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โครงการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการปญหาความม่ันคงพ้ืนท่ีชายแดนตามหลักธรรมาภิบาล
เพ่ือรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาองคกรปกครองสวนทองถ่ินชายแดนจังหวัด
จันทบุรีมีวัตถุประสงคในการศึกษาเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพปญหาความม่ันคงในพ้ืนท่ีชายแดนจังหวัด
จันทบุรี และ 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจัดการปญหาความม่ันคงขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในพ้ืนท่ีชายแดนจังหวัดจันทบุรีตามหลักธรรมาภิบาล 

ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการรวบรวมขอมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวของ (Documentary) 
การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) และการสังเกตการณแบบมีสวนรวม (Observe) 
เนนการสัมภาษณผูบริหารและบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการปญหาความม่ันคงในพ้ืนท่ี
ชายแดน พรอมท้ังนําขอมูลไปวิเคราะหเพ่ือตอบวัตถุประสงคการวิจัย 
 

ผลการศึกษาพบวา 

1. สภาพปญหาความม่ันคงในพ้ืนท่ีชายแดนจังหวัดจันทบุรีสามารถแบงมิติของปญหา
ออกเปน 3 ดาน โดยในแตละดานมีสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนดังนี ้

1.1 สภาพปญหาความม่ันคงดานการเมืองและการทหาร ประกอบดวย 2 ประเด็น 
ปญหา คือ ประเด็นปญหาความสัมพันธระหวางประเทศ ซ่ึงเปนปญหาความความขัดแยงในระดับชาติ
ท่ีสงผลตอระดับทองถ่ิน เชน ปญหาเสนเขตแดนอันนํามาสูการปดดานชายแดน การควบคุมพ้ืนท่ี
ชายแดนโดยใชกองกําลังทหาร เปนตน และประเด็นปญหาการบริหารจัดการสาธารณภัยระหวาง
ประเทศ ซ่ึงเปนปญหาการเกิดข้ึนของภัยพิบัติในพ้ืนท่ีชายแดนท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกับประเทศเพ่ือนบาน 
สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตองเขาไปจัดการปญหาภายใตอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายท่ี
จํากัด  
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1.2 สภาพปญหาความม่ันคงดานเศรษฐกิจ คือ ปญหาท่ีสงผลกระทบตอรายไดของ 
รัฐทําใหรัฐไมสามารถเก็บภาษีเพ่ือมาพัฒนาบานเมืองใหเกิดความเจริญ และกระจายความเปนธรรม
ทางเศรษฐกิจได และในระยะยาวรัฐอาจจะไมสามารถรักษาเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจโดยรวมได 
หากปญหาเหลานี้เกิดการขยายตัวในวงกวาง ซ่ึงปญหาความม่ันคงดานเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีชายแดน
จังหวัดจันทบุรีก็คือ ปญหาการฟอกเงิน ปญหาลักลอบนําสินคาผิดกฎหมายเขาประเทศ หรือสินคาท่ี
ไมผานระบบภาษีของประเทศ ซ่ึงมีสาเหตุหลักมาจาก การตั้งบอนการพนันในพ้ืนท่ีชายแดนของ
ประเทศเพ่ือนบาน  

1.3 สภาพปญหาความม่ันคงดานสังคม เปนภัยสงผลกระทบตอความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน มีผลกระทบตอจิตใจ ศีลธรรมอันดีของสังคม ทามกลางการอยู
รวมกันอยางสมดุลบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซ่ึงจุดเริ่มตนของปญหาความม่ันคงดานสังคมก็
คือ ปญหาแรงงานตางดาวท่ีเขามาในประเทศท้ังท่ีถูกกฎหมายและไมถูกฎหมาย เปนท่ีมาของปญหา
ตางๆ ตามมา เชน ปญหาประชากรแฝง ปญหาอาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน ปญหาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด 
และปญหาโรคระบาด 

 
2.แนวทางการบริหารจัดการปญหาความม่ันคงขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี

ชายแดนจังหวัดจันทบุรี ตามหลักธรรมาภิบาลสามารถแบงออกไดใน 2 ลักษณะดวยกัน ดังนี้ 
  2.1 แนวทางการบริหารจัดการปญหาความม่ันคงขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
พ้ืนท่ีชายแดนจังหวัดจันทบุรีตามหลักธรรมาภิบาลท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการอยูใน
ปจจุบันประกอบดวยการนําหลักการตางๆ ตามแนวทางของหลักธรรมาภิบาลมาใชดังนี้  

2.1.1) หลักคุณธรรม มาประยุกตใชเปนแนวทางการดําเนินการในกรณีท่ีไม 
สามารถหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธการปฏิบัติงานได โดยคํานึงถึง ความเหมาะสมอันจะเกิดประโยชนสูงสุด
ตอประเทศชาติ และประชาชน การนําหลักการดังกลาวมาใชในครั้งนี้อาจจะขัดกับหลักการของ
กฎหมายท่ีมีอยูบางประการท่ีไมเอ้ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถปฏิบัติงานได แตเพ่ือความ
ถูกตองและการคํานึงถึงคุณคาความเปนมนุษย หรือมนุษยธรรมแลวจําเปนตองนําหลักคุณธรรมมา
บริหารจัดการมากอนการคํานึงถึงหลักกฎหมาย 
   2.1.2) หลักการมีสวนรวม เปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินชายแดนจังหวัดจันทบุรีไดนํามาเปนแนวทางในการแกไขปญหา ในฐานะท่ีเปนเจาภาพท่ี
จะตองดูแลพ้ืนท่ีจึงจําเปนตองใหการสนับสนุนภารกิจของหนวยงานตางๆ ท่ีเขามาดําเนินการในพ้ืนท่ี 
ซ่ึงสุดทายทุกฝายก็จะไดประโยชนรวมกัน ดวยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนเขามามีบทบาทในการดําเนินการแกไขปญหาตั้งแตกระบวนการแรก เชน การสรางความรู
ความเขาใจแกผูมีสวนเก่ียวของในทุกภาคสวน หรือการสรางความรวมมือกันระหวางหนวยงาน 
องคกรท่ีเก่ียวของ ซ่ึงชวยทําใหการทํางานตางๆ สามารถบรรลุเปาหมายท่ีวางไวไดอยางสมบูรณ  
 
 

ข 



  2.2 แนวทางการบริหารจัดการปญหาความม่ันคงขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
พ้ืนท่ีชายแดนจังหวัดจันทบุรี ตามหลักธรรมาภิบาลท่ีคาดวาจะนําไปดําเนินการในอนาคตคือ การนํา
หลักนิติธรรม มาปรับใช ใน 2 มิติหลัก คือ มิติความม่ันคงทางดานการเมืองและการทหาร และมิติ
ความม่ันคงดานเศรษฐกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.2.1) มิติความม่ันคงทางดานการเมืองและการทหาร ควรมีการแกไขปญหา 
ท่ีเกิดจากขอจํากัดของกฎหมาย จึงจําเปนท่ีจะตองมีการตรากฎหมายใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 
และปรับปรุงขอกฎหมายใหมีความทันสมัย ทันตอสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยจะตองมี
การศึกษาสภาพการปฏิบัติงานจริง รวมท้ังเสนอขอจํากัดในการปฏิบัติงานท่ีเปนอยู เพ่ือเปนขอมูลใน
การปรับปรุงกติกาในการปฏิบัติงานใหเอ้ือตอเจาหนาท่ีระดับปฏิบัตติอไป 

2.2.2) มิติความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจ เปนการนําหลักนิติธรรม มาใชใน 
การบริหารจัดการปญหา ดวยการนํากฎหมายที่มีอยูมาบังคับใชอยางตรงไปตรงมา ไมเลือกปฏิบัติ 
เครงครัดในการดําเนินการใหเปนไปตามหลักกฎหมาย ดวยการติดตามควบคุมเจาหนาที่ให
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน 

 

Abstract 

The findings are revealed as follows: 
1. The situation problem of Chanthaburi borderline security can be divided 

into 3 factors. 
1.1 The two difficulties from the situation problem of political and  

military security are identified here. Firstly, the problem of international relations; 
such as, the problem of demarcation lines leading to the closed barrier at the border 
and the control at the border under the military force, which have brought the 
international conflict resulting in the local areas. Secondly,the problem of international 
public hazard caused by the disaster between the border areas and the neighboring 
countries which has to be solved by the Local Administration Organization under the 
restrictive law management. 

1.2 The economic security is one of the factors affecting the  
government’s revenue; the tax cannot be collected and applied to any national 
development as well as the distribution of economic fairness. In the long run, the 
government will not be able to maintain economic stabilization. The problems of 
economic security in the area of Chanthaburi are money laundering, illegal product 
smuggling, and smuggled goods from the gambling dens at the border. 
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1.3 The social security is another factor affecting people’s life and  
property security, mental depression causes, and social morality among the life 
balance of the society with the cultural diversity. The cause might be occurred from 
both legal and illegal alien labors which lead to other problems of non-registered 
population, crimes, life and property security, environment and natural resources, 
illegal drug, and diseases.  

 
2.The possible solutions to the security situation of the Local Administration  

Organization in the border areas of Chanthaburi under the use of good governance 
can be classified into the following 2 aspects. 

2.1 The Local Administration Organization has applied the rule of good  
governance as the guideline for solving the security situation. 

2.1.1 The law of integrity is used when the refusal of the  
particular job cannot be denied. The benefits to the nation and its people must be 
concerned. This solution might be contrast to some aspects of laws and the work 
operations in the Local Administration Organization. However, justice and humanity 
awareness must be more considered than the law standards in some cases. 

2.1.2 The law of participation is another solution used by the  
Local Administration Organization functioning as the host organization which takes a 
full responsibility for supporting every task done by every division. Each organization 
in the areas has to take a major role and shows participation in the process of 
problem solving. The knowledge creation, participation, and cooperation should be 
developed between related divisions and organizations in order to have the 
complete goal achievement. 
   2.2 The Local Administration Organization in the border areas of 
Chanthaburi expects to use the 2 dimensions of the rule of law as the solution for 
the security problem in term of the dimension of political and military security as 
well as the dimension of economic security. 

2.2.1 The dimension of political and military security is defined  
as follows. The law enactment conforming to the context of the area and 
modernized laws should be done properly for the changing situation. The job 
difficulty and restriction ought to be examined and applied as the practical solutions 
for the personnel staff. 
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2.2.2 The dimension of economic security also represents the  
direct use of law enforcement, non-discrimination, and the strict use of law with the job 
controlling and monitoring for the effective job operations among the personnel staff.   
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