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บทคัดย่อ

	 การวิจัย	 เรื่อง	 “แนวทางการสร้างความร่วมมือในการต่อต้านภัยคุกคาม 
ไม่ตามแบบระหว่างราชอาณาจักรไทย	 ราชอาณาจักรกัมพูชา	 และสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม:	กรณีศึกษา	เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างสระแก้ว	–	พนมเปญ	
-	 โฮจิมินท์”	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลไก	 และกรอบความร่วมมือในการ
ต่อต้านภัยคกุคามไม่ตามแบบระหว่างราชอาณาจักรไทย	และประเทศเพ่ือนบ้าน		
ตลอดจนปัจจัยท่ีส่งผลต่อความร่วมมือในการต่อต้านภัยคุกคามไม่ตามแบบ
ระหว่างประเทศ	 เพื่อเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	 และแนวทางปฏิบัติเพื่อ 
ส่งเสรมิความร่วมมือในการต่อต้านภยัคกุคามไม่ตามแบบระหว่างราชอาณาจกัรไทย	
และประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่บนเส้นทางเศรษฐกิจสาย	 Southern	 Economic	
Corridor
	 ผลการวิจยั	พบว่า	รปูแบบของภยัคกุคามความมัน่คงไม่ตามแบบท่ีเกดิขึน้ในพ้ืนที่
เป็นภัยท่ีมีลักษณะข้ามชาติไม่ได้เกิดในประเทศไทยเพียงประเทศเดียวแต่ 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีต่อประเทศไทยสูงในบางเรื่อง	 ซ่ึงเป็นผลจากลักษณะ 
ของแต่ละพื้นท่ี	 และประเทศเพื่อนบ้านท่ีเผชิญปัญหาที่แตกต่างกันไป	 ดังนั้น	
ปัญหาเหล่านี้จึงไม่สามารถที่จะแก้ไขที่ประเทศใดประเทศเดียวและด้วยกลไก
ของประเทศท่ีเป็นภาครัฐอย่างเดียวเท่าน้ัน	 จึงเกิดช่องว่างที่การศึกษาฉบับนี้
เสนอให้มีการใช้ความร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมมามีส่วนร่วม
ในความร่วมมอืเพือ่ต่อต้านกบัปัญหาดงักล่าว	และความร่วมมอืระหว่างประเทศ
ตามเส้นทางการศึกษาเป็นความร่วมมือในระดับทวิภาคี	 ระหว่างประเทศ 
นอกเหนือจากกรอบของอาเซียน	 เพราะประเทศที่ติดกันยังมีปัญหาที่อ่อนไหว
ระหว่างกนั	เช่น	อธปิไตยเหนอืดนิแดน	ความแตกต่างของการปกครองและระบบ
กฎหมายภายในของแต่ละประเทศ
	 ปัญหาทีพ่บในปัจจบัุนในพืน้ท่ีศกึษา	ได้แก่	แรงงานผดิกฎหมาย-การลบัลอบ
เข้าเมือง	 ยาเสพติด	 การท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ	 การค้ามนุษย์	 และสินค้า 
หนภีาษี	ซึง่งานวจิยัฉบบันีใ้ห้ความส�าคัญกบัสามปัญหาหลกัทีเ่กดิขึน้มากในพืน้ที่
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คือ	ปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย	ยาเสพติด	และ	การท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
น�ามาศึกษาต่อถึงกลไก	 กระบวนการ	 การพัฒนาความร่วมมือและผู้แสดง	 
(Actors)	 ในการแก้ปัญหาดังกล่าว	 และเมื่อลงพื้นที่ศึกษาตามเส้นทางที่ผ่าน
กมัพชูา	และเวยีดนามนัน้	ทัง้สองประเทศมองปัญหาทีแ่ตกต่างจากไทย	กมัพูชา
มองปัญหาธรรมชาติ	 ความแห้งแล้ง/การขาดแคลนน�้า	 เช่นเดียวกับเวียดนาม 
ก็ให้ความส�าคัญกับปัญหาทรัพยากรน�้าจากแม่น�้าโขง	 และปัญหาอิทธิพล 
จากชาติมหาอ�านาจในพื้นท่ีมากกว่าของไทย	 แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อน 
ของปัญหา	 ต่อความมั่นคงที่ส่งผลต่อความมั่นคงระดับประเทศ	 (National	 
Security)	สูก่ารให้ความส�าคญัของปัญหาท่ีส่งผลในระดับความมัน่คงของมนษุย์
(Human	Security)	มากขึ้นและที่ส�าคัญอิทธิพลชาติมหาอ�านาจที่ผ่านนโยบาย
เศรษฐกิจ	 ที่จะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของประชาชนและประเทศ 
ในระยะยาว

ค�าส�าคัญ
	 การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง,	การต่อต้านภัยคุกคามไม่ตามแบบ,	
ไทย	-	กัมพูชา	–	เวียดนาม,	สระแก้ว	–	พนมเปญ	–	โฮจิมินท์,	SEC,	Southern	
Economic	Corridor.
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Abstract

	 The	research,	namely,	“The	Approach	for	Promoting	Security	
Cooperation	on	Non-Traditional	Security	Among	Thailand	-	Cambodia	
-	 Vietnam	within	 the	 Southern	 Economic	 Corridor	 (SaKaeo	 –	 
Phnompenh	–	Ho	Chi	Minh)”	has	primary	objectives	 in	 studying	
mechanisms	and	security	cooperation	framework	within	the	areas	
of	 Non-Traditional	 Threats	 between	 Thailand	 and	 neighboring	 
countries,	 including	 influential	 factors	 involved.	 The	 results	 
hopefully	are	beneficial	to	formulations	of	related	policies	for	the	
Thai	government,	or,	possibly	other	related	entities,	especially	for	
those	within	the	Southern	Economic	Corridor.
	 The	research	show	that	Non-Traditional	Security	Threats	(NTS)	
usually	do	not	only	occur	 in	Thailand	alone,	but	 they	are	quite	
often	transnational,	which	involve	many	countries	within	the	region,	
do	not	rely	on	the	borders.	However,	in	many	cases,	there	appear	
to	have	high	impacts	on	Thailand.		And,	it	is	widely	accepted	that	
no	 single	 country	 can	 handle	 these	 NTS	 problems	 solely	 nor	 
effectively.	Therefore,	this	research	is	designed	to	find	better	ways	
to	alleviate	the	problems.		After	the	study,	it	is	suggested	that	the	
problems	 could	 be	 handled	 better	with	 joint	 efforts	 among	 all	
parties	 involved,	not	 just	 the	 government,	but,	 including	 civilian	
sectors,	 Non-Governmental	 Organizations,	 the	 society,	 and	 the	
people.		Also,	there	are	needs	for	bilateral	security	cooperation,	 
or	even	enhancing	cooperation	with	other	nations	outside	ASEAN,	
if	 needed.	 Outside	 cooperation	may	 be	 hugely	 useful	 because	 
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of	existing	weaknesses	within	the	regional	ASEAN	countries	in	their	
own	unsettled	border	disputes,	sovereignty	issues,	different	systems	
of	governance,	and	limitations	due	to	each	one’s	internal	laws.			
	 The	NTS	problems	found	during	the	study	are	illegal	migrant	
workers	 and	 illegal	 entry,	 drugs,	 environmental	 degradation,	 
human-trafficking,	 and	 taxes	 evasions	 for	 cross-border	 goods.	 
However,	this	study	emphasized	on	the	three	problems	which	are	
illegal	migrant	 workers,	 drugs,	 and	 environmental	 degradation;	 
especially,	the	efforts	in	solving	the	problems	by	their	processes,	
mechanisms,	development	of	cooperation,	and	key	actors.	It	is	also	
found,	along	the	route	between	Thailand	–	Cambodia	–	Vietnam,	
that	each	country	views	the	NTS	problems	differently	according	to	
one’s	 own	 problems	 and	 perspectives.	 For	 example,	 Cambodia	
worries	more	 about	 draught	 and	water-shortages,	 but,	 Vietnam	
worries	more	 about	 over-utilizing	 of	 water	 resources	 from	 the	 
Mekong	 River,	 also,	 about	 influences	 from	major	 Super	 Powers	
coming	 into	the	region.	 It	 is	worth	noticed	that,	 increasingly,	the	
problems	may	have	migrated	or	expanded	from	National	Security	
issues	to	be	Human	Security	issues.	Moreover,	Super	Powers	may	
increasingly	assert	their	influences	through	their	economic	policies,	
effecting	 people	 and	 the	 regional	 countries,	 in	 their	 long-term	 
stability.		

Key Words
	 Security	 Cooperation	 Development,	 Non-Traditional	 Security,	
Thailand	 -	 Cambodia	 -	 Vietnam,	 the	 connecting	 route	 between	 
SaKaeo	-	Phnompenh	-	Ho	Chi	Minh	,	Southern	Economic	Corridor,	
SEC                            
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	ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

	 ปัจจุบัน	 ลักษณะของปัญหาภัยคุกคามไม่ตามแบบเป็นปัญหาในลักษณะ 
ภัยข้ามชาติ	 ท่ีไม่ได้เกิดขึ้นภายในพื้นท่ีบริเวณประเทศใดประเทศหนึ่ง	 ไม่มี
พรมแดนกระจายได้รวดเร็ว	 โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
แผ่นดินใหญ่	ที่มีช่องทางการติดต่อทางบกมากมาย	การเดินทางของประชาชน
สามารถการเดนิทางข้ามเขตแดนได้ง่าย	ยากแก่การตรวจสอบ	จากหลายปัญหา
ทีพ่บในอดตี	เช่น	ยาเสพตดิ	อาชญากรรมข้ามชาต	ิการค้ามนษุย์	การหลบหนเีข้าเมอืง	
แม้แต่กลุ่มก่อการร้ายก็อาศัยช่องทางเหล่านี้ในการเคลื่อนย้ายไปมา	ที่ปัญหา
เหล่านี้ต้องการความร่วมมือทั้งภายในและระหว่างประเทศในการแก้ปัญหา	 
โดยเฉพาะการมส่ีวนร่วมของประชาชนในพืน้ทีแ่ละภาคส่วนอืน่ทีส่ามารถเติมเต็ม 
ช่องว่าง	ทีภ่าครฐัไม่สามารถด�าเนนิการได้	และการพฒันาของภมูภิาคกเ็ป็นปัจจัยหนึง่
ที่จะช่วยให้ปัญหาเหล่านี้สามารถแพร่กระจายพัฒนาได้ง่าย	จ�าเป็นที่หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบต้องเตรียมการรับมือแต่เนิ่น
	 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	
ตระหนักถึงความส�าคัญในการศึกษาถึงความร่วมมือในการต่อต้านภัยคุกคาม 
ไม่ตามแบบระหว่างราชอาณาจักรไทย	 ราชอาณาจักรกัมพูชา	 และสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม	 อันเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยเสริมสร้างชุมชนความมั่นคง	 
(security	community)	สนับสนุนเสาด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคง	
หรอื	ASEAN	Political	and	Security	Community	(APSC)	และเสาด้านประชา
สังคมและวัฒนธรรม	หรือ	ASEAN	Socio	 -	Cultural	Community	 (ASCC)	
โดยจัดท�าโครงการศึกษาวิจัย	 เรื่อง	 “แนวทางการสร้างความร่วมมือในการ 
ต่อต้านภยัคกุคามไม่ตามแบบระหว่างราชอาณาจักรไทย	ราชอาณาจักรกมัพชูา	
และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	 :	 กรณีศึกษา	 เส้นทางเชื่อมต่อระหว่าง
สระแก้ว	-	พนมเปญ	-	โฮจิมินท์”
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 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1)	 เพื่อศึกษากลไกและกรอบความร่วมมือในการต่อต้านภัยคุกคาม 
ไม่ตามแบบระหว่างราชอาณาจักรไทย	และประเทศเพื่อนบ้าน
	 2)	 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความร่วมมือในการต่อต้านภัยคุกคาม 
ไม่ตามแบบระหว่างราชอาณาจักรไทย	และประเทศเพื่อนบ้าน
	 3)	 เพ่ือเสนอแนะเชิงนโยบาย	 แนวทางส่งเสริมความร่วมมือในการต่อต้าน
ภัยคุกคามไม่ตามแบบระหว่างราชอาณาจักรไทย	และประเทศเพื่อนบ้าน

 ทฤษฎีการวิจัย	

	 1)	 Security	Studies	กรอบการศึกษาความมั่นคง	ตามการศึกษาเกี่ยวกับ
ความมั่นคงไม่ตามแบบหรือความมั่นคงรูปแบบใหม่	 ของส�านักโคเปนเฮเกน	 
หรือ	Copenhagen	 School	 (Barry	 Buzan,	Ole	Waever	 และ	 Jaap	de	
Wilde;	“Security;	A	New	Framework	for	Analysis”	/	Critical	Security	
Studies,	 p.	 60)	 ท่ีได้ขยายฐานการศึกษาออกไปมิได้จ�ากัดขอบเขตการศึกษา
เพียงเรื่องการทหารเท่านั้น	 แต่ยังรวมไปถึงการศึกษาประเด็นความมั่นคง 
ในเชิงการเมือง	 (political	 sector)	 เศรษฐกิจ	 (economic	 sector)	 สังคม	 
(social	sector)	และสิ่งแวดล้อม	(environmental	sector)	
	 2)	 International	Integration	theory	“การรวมตัวระหว่างประเทศ	คือ
กระบวนการที่ประเทศได้ย้ายสิ่งกีดขวางระหว่างประเทศออกไปให้มีการค้าเสรี	
การเคลื่อนย้ายเสรีของประชาชนข้ามพรมแดนโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือลดความ
ตึงเครียดระหว่างกันท่ีจะน�าไปสู่ความขัดแย้งในระดับประเทศได้”	 (Diego	
Castañeda	Garza	;	August	19	2006)	
	 3)	 Security	governance	“แนวโน้มของภูมิภาคที่แสดงถึงความต้องการ
การอภิบาลด้านความม่ันคงภาครัฐมีความต้องการเพิ่มขึ้นในการรับมือกับภัย 
คุกคามไม่ตามแบบ”	 (Erin	 Zimmerman;	 Think	 Tank	 as	 Governance	 
Entrepreneurs,	p.	185)
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	นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย

	 ภัยคุกคามไม่ตามแบบ	 (ความหมายเฉพาะ)	 หมายถึง	 ปัญหาที่เกิดขึ้นตาม
เส้นทางการศึกษาเชื่อมต่อ	จ.สระแก้ว-พนมเปญ-โฮจิมินส์	(SEC)	ที่มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคงมนุษย์	ความมั่นคงสังคม	และความมั่นคงประเทศ	ที่เป็นปัญหา
ข้ามชาติ
	 กรอบความมอื	หมายถงึ	การก�าหนดขอบเขตของความร่วมมือในการต่อต้าน
ภัยคุกคามไม่ตามแบบ	 เพื่อปฏิบัติตามสิ่งที่มุ ่งหวังโดยมีวัตถุประสงค์และ 
กรอบที่ชัดเจน	
	 Southern	 Economic	 Corridor	 (SEC)	 หมายถึง	 แนวพื้นที่เศรษฐกิจ 
ตอนใต้	 เส้นทางเชื่อมระหว่างราชอาณาจักรไทย	 -	 ราชอาณาจักรกัมพูชา	 -
สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม	SEC	เป็นหนึง่เส้นทางในโครงการ	GMS	Economic	
Corridors	หรอื	 ระเบยีงเศรษฐกจิอนุภมูภิาคลุม่แม่น�า้โขง	ตามกรอบความร่วมมอื	
GMS	(Greater	Mekong	Subregion)	หรืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	6	ประเทศ	

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

	 1.	 การสร้างความเข้าใจในบริบทของภัยคุกคามไม่ตามแบบในพื้นที่	 และ
ระหว่างประเทศตลอดเส้นทางการพัฒนา	 น�าไปใช้ในการปรับนโยบาย 
ความมั่นคงชายแดนในอนาคต
	 2.	 การเข้าใจในกระบวนการพัฒนาของความร่วมมือในพื้นที่	 ทั้งอย่าง 
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ	
	 3.	 ที่จะมีส่วนช่วยเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงในระดับประเทศ	และ
ในระดับภูมิภาคต่อไป
	 4.	 มีการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับประเทศเพ่ือน
บ้านในอาเซียน	มิตรประเทศ	และองค์การระหว่างประเทศ	ทั้งในระดับทวิภาคี
และพหุภาคี	สร้างเสถียรภาพทางความมั่นคง	ความไว้เนื้อเชื่อใจ	และสันติภาพ
ให้เกิดร่วมกัน	
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	ระเบียบวิธีวิจัย

 ขอบเขตในการวิจัย
 	 ขอบเขตด้านเน้ือหา:	 การวิจัยครั้งนี้	 คณะผู้วิจัยศึกษาเฉพาะกลไก	 
และกรอบความร่วมมือในการต่อต้านภัยคุกคามไม่ตามแบบของทุกภาคส่วน 
ในการป้องกันและแก้ปัญหาภัยคุกคามไม่ตามแบบท่ีเกิดขึ้นบนเส้นทาง	 
Southern	Economic	Corridor	(SEC)		
	 	 ขอบเขตด้านเวลา:	 ศึกษาและเก็บข้อมูล	 10	 เดือน	 (ธันวาคม	2558	–	
กันยายน	2559)
	 	 ขอบเขตด้านพืน้ที:่	ก�าหนดพืน้ทีใ่นการเกบ็ข้อมลูวจัิยภายในประเทศ	คอื	
จังหวัดสระแก้วในเส้นทาง	Southern	Economic	Corridor	(SEC)
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
	 	 กลุ ่มประชากรท่ีคณะวิจัยฯ	 ใช้ในการเก็บข้อมูลมาจากหน่วยงาน 
ทั้งภาครัฐ	ธุรกิจ	และประชาสังคม	ทั้งใน/ต่างประเทศ	จ�านวน	80	คน
 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล
	 	 คณะผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสม	 (Mixed	Method)	 โดยในส่วน 
ของการวิจัยเชิงปริมาณ	 (Quantitative	 research)	 เป็นการใช้แบบสอบถาม	
(Questionnaire)	 กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นประชาชนใน	 4	 อ�าเภอของจังหวัด
สระแก้ว	 คือ	 อ�าเภอเมือง	 อ�าเภออรัญประเทศ	 อ�าเภอตาพระยา	 และอ�าเภอ 
คลองหาด	จ�านวน	200	ตัวอย่าง	
	 	 และส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 research)	 เป็นการ 
เกบ็ข้อมลูโดยการสมัภาษณ์เชงิลกึผูใ้ห้ข้อมลู	(Key	Informants)		ซ่ึงเป็นตัวแทน
ของผู ้บริหารองค์กร/หน่วยงานภาครัฐ	 ภาคธุรกิจ	 และภาคประชาสังคม	 
ในจังหวัดสระแก้ว	กรุงพนมเปญ	และนครโฮจิมินห์	จ�านวน	42	ตัวอย่าง	ร่วมกับ
การจดัประชมุกลุม่ย่อย	(Focus	group)	โดยเชญิผูแ้ทนจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
จากทั้งรัฐ	ธุรกิจ	และประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว	รวม	20	หน่วยงาน
เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
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ตารางที่	1	Conceptual	Framework

 ผลการศึกษา

1.	 ประเด็นการศึกษา
	 สภาพแวดล้อมด้านความมั่นคง
	 •	 ปัญหาภัยคุกคามไม่ตามแบบที่พบในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว	ได้แก่	แรงงาน
ผิดกฎหมาย	การลักลอบเดินทางเข้าประเทศ	ยาเสพติด	การลักลอบตัดไม้พะยูง	
สินค้าการเกษตรหนีภาษี	และการค้ามนุษย์	(แรงงานเพื่อนบ้าน)
	 •	 นอกจากนี้	 ยังพบปัญหาการปลอมแปลงใบอนุญาตขนส่งสินค้าประเภท
พืชเศรษฐกิจ	 เช่น	 มันส�าปะหลัง	 และอ้อย	 ข้ามแดน	 ปัญหาการน�าเข้าสินค้า 
ไม่ได้มาตรฐาน	การบังคบัใช้กฎหมายท่ีไม่สอดคล้องกับพืน้ที	่โดยเฉพาะกฎหมาย
เกี่ยวกับแรงงานเพื่อนบ้านที่ท�าให้จังหวัดสระแก้ว

 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย
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	 •	 ปัญหาจากการอพยพย้ายถ่ินฐานของแรงงานต่างด้าวจากประเทศ 
เพือ่นบ้านเข้ามาท�างานในประเทศไทยอย่างผดิกฎหมาย	เป็นสาเหตุทีก่่อให้เกดิ
ปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย	 การท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ	 ยาเสพติด	 ซ่ึง 
ผลกระทบที่ติดตามมาเป็นลูกโซ่สร้างปัญหาต่อประเทศไทยในหลายมิติ	

2.	 ปัญหา/	อปุสรรคในการแก้ปัญหาภยัคกุคามไม่ตามแบบ	(NTS)	ในพืน้ที่

	 2.1	 ภายในประเทศ
	 	 สถานการณ์ด้านปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว	
พบว่า	 ในภาพรวมของการแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในจังหวัดสระแก้ว 
ไม่ค่อยชดัเจน	ส่วนใหญ่มเีพยีงยทุธศาสตร์ด้านการป้องกนัและปราบปรามปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติเท่านั้น	 แม้ในจังหวัดฯ	 จะมีศูนย์ป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมที่ขึ้นตรงต่อหน่วยงานต่างๆ	เป็นจ�านวนมาก	แต่ท�างานในลักษณะ
ต่างคนต่างท�า	ขาดการบูรณาการ	และสิ่งที่หน่วยงานในพื้นที่ต้องการมากที่สุด	
คือ	 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัดแบบบูรณาการให้สามารถเชื่อมโยง
ถึงกันได้	 ซึ่งจากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ	 
ภาคธุรกิจ	และภาคประชาสังคม	
	 	 จากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณกับประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว	
เกี่ยวกับการรับรู้รูปแบบของภัยคุกคามความมั่นคงไม่ตามแบบที่เกิดขึ้นในพื้นที่	
ณ	ปัจจบุนั	ม	ี3	ประเดน็ท่ีเป็นปัญหาเร่งด่วนและรฐัควรมแีนวทางแก้ปัญหาได้แก่	
(1)	ยาเสพติด	(2)	อาชญากรรมข้ามชาติ	และ	(3)	การลักลอบเข้าเมือง	
	 	 ขณะที่ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 (key	 Informants)	 
จากภาครัฐและเอกชน	 มีความเห็นว่า	 ปัญหาภัยคุกคามไม่ตามแบบที่จังหวัด
สระแก้วก�าลังเผชิญและจะส่งผลต่อไปในอนาคต	 คือ	 (1)	 แรงงานผิดกฎหมาย	
(2)	ยาเสพติด	(ส่วนใหญ่จะเป็นผู้เสพมากกว่าผู้ค้ารายใหญ่)	และ	(3)	การท�าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ	(การตัดไม้พะยุง	การล่าสัตว์ป่า	และหาของป่า)	
	 	 ของการสมัภาษณ์และการใช้แบบสอบถามมกีารเหลือ่มทบักนัอยู	่ แสดง 
ให้เห็นว่า	 ข้อมูลหรือข่าวสารเก่ียวกับปัญหาภัยคุกคามต่างๆ	 ท่ีประชาชนได้รับ 
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ยังเป็นคนละชุดกับข้อมูลท่ีภาครัฐและภาคเอกชนได้รับ	 การมองเห็นปัญหา 
คนละตัวกันจึงแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการความร่วมมือที่ไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน	 ในการวิจัยนี้	 คณะผู้วิจัยจึงได้ท�าการวิเคราะห์ผลร่วมกับข้อมูลจาก 
การสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 (key	 informants)	 จากหน่วยงานต่างๆ	 
ในการเกบ็ข้อมลูวจิยัในประเทศกัมพชูาและเวยีดนามเกีย่วกบัปัญหาภยัคกุคาม
ไม่ตามแบบที่เป็นปัญหาส�าคัญของทั้ง	 2	 ประเทศ	 ได้ข้อสรุปปัญหาส�าคัญ	 
3	อันดับแรก	ดังนี้
	 	 2.1.1	แรงงานผิดกฎหมาย
  ปัจจัยที่ผลักดันจากประเทศเพื่อนบ้าน	ซึ่งพบในงานวิจัยคือ
	 	 	 -	 การว่างงาน	 หรือการท่ีประเทศบ้านเกิดของตนเองไม่มีงาน
ให้ท�าและมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มสูงขึ้น
	 	 	 -	 อัตราการจ่ายค่าตอบแทน	 หรือค่าจ้างขั้นต�่าในประเทศ 
ต�า่กว่าประเทศเพือ่นบ้าน	ซึง่เป็นปัจจยัท่ีผูใ้ช้แรงงานให้ความส�าคญัในล�าดบัต้นๆ	
ในการตัดสินใจอพยพย้ายถิ่นฐานไปท�างานยังต่างประเทศ	
	 	 	 -	 การขาดส่ิงที่เป็นแรงจูงใจที่จะเพิ่มพูนทักษะ	 ความรู้	 และ
ความเชี่ยวชาญในต�าแหน่งหน้าที่การงาน
	 	 	 -	 การก�าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านตลาดแรงงาน 
ทีไ่ม่เหมาะสมย่อมท�าให้การพฒันาทักษะฝีมอืของผู้ใช้แรงงานไม่เป็นไปตามกลไก
หรือความต้องการของตลาดแรงงาน	
	 	 	 -	 ค่าธรรมเนยีมในการท�าหนงัสอืเดนิทางของกัมพชูา	มรีาคาแพง	
และใช้ระยะเวลานาน	 เป็นอุปสรรคต่อการเข้ามาท�างานในไทยของแรงงาน	
กัมพูชา	 แรงงานบางส่วนจึงเลือกท่ีจะเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแลกกับการ 
มีเวลาท�างานมากขึ้น	ได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้น
	 	 	 -	 การท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและภัยแล้งในเขตกัมพูชา	 
ส่งผลให้ประชาชนประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมได้อย่างจ�ากัด	 และไม ่
หลากหลาย
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	 	 	 -	 การให้กรรมสทิธิถ์อืครองทีดิ่นสัมปทานระยะยาวกว่า	๙๙	 ปี	 
แก่	จีนและญี่ปุ่น	ส่งผลให้ชาวกัมพูชาส่วนหนึ่งไม่มีที่ดินท�ากิน	
	 	 	 -	 การคอร์รปัชัน่ในกระบวนการตรวจคนเข้าเมอืง	ท�าให้แรงงาน
บางส่วนหลกีเลีย่งการเข้าเมืองโดยผ่านกระบวนการทีถ่กูต้อง	และเลอืกการเดนิทาง
เข้าออกตามช่องทางธรรมชาติแทน
	 	 	 -	 ช่องว่างระหว่างคนรวย	–	คนจน	ค่าครองชพีสงู	แต่รายได้ต�า่
	 	 	 -	 สถานการณ์ทางด้านการเมืองและสังคมภายในประเทศ	
  ปัจจัยดึงดูดจากประเทศไทย	ซึ่งพบในงานวิจัยคือ
	 	 	 -	 อัตราค่าตอบแทน	ค่าจ้าง	หรือเงินเดือนที่สูงกว่าในประเทศ
บ้านเกิดของตนเอง	
	 	 	 -	 การขาดก�าลังแคลนแรงงานในบางสาขาอาชีพ	
	 	 	 -	 การมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพหรือหน้าที่การงาน
  สรุปประเด็นปัญหาด้านแรงงาน
	 	 	 1)	 แรงงานต่างด้าวขาดความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัรายละเอยีด 
ของขัน้ตอน	หรอืกระบวนการในการเดนิทางเข้าเมอืงอย่างถกูต้องตามกฎหมายไทย
	 	 	 2)	 ทรัพยากรธรรมชาติ	(ป่าไม้	และแหล่งน�้า)	ในฝั่งกัมพูชา	ถูก
ท�าลาย	 ท�าให้พื้นที่ในบริเวณนั้นขาดความอุดมสมบูรณ์	 ซึ่งมีความแตกต่างจาก
ฝั่งไทย	 อีกทั้ง	 พื้นท่ีภาคการเกษตรของฝั่งกัมพูชามีความแห้งแล้ง	 ไม่สามารถ
เพาะปลกูได้	ไม่มรีะบบชลประทาน	และต้องพึง่พาสภาพภมูอิากาศเพยีงอย่างเดยีว
	 	 	 3)	 ชาวกัมพูชาไม่มีงานท�า	 ไม่มีอาชีพ	 ไม่มีรายได้หาเลี้ยงชีพ	
ประกอบกับจังหวัดสระแก้วเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	 มีความต้องการก�าลัง
แรงงาน	มีอัตราค่าตอบแทนที่สูง	ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ของแรงงานชาวกัมพูชา	ให้เดินทางเข้ามายังจังหวัดสระแก้ว
	 	 	 4)	 เมือ่แรงงานผดิกฎหมายเดนิทางเข้ามายงัฝ่ังจงัหวดัสระแก้วแล้ว	
มักจะหาที่พักอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆ	 กับแหล่งที่ตนเองท�างานอยู่	 และมีบางส่วนที่
ลักลอบเดินทางเข้าเมืองชั้นใน	(กรุงเทพฯ)
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	 	 	 5)	 แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท�างานในจังหวัดสระแก้ว	ส่วนใหญ่
จะเข้ามาท�างานใน	2	ลกัษณะ	คอื	การเป็นแรงงานในภาคอตุสาหกรรม	(ก่อสร้าง	
และท�าการประมง)	และเป็นแรงงานในภาคการเกษตร	ในช่วงฤดเูกบ็เกีย่วผลผลติ	
(อ้อย	มันส�าปะหลัง	ยางพารา)
	 	 	 6)	 การเดินทางเข ้ามายังประเทศไทยมี	 2	 ลักษณะ	 คือ	 
การเดินทางเป็นกลุ่ม	 (อาจจะมีผู้ติดตาม	 หรือมีขบวนการขนคนเข้า)	 และ 
การเดินทางเข้ามาแบบรายบุคคล	(ตัวคนเดียว)	โดยใช้วิธีเดินทางเข้ามาได้	2	วิธี	
คือ	การเดินทางผ่านเข้ามาทางด่าน	ตม.	หรือช่องทางที่รัฐก�าหนด	และช่องทาง
ธรรมชาติ	ซึ่งผิดกฎหมาย
  ผลกระทบ
	 	 	 1)	 แรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเดินทางเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย	
จะไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจโรค	 หรือตรวจคัดกรอง	 ซึ่งอาจเป็นพาหนะน�า 
โรคติดต่อ	หรือโรงระบาดซ�้าเข้ามาในจังหวัดสระแก้วได้
	 	 	 2)	 การเดนิทางเข้ามาของแรงงานต่างด้าว	 ในจ�านวนทีม่ากเกนิไป
จะส่งผลกระทบต่อการจัดสวัสดิการภาครัฐ	เช่น	บริการด้านสาธารณสุข	สถานี
อนามัย	การศึกษา	เป็นต้น
	 	 	 3)	 ปัญหาแรงงานผิดกฎหมายในจังหวัดสระแก้ว	 ส่งผลท�าให้
เกดิปัญหาอืน่ๆ	ตามมา	เช่น	อาชญากรรม	โจรกรรม	แก๊งอาชญากรรม	ฆ่านายจ้าง	
ลกัเลก็ขโมยน้อย	ลกัทรพัย์	(จกัรยานยนต์	และรถยนต์)	การทะเลาะววิาท	เป็นต้น
	 	 	 4)	 ปัญหาการลกัลอบน�าสนิค้าต้องห้าม	หรอืสนิค้าหนภีาษติีดตัว
เข้ามาด้วย	
	 	 	 5)	 แรงงานผิดกฎหมายในจังหวัดสระแก้ว	 ได้ก่อให้เกิดความ 
ยุง่ยากในการตดิตามตรวจสอบ	เนือ่งจากจะมกีารเปลีย่นนายจ้าง	และทีอ่ยูอ่าศัย
ไปเรื่อยๆ	 ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง	 และผู้ประกอบการเองก็ไม่ค่อยให้ความ 
ร่วมมือในการแจ้งข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ
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 	 2.1.2	ยาเสพติด
  ปัจจัยที่ผลักดันจากประเทศเพื่อนบ้าน	ซึ่งพบในงานวิจัยคือ
	 	 	 -	 ค่าตอบแทนท่ีสงูดงึดดูให้ตดัสนิใจเข้าสูก่ระบวนการค้ายาเสพตดิ
	 	 	 -	 พรมแดนระหว่างประเทศเป็นพรมแดนธรรมชาติ	ง่ายต่อการ
ลักลอบขนส่งยาเสพติด	
	 	 	 -	 ความแห้งแล้งในฝั่งกัมพูชา	 ส่งผลให้ชาวกัมพูชาไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างหลากหลาย	
	 	 	 -	 ชาวกัมพูชาในวัยท�างานส่วนใหญ่เลือกที่จะเข้ามาหางานท�า
ในฝั่งไทยมากกว่าการท�างานในฝั่งกัมพูชา
  ปัจจัยดึงดูดจากประเทศไทย	ซึ่งพบในงานวิจัยคือ
	 	 	 -	 จงัหวดัสระแก้วเป็นทางผ่านเพือ่เข้าไปยงัภาคตะวนัออกและ
ส่วนกลางของประเทศได้ง่าย
	 	 	 -	 ช่องว่างระหว่างคนรวย	-	คนจน	เป็นปัจจัยดึงดูดให้เกิดผู้ค้า
รายย่อยเพิ่มขึ้นในพื้นที่	
	 	 	 -	 สภาพพื้นที่พรมแดนระหว่างจังหวัดสระแก้วกับจังหวัด 
บันเตียเมียนเจยและจังหวัดอุดรมีชัยของกัมพูชาเป็นพรมแดนธรรมชาติ	จึงง่าย
ต่อการลักลอบเดินทางเข้ามาของผู้ค้าหรือกองทัพมดที่ขนส่งยาเสพติดเข้ามา
	 	 	 -	 นโยบายการผ่อนปรนด้านแรงงาน	 เป็นช่องทางหนึ่งในการ
ลักลอบขนส่งยาเสพติดเข้ามายังประเทศไทย
  สรุปประเด็นยาเสพติด
	 	 	 -	 ปัจจุบันเป็นลักษณะของผู้เสพมากกว่าผู้ค้า	แต่มีแนวโน้มว่า
จะขยายไปสู่การเป็นกลุ่มผู้เกี่ยวข้องรายใหม่ทั้งในกลุ่มผู้ค้าและผู้เสพ
	 	 	 -	 ยาเสพตดิเป็นปัญหาภัยคกุคามไม่ตามแบบ	ท่ีท้ังไทย	กมัพูชา	
และเวียดนาม	เห็นร่วมกันว่าเป็นปัญหาส�าคัญของประเทศตน	แต่การประสาน
ความร่วมมือในทางปฏิบัติยังไม่เชื่อมโยงเป็นสายงานเดียวกัน	
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	 	 	 -	 ปัญหายาเสพตดิมกัแฝงมากบัการเดนิทางเข้าออกของแรงงาน	
และกระจายสู่ชุมชนอย่างรวดเร็ว
	 	 	 -	 การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐท่ีมีนโยบาย
ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	แม้มีการสร้างความร่วมมือกัน	แต่ใน
ทางปฏิบัติยังเป็นการแยกปฏิบัติ	และไม่มีหน่วยงานเจ้าภาพ
  ผลกระทบ
	 	 	 1)	 ป ัญหายาเสพติดเป ็นจุดเร่ิมต้นของปัญหาอื่นๆ	 เช ่น	
อาชญากรรม	โจรกรรม	ลักทรัพย์	เป็นต้น
	 	 	 2)	 จังหวัดสระแก้ว	 เป็นประตูเข้าสู ่ส่วนกลางของประเทศ 
ที่สามารถกระจายยาเสพติดไปสู ่ภูมิภาคต่างๆ	 และข้ามไปสู ่ประเทศอื่นๆ	 
ในอาเซียน

	 	 2.1.3	ทรัพยากรธรรมชาติ	
  ปัจจัยที่ผลักดันจากประเทศเพื่อนบ้าน 
  สิ่งที่พบในงานวิจัยคือ
	 	 	 -	 จ�านวนป่าไม้ที่ลดลงในประเทศเพื่อนบ้าน	แต่ความต้องการ
ทรัพยากรมีมากขึ้น	 เป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดการข้ามฝั่งเข้ามาลักลอบตัดไม ้
ในเขตประเทศไทย	 โดยเฉพาะไม้พะยูง	 ประกอบกับพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด
สระแก้วเป็นเขตอุทยานและป่าสงวน	 จึงมีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่อีกหลายจ�าพวก 
ที่ถูกลักลอบตัดด้วยเช่นกัน	
	 	 	 -	 การลักลอบขนย้ายไม้กระท�าได้ง่าย	 โดยผ่านแนวพรมแดน
ธรรมชาติระหว่างประเทศ
	 	 	 -	 สภาพภูมิประเทศ	และความแห้งแล้งในฝั่งกัมพูชา	
	 	 	 -	 ระดบัการศึกษาของคนในเขตชายแดน	มผีลต่อการประกอบ
อาชีพที่จ�ากัด	
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  ปัจจัยดึงดูดจากประเทศไทย 
  สิ่งที่พบในงานวิจัยคือ
	 	 	 -	 ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้	 โดยเฉพาะในเขตอุทยาน 
แห่งชาตปิางสดีา	ซึง่มพ้ืีนทีก่ว้างขวาง	และเป็นแหล่งไม้พะยงูส�าคัญ	สวนทางกบั
จ�านวนเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ	
	 	 	 -	 พรมแดนธรรมชาติ	ง่ายต่อการลักลอบเดินทางเข้าออก
	 	 	 -	 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการท�าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	 มีการให้ความส�าคัญและ 
การมองเป็นปัญหาที่แตกต่างกัน	
	 	 	 -	 ความร่วมมือและการประสานงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ	
มีการประสานงานกันในระดับชุมชนและหน่วยงานรัฐในระดับท้องถิ่น	 
แต่สามารถท�าโครงการได้เฉพาะฝ่ังไทยเท่านัน้	ไม่เคยมกีารจัดโครงการดังกล่าว
ในฝั่งกัมพูชา	เนื่องจากติดขัดเรื่องระเบียบทางราชการของกัมพูชาบางประการ
	 	 	 -		การขยายตัวด้านประชากรในพ้ืนท่ี	 ส่งผลให้ความต้องการ
ด้านที่อยู่และที่ท�ากินเพิ่มขึ้น	
  สรุปประเด็นทรัพยากรธรรมชาติ
	 	 	 -	 การลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวน	 โดยเฉพาะไม้พะยูง	 ก�าลัง
เป็นประเด็นส�าคัญของจังหวัดสระแก้วที่ต้องรีบหาทางป้องกันและแก้ไข
	 	 	 -	 การขยายตัวของประชากรและความเป็นเมือง	 ท�าให้พ้ืนที ่
ป่าไม้ลดลง
	 	 	 -	 การให้ความส�าคัญในเชิงนโยบายด้านการอนุรักษ์และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติระหว่างประเทศไทยกับเพื่อนบ้านไม่สอดคล้องสัมพันธ์กัน
	 	 	 -	 จังหวัดสระแก้วก�าลังเริ่มต้นเผชิญภาวะแห้งแล้ง	 และ
ขาดแคลนน�้าประปา	 สาเหตุหนึ่งมาจากสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป	ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้จึงลดลง
	 	 	 -	 ประเดน็การทับซ้อนกันของพ้ืนท่ีป่าสงวน	พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกจิ	
กับพื้นที่ท�ากินของประชาชน
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	 	 	 -	 ปัญหาขาดแคลนน�า้ประปาและน�า้เพือ่การเกษตรในหน้าแล้ง	
ขณะทีใ่นช่วงฤดฝูนหรอืช่วงทีม่พีายเุข้า	จงัหวดัสระแก้วกจ็ะได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาน�้าท่วมที่ไหลข้ามมาจากฝั่งกัมพูชา	
  ผลกระทบ
	 	 	 1)	 ปัญหาด้านทรพัยากรธรรมชาติทีส่่งผลให้เกดิความแปรปรวน
ของฤดูกาล	 และอุทกภัยในจังหวัดสระแก้ว	 ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ	 
การค้าชายแดน	และความเป็นอยู่ของคนในจังหวัดสระแก้ว
	 	 	 2)	 ความแห้งแล้งในฝั่งกัมพูชา	 ท�าให้ชาวกัมพูชาอพยพเข้ามา
ในไทยมากขึ้น
	 	 	 3)	 การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสระแก้ว	 อาจเผชิญ
ปัญหาขาดแคลนน�้าในกระบวนการผลิตและการอุปโภคบริโภค

	 2.2	 ภายนอกประเทศ
	 	 ► สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
	 	 	 การท่ีคณะวิจัยของ	 ศศย.ฯ	 ได้ลงพื้นที่ เ พ่ือเก็บข้อมูลและ 
แลกเปลี่ยนความเห็นทางวิชาการกับผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 (Key	 Informants)	 
ในประเด็นของภัยคุกคามไม่ตามแบบบนเส้นทางสาย	 SEC	 ที่เช่ือมโยงช่วง 
โฮจิมินห์	-	พนมเปญ	มีประเด็นที่น่าสนใจและควรให้ความส�าคัญ	ดังนี้
	 	 	 •	 ภยัคกุคามไม่ตามแบบทีอ่าจเป็นปัญหาของเวยีดนามในปัจจุบนั	
คือ	 ปัญหาการท�าประมงกับการรุกล�้าน่านน�้าของประเทศเพ่ือนบ้าน	 ปัญหา 
ยาเสพติด	 และการจดทะเบียนสมรสของชาวเวียดนามกับชาวต่างชาติเพ่ือการ
ประกอบธุรกิจในเวียดนาม
	 	 	 •	 เส้นทาง	 SEC	 ช่วงโฮจิมินห์	 -	 พนมเปญ	 สามารถเดินทาง 
โดยรถยนต์จากจุดผ่านแดน	Moc	Bai	-	Bavet	สภาพความพร้อมของเส้นทาง
ที่จะรองรับการขนส่งทางบกตามแผนเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจในภูมิภาค 
บางช่วงเป็นถนนเส้นเล็กๆ	 ไม่เหมาะส�าหรับการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก 
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ขนาดใหญ่	 ไม่มีสัญญาณไฟจราจร	 ไม่มีป้ายบอกเส้นทางหรือป้ายจราจรท่ีเป็น
ภาษาอังกฤษ	 และตามกฎหมายจราจรของประเทศเวียดนามก�าหนดให้ใช้
ความเร็วในการขับขี่ได้
	 	 ► ราชอาณาจักรกัมพูชา 
	 	 	 เส้นทางเชื่อมต่อจากจุดผ่านแดน	 Bavet	 -	 กรุงพนมเปญ	 
บรรยากาศทางการค้าชายแดนไม่คกึคกัหากเปรียบเทยีบกบัตลาดบ้านคลองลึก	
(โรงเกลือ)	 ในจังหวัดสระแก้วของไทย	 ธุรกิจชายแดนในฝั ่งกัมพูชาเป็น 
สถานบันเทิงและคาสิโน	 สภาพเส้นทางคมนาคมในฝั่งกัมพูชายังไม่รองรับ 
การเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า	 (Logistic)	 จากการลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยน 
ความเห็นทางวิชาการกับผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 (Key	 Informants)	 มีประเด็นที่น่า
สนใจและควรให้ความส�าคัญ	ดังนี้
	 	 	 •	 ภัยคกุคามไม่ตามแบบท่ีอาจสร้างปัญหาต่อกมัพูชาและประเทศ
เพื่อนบ้านมีหลายประเด็น	ได้แก่	ปัญหาการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ	ภัยแล้ง	
ช่องว่างระหว่างคนรวย	 –	 คนจน	 การคอร์รัปชั่น	 และอิทธิพลจากมหาอ�านาจ 
ทั้งประเทศจีนและญี่ปุ่น	 ซึ่งได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินจากรัฐบาลกัมพูชา	 เป็นระยะ	
99	ปี	ซึ่งที่ดินดังกล่าวห้ามชาวกัมพูชาเข้าไป	และใช้แรงงานในที่ดินจากจีนและ
ญี่ปุ่นทั้งหมด	ท�าให้เกิดพื้นที่ซึ่งเป็นประเทศซ้อนประเทศ		
	 	 	 •	 สิ่งที่จะกระทบไทย	 ได้แก่	 (1)	 ค่าธรรมเนียมในการท�าหนังสือ 
เดินทางของกัมพูชา	 มีราคาแพง	 และใช้ระยะเวลานาน	 เป็นอุปสรรคต่อการ 
เข้ามาท�างานในไทยของแรงงานกัมพูชา	 (2)	 เมื่อพิจารณาเส้นทาง	 และจุดเด่น
ของการเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจ	อาจพบว่า	ท่าเรือน�้าลึกที่จังหวัดตราด	มีความ
น่าสนใจและความส�าคญัน้อยกว่าท่าเรือน�า้ลกึทีส่หีนวุลิล์ของกมัพชูา	และท่าเรอื	
Cat	Lai		ท่าเรือ	Cai	Mep	ของเวียดนาม
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3.	 ลกัษณะของการแก้ปัญหา/ผลท่ีได้รบั

	 3.1	 ความร่วมมือภายในประเทศ
	 	 ในส่วนน้ีเป็นการมุ่งเน้นอธิบายกลไกความร่วมมือท่ีใช้ในการแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว	ได้แก่	ภาครัฐ	ภาคธุรกิจ	และภาคประชาสังคม	
ดังนี้
  ภาครัฐ
	 	 	 การปฏิบัตหิน้าท่ีของ	ร.12	พนั	3	รอ.,	หน่วยเฉพาะกจิทหารพราน
ที่	 12,	 กองบังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดสระแก้ว,	 กองก�ากับการต�ารวจ 
ตระเวรชายแดนท่ี	 12,	 และส�านักงานต�ารวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว	 
มีการปฏิบัติภารกิจด้านการต่อต้านภัยคุกคามไม่ตามแบบ	 ตามอ�านาจหน้าที่ 
ทีก่ฎหมายก�าหนดอยูแ่ล้ว
	 	 	 ส�านักงานจังหวัดและอ�าเภอ	 โดยฝ่ายปกครองถึงแม้ว่าจะมิใช่
มีหน้าทีร่บัผดิชอบโดยตรง	แต่เมือ่กระทบต่อความปลอดภยัต่อชวีติและทรพัย์สนิ
ของประชาชน	จึงถือว่าเป็นภารกิจที่มีความส�าคัญอยู่ในล�าดับต้นๆ	ดังจะเห็นได้
จากการลงพืน้ทีท่�าร่วมกนัอย่างสม�า่เสมอระหว่างทหาร	ต�ารวจ	และฝ่ายปกครอง
	 	 	 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว	 (พม.)	 
ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้กระท�าความผิดชาวกัมพูชา	ส่วนใหญ่จะเป็นการท�างาน
ในลกัษณะการรบัช่วงต่อจากฝ่ายความมัน่คงระหว่างการรอส่งตวักลบัยงัประเทศ
ต้นทาง	
  ภาคธุรกิจ
	 	 	 จากการศึกษาข้อมูล	 พบว่า	 ปัจจุบันภาคธุรกิจยังมิได้มีกรอบ 
ความร่วมมือในการต่อต้านภัยคุกคามความมั่นคงไม่ตามแบบใดๆ	เลย		
  ภาคประชาสังคม
	 	 	 ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อน 
การแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในพื้นท่ีของตนเองได้เป็นอย่างดี	 สามารถ 
ช่วยแก้ไขปัญหาก�าลังพลของหน่วยงานภาครัฐที่ไม่เพียงพอกับการจัดการ 
กับปัญหา	 เช่น	 1)	 มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย	 2)	 องค์การเฟรนอินเตอร์
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เนชั่นแนลประเทศไทย	3)	สมาคมเพื่อการพัฒนาสิทธิมนุษยชนและสิทธิผู้หญิง	
4)	 อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว	 
5)	 โครงการตาสับปะรด	 และ	 6)	 โครงการการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่กลุ่ม 
วัยท�างานและผู้สูงอายุในชุมชน	
	 	 	 กลไกที่กล่าวมาข้างต้นนี้มีลักษณะการท�างานแบบเชิงรุก	 และ
ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างมาก	 ซึ่งกลไกเหล่านี้เกิดขึ้นจากแนวคิดของภาค
ประชาสังคมเอง	 ที่มีการเรียนรู้และค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองจน
ประสบผลส�าเร็จโดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยภาครัฐ

 3.2	 ความร่วมมือระหว่างประเทศ
  ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาครัฐ	:
	 	 	 เป็นความร่วมมอืทัง้แบบเป็นทางการ	และไม่เป็นทางการ	ระหว่าง
หน่วยงานราชการของฝั่งไทยและกัมพูชาในระดับต่างๆ	 ซ่ึงจากการลงพื้นที	่ 
พบว่า	หน่วยงานภาครัฐของฝั่งไทย	-	กัมพูชา	มีความร่วมมือระหว่างกัน	ดังนี้
   1)	การประชมุคณะผูว่้าราชการจงัหวดัชายแดนไทย	-	กมัพชูา:	
ซึ่งจะมีการผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมปีละคร้ัง	 เพ่ือการพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้ว	 -	 บันเตียเมียนเจย	 
การปรับปรุงและยกระดบัคณุภาพชวีติประชาชนตามแนวชายแดนไทย	 -	กมัพชูา	
ความร่วมมือด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย 
ตามแนวชายแดน	และการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในไทย	
   2)	การเสริมสร้างความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่รัฐ 
ในระดับต่างๆ	 ระหว่างไทย	 –	 กัมพูชา	 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะแบบ 
ไม่เป็นทางการ	 โดยใช้กิจกรรมนันทนาการเชื่อมความสัมพันธ์ร่วมกัน	 เช่น	 
การแข่งกีฬา	การทอดกฐิน	และร่วมงานต่างๆ	ซึ่งท�าให้การติดต่อประสานงาน
ปัญหาภัยคุกคามไม่ตามแบบสามารถตอบสนองต่อปัญหาได้อย่างทันทีทันใด	 
เช่น	การโจรกรรมรถ	การติดตามผู้ต้องหาคดีต่างๆ
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 	 ความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจกับภาคธุรกิจ	:
	 	 	 จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล	 พบว่า	 กรอบความร่วมมือและ 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาคธุรกิจฝั่งไทยและภาคธุรกิจฝั่งกัมพูชามีพัฒนาการ 
ที่ดีมาก	มีความใกล้ชิด	และช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดี	ดังนี้
  	 1)	 เครือข่ายความร่วมมอืด้านเศรษฐกจิระหว่างไทย	–	กมัพชูา	
ภายใต้ชื่อ	“เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ”	เป็นการรวมตัวกันของหอการค้าจังหวัด
ฝ่ังไทย	จ�านวน	5	จงัหวดั	ได้แก่	สมทุรปราการ	ฉะเชงิเทรา	นครนายก	ปราจีนบรีุ	
และสระแก้ว	 โดยการจับคู่กับฝั่งกัมพูชา	 ได้แก่	 บันเตียเมียนเจย	 เสียมราฐ	 
พระตะบอง	 โพธิสัต	 และอุดรมีชัย	 ภายใต้แนวคิดที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการ	
ขนาดกลาง	และขนาดย่อมให้มีช่องทางในการน�าผลิตภัณฑ์ของตนเอง	
   2)	สมาพนัธ์สือ่มวลชนไทย	–	กัมพชูา	การรวมตวักนัของสือ่สาร
มวลชนแขนงต่างๆ	 เช่น	 สื่อโทรทัศน์	 วิทยุ	 และหนังสือพิมพ์	 ทั้งฝั่งไทยและ 
ฝั่งกัมพูชา	 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน 
ของทั้ง	2	ประเทศ	ด้วยการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารบนพื้นฐานแห่งความเป็นจริง	
ไม่บิดเบือน
  ความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคมกับภาคประชาสังคม	:
	 	 	 เป็นความร่วมมือท่ีเกิดข้ึนจากการริเริ่มของภาคประชาสังคม 
ด้วยกันเอง	 ซึ่งมีแนวความคิดท่ีต้องการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามไม่ตามแบบท่ี 
เกดิขึน้ในพืน้ทีข่องตนเอง	พบว่า	ภาคประชาสังคมไทย	-	กมัพูชา	มคีวามร่วมมอื
ระหว่างกัน	ดังนี้
   1)	การประชุม	Big-C	ซึ่งเป็นการประชุมประจ�าปีของเครือข่าย
ภาคประชาชน	 และองค์กร	 NGO	 ท้ังของฝั่งไทยและกัมพูชา	 ซ่ึงสาระส�าคัญ 
ในการประชมุจะมเีนือ้หาครอบคลมุถงึปัญหาเด็ก	เยาวชน	การค้ามนษุย์	แรงงาน
ผิดกฎหมาย	อาชญากรรมข้ามชาติ	การลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย	ฯลฯ
   2)	 การประชมุก�านนัผูใ้หญ่บ้านระหว่างหมูบ้่านฝ่ังไทย	–	กมัพชูา 
ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณชายแดน	เพือ่เสรมิสร้างความสมัพนัธ์	สร้างความไว้เนือ้เชือ่ใจ	และ
ช่วยเหลือกันระหว่างผู้น�าชุมชน

SAREC YEAR BOOK 2016 23

SSC ASEAN RESEARCH and EXPERT CENTRE
SAREC 



   3)	 การประชมุลกูบ้านในหมูบ้่านชายแดนระหว่างไทย	–	กมัพชูา	
เป็นประจ�าทุกเดือน	 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์	 และช่วยเหลือกันระหว่าง
ประชาชนในหมู่บ้านเขาดิน	อ�าเภอคลองหาด	จังหวัดสระแก้ว	กับประชาชนใน
หมู่บ้านพนมได	จังหวัดพระตะบอง
  	 4)	การจดังานประเพณรีะหว่างหมูบ้่านชายแดนไทย	–	กัมพชูา	
ซึ่งจะจัดขึ้นปีละ	2	ครั้ง	ในช่วงงานสงกรานต์	วันขึ้นปีใหม่	เพื่อเสริมสร้างความ
สัมพันธ์อันดี	 และสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ	 ระหว่าง	 อ�าเภอคลองหาด	 จังหวัด
สระแก้ว	กับหมู่บ้านพนมได	จังหวัดพระตะบอง
 	 ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ	ภาคธุรกิจ	และภาคประชาสังคม	:
	 	 	 เป็นความร่วมมือในลักษณะพหุภาคี	กล่าวคือ	ภาครัฐ	ภาคธุรกิจ	
และภาคประชาสังคมของไทยและกัมพูชามีความตกลงระหว่างกัน	 หรือ 
ร่วมมือกัน	 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามไม่ตามแบบในพื้นที่ชายแดน
ของทั้ง	 2	 ประเทศ	 จากการลงพื้นที่ของคณะวิจัยฯ	 พบว่า	 ไทยและกัมพูชา 
มีความร่วมมือ	ดังนี้
   1)	 โครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อมไทย	 -	 กัมพูชา  
เป็นโครงการช่วยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทย	 –	 กัมพูชา	 มีกิจกรรม	 
คอื	การปลกูป่า	การบวชป่า	และร่วมมอืกนัป้องกันการท�าลายทรพัยากรธรรมชาติ	
โดยมีเจ้าภาพหลัก	คือ	กองก�าลังบูรพา	
   2)	 โครงการหมู่บ้านชายแดนเข้มแข็งคู่ขนานไทย	 –	 กัมพูชา 
เป็นโครงการท่ีจัดในหมู่บ้านชายแดน	 ผ่านกิจกรรมการฝึกอาชีพ	 และการท�า 
การเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง	 เพื่อสร้างความเข้มแข็ง	 และเป็นต้นแบบ 
ให้หมูบ้่านฝ่ังกมัพชูาทีอ่ยูฝ่ั่งตรงกนัข้ามพฒันาตาม	ซึง่เจ้าภาพหลกั	คอื	กองก�าลงั
บูรพา
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4.	บทสรปุ

	 4.1	 ข้อสรุป
	 	 -	 ประเด็นปัญหาฯ	 ที่พบตามเส้นทางการพัฒนาน้ันเป็นปัญหา 
ข้ามชาติที่ต้องร่วมมือในการแก้ปัญหาท้ังไทย	 กัมพูชา	 และเวียดนาม	 แต่การ 
ให้ความส�าคัญต่อปัญหานั้นแตกต่างกัน	ส่งผลให้ไทยต้องเน้นนโยบายแก้ปัญหา
ในประเทศแตกต่างจาก	นโยบายแก้ไขปัญหากบักมัพูชา	และเวยีดนาม	เนือ่งจาก
ความร่วมมือนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของประเด็นปัญหาที่เกิดร่วมกัน	 ดังนั้น
ประเด็นปัญหาที่กัมพูชา	และเวียดนาม	ไม่ให้ความส�าคัญไทยจึงควรใช้ภาคส่วน
เอกชน	ประชาสังคม	และ	NGO	ในการร่วมแก้ปัญหา
	 	 -	 กลไกทีป่ระสบความส�าเรจ็มากทีสุ่ด	คอื	กลไกการแก้ไขปัญหาอย่าง
ไม่เป็นทางการ	 ซึ่งภาครัฐควรส่งเสริมให้หน่วยงานในพ้ืนที่พยายามมีความคิด 
ริเริ่มใหม่ๆ	 มากขึ้น	 ในขณะเดียวกันกลไกที่เป็นทางการจะต้องเปิดกว้างและ 
มีมิติที่หลากหลายมากขึ้น	 โดยควรมองถึงความเชื่อมโยงของปัญหาแรงงาน 
ผดิกฎหมายทีส่่งผลกระทบต่อปัญหาในมติอิืน่ๆ	 ด้วย	ซึง่จากการส�ารวจกลไกต่างๆ
พบว่า	 ในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้วมีกลไกการท�างานทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศ	ใน	2	ลักษณะ	คือ	กลไกความร่วมมือแบบเป็นทางการ	และกลไกความ
ร่วมมือแบบไม่เป็นทางการ	 ซึ่งการด�าเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่	 ส่วนใหญ่ 
จะนิยมใช้กลไกความร่วมมือแบบไม่เป็นทางการ	เข้ามาบริหารจัดการกับปัญหา
ในพื้นที่มากกว่า	 เนื่องจากมีความสะดวก	 รวดเร็ว	 และสามารถตอบสนอง 
ต่อปัญหาได้อย่างทันทีทันใด
	 	 -	 ภาครฐัควรต้องส่งเสรมิการแลกเปลีย่นข้อมลูระหว่างกนัอย่างจรงิจงั	
เน่ืองจากประเด็นปัญหา	 NTS	 เป็นส่วนส�าคัญในกระบวนการก�าหนดนโยบาย
ของภาครัฐ	 เช่น	ปัญหาแรงงานผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว	หน่วยงาน
ต่างๆ	 ทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และภาคประชาสังคม	 ต่างก็มีข้อมูล	 ปัญหา	 
ความต้องการ	และแนวทางในการแก้ไขปัญหาทีไ่ม่เหมอืนกนั	ซึง่แนวทางในการ
แก้ไขปัญหา	 คือ	 การสร้างช่องทางโดยการเปิดเวทีให้หน่วยงานต่างๆ	 ในพื้นที ่
เข ้ามามีส ่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น	 และน�าเสนอปัญหาในภาค 
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ส่วนของตน	 เพื่อให้เกิดการน�าเสนอข้อมูลในประเด็นต่างๆ	 เป็นล�าดับข้ัน 
ในลักษณะการน�าข้อมูลจากฐานรากไปสู่ระดับจังหวัด	 ภูมิภาค	 และระดับ
นโยบายโดยรัฐบาล	เพื่อการบริหารจัดการที่ตรงจุด
	 	 -	 หน่วยงานทกุภาคส่วนทัง้ภาครฐั	ภาคเอกชน	และภาคประชาสังคม	
ต่างมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย	แต่มิได้มีการเชื่อมโยงถึงกัน	
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นๆ	 ไม่ได้น�าฐานข้อมูลท่ีมีอยู่ไปใช้ประโยชน์	 
ซึง่หน่วยงานในพืน้ทีม่แีนวคดิทีส่อดคล้องกันเกีย่วกบัการพฒันาระบบฐานข้อมลู
ของหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ	ในพืน้ทีใ่ห้เชือ่มโยงถงึกนั	โดยต้องมหีน่วยงานทีร่บั
เป็นเจ้าภาพในการติดต่อประสานงานด้านฐานข้อมูล	 โดยคุณสมบัติของ 
หน่วยงานเจ้าภาพควรได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ	 ในพื้นที่	 และ 
ทกุภาคส่วนควรมแีนวคดิทีจ่ะมส่ีวนร่วมด้วยความสมคัรใจ	ซ่ึง	ณ	ปัจจุบนั	กลไก
ลักษณะนี้ยังไม่เกิดขึ้น	เนื่องจากไม่มีหน่วยงานที่จะรับเป็นเจ้าภาพ
	 	 -	 องค์กรอสิระ	มกีารท�างานแบบเชงิรุกสามารถเข้าไปด�าเนนิกจิกรรม
ขององค์กรในฝั่งกัมพูชาได้อย่างสะดวก	 โดยไม่สร้างความหวาดระแวงระหว่าง
ประเทศ	เนือ่งจากเป็นองค์กรทีไ่ม่แสวงผลประโยชน์ในเชงิการเมอืง	การปกครอง
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 สามารถเป็นกลไกในการช่วยการแก้ปัญหา 
ให้กับพื้นที่ได้เป็นอย่างดี	
	 	 -	 ปัจจุบันภาคธุรกิจของฝั ่งไทยมีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา	 
ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานเพราะความต้องการตลาด	และให้การ
ศึกษากับแรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามา	 แรงงานเหล่านี้จะสามารถกลับไปพัฒนา
ประเทศของตนเองได้ใอนาคต

	 4.2	 ความร่วมมือ
	 	 -	 ความร่วมมือด้านความมั่นคงนี้	 จะเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างให้ระดับ
ความไว้วางใจระหว่างประเทศเพิ่มมากข้ึน	 และมีส่วนช่วยลดปัญหาที่เกิดจาก
ความขัดแย้งอื่นๆ	ลงได้	และรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงปัญหา	NTS	ที่เป็นพลวัต
ได้อย่างทันท่วงที
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	 	 -	 ความร่วมมือระหว่างไทย	 กัมพูชา	 และเวียดนาม	 ยังมีขีดจ�ากัด
เนือ่งจากปัจจยัภายในของแต่ละประเทศ	กองทพัไทยจงึมส่ีวนส�าคญัท่ีจะสามารถ
พัฒนาความร่วมมือนี้เป็นเครื่องมือหนึ่งของรัฐ	 ซึ่งที่ผ่านมาบทบาทของกองทัพ	
ในการใช้ความร่วมมือในพื้นที่ส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาด้าน	 NTS	 ในระดับ
ประเทศได้เป็นอย่างดี
	 	 -	 นโยบายความร่วมมอืด้านความม่ันคงต่อประเทศเพือ่นบ้าน	ต้องให้
ความส�าคัญในระดับทวิภาคี	 ท่ีมีความชัดเจน	 มีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 
และปฏิบัติได้	 ควรเปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือในภาคส่วน 
ประชาสังคมและภาคส่วนอื่นๆ	 อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื่อ 
เสริมช่องว่างของความร่วมมือท่ีหายไป	 และควรให้ความส�าคัญกับนโยบาย 
ความร่วมมือต่อต้าน/แก้ปัญหาเฉพาะพื้นท่ี	 แยกออกจากระดับนโยบาย 
ระดับอาเซียน
	 	 -	 กลไก	 โครงสร้าง	กระบวนการความร่วมมือภายในประเทศในการ
ต่อต้าน/แก้ไขปัญหาฯ	มีกระบวนการ	การพัฒนาที่ชัดเจน	แต่ยังมีช่องว่างที่ควร
ส่งเสรมิให้เกิดความร่วมมอืเพิม่มากขึน้โดยใช้ภาคส่วนธรุกจิ	และภาคประชาสังคม 
เข้ามบีทบาทตามความเหมาะสม	และสร้างโอกาสให้เกดิการพฒันากระบวนการได้

 4.3	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
	 	 -		 การก�าหนดเจ้าภาพหลักในการแก้ปัญหาภัยคุกคามไม่ตามแบบ	
แต่ละเรื่อง	 เพื่อการบูรณาการการท�างานร่วมกันจะเป็นการแก้ปัญหาในพื้นที ่
ได้อย่างครอบคลุม
	 	 -	 กลไกในการแก้ไขปัญหาต้องใช้ทัง้กลไกทางการและไม่เป็นทางการ	
รัฐอ�านวยความสะดวกให้สามารถสร้างกลไกอย่างไม่เป็นทางการได้เป็น 
เฉพาะบริเวณ
	 	 -	 การสร้างช่องทางของข้อมูลข่าวสาร	 ที่สามารถสื่อสารทั้งจากล่าง
ขึ้นบน	(Bottom	up)	และจากบนลงล่าง	(Top	down)
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	 	 -	 ส่งเสริมการสร้างชุมชนความมั่นคง	 (Security	 Community)	 
โดยเปิดพื้นที่ให้กับการมีส่วนร่วมและส่งเสริมความร่วมมือจากภาคส่วน 
ประชาสังคม	เอกชน	และ	NGOs	มากขึ้น	ในลักษณะของการสร้างความร่วมมือ
เชิงบูรณาการ	(Integrate	Cooperation)	
	 	 -	 การพฒันาความร่วมมอืแบบทวภิาค	ีโดยการปรบัขดีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาภยัคกุคามไม่ตามแบบของแต่ละประเทศให้อยูใ่นระนาบเดียวกนั	
มีมุมมองในปัญหาภัยคุกคามไม่ตามแบบไปในทิศทางที่สอดคล้องกันมีประเด็น
ภยัคกุคามไม่ตามแบบร่วมกันเพือ่เป็นจดุร่วมในการสร้างความร่วมมอืในเส้นทาง	
Southern	Economic	Corridor	(SEC)	
	 	 -	 สร้างความร่วมมอืกบักมัพชูาในประเดน็เรือ่งฐานข้อมลูทะเบยีนราษฎร์	
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย	 และส่งเสริม 
ให้ฐานข้อมูลดังกล่าวมีการพัฒนาร่วมกัน	 เพื่อเช่ือมโยงข้อมูลในการป้องกัน 
และปราบปรามการกระท�าผิดในลักษณะของอาชญากรรมข้ามชาติได้
	 	 -	 สร้างความร่วมมอืด้านประชาสมัพนัธ์	ให้ความรูด้้านกฎหมาย	สทิธิ
และสวัสดิการของแรงงานข้ามชาติท่ีจะมีการเคลื่อนย้ายเข้า	 -	 ออกระหว่าง
ประเทศผ่านสื่อแขนงต่างๆ	รวมทั้งการให้ความรู้แก่กลุ่มเยาวชนที่จะกลายเป็น 
กลุ่มแรงงานและกลุ่มนายจ้างในอนาคตของทั้ง	 3	 ประเทศตลอดเส้นทาง	 
Southern	Economic	Corridor	
	 	 -	 ประเด็นปัญหาใหม่ที่ควรตระหนักในการแก้ปัญหา	 เช่น	 สมดุล 
ของชาติมหาอ�านาจในภาคธุรกิจ	 เกิดการเปล่ียนแปลงในระดับสังคม	 ปัญหา 
การย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ	 ปัญหาการเมืองการปกครอง	 ระดับความยากจน
ของประชาชน	ปัญหาคอร์รัปชั่น	 เป็นปัญหาที่ท้าทายต่อเสถียรภาพ	 จะส่งผล 
ต่ออาเซียนในภาพรวมได้
	 	 -	 การสร้างฐานข้อมูลเปิดท่ีมีความจ�าเป็นต่อหน่วยงานอื่นๆ	 นั้น	 
เป็นส่ิงที่ต้องท�าการศึกษาต่อไปในอนาคต	 ที่สามารถให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 
เข้าถึงฐานข้อมูลน�าไปใช้แสวงประโยชน์ได้
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	 	 -	 การประเมนินโยบายความมัน่คงชายแดนให้สามารถรองรบักบัการ
เปลี่ยนด้านความมั่นคงในอนาคต

	 4.4	 ข้อเสนอแนะส�าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
	 	 -	 การศกึษาวิจัยการสร้างความร่วมมอืระหว่างประเทศในการต่อต้าน
ภัยคุกคามไม่ตามแบบร่วมกัน	 โดยเจาะจงเป็นแต่กรณีเฉพาะ	 เพื่อให้ได้ข้อมูล 
เชิงลึกมากขึ้น	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความร่วมมือท้ังจากกลไกท่ีม ี
อยู่แล้ว	 และการสร้างกลไกใหม่ท่ียังขาดแคลนอยู่	 เช่น	 กรณีการเสริมสร้าง 
ความร่วมมอืระหว่างประเทศในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดบนส้นทาง
สาย	Southern	Economic	Corridor	
 
เอกสารอ้างอิง
กฤตยา		อาชวนจิกลุ	และคณะ,	2540,	การจดัระบบคนไร้รฐัในบรบิทประเทศไทย.	 
	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม,	มหาวิทยาลัยมหิดล.	น.	47	–	50.
เกษมสันต์	 จัณรวาโส,	 “รายงานวิจัยเรื่อง	 แรงงานอพยพจากต่างประเทศ:	 
	 ข้อเท็จจริงประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไข”,	 (ส�านักงานคณะกรรมการ 
	 พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิกองทนุประชากรแห่งสหประชาชาติ,	 
	 กรุงเทพฯ:	สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา,	2539),	น.	15-18.
อติพงษ์	สุจิรัตน์,	แรงงานต่างด้าว,	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์,	2550,	น.	27-28.
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แนวท�งก�รสร้�งคว�มร่วมมือในก�รต่อต้�นภัยคุกค�ม
ไม่ต�มแบบระหว่�งร�ชอ�ณ�จักรไทย ส�ธ�รณรัฐ
ประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว และ ส�ธ�รณรัฐ
แห่งสหภ�พเมียนม�: กรณีศึกษ� เส้นท�งเชื่อมต่อ
ระหว่�งเชียงร�ย-หลวงน้ำ�ท�-สิบสองปันน�-เชียงตุง”

น�ว�อ�ก�ศเอกภูมิใจ  เลขสุนทร�กร
พันโทหญิงปิยะนุช  ปี่บัว
น�งส�วศิวลีย์  สิริโรจน์บริรักษ์

กองภูมิภาคศึกษา ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
62 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทร./แฟกซ์ 0-2275-5716
(E-mail: rsdssc2559@gmail.com, rsd.ssc@gmail.com)   
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บทคัดย่อ

	 การวิจัย	 เรื่อง	 “แนวทางการสร้างความร่วมมือในการต่อต้านภัยคุกคาม 
ไม่ตามแบบระหว่างราชอาณาจักรไทย	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	
และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา:	 กรณีศึกษา	 เส้นทางเชื่อมต่อระหว่าง
เชียงราย	-	หลวงน�า้ทา	-	สบิสองปันนา	-	เชยีงตงุ”	มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษากลไก	
และกรอบความร ่วมมือในการต ่อต ้านภัยคุกคามไม ่ตามแบบระหว ่าง	 
ราชอาณาจักรไทย	 และประเทศเพื่อนบ้าน	 ตลอดจนปัจจัยที่ส ่งผลต่อ 
ความร่วมมือในการต่อต้านภัยคุกคามไม่ตามแบบระหว่างประเทศ	 เพื่อเป็น 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	 และแนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการ 
ต่อต้านภยัคกุคามไม่ตามแบบระหว่างราชอาณาจักรไทย	และประเทศเพ่ือนบ้าน
ที่อยู่บนเส้นทางเศรษฐกิจสาย	North	-	South	Economic	Corridor	
	 ผลการวจิยั	พบว่า	รปูแบบของภยัคกุคามความมัน่คงไม่ตามแบบทีเ่กิดขึน้
ในพื้นที่	เป็นภัยที่มีลักษณะข้ามชาติไม่ได้เกิดในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว	
แต่ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมีต่อประเทศไทยสูงในบางเรื่อง	 ซึ่งเป็นผลจากลักษณะ 
ของแต่ละพื้นท่ี	 และประเทศเพื่อนบ้านท่ีเผชิญปัญหาที่แตกต่างกันไป	 ดังนั้น
ปัญหาเหล่านีจ้งึไม่สามารถทีจ่ะแก้ไขโดยประเทศใดประเทศเดียว	และด้วยกลไก
ของประเทศท่ีเป็นภาครัฐอย่างเดียวเท่าน้ัน	 จึงเกิดช่องว่างที่การศึกษาฉบับนี้
เสนอให้มีการใช้ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการ 
เข้ามามีส่วนร่วมในความร่วมมือเพื่อต่อต้านกับปัญหาดังกล่าว	 นอกจากนี ้
ความร่วมมือระหว่างประเทศตามเส้นทางการศึกษา	 เป็นความร่วมมือในระดับ
ทวิภาคีระหว่างประเทศนอกเหนือจากกรอบของอาเซียน	 เพราะประเทศ 
ที่ติดกันยังมีปัญหาที่อ่อนไหวระหว่างกัน	 เช่น	 อธิปไตยเหนือดินแดน	 ความ 
แตกต่างของการปกครอง	และระบบกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ
	 ปัญหาทีพ่บในปัจจบัุนในพืน้ทีศ่กึษา	ได้แก่	ยาเสพตดิ	แรงงานผดิกฎหมาย	
การลักลอบเข ้ า เมืองผิดกฎหมาย	 การท� าลายทรัพยากรธรรมชาติ	 
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ธรุกจิผดิกฎหมาย	สนิค้าหนภีาษ	ีและการฟอกเงนิ	ซึง่งานวจิยัฉบบันีใ้ห้ความส�าคญั
กบัสามปัญหาหลักทีเ่กิดขึน้มากในพืน้ที	่คอื	ปัญหายาเสพตดิ	แรงงานผดิกฎหมาย	
การลกัลอบเข้าเมอืงผดิกฎหมาย	และการท�าลายทรพัยากรธรรมชาต	ิและได้น�า
มาศึกษาต่อถงึกลไก	กระบวนการ	การพฒันาความร่วมมอื	และผูแ้สดง	(Actors)	
ในการแก้ปัญหาดังกล่าว	 และเมื่อลงพื้นที่ศึกษาตามเส้นทางที่ผ่าน	 สปป.ลาว	
และเมียนมานั้น	 ท้ังสองประเทศมองปัญหาที่แตกต่างจากไทย	 โดย	 สปป.ลาว	
มองปัญหาอิทธิพลจากชาติมหาอ�านาจในพื้นที่	 ส่วนเมียนมา	 ก็ให้ความส�าคัญ 
กบัการปราบปรามชนกลุม่น้อยภายในประเทศมากกว่าของไทย	แสดงให้เหน็ถงึ
การเคลื่อนของปัญหาต่อความมั่นคงท่ีส่งผลต่อความม่ันคงระดับประเทศ	 
(National	Security)	สูก่ารให้ความส�าคญัของปัญหาทีส่่งผลในระดบัความมัน่คง
ของมนษุย์	(Human	Security)	มากข้ึน	และทีส่�าคญัอทิธพิลของชาตมิหาอ�านาจ
ที่ผ่านนโยบายเศรษฐกิจ	 ที่จะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของประชาชนและ
ประเทศในระยะยาว

ค�าส�าคัญ
	 การสร้างความร่วมมือ,	 การต่อต้านภัยคุกคามไม่ตามแบบ,	 ไทย	 -	 สปป.
ลาว	 -	 เมียนมา,	 เชียงราย	 -	 หลวงน�้าทา	 -	 สิบสองปันนา	 -	 เชียงตุง,	 NSEC,	 
North	-	South	Economic	Corridor.
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	ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

	 จากนโยบายของรฐับาล	พลเอก	ประยทุธ์	จนัทร์โอชา	มปีระเดน็ทีเ่กีย่วข้อง
กับบทบาทของกองทัพไทย	 และการรักษาความมั่นคงชายแดน	 ระบุไว้ว่า	 
การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ	 เป็นนโยบายในระยะเร่งด่วน
ที่รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและ 
ความมั่นคงอาเซียน	 โดยรัฐบาลมุ่งหมายให้กองทัพเตรียมความพร้อมในการ 
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 มีประเด็นการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามไม่ตามแบบ	 อาทิ	
ปัญหาแรงงานต่างด้าว	ค้ามนุษย์	และการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ	โดยการ
สร้างความไว้ใจ	และความร่วมมอืกบัประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือแก้ปัญหาด้านความ
มั่นคง
	 ปัจจุบัน	 ลักษณะของปัญหาภัยคุกคามไม่ตามแบบเป็นปัญหาในลักษณะ
ภัยข้ามชาติ	 ท่ีไม่ได้เกิดข้ึนภายในพื้นท่ีบริเวณประเทศใดประเทศหนึ่ง	 ไม่มี
พรมแดน	 กระจายได้รวดเร็ว	 โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต	้ 
ทีมี่ช่องทางการตดิต่อมากมายทัง้ทางบก	ทางทะเล	และทางอากาศ	การเดนิทาง
ของประชาชนสามารถเดินทางข้ามเขตแดนได้ง่าย	 ยากแก่การตรวจสอบ	 
จากหลายปัญหาท่ีพบในอดตี	เช่น	ยาเสพตดิ	อาชญากรรมข้ามชาต	ิการค้ามนษุย์	
การหลบหนีเข้าเมือง	 แม้แต่กลุ ่มก่อการร้ายก็อาศัยช่องทางเหล่านี้ในการ 
เคลือ่นย้ายคนไปมา	ท่ีปัญหาเหล่านีต้้องการความร่วมมอืทัง้ภายใน	และระหว่าง
ประเทศในการแก้ปัญหา	 โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่	 
และภาคส่วนอื่นท่ีสามารถเติมเต็มช่องว่าง	 ที่ภาครัฐไม่สามารถด�าเนินการได	้ 
และการพัฒนาของภูมิภาคก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้ปัญหาเหล่านี้สามารถ
แพร่กระจายพัฒนาได้ง่าย	จ�าเป็นที่หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องเตรียมการรับมือ
แต่เนิ่น
	 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	 ตระหนักถึง 
ความส�าคัญในการศึกษาถึงความร่วมมือในการต่อต้านภัยคุกคามไม่ตามแบบ
ระหว่างราชอาณาจักรไทย	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 และ	
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	 อันเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างชุมชน 
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ความมั่นคง	 (security	 community)	 สนับสนุนเสาด้านประชาคมการเมือง 
และความมั่นคง	หรือ	ASEAN	Political	and	Security	Community	(APSC)	
และเสาด้านประชาสังคมและวัฒนธรรม	 หรือ	 ASEAN	 Socio	 -	 Cultural	 
Community	 (ASCC)	 จึงจัดท�าโครงการศึกษาวิจัย	 เรื่อง	 “แนวทางการสร้าง
ความร่วมมือในการต่อต้านภัยคุกคามไม่ตามแบบระหว่างราชอาณาจักรไทย	
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา:	
กรณีศึกษา	 เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเชียงราย	 -	หลวงน�้าทา	 -	สิบสองปันนา	 -	
เชียงตุง”

	วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1)	 เพือ่ศกึษากลไก	และกรอบความร่วมมอืในการต่อต้านภัยคกุคามไม่ตามแบบ
ระหว่างราชอาณาจักรไทย	และประเทศเพื่อนบ้าน
	 2)	 เพือ่ศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความร่วมมอืในการต่อต้านภยัคกุคามไม่ตามแบบ
ระหว่างราชอาณาจักรไทย	และประเทศเพื่อนบ้าน
	 3)	 เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบาย	แนวทางส่งเสริมความร่วมมือในการต่อต้าน
ภัยคุกคามไม่ตามแบบระหว่างราชอาณาจักรไทย	และประเทศเพื่อนบ้าน

ทฤษฎีการวิจัย

	 1)	 Security	 Studies	 คือ	 กรอบการศึกษาความมั่นคง	 ตามการศึกษา 
เกี่ยวกับความมั่นคงไม่ตามแบบหรือความมั่นคงรูปแบบใหม่	 ของส�านัก
โคเปนเฮเกน	หรือ	Copenhagen	School	(	Barry	Buzan,	Ole	Waever	และ	
Jaap	de	Wilde;	“Security;	A	New	Framework	for	Analysis”	/	Critical	
Security	Studies,	p.	60)	ที่ได้ขยายฐานการศึกษาออกไปมิได้จ�ากัดขอบเขต 
การศึกษาเพียงเรื่องการทหารเท่าน้ัน	 แต่ยังรวมไปถึงการศึกษาประเด็น 
ความมั่นคงในเชิงการเมือง	(political	sector)	เศรษฐกิจ	(economic	sector)	
สังคม	(social	sector)	และสิ่งแวดล้อม	(environmental	sector)	
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	 2)	 International	Integration	theory	หรอื	“การรวมตวัระหว่างประเทศ	
คือ	 กระบวนการที่ประเทศได้ย้ายสิ่งกีดขวางระหว่างประเทศออกไปให้ม ี
การค้าเสรี	 การเคลื่อนย้ายเสรีของประชาชนข้ามพรมแดน	 โดยมีจุดมุ่งหมาย 
เพื่อลดความตึงเครียดระหว่างกันที่จะน�าไปสู่ความขัดแย้งในระดับประเทศได้	
(Diego	Castañeda	Garza;	August	19	2006)	
	 ความร่วมมือระหว่างประเทศมีหลายรูปแบบ	 นอกจากความร่วมมือแบบ 
ทั่วๆ	 ไป	 ซึ่งเป็นการประสานงาน	 (Coordination)	 อย่างกว้างๆ	 และหลวม
ระหว่างรัฐต่างๆ	 และระบอบระหว่างประเทศ	 (International	 Regime)	 
ซึ่งเป็นความร่วมมืออย่างสมัครใจท่ีชัดเจน	 (จุลชีพ	 ชินวรรโณ;	 โลกในศตวรรษ 
ที่	21,	204)	
	 การรวมกลุ ่มในระดับภูมิภาคด้านความมั่นคงแบ่งออกเป็น	 4	 ระดับ	 
1)	 พันธมิตร	 (Alliance)	 เป็นการรวมกลุ่มในการต่อสู้กับภัยคุกคามร่วมกัน
ระหว่างรัฐสมาชิก	2)	ความมั่นคงร่วม	(Collective	Security)	คือการรวมกลุ่ม
เพื่อป้องกันหรือล้อมกรอบการเกิดสงคราม	 โดยให้ค�ามั่นสัญญาว่าจะช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันหากเกิดภัยคุกคามข้ึนต่อประเทศสมาชิก	 3)	 ระบอบความมั่นคง	
(Security	Regime)	คอื	การสรา้งบรรทดัฐานให้กบัรัฐว่าพฤติกรรมใดเหมาะสม
หรือไม่เหมาะสมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง	 4)	 ประชาคมความมั่นคง	
(Security	 Community)	 ประเทศสมาชิกจะไม่ใช้ก�าลังต่อกันในการแก้ปัญหา	
จะใช้การแก้ปัญหาโดยสันติวิธี	(Bailes	and	Cotte,	2006,	p.	199	-	201)
	 3)	 Security	 governance	 คือ	 แนวโน้มของภูมิภาคท่ีแสดงถึงความ
ต้องการการอภบิาลด้านความมัน่คง	ภาครฐัมคีวามต้องการเพ่ิมขึน้ในการรับมอื
กับภัยคุกคามไม่ตามแบบ	(Erin	Zimmerman;	Think	Tank	as	Governance	
Entrepreneurs,	p.	185)
	 ส่วนความหมายของการอภิบาลภาครัฐ	 (governance)	 คือ	 กระบวนการ
ตัดสินใจ	 และกระบวนการที่ผ่านการตัดสินใจแล้วไปสู่การปฏิบัติหรือไม่ก็ตาม	 
(the	 process	 of	 decision-making	 and	 the	 process	 through	which	
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decisions	 are	 (or	 are	 not)	 implemented.”)	 (Mely	 Caballero	 -	 
Anthony	Alistair	D.B.	Cook;	Non	-	Traditional	Security	in	Asia,	p.	8)
	 Governance	 การอภิบาลภาครัฐ	 โดยการมีส่วนร่วมของสามภาคส่วนเข้า
มาสู่การอภิบาลรัฐ	 ประกอบด้วย	 ภาครัฐ	 (Hierarchy)	 ภาคประชาสังคม	 
(Network)	และภาคเอกชน	(Market)

 นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย

 ภัยคุกคามไม่ตามแบบ	(Non	-	Traditional	Security:	NTS)
 	 ความหมายทั่วไป	 คือ	 การก�าหนดแนวคิด	 (conceptualization)	 
ของ	 NTS	 สถาบัน	 the	 Consortium	 on	 Non	 -	 Traditional	 Security	 
Studies	 in	 Asia	 (NTS	 -	 Asia)	 ได้ให้ความหมายของ	NTS	 ว่า	 คือ	ประเด็น 
ความมั่นคงท้าทายหลักที่ส ่งผลกระทบต่อความอยู ่รอด	 ความอยู ่ดีกินด ี
ของประชาชน	และรฐัทีเ่กดิขึน้นอกเหนอืจากประเด็นความมัน่คงทีก่ารเกดิจาก
ทางทหาร	 เช่น	 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 การขาดแคลนทรัพยากร	 
โรคติดต่อ	 ภัยธรรมชาติ	 การเข้าเมืองผิดกฎหมาย	 การค้ามนุษย์	 ยาเสพติด	 
และอาชญากรรมข้ามชาติ	 ปัญหาต่างๆ	 เหล่านี้	 เราจะพบว่าไม่ได้เกิดจากการ 
ใช้ก�าลงัหรือทรัพยากรทางทหารใดๆ	ท�าให้เกดิประเดน็ปัญหาเกดิขึน้	ทีน่่าสงัเกต	
คือ	 ประเด็นปัญหาเหล่านี้มีลักษณะที่เหมือนกันคือ	 เป็นลักษณะข้ามชาต	ิ 
(ที่ไม่ใช่ภายในประเทศอย่างเดียว	 และไม่ใช่ภายนอกอย่างเดียว)	 เกิดในระยะ
เวลาที่สั้นและกระจายอย่างรวดเร็ว
	 	 ความหมายเฉพาะ	 หมายถึง	 ปัญหาที่เกิดขึ้นตามเส้นทางการศึกษา
เชื่อมต่อ	 จังหวัดเชียงราย	 -	 หลวงน�้าทา	 -	 สิบสองปันนา	 -	 เชียงตุง	 (NSEC)	 
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงมนุษย์	ความมั่นคงสังคม	และความมั่นคงประเทศ	
ที่เป็นปัญหาข้ามชาติ
 	 กลไก	(Mechanism)	หมายถึง	สิ่งที่ท�าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือ
ด�าเนินอยู่ได้	 โดยมีการจัดสรรทรัพยากร	 มีการจัดองค์การ	 หน่วยงาน	 หรือ 
กลุ่มบุคคลเป็นผู้ด�าเนินงาน
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	 	 กระบวนการ	 (Process)	 หมายถึง	 กิจกรรมที่ด�าเนินการอย่างเป็น 
ขั้นตอนของแต่ละหน่วย	และประสานกันเป็นล�าดับภายในระบบ
	 	 กรอบความร่วมมือ	 หมายถึง	 การก�าหนดขอบเขตของความร่วมมือ 
ในการต ่อต ้านภัยคุกคามไม ่ตามแบบ	 เพื่อปฏิบัติตามสิ่งที่มุ ่ งหวังโดย 
มีวัตถุประสงค์และกรอบที่ชัดเจน	
	 	 North	-	South	Economic	Corridor	(SEC)	หมายถึง	แนวพื้นที่
เศรษฐกิจเหนือ	-	ใต้	เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างราชอาณาจักรไทย	-	สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 -	 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	 โดย	 NSEC	 
เป็นหนึง่เส้นทางในโครงการ	GMS	Economic	Corridors	หรอื	ระเบยีงเศรษฐกจิ
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	ตามกรอบความร่วมมือ	Greater	Mekong	Subregion	
(GMS)	

	ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

	 1.	 การสร้างความเข้าใจในบริบทของภัยคุกคามไม่ตามแบบในพื้นที	่ 
และระหว่างประเทศตลอดเส้นทางการพัฒนา	 น�าไปใช้ในการปรับนโยบาย 
ความมั่นคงชายแดนในอนาคต
	 2.	 การเข้าใจในกระบวนการพัฒนาของความร่วมมือในพ้ืนท่ี	 ท้ังอย่าง 
เป็นทางการ	 และไม่เป็นทางการ	 ที่จะมีส่วนช่วยเสริมความร่วมมือด้าน 
ความมั่นคงในระดับประเทศ	และในระดับภูมิภาคต่อไป
	 3.	 มีการพัฒนาความสัมพันธ์	 และความร่วมมือทางทหารกับประเทศ 
เพื่อนบ้านในอาเซียน	 มิตรประเทศ	 และองค์การระหว่างประเทศ	 ทั้งในระดับ
ทวิภาคีและพหุภาคี	 สร้างเสถียรภาพทางความม่ันคง	 ความไว้เนื้อเชื่อใจ	 
และสันติภาพให้เกิดร่วมกัน	
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	ระเบียบวิธีวิจัย

 ขอบเขตในการวิจัย
  ขอบเขตด้านเนื้อหา:	 การวิจัยครั้งนี้	 คณะผู้วิจัยศึกษาเฉพาะกลไก	 
และกรอบความร่วมมือในการต่อต้านภัยคุกคามไม่ตามแบบของทุกภาคส่วน 
ในการป้องกัน	 และแก้ปัญหาภัยคุกคามไม่ตามแบบท่ีเกิดข้ึนบนเส้นทาง	 
North	-	South	Economic	Corridor	(NSEC)
  ขอบเขตด้านเวลา:	ศึกษาและเก็บข้อมูล	10		เดือน	(ธันวาคม	2558	
–	กันยายน	2559)
  ขอบเขตด้านพื้นที่:	ก�าหนดพื้นที่ในการเก็บข้อมูลวิจัยภายในประเทศ	
คือ	จังหวัดเชียงรายในเส้นทาง	North	-	South	Economic	Corridor	(NSEC)	
ดังภาพที่	1

ภาพที่	1	แผนที่แสดงพื้นที่การวิจัยในจังหวัดเชียงราย
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 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
	 	 กลุ่มประชากรท่ีคณะวิจัยฯ	 ใช้ในการเก็บข้อมูลมาจากหน่วยงาน 
ทั้งภาครัฐ	ธุรกิจ	และประชาสังคม	ทั้งใน/	ต่างประเทศ	จ�านวน	80	คน
 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล
	 	 คณะผูว้จิยัใช้รปูแบบการวจัิยแบบผสม	(Mixed	Method)	โดยในส่วน
ของการวิจัยเชิงปริมาณ	 (Quantitative	 research)	 เป็นการใช้แบบสอบถาม	
(Questionnaire)	 กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นประชาชนใน	 4	 อ�าเภอของจังหวัด
เชียงราย	 คือ	 อ�าเภอเมืองเชียงราย	 อ�าเภอเชียงของ	 อ�าเภอเชียงแสน	 
อ�าเภอแม่สาย	จ�านวน	200	ตัวอย่าง	
	 	 ส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 research)	 เป็นการ 
เกบ็ข้อมลูโดยการสมัภาษณ์เชงิลกึผูใ้ห้ข้อมลู	(Key	Informants)		ซ่ึงเป็นตัวแทน
ของผู้บริหารองค์กร/	 หน่วยงานภาครัฐ	 ภาคธุรกิจ	 และภาคประชาสังคม	 
ในจังหวัดเชียงราย	 แขวงหลวงน�้าทา	 และเมืองเชียงตุง	 จ�านวน	 42	 ตัวอย่าง	 
ร่วมกับการจัดประชุมกลุ่มย่อย	 (Focus	 group)	 โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องจากท้ังรัฐ	 ธุรกิจ	 และประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย	 รวม	 
20	หน่วยงานเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น

กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย
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	ผลการศึกษา

1.	 ประเด็นการศึกษา

	 1.1		สภาพแวดล้อมด้านความมั่นคง	
	 	 ► ภายในประเทศ
	 	 	 •	 ลักษณะทั่วไป	
	 	 	 	 จังหวัดเชียงราย	 ตั้งอยู่ภาคเหนือสุดของประเทศไทย	ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร	785	ก.ม.	มเีนือ้ทีป่ระมาณ	11,678.369	ตร.ก.ม.	โดยมชีายแดน
ติดกับประเทศเมียนมายาว	 ประมาณ	 130	 กิโลเมตร	 และมีชายแดนติดต่อ 
กับ	 สปป.ลาว	 ประมาณ	 180	 กิโลเมตร	 มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง	
ดังนี้
    ทิศเหนือ	 นับตั้งแต่อ�าเภอแม่สาย	 ติดกับจังหวัดท่าขี้เหล็ก 
ของรัฐฉาน	ประเทศเมียนมา	
    ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ	 นับต้ังแต่อ�าเภอเชียงแสนฝั่งตรงข้าม	
คือ	เมืองต้นผึ้ง	แขวงบ่อแก้ว	สปป.ลาว	(มีแม่น�้าโขงกั้นอาณาเขต)
    ทิศตะวันออก	นับตั้งแต่อ�าเภอเชียงของ	ติดกับเมืองห้วยทราย	
แขวงบ่อแก้ว	สปป.ลาว	
    ทิศใต้	 ติดกับอ�าเภอแม่ใจ	 อ�าเภอภูกามยาว	 อ�าเภอดอกค�าใต้	
อ�าเภอจนุ	อ�าเภอเชยีงค�า	และ	อ�าเภอภซูาง	จงัหวดัพะเยา	อ�าเภอเมอืงปาน	และ	
อ�าเภอวังเหนือ	จังหวัดล�าปาง
    ทิศตะวันตก	 ติดกับอ�าเภอดอยสะเก็ด	 อ�าเภอพร้าว	 อ�าเภอ 
ไชยปราการ	 อ�าเภอฝาง	 และ	 อ�าเภอแม่อาย	 จังหวัดเชียงใหม่	 และจังหวัด 
เมืองสาด	ของรัฐฉาน	ประเทศเมียนมา
	 	 	 	 ท�าเลท่ีตัง้	จงัหวดัเชียงรายอยูบ่นแนวระเบยีงเศรษฐกจิเหนอื	-	ใต้	
(North	 -	 South	 Economic	 Corridor:	 NSEC)	 ที่มีความได้เปรียบด้านการ 
ขนส่งและโลจิสติกส์	 กล่าวคือ	ตามเส้นทาง	R3A	 เชื่อมระหว่างไทย	สปป.ลาว	
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และจีนตอนใต้	เส้นทาง	R3B	เชื่อมระหว่างไทย	เมียนมา	และจีนตอนใต้	ส�าหรับ
การคมนาคมทางน�้า	 มีท่าเรือพาณิชย์สองแห่งที่สามารถเชื่อมโยงลงมาทางใต้ 
สู่ท่าเรือแหลมฉบัง	 เพื่อส่งออกทางทะเลไปยังภูมิภาคอื่นของโลก	ท�าให้จังหวัด
เชียงรายเป็นประตูเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ	ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้า
	 	 	 จังหวัดเชียงรายมี	จุดผ่านแดนถาวร	2	แห่ง	คือ	1)	สะพานข้าม
แม่น�้าสาย	 เขตเทศบาลแม่สาย	 อ�าเภอแม่สาย	 และ	 2)	 สะพานข้ามแม่น�้าสาย 
แห่งที่	 2	 ต�าบลสันผักฮี้	 อ�าเภอแม่สาย	 ซึ่งเป็นพ้ืนที่จังหวัดท่าขี้เหล็ก	 รัฐฉาน	
ประเทศเมียนมา	และ	มี	จุดผ่อนปรน	5	แห่ง
	 	 	 •	 ปัญหาภัยคกุคามไม่ตามแบบทีพ่บในพ้ืนทีจั่งหวดัเชยีงราย	ได้แก่	
ยาเสพติด	 แรงงานผิดกฎหมาย	 การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย	 การท�าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ	ธุรกิจผิดกฎหมาย	สินค้าหนีภาษี	และการฟอกเงิน
	 	 	 •	 ปัจจุบันทางภาคราชการยังไม่มีนโยบายพิเศษ	 เพื่อรองรับ 
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ต่างๆ	 ที่เป็นผลมาจากการใช้เส้นทาง	 R3A	 และ	 R3B	 
เป็นเส้นทางเชื่อมต่อด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ท่ีส�าคัญของพ้ืนท่ีเชียงราย 
ในอนาคต	
	 	 	 •	 ประชาชนในพื้นท่ีต้องการให้จังหวัดเชียงราย	 เป็นเมืองการค้า
ชายแดนและการท่องเท่ียวมากกว่าการเป็นเมืองเพื่อการเป็นเส้นทางผ่าน 
ด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์
	 	 	 •	 ปัญหาการเมอืง/	ความไม่สงบในประเทศเพือ่นบ้าน	เป็นสาเหตุ
ส�าคัญท่ีก่อให้เกิดปัญหาภัยคุกคามไม่ตามแบบในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย	 เช่น	
ปัญหายาเสพติด	ปัญหาการอพยพย้ายถิ่น	การด�ารงอยู่ของแหล่งผลิตยาเสพติด
นอกประเทศท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานการณ์ปัญหายาเสพติดใน
ประเทศไทย	 และเป็นสาเหตุส�าคัญให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ	 ซ่ึงมีผลกระทบเชื่อมโยง
ต่อประเทศไทยในหลายมิติ	ดังนี้
   ด้านความมัน่คงของชาต	ิปัญหายาเสพตดิในพืน้ทีจั่งหวัดเชยีงราย	
เช่ือมโยงกับคดอีาชญากรรม	และความมัน่คงตามชายแดน	ข้อมลูจากหน่วยงาน
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ความมั่นคงในพื้นที่	 พบว่า	 ผู ้ต้องหาคดียาเสพติดเริ่มต้นจากคดียาเสพติด 
ก่อน	แล้วไปกระท�าผิดในคดีอาชญากรรมอื่นๆ	
   ด้านการเมือง	 ยาเสพติดส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคง 
ของชาติ	 ท�าให้สูญเสียความสามารถทางการแข่งขัน	 และสูญเสียโอกาสในการ
พัฒนาประเทศ	
  	 ด้านเศรษฐกจิ	ปัญหายาเสพตดิท�าให้รฐับาลต้องสญูเสยีทรพัยากร
ในการป้องกนั	ปราบปราม	การบ�าบดัรกัษา	และฟ้ืนฟปีูละไม่ต�า่กว่า	2,000	ล้านบาท	
   ด้านสงัคม	ส�าหรบัผูค้้าหรอืผูเ้สพซ่ึงเป็นหวัหน้าครอบครัว	เมือ่ถกู
จับกุมและด�าเนินการทางกฎหมาย	จะส่งผลกระทบให้สมาชิกภายในครอบครัว
ได้รับความเดือดร้อนในการด�ารงชีวิตทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

	 	 ► ภายนอกประเทศ
	 	 	 คณะนักวิจัยฯ	 ได้เดินทางรวบรวมข้อมูลวิจัยพื้นที่ตาม	 เส้นทาง	
R3A	เชื่อมต่อระหว่าง	อ�าเภอเชียงของ	อ�าเภอเชียงแสน	จังหวัดเชียงราย	ไปยัง	
สปป.ลาว	โดยผ่านเมืองห้วยทราย	-	แขวงหลวงน�้าทา	-	เมืองสิงห์	-	เมืองบ่อเต็น	
(แขวงหลวงน�้าทา	สปป.ลาว)	-	เมืองบ่อหาน	(เขตสิบสองปันนา	มณฑลยูนนาน	
ประเทศจนี)	และ	เส้นทาง	R3B	เชือ่มต่อระหว่าง	อ�าเภอแม่สาย	จังหวดัเชยีงราย	
-	จงัหวัดท่าขีเ้หลก็	-	เมอืงเชียงตงุ	ประเทศเมยีนมา	โดยข้อมลูทีไ่ด้จากการส�ารวจ
เส้นทาง	มีดังนี้
   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
	 	 	 คณะฯ	เดนิทางรวบรวมข้อมลูตามเส้นทาง	R3A	จาก	แขวงหลวงน�า้ทา	
เมืองห้วยทราย	 พบว่า	 ตลอดเส้นทางพบภูเขายางพาราและกล้วยหอม 
ทีป่ระเทศจีน	เข้ามาลงทนุเป็นจ�านวนมาก	โดยเฉพาะเขตเศรษฐกจิพเิศษบ่อเตน็	
ที่มีการอนุมัติให้กลุ่มทุนจากประเทศจีน	รับสัมปทานพื้นที่เป็นระยะเวลา	99	ปี	
ส่วนสภาพแวดล้อมของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นนั้น	 เส้นทาง 
เชือ่มต่อกับเขตเศรษฐกิจพเิศษดงักล่าวเป็นส่วนหนึง่ของเส้นทาง	R3A	ซึง่มสีภาพ
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เส้นทางแคบ	 เป็นถนนลาดยางโค้งตามภูเขาและลาดชัน	 มีมาตรฐานความ
ปลอดภัยต�่า	เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง
	 	 	 เส้นทางบรเิวณเมอืงสงิ	 -	 บ้านเชยีงกก	 (เมอืงรอง	แขวงหลวงน�า้ทา)	 
ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปยังสะพานมิตรภาพลาว	 -	 เมียนมา	 เป็นสะพานข้าม
แม่น�า้โขงแห่งแรกของ	สปป.ลาว	 -	 เมยีนมา	ตัง้อยูใ่นเขตห้วยกุม่	 แขวงหลวงน�า้ทา	
และอยู ่ตรงข้ามกับจังหวัดท่าข้ีเหล็ก	 เขตรัฐฉาน	 ของเมียนมา	 แต่พบ 
ปัญหาคอื	ยงัเปิดใช้อย่างเป็นทางการไม่ได้	เนือ่งจากยงัมปัีญหาระหว่างเมยีนมา
กับชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ดังกล่าว	 และการคมนาคมยังไม่สะดวก	 เส้นทางเป็น 
ถนนลูกรัง	ถนนระหว่างอ�าเภออยู่ในสภาพที่ยังต้องพัฒนาอีกมาก
	 	 	 ส่วนภัยคุกคามไม่ตามแบบที่เป็นปัญหาของ	สปป.ลาว	ในปัจจุบัน
คือ	 ปัญหายาเสพติด	 และพบปัญหาการครอบง�าทางธุรกิจจากกลุ่มทุนจีน	 
โดยการผลิตสินค้าเกษตรกรรมเชิงธุรกิจเป็นจ�านวนมาก	
   สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
	 	 	 คณะฯ	 ได้เดินทางตามเส้นทางเมืองเชียงตุง	 (รัฐฉาน	 ประเทศ 
เมยีนมา)	พบว่า	เส้นทางมกีารขยายตวัและพฒันา	มคีวามสะดวก	และความพร้อม
ในด้านการขนส่งและโลจิสติกส์มากกว่าเส้นทางเมืองสิง	 -	 บ้านเชียงกก	 
(เมืองรอง	แขวงหลวงน�า้ทา)	ของ	สปป.ลาว	ส่วนเส้นทางทีเ่ชือ่มต่อไปยงัประเทศ
จีนตอนใต้	 พบว่า	 สิ่งแวดล้อมไม่ถูกท�าลาย	 แต่ขาดความมั่นคงด้านพลังงาน	
เนื่องจากยังขาดแคลนกระแสไฟฟ้า	ประชาชนในพื้นที่จึงต้องปั่นไฟฟ้าใช้เอง	
	 	 	 การส�ารวจเส้นทางสาย	R3B	เชื่อมต่อไปเส้นทาง	AH	2	ช่วงเมือง
ตองยี	 ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐฉาน	 พบว่า	 สภาพเส้นทางเป็นภูเขาลาดชัน	 
ไม่รองรับการขนส่งขนาดใหญ่	 และไม่เหมาะสมต่อการค้าข้ามพรมแดน	 
ส่วนสภาพเส้นทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศของเมยีนมา	-	ไทย	-	สปป.ลาว	-	จนี	
ตามเส้นทาง	R3A	โครงข่ายเส้นทางดงักล่าวนัน้สามารถเชือ่มโยงกนัได้	แต่สภาพ
เส้นทางมีการพัฒนาท่ีต่างกัน	 โดยประเทศไทยมีการพัฒนาและมีความพร้อม
มากกว่า	 ทั้งนี้	 สภาพเส้นทาง	 ระบบโลจิสติกส์	 และสะพานข้ามแม่น�้าส�าคัญ 
มปัีญหาในบางพืน้ท่ี	ท้ังจากสภาพเส้นทางท่ีไม่เหมาะสม	ไม่สามารถรองรบัระบบ
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การขนส่งขนาดใหญ่ได้	 และเส้นทางบางเส้นทางเปิดใช้ไม่ได้	 เพราะอยู่ในพื้นที่
ควบคุมของชนกลุ่มน้อย
	 	 	 ภัยคุกคามไม่ตามแบบท่ีเป็นปัญหาของเมียนมาในปัจจุบัน	 คือ	 
การท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ	 เพื่อครอบครองพื้นที่และสร้างอาณาเขตของ 
ชนกลุ่มน้อย	การน�าทรพัยากรป่าไม้ในพืน้ท่ีออกไปขาย	เพือ่แลกกบัความอยูร่อด	
และการท�าการเกษตรแบบดั้งเดิมที่มีการเผาป่า	 เพ่ือเตรียมพ้ืนท่ีการเกษตร
ส�าหรับการเพาะปลูก	

 1.2	 กลไกการแก้ปัญหา
	 	 จากการค้นพบปัญหาภยัคกุคามความมัน่คงไม่ตามแบบในพ้ืนทีจั่งหวดั
เชยีงราย	(ยาเสพตดิ	แรงงานผดิกฎหมาย/	การลกัลอบเข้าเมอืงผดิกฎหมาย	และ
การท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ)	 น�าไปสู่การค้นหากลไกความร่วมมือในการ 
ต่อต้านภัยคุกคามไม่ตามแบบ	 ท่ีหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ	 ในพื้นที่ใช้กันอยู่	 
ณ	ปัจจุบัน	ดังนี้
  กลไกระดับรัฐบาล	 ซึ่งมีลักษณะเป็นค�าสั่งและประกาศจากรัฐบาล	 
ที่มีผลต่อการบังคับใช้ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย	มีดังนี้
	 	 1.	แผนการปฏบิตังิานเพ่ือรองรบั	“ยทุธศาสตร์พลงัแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติด”	ของจังหวัดเชียงราย	7	แผนงาน	ได้แก่	1)	แผนการสร้างพลังสังคม
และพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด	2)	แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/	ผู้ติดยาเสพติด	
3)	 แผนการสร้างภูมิคุ ้มกันและป้องกันยาเสพติด	 4)	 แผนการปราบปราม 
ยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย	 5)	 แผนความร่วมมือระหว่างประเทศ	 
6)	แผนการสกัดกั้นยาเสพติด	7)	แผนการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
	 	 2.	ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ที่	2/2558	เมื่อวันที่	24	เมษายน	2558	ก�าหนดให้	21	ต�าบล	3	อ�าเภอในจังหวัด
เชียงราย	 ได้แก่	 อ�าเภอแม่สาย	 อ�าเภอเชียงแสน	 และอ�าเภอเชียงของ	 จังหวัด
เชียงราย	เป็น	“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย”	ระยะที่	2	
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	 	 3.	ประกาศจังหวัดเชียงราย	 เมื่อวันที่	 29	 พฤษภาคม	 2558	 เรื่อง	 
การแต่งต้ังคณะท�างานสนบัสนุนการจดัตัง้เขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษเชียงราย
	 	 4.	ประกาศจังหวัดเชียงราย	เมื่อวันที่	21	ตุลาคม	2558	เรื่อง	แต่งตั้ง
คณะท�างานขบัเคล่ือนศนูย์บริการเบ็ดเสรจ็ด้านกานลงทนุ	(OSS)	เขตพฒันา
เศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
  กลไกของจงัหวดั	มลีกัษณะเป็นค�าส่ัง	ประกาศ	คณะกรรมการฯ	และ
โครงการฯ	ที่มีผลบังคับใช้	ณ	ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย	มีดังนี้
 	 1.	การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัด	-	เจ้าแขวงชายแดนไทย	-	
สปป.ลาว
	 	 2.	การประชุมประสานงานของคณะกรรมการร่วมมือรักษาความ
สงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปไทย	–	สปป.ลาว	ระดับจังหวัด	-	แขวง	
  3.	การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย	–	เมียนมา	
(Regional	Border	Committee:	RBC)	โดยเจ้าภาพหลักคือ	กองทัพภาคที่	3	
 	 4.	คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น	ไทย	-	เมียนมา	(Township	
Border	Committee:	TBC)	
 	 5.	ส�านักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน	 (Border	
Liaison	Office:	BLO)	ไทย	–	เมียนมา	(อ�าเภอแม่สาย	–	จังหวัดท่าขี้เหล็ก)	และ
ไทย	–	สปป.ลาว	(อ�าเภอเชียงของ	–	แขวงบ่อแก้ว)	
  กลไกของภาคธรุกจิ	ภาคธรุกจิมคีวามส�าคญัมากในการเชือ่มโยงข้อมลู
ทั้งเชิงป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านความมั่นคง	 ระหว่างภาครัฐและภาค
ประชาสังคม	 เพราะการด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจมีความใกล้ชิดเชื่อมโยงกับ 
ทุกภาคส่วน	โดยกลไกของภาคธุรกิจของจังหวัดเชียงราย	มีดังนี้
	 	 1.	การด�าเนนิงานภายใต้	“แผนยทุธศาสตร์การพฒันาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ	อ�าเภอเชียงของ	อ�าเภอเชียงแสน	และอ�าเภอแม่สาย”	ของหอการค้า
จังหวัดเชียงราย	มีดังนี้
	 	 	 1.1)	 การประชุมคณะกรรมาธิการการพาณิชย์	 การอุตสาหกรรม
และการแรงงานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย	
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   1.2)	 โครงการพฒันาพืน้ทีชุ่มชนด่านชายแดน	จงัหวดัเชียงราย	
  	 1.3)	 บนัทกึความเข้าใจสูค่วามร่วมมอืบ้านพีเ่มอืงน้อง	(Sister	City)	
ระหว่างประธานหอการค้า	จงัหวดัเชยีงรายและกรรมการหอการค้าบ่อแก้ว	สปป.ลาว
   1.4)	 การประชมุระหว่างประธานหอการค้าจงัหวดัเชยีงรายและ
คณะกรรมการหอการค้าแห่งรัฐฉาน	 ประกอบด้วย	 หอการค้าท่าข้ีเหล็ก	
หอการค้าเชียงตุง	และหอการค้าตองจี	
  	 1.5)	 การลงนามความร่วมมือในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่ว	ระหว่างส�านกังานการท่องเทีย่วสบิสองปันนา	กับสภาอตุสาหกรรม
การท่องเที่ยว	จังหวัดเชียงราย
	 	 2.	การจัดตัง้เครอืข่ายพัฒนาศกัยภาพแรงงานตามแนวชายแดนไทย
รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	เจ้าภาพ	ได้แก่	สภาอุตสาหกรรม	จังหวัดเชียงราย
  กลไกภาคประชาสงัคม	ในพืน้ท่ีจังหวดัเชยีงราย	พบว่า	ประชาชน	และ
ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม/	 มีส่วนในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในพื้นที่ 
ของตนเองเป็นอย่างมาก	 และสามารถช่วยลดปัญหาด้านการบริหารจัดการ 
ของหน่วยงานภาครัฐ	 เช่น	 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานภาครัฐ	 งบประมาณ	 ฯลฯ	 
ซึ่งมีไม่เพียงพอกับการต่อต้านปัญหาภัยคุกคามความม่ันคงไม่ตามแบบในพ้ืนท่ี
จงัหวดัเชยีงราย	ซึง่จากการลงพืน้ท่ีเกบ็ข้อมูลภาคสนาม	พบว่า	ภาคประชาสงัคม
มส่ีวนช่วยเสรมิภาครัฐได้เป็นอย่างด	ีโดยโครงการฯ	และกจิกรรมต่างๆ	ส่วนใหญ่
เป็นการริเริ่มโดยภาคประชาสังคมเอง	 เช่น	 โครงการ	 “ห้วยโจ้โมเดล”	 อ�าเภอ
แม่จัน	จังหวัดเชียงราย	ที่จากเดิมถูกก�าหนดให้เป็นหมู่บ้านที่มีปัญหายาเสพติด
ในระดับรุนแรงพ้ืนท่ีพิเศษ	 แต่หลังจากได้มีการบูรณาการการแก้ปัญหาร่วมกัน
กับหน่วยงานต่างๆ	ในพืน้ที	่เพือ่จะท�าให้หมูบ้่านแห่งนีเ้ป็นพืน้ทีป่ลอดยาเสพติด	
จนท�าให้ในปัจจุบันศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	 จังหวัด
เชียงราย	 (ศอ.ปส.จ.ชร.)	 ตั้งให้หมู่บ้านดังกล่าว	 เป็นหมู่บ้านต้นแบบ	 ในการ 
รวมพลงัระหว่างเจ้าหน้าทีข่องรฐั	และประชาชนในพืน้ทีม่าร่วมกนัสกดักัน้	และ
ปราบปรามยาเสพตดิ	และมกีารขยายผลโมเดลดังกล่าวไปเป็นกรณศีกึษาให้กบั
ชุมชนอื่นๆ	ต่อไป
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 1.3	 กฎหมาย/	กฎระเบียบ/	ข้อบังคับในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

	 	 จากการศึกษาข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ	 ภาคธุรกิจ	 และภาค 
ประชาสังคม	 เกี่ยวกับกฎหมาย/กฎระเบียบ/	ข้อบังคับต่างๆ	 (ซึ่งมีความหมาย
รวมถึงโครงการฯ	และกิจกรรมต่างๆ)	ที่ใช้อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย	ดังนี้
	 	 1.3.1	ยาเสพติด
   ภาครัฐ	: 
	 	 	 1.	 การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการในจังหวัดเชียงรายภายใต้	
“ศูนย์อ�านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย”	 ในการ
ปราบปราม	การด�าเนินงานควบคุมพื้นที่เสี่ยงในอ�าเภอแม่สาย	อ�าเภอเชียงแสน	
และอ�าเภอเชียงของ	 การคัดกรองผู ้เข้ารับการบ�าบัดฟื้นฟู	 ภายใต้	 “ศูนย ์
ขวญัแผ่นดนิจงัหวดัเชยีงราย”	และการให้ภาคประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมในแก้ไข
ปัญหายาเสพติดผ่านโครงการต่างๆ
	 	 	 2.	 การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่	 2	 
กองก�าลังผาเมือง	 (ฉก.ม.2)	 เป็นก�าลังส�าคัญในการสกัดกั้นยาเสพติดตาม 
แนวชายแดนทางบกของไทย	-	เมียนมา	ในอ�าเภอแม่สาย	จังหวัดเชียงราย	
	 	 	 3.	หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล�าแม่น�้าโขง	 (นรข.)	
จากการทีแ่ม่น�า้โขงเป็นช่องทางการลกัลอบผ่านเข้า	 -	 ออก	และล�าเลียงยาเสพติด	 
การลักลอบเข้าเมือง	รวมทั้งการกระท�าผิดกฎหมายต่างๆ	เข้ามาในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย	ในบริเวณล�าแม่น�้าโขง	ในอ�าเภอเชียงแสน	และอ�าเภอเชียงของ	
	 	 	 4.	 กองบังคบัการต�ารวจภธูรจงัหวัดเชยีงราย	บรูณาการร่วมกับ
โรงเรียน	 สถานศึกษาภายใต้โครงการ	 “การศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดใน 
เด็กนักเรียน”	ในอ�าเภอแม่สาย	อ�าเภอเชียงแสน	และอ�าเภอเชียงของ
   ภาคธุรกิจ	:
	 	 	 ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนั้น	พบว่า	
การด�าเนนิการในส่วนนีย้งัน้อยอยู	่และไม่มีการเคลือ่นไหวจากภาคธรุกจิมากนกั	
เน่ืองจากภาคธุรกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงรายส่วนใหญ่จะให้ความส�าคัญในเร่ือง
การเช่ือมโยงทางการค้า/	การลงทนุ	และความร่วมมอืทางด้านเศรษฐกจิระหว่าง
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ไทยและประเทศเพ่ือนบ้านมากกว่าการร่วมมือกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพื้นที่	 แต่จะด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการด�าเนินธุรกิจ	 เช่น	 โครงการโรงงานสีขาว	 การด�าเนินงานมาตรฐานการ
ป้องกนั	และแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานประกอบกจิการ	(มยส.)	และอาสาสมคัร
แรงงานในการด�าเนินงานป้องกันยาเสพติด	เป็นต้น
   ภาคประชาสังคม 
	 	 	 1.	 ชดุปฏบิตักิารพเิศษ	ของกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวดั
เชียงรายที่	 1	 ท�าหน้าที่ในการเป็นแหล่งข่าวในหมู่บ้านในการสอดส่องดูแล	 
เด็กและเยาวชนในหมู่บ้านที่มีพฤติกรรมการมั่วสุมเสพยาเสพติด	
	 	 	 2.	 การด�าเนินงานหมู่บ้าน/	 ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด 
ของชุมชนในพื้นที่	ต�าบลห้วยไคร้	อ�าเภอแม่สาย	และต�าบลแม่จัน	อ�าเภอแม่จัน	
จังหวัดเชียงราย		
	 	 	 3.	 การรวมกลุ่มภายใต้	“โครงการตาสัปปะรด”	เป็นเครือข่าย
การด�าเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ี	
ต�าบลห้วยไคร้	อ�าเภอแม่สาย	และบ้านโจโก้	ต�าบลเวียง	อ�าเภอเชียงของ	จังหวัด
เชียงราย
	 	 	 4.	 สภาเด็กและเยาวชน	จังหวัดเชียงราย	ซึ่งเครือข่ายเยาวชน
เพือ่การพฒันาป้องกนัยาเสพตดิ	โดยจะมกีารจดักจิกรรมเกีย่วกบัด้านการพฒันา
เยาวชนให้ห่างไกลยาสิ่งเสพติด	
 	 1.3.2		แรงงานผิดกฎหมาย/	การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย
   ภาครัฐ	: 
	 	 	 1.	 การประชมุคณะผูว่้าราชการจังหวดั	-	เจ้าแขวงชายแดนไทย	
-	สปป.ลาว	โดยประเดน็ส�าคญัทีห่ารอืกนั	ได้แก่	การเปิดจดุผ่านแดน	การอ�านวย
ความสะดวกในการข้ามแดน	และการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดน
	 	 	 2.	 การประชุมความร่วมมือไตรภาคีระดับเมือง	 ท่าขี้เหล็ก	 -	
แขวงบ่อแก้ว	–	เชียงราย	ด้านการค้ามนุษย์
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	 	 	 3.	 การปฏิบัติงานภายใต้	 “ศูนย์ป้องกันและปราบปราม 
การกระท�าผิดในแม่น�้าโขง”	(ศปปข.)	อ�าเภอเชียงแสน	จังหวัดเชียงราย	ซึ่งเป็น
ความร่วมมอืในการประสานการปฏบิตักิารของทกุหน่วยงานในพืน้ทีใ่นการบงัคับ
ใช้กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการกระท�าผิดในแม่น�้าโขง	เจ้าภาพหลัก
คือ	ต�ารวจภูธรภาค	5
   ภาคธุรกิจ	:
	 	 	 1.	 บันทึกความเข้าใจสู่ความร่วมมือบ้านพ่ีเมืองน้อง	 (Sister	
City)	ระหว่างประธานหอการค้า	จงัหวัดเชยีงราย	และกรรมการหอการค้าแขวง
บ่อแก้ว	สปป.ลาว
	 	 	 2.	 บันทึกข้อตกลงระหว่างประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย	
คณะกรรมการหอการค้าแห่งรฐัฉาน	ประกอบด้วย	หอการค้ามเูซน�า้ค�า	 หอการค้า 
ท่าขึ้เหล็ก	 หอการค้าเชียงตุง	 และหอการค้าตองจี	 เจ้าภาพหลักคือ	 ประธาน
หอการค้าจังหวัดเชียงราย
	 	 	 3.	 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ	ภาคเอกชน	และ
ผู้ประกอบการเครือข่ายแรงงานนานาชาติ	 (สปป.ลาว)	 เป็นการสร้างเครือข่าย
การพฒันาฝีมือแรงงานของกลุม่ประเทศสมาชกิลุม่แม่น�า้โขง	 (GMS)	 เจ้าภาพหลกั 
คือ		สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน	จังหวัดเชียงราย
   ภาคประชาสังคม	:
	 	 	 1.	 อาสาสมัครชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน	 (ชรบ.)	 เป็น 
เครือข่ายการท�างานร่วมกันระหว่างภาคประชาสังคมกับอ�าเภอ	 และส�านักงาน
จังหวัดเชียงราย	 ซึ่งการป้องกันและปราบปราม	 (การเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน 
ฝ่ายปกครองในการตรวจจับแรงงานผิดกฎหมาย)	 ขบวนการค้ามนุษย์ในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงรายถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ
	 	 	 2.	 อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน	 (อสม.)	 และอาสาสมัคร
สาธารณสุขแรงงานต่างด้าว	(อสต.)	ในพื้นที่อ�าเภอแม่สาย	และอ�าเภอเชียงของ	
ในการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการสาธารณสุข	
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	 	 	 3.	 กลุ่มสตรอีาสาพฒันา	เป็นการส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มกีาร
รวมกลุ่มและท�างานร่วมกันระหว่างแรงงานข้ามชาติกับแรงงานไทยในพ้ืนที	่
อ�าเภอแม่สาย	จังหวัดเชียงราย	
  1.3.3	การท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ
   ภาครัฐ	:
	 	 	 1.	โครงการส่งเสรมิความสมัพนัธ์ระหว่างประชาชนกบัประชาชน
ในพืน้ทีช่ายแดนแม่สาย	-	ท่าขีเ้หลก็	เพือ่ร่วมกนัท�ากจิกรรมต่างๆ	เช่น	การปลกูป่า	
การเล่นกีฬา	เป็นต้น	เจ้าภาพได้แก่	จังหวัดเชียงราย
	 	 	 2.	โครงการผืนป่าอาเซียน	ไทย	-	เมียนมา	เป็นความร่วมมือใน
การปลกูป่าบรเิวณรอยต่อตามแนวชายแดนไทย	-	เมยีนมา	ภายใต้คณะกรรมการ
ชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย	-	เมียนมา
	 	 	 3.	การด�าเนินการในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาหมอกควนัไฟป่า
ข้ามแดน	 ภายใต้คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย	 -	 เมียนมา	 เจ้าภาพ
ได้แก่	จังหวัดเชียงราย
	 	 	 4.	โครงการฝึกอบรม	“ปลูกคน	ปลูกป่า	ตามต�าราแม่ฟ้าหลวง”	
ผู้รับผิดชอบโครงการคือ	มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	
   ภาคธุรกิจ	:
	 	 	 ภาคธรุกจิส่วนใหญ่ในพืน้ทีจ่งัหวดัเชียงราย	จะไม่ค่อยมพีบเหน็
การด�าเนนิโครงการ	หรอืกิจกรรมด้านการป้องกันการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ
ของภาคธุรกิจมากนัก	 แต่จะพบเห็นการเข้ามาร่วมแก้ปัญหาของภาครัฐและ 
ภาคประชาสังคมเป็นหลัก
   ภาคประชาสังคม	: 
	 	 	 1.	การด�าเนินงานภายใต้มูลนิธิปิดทองหลังพระ	 สืบสานแนว 
พระราชด�าริ	ในต�าบลห้วยสัก	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย	
	 	 	 2.	ชุดดับไฟป่าดอยตุง	 เป็นกลุ่มอาสาสมัครในพ้ืนที่ในการดับ 
ไฟป่า	 ป้องกันไฟป่าประจ�าชุมชนและร่วมจัดท�าแนวกันไฟป่าในพื้นที่ป่าชุมชน
ของต�าบลในอ�าเภอแม่สาย	และอ�าเภอแม่ฟ้าหลวง	จังหวัดเชียงราย
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	 1.4	 กลไกความร่วมมือที่พบในพื้นที่ฯ

	 	 จากการลงพืน้ท่ีเกบ็ข้อมลูภาคสนามเก่ียวกบักลไกความร่วมมอืในการ
ต่อต้านภัยคุกคามไม่ตามแบบ	 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย	 ซึ่งค้นพบว่า	 กลไก 
ความร่วมมือในพื้นที่มีหลากหลายลักษณะ	ดังนี้
 	 1.4.1	ยาเสพติด
	 	 	 1.	ชุดพัฒนาชุมชนสัมพันธ์	 หน่วยงานเจ้าภาพ	 ได้แก่	 หน่วย
เฉพาะกิจกรมทหารม้าที่	 2	 (ฉก.ม.2)	 เพ่ือขอรับทราบข้อมูลที่จ�าเป็น	 รณรงค์	
ประชาสัมพันธ์	ให้หน่วยงานและผู้น�าในพื้นที่ได้รับทราบ	
	 	 	 2.	โครงการ	“คิดถึงเพื่อน”	และ	“พระลอตามไก่”	ภายใต้ศูนย์
อ�านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย	 มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อน�ารายชื่อผู้ท่ีมีพฤติกรรมเสพยาเสพติดเพื่อเป็นข้อมูลในการค้นหา/ชักชวน	 
ให้เข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	
	 	 	 3.	โครงการประชารฐัร่วมใจ	สร้างหมูบ้่านชมุชนมัน่คง	ปลอดภยั
ยาเสพติดอย่างยั่งยืน	หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลัก	คือ	จังหวัดเชียงราย	
	 	 	 4.	อาสาสมัครชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน	(ชรบ.)	เป็นการ
รวมตวัของประชาชนในพืน้ที	่เพือ่ช่วยเหลอืภาคราชการในการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาในระดับพื้นที่ในอ�าเภอเชียงของและอ�าเภอเชียงแสน	
	 	 1.4.2	แรงงานผิดกฎหมาย
	 	 	 1.	โครงการฝึกอบรมบุคลากรภาครฐั	ภาคเอกชนและผูป้ระกอบการ 
กลุ่มเครือข่ายแรงงานนานาชาติกรอบรวมร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ 
เพื่อนบ้านและอาเซียน	(สปป.ลาว)	เจ้าภาพหลักคือ	จังหวัดเชียงราย
	 	 	 2.	โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน
รองรับเขตเศรษฐกจิพเิศษเชือ่มโยงกบัประเทศเพือ่นบ้านในอนภุมูภิาคลุม่แม่น�า้โขง	
เจ้าภาพหลักคือ	หอการค้าจังหวัดเชียงราย
	 	 	 3.	การประชุมความร ่วมมือไตรภาคีระดับเมือง	 ได ้แก	่ 
จังหวัดท่าขี้เหล็ก	 -	 แขวงบ่อแก้ว	 และจังหวัดเชียงรายด้านการค้ามนุษย	์ 
ผูร้บัผดิชอบคือ	ส�านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์จงัหวดัเชยีงราย	
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	 	 1.4.3	การท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ
	 	 	 1.	โครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู ่ที่ยั่งยืน 
ไทย	 -	 เมยีนมา	 โดยเป็นความร่วมมอืระหว่างจงัหวดัเชยีงราย	กบัจังหวดัท่าข้ีเหล็ก
และจังหวัดเมืองสาด	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ด้วยการส่งเสริมชีวิต
ความเป็นอยู่ในทุกด้านอย่างยั่งยืน	
	 	 	 2.	โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกป่าถวายองค์ราชา	 องค์ราชิน	ี
เป็นการปลกูป่าและฟ้ืนฟอูนรุกัษ์สิง่แวดล้อมให้อดุมสมบรูณ์	 โดยเป็นความร่วมมอื
ระหว่างประชาชนในพืน้ทีแ่ละเจ้าหน้าทีข่องรฐัในการร่วมกนัดแูลทรพัยากรป่าไม้	 
ผู้รับผิดชอบโครงการ	 ได้แก่	 กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
เชียงราย	

2.	 ปัญหา/	อุปสรรคในการแก้ปัญหาภัยคุกคามไม่ตามแบบ	(NTS)	ในพื้นที่

	 2.1	 ภายในประเทศ
	 	 สถานการณ์ด้านปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่จังหวัดเชียงราย	
ยังพบการท�างานในลักษณะต่างคนต่างท�า	 ขาดการบูรณาการ	 โดยเฉพาะ 
ภาคธุรกิจ	 ที่ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่มากนัก	 จากการ
ลงพื้นที่สัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ	 ภาคธุรกิจ	 และภาค
ประชาสังคม	 สิ่งท่ีหน่วยงานในพื้นที่ต้องการมากที่สุด	 คือ	 การพัฒนาระบบ 
ฐานข้อมูลของจังหวัดแบบบูรณาการให้สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้	
	 	 จากการเกบ็	ข้อมลูเชิงปริมาณกบัประชาชนในพืน้ทีจ่งัหวดัเชียงราย	
เกี่ยวกับการรับรู้รูปแบบของภัยคุกคามความมั่นคงไม่ตามแบบที่เกิดขึ้นในพื้นที่	
ณ	ปัจจบุนั	ม	ี3	ประเดน็ทีเ่ป็นปัญหาเร่งด่วนและรฐัควรมแีนวทางแก้ปัญหา	ได้แก่	
(1)	ยาเสพติด	(2)	การท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ	และ	(3)	แรงงานผิดกฎหมาย	
คิดเป็นร้อยละ	42	ร้อยละ	15	และร้อยละ	13	ตามล�าดับ	ดังภาพที่	2
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	 	 ขณะทีผ่ลจาก	การสมัภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั	(key	Informants)	จาก
ภาครฐัและเอกชน	มคีวามเห็นว่า	ปัญหาภัยคกุคามไม่ตามแบบท่ีจงัหวดัเชียงราย
ก�าลังเผชิญ	และจะส่งผลต่อไปในอนาคต	คือ	(1)	ยาเสพติด	(2)	การลักลอบเข้า
เมืองผิดกฎหมาย	และ	(3)	การท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ	ดังภาพที่	3

ภาพที่	 3	 แผนภาพแสดงความคิดเห็นจากภาครัฐและภาคเอกชนต่อปัญหา
ภัยคุกคามไม่ตามแบบ

ภาพท่ี	2	แผนภมูแิสดงความคดิเหน็ในภาคประชาชนต่อปัญหาภยัคุกคามไม่ตามแบบ

SAREC YEAR BOOK 2016 55

SSC ASEAN RESEARCH and EXPERT CENTRE
SAREC 



	 	 จะเห็นได้ว่า	 ข้อมูลท่ีได้รับมาจากการลงพ้ืนที่ทั้งในลักษณะของ 
การสัมภาษณ์และการใช้แบบสอบถามมีความสอดคล้องกัน	 แสดงให้เห็นว่า
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้รับทราบ/	 แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
เก่ียวกับภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ	 และเข้ามามีส่วนส�าคัญในการแก้ไขปัญหา 
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในพื้นท่ีเป็นอย่างดี	 อันจะเห็นได้จากการมองว่าปัญหา 
ภัยคุกคามรปูแบบใหม่ในสามปัจจยัส�าคญัเป็นตวัเดยีวกนั	แต่จะมคีวามแตกต่าง
กันเล็กน้อยในประเดน็เรือ่ง	แรงงานผิดกฎหมาย	ทีป่ระชาชนมองว่ามผีลกระทบ
ในพ้ืนที่	 เหตุผลมาจากภาคประชาชนเป็นผู้ประสบปัญหาที่เกิดจากแรงงาน 
ผิดกฎหมาย	 เช่น	 การปล้น/	 ฆ่านายจ้าง	 การเข้ามายึดแผงค้าขาย/	 แผงผลไม้ 
ในตลาด	 การเข้ามามีอ�านาจทางสถาบันการเงินของชาวเขา	 และการเข้ามา 
กว้านซื้อที่ดิน	 เป็นต้น	 ส่วนภาครัฐและภาคเอกชนมองว่าการลักลอบเข้าเมือง 
ผิดกฎหมายเป็นผลกระทบในพื้นที่	เนื่องจากภาครัฐเป็นด่านแรกในการสกัดกั้น
แรงงานจากประเทศทีเ่พือ่นบ้านทีล่กัลอบเข้าเมอืงโดยผดิกฎหมายผ่านช่องทาง
ธรรมชาต	ิเป็นต้น	ซึง่ท้ังสองปัจจยันีเ้ป็นปัจจยัทีเ่ช่ือมโยงกนั	เนือ่งจากข้อมลูจาก
บทสัมภาษณ์	พบวา่	แรงงานจากประเทศเพือ่นบ้าน	มักจะเข้ามาในลักษณะการ
ลักลอบเข้าเมืองกฎหมาย	เป็นต้น	
	 	 ในการวิจัยนี้	 คณะผู้วิจัยได้ท�าการวิเคราะห์ผลร่วมกับข้อมูลจาก 
การสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 (Key	 Informants)	 จากหน่วยงานต่างๆ	 
ในการเกบ็ข้อมลูวจิยัใน	สปป.ลาว	และเมยีนมา	เกีย่วกบัปัญหาภยัคกุคามไม่ตาม
แบบที่เป็นปัญหาส�าคัญของทั้ง	2	ประเทศ	ได้ข้อสรุปปัญหาส�าคัญ	3	อันดับแรก	
(1)	 ยาเสพติด	 (2)	 แรงงานผิดกฎหมาย/	 การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย	 
และ	(3)	การท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ

 	 2.1.1	ยาเสพติด
	 	 	 ประเดน็	จากการศกึษาข้อมลูจากเอกสารทางวิชาการ	งานวจัิย
ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	 คณะผู้วิจัย	 สามารถสรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลหรือส่งผล 
ต่อกระบวนการค้ายาเสพติด	แบ่งออกเป็น	2	ปัจจัย	ประกอบด้วย
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  ปัจจัยผลักดันจากประเทศเพื่อนบ้าน 
	 	 -	 ปัญหาการเมือง/	การปกครองภายในของประเทศเพื่อนบ้าน	และ
ปัญหาชนกลุ่มน้อยที่ยังมีอิทธิพลอยู่ในพื้นที่	
	 	 -		 ภาวะเศรษฐกจิทีเ่กดิจากการประท้วง	การสู้รบระหว่างชนกลุ่มน้อย
กลุ่มต่างๆ	 กับรัฐบาลเมียนมา	 ท�าให้ประชาชนในประเทศเกิดความไม่มั่นคง	 
จึงแสวงหาเสรีภาพและการเป็นอยู่ที่ดีกว่าโดยการค้ายาเสพติด	
	 	 -	 ปัจจุบัน	สปป.ลาว	เป็นประเทศที่ผลิตกัญชามากที่สุดในอาเซียน	
  สิ่งที่พบในงานวิจัย	
	 	 -	 ศักยภาพในการผลิตยาเสพติดของประเทศเพ่ือนบ้าน	 ที่มีความ
บริสุทธิ์มากถึง	98	เปอร์เซ็นต์	มากกว่าศักยภาพที่ประเทศญี่ปุ่นผลิตได้
	 	 -	 นักค้ารายส�าคัญในเมียนมามักจะมีการว่าจ ้างชนกลุ ่มน้อย	 
เป็นผู้ล�าเลียงยาเสพติด	 โดยเฉพาะกลุ่มม้งและกลุ่มมูเซอที่มีความสัมพันธ ์
เชิงเครือญาติกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
	 	 -		 ปัจจุบันเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ	 โดยเฉพาะ 
กลุ่มมาเฟียจากตะวันออกกลาง	 ไนจีเรีย	 และรัสเซียเข้ามาเคล่ือนไหวในพ้ืนที่	
อ�าเภอแม่สาย	จังหวัดเชียงราย
	 	 -		 การเข้ามามอี�านาจทางสถาบนัการเงินของกลุม่ชาวเขา/	ชาวต่างชาต	ิ
ที่ได้จากการค้ายาเสพติดในลักษณะการฟอกเงิน
	 	 -	 แม้จะมคีวามร่วมมอืกบัประเทศเพือ่นบ้านในด้านการข่าวปราบปราม
ในระดับปฏิบัติการ	 รวมท้ังการด�าเนินมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดตาม 
แนวชายแดนมากขึ้น	แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการควบคุมปัญหา
  ปัจจัยดึงดูดจากประเทศไทย 
	 	 -	 โครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดเชียงราย	 เช่น	 เครือข่ายโทรศัพท์	 
ความเจริญทางด้านถนนหนทาง	เป็นปัจจัยเอื้อให้ขบวนการค้ายาเสพติด
	 	 -	 แรงจงูใจด้านราคาฝ่ินยงัเป็นปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้มกีารลกัลอบปลกูฝ่ิน	
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	 	 -		 จังหวัดเชียงรายมีช่องทางธรรมชาติที่เอื้อต่อการขนยาเสพติด 
ทั้งจากแหล่งเขา	 และลักลอบเข้ามาทางเรือในแม่น�้าโขง	 และมักใช้ชาวเขาซ่ึงมี
ความช�านาญในพื้นที่เป็นอย่างดีล�าเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ด้านใน
  สิ่งที่พบในงานวิจัย 
	 	 -	 สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงราย	ยังคงมีความรุนแรง
อย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากยิ่งขึ้น
	 	 -	 ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้เชื่อมโยงกับคดี
อาชญากรรม	และความมัน่คงตามแนวชายแดน	ข้อมลูจากหน่วยงานความมัน่คง
ในพืน้ทีพ่บว่า	ผูต้้องหาคดยีาเสพตดิเริม่ต้นจากคดียาเสพติดก่อน	แล้วไปกระท�า
ผิดคดีอาชญากรรมอื่นๆ	ถึงร้อยละ	70
	 	 -	 การมีพรมแดนทางธรรมชาตท่ีิตดิกนัและระยะทางทีย่าว	ท�าให้พืน้ที่
จังหวัดเชียงราย	 กลายเป็นเส้นทางส�าคัญในการล�าเลียงยาเสพติดเข้ามาใน
ประเทศไทยและออกสู่ตลาดโลก
	 	 -	 มีการกักตุนเคมีภัณฑ์บางประเภท	ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของยาเสพติด	
เช่น	สารที่ใช้ในอุตสาหกรรมขิงดอง	ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
	 	 -	 จังหวัดเชียงรายยังไม่มีกฎหมาย/	 มาตรการควบคุมสารต้ังต้น 
และเคมีภัณฑ์ที่สามารถน�ามาใช้ในการลักลอบผลิตยาเสพติดท่ีชัดเจน	 ปัจจุบัน
พบว่าในจังหวัดเชียงรายและพื้นที่ใกล้เคียงมีการน�าวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิต 
และประสาทชนิดใหม่ๆ	 เกือบ	 400	 ชนิดที่ไม่ได้อยู่ในการควบคุมไปใช้แบบผิด
กฎหมาย
	 	 -	 การขาดแคลนอปุกรณ์อ�านวยความสะดวกในการตรวจหาสารเสพติด	
โดยเฉพาะอปุกรณ์ตรวจรถบรรทกุขนาดใหญ่ทีบ่รรทุกพืชผลทางการเกษตรหรือ
สินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านด่านชายแดน
  ผลกระทบ
	 	 -	 ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้เชื่อมโยงกับคดี
อาชญากรรม	และความมั่นคงตามแนวชายแดน	
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	 	 -	 เครือข่ายยาเสพติดตามแนวชายแดนจังหวัดเชียงราย	 มีความ 
เชือ่มโยงกบัการค้าสินค้าหนภีาษ	ีการค้ามนษุย์	แรงงานผิดกฎหมาย	การท�าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ	และปัญหาอาชญากรรมอื่นๆ	ในพื้นที่
	 	 -	 ยาเสพติดได้สร้างผลกระทบในกลุ่มเยาวชน	 จังหวัดเชียงราย	 
โดยมีจ�านวนมากขึ้นและมีแนวโน้มอายุลดลง	 โดยที่ผ่านมาเกือบร้อยละ	 50	 
ของผู้บ�าบัดรักษาเป็นเยาวชนที่มีอายุระหว่าง	15	-	24	ปี

 	 2.1.2	แรงงานผิดกฎหมาย/	การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย
  ประเด็น	 การศึกษาข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ	 และงานวิจัย 
ที่เก่ียวข้องกับการอพยพย้ายถิ่นฐานของแรงงานต่างด้าว	 คณะผู้วิจัยสามารถ 
สรุปปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับย้ายถิ่นฐานออกเป็น	2	ปัจจัย	ประกอบด้วย
  ปัจจัยผลักดันจากประเทศเพื่อนบ้าน
	 	 -	 ระบอบการเมืองการปกครองของประเทศเพ่ือนบ้านท่ียังไม่มี
เสถียรภาพ	ท�าให้เกิดปัญหาผู้อพยพหนีภัยสงครามหรือผู้พลัดถิ่น	
	 	 -	 ภาวะเศรษฐกิจในประเทศเพื่อนบ้าน	 ที่ยังมีความขัดแย้งทาง 
การเมืองภายในประเทศ	 ท�าให้ประชาชนไม่มีท่ีดินท�ากิน	 จึงท�าให้มีแรงงาน 
หลั่งไหลเข้ามาท�างานในประเทศไทย	ซึ่งมีภาวะเศรษฐกิจที่ดีกว่า	
	 	 -	 สภาพภูมิประเทศตามแนวชายแดนของไทย	 ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อ
กับประเทศเพื่อนบ้านท�าให้สะดวกต่อการลักลอบเดินทางเข้ามาท�างานใน
ประเทศไทย
  สิ่งที่พบในงานวิจัย	
	 	 -	 ปัญหาการเมอืง	ปัญหาความไม่สงบ	ปัญหาชนกลุม่น้อยของประเทศ
เพ่ือนบ้าน	ท�าให้เกิดการเคลือ่นย้ายแรงงานเข้ามาท�างานในพืน้ท่ีจงัหวดัเชียงราย	
และส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
	 	 -	 แรงงานต่างชาตผิดิกฎหมายส่งผลให้เกดิปัญหาการผลักดัน	 -	 ส่งกลับ
ประเทศต้นทาง	 ท�าให้มีผู้ย้ายถ่ินจ�านวนมากยังตกค้างอยู่ในประเทศไทย	 และ
อาจเกิดเป็นปัญหาการเมอืงระหว่างประเทศ	โดยเฉพาะกลุม่ทีข่ดัแย้งกบัรฐับาล
ของประเทศต้นทาง	
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	 	 -		 มาตรการควบคุมการออกนอกประเทศของรฐับาลประเทศเพือ่นบ้าน	
ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ	ในส่วนของประชาชนที่หลบหนีออกนอกประเทศ
ก็ไม่ได้รับความสนใจจากรัฐบาล	 ตัวอย่างเช่น	 รัฐบาลเมียนมาไม่รับรองชน 
กลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ	ว่าเป็นพลเมืองชาวเมียนมา
	 	 -	 ความแตกต่างของอัตราค่าจ้างแรงงาน	 เป็นแรงดึงดูดที่ส�าคัญ 
ให้แรงงานต่างชาตลิกัลอบเข้ามาท�างานในประเทศไทย	 เน่ืองจากมรีายได้ท่ีสูงกว่า 
การท�างานในประเทศของตนมาก
	 	 -	 การที่รัฐบาล	 สปป.ลาว	 ให้กรรมสิทธิ์ถือครองที่ดินสัมปทาน 
ระยะยาวกว่า	 99	 ปีแก่จีน	 ส่งผลให้ชาวลาวส่วนหนึ่งไม่มีที่ดินประกอบอาชีพ	 
จึงต้องอพยพเข้ามาท�างานในฝั่งไทย
	 	 -	 แรงงานต่างชาติท�าให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์	 (เด็กและผู้หญิง)	 
โดยการเข้ามาท�างานในร้านอาหาร	 ตามแหล่งท่องเที่ยว	 และสถานบริการ 
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
  ปัจจัยดึงดูดจากประเทศไทย 
	 	 -	 นโยบายการบรหิารจดัการแรงงานต่างด้าวหลบหนเีข้าเมอืงของไทย	
ที่ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสามารถขึ้นทะเบียนแรงงาน	 และท�าการพิสูจน์
สัญชาติ	 เพื่อให้สามารถพ�านักอาศัยและท�างานในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย
	 	 -	 การผ่อนปรนของรัฐบาลไทยท่ีผ่านมา	 ที่ไม่เคยมีการใช้ก�าลังเข้า 
สกดักัน้หรอืผลกัดนัผูอ้พยพอย่างรนุแรง	ท�าให้มกีารหลัง่ไหลของแรงงานต่างชาติ
เข้ามาสู่ประเทศไทยมากขึ้น
	 	 -	 การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิในพืน้ทีจั่งหวดัเชยีงราย	ประกอบกบั
ภาวการณ์ขาดแคลนแรงงานในพ้ืนที่ท�าให้มีความต้องการแรงงานมากข้ึนโดย
เฉพาะอุตสาหกรรมก่อสร้าง	
  สิ่งที่พบในงานวิจัย 
	 	 -	 มาตรการสกดัก้ัน/	ควบคมุคนเข้าเมอืงของไทยยงัไม่มปีระสทิธภิาพ	
โดยเฉพาะการเข้าออกตามแนวชายแดนกระท�าได้โดยง่ายผ่านช่องทางธรรมชาติ	
ท�าให้เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลไม่ทั่วถึง	
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	 	 -	 ผูป้ระกอบการต้องการใช้แรงงานราคาถูกเพือ่ลดต้นทนุในการผลติ	
จึงเป็นปัจจัยกระตุ้นให้แรงงานราคาถูกที่ผิดกฎหมายจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
	 	 -	 ความนิยมของนายจ้างคนไทยในการจ้างงานแรงงานต่างชาติ	
เนื่องจากแรงงานต่างชาติมีความขยันอดทน	ไม่เลือกงาน	ไม่เกี่ยงงาน	จึงง่ายต่อ
การควบคุม
	 	 -	 การได้รับค�าชักชวนจากญาติพี่น้อง	เพื่อนฝูง	เพื่อนบ้าน	หรือผู้เคย
อพยพหลบหนีเข้ามาก่อน	 ได้ชักชวนหรือบอกเล่าถึงโอกาสในการมีงานท�า 
ในจังหวัดเชียงราย	 ท�าให้มีการอพยพออกจากท้องถิ่นเดิมมากขึ้นโดยเฉพาะ 
คนหนุ่มสาว	
	 	 -	 นโยบายค่าจ้างวันละ	 300	 ของไทย	 มีส่วนท�าให้เกิดการอพยพ 
เข้ามาท�างานของแรงงานจากประเทศเพือ่นบ้าน	โดยเฉพาะอตุสาหกรรมก่อสร้าง	
และการเกษตร	(การฉีดพ่นยาฆ่าแมลง)	
	 	 -	 การถอืบตัรหวัศนูย์	แรงงานจะได้รับสิทธิก์ารรักษาตามมนษุยธรรม	
ซึ่งการเข้ามาใช้สิทธิ์	30	บาท	กระทบในการใช้สิทธ์ร่วมกับคนไทย
	 	 -	 ความแห้งแล้งของประเทศเพือ่นบ้านท�าให้ไม่สามารถท�าการเกษตรได้	
ซึ่งแรงงานที่เข้ามามักจะเป็นแรงงานตามฤดูกาล	และแรงงานไร้ฝีมือ
  ผลกระทบ
	 	 -	 แรงงานข้ามชาตเิข้ามามอีทิธพิลและก่อปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่	
เช่น	 การตั้งแก๊งมาเฟียของแรงงานชาวเมียนมา	 	 การฆ่านายจ้าง	 การควบคุม 
แผงผลไม้/	ควบคุมตลาดโดยแรงงานชาวต่างชาติ	การลักเล็กขโมยน้อย	การท�า
พันธบัตรปลอม	และการจราจร
	 	 -	 แรงงานต่างชาตนิ�ามาซึง่โรคตดิต่อ	โรคอบุตัใิหม่	โรคอบุตัซิ�า้	ทีเ่ป็น
ภัยคุกคามข้ามชาติ	 ท�าให้เกิดปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่	 เช่น	 โรคคอตีบ	 ซึ่ง 
เป็นโรคติดต่อที่เคยหายไปจากประเทศไทยแล้ว	 และก�าลังจะกลับมาพร้อมกับ
แรงงานข้ามชาติ	ส่วนในด้านปศุสัตว์พบว่า	ประเทศเพื่อนบ้านไม่นิยมฉีดวัคซีน
โรคพิษสุนัขบ้า	ท�าให้สตัว์ท่ีเป็นโรคเข้ามาเป็นพาหะเพิม่ความเสีย่งในพืน้ทีบ่่อยครัง้ 
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	 	 -	 แรงงานต่างชาติท�าให้เกิดปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล 
ตามกฎหมาย	ปัญหาการศึกษา	ปัญหาความขัดแย้งกับชุมชนชาวไทย
	 	 -	 แรงงานตกค้างในอ�าเภอแม่สาย	 ท�าให้เกิดปัญหาประชากรแฝง 
ในพื้นที่	โดยเฉพาะเทศบาลต�าบลแม่สายมิตรภาพ
	 	 -	 การเข้ามามีอ�านาจทางสถาบันการเงินของกลุ่มแรงงานต่างชาติ	
กลุ่มชาวเขา	โดยเฉพาะการกว้านซื้อที่ดินโดยชาวเขาเผ่าม้งและเผ่าเย้า	รวมทั้ง
การเข้ามาจดทะเบียนสมรสเพื่อซื้อที่ดินในฝั่งไทย	ท�าให้เกิดปัญหาการแย่งที่ดิน
ท�ากินระหว่างชาวเขากับคนพื้นราบ

	 	 2.1.3	การท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ	
  ประเด็น	 จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ	 และเอกสาร
ส�าคญัทางราชการของจงัหวัดเชยีงราย	คณะผูว้จัิยสามารถสรุปปัจจัยท่ีมอีทิธพิล
หรือส่งผลต่อปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ	แบ่งออกเป็น	2	ปัจจัย	ประกอบด้วย
  ปัจจัยผลักดันจากประเทศเพื่อนบ้าน
	 	 -	 ระบบการเมืองภายในของประเทศเพ่ือนบ้าน	 โดยชนกลุ่มน้อย 
เข้าครอบครองพื้นที่ป่าในการตั้งฐาน	การสะสมกองก�าลัง	และคลังอาวุธ	
	 	 -	 มีการน�าทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ออกไปขาย	 เพ่ือแลกกับความ 
อยู่รอดของชนกลุ่มน้อยและประชาชนในพื้นที่
	 	 -	 การเร่งพฒันาโครงสร้างของรฐับาล	เช่น	การสร้างเข่ือนผลิตกระแส
ไฟฟ้า	การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	เช่น	ถนน	สะพาน	เป็นต้น		
	 	 -	 การให้สัมปทานป่าไม้/	สัมปทานที่ดินกับกลุ่มทุนชาวต่างชาติ
	 	 -	 การด�าเนินการพัฒนาพื้นที่ต่างๆ	
  สิ่งที่พบในงานวิจัย
	 	 -		 รัฐบาล	 สปป.ลาว	 อนุมัติให้กลุ่มทุนจากจีนรับสัมปทานพื้นที่เป็น
ระยะเวลา	 99	 ปี	 ตาม	 “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและ 
เขตเศรษฐกจิเฉพาะ	(Special	Economic	Zone)”	ปี	2554	–	2563	ซึง่ถอืเป็นการ
มอบสิทธิ์ขาดในการบริหารจัดการพื้นที่ทั้งการบริหารจัดการ	และทรัพยากร	
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	 	 -	 การขยายการครอบครองพืน้ท่ีของกลุม่ทนุต่างชาตเิพือ่ท�าการเกษตร
เชิงธุรกิจขนาดใหญ่	 (ภูเขากล้วยหอม	 แตงโม)	 เพื่อน�าผลผลิตทางการเกษตร 
ป้อนกลับสู่จีน	 ส่งผลให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยและสารเคมีที่ทางการไม่อนุญาตให้ใช	้ 
โดยเฉพาะในแขวงบ่อแก้ว	(ตรงข้ามอ�าเภอเชียงแสน	จังหวัดเชียงราย)	
	 	 -	 ปัญหาไฟป่าและหมอกควนัข้ามแดน	ซ่ึงเป็นวถิชีวีติในการปลูกพืช
แล้วเผาป่า	 และการเตรียมพื้นท่ีการเกษตรส�าหรับการเพาะปลูกในฝั่งประเทศ
เพื่อนบ้านที่ไม่สามารถห้ามการเผาป่าได้	
  ปัจจัยดึงดูดจากประเทศไทย 
	 	 -	 การเพ่ิมจ�านวนประชากรของประเทศ	 ท�าให้ความต้องการจาก 
ภาคเกษตรกรรมมากขึ้น	 ความจ�าเป็นท่ีต้องการขยายพ้ืนที่เพาะปลูกเพ่ิมขึ้น	 
พื้นที่ป่าไม้ในเขตภูเขาจึงเป็นเป้าหมายของการขยายพื้นที่เพื่อการเพาะปลูก
	 	 -	 ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมีความต้องการไม้เพื่อท�ากิจการต่างๆ	 
เช่น	ท�าอตุสาหกรรม	โรงเลือ่ย	โรงงานกระดาษ	สร้างท่ีอยูอ่าศยัหรือร้านค้า	ท�าให้
การลักลอบต้นไม้ท�าลายป่าและการลักลอบค้าไม้ข้ามแดนไม่ลดลง
	 	 -	 ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ฝั่งจังหวัดเชียงราย
  สิ่งที่พบในงานวิจัย
	 	 -	 ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	 ซึ่งเป็นวิถีชีวิตด้ังเดิมของเกษตรกร 
ชาวเมียนมา	 ส่งผลท�าให้เกิดหมอกควันปกคลุมเข้ามาที่ฝั่งไทย	 โดยเฉพาะช่วง
เดือน	ก.พ.	-	พ.ค.	ของทุกปี
	 	 -	 ปัญหาการเดนิเรอื/	การคมนาคมทางน�า้บริเวณแม่น�า้โขง	เนือ่งจาก
จนีไม่ปล่อยน�า้จากเขือ่นจิง่หง	ท�าให้เป็นอปุสรรคต่อการเดนิทางของเรือสัญชาติอืน่ๆ
	 	 -	 การระเบดิหนิในล�าน�า้โขงเป็นอปุสรรคต่อการเดนิเรอืพาณชิย์ของไทย
	 	 -		 ไม่มกีารแลกเปลีย่นข้อมลูข่าวสารด้านการเดินเรือระหว่างกนั	ท�าให้
เรือพาณิชย์ไทยไม่ทราบข้อมูลหรือระดับน�้าที่ทางการจีนปล่อยมา
  ผลกระทบ
	 	 -	 ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายเกิดปัญหาความแห้งแล้งในฤดูแล้ง	 และ 
น�้าท่วมในฤดูฝน
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	 	 -	 ปัญหาไฟป่าและหมอกควนั	ท�าให้เกดิปัญหาด้านสาธารณสุข	ธรุกจิ
การบิน	 และธุรกิจการท่องเที่ยว	 ซึ่งถือเป็นผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ
	 	 -	 ความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่	 อันมีสาเหตุมาจากแม่น�้าสาย	 ซ่ึง
การผนัน�า้เข้ามากท็�าให้เกดิปัญหาการทะเลาะววิาทบรเิวณชายแดนไทย	–	เมยีนมา	
อยู่บ่อยครั้งบริเวณต้นน�้าดอยช้างมูบ

	 2.2	 ภายนอกประเทศ
  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
	 	 •	 ประธานหอการค้าแขวงหลวงน�า้ทา	ได้ให้ข้อมลูภยัคกุคามรปูแบบใหม่
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็น	 -	 บ่อหาน	 ที่เป็นปัญหาของ	 สปป.ลาว	 
ในปัจจุบัน	 พบว่า	 บริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวมีการอนุมัติให้กลุ่มทุน 
จากจีนรบัสมัปทานพืน้ทีเ่ป็นระยะเวลา	99	ปีนัน้การมอบสทิธิข์าดในการบรหิาร
จัดการพืน้ทีเ่ศรษฐกิจพเิศษฯ	แก่จนี	ซึง่ได้ส่งผลกระทบต่อวถิชีวีติและความมัน่คง
ทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาชนในระดับรากหญ้า	 รวมทั้งอาจกระทบ 
ต่อความมัน่คงของ	สปป.ลาว	 ได้แก่	การเป็นแหล่งฟอกเงิน	อาชญากรรมข้ามชาต	ิ 
ยาเสพติด	 การเปิดคาสิโน	 การท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 
และการถูกกลืนทางวัฒนธรรม	เป็นต้น
	 	 •	 ส่วนประเดน็ด้านความมัน่คงบรเิวณ	สะพานมติรภาพลาว	-	 เมยีนมา	
พบว่า	สะพานแห่งนี้เป็นสะพานข้ามแม่น�้าโขงแห่งแรกของ	สปป.ลาว	-	เมียนมา	
ตั้งอยู่ในเขตห้วยกุ่ม	 เมืองเอกของแขวงน�้าทา	 ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเมืองท่าขี้เหล็ก	
เขตรัฐฉาน	 ของเมียนมา	 ซึ่งเป็นเส้นทางการขนส่งที่ส�าคัญในการเชื่อมต่อไปยัง
เวียดนาม	 หรือขึ้นทางเหนือสู ่ประเทศจีน	 อินเดีย	 และบังกลาเทศทางทิศ 
ตะวันตกได้	ทั้งนี้	สะพานดังกล่าวถือเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือและความ
สัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศ	 แต่ยังเปิดใช้อย่างเป็นทางการไม่ได้	 เนื่องจาก
ยังมีปัญหาระหว่างรัฐบาลเมียนมากับชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ดังกล่าว	
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	 	 •	 ส่วนข้อมูลจากผู ้ประกอบการเมืองห้วยทราย	 แขวงบ่อแก้ว	 
พบปัญหาการครอบง�าทางธรุกจิจากกลุม่ทนุจีนท่ีเข้ามาลงทุนปลูกยางพาราและ
กล้วยหอมทีเ่ป็นจ�านวนมาก	ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม	เกดิการเสือ่มโทรม
ของทรพัยากรธรรมชาติ	เนือ่งจากมกีารใช้ปุ๋ยและสารเคมมีากเกนิขนาด	จนเกิด
การตกค้างส่งผลให้การฟื้นฟูดินและสภาพแวดล้อมท�าได้ยาก	 และต้องใช ้
เวลานาน	
	 	 •	 นอกจากนี	้ ในพืน้ทีเ่มอืงต้นผึง้	 แขวงบ่อแก้ว	ยงัพบปัญหายาเสพติด	 
แม้ในอดีต	ผู้น�าของ	สปป.ลาว	เคยประกาศว่า	“คนของลาวไม่เคยใช้ยาเสพติด”	
แต่หลังจากมีการให้สัมปทานแก่จีนในการเข้ามาพัฒนาพื้นที่บริเวณ	เมืองต้นผึ้ง	
แขวงบ่อแก้ว	 โดยมาเปิดคาสิโนคิงส์โรมัน	 ท�าให้เร่ิมมีการใช้ยาเสพติดอย่าง 
แพร่หลายมากขึ้นใน	สปป.ลาว	ทั้งจากคนจีนที่เข้ามาเล่นการพนัน	และจากการ 
น�าเข้ามาของแรงงานเมยีนมาทีเ่ข้ามาท�างานในพืน้ท่ี	ท�าให้ปัจจุบนัพบว่าเต็มไปด้วย
คนลาวที่ทั้งเสพทั้งค้า	และมีการโจรกรรมรถเพื่อแลกกับยาเสพติด
  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
	 	 •	 จากการเข้าพบ	ประธานหอการค้าเมืองเชียงตุง	 และแลกเปลี่ยน
ความเห็นเกี่ยวกับศักยภาพและความพร้อมของเมียนมาบนเส้นทาง	 NSEC	 
โดยพบว่า	 อุปสรรคทางเศรษฐกิจของไทยและเมียนมาบนเส้นทางสาย	NSEC	
ได้แก่	ปัญหาการเมืองภายในและชนกลุ่มน้อยในเมียนมา	ที่เป็นอุปสรรคต่อการ
เปิดเส้นทางสาย	R3B	และโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่รองรบัด้านการขนส่งและระบบ
โลจสิตกิส์ของเมยีนมาทีจ่ะเชือ่มต่อมายงัพืน้ทีจ่งัหวดัเชียงรายนัน้ยงัไม่มศัีกยภาพ
เพียงพอ	ไม่มีการลงทุนที่สมบูรณ์	และยังไม่มีความพร้อมของเส้นทาง	เนื่องจาก
ทางฝั่งเมียนมาไม่มีผู้ใดที่ไปลงทุนเพื่อด�าเนินการโครงสร้างพื้นฐานที่ชัดเจน
เหมือนกับประเทศไทย	
	 	 •	 นอกจากนี้เส้นทาง	R3A	ยังมีตลาดนักท่องเที่ยวจีนเป็นตลาดใหญ่	
โดยทาง	สปป.ลาว	มคีวามชัดเจนในเรือ่งการลงทนุด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมากกว่า
ทางฝ่ังเมยีนมา	และมลูค่าการค้าทีเ่ข้ามาทางฝ่ังอ�าเภอแม่สาย	ผ่าน	จนี	-	ลาว	-	ไทย	
จะชัดเจนกว่าทางฝั่งเมียนมา	 โดยเฉพาะสะพานมิตรภาพ	 ไทย	 -	 สปป.ลาว	 
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แห่งที	่4	(เชยีงของ	-	ห้วยทราย)	ท่ีได้มกีารลงนามท�าสญัญากบัประชาชนในพืน้ที่
อ�าเภอเชียงของ	เพือ่ทีจ่ะเวนคนืทีด่นิเพือ่จัดท�าศนูย์เปล่ียนถ่ายสินค้าขนาดใหญ่	
เพื่อที่จะเชื่อมต่อกับระบบทางรางที่มาจาก	อ�าเภอเด่นชัย	จังหวัดแพร่

3.	ลักษณะของการแก้ปัญหา/	ผลที่ได้รับ

	 การอภิปรายผลในส่วนนี้	 เป็นการอธิบายถึงลักษณะของความร่วมมือ 
ของภาคส่วนต่างๆ	เพื่อต่อต้านภัยคุกคามไม่ตามแบบคือ	การศึกษากลไกความ
ร่วมมือภายในประเทศ	และกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ	ดังนี้	

	 3.1	 ความร่วมมือภายในประเทศ
	 	 ในส่วนน้ีเป็นการมุ่งเน้นอธิบายกลไกความร่วมมือท่ีใช้ในการแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย	ดังนี้
 ภาครัฐ
	 	 การปฏบิตัหิน้าทีข่องหน่วยเฉพาะกจิกรมทหารม้าที	่2	กองก�าลงัผาเมอืง	
(ฉก.ม.2)	หน่วยเรอืรกัษาความสงบเรยีบร้อยตามล�าแม่น�า้โขง	(นรข.)	กองบงัคบัการ
ต�ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย	 กองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่	 32	 และ
ส�านักงานต�ารวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย	มีการปฏิบัติภารกิจด้านการ
ต่อต้านภัยคุกคามไม่ตามแบบตามอ�านาจหน้าที่ที่กฎหมายก�าหนดอยู่แล้ว	 
ส่วนส�านกังานจงัหวดัและอ�าเภอ	โดยฝ่ายปกครองถงึแม้ว่าจะมใิช่มหีน้าทีร่บัผดิชอบ
โดยตรงในการต่อต้านภัยคุกคามไม่ตามแบบ	 แต่ก็มีท�าร่วมกันอย่างสม�่าเสมอ
ระหว่างทหาร	ต�ารวจ	และฝ่ายปกครอง
	 ภาคธุรกิจ
	 	 การพฒันากรอบความร่วมมือ	การจดัท�าโครงการ	และด�าเนนิกจิกรรม
ต่างๆ	 ขององค์กรภาคธุรกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย	 จะมุ่งเน้นไปที่การด�าเนิน
งานด้านเศรษฐกิจเป็นหลกั	จากการศกึษาข้อมลู	พบว่า	ปัจจบัุนภาคธรุกจิยงัมไิด้
มีกรอบความร่วมมือในการต่อต้านภัยคุกคามความมั่นคงไม่ตามแบบใดๆ	เลย		
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	 ภาคประชาสังคม
	 	 ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาด้านความมัน่คงในพืน้ทีข่องตนเองได้เป็นอย่างดี	สามารถช่วยแก้ไขปัญหา 
ด้านการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐได้	เช่น
	 	 1.	โครงการห้วยโจ้โมเดล	
	 	 2.	ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน	(ชรบ.	หมู่บ้าน)	)	
	 	 3.	โครงการตาสับปะรด	
	 	 4.	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	(อปพร.)
	 	 5.	สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย	

	 3.2	 ความร่วมมือระหว่างประเทศ
 ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาครัฐ	:
 หน่วยงานภาครัฐของฝั่งไทย	–	สปป.ลาว	มีความร่วมมือระหว่างกัน	ดังนี้
	 	 1.	 การประชมุประสานงานของคณะกรรมการร่วมมอืรักษาความสงบ
เรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปไทย	 -	 สปป.ลาว	 ระดับจังหวัด	 -	 แขวง	 โดย 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกับเจ้าแขวงบ่อแก้ว	 มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้
สามารถแก้ไขปัญหาความมั่นคงในระดับท้องถิ่น
	 	 2.	 ความร่วมมอืในการจดัตัง้ศนูย์ป้องกนัและปราบปรามการกระท�าผดิ 
ในแม่น�้าโขง	 (ศปปข.)	 อ�าเภอเชียงแสน	 จังหวัดเชียงราย	 โดยเป็นความร่วมมือ
ระหว่าง	4	ประเทศ	ได้แก่	จีน	สปป.ลาว	เมียนมาและไทย	
	 	 3.	 ความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานแม่น�้าโขงปลอดภัย	 
หรือ	Safe	Mekong	Coordination	Center	 (SMCC)	 เพื่อสกัดกั้นยาเสพติด
บรเิวณสามเหลีย่มทองค�า	เจ้าภาพหลกัคอื	ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติด	(ปปส.)
  หน่วยงานภาครฐัของฝ่ังไทย	–	เมยีนมา	มคีวามร่วมมอืระหว่างกนั	ดงันี้
	 	 1.	 การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย	 -	 เมียนมา	
(Regional	 Border	 Committee:	 RBC)	 เป็นการหารือร่วมกันในการก�าหนด
มาตรการต่างๆ	เพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในพื้นที่	และเพื่อเสริมสร้าง
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สันติสุขและเสถียรภาพในพื้นที่ชายแดนทั้งสองประเทศ	 โดยเจ้าภาพหลักคือ	
กองทัพภาคที่	3	
	 	 2.	 คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น	ไทย	-	เมียนมา	(Township	
Border	 Committee:	 TBC)	 เป็นการด�าเนินการเกี่ยวกับปัญหาความมั่งคง 
ตามแนวชายแดนเป็นการเฉพาะ	และมกีารตดิต่อส่ือสารผ่านการประชมุทัง้เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ	 ผู้รับผิดชอบหลักคือ	 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้า 
ที่	2	กองก�าลังผาเมือง	(ฉก.ม.2)
	 	 3.	 โครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนในรัฐฉาน	
โดยไทยให้ความร่วมมือแก่เมียนมา	 ในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ต�ารวจปราบปราม 
ยาเสพติดเมียนมาเกี่ยวกับยาเสพติด	 รวมทั้งการพัฒนาระบบการข่าว	 โดยเป็น
ความร่วมมือระหว่างส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ	
โดยมลูนธิแิม่ฟ้าหลวงฯ	และคณะกรรมการกลางเพือ่การควบคมุยาเสพตดิเมยีนมา		
 ความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจกับภาคธุรกิจ	:
	 	 1.	 ความร่วมมือบ้านพ่ีเมืองน้อง	 (Sister	 City)	 ระหว่างประธาน
หอการค้า	 จังหวัดเชียงราย	 และกรรมการหอการค้าแขวงบ่อแก้ว	 สปป.ลาว	 
ซึ่งเป็นความร่วมมือในหลายด้าน	ได้แก่	การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน
ไฟป่า	 การแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและการศึกษา	 และการท�าข้อตกลง 
ด้านการขนส่งระหว่างประเทศ
	 	 2.	 เครือข่ายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทย	 -	 เมียนมา	 
ซึ่งเป็นการรวมตัวกันระหว่างประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย	 และ 
คณะกรรมการหอการค้า	 3	 ภาคทางภาคเหนือ	 ใต้	 และภาคตะวันออก 
ของรฐัฉาน	ประกอบด้วย	หอการค้ามเูซน�า้ค�า	 หอการค้าตองจี	หอการค้าเชยีงตุง	 
และหอการค้าท่าขี้เหล็ก	ในด้านการค้า	การลงทุน	และการท่องเที่ยว	
	 ความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคมกับภาคประชาสังคม	:
	 	 1.	 โครงการหมูบ้่านเข้มแข็งคูข่นานตามแนวชายแดนไทย	–	สปป.ลาว	
ระว่างหมู่บ้านสวนดอก	 ต�าบลบ้านแซว	 อ�าเภอเชียงแสน	 จังหวัดเชียงราย	 
กับหมู่บ้านใหม่ศรีเมืองงาม	 เมืองต้นผึ้ง	 แขวงบ่อแก้ว	 สปป.ลาว	 เป็นการจัด
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กิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์	 ผู้รับผิดชอบหลัก	 ได้แก่	 กรมทหารพรานที่	 31	 
กองก�าลังผาเมือง	
	 	 2.	 โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทย	-	เมียนมา	
บริเวณดอยช้างมูบ	 บ้านผาฮี้	 ต�าบลโป่งงาม	 อ�าเภอแม่สาย	 จังหวัดเชียงราย	 
และหมู่บ้านผาหมี	 ม.6	 ต�าบลเวียงพางค�า	 อ�าเภอแม่สาย	 จังหวัดเชียงราย	 
เพื่อให้เกิดผืนป่าเชื่อมโยงกัน	 ผู้รับผิดชอบโครงการ	 ได้แก่	 หน่วยเฉพาะกิจ 
กรมทหารม้าที่	2	กองก�าลังผาเมือง
	 	 3.	 การจัดงานประเพณีระหว่างหมู่บ้านชายแดนไทย	 -	 สปป.ลาว	 
ซึ่งจะจัดขึ้นมีปีละ	 2	 ครั้ง	 ในช่วงงานสงกรานต์	 วันข้ึนปีใหม่	 เป้าหมายคือ	 
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี	สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ	
	 	 4.	 โครงการอนรุกัษ์สบืสานประเพณสีงกรานต์	2	แผ่นดนิ	ไทย	–	เมยีนมา	
โดยมีการร่วมท�าบุญและร่วมสืบสานประเพณีระหว่างกัน	 เพื่อกระชับความ
สัมพันธ์ระหว่างประชาชนในพื้นที่
 ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ	ภาคธุรกิจ	และภาคประชาสังคม	:
	 	 1.	 โครงการปลกูป่าอาเซยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	 ตามแนวชายแดนไทย	 -	 สปป.ลาว	 ได้แก่	 บ้านสวนดอก	
ต�าบลบ้านแซว	อ�าเภอเชียงแสน	คู่กับบ้านศรีเมืองงาม	เมืองต้นผึ้ง	แขวงบ่อแก้ว	
และบ้านเมืองกาจญน์	 ต�าบลริมโขง	 อ�าเภอเชียงของ	 คู ่กับบ้านปางมอญ 
เมืองห้วยทราย	แขวงบ่อแก้ว	สปป.ลาว
	 	 2.	 โครงการพัฒนาแนวกันไฟสองแผ่นดินเทิดไทองค์ราชันย์	เป็นการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีประชาชนในพื้นที่และประชาชนในประเทศเพื่อนบ้าน
ไทย	-	เมียนมา	ในการพัฒนาแนวกันไฟตามแนวเขตชายแดน	เพื่อป้องกันไฟป่า	
และลดการสูญเสียจากภัยหนาว	ภัยแล้ง	ไฟป่า	และหมอกควัน	บริเวณหมู่บ้าน
ตามแนวชายแดน	ดอยช้างมูบ	ต�าบลโป่งงาม	อ�าเภอแม่สาย	จังหวัดเชียงราย	
	 	 3.	 โครงการฝึกอบรมบคุลากรภาครฐั	ภาคเอกชน	และผูป้ระกอบการ 
กลุ่มเครือข่ายแรงงานนานาชาติ	 กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้านและอาเซียน	 (สปป.ลาว)	 เป็นความร่วมมือระหว่างส�านักพัฒนาฝีมือ
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แรงงาน	เชียงแสน	และภาคธุรกิจของ	สปป.ลาว	ในการอบรมพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือด้านอุตสาหกรรม	 ด้านการค้าและการลงทุน	 
ด้านการท่องเที่ยวและบริการ	
	 	 4.	 งาน	“สวัสดีปีใหม่อาเซียน	เคาท์ดาวน์	3	แผ่นดิน”	เจ้าภาพหลัก	
ได้แก่	จังหวัดเชียงราย

4.	 บทสรุป

	 4.1	 ข้อสรุป

	 	 -	 ประเด็นปัญหาฯ	 ที่พบตามเส้นทางการพัฒนานั้นเป็นปัญหา 
ข้ามชาติที่ต้องร่วมมือในการแก้ปัญหาท้ังไทย	สปป.ลาว	 และเมียนมา	 แต่การ 
ให้ความส�าคัญต่อปัญหานั้นแตกต่างกัน	ส่งผลให้ไทยต้องเน้นนโยบายแก้ปัญหา
ในประเทศแตกต่างจากนโยบายการแก้ไขปัญหากับ	 สปป.ลาว	 และเมียนมา	
เนื่องจากความร่วมมือน้ันต้องอยู่บนพื้นฐานของประเด็นปัญหาที่เกิดร่วมกัน	 
ดังน้ันประเด็นปัญหาที่	 สปป.ลาว	 และเมียนมาไม่ให้ความส�าคัญไทยจึงควรใช้
ภาคส่วนเอกชน	ประชาสังคม	และ	NGO	ในการร่วมแก้ปัญหา
	 	 -	 ในการแก้ไขปัญหาทางด้านความมั่นคง	 ต้องสร้างโมเดลในเชิง 
ของการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดข้ึนท่ีในพื้นท่ี	 โดยต้องเป็นโมเดลที่มีความยืดหยุ่น	
สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบทของพื้นที่ได้
	 	 -	 ภาคธุรกิจมีความส�าคัญมากในการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งเชิงป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาทางด้านความมั่นคง	 เพราะด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่มี 
ความใกล้ชิดกับภาคประชาสังคม
	 	 -	 ภาคประชาสงัคม	สามารถเข้าไปด�าเนนิกจิกรรมในประเทศเพือ่นบ้าน
ได้อย่างสะดวก	 โดยไม่สร้างความหวาดระแวงระหว่างประเทศ	 เนื่องจากเป็น 
กลุ่มที่ไม่แสวงผลประโยชน์ในเชิงการเมือง	 การปกครองและความสัมพันธ์ 
ระหว่างประเทศ	สามารเป็นกลไกในการช่วยการแก้ปัญหาให้กับพืน้ทีไ่ด้เป็นอย่างดี
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	 	 -	 ภาครัฐควรต้องส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันอย่าง
จริงจัง	 เนื่องจากประเด็นปัญหา	 NTS	 เป็นส่วนส�าคัญในกระบวนการก�าหนด
นโยบายของภาครัฐ	 โดยการสร้างช่องทางโดยการเปิดเวทีให้หน่วยงานต่างๆ	 
ในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น	 และน�าเสนอปัญหาในภาค
ส่วนของตน	 เพื่อให้เกิดการน�าเสนอข้อมูลในประเด็นต่างๆ	 เป็นล�าดับขั้นใน
ลักษณะการน�าข้อมูลจากฐานรากไปสู่ระดับจังหวัด	ภูมิภาค	และระดับนโยบาย
โดยรัฐบาล	เพื่อการบริหารจัดการที่ตรงจุด

 4.2	 ความร่วมมือ

	 	 -		 ความร่วมมือด้านความมั่นคงน้ี	 จะเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างให้ระดับ
ความไว้วางใจระหว่างประเทศเพิ่มมากข้ึน	 และมีส่วนช่วยลดปัญหาที่เกิดจาก
ความขัดแย้งอื่นๆ	ลงได้	และรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงปัญหา	NTS	ที่เป็นพลวัต
ได้อย่างทันท่วงที
	 	 -	 ความร่วมมือระหว่างไทย	 สปป.ลาว	 และเมียนมา	 ยังมีขีดจ�ากัด
เนือ่งจากปัจจยัภายในของแต่ละประเทศ	กองทพัไทยจงึมส่ีวนส�าคญัท่ีจะสามารถ
พัฒนาความร่วมมือนี้เป็นเครื่องมือหนึ่งของรัฐ	 ซึ่งที่ผ่านมาบทบาทของกองทัพ	
ในการใช้ความร่วมมือในพื้นที่ส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาด้าน	 NTS	 ในระดับ
ประเทศได้เป็นอย่างดี
	 	 -	 นโยบายความร่วมมือด้านความมั่นคงต่อประเทศเพื่อนบ้าน	 
ต้องให้ความส�าคัญในระดับทวิภาคี	 ท่ีมีความชัดเจน	 มีการพัฒนาอย่างเป็น 
รูปธรรมและปฏิบัติได ้	 ควรเป ิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาความร ่วมมือ 
ในภาคประชาสังคมและภาคส่วนอื่นๆ	 อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
เพื่อเสริมช่องว่างของความร่วมมือที่หายไป	และควรให้ความส�าคัญกับนโยบาย
ความร่วมมอืต่อต้าน	และการแก้ปัญหาเฉพาะพืน้ที	่แยกออกจากระดับนโยบาย
ระดับอาเซียน
	 	 -	 กลไก	โครงสร้าง	กระบวนการความร่วมมือภายในประเทศในการ
ต่อต้าน	และแก้ไขปัญหาฯ	มีกระบวนการ	การพัฒนาที่ชัดเจน	แต่ยังมีช่องว่าง 
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ที่ควรส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นโดยใช้ภาคส่วนธุรกิจ	 และภาค
ประชาสงัคมเข้ามบีทบาทตามความเหมาะสม	และสร้างโอกาสให้เกดิการพฒันา
กระบวนการได้

	 4.3	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 -		 การก�าหนดเจ้าภาพหลักในการแก้ปัญหาภัยคุกคามไม่ตามแบบ	
แต่ละเรื่องเพื่อการบูรณาการการท�างานร่วมกันจะเป็นการแก้ปัญหาในพ้ืนท่ีได้
อย่างครอบคลุม
	 	 -	 กลไกในการแก้ไขปัญหาต้องใช้ทัง้กลไกทางการและไม่เป็นทางการ	
รัฐอ�านวยความสะดวกให้สามารถสร้างกลไกอย่างไม่เป็นทางการได้เป็นเฉพาะ
บริเวณ
	 	 -	 ส่งเสริมการสร้างชุมชนความมั่นคง	 (Security	 Community)	 
โดยเปิดพื้นที่ให้กับการมีส่วนร่วมและส่งเสริมความร่วมมือจากภาคส่วน 
ประชาสังคม	เอกชน	และ	NGOs	มากขึ้น	ในลักษณะของการสร้างความร่วมมือ
เชิงบูรณาการ	(Integrate	Cooperation)	
	 	 -	 ประเด็นปัญหาใหม่ที่ควรตระหนักในการแก้ปัญหา	 เช่น	 สมดุล 
ของชาติมหาอ�านาจในภาคธุรกิจ	 เกิดการเปล่ียนแปลงในระดับสังคม	 ปัญหา 
การย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ	 ปัญหาการเมืองการปกครอง	 ระดับความยากจน
ของประชาชน	 ปัญหาคอรัปชั่น	 เป็นปัญหาที่ท้าทายต่อเสถียรภาพ	 จะส่งผล 
ต่ออาเซียนในภาพรวมได้
	 	 -	 การสร้างฐานข้อมูลเปิดที่มีความจ�าเป็นต่อหน่วยงานอื่นๆ	 นั้น	 
เป็นส่ิงที่ต้องท�าการศึกษาต่อไปในอนาคต	 ที่สามารถให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 
เข้าถึงฐานข้อมูลน�าไปใช้แสวงประโยชน์ได้
	 	 -	 รฐับาลควรจะสนบัสนนุ	“กลุม่”	ทีเ่กดิขึน้และมคีวามส�าคญัในพืน้ที่
เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างแท้จริง	
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	 4.4		ข้อเสนอแนะส�าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป

	 การศึกษาวิจัยการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ	 ในการต่อต้าน 
ภัยคุกคามไม่ตามแบบร่วมกัน	 โดยเจาะจงเป็นแต่กรณีเฉพาะ	 เพื่อให้ได้ข้อมูล 
เชิงลึกมากขึ้น	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความร่วมมือท้ังจากกลไกท่ีม ี
อยู่แล้ว	 และการสร้างกลไกใหม่ท่ียังขาดแคลนอยู่	 เช่น	 กรณีการเสริมสร้าง 
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดบน 
เส้นทางสาย	North	-	South	Economic	Corridor
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	 ตั้งแต่การจากไปของ	 2	 ท่านผู้ก่อต้ัง	 ASEAN	 คือ	 นาย	 ลี	 กวน	 ยู	 ในปี	 
ค.ศ.	2015	และล่าสุดพันเอก	(พิเศษ)	ถนัด	คอมันตร์	ในปี	ค.ศ.	2016	นับว่าเป็น
จุดสิ้นสุดของยุคผู้ก่อตั้งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้	แต่หลังเที่ยงคืนของวันสุดท้าย
ของปี	ค.ศ.	2015	ภูมภิาคน้ีได้ปรบัเข้าสูบ่รบิทใหม่ของการเป็นประชาคมอาเซยีน	
ที่ประกอบด้วย	 3	 เสาหลัก	 คือ	 (1)	 ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน	 
(ASEAN	Political-Security	Community	หรอื	APSC)	(2)	ประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน	 (ASEAN	Economic	Community	หรือ	AEC)	และ	 (3)	ประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	 (ASEAN	 Socio-Cultural	 Community	 
หรือ	ASCC)	
	 เป้าหมายของการเป็นประชาคมการเมอืงความมัน่คงอาเซยีน	คอื	การน�ามา 
ซึ่งเสถียรภาพต่อสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ของภูมิภาค	 ภายหลัง 
การเป็นประชาคมอาเซียนตัง้แต่เริม่ต้นปี	ค.ศ.	2016	ปัญหาทีส่่งผลต่อเสถยีรภาพ
ของอาเซียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือ	 “ปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้”	 
ในขณะที	่ASEAN	เองยงัได้รบัอทิธพิลจากภายนอกส่งผลให้ปัญหาดังกล่าวไม่ได้
จ�ากัดอยูใ่นกรอบของประเทศในภมูภิาคนีเ้ท่านัน้	นัน่คอื	การกลบัมาของสหรฐัฯ		
ได้ส่งอิทธิพลต่อการแก้ปัญหาในกรณีทะเลจีนใต้	 ในขณะเดียวกันอิทธิพล 
จากประเทศสมาชิกภายในอาเซียนเองที่มีมุมมองที่แตกต่างไปต่อประเด็น	 
ข้อพิพาทนี้ก็เป็นปัญหาต่อเสถียรภาพของอาเซียน	เช่นกัน
	 ค�าถามที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา	อาเซียนยังคงเป็นองค์การทางการเมือง 
ที่มีประสิทธิภาพของภูมิภาคอยู ่หรือไม่	 ยังสามารถจัดการกับกรณีพิพาท 
ในทะเลจีนใต้ซึ่งมีชาติสมาชิกหลายประเทศเป็นคู่ขัดแย้งได้โดยล�าพังหรือไม่	 
จากการออกแถลงการณ์ของการประชุมอาเซียนในระดับผู้น�าประเทศและ
กระทรวงการต่างประเทศที่ผ ่านมาแล้วหลายครั้งก็ไม่มีแถลงการณ์ใดๆ	 
ต่อทางออกของการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมมีเพียงการแสดงความห่วงใย 
ต่อประเด็นปัญหาในประเด็นการขัดแย้งเท่านั้น	และอาเซียนก็ไม่สามารถยับยั้ง
การกระท�าใดๆ	ที่จีนยังคงมีการก่อสร้างและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่พิพาท
ดังกล่าว	
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	 การเป็นผู้เล่นหลักของอาเซียนในภูมิภาค	 ไม่ได้มีเฉพาะภาพของอาเซียน
ในเชงิความร่วมมอืระดบัพหภุาคแีต่เพยีงอย่างเดียว	แต่เป็นภาพของความร่วมมอื 
ในระดับทวิภาคีตามท่ีจีนต้องการ	 และกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้	 ในช่วง	 
ปี	ค.ศ.	2015	ซึง่มาเลเซยีเป็นประธานอาเซยีน	มาเลเซียใช้ยทุธศาสตร์ความเงยีบ	
(Quiet	 Diplomacy)	 อย่างระมัดระวัง	 เพ่ือรักษาไว้ซ่ึงสัมพันธภาพต่อ 
ประเทศจีน	 ในขณะท่ีเวียดนามก็ใช้ความพยายามที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางความร่วมมอืกบัสหรฐัฯ	รวมท้ังได้มกีารเดนิทางเยีย่มเยอืนอย่างเป็นทางการ
ต่อสหรัฐฯ	 โดยเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามซึ่งถือเป็นผู้น�าทางด้าน
การเมืองระดับสูงของประเทศ	 ในขณะเดียวกันฟิลิปปินส์ยังคงด�าเนินนโยบาย
อย่างต่อเนื่องในการสร้างความไว้วางใจให้กับชาติพันธมิตรประเทศในอาเซียน	
และการใช้มาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศไปพร้อมๆ	กันเพื่อแก้ปัญหา
ในเรื่องทะเลจีนใต้
	 ในช่วงระหว่างปี	 ค.ศ.	 2015	 บางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 
ยังคงประสบปัญหาความไม่มั่นคงทางการเมือง	 ซ่ึงรวมถึงประเทศไทยท่ีเข้าสู่
กระบวนการท�าประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีการจัดท�ารัฐธรรมนูญ 
ฉบับใหม่	และให้มีการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่	เมียนมายังคงเผชิญกับ
ปัญหาเรื่องชนกลุ่มน้อย	 และยังมีปัญหาเรื่องการถ่ายโอนอ�านาจทางการเมือง 
ไปสู่พรรค	 NLD	 ภายหลังจากได้รับชัยชนะจากการเลือกต้ังอย่างถล่มทลาย	 
ขณะเดียวกันอินโดนีเซียก็มีความพยายามในการสร้างตนเองให้เป็นประเทศ 
ทางทะเล	(Maritime	Country)	และพยายามแก้ปัญหาในเร่ืองเศรษฐกจิภายใน
ประเทศของตนเองซึ่งอินโดนีเซียต้องพึ่งพาจีน	จึงมีความจ�าเป็นต้องสร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีกับจีน	 แม้ว่าทั้งสองประเทศยังมีประเด็นในเรื่องความขัดแย้ง 
ในทะเลจีนใต้อยู่
	 นอกจากนี้ภาพโดยรวมของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้	 ทุกประเทศ
ยังมีการปรับปรุงสร้างความทันสมัยให้กับกองเรือของตนเอง	 เช่น	 แผน	 10	 ปี	
ของมาเลเซยีในการก่อสร้างเรอืรบรุน่ใหม่	แนวโน้มหรอืทศิทางในการใช้เรอืด�าน�า้ 
เพื่อการปฏิบัติการในภูมิภาคมากขึ้น	 สิงคโปร์ก็ได้ด�าเนินการจัดหายุทโธปกรณ์	
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พัฒนาสู่ยุคที่	 3	 ของกองทัพสิงคโปร์	 โดยการจัดซ้ือเรือรบในพ้ืนที่ชายฝั่งและ 
เรือด�าน�้า	 ในขณะเดียวกันก็พยายามเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความร่วมมือ
กับชาติสมาชิกอาเซียนและประเทศอื่นๆ	 ในภูมิภาค	 รวมถึงการปฏิบัติการร่วม
ทางเรือด�าน�้า

1	 ประชาคมอาเซียนและความมั่นคงในภูมิภาคเอเซีย

	 1.1	 การจัดตั้งประชาคมอาเซียนที่ผ่านมา	

	 	 นายลี	 กวน	 ยู	 ผู้ก่อต้ังประเทศสิงคโปร์	 ได้ถึงแก่กรรมไปเมื่อวันที	่ 
23	 มีนาคม	 ค.ศ.	 2015	 หลังจากท่ีท�าหน้าที่เป็นผู้น�าสิงคโปร	์ นานกว่า	 30	 ปี	
ตั้งแต่ปี	 ค.ศ.	 1959	 ซึ่งในขณะนั้นสิงคโปร์ยังเป็นรัฐที่ปกครองตนเองภายใต้
เครอืจกัรภพองักฤษ	จนกระทัง้ถงึปี	ค.ศ.	1963	จึงได้รับเอกราชจากเครือจักรภพ
อังกฤษ	 สิงคโปร์จึงเข้าร่วมกับมาเลเซียก่อนที่จะแยกตัวออกมาเป็นประเทศ
สิงคโปร์ในปี	ค.ศ.	1965	ก่อนที่จะมีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี	ค.ศ.	1967	
ในช่วงทีผ่่านมาสงิคโปร์นบัเป็นประเทศทีม่กีารพัฒนาทางด้านเศรษฐกจิมากทีสุ่ด
และเป็นผู้เล่นหลักในการสร้างบทบาทให้อาเซียนในการเป็นสถาบันทางด้าน
การเมือง	 เศรษฐกิจ	 และความร่วมมือด้านความมั่นคงของภูมิภาค	 การจากไป
ของผูน้�าท่ียิง่ใหญ่อย่าง	นายล	ี	กวน	ย	ูไม่ได้มคีวามหมายเฉพาะประเทศสงิคโปร์
เท่านั้น	 แต่ยังรวมถึงประวัติศาสตร์ของภูมิภาคที่แสดงถึงผู้น�าทั้งหมดที่เป็น 
ส่วนหนึ่งของการจัดตั้งอาเซียน	 และหลังจากนั้นไม่นานบุคคลส�าคัญของไทย 
คือ	พนัเอก	(พิเศษ)	ถนดั	คอมนัต์	กไ็ด้ถงึแก่กรรมในต้นปี	ค.ศ.	2016	นบัเป็นการ
ปิดม่านของยุคผู้ก่อตั้งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้	
	 	 อย่างไรก็ตามหลังสิ้นสุดของ	ค.ศ.	2015	นับเป็นยุคใหม่ของภูมิภาค
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียน	เมื่อสิ้นสุดการประชุมสุดยอดผู้น�าอาเซียน	
ครั้งที่	 27	 ในเดือนพฤศจิกายน	 ค.ศ.	 2015	 ก็ได้มีการประกาศร่วมกันถึงการ 
เป็นประชาคมอาเซยีนหลงัการสิน้สดุของวนัที	่31	ธนัวาคม	ค.ศ.	2015	มกีารจัด
ตั้งสามเสาหลักเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน	 จากการเตรียมการตั้งแต่
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ในปี	 ค.ศ.	 2003	 อาเซียนให้การรับรองปฏิญญาอาเซียนบาหลีคอนคอร์ด	 2	 
ที่จะเริ่มให้มีการจัดตั้งอาเซียนในปี	ค.ศ.	2020	แต่ต่อมาในปี	ค.ศ.	2007	ในการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน	 เมืองเซบู	 ฟิลิปปินส์	 ได้มีการตัดสินใจให้มีการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซยีนเร็วขึน้เป็นปี	ค.ศ.	2015	ซึง่วตัถปุระสงค์ของการเป็นประชาคม
กเ็พ่ือเสรมิสร้างความเข้มแข็งให้อาเซยีน	ในการมสีถานะเป็นสถาบนัของภมูภิาค
ที่จะตอบสนองต่อปัจจัยภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เช่น	รองรับการเติบโต
ของจีนและอินเดีย	 ตอบสนองต่อการเพิ่มขึ้นของความท้าทายความมั่นคง 
รปูแบบใหม่	เช่น	การก่อการร้าย	อาชญากรรมข้ามชาต	ิเป็นต้น	หลงัจากอาเซยีน
ได้มีการเขยีน	Blueprint	เพือ่รองรบัสามเสาของประชาคมอาเซยีน	ซึง่แต่ละเสา
ก็จะมี	 Blueprint	 ของตนเองที่จะมีการผลักและขับเคลื่อนการไปสู่ประชาคม
อาเซียนอย่างสมบูรณ์	ในการประชุมสุดยอดของอาเซียน	ณ	กรุงกัวลาลัมเปอร์	
ในปี	ค.ศ.	2015	ที่ผ่านมา	อาเซียนยืนยันว่าสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน
จะไปถึงเป้าประสงค์ตามที่วางไว้	 ซึ่งส�าหรับอาเซียนการจัดตั้งประชาคมถือเป็น
จุดสูงสุดของความพยายามในช่วง	 50	 ปีท่ีผ่านมา	 ตั้งแต่การลงนามร่วมกัน 
ในปฏิญญากรุงเทพในปี	ค.ศ.	1967	

	 1.2	 การจัดตั้งประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน	

	 	 ในบริบททั่วไปของการเป็นประชาคมความมั่นคงจะหมายถึงกลุ่ม 
ของชาติที่มีความร่วมมืออย่างแน่วแน่ในการคงไว้อย่างถาวรซ่ึงความสงบและ
เสถยีรภาพ	ในความหมายและการคงไว้อย่างเป็นธรรมชาตขิองเอเซยีตะวันออก
เฉยีงใต้น้ัน	อะไรคอืรปูแบบของประชาคมความมัน่คงทีเ่ป็นเป้าหมายของอาเซยีน	
ค�าตอบทีใ่กล้เคยีงท่ีสดุคอืการเชือ่มโยงสูภ่าพอนาคตด้านความมัน่คงของอาเซยีน	
ในความหมายที่อาเซียนสามารถที่จะท�าอะไรก็ตามเพื่อให้เกิดความสงบสุขและ
เสถียรภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
ในภาพรวม
	 	 ประเด็นแรก	 คือ	 อาเซียนไม่ได้มีความต้องการที่จะเป็นพันธมิตร 
ทางทหารในขณะเดียวกันพื้นฐานของการเป็นความั่นคงแบบครอบคลุมแบบ 
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รอบด้าน	 (Comprehensive	 Security)	 ที่เป็นโครงสร้างความร่วมมือท่ีเป็น 
เป้าหมายหลักของความร่วมมือในเรื่องความมั่นคงไม่ตามแบบ	นโยบายนี้ได้ถูก
ก�าหนดและได้ถูกยอมรับมาในช่วงต้นศตวรรษท่ี	 21	 โดย	 APSC	 Blueprint	 
ได้ถกูรบัรองในปี	ค.ศ.	2009	ของการประชมุสดุยอดผู้น�าอาเซียน	โดยได้มุ่งกรอบ
ในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติ	 การก่อการร้าย	 การบรรเทาภัยพิบัต	ิ โดยได้
ก�าหนดพื้นที่เฉพาะเจาะจงของความร่วมมือในภัยความมั่นคงไม่ตามแบบ
	 	 การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน	 (ADMM)	 
เป็นกรอบของการท�างานในการแสวงหาความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบ
ของความมั่นคงไม่ตามแบบ	ตั้งแต่เริ่มต้นในปี	ค.ศ.	2006	ADMM	จึงเป็นกลไก
หน่ึงของการแสวงหาความร่วมมอือย่างเฉพาะเจาะจงภายในภมูภิาค	โดยเฉพาะ
ที่ส�าคัญในสองกรอบความร่วมมือ	 คือ	 การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและ 
การบรรเทาภัยพิบัติ	(HA/DR)	และการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ	ในการประชุม	
ADMM	ครัง้ที	่9	ทีจ่ดัขึน้ทีเ่กาะลงักาว	ีประเทศมาเลเซียในปี	ค.ศ.	2015	ประเทศ
สมาชิกอาเซียนได้ลงนามรับรองเอกสารแนวทาง	 (Concept	 Paper)	 ในเรื่อง 
กลุ่มความพร้อมทางทหารอาเซียนในประเด็นเรื่อง	HA/DR	 เพื่อที่จะได้ด�าเนิน
กิจกรรมเร่ืองการช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติอย่างราบรื่นและรวดเร็ว	 เอกสาร
แนวคิดนี้ได้มีการน�าเสนอถึงหน่วยในการบรรเทาภัยพิบัติ	 ที่จะถูกเคลื่อนย้าย 
เม่ือมกีารร้องขอ	และตามข้อตกลงของประเทศทีป่ระสบภยัพบิตั	ิซึง่ความหมาย
ของการสร้างหน่วยลักษณะนี้ประเทศสมาชิกจะต้องมีฐานข้อมูลร่วมกันซ่ึงเป็น
ฐานข้อมูลของก�าลังพลและยุทโธปกรณ์ที่จะท�าให้เกิดจุดของการประสานงาน	
(POC)	 มีการฝึกร่วมซึ่งจะท�าให้เกิดข้อก�าหนดการปฏิบัติการร่วมกันและการ 
เข้ามามีส่วนร่วมของหน่วยทหารของประเทศสมาชิกอาเซียน
	 	 ในปี	ค.ศ.	 2015	มาเลเซยีในฐานะประธานอาเซียนได้รเิริม่ความร่วมมอื 
เชิงลึกในกรอบ	 ADMM	 โดยการเสริมสร้างโปรแกรมเครือข่ายความร่วมมือ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของอาเซียนที่จะท�าให้เกิดความร่วมมือในอนาคต
ระหว่างอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศของชาตสิมาชกิอาเซยีน	ซึง่หัวข้อของความ
ตัง้ใจร่วมกนัทีจ่ะมใีนอนาคตสามารถทีจ่ะท�าตามกรอบความร่วมมอืของ	HA/DR	
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โดยการสร้างความร่วมมือในด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้ประสบ 
ความส�าเร็จ	 ในขณะเดียวกันปัญหา	 ISIL	 เป็นปัญหาการก่อการร้ายซ่ึงรุนแรง 
มากขึ้นในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้	 มีการเพ่ิมข้ึนของการสนับสนุนกลุ่ม	
ISIL	และได้กลายเป็นปัญหาต่อประเทศสมาชกิอาเซียนโดยเฉพาะปัญหาเร่ืองคน
ภายในบางประเทศอาเซียน	 มีพยายามจะเข้าไปร่วมกับขบวนการ	 ISIL	 
ในตะวันออกกลาง	 ในขณะเดียวกันกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงก็ได้สร้างปัญหาใหม่ 
ให้กับเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ท�าให้ชาติสมาชิกอาเซียนให้มาสร้างความสนใจ 
ต่อการมีจุดยืนร่วมกันในการพัฒนานโยบายการป้องกันปัญหาการก่อการร้าย 
ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
	 	 ประเด็นท่ีสอง	 อาเซียนเองได้จัดตั้งเสาหลักการเมืองความมั่นคง
อาเซียน	หรือ	APSC	เพื่อที่จะขยายประชาคมความมั่นคงอาเซียน	หรือ	ASEAN	
Security	 Community	 (ASC)	 แต่ว่า	 APSC	 ไม่สามารถที่จะให้การสนับสนุน 
ในเรื่องความมั่นคงอย่างใกล้ชิดได้	แต่เป็นให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนในการ
เป็นโครงสร้างของความร่วมมืออย่างหลวม	 ซึ่งนับตั้งแต่การประชุมสุดยอด
อาเซียนที่สิงคโปร์ในปี	 ค.ศ.	 2007	 อาเซียนได้ยอมรับเป็นทางการในหลักการ 
ของ	APSC	ที่ได้ถูกก�าหนดไว้ใน	ASEAN	Charter	และได้ให้การรับรองในการ
ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนั้น	 อาเซียนมองว่าเป้าหมายของความมั่นคงนั้น 
อยู่บนพื้นฐานของการยอมรับในคุณค่าของประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน	 
ในขณะเดียวกันอาเซียนเองต้องสร้างความสงบสุข	 สร้างการเป็นประชาธิปไตย
และสภาพแวดล้อมท่ีผสมผสานเกื้อกูลเพื่อต ่อการคุณค่าทางการเมือง 
ของอาเซียน	 ความสงบสุขและเสถียรภาพ	 ในเสาของ	 APSC	นั้น	 ได้เน้นลงไป 
ที่ความร่วมมือทางด้านการเมืองที่พยายามจะสร้างให้เกิดประชาธิปไตยและ 
สทิธิมนษุยชน	ดงัตัวอย่างท่ีอาเซยีนได้มกีารจดัต้ัง	ASEAN	Intergovernmental	
Commission	on	Human	Rights	(AICHR)	AICHR	มีจุดมุ่งหมายในเรื่องสิทธิ
มนุษยชนและการพัฒนาประชาสังคม	 เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในกรอบ
ขององค์การสหประชาชาติ	(UN)	
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	 	 ประเด็นที่สาม	 อาเซียนไม่ได้มองว่าประชาคมความมั่นคงเป็นเพียง
สถาบนัทีม่องด้านกายภาพ	ทางภูมศิาสตร์ท่ีเฉพาะเจาะจงเฉพาะประเทศสมาชกิ
ภายในเท่าน้ัน	 แต่อาเซียนต้องมองถึงประชาคมความมั่นคงภายนอกอาเซียน	
เป็นการมองไปสู่ภายนอก	 (Outward	 -	 Looking)	 เพื่อแสวงหาความร่วมมือ 
เชิงรุกกับประเทศภายนอกภูมิภาคเป็นนโยบายอย่างเฉพาะเจาะจง	 หนึ่งในนั้น
คือ	 การสร้างกลไก	 ADMM-Plus	 ท่ีปัจจุบันมีประเทศจ�านวน	 8	 ประเทศ 
เข้าร่วมในกลไก	 ADMM-Plus	 ที่รวม	 จีน	 ญี่ปุ ่น	 เกาหลีใต้	 ออสเตรเลีย	 
นิวซีแลนด์	 อินเดีย	 สหรัฐฯ	 และรัสเซียเข้าเป็นสมาชิกในฐานะประเทศคู่เจรจา	
ADMM-Plus	 ได้จัดตั้งศูนย์กลางของกิจกรรมความร่วมมือในปี	 ค.ศ.	 2010	 ที่
ครอบคลุมหกประเด็นของความมั่นคงไม่ตามแบบ	 จากเอกสารการประชุมของ	 
ADMM-Plus	 ครั้งที่สาม	 ในเดือนพฤศจิกายน	 ค.ศ.	 2015	 ปัญหาความม่ันคง 
ของภูมิภาคได้มีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้น	 มีความซับซ้อนอย่างมาก	 อาเซียน 
จงึควรคงไว้ซึง่บทบาทหลกัในภมูภิาคและเสรมิสร้างความแข็งแกร่งโดยเชือ่มโยง
เข้ากับประเทศจากภายนอกภูมิภาค	 ในวิธีคิดนี้จึงได้เกิดความตั้งใจให้เกิด
ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน	 ด้วยการดึงชาติสมาชิกในภูมิภาค 
มาอยู่ร่วมกันผ่าน	 ADMM	 ในขณะเดียวกันก็เสริมสร้างความเข้มแข็งของ 
ประชาคมฯ	 ในการพัฒนาของความร่วมมือกับประเทศภายนอกภูมิภาค 
ผ่านบทบาทกลางของ	ADMM-Plus	อีกทางหนึ่ง

	 	 Blueprint	ส�าหรับเสาประชาคมการเมอืงความมัน่คงอาเซยีน	(APSC) 
	 	 APSC	 Blueprint	 อยู่บนพื้นฐานของแผนปฎิบัติการความมั่นคง
อาเซียน	 (the	ASEAN	Security	Plan	of	Action)	และโปรแกรมปฏิบัติการ 
เวียงจันทร์	 (the	 Vientiane	 Action	 Program)	 ท่ีจัดท�าข้ึนในปี	 ค.ศ.	 2004	 
และได้ถูกรับรองในปี	 ค.ศ.	 2009	 ในการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังที่	 14	 
Blueprint	ฉบบัน้ีได้ก�าหนด	Road	Map	และตารางเวลาส�าหรบัการจดัตัง้	APSC	
ในปี	 ค.ศ.	 2015	 ซึ่ง	 Blueprint	 น้ีเป็นโปรแกรมที่อ่อนตัวตามแผนปฎิบัติการ
ความมั่นคงอาเซียน	 ยังคงไว้ซึ่งความต่อเนื่องหลังจากที่มีการบังคับ	 APSC	 
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Blueprint	 แล้ว	 Blueprint	 ฉบับนี้ประกอบด้วย	 3	 ส่วนเป็น	 การแนะน�า
คุณลักษณะและองค์ประกอบของ	 APSC	 ในการปฏิบัติและการทบทวน	 
Blueprint	APSC	ให้ความสนใจในเรือ่งคณุลกัษณะและองค์ประกอบ	โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเป้าประสงค์ของ	 APSC	 ถูกก�าหนดขึ้นเพื่อการสร้างความมั่นใจให้กับ
ประชาชนและชาติสมาชิกอาเซียนได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติกับผู้อื่น	 และชาติอื่น
ในโลกอย่างเป็นประชาธิปไตยภายใต้สภาพแวดล้อมที่ผสมผสาน	 Blueprint	 
ฉบับนี้ได้ก�าหนดให้	 APSC	 ควรที่จะเสริมสร้างการพัฒนาการเมือง	 โดยการ 
ยึดมั่นในหลักของประชาธิปไตย	หลักนิติรัฐ	และธรรมภิบาล	การยอมรับในการ
สร้างและปกป้องซึ่งมนุษยธรรมและพื้นฐานของอิสรภาพที่ได้ถูกเขียนไว้ใน
กฎบัตรอาเซียน	 (ASEAN	 Charter)	 สามคุณลักษณะหลักของ	 APSC	 คือ	 
(1)	การเป็นประชาคมที่ตั้งอยู่บนกฎ	กติกา	ที่มีค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกัน	
(A	Rules-based	Community	of	shared	values	and	norms.)	(2)	การเป็น
ภูมิภาคที่ยึดหลักสันติ	 ความมีเสถียรภาพและความยืดหยุ่น	 มีความรับผิดชอบ
ร่วมกันในมิติด้านความมั่นคงแบบรอบด้าน	(A	Cohesive,	Peaceful,	Stable	
and	Resilient	Region	with	shared	responsibility	for	comprehensive	
security.)	และ	(3)	มุง่ปฏสิมัพนัธ์กบัประเทศนอกภมูภิาคอย่างมพีลวตัท่ามกลาง
โลกที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเพื่อพึ่งพาระหว่างกัน	 (A	 Dynamic	 and	
Outward-looking	 Region	 in	 an	 increasingly	 integrated	 and	 
interdependent	world.)	
	 	 เป็นประชาคมท่ีตั้งอยู ่บนกฎ	 กติกา	 ที่มีค่านิยมและบรรทัดฐาน 
ร่วมกัน	 เช่นการสร้างความเข้าใจร่วมกันของชาติสมาชิกในเรื่องระบบการเมือง	
วัฒนธรรม	 การสร้างธรรมภิบาล	 การสร้างหลักเกณฑ์ของประชาธิปไตย	 ซึ่งยัง
รวมถึงการต่อสู้ในเรื่องคอร์รัปช่ันผ่านการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบัน
ยุติธรรมที่หลากหลาย	 รวมถึงการให้การรับรอง	 DOC	 ในกรณีข้อพิพาท
ทะเลจีนใต้	และการสร้างความร่วมมือทางทะเล	
	 	 เป้าประสงค์ของการปฏิบัติในการเป็นศูนย์กลางด้านความมั่นคง 
มุ่งเน้นในสามประเด็นหลักคือ	 (1)	 การป้องกันความขัดแย้ง	 (2)	 การแก้ปัญหา 
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ข้อขัดแย้งและความเป็นมิตร	 (3)	 การสร้างสันติภาพภายหลังความขัดแย้ง	 
จุดประสงค์หลักคือ	 การให้ความส�าคัญกับการป้องกันความขัดแย้งที่ใช้การ 
พูดคุย	 ในขณะท่ีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต้องผ่านการใช้กระบวนการ	 
หรือใช้ระบบของความเป็นมิตรท่ีถูกก�าหนดไว้ในสนธิสัญญามิตรภาพและ 
ความร่วมมือในเอเซยีตะวนัออกเฉยีงใต้	(TAC)	ในขณะเดยีวกนัการสร้างสนัตภิาพ
ภายหลังความขัดแย้งให้ความส�าคัญในการสนับสนุนในเรื่องสิทธิมนุษยชน	 
การใช้ความร่วมมือในกรอบของภัยคุกคามไม่ตามแบบเพื่อลดความตึงเครียด
ระหว่างกัน	การสร้างความร่วมมอืในกระบวนการสอบสวนและการปฏิบัติตาม
กฎหมายในเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติ	 การค้ามนุษย์	 ยาเสพติด	 การค้าอาวุธ
ประจ�ากายขนาดเล็ก	 และอาชญากรรมทางไซเบอร์	 ในตัวอย่างที่กล่าวมานั้น	
สามารถทีจ่ะแยกเรือ่งของความร่วมมอืออกจากกนัเป็นเรือ่งๆ	 ได้	 เช่น	การต่อต้าน 
การก่อการร้าย	การบรรเทาภัยพิบัติ	เป็นต้น	
	 	 ในคุณลักษณะทั้ง	 3	 ประการที่ผ่านมา	 การสร้างประชาคมที่มองสู่
ภายนอก	 (Outward-Looking)	 เน้นย�้าที่การสร้างความเข้มแข็งของการ 
เป็นศูนย์กลางของอาเซียน	และความร่วมมือกับชาติที่อยู่ภายนอกภูมิภาค	และ	
APSC	Blueprint	นัน้เน้นย�า้ท่ีความร่วมมอืทางการเมอืงมากกว่าความเกีย่วข้อง
และความร่วมมือทางทหาร	 ท้ังในความมั่นคงตามแบบและความมั่นคง 
ไม่ตามแบบ	 สังเกตุว ่าแนวทางท่ีปรากฎนั้นได้สะท้อนให้เห็นเป้าหมาย 
ของอาเซียนในการสร้างประชาคมการเมืองความมั่นคงที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐาน 
การเป็นพันธมิตรทางทหาร	 แต่อยู่บนหลักการของความมั่นคงแบบครอบคลุม
รอบด้าน	(Comprehensive	Security)	ท่ีมองความมัน่คงในทกุมติิแบบองค์รวม
ที่รวมถึงความมั่นคงทาง	 เศรษฐกิจ	 สังคมจิตวิทยา	 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	 
การสื่อสาร	อาหาร	พลังงานสิ่งแวดล้อมฯลฯ	ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของ
มนุษย์	ความมั่นคงของสังคม	ความมั่นคงของชาติและของภูมิภาค	
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 1.3	บททดสอบส�าหรับประชาคมการเมืองความม่ันคงอาเซียนต่อ
ประเด็นข้อพิพาทดินแดนในทะเลจีนใต้

	 	 ตลอดปี	 ค.ศ.	 2016	 ถ้ามีการจัดการประชุมหรือพูดคุยในเร่ือง 
ความมัน่คงของประเทศสมาชกิในภมูภิาคเอเซยีตะวนัออกเฉยีงใต้	เรือ่งทีไ่ม่สามารถ
ที่จะหลีกเลี่ยงได้เลยคือการพูดคุยถึงประเด็นในทะเลจีนใต้	 ถึงแม้อาเซียนได้
เปลีย่นเป็นประชาคมการเมอืงความมัน่คงอาเซียนแล้ว	ต้ังแต่ส้ินสุดปี	ค.ศ.	2015	
ถงึปัจจบุนัมรีะยะเวลาเกอืบ	1	ปี	อาเซยีนยงัคงมคีวามไม่ลงตัวในกรณทีะเลจีนใต้	
และในช่วงน้ีสถานการณ์ในประเดน็ดงักล่าวกย็ิง่ทวคีวามซบัซ้อนมากขึน้	จนีเอง
ยงัคงด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งในการอ้างกรรมสทิธิใ์นพ้ืนทีใ่นการควบคมุหมูเ่กาะ
สแปรตลี	 ในขณะท่ีสหรัฐฯ	 ก็เพ่ิมการเฝ้าระวังและการวิภาคในประเด็นเรื่อง
ทะเลจีนใต้	 ซึ่งน�าไปสู่การเพิ่มและการกระจายของระดับการแข่งขันกันอ้าง
กรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนและชาติสมาชิกอาเซียน	 
โดยใช้ประเดน็ค�าถามในเรือ่งอสิระภาพในการเดนิเรอื	และอสิระภาพของการบนิ	
เป็นการเผชิญหน้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ	 บนพ้ืนฐานข้อกฎหมายทางทะเล
นานาชาติ
	 	 ทิศทางที่ท�าให้ประเด็นข้อพิพาทในทะเลจีนใต้กลายมาเป็นจุดสนใจ
ส�าหรับการเผชิญหน้าระหว่างอเมริกาและจีน	 ส่งผลต่ออาเซียนมีนัยยะ 
ทางยุทธศาสตร์	3	ประการ	ด้วยกันคือ	
	 	 ประการแรก	 การเข้ามาของสหรัฐฯ	 เป็นไปอย่างเข้มข้นข้ึน	 มีผล 
ต่อการเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยาของชาติสมาชิกอาเซียนที่อ้างสิทธิ์	 โดยเฉพาะ
ฟิลิปปินส์	 และเวียดนาม	 ที่การใช้ก�าลังทางทหารของจีนจะเป็นตัวผลักดันให้	 
2	ประเทศนัน้เกดิความร่วมมอืกบัชาตสิหรัฐฯ	มากขึน้แต่	ณ	ปัจจบุนั	โดยเฉพาะ
กับเวียดนาม	 แต่ล่าสุดฟิลิปินส์ภายหลังจากการเลือกตั้งและได้ประธานาธิบดี 
คนใหม่	 ได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายความร่วมมือกับสหรัฐฯ	 
อย่างเห็นได้ชัด	 โดยเฉพาะประเด็นท่ีสหรัฐฯ	 วิภาคนโยบายการปราบปราม 
ยาเสพตดิของ	นายดเูตอเต้	ประธานาธิบดฟิีลปิปินส์	ทีอ่าจส่งผลถงึความร่วมมอื
ต่อประเด็นปัญหาในทะเลจีนใต้ของทั้งสองประเทศจนมีการประกาศถึงการ 

SAREC YEAR BOOK 201686

SSC ASEAN RESEARCH and EXPERT CENTRE
SAREC 



ซ้อมรบร่วมครั้งสุดท้ายระหว่างสหรัฐฯ	 และฟิลิปปินส์	 โดยนายดูเตอเต้	 และ 
ความต้องการความช่วยเหลือจากจีนในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้กับ
ฟิลิปปินส์
	 	 ประเด็นที่สอง	 มีความกลัวว่าอิทธิพลของชาติมหาอ�านาจระหว่าง
สหรฐัฯ	และจนี	จะท�าให้ความส�าคญัของอาเซยีนลดลงข้อพพิาทในประเดน็เรือ่ง
การคงไว้ซึง่บทบาทน�าของอาเซียนทีเ่ป็นเสมอืนผูเ้ล่นทีม่คีวามหมายต่อประเด็น
ในทะเลจีนใต้	ทีจ่ะน�าไปสูท่างแก้ปัญหาอย่างสนัตสิขุ	โดยเฉพาะในประเดน็เร่ือง
การจดัท�า	COC	(Code	of	Conduct)	กบัจนี	เนือ่งจากจดุยนืหลกัของจนีท่ีท�าให้
การเจรจาในการจัดท�า	COC	มีการหยุดชะงักและไม่เกิดผลผลิตตามมา
	 	 ในปัจจุบันขั้นตอนที่ส�าคัญในการเจรจาระหว่างผู ้น�าระดับสูง 
ของอาเซียน-จีน	 คือ	 เวทีการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูง	 หรือ	 SOM	 (Senior	
Officials	Meeting)	 การประชุม	 SOM	 ครั้งที่	 9	 ที่จัดขึ้น	ณ	 เมืองเทียนจิน	 
เมื่อเดือนมิถุนายน	ค.ศ.	2015	ผ่านมา	10	เดือนเต็มหลังจากการประชุม	SOM	
ครั้งที่	 8	 เมื่อเดือนตุลาคม	 ค.ศ.	 2014	 นั้นไม่มีความคืบหน้ามากนัก	 จากการ 
อ้างถึงแถลงการณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน	ที่ประชุม 
ได้เตรยีมเอกสารหลกัการทีก่�าหนดหวัข้อเรือ่งร่วมกนัทีจ่ะน�าไปถกแถลงในเร่ือง	
COC	 ในประเด็นการให้สิทธิ์กับกลุ่มบุคคลท่ีมีความส�าคัญอย่างยิ่งยวดในการ 
มีและใช้ระบบฮ็อทไลน์เช่ือมโยงระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวง 
การต่างประเทศของจีนและประเทศสมาชิกอาเซียน	 ในการใช้เพ่ือตอบสนอง 
ต่อกรณีฉุกเฉินทางทะเลโดยการประชุม	SOM	อาจจัดขึ้น	1	-	2	ครั้งต่อปีเพื่อใช้
เป็นเวทีในการหารือในประเด็นที่มีความห่วงใยร่วมกันของจีนและอาเซียน	 
แต่การไปสูจุ่ดมุง่หมายของการจดัท�า	COC	ให้ได้ในอนาคตอนัใกล้ยงัเป็นค�าถาม
ที่ยังหาค�าตอบที่ชัดเจนไม่ได้	ซึ่งนัยนี้แสดงให้เห็นถึงการหารือกับจีนในประเด็น
เรื่อง	 COC	 ดูเหมือนไม่มีการเตรียมการที่จะรองรับต่อการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วของสถานการณ์ในทะเลจีนใต้	 และอาเซียนเองก็ดูเหมือนจะไม่มี 
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่จะเร่งในการเจรจากับจีน	 รวมท้ังการประชุมของ 
อาเซียนอื่นๆ	ก็เป็นเรื่องยากที่จะประเมินประสิทธิผลของการพูดคุยในประเด็น	
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COC	 แม้ว่าอาเซียนจะมีกรอบการท�างานในการปรึกษาอย่างเป็นรูปแบบ 
ร่วมกับจีนก็ตาม	
	 	 เมื่อวันที่	 16	ตุลาคม	ค.ศ.	 2015	มีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ
ของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหมอาเซยีนกับจีน	คร้ังท่ี	5	จัดข้ึน	ณ	กรุงปักกิง่	
ในการประชุมนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจีน	นาย	Chang	Wanquan	
เสนอให้จีนและอาเซียนยังคงไว้ซึ่งการฝึกร่วมเพื่อป้องกันกรณีความขัดแย้งที่ไม่
คาดคดิในทะเล	และการฝึกร่วมในการค้นหาและช่วยชวีติ	ข้อเสนอนีเ้ป็นตวัอย่าง
หน่ึงทางจีนทีม่คีวามพยายามทีจ่ะสร้างเสถยีรภาพของความสมัพนัธ์กบัอาเซยีน
โดยผ่านกลไกการจัดการวิกฤตระหว่างอาเซียนกับจีน
	 	 และประเด็นที่สามมีความสัมพันธ์กับ	 2	 ประเด็นข้างต้น	 ที่อาเซียน
ก�าลังเผชิญกับปัญหาในการสร้างความเป็นหนึ่งของอาเซียน	 โดยเฉพาะ 
ต่อประเด็นในเรื่องทะเลจีนใต้	 เนื่องจากการเผชิญหน้ากันระหว่างสหรัฐฯ	และ 
จนี	ได้ปรากฎเห็นอย่างเดน็ชัดและมมีากข้ึน	สมาชกิอาเซยีนบางประเทศได้มกีาร
เลือกประเทศผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง	ในทางที่จริงแล้วประเทศสมาชิกอาเซียน
พยายามที่จะหาเครื่องมือท่ีจะหลีกเลี่ยงการไม่อยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างเด็นชัด	
ทุกประเทศพยายามท่ีจะเดินอยู่บนทางสายกลางในประเด็นเรื่องทะเลจีนใต	้
ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐฯ	 และเป็นประเทศท่ีวิพากษ์จีน
อย่างรุนแรงในประเด็นทะเลจีนใต้ในช่วงที่ผ่านมา	 ในขณะเดียวกันประเทศ
เวียดนามก็เป็นประเทศที่ควบคุมหมู่เกาะและโขดหินในบริเวณเกาะสแปรตลีย์ 
ที่ใหญ่ที่สุด	 ทั้ง	 2	 ประเทศจึงเป็นประเทศที่ตอบสนองต่อปัญหาทะเลจีนใต้ 
มากที่สุด	 ในขณะที่อินโดนีเซียและมาเลเซียได้แสดงอย่างเปิดเผยให้เห็นถึง 
ความห่วงใยต่อจีน	 บรูไนก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่อ้างสิทธิ์ในพื้นที่ดังกล่าว	 
ซึง่บรไูนได้เคยน�าเสนอต่ออาเซยีนถงึจดุยนืร่วมกนัในปี	ค.ศ.	2013	ในช่วงท่ีบรูไน
รับหน้าที่เป็นประธานอาเซียน	 สิงคโปร์ได้แสดงออกถึงปัญหาทะเลจีนใต้ว่า 
ไม่ได้เป็นเฉพาะเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับประเทศใดประเทศหนึ่งเท่าน้ัน	 แต่เป็นเรื่อง
ระหว่างอาเซียนและจีน	 และให้ใช้แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวผ่าน	 COC	
ซึ่งในขณะนี้ประเทศสิงคโปร์ก็เป็นประเทศที่ท�าหน้าที่ประเทศผู ้ประสาน 
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ความขดัแย้งระหว่างอาเซยีน-จนี	ทัง้หมดนีแ้สดงให้เหน็ถงึพฒันาการของปัญหา
ที่จะท�าให้เกิดความรุงแรงในอนาคต
	 	 ในทางตรงกันข้ามประเทศไทย	 สปป.ลาว	 กัมพูชา	 และเมียนมา	 
ซึ่งเป็นสมาชิกของอาเซียนบนทวีปไม่ได้อ้างสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้	 และท่ีส�าคัญ 
มีอิทธิพลทางด้านเศรฐกิจจากประเทศจีนในประเทศทั้ง	4	ประเทศ	ดูเสมือนว่า
ทั้ง	 4	 ประเทศหลีกเลี่ยงที่จะแสดงออกถึงจุดยืนในทะเลจีนใต้	 และแสดงออก 
ถึงความห่วงใยว่าประเด็นปัญหาดังกล่าวจะส่งผลลัพธ์ต่อจีนและอาเซียน	 
โดยเฉพาะประเทศกมัพชูาแสดงออกถงึการเน้นย�า้อยูเ่สมอว่าการสนบัสนนุจดุยนื
ของจีนต่อประเด็นปัญหาทะเลจีนใต้
	 	 ในปี	 ค.ศ.	 2015	 อาเซียนได้พบกับปัญหาที่รุมเร้าในการแสดงออก 
ถึงจุดยืนร่วมกันต่อการเพิ่มข้ึนของการอ้างสิทธิ์ของจีนในทะเลจีนใต้	 ผลสรุป 
จากการประชมุสดุยอดอาเซยีนทีจ่ดัข้ึนระหว่างวนัที	่26-27	เมษายน	ค.ศ.	2015	
ณ	เกาะลงักาว	ีประเทศมาเลเซีย	และได้เปิดเผยในช่วงเช้าของวนัที	่28	เมษายน	นัน้	
ถึงประเด็นในทะเลจีนใต้ว่า	 พวกเรา	 (ประเทศสมาชิกอาเซียน)	 มีความห่วงใย
อย่างยิ่งยวดจากผู้น�าบางประเทศที่อ้างสิทธิ์ในพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้
	 	 มาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนขณะนั้น	 ได้สร้างแรงขับเคลื่อนให้
เกิดทางเลือกที่ยากขึ้น	และสุดท้ายได้รวมในประเด็นการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดน
และข้อห่วงใยอย่างยิง่ยวดลงในประกาศ	ซึง่แสดงให้เหน็ถึงข้อห่วงใยท่ีแสดงออก
ในเอกสารบันทึกการประชุมฯ	 ในการสัมภาษณ์ต่อมาในการปิดการประชุมฯ	
นายกรัฐมนตรีฮุนเซ็นของกัมพูชา	ได้กล่าวว่าทางแก้ปัญหากับจีนนั้นควรให้เป็น
เรือ่งเฉพาะของประเทศทีเ่กีย่วข้อง	คอื	ฟิลปิปินส์	เวยีดนาม	มาเลเซีย	และบรูไน	
ส่วนประเทศอืน่ๆ	ควรรอคอยและรอดผูลลพัธ์ทีจ่ะเกดิขึน้	ในขณะเดียวกนัเสียง
ที่สะท้อนออกมาจากจีนในประเด็นเรื่องทะเลจีนใต้	 ได้สะท้อนให้เห็นถึงความ
ลังเลของกัมพูชาที่จะไม่ถูกดึงเข้าไปสู่ปัญหาดังกล่าว
	 	 ในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียน	 
ครั้งที่	48	ณ	กรุงกัวลาลัมเปอร์	เมื่อวันที่	4	สิงหาคม	ค.ศ.	2015	แสดงให้เห็นถึง
ความยากล�าบากของการประกาศแถลงการณ์ร่วมของอาเซยีน	ทีห่ลังจากสิน้สดุ

SAREC YEAR BOOK 2016 89

SSC ASEAN RESEARCH and EXPERT CENTRE
SAREC 



การประชุมแล้ว	ยังต้องใช้เวลาอีก	2	วัน	ในการปรับแต่งภาษาในแถลงการณ์นั้น	
ซึ่งได้ถูกเปิดเผยออกมาในวันที่	 6	 สิงหาคม	 โดยเฉพาะการกล่าวถึงประเด็น
ทะเลจีนใต้ว่า	 พวกเรา	 (ประเทศสมาชิกอาเซียน)	 ได้มีการพูดคุยกันในเร่ือง 
ทีส่มัพันธ์กับทะเลจนีใต้อย่างเข้มข้น	และยงัคงไว้ซึง่ข้อห่วงใยอย่างยิง่และจรงิจงั
ในประเด็นดังกล่าว	 ทั้งในปัจจุบันและการพัฒนาที่ก�าลังด�าเนินการในพื้นที่ 
ดงักล่าว	พวกเรา	(ประเทศสมาชกิอาเซียน)	ได้แสดงออกถงึข้อห่วงใยอย่างยิง่ยวด
จากรฐัมนตรบีางท่านต่อการเข้าอ้างสทิธิใ์นดนิแดนในทะเลจนีใต้	ซ่ึงจะกดักร่อน
ความไว้ใจและความเชื่อมั่น	 ท�าให้เกิดการเพิ่มของความตึงเครียด	 และการ
กัดกร่อนสันติภาพความมั่นคง	และเสถียรภาพในทะเลจีนใต้
	 	 แถลงการณ์ฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงข้อห่วงใยที่มีต่อการอ้างสิทธิ์เหนือ
ดินแดนของจีน	 ไม่ได้แสดงถึงทัศนคติของอาเซียนในภาพรวม	แต่เป็นข้อจ�ากัด
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจากบางประเทศ	และแถลงการณ์
นี้ไม่ได้แสดงถึงข้อเรียกร้องให้มีการหยุดการอ้างสิทธิ์	นัยนั้น	คือ	การหลีกเลี่ยง
การแสดงออกของทุกประเทศ	และเพียงแต่กล่าวถึงความห่วงใยในสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นในทะเลจีนใต้	 แถลงการณ์ร่วมฉบ้ับนี้แสดงให้เห็นถึงข้อจ�ากัดของการ
แสดงออกสูภ่ายนอกของการไม่เป็นเอกฉนัท์ของอาเซียนต่อสถานการณ์ปัจจบุนั
	 	 ในการประชุม	ADMM	Plus	ครั้งที่	4	ที่จัดขึ้น	ณ	กรุงกัวลาลัมเปอร์	 
ในเดอืนพฤศจกิายน	ค.ศ.	2015	สิน้สดุลงด้วยการไม่สามารถออกแถลงการณ์ร่วม	
สาเหตุจากการไม่มีฉันทามติต่อประเด็นเรื่องทะเลจีนใต้	 ถึงแม้ว่าอาเซียน
แสดงออกอย่างเห็นได้ชัดถึงการก่อตั้งประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน	 
แต่ข้อห่วงใยทีก่�าลงัเพิม่ขึน้จะสร้างความแตกแยกให้กบัอาเซยีนนัน้	คอื	ประเดน็
ในเรื่องทะเลจีนใต้	 และการเผชิญหน้าของสหรัฐฯ	 และจีน	 ที่ไปไกลเกินกว่า
ขอบเขตด้านความมั่นคง	 ได้เข้าไปสู่เรื่องของความส�าคัญทางเศรฐกิจ	 ข้อตกลง
ในเร่ือง	TPP	(Trans	Pacific	Partnership)	ทีม่กีารก�าหนดร่วมกนัในเดือนตุลาคม	
ค.ศ.	2015	ซึ่งอินโดนีเซีย	ฟิลิปปินส์	และไทย	ได้ประกาศถึงการศึกษาการเป็น
ไปได้ในการเข้าร่วมกับ	 TPP	 ในทางตรงกันข้ามประเทศสมาชิกอาเซียน 
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ทุกประเทศได้เป็นสมาชิกของ	 AIIB	 ท่ีถูกสร้างขึ้นโดยจีน	 ซึ่งสถานการณ ์
ในทะเลจีนใต้นั้นเป็ฯหนึ่งในความท้าทายของอาเซียนที่สร้างความพยายาม 
อย่างต่อเนื่องในการกลายเป็นประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนอย่าง
แท้จริง
 
2.		 จุดยืนของชาติสมาชิกอาเซียนต่อกรณีปัญหาทะเลจีนใต้

	 2.1	 มาเลเซียกับการใช้ยุทธศาสตร์เงียบ

	 	 คือ	 มาเลเซียเป็นประเทศหนึ่งท่ีไปเกี่ยวข้องกับทะเลจีนใต้	 แต่ใน 
ขณะเดียวกันก็ได้สร้างความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคีกับจีน	 โดยเฉพาะความ
สัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจกับประเทศจีน	 ท�าให้มาเลเซียจึงใช้การทูตแบบเงียบ
ในประเด็นเรื่องทะเลจีนใต้	 และเข้าไปแสดงจุดยืนบางครั้งจากกรณีวิพากษ ์
ของฟิลิปปินส์	 และเวียดนามต่อจีน	 ความสัมพันธ์ระหว่างมาเลเซียและจีนได้มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปี	 ค.ศ.	 2015	และในเดือนมีนาคม	ทั้ง	 2	ประเทศ	
ตกลงที่จะเสริมสร้างการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมรอบด้าน
	 	 ในช่วง	ค.ศ.	2015	มีปัจจัยใหม่	3	ปัจจัย	ที่ท�าให้มาเลเซียระมัดระวัง
ต่อการก�าหนดนโยบายในเรื่องทะเลจีนใต้	
	 	 ปัจจัยแรก	 คือ	 ในช่วง	 ค.ศ.	 2015	 มาเลเซียท�าหน้าที่เป็นประธาน
อาเซียน	ที่ต้องท�าหน้าที่ในการสร้างและคงไว้	ซึ่งการเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียน
ต่อทะเลจีนใต้	 มาเลเซียพยายามค้นหาแนวทางท่ีสร้างความส�าเร็จท่ีดูเหมือน 
จะสร้างจุดยืนที่ตรงข้ามกับการสร้างความมั่นคงในความสัมพันธ์ของอาเซียน 
กับจีน	 ในขณะท่ีความเข้มแข็งของอาเซียนเป็นไปด้วยความระมัดระวัง 
ต่อทะเลจีนใต้	 ผลลัพธ์ก็คืออาเซียนได้พยายามคงไว้ซ่ึงจุดยืนร่วมกันในเร่ือง 
ของข้อห่วงใยต่อการพัฒนาในพื้นที่ดังกล่าว	 ซ่ึงได้เป็นแถลงการณ์ต่อส่ือ	 
เมื่อเดือนเมษายน	 ค.ศ.	 2015	 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
อาเซียน	นาย	Dato’	 Sri	 Anifah	bin	Haji	 Aman	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การต่างประเทศมาเลเซีย	 ที่ช้ีให้เห็นว่ามาเลเซียยังคงแก้ปัญหาในประเด็นเร่ือง
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ทะเลจนีใต้ผ่านแนวทางการไม่เผชิญหน้า	ในขณะเดียวกนัยงัได้เน้นย�า้ถงึมาเลเซีย
จะให้การยอมรับ	 ถ้าจีนจะหยุดส่งก่อสร้างที่เป็นการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดน	 
และร่วมกับอาเซียนในการหาทางออกท่ีเป็นมิตรต่อประเด็นข้อขัดแย้ง 
ในทะเลจีนใต้	ที่แสดงออกถึงการไม่เรียกร้องให้จีนยุติการกระท�าใดๆ	ที่เป็นการ
อ้างสิทธิ์ในดินแดน	 สะท้อนให้เห็นถึงจุดยืนของมาเลเซียที่มีความซับซ้อน	 
ถึงแม้ว่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะกล่าวว่ามาเลเซียได้มีการเปลี่ยนนโยบาย 
จากการทูตแบบเงียบต่อประเด็นในทะเลจีนใต้	 ซึ่งดูเหมือนการคงไว้ซึ่งการ 
ถ่วงดลุความร่วมมอืทางด้านเศรษฐกิจกบัจนี	และความร่วมมอืทางด้านการเมอืง
ของเซียน
	 	 ปัจจัยท่ีสอง	 เป็นการต่อเนื่องจากแนวโน้มของปีที่ผ่านมาท่ีมาเลเซีย
อยู ่ในส่วนทางใต้สุดของทะเลจีนใต้	 และอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนทางทะเล	 
เช่นเดียวกับท่ีจีนได้อ้างสิทธ์ิในพื้นที่ทะเลจีนใต้ดังกล่าวดังนั้นมาเลเซีย	 จึงต้อง 
ใช้ความระมัดระวังในนโยบายระหว่างประเทศ	ในเดือนมิถุนายน	2015	รัฐบาล
มาเลเซียประกาศว่าได้ทอดสมอใกล้ๆกับ	Luconia	Shoals	ในขณะที่มาเลเซีย
ก็ได้อ้างสิทธิ์	 EEZ	 ต่อพื้นที่ดังกล่าวเช่นกัน	 นายกรัฐมนตรี	 นายนาจิบ	 ราซัค	 
ชี้ให้เห็นถึงความตึงเครียดท่ีเพิ่มข้ึนระหว่างทั้งสองประเทศ	ต่อประธานาธิบด	ี 
ส	ีจิน้	ผงิ	ในอดตีทีผ่่านมารฐับาลมาเลเซยี	ได้พยายามหลกีเลีย่งการแสดงออกทีจ่ะ 
มีผลกระทบต่อจีนจากการอ้างสิทธ์ิเหนือพื้นท่ีข้อพิพาทกับรัฐบาลจีน	 แต่คร้ังนี้
มาเลเซียแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะยกระดับข้อพิพาท	 โดยใช้
เส้นทางการทูตกลับกับรัฐบาลจีน	
	 	 ปัจจยัทีส่าม	แผนฉบับที	่11	ของมาเลเซยีแสดงถงึโครงการขนาดใหญ่
ของมาเลเซียในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทัพเรือ	 ซึ่งตั้งแต่มาเลเซีย
มองว่าประเทศจนียงัด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งในการขยายกจิกรรมในทะเลจีนใต้	
จึงท�าให้มาเลเซียต้องมีการปรับท่าทีและนโยบายของประเทศตนเอง
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	 2.2	 เวียดนามกับการถ่วงดุลด้านความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐฯ		

	 	 ในปี	 ค.ศ.	 2014	 เมื่อจีนได้เริ่มติดตั้งแท่นขุดเจาะน�้ามันกลางทะเล	 
ใกล้กับหมู่เกาะพาราเซล	 เวียดนามได้มีปฏิกิริยาอย่างรุนแรง	 และเผชิญหน้า 
กับจีนโดยส่งเรือตรวจการชายฝั่งลาดตระเวนในพ้ืนที่ดังกล่าว	 ส่งผลให้เกิด 
การปะทะกับเรือลาดตระเวนของจีน	 สิ่งนี้ เป ็นจุดเปลี่ยนตอนแนวทาง 
ของเวียดนามในกรณีทะเลจีนใต้	 ในกรณีนี้ก็คือนโยบายของเวียดนาม	 
ได้มุ่งเน้นไปที่การถ่วงดุลอ�านาจกับจีน	 โดยใช้สหรัฐฯ	 เข้ามาในพื้นที่	 ภูมิภาคนี้ 
การเปลี่ยนแปลงน้ี	 ได้ปรากฏอย่างชัดเจนในปี	 ค.ศ.	 2015	 เม่ือผู้น�าระดับสูง 
ของรัฐบาลเวียดนาม	 คือเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้เดินทาง	 
ไปเยี่ยมประเทศอื่นนอกภูมิภาค
	 	 ในเดอืนกมุภาพนัธ์	2015	รฐัมนตรกีระทรวงการต่างประเทศเวยีดนาม	
ได้ประกาศว่า	นาย	Nguyen	PhuTrong	เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม	
ได้ถูกเชิญจากสหรัฐฯ	 เข้าร่วมการเฉลิมฉลองครบรอบ	 21	 ปี	 ของการก่อต้ัง 
ความสัมพันธ์ทางการทูต	 ของทั้งสองประเทศนี่คือการเดินทางเยี่ยมคร้ังแรก	 
ที่เกิดขึ้นโดยผู้น�าระดับสูงของรัฐบาลเวียดนามต่อศัตรูเก่าในสงครามแบ่งแยก 
ดินแดน	 สิ่งน้ีแสดงให้เห็นถึง	 การเปลี่ยนจุดยืนของผู ้น�าต่อประวัติศาสตร์ 
ทางการทูตของเวียดนามในความหมายอื่นคือสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร ์
ที่เกิดขึ้น	 หมายถึงความพยายามสร้างสัมพันธภาพของเวียดนามที่เป็นไป 
อย่างลึกซึ้งต่อสหรัฐฯ	
	 	 อย่างไรก็ตาม	 เวียดนามยังคงไว้ซ่ึงนโยบายพื้นฐานที่สร้างความ 
สมดุลย์ทั้งต่อสหรัฐฯ	และต่อจีน	นาย	Nguyen	PhuTrong	ได้ด�าเนินการเดิน
ทางไปสหรัฐฯ	 ในขณะเดียวกันก็ได้เดินทางไปเยี่ยมจีน	 ในช่วงวันที่	 7	 ถึง	 
10	 เมษายน	 ค.ศ.	 2015	 เพื่อหารือกับ	 ประธานาธิบดีสีจ้ินผิง	 และบุคคลอื่น 
ของรัฐบาลจีน	 สังเกตเห็นได้จากเอกสารท่ีเป็นทางการของรัฐบาลจีน	 เปิดเผย 
ถึงความคิดของเวียดนามท่ีแสดงออก	 และแสดงให้เห็นถึงสถานการณ  ์
ในทะเลจีนใต้ท่ีมีผลเพียงเล็กน้อยต่อความสัมพันธ์ของจีนและเวียดนาม	 
และจากนี้	จะเป็นก้าวแรกของการฟื้นฟูความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ
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	 	 จากรายงานของสื่อท้ังของเวียดนามและจีน	 ต่อการพูดคุยของผู้น�า 
ทั้งสองประเทศเปิดเผยว่า	 ท้ังสองประเทศตั้งใจที่จะแก้ปัญหาในทะเลจีนใต้	 
ด้วยวิธีทางสันติด้วยการเพิ่มความร่วมมือทางด้านการเงินและความร่วมมือ 
ในพืน้ทีเ่ศรษฐกจิอืน่ๆ	ในขณะเดยีวกนัก็สร้างความร่วมมอื	ตามนโยบายเส้นทาง
สายไหมของจีนในศตวรรษที่	 21	 ในขณะเดียวกันเวียดนามได้แสดงความ
กระตือรือร้นอย่างสร้างสรรค์	ในระหว่างการเยือนสหรัฐฯ	
	 	 ในช่วงระหว่างวันที่	6	-	10	กรกฎาคม	เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์
เวียดนาม	ได้เน้นถึงความพร้อมของเวียดนาม	ในการร่วมมือกับสหรัฐฯ	ในกรณี
ทะเลจีนใต้โดยหลกีเลีย่งการเอ่ยชือ่ประเทศจนี	ซึง่เลขาธกิารเวยีดนามได้เน้นย�า้
ถงึความจ�าเป็นทีจ่ะต้องหยดุยัง้การกระท�าของจีนในทะเลจีนใต้	ซ่ึงในการประชมุ
วันที่	 7	 กรกฎาคม	 ทั้ง	 2	 ประเทศตกลงถึงความรับผิดชอบของทุกประเทศ 
ในทะเลจีนใต้ที่จะต้องร่วมกันปกป้องอิสรภาพในการเดินเรือ	 และร่วมกัน 
แก้ปัญหาข้อพิพาททางดินแดนด้วยสันติวิธีโดยยึดถือกฎหมายระหว่างประเทศ
และจะไม่ยอมให้มีการใช้ก�าลัง	 อีกทั้งทั้งสองประเทศยังได้มีการหารือในเร่ือง 
ของ	 TPP	 และสิทธิมนุษยชน	 ซึ่งเวียดนามได้เน้นย�้าถึงความต้ังใจที่จะพูดคุย 
กับสหรัฐฯ	 อย่างเปิดเผยและสร้างสรรค์ในเรื่องปัญหามนุษยชน	 ซึ่งเป็นหัวข้อ 
ที่ส�าคัญต่อทั้งสองฝ่ายในแถลงการณ์ร่วมของทั้งสองประเทศต่อสื่อสาธารณะ	
	 	 ทั้งสองประเทศแสดงความห่วงใยต่อการพัฒนาในพื้นที่ทะเลจีนใต้ 
ของจีน	 ซึ่งจะส่งผลให้ความตึงเครียดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกัดกร่อนความไว้วางใจ	
กัดกร่อนต่อความสงบสุข	ความมั่นคง	และเสถียรภาพของภูมิภาค	และทั้งสอง
ประเทศปฏิเสธต่อแรงกดดันต่างๆ	จากการบีบบังคับ	การข่มขู่	และการใช้ก�าลัง	
ในวันที่	 8	 กรกฎาคม	 เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม	 ได้พูดที่	 Center	 
for	Strategic	and	International	Studies	(CSIS)	ซึ่งเป็นหน่วยงานคลังสมอง
ของสหรัฐฯ	 ณ	 กรุงวอชิงตันดีซี	 โดยเวียดนามได้เน้นย�้าให้เห็นถึงปัญหาใน
ทะเลจีนใต้	 เป็นปัญหาร่วมกันระหว่างสหรัฐฯ	 และเวียดนามที่กระทบ 
ต่อผลประโยชน์แห่งชาติของทั้งสองประเทศ
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	 	 ในขณะท่ีเวียดนาม	 ได้พัฒนาความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ	 เวียดนามเอง	 
ก็ต้องสร้างเสถยีรภาพด้านความสมัพนัธ์กบัจนี	เช่นกนั	ด้วยการสร้างยทุธศาสตร์
ด้านความสัมพันธ์ของเวียดนามให้เหมาะสมกับบริบทของจีนและสหรัฐฯ	 
ในความพยายามดังกล่าว	เวียดนามมีตัวอย่างในช่วงสงครามเวียดนาม	จากการ
สร้างความสมัพนัธ์ท่ีมต่ีอจนีและรสัเซียในขณะเดยีวกนัส่งผลให้เวยีดนามสามารถ
ผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนั้นมาได้	และเนื่องจากสถานะของเวียดนามเองยังไม่มั่นคง	
เวียดนามจึงต้องพยายามก�าหนดทิศทาง	 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ของตนเอง	ต่อประเทศมหาอ�านาจในภูมิภาคอย่างระมัดระวัง
	 	 จีนเองได้ให้ความส�าคัญต่อการที่เวียดนามหันไปใกล้ชิดกับสหรัฐฯ	 
โดยในขณะท่ีเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเดินทางเยี่ยมสหรัฐฯ	 นั้น	 
จีนก็เริม่ทีจ่ะท�าการขดุเจาะน�า้มนัในทะเลจนีใต้	และยงัได้เพิม่จ�านวนเรอืประมง
มากขึ้นในพื้นที่ทะเลจีนใต ้	 เพื่อเพิ่มความกดดันต่อเวียดนาม	 ในวันที่	 
16	กรกฎาคม	1	อาทิตย์หลังจากการเยี่ยมสหรัฐฯ	ของเวียดนาม	นาย	Zhang	
Gaoli	 รองนายกรัฐมนตรีจีน	 ได้เยี่ยมประเทศเวียดนามและได้พูดคุยกับ	 
3	ผู้น�าใหญ่ของเวียดนามคือ	เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม	นาย	Trong		
ประธานาธิบดีเวียดนาม	นาย	Truong	Tan	Sang	และนายกรัฐมนตรีเวียดนาม	
นาย	Nguyen	Tan	Dung	ซึ่งเลขาธิการพรรคคอมมูนิสต์เวียดนาม	ได้อธิบายถึง
การเยีย่มเยยีนสหรฐัฯ		ต่อรองนายกรฐัมนตรจีนี	โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่หลกีเลีย่ง
ความคลางแคลงใจ	ที่อาจเกิดขึ้นได้ของจีนต่อการเยี่ยมเยือนสหรัฐฯ	ดังกล่าว
	 	 ในเดือนกันยายน	 2015	 เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ไป
เยีย่มเยยีนญีปุ่่น	ซึง่ญ่ีปุ่นเป็นเสมอืนสญัลกัษณ์ทีส่�าคญัทีม่ต่ีอเวยีดนาม	เนือ่งจาก
ก่อนหน้านั้นเลขาธิการพรรคเวียดนามได้น�ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
กลาโหมเวียดนาม	 นาย	 Nguyen	 Chi	 Vinh	 เดินทางร่วมไปเยี่ยมเยียนญี่ปุ่น	 
ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปฏิบัติการรักษา
สนัตภิาพ	และญีปุ่่นตกลงท่ีจะจดัหาเรอืลาดตระเวน	จ�านวน	6	ล�าให้กบัเวยีดนาม	
หลังจากการกลับมาของสองผู้น�าเวียดนาม	 ญี่ปุ่นได้ส่งมอบเรือลาดตระเวน
จ�านวน	4	ล�าจาก	6	ล�า	แก่เวียดนาม	ในเดือนพฤศจิกายนต่อมา	และเวียดนาม

SAREC YEAR BOOK 2016 95

SSC ASEAN RESEARCH and EXPERT CENTRE
SAREC 



เองมีความตั้งใจในการปรับปรุงขีดความสามารถทางทะเล	 โดยการจัดหา 
เรอืด�าน�า้	ช้ัน	Kilo	จากรสัเซีย	3	ใน	4	ของจ�านวนนัน้	ได้ถกูประจ�าการในฐานทพั
เรือ	Cam	Ranh	ในช่วงปี	2015	เพื่อมาแก้ปัญหาในพื้นที่กรณีพิพาททะเลจีนใต้	
และเวียดนามเองมีความตั้งใจท่ีจะสร้างความร่วมมือกับรัสเซียในการจัดหา
ยุทโธปกรณ์และการฝึกอีกด้วย

	 2.3	 ฟิลปิปินส์กบัการด�ารงความต่อเนือ่งกบัชาตพินัธมติรอาเซยีน	และ
การยึดถือหลักการกฎหมายระหว่างประเทศ

	 	 เปรียบเทียบระหว่าง	 มาเลเซีย	 เวียดนาม	 และฟิลิปปินส์	 ฟิลิปปินส์ 
ถือเป็นประเทศท่ีมีความสัมพันธ์ท่ีดีท่ีสุดของสหรัฐฯ	 ในยุคของประธานาธิบด	ี
Benigno	 Aquino	 ฟิลิปปินส์ยึดหลักการ	 3	 ประการเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญ	 
คือ	 พันธมิตร	 อาเซียน	 และ	 กฎหมายระหว่างประเทศ	 ด้วยการใช้เคร่ืองมือ 
ทั้ง	3	อย่างนี้ในเวลาพร้อมกัน	ในปี	ค.ศ.	2015	
	 	 ประเดน็แรกคอืพนัธมติร	การใช้การเป็นพันธมติรระหว่างสหรัฐฯ	และ
ฟิลิปปินส์เป็นเคร่ืองมือในการสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทัพสหรัฐฯ	 
ในทะเลจีนใต้	ด้วยการจัดตั้งสถาบัน	the	Enhanced	Defense	Cooperation	
Agreement	(EDCA)	ขึ้นในปี	ค.ศ.	2014	ให้เป็นแกนของความพยายาม	ใช้เป็น
พื้นฐานของการปฏิบัติการหลักของรัฐบาลสหรัฐฯ	 ในภูมิภาค	 ซึ่งในเดือน
กุมภาพันธ์	 ค.ศ.	 2015	 สหรัฐฯ	 ได้ส่งเครื่องบินลาดตระเวน	P-8A	 Poseidon	 
เข้าประจ�าการลาดตระเวนในพื้นที่ทะเลจีนใต้โดยใช้ฐานทัพในฟิลิปปินส์ 
เป็นความร่วมมือของทั้ง	 2	 ประเทศที่อนุญาตให้กองทัพสหรัฐฯ	 สามารถ 
ใช้ฐานทัพของฟิลิปปินส์จ�านวน	8	ฐานทัพด้วยกัน	และในความร่วมมือดังกล่าว
ได้มีการประกาศ	ที่จะให้มีการเปิดใช้ฐานทัพเรืออ่าว	Subic	ที่ได้ปิดฐานทัพหลัง
การถอนก�าลงัของสหรฐัฯ	ในปี	ค.ศ.	1990	ไปแล้ว	ซึง่ในเดอืนตลุาคม	ค.ศ.	2015	
รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ประกาศให้การสนับสนุนกองเรือสหรัฐฯ	 ในการปฏิบัติการ
ทางเรืออย่างเต็มที่ตาม	UN	 Convention	 on	 the	 Law	 of	 the	 Sea	 และ 
หลักการใช้ก�าลังและยังมีการฝึกร่วมระหว่างสหรัฐฯ	 และฟิลิปปินส์	 ในพื้นที่
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ทะเลจนีใต้ต่อการแก้ปัญหาทางทะเลร่วมกนั	ในขณะเดียวกนัฟิลิปปินส์เองกห็วงั
อย่างยิ่งว่าญี่ปุ่นจะให้การสนับสนุนต่อการสร้างความทันสมัยให้กับกองทัพเรือ
ของฟิลิปปินส์
	 	 ประเด็นที่	 2	 อาเซียน	 ปัญหาในทะเลจีนใต้ได้ถูกน�ามาพูดคุย 
ในการประชมุของอาเซยีน	เพือ่ท่ีจะให้เกดิการผลกัดันปัญหาไปข้างหน้าในเดือน
เมษายน	ค.ศ.	2015	ในการประชมุรฐัมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอาเซียน
ได้มีเลขาธิการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์	 ออกมารายงานเกี่ยวกับ
สถานะของการอ้างสิทธ์ิทางดินแดนของจีนและวิภาคจีนอย่างรุนแรง 
โดยพยายามสร้างบทบาทน�า	ทางการทูตในการวิภาคจีนอย่างต่อเนื่อง
	 	 ประเด็นที่	 3	 กฎหมายระหว่างประเทศ	 ความพยายามต่อการใช้
กฎหมายระหว่างประเทศจากประเด็นการตัดสินของศาลระหว่างประเทศ	 
นับตั้งแต่เดือนมกราคม	ค.ศ.	2013	ฟิลิปปินส์ได้ยื่นเรื่องพิพาทในทะเลจีนใต้ต่อ	
the	Permanent	Court	of	Arbitration	(PCA)	ในประเด็นการอ้างสิทธิ์ของจีน
ตามแนว	nine-dash	line	ในพื้นที่ทะเลจีนใต้จนกระทั่งสิ้นเดือนตุลาคม	2015	
PCA	 ได้ประกาศผลการตัดสิน	 ให้การรับรองข้อกล่าวหาของฟิลิปปินส	์ 
จากจ�านวน	7	ท่านจากทั้งหมด	15	ท่านในครั้งแรกและต่อมา	ถึงได้ประกาศผล
การตัดสินใจ	ในช่วงปี	2016	ไม่รับรองการอ้างสิทธิ์ของจีนตามแนว	nine-dash	
line	ในพื้นที่ทะเลจีนใต้
	 	 เราพบว่าค�าตดัสนิของ	PCA	ดงักล่าวมผีลต่อนโยบายระหว่างประเทศ
ของทั้งฟิลิปปินส์	สหรัฐฯ	ญี่ปุ่น	และเวียดนาม	ต่อประเด็นในทะเลจีนใต้	ซึ่งหลัง
จากการเลือกตั้งประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ที่ผ่านมา	ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์	
นายดูเตอร์เต้	 ได้มีการเปลี่ยนแปลง	 นโยบายระหว่างประเทศต่อสหรัฐฯ	 
ในทิศทางที่แย่ลง	 เน่ืองจากสหรัฐฯ	 วิภาคนโยบายการปราบปรามยาเสพติด	 
ของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ที่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง	 
สิ่งนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนให้กับสถานการณ์ความตึงเครียดในพื้นที่ทะเลจีนใต	้ 
อาจมีการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นหรือไม่อย่างไร
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3.	 ความท้าทายภายหลังการเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง	 และผลที่ตามมา 
ของประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้	

	 3.1	 ประเทศไทยกับระบบการเมืองรูปแบบใหม่

	 	 ในช่วงระหว่าง	ค.ศ.	2015	การบรหิารจัดการประเทศโดยรัฐบาลทหาร
ของไทย	 ก็ยังค้นหาแนวทางของประเทศ	 ในการสร้างรูปแบบทางการเมือง	 
ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย	 เพื่อแทนที่ระบบประชาธิปไตยรัฐสภา 
แบบดัง้เดมิของไทย	และในช่วงทีผ่่านมา	การลงประชามติในการรับรัฐธรรมนญู
ของไทยก็ได้ผ่านไป	ซึง่ประเทศไทยกเ็ข้าสูโ่หมดของการเตรยีมจดัท�ารฐัธรรมนญู	
ฉบับสมบูรณ์และเตรียมการเข้าสู่การเลือกต้ัง	 ที่พยายามจะให้มีการจัดการ 
เลือกตั้งภายในสิ้นปี	 ค.ศ.	 2017	 ซึ่งการเมืองของไทยที่ผ่านมา	 จะเป็นการ 
ผลัดเปลี่ยนของระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งผู ้แทน
ประชาชนมาปกครอง	 และนักการเมืองแบบเผด็จการมาโดยตลอด	 ปัจจุบัน 
เป็นรัฐบาลทหาร	 ได้เข้ามาแก้ปัญหาประเทศในยามที่เกิดวิกฤตความแตกแยก
ของชาติ	 โดยพยายามมุ่งเน้นต่อการพัฒนาประเทศ	 ให้เกิดความต่อเนื่อง 
และพยายามให้ประเทศไทยได้หลุดพ้นกับปัญหาแบบเดิมๆ	 จึงได้มีการจัดท�า	
ยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 เพ่ือเป็นกรอบอย่างกว้างในการขับเคล่ือนการพัฒนา 
ของประเทศไทยสู่อนาคต
	 	 ความสัมพันธ์ของไทยกับชาติมหาอ�านาจ	 เช่น	 สหรัฐฯ	 และจีนมี 
การเปลีย่นแปลงทีถ่กูมองว่าความสมัพนัธ์ระหว่างไทยกบัสหรัฐฯ	มปัีญหาทีต่กต�า่ลง
เนื่องจากการรัฐประหาร	 โดยสหรัฐฯ	 แสดงท่าทีอย่างเปิดเผยต่อการ 
ไม่ยอมรับรัฐบาลที่มาจากการยึดอ�านาจ	 ที่ขัดต่อหลักการประชาธิปไตย 
ของสหรัฐฯ	 ในขณะที่จีนให้การยอมรับรัฐบาลทหารในปัจจุบันที่ถือเป็นเรื่อง
ภายในประเทศ	ท�าให้สมัพนัธภาพระหว่างไทยและสหรฐัฯ	จงึถกูมองว่าเกดิความ
เย็นชาในขณะท่ีไทยได้ใกล้ชิดกับจีนมากขึ้นโดยเฉพาะประเด็นล่าสุดท่ีไทย 
ตัดสินใจในการต่อเรือด�าน�้าจากประเทศจีน	 ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ 
ที่ลึกซึ้งในนโยบายความมั่นคงระหว่างไทยกับจีน	 แต่กองทัพไทยก็ยังคงไว้ซ่ึง	
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ความสมัพันธ์กบัทัง้สองฝ่ายทีแ่สดงให้เหน็จากการฝึกรบร่วมกนัระหว่างกองทพั
ไทยและสหรัฐฯ	 เช่น	 การฝึกคอบล้าโกลด์	 ยังคงด�าเนินการอย่างต่อเนื่องและ 
ยังคงมีโครงการแลกเปลี่ยนการฝึกและศึกษาระหว่างกองทัพไทย-จีน	 และ 
ไทย-สหรัฐฯ	อย่างต่อเนื่อง

	 3.2	 เมียนมาการส่งมอบการปกครองและปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์

	 	 ประเทศเมยีนมา	ม	ี2	ประเด็นความท้าทายทีเ่กดิขึน้ในช่วงปี	ค.ศ.	2015
	 	 ประเด็นแรกปัญหาของกลุ่มชาติพันธ์	 ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป 
การต่อสูก้นัระหว่างรฐับาลกลางกบักลุ่มชาติพนัธุ	์ยงัคงด�าเนนิการต่อเนือ่งถงึแม้
จะได้มีความพยายามในการลงนามร่วมกันของการหยุดยิงระหว่างรัฐบาลพม่า
กับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ	 แต่ในท้ายที่สุดก็ยังไม่สามารถที่จะสรุปเพ่ือให้ได้ข้อยุต	ิ
ต่อประเดน็การหยดุยงิดงักล่าว	จากตวัอย่างทีใ่ห้เหน็การต่อสูร้ะหว่างรฐับาลกลาง 
กับกลุ่มของโกกั้งในรัฐฉาน	 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์	 ค.ศ.	 2015	 การต่อสู ้
ดังกล่าวส่งผลต่อความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านคือจีน	 ที่จีนยืนยันว่าการ 
ทิ้งระเบิดของทหารพม่าได้ข ้ามพรมแดนเข้าไปสู ่จีน	 เป็นสาเหตุให้เกิด 
ความตึงเครียดของความสัมพันธ์ของท้ังสองประเทศ	 และจากความพยายาม 
ที่จะสร้างข้อตกลงในการหยุดยิงของกลุ่มติดอาวุธทั้งหมด	 จ�านวน	 15	 กลุ่ม 
ทีผ่่านมา	กลุม่โกก้ังไม่ได้เข้าร่วมในความพยายามดงักล่าว	อย่างไรก็ตามในเดอืน
ตุลาคม	ค.ศ.	2015	รัฐบาลทหารพม่าก็ได้พยายามตกลงที่จะท�าข้อตกลงหยุดยิง
กับ	8	กลุ่มจากทั้งหมด	15	กลุ่ม	สุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะบรรลุข้อตกลงได้
	 	 ประเด็นที่สองคือความม่ันคงด้านการเมือง	 ภายหลังการเลือกตั้ง 
ในพม่าเมื่อวันที่	8	พฤศจิกายน	ค.ศ.	2015	พรรค	NLD	ชนะการเลือกตั้งทั้งหมด	
390	ที่นั่ง	ทั้งในสภาสูงสภาล่างจากทั้งหมด	664	ที่นั่ง	และในภายหลังการเลือก
ตั้งประธานาธิบดีเมียนมาแล้ว	นางออง	ซาน	ซู	 จี	 ที่ปรึกษาแห่งรัฐสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา	 ซึ่งอ�านาจในการปกครองประเทศแท้จริงแล้วยังคงมีอดีต
รัฐบาลทหารพม่า	 เป็นผู้ถ่วงดุลอ�านาจในการบริหารประเทศอยู่	 ปัญหาผู้ลี้ภัย 
โรฮีนจายังคงเป็นปัญหาที่รัฐบาลเมียนมา	 จะต้องการแก้ไขต่อไปในขณะท่ี 
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เมียนมา	ต้องสร้างความสัมพันธ์กับประเทศที่เป็นมหาอ�านาจ	เช่น	สหรัฐฯ	และ
ยุโรป	ผลการเยี่ยมสหรัฐฯ	ของอองซานซูจี	ได้น�าไปสู่	การยกเลิกการแซงชั่นของ
สหรัฐฯ	 ต่อเมียนมา	 ในขณะเดียวกันเมียนมายังต้องการสร้างความสัมพันธ ์
ที่มั่นคงกับ	 2	 ชาติใหญ่คือ	 จีน	 และอินเดีย	 เพื่อคงไว้ซ่ึงสภาพแวดล้อมเอื้อ 
ต่อความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

	 3.3	 อินโดนีเซียกับกับความมุ่งมั่นในการจัดการด้านการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและความมั่นคง

	 	 อินโดนีเซียได้ตั้งเป้าหมายในการสร้างประเทศให้เป็นประเทศทาง
ทะเล	 (Maritime	 Country)	 และการมุ่งไปสู่การให้ความส�าคัญต่อการพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จะเป็นส่วนช่วยเสริมสร้างการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ	
ด้วยการร่วมมือกับประเทศอื่นๆ	เช่น	อินโดนีเซียได้มีความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กบัจนีในการสร้างระบบรถไฟและโครงสร้างพืน้ฐานเชือ่มระหว่างเกาะต่างๆ	และ
มีการลงทุนด้านอื่นๆ	 ตามมา	 ซึ่งในประเด็นทางเศรษฐกิจได้ส่งผลต่อประเด็น
ด้านความมั่นคง	 โดยเฉพาะในพื้นที่ทะเลจีนใต้ท่ีอินโดนีเซียก็เป็นประเทศ 
ที่อ้างสิทธิ์	ในพื้นที่ดังกล่าวเช่นกัน
	 	 ในประเดน็ทะเลจีนใต้	อนิโดนเีซยีด�าเนนินโยบายเช่นเดียวกบัมาเลเซีย	
ในการแสวงหาทางออกโดยด�าเนินนโยบาย	2	แนวทาง	คือการสร้างเสถียรภาพ
ด้านความสัมพันธ์กับจีน	 ในขณะเดียวกันก็ยังคงไว้ซ่ึงความระมัดระวังกับจีน	 
ทางด้านการเมอืงอินโดนเีซีย	แสดงเจตจ�านงอย่างชดัเจนในการไม่เข้ายุง่เก่ียวกบั
ข้อขัดแย้งใด	และคงไว้ซึ่งการท�าหน้าที่เป็นผู้เชื่อม	ระหว่างชาติสมาชิกอาเซียน
กบัจีน	ในขณะเดยีวกนัรฐับาลของนายโจโควี	่กแ็สดงให้เห็นถงึความพร้อมในการ
ป้องกันเกาะ	 Natuna	 ท่ีมีแนวโน้มว่าจะกลายเป็นจุดฮอตสปอต	 ซ่ึงในเดือน
เมษายน	 ค.ศ.	 2015	 อินโดนีเซียได้จัดให้มีการฝึกร่วมกับสหรัฐฯ	 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งทรัพยากรด้านการประมงในน่านน�้าบริเวณ
นั้น	 อินโดนีเซียได้ท�าการจับกุมเรือประมงต่างชาติ	 ซ่ึงรวมถึงเรือประมงจีน	 
ทีม่กีารท�าประมงผดิกฎหมายในบรเิวณดงักล่าว	ในเดือนพฤศจกิายน	ค.ศ.	2015	
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รฐับาลอนิโดนเีซยีได้แสดงเจตจ�านงว่า	เส้น	9	จดุ	ของ	จนี	ไม่ปฏบิติัตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศและแสดงออกถึงความพร้อมในการน�าปัญหาดังกล่าว	 เข้าสู่
ขบวนการการแก้ปัญหาทางกฏหมายระหว่างประเทศในกรณีที่ไม่สามารถ 
แก้ปัญหาได้โดยสนัตวิธิ	ี ประเดน็ข้อพพิาทในทะเลจนีใต้ได้มีความซับซ้อนมากขึน้	 
และรัฐบาลของนายโจโควี่	 ได้มีการเคลื่อนไหวเชิงรุกต่อการเข้ามามีส่วนร่วมใน
การก�าหนดต่อประเด็นปัญหาดังกล่าว

4.	 การพัฒนาขีดความสามารถของก�าลังทางเรือในพื้นที่ชายฝั่งและใต้ทะเล	
(Littoral	Waters	and	Underwater)	สู่การปรับปรุงกองทัพเรือให้ทันสมัย
ของมาเลเซียและสิงคโปร์

	 4.1	 มาเลเซียกับความพยายามขยายบทบาททางทะเลภายใต้ข้อจ�ากัด
ทางงบประมาณ

	 	 ในขณะท่ีจนีได้ขยายขอบเขตการเข้ามาของจนีในทะเลจนีใต้	มาเลเซยี
และประเทศอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบักรณพีพิาทในบรเิวณดงักล่าว	กถ็กูน�าไปสูค่วาม
รู้สึกของความตื่น	 ความระมัดระวังและพยามค้นหาหนทางของตนเองต่อการ 
แก้ปัญหาในทะเลจีนใต้	ที่จะส่งผลกระทบมาถึงตนเอง	ซึ่งหนึ่งในการเตรียมการ
ต่อการแก้ปัญหาคือการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านของกองทัพเรือ	 เพื่อที่
จะให้สอดคล้องกับอุปสงค์ของความมั่นคงทางทะเลของกองทัพเรือในหลายๆ
ประเทศในภูมิภาคนี้	 ความคาดหวังถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ�ากัดของตนเอง 
ในการตอบสนองต่ออปุสงค์ของการเปลีย่นแปลง	สิง่หนึง่นัน่กค็อืแนวทางในการ
จัดหารูปแบบของเรือแบบใหม่	เพื่อตอบสนองต่อความต้องการเรือลาดตระเวน
ไกลฝ่ัง	(Offshore	Patrol	Vessels)	ถงึแม้ว่าสงิคโปร์เป็นประเทศทีไ่ม่ได้เกีย่วข้อง
กับข้อพิพาทในทะเลจีนใต้	แต่ได้จัดท�าแผนในการพัฒนากองทัพเรือของตนเอง	
เช่น	 การเตรียมการจัดซื้อเรือด�าน�้าและการยกระดับขีดความสามารถของ 
กองเรือในบริบทของการสร้างความทันสมัยด้านอุปกรณ์ให้กับกองทัพเรือของ
ตนเอง
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	 กองทพัเรอืของมาเลเซยีมคีวามพยายามในการเสรมิสร้างขดีความสามารถ
ของตนเอง	เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง	สภาพแวดล้อมด้านความมั่นคง
และอุปสงค์ในการสร้างบทบาทที่หลากหลายของตนเอง	 เพื่อที่จะตอบสนอง 
ต่อคณุลกัษณะทางภูมศิาสตร์	ความพยายามเหล่านีโ้ดยสรปุไม่เพยีงแต่เป็นความ
พยายามในการตอบสนองตอบต่อความตึงเครียดท่ีเพ่ิมข้ึนในทะเลจีนใต้เท่านั้น	
กองทัพเรือมาเลเซียยังเป็นหนึ่งของกองทัพเรือท่ีมีความพยายามในการ 
สร้างความมั่นคงและปลอดภัยในบริเวณช่องแคบมะละกา	 และเส้นทาง 
การเดนิเรือท่ีส�าคัญ	ซึง่ในบรบิทนีค้อื	 การเข้าไปแก้ปัญหาท่ีรวมถึงการก่อการร้าย	
อาชญากรรมข้ามชาติ	 จากกลุ่มติดอาวุธที่อยู ่ในพื้นที่น่านน�้าใกล้เคียงหรือ 
น่านน�้าอื่นๆ	จากตัวอย่างในปี	ค.ศ.	2013	มีกลุ่มติดอาวุธจ�านวน	200	คนจาก
ฟิลิปปินส์	 ที่เรียกตนเองว่า	 “Royal	 Security	 Forces	 of	 the	 Sultanate	 
of	 Sulu	 and	 North	 Borneo”	 ได้ข้ึนฝั่งทางชายฝั่งตะวันออกของ	 Sabah	 
กลุ่มติดอาวุธนี้ได ้มีการปะทะกับเจ้าหน้าที่ด ้านความมั่นคงและกองทัพ 
ของมาเลเซยี	จงึท�าให้มาเลเซยีมคีวามต้องการก�าลังในการเสริมสร้างความมัน่คง
ในน่านน�้าในพื้นท่ี	 Sulu	 และ	 Celebes	 ถึงแม้ว่ากองทัพเรือมาเลเซียจะ 
เผชิญปัญหา	 ด้านการเงินในการจัดหาทรัพยากรด้านความม่ันคงเพ่ือแก้ปัญหา
ทีเ่พิม่ขึน้และหลากหลายมากขึน้	กองทพัเรอืมาเลเซยีจงึคาดหวงัต่อการซ่อมแซม
และปรบัปรงุเครือ่งมอืทีม่อียูใ่นปัจจบุนัอีกทัง้ยังแสวงหาโครงการเพ่ือยดือายเุรือ													
ในขณะเดยีวกนัมคีวามพยายามในการจดัหาอปุกรณ์ทางทหารทีท่นัสมยัให้เป็น
ความเร่งด่วนอันดับแรกด้วย
	 	 ในการเตรียมการส�าหรับแผนที่	 11	 ของมาเลเซียท่ีจะมาแทนท่ีห้าป ี
ทีป่ระกาศในปี	2015	ได้สะท้อน	ให้เหน็ถงึนโยบายของรฐับาล	ทีอ่อกโดยรฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม	 มีโครงการที่แตกต่างกันจ�านวน	 36	 โครงการใช้เงิน 
ทั้งสิ้น	 10.2	พันล้านริงกิต	ซึ่งในงบประมาณนี้จะประกอบด้วยเรือชั้น	Corvet	
จ�านวน	8	ล�า	และเฮลิคอปเตอร์ต่อต้านเรือด�าน�้าจ�านวน	6	ล�า	มีเฮลิคอปเตอร์
ส�าหรับฝึก	และเรือสนับสนุนเอนกประสงค์	(Multipurpose	Support	Ship	/	
MSS)	ต่อมาวกิฤตการตกต�า่ของราคาน�า้มันในตลาดโลกมผีลอย่างมากต่อสถานะ
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การเงินของรัฐบาลมาเลเซีย	 ซึ่งปัญหาราคาน�้ามันตกต�่าโลกได้เริ่มมาตั้งแต่
ไตรมาสที่	 2	 ของปี	 ค.ศ.	 2014	 ส่งผลให้	 สถานะการเงินของมาเลเซียได้รับ 
ความเสียหายในสิ้นปี	 ค.ศ.	 2014	 ได้ส่งผลต่องบประมาณทางด้านทหาร 
ของมาเลเซีย	 ได้มีการทบทวนและมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมต่อสถานะ 
การเงินของประเทศ	 ในปี	 ค.ศ.	 2015	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	 
นาย	Hishammuddin	Hussein	ได้กล่าวว่าการจัดซ้ือยทุโธปกรณ์ในการป้องกนั
ประเทศของมาเลเซีย	 ต้องขึ้นอยู่กับความสามารถทางด้านการเงินของชาติ 
มีส่วนท�าให้นโยบายในการจัดหาเรือด�าน�้า	 เฮลิคอปเตอร์	 และเรือสนับสนุน
อเนกประสงค์ต้องถูกน�ากลับมาทบทวนอีกครั้ง
	 	 การสร้างเรอืรบในแบบใหม่ของมาเลเซยีทีไ่ด้รบังบประมาณแล้วตัง้แต่
ในแผนที่	10	ของมาเลเซีย	ภายใต้โปรแกรมการจัดสร้างเรือลาดตระเวนรุ่นที่	2	
(Second	Generation	Patrol	Vessel	/	SGPV)	ซึง่เป็นเรอืรบลาดตระเวนชายฝ่ัง	
(Littoral	Combat	Ship	/	LCS)	ที่ถูกออกแบบโดยบริษัทสร้างเรือของฝรั่งเศส	
DCNS	 ซึ่งเป็นบริษัทท่ีเชี่ยวชาญในการต่อเรือรบและเรือได้ถูกต่อที่ประเทศ
มาเลเซยี	โครงการการต่อเรือของมาเลเซียนีถ้อืเป็นผู้สืบทอดความส�าเร็จจากแผน
ฉบับที่	9	ของมาเลเซีย
	 	 โครงการเรือด�าน�้าของมาเลเซียมีท่ีมาต้ังแต่เมื่อส้ินสุดสงครามเย็น	
มาเลเซียเป็นประเทศหนึ่งที่แสวงหาซึ่งการเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพ 
เพ่ือที่จะช่วยปกป้องผลประโยชน์ในการพัฒนาแหล่งน�้ามันนอกชายฝั่งและ
ทรัพยากรทางธรรมชาติทางทะเลของ	 มาเลเซีย	 จึงได้ตัดสินใจใช้เรือด�าน�้า 
เป็นพลังอ�านาจแบบอสมมาตร	 เพื่อใช้ในการป้องปรามซึ่งกองทัพเรือมาเลเซีย	
ได้แสดงความสนใจในการจดัหา	ตัง้แต่สิน้ปี	ค.ศ.	1980	จนกระท่ังในปี	ค.ศ.2002	
มาเลเซียได้ลงนามสัญญาร่วมระหว่างบริษัทฝร่ังเศส	DCN	 (ปัจจุบันเป็นบริษัท	
DCNS)	และบรษัิทของสเปน	Izar	(ปัจจบุนัเป็นบรษิทั	Navantia)	ในการจดัสร้าง
เรอืด�าน�า้	 ชัน้	 Scorpene	จ�านวน	2	ล�า	 และได้ส่งมอบเรอืด�าน�า้ให้กบักองทพัเรอื
มาเลเซียในปี	ค.ศ.	2009	โดยมศีนูย์บัญชาการเรอืด�าน�า้อยู	่ณ	ฐานทพัเรอื	Teluk	
Sepanggar	 ตั้งเผชิญหน้ากับพื้นที่ในทะเลจีนใต้	 เรือด�าน�้า	 2	 ล�านี้เคย 
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ถกูตัง้ค�าถามว่ามปีระสทิธภิาพในการใช้งานหรอืไม่	จนกระทัง่ในเดือนกรกฎาคม	
ค.ศ.	 2010	 เราก็ได้เห็นประสิทธิภาพของเรือด�าน�้าดังกล่าวจากการทดสอบ 
การยงิด้วยจรวด	Exocet	SM39	Bik2	จากเรอืด�าน�า้ต่อต้านเรอืผวิน�า้	และระหว่าง
การฝึกในพื้นที่ทะเลจีนใต้ในเดือนพฤศจิกายน	 ค.ศ.	 2014	 มาเลเซียนับว่า 
ประสบความส�าเร็จในการ	ทดสอบขดีความสามารถของเรอืในการปล่อยตอปิโด		
Black	Shark	จากการจ�าลองการต่อสูร้ะหว่างเรือผิวน�า้และเรือด�าน�า้	จนในเดือน
เมษายน	 ค.ศ.	 2015	 ได้มีประกาศในการน�าเรือเข้าซ่อม	 โดยบริษัท	 DCNS	 
ในอู่ท่ีมาเลเซีย	 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานในการซ่อมแซม 
ตัวเรือ	 ได้ถูกก่อสร้างเพื่อการเตรียมพร้อมอย่างครบวงจรเกี่ยวกับเรือด�าน�้า 
ในทุกด้านในขณะเดียวกันและได้ให้บริษัทฯภายในประเทศเป็นผู้ด�าเนินการ
ซ่อมแซม	
	 	 ศูนย์การฝึกเรือด�าน�้าถูกสร้างที่ฐานทัพ	ในเดือนกันยายน	ค.ศ.	2009	
เพื่อให้การศึกษาแก่บุคลากรหลักสูตรการฝึกได้เร่ิมขึ้นในเดือนมิถุนายน	 
ค.ศ.	 2010	 ในความหมายนี้คือมาเลเซีย	 ได้มีระบบส�าหรับการฝึกในประเทศ 
แก่บคุลากรของตนเอง	ทีแ่สดงให้เหน็ถงึการพฒันาการของมาเลเซีย	ในการเพ่ิม
ขีดความสามารถทางด้านการปฏิบัติการเรือด�าน�้าแล้ว

	 4.2	 สิงคโปร์กับการลงทุนในการพัฒนาขีดความสามารถการป้องกัน
ประเทศ	ในปี	ค.ศ.	2030

	 สิงคโปร์ก็เช่นเดียวกับมาเลเซีย	 ที่มีความสนใจอย่างแรงกล้าในการสร้าง
เสถียรภาพของเส้นทางการคมนาคมทางเรือ	 และมีความรู้สึกเป็นผู้รับผิดชอบ 
มีส่วนร่วมที่จะคงไว้ซ่ึงเสถียรภาพดังกล่าว	 ต้ังแต่ปี	 ค.ศ.	 1990	 สิงคโปร์ได ้
ผลักดันการปรับสภาพกองทัพ	 ไปสู่ยุคที่	 3	 ของกองทัพสิงคโปร์	 (the	 Third- 
Generation	 Singapore	Armed	Forces/SAF)	 โดยเฉพาะขีดความสามารถ
ทางการทหารเพือ่รองรบัต่อการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อมทางยทุธศาสตร์
และขีดความสามารถทางทหารของบางประเทศที่ได้มีการพัฒนาปรับปรุงสร้าง
ความทันสมัย	 ส่วนหนึ่งของความพยายามนี้คือโครงการการจัดหาเรือรบ 
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ภาระกิจชายฝั่ง	 (Littoral	Mission	 Vessels/LMV)	 และ	 การจัดหาเรือด�าน�้า 
รุน่	218SG	ประจ�าการในกองทพัเรือสงิคโปร์	ในเดอืนมนีาคม	ค.ศ.	2013	รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหมสงิคโปร์	นาย	Ng	Eng	Hen	อธบิายถงึแผนความต้องการ
จัดหายุทโธปกรณ์และการเพิ่มขีดความสามารถให้กับกองทัพสิงคโปร์	 ในปี	 
ค.ศ.	 2030	 โดยเฉพาะการเน้นย�้าถึงการศึกษาการจัดหาเรือยกพลขึ้นบก	 
ในยุคหน้า	(Next	Generation	Landing	Ships	Tank/LST)	และ	เรือด�าน�้าไร้
คนขับ	(Unmaned	Underwater	Vehicles/UUV)	
	 	 ต่อมาในเดือนกรกฎาคม	ค.ศ.	2015	เรือ	LMV	ชั้น	Independence	
ล�าแรกได้ถูกปล่อยลงน�้าจากอู่ต่อเรือสิงคโปร์	 ชื่อ	 ST	Marine	 ซึ่งที่จริงจะต้อง 
ถูกส่งมอบให้กองทัพเรือสิงคโปร์	 ในปี	 ค.ศ.2017	 และประจ�าการในปี	 2018	 
ซึง่หมายถงึมีก�าหนดการท่ีเรว็ข้ึนสดุท้ายจะให้ครบทัง้หมดตามแผนจ�านวนทัง้ส้ิน	
8	 ล�า	 และเข้าประจ�าการในปี	 ค.ศ.	 2020	 เรือ	 LMV	 ของสิงคโปร์ถูกวางแผน 
ให้เป็นเรือรบในการท�าการรบแบบเอนกประสงค์และในหลายความต้องการ 
ในพื้นที่ชายฝั่ง	 เปรียบเทียบกับเรือฟรีเกตชั้น	 Formidable	 ท่ีประจ�าการ 
ในปี	ค.ศ.	2000	เรือ	LMV	ได้ถูกออกแบบให้มีความสามารถในการปฏิบัติการ
ในน่านน�้าที่มีความตื้น	เช่น	ในช่องแคบมะละกา	และเมื่อน�ามาเปรียบเทียบกับ
เรือลาดตระเวนชั้น	Fearless	เรือชั้นนี้มีขนาดเล็กกว่าจึงถูกแทนที่ด้วยเรือ	LMV	
เน่ืองจาก	 LMV	 มีขนาดใหญ่กว่าในความหมายนี้คือความต้องการที่เพิ่มขึ้น 
ในเรื่องขีดความสามารถ	 และระยะเวลาในการปฏิบัติงานทางทะเล	 เรือรุ่นน้ี	 
ถูกออกแบบเพื่อปฏิบัติการในระยะทางที่ไกลในพื้นที่ที่ท�าการรับผิดชอบ	 และ
สามารถตอบสนองต่อภารกิจ	HA/DR	ได้อย่างเต็มรูปแบบ	รวมทั้งลักษณะเด่น
ประกันหนึ่งของการออกแบบเรือ	 คือ	 เรือสามารถเปลี่ยนแปลงตามภารกิจ 
ที่หลากหลายตามขนาดพื้นที่จ�ากัดที่มีที่เรือมีอยู่	 ด้วยการใช้ฐานข้อมูลที่ถูก 
เชื่อมเข้าหากันและมีระบบที่เป็นรูปแบบที่ท�าให้เรือรุ่นนี้สามารถปฏิบัติการ 
ได้อย่างอิสระและเชื่อมต่อกับเรือล�าอื่นๆ	 รวมทั้งอากาศยานและอากาศยาน 
ไร้คนขับได้อีกด้วย	 นับว่าเป็นหลักการขั้นพื้นฐานของเรือแบบเรือรบชายฝั่ง	
(Littoral	Combat	Ship/	LCS)	ที่มีการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง
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	 	 ในเดอืนมนีาคม	ค.ศ.	2015	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหมสงิคโปร์	
ได้ประกาศว่าการปฏิบัติการของเรือด�าน�้าสิงคโปร์	 จ�านวน	 4	 ล�า	 ตั้งแต่ปี	 
ค.ศ.	2000	ซึง่เป็นเรอืด�าน�า้ชัน้	Challenger	และ	Centurion	จะถกูปลดประจ�าการ
ด้วยกัน	2	ล�า	รุ่น	A11	ชั้น	Sjoormen	ที่จะถูกปลดประจ�าการจากกองทัพเรือ
สวีเดนจะถกูน�ามาประจ�าการในกองทพัเรอืสงิคโปร์	หลังจากการซ่อมแซมแล้วเสร็จ	
นัน่แสดงให้เหน็ถงึว่าการตัดสนิใจใช้เรอืด�าน�า้รุ่นเก่าท่ีปลดประจ�าการ	ไม่ทันสมยั
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติการเรือด�าน�้า	 เป ็นอย่างต่อยอดสร้าง 
ขดีความสามารถในการปฏบัิตกิารอย่างก้าวกระโดดเป็นไปอย่างรวดเรว็	โดยผ่าน
การช่วยเหลือจากประเทศที่มีประสบการณ์ในการใช้เรือด�าน�้ามาอย่างช�่าชอง
ภายหลังจากการสิ้นสุดยุคสงครามเย็น
	 	 การปลดประจ�าการเรือด�าน�้าช้ัน	 Challenger	 มีขึ้นในขณะที่มีการ 
เปิดศูนย์ฝึกลูกเรือประจ�าการในเรือด�าน�้า	ณ	ฐานทัพเรือ	Changi	ศูนย์ฝึกลูกเรือ
นี้ได้ถูกใช้ชื่อว่า	Challenger	ที่ถือว่าเป็นเรือที่ใช้ในการฝึกที่ประสบความส�าเร็จ
ในอดีตที่ผ่านมา	 และศูนย์ฝึกฯ	 นี้ก็เป็นเสมือนตัวแทนของสิงคโปร์ที่ประสบ 
ความส�าเร็จในรูปแบบของระบบปฏิบัติการที่สมบูรณ์แบบส�าหรับการฝึก	 และ
การปฏิบัติการเรือด�าน�้า
	 	 ในปี	ค.ศ.	2005	สิงคโปร์มีการจัดหาเรือด�าน�้าจากสวีเดนในรุ่น	A17	
ช้ัน	Vastergotland	ทีไ่ด้ถกูปลดประจ�าการไปก่อนหน้านัน้	และในปี	ค.ศ.	2013	
เรือด�าน�้า	2	ล�าชั้น	Archer	ได้ถูกน�าเข้าประจ�าการเป็นการทดแทน	ในการจัดหา
เรือด�าน�้าจ�านวนทั้ง	 2	 ล�า	 เข้าทดแทน	 Challenger	 นั้น	 สิงคโปร์ได้ลงนาม 
ในสัญญาเมื่อเดือนธันวาคม	 ค.ศ.	 2013	 กับบริษัทต่อเรือของเยอรมน	ี 
ThyssenKrupp	Marine	 Systems	 (TKMS)	 ส�าหรับการสร้างเรือด�าน�้ารุ่น	
218SG	 ซึ่งเป็นเรือด�าน�้าพลังงานดีเซลและใช้ระบบการขับเคลื่อนอิสระ	 
จากอากาศ	 (Air-Independence	 Propulsion	 System)	 ซ่ึงเรือด�าน�้ารุ่นนี้ 
ถูกพัฒนามาจากรุ่น	214	เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของสิงคโปร์และได้
เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนมิถุนายน	ค.ศ.	2015
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	 	 ในเรว็ๆ	นี	้เราจะเหน็หลายประเทศในเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ได้มกีาร
จัดหาเรือด�าน�้า	 ซึ่งดูเสมือนเป็นการแข่งขันระหว่างกัน	 แต่ก็มีการพัฒนา 
ความร่วมมือเช่นกัน	สิงคโปร์เป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคที่พยายามผลักดันให้มี
การใช้ระบบการช่วยเหลอืเรอืด�าน�า้ร่วมกนัและมกีารแลกเปลีย่นและท�าข้อตกลง
ความเข้าใจร่วมกันในระดับทวิภาคีกับบางประเทศแล้ว	 ในการให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลอืเรอืด�าน�า้ร่วม	 เช่นเดยีวกบัเวยีดนามและอนิโดนเีซีย	และสิงคโปร์ยงัได้ม ี
การสร้างความร่วมมอืกบัประเทศอืน่ในภมูภิาคซ่ึงรวมถึงอนิเดียและออสเตรเลีย
อกีด้วย	สงิคโปร์ยงัคงไว้ซึง่ความร่วมมอือย่างใกล้ชดิกบัสหรัฐฯ	ทางด้านกองเรือ
มาอย่างยาวนานและในเดือนพฤษภาคม	 ค.ศ.	 2015	 ก็ได้มีการแลกเปลี่ยน 
ข้อตกลงความเข้าใจกับกองทัพเรือสหรัฐฯ	 ในขั้นตอนการปฏิบัติทางทหาร 
ร่วมกัน	(Joint	Standard	Operating	Procedures)	ซึ่งสิงคโปร์เองมีส่วนร่วม
ในเวทนีานาชาตเิกีย่วกบักองทพัเรอืในหลายเวท	ีเช่น	การเป็นผูม้ส่ีวนร่วมในการ
จัดการแสดงกองเรือนานาชาติ	การเข้าร่วมเป็นประธานร่วมของการประชุมเรือ
ด�าน�้าของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	 และการจัดการประชุมนานาชาติร่วมรวมถึง 
การฝึกร่วมนานาชาติ	 ท่ีสิงคโปร์ดูเหมือนจะเป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติการ 
ทางเรือด�าน�้านานาชาติของภูมิภาคนี้ไปแล้ว
	 	 บทสรุป
	 	 จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เราจะเห็นถึงวิวัฒนาการของประชาคม
การเมืองความมั่นคงอาเซียน	ตั้งแต่เริ่มต้นจนมาถึงปัจจุบัน	เกือบ	50	ปี	ได้เห็น
ซึ่งการแสดงออกของแต่ละประเทศในช่วงปีที่ผ่านมาต่อปัญหาในภูมิภาค	 
โดยเฉพาะถ้าปัญหาน้ันท่ีมผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศตนเอง	กม็กีาร
พิจารณาเพื่อรับมือกับปัญหานั้นอย่างรอบครอบ	 โดยเฉพาะปัญหาในปัจจุบัน 
ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น	 มีผู ้เล่นที่หลากหลายและต้องมีการสร้างสมดุลใน 
หลายมติทิัง้การทหารและเศรษฐกจิ	จงึหลกีเลีย่งไม่ได้ทีผ่ลประโยชน์ของตนเอง
ต้องมาก่อนการค�านงึผลประโยชน์ของภมูภิาคในภาพรวม	และยงัมปีระเดน็ความ
ท้าทายภายในของแต่ประเทศเองท่ีประเทศสมาชิกต้องให้ความใส่ใจทุ่มเท
ทรัพยากรในการแก้ปัญหาโดยเฉพาะความแตกต่างที่หลากหลายในทุกมิติของ
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อาเซียนเป็นปัจจัยท่ีท้าทายต่ออาเซียนมาอย่างต่อเนื่อง	 สิ่งเหล่านี้มีผลกระทบ
ต่อภาพรวมของการเป็นประชาคมการเมอืงความมัน่คงอาเซียนทีม่ส่ีวนทีส่�าคญั
ทีจ่ะส่งเสรมิให้การเป็นประชาคมอาเซยีนมคีวามสมบรูณ์ในอนาคต	การเป็นหน่ึง
เดียวของอาเซียนจะเกิดข้ึนได้ก็จากความร่วมมือของประเทศสมาชิก	 แนวทาง
การเปลี่ยนไปของแต่ละประเทศในรอบปีนั้นเป็นสิ่งที่ควรติดตามอย่างต่อเนื่อง	
เพื่อเราเองจะได้น�าส่ิงต่างๆ	 เหล่านี้	 ไปก�าหนดเป็นนโยบายด้านความมั่นคง 
เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์อย่างเป็น 
รูปธรรมและทันท่วงที	
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หนึ่งทศวรรษภ�คใต้ : คว�มขัดแย้งและก�รห�ท�งแก้ไข

ศ.ดร. จรัญ  มะลูลีม

อาจารย์ประจำาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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	 นับตั้งแต่เดือนมกราคม	 2547	 เป็นต้นไป	 ภาคใต้ของไทยได้เกิดปัญหา 

การลุกฮือของกลุ่มชาติพันธุ์-ศาสนามาเลย์มุสลิม	 การต่อต้านรัฐไทยของชาว 

มาเลย์มุสลิมหรือไทยมุสลิมในสามจังหวัดภาคใต้ของไทยมิได้เป็นเรื่องใหม	่ 

แต่เป็นปรากฎการณ์ที่ด�าเนินมาตั้งแต่ปี	2445	แล้ว	หลังจากมีการแบ่งเขตแดน 

โดยอังกฤษ	โดยชาวมาเลย์มุสลิมไปรวมกันอยู่ที่จังหวัดยะลา	ปัตตานี	นราธิวาส	

สตูลและสงขลา

	 จากน้ันเป็นต้นไป	 นโยบายของไทยก็จะไปเน้นอยู่ที่การผสมกลมกลืน 

ในจังหวัดที่ได้กล่าวมาข้างต้น	 มีชาวมุสลิมรวมกัน	 1.3	 ล้านคน	 จากจ�านวน 

ชาวมุสลิมที่มีอยู่ในภาคใต้	 1.8	 ล้านคน	 ความพยายามแยกตัวเองออกจากรัฐ 

มีมาตั้งแต่ทศวรรษ	 2500-2530	 แล้ว	 กระนั้นอุดมการณ์ของกลุ่มที่ต้องการ 

แยกดินแดนก็มีความแตกต่างกัน												

	 กลุ ่มที่ต้องการแยกตัวออกจากรัฐ	 มีอยู ่หลายกลุ่ม	 มีท้ังกลุ่มท่ีนิยม 

การปกครองแบบอาณาจักรนิยมหรือฆราวาสนิยม	 กลุ่มนิยมอิสลามที่ไม่ค่อย

เคร่งครดัและอสิลามทีเ่น้นจารตีกลุม่ทีน่ยิมพรรคคอมมวินสิต์มาเลย์	รวมท้ังกลุ่ม

ที่นิยมการมีเขตปกครองตนเองแต่อยู่ภายใต้รัฐไทยไปจนถึงการต่อสู้เพ่ือการ 

ได้รับเอกราช			

	 ในช่วงต้นของการลกุฮอืรฐัไทยตอบโต้ด้วยปฏบิติัการท่ีรุนแรง	และเอาชนะ

กลุ ่มเหล ่านี้ ได ้ 	 หลังจากนั้นรัฐไทยก็พยายามใช ้การนิรโทษกรรมและ 

การใช้เงินทุนเพื่อพัฒนาพื้นที่	ในตอนกลางของทศวรรษ	2530	กลุ่มที่ใหญ่ที่สุด

ที่ต่อต้านรัฐบาลคือองค์การเพื่อการปลดปล่อยปัตตานี	 (PULO)	ที่ต่อมาให้การ

ยอมรับการ	 นิรโทษกรรมของรัฐบาล	 ด้วยเหตุนี้ในปี	 2545	 รัฐบาลก็ประกาศ

ชัยชนะ	และสามารถหยดุยัง้กลุม่ส�าคญันีล้งได้	ท�าให้การต่อสูข้องกลุม่ทีต้่องการ

แยกตัวออกจากรัฐไทยยุติลงไปชั่วคราว
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	 อย่างไรก็ตามความทุกข์ยากในพืน้ท่ียงัคงด�ารงอยูต่่อไป	มผีูค้นหนลีงใต้ดิน

ด้วยการจัดตั้งกลุ่มที่ใช้แนวคิดอิสลามตามแนวการต่อสู้ดิ้นรนแบบชาวอัฟกัน	

(Afgan	 Jihad)	 คนหนุ่มเหล่านี้ได้เข้าไปรวมตัวกันอยู่ในโรงเรียนสอนศาสนา	 

(มัดเราะซะฮ์)	โรงเรียนเอกชนและสุเหร่า	หลังจากการก่อตัวมานับเป็นทศวรรษ

ในที่สุด	การต่อสู้กับรัฐบาลของกลุ่มผู้ต่อต้านรัฐบาลก็ปะทุขึ้นในปี	2547	

	 ในตอนเริ่มต้นกลุ่มที่ต่อต้านรัฐต่อสู้ในขอบเขตเล็กๆ	 แต่ก้าวท่ีผิดพลาด 

ของรัฐบาล	 รวมถึงการฉกฉวยโอกาสทางการเมืองและการถูกกล่าวหาว่า 

มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางท�าให้ระดับความรุนแรงและระดับ 

การช่วยเหลือกลุ่มต่อต้านรัฐขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง

	 ปัจจบุนัเหตกุารณ์ดงักล่าวได้ล่วงมาครบหนึง่ทศวรรษแล้ว		ผ่านการบรหิารงาน

ของรัฐบาลสมัยต่างๆ	 มา	 6	 รัฐบาล	 แต่ก็ยังมองไม่เห็นว ่าเหตุการณ์ 

ที่เป็นโศกนาฏกรรมนี้จะจบลงอย่างไร	 โดยมีผู ้เสียชีวิตไปแล้ว	 4,500	 คน	 

บาดเจ็บมากกว่า	 10,000	 คน	 ในขณะที่ความรุนแรงได้ลดลงอย่างน่าสนใจ 

ในช่วงปี	 2551	 กระนั้นความรุนแรงก็เพิ่มขึ้นอีกในระหว่างปี	 2552-2556	 

ตามมาด้วยความรนุแรงอกีเช่นกนัหลงัจากมกีารเจรจาเพ่ือหาทางยติุความรุนแรง

ระหว่างสภาความมั่นคงของไทยเป็นด้านหลักกับกลุ่ม	BRN	(Barisan	Revolusi	 

Nasional)	โดยมีมาเลเซียเป็นผู้ให้ความสะดวก	

	 สิ่งที่ตามมาท่ีน่าเศร้าใจก็คือโครงสร้างทางสังคมของภาคใต้ตอนล่าง 

ได้สูญเสียไปอย่างไม่อาจเรียกคืนได้	 ความหวังในการสมานฉันท์ระหว่างชุมชน

ต่างๆ	 ลดน้อยลงการตอบโต้ของรัฐที่มีต่อกลุ่มต่างๆ	 มีตั้งแต่การข่าวที่อ่อนแอ	 

การละเมิดสิทธิมนุษยชนและการขาดความร่วมมืออย่างแข็งขันระหว่าง 

หน่วยงานต่างๆ	 ของรัฐเอง	 (ดูรายละเอียดของเรื่องนี้ใน	 Imtiyaz	 Yusuf,	 

Thailand American	Foreign	Policy	Council	หน้า	1-2)
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	 ในความเห็นของนักวิชาการระหว่างประเทศโดยทั่วไป	 รวมทั้งในแวดวง 

ผู้ศึกษาการเมืองอิสลามพบว่าความขัดแย้งในภาคใต้ของไทยท่ีเห็นอยู่ท่ัวไป 

จะเป็นเรื่องของศาสนา-ชาติพันธุ์	(ethno	religious)	ที่สร้างขึ้นโดยชาวมาเลย์

มสุลมิในภาคใต้เพือ่ต่อต้านชาวไทยพทุธทีเ่ป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ1		อย่างไร

ก็ตามในการวิเคราะห์รายละเอียดที่มีอยู ่พบว่าความขัดแย้งในภาคใต้นั้น 

จะถูกขับเคลื่อนมาจากการเมืองท้องถิ่นมากว่าการแสวงหาการญิฮาด

	 กระนั้นก็ตามเจ้าหน้าทีของรัฐจะมองความขัดแย้งในภาคใต้โดยเบื้องต้น

จากแว่นของศาสนา	 จึงแสวงหาทางออกโดยศาสนามีการสานเสวนากับ 

กลุ่มศาสนาต่างๆ	ในภาคใต้อย่าง	เช่น	กลุ่มวะฮาบีย์สะลาฟี	(Wahhabi-Salafi)	

ที่ได้รับการหนุนช่วยจากซาอุดีอาระเบียในมหาวิทยาลัยท่ีมีการเรียนการสอน

อิสลามศึกษาและศาสตร์อื่นๆ	 และสถาบันการศึกษาดังกล่าวก็มีความพร้อมที ่

จะสานเสวนาว่าด้วยสันติภาพกับรัฐไทย

	 ความขัดแย้งในภาคใต้ตอนล่างของไทยสามารถย้อนกลับไปเร่ิมต้นในปี	

2449	เมือ่สยามได้เข้าควบรวบราชอาณาจกัรปัตตาน	ีการควบรวบนีเ้ป็นไปตาม

ข้อตกลง	อังกฤษ-สยาม	(Anglo	–	Siamese	Trealy)	ซึ่งอังกฤษยอมรับให้สยาม

มีอธิปไตยเหนือปัตตานี	ในทางกลับกันสยามก็ให้การยอมรับให้อังกฤษมีอ�านาจ

เหนือรัฐ	กะลันตันเคดะฮ์เปรัก	และเปอร์ลิสในมาเลเซีย

	 อาจกล่าวได้ว่าในปัจจุบัน	 กลุ่มที่ต่อต้านรัฐไทยในภาคใต้มีอยู่สองกลุ่ม	 

เรียกกันว่า	 จูแว	 (Juwae)	 หรือเปอร์ญูอัน	 (perjuang)	 ซ่ึงหมายถึงบรรดา 

ผู ้ลุกขึ้นต่อสู ้โดยก่อตั้งเป็นหน่วยย่อยกระจายไปตามท้องที่ต่างๆ	 ซึ่งมีอยู ่

หลายกลุ่ม	บางกลุ่มก็ติดยึดอยู่กับผู้น�าดั้งเดิม

1  Michael	K.Jerryson,	Buddhist	Fury	 :	Religion	and	Violence	 in	Southern	Thailand,	 

	 New	York	Oxford	University	Press	2011	
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	 บรรดาผู้น�าของพวกเขาจะมีการสานเสวนากับกลุ่มที่พยายามแยกตัว 

ออกจากรัฐที่มีความมั่นคง	 แต่ในการปฏิบัติงานคนเหล่านี้สามารถท�างาน 

แยกกันได้

	 ทีน่่าสนใจคอืในบรรดาจูแวเหล่าน้ีมีอยูห่ลายกลุม่ท่ีสามารถโจมตเีจ้าหน้าที่

ของรัฐไทยได้อย่างต่อเนื่อง		แต่ยังไม่มีผู้ใดที่ไปเกี่ยวข้องกับการเจรจาสันติภาพ

เข้าถึงคนเหล่านีแ้ละดงึคนเหล่านีร่้วมโต๊ะเจรจาได้เลย		นบัตัง้แต่เริม่มกีารเจรจา

ในเดือนกุมภาพันธ์	ปี	2556

	 อปุสรรคส�าคญัต่อความส�าเรจ็ในการเจรจาระหว่างรฐัไทยกบัฝ่ายต่อต้านรฐั	 

มาจากการแตกออกเป็นกลุม่ก้อนของฝ่ายต่อต้านท่ีท�างานอยูน่อกประเทศ	รวมทัง้

การเมืองภายในประเทศไทยเอง

	 ทั้งนี้จะพบว่าการเจรจาสันติภาพได้กลายเป็นประเด็นปัญหาระหว่าง 

ฝ่ายค้าน	คือ	พรรคประชาธิปัตย์		ซึ่งได้รับความนิยมในภาคใต้กับพรรคเพื่อไทย

ซึ่งเป็นรัฐบาลก่อนหน้ารัฐบาลในปัจจุบัน

	 กล่าวกันว่ากลุ่มท่ีลุกฮือต่อต้านรัฐบาล	 ได้แก่	 กลุ่มเกอรากัน	 มุญาฮิดีน	 

อิสลามิยะฮ์	 ปัตตานี	 (Gerakan	Mujahidin	 Islamiya	 Pattani)	 หรือ	 GMIP	 

มีความใกล้ชิดกับกลุ่ม	 GAM	 ของขบวนการลุกขึ้นสู้ของอาเจะฮ์ในอินโดนีเซีย		

แต่กลุ่มนี้ก็มีขนาดเล็กกว่ากลุ่ม	BRN-C	และขาดความเชื่อมโยงกับมัดเราะซะห์

และสุเหร่า	 ในปัจจุบันกลุ่มเหล่าน้ีจะมีความใกล้ชิดกับหน่วยย่อยๆ	 ของกลุ่ม 

ยะมาอะฮ์	อิสลามิยะฮ์ของมาเลเซีย

	 แม้จะถือกันโดยทั่วไปว่ามีความไม่ลงรอยกันของกลุ่มต่างๆ	 ระหว่างช่วง 

ปี	 2500-2530	 แต่ปัจจุบัน	 BRN	 โคออร์ดิเนต	 หรือ	 BRN-C	 สามารถท�างาน 

ร่วมกับทั้งสองกลุ่มได้เป็นอย่างดี

	 กลุม่ทีลุ่กข้ึนสูกั้บรฐัท้ังหลายในภาคใต้มแีรงบนัดาลใจมาจากส�านกัคดิชาฟิอี	

(Shafii)	ที่มีผู้ปฏิบัติตามอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้		มากกว่าแนวคิดสะลาฟี	
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หรือวะฮาบีย์	ที่เป็นแรงบันดาลใจของผู้ต่อสู้ดิ้นรน	 (Jihad)	อยู่ในภูมิภาคต่างๆ	

อยู่ในเวลานี้

	 วาระการต่อสู ้ของคนเหล่านี้จะถูกผลักดันโดยความเป็นชาติพันธุ	์ 

ความเป็นท้องถิน่และความเกีย่วข้องทางการเมอืงพร้อมๆ	ไปกบัเร่ืองของศาสนา	

หากน�าเอารายงานจากหลายๆ	 แห่งว่าด้วยจ�านวนที่แท้จริงของชาวมุสลิม 

ในประเทศไทย	จ�านวนของชาวไทยมสุลมิกจ็ะอยูใ่นราว	7-8	ล้านคน	ซึง่มากกว่า

ประชากรของประเทศมสุลมิหลายประเทศ	 เช่น	บรไูนในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้	 

ซึ่งมีไม่ถึงล้านหรือประเทศมุสลิมในแถบอ่าวเปอร์เซียอย่างคูเวตกาตาร์หรือ 

ประเทศอื่นๆ	 อีกหลายประเทศ	 ด้วยเหตุนี้ชาวมุสลิมจ�านวนนี้จึงมีความส�าคัญ

ต่อการขับเคลื่อนนโยบายที่จะน�าเอาความสงบสุขมาสู่ชนกลุ่มน้อยที่ใหญ่ที่สุด	

และเป็นชนกลุ่มใหญ่ในสามจังหวัดภาคใต้ของรัฐไทยอย่างไม่ต้องสงสัย

	 นอกจากนี้จากการได้มีโอกาสพบกับผู้น�าและผู้ที่อยู่ในแวดวงการเมือง 

การปกครองของประเทศมุสลิม		รวมทั้งผู้น�าที่เป็นหัวหน้าขบวนการที่มีบทบาท

ส�าคัญและเป็นกลุ่มกดดันในโลกมุสลิมอย่างขบวนการฮิสบุลลอฮ์	 และฮามาส	

โดยเฉพาะจากการสัมภาษณ์แกนน�าขององค์การความร่วมมืออิสลาม	 (OIC)	 

ซึ่งมีจ�านวนสมาชิกเป็นรองแค่สหประชาชาติ	 พบว่าความสัมพันธ์ที่ดีของ 

ประเทศและองค์กรต่างๆ	ทีม่ต่ีอประเทศไทยนัน้	ส่วนหนึง่จะขึน้อยูก่บัว่ารัฐไทย

ให้การดูแลชนกลุ่มน้อยมุสลิมอย่างไร	 โดยเฉพาะเราก�าลังอยู่ในโลกที่การขยาย

ความสัมพันธ์ด้านการเมืองและเศรษฐกิจก�าลังทวีความส�าคัญอย่างมาก	 

เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยเอง	 การแสวงหาความสงบสันติและ

การน�าเอาความปลอดภยัมาสูผู่ค้นในสามจงัหวดัภาคใต้ของไทย	และบางอ�าเภอ

ของสงขลาจึงเป็นความต้องการที่มีมาอย่างต่อเนื่อง
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	 ชาวมุสลิมร้อยละ	44	ซึ่งเป็นชาวมาเลย์มุสลิมจะอยู่ในสามจังหวัดภาคใต้

ของไทย	 คือ	 ปัตตานี	 ยะลาและนราธิวาส	 ส่วนอีกร้อยละ	 56	 ของชาวมุสลิม	 

ซึ่งมาจากหลายเชื้อชาติจะกระจายออกไปในหลายแห่งของประเทศ2 

	 ข้อที่ควรค�านึงและควรจะเข้าใจคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือ 

คนส่วนใหญ่ของที่นี่จะพูดภาษาปัตตานีถิ่น	 (Pattani	Malay)	หรือยาวี	 (Jawi)	

อันเป็นภาษาหลักในการสื่อสารต่อกัน	ความผูกพันของการใช้ภาษาหรือวิถีชีวิต

แบบมาเลย์มุสลิม	จึงเป็นความต้องการของคนที่นี่อย่างไม่เคยแปรเปลี่ยน

	 ความเป็นชาตินิยมแบบมาเลย์มุสลิม	(Malay	Muslim	nationalist)	จึงมี

อยู่ในสังคมนี้มาตลอด	ด้วยเหตุนี้ผู้ที่ต่อสู้เพื่อรักษาเอกลักษณ์นี้เอาไว้อย่างฮัจญี	

สุหลง	(Hajji	Sulong)	จึงอยู่ในความทรงจ�าของผู้คนเสมอมา

	 เขาเป็นคนแรกท่ีน�าเอาชาตินิยมมาเลย์มุสลิมมาสู ่ภาคใต้ของไทย	 

ในฐานะของนักการศาสนา	 ฮัจญีสุหลงเป็นนักปฏิรูปและเป็นนักเคลื่อนไหว

ทางการเมือง	เขาจบการศึกษาจากซาอุดีอาระเบีย	ประเทศที่ศาสนาอิสลามถือ

ก�าเนิดขึ้นมา

	 หลังจากกลับสู่ประเทศไทยในปี	 2473	 เขาจะเกี่ยวข้องอยู่กับการปฏิรูป

ชุมชนมุสลิมมาเลย์และเป็นตัวแทนของผู้รักษาผลประโยชน์ให้แก่ชาวมุสลิม 

ที่มีต่อรัฐไทย	 หลักการใหญ่ของฮัจญีสุหลงคือการมีพ้ืนท่ีทางการเมืองท่ีเป็น 

เขตอิสระในภาคใต้	 ซึ่งอยู่ในระบบสหพันธ์	 ข้อเสนอของเขาเกิดขึ้นในสมัย 

ของปรีดี	พนมยงค์	นายกรัฐมนตรีในเวลานั้น

	 ปี	 2490	 ฮัจญีสุหลงน�าเสนอข้อเรียกร้องที่เป็นเรื่องของชาติพันธุ์ศาสนา	 

6	 ข้อด้วยกันต่อรัฐบาล	 ข้อเรียกร้องเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายอยู่ที่ประเด็นความม ี

2	 Imtiyaz	Yusuf,	Ethnoreligious	and	Political	Dimensions	of	the	Southern	Thailand	Conflict	 

 in	AmitPandya	and	Ellen	Laipson	(eds.)	Islam	and	Politics	:	Renewal	and	Resistance		

	 in	the	Muslim	World,	Washington	D.C.	:	The	Henry	L.Stimson	Center,	2009,	44
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อิสรภาพทางการเมืองของชาวมาเลย์และการรักษาภาษามาเลย์เอาไว้	 ส�าหรับ

ข้อเรียกร้องในเรื่องศาสนาก็จะมุ ่งไปที่การให้การรับรองการใช้ชะรีอะฮ ์

หรือกฎหมายอิสลาม			

	 การจากไปอย่างลึกลับในปี	2497	ของเขา	ท�าให้เขาเป็นสญัลักษณ์ของการ

ลุกขึ้นสู้กับรัฐไทยอย่างไม่แปรเปลี่ยนจนถึงปัจจุบัน

	 ปัจจุบันชาวมาเลย์มุสลิมในภาคใต้ของไทยมีความคิดว่าศาสนาพุทธ 

ของไทยและมาเลย์อิสลามเป็น	 “ระบบปิด”	 และมาจากแนวโน้มสองแนวโน้ม 

ที่แตกต่างกันโดยรากฐาน

	 พวกเขาไม่ต้องการถูกรวมเข้าไปในรัฐไทย	 พวกเขาไม่ต้องการสูญเสีย

เขตแดนอิสรภาพทางศาสนาและวัฒนธรรม	 หากว่ารัฐไทยคือการแสดงออกถึง

จกัรวาลวทิยาของศาสนาพทุธแล้ว	ชาวมาเลย์มุสลิมกไ็ม่ต้องการจะเป็นส่วนหนึง่

ในนั้นด้วย3 

	 ในความเป็นจริงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเวลานี้ได้น�าไปสู่การท�าลาย 

ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่าง	 พี่น้องชาวมุสลิมและพี่น้องชาวพุทธที่อยู ่ 

ร่วมกันในฐานะเพื่อนบ้านมายาวนานนับศตวรรษ	 จนถึงปัจจุบันความสัมพันธ ์

ทีม่ต่ีอกันถกูลดระดบัลง	ตามมาด้วยความไม่ไว้วางใจและความแปลกแยกซึง่กนั

และกัน

	 ชาวมาเลย์มุสลิมในประเทศไทย	 อาจเป็นกลุ่มที่มีความเป็นชาติพันธุ ์

สงูทีส่ดุในชมุชนของโลกมสุลมิกไ็ด้	ดตูวัอย่างได้จากการทีพ่วกเขานบัเรือ่งความ 

เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันจากชาวมุสลิมอื่นๆ	 ว่าต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มชาติพันธ์

เดียวกันนั่นคือชาติพันธุ์มลายู

3		 SurinPitsuwan,	 Islam	 and	 Malay	 Nationalism	 :	 A	 Case	 Study	 of	 Malay-Muslims	 of	 

	 Southern	Thailand
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	 จากมุมมองของความเป็นมาเลย์	 การเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามอาจจะ 

ไม่เพียงพอตามความคิดของพวกเขา	 คนคนนั้นจะต้องเข้าสู่ความเป็นมลายู  

(มาโซ๊ะ	มลายู)	หรือกลายเป็นเชื้อสายมลายูเสียก่อนจึงจะได้รับการยอมรับ

	 ความมุ่งมั่นของนักการศาสนาเช้ือสายมาเลย์	 (Malay	 ulama)	 บทบาท

ของเขาในฐานะผู้ปกป้องศาสนาและชาติพันธุ์	 ตลอดจนเครือข่ายที่เหนียวแน่น

ของพวกเขา	ท�าให้นกัการศาสนาเหล่านีมี้บทบาทส�าคญัในความขดัแย้งทีเ่กิดขึน้

การจัดการความขัดแย้งจากสุรยุทธ์–รัฐบาลปัจจุบัน

	 การรัฐประหารที่น�าโดย	 พลเอกสนธิ	 บุณยรัตนกลิน	 ซึ่งเป็นชาวมุสลิม 

ในปี	 2549	 ได้น�าไปสู่นโยบายสมานฉันท์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งใน 

ภาคใต้ของไทย

	 ในสมยัของนายกทกัษณิ	พลเอกสนธ	ิในฐานะผู้บญัชาการทหารบกในเวลา

นั้นนับเป็นคนแรกที่เสนอให้มีการพูดคุยกับผู้ลุกฮือต้านรัฐแต่ข้อเสนอของเขาก็

ไม่ได้รับการสานต่อ			

	 หลังการรัฐประหาร	 พลเอกสนธิกับนายกรักษาการ	 พลเอกสุรยุทธ์	 

จุฬานนท์	 ให้การยอมรับว่าการสานเสวนากับผู้แยกดินแดนมีความจ�าเป็น	 

พวกเขาสนับสนุนบทบาทของนายกมหฏิร	โมฮัมมัด	(Mahathir	Mohammad)	

ที่จะท�าหน้าที่เป็นผู ้ติดต่อกับผู ้น�าในการแยกดินแดนเพื่อให้มีการพูดคุย 

ถึงสันติภาพกับเจ้าหน้าที่ของไทย

	 ในการเยือนภาคใต้ครั้งแรกหลังการด�ารงต�าแหน่ง	 พลเอกสุรยุทธ	์ 

ได้ขออภัยต่อพี่น ้องภาคใต้ส�าหรับการจัดการกับวิกฤตการณ์ท่ีผิดพลาด 

ของรัฐบาลที่มีมาก่อนหน้าเขา	 ด้วยการใช้ก�าลังเกินกว่าเหตุจนเป็นเหตุให้ม ี

ผูเ้สยีชวีติจ�านวนมาก	พลเอกสรุยทุธ์	ยงัได้ประกาศนริโทษกรรมให้แก่ผู้ใดกต็าม

ที่จะออกมาจากขบวนการต่อต้านรัฐ
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	 จากเหตุการณ์นี้เขาจึงติดต่อกับคนรุ่นเก่าของกลุ่มแยกดินแดน	 PULO	 

และ	 BRN	 ด้วยหวังว่าคนเหล่านี้จะมีบทบาทเป็นตัวกลางระหว่างรัฐบาลและ 

ผูต่้อต้านรฐัรุน่ใหม่ทีอ่ทุศิตนให้แก่ภารกจิของพวกเขาและใช้ความรุนแรงต่อต้าน

รัฐมากกว่ากลุ่มใดๆ	

	 ด้วยความเชื่อท่ีว่าปัจจุบันกลุ่มบาริสัน	 รีโวลูซี	 เนชั่นแนล	 โคออร์ดิเนต	

(BarisanRevolusi	 National	 Coordinate	 -	 BRN	 -	 C)	 เป็นกลุ่มต่อต้านรัฐ 

ที่เข้มแข็งที่สุด	 แต่ในช่วงเวลาดังกล่าว	 BRN	 -	 C	 ก็ปฏิเสธที่จะพูดคุยด้วย	 

ในขณะที่กลุ่มอื่นๆ	 ก็ไม่ให้การขานรับแต่อย่างใด	พลเอกสุรยุทธ์	 ยังคงมีความ

พร้อมที่จะพูดคุยกับกลุ่มดังกล่าวหรือแม้แต่ให้การปกครองตนเองแก่พวกเขา 

แต่ไม่ใช่การแยกตัว	4

	 รฐับาลของ	พลเอกสรุยุทธ์	 ได้น�าเอาศนูย์อ�านวยการจังหวดัชายแดนภาคใต้	

(ศอบต.)	 ที่ยุติบทบาทลงไปในสมัยรัฐบาลนายกทักษิณ	 กลับมาท�างานอีกครั้ง	

นายกทักษิณเองนั้นต้องการให้การใช้กฎหมายในสามจังหวัดภาคใต้ด�าเนินการ

ไปเหมอืนจงัหวดัอืน่ๆ	เนือ่งจากสถานการณ์ในสามจังหวดัภาคใต้ในเวลานัน้เริม่

เป็นปกตมิากขึน้	แต่ต่อมาเหตกุารณ์กลบัรนุแรงขึน้	ด้วยเหตนุีบ้ทบาทของ	ศอบต.	

ในฐานะเวทีของการหาทางออกระหว่างคนในท้องถิ่นกับเจ้าหน้าที่ของรัฐจึง 

มีความจ�าเป็น

	 ปัจจุบัน	ศอบต.	เป็นหน่วยงานที่มีความส�าคัญที่ออกแบบมาให้มีบทบาท

ในการแก้ไขความขัดแย้งในภาคใต้ของไทย	 หน้าที่ส�าคัญของ	 ศอบต.	 ก็คือ 

การท�างานเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่เป็นปรปักษ์กันระหว่างชาวไทยพุทธ 

กับชาวมาเลย์มุสลิมของภาคใต้ให้มายอมรับกันและกันและร่วมมือกัน 

ในการจัดการกับกิจการทางการเมืองและสังคมของพวกเขา

4		 Imtiyaz	Yusuf,	Thailand,	อ้างถึงแล้ว,	หน้า	7	
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	 พลเอกสุรยุทธ์นั้นแม้ว่าจะมีความทุ่มเทในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 

ในภาคใต้ของไทย	แต่การท่ีเขาต้องข้องเกีย่วอยูก่บัการเมอืงภายในประเทศและ

การฟื้นฟูประชาธิปไตยท�าให้เขาต้องหมดเวลาและพลังงานไปกับเรื่องเหล่านี้

	 การขออภัย	 การสานเสวนา	 ตามมาด้วยมาตรการอ่ืนในรัฐบาลของเขา 

อย่างเช่นการให้ความยุติธรรม	 ให้การยอมรับภาษาถิ่นและวัฒนธรรม	 และ 

ให้คนในพ้ืนท่ีจัดการกับกิจการของพวกเขาเอง	 ฯลฯ	 ทั้งหมดนี้เป็นจุดเริ่มต้น 

ของขบวนการสันติภาพในรัฐบาลของเขา	 เป็นการแก้ไขภาพลักษณ์การตอบโต้

ความรุนแรงด้วยความรุนแรง	 แต่กระน้ันก็ยังเป็นที่น่าเสียใจว่าหลังจากนั้น 

การล่าสังหาร	การลักพาตัว	การโจมตีด้วยระเบิด	ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

	 การเลือกต้ังในเดือนธันวาคม	 ปี	 2550	 น�าเอาชัยชนะมาให้พรรค 

พลังประชาชน	 โดยมีนายสมัคร	 สุนทรเวช	 เป็นหัวหน้าพรรคและเป็น 

ผูจ้ดัตัง้รฐับาลในทีส่ดุรฐับาลใหม่	สร้างความประหลาดใจให้แก่สาธารณชนท่ัวไป	

เมือ่	รตอ.	เฉลมิ	อยูบ่�ารงุ	รฐัมนตรมีหาดไทย	ประกาศว่าถงึเวลาทีจ่ะหาทางแก้ไข

ความรุนแรงในภาคใต้กันแล้ว	 ท้ังนี้การแก้ไขปัญหาอาจจะส�าเร็จลงได้ด้วยการ

หารูปแบบบางรูปแบบในการปกครองตนเองขึ้นมา

	 การประกาศข้อเสนอดังกล่าวนี้ได้รับการขานรับอย่างกระตือรือร้นแต่ใน

ไม่ช้าข้อเสนอนี้ก็ค่อยๆ	 เงียบเสียงลง	 โดยตัวของนายกรัฐมนตรีกลับเตือน

รัฐมนตรีของเขาไม่ให้เข้าไปผูกพันกับการพูดคุยที่หละหลวมนี้		

	 กล่าวกันว่าในเบ้ืองต้นนายกสมคัรและรฐับาลของเขา	ไม่มนีโยบายทีช่ดัเจน

ส�าหรับภาคใต้	 ต่อมารัฐบาลของเขาได้เริ่มศึกษารูปแบบของกระบวนการ

สนัตภิาพอาเจะฮ์ในอินโดนเีซยีด้วยความหวงัว่าจะน�ามาปรับใช้กบัความขดัแย้ง

ในประเทศไทย

	 ข้อเสนอดังกล่าวไม่อาจก้าวต่อไปได้		เมือ่นายทหารอาวโุสและผูเ้ชีย่วชาญ

ด้านความมั่นคงปฏิเสธว่าไม่อาจน�าเอาสองเหตุการณ์มาเปรียบเทียบกันได้
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	 ต่อมารัฐบาลของนายกสมัครได้น�าเสนอการท�างานร่วมกันระหว่างทหาร

กับกลุ่มธุรกิจเอกชนในภาคใต้	 ด้วยความหวังว่าการร่วมมือกันดังกล่าวจะช่วย

ท�าให้เศรษฐกิจในพื้นที่เจริญรุ่งเรืองและท�าให้การต่อต้านรัฐน้อยลงไป

	 ในช่วงเวลาเดียวกันรัฐบาลต้องเผชิญอยู ่กับปัญหาความขัดแย้งทาง 

การเมืองที่เรียกกันว่าการเมืองของสีเสื้อ	 รัฐบาลถูกบีบให้โยกย้ายความ 

รับผิดชอบทุกอย่างให ้ทหารจัดการกับการลุกฮือต ่อต ้านรัฐในภาคใต ้	 

แม้ว่ามาตรการที่ถูกน�ามาใช้จะลดความรุนแรงและการตอบโต้จากผู้ต่อต้าน 

รัฐลงไป	 ความรุนแรงก็ยังคงด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งการสังหาร	 

การหายตัวไป	การละเมิดสิทธิมนุษยชน	และการยิงครู

	 การที่รัฐบาลไม่ได้จัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจัง	 ท�าให้เกิดความ 

ห่างเหินระหว่างชาวมาเลย์มุสลิมกับสังคมไทยยิ่งขึ้นไปอีก

	 ในระหว่างเดือนกรกฏาคมปี	 2551	 กลุ่มที่อ้างตัวว่าเป็นผู้แยกดินแดน 

ทีแ่ท้จรงิได้ปรากฎตวัข้ึนมาพร้อมกบัประกาศหยดุยงิ	อย่างไรกต็ามเป็นท่ีเปิดเผย

ในเวลาต่อมาว่าคนเหล่านี้คือผู ้แยกดินแดนท่ีอ�านาจและอิทธิพลถูกลดลง 

ในกลุ ่มแยกดินแดนด้วยกัน	 ทั้งนี้กลุ ่มที่ขึ้นมามีอ�านาจกลายเป็นคนหนุ ่ม 

ที่ไม่ปรากฏตัวแต่มีอ�านาจครอบคลุมกลุ่มต่างๆ

	 ในปลายปีเดียวกัน	มีข่าวเล็ดลอดออกมาว่ารัฐบาลอินโดนีเซียได้กลายมา

เป็นผู้ไกล่เกลี่ยระหว่างรัฐบาลไทยและกลุ่มผู้แยกดินแดนภาคใต้	 อย่างไรก็ตาม

ความหวงัของสนัตภิาพกต้็องมลายลงอกีครัง้เมือ่มกีารยนืยนัว่ารัฐบาลไทยไม่ได้

เข้าไปเกี่ยวข้องแต่อย่างใด	และผู้ที่เข้าไปลงนามอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวก็ไม่ได้

เป็นตัวแทนที่แท้จริงของรัฐบาล

	 ต่อมารัฐบาลของนายกสมชาย	 วงศ์สวัสด์ิ	 ได้มอบเงิน	 8	 พันล้านบาท	 

ให้กับทหารเพื่อต่อสู้กับผู้ต่อต้านรัฐ	 หลังจากนั้นนายกอภิสิทธิ์	 เวชชาชีวะ	 

จากพรรคประชาธิปัตย์ก็พยายามเน้นให้การพัฒนาเป็นศูนย์กลางของการแก้ไข
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ปัญหาในภาคใต้	 รัฐบาลได้อนุมัติเงิน	 63	 พันล้านบาท	 เพื่อแก้ไขปัญหา 

ความมั่นคงและการพัฒนาภาคใต้	 ทั้งนี้โครงการต่างๆ	 ส่วนใหญ่ทหารจะเป็น 

ผู้บริหารจัดการ

	 การเลอืกตัง้ในปี	2554	ได้น�าไปสูช่ยัชนะของพรรคเพือ่ไทย	นางสาวยิง่ลกัษณ์	

ชินวัตร	ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นนายกสตรีคนแรกของประเทศไทย

	 เดือนมีนาคม	ปี	 2555	 อดีตนายกทักษิณได้พบกับหัวหน้าผู้แยกดินแดน 

ทีก่รงุกวัลาลมัเปอร์	เมอืงหลวงของมาเลเซยี	ด้วยความพยายามท่ีจะน�าเอาความ

สมานฉันท์และความสงบสันติกลับสู่ภาคใต้ตอนล่าง	 หลังจากมีการจัดการ 

กับภาคใต้ด้วยความรุนแรงมาก่อน	

	 ความพยายามที่จะให้เกิดการพูดคุยเพ่ือสันติภาพเกิดขึ้นอีกครั้งในวันที	่ 

28	เดือนกุมภาพันธ์	ปี	2013	โดยรัฐบาลไทยกับสภาความมั่นคง	และกลุ่ม	BRN	

มีมาเลเซียเป็นผู้ให้ความสะดวก	 แต่นับจากได้มีการพูดคุยเพื่อหาแนวทางไปสู่

การเจรจาและการท�าข้อตกลงร่วมกัน	ความรุนแรงก็มิได้ลดลง	นอกจากนี้กลุ่ม

ผู้แยกดินแดนหลายกลุ่มก็ไม่ได้ร่วมอยู่ในโต๊ะเจรจาแต่อย่างใด	

	 ในยุคโลกาภิวัตน์	 เราได้เห็นการฟื้นตัวของความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ 

ทั่วโลก	 ในกรณีของชาวมุสลิมในประเทศไทยนั้นพบว่ามีอยู่สองกลุ่ม	 กลุ่มหนึ่ง

สามารถเข้าไปรวมอยู่ในสังคมทั่วไปและรักษาความสัมพันธ์ที่สงบสันติกับรัฐได้			

	 ในขณะทีอ่กีกลุ่มหนึง่ซึง่อยูใ่นภาคใต้ตอนล่างมคีวามแปลกแยกกบัรฐัไทย

และมีแนวโน้มไปในทางที่จะแยกออกมาจากคนกลุ ่มใหญ่ของประเทศ 

นอกจากน้ีพบว่าชาวมสุลมิทีพ่ดูภาษาไทยจากหลากหลายชาตพินัธุใ์นภาคเหนอื

และภาคอืน่ๆ	ของประเทศกบัชาวมาเลย์มสุลมิในภาคใต้ทีย่ดึโยงอยูก่บัชาติพนัธุ์

เดียวกันจะตีความศาสนาอิสลามแตกต่างกัน
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	 กลุ ่มแรกมองตัวเองว่าเป็นชนกลุ ่มน้อยในประเทศท่ีมีชาวพุทธเป็น 

คนส่วนใหญ่	 ในขณะท่ีอีกกลุ่มหน่ึงมองศาสนาอิสลามในฐานะที่เป็นเอกลักษณ ์

ด้านภาษาชาติพันธุ์ของพวกเขาเองในภูมิภาคและถูกบีบให้เข้าไปรวมอยู่ใน 

สังคมไทย

	 ชาวมาเลย์มสุลมิในภาคใต้ตอนล่างของไทยโดยทัว่ไปไม่ค่อยไว้วางใจคนที่

อยู่นอกกลุ่มชาติพันธุ์ของตัวเอง	 และถือว่าตัวของพวกเขาแตกต่างจากชุมชน

มุสลิมกลุ่มอื่นๆ

	 ดังได้กล่าวมาแล้วอัตลักษณ์ของชาวมาเลย์มุสลิมเป็นผลมาจากการ 

รวมตัวกันระหว่างส�านักคิดทางกฎหมายอิสลามของชาฟิอี	 (Shafii	 School	 

of	 Islamic	 law)	และอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์มาเลย์	 ในขณะที่ชุมชนชาติพันธุ์

และมัซฮับ	 (ส�านักคิดทางกฎหมายอิสลาม)	 ของพวกเขาต่างก็มีพลังขับเคลื่อน 

ต่อกันและกัน

	 ชาวมาเลย์มุสลิมในภาคใต้ตอนล่างของไทยค่อยๆ	 พัฒนามาเป็น 

กลุ่มต่อต้านชาวไทยพุทธ	 อันเนื่องมาจากประวัติศาสตร์ด้านศาสนา	 ชาติพันธุ	์

และความเข้าใจผิดทางการเมืองระหว่างชาวไทยและชาวมาเลย์มุสลิม5	 ซึ่งน�า 

ไปสู่การเสียชีวิตอย่างต่อเนื่องของผู้คนในพื้นที่จ�านวนมากอยู่จนถึงทุกวันนี้

	 ขบวนการแยกดินแดนในภาคใต้ของไทยพยายามที่จะแยกจังหวัดที่ม ี

ชาวมาเลย์มุสลมิส่วนใหญ่อยูอ่อกจากประชาชนทีเ่หลือของประเทศ	ครึง่ศตวรรษ

ที่ผ่านมามีการเมืองกลุ่มต่างๆ	 จัดตั้งข้ึนมาเพ่ือสนับสนุนภารกิจนี้	 แต่กลุ่ม 

ที่ต่อต้านรัฐในปัจจุบันส่วนใหญ่มิได้ปรากฏตัวให้เห็น	 ไม่มีกลุ่มใดในเวลานี้มา 

อ้างตัวเองว่าเป็นผู้น�าผู้ต่อต้านรัฐได้	 ผู้ต่อต้านรัฐสามารถกลมกลืนตัวเข้าไป 

อยู่ร่วมกับผู้คนในท้องถิ่นได้เสมอมา

5	ดูรายละเอียดของเรื่องนี้ใน	Duncan	Mc.Cargo,	Tearing	Apart	the	Land:	Islam	and	Legitima-

cy	in	Southern	Thailand,	 
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	 กล่าวกันว่าพวกเขาวางแผนที่จะปรากฏตัวข้ึนภายหลัง	 หลังจากพวกเขา

เข้มแข็งพอและได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากคนท้องถิ่น

	 ภาคใต้ของไทยเป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์	 ซึ่งในทางชาติพันธุ์วัฒนธรรม 

และศาสนาแล้วแตกต่างจากผู้คนส่วนอื่นๆ	ของประเทศไทย	พวกเขาส่วนใหญ่

ยังพูดไทยไม่คล่องแคล้วมากนัก

	 นอกจากนีใ้นภาคใต้ตอนล่างของไทยจะมคีวามแตกต่างระหว่างชาวมาเลย์

มุสลิมที่พูดภาษาท้องถิ่นกับผู้ที่มิใช่มุสลิมซึ่งได้แก่	ชาวไทยพุทธ	ทั้งสองกลุ่มนี้มี

ศาสนาชาตพินัธุท์ีแ่ตกต่างกนัและมโีลกทศัน์ด้านจักรวาลวทิยาทีแ่ตกต่างกนัทัง้นี้

ฝ่ายหนึ่งมีรากมาจากค�าว่าอะกามะฮ์	 อันเป็นแนวคิดทางศาสนาของชาติพันธุ์ 

มาเลย์อิสลาม

	 ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งมีรากมาจากค�าว่าศาสนา	 อันเป็นศาสนาของชาติพันธุ์ 

ไทยพุทธ	ด้วยเหตุนี้ค�าว่า	“ไทยมุสลิม”	ส�าหรับชาวมาเลย์ในสามจังหวัดภาคใต้ 

ตอนล่าง	 จึงเป็นค�าที่มีความขัดแย้งกับนัยยะทางชาติพันธุ์ของชาวมาเลย์มุสลิม

ที่มีศาสนาและการเมืองรวมอยู่ด้วย

	 เป็นเรื่องจ�าเป็นท่ีจะต้องมีความเข้าใจมิติทางชาติพันธุ์	 ศาสนาในความ 

ขัดแย้งที่มีอยู่ในภาคใต้ของไทยด้วยเช่นกัน	 เนื่องจากชาวมาเลย์มุสลิมให้ความ

ส�าคัญเบื้องต้นกับอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์	 อันเป็นสายสัมพันธ์หลักที่มีต่อกัน 

ของพวกเขา	 และพิจารณาว่าประสบการณ์ชีวิตของพวกเขาจะมองผ่านแง่มุม 

ของอะกามะฮ์

	 ค�าว่า	อะกามะฮ์	นัน้หมายถงึศาสนา	“ในภาษามาเลย์”	แต่ยงัมคีวามหมาย

มากกว่านั้น	 เนื่องจากค�าค�านี้ยังหมายถึงอัตลักษณ์ทางศาสนาและชาติพันธุ ์

อีกด้วย

Ithaca:	Cornell	University		Press	2008
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	 ปรากฎการณ์ที่สลับซับซ้อนทางชาติพันธุ ์ศาสนาชาตินิยมในภาคใต ้

ตอนล่างของไทย	ยิ่งน�าไปสู่ความซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีกโดยกลุ่มเคร่งครัดวะฮาบีย์		

ซึ่งได้รับการศึกษามาจากสถาบันทางศาสนาต่างๆ	 ในตะวันออกกลางและ 

เอเชียใต้

	 อันเนื่องมาจากอิทธิพลทางศาสนาและการเมืองของประเทศที่พวกเขา 

ไปศึกษาในระหว่างสมัยที่พวกเขาศึกษาอยู่	 เมื่อกลับมาพวกเขาก็จะสนับสนุน

การปฏิรูปตามแนวทางอิสลามและส่งเสริมความเติบโตของชุมชนมุสลิมที่เดิน

ตามแนวทางการปฏิรูปของส�านักคิดนี้อย่างต่อเนื่อง	 แต่อย่างไรก็ตามหาก

พจิารณาคนกลุม่นีใ้นพืน้ทีซ่ึง่ส่วนใหญ่เป็นนกัวชิาการทางศาสนาจะพบว่าพวกเขา

มิใช่นักปฏิรูปที่ต่อต้านรัฐแต่อย่างใด

	 ทีก่ล่าวมาข้างต้นนัน้เป็นภาพรวมของภาคใต้ตอนล่าง	กระนัน้คนทีคุ่น้เคย

พืน้ทีอ่ย่าง	ดร.วนักาเดร์	เจ๊ะมนั		อาจจะมมีมุมองทีแ่ตกต่างไปจากทีก่ล่าวมากไ็ด้

	 ดร.วันกาเดร์	เจ๊ะมัน	คือ	อดีตประธานขบวนการเบอร์ซาตู	อดีตแกนน�า

ขบวนการแนวร่วมอิสลามปลดแอกปัตตานี	 (IPP)	 และอดีตรองศาสตราจารย์ 

จากมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติมาเลเซีย

	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันอิสรา	 

มลูนธิพิฒันาสือ่มวลชนแห่งประเทศไทยได้จดัรายการราชด�าเนนิเสวนาในหวัข้อ	

“หนึ่งทศวรรษปัญหาภาคใต้ในมุมมองของ	ดร.วันกาเดร์	เจ๊ะมัน	และในมุมมอง

ของ	ดร.จรญั”	ขึน้ในวนัพฤหสับดทีี	่28	พฤศจกิายน	2556	เวลา	13.00-15.30	น.	 

ณ	ห้องประชุมอิศรา	 อมันตกุล	 ช้ัน	 3	 อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ 

แห่งประเทศไทย

	 ผมจึงถูกวางตัวให้น�าเสนอปัญหาและทางออกว่าด้วยกระบวนการ

สันติภาพของไทยกับ	 BRN	 ร่วมกับ	 ดร.วันกาเดร์	 โดยมีคุณปกรณ์	 พ่ึงเนตร	 

ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเป็นผู้ด�าเนินรายการ
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	 ผมได้ยินชื่อ	 ดร.วันกาเดร์	 เจ๊ะมัน	 มาระยะหนึ่งแล้ว	 ว่าเป็นหนึ่งในผู้ท่ี 

รัฐไทยจะสามารถคุยได้	เพื่อหาทางออกให้กับความรุนแรงต่อเนื่องในภาคใต้

	 เมืองสองสามปีที่ผ่านมาพ่ีชายของผม	 (ศ.ดร.อิมรอน	 มะลูลีม)	 บอกว่า	 

ดร.	วนักาเดร์	เป็นคนร่วมสมัยในมหาวทิยาลยัอลั-อซัฮรั	กรงุไคโร	ประเทศอยีปิต์

ด้วยกัน	ต่อมาได้สมัครไปเป็นทหารในกองทัพสหรัฐ	ร�่าเรียนที่สหรัฐและมาสอน

หนังสือที่มาเลเซีย

	 จากค�าพูดของ	 ดร.วันกาเดร์	 เองพบว่าชีวิตของเขาได้ผ่านวันเวลาและ

เหตุการณ์ต่างๆ	 มาแล้วหลายเหตุการณ์ด้วยกัน	 รวมท้ังการเป็นประธาน

ขบวนการเบอร์ซาตู	ซึ่งเขาเคยมีบทบาทส�าคัญมาแล้วในวัย	72	ปี	ดร.วันกาเดร์	

มปัีญหาเรือ่งการรบัฟังอยูบ้่าง	แต่กไ็ด้แสดงความจริงใจในการอธบิายถึงแนวทาง

การเจรจาสันติภาพที่เขามีประสบการณ์อยู่บ้างอย่างพรั่งพรู

	 เนื่องจากได้มีโอกาสเติบโตมาจากโรงเรียนสามัญเหมือนคนไทยคนอื่นๆ	

ดร.วนักาเดร์	จงึให้ภาพสงัคมในภาคใต้ตอนล่างของไทยได้เป็นอย่างด	ีตวัเขาเอง

ยังมีความคล่องแคล่วและมีภรรยาคู่ใจอยู่เคียงข้าง

	 ดร.วันกาเดร์	 มีความเห็นว่าด้วยการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในภาคใต้

หลากหลาย	 เขาเริ่มต้นการน�าเสนอของเขาต่อผู้รับฟังที่มาจากหลายวงการ	 

โดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคงและนักวิชาการและผู้สื่อข่าวว่าแรงจูงใจที่เขาออกมา

พูดในครั้งนี้นั้นอยู่ที่ว่าตัวเขาเองรับความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อชีวิตพี่น้องไม่ได้แล้ว		

ส�าหรับเขาการแบ่งแยกดินแดนเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แล้วในสมัยนี้	ทุกกลุ่มชน

พยายามจะรวมกัน	แตฟ่าตอนี	(ชือ่เรยีกภาคใต้ตอนล่าง)	จะแยกมนัเปน็ไปไม่ได้

แล้ว	แต่การแก้ปัญหานัน้ต้องแก้ด้วยสนัตวิธิ	ีอนัเป็นวธิแีก้ทีท่กุคน	ทกุฝ่ายยอมรบั

การแก้ปัญหาโดยใช้ก�าลังเป็นวิธีที่ทุกคนทั่วโลกไม่ยอมรับ

	 ส�าหรับการส่งทหารลงไปในภาคใต้นั้น	 ดร.วันกาเดร์	 มีความเห็นว่า 

เป็นเร่ืองปกติของรัฐ	 แต่ก�าลังทหารที่ส่งไปนั้นไปท�าอะไร	 หากไปปราบปราม 
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อย่างเดียว	 ใช้ก�าลังรบอย่างเดียวถือว่าเป็นวิธีการที่ผิด	 การใช้ก�าลังทหาร 

อาจไม่ใช่หนทางในการแก้ปัญหา

	 เม่ือกล่าวถึงการพูดคุยเพื่อปูทางไปสู่ข้อตกลงระหว่างรัฐไทยกับ	 BRN		 

ดร.วันกาเดร์	 มีความคิดว่าการพูดคุยจะมีผลทั้งทางบวกและทางลบขึ้นอยู่กับ

พฤติกรรมและเทคนิคของการเปิดเวทีพูดคุย	 ส�าหรับเขาการพูดคุยในปัจจุบัน

ถือว่ายังไม่ถูกต้อง	 จึงอาจมีผลลบมากกว่าผลบวก	 เช่น	 การพูดคุยที่ผ่านมา 

มาเลย์ได้เชิญกลุ่มผู้น�า	 16	 คน	 พบปะพูดคุยกับอดีตนายกทักษิณแต่มีความ 

ผิดพลาด	2	ประการเกิดขึ้น

	 1.	 คนแปลภาษาจากไทยเป็นมลายูแปลไม่ถูกต้อง

	 2.	 เวลาให้เข้าพบ	นายกทกัษณิให้เข้าพบเพียง	6	คน	มนัไม่ถกูต้องจึงเกดิ

ความรุนแรงตามมา	พวกที่ไม่ได้เข้าพูดคุยก็เกิดความเจ็บแค้นจึงเกิดระเบิดขึ้นที่

ยะลา-หาดใหญ่

	 กระนั้นก็ตามจะพบว่าในการพูดคุยผู้ร่วมพูดคุยทุกคนจะเป็นผู้ท่ีอยู่ใน

องค์กร	 แต่ยังไม่ใช่ผู้มีอ�านาจจริงที่จะสามารถหยุดกลุ่มผู้ปฏิบัติการท่ีอยู่ใน 

พืน้ทีไ่ด้	ด้วยเหตนุี	้ดร.วนักาเดร์	จงึน�าเสนอว่าควรจะมกีารพดูคยุในประเทศไทย

ด้วยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดใดก็ตาม		

	 เขามีความเห็นว่ากลุ่มที่ปฏิบัติการอยู่ในภาคใต้ตอนล่างในทุกวันนี้	 คือ	 

กลุ่มที่แยกออกมาปฏิบัติการเองไม่มีอุดมการณ์ที่ชัดเจน	อาจเป็นกลุ่มที่มีความ

เจ็บแค้นมากกว่า	 เมื่อกล่าวถึงกลุ่มต่างๆ	 ที่ต่อต้านรัฐต่อไป	 รวมถึงกลุ่ม	 BRN	 

ดร.วันกาเดร์	 บอกว่ากลุ่มที่เคลื่อนไหวอยู่อาจจะเป็นกลุ่มเล็กๆ	ที่สังคมไม่เคย

เอ่ยถึงพวกเขาเลยก็ได้				

	 นอกจากนี้เขายังยืนยันต่อไปว่ากลุ ่มท่ีต่อต้านรัฐท่ีต่อสู้อยู ่ใต้ดินน้ัน 

คิดไม่เหมือนกันกับกลุ่มท่ีอยู่บนดินจึงยากที่จะเข้าใจกันได้	 เช่น	 คนบนดินรู้ว่า 

ผมเป็นประธานแต่คนออกค�าสั่งจริงๆ	 กลับเป็นอีกคนหนึ่ง	 (อันเป็นการยืนยัน 
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ถึงความจริงท่ีเกิดข้ึนว่า	 ดร.วันกาเดร์	 ไม่ใช่ผู้ที่สามารถสั่งคนในขบวนการได้)	 

ดังที่เขาได้บอกว่าตัวเขาเองยังไม่เคยเห็นคนบนดินล่วงรู ้ถึงคนออกค�าสั่ง 

จริงๆ	 เลย	 เช่น	 ไม่เคยปรากฏชื่อของคนเหล่านั้นในสื่อที่เป็นหนังสือพิมพ ์

แต่อย่างใด

	 อย่างไรก็ตาม	 ดร.วันกาเดร์	 กลับมีความเชื่อว่าในการท�างานเพื่อแก้ไข

ปัญหาความขัดแย้งในภาคใต้นั้นรัฐบาลไทยเดินมาถูกทางแล้ว	 เขาบอกว่า 

เจ้าหน้าที่ไทยที่ลงไปท�างานใน	 3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นผู้มีความรู้ 

ความสามารถ	 ส�าเร็จการศึกษามาจากหลากหลายสถาบันส�าคัญๆ	 ของโลก	 

และเป็นผู้มีประสิทธิภาพและเป็นผู้ที่มีอ�านาจเต็มตามกฎหมาย	มีงบประมาณ

พอเพียง	มีเวลาเพียงพอ	ปัจจัยทั้งหมดเป็นผลบวกแต่	ดร.วันกาเดร์	ก็บอกด้วย

ว่าที่ไม่ประสบผลส�าเร็จเพราะ	

	 1.	 รัฐไทยยังใช้วิธีการปราบปรามเป็นหลัก	 ประชาชนในพื้นที่ไม่ยอมรับ

การแก้ปัญหาด้วยการปราบปราม	 ประชาชนส่วนน้อยอาจจะเห็นด้วยแต่คน 

ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย

	 2.	 แก้ด้วยสันติวิธีก็ไม่สามารถบอกได้ว่าจะใช้วิธีการใด	 แต่ควรจะเปิด 

เวทีให้มีการพูดคุยหาทางออก	โดยไม่ต้องใช้ระเบิดใช้ปืน	แต่ควรใช้ความรู้

	 3.	 การแก้ปัญหาต้องแก้ร่วมกัน	 ระหว่างภาครัฐกับผู้เห็นต่าง	 ไม่ใช ่

ให้เจ้าหน้าที่รัฐแก้อยู่ฝ่ายเดียว	 ต้องให้ผู้เห็นต่างมาแก้ด้วย	 ซ่ึงคนเหล่านี้ม	ี 

2	 กลุ่ม	 กลุ่มหนึ่งเห็นด้วยกับการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี	 ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่ง 

ไม่เห็นด้วย	เราจึงควรเอากลุ่มที่เห็นด้วยมาแก้ปัญหาร่วมกันก่อน

	 4.	 จังหวัดภาคใต้เป็นปัญหาภายในของเรา	ฉะนั้นเราต้องแก้ด้วยตัวของ

เราเอง	 ไม่ต้องไปพึง่ประเทศอืน่	 จดัเวทพีดูคยุในบ้านเราเอง	ส�าหรับ	ดร.วนักาเดร์ 

แล้วเขาไม่ต้องการที่จะแก้ปัญหาโดยอาศัยประเทศอื่น

	 5.	 เราจะต้องมีองค์กรหนึ่งที่สามารถชี้แนะได้อย่างถูกต้องแม่นย�าว่า
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บุคคลใด	 กลุ่มใด	 องค์กรใดที่ก�าลังมีบทบาทอยู่ในความขัดแย้งใน	 3	 จังหวัด 

ภาคใต้	 ต้องมีองค์กรที่เป็นแนวสันติบาล	 ที่สามารถชี้ได้ว่าใครเป็นตัวจริง	 

อย่าไปพูดกับคนอื่น	 ต้องเอาคนที่เป็นตัวจริงมาพูดคุยด้วยไม่เช่นนั้นจะ 

เสียเวลาเปล่า	 แต่เรื่องที่จะเอาคนที่มีบทบาทแท้จริงออกมาพูดคุยด้วยนั้น 

มันมีปัญหา	 เพราะพวกนี้ท�างานใต้ดิน	 เราจึงต้องเอากลไกอ่ืนมาช่วยชี	้ 

น�าคนใต้ดินที่คิดว่าเราควรจะแก้ปัญหาโดยสันติวิธีมาช่วยช้ีให้เราว่าใครเป็น 

ผู้มีอ�านาจอยู่เบื้องหลัง	มันยาก	แต่ยากอย่างไรเราก็ต้องพยายาม

	 ดร.วนักาเดร์	 กล่าวปิดท้ายว่าตัวเขาเองปรารถนาทีจ่ะเหน็	 3	 จังหวดัภาคใต้ 

อยู่อย่างสงบสุข	ราบรื่น	อย่างจังหวัดอื่นในราชอาณาจักรไทย

	 ดังที่เขาพูดว่า	 “การท่ีเราจะเรียกร้องชักจูง	 กลุ่มจูแว	 มาพูดในบ้านเรา	 

ผมว่าเราต้องใช้คนจูแวด้วยกันไปชักจูงเขา	 เป็นคนจูแวที่เห็นพ้องกับวิธีการ 

แก้ปัญหาโดยสนัตวิธิ	ีเลอืกคนจแูวพวกนีไ้ปช่วยพูด	ช่วยหาทางว่ามนัถึงเวลาแล้ว

ที่เราจะต้องแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี	 แก้ปัญหาด้วยเหตุผล	 ไม่ใช่ใช้ความรุนแรง	 

ถ้าผมจะบอกเขา	เขาก็ไม่ค่อยเชื่ออยู่แล้ว	บอกเขาว่าแก้ปัญหาแบบใช้ก�าลังมีแต่

แพ้กับแพ้	 ส่วนการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีมีแต่ชนะกับชนะ	 ไม่มีใครแพ้	 ถ้าแก้

ปัญหาแบบใช้ก�าลังคนที่แพ้มากที่สุด	คือ	พวกจูแว	เพราะอาวุธของพวกเขายังมี 

ไม่มากพอ	 พร้อมกับแนะน�าต่อไปว่าในการพูดคุยรัฐบาลอย่าให้ความส�าคัญ 

กับองค์กรใดองค์กรหน่ึง	 ต้องให้ความส�าคัญกับทุกกลุ่มมากกว่าโดยเฉพาะ 

กลุ่มจูแว	กลุ่มใดที่เป็นผู้ปฏิบัติการจริงๆ	ก็ให้พูดคุยกับกลุ่มนั้น

	 และเมื่อกล่าวถึงเหตุการณ์ในตากใบเขาให้ความเห็นว่าเจ้าหน้าที่ไทย 

ยังไม่เปลี่ยนวิธีคิดต่อการปกครองคนมลายูซึ่งมีเหตุการณ์ท�านองนี้มาต้ังแต่

เหตุการณ์ที่สะพานกอตอจนมาถึงตากใบในที่สุด	 ซ่ึงเท่ากับเป็นการตอกย�้าถึง 

วิธีคิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐไทย	 โดยเฉพาะคนบางกลุ ่มว่ายังมองคนมลายู 

เป็นชนชั้น	3	ของประเทศไทยอยู่นั่นเอง	
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ชีวิตที่เป็นดั่งนกขมิ้นของ	ดร.วัน

	 สมาพันธ์นักศึกษารักสันติจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับชมรมนักศึกษา 

รักสันติ	มอ.	ปัตตานีและชุมนุมสิงห์สันติภาพ	มอ.ปัตตานีได้เชิญ	ดร.วัน	กับผม

ไปหาทางออกให้กับภาคใต้อีกครั้งหนึ่งเมื่อปลายเดือนธันวาคมที่มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 การจัดครั้งนี้มีนักศึกษาและประชาชน	 

รวมท้ังเจ ้าหน้าท่ีของรัฐไม่ต�่ากว่า	 500	 คนเข้าฟังความคิดเห็น	 โดยม	ี 

ผศ.ดร.สามารถ	 ทองเฝือ	 อดีตรักษาการคณบดี	 คณะรัฐศาสตร์	 มอ.	 ปัตตาน ี

เป็นผู้ด�าเนินรายการ

	 การที่นักศึกษาแห่กันเข้ามารับฟัง	 ตั้งค�าถามและเสนอแนวความคิดนี	้	 

ส่วนหนึ่งเป็นเพราะพวกเขารับรู้เรื่องของ	 ดร.วัน	 มาช้านาน	 แต่ไม่เคยเห็น	 

ดร.วัน	นั่นเอง	แม้ว่าเขาจะถือก�าเนิดในจังหวัดปัตตานีก็ตาม

	 ดร.วัน	 เปิดเวทีด้วยการกล่าวถึงการใช้ก�าลังและสันติวิธีเป็นช่วงๆ	 

พร้อมกบัยอมรบัว่าตวัเขาเองตอนอาย	ุ19	ปี	นัน้เขาคดิว่าการใช้ก�าลงัคอืทางออก

ในการแก้ไขปัญหา	 และเมื่อมีอายุมากข้ึน	 เขาจึงเร่ิมคิดถึงแนวทางสันติวิธ	ี 

และคิดว่าสันติวิธีคือยาวิเศษที่สามารถเยียวยาความขัดแย้งได้

	 บทเรียนในประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่ว่านักต่อสู้เพ่ือปลดปล่อย

สังคมของตนเองให้พ้นจากการกดข่ี	 เอารัดเอาเปรียบ	 จะใช้สันติวิธีเสมอไป 

เนลสัน	 แมนเดลลา	 นักต่อสู ้และนักคิดคนส�าคัญของแอฟริกาใต้ก็เคยใช ้

ทั้งสันติวิธีและความรุนแรงมาแล้ว	 ก่อนที่ในท่ีสุดจะเลือกสันติวิธีเป็นวิธีการ

สุดท้ายที่จะน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาระยะยาวระหว่างคนขาวกับคนด�า

	 	สิ่งที่	ดร.วัน	ได้น�ามากล่าวที่วิทยาลัยอิสลามศึกษา	มอ.ปัตตานีก็เหมือนๆ	

กันที่เขาได้กล่าวมาแล้ว	 อย่างที่ผมได้น�าเสนอในบทความของผมในมติชน 

สุดสัปดาห์	 (ตอนที่	 5)	 แต่อาจมีบางแง่มุมที่มีความต่างออกไปบ้างอย่างที่เขา 

กล่าวว่า
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	 คนบางกลุ่มเห็นว่าสันติวิธีน�าเอาความส�าเร็จมาให้	 หากว่ารัฐและกลุ่ม 

ผู้แยกดินแดนรวมกันได้	ความไม่ลงรอยกันก็จะลดน้อยลง	น�าไปสู่การยกระดับ

วถิชีวีติของผูค้นในพืน้ทีท่กุด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการศกึษา	เศรษฐกจิ	และสังคม

	 ในการเปลี่ยนจากการใช้ก�าลังมาเป็นสันติวิธีนั้น	 ดร.วัน	 เล่าให้ฟังว่า 

“แต่ก่อนผมขอแก้ไขปัญหาด้วยการใช้ก�าลังแต่	 30	 ปี	 ต่อมาผมเลือกสันติวิธี		 

มันต้องเริ่มจากสันติวิธีก่อนแล้วค่อยหาหนทางต่อไป	 ทั้งบุชและแบลร์	 ยอมรับ

ว่าการใช้ก�าลังน�าไปสู่ความพ่ายแพ้ในที่สุด”	ดร.วัน	กล่าวต่อไปว่า

	 ส�าหรับคนภาคใต้แล้ว	 พวกเขายังมองรัฐไทยว่าเป็นเจ้าอาณานิคมอยู่		 

และมองว่ารัฐไทยไม่อยากแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง	 คนที่เข้ามาแก้ไขก็มอง 

ภาคใต้ว่าเป็นอาณานิคม

	 “ผมอยู่กับการเจรจามา	20	ปี	แล้ว	เข้าร่วมการเจรจามาสามครั้งตั้งแต่ยัง

หนุ่มแน่น	และเมื่อเอาคนที่ไม่จริงใจมาพูดคุยด้วยมันก็ซ�้าๆ	ซากๆ	แล้วก็ไม่จบ”

	 “เอาคนเก่าๆ	ไปเจรจากเ็ท่าน้ัน	เห็นมานานแล้วว่าไม่ส�าเรจ็	ไปตอกย�า้เรือ่ง

ที่ท�าไม่ส�าเร็จท�าไม?

	 ส�าหรับ	ดร.วัน	ถ้าจะมีการพูดคุยกัน	“ต้องเริ่มกันใหม่	ถ้าคุยกับแบบเก่าๆ	

อีกยี่สิบปีก็ไม่จบ	ผมเลยเลิกเจรจา	ต้องเลือกคนเจรจาแต่ไม่ใช่ไปชี้ว่าจะเอาคน

นั้นคนนี้	 ต้องเอาคนที่เกี่ยวข้องจริง	 เอาคนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระเบิดจริงๆ	 

มาพูดด้วย”

	 ดร.วัน	 เปิดเผยความในใจว่าด้วยการเจรจาที่เขาเคยเข้าร่วมอย่างตรงไป

ตรงมาว่า

	 “เดี๋ยวนี้ผมหยุดหลอกแล้ว	เราเคยหลอกว่าเราอยากคุย	เราเข้าร่วมแต่เรา

ก็หลอกเจ้าหน้าท่ีรัฐและส่วนใหญ่เจ้าหน้าท่ีรัฐก็หลอกเราเช่นกัน	พวกเขาไม่ได้

ตั้งใจจะแก้ปัญหา	 หาไม่แล้วพวกเขาคงไม่จับคนนั้นคนนี้หรอก	 ต่างฝ่าย 

ต่างหลอกกัน	 ด้วยเหตุนี้ จึงต้องมีความละเอียดอ่อน	 ต้องคุยกับคนที่ม ี
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บทบาทจริง	ซึ่งรัฐบาลไทยท�าได้	ส่วนเรื่องใส่หน้ากากเข้าหากันนั้นควรจะยุติได้

แล้ว	และควรจะเป็นสังคมที่มีอารยธรรม”

	 นี่คือทั้งหมดท่ีอดีตประธานขบวนการเบอร์ซาตูอดีตแกนน�าขบวนการ 

แนวร่วมอิสลามปลดปล่อยปัตตานี	 (IPP)	 และอดีตรองศาสตราจารย  ์

จากมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติมาเลเซียน�าเสนอ

ชีวิตที่เป็นประหนึ่งนกไร้รังของ	ดร.วัน

	 ดร.วัน	 เข้าศึกษาที่โรงเรียนมัธยมสายบุรีและโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

จนถึงมัธยมเจ็ด	 (สมัยที่ยังมี	 ม7	 -	ม8)	แล้วจึงเดินทางไปศึกษาที่มหาวิทยาลัย 

อัล-อัซฮัร	กรุงไคโร	ประเทศอียิปต์

	 ดร.วัน	 เล่าให้ผมฟังว่าชีวิตของเขาก็เหมือนเด็กยากจนแต่มีความมุ่งมั่น 

ในภาคใต้ส่วนใหญ่ที่ต ้องการไปอยู ่อียิปต์แต่เนื่องจากตัวเขาไม่มีความรู ้

ภาษาอาหรับมากนัก	 เขาจึงถูกส่งไปเรียนชั้นประถมของอาหรับใหม่จนจบ 

ประถมต้น	ซึ่งท�าให้เสียเวลามาก	และไม่มั่นใจในภาษาอาหรับของตนเอง

	 หลังจากใช้ชีวิตในอียิปต์	 4	 ปี	 จึงดิ้นรนติดต่อกับหน่วยงานของสหรัฐ 

ในอียิปต์เพื่อไปอยู ่ในสหรัฐ	 และเข้าเป็นทหารส่งก�าลังบ�ารุงของกองทัพ 

สหรัฐ	2	ปี	พร้อมกับไปอยู่เวียดนามเป็นระยะเวลาสั้นๆ	1	เดือน

	 หลังจากจบภารกิจในการเข้าเป็นทหารในสหรัฐ	 จึงได้รับการสนับสนุน 

ให้เข้าเรียนมหาวิทยาลัย	 Rutgers	 ในรัฐนิวเจอร์ซี	 ใช้เวลาศึกษา	 3	 ปีคร่ึง	 

กลับมาท�างานที่อุดรธานีราว	 2	 ปี	 จึงเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาเอก 

ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย	(ANU)

	 เมื่อจบการศึกษาแล้ว	 ดร.วัน	 ได้เข้าสอนทั้งในมหาวิทยาลัยกะบังสะอัน

ของมาเลเซีย	 (UKM)	 อยู่	 4	 ปี	 ก่อนจะเดินทางไปสอนที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติ

บรูไนอีก	 8	 ปี	 ดร.วัน	 บอกว่าวันเวลาในบรูไนเป็นช่วงเวลาที่สงบเงียบ	 
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ตามบรรยากาศของประเทศ	 แม้จะมีรายได้ดีแต่	 ดร.วัน	 ได้แสดงความเสียใจ 

ออกมาให้เห็นว่าบรูไนในสายตาของ	 ดร.วัน	 นั้นเป็นประเทศที่ชอบแบ่งแยก 

ผู้คนและมองคนที่ไม่ใช่ชาวบรูไนด้วยสายตาที่ดูถูกดูแคลน

	 ดร.วัน	 ยุติบทบาทของผู้สอนหนังสือลงที่มหาวิทยาลัยอิสลามมาเลเซีย	

(UIA)	ซึ่งเขาสอนที่นี่ยาวนานถึง	6	ปี

	 ดร.วัน	 ไม่ได้มีความมุ่งหมายจะยุติความเป็นครูบาอาจารย์	 แต่อย่างใด	 

แต่ในครั้งท่ีมีการพูดคุยเร่ืองขบวนการต่อสู้ในภาคใต้ของไทย	 ในงานสัมมนา 

ทีจ่ดัขึน้ในมาเลเซยีน้ันมฝีรัง่ผูห้น่ึงได้มาพดูถึงขบวนการเบอร์ซาตเูป็นคุง้เป็นแคว 

อย่างไม่รู้จริง	 ดร.วัน	 จึงลุกข้ึนคัดค้านอย่างจริงจัง	 และกล่าวโต้ฝรั่งผู้นั้นว่า 

รู้ไม่จริง	เพราะตัวเขาเองนี่แหละที่เป็นประธานขบวนการเบอร์ซาตู

	 การทีเ่ขาเปิดตวัว่าเขาเป็นประธานขบวนการเบอร์ซาต	ูท�าให้เขาถกูกดดนั

จากรัฐบาลมาเลเซียท่ีบังคับให้เขาเลือกว่าจะไปลี้ภัยอยู่ที่ใด	 ในที่สุด	 ดร.วัน	 

ได้เลือกที่จะไปอยู่สวีเด็น	 ซึ่งเป็นดินแดนเดียวกันที่ตวนกูบีรอ	 กะตอนีลอ	 

ประธานขบวนการพูโล	 (PULO)	 ได้ไปอยู่ท่ีนั่นเช่นกัน	 ก่อนที่จะไปจบชีวิตลง 

ในกรุงดามัสกัส	ประเทศซีเรีย	เมื่อราว	4	-	5	ปี	ที่ผ่านมา

	 ดร.วัน	ได้ใช้ชีวิตในสวีเด็นเป็นเวลา	3	ปี	ก่อนที่จะไปอยู่ที่เยอรมนี	6	เดือน	

หลังจากน้ันเขาจึงกลับมาอยู่ท่ีรัฐกลันตันของมาเลเซีย	 ซึ่งอยู่ติดกับจังหวัด

นราธิวาสของไทยได้อีกครั้ง		

	 เขาพูดถึงชีวิตที่สวีเด็นว่าเป็นชีวิตท่ีสงบ	 แม้จะหนาวเหน็บ	 ประเทศนี ้

ไม่มีสงคราม	 มีแต่ผลิตอาวุธไปขายให้ประเทศอื่น	 เขาเล่าว่าที่สวีเด็นนั้นเมื่อ 

เขาขออะไรที่นี่ก็มอบให้ได้	 เขาจึงเข้าออกประเทศต่างๆ	 โดยหนังสือเดินทาง 

ที่สวีเด็นออกให้

	 เมื่อเขาตัดสินใจเดินทางกลับประเทศไทยบ้านเกิดเมืองนอนของเขา		 

ฝ่ายไทยไม่ได้เข้าจับกุมและยอมให้เขากลับบ้านเกิดของเขาได้	เขาบอกว่าตัวเขา
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อาจจะถูกหรืออาจจะผิดก็ได้	 เนื่องจากเป็นหนึ่งในผู้ต่อต้านรัฐไทยมาต้ังแต ่

อายุ	19	ปี	ปัจจุบันเขามีอายุ	72	ปี

	 พร้อมกับบอกว่าหากต้องการแก้ปัญหาภาคใต้ต้องถามคนอย่างเขา 

หลายๆ	คน	ซึ่งใน	3	จังหวัดนี้มีคนแบบเดียวกับเขาไม่น้อยกว่า	5-10	คน

	 ในช่วงท้ายๆ	 ของการเสวนา	 ดร.วัน	 ได้ให้ข้อคิดที่น่าสนใจเอาไว้ว่า 

เมื่อกระท�าการอะไรต่อมนุษย์ด้วยกันก็ควรต้องคิดค�านึงให้มาก	 คนส่วนใหญ ่

ไม่เห็นด้วยกับความรุนแรง	 ตัดยางไม่ได้	 คนที่สูญเสียมากที่สุดคือคนที่อยู ่

ตรงกลาง	พวกเขามีแต่สูญเสียกับสูญเสีย

	 ดร.วัน	 มีความเชื่อว่าความขัดแย้งในภาคใต้น้ันรัฐเองก็อยากให้จบ	 

แม้มีคนส่วนน้อยที่ยังไม่อยากให้มันจบก็ตาม

	 ดร.วนั	บอกว่าเขามคีวามล�าบากใจอยูเ่หมอืนกนัทีก่ะลนัตัน	เนือ่งจากมคีน

มาหาเขาบ่อยทั้งมาดีและมาร้าย	 แต่เขาไม่กลัว	 นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการ 

จากประเทศต่างๆ	มาพบกับเขาเช่นกัน	 เพื่อรับรู้ชีวิตของเขา	 เมื่อถูกถามว่าเขา

หวาดกลัวไหมกับค�าขมขู่ทั้งหลาย	 ดร.วัน	 บอกว่าตัวเขาก็เคยเป็นนักต่อสู้หรือ 

จูแวมาก่อน		เขาจึงไม่ได้หวาดหวั่นอะไร

	 เขาบอกว่าเวลานี้	 เขาไม่มีบทบาทอะไรแล้วแต่ถ้ารัฐไทยจะให้เขาชี้แนะ

อะไร	เขาก็คงท�าได้บ้าง	เขาย�้าอยู่ตลอดว่าถ้ารัฐไทย	ต้องการความส�าเร็จต้องคุย

กับคนหน้าใหม่ไม่ใช่คนหน้าเดิม

	 ปัจจุบัน	 ดร.วัน	 มีบุตรสามคน	 คนโตเป็นนายแพทย์	 ส่วนอีกสองคนเป็น 

นักธุรกิจและเป็นนักวิชาการ
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คว�มจำ�เป็นเร่งด่วนในปีแรกของก�รเป็นประช�คมอ�เซียน
คือคว�มร่วมมือกันของอ�เซียนต่อปัญห�ก�รปร�บปร�ม
ก�รค้�มนุษย์

ดร.สุธ�ด� เมฆรุ่งเรืองกุล 

อาจารย์และนักวิจัยศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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สถานการณ์การค้ามนุษย์ในอาเซียนปี	2559

	 เมื่อวันที่	 30	 มิถุนายนท่ีผ่านมา	 กระทรวงต่างประเทศสหรัฐ	 โดย 

นายจอห์น	 แคร่ี	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	 สหรัฐอเมริกา	 

เผยแพร่รายงานประจ�าปี	 เรื่อง	 สถานการณ์การค้ามนุษย์	 ประจ�าปี	 2559	 

(Trafficking	in	Persons	Report	2016	หรอื	TIP	Report	2016)	เป็นการส�ารวจ

ทุกประเทศได้เปิดเผยรายงานค้ามนุษย์ปี	 2559	 โดยประเทศไทยถูกเลื่อน 

อันดับจาก	 “บัญชี	 3”	 (Tier	 3)	 ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีสถานการณ์ค้ามนุษย์

ระดับเลวร้ายท่ีสุด	 โดยเมื่อปี	 2557	 ไทยถูกลดอันดับอัตโนมัติจากบัญช ี

กลุ่มที่	 2	 ซึ่งต้องจับตามอง	 ไปอยู่ในบัญชีกลุ่มที่	 3	 (Tier	 3)	 สู่	 “บัญชีที่	 2	 

ต้องจบัตา”	(Tier	2	Watch	List)	โดยในรายงานระบวุ่าประเทศไทยเป็นประเทศ

ที่มีพยายามขจัดการค้ามนุษย์	มีการด�าเนินคดีข้าราชการทุจริต	แต่ปัญหาทุจริต

และข้าราชการสมรู ้ร ่วมคิดยังคงเป็นอุปสรรคต่อการปราบการค้ามนุษย์	 

ขณะที่ประเทศเมียนมาถูกลดอันดับไปอยู่	 “บัญชีที่	 3	 สถานการณ์เลวร้าย”	 

เช่นเดียวกับประเทศเกาหลีเหนือ	 และประเทศปาปัวนิวกินี	 โดยในรายงาน 

ประจ�าปี	 2559	 ประเทศที่ถูกจัดอันดับให้อยู่ในบัญชีกลุ ่มที่	 3	 ประเทศ 

ที่มีสถานการณ์ค ้ามนุษย์ระดับเลวร้ายที่สุด	 (Tier	 3)	 มี	 26	 ประเทศ	 

ได้แก่	 แอลจีเรีย	 เบลารุส,	 เบลิส,	 พม่า,	 บุรุนดี,	 สาธารณรัฐแอฟริกากลาง,	 

โคโมรอส,	จบิูต,ิ	อเิควทอเรียลกนิ,ี	เอรเิทรยี,	แกมเบีย,	กนิี-บซิเซา,	เฮต,ิ	อหิร่าน,	

เกาหลีเหนือ,	หมู่เกาะมาร์แชล,	มอริเตเนีย,	รัสเซีย,	เซาท์ซูดาน,	ซูดาน,	ซีเรีย,	

เติร์กเมนิสถาน,	 อุซเบกิสถาน,	 เวเนซุเอลา,	 ซิมบับเว	 ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

มีเพียงประเทศเมียนมาประเทศเดียวที่ถูกลดอันดับจากบัญชีที่	2	ซึ่งต้องจับตา

มอง	 (Tier	 2	Watch	 List)	 ไปอยู่ในบัญชีที่	 3	 (Tier	 3)	 กลุ่มที่	 3	 ประเทศ 

ที่มีสถานการณ์ค้ามนุษย์ระดับเลวร้ายที่สุด
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	 รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ปี	 2558	 ของ	 IOM	 ชี้ว่า	 เหยื่อการค้า

มนุษย์ทั่วโลกที่	 IOM	 เข้าไปช่วยเหลือมี	 7,000	 ราย	 ในประเทศปลายทาง	 

115	ประเทศ	โดยในจ�านวนนี้มีมากถึงร้อยละ	25	เป็นเหยื่อค้ามนุษย์ที่มาจาก

ประเทศอาเซยีน	ในบรรดาเหยือ่ค้ามนษุย์จากประเทศอาเซยีนเหล่านีร้้อยละ	92	

เป็นเหย่ือค้ามนุษย์ที่ถูกบังคับใช้แรงงานและอยู่ในภาคค้าบริการ	 ซึ่งรวมถึง 

การค้าแรงงานในบ้านด้วย	 และอีกร ้อยละ	 7	 เป็นเหยื่อการค้ามนุษย  ์

ที่มีจุดประสงค์เพื่อการค้าบริการทางเพศ
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InfoGraphic	จาก	รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ปี	2558	ของ	IOM
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ประชาคมอาเซียนกับพลังความร่วมมือแก้ปัญหาการค้ามนุษย์

	 ผู ้น�าประเทศในอาเซียนได้ร่วมในพิธีเปิดการเป็นประชาคมอาเซียน 

อย่างเป็นทางการในปลายปี	 พ.ศ.	 2558	 เพ่ือให้	 10	 ประเทศอาเซียนเข้ามา 

ใกล้ชิดกันมากข้ึน	 โดยไม่เพียงเฉพาะแต่ทางด้านการบูรณาการทางเศรษฐกิจ 

เข้าด้วยกันเท่านั้น	 แต่ยังเป็นการสร้างความมั่นคงและการเมือง	 เช่นเดียว 

กับการบูรณาการด้านสังคมและวัฒนธรรมอีกด้วย	 สิ่งหนึ่งท่ีสามารถทดสอบ

ความฝันที่จะรวมกันเป็นประชาคมคือชีวิตความเป็นอยู่ของพลเมืองสามัญชน 

จะดีขึน้หรอืไม่?	และปัญหาส�าคญัประการหนึง่คือโศกนาฎกรรมของการค้ามนษุย์

ในอาเซยีนยงัคงด�ารงอยูต่่อไปหรอืไม่?	ในปี	2558	มรีายงานข่าวส�าคญัว่าพบศพ

ของผูอ้พยพชาวโรฮนีจากว่า	200	ศพ	ถกูฝังไว้ตามตะเขบ็ชายแดนไทย	-	มาเลเซยี	

กรณีนี้ยังอยู่ในระหว่างตรวจสอบแต่ก็มีความห่วงกังวลกันเป็นอย่างยิ่งว่าศพ 

เหล่านี้คือเหยื่อค้ามนุษย์ที่ถูกส่งมาจากรัฐระขิ่น	 (Rakhine	State)	 ในประเทศ

เมียนมาและได้ถูกลักพาตัวมาหรือถูกค้ามนุษย์ก่อนที่จะถูกทิ้งและฆ่าที่นี่	

นอกจากนั้นยังมีข่าวเกี่ยวกับชาวโรฮีนจากว่าล้านคนถูกค้ามนุษย์ข้ามประเทศ 

ไปยังประเทศต่างๆ	ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อท�างานในอุตสาหกรรมต่างๆ	

รวมถึงงานค้าบริการทางเพศ	 งานประมง	 และงานในฟาร์มเกษตร	 โดยจ�านวน

ตวัเลขของผูเ้สยีหายจากการตกเป็นเหยือ่การค้ามนษุย์ในภมูภิาคเอเชยี	-	แปซฟิิค

ที่ถูกต้องยังเป็นเรื่องที่ยังถกเถียงกันอยู่ว่ามีจ�านวนเท่าใด	 องค์การแรงงาน

ระหว่างประเทศ	 (International	 Labour	 Organisation)	 ได้คาดหมายว่ามี

เหยื่อการค้ามนุษย์ในประเภทบังคับใช้แรงงานหรือแรงงานทาสในภูมิภาค 

เอเชีย	-	แปซิฟิคมากกว่า	11.7	ล้านคน	โดยภายในปลายเดือนมกราคม	2559	

ประเทศสมาชกิอาเซียนทัง้หมดจะต้องส่งรายงานเกีย่วกบัขัน้ตอนทีไ่ด้ด�าเนนิการ

แล้วจากข้อสงัเกตท่ีรายงานการค้ามนษุย์ประจ�าปีของกระทรวงการต่างประเทศ

ของสหรัฐอเมริกาได้ให้ข้อสังเกตไว้	 ซึ่งปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนถูกจัด
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อันดับให้อยู่ในระดับกลางของการจัดอันดับรายงานค้ามนุษย์นี้	 การต่อกรกับ 

นักค้ามนุษย์ในภูมิภาคอาเซียนในไม่ใช่เรื่องง่าย	 และมีผลประโยชน์มหาศาล 

อยูเ่บือ้งหลงัขบวนการการค้ามนษุย์	ข้อห่วงกังวลและการตรวจสอบขององค์กร

พฒันาระหว่างประเทศกลายเป็นสิง่จ�าเป็น	อย่างไรกต็าม	ประเทศสมาชกิอาเซยีน

ไม่ควรเพียงแต่มีการปฏิบัติการอย่างง่ายๆ	 เพียงเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า 

ทางวอชิงตัน	(ประเทศสหรัฐอเมริกา)	จะประทับตรา	“อนุมัติ”	ให้เท่านั้น	อีกทั้ง

ไม่ควรที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ	 จะใช้เรื่อง	 “การค้ามนุษย์”	 

เป็นแต้มต่อและใช้เป็นเหตุผลไว้ต่อรองทางการเมืองระหว่างประเทศ	 แม้ว่า 

การร่วมมือกันและท�างานประสานงานกันของประเทศสมาชิกอาเซียนจะเป็น

กุญแจส�าคัญ	ประเทศสมาชกิอาเซยีนกค็วรทีจ่ะรเิริม่ทีจ่ะแก้ปัญหาการค้ามนษุย์

นี้ด้วยตัวเองเพื่อประชาชนของประเทศตน	 ส่ิงน้ีเท่าน้ันท่ีจะท�าให้ท้ังโลก 

ให้การสนับสนุนอาเซียนได้อย่างแท้จริง	

อาเซยีนคอมมทิ	(ASEAN	COMMIT)	กบัการพัฒนาตัวช้ีวดัการค้ามนุษย์และ

การแสวงประโยชน์	(จากมนุษย์)	ในรูปแบบอื่นๆ	

	 รายงานจากวารสารข่าวของ	 ปฏิบัติการ	 UN-ACT	 (United	 Nations	

Action	for	Cooperation	against	Trafficking	in	Persons)	เดือนมกราคม		

พ.ศ.	2559	ได้รายงานว่าการระบอุตัลกัษณ์ของเหยือ่ผูถ้กูค้ามนษุย์เป็นการเข้าไป

แทรกแซงอย่างมนียัส�าคญัยิง่ในการท่ีปราบปรามการค้ามนษุย์และมคีวามยุง่ยาก

และปัญหาอุปสรรคมากมายในกระบวนการเข้าแทรกแซงดังกล่าว	 ข้อมูล 

ทีส่ามารถสบืค้นได้ชีว่้าน้อยกว่าร้อยละ	1	ของประมาณการจ�านวนเหยือ่ค้ามนษุย์

ทั่วโลกที่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์อย่างเป็นทางการได้	 ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถ

วิเคราะห์ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงฐานรากในระเบียบวิธีการระบุอัตลักษณ ์

ของเหยื่อค ้ามนุษย์เป ็นสิ่งที่จ�าเป ็นอย่างยิ่ง	 ความคลาดเคลื่อนในการ 
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ประมาณการจ�านวนเหยื่อกับการระบุอัตลักษณ์บุคคลเป็นเรื่องท่ีมีผลกระทบ 

ในวงกว้างต่อการต่อต้านการค้ามนุษย์	 สิ่งนี้ส่งผลต่อความเข้าใจของผู้คนที่มี 

ต่อปรากฏการณ์การปราบปรามค้ามนุษย์ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจที่มีอยู่บ่อยมาก	

แต่ไม่อาจจับกุมนักค้ามนุษย์ตัวจริงได้	 และไม่มีเหยื่อผู ้เสียหายจากการ 

ค้ามนุษย์เลย	 สมาชิก	 COMMIT	 และ	 ASEAN	 ต่างก็ตระหนักถึงข้อท้าทาย 

ทีมี่อยูใ่นปัจจุบนัในเรือ่งของการระบอุตัลกัษณ์ของเหยือ่ค้ามนษุย์ในฐานะทีเ่ป็น

ปัญหาอุปสรรคที่ส�าคัญในการต่อกรและปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ให้หมด

ไปอย่างแท้จริง	 และได้จัดล�าดับความส�าคัญของการพัฒนาตัวชี้วัดเหยื่อ 

การค้ามนุษย์ร่วม	 (common	 indicators	 of	 trafficking)	 ระหว่างรัฐภาคี 

เพื่อพัฒนาความร่วมมือกันและให้อัตราการระบุอัตลักษณ์อยู ่ในระดับ 

ความจ�าเป็นสงูสดุ	สิง่นีเ้ป็นหลกัฐานส�าคญัท่ีสะท้อนถงึจงัหวะก้าวทีม่คีวามส�าคญั

อย่างยิ่งในการร่วมมือกันในการต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศในภูมิภาค	

2558	 ไม่วาจะเป็นลงสัตยาบันรับรองอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้าน 

การค้ามนุษย์	 (ASEAN	 Convention	 Against	 Trafficking	 in	 Persons)	 

และแผนปฏบัิตกิารอนุภูมภิาคฉบับท่ี	4	(and	the	COMMIT	Subregional	Plan	

of	 Action	 IV	 (SPA	 IV).	 SPA	 IV)	 ซึ่งเป็นการใช้วิธีการเชิงระบบมาเพื่อ 

การพัฒนาให้เกิด	“กลไก”	การต่อต้านการค้ามนุษย์ในระดับภูมิภาคต่อไป

	 สิง่ทีน่่าสนใจอกีประการหนึง่ในการเปล่ียนแปลงทีส่�าคญัในอาเซยีนในเรือ่ง

การต่อต้านการค้ามนษุย์กค็อืการทีป่ระเทศฟิลปิปินส์	ได้ถกูปรบัสถานะให้อยูใ่น	

Tier	 1	 ในปีรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ทั่วโลกของกระทรวงการ 

ต่างประเทศสหรัฐอเมริกา	 (the	 U.S.	 State	 Department’s	 Global	 

Trafficking	in	Persons	(TIP)	Report)	ปี	2559	ซึ่งการประกาศปรับสถานะ 

ขึ้นเป็น	Tier	1	ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้	เป็นช่วงเวลาเดียวกับการหมดวาระ	

6	ปี	ของประธานาธิบดี	นอยนอย	อะควิโน	และการเข้าสู่ต�าแหน่งประธานาธิบดี
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ของ	โรดริโก	ดูเตอร์เต้	ประเทศฟิลิปปินส์นับเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่บรรลุ
การปรับอันดับขึ้นเป็น	 Tier	 1	 ของ	 TIP	 Report	 ปี	 2559	 โดยก่อนหน้านั้น
ฟิลิปปินส์ถูกจัดอันดับให้อยู่ใน	Tier	2	มานานถึง	5	ปีติดต่อกัน	การยกสถานะ
ให้เป็น	 Tier	 1	 สะท้อนให้เห็นว่าฟิลิปปินส์ได้ทุ่มเทและมีปฏิบัติการที่เข้มแข็ง
อย่างมากในเรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์	 มีชาวฟิลิปปินส์ท่ีไปท�างาน 
ในต่างประเทศไม่ต�่ากว่า	10	ล้านคน	โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานบ้าน	เป็นแรงงาน
ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงของการถูกบังคับใช้แรงงานทาสเนื่องจากความจ�าเป็นในเรื่อง
ความยากจนในบ้านเกิด	รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจ�าปีได้จัดอันดับ
ประเทศต่างๆ	เข้าอยู่ในบัญชี		ซึ่งจ�าแนกไปตามระดับความพยายามของรัฐบาล
ในการปฏิบัติตาม	 “มาตรฐานข้ันต�่าในการขจัดการค้ามนุษย์”	 (“minimum	
standards	for	the	elimination	of	trafficking”)	ที่ก�าหนดขึ้นโดยกฎหมาย
ของสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการคุ้มครองเหยื่อผู้ถูกค้ามนุษย์	(the	United	States	
Trafficking	Victims	Protection	Act	(TVPA)
	 รายงานฯ	 ปี	 2559	 เฉพาะเจาะจงให้เครดิตรัฐบาลฟิลิปปินส์ในการ 
ด�าเนินคดีนักค้ามนุษย์	 42	 ราย	 ซึ่งในจ�านวนนี้รวมถึงผู้กระท�าผิดในเรื่องการ 
ค้ามนุษย์ในเด็กผ่านระบบออนไลน์จ�านวน	 5	 ราย	 และนักค้ามนุษย์ในแรงงาน
อพยพ	2	ราย	โดยเป็นการด�าเนินคดแีละแจ้งข้อหากบัเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมอืง
ทีก่ระท�าทจุรติในหน้าทีใ่นการเข้าไปมส่ีวนร่วมในการค้ามนษุย์	5	 ราย	นอกจากนัน้
รัฐบาลฟิลิปปินส ์ยังได ้เพิ่มความพยายามในการป้องกันการค้ามนุษย  ์
ในแรงงานอพยพ	 มีการด�าเนินการจัดการอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องการ 
ต่อต้านการค้ามนุษย์	 รวมท้ังมีการด�าเนินคดีกับนักท่องเที่ยวที่มาซ้ือบริการ 
ทางเพศกบัเดก็	(child	sex)	ถงึ	8	คด	ีในช่วงวาระการด�ารงต�าแหน่งประธานาธิบดี
อะควิโน	 มีการพิพากษาลงโทษนักค้ามนุษย์มากกว่า	 3	 เท่า	 ของการพิพากษา
ก่อนหน้าและมีจ�านวนเหย่ือผู้เสียหายได้รับความช่วยเหลือ	 ฟื้นฟู	 เยียวยา 

มากเกือบถึง	4	เท่าของจ�านวนเหยื่อผู้เสียหายก่อนหน้า
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	 รฐับาลฟิลปิปินส์ได้สร้างช่องทางในการใช้ข้อมลูและทรัพยากรเชือ่มโยงกนั 

และร่วมงานกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ	 โดยการจัดตั้ง	 “สภาความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์”	 (Inter-Agency	 Council	 

Against	 Trafficking)	 ขึ้น	 ส่วนหนึ่งเพื่อรองรับการผลักดันวาระสากลว่าด้วย	

“ความร่วมมือเพ่ือความท้าทายแห่งสหัสวรรษ”	 (Millennium	 Challenge	 

Corporation	(MCC))	โดย	MCC	ก็ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อหนุนเสริมปฏิบัติ

การในประเดน็การขจดัการค้ามนษุย์ไว้ด้วย	ในปี	2553	MCC	ได้ให้ทนุแก่รฐับาล

ฟิลปิปินส์ในแผนการพฒันา	5	ปี	ในเรือ่งการลงทนุในถนนหนทาง	โครงการพฒันา

ชุมชน	และการพัฒนาปรับปรุงระบบการท�างานของส�านักงบประมาณแผ่นดิน

	 นอกจากนี้	 รัฐบาลฟิลิปปินส์ยังได้ท�าการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและ

กฎหมายอย่างจรงิจงั	มกีารอบรมในเรือ่งการบงัคบัใช้กฎหมาย	และการช่วยเหลอื

เหยื่อผู้เสียหาย	 ยกตัวอย่างเช่น	 แม้ว่าการปกป้องแรงงานบ้านในบุรุษยังม ี

ข้อจ�ากัด	 รัฐบาลก็ได้ตั้งงบประมาณอย่างเต็มท่ีในการว่าจ้างเจ้าหน้าที่ชั่วคราว

มาเพื่อปฏิบัติงานในบ้านพักฉุกเฉินส�าหรับบุรุษที่เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ 

ในประเทศซาอุดิอาระเบีย	 อีกตัวอย ่างหนึ่ ง คือกรมกิจการท ่องเที่ยว	 

(Department	 of	 Tourism)	 ได้ด�าเนินการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ของกรมฯ	 

ทั่วประเทศในเรื่องการใช้หรือการประยุกต์ใช้	 “คู่มือความแตกต่างระหว่างเพศ

ในมิติด้านการท่องเท่ียว”	 (Gender	 Toolkit	 for	 Tourism)	 ซึ่งเป็นเครื่องมือ 

ที่จะช่วยให้เกิดความเคารพในความแตกต่างระหว่างเพศหญิงชาย	ส่งเสริมสิทธิ

ความเสมอภาค	และมีความละเอียดอ่อนในการปกป้องคุ้มครองการล่วงละเมิด

และการเอาเปรียบทางเพศ	 ในช่วงปลายปี	 พ.ศ.	 2557	 โครงการขององค์การ

ระหว่างประเทศ	 USAID	 COMPETE	 ได้สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือ 

ด้านเทคนิคเพื่อสนับสนุนการจัดท�าและพิมพ์เผยแพร่	 “คู่มือความแตกต่าง

ระหว่างเพศในมิติด้านการท่องเที่ยว”	(Gender	Toolkit	for	Tourism)	ซึ่งได้
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รวมการวิเคราะห์ถึงประเด็นปัญหาความแตกต่างระหว่างเพศในอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว	 โดยเน้นในเรื่องปัญหาความเสี่ยงของการค้ามนุษย์ที่เชื่อมโยงกับ 

การท่องเทีย่วคูมื่อฉบบันีถ้กูออกแบบเพือ่เป็นแนวทางให้กบันกัวางแผนโครงการ

ท่องเที่ยว	 นักออกแบบ	 และนักประเมินผล	 เพื่อที่จะพัฒนาโปรแกรม	 และ

โครงการท่องเที่ยวที่ตอบสนองต่อการเคารพสิทธิ	 และความเสมอภาคระหว่าง

เพศ	โดยในปี	พ.ศ.	2560	ประเทศฟิลปิปินส์จะปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นประธานอาเซยีน	

จึงเป็นโอกาสดีที่ฟิลิปปินส์ภายใต้การบริหารประเทศของประธานาธิบด ี

ดูเตอร์เต้ที่จะผลักดันให้ภูมิภาคอาเซียนบรรลุการขจัดการค้ามนุษย์ให้หมดไป

หรือให้เหลือน้อยที่สุด

	 อันดับบัญชีหรือสถานะของประเทศอาเซียนในรายงานสถานการณ ์

การค้ามนุษย์ประจ�าปี	2559	(TIP	Report	2016)	ประกอบด้วย	ประเทศที่ถูก

จัดอยู่ในบัญชี	1	(Tier	1)	หมายถึง	ประเทศที่ด�าเนินการสอดคล้องกับมาตรฐาน

ขั้นต�่าตามกฎหมายของสหรัฐ	 ในการป้องกันและบังคับใช้กฎหมายการต่อต้าน

การค้ามนุษย์	 มีเพียงประเทศเดียวคือ	 ประเทศฟิลิปปินส์	 ซึ่งก่อนหน้านี้อยู่ใน

บัญชี	 2	 นานถึง	 5	 ปี	 (ปี	 พ.ศ.	 2554	 -	 2558)	 และอยู่บัญชี	 2	 ที่ต้องจับตา	 

(Tier	2WL)	2	ปี	(ปี	พ.ศ.	2552-2553)	ประเทศที่ถูกจัดอยู่ในบัญชี	2	(Tier	2)	

หมายถึง	 ประเทศท่ีมีการด�าเนินการยังไม ่สอดคล้องกับกฎหมายของ

สหรฐัอเมริกา	แต่ได้แสดงให้เหน็ถงึความพยายามทีจ่ะแก้ไขปัญหา	ม	ี4	ประเทศ	

ประกอบด้วย	อินโดนีเซีย	สิงคโปร์	เวียดนาม	และ	กัมพูชา	โดยปี	พ.ศ.	2559	นี้

ประเทศกัมพูชาได้รับการเลื่อนอันดับจากบัญชี	2	(Tier	2)	เป็นปีแรก	จากก่อน

หน้าที่อยู่ในบัญชี	2	ที่ต้องจับตามอง	(Tier	2	Watch	List)	ซึ่งได้อันดับนี้อยู่นาน

ถึง	3	ปี	(พ.ศ.	2556-2558)	ขณะที่อินโดนีเซียอยู่ในบัญชี	2	ติดต่อกันมา	8	ปี	

จากปี	พ.ศ.	2552	สิงคโปร์อยู่ในบัญชี	2	ติดต่อกันมา	6	ปี	จากปี	พ.ศ.	2554	

และเวียดนามอยู่ในบัญชี	2	ติดต่อกันมา	5	ปี	จากปี	พ.ศ.	2555	ประเทศที่ถูก

SAREC YEAR BOOK 2016 145

SSC ASEAN RESEARCH and EXPERT CENTRE
SAREC 



จัดอยู่ในบัญชี	 2	 ที่ต้องจับตามอง	 (Tier	 2	Watch	 List)	 หมายถึง	 ประเทศ 

ที่มีรายงานเหยื่อการค้ามนุษย์เพิ่มข้ึน	 หรือไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ารัฐบาล 

ได้พยายามต่อต้านการค้ามนษุย์	ม	ี3	ประเทศ	ประกอบด้วย	สปป.	ลาว	มาเลเซีย	

และ	 ไทย	 โดยปี	 พ.ศ.	 2559	 นี้ประเทศไทยได้รับการเล่ือนอันดับเป็นบัญชี	 2	 

ที่ต้องจับตา	 (Tier	 2	Watch	 List)	 เป็นปีแรก	 จากก่อนหน้าที่อยู่ในบัญชี	 3	 

ซึ่งได้อันดับนี้อยู่นานถึง	2	ปี	(พ.ศ.	2557-2558)	ขณะที่	สปป.ลาว	อยู่ในบัญชี	

2	ที่ต้องจับตามอง	(Tier	2	Watch	List)		ติดต่อกันมา	3	ปี	จากปี	พ.ศ.	2557	

มาเลเซียอยู่ในบัญชี	2	ที่ต้องจับตามอง	(Tier	2	Watch	List)		ติดต่อกันมา	2	ปี	

จากปี	 พ.ศ.	 2558	 ประเทศที่ถูกจัดอันดับระดับต�่าสุด	 คือ	 บัญชี	 3	 (Tier	 3)	 

หมายถึงประเทศที่ด�าเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานข้ันต�่าของกฎหมาย

สหรัฐอเมริกา	 และไม่มีความพยายามแก้ไขปัญหามีเพียงประเทศเดียว	 คือ	 

เมียนมา	โดยปี	2559	ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในบัญชี	3	 เป็นปีแรก	โดยก่อน

หน้าอยู่ในบัญชี	 2	 ท่ีต้องจับตามอง	 (Tier	 2	 Watch	 List)	 นานถึง	 4	 ปี	 

จากปี	2555

1.	ฟิลิปปินส์	

ระดบัทีด่ทีีส่ดุ	คอื	Tier	1	หมายถงึ	
ประเทศท่ีด�าเนินการสอดคล้อง 
กับมาตรฐานข้ันต�่าตามกฎหมาย
ของสหรัฐ	 ในการป้องกันและ
บังคับใช ้กฎหมายการต่อต ้าน 
การค้ามนุษย์	 	

2.	อนิโดนเีซยี

Tier	 2	 หมายถึง	 ประเทศที่ม ี
การด�าเนินการยังไม่สอดคล้อง 
กบักฎหมายของสหรฐัอเมริกา	แต่
ได้แสดงให้เห็นถึงความพยายาม 
ที่จะแก้ไขปัญหา		

	 ประเทศ	 อันดับในปี	2559	 ประวัติ
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	 ประเทศ	 อันดับในปี	2559	 ประวัติ

3.	สิงคโปร์	

Tier	 2	 หมายถึง	 ประเทศท่ีมี 
การด�าเนินการยังไม่สอดคล้องกับ
กฎหมายของสหรัฐอเมริกา	แต่ได้
แสดงให้เห็นถึงความพยายาม 
ที่จะแก้ไขปัญหา		

4.	เวียดนาม	

Tier	 2	 หมายถึง	 ประเทศที่ม ี
การด�าเนินการยังไม่สอดคล้อง 
กบักฎหมายของสหรฐัอเมริกา	แต่
ได้แสดงให้เห็นถึงความพยายาม 
ที่จะแก้ไขปัญหา		

5.	กัมพูชา	

Tier	 2	 หมายถึง 	 ประเทศที่ มี 
การด�าเนินการยังไม ่สอดคล ้อง 
กับกฎหมายของสหรัฐอเมริกา	 แต ่
ได้แสดงให้เห็นถึงความพยายาม 
ที่จะแก้ไขปัญหา		

6.	บรูไน	

Tier	 2	 หมายถึง	 ประเทศที่ มี 
การด�าเนินการยังไม ่สอดคล ้อง 
กับกฎหมายของสหรัฐอเมริกา	 แต ่
ได้แสดงให้เห็นถึงความพยายาม 
ที่จะแก้ไขปัญหา		

7.	สปป.	ลาว

ระดับ	Tier	2	Watch	List	หมายถึง	
ประเทศท่ีมีรายงานเหยื่อการค้า
มนุษย์เพิ่มข้ึน	 หรือไม่มีหลักฐาน
ชัดเจนว่ารัฐบาลได้พยายามต่อต้าน
การค้ามนุษย์	 	
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	 โดยสรุป	 ความจ�าเป็นเร่งด่วนในปีแรกของการเป็นประชาคมอาเซียน 

คือความร่วมมือกันของอาเซียนต่อปัญหาการปราบปรามการค้ามนุษย์ใน 

ล�าดับต้นๆ	 ก็คือการเพิ่มความพยายามในการปฏิบัติตาม	 “มาตรฐานขั้นต�่า 

ในการขจัดการค้ามนุษย์”	(“minimum	standards	for	the	elimination	of	

trafficking”)	 ที่ก�าหนดขึ้นโดยกฎหมายของสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการคุ้มครอง

เหยือ่ผูถ้กูค้ามนษุย์	(the	United	States	Trafficking	Victims	Protection	Act	

(TVPA)	เพื่อขยับการถูกจัดอันดับเข้าไปอยู่ในบัญชี	2	หรือ	บัญชี	1	โดยเร็วที่สุด

หรอืในการประเมนิสถานะเพือ่รายงานสถานการณ์การค้ามนษุย์ประจ�าปี	2560	

ซึง่เป็นการประเมนิในช่วงเดอืนกรกฎาคม	ปี	2559	ถงึ	เดอืนมีนาคมของปี	2560	

	 ประเทศ	 อันดับในปี	2559	 ประวัติ

8.	มาเลเซีย	

ระดับ	Tier	2	Watch	List	หมายถึง	
ประเทศที่ มี รายงานเหยื่ อการ 
ค้ามนุษย์เพิ่มขึ้น	 หรือไม่มีหลักฐาน
ชัดเจนว่ารัฐบาลได้พยายามต่อต้าน
การค้ามนุษย์	 	

9.	ไทย	

ระดับ	Tier	2	Watch	List	หมายถึง	
ประเทศที่ มี รายงานเหยื่ อการ 
ค้ามนุษย์เพิ่มขึ้น	 หรือไม่มีหลักฐาน
ชัดเจนว่ารัฐบาลได้พยายามต่อต้าน
การค้ามนุษย์	 	

10.	เมียนมา	

ระดับต�่าสุด	 คือ	 ระดับ	 Tier	 3	 
หมายถึ งประเทศที่ด� า เ นินการ 
ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต�่า 
ของกฎหมายสหรฐัอเมรกิา	และไม่มี
ความพยายามแก้ไขปัญหา
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ABSTRACT

	 Corrosion	of	metallic	infrastructures	in	the	coastal	environment	

has	direct	impact	on	our	public	security,	especially	in	terms	of	the	

safety	of	community	and	environment	as	well	as	the	industrial	and	

economic	development	of	our	country.	Thus,	the	understanding	in	

this	phenomenon	is	vital	to	support	the	industrial	growth	in	Thailand.	

This	 review	paper	 shades	 the	 light	on	a	basic	knowledge	of	 the	

atmospheric	corrosion	of	metal	and	presents	the	surveys	of	corrosion	

problems	in	the	community,	and	the	corrosion	severity	assessment.		

Besides,	this	paper	also	provides	the	concept	of	the	risk	assessments	

of	engineering	infrastructures.	The	knowledge	from	this	paper	can	

be	 used	 to	 improve	 the	 long-term	maintenance	 engineering,	 

which	can	effectively	reduce	the	risk	of	the	corrosion	damage	on	

the	infrastructure.

Keywords:		Corrosion;	Infrastructures;	Corrosion	severity	assessment;	

Risk	assessments	

     

ABSTRACT

	 การกัดกร่อนของโครงสร้างทางวิศวกรรมโดยบรรยากาศชายฝั่งเป็น 

ปัญหาที่ส�าคัญซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงของประเทศ	 เช่น	 

ความปลอดภัยของชมุชน	สิง่แวดล้อม	การพฒันาทางอตุสาหกรรม	และเศรษฐกจิ

ของประเทศ	 ดังนั้น	 ความเข้าใจในเรื่องการกัดกร่อนของโลหะโดยบรรยากาศ

ชายฝ่ังจงึมคีวามส�าคญัในการพฒันาอตุสาหกรรมของประเทศ	บทความนีเ้สนอ
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พ้ืนฐานการกัดกร่อนของโลหะโดยบรรยากาศ	 รวมทั้งสถานการณ์ของปัญหา 

การกัดกร่อน	การกัดกร่อนในชุมชน	การประเมินความรุนแรงของการกัดกร่อน

โดยบรรยากาศชายฝั่งทะเล	 ซึ่งเป็นข้อมูลในการประเมินอัตราการกัดกร่อน	 

และอายุที่เหลือของโครงสร้างโลหะ	 นอกจากนี้	 บทความยังน�าเสนอแนวทาง 

การประเมินความเสี่ยงของโครงสร้างโดยปัญหาการกัดกร่อนอีกด้วย	ซึ่งความรู้

ดังกล่าวสามารถน�ามาประยุกต์เข้ากับงานวิศวกรรมบ�ารุงรักษาในระยะยาว 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

ค�าส�าคญั:	การกดักร่อน;	โครงสร้าง;	การประเมนิความรุนแรงของการกดักร่อน;	

การประเมินความเสี่ยง
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1.	บทน�า

	 การกัดกร่อนโดยบรรยากาศของวัสดุที่ใช้งานในเชิงวิศวกรรม	 เช่น	

เหล็กกล้า	 ทองแดง	 และ	 อลูมิเนียม	 เป็นปัญหาที่มีความส�าคัญอย่างมาก	 

ซึง่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมัน่คงของประเทศและความปลอดภยัต่อชมุชน	

เน่ืองจากการกัดกร่อนของโลหะโดยบรรยากาศใกล้ทะเลสามารถท�าให้ระบบ

หรือโครงสร้างสาธารณูปโภค	 รวมท้ัง	 อุปกรณ์ในอุตสาหกรรม	 และการทหาร	

เช่น	สะพาน	อาคารบ้านเรือนต่างๆ	ระบบท่อล�าเลียงสาร	อุปกรณ์รับความดัน

ส�าหรับกระบวนการผลิต	 อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคในเครื่องบิน	 หรือตัวถังเรือ 

ในขณะจอด	 เกิดการเสื่อมสภาพทั้งทางสมบัติทางกลและสมบัติทางไฟฟ้า	 

โดยโครงสร้างทางวิศวกรรมจะมีความสามารถในการรับแรงลดลง	 และส�าหรับ

อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ในอุปกรณ์ทางทหารนั้น	จะเกิดการสูญเสียประสิทธิภาพ

ในการน�าไฟฟ้าและท�าให้อุปกรณ์น้ันๆ	 ไม่พร้อมในการใช้งาน	 [1-2]	 โดยการ 

เสื่อมสภาพเนื่องจากการกัดกร่อนนั้นน�าไปสู่การลดประสิทธิภาพหรือหยุด 

ของการผลิตของอุตสาหกรรมและการทหาร	 ความเสี่ยงต่อการเกิดร่ัวไหล 

ของสารเคมีจากท่อหรือภาชนะรับแรงดัน	 ความเสี่ยงของการเกิดอุบัติภัย 

ในอุตสาหกรรมท่ีมีสารเคมีท่ีมีความไวสูง	 และความเสี่ยงต่อการวิบัติของ

โครงสร้างและตัวอาคาร	 ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อส่ิงแวดล้อมและ 

ชุมชนอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้	นอกจากนีปั้ญหาเรือ่งการกดักร่อนยังเป็นปัญหาทาง

ด้านเศรษฐศาสตร์ที่ส�าคัญ	โดยพบว่า	การกัดกร่อนของวัสดุก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย

ในการบ�ารุงรักษา	 และป้องกันเป็นจ�านวนมหาศาลต่อปี	 โดยประเทศไทย 

ได้สูญเสยีค่าใช้จ่ายประมาณ	1.45	%	ของผลผลติมวลรวมทัง้ประเทศ	หรือ	4,000	

ล้านเหรียญสหรัฐ	[3]	

	 ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศท่ีก�าลังพัฒนาและเติบโตด้านอุตสาหกรรม

ต่างๆ	อย่างต่อเนือ่ง	เช่น	อตุสาหกรรมปิโตรเคมแีละการกล่ันน�า้มัน	อตุสาหกรรม
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ขนส่งทางบก	อุตสาหกรรมขนส่งทางเรือ	และต่อเรือ	และระบบท่อส่งถ่ายแกส
ธรรมชาต	ิเนือ่งจากประเทศไทยนัน้มทีีต่ัง้ทีไ่ด้เปรยีบทางภมูศิาสตร์	เช่น	มชีายฝ่ัง
อยูต่ดิอ่าวไทยและทะเลอนัดามนั	ซึง่เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ	และเป็นพ้ืนที่
ที่สามารถท�าการน�าเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ที่สะดวก	 ซ่ึงท�าให้เกิดการลงทุน
และขยายอุตสาหกรรมในปริมาณที่สูงอย่างต่อเนื่อง	 แต่อย่างไรก็ตาม	
ประเทศไทยอยูใ่นเขตอบอุน่	ซึง่ม	ีอณุหภมู	ิความชืน้	และความเข้มของแสงแดด
สูงตลอดทั้งปี	 รวมทั้งมีการแปรปรวนของสภาวะ	 เช่น	 ความแรงและทิศทาง 
ของลม	 พายุฝน	 นอกจากนี้	 การเจือปนของไอของเกลือคลอไรด์จากทะเล 
และกาซทีฤ่ทธิก์ดักร่อนสงู	เช่น	กาซซลัเฟอร์ไดออ็อกไซด์	และ	คาร์บอนไดออ็กไซด์	
จากแหล่งนิคมอุตสาหกรรมในประเทศ	 ซึ่งทุกปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้เกิดการ
กัดกร่อนต่อวัสดุในประเทศไทยรุนแรงมากยิ่งขึ้นและก่อให้เกิดปัญหา 
การกัดกร่อนท้ังในอุตสาหกรรมและชุมชน	 [4]	 จากความรุนแรงของปัญหา 
การกัดกร่อนโดยบรรยากาศชายฝั่งของประเทศไทย	 ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ 
ทางอุตสาหกรรม	จุดรับส่งสินค้า	และการคมนาคมทางเรือ	ที่ส�าคัญของภูมิภาค
เอเซยีตะวนัออกเฉยีงใต้ท�าให้	ความรูด้้านการกัดกร่อนในเชิงป้องกนั	นัน้มคีวาม
ส�าคัญอย่างมาก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 การประเมินความรุนแรงของปัญหา 
การกัดกร่อน	 และการจัดการประเมินความเส่ียงของโครงสร้างท่ีท�าจาก 
โลหะต่างๆ
	 บทความนี้	 ผู ้เขียนได้น�าเสนอ	 พื้นฐานการกัดกร่อนของโลหะโดย
บรรยากาศ	 รวมทั้งสถานการณ์ของปัญหาการกัดกร่อน	 และการกัดกร่อนใน
ชุมชน	 เพ่ือน�าไปสู่ความเข้าใจในการประเมินความรุนแรงของการกัดกร่อน 
โดยบรรยากาศชายฝ่ังทะเล	ซึง่สามารถน�ามาเป็นข้อมลูในการประเมนิอตัราการ
กัดกร่อน	และ	อายท่ีุเหลอืของโครงสร้างโลหะ	นอกจากนี	้ผูเ้ขยีนยงัเสนอแนวทาง
การประเมินความเสี่ยงของโครงสร้างโดยปัญหาการกัดกร่อนอีกด้วย	ซึ่งความรู้
ดังกล่าวสามารถน�ามาประยุกต์เข้ากับงานวิศวกรรมบ�ารุงรักษาในระยะยาวได้
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2.	การกัดกร่อนของโลหะในบรรยากาศ 

	 การกัดกร่อนของโลหะโดยบรรยากาศ	นั้นเกิดจากปฎิกริยาทางไฟฟ้าเคมี

ระหว่างโลหะกับสิ่งแวดล้อม	ซึ่งส่งผลท�าให้เกิดการสูญเสียเนื้อของโลหะ	

ภาพที่	1	แสดงการกัดกร่อนของโลหะภายใต้สภาวะบรรยากาศ

	 จากภาพที่	1	สารละลายชั้นบางเกิดจากการกลั่นตัวจากบรรยากาศ	โดย

เมื่อผิวหน้าของโลหะถูกเคลือบด้วย	สารละลายดังกล่าว	กระบวนการกัดกร่อน

จะเริม่ขึน้	โดยทัว่ไปแล้วผวิหน้าโลหะในส่วนทีม่ตี�าหนิ	หรือ	ความเค้นสะสมจาก

การขึ้นรูป	 จะเป็นอาโนดซึ่งจะถูกกัดกร่อน	 และบริเวณที่สมบูรณ์กว่าจะเป็น 

คาโทด	และเมื่อการกัดกร่อนเกิดขึ้น	ความเป็นอาโนด	และคาโทดจะสลับไปทั่ว

ผิวหน้าโลหะ	[5]	ซึ่งผลของการกัดกร่อนคือ	โลหะที่บางลงเนื่องจากการสูญเสีย

เนื้อโลหะ	และสนิมซึ่งเคลือบผิวโลหะไว้	ดังแสดงในภาพที่	2
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ภาพที่	2	โลหะที่ถูกกัดกร่อน	และมีชั้นสนิมเคลือบผิว	[6]

	 โดยกระบวนการกัดกร่อนโดยบรรยากาศจะเกิดเป็นคาบ	 กล่าวคือ	 

เม่ืออุณหภูมิต�่าและความชื้นสูง	 สารละลายจะกลั่นตัวจากกบรรยากาศเคลือบ

ผวิโลหะ	ซึง่การกดักร่อนจะด�าเนนิภายใต้สารละลายชัน้บางนี	้และเมือ่	อณุหภมูิ

สูงขึ้น	และความชื้นต�่าลง	สารละลายจะระเหย	เมื่อผิวของโลหะแห้งสนิท	โลหะ

จะไม่ถูกกัดกร่อน	

	 ส�าหรับ	 โครงสร้างท่ีใช้งานในสภาวะกลางแจ้ง	 ซึ่งใกล้กับชายฝั่งทะเล	

สารละลายที่กลั่นตัวจะมีการเจือปนของ	 คลอไรด์	 และถ้าโครงสร้างดังกล่าว 

ถูกใช้งานในบรรยากาศอุตสาหกรรม	 ซึ่งสารละลายดังกล่าวจะมีการปนเปื้อน

ของซัลเฟอร์	 โดยซัลเฟอร์	 นั้นจะมาจากการเผาไหม้ของแหล่งเช้ือเพลิง 

ในอุตสาหกรรม	 ทั้งคลอไรด์และซัลเฟอร์	 คือ	 สารมลทินในอากาศท่ีมีความ

สามารถในการกดักร่อนสงู	และสามารถท�าให้สารละลายชัน้บางมคีวามเป็นกรด

สงูขึน้	โดยเม่ือ	สารละลายเริม่ระเหย	สารละลายท่ีเหลอือยูจ่ะบางลงและมคีวาม

เข้มข้น	รวมทัง้การน�าไฟฟ้าทีส่งูขึน้	ซึง่สารละลายทีบ่างลงนีจ้ะสามารถกัดกร่อน

โลหะในอัตราท่ีสูงข้ึนด้วย	 นอกจากน้ี	 คลอไรด์และซัลเฟอร์จะเข้าไปปนใน 
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ชั้นสนิมและก่อให้เกิดสนิมที่ไม่แข็งแรง	กล่าวคือ	มีการกระจายตัวของรอยแตก

เล็กๆ	 ทั่วทั้งชั้นสนิม	 และโครงสร้างของสนิมดังกล่าวไม่มีความหนาแน่น	 และ 

ไม่เกาะผิวโลหะ	ซึ่งไม่สามารถต้านทานการกัดกร่อนได้	[7]

	 ในปัจจุบนั	การขยายตวัของอตุสาหกรรมบนบรเิวณชายฝ่ังทะเลได้เปลีย่น

บรรยากาศชายฝั่งท่ีมีแค่คลอไรด์	 เป็นบรรยากาศที่มีทั้งซัลเฟอร์และคลอไรด์	 

ซึง่การปนเป้ือนของสารกดักร่อนทัง้สองก่อให้เกดิกระบวนการกดักร่อนทีซ่บัซ้อน

และรุนแรงขึ้น	โดย	Ch.Thee	et	al	[8-9]	พบว่า	เวลาในการฟอร์มตัวของสนิม

ที่แข็งแกร่งในเหล็กกล้าในบรรยากาศผสมระหว่างซัลเฟอร์และคลอไรด์เกิด 

ในช่วงเวลาทีน่านขึน้	เมือ่เทยีบเหลก็กล้าในบรรยากาศคลอไรด์	หรือ	บรรยากาศ

ซัลเฟอร์ไดอ็อกไซด์อย่างเดียว	W.J.	 Chen	 et	 al	 [10]	 พบว่า	 ความเข้มข้น 

ของซัลเฟอร์	ส่งผลให้การกัดกร่อนของเหล็กรุนแรงขึ้น	โดยซัลเฟอร์นั้นจะฝังตัว

ในสนิม	และก่อท�าให้ชั้นสนิมเป็นแหล่งของซัลเฟอร์	ซึ่งพร้อมจะละลายออกมา

ท�าให้สารละลายชั้นบางเป็นกรดมากขึ้น	 ดังนั้นอัตราการกัดกร่อนจะสูงมากขึ้น	

นอกจากนี้	 อุณหภูมิ	 และความช้ืนมีผลต่อความรุนแรงของการกัดกร่อน	 

โดยบรรยากาศท่ีร้อนปฏิกิริยาการกัดกร่อนจะด�าเนินในอัตราที่เร็ว	 นั่นคือ	 

การกัดกร่อนจะรุนแรงขึ้น	[11]	แต่อย่างไรก็ตาม	สารละลายชั้นบางก็จะระเหย

เร็วด้วยเช่นกัน	 ผลกระทบของอุณหภูมิต่อ	 พฤติกรรมการกัดกร่อนของโลหะ 

นั้นซับซ้อน	 และเกี่ยวข้องกับลักษณะสนิมที่เกิดข้ึน	 ส�าหรับความช้ืนนั้นเป็น

ตัวแปรที่ส�าคัญ	 เนื่องจากอากาศที่ความชื้นสูง	 มีแนวโน้มที่จะท�าให้สารละลาย

ชัน้บางเกดิขึน้ได้ง่าย	นอกจากนี	้สารละลายดงักล่าวยงัระเหยได้ช้า	ซ่ึงท�าให้ช่วง

เวลาที่ผิวโลหะจะเปียกและเกิดการกัดกร่อน	 (Time	 of	Wetness)	 นั้นนาน 

มากขึน้	เมือ่เวลาแห่งความเปียกนานขึน้	โลหะจะถกูกดักร่อนภายใต้สารละลาย 

ช้ันบางนานขึ้น	 ซึ่งท�าให้สูญเสียเนื้อโลหะมากขึ้น	 ปัจจัยต่างๆ	 ที่พบว่ามีผล 

ต่อการกัดกร่อนโดยบรรยากาศ	เช่น	ฝน	และ	ทิศทางลม		
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	 ส�าหรับอิทธิพลของฝนต่อการกัดกร่อนแบบบรรยากาศนั้น	 สามารถ 

มองได้	2	ทาง	โดยอิทธพิลของฝนในบางประเทศ	เช่น	ยโุรปนัน้ท�าให้การกดักร่อน

ลดลง	 เนื่องจากฝนก่อให้เกิดการล้าง	 ซัลเฟอร์และคลอไรด์ในชั้นสนิม	 ดังนั้น	 

การกัดกร่อนจะลดลง	 แต่ในบางประเทศฝนกลับเพ่ิมอัตราการกัดกร่อน	 เช่น	 

ในประเทศจีน	 ซึ่งเกิดฝนกรด	 [12]	 ส�าหรับทิศทางลมนั้น	 จะส่งผลต่อการเกิด 

การกัดกร่อน	เนื่องจากลมจะน�าคลอไรด์จากทะเลมายังฝั่ง	ซึ่งจะเกิดการสะสม

คลอไรด์ในบรรยากาศ	 และเมื่อสารละลายกล่ันตัวออกมา	 และสารละลาย 

ที่มีคลอไรด์สูงจะกัดกร่อนโลหะได้เร็วขึ้น	

	 ส�าหรับในประเทศไทย	นั้นมีอากาศร้อนและความชื้นสูง	ซึ่งเป็นสภาวะที่

สามารถกัดกร่อนวัสดุวิศวกรรมได้รุนแรง	นอกจากนี้	การขยายตัวที่มากขึ้นของ

อตุสาหกรรมทีใ่กล้ชายฝ่ังทะเล	เช่น	แหล่งอตุสาหกรรมพระประแดง	แหลมฉบงั	

และมาบตาพุด	 ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเผาไหม้เชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการผลิต	

เช่น	 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและการกลั่น	 อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า	 หรือแม้แต่

อตุสาหกรรม	เช่น	ผลิตโลหะ	หรอืส่วนประกอบเคร่ืองจักร	ทัง้หมดทีก่ล่าวมานัน้

ท�าให้บรรยากาศในบริเวณใกล้เคียงแหล่งอุตสหกรรมดังกล่าว	 มีการปนเปื้อน

ของซัลเฟอร์ไดอ็อกไซด์ในบรรยากาศชายฝั่ง	 ซึ่งแต่เดิมมีแค่คลอไรด์อย่างเดียว	

ดงันัน้	ในบรเิวณดังกล่างจงึกลายเป็นบรรยากาศผสมท้ัง	ซัลเฟอร์ไดออ็กไซด์และ

คลอไรด์	 ซึ่งการกัดกร่อนของโครงสร้างทางวิศวกรรม	 โดยบรรยากาศดังกล่าว 

จะซับซ้อน	รุนแรง	และท�านายได้ยากมากขึ้น	
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3.	ปัญหาการกัดกร่อนต่อความมั่นคงของประเทศ

	 3.1	 สถานการณ์ของปัญหาการกัดกร่อนต่อความปลอดภัยของชุมชน

และสิ่งแวดล้อม	

	 จากที่ได้กล่าวมา	การกัดกร่อนของโลหะโดยบรรยากาศน�้าทะเล	สามารถ

พบได้จากชุมชน	 ดังภาพที่	 3	 ซึ่งแสดง	 การกัดกร่อนของป้ายโฆษณา	 ซึ่งเป็น

โครงสร้างที่ตั้งอยู่สูง	 เพื่อให้ผู้คนที่สัญจรไปมาได้เห็นป้าย	 โดยในวงกลมสีแดง 

ในภาพ	3	ด้านซ้ายมือ	นั้นแสดงถึงบริเวณที่เกิดการกัดกร่อน	ซึ่งเมื่อขยายภาพ

ในส่วนนี้จะได้ดังภาพ	 3	 ด้านขวามือ	 ซึ่งจากรูปนี้จะเห็นได้ว่า	 การกัดกร่อน 

เกิดที่แผ่นเหล็กที่วางในแนวนอน	 ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเป็นบริเวณท่ีน�้าท่ีจาก 

การควบแน่นในบรรยากาศ	หรอืน�า้ฝนน้ันตกค้างในบรเิวณดงักล่าวเป็นเวลานาน	

ดงันัน้การกัดกร่อนจะเกดิได้นาน	ดงันัน้โลหะบรเิวณดงักล่าวจะผเุรว็กว่าบรเิวณ

อ่ืน	ซึง่ถ้าปัญหาการผกุร่อนของโครงสร้างดงักล่าว	ยงัไม่ได้รบัการป้องกนัอาจจะ

ท�าให้เกิดผลกระทบของความปลอดภัยของชุมชน

ภาพที่	3	ปัญหาการกัดกร่อนของโครงสร้าง	(ซ้าย)

การกัดกร่อนของแผ่นป้ายโฆษณา	

(ขวา)	ภาพขยายของภาพในวงกลมของภาพด้านซ้าย
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	 ภาพที่	 4	 (ซ้าย)	 แสดงการกัดกร่อนของม้านั่งที่วางไว้ในบริเวณชายฝั่ง 

เพือ่ให้ผูค้นทีม่าเทีย่วได้นัง่ชมทวิทรรศน์	ซึง่ปัจจบุนัไม่สามารถใช้งานได้	โดยการ

เกิดปัญหาการกัดกร่อนประเภทนี้	 เป็นการกัดกร่อนที่เกิดในปูน	 ซึ่งเกิดจาก

บรรยากาศที่มีความชื้นและคลอไรด์ที่สูง	 นอกจากนี้ความเร็วของลมนั่นมีผล 

ต่อการกัดเซาะของปูนด้วยเช่นกัน	 เมื่อปูนเกิดการเสื่อมสภาพ	 ความชื้นและ 

คลอไรด์จึงกัดกร่อนเหล็กภายในปูน	 ภาพท่ี	 4	 (ขวา)	 แสดงการกัดกร่อนของ 

ป้ายเหล็ก	 ซึ่งปัจจุบันเกิดสนิมเคลือบเกือบทั่วทั้งแผ่น	 โดยป้ายดังกล่าวต้ังใน 

ทิศรับลมจากทะเล	 ดังนั้นจึงเป็นแหล่งที่มีอนุภาคคลอไรด์เกาะ	 ดังนั้นเมื่อเกิด

การกลั่นตัวของน�้าจากบรรยากาศ	 สารละลายท่ีเป็นกรดจะเคลือบหน้าผิวและ

เกิดการกัดกร่อน	

ภาพที่	4	ปัญหาการกัดกร่อนของวัสดุในบรรยากาศน�้าทะเล	

(ซ้าย)	การกัดกร่อนของปูน		(ขวา)	การกัดกร่อนของป้าย
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	 ในแหล่งอุตสาหกรรมที่ใกล้ทะเล	บรรยากาศจะมีทั้งคลอไรด์และซัลเฟอร์	

ซึง่พร้อมจะกดักร่อนโครงสร้างเหลก็	ในภาพท่ี	5	ท่อเหล็กถกูกดักร่อนตรงบรเิวณ

แนวเชือ่มและท่อในส่วนทีไ่ด้รบัอทิธพิลมาจากความร้อนในการเชือ่ม	โดยท่ัวไปแล้ว	

แนวเชื่อมจะถูกกัดกร่อนได้เร็วกว่าบริเวณอื่น	 เน่ืองจากมีโครงสร้างของ 

แนวเชือ่มทีต่่างจากโลหะของท่อ	นอกจากนีค้วามเค้นสะสมในแนวเชือ่มยงัส่งผล

ให้บริเวณดังกล่าวเกิดการกัดกร่อนได้เร็วกว่าจุดอื่น	 โดยสารละลายชั้นบางที่มี

ความเป็นกรด	เนื่องจากคลอไรด์และซัลเฟอร์ในบรรยากาศ	จะท�าการกัดกร่อน

โลหะบริเวณนี้	 นอกจากนี้บริเวณรอยเชื่อมซึ่งถือเป็นบริเวณอาโนดยังมีพื้นที ่

ทีน้่อยกว่ามากเมือ่เทียบกบับรเิวณเนือ้ท่อซึง่ไม่ถกูกดักร่อน	ด้วยอทิธพิลของพืน้ที่

ดังกล่าว	รอยเชื่อมจะถูกกัดกร่อนในอัตราที่เร็วขึ้น	โดยการรั่วไหลของสารในท่อ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเคมีท่ีมีความไวไฟ	 ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย 

ของชุมชน	และสิ่งแวดล้อมซึ่งมีส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงของชาติ

ภาพท่ี	 5	 ปัญหาการกัดกร่อนของท่อเหล็กกล้าที่ใช้งานในบรรยากาศน�้าทะเล

และใกล้แหล่งอุตสาหกรรม	 (ซ้าย)	 รอยการกัดกร่อนตรงแนวเช่ือม	 (ขวา)	 

การกัดกร่อนตรงแนวเชื่อมสองแนว
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	 3.2	สถานการณ์ของปัญหาการกัดกร่อนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ	

	 ปัญหาการกัดกร่อนนอกจากจะเกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของชาต	ิ 

ด้านความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อม	 ปัญหาดังกล่าวยังส่งผลกระทบ

ต่อความมัน่คงของชาติด้านการพฒันาเศรษฐกิจอกีด้วย	 จากการศกึษาผลกระทบ 

ของปัญหาการกัดกร่อนต่อความมั่นคงของเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนา 

ด้านอุตสาหกรรม	เช่น	สหรัฐฯ	เยอรมัน	อังกฤษ	และญี่ปุ่น	พบว่า	ความสูญเสีย

ของรายได้ของประเทศดังกล่าวในการป้องกันและควบคุมการกัดกร่อน	 

มค่ีาประมาณ	3-4	%	รายได้มวลรวมของประเทศ	ในปี	1998	ส�าหรับประเทศไทย

นักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	 ได้ประเมินความสูญเสีย 

ทางเศรษฐกิจเนื่องจากปัญหาการกัดกร่อนไว้ที่	 1.45%	 รายได้มวลรวม 

ของประเทศหรอืประมาณ	4,000	ล้านเหรยีญดอลลาร์	โดยความสญูเสยีเนือ่งจาก

โครงสร้างโลหะเนื่องจากการกัดกร่อนโดยบรรยากาศ	 มีมูลค่าสูงถึง	 1,800	 

ล้านเหรียญดอลลาร์	 ดังนั้นการลดความสูญเสียเนื่องจากปัญหาการกัดกร่อน 

จึงมีส่วนส�าคัญต่อความมั่นคงของประเทศ	[3]

	 3.3	เทคนิคการป้องกันการกัดกร่อน	

	 จากที่กล่าวมา	 เราจะพบว่า	 การเกิดการกัดกร่อนเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามาก	

และสามารถพบเห็นในชีวิตประจ�าวัน	และปัญหาการกัดกร่อนนั้นมีผลต่อความ

มั่นคงของชาติทั้งในแง่ความปลอดภัยและเศรษฐกิจ	 โดยการกัดกร่อนนั้นเป็น 

ปฏิกรยิาทางไฟฟ้าเคมรีะหว่างโลหะกบับรรยากาศ	ดงันัน้เราจะสามารถควบคมุ

หรือลดความรุนแรงของการกัดกร่อนได้โดยวิธีดังกล่าวต่อไปนี้	[13]

SAREC YEAR BOOK 2016162

SSC ASEAN RESEARCH and EXPERT CENTRE
SAREC 



	 	 3.3.1	การออกแบบโครงสร้างในเชิงวิศวกรรมการกัดกร่อน	

	 	 ในการออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรม	 วิศวกรต้องมั่นใจในความ

สามารถในการรับภาระทางกลของโครงสร้าง	 แต่อย่างไรก็ตาม	 วิศวกรต้องน�า

ภาระทางไฟฟ้าเคมี	 หรือการกัดกร่อนเข้าไปค�านวณ	 เช่น	 การเพิ่มความหนา 

ของโครงสร้างเพื่อเผื่อไว ้ในกรณีเกิดการกัดกร่อน	 นอกจากน้ี	 ยังมีกฎ 

ทางวิศวกรรมการกัดกร่อน	เช่น	หลีกเลี่ยงการใข้โลหะสองที่มีศักย์ไฟฟ้าต่างกัน

มากมาใช้งานติดกัน	 ซึ่งค่าดังกล่าวสามารถค้นหาได้จาก	 กราฟกัลวานิค	 

ซึ่งแสดงใน	ภาพที่	6	

ภาพที่	6	กราฟแสดงค่าความต่างศักย์ของโลหะในสภาวะบรรยากาศทะเล	[14]
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	 	 จากภาพที่	 6	พบว่า	 โลหะที่อยู่ด้านขวาจะมีความเสถียรต�่ากว่าด้าน

ซ้ายของกราฟ	 โลหะแมกนีเซียมมีความเสถียรน้อยท่ีสุด	 และกราไฟต์มีความ

เสถยีรสงูสดุ	เราจะไม่เลอืก	เหลก็กล้าละมนุ	(Mild	Steel)	ใช้งานตดิกบัไททาเนยีม	

(Titanium)	 เนื่องจากศักย์ไฟฟ้าท่ีต ่างกันมากจะส่งผลให้เหล็กละมุน 

ถูกกัดกร่อนในอัตราที่เร็ว	ในกรณีที่มีความจ�าเป็นเราอาจต้องใช้ฉนวนไฟฟ้าวาง

ระหว่างโลหะทั้งสองเพื่อตัดทางเดินไฟฟ้า	ดังนั้นการกัดกร่อนจะไม่เกิดขึ้น

	 	 ภาพที่	7	รูปร่างของโครงสร้างที่มีผลต่อการกัดกร่อน	[15]	

	 	 ภาพท่ี	 7	 แสดงรูปร่างของโครงสร้างทางวิศวกรรมที่ต่างกันส่งผลต่อ

การเกิดการกัดกร่อนที่ต่างกัน	 รูปสร้างโครงสร้างด้านซ้ายนั้น	 จะเกิดการสะสม 

ของน�้าจากบรรยากาศได้	 ซึ่งการกัดกร่อนจะเกิดขึ้นเป็นเวลานาน	 แต่รูปสร้าง

โครงสร้างด้านขวา	จะไม่เกดิการสะสมของน�า้จากบรรยากาศ	ดงัน้ันการกดักร่อน

จะน้อยกว่ามาก

	 	 3.3.2	การทาสี	

	 	 เพื่อป้องกันปฏิกิริยาการกัดกร่อนระหว่างโลหะและบรรยากาศ	 

โดยการสร้างชั้นสีที่ขวางปฎิกริยาดังกล่าวไว้	 โดยโลหะจะเสมือนมีม่านหรือโล่ 

ในการป้องกันการโจมตีจากสิ่งแวดล้อม	 เราอาจสังเกตจากภาพที่	 3	 และ	 5	 

เราจะพบว่า	โครงสร้างทั้งสอง	ได้มีการทาสีเพื่อป้องกันการกัดกร่อน	แต่อย่างไร
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ก็ตาม	 สีดังกล่าวจะท�าหน้าที่ป้องกันการกัดกร่อนได้ดีนั้นต้องมีการยึดเกาะผิว

โลหะได้ดี	ดังนั้นการเตรียมผิวจึงมีความส�าคัญมาก	นอกจากนี้	การตรวจสภาพ

ของสแีละความสมบูรณ์ของโครงสร้างต้องกระท�าอย่างต่อเนือ่ง	การเสือ่มสภาพ

ของสีจะน�าไปสู่ปัญหาการกัดกร่อนที่รุนแรง

	 	 3.3.3	 การใช้อาโนดสังเวย	 หรือการป้อนกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกัน

โครงสร้าง	

	 	 ส�าหรับโครงสร้าง	เช่น	เรือ	หรือโครงสร้างในน�้าทะเล	เรานิยมใช้สอง

วิธีดังกล่าว	 ซึ่งท้ังสองวิธีนั้นมีหลักการทางไฟฟ้าเคมีที่ เหมือนกันนั้นคือ	 

เป็นการส่งอิเลคตรอนจากแหล่งภายนอกเข้าไปในปฏกิริยิาการกดักร่อน	เพือ่ลด

อัตราการกัดกร่อนของโลหะที่จะป้องกัน	 เราเรียกวิธีดังกล่าวว่า	 “การป้องกัน

แบบคาโทดิค”

ภาพท่ี	8	การป้องกนัการกดักร่อนของตวัเรอื	โดยวธิติีดอาโนดสังเวย	(แท่งสีขาว)	[16]
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	 ภาพที่	8	แสดงการใช้อาโนดสังเวยในการป้องกันตัวเรือ	โดยอาโนดสังเวย

จะเป็นโลหะท่ีมีเสถียรภาพทางไฟฟ้าเคมีท่ีต�่ากว่าโลหะของตัวเรือ	 ดังนั้นโลหะ

อาโนดสงัเวยจะถกูกดักร่อนแทนตวัเรอื	ในการใช้อาโนดสงัเวยต้องมกีารค�านวณ

ระยะเวลาที่โลหะดังกล่าวจะป้องกันโครงสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และ 

เมื่ออาโนดสังเวยหมดอายุจะต้องมีการเปลี่ยนออก	และน�าอาโนดสังเวยตัวใหม่

ใส่แทน	 จากที่กล่าวข้างต้นปัญหาการกัดกร่อนมีให้เห็นในชุมชนทั้งที่ใกล้ตัว	 

เช่น	 ม้านั่ง	 ป้ายโฆษณา	 จนถึงในอุตสาหกรรม	 เช่น	 ระบบท่อและเรือ	 ดังนั้น 

การกัดกร่อนจึงเป็นปัญหาที่ส�าคัญซึ่งสามารถควบคุมได้	 โดยวิธีการออกแบบ 

และเลือกใช้วัสดุ	 การทาสีหรือการใช้อาโนดสังเวย	แต่อย่างไรก็ตาม	 เมื่อระบบ

ป้องกนัเสือ่มสภาพการกดักร่อนจะเกิดข้ึนเช่นเดิม	ดังนัน้ในปัจจบุนัการจดัล�าดับ

ความส�าคัญของปัญหาการกัดกร่อน	 เพื่อการตรวจสอบและการวางมาตรการ 

ในการป้องกันการกัดกร่อนจึงมีความส�าคัญอย่างมาก

4.	การประเมินความรุนแรงของการกัดกร่อนโดยบรรยากาศ	

	 การกัดกร่อนโดยบรรยากาศเป็นการกัดกร่อนที่ส่งผลที่เสียหายมากท่ีสุด

เม่ือเทยีบกับ	การกดักร่อนในรปูแบบอืน่	เนือ่งจาก	ประมาณ	80	%	ของโครงสร้าง

นั้นได้ถูกใช้งานนอกอาคาร	ซึ่งจะมีการสัมผัสโดยตรงกับบรรยากาศ	หรือถึงแม้

ภายในอาคาร	 ที่ไม่ได้มีการควบคุมสภาวะอากาศ	 เช่น	 อุปกรณ์อิเล็คทรอนิค	

ปัญหาการกัดกร่อนเช่นนี้ก็เกิดได้เช่นกันโดยท่ัวไป	 สภาวะบรรยากาศในเชิง

วิศวกรรมการดักร่อนสามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้	[17]

	 -	 บรรยากาศในเมือง

	 -		บรรยากาศนอกเมือง

	 -		บรรยากาศอุตสาหกรรม

	 -		บรรยากาศชายฝั่ง
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	 บรรยากาศที่มีความรุนแรงทางการกัดกร่อนสูงท่ีสุด	 คือ	 บรรยากาศ

อตุสาหกรรมและบรรยากาศชายฝ่ัง	โดยบรรยากาศอตุสาหกรรมเป็นบรรยากาศ

ที่มีการปนเปื ้นของซัลเฟอร์ไดอ็อกไซด์	 ซ่ึงได้ถูกปล่อยออกมาจากแหล่ง

อุตสาหกรรม	 ในขณะที่	 บรรยากาศชายฝั่งจะมีความรุนแรงของการกัดกร่อน

เนื่องจากการปนเปื้อนของคลอไรด์	 ในปัจจุบันอุตสาหกรรมมีการขยายตัว 

ในบริเวณชายฝั่ง	ดังนั้นบริเวณชายฝั่งหลายแห่ง	เช่น	ระยอง	ชลบุรี	จึงมีโอกาส

เปลี่ยนจากบรรยากาศชายฝั ่งเป ็นบรรยากาศผสมระหว่างชายฝั ่งและ

อุตสาหกรรม	 ซึ่งตัวการการกัดกร่อนคือ	 คลอไรด์รวมกับซัลเฟอร์ไดอ็อกไซด์	 

ในการประเมินความรุนแรงเนื่องจากการกัดกร่อนโดยบรรยากาศ	โดยทั่วไปนั้น

จะประเมนิโดยใช้มาตรฐาน	ISO	9223	ซึง่สามารถท�าได้โดยการวดัการกัดกร่อน

ที่เกิดขึ้นจริงบนชิ้นงานมาตรฐานและน�าค่าท่ีได้มาเปรียบเทียบค่ามาตรฐาน 

ในมาตรฐาน	เพือ่ก�าหนดค่าความรนุแรง	วธินีีจ้ะให้ค่าท่ีถูกต้อง	เนือ่งจากเป็นการ

วัดชิ้นงานที่สัมผัสโดยตรงกับบรรยากาศ	แต่อย่างไรก็ตาม	วิธีดังกล่าวจะใช้เวลา

ภาพที่	9	การวางชิ้นงานมาตรฐานเพื่อทดสอบ

การกัดกร่อนตามมาตรฐาน	ISO	9223
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ที่นาน	 โดยแผงการทดสอบนั้นแสดงในภาพที่	 8	 โดยการวัดดังกล่าวจะมีการ 

น�าชิ้นทดสอบไปทดสอบดูอัตราการกัดกร่อน	 เช่น	 วิธีหาน�้าหนักที่หายไปต่อ 

ช่วงเวลา	โดยช่วงเวลาในการทดสอบทั้งหมด	อาจใช้เวลาถึง	10-15	ปี	เพื่อทราบ

ผลการกัดกร่อนในระยะยาว	[18]

	 จากผลกระทบที่รุนแรงจากปัญหาการกัดกร่อนของวัสดุวิศวกรรม 

โดยบรรยากาศท�าให้หลายๆ	ประเทศได้ท�าการศึกษาและประเมินความรุนแรง

ของการกัดกร่อนของโลหะในบรรยากาศ	 เช่น	 ในยุโรปและอเมริกาเหนือ	 

มีการจัดตั้งสถานีวัดการกัดกร่อนของโลหะและศึกษาพฤติกรรมการกัดกร่อน 

ของโลหะในบรรยากาศของยุโรป	 และอเมริกาเหนือเป็นเวลาเกือบ	 20	 ปี	 

ซึง่ความร่วมมอืในการศกึษาการกดักร่อนของโลหะในบรรยากาศโครงการนีเ้รยีก

โปรแกรม	ISOCORRAG	[18]	ในประเทศญี่ปุ่นได้มีการศึกษาเรื่องการศึกษาการ

กัดกร่อนของโลหะในบรรยากาศอย่างท่ัวประเทศ	 ในประเทศจีนได้มีการจัดตั้ง

สถานีวัดการกัดกร่อนของโลหะ	 ทั้งหมดประมาณ	 30	 สถานี	 เนื่องจาก 

การกัดกร่อนของโลหะโดยบรรยากาศนั้นซับซ้อนและขึ้นกับหลายปัจจัย	 

ดังน้ันเราจึงไม่สามารถน�าผลการทดลองของประเทศอื่นมาใช้งานกับโลหะ 

ที่ใช้ในภูมิอากาศร้อนและชื้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรยากาศในชายฝั่งทะเล 

ของประเทศไทยได้	ในปัจจุบันในประเทศไทยมีการศึกษาการกัดกร่อนของวัสดุ

วิศวกรรมบรรยากาศโดยศูนย์โลหะและวัสดุแห่งชาติ	(MTEC)	และสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	 (วว.)	 แต่อย่างไรก็ตามการศึกษา

โดยวิธีนี้ต้องมีการลงทุนที่สูง	 และจ�านวนคนในโครงการที่มากเพียงพอ	 ซึ่งเป็น

ข้อจ�ากัดของการประเมินโดยวิธีการวัดอัตราการกัดกร่อนในสภาวะจริง

	 นอกจากวิธีดังกล่าว	 เรายังสามารถใช้วิธีการวัดพารามิเตอร์ของสภาวะ

อากาศในบรรยากาศที่เราสนใจ	เพื่อประเมินระดับการกัดกร่อนโดย	มาตรฐาน	

ISO	 9223	 ด้วยเช่นกัน	 โดยจากมาตรฐานนี้จะก�าหนดให้	 ค่าความรุนแรงของ 
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การกัดกร่อนขึ้นกับ	 เวลาแห่งความเปียก	 (TOW)	 ปริมาณของคลอไรด์	 และ

ปริมาณของซัลเฟอร์ไดอ็อกไซด์	 โดยเมื่อสภาวะอากาศมีความช้ืนสูงกว่า	 80%	

จะถือว่าผิวของโลหะนั้นได้ถูกเคลือบโดยสารละลายชั้นบางที่มีการเจือปน 

ของคลอไรด์	 และซัลเฟอร์ไดอ็อกไซด์	 โดย	 TOW	นั้นได้แบ่งออกเป็น	 4	 ช่วง	 

ดังตารางที่	1.	[18]

ตารางที่	1	แสดงระดับของ	TOW	ตามมาตรฐาน	ISO	9223

	 TOW	level	 TOW	(hrs	/	year)

	 τ1	 Less	than	10	

 τ2	 10-250	

 τ3	 250-2500	

 τ4	 2500-5500	

 τ5	 Longer	than	5500	

	 ส�าหรับ	 การปนเปื้อนของคลอไรด์และซัลเฟอร์ไดอ็อกไซด	์ นั้นมีการแบ่ง

เป็น	4	ระดับดังตารางที่	2	และ	3	ตามล�าดับ

ตารางที่	2	แสดง	ระดับของ	คลอไรด์	ตามมาตรฐาน	ISO	9223	[18]

	 Chloride	level	 Chloride	(mg	m-2d-1)

 S0	 Less	than	3

 S1	 3-60	

 S2	 60-300	

 S3	 higher	than	300
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ตารางที่	3	แสดง	ระดับของ	ซัลเฟอร์ไดอ็อกไซด์	ตามมาตรฐาน	ISO	9223	[18]

	 Sulphur	level	 Chloride	(mg	m-2d-1)

 P0	 Less	than	10

 P1	 10-35	

 P2	 35-80	

 P3	 higher	than	80

	 T.	Chowwanonthapunya	และคณะ	[19]	ท�าการศกึษาเชงิเปรยีบเทียบ

สภาวะอากาศของบริเวณบรรยากาศเมือง	 (กรุงเทพมหานคร)	 กับสัตหีบ	 

เพื่อประเมินอัตราการกัดกร่อนของเหล็กกล้า	โดยใช้ข้อมูลจากรมอุตุนิยมวิทยา	

ในปี	2012-2013	โดยการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้นเฉลี่ยในช่วงปี

ดังกล่าวแสดงดังภาพที่	10

ภาพที่	10	การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้นเฉลี่ย

ในช่วงปี	2555	-	2556:	(a)	สัตหีบ	และ	(b)	กรุงเทพมหานคร	[20]

(a)	 (b)
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	 จากภาพที่	 10	 เราจะพบว่า	 อุณหภูมิเฉล่ียของทั้งสองบริเวณมีค่า 

ในช่วง	 26-32	 C	 และอุณหภูมิเฉลี่ยของบริเวณบรรยากาศชายฝั่งมีค่าต�่ากว่า	 

ในขณะทีทั่ง้สองบรเิวณมคีวามชืน้เฉลีย่ในช่วง	60-85	%	โดยทีบ่รเิวณบรรยากาศ

ชายฝ่ังมคีวามช้ืนเฉลีย่ท่ีสงูกว่า	นอกจากน้ีความชืน้เฉลีย่ในช่วงเดอืน	พ.ย.	–	ม.ีค.	

(Dry	Season)	นั้นต�่ากว่า	ความชื้นเฉลี่ย	ในช่วงเดือน	มี.ค.-ต.ค.	(Wet	Season)	

ซึ่งจากสภาวะดังกล่าว	เราจะคาดการณ์ได้ว่า	โลหะเหล็กกล้าน่าจะถูกกัดกร่อน

ในช่วง	Wet	 Season	 เน่ืองจากความช้ืนของอากาศที่สูงนั้นท�าให้	 สารละลาย 

ชั้นบางอยู่บนผิวเหล็กได้นานกว่า	 การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศในหนึ่งวัน	 

เช่น	 อุณหภูมิและความชื้นนั้นก่อให้เกิดวัฏจักรเปียก-แห้งบนผิวของโลหะ	 

และเม่ือสารละลายฟอร์มตวัขึน้	การกดักร่อนจะเกดิขึน้	ภาพที	่11	แสดง	อณุหภมูิ

และความเฉลี่ยภายในหนึ่งวัน	 ในช่วงปี	 2012-2013	 ของสัตหีบ	 ในช่วง	 

Dry	Season	และ	Wet	Season	ในภาพ	(a)	และ	(b)	และ	ส�าหรับอุณหภูมิและ

ความเฉลี่ยภายในหนึ่งวัน	ในช่วงปี	2012-2013	ของ	กรุงเทพมหานคร	ในช่วง	

Dry	 Season	 และ	Wet	 Season	 ในภาพ	 (c)	 และ	 (d)	 ส�าหรับ	 ISO	 9223	 

จะก�าหนดว่า	 เมื่อสภาวะอากาศมีความชื้น	 80%	 ขึ้นไป	 จะเกิดการควบแน่น 

ของสารละลายช้ันบาง	 ซึ่งท�าให้พื้นผิวของโลหะเปียก	 ซึ่งเรียกว่า	 เวลาแห่ง 

ความเปียก	หรอื	TOW	โดยจากภาพที	่11	เราจะพบว่า	TOW	ทัง้สองบรรยากาศ	

ในช่วง	Wet	Season	น้ันยาวกว่า	Dry	Season	โดย	ในช่วงเวลากลางวนั	อณุหภมูิ

จะสูงขึ้นและความชื้นจะต�่าลง	 ดังนั้นในช่วงเวลากลางวัน	 โลหะจะแห้งและ 

ไม่เกิดการกัดกร่อน	 แต่อย่างไรก็ตาม	 เมื่ออุณหภูมิจะต�่าลงและความชื้นสูงขึ้น	

เช่นในช่วงกลางคืนพื้นผิวโลหะจะถูกเคลือบด้วยสารละลายชั้นบาง	ซึ่งน�าไฟฟ้า	

ดังนั้นการกัดกร่อนบนผิวโลหะจะเกิดขึ้นในเวลากลางคืน	
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 ภาพที	่11 อณุหภมูแิละความชืน้เฉลีย่ภายในหนึง่วนั	ในช่วงปี	2555	-	2556	

(ในระหว่าง	1.00	am	to	1.00	am	ของวันต่อไป)	โดย	(a)	and	(b)	ส�าหรับ

สัตหีบ	และ	(c)	and	(d)	ส�าหรับกรุงเทพมหานคร	[20]

(a)	 (b)	 	

(c) (d)																																																		

	 	ภาพที่	12	แสดง	TOW	ที่ได้จากการประมาณ	โดยใช้หลักเกณฑ์ของ	ISO	

9223	จากรูปดังกล่าว	แสดงได้อย่างชัดเจนว่า	TOW	ของบรรยากาศชายฝั่งใน

สัตหีบนั้นยาวนานกว่าบรรยากาศในเมืองของกรุงเทพมหานคร	ดังนั้นช่วงเวลา

ที่สารละลายชั้นบางจะเคลือบผิวโลหะ	 ซึ่งน�าไปสู่เวลาในการกัดกร่อนโดย

บรรยากาศของชายฝั ่งในสัตหีบนั้นยาวนานกว่าบรรยากาศในเมืองของ

กรุงเทพมหานคร
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ตารางที่	4	แสดง	ระดับของพารามิเตอร์ของการกัดกร่อนและ

ความรุนแรงของการกัดกร่อนโดยตามมาตรฐาน	ISO	9223[19-20]

	 Site	 Corrosiveness	 Corrosion	rate	of	Carbon	Steel

	Sattahip	(coastal)	 3	 200-400

	 Bangkok	(urban)	 2	 10-200

ภาพที่	12	TOW	ในช่วง	Dry	Season,	Wet	Season	

และรวมทั้งปีของสัตหีบและกรุงเทพมหานคร	[20]

	 ส�าหรับในการประเมินความรุนแรงของการกัดกร่อนโดยบรรยากาศนั้น	

นอกจากการพิจารณา	 TOW	 แล้วนั้น	 ยังจ�าเป็นต้องพิจารณา	 ปริมาณของ 

สารซัลเฟอร์ไดอ็อกไซด์	 และคลอไรด์ที่ปนเปื้อนในอากาศของบรรยากาศ 

ทั้งสัตหีบ	 และกรุงเทพมหานครด้วย	 โดยจากการศึกษาของ	 Nil	 K.	 et	 al	 

ในปี	 2003	 ซึ่งท�าการวัดปริมาณของสารซัลเฟอร์ไดอ็อกไซด์	 และคลอไรด์ที่ 

ปนเปื้อนในอากาศของบรรยากาศทั้งสอง	โดยวิธี	Wet	Candle	พบว่า	ปริมาณ

คลอไรด์ซัลเฟอร์ไดอ็อกไซด์ของบรรยากาศชายฝั่งของสัตหีบและในเมืองของ

กรงุเทพมหานคร	มรีะดบั	S1	และ	S0	ตามล�าดบั	และปรมิาณซลัเฟอร์ไดออ็กไซด์

ของบรรยากาศชายฝั่งของสัตหีบและในเมืองของกรุงเทพมหานคร	มีระดับ	P1	
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และ	 P0	 โดยค่าระดับการประเมินของพารามิเตอร์	 และความรุนแรงของการ

กัดกร่อนของบรรยากาศท้ังสอง	 แสดงในตารางที่	 4	 และ	 จากค่าความรุนแรง 

ของการกัดกร่อนเราสามารถประเมินอัตราการกัดกร่อนของเหล็กกล้า	 (g/m2)	

ดงัตารางที	่5	ดงันัน้ระดบัความรนุแรงในการกดักร่อนโดยบรรยากาศของสตัหบี

จะรุนแรงกว่าบรรยากาศในเมืองของกรุงเทพมหานครเนื่องจากการมีเวลาแห่ง

ความเปียกที่ยาว	 การมีปริมาณซัลเฟอร์ไดอ็อกไซด์	 และคลอไรด์ที่ปนเปื้อน

มากกว่า	 ดังนั้นอัตราการกัดกร่อนในบรรยากาศของวัสดุวิศวกรรมในสัตหีบ

รุนแรงกว่าในกรุงเทพมหานคร	 นอกจากนี้เรายังทราบว่า	 อายุการใช้งานของ 

วัสดุวิศวกรรมในบรรยากาศชายทะเล	เช่น	สัตหีบ	จะมีอายุการใช้งานที่สั้นกว่า	

การใช้งานของวัสดุเดียวกันใน	กรุงเทพมหานคร	และในการยืดอายุวัสดุ	วิศวกร

จ�าเป็นต้องใช้หลักการทางวิศวกรรมการป้องกันกัดกร่อน	 เช่น	 การออกแบบ

โครงสร้างเพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมความชื้น	การทาสีและการตรวจสอบ

ตารางที่	5	อัตราการกัดกร่อนของเหล็กกล้าที่ประมาณ

จากผลการประเมินการกัดกร่อนโดย	ISO	9223	[19-20]

	 Site	 TOW	 Chloride	 	Sulphur	Dioxide	 Corrosiveness

Sattahip	(coastal)	 τ4 S1 P1	 3

Bangkok	(urban)	 τ3 S0 P0	 2

	 การใช้วัสดุวิศวกรรมที่มีความต้านทานต่อการกัดกร่อนได้ดีกว่า	 เช่น	 

การใช้เหล็กกล้าผสมต�่าท่ีทนบรรยากาศ	 (Weathering	 Steel)	 ในบรรยากาศ 

ชายฝ่ังแทนการใช้เหล็กกล้า	 และการใช้การป้องกันแบบคาโทดิค	 เพ่ือควบคุม 

การกดักร่อนของวสัดใุห้อยูใ่นระดบัทีร่บัได้	และเพือ่ทราบช่วงเวลาทีเ่หมาะสมใน

การตัดเปลี่ยนหรือซ่อมโครงสร้าง
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5.	การประเมินความเสี่ยงในการกัดกร่อน

	 การกัดกร่อนโดยบรรยากาศท�าให้วัสดุวิศวกรรมสูญเสียเนื้อโลหะนั้น	 

หมายถึงสมบัติทางการรับแรงของโครงสร้างนั่นลดลงด้วย	 และถ้าโครงสร้าง 

ที่ถูกกัดกร่อนดังกล่าวไม่ได้รับการป้องกันอย่างถูกต้องแล้ว	โครงสร้างนั่นจะถูก

กัดกร่อนอย่างต่อเนือ่งจนกระทัง่เกดิความเสยีหายต่อโครงสร้าง	เช่น	การรัว่ไหล

ของสารภายในท่อ	 นอกจากนี้โครงสร้างท่ีถูกกัดกร่อนจะเสียหายได้เร็วกว่า 

ปกติ	 ในกรณีที่โครงสร้างดังกล่าวรับแรงประเภท	 ความเค้นสลับ	 ซ่ึงสามารถ 

เกดิจากแรงในโครงสร้าง	หรอืเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงอณุหภมิูขึน้ลงในช่วงกว้าง	

โดยหลกัการแล้วความเสยีหายของวัสดุน่ันเน่ืองจากการกดักร่อนโดยบรรยากาศ	

นั่นสามารถเกิดได้	 2	 รูปแบบ	 [21]	 รูปแบบแรก	 คือ	 การกัดกร่อนในลักษณะ 

ทั่วผิวหน้า	และโลหะจะถูกกัดกร่อนด้วยอัตราเร็วคงที่	ซึ่งเราเรียกการกัดกร่อน

ประเภทนี้ว่า	 การกัดกร่อนแบบสม�่าเสมอ	 ซ่ึงเราจะพบจาก	 โลหะประเภท	

เหล็กกล้า	 เหล็กผสมต�่า	 แต่อย่างไรก็ตาม	 การกัดกร่อนอีกประเภทนั่นจะเกิด 

ในบริเวณที่จ�ากัด	 โดยโลหะจะเกิดการกัดกร่อนในอัตราที่ไม่สูงมาก	 แต่จะเกิด 

แค่บริเวณเดียว	และเมื่อเวลาผ่านไปนาน	รอยการกัดกร่อนที่แคบๆ	นั่นจะเกิด

การสะสมของคลอไรด์ทีเ่ข้มข้นขึน้	ซึง่จะท�าให้การกดักร่อนในท่ีแคบๆ	นัน้รุนแรง

มากขึ้น	จนน�าไปสู่การรั่วไหลของสารหรือการพังทลายของโครงสร้าง	เนื่องจาก

รอยการกัดกร่อนท่ีแคบๆ	 นั้น	 การเป็นจุดเริ่มต้นของการแตกร้าวในลักษณะ 

ความล้าตัว	 โดยเราจะพบการกัดกร่อนแบบนี้ได้จากการใช้งานโครงสร้างที่ท�า

จากเหล็กกล้าไร้สนิม	 (Stainless	 Steel)	 โดยเหล็กกล้าประเภทนี้จะมีการเติม

ธาตุโครเมียม	เกิน	12	%	โดยน�้าหนักเพื่อให้เกิดฟิล์มป้องกัน	 (Passive	Film)	

ฟิล์มดังกล่าวจะบางมาก	 โดยซึ่งไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าได้	 แต่มีความเป็น

เนื้อเดียวกันและมีความเสถียรในบรรยากาศท่ัวไป	 ดังนั้น	 เหล็กกล้าผสมสูง

ประเภทนี้จะทนต่อการกัดกร่อนโดยบรรยากาศได้ดีกว่าเหล็กกล้าปกติ	 
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แต่อย่างไรก็ตาม	 ฟิล์มป้องกันดังกล่าวสามารถถูกท�าลายได้เมื่อบรรยากาศม ี

ความรุนแรงที่สูง	 เช่น	อุณหภูมิที่สูงและปริมาณคลอไรด์ที่สูง	 เมื่อฟิล์มดังกล่าว

ถูกท�าลาย	 จะถูกท�าลายเพียงเฉพาะจุด	 หรือที่เรียกว่า	 หลุม	 (Pit)	 เช่น	 จุดที่มี

ความเค้นสะสมเนือ่งจากการขึน้รปู	เช่น	ดดัโค้งหรือบริเวณทีม่กีารเชือ่ม	ซ่ึงฟิลม์

ที่ถูกท�าลายเพียงจุดเล็กนี้จะขยายไปในทางลึก	 ในขณะท่ีฟิลม์บริเวณอื่นนั่นไม่

ถูกท�าลาย	 ดังนั้นหลุมการกัดกร่อนจะลึกลงไปเร่ือยๆ	และในท่ีสุดเกิดการทะลุ

หรือเป็นจุดเริ่มของปัญหาความเสียหายด้านอื่นต่อไป	

	 ในทางวิชาการกัดกร่อนแล้ว	การกัดกร่อนประเภทเกิดเฉพาะที่นั้นรุนแรง

กว่าการเกิดการกัดกร่อนทั่วทั้งผิวหน้า	 เนื่องจาก	 การกัดกร่อนประเภทเฉพาะ

จุดนั้นท�านายได้ยาก	 แต่อย่างไรก็ตาม	 เราสามารถควบคุมพารามิเตอร์	 เช่น	 

การควบคุม	อุณหภูมิ	ลดความเค้นตกค้าง	เช่น	การท�าการลดความเครียดสะสม

โดยวิธีการทางความร้อน	 (วิธีดังกล่าวต้องกระท�าด้วยความร้อนสูงและเย็นตัว

ค่อนข้างเรว็	เพ่ือหลกีเลีย่งปัญหาการเกดิ	โครเมียมคาร์ไบด์	ซึง่จะลดประสิทธภิาพ

การต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิมลง)	[22]

	 ส�าหรับการประเมนิความเสีย่งในการกดักร่อนนัน้	มคีวามส�าคญัอย่างมาก

ต่อระบบโครงสร้างในทางวิศวกรรม	 เนื่องจากในโครงสร้างทางวิศวกรรมนั้น 

จะมขีนาดใหญ่และประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆ	มากมาย	ซ่ึงจะท�าให้การบ�ารงุรกัษา	

หรือตรวจสอบ	 รวมท้ังการป้องกันการกัดกร่อนให้ทั่วถึงได้ยาก	 เนื่องจาก 

ข้อจ�ากัดเรื่องจ�านวนคน	 เวลาในการตรวจสอบ	 และเศรษฐศาสตร์	 ดังนั้น 

การประเมินความเสี่ยงของอุปกรณ์เพื่อการจัดสรรก�าลังคน	งบประมาณในการ

ตรวจสอบ	 จึงเข้ามามีความส�าคัญในวงการวิศวกรรมการป้องกันการกัดกร่อน	

การประเมินความเสี่ยงในการจัดการด้านวิศวกรรมการกัดกร่อนนั้นเป็นการ 

จัดล�าดับความส�าคัญของอุปกรณ์ในการบ�ารุงรักษา	 ตรวจสอบความรุนแรง 

ของการกัดกร่อน	 โดยอ้างอิงถึง	 โอกาสการเกิดความเสียหาย	 (Likelihood)	 
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และผลกระทบของการความเสียหายของอุปกรณ์นั้นๆ	 (Consequence)	 [23]	

โดยโอกาสความเสียหาย	 และผลกระทบของความเสียหายนั้น	 คือ	 ความเส่ียง	

(Risk)	 การประเมินความเสี่ยงที่ถูกต้องจะน�าไปสู ่การจัดท�าแผนบริหาร 

การตรวจสอบ	 และป้องกันการกัดกร่อนของอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ	 ซึ่งจะ

ก�าหนดช่วงการใช้งานทีเ่หมาะสม	และลดความเสีย่งของการรัว่ไหล	หรอือนัตราย

จากการประลัยของโครงสร้างได้	[24]

	 การประเมนิความเสีย่งทางการกดักร่อนนัน้ส่วนใหญ่แล้วจะท�าในรปูตาราง	

โดยแนวตั้งของตารางแสดงถึงโอกาสการเกิดความเสียหาย	 (likelihood)	 และ

แนวนอนของตารางแสดงถึงผลกระทบของการเกดิการเสยีหายโดยการกดักร่อน	

(Consequence)	โดยปกติแล้ว	ตารางประเมินความเสี่ยงจะมี	5	ระดับ	ดังนี้	VL	

หมายถึง	ต�่าที่สุด	:	L	หมายถึง	ต�่า	:	M	หมายถึงปานกลาง	:	H	หมายถึง	สูง	และ	

VH	s	หมายถึงสูงที่สุด	ในกรณีโครงสร้างหรืออุปกรณ์ที่มี	โอกาสเสียหายสูงที่สุด	

และก่อผลกระทบสงูท่ีสดุจะอยูใ่น	 ช่อง	VH	X	VH	ซึง่โครงสร้างอปุกรณ์ประเภทนี้	

ต้องได้รบัการตรวจสอบ	และวางมาตรการการป้องกนัการกดักร่อนอย่างเข้มงวด

ทีส่ดุ	 ในขณะท่ีโครงสร้างหรอือปุกรณ์ท่ีมโีอกาสเสยีหายต�า่ทีส่ดุ	 และก่อผลกระทบ

ต�่าที่สุดจะอยู่ในช่อง	 VL	 X	 VL	 ซึ่งอุปกรณ์ประเภทนี้จะถือว่ามีความเส่ียงต่อ 

การกัดกร่อนแล้วก่อให้ผลกระทบต�่าที่สุด	 ตารางการประเมินความเสี่ยงของ 

การกัดกร่อนในภาพท่ี	 13	 นั้นยังสามารถแบ่งออกได้เป็นความเสี่ยงระดับ	 

(Low	Risk)	ในบริเวณสีเขียว	ความเสี่ยงระดับกลาง	(Medium	Risk)	
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	 ในบริเวณสีเหลืองและความเสี่ยงสูง	(High	Risk)	ในบริเวณสีแดง	โดยการ

แบ่งบริเวณดังกล่าวจะข้ึนกับผู้ใช้ในแต่ละองค์กร	 เช่น	 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กับ 

โรงไฟฟ้าพลังงานจากกาซธรรมชาติ	 จะมีการระบุโซนความเส่ียงที่ต่างกันได้	 

แต่มีจุดประสงค์อย่างเดียวกัน	 นั่นคือ	 การจัดความส�าคัญในการตรวจสอบ	 

และจัดมาตรการในการป้องกันการกัดกร่อนอย่างเหมาะสม

	 5.1	การสร้างตารางการประเมินความเสี่ยงของการกัดกร่อน

	 ในการสร้างตารางการประเมินการกัดกร่อนนั้น	 จะต้องท�าการประเมิน

ระดับของโอกาสของความเสียหายของโครงสร้างและระดับความรุนแรงของ 

ผลกระทบ	ส�าหรบัการประเมนิระดบัของโอกาสของความเสียหายของโครงสร้าง	

อาจจะพิจารณาจากสถิติท่ีเกิดข้ึนของโครงสร้างนี้	 จากอดีตจนถึงปัจจุบัน	 

เช่น	อปุกรณ์นีม้คีวามเสยีหายคดิเป็นกีเ่ปอร์เซน็ต์ต่อปี	หรอือาจจะพจิารณาจาก	

สถิติ	 จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน	 (ในกรณีที่เป็นโครงสร้างใหม่)	 

โดยแนวทางในการจัดการประเมินระดับของโอกาสของความเสียหาย	สามารถ

พิจารณาจาก	ตาราง	ที่	6	และ	7	

ภาพที่	13	ตารางการประเมินความเสี่ยงของการกัดกร่อน	[25]
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ตารางที่	6	แสดง	จัดการประเมินระดับของโอกาสของความเสียหาย	

โดยพิจารณาจากสถิติ	[25]

	 level	 Detail

	 VH	 เกิดบ่อยๆ	และ	ซ�้า	(10	%	ต่อปี)

	 H	 หลายครั้ง	(1	%	ต่อปี	)

	 M	 เกิดเป็นครั้งคราว	(0.1	%	ต่อปี)	

	 L	 เกิดน้อยครั้ง	(1	ใน	100	ต่อปี)

	 VL	 โอกาสเสียหายมีน้อย	(1	ใน	1000)

ตารางที่	7	แสดงจัดการประเมินระดับของโอกาสของความเสียหาย	

โดยการอ้างอิง	[25]

	 level	 Detail

	 VH	 เกิดขึ้นประจ�า

	 H	 เกิดขึ้นบ่อย

	 M	 เคยเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมใกล้เคียง	

	 L	 ไม่น่าเกิดขึ้น	แต่	มีโอกาสเกิด

	 VL	 ไม่น่าเกิดความเสียหาย

	 จากตารางที	่6	เราสามารถน�าสถติขิองการเสียหายของอปุกรณ์มาประเมนิ

โอกาสของความเสียหายได้	 โดยอุปกรณ์ที่มีโอกาสเสียหายมากที่สุด	 คือ	 

เสียหายเกิด	 10	%	 ต่อป	ี และโอกาสท่ีเสียหายน้อยมาก	 จะเสียหายค่า	 1	 ใน	

1000	หรือ	0.001	%	ต่อปี	โดยสถิติดังกล่าวจะต้องได้รับการจดบันทึกอย่างดี	
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เพ่ือใช้ในการอ้างอิงในการท�าการประเมินระดับของโอกาสของความเสียหาย	

และในกรณโีครงสร้างท่ีเพิง่สร้างเสรจ็นัน้	เราสามารถระดับของโอกาสของความ

เสียหายได้เช่นกัน	 โดยอ้างอิงจากสถิติของอุตสาหกรรมที่ ท่ีใกล้เคียงกัน	 

ดังตารางที่	 7	 ในการจัดระดับของความรุนแรงของผลกระทบเนื่องจากการ 

เสียหายเนื่องจากการกัดกร่อนนั้น	 เราสามารถใช้แนวทางจากการประเมิน 

ผลกระทบนัน้ต่อค่าการซ่อม	การหยดุการผลติและ	ชวีติของคนรวมทัง้บรรยากาศ	

เช่น	ตารางที่	8

ตารางที่	8	แสดงระดับของความรุนแรงของผลกระทบเนื่องจาก	

การเสียหายเนื่องจากการกัดกร่อน	[27]

	 level	 Detail

	 VH	 มีผลต่อชุมชนและการเสียชีวิต

	 H	 ผู้ปฏิบัติงานบาดเจ็บ

	 M	 เสียค่าซ่อมบ�ารุงสูง	และหยุดการใช้งาน

	 L	 เสียค่าซ่อมบ�ารุง	และหยุดการใช้งาน

	 VL	 เสียค่าซ่อมบ�ารุง

	 ในการประเมินความเสี่ยงของโครงสร้างเน่ืองจากผลของการกัดกร่อน	 

จะท�าการประเมินจาก	 ระดับของโอกาสของการเกิดความเสียหาย	 และ	 

ผลกระทบจากความเสยีหาย	ซึง่อาจจะใช้จากตวัอย่างข้างต้นได้	แต่อย่างไรก็ตาม	

ในอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง	 เช่น	 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและกลั่นน�้ามัน	 

จะมกีารพจิารณาเพิม่เตมิ	เช่น	ในการประเมนิระดบัของโอกาสของความเสยีหาย	

อาจจะแบ่งการพิจารณาเพิ่มเติม	[26]	เช่น
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	 •	 ระยะเวลาในการใช้ก่อนโครงสร้าง	

	 	 น้อยกว่า	5	ปี	=	VL

	 	 5-15	ปี	=	L

	 	 15-30	=	H

	 	 30	ปีขึ้นไป	=	VH

	 •	 การเกิดภาระทางกลที่ผิดปกติมากระท�า	

	 	 ไม่มี	=	VL

	 	 โอกาสน้อย	=	L

	 	 มีความเป็นไปได้	=	M

	 	 มีผลจากโหลดที่ผิดปกติ	=	VH	

	 	 ส�าหรับ	ระดับของผลกระทบจากความเสียหาย	นั้น	อาจจะพิจารณา	

	 เพิ่มในเรื่องต่อไปนี้	

	 •	 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

	 	 มีผลกระทบบ้าง	=	VL

	 	 มีผลกระทบน้อย	=	L

	 	 มีผลในขอบเขตโครงสร้างและควบคุมได้		=	M

	 	 มีผลต่อพื้นที่ภายนอกและควบคุมได้	=	H

	 	 มีผลต่อพื้นที่ภายนอกและควบคุมไม่ได้		=	VH

	 •	 ผลของเศรษฐศาสตร์	

	 	 หยุดผลิตน้อยกว่า	1	เดือน	=	VL

	 	 หยุดผลิต	1-3	เดือน	=	L

	 	 หยุดผลิต	3-4	เดือน	=	M

	 	 หยุดผลิต	2-5	เดือน	=	H

	 	 หยุดผลิต	6	เดือนขึ้นไป	=	VH

SAREC YEAR BOOK 2016 181

SSC ASEAN RESEARCH and EXPERT CENTRE
SAREC 



	 5.2	กรณีศึกษา	การประเมินความเสี่ยงของการกัดกร่อน

	 เพื่อเกิดความเข้าในเรื่องการประเมินความเสี่ยงของการกัดกร่อน	 

ทางผู้เขียนบทความจะยกตัวอย่าง	ระบบโครงสร้างทางวิศวกรรม	ที่อาจจะเกิด 

ความเสียหายจากการกัดกร่อน	 เช่น	 การประเมินความเส่ียงเนื่องจากการ

กัดกร่อนของเรือขนส่งน�้ามัน	

ภาพที่	14	ภาพสเก็ตของเรือขนส่งน�้ามัน	[28]

	 สมมุตใิห้	 เรอืขนส่งน�า้มนัล�านี	้ พบปัญหาเน่ืองจากการกดักร่อนภายในตัวเรือ	

เนื่องจากน�้าทะเล	 ซึ่งขังอยู่ใต้ท้องเรือ	 จากข้อมูลที่ทราบมาก่อนที่จะประเมิน

ความเสี่ยง	เราต้องตั้งสมมติฐานในเรื่องกลไกการกัดกร่อนที่เป็นไปได้	ดังนี้

	 การกัดกร่อนของตัวเรือภายในนั้น	 แหล่งการกัดกร่อนจะมาจากน�้าทะเล 

ที่ขังภายในเรือ	โดยน�้าที่ขังนั้นมาจากการน�าน�้าทะเลมาใช้ในตัวเรือ	ซึ่งในตัวเรือ

มกีารบรรทกุน�า้มนัดบิซึง่มส่ีวนผสมของซลัเฟอร์	ดังนัน้น�า้ทะเลทีข่งัอยูน่ี	้จะเป็น

แหล่งของการกัดกร่อนที่มีคลอไรด์และซัลเฟอร์	 โดยเมื่ออุณหภูมิในบริเวณ 

ดงักล่าวเปลีย่นแปลง	เช่น	อณุหภมูสิงู	น�า้ทะเลทีข่งัจะกลายเป็นไอ	ซ่ึงมคีลอไรด์
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และซลัเฟอร์	โดยไอดงักล่าวเกาะผนงัเรอืและเมือ่อณุหภูมดิงักล่าวต�า่ลง	ไอระเหย

จะกลั่นตัวเป็นสารละลายที่มีซัลเฟอร์และคลอไรด์เจือปน	 โดยซัลเฟอร์จะ 

เปลีย่นเป็นซลัไฟล์และเกดิการกดักร่อน	ในขณะทีค่ลอไรด์กท็�าการกดักร่อนโลหะ

ด้วยบริเวณที่โดนกัดกร่อน	เช่น	แนวเชื่อม	[29]	โดยเมื่อท�าการวิเคราะห์	ระดับ

ของโอกาสการเกิดปัญหาการกัดกร่อนประเภทนี้	 จะอยู่ในระดับ	 VH	 ในกรณี 

เป็นปัญหาต่อเนื่องและเป็นระดับ	M	เมื่อปัญหาดังกล่าวเกิดเป็นครั้งคราว	

	 เมื่อวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบนั้น	 เราอาจจะพิจารณา 

ได้ว่า	 การกัดกร่อนอาจท�าให้เกิดรอยรั่วโดยเฉพาะแนวเชื่อม	 ซ่ึงรอยร่ัวอาจ 

จะเกิดในรูปแบบหลุมการกัดกร่อน	 ซึ่งการเกิดรอยรั่วอาจน�าไปถึงผลกระทบ 

ต่อสภาพทะเล	ดงันัน้ระดบัความรนุแรงของผลกระทบ	จงึเป็น	VH	เมือ่น�าพลอ็ต

ในตารางในภาพที่	13	เราจะพบว่า

	 ในกรณี	 ปัญหาการกัดกร่อนแบบเป็นคร้ังคราว	 ระดับความเสี่ยง	 อยู่ใน

บริเวณที่มีความเสี่ยงสูง	(สีแดง)	M	X	VH	และในกรณีปัญหาการกัดกร่อนแบบ

เป็นต่อเนื่อง	ระดับความเสี่ยง	อยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงสูง	(สีแดง)	VH	X	VH

ดังน้ัน	 ปัญหานี้จึงเป็นปัญหาที่มีความส�าคัญและจ�าเป็นต้องแก้โดยด่วน	 เช่น	 

แก้ปัญหาการปนเป้ือนของซลัเฟอร์	หรอืใช้อาโนดสังเวย	รวมทัง้มกีารตรวจสอบ

ด้วยเทคนิคที่เหมาะสมด้วยความถี่ที่มากขึ้น	และเมื่อเปอร์เซ็นต์การเกิดน้อยลง	

เนื่องจากมาตรการดังกล่าว	 ระดับความเส่ียงของปัญหาจะลงมาที่บริเวณ 

ความเสี่ยงปานกลาง	(สีเหลือง)	เช่น	L	X	VH	หรือ	VL	X	VH	แต่อย่างไรก็ตาม	

ปัญหานี้จะต้องมีการควบคุมมาตรการการป้องกัน	 ตรวจสอบ	 และบ�ารุงรักษา	

การต่อเนื่อง	เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ใน	บริเวณความเสี่ยงปานกลาง	

	 ส�าหรับกรณีศึกษาท่ีต่อไป	 คือ	 การประเมินความเสี่ยงของปัญหา 

การกัดกร่อนของภาชนะรับแรงดันที่ใช้ในเตรียมสารตั้งต้นในการผลิต	 โดย 

ภาพสเก็ตของภาชนะรับแรงดันเป็นดังภาพที่	15	
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	 โดยภาชนะดังกล่าวท�าจากเหล็กกล้าไร้สนิม	 เกรด	 304	และมีการขึ้นรูป

ด้วยรอยเชื่อม	กระบวนการในการเตรียมสารตั้งต้น	ต้องเตรียมที่อุณหภูมิ	100	

องศาเซลเซียส	 ดังนั้นภาชนะนี้จะมีอุณหภูมิประมาณ	 80-90	 องศาเซลเซียส	 

และเพื่อคงอุณหภูมิให้คงที่จึงมีการใช้ฉนวนหุ้มภาชนะดังกล่าวด้วย	สารตั้งต้น

ข้างในไม่มีคลอไรด์และเป็นสารท่ีไม่ส่งผลต่อการกัดกร่อนเหล็กกล้าไร้สนิม	 

และไม่เป็นพษิ	แต่อย่างไรก็ตามบรเิวณทีใ่ช้งานของภาชนะรับแรงดนันัน้	อยูใ่กล้

ชายฝั่งทะเล	อายุการใช้งานของภาชนะรับแรงดันประมาณ	3	ปี	

	 จากลักษณะการใช้งานของภาชนะรับแรงดันดังกล่าว	 เราจะพบความ 

เสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นได้	คือ	การกัดกร่อนเนื่องจากบรรยากาศชายฝั่ง	ซึ่งมีการ

ปนเปื้อนของคลอไรด์ในบรรยากาศ	 โดยวัสดุของภาชนะ	 คือ	 เหล็กกล้าไร้สนิม	

ซึ่งสามารถทนต่อบรรยากาศที่มีการกัดกร่อนได้	 แต่ในกรณีท่ีภาชนะรับแรงดัน 

มีอุณหภูมิสูงถึง	 80	 องศาเซลเซียส	 จึงมีความเส่ียงต่อการเกิดการกัดกร่อน

เนื่องจากคลอไรด์	 ภาชนะรับแรงดันขึ้นรูปจากการดัดและเชื่อม	 ซ่ึงน�าไปสู่การ

เกิดความเค้นตกค้าง	นอกจากนี้ยังมีการหุ้มฉนวนเพื่อรักษาอุณหภูมิ	แต่อย่างไร

ก็ตาม	 ฉนวนดังกล่าวถ้าเกิดมีการเสื่อมสภาพจะท�าให้เกิดการกัดกร่อนจาก

ภาพที่	15	ภาพสเก็ตของภาชนะรับแรงดัน	[30]
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บรรยากาศ	 ที่เรียกว่า	 การแตกร้าวเนื่องจากการกัดกร่อนของคลอไรด์และ

ความเค้นตกค้าง	(Cl-SCC)	ซึ่งเมื่อรอยร้าวเกิดขึ้น	ภาชนะดังกล่าวจะไม่สามารถ

ใช้งานได้	และซึ่งส่งผลให้กระบวนการผลิตหยุด	ประมาณ	2-3	เดือน	

	 จากการพิจาณาข้อมูลข้างต้น	 ภาชนะความดันแบบนี้มีโอกาสในการ 

เสียหายได้สูง	 เนื่องจากโลหะเหล็กกล้าไร้สนิม	 304	 และมีความเค้นตกค้าง	 

เมื่อใช้งานอุณหภูมิที่สูงถึง	 80	 องศาเซลเซลเซียส	 มีโอกาสในการเกิด	 Cl-SCC	 

สงู	[31]	และ	ฉนวนทีเ่สือ่มสภาพจะท�าให้เกดิการเกบ็กกั	สารละลายท่ีมคีลอไรด์

ที่มีความเข้มข้นสูง	 ดังนั้นภาชนะจึงมีความเส่ียงในการเกิดในระดับที่สูง	 VH	 

แต่อย่างไรด็ตาม	 สารในภาชนะรับความดันไม่อันตราย	 แต่ทว่าความเสียหาย 

ของภาชนะดังกล่าวน�าไปสู ่การหยุดผลิต	 และเสียค่าใช้จ่ายท่ีค่อนข้างสูง	 

จึงมีระดับของความรุนแรงในผลกระทบเป็น	 M	 ดังนั้น	 ระดับความเสี่ยงของ

อุปกรณ์นี้จึงอยู่บริเวณความเสี่ยงสูง	(ตารางในรูปที่	13)	การลดความเสี่ยงท�าได้

โดยเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบความเสียหายของฉนวน	 เนื่องจากไม่สามารถ 

จะลดอุณหภูมขิองการผลติได้	การเคลอืบผวิโดยวธิ	ีThermal	Spray	นัน้จะช่วย

ปกป้องผิวโลหะจากการโจมตีของตลอไรด์ได้	 โดยเมื่อปฏิบัติตามมาตรการ 

ดังกล่าว	ความเสี่ยงจะลดเหลือ	H	X	M	หรือ	M	X	M	ซึ่งจะอยู่ในความเสี่ยง 

ปานกลาง	การเปลี่ยนวัสดุของภาชนะแรงดันเป็น	เหล็กกล้าไร้สนิมแบบดูเพล็ก	

จะเพืม่ความต้านทานต่อการกัดกร่อนแบบ	Cl-SCC	 ซ่ึงจะท�าให้	 ความเส่ียงลดลง	 

เป็น	VL	X	M	ซึ่งเป็นบริเวณความเสี่ยงต่อการกัดกร่อนที่ต�่า	

6.	บทสรุป

	 การกัดกร่อนของวัสดุทางวิศวกรรมเป็นปัญหาที่ส�าคัญ	 ซ่ึงส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อความมั่นคงของประเทศ	เช่น	ความปลอดภัยของชุมชน	สิ่งแวดล้อม

และการพัฒนาทางอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ	 การกัดกร่อนที่ก่อ
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ให้เกิดความเสียหายมากท่ีสุดใน	 คือ	 การกัดกร่อนในบรรยากาศ	 ส�าหรับ

ประเทศไทยนั้นมีอุณหภูมิและความชื้นที่สูง	 ซ่ึงสามารถท�าให้โครงสร้าง 

ทางวิศวกรรมเกิดการกัดกร่อนได้ง่าย	 นอกจากนี้	 การปนเปื้อนของซัลเฟอร ์

และคลอไรด์นั้นท�าให้ปัญหาการกัดกร่อนของโครงสร้างรุนแรง	 และสามารถ

พบเห็นได้ในชุมชน	 รถ	 เรือขนส่งสินค้า	 และอุตสาหกรรมต่างๆ	 การศึกษา 

เชิงเปรียบเทียบในความรุนแรงของบรรยากาศการกัดกร่อนของบรรยากาศ 

ในเมืองกับบรรยากาศชายฝั่งของประเทศไทย	โดยวิธี	ISO	9223	ท�าให้ทราบว่า	

ความรนุแรงในการกดักร่อนโดยบรรยากาศของชายฝ่ังจะรุนแรงกว่าบรรยากาศ

ในเมอืง	 เนือ่งจากการมเีวลาแห่งความเปียกทีย่าว	การมปีรมิาณซลัเฟอร์ไดออ็กไซด์	

และคลอไรด์ที่ปนเปื ้อนมากกว่า	 และอายุการใช้งานของวัสดุวิศวกรรม 

ในบรรยากาศชายทะเล	จะมอีายกุารใช้งานทีส่ัน้กว่าการใช้งานของวสัดุเดยีวกนั

ในบรรยากาศในเมือง	 ส�าหรับการยืดอายุวัสดุ	 วิศวกรจ�าเป็นต้องใช้เทคนิค 

ทางวิศวกรรมการป้องกันกัดกร่อน	 เช่น	 การออกแบบโครงสร้างเพ่ือหลีกเลี่ยง

การสะสมความชื้น	 การทาสีและการตรวจสอบ	 การใช้วัสดุวิศวกรรมที่มีความ

ต้านทานต่อการกัดกร่อนได้ดีกว่า	 ในบรรยากาศชายฝั่งแทนการใช้เหล็กกล้า	 

และการใช้การป้องกันแบบคาโทดิค	 เพื่อควบคุมการกัดกร่อนของวัสดุให้อยู่ใน

ระดับที่รับได้	 และเพื่อทราบช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตัดเปลี่ยน	 หรือซ่อม

โครงสร้าง	นอกจากนี้	บทความนี้ยังกล่าวถึงการประเมินความเสี่ยงของอุปกรณ์

หรือโครงสร้างท่ีใช้งานทางวิศวกรรม	 โดยการประเมินดังกล่าวจะได้ผลของ 

การประเมิน	 โอกาสในการเกิดความเสียหาย	 เช่น	 ความถี่ในการเกิด	 และการ

ประเมิน	 ความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหายของโครงสร้างนั้น	 

โดยโครงสร้างที่ถูกประเมินว่ามีความเสี่ยงที่สูงน้ัน	 จ�าเป็นต้องมีมาตรการ 

การป้องกันการกดักร่อนทีเ่ข้มงวด	เพือ่ลดความเส่ียงลง	ซ่ึงส่งผลโดยรวมให้โครงสร้าง

ดงักล่าวมคีวามน่าเชือ่ถอืและใช้งานได้อย่างปลอดภยัมากขึน้	นอกจากนีผ้ลของ
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ประเมนิความเสีย่ง	ยงัช่วยในการวางแผนในการตรวจสอบ	จัดล�าดับความส�าคัญ

ในการตรวจสอบความเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	

7.	กิตติกรรมกาศ
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หุ้นส่วนท�งยุทธศ�สตร์ไทย-จีน ประเด็น “คว�มสัมพันธ์ 
ด้�นก�รท่องเท่ียวไทย - จีนภ�ยใต้ก�รเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจโลก”
(Strategic Partnership: Relations Tourism 
Thailand – China under “New Normal” Situation)

ดร. จุฬ�ภรณ์ ขอบใจกล�ง

ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
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วัตถุประสงค์

	 1.	 เพือ่ศกึษาข้อเทจ็จรงิของสถานการณ์และตวัชีว้ดัของไทย	 -	จนี	ภาพรวม 

	 	 ด้านเศรษฐกิจ

	 2.	 เพื่อศึกษาสถานการณ์ของเศรษฐกิจไทย	 -	 จีน	 ในยุคการเจริญเติบโต 

	 	 รูปแบบใหม่	(New	Normal)

	 3.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ไทย	 -	 จีนด้านการท่องเที่ยว	 และหาแนวทาง 

	 	 ปฏิบัติร่วมกัน

	 ความสัมพันธ์ระหว่างไทย	 -	 จีนมีมาอย่างยาวนานโดยในพงศาวดารจีน 

มกีารบนัทกึไว้ว่า	ไทย	-	จนี	เริม่ตดิต่อทางการค้าและสร้างสมัพนัธไมตรรีะหว่างกนั 

ตั้งแต่	 สมัยราชวงศ์ฮั่น	 (Han	 Dynasty)	 และราชวงศ์ถัง	 (Tang	 Dynasty)	 

ซึ่งตรงกับสมัยก่อนอาณาจักรสุโขทัยของไทย	 หลักฐานทางประวัติศาสตร ์

ด้านความสมัพนัธ์ไทย	 -	จนี	มมีาตัง้แต่สมยัรชักาลหยงเล่อแห่งราชวงศ์หมงิ	 ปีที	่ 6	 

เจ้ิงเหอได้น�าขบวนเรือจ�านวน	 62	 ล�า	 ก�าลังพลจ�านวน	 28,000	 คน	 เดินทาง 

เข้ามาถึงอ่าวไทยและได้เข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์ไทย	 ที่กรุงศรีอยุธยาเมื่อเดือน	

11	 ปีชวด	 พ.ศ.	 1951	 (ค.ศ.	 1408)	 ได้สร้างมิตรไมรตรีและความสัมพันธ ์

อันลึกซึ้งระหว่างกองเรือของจักรพรรดิจีน	 กับประชาชน	 และราชส�านักแห่ง 

กรงุศรอียธุยาของไทย	ทัง้ด้านการเกษตร	การค้า	การสาธารณสุข	และวฒันธรรม	

จากนัน้ความสมัพนัธ์ระหว่างไทย-จนี	มกีารพฒันามาโดยตลอด	ทัง้สองประเทศ

ได้ส่งราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างกันเรื่อยมา	 จนกระทั่งเกิดการปฏิวัติ

ในจีนในปี	 พ.ศ.	 2492	 ท�าให้ไทยกับจีนขาดการติดต่อกันในระดับทางการ 

อยู่ระยะหนึ่ง	

	 	 	 	 	 ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน	 ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาขึ้นอีกครั้ง	 

เมื่อ	ม.ร.ว.	คึกฤทธิ์	ปราโมช	นายกรัฐมนตรีของไทย	สมัยนั้นเดินทางเยือนจีน

เป็นครั้งแรก	 และได้ร่วมลงนามกับ	 นายกรัฐมนตรี	 โจว	 เอิน	 ไหล	 (周恩來)  
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ในแถลงการณ์ร่วมไทย-จีนว่าด้วยการ	 สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต	 

เมื่อวันที่	 1	 กรกฎาคม	 พ.ศ.2518	 นับเป็นการเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม ่

ของความสัมพันธ์ระหว่างไทย	 -	 จีนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึง	 พ.ศ.2558	 

ได้สถาปนามาครบ	40	ปี	สมัพนัธภาพไทย	-	จนี	ทกุด้านได้ขยายตัวและยกระดบั

ทั้งด้าน	 เศรษฐกิจ	 การค้า	 การลงทุน	 การท่องเที่ยว	 และความมั่นคง	 ทั้งสอง

ประเทศร่วมมือกันในการด�าเนินนโยบายระหว่างประเทศที่อ�านวยประโยชน์ 

ซึง่กนัและกนั	อ�านวยประโยชน์แก่ภูมภิาค	ปัจจบุนัอาเซยีน	(ASEAN)	มปีระชากร	

650	 ล้านคน	 ในขณะที่จีนมีประชากรรวม	 1,400	 ล้านคน	 รวมกันแล้วจะมี

ประชากรถึง	 2,050	 ล้านคน	 เป็นขุมพลังทางเศรษฐกิจและเป็นตลาดที่รุ่งเรือง

และยิ่งใหญ่ของภูมิภาคและของโลก	 ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน	 จะเป็นพลัง 

ขบัเคลือ่นทีย่ิง่ใหญ่ในการท�าให้การพฒันาในทกุๆ	ด้านซ่ึงประเทศไทยมลีกัษณะ

พิเศษคือ	 เป็นศูนย์กลางของประเทศอาเซียนท่ีต้ังอยู่บนแผ่นดินใหญ่ของเอเซีย	

ซึ่งประเทศจีนได้ประกาศนโยบายส�าคัญโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิง	 ต่อชาวโลก

และยนืยนัโดยสภาประชาชนแห่งชาติ6		นัน่คอื	นโยบายเส้นทางสายไหมยคุใหม่

ทั้งทางบก	(Silk	Road)	และทางทะเล	(Maritime	Silk	Road)	หรือที่เรียกภาษา

จีนว่า	“อี้ต้าย	อี้ลู้”	ซึ่งถือได้ว่าเป็นยุทธศาสตร์สันติภาพและการพัฒนาของโลก

ในยคุปัจจบุนั	ซึง่ทางท่าน	นายกรฐัมนตรพีลเอก	ประยทุธ์	จันทร์โอชา	ได้ประกาศ

สนับสนุนยุทธศาสตร์

 6		ดร.โภคิน	พลกุล	นายยกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย	-	จีน	เนื่องในโอกาสต้อนรับคณะ	Young	

Executive	 จากประเทศจีนเข้าร่วมสัมนา	 Thai-Chinese	 Yong	 Executive	 Program	 ที่ประเทศไทย	

ระหว่างวันที่	1-6	มีนาคม	2558	

SAREC YEAR BOOK 2016194

SSC ASEAN RESEARCH and EXPERT CENTRE
SAREC 



	 	 	 เส้นทางสายไหมของประธานาธิบดี 

สีเจิ้งผิงอย่างเต็มที่ในห้วงเวลาการประชุม

ผู้น�าเขตเศรษฐกิจเอเปก	(APEC)	ครั้งที่	22	

ที่กรุงปักก่ิง	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 

เมื่อวันที่	 11	 พฤศจิกายน	 2557	 ความ

สัมพันธ์และไมตรีไทย-จีน	ในอดีตสามารถ

บอกกล่าวแก่ชาวโลกว่าเส้นทางสายไหม

ทางทะเลในศตวรรษที่	21	คือการด�าเนินการตามแบบอย่างการสร้างมิตรไมตรี

และผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ	 ตลอดเส้นทางสายไหม	 

เช่นเดยีวกบัทีเ่คยเกดิขึน้มาแล้วในสมยัต้นราชวงศ์หมงิ	ส�าหรับเส้นทางสายไหม

ทางทะเล	 (Maritime	 Silk	 Road)	 และในยุคราชวงศ์ชิงส�าหรับเส้นทางบก	 

(Silk	 Road)	 นับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์	 รัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน 

ทุกรัฐบาลได้สานความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีต่อกันตลอดมา	 เป็นหุ้นส่วน 

ทางเศรษฐกิจ	มีการส่งเสริมและสนับสนุนการค้าการลงทุนระหว่าง	2	ประเทศ

ด้วยความไว้วางใจซึ่งกันและกัน	 รวมถึงได้ลงนามเข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ก่อต้ัง

ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย	 (Asian	 Infrastructure	 

Investment	Bank:	AIIB)	และได้บรรลขุ้อตกลงความร่วมมอืในการก่อสร้างทาง

รถไฟสามารถเส้นทางทีจ่ะเชือ่มจากประเทศจนีเข้าสูป่ระเทศไทยทางภาคอสีาน	 

ลงมาสู่ภาคกลางและกรุงเทพฯ	และเชื่อมไปถึงภาคตะวันออกของประเทศไทย	

นอกจากนี้ยังมีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการกระชับความสัมพันธ์ 

ทางเศรษฐกจิระดบัชาตขิองทัง้สองฝ่าย	(JC)	ทีม่รีองนายกรฐัมนตรด้ีานเศรษฐกจิ

ของแต่ละฝ่ายเป็นประธานได้มีการลงมติเพิ่มพูนความร่วมมือในด้านต่างๆ	 

ของทั้งสองประเทศ	
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เส๎นทางสายไหมของประธานธิบดีสีเจ้ิงผิงอยําง
เต็มท่ีในห๎วงเวลาการประชุมผ๎ูนําเขตเศรษฐกิจ
เอเปก (APEC) ครั้งท่ี 22 ท่ีกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2557 
ความสัมพันธ์และไมตรีไทย-จีน ในอดีตสามารถบอก
กลําวแกํชาวโลกวําเส๎นทางสายไหมทางทะเลใน
ศตวรรษที่ 21 คือการดําเนินการตามแบบอยํางการ
สร๎างมิตรไมตรีและผลประโยชน์รํวมกันระหวํางจีน
กับประ เทศ ตํ า ง  ๆ  ตลอดเ ส๎นทางสาย ไหม 
เชํนเดียวกับท่ีเคยเกิดข้ึนมาแล๎วในสมัยต๎นราชวงศ์ห

มิง สําหรับเส๎นทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk Road) และในยุคราชวงศ์ชิงสําหรับเส๎นทางบก 
(Silk Road) นับต้ังแตํการสถาปนาความสัมพันธ์ รัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนทุกรัฐบาลได๎สาน
ความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีตํอกันตลอดมา เป็นหุ๎นสํวนทางเศรษฐกิจ มีการสํงเสริมและสนับสนุน
การค๎าการลงทุนระหวําง 2 ประเทศด๎วยความไว๎วางใจซึ่งกันและกัน รวมถึงได๎ลงนามเข๎ารํวมเป็น
สมาชิกผ๎ูกํอต้ังธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร๎างพื้นฐานแหํงเอเชี ย (Asian Infrastructure 
Investment Bank: AIIB) และได๎บรรลุข๎อตกลงความรํวมมือในการกํอสร๎างทางรถไฟสามาเส๎นทางท่ี
จะเช่ือมจากประเทศจีนเข๎าสํูประเทศไทยทางภาคอีสาน ลงมาสํูภาคกลางและกรุงเทพฯ และเช่ือมไป
ถึงภาคตะวันออกของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการประชุมรํวมกันของคณะกรรมการกระชับ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระดับชาติของท้ังสองฝุาย (JC) ท่ีมีรองนายกรัฐมนตรีด๎านเศรษฐกิจของแตํ
ละฝุายเป็นประธานได๎มีการลงมติเพิ่มพูนความรํวมมือในด๎านตําง ๆ ของท้ังสองประเทศ  

ในสํวนของอาเซียน-จีน เริ่มมีความสัมพันธ์ ต้ังแตํปี พ.ศ. 2534 ในโอกาสครบรอบ
ความสัมพันธ์ในปี พ.ศ. 2554 ครบ 20 ปีของความสัมพันธ์อาเซียน -จีน มีการเปิดศูนย์อาเซียน-จีน 
(ASEAN-China Centre) ท่ีกรุงปักกิ่ง เพื่อสํงเสริมการค๎า การลงทุน การทํองเท่ียว และการ
แลกเปล่ียนในระดับประชาชน ในชํวง ปี พ.ศ. 2555-2558 ไทยในฐานะผ๎ูประสานงานความสัมพันธ์
อาเซียน-จีน ได๎ผลักดันนโยบาย 3Cs คือ 1) Community ได๎แกํ การสร๎างประชาคมอาเซียน โดย
ผลักดันให๎มีการสนับสนุนจากจีน 2) Connectivity สํงเสริมให๎ภาครัฐและเอกชนจีนสนับสนุน
การพัฒณาเครือขํายความเช่ือมโยงภูมิภาคในทุกมิติ 3) Regional Code of Conduct in the 
South China Sea (COC) โดยมุํงเสริมสร๎างความเช่ือมั่นและความไว๎เนื้อเช่ือใจ (Trust and 
Confidence) ระหวํางกัน  

7หลังจากท่ีจีนเข๎าเป็นสมาชิกองค์การการค๎าโลก (World Trade Organization: WTO) ในปี
ค.ศ. 2001 ทําให๎อุปสรรคทางการค๎าของจีนกับประเทศตํางๆ ลดลงมากกอปรกับไทยและจีนได๎ทยอย
ยกเลิกการเก็บภาษีนาเข๎าสินค๎าระหวํางกันภายใต๎กรอบข๎อตกลงเขตการค๎าเสรีอาเซียน-จีนซึ่งเริ่มมีผล
บังคับใช๎ในปีค.ศ. 2003 สํงผลให๎การค๎าระหวํางท้ังสองประเทศขยายตัวอยํางรวดเร็ว 
                                                             
7
 ธนาคารแหํงประเทศไทย ความสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ไทย-จีน เข๎าถึงโดย 

https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/RolesAndHistory/Documents/StrategyThai_China_20120327_A5_3.pdf 

ช่วงเวลา 
อัตรา (ร้อยละ) 

ไทย 
อัตรา (ร้อยละ) 

โลก 
ปี 2006 5.1 4.8 
ปี 2007 4.8 5.2 
ปี 2008 2.5 2.8 
ปี 2009 -2.3 4.4 
ปี 2010 7.8 5.3 
ปี 2011 0.1 3.9 
ปี 2012 6.4 3.2 
ปี 2013 2.9 2.4 
ปี 2014 6.5 2.6 
ปี 2015 2.8 2.4 
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	 ในส่วนของอาเซียน	-	จีน	เริ่มมีความสัมพันธ์ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2534	ในโอกาส

ครบรอบความสัมพันธ์ในปี	พ.ศ.	2554	ครบ	20	ปีของความสัมพันธ์อาเซียน-จีน	

มีการเปิดศูนย์อาเซียน	-	จีน	(ASEAN-China	Centre)	ที่กรุงปักกิ่ง	เพื่อส่งเสริม

การค้า	การลงทุน	การท่องเที่ยว	และการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชน	ในช่วง	

ปี	 พ.ศ.	 2555-2558	 ไทยในฐานะผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน	 -	 จีน	 

ได้ผลักดันนโยบาย	3Cs	คือ	1)	Community	ได้แก่	การสร้างประชาคมอาเซียน	

โดยผลักดันให้มีการสนับสนุนจากจีน	2)	Connectivity	ส่งเสริมให้ภาครัฐและ

เอกชนจีนสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความเชื่อมโยงภูมิภาคในทุกมิติ	 

3)	 Regional	 Code	of	 Conduct	 in	 the	 South	China	 Sea	 (COC)	 โดย 

มุ่งเสริมสร้างความเช่ือมั่นและความไว้เนื้อเชื่อใจ	 (Trust	 and	 Confidence)	

ระหว่างกัน	

  7หลังจากที่จีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก	 (World	 Trade	 

Organization:	 WTO)	 ในปี	 ค.ศ.	 2001	 ท�าให้อุปสรรคทางการค้าของจีน 

กับประเทศต่างๆ	 ลดลงมากกอปรกับไทยและจีนได้ทยอยยกเลิกการเก็บภาษ ี

น�าเข้าสนิค้าระหว่างกันภายใต้กรอบข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีน	-	จนี	ซึง่เริม่

มีผลบังคับใช้ในปี	 ค.ศ.	 2003	 ส่งผลให้การค้าระหว่างทั้งสองประเทศขยาย 

ตัวอย่างรวดเร็ว

	 ดังนั้นกล่าวโดยภาพรวมของความสัมพันธ์ไทย	 -	 จีน	 มีมายาวนานและ 

มีความแน่นแฟ้นทัง้ทางด้านการค้า	การลงทนุ	การท่องเทีย่ว	การร่วมมือในทุกๆ	

ด้าน	เนือ่งจากประเทศไทยมภูีมิยทุธศาสตร์ท่ีส�าคญัทีเ่ป็นศนูย์กลางการเชือ่มโยง

การคมนาคมของภมูภิาคอาเซียน	ทัง้ทางบกและทางทะเล	ซ่ึงทางบกเป็นจุดเชือ่ม

โครงสร้างคมนาคมท้ังทางรถไฟและถนนระหว่างจีนกับอาเซียน	 ทางทะเล

 7	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	 ความสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ไทย	 -	 จีน	 เข้าถึงโดย	 https://www.bot.

or.th/Thai/AboutBOT/RolesAndHistory/Documents/StrategyThai_China_20120327_A5_3.

pdf	
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ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางและเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างมหาสมุทรอินเดีย 

กับมหาสมุทรแปซิฟิก	 และท่ีส�าคัญเส้นทางสายไหมทางทะเล	 สอดคล้อง 

กับยุทธศาสตร์ของจีน	Belt	and	Road	ซึ่งมุ่งในหลัก	2	ประการ		8คือ	1)	“ลู่”	

หรือ	 เครือข่ายลอจิสติกส์	 เครือข่ายคมนาคมของภูมิภาคและของสองทวีป	 

คือ	 เอเชียกับยุโรป	 และ	 2)	 “เหริน”	 ประชาชน	 ต้องท�าให้ประชาชนสามารถ 

ไปมาหาสู่กันฉันท์มิตรได้อย่างท่ัวถึง	 ซึ่งจะเห็นได้ชัดในด้านการเป็นหุ้นส่วน 

ทางยุทธศาสตร์ไทย	-	จีนในอดีตที่ผ่านมา	ในปัจจุบัน	และในอนาคต	ไทย	-	จีน

ต้องสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจให้เข็มแข็งภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลง 

ของเศรษฐกิจโลก	และจีนในยุค	“New	Normal”

  9เศรษฐกจิไทย	ก�าลงั	“ตดิกบัดกั”	การเติบโตทางเศรษฐกจิทัง้ในประเทศ

และเศรษฐกิจโลก	โดยเฉพาะ	“การส่งออก”	การส่งออกจะติดลบต่อเนื่องเป็น	

“ปีที่	 3”	 เศรษฐกิจไทยก�าลังเผชิญ	 “ปัญหาเชิงโครงสร้าง”	 ที่รับมือไม่ทัน	 

กับบริบทใหม่	ทีเ่รียกว่า	“Thailand	‘s	New	Normal”		ซึง่เป็นการ	“ปรับฐาน”	

สูท่ศิทางเศรษฐกจิเตบิโตต�า่	เมือ่เทยีบกบัในอดีตปัญหาเชงิโครงสร้างโดยเฉพาะ	

“โครงการการผลิต”	เริ่มมีปัญหา	แรงงานเริ่มหายจากระบบมากขึ้น	เพราะฐาน

ประชากรส่วนใหญ่เข้าสู่ช่วงสูงวัย	 (Aging	 Society)	 นอกจากนี้	 ไทยยังขาด 

การพัฒนา	“ต้นน�้าการผลิต”	จนน�าไปสู่การขาดการสร้างสรรค์การผลิต	สินค้า

และบรกิารใหม่ๆส�าหรบั	“ภาคการส่งออก”	ปัจจุบนัสัดส่วนรายได้ลดลงเนือ่งจาก

เผชิญกับปัจจัยรุมเร้าภายนอก	 เศรษฐกิจโลกผันผวน	 ประเทศคู่ค้าทุกราย 

 8		ดร.โภคิน	 พลกุล	 นายยกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน	 เนื่องในโอกาสเปิดการสัมนาทาง

ยุทธศาสตร์ไทย-จีน	ครั้งที่	4	ณ	มหาวิทยาลัยหัวเฉียว	ประเทศจีน	วันอาทิตย์ที่	26	กรกฏาคม	2558
	9	 สบืค้นจาก	http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/661052	“New	Normal	ชะตากรรม

ส่งออกไทย”	กรุงเทพธุรกิจ	ประกายดาว	แบ่งสันเทียะ	วันที่	17	สิงหาคม	2558.
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ที่เคยน�าเข้าสูง	 กลับน�าเข้าลดลง	 ขณะที่ปัจจัยภายใน	 สินค้าหลายรายการ 

ยังไม่สามารถปรับตัวรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรวมทั้งความ

ต้องการของตลาดท่ีเปลี่ยนไปสู่ยุคบริบท“การค้าใหม่”	 10วิกฤติเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยและประเทศคู่ค้าต่างได้รับผลกระทบ	 จากภาวะการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมโลก	เช่น	การชะลอตัวของเศรษฐกิจ	ค่าแรงที่สูงขึ้น	และต้องค่าใช้จ่าย

ในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังนั้นการเข้าสู ่บริบทใหม่ของ

เศรษฐกิจไทย	 (Thailand	 New	 Normal)	 เป็นความท้าทายต่อการพัฒนา

สถานภาพทางเศรษฐกจิให้ดขีึน้	เนือ่งจากยคุสมยัทีม่กีารเปลีย่นแปลงซ่ึงประเทศ

ต่าง	ๆ 	ทัว่โลกจ�าเปน็ตอ้งปรบัตัวเพือ่ความอยู่รอดจงึจ�าเปน็ตอ้งพฒันาศกัยภาพ

ในทุกมิติ	

ตารางที่	1	อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย	ช่วงปี	ค.ศ.	2006-2015

 

ทีม่า	:	ธนาคารแห่งประเทศไทยและ	The	World	Economic	Outlook	เข้าถงึโดย	https://
www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/EconomicConditions/AnnualReport/
Pages/default.aspx

10	นพพร	เทพสิทธา	ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย	(สรท.)	สู่ยุคบริบท	“การค้าใหม่”	

กรุงเทพธุรกิจสืบค้นจากhttp://www.bangkokbiznews.com/news/detail/661052. 
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	 ปัจจุบันเศรษฐกิจจีนมีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก	

หากมองย้อนประวตัศิาสตร์ของจนี	การเริม่ต้นปฏรูิปเศรษฐกจิโดยใช้ระบบกลไก

ตลาดในปี	ค.ศ.	1978	นับเป็นจุดส�าคัญที่ท�าให้เศรษฐกิจจีน	ซึ่งยากจนมากที่สุด

ประเทศหนึง่ของโลกโดยประชากรมรีายได้เฉลีย่ต่อหัว	[GDP	per	Capita	(US$)]	

เพียง	 205	 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี	 สามารถขยายตัวต่อเนื่องจนมีรายได้ต่อหัว 

เพิ่มขึ้นถึง	37	เท่าในปัจจุบัน	7,960.63	ดอลลาร์สหรัฐต่อปีในปี	พ.ศ.	201611  

และท�าให้มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่	2	ของโลกในปี	2015	โดยมี	GDP	

เท่ากับ	 13.9	ล้านล้านเหรียญสหรัฐ	 ในขณะที่	 GDP	ของสหรัฐอเมริกาเท่ากับ	

19.26	 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ	 นอกจากนี้ไอเอ็มเอฟระบุว่าจีดีพีของจีนเมื่อวัด 

จากอ�านาจก�าลงัซือ้เปรยีบเทียบซึง่น�าอตัราเงนิเฟ้อของแต่ละประเทศมาค�านวณ

ด้วยหรือที่เรียกว่า	 PPP	 (Purchasing	 Power	 Parity)	 จีนสามารถคว้าแชมป์

ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลก12	 คือมีค่า	 GDP	 (PPP)	 เท่ากับ	 

19.36	ล้านล้านเหรียญสหรัฐ	ในขณะที่	GDP	(PPP)	ในสหรัฐเท่ากับ	19.26	ล้าน

ล้านเหรียญ	จีน	มี	GDP	(PPP)	เท่ากับ	19.36	ล้านล้านเหรียญ	ดังนั้นจีนจึงครอง

อนัดบั	1	ได้เป็นครัง้แรกในรอบ	140	ปีประเทศจนีทีส่ามารถถบีตวัขึน้มาได้อย่าง

ไม่น่าเชื่อหลังจากหันมาใช้การปกครอง	 1	 ประเทศ	 2	 ระบบท�าให้ประเทศ 

เจริญเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็ว	 อย่างไรก็ตามการเกิดปรากฏการณ	์ 

“New	Normal”	 13หรือ	 “ความปกติในรูปแบบใหม่”	 หรือ“บรรทัดฐานใหม ่

ของเศรษฐกิจโลก”	ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจโลกหลัง

วิกฤตซับไพรม์เศรษฐกิจโลกได้มีการเปลี่ยนปัจจัยการผลิตซ่ึงปัจจัยการผลิต 

11		ส�านักพัฒนาตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
12	จีนแซงสหรัฐฯขึ้นแท่น	เศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก	เข้าถึงโดย:	http://www.thairath.co.th/ 

content/469531
13	New	Normal	บรรทัดฐานใหม่ของเศรษฐกิจโลกเข้าถึงจาก	http://www.iammrmessenger.

com/?p=2001

 SAREC YEAR BOOK 2016 199

SSC ASEAN RESEARCH and EXPERT CENTRE
SAREC 



เกีย่วข้องกบั	3	ประเดน็หลกั	คอื	 1.	แรงงาน:	อตัราการเกดิของประชากรทีล่ดลง 

และอายขุยัของประชากรโลกท่ีเพิม่ข้ึน	2.	ทุน:	การสะสมทนุทีส่งูขึน้	=	การลงทนุ

ที่ลดลงสาเหตุก็เพราะเนื่องจากการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและ	 	 3.	 เทคโนโลยี:	 

พบว่าในช่วงทศวรรษทีผ่่านมามนีวตักรรมใหม่ๆออกมาในอตัราทีล่ดลงอาจมผีล

มาจากกลุม่ผูป้ระกอบการทีมี่เมด็เงนิสงู

ไม่ต้องการลงทนุใน	R&D	จดุเปลีย่นทาง

โครงสร้างการค้าของโลก	 สาเหตุเป็น

เพราะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว	เมื่อเทียบ

กบัยคุก่อนเกิดวกิฤตทีเ่ศรษฐกจิขยายตวั

จากการเปิดประเทศของจนี	ท�าให้ระบบ

การค้าของโลกสามารถโตขึน้ได้อย่างมาก	

เพราะขนาดตลาดของจีนนัน้ใหญ่เพียงพอ

ต ่ อก� าลั งการผลิ ตของ โลกที่ มี อยู 	่ 

แต่พอเศรษฐกิจจีนชะลอตัวไม่ได้โตในระดับเลข	2	 หลักต่อปีเหมือนเดิมจึงเกิด

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกได้	 และจีนได้เปลี่ยน	 แนวทางการบริหารประเทศ	

จากที่ต้องการโตจากการส่งออก	 เป็นการเติบโตจากการบริโภคภายในประเทศ	

ซึง่จะท�าให้เศรษฐกจิจนีมคีวามมัน่คงยิง่ข้ึนการเปลีย่นทางโครงสร้างทางการเงนิ	

ในช่วง	 5	 -	 6	 ปีที่ผ่านมา	 มีการรวมตัวกันทางการเงินระหว่างประเทศเกิดข้ึน

มากมาย	 ที่เห็นได้ชัดคือ	 ธนาคาร	 ADB	 (Asian	 Development	 Bank)	 AIIB	 

(Asian	 Infrastructure	 Investment	 Bank)	 และ	 TPP	 (Trans	 -	 Pacific	 

Partnership)	 ท่ีเพิ่งเกิดการรวมตัว	 ผลคือเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงทุน	 

เพิ่มสภาพคล่องให้กับระบบการเงิน	 แต่ในสถานการณ์ที่มีปริมาณเงินล้นโลก	 

เช่นสถานการณ์ในปัจจบุนั	การเปิดเสรีให้เงนิโยกไปโยกมาง่ายๆ	กท็�าให้เกดิความ

ผันผวนในตลาดเงินมากตามไปด้วยดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับ	 “New	Normal”	
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3. เทคโนโลยี: พบวําในชํวงทศวรรษท่ีผํานมามี
นวัตกรรมใหมํๆออกมาในอัตราท่ีลดลงอาจมีผลมา
จากกลํุมผ๎ูประกอบการท่ีมีเม็ดเงินสูงไมํต๎องการ
ลงทุนใน R&D จุดเปล่ียนทางโครงสร๎างการค๎าของ
โลก สาเหตุเป็นเพราะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว เมื่อ
เทียบกับยุคกํอนเกิดวิกฤตท่ีเศรษฐกิจขยายตัวจาก
การเปิดประเทศของจีน ทําให๎ระบบการค๎าของโลก
สามารถโตข้ึนได๎อยํางมาก เพราะขนาดตลาดของจีน
นั้นใหญํเพียงพอตํอกําลังการผลิตของโลกท่ีมีอยูํ แตํ
พอเศรษฐกิจจีนชะลอตัวไมํได๎โตในระดับเลข 2 หลัก
ตํอปีเหมือนเดิมจึงเกิดผลกระทบตํอเศรษฐกิจโลกได๎ 

และจีนได๎เปล่ียน แนวทางการบริหารประเทศ จากท่ีต๎องการโตจากการสํงออก เป็นการเติบโตจาก
การบริโภคภายในประเทศ ซึ่งจะทําให๎เศรษฐกิจจีนมีความมั่นคงยิ่งขึ้นการเปล่ียนทางโครงสร๎างทาง
การเงิน ในชํวง 5-6 ปีท่ีผํานมา มีการรวมตัวกันทางการเงินระหวํางประเทศเกิดขึ้นมากมาย ท่ีเห็นได๎
ชัดคือ ธนาคาร ADB(Asian Development Bank) AIIB(Asian Infrastructure Investment Bank) 
และ TPP(Trans-Pacific Partnership) ท่ีเพิ่งเกิดการรวมตัว ผลคือเพิ่มประสิทธิภาพในการเข๎าถึงทุน 
เพิ่มสภาพคลํองให๎กับระบบการเงิน แตํในสถานการณ์ท่ีมีปริมาณเงินล๎นโลก เชํนสถานการณ์ในปัจจุบัน 
การเปิดเสรีให๎เงินโยกไปโยกมางํายๆ ก็ทําให๎เกิดความผันผวนในตลาดเงินมากตามไปด๎วยดังนั้นส่ิงท่ีจะเกิด
ขึ้นกับ “New Normal”ของเศรษฐกิจโลก คือ 1. อัตราเงินเฟูอของโลกจะยังอยํูในระดับตํ่าไปอีกยาวนาน 
2. การค๎าระหวาํงประเทศจะลดลงเรื่อยๆ ฟื้นตัวได๎ยากเพราะทุกประเทศบนโลกเปล่ียนนโยบายเศรษฐกิจ 
(Policy Shift) จากการสํงออกเป็นการเติบโตในประเทศ 3. ระบบการเงินโลกท่ีเช่ือมกันจะทําให๎เงินทุน
เคล่ือนย๎ายไวขึ้น  4. เศรษฐกิจโลกโตในอัตราท่ีตํ่ากวําคําเฉล่ียระยะยาวไปอีกอยํางน๎อย 3-5 ปี จุดเปล่ียน
ทางโครงสร๎างการค๎าของโลก สาเหตุเป็นเพราะ เศรษฐกิจโลกชะลอตัว เมื่อเทียบกับยุคกํอนเกิดวิกฤตท่ี
เศรษฐกิจขยายตัวจากการเปิดประเทศของจีน ทําให๎ระบบการค๎าของโลกสามารถเติบโตขึ้นได๎อยํางมาก 
เพราะขนาดตลาดของจีนนั้นใหญํเพียงพอตํอกําลังการผลิตของโลกท่ีมีอยูํ ปัจจุบันจีนได๎เปล่ียนแนวทาง
(Direction) การบริหารประเทศจากท่ีต๎องการเติบโตจากการสํงออกเป็นการโตจากการบริ โภค
ภายในประเทศ อาจทําให๎การค๎าของโลกชะลอตัวลงท้ังหมด กลําวโดยสรุปประเทศจีนมีบทบาทและ
ความสําคัญในเศรษฐกิจโลกจะลดลง มีบทบาทในภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทยอยํางมากกระทบการ
สํงออกของไทยหากจีนใช๎นโยบายบริโภคภายในประเทศ “Made in China 2025 

 

 

ช่วงเวลา จีน สหรัฐฯ โลก 

ปี 2006 10.4 2.80 4.8 
ปี 2007 13.0 2.10 5.2 
ปี 2008 9.0 0.40 2.8 
ปี 2009 8.7 -2.40 4.4 
ปี 2010 10.4 3.00 5.3 
ปี 2011 9.2 1.70 3.9 
ปี 2012 7.8 2.80 3.2 
ปี 2013 7.7 2.20 2.4 
ปี 2014 7.3 2.40 2.6 
ปี 2015 6.9 2.50 2.4 
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ของเศรษฐกจิโลก	คอื	1.	อตัราเงนิเฟ้อของโลกจะยงัอยูใ่นระดับต�า่ไปอกียาวนาน	

2.	การค้าระหว่างประเทศจะลดลงเรือ่ยๆ	ฟ้ืนตัวได้ยากเพราะทุกประเทศบนโลก

เปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจ	 (Policy	 Shift)	 จากการส่งออกเป็นการเติบโตใน

ประเทศ	 3.	 ระบบการเงินโลกท่ีเชื่อมกันจะท�าให้เงินทุนเคลื่อนย้ายไวขึ้น	 

4.	เศรษฐกิจโลกโตในอัตราที่ต�่ากว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวไปอีกอย่างน้อย	3	-	5	ปี	 

จุดเปลี่ยนทางโครงสร้างการค้าของโลก	 สาเหตุเป็นเพราะ	 เศรษฐกิจโลก 

ชะลอตวั	เมือ่เทียบกบัยคุก่อนเกดิวิกฤตท่ีเศรษฐกิจขยายตวัจากการเปิดประเทศ

ของจีน	ท�าให้ระบบการค้าของโลกสามารถเติบโตขึ้นได้อย่างมาก	 เพราะขนาด

ตลาดของจีนน้ันใหญ่เพียงพอต่อก�าลังการผลิตของโลกที่มีอยู ่	 ปัจจุบันจีน 

ได้เปลี่ยนแนวทาง	 (Direction)	 การบริหารประเทศจากท่ีต้องการเติบโตจาก 

การส่งออกเป็นการโตจากการบริโภคภายในประเทศ	อาจท�าให้การค้าของโลก

ชะลอตัวลงทั้งหมด	 กล่าวโดยสรุปประเทศจีนมีบทบาทและความส�าคัญ 

ในเศรษฐกจิโลกจะลดลง	มบีทบาทในภมูภิาคอาเซียนและประเทศไทยอย่างมาก

กระทบการส่งออกของไทยหากจนีใช้นโยบายบรโิภคภายในประเทศ	“Made	in	

China	2025

ตารางที่	2	อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนช่วงปี	ค.ศ.	2006	-	2015

 ที่มา:	China	Statistical	Year	Book	และThe	World	Economic	Outlook
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ตารางที่ 2 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนชํวงปี ค.ศ. 2006-2015 
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ที่มา: China Statistical Year Book และThe World Economic Outlook 

 
ข๎อมูลจากสํานักงานสถิติแหํงชาติจีน (National Bureau of Statistics) และข๎อมูลจากThe 

World Economic Outlook จากปีค.ศ. 2006-2015 บํงช้ีวําการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีน 10 ปี
ให๎หลังมีแนวโน๎มเป็นในทิศทางท่ีตํ่าลงจากปีค.ศ. 2010 เรื่อยมาจนถึงปีค.ศ. 2015 แนวโน๎มอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจลดตํ่าลงเรื่อยๆอยูํในระดับท่ีตํ่ากวําร๎อยละ 10.0 ซึ่งในปีค.ศ. 2015 มีอัตราการ
ขยายตัวหรือการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีตํ่าท่ีสุดในรอบ 25 ปีท้ังนี้เนื่องจากฐานเศรษฐกิจของจีนเติบโต
ขึ้นมากเม่ือเปรียบเทียบกับอดีต ข๎อมูลของ The World Economic Outlook จากปีค.ศ. 2006-
2015 พบวําอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกมีแนวโน๎มลดลงอยํางตํอเนื่องจากปีค.ศ. 2010 มาจนถึง
ปีค.ศ. 2015 การเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกชะลอตัวเหลือเพียงร๎อยละ 2.40 ในปีค.ศ. 2015 สาเหตุ
เกิดมาจากการปรับตัวทางโครงสร๎างของเศรษฐกิจโลกเกิดการชะลอตัวของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหมํ
การปรับโครงสร๎างสมดุลเศรษฐกิจของจีนเองราคาสินค๎าตกตํ่าและการเกิดสถานการณ์ของเศรษฐกิจ
จีนในยุคการเจริญเติบโตรูปแบบใหมํ (China New Normal) 
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	 ข้อมูลจากส�านักงานสถิติแห่งชาติจีน	(National	Bureau	of	Statistics)	

และข้อมลูจากThe	World	Economic	Outlook	จากปี	ค.ศ.	2006	-	2015	บ่งชี้ 

ว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีน	 10	 ปี	 ให้หลังมีแนวโน้มเป็นในทิศทาง 

ทีต่�า่ลงจากปี	ค.ศ.	 2010	 เรือ่ยมาจนถงึปี	ค.ศ.	 2015	แนวโน้มอตัราการขยายตวั 

ทางเศรษฐกิจลดต�่าลงเรื่อยๆอยู ่ในระดับท่ีต�่ากว่าร้อยละ	 10.0	 ซ่ึงในป	ี 

ค.ศ.	 2015	 มีอัตราการขยายตัวหรือการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต�่าที่สุดในรอบ	 

25	ปี	ทัง้นีเ้นือ่งจากฐานเศรษฐกิจของจนีเตบิโตขึน้มากเมือ่เปรียบเทยีบกบัอดีต	

ข้อมูลของ	The	World	Economic	Outlook	จากปี	ค.ศ.	2006	-	2015	พบว่า

อตัราการเตบิโตของเศรษฐกจิโลกมแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือ่งจากปี	ค.ศ.	2010	

มาจนถึงปี	 ค.ศ.	 2015	 การเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกชะลอตัวเหลือเพียง 

ร้อยละ	 2.40	 ในปี	 ค.ศ.	 2015	 สาเหตุเกิดมาจากการปรับตัวทางโครงสร้าง 

ของเศรษฐกิจโลกเกิดการชะลอตัวของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่การ 

ปรับโครงสร้างสมดุลเศรษฐกิจของจีนเองราคาสินค้าตกต�่าและการเกิด

สถานการณ์ของเศรษฐกิจจีนในยุคการเจริญเติบโตรูปแบบใหม่	 (China	 New	

Normal)
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ตารางที่	3	สรุปสถานการณ์ของเศรษฐกิจไทย	-	จีน	ในยุคการเจริญเติบโต

รูปแบบใหม่	(New	Normal)	
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ตารางที่ 3 สรุปสถานการณ์ของเศรษฐกิจไทย-จีน ในยุคการเจริญเติบโตรูปแบบใหมํ (New Normal)  

สถานการณ์ของเศรษฐกิจจีนในยุคการเจริญเติบโต
รูปแบบใหม่ 

 (China New Normal)14 

การเข้าสู่บริบทใหม่ของเศรษฐกิจไทย15 
(Thailand New Normal)16 

1. ยุคแห่งการเจริญเติบโตในอัตราสูงได้สิ้นสุดเกิดการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจเน่ืองจากปัจจัยการเจริญเติบโต
ของผลผลิตมวลรวมเฉลี่ยชะลอตัวลง  
 

1. ภาคการเกษตรมีปัญหา การเกษตรไม่มีการ
พัฒนา สินค้าเกษตรราคาตกต่ า ผลกระทบจาก
สินค้ากลุ่ม Commodity ที่ปรับราคาลดลง 

2. ตัวเร่งการเติบโตเดิมเริ่มถูกแทนที่โดยแรงกระตุ้นใหม่ 
การส่งออก การลงทุน และการบริโภค ปัจจัยหลักได้ชลอ
ตัวอย่างเห็นได้ชัดและยากที่จะมีฐานเศรษฐกิจใหญ่ขึ้น 
อัตราการเติบโตลดลง 

2. การบริโภคภายในหดตัว เน่ืองจากรายได้ภาค
ประชาชนชะลอตัว ทั้งราคาสินค้าเกษตร หน้ี
ครัวเรือน ความเชื่อมั่นภาคประชาชนลดลง 

3. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเขา้แทนที่ระบบด้ังเดิม 
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ตมีอิทธิพลอยา่งสูงในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของคนในสังคม
อย่างมาก 

3. พึ่งพาการส่งออกร้อยละ 70.0 ส่งออกติดลบ
ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน (รวมคาดการณ์ปี ค.ศ. 2015) 
ไทยต้องหาสินค้าใหม่เพือ่ชดเชยรายได้ส่งออกที่
หายไป 

4. สังคมชนบทพัฒนาสู่สังคมเมืองมากยิ่งขึ้น 4. เศรษฐกิจโลกและจีนชะลอตัว ปัญหาทีท่ั่วโลก
ต้องเผชิญ ภาครัฐจึงต้องวางกลยุทธ์ฝ่าวิกฤติไปให้
ได้ 

5. ยุคต้นทุนก าลังก่อตัวอย่างเงียบ ๆ “ต้นทุนต่ า” คือ
อาวุธหลักที่ท าให้สินค้าจีนได้เปรียบด้านแข่งขันใน
ตลาดโลก ปัจจุบันจีนได้ก้าวเข้าสู่ “ยุคที่มีต้นทุนสูง” 
อย่างไม่รู้ตัว อัตราค่าแรงงาน ค่าใช้จา่ยทางสังคม ต้นทุน
ด้านสิ่งแวดล้อม ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนที่ดินเพิ่มสูงขึ้นท า
ให้เกิดต้นทุนสูง  

5. ปัญหาสหภาพยโุรปให้ใบเหลืองประมงไทย (IUU:  
Illegal, Unreported and Unregulated 
Fishing) ปัญหาไทยถูกจัดอันดับ Tier3 เก่ียวกับ
รายงานการจัดอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ 
(The Trafficking In Persons (TIP) Report) ปี 
ค.ศ. 2015 จากสหรัฐอเมริกา 

6. ธุรกิจบริการโตแซงหน้าอุตสาหกรรม 6. องค์การการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) 
ติดธงแดงไทย เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสินค้า
ไทยที่ต้องการขนส่งทางการบิน 

7. การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคเริ่มก่อตัวขึ้น ความ
ร่วมมือระหวา่งอุตสาหกรรมการผลิต การเคลื่อนย้าย
ระหว่างภูมภิาค การเคลือ่นย้ายของประชากร การ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 

7. ปัญหาภัยแล้ง โดยต้องเร่งบริหารจัดการน้ า และ
ลดการเพาะปลูก  

                                                             
14

ศ.(พิเศษ) วิบูลย์ ต้ังกิตติภาภรณ์ เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เร่ือง “ยุทธศาสตร์และแผน 5 ปี ฉบับที่ 13 ของจีนใน
สถานการณ์ใหม”ํ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 

15
ศาสตราภิชาน รองศาตราจารย์ ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ งาน 50 ปี สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันที่ 31 มีนาคม 2559 

16
วัลลภ วิตนากร รองประธานสภาสภาอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย (ส.อ.ท.) “9 กับดัก เรํงสางกํอน “สายเกินแก๎”กรุงเทพธุรกิจ 

สืบค๎นจาก http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/661052. 

 14	ศ.(พิเศษ)	วิบูลย์	ต้ังกิตติภาภรณ์	เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ	เร่ือง	“ยุทธศาสตร์และแผน	5	ปี	 
ฉบับท่ี	13	ของจีนในสถานการณ์ใหม่”	มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	วันศุกร์ท่ี	1	เมษายน	2559
15	ศาสตราภิชาน	รองศาตราจารย์	ดร.	สมคิด	จาตุศรีพิทักษ์	งาน	50	ปี	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 
วันที่	31	มีนาคม	2559
16	วัลลภ	วิตนากร	รองประธานสภาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	(ส.อ.ท.)	“9	กับดัก	เร่งสางก่อน	
“สายเกินแก้”กรุงเทพธุรกิจ	สืบค้นจาก	http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/661052.
17	ศ.(พิเศษ)	วิบูลย์	ต้ังกิตติภาภรณ์	เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ	เร่ือง	“ยุทธศาสตร์และแผน	5	ปี	 
ฉบับท่ี	13	ของจีนในสถานการณ์ใหม่”	มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	วันศุกร์ท่ี	1	เมษายน	2559
18	ศาสตราภิชาน	รองศาตราจารย์	ดร.	สมคิด	จาตุศรีพิทักษ์	งาน	50	ปี	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 
วันที่	31	มีนาคม	2559
19	วัลลภ	วิตนากร	รองประธานสภาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	(ส.อ.ท.)	“9	กับดัก	เร่งสางก่อน	
“สายเกินแก้”กรุงเทพธุรกิจ	สืบค้นจาก	http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/661052.
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	 เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจของจีนปี	 2010-2014	 ได้แก่	 จ�านวนประชากร
รวมจากปี	ค.ศ.	2010-2012	มแีนวโน้มต�า่ลงจากปี	ค.ศ.	2012	เป็นต้นมาจ�านวน
ประชากรของจีนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อย	 ด้านดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจท่ี
ส�าคญัของจนีได้แก่ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ	GDP	(US$	billions)	GDP	
per	Capita	(US$)	และ	GDP	(PPP)	as	Share	(%)	of	World	Total	ของจีน

มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกันตั้งแต่ปีค.ศ.	2010-2014
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ตารางที่ 3 สรุปสถานการณ์ของเศรษฐกิจไทย-จีน ในยุคการเจริญเติบโตรูปแบบใหมํ (New Normal)  

สถานการณ์ของเศรษฐกิจจีนในยุคการเจริญเติบโต
รูปแบบใหม่ 

 (China New Normal)14 

การเข้าสู่บริบทใหม่ของเศรษฐกิจไทย15 
(Thailand New Normal)16 

1. ยุคแห่งการเจริญเติบโตในอัตราสูงได้สิ้นสุดเกิดการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจเน่ืองจากปัจจัยการเจริญเติบโต
ของผลผลิตมวลรวมเฉลี่ยชะลอตัวลง  
 

1. ภาคการเกษตรมีปัญหา การเกษตรไม่มีการ
พัฒนา สินค้าเกษตรราคาตกต่ า ผลกระทบจาก
สินค้ากลุ่ม Commodity ที่ปรับราคาลดลง 

2. ตัวเร่งการเติบโตเดิมเริ่มถูกแทนที่โดยแรงกระตุ้นใหม่ 
การส่งออก การลงทุน และการบริโภค ปัจจัยหลักได้ชลอ
ตัวอย่างเห็นได้ชัดและยากที่จะมีฐานเศรษฐกิจใหญ่ขึ้น 
อัตราการเติบโตลดลง 

2. การบริโภคภายในหดตัว เน่ืองจากรายได้ภาค
ประชาชนชะลอตัว ทั้งราคาสินค้าเกษตร หน้ี
ครัวเรือน ความเชื่อมั่นภาคประชาชนลดลง 

3. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเขา้แทนที่ระบบด้ังเดิม 
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ตมีอิทธิพลอยา่งสูงในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของคนในสังคม
อย่างมาก 

3. พึ่งพาการส่งออกร้อยละ 70.0 ส่งออกติดลบ
ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน (รวมคาดการณ์ปี ค.ศ. 2015) 
ไทยต้องหาสินค้าใหม่เพือ่ชดเชยรายได้ส่งออกที่
หายไป 

4. สังคมชนบทพัฒนาสู่สังคมเมืองมากยิ่งขึ้น 4. เศรษฐกิจโลกและจีนชะลอตัว ปัญหาทีท่ั่วโลก
ต้องเผชิญ ภาครัฐจึงต้องวางกลยุทธ์ฝ่าวิกฤติไปให้
ได้ 

5. ยุคต้นทุนก าลังก่อตัวอย่างเงียบ ๆ “ต้นทุนต่ า” คือ
อาวุธหลักที่ท าให้สินค้าจีนได้เปรียบด้านแข่งขันใน
ตลาดโลก ปัจจุบันจีนได้ก้าวเข้าสู่ “ยุคที่มีต้นทุนสูง” 
อย่างไม่รู้ตัว อัตราค่าแรงงาน ค่าใช้จา่ยทางสังคม ต้นทุน
ด้านสิ่งแวดล้อม ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนที่ดินเพิ่มสูงขึ้นท า
ให้เกิดต้นทุนสูง  

5. ปัญหาสหภาพยโุรปให้ใบเหลืองประมงไทย (IUU:  
Illegal, Unreported and Unregulated 
Fishing) ปัญหาไทยถูกจัดอันดับ Tier3 เก่ียวกับ
รายงานการจัดอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ 
(The Trafficking In Persons (TIP) Report) ปี 
ค.ศ. 2015 จากสหรัฐอเมริกา 

6. ธุรกิจบริการโตแซงหน้าอุตสาหกรรม 6. องค์การการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) 
ติดธงแดงไทย เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสินค้า
ไทยที่ต้องการขนส่งทางการบิน 

7. การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคเริ่มก่อตัวขึ้น ความ
ร่วมมือระหวา่งอุตสาหกรรมการผลิต การเคลื่อนย้าย
ระหว่างภูมภิาค การเคลือ่นย้ายของประชากร การ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 

7. ปัญหาภัยแล้ง โดยต้องเร่งบริหารจัดการน้ า และ
ลดการเพาะปลูก  
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ศ.(พิเศษ) วิบูลย์ ต้ังกิตติภาภรณ์ เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เร่ือง “ยุทธศาสตร์และแผน 5 ปี ฉบับที่ 13 ของจีนใน
สถานการณ์ใหม”ํ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 

15
ศาสตราภิชาน รองศาตราจารย์ ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ งาน 50 ปี สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันที่ 31 มีนาคม 2559 

16
วัลลภ วิตนากร รองประธานสภาสภาอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย (ส.อ.ท.) “9 กับดัก เรํงสางกํอน “สายเกินแก๎”กรุงเทพธุรกิจ 

สืบค๎นจาก http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/661052. 

 
 

125 
 

SAREC  

 
SSC ASEAN RESEARCH and EXPERT CENTRE 

SAREC YEAR BOOK 2016 

 

ตารางที่ 3 สรุปสถานการณ์ของเศรษฐกิจไทย-จีน ในยุคการเจริญเติบโตรูปแบบใหมํ (New Normal)  

สถานการณ์ของเศรษฐกิจจีนในยุคการเจริญเติบโต
รูปแบบใหม่ 

 (China New Normal)14 

การเข้าสู่บริบทใหม่ของเศรษฐกิจไทย15 
(Thailand New Normal)16 

1.ยุคแห่งการเจริญเติบโตในอัตราสูงได้สิ้นสุดเกิดการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจเน่ืองจากปัจจัยการเจริญเติบโต
ของผลผลิตมวลรวมเฉลี่ยชะลอตัวลง  
 

1. ภาคการเกษตรมีปัญหา การเกษตรไม่มีการ
พัฒนา สินค้าเกษตรราคาตกต่ า ผลกระทบจาก
สินค้ากลุ่ม Commodity ที่ปรับราคาลดลง 

สถานการณ์ของเศรษฐกิจจีนในยุคการเจริญเติบโต
รูปแบบใหม่ 

 (China New Normal)17 

การเข้าสู่บริบทใหม่ของเศรษฐกิจไทย18 
(Thailand New Normal)19 

2. ตัวเร่งการเติบโตเดิมเริ่มถูกแทนที่โดยแรงกระตุ้นใหม่ 
การส่งออก การลงทุน และการบริโภค ปัจจัยหลักได้ชลอ
ตัวอย่างเห็นได้ชัดและยากที่จะมีฐานเศรษฐกิจใหญ่ขึ้น 
อัตราการเติบโตลดลง 

2. การบริโภคภายในหดตัว เน่ืองจากรายได้ภาค
ประชาชนชะลอตัว ทั้งราคาสินค้าเกษตร หน้ี
ครัวเรือน ความเชื่อมั่นภาคประชาชนลดลง 

3. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเขา้แทนที่ระบบด้ังเดิม 
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ตมีอิทธิพลอยา่งสูงในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของคนในสังคม
อย่างมาก 

3. พึ่งพาการส่งออกร้อยละ 70.0ส่งออกติดลบ
ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน (รวมคาดการณ์ปีค.ศ.2015) 
ไทยต้องหาสินค้าใหม่เพือ่ชดเชยรายได้ส่งออกที่
หายไป 

4. สังคมชนบทพัฒนาสู่สังคมเมืองมากยิ่งขึ้น 4. เศรษฐกิจโลกและจีนชะลอตัว ปัญหาทีท่ั่วโลก
ต้องเผชิญ ภาครัฐจึงต้องวางกลยุทธ์ฝ่าวิกฤติไปให้
ได้ 

5. ยุคต้นทุนก าลังก่อตัวอย่างเงียบ ๆ “ต้นทุนต่ า” คือ
อาวุธหลักที่ท าให้สินค้าจีนได้เปรียบด้านแข่งขันใน
ตลาดโลก ปัจจุบันจีนได้ก้าวเข้าสู่ “ยุคที่มีต้นทุนสูง” 
อย่างไม่รู้ตัว อัตราค่าแรงงาน ค่าใช้จา่ยทางสังคม ต้นทุน
ด้านสิ่งแวดล้อม ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนที่ดินเพิ่มสูงขึ้นท า
ให้เกิดต้นทุนสูง  

5. ปัญหาสหภาพยโุรปให้ใบเหลืองประมงไทย (IUU 
:Illegal, Unreported and Unregulated 
Fishing) ปัญหาไทยถูกจัดอันดับ Tier3 เก่ียวกับ
รายงานการจัดอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ 
(The Trafficking In Persons (TIP) Report) ปี 
ค.ศ.2015จากสหรัฐอเมริกา 
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ศ.(พิเศษ) วิบูลย์ ต้ังกิตติภาภรณ์ เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เร่ือง “ยุทธศาสตร์และแผน 5 ปี ฉบับที่ 13 ของจีนใน
สถานการณ์ใหม”ํ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 

15
ศาสตราภิชาน รองศาตราจารย์ ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ งาน 50 ปี สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันที่ 31 มีนาคม 2559 

16
วัลลภ วิตนากร รองประธานสภาสภาอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย (ส.อ.ท.) “9 กับดัก เรํงสางกํอน “สายเกินแก๎”กรุงเทพธุรกิจ 

สืบค๎นจาก http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/661052. 
17

ศ.(พิเศษ) วิบูลย์ ต้ังกิตติภาภรณ์ เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เร่ือง “ยุทธศาสตร์และแผน 5 ปี ฉบับที่ 13 ของจีนใน
สถานการณ์ใหม”ํ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 

18
ศาสตราภิชาน รองศาตราจารย์ ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ งาน 50 ปี สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันที่ 31 มีนาคม 2559 

19
วัลลภ วิตนากร รองประธานสภาสภาอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย (ส.อ.ท.) “9 กับดัก เรํงสางกํอน “สายเกินแก๎”กรุงเทพธุรกิจ 

สืบค๎นจาก http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/661052. 
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สถานการณ์ของเศรษฐกิจจีนในยุคการเจริญเติบโต
รูปแบบใหม่ 

 (China New Normal)14 

การเข้าสู่บริบทใหม่ของเศรษฐกิจไทย15 
(Thailand New Normal)16 

8. ศักยภาพของประชากรเริ่มส าคัญกวา่ปริมาณของ
ประชากร ในอดีตการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนล้วน
เป็นผลมาจากการลงทุนที่ใช้แรงงานถูกจากชนบท 30 ปี
ให้หลัง ประชากรจีนก้าวเขา้สู่ยุคของผู้สูงอาย ุจีนได้
สูญเสียข้อได้เปรียบที่ดีที่สุดไปแลว้ 

8. ปัญหาความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ ที่ต้องมีการ
บริหารสร้างความสัมพันธ์ในเชิงยุทธศาสตร์กับ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศมหาอ านาจ 

9. มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมทีบทบาทมากยิ่งขึ้น จีนให้
ค ามั่นกับประชาคมโลกว่าจะลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ให้มากที่สุดและเรว็ที่สุดจะบรรลุ
มาตรฐานสากลภายในปี 2030  

9. การดึงดูดเงินลงทุนใหม่ๆ เชื่อมโยงกับการ
วางแผนส่งออก ราคาน้ ามันตกต่ าส่งผลกระทบต่อ
ภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจากภาคการผลิตชงัก 
ประเทศที่ผลิตน้ ามันใช้จ่ายลดลง 

ที่มา: ปรับปรงุและรวบรวมโดยคณะผู๎เขียน 
 

เครื่องช้ีวัดทางเศรษฐกิจของจีนปี 2010-2014 ได๎แกํ จํานวนประชากรรวมจากปี ค.ศ. 2010-2012 
มีแนวโน๎มตํ่าลงจากปี ค.ศ. 2012 เป็นต๎นมาจํานวนประชากรของจีนมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน๎อย ด๎าน
ดัชนีช้ีวัดทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจีนได๎แกํผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ GDP (US$ billions) GDP  
per Capita (US$) และ GDP (PPP) as Share (%) of World Total ของจีนมีแนวโน๎มท่ีเพิ่มขึ้นไปใน
ทิศทางเดียวกันต้ังแตํปีค.ศ. 2010-2014 
 
ตารางที่ 417 เครื่องช้ีวัดทางเศรษฐกิจของจีน ปี 2010-2014  

Key Indicators 2010 2011 2012 2013 2014 
1. Population (millions) 1,354.1 1,367.0 1,344.1 1,360.8 1,367.8 
2. GDP(US$ billions) 5,873.3 7,298.1 8,227 9,181.4 10,380.4 
3. GDP per Capita (US$) 4,382 5,414 6,076 6,747 7,589 
4. GDP(PPP) as Share(%) of World 
Total 13.61 14.32 14.92 15.40 16.32 

ที่มา: The Global Competitiveness Report 2015-2016 (World Economic Forum) 
 
ดัชนีชี้วัดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย-จีน (Economy & Growth) ปี ค.ศ. 2011-201418 

ภาพรวมของดัชนีชีวัดการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศไทย-จีน โดย The World Bank ได๎
รวบรวมรายประเด็น ท้ังเรื่องภาพรวมต้ังแตํปี ค.ศ. 2011-2014 ในเรื่องของดัชนีช้ีวัดการเติบโตทาง
เศรษฐกิจซึ่งจะนําเสนอในหัวข๎อท่ีสําคัญและประเด็นท่ีเกี่ยวข๎องกับเศรษฐกิจของ ไทย-จีน ดังนี้  

                                                             
17

 The Global Competitiveness Report 2011-2015, World Economic Forum เข๎าถึงโดย 
http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf 

18
The World Bank เข๎าถึงโดย http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS/countries 

ที่มา:	ปรับปรุงและรวบรวมโดยคณะผู้เขียน
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ดัชนีชี้วัดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย	-	จีน	(Economy	&	Growth)	 

ปี	ค.ศ.	2011-201421 

	 ภาพรวมของดัชนีชีวัดการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศไทย	 -	 จีน	 โดย	 

The	World	Bank	ได้รวบรวมรายประเดน็	ท้ังเรือ่งภาพรวมต้ังแต่ปี	ค.ศ.	2011	-	2014	

ในเรือ่งของดชันชีีว้ดัการเตบิโตทางเศรษฐกจิซ่ึงจะน�าเสนอในหวัข้อทีส่�าคญัและ

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของ	ไทย	-	จีน	ดังนี้	

	 1.	ดชันกีารส่งออกสนิค้า	[Exports	of	goods	and	services	(%	of	GDP)]	

เห็นได้ชัดว่าประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าในปริมาณที่สูงมากต้ังแต่ป	ี 

ค.ศ.	2011	เป็นต้นมาจนถงึปัจจบุนั	โดยเฉลีย่อยูใ่นระดบั	60.7	-	70.3		ส่วนประเทศ

จนีตัง้แต่ปี	ค.ศ.	2011	-	2014	มค่ีาเฉลีย่อยูท่ีร่ะดบั	22.6	-	25.5	ซึง่ในปี	ค.ศ.	2014	

มีแนวโน้มการส่งออกที่ลดลง	
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สถานการณ์ของเศรษฐกิจจีนในยุคการเจริญเติบโต
รูปแบบใหม่ 

 (China New Normal)14 

การเข้าสู่บริบทใหม่ของเศรษฐกิจไทย15 
(Thailand New Normal)16 

6. ธุรกิจบริการโตแซงหน้าอุตสาหกรรม 6. องค์การการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) 
ติดธงแดงไทย เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสินค้า
ไทยที่ต้องการขนส่งทางการบิน 

7. การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคเริ่มก่อตัวขึ้น ความ
ร่วมมือระหวา่งอุตสาหกรรมการผลิต การเคลื่อนย้าย
ระหว่างภูมภิาค การเคลือ่นย้ายของประชากร การ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 

7. ปัญหาภัยแล้ง โดยต้องเร่งบริหารจัดการน้ า และ
ลดการเพาะปลูก  

8. ศักยภาพของประชากรเริ่มส าคัญกวา่ปริมาณของ
ประชากร ในอดีตการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนล้วน
เป็นผลมาจากการลงทุนที่ใช้แรงงานถูกจากชนบท 30 ปี
ให้หลัง ประชากรจีนก้าวเขา้สู่ยุคของผู้สูงอาย ุจีนได้
สูญเสียข้อได้เปรียบที่ดีที่สุดไปแลว้ 

8. ปัญหาความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ ที่ต้องมีการ
บริหารสร้างความสัมพันธ์ในเชิงยุทธศาสตร์กับ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศมหาอ านาจ 

9. มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมทีบทบาทมากยิ่งขึ้น จีนให้
ค ามั่นกับประชาคมโลกว่าจะลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ให้มากที่สุดและเรว็ที่สุดจะบรรลุ
มาตรฐานสากลภายในปี 2030  

9. การดึงดูดเงินลงทุนใหม่ๆ เชื่อมโยงกับการ
วางแผนส่งออก ราคาน้ ามันตกต่ าส่งผลกระทบต่อ
ภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจากภาคการผลิต 
ชงัก ประเทศที่ผลิตน้ ามันใช้จ่ายลดลง 

ทีม่า: ปรับปรงุและรวบรวมโดยคณะผู๎เขียน 
 

เครื่องช้ีวัดทางเศรษฐกิจของจีนปี 2010-2014 ได๎แก ํจํานวนประชากรรวมจากปี ค.ศ. 2010-2012 
มีแนวโน๎มตํ่าลงจากปี ค.ศ. 2012 เป็นต๎นมาจํานวนประชากรของจีนมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน๎อย ด๎าน
ดัชนีช้ีวัดทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจีนได๎แกํผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ GDP (US$ billions) GDP  
per Capita (US$) และ GDP (PPP) as Share (%) of World Total ของจีนมีแนวโน๎มท่ีเพิ่มขึ้นไปใน
ทิศทางเดียวกันต้ังแตํปีค.ศ. 2010-2014 
 
ตารางที่ 420 เครื่องช้ีวัดทางเศรษฐกิจของจีน ปี 2010-2014  

Key Indicators 2010 2011 2012 2013 2014 
1. Population (millions) 1,354.1 1,367.0 1,344.1 1,360.8 1,367.8 
2. GDP(US$ billions) 5,873.3 7,298.1 8,227 9,181.4 10,380.4 
3. GDP per Capita (US$) 4,382 5,414 6,076 6,747 7,589 
4. GDP(PPP) as Share(%) of World 
Total 13.61 14.32 14.92 15.40 16.32 

ที่มา: The Global Competitiveness Report 2015-2016 (World Economic Forum) 
 
                                                             
20

 The Global Competitiveness Report 2011-2015, World Economic Forum เข๎าถึงโดย 
http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf 

ตารางที่	420		เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจของจีน	ปี	2010	-	2014	

20	The	Global	Competitiveness	Report	2011-2015,	World	Economic	Forum	เข้าถึงโดย	http://
www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf
21 The	World	 Bank	 เข้าถึงโดย	 http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS/ 

countries
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  ที่มา:	The	World	Bank	เข้าถึงโดย	http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.
TOTL.ZS/countries

 2.	ดชันีการน�าเข้าสนิค้า	[Imports	of	goods	and	services	(%	of	GDP)]	

เห็นได้ชัดว่าประเทศไทยมีการน�าเข้าสินค้าในปริมาณสูงเช่นกัน	คือค่าเฉลี่ยจาก

ปี	ค.ศ.	2011	-	2014	อยู่ระหว่าง	68.6	-	62.6	ซึ่งในปี	ค.ศ.	2014	มีแนวโน้ม

ลดลงอาจสบืเน่ืองมากจากผลกระทบของเศรษฐกจิทีช่ลอตวัและหนีภ้าคครวัเรอืน 

ที่สูงขึ้น	ประเทศจีน	ดัชนีการน�าเข้าสินค้าจากปี	ค.ศ.	2011	 -	2014	ค่าเฉลี่ย 

อยู่ที่	18.9	-	23.4	มีแนวโน้มต�่าลงเรื่อย	ๆ	

ที่มา:	The	World	Bank	เข้าถึงโดย	http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.
TOTL.ZS/countries

	 3.	ภาคการเกษตร	[Agriculture,	value	added	(%	of	GDP)]	ไทย	-	จีน

ยงัสามารถขยายตวัได้อกี	ดจูากประเทศไทยมค่ีาเฉลีย่ระหว่างปี	ค.ศ.	2011-2015	

คือร้อยละ	10.5	-	11.6	ซึง่ยงัมโีอกาสขยายตวัได้อกี	ประเทศจนีเช่นกนัมค่ีาเฉลีย่

ของการขยายตัวยังค่อนข้างต�่าอยู่ระหว่าง	9.2	-	9.5	แสดงให้เห็นประสิทธิภาพ

ในภาพการเกษตรที่ยังขาดการขยายตัวทั้งประเทศไทย	-	จีน
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ดัชนีชี้วัดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย-จีน (Economy & Growth) ปี ค.ศ. 2011-201421 
ภาพรวมของดัชนีชีวัดการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศไทย-จีน โดย The World Bank ได๎

รวบรวมรายประเด็น ท้ังเรื่องภาพรวมต้ังแตํปี ค.ศ. 2011-2014 ในเรื่องของดัชนีช้ีวัดการเติบโตทาง
เศรษฐกิจซึ่งจะนําเสนอในหัวข๎อท่ีสําคัญและประเด็นท่ีเกี่ยวข๎องกับเศรษฐกิจของ ไทย-จีน ดังนี้  

1. ดัชนีการสํงออกสินค๎า[Exports of goods and services (% of GDP)] เห็นได๎ชัดวํา
ประเทศไทยมีการสํงออกสินค๎าในปริมาณท่ีสูงมากต้ังแตํปี ค.ศ. 2011 เป็นต๎นมาจนถึงปัจจุบัน โดย
เฉล่ียอยูํในระดับ 60.7-70.3  สํวนประเทศจีนต้ังแตํปี ค.ศ. 2011-2014 มีคําเฉล่ียอยูํท่ีระดับ 22.6-
25.5 ซึ่งในปี ค.ศ. 2014 มีแนวโน๎มการสํงออกที่ลดลง  

 
  ที่มา: The World Bank เข๎าถึงโดย 

http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS/countries 

2. ดัชนีการนําเข๎าสินค๎า [Imports of goods and services (% of GDP)] เห็นได๎ชัดวํา
ประเทศไทยมีการนําเข๎าสินค๎าในปริมาณสูงเชํนกัน คือคําเฉล่ียจากปี ค.ศ. 2011 -2014 อยูํระหวําง 
68.6-62.6 ซึ่งในปี ค.ศ. 2014 มีแนวโน๎มลดลงอาจสืบเนื่องมากจากผลกระทบของเศรษฐกิจท่ีชลอตัว
และหนี้ภาคครัวเรือนท่ีสูงขึ้น ประเทศจีน ดัชนีการนําเข๎าสินค๎าจากปี ค.ศ. 2011-2014 คําเฉล่ียอยูํท่ี 
18.9-23.4 มีแนวโน๎มตํ่าลงเรื่อย ๆ  

 

ที่มา: The World Bank เข๎าถึงโดย 
http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS/countries 

3. ภาคการเกษตร [Agriculture, value added (% of GDP)] ไทย-จีนยังสามารถขยายตัว
ได๎อีก ดูจากประเทศไทยมีคําเฉล่ียระหวํางปี ค.ศ. 2011-2015 คือร๎อยละ 10.5-11.6 ซึ่งยังมีโอกาส
ขยายตัวได๎อีก ประเทศจีนเชํนกันมีคําเฉล่ียของการขยายตัวยังคํอนข๎างตํ่าอยูํระหวําง 9.2-9.5 แสดง
ให๎เห็นประสิทธิภาพในภาพการเกษตรท่ียังขาดการขยายตัวทั้งประเทศไทย-จีน 

                                                             
21

The World Bank เข๎าถึงโดย http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS/countries 

 
 

127 
 

SAREC  

 
SSC ASEAN RESEARCH and EXPERT CENTRE 

SAREC YEAR BOOK 2016 

 

ดัชนีชี้วัดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย-จีน (Economy & Growth) ปี ค.ศ. 2011-201421 
ภาพรวมของดัชนีชีวัดการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศไทย-จีน โดย The World Bank ได๎

รวบรวมรายประเด็น ท้ังเรื่องภาพรวมต้ังแตํปี ค.ศ. 2011-2014 ในเรื่องของดัชนีช้ีวัดการเติบโตทาง
เศรษฐกิจซึ่งจะนําเสนอในหัวข๎อท่ีสําคัญและประเด็นท่ีเกี่ยวข๎องกับเศรษฐกิจของ ไทย-จีน ดังนี้  

1. ดัชนีการสํงออกสินค๎า[Exports of goods and services (% of GDP)] เห็นได๎ชัดวํา
ประเทศไทยมีการสํงออกสินค๎าในปริมาณท่ีสูงมากต้ังแตํปี ค.ศ. 2011 เป็นต๎นมาจนถึงปัจจุบัน โดย
เฉล่ียอยูํในระดับ 60.7-70.3  สํวนประเทศจีนต้ังแตํปี ค.ศ. 2011-2014 มีคําเฉล่ียอยูํท่ีระดับ 22.6-
25.5 ซึ่งในปี ค.ศ. 2014 มีแนวโน๎มการสํงออกที่ลดลง  

 
  ที่มา: The World Bank เข๎าถึงโดย 

http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS/countries 

2. ดัชนีการนําเข๎าสินค๎า [Imports of goods and services (% of GDP)] เห็นได๎ชัดวํา
ประเทศไทยมีการนําเข๎าสินค๎าในปริมาณสูงเชํนกัน คือคําเฉล่ียจากปี ค.ศ. 2011 -2014 อยูํระหวําง 
68.6-62.6 ซึ่งในปี ค.ศ. 2014 มีแนวโน๎มลดลงอาจสืบเนื่องมากจากผลกระทบของเศรษฐกิจท่ีชลอตัว
และหนี้ภาคครัวเรือนท่ีสูงขึ้น ประเทศจีน ดัชนีการนําเข๎าสินค๎าจากปี ค.ศ. 2011-2014 คําเฉล่ียอยูํท่ี 
18.9-23.4 มีแนวโน๎มตํ่าลงเรื่อย ๆ  

 

ที่มา: The World Bank เข๎าถึงโดย 
http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS/countries 

3. ภาคการเกษตร [Agriculture, value added (% of GDP)] ไทย-จีนยังสามารถขยายตัว
ได๎อีก ดูจากประเทศไทยมีคําเฉล่ียระหวํางปี ค.ศ. 2011-2015 คือร๎อยละ 10.5-11.6 ซึ่งยังมีโอกาส
ขยายตัวได๎อีก ประเทศจีนเชํนกันมีคําเฉล่ียของการขยายตัวยังคํอนข๎างตํ่าอยูํระหวําง 9.2-9.5 แสดง
ให๎เห็นประสิทธิภาพในภาพการเกษตรท่ียังขาดการขยายตัวทั้งประเทศไทย-จีน 

                                                             
21

The World Bank เข๎าถึงโดย http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS/countries 
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ที่มา:	The	World	Bank	เข้าถึงโดย	http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.
TOTL.ZS/countries

 4.	 การขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	 [GDP	 per	 capita	

growth	(annual	%)]	พบว่าประเทศจีน	มี	GDP	per	Capita	Growth	คิดเฉลี่ย

รายปีขยายตัวขึ้นอย่างชัดเจนจากปี	 2012	 -	 2014	 มีแนวโน้มในทางท่ีลดลง	

ประเทศไทยมีการขยายตัวของ	GDP	per	Capita	คิดเฉลี่ยรายปี	ในช่วงหลังลด

ลงตลอดพบว่าในปี	ค.ศ.	2014	มีการขยายตัวที่ต�่ามาก	
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       ที่มา: The World Bank เข๎าถึงโดย http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS/countries 

4. การขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ [GDP per capita growth (annual %)] 
พบวําประเทศจีน มี GDP per Capita Growth  คิดเฉล่ียรายปีขยายตัวขึ้นอยํางชัดเจนจากปี 
2012-2014 มีแนวโน๎มในทางท่ีลดลง ประเทศไทยมีการขยายตัวของ GDP per Capita คิดเฉล่ียราย
ปี ในชํวงหลังลดลงตลอดพบวําในปี ค.ศ. 2014 มีการขยายตัวที่ตํ่ามาก  

 
ที่มา: The World Bank เข๎าถึงโดย 
http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS/countries\ 

 5. การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม [Industry, value added (% of GDP)] ประเทศจีนมี
แนวโน๎มการขยายตัวท่ีลดลงจากปี ค.ศ. 2011-2014 จากร๎อยละ 46.1 ในปี ค.ศ. 2011 เหลือเพียง
ร๎อยละ 42.7 ในปี ค.ศ. 2014  ประเทศไทย จากร๎อยละ 38.1 ในปี ค.ศ. 2011 ลดเหลือร๎อยละ 36.8 
ในปี ค.ศ. 2014 
 

 
ที่มา: The World Bank เข๎าถึงโดย http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS/countries\ 

6. การขยายตัวภาคบริการ [Services, etc., value added (% of GDP)] เห็นได๎ชัดวําท้ัง
ประเทศจีนและประเทศไทยมีการขยายตัวด๎านภาคบริการอยํางเห็นได๎ชัดจากปี ค.ศ. 2011 -2014 
ประเทศจีนมีแนวโน๎มขยยายตัวจากร๎อยละ 44.3 ในปี ค.ศ. 2011 ขยายมาถึงร๎อยละ 48.1 ในปี ค.ศ.
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       ที่มา: The World Bank เข๎าถึงโดย http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS/countries 

4. การขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ [GDP per capita growth (annual %)] 
พบวําประเทศจีน มี GDP per Capita Growth  คิดเฉล่ียรายปีขยายตัวขึ้นอยํางชัดเจนจากปี 
2012-2014 มีแนวโน๎มในทางท่ีลดลง ประเทศไทยมีการขยายตัวของ GDP per Capita คิดเฉล่ียราย
ปี ในชํวงหลังลดลงตลอดพบวําในปี ค.ศ. 2014 มีการขยายตัวที่ตํ่ามาก  

 
ที่มา: The World Bank เข๎าถึงโดย 
http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS/countries\ 

 5. การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม [Industry, value added (% of GDP)] ประเทศจีนมี
แนวโน๎มการขยายตัวท่ีลดลงจากปี ค.ศ. 2011-2014 จากร๎อยละ 46.1 ในปี ค.ศ. 2011 เหลือเพียง
ร๎อยละ 42.7 ในปี ค.ศ. 2014  ประเทศไทย จากร๎อยละ 38.1 ในปี ค.ศ. 2011 ลดเหลือร๎อยละ 36.8 
ในปี ค.ศ. 2014 
 

 
ที่มา: The World Bank เข๎าถึงโดย http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS/countries\ 

6. การขยายตัวภาคบริการ [Services, etc., value added (% of GDP)] เห็นได๎ชัดวําท้ัง
ประเทศจีนและประเทศไทยมีการขยายตัวด๎านภาคบริการอยํางเห็นได๎ชัดจากปี ค.ศ. 2011 -2014 
ประเทศจีนมีแนวโน๎มขยยายตัวจากร๎อยละ 44.3 ในปี ค.ศ. 2011 ขยายมาถึงร๎อยละ 48.1 ในปี ค.ศ.

ที่มา:	The	World	Bank	เข้าถึงโดย	http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.
TOTL.ZS/countries\

	 5.	การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม	[Industry,	value	added	(%	of	

GDP)]	ประเทศจีนมีแนวโน้มการขยายตัวที่ลดลงจากปี	ค.ศ.	2011	-	2014	จาก

ร้อยละ	 46.1	 ในปี	 ค.ศ.	 2011	 เหลือเพียงร้อยละ	 42.7	 ในปี	 ค.ศ.	 2014		

ประเทศไทย	 จากร้อยละ	 38.1	 ในปี	 ค.ศ.	 2011	 ลดเหลือร้อยละ	 36.8	 ในป	ี 

ค.ศ.	2014

SAREC YEAR BOOK 2016 207

SSC ASEAN RESEARCH and EXPERT CENTRE
SAREC 



ที่มา:	The	World	Bank	เข้าถึงโดย	http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.
TOTL.ZS/countries\

ที่มา:	The	World	Bank	เข้าถึงโดย	http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.
TOTL.ZS/countries\

	 6.	การขยายตัวภาคบริการ	[Services,	etc.,	value	added	(%	of	GDP)]	

เห็นได้ชัดว่าทั้งประเทศจีนและประเทศไทยมีการขยายตัวด้านภาคบริการ 

อย่างเห็นได้ชัดจากปี	ค.ศ.	2011	-	2014	ประเทศจีนมีแนวโน้มขยยายตัวจาก 

ร้อยละ	44.3	ในปี	ค.ศ.	2011	ขยายมาถงึร้อยละ	48.1	ในปี	ค.ศ.	2014	เช่นเดยีว 

กับประเทศไทย	ภาคบริการมีการขยายตัว	จากร้อยละ	50.3	ในปี	ค.ศ.	2011	

มาเป็นร้อยละ	52.7	ในปี	ค.ศ.	2014	
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2014 เชํนเดียวกับประเทศไทย ภาคบริการมีการขยายตัว จากร๎อยละ 50.3 ในปี ค.ศ. 2011 มาเป็น
ร๎อยละ 52.7 ในปี ค.ศ. 2014  

 

ที่มา: The World Bank เข๎าถึงโดย http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS/countries\ 

ความสัมพันธ์ไทย-จีนด้านการท่องเที่ยว  
สถานการณ์การทํองเท่ียวของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Tourism Landscape)22 ใน

ภาพรวมของสิบประเทศสมาชิกอาเซียน หากเปรียบเทียบด๎านความสามารถในการแขํงขันด๎านการ
ทํองเท่ียวแล๎ว พบวําในกลํุมประเทศอาเซียนประเทศไทยยังคงเป็นอันดับสองรองจากประเทศ
มาเลเซีย (Malaysia) ประเด็นสําคัญท่ีประเทศไทยขาดความพร๎อม คือ ทรัพยากรณ์มนุษย์ โดยเฉพาะ
ประเด็นความสามารถด๎านภาษา ในขณะท่ีทรัพยากรทางธรรมชาตินั้นประเทศไทยได๎คะแนนสูงสุดใน
อาเซียน การเปิดเสรีภาคบริการตามกรอบข๎อตกลงของ AEC ในปี ค.ศ. 2015 กํอให๎เกิดความเส่ียง
จากการเข๎ามาแยํงสํวนแบํงตลาดของธุรกิจทํองเท่ียวและธุรกิจโรงแรมไทยท่ีสํวนใหญํเป็น SMEs 
นอกจากนั้นปัญหาเรื่องของมัคคุเทศน์และผ๎ูนําเท่ียวที่มีความสามารถด๎านภาษายังไมํมีเพียงพอรองรับ
ความต๎องการ รวมถึงปริมาณของนักทํองเทียวจีนและรูปแบบการทํองเท่ียวของจีนปรับตัวอยําง
รวดเร็ว  
ตารางท่ี 5 สถิตินักทํองเท่ียวของ อาเซียนและจีนท่ีเดินทางเข๎ามาเมืองไทยชํวงปี ค.ศ.2006-2015 

 ประเทศ/กลุ่ม
ประเทศ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1.อาเซียน 
 

3,389,342 3,520,051 3,971,429 3,968,579 4,534,235 5,594,577 6,281,153 7,282,266 6,641,772 7,886,136 

2. จีน 
 949,117 907,117 826,660 777,508 1,122,219 1,721,247 2,786,860 4,637,335 4,636,298 7,934,791 

จํานวนตํางชาติ
ทั้งหมด 13,821,802 14,464,228 14,584,220 14,149,841 15,936,400 19,230,470 22,353,903 26,546,725 24,809,683 29,881,091 

 
ข๎อมูลโดยกรมการทํองเท่ียว กระทรวงการทํองเท่ียวและกีฬา และการทํองเท่ียวแหํงประเทศไทย 
เข๎าถึงโดย https://th.m.wikipedia.org/wiki/การทํองเท่ียวในประเทศไท 

                                                             
22

สํานักพัฒนาตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย กรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ สืบค๎นโดย
http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=5003&filename=index 
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       ที่มา: The World Bank เข๎าถึงโดย http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS/countries 

4. การขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ [GDP per capita growth (annual %)] 
พบวําประเทศจีน มี GDP per Capita Growth  คิดเฉล่ียรายปีขยายตัวขึ้นอยํางชัดเจนจากปี 
2012-2014 มีแนวโน๎มในทางท่ีลดลง ประเทศไทยมีการขยายตัวของ GDP per Capita คิดเฉล่ียราย
ปี ในชํวงหลังลดลงตลอดพบวําในปี ค.ศ. 2014 มีการขยายตัวที่ตํ่ามาก  

 
ที่มา: The World Bank เข๎าถึงโดย 
http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS/countries\ 

 5. การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม [Industry, value added (% of GDP)] ประเทศจีนมี
แนวโน๎มการขยายตัวท่ีลดลงจากปี ค.ศ. 2011-2014 จากร๎อยละ 46.1 ในปี ค.ศ. 2011 เหลือเพียง
ร๎อยละ 42.7 ในปี ค.ศ. 2014  ประเทศไทย จากร๎อยละ 38.1 ในปี ค.ศ. 2011 ลดเหลือร๎อยละ 36.8 
ในปี ค.ศ. 2014 
 

 
ที่มา: The World Bank เข๎าถึงโดย http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS/countries\ 

6. การขยายตัวภาคบริการ [Services, etc., value added (% of GDP)] เห็นได๎ชัดวําท้ัง
ประเทศจีนและประเทศไทยมีการขยายตัวด๎านภาคบริการอยํางเห็นได๎ชัดจากปี ค.ศ. 2011 -2014 
ประเทศจีนมีแนวโน๎มขยยายตัวจากร๎อยละ 44.3 ในปี ค.ศ. 2011 ขยายมาถึงร๎อยละ 48.1 ในปี ค.ศ.

SAREC YEAR BOOK 2016208

SSC ASEAN RESEARCH and EXPERT CENTRE
SAREC 



ความสัมพันธ์ไทย-จีนด้านการท่องเที่ยว	

	 สถานการณ์การท่องเที่ยวของภูมิภาคอาเซียน	 (ASEAN	 Tourism	 

Landscape)22	 	 ในภาพรวมของสิบประเทศสมาชิกอาเซียน	 หากเปรียบเทียบ

ด้านความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวแล้ว	 พบว่าในกลุ่มประเทศ

อาเซียนประเทศไทยยังคงเป็นอันดับสองรองจากประเทศมาเลเซีย	 (Malaysia)	

ประเด็นส�าคัญที่ประเทศไทยขาดความพร้อม	คือ	ทรัพยากรมนุษย์	 โดยเฉพาะ

ประเด็นความสามารถด้านภาษา	 ในขณะที่ทรัพยากรทางธรรมชาตินั้น

ประเทศไทยได้คะแนนสูงสุดในอาเซียน	 การเปิดเสรีภาคบริการตามกรอบ 

ข้อตกลงของ	 AEC	 ในปี	 ค.ศ.	 2015	 ก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการเข้ามาแย่ง 

ส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมไทยที่ส่วนใหญ่เป็น	 SMEs	

นอกจากน้ันปัญหาเรือ่งของมคัคเุทศน์และผูน้�าเทีย่วทีม่คีวามสามารถด้านภาษา

ยังไม่มีเพียงพอรองรับความต้องการ	 รวมถึงปริมาณของนักท่องเที่ยวจีนและ 

รูปแบบการท่องเที่ยวของจีนปรับตัวอย่างรวดเร็ว	

ตารางที่	5	สถิตินักท่องเที่ยวของ	อาเซียนและจีนที่เดินทางเข้ามาเมืองไทยช่วง

ปี	ค.ศ.	2006	-	2015
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2014 เชํนเดียวกับประเทศไทย ภาคบริการมีการขยายตัว จากร๎อยละ 50.3 ในปี ค.ศ. 2011 มาเป็น
ร๎อยละ 52.7 ในปี ค.ศ. 2014  

 

ที่มา: The World Bank เข๎าถึงโดย http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS/countries\ 

ความสัมพันธ์ไทย-จีนด้านการท่องเที่ยว  
สถานการณ์การทํองเท่ียวของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Tourism Landscape)22 ใน

ภาพรวมของสิบประเทศสมาชิกอาเซียน หากเปรียบเทียบด๎านความสามารถในการแขํงขันด๎านการ
ทํองเท่ียวแล๎ว พบวําในกลํุมประเทศอาเซียนประเทศไทยยังคงเป็นอันดับสองรองจากประเทศ
มาเลเซีย (Malaysia) ประเด็นสําคัญท่ีประเทศไทยขาดความพร๎อม คือ ทรัพยากรณ์มนุษย์ โดยเฉพาะ
ประเด็นความสามารถด๎านภาษา ในขณะท่ีทรัพยากรทางธรรมชาตินั้นประเทศไทยได๎คะแนนสูงสุดใน
อาเซียน การเปิดเสรีภาคบริการตามกรอบข๎อตกลงของ AEC ในปี ค.ศ. 2015 กํอให๎เกิดความเส่ียง
จากการเข๎ามาแยํงสํวนแบํงตลาดของธุรกิจทํองเท่ียวและธุรกิจโรงแรมไทยท่ีสํวนใหญํเป็น SMEs 
นอกจากนั้นปัญหาเรื่องของมัคคุเทศน์และผ๎ูนําเท่ียวที่มีความสามารถด๎านภาษายังไมํมีเพียงพอรองรับ
ความต๎องการ รวมถึงปริมาณของนักทํองเทียวจีนและรูปแบบการทํองเท่ียวของจีนปรับตัวอยําง
รวดเร็ว  
ตารางท่ี 5 สถิตินักทํองเท่ียวของ อาเซียนและจีนท่ีเดินทางเข๎ามาเมืองไทยชํวงปี ค.ศ.2006-2015 

 ประเทศ/กลุ่ม
ประเทศ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1.อาเซียน 
 

3,389,342 3,520,051 3,971,429 3,968,579 4,534,235 5,594,577 6,281,153 7,282,266 6,641,772 7,886,136 

2. จีน 
 949,117 907,117 826,660 777,508 1,122,219 1,721,247 2,786,860 4,637,335 4,636,298 7,934,791 

จํานวนตํางชาติ
ทั้งหมด 13,821,802 14,464,228 14,584,220 14,149,841 15,936,400 19,230,470 22,353,903 26,546,725 24,809,683 29,881,091 

 
ข๎อมูลโดยกรมการทํองเท่ียว กระทรวงการทํองเท่ียวและกีฬา และการทํองเท่ียวแหํงประเทศไทย 
เข๎าถึงโดย https://th.m.wikipedia.org/wiki/การทํองเท่ียวในประเทศไท 

                                                             
22

สํานักพัฒนาตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย กรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ สืบค๎นโดย
http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=5003&filename=index 

22		ส�านักพัฒนาตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	สืบค้น
โดยhttp://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=5003&filename=index

ข้อมูลโดยกรมการท่องเท่ียว	 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 และการท่องเที่ยว 
แห่งประเทศไทยเข้าถงึโดย	https://th.m.wikipedia.org/wiki/การท่องเทีย่วในประเทศไทย
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ท่ีมา:	ศ.	(พิเศษ)	วบิลูย์	ตัง้กิตตภิาภรณ์	เอกสารประกอบการบรรยายพเิศษ	เรือ่ง	“ยทุธศาสตร์
และแผน	5	ปี	ฉบบัที	่13	ของจนีในสถานการณ์ใหม่”	มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกียรต	ิ
วันศุกร์ที่	1	เมษายน	2559	เรียบเรียงโดยคณะผู้เขียน

สถตินิกัท่องเทีย่วของอาเซยีนและจนีท่ีเดนิทางเข้ามาเมอืงไทยช่วงปี	ค.ศ.	2006	-	2015 
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สถิตินักทํองเท่ียวของ อาเซียนและจีนท่ีเดินทางเข๎ามาเมืองไทยชํวงปี ค.ศ. 2006-2015 

 
ตารางที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจีน “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
ฉบับท่ี 13” 
ยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศของจีน23 
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ป ี(2016-2020) 
ฉบับท่ี 13 จีนมุ่งเน้นท่ี หนึ่งเป้าหมาย ห้าแนวคิดใหม่ และหกหลักการ 
- หน่ึงเป้าหมายคือ “สังคมพออยู่พอกินอย่างทัว่ถึง” 
- ห้าแนวคิดใหม่ คือ  
  1. การพัฒนาด้านนวัตกรรม  
  2. การพัฒนาอย่างสมดุล  
  3. การพัฒนาเชิงอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม  
  4. การพัฒนาด้วยการเปดิเสรี  
  5. การพัฒนาด้วยการแบ่งปัน  
- หกหลักการ คือ 
1. ยืนหยัดในทรัพยากรมนุษย์ส าคัญท่ีสุด  
  2. ยืนหยัดการพัฒนาอย่างเป็นวิทยาศาสตร ์ 
  3. ยืนหยัดการพัฒนาอย่างถึงแก่น  
  4. ยืนหยัดการปกครองด้วยกฎหมาย  
  5. ยืนหยัดบูรณาการสถานการณ์ภายในและภายนอกประเทศ  
  6. ยืนหยัดการน าโดยพรรค  

การชี้ขาดความส าเร็จของเส้นทางสู่สังคมพออยู่พอกินอย่าง
ทั่วถึงของจีน มีเป้าหมาย  
1. ตอ้งรักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไว้ในระดับปานกลางถึงสูง  
2. ตอ้งมีการจ้างงานอย่างเพียงพอ การบริการสาธารณะตอ้งครอบคลุม 
    ยิ่งขึ้น การศึกษาต้องทันสมัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติของ  
    ประชาชน 
3. การปลกูฝังความฝันของจีน “ค่านิยมและคุณธรรมแบบสังคมนิยม  
    ความคิดอย่างวิทยาศาสตร์ และส านึกการปกครองด้วยหลักนิติรัฐ”  
    ให้เข้าสู่จิตใจของผู้คนอย่างลึกซึ้ง  
4. ก าหนดมาตรการส่งเสริม วิธีการผลิตและการด ารงชีวติท่ีเป็นมิตรต่อ 
   สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ลดการปล่อยก๊าซคารบ์อน ลดปริมาณมลพิษและ 
   ใช้พลังงานกับทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปรับปรุสิ่งแวดล้อม  
5. ปรับปรุงความสามารถด้านการบริหารประเทศให้มีคุณภาพและ  
    ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น   
6. ยึดหลักการ การพัฒนาอย่างย่ังยืน เพื่อน าพาเศรษฐกิจจีนไปสู่จุด 
    สมดุลใหม่ในยุค “ปกติในสถานการณ์ใหม”่ (New Normal) 

ที่มา: ศ.(พิเศษ) วิบูลย์ ต้ังกิตติภาภรณ์ เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์และแผน 5 ปี ฉบับที่ 
13 ของจีนในสถานการณ์ใหมํ” มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เรียบเรียงโดย
คณะผู๎เขียน 
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    ความคิดอย่างวิทยาศาสตร์ และส านึกการปกครองด้วยหลักนิติรัฐ”  
    ให้เข้าสู่จิตใจของผู้คนอย่างลึกซึ้ง  
4. ก าหนดมาตรการส่งเสริม วิธีการผลิตและการด ารงชีวติท่ีเป็นมิตรต่อ 
   สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ลดการปล่อยก๊าซคารบ์อน ลดปริมาณมลพิษและ 
   ใช้พลังงานกับทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปรับปรุสิ่งแวดล้อม  
5. ปรับปรุงความสามารถด้านการบริหารประเทศให้มีคุณภาพและ  
    ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น   
6. ยึดหลักการ การพัฒนาอย่างย่ังยืน เพื่อน าพาเศรษฐกิจจีนไปสู่จุด 
    สมดุลใหม่ในยุค “ปกติในสถานการณ์ใหม”่ (New Normal) 

ที่มา: ศ.(พิเศษ) วิบูลย์ ต้ังกิตติภาภรณ์ เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์และแผน 5 ปี ฉบับที่ 
13 ของจีนในสถานการณ์ใหมํ” มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วันศุกร์ท่ี 1 เมษายน 2559 เรียบเรียงโดย
คณะผู๎เขียน 

                                                             
23

ศ.(พิเศษ) วิบูลย์ ต้ังกิตติภาภรณ์ เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เร่ือง “ยุทธศาสตร์และแผน 5 ปี ฉบับที่ 13 ของจีนใน
สถานการณ์ใหม”ํ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เรียบเรียงโดยผู๎เขียน 

ตารางที่	6	ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจีน	“แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	13”

23			ศ.	(พิเศษ)	วิบูลย์	ตั้งกิตติภาภรณ์	เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ	เรื่อง	“ยุทธศาสตร์และแผน	5	ปี	 
ฉบับที่	13	ของจีนในสถานการณ์ใหม่”	มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	วันศุกร์ที่	1	เมษายน	2559	
เรียบเรียงโดยผู้เขียน
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	 ในประเด็นด้านการท่องเที่ยวภายใต้การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจโลก

จาก	“แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ	5	ปี	(ค.ศ.	2016	-	2020)	 

ฉบับที่	 13”	 ร่วมกับการวิเคราะห์	 “ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจของไทยแผน	 

8	 ปี	 (ค.ศ.2015-2022)	 พบว่าการก�าหนดยุทธศาสตร์พัฒนาความสัมพันธ์ 

ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย	 -	จนี	ทางด้านการท่องเท่ียวสามารถสรุปประเด็นส�าคญั 

ได้ดังนี้	 ในปี	ค.ศ.	2015	พบว่ามีนักท่องเที่ยวจากจีนเดินทางมาเที่ยวเมืองไทย

เป็นจ�านวน	 7,934,791	 คน	 สร้างรายได้ให้ไทยเป็นจ�านวนเม็ดเงินสูงถึง	 

29.8	แสนล้าน	สิง่ท่ีประเทศไทยได้เปรยีบด้านการท่องเทีย่วส�าหรบันกัท่องเทีย่ว

จีนทีม่าเทีย่วเมอืงไทย	คอื	ด้านค่าใช้จ่ายทีถ่กูและการให้บรกิารทีด่	ีจากสถติกิาร

ท่องเที่ยวต่อคนพบว่า	 นักท่องเที่ยวท่ีมาเที่ยวเมืองไทยมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 

ไปเที่ยวประเทศมาเลเซีย	 และประเทศสิงคโปร์	 ที่น่าจับตามองด้านหุ้นส่วน

ยุทธศาสตร์ไทย	-	จีนปัจจุบันสู่อนาคตมีดังนี้

  24สิ่งที่ประเทศไทยต้องส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการสร้างรายได ้

ของประเทศ	 ประเทศไทยต้องสร้าง	 Information	 Flow	 เพ่ือท�าความเข้าใจ 

กับนักท่องเที่ยวชาวจีน	 ต้องให้ความส�าคัญกับตลาดการท่องเท่ียวด้วยเหตุผล	

สื่บเนื่องมาจาก	1.	นักท่องเที่ยวจีนมีจ�านวนมหาศาล	2.	พฤติกรรมหรือวิธีการ

ท่องเที่ยวของนักท่องเท่ียวชาวจีนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 จากคณะทัวร ์

ที่เดินทางร่วมกันเป็นคณะเปลี่ยนมาเป็นการเดินทางด้วยตัวเองแบบส่วนตัว 

ด้วยการหาข้อมูล	ทั้ง	2	เหตุผลที่กล่าวมาประเทศไทยต้องเรียนรู้ด้านพฤติกรรม

ของนักท่องเที่ยวจีน	 3.	 มาตรการกฎระเบียบข้อบังคับส�าหรับนักท่องเที่ยว 

ชาวจีน	 ต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องมีความเข้าใจในทุกมิติ	 เช่น 

24	Prof.	Yin	Xiaobo	(College	of	Economics	and	Finance,	Huaqiao	University)	งาน“หุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ไทย	-	จีน:	ปัจจุบันสู่อนาคต”	งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ	๒๕๕๙	วันที่	๑๘	สิงหาคม	๒๕๕๙	 
ณ	ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์	เซ้นทรัลเวิลด์	ราชประสงค์	กรุงเทพฯ.
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ในปี	ค.ศ.	2015	(พ.ศ.	2558)	มีนักท่องเที่ยวเกือบ	8	ล้านคน	ปี	ค.ศ.	2016	ทะลุ	

10	 ล้านคน	 และคาดว่าอีก	 5	 ปีข้างหน้าสามารถทะลุไปถึง	 30	 ล้านคน	 

4.	 ประเทศไทยไม่ควรมีการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวอย่างรวดเร็วเกินไป	 

ต้องพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างมั่นคง	 เน้นความยั่งยืน	 เน่ืองจากโลกที่

เปลี่ยนแปลง	ส่งผลทั้งสองประเทศ	ไทย	-	จีนอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน	5.	ปรับเน้น

การบรโิภคสมเหตุสมผล	และเน้นภาคบรกิาร	พฒันาภาคบรกิารสมยัใหม่ให้แตกต่าง

จากภาคบรกิารแบบดัง้เดมิ	แต่ยงัต้องรกัษาและให้ความส�าคญักบัวถิชีวีติ	ความ

เป็นอยู่แบบดั้งเดิม	 เช่น	 การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนต้องมีข้อจ�ากัด	 

ต้องพฒันาแบบค่อยเป็นค่อยไป	ทลีะขัน้ตอน	หากพฒันาอย่างรวดเรว็จะส่งผลต่อ	 

สิ่งแวดล้อม	 เช่น	 การสร้างโรงแรมอาจเกิดผลกระทบกับประชาชนที่อาศัยอยู่

บริเวณดงักล่าวส่งผลกระทบเป็นลกูโซ่	 6.	 ไทย	 -	 จนีต้องมมีมุมองเชงินโยบายและ 

เชิงยทุธศาสตร์ร่วมกัน	7.	กรณทีีม่นีกัท่องเทีย่วจ�านวนมหาศาลต้องตัง้มาตรการ

แก้ปัญหาให้ทันท่วงทีหากเกดิเหตกุารณ์ทีไ่ม่สามารถควบคมุได้	และ	8.	เน้นการ

เชื่อมโยงกับการยกระดับการท่องเที่ยวกับระบบเศรษฐกิจ25		ด้านการท่องเที่ยว	

“ต้องเติมเต็มด้านการค้าการลงทุนด้วยการท่องเที่ยว”	 เป็นเหมือนลมใต้ปีก 

เนือ่งด้วยปัจจบัุนคนจนีเดนิทางมาท่องเทีย่วเมืองไทยมากขึน้ส่ิงทีต่ามมาคอื	นกั

ลงทุนจีนที่จะเข้ามาลงทุนในไทย	เป็นหนึ่งด้านของความท้าทายที่ไทย	-	จีนต้อง

พจิารณาร่วมกนั	สบืเนือ่งจากปัจจบัุนการท่องเทีย่วไทยสร้างรายได้มากกว่าภาค

อุตสาหกรรม	 รายรับจากการท่องเที่ยวไทยติดอันดับที่	 5	 ของโลก	 ปัจจุบัน

ประชาชนชาวจนีน�าเงนิมาท่องเทีย่วในประเทศไทยมากกว่าทกุประเทศเนือ่งจาก	

การขยายตวัของจ�านวนนกัท่องเทีย่วจนี	โดยมรีะบบข้อมลูทีส่ะดวกรวดเรว็ตัง้แต่

ประเทศจีน	 (Information	 Flow)	 สามารถเดินทางมาท่องเท่ียวได้เอง	 และ 

25			ศ.	ดร.	มิ่งสรรพ์	ขาวสะอาด	กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ	และกรรมการที่ปรึกษาศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์
ไทย-จีน	งาน“หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทย-จีน:	ปัจจุบันสู่อนาคต”	งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ	๒๕๕๙	วันที่	๑๘	
สิงหาคม	๒๕๕๙	ณ	ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์	เซ้นทรัลเวิลด์	ราชประสงค์	กรุงเทพฯ.	
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ส่งผลมาจากกลุ ่มประเทศทางยุโรป	 (Europe)	 มีปัญหาด้านภัยจากการ 
ก่อการร้ายส่งผลให้นักท่องเที่ยวจีนท่ีเดินทางไปท่องเที่ยวในยุโรป	 (Europe)	
อเมริกา	 (America)	 และ	 โอเชียเนีย	 (Oceania)	 ปัจจุบันนิยมเดินทางมา 
ท่องเที่ยวประเทศไทยมากกว่าเดินทางไปยุโรปและอเมริกา	 ภาพรวมเห็นได้ 
จากตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ	70.0	ในปี	ค.ศ.	2015	(พ.ศ.	2558)	
ปัจจัยที่ท�าให้ประเทศไทยได้รับความสนใจคือ	 ภาพยนต์จีนที่มาถ่ายท�า 
ในประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่เรื่อง	“Lost	in	Thailand”	ประกอบกับตลาด
ท่องเที่ยวจีนมีการพัฒนาด้านตลาดออนไลน์	 (On-line)	 กลุ่มนักท่องเที่ยวจีน 
อายุน้อยแต่มีศักยภาพสามารถเข้ามาหาข้อมูลในระบบออนไลน์ส่งผลให้ตัวเลข
ของการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยตัวเองของนักท่องเที่ยวจีน 
เป็นจ�านวนถงึร้อยละ	70.0	โดยสามารถใช้มอืถอืเป็นไกด์เพ่ือการเดินทางในการ
ค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวต่างๆ	 ได้อย่างละเอียดบ่งบอกให้เห็นถึงพัฒนาการ 
ด้านระบบข้อมูลข่าวสารทางออนไลน์ของจีนปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างก้าวไกล	
ปัจจบุนัเวปไซด์ทีไ่ด้รบัความนยิมของนกัท่องเทีย่วจนีอนัดับหนึง่คอื	www.ctrip.com	
ปัจจุบันประชาชนจีนสามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ท	 (Internet)	 มากถึง	 
650	 ล้านคน	 และเน้นใช้ระบบอินเตอร์เน็ทในการจองทุกอย่างรวมทั้งจ่ายเงิน 
ล่วงหน้าก่อนที่จะมาท่องเที่ยวเมืองไทย	 “ระบบออนไลน์ครบวงจร”	 ต้ังแต ่
การดูเพ่ือหาข้อมูล	 การซื้อพร้อมท�าการจ่ายเงิน	 และมาท่องเที่ยว	 ทั้งหมดที ่
กล่าวมาดแูลจัดการโดยบรษิทัจนีในประเทศไทย	ประเทศไทยต้องให้ความสนใจ
กบัตลาดท่องเทีย่วจนีจากการเพิม่ขึน้ของนกัท่องเทีย่วชาวจีนเนือ่งจากการเพ่ิม
ขึ้นไม่ได้มาจากความช�านาญการพิเศษด้านการท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึนของไทย	 
ภาคเศรษฐกิจการท่องเท่ียวของไทยจะเกิดการแข่งขันตลอดห่วงโซ่อุปทาน	
(Supple	 Chain)	 ท�าอย่างไรให้การท่องเที่ยวไทยเกิด	 Smart/Sharing	 และ 
ให้เกิด	 Smart	 Tourism	 Economic	 เนื่องจากที่ผ่านมากเกิดการลงทุนด้าน 

ท่องเที่ยวโดยธุรกิจจีนซึ่งส่งผลต่อระบบธุรกิจและชุมชนท้องถิ่นไทย	
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	 กล่าวโดยสรุปการท่องเท่ียวของไทยต้องเน้นภาคบริการ	 การรักษาความ

สมดุล	 รวมถึงการปรับรูปแบบการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับวิธีชีวิตของชาวจีน

และท่ีเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 โดยส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิด 

การสร้างรายได้ภายในประเทศ	 ผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับ

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีนที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 มีมาตรการ 

กฎระเบียบข้อบังคับร่วมกัน	 โดยเน้นการเชื่อมโยงยกระดับการท่องเที่ยวกับ

ระบบเศรษฐกิจ	

	 ข้อเสนอแนะและแนวทางปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวไทย	-	จีน

1.	 ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยควรร่วมมือกับบริษัทในประเทศจีน

เพื่อเปิดร้านค้า	 E-commerce	 Platform	 ด้านท่องเท่ียว	 โดยสร้าง

คณะกรรมการร่วมระหว่างกระทรวงท่องเทีย่ว	(ททท.)	ภาคเอกชนและ

สถานทูตจีนเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

2.	 ในผูป้ระกอบการจนีท่องเท่ียวไทยร่วมกบัผูป้ระกอบการการท่องเทีย่ว

ในประเทศไทยควรร่วมมอืด�าเนนิการจดัตัง้คณะบริหารแหล่งท่องเทีย่ว	

(Destination	Management	Organization:	 DMO)	 เสนอแหล่ง 

ท่องเที่ยวให้มีองค์ประกอบหรือกิจกรรมเสริมเชิงวัฒนธรรม	 ร่วมกัน 

น�าเสนอสนิค้าผ่าน	On	-	line	Platform	ในนามสมาคมวฒันธรรมไทย	-	จีน	

และการไปผูกกับ	 Payment	 Platform	 ของจีน	 เช่น	 Alipay	 หรือ	

Wechat	Payment

3.	 สร้างแรงจงูใจให้มกีารลงทนุร่วมกนัระหว่างธรุกจิตลอดห่วงโซ่อปุทาน	

(Supply	Chain)	เพื่อให้เกิดธุรกิจร่วมทุนที่ถูกกฏหมายและเป็นธรรม

4.	 เช่ือมการท่องเที่ยวระหว่างเมืองเอกของมลฑลต่างๆ	 เชื่อมกับเมือง 

ท่องเท่ียวหลักของไทย	 เช่น	 อู่ตะเภา	 เชียงใหม่	 เชียงราย	 ล�าปาง	

พิษณุโลก	กระบี่	สุราษฏร์ธานี	ฯลฯ
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5.	 ส่งเสริมงานวจิยัด้านการท่องเทีย่วไทย	-	จนี	เพือ่เพิม่ศกัยภาพการท่องเทีย่ว

และลดผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	 รวมถึงการแลกเปล่ียน

ความรู้ประสบการณ์การท่องเที่ยวระหว่างนักวิชาการไทย	-	จีน	
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	 ฟอสฟอรสัถกูมองว่าเป็นธาตอุาหารท่ีต้องถูกก�าจดั	เน่ืองจากก่อให้เกิด

ภาวะมลพิษทางน�้าที่เรียกว่า	ยูโทรฟิเคชัน	 (eutrophication)	ซึ่งก็คือการ 

ทีพ่ชืน�า้เจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็ในแหล่งน�า้	ท�าให้มผีลกระทบต่อการบ�าบดั

น�้าเสีย	 และระบบการผลิตน�้าประปา	 โดยท�าให้เกิดการอุดตัน	 เกิดกลิ่นและ 

รสท่ีผิดปกติ	 และยังท�าให้แหล่งน�้าเกิดการเน่าเสีย	 เนื่องจากสาหร่ายและ 

พืชน�้าเกิดการย่อยสลายตัวเองโดยใช้ออกซิเจนจากแหล่งน�้านั้น	 แต่เมื่อ

พิจารณาในแง่ของความยั่งยืนในระยะยาว	 จะพบว่าฟอสฟอรัสนั้นมีคุณค่า

ในการเก็บกักรักษาไว้มากกว่าการก�าจัดทิ้งออกไปโดยเปล่าประโยชน์

	 สืบเนื่องจากการที่ประชากรโลกเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ	 รวมถึงประเทศ 

ในแถบอาเซียน	 ท�าให้ความต้องการทางอาหารเพิ่มขึ้นไปด้วยเป็นเงาตามตัว	

ฟอสฟอรสัซ่ึงเป็นธาตอุาหารจ�าเป็นธาตหุนึง่ส�าหรับพชื	ซ่ึงเป็นอาหารของมนษุย์

และสัตว์อีกทอดหนึ่ง	 โดยช่วยกระตุ ้นการเจริญเติบโตของราก	 เกี่ยวข้อง 

กบัคณุภาพและการเจรญิเตบิโตของผล	และการต้านทานโรคของพืช	และยงัเป็น

แร่ธาตุส�าคัญซึ่งเป็นองค์ประกอบในร่างกายของมนุษย์	 เช่น	 พบในกระดูก	 

ฟัน	ดเีอ็นเอ	อาร์เอน็เอ	เป็นตวัถ่ายทอดพลงังานของเซลล์	และเป็นองค์ประกอบ

ในเอทพี	ีนอกจากนีฟ้อสฟอรสัยงัช่วยควบคมุการท�างานของไตและกระตุน้ระบบ

ประสาท	 เป็นตัวส�าคัญในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต	 ไขมัน	 โปรตีน	และยังมี

ความส�าคัญในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ	 โดยมนุษย์มีความต้องการฟอสฟอรัส	 1.5	

กรมัต่อคนต่อวนั	(Smill	V.,	2000)	หากร่างกายขาดฟอสฟอรัสจะท�าให้มอีาการ

อ่อนเพลีย	ปวดตามข้อตามกระดูก	ชา	และประสาทส่วนกลางเกิดความผิดปกติ	

แหล่งของฟอสฟอรสัจึงเริม่ขาดแคลนเนือ่งจากเป็นธาตทุีม่จี�ากดัและไม่สามารถ

ถูกสร้างขึ้น	ถูกท�าลาย	หรือถูกแทนที่ด้วยธาตุอื่นได้	แต่สามารถหมุนเวียนกลับ

มาใช้ได้	โดยแหล่งทีม่าของฟอสฟอรสั	ส่วนใหญ่ได้จากการสกัดจากหนิฟอสเฟต

ซึ่งเป็นทรัพยากรประเภทหาทดแทนไม่ได้	 (non-renewable	 resource)	 
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โดยน�ามาใช้ท�าปุ๋ยฟอสฟอรัสส�าหรับใช้ในการเกษตรเป็นส่วนใหญ่	 รองลงมาใช้

ท�าอาหารสัตว์	 สารปรุงแต่งอาหาร	 และส่วนที่เหลือใช้ท�าสารซักฟอก	 ไม้ขีดไฟ	

ดอกไม้ไฟ	อาหาร	เครื่องดื่ม	และผลิตภัณฑ์อื่นๆ	(Walan	P.,	2013)

	 ชีวมวล	(biomass)	ไม่ได้เป็นแหล่งทีม่าหลกัๆของฟอสเฟต	แต่แท้จรงิแล้ว

มักพบในชั้นหิน	ดิน	และตะกอนทับถม	(Ruttenberg	K.,	2003)	โดยอพาไทท์	

(Apatite)	 ซึ่งเป็นกลุ ่มของแร่ฟอสเฟต	 เป็นแหล่งที่มาหลักของฟอสเฟต 

ซึ่งสามารถพบได้ในสภาพแวดล้อมท่ีเป็นตะกอนทับถม	 มีความร้อนจัด	 และมี

การเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะ	(Krauss	และคณะ,	1986)

	 นอกจากนีแ้หล่งทีม่าอืน่ๆ	ของฟอสฟอรสัคอืได้จากการน�ากลบัคนื	(recovery)	

จากของเสียจากการผลิต	 น�้าเสียท่ีผ่านการบ�าบัดจากระบบบ�าบัดน�้าเสียแบบ 

ไร้อากาศ	และของเสียจากการขับถ่าย	เช่น	อุจจาระ	และปัสสาวะ	รวมถึงได้จาก

เถ้าจากเตาเผาขยะชุมชน	 โดยผ่านทางกระบวนการ	 pyrolysis	 gasification	 

วัฎจักรการหมุนเวียนของฟอสฟอรัสแสดงใน	ภาพที่	1	โดยเริ่มต้นวัฏจักรที่การ

ท�าเหมืองหินฟอสเฟต

 

ภาพที่	1	การไหลของฟอสฟอรัสในรูปของฟอสเฟต:	

(ดัดแปลงจาก	Syers	และคณะ,	2011)
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ภาพที่ 1 การไหลของฟอสฟอรัสในรูปของฟอสเฟต: (ดัดแปลงจาก Syers และคณะ, 2011) 

การนํากลับคืนฟอสฟอรัสจากการหมักพืชผล เชํน เมล็ดข๎าวโพด หัวมันสําปะหลัง ต๎นอ๎อยสด 
เนื่องจากพืชผลเหลํานี้มีฟอสฟอรัสสะสมไว๎จากการดูดซึมจากในดิน หรือจากน้ําเสียท่ีได๎จากการผลิต
แปูงข๎าวโพด แปูงมันสําปะหลัง ด๎วยวิธีการตกตะกอน (precipitation) และการตกผลึก 
(crystallization) ภายใต๎สภาวะท่ีเหมาะสม ให๎อยูํในรูปของ struvite และแคลเซียมฟอสเฟต ใน
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบ fluidize bed เพื่อนํามาทดลองใช๎ทําปุ๋ยฟอสฟอรัสสําหรับใช๎ในการเกษตร
ตํอไป จึงเป็นประเด็นสําคัญท่ีควรนํามาพิจารณาเพื่อลดการสูญเสียฟอสฟอรัสไปกับผลผลิตคงค๎าง 
และน้ําเสียท่ีได๎จากการผลิตไปโดยเปลําประโยชน์   

จากการคาดการณ์ปริมาณสํารองหินฟอสเฟตท่ัวโลกในอนาคตด๎วยการทําโมเดลตํางๆ เชํน 
exponential production models system และ dynamic models รวมถึง bell-shaped 
curve models ซึ่งสามารถดัดแปลงให๎เข๎ากับการทํานายปริมาณการผลิตฟอสเฟตแบบสะสม ออกมา
เป็น s-shaped curve (sigmoid curves)  และจากการคาดการณ์ปริมาณการผลิตสูงสุด ด๎วยการวิ
เคาะห์ตามลําดับเวลา เชํน การใช๎ข๎อมูลแนวโน๎มการผลิตในอดีต ดังภาพท่ี 2 และใช๎ข๎อมูลแหลํง
ปริมาณสํารอง URR (ultimate recoverable resources) และวิธีการอื่นๆ ทําให๎พบวําฟอสเฟตมี
แนวโน๎มท่ีจะลดลงในอนาคต เนื่องจากปริมาณท่ีลดลงของแหลํงสํารองหินฟอสเฟต และมีราคาท่ี
สูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง ซึ่งคาดการณ์ไว๎วําจะมีปริมาณสํารองเหลือถึงเพียง 300-400 ปีข๎างหน๎า แตํอาจมี
การลดลงเร็วกวําท่ีคาดการณ์ไว๎ อันเนื่องมาจากอัตราการเพิ่มจํานวนประชากรโลก ซึ่งทําให๎มีการผลิต
จนถึงจุดสูงสุด (peak phosphorus production) ภายในปีค.ศ. 2020 โดยอาจมีบางประเทศถึง
จุดสูงสุดกํอนประเทศอื่นๆ (Walan P., 2013) ทําให๎ต๎องมีการพึ่งพาจากประเทศอื่นท่ียังมีปริมาณ
สํารองอยูํ อีกท้ังคุณภาพของหินฟอสเฟตอาจมีการลดลง ทําให๎เริ่มมีการต้ังประเด็นไปท่ีการนํา
กลับคืนฟอสฟอรัสจากของเสียแหลํงตํางๆ เชํน น้ําเสีย สลัดจ์จากระบบบําบัดน้ําเสีย เศษอาหาร กาก
ของเสีย เถ๎าจากเตาเผาขยะชุมชน และอื่นๆ เพื่อใช๎ทําปุ๋ยในการเพาะปลูกผลผลิตทางการเกษตร 
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	 การน�ากลับคืนฟอสฟอรัสจากการหมักพืชผล	 เช่น	 เมล็ดข้าวโพด	หัวมัน

ส�าปะหลัง	ต้นอ้อยสด	เนือ่งจากพชืผลเหล่านีม้ฟีอสฟอรสัสะสมไว้จากการดดูซมึ

จากในดิน	 หรือจากน�้าเสียที่ได้จากการผลิตแป้งข้าวโพด	 แป้งมันส�าปะหลัง	 

ด้วยวิธีการตกตะกอน	 (precipitation)	 และการตกผลึก	 (crystallization)	 

ภายใต้สภาวะท่ีเหมาะสม	 ให้อยู่ในรูปของ	 struvite	 และแคลเซียมฟอสเฟต	 

ในระบบบ�าบัดน�้าเสียแบบ	fluidize	bed	เพื่อน�ามาทดลองใช้ท�าปุ๋ยฟอสฟอรัส

ส�าหรับใช้ในการเกษตรต่อไป	จึงเป็นประเด็นส�าคัญที่ควรน�ามาพิจารณาเพื่อลด

การสูญเสียฟอสฟอรัสไปกับผลผลิตคงค้าง	 และน�้าเสียที่ได้จากการผลิตไป 

โดยเปล่าประโยชน์		

	 จากการคาดการณ์ปริมาณส�ารองหินฟอสเฟตท่ัวโลกในอนาคตด้วยการ 

ท�าโมเดลต่างๆ	 เช่น	 exponential	 production	models	 system	 และ	 

dynamic	models	รวมถึง	bell	-	shaped	curve	models	ซ่ึงสามารถดัดแปลง

ให้เข้ากบัการท�านายปรมิาณการผลติฟอสเฟตแบบสะสม	ออกมาเป็น	s	-	shaped	

curve	 (sigmoid	 curves)	 และจากการคาดการณ์ปริมาณการผลิตสูงสุด	 

ด้วยการวิเคาะห์ตามล�าดับเวลา	 เช่น	 การใช้ข้อมูลแนวโน้มการผลิตในอดีต	 

ดังภาพที่	2	และใช้ข้อมูลแหล่งปริมาณส�ารอง	URR	(ultimate	recoverable	

resources)	และวธิกีารอืน่ๆ	ท�าให้พบว่าฟอสเฟตมแีนวโน้มทีจ่ะลดลงในอนาคต	

เนื่องจากปริมาณที่ลดลงของแหล่งส�ารองหินฟอสเฟต	และมีราคาที่สูงขึ้นอย่าง

ต่อเนือ่ง	ซึง่คาดการณ์ไว้ว่าจะมปีรมิาณส�ารองเหลอืถึงเพยีง	300	-	400	ปีข้างหน้า	

แต่อาจมีการลดลงเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้	 อันเนื่องมาจากอัตราการเพิ่มจ�านวน

ประชากรโลก	 ซึ่งท�าให้มีการผลิตจนถึงจุดสูงสุด	 (peak	 phosphorus	 

production)	 ภายในปี	 ค.ศ.	 2020	 โดยอาจมีบางประเทศถึงจุดสูงสุดก่อน 

ประเทศอ่ืนๆ	 (Walan	 P.,	 2013)	 ท�าให้ต้องมีการพึ่งพาจากประเทศอื่นที่ยังมี

ปริมาณส�ารองอยู่	 อีกทั้งคุณภาพของหินฟอสเฟตอาจมีการลดลง	 ท�าให้เร่ิมม ี
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การตั้งประเด็นไปท่ีการน�ากลับคืนฟอสฟอรัสจากของเสียแหล่งต่างๆ	 เช่น	 

น�้าเสีย	 สลัดจ์จากระบบบ�าบัดน�้าเสีย	 เศษอาหาร	 กากของเสีย	 เถ้าจากเตา 

เผาขยะชุมชน	 และอื่นๆ	 เพื่อใช้ท�าปุ๋ยในการเพาะปลูกผลผลิตทางการเกษตร	

เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของแหล่งฟอสฟอรัสในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร

ของโลก	 โดยต้องค�านึงถึงความคุ้มค่าและทรัพยากรท่ีใช้ส�าหรับการน�ากลับคืน

เป็นส�าคัญ

 

ภาพที่	2	แนวโน้มปริมาณการผลิตฟอสฟอรัสเพื่อส่งออกในอดีต

	(ทีม่า:	https://npk101.wordpress.com/category/phosphate	-	fertilizers)
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เพื่อให๎เกิดความยั่งยืนของแหลํงฟอสฟอรัสในการสร๎างความมั่นคงทางอาหารของโลก โดยต๎อง
คํานึงถึงความค๎ุมคําและทรัพยากรท่ีใช๎สําหรับการนํากลับคืนเป็นสําคัญ 

 
ภาพที่ 2 แนวโน๎มปริมาณการผลิตฟอสฟอรัสเพื่อสํงออกในอดีต 

 (ที่มา: https://npk101.wordpress.com/category/phosphate-fertilizers) 

 
ภาพที ่3 ปริมาณการใช๎ฟอสฟอรัสในรูปกรดฟอสฟอริกทัว่โลกในปี 2015 
(Chemical Economics Handbook: Phosphoric Acid. [ออนไลน์]. 

แหล่งที่มา: https://www.ihs.com/products/phosphoric-acid-chemical-economics-
handbook.html) 

ส่ิงท่ีต๎องคํานึงในการนํากลับคืน หรือหมุนเวียนฟอสฟอรัส ประการแรกคือ จะสกัดออกมา
ปริมาณเทําใด ในอัตราเทําไหรํ ด๎วยวิธีการใด เชํนการใช๎สารละลาย ammonium citrate (NAC) 
หรือ 2% citric acid และ 2% formic acid ประการท่ีสองคือ แหลํงท่ีสกัดออกมาได๎งําย มักหมดไป
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ภาพที่	3	ปริมาณการใช้ฟอสฟอรัสในรูปกรดฟอสฟอริกทั่วโลกในปี	2015

(Chemical	Economics	Handbook:	Phosphoric	Acid.	[ออนไลน์].
แหล่งท่ีมา:	https://www.ihs.com/products/phosphoric-acid-chemical-economics- 

handbook.html)

	 สิ่งที่ต้องค�านึงในการน�ากลับคืน	 หรือหมุนเวียนฟอสฟอรัส	 ประการแรก

คือ	 จะสกัดออกมาปริมาณเท่าใด	 ในอัตราเท่าไหร่	 ด้วยวิธีการใด	 เช่น 

การใช้สารละลาย	ammonium	citrate	(NAC)	หรือ	2%	citric	acid	และ	2%	

formic	 acid	 ประการท่ีสองคือ	 แหล่งที่สกัดออกมาได้ง่าย	 มักหมดไปเป็น 

แหล่งแรก	 ประการต่อมาคือ	 ปริมาณความต้องการในระยะยาวส�าหรับการ 

ผลติอาหาร	(Cordell	และ	White,	2013)	และราคามกัสูงขึน้ตามความต้องการ	

และประการสุดท้ายคือ	 ปริมาณน�้าและพลังงานที่ใช้	 รวมถึงสิ่งเจือปนและสิ่ง 

ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมจากการผลิตหรือการสกัดฟอสฟอรัส
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เพื่อให๎เกิดความยั่งยืนของแหลํงฟอสฟอรัสในการสร๎างความมั่นคงทางอาหารของโลก โดยต๎อง
คํานึงถึงความค๎ุมคําและทรัพยากรท่ีใช๎สําหรับการนํากลับคืนเป็นสําคัญ 

 
ภาพที่ 2 แนวโน๎มปริมาณการผลิตฟอสฟอรัสเพื่อสํงออกในอดีต 

 (ที่มา: https://npk101.wordpress.com/category/phosphate-fertilizers) 

 
ภาพที ่3 ปริมาณการใช๎ฟอสฟอรัสในรูปกรดฟอสฟอริกทัว่โลกในปี 2015 
(Chemical Economics Handbook: Phosphoric Acid. [ออนไลน์]. 

แหล่งที่มา: https://www.ihs.com/products/phosphoric-acid-chemical-economics-
handbook.html) 

ส่ิงท่ีต๎องคํานึงในการนํากลับคืน หรือหมุนเวียนฟอสฟอรัส ประการแรกคือ จะสกัดออกมา
ปริมาณเทําใด ในอัตราเทําไหรํ ด๎วยวิธีการใด เชํนการใช๎สารละลาย ammonium citrate (NAC) 
หรือ 2% citric acid และ 2% formic acid ประการท่ีสองคือ แหลํงท่ีสกัดออกมาได๎งําย มักหมดไป
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	 ในด้านการวิเคราะห์ความคุ ้มค่านั้น	 เบื้องต้นอาจประมาณได้จาก	 

การวิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัสในแหล่งท่ีจะท�าการสกัด	 เช่น	 พืชผล	 น�้าเสีย	 

เถ้าจากเตาเผาขยะชุมชน	เศษอาหาร	หรือ	ในสิ่งขับถ่าย	และระยะทางที่ใช้ใน

การขนส่ง	 ต่อมาจึงวิเคราะห์โดยการท�าสมดุลมวลการเข้าออก	 และหมุนเวียน

ฟอสฟอรัส	 เช่น	 ในฟาร์มปศุสัตว์	 เริ่มจากปริมาณฟอสฟอรัสในอาหารสัตว	์

ปริมาณที่สัตว์บริโภคเข้าไป	 และท่ีสูญเสียไปกับการชะล้างคอก	 และจากการ 

ขับถ่ายของสัตว์	 หรือการท�าสมดุลมวลกับกิจกรรมของมนุษย์	 เช่น	 ใช้ท�าการ

เกษตร	ปรมิาณคงเหลอืในดนิ	ในอาหาร	ในเศษอาหาร	การสญูเสยีโดยการปล่อย

ลงสู่แหล่งน�้า	และการขับถ่ายเป็นต้น	(Syers	และคณะ,	2011)	และสุดท้ายคือ

การพิจารณาปัจจัยส�าหรับการเกิดผลึก	 struvite	 เช่น	ค่าพีเอช	อัตราส่วนโมล	

ระยะเวลาการตกผลึก	และลักษณะของผลึกที่ได้	ส�าหรับการน�าฟอสฟอรัสกลับ

มาใช้ท�าปุ๋ยการเกษตรต่อไป	
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เป็นแหลํงแรก ประการตํอมาคือ ปริมาณความต๎องการในระยะยาวสําหรับการผลิตอาหาร (Cordell 
และ White, 2013) และราคามักสูงขึ้นตามความต๎องการ และประการสุดท๎ายคือ ปริมาณน้ําและ
พลังงานท่ีใช๎ รวมถึงส่ิงเจือปนและส่ิงปนเป้ือนในส่ิงแวดล๎อมจากการผลิตหรือการสกัดฟอสฟอรัส 

ในด๎านการวิเคราะห์ความค๎ุมคํานั้น เบื้องต๎นอาจประมาณได๎จาก การวิเคราะห์ปริมาณ
ฟอสฟอรัสในแหลํงท่ีจะทําการสกัด เชํน พืชผล น้ําเสีย เถ๎าจากเตาเผาขยะชุมชน เศษอาหาร หรือ ใน
ส่ิงขับถําย และระยะทางท่ีใช๎ในการขนสํง ตํอมาจึงวิเคราะห์โดยการทําสมดุลมวลการเข๎าออก และ
หมุนเวียนฟอสฟอรัส เชํน ในฟาร์มปศุสัตว์ เริ่มจากปริมาณฟอสฟอรัสในอาหารสัตว์ ปริมาณท่ีสัตว์
บริโภคเข๎าไป และท่ีสูญเสียไปกับการชะล๎างคอก และจากการขับถํายของสัตว์ หรือการทําสมดุลมวล
กับกิจกรรมของมนุษย์เชํน ใช๎ทําการเกษตร ปริมาณคงเหลือในดิน ในอาหาร ในเศษอาหาร การ
สูญเสียโดยการปลํอยลงสํูแหลํงน้ํา และการขับถํายเป็นต๎น (Syers และคณะ ,2011) และสุดท๎ายคือ
การพิจารณาปัจจัยสําหรับการเกิดผลึก struvite เชํน คําพีเอช อัตราสํวนโมล ระยะเวลาการตกผลึก 
และลักษณะของผลึกท่ีได๎ สําหรับการนําฟอสฟอรัสกลับมาใช๎ทําปุ๋ยการเกษตรตํอไป  

ภาพที่ 4 การวิเคราะห์ฟอสฟอรัสในแงํมุมตํางๆ   (Cordell D.,2008) 

สําหรับการคาดการณ์ปริมาณสํารองของแหลํงฟอสเฟตในประเทศแถบอาเซียนนั้น 
สถานการณ์มีความนําเป็นหํวงอยูํในหลายประเทศ เนื่องจากแหลํงแรํฟอสเฟตในปริมาณท่ีเดํนชัดมัก
อยูํตามแถบทวีปอเมริกาเหนือ เชํน สหรัฐอเมริกา แถบทวีปแอฟริกา เชํน ประเทศโมร็อกโก  
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย  และในแถบเอเชียเขตอื่น 
เชํน สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย ซึ่งอยูํในหลักพันล๎านถึงแสนล๎านตัน 

ภาพที่	4	การวิเคราะห์ฟอสฟอรัสในแง่มุมต่างๆ	(Cordell	D.,	2008)
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	 ส�าหรับการคาดการณ์ปริมาณส�ารองของแหล่งฟอสเฟตในประเทศแถบ

อาเซียนนั้น	สถานการณ์มีความน่าเป็นห่วงอยู่ในหลายประเทศ	เนื่องจากแหล่ง

แร ่ฟอสเฟตในปริมาณท่ีเด่นชัดมักอยู ่ตามแถบทวีปอเมริกาเหนือ	 เช ่น	

สหรฐัอเมรกิา	แถบทวปีแอฟรกิา	เช่น	ประเทศโมร็อกโก	สาธารณรัฐอาหรับอยีปิต์	

และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย	 และในแถบเอเชียเขตอื่น	 

เช่น	สาธารณรฐัประชาชนจนี	และสาธารณรฐัอาหรับซีเรีย	ซ่ึงอยูใ่นหลักพันล้าน

ถึงแสนล้านตัน	 ขณะที่ในประเทศแถบอาเซียน	 เช่น	 ประเทศไทยเองมีปริมาณ

ส�ารองเพียงหลักร้อยถึงแสนตันเท่านั้น	 บริเวณที่พบมากอยู่ในจังหวัดราชบุรี	

เพชรบูรณ์	และบริเวณอ่าวไทย		ขณะที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เพื่อนบ้านของเรา	 เป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านแร่	 แต่ยังไม่ได้รับการประเมิน

อย่างจริงจัง	 เนื่องจากมีข้อมูลพื้นฐานมีไม่เพียงพอท�าให้ข้อมูล	 ด้านแหล่งแร ่

มีน้อย	 ซึ่งต้องการการส�ารวจเพิ่มเติม	 โดยมีรายงานการพบฟอสเฟตในจังหวัด	

Khammouane	 และอีกแหล่งอยู ่ในหินปูน	 massive	 karstify	 ในยุค	 

mid-Carboniferous	 และในหินปูนยุค	 Palaeozoic	 ใน	 Houaphan	 

(กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่,	2548)	ส่วนราชอาณาจักรกัมพูชา

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก	 และเป็นที่มาของรายได้หลักของประเทศ		

แม้จะมแีร่ฟอสเฟตเป็นทรพัยากรธรรมชาตท่ีิส�าคัญพบได้ในจงัหวดับนัเตียเมยีนเจย	

พระตะบอง	 กัมปอต	 และกัมปงสะปือ26	 แต่ดินในกัมพูชาเป็นดินแดง	 คือเป็น 

ดินทราย	 มีธาตุอาหารน้อย	 อีกทั้งทรัพยากรแร่ของประเทศส่วนใหญ่ยังไม่ม ี

การส�ารวจและผลติ	กมัพชูาจงึน�าเข้าปุ๋ยส่วนใหญ่จากประเทศเวยีดนามและไทย	

เนือ่งจากกมัพชูาไม่มโีรงงานผลติปุย๋ในประเทศ	แต่มโีรงผสมปุย๋ขนาดใหญ่ซ่ึงเร่ิม

ด�าเนนิการตัง้แต่ช่วงต้นปี	2013	สามารถผสมปุย๋	NPK	ได้สงูสดุ	500,000	ตนัต่อปี	

26		www.dmr.go.th/download/article/article_20140204092938.pdf

SAREC YEAR BOOK 2016 225

SSC ASEAN RESEARCH and EXPERT CENTRE
SAREC 



แต่ก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการทั้งหมดในกัมพูชาได้	 เนื่องจาก 

กมัพชูามคีวามต้องการใช้ปุย๋ปีละประมาณ	617,000	ตัน	ส�าหรับพ้ืนทีเ่พาะปลูก	

4.1	ล้านเฮคตาร์27  

ตารางที่	1	ปริมาณการน�าเข้าปุ๋ยของกัมพูชา	ในปี	2002-2011	(ตัน)
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ขณะท่ีในประเทศแถบอาเซียน เชํน ประเทศไทยเองมีปริมาณสํารองเพียงหลักร๎อยถึงแสนตันเทํานั้น  
บริเวณท่ีพบมากอยูํในจังหวัดราชบุรี เพชรบูรณ์ และบริเวณอําวไทย  ขณะท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวเพื่อนบ๎านของเรา เป็นประเทศท่ีมีศักยภาพด๎านแรํ แตํยังไมํได๎รับการประเมินอยําง
จริงจัง เนื่องจากมีข๎อมูลพื้นฐานมีไมํเพียงพอทําให๎ข๎อมูล ด๎านแหลํงแรํมีน๎อย ซึ่งต๎องการการสํารวจ
เพิ่ ม เ ติม  โ ดยมี ร ายงานการพบฟอสเฟต ใน จั งหวั ด  Khammouane และอี กแหลํ ง 
อยูํในหินปูน massive karstify   ในยุค mid-Carboniferous และในหินปูนยุค Palaeozoic ใน 
Houaphan (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรํ, 2548) สํวนราชอาณาจักรกัมพูชาประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และเป็นท่ีมาของรายได๎หลักของประเทศ  แม๎จะมีแรํฟอสเฟตเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญพบได๎ในจังหวัดบันเตียเมียนเจย พระตะบอง กัมปอต และ กัมปงสะปือ26 แตํ
ดินในกัมพูชาเป็นดินแดง คือเป็นดินทราย มีธาตุอาหารน๎อย อีกท้ังทรัพยากรแรํของประเทศสํวนใหญํ
ยังไมํมีการสํารวจและผลิต กัมพูชาจึงนําเข๎าปุ๋ยสํวนใหญํจากประเทศเวียดนามและไทย เนื่องจาก
กัมพูชาไมํมีโรงงานผลิตปุ๋ยในประเทศ แตํมีโรงผสมปุ๋ยขนาดใหญํซึ่งเริ่มดําเนินการต้ังแตํชํวงต๎นปี 
2013 สามารถผสมปุ๋ย NPK ได๎สูงสุด 500,000 ตันตํอปี แตํก็ไมํสามารถตอบสนองความต๎องการ
ท้ังหมดในกัมพูชาได๎ เนื่องจากกัมพูชามีความต๎องการใช๎ปุ๋ยปีละประมาณ 617,000 ตัน สาหรับพื้นท่ี
เพาะปลูก 4.1 ล๎านเฮคตาร์27  

ตารางที่ 1 ปริมาณการนําเข๎าปุ๋ยของกัมพูชา ในปี 2002-2011 (ตัน) 

                                                             
26

 www.dmr.go.th/download/article/article_20140204092938.pdf 
27

 ศูนย์พัฒนาการค๎าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สํานักงานสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ ณ กรุงพนมเปญ, 2557. 

27	ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ส�านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	 
ณ	กรุงพนมเปญ,	2557.

ที่มา:	 ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ส�านักงานส่งเสริม 
การค้าระหว่างประเทศ	ณ	กรุงพนมเปญ,	2557

SAREC YEAR BOOK 2016226

SSC ASEAN RESEARCH and EXPERT CENTRE
SAREC 



	 ส่วนประเทศมาเลเซียและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์		ต้องน�าเข้าฟอสเฟตจาก

สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์	 ขณะที่สหภาพพม่าต้องน�าเข้าจากสาธารณรัฐอินเดีย	

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าต้องมีการพึ่งพาแหล่งแร่ฟอสเฟตจากประเทศในแถบอื่น	 

แต่ส�าหรบัสาธารณรฐัอินโดนีเซยีแล้ว	สามารถพึง่พาตนเองได้เนือ่งจากเป็นแหล่ง

ผลิตหลักในภูมิภาค	โดยสามารถผลิตฟอสฟอรัสในรูปของกรดฟอสฟอริก	ได้ถึง

ร้อยละ	36	 ในปี	 2015	 (Chemical	 Economics	Handbook:	Phosphoric	

Acid)28	 และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	 พบแหล่งแร่ฟอสเฟต	 โดยอยู่ใน 

รูปของแร่อพาไทท์	 (Apatite)	 พบในหินแปรช่วงอายุแคมเบรียนตอนปลายที่

จังหวัด	Lao	Cai	 โดยเป็นแร่คาร์บอเนตฟอสเฟตซึ่งมีปริมาณส�ารอง	ประมาณ	 

4	 พันล้านตัน	 (รายงานฉบับสมบูรณ์	 2015	 โครงการการเพิ่มศักยภาพด้าน 

การค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานของไทย 

เพื่อการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน)
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ที่มา: ศูนย์พัฒนาการค๎าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สํานักงานสํงเสริมการค๎า
ระหวํางประเทศ ณ กรุงพนมเปญ, 2557 

สํวนประเทศมาเลเซียและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์  ต๎องนําเข๎าฟอสเฟตจากสาธารณรัฐอาหรับ
อียิปต์ ขณะท่ีสหภาพพมําต๎องนําเข๎าจากสาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งแสดงให๎เห็นวําต๎องมีการพึ่งพาแหลํง
แรํฟอสเฟตจากประเทศในแถบอื่น แตํสําหรับสาธารณรัฐอินโดนีเซียแล๎ว สามารถพึ่งพาตนเองได๎
เนื่องจากเป็นแหลํงผลิตหลักในภูมิภาค โดยสามารถผลิตฟอสฟอรัสในรูปของกรดฟอสฟอริก ได๎ถึง
ร๎อยละ 36 ในปี 2015 (Chemical Economics Handbook: Phosphoric Acid)28 และสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม พบแหลํงแรํฟอสเฟต โดยอยูํในรูปของแรํอพาไทท์ (Apatite) พบในหินแปรชํวง
อายุแคมเบรียนตอนปลายท่ีจังหวัด Lao Cai โดยเป็นแรํคาร์บอเนตฟอสเฟตซึ่งมีปริมาณสํารอง 
ประมาณ 4 พันล๎านตัน (รายงานฉบับสมบูรณ์ 2015 โครงการการเพิ่มศักยภาพด๎านการค๎าและการ
ลงทุนด๎านอุตสาหกรรมแรํและอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทยเพื่อการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน) 

 

ภาพที่ 5 บริเวณท่ีสํารวจพบแหลํงแรํฟอสเฟตในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

                                                             
28

 https://www.ihs.com/products/phosphoric-acid-chemical-economics-handbook.html. 

28			https://www.ihs.com/products/phosphoric-acid-chemical-economics-handbook.html.

ภาพท่ี	5	บรเิวณทีส่�ารวจพบแหล่งแร่ฟอสเฟตในสาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม
ที่มา:	General	Department	of	Geology	and	Minerals	of	Vietnam	อ้างถึงใน	รายงาน
ฉบับสมบูรณ์	2015	โครงการการเพิ่มศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรม
แร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทยเพื่อการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน
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 ประเทศต่างๆ	 ในอาเซียนจึงต้องมีการบริหารจัดการการใช้ฟอสเฟต	 

รวมถงึการเสาะหาเทคโนโลยซีึง่มปีระสทิธภิาพสงูสุดในการหมนุเวยีนและการน�า

กลบัคนืฟอสฟอรัสมาใช้ภายในประเทศของตนเองและในเขตภมูภิาคอาเซียนเพ่ือ

ความมั่นคงและความยั่งยืนทางอาหารต่อไปในอนาคต

ตารางที่	2	ปริมาณส�ารองฟอสเฟตในประเทศไทย
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ที่มา: General Department of Geology and Minerals of Vietnam อ๎างถึงใน รายงาน
ฉบับสมบูรณ์ 2015 โครงการการเพิ่มศักยภาพด๎านการค๎าและการลงทุนด๎านอุตสาหกรรมแรํและ
อุตสาหกรรมพื้นฐานของไทยเพื่อการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน 

ประเทศตํางๆในอาเซียนจึงต๎องมีการบริหารจัดการการใช๎ฟอสเฟต รวมถึงการเสาะหา
เทคโนโลยีซึ่งมีประสิทธิภาพสูงสุดในการหมุนเวียนและการนํากลับคืนฟอสฟอรัสมาใช๎ภายในประเทศ
ของตนเองและในเขตภูมิภาคอาเซียนเพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนทางอาหารตํอไปในอนาคต 

ตารางที่ 2 ปริมาณสํารองฟอสเฟตในประเทศไทย 

สถานที่พบ (จังหวัด) ปริมาณ (ตัน) 
ราชบุรี 4,450 
ล าพูน 50,000 
กาญจนบุรี 150,000 

เพชรบูรณ์ 100,000 
ร้อยเอ็ด 205,000 
สงขลา 900 

ที่มา: http://agri.wu.ac.th./msomsak/Fertech/Phophorus/PhophateRock.htm 

ที่มา:	http://agri.wu.ac.th./msomsak/Fertech/Phophorus/PhophateRock.htm
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ภาพที่	6	ปริมาณส�ารองฟอสเฟตทั่วโลกในปี	2013	จากการส�ารวจ 

ของสหรัฐอเมริกา	(Jasinski	S.M.,	2013)
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ภาพที่ 6 ปริมาณสํารองฟอสเฟตท่ัวโลกในปี 2013 จากการสํารวจทาง ของสหรัฐอเมริกา (Jasinski S.M., 
2013) 
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ภาพที่ 7 ประเทศท่ีนําเข๎าแอมโมเนียมฟอสเฟต 10 อันดับแรกจากท่ัวโลกในปี 2013 
(ที่มา: https://npk101.wordpress.com/category/phosphate-fertilizers/) 

-------------------------------------------------------------- 
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ภาพที่	7	ประเทศที่น�าเข้าแอมโมเนียมฟอสเฟต	

10	อันดับแรกจากทั่วโลกในปี	2013
(ที่มา:	https://npk101.wordpress.com/category/phosphate-fertilizers/)
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The NADI Workshop on 
Prosperity & Security through Defense Diplomacy
During 25th – 28th October 2015
Bali, Indonesia
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The	NADI	Workshop	on	

Prosperity	&	Security	through	Defense	Diplomacy

During	25th	–	28th	October	2015

Bali,	Indonesia

“Defense	Diplomacy	by	the	Thai	Military	and	its	perspectives”

Topics

 	 1.	Definition	and	Scope	of	Defense	Diplomacy
	 2.	Defense	Cooperation	under	the	National	Defense	Strategic	
Framework	of	the	Ministry	of	Defense	
							3.		The	Royal	Thai	Armed	Forces	and	ASEAN	during	2012	–	2016
	 	 3.1	 Within	the	level	of	the	Royal	Thai	Armed	Forces	and	
Armed	Forces	Service	Branches	Headquarters
	 	 3.2	 Within	the	level	of	operational	units	along	the	in-land	
bordering	areas	and	territories	at	seas.					
		 4.	Recommendations	for	Defense	Diplomacy	under	the	ASEAN	
framework.
	 	 4.1	 Development	in	Defense	Diplomacy	within	ASEAN
	 	 4.2	 Directions	of	Defense	Diplomacy
	 	 4.3	 Cooperation	between	civil	organizations	and	the	military	
for	Defense	Diplomacy	Development	
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1.	Definition	and	Scope	of	Defense	Diplomacy
 Definition
	 Diplomacy	can	be	defined	as	 the	conduct	of	 international	
relations by negotiation and engendering goodwill and mutual trust 
rather	than	by	force,	propaganda,	or	recourse	to	law.
 Scope	of	Defense	Diplomacy
	 (1)	 Cooperation	between	high-level	officials	between	military	
and	civilian	authorities	by	bilateral	or	multi-lateral	means.	
		 (2)	 Defense	(Military)	Attache	to	be	stationed	abroad.	
					 (3)	 Bilateral	agreements	for	defense	cooperation.
	 (4)	 Defense	 education	 and	 training	 for	 civilians	 or	military	
personals.		
	 (5)	 Exchanges	and	contacts	between	military	personals	and	
other	units,	including	Naval	visiting.	
		 (6)	 Exchanges	 between	 civil	 organizations	 and	 military	 
organizations
				 (7)	 Supports	and	Training
		 (8)	 Defense	procurements	and	other	assistances
	 (9)	 Bilateral	or	Multi-lateral	military	training	and	exercises
 
2.	Defense	Concepts	and	Strategy	of	the	Ministry	of	Defense	
	 The	Ministry	 of	 Defense	 of	 Thailand	 has	 defined	 the	 three	
strategies	as	follows.
	 (1)	 Security	Cooperation	
	 (2)	 United	Defense
	 (3)	 Active	Defence
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	 Defense	Diplomacy	is	within	the	scope	of	Security	Cooperation.		
It	 generally	means	 utilizing	military	 resources	 to	 support	 the	 
government	 by	 cooperating	 bilaterally	 or	multi-laterally	 with	 
neighboring	countries,	friendly	countries,	or	superpowers	in	order	
to	 build	 up	 friendly	 atmosphere,	 preserve	 neutrality,	 decrease	 
sensitive	 issues	 and	 chances	 of	 rising	 conflicts,	 or	 prevent 
uncontrollable	escalations.
	 The	approach	is	emphasis	on	preventive	mechanism	for	any	
possible	 conflicts,	 or,	 if	 conflicts	 happens,	 they	will	 be	handled	
properly	 to	prevent	 further	escalations.	The	measures	deployed	
will	 be	 based	 on	 honor	 and	 dignity	 of	 all	 parties	 within	 the	 
international	 arena,	 including	 justified	 interests	 for	 each	 one.	 
The	military	is	just	the	one	tool	for	enhancing	security	cooperation	
by	means	of	Defense	Diplomacy,	which	can	be	stated	as	follows.	
	 -		 Setting	-	up	the	joint	committee	between	the	Ministry	of	
Defense	or	Military	personals	and	neighboring	military,	or,	the	joint	
committee	 between	 governmental	 officials	 and	 officials	 from	 
neighboring	 countries	 in	 all	 level,	 in	 order	 to	 promote	 security	 
cooperation.						
	 -		 Allowing	operational	forces	located	at	borders	to	be	able	
to	 conduct	 defense	 diplomacy	 in	 order	 to	 prevent	 or	 decrease	
conflicts	within	the	areas,	probably,	by	means	of	exchanging	visits	
between	local	commanders	such	as	the	Thai-Myanmar	border	troops	
which	 usually	 have	 creative	 activities	 including	 sports,	 Se	 -	 Pak	 
Ta-Kraw	 competitions,	 foods	 parties,	 medical	 assistance,	 or,	 
donating	essential	items.		
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	 -		 The	Defense	Attache	as	the	representative	of	the	Ministry	
of	Defense,	also,	the	armed	forces,	 in	foreign	country	should	be	
able	to	conduct	intelligence	operations,	especially,	for	promoting	
national	relationship,	security	cooperation,	military	or	diplomacy	in	
compliance	with	the	nation’s	foreign	policies	and	defense	policies.			
	 Other	than	Defense	Diplomacy,	the	Royal	Thai	Armed	Forces	
still	conduct	other	activities	within	the	scope	of	security	cooperation	
as	follows.
	 Cross	-	Border	Development		
	 There	are	existing	mechanisms	to	promote	economic	cooperation	
and	lessen	conflicts	along	the	bordering	areas	such	as	the	General	
Border	 Committee	 (GBC),	 High	 Level	 Committee	 (HLC),	 and	 
the	Regional	Border	Committee	(RBC).	The	three	mechanisms	are	
within	the	defense	cooperation	framework	for	promoting	security	
and	cooperation	along	the	borders.	
 Peace	Operation	
	 The	Royal	Thai	Armed	Forces	have	regularly	participated	 in	
peace	keeping	operations	since	Thailand	has	become	a	member	of	
the	United	Nations	in	the	year	1946.	Since	that	time,	Thailand	has	
sent	 over	 20,000	 security	 forces	 to	 support	 various	 UN	 peace	 
operations	such	as	the	Korean	wars,	Timor-Leste	conflicts,	Sudan,	
and	South-Sudan.		
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3.	The	Roll	of	RTARF	by	using	Defense	Diplomacy	within	ASEAN;	
During	2012	–	2016
	 The	 Royal	 Thai	 Armed	 Forces	 have	 defined	 framework	 for	
security	cooperation	between	the	years		2012	-	2016	for	all	sectors	
of	the	defense	department	such	as	the	service	branches,	military	
units,	office	of	the	permanent	secretary	for	defense,	the	Army,	the	
Navy,	the	Air	Force.		There	are	two	levels	of	cooperation,	the	high	
level	is	between	the	Royal	Thai	Armed	Forces	Headquarters	and	
Armed	Forces	Service	Branch	Headquarters	and	 those	of	 foreign	
counterparts.		The	low	level	is	between	operational	units	along	the	
bordering	 areas	 and	 territories	 at	 seas	 and	 those	 of	 neighboring	
foreign	military	operational	units,	alike.		Details	are	as	follows.

	 3.1	High	Level:	The	Royal	Thai	Armed	Forces	headquarters	
and	the	Service	Branch	Headquarters
 Education/Training 
	 There	are	expanding	activities	between	the	militaries	as	shown	
below.
	 •	 Cobra	Gold	Training	and	Exercises
	 •	 Cope	Tiger	Exercises
	 •	 The	joint	exercises	of	the	special	forces	units	(Joint	Ex	Tiger)	
	 •	 The	joint	exercises	at	seas,	conducted	every	other	year	with	

alternate	hosing	(SEA	Ex		GARDA)
	 •	 Joint	Land	Forces	Exercises	(LAND	Ex	THAMAL)
	 •	 Thailand-Malaysia	Joint	and	Combined	Exercises	(JCEX	THAMAL)		
	 •	 Surface	Warfare	Joint	Naval	Exercise	(THALAY	Ex	LAUT)		
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	 •	 Joint	Sea	Patrol	Exercise	(SEA	EX	THAMAL)
	 •	 Joint	Air	Exercise	(AIR	Ex	THAMAL)			
	 •	 Joint	 and	 Combined	 Exercise	 between	 Thailand	 and	 

Malaysia	(AHEX)			
	 •	 Trainings	and	exercises	between	Thailand	and	the	Philippines	

such	as	combined-forces	Sea	Exercises	(PASSEX),	with	coded	
name	“MARSEA-EX”,	and,	the	MTWS.					

	 •	 The	Staffs	Colleges’	exchanging	program		
	 •	 The	National	Defense	Study	Institute	gives	out	scholarship	

for	foreign	students	to	the	National	Defense	College	and	
the	Joint	Staff	College			

	 The	scholarships	are	given	primarily	 to	 foreign	military	who	
meet	the	criteria	for	the	curriculum,	mainly	from	ASEAN	member	
states.	 The	National	Defense	College	normally	has	4	 -	 5	 foreign	 
students	from	ASEAN,	however,	there	are	up	to	12	given	seats	for	
this	year.	And,	 there	are	normally	1	 seat	given	 for	military	personal	 
from	ASEAN	members,	but,	in	the	year	2017,	there	will	be	up	to	2	
seats	given.	
	 •	 The	Strategic	Study	Center	has	regularly	set	up	academic	

activities	with	neighboring	countries	to	promote	trusts	and	
confidence	between	each	other	such	as	the	ASEAN	Defense	
Leadership	Development	Programme	(ADLDP),	the	Network	
of	ASEAN	Defense	Institutions	Track-II	(NADI),	the	international	
academic	seminars,	or,	joint	research	project.					

	 •	 The	language	excha	nge	programme	between	the	Thai	military	
and	Vietnamese	military.	
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 Humanitarian	and	Disaster	Reliefs	Operations
	 •	 The	 shelter	 -	 building	 school	 projects	 for	Myanmar,	 by	 

Her	Royal	Highness	Princess	Maha	Chakri	Sirindhorn
	 •	 The	Search	and	Rescue	operations	for	the	down	ATR	aircraft	

in	the	Mekong	River,	Phon	Tong	Town,	Pak	-	Se,	Lao	PDR.
	 •	 The	helps	were	provided	to	Indonesia	in	many	events	such	

as	 Tsunami,	 Volcano	 incidents,	 Earthquakes.	 There	were	
medical	 aids	 by	military	 teams,	 joining	 peace	 keeping	 
forces	in	Aceh	and	Yok	Jarkatar.				

	 •	 Helps	to	Myanmar	in	the	disaster	from	Cyclone	Nargis	in	the	
year	2008

	 •	 Helps	to	Myanmar	for	the	Earthquake	disaster	in	the	Shan	
State	on	31	March	2011.				

	 •	 Helps	to	Myanmar	for	the	major	flooding	on	the	1st	August	
2013.

	 •	 Considering	 to	 send	contact	officers	 to	 join	 the	Regional	
Humanitarian	 Assistance	 and	 Disaster	 Relief	 (HADR)	 
Coordination	Centre	(RHCC)	-	In	processing.

 Defense	and	Security	Cooperation
	 •	 Promoting	 exchanging	 of	 sensitive	 data	 in	 countering	 

terrorism	and	extremist	ideology.
	 •	 Promoting	 exchanging	 of	 visits	 to	 develop	 relationship	 

between	higher	defense	authorities.
	 •	 Promoting	maritime	security	and	freedom	of	navigations	at	seas.
	 •	 Promoting	 exchanging	 and	 development	 of	 military	 

technology	and	defense	industry.
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	 •	 Promoting	 Joint	 -	 Combined	 training	 and	exercises,	 both	
bilaterally	and	multi	-	laterally.	

	 •	 Promoting	joint	patrols.
	 •	 Promoting	all	level	of	cooperation	to	enhance	trusts	and	

problem-solving	in	defense	and	security	such	as	GBC,	HLC,	
RBC,	and	TBC	such	as	solving	problems	on	the	Mong	ethnics	
and	Laos	PDR.	

	 •	 Promoting	 security	mechanisms	 and	 cooperation	 in	 all	 
levels,	especially	within	the	framework	of	ASEAN	such	as	
the	Chief	of	Defense	Forces	meeting,	 the	Chief	of	 forces	
meeting,	in	order	to	promote	trusts	and	confidence.		

	 •	 Meeting	 for	 cooperation	 in	 Intelligence	 operations	 and	 
exchanging	

	 •	 Participating	in	the	Shangri	-	La	Dialogue		
	 •	 Participating	in	the	meeting	between	Thailand	–	Indonesia	

High	Level	Committee	-	HLC
	 •	 ASEAN	Chief	of	Defense	Forum	Informal	Meeting	(ACDFIM)		
	 •	 Participating		in	the	Jakarta	International	Defense	Dialogue
	 •	 MOU/MOA	 between	 Thailand,	 Singapore,	Malaysia	which	

already	 signed	 in	 the	 18th	 September	 20008,	 to	 jointly	 
patrol	at	seas	in	the	strait	of	Malacca.	

	 •	 Participating	in	the	Putrajaya	Forum,	Malaysia
	 •	 The	Royal	Thai	Air	Force	has	supplied	spare	parts	for	the	

aircraft	type	T	-	28	and	OV	-	10.
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 Others
	 •	 Respecting	rights	and	sovereignty	of	each	country	without	

interfering	 internal	 affairs	 of	 any	 member	 directly	 or	 
indirectly.	

	 •	 Exchanging	 information	 regarding	 illegal	narcotics	 along	 the	
borders.	

	 •	 Extreme	cautions	not	to	enter	into	foreign-neighboring	air	
space	with	proper	authorizations

 
	 3.2	Low	Level:	Operational	units	along	the	in-land	borders	
and	territories	at	seas	
 Cooperation	in	Defense	and	Security
	 •	 Continuously	 promoting	 good	 relationship	 between	 

commanders	of	 local	border	 forces	and	officials	 such	as	
sports	activities	between	bordering	troops	of	the	both	sides,	
including	regular	exchanges	of	visits.			

	 •	 Promoting	 cooperation	 along	 the	 borders,	 including	 
countering	narcotics,	illegal	immigrants,	and	other	problems	
such	as	followings.

   For	the	case	of	the	Chinese	-	Uighurs	illegal	entries	
into	Thailand	 from	Xinjiang	 autonomous	 region	 through	
China,	and,	Cambodia.	The	Royal	Thai	Armed	Forces	has	
deployed	 defense	 diplomacy	 by	 creating	 trusts	 and	 
confidence	 for	 all	 level	 of	militaries,	 including	 building	 
security	cooperation	along	the	borders	by	arranging	border	
patrols	in	each	one’s	own	territory	as	agreed.		
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	 •	 Promoting	 good	 relationship	 among	 ASEAN	members	 to	
enhance	cooperation	in	solving	security	problems	and	peace	
building,	altogether.	

   For	the	case	of	overlapping	claims	between	countries			
The	 Royal	 Thai	 Armed	 Forces	 have	 supported	 security	 
cooperation	 along	 the	 borders	 in	many	 areas	 such	 as	 
agreements	on	the	border	lines,	fence	along	the	borders,	
twin	 villages	 along	 the	 borders,	 the	 ASEAN	 forest	 area	 
projects,	Point	-	of	-	Contacts,	bilateral	and	multi	-	lateral	 
cooperation	in	all	levels	of	governments,	local	authorities,	
the	Armed	Forces,	 in	order	to	counter	 illegal	 immigrants,	
dual	citizenships,	illegal	trades,	and	petroleum	smuggling.		

 Others
	 •	 Promoting	trusts	and	confidence	among	the	people	along	

the	borders	by	joint	activities	such	as		
   Active	 Information	Operation for	 enhancing	 good	

understanding	when	 the	 situations	 happen,	 or,	 possible	
conflicts	arise.

   Information	 Exchanging	 Regarding	 relationship,	 
cultures,	languages	and	the	People

   Expanding	security	cooperation	at	local	level	in	the	
areas	by	utilizing	committee	or	mechanisms	at	local	levels	
in	province,	town,	or	village	in	twin-partnership	scheme.

   For	the	case	of	illegal	smuggling	of	the	vauable	Thai	
Rose	wood	by	the	armed	group	along	the	Eastern	part	of	
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Thailand.	 The	 problems	 are	 countered	 by	 building	 and	
enhancing	cooperation	between	the	armed	forces	and	the	
people	of	the	two	countries	to	preserve	natural	resources,	
including	illegal	lodging	along	the	borders.

	 •	 Utilizing	committee	and	mechanisms	along	the	borders	both	
civilians	and	militaries	at	all	levels	to	enhance	cooperation	
and	 promote	 good	 relationship	with	 neighboring	 ASEAN	
members	such	as	followings.

   For	 helping	 the	 development	 of	 neighboring	 
countries	 The	 aids	 are	 given	 in	 forms	of	 scholarship	 for	
trainings	or	education,	probably,	in	bilateral	manners,	with	
emphasis	on	the	demand	driven	approach.		The	programme	
exploits	existing	skills	and	potentials	in	Thailand	which	may	
benefit	neighboring	countries	such	as	agriculture,	healthcare,	
rural	development,	training,	visits,	experts,	and	volunteers.		

   Countering	narcotics	The	mechanisms	are	in	cooperated	
with	the	OFFICE	OF	THE	NARCOTICS	CONTROL	BOARD,	which	
covers	the	three	areas;	intelligence	cooperation,	efforts	in	
reducing	demand,	and	related	academic	cooperation.		

4.	Recommendations	for	Defense	Diplomacy	within	the	ASEAN				
Framework
	 Defense	 Diplomacy	 will	 require	 friendly	 relationship,	 
negotiation,	well-wishing,	trusts	and	confidence,	avoiding	the	use	
of	forces,	avoiding	harsh	words	or	propagandas,	or,	illegal	acts	by	
various	means.		ASEAN	countries	usually	utilize	defense	diplomacy	
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in	bilateral	manner,	without	regular	use	of	group-efforts	yet,	except	
the	ADMM	which	only	be	useful	in	some	cases.
	 ASEAN	may	have	to	enhance	more	of	the	Defense	Diplomacy	
as	the	first	step	in	building	trusts	and	confidence,	which	is	also	a	
tool	under	the	framework	of	the	ASEAN	Regional	Forum	(ARF).		Then,	
it	will	lead	into	the	next	2nd	step	of	Preventive	Diplomacy	by	the	
ARF.		The	Strategic	Study	Center	would	like	to	recommend	Defense	
Diplomacy	as	followings.			

	 4.1	Approach	of	Defense	Diplomacy	by	the	militaries	of	
ASEAN
	 •	 The	10	countries	of	ASEAN	should	define	clearly	altogether	

in	the	practical	matters	and	subjects	for	the	issue	of	Defense	
Diplomacy.	The	subjects	may	include	training,	education,	
sharing	 of	 experiences,	 HADR,	 security	 cooperation,	 joint	
patrols	 at	 seas,	 joint	 air	 patrol,	 exchanging	 of	 high-level	
officials	 or	militaries,	 counter	 terrorism	 in	 information	 
exchange,	cyber	security,	or	transnational	crimes.	

	 •	 The	roles	of	ASEAN	should	be	appropriate	in	the	regional	
arena,	with	enhancement	of	balanced	military	relationship	
with	superpowers.	

	 •	 Enhancing	defense	and	security	cooperation	within	ASEAN,	
also,	outside	organizations.

	 •	 Promoting	 exchange	 of	 visits	 in	 all	 level	 of	militaries	 to	
maintain	 and	 enhance	 close	 relationship,	 which	 will	 
definitely	help	supporting	long-term	relationship.	
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	 4.2	Directions	of	Defense	Diplomacy
	 •	 Defense	Diplomacy	should	be	maximally	utilized	to	support	

regional	security	and	stability,	 in	which	may	lead	to	joint	
military	agreement	within	ASEAN	such	as	solving	sovereignty	
problems.	

	 •	 Promoting	the	roles	of	ASEAN	Regional	Forum	to	enhance	
peace	and	stability	within	the	region.

	 •	 Promoting	regular	high	-	level	official	military	exchanges	to	
allow	consultations	 regarding	 sensitive	defense	and	 security	
issues.

	 •	 Defense	 Diplomacy	 as	 the	mechanisms	 for	 cooperation	
between	the	armed	forces	and	ASEAN.

	 4.3	Defense	Diplomacy	by	the	militaries	through	cooperation	
with	civil	organizations
	 •	 Training	 and	 exercise	 on	 HADR,	Military	Medicines,	 and	 

resources	mobilization
	 •	 Aids	and	cooperation	in	education	and	development
	 •	 Promoting	 the	 philosophy	 of	 sufficient	 economy	 for	 

developing	rural	areas.
	 •	 Promoting	 activities	 benefiting	 to	 the	 communities	 and	

villages
	 •	 Joint	 campaigns	 to	 preserve	 natural	 resources	 and	 the	 

environments
	 •	 Cooperation	 with	 ASEAN	 countries	 in	 creative	 roles,	 

supporting	the	rules	of	laws,	justices,	and	human	rights.
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Thailand Perspective on “New Approach of 
ASEAN Security Cooperation to deal with 
Non – Traditional Threats”
The 9th NADI Annual Meeting 
23 – 26 March 2016
At Don Chan Palace Hotel, Vientiane, 
LAO PDR
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Thailand	Perspective	on
“New	Approach	of	ASEAN	Security	Cooperation	to	deal	with

Non	–	Traditional	Threats”
The	9th	NADI	Annual	Meeting

23	–	26	March	2016
At	Don	Chan	Palace	Hotel,	Vientiane,	LAO	PDR

SSC’s	Presentation

A	:	Defence	and	Security	Definition
 ► “Defence”	refers	to	resistance	against	danger,	attack,	or	
harm;	protection.
 ► “Security”	refers	to	a	condition	in	which	States	consider	
that	 there	 is	 no	 danger	 of	military	 attack,	 political	 pressure	 or	 
economic	coercion,	so	that	they	are	able	to	pursue	freely	their	own	
development	and	progress.
 ► “Homeland	defence”	refers	to	military	-	led	activities	aimed	 
at	 guaranteeing	 the	 security	 of	 a	 nation’s	 people	 or	 property.	 
Traditionally,	these	activities	have	been	directed	against	external	
threats,	and	such	threats	continue	to	be	a	major	area	of	focus.
 ► “Homeland	security”	refers	to	civilian	-	led	measures	to	
protect	the	people,	property,	and	systems	of	a	country.	In	enacting	
these	measures	 the	military	 could	 play	 a	 supporting	 role	 to	 a	 
civilian	agency,	or	it	could	play	no	role	at	all.
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B:	NTS	Framework
	 I.	Security	Environment
	 Over	the	last	two	decades,	the	global	security	environment	
has	 changed	 dramatically.	 The	 global	 community	 is	 increasingly	
confronted	with	security	challenges	emerging	from	a	host	of	local	
as	well	as	transnational	threats	which	are	primarily	non-military	in	
nature.	This	security	challenges,	now	referred	to	as	non-traditional	
security	or	NTS	are	proving	to	be	more	severe	and	more	likely	to	
inflict	more	harm	to	a	greater	number	of	people	than	conventional	
threats	 of	 interstate	 wars	 and	 conflicts.	 As	 a	 consequence,	 
policy-makers	around	the	world	have	had	to	re-think	their	security	
agendas	and	find	new	and	creative	ways	to	address	these	security	
challenges.	This	has	occurred	with	a	necessary	reimagining	of	what	
constitutes	security	threats	to	the	state	through	conceptualising	the	
state	 through	 its	 population	 rather	 than	 traditional	 notions	 of	 
sovereignty.
	 Within	 Asia,	 the	 shift	 in	 understanding	what	 constitutes	 a	 
security	 treat	 has	 changed	 the	way	 states	 interact	 as	 they	 face	
common	 threats	 and	 longer	 term	 consequences	 that	 face	 their	
societies.	
	 Examples	of	NTS	 challenges	 to	Asia	 include	 the	 spread	of	 
infectious	diseases	like		
	 -	 Dengue	 Fever,	 H5N1	 (the	 bird	 flu)	 or	 Severe	 Acute	 
	 	 Respiratory	Syndrome	(SAR),
	 -	 Managing	the	aftermath	of	natural	disasters	like	the	2004	

and	2011	tsunamis,

SAREC YEAR BOOK 2016252

SSC ASEAN RESEARCH and EXPERT CENTRE
SAREC 



	 -	 Trans-border	pollution	“the	haze”
	 -	 irregular	migration
	 -	 transnational	crime
	 These	NTS	challenges	pose	dangers	to	the	region	irrespective	
of	 national	 boundaries	 and	 in	 turn,	 they	 demand	 transnational	
solutions	and	the	building	of	states	capacities	to	respond	to	these	
security	threats.
	 In	 international	 relations	 theory,	 liberal	 and	 neoliberal	 
institutions	lists	posit	that	states	will	engage	in	cooperation	where	
and	when	there	are	actual	or	potential	mutual	interests	and	gains	
to	 be	 derived.	 This	 is	most	 obviously	 present	 in	 transnational	 
challenges	and	within	regions	with	shared	history.
	 With	 the	 rising	 interdependence	of	states	 regarding	security	
issues,	multiple	stakeholders	can	assist	in	defining	states’	interests.	
Indeed,	in	the	Asia	this	is	most	prevalent	where	responses	need	to	
be	framed	within	states	interests	to	ensure	continued	interaction	
and	cooperation.	Further,	cooperative	security	as	a	“security	system”	
among	states	has	been	developed	 into	the	building	of	“security	
communities”	wherein	states	through	a	sustained	process	of	close	
interaction	and	learning,	forge	and	consolidate	shared	norms	and	
values.	
	 More	importantly,	the	trend	toward	closer	security	cooperation	
has	 been	 largely	 defined	 by	 the	 changing	 nature	 of	 security	 
challenges	 which	 are	 no	 longer	 confined	 to	 threats	 to	 the	 
territoriality	 and	 sovereignty	 of	 states.	 Events	 have	 shown	 that	 
contemporary	 security	 challenges	 such	 as	 environmental	 
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degradation,	infectious	diseases,	poverty	and	extremism	cannot	be	
addressed	by	military	means	alone,	and	 require	a	multi-stakeholder 
response. 
	 The	capacity	of	a	state	to	respond	to	a	number	of	security	
challenges	has	also	been	rendered	inadequate	and	a	greater	focus	
on	 developing	 robust	 response	mechanisms	 is	 required.	 Rather,	 
the	 nature	 of	 transnational	 challenges	 highlight	 the	 need	 for	 
cooperation	among	states	in	order	to	find	effective	policies	through	
participation	by	stakeholders	in	the	decision-making	process,	such	
as	those	focused	on	cyber	security,	health,	energy	the	environment,	
food	and	water,	migration,	natural	disasters	and	transnational	crime.
In	seeking	responses	to	these	evolving	NTS	challenges,	researchers	
have	 therefore	 gone	 beyond	 traditional	 understanding	 and	 
frameworks	of	security	threats	to	look	beyond	the	nation	state	to	
address	 these	 issues	 that	 do	 not	 respect	 national	 borders	 and	 
directly	 affect	 the	 livelihoods	 of	 those	 within	 them.	 Analysts	 
focusing	 on	 NTS	 have	 instead	 called	 for	 the	 replacement	 of	
state-centrism	with	a	framework	that	encompasses	the	security	of	
individuals,	societies	and	groups.

	 II.	The	concept	of	NTS?	
	 -	One	 could	 suggest	 that	 if	 Comprehensive	 Security	 (CS)	 is	 
the	expanded	notion	of	security	beyond	military	security,	then	NTS	 
can	 be	 viewed	 as	 a	 subset	 of	 comprehensive	 security	 that	 
characteristically	and	primarily	requires	non-military	responses	to	
address	 a	 number	 of	 emerging	 security	 threats	 through	 the	 
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humanitarian	use	of	the	military.	NTS	could	also	be	considered	as	
the	border	umbrella	that	brings	in	issues	of	human	security	since	
its	security	referent	extends	beyond	the	state	to	include	individuals	
and	societies.
	 -	The	second	point	has	to	do	with	the	question	of	the	kinds	
of	issues/threats	that	would	fall	under	NTS.	One	would	note	that	
despite	the	emerging	trend	towards	security	framing,	there	is	yet	to	
be	a	consensus	definition	on	what	it	really	means	since	the	issues	
that	would	 fall	 under	 NTS	 are	 often	 contextually	 defined.	 For	 
example,	what	may	be	NTS	issues	 in	one	country	like	economic	
security,	food	security	or	energy	security	could	already	be	part	of	
the	traditional	concept	of	security	in	he	other.	As	one	scholar	had	
previously	 argued,	 energy	 security	which	 is	now	 included	 in	 the	
rubric	of	NTS	in	Asia	had	long	been	a	part	of	a	country’s	(i.e.	Japan)	
traditional	security	concerns	and	on	its	policy	agenda.	These	two	
points	are	highlighted	to	emphazise	the	fact	that	NTS	issues	are	not	
only	contested	but	also	complex.	
 To	help	in	the	conceptualisation	of	NTS,	the	Consortium	on	
NTS	 Studies	 in	 Asia	 (NTS-Asia)	 has	 defined	 NTS	 issues	 as	 those	 
challenges	that	affect	the	survival	and	well	-	being	of	peoples	and	
states	that	arise	primarily	out	of	non-military	sources,	such	as	climate	
change,	 resource	 scarcity,	 infectious	 diseases,	 natural	 disasters,	 
irregular	migration,	famine,	people	smuggling,	drug	trafficking	and	
transnational	crime.
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	 >	 Transnational	 in	 scope,	neither	purely	domestic,	nor	purely	 
	 	 interstate,
	 >	Due	to	globalization,	communication	revolution,	etc.
	 >	Cannot	entirely	be	prevented	but	coping	mechanisms	can	 
	 	 be	advised.
	 The	national	solutions	are	often	inadequate	and	would	thus	
essentially	 require	 regional	 and	multilateral	 cooperation,	 and	 
finally,	 the	 object	 of	 security	 is	 no	 longer	 just	 the	 state	 (state	 
sovereignty	or	 territorial	 integrity)	but	also	 the	peoples	 (survival,	
well-being,	dignity),	both	at	individual	and	societal	levels.

C	:	Security	Governance
	 An	 increasing	 number	 of	 state	 and	 non-state	 actors	 have	 
displayed	an	indifference	to	international	norms	and	law	as	well	as	
conventional	forms	of	conflict	resolution,	and	have	demonstrated	
a	preparedness	to	adopt	offensive	strategies	that	have	the	potential	
to	challenge	the	traditional	security	architecture.
	 Security	governance	can	be	defined	as	an	intentional	system	
of	rule	that	involves	the	coordination,	management	and	regulation	
of	issues	by	multiple	and	separate	authorities,	interventions	by	both	
public	and	private	actors,	 formal	and	 informal	arrangement,	and	
purposefully	directed	towards	particular	policy	outcomes.
	 In	the	post-Cold	War	period	new	challenges	have	arisen	to	the	
management	 of	 global	 and	 regional	 security	 governance.	While,	 
in	the	past,	most	threats	to	states	came	from	other	states,	non-state	
actors	 have	 increasingly	 posed	major	 threats	 in	 the	minds	 of	 
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policy-makers.	In	the	contemporary	climate,	open	economies	and	
open	 societies	 have	 improved	 economic	welfare	 but	 have	 also	
made	 the	 tasks	 of	 pursuing	 security	more	 difficult.	 Control	 of	 
territory	is	no	longer	the	only	or	most	important	priority.
	 In	this	context,	two	major	challenges	need	particular	attention.	
First,	 Policy-makers	must	 determine	 if	 long-standing	 western	 
security	 arrangement	 can	 be	 extended	 outwards.	 Second,	 
policy-makers	must	determine	whether	the	new	security	governance	
system	will	be	cooperative	or	competitive	and	whether	it	will	be	
based	on	alliances	or	ad	hoc	balancing.
	 The	contemporary	security	context
	 The	concept	of	security	can	be	different	ways,	ranging	from	
relatively	 restrictive	 definitions	 building	 on	military	 defence	 
(security	 from	war	and	conquest)	 to	more	 inclusive	definition	of	
security	that	consider	a	wider	range	of	threats	against	human	life.	
The	latter	category	includes	political	security	(security	from	extreme	
political	oppression	and	persecution),	economic	security	(cultural	
survival	and	minority	rights),	and	environmental	security	(security	
from	environmental	degradation	and	disasters).

D	:	SSC’s	Research	Paper	on	Security	Cooperation
	 In	the	last	NADI	Workshop	during	25th	–	28th	October	2015,	
Bali,	 Indonesia,	 SSC	 has	 presented	 the	 topic	 of	 “Defence	 
Diplomacy”	which	is	one	part	of	Security	Cooperation,	under	defence	
strategies	of	Royal	Thai	Armed	Forces.
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	 In	the	year	2016,	SSC	has	initiated	the	security	research,	under	
the	SSC	research	and	expert	centre	(SAREC),	the	topic	is	“The	trend	
of	Non	Traditional	Security	approach	on	the	Southern	Economic	
Corridor	 (SEC)”.	We	 have	 found	 the	 varieties	 of	 NTS,	 but	 the	 
managements	of	 those	kind	of	NTS	are	handled	by	government	
sectors.	It	shows	that	there	is	no	cooperative	activities	with	other	
stakeholders	to	manage	the	problems.	All	the	stakeholders	work	
separately,	the	consequence,	security	agents	has	to	work	in	passive	
action,	most	of	 them	work	 in	prevention	 and	 law	enforcement.	 
The	meanwhile,	 private	 sectors	 are	 close	 to	 the	 problems	 and	 
societies	are	the	most	impacted	to	the	problems.
	 There	are	the	level	of	cooperative,	 i.e.,	formal,	semi	formal	
and	informal	cooperative,	which	are	useful	to	decrease	and	eliminate	
the	NTS	problems	in	the	areas	of	research.	The	informal	cooperation	
of	local	leaders	both	inbound	and	outbound	country	are	significant	
for	contribute	to	enhance	the	security	cooperation	against	NTS	and	
create	the	formal	bilateral	township	mechanism	in	the	nest	step.	
In	 fact,	 the	 local	 leaders	 have	 a	 good	 connection	 to	 the	 local	 
people,	 not	 only	 inside	 the	 country	 but	 also	 the	 neighboring	 
country.	 Also	 private	 sectors	 cannot	 be	 neglected	 because	 this	
sector	relates	to	the	local	economics,	it	closes	up	to	the	people	
and	is	the	strong	mechanism	to	make	the	well	being	of	the	people.				
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Conceptual	framework	of	the	research 
	 We	 follow	 the	 ideology	of	collaborative	governance	as	 the	
model	which	builds	up	within	three	stakeholders,	i.e.	officials	agent,	
private	sectors	and	civil	society,	by	sharing	the	authorities,	approach	
to	 the	 process	 and	 results,	 integration	 all	 stakeholders	 in	 doing	
together	of	three	stakeholders.		
	 We	realise	that	this	model	of	cooperation	will	enhance	the	
capability	of	security	management	to	dealing	with	NTS	within	the	
areas	with	harmony	and	facilitating	reciprocal.	It	will	affect	to	the	
security	management	with	systematic	process	and	proper	control	
in	sustainable	approach,	particularly	in	migration	issue	which	can	
spillover	in	the	other	areas	of	NTS,	such	as	drug	trafficking,	human	
trafficking,	etc.			
	 This	research	can	be	applied	to	ADMM	security	cooperation	
framework,	which	will	increase	and	contribute	the	mechanism	to	
ASEAN	Defence	Establishments	and	Civil	Society	Organisations	(CSOs)	
Cooperation	on	Non-Traditional	Security	in	substantial.

I.	Overview
	 The	SEC	has	considerable	potential	and	excellent	prospects	
for	development,	as	it	has	the	key	ingredients	to	effectively	integrate	
economic	activities	within	 the	corridor.	 The	SEC	 is	economically	
diversified	 in	 terms	 of	 income	 and	 economic	 structure,	 natural	 
resource	 endowments,	 and	 labor	markets,	 giving	 rise	 to	many	 
complementarities	 that	 could	 be	 pursued	 to	 promote	 its	 
development.	These	complementarities	provide	a	good	base	for	
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the	development	of	production	networks	that	may	be	plugged	into	
global	value	chains.	The	corridor	has	the	necessary	drivers	of	growth,	
including	established	markets,	an	agricultural	and	industrial	base,	
and	world-class	 tourism	 assets.	With	 the	 appropriate	 physical,	 
policy,	and	institutional	framework,	the	SEC	could	very	well	be	a	
primary	generator	of	economic	growth	in	GMS.
 Thailand	and	Vietnam	have	a	strong	manufacturing	base	in	the	
Central	Subcorridor,	specifically	on	the	eastern	seaboard	of	Thailand	
(in	Chonburi	and	Rayong)	and	in	Ho	Chi	Minh	City	and	Vung	Tau	in	
Viet	 Nam.	 The	 industrial	 heartland	 of	 Thailand,	 which	 includes	
Bangkok	and	the	eastern	seaboard,	is	becoming	a	dominant	region	
for	heavy	industries	in	Southeast	Asia.	The	connection	of	these	two	
manufacturing	hubs	will	create	many	business	opportunities	along	
the	SEC	for	both	domestic	and	foreign	investors.	On	the	other	hand,	
the	Northern	and	Southern	Coastal	Subcorridors	have	advantages	
in	 agriculture,	 forestry,	 and	 fisheries	 production	 and	 processing,	
which	 also	 provide	many	 investment	 opportunities	 in	 the	 SEC.	
Manufacturing	enterprises	can	be	promoted	in	areas	where	supply	
chains	 and	 logistics	 can	 be	 efficiently	 operated,	 with	 the	 effort	 
being	spearheaded	by	FDI	in	special	economic	zones	in	designated	
areas.	Supply	chain	and	logistics	management	would	involve	joint	
ventures	with	foreign	investors,	including	investors	from	Thailand,	
in	many	supporting	industries.	
 Thailand	 and	 Cambodia	 can	 attract	more	 than	 20	million	 
tourists,	given	that	Thailand	is	an	aviation	hub	in	Southeast	Asia	and	
Cambodia	has	a	world-class	tourist	attraction	such	as	Angkor	Wat.	
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In	 addition,	 the	 coastline	 along	 the	 SEC	 has	 good	 potential	 for	
tourism	development,	which	can	help	create	employment	and	raise	
incomes	in	the	communities	along	the	Southern	Coastal	Subcorridor,	
especially	in	SEC	areas	in	Cambodia	and	Viet	Nam.	Indeed,	increased	
connectivity	along	SEC	subcorridors	can	facilitate	the	development	
of	multicountry	and	circuit	tours	of	its	diverse	tourism	resources.	

II.	Opportunities	for	Cooperation	
	 The	comparative	advantages	and	complementarities	among	
SEC	 areas	 also	 suggest	 certain	 opportunities	 for	 subregional	 
cooperation	to	promote	SEC	development.	
 >Agriculture	and	agro	-	industry,	including	livestock	production,	
fisheries,	and	forestry.	Promoting	multi	-	country	production	and	
processing	links	can	relieve	raw	material	supply	constraints,	raise	
productivity,	expand	value-	adding	activities,	and	improve	capacity	
utilization	and	marketing.	
 >Manufacturing.	 Promoting	 multi	 -	 country	 production	 
networks	 that	 take	 into	 account	 differences	 in	 skills,	 wage	 
differentials,	natural	resource	endowments,	and	access	to	capital	
and	technology.	
 >Cross	-	border	investment	and	trade.	Facilitating	cross	-	border	
investment	 and	 trade	 (including	 transshipment	 of	 exports	 and	 
imports)	by	simplifying	and	streamlining	regulations	and	procedures.	
 >Tourism	development.	Developing	tourism	products	 that	
combine	and	link	two	or	more	countries.	The	overall	goal	of	tourism	
development	 and	 cooperation	 in	 the	 SEC	 is	 to	make	 tourism	 
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a	 significant	 and	 sustainable	 contributor	 to	 economic	 growth,	 
employment,	foreign	exchange	earnings,	and	poverty	reduction	in	
the	areas	along	the	corridor	while	minimizing	adverse	social	and	
environmental	 impacts.	 The	 completion	 of	 improvements	 in	 
transport	infrastructure	along	the	SEC	will	boost	the	realization	of	
the	 SEC’s	 vast	 tourism	 potential.	 Neighboring	 SEC	 provinces	 in	 
Cambodia,	the	Lao	PDR,	Thailand,	and	Viet	Nam	can	coordinate	the	
development	 and	promotion	of	 their	 respective	 areas	 as	 tourist	
destinations,	 focusing	 on	 ecotourism	 and	 cultural	 and	 heritage	
tourism.
	 >Cross	 -	 border	 economic	 zones	 and	 industrial	 estates.  
Establishing	cross	-	border	economic	zones	involving	Cambodia,	the	
Lao	 PDR,	 Thailand,	 and	 Viet	 Nam,	 and	 improving	 the	 planning,	 
management,	 and	marketing	 of	 existing	 and	 planned	 industrial	 
estates.
 >Transport,	 power,	 and	 telecommunications.	 Improving	
coordination	 in	 transport	 planning	 and	 investment,	 pursuing	 
power	 development	 and	 trade,	 rationalizing	 and	 upgrading	 
telecommunication	 services,	 and	mainstreaming	 environmental	
considerations	in	major	infrastructure	projects.	
	 >Skills	 development	 and	migration.	 Improving	 the	 skills	
profile	of	the	SEC’s	countries	components	and	addressing	migration	
issues	that	have,	at	times,	clouded	bilateral	relations.	
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III	The	Impacts
Social	Impact	
	 >Displacement	 of	 local	 communities.	 Many	 subregional	
infrastructure	projects	require	the	relocation	and	resettlement	of	
local	inhabitants,	causing	their	displacement	and	changes	in	their	
economic,	 social,	 and	 cultural	 situations.	 The	 effect	 of	 such	 
displacement	 could	 be	 particularly	 severe	 among	marginalized	
groups,	such	as	residents	of	small	and	remote	rural	communities.	
	 >Spread	of	communicable	diseases.	The	increased	mobility	
of	people,	arising	from	improvements	in	physical	connectivity,	could	
lead	to	the	spread	of	communicable	diseases,	such	as	HIV/AIDS	and	
avian	flu.	Reports	show	the	emergence	of	HIV/AIDS	hot	spots	along	
GMS	 economic	 corridors	 following	 the	 increase	 in	 itinerant	 
populations	such	as	workers,	drivers,	and	tourists	in	once-isolated	
rural	communities.	
	 >Trafficking	 of	 women	 and	 children	 and	 illegal	 trade.  
Improved	mobility	 and	 access	may	 exacerbate	 the	 trafficking	 of	
women	and	children	in	border	areas.	Activities	involving	illegal	trade	
in	goods	and	wildlife	also	may	increase.	
 	 >Increased	land	prices.	Land	prices	around	road	construction	
sites	 tend	 to	 rise	 due	 to	 speculation	 and	 expected	 increase	 in	 
demand.	This	increases	the	vulnerability	of	small	landowners,	who	
may	be	prematurely	enticed	into	selling	or	may	be	dispossessed	of	
their	 property,	 particularly	 in	 areas	 where	 land	 rights	 are	 not	 
properly	defined	or	enforced.	
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	 >Increased	incidence	of	accidents.	Road	construction	and	
expansion	 along	 the	 corridor	may	 result	 in	 increased	 accidents,	
which	could	cause	the	loss	of	life	or	community	assets	such	as	cows	
and	water	buffaloes,	or	damage	to	property.	

Environmental	Impact	
	 >Deforestation	and	loss	of	biodiversity.	Large	subregional	 
infrastructure	projects	and	increased	mobility	of	people	and	goods	
may	 create	 opportunities	 for	 the	 rapid	 exploitation	 of	 natural	 
resources	 along	 the	 corridor.	 For	 example,	 road	 upgrading	 and	 
expansion	could	lead	to	deforestation	and	loss	of	biodiversity	by	
facilitating	logging	and	transport	of	timber	along	the	corridor.	Land	
clearing	for	industrial	and	commercial	purposes,	due	to	increased	
demand	 and	 economic	 opportunities,	 also	 could	 result	 in	 
deforestation	and	biodiversity	loss.	
	 >Environmental	 degradation.	 Expanding	 industrial	 and	 
economic	activities	along	the	corridor	could	lead	to	pollution	and	
waste	disposal	issues	or	failure	of	ecosystem	service	functions	such	
as	 carbon	 sequestration,	 water	 flow	 regulation,	 and	 nutrient	 
dispersal	in	affected	areas.	Pollution	is	already	a	major	concern	in	
SEC	population	centers	such	as	Bangkok,	Ho	Chi	Minh	City,	Phnom	
Penh,	and	the	Ba	Ria	-	Vung	Tau	and	Dong	Nai	provinces.	
	 Social	and	environmental	concerns	in	the	SEC	involve	not	only	
the	 negative	 effect	 of	 SEC	 programs	 and	 projects	 but	 also	 the	
broader	issues	affecting	the	overall	sustainability	of	the	SEC.	In	this	
regard,	climate	change	is	a	critical	issue	with	important	implications	
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for	 food	 security	 and	 the	 lives	 of	 the	 people	 in	 affected	 areas.	
Cambodia,	Thailand,	and	Viet	Nam	have	the	most	vulnerable	areas	
in	the	SEC	due	to	their	long	coastlines	and	the	important	role	of	
agriculture	 in	 their	 economies.	 The	 potential	 effects	 of	 climate	
change	on	these	areas	include	loss	of	agricultural	land	due	to	rising	
sea	levels,	falling	crop	yields,	increasing	frequency	and	intensity	of	
typhoons	 and	 natural	 disasters,	 and	 decreasing	 groundwater	 
quality.	In	particular,	an	increase	in	sea	levels	would	seriously	affect	
areas	in	and	around	the	Mekong	Delta	in	Cambodia	and	Vietnam.	
Besides	 potentially	 submerging	 large	 tracts	 of	 land	 currently	 
devoted	to	agriculture	production,	an	 increase	 in	sea	levels	also	
could	increase	salt	 intrusion	into	the	Mekong	Delta.	Such	effects	
would	have	serious	consequences	for	habitat	and	for	the	livelihoods	
of	a	large	number	of	people	living	in	these	areas.	It	will	be	necessary	
not	only	to	consider	and	implement	adaptation	measures	but	also	
to	 take	 climate	 change	 into	 account	 during	 project	 design	 and	 
development.	

E.	Conclusion	:
	 The	growing	salience	of	non-traditional	security	(NTS)	problems	
in	Southeast	Asia	has	made	it	increasingly	difficult	for	regional	states	
to	insist	on	strict	separation	between	domestic	affairs	and	regional	
problems.	 No	 regional	 state	 can	 continue	 to	 insist	 that	 various	
non-traditional	 problems	 within	 their	 respective	 domestic 
	boundaries	can	be	addressed	unilaterally	through	national	response	
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by	 the	 state	 concerned.	 The	 nature	 of	 non-traditional	 security	
problems	 requires	 not	 only	 national	 response	 but	 also	 close	 
regional	cooperation	to	address	them.
	 Initially,	in	resolving	regional	security	issues,	both	at	national	
and	 regional	 levels,	 regional	 cooperation	 is	 necessary	 to	 create	 
a	 peaceful	 external	 environment	 so	 that	 states	 would	 not	 be	 
distracted	 from	 domestic	 priorities.	 ASEAN	 believed	 that	 the	 
management	 of	 inter-state	 relations	 in	 the	 region	 should	 be	 
founded	on	the	sanctity	of	national	sovereignty	of	its	member	states.	
Regional	cooperation	was	sought	in	order	to	reinforce,	not	erode,	
that	sovereignty.

F.	Defence	Cooperation	Mechanisms	(in	Bilateral):
	 General	Border	Committee	(GBC)	 is	a	 form	of	continuous	 
cooperation	 between	 the	 Government	 of	 Thailand	 and	 the	 
Government	of	neighbors	country.	GBC	has	an	important	role	in	the	
management	of	 the	Thai	–	Neighbors	border.	GBC	roles	 include,	
border	 security	cooperation	management	and	socio	–	economic	
management	cooperation	Thai	and	neighbors	border	region.	It	is	a	
cooperation	 effort	 involving	 the	 strategic	 institutions.	 This	 
cooperation	has	also	become	an	 important	part	 in	building	and	
maintaining	a	mutually	beneficial	relationship	for	both	countries.	
Response	units	is	Royal	Thai	Armed	Forces	Headquarters.	Chaired	
by	the	Defence	Minister	of	Thailand.
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	 Joint	Technical	Committee	on	Coordination	and	Assignment	
of	Frequencies	a	Long	Common	Border	(JTC)	is	“a	joint	committee	
with	the	technical	coordination	and	allocation	of	frequencies	by	
the	 Border”	 about	 the	 use	 and	 allocation	 of	 spectrum	 
resources	 shared	 by	 the	 border.	 Responsible	 unit	 is	 Royal	 Thai	 
Survey	Department.	Chaired	by	Commander	of	Royal	Thai	Survey	
Department.
	 Joint	 Boundary	 Committee	 (JBC)	 is	 a	 common	 aim	 of	 
resolving	 boundary	 issues	 through	 peaceful	 means.	 The	 JBC	 
members	of	both	sides	comprise	officials	from	the	various	agencies	
in	various	fields	of	responsibility,	such	as	security,	legal	affairs	and	
technical	survey	works.	Responsible	unit	is	the	Ministry	of	Foreign	
Affairs	of	the	Kingdom	of	Thailand.	Chaired	by	Foreign	Minister.
	 Regional	 Border	 Committee	 (RBC)	 is	 a	 common	 aim	 of	 
resolving	 border	 conflict	 through	 existing	 bilateral	mechanisms	
between	Thailand	and	Neighbors	country.	Response	units	is	Royal	
Thai	Armed	Forces	Headquarters.
 Township	Border	Committee	(TBC)	is	the	mechanism	which	
both	 countries	 could	 form	 a	 better	 cooperation	 in	 encouraging	
citizens	to	cross	the	borders	with	passports	and	legal	documentation,	
to	further	prevent	illegal	movement	of	people	across	borders	and	
human	 trafficking.	 Response	 units	 is	 Royal	 Thai	 Armed	 Forces	 
Headquarters.
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	 High	 Level	 Committee	 (HLC)	 is	 a	 high-level	 Committee	 
between	Thai	and	other	country	as	Thailand	–	Malaysia	(High	Level	
Committee:	HLC)	and	Thailand	-	Indonesia	(High	Level	Committee:	
HLC).	It	is	a	bilateral	meeting	between	the	Thai	army	and	others.	
The	purpose	of	the	committee	is	to	exchange	the	perspective	on	
matters	of	practical	cooperation.
	 Joint	 Committee	 on	Military	 Cooperation	 (JCMC)	 is	 the	
deepen	 collaboration	 in	military	 cooperation	 between	 the	 two	
countries	 to	 strengthen	 existing	 bilateral	mechanisms	 as	 Thai	 –	 
Philippine	(JCMC).

In	summary	Thailland	has	the	bilateral	defence	cooperations	with; 
 -	 General	Border	Committee	(GBC)	-	Cambodia,	Lao,	Malaysia
	 -	 Joint	Technical	Committee	on	Coordination	and	Assignment	 
	 	 of	Frequencies	a	Long	
Common	Border	(JTC)	-	Cambodia,	Lao,	Malaysia
	 -	 High	Level	Committee	(HLC)	-	Myanmar,	Malaysia,	Indonesia
	 -		Joint	Committee	on	Military	Cooperation	(JCMC)	-	Philippine
	 -	 Joint	Boundary	Committee	(JBC)	-	Lao,	Cambodia	,	Myanmar
	 -	 Regional	Border	Committee	(RBC)	-	Cambodia,	Malaysia,	 
	 	 Myanmar
	 -		Township	Border	Committee	(TBC)	-	Myanmar
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G.	Recommendations:
	 Security	Cooperation
	 1.	Most	NTS	problems	need	a	strong	state	 -	CSOs	 -	private	
sectors	partnership	in	addressing	them.	The	transnational	nature	of	 
the	 problem	 clearly	 requires	 a	 collective	 effort	 among	 affected	
states	to	address	and	resolve	the	problems.	Despite	its	declaration	
to	become	a	people	-	oriented	or	people	-	centred,	some	governments	
in	 the	 region	 remain	 suspicion	 of	 the	 civil	 society	 organisations	
(CSOs),	private	sectors	and	reluctant	to	work	them.
	 2.	 Enhancing	 regional	 cooperation	 by	 creating	 the	 specific	
agencies	 dealing	 with	 regional	 security	 should	make	 a	 positive	 
contribution	to	the	security	and	development	of	cooperation	among	
the	States	within	the	region.

Defence	Cooperation	(Bilateral	and	Multilateral)
	 1.	 Border	 security	 agreements	 were	 signed	 to	 contain	 the	
spillover	effects	of	insurgent	activities,	and	joint	border	committees	
and	combined	operations	were	initiated	to	control	the	trans	-	border	
movement	of	 subversive	elements.	Some	cooperation	was	 later	
broadened	to	include	illegal	activities	such	as	smuggling	and	drug	
trafficking.
	 2.	 ASEAN	 should	mark	 a	milestone	 in	 ASEAN’s	multilateral	
efforts	to	enhance	defence	cooperation	in	the	future,	to	shift	from	
bilateralism	to	multilateralism	represents	the	most	distinctive	recent	
change	 in	 ASEAN	 defence	 cooperation.	 It	 refers	more	 often	 to	 
coordinated	efforts	for	ASEAN-oriented	regional	security	architecture.	

SAREC YEAR BOOK 2016 269

SSC ASEAN RESEARCH and EXPERT CENTRE
SAREC 



	 3.	 Intelligence	 Sharing.	 The	 intelligence	 branches	 of	 ASEAN	
member	 country	 armed	 forces	 exchanged	 intelligence	 both	 at	 
a	 bilateral	 and	multilateral	 level.	 It	 is	 the	 only	 known	 form	 of	 
multilateral	 defense	 cooperation	 among	 ASEAN	 states	 and	 set	 

a	precedent	for	multilateral	meetings	of	ASEAN	defense	officials.

SAREC YEAR BOOK 2016270

SSC ASEAN RESEARCH and EXPERT CENTRE
SAREC 


