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  การท่ีประเทศไทยมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
ท้ังทางบกและทางทะเลถือเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลกระทบ       
ต่อความมั่นคงโดยเฉพาะปัญหาภัยคุกคามไม่ตามแบบท่ีสามารถ
ส่งผลกระทบเข้าสู่พื้นท่ีตอนในของประเทศ  หากไม่สามารถ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการด าเนินการพื้นท่ี
ชายแดนมีเป้าหมายในการสกัดกั้นส่ิงท่ีเป็นโทษท่ีจะเข้ามากระทบ
ต่อความมั่นคงของรัฐและประชาชนเพื่อรักษาความมั่นคงของ
ประเทศ ท้ังนี้ ในยุคไร้พรมแดนในปัจจุบันพื้นท่ีชายแดนไทยมี
ลักษณะเป็น “พื้นท่ีเปิด” มากขึ้น และพื้นท่ีชายแดนบางจุดยังมี
การพัฒนากระท่ังมีความส าคัญทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน 
แต่ผลท่ีเกิดขึ้นในฐานะของความเป็นรัฐก็คือ พื้นท่ีชายแดนเป็น
พื้นท่ีท่ีอ านาจรัฐอ่อนแอ หรือในบางพื้นท่ีอาจจะอยู่ในสภาพท่ีเป็น
เขตปลอดอ านาจรัฐก็ว่าได้ อีกท้ังชายแดนยังเป็นแหล่งรวมของ
ปัญหาภัยคุกคามไม่ตามแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาผู้หลบหนี
เข้าเมือง หรือแม้กระท่ังเป็นแหล่งหลบซ่อนของอาชญากร ฯลฯ 

กรณีศึกษำพื้นที่ภำคตะวันออก (ชำยแดนไทย - กัมพูชำ) 
ปัญหาทางประวัติศาสตร์ระหว่างไทยและกัมพูชาจะยังคง

ยืดเย้ือไปสู่อนาคต หากไม่ได้รับความเข้าใจท่ีจะน าไปสู่การแก้ไข 
ท่ีตรงจุด ท้ังนี้นับแต่การขยายตัวของปัญหาปราสาทพระวิหาร  
ซึ่งกลายเป็นประเด็นพื้นฐานอย่างดีท่ีถูกใช้เพื่อการปลุกระดม
กระแสชาตินิยมในการเมืองไทย ซึ่งอาจส่งผลต่อการด าเนิน
นโยบายต่างประเทศของไทย และอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบ 
ด้านความมั่นคงในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเพื่อนบ้าน        
ได้อีกด้วย ดังนั้น นโยบายเรื่องเขตแดนจึงถือเป็นนโยบายเร่งด่วน
ท่ีจะด าเนินการร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้ไ ด้มาซึ่ ง
ผลประโยชน์ร่วม ท่ามกลางปัญหาเส้นเขตแดนท่ีไม่ชัดเจน       
อยู่ในขณะนี้  เพื่อมิให้ปัญหาเขตแดนลุกลามกลายเป็นปัญหา
การเมืองอันอาจจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

อย่างไรก็ตาม ขอบเขตการพัฒนาพื้นท่ีเพื่อความมั่นคงตาม
แนวชายแดนโดยเฉพาะภาคตะวันออก (ชายแดนไทย - กัมพูชา)            
ในสถานการณ์ ท่ีประเทศชาติก า ลั ง เผชิญอยู่ ในปัจ จุบันนี้         
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจ าเป็นต้องด าเนินการควบคู่ไปกับ
ความมั่นคงของชาติ โดยใช้มิติทางด้านเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีอยู่
ให้สอดคล้องกับทิศทางการรักษาความมั่นคงของชาติให้ได้มาก
ท่ีสุดอย่างจริงจัง โดยมีแผนการพัฒนาพื้นท่ีเพื่อความมั่นคง      
ซึ่งแบ่งออกตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมและลักษณะ
แนวโน้มของภัยคุกคามในแต่ละพื้นท่ี ท้ังนี้  ภาครัฐ กองทัพ 
เอกชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมให้สนับสนุนสอดคล้องและมีความสัมพันธ์กับแผนการ
ป้องกันประเทศ เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้และเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศโดยส่วนรวมในด้านการป้องกันควบคู่กันไป
ได้ด้วย 

แผนภำพ การท างานแบบบูรณาการ (Hybrid Organization) 
  

 

สถานการณ์ภัยคุกคามความมั่นคงของประเทศในปัจจุบัน เป็นลักษณะผสมผสานระหว่างภัยคุกคามตามแบบและภัยคุกคามไม่ตาม
แบบท่ีมีความซับซ้อน และมีความหลากหลายเพิ่มข้ึนเป็นล าดับ รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของ
ประชาชนและประเทศโดยรวม อีกทั้งยังส่งผลต่อความมั่นคงและโอกาสในการพัฒนาพื้นท่ีจังหวัดชายแดนเป็นหลัก ขณะท่ีปัญหาท่ีเกิดจาก
ภัยคุกคามไม่ตามแบบมักจะเป็นเรื่องความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนท้ังในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนแล้วขยายพื้นท่ีครอบคลุมไป ถึง
จังหวัดช้ันใน และอาจส่งผลกระทบต่อการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติและทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว  
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การบริหารจดัการพืน้ท่ีบริเวณชายแดน กรณีศึกษาชายแดนไทย - กมัพชูา 
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จากแผนภาพข้างต้น การก าหนดนโยบาย การวางแผน และการ
น าไปปฏิบัติสามารถอธิบายได้ว่า การก าหนดนโยบายและการ
วางแผนท่ีชัดเจนในระดับรัฐบาล จะน าไปสู่การวางแผนท่ีมีทิศทาง
หรือเป้าหมายท่ีมีประสิทธิภาพในระดับยุทธการ และน าไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับยุทธวิธีที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความ
เจริญก้าวหน้าขององค์กรหรือประเทศ แต่ท้ังนี้ ประเทศไทยมี
ลักษณะโครงสร้างด้านองค์ประกอบของภาระงานแตกต่างกันไป 
กล่าวคือ ลักษณะภาระงานของแต่ละภาคส่วนเป็นงานท่ีอยู่ในภาค
ตัดตามขวาง (across the sector) จึงมีความจ าเป็นต้องคาบเกี่ยว 
หรือเกี่ยวข้องกับภาระงานของหน่วยงานอื่นหลาย ๆ หน่วยงานอยู่
เสมอ จึงต้องอาศัยการบูรณาการและการท างานร่วมกับหน่วยงาน
หรือองค์กรอื่นๆ (Hybrid Oraganization) อยู่เสมอเช่นกัน ดังนั้น
ในการบูรณาการระหว่างภาคส่วน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมี
การแบ่งขอบเขตภาระงานของแต่ละภาคส่วนให้ชัดเจน เพื่อให้เกิด
ความสอดคล้องประสานไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีเพื่อตอบสนองนโยบายในระดับสูงได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆ  

บทวิเครำะห์ 
       การบริหารจัดการพื้นท่ีบริเวณชายแดน ควรเริ่มต้นจาก
การมีทิศทางท่ีชัดเจนในระดับนโยบายหรือในระดับยุทธศาสตร์
ของชาติ (political direction) ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ท่ีน าไปสู่การก าหนดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ของการบริหาร
จัดการชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาได้อย่างเป็นระบบ 
นอกจากนี้ ผลลัพธ์ ท่ีไ ด้จากการมี ทิศทาง ท่ีชัดเจนจะท าให้
หน่วยงานในระดับอ านวยการ (operational level) สามารถ
ก าหนดแผนงานในการบริหารจัดการท้ังท่ีเป็นกิจกรรมในด้านการ
ป้องกันประเทศและการพัฒนาให้เกิดความเช่ือมโยงและประสาน
สอดคล้องกัน (campaign plan) หรืออาจกล่าวได้ว่า การมี
ทิศทางและเป้าหมายของการบริหารจัดการชายแดนท่ีมีความ
ชัดเจนจะน าไปสู่การออกแบบพิมพ์เขียวของการบริหารจัดการ
ชายแดนไทยกัมพูชาได้อย่างมีทิศทางและสามารถก าหนดแนวทาง
ท่ีน าไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ (road map) ท้ังนี้ การมีพิมพ์เขียว
ของการบริหารจัดการชายแดนอย่างประสานสอดคล้องกัน      
จะส่งผลดีต่อหน่วยในระดับยุทธวิธี ไม่ว่าจะเป็นกองก าลังต่างๆ 
หรือ หน่วยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐและเอกชนสามารถ
ท างานร่วมกันได้อย่างประสานสอดคล้องและน าไปสู่เป้าหมายใน
ระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งจะท าให้ไทยด ารงรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
(national interest) ไว้ได้ ในขณะเดียวก็จะยังคงธ ารงรักษา
ความสัมพันธ์อันดีกับกัมพูชาเอาไว้ได้เช่นกัน ท้ังนี้หน่วยงาน   

ด้านความมั่นคงในระดับนโยบายของประเทศ ได้แก่ ส านักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และส านักข่าวกรองแห่งชาติ 
(สขช.) จ าเป็นต้องบูรณาการร่วมกันในการก าหนดทิศทางนโยบาย
ในระดับยุทธศาสตร์ (political direction) ท่ีจะใช้ในการบริหาร
จัดการความมั่นคงระหว่างไทยกับกัมพูชา  

ควำมลงท้ำย          
อย่างไรก็ตาม เหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้น ถือเป็นเพียง     

ภาพสะท้อนบางส่วน เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถปรับตัว
ให้ทันกับปัญหาต่างๆ เพื่อให้ทิศทางการท างานต้ังแต่ขั้นนโยบาย
ระดับสูง นโยบายการจัดการเฉพาะพื้นท่ีท่ีจะน าไปสู่การปฏิบัติจริง
มีความประสานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยควรจะ
ทบทวนผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อชุมชน และวิถีชีวิตของประชาชน 
ในพื้นท่ีชายแดน บริบทท้ังภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน 
เพื่อให้ทราบข้อมูลท่ีชัดเจนก่อนการก าหนดนโยบายให้สามารถ
น าไปใช้ได้จริง และหากมองถึงอนาคตอันใกล้ในปี ๒๕๕๘      
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท่ีไร้พรมแดน ระบบการป้องกัน
ประเทศก็อาจจะมีความยากยิ่งขึ้น ท่ีส าคัญจะต้องไม่ให้การเมือง
เข้าแทรกแซง ดังนั้น ในการท าความเข้าใจสภาพการณ์หรือปัญหา
ของการน านโยบายไปปฏิบัติของไทย อาจมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ท่ีต้องเข้าใจขั้นตอนและโครงสร้างการบริหารจัดการอย่างถ่องแท้ 
เพื่อให้เกิดการประสานสอดคล้องกันตามพื้นท่ีและจังหวะเวลา   
ท่ีเหมาะสม (orchestrate ) มิฉะนั้นแล้ว ความสัมฤทธิ์ ผล        
ในภาพรวมของการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ( synergy)   
อาจไม่เกิดขึ้นตามเป้าหมายในระดับยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้.....  
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