย่าง

รวดเร็วและทันเวลา	เพื่อให้ได้ผลผลิต

	 	 จากความหมายดังกล่าวข้างต้น	 สามารถสรุปความหมายของประสิทธิภาพได้ว่า	

ประสิทธิภาพ	 หมายถึง	 ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิดผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์

ขององค์การ	 โดยค�านึงถึงความประหยัดทรพัยากรในทกุ	ๆ	 ด้าน	 แต่ก่อให้เกดิผลผลติสงูสดุ	

ประหยดัทัง้เวลา	แรงงาน	วสัด	ุสิ่งของและอื่น	ๆ	นอกจากนี้ประสิทธิภาพ	(Efficiency)	หมาย

ถึง	 ความสามารถในการลดต้นทุนหรือทรัพยากรต่อหน่วยของผลผลิตที่ได้จากการด�าเนิน

งานต�า่กว่าทีก่�าหนดไว้ในแผน	หรอืในทางกลบักนั	หมายถงึ	ความสามารถในการเพิม่ผลผลติ

หรือผลประโยชน์ต่อหน่วยของต้นทุนที่ใช้ในการด�าเนินงานสูงกว่าที่ก�าหนดไว้ในแผน	 โดย

ประสิทธิภาพเป็นอัตราส่วนแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตหรือผลประโยชน์ที่

ได้รับกับต้นทุนหรือทรัพยากรที่ใช้ในการด�าเนินงานจริง	เมื่อเปรียบเทียบกับแผนที่วางไว้

	 	 ๒.	ลักษณะขององค์การที่มีประสิทธิภาพ

	 	 	 ส�านักงาน	 ก.พ.๒๔	 	 ได้กล่าวถึง	 ลักษณะท่ีจะบ่งบอกว่าองค์การมีประสิทธิภาพ

หรือไม่	ซึ่งต้องพิจารณาทั้งส่วนที่เป็นปัจจัยน�าเข้า	ซึ่งได้แก่	งบประมาณค่าใช้จ่าย	ก�าลังคน	 

(ซึ่งอาจแปลงเป็นตัวเงินได้บางส่วน	และบางส่วนมีคุณค่ามากกว่าตัวเงิน	เช่น	ทัศนคติ	ความ

มุ่งมั่น	เป็นต้น)	วัสดุอุปกรณ์	เทคโนโลยีต่าง	ๆ	ตลอดจนเวลา	กระบวนการท�างาน	ซึ่งได้แก่	

วิธีการท�างาน	 กฎ	 ระเบียบต่าง	 ๆ	 ตลอดจนวิธีบริหาร	 รวมทั้งผลลัพธ์ที่ออกมา	 ซึ่งได้แก	่ 

ผลงานหรอืบรกิารต่าง	ๆ 	ของภาครฐั	เป็นต้น	ดงันัน้ประสทิธภิาพการท�างานของส่วนราชการเป็น

เรือ่งทีส่ามารถสร้างให้เกิดขึน้ได้	โดยการสร้างเครือ่งมอืเพือ่สามารถวดัและประเมนิผลสมัฤทธิ ์

ของงานได้อย่างเป็นรูปธรรม	และเป็นทีย่อมรบัของประชาชน	ประสทิธภิาพจงึสามารถมองได้ 

ในแง่มุมต่าง	ๆ	ดังนี้

	 	 	 1)	ประสิทธิภาพในแง่มุมของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต	 (Input)	 เช่น	 การใช้

ทรัพยากรทั้งคน	เงิน	วัสดุ	เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างประหยัด	คุ้มค่า	และเกิดการสูญเสียน้อย

ที่สุด

   ๒๔	 อ้างถึงใน	กุสุมา	มีกรุณา. “การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษีอากรโดยการจัดตั้ง ศูนย์บริหารภาษี

ธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร”.	 (ภาคนิพนธ์	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	คณะรัฐศาสตร์,	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	

กรุงเทพฯ,	๒๕๔๓),	หน้า	๓๒.		



๖๒ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

	 	 	 ๒)	ประสทิธภิาพในแง่มมุของกระบวนการบรหิาร	(Process)	เช่น	การท�างานทีถ่กู

ต้องได้มาตรฐาน	รวดเร็ว	และใช้เทคนิคที่สะดวกสบายกว่าเดิม

	 	 	 ๓)	ประสทิธภิาพในแง่มมุของผลลพัธ์	(Outcome)	เช่น	การท�างานทีม่คีณุภาพเกดิ

ประโยชน์ต่อสงัคม	เกิดผลก�าไร	ทนัเวลา	ผูป้ฏบิตังิานมจีติส�านกึทีด่ต่ีอการท�างาน	และบรกิาร

ที่เป็นที่พอใจของลูกค้า

	 	 ส�าหรับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพนั้น	กุสุมา	มีกรุณา๒๕		ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ

การบริหารแล้วพบว่า	 การบริหารคือการท�างานให้ส�าเร็จลุล่วงโดยใช้ทรัพยากรซึ่งได้แก่	 คน	

เงิน	ทรัพยากร	อย่างมีประสิทธิภาพ	การบริหารจึงประกอบไปด้วยปัจจัยต่าง	ๆ	ที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพสรุปได้	ดังนี้

	 	 	 1)	การประสานงาน

	 	 	 การประสานงานเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดต่อประสิทธิภาพในการบริหารงาน	 โดย

เฉพาะหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น	 หรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่น	

ๆ	การประสานงานมคีวามส�าคญัต่อองค์การในการร่วมแรงร่วมใจใช้ทรัพยากรในการท�างาน

ไม่ให้เกิดความซ�้าซ้อน	 ไม่ให้เกิดความขัดแย้ง	 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว

สอดคล้อง	และกลมกลืนกันอย่างมีระบบ	บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 	 ๒)	การจัดอัตราก�าลัง

	 	 	 การจัดอัตราก�าลังเป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน	

เนื่องจากการจัดอัตราก�าลังเป็นกระบวนการบริหารก�าลังคนในองค์การให้เพียงพอ	 เพื่อจะ

สามารถปฏิบัติภารกิจขององค์การได้อย่างส�าเร็จตามวัตถุประสงค์

	 	 	 ธงชัย	สันติวงษ์๒๖		มีความเห็นในเรื่องการจัดอัตราก�าลังว่าการจัดอัตราก�าลังว่า

มีความส�าคัญต่อประสิทธิภาพองค์การ	 ทั้งนี้เนื่องจากองค์การที่จะประสบความส�าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น	 จ�าเป็นต้องมีอัตราก�าลังพลอย่างเพียงพอต่อการ

ปฏิบัติงาน	 ซึ่งเป็นภารกิจขององค์การ	 ทั้งน้ีจะต้องมีการเปรียบเทียบกับอัตราก�าลังคนใน

ปัจจุบันและพิจารณาปริมาณงานที่จะต้องด�าเนินการ	

   ๒๕	 กุสุมา	มีกรุณา. เรื่องเดิม.	หน้า	๓๓.	
 ๒๖	 ธงชัย	สันติวงษ์. “องค์การและการบริหาร”. (กรุงเทพฯ:	โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช,	๒๕๓๗).	หน้า	1๓.	



๖๓ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ                                                                                             

	 	 ๓)	ความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้

	 	 อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการบริหาร

งาน	เนื่องจากอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เป็นปัจจัยหนึ่งของการบริหารงาน	

 	 ธงชัย	สันติวงษ์๒๗	ได้กล่าวว่า	ในองค์การที่มีการน�าเครื่องจักรเครื่องมือทันสมัยมา

ใช้	โดยเฉพาะการน�าเทคโนโลยีด้านสารสนเทศเข้ามาใช้ในการท�างานจะช่วยให้การผลิตและ

การบริการต่าง	ๆ	ท�าได้สะดวก	รวดเร็ว	ง่าย	ไว	ได้ผลดี	และมีราคาถูก	

	 	 ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้	นับว่าเป็นปัจจัย

ที่มีความส�าคัญต่อประสิทธิภาพขององค์การ	ทั้งนี้	เนื่องจากอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้	ที่มี

ประสิทธภิาพและมคีวามก้าวหน้าทางเทคโนโลยอีย่างเพียงพอ	จะเป็นปัจจยัทีท่�าให้องค์การ

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 ๔)	 กฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ

	 	 กฎ	ระเบียบ	ข้อบังคบั	เป็นปัจจยัทีมี่ความส�าคัญต่อประสิทธภิาพการบริหารงานเป็น

อย่างมาก	เนือ่งจากองค์การแบบราชการนัน้มลีกัษณะส�าคญั	คอื	มกีฎ	ระเบยีบ	ข้อบังคบั	เกีย่ว

กับการปฏิบัติอย่างเสมอหน้ากัน	ดังนั้น	กฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ที่เอื้ออ�านวยต่อการปฏิบัติ

งานจะช่วยเหลอืให้ผูป้ฏบิตังิานสามารถปฏบิตังิานได้โดยสะดวก	ราบรืน่	และมปีระสทิธภิาพ

เกี่ยวกับ	 กฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ในการปฏิบัติงาน	 ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่มีผลกระทบต่อ

ประสิทธภิาพในการบรหิารงานของหน่วยราชการต่าง	ๆ 	นัน้	ส�านกังาน	ก.พ.	ได้เสนอว่าสาเหตุ

ที่ส�าคัญประการหนึ่งที่ท�าให้หน่วยราชการยังท�างานไม่มีประสิทธิภาพ	ได้แก่	การมีกฎหมาย	

กฎระเบียบกฎเกณฑ์	 และวิธีการท�างานที่มากมายซับซ้อน	 จนท�าให้ผู้ปฏิบัติงานต้องเสีย

เวลาค้นคว้าตรวจสอบอ้างอิงจนเกิดความสับสนระหว่างเป้าหมายของงาน	(End)	กับวิธีการ

ท�างานไปสู่เป้าหมายของงาน	(means)	การท�างานของข้าราชการบางส่วนจึงยึดติดอยู่กับกฎ

เกณฑ์	ระเบียบการปฏิบัติงานมากกว่าจะค�านึงถึงเป้าหมายที่แท้จริงและผลสุดท้ายของงาน

	 	 ส�าหรับนกัวิชาการชาวต่างประเทศได้กล่าวถงึประสิทธภิาพขององค์กรไว้ดงันี	้Becker	

and	D.Neuhauser๒๘		ได้เสนอตวัแบบจ�าลองเกีย่วกบัประสทิธภิาพขององค์กร	โดยเขากล่าว

ว่า	ประสิทธิภาพขององค์กรนอกจากพิจารณาถึงทรัพยากร	เช่น	คน	เงิน	วัสดุ	อุปกรณ์	ที่เป็น

ปัจจัยน�าเข้าและผลผลติขององค์กร	คอื	บรรลเุป้าหมายแล้วองค์กรในฐานะทีเ่ป็นองค์กรระบบ

เปิด	(Open	System)	ยังมีปัจจัยประกอบอีก	ซึ่งสามารถสรุปได้	ดังนี้

   ๒๗	 ธงชัย	สันติวงษ์. เรื่องเดิม.	หน้า	1๔.
  ๒๘	 อ้างถึงใน	ทิรัศม์ชญา	พิพัฒน์เพ็ญ	และคนอื่น	ๆ. เรื่องเดิม.	หน้า	1๕.



๖๔ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

	 	 1)	 หากสภาพแวดล้อมในการท�างานขององค์กรที่มีความซับซ้อนต�่า	 หรือมีความ

แน่นอนมีการก�าหนดระเบียบปฏิบัติในการท�างานขององค์กรอย่างละเอียดถี่ถ้วนแน่ชัดจะ

น�าไปสู่ความมีประสิทธิภาพขององค์กรมากกว่าองค์กรที่มีสภาพแวดล้อมในการท�างานยุ่ง

ยากซับซ้อนสูงขึ้นหรือมีความไม่แน่นอน

	 	 ๒)	 มีการก�าหนดระเบียบปฏิบัติให้ชัดเจนเพื่อเพิ่มผลการท�างานท่ีมองเห็นได้มีผล

ท�าให้ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นด้วย

	 	 ๓)	 ผลการท�างานที่มองเห็นได้	มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับประสิทธิภาพ

	 	 ๔)	 หากพิจารณาควบคูก่ันจะปรากฏว่า	การก�าหนดระเบยีบปฏบิัตอิย่างชัดเจนและ

การท�างานทีม่องเหน็ได้มคีวามสมัพนัธ์มากขึน้ต่อประสทิธภิาพมากกว่าตวัแปรแต่ละตวัล�าพัง

	 	 Becker	and	Neuhauser	๒๙	ยังเชื่ออีกว่า	การสามารถมองเห็นผลการท�างานของ

องค์กรได้มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพขององค์กร	เพราะองค์กรสามารถทดลองและเลอืก

ระเบียบปฏิบัติและทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ต่อการบรรลุเป้าหมายได้	 ฉะน้ันผลการปฏิบัติ

งานจึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

	 	 นอกจากนี้	Woodcock	๓๐		ได้กล่าวว่าลักษณะของทีมการท�างานที่มีประสิทธิภาพ

ไว้	11	ด้าน	ดังนี้

	 	 1)	 ความสมดุลในบทบาท	 (Balanced	 Roles)	 คือ	 ในทีมการท�างานจะผสมผสาน

ทักษะความรู้	 ความสามารถ	 ที่แตกต่างกันของบุคคล	 และใช้ความแตกต่างด�าเนินบทบาท

ของแต่ละงานได้อย่างเหมาะสม	ตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป

	 	 ๒)	 เป้าหมายท่ีชดัเจนและสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์	 (Clear	Objectives	 and	 Agreed	

Goals)	คอื	ทมีการท�างานมเีป้าหมายและวตัถปุระสงค์ทีช่ดัเจน	สอดคล้องกนั	สมาชกิทกุคนใน

ทมีรบัรูแ้ละยอมรบัเป้าหมายและวตัถปุระสงค์นัน้

	 	 ๓)	 การเปิดเผยและเผชิญ	 (Openness	 and	 Confrontation)	 คือบรรยากาศในการ

ท�างานเป็นทมี	เป็นไปอย่างเปิดเผย	สมาชิกสามารถทีจ่ะแสดงความรูส้กึความคดิเหน็ของตน

ต่อการท�างานได้	มีการสื่อสารโดยตรง	หันหน้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหา	สร้างความเข้าใจกัน

   ๒๙	 อ้างถึงใน	ทิรัศม์ชญา	พิพัฒน์เพ็ญ	และคนอื่น	ๆ. เรื่องเดิม.	หน้า	1๕.
   ๓๐	 อ้างถงึใน	บวัทพิย์	ศภุสร.	“ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ต่ีอองค์การกบัประสทิธภิาพ
การปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)”.	 (การค้นคว้าอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต,	 สาขา
วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์	 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ	 มหาวิทยาลัยศรีปทุม,	 กรุงเทพ,	๒๕๕๖)	
หน้า	1๗.



๖๕ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ                                                                                             

	 	 ๔)	 การสนับสนุนและการไว้วางใจ	(Support	and	Trust)	คือ	สมาชิกทุกคนได้รับการ

ช่วยเหลือ	 สนับสนุนซึ่งกันและกัน	 มีความจริงใจต่อกัน	 สามารถพูดได้อย่างตรงไปตรงมา 

เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในการท�างาน	พร้อมที่จะรับมือในการแก้ไขปัญหา

	 	 ๕)	 ความร่วมมอืและขดัแย้ง	(Co-operation	and	Conflict)	คอื	สมาชกิในทมีให้ความ

ร่วมมอืกนัท�างาน	พร้อมทีจ่ะช่วยเหลอืสนบัสนุน	ช่วยเสรมิสร้างทกัษะ	ความรู้ความสามารถ

ให้แก่กนั	รวมทัง้การสนบัสนนุแลกเปลีย่นข้อมลู	ข่าวสารทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อการท�างาน	มกีาร

ใช้ความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหา

	 	 ๖)	 วธิกีารปฏบัิตงิานชัดเจน	(Sound	Procedures)	คอื	การท�างานของทีมมกีารประชมุ

ปรกึษาหารอืและหาแนวทางปฏบิตัร่ิวมกนัการตดัสนิใจจะใช้ข้อมลูและความเหน็ของสมาชกิ

ทีมทุกคน

	 	 ๗)	 ภาวะผูน้�าทีเ่หมาะสม	(Appropriate	Leadership)	การท�างานในทมี	จะต้องมผีูน้�า

ทีม่คีวามสามารถและความเหมาะสมในสถานการณ์นัน้	ๆ 	โดยสมาชกิทกุคนสามารถทีจ่ะเป็น

ผู้น�าทีมได้	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้น

	 	 ๘)	 ทบทวนการท�างานอย่างสม�่าเสมอ	 (Regular	 Review)	 คือ	 การติดตามผลการ

ปฏิบัติงานของทีมอย่างสม�่าเสมอ	ว่ามีปัญหาใดที่จะต้องร่วมกันปรับปรุงแก้ไข

	 	 ๙)		การพฒันาบุคลากร	(Individual	Development)	คอื	การพฒันาทกัษะ	ความรู้ความ

สามารถของสมาชิกทีม	ให้โอกาสสมาชิกได้ใช้ทักษะ	ความรู้	ความสามารถที่มีในการท�างาน

อย่างเต็มที่

	 	 1๐)	สัมพันธภาพระหว่างกลุ่มที่ดี	(Sound	Inter-group	Relations)	คือ	การท�างานที่

มีสัมพันธภาพที่ดี	มีการร่วมมือให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

	 	 11)	 การติดต่อสื่อสารท่ีดี	 (Good	 Communications)	 คือ	 การติดต่อสื่อสารในทีม

เป็นไปอย่างถูกต้องชัดเจน	เหมาะสม	สื่อสารกันทางตรง	สมาชิกในทีมมีการสื่อสารเพื่อแลก

เปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร	ความคิดเห็น

	 	 จากทีก่ล่าวข้างต้นสรปุได้ว่า	ลกัษณะขององค์การท่ีมปีระสิทธิภาพ	สามารถพจิารณา

ได้หลากหลายทัง้ส่วนทีเ่ป็นปัจจยัน�าเข้า	ซึง่ได้แก่	งบประมาณค่าใช้จ่าย	ก�าลังคน	(ซึง่อาจแปลง

เป็นตัวเงินได้บางส่วน	และบางส่วนมีคุณค่ามากกว่าตวัเงนิ	เช่น	ทศันคต	ิความมุง่มัน่	เป็นต้น)	

วสัดอุปุกรณ์	 เทคโนโลยต่ีาง	ๆ	 ตลอดจนเวลา	 กระบวนการท�างาน	 ซึ่งได้แก่	 วิธีการท�างาน	 

กฎ	ระเบียบต่าง	ๆ	ตลอดจนวิธีบริหาร	รวมทั้งผลลัพธ์ที่ออกมา	ซึ่งได้แก่	ผลงานหรือบริการ

ต่าง	ๆ	ของภาครัฐ	เป็นต้น	ทั้งนี้	งานวิจัยฉบับนี้ศึกษาถึงประสิทธิภาพของกลไกการบริหาร



๖๖ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

จัดการชายแดนที่มีอยู่ในปัจจุบัน	 ในการจัดการผลกระทบจากปัญหาภัยคุกคามด้านความ

มั่นคงที่จะเกิดขึ้นในอีก	1๐	ปีข้างหน้า	 โดยจะพิจารณาลกัษณะขององค์การทีม่ปีระสทิธภิาพ	

มาใช้วเิคราะห์ประสทิธภิาพในแง่มมุต่าง	ๆ	ต่อไป

	 	 ๓.	 การพัฒนาประสิทธิภาพการท�างาน

	 	 การพฒันาประสทิธิภาพการท�างานน้ันมีนักทฤษฎหีลายท่านได้ท�าการศกึษาและสรุป

เป็นปัจจัยต่าง	ๆ	ดังนี้

	 	 	 ๓.๑	ประสิทธิภาพส่วนบุคคล

 	 	 สมใจ	สวยสม๓๑		กล่าวว่า	ประสิทธิภาพในการท�างานของบคุลากรเป็นหัวใจของ

การน�าองค์กรไปสู่การบรรลุผลส�าเร็จในการด�าเนินงาน	นอกจากนั้นยังมีปัจจัยที่มีผลต่อการ

ปฏบิตังิานของบุคลากรในองค์กร	บุคคลทีม่ปีระสิทธภิาพในการท�างาน	คอื	บคุคลทีต่ัง้ใจปฏบิตัิ

งานอย่างเต็มความสามารถ	สามารถใช้กลวิธีหรือเทคนิคการท�างานที่จะสร้างผลงานได้มาก	 

เป็นผลงานทีมี่คณุภาพเป็นทีน่่าพอใจโดยสิน้เปลอืงทนุค่าใช้จ่าย	พลงังานและเวลาน้อย	เป็น

บุคคลที่มีความสุขและพอใจในการท�างาน	 เป็นบุคคลที่มีความพอใจจะเพิ่มพูนคุณภาพและ

ปริมาณของผลงาน	คิดค้น	ดัดแปลงวิธีการท�างานให้ได้ผลดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ	ซึ่งประสิทธิภาพ

มี	๒	ระดับ	คือ	ประสิทธิภาพของบุคคล	และประสิทธิภาพขององค์กร

	 	 โดยประสทิธภิาพของบคุลากรและองค์กรขึน้อยูก่บัองค์ประกอบส�าคญั	๔	ประการ	คอื

	 	 1)	 สิ่งแวดล้อมนอกองค์กร	ได้แก่	ตลาด	ความต้องการของลูกค้า	สภาพเศรษฐกิจ

ของสงัคมและของประเทศ	เช่น	ภาวะเงนิเฟ้อ	สภาพคล่องทางการเงนิและการธนาคาร	ก�าลงั

ซื้อของลูกค้า	ความเปลี่ยนแปลงของสังคม	การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี	เป็นต้น

	 	 ๒)	 สิ่งแวดล้อมในองค์กร	 ได้แก่	 นโยบาย	 วิสัยทัศน์	 และปรัชญาขององค์กร	 ที่จะ

ก�าหนดทิศทางของการด�าเนินงานในองค์กร	 วัฒนธรรมองค์กร	 และการจัดบรรยากาศการ

ท�างานที่จะส่งเสริมการท�างานของบุคลากร

	 	 ๓)	 ปัจจยัขององค์กร	 ได้แก่	 สภาพความพร้อมขององค์กรในด้านทีดิ่น	 อาคารสถานที่	

อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้	 เงินทุน	 เทคโนโลยี	 และศักยภาพของบุคลากร	 โดยเฉพาะด้าน

บุคคล	ถือเป็นหัวใจของการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร	บุคคลจะต้องมีประสิทธิภาพใน

การท�างาน	

   ๓1	 สมใจ	สวยสม.	 “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท อมรินทร์บุค
เซ็นเตอร์ จ�ากัด”.	(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,	มหาวิทยาลัยบูรพา,	ชลบุรี,	๒๕๔๒).	หน้า	๔๓.



๖๗ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ                                                                                             

	 	 โดยองค์ประกอบด้านตัวบุคคลที่จะน�าไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพในการท�างาน	

ได้แก่	ปรชัญาและอดุมการณ์	 บุคลกิภาพ	ความต้องการ	 ค่านยิมการมเีป้าประสงค์ทีเ่หมาะสม 

ของชวีติและการท�างาน	ความสามารถในการส�ารวจตนเอง	ความสามารถในการพชิิตอุปสรรค

ในการท�างาน	และการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง

	 	 ๔)	 กระบวนการขององค์กร	 เป็นองค์ประกอบส�าคัญเป็นล�าดับสองต่อจากองค์

ประกอบด้านบคุคล	ซึง่กระบวนการทีส่�าคญัขององค์กร	คอื	การด�าเนนิงานทัง้หมดทีจ่ะท�าให้

เกดิการผลติและการบรกิารทีน่่าพอใจ	ขอบข่ายของกระบวนการขององค์กรทีเ่อือ้ต่อการเพิม่

ประสิทธิภาพขององค์กร	ได้แก่	การจัดโครงสร้างงานขององค์กร	การวางแผน	การจัดองค์กร 

ในด้านบุคลากร	 การสร้างแรงจูงใจในการท�างาน	 การควบคุมคุณภาพการท�างานและ 

การพัฒนาองค์กร	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	

	 	 จึงสรุปได้ว่า	ประสิทธิภาพการท�างานด้านประสิทธิภาพส่วนบุคคล	หมายถึง	บุคคล

ที่ปฏิบัติงานเต็มความสามารถโดยอาศัยสมรรถนะของตนเอง	ได้แก่	ความรู้	ทักษะ	 เจตคติ

ด้านบวก	มีการตั้งเป้าหมายและยึดหลักการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

	 	 ๓.๒	 ต้นทุนการผลิต

	 	 ทิพาวดี	 เมฆสวรรค์	 ๓๒	 กล่าวว่า	 ประสิทธิภาพมีความหมายรวมถึงผลิตภาพและ

ประสิทธิภาพ	 โดยประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่วัดได้หลายมิติ	 ตามแต่วัตถุประสงค์ที่ต้องการ

พิจารณา	คือ

	 	 1)	 ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต	 (Input)	 ได้แก่	 การใช้

ทรัพยากรด้านเงิน	 คน	 วัสดุ	 เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างประหยัด	 คุ้มค่า	 และเกิดการสูญเสีย 

น้อยที่สุด

	 	 ๒)	 ประสทิธภิาพในมติขิองกระบวนการบริหาร	(Process)	ได้แก่	การท�างานทีถู่กต้อง

ได้มาตรฐาน	รวดเร็ว	และใช้เทคนิคที่สะดวกขึ้นกว่าเดิม

	 	 ๓)	 ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ์	 ได้แก่	 การท�างานที่มีคุณภาพ	 เกิด

ประโยชน์ต่อสังคม	เกิดผลก�าไร	ทันเวลา	ผู้ปฏิบัติงานมีจิตส�านึกที่ดีต่อการท�างาน	และการ

บรกิารเป็นทีพ่อใจของลกูค้าหรอืผู้มารบับรกิาร	ซึง่สอดคล้องกับของแนวคดิ	Elmore	&	Ploman๓๓ 

   ๓๒	 ทิพาวดี	เมฆสวรรค์.	“การส่งเสริมประสิทธิภาพในระบบราชการ”.	(กรุงเทพฯ,	๒๕๓๘).		
   ๓๓	 อ้างถึงใน	สว่าง	ฉวีวรรณ.	“ปัจจัยที่มีผลต่อสัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน:	ศึกษาเฉพาะ
กรณจีงัหวดันครราชสมีา”.	(วทิยานพินธ์ปรญิญาพฒันบรหิารศาสตรมหาบณัฑิต,	คณะพฒันาสงัคม	บณัฑติวทิยาลยั	
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,	กรุงเทพ,	๒๕๓๖).	1๒-1๖.



๖๘ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

ได้กล่าวถึงความหมายของค�าว่า	ประสทิธิภาพในการบริหารงานด้านธรุกจิในความหมายอย่าง

แคบว่า	 หมายถึง	 การลดต้นทุนในการผลิต	 และความหมายอย่างกว้าง	 หมายถึง	 คุณภาพ	

(Quality)	 ของการมีประสิทธิผล	 (Effectiveness)	 และความสามารถ	 (Competence	 and	 

Capacity)	 ในการผลิต	 และการด�าเนินงานทางด้านธุรกิจที่จะถือว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น

กเ็พื่อสามารถผลติสินค้าหรอืบรกิารในปริมาณและคณุภาพที่ต้องการทีเ่หมาะสมและต้นทุน

น้อยทีส่ดุ	เพือ่ค�านงึถงึสถานการณ์และข้อผกูพนัด้านการเงินทีม่อียู	่ดงันัน้แนวความคดิของค�า

ว่า	ประสิทธิภาพทางด้านธุรกิจในที่นี้จึงมีองค์ประกอบ	๔	อย่าง	คือ	ต้นทุน	(Cost)	คุณภาพ	

(Quality)	ปริมาณ	(Quantity)	และวิธีการ	(Method)	ในการผลิต

	 	 สรุปได้ว่า	ประสิทธิภาพการท�างานด้านต้นทุนการผลิตในการใช้ทรัพยากร	เงิน	คน	

วสัด	ุและเทคโนโลย	ีคอื	การบรรลกุารประหยดัทรพัยากรหรอืค่าใช้จ่าย	ในการท�างานเป็นการ

ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย

 	 ๓.๓	 กระบวนการบริหาร	

	 	 ในการท�างานทีถู่กต้อง	รวดเรว็	และใช้เทคนคิทีส่ะดวกขึน้	ได้มนีกัวชิาการหลายท่าน

ได้เสนอแนวคิด	ดังนี้

 	 สมใจ	สวยสม๓๔		กล่าวว่า	ประสิทธิภาพเป็นเรื่องของการใช้ปัจจัยและกระบวนการ

ในการด�าเนนิงาน	โดยมผีลผลติท่ีได้รบัเป็นตวัก�ากับการแสดงประสทิธภิาพของการด�าเนนิงาน

ใด	ๆ 	อาจแสดงค่าของประสทิธภิาพในลกัษณะการเปรยีบเทยีบระหว่างค่าใช้จ่ายในการลงทนุ

กบัผลก�าไรทีไ่ด้รบั	ซึง่ถ้าพบว่าการรบัผลก�าไรมสีงูกว่าต้นทุนเท่าไร	กย่ิ็งแสดงถงึประสิทธภิาพ

มากขึ้น	 ประสิทธิภาพอาจไม่แสดงเป็นค่าประสิทธิภาพเชิงตัวเลข	 แต่แสดงด้วยการบันทึก 

ถึงลักษณะการใช้เงิน	วัสดุ	คน	และเวลาในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า	ประหยัด	ไม่มีการสูญ

เปล่าเกนิความจ�าเป็น	รวมถึงมกีารใช้กลยุทธ์หรือเทคนคิวธิกีารปฏบิตัทิีเ่หมาะสมสามารถน�า

ไปสู่การบังเกิดผลได้เร็วตรงเวลา	และมีคุณภาพ	ซึ่งแตกต่างกับของแนวคิด	Harrington	 ๓๕	

ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพ	 (Efficiency	 Engineering)	 โดยเน้นการ

จดัสรรทรพัยากรและขจดัความสญูเปล่าโดยยอมรบัการบรหิารจดัการแบบวิทยาศาสตร์	 และให้

ความส�าคัญที่โครงสร้างและเป้าหมายขององค์กร	(Organization’s	Structure	and	Its	Goals)	

กล่าวว่า

   ๓๔	 สมใจ	สวยสม.	 “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท อมรินทร์บุค
เซ็นเตอร์ จ�ากัด”.	(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,	มหาวิทยาลัยบูรพา,	ชลบุรี,	๒๕๔๒).	หน้า	๔๓.			
 ๓๕	 อ้างถึงใน	สมใจ	สวยสม.	เรื่องเดิม. หน้า	๔๓.
  ๓๖	 ศิริวรรณ	เสรีรัตน์	และคณะ.	“องค์การและการจัดการ”. (กรุงเทพฯ,	ธรรมสาร,	๒๕๔๕).	หน้า	๔๕.



๖๙ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ                                                                                             

	 	 1)	 ก�าหนดจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน	(Clearly	Defined	Ideal)	ผู้บริหารต้องทราบถึง	สิ่ง

ที่ต้องการ	เพื่อลดความคลุมเครือและความไม่แน่นอน

	 	 ๒)	 ใช้หลกัเหตผุลท่ัวไป	(Common	Sense)	ผูบ้รหิารต้องพัฒนาความสามารถ	สร้าง

ความแตกต่างโดยค้นหาความรู้และค�าแนะน�าให้มากเท่าที่จะท�าได้

	 	 ๓)	 ค�าแนะน�าที่ดี	(Competent	Counsel)	ผู้บริหารต้องการค�าแนะน�าจากบุคคลอื่น

	 	 ๔)	 วินัย	(Discipline)	ผู้บริหารควรก�าหนดองค์กร		เพื่อให้พนักงาเชื่อถือตามกฎและ

วินัยต่าง	ๆ

	 	 ๕)	 ความยุติธรรม	(Fair	Deal)	ผู้บริหารควรให้ความยุติธรรมและความเหมาะสม

	 	 ๖)		 มีข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นปัจจุบัน	 ถูกต้อง	 และแน่นอน	 (Reliable,	 Immediate,	

Accurate	and	Permanent	Records)

	 	 ๗)	 ความฉับไวของการจัดส่ง	 (Dispatching)	 ผู้บริหารควรใช้การวางแผนตามหลัก

วทิยาศาสตร์ส�าหรบัแต่ละหน้าที	่เพือ่ให้องค์กรท�าหน้าทีไ่ด้อย่างราบร่ืนและบรรลุจดุมุง่หมาย

	 	 ๘)	 มาตรฐานและตารางเวลา	(Standards	and	Schedules)	ผู้บริหารต้องพัฒนาวิธี	

การท�างานและก�าหนดเวลาท�างานส�าหรับแต่ละหน้าที่

	 	 ๙)	 สภาพมาตรฐาน	(Standardized	Conditions)	ผูบ้รหิารควรรกัษาสภาพแวดล้อมให้ดี

	 	 1๐)	การปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน	(Standardized	Operations)	ผู้บริหารควรรักษารูป

แบบมาตรฐานของวิธีการปฏิบัติงานที่ดี

	 	 11)	มีค�าสั่งการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานระบุไว้	 (Written	 Standard-Practice	 

Instructions)	ผู้บริหารต้องระบุการท�างานที่มีระบบถูกต้องและเป็นลายลักษณ์อักษร

	 	 1๒)	การให้รางวัลที่มีประสิทธิภาพ	 (Efficiency	 Reward)	 ผู้บริหารควรให้รางวัล

พนักงานส�าหรับการท�างานที่เสร็จสมบูรณ์

	 	 นอกจากน้ี	ในการท�าให้องค์การทีม่ปีระสิทธภิาพนัน้	พะยอม	แก้วก�าเนดิ๓๖	ได้เสนอ

กลยุทธ์การท�างานให้ประสิทธิภาพไว้	ดังนี้

	 	 1.	 ควรศึกษาหรือวิเคราะห์นโยบายเพื่อเป็นหลักหรือแนวทางปฏิบัติที่ส�าคัญ

	 	 ๒.	 ควรมีแผนงานที่ชัดเจน	วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบาย

	 	 ๓.	 ควรเลือกแนวทางปฏิบัติ	 เทคนิควิธี	 โดยมุ่งวัตถุประสงค์ของงาน	ใช้ทรัพยากร

ให้ประหยัดที่สุด

   ๓๖	 พะยอม	แก้วก�าเนดิ.	“กลยทุธ์การท�างานให้มปีระสทิธภิาพ”. (กรงุเทพฯ,	สถาบนัราชภฏัสวนดสุติ,	๒๕๓๒).	
หน้า	๒.



๗๐ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

	 	 ๔.	 การติดตามควบคุม	นิเทศการปฏิบัติงาน

	 	 ๕.	 ควรให้บุคลากรปฏิบัติงานเป็นทีมและให้เข้ารับการอบรมตามภารกิจของงาน

	 	 ๖.	 ควรปฏิบัติงานประสานแนวคิดช่วยเหลือให้งานส�าเร็จตามวัตถุประสงค์

	 	 ๗.	 ควรมีการประเมินผล

	 	 ๘.	ควรมีการพัฒนางาน

	 	 ๙.	 ควรมีการเผยแพร่ผลงาน	รายงานและประชาสัมพันธ์

	 	 จากทีก่ล่าวข้างต้นสรปุได้ว่า	ประสทิธิภาพ	(Efficiency)	ในการปฏบิตังิานน้ันเก่ียวข้อง

กับการบริหารจัดการที่มักจะพูดถึงผลการปฏิบัติงาน	หรือความสามารถในการปฏิบัติงานให้

เกิดผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ	โดยใช้ทรัพยากรในทุก	ๆ	ด้าน	

	 	 ในงานวิจัยฉบับนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อ	(1)	ศึกษาภัยคุกคามด้านความมั่นคงตามแนว

ชายแดนในอีก	1๐	ปีข้างหน้า	(๒)	ศึกษาประสิทธิภาพของกลไกการบริหารจัดการชายแดนที่

มีอยู่ในปัจจุบัน	ในการจัดการผลกระทบจากปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นใน

อีก	1๐	ปีข้างหน้า	และ	(๓)	เพื่อศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกองทัพและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ในการบริหารจัดการชายแดนที่จะเกิดขึ้นในอีก	1๐	ปีข้างหน้า

	 	 จึงได้พิจารณาประสิทธิภาพในแง่มุมต่าง	 ๆ	 อันได้แก่	 ประสิทธิภาพจากแง่มุมของ

กระบวนการการบรหิาร	โดยพจิารณาถงึการบงัคบับญัชา	นโยบาย	และภารกจิขององค์กร	ใน

การจดัการผลกระทบจากปัญหาภยัคกุคามด้านความม่ันคงทีจ่ะเกดิขึน้ในอกี	1๐	ปีข้างหน้าว่า

เพยีงพอหรอืไม่	และ	ประสทิธิภาพจากแง่มมุของผลลพัธ์	ว่ากลไกการบรหิารจดัการชายแดน

ทีม่อียูใ่นปัจจบุนั	ได้แก่	แผนบรหิารจดัการชายแดนด้านความมัน่คง	กรอบความร่วมมอื	หรอื

มาตรการทางกฎหมายเพยีงพอส�าหรบัการจดัการผลกระทบจากปัญหาภยัคกุคามด้านความ

มั่นคงที่จะเกิดขึ้นในอีก	1๐	ปีข้างหน้าหรือไม่	เนื่องจากประสิทธิภาพของกลไกที่มีอยู่ในการ

แก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอีก	1๐	ปี	ข้างหน้า	เป็นสิ่งที่

จ�าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมด้าน

ความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคตได้	 มิเช่นนั้นการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน	

อาจไม่เกิดผลสัมฤทธ์ิและไม่สามารถรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้	 และอาจ

ท�าให้กลายเป็นอุปสรรคในการติดต่อประสานงานระหว่างกันและไม่ทันต่อสถานการณ์ที่

เปล่ียนแปลงไป	จงึท�าให้ผูว้จิยัน�าแนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัประสทิธภิาพในมาก�าหนดเป็นกรอบ

แนวคิดของงานวิจัยฉบับนี้

 



๗1ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ                                                                                             

๒.๔	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 ธนะศักดิ์	 ปฏิมาประกร๓๗	ท�าการวิจัยเร่ือง	 “การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน

ของกองทัพไทยภายใต้กระบวนทัศน์ความมั่นคงใหม่ในบริบทประชาคมการเมืองและ 

ความมั่นคงอาเซียน”	 ซึ่งเป็นการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนของ 

กองทพัไทย	ทีต้่องด�าเนนิการปรบักระบวนทศัน์ใหม่	เมือ่เข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนในปี	๒๕๕๘	

ที่มีความจ�าเป็นต้องเตรียมความพร้อม	 ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	 ด้านสังคมและวัฒนธรรม	

ด้านการเมืองและความมั่นคง	 โดยด�าเนินการศึกษาวิจัย	 ๓	 ประการ	 คือ	 1)	 ภาพรวม 

ทางยุทธศาสตร์	 พบว่า	 นโยบายความมั่นคงในระดับชาติกองทัพไทยรับผิดชอบจัดระเบียบ

ความมั่นคงชายแดน	 นับเป็นโอกาสดีที่ทุกภาคส่วนให้ความส�าคัญกับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน	 ท�าให้เกิดการบูรณาการร่วมที่ดียิ่งขึ้น	 แต่ยังมีอุปสรรคจากภัยคุกคามทั้งตามแบบ

และไม่ตามแบบ	 ซึ่งจุดแข็งของกองทัพไทยเป็นกองทัพชั้นน�ากองทัพหนึ่งของอาเซียน	 ทั้ง

ก�าลังพลและยุทโธปกรณ์	 และมีกลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน	

จุดอ่อนยังขาดกฎหมายรองรับ	 และขาดแคลนยุทโธปกรณ์ท่ีเหมาะสม	 รวมถึงสถานการณ์

ทางด้านการเมืองไม่มีเสถียรภาพ	 ส่งผลต่อความต่อเน่ืองในการบริหารจัดการความมั่นคง	

๒)	ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการชายแดนของกองทัพไทย	ต้องมีวิสัยทัศน์	มีความพร้อม

ในการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ	 และมีพันธกิจรองรับ	 ทั้งการเตรียมก�าลัง	 และการใช้

ก�าลัง	และ	๓)	โครงสร้างกองก�าลังป้องกันชายแดนของกองทัพไทยที่เหมาะสม	คือ	ตัวแบบ	

Matrix	Organization	โดยใช้พันธกิจการใช้ก�าลังเป็นโครงสร้างหลักในแนวตั้ง	ให้กองทัพไทย 

รับผิดชอบ	 โดยใช้ปัญหาเฉพาะตามแนวชายแดนในด้านต่าง	ๆ	 ก�าหนดหน่วยงานเพิ่มเติม	

บูรณาการเป็นโครงสร้างแนวนอน	 ส่วนข้อเสนอจากการวิจัย	 เห็นว่าควรมีศูนย์อ�านวยการ 

เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 โดยระดับชาติให้มีนายกรัฐมนตรีเป็น

ประธาน	 เป็น	 Single	 Command	 เพื่อเตรียมความพร้อมและก�าหนดยุทธศาสตร์	 และมี 

ศูนย์อ�านวยการเตรียมความพร้อมด้านการเมืองและความมั่นคง	 ด้านเศรษฐกิจ	 ด้านสังคม

และวัฒนธรรม	 เป็นองค์กรรองจากระดับชาติ	 และเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 ควรปรับ

รวมกองอ�านวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	 (กอ.นชท.)	 กับกอง

   ๓๗	 ธนะศักดิ์	ปฏิมาประกร. เรื่อง “การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนของกองทัพไทยภายใต้กระบวน
ทัศน์ความมั่นคงใหม่ในบริบทประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน”.	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 สาขา
วิชารัฐประศาสนศาสตร์	วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ	มหาวิทยาลัยบูรพา.	๒๕๕๗.



๗๒ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

ก�าลังป้องกันชายแดนเป็น	 “ศูนย์อ�านวยการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน”	 โดยปรับ 

ข้อกฎหมาย	ระเบียบค�าสั่งเดิมที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์

 ชูวงศ์ อุบาลี ๓๘ ท�าการวิจัย	เรื่อง	“กลไกการจัดการปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ตาม

แนวชายแดนภาคตะวันออกไทย	-	กัมพูชา”	มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกลไก

ที่มีอยู่ในการจัดการผลกระทบ	 และมาตรการการเพิ่มศักยภาพกลไกที่มีอยู่ในการจัดการ

ผลกระทบจากปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชายแดน

ไทย	 -	 กัมพูชา	 ผลการศึกษาพบว่า	 1)	 ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของกลไกที่มีอยู่ในการ

จัดการผลกระทบจากปัญหาความม่ันคงในรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นแล้ว	 คือ	 การใช้กลไกการ

เจรจา	กลไกทางการเมอืง	และกลไกด้านการบริหารจดัการงบประมาณ	กลไกภายใต้แผนการ

ปฏิบัติงานด้านเศรษฐกิจกลไกการประเมินผลแผนการปฏิบัติงานตามหลักการมีส่วนร่วม	

กลไกการควบคุมปัญหาแรงงาน	 กลไกการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลหน่วยงานระดับท้องถิ่น

ระหว่างประเทศ	 และกลไกการสนับสนุนภารกิจหน่วยงานหลัก	 ส�าหรับประสิทธิภาพการมี

ส่วนร่วมของกลไกในการจัดการผลกระทบที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น	 คือ	 กลไกการจัดการความ

ขดัแย้ง	และกลไกการพฒันาความสมัพนัธ์แบบไม่เป็นทางการกลไกภายใต้แผนการปฏบิตังิาน

ด้านเศรษฐกิจ	กลไกการสนับสนุนประชาชนในกิจกรรมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ	กลไกการ

พัฒนาของผู้น�าท้องถิ่นส�าหรับรองรับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่น	กลไกการจัดการ

ตามแผนปฏิบติังานด้านสงัคมและทรพัยากรธรรมชาต	ิและกลไกการควบคมุแรงงานระหว่าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่กบัองค์กรภาคธรุกิจ	๒)	มาตรการการเพิม่ศกัยภาพการมส่ีวนร่วม

ของกลไกในการจัดการผลกระทบจากปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่	 คือ	 (1)	 มาตรการ

การเพิ่มทักษะการเจรจาต่อรอง	 (๒)	 มาตรการจัดระบบการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 

(๓)	 มาตรการปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจ�า	 (๔)	 มาตรการส�ารวจความต้องการการพฒันา

ด้านเศรษฐกิจ	 (๕)	 มาตรการประเมินผลลัพธ์ของแผนงานด้านเศรษฐกิจ	 (๖)	 มาตรการ 

การส่งเสริมการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้กับประชาชน	 (๗)	 มาตรการก�าหนดทิศทาง

การพัฒนาพื้นที่ที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน	 (๘)	 มาตรการจัดท�าข้อตกลงความร่วมมือ	 

(๙)	 มาตรการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม	 (1๐)	 มาตรการการจัดกิจกรรมการสร้าง 

ความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ	และ	(11)	มาตรการอ�านวยการ	การประสานการปฏิบตัใินพืน้ที่

   ๓๘	 ชูวงศ์	 อุบาลี.	 เรื่อง	 “กลไกการจัดการปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ตามแนวชายแดนภาคตะวันออก
ไทย - กัมพูชา” หลักสูตรรัฐศาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฎร�าไพพรรณี.	วารสาร
วิจัยร�าไพพรรณี	ปีที่	11	ฉบับที่	๓	เดือนกันยายน	-	ธันวาคม	๒๕๖๐,	น.	๕



๗๓ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ                                                                                             

	 	 ชูวงศ์	อุบาลี	และคณะ๓๙		ท�าการวิจัยเรื่อง	“การบริหารจัดการปัญหาพื้นที่ชายแดน	 

:	 กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพื้นที่ชายแดนจังหวัดจันทบุรี”	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ศกึษาสภาพปัญหาความมัน่คงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพ้ืนทีช่ายแดนจงัหวดัจนัทบุรี	

และแนวทางการบริหารจัดการปัญหาความมั่นคงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

ชายแดนจังหวัดจันทบุรีตามหลักธรรมาภิบาล	ผลการศึกษาพบว่า	สภาพปัญหาความมั่นคง

ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดจันทบุรี	สามารถแบ่งมิติปัญหาออกเป็น	๓	ด้าน	คือ	1)	สภาพปัญหา 

ความมั่นคงด้านการเมืองและการทหาร	ประกอบด้วย	ประเด็นปัญหาความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ	และประเด็นปัญหาการบริหารจัดการสาธารณภัยระหว่างประเทศ	๒)	สภาพปัญหา

ความมั่นคง	 ด้านเศรษฐกิจ	 ประกอบด้วย	 ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของรัฐท�าให้รัฐ 

ไม่สามารถเก็บภาษีเพื่อน�ามาพัฒนาประเทศให้เกิดความเจริญ	และกระจายความเป็นธรรม

ทางเศรษฐกิจได้	 คือ	 ปัญหาบ่อนการพนันชายแดนในประเทศเพื่อนบ้าน	 และ	 ๓)	 สภาพ

ปัญหาความมั่นคงด้านสังคม	 เป็นภัยที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน	 ประกอบด้วย	 ปัญหาแรงงาน	 ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	

และปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด	ส่วนแนวทางการบริหารจัดการปัญหาความมั่นคง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ชายแดนจังหวัดจันทบุรี	 สามารถแบ่งออกได้ใน	 

๒	 ลักษณะ	 คือ	 การด�าเนินการอยู่ในปัจจุบันควรน�าหลักคุณธรรม	 และหลักการมีส่วนร่วม

เป็นแนวทางในการจัดการปัญหา	 ส�าหรับในอนาคตคาดว่าควรน�าหลักนิติธรรมมาเป็นหลัก

ในการจัดการปัญหา

	 	 ธีรวัตร์	 ภูระธีรนรัชต์๔๐	 	 ท�าการวิจัยเรื่อง	 “แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การจัดการ

เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของผู้ประกอบการบริเวณชายแดนไทย	 -	 กัมพูชา”	

มีวัตถุประสงค์	 เพื่อศึกษากลยุทธ์การจัดการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ 

ผู้ประกอบการบริเวณชายแดนไทย	 -	 กัมพูชา	 เปรียบเทียบความแตกต่างของสัญชาต	ิ 

เงินลงทุน	 และประเภทธุรกิจของผู้ประกอบการกับกลยุทธ์การจัดการในการท�าธุรกิจ	 และ

ศึกษาแนวทาง	 การพัฒนากลยุทธ์การจัดการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ 

   ๓๙	 ชูวงศ์	อุบาลี	และคณะ.	เรื่อง	“การบริหารจัดการปัญหาพื้นที่ชายแดน : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่พืน้ทีช่ายแดนจงัหวดัจนัทบรุ”ี. วารสารสถาบนัพระปกเกล้า	ปีที	่1๔	ฉบบัที	่1	มกราคม	–	เมษายน	๒๕๕๙,	
น.	๒๖	–	๒๗
 ๔๐	 ธรีวตัร์	ภรูะธรีนรชัต์.	เรือ่ง “แนวทางการพฒันากลยทุธ์การจดัการเพือ่รองรบัการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน
ของผูป้ระกอบการบรเิวณชายแดนไทย - กมัพูชา”. วารสารวจิยัและพัฒนาฉบบัพเิศษ	มหาวทิยาลยัราชภฎับรุรีมัย์	
ปีที่	11	(๒๒	-	๒๔	พฤศจิกายน)	๒๕๕๙,	น.	1๔๐



๗๔ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

ผู้ประกอบการบริเวณชายแดนไทย	 -	กัมพูชา	ผลการวิจัยพบว่า	1)	 กลยุทธ์การจัดการของ 

ผู้ประกอบการตามแนวชายแดนไทย	 -	 กัมพูชาในภาพรวม	 อยู่ในระดับมาก	 โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ	 และเมื่อพิจารณาในภาพรวมรายด้าน	 พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีกลยุทธ ์

ด้านท�าเลที่ตั้งมากที่สุด	รองลงมา	คือ	กลยุทธ์ด้าน	การบริหารสินค้า	ด้านการเงิน	และด้าน

การตลาดตามล�าดับ	ส่วนที่มีกลยุทธ์น้อยที่สุด	ได้แก่	ด้านการบริหารร้านค้า	และ	๒)	ผลการ

เปรียบเทียบกลยุทธ์การจัดการของผู้ประกอบการตามแนวบริเวณชายแดนไทย	 -	 กัมพูชา 

ในจังหวัดสุรินทร์	 ในภาพรวม	 จ�าแนกตามสัญชาติของผู้ประกอบการ	 พบว่า	 ไม่มีความ 

แตกต่างกัน	 แต่เมื่อจ�าแนกตามเงินลงทุน	 และประเภทธุรกิจ	 พบว่ามีกลยุทธ์การจัดการ 

แตกต่างกัน	 ส่วนข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การจัดการเพื่อรองรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนของผู้ประกอบการบริเวณชายแดนไทย	 -	 กัมพูชา	 ผู้ประกอบการต้องมี

กลยุทธ์การจดัการให้สอดคล้องกับความต้องการของลกูค้าเป้าหมายให้มากทีส่ดุ	รวมถงึต้อง

เหมาะสมกบังบประมาณทีม่อียูอ่ย่างจ�ากัดของผูป้ระกอบการ	และผูป้ระกอบการควรจดัสรร

ก�าไรส่วนหนึ่งที่ได้จากการขาย	ส�าหรับน�ามาใช้ในการขยายกิจการและใช้ในการจัดการธุรกิจ

อย่างเหมาะสม	นอกจากนี้ผู้ประกอบการควรสร้างภาพลักษณ์ในใจผู้บริโภค

	 	 รวี	 ชื่อชม๔๑	 	 ท�าการวิจัยเรื่อง	 “ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการหลบหนีเข้าเมือง

ของภาครัฐเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนในปี	 ค.ศ.๒๐1๕”	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศกึษายทุธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการลกัลอบเดนิทางเข้าเมอืงของภาครฐั	เพือ่รองรบัการเปิด

เสรีของประชาคมอาเซียน	 ในปี	ค.ศ.๒๐1๕	ผลการวิจัยพบว่า	สาเหตุหลักของการเดินทาง 

หลบหนีเข้าเมือง	 คือ	 สภาวะทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงไป	 

ความต้องการแรงงานจ�านวนมากของประเทศไทย	 มีขวนการน�าพาและขบวนการค้ามนุษย์	

และรัฐมีจุดอ่อนในการด�าเนินคดีปราบปรามจากปัญหาดังกล่าว	 มีการก�าหนดยุทธศาสตร์

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว	 คือ	 1)	 การจัดการปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองที่อาศัยอยู่ในประเทศ

แล้ว	๒)	การป้องกนัการลกัลอบหลบหนีเข้ามาใหม่	และ	๓)	การสร้างความร่วมมือกบัประเทศ

เพื่อนบ้าน

   ๔1	 รวี	 ชื่อชม.	 เรื่อง	 “ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองของภาครัฐเพื่อรองรับการเปิด
เสรีประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ.๒๐๑๕”.	 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทร์นเอเชีย	 ฉบับสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์	ปีที่	๖	ฉบับที่	1	ประจ�าเดือนมกราคม	–	เมษายน	๒๕๕๙,	น.	๒๒๖



๗๕ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ                                                                                             

	 	 สุเนตร	ชุตินธรานนท์	พรพิมล	ตรีโชติ	และณัฐพล	ตันตระกูลทรัพย์๔๒		ท�าการ

วิจัยเรื่อง	“บทบาทของกองทัพไทยกับการจัดการความมั่นคงและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	

:	กรณีศึกษาพื้นที่ชายแดนไทย	-	เมียนมา”	มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเด็นทางด้านความ

มัน่คงและเศรษฐกิจในพืน้ท่ีชายแดนไทย	-	เมยีนมา	นโยบายการปฏบิตังิานในพ้ืนทีช่ายแดน

ของกองทพับก	รวมถงึภารกจิของหน่วยงานภายใต้กองทัพบกทีป่ฏบิตังิานในพืน้ที	่ตลอดจน

ปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	 ผลกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจ

บริเวณแนวชายแดน	 เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ชายแดนใน

ภาวะปัจจุบัน	 ผลการศึกษาพบว่า	 เป็นผลสืบเนื่องมาจากความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง

รวดเรว็ในพืน้ทีช่ายแดนไทย	-	เมยีนมา	จากพืน้ทีเ่ฝ้าระวงัทางด้านความมัน่คงและการทหาร	

สูก่ารเป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	การเปลีย่นแปลงดงักล่าวท�าให้เกดิการเพิม่

ขึ้นของปริมาณกิจกรรมข้ามพรมแดน	 ซึ่งแม้จะท�าให้เกิดการเติบโตของมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศ	หากแต่ก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ท�าให้เกิดปัญหาความมั่นคงใหม่ตามมา	 เช่น	

ยาเสพตดิ	แรงงานผดิกฎหมาย	การบกุรกุพืน้ทีป่่า	เป็นต้น	กองทพับกในฐานะเป็นหน่วนงาน

ที่มีบทบาทหลักในการจัดการชายแดน	จึงต้องมีการขยายบทบาทหน่วยงานที่เพื่อจัดการกับ

ปัญหาความมัน่คงใหม่ทีเ่กดิขึน้	อย่างไรกต็ามการด�าเนนิงานของกองทพัทีใ่ห้ความส�าคญักบั

การรักษาอธิปไตยเหนือดินแดนเป็นเรื่องหลักนั้น	ไม่อาจได้รับการยอมรับจากหน่วยงานอื่น	

ๆ	ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เท่าที่ควร	เนื่องจากภาคส่วนดังกล่าวได้ให้ความส�าคัญกับการ

ขยายตวัของกจิกรรมทางเศรษฐกจิต่าง	ๆ 	ในพืน้ทีเ่ป็นส�าคญั	ตลอดจนหน่วยงานราชการอ่ืน	

ๆ	ทีม่บีทบาทในพืน้ทีต่่างมเีป้าหมายการด�าเนนิงานทีแ่ตกต่างกนัท�าให้การบรูณาการระหว่าง

หน่วยงานขาดประสิทธิภาพและไม่สามารถบรรลุผลในการควบคุมและจัดระเบียบชายแดน

โดยรัฐเท่าที่ควร

	 เอมอร	 แสนภูวา๔๓	 	 ท�าการวิจัยเรื่อง	 “บทบาทของผู้น�าชุมชนในการมีส่วนร่วมสร้าง

ความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย	-	กัมพูชา	กรณีศึกษา	อ�าเภอกันทรลักษ์	จังหวัดศรีสะเกษ”	

มวัีตถปุระสงค์เพือ่ศกึษาบทบาทของผูน้�าชมุชน	เง่ือนไขทีเ่ก่ียวข้องกับบทบาทของผู้น�าชมุชน	

 ๔๒		สุเนตร	ชุตินธรานนท์,	พรพิมล	ตรีโชติ	และณัฐพล	ตันตระกูลทรัพย์.	เรื่อง	“บทบาทของกองทัพไทยกับ
การจัดการความมั่นคงและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาพื้นที่ชายแดนไทย - เมียนมา”. รายงานวิจัย	
กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.	๒๕๕๖,	น.	11๖	-	1๒๐
 ๔๓		 เอมอร	 แสนภูวา,	 เร่ือง	 “บทบาทของผู้น�าชุมชนในการมีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน
ไทย - กัมพูชา กรณีศึกษา อ�าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ”.	รายงานวิจัย	คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.	วารสารพัฒนาสังคม	ปีที่	1๙	ฉบับที่	๒/๒๕๖๐,	น.	๓๗	-	๓๘



๗๖ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

การเตรียมความพร้อมของผู้น�าชุมชนและสมาชิกชุมชนในภาวะปกติสัมพันธภาพระหว่าง

ชุมชนในภาวะปกติกับภาวะตึงเครียดของชุมชนตามแนวชายแดน	 และแนวทางการพัฒนา

บทบาทของผู้น�าชุมชนในการมีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย	 -	 กัมพูชา	 

ผลการศึกษา	 พบว่า	 บทบาทของผู้น�าชุมชน	 ได้แก่	 1)	 เมื่อเกิดสถานการณ์ความไม่มั่นคง 

ตามแนวชายแดนมีบทบาทสนับสนุนช่วยเหลืออ�านวยความสะดวก	 ดูแลให้เกิดความสงบ

เรยีบร้อย	สร้างขวญัก�าลงัใจ	ประสานงาน	และรบัข้อมลูข่าวสาร	๒)	สถานการณ์ปกต	ิช่วยเหลอื	

ประสานงาน	 ติดตามข้อมูลข่าวสารประชุมกับประชาชนทุกเดือน	 และรายงานสถานการณ์

ในชุมชนต่อหน่วยงานราชการ	 เพื่อทราบเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของผู้น�าชุมชนได้แก่	

ความร่วมมอืของประชาชน	การจดัสรรงบประมาณของหน่วยงานรฐั	นโยบายของรัฐ	ขวญัก�าลงั

ใจของผู้น�า	 ความศรัทธาตัวผู้น�า	 การประชาสัมพันธ์ที่ดี	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้น�า	

ความสามัคคี	 และการท�างานร่วมกับเครือข่าย	 การเตรียมความพร้อมของผู้น�าชุมชนและ

สมาชิกชุมชนในภาวะปกติ	ได้แก่	1)	ผู้น�าชุมชน	ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนจัดท�า

แผนการ	เพื่อพัฒนาเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้น�าตามแนวชายแดน	๒)	สมาชิกชุมชน	ต้องเตรี

ยมความพร้อมตามทีผู่น้�าได้ชีแ้นะ	รบัการอบรมตามทีห่น่วยงานรัฐเข้ามาพฒันา	ปฏบิตัติาม

กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด	สัมพันธภาพระหว่างชุมชนในภาวะปกติกับภาวะตึงเครียด	ได้แก่	 

1)	 ภาวะปกติ	 ต้องด�าเนินชีวิตตามปกติตามวิถี	 รับฟังข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ	 เตรียมความ

พร้อมในการพัฒนากับหน่วยงานต่าง	ๆ	๒)	ภาวะตึงเครียด	ต้องมีความสามัคคี	ปฏิบัติตาม

แผนการอพยพเชือ่ในตวัผูน้�าและปฏบิตัติาม	ร่วมมอืกับหน่วยงานของรัฐ	แนวทางการพฒันา

บทบาทของผูน้�าชมุชนในการมส่ีวนร่วมสร้างความมัน่คง	พบว่า	สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดรีะหว่าง

ผูน้�าและสมาชกิในชุมชน	พฒันาผูน้�าให้มคีวามรู้เกีย่วกบักฎหมาย	แสวงหาแนวทางการพฒันา

หมูบ้่าน	ภาครฐัให้ความรูด้้านกฎหมายแก่ประชาชน	ประชมุแลกเปล่ียนความคดิเหน็ระหว่าง

ผูน้�าชมุชนชายแดนให้เกดิความสมัพนัธ์ทีด่อีย่างต่อเน่ือง	หน่วยงานทหารควรเข้าร่วมมอืสร้าง

ความสัมพันธ์	สร้างขวัญก�าลังใจให้กับผู้น�า	ภาครัฐจัดให้มีการประชุม/อบรม/สัมมนาร่วมกัน

ระหว่างผู้น�าชุมชนชายแดนไทย	-	กัมพูชาเพื่อลดความหวาดระแวง	พัฒนาผู้น�าด้านสุขภาพ

กายใจ	และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

 

 



๗๗ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ                                                                                             

๒๐ 
 

 
ภาพที่ ๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๕	กรอบแนวคิดในการวิจัย

	 เมือ่ทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องข้างต้น	พบว่าในปัจจบุนัปัญหาภัยคกุคาม

ความมัน่คงในพืน้ทีช่ายแดนยังมอียูอ่ย่างต่อเน่ือง	และมแีนวโน้มจะทวีความรนุแรงเพิม่มาก

ขึ้น	 รวมถึงอาจจะมีภัยคุกคามความมั่นคงใหม่ๆ	 เกิดขึ้นในอีก	 1๐	ปีข้างหน้าพร้อมกับการ

พัฒนาในพื้นท่ีที่อาจจะส่งผลกระทบทั้งด้านความมั่นคง	 ภาคธุรกิจ	 และภาคประชาสังคม	

ท�าให้กลไกการบริหารชายแดนมีความส�าคัญเป็นอย่างย่ิง	 เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือในการ

แก้ไขปัญหาดังกล่าว	ดังนั้นจึงน�ามาสู่การตรวจสอบประสิทธิภาพของกลไกที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ในการรองรับกับภัยคุกคามความมั่นคงในอีก	1๐	ปีข้างหน้า	โดยได้มุ่งศึกษาถึงกระบวนการ

บรหิารและกระบวนการด้านผลลพัธ์ทัง้นโยบาย	กฎหมาย	และแผนการบรหิารจดัการชายแดน 

ทั้งของภาครัฐ	 ภาคธุรกิจ	 และภาคประชาสังคม	 เพื่อให้ได้แนวทางและข้อเสนอแนะ 

เชิงนโยบายต่อกองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการชายแดนที่จะเกิด

ขึ้นในอีก	 1๐	 ปีข้างหน้า	 ด้วยเหตุนี้คณะวิจัยจึงได้ก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยข้ึนมา 

ดังภาพที่	๒.1	



๗๘ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”



๗๙ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร
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บทที่ ๓
ระเบียบวิธีวิจัย





๘1ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ                                                                                             

บทที่ ๓
ระเบียบวิธีวิจัย

	 การศกึษาเรือ่ง	“การบรหิารจดัการชายแดนเพือ่รองรับภยัคกุคามความมัน่คงในทศวรรษ

หน้า:	ศกึษาเฉพาะกรณชีายแดนภาคตะวนัออกและภาคตะวนัตก”	มวีตัถปุระสงค์	เพือ่ศกึษา

ภยัคกุคามด้านความมัน่คงตามแนวชายแดนในอีก	1๐	ปีข้างหน้า	รวมถงึศกึษาประสิทธภิาพ

ของกลไกการบรหิารจดัการชายแดนทีม่อียูใ่นปัจจบุนั	ในการจดัการผลกระทบจากปัญหาภยั

คกุคามด้านความมัน่คงทีจ่ะเกดิขึน้ในอกี	1๐	ปีข้างหน้า	และค้นหาแนวทางและข้อเสนอแนะ

เชงินโยบายต่อกองทพัและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง	ในการบริหารจดัการชายแดนทีจ่ะเกดิขึน้ใน

อีก	1๐	ปีข้างหน้า

	 การวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 โดยผู้วิจัย

ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติภารกิจ

และอ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย	และความมั่นคงของชาติ	รวมถึงผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียบรเิวณชายแดนภาคตะวนัออกและภาคตะวนัตก	ซึง่ได้แก่	หน่วยงานในสงักดั

กระทรวงกลาโหม	หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย	รวมทัง้หน่วยงานในสงักดัส�านกังาน

ต�ารวจแห่งชาติ	หน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจทั้งภาครัฐและเอกชน	และหน่วยงานด้านสังคม	

ทรพัยากรธรรมชาต	ิและสิง่แวดล้อมในพืน้ท่ีชายแดนทัง้ภาคตะวนัออกและตะวันตก	โดยข้ัน

ตอนและรายละเอียดในการด�าเนินการวิจัย	มีดังต่อไปนี้

๓.๑	แหล่งข้อมูล

	 ๓.1.1	การทบทวนเอกสารทีเ่กีย่วข้อง	ได้แก่	การศกึษาแนวคดิ	ทฤษฎต่ีาง	ๆ 	ทีเ่ก่ียวข้อง

กับรูปแบบภัยคุกคามด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนทั้งในปัจุบันและในอนาคต	 รวมทั้ง

กลไกการบรหิารจัดการชายแดนทีม่อียูใ่นปัจจบุนั	และแนวทางและข้อเสนอแนะเชงินโยบาย

ต่อกองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ในการบริหารจัดการชายแดนที่จะเกิดขึ้นในอีก	1๐	ปี

ข้างหน้า	จากต�ารา	เอกสาร	และงานวิจัยต่าง	ๆ 	เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิจัย	ให้ครอบคลุม

เนื้อหาสาระตามหัวข้องานวิจัย



๘๒ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

	 ๓.1.๒	พื้นที่ในการวิจัยในครั้งนี้	 คือ	 ศึกษาเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคตะวันออก	

(จังหวดัสระแก้ว)	พรมแดนภาคตะวนัออกตดิต่อกบัประเทศกมัพชูา	และพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดน

ภาคตะวันตก	 (จังหวัดกาญจนบุรี)	 เนื่องจากจังหวัดสระแก้วและกาญจนบุรี	 รัฐบาลมีแผนที่

จะพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในอนาคต	 อีกทั้งยังมีพื้นที่ติดกับด่านปอยเปตของกัมพูชา	

และโครงการท่าเรอืน�า้ลึกทวายของเมียนมา	ซึง่ในปัจจบุนัและมแีนวโน้มในอนาคตทีจ่ะได้รับ

การพัฒนาจากรัฐบาลของทั้ง	๒	ประเทศ	ตลอดจนมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ในอนาคต	และการเจริญเติบโตดังกล่าวอาจส่งผลต่อภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นบริเวณชายแดน

	 ๓.1.๓	ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 (Key	 Informants)	 ในการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า:	 ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาค

ตะวันออกและภาคตะวันตกในครั้งนี้	คือ	ผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติภารกิจและ

อ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย	และความมั่นคงของชาติ	รวมถึงผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียบริเวณชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก	ส�าหรับการสนทนากลุ่ม	(Focus	

Group)	ได้เลอืกกลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูทีม่หีน้าทีค่วามรบัผดิชอบทัง้ด้านความมัน่คง	เศรษฐกจิ	สงัคม	

วฒันธรรม	ทรพัยากรธรรมชาต	ิ และสิง่แวดล้อม	 ในพืน้ทีช่ายแดนภาคตะวนัออกและตะวนัตก	 

คือ	 เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ	 เอกชน	 และภาคประชาสังคมที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานความมั่นคง	

จ�านวน	๙1	คนเศรษฐกิจ	๖๗	คน	สังคม	วัฒนธรรม	ทรัพยากรธรรมชาติ	และสิ่งแวดล้อม	

จ�านวน	๘๖	คน	รวมจ�านวน	๒๔๔	คน	ดังภาพที่	๓.1



๘๓ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ                                                                                             

๒๒ 
 

เรียบร้อย และความมั่นคงของชาติ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบริเวณชายแดนภาคตะวันออกและภาค
ตะวันตก ส าหรับการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ได้เลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบท้ัง
ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ในพื้นท่ีชายแดนภาค
ตะวันออกและตะวันตก คือ เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมท่ีปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ความมั่นคง จ านวน ๙๑ คนเศรษฐกิจ ๖๗ คน สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
จ านวน ๘๖ คน รวมจ านวน ๒๔๔ คน ดังภาพที่ ๓.๑ 
 

ตารางที่ ๓.๑ กลุ่มตัวอย่างในการสนทนากลุ่ม 
 

ภาค จ านวน )คน(  
ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก รวม 

ภาคความมั่นคง ๕๕ ๓๖ ๙๑ 
ภาคเศรษฐกิจ ๒๕ ๔๒ ๖๗ 
ภาคสังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม  ๔๗ ๓๙ ๘๖ 
รวม ๑๒๗ ๑๑๗ ๒๔๔ 
 

 
  

ภาพที่ ๓.๑ กลุ่มตัวอย่างในการสนทนากลุ่ม 

ภาคความมั่นคง 
๓๗% 

ภาคเศรษฐกิจ 
๒๘% 

ภาคสังคม วัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม  
๓๕% 

กลุ่มตัวอย่างในการสนทนากลุ่ม 

ตารางที่	๓.๑	กลุ่มตัวอย่างในการสนทนากลุ่ม



๘๔ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

๓.๒	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยนี้คือ	 1)	 การสนทนากลุ่ม	 (Focus	

Group)	ซึง่เป็นการวจิยัเพือ่ให้ได้มาซึง่ทศันคต	ิความรู	้ทศันะของบคุคลต่อประเดน็หรอืแนวคดิ

ของผู้ให้ข้อมูล	และ	๒)	การสัมภาษณ์เชิงลึก	 (In-depth	 Interview)	ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ที่มี 

จดุมุง่หมายชดัเจนและมุง่เน้นให้เกดิความเข้าใจในประเดน็การวจิยัอย่างลกึซึง้	ผูว้จิยัจงึเลอืก

ใช้เคร่ืองมือในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง	 (Semi-structured	 Interview)	 

เพือ่ป้องกนัปัญหาการตอบค�าถามนอกประเดน็	โดยสร้างแนวค�าถามทีช่ดัเจนและสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์	 โดยก�าหนดให้เป็นค�าถาม 

แบบปลายเปิด	(Open-ended	Question)	เพือ่เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมลู

หรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และตรงไปตรงมาซึ่งอาจสามารถปรับเปลี่ยนค�าถาม 

ให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมหรือตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการสัมภาษณ์	 และ

ใช้เครื่องบันทึกเสียงระหว่างการสัมภาษณ์เพ่ือให้สามารถเก็บสาระส�าคัญให้ได้ครบถ้วน 

มากที่สุด	ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วยรายละเอียด	ดังนี้

๒๓ 
 

 ส่วนการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้วิจัยได้เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposeful Selection) โดยมีผู้ให้ข้อมูล ๖ ท่าน ดังนี้ ผู้บัญชาการกองก าลังสุรสีห์ ผู้แทนผู้
บัญชาการกองก าลังบูรพา ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ก ากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
กาญจนบุรี ผู้แทนผู้ก ากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว และผู้แทนประธานหอการค้าจังหวัด
สระแก้ว  
 

ตารางที่ ๓.๒ กลุ่มตัวอย่างสัมภาษณ์เชิงลึก 
 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 

ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก 

ผู้แทนผู้บัญชาการกองก าลังบูรพา ผู้บัญชาการกองก าลังสุรสีห์ 

ผู้แทนผู้ก ากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 

ผู้แทนประธานหอการค้าจังหวัดสระแก้ว ผู้ก ากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
 
๓.๒ เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยนี้คือ ๑) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ซึ่ง
เป็นการวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งทัศนคติ ความรู้ ทัศนะของบุคคลต่อประเด็นหรือแนวคิดของผู้ให้ข้อมูล และ 
๒) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีจุดมุ่งหมายชัดเจนและมุ่งเน้นให้
เกิดความเข้าใจในประเด็นการวิจัยอย่างลึกซึ้ง ผู้วิจัยจึงเลือกใช้เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) เพื่อป้องกันปัญหาการตอบค าถามนอกประเด็น โดย
สร้างแนวค าถามท่ีชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ โดย
ก าหนดให้เป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended Question) เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ให้สัมภาษณ์
ได้ให้ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ีและตรงไปตรงมาซึ่งอาจสามารถปรับเปล่ียนค าถามให้
ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมหรือตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการสัมภาษณ์ และใช้เครื่อง
บันทึกเสียงระหว่างการสัมภาษณ์เพื่อให้สามารถเก็บสาระส าคัญให้ได้ครบถ้วนมากท่ีสุด ซึ่งเครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจัยประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้ 
 ๓.๒.๑ การสร้างแนวค าถามในการสนทนากลุ่ม แนวทางส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญในกลุ่มเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติมีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

	 ส่วนการสัมภาษณ์เชิงลึก	 (In-depth	 Interview)	 ผู้วิจัยได้เลือกผู้ให้ข้อมูลส�าคัญโดยการ

เลือกแบบเจาะจง	 (Purposeful	 Selection)	 โดยมีผู้ให้ข้อมูล	๖	ท่าน	ดังนี้	 ผู้บัญชาการกอง

ก�าลังสุรสีห์	ผู้แทนผู้บัญชาการกองก�าลังบูรพา	ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี	ผู้ก�ากับ

การตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี	 ผู้แทนผู้ก�ากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว	

และผู้แทนประธานหอการค้าจังหวัดสระแก้ว	

ตารางที่	๓.๒	กลุ่มตัวอย่างสัมภาษณ์เชิงลึก
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๒๓ 
 

 ส่วนการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้วิจัยได้เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposeful Selection) โดยมีผู้ให้ข้อมูล ๖ ท่าน ดังนี้ ผู้บัญชาการกองก าลังสุรสีห์ ผู้แทนผู้
บัญชาการกองก าลังบูรพา ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ก ากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
กาญจนบุรี ผู้แทนผู้ก ากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว และผู้แทนประธานหอการค้าจังหวัด
สระแก้ว  
 

ตารางที่ ๓.๒ กลุ่มตัวอย่างสัมภาษณ์เชิงลึก 
 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 

ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก 

ผู้แทนผู้บัญชาการกองก าลังบูรพา ผู้บัญชาการกองก าลังสุรสีห์ 

ผู้แทนผู้ก ากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 

ผู้แทนประธานหอการค้าจังหวัดสระแก้ว ผู้ก ากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
 
๓.๒ เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยนี้คือ ๑) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ซึ่ง
เป็นการวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งทัศนคติ ความรู้ ทัศนะของบุคคลต่อประเด็นหรือแนวคิดของผู้ให้ข้อมูล และ 
๒) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีจุดมุ่งหมายชัดเจนและมุ่งเน้นให้
เกิดความเข้าใจในประเด็นการวิจัยอย่างลึกซึ้ง ผู้วิจัยจึงเลือกใช้เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) เพื่อป้องกันปัญหาการตอบค าถามนอกประเด็น โดย
สร้างแนวค าถามท่ีชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ โดย
ก าหนดให้เป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended Question) เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ให้สัมภาษณ์
ได้ให้ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ีและตรงไปตรงมาซึ่งอาจสามารถปรับเปล่ียนค าถามให้
ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมหรือตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการสัมภาษณ์ และใช้เครื่อง
บันทึกเสียงระหว่างการสัมภาษณ์เพื่อให้สามารถเก็บสาระส าคัญให้ได้ครบถ้วนมากท่ีสุด ซึ่งเครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจัยประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้ 
 ๓.๒.๑ การสร้างแนวค าถามในการสนทนากลุ่ม แนวทางส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญในกลุ่มเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติมีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

	 ๓.๒.๑	การสร้างแนวค�าถามในการสนทนากลุม่	แนวทางส�าหรับการเก็บรวบรวมข้อมลู

จากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญในกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีรายละเอียดดังนี้

	 	 	 1.	ศึกษาแนวคิด	ทฤษฎี	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	

	 	 	 ๒.	ศึกษาวิธีการสร้างแนวค�าถามในการสนทนากลุ่ม	 เพ่ือน�ามาสู่การคัดเลือก 

และการออกแบบเครือ่งมอืทีส่อดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และค�าถามการวจิยั	โดยมคี�าถามหลกั	ดงันี้

	 	 	 	 1)	 ท่านคิดว่าสภาพแวดล้อมตามแนวชายแดนในปัจจุบันเป็นอย่างไร	 และ

ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีอะไรบ้าง?

	 	 	 	 ๒)	ท่านคิดว่าสภาพแวดล้อมตามแนวชายแดนในอีก	 1๐	 ปีข้างหน้าเป็น

อย่างไร	และปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง	ที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้าง?

	 	 	 	 ๓)	ภาครัฐควรพัฒนากลไกการบริหารจัดการชายแดนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้

สามารถรองรับกับภัยคุกคามความมั่นคงในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร?

	 	 	 	 ๔)	 ในอีก	1๐	ปีข้างหน้า	ท่านคิดว่ากลไกการบริหารจัดการชายแดน	ควรมี

ลักษณะอย่างไร	จงึจะสามารถรองรบัภยัคกุคามความมัน่คงในพืน้ทีไ่ด้อย่างมปีระสิทธิภาพ?

	 	 	 	 ๕)	ท่านมีแนวทาง	 หรือข้อเสนอแนะ	 ต่อหน่วยงานด้านความม่ันคงและ

กองทัพเกี่ยวกับการบริหารจัดการชายแดนในอีก	1๐	ปีข้างหน้า	อย่างไรบ้าง?

	 	 	 	 ๖)	 กลไกการบรหิารจดัการชายแดนในปัจจบุนัมอีะไรทีเ่ป็นอุปสรรคของภาค

เศรษฐกิจและสังคมมีอะไรบ้าง	เพราะอะไร

	 	 	 	 ๗)	 ท่านคดิว่าภาคเศรษฐกิจและสงัคมจะสามารถสนบัสนนุการบรหิารจดัการ

ชายแดนให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไรบ้าง

	 	 	 	 ๘)	ท่านมีแนวทางหรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกองทัพและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง	ในการบริหารจัดการชายแดนที่จะเกิดขึ้นในอีก	1๐	ปีข้างหน้าอย่างไรบ้าง

	 	 	 ๓.	น�าแนวค�าถามในการสนทนากลุ่มท่ีพัฒนาขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความ

เชีย่วชาญและมปีระสบการณ์ในการท�าวจิยัเชงิคุณภาพ	ท�าการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม

ของการใช้ภาษา	และความสอดคล้องระหว่างแนวค�าถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย

	 	 	 ๔.	ปรับปรุงข้อค�าถามตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

	 	 	 ๕.	ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแนวค�าถามในการสนทนากลุ่ม	 ก่อนน�าไปใช้ใน

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญที่ท�าการคัดเลือกไว้



๘๖ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

	 ๓.๒.๒	การสร้างแนวค�าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก

	 	 	 ผู้วิจัยมีกระบวนการสร้างแบบสัมภาษณ์ส�าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภัย

คุกคามด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนในอีก	 1๐	 ปีข้างหน้า	 รวมถึงศึกษาประสิทธิภาพ

ของกลไกการบริหารจัดการชายแดนที่มีอยู่ในปัจจุบัน	 ในการจัดการผลกระทบจากปัญหา

ภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นในอีก	1๐	ปีข้างหน้า	และค้นหาแนวทางและข้อเสนอ

แนะเชิงนโยบายต่อกองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ในการบริหารจัดการชายแดนที่จะเกิด

ขึ้นในอีก	1๐	ปีข้างหน้า	ดังนี้

	 	 	 1.	ศึกษาแนวคิด	ทฤษฎี	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	

	 	 	 ๒.	ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์	 เพื่อน�ามาสู่การคัดเลือกและการออกแบบ

เครื่องมือที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และค�าถามการวิจัย	โดยมีค�าถามหลัก	ดังนี้

	 	 	 	 1)		ท่านคดิว่ารปูแบบของภัยคกุคามความมัน่คงตามแนวชายแดนในปัจจบุนั

เป็นอย่างไร	และจะมีผลในอนาคตอีก	1๐	ปี	หรือไม่	อย่างไร

	 	 	 	 ๒)		ท่านคิดว่าในอีก	1๐	ปีข้างหน้า	สภาพแวดล้อมตามแนวชายแดนจะเป็น

อย่างไร	 และภัยคุกคามความมั่นคงตามแนวชายแดนในอีก	 1๐	 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มเป็น

อย่างไร	และจะมีลักษณะเป็นอย่างไร

	 	 	 	 ๓)	 กลไกการบริหารจัดการชายแดนที่ใช้อยู่	ณ	ปัจจุบัน	ท่านคิดว่าสามารถ

รองรับกับปัญหาต่างๆ	ในพื้นที่ได้มากน้อยเพียงใด	อีกทั้ง	ควรมีการปรับปรุงแก้ไขให้มีความ

สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่อย่างไร

	 	 	 	 ๔)	ท่านคิดว่าท่านสามารถแปลงนโยบายหรือยุทธศาสตร์จากส่วนกลาง	 

มาสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใด

	 	 	 	 ๕)	ท่านคิดว่าหน่วยงานในพื้นที่มีการบูรณาการการท�างานร่วมกันมากน้อย

เพียงใด	และส่งผลต่อการบริหารจัดการปัญหาในพื้นที่อย่างไร	 	

	 	 	 	 ๖)	 หน่วยงานของท่าน	 มีความพร้อมด้านกระบวนการบริหาร	 (การบังคับ

บัญชา	 นโยบาย	 และภารกิจขององค์กร)	 ในการจัดการผลกระทบจากปัญหาภัยคุกคาม 

ด้านความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นในอีก	1๐	ปีข้างหน้า	อย่างเพียงพอหรือไม่	และท่านมีแนวทาง

ในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่างไร
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	 	 	 	 ๗)	กลไกการบริหารจัดการชายแดนที่มีอยู่ในปัจจุบัน	 (แผนบริหารจัดการ

ชายแดนด้านความมั่นคง	 กรอบความร่วมมือ	 หรือมาตรการทางกฎหมาย)	 ส่งผลกระทบ 

ต่อภารกิจขององค์กรของท่านหรือไม่	 อย่างไร	 และควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพของกลไก 

การบริหารจัดการชายแดนที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่อย่างไรบ้าง

	 	 	 	 ๘)	กลไกการบริหารจัดการชายแดนที่มีอยู่ในปัจจุบัน	 (แผนบริหารจัดการ

ชายแดนด้านความมั่นคง	กรอบความร่วมมือ	หรือมาตรการทางกฎหมาย)	เพียงพอส�าหรับ

การจัดการผลกระทบจากปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นในอีก	1๐	ปีข้างหน้า	

หรือไม่	อย่างไร

	 	 	 	 ๙)		หน่วยงานของท่าน	 มีการเชื่อมโยงกลไกการบริหารจัดการชายแดนใน

ระดับนโยบายที่มีอยู่ในปัจจุบันมาสู่ระดับการปฏิบัติในพื้นที่หรือไม่	 อย่างไร	 และอะไรคือ

อุปสรรคในการด�าเนินการนั้น

	 	 	 ๓.	น�าแบบสัมภาษณ์ที่พัฒนาขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมี

ประสบการณ์ในการท�าวิจัยเชิงคุณภาพท�าการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของการใช้

ภาษา	และความสอดคล้องระหว่างแนวค�าถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย

	 	 	 ๔.		ปรับปรุงข้อค�าถามในแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

	 	 	 ๕.	ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสัมภาษณ์ก่อนน�าไปใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญที่ท�าการคัดเลือกไว้

	 ๓.๒.๓	การวเิคราะห์เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง	เป็นการศกึษาค้นคว้าข้อมลูจากแนวคดิ	ทฤษฎี	

งานวจิยั	ต�าราบทความ	รายงานวจิยั	รวมทัง้ฐานข้อมลูทางอินเตอร์เน็ตทีเ่ก่ียวกับภัยคกุคาม

ด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนในอีก	1๐	ปีข้างหน้า	รวมถึงศึกษาประสิทธิภาพของกลไก

การบริหารจัดการชายแดนที่มีอยู่ในปัจจุบัน	 ในการจัดการผลกระทบจากปัญหาภัยคุกคาม

ด้านความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นในอีก	 1๐	 ปีข้างหน้า	 และค้นหาแนวทางและข้อเสนอแนะเชิง

นโยบายต่อกองทพัและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ในการบริหารจัดการชายแดนทีจ่ะเกดิขึน้ในอกี	

1๐	ปีข้างหน้าเพื่อน�ามาสร้างเครื่องมือวิจัย



๘๘ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

๓.๓	การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

	 เพื่อให้งานวิจัยมีคุณภาพ	 ผู้วิจัยได้น�าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นส�าหรับการวิจัยไป 

ตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์	 ด้านความเท่ียงตรงโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ

ช่วยพจิารณาแก้ไขภาษา	ตรวจสอบข้อค�าถาม	เน้ือหา	ถูกต้องเหมาะสม	แล้วน�าแบบสัมภาษณ์

ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแก้ไข	 แล้วน�าไปแก้ไขเพ่ือความสมบูรณ์ 

อีกครั้ง	

๓.๔	การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล	ดังนี้

	 ๓.๔.1	 การเก็บรวบรวมข้อมลูจากเอกสาร	(Documentary	Collection)	ผูว้จิยัได้รวบรวม

เอกสาร	แนวคิดและทฤษฎต่ีางๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัภยัคกุคามด้านความมัน่คงตามแนวชายแดน

ในอีก	1๐	ปีข้างหน้า	รวมถึงศึกษาประสิทธิภาพของกลไกการบริหารจัดการชายแดนที่มีอยู่

ในปัจจุบัน	 ในการจัดการผลกระทบจากปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นในอีก	

1๐	 ปีข้างหน้า	 และค้นหาแนวทางและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกองทัพและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง	 ในการบริหารจัดการชายแดนที่จะเกิดขึ้นในอีก	 1๐	 ปีข้างหน้า	 จากแหล่งข้อมูล

ต่างๆ	 เช่น	 หนังสือ	 วารสาร	 บทความวิชาการ	 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อเป็นการเพิ่ม 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ	ดังกล่าว	และน�ามาใช้เป็นแนวทางในศึกษาครั้งนี้

	 ๓.๔.๒	 การสนทนากลุ่มย่อย	 (Focus	 Group)	 ผู ้วิจัยได้มีการจัดให้มีการสนทนา 

กลุ่มย่อยกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 คือ	 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติของหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่	

โดยจัดกิจกรรมขึ้น	ณ	โรงแรม	เดอะเวโล	จ.	สระแก้ว	และโรงแรมค�าแสด	ริเวอร์แคว	รีสอร์ท	

จ.	กาญจนบุรี	มีคณะผู้วิจัยคอยควบคุม	ด�าเนินการรวบรวมข้อมูล	พร้อมทั้งบันทึกภาพและ

เสียง	จากนั้นผู้วิจัยจะน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพต่อไป

	 ๓.๔.๓	 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก	(In-depth	Interview)	โดยผู้วิจัย

เลอืกผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั	 (Key	 Informants)	 โดยมเีกณฑ์ในการพจิารณา	ดงันี	้ 1)	 ความเหมาะสม 

ของผู้ให้ข้อมูลว่ามีคุณสมบัติตรงตามความต้องการหรือไม่	 ๒)	 สามารถตอบประเด็นปัญหา

ที่ผู้วิจัยต้องการทราบได้มากน้อยเพียงใด	และ	๓)	พิจารณาจากความยากง่ายในการติดต่อ

ประสานงานและการเดินทางเข้าพบเพื่อไปสัมภาษณ์	 ต่อจากนั้นจึงติดต่อประสานงานและ

ก�าหนดวนั	เวลา	และสถานทีส่มัภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั	ในขณะทีด่�าเนินการสัมภาษณ์ผู้วจิยั

จะท�าการบันทึกข้อมูลโดยใช้วิธีการจดบันทึกการสัมภาษณ์และการบันทึกเสียง	 หลังจากที่
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รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญแล้ว	 ผู้วิจัยจะน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ตามระเบียบวิธีวิจัย

เชิงคุณภาพ

๓.๕	การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล

	 เพื่อพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมาน้ันมีความถูกต้องเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด	

ผู้วิจัยมีวิธีการตรวจสอบดังนี้

	 ๓.๕.1	 หลังจากท่ีผู ้วิจัยท�าการถอดเทปการสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วจะส่งบท

สัมภาษณ์ไปให้ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 (Key	 Informants)	 ตรวจสอบ	 เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลนั้นถูก

ต้องและสะท้อนความเป็นจริงที่เกิดขึ้น

	 ๓.๕.๒	 ตรวจสอบความตรงของข้อมลูโดยน�าข้อมลูมาตรวจสอบแบบสามเส้า	(Triangulation)	

โดยการเปรยีบเทยีบและตรวจสอบความแน่นอนของข้อมลู	(Data	Triangulation)	น�าข้อมลูจาก

แหล่งต่าง	ๆ 	ได้แก่	ข้อมลูจากต�าราวชิาการ	รวมถงึการสมัภาษณ์เชงิลกึผูบ้ญัชาการกองก�าลงั

สุรสีห์	 ผู้แทนผู้บัญชาการกองก�าลังบูรพา	 ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี	 ผู้ก�ากับการ

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี	ผู้แทนผู้ก�ากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว	และ 

ผูแ้ทนประธานหอการค้าจงัหวดัสระแก้ว	และข้อมลูจากการสนทนากลุ่มเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตังิาน

ของหน่วยงานภาครฐั	เอกชน	และภาคประชาสงัคม	รวมทัง้การจดบนัทกึเบือ้งต้น	นอกจากนี้

ยังตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยการใช้มุมมองจากแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ	(Theory	

Triangulation)	ได้แก่	กลไกการบริหารจัดการชายแดน	แนวคิดเกี่ยวกับภัยคุกคามความมั่นคง	

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัประสทิธภิาพ	และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องมาพจิารณาเพือ่เปรยีบเทียบ

ข้อค้นพบจากการรวบรวมข้อมูล

๓.๖	การวิเคราะห์ข้อมูล

	 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นมีลักษณะเป็นการกระท�าที่ไม่อาจแยก

ออกจากขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างชัดเจนเหมือนกับการวิจัยเชิงปริมาณ	 กล่าวคือ	

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจะกระท�าทั้งระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลังจาก 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู		ดงันัน้ระหว่างทีผู่ว้จิยัด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูโดยการสมัภาษณ์

ก็จะท�าการวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมๆ	กันด้วย	นอกจากนี้เมื่อด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

แล้ว	ผูว้จิยักจ็ะน�าข้อมลูทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์มาท�าการวเิคราะห์อีกคร้ังหนึง่	ข้ันตอนในการ

วิเคราะห์มีดังต่อไปนี้



๙๐ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

	 	 1.	 รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาจ�าแนกและจัดหมวดหมู่ให้เป็นระบบ	

เพื่อท�าให้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาอยู่ในสภาพที่สะดวกและง่ายต่อการน�าไปวิเคราะห์

	 	 ๒.	 น�าข้อมูลท่ีจ�าแนกหรือจัดกลุ่มแล้วมาวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบเหตุการณ์	

(Constant	 Comparison)	 ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบโดยน�าข้อมูลไปใส่ในตารางแสดงความ

สัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ	 แล้วท�าการสรุปลักษณะร่วมกันและลักษณะที่แตกต่างกันของข้อมูล

เหล่านั้น

	 	 ๓.	 สร้างข้อสรปุชัว่คราวโดยการเชือ่มโยงข้อมลูแต่ละชดุเข้าด้วยกัน	ท�าให้เกิดความ

สัมพันธ์และเกิดเป็นแนวคิดย่อยๆ	ขึ้น

	 	 ๔.	 สร้างบทสรปุโดยการวเิคราะห์แบบอุปนัย	(Analytic	Induction)	ซึง่เป็นการเชือ่ม

โยงข้อสรุปชั่วคราวที่ผ่านการตรวจสอบยืนยันแล้วเข้าด้วยกัน

	 	 ๕.	 น�าข้อสรปุท่ีได้มาเรยีบเรยีงและน�าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมลูตามวตัถปุระสงค์

ของการวิจัย

	 ส�าหรับข้อมูลทุติยภูมิ	(Secondary	Data)	ที่ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมนั้น	ผู้วิจัย

จะน�ามาท�าการวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เน้ือหา	 (Content	 Analysis)	 ซึ่งเป็นการน�าข้อมูล

เอกสารต่างๆ	มาวเิคราะห์	พรรณนา	และอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกดิขึน้	โดยผูว้จิยัจะน�าข้อมลู

ทีไ่ด้จากเอกสารเหล่านีม้าใช้เพือ่ตรวจสอบกบัข้อมลูทีไ่ด้จากการเก็บข้อมลูด้วยการสัมภาษณ์

ซึ่งข้อมูลนี้จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและท�าให้การตีความมีความละเอียดยิ่งขึ้น
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บทที่ ๔
ผลการศึกษา
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บทที่ ๔
ผลการศึกษา

	 การศกึษาเรือ่ง	“การบรหิารจดัการชายแดนเพือ่รองรับภยัคกุคามความมัน่คงในทศวรรษ

หน้า:	ศกึษาเฉพาะกรณชีายแดนภาคตะวนัออกและภาคตะวนัตก”	มวีตัถปุระสงค์	เพือ่ศกึษา

ภยัคกุคามด้านความมัน่คงตามแนวชายแดนในอีก	1๐	ปีข้างหน้า	รวมถงึศกึษาประสิทธภิาพ

ของกลไกการบรหิารจดัการชายแดนทีม่อียูใ่นปัจจบุนั	ในการจดัการผลกระทบจากปัญหาภยั

คกุคามด้านความมัน่คงทีจ่ะเกดิขึน้ในอกี	1๐	ปีข้างหน้า	และค้นหาแนวทางและข้อเสนอแนะ

เชิงนโยบายต่อกองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ในการบริหารจัดการชายแดนที่จะเกิดขึ้น

ในอีก	1๐	ปีข้างหน้า	ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	โดยผู้วิจัย

ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล	 ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการปฏิบัติภารกิจ

และอ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย	และความมั่นคงของชาติ	รวมถึงผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียบรเิวณชายแดนภาคตะวนัออกและภาคตะวนัตก	ซึง่ในบทน้ีผูว้จิยัได้น�าเสนอ

ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น	๒	ส่วน	ตามเครือ่งมอืในการวจิยัเพือ่ให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์

ของการวิจัย	ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๔.๑	ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก	(In-depth	Interview)	

	 การสัมภาษณ์เชิงลึกได้ท�าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 (Key	 Informants)	 จ�านวน	 

๖	คน	ประกอบด้วย	ผู้บัญชาการกองก�าลังสุรสีห์	ผู้แทนผู้บัญชาการกองก�าลังบูรพา	ผู้แทน 

ผูว่้าราชการจงัหวดักาญจนบรุ	ีผูก้�ากบัการตรวจคนเข้าเมอืงจงัหวดักาญจนบรีุ	ผู้แทนผู้ก�ากบั

การตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว	 และผู้แทนประธานหอการค้าจังหวัดสระแก้ว	 และ

เนื่องจากภาคตะวันออกและตะวันตกมีสภาพแวดล้อมแตกต่างกันท�าให้ผลการวิจัยมีความ

แตกต่างกันด้วย	ดังนั้นจึงสรุปผลการวิจัยแบ่งออกเป็นแต่ละภาค	ดังนี้		

	 ๔.๑.๑	พื้นที่ชายแดนภาคตะวันออก	

	 	 	 ๔.๑.๑.๑	รูปแบบของภัยคุกคามความมั่นคงตามแนวชายแดนในปัจจุบัน

	    ๑. กองก�าลังบูรพา

	 	 	 	 	 ส�าหรับสถานการณ์และปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดน 

ในปัจจบุนันัน้	ปัญหาด้านความมัน่คงอนัเกิดจากภยัคกุคามแบบดัง้เดมิ	อนัได้แก่ใช้ก�าลงัทหาร

ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านนั้น	ยังมีความเป็นไปได้น้อย	เนื่องจาก



๙๔ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

ไม่มีเงื่อนไขที่จะท�าให้ฝ่ายกัมพูชาจะมุ่งสร้างความขัดแย้งเพื่อผลทางการเมือง	 โดยหลังจาก 

ทีไ่ด้จัดตัง้รฐับาลเพือ่บรหิารประเทศเรยีบร้อยแล้วทางกัมพชูาได้มุง่ไปทีก่ารสร้างความเจรญิ

ทางเศรษฐกจิภายในประเทศเป็นหลกั	ส่วนฝ่ายไทยก็มุง่ไปทีก่ารแก้ปัญหาความขัดแย้งภายใน

ประเทศและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลักเช่นเดียวกัน	 อีกทั้งยังไม่มีเงื่อนไขความ

ขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ของทั้งสองชาติท่ีจะน�าไปสู่ความขัดแย้ง	 และโดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งปัจจุบันผู้น�าของประเทศไทยกับประเทศกัมพูชานั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในทุกระดับ	

															 	 ส่วนปัญหาความมั่นคงภายในด้านต่าง	 ๆ	 ยังคงมีอยู่	 แต่ไม่ได ้

ขยายตัวมากนัก	 โดยถึงแม้จะมีการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ	 เมื่อ	 1	 ม.ค.	

๒๕๕๙	 เป็นต้นมาก็ไม่เกิดผลกระทบอย่างมีนัยยะส�าคัญ	 โดยปัญหาความมั่นคงภายในท่ี

ส�าคัญในพื้นที่	ได้แก่

	 	 	 	 	 -	 ปัญหายาเสพตดิ	ซึง่การแพร่ระบาดของยาเสพตดิในพืน้ทีใ่นภาพ

รวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สูงมากนัก	 ส่วนใหญ่จะเป็นยาบ้า	 และไอซ์	 และจ�ากัดอยู่ในกลุ่ม 

ผู้เสพและผู้ค้ารายย่อย	โดยการแพร่ระบาดของยาเสพติดประเภท	ยาบ้า	จะเป็น	๒	ลักษณะ	

ดงันี	้ลักษณะที	่1	เป็นกลุม่ผูเ้สพทีเ่ป็นแรงงานต่างด้าวชาวกมัพชูา	ซึง่ส่วนใหญ่มกัจะซกุซ่อน

เข้ามากับแรงงานตามช่องทางธรรมชาติในพื้นที่แนวชายแดน	 ในจ�านวนไม่มาก	 เพื่อใช้ใน

การเสพในกลุ่มของตนเอง	ลักษณะที่	๒	กลุ่มผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่	จ.สระแก้ว	ส่วนใหญ่จะ

ลักลอบน�าเข้ามาจากเขตปริมณฑล	(อยุธยา	สระบุรี	สมุทรปราการ	และฉะเชิงเทรา)	เพื่อน�า

มาจ�าหน่ายให้กับกลุ่มผู้เสพในพื้นที่	จากการตรวจสอบข้อมูลจากกลุ่มผู้ต้องหาที่จับกุมได้ยัง

ไม่พบเครือข่ายเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่	ของกลุ่มผู้ขายในพื้นที่	

		 	 	 	 	 ส่วนการแพร่ระบาดของยาเสพติดประเภท	ไอซ์	มีการแพร่ระบาด

อยู่ท่ีบ่อนการพนันในฝั่งประเทศกัมพูชา	 ซึ่งกลุ่มผู้เสพส่วนใหญ่จะเป็นเป็นนักท่องเท่ียว 

ที่เดินทางไปเล่นการพนันในประเทศกัมพูชา	รวมถึงผู้ที่ท�างานอยู่ในบ่อนในประเทศกัมพูชา	

ซึ่งจะลักลอบน�าเข้ามาโดยใช้การซุกซ่อนตามร่างกายจ�านวนไม่มาก	ซึ่งส่วนใหญ่จะจับกุมได้

บริเวณ	จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก	–	ปอยเปต	ซึ่งเป็นจุดที่มีคนผ่านเข้าออกในแต่ละวัน

เป็นจ�านวนมาก	

	 	 	 	 	 -	 ปัญหาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	 เน่ืองจาก

สภาพพื้นฐานชีวิตความเป็นอยู่ของคนกัมพูชา	 ซึ่งส่วนใหญ่ยากจน	 ขาดอาชีพ	 ขาดรายได้

และมาตรฐานการครองชพีต�า่กว่าไทย	จงึมคีวามพยายามทีจ่ะดิน้รนเข้ามาหางานในไทย	และ

ด้วยความที่มีความเป็นเครือญาติกับคนไทยตามแนวชายแดนจึงมีการไปมาหาสู่กันโดยข้าม



๙๕ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ                                                                                             

แนวชายแดนตามช่องทางธรรมชาติ	ซึ่งส่วนใหญ่มีลักษณะพื้นที่	“ดินต่อดิน”	กันเป็นประจ�า	

ต่อมาสภาพเศรษฐกิจภายในกัมพชูาบบีรดัตวัมากขึน้	ประกอบกบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิ

ท�าให้เกดิความต้องการแรงงานของผูป้ระกอบการชาวไทย	(โดยเฉพาะแรงงานในบางอาชีพท่ี

คนไทยไม่ท�าแล้ว)	ชาวกมัพชูาทีอ่ยูใ่นพืน้ทีต่อนในจงึมคีวามพยายามทีจ่ะลกัลอบเข้ามาขาย

แรงงานในประเทศไทยมากขึ้น	โดยผ่านทั้งช่องทางธรรมชาติ	และอาศัยช่องว่างในข้อตกลง

ร่วมระหว่างจังหวัดสระแก้วและบันเตียเมียนเจย	ใช้หนังสือผ่านแดน	(Border	Pass)	เข้ามา

ตามจดุผ่านแดนถาวรและจดุผ่อนปรนการค้า	แล้วลกัลอบไปขายแรงงานในพ้ืนทีต่อนใน	โดย

มีขบวนการผู้น�าพาทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชา	

	 	 	 	 	 ในห้วงเวลาทีผ่่านมาแม้ว่าทางรฐับาลไทย	จะเหน็ความจ�าเป็นของ 

ผูป้ระกอบการในการใช้แรงงานเพือ่พยงุระบบเศรษฐกจิ	โดยพยายามทีจ่ะจดัระบบลงทะเบยีน

ให้สามารถตรวจสอบเพือ่พสิจูน์และควบคมุข้อมลูบคุคลได้	แต่กม็แีรงงานต่างด้าวจ�านวนมาก

ที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเงื่อนไข	และการเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามรูปแบบต่าง	ๆ 	ที่ภาครัฐ

ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาก�าหนด	 โดยมักจะใช้วิธีการผ่านนายหน้าลักลอบเข้าเมืองหรือ

เครอืญาต	ิบางส่วนถูกหลอกลวงหรอืชกัจงูจากนายหน้าในรปูแบบและวธิผีดิกฎหมายต่าง	ๆ 	

และนอกจากนีย้งัมปัีญหาคนจนีบางส่วนพยายามทีจ่ะเข้ามาพกัอาศยั	เพือ่ท�าธรุกจิทัง้ถกูและ 

ผิดกฎหมายในพื้นที่ตลาดการค้า

	 	 	 	 	 -	 ปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ	 ปัจจุบันยัง

ไม่ปรากฏการณ์การก่อเหตุของผู้ก่อการร้ายในพื้นที่	 แต่จะเป็นลักษณะการก่อเหตุจากที่อ่ืน 

แล้วพยายามใช้ช่องทางในการข้ามแดนไปซุกซ่อน/กบดานในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้าน	 

ส่วนอาชญากรรมข้ามชาต	ิ มไีม่มากนกัส่วนใหญ่จะเป็นชาวไนจเีรยีซึง่เกีย่วข้องกบัยาเสพตดิ	

นอกจากนี้ยังมีอาชญากรรมทางทางเศรษฐกิจ	 เช่น	 การลักลอบน�าซิมการ์ดผิดกฎหมาย 

เข้ามาจ�านวนมากของชาวจีน	เป็นต้น	

	 	 	 	 	 -	 ปัญหาเรื่องการลักลอบค้าขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์	 โดยผู้ที่

เกี่ยวข้องส่วนใหญ่จะมีชาวจีนเป็นเจ้าของโดยมีชาวไทยและกัมพูชาเป็นลูกจ้าง	 ซึ่งปัญหา 

ดงักล่าว	แม้จะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิและภาพลักษณ์โดยรวมของประเทศ	แต่ในแง่

ของประชาชนคนในพืน้มกัจะมองสวนทางกบัทางราชการว่าการค้าขายสินค้าดงักล่าวเป็นการ

ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่	จึงไม่ให้ความร่วมมือในการปราบปรามมากนัก



๙๖ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

	 	 	 	 	 -		 ปัญหาการลกัลอบค้าอาวธุสงคราม	เนือ่งจากในพืน้ที	่ฝ่ังประเทศ

กัมพูชายังคงมีอาวุธสงครามที่หลงเหลือจากการสู้รบอยู่ค่อนข้างมาก	รวมถึงการจัดระเบียบ

ยังไม่ค่อยเป็นระบบเท่าที่ควร	 จึงส่งผลให้มีกลุ่มผู้ค้าอาวุธสงครามใช้เป็นโอกาสในการที่จะ

พยายามลักลอบน�าอาวุธสงครามเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติเพ่ือที่จะน�าไปขายให้กับกลุ่ม

ผู้มีอิทธิพลในประเทศ	 ตลอดจนชนกลุ่มน้อยในพื้นท่ีภาคเหนือ	 ซึ่งยังคงมีความต้องการอยู่

อย่างต่อเนื่อง

	 	 	 	 	 -		 ปัญหาเรือ่งการลักลอบค้าขายสินค้าทีไ่ม่ผ่านพิธีการทางศลุกากร	

สินค้าทั่วไป	เช่น	บุหรี่	สุรา	ปัจจุบันมีการลักลอบค่อนข้างน้อย	ส่วนสินค้าทางการเกษตร	เช่น	

กระเทียม	ส่วนใหญ่จะมาจากจนีผ่าน	เวียดนาม	และกมัพชูา	ส่วนข้าวเปลอืกนัน้ยงัคงมคีวาม

พยายามในการลักลอบน�าเข้ามา	เนื่องจากฝั่งกัมพูชามีพื้นในการเพาะปลูกมากกว่า	ผลผลิต

ต่อไร่ดีกว่า	 และราคาในฝั่งไทยดีกว่า	 ซึ่งบางส่วนก็เป็นการที่คนไทยไปลงทุนเช่าที่ท�าการ

เพาะปลูก	 โดยจากการตรวจสอบการลักลอบน�าเข้าข้าวเปลือกดังกล่าวไม่เกิดผลกระทบต่อ

ราคาสินค้าภายในประเทศ	แต่กม็ผีลในแง่สงัคมจติวทิยาทีม่กัจะมผีูท้ีน่�าไปสือ่ให้เก่ียวโยงกับ

ประเด็นทางการเมือง	 นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องการน�าเข้ามันส�าปะหลัง	 ซึ่งทางฝั่งกัมพูชา

ผลผลิตต่อไร่และคุณภาพของเชื้อแป้งดีกว่า	 แม้เป็นการน�าเข้าอย่างถูกกฎหมายและท�าให้

ผู้ประกอบการมีก�าไรมากกว่า	 แต่ก็พยายามที่จะช่วยให้มีการซื้อจากประชาชนชาวไทยเป็น

หลักก่อน	

	 	 	 	 	 -	 ปัญหาการท�าลายทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม	 ในพืน้ที่

จังหวัดสระแก้ว	 มีพื้นที่ป่าไม้ที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 อุทยานแห่งชาติปางสีดา	 อุทยานแห่งชาติ

ตาพระยา	 และพื้นที่ป่ารอยต่อ	 ๕	 จังหวัด	 โดยในแต่ละพื้นที่จะมีไม้พะยูงและไม้หวงห้าม 

ต่าง	 ๆ	 ขึ้นอยู่ในพื้นที่	 และเนื่องจากไม้พะยูงเป็นไม้หวงห้ามที่มีราคาสูง	 จึงมีขบวนการที่

พยายามลักลอบตัดไม้ดังกล่าว	 เพื่อน�าไปขายให้กับนายทุนชาวไทยและชาวกัมพูชาอย่าง

ต่อเนื่อง

    ๒. ส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว 

	 	 		 	 	 -	 ปัญหาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมอืงโดยผิดกฎหมาย	โดยปัจจบุนั

ชาวกมัพชูาทีล่กัลอบเข้ามาท�างานในประเทศไทยน้ันมท้ัีงการเป็นแรงงานภาคการเกษตร	และ

แรงงานภาคอุตสาหกรรม	 โดยในภาคการเกษตรส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดน	 

ซ่ึงเป็นการท�าไร่อ้อย	ท�านา	ล�าไย	เป็นส่วนใหญ่	เนือ่งจากคนไทยท่ีอยูใ่นวยัแรงงานส่วนใหญ่

จะเข้าไปท�างานในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
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	 	 	 	 	 -	 ปัญหาเรื่องการลักลอบค้าขายสินค้าละเมิดลิขสิทธ์ิ	 ในปัจจุบัน

มกีารลักลอบขนสนิค้าผดิกฎหมายเข้ามาในไทย	โดยเฉพาะตลาดโรงเกลอืและมผีลการตรวจ

ค้นจับกุมได้จ�านวนมาก

	 	 	 	 	 -	 ปัญหายาเสพติด	เนื่องจากพื้นที่ในจังหวัดสระแก้ว	เป็นบริเวณ

ชายแดนที่ติดกับประเทศกัมพูชา	 การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นภาพรวมถือว่าอยู่ใน

เกณฑ์ท่ีไม่สูงมากนัก	 ส่วนใหญ่ซุกซ่อนเข้ามากับแรงงานตามช่องทางธรรมชาติในพื้นที่แนว

ชายแดน	

    ๓. หอการค้าจังหวัดสระแก้ว

	 	 	 	 	 -	 การลักลอบน�าเข้าสินค้าการเกษตร	 เนื่องจากนักลงทุนฝั่งไทย

เข้าไปลงทุนทางการเกษตรในฝั่งกัมพูชาเนื่องจากมีอัตราค่าแรงที่ต�่า	แต่โรงงานตั้งอยู่ฝั่งไทย	

เมื่อมีผลผลิตออกมาฝั่งกัมพูชาไม่มีที่ขายก็ต้องขนกลับ	 เข้ามายังฝั่งไทยจึงท�าให้เกิดปัญหา

ดังกล่าว

	 	 	 	 	 -	 การเข้ามาประกอบอาชีพของจีน	ในปัจจุบันเริ่มมีนักลงทุนชาว

จีนเข้ามาเช่าหรือกว้านซื้อที่ดินทั้งฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชา	เพื่อตั้งสร้างเป็นตลาดขายของ	และ

โรงงานอุตสาหกรรม	 ส่วนในตลาดโรงเกลือก็เริ่มมีการเช่าซื้อและน�าสินค้าจากจีนเข้ามาขาย

ในพื้นที่ตลาดโรงเกลือจ�านวนมาก	 ซึ่งในอนาคตคาดว่าตลาดโรงเหลือน่าจะมีจ�านวนพ่อค้า

แม่ค้าชาวจีนเพิ่มมากขึ้น

	 	 	 	 	 -	 การคมนาคมขนส่งยังไม่สะดวกเท่าที่ควร	ระบบคมนาคมขนส่ง	

และการเดนิทางในลกัษณะต่าง	ๆ 	ทัง้การเดินทางโดยรถยนต์	รถบสั	และรถส่วนตวั	โดยเฉพาะ

รถไฟในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว	ซึ่งประสบปัญหาอย่างมาก	เนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุน

จากภาครัฐเท่าที่ควร	ส่งผลท�าให้รายได้หรือรายรับของจังหวัดลดน้อยลง	ซึ่งท�าให้รายได้เข้า

ประเทศส่วนนี้ขาดหายไปด้วย

	 	 	 	 	 -	 ขั้นตอนการตวรสอบสินค้ามีความยุ่งยากและซับซ้อน	 การส่ง

ออกสินค้าจากฝั่งไทยไปยังฝั่งกัมพูชา	 โดยเฉพาะสินค้าการเกษตร	 ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าหาก

การด�าเนินการของหน่วยงานภาครัฐมีความล่าช้าก็จะส่งผลท�าให้สินค้าทางการเกษตร	 เช่น	

ผัก	ผลไม้	เนื้อสัตว์	อาหารแปรรูป	ฯลฯ	เกิดความเสียหาย	

	 	 	 	 	 -	 ปัญหาการขาดแคลนก�าลังแรงงานในบางสาขาอาชีพ	 เช่น	

ก่อสร้าง	ประมง	อุตสาหกรรมแช่แข็ง	การเกษตร	ฯลฯ	หรือก�าลังแรงงานในท้องถิ่นมีไม่เพียง

พอกบัอัตราต�าแหน่งงาน	ส่งผลท�าให้ผูป้ระกอบการ	เจ้าของกิจการ	และเจ้าของทีด่นิในจงัหวัด
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สระแก้วต้องอาศยัการน�าเข้าก�าลงัแรงงานจากประเทศกมัพชูาเข้ามา	(การใช้แรงงานต่างด้าว)	

ท�างานเพิม่มากขึน้	ในขณะทีแ่รงงานชาวกมัพชูาก็มคีวามนิยมเดินทางเข้ามาท�างานในฝ่ังไทย	

เนือ่งจากมปัีจจยัผลกัดนั	ได้แก่	การว่าจ้างแรงงานสามารถท�าได้ง่ายไม่ต้องแบกรบัภาระค่าใช้

จ่ายอืน่	ๆ 	(แรงงานต่างด้าวเข้ามาท�างานในลักษณะเช้าไป-เย็นกลับ)	อัตราค่าตอบแทนค่าจ้าง

แรงงานของไทยมอีตัราสงูกว่าฝ่ังกมัพชูา	การลงทะเบยีนสามารถด�าเนนิการได้ง่าย	เนือ่งจาก

มีการเปิดโอกาสหรือการยกเว้นจากภาครัฐในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร

 	 	 ๔.๑.๑.๒	แนวโน้มของสถานการณ์และปัญหาด้านความมั่นคงตามแนว

ชายแดนในอีก	๑๐	ปีข้างหน้า	มีดังนี้										

	    ๑. กองก�าลังบูรพา 

	 	 	 	 	 -	 ปัญหาด้านความมั่นคงอันเกิดจากภัยคุกคามแบบดั้งเดิม	 

ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดจากประเทศเพื่อนบ้านนั้นมีความเป็นไปได้ที่น้อยมาก	 แต่กัมพูชาก็ได้มี

การพัฒนาศักยภาพด้านก�าลังพลและยุทโธปกรณ์	 โดยขอรับการสนับสนุนจากมิตรประเทศ

อยู่ตลอดเวลา	 หากมีเงื่อนไขทางการเมืองภายในกัมพูชาก็อาจจะมีสถานการณ์ไปสู่ความ 

ขัดแย้งจนต้องใช้ก�าลังได้

	 	 	 	 	 -	 ปัญหายาเสพตดิ	ซึง่มแีนวโน้มการแพร่ระบาดของกลุ่มผูเ้สพใน

พื้นที่จะยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง	 เนื่องจากในพื้นท่ียังคงมีกลุ่มวัยรุ่นที่ต้องการใช้ยาเสพติด	

รวมถงึฝ่ังตรงข้ามยงัมบ่ีอนคาสโินรวมถึงสถานบริการ	ซึง่ยงัคงมนีกัท่องเทีย่วรวมถึงพนกังาน

คนไทยเข้าไปท�างาน	ซึ่งจะมีการซุกซ่อนเข้ามาเสพในฝั่งประเทศไทยได้	

											 		 	 -		ปัญหาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	 แนวโน้ม	

การจบักมุลดลงเน่ืองจากปัจจบุนัทางประเทศไทยและประเทศกมัพชูามคีวามพยายามในการ

ทีจ่ะด�าเนนิการให้แรงงานกลบัเข้าสูร่ะบบมากขึน้	ความต้องการในการจ้างงานในกัมพชูาเพือ่

พัฒนาประเทศก็มีมากขึ้น	และโครงสร้างของประชากรของประเทศไทยที่อัตราของกลุ่มผู้สูง

อายุจะมีมากขึ้นก็จะท�าให้ความต้องการแรงงานเพิ่มมากขึ้นด้วย

													 	 	 -	 ปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาต	ิยงัคงมแีนวโน้ม

ทีจ่ะเกดิขึน้ได้	เนือ่งจากในพืน้ทีมี่ช่องทางการเข้าออกได้หลายช่องทาง	รวมถงึยงัคงมช่ีองทาง

ตามธรรมชาติอยูใ่นพ้ืนทีแ่นวชายแดน	ท�าให้เป็นพืน้ทีก่ลุม่ผูท้ีก่่ออาชญากรรมข้ามชาต	ิใช้เป็น

จดุในการทีจ่ะเคลือ่นย้ายเข้าและออกนอกประเทศ	เช่นเข้ามาก่อคดใีนประเทศไทย	หรอืการ
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ใช้ในการหลบหนีออกไปนอกประเทศหลงัจากก่อเหตุหรือกระท�าความผดิ		โดยเฉพาะชาวจนี

หากไม่มีมาตรการควบคุมที่ดีอาจเป็นปัญหาได้ในอนาคต

											 	 	 -	 ปัญหาเรื่องการลักลอบค้าขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์	 แนวโน้ม	 

จะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง	 เพราะจังหวัดสระแก้ว	 เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีผู้คนมักจะมาจับจ่าย

ใช้สอยสิ่งอุปโภคบริโภค	 รวมถึงเป็นแหล่งค้าส่งสินค้า	 โดยเฉพาะเสื้อผ้า	 รองเท้า	 กระเป๋า	

มือสอง	 ซึ่งก็ยังคงมีกลุ่มนายทุนที่มีความพยายามในการลักลอบน�าสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์	 

มาขายร่วมกับสินค้ามือสอง

												 	 	 -	 ปัญหาการลกัลอบค้าอาวธุสงคราม	 ยังคงมแีนวโน้มทีจ่ะเกิดข้ึนได้	

เนือ่งจากฝ่ังประเทศกมัพชูายงัคงมอีาวุธสงครามทีห่ลงเหลือจากการสู้รบอยู่จ�านวนมาก	และ

ความต้องการของกลุ่มผู้มีอิทธิพลในประเทศและกลุ่มชนกลุ่มน้อยยังคงมีอยู่	

												 	 	 -	 ปัญหาเรื่องการลักลอบค้าขายสินค้าที่ไม่ผ่านพิธีการทาง

ศุลกากร	 มีแนวโน้มที่จะยังคงมีปัญหาอย่างต่อเนื่อง	 เนื่องจากฝั่งกัมพูชา	 มีการเพาะปลูก

พืชผลการเกษตรเป็นหลัก	 ท�าให้มีปริมาณผลผลิตค่อนข้างมาก	 และราคาก็ยังไม่สูงเท่าฝั่ง

ประเทศไทย	ท�าให้มีกลุ่มนายทุนพยายามที่จะลักลอบน�าเข้ามาจ�าหน่ายในประเทศ

    ๒. ส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว 

	 	 	 	 	 -	 อาชญากรรมข้ามชาติ	 มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากข้ึนเน่ืองจาก

บริเวณชายแดนมีช่องทางเข้าออกที่หลากหลาย	 รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านมีบ่อนคาสิโนอีก

ด้วย	จึงอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการก่ออาชญากรรมได้	

	 	 	 	 	 -	 การท�าลายทรพัยากรธรรมชาติ	แนวโน้ม	จะยังคงมอีย่างต่อเนือ่ง

โดยเฉพาะไม้พะยงู	เนือ่งจากมรีาคาสงู	และมีความต้องการจากกลุ่มนายทุนจากต่างประเทศ

เป็นจ�านวนมาก

	 	 	 	 	 -	 ปัญหาทางด้านไซเบอร์	 มีแนวโน้มท่ีจะส่งผลกระทบต่อบริเวณ

ชายแดนโดยเฉพาะจดุผ่านแดนทีม่กีารใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในการตรวจสอบบคุคลเข้าออก	

ซึ่งอาจถูกโจมตีทางไซเบอร์ได้ในอนาคต	
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    ๓. หอการค้าจังหวัดสระแก้ว

	 	 	 	 	 -	 ปัญหาประชากรแฝงในพื้นที่	 เน่ืองจากการเคลื่อนย้ายก�าลัง

แรงงานจากทั้งภายนอกจังหวัดรอบจังหวัดสระแก้วและจากประเทศกัมพูชา	ส่งผลท�าให้เกิด

ปัญหาประชากรแฝง	ซึง่ส่งผลท�าให้เกดิปัญหาอืน่ตามมา	เช่น	อาชญากรรม	การลกัเลก็ขโมย

น้อย	แรงงานผิดกฎหมาย	เป็นต้น

	 	 	 	 	 -	 ด้านขนส่งและการเดินทาง	 ปัจจุบันได้มีการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานในพื้นที่จังหวัดสระแก้วให้สามารถรองรับกับการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่เพิ่มมาก

ขึ้น	 เช่น	 การเปิดจุดผ่านแดนถาวรด่านหนองเอี่ยน	 เพื่อให้สามารถรองรับการขนส่งสินค้า

ข้ามแดนที่เพิ่มมากขึ้น	มีการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการตรวจคัดกรองสินค้าก่อน

อนุญาตให้ข้ามแดน	 การสร้างพื้นที่จุดพักคอยและจุดขนถ่ายสินค้า	 โดยล่าสุดการรถไฟ 

แห่งประเทศไทยและการรถไฟของประเทศกมัพชูาได้ด�าเนินการก่อสร้างเส้นทางรถไฟทีเ่ชือ่ม

ต่อระหว่างไทย-กัมพูชา	 ซึ่งหากด�าเนินการแล้วเสร็จจะส่งผลท�าให้การเดินทางระหว่างไทย-

กัมพูชามีความสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	

	 	 	 	 	 -	 ด้านแรงงาน	 การขาดแคลนแรงงานชาวกัมพูชา	 เนื่องจาก 

ผู ้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงที่ม ี

ความต้องการใช้ก�าลังแรงงานต่างด้าวสูง	 จึงมีการจัดรถรับ-ส่งแรงงานชาวกัมพูชาในพื้นท่ี

ชายแดน	ซึ่งได้รับการตอบรับจากแรงงานชาวกัมพูชาเป็นอย่างดี	ส่งผลท�าให้เกิดปัญหาการ

ขาดแคลนแรงงานและการแย่งก�าลังแรงงานในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้ว	 อันมีผลมา 

จากการลดลงของแรงงานของชาวกมัพชูา	การขยายตวัของระบบเศรษฐกิจกัมพชูา	และอัตรา

ค่าตอบแทนของฝั่งกัมพูชาที่เพิ่มสูงขึ้น

	 	 	 	 	 -	 ปัญหาทางด้านไซเบอร์	 เนื่องจากการพัฒนาทางด้านการเงิน

และการธนาคารที่สามารถอ�านวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้ประกอบการ	เจ้าของธุรกิจ	และ

ประชาชนทกุภาคส่วน	อาจส่งผลท�าให้เกดิปัญหาภยัคุกคามความมัน่คงทางไซเบอร์ในอนาคต

ได้	เช่น	การเจาะระบบเพื่อจารกรรมข้อมูลอันเป็นความลับของบุคคล	หน่วยงานด้านความ

มั่นคง	การโจมตีระบบสารสนเทศ	ฯลฯ	ซึ่งส่งผลท�าให้เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงต้องพัฒนา

องค์ความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น	 เพื่อรองรับกับปัญหาท่ีจะ

เกิดขึ้นในอนาคต	
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	 	 	 ๔.๑.๑.๓	ประสิทธิภาพของกลไกการบริหารจัดการชายแดนใช้รองรับกับ

ปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงในปัจจุบัน	

	 	 	  ๑. กองก�าลังบูรพา	

	 	 	 	 	 เจ้าหน้าทีจ่ากกองก�าลังบรูพา	ได้อธบิายถึงสถานการณ์ของปัญหา

ภัยคุกคามความมั่นคงในปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว	 ซึ่งมีชาวจีนเดินทางเข้ามาในพื้นที่

ค่อนข้างเยอะมากขึ้น	 จากการส�ารวจข้อมูลพบว่า	 การเดินทางเข้ามามีวัตถุประสงค์และ 

เป้าหมายที่แตกต่างกัน	 โดยจากข้อมูลพบว่ามีการแทรกซึมเข้ามาในพื้นที่แทบทุกมิติ/ 

ทุกประเภท	 เป็นการเดินทางเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	 โดยใช้หนังสือเดินทาง	 

(Passport)	เดินทางเข้ามา	เมื่อหมดอายุก็จะต่ออายุไปเรื่อย	ๆ	จากข้อมูลพบว่าชาวจีนส่วน

ใหญ่จะเข้าไปอาศัยอยู่ทางฝ่ังกมัพชูามากกว่าฝ่ังไทย	โดยคนจนีจะมกีารซือ้ทีด่นิในบริเวณใกล้

กับพื้นที่ชายแดนเพื่อท�าการค้า	หรือตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในลักษณะต่าง	ๆ

	 	 	 	 	 ปัญหาทีพ่บในพืน้ทีจ่งัหวัดสระแก้ว	กล่าวคอื	ปัญหาการขาดแคลน

ก�าลังแรงงานภาคการเกษตร	และการก่อสร้าง	ซึง่ผูป้ระกอบการไทยมคีวามจ�าเป็นต้องใช้ก�าลัง

แรงงานประเภทไร้ทกัษะฝีมอืจ�านวนมาก	และส่วนใหญ่กเ็ป็นก�าลงัแรงงานในสาขาอาชพีทีค่น

ไทยไม่ท�าแล้ว	จงึส่งผลท�าให้จงัหวดัสระแก้วตกอยูใ่นสภาวการณ์ขาดแคลนแรงงาน	ท�าให้ต้อง

น�าเข้าก�าลังแรงงานจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาท�างานทดแทน	 จนน�ามาซึ่งปัญหาการลักลอบเดิน

ทางเข้าเมอืงผดิกฎหมายของแรงงานชาวกัมพชูา	ในขณะทีผู่ป้ระกอบการหรอืเจ้าของกจิการ

ของไทยต้องการก�าลังแรงงานราคาถูก	ท�าให้เกิดการสมยอมกัน

	 	 	 	 	 กลไกการบริหารจัดการชายแดนที่จังหวัดสระแก้วมีอยู่และใช้อยู่

ในปัจจุบัน	ได้แก่	คณะกรรมการเขตแดนร่วมไทย	-	กัมพูชา	(Joint	Boundary	Commission:	

JBC)	 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน,	 คณะกรรมการชายแดน

ทั่วไปไทย	 -	 กัมพูชา	 (General	 Border	Committee:	GBC)	 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหมเป็นประธาน,	คณะกรรมการระดับสูง	(High	Level	Committee:	HLC)	มีผู้บัญชาการ

ทหารสูงสุดเป็นประธาน,	 คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดน

ไทย	-	กัมพูชา	(Border	Peace	Keeping	Committee	Between	Thailand	and	Cambodia:	

BPKC)	โดยมผีูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ	กองบญัชาการกองทพัไทยเป็นประธาน,	คณะกรรมการ

ชายแดนส่วนภูมิภาค	(Regional	Border	Committee:	RBC)	มีระดับแม่ทัพภาคเป็นประธาน,	

และคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น	 (Township	 Border	 Committee:	 TBC)	 มีระดับ 

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่เป็นประธาน	 และคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชน



1๐๒ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดสระแก้ว	 (กรอ.จังหวัดสระแก้ว)	 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด

สระแก้วเป็นประธาน	ซึ่งส่วนใหญ่กลไกเหล่านี้จะมีปัญหาอุปสรรคเพียงเล็กน้อย	เช่น	การมี

ปัญหาเกี่ยวกับก�าลังเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานทางด้านความมั่นคงในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว

มีจ�านวนไม่เพียงพอ	 ท�าให้ความเข้มข้นในการตรวจ	 หรือการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาไม่เข้ม

งวด	และขาดประสิทธิภาพ	นอกจากนี้ยังมีการสับเปลี่ยนก�าลังเจ้าหน้าที่อยู่บ่อยครั้ง	ท�าให้

เจ้าหน้าที่ที่ถูกสับเปลี่ยนก�าลังมาใหม่ขาดองค์ความรู้	 ทักษะ	 และความช�านาญในพื้นที	่ 

ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท�างานของเจ้าหน้าที่ในภารกิจด้านความมั่นคง	

	 	 	 	 	 ส�าหรับการท�างานของส่วนราชการในพื้นที่นั้น	ที่ผ่านมาพบว่าการ

ท�างานของหน่วยงานต่าง	ๆ 	มกีารตดิต่อประสานงานและท�างานร่วมกนัเป็นอย่างด	ีตวัอย่าง

เช่น	การร่วมกันจัดท�าโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนาน	ที่เป็นความร่วมมือระหว่างกองก�าลัง

บูรพา	ส�านักงานจังหวัด	การปกครองส่วนท้องถิ่น	และประชาชนในพื้นที่	ซึ่งท�าให้โครงการฯ	

ดังกล่าวประสบความส�าเร็จอย่างมาก

    ๒. ส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว 

	 	 	 	 	 เจ้าหน้าที่ส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว	ได้อธิบายถึง

สถานการณ์ของภัยคุกคามความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดสระแก้วว่า	 เนื่องจากตลาดโรงเกลือ

มีความส�าคัญเก่ียวกับการค้าชายแดน	 เป็นพื้นที่ส�าหรับการค้าขายและแลกเปลี่ยนสินค้า	 

จงึมกัจะเกดิปัญหาในลกัษณะเกีย่วกบัการละเมดิลขิสทิธิใ์นรปูแบบต่างๆ	เช่น	การผลติสนิค้า

ลอกเลียนแบบ	การปลอมแปลงสินค้าแบรนด์เนม	 เป็นต้น	ตลอดจนการลักลอบน�าสินค้าที่

ไม่ได้ผ่านการเสียภาษีเข้ามาจ�าหน่าย	นอกจากนี้	 ยังพบว่าในพื้นที่จังหวัดสระแก้วมีแรงงาน 

ชาวกัมพูชาหลั่งไหลเดินทางเข้ามาในพื้นที่เพิ่มมากข้ึน	 อาจมีสาเหตุเพราะการเดินทางไป

มาระหว่างไทย	–	กัมพูชา	ท�าได้สะดวกมากขึ้น	หน่วยงานภาครัฐในฝั่งไทยได้มีการน�าระบบ

การคัดกรองตัวบุคคลแบบบัตรการ์ดส�าหรับการเดินทางเข้า	 -	 ออกมาใช้	 ท�าให้ไม่ส่งผล 

กระทบต่อวถิชีวีติของประชาชนในพืน้ทีม่ากนกั	อกีทัง้	ยงัพบว่ามชีาวจนีเดนิทางเข้ามากว้าน

ซื้อที่ดินบริเวณที่ติดกับชายแดนทั้งฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชา	เพื่อท�าเป็นนิคมอุตสาหกรรม	หรือ

เป็นพืน้ทีก่ารค้าชายแดนเพิม่มากขึน้	และคาดว่ากลุม่พ่อค้าชาวจีนอาจเข้ามาครอบครอง	หรอื

เปลี่ยนถ่ายพ่อค้าชาวกัมพูชาออกไปทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อย	ๆ

	 	 	 	 	 เน่ืองจากวิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว

และฝั่งกัมพูชา	 มีการเดินทางข้ามไปมาหาสู่ระหว่างกันเป็นประจ�า	 มีการแต่งงาน	 มีญาติ

พี่น้องอยู่อีกฝั่งหนึ่ง	 ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการเดินทางในลักษณะแบบไปเช้า	 -	 เย็นกลับ	 ส่ง 
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ผลท�าให้เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องไม่สามารถบงัคับใช้กฎหมายได้อย่างเดจ็ขาด	ซึง่ทีผ่่านมามกีาร

อะลุ่มอล่วยมาโดยตลอด	

	 	 	 	 	 ทางเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคิดว่าถ้าหากจุดผ่านแดนพัฒนากฎหรือ

ระเบียบต่างๆ	มีความเป็นสากลเพิ่มมากขึ้น	โดยเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง

พิจารณายกเลิกกฎระเบียบในบางมาตราที่มีความล้าหลัง	 หรือไม่ทันสมัย	 เช่น	 การยกเลิก

หนังสือผ่านแดนที่ออกให้โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง	หรือที่หน่วยงานอื่น	ๆ 	ออกให้	เพื่อยก

ระดับมาตรฐานของหนังสือผ่านแดนและลดความซับซ้อนยุ่งยากในการตรวจคัดกรองบุคคล

ที่จะเดินทางผ่านแดน	

	 	 	 	 	 ปัญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้ตามมาอกีประการหน่ึง	คอื	หากมกีารยกเลกิ

หนังสือผ่านแดนแบบต่าง	ๆ	อาจท�าให้ชาวกัมพูชาเกิดความไม่พอใจ	จนน�าไปสู่การรวมตัว

กันปิดสะพานข้ามแดน	หรือปิดด่านเพื่อประท้วง	ซึ่งที่ผ่านมาจะมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิด

ขึน้อยูเ่สมอ	จนท�าให้ผูว่้าราชการจงัหวดัสระแก้วต้องลงพืน้ทีม่าพดูคยุเจรจา	เน่ืองจากในบาง

กรณีเมื่อมีผู้บัญชาการกองก�าลังบูรพาลงพ้ืนที่มาพูดคุยเจรจาเองก็จะไม่ประสบความส�าเร็จ	

ส่วนใหญ่กแ็ก้ปัญหาไม่ได้	และกลายเป็นประเดน็ความขดัแย้งทีห่น่วยราชการต่าง	ๆ 	ในพืน้ที่

ไม่กล้ายุ่งเกี่ยว

	 	 	 	 	 หากกล่าวถึงกลไกการบริหารจัดการชายแดนในอดีตที่ผ่านมา	 

อาจกล่าวได้ว่ากลไกการบริหารจัดการชายแดนในพื้นท่ีจังหวัดสระแก้ว	 สามารถรองรับ 

และตอบสนองต่อปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เนื่องจากปัญหาภัย

คุกคามที่เกิดขึ้นไม่ค่อยมีความซับซ้อนมากนัก	 ซึ่งมีความแตกต่างจากปัจจุบันที่ภัยคุกคาม

ความความม่ันคงในพื้นที่บริเวณชายแดน	 มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกับมิติด้านต่าง	 ๆ	

เพิ่มมากขึ้น	 ส่งผลท�าให้กลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงในพื้นที่

ชายแดนไม่สามารถรองรับ	 หรือตอบสนองต่อภัยคุกคามความมั่นคงในปัจจุบันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพเท่าที่ควร	

	 	 	 	 	 ตวัอย่างเช่น	บทลงโทษทางกฎหมายในการกรณี	ปัญหาการลักลอบ

เดินทางเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย	เป็นต้น	ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะสังเกตเห็นได้ว่ายังไม่มีทีท่า

ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้	 และเมื่อกลับไปส�ารวจข้อมูลเชิงสถิติพบว่ามีจ�านวนเพิ่มมาก

ขึ้นเร่ือย	 ๆ	 จากการสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่พบว่าชาวกัมพูชาที่ลักลอบเดินทางเข้า

เมืองอย่างผิดกฎหมาย	ไม่มีความเกรงกลัวต่อการกระท�าความผิด	 เนื่องจากบทลงโทษตาม

ประมวลกฏหมายการลักลอบเดินทางเข้าเมืองของไทยไม่รุนแรงมากพอ	 เมื่อทางเจ้าหน้าที่
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สามารถจบักมุผูก้ระท�าความผดิได้แล้ว	กจ็ะด�าเนินการผลักดนักลับประเทศต้นทาง	(กมัพชูา)	

โดยที่ไม่มีบทลงโทษอื่น	ซึ่งเมื่อบุคคลต่างด้าวเหล่านี้กลับไปถึงกัมพูชาแล้วก็จะเดินทางหลบ

หนีเข้ามายังฝั่งไทยใหม่อีกครั้ง

	 	 	 	 	 พืน้ทีช่ายแดนจงัหวดัสระแก้วมหีน่วยงานด้านความมัน่คงท่ีมหีน้าที่

รบัผดิชอบตลอดพืน้ทีช่ายแดนไทย	 -	 กัมพชูา	ประกอบด้วย	กองก�าลังบรูพา,	หน่วยเฉพาะกจิ

ที่	 1๒,	หน่วยเฉพาะกิจที่	 1๓,	กองร้อยต�ารวจตระเวนชายแดนที่	 1๒,	ส�านักงานประสาน

งานชายแดนไทย	-	กัมพูชา	ประจ�าพื้นที่	๒,	ต�ารวจภูธรจังหวัดสระแก้ว,	ส�านักงานตรวจคน 

เข้าเมอืงจงัหวดัสระแก้ว,	หอการค้าจงัหวดัสระแก้ว,	ส�านกังานจงัหวดัสระแก้ว,	ทีว่่าการอ�าเภอ

ชายแดน	(อรญัประเทศ,	ตาพระยา,	คลองหาด)	ศลุกากรอรญัประเทศ	และหน่วยราชการอืน่	ๆ	

ในพื้นที่	ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการพบปะประชุมกันเป็นประจ�าทุกเดือน	โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด

เป็นประธาน	นอกจากนีย้งัมกีารประชมุหารอืกนัเป็นวงเลก็เฉพาะเจ้าหน้าทีต่�ารวจและทหาร

อกีด้วย	ซึง่มเีป้าหมายเพือ่หารอืเก่ียวกับสถานการณ์ของปัญหาและมาตรการป้องกนัปัญหา

ภัยคุกคามในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้ว	 โดยมีการสร้างช่องทางในการติดต่อประสาน

งานระหว่างกันทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ	 แต่ส่วนใหญ่ช่องทางท่ีสามารถใช้ได้ 

ผลและใช้กนัมาก	คอื	การตดิต่อประสานงานแบบไม่เป็นทางการ	สาเหตเุพราะมคีวามสะดวก

รวดเร็วมากกว่า	สามารถตอบสนองต่อปัญหาได้เป็นอย่างดี

	 	 	 	 	 ส�าหรบัจดุผ่านแดนถาวรบางจดุในพืน้ท่ีจงัหวดัสระแก้ว	ยงัไม่มรีะบบ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	เช่น	ระบบการแจ้งเตือนเมื่อ

พบเจอข้อมลูของอาชญากรทีก่�าลงัจะเดนิทางข้ามแดน	เป็นต้น	และเน่ืองด้วยพืน้ทีช่ายแดน

จังหวัดสระแก้วมีช่องทางหรือพรมแดนทางธรรมชาติ	 (ป่าไม้	ภูเขา	และล�าน�้า)	ติดต่อกับฝั่ง

กมัพชูายาวหลายกโิลเมตร	จงึท�าให้กลุม่อาชญากรนิยมใช้เป็นช่องทางในการหลบหนีเข้าเมอืง	

หรอืหลบหนอีอกไปยงัฝ่ังกมัพชูาได้อย่างง่ายดาย	เนือ่งจากก�าลงัเจ้าหน้าทีท่ีม่อียูไ่ม่เพยีงพอ

กบัการตรวจตราพืน้ทีช่ายแดนได้อย่างครอบคลุมและทัว่ถงึ	โดยปัจจุบนัพืน้ทีจ่งัหวดัสระแก้ว

มีจุดผ่านแดนถาวรอยู่	๒	จุด	คือ	จุดผ่านแดนบ้านคลองลึก	และจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน	

ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนหลักในการเดินทางและขนส่งสินค้า

	 	 	 	 	 กองก�าลังบูรพาและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัด

สระแก้ว	 ได้มีการบูรณาการการท�างานร่วมกันเป็นอย่างดี	 เช่น	 การประชุมหารือกันเฉพาะ 

เจ้าหน้าทีต่�ารวจและทหาร	โดยหน่วยงานต่าง	ๆ 	ในพืน้ทีม่กีารบรูณาการการท�างานร่วมกนั	การจดั

ท�าโครงการหมูบ้่านเข้มแขง็คูข่นาน	การตัง้จดุตรวจร่วม	การสร้างช่องทางการตดิต่อประสาน
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สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ                                                                                             

งานระหว่างกันทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ	 และจะมีการรายงานสถานการณ์

โดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาแบบวันต่อวัน	 มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดต่าง	 ๆ	 และจัดการ 

ประชุมฯ	 ในหลายเวที	 โดยจะมีการรายงานสถานการณ์โดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาแบบ 

วนัต่อวนั	ซึง่บางครัง้ผูบ้งัคบับญัชาของแต่ละหน่วยงานกจ็ะเดนิทางลงพืน้ทีเ่อง/เข้าไปมส่ีวน

ร่วมในการตั้งด่านเอง	นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดต่าง	ๆ 	และจัดการประชุมฯ	 

ในหลายเวที	เพื่อเป็นพื้นที่ส�าหรับให้หน่วยงานด้านความมั่นคงได้เข้ามาพูดคุยกัน

    ๓. หอการค้าจังหวัดสระแก้ว

	 	 	 	 	 ผู้แทนจากหอการค้าจังหวัดสระแก้ว	ได้อธิบายถึงกลไกการบริหาร

จดัการชายแดนทีท่างจงัหวดัสระแก้วมแีละใช้อยู่ในปัจจบุนั	กล่าวคอื	องค์กรภาคธรุกิจในพืน้ที่

จังหวัดสระแก้วนั้น	มีกลไกการประชุมในระดับจังหวัด	ได้แก่	คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาล

และเอกชนเพือ่แก้ไขปัญหาเศรษฐกจิจงัหวดัสระแก้ว	(กรอ.จงัหวดั)	ซึง่เป็นกลไกทีท่�าหน้าทีใ่น

การรวบรวมปัญหาและเสนอแนะนโยบายแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางเศรษฐกจิ

ในระดับจังหวัด	โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน	มีหน้าที่เสนอแนะนโยบาย	แนวทาง	

และมาตรการ	ทั้งในด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจในระดับจังหวัด

	 	 	 	 	 นอกจากนี้	 จังหวัดสระแก้วยังมีกลไกในลักษณะของกฎระเบียบ

ต่าง	ๆ	ที่มีการบังคับในพื้นที่	 ได้แก่	กฎระเบียบว่าด้วยเรื่องผู้ใช้แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา

ที่เดินทางเข้ามาท�างานในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว	กฎระเบียบว่าด้วยการเดินทางเข้ามาจับจ่าย

ใช้สอยของชาวกัมพูชาในพ้ืนทีจ่งัหวดัสระแก้ว	กฎระเบียบว่าด้วยการเดินทางเข้ามาท่องเทีย่ว

ของชาวกัมพูชา	อีกทั้ง	ยังมีกลไกในลักษณะอื่น	ๆ 	ที่ช่วยสนับสนุนให้การค้าชายแดนจังหวัด

สระแก้วมีการเติบโตและสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากข้ึน	 เช่น	 การมีระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัย	 

(ทั้งระบบถนน	และระบบราง)	ระบบการขนถ่ายสินค้า	และท่าขนถ่ายสินค้า	เป็นต้น

	 	 	 ๔.๑.๑.๔	 ยทุธศาสตร์และนโยบายด้านการบรหิารจดัการชายแดนของหน่วยงาน

ส่วนกลาง	

	 	 	  ๑. กองก�าลังบูรพา 

	 	 	 	 	 เจ้าหน้าที่จากกองก�าลังบูรพา	 ได้อธิบายถึงหน่วยงานด้านความ

มั่นคงในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว	 โดยเฉพาะกองก�าลังบูรพาได้มีการด�าเนินงานและภารกิจ	 

ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ	 หรือจากส่วนกลาง	 จากการศึกษารายละเอียดพบว่าทั้ง

นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงที่ประกาศใช้อยู่นั้น	มีเนื้อหาที่มีความครอบคลุมใน
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ทกุมติดีิอยู่แล้ว	นอกจากนีก้องก�าลงับูรพาได้มกีารปฏบิตัภิารกจิตามกรอบของกองทพับกด้วย	

จึงท�าให้มีการท�างานสอดรับกันเป็นอย่างดี	

	 	 	 	 	 สิง่ทีผู่ม้ส่ีวนเก่ียวข้องกบักระบวนการจัดท�านโยบายหรือยุทธศาสตร์

ด้านการบริหารจัดการชายแดนนั้น	ควรค�านึงถึงการใช้ภาษาที่ท�าให้หน่วยงาน	และผู้ที่น�าไป

ใช้สามารถอ่านท�าความเข้าใจได้ง่าย	ชัดเจน	และตรงตามเป้าประสงค์ที่ก�าหนดไว้	ซึ่งจะช่วย

ให้ผู้ปฏิบัติไม่เกิดความสับสน	หรือตีความผิด	หรือเข้าใจผิด

	 	 	 	 	 ส�าหรับการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์	 ผู ้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ควรเลือกใช้ช่องทางที่ง่าย	 สะดวก	 รวดเร็ว	 และสามารถแพร่กระจายได้อย่างครอบคลุมใน 

ทกุภาคส่วน	อกีทัง้	ควรมกีารสือ่สารทีส่ามารถท�าให้ประชาชนโดยท่ัวไปมคีวามเข้าใจทีช่ดัเจน	 

ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ด้วย

    ๒. ส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว

	 	 	 	 	 เจ้าหน้าที่ส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว	ได้อธิบายถึง 

การก�าหนดนโยบายจากส่วนกลาง	 (รัฐบาลหรือกระทรวงฯ)	 ไม่สอดคล้องกับสถานการณ ์

ของปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่	ประกอบกับคณะผู้บริหาร	(รัฐบาล)	ที่ท�าหน้าที่บริหารประเทศมี

การเปลีย่นแปลงบ่อยครัง้	ส่งผลท�าให้การด�าเนินนโยบายขาดความต่อเน่ือง	เพราะเมือ่รัฐบาล

ชดุใหม่เข้ามาบรหิารประเทศก็จะมกีารก�าหนดยทุธศาสตร์และนโยบายด้านการบรหิารจดัการ

ชายแดนใหม่	 ส่งผลท�าให้เจ้าหน้าที่ในทุกระดับชั้นต้องปรับเปลี่ยนตามนโยบายอยู่ตลอด

เวลา	 และเนื่องด้วยนโยบายการบริหารจัดการชายแดนจากส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นที่ไม่

สอดคล้องกนั	จงึส่งผลท�าให้การบรหิารจดัการกับปัญหาภัยคกุคามความมัน่คงในบางประเดน็

เกิดความล่าซ้า	ไม่ทันต่อสถานการณ์	ไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหา	อีกทั้งท้องถิ่นเองก็ไม่

ได้มีอ�านาจในการตัดสินโดยตรงในการด�าเนินการใด	ๆ	กับปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงใน

บางประเดน็	จงึท�าให้ปัญหาดังกล่าวเกดิการขยายตวัลุกลาม	เกิดความเสียหายท่ีขยายวงกว้าง

และยากท่ีจะแก้ไข	หากหน่วยงานส่วนกลางหรือหน่วยงานทกุภาคส่วนมคีวามตระหนักและให้

ความส�าคญักบัการบรหิารจดัการชายแดนมากข้ึน	ก็จะส่งผลท�าให้การป้องกันและแก้ไขปัญหา

ภัยคกุคามความม่ันคงในพืน้ท่ีชายแดนสามารถด�าเนนิไปได้อย่างมปีระสทิธภิาพเพิม่มากข้ึน

	 	 	 	 นโยบายด้านความมั่นคงส�าหรับพื้นที่จังหวัดสระแก้วมองว่ามีความ

เหมาะสม	 ในบางช่วงเวลามีการปรับเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยตามสถานการณ์	 โดยรัฐบาลควร

ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการชายแดนของท้องถิ่นมากขึ้น	 อย่างไรก็ตามท้องถิ่นก็ยัง

คงขาดอ�านาจ	 หรือไม่มีอ�านาจในการตัดสินใจจัดการกับปัญหาภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในพื้นที่



1๐๗ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ                                                                                             

ชายแดน	ปัจจบุนัหน่วยงานต่าง	ๆ 	ในพืน้ทีอ่าศยัและพึง่พาการปฏบิตังิานจากกองก�าลังบรูพา

ในการเข้าไปจดัการกบัปัญหา	ในขณะทีก่ลุม่ผูป้ระกอบการเห็นแก่ตวัหรือเห็นแก่ผลประโยชน์

ของตนเองและพวกพ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวมมากเกินไป	 ที่ผ่านมาผู้ประกอบการ

ส่วนใหญ่ได้รวมตวักนัยืน่ข้อเรยีกร้องให้ผูว่้าราชการจงัหวดัสระแก้วขยายกรอบระยะเวลาให้

ผู้ใช้แรงงานชาวกัมพูชาสามารถเข้ามาท�างานในฝั่งไทยได้ยาวนานมากขึ้น	จากเดิม	1๕	วัน	

มาเป็น	 ๓๐	 วัน	 สาเหตุเพราะผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจต้องการก�าลังแรงงานในภาค

การผลิตเพิ่มขึ้น	แต่ข้ออ้างที่ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจมักใช้อ้างเป็นเหตุผล	คือ	ความ

เดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่	ซึ่งเป็นข้ออ้างที่ดีในการเรียกร้องต่อหน่วยงานภาครัฐ	โดย 

ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ไม่ปฏบิตัติามกฎกตกิาและระเบยีบทีท่างราชการก�าหนดไว้	ถ้าทกุภาค

ส่วนในพื้นที่ปฏิบัติตามกฎกติกาและระเบียบอย่างเคร่งครัด	 ปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง 

ในลักษณะต่าง	ๆ	ในพื้นที่ก็จะไม่เกิดขึ้น

    ๓. หอการค้าจังหวัดสระแก้ว

	 	 	 	 	 ผู้แทนจากหอการค้าจังหวัดสระแก้ว	 ได้อธิบายถึงการด�าเนินงาน 

ทีผ่่านมาว่า	มองว่านโยบายจากส่วนกลางท่ีมีการส่ังการลงมายังพืน้ทีจั่งหวดัสระแก้ว	ส�าหรับ

ภาคธุรกิจไม่ได้ส่งผลกระทบมากนัก	 (การประกาศใช้กฎอัยการศึก)	 แต่ส่ิงที่ทางภาคธุรกิจ 

มีความกังวลใจ	 คือ	 การที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้มีการปล่อยให้ชาวกัมพูชาเดินทาง 

เข้ามาในพ้ืนท่ีอย่างเสรีมากเกินไป	 โดยท่ีไม่ใช้หนังสือเดินทาง	 (Passport)	 หรือหนังสือ 

ผ่านแดน	(Border	Pass)	อีกทั้ง	การจัดประชุมของหน่วยงานภาครัฐที่มีผู้แทนจากภาคธุรกิจ

เข้าร่วมประชุมด้วยนั้น	โดยส่วนใหญ่จะยังไม่มีผู้บริหารภาครัฐลงมารับฟังปัญหาที่ภาคธุรกิจ

ก�าลังเผชิญอยู่เท่าที่ควร	 โดยภาครัฐยังมองว่าปัญหาของภาคธุรกิจในพื้นที่เป็นปัญหาที่เล็ก

เกินไป	 และเม่ือจบการประชุมก็มิได้มีเสียงสะท้อน	 (Feedback)	 ใด	 ๆ	 ลงมา	 นอกจากนี ้

หน่วยงานราชการในพืน้ทีจ่งัหวดัสระแก้วไม่ให้ความส�าคัญกบัโครงการ	“เขตพฒันาพเิศษภาค

ตะวันออก	 (Eastern	 Economic	 Corridor:	 EEC)”	 และไม่เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ทางจังหวัด 

จะได้รับจากโครงการฯ	ดังกล่าว
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อนาคต	และการปรับปรุงแก้ไขกลไกด้านการบริหารจัดการชายแดน	

	 	 	  ๑. กองก�าลังบูรพา

	 	 	 	 	 เจ้าหน้าที่จากกองก�าลังบูรพา	 ได้อธิบายถึงกลไกการป้องกันภัย

คุกคามความมั่นคงที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	พบว่า	การกระจายอ�านาจจากภาครัฐส่วนกลาง	หรือ

การมองอ�านาจให้แก่หน่วยงานในพื้นท่ี	 และกฎระเบียบในบางมาตรา	 ยังคงประสบปัญหา

อยู่	 ซึ่งหน่วยงานในพื้นที่อาจต้องน�าเสนอข้อมูลให้หน่วยงานส่วนกลาง	 หรือผู้ที่มีส่วนรับ

ผิดชอบน�าไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการด�าเนินงานของ

หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน	 เช่น	 การบริหารจัดการภัยคุกคามความมั่นคง 

ในบางประเดน็อาจต้องให้อ�านาจแก่หน่วยงานในพืน้ที	่เพือ่ด�าเนนิการแก้ไขปัญหามใิห้ปัญหา

เหล่านั้นขยายผล	หรือลุกลามบานปลาย	หรือขยายวงกว้างมากขึ้น

	 	 	 	 	 นอกจากกองก�าลังบรูพาจะมหีน้าทีใ่นการป้องกนัชายแดนแล้ว	อกี

หน้าทีห่นึง่ทีม่คีวามส�าคญัไม่ยิง่หย่อนไปกว่ากัน	คอื	การพฒันาและยกระดบัคณุภาพชวีติของ

ประชาชนในพืน้ท่ีจงัหวดัสระแก้วให้ดีข้ึน	ซึง่กองก�าลงับูรพาคดิว่าคณุภาพชวีติของประชาชน

ในพื้นที่	คือ	ต้นตอที่ส�าคัญอันน�ามาซึ่งปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง	เพราะหากประชาชนมี

ความกินดีอยู่ดี	ปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงก็จะไม่เกิดขึ้น	ประชาชนไม่ต้องท�าผิดกฎหมาย

เพื่อท�าให้ตนเองมีความกินดีอยู่ดี

	 	 	 	 	 แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นการที่จะท�าให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้วมี

คุณภาพชีวิตที่ดี	 และปราศจากภัยคุกคามความมั่นคง	 หน่วยงานส่วนกลางและผู้ท่ีมีส่วน

เกี่ยวข้องกับการจัดท�านโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ	 จะต้องตระหนักรู้	 และให้ความส�าคัญ

กบัการพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในพืน้ทีช่ายแดนในล�าดบัต้น	ๆ 	การด�าเนนินโยบาย

และยทุธศาสตร์ด้านความมัน่คงควรมคีวามต่อเน่ือง	เพือ่ท�าให้เกดิผลอย่างเป็นรูปธรรมมาก

ยิ่งขึ้น	อันจะท�าให้ประเทศชาติสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง	

    ๒. ส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว

	 	 	 	 	 เจ้าหน้าท่ีส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว	 ได้อธิบาย

ถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง	 กล่าวคือ	 เจ้าหน้าที่ต�ารวจตรวจคนเข้าเมืองได้มีการตรวจพบรูป

แบบของการกระท�าความผิดจากบุคคลต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในไทยมีหลายรูปแบบ	 เช่น	

การปลอมแปลงเอกสารทางราชการ	 หรือหนังสือเดินทาง	 เป็นต้น	 ซึ่งการเดินทางเข้ามา

ของอาชญากรเพื่อก่อเหตุความไม่สงบในลักษณะต่าง	ๆ	จนกลายเป็นการก่ออาชญากรรม 



1๐๙ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ                                                                                             

ข้ามชาติ	 เช่น	 การเดินทางเข้ามาก่อเหตุวางระเบิดของชาวอุยกูร์ที่สี่แยกราชประสงค์	 หลัง 

ก่อเหตุได้เดินทางมาข้ามแดนที่จังหวัดสระแก้ว	และเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของไทยได้สกัดจับ

ไว้ได้	 เป็นต้น	 ซึ่งปัจจุบันกลุ่มอาชญากรเหล่านี้ยังคงใช้ช่องทางการข้ามแดนทางธรรมชาติ 

ในจังหวัดชายแดนของไทย	

	 	 	 	 	 ด้วยเหตทุีร่ะบบฐานข้อมลูส�าหรบัตรวจสอบประวตัส่ิวนบคุคลเพือ่

การเดินทางผ่านแดน	บางจุดยังไม่ได้รับการพัฒนาให้สามารถเชื่อมต่อกันได้	ในขณะที่ระบบ

เทคโนโลยีที่ใช้	ณ	ด่านตรวจคนเข้าเมืองบางจุดก็ยังขาดประสิทธิภาพ	ส่งผลท�าให้การตรวจ

คดักรองบคุคลขาดประสทิธภิาพตามไปด้วย	เพราะต้องอาศยัดลุพนิิจของเจ้าหน้าทีต่รวจคน

เข้าเมืองเป็นหลัก	 จึงส่งผลท�าให้กลายเป็นช่องทางให้กลุ่มอาชญากรเหล่านี้ใช้เป็นช่องทาง 

ในการหลบหนีและก่อเหตุความไม่สงบได้	ซึ่งปัจจุบันพบว่ายังคงมีอยู่

	 	 	 	 	 ภารกิจของเจ้าหน้าทีต่�ารวจตรวจคนเข้าเมอืงทีป่ฏบัิตอิยูใ่นปัจจบุนั	 

ควรมกีารปรบัปรงุให้สามารถรองรบักบัปัญหาภยัคกุคามความมัน่คงในพืน้ทีจ่งัหวดัสระแก้ว

เพิ่มมากข้ึน	 โดยเฉพาะการน�าเอาระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการชายแดน	

หรือสนับสนุนการท�างานของเจ้าหน้าที่เพิ่มมากข้ึน	 เพราะการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่	 

บางครั้งก็ไม่ได้มาตรฐานเหมือนระบบเทคโนโลยี	ซึ่งมีความแน่นนอนและเที่ยงตรงมากกว่า

	 	 	 	 	 กัมพชูามกีารก�าหนดพืน้ที	่Free	Zone	กล่าวคอื	เป็นพ้ืนทีใ่นลกัษณะ

ของการเดินทางเข้าไปที่บ่อนการพนันโดยไม่ต้องมีการประทับตราเข้าเมืองในฝั่งกัมพูชา	

ท�าให้พื้นที่บริเวณบ่อนคาสิโนฝั่งกัมพูชาเป็นพื้นที่อิสระ	ผู้ที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวหรือเล่น

การพนันในบริเวณนั้นก็จะสามารถอยู่อาศัยหรือพักผ่อนนานเท่าไหร่ก็ได้	 ข้อมูลจากต�ารวจ

ตรวจคนเข้าเมืองพบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวไทยท่ีเดินทางเข้าไปเล่นการพนันที่บ่อนคาสิโนฝั่ง

กัมพูชามีจ�านวนมากกว่า	 ๗๐	 -	 ๘๐	 เปอร์เซ็นต์	 ของจ�านวนคนไทยที่เดินทางข้ามไปในฝั่ง

กมัพชูาทัง้หมด	ส�าหรบัรฐับาลกมัพชูาได้มกีารออกกฎระเบยีบห้ามมใิห้ชาวกัมพชูาเข้าไปเล่น

การพนันที่บ่อนคาสิโนอย่างเด็จขาด	แต่อนุญาตให้สามารถเข้าไปท�างานในบ่อนคาสิโนได้

    ๓. หอการค้าจังหวัดสระแก้ว

	 	 	 	 	 ผูแ้ทนจากหอการค้าจงัหวดัสระแก้ว	ได้อธบิายถงึรูปแบบของปัญหา

ภัยคุกคามความมั่นคงในพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไป	โดยภาคธุรกิจมองว่าปัญหาความมั่นคง

ในพื้นที่มิได้ส่งผลกระทบต่อบริเวณพ้ืนที่ชายแดนฝั่งไทยเท่านั้น	 แต่ยังส่งผลกระทบไปยังฝั่ง

กมัพชูาด้วย	ซึง่สิง่ทีภ่าคธรุกจิในพืน้ทีม่คีวามกังวล	คอื	การมนีายทนุชาวกมัพชูาจะเข้ามาซือ้

อาคารพาณชิย์	การซือ้ทีพ่กัอาศยั	โดยใช้ชือ่คนไทยเป็นตวัแทน	(นอมนิ)ี	และการมพ่ีอค้าชาว
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กมัพชูาเข้ามาครอบครองตลาดการค้าในพืน้ทีช่ายแดนเพิม่มากข้ึน	แต่ส�าหรับการเดินทางเข้า

มายังพื้นที่ฝั่งไทยนั้น	ยังสามารถเข้ามาได้เพียงบริเวณตลาดโรงเกลือเท่านั้น	ในขณะที่สินค้า

จากผู้ประกอบการฝั่งไทยในอนาคต	อาจพัฒนาจนน�ามาซึ่งปัญหาสินค้าไทยกลับเข้ามากระ

ทบกบัสนิค้าของไทยเอง	ซึง่อาจท�าให้ผูป้ระกอบการต้องปรบัตวัมากขึน้	โดยเฉพาะสนิค้าภาค

การเกษตรที่อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการส่งออก	จากเดิมที่มีการส่งผลแบบวัตถุดิบที่

ยังไม่ได้มีการแปรรูป	เปลี่ยนมาเป็นการน�าวัตถุดิบมาแปรรูปในลักษณะต่าง	ๆ	ก่อนส่งออก

ไปยังกัมพูชา

	 	 	 	 	 ส่วนการทีส่นิค้าเกษตรของฝ่ังกมัพชูาทะลักเข้ามายังฝ่ังไทย	หน่วย

ราชการในพื้นท่ีควรด�าเนินการแก้ไขปัญหาด้วยการก�าหนดมาตรการน�าเข้า	 –	 ส่งออก	 โดย

การก�าหนดระเบียบและเพิ่มมาตรการทางด้านภาษี	และปรับราคาสินค้าโดยพิจารณาปัจจัย

ในพื้นที่

	 	 	 	 	 กฎระเบียบทางด้านแรงงาน	 ควรมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ	 จาก

ที่เคยมีการเปิดให้แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชามายื่นเรื่องลงทะเบียนเป็นคร้ังคราว	 เปลี่ยน

มาเป็นการเปิดให้แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชามาลงทะเบียนได้ตลอดเวลา	 โดยการมอบ

อ�านาจให้ท้องถ่ินเป็นผูร้บัผิดชอบในเรือ่งของการลงทะเบยีนแรงงานต่างด้าวชาวกมัพชูาเอง	 

ซึ่งเป็นการมอบอ�านาจให้ท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจัดการเอง

	 	 	 	 	 การดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาเข้ามาท่องเที่ยวยังตัวเมือง

อรัญประเทศ	จังหวัดสระแก้วนั้น	สามารถท�าได้โดยการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่าง	ๆ	ที่

มีความยุ่งยากและซับซ้อน	 ให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	 เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาว

กัมพูชาให้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ชายแดนฝั่งไทย	 เพื่อเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ในพื้นที่

	 	 	 	 	 หน่วยราชการฝั่งไทยควรเปิดท่าขนถ่ายสินค้าที่สามารถรองรับรถ

บรรทุกจากฝั่งกัมพูชา	 เพื่อให้สามารถน�ารถเข้ามาขนถ่ายสินค้าในพื้นที่บริเวณชายแดนฝั่ง

ไทยได้	 ซึ่งจะเป็นการช่วยลดความเสียหายของสินค้า	 และเป็นการช่วยลดขั้นตอนทางด้าน

ศุลกากร	ซึ่งในปัจจุบันยังไม่สามารถท�าได้เนื่องจากยังติดปัญหาอยู่
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	 	 	 ๔.๑.๑.๖	 กลไกการบรหิารจัดการชายแดน	และการบรูณาการการท�างานร่วมกนั

	 	 	  ๑. กองก�าลังบูรพา

	 	 	 	 	 เจ้าหน้าที่จากกองก�าลังบูรพา	ได้อธิบายถึงการท�างานร่วมกันของ

หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นท่ีจังหวัดสระแก้ว	 ซึ่งที่ผ่านมาพบว่ามีความร่วมมือกันเป็น

อย่างด	ีทกุภาคส่วนมกีารตดิต่อประสานงานและประชมุแลกเปลีย่นข้อคดิเห็น	และแลกเปลีย่น

ฐานมูลระหว่างกันอยู่บ่อยครั้ง	 ส่งผลท�าให้การท�างานด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนเป็น

ไปอย่างราบรื่น	

	 	 	 	 	 แต่จะมีภาคเอกชนส่วนน้อย	 ที่มีการน�าพาแรงงานที่ผิดกฎหมาย

เข้ามาท�างานในสถานประกอบการของตน	เพือ่ลดต้นทนุการผลิตของสถานประกอบการของ

ตนเองลง	ซ่ึงหน่วยงานด้านความมัน่ก็พยายามด�าเนนิการตรวจสอบจบักมุอย่างเคร่งครดัมา

โดยตลอด

    ๒. ส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว

	 	 	 	 	 ส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว	ได้อธิบายถึงกลไกการ

บริหารจัดการชายแดนในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้วที่มีอยู่ในปัจจุบัน	 ได้แก่	 คณะกรรมการระดับ

สูง	 (High	 Level	 Committee:	 HLC)	 มีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธาน	 คณะกรรมการ

ชายแดนส่วนภูมิภาค	(Regional	Border	Committee:	RBC)	มีระดับแม่ทัพภาคเป็นประธาน	

และคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น	 (Township	 Border	 Committee:	 TBC)	 มีระดับ 

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่เป็นประธาน	ซึ่งกลไกการบริหารจัดการชายแดนนั้น	มีระบบ

การท�างานที่มีล�าดับขั้นที่ดีอยู่แล้ว	จากส่วนกลางมายังส่วนภูมิภาคลงมาสู่ระดับพื้นที่	แต่สิ่ง

ที่ขาดหายไป	 คือ	 กลไกการบริหารจัดการชายแดนในระดับพื้นท่ี	 เช่น	 การมีการประชุมใน

ระดับจังหวัดระหว่างหน่วยงานต่าง	ๆ	ในพื้นที่	ทั้งภาครัฐ	ภาคธุรกิจ	และภาคประชาสังคม	

	 	 	 	 	 ส�าหรบักมัพชูาเมือ่เกดิปัญหากระทบกระทัง่กับไทยในบรเิวณพืน้ที่

ชายแดนจังหวัดสระแก้ว	 กัมพูชาจะพูดคุยเจรจากับไทยภายใต้กรอบความร่วมมือในคณะ

กรรมการชายแดนส่วนท้องถ่ิน	 (Township	 Border	 Committee:	 TBC)	 เท่านั้น	 จะไม่ยอม

เจรจาพูดคุยในเวทีใด	 ๆ	 ซึ่งกลายเป็นอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม

ความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน

	 	 	 	 	 เม่ือไม่นานมานี้บริเวณพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วเคยมีกลุ่ม 

นักลงทนุสัญชาตมิาเลเซีย	ได้เดินทางเข้ามาพดูคุยเจรจากบัหอการค้าจงัหวดัสระแก้ว	เกีย่วกบัการ

เข้ามาลงทุนในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้วของนักลงทุนชาวมาเลเซีย	 ซึ่งหอการค้าจังหวัดสระแก้ว
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มีการคาดการณ์กันว่าหากกลุ่มทุนมาเลเซียเข้ามาลงทุนในพื้นท่ีจริงก็จะส่งผลท�าให้ระบบ

เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดสระแก้วทุกระดับเกิดการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น	 การเจรจาระหว่าง

หอการค้าจังหวัดสระแก้วและกลุ่มนักลงทุนสัญชาติมาเลเซียด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อย	

แต่เมื่อกลุ่มนักลงทุนสัญชาติมาเลเซียตั้งประเด็นค�าถามว่า	 หน่วยงานภาครัฐของไทยจะมี

มาตรการส่งเสริมการลงทุนให้กับกลุ่มนักลงทุนสัญชาติมาเลเซียอย่างไรบ้าง	 ทางหอการค้า

จังหวัดสระแก้วไม่สามารถตอบค�าถามน้ีได้อย่างทันทีทันใด	 เนื่องจากหอการค้าจังหวัด

สระแก้วเป็นองค์กรภาคเอกชน	 และท�างานภายใต้การก�ากับดูแลของรัฐบาล	 ฉะน้ันการที่

หอการค้าจงัหวดัสระแก้วจะด�าเนนิการใด	ๆ 	จะต้องได้รบัอนญุาตจากรฐับาลก่อน	ซึง่ค�าถาม

ในประเดน็ดงักล่าวของกลุม่นักลงทนุสญัชาตมิาเลเซยีส่งผลท�าให้หอการค้าจงัหวัดสระแก้วไม่

สามารถตอบค�าถามและให้ความชัดเจนแก่นักลงทุนสัญชาติมาเลเซียได้	ท�าให้กลุ่มนักลงทุน

สัญชาติมาเลเซียย้ายฐานการลงทุนไปยังพื้นที่อื่น	

     ๓. หอการค้าจังหวัดสระแก้ว

	 	 	 	 	 	 ผูแ้ทนจากหอการค้าจงัหวัดสระแก้ว	ได้อธบิายถึงการด�าเนินงาน

ของหน่วยงานภาคส่วนต่าง	ๆ	ที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว	อย่างเช่น	กองก�าลังบูรพา

ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนองค์กรภาคธุรกิจเป็นอย่างดี	ไม่ว่าภาคธุรกิจจะมีการร้องขอ

ความร่วมมือไปยังกองก�าลังบูรพาอย่างไร	ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีอยู่ตลอดเวลา	เช่น	

การขอความอนุเคราะห์ในเรื่องการแก้ไขปัญหาน�้าท่วม	 ไฟไหม้	 การขนย้ายส่ิงของ	 เป็นต้น	

อกีท้ัง	ภาคธุรกจิมองว่าการบูรณาการการท�างานร่วมกบัหน่วยงานราชการในพืน้ท่ีไม่มปัีญหา

อุปสรรคแต่อย่างใด

   ๔.๑.๑.๗	ประสทิธภิาพของกลไกการบรหิารจดัการชายแดนทีม่อียูใ่นปัจจบุนั	

ในการจัดการผลกระทบจากปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นในอีก	๑๐	ปี

ข้างหน้า

	 	 	 	 ๑)	 ประสิทธิภาพจากแง่มุมของกระบวนการการบริหาร

	 	 	 	 	 พิจารณาถึงความพร้อมด้านกระบวนการบริหาร	ได้แก่	การบังคับ

บัญชา	 นโยบาย	 ภารกิจขององค์กร	 และทรัพยากรในการจัดการผลกระทบจากปัญหาภัย

คุกคามด้านความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นในอีก	 1๐	 ปีข้างหน้า	 และแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

ที่เกิดขึ้น
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     ๑. กองก�าลังบูรพา 

	 	 	 	 	 	 กองก�าลงับูรพา	เป็น	1	ใน	๗	กองก�าลงัป้องกนัชายแดนของกอง

ทัพบก	ซึ่งรับผิดชอบชายแดนด้านจังหวัดสระแก้วปฏิบัติงานภายใต้กฎอัยการศึกในพื้นที่	๗	

อ�าเภอ	 ของจังหวัดสระแก้ว	 โดยมีการจัดก�าลังประกอบด้วย	 หน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการ

จ�านวน	๘	หน่วย	หน่วยขึน้สมทบและขึน้ควบคมุทางยุทธการจ�านวน	๗	หน่วย	มหีน่วยเฉพาะ

กจิรบัผดิชอบพืน้ที	่ประกอบด้วย	หน่วยเฉพาะกิจตาพระยา	รับผิดชอบพืน้ทีอ่�าเภอตาพระยา	

และอ�าเภอโคกสูง	หน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ	รับผิดชอบพื้นที่อ�าเภออรัญประเทศ	หน่วย

เฉพาะกจิคลองหาด	รบัผดิชอบพืน้ทีอ่�าเภอคลองหาด	อ�าเภอวงัน�า้เยน็	และอ�าเภอวงัสมบรูณ์

	 	 	 	 	 	 โดยกองก�าลงับูรพามคีวามพร้อมด้านกระบวนการบริหาร	ในการ

จัดการผลกระทบจากปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นในอีก	1๐	ปีข้างหน้าเป็น

อย่างยิ่ง	เนื่องจากกองก�าลังบูรพามีนโยบายด้านการบริหารจัดการชายแดนที่ชัดเจน	และมี

การบังคับบัญชาที่ชัดเจน	อันส่งผลให้มีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเช่นเดียวกัน	กล่าวคือ	

	 	 	 	 	 	 การมีภารกิจส�าคัญในการป้องกันชายแดนไทย-กัมพูชา	โดยรับ

ผิดชอบพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดสระแก้ว	 ระยะทางรวม	 1๖๕	 กิโลเมตร	 ด้วยการป้องกัน 

ไม่ให้ก�าลังต่างชาติรุกล�้าอธิปไตยตามแนวชายแดน	 จึงได้ก�าหนดพันธกิจในการปฏิบัติงาน

ไว้	๓	ประการ	ประกอบด้วย	(1)	การเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดน	(๒)	การจัดระเบียบพื้นที่

และแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน	และ	(๓)	การประสานความร่วมมือกับประเทศ

เพื่อนบ้าน	 ซึ่งนโยบายและพันธกิจดังกล่าวมีความสอดคล้องกับการรับมือกับปัญหาความ

มั่นคงในพื้นที่	เนื่องจากสถานการณ์	และปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนในปัจจุบันอัน

เกดิจาก	ภยัคกุคามรูปแบบเดิม	อนัได้แก่	การใช้ก�าลังทหารในการแก้ไขปัญหาปัญหาความขดั

แย้งกบัประเทศเพ่ือนบ้าน	(กัมพูชา)	ยงัมคีวามเป็นไปได้ทีน้่อย	ทางกมัพชูาได้มุง่ไปทีก่ารสร้าง

ความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิภายในประเทศเป็นหลกั		ส่วนฝ่ายไทยกม็ุง่ไปทีก่ารแก้ปัญหา

ความขดัแย้งภายในประเทศและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลักเช่นเดยีวกนั		เมือ่ไม่มี

เงือ่นไขความขดัแย้งทางด้านผลประโยชน์ของทัง้สองชาต	ิจงึไม่มเีหตผุลทีจ่ะน�าไปสูค่วามขดั

แย้ง	โดยเฉพาะอย่างยิง่ปัจจบัุนผูน้�าของประเทศไทยกบัประเทศกมัพชูานัน้มคีวามสัมพนัธ์ที่

ดีต่อกันในทุกระดับ	จึงท�าให้สถานการณ์	และปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนในมิติภัย

คุกคามรูปแบบเดิมไม่เป็นอุปสรรค	หรือสร้างความกังวลให้กับผู้ปฏิบัติ
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	 	 	 	 	 	 ส่วนปัญหาภยัคกุคามรูปแบบใหม่	หรอืปัญหาความมัน่คงภายใน	

ด้านต่าง	ๆ	ยังคงมีอยู่	แต่ไม่ได้ขยายตัวมากนัก	ถึงแม้จะมีการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่าง

เป็นทางการเป็นต้นมา	 ก็ไม่เกิดผลกระทบอย่างมีนัยยะส�าคัญ	 และไม่มีผลกระทบต่อการ

ปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดน	 โดยปัญหาความมั่นคงภายในที่ส�าคัญในพื้นที่	 ได้แก่	 (1)	

ปัญหายาเสพติด	 (๒)	 ปัญหาแรงงานต่างชาติหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	 (๓)	 ปัญหา

การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ	 (๔)	 ปัญหาเร่ืองการลักลอบค้าขายสินค้าละเมิด

ลิขสิทธิ์	(๕)	ปัญหาการลักลอบค้าอาวุธสงคราม	(๖)	ปัญหาการลักลอบค้าอาวุธสงคราม	และ	

(๗)	ปัญหาการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 	 	 	 	 	 ส�าหรับแนวทางหรือข้อเสนอแนะด้านกระบวนการบริหาร	 

ในการจัดการผลกระทบจากปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่จะเกิดข้ึนในอีก	 1๐	 ปีข้าง

หน้า	ได้แก่	(1)	การใช้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	

(๒)	ควรมกีารแก้ไขกฎหมายให้ทันสถานการณ์และบรบิทท่ีเปลีย่นแปลงไป	พร้อมกบัปรบัปรงุ

กฎหมายให้เอื้อต่อการท�างานและสอดคล้องต่อสภาพความเป็นจริง	 (๓)	 การใช้เทคโนโลยี

เข้ามาเป็นเคร่ืองมือช่วยเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานได้รัดกุมมากขึ้น	 (๔)	 การปลูกฝังค่า

นิยมที่ดีให้เกิดขึ้นกับประชาชน	และการสื่อสารให้เข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชน	และ	 

(๕)	 การรักษาความสัมพันธ์ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการระหว่างผู้น�าระดับสูง	 

ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีมีผลต่อบรรยากาศการปฏิบัติงานที่ดีของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง

     ๒. ส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว

	 	 	 	 	 	 ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง	จังหวัดสระแก้ว	มีอ�านาจความรับ

ผิดชอบสองส่วนด้วยกัน	 ได้แก่	 (1)	 การตรวจบุคคลเข้าออกประเทศ	 ซึ่งมีจุดผ่านแดนถาวร	 

๒	 จุด	 คือ	 ด่านถาวรบ้านคลองลึก	 อ�าเภออรัญประเทศ	 และด่านถาวรบ้านเขาดิน	 อ�าเภอ

คลองหาด	(๒)	งานสืบสวนปราบปรามในพื้นที่	จังหวัดสระแก้ว	ที่มีระยะทางติดชายแดนกว่า

ร้อยกิโลเมตร	และเป็นพื้นที่ราบ	ท�าให้บุคคลต่างด้าว	หรือคนไทยสามารถข้ามแดนไปได้ง่าย	

โดยไม่ผ่านช่องทางที่ถูกต้อง

	 	 	 	 	 	 โดยปัญหาตามแนวชายแดนในอนาคต	 ได้แก่	 (1)	 การลักลอบ

เข้าเมืองผิดกฎหมาย	 การย้ายถิ่นฐานของแรงงาน	 แม้ประเทศไทยและประเทศกัมพูชา 

มีความพยายามในการที่จะด�าเนินการให้แรงงานเข้าสู่ระบบมากขึ้น	 ความต้องการในการ

จ้างงานในกมัพชูาเพือ่พฒันาประเทศมมีากขึน้	และโครงสร้างของประชากรของประเทศไทย

ที่อัตราของกลุ ่มผู ้สูงอายุจะมีมากข้ึนก็จะท�าให้ความต้องการแรงงานเพิ่มมากข้ึนด้วย	 



11๕ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ                                                                                             

(๒)	อาชญากรรมข้ามชาติ	ปัญหาการก่อการร้าย	และอาชญากรรมข้ามชาติ	ยังคงมีแนวโน้ม

ทีจ่ะเกดิขึน้ได้	เนือ่งจากในพืน้ทีท่ีม่ช่ีองทางการเข้า-ออกได้หลายช่องทาง	รวมถงึยังคงมช่ีอง

ทางตามธรรมชาติอยู่ในพื้นที่แนวชายแดน	ท�าให้เป็นพื้นที่กลุ่มผู้ที่ก่ออาชญากรรมข้ามชาติ	

ใช้เป็นจุดในการเคลื่อนย้ายเข้าและออกนอกประเทศ	เช่น	เข้ามาก่อคดีในประเทศไทย	หรือ

ใช้ในการหลบหนีออกไปนอกประเทศหลังจากก่อเหตุหรือกระท�าความผิด	 (๓)	 การท�าลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ	และ	(๔)	ปัญหาเทคโนโลยี	

	 	 	 	 	 	 จากภัยคุกคามข้างต้น	 เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง	 จังหวัด

สระแก้ว	 จึงได้มีการปรับแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับพื้นที่ตามแนวชายแดน	 เพื่อ

ให้สามารถรองรับการเดินทางเข้า-ออกของประชาชน	 และนักท่องเที่ยวที่มีกว่า	 ๒๐,๐๐๐	

คนต่อวัน	 นอกจากน้ีเจ้าหน้าท่ียังใช้มาตรการเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคล	 เอกสาร	 และ 

ยานพาหนะทีใ่ช้เดินทางอย่างละเอยีด	เพือ่มใิห้ผู้ทีก่ระท�าความผดิ	หรอืถกูห้ามเดนิทางออก

นอกประเทศสามารถเล็ดลอด	หรือเข้าประเทศได้	 ซึ่งจากผลการด�าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา	

โดยเฉพาะการส่งตวัผูต้้องหารายส�าคญัทีห่ลบหนีออกนอกประเทศ	ถือเป็นผลงานชิน้ส�าคญั

ของเจ้าหน้าที่ในการประสานงานและติดตามคดี	 จนสามารถจับกุมผู้ต้องหามาด�าเนินคด	ี 

จนน�าไปสู่การจับกุมในคดีอื่น	 ๆ	 เพิ่มเติมได้อย่างรวดเร็ว	 จนท�าให้สามารถได้รับรางวัล 

ด้านการบริหารจัดการชายแดน	อันดับ	1	ในภาคกลาง	(๒๔	ก.พ.๖๒)	จึงกล่าวได้ว่ามีความ

พร้อมด้านกระบวนการบริหาร	 ได้แก่	 การบังคับบัญชา	 นโยบาย	 ภารกิจขององค์กร	 และ

ทรัพยากร	 ในการจัดการผลกระทบจากปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นในอีก	

1๐	ปีข้างหน้าเป็นอย่างยิ่ง

     ๓. หอการค้าจังหวัดจังหวัดสระแก้ว

	 	 	 	 	 	 จังหวัดสระแก้ว	 มีความส�าคัญในการเป็นจังหวัดที่สามารถ 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดน	 กล่าวคือ	 จังหวัดสระแก้วมีจุดผ่านแดนถาวร	 ๒	 แห่ง	 

จดุผ่อนปรน	๒	แห่ง	และช่องทางอนมุติัเฉพาะคราว	๓	แห่ง	โดยจดุผ่านแดนถาวรของจงัหวัด

สระแก้ว	ได้แก่	(1)	จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก	ต�าบลอรัญประเทศ	อ�าเภออรัญประเทศ	

จงัหวดัสระแก้ว	อยูต่รงข้ามบ้านปอยเปต	อ�าเภอโอโจรว	จงัหวดับนัเตยีเมยีนเจย	(๒)	จดุผ่าน

แดนถาวรเขาดิน	 ต�าบลเขาดิน	 อ�าเภอคลองหาด	 จังหวัดสระแก้ว	 อยู่ตรงข้ามบ้านกิโล	 1๓	

อ�าเภอส�าเภาลูน	จังหวัดพระตะบอง	ส�าหรับจุดผ่อนปรนของจังหวัดสระแก้ว	ได้แก่	(1)	บ้าน

หนองปรือ	ต�าบลหนองปรือ	อ�าเภออรัญประเทศ	จังหวัดสระแก้ว	อยู่ตรงข้าม	ต�าบลมาลัย	

อ�าเภอมาลัย	จังหวัดบันเตียเมียนเจย	(๒)	บ้านตาพระยา	ต�าบลตาพระยา	อ�าเภอตาพระยา	
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จงัหวดัสระแก้ว	อยูต่รงข้ามบ้านบึงตากวน	อ�าเภอทมอพวก	จงัหวดับนัเตยีเมยีนเจย	นอกจาก

น้ียังมีช่องทางอนุมัติเฉพาะคราว	 ของจังหวัดสระแก้ว	 ได้แก่	 (1)	 บ้านโคกสะแบง	 ต�าบล 

ท่าข้าม	อ�าเภออรญัประเทศ	จงัหวดัสระแก้ว	(๒)	บ้านหนองหญ้าแก้ว	ต�าบลโคกสงู	อ�าเภอโคกสงู	

จังหวัดสระแก้ว	(๓)	บ้านโนนหมากมุ่น	ต�าบลโนนหมากมุ่น	อ�าเภอโคกสูง	จังหวัดสระแก้ว

	 	 	 	 	 	 จังหวัดสระแก้วถือเป็นเมืองหน้าด่าน	 ที่สามารถส่งสินค้าจาก

กัมพูชาไปถึงเวียดนาม	 โดยผ่านบ้านคลองลึก	 เข้าบ้านปอยเปต	 เมืองศรีโสภณ	 และจาก

เมอืงศรโีสภณ	หากเดนิทางต่อไปบนถนนหมายเลข	๕	ถึงจงัหวดัพระตะบอง	จงัหวดัโพธสัิตว์	 

จังหวัดกัมปงชนัง	 และเข้าพนมเปญ	 แล้วต่อไปยังเวียดนามและประเทศจีนได้	 แต่หากไป

ตามถนนหมายเลข	๖	ก็สามารถตรงไปยังเมืองเสียมเรียบ	และสามารถอ้อมทะเลสาบไปยัง 

กรุงพนมเปญได้เช่นกัน	 จึงถือเป็นต้นทางที่สะดวกท่ีสุดและส้ันที่สุด	 ท�าให้แต่ละปีสินค้า

ชายแดนที่ผ่านด่านคลองลึก	 อ�าเภออรัญประเทศน�ารายได้เข้าประเทศเป็นอันดับต้น	ๆ	 

ในกลุ่มด่านการค้าชายแดนด้วยกัน	 ซึ่งปัจจุบันเพื่อความคล่องตัวในการค้า	 	 รัฐบาลได้เปิด

ด่านถาวรเพิ่มขึ้นอีก	 1	 แห่งคือ	 จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน	 (๒๕๖1)	 เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ทางการค้า	 และรองรับเส้นทางรถไฟ	 รถยนต์	 ที่ก�าลังโยงใยเชื่อมต่อกัน	 ระหว่างระเบียง

เศรษฐกิจตะวันออกกับตะวันตก	 และด้วยศักยภาพทางการค้าของจังหวัดสระแก้วดังกล่าว	

ท�าให้รัฐบาลก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย	 

ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๖๕	โดยกระทรวงคมนาคม	และส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่ง

และจราจร	 ให้จังหวัดสระแก้วเป็นเมืองส�าคัญทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศ

เพื่อนบ้านอาเซียน	 หรือ	 “ระเบียงเศรษฐกิจอาเซียน”	 ซึ่งจะเป็นโอกาสของประเทศไทยใน

การสร้างความได้เปรยีบเชิงภมูศิาสตร์	และสามารถสนบัสนุนการด�าเนนิงานของภาคธรุกจิใน

อนาคตได้	ดังนั้นคาดว่าระบบการขนส่งของจังหวัดสระแก้วทั้งในปัจจุบันและในอนาคต	1๐	

ปีข้างหน้าจะมกีารพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมขนส่ง	ซึง่จะก่อให้เกดิความต้องการ 

ในการเดินทาง	การค้า	การลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้น	ผู้ประกอบการขนส่งของไทยสามารถใช้โอกาส

ในการขยายตลาดการให้บรกิาร	และเป็นความท้าทายให้ผู้ประกอบการพฒันาศกัยภาพ	ขยาย

การลงทุนและขอบเขตการให้บริการไปยังประเทศอื่นได้	

	 	 	 	 	 	 ส�าหรับความพร้อมด้านกระบวนการบริหารน้ัน	 หน่วยงาน

ภาคธุรกิจมีกลไกการท�างานเชิงรุกผ่านกลไกของหอการค้าจังหวัดระหว่างหอการค้าไทย

กับหอการค้ากัมพูชาที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 ปราจีนบุรี-เสียมเรียบ	สมุทรปราการ-บันเตียเมียนเจย	 

ตราด-พระตะบอง	สระแก้ว-ก�าปังสปือ	ซึง่เป็นเครอืข่ายทัง้แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
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ในกลไกเดียวกัน	 กล่าวคือหากฝ่ายรัฐบาล/	 ราชการต้องการความช่วยเหลือ	 ก็จะประสาน

มาที่หอการค้าจังหวัดเพื่อขอให้เจรจาหรือประสานงานในเรื่องที่ติดขัดให้	 ซึ่งข้อดีของภาค

ธุรกิจคือ	 มีการปรับตัวได้เร็ว	 และมีพื้นฐานในการรับมือกับเรื่องต่าง	ๆ	 เป็นอย่างดีอยู่แล้ว	

โดยเฉพาะเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน	ซึ่งทั้งจังหวัดมีโฉนดที่ดินไม่ถึง	1๐	 เปอร์เซ็นต์	นอกนั้นเป็น

ของกรมธนารักษ์	 ซึ่งผู้ประกอบการก็สามารถบริหารจัดการพื้นที่ในส่วนน้ีแบบไม่มีอุปสรรค

ทางการค้า	จึงนับว่ามีความพร้อมด้านกระบวนการบริหารเป็นอย่างยิ่ง

	 	 	 	 	 	 ส�าหรบัประเด็นด้านการจดัการผลกระทบจากปัญหาภยัคกุคาม

ด้านความมัน่คงทีจ่ะเกิดขึน้ในอกี	1๐	ปีข้างหน้านัน้	โดยภาคธรุกจิมองว่ารปูแบบความมัน่คง

ในพื้นท่ีในปัจจุบันเปลี่ยนไป	 การใช้ก�าลังทหารในการแก้ไขปัญหาปัญหาความขัดแย้งกับ

ประเทศเพ่ือนบ้านนัน้	ยงัมคีวามเป็นไปได้ทีน้่อยมาก	แต่กจ็ะพบการเคลือ่นย้ายไปมาหาสูก่นั

ของประชากรระหว่าง	๒	ประเทศอยูบ้่าง	เนือ่งจากการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	และ

การเปิดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว	 ประกอบกับการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

ของกัมพูชา	 ซึ่งการเข้ามาเป็นนายทุนของชาวกัมพูชาในอนาคตจะเป็นเป็นปัญหาของภาค

ธุรกิจหรือไม่	ค�าตอบคือไม่มีปัญหา	เพราะการพัฒนาด้านต่าง	ๆ	ของกัมพูชาช้ากว่าไทยไป

เป็น	1๐	ปี	ซึ่งก็มองว่าไม่ได้ท�าให้เกิดปัญหาความมั่นคงในพื้นที่	

	 	 	 	 	 	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ภาคธุรกิจยังพบอุปสรรคของกระบวนการ

บริหารที่อาจเกิดขึ้น	และส่งผลกระทบได้ในอีก	1๐	ปีข้างหน้าคือ	

	 	 	 	 	 	 (1)	 ผู ้ประกอบการและนักลงทุนยังไม่ได้ให้ความสนใจเขต

เศรษฐกิจพิเศษมากเท่าที่ควร	เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานและอื่น	ๆ	ยังไม่สมบูรณ์อย่างเต็ม

ที่	ทั้งระบบถนน	ระบบราง	กฎระเบียบ	และด่านข้ามแดนที่ทันสมัย	

	 		 	 	 	 	 (๒)		การค้าในตลาดโรงเกลือ	 เริ่มมีนักลงทุนชาวจีนเข้ามาเช่า

หรือกว้านซื้อที่ดินทั้งฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชา	เพื่อตั้งสร้างเป็นตลาด	และโรงงานอุตสาหกรรม	 

ซึง่จากในอดีตไม่เคยมมีาก่อน	ส่วนสนิค้าท่ีขายในตลาดโรงเกลอืกเ็ปลีย่นไป	จากเดมิเป็นสนิค้า

มือสอง	แต่ปัจจุบันกลุ่มคนจีนเข้ามาเปิดกิจการและน�าเข้าสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เข้ามาขายใน

พืน้ทีเ่ปน็จ�านวนมาก	ซึง่หากไม่มีการควบคุม	และปลอ่ยให้เข้ามาได้อยา่งเสรี	ในอนาคตคาด

ว่าตลาดโรงเกลอืน่าจะมจี�านวนพ่อค้าแม่ค้าชาวจนีเพิม่มากขึน้	และจะมสีนิค้าละเมดิลขิสทิธิ์

ทะลักเข้ามายังตลาดโรงเกลืออย่างเต็มพื้นที่แน่นอน



11๘ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

	 	 	 	 	 	 ส�าหรับแนวทางหรือข้อเสนอแนะด้านกระบวนการบริหาร	 

ในการจดัการผลกระทบจากปัญหาภยัคกุคามด้านความมัน่คงทีจ่ะเกดิขึน้ในอกี	1๐	ปีข้างหน้า	ได้แก่	

	 	 	 	 	 	 (1)	 ขจัดความไม่แน่นอนทางการเมืองและนโยบายของภาครัฐ	

ทีอ่าจส่งผลให้การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมขนส่งขาดความชดัเจนและต่อเนือ่ง	

หรอืท�าให้การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเกดิความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนท่ีก�าหนดไว้	พร้อมท้ัง

กระตุน้การบรูณาการระหว่างหน่วยงานภาครฐัอืน่	ๆ 	ทีเ่ก่ียวข้อง	ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืน

ฐานและการบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	เช่น	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กรมธนารักษ์	

เป็นต้น

	 	 	 	 	 	 (๒)	 ภาครัฐควรเพิ่มโอกาส/	 ช่องทางให้ภาคธุรกิจมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกระดับและความตกลงในด้านต่าง	 ๆ	

ที่จะก่อให้เกิดความต้องการในการเดินทาง	 การค้า	 การลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้น	 ซึ่งจะเป็นโอกาส

ของประเทศไทยในการใช้ความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง	

เพื่อรองรับความต้องการในการเดินทางและขนส่งที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น	 เพื่อให้ผู้ประกอบ

การขนส่งของไทยสามารถใช้โอกาสในการขยายตลาดการให้บริการ	 และการแข่งขันที่มีแนว

โน้มเพิ่มสูงขึ้น	 ซึ่งเป็นความท้าทายให้ผู้ประกอบการพัฒนาศักยภาพ	 ขยายการลงทุนและ

ขอบเขตการให้บริการไปยังประเทศอื่นได้

	 	 	 	 	 	 (๓)	 ภาครัฐควรส่งเสริมและสร้างผู้ประกอบการใหม่จากหน่วย

งานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านเงินทุน	ความรู้ในการด�าเนินธุรกิจ	 เป็นต้น	เพื่อให้บุคลากร

ภาครัฐมีความเข้าใจภาคธุรกิจอย่างแท้จริง

	 	 	 	 	 ๒)	ประสิทธิภาพจากแง่มุมของผลลัพธ์

	 	 	 	 	 	 พิจารณาถึง	 กลไกการบริหารจัดการชายแดนที่มีอยู่ในปัจจุบัน	

อนัได้แก่	แผนบรหิารจดัการชายแดนด้านความมัน่คง	กรอบความร่วมมอื	หรือมาตรการทาง

กฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อภารกิจขององค์กร	และกลไกการบริหารจัดการชายแดนที่มีอยู่ใน

ปัจจุบันนั้น	เพียงพอส�าหรับการจัดการผลกระทบจากปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่จะ

เกิดขึ้นในอีก	1๐	ปีข้างหน้าหรือไม่
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     ๑. กองก�าลังบูรพา 

	 	 	 	 	 	 กองก�าลังบูรพา	ปฏิบัติภารกิจภายใต้	 “ยุทธศาสตร์กองอ�านวย

การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	 พ.ศ.๒๕๖๐	 -	 ๒๕๖๔”	 ซึ่งเป็นแนวทางส�าหรับ

การปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและรักษาความมั่นคงภายในภายใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าที่

ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	พ.ศ.๒๕๕1	ที่สอดคล้องกับ

นโยบายความม่ันคงแห่งชาต	ิพ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔	ยทุธศาสตร์ชาต	ิระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.๒๕๖๐-

๒๕๗๙)	และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	1๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔)	

	 	 	 	 	 กลไกการบริหารจัดการชายแดนที่มีอยู่ในปัจจุบันดังกล่าว	ถือว่ามี

ความเพยีงพอในการปฏบิตัภิารกจิ	และมคีวามสอดคล้องกบัการรบัมอืกบัภยัคกุคามในพืน้ที่	

เนือ่งจากกองก�าลงับูรพา	มกีารปรบัตวัจากอดีตจนมาถงึปัจจบุนั	จากสถานการณ์ความไม่สงบ

ภายนอกประเทศ	ในเขตจงัหวดัปราจนีบรุเีดิม	กองทพับกจงึได้จดัตัง้	“ทีบ่งัคบัการร่วมบรูพา”	

ขึ้น	เมื่อปี	พ.ศ.๒๕1๘	ต่อมา	ในปี	พ.ศ.๒๕๒1	ได้แปรสภาพเป็น	“กองก�าลังบูรพา”	โดยจัด

ก�าลังจากกองพลทหารราบที่	๒	รักษาพระองค์	 (พล	๒	รอ.)	 เป็นหน่วยหลัก	พ.ศ.	๒๕๔๓	 

มีการปรับการจัดก�าลังจากทหารหลักเป็นก�าลังประจ�าถิ่น	 (โดยมีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

พรานที	่1๒	หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที	่1๓	และหน่วยเฉพาะกจิต�ารวจตระเวนชายแดน

ที่	1๒)	มาขึ้นควบคุมทางยุทธการ	และในปี	พ.ศ.๒๕๖1	ได้รับอนุมัติอัตราก�าลังทหารหลัก

เพิ่มเติม	(๓	บก.ควบคุม	และ	๓	หมวดเคลื่อนที่เร็ว)	เพื่อควบคุมบังคับบัญชาก�าลังประจ�าถิ่น	

และรับผิดชอบพื้นที่ตามแนวชายแดน	ซึ่งในปี	พ.ศ.๒๕๖1	ได้ก�าหนดให้ทุกหน่วยเฉพาะกิจ

ป้องกันชายแดน	ท�าการวเิคราะห์พืน้ทีป่ฏบิตักิาร	และภยัคกุคามในพืน้ที	่เพือ่น�ามาพจิารณา

ปรบัการวางก�าลงั	ด่านตรวจ	จดุตรวจ	และทีต่ัง้ฐานปฏบิตักิารใหม่	เนือ่งจากในพืน้ทีม่ส่ิีงปลูก

สร้างและเส้นทางคมนาคมเพิ่มมากขึ้น	

	 	 	 	 	 ส�าหรบักลไกการบรหิารจัดการชายแดนทีม่อียูใ่นปัจจบุนัจะเพยีงพอ

ต่อการจดัการผลกระทบจากปัญหาภยัคกุคามด้านความม่ันคงทีจ่ะเกดิขึน้ในอกี	1๐	ปีข้างหน้า

ได้หรือไม่นั้น	กองก�าลังบูรพา	เห็นว่ามีความเพียงพอ	เนื่องจากกองก�าลังบูรพามีการท�างาน

ทีป่ระสานสอดคล้องกับภาคประชาชน	กล่าวคอื	ได้มกีารเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการสนบัสนนุงานด้านความมัน่คง	ในพืน้ที	่๔	อ�าเภอตามแนวชายแดน	โดยเน้นให้

มกีารจดัโครงสร้างทีช่ดัเจน	และมกีารจดัท�าเนียบก�าลังอย่างเป็นระบบ	พร้อมทัง้ก�าหนดให้มี

การฝึกทบทวนเป็นประจ�าทกุปี	เพ่ือใช้สนบัสนนุการปฏบิตัทิางทหารและการแก้ไขปัญหาด้าน

ความมั่นคงในพื้นที่	 นอกจากนี้ยังได้มีการจัดตั้งคณะท�างานร่วมกับส่วนราชการ	อีกจ�านวน	



1๒๐ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

1๐	คณะ	เพ่ือบรูณาการแก้ไขปัญหาด้านความมัน่คงต่างๆ	ทีเ่กดิขึน้	โดยมกีารปฏบิตัทิีส่�าคญั	

เช่น	การป้องกนัและแก้ไขปัญหาผูห้ลบหนเีข้าเมอืง	ด้วยการสร้างแรงจงูใจ	โดยผลกัดนัให้ฝ่าย

กัมพูชาจัดท�าฐานข้อมูลบัตรประจ�าตัวประชาชน	และจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้เอื้อต่อการจัด

ท�าหนังสือผ่านแดน	ควบคู่กับการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจและจัดเก็บค่าผ่านแดนที่ฝั่งไทย	

เพื่อน�ามาจัดท�าฐานข้อมูล	 และจัดตั้งเป็นกองทุนที่โปร่งใสในการช่วยเหลือแก่ผู้ที่ผ่านแดน

เข้ามาตามระบบ	ผลจากการด�าเนินการห้วงปีที่ผ่านมา	ท�าให้แรงงานในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว	

เข้าสู่ระบบได้เพิ่มมากขึ้นจากเดิม	๕,๐๐๐	คน	เป็น	๓๒,๐๐๐	คน

	 	 	 	 	 	 จะเห็นได้ว่า	 ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดย 

ผิดกฎหมาย	มีแนวโน้มของสถานการณ์ที่ดีมากขึ้น	แต่เนื่องจากความเป็นเครือญาติระหว่าง

ชาวกัมพูชากับชาวไทยตามแนวชายแดน	 จึงยังมีการไปมาหาสู่กันโดยข้ามแนวชายแดน

ตามช่องทางธรรมชาติ	 ซึ่งส่วนใหญ่มีลักษณะพื้นท่ี	 “ดินต่อดิน”	 กันเป็นประจ�าประกอบ

กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจท�าให้เกิดความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการชาวไทย	 

(โดยเฉพาะแรงงานในบางอาชีพที่คนไทยไม่ท�า)	 ชาวกัมพูชาที่อยู่ในพื้นที่ตอนในจึงยังคงมี

ความพยายามที่จะลักลอบเข้ามาขายแรงงานในประเทศไทย	 โดยผ่านทั้งช่องทางธรรมชาติ	

และอาศัยช่องว่างในข้อตกลงร่วมระหว่างจังหวัดสระแก้วและบันเตียเมียนเจย	 ใช้	 Border	

Pass	เข้ามาตามจดุผ่านแดนถาวรและจดุผ่อนปรนการค้า	แล้วลกัลอบไปขายแรงงานในพ้ืนที่

ตอนในของประเทศไทย	 ซึ่งปัจจุบันยังคงมีปัญหาน้ีอยู่	 แต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการจัดการ

ปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงในอนาคต

	 	 	 	 	 แต่อย่างไรก็ตาม	 กองก�าลังบูรพา	 ยังคงมีความกังวลถึงนโยบาย

และมาตรการทางกฎหมาย	 บางประการท่ีอาจส่งผลกระทบต่อภารกิจขององค์กรในการ

จดัการผลกระทบจากปัญหาภยัคกุคามด้านความมัน่คงทีจ่ะเกิดข้ึนในอีก	1๐	ปีข้างหน้า	ได้แก่	

นโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล	ท�าให้มีการเข้ามาของกลุ่มทุนจีน	เช่น	โครงการ

พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 (Eastern	Economic	Corridor:	EEC)	 โดยใน

ระยะแรกจะเป็นการยกระดับพื้นที่ในเขต	 ๓	 จังหวัดคือ	 ชลบุรี	 ระยอง	 และฉะเชิงเทรา	 ให้

เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือรองรับการขับเคลื่อน	 หรือการเตรียมจัดตั้ง

นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว	 เพื่อเป็นพ้ืนที่เช่ือมสู่ประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มอินโดจีน	 (กัมพูชา	

สปป.	ลาว	และเวียดนาม)	เป็นต้น	ซึง่ปัจจบุนัพบปัญหาคนจนีบางส่วนพยายามทีจ่ะเข้ามาพกั

อาศัย	เพื่อท�าธุรกิจทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายในพื้นที่ตลาดการค้า	โดยจะมีชาวจีนเป็น

เจ้าของมีชาวไทยและชาวกัมพูชาเป็นลูกจ้าง	ซึ่งปัญหาดังกล่าวฝ่ายความมั่นคงมองว่าจะส่ง
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ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและภาพลกัษณ์โดยรวมของประเทศ	แต่ในแง่ของประชาชนหรอื

คนในพื้นที่มักจะมองสวนทางกับทางราชการ	 โดยมองว่าการค้าขายสินค้าดังกล่าวเป็นการ

ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่	จึงไม่ให้ความร่วมมือในการปราบปรามมากนัก	ซึ่งอาจจะเป็น

อุปสรรคในการการจัดการผลกระทบจากปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นในอีก	

1๐	ปีข้างหน้าได้ในอนาคต

     ๒. ส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว

	 	 	 	 	 	 ส�าหรับกลไกการบริหารจัดการชายแดนที่มีอยู่ในปัจจุบันอัน

ได้แก่	มาตรการทางกฎหมาย	ฯลฯ		โดยภายหลังจากรัฐบาลประกาศยกเลิกให้คนไทยที่เดิน

ทางเข้า-ออกประเทศ	กรอกใบ	ตม.๖	พร้อมกันทุกด่านตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศ	ท�าให้

จากเดิมที่ปกติจะมีคนไทยที่ใช้หนังสือเดินทาง	 ต้องยืนกรอกใบ	 ตม.๖	 อยู่บริเวณด้านหน้า

ก่อนเข้าด่านจ�านวนมาก	ปัจจุบันไม่มีปัญหาเรื่องการรอแล้ว	คนไทยที่ข้ามไปฝั่งกัมพูชาและ

กลับมาประเทศไทยได้รับความสะดวก	 รวดเร็วมากข้ึน	 โดยเฉพาะคนที่ใช้หนังสือเดินทาง 

ผ่านเข้าช่องตรวจอัตโนมัติ	 สามารถข้ามแดนได้ทันที	 ส�าหรับเจ้าหน้าที่	 สามารถท�างานได้

รวดเร็วมากขึ้น	

	 	 	 	 	 	 ข้อเสนอส�าหรบักลไกการบรหิารจดัการชายแดนทีม่อียูใ่นปัจจุบนั

ให้สามารถรบัมอืกบัผลกระทบจากปัญหาภยัคกุคามด้านความมัน่คงทีจ่ะเกดิข้ึนในอีก	1๐	ปี

ข้างหน้าได้นั้น	 กลไกการบริหารจัดการชายแดนควรมีการปรับเปลี่ยนให้สามารถรองรับกับ 

ภัยคุกคามความมั่นคงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต	 เช่น	 การจัดตั้งหน่วยงานกลางเพ่ือท�าหน้าที่ 

บูรณาการการท�างานกับหน่วยงานต่าง	 ๆ	 และควรให้ความส�าคัญและให้อ�านาจในการ 

ตัดสินใจให้กับหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

     ๓. หอการค้าจังหวัดสระแก้ว

	 	 	 	 	 	 จากสภาพทางภูมิศาสตร์และท�าเลที่ตั้งของจังหวัดสระแก้วท่ี

เอื้อต่อการพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง	 เน่ืองจากตั้งอยู่ระหว่างแนวเขตพื้นที่ตามแนวเส้นทางการ

พฒันาภายใต้ความร่วมมอืทางเศรษฐกิจอนุภาคลุม่น�า้โขง	 (Greater	Mekong	 Sub-regional:	

GMS)	 และยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง	 

(Ayeyawady-Chao	Phraya-Mekong	Economic	Cooperation	Strategy:	ACMECS)

	 	 	 	 	 	 อย่างไรก็ตาม	 ถึงแม้ว่าจังหวัดสระแก้วจะเป็นศูนย์กลางการค้า

ชายแดนที่ส�าคัญ	แต่ก็ยังพบว่ากลไกการบริหารจัดการชายแดน	และมาตรการทางกฎหมาย

บางประการยังกระทบต่อภารกิจขององค์กร	กล่าวคือ



1๒๒ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

	 	 	 	 	 	 (1)	 ภาคธรุกจิมองว่าการใช้กฎอัยการศกึในพืน้ทีจ่งัหวดัสระแก้ว

ไม่เป็นอุปสรรค	แต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคคือ	มาตรการทางศุลกากร	ดังนั้นจึงต้องการให้ภาครัฐ

ลดมาตรการ/	 พิธีการทางศุลกากรทั้งในด้านการน�าเข้า-ส่งออก	 และการท่องเท่ียวกล่าวคือ	

ด้านการส่งออกสินค้าจากฝั่งไทยไปยังฝั่งกัมพูชา	 โดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตร	ที่ผ่านมา

พบว่าการด�าเนินการทางศุลกากร	 และด่านตรวจคนเข้าเมืองมีความล่าช้า	 อันเนื่องมาจาก

หลายปัจจัย	เช่น	ระบบการตรวจคัดกรองสินค้าที่มีขั้นตอนมาก	และจุดการถ่ายโอนสินค้ามี

เพียง	๔	จุด	ซึ่งน้อยเกินไปท�าให้สินค้าเกิดความเสียหาย	ดังนั้นระบบโลจิสติกส์	และระบบ

การขนถ่ายสินค้า	ควรปรับเป็นท่าขนถ่ายสินค้า	เพื่อท�าให้สินค้าไม่บอบช�้าและมีคุณภาพ	

	 	 	 	 	 ส�าหรบัด้านการท่องเทีย่วนัน้มคีวามต้องการให้ผู้ทีม่หีนงัสือเดินทาง	

(Passport)	หรือบัตรผ่านแดน	 (Border	Pass)	 โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชา	ที่มี

ก�าลังซื้อสูงให้สามารถเข้ามาในตัวเมืองชั้นใน	(ตัวเมืองอรัญประเทศ)	ของจังหวัดสระแก้วได้	

ซึง่จะเป็นการกระตุน้เศรษฐกจิ	และท�าให้ภาคธรุกจิในระดบัครัวเรือนขยายมากข้ึนในอนาคต	

	 	 	 	 	 	 (๒)	 ด้านแรงงาน	 เน่ืองจากประเทศไทยประสบกับปัญหาการ

ขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชพี	เช่น	ก่อสร้าง	ประมง	การเกษตร	ฯลฯ	หรอืก�าลงัแรงงาน

ในท้องถิ่นมีไม่เพียงพอกับอัตราต�าแหน่งงาน	ส่งผลท�าให้ผู้ประกอบการ	เจ้าของกิจการ	และ

เจ้าของที่ดินในจังหวัดสระแก้วต้องอาศัยการน�าเข้าก�าลังแรงงานจากประเทศกัมพูชาเข้ามา

ท�างานเพิม่มากขึน้	ในขณะทีแ่รงงานชาวกมัพชูาก็มคีวามนิยมเดินทางเข้ามาท�างานในฝ่ังไทย	

เนือ่งจากมปัีจจยัผลกัดนั	ได้แก่	การว่าจ้างแรงงานสามารถท�าได้ง่ายไม่ต้องแบกรบัภาระค่าใช้

จ่ายอืน่ๆ	(แรงงานต่างด้าวเข้ามาท�างานในลกัษณะเช้าไป-เยน็กลบั)	อตัราค่าตอบแทนค่าจ้าง

แรงงานของไทยมอีตัราสงูกว่าฝ่ังกมัพชูา	การลงทะเบยีนสามารถด�าเนินการได้ง่ายเน่ืองจาก

มีการเปิดโอกาสหรือการยกเว้นจากภาครัฐในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร	 

แต่อย่างไรก็ตามกฎระเบียบเรื่องของแรงงาน	ควรปรับจากที่ต้องท�าเป็นครั้งคราวมาเป็นการ

สามารถลงทะเบียนได้ทุกช่วงเวลา	 หรือลงทะเบียนได้เป็นปกติ	 โดยมอบอ�านาจให้ท้องถิ่น

สามารถเป็นผู้ลงทะเบียนแรงงานชาวต่างชาติได้เอง	

	 	 	 	 	 	 (๓)	 กฎและระเบียบของกัมพูชา	กฎระเบียบ	หรือกฎหมายของ

ประเทศกัมพูชาค่อนข้างที่จะไม่แน่นอน	มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	ซึ่งส่งผลท�าให้นัก

ลงทนุต้องเสยีค่าใช้จ่ายเพิม่มากขึน้	ท�าให้ต้นทนุเพิม่ข้ึน	และสินค้าทีจ่ะส่งข้ามแดนเกิดความ

เสียหายเพิ่มมากขึ้น	 โดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตร	 เช่น	ผัก	ผลไม้	ปลา	หมู	 ไก่	 เป็นต้น	 

ซึ่งในประเด็นนี้หลักประกันความมั่นคงให้กับภาคธุรกิจในประเด็นนี้ยังไม่มี
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	 	 	 	 	 	 (๔)	 ปัญหาการน�าเข้ามันส�าปะหลัง	 ซึ่งทางฝั่งกัมพูชาผลผลิต

ต่อไร่และคณุภาพของเชือ้แป้งดีกว่า	แม้เป็นการน�าเข้าอย่างถกูกฎหมายและท�าให้ผูป้ระกอบ

การมีก�าไรมากกว่า	ซึ่งในอนาคตสินค้ากัมพูชาจะทยอยเข้าไทย	ซึ่งอาจกระทบกับภาคธุรกิจ

ในพื้นที่	 เนื่องจากรายได้หลักของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้วจะเป็นสินค้าบริโภคและ

สินค้าการเกษตร	 ได้แก่	 พืชไร่	 มันส�าปะหลัง	 ถั่วเหลือง	 และสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร

ต่างๆ	ดังนั้นคนไทยต้องปรับตัวโดยเฉพาะสินค้าเกษตร

	 	 	 ๔.๑.๑.๘	แนวทางและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกองทัพและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง	ในการบริหารจัดการชายแดนที่จะเกิดขึ้นในอีก	๑๐	ปีข้างหน้า	มีดังนี้

	 	 	 	 1.	 เสนอให้จัดระบบการขึ้นทะเบียนแรงงานได้ตลอดทั้งปี	 เพ่ือลด

ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย

	 	 	 	 ๒.	อ�านวยความสะดวกในการเปิดท่าขนถ่ายสินค้า	เพื่ออ�านวยความ

สะดวกในการขนส่งและโลจิสติกส์	

	 	 	 	 ๓.	การอนุญาตให้ท�าหนงัสอืผ่านแดนครอบคลมุทัง้อ�าเภออรญัประเทศ	

(ไม่เฉพาะบรเิวณตลาดโรงเกลอื)	เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกจิการค้าชายแดน	และดงึดดูนกัท่องเทีย่ว

ชาวกัมพูชา

	 	 	 	 ๔.	ควรให้ความส�าคัญและให้อ�านาจในการตัดสินใจให้กับหน่วยงาน

ท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

	 	 	 	 ๕.	ควรจดัต้ังหน่วยงานกลางเพือ่ท�าหน้าท่ีในการบรูณาการการท�างาน

กับหน่วยงานต่างๆ	ร่วมกันอย่างชัดเจน	

	 	 	 	 ๖.	 ควรมีการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยตามบริบทสภาพแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลงไป

 ๔.๑.๒	ภาคตะวันตก

  	 ๔.๑.๒.๑	รูปแบบของภัยคุกคามความมั่นคงตามแนวชายแดนในปัจจุบัน

	 	 	 	 ๑. กองก�าลังสรุสห์ี จากการสัมภาษณ์กองก�าลังสุรสีห์	ระบวุ่าภยัคกุคาม

ในปัจจุบันมีดังนี้

	 	 	 	 	 -	 ปัญหาการปักปันเขตแดน	 ในปัจจุบันไทยและเมียนมายังไม่

สามารถทีจ่ะตกลงปักปันเขตแดนกนัได้	เนือ่งมาจากการยดึถอืเส้นเขตแดนต่างกนั	การยดึถอื
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แผนทีต่่างกนั	ซึง่ส่งผลให้เกิดพืน้ทีท่บัซ้อนในหลายพืน้ที	่เช่น	ฐานปฏบิตักิารตามแนวชายแดน

ของทัง้สองฝ่ายท่ีตัง้คร่อมสนัปันน�า้อยูใ่นปัจจบุนั	เป็นต้น	โดยเจ้าหน้าทีฝ่่ายไทยและเมยีนมา

ได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวและได้ข้อตกลง	คือ	1)	ตกลงที่จะขอให้ส่วน

ราชการที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่าย	 ก�าหนดพื้นที่ห้ามก่อสร้าง	 สิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติม	 เว้นแต่

ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลของทั้งสองประเทศ	 ๒)	 ตกลงจะขอให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องของ

ทั้งสองฝ่าย	บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบันในพื้นที่ห้ามก่อสร้างดังกล่าว	

และรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด	เพื่อด�าเนินการตามที่จ�าเป็นต่อไป

	 	 	 	 	 -	 ยาเสพติด	 ปัญหายาเสพติดพบว่ามีการลักลอบน�าเข้ามาใน

ประเทศไทย	โดยผ่านบริเวณชายแดน	ซึ่งบริเวณชายแดนนี้ถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิต	เนื่องจาก

ยาเสพติดเป็นเสมือนแหล่งทุนของชนกลุ่มน้อยบริเวณชายแดน	

	 	 	 	 	 -	 ผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบ	 สถานการณในประเทศเมียนมาได้มี

ความขดัแย้งระหว่างรฐับาลเมยีนมาและชนกลุม่น้อย	ท�าให้มกีารสูร้บกนัระหว่างรฐับาลเมยี

นมาและกองก�าลงัชนกลุม่น้อยอยู	่ดงันัน้จงึมีผูห้นภียัจากการสู้รบเข้ามายังประเทศไทย	เพือ่

สามารถด�ารงชวีติอยูไ่ด้และหากสถานการณ์สงบอาจเดนิทางกลับประเทศต้นทาง	หรือส่งไป

ยังประเทศที่สาม

	 	 	 	 	 -		การหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย	 ในปัจจุบันบริเวณ

ชายแดนได้พบว่ามีแรงงานที่หลบหนีเข้าเมืองและเดินทางออกนอกเขตก�าหนด	และอยู่เกิน

ก�าหนดเวลาอนุญาต	รวมทั้งลักลอบข้ามแดนตามช่องทางผิดกฎหมายบริเวณแนวชายแดน

	 	 	 	 	 -	 การลกัลอบตดัไม้ท�าลายป่า	จงัหวดักาญจนบรีุเป็นเขตภเูขาและ

ที่ราบสูง	มีพื้นที่ป่าไม้	๗.๕	ล้านไร่	ปัจจุบันการลักลอบตัดไม้ท�าลายป่ายังมีอยู่

    ๒. ส�านกังานตรวจคนเข้าเมอืงจงัหวดักาญจนบรุ ีจากการสมัภาษณ์

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง	ระบุว่าภัยคุกคามในปัจจุบันมีดังนี้

	 	 	 	 	 -	 ปัญหาการหลบหนีเข้าเมือง	 ซึ่งส่วนใหญ่จะพบในบริเวณช่อง

ทางธรรมชาติที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบและเข้าถึงได้	 ซึ่งการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิด

กฎหมายนี้อาจท�าให้ผู้ที่หลบหนีเข้ามาก่อเหตุอาชญากรรมอื่น	ๆ	ได้

	 	 	 	 	 -	 ปัญหายาเสพติด	 ในปัจจุบันบริเวณชายแดนฝั่งตะวันตกที่ติด

กับประเทศเพื่อนบ้าน	 ได้พบการลักลอบค้ายาเสพติด	 เนื่องจากบริเวณชายแดนนี้มีชนกลุ่ม
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น้อยและกองก�าลังของชนกลุ่มน้อยที่เป็นฐานผลิตยาเสพติด	 และล�าเลียงผ่านชายแดนฝั่ง

ตะวนัตกเข้าสูก่รงุเทพฯ	เพราะเส้นทางนีใ้ช้เวลาไม่นานในการล�าเลยีงไปยังสถานทีต่่าง	ๆ 	ใน

ประเทศไทย

	 	 	 	 	 -		การลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมาย	 โดยเฉพาะบริเวณด่านเจดีย์

สามองค์ทีถ่อืว่าเป็นจดุผ่อนปรนพเิศษ	ซึง่ได้มกีารตรวจพบการลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมาย	

เช่น	เหล้า	บุหรี่	เป็นต้น

	 	 	 	 	 -	 ปัญหาการปักปันเขตแดน	 เนื่องจากบริเวณชายแดนไทยและ 

เมียนมามพีืน้ท่ีทบัซ้อนท่ียงัไม่สามารถปักปันเขตแดนกนัได้	ดงันัน้จงึเป็นปัญหาในการพฒันา

ทั้งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน	 และยังอาจรวมถึงความขัดแย้งของ

หน่วยงานความมั่นคงบริเวณชายแดนอีกด้วย

    ๓. ส�านักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

	 	 	 	 	 -	 ปัญหาภัยคุกคามบริเวณชายแดน	 สถานการณ์ในปัจจุบัน	

พื้นที่อ�าเภอสังขละบุรี	 ที่มีพรมแดนติดกับประเทศเมียนมา	 ด้านบ้านพระเจดีย์สามองค์	 ซึ่ง

ประกอบไปด้วยชนกลุม่น้อย	ทัง้กลุม่สหภาพแห่งชาตกิะเหร่ียง	 (Karen	National	Union:	 KNU)	

กองก�าลังพทิกัษ์ชายแดน	(Border	Guard	Force:	BGF)	กองก�าลงักะเหรีย่งพทุธประชาธปิไตย	 

(Democratic	 Karen	 Buddhist	 Army:	 DKBA)	 มอญ	 รวมทั้งเมียนมา	 ซึ่งมีการขัดแย้งกัน

ระหว่างชนกลุม่น้อยกับทหารเมยีนมา	ท�าให้เกดิผลกระทบต่อฝ่ังประเทศไทยตลอด	เนือ่งจาก

มกีารอพยพหนีภยัเข้ามา	รวมทัง้มปัีญหาการค้ายาเสพตดิของชนกลุ่มน้อย	โดยเป็นทีพ่กัของ 

ยาเสพติดเพื่อน�าเข้ามายังประเทศไทย

	 	 	 	 	 -	 ยาเสพติด	สถานการณ์ในปัจจุบัน	เมืองพญาตองซูที่ติดกับบ้าน

พระเจดีย์สามองค์	 เป็นท่ีพักยาเสพติดรอการส่งเข้ามาในประเทศไทย	 ซึ่งการขนยาเสพติด

ผ่านเข้ามาในประเทศไทย	มีการซุกซ่อนในรถยนต์ยากแก่การค้นหาต้องใช้วิธีสายข่าว	ซึ่งเจ้า

หน้าที่ตามด่านตรวจสามารถจับได้บ่อยครั้ง

	 	 	 	 	 -	 การหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย	 สถานการณ์ในปัจจุบัน 

การหลบหนีเข้าเมืองลดลงมากเนื่องจากประเทศไทยได้เปิดให้มีการลงทะเบียนแรงงาน	

	 	 	 	 	 -	 การลกัลอบขนสิง่ของผดิกฎหมาย	ปัจจุบนัการลกัลอบขนสนิค้า

ผิดกฎหมาย	เช่น	เหล้า	บุหรี่ลดลงเพราะเจ้าหน้าที่ได้เข้มงวดและมีการตรวจอย่างเต็มที่
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	 	 	 	 	 -	 ความไม่ชัดเจนเร่ืองเขตแดน	 เน่ืองจากในปัจจุบันการปักปัน

เขตแดนระหว่างไทยและเมียนมายังไม่สามารถหาข้อยุติได้	 มีเพียงการพูดคุยเพื่อแก้ไข

ปัญหาในระดบัพืน้ที	่ผูน้�าท้องถิน่	รวมถงึการประชมุเรือ่งเขตแดนในการประชมุในระดบัคณะ

กรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นเมียนมา	–	ไทย	(Township	Border	Committee:	TBC)	เท่านั้น	

แต่ความชัดเจนระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลยังไม่เกิดขึ้น

	 	 	 	 	 -	 ความไม่สงบในพ้ืนที/่	การเคลือ่นไหวของกลุม่มวลชน	ในปัจจบุนั

ยังไม่พบการเคลื่อนไหวหรือการประท้วงเพื่อต่อต้านการท�างานของรัฐ

	 	 	 	 	 -	 การบุกรุกที่ดินท�ากิน	 เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่

ราชการและอุทยานแห่งชาติเป็นส่วนใหญ่	 ท�าให้เกิดการบุกรุกที่ดินท�ากิน	 โดยเฉพาะสถาน

ที่ท่องเที่ยวที่มีการด�าเนินการอย่างผิดกฎหมายเป็นจ�านวนมาก

  	 ๔.๑.๒.๒	แนวโน้มของสถานการณ์และปัญหาด้านความมั่นคงตามแนว

ชายแดนในอีก	๑๐	ปีข้างหน้า	มีดังนี้

	 	 	 	 ๑. ส�านักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

	 	 	 	 	 -		 ปัญหาภยัคกุคามบริเวณชายแดน	คาดว่าสถานการณ์ในประเทศ

เพื่อนบ้านยังไม่สงบ	รัฐบาลยังไม่สามารถควบคุมชนกลุ่มน้อยต่าง	ๆ	ได้	ท�าให้การประสาน

งานระหว่างรฐัต่อรฐัยงัไม่สมัฤทธ์ิผล	เน่ืองจากตดิขัดในเร่ืองกลุ่มต่าง	ๆ 	ทีอ่ยู่บริเวณชายแดน	

ท�าให้การเปิดด่านถาวรยังไม่เกิดขึ้น	รวมทั้งการกระท�าผิดกฎหมายต่าง	ๆ	ด้วย

	 	 	 	 	 -		ยาเสพติด	แนวโน้มยังไม่ลดลง	หากเจ้าหน้าที่ของฝ่ายเมียนมา

ไม่ปราบปรามพ่อค้ายาเสพติดในพื้นที่พญาตองซู

	 	 	 	 	 -		การหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย	 แนวโน้มอาจลดลง

เนื่องจากสถานการณ์การจับกุมมีแนวโน้มลดลงมาก	 และปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองโดน

แก้ไข	โดยการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว	

	 	 	 	 	 -	 การลกัลอบขนสิง่ของผดิกฎหมาย	มแีนวโน้มลดลง	เนือ่งจากไม่

สามารถซกุซ่อนการตรวจจบัจากเจ้าหน้าทีไ่ด้ในช่วงขนส่ง	ท�าให้การกระท�าผดิกฎหมายลดลง

	 	 	 	 	 -	 ความไม่ชัดเจนเร่ืองเขตแดน	 มีแนวโน้มที่จะตกลงกันไม่ได้	

เนื่องจากการถือแผนที่คนละฉบับ	และจะเป็นปัญหาที่ไม่มีความชัดเจนกันต่อไป

	 	 	 	 	 -	 ความไม่สงบในพื้นที่/	การเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชน	แนวโน้ม

ไม่พบปัญหาการเคลื่อนไหวของมวลชน
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	 	 	 	 	 -	 การบุกรุกที่ดินท�ากิน	 แนวโน้มการบุกรุกที่ดินท�ากินยังมีอยู	่

เนื่องจากในอนาคตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจะมีความเจริญมากขึ้น	 ท�าให้มีประชาชนเข้าไป

อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น	 และยังจะมีผู้คนเดินทางไปท่องเที่ยวมากข้ึนด้วยเช่นเดียวกัน	 ดังนั้น

ปัญหาการบุกรุกที่ดินท�ากินจึงยังจะมีอยู่

    ๒. ส�านกังานตรวจคนเข้าเมอืงจงัหวดักาญจนบรุ	ีจากการสมัภาษณ์

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง	ระบุว่าภัยคุกคามแนวโน้มของภัยคุกคามในอนาคต	มีดังนี้

	 	 	 	 	 -	 ปัญหาการหลบหนีเข้าเมอืง	แนวโน้มอาจลดลงเนือ่งจากขัน้ตอน

การตรวจคนเข้าเมอืงมกีารน�าเทคโนโลยเีข้ามาใช้	ท�าให้มคีวามสะดวก	และการตรวจทีร่วดรว็	

รวมถึงการบังคับใช้กฏหมายที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

	 	 	 	 	 -	 ปัญหายาเสพติด	มแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่ขึน้เนือ่งจากบรเิวณชายแดน

นีม้ชีนกลุ่มน้อยและกองก�าลงัของชนกลุม่น้อยทีเ่ป็นฐานผลติยาเสพตดิ	และรฐับาลเมยีนมา

ยงัไม่สามารถทีจ่ะเจรจากบัชนกลุม่น้อยเหล่าน้ันได้	ปัญหายาเสพตดิก็ยังจะเป็นภยัคกุคามที่

ส�าคัญต่อไป

	 	 	 	 	 -	 ปัญหาการปักปันเขตแดน	 มีแนวโน้มที่จะยังเป็นปัญหาต่อไป	

เนื่องจากบริเวณชายแดนไทยและเมียนมามีพื้นที่ทับซ้อนที่ยังไม่สามารถปักปันเขตแดนกัน

ได้	รวมทั้งยังไม่มีการแก้ไขปัญหาระดับรัฐบาลต่อรัฐบาล	ท�าให้อาจส่งผลให้เกิดปัญหาความ

ขัดแย้งและส่งผลต่อการพัฒนาต่อไปในอนาคตได้

    ๓. กองก�าลังสุรสีห์

 	 	 	 	 -	 ปัญหาการปักปันเขตแดน	มแีนวโน้มทีจ่ะเป็นปัญหาอยูเ่นือ่งจาก

ไทยและเมียนมายังไม่สามารถที่จะตกลงปักปันเขตแดนกันได้	 เนื่องมาจากการยึดถือ 

เส้นเขตแดนต่างกัน	 การยึดถือแผนท่ีต่างกัน	 ซึ่งส่งผลให้เกิดพื้นที่ทับซ้อนในหลายพื้นที่	 

ในอนาคตจะมีแนวโน้มที่จะขัดแย้งกันต่อไป

	 	 	 	 	 -	 ยาเสพตดิ	มแีนวโน้มทีจ่ะเป็นปัญหาในอนาคต	เนือ่งจากยาเสพตดิ

เป็นเสมือนแหล่งทุนของชนกลุ่มน้อยบริเวณชายแดน	จึงท�าให้มีการผลิตอย่างต่อเนื่อง	และ

หากรัฐบาลเมียนมาไม่มีการปราบปรามอย่างจริงจัง	ปัญหาดังกล่าวก็จะส่งผลต่อไป

	 	 	 	 	 -	 การลกัลอบตัดไม้ท�าลายป่า	มแีนวโน้มทีจ่ะมอียูใ่นอนาคต	เนือ่ง

จงัหวดักาญจนบรุเีป็นเขตภเูขาและทีร่าบสงู	มพีืน้ทีป่่าไม้	๗.๕	ล้านไร่	และยังมคีวามสมบรูณ์

ของพื้นที่อยู่ดังนั้นปัญหาการลักลอบตัดไม้ท�าลายป่าจึงจะยังมีอยู่ในอนาคต



1๒๘ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

	 	 	 ๔.๑.๒.๓	ประสทิธภิาพของกลไกการบรหิารจดัการชายแดนทีม่แีละใช้รองรบั

กับปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงในปัจจุบัน	

	 	 	 	 ๑. ส�านักงานจังหวัดกาญจนบุรี

	 	 	 	 	 เจ้าหน้าทีส่�านักงานจงัหวดักาญจนบรุ	ีได้อธบิายถงึกลไกการบรหิาร

จัดการชายแดนทางด้านความมั่นคง	 ที่ทางจังหวัดกาญจนบุรีมีและใช้อยู่ในปัจจุบัน	 มีอยู่	 

๒	 หน่วยงาน	 คือ	 กองก�าลังสุรสีห์	 และกองก�าลังลาดหญ้า	 ซึ่งทั้งสองเป็นหน่วยงานท่ี 

หน่วยงานอื่น	 ๆ	 ในพื้นที่ให้ความไว้วางใจ	 และมั่นใจว่าจะไม่มีกองก�าลังจากฝ่ายตรงข้าม

สามารถรกุรานเข้ามาได้อย่างง่ายดาย	ซึง่หากเกิดปัญหาในลักษณะดงักล่าวข้ึนจริง	นอกจาก

หน่วยงานทหารทัง้สองแล้วยงัมกีลไกอืน่	ๆ 	อย่างเช่น	คณะกรรมการเขตแดน	ซึง่เป็นหน่วยงาน

ทีท่�าหน้าทีเ่สรมิสร้างความเข้าใจอนัดีระหว่างฝ่ายไทยและเมยีนมา	อนัส่งผลท�าให้เหตกุารณ์

การกระทบกระทัง่กันระหว่างก�าลงัทหารของทัง้สองฝ่ายจึงเป็นเรือ่งทีเ่ป็นไปได้ยาก	ส่วนการ 

รักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชั้นในนั้น	 จังหวัดกาญจนบุรีมีหน่วยงานทหารอีก	 

๒	หน่วย	ได้แก่	กองพลทหารราบที่	๙	(พล.ร.๙)	และมณฑลทหารบกที่	1๗	(มทบ.1๗)	ที่ท�า

หน้าที่คอยดูแลความสงบเรียบร้อยพื้นที่ช้ันใน	 สาเหตุที่หน่วยงานทางด้านการทหารเข้ามา

มีบทบาทส�าคัญในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนั้น	เนื่องจากก�าลังเจ้าหน้าที่ต�ารวจและเจ้าหน้าที่

ด้านความมั่นคงอื่น	ๆ	มีจ�านวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ

	 	 	 	 	 ส่วนงานทางด้านการบรหิารจดัการชายแดนในพืน้ทีจ่งัหวดักาญจนบรุี	

ทั้งที่ผ่านมาจนถึงในปัจจุบัน	จากการประเมินของส�านักงานจังหวัดกาญจนบุรี	พบว่า	กลไก 

ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการชายแดนได้ค่อยข้างดี	 ในขณะที่ 

หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่มีลักษณะการท�างานเชิงบูรณาการร่วมกันมากขึ้น	ทั้งกอง

ก�าลังสุรสีห์,	หน่วยเฉพาะกิจทพัพระยาเสอื,	หน่วยเฉพาะกจิจงอางศกึ,	มณฑลทหารบกที	่1๗,	

ส�านกังานจงัหวดักาญจนบรุ,ี	ทีว่่าการอ�าเภอชายแดน	(สงัขละบรุ,ี	ทองผาภูม,ิ	ไทรโยค,	เมอืง

กาญจนบรุ	ีและต่านมะขามเต้ีย),	ส�านักงานตรวจคนเข้าเมอืง,	ศลุกากรสงัขละบรุ,ี	สาธารณสขุ

จงัหวดักาญจนบุร,ี	ส�านกังานป่าไม้จงัหวดักาญจนบรุ,ี	กองร้อยต�ารวจตระเวนชายแดนที	่1๓	

และหอการค้าจงัหวดักาญจนบรุ	ีซึง่ท�าให้ปัญหาภยัคกุคามความมัน่คงในพืน้ทีเ่กิดข้ึนได้ยาก

	 	 	 	 	 เนือ่งจากจงัหวดักาญจนบรุเีป็นพืน้ทีเ่ศรษฐกจิชายแดน	หน่วยงาน 

ต่าง	 ๆ	 ในพื้นที่จึงมุ่งเน้นให้ความส�าคัญไปทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าด้านอ่ืน	 ๆ	 ทั้งการ

ดูแลรักษาในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างดุลการค้าชายแดน	เพื่อสร้างความได้เปรียบให้ไทย	หรือ

ท�าให้ไทยมคีวามเสยีเปรยีบทางการค้าน้อยกว่าเมยีนมา	การดแูลในเรือ่งของการน�าเข้า	-	ส่งออก



1๒๙ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ                                                                                             

สินค้า	ได้แก่	หมากพลู	อาหารทะเลแช่แข็ง	ฯลฯ	ซึ่งผู้ประกอบการทางฝั่งเมียนมาเคยมีการ

ยื่นหนังสือขอความจ�านงที่จะน�าสินค้าจากฝั่งเมียนมาเข้ามาขายยังฝั่งไทยในพื้นที่อื่น	ๆ	 

นอกเหนือจากพื้นที่ชายแดน	 แต่ทางฝั่งไทยไม่สามารถให้ด�าเนินการอย่างที่ร้องขอได	้

เนื่องจากหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่วิเคราะห์ถึงขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ท่ี

จะรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงแล้ว	 พบว่าก�าลังเจ้าหน้าท่ีมีไม่เพียงพอจึงไม่อนุญาตให้

ด�าเนินการอย่างที่ร้องขอได้

	 	 	 	 	 และก่อนที่ทางจังหวัดกาญจนบุรี	 (มหาดไทย)	 จะมีการตัดสินใจ 

ด�าเนินการใด	ๆ	 ลงไปในพื้นที่ชายแดน	ทางจังหวัดจะต้องมีการหารือร่วมกับฝ่ายทหารใน

พื้นที่ก่อนทุกครั้ง	เพื่อวิเคราะห์ถึงสิ่งที่ทางจังหวัดก�าลังจะด�าเนินการนั้น	ทางหน่วยงานด้าน

ความมัน่คงมคีวามตกลงใจด้วยหรอืไม่	ซึง่ทางหน่วยงานด้านความมัน่คงจะต้องกลับไปตรวจ

สอบความพร้อมว่าทรัพยากรที่มีอยู่นั้น	 สามารถรองรับกับภารกิจของจังหวัดที่ก�าลังจะเร่ิม

ด�าเนินการได้หรือไม่	เช่น	มีก�าลังเจ้าหน้าที่เพียงพอหรือไม่	งบประมาณที่มีอยู่เพียงพอหรือ

ไม่	เจ้าหน้าที่มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญมากน้อยเพียงใด	เป็นต้น

	 	 	 	 	 ปัญหาภัยคุกความมั่นคงที่มีในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี	คือ	ปัญหา

ผูอ้พยพหนภียัการสูร้บระหว่างกองก�าลงัของชนกลุ่มน้อยกับกองก�าลังทหารของฝ่ายรัฐบาล

เมียนมา	 ซึ่งจากการส�ารวจข้อมูล	 พบว่า	 ศูนย์อพยพในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีมีจ�านวน 

ผู้อพยพกว่า	 1,๘๐๐	 คน	 (๙๔	 ครัวเรือน)	 ซึ่งทางจังหวัดได้มีความพยายามที่จะผลักดัน 

ผู้อพยพเหล่านี้กลับยังประเทศต้นทางอยู่ตลอดเวลา	 แต่ยังไม่ประสบความส�าเร็จเท่าท่ีควร	

เนื่องจากกระบวนการส่งกลับนั้น	 จะต้องด�าเนินการโดยการส่งผู้อพยพเหล่านี้เดินทางจาก

จงัหวดักาญจนบุรไีปยงัอ�าเภอแม่สอด	จงัหวดัตาก	ซึง่มเีพียงแค่ช่องทางเดยีวเท่านัน้	ซึง่ระยะ

ทางในการเดินทางไปยังจุดหมายมีระยะทางที่ค่อนข้างไกล	 ในขณะที่เมื่อผู้อพยพสามารถ 

เดนิทางข้ามไปยงัฝ่ังเมยีนมาแล้ว	กต้็องใช้ระยะเวลาในการเดินทางจากอ�าเภอแม่สอด	จงัหวดั

ตาก	กลับมายงัถิน่อาศยัเดิมทีอ่ยูใ่นพืน้ทีบ่รเิวณฝ่ังตรงกนัข้ามกบัพืน้ท่ีจงัหวดักาญจนบรุอีีกที

     ๒. ส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี

	 	 	 	 	 	 เจ้าหน้าที่จากต�ารวจตรวจคนเข้าเมือง	 ได้อธิบายถึงกลไกการ

บริหารจัดการชายแดนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีว่า	 ในส่วนของก�าลังเจ้าหน้าที่นั้นทาง

ส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองมีการเพิ่มอัตราก�าลังพลมากขึ้น	พร้อมทั้งน�าระบบเทคโนโลยีที่มี

ความทนัสมัย	อย่างระบบการตรวจจบัใบหน้า	หรอืเอกลกัษณ์บคุคล	เข้ามาใช้ในกระบวนการ
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ตรวจคดักรองบุคคลทีจ่ะเดินทางเข้าเมอืง	โดยเฉพาะด่านตรวจคนเข้าเมอืงถาวร	ซึง่ปัจจบุนัมี

เพียงด่านเดียว	คือ	ด่านพุน�้าร้อน	ส่วนด่านชั่วคราวและช่องทางธรรมชาติมีจ�านวนกว่า	๔๓	

ช่องทาง	ซึ่งช่องทางเหล่านี้อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ทหาร	(กองก�าลังสุรสีห์)	

	 	 	 	 	 แนวโน้มของปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนฝั่ง 

ตะวันตกน้ัน	 มีการคาดการณ์ว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลง	ทั้งสถิติการเกิดเหตุ	 และรูปแบบ 

ที่จะมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น	 ซึ่งหากทางด่านตรวจคนเข้าเมืองต่าง	ๆ	 มีวัสดุอุปกรณ์ที่

เพียงพอ	 (เทคโนโลยี)	และมีความทันสมัย	ก็จะช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล

ระหว่างหน่วยงานด้านความมัน่คงต่าง	ๆ 	ทัว่ทัง้ประเทศ	ซึง่จะส่งผลท�าให้การปฏบิตังิานของ

เจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นด้วย	 แต่ระบบอุปกรณ์ต่าง	ๆ	 เหล่านี้ยังมีความจ�าเป็น

ต้องมีการตรวจเช็คคุณภาพและทบทวนการปฏิบัติในทุก	๓	ปี	หรือ	๕	ปี	แล้วแต่กรณี	และ

ต้องมกีารปรบัปรงุแก้ไขให้มีความทนัสมัยเสมอ	เพ่ือให้สามารถรองรับกบัสถานการณ์และภยั

คุกคามความมั่นคงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้	

	 	 	 	 	 ส�าหรับหน่วยงานด้านความมั่นคงอ่ืน	 อย่างเช่น	 หน่วยพิทักษ์ป่า

ของกรมป่าไม้	 ที่ปัจจุบันมีก�าลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับภาระงาน	 จึงต้องการให้หน่วยงาน

ทหารในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มากขึ้น	

นอกจากนี้	 หน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี	 ยังมีการบูรณาการความร่วมมือ 

ในลักษณะอื่น	ๆ	เช่น	โครงการที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบอีกกว่า	1๐	โครงการ	ทั้งหมู่บ้าน

เข้มแข็ง	หมู่บ้านคู่ขนาน	โครงการฝึกอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม	การทอผ้าไหม	ฯลฯ

	 	 	 	 	 ส่วนความร่วมมอืระหว่างเจ้าหน้าทีท่หารกบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจตรวจ

คนเข้าเมือง	 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อย	 เนื่องจากทั้งสองหน่วยงานจะมีความลับทาง

ราชการเป็นของตนเองที่ไม่สามารถเปิดเผยได้	ส่วนใหญ่จะเป็นความร่วมมือในลักษณะของ

การตั้งจุดตรวจ	หรือช่วยตรวจเท่านั้น	

    ๓. กองก�าลังสุรสีห์ 

	 	 	 	 	 ได้อธิบายถึงภารกิจในบริหารจัดการชายแดน	และรักษาความสงบ 

เรียบร้อยพ้ืนที่ตอนในของจังหวัดกาญจนบุรี	 ทั้งการป้องกันชายแดน	 การจัดระเบียบ	

และการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเมียนมา	 ซึ่งในปัจจุบันถือว่าการด�าเนินท่ี

ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 มีการท�างานเป็นทีม	 โดยร่วมมือกับชุดเฉพาะกิจ

ทหารพราน	 ต�ารวจตระเวนชายแดน	 และหน่วยงานอ่ืน	 ๆ	 โดยมีการบูรณาการการ

ท�างานร่วมกัน	 ทั้งในด้านการป้องกันชายแดน	 และการลาดตระเวนร่วมอย่างสม�่าเสมอ	
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เพื่อให ้พื้นที่มีความปลอดภัย	 นอกจากน้ี	 จังหวัดกาญจนบุรียังมีกลไกการบริหาร

จัดการชายแดนอื่น	 ๆ	 เช่น	 คณะกรรมการเขตแดนร่วมไทย	 -	 เมียนมา	 (Joint	 Boundary	 

Commission:	 JBC)	 โดยมีรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน,	 

คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย	-	เมียนมา	(Thailand	-	Myanmar	Joint	

Commission	for	Bilateral	Cooperation:	JC)	โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เป็นประธาน,	คณะกรรมการระดับสูงไทย	-	เมียนมา	(High	Level	Committee:	HLC)	โดยมี 

ผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ	กองบัญชาการกองทพัไทยเป็นประธาน,	คณะกรรมการชายแดนส่วน

ภูมิภาคไทย	-	เมียนมา	(Regional	Border	Committee:	RBC)	โดยมีแม่ทัพภาคเป็นประธาน,	

คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย	-	เมียนมา	(Township	Border	Committee:	TBC)	 

โดยมีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่เป็นประธาน,	 คณะกรรมาธิการร่วมด้านการค้าไทย	 -	

เมียนมา	 (Joint	 Trade	 Commission:	 JTC)	 โดยมีอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

เป็นประธาน	และคณะกรรมการร่วมภาครฐับาลและเอกชนเพือ่แก้ไขปัญหาเศรษฐกจิจังหวดั

สระแก้ว	(กรอ.จังหวัดจนบุรี)	โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธาน	เป็นต้น

	 	 	 	 กองก�าลังสุรสีห์	 ในปัจจุบันมีการจัดระเบียบและป้องกันการลักลอบ/

สกดักัน้ปัญหายาเสพตดิ	ทัง้ทหารหลกัและทหารพราน	มกีารเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง

กันตลอดเวลา	 เช่น	 การลาดตระเวนร่วม	 การเล่นกีฬา	 การประชุมฯ	 เป็นต้น	 ส่งผลท�าให้

สถานการณ์ด้านความมั่นคงดีขึ้นตามล�าดับ

	 	 	 	 ส่วนกรณีที่มีการบุกรุกและละเมิดอธิปไตยจากกองก�าลังไม่ทราบฝ่าย	

ทางกองก�าลังสุรสีห์	 ได้มีการจัดท�าแผนงานเพื่อเตรียมพร้อมเผชิญเหตุอยู่แล้ว	 โดยมีการ

วางแผนร่วมกับทางส�านักงานจังหวัดและอ�าเภอต่าง	ๆ	ที่มีพรมแดนติดกับเมียนมา

   ๔.๑.๒.๔	 ยทุธศาสตร์และนโยบายด้านการบรหิารจดัการชายแดนของหน่วยงาน

ส่วนกลาง	

	 	 	  ๑. ส�านักงานจังหวัดกาญจนบุรี

	 	 	 	 	 เจ้าหน้าทีจ่ากส�านกังานจงัหวดักาญจนบรีุ	ได้อธบิายถงึการด�าเนนิงาน

ทีผ่่านมาว่า	ทางจงัหวดักาญจนบุรสีามารถน�านโยบายและยทุธศาสตร์จากส่วนกลางมาแปลง

สู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง	เนื่องจากทางจังหวัดมีการด�าเนินภารกิจต่าง	ๆ	ตามนโยบายที่

ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง	สอดรับกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วนกลางเป็นอย่างดี	



1๓๒ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

	 	 	 	 	 แต่ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น	 คือ	 การด�าเนินการบางภารกิจของฝั่ง

ไทยไม่สอดคล้อง	 หรือไม่สอดรับกับนโยบายของฝั่งเมียนมา	 เช่น	 กรณีการส่งกลับผู้อพยพ	

ซึง่ทางฝ่ังไทยยงัคงต้องเจรจากับรฐับาลเมยีนมาเพือ่ให้เห็นถึงความคบืหน้าในการด�าเนินการ

ของฝั่งไทย	และเพื่อให้สามารถรองรับกับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจของฝั่งไทย	ที่ผ่านมา

ทางจังหวัดกาญจนบุรีสังเกตเห็นว่าโครงการฯ	ต่าง	ๆ	ที่นางอองซาน	ซูจี	 ให้การสนับสนุน	 

โครงการฯ	เหล่านั้นก็จะมีความคืบหน้าและประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี

    ๒. ส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 

	 	 	 	 	 เจ้าหน้าท่ีจากต�ารวจตรวจคนเข้าเมอืง	ได้อธิบายถึงการน�านโยบาย

จากส่วนกลางมาแปลงสู่การปฏิบัติว่า	 ส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี	 มีการ

รับค�าสั่งโดยตรงจากผู้บังคับบัญชา	ซึ่งค�าสั่งทุกอย่างจะอยู่ในระบบอิเล็กทรอนิค	หรือระบบ

สารสนเทศ	 ซึ่งมีทั้งนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติ	 ทางเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติสามารถน�า

นโยบายไปด�าเนนิการได้โดยไม่ต้องแปลอะไรมากมาย	โดยข้อมลูในส่วนนีค้ดิว่าทางส�านกังาน

ตรวจคนเข้าเมืองสามารถน�านโยบายจากส่วนกลางมาแปลงสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน

    ๓. กองก�าลังสุรสีห์ 

	 	 	 	 	 เจ้าหน้าทีจ่ากกองก�าลังสุรสห์ี	ได้อธบิายถึงการแปลงนโยบายมาสูก่าร

ปฏบิติัว่า	หน่วยงานต่าง	ๆ 	ในพืน้ทีส่่วนใหญ่ก็จะมีแผนการพฒันาความสมัพันธ์ระหว่างหน่วยงาน

ต่าง	ๆ 	ทัง้ในพืน้ทีฝ่ั่งไทยและฝ่ังเมยีนมาอยูแ่ล้ว	มกีารพดูคยุเจรจาและค้นหาแนวทางในการ

แก้ไขปัญหาร่วมกันโดยไม่ใช้อาวุธ	และมองว่าทั้งไทยและเมียนมาเป็นเพื่อนบ้านกัน	ส�าหรับ

เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบ	 หรือท�างานเกี่ยวกับชายแดนจะต้องได้รับการฝึกอบรมก่อน

ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน	 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติมีความตระหนักรู้และค�านึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติเป็น

ส�าคัญ	

	 	 	 	 	 หากทางฝั่งเมียนมามีการบุกรุก	 หรือรุกล�้าอธิปไตย	 เจ้าหน้าที ่

ที่เกี่ยวข้องทุกระดับจะต้องมีการพูดคุยเจรจาระหว่างกันก่อน	 นอกจากนี้ทางกองก�าลัง 

สุรสีห์ยงัมโีครงการทีอ่ยูใ่นความดูแลรบัผดิชอบกว่า	1๐	โครงการ	ทัง้หมูบ้่านเข้มแขง็	หมูบ้่าน

คู่ขนาน	 ฯลฯ	 โดยมีกรมกิจการชายแดนทหาร	 กองบัญชาการกองทัพไทย	 และกองทัพบก	 

ให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง	ๆ	ควบคู่กันไป	ซึ่งหมู่บ้านเหล่านี้ตั้งอยู่ในพื้นที่จุดยุทธศาสตร์

ที่มีความส�าคัญของไทย	ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองก�าลังสุรสีห์
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	 	 	 ๔.๑.๒.๕	สถานการณ์ของปัญหาภยัคกุคามความมัน่คงทีเ่ปลีย่นแปลงไปใน

อนาคต	และการปรับปรุงแก้ไขกลไกด้านการบริหารจัดการชายแดน	

	 	 	 	 ๑. ส�านักงานจังหวัดกาญจนบุรี

	 	 	 	 	 เจ้าหน้าทีจ่ากส�านกังานจงัหวดักาญจนบรีุ	ได้อธิบายถึงการทีจั่งหวัด

กาญจนบุรีมีช่องทางธรรมชาติกว่า	๔๓	ช่องทาง	โดยแบ่งเป็น	จุดผ่านแดนชั่วคราว	๒	ด่าน	 

จุดผ่านแดนถาวร	 1	 ด่าน	 ส่วนที่เหลือเป็นช่องทางข้ามแดนธรรมชาติ	 ซึ่งในพื้นที่จังหวัด

กาญจนบุรีมีการค้าชายแดน	 ๒	 ลักษณะ	 ทั้งการค้าที่มีความถูกต้องตามกฎหมายและ 

ผิดกฎหมาย	 ในอนาคตหากด่านพุน�้าร้อน	 สามารถด�าเนินการได้เต็มรูปแบบ	 คาดว่าพื้นที่

บริเวณที่ถูกพัฒนาให้เป็นพื้นที่การค้าชายแดนอาจมีการพัฒนาอย่างมาก

	 	 	 	 	 เมยีนมามปัีญหาเกีย่วกบัชนกลุม่น้อยทีร่ฐับาลเมยีนมาไม่สามารถ

ควบคุมได้อย่างเบ็ดเสร็จ	 โดยรัฐบาลเมียนมาได้ให้สิทธ์ิในการอยู่อาศัยในพื้นท่ีชายแดน	 

ซ่ึงชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ไม่มีอาชีพที่แน่นอน	 และยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับเส้นแบ่ง

เขตแดน	 โดยชายแดนฝั่งไทยมีกองก�าลังสุรสีห์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล	 ซึ่งมีการ

ด�าเนินการตามนโยบายด้านความม่ันคงโดยตรง	 ส่วนการบริหารจัดการปัญหาภัยคุกคาม

ความมั่นคงในพื้นที่	 เช่น	ปัญหาเขตแดน	ชนกลุ่มน้อย	 การขอรับสิทธิและสัญชาติ	 เป็นต้น	

โดยเฉพาะปัญหาที่มีความเก่ียวข้องกับเรื่องการขอสัญชาติ	 โดยฝ่ายไทยมีการด�าเนินการ

ตาม	 พ.ร.บ.สัญชาติ	 และคนพื้นที่สูง	 ซึ่งรัฐบาลไทยเป็นผู้อนุญาตให้ชนกลุ่มน้อยเหล่าน้ีได้

อยู่อาศัยในพื้นที่นั้น

	 	 	 	 	 ปัญหาสัญชาติในอนาคตอาจมีสถานการณ์ที่ดีขึ้น	 โดยฝั่งไทยได้

มีการจัดท�าบัตรคนพื้นที่สูงให้	 ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับบัตรประชาชน	 โดยบัตรเหล่าน้ีจะน�า

หน้าด้วยเลข	“ศนูย์”	กลุม่คนเหล่านีจ้ะไม่ได้รับสิทธเิท่าเทยีมกบัคนสัญชาตไิทย	บตัรดงักล่าว

จะคลุมด้วยระบบฐานข้อมูลของมหาดไทย	ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้จะต้องได้รับการพิสูจน์สัญชาติ

เป็นที่เรียบร้อยก่อนที่จะมีการให้สัญชาติ

	 	 	 	 	 ปัญหาเขตแดน	 จังหวัดกาญจนบุรีมีการประชุมคณะกรรมการ

เขตแดนร่วม	 (Joint	 Boundary	 Committee:	 JBC)	 ซึ่งเป็นคณะกรรมการในระดับท้องถิ่น	 

ท�าหน้าที่การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยและฝั่งเมียนมา	โดยมีผู้บังคับ

บัญชากองก�าลังลาดหญ้าเป็นประธาน	 ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณจากมหาดไทยเพ่ือสร้าง

สัมพันธ์	เช่น	การเล่นฟุตบอล	การแสดงทางวัฒนธรรม	เป็นต้น



1๓๔ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

	 	 	 	 	 ปัญหาแรงงานชาวเมียนมาในพื้นที่มีลักษณะการเดินทางเข้ามา

ในแบบเช้าไป	-	 เย็นกลับ	 เดินทางเข้ามาท�างานในโรงงานผลิตรองเท้าและเสื้อผ้า	นอกจาก

นี้ยังมีกลุ่มแรงงานที่ท�าข้อตกลง	(MOU)	ระหว่างไทย	-	เมียนมา	ซึ่งทางราชการจะมีการท�า

สัญญากับผู้ประกอบการและสอบถามความต้องการ	เพื่อเก็บบันทึกเป็นข้อมูลว่าผู้ประกอบ

การต้องการก�าลังแรงงานต่างด้าวเท่าไหร่และประเภทใด	 เช่น	 การท�าประมง	 ก่อสร้าง	 

การท�าสวน	ฯลฯ	ซึง่ปัจจบัุนได้มกีารยกเลกิ	MOU	ฉบบัดงักล่าวแล้ว	ซึง่ในอนาคตคาดว่าแรงงาน 

เหล่านี้ก็คงจะหมดไป	 นอกจากน้ีมีการน�าแรงงานชาวเมียนมาเข้ามาในลักษณะการให้

โควตา	(การเดินทางไปเช้า	-	เย็นกลับ)	โดยให้อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ก�าหนดไว้	เช่น	ให้อยู่เฉพาะ 

ในเขตอ�าเภอที่โรงงานนั้น	 ๆ	 ตั้งอยู ่	 ซึ่งเป็นอ�านาจของนายอ�าเภอในการอนุญาตให้ 

กลุ่มแรงงานต่าวด้าวเหล่านี้พ�านักอยู่	 หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นพื้นท่ีสามารถท�าหนังสือผ่าน

แดน	(Border	Pass)	ที่สามารถเดินทางได้ในลักษณะไป	เช้า	เย็นกลับ	และจะต้องมารายงาน

ตัวกับเจ้าหน้าที่ที่อ�าเภอนั้น	ๆ	ตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้

	 	 	 	 	 ปัญหาสินค้าหนีภาษ	ี เช่น	 บุหร่ี	 สินค้าเกษตร	 คนในพื้นท่ีจังหวัด

กาญจนบุรีเองไม่ค่อยให้ความนิยมสินค้าประเภทนี้	 เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นของปลอมแปลง	

ในปัจจุบันยังไม่ค่อยมีปัญหามากนักแต่ในอนาคตอาจส่งผลกระทบอย่างมาก	 โดยเฉพาะ 

ด่านพุน�า้ร้อน	 ซึ่งมีคนเดินทางเข้าไปเล่นการพนันมากกว่าเข้าไปท�าธุรกิจ	 ซึ่งในอนาคตหาก

พื้นที่ชายแดนมีการพัฒนาแล้ว	 อาจจะต้องมีการบังคับให้ผู้ที่จะเดินทางผ่านทุกคน	 ต้องมา

เดนิทางผ่านจดุนีจ้ดุเดยีว	(ด่านพนุ�า้ร้อน)	ซึง่สร้างความกังวลให้กับหน่วยงานด้านความมัน่คง

อย่างฝ่ายทหารว่าจะรับมือได้หรือไม่

	 	 	 	 	 ปัญหายาเสพตดิ	ฝ่ังตรงข้ามกบัจังหวดักาญจนบุรี	คอื	ชนกลุ่มน้อย

กะเหรีย่ง	รายได้หลกัส่วนใหญ่มาจากการค้ายาเสพตดิ	ซึง่ในพืน้ทีเ่คยมกีารจบักมุได้มากกว่า	

๕๐,๐๐๐	เมด็	ซึง่บางครัง้มกีารสกดัจบัยาเสพตดิได้	1๐๐,๐๐๐	-	1,๐๐๐,๐๐๐	เมด็	อาจมสีาเหตุ

เกิดมาจากระยะทางในการเดินทางจากจังหวัดกาญจนบุรีเข้ามาสู่กรุงเทพฯ	มีระยะทางที่สั้น

กว่าพื้นที่อื่น

	 	 	 	 	 ปัญหาการลกัลอบตดัไม้ท�าลายป่า	อนัมสีาเหตเุนือ่งจากกรมป่าไม้มี

เจ้าหน้าทีไ่ม่เพยีงพอ	ส่วนปัญหาการบกุรกุทีท่�ากนิในพืน้ทีป่่าสงวน	ในพืน้ทีจ่งัหวดักาญจนบรุี

มีที่ดินที่สามารถออกโฉนดได้เพียง	ร้อยละ	๒๐	ที่เหลือเป็นพื้นที่ป่าสงวน	ในอนาคตอาจมี

การแก้ไขปัญหาด้วยการจัดท�าที่ดินแบบองค์รวม		ซึ่งหากโครงการก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์

แล้วเสร็จ	 จะส่งผลท�าให้ธุรกิจการท่องเที่ยวมีมูลค่าเพิ่มมากข้ึน	 เน่ืองจากสามารถประหยัด
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เวลาในการเดินทางถึง	1	ชั่วโมง	ซึ่งสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทั้งในลักษณะไปเช้า	-	เย็น

กลับ	หรือค้างคืนก็ได้	แต่ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตามมา	คือ	ปัญหายาเสพติดซึ่งจะมาพร้อมกับ

นักท่องเที่ยว	(เป็นผู้เสพแต่มิได้เป็นผู้ค้า)

    ๒. ส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี

	 	 	 	 	 เจ้าหน้าท่ีจากต�ารวจตรวจคนเข้าเมือง	 ได้อธิบายถึงพื้นที่จังหวัด

กาญจนบุรีในปัจจุบันยังไม่ค่อยพบปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง	 แต่ในอนาคตคาดว่าอาจมี

ปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางข้ามแดนตามช่องทางธรรมชาติในลักษณะต่าง	 ๆ	 เช่น	 การเดิน

ทางหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย	 และการเดินทางเข้ามาเพื่อเยี่ยมญาติพ่ีน้อง	 ซึ่งใน

ปัจจุบันมีการเดินทางข้ามไปมาอยู่เป็นประจ�า	 และไม่ต้องใช้เอกสารมากมาย	 แต่พอมีด่าน

ตรวจคนเข้าเมือง	 ส่งผลท�าให้ชาวเมียนมาต้องเดินทางข้ามแดนโดยผ่านทางด่าน	 ซึ่งต้อง

มีเอกสารที่ครบถ้วน	 ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีมีด่านถาวรอยู่เพียงด่านเดียว	 คือ	 ด่านพุน�้าร้อน	 

ที่ผ่านมาเม่ือมีการอนุญาตให้เดินทางเข้ามายังตัวอ�าเภอได้	 แต่เมื่อเดินทางเข้ามาแล้วก็มัก

จะหลบหนีไปยังพ้ืนท่ีอื่นซึ่งยากแก่การติดตาม	 ปัจจุบันทางฝ่ายทหารจึงไม่อนุญาตให้มีการ

เดินทางเข้ามาในลักษณะดังกล่าว

	 	 	 	 	 ปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี	 กล่าวคือ	

ปัญหาที่พบในพื้นที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของชาวเมียนมาในการเดินทางเข้ามายังฝั่งไทย	 ส่วน

ใหญ่จะเป็นการก่อปัญหาเล็กน้อย	ได้แก่	การทะเลาะวิวาทเท่านั้น	แต่ไม่มีการก่อปัญหาใน

ลักษณะการก่ออาชญากรรม

	 	 	 	 	 ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยและเมียนมา	 ซึ่งปัจจุบันยังมีอยู่

หลายจดุทีย่งัไม่สามารถเจรจาพดูคยุตกลงกนัได้	เม่ือมกีารประชมุหารือระหว่างกันจะสังเกต

เห็นได้ว่าในช่วงเวลานั้นจะเกิดความตึงเครียดขึ้นทุกครั้งเนื่องจากต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกัน

	 	 	 	 	 ปัญหาสินค้าหนีภาษีนั้น	 ส�าหรับพื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรียังไม่

ค่อยมีปัญหามากนัก	 อาจเป็นเพราะว่ามีช่องทางธรรมชาติหลายช่องทาง	 ซึ่งส่งผลให้ทาง 

เจ้าหน้าท่ียากแก่การตรวจสอบ	 ข้อมูลจากด่านสังขละบุรียังมีการตรวจพบปัญหาสินค้าหนี

ภาษี	 เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีทั้งฝ่ายไทยและเมียนมามีผลประโยชน์	 ส่วนจุดผ่านแดนชั่วคราว 

ทีเ่ป็นช่องทางธรรมชาติ	ทางส�านักงานตรวจคนเข้าเมอืงอยากให้เจ้าหน้าทีท่ีม่คีวามเกีย่วข้อง

โดยตรงเข้าไปปฏิบัติท�าหน้าที่ดูแล
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ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

	 	 	 	 	 ปัญหาอื่น	 ๆ	 อย่างเช่น	 การก่อการร้าย	 และการก่อเหตุความ 

ไม่สงบนั้น	 ยังคงต้องติดตามดูสถานการณ์ต่อไป	 เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีปัญหาลักษณะนี้

เกิดข้ึน	 แต่ในอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน	 ข้ึนอยู่กับปัจจัยทางด้านการพัฒนาท่าเรือน�้าลึก

ทวายด้วย

	 	 	 	 	 กาญจนบุรีมีด่านอยู่หลายด่าน	 ทั้งด่านที่เปิดใช้งานแล้วและด่าน

ที่ยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาว่าจะเปิดหรือไม่	เช่น	ด่านเจดีย์สามองค์	เป็นต้น	ที่ทาง

การเมียนมาท�าเรื่องขอเปิดด่านมาโดยตลอด	แต่ทางส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองของฝั่งไทย	

ยังขาดความพร้อมและไม่สามารถรองรับการเปิดด่านตรงจุดนี้ได้	 ส่วนด่านท่ีมีอยู่อย่างเช่น

ด่านสังขละบุรีก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดที่มาจากพื้นที่อ่ืน	 ซึ่งพื้นท่ีบริเวณฝั่งตรงข้าม 

ด่านสังขละบุรีเป็นแหล่งพ้ืนที่พักยาเสพติด	 จากการคาดการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์การ 

เดินทางเข้าเมืองในอนาคตมีแนวโน้มจะมีปริมาณการเดินทางข้ามฝั่งไป	 -	 มาเพิ่มสูงขึ้น	

เนื่องจากบริเวณช่องทางด่านพุน�้าร้อนสามารถเดินทางไปยังท่าเรือทวายได้	

    ๓. กองก�าลังสุรสีห์ 

	 	 	 	 	 เจ้าหน้าที่จากกองก�าลังสุรสีห์	 ได้อธิบายถึงพื้นที่ชายแดนที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบ	 ซึ่งมีพรมแดนยาวติดต่อกันมากกว่า	 ๘๔๖	 กิโลเมตร	 ปัญหาการสู้รบใน

พื้นที่เหมือนดังในอดีตไม่มีแล้ว	ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน	ได้แก่	ปัญหาความไม่ชัดเจน 

ของเส้นเขตแดน	 และการยึดถือแผนที่คนละฉบับ	 ซึ่งการแก้ไขปัญหาที่ผ ่านมาได้ม ี

คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย	-	เมียนมา	(Township	Border	Committee:	TBC)	

เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา	เช่น	บรเิวณพืน้ทีด่่านสงิขร	ซึง่ในปัจจบุนัยงัมกีารพดูคยุเจรจาระหว่าง

กนัอยูใ่นประเดน็เกีย่วกบัการเกดิปัญหาการลกัลอบตดัไม้ท�าลายป่า	และการมสัีตว์ป่าออกมา

ท�าลายพืชผลทางการเกษตร	เป็นต้น

	 	 	 	 	 ปัญหายาเสพติด	 พื้นท่ีฝั่งตรงข้ามจังหวัดกาญจนบุรีไม่มีฐานการ

ผลิตยาเสพติด	และมีปัญหายาเสพติดค่อนข้างน้อย	เช่น	การที่มีนักท่องเที่ยวลักลอบน�าเข้า

มาเสพบ้าง	แต่ไม่มีในลักษณะการน�ามาจ�าหน่าย

	 	 	 	 	 ปัญหาผู้ลี้ภัยการสู้รบนั้น	 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีมีศูนย์พักพิง	

ได้แก่	ศูนย์พักพิงบ้านต้นยาง	มีจ�านวนผู้อพยพกว่า	๒,๐๐๐	คน	ทางจังหวัดกาญจนบุรีได้มี

การจัดหาพื้นที่	ส�าหรับให้ผู้อพยพเข้ามาอยู่อาศัย	มีการให้ยารักษาโรค	อาหาร	มีการประกัน

สขุภาพ	ส่วนศนูย์พกัพงิบ้านถ�า้หิน	มจี�านวนผู้อพยพกว่า	๕,๐๐๐	คน	ซึง่หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง
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มีการตรวจสอบและจัดท�าฐานข้อมูลประชากรอยู่ตลอดทั้งปี	 โดยกระบวนการส่งกลับนั้น	 

ทางองค์กร	NGO	อยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งกลับ	จ�านวน	๔๕	คน	ซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ที่พระยา

ตองซูในเมียนมา

	 	 	 	 	 ปัญหาแรงงานผดิกฎหมาย	จงัหวดักาญจนบรุถีอืว่าส่วนใหญ่จะเป็น

เป้าหมายของแรงงานชาวเมียนมาที่ต้องการเข้ามาหางานท�า	 (เป็นแรงงานผิดกฎหมาย)	 ซึ่ง

หน่วยงานราชการในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรีสามารถตรวจสอบและจับกุมแรงงานที่ลักลอบ

ท�างานอย่างผิดกฎหมายได้มากกว่า	1,๐๐๐	คนต่อปี

	 	 	 	 	 ปัญหาชนกลุ่มน้อยในพ้ืนที่ตะเข็บชายแดนไทย	 -	 เมียนมา	 ได้มี

การแอบลักลอบเดินทางเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่ฝั่งไทย	 โดยมีการเดินทางเข้ามายื่นเร่ืองขอ

สัญชาติฝั่งไทย	 ทางหน่วยงานราชการจึงได้ด�าเนินการออกบัตรคนพื้นที่สูงให้	 โดยบัตรนี้จะ

น�าหน้าด้วยเลข	 “ศูนย์”	 ซึ่งคาดว่าในอนาคตปัญหานี้จะกลายเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง

ของไทย

	 	 	 	 	 ปัญหาพืน้ทีท่บัซ้อนบรเิวณด่านสงิขร	ซึง่ด่านแห่งนีใ้นปัจจบุนักลาย

เป็นด่านผ่อนปรนพิเศษ	อันมีสาเหตุมาจากทั้งไทยและเมียนมาไม่สามารถตกลงกันได้	จึงไม่

สามารถเปิดด่านได้	ถึงแม้ว่าการก่อสร้างของทางฝั่งไทยจะแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ตาม

	 	 	 	 	 ปัญหาเก่ียวกับการท�าลายทรพัยากรธรรมชาต	ิเนือ่งด้วยพืน้ทีท่ีศ่นูย์

พักพิงตั้งอยู่นั้นเป็นพื้นที่ป่าต้นน�้าของจังหวัดกาญจนบุรี	 ซึ่งเมื่อมีผู้อพยพเข้ามาอาศัยเพิ่ม

มากขึ้น	 จึงส่งผลท�าให้ทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณน้ีถูกท�าลาย	 หน่วยงานภาครัฐของไทย

มีความพยายามท่ีจะปิดศูนย์พักพิงเหล่านี้	 แต่ไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างรวดเร็ว	 เพราะ

มีการต่อต้านและการประท้วงจากกลุ่มผู้อพยพ	จึงท�าให้การด�าเนินการต่าง	ๆ 	ต้องเป็นไปใน

ลักษณะค่อยเป็นค่อยไป	ส่วนประเดน็ทีจ่ะมกีารลักลอบเดินทางเข้ามาใหม่นัน้ไม่ม	ีเน่ืองจาก

การเดินทางข้ามมามีความยากล�าบากมาก	 โดยมีการคาดการณ์ว่าในอนาคตหากจังหวัด

กาญจนบุรีได้รับการพัฒนาให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนเพิ่มมากขึ้น	 ปัญหาการท�าลาย

ทรัพยากรธรรมชาติก็จะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น	 เพราะคนเพิ่มขึ้นแต่ทรัพยากรธรรมชาติ

มีจ�านวนเท่าเดิม

	 	 	 	 	 เนื่องด้วยฝั่งไทยมีทรัพยากรท่ีมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าฝั่ง 

เมียนมา	 จึงเกิดปัญหาการลักลอบตัดไม้ท�าลายป่าจากชาวเมียนมา	 โดยจะมีนายทุนว่าจ้าง 

ผู้อพยพในศูนย์พักพิงให้ออกมาลักลอบตัดไม้	 นอกจากนี้ยังมีการอาศัยความอุดมสมบูรณ์

ของป่าไม้ในการลกัลอบขนสนิค้าผดิกฎหมายอย่างผลผลติทางการเกษตรเข้ามายงัฝ่ังไทย	เช่น	
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หอมแดง	กระเทยีม	ซึง่หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขมคีวามกังวลใจเป็นอย่างมาก	เพราะพชื

ผลทางการเกษตรเหล่านี้อาจน�าเอาโรคพืชเข้ามาแพร่ระบาดยังฝั่งไทยด้วย

	 	 	 	 	 ปัจจุบันด่านเจดีสามองค์ก�าลังถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว	 

ซึ่งคนไทยสามารถเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวยังฝั่งเมียนมาในลักษณะไปเช้า	-	เย็นกลับได้	ส่วน

ชาวเมียนมาก็เข้ามาท่องเที่ยงฝั่งไทยในลักษณะเดียวกัน	แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมา	คือ	เมื่อ

ชาวเมียนมาเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีแล้ว	 อาจจะมีการหลบหนี	 หรือ

ลักลอบเดินทางเข้าไปท�างานในพื้นที่ชั้นใน	 ซึ่งกลุ่มคนเหล่าน้ีเป็นผู้ที่เดินทางเข้าเมืองผิด

กฎหมาย	

	 	 	 	 	 ส�าหรบัด่านตรวจคนเข้าเมอืงจะมกีารท�างานร่วมกับเจ้าหน้าท่ีฝ่าย

ต่าง	ๆ 	เช่น	ทหาร	ต�ารวจ	ฝ่ายปกครอง	เป็นต้น	เพื่อป้องกันการลักลอบเดินทางเข้าไปสู่เมือง

ชัน้ใน	ซึง่เมือ่ด่านพนุ�า้ร้อนเปิดเป็นด่านถาวร	จะส่งผลท�าให้ความส�าคญัของด่านเจดีสามองค์

ลดน้อยลง

	 	 	 	 	 พื้นที่ชายแดนไทยส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งต้นน�้าที่มีความส�าคัญ	 

ถ้าหากคนทีอ่าศยัอยูต่อนบนไม่ดแูลรกัษาป่าให้ด	ีคนทีอ่าศยัอยู่ตอนล่างก็จะไม่มนี�า้ใช้	ซึง่ทาง

ราชการได้เข้าไปจดัท�าโครงการฝึกอาชีพให้	ทัง้การสอนให้มกีารปลูกหม่อน	การทอผ้าไหม	ซึง่

โครงการเหล่านี้เป็นโครงการที่มิได้มุ่งหวังผลก�าไร	ท�าไปก็มีความขาดทุน	แต่สิ่งที่ส�าคัญ	คือ	

จะช่วยยกระดับชวีติความเป็นอยู่ของคนพ้ืนทีส่งูให้ดขีึน้	ปัญหาเกีย่วกับการอพยพย้ายถิน่ฐาน

ลงมาหางานท�าในเมืองก็จะหมดไป	ซึ่งในอนาคตโครงการดังกล่าวอาจมีการเชิญชวนให้ภาค

เอกชน	หรือภาคส่วนต่าง	ๆ	เข้ามามีส่วนร่วมด้วย

  	 ๔.๑.๒.๖	กลไกการบริหารจัดการชายแดน	 และการบูรณาการการท�างาน

ร่วมกัน

	 	   ๑. ส�านักงานจังหวัดกาญจนบุรี

	 	 	 	 	 เจ้าหน้าที่จากส�านักงานจังหวัดกาญจนบุรี	 ได้อธิบายถึงหน่วย

ราชการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี	 ว่ามีการท�างานร่วมกันในลักษณะของการบูรณาการ	 

ซึ่งหน่วยงานราชการต่าง	ๆ	ในพื้นที่ได้มีการประชุมหารือร่วมกันเป็นประจ�าทุกเดือน	มีการ

ส่งเจ้าหน้าที่ในระดับต่าง	ๆ 	เข้าร่วมปฏิบัติงานร่วมกันเป็นอย่างดี	ทั้งการตั้งจุดตรวจ	การเข้า

ตรวจค้น	การจับกุม	การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร	การด�าเนินงานต่าง	ๆ	ซึ่งการด�าเนินงาน

มีความก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดี	โดยเฉพาะการท�างานในระดับพื้นที่	
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	 	 	 	 	 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่	 คือ	 หน่วยงานส่วนกลาง

ยังไม่ได้มีการเจรจาพูดคุยกับฝั่งเมียนมา	 เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่จังหวัด

กาญจนบุรีที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในเร็ว	ๆ 	นี้	เช่น	โครงการก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์จากกรุงเทพฯ	

มายังจงัหวดักาญจนบรุ	ีเพือ่ต่อไปยังท่าเรอืทวายในฝ่ังเมยีนมา	ซึง่การด�าเนินโครงการฯ	ของ

ฝั่งไทยมีความคืบหน้าไปมากกว่า	๘๐	เปอร์เซ็นต์	แต่ทางฝั่งเมียนมายังไม่มีความคืบหน้า	

    ๒. ส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี

	 	 	 	 	 เจ้าหน้าที่จากต�ารวจตรวจคนเข้าเมือง	 ได้อธิบายถึงหน่วยงาน

ราชการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี	ทางจังหวัดได้มีการจัดประชุมร่วมกันเป็นประจ�าทุกเดือน	

เดอืนละหนึง่ครัง้	โดยแต่ละหน่วยงานจะมกีารผลดัเปลีย่นหมนุเวยีนกนัเป็นเจ้าภาพ	ซึง่มกีาร

เรียกการประชุมนี้ว่า	“สภากาแฟ”	

	 	 	 	 	 นอกจากน้ียงัมีการตัง้จดุตรวจร่วมกนัระหว่างเจ้าหน้าทีต่�ารวจตรวจ

คนเข้าเมือง	เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม	เจ้าหน้าที่ทหาร	เจ้าหน้าที่ปกครอง	ฯลฯ	โดยจะใช้ระยะ

เวลาตั้งแต่	๐๖.๐๐	น.	จนถึง	1๘.๐๐	น.

	 	 	 	 	 ส่วนในเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย	หรือ	พ.ร.บ.	ที่มีความ

เกีย่วข้องกบัการตรวจคนเข้าเมอืงของไทยนัน้	ทางจงัหวดักาญจนบรีุเหน็ว่า	มเีพียงบางมาตรา

ที่ยังไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงที่เกิดขึ้นในพื้นที่	ฉะนั้นควรมีการ

ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มีความทันสมัยเพิ่มมากขึ้น	 โดยปัจจัยที่ท�าให้เกิดการลักลอบเดิน

ทางเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย	 คือ	 อัตราค่าจ้าง	 และบทลงโทษที่มีเพียงการส่งกลับเท่านั้น	

ซึ่งอัตราโทษถือว่าเบามาก	 แต่ในปัจจุบันพบว่าจ�านวนของแรงงานผิดกฎหมายมีจ�านวนลด

น้อยลง	อาจเนื่องมาจากการก�าหนดโทษทางกฎหมายที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น	

	 	 	 	 	 ประเดน็ทีส่�าคญัอกีประเดน็หน่ึงในพืน้ทีจ่งัหวดักาญจนบรีุ	คอื	ความ

ต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่	มีความต้องการที่สวนทางกับหน่วยงานด้านความมั่นคง	

เช่น	 ปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย	 ซึ่งมีผลเกิดจากชาวเมียนมาเข้ามาท่องเที่ยวแล้วหนีไปหา

งานท�า	ซ่ึงปัญหาดงักล่าวสามารถแก้ไขได้ด้วยการปล่อยให้ฝ่ังเมยีนมาจดัท�าบรษิทัทวัร์	ซึง่จะ 

ส่งผลท�าให้สามารถควบคุมปัญหาได้ง่ายขึ้น	 แต่ถ้าหากเปิดเสรีเหมือนกับท่ีภาคธุรกิจเรียก

ร้องก็จะไม่สามารถควบคุมได้	
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	 	 	 	 	 ฉะน้ันหน่วยงานภาคธุรกิจและหน่วยงานด้านความมั่นคงจะต้อง

ท�าความเข้าใจร่วมกัน	ซึ่งเราต้องให้ข้อมูลที่ท�าให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจที่ตรงกันว่า	ความ

มั่นคงของชาติต้องมีความส�าคัญมากกว่าผลก�าไรของบริษัท	 การที่จังหวัดกาญจนบุรีเปิดให้

ชาวเมียนมาเข้ามาอย่างถูกต้องหรือง่ายขึ้น	 ทางต�ารวจตรวจคนเข้าเมืองมองว่าจะสามารถ

ควบคุมปัญหาได้ง่ายกว่า	ส่วนการเดินทางเข้า	-	ออกโดยผ่านทางด่านนั้น	ปัจจุบันระบบการ

ตรวจคัดกรองมีการน�าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ทั้งหมด	 ซึ่งหากอาชญากรที่ต้องการหลบหนี

จากฝั่งไทยออกไปยังเมียนมาก็จะเดินทางออกไปทางช่องทางธรรมชาติ	

	 	 	 	 	 ส่วนการเดินทางเข้า	-	ออก	หรอืการเดนิทางท่องเทีย่วระหว่างไทย	

-	เมียนมานั้น	ปัจจุบันยังคงต้องใช้วีซ่าอยู่	เนื่องจากไทยและเมียนมาไม่ได้มีการท�าข้อตกลง

เรื่องดังกล่าวไว้	ช่องทางเดียวที่ไม่ต้องใช้วีซ่า	คือ	การเดินทางออกนอกประเทศด้วยสายการ

บินเท่านั้น

    ๓. กองก�าลังสุรสีห์ 

	 	 	 	 	 เจ้าหน้าท่ีจากกองก�าลงัสรุสห์ีได้อธบิายถงึพืน้ทีจ่งัหวัดกาญจนบุรมี ี

การบรูณาการการท�างานร่วมกัน	มกีารเสรมิสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างกนั	 มศีนูย์ประสานงาน

ชายแดน	มกีองก�าลงัเฉพาะกจิ	ส่วนในระดบัเจ้าหน้าทีป่ฏบิตังิานมกีารท�างานร่วมกันเป็นทมี	 

ทั้งต�ารวจตรวจคนเข้าเมือง	 เจ้าหน้าที่ศุลกากร	 เจ้าหน้าที่ป่าไม้	 เจ้าหน้าที่ทหาร	 ต�ารวจ

ตระเวนชายแดน	ฯลฯ	ซึง่มกีารลาดตระเวนร่วมกนั	มกีารประชุมหารอืร่วมกนัอย่างสม�า่เสมอ	 

มีการเสริมก�าลังเจ้าหน้าที่ให้แก่หน่วยงานต่าง	ๆ	ที่ขาดแคลน	ซึ่งการท�างานในรูปแบบของ 

คณะท�างานหรอืการประชมุในลกัษณะต่าง	ๆ 	จะมทีัง้นายอ�าเภอ	ผูว่้าราชการจงัหวดั	ผูก้�ากบั	

และผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารในพื้นที่เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง	

	 	 	 	 	 พืน้ท่ีชายแดนไทยและเมยีนมากองก�าลงัสรุสห์ีสามารถพูดคยุเจรจา

ได้กับชนกลุ่มน้อยทุกกลุ่ม	 เนื่องจากที่ผ่านมามีการเสริมสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพ

มากกว่าการสร้างศตัร	ูซึง่ในช่วงทีไ่ทยต้องการความช่วยเหลือกองก�าลังสุรสีห์สามารถพดูคยุ

เจรจาขอความช่วยเหลอืจากฝ่ังเมยีนมาได้ตลอดเวลา	เช่น	การพดูคยุเจรจาเพือ่ให้ตามหาตวั

คนร้ายที่ลักลอบเดินทางเข้าไปยังฝั่งเมียนมา	 ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ต้องหาเหล่าน้ีจะไม่รอดพ้นการ

จับกุมทั้งของทางการไทยและเมียนมา

	 	 	 	 	 การที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่ป่า	มีทั้งข้อดี	-	

ข้อเสีย	กล่าวคอื	การมพีืน้ทีป่่าทีอ่ดุมสมบรูณ์	ส่งผลท�าให้ระบบนเิวศและทรพัยากรธรรมชาติ

ของจังหวัดกาญจนบุรีมีความอุดมสมบูรณ์	 ในขณะที่เมื่อมีพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์	 ก็อาจส่ง
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ผลท�าให้กลายเป็นจุดอ่อนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ลักลอบเดนิทางเข้าเมอืงอย่างผดิกฎหมาย	และการลักลอบขนสนิค้าหนีภาษเีข้ามายังฝ่ังไทย	

โดยอาศยัความหนาแน่นของป่าไม้เป็นทีห่ลบซ่อนก�าบงั	ถงึแม้ว่าเจ้าหน้าทีท่หารจะมกีารลาด

ตระเวนอย่างต่อเนื่องก็ตาม

   ๔.๑.๒.๗	ประสทิธภิาพของกลไกการบรหิารจดัการชายแดนทีม่อียูใ่นปัจจบุนั	

ในการจัดการผลกระทบจากปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นในอีก	๑๐	ปี

ข้างหน้า

	 	 	 	 ๑)	 ประสิทธิภาพจากแง่มุมของกระบวนการการบริหาร

	 	 	 	  ๑. กองก�าลังสุรสีห์

	 	 	 	 	 	 กองก�าลังสุรสีห์	 มีภารกิจท�าหน้าที่ในการจัดก�าลังรบหลัก	 เพื่อ

ปฏิบัติตามแผนการป้องกันประเทศ	 การรักษาความมั่นคงภายใน	 การรักษาความสงบ

เรียบร้อยภายใน	และเข้าร่วมในการพัฒนาประเทศ	โดยรับผิดชอบการป้องกันประเทศตาม

แนวชายแดนไทย-เมียนมา	และรักษาความมั่นคงภายใน	ครอบคลุมพื้นที่	๔	จังหวัด		ได้แก่	

จังหวัดกาญจนบุรี	ราชบุรี	เพชรบุรี	และประจวบคีรีขันธ์	ความยาวทั้งสิ้นประมาณ	๘๔๖	กม.	

เพื่อป้องกันการรุกล�้าอธิปไตย	และรักษาผลประโยชน์ของชาติ

	 	 	 	 	 	 ส�าหรบัการรกัษาความมัน่คงภายใน	(กองอ�านวยการรักษาความ

มั่นคงภายในภาค	1		ส่วนแยกที่	๒)	มีภารกิจในการวางแผน	อ�านวยการ	สั่งการ	ประสาน

งานด้านความมั่นคงภายใน	๒	แผนงาน	ได้แก่	งานจัดระเบียบและเสริมความมั่นคงตามแนว

ชายแดน	 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ	 ๔	 จังหวัดคือ	 จังหวัด

กาญจนบุรี	ราชบุรี	เพชรบุรี	และ	ประจวบคีรีขันธ์	และด�าเนินการแก้ปัญหาด้านความมั่นคง

ตามที่	กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค	1		มอบหมาย

	 	 	 	 	 	 โดยมีความพร้อมด้านกระบวนการบริหารท้ังการบังคับบัญชา	

ภารกิจขององค์กร	 และทรัพยากรต่าง	 ๆ	 ในการจัดการผลกระทบจากปัญหาภัยคุกคาม 

ด้านความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นในอีก	1๐	ปีข้างหน้าเป็นอย่างยิ่ง	 เนื่องจากเป็นหน่วยพร้อมรบ	

ระดับ	1	ซึ่งมีลักษณะที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 (1)	 การมีโครงสร้างการจัดที่อ่อนตัวต่อการรับภารกิจ

หลากหลายรูปแบบ	 (๒)	 มีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนท่ีทางยุทธศาสตร์สูง	 เมื่อได้รับ 

การสนับสนุนด้วยอากาศยาน	 (๓)	 มีความต้องการการส่งก�าลังบ�ารุงน้อยกว่า	 เมื่อเทียบกับ



1๔๒ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

กองพลแบบอืน่	ๆ 	(๔)	มอี�านาจก�าลงัรบสูง	ในลกัษณะของทหารราบเบา	(๕)	มคีวามต้องการ

เวลาและการเตรยีมการในการตอบสนองต่อการปฏบิตัภิารกจิน้อยกว่ากองพลแบบอืน่ๆ	และ	

(๖)	มีคุณค่าทางยุทธการต่อสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

	 	 	 	 	 	 พร้อมทัง้มขีดีความสามารถทีจ่ะท�าการรบเป็นอสิระได้นาน	๔๘	

ชั่วโมง	โดยไม่ต้องมีการส่งก�าลังบ�ารุงเพิ่มเติม	มีความสามารถปฏิบัติการในภูมิประเทศ	และ

ลมฟ้าอากาศที่ยากล�าบากได้	 พร้อมทั้งปฏิบัติการรบแบบจู่โจม	 และปฏิบัติการแทรกซึมเข้า

หรือออกจากสนามรบได้อย่างกว้างขวาง	 จึงมีความพร้อมและมีศักยภาพในการรองรับภัย

คุกคามทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเป็นอย่างดี

	 	 	 	 	 	 ประกอบกับปัญหาภยัคกุคามรปูแบบเดมิ	ได้แก่	ปัญหาการสูร้บ

ไม่ม	ีส่วนปัญหาภยัคกุคามรปูแบบใหม่	จะเป็นปัญหาภยัคกุคามด้านความมัน่คงในพืน้ที	่เช่น	

การหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยใช้เส้นทางธรรมชาติ	 เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุร	ี 

มีช่องทางเข้า-ออกทางธรรมชาติมากกว่า	 ๔๓	 ช่องทาง	 ท�าให้เป็นสาเหตุของปัญหาความ

มั่นคงในพื้นที่	 แต่ปัญหามีน้อยลงกว่าเดิมและสามารถควบคุมได้	 อย่างไรก็ตาม	 ยังคงพบ

ปัญหาเส้นเขตแดนที่ไม่ชัดเจน	No	Man’s	Land	แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาและสามารถอยู่ร่วมกันได้	

โดยอาศยัความสมัพันธ์ทีดี่ของผูป้ฏบัิตงิานท้ังฝ่ายไทย-เมยีนมา	รวมถงึชนกลุ่มน้อยเมยีนมา	

โดยกองก�าลังสุรสีห์มีความพร้อมในเรื่องเครื่องมือแพทย์และการรักษาพยาบาล	เนื่องจากมี

โรงพยาบาลค่ายฯ	จึงให้ความช่วยเหลือทหารเมียนมา	นอกจากนี้ยัง	 สามารถประสานงาน

กับทหารเมยีนมาได้	กองก�าลังชนกลุ่มน้อยสามารถพูดคยุกันได	้ท�าให้ความสัมพันธ์ในระดับ

ผู้ปฏิบัติเป็นไปด้วยดี	ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่	

	 	 	 	 	 นอกจากน้ี	การทีผู้่บงัคบับญัชามนีโยบายรบัทราบปัญหาข้อขดัข้อง

ในการปฏิบตังิาน	โดยการลงพ้ืนท่ีตรวจเยีย่มการปฏิบัตงิานในพืน้ที	่และการมอบของขวญัให้

แก่ก�าลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน	 เป็นการเสริมสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่ก�าลัง

พลปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา	 ในการปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติได้

เป็นอย่างดียิ่ง

	 	 	 	 	 ส�าหรบันโยบายในการปฏบิตังิาน	เพือ่จดัการผลกระทบจากปัญหา

ภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นในอีก	 1๐	 ปีข้างหน้า	 กองก�าลังสุรสีห์มีความพร้อม

เช่นกัน	เนื่องจากมีการปรับตัวตามนโยบาย	Smart	Soldiers	Strong	Army	ของผู้บัญชาการ

ทหารบก	 ซึ่งถือเป็นการปฏิรูปองค์กรของกองทัพบกไทย	 ที่ตื่นตัวกับโลกยุคดิจิทัล	 โดยเร่ิม

ด�าเนินการทั้งการปรับโครงสร้าง	 แนวคิดทางทหาร	 การสร้างก�าลังพลยุคใหม่	 พร้อมรับมือ
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กับสถานการณ์ความมั่นคงในอนาคตมุ่งไปสู่ความเป็น	Smart	 Army	ซึ่งก�าลังพลในกองทัพ

ต้องมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาตนเองให้เป็น	 Smart	 Man	 Smart	 Soldier	 ซึ่งกองทัพบกเอง 

ได้ก�าหนดนโยบายด้านการเตรียมก�าลังของกองทัพให้ด�าเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์

กองทัพบก	 ๒๐	 ปี	 (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)	 ซึ่งจะปรับโครงสร้างกองทัพบก	 ความพร้อมรบ	 

ความต่อเน่ืองในการรบ	 และความทันสมัย	 ทั้งนี้ก็เพื่อใช้เป็นวิธีการในการบรรลุวิสัยทัศน	์ 

ที่ก�าหนดเป้าหมายในระยะยาวตามยุทธศาสตร์กองทัพบก	๒๐	ปี	ไว้ว่า	“เป็นกองทัพบกที่มี

ศกัยภาพ	ทนัสมยั	เป็นทีเ่ชือ่มัน่ของประชาชน	และเป็นหน่ึงในกองทพับกชัน้น�าของภมูภิาค”	

จึงมีศักยภาพและขีดความสามารถที่พร้อมตอบสนองต่อภารกิจทางทหารและภารกิจอื่น	 ๆ	 

ได้ทุกรูปแบบ	 ไม่ว่าจะเป็นภารกิจในการป้องกันประเทศ	 การรักษาความมั่นคงภายใน	 

การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	การพัฒนาประเทศ	และภารกิจอื่น	ๆ	ที่ไม่ใช่

สงคราม	เช่น	การช่วยเหลือประชาชนในภาวะภัยพิบัติด้านต่าง	ๆ	เป็นต้น	ทั้งภัยคุกคามใน

ปัจจุบัน	และปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นในอีก	1๐	ปีข้างหน้า

    ๒. ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง

	 	 	 	 	 ส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี	 มีพื้นที่รับผิดชอบ

จังหวัดกาญจนบุรีเพียงจังหวัดเดียว	โดยลักษณะทางภูมิประเทศส่วนใหญ่จะเป็นป่า	ซึ่งจะมี

ทั้งป่าดงดิบและป่าโปร่ง	มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ	1๙,๔๗๓	ตารางกิโลเมตร	มีระยะทางห่าง

จากกรุงเทพมหานครประมาณ	1๒๙	กิโลเมตร	มีชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมาระยะทางประมาณ	๓๗๐	 กิโลเมตร	 มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง	 ได้แก	่ 

ทิศเหนือ	 จรดจังหวัดตากและจังหวัดอุทัยธานี	 ทิศใต้	 จรดจังหวัดราชบุรี	 ทิศตะวันออก	 

จรดจังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐม	ทิศตะวันตก	จรดประเทศเมียนมา

	 	 	 	 	 โดยความพร้อมด้านกระบวนการบริหารนั้น	 จากภารกิจหลักของ

องค์กร	คือ	

	 	 	 	 	 การควบคมุคนต่างด้าว	และการให้บริการต่าง	ๆ 	ทีมุ่ง่สู่	Immigration	๔.๐	

โดยน�าเทคโนโลยมีาใช้ในการตรวจสอบ/	คดักรองเพือ่การเข้าและขออยูต่่อในประเทศอย่างถกู

ต้องแม่นย�า	จะเห็นได้ว่าส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	มีทิศทางที่มุ่งพัฒนาระบบสารสนเทศ	ซึ่ง

ถอืว่าเป็นทนุส�าคญัของหน่วยงาน	และถือเป็นโครงสร้างพืน้ฐานทีจ่�าเป็นส�าหรบัสนบัสนนุการ

ปฏบิตังิานของบุคลากรให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพ		ซึง่นโยบายในการพัฒนาและปรับปรุง

ระบบสารสนเทศให้ทันสมยั	และมคีวามต่อเนือ่งทนัเหตกุารณ์	ท�าให้ผู้ปฏบิตังิานสามารถน�า

ระบบสารสนเทศมาใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ	และสามารถปฏบิตังิานได้อย่างถกูต้อง	แม่นย�า	
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และรวดเร็ว	ซึ่งในประเด็นนี้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติได้มีการก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา

ทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารไว้อย่างชดัเจน	รวมทัง้การพฒันาก�าลงัคนด้าน	

ICT	 และการเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลด้าน	 ICT	 ด้วยเช่นกัน	 โดยในปัจจุบันมีการใช้ระบบ

สารสนเทศส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง	(PIBICS)	ซึ่งติดตั้งใช้งานให้กับทุกหน่วยงานตรวจคน

เข้าเมืองทั่วประเทศ	ระบบฐานข้อมูลอาชญากรรมข้ามชาติ	ระบบสังเกตการณ์ด่านตรวจคน

เข้าเมอืงทัว่ประเทศ	เป็นต้น	เข้ามาใช้เพือ่ตรวจสอบข้อมลูบคุคลเข้าออกประเทศแล้ว	และยงั

มกีารเกบ็รวบรวมสถิตกิารเดินทางเข้า-ออกประเทศ	โดยขณะนีอ้ยูใ่นระหว่างการจดัท�าระบบ

การจัดเก็บข้อมูลทางชีวภาพ	 (Bio	 system)	 โดยเฉพาะลายพิมพ์นิ้วมือ	 โครงหน้า	 ม่านตา	 

ซึ่งประเทศไทยก�าลังจะใช้ระบบการตรวจจับใบหน้า	 (Face	 Detection)	 มาใช้เป็นประเทศที	่ 

๓	 ของโลก	 ท�าให้ในอนาคตจะท�าให้การตรวจสอบบุคคลเข้า-ออกประเทศมีความแม่นย�า	 

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

	 	 	 	 	 ส�าหรับด้านทรัพยากรบุคคลถือว่ามีความเพียงพอในการจัดการ

ผลกระทบจากปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นในอีก	1๐	ปีข้างหน้า	เนื่องจาก

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติมีการปรับเพ่ิมอัตราก�าลังพล	 โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี	 (ครม.)	 

มีมติเห็นชอบอนุมัติจัดสรรอัตราก�าลังต�ารวจ	เพิ่ม	๕,๙๗๐	นาย	ท�าให้มีความพร้อมในการ

รับมือกับปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคตมากยิ่งขึ้น	

	 	 	 	 	 อย่างไรก็ตาม	 แม้ระบบสารสนเทศส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง	

(PIBICS)	ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะอ�านวยความสะดวก	และเป็นเครื่องมือที่สนับสนุนการปฏิบัติ

งานของเจ้าหน้าทีอ่ยูแ่ล้ว	แต่ปัจจบัุนยงัพบอปุสรรคส�าคญัในสองประการ	ได้แก่	ปัจจยัภายใน	

คือ	 ระบบสารสนเทศที่ยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	ท�าให้เกิดอุปสรรคในการเชื่อมโยง	และ

การใช้ประโยชน์ร่วมกัน	 และปัจจัยภายนอก	 คือ	 ความพร้อมและมาตรฐานทางเทคโนโลยี

ของประเทศเพือ่นบ้าน	โดยฝ่ังเมยีนมามกีารพฒันาด้านเทคโนโลยตีรวจคนเข้าเมอืงทีช้่ากว่า

ไทยเป็น	1๐	ปี	ท�าให้มีอุปสรรคในด้านการเชื่อมโยงข้อมูล

	 	 	 	 	 โดยข้อเสนอแนะ	ส�าหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาทีเ่กิดข้ึน	ได้แก่

	 	 	 	 	 (1)	 เทคโนโลยีในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 ดังนั้น

หน่วยงานราชการจะต้องพิจารณาปรับแผนหรือนโยบายในทุก	ๆ	๓	ปีหรือ	๕	ปี

	 	 	 	 	 (๒)	มีการจัดท�าการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการสัญจรข้ามแดน
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	 	 	 	 	 (๓)	 มกีารพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	(Information	Technology)	

ที่สมบูรณ์และมีฐานข้อมูล	(Database)	ที่บูรณาการ	และเชื่อมโยงกันทั้งหน่วยงานภาครัฐใน

ประเทศและต่างประเทศ

    ๓. ส�านักงานจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรี

	 	 	 	 	 จังหวัดกาญจนบุรี	มีวิสัยทัศน์	ได้แก่	“เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว	

ศูนย์กลางการค้าภาคตะวันตกสู่สากล	สังคมอยู่เย็นเป็นสุข”	โดยมีพันธกิจในการด�าเนินงาน 

ที่ส�าคัญได้แก่	 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไข

ปัญหาความยากจน	 เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเป็นสุขอย่างยั่งยืน	

(๒)	 การพัฒนาฟื้นฟู	 อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว	 โบราณสถาน	ศิลปวัฒนธรรม	ประวัติศาสตร์	

ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน	 สอดคล้องกับวิถีชุมชน	 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	 (๓)	 พัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้มีมาตรฐานสากล	สามารถรองรับการท่องเที่ยวการ

ผลิต	ด้านการเกษตร	เกษตรอุตสาหกรรม	และการค้าผ่านแดน	(๔)	เสริมสร้างศักยภาพการ

ผลิต	 การแปรรูปสินค้าเกษตร	 เกษตรอุตสาหกรรมปลอดภัยให้มีคุณภาพ	 และได้มาตรฐาน

เพือ่การบรโิภคและการส่งออก	(๕)	ส่งเสรมิความสัมพนัธ์และการค้าต่างประเทศเพือ่เพิม่ช่อง

ทางการค้าภายในและต่างประเทศ	และ	(๖)	เสริมสร้างความมัน่คงภายในและบริเวณชายแดน

	 	 	 	 	 จะเห็นได้ว่า	 ทางจังหวัดมุ่งเน้นและให้ความส�าคัญเรื่องเศรษฐกิจ

เป็นอันดับแรก	 เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรี	 มีภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจ

ตอนใต้	 (Southern	Economic	Corridor:	SEC)	เชื่อมโยงท่าเรือส�าคัญของภูมิภาคทั้งท่าเรือ

ทวายของสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา	ท่าเรอืแหลมฉบงัของประเทศไทย	และไคเมบของ

ประเทศเวียดนาม	 อีกทั้งยังมีโครงการที่จะพัฒนาให้เป็นเส้นทางสายเศรษฐกิจของภูมิภาค	

(Economic	 Route)	 ในอนาคต	 ซึ่งรัฐบาลก�าหนดนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ	

(Special	Economic	Zones:	SEZs)	เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค	

ซึ่งในเดือนเมษายน	๒๕๕๘	คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	(กนพ.)	ได้มี

ประกาศก�าหนดพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษระยะสอง	จ�านวน	๕	เขต	ประกอบด้วย	จงัหวดั

หนองคาย	กาญจนบุรี	เชียงราย	นครพนม	และนราธิวาส

	 	 	 	 	 ในส่วนของการบรหิารงานในพ้ืนที	่มผู้ีว่าราชการจงัหวดัมอี�านาจกา

รบรูณาการโดยตรง	เนือ่งจากเป็นพืน้ท่ีเขตเศรษฐกจิพเิศษ	ท�าให้การบรหิารงานมีประสทิธภิาพ	

โดยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี	 ตั้งอยู่ในเขตอ�าเภอเมืองกาญจนบุรี	 ในพื้นที่	 ๒	

ต�าบลคือ	 ต�าบลบ้านเก่า	 และต�าบลแก่งเสี้ยน	 พื้นท่ี	 ๒๖๐.๗๙	 ตารางกิโลเมตร	 (สองร้อย
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หกสบิตารางกโิลเมตร)	หรอื	1๖๒,๙๙๓.๗๕	ไร่	(หนึง่แสนหกหมืน่สองพนัเก้าร้อยเก้าสบิสามไร่)	 

พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี	 อยู่ในความดูแลของกองทัพบกตามพระราช

กฤษฎีกาก�าหนดเขตหวงห้ามทีดิ่นจงัหวัดกาญจนบุร	ีพ.ศ.	๒๔๘๐	โดยกองทพับกส่งคนืทีร่าช 

พสัดุให้กรมธนารกัษ์	เพือ่จัดตัง้เป็นพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ	เน้ือทีป่ระมาณ	๘,๓๓๕	ไร่ 

จ�าแนกการใช้ประโยชน์ออกเป็น	๔	 โซน	ดังนี้	 (1)	พื้นที่อุตสาหกรรม	 จ�านวน	๒,๙๗๙	 ไร่	

(๒)	พื้นที่ราชพัสดุ	การสาธารณูปโภค	การสาธารณูปการ	1,๖๒๕	ไร่	(๓)	พื้นที่พาณิชยกรรม	

พื้นที่ชุมชนและพื้นที่ท�ากิน	จ�านวน	๒,๔๒๔	ไร่	(๕)	พื้นที่เพื่อการศุลกากร	จ�านวน	1,๓๐๗	

ไร่	 นอกจากนี้พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่ของทหารเป็นหลัก	 ดังนั้นโอกาสจะเกิดภัย

คุกคามจึงแทบไม่มี

	 	 	 ๔.๑.๒.๘	แนวทางและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกองทัพและหน่วยงาน	

ที่เกี่ยวข้อง	ในการบริหารจัดการชายแดนที่จะเกิดขึ้นในอีก	๑๐	ปีข้างหน้า

	 	 	 	 1.	กองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจ	 เพื่อให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัว	 โดยการผ่อนปรน 

กฎระเบียบเกี่ยวกับการเข้าเมือง	โดยการใช้หนังสือผ่านแดน	(Border	Pass)	ให้มากขึ้นเพื่อ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว	โดยยกเว้นพื้นที่ด้านความมั่นคง	เช่น	เขื่อน	พื้นที่ปฏิบัติการด้านการ

ทหาร	เป็นต้น

	 	 	 	 ๒.	กองทัพควรเข้าไปดูแลช่องทางธรรมชาติให้เพิ่มมากข้ึน	 เน่ืองจาก

แนวโน้มของภัยคุกคามอาจเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

	 	 	 	 ๓.	ส�าหรบัการเดินทางเข้าเมืองโดยผ่านจดุผ่านแดนถาวร	กองทพัและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการบูรณาการการท�างานร่วมกัน	เพื่อให้เกิดความสะดวก	ไม่เกิด

ความล่าช้าในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
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๔.๒	ผลการสนทนากลุ่ม	(Focus	Group)

	 การสนทนากลุ่มย่อยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 คือ	 เจ้าหน้าที ่

ผู้ปฏิบัติของหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่	ได้ผลการวิจัยดังนี้

	 ๔.๒.๑	ภาคตะวันออก

	 	 	 ๔.๒.๑.๑	สภาพแวดล้อมตามแนวชายแดนในอีก	 ๑๐	 ปี	 ข้างหน้า	 มีดังนี้	 

1)	 ชาวกัมพูชาเข้ามาท�ากินในพื้นที่ติดเขตแดนเพิ่มมากขึ้น	 ๒)	 การปักปันเขตแดนน่าจะมี

แนวโน้มที่ชัดเจน	 แน่นอน	 และเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น	 ๓)	 การคมนาคมขนส่งจะมีความ

สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น	๔)	จะมีจุดผ่านแดนเพิ่มมากขึ้น	 (ช่องทางการเข้า-ออก	ระหว่าง

ไทย-กัมพูชา)	 ๕)	 จะมีการเปลี่ยนจากจุดผ่านแดนชั่วคราวเป็นจุดผ่านแดนถาวรเพิ่มขึ้น	 

๖)	 เกดิปัญหาขยะในพืน้ทีช่ายแดนเพิม่ขึน้	 อนัเนือ่งมาจากปัจจยัจ�านวนประชากรทีเ่พิม่มากขึน้	

๗)	 ทรัพยากรทางธรรมชาติจะถูกท�าลายเพิ่มมากขึ้น	๘)	 การเคลื่อนย้ายของอุตสาหกรรม

ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน	๙)	 ค่านิยมในการประกอบอาชีพที่เปลี่ยนแปลงในเรื่องของอาชีพ	

บุคลากรรุ่นใหม่สนใจเข้าไปท�าธุรกิจการพนันมากขึ้น	 1๐)	 แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน 

น้อยลง	เนื่องจากกลับไปท�างานประเทศเพื่อนบ้านของตนเองมากขึ้น	11)	สินค้าการเกษตร

จากกัมพูชาเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น	 เนื่องจากราคาสินค้าที่ถูกกว่า	 ท�าให้ต้นทุน 

น้อยลง	1๒)	การเปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตรเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมมากขึ้น	1๓)	ปัญหา

ทางสาธารณสุขมีความรุนแรงมากขึ้น	 1๔)	 ปัญหาทางด้านสังคมพหุวัฒนธรรม	 การย้าย

ถิ่น	 การเคล่ือนย้ายแรงงานเพิ่มมากขึ้น	 1๕)	 การเพิ่มขึ้นของประชากรสองสัญชาติ	 และ	 

1๖)	การเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมือง

	 	 	 ๔.๒.๑.๒	ภยัคกุคามความมัน่คงตามแนวชายแดนในอีก	๑๐	ปี	ข้างหน้า	มดีงันี้

	 	 	 	 1.	 ด้านความมั่นคง	คือ	1)	ปัญหายาเสพติด	ซึ่งการแพร่ระบาดของ

ยาเสพติดในพื้นที่ในภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่สูงมากนัก	 ส่วนใหญ่จะเป็นยาบ้า	 และ

ไอซ์	 และจะจ�ากัดอยู่ในกลุ่มผู้เสพและผู้ค้ารายย่อย	 ๒)	 ปัญหาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

โดยผดิกฎหมาย	เน่ืองจากสภาพพืน้ฐานชวีติความเป็นอยูข่องคนกัมพชูาซึง่ส่วนใหญ่ยากจน	

ขาดอาชพี	ขาดรายได้	และมาตรฐานการครองชพีต�า่กว่าไทยจึงมคีวามพยายามทีจ่ะเข้ามาหา

งานในไทยอย่างผดิกฎหมาย	๓)	ปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาต	ิปัจจบุนัยงั

ไม่ปรากฏเหตุของผู้ก่อการร้ายในพ้ืนที	่ แต่จะเป็นลักษณะการก่อเหตุจากที่อื่นแล้วพยายาม

ใช้ช่องทางในการข้ามแดนไปซุกซ่อน/	กบดานในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้าน	ส่วนอาชญากรรม

ข้ามชาติ	 มีไม่มากนักส่วนใหญ่จะเป็นชาวไนจีเรียซึ่งเก่ียวข้องกับยาเสพติด	 นอกจากน้ียัง
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มีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ	 เช่น	 การลักลอบน�าซิมการ์ดผิดกฎหมายเข้ามาเป็นจ�านวน

มาก	 เป็นต้น	 ๔)	 ปัญหาเรื่องการลักลอบค้าขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์	 โดยส่วนใหญ่ชาวจีน

เป็นเจ้าของโดยมีชาวไทยและกัมพูชาเป็นลูกจ้าง	 ซึ่งปัญหาดังกล่าว	 แม้จะส่งผลกระทบต่อ

ระบบเศรษฐกิจและภาพลักษณ์โดยรวมของประเทศ	 แต่ในแง่ของประชาชนคนในพ้ืนที่มัก

จะมองสวนทางกับทางราชการว่าการค้าขายสินค้าดังกล่าวเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจใน

พื้นที่	จึงไม่ให้ความร่วมมือในการปราบปรามมากนัก	๕)	ปัญหาการลักลอบค้าอาวุธสงคราม	

เนือ่งจากในพืน้ทีฝ่ั่งประเทศกัมพชูายงัคงมอีาวธุสงครามทีห่ลงเหลือจากการสู้รบอยู่ค่อนข้าง

มาก	รวมถงึการจดัระเบยีบยงัไม่ค่อยเป็นระบบเท่าทีค่วร	จงึส่งผลให้มกีลุม่ผูค้้าอาวธุสงคราม

ใช้เป็นโอกาสในการที่จะพยายามลักลอบน�าอาวุธสงครามเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติ	เพื่อ

ที่จะน�าไปขายให้กับกลุ่มผู้มีอิทธิพลในประเทศ	 ตลอดจนชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ภาคเหนือ	 

ซึ่งยังคงมีความต้องการอยู่อย่างต่อเนื่อง	และ	๖)	ปัญหาการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	 ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว	 มีพื้นท่ีป่าไม้ที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 อุทยานแห่งชาติปางสีดา	

อุทยานแห่งชาติตาพระยา	 และพื้นที่ป่ารอยต่อ	 ๕	 จังหวัด	 โดยในแต่ละพื้นที่จะมีไม้พะยูง

และไม้หวงห้ามต่าง	ๆ	 ขึ้นอยู่ในทุกพื้นที่	 และเนื่องจากไม้พะยูงเป็นไม้หวงห้ามที่มีราคาสูง	

จึงมีขบวนการที่พยายามลักลอบตัดไม้ดังกล่าว	เพื่อน�าไปขายให้กับนายทุนชาวไทยและชาว

กัมพูชาอย่างต่อเนื่อง	

	 	 	 	 ๒.	 ด้านเศรษฐกิจ	คอื	1)	การขาดแคลนแรงงาน	เนือ่งจากการย้ายฐาน

การผลิต	รวมทั้งขั้นตอน	และกฎระเบียบมีความซับซ้อน	ยุ่งยาก	ขาดการบูรณาการในระบบ

การจัดหาแรงงาน	จึงท�าให้มีการน�าเข้าแรงงานเถื่อน	๒)	การลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฏหมาย

และสินค้าลิขสิทธิ์	เนื่องจากความแตกต่างในเรื่องของราคา	๓)	ปัญหาด้านการขนส่งระหว่าง

ประเทศ	 เนื่องจากพิธีการศุลกากรของประเทศเพื่อนบ้านล่าช้า	 มาตรฐานลักษณะของยาน

พาหนะ	การเข้าถึงของระบบการขนส่งทางด้านการท่องเที่ยวไม่เชื่อมโยง	และ๔)	ปัญหาด้าน

สินค้าอุปโภคบริโภคลดลง	 เนื่องจากการย้ายฐานการผลิตและต้นทุนการผลิตของประเทศ

เพื่อนบ้านถูกกว่า	และในปัจจุบันยังเผชิญกับทุนจีนที่เข้ามาลงทุนเพิ่มมากขึ้น	

	 	 	 	 ๓.	 ด้านสงัคม	คอื	1)	ปัญหาด้านแรงงาน	เนือ่งจากเป็นอาชพีทีค่นไทย

ในพื้นที่ไม่นิยมท�า	 จึงเป็นช่องทางให้แรงงานชาวกัมพูชาทั้งถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย	

เข้ามาท�างานแทนแรงงานไทย	๒)	การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม	มีวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามา

ปะปนวัฒนธรรมไทย	เช่น	การบุญ	การบวช	งานแต่ง	เนื่องจากวัฒนธรรมดั้งเดิมที่คล้ายคลึง

กัน	 และการมีความสัมพันธ์แบบเครือญาติ	 จึงมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน	 
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สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ                                                                                             

๓)	 ภาษา	 ชาวต่างชาติสามารถสื่อสารภาษาไทยได้	 ในขณะที่คนไทยไม่สามารถสื่อสารและ

รบัรูภ้าษาต่างชาตไิด้	เนือ่งจากชาวกมัพชูามค่ีานิยมว่าการเข้าใจในภาษาไทยจะเป็นการช่วย

พัฒนาคุณภาพชีวิต	และยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น	นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มโอกาสทาง

ด้านอาชีพและรายได้	๔)	ปัญหาด้านสาธารณสุข	คือ	 (1)	 เกิดโรคติดต่อ	โรคอุบัติใหม่	และ

โรคอบุติัซ�า้	เนือ่งจากการลกัลอบเข้ามาของแรงงาน	ท�าให้ทางการไทยไม่สามารถควบคมุโรค

ติดต่อ	โรคอุบัติใหม่	และโรคอุบัติซ�้าได้	 (๒)	ชาวกัมพูชาเข้ามารักษาพยาบาล	กรณีเจ็บป่วย

มากขึ้น	 ท�าให้ไทยเสียงบประมาณในการดูแลคนกลุ่มนี้	 เนื่องจากการสาธารณสุขของไทยมี

ความทนัสมยัและสามารถเข้าถึงได้มากกว่ากมัพชูา	และ	(๓)	สิง่แวดล้อมถกูท�าลาย	เนือ่งจาก

การเข้ามาอยูอ่าศยัและการเคลือ่นย้ายประชากรกัมพชูาเข้ามาในพืน้ทีม่ากขึน้	ท�าให้เกิดการ

แย่งชิงทรัพยากร	และ	๕)	ปัญหาด้านการศึกษา	ชาวกัมพูชาเข้ามาเรียนในประเทศไทยมาก

ขึ้น	ท�าให้เสียงบประมาณทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นให้กับต่างชาติ	 เนื่องจากเป็นค่านิยม

ของชาวกัมพูชาที่มีฐานะทางการเงิน	 จะส่งบุตรเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนไทย	 เพ่ือเรียน

ภาษา	ยกระดับการศึกษา	และต่อยอดทางธุรกิจของครอบครัว	ส�าหรับบุตรของแรงงานชาว

กมัพชูาทีม่าเกดิในไทย	หรอืได้รบัการรบัรองสิทธิก็์จะสามารถเรียนฟรี	ในโรงเรียนขยายโอกาส

ของรัฐบาลไทยได้

  	 ๔.๒.๑.๓	ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านความมัน่คงตามแนวชายแดน

ในปัจจุบันและอนาคต	มีดังนี้	 1)	 ใช้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นแนวทาง	

๒)	การมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	(Information	Technology)	ที่สมบูรณ์และมีฐานข้อมูล	

(Database)	 ที่บูรณาการ	 และเชื่อมโยงกันท้ังหน่วยงานภาครัฐในประเทศและต่างประเทศ	 

๓)	การแก้กฎหมายให้เอือ้ต่อการท�างานและสอดคล้องต่อสภาพความเป็นจริง	๔)	การปลูกฝัง

ค่านยิมทีด่ใีห้เกิดขึน้กบัประชาชน	๕)	ต้องมกีารปักปันเขตแดนให้แล้วเสรจ็และมคีวามชดัเจน

มากข้ึน	และ	๖)	การสือ่สารระหว่างเจ้าหน้าท่ีรัฐกบัประชาชน	เพือ่ให้ประชาชนมคีวามรู้ความ

เข้าใจในการท�างานของภาครัฐ

	 ๔.๒.๒	ภาคตะวันตก

   ๔.๒.๒.๑	สภาพแวดล้อมตามแนวชายแดนในอีก	๑๐	ปี	ข้างหน้า	มีดังนี้	1)	

แรงงานของประเทศเพื่อนบ้านจะเข้ามาท�างานในไทยเพิ่มมากขึ้น	โดยเฉพาะในลักษณะเช้า

ไป-เย็นกลับ	เนื่องจากอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น	๒)	การปักปันเขตแดนน่าจะมีแนวโน้มที่ยัง

ไม่ชัดเจน	และจะยงัคงเป็นปัญหาระหว่างไทยและเมยีนมาอยูต่่อไป	๓)	การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานโดยเฉพาะในฝั่งรัฐบาลเมียนมาไม่มีการพัฒนาเท่าที่ควร	 เนื่องจากรัฐบาลและ 
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ชนกลุ ่มน้อยยังไม่สามารถตกลงกันได้	 ๔)	 การเปิดด่านถาวรยังไม่เปิดเพิ่มมากขึ้น	

เนื่องจากปัญหาการปักปันเขตแดนและข้อตกลงระหว่างรัฐบาลเมียนมากับชนกลุ่มน้อย	 

๕)	 เกิดปัญหาขยะในพื้นที่ชายแดนเพิ่มขึ้น	 อันเนื่องมาจากปัจจัยจ�านวนประชากรที่เพิ่ม

มากขึ้น	 ๖)	 ทรัพยากรทางธรรมชาติจะถูกท�าลายเพิ่มมากขึ้น	 ๗)	 ปัญหามลพิษเพิ่มมากขึ้น	

เนื่องจากการเผาไร่อ้อยและเผาป่า	 ๘)	 การเคล่ือนย้ายของอุตสาหกรรมไปสู่ประเทศเพื่อน

บ้านยังมีน้อย	 เนื่องจากพัฒนาบริเวณชายแดนยังไม่มีความแน่นอน	 ๙)	 สินค้าประมงของ

ประเทศเพื่อนบ้านมีแนวโน้มเข้ามาในไทยเพิ่มมากขึ้น	 1๐)	 ปัญหาทางสาธารณสุขมีแนว

โน้มรุนแรงมากขึ้น	เนื่องจากการเกิดโรคระบาดใหม่และโรคอุบัติซ�้าที่จะมาพร้อมการเคลื่อน

ย้ายแรงงานเพิ่มมากขึ้น	11)	แนวโน้มการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมจะเพิ่มมากขึ้น	เนื่องจาก 

พหุวัฒนธรรมมีเอกลักษณ์และยอมรับวัฒนธรรมซ่ึงกันและกัน	 ถือว่าเป็นจุดเด่นที่สามารถ

ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น	 และ	 1๒)	 การเพิ่มขึ้นของ

ประชากรสองสัญชาติ	โดยเฉพาะบริเวณด่านเจดีย์สามองค์

   ๔.๒.๑.๒	ภัยคุกคามความมั่นคงตามแนวชายแดนในอีก	 ๑๐	 ปี	 ข้างหน้า		

มีดังนี้

	 	 	 	 1.	 ด้านความมัน่คง	คอื	1)	ปัญหายาเสพตดิ	เนือ่งจากบริเวณชายแดน

ของประเทศเมียนมาเป็นพื้นที่ของชนกลุ่มน้อย	 ซึ่งเป็นฐานการผลิตยาเสพติด	 และลักลอบ 

ขนย้ายเข้ามาฝั่งไทยบริเวณชายแดน	 เพื่อน�าส่งเข้ามายังพื้นที่กรุงเทพฯ	 และส่งไปยัง 

ภาคใต้ของไทย	๒)	ปัญหาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	เนื่องจากในปัจจุบัน

สภาพพ้ืนฐานชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมียนมาซ่ึงส่วนใหญ่ยากจน	 ขาดอาชีพ	 ขาดรายได้	

และมาตรฐานการครองชีพต�่ากว่าไทยจึงมีความพยายามที่จะเข้ามาหางานในไทยอย่างผิด

กฎหมาย	ซึง่เป็นสาเหตนุ�าไปสูปั่ญหาอืน่	ๆ 	เช่น	แรงงานผดิกฎหมาย	และการเข้ามาใช้บริการ

ทางด้านสาธารณสุขในไทยที่เพิ่มมากขึ้น	เป็นต้น	๓)	การเพิ่มขึ้นของช่องทางตามธรรมชาติ	

ซึ่งยากแก่การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่	เช่น	การคัดกรองบุคคล	เป็นต้น		๔)	การปลอมแปลง

เอกสารทางราชการ	เช่น	วีซ่า	เป็นต้น	๕)	อาจเกิดช่องว่างทางกฎหมาย	เช่น	การให้สัญชาติ

แก่คนเมียนมา	และ	๖)	มีการบุกรุกที่ดินของรัฐเพื่อท�ากิน	เช่น	พื้นที่ป่าสงวนและพื้นที่ป่าไม้	

เป็นต้น
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	 	 	 	 	 ๒.	ด้านเศรษฐกิจ	 คือ	 1)	 ความล่าช้าจากการส่งออกสินค้า 

จากฝั่งไทยไปยังเมียนมาโดยเฉพาะสินค้าการเกษตร	 ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าหากการด�าเนินการ

ของกรมศุลกากรและด่านตรวจคนเข้าเมืองมีความล่าช้า	 อันเน่ืองมาจากหลายปัจจัย	 เช่น	

ระบบการตรวจคดักรองสนิค้ามคีวามล่าช้า	มีข้ันตอนทียุ่่งยาก	ท�าให้สินค้าเกิดความเสียหาย	

๒)	การเดนิทางเข้าเมอืงของชาวเมยีนมาบรเิวณชายแดน	โดยการใช้การออกหนังสือผ่านแดน	

(Border	Pass)	จ�ากัดให้เข้ามาได้เฉพาะอ�าเภอเมืองกาญจนบุรีเท่านั้น	๓)	ที่ดินไม่มีเอกสาร

สิทธิ์	ท�าให้ไม่เกิดการลงทุนในส่วนที่พักหรือโรงแรมที่ได้มาตรฐาน	ขาดความปลอดภัย	ซึ่งส่ง

ผลกระทบต่อการท่องเทีย่ว	เช่น	นกัท่องเทีย่วเดนิทางไปแล้วไม่มทีีพ่กั	ไม่ได้รบับรกิารทีด่	ีหรอื

ได้รับอันตรายจากที่พัก	เป็นต้น	๔)	เขตพื้นที่ทับซ้อนยังคงมีปัญหาในส่วนของสินค้าทางการ

เกษตรทีป่ลูกในเขตแดนรบัรองของไทยไม่ต้องเสียภาษ	ีแต่ถ้าปลูกในเขตพืน้ทีท่ีไ่ม่มกีารรับรอง

จะต้องเสยีภาษีน�าเข้า	หรอืเกิดการลกัลอบน�าเข้ามาในไทย	และ	๕)	ปัญหาการปักปันเขตแดน

ท�าให้ไม่สามารถเปิดด่านถาวรได้	โดยเฉพาะด่านสงิขรทีอ่ยู่ตดิกบัฝ่ังมะรดิของเมยีนมาทีก่�าลงั

พฒันาอย่างมาก	ส่งผลให้การพฒันาทางเศรษฐกิจของบริเวณชายแดนไม่เจริญเตบิโตมากนัก

	 	 	 	 	 ๓.	ด้านสังคม	คือ	1)	การเคลื่อนย้ายของประชากร	ท�าให้มีปัญหา

ในการจัดท�าส�ามะโนครัว	 และการจัดเก็บสถิติ	 ๒)	 กลุ่มชาติพันธุ์	 (กลุ่มที่อาศัยอยู่เป็นระยะ

เวลานาน	เช่น	กะเหรี่ยง	ปกาเกอะญอ)	ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินท�ากิน	ไม่มีความมั่นคงในชีวิต	

สาเหตมุาจากการประกาศกฎหมาย/	พ.ร.บ.ป่าสงวนของรัฐบาล	ท�าให้วถิชีวีติ	วฒันธรรมและ

ประเพณีดั้งเดิมหายไป	 และอาจจะเกิดการต่อต้านรัฐบาลไทย	 จะท�าให้เกิดปัญหาสังคมใน

อนาคต	๓)	ปัญหาด้านสาธารณสุข	ด่านควบคุมโรคฯ	ด่านอาหารและยา	และระบบเฝ้าระวัง

ป้องกันที่ยังไม่เพียงพอ	ส่งผลต่อการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข	และ	๔)	ปัญหาด้านการ

ศกึษา	ในปัจจุบนัเด็กไทยเรยีนในระบบน้อยลง	โดยพบว่าอายุเฉลีย่ทีเ่รียนในระบบลดลงจาก

เดิมที่อายุประมาณ	๓๕	ปี	เหลือเพียง	1๕-1๖	ปี	เนื่องจากทัศนคติของเด็กในปัจจุบันที่ไม่

นิยมเรียนในสายอาชีวะ	ผู้ประกอบการจึงนิยมใช้แรงงานต่างด้าวมากกว่าแรงงานไทย

  	 ๔.๒.๑.๓	ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคงตาม

แนวชายแดน	 เพ่ือรองรับภัยคุกคามด้านความมั่นคงในทศวรรษหน้า	 มีดังนี้	 1)	 ควรมี

การจัดระบบป้องกันพื้นที่ชายแดน	๒)	 ควรมีการพัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัยความมั่นคง	

๓)	 จัดท�าการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการสัญจรข้ามแดนประกอบด้วยสินค้าและยานพาหนะ	 

๔)	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	เช่น	ถนน	ให้สามารถป้องกันและควบคุมการลักลอบเข้าเมือง

และปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ	 ๕)	 จัดระบบแรงงานต่างด้าวข้ามแดน	 เป็นการใช้ระบบ



1๕๒ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

การปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์	๖)	พัฒนาระบบการตรวจ

โรคระบาดและระบบส่งต่อผู้ป่วยข้ามพรมแดนให้มีประสิทธิภาพ	๗)	 ด�าเนินการจัดระเบียบ

พื้นที่ที่มีเงื่อนไขของปัญหาความมั่นคงและควบคุมการใช้พื้นที่ที่มีปัญหาเขตแดน	๘)	พัฒนา

ระบบการข่าว	การบูรณาการข่าวโดยใช้การเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการข่าวที่มีความแม่นย�า	

และการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ชายแดน	 ๙)	 ใช้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน

เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาบริเวณชายแดน	 ในการสร้างการอยู่ดีกินดีให้กับประชาชน	 

1๐)	การมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	(Information	Technology)	ที่สมบูรณ์และมีฐานข้อมูล	

(Database)	ทีบ่รูณาการ	และเช่ือมโยงกันทัง้หน่วยงานภาครฐัในประเทศและต่างประเทศ	11)	

การแก้กฎหมายให้เอื้อต่อการท�างานและสอดคล้องต่อสภาพความเป็นจริง	 1๒)	 ต้องมีการ

ปักปันเขตแดนให้แล้วเสรจ็และมคีวามชดัเจนมากข้ึน	โดยรัฐบาลต้องให้ความส�าคญักับการแก้

ปัญหานีก้บัประเทศเมยีนมาอย่างจรงิจงั	1๓)	มกีารส่ือสารระหว่างเจ้าหน้าทีร่ฐักับประชาชน	

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการท�างานของภาครัฐ	1๔)	สร้างความรู้	ความเข้าใจ	

และความตระหนักรู้ให้กับประชาชนในเรื่องสิ่งแวดล้อม	 และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย	 

1๕)	 สร้างเครือข่ายและพันธมิตรภาคประชาสังคม	 1๖)	พัฒนาองค์ความรู้และทักษะก�าลัง

พลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	 1๗)	 มีแนวทางการพัฒนา	 โลจิสติกส์เป็นระบบและสามารถ

เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้	 และหาแนวทางในการขยายเส้นทางบางเส้นทางเพื่อ

ให้เกิดการพัฒนาเส้นทางที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาและเส้นทางที่เชื่อมต่อกับแนวชายแดน			 

1๘)	 ควรเสริมสร้างความร่วมมือหรือพันธมิตรกับหน่วยงานท่ีท�างานเกี่ยวกับความมั่นคง

ชายแดน	เช่น	NGO	ภาคประชาสังคม	และภาคธุรกิจ	และ	1๙)	เพิ่มขยายพื้นที่การเข้าเมือง

โดยการใช้หนังสือผ่านแดน	(Border	Pass)	ให้มากขึ้น	เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	ยกเว้นพื้นที่

ด้านความมั่นคง	เช่น	เขื่อน	พื้นที่ปฏิบัติการด้านการทหาร	เป็นต้น	
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บทที่ ๕
สรุป อภิปรายผล 

และข้อเสนอแนะ
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บทที่ ๕
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

	 การศกึษาเรือ่ง	“การบรหิารจดัการชายแดนเพือ่รองรับภยัคกุคามความมัน่คงในทศวรรษ

หน้า:	ศกึษาเฉพาะกรณชีายแดนภาคตะวนัออกและภาคตะวนัตก”	มวีตัถปุระสงค์	เพือ่ศกึษา

ภยัคกุคามด้านความมัน่คงตามแนวชายแดนในอีก	1๐	ปีข้างหน้า	รวมถงึศกึษาประสิทธภิาพ

ของกลไกการบรหิารจดัการชายแดนทีม่อียูใ่นปัจจบุนั	ในการจดัการผลกระทบจากปัญหาภยั

คกุคามด้านความมัน่คงทีจ่ะเกดิขึน้ในอกี	1๐	ปีข้างหน้า	และค้นหาแนวทางและข้อเสนอแนะ

เชงินโยบายต่อกองทพัและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง	ในการบริหารจดัการชายแดนทีจ่ะเกดิขึน้ใน

อีก	1๐	ปีข้างหน้า	ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	

โดยในบทนีผู้ว้จิยัได้สรปุผล	น�าเสนอผลการวจิยั	และเสนอข้อเสนอแนะเพือ่เป็นประโยชน์แก่

กองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

๕.๑	สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล

	 ผลสรปุและการอภปิรายผลการวจิยัเชงิคณุภาพ	(Qualitative	Research)	โดยผลการวจิยั

นี้มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก	(In-Depth	Interviews)	และการสนทนากลุ่ม	โดยกลุ่มตัวอย่าง	

คอื	 ผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั	 (Key	 Informants)	ทีม่าจากการเลอืกแบบเจาะจง	 (Purposeful	 Selection)	

และน�าข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา	 (Content	 Analysis)	 ซึ่งสามารถที่จะตอบค�าถามวิจัยทั้ง	 

๓	ข้อ	ได้ดังนี้

	 ๕.๑.๑	ค�าถามวิจัยข้อที่	๑	ภัยคุกคามด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนในอีก	๑๐	

ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร	

	 	 	 ๑.	ภาคตะวันออก

	 	 	 	 จากผลของการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มสามารถสรุปภัยคุกคาม

ความมัน่คงของภาคตะวันออกทีจ่ะเกิดขึน้ในอกี	1๐	ปีข้างหน้าได้	๗	ภยัคุกคาม	ดงันี	้1)	ปัญหา

ยาเสพติด	๒)	ปัญหาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	๓)	ปัญหาการก่อการร้าย

และอาชญากรรมข้ามชาติ	๔)	ปัญหาเรื่องการลักลอบค้าขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์	๕)	ปัญหา

การท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖)	ปัญหาทางด้านไซเบอร์	และ	๗)	ปัญหา

ประชากรแฝงในพื้นที่	ซึ่งสามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัยได้ดังตารางที่	๕.1	



1๕๖ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”
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1๕๗ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ                                                                                             
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	 	 	 จากผลของการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มสามารถสรุปภัยคุกคาม 

ความมัน่คงของภาคตะวนัตกทีจ่ะเกดิขึน้ในอกี	1๐	ปีข้างหน้าได้	๖	ภยัคกุคาม	ดงันี	้1)	ปัญหา 

การปักปันเขตแดน			๒)	ปัญหายาเสพติด	๓)	ภัยคุกคามทางไซเบอร์	๔)	ปัญหาชนกลุ่มน้อย	

๕)	ปัญหาสิง่แวดล้อมและมลพษิ	และ	๖)	ปัญหาทางสาธารณสุข	ซึง่สามารถสรุปและอภปิราย

ผลการวิจัยได้ดังตารางที่	๕.๒
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	 ๕.๑.๒	ค�าถามวิจัยข้อที	่ ๒	 ประสิทธิภาพของกลไกการบริหารจัดการชายแดนท่ีมี

อยู่ในปัจจุบัน	 ในการจัดการผลกระทบจากปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงท่ีจะเกิด

ขึ้นในอีก	๑๐	ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร

 	 	 ๑.	ภาคตะวันออก

	 	 	 	 ประสทิธิภาพของกลไกการบรหิารจดัการชายแดนทีม่แีละใช้ส�าหรับรองรับกบั

ปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงในปัจจุบัน	พบว่า	มิติด้านความมั่นคงมีกลไกในรูปแบบของ

คณะท�างาน ได้แก่	คณะกรรมการเขตแดนร่วมไทย	-	กัมพชูา	(Joint	Boundary	Commission:	

JBC)	 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน,	 คณะกรรมการชายแดน

ทั่วไปไทย	 -	 กัมพูชา	 (General	 Border	Committee:	GBC)	 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหมเป็นประธาน,	คณะกรรมการระดับสูง	(High	Level	Committee:	HLC)	มีผู้บัญชาการ

ทหารสูงสุดเป็นประธาน,	 คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดน

ไทย	-	กัมพูชา	(Border	Peace	Keeping	Committee	Between	Thailand	and	Cambodia:	

BPKC)	โดยมผีูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ	กองบญัชาการกองทพัไทยเป็นประธาน,	คณะกรรมการ

ชายแดนส่วนภูมิภาค	(Regional	Border	Committee:	RBC)	มีระดับแม่ทัพภาคเป็นประธาน,	

และคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิน่	(Township	Border	Committee:	TBC)	มรีะดบัผูบ้งัคับ

หน่วยเฉพาะกจิในพืน้ทีเ่ป็นประธาน	และคณะกรรมการร่วมภาครฐับาลและเอกชนเพือ่แก้ไข

ปัญหาเศรษฐกจิจงัหวดัสระแก้ว	(กรอ.จงัหวดัสระแก้ว)	โดยมผีูว่้าราชการจงัหวดัสระแก้วเป็น

ประธาน	 ซึ่งกลไกการบริหารจัดการชายแดนที่กล่าวมาข้างต้นนั้น	 มีระบบการท�างานที่ดีอยู่

แล้ว	ส่วนกลไกในรูปแบบของหน่วยงานขับเคลื่อน		ได้แก่	กองก�าลังบูรพา,	หน่วยเฉพาะ

กิจที่	1๒,	หน่วยเฉพาะกิจที่	1๓,	กองร้อยต�ารวจตระเวนชายแดนที่	1๒,	ส�านักงานประสาน

งานชายแดนไทย	-	กัมพูชา	ประจ�าพ้ืนที	่๒,	ต�ารวจภธูรจงัหวดัสระแก้ว,	ส�านกังานตรวจคนเข้า

เมืองจังหวัดสระแก้ว,	หอการค้าจังหวัดสระแก้ว,	ส�านักงานจังหวัดสระแก้ว,	ที่ว่าการอ�าเภอ

ชายแดน	 (อรัญประเทศ,	 ตาพระยา,	 คลองหาด)	 ศุลกากรอรัญประเทศ	และหน่วยราชการ

อืน่	ๆ 	ซ่ึงได้มกีารพบปะประชมุกันเป็นประจ�าทกุเดอืน	โดยมผู้ีว่าราชการจงัหวดัสระแก้วเป็น

ประธาน	อกีทัง้ยงัมกีารประชมุหารอืกนัเฉพาะเจ้าหน้าทีต่�ารวจและทหารอีกด้วย	นอกจากนี	้

ยังมีกลไกในรูปแบบอื่น ๆ	 ได้แก่	 	 การประชุมหารือกันเฉพาะเจ้าหน้าที่ต�ารวจและทหาร	

โดยหน่วยงานต่าง	ๆ	ในพื้นที่มีการบูรณาการการท�างานร่วมกัน	การจัดท�าโครงการหมู่บ้าน

เข้มแข็งคู่ขนาน	 การตั้งจุดตรวจร่วม	 การสร้างช่องทางการติดต่อประสานงานระหว่างกันทั้ง

แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ	 และจะมีการรายงานสถานการณ์โดยตรงต่อผู้บังคับ
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บัญชาแบบวันต่อวัน	มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดต่าง	ๆ	และจัดการประชุมฯ	ในหลายเวที	

เพื่อเป็นพื้นที่ส�าหรับให้หน่วยงานด้านความมั่นคงได้เข้ามาพูดคุยกัน	 ปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่

จะเป็นในเรื่องของก�าลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ	 ส่งผลท�าให้ความเข้มข้นในการตรวจหรือการ

เฝ้าระวงัป้องกันปัญหาขาดประสทิธภิาพ	ในพืน้ทีม่กีารสบัเปลีย่นก�าลงัเจ้าหน้าทีอ่ยูบ่่อยครัง้	

ส่งผลท�าให้เจ้าหน้าทีท่ีถู่กสบัเปลีย่นก�าลงัเข้ามาใหม่ในพ้ืนทีข่าดองค์ความรู้	ทกัษะ	และความ

ช�านาญ	 ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท�างานของเจ้าหน้าที่ในภารกิจด้านความมั่นคง	 ส่วน

กลไกในภาคธรุกจิพบว่าม	ีคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

จังหวัดสระแก้ว	(กรอ.จังหวัด)	โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน	เป็นกลไกที่ท�าหน้าที่ใน

การรวบรวมปัญหาและเสนอแนะนโยบายแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางเศรษฐกจิ

ในระดับจังหวัด

	 	 	 	 นโยบายการบริหารจดัการชายแดนในบางประเด็นไม่สอดคล้องกับสถานการณ์

ภยัคกุคามความมัน่คงทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที	่เช่น	นโยบายด้านแรงงานต่างด้าว	โดยภาครัฐต้องการ

ให้แรงงานต่างด้าวชาวกมัพชูาเดนิทางเข้ามาท�างานในพืน้ทีจ่งัหวดัสระแก้วอย่างถกูต้องตาม

กฎหมาย	(โดยการใช้หนังสือเดินทาง	หรือ	Passport)	ในขณะที่ภาคธุรกิจต้องการให้แรงงาน

ใช้เพียงบัตรผ่านแดน	(Border	Pass)	ในการเข้ามาท�างานก็ถือว่าเพียงพอแล้ว	ส่วนนโยบาย

ด้านการศึกษา	 เช่น	 การให้เงินอุดหนุนจากรัฐแก่สถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามทีก่ฎหมายก�าหนด	(ค่าใช้จ่ายรายหัว)	นัน้จะให้ตามจ�านวนยอดของผู้เรียน	ดงันัน้โรงเรียน

จึงต้องรับบุตรของแรงงานชาวกัมพูชาที่มาเกิดในไทย	หรือได้รับการรับรองสิทธิ	เข้าเรียนใน

โรงเรยีนขยายโอกาสของรฐับาลไทย	ซึง่ชาวกมัพชูาสามารถเรยีนได้โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย	ท�าให้

ในปัจจบุนัโรงเรยีนพืน้ทีช่ายแดนมเีดก็ชาวกัมพชูาเรยีนในสถานศึกษามากกว่าเดก็ไทย	เป็นต้น

	 	 	 	 นอกจากน้ี	 ยังพบปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการปัญหาภัยคุกคามความ

มั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนมีความล่าช้า	 กล่าวคือ	 สายการบังคับบัญชาจากส่วนกลาง	 

ไม่สอดคล้องกบัการปฏบิตังิานพืน้ที	่ เช่น	 กรณอี�านาจในการพจิารณาออกใบอนญุาตต่าง	ๆ	 

ของโรงงานอตุสาหกรรมในพืน้ทีเ่ป็นของกระทรวงอุตสาหกรรม	แต่ผูไ้ด้รับผลกระทบคอืชมุชน

ในพืน้ที	่แต่หน่วยงานทางจงัหวดัไม่ได้มส่ีวนในการรับผิดชอบในส่วนน้ัน	จงึไม่สามารถจดัการ

ผลกระทบในพื้นที่ได้

	 	 	 ประกอบกบัรฐับาลมีการเปลีย่นแปลงบ่อยครัง้	(เสถยีรภาพทางการเมอืง)	ส่งผล

ท�าให้นโยบายขาดความต่อเนือ่ง	ในขณะทีตั่วนโยบายเองยงัขาดความชดัเจน	ใช้ภาษาทีเ่ข้าใจ

ยาก	 ขาดการประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนทราบและเข้าใจถึงเป้าประสงค์ทีก่�าหนดไว้	 
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อกีทัง้	ผูป้ระกอบการบางรายไม่ปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีท่างราชการก�าหนดไว้	จงึส่งผลท�าให้

การด�าเนินงานตามนโยบายของหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	

	 	 	 	 สิ่งท่ีกลไกการบริหารจัดการชายแดนฝั่งตะวันออก	ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้

สามารถรองรับกับสถานการณ์ของภัยคุกคามความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไปในอีก	 1๐	 ปีข้าง

หน้า	 คือ	 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลส�าหรับใช้ในการตรวจสอบประวัติบุคคลก่อนอนุญาต

ให้เดินทางข้ามแดนให้มีความเชื่อมโยงกัน	 โดยการน�าเอาระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ

บริหารจัดการชายแดน	 หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพิ่มมากข้ึน	 หน่วยงาน

ราชการส่วนกลางควรมอบอ�านาจการตัดสินใจและสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

จัดการภัยคุกคามความมั่นคงบางประเด็นให้หน่วยงานในระดับพื้นที่	 เพื่อป้องปราบไม่ให้

ปัญหาดังกล่าวลุกลามจนสร้างความเสียในวงกว้าง	 อีกทั้ง	 ภาครัฐควรพัฒนาและยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนให้ดีข้ึน	 เน่ืองจากเป็นต้นต่อที่ส�าคัญอันจะน�า

ไปสู่ปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง	 ส่วนภาคธุรกิจมองว่า	 จากสถานการณ์การค้าชายแดน

ที่เปลี่ยนแปลงไป	 อาจส่งผลท�าให้หน่วยงานราชการในพื้นที่ต้องพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 

กฎระเบียบต่าง	ๆ 	ในบางประเด็น	เพื่อเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทาง

ด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนฝั่งตะวันออก

	 	 	 	 การบูรณการการท�างานร่วมกันของกลไกการบริหารจัดการชายแดนฝั่งตะวัน

ออกในมติด้ิานความมั่นคงนัน้	ทัง้คณะกรรมการเขตแดนร่วมไทย	-	กมัพชูา	(Joint	Boundary	

Commission:	JBC),	คณะกรรมการชายแดนทัว่ไปไทย	-	กมัพชูา	(General	Border	Committee:	

GBC),	คณะกรรมการระดับสูงไทย	-	กัมพูชา	(High	Level	Committee:	HLC),	คณะกรรมการ

ร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนไทย	 -	 กัมพูชา	 (Border	 Peace	 Keeping	

Committee	Between	Thailand	and	Cambodia:	BPKC),	คณะกรรมการชายแดนส่วนภมูภิาค

ไทย	-	กัมพูชา	(Regional	Border	Committee:	RBC),	คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น

ไทย	-	กัมพูชา	(Township	Border	Committee:	TBC)	และคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและ

เอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดสระแก้ว	 (กรอ.จังหวัดสระแก้ว)	 มีระบบการท�างาน

ที่มีล�าดับชั้นที่ดี	แต่สิ่งที่ขาดหายไป	คือ	กลไกการบริหารจัดการชายแดนในระดับจังหวัด	ซึ่ง

ท�าให้ขาดความเช่ือมโยงระหว่างภาครัฐ	 ภาคธุรกิจ	 และภาคประชาสังคม	 ดังจะเห็นได้จาก

ภาคธุรกิจซึ่งมีคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัด

สระแก้ว	 (กรอ.จังหวัด)	 ที่มีการท�างานแยกส่วนออกมาต่างหากเฉพาะภาคธุรกิจเพียงอย่าง

เดยีว	ซึง่ภาคธรุกจิมองว่าการท�างานของหน่วยงานภาคส่วนต่าง	ๆ 	ในพืน้ทียั่งขาดการบรูณา
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การการท�างานร่วมกัน	ส่งผลท�าให้การเฝ้าระวงัปัญหาภยัคกุคามความมัน่คงในพืน้ทีช่ายแดน

ขาดประสิทธิภาพ	

		 	 หากแบ่งเป็นประสทิธภิาพของกระบวนการบริหารและจากแง่มมุของผลลพัธ์	สามารถ

แบ่งได้ดังนี้

  	 ๑)	ประสิทธิภาพจากแง่มุมของกระบวนการการบริหาร

	 	 	 	 นโยบายด้านการบริหารจัดการชายแดน	 และนโยบายด้านการพัฒนาพื้นที่

ที่มีความชัดเจนกล่าวคือ	นโยบายด้านความมั่นคงในพื้นที่	 ได้แก่	 การเฝ้าตรวจและป้องกัน

ชายแดน	การจดัระเบยีบพืน้ทีแ่ละแก้ไขปัญหาความมัน่คงในพืน้ทีช่ายแดน	ส่วนนโยบายด้าน

เศรษฐกิจนั้นรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาพื้นที่แนวชายแดนให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ	ตลอดจน

มกีารสนบัสนนุงบประมาณส�าหรบัพฒันาในพืน้ทีด่งักล่าว	เพือ่จดัตัง้นคิมอตุสาหกรรมในเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว	ท�าให้มีการด�าเนินการต่าง	ๆ	ที่สอดรับกับการปฏิบัติ

งาน	จึงกล่าวได้ว่านโยบาย	วิสัยทัศน์	และกระบวนการบริหารขององค์กรที่มีความชัดเจนมี

ส่วนส�าคัญในการก�าหนดทิศทางของการด�าเนินงานในองค์กร	อันจะช่วยส่งเสริมการท�างาน

ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ	

	 	 	 	 นอกจากน้ี	 นโยบายของส่วนกลางในการรักษาความสัมพันธ์ทั้งแบบเป็น

ทางการและไม่เป็นทางการระหว่างผู้น�าระดับสูง	 ท�าให้ปัจจุบันผู้น�าของประเทศไทยกับ

ประเทศกัมพูชาน้ันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในทุกระดับ	 จึงท�าให้สถานการณ์	 และปัญหา

ความมั่นคงตามแนวชายแดนในมิติภัยคุกคามรูปแบบเดิมไม่เป็นอุปสรรค	 ท�าให้เกิดความ

สัมพันธ์	และบรรยากาศการปฏิบัติงานที่ดีของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างยิ่ง		

	 	 	 ๒)	ประสิทธิภาพจากแง่มุมของผลลัพธ์	

	 	 	 	 หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง

กับภัยคุกคามในพื้นที่	โดยการวิเคราะห์ภัยคุกคาม	เพื่อน�ามาพิจารณาปรับปรุงการวางก�าลัง	

ด่านตรวจ	จุดตรวจ	รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน

งานด้านความมั่นคงกับเจ้าหน้าที่	 เพื่อแก้ไขการขาดแคลนก�าลังพล	 ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ปฏิบัติ

งานมีจิตส�านึกที่ดีต่อการท�างาน	มีการปรับภารกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม	อันน�ามาสู่

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นที่พอใจของประชาชน

	 	 	 	 ดังที่	 ทิพาวดี	 เมฆสวรรค์	 กล่าวว่า	 ประสิทธิภาพมีความหมายรวมถึงผลิต

ภาพและประสิทธิภาพ	 โดยในมิติของผลผลิตและผลลัพธ์	 ได้แก่	 การท�างานที่มีคุณภาพ	 
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เกิดประโยชน์ต่อสังคม	เกิดผลก�าไร	ทันเวลา	ผู้ปฏิบัติงานมีจิตส�านึกที่ดีต่อการท�างาน	และ

การบริการเป็นที่พอใจของลูกค้าหรือผู้มารับบริการ	 สอดคล้องกับสมใจ	 สวยสม	 ที่ได้กล่าว

ว่า	กระบวนการขององค์กร	เป็นองค์ประกอบส�าคัญเป็นล�าดับสองต่อจากองค์ประกอบด้าน

บุคคล	ซึ่งกระบวนการที่ส�าคัญขององค์กร	คือ	การด�าเนินงานทั้งหมดที่จะท�าให้เกิดการผลิต

และการบรกิารทีน่่าพอใจ	ขอบข่ายของกระบวนการขององค์กรทีเ่อ้ือต่อการเพิม่ประสิทธภิาพ

ขององค์กร	ได้แก่	การจดัโครงสร้างงานขององค์กร	การวางแผน	การจัดองค์กรในด้านบคุลากร	

การสร้างแรงจูงใจในการท�างาน	 การควบคุมคุณภาพการท�างานและการพัฒนาองค์กร	 เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพ

	 	 	 	 ส�าหรบัการจัดอตัราก�าลงัเป็นปัจจัยทีม่คีวามส�าคญัต่อประสิทธิภาพการบริหาร

งาน	เนือ่งจากการจัดอัตราก�าลงัเป็นกระบวนการบริหารก�าลังคนในองค์การให้เพยีงพอ	เพือ่

จะสามารถปฏิบัติภารกิจขององค์การได้อย่างส�าเร็จตามวัตถุประสงค์	 แต่การเปิดโอกาสให้

ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนบัสนนุงานด้านความมัน่คงแล้วกต็าม	สามารถแก้ไข

ปัญหาได้ระดับหนึ่งเท่านั้น	เนื่องจากประชาชนยังมีข้อจ�ากัดเรื่องความรู้	ความเข้าใจ	และวิธี

การในการตอบสนองกับภัยคุกคามความมั่นคง	 ดังน้ันจึงยังคงต้องการเจ้าหน้าที่ทางทหาร	

เพื่อรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่

	 	 	 	 นอกจากนี	้ยงัพบปัญหาอปุสรรคทีเ่กดิจากการประกาศใช้กฎอยัการศกึ	กล่าว

คือ	หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว	มองว่ายังคงต้องจ�ากัดพื้นที่การเข้ามาของ

แรงงานต่างด้าวไว้เพียงแค่อ�าเภออรัญประเทศเท่านั้น	 ส่วนภาคธุรกิจต้องการให้ภาคความ

มั่นคงปรับเปลี่ยนกฎ	 ระเบียบ	และข้อบังคับ	 โดยการอนุญาตให้แรงงาน	และนักท่องเที่ยว

ชาวกัมพูชาสามารถเดินทางเข้ามาท�างานในพื้นที่ตอนใน	(อ�าเภอเมือง)	ได้

 	 	 ๒.		ภาคตะวันตก	

	 	 	 	 	 ประสทิธภิาพของกลไกการบริหารจดัการชายแดนทีม่แีละใช้รองรับกับปัญหา

ภัยคกุคามความมัน่คงในปัจจบัุน	พบว่า	มกีลไกในรปูแบบของคณะท�างาน ได้แก่	คณะกรรมการ

เขตแดนร่วมไทย	 -	 เมียนมา	 (Joint	 Boundary	 Commission:	 JBC)	 โดยมีรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน,	คณะกรรมาธกิารร่วมว่าด้วยความร่วมมอืทวภิาคไีทย	 

-	เมียนมา	(Thailand	-	Myanmar	Joint	Commission	for	Bilateral	Cooperation:	JC)	โดย

มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน,	 คณะกรรมการระดับสูงไทย	 -	 

เมยีนมา	(High	Level	Committee:	HLC)	โดยมผีูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ	กองบญัชาการกองทพัไทย 

เป็นประธาน,	 คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย	 -	 เมียนมา	 (Regional	 Border	 
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Committee:	 RBC)	 โดยมีแม่ทัพภาคเป็นประธาน,	 คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย	

-	เมียนมา	(Township	Border	Committee:	TBC)	โดยมีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่เป็น

ประธาน,	คณะกรรมาธิการร่วมด้านการค้าไทย	-	เมียนมา	(Joint	Trade	Commission:	JTC)	

โดยมอีธบิดกีรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นประธาน	และคณะกรรมการร่วมภาครฐับาล

และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดสระแก้ว	(กรอ.จังหวัดจนบุรี)	โดยมีผู้ว่าราชการ

จังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธาน	 ส่วนกลไกในรูปแบบของหน่วยงานขับเคลื่อน	 ได้แก่	 

กองก�าลังสุรสีห์,	 หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า,	 หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ,	 หน่วยเฉพาะ

กิจจงอางศึก,		กองพลทหารราบที่	๙,	มณฑลทหารบกที่	1๗,	ส�านักงานจังหวัดกาญจนบุรี,	 

ที่ว่าการอ�าเภอชายแดน	 	 (สังขละบุรี,	 ทองผาภูมิ,	 ไทรโยค,	 เมืองกาญจนบุรี	 และต่าน

มะขามเตี้ย),	ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง,	ศุลกากรสังขละบุรี,	สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี,	

ส�านักงานป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี,	 กองร้อยต�ารวจตระเวนชายแดนที่	 1๓	 และหอการค้า

จังหวัดกาญจนบุรี	นอกจากนี้	ยังมี	กลไกในรูปแบบอื่น ๆ  ได้แก่	โครงการที่อยู่ในความดูแล

รบัผดิชอบอกีกว่า	1๐	โครงการ	ทัง้หมูบ้่านเข้มแขง็	หมูบ้่านคูข่นาน	โครงการฝึกอาชพีการปลกู

หม่อนเลี้ยงไหม	การทอผ้าไหม	ฯลฯ	โดยมีกรมกิจการชายแดนทหาร	กองบัญชาการกองทัพ

ไทย	และกองทพับก	ให้ความช่วยเหลอืในด้านต่าง	ๆ 	ควบคูก่นัไป	ส่วนวธิกีารท�างานในระดบั

จงัหวดั	กล่าวคอื	ก่อนทีจ่งัหวดักาญจนบรุจีะมกีารตดัสนิใจด�าเนนิการใด	ๆ 	ทางจงัหวดัจะต้อง

มกีารหารอืร่วมกบัฝ่ายทหารในพืน้ทีก่่อนทกุคร้ัง	เพือ่วเิคราะห์ถงึขีดความสามารถของก�าลงั

เจ้าหน้าทีว่่ามกี�าลงัเจ้าหน้าทีเ่พยีงพอหรอืไม่	งบประมาณทีม่อียู่เพยีงพอหรือไม่	เจ้าหน้าทีม่ี

องค์ความรูแ้ละความเชีย่วชาญมากน้อยเพยีงใดในเร่ืองทีเ่สนอมา	สามารถรองรับกับภารกจิ

ของจังหวัดที่จะด�าเนินการได้หรือไม่	เป็นต้น	เมื่อรับข้อคิดเห็นจากฝ่ายต่าง	ๆ 	เรียบร้อยแล้ว

จงึค่อยตดัสินใจ	ส่วนจุดผ่านแดนได้มกีารเพ่ิมอตัราก�าลงัมากขึน้	พร้อมทัง้น�าระบบเทคโนโลยี

ที่มีความทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการตรวจคัดกรองบุคคลที่จะเดินทางเข้าเมือง	 แต่วัสดุ

อปุกรณ์ทีม่อียูใ่นปัจจบุนัมไีม่เพยีงพอ	ซึง่หากทางด่านตรวจคนเข้าเมอืงมเีทคโนโลยีทีท่นัสมยั	

กจ็ะช่วยให้สามารถเชือ่มต่อกับระบบฐานข้อมลูระหว่างหน่วยงานด้านความมัน่คงต่าง	ๆ 	ได้

ทั่วทั้งประเทศ	ซึ่งจะส่งผลท�าให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นด้วย

	 	 	 	 ส�าหรบัประเดน็เกีย่วกับการแปลงนโยบายด้านการบรหิารจดัการชายแดนจาก

ส่วนกลางมาสูก่ารปฏิบัตน้ัิน	หน่วยงานในพืน้ทีช่ายแดนฝ่ังตะวนัตกมองว่า	ส่วนใหญ่สามารถ

น�านโยบายจากส่วนกลางมาแปลงสูก่ารปฏบิตัไิด้อย่างถูกต้อง	เน่ืองจากมกีารรับค�าส่ังโดยตรง

จากผูบ้งัคบับญัชา	ซึง่ค�าสัง่ทกุอย่างจะอยูใ่นระบบอิเล็กทรอนิค	หรือระบบสารสนเทศ	ซึง่จะ
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มรีายละเอยีดทัง้นโยบายและขัน้ตอนการปฏบิตั	ิทางเจ้าหน้าทีท่กุระดบัสามารถน�าไปด�าเนนิ

การได้เลย	ไม่ต้องแปลงอะไรมากมาย

	 	 	 	 สิ่งท่ีกลไกการบริหารจัดการชายแดนฝั่งตะวันตก	 ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้

สามารถรองรับกับสถานการณ์ของภัยคุกคามความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไปในอีก	 1๐	 ปีข้าง

หน้า	คอื	ในอนาคตหากด่านพนุ�า้ร้อน	สามารถด�าเนนิการได้เตม็รปูแบบ	คาดว่าพืน้ทีช่ายแดน

จะถกูพฒันาให้เป็นพืน้ทีก่ารค้าชายแดนมากย่ิงข้ึน	ซึง่จะส่งผลท�าให้หน่วยงานด้านความมัน่คง

ต้องพฒันาขดีความสามารถและเตรยีมความพร้อมในมติต่ิาง	ๆ 	เพือ่รับมอืกบัภยัคกุคามความ

มั่นคงที่จะเพิ่มมากขึ้น	กล่าวคือ	ปัญหาเขตแดน	ชนกลุ่มน้อย	การขอรับสิทธิและขอสัญชาติ	

ซึ่งทาง	 มหาดไทยต้องเพ่ิมความระมัดระวังมากขึ้น	 ปัญหาสินค้าหนีภาษีซึ่งในอนาคตจะส่ง

ผลกระทบอย่างมากโดยเฉพาะด่านพุน�า้ร้อน	ซึง่สร้างความกงัวลให้หน่วยทหารในพืน้ทีอ่ย่าง

มาก	การอนุญาตให้ชาวเมียนมาเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังตัวอ�าเภอได้	แต่เมื่อเข้ามาแล้วมี

การหลบหนไีปยงัพ้ืนทีอ่ืน่	ปัญหาสนิค้าหนีภาษทีางด่านสังขละบรีุซึง่มีการตรวจพบปัญหาดงั

กล่าวเกดิขึน้มาจากเจ้าหน้าทีท่ัง้ฝ่ายไทยและเมยีนมาได้รบัผลประโยชน์	ปัญหาชนกลุม่น้อย

ในพื้นที่ตะเข็บชายแดนไทย	-	เมียนมา	ที่มีการแอบลักลอบเดินทางเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่

ฝั่งไทย	 ซึ่งคาดว่าในอนาคตปัญหาน้ีจะกลายเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของไทยในอนาคต	

จากสถานการณ์ภยัคกุคามความมัน่คงทีก่�าลงัเปลีย่นแปลงไปอาจส่งผลท�าให้กลไกการบรหิาร

จดัการชายแดนต้องการพฒันาและปรบัเปลีย่นตามไปด้วย	เช่น	กฎระเบยีบ	กฎหมาย	วธิกีาร

ท�างาน	แผนการรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงที่จะเกิดขึ้น	ร่วมกันการเจ้าหน้าที่ด้านความ

มั่นคงต้องมีการเสริมสร้างองค์ความรู้	 ทักษะ	 และยุทธวิธีในการรับมือกับปัญหาภัยคุกคาม

ความมั่นคงเพิ่มเติม	เพื่อท�าให้การบริหารจัดการชายแดนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

	 	 	 การบูรณาการการท�างานร่วมกันของกลไกการบริหารจัดการชายแดนฝั่งตะวัน

ตกนั้น	หน่วยงานราชการในพื้นที่มีการบูรณาการการท�างานร่วมกัน	กล่าวคือ	มีการประชุม

ร่วมกนัเดอืนละครัง้	โดยแต่ละหน่วยงานจะมกีารผลดัเปลีย่นหมนุเวยีนกนัเป็นเจ้าภาพ	หรือท่ี

เรยีกว่า	“สภากาแฟ”	แต่ละหน่วยจะมกีารจดัส่งเจ้าหน้าทีเ่ข้าร่วมปฏบิตังิานร่วมกันเป็นอย่าง

ดี	 พล.ร.๙	 เป็นหน่วยงานที่คอยท�าหน้าที่เสริมสร้างความสัมพันธ์	 โดยมีศูนย์ประสานงาน

ชายแดน	มกีองก�าลงัเฉพาะกจิ	ส่วนในระดบัเจ้าหน้าทีป่ฏบิตังิานมกีารท�างานร่วมกันเป็นทมี	

ทั้งทหาร	ต�ารวจตรวจคนเข้าเมือง	เจ้าหน้าที่ศุลกากร	เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง	เจ้าหน้าที่ป่าไม้	

เจ้าหน้าทีท่หาร	ต�ารวจตระเวนชายแดน	ฯลฯ	ซึง่มกีารลาดตระเวนร่วมกนั	มกีารประชมุหารอื

ร่วมกันอย่างสม�่าเสมอ	มีการเสริมก�าลังเจ้าหน้าที่ให้แก่หน่วยงานต่าง	ๆ 	ที่ขาดแคลน		มีการ
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ตั้งจุดตรวจ	การเข้าตรวจค้น	การเข้าจับกุม	การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร	ซึ่งเป็นการท�างาน

ในรูปแบบของคณะท�างาน	อีกทั้ยังมีการประชุมในลักษณะต่าง	ๆ	โดยมีทั้งนายอ�าเภอ	ผู้ว่า

ราชการจงัหวดั	ผูก้�ากบั	และผูบ้งัคบับญัชาหน่วยทหารในพืน้ทีเ่ข้าร่วมประชุมทกุคร้ัง	แต่ส่ิงที่

ยังคงเป็นปัญหาอยู่	คือ	บทลงโทษตามประมวลกฎหมายในบางมาตรา	เช่น	การลักลอบเดิน

ทางเข้าเมอืงควรมกีารปรบัปรงุแก้ไขให้มอีตัราโทษทีส่งูขึน้	หน่วยงานภาคธรุกจิและหน่วยงาน

ด้านความมั่นคงในพื้นที่	 มีความตระหนักรู้ในประเด็นเกี่ยวความมั่นคงของชาติที่ไม่ตรงกัน	

เป็นต้น

	 	 	 หากแบ่งเป็นประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารและจากแง่มุมของผลลัพธ์	

สามารถแบ่งได้ดังนี้

	 	 	 ๑)	ประสิทธิภาพจากแง่มุมของกระบวนการการบริหาร

	 	 	 	 ในด้านทรัพยากรบุคคล	 คือ	 ก�าลังพลในพื้นที่มีความเพียงพอต่อการปฏิบัติ

ภารกิจ	เนื่องจากภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขา	จึงท�าให้การเคลื่อนย้ายแรงงาน	การเคลื่อนย้าย

ของประชากรไม่สะดวก	อกีทัง้ความไม่ปลอดภยัจากชนกลุม่น้อย	ท�าให้สามารถควบคมุพืน้ที่

ตามแนวชายแดนได้เป็นอย่างดี	นอกจากนี้การปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัด

กาญจนบุรีมีการวางแผน	อ�านวยการ	สั่งการอย่างมีประสิทธิภาพ	เนื่องจากการมีโครงสร้าง

การจัดหน่วยท่ีอ่อนตัวต่อการรับภารกิจหลากหลายรูปแบบเป็นส�าคัญ	 อีกท้ังผู้บังคับบัญชา

ยังมนีโยบายรบัทราบปัญหาข้อขดัข้องในการปฏบัิตงิานด้วยการลงพืน้ทีต่รวจเย่ียมการปฏบิตัิ

งานในพืน้ที	่และการมอบของขวญัให้แก่ก�าลงัพลทีป่ฏบัิตหิน้าทีต่ามแนวชายแดน	จงึเป็นการ

เสริมสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่ก�าลังพลปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา	 เป็น

อย่างดียิ่ง	ซึ่งมีส่วนส�าคัญให้ผลการปฏิบัติงานก่อให้เกิดความพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน	

	 	 	 	 ส�าหรบัการปรบัตวัโดยการใช้เทคโนโลยีในการรองรบัภยัคกุคามนัน้	หน่วยงาน

ในจังหวัดกาญจนบุรี	มีการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบ/	คัดกรองเพื่อการเข้าและขอ

อยู่ต่อในประเทศอย่างถูกต้องแม่นย�า	 มีทิศทางที่มุ่งพัฒนาระบบสารสนเทศ	 ซึ่งถือว่าเป็น

ทุนส�าคัญของหน่วยงาน	พร้อมๆ	กับสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ	ท�าให้ผูป้ฏบิตังิานสามารถน�าระบบสารสนเทศมาใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ	และ

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	แม่นย�า	และรวดเร็ว	ท�าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

พร้อมรับมือกับสถานการณ์ความมั่นคงในอนาคต	 ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าความพร้อมของ

อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้	 นับว่าเป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อประสิทธิภาพขององค์การ	
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เนื่องจากอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้	 ที่มีประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

อย่างเพียงพอ	จะเป็นปัจจัยที่ท�าให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 	 ดังที่	ส�านักงาน	ก.พ.	ได้กล่าวถึง	ลักษณะที่จะบ่งบอกว่าองค์การมีประสิทธิภาพ

หรือไม่	ซึ่งต้องพิจารณาถึงความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้	ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความ

สัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน	 เนื่องจากอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เป็นปัจจัย

หนึ่งของการบริหารงาน	 และ	 ธงชัย	 สันติวงษ์	 ได้กล่าวว่า	 ในองค์การท่ีมีการน�าเครื่องจักร 

เครื่องมือทันสมัยมาใช้	 โดยเฉพาะการน�าเทคโนโลยีด้านสารสนเทศเข้ามาใช้ในการท�างาน

จะช่วยให้การผลิตและการบริการต่าง	ๆ	ท�าได้สะดวก	รวดเร็ว	ง่าย	ไว	ได้ผลดี	และมีราคา

ถูก	 อีกท้ังยังสอดคล้องกับ	 ติน	 ปรัชญพฤทธิ์	 และไกรยุทธ	 ธีรตยาคีนันท์	 ที่ได้กล่าวถึง 

ความหมายของประสิทธิภาพจากแง่มุมของกระบวนการการบริหาร	ว่าหมายถึง	การท�างาน

ด้วยวิธีการหรือเทคนิคที่สะดวกสบายกว่าเดิม	หรือท�างานด้วยความรวดเร็ว	หรือการท�างาน

ที่ถูกต้องตามระบบระเบียบขั้นตอนของทางราชการ

 	 	 ๒)	ประสิทธิภาพจากแง่มุมของผลลัพธ์

	 	 	 	 หน่วยงานในพืน้ทีม่กีารท�างานเชงิรุก	และมกีารบรูณาการด้านงานข่าวกับทกุ

หน่วยงานในพืน้ทีห่น่วยงานในจงัหวดักาญจนบรีุ	เพือ่ตดิตามความเคล่ือนไหวของขบวนการ

กระท�าผิดกฎหมายที่เป็นภัยคุกคามรูปแบบต่าง	ๆ	อย่างต่อเนื่อง	 โดยการตั้งจุดตรวจถาวร	 

ซึ่งมีการบูรณาการทั้งภาคความมั่นคง	 ภาคเศรษฐกิจ	 และภาคสังคม	 เสมือนเป็นการช่วย

กรองอีกครั้ง	 เป็นการกรองซ�้า	และเป็นการช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอีกทางหนึ่ง	นอกจากนี้	ยัง

มีกลไกเฉพาะพื้นที่ที่จะสามารถใช้จัดการผลกระทบจากปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่

จะเกิดขึ้นในอีก	 1๐	 ปีข้างหน้าคือ	 การพบปะพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ 

ภาคเอกชนของไทยกับเมยีนมา	และโครงการหมูบ้่านเข้มแขง็คูข่นานไทย-เมยีนมา	เป็นต้น	ซึง่

การบรูณาการการท�างานร่วมกันนัน้ทกุภาคส่วนน้ัน	ถือเป็นการเพิม่ประสิทธิภาพอีกทางหน่ึง
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๕.๒	ข้อเสนอแนะ

	 เพื่อให้ผลการวิจัยนี้สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานทั้งกองทัพ

และหน่วยงานความมั่นคงอื่น	ๆ	ได้มากยิ่งขึ้น	ผู้วิจัยใคร่ขอเสนอข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน	

ดังต่อไปนี้

	 ๕.๒.๑	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 	 ๕.๒.๑.๑	ภาคตะวันออก	

	 	 	 1)	 ภาครัฐควรมีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายในบางประเด็นให้มีความสอดคล้อง

กับสถานการณ์ของปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน	อีกทั้ง	ควรมีการกระจาย 

อ�านาจจากส่วนกลางลงไปสูร่ะดบัพืน้ทีใ่ห้มากขึน้	เช่น	การมอบหมายอ�านาจการตดัสนิใจสัง่

การในการบริหารจัดการภัยคุกคามความมั่นคงในบางประเด็นให้แก่หน่วยงานในพื้นที่	 เพื่อ

ป้องปรามและเฝ้าระวังป้องกันมิให้ปัญหาเหล่านั้น	เกิดการลุกลาม	ขยายตัว	และสร้างความ

เสียหายในวงกว้าง

	 	 	 ๒)	 ภาครัฐควรมีนโยบายที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน	(ทั้งภาครัฐ	ภาคธุรกิจ/

เอกชน	และภาคประชาสงัคม)	เข้ามามส่ีวนร่วมในการบรหิารจดัการชายแดน	ทัง้การน�าเสนอ

ข้อมูลเชิงนโยบายและการลงมือปฏิบัติตามแผนงาน	 ซึ่งจะส่งผลท�าให้การบริหารจัดการ

ชายแดนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

	 	 	 ๓)	 ภาครัฐ	 และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท�านโยบายด้านการบริหารจัดการ

ชายแดน	ควรมกีารเผยแพร่ข้อมลูและประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทกุภาคส่วนได้รับรู้	รับทราบ	

เพื่อผู้ก�าหนดนโยบาย	และผู้น�านโยบายไปปฏิบัติมีความเข้าใจที่ตรงกัน

	 	 	 ๔)	 จากแนวโน้มที่ความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค	เช่น	แนวพื้นที่

พัฒนาตะวันออก-ตะวันตก	 (East-West	 Economic	 Corridor:	 EWEC)	 โครงการพัฒนา 

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	(Greater	Mekong	Subregion:	GMS)	

ที่จะสามารถส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีมากยิ่งขึ้น	ดังนั้นในอนาคต	ภาครัฐควร

พิจารณาผ่อนปรนกฎอัยการศึก	 ให้ท้ังแรงงานและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังพื้นที่

อื่นนอกเหนือจากพื้นที่อ�าเภออรัญประเทศ

	 	 	 ๕)	 ภาครัฐส่วนกลางควรเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านกลไกการบริหารจัดการ

ชายแดนในมิติต่าง	 ๆ	 รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการด�าเนินงานตามแผนบริหาร

จัดการชายแดนด้านความมั่นคง	 (พ.ศ.๒๕๕๙	 -	 ๒๕๖๔)	 ให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้าน

ความมัน่คงทัง้ในระดบัภมูภิาคและระดบัพืน้ที	่ให้มอีงค์ความรูอ้ย่างเท่าเทยีมกนัทกุระดบัชัน้	
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อันจะส่งผลท�าให้เจ้าหน้าทีเ่ลอืกใช้กลไกในการบรหิารจดัการปัญหาภยัคกุคามความมัน่คงได้

อย่างถูกต้อง	เหมาะสม	และสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

	 	 	 ๖)	 ภาครัฐควรแก้ไขปัญหาการขาดแคลนก�าลังพล	 โดยควรส่งเสริมการน�า

เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้กว้างขวาง	เพื่อทดแทนก�าลังพลบางส่วน

	 	 	 ๗)		ทกุภาคส่วนควรส่งเสรมิความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้าทีฝ่่ายไทย	และประเทศ

เพื่อนบ้านทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ	 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

	 	 	 ๕.๒.๑.๒	ภาคตะวันตก

	 	 	 1)	 ภาครัฐควรต้องระมัดระวังการด�าเนินนโยบายระหว่างประเทศ	 โดยภาครัฐ

ยังคงต้องใช้กลไกอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการในพื้นที่	

	 	 	 ๒)	 ส�าหรับพื้นที่ชายแดน	 ที่ยังไม่สามารถปักปันหลักเขตแดนร่วมกัน	 และยัง

เผชิญปัญหาชนกลุ่มน้อยในพื้นท่ี	 ภาครัฐควรพิจารณาเปิดเป็นจุดผ่อนปรนพิเศษเพื่อไม่ให้

เสียโอกาสที่ประเทศจะได้รับ

	 	 	 ๓)	 ภาครัฐควรมองวัฒนธรรมที่หลากหลายในพื้นที่เป็นทุนทางสังคม	 โดยดึง 

องค์ความรู้และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่มาสร้างประโยชน์ในการส่งเสริมการ 

ท่องเที่ยว	และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นแรงสนับสนุนในการพัฒนาชายแดน	

	 	 	 ๔)	 ส�าหรบัแนวโน้มในอนาคตทีด่่านถาวรน่าจะมแีนวโน้มเกดิขึน้ได้ยาก	เนือ่งจาก

ยังไม่สามารถปักปันหลักเขตแดนร่วมกัน	 และยังเผชิญปัญหาชนกลุ่มน้อยในพื้นท่ี	 ดังน้ัน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุขในพื้นที่	 จึงควรปรับรูปแบบหรือวิธีการท�างานให้มี

ด่านสาธารณสุขประจ�าจุดผ่อนปรนพิเศษ	เพื่อให้การควบคุมโรคมีประสิทธิภาพมากขึ้น

	 	 	 ๕)	 ทุกภาคส่วนควรเตรียมรับมือกับแนวโน้ม	 การเดินทางข้ามแดนที่อาจมีมาก

ขึ้นในอนาคต	ตลอดจนการพัฒนาเมืองชายแดนให้พร้อมรับกับการขยายตัวของชุมชนเมือง

ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

	 ๕.๒.๑	ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 	 1)	 ในการศกึษาในครัง้นีไ้ด้ท�าการศกึษาเฉพาะพืน้ทีภ่าคตะวนัออกและภาคตะวนัตก	 

๒	 จังหวัด	 คือ	 สระแก้วและกาญจนบุรีเท่านั้น	 ดังนั้นควรมีการศึกษาในพื้นที่ชายแดนใน

จังหวัดอื่น	 ๆ	 และภาคอื่น	 ๆ	 ด้วย	 เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับผลกระทบและ 

การเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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	 	 	 ๒)	 การศึกษาครั้งน้ี	 ได้ท�าการศึกษาเชิงคุณภาพ	 ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล

จากผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานในหน่วยงานความมัน่คงและทกุภาคส่วน	ดงันัน้เพือ่ให้ได้ข้อมลู

ที่ครอบคลุมมากขึ้น	ควรท�าการศึกษาในเชิงประมาณ	โดยท�าการศึกษากลุ่มตัวอย่างจากทุก

ภาคส่วนเช่นเดยีวกนัถงึผลกระทบด้านภยัคกุคามความมัน่คงและประสทิธภิาพของกลไกการ

บริหารจัดการชายแดนท�าหน้าที่ของหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่	 เพื่อให้การวิจัยสามารถ

อธิบายผลได้กว้างขว้างมากยิ่งขึ้น

๕.๓	ข้อจ�ากัดในการวิจัย

	 ๕.๓.1	เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์เชิงลึก	(In-depth	Interview)	ที่คณะผู้วิจัย

ได้เลือกผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญัโดยการเลอืกแบบเจาะจง	(Purposeful	Selection)	ทัง้ภาคตะวนัออก

และตะวันตกรวมจ�านวน	๖	ท่าน	ครอบคลุมด้านความมั่นคง	 เศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	

ทรัพยากรธรรมชาติ	 และสิ่งแวดล้อม	 แต่เนื่องจากปัจจัยทางด้านเวลาและสถานที่ท�าให้ 

คณะผูว้จิยัไม่สามารถเกบ็รวบรวมข้อมลูในการสมัภาษณ์เชงิลกึได้ครอบคลมุทัง้หมด	อย่างไร

กต็ามเพือ่ให้การวจิยัเป็นไปอย่างสมบรูณ์คณะวิจยัจงึได้ท�าการวิจยัเชงิเอกสาร	(Documentary	

Research)	การสนทนากลุ่ม	(Focus	Group)	กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติควบคู่ไปด้วย

	 ๕.๓.๒	ส�าหรับค�าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มที่มีจ�านวนข้อไม่เท่า

กัน	 เนื่องจากคณะผู้วิจัยได้ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมแตกต่างกัน	 คือ	 ระดับ 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ	 ดังนั้นจึงท�าให้คณะผู้วิจัยได้ก�าหนดจ�านวนข้อของค�าถาม

ในการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มไม่เท่ากัน	 เพื่อให้มีความสอดคล้องและเหมาะสม 

กับหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มตัวอย่าง	แต่อย่างไรก็ตามทั้งค�าถามสัมภาษณ์เชิงลึกและ

การสนทนากลุม่ได้ก�าหนดไว้ให้สามารถตอบวตัถุประสงค์ของการวจิยั	และก�าหนดตามกรอบ

แนวคิดการวิจัยที่ได้ก�าหนดไว้
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ภัยคุกคามรูปแบบใหม่: กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี. ปริญญารัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต.	จันทบุรี,	๒๕๖๐

บัวทิพย์	 ศุภสร. “ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การกับ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)”.  

(การค้นคว้าอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต,	สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์	

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ	 มหาวิทยาลัยศรีปทุม,	 กรุงเทพ,	 ๒๕๕๖)	

หน้า	1๗

พะยอม	 แก้วก�าเนิด.	 “กลยุทธ์การท�างานให้มีประสิทธิภาพ”.	 (กรุงเทพฯ,	 สถาบันราชภัฏ

สวนดุสิต,	๒๕๓๒).	หน้า	๒.

ยุทธศาสตร์ชาติ	ระยะ	๒๐	ปี	 (พ.ศ.๒๕๖๐	-	๒๕๗๙).	เรื่อง “ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์

ด้านความมั่นคง”, ๒๕๖๐,	น.	๖๖	-	๖๘.	เข้าถึงได้จาก	http://www.nesdb.go.th/

download/	document/ร่างยทุธศาสตร์ชาต%ิ๒๐ระยะ%๒๐๒๐%	๒๐ปี%๒๐(พ.ศ.

๒๕๖๐%๒๐-%๒๐๒๕๗๙)pdf.



1๗๕ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ                                                                                             

รวี	ชื่อชม.	เรื่อง	“ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองของภาครัฐเพื่อรองรับการ

เปิดเสรปีระชาคมอาเซยีนในปี ค.ศ.๒๐๑๕”.	วารสารวชิาการมหาวทิยาลัยอีสเทร์น

เอเชีย	ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	ปีที่	๖	ฉบับที่	1	ประจ�าเดือนมกราคม	

–	เมษายน	๒๕๕๙,	น.	๒๒๖

ราชบณัฑติยสถาน. “พจนานุกรมฉบับเฉลมิพระเกยีรต ิพ.ศ. ๒๕๒๕”.	(กรงุเทพฯ,	ไทยวฒันา

พานิช).	หน้า	๓๒๔.

ราชบณัฑติยสถาน.	พจนานกุรมอเิลก็ทรอนิกส์ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒,	ม.ป.ป.,	

เข้าถึงได้จาก:		http://msk-school.net/TRIED๒๕๔๒/keywords.html.	

วรทั	พฤกษากลุนันท์.	“ประสทิธภิาพและประสทิธผิล (Efficiency & Effectiveness)”.	(ออนไลน์).	

เข้าถึงได้จาก:	http://peenet.blogspot.com/๒	๐	๐	๘	/	๐	๗	/	efficiency-effec-

tivenessadministrator.html,	๒๕๕๐

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร. คู่มือใช้เป็นแนวทางการศึกษาตามหลักสูตรของวิทยาลัย

ป้องกันราชอาณาจักร, ม.ป.ป.,	กรุงเทพฯ

วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร.	บทเรยีนที ่๑ ยทุธศาสตร์ชาต.ิ (ใช้เฉพาะการศกึษาในวทิยาลัย

ป้องกันราชอาณาจักร), ม.ป.ป,	 เข้าถึงได้จาก:	 http://www.ldinet.org/๒๐๐๘/ 

images/stories/	books/reform/๐๗_Social-reform_ldi.pdf.	

ศิริวรรณ	 เสรีรัตน์	 และคณะ.	 “องค์การและการจัดการ”.	 (กรุงเทพฯ,	 ธรรมสาร,	 ๒๕๔๕).	 

หน้า	๔๕

ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์,	เรือ่ง	“แนวทางการสร้างความร่วมมอืในการต่อต้านภยัคุกคามไม่ตาม

แบบระหว่างราชอาณาจักรไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม : กรณีศึกษาเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างสระแก้ว - พนมเปญ - โฮจิมิน”, 

เอกสารวจิยัฉบับสมบูรณ์,	ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์	สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ,	

๒๕๕๙,	น.	๕๘	–	๖๒

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์,	 เรื่อง	“แนวทางการสร้างความร่วมมือในการต่อต้าน  ภัยคุกคามไม่

ตามแบบระหว่างราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา : กรณีศึกษาเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเชียงราย 

- หลวงน�้าทา - สิบสองปันนา - เชียงตุง”,	เอกสารวิจัยฉบับสมบูรณ์,	ศูนย์ศึกษา

ยุทธศาสตร์	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ,	๒๕๕๙,	น.	๙	–	๓๐
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สมใจ	สวยสม. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท อม

รินทร์บุคเซ็นเตอร์ จ�ากัด”. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,	มหาวิทยาลัยบูรพา,	

ชลบุรี,	๒๕๔๒).	หน้า	๔๓

สมใจ	สวยสม.	เรื่องเดิม.	หน้า	๔๓

สว่าง	ฉวีวรรณ. “ปัจจัยที่มีผลต่อสัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน: ศึกษาเฉพาะ

กรณีจังหวัดนครราชสีมา”.	(วิทยานิพนธ์ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต,	

คณะพัฒนาสังคม	บัณฑิตวิทยาลัย	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,	กรุงเทพ,	

๒๕๓๖).	1๒-1๖

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.	“พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒”.

กรุงเทพฯ.	๒๕๔๕.	หน้า	๒๘๓.

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	 เร่ือง “แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔”, ส�านักนายก

รัฐมนตรี,	น.	1๒1	-	1๒๗,	เข้าถึงได้จาก	https://www.nesdb.go.th	/ewt_dl_link.

php?nid=๖๔๒๒

ส�านักงานสภาความมั่นคง,	 เรื่อง “แผนการบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง  (พ.ศ.

๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)”,	ส�านกัยทุธศาสตร์ความมัน่คงกจิการชายแดนและประเทศรอบ

บ้าน,	๒๕๕๙.	น.	1	-	๙

ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ,	 เรื่อง “นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ – 

๒๕๖๔”, ๒๕๕๘.	น.	1	–	๒๔

ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ.	นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔, 

๒๕๕๘,	หน้า	๗-๘

ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต.ิ	แผนการพัฒนาพืน้ทีเ่พือ่เสรมิความมัน่คงของชาต ิ(พ.ศ. 

๒๕๖๑ - ๒๕๖๔),	๒๕๖1,	เข้าถึงได้จาก	http://www.nsc.go.th/Download1.pdf

ส�านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ.	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ 

(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐). กรุงเทพฯ

สุเนตร	ชุตินธรานนท์,	พรพิมล	ตรีโชติ	และณัฐพล	ตันตระกูลทรัพย์.	เรื่อง “บทบาทของกอง

ทพัไทยกบัการจัดการความมัน่คงและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ : กรณีศกึษาพืน้ที่

ชายแดนไทย - เมียนมา”.	 รายงานวิจัย	 กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย.	๒๕๕๖,	น.	11๖	–	1๒๐
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เอมอร	 แสนภูวา,	 เรื่อง	 “บทบาทของผู้น�าชุมชนในการมีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงตามแนว

ชายแดนไทย - กัมพูชา กรณีศึกษา อ�าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ”.	รายงาน

วิจัย	คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.	วารสาร

พัฒนาสังคม	ปีที่	1๙	ฉบับที่	๒/๒๕๖๐,	น.	๓๗	–	๓๘
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก

(In-Depth Interview Protocol)

เรื่อง	 “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า:	 ศึกษา

เฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

ค�าชี้แจง

	 1.	จุดประสงค์ของการสัมภาษณ์นี้คือ	 เพื่อศึกษาภัยคุกคามด้านความมั่นคงตามแนว

ชายแดนในอีก	 1๐	 ปีข้างหน้า	 รวมทั้งเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของกลไกการบริหารจัดการ

ชายแดนที่มีอยู่ในปัจจุบัน	 ในการจัดการผลกระทบจากปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่

จะเกิดขึ้นในอีก	1๐	ปีข้างหน้า	 และศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกองทัพ

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ในการบริหารจัดการชายแดนที่จะเกิดข้ึนในอีก	 1๐	 ปีข้างหน้า	 

ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสัมภาษณ์นี้

	 ๒.	ในการตอบแบบสัมภาษณ์นี้ผู้ตอบไม่ต้องเขียนชื่อลงในแบบสัมภาษณ์	 และกรุณา

ตอบตามความเป็นจริงให้มากที่สุด	 เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่เช่ือถือได้และมีประโยชน์สูงสุด

ต่อการพัฒนาหน่วยงานต่อไป

	 ๓.	แบบสัมภาษณ์นี้มีเนื้อหาจ�านวนทั้งสิ้น	๕	ส่วน	ประกอบด้วย

	 	 ส่วนที่	1	ข้อมูลพื้นฐานของผู้แทนองค์กร

	 	 ส่วนที่	๒	ภัยคุกคามด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนในอีก	1๐	ปีข้างหน้า

	 	 ส่วนที่	๓	กลไกการบริหารจัดการชายแดนที่มีอยู่ในปัจจุบัน

	 	 ส่วนที	่๔	ประสทิธภิาพของกลไกการบริหารจดัการชายแดนทีม่อียู่ในปัจจบุนั	ในการ

จัดการผลกระทบจากปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นในอีก	1๐	ปีข้างหน้า

	 	 ส่วนที	่๕	แนวทางและข้อเสนอแนะเชงินโยบายต่อกองทพัและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง	

ในการบริหารจัดการชายแดนที่จะเกิดขึ้นในอีก	1๐	ปีข้างหน้า

	 ๔.	ขั้นตอนในการสัมภาษณ์

	 	 -	 กล่าวทกัทายสวสัดผู้ีให้สมัภาษณ์และอธบิายเกีย่วกบังานวจิยัให้ผูใ้ห้สมัภาษณ์ทราบ

	 	 -	 ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์และประโยชน์ที่ผู้ให้สัมภาษณ์จะได้รับ
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	 	 -	 ชี้แจงเรื่องการเก็บรักษาความลับของข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล

	 	 -	 ขออนุญาตบันทึกเสียง	 เพื่อความสะดวกและความสมบรูณ์ในการเก็บและการ

วิเคราะห์ข้อมูล

	 	 -		ก�าหนดระยะเวลาการให้สัมภาษณ์ประมาณ	1	ถึง	๒	ชั่วโมง

	 	 -		กล่าวขอบคณุผูใ้ห้สมัภาษณ์	และขอข้อมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัข้อมลูของผู้ให้สัมภาษณ์

	 	 ผูศ้กึษาจะน�าข้อมลูดบิจากการสมัภาษณ์มาสรปุในภาพรวมและเขยีนรายงานการวจิยั	

โดยไม่มีการอ้างชื่อของท่านแต่อย่างใด	ท่านสามารถที่จะไม่ตอบค�าถามใดๆ	ที่ท�าให้ท่านไม่

สะดวกใจ	และขอรับรองว่าค�าตอบของท่านจะไม่มีผลใดๆ	ต่อการปฏิบัติงานของท่าน

	 	 ค�าตอบทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์ในครัง้นีจ้ะได้รับการเกบ็รักษาเป็นความลับตามจรรยา

บรรณของการวิจัย	ข้อมูลที่ได้ถือเป็นสิทธิ์ส่วนตัวของผู้ตอบ	การรายงานผลจะแสดงออกมา

ในลักษณะกลุ่มและผลรวมของกลุ่มเท่านั้น	และขอรับรองว่าค�าตอบของท่านจะไม่ส่งผลเสีย

ต่อหน่วยงานหรือตัวท่านเป็นอันเด็ดขาด	คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณในความร่วมมือของทุก

ท่านมา	ณ	โอกาสนี้

																																															ขอแสดงความนับถือ

																																																	คณะผู้วิจัย	

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ



1๘๓ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ                                                                                             

แบบสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ

โครงการวิจัย

เรื่อง	“การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า:

ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

ส่วนที่	๑	ข้อมูลพื้นฐานของผู้แทนองค์กร

	 	 ต�าแหน่ง.............................................หน่วยงาน....…………………………...…

 

ส่วนที่	๒	ภัยคุกคามด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนในอีก	๑๐	ปีข้างหน้า	

	 	 1.	ท่านคิดว่ารูปแบบของภัยคุกคามความมั่นคงตามแนวชายแดนในปัจจุบันเป็น 

	 	 	 อย่างไร	และจะมีผลในอนาคตอีก	1๐	ปี	หรือไม่	อย่างไร

	 	 ๒.	ท่านคดิว่าในอกี	1๐	ปีข้างหน้า	สภาพแวดล้อมตามแนวชายแดนจะเป็นอย่างไร	 

	 	 	 และภยัคกุคามความมัน่คงตามแนวชายแดนในอีก	1๐	ปีข้างหน้ามแีนวโน้มเป็น 

	 	 	 อย่างไร	และจะมีลักษณะเป็นอย่างไร

ส่วนที่	๓	กลไกการบริหารจัดการชายแดนที่มีอยู่ในปัจจุบัน

	 	 ๓.	กลไกการบรหิารจดัการชายแดนทีใ่ช้อยู่	ณ	ปัจจบุนั	ท่านคดิว่าสามารถรองรับกับ 

	 	 	 ปัญหาต่างๆ	 ในพื้นที่ได้มากน้อยเพียงใด	 อีกทั้ง	 ควรมีการปรับปรุงแก้ไขให้ม ี

	 	 	 ความสอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่อย่างไร

	 	 ๔.	ท่านคิดว่าท่านสามารถแปลงนโยบายหรือยุทธศาสตร์จากส่วนกลาง	มาสู่การ 

	 	 	 ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใด

	 	 ๕.	ท่านคดิว่าหน่วยงานในพืน้ทีม่กีารบรูณาการการท�างานร่วมกนัมากน้อยเพียงใด	 

	 	 	 และส่งผลต่อการบริหารจัดการปัญหาในพื้นที่อย่างไร



1๘๔ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

ส่วนที่	๔	ประสิทธิภาพของกลไกการบริหารจัดการชายแดนที่มีอยู่ในปัจจุบัน	 ในการ

จดัการผลกระทบจากปัญหาภัยคกุคามด้านความมัน่คงทีจ่ะเกดิข้ึนในอกี	๑๐	ปีข้างหน้า

	 	 ประสิทธิภาพจากแง่มุมของกระบวนการการบริหาร

	 	 ๖.	หน่วยงานของท่าน	 มีความพร้อมด้านกระบวนการบริหาร	 (การบังคับบัญชา	 

	 	 	 นโยบาย	และภารกจิขององค์กร)	ในการจดัการผลกระทบจากปัญหาภยัคกุคาม 

	 	 	 ด้านความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นในอีก	 1๐	 ปีข้างหน้า	 อย่างเพียงพอหรือไม่	 และ 

	 	 	 ท่านมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่างไร

	 	 ประสิทธิภาพจากแง่มุมของผลลัพธ์

	 	 ๗.	กลไกการบริหารจัดการชายแดนที่มีอยู่ในปัจจุบัน	 (แผนบริหารจัดการชายแดน

ด้านความมั่นคง	กรอบความร่วมมือ	หรือมาตรการทางกฎหมาย)	ส่งผลกระทบ

ต่อภารกิจขององค์กรของท่านหรือไม่	อย่างไร	และควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพ

ของกลไกการบรหิารจดัการชายแดนท่ีมอียู่ในปัจจุบัน	ให้เหมาะสมกับบริบทของ

พื้นที่อย่างไรบ้าง

	 	 ๘.	กลไกการบริหารจัดการชายแดนที่มีอยู่ในปัจจุบัน	 (แผนบริหารจัดการชายแดน

ด้านความม่ันคง	 กรอบความร่วมมือ	 หรือมาตรการทางกฎหมาย)	 เพียงพอ

ส�าหรับการจัดการผลกระทบจากปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่จะเกิดขึ้น

ในอีก	1๐	ปีข้างหน้า	หรือไม่	อย่างไร

	 	 ๙.	หน่วยงานของท่าน	 มีการเชื่อมโยงกลไกการบริหารจัดการชายแดนในระดับ

นโยบายทีม่อียูใ่นปัจจบัุนมาสูร่ะดับการปฏบิตัใินพืน้ทีห่รือไม่	อย่างไร	และอะไร

คืออุปสรรคในการด�าเนินการนั้น

 

ส่วนท่ี	๕	แนวทางและข้อเสนอแนะเชงินโยบายต่อกองทพัและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง	ใน

การบริหารจัดการชายแดนที่จะเกิดขึ้นในอีก	๑๐	ปีข้างหน้า

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



1๘๕ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร
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ภาคผนวก ข
ค�าถามในการสนทนากลุ่ม

(Focus Group)

เรื่อง	 “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า:	 ศึกษา
เฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

ค�าชี้แจง
	 1.	 จุดประสงค์ของการสัมภาษณ์นี้คือ	 เพื่อศึกษาภัยคุกคามด้านความมั่นคงตามแนว
ชายแดนในอีก	 1๐	 ปีข้างหน้า	 รวมทั้งเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของกลไกการบริหารจัดการ
ชายแดนที่มีอยู่ในปัจจุบัน	 ในการจัดการผลกระทบจากปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่
จะเกิดขึ้นในอีก	1๐	ปีข้างหน้า	 และศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกองทัพ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ในการบริหารจัดการชายแดนที่จะเกิดขึ้นในอีก	1๐	ปีข้างหน้า	
	 ๒.	 ขั้นตอนในการสนทนากลุ่ม
	 	 	 -	 ผู้ด�าเนินการสนทนาแนะน�าตนเอง	และทีมงาน	
	 	 	 -	 อธิบายถึงวตัถุประสงค์ของการศกึษา	และจดุมุง่หมายในการจดัสนทนากลุ่ม
	 	 	 -	 เริ่มถามค�าถามในแนวการสนทนาที่จัดเตรียมมา
	 	 ผู้ศึกษาจะน�าข้อมูลดิบจากการสัมภาษณ์มาสรุปในภาพรวมและเขียนรายงานการ
วิจัย	 โดยไม่มีการอ้างช่ือของท่านแต่อย่างใด	 ท่านสามารถที่จะไม่ตอบค�าถามใดๆ	 ที่ท�าให้
ท่านไม่สะดวกใจ	และขอรบัรองว่าค�าตอบของท่านจะไม่มผีลใดๆ	ต่อการปฏบิตังิานของท่าน
	 	 ค�าตอบที่ได้จากการสนทนากลุ่มในครั้งนี้จะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับ
ตามจรรยาบรรณของการวิจัย	 ข้อมูลที่ได้ถือเป็นสิทธิ์ส่วนตัวของผู้ตอบ	 การรายงานผลจะ
แสดงออกมาในลักษณะกลุ่มและผลรวมของกลุ่มเท่านั้น	 และขอรับรองว่าค�าตอบของท่าน
จะไม่ส่งผลเสียต่อหน่วยงานหรือตัวท่านเป็นอันเด็ดขาด	คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณในความ
ร่วมมือของทุกท่านมา	ณ	โอกาสนี้

																																															ขอแสดงความนับถือ
																																																	คณะผู้วิจัย	
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

																																																	โทร.	๐๒	๒๗๕	๕๗1๖	
E-Mail:	rsdssc๒๕๕๙@gmail.com



1๘๖ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

ค�าถามในการสนทนากลุ่มเพื่อเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ

โครงการวิจัย

เรื่อง	“การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า:

ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”

สนทนากลุม่	เรือ่ง	“ภยัคกุคามด้านความมัน่คงตามแนวชายแดนในปัจจบุนัและอนาคต”	

	 	 1.	ท่านคิดว่าสภาพแวดล้อมตามแนวชายแดนในปัจจุบันเป็นอย่างไร	 และปัญหา

ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีอะไรบ้าง

	 	 ๒.	ท่านคิดว่าสภาพแวดล้อมตามแนวชายแดนในอีก	 1๐	 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร	

และปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอีก	1๐	ปีข้างหน้ามีอะไรบ้าง

สนทนากลุ่ม	เรื่อง	“การบริหารจัดการชายแดนในทศวรรษหน้า”

 ภาครัฐ

	 	 ๓.	ท่านคดิว่าหน่วยงานภาครัฐควรจะพฒันากลไกการบริหารจดัการชายแดนท่ีมอียู่

ในปัจจุบันให้สามารถรองรับกับภัยคุกคามในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร

	 	 ๔.	ท่านคิดว่าหน่วยงานภาครัฐควรจะพัฒนากลไกการบริหารจัดการชายแดนใน

อีก	1๐	ปีข้างหน้าให้สามารถรองรับกับภัยคุกคามในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพได้

อย่างไร

	 	 ๕.	ท่านมแีนวทางหรอืข้อเสนอแนะเชงินโยบายต่อกองทพัและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	

ในการบริหารจัดการชายแดนที่จะเกิดขึ้นในอีก	1๐	ปีข้างหน้าอย่างไรบ้าง

ภาคเศรษฐกิจ/	ประชาสังคม

	 	 ๖.	ท่านคิดว่าการบริหารจัดการชายแดนที่จะสามารถสนับสนุนภาคเศรษฐกิจและ

สังคมอย่างมีประสิทธิภาพในปัจจุบันควรจะเป็นอย่างไร

	 	 ๗.	ท่านคิดว่าการบริหารจัดการชายแดนที่จะสามารถสนับสนุนภาคเศรษฐกิจและ

สังคมอย่างมีประสิทธิภาพใน	1๐	ปีข้างหน้าควรจะเป็นอย่างไร

	 	 ๘.	ท่านมแีนวทางหรอืข้อเสนอแนะเชงินโยบายต่อกองทพัและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	

ในการบริหารจัดการชายแดนที่จะเกิดขึ้นในอีก	1๐	ปีข้างหน้าอย่างไรบ้าง



1๘๗ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร
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1๘๘ เอกสารวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการชายแดนเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหน้า: 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”



ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-275-5715   เว็บไซต http://ssc.rtarf.mi.th

การบริหารจัดการชายแดนเพื�อรองรับ
ภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหนา : 
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนภาคตะวันออก
และภาคตะวันตก

เอกสารวิจัย

เอกสารวิจัยี เรื�อง การบริหารจัดการชายแดนเพื�อรองรับ
ภัยคุกคามความมั่นคงในทศวรรษหนา : ศึกษาเฉพาะกรณ

ีชายแดนภาคตะวันออกและภาคตะวันตก

เรื�อง 
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