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บทคัดยอ 
การศึกษา เร่ือง ปญหาความม่ันคงรูปแบบใหมในทองถ่ินชายแดนภาคตะวันออกไทย – กัมพูชา 

มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลกระทบจากปญหาดานความม่ันคงรูปแบบใหมท่ีเกิดข้ึนแลว (Present 
Impact)  และมีแนวโนมท่ีจะเกิดในอนาคต (Future Impact) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
ชายแดนไทย – กัมพูชา  เขตจังหวัดภาคตะวันออกจากการเปนประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผูวิจัยจะใชวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการเก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ
เจาะลึก และการสังเกตการณผลการศึกษาพบวา ปญหาดานความม่ันคงรูปแบบใหมท่ีเกิดข้ึนแลว 
ประกอบดวย ปญหาความขัดแยงท่ีสงผลกระทบตอการปฏิบัติงาน ปญหาเสถียรภาพการบริหารการ
ปกครอง ปญหาดานระบบการจัดเก็บภาษีของทองถ่ิน ปญหาการวางงานของประชาชน ปญหาแรงงาน
ตางดาว และปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด สําหรับปญหาท่ีมีแนวโนมจะเกิดข้ึน คือ ปญหากลุม
อิทธิพลในพ้ืนท่ี ปญหาความสัมพันธระหวางประเทศในพ้ืนท่ี ปญหารายไดท่ีไมเพียงพอของประชาชน 
ปญหาแรงงานตางดาว ปญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม และปญหาการขาดจิตสํานึก
สาธารณะของประชาชน และจากผลการศึกษาสามารถกําหนดเปนขอเสนอเชิงนโยบายไดดังน้ี 1) รัฐควร
สงเสริม ควบคุมดูแลราคาผลผลิตดานการเกษตร2) รัฐควรสงเสริมการพัฒนาศักยภาพองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหมีความพรอมดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีชายแดน3) รัฐบาลกลางและรัฐบาล
ทองถ่ินควรสงเสริมการมีสวนรวมการจัดการปญหาจากทุกภาคสวน4) รัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถ่ินควร
มีการสรางสํานึกความเปนพลเมืองชายแดนท่ีเขมแข็ง 

 

คําสําคัญ : ปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม, ปญหาความม่ันคงท่ีเกิดข้ึนแลว, ปญหาความม่ันคงท่ีมีแนวโนมจะเกิดข้ึน 
 

Abstract 
The Purposes of this study were to (1) Effect from problem of Non-Tradition security. His 

research in the qualitative research collected data via study documentary, in – depth interview, 
observation and focus group discussion. Data were analyzed using classified and related to 
phenomenon and interpretation. The results of the study were as follow:Effect from problem of Non-
Tradition security present impact including problem of conflict effect to performance, problem of 
stability administration government. Problem of imposition locality systems, problem of unemployment, 
problem of alien labors and problem of spread out of narcotics. Effect from problem of Non-Tradition 
security future Impact. Including problem of pressure group in area, Problem of International relations, 
Problem of income sufficient, problem of alien labors, problem of destruction the natural environment 
and problem lack of public consciousness.  

                                                           
1บทความน้ีเปนสวนหน่ึงของโครงการวิจัยเรื่อง การสงเสริมการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการปญหาความม่ันคง

รูปแบบใหมตามแนวชายแดนภาคตะวันออกไทย – กัมพูชา ภายใตแผนงานวิจัยเรื่อง นโยบายและมาตรการเพ่ิมศักยภาพของชุมชนชายแดนไทยและ
กัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเพ่ือการเปนประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สนับสนุนทุนวิจัยโดย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
ปงบประมาณ 2559 

 



 
 

 The public policy including (1) Policies promotion price controls on agricultural 
productivity (2) Policies promote the economic activity of the local community in border zone (3) 
Policies to promote the participation of all sectors(4)Policies to create a strong sense of citizenship 
border 
 

Keywords :Problem of Non-Tradition security, Problem of Non-Tradition security present impact , Problem of 
Non-Tradition security future impact 
 

บทนํา 
 กระแสโลกาภิวัตนสงผลตอประเทศไทย โดยเฉพาะอยางย่ิงการกาวสูความเปนประชาคม
อาเซียน ต้ังแตป พ.ศ. 2558ภายใตวิสัยทัศนอาเซียน 2020 ท่ีประเทศสมาชิกไดกําหนดเปาหมายรวมกัน
วาภายในป พ.ศ.2563 อาเซียนจะตองบรรลุเปาหมาย คือ การเปนวงสมานฉันทแหงเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตสมาชิกอาเซียนมีฐานะเปนหุนสวนเพ่ือการพัฒนาอยางมีพลวัต มีกิจกรรมท่ีมุงปฏิสัมพันธกับประเทศ
ภายนอก และเปนชุมชนแหงสังคมท่ีเอ้ืออาทรระหวางประเทศสมาชิกการเปดประชาคมอาเซียนในคร้ังน้ีจะ
สงผลโดยตรงตอประเทศไทยในเชิงบวกและเชิงลบ เน่ืองจากประเทศไทยตองเปดเสรีในหลาย  ๆดาน ไมวาจะ
เปนการคาสินคาและบริการ การลงทุน การเคล่ือนยายเงินทุน การเคล่ือนยายแรงงานฝมือ และการ
ดําเนินงานตามความรวมมือรายสาขาอ่ืน  ๆการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนจึงเปนส่ิงท่ีควรเรง
ดําเนินการโดยเฉพาะการสรางกลไกในการรับมือ หรือมาตรการสนับสนุนตาง  ๆเพ่ือสรางภูมิคุมกันใหกับภาค
สวนตาง  ๆใหมีความพรอมรับมือกับกระแสการเปล่ียนแปลงและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตามมา 
  หากพิจารณาในแงของท่ีต้ังทางภูมิศาสตรของไทยท่ีเอ้ืออํานวยใหไทยเปนศูนยกลางของ
กลุมประเทศในอาเซียนเน่ืองจากประเทศไทยมีแนวพรมแดนติดตอกับประเทศเพ่ือนบานถึง 4 ประเทศ 
ประกอบดวย พมา ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย ทําใหประเทศไทยตองเผชิญกับปญหาตางๆ โดยเฉพาะ
ปญหาความม่ันคงตามบริเวณแนวพ้ืนท่ีชายแดนท่ีถือเปนปญหาใหมๆ อาทิ ปญหาการเรียกรองสิทธิ
เสรีภาพของกลุมคน ปญหาการเคล่ือนยายทุน แรงงานทางเศรษฐกิจ ปญหาการลักลอบคายาเสพติด 
ปญหาอาชญากรรมขามชาติและการกอการราย ปญหาบอนพนัน การจัดการสาธารณภัยระหวางประเทศ 
ฯลฯ เปนตน(สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ, 2545) 
  สถานการณภัยคุกคามดานความม่ันคงในปจจุบันมีลักษณะผสมผสานระหวางภัยความ
ม่ันคงทางการทหาร และภัยความม่ันคงรูปแบบใหมท่ีมีความซับซอน หลากหลายข้ึน รวมท้ังมีการ
เปล่ียนแปลงอยางตอเน่ือง ภัยความม่ันคงในรูปแบบใหมน้ีหมายถึงการใหความสําคัญกับเร่ืองของความ
สงบสุขภายในประเทศ เก่ียวกับความแนนอนในชีวิต และเศรษฐกิจของพลเมือง ประชาชนพลเมืองรูสึกมี
ความปลอดภัยมีความหวังและความไววางใจในอนาคต และยังไววางใจไดวาแมความผันผวนหรือเหตุราย
เกิดข้ึนมารัฐจะสามารถบริหารจัดการไดดังน้ันความม่ันคงในรูปแบบใหมจึงมีความเก่ียวของกับชีวิตความ
เปนอยูของประชาชนภายในรัฐโดยตรง (วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร, 2552: 3-4) 
  ปญหาความม่ันคงในรูปแบบใหมท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยอาจแบงตามระดับพ้ืนท่ีท่ีมี
แนวโนมตอการเกิดข้ึนของปญหามากท่ีสุดคือ พ้ืนท่ีชายแดน เน่ืองจากสภาพพ้ืนท่ีดังกลาวมีปจจัยท่ี
หลากหลายสามารถสงผลกระทบตอปญหาความม่ันคงมากกวาพ้ืนท่ีอ่ืนๆ แตอยางไรก็ดีหากการบริหาร
จัดการปญหาความม่ันคงพ้ืนท่ีชายแดนขาดประสิทธิภาพ ปญหาท่ีเกิดข้ึนอาจขยายวงกวางสูพ้ืนท่ีใจกลาง
ของรัฐไดเชนเดียวกัน โดยเฉพาะกระแสการเกิดภูมิภาควิวัฒน หรืออาเซียนท่ีมีแนวโนมการกอเกิดของ
ปญหาตาง  ๆตามมา การบริหารจัดการพ้ืนท่ีชายแดนซ่ึงเปนปราการดานแรกของปญหาจึงมีความสําคัญใน
ฐานะของการคัดกรองส่ิงท่ีเปนคุณและเปนโทษท่ีจะเขามากระทบตอความม่ันคงของรัฐ และประชาชน



 
 

เพ่ือรักษาความม่ันคงของประเทศตอไปและจากนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ขอท่ี 2 
การรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ ในระยะเรงดวนท่ีรัฐบาลใหความสําคัญกับการเตรียม
ความพรอมสูประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียนในกิจการ 5 ดาน ไดแก การบริหารจัดการ
ชายแดน การสรางความม่ันคงทางทะเล การแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ การสรางความไววางใจกับ
ประเทศเพ่ือนบาน และการเสริมสรางศักยภาพการปฏิบัติการทางทหารรวมกันในอาเซียน (ประยุทธ 
จันทรโอชา, 2557 : 4) 
 ดังน้ันเพ่ือเปนการสํารวจสถานการณของปญหาความม่ันคงรูปแบบใหมตามแนวชายแดนภาค
ตะวันออกไทย-กัมพูชาหลังจากท่ีไดมีการเปดประชาคมอาเซียนในป 2558 แลว วามีสถานการณของปญหา
ความม่ันคงรูปแบบใหมในพ้ืนท่ีชายแดนเปนอยางไร และแนวโนมของปญหาและระดับความรุนแรงในอนาคต
จะเปนอยางไร เพ่ือท่ีจะไดนํามาเปนขอมูลประกอบการวางแนวทางการแกปญหาและการพัฒนาพ้ืนท่ี
ชายแดนรองรับการเปดประชาคมอาเซียนตอไป 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาผลกระทบจากปญหาดานความม่ันคงรูปแบบใหมท่ีเกิดข้ึนแลว(Present Impact) และมี
แนวโนมท่ีจะเกิดในอนาคต (Future Impact) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตชายแดนไทย – กัมพูชา 
เขตจังหวัดภาคตะวันออก จากการเปนประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ผูวิจัยจะใชวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพใชการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวยการศึกษาเอกสาร 
การสัมภาษณแบบเจาะลึกการสังเกตการณการวิเคราะหขอมูลจะใชการจัดแยกประเภท และทําการ
วิเคราะหเช่ือมโยงกับปรากฏการณตาง  ๆและการตีความขอมูลจากการสัมภาษณ 
 
ผลการวิจัย 
 1) ปญหาดานความม่ันคงรูปแบบใหมท่ีเกิดข้ึนแลวและมีแนวโนมท่ีจะเกิดในอนาคตในเขตชายแดน
ไทย – กัมพูชา เขตจังหวัดภาคตะวันออกจากการเปนประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพบวา 
  1.1) ปญหาความม่ันคงท่ีเกิดข้ึนแลวในเขตชายแดนไทย – กัมพูชา  เขตจังหวัดภาคตะวันออก 
จากการเปนประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประเด็นปญหาความม่ันคงดานการเมืองท่ีมีผลกระทบ
มาก คือ ปญหาความขัดแยงท่ีสงผลกระทบตอการปฏิบัติงาน และปญหาเสถียรภาพการบริหารการปกครอง
ประเด็นปญหาความม่ันคงดานเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบมาก คือ ปญหาดานระบบการจัดเก็บภาษีของ
ทองถ่ิน และปญหาการวางงานของประชาชนและประเด็นปญหาความม่ันคงดานสังคมท่ีมีผลกระทบมาก 
คือ ปญหาแรงงานตางดาว และปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด  
  1.2) ปญหาความม่ันคงท่ีมีแนวโนมจะเกิดข้ึนในเขตชายแดนไทย – กัมพูชา เขตจังหวัดภาค
ตะวันออก จากการเปนประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบวา ประเด็นปญหาความม่ันคงดาน
การเมืองท่ีมีแนวโนมจะสงผลกระทบ คือ กลุมอิทธิพลในพ้ืนท่ี และปญหาความสัมพันธระหวางประเทศใน
พ้ืนท่ี ประเด็นปญหาความม่ันคงดานเศรษฐกิจท่ีมีแนวโนมจะสงผลกระทบ คือ ปญหารายไดท่ีไมเพียงพอ
ของประชาชน ประเด็นปญหาความม่ันคงดานสังคมท่ีมีแนวโนมจะผลกระทบ คือปญหาแรงงานตางดาว 
ปญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม และปญหาการขาดจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน 
 



 
 

การอภิปรายผล 
  จากผลการศึกษาไดยืนยันแนวคิดทฤษฎีในประเด็นสถานการณความขัดแยงท่ีเปนความขัดแยง
ทางการเมือง และความขัดแยงทางการบริหารท้ังความขัดแยงระหวางกลุมผูนําทองถ่ินและผูนําทองท่ี 
หรือความขัดแยงทางดานการบริหารงานของกลุมผลประโยชน ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ
ปราโมทย รวิยะวงศ (2554) ท่ีไดศึกษาปญหาความขัดแยงระหวางผูนําทองถ่ินกับผูนําทองท่ี : กรณีศึกษา
อําเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาของ ชูวงศ อุบาลี (2557) เร่ืองการสรางความ
ปรองดองในระดับทองถ่ิน : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลตะเคียนทอง อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 
และผลการศึกษาของนพนนต หวานช่ืน และคณะ(2556) เร่ืองการจัดการความขัดแยงในการปฏิบัติงาน
ของผูนําทองท่ีกับผูนําทองถ่ิน เขตพ้ืนท่ีตําบลฉวางอําเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาได
สะทอนใหเห็นวาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีระดับชุมชนทองมีสาเหตุมาจากหลายสาเหตุ เชน ความไม
ชัดเจนในระเบียบกฎหมาย ความซํ้าซอนของระเบียบและพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงาน ปญหาการแขงขันทาง
การเมือง การแยงชิงผลประโยชน ความขัดแยงน้ีไดสงผลกระทบตอชุมชนทองถ่ิน เชนอการขาด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน เกิดการตอตาน ประชาชนไมใหความรวมมือ 
เกิดการพัฒนาท่ีลาชา เปนตน แตอยางไรก็ดีในความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนชุมชนทองถ่ินก็มีกลไกในการจัดการ
ปญหาดวยวิธีการตาง  ๆดวยวิธีการประนีประนอม การพูดคุยเจรจา รวมไปถึงการใชคนกลางในการแกไข
ปญหา นอกจากน้ีผลการศึกษายังไดยืนยันถึงแนวโนมของสถานการณผลกระทบดานสังคมท่ีอาจเกิดข้ึนใน
อนาคตของพ้ืนท่ีชายแดนภาคตะวันออกจากกรณีปญหาแรงงานตางดาว ท่ีสอดคลองกับรายงานสถาบัน
การวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) (2553 : 13) เร่ือง ผลกระทบจากการจางแรงงานขามชาติของ
ไทยภายใตยุคพิสูจนสัญชาติ พบวาแรงงานขามชาติท่ีเขามาในประเทศไทยซ่ึงมีท้ังแบบถูกกฎหมายและผิด
กฎหมาย เม่ือเขามาไดสงผลกระทบทางดานสังคม เน่ืองจากแรงงานท่ีเขามามักถูกนายจางเอาเปรียบ เม่ือ
เกิดความลําบากจึงนําไปสูการกออาชญากรรม เชน การลักทรัพย การทะเลาะวิวาท การลักลอบคาส่ิงผิด
กฎหมาย และเม่ือกอปญหาแลวก็จะใชวิธีการหลบหนีไปอยูกับคนชาติเดียวกันในพ้ืนท่ีอ่ืนของไทย ซ่ึงท่ี
ผานมาทางการไทยไมสามารถท่ีจะติดตามตัวมาดําเนินคดีไดเน่ืองจากไมมีขอมูลของแรงงานเหลาน้ัน แต
อยางไรก็ตามในพ้ืนท่ีชายแดนภาคตะวันออกโดยเฉพาะในจังหวัดจันทบุรีและตราดก็ยังมีความจําเปนท่ี
จะตองใชแรงงานตางดาว ในภาคการเกษตรและภาคการประมง ดังน้ันจึงจําเปนท่ีจะตองมีการวาง
แนวทาง มาตรการเพ่ือจัดระบบและแกปญหาดังกลาว 
 

ขอเสนอเชิงนโยบาย 
  1) รัฐควรสงเสริม ควบคุมดูแลราคาผลผลิตดานการเกษตร เน่ืองจากพ้ืนท่ีชายแดนสวน
ใหญประชาชนในพ้ืนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก ดังน้ันระบบเศรษฐกิจของชุมชนจึงข้ึนอยูกับ
ราคาผลผลิตทางการเกษตรเปนสําคัญ รัฐบาลกลางจําเปนตองทําหนาท่ีควบคุม ดูแล ราคาผลผลิตให
เปนไปตามกลไกในระบบเศรษฐกิจ และจําเปนตองสงเสริมกระบวนการแปรรูปและการสงออกผลผลิต
ทางการเกษตรเพ่ือเปนการเพ่ิมมูลคาใหกับสินคาเกษตรอีกทางหน่ึงดวย 
  2) รัฐสวนกลางควรสงเสริมการพัฒนาศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีความ
พรอมดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีชายแดนท่ีจะกอใหเกิดรายไดในระยะยาวมากข้ึน เชน การ
สรางตลาดกลางดานการคา การแลกเปล่ียน ระหวางประเทศ หรือการพัฒนาศักยภาพดานเศรษฐกิจดวย
วิธีอ่ืน  ๆเพ่ือเปนแหลงรายไดใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 



 
 

  3) รัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถ่ินควรสงเสริมการมีสวนรวมจัดการปญหาจากทุกภาค
สวนการจัดการปญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีชายแดนภาคตะวันออกไทย – กัมพูชา ในหลายปญหาไมสามารถ
ใหภาคสวนใดภาคสวนหน่ึงเปนผูรับผิดชอบได การสรางความรวมมือในทุกภาคสวนเพ่ือจัดการกับปญหา
ท่ีเกิดข้ึนเปนส่ิงจําเปนและเปนทางออกท่ีเหมาะสม ดังเชน กรณีปญหาแรงงานตางดาว เปนตน 
  4) รัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถ่ินควรมีการสรางสํานึกความเปนพลเมืองชายแดนท่ี
เขมแข็ง เน่ืองจากการกาวเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนพ้ืนท่ีชายแดนจะเปนพ้ืนท่ีเชิงยุทธศาสตรท่ี
สําคัญ ดังน้ันการสรางฐานรากใหกับพ้ืนท่ีชายแดน เพ่ือเปนภูมิคุมกันปญหาตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
จําเปนตองสรางสํานึกความเปนพลเมือง สํานึกสาธารณะ และสงเสริมการเขามามีสวนรวมในทุกมิติท้ัง
ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดน 
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