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เมื่อกล่าวถึงความมั่นคงในยุคสมัยปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกอยู่ตลอด

เวลานี ้ทำให้ตอ้งมองถึงรูปแบบของความมั่นคงที่แตกตา่งไปจากอดีตซึ่งเนน้แต่เพียงความมั่นคง 

ของรัฐ แต่นิยามใหม่ของความมั่นคงนั้น หมายรวมทั้งความมั่นคงของรัฐและความมั่นคงของ

มนุษย์และสังคม ที่กำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายของความมั่นคงใหม่ เช่น ภัยคุกคามทาง  

ไซเบอร์ ภัยคุกคามทางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น 

สิง่เหลา่นีล้ว้นสง่ผลตอ่สงัคมในมติติา่ง ๆ ของทกุระบอบการปกครองดว้ยเชน่กนั ซึง่การปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตย มีหลักการในการประกันและรับรองความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 

และเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้น จึงกล่าวได้ว่า ประชาธิปไตยและ

ความมั่นคงใหม่นั้นไปด้วยกันได้ดี เนื่องจากระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยมีกลไก  

ที่ส่งเสริมการมีสิทธิเสรีภาพ คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การยึดหลักธรรมาภิบาล   

และมุ่งให้ประชาชนมีสันติสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องในการรับมือกับความมั่นคงใหม่  

ที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงของมนุษย์และสังคมมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ความมั่นคงใหม่  

และระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยจึงมีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันและกัน ทว่าภายใต้

ความท้าทายใหม่ในปัจจุบัน ประชาธิปไตยและความมั่นคงใหม่นี้ กำลังเผชิญหน้ากับความเสี่ยง

ที่เกิดจากความท้าทายใหม่หลากหลายรูปแบบ จึงทำให้เกิดคำถามว่า การปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยจะสามารถดูแลและจัดการกับความท้าทายของความมั่นคงใหม่ได้อย่างไร   

และจะมีแนวทางอย่างไรในการรับมือและการป้องกันที่เหมาะสม  



IV การประชุมวิชาการ 
สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 

ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย 

ด้วยเหตุนี้ สถาบันพระปกเกล้าในฐานะสถาบันทางวิชาการที่มีภารกิจสำคัญ  

ในการพัฒนาประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน   

ได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการสถาบัน  

พระปกเกล้า (KPI Congress) ครั้งที่ 24 ขึ้น เพื่อเป็นเวทีเสวนาในการแลกเปลี่ยนความรู้ทาง

วิชาการ ประสบการณ์ตลอดจนนำเสนอข้อมูลภายใต้ฐานของการศึกษาวิจัย เพื่อสำรวจ  

ความสัมพันธ์ระหว่างประชาธิปไตยและปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ  

ความมั่นคงในรูปแบบใหม่ ตลอดจนประมวลความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยที่สามารถจัดการกับปัญหาภัยคุกคามและความท้าทายต่อความมั่นคง

ดังกล่าวทั้งในระดับประเทศและระดับโลก เพื่อนำไปสู่การรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะ  

จากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการต่อการรับมือและจัดการกับความท้าทายของ

ความมั่นคงใหม่ต่อไป 
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1. หลักการและเหตุผล 
ทีผ่า่นมาความเขา้ใจตอ่ประเดน็ของความมัน่คงมกัจะเปน็เรือ่งของภยัคกุคามทีส่ง่ผลกระทบ 

ต่อรัฐและอธิปไตยของรัฐในทางตรง ซึ่งเป็นความมั่นคงในรูปแบบดั้งเดิม (traditional 

security) ทว่านับตั้งแต่ยุคหลังสิ้นสุดสงครามเย็นเป็นต้นมา นัยยะของความมั่นคงเกิด  

ความเปลี่ยนแปลงและมิได้มีความหมายจำกัดเพียงความมั่นคงของรัฐ (state security)   

อีกต่อไป แต่ภัยคุกคามของรัฐกลายเป็นเรื่องความท้าทายในการอยู่รอด การมีศักดิ์ศรี และ

ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน1  

ความมั่นคงที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม (non-traditional security) ที่เกิดขึ้นนี้จึงกลายเป็น  

ความมั่นคงใหม่ (new security) ที่ประเด็นความมั่นคงขยายตัวจากการที่รัฐเป็นศูนย์กลาง 

(state centrism) ไปสู่ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อปัจเจกบุคคล สังคม และมนุษยชนในภาพรวม 

ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยผ่านเครื่องมืออื่น ๆ ที่ไม่ใช่วิธีทางการทหารหรือสงคราม  

ที่ใช้กำลังในการทำลายล้างซึ่งชีวิตและความเสียหายเชิงกายภาพที่มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยง  

กับความมั่นคงของมนุษย์ (human security) และความมั่นคงทางสังคม (societal security) 

รวมทั้งความเป็นอยู่โดยรวม ทั้งนี้ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations 

Development Programme: UNDP) ได้เสนอองค์ประกอบความมั่นคงของมนุษย์ 7 ประการ 

ได้แก่ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางสุขภาพ ความมั่นคง

ทางสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงส่วนบุคคล ความมั่นคงของชุมชน และความมั่นคงทางการเมือง 

สรุปได้ว่า ความมั่นคงของมนุษย์จึงสัมพันธ์กับความเป็นอิสระจากความกลัวและความอยาก 

 1 Mely Caballero-Anthony, 2016, Understanding Non-traditional Security, in Mely Caballero-

Anthon (editor), An introduction to non-traditional security studies: A transnational approach, 

Singapore: SAGE Publications. 



� การประชุมวิชาการ 
สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 

ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย 

(freedom from fear and freedom from want) ดังนั้น ในบริบทยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง

ของกระแสโลกอยู่ตลอดเวลา ความมั่นคงใหม่นั้นจึงหมายรวมทั้งความมั่นคงของรัฐและ  

ความมั่นคงของมนุษย์และสังคม ที่เผชิญหน้ากับความท้าทายหรือภัยคุกคามทางความมั่นคง

แบบร่วมสมัย (contemporary security threat) เช่น ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (cyber threat) 

ภัยคุกคามทางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) 

เป็นต้น ภัยคุกคามทางความมั่นคงแบบร่วมสมัยจึงมีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลง  

ตลอดเวลาตามสภาพของกระแสสังคมและสภาพแวดล้อมในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน สามารถ

แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก ่ความท้าทายทางธรรมชาต ิ(natural challenge) ที่เกิดขึ้น 

ตามธรรมชาติและยากที่จะควบคุม และความท้าทายทางสังคม (societal challenge) ที่เกิดขึ้น

กับปัจเจกบุคคลและชุมชน ซึ่งล้วนส่งผลต่อการเมืองการปกครองของสังคมนั้น ๆ 

ระบอบการปกครองแบบประชาธปิไตยนัน้ มหีลกัการในการประกนัและรบัรองความเปน็อยู ่

ทีด่ขีองประชาชน (people well-being) และเปน็เครือ่งมอืสำคญัในการสรา้งความมัน่คงใหเ้กดิขึน้ 

ตลอดจน ความรุนแรงและความขัดแย้งสามารถระงับได้ด้วยกระบวนการทางประชาธิปไตย  

ที่เคารพสิทธิและการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญ จึงกล่าวได้ว่าประชาธิปไตย  

และความมั่นคงใหม่นั้นไปด้วยกันได้ดี เนื่องจากระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยมีกลไก  

ที่ส่งเสริมการมีสิทธิเสรีภาพ คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การยึดหลักธรรมาภิบาล และ  

มุ่งให้ประชาชนมีสันติสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งสอดคล้องในการรับมือกับความมั่นคงใหม่ที่ให้

ความสำคัญกับความมั่นคงของมนุษย์และสังคมมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ความมั่นคงใหม่และระบอบ

การปกครองแบบประชาธิปไตยจึงมีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันและกัน ทว่าภายใต้ความท้าทาย

ใหม่ในปัจจุบัน ประชาธิปไตยและความมั่นคงใหม่นี้ กำลังเผชิญหน้ากับความเสี่ยงที่เกิดจาก

ความท้าทายใหม่อย่างหลากหลายรูปแบบ และเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัว เช่น การถูกโจรกรรม

ข้อมูลทางไซเบอร์ การตกอยู่ในสภาวะขาดแคลนทรัพยากรต่าง ๆ การแพร่ระบาดของโรคอุบัติ

ใหม่จากโรคติดเชื้อไวรัส การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก การเกิดความเหลื่อมล้ำ  

ในมิติต่าง ๆ ที่เพิ่มสูงขึ้น รวมไปถึงความก้าวหน้าและเติบโตของเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น   

ปัญญาประดิษฐ์ สกุลเงินดิจิทัล หรือ ภัยคุกคามทางชีวภาพ เช่น เทคโนโลยีพันธุวิศวรรม   

ที่ทำให้สิ่งที่เคยมีอยู่ต้องถูกทดแทนหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เป็นต้น 

ฉะนั้น ในการเผชิญหน้ากับความท้าทายของความมั่นคงใหม่สำหรับประเทศไทยนี้ 

ประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณา คือ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะสามารถดูแลและ

จัดการกับความท้าทายของความมั่นคงใหม่อย่างไร และมีประเด็นความท้าทายของความมั่นคง

ใหม่เหล่านี้อย่างไร รวมทั้ง ประเด็นเหล่านี้มีผลต่อการเป็นประชาธิปไตยของไทยหรือไม่ 

อย่างไร และแนวทางการรับมือและการป้องกันที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร ในขณะเดียวกัน

ประเทศไทยมีความพร้อมหรือไม่ที่จะปรับเปลี่ยนมุมมองและพัฒนาสังคมสู่สังคมแห่งโอกาส 

สังคมแห่งความสามารถ สังคมแห่งความเป็นธรรม และสังคมแห่งสันติสุข เพื่อเสริมสร้าง  

ความสามารถของประชาชนในประเทศ (human capacity) ใหส้ามารถรบัมอืกบัความมัน่คงใหม่
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ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย 

ที่เกิดขึ้นทั้งในมิติความเป็นบุคคลสามัญ (common humanity) ความเป็นบุคคลสากล (global 

humanity) และความเป็นบุคคลที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยี (technology humanity) ซึ่งจะนำไป

สู่การเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ พร้อมต่อการปรับตัวเข้ากับชีวิตวิถีใหม่ และเป็นพลเมืองโลก

ที่ดี (good global citizen) ต่อไป2  

ด้วยเหตุนี้ สถาบันพระปกเกล้าในฐานะสถาบันทางวิชาการที่มีภารกิจสำคัญ  

ในการพัฒนาประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน   

ได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการสถาบัน  

พระปกเกล้า (KPI Congress) ครั้งที่ 24 ขึ้น เพื่อเป็นเวทีเสวนาในการแลกเปลี่ยนความรู้ทาง

วิชาการ ประสบการณ์ตลอดจนนำเสนอข้อมูลภายใต้ฐานของการศึกษาวิจัย เพื่อสำรวจ  

ความสัมพันธ์ระหว่างประชาธิปไตยและปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ  

ความมั่นคงในรูปแบบใหม่ ตลอดจนประมวลความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยที่สามารถจัดการกับปัญหาภัยคุกคามและความท้าทายต่อความมั่นคง

ดังกล่าวทั้งในระดับประเทศและระดับโลก และนำไปสู่การเสนอนโยบายเพื่อเสริมสร้างสังคม

สันติสุขต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์องค์ความรู้ เกี่ยวกับประชาธิปไตยและ  

ความท้าทายของความมั่นคงใหม่ ที่ปรากฏทั้งในระดับโลก ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น  

ในปัจจุบัน จากนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงภาคส่วนอื่น ๆ   

ที่เกี่ยวข้อง  

2.2 เพื่อให้ได้ข้อเสนอ แนวทางหรือวิธีการสำหรับขับเคลื่อนกระบวนการประชาธิปไตย

และนโยบายในการรับมือกับความท้าทายของความมั่นคงใหม่ เพื่อร่วมกันนำพาประเทศไทย  

ไปสู่สังคมประชาธิปไตยที่มีสันติสุขที่ยั่งยืน  

3. กิจกรรมหลัก 
การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 ประกอบด้วย

กิจกรรมหลักทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่   

 2 สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2563, โลกเปลี่ยนคนปรับ เตรียมคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในโลกหลังโควิด-19, 

กรุงเทพฯ: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม. 
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ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย 

	 	3.1	การแสดงปาฐกถา	

 (1)การแสดงปาฐกถานำ

   การแสดงปาฐกถาในเวทปีระเทศไทยจะเปน็การแสดงใหเ้หน็ถงึความทา้ทายใหม ่

ที่มีต่อประเด็นด้านความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อประชาธิปไตย  

 (2)การแสดงปาฐกถาพิเศษ 

       การแสดงปาฐกถาในเวทีระหว่างประเทศจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงประเด็น  

ด้านความมั่นคงที่กำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ และผลกระทบที่มีต่อประชาธิปไตย   

ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น จะสามารถดูแลและจัดการกับความท้าทายของ  

ความมั่นคงใหม่อย่างไร 

	 	3.2	การสัมมนาทางวิชาการ		

 ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ส่วนย่อย ได้แก่ 

 (1)การอภิปรายในเวทีระหว่างประเทศ

   การอภิปรายในเวทีระหว่างประเทศจะสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายของ  

ความมั่นคงใหม่และผลกระทบที่มีต่อประชาธิปไตย ตลอดจนประสบการณ์ของการจัดการ

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับโลก (global) ในระดับภูมิภาค (region) และในระดับประเทศ 

 (2)การอภิปรายในเวทีของไทย

   การอภิปรายในเวทีไทยจะแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยมีประเด็นความท้าทาย

ของความมั่นคงใหม่อย่างไร ประเด็นเหล่านี้มีผลต่อการเป็นประชาธิปไตยของไทยหรือไม่ 

อย่างไร แนวทางรับมือและการป้องกันที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร ขณะเดียวกันประเทศไทย  

มีความพร้อมหรือไม่ที่จะปรับเปลี่ยนมุมมองและพัฒนาสังคมสู่สังคมแห่งโอกาส สังคมแห่ง

ความสามารถ สงัคมแหง่ความเปน็ธรรม และสงัคมแหง่สนัตสิขุ (peace society) เพือ่เสรมิสรา้ง 

ประชาชนคนไทยให้มีความเป็นมนุษย์ (humanity) ที่สามารถรองรับความมั่นคงรูปแบบใหม่นี้

ทั้งมิติเทคโนโลยี (technology humanity) ความเป็นบุคคลสามัญ (common humanity) และ

ความเป็นบุคคลสากล (global humanity) 

 (3)การประชุมกลุ่มย่อย

   การประชุมกลุ่มย่อย เป็นการนำเสนอบทความ เอกสารทางวิชาการ ผลงาน

วิจัย และทัศนะเกี่ยวกับประเด็นสำคัญของประชาธิปไตยและความท้าทายใหม่ของความมั่นคง 

เพือ่ใหเ้กดิการปรกึษาหารอืแลกเปลีย่นองคค์วามรูแ้ละประสบการณร์ว่มกนั การประชมุกลุม่ยอ่ย 

5 กลุ่ม ได้แก่ 



�การประชุมวิชาการ 
สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 

ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย 

   กลุ่มย่อยที่1ประชาธิปไตยและความท้าทายของเทคโนโลยีสมัยใหม่

(DemocracyandAdvancedTechnologicalChallenges)

   แม้ว่ า เทคโนโลยีที่ เจริญก้าวหน้าอย่าง เทคโนโลยีชั้นสู ง (Advanced 

Technology) รูปแบบต่าง ๆ ในปัจจุบันจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่แนวคิดหรือ  

ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็ตาม แต่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเหล่านี้  

ก็ทำให้เกิดปัญหาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) เช่น การใช้เทคโนโลยี

เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข้อมูลในลักษณะที่ทำให้เกิดการครอบงำการตัดสินใจของประชาชน 

นอกจากนี้ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอาจก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิในรูปแบบใหม่  

รวมไปถึงการก่ออาชญากรรมในรูปแบบใหม่ที่มีความรุนแรงและส่งผลเสียหายเป็นวงกว้าง  

ยิ่งกว่าอาชญากรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล ซึ่งหลายประเทศรวมถึงประเทศที่ เป็น

ประชาธิปไตยจะพยายามแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วยการให้รัฐเข้าไปควบคุม

การใช้สื่อไซเบอร์ของประชาชนในระดับความเข้มข้นที่ต่างกัน จนทำให้หลายประเทศถูกตั้ง

คำถามเกี่ยวกับความได้สัดส่วนของการจัดการปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์กับการจำกัด  

สิทธิเสรีภาพของประชาชนอันเป็นแก่นของรัฐประชาธิปไตย ยิ่งกว่านั้น หลายประเทศได้เริ่มใช้

เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมประชาธิปไตย การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการเลือกตั้ง 

และการแสดงความเห็น อีกทั้งสื่อเหล่านี้ยังกลายเป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ   

ความท้าทายจึงเกิดขึ้นเมื่อพบว่าแท้จริงแล้ว ประชาชนยังคงไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้

ได้อย่างเท่าเทียมกัน จนกล่าวได้ว่าความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีซึ่งส่งผลให้เกิด  

ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลหรือการใช้สิทธิบางประการ จนอาจส่งผลให้ทำให้เกิด  

ความเหลือ่มลำ้ดา้นอำนาจ (power imbalance) ทีจ่ะกระทบตอ่คณุคา่ของระบอบประชาธปิไตย 

ในท้ายที่สุด อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ก็ยังเกิด

คำถามมากมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

   กลุ่มย่อยที่ 1 นี้จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นเวทีเสวนาทางวิชาการที่วิเคราะห์ความท้าทาย

ของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อคุณค่าและสถาบันทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย เพื่อที่จะหาแนวทางการบริหารจัดการความมั่นคงทางเทคโนโลยีที่มีความ   

“ล้ำหน้า” ด้วยวิธีการที่ไม่ “ล้ำเส้น” ต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งถือเป็นคุณค่าสำคัญของ

ประชาธิปไตย ตลอดจนทำให้เทคโนโลยีสมัยใหม่กลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ส่งเสริม  

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

   ประเด็นกลุ่มย่อย

   1. ความมั่นคงทางไซเบอร์ (cyber security) และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

(advanced technology) ที่มีผลต่อประชาธิปไตย 
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   2. โครงสรา้งการปกครองหรอืการบรหิารการปกครอง (Governance) ทีน่ำไปสู ่

การลดการสร้างข้อมูลเท็จ การบิดเบือนข้อมูลและการกระจายข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จ   

ที่สามารถจัดการต่อเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า แต่ไม่ล้ำเส้นสิทธิเสรีภาพอันเป็นคุณค่าสำคัญต่อ

ประชาธิปไตย 

   3. การแก้ปัญหาความท้าทายของความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อใช้

เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงกลไกต่าง ๆ ของระบอบประชาธิปไตย  

   4. ข้อเสนอและทางเลือกในการแก้ไขปัญหา 

   5. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีผลต่อการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ

และความยั่งยืนของประชาธิปไตยหรือไม่ อย่างไร 

   กลุ่มย่อยที่2ประชาธิปไตยและการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์(Democracy

and Geopolitics Rivalry) 

   แม้ว่าหลังการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินในปี 1989 สังคมโลกได้มีการก้าว

เข้าไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยและการจัดตั้งระเบียบโลกใหม่ (new world order) สภาวะ

ภมูริฐัศาสตร ์(geopolitics) ไดเ้ปลีย่นดำเนนิการบนพืน้ฐานของความรว่มมอืภายใตร้ะเบยีบโลก 

ที่นำโดยสหรัฐอเมริกา ทว่า พลวัตของระเบียบโลกดังกล่าวนั้น ถูกท้าทายโดยการกลับขึ้นมามี

บทบาทของจีนในเวทีโลก ประกอบกับวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิรัฐศาสตร์โลกนับตั้งแต่   

ค.ศ. 2001 เป็นต้นมา ได้แก่ เหตุการณ์การก่อการร้ายในสหรัฐอเมริกา และสงครามต่อต้าน

การก่อการร้ายที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น ส่งผลให้รัฐบาลประชาธิปไตยหลายประเทศ เลือกตรา

กฎหมายยกเว้นการรับรองสิทธิเสรีภาพที่ขัดต่อหลักการได้สัดส่วนโดยอ้างเรื่องความมั่นคง 

กลายเป็นแนวปฏิบัติแบบขวาสุดโต่ง ซึ่งเมื่อเกิดควบคู่กับปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจโลก   

ค.ศ. 2008 และวิกฤติปัญหาโรคระบาดใน ค.ศ. 2020-2022 ได้ส่งผลให้เกิดวิกฤติในระดับที่

รัฐบาลประชาธิปไตยไม่อาจจัดการกับปัญหาดังกล่าวได้ ซึ่งในหลายประเทศ เช่น จีน รัสเซีย 

ตุรกี ฮังการี และโปแลนด์ ได้ใช้สถานการณ์ดังกล่าว สร้างความชอบธรรมให้กับแนวทาง  

การปกครองแบบอำนาจนิยม ทำให้ระบอบประชาธิปไตยสูญเสียความเชื่อมั่นและศรัทธาจาก

ประชาชนในประเทศตัวเอง ประชาชนยอมรับแนวทางการแก้ปัญหาแบบเผด็จการมากขึ้น และ

เกิดเป็นการแข่งขันระหว่างอุดมการณ์ที่แตกต่าง ส่งผลให้สถานการณ์ประชาธิปไตยโลกอยู่ใน

สภาวะที่ไม่มั่นคง 

   ประเด็นการประชุมกลุ่มย่อยนี้ จึงเสนอว่า สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลก  

ในปัจจุบันอยู่ในจุดล่อแหลมอย่างยิ่ง เราต้องการเวทีทางวิชาการที่ถกเถียงวิเคราะห์สภาวะ  

การแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น คุณค่า และประสิทธิภาพของ

ระบอบประชาธิปไตย ทั้งในระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ เนื่องจากภาวะดังกล่าวนี้
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ถือเป็นความท้าทายใหม่ ๆ ที่มีผลทั้งทางบวกและลบต่อความมั่นคงของระบอบประชาธิปไตย 

ฉะนั้นจึงควรหาทางออกหรือทางเลือกของตัวแบบการบริหารประเทศในรูปแบบต่าง ๆ ภายใต้

สถานการณ์การแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างมหาอำนาจโลก  

   ประเด็นกลุ่มย่อย 

   1. ลักษณะของการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ในยุคปัจจุบัน  

   2. ผลกระทบของภูมิรัฐศาสตร์โลกต่อตัวแบบการพัฒนาแบบเผด็จการ อำนาจ

นิยมและความมั่นคงของประชาธิปไตย 

   3. ความชอบธรรม ความมีประสิทธิภาพ และความชอบธรรมของผู้นำแบบ

ประชาธิปไตย VS ผู้นำเผด็จการ และความเชื่อมโยงกับมั่นคงของประเทศ 

   4. ควรทำอย่างไรเพื่อให้ประชาธิปไตยสามารถรับมือ/รองรับกับความท้าทาย

แบบใหม่ดังกล่าวได้ 

   กลุ่มย่อยที่3ประชาธิปไตยกับความมั่นคงทางสังคม(Democracyand

Societal Security) 

   ความมั่นคงทางสังคม (societal society) กำลังได้รับการกล่าวถึงมากขึ้น 

เหตุการณ์โควิด 19 ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการรักษาความมั่นคงของรัฐด้วยวิธีทางการทหาร

แบบเดิมไม่สามารถตอบโจทย์การรักษาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและดำรงไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพและ

ความเสมอภาคของผู้คนในสังคมเอาไว้ได้ เท่ากับสังคมที่เป็นประชาธิปไตย เคารพและปกป้อง

สทิธเิสรภีาพศกัดิศ์รคีวามเปน็มนษุย ์ไมม่คีวามเหลือ่มลำ้ เปน็สงัคมแหง่ความเสมอภาคเทา่เทยีม 

และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  

   ความมั่นคงทางสังคมจึงเป็นประเด็นสำคัญครอบคลุมทั้งความมั่นคงของมนุษย์

และสังคมโดยรวม มุ่งสร้างหลักประกันต่อสิทธิเสรีภาพ สร้างกลไกเพื่อขจัดเงื่อนไขที่เป็น  

ภัยคุกคามต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตลอดจนส่งเสริมความเข้มแข็งของหลักนิติธรรมในสังคม 

ทว่าที่ผ่านมายังปรากฎหลายกรณีที่สะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอของความมั่นคงทางสังคม  

ไม่ว่าจะเป็นประเด็นการค้ามนุษย์ (human trafficking) การค้าอวัยวะ (red market) การค้า

ของเถื่อน (smuggling) ปัญหาแรงงานเถื่อน แรงงานข้ามชาติ ปัญหาการประกอบธุรกิจ  

ผิดกฎหมายต่าง ๆ รวมไปถึงการพนัน (gambling) และยาเสพติด เป็นต้น โดยที่ปัญหาเหล่านี ้

นับวันยิ่งทวีความซับซ้อนรุนแรง มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรม (organized crime)   

ที่ดำเนินการอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ ปัญหาความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม อาทิ 

การขยายตัวของสังคมผู้สูงอายุ (aging society) การหดตัวของอัตราการเกิดและประชากร  

วัยแรงงาน กำลังนำไปสู่ความท้าทายต่อระบบสาธารณสุขและหลักประกันสุขภาพของรัฐที่เพิ่ม
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สูงขึ้น ขณะที่รายได้ของรัฐกำลังถดถอยลงอันจะส่งผลต่อศักยภาพในการพัฒนาของรัฐ  

ในอนาคต ปัญหาเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเปราะบางของสังคมและนำไปสู่ความไม่มั่นคงทาง

สังคม ที่กำลังกัดกร่อนความมั่นคงของรัฐจากภายใน 

   ปัญหาข้างต้นสะท้อนให้เห็นความไม่เป็นประชาธิปไตยที่แอบแฝงอยู่ ใน

โครงสร้างทางสังคมหลายประการอาทิ ความเหลื่อมล้ำทางสังคม การเลือกปฏิบัติ ปัญหา

คอร์รัปชันและการขาดหลักนิติธรรม เป็นต้น ดังนั้น ห้องย่อยที่ 3 จึงมุ่งทบทวนและอภิปราย

สถานการณ์ความมั่นคงทางสังคมของไทยและต่างประเทศ สาเหตุแห่งปัญหา เครือข่าย

กระบวนการและผลลัพธ์ เพื่อร่วมกันค้นหาปัจจัยข้อท้าทายต่าง ๆ ตลอดจนแนวนโยบาย  

ที่เหมาะสมต่อการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมของไทย ได้ข้อเสนอแนะที่นำไปสู่การสร้าง

สังคมแห่งโอกาส สังคมแห่งความสามารถ สังคมแห่งความเป็นธรรม และสังคมแห่งสันติสุข  

ต่อไป 

   ประเด็นกลุ่มย่อย

   1. สถานะความมั่นคงทางสังคมของไทย  และข้อท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อ

ความมั่นคงทางสังคม 

   2. ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยกับความมั่นคงทาง

สังคม  

   3. แนวทางการรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงและส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม  

ในระบอบประชาธิปไตย 

   4. พลวัตของความมั่นคงทางสังคม 

   กลุ่มย่อยที่4ประชาธิปไตยและความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม(Democracy

and Environmental Security) 

   การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมทั่วโลกได้ทำให้นานาประเทศเผชิญกับ  

ความไม่แน่นอนมากขึ้น ซึ่งความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกต่างต้องเผชิญ คือความยุ่งยาก

ซับซ้อนในการบริหารจัดการกับความผันผวนเหล่านั้นท่ามกลางความต้องการที่หลากหลายของ

ผู้คน ทั้งในเรื่องของการปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Climate change mitigation and adaptation) การปกป้องมหาสมุทรจากขยะ มลพิษ และ

ภาวะความเป็นกรด (Protecting the oceans from waste, pollution, and acidification) 

การเปลี่ยนผ่านและพลังงานทางเลือก (The Energy transit ion and renewables)   

ความมั่นคงทางอาหาร (Food security) การปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทาง

ชีวภาพ (Protecting ecosystem and biodiversity) ตลอดจนการจัดการเมือง (Sustainable 

urban development and mobility) ในภาวะที่ประชากรมีการเคลื่อนย้ายสูง ที่ยังผลให้เกิด
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ความท้าทายต่อการจัดการปัญหาของเสียและมลพิษ จนก่อให้เกิดผลต่อเนื่องเป็นปัญหาสุขภาพ

ตามมา ความไม่มั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมยัง รวมถึง ความเสี่ยงด้านนิเวศวิทยา (Ecological 

Threats) สถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพระบุว่า ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านอาหาร 

ความเสี่ยงด้านการเติบโตของประชากรอย่างรวดเร็ว ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ ความเสี่ยงด้าน

ทรัพยากรน้ำ และอุณหภูมิที่แปรปรวน  

   จากที่กล่าวมาเป็นเพียงตัวอย่างของภาวะทางสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกต่างเผชิญ  

และหาทางออกร่วมกัน ผ่านเวทีความร่วมมือเพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

หรือการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(COP26) ซึ่งนำไปสู่ความตกลงระหว่างประเทศเพื่อควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูง  

เกินกว่า 2 องศาเซลเซียส โดยหลายประเทศได้อนุวัติตามข้อตกลงฯ ด้วยการดำเนินการทาง

นโยบายและกฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้มเพือ่รบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงเหลา่นัน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

ประเทศในระบอบประชาธิปไตยต้องคำนึงถึงการจัดสรรสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรมและ  

มีส่วนร่วมด้วย อย่างไรก็ดี ประเด็นสิ่งแวดล้อมดังกล่าวได้ทำให้เกิดความท้าทายต่อ

กระบวนการและปลายทางของทางประชาธิปไตย ว่ากลไกตามครรลองของประชาธิปไตย  

ที่มีอยู่ได้นำไปสู่เป้าหมายด้านโอกาส สิทธิ/เสรีภาพ/ความยุติธรรมและการอยู่ในสภาวะแห่ง  

สิ่งแวดล้อมสันติสุขยั่งยืนแล้วหรือไม่ อย่างไร 

   ประเด็นกลุ่มย่อย

   1. ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อความมั่นคงและท้าทายต่อกระบวนการทาง

ประชาธิปไตย เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของเสียและมลพิษ อาหาร พลังงาน 

ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ ความเสี่ยงด้านนิเวศวิทยา การจัดการเมือง ฯลฯ 

(อะไรคือประเด็นท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ที่กระทบต่อความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมและทำให้

ประชาธิปไตยในแต่ละประเทศรวมทั้งในประเทศไทยต้องปรับตัว และปรับตัวอย่างไรบ้าง) 

   2. เครื่องมือทางกระบวนการประชาธิปไตยในระดับนานาประเทศ ระดับชาติ 

และท้องถิ่น เช่น ความตกลงภาคีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม การใช้สิทธิและเสรีภาพทาง

สิ่งแวดล้อมตามนโยบายและกฎหมาย การรับฟังความคิดเห็น การวัดความเป็นชนบทและเมือง 

ตลอดจนเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ ฯลฯ (เครื่องมือหรือกลไกทางประชาธิปไตยที่มีอยู่ในทุก

ระดับ สามารถรับมือกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ได้เพียงใดและอย่างไร) 

   3. ทางออกของกระบวนการประชาธิปไตย เพื่อจัดการความท้าทายด้าน  

สิ่งแวดล้อมใหม่ และนำไปสู่เป้าหมายด้านโอกาส เสรีภาพและความยุติธรรม และสันติสุข 

(เพือ่จดัการกบัความทา้ทายดา้นสิง่แวดลอ้มใหม ่กระบวนการทางประชาธปิไตยทีม่อียูค่วรไดร้บั 

การเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร แต่ละภาคส่วนควรปรับบทบาทอย่างไร) 
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   กลุ่มย่อยที่5ประชาธิปไตยโลกาภิวัตน์และการพลิกผันทางเศรษฐกิจ

(Democracy, Globalization, and Economic Disruption) 

   “โลกาภิวัตน์” เป็นหนึ่งในแรงเหวี่ยงที่มีพลังมหาศาลต่อเศรษฐกิจโลกในระดับ

มหภาค ในด้านหนึ่ง โลกาภิวัตน์ได้สร้างฐานการลงทุนที่เชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตที่ซับซ้อน  

ในระดับโลก (complex global supply chain) สร้างบริการทางการเงินโลกใหม่ (global 

financial services) ที่เชื่อมโยงกันอย่างสลับซับซ้อน (complex interdependent) ลดต้นทุน

และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และช่วยให้บางพื้นที่ของโลกรอดพ้นจากความยากจน ทำให้

เกิดความมั่งคั่งและการเติบโต แต่ในอีกด้านหนึ่งโลกาภิวัตน์ได้สร้างความผันผวนทางเศรษฐกิจ 

(economic disruption) วิกฤติเศรษฐกิจ (economic crisis) และการทำลายสิ่งแวดล้อม 

รัฐบาลในหลายประเทศได้ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้เป็นเอกชน (privatization) และ  

ลดนโยบายที่สนับสนุนสวัสดิการสังคม สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้กระทบประชาชนตั้งแต่ระดับรากหญ้า

จนถึงชนชั้นกลาง ได้ส่งผลต่อความไม่พอใจในรัฐบาลและชนชั้นนำในหลายประเทศทั่วโลก 

อ้างอิงจากจากการสำรวจของ The Economist Intelligence Unit (EIU) ทำให้เราเห็น  

ความตกต่ำของดัชนีประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องในรอบ 16 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น 

กระบวนการเลือกตั้งและความเป็นพหุนิยม (electoral process and pluralism) เสรีภาพของ

ประชาชน (civil liberties) การทำงานของรัฐบาล (the functioning of government)   

การมีส่วนร่วมทางการเมือง (political participation) และวัฒนธรรมทางการเมือง (political 

culture) ส่งผลให้เกิดการบิดเบือนคุณค่าในระบอบประชาธิปไตย และการสนับสนุนผู้นำแบบ

ประชานิยมที่มีแนวโน้มเป็นเผด็จการในทุกส่วนของโลก 

   ในกลุ่มย่อยที่ 5 นี้ เราต้องการศึกษาว่าความผันผวนในระเบียบเศรษฐกิจโลก

ที่ได้รับอิทธิพลจากโลกาภิวัตน์ ส่งผลอย่างไร หรือไม่ ต่อความไม่พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ

รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยทั้งที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา 

เพราะเหตุใดประชาชนจึงยอมรับผู้นำแบบประชานิยมและอำนาจนิยมที่ต่อต้านค่านิยม  

ในระบอบประชาธิปไตย และหากเป็นไปได้จะมีหนทางใดบ้างที่จะปฏิรูปโลกาภิวัตน์ในรอบนี้   

ไม่ให้เป็นโลกาภิวัตน์ที่ตอบสนองเพื่อผลประโยชน์ของทุนนิยมโลก แต่เป็นโลกาภิวัตน์ที่เอื้อต่อ

ประชาชนส่วนใหญ่ในสังคม  

   ประเด็นกลุ่มย่อย

   1. ความผันผวนในระเบียบเศรษฐกิจโลกที่ได้รับอิทธิพลจากโลกาภิวัฒน์กับ

นโยบายของรัฐบาล ปัญหาเศรษฐกิจที่พลิกผันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จะมีผลต่อ

ประชาธิปไตยอย่างไร 

   2. ความพึงพอใจในระบอบประชาธิปไตยกับปัญหาเศรษฐกิจและการจัดการ

ทางเศรษฐกิจของรัฐบาลประชาธิปไตย 
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   3. ความนิยมในผู้นำแบบประชานิยมและอำนาจนิยมที่ต่อต้านค่านิยม  

ในระบอบประชาธิปไตยอันเนื่องมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจ  

   4. การปฏิรูปโลกาภิวัตน์เพื่อประชาชนส่วนใหญ่ในสังคม แนวทางการสร้าง

สมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและความยั่งยืนของประชาธิปไตย 

   5. การบริหารการคลังกับความมั่นคงของประเทศ 

	 	3.3	การจัดนิทรรศการ		

 มีวัตถุประสงค์ให้เป็นพื้นที่ของการแสดงรูปธรรมขององค์ความรู้และรวบรวม  

กรณีศึกษาในประเด็นความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย ทั้งในบริบทของ

ประเทศไทยและนานาประเทศ ตลอดจนการนำเสนอผลงานทางวชิาการของสถาบนัพระปกเกลา้ 

ที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบของบอร์ดนิทรรศการ และกิจกรรมสร้างสรรค์รูปแบบต่าง ๆ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
สถาบันพระปกเกล้า กำหนดผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ จำนวน 1,000 คน ประกอบด้วย 

• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา 

• บุคลากรในหน่วยงานของรัฐ องค์กรอิสระ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

• บุคลากรในองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

• นักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง 

• ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น 

• ผู้แทนองค์กรพัฒนาชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน 

• ผู้แทนองค์กรภาคธุรกิจเอกชน 

• สื่อมวลชน 

• นักเรียน นิสิต นักศึกษา 

• ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

5. วัน เวลา สถานที่จัดงาน 
กำหนดการจัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 

ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก 

กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

 วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 - 17.30 นาฬิกา 

 วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 - 17.00 นาฬิกา 

 วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 – 12.00 นาฬิกา 
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6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
6.1 ผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนของรัฐบาล องค์กร

อิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชน สื่อมวลชน องค์กร

ภาคประชาชน และประชาชน ทั่วไป ได้นำเสนอผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอด

ความคิด และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

6.2 ได้รับข้อเสนอเชิงวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยสำหรับประเทศไทย รวมทั้งข้อเสนอต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของ

ประเทศไทยภายใต้บริบทความท้าทายใหม่ของความมั่นคง 



1�

1. Rationale 
The understanding of security has usually been limited to threats against 

states and their sovereignty. That understanding is known as traditional security. 
However, since the end of the Cold War, the essence of the word security has 
changed. It is no longer restricted to matters of traditional state security. Threats to 
national security have come include challenges to the survival, dignity, and well-
being of people.1  

Non-traditional security, therefore, represents an expansion of the scope of 
the term security: from the focus of state centrism to the impact on individuals, 
society, and mankind. The mean of security has also moved past exclusive attention 
to the use of military force for physical destruction. It can be said that this new 
conception of security is in line with the issues of human security and social 
security. In 1994 the United Nations Development Program proposed seven 
elements of human security: economic security, food security, health security, 
environmental security, personal security, community security, and political security. 
In short, human security is associated with freedom from fear and freedom from 
want. 

As such, in the context of our continuously changing world, the new security 
refers to both the security of the state and the security of human beings and 

 1 Mely Caballero-Anthony, 2016, Understanding Non-traditional Security, in Mely Caballero-
Anthon (editor), An introduction to non-traditional security studies: A transnational approach, 

Singapore: SAGE Publications. 
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society in the face of contemporary security threats such as cyber threats, 
economic disruption, and climate change. Contemporary security threats can be 
diverse and differ considerably in response to social trends and the surrounding 
environment. Such threats can be divided into two main categories: natural 
challenges, which occur naturally and are hard to control, and societal challenges, 
which occur at the individual or the social level. All of these challenges affect the 
politics of a society. 

A democratic regime with principles for ensuring the well-being of the people 
is an essential tool for building stability. Violence and conflict can be suppressed 
through democratic processes that respect people’s rights and participation as a 
priority. Therefore, it can be said that democracy and non-traditional security go 
hand in hand. Democratic regimes have mechanisms that promote rights and 
freedoms, respect for human dignity, adherence to good governance, and the goals 
of providing people with peace and an acceptable standard of living. These 
principles are consistent with non-traditional security’s focus on matters of human 
and social security. However, democracies face new, unexpected risks and threats 
from non-traditional sources such as cyber theft, lack of resources, the spread of 
infectious diseases, global climate change, increasing inequality in various 
dimensions, and the emergence of new technologies such as artificial intelligence 
and cryptocurrency that replace old practices. 

Therefore, in the face of new security challenges for Thailand, the key points 
to consider are how democratic governance can manage and address the new 
security challenges, and how Thailand can face these new security challenges. How 
wi l l t hese i s sues a f fec t Tha i democ racy? What wou ld be app rop r i a te 
countermeasures and prevention methods? Is Thailand ready to adapt and develop 
to become a society of opportunity, capability, justice, and peace? Through this, 
Thai people can strengthen their humanity and support new security in various 
dimensions such as technology, common humanity, and global humanity towards 
becoming fully democratic good global citizens who are ready to adapt to a new 
way of life2 

For this reason, King Prajadhipok’s Institute, an academic institution with a 
mission to develop democracy and good governance for the sustainable benefit of 
the people, has recognized the importance of these issues. Therefore, the 24th KPI 
Congress has been organized as a forum to exchange academic knowledge and 

 2 Suvit Maesincee, 2020, The world has changed: Thais should become complete human 

beings in the post-COVID-19 world, Bangkok: Ministry of Higher education, Science, Research 
and Innovation. 
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experience, as well as to present information based on research to explore the 
relationship between democracy and the factors affecting the transformation of 
security. The forum will also foster an understanding of the importance of 
democratic governance in addressing the threats and challenges presented by 
security issues at both national and global levels. This discussion will lead to policy 
proposals to further promote a peaceful society. 

2. Objectives 
1) To exchange, learn and synthesize knowledge about New Security 

Challenges and Democracy that appear global from academics and the expert in local 
and abroad as well as other relevant sectors 

2) To obtain proposals. Guidelines or methods for driving democratic 
processes and policies to address the new security challenge that leads Thailand 
towards a democratic society with sustainable peace. 

3. Activities 
The 24th KPI Congress consists of three main activities. 

	 	1)		Keynote	Speeches	

 (1) Thai keynote speech 

   The speaker will present thoughts on new security challenges that 
affect democracy. 

 (2) International keynote speech 

   The speaker will present thoughts on aspects of security that pose 
new challenges and affect democracy and how these challenges can be managed in 
a democratic regime. 

	 	2)		Academic	Discussions	

 (1) International panel discussion 

   This discussion will reflect on new global, regional, and national 
security challenges as well as the impacts on democracy. 

 (2) Thai panel discussion  

   The Thai panel discussion aims to identify the new security challenges 
that Thailand faces, how they affect Thailand’s democracy, and ways to cope with 
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those challenges. Furthermore, the session will address how prepared Thailand is to 
shift perspectives and to become a society of opportunity, capability, justice, and 
peace in order to encourage humanity in Thai people who will be prepared for new 
security challenges; technology humanity, common humanity, and global humanity. 

 (3)GroupDiscussion

   The five group discussions will be conducted to exchange knowledge 
and experience based on presentation of articles, academic papers, research,   
and sharing of perspectives on issues of democracy and new security challenges  

   GroupDiscussion1:DemocracyandAdvancedTechnological
Challenges 

   Nowadays, democracy is promoted through various forms of advanced 
technology, but this advancement also has an impact on cyber security. Besides, 
technological advancement tends to enable new types of digital wrongdoing and 
crimes, which can lead to more severe losses than do traditional crimes. Many 
countries including democratic countries, therefore, have begun to maintain cyber 
security by controlling people’s digital media usage with various degrees of 
restrictions. However, this solution raises questions regarding the proportionality of 
cyber restraints and individual rights. Moreover, technological tools are widely used 
in order to support democracy through online voting and public consultation,   
so they have become a significant channel that could allow access to important 
information. This actually reveals a challenge regarding people’s equal access to 
technologies. As a result, it is said that technological inequality limits some people’s 
access to data and ability to exercise rights, which gradually causes power 
imbalance until it finally affects democratic values. Despite the government’s policy 
to solve problems, many questions about its management ability remain. 

   This group will be a forum for analysis and discussion on new 
technological challenges that affect political institutions and democratic values to 
find an advanced solution for harmonizing technological management and people’s 
rights and making new technologies become more efficient to support democracy. 

   Topics   

   1. Impacts of cyber security and advanced technology on democracy 

   2. Governance to diminish misinformation and disinformation and 
manage advanced technology without violating democratic values  

   3. So lv ing cha l lenges of unequa l access to techno logy in a  
democratic system 
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   4. Suggestions and options for problem solving 

   5. Does advanced technology have any effect on national security 
and democratic stability, and how? 

   GroupDiscussion2:DemocracyandGeopoliticsRivalry

   Since the fall of the Berlin Wall in 1989, the global community has 
evolved toward democracy and a new world order.  Geopolitics has been driven by 
the U.S.-led world order. However, the dynamics of geopolit ics have been 
challenged by the rise of China. Also, 2001 saw a terrorist attack on the U.S. and 
the start of America’s subsequent War on Terror. Many democratic countries have 
enacted laws that restrict rights and freedom in the name of national security.   
In this way, national security matters may open the door to far-right movements. 
Moreover, the Great Recession of 2007-2009 and Covid-19 Crisis in 2020-2022 
brought with them problems concerning people’s well-being, human security, and 
democratic backsliding that some democratic countries are unable to solve. In some 
countries like China, Russia, Turkey, Hungary, and Poland, governments have used 
crises in order to justify their own authoritarianism. People have lost confidence and 
faith in democracy and instead embraced authoritarian solutions. It has become a 
competition between different ideologies. As a result, the global democratic situation 
is insecure. 

   This group therefore suggests that the current global geopolitical 
situation is at a critical point. We believe that an analytical debate on the 
challenges of geopolitics and their impact on confidence, values, and effectiveness 
of democracy at both domestic and international levels is required. Because these 
new challenges have both pros and cons in regard to democracy, it is necessary to 
find solutions or alternative administrative models in the context of the new 
geopolitics and great power rivalry. 

   Topics 

   1. The forms of geopolitical rivalry 

   2. The effects of geopolitics on evolution of authoritarianism and 
totalitarianism and democratic consolidation 

   3. Righteousness and effectiveness of democratic leaders vs 
authoritarian leaders, and the effects of democratic and authoritarian leadership on 
national security         

   4. How should democracy handle these challenges? 
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   GroupDiscussion3:DemocracyandSocietalSecurity

   Societal security has been mentioned recently. Covid-19 has proven 
the limitations of trying to maintain state security purely by conventional military 
means. Preserving people’s wellbeing and maintaining rights, freedoms, and equality 
of all people in society are all important aspects of a democratic society. Rights, 
freedom, and human dignity must be respected and protected, and society should 
reject inequality and ensure that no one is left behind. 

   Societal security is an important issue covering both human security 
and society as a whole, aiming to ensure the r ight to freedom, establ ish 
mechanisms to eliminate conditions that pose a threat to human dignity, as well as 
promote the strength of the rule of law in society. But in the past, there have been 
many cases that reflect the weakness of social stability, whether it is human 
trafficking, the red market organ trade, smuggling, illegal labor problems, migrant 
workers problems, and illegal businesses including gambling and drugs.  

   These sorts of problems are increasing in complexity, frequency, and 
violence. . They are characteristic of organized crime that operates systematically. 
In addition, there are problems that come with changes in social structures, such as 
the expansion of the aging society, the shrinking of the birth rate, and the 
workforce age population. These are leading to challenges to the state’s expanding 
public health system and health insurance. Meanwhile, state revenues are failing to 
keep pace with increasing expenditure demands, which will affect the state’s 
development in the future. These problems demonstrate the fragility of society and 
lead to insecurity, which is eroding state security from the inside. 

   The above problems reflect the undemocratic practices that are 
hidden in many social structures, such as social inequality, discrimination, corruption, 
and absence of the rule of law. Group Discussion 3 aims to review and discuss the 
social stability situation in Thailand and abroad, considering causes of the problems, 
network processes, and results in order to cooperate to find challenges and policies 
that are appropriate to promote Thai social stability. The group aims to obtain 
feedback that leads to the creation of a society of opportunity, competence, 
fairness, and peace.           

   Topics   

   1. The status of societal security and its challenges    

   2. The relationship between the process of democratic development 
and societal security 
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   3. How to respond to change and promote societal security in a 
democratic governance system 

   4. The dynamics of societal security 

   GroupDiscussion4:DemocracyandEnvironmentalSecurity 

   Global environmental changes have left countries around the world 
facing increasing uncertainty. Environmental security issues confronting the world 
are complex and involve managing volatility and the diverse needs of many people. 
Environmental challenges include climate change mitigation and adaptation, 
protecting the oceans from poisonous waste, pollution, and acidification, energy 
transition and renewables, food security, protecting ecosystems and biodiversity, 
and sustainable urban development and mobility.  There are also challenges in 
regard to the management of waste and pollution, which can cause and aggravate 
health problems. According to the Institute of Economics and Peace, environmental 
instability also includes ecological threats, food risks, rapid population growth risks, 
disaster risks, water resource risks, and temperature fluctuations. 

   The environmental conditions facing the world require that states find 
common solutions, like the Sustainable Development Goals (SDGs), through 
cooperative forums. For example, the United Nations Framework Convention on 
Climate Change (COP26) led to an international agreement to prevent the increase 
in average global temperature from exceeding 2 degrees Celsius. Many countries 
have adopted the agreement and are implementing environmental policies and laws 
to deal with climate change. In particular, democratic countries must take into 
account the fair allocation of the environment and participation. However, 
environmental issues have posed challenges to democratic processes,, raising the 
question of whether existing democratic mechanisms give people opportunities, 
rights/freedoms/justice, peace, and a sustainable environment.   

   Topics 

   1. Environmental issues that affect security and challenge democratic 
processes  

   2. Means of creating and implementing environmental policies and 
laws while exercising rights and freedoms 

   3. Democratic process as environmental problem solver 
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   GroupDiscussion5:Democracy,GlobalizationandEconomic
Disruption 

   Globalization is one of the most powerful forces on the global macro 
economy. Globalization, on one hand, has created complex interdependent global 
supply chains and financial services, decreased costs, increased productivity, helped 
some countries emerge from poverty, and produced wealth and growth. On the 
other hand, globalization has also caused economic disruption, economic crisis, 
pollution, privatization, and declining social welfare. These things affect people from 
the low to middle classes, and result in dissatisfaction with government and elites 
in many countries around the world. A survey conducted by The Economist 
Intelligence Unit (EIU) has shown us a downward trend in the democracy index 
over the past 16 years, as seen in electoral processes and pluralism, civil liberties, 
functioning government, political participation, and political culture.  Globally this has 
resulted in distort ion of democrat ic values and support for popul ism and 
authoritarian leaders.  

   This group aims to find how global economic volatility, which is 
influenced by globalization, affects people’s satisfaction with their government in 
both developed and developing countries.  Why do people embrace populism and 
authoritarian leaders who are against democracy? How can we reform globalization 
so it serves not only global capitalism, but also accommodates the needs of the 
majority of the world’s people.  

   Topics 

   1. Volatility in global economic order that is influenced by globalization 
and national policy, and how rapidly changing economic problems affect democracy 

   2. Satisfaction with democracy in connection with economic problems 
and their solutions under democratic government 

   3. Popularity of populism and authoritarian leaders who reject 
democratic norms because of economic problems 

   4. Reformation of globalization for the majority of people, and 
approaches to balancing economic development and sustainability of democracy 

   5. Fiscal administration and national security 
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	 	3)		Exhibition	

 The purpose of the exhibition is to create a space to display information 
and present case studies on New Security Challenges and Democracy in both the 
Thai and international contexts. The display space comprises academic presentation 
booths, exhibition boards, and a stage for various performances and contests. 

4. Target Groups 
1,000 participants are expected, including: 

 ๏ Members of the House of Representatives and Senators 
 ๏ Personnel from government agencies, independent state organizations,   

and local administrative organizations  
 ๏ Personnel from relevant international organizations 
 ๏ Scholars in relevant fields 
 ๏ Community and local leaders 
 ๏ Representatives from community development organizations, NGOs, and   

networks 
 ๏ Representatives from private sector or business organizations 
 ๏ Media 
 ๏ Undergraduate and graduate students 
 ๏ The general public 

5. Date, Time, and Venue 
The 24th KPI Congress will be held from November 4th – 6th, 2022 at the 

United Nations Conference Center, Rajadamnern Nok Road, Bangkok. 

Friday, November 4th, 2022  11.00 – 17.30 hrs. 

Saturday, November 5th, 2022  08.00 – 17.00 hrs. 

Sunday, November 6th, 2022  08.00 – 12.00 hrs. 

6. Expected Results 
1) Executives and administrators from the public and private sectors, scholars, 

representatives from government and independent state organizations, local 
administrative organizations, educational institutions, private organizations, media, the 
press, civic organizations, and the general public will share, learn, consider, and 
review the academic findings presented. 
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เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565  
24Th Annual King Prajadhipok’s Institute (KPI) Congress 2022 

2) Academic proposals including lessons and findings are to be obtained to 
enhance Thailand’s democracy in the context of new security challenges. 

กำหนดการจัดงาน

 

24Th KPI Congress Agenda 
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กำหนดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า   
ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 

“ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย” 
(New Security Challenges and Democracy) 
ระหว่างวันที่4-6พฤศจิกายน2565

ณศูนย์ประชุมสหประชาชาติถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพมหานคร

 

 

วันศุกร์ที่	4	พฤศจิกายน	2565	

11.00-13.00 น.  ลงทะเบียน 

13.30-14.30 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายพลากร 

สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด  

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 

14.30-14.40 น.  ชมวิดีทัศน์เปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24   

ประจำปี 2565 

14.40-15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

15.00-16.00 น.  การแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง“NewSecurityChallengesand

Democracy” 

  โดย  Prof. Dr. Victor V. Ramraj 

    University of Victoria, Canada 

16.00-17.30 น.  การอภิปรายมุมมองและประสบการณ์จากต่างประเทศเรื่อง 

“NewSecurityChallengesandDemocracyfromInternational

Perspectives”  

  โดย Prof. Mely Caballero-Anthony  

    Nanyang Technological University, Singapore 

    Renaud Meyer  

    UNDP Resident Representative in Thailand  

    Prof. Jung Kim    

    University of North Koreans Studies, South Korea 

    Christian Lechervy    

    The Ambassador of France to Myanmar  
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  ผู้ดำเนินรายการ

   	 ดร.ชิงชัย	หาญเจนลักษณ์		

    ประธานกรรมการจดังานประชมุวชิาการสถาบนัพระปกเกลา้ ครัง้ที ่24 

 

 

วันเสาร์ที่	5	พฤศจิกายน	2565	

08.00-09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00-10.00 น. การแสดงปาฐกถานำเรื่อง 

“ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย”

  โดย ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.สุรเกียรติ์	เสถียรไทย	

    ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย  

    อดีตรองนายกรัฐมนตรี  

10.00-10.15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

10.15-12.00 น.  การนำเสนอมุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิและอภิปรายร่วมเรื่อง 

“ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย” 

  โดย ดร.ณรงค์	ศิริเลิศวรกุล	   

    อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 

    เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

    ศาสตราจารย์	ดร.ฐิตินันท์	พงษ์สุทธิรักษ์		  

    คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

    ดร.กอบศักดิ์	ภูตระกูล		   

    กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

   	 ดร.ถวิลวดี	บุรีกุล	

    ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า 

  ผู้ดำเนินรายการ  

    นายเสถียร	วิริยะพรรณพงศา		

    ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์ PPTV 

12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-17.00 น.  ลงทะเบียน และเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 
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	 	ห้องย่อยที	่1	เรื่อง	“ประชาธิปไตยและความท้าทายของเทคโนโลยี	

สมยัใหม”่	(Democracy	and	Advanced	Technological	Challenges)

	 	วิทยากร	 	

  	 ดร.ปริญญา	หอมเอนก

	 		 	 ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และระบบเทคโนโลย	ี

	 		 	 ดร.ปิติ	เอี่ยมจำรูญลาภ	

	 		 	 คณะนิติศาสตร	์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

	 		 	 นายสัจจะ	โชคบุญส่งสวัสดิ	์	

	 		 	 ผู้อำนวยการงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ		

	 	 เทคโนโลยีและสารสนเทศ	กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	

	 		 	 นายสันติชัย	อาภรณ์ศร	ี

	 		 	 ผู้แทนจาก	Rocket	Media	Lab	

	 	ผู้ดำเนินรายการ		 	

   นายปุรวิชญ์	วัฒนสุข	

	 		 	 นักวิชาการ	สถาบันพระปกเกล้า	

	 	ผู้สรุป	 	

   ดร.สติธร	ธนานิธิโชติ	

	 		 	 ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย		

	 		 	 สถาบันพระปกเกล้า	

	 	ห้องย่อยที	่2	เรื่อง	“ประชาธิปไตยและการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์”		

	 	(Democracy	and	Geopolitics	Rivalry)	

	 	วิทยากร	

  	 รองศาสตราจารย์	ดร.จิตติภัทร	พูนขำ		 	 	

	 		 	 คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

	 		 	 พลอากาศโท	ภูมิใจ	เลขสุนทรากร		 	

	 		 	 ที่ปรึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	

	 		 	 รองศาสตราจารย	์ดร.ปณิธาน	วัฒนายากร	 	 	

	 		 	 ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความมั่นคง	

	 		 	 ของนายกรัฐมนตร	ีและที่ปรึกษาสภาความมั่นคงแห่งชาต	ิ

	 		 	 นายชวรงค์	ลิมป์ปัทมปาณี	 	 	 	

											 		 	 ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ	

	 	ผู้ดำเนินรายการ		

   ศาสตราจารย์กิตติคุณ	ดร.ไชยวัฒน์	ค้ำช	ู

	 		 	 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง	สถาบันพระปกเกล้า	
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 ผู้สรุป  

   	 นางสาวชมพูนุท	ตั้งถาวร	 

    นักวิชาการผู้ชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า 

 ห้องย่อยที่3เรื่อง“ประชาธิปไตยกับความมั่นคงทางสังคม”

(Democracy and Societal Security) 

 วิทยากร

    นายเอ็นนู	ซื่อสุวรรณ	   

    ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและ 

    ความเสมอภาคทางสังคม 

   	 รองศาสตราจารย์	ดร.ภูเบศร์	สมุทรจักร	  

    สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

    นายแพทย์จเด็จ	ธรรมธัชอารี		  

    เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

    Nuno Cunha  

    Senior Specialist on Social Protection,  

    ILO Country Office for Thailand,  

    Cambodia and Lao People’s Democratic Republic 

 ผู้ดำเนินรายการ 

    ดร.ศรัณยุ	หมั้นทรัพย์  

    นักวิชาการผู้ชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า 

 ผู้สรุป

    ดร.เลิศพร	อุดมพงษ์	 

    นักวิชาการผู้ชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า 

 ห้องย่อยที่4เรื่อง“ประชาธิปไตยและความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม”

  (Democracy and Environmental Security) 

 วิทยากร

 		 	 ดร.ณัฐริกา	วายุภาพ	นิติพน	   

    รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  

   	 ดร.บัณฑูร	เศรษฐศิโรตม์		 	 	

    กรรมการกำกับกิจการพลังงานและ 

    ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

    นายนิวัฒน์	ร้อยแก้ว			   

    นักเคลื่อนไหวเพื่ออนุรักษ์แม่น้ำโขง  

    รางวัล Goldman Environmental Prize 
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   	 ดร.วิจารย์	สิมาฉายา	 	   

    ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

  	 	 นายจตุพร	บุรุษพัฒน์	    

    ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ผู้ดำเนินรายการ  

    นายศุภณัฐ	เพิ่มพูนวิวัฒน์	 

    ผู้อำนวยการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า 

  ผู้สรุปประเด็น  

    ดร.ชลัท	ประเทืองรัตนา 

    นักวิชาการผู้ชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า 

 ห้องย่อยที่5เรื่อง“ประชาธิปไตยโลกาภิวัตน์และการพลิกผันทาง

เศรษฐกจิ”(Democracy,GlobalizationandEconomicDisruption) 

 วิทยากร

  	 	 ดร.บัณฑิต	นิจถาวร	    

    ประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล 

  	 	 รองศาสตราจารย์	ดร.ปิติ	ศรีแสงนาม		   

    คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  	 	 รองศาสตราจารย์	ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร		    

    สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 

 		 	 นายสมโภชน์	อาหุนัย 	   

    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

    บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 

	 		 	 นายมนตรี	มหาพฤกษ์พงศ์	  

    รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 ผู้ดำเนินรายการ 

 		 	 นางณัชชาภัทร	อมรกุล	 

    นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ สถาบันพระปกเกล้า 

 ผู้สรุปประเด็น 

 		 	 นางสาวธีรพรรณ	ใจมั่น 

    ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา  สถาบันพระปกเกล้า 
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วันอาทิตย์ที่	6	พฤศจิกายน	2564	

08.00-09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00-10.30 น. นำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย5กลุ่ม

 โดย

   ๏	ดร.สติธร	ธนานิธิโชติ	 

    ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย  

    สถาบันพระปกเกล้า 

   ๏	นางสาวชมพูนุท	ตั้งถาวร 

    นักวิชาการผู้ชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า 

   ๏	ดร.เลิศพร	อุดมพงษ ์

    นักวิชาการผู้ชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า 

   ๏	ดร.ชลัท	ประเทืองรัตนา 

    นักวิชาการผู้ชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า 

   ๏	นางสาวธีรพรรณ	ใจมั่น	  

    ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา 

    สถาบันพระปกเกล้า  

 ผู้ดำเนินรายการ

   ๏	ดร.ถวิลวดี	บุรีกุล 

    ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า 

10.30-10.45 น. สรุปภาพรวมการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่24

 ประจำปี2565

 โดย

   ๏ ดร.ชิงชัย	หาญเจนลักษณ์	

    ประธานกรรมการจัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า  

    ครั้งที่ 24 

10.45-11.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

11.00-11.30 น.  พิธีมอบรางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ประจำปี2565

11.30-12.00 น.  การแสดงปาฐกถาปิด

 โดย

   ๏ ศาสตราจารย์วุฒิสาร	ตันไชย	

    เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
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The 24th KPI Congress, 2022 

New Security Challenges and Democracy   

4-6 November 2022 
At United Nation Conference Center, Bangkok  
 

Friday,	November	4th,	2022	

11.00 a.m.-01.00 p.m. Registration 

01.30-02.30 p.m.    His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra   
  Vajiraklaochaoyuhua had assigned   
  H.E. Mr. Palakorn Suwanrath, Privy Councilor to preside   
  overtheopeningceremonyofthe24th KPI Congress,   
  2022andExhibition 

02.30-02.40 p.m.    VideoPresentationofthe24thAnnualCongressof 
  KingPrajadhipok’sInstitute,2022 

02.40-03.00 p.m.    Coffee Break 

03.00-04.00 p.m.    Opening keynote address on   
  “NewSecurityChallengesandDemocracy”

    By  Prof. Dr. Victor V. Ramraj,  
      University of Victoria, Canada  

04.00-05.30 p.m.    InternationalPaneldiscussionon: 
  “NewSecurityChallengesandDemocracyfrom 
  International Perspectives” 

    Panelist:
      Prof. Mely Caballero-Anthony  
      Nanyang Technological University, Singapore 

      Renaud Meyer  
      UNDP Resident Representative in Thailand  

      Prof. Jung Kim    

      University of North Koreans Studies, South Korea 

      Christian Lechervy    

      The Ambassador of France to Myanmar   
    Moderator: 
      Dr. Jingjai Hanchanlash,  
      Chairman, 24

th
 KPI Congress Organizing committee 
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Saturday,	November	5th,	2022	

08.00-09.00 a.m.    Registration 

09.00-10.00 a.m.    KeynoteAddresson 

  “NewChallengesofSecurityandDemocracy”

    By  Prof.	Dr. Surakiart	Sathirathai	

      Chairman of Asian Peace and Reconciliation Council   

    (APRC) Former Deputy Prime Minister  

10.00-10.15 a.m.    Coffee Break 

10.15 a.m.-12.00 p.m. PresentationofThaiAcademicPerspectivesandDiscussion 

  on“NewChallengesofSecurityandDemocracy” 

    Panelist: 

      Dr.	Narong Sirilertworakul 

      President of National Science and   

    Technology Development Agency 

      Prof.	Dr.	Thitinan	Pongsudhirak 

      Faculty of Political Science, Chulalongkorn University 

      Dr.	Kobsak Pootrakool 

      Executive Vice President, Bangkok Bank 

      Dr.	Thawilwadee	Bureekul 

      Director of Research and Development Office,  

      King Prajadhipok’s Institute 

   Moderator: 

      Satien Viriyapanpongsa	

      Assistant Vice President-NEWS of PPTV 

12.00-01.00 p.m.    Lunch 

01.00-05.00 p.m.    Registration and Five Group Discussions 
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 GroupDiscussion1:DemocracyandAdvancedTechnological

Challenges 

 Panelist: 

    Dr.	Parinya	Hom-anek	

    Expert in cybersecurity and technology 

    Dr.	Piti	Eiamchamroonlarp	

    Faculty of Law, Chulalongkorn University 

    Mr.	Sajja	Chokeboonsongsawad	

    Director of IT Crime Prevention and Suppression Division, 

    Office of the Permanent Secretary   

  Ministry of Digital Economy and Society.  

  	 	 Mr.	Santichai	Apornsri	

    Representative from the Rocket Media Lab 

 Moderator:  

    Mr.	Purawich	Watanasukh	

    Researcher, King Prajadhipok’s Institute  

 GroupDiscussion2:DemocracyandGeopoliticsRivalry

 Panelist:

    Associate	Prof.	Dr.	Jittipat	Poonkham 

    Faculty of Political Science, Thammasat University. 

    Air	Marshal	Poomjai	Leksuntarakorn 

    Chief of Staff of National Defence Studies Institute,   

  The Royal Thai Armed Forces Headquarters 

   	 Associate	Prof.	Dr.	Panitan	Wattanayagorn 

    Chairman of the Prime Minister’s Security Advisory     

  Committee and adviser to the National Security Council.  

 		 	 Mr.	Chavarong	Limpattamapanee	 

    Chairman of the National Press Council of Thailand 

  Moderator:  

   	 Prof.	Dr.	Chaiwat	Khamchoo 

    Director of the College of Politics and Governance, 

    King Prajadhipok’s Institute  
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 GroupDiscussion3:DemocracyandSocietalSecurity

 Panelist:

    Mr.	Ennoo	Suesuwan 

    Chairman, National Strategy Drafting Committee on   

  Social Cohesion and Just Society 

    Associate	Prof.	Dr.	Bhubate	Samutachak 

    Institute for Population and Social Research,   

  Mahidol University 

    Dr. Jadej Thammatacharee 

    Secretary-General of the National Health Security Office 

    Nuno Cunha  

    Senior Specialist on Social Protection,   

  ILO Country Office for Thailand, Cambodia, and Lao   

  People’s Democratic Republic 

 Moderator: 

   	 Dr.	Saranyu	Mansap 

    Senior Academic, King Prajadhipok’s Institute (KPI) 

    King Prajadhipok’s Institute  

 GroupDiscussion4:DemocracyandEnvironmentalSecurity

 Panelist:

    Dr.	Natarika	Wayuparb	Nitiphon	

    Deputy Director of Thailand Greenhouse Gas Management   

  Organization (Public Organization) 

   	 Dr.	Buntoon	Srethasirote	 	

    Energy Regulatory Commission and Expert in public health   

  and environment  

    Mr.	Niwat	Roykaew	

    The Mekong community’s advocacy and winner of the 2022   

  Goldman Prize  

    Dr.	Wijarn	Simachaya	

    President of Thailand Environment Institute 

    Mr.	Jatuporn	Buruspat 

    Permanent Secretary of Ministry of Natural Resources and   

  Environment 
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 Moderator:

    Mr.	Supanat	Permpoonwiwat 

    Director of The Office of Peace and Governance,  

    King Prajadhipok’s Institute 

 GroupDiscussion5:Democracy,GlobalizationandEconomic

Disruption 

 Panelist: 

   	 Dr.	Bandid	Nijthaworn	

    Chairman of the Foundation for   

  Public Policy and Good Governance 

   	 Associate	Prof.	Dr.	Piti	Srisangnam	

    Faculty of Economics, Chulalongkorn University 

    Associate	Prof.	Dr.	Nipon	Poapongsakorn 

    Thailand Development Research Institute Foundation (TDRI) 

   	 Mr.	Somphote	Ahunai 

    Chief Executive Officer of Energy Absolute Public Company   

  Limited 

   	 Mr.	Montri	Mahaplerkpong 

    Vice Chairman of the Federation of Thai Industries. 

 Moderator: 

    Natchapat	Amornkul 

    Senior Academic, King Prajadhipok’s Institute (KPI) 

 

Sunday,	November	6th,	2022	

08.30-09.00 a.m.  Registration 

09.00-10.30 a.m.  Presentation of the findings from the five group discussions 

 By:  

   ๏ Dr.	Stithorn	Thananithichot	

    Director of the Office of Innovation for Democracy,  

    King Prajadhipok’s Institute  

   ๏ Miss	Chompunoot	Tangthavorn	

    Senior Academic, King Prajadhipok’s Institute (KPI) 
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   ๏ Dr.	Lertporn	Udompong 

    Senior Academic, King Prajadhipok’s Institute (KPI) 

   ๏ Dr. Chalat Pratheuangrattana 

    Senior Academic, King Prajadhipok’s Institute (KPI) 

   ๏	Ms.	Teeraphan	Jaiman	 

    Director, Parliamentary Academic Support Office, 

    King Prajadhipok’s Institute 

  Moderator:  

   ๏ Dr.	Thawilwadee	Bureekul 

    Director of Research and Development Office,  

    King Prajadhipok’s Institute 

10.30-10.45 a.m.   The24th KPI Congress Conclusion 

   By   

   ๏ Dr. Jingjai Hanchanlash 

    Chairman, 24
th
 KPI Congress Organizing committee 

10.45-11.00 a.m.   Coffee Break 

11.00-11.30 a.m.  TheCeremonyoftheKingPrajadhipok’sAwardsforLocal

AdministrativeOrganizations,2022

11.30 a.m.-12.00 p.m. Closing Remark  

    By  

    ๏ Prof.	Woothisarn	Tanchai 

     Secretary-General, King Prajadhipok’s Institute 

 

เอกสารประกอบการแสดงปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง

New Security Challenges and Democracy 
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NewSecurityChallengesandDemocracy

Victor	V.	Ramraj*	

 * Prof. Dr., University of Victoria, Canada 

New Security Challenges
and Democracy

Dr. Victor V. Ramraj

KPI Annual Congress
4 Bangkok 

overview
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new security challenges
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implications
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national 
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pandemic climate crisis

war/cold war governance challenges

democratic backsliding nationalism/xenophobia

state centrism creative problem-solving
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rule of law/institutions

inclusive decision-making

collaboration?

CONSTITUTION

STATE LAW

SUBSIDIARY LAW, REGULATIONS, 
CUSTOMARY LAWS, ETC

STATE LAW

MUNICIPAL LAW 

TRANSNATIONAL 
LAW

LOCAL 
TRADITIONS & 

PRACTICES

INTERNATIONAL LAW

state and non-state actors
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บทคัดย่อ 
บทบาทของมหาอำนาจภายใต้ภูมิรัฐศาสตร์ใหม่และการจัดระเบียบโลกใหม่ในศตวรรษที่ 

21 เป็นที่สนใจของงานวิชาการทั่วโลกในด้านการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายและวิธีการดำเนินการของประเทศ

มหาอำนาจในฐานะผู้นำระบอบประชาธิปไตยที่ปัจจุบันกำลังถูกท้าทายจากประเทศ  

ที่ปกครองด้วยระบอบอำนาจนิยมหรือเผด็จการ บทความนี้นำเสนอ กรณีศึกษาบทบาทของ  

สหราชอาณาจักรในการดำเนินนโยบายต่างประเทศในภูมิภาคยุโรปและเอเชียแปซิฟิกภายใต้

แนวคิด ‘Global Britain’ ซึ่งเป็นแนวคิดที่รัฐบาลพยายามผลักดันและนำเสนอต่อเวทีโลก  

เพื่อแสดงให้เห็นถึงบทบาทใหม่ของสหราชอาณาจักรภายหลังที่ทำการลงประชามติออกจาก  

การเป็นประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปหรืออียูในปี พ.ศ. 2559 บทความนี้มีวัตถุประสงค์

เพื่อวิเคราะห์บทบาทของประเทศสหราชอาณาจักรในฐานะผู้นำด้านประชาธิปไตยผ่านรูปแบบ 

หลักการและนโยบายที่ใช้ในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศภายใต้ภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ 

โดยใช้แนวคิดของ Oliver Turner ที่ได้อธิบายแนวทางการดำเนินนโยบายต่างประเทศของ  

สหราชอาณาจักรใหม่ภายใต้แนวคิด ‘Global Britain’ ในกรอบของ ‘The Narrative of 

หลักประชาธิปไตยภายใต้ภูมิรัฐศาสตร์ใหม่:
บทบาทของสหราชอาณาจักรในภูมิภาคยุโรปและเอเชียแปซิฟิก
ภายใต้แนวคิด‘GlobalBritain’

Democracy	in	the	new	geopolitics:		
The	position	of	the	United	Kingdom	in	Europe	and		
the	Indo-Pacific	regions	within	the	concept	of	‘Global	Britain.’	

อรุณรัตน์		จินดา*	

 * สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 



กา
รป
ระ
ชุม
กล
ุ่ม
ย่
อ
ย
ที่
2

�� การประชุมวิชาการ 
สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 

ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย 

Empire’ หมายถึง การกลับมาใช้หลักการและวิธีการดำเนินการระหว่างประเทศเมื่อครั้งที่  

สหราชอาณาจักรเป็นจักรวรรดิบริติช (The Brit ish Empire) ในช่วงศตวรรษที่ 19   

ถึงต้นศตวรรษที่ 20 เพื่อใช้ในการแพร่ขยายวาทกรรมทางการเมืองและนโยบายต่างประเทศ  

ไปทั่วโลกในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความมั่นคงทางการทหารและการเป็นผู้นำด้าน

การค้าเสรีในฐานะผู้นำโลกในระบอบประชาธิปไตย โดยผู้เขียนได้นำแนวคิดดังกล่าววิเคราะห์

ผ่าน 3 สถานการณ์ ได้แก่ 1) บทบาทของสหราชอาณาจักรในการเข้าไปช่วยเหลือ  

และสนับสนุนรัฐบาลยู เครนในวิกฤตการณ์รัสเซีย-ยู เครน 2) สหราชอาณาจักรกับ  

กรอบความร่วมมือด้านการทหารกับสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียที่มีชื่อเรียกว่า ‘AUKUS’ 

และ 3) การสมัครเข้าร่วมในข้อตกลงความครอบคลุมและความก้าวหน้าเพื่อหุ้นส่วนทางการค้า

ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific 

Partnership) หรือที่รู้จักกันในนาม CPTPP ข้อค้นพบของบทความ คือ บทบาทของ  

สหราชอาณาจักรและนโยบายต่างประเทศจะยังคงดำเนินต่อไปภายใต้แนวคิดความเป็นใหญ่

ของโลก หรือ global approach ที่รัฐบาลได้ใช้เป็นหลักการสำคัญในการดำเนินนโยบาย  

ต่างประเทศของรัฐบาลสหราชอาณาจักรมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2   

โดยเฉพาะอย่างยิ่ งสหราชอาณาจักรจะนำกรอบนโยบายหรือแนวคิดในบทบาทของ  

จักรวรรดิบริติชภายใต้แนวคิด ‘Global Britain’ นำเสนอบทบาทในฐานะผู้นำในการสนับสนุน

รัฐบาลประชาธิปไตย ผ่านความร่วมมือทางด้านการค้า ความมั่นคงทางการทหาร และ  

การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ทั้งนี้สหราชอาณาจักรยังคงเล็งเห็นถึงผลประโยชน์  

แห่งชาติเป็นสำคัญและมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการต่อต้านระบอบอำนาจนิยมหรือเผด็จการ 

คำสำคัญ: หลักประชาธิปไตย, ภูมิรัฐศาสตร์ใหม่, สหราชอาณาจักร, แนวคิด ‘Global 

Britain’, ระบอบอำนาจนิยมหรือเผด็จการ 

 

Abstract 
The role of the Great Power in the twenty-first century has been consistently 

highlighted in scholarly politics and international studies over the last five years, 

particularly the policy implementation of the Great Power as the democratic 

leadership to prevent the threat of authoritarian governments. In this respect, this 

article focuses on the position of the United Kingdom in Europe and the Indo-

Pacific region after the European referendum in 2016 within the concept of ‘Global 

Britain’. The article analyses the UK’s position in the democratic leadership, drawing 

on Oliver Turner’s classification of a new British foreign policy within the ‘Global 

Britain’ concept and the narrative of Empire.  This notion is in recognising the 

legacies of an empire which pervade UK political and foreign policy discourse, 



การประชุมกลุ่มย่อ
ย
ที่2

��การประชุมวิชาการ 
สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 

ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย 

particularly the dimension of military security, liberal democracy, and free trade. In 

this context, the article examines this approach through three scenarios. These 

include 1) the UK’s support for Ukraine in the case of Russia’s invasion of Ukraine 

in 2022; 2) the UK’s engagement in the ‘AUKUS’ Partnership; and 3) the UK’s 

cooperation in the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific 

Partnership or CPTPP. The article argues that British foreign policy has consistently 

been characterised by a global approach, due mostly to imperial legacies, in order 

to achieve national interests. The UK government thus promotes its position in 

democratic leadership through a new alliance of free trade, military security, and 

humanitarian aid under the concept of ‘Global Britain’. The UK, in particular, 

prioritises national interests and opposes authoritarian and dictatorial regimes. 

Keywords:Democracy, the new geopolitics, the United Kingdom, the ‘Global Britain’ 

concept, Authoritarian and Dictatorship. 
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บทนำ  
ภูมิรัฐศาสตร์ใหม่และการจัดระเบียบโลกใหม่ กำลังเป็นประเด็นที่สนใจของนักวิชาการ

และนักเศรษฐศาสตร์ในสาขาระหว่างประเทศ การศึกษาด้านภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics)   

มีความหมายโดยทั่วไป คือ การศึกษาการเมืองที่มีเหตุและปัจจัยทางภูมิศาสตร์เป็นตัวกำหนด 

(สถาพร ศรีสัจจัง, 2564) งานวิจัยและงานวิชาการทั่วโลกในด้านการเมืองและความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ได้มุ่งเน้นศึกษาระบอบประชาธิปไตยกับการแข่งขันและ

การเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ โดยได้มีการศึกษาคู่ขนานกับการจัดระเบียบโลกใหม่  

ในศตวรรษที่ 21 ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับความสำคัญหรือ  

การเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงการเมืองและนโยบายต่างประเทศ

ของอังกฤษในรอบ 43 ปี กับการตัดสินใจถอนตัวออกจากการเป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

หรืออียูโดยได้มีการลงประชามติในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 หรือที่รู้จักกันในนาม เบร็กซิต 

(Brexit) และได้มีผลการสิ้นสุดการเป็นประเทศสมาชิกอย่างเป็นทางการใน พ.ศ. 2563 

(Gamble, 2003) 2) การจัดระเบียบโลกใหม่หลังวิกฤตการณ์โรคระบาด Covid-19   

(กานต์ธีรา ภูริวิกรัย, 2563) 3) วิกฤตการณ์รัสเซีย-ยูเครน ที่เป็นสงครามยืดเยื้อตั้งแต่  

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลต่อการขาดแคลนน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ 

การเกิดภาวะเงินเฟ้อ และปัญหาผู้อพยพในภูมิภาคยุโรป (Tisdall, 2022) 4) เหตุการณ์  

ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ในประเด็นการเยือนไต้หวันของนางแนนซี เพโลซี 

ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา (หริรักษ์ สูตะบุตร, 2565) 

จากเหตุการณ์ทั้งหมดที่ผู้เขียนได้กล่าวในข้างต้นนั้น กล่าวโดยสรุปได้ว่า โลกกำลังเข้าสู่ยุคใหม่

ของภูมิรัฐศาสตร์ การแข่งขันของมหาอำนาจทั่วโลกกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายจาก  

กลุ่มประเทศฝ่ายตรงข้าม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศที่ปกครองด้วยระบอบอำนาจนิยม

หรือเผด็จการ หลักฐานที่สามารถใช้สนับสนุนข้อเท็จจริงนี้ คือ งานวิจัยด้านความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศจำนวนมากได้มีการวิเคราะห์และถกเถียงกันอย่างแพร่หลายว่า โลกตะวันตก

กำลังล่มสลายแล้วหรือไม่? สืบเนื่องมาจากนโยบายต่างประเทศของประเทศมหาอำนาจ ได้แก่ 

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เยอรมนี รวมทั้งหลายประเทศในกลุ่มประเทศสมาชิก

สหภาพยุโรปหรืออียูได้มุ่งเน้นนโยบายพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศโลกตะวันออก   

หรือที่เรียกว่า “The Decline of the West” (Beeson, 2020; Spagnol, 2020; Cox, 2021; 

Bratton, 2022) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ประเทศตะวันตกหลายประเทศมุ่งเน้นการเข้ามา  

มีบทบาทและพัฒนาความสัมพันธ์เชิงพันธมิตรทางเศรษฐกิจกับ จีน อินเดีย อิรัก อิหร่าน   

และกลุ่มประเทศอาเซียน แม้ว่าประเทศเหล่านี้มิได้มีส่วนในการสนับสนุนและปกครองด้วย

ระบอบประชาธิปไตยแต่อย่างใด สามารถกล่าวได้ว่า การที่มีจุดแข็งทางด้านเศรษฐกิจของชาติ

ต่างๆนั้นอาจไม่จำเป็นที่จะต้องใช้หลักการประชาธิปไตยเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในด้าน

เศรษฐกิจโลกอีกต่อไป (Taussing & Jones, 2018) ดังนั้น ผลที่ตามมาคือ การเป็นแม่แบบ

หรือผู้นำประชาธิปไตยของชาติมหาอำนาจตะวันตก รวมกับปัญหาภายในที่ประเทศที่กำลัง
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เผชิญอยู่ ได้แก่ ปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ  

และแรงงาน รวมทั้งปัญหาสังคมต่างๆ ได้ส่งผลต่อความถดถอยของระบอบประชาธิปไตย  

ในภูมิรัฐศาสตร์และระเบียบโลกใหม่ บทความนี้ผู้ เขียนจึงมีคำถามที่ต้องการค้นหาว่า 

มหาอำนาจเหล่านี้จะมีรูปแบบ หลักการ หรือนโยบายในการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างไร? 

เมื่อรัฐบาลประชาธิปไตยไม่อาจจัดการกับปัญหาภายในประเทศได้ อีกทั้งประชาชนได้รับ  

ความเดือดร้อนในด้านคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ในระยะยาวส่งผลต่อการไร้ซึ่งแรงศรัทธาและ

ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลประชาธิปไตย 

ประเทศสหราชอาณาจักร เป็นประเทศที่สามารถแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนของ   

การแข่งขันทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ในฐานะผู้นำในการสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยและ  

ต่อต้านระบอบอำนาจนิยม (The Integrated review, 2021; Their, 2021) ดังจะเห็นได้จาก

ปัจจุบัน บทบาทของรัฐบาลสหราชอาณาจักรได้มุ่งดำเนินนโยบายผ่านแนวคิด ‘Global Britain’ 

ตัวอย่างเช่น การเข้าไปช่วยเหลือและสนับสนุนรัฐบาลยูเครน โดยนายบอริส จอห์นสัน   

นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร และประธานาธิบดียูเครน นายโวโลดีมีร์ เซเลนสกี ได้มี  

การเข้าพบกันทั้งอย่างทางการในเดือนเมษายนที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงนโยบายต่างประเทศ

ของรัฐบาลสหราชอาณาจักรหลังจากออกจากการเป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรืออียู   

สหราชอาณาจักรยังคงต้องการที่จะกลับเข้าไปมีบทบาทในยุโรปอีกครั้งในฐานะ “ผู้นำ  

โลกประชาธิปไตย” และ “ต่อต้านอำนาจนิยมของรัฐบาลรัสเซียอย่างชัดเจน” นอกจากนี้  

การมุ่งขยายอิทธิพลความมั่นคงทางการทหาร และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจไปยังภูมิภาค

เอเชีย-แปซิฟิก ในเดือนกันยายนปี พ.ศ. 2564 สหราชอาณาจักรได้เข้าร่วมกรอบความร่วมมือ

ด้านการทหารกับสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย หรือมีชื่อเรียกว่า “AUKUS” ในการร่วม

สนับสนุนออสเตรเลียในการสร้างกองเรือดำน้ำนิวเคลียร์ มีนัยสำคัญเพื่อต่อต้านจีน  

ในมหาสมุทรแปซิฟิก (Kuo, 2021, O’Brien, 2021) และการสมัครเข้าร่วมในข้อตกลง  

ความครอบคลมุและความกา้วหนา้เพือ่หุน้สว่นทางการคา้ภาคพืน้เอเชยีแปซฟิกิ (Comprehensive 

and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) หรือที่รู้จักกันในนาม CPTPP 

(The Integrated Review, 2021) สะท้อนให้เห็นถึงการขยายบทบาทของสหราชอาณาจักร

ภายหลังที่ออกจากสหภาพยุโรปในการคานอำนาจทางเศรษฐกิจระหว่างสหราชอาณาจักร  

และจีน โดยมีทิศทางเดียวกันกับสหรัฐอเมริกา 

บทความนีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาบทบาทของผูน้ำประชาธปิไตยในยคุของการเปลีย่นแปลง 

ของภูมิรัฐศาสตร์ หรือ ภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ โดยศึกษาผ่านกรณีศึกษา ประเทศสหราชอาณาจักร

ภายหลังที่ออกจากการเป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปในปี พ.ศ. 2563 และดำเนินนโยบาย

ต่างประเทศภายใต้แนวคิด ‘Global Britain’ และเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของการแข่งขันทาง

ภูมิศาสตร์ของประเทศสหราชอาณาจักรภายใต้การแข่งขันภูมิรัฐศาสตร์ใหม่และระเบียบ  

โลกใหม่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน  

การกำหนดแนวทางในการร่วมมือระหว่างประเทศในด้านต่างๆ ได้แก่ การค้า การเงินและ  
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ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย 

การลงทุน การศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงและการทหาร ต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางการค้าและการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังคงเป็นพื้นที่ที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรสามารถเข้ามาสนับสนุน

ระบอบประชาธิปไตยและต่อต้านอำนาจนิยมหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนในไทยต่อไป  

บทบาทของสหราชอาณาจักรในภูมิภาคยุโรปและเอเชียแปซิฟิก  
ภายใต้แนวคิด ‘Global Britain’ 

สหราชอาณาจักรกับการเป็นผู้นำด้านการสนับสนุนประชาธิปไตยได้ถูกระบุไว้ในนโยบาย

ของประเทศและเป็นที่ยอมรับในประเทศต่างๆทั่วโลกมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่สิ้นสุด

สงครามโลกครั้ งที่ 2 (Yougov , 2020; Kap i l a , 2022) แต่ ในปั จจุ บั นบทบาท  

ผู้นำประชาธิปไตยของสหราชอาณาจักรกำลังถูกท้าทายจากรัฐบาลอำนาจนิยมเป็นอย่างมาก   

งานวิจัยและงานวิชาการจำนวนมากได้มีการวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นว่า ความเป็น  

ผู้นำในโลกประชาธิปไตยของสหราชอาณาจักรได้เสื่อมถอยลง สามารถเห็นได้ชัดเจนจาก  

การทำประชามติว่าด้วยการถอนตัวออกจากการเป็นประเทศสมาชิกแห่งสหภาพยุโรปของ  

สหราชอาณาจักรในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 หรือที่รู้จักกันในชื่อ เบร็ทซิท (Brexit)   

นักวิชาการด้านการเมือง เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้มีข้อกังวลและ  

ถกเถยีงกนัในเรือ่งการลงประชามตทิีอ่าจไมถ่กูตอ้งตามหลกัประชาธปิไตยและหลกัธรรมาภบิาล 

เนื่องจากผู้นำและรัฐบาลใหม่ที่เข้ามาปกครองสหราชอาณาจักรขาดความเป็นประชาธิปไตย 

และการเพิ่มขึ้นของบทบาทของพรรคประชานิยมที่มีนโยบายขวาจัด (right-wing populist 

party) ที่อาจมีหลักการการบริหารประเทศขัดแย้งกับหลักประชาธิปไตย (ธีรวิทย์ วชิรคพรรณ, 

2559) ในการศึกษาล่าสุดของ Adam Forrest ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ยืนยันว่า   

สหราชอาณาจักรกำลังเข้าสู่ยุคเสื่อมถอยของระบอบประชาธิปไตยภายใต้แนวคิดประธิปไตย

แบบมีตำหนิ (Flawed Democracy) โดยชี้วัดจากดัชนีประชาธิปไตยทั่วโลก ประกอบไปด้วย

มิติด้าน ความอิสรภาพ เสรีภาพของประชาชน และหลักธรรมาภิบาลของรัฐบาล โดยผลดัชนี

ประชาธิปไตยปี พ.ศ. 2565 ได้ปรากฏอย่างชัดเจนว่า สหราชอาณาจักรกำลังมีปัญหา  

ด้านประชาธิปไตยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพลักษณ์และความเชื่อใจที่มีต่อนายกรัฐมนตรีอย่าง

นายบอริส จอห์นสัน (Forrest, 2022; พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์, 2565) 

รัฐบาลสหราชอาณาจักรแม้ว่ากำลังเผชิญกับปัญหาที่รุมเร้าภายในประเทศ ได้แก่  

ความไม่มั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศภายหลังการลงประชามิติถอนตัวจาก

สมาชิกสหภาพยุโรป (Brexit) วิกฤตการณ์ Covid-19 ที่รัฐบาลเผชิญกับปัญหาการจัดการด้าน

สาธารณสุขในประเทศ (The National Health Services: NHS) และสงครามยืดเยื้อระหว่าง

รัสเซียและยูเครน รัฐบาลตัดสินใจคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ พลังงาน และการเงินกับรัสเซีย   

ส่งผลต่อราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นในหลายประเทศในทวีปยุโรปรวมทั้งภายในสหราชอาณาจักร 
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ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย 

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลสหราชอาณาจักรยังคงมุ่งหน้านำเสนอและใช้แนวคิด ‘Global Britain’   

ในนโยบายต่างประเทศใหม่ภายหลังที่ออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการ  

ในปี พ.ศ. 2563 และในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 รัฐบาลได้ประกาศหลักการการดำเนิน

นโยบายต่างประเทศในเอกสารที่มีชื่อว่า ‘The Integrated Review: Global Britain in a 

Competitive Age’ มุ่งเน้นการอธิบาย วิธีการดำเนินนโยบายต่างประเทศและเป้าหมายของ  

สหราชอาณาจักรใหม่ภายใต้ ‘Global Britain’ การกลับมาสู่ความอิสระภายใต้อำนาจอธิปไตย

และอัตลักษณ์ของสหราชอาณาจักร หรือแนวคิดที่เรียกว่า ‘taking back control’ (Gamble, 

2018) รัฐบาลจึงได้มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ในการแข่งขันและพัฒนาความร่วมมือด้านการค้า

และการลงทุนไปทั่วโลก มุ่งให้ความสำคัญกับโลกฝั่งตะวันออกเพื่อการขยายอิทธิพลมาใน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อย่างไรก็ตามสหราชอาณาจักรก็จะยังไม่ตัดความสัมพันธ์กับ  

ประเทศต่างๆ ในยุโรป พร้อมที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ  

อย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง (Daddow, 2019; The Integrated review, 2021)   

ถึงแม้ว่าแนวคิด ‘Global Britain’ จะยังคงเป็นที่ถกเถียงในหมู่นักวิชาการจำนวนมาก ในการให้

ความหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในรัฐบาลสหราชอาณาจักรภายหลังการออกจากการเป็น

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรืออียู ภายใต้วัตถุประสงค์ของบทความนี้ ผู้เขียนได้ทำการศึกษา

ผ่านเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสารทางการจากรัฐบาล สุนทรพจน์ของ  

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในหลายตำแหน่ง งานวิจัยและบทความวิชาการที่ได้ศึกษานโยบาย

ต่างประเทศของสหราชอาณาจักรในช่วงหลังจากการออกจากการเป็นประเทศสมาชิกอียู   

ผู้เขียนได้ค้นพบว่า บทบาทของสหราชอาณาจักรและนโยบายต่างประเทศจะยังคงดำเนินต่อไป

ภายใต้แนวคิดความเป็นใหญ่ของโลก หรือ global approach ที่รัฐบาลได้ใช้เป็นหลักการสำคัญ

ในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลสหราชอาณาจักรมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สิ้นสุด

สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ความยิ่งใหญ่ในอดีตในสมัยที่สหราชอาณาจักร

อยู่ในบทบาทของจักรวรรดิบริติช (British Empire) เพื่อนำกลับเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์

แห่งชาติต่อไป หนึ่งในบทบาทของสหราชอาณาจักรในปัจจุบันภายใต้แนวคิด ‘Global Britain’ 

คือ การให้ความสำคัญแก่ผลประโยชน์แห่งชาติ ผ่านบทบาทผู้นำในการสนับสนุนรัฐบาล

ประชาธิปไตยและพร้อมที่จะเผชิญหน้าและต่อต้านระบอบอำนาจนิยม (Their, 2021) ผู้เขียน

ได้เลือก 3 เหตุการณ์สำคัญที่สามารถแสดงให้เห็นถึงบทบาทของรัฐบาลสหราชอาณาจักร  

ในการแข่งขันภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ในปัจจุบัน ได้แก่ 1) บทบาทของรัฐบาลสหราชอาณาจักร  

ในภูมิภาคยุโรป ผ่านสงครามรัสเซีย-ยูเครน 2) การมุ่งขยายอิทธิพลของสหราชอาณาจักร  

ด้านความมั่นคงทางการทหารและเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในกรอบความร่วมมือ 

‘AUKUS’ และ the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific 

Partnership or CPTPP 
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ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย 

1.  บทบาทของรัฐบาลสหราชอาณาจักรในภูมิภาคยุโรป   
 ผ่านสงครามรัสเซีย-ยูเครน 

ภาพที่ประจักษ์แก่สายตาประชาชนทั่วโลกเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา เมื่อประธานาธิบดี

ยูเครน นายโวโลดิมียร์ เซเลนสกี ได้ต้อนรับการมาเยือนอย่างเป็นทางการของนายบอริส 

จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ถือว่ า เป็นการเยือนครั้ งแรกของผู้นำ  

โลกประชาธิปไตยที่มาจากทวีปยุโรป นักวิชาการหรือสำนักข่าวบางแห่งได้มีการเปรียบเทียบว่า 

รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้เดินทางมาเยือนยูเครนก่อนที่สองประเทศผู้นำของสหภาพยุโรป

ได้แก่ นายเอ็มมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส และนายโอลาฟ ชอลซ์ นายกรัฐมนตรี

คนใหม่ของเยอรมนี ที่ยังไม่มีสัญญาณใดๆว่าจะมีการเยือนประเทศยูเครน จากเหตุการณ์นี้

สะท้อนให้เห็นนัยยะทางการแข่งขันภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ของสหราชอาณาจักรที่ได้มีการแข่งขันกับ

กลุ่มประเทศผู้นำสหภาพยุโรป โดยรัฐบาลอังกฤษได้แสดงตนอย่างชัดเจนในการกลับมา  

มีบทบาททางด้านความมั่นคงการทหารในยุโรปอีกครั้ง ภายหลังที่ได้ถอนตัวออกจากการเป็น

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา โดยรัฐบาลของนายบอริส  

ได้ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนว่า สหราชอาณาจักรจะเป็นผู้นำในการเผชิญหน้ากับความก้าวร้าว 

ความรุนแรงในการใช้อำนาจของรัฐบาลรัสเซียต่อสงครามรัสเซีย-ยูเครน และที่สำคัญรัฐบาล  

มีความต้องการที่จะกลับมาสร้างอิทธิพลด้านความมั่นคงและแสนยานุภาพทางการทหาร  

ในภูมิภาคยุโรปอีกครั้งภายใต้แนวคิด ‘Global Britain’ (Tisdall, 2022) สิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญ  

ที่กระตุ้นให้สหราชอาณาจักรเข้าไปมีบทบาทในสงครามรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งถือว่าเป็นสงคราม  

ครั้งยิ่งใหญ่ในยุโรปหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ. 1945 คือ ปัจจัยแรก ได้แก่   

สหราชอาณาจักรมองว่าสงครามรัสเซีย-ยูเครนในครั้งนี้เป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ระหว่าง

ระบอบประชาธิปไตยและระบอบอำนาจนิยมทั่วโลก ดังนั้นสหราชอาณาจักรจึงเข้าไปมีบทบาท

ผ่านความสัมพันธ์พิเศษระหว่างสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา (The US-UK Special 

Relationship) ภูมิหลังและประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศที่มีความผูกพันกันในด้าน  

ความมั่นคงทางการทหาร ทำให้รัฐบาลสหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในผู้นำองค์การสนธิสัญญา

แอตแลนติกเหนือ (North Atlantic Treaty Organisation: NATO) หรือที่รู้จักกันในนาม 

องค์การนาโต ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งและดำเนินนโยบายความร่วมมือทางการเมืองและ

การทหารของประเทศค่ายเสรีประชาธิปไตยเพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์และอำนาจนิยม (Foerster 

& Raymond, 2017) ปัจจัยที่สอง ได้แก่ นโยบายต่างประเทศของสหราชอาณาจักรหลังจาก

ออกจากการเป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป รัฐบาลมีความต้องการที่จะขยายอิทธิพลและ

รักษาบทบาทของประเทศในฐานะ ‘Great Power’ ในบริบทของเวทีโลก (Morris, 2020)   

สหราชอาณาจักรจึงเข้าไปมีบทบาทในสถานการณ์โลกที่สำคัญซึ่งได้แก่สงครามรัสเซีย-ยูเครน  

ที่ยืดเยื้อมานานกว่า 6 เดือน เพื่อยังคงรักษาความเป็นผู้นำในด้านโลกประชาธิปไตยแม้ว่า

การเมืองภายในประเทศจะมีปัญหาเรื้อรังนับตั้งแต่ช่วงการทำประชามติในปี พ.ศ. 2559 และ

ปัจจัยที่สาม คือ สหราชอาณาจักรกำลังแข่งขันเพื่อแย่งชิงความเป็นผู้นำที่มีอำนาจและอิทธิพล
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ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย 

ในทวีปยุโรปกับประเทศฝรั่งเศสและเยอรมนี และถือว่าเป็นการท้าทายกฎเกณฑ์ต่างๆ   

ของสหภาพยุโรป สิ่งนี้ผู้เขียนมองว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนของการแข่งขันและ

การเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบัน  

จากเหตุการณ์ที่ได้กล่าวมาในข้างต้นสามารถนำมาวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิดของ   

Oliver Turner ที่ได้กล่าวถึงแนวคิด ‘Global Britain’ ในบริบทของ ‘The Narrative of Empire’   

หมายถึง รัฐบาลจะใช้หลกัการและวิธกีารดำเนินการระหว่างประเทศเมื่อครัง้ที่สหราชอาณาจักร 

เป็นจักรวรรดิบริติช (The British Empire) ดังนั้นบทบาทของสหราชอาณาจักรในเหตุการณ์

สงครามรัสเซีย-ยูเครน จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือทั้งระยะสั้นและระยะยาวและจะก่อให้เกิด

ความพึ่ งพิ งทางเศรษฐกิจและมนุษยธรรม อีกทั้ งแนวคิดนี้ ได้สอดคล้องกับแนวคิด 

‘gentlemanly capitalism’ ของ Cain and Hopkins ในปี ค.ศ. 1980 กล่าวไว้ว่ารัฐบาล  

มหาอำนาจจะเข้าไปช่วยเหลือหรือแทรกแซงในเหตุการณ์วิกฤตของประเทศชายขอบ 

(Periphery Countries) เพื่อเข้าไปมีอิทธิพลและขยายบทบาทความเป็นมหาอำนาจต่อไป   

อาจจะกล่าวได้ว่า ประเทศยูเครนจึงอาจเปรียบเสมือนประตูเปิดทางให้สหราชอาณาจักร  

กลับเข้าไปมีบทบาทในภูมิภาคยุโรปอีกครั้งในมิติด้านความมั่นคงทางการทหารและเศรษฐกิจ  

กล่าวโดยสรุป สหราชอาณาจักรกับบทบาทการเป็นผู้นำประชาธิปไตยผ่านสงครามรัสเซีย-

ยูเครน ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่รัฐบาลอาจจะสามารถแสดงให้เห็นถึงความหมายของ  

แนวความคิด ‘Global Britain’ ในบริบทที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงทางการทหารเพื่อที่จะ  

ส่งเสริมและรักษาบทบาทของสหราชอาณาจักรในภูมิภาคยุโรปต่อไปในอนาคตแม้ว่าจะไม่ได้

เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปแล้วก็ตาม 

2. การมุ่งขยายอิทธิพลของสหราชอาณาจักรด้านความมั่นคง  
 ทางการทหารและเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Indo-Pacific) เป็นกระแสการเมืองของโลกใหม่ในช่วง 10 ปี  

ที่ผ่านมาแทนที่คำว่าเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific) นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ภูมิภาคเอเชีย-

แปซิฟิก ถือได้ว่าเป็นภูมิภาคที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ ดังนั้นภูมิภาคนี้  

จึงกลายเป็นจุดยุทธศาสต์ที่สำคัญของประเทศต่างๆ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศยุโรป 

ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งสหราชอาณาจักร (จิตติภัทร พูนขำ, 

2564) รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้มุ่งเน้นการพัฒนากรอบความร่วมมือและการสร้างพันธมิตร

ในทุกรูปแบบภายใต้แนวคิด ‘Global Britain’ ที่ได้ระบุและประกาศไว้อย่างเป็นทางการ  

ในเอกสาร The Integrated Review ในเดอืนมนีาคมปทีีผ่า่นมา และไดเ้นน้ยำ้ถงึการเสรมิสรา้ง 

ความร่วมมือในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในมิติด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง และวัฒนธรรม   

มีนัยสำคัญเพื่อเป็นการท้าทายการผงาดขึ้นมามีอำนาจทางเศรษฐกิจโลกและความมั่นคงของ

รัฐบาลจีน (Smidak, 2021) ในบทความนี้ผู้เขียนได้นำเสนอกรอบความร่วมมือใหม่ของ   

สหราชอาณาจักรต่อประเทศพันธมิตรต่างๆ ในด้านความมั่นคงทางการทหารและเศรษฐกิจ 
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ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย 

เพื่อเป็นการชี้ให้เห็นถึงการแข่งขันในภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ภายใต้รัฐบาลประชาธิปไตย ที่สะท้อน  

ให้เห็นผ่านทางนโยบายต่างประเทศใหม่ของสหราชอาณาจักรที่ได้ใช้แนวคิด ‘Global Britain’ 

ในการสร้างอิทธิพลและอำนาจใหม่ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกภายหลังที่ถอนตัวออกจากการเป็น

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรืออียู  

2.1ความร่วมมือด้านการทหารกับสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียหรือกลุ่มพันธมิตร

ด้านความมั่นคงไตรภาคีที่มีชื่อว่า“AUKUS”

 บทบาทของสหราชอาณาจักรผ่านทางความร่วมมือ “AUKUS” โดยชื่อมาจาก  

ตัวอักษรของ 3 ประเทศพันธมิตรรวมกัน ได้แก่ ออสเตรเลีย (Australia) สหราชอาณาจักร 

(The United Kingdom) และ สหรัฐอเมริกา (The United States) (Barnes & Hills, 2022) 

ความร่วมมือนี้ถือว่าเป็นประตูสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการขยายอิทธิพลของสหราชอาณาจักร  

ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งเป็นหลักการหรือนโยบายต่างประเทศในรูปแบบใหม่ภายใต้แนวคดิ 

‘Global Britain’ และในขณะเดียวกันสหราชอาณาจักรก็ได้กลับมาร่วมมือกับพันธมิตรเก่า   

ที่ได้มีความผูกพันการในประวัติศาสตร์ ภาษา และวัฒนธรรม หรือที่รู้จักกันในกลุ่มประเทศ  

ที่ใช้ภาษาอังกฤษ (English Speaking) หรือกลุ่ม Anglosphere ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการอาจ

กลับมาใช้รูปแบบ นโยบาย และกลุ่มประเทศพันธมิตรเดิมก่อนยุคจักรวรรดิบริติช (British 

Empire) ที่ได้ล่มสลายไปในต้นศตวรรษที่ 19 และก่อนที่จักรวรรดิจะเกิดความอ่อนแอทางด้าน

การทหารและการค้าภายหลังวิกฤตการณ์คลองสุเอซในปี ค.ศ.1956 (Suez Crisis) (Gamble, 

1985; Lee, 1966; Darwin, 2011) สอดคล้องกับแนวคิดของ Oliver Turner ในบริบทของ 

‘The Narrative of Empire’ 

 ความร่วมมือด้านการทหารกับสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย หรือกลุ่มพันธมิตร

ด้านความมั่นคงไตรภาคี หรือ “AUKUS” ได้มีการจัดตั้งขึ้นในเดือนกันยายนปี พ.ศ. 2564 

เป็นความร่วมมือด้านกลาโหมของ 3 ประเทศมหาอำนาจประชาธิปไตย ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 

ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร ซึ่งข้อตกลงนี้จะมุ่งเน้นในด้านของการแลกเปลี่ยน

เทคโนโลยีและการเข้าไปช่วยเหลือประเทศออสเตรเลียในการสร้างเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์

จำนวนทั้งสิ้นรวม 8 ลำ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการรวมกลุ่มทางด้านความมั่นคงทางการทหารที่ใหญ่

และเป็นที่จับตามองภายหลังจากการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามเย็น นักวิชาการ

ทั่วโลกได้มีการเขียนวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการรวมตัวของพัธมิตรของทั้ง 3 ประเทศนี้   

โดยส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า “AUKUS” เกิดขึ้นเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการคานอำนาจและ

ทา้ทายโดยตรงจากจนีในภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิกิ แมว้า่ในเอกสารความรว่มมอืและในการประกาศ 

ทั้งสามประเทศจะยืนยันว่า “AUKUS” เป็นความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพ

ในภิมภาคเอเชีย-แปซิฟิกในระยะยาวและถือเป็นยุทธศาสตร์ข้ามชาติ (Regional Strategy)   

ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรพร้อมและเต็มที่ที่จะส่งเสริมด้านความมั่นคง  

ในระบอบประชาธิปไตยและปกป้องภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก จากการผงาดขึ้นมามีอำนาจของจีน 
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ในมุมมองของผู้เขียนได้มองว่า AUKUS คือ สัญลักษณ์ที่ชัดเจนของการถ่วงดุลอำนาจจีน  

ส่งตรงจากสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรผ่านน่านน้ำของออสเตรเลียในภูมิภาคเอเชีย-  

แปซิฟิกในการแข่งขันภูมิรัฐศาสตร์ใหม่และระเบียบโลกใหม่ในศตวรรษที่ 21 รัฐบาล  

สหราชอาณาจักรได้เน้นย้ำแนวคิด “Global Britain” ที่จะถูกใช้ในภูมิภาคนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึง

บทบาทความเป็น “Great Power” ของสหราชอาณาจักรสามารถขยายหรือมีอิทธิพลเพิ่ม  

มากขึ้นได้แม้ว่าจะออกจากสหภาพยุโรปแล้วก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นและ  

บทวิเคราะห์ของศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข อาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้กล่าวว่า “แม้การแข่งขันทาง

ภูมิรัฐศาสตร์ของรัฐมหาอำนาจใหญ่จะไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ แต่ทว่าย้อนไปในยุคสงครามโลก

ครั้งที่ 1 สงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามเย็น ศูนย์กลางการแข่งขันจะอยู่ในยุโรป แต่ใน

ศตวรรษที่ 21 เป็น “ศตวรรษเอเชีย” (Asian Century)” (BBC News ไทย, 2565) 

2.2ข้อตกลงความครอบคลุมและความก้าวหน้าเพื่อหุ้นส่วนทางการค้าภาคพื้นเอเชีย-

แปซิฟิก(TheComprehensiveandProgressiveAgreementforTrans-Pacific

Partnership:CPTPP)

 กระแสการรวมกลุ่มทางการค้าในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เป็นที่สนใจของประเทศ

มหาอำนาจทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้ถอนตัวจาก  

ข้อตกลง Trans-Pacific Partnership (TPP)1 ในปี พ.ศ. 2560 ในปัจจุบันประเทศสมาชิกของ 

CPTPP มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 11 ประเทศ ได้แก่ ชิลี นิวซีแลนด์ สิงค์โปร์ บรูไน ออสเตรเลีย 

มาเลเซีย เวียดนาม แคนาดา แม็กซิโก และญี่ปุ่น (กรมเจรจาการค้าต่างประเทศ กระทรวง

พาณิชย์, 2563) บทบาทรัฐบาลสหราชอาณาจักรซึ่งนำโดย นายกรัฐมนตรี บอริส จอห์นสัน 

มีความต้องการที่จะเข้าร่วมในข้อตกลง CPTPP อย่างชัดเจน โดยรัฐบาลได้มีวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายในการเข้าร่วม คือ จะทำให้สหราชอาณาจักรสามารถเพิ่มอิทธิพลและบทบาทในด้าน

การค้ากับคู่ค้ารายใหม่ได้และสามารถนำมาซึ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลมาให้

ประเทศในระยะยาว อีกยังสามารถทำการค้ากับกลุ่มประเทศสมาชิกโดยไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า

และส่งออกอาหาร เครื่องดื่มและรถยนต์ และความร่วมมือนี้เป็นประตูสำคัญในการเร่งพัฒนา

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีและบริการของสหราชอาณาจักรต่อประเทศต่างๆภายหลังที่ถอนตัว

ออกจากการเป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรืออียู (Department for International Trade, 

2020) 

 แนวคดิ “Global Britain” คอื หลกัการทีส่ำคญัทีใ่ชผ้ลกัดนัใหร้ฐับาลสหราชอาณาจกัร 

มุ่งเน้นในการให้ความสนใจในการทำการค้ากับประเทศสมาชิกใหม่ๆ โดยรัฐบาลได้มี  

ความสนใจที่จะเข้าร่วม CPTPP ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2563 เมื่อกระบวนการช่วงเปลี่ยนผ่าน 

 1 ชื่อเดิมของ The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership 

((Department for International Trade, 2020) 
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(Brexit Transition) เสรจ็สิน้สมบรูณ ์โดยสหราชอาณาจกัรไดเ้ขา้กระบวนการการสมคัรพรอ้มทัง้ 

นำเสนอเหตุผลในการสมัครเข้า CPTPP ต่อประชาชนและเวทีโลก ประกอบไปด้วย 3 ประการ 

ได้แก่ ประการที่ 1 เปิดโอกาสทางด้านการค้าและการลงทุนของสหราชอาณาจักรที่จะพัฒนา

เพิ่มมากขึ้นภายหลังวิกฤตการณ์โรคระบาด Covid-19 ประการที่สอง ช่วยสร้างพันธมิตร

ทางการค้าใหม่ของสหราชอาณาจักรร่วมทั้งกระบวนการจัดการการผลิตในสินค้าและบริการ 

อกีทัง้ยงัเปน็การเพิม่ความมัน่คงทางการคา้ของสหราชอาณาจกัรในยคุสมยัทีโ่ลกมกีารแทรกแซง 

ของหลายปัจจัยได้ตลอดเวลา (disruption) และประการสุดท้าย คือ เป็นการปกป้องสถานะ

ทางการค้าโลกของสหราชอาณาจักรในอนาคตระยะยาว เนื่องจาก CPTPP จะช่วยส่งเสริมให้

สหราชอาณาจักรมีความทันสมัย สามารถสร้างเครือข่ายข้อตกลงทางการค้าและพลวัตทาง

เศรษฐกิจ กล่าวโดยสรุป คือ สหราชอาณาจักรต้องการที่จะเป็นศูนย์กลางของนักธุรกิจและ  

นักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลก และ CPTPP จะเป็นช่องทางในการเสริมสร้างความเป็นผู้นำ  

โลกประชาธิปไตยและด้านการค้าเสรี โดยรัฐบาลสหราชอาณาจักรมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำโลก

ในด้านการค้าเสรี (champion free trade liberalisation) ต่อสู้กับการนโยบายเศรษฐิจที่จำกัด

การนำเข้าจากประเทศต่างๆ (Protectionism) และ ยกเลิกกำแพงภาษีและอุปสรรคต่างๆ ของ

การค้าระหว่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม จากเหตุผลทั้ง 3 ประการผู้เขียนวิเคราะห์ได้ว่า   

สหราชอาณาจักรต้องการที่จะเข้ามามีบทบาททางการค้าในข้อตกลงความครอบคลุมและ  

ความก้าวหน้าเพื่อหุ้นส่วนทางการค้าภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก หรือ CPTPP เพื่อเป็นการท้าทาย

อำนาจทางการค้าของจีนที่มีบทบาทเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจโลก จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า   

ภูมิประเทศของสหราชอาณาจักรที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก แต่นโยบายต่างประเทศ

ใหม่กลับส่งเสริมการเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคนี้ อีกทั้งการใช้บทบาทของผู้นำระบอบ

ประชาธิปไตยและการค้าเสรีเป็นช่องทางในการเข้ามาใกล้ชิด ซึ่งถือเป็นแนวทางของ  

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตัวแบบเดิม ที่สหราชอาณาจักรได้ใช้มาอย่างยาวนานและประสบ

ความสำเร็จในช่วงศตวรรษที่ 19 จนถึงต้นศตวรรษที่ 20 ก่อนที่ตัวแบบนี้จะถูกยกเลิกไปในช่วง

ที่สหราชอาณาจักรเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปในระยะเวลารวม 43 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การเป็นผู้นำด้านการค้าเสรีของโลก ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะไม่ได้มีการแสดงออกโดยตรงใน  

การท้าทายและแข่งขันความเป็นผู้นำทางการค้าในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกกับรัฐบาลจีน  

แต่นโยบายและการกระทำของสหราชอาณาจักรชี้ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการแข่งขันทาง

ภูมิศาสตร์ใหม่ของสหราชอาณาจักรในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกนี้ได้ดำเนินการผ่านแนวคิด 

‘Global Britain’ โดยได้ใช้ตัวแบบเดิมเมื่อครั้งที่เคยยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จในฐานะ

จักรวรรดิบริติช (British Empire) ในด้านความมั่นคงทางการทหารและการเป็นผู้นำด้าน  

การค้าเสรีในฐานะผู้นำโลกในระบอบประชาธิปไตย สอดคล้องกับแนววิเคราะห์ของ Oliver 

Turner ในบริบทของ ‘The Narrative of Empire’ อีกทั้งสอดคล้องกับนักวิชาการบางกลุ่ม  

ได้กล่าวถึงบทบาทของสหราชอาณาจักรในศตวรรษที่ 21 ว่าอาจจะเป็นไปตามรูปแบบของ 

‘Empire 2.0’ (Olusoga (2017; Turner, 2019; Saunders, 2020) ดังที่ได้ปรากฎในบทบาท

ของทั้งสองภูมิภาคที่ผู้เขียนได้เขียนบรรยายและวิเคราะห์ไว้ในข้างต้น 
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สรุป 
ลักษณะของการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ในยุคปัจจุบัน อังกฤษยังคงใช้ global approach 

โดยให้ตนเองเข้าไปมีบทบาทในสถาการณ์ที่สำคัญของโลกต่างๆ หรืออาจกล่าวได้ว่า   

สหราชอาณาจักรเป็นผู้อำนวยความสะดวกหรือผู้ดำเนินการในฐานะ facilitator หรือ broker 

(Niblett, 2021) เพื่อทำให้รักษาบทบาทในฐานะ ‘Great Power’ อยู่และสามารถแข่งขันกับ

ประเทศมหาอำนาจและประเททระบอบอำนาจนิยมอื่นๆ ได้ ปัจจุบัน สหราชอาณาจักร  

ได้ใช้แนวคิด ‘Global Britain’ เป็นนโยบายหลักในการส่งเสริมบทบาทของประเทศในฐานะ

ประเทศประชาธิปไตยและประเทศผู้มีสนับสนุนเสรีทางการค้าภายหลังที่ถอนตัวออกจาก  

กลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปผ่านการทำประชามติในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559   

ผลทีต่ามมาคอื นโยบายตา่งประเทศขององักฤษมคีวามยดืหยุน่ อสิระ สามารถกำหนดนโยบาย

ตา่งๆ ได้อย่างเต็มที่ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และอำนาจอธิปไตยของสหราชอาณาจักร  

แนวคดิ ‘Global Britain’ เปน็เครือ่งมอืสำคญัเพือ่แสดงใหเ้หน็ถงึการกลบัมาสูค่วามยิง่ใหญ ่

ของสหราชอาณาจักรอีกครั้งภายหลังการล่มสลายของจักรวรรดิบริติช (British Empire) และ

ใช้เข้าสู่การแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ในฐานะประเทศมหาอำนาจประชาธิปไตยเก่าที่กลับมา

มีบทบาทในเวทีโลกอีกครั้ง ผ่านบทบาทที่สำคัญในสงครามรัสเซีย-ยูเครนในด้านความมั่นคง

ทางการทหาร และหันกลับมารวมตัวกับกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษร่วมกัน (Anglosphere) 

ที่มีความผูกพันมาตั้งแต่อดีต ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ เพื่อมุ่งสู่

ความยิ่งใหญ่ด้านความมั่นคงทางการทหารและเศรษฐกิจอีกครั้งและที่สำคัญเพื่อเป็นการถ่วงดุล 

อำนาจจนี ถงึแมว้า่บทบาทผูน้ำทางประชาธปิไตยของสหราชอาณาจกัรกำลงัถดถอย ความเชือ่มัน่ 

ในรัฐบาลของพลเมืองในประเทศการแก้ไขปัญหาต่างๆภายในกำลังตกต่ำ ในทางตรงกันข้าม

รัฐบาลสหราชอาณาจักรจะมุ่งเน้นบทบาทในเวทีโลก ตามที่ได้กล่าวไวใน The Integrated 

Review ในปี พ.ศ. 2564 และยังคงอยู่ในการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ต่อไปในฐานะ ‘Great 

Power’ 

สหราชอาณาจักรมีหลักการและนโยบายในการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ คือ เข้าไปมี

อิทธิพลในแต่ละภูมิภาคโดยยังคงใช้ระบอบประชาธิปไตย ผสมผสานกับระบบเสรีทางเศรษฐกิจ 

และการช่วยเหลือประเทศโลกที่สามและประเทศชายขอบ (Periphery Countries)   

เป็นช่องทางของการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ สอดคล้องกับแนวคิดของ Oliver 

Turner ในมิติของ ‘The Narrative of Empire’ และทฤษฎีการพึ่งพา (Dependency Theory) 

ในปัจจุบัน ‘Global Britain’ คือหลักการสำคัญในการส่งเสริมและแสวงหาพื้นที่การสร้าง

อิทธิพลใหม่ภายใต้ระเบียบโลกใหม่ของสหราชอาณาจักร ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์บทบาท

ของสหราชอาณาจักรของ Alex Their (2021) ที่ได้ศึกษาแนวคิด ‘Global Britain’ กล่าวว่า 

รัฐบาลควรจะมีการเชื่อมโยงหรือรวมตัวร่วมกับรัฐบาลประชาธิปไตยอื่นๆเพื่อเพิ่มศักยภาพ  

ในการปกป้องและสร้างสถาบันทางประชาธิปไตย อีกทั้งสนับสนุนการต่อต้านระบอบอำนาจ
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นิยมที่กำลังเข้ามาแข่งขันผ่านทางภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ และควรเน้นหลักประชาธิปไตยให้เป็น

ศูนย์กลางของแนวคิดด้านนโยบายต่างประเทศ การพัฒนาและความมั่นคงของชาติ และการค้า 

โดยเปลี่ยนจากแนวคิด Good Governance มาสู่ Democratic Governance และท้ายที่สุด 

เมื่อมีการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์และระเบียบโลกใหม่ หน่วยงานที่มี  

ส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงอย่าง กระทรวงการต่างประเทศและเครือจักรภพ (Foreign, 

Commonwealth and Development Office: FCDO) ควรมีการสร้างพื้นที่สำหรับพัฒนา

ระบอบประชาธิปไตยในประเทศ หรือ Democratic Governance เพื่อเป็นตัวแบบและนำเสนอ

ในฐานะผู้นำประชาธิปไตยอีกครั้งสู่สายตาทั่วโลก 
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1. ความหมายและขอบเขตของความม่ันคงทางสังคม

2. ภาพรวมนโยบายและแนวทางการพัฒนาประเทศด้านสังคม

3. สถานการณ์ความม่ันคงทางสังคมในปัจจุบัน

4. แนวโน้ม/ความท้าทายของสถานการณ์ด้านสังคมในอนาคต

5. ข้อสังเกตและแนวทางการรับมือเชิงนโยบาย
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ความหมายและขอบเขตของความมั่นคงทางสังคม
(Societal Security)1

http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/doc_pr/ndc_25602561/PDF/8351s/5.%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202.pdf

4

1. ความหมายและขอบเขตของความมั่นคงทางสังคม (Societal Security)
1.1 ความม่ันคงทางสังคม (Societal Security)

หมายถึง การด าเนินงานท้ังของรัฐและสังคมท่ีจะช่วยลดปัญหาความยากจน
ตลอดจนขจัดภัยพิบัติต่าง ๆ ฉะนั้น ความม่ันคงทางสังคมจึงมี ความหมาย
กวา้งขวาง กล่าวถึงมาตรการทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อท่ีจะขจัด ความ
ยากจน และ ความเส่ียงภัยต่าง ๆ ดังนั้น ความมั่นคงทางสังคมจะครอบคลุมถึง
การช่วยเหลือทางสงัคม การประกันสังคมและการบริการสังคม
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1. ความหมายและขอบเขตของความมั่นคงทางสังคม (Societal Security)
1.2 ความม่ันคงทางสังคม (Societal Security) ในมิติ ความม่ันคงของมนุษย์ (Human Security)

ปัจจุบัน รัฐได้เผชิญกับปัญหา/ความท้าทายของความมั่นคงทางสงัคม (Societal Security) ในรูปแบบของความ
มั่นคงรูปแบบใหม่ (New Security) ซ่ึงให้ความส าคัญกับการรักษาความม่ันคงของมนุษย์ (Human Security) ให้มชชชวิต
ความเป็นอยู่ทช่ดช มชสิทธิ เสรชภาพ และความเสมอทางสังคม ด ารงไว้ซ่ึงศักด์ิศรชความเป็นมนุษย์ มากกว่าวิธชการทางทหาร ซ่ึง
เป็นการรักษาความมั่นคงแบบด้ังเดิม (Traditional Security)

ความม่ันคงของมนุษย์ (Human Security) รายงานการพัฒนามนุษย์ ประจ าปี ค.ศ. 1994 ของ UNDP ได้
ก าหนดความหมาย ภายใต้แนวคิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน คือ มนุษย์ทกุคนจะต้องปลอดจาก ความกลัว (Freedom
from fear) และปลอดจากความขาดแคลน หรือความต้องการ (Freedom from want) โดยแบ่งประเภทของ
ความมั่นคงมนุษยไ์ว้ 7 ดา้น ได้แก่ (1) ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (2) ความมั่นคงด้านอาหาร (3) ความมั่นคงด้านสุขภาพ
(4) ความมั่นคงด้านสิง่แวดล้อม (5) ความมั่นคงด้านบุคคล (6) ความมั่นคงด้านชุมชน และ (7) ความมั่นคงด้านการเมือง

ทมีา  ่ : https://hdr.undp.org/content/human-development-report-1994

6

7 ดา้น

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
คือ การทช่ประชาชนต้องมชรายได้
ข้ันพื้นฐานจากการท างาน หรือ
มชกลไกคุ้มครองทางด้านการเงิน

ทช่มชประสิทธิภาพ
(financial safety net)

ความมัน่คงทางการเมือง
คือ ประชาชนต้องสามารถ
ด ารงชชวิตในสังคมได้อย่างมช
เกชยรติ และศักด์ิศรช ได้รับความ

เคารพ ในสิทธิมนุษยชน

ความมัน่คงส่วนบุคคล
คือ การมชความมั่นคงปลอดภัย
ในชชวิตและทรพัย์สินจากปัญหา

ทช่อาจก่อให้เกิดอันตราย
เช่น สงคราม อาชญากรรม

ความรุนแรงต่อ สตรช เด็ก และ
ยาเสพติด เป็นต้น

ความมัน่คงทางอาหาร
คือ การทช่ประชาชนสามารถ

เข้าถึงแหล่งอาหารข้ันพื้นฐานได้
การได้รบัอาหารทช่มชประโยชน์
และมชคุณค่าเพชยงพอต่อ ความ

ต้องการของร่างกาย

ความมัน่คงทางสุขภาพ
คือ การมชสุขอนามัยทช่ดช อัตราการ
เสชยชชวิตของเด็กแรกเกิดต่ า ไม่มชโรค
ระบาดร้ายแรง หรอื อยูใ่นภาวะ

ควบคุมได้ ประชาชน มชโอกาสเข้าถึง
การรกัษาพยาบาลทช่ดช

ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม
คือ สภาวะทช่สามารถบริหาร
จัดการ และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมได้อย่างย่ังยืน

เพื่อสร้างสวสัดิการ ทช่ดชให้แก่
ประชาชนได้

ความมัน่คงทางชุมชน
คือ การเคารพสิทธิและค่านิยม
ของชุมชน กลุ่ม สังคมด้ังเดิม
อัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ ความ

ตึงเครชยดในชุมชน
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ภาพรวมนโยบาย
ด้านความมั่นคงทางสังคมของไทย

2
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การขับเคลื่อนทช่ส าคัญ อาทิ การแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย
การสนับสนุนเงินทุนด้าน R&D

ส่งเสริมและมุ่งขยายบทบาท
ความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนาทช่
ยั่งยืนในทุกระดับ รวมทัง้น า
SEP ไปประยุกต์ใช้ (SEP for
SDGs)
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2.1 ความเช่ือมโยงของเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) กับความม่ันคงทางสังคม

17 เป้าหมาย

มุ่งขจัดความยากจนภายในปี 2573 พัฒนากลุ่มเปาาหมายให้เข้าถงึทรัพยากร
และการบริการขั้นพ้ืนฐานและช่วยเหลือชุมชนทช่เจอความขัดแย้ง/ภัยพิบัติ

ยกระดับขชดความสามารถเพ่ือผลิตสินค้าเกษตร เกษตรกรรายยอ่ยผลิต
สินค้าอย่างยั่งยืน

สร้างระบบควบคุมโรคทช่ตอบสนองต่อภัยพิบัติ/โรคระบาด และสิ่งแวดล้อมทช่
เอ้ือต่อสุขภาวะทช่ดช

คนทุกคนได้รับการศึกษาทชม่ชคุณภาพ เทา่เทชยมกัน และมชโอกาสในการเรชยนรู้
ตลอดชชวิต

ให้ความส าคัญกับหลักความเสมอภาคระหว่างเพศ/ขจัดการเลือกปฏิบัติ
ด้วยเหตุแห่งเพศ

พัฒนาการจัดการเชิงลุ่มน้ าและเพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบเพ่ือความ
ม่ันคง ด้านน้ า

รับรองว่าบุคคลทั่วไปจะสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ส าหรับใช้ใน
ชชวิตประจ าวัน

= สอดคล้องกับความมั่นคงทางสังคม
โดยตรง

ปกปาอง ฟ้ืนฟู ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน ต่อต้าน
การแปรสภาพเป็นทะเลทราย และหยุดการสูญเสชยความหลากหลายทางชชวภาพ

ยกระดับผลิตภาพแรงงานส่งเสริมการจ้างงานทช่มชคุณภาพ
ขจัดแรงงานค้าทาสและการค้ามนษุย์ ควบคู่กับการพัฒนา
เทคโนโลยช นวัตกรรม และเสรมิสรา้งความเปน็ผูป้ระกอบการ

สนับสนุนการเติบโต การผลิตและการบริโภคทชเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การขับเคลื่อน BCG Model

เติบโตแบบทัว่ถึง ไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลัง เปน็สังคมแหง่โอกาส และ
ความเสมอภาคในทุกมิติ และทุกภาคชมชส่วนร่วมในการพัฒนา มุ่ง
กระจายความเจริญ

พัฒนาเมืองให้ยั่งยืนโดยสร้างงานและโอกาสทางธุรกิจ ทชอ่ยู่
อาศัยปลอดภัย ลงทุนในขนส่งสาธารณะและพ้ืนทช่สาธารณะ
สชเขชยวและปรับปรุงการวางผังเมือง/การบริหารจัดการ

สรา้งหลักประกันให้มชรูปแบบการผลิต/การบรโิภคทช่ยั่งยืน
โดยอาศัยความรว่มมือจากทุกภาคส่วน

ด าเนินการตามแผนทช่วางไว้และได้รับความร่วมมือจากทกุภาค
ส่วน
โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักรู้และปลูกฝังองค์ความรู้

พัฒนาการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมทุกระดับ และขับเคลื่อน
การมชส่วนร่วมของสังคมทัง้หมด
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาสังคม
อย่าง ยั่งยืนในทุกระดับอย่าง
แท้จริง

1  2  3  4  5  8  9  10  11  12  16
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2. ภาพรวมนโยบายด้านความม่ันคงทางสังคมของไทย

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทีเ่กี่ยวข้องกับความม่ันคงทางสังคม
วิสัยทศัน์

“ประเทศมีความมัน่คง มัง่คั่ง และย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

เป้าหมาย
“ประเทศชาติมัน่คง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเน่ือง

สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน”

1. ด้านความมัน่คง 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

• การรกัษาความมัน่คงภายใน : พัฒนาและเสริมสร้างกลไก
การปาองกันและขจัดสาเหตุปัญหาความมั่นคงทช่ส าคัญ อาทิ
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ศูนย์ ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล

• การป้องกันและแก้ปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง : 
แก้ไขปัญหาเดิม และปาองกันปัญหาทช่อาจเกิดข้ึน อาทิ ภัย
คุกคามทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ การก่อการรา้ย และ
อาชญากรรมข้ามชาติ

• การบูรณาการความร่วมมือด้านความมัน่คงกับอาเซียน
และนานาชาติ : ผลักดัน ส่งเสริมความรว่มมือระหวา่ง
ประเทศให้เป็นไปตามหลักการปฏิบัติสากล กฎหมาย และ
ความตกลงระหวา่งประเทศ อาทิ ส่งเสรมิบทบาทของไทย
ในเวทชความมั่นคงระหว่างประเทศ

• การพัฒนากลไกการบรหิารจัดการความมั่นคงแบบองค์
รวม : ใช้หลักธรรมาภิบาล และบังคับใช้กฎหมายอยา่ง
เครง่ครัด ขจัดปัญหาการทุจริตและประพตติมิชอบอย่าง
จริงจัง

• การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต : พัฒนาคนให้มชคุณภาพทุกช่วงวัย ต้ังแต่ต้ังครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรชยน วัย
ผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุให้ด ารงชชวิตได้อยา่งมชคุณค่า

• ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ : ออกแบบระบบการเรชยนรูใ้หม่ เปลช่ยน
บทบาท ครู เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรชยนรู้ตลอดชชวิต และรองรบัระบบการเรชยนรู้ โดยใช้
ดิจิทัล แพลตฟอร์ม

• การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย : สรา้งทางเลือก ในการใช้ศักยภาพพหุปัญญา ในการด ารงชชวิต เกิดอาชชพบน
ฐานพหุปัญญาทช่สังคมยอมรับและเห็นความส าคัญ

• การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี : ครอบคลุมท้ังด้านรา่งกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม อาทิ สร้างองค์ความรู้ ด้าน
สุขภาวะทช่ถูกต้อง พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในการวินิจฉัย และพยากรณ์การเกิดโรค และระบบการดูแลสุขภาพทางไกลให้มช
ความหลากหลาย เข้าถึงง่าย

• การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ : ส่งเสรมิบทบาทในการมชส่วนร่วมของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ครอบครัว และชุมชนในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ อาทิ สรา้งครอบครวัและการวางแผนชชวิตทช่เหมาะสม
กับโลกในศตวรรษทช่ 21 /ค่านิยมของคนรุ่นใหม่
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2. ภาพรวมนโยบายด้านความม่ันคงทางสังคมของไทย

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทีเ่กี่ยวข้องกับความม่ันคงทางสังคม (ต่อ)

4. ด้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวีิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

• การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ : ปรบัโครงสรา้ง
เศรษฐกิจฐานราก ปฏิรูประบบภาษชและการคุ้มครองผู้บริโภค กระจายการ
ถือครองทชดิ่น เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทยให้มชฝีมอืและมชความ
ปลอดภัยในการท างาน สร้างหลักประกันทางสังคม และความเป็นธรรมใน
การเข้าถึงบริการสาธารณสุข การศึกษา และกระบวนการยุติธรรมทช่
ครอบคลุมกับคนทุกกลุ่ม และมชมาตรการพิเศษเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคน
ยากจน และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง

• การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี : 
ในระดับภูมิภาค จัดระบบเมืองทช่ปลอดภัยและตอบสนองต่อสังคมสูงวัย
พัฒนาก าลังแรงงานในพื้นทช่ให้สอดคล้องกับบรบิทเมือง

• การเสริมสรา้งพลังทางสงัคม : สนับสนุนการรวมตัว ดึงพลังของภาคส่วนต่าง
ๆ โดยเฉพาะพลังของคน 3 วัย และการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรมทช่หลากหลาย ตระหนักในสิทธิมนุษยชน ความเป็นมนุษย์ในกลุ่ม
ชาติพันธ์ุ/ศาสนา

• การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง
และการจัดการตนเอง : สรา้งการเรชยนรู้ของชุมชนให้ก้าวทันการเปลช่ยนแปลง
ของโลก สนับสนุนการรวมกลุ่มชุมชนเพื่อสรา้งความสมานฉันท์ ลดความ
ขัดแย้ง เป็นการสรา้งประชาธิปไตยทช่ระบบฐานราก

• สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสงคมเศรษฐกิจสีเขียว : ส่งเสริมและเปลช่ยนแปลงพตติกรรมการบริโภค
การลงทุนสชเขชยวทช่คุ้มค่า และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

• สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสงคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ : พัฒนาระบบฐานข้อมูล การ
คาดการณ์สภาพภูมิอากาศ และระบบเตือนภัยล่วงหน้าทช่รวดเรว็ แม่นย าและมชประสิทธิภาพ ปรบัปรุง
มาตรฐานส่ิงแวดล้อมของประเทศตามมาตรฐานสากล เพื่อลดมลพิษ

• พัฒนาความมัน่คงน้ า พลังงาน และเกษตรท่ีเป็นมติรตอสิ่งแวดลอม : เพิ่มศักยภาพการใช้พลังงานทดแทน/ 
พลังงานทางเลือก มชความมั่นคงทางการเกษตร เพื่อเป็นฐานการผลิตอาหารทช่มั่นคง ปลอดภัยและมชผลิตภาพสูง

• กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค
: สรา้งมาตรฐานและการเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมทช่มชประสิทธิภาพ และเป็น
ธรรมตามหลักสากล ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก/ระบบยติุธรรมชุมชน ใน
การไกล่เกลชย่ข้อพิพาทก่อนเข้าสู่กระบวนการยติุธรรม ลดทอนโทษทางอาญา
ทช่ไม่จ าเป็น และเปิดโอกาสให้ภาคส่วนอ่ืนมชส่วนรว่มในการบังคับโทษ
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ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2564

1 ความอยู่ดีมีสุข
ของคนไทยและ

สังคมไทย

ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยร้อยละ
74.98 ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย

ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยมี ค่าคะแนนอยู่ท่ี 5.985 
ลดลงจากปีก่อนอยู่ในอันดับท่ี 54 จาก 149 
ประเทศ

3 การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศ

 ดชันคีวามกา้วหนา้ของคน มีคา่คะแนน 0.6501 ดีข้ึน
จากปกีอ่นหนา้โดยดชันดีา้นการศกึษา ชีวิตครอบครวั
และชุมชน การคมนาคมและการสือ่สาร อยู่อาศยัและ
สภาพแวดล้อม การมีสว่นร่วม มีพัฒนาที่ดีข้ึน

ความเท่าเทียมและ
ความเสมอภาค
ของสังคม

ดชันคีวามก้าวหนา้ทางสังคม มีคา่คะแนน 70.96 อยู่ใน
อันดับที่ 71 ของโลก ดีข้ึนจากปีก่อน

คา่สัมประสทิธิ์ความไม่เสมอภาค ของรายจา่ยเพือ่การ
บริโภค มีแนวโนม้ลดลงอย่างตอ่เนือ่ง

4 5 ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ คุณภาพ
สิ่งแวดลอ้ม และ
ความยั่งยนืของ

ทรัพยากรธรรมชาติ

• ดชันช้ีีวัดการด าเนนิการดา้นสิ่งแวดลอ้ม มีคา่คะแนน
45.4 (คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม48.4 และคุณภาพระบบนเิวศ
43.5) ลดลงจากปีก่อนหน้า แต่มีอันดับที่ดีข้ึน อยู่
ใน อันดับที่ 78

6 ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและ
การเข้าถึงการ
ให้บริการของ

ภาครัฐ

• ดัชนช้ีีวัดธรรมาภิบาลโลก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 44.81 ปรบั
ลดลง 0.95 คะแนน

•ประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพิม่มากข้ึน
•ประสิทธิภาพของภาครัฐปรบัตัวดีข้ึน อยู่ในอันดับที่20
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2. ภาพรวมนโยบายด้านความม่ันคงทางสังคมของไทย 2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคงทางสังคม

01 ประเดน็ความม่ันคง

03 ประเด็นการเกษตร
04 อุตสาหกรรมและการบรกิารแหง่อนาคต
07 โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

11 การพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

12 การพฒันาการเรียนรู้

13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสขุภาวะที่ดี

15 พลังทางสังคม
16 เศรษฐกิจฐานราก

17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

18 การเติบโตอย่างย่ังยืน
22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

23 การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม



กา
รป
ระ
ชุม
กล
ุ่ม
ย่
อ
ย
ที่
3

�2 การประชุมวิชาการ 
สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 

ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย 

14

สถานการณ์ความมั่นคงทางสังคมของประเทศในปัจจุบัน3

➢ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2564 (ท่ีเก่ียวข้อง)
➢ รายงานภาวะสงัคม ไตรมาส 2/2565
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01 ประเด็นความม่ันคง
เป้าหมาย 1. ประเทศชาติมชความม่ันคงในทกุมิติและทุกระดับเพ่ิมขึ้น

2. ประชาชนอยู่ดช กินดช และมชความสุขดชขึ้น

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรวม

• ดัชนีสันติภาพของโลก (Global Peace Index - GPI) เป็น 1 ใน 75 ของโลก
• ดัชนีชี้วัดความสุขของประชากรไทย เป็น 1 ใน 35 โลก

ในปี 2564 ไทย มชดัชนชสันติภาพ อยู่ในอันดับทช่ 113 จาก 163 ประเทศ ดชข้ึนจากปี 2563 ทช่อยู่ในอันดับทช่ 114

ในปี 2563 ดัชนีชี้วัดความสุขของ
ประชากรไทยอยู่ในอันดับท่ี 53 ซึ่งคงท่ีเมื่อ
เทียบกับปี 2562 อย่างไรก็ตาม ปี 2563 มี
คะแนนรวมลดลง จาก 5.999 ในปี 2562
เป็น 5.985

5.985

ความมัน่คงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในปี 2564 ไทยมชระดับความมั่นคงปลอดภัยทางสังคม ภายใต้ GPI อยู่ใน
อันดับทช่ 119 จาก 163 ประเทศท่ัวโลก ดชข้ึนจากปี 2563 ทช่อยู่ในอันดับ 123
และ ปี 2562 ทช่อยู่ในอันดับทช่ 125

ในปี 2564 ไทยมชระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพ
ต ารวจ (WISPI) อยู่ในอันดับทช่ 60 โดยปี 65 มชเปาาหมายให้อยู่ในอันดับทช่ 1
ใน 55 ของโลก

เสถียรภาพทางการเมืองและธรรมาภิบาล
ดัชนชประสิทธิผลของรัฐบาล (Government Effectiveness Index) ปี 2563 
อยู่ทชร้่อยละ 63.46 ลดลงจากปี 2561 และ 2562 ทช่ร้อยละ 66.83 และ
66.35 ตามล าดับ และอยู่ในอันดับทช่ 67 จาก 192 ประเทศ และ
ดัชนชเสถชยรภาพการเมืองในปี2563 อยู่ทช่ -0.62 คะแนน ลดลงจาก ปี 2561
และ 2562 ทช่ -0.80 และ -0.48 คะแนน

ปี 2564 มีจ านวนเหตการณ์ความรนแรงุ ในพืน้ท่ี จ านวน 88 เหต
การณ์ เพิ่มขึน้จากปี 2563 ท่ี 54 เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ 53.70
แต ส ถิตกิาร เสียชีวิตในปี 2564 มีจ านวน 40 คน ลดลงจากปี 2563 ท่ี
66 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 42.42

ประเทศไทยเป็นทางผ่านของยาบ้า ไอซ์ เฮโรอชน และ คชตามชน จากแหล่งผลิตสามเหลช่ยมทองค าเมยนมา กัญชาจาก สปป.
ลาว และถูกล าเลชยงผ่านไปยังประเทศทช่สาม เช่น ออสเตรเลชย นิวซชแลนด์ มาเลเซชย ญช่ปุ่น และเกาหลชใต้

ในปี 2563 มชการจับกุมคดชยาเสพติดท้ังสิน 147,569 คดช ผู้ต้องหาจ านวน 152,707 คน ของกลางยาบ้า 371.35 ล้านเม็ด ยาไอซ์
25,129 กิโลกรัม เฮโรอชน 1,873 กิโลกรัม กัญชา 42,995 กิโลกรัม คชตามชน 1,929 กิโลกรัม ยาอช 487,650 เม็ด และ โคเคน 36 กิโลกรัม

ปัญหายาเสพติด

ในปี 2564 มชแนวโน้มดชข้ึน โดยผู้เสพรายใหม่ในกลุ่มประชากรวัยเสช่ยงสูง (อายุ 15 – 24 ปี) มชจ านวน 5,009 คน หรือร้อยละ 53.65 ของ
จ านวนผู้เสพรายใหม่ท้ังหมด ทุกช่วงวัย 9,337 คน และผู้ป่วยยาเสพติดทช่เข้าสู่กระบวนการบ าบัดรกษาอย่างต่อเนื่อง จนถึงการ
ติดตาม จ านวน 89,962 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.58 ของเปาาหมายผู้ป่วยยาเสพติดท้ังหมด 137,180 ราย

3. สถานการณ์ความม่ันคงทางสังคมของประเทศในปจัจุบัน 3.1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ พ.ศ. 2564 (ที่เกี่ยวข้อง)
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ปัญหาความมัน่คงไซเบอร์

ในปี 2564 มชสถิติภัยคุกคามทางไซเบอร์ จ านวน 1,336 คร้ัง ซ่ึง
ลดลง เมื่อเปรชยบเทชยบกับปี 2563 ซ่ึงมชจ านวน 2,250 คร้ัง อย่างไรก็
ตาม สถานการณ์การหลอกลวงผ่านส่ือสมัยใหม่กลับมชแย้วโน้มเพ่ิมข้ึน

ปัญหาการค้ามนุษย์

รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons 
Report: TIP Report) ได้ปรับสถานะของประเทศไทยลดลงเป็น
ระดับ Tier 2 Watchlist จากเดิม ทช่รัฐบาลไทยสามารถยกระดับ
อยู่ทช่ Tier 2 ต่อเนื่องมาตลอด 3 ปี ต้ังแต่ปี 2561–2563 และมช
จ านวนผู้เสชยหายจากการค้ามนุษย์ทชไ่ด้รบการคุ้มครองตาม
กฎหมายและพันธกรณชระหว่างประเทศในปี 2564 มชจ านวน
98 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 จากจ านวนผู้เสชยหายท้ังหมด
ในขณะทช่แรงงานต่างด้าว และแรงงานไทยทช่ไดรับการคุ้มครอง
ตามกฎหมายและมาตรฐานสากลจ านวน 864,696 คน คิด
เป็น ร้อยละ 59.77 ของแรงงานท้ังหมด

03 ประเด็นการเกษตร

ความมั่นคงทางอาหาร

ดัชนชความมั่นคงทางอาหาร (Global Food Security Index) โดย The Economist
Intelligence Unit รายงานว่า ในปี 2564 ประเทศไทยอยู่ในอันดับทช่ 51 จากท้ังหมด
113 ประเทศ อันดับทช่ 9 ในกลุ่มประเทศเอเชชยแปซิฟิก และอันดับทช่ 15 ในกลุ่ม
ประเทศรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง โดยมชคะแนนความมั่นคงอาหารรวมอยู่ทช่ 64.5 
ซ่ึงสูงกว่าปี 2563 ทช่มชคะแนน 63.9 คะแนน อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังจ าเป็น
ต้องพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระบบการตรวจรับรอง และสร้างการยอมรบั ในระดับ
สากลต่อไป

01 ประเด็นความม่ันคง (ต่อ) 04 อุตสาหกรรมและการบริการแหง่อนาคต
อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์
ในปี 2564 สา นกงานคณะกรรมการสง เสรมการลงทนุ มีการลงทนมีการลงทนในอตสาหกรรม
การแพทย์ เพิ่มขนึ ้ จาก 16.27 พนลา่้ นบาท ในปี 2563 เปน็ 20.45 พนลา่้ นบาท ในปี 2564

ความพร้อมด้านดิจิทัล
ในปี 2564 World Digital Competitiveness 
Ranking ของ IMD รายงานว่า ประเทศไทย
ความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลอยู่ในอันดับทช่38 
จากท้ังหมด 64 ประเทศ และมชปัจจัยด้านความพร้อม
ในอนาคต อยู่ในอันดับทช่ 44 ซ่ึงดชข้ึน จากปี 2563
ทชอ่ยู่ในอันดับทช่ 53 และเป็นอันดับทช่ 3 ของประเทศ
ในภูมิภาคอาเซชยน รองจากสิงคโปร์และมาเลเซชย

ความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ

ในปี พ.ศ. 2564 มีประชากรไทยท่ีอยู่ในช่วงวัยสงูอายุ (60 ปีขึ้นไป) จ านวน 12,071,837 คน หรือคิด
เป็น ร้อยละ 18.24 ของประชากรท้ังหมด 66,171,439 คน โดยคาดการณว่์า ภายในปี 2565 จ านวน
ประชากรสูงวัยจะขยับสัดสว่นเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 20 (1 ใน 5) ของประชากรท้ังประเทศ ซ่ึงเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีองค์การ อนามัยโลก (WHO) และสหประชาชาติก าหนดให้ เป็น “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์”

การเปลช่ยนแปลงของโครงสร้าง
ประชากร ส่งผลให้ผู้สูงวัย มช
การท างานมากข้ึน โดยในปี
2564 (ไตรมาส 2) พบว่า สัดส่วน
ผู้สูงอายุทช่มชงานท าเพ่ิมสูงข้ึน
เล็กน้อย จาก 36.91 ในปี 2563
เป็น 37.49 ในปี 2564
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07 โครงสร้างพืน้ฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

ระบบขนส่งสาธารณะ
การปฏิรูประบบรถโดยสารประจ าทางในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล
ไม่เป็นตามแผน รถโดยสารสาธารณะมชสภาพทรุดโทรม และเส้นทาง
เดินรถมชความซ้ าซ้อน ไม่สามารถรองรับการเดินทางเช่ือมต่อกับ
ระบบ รถไฟฟาา และระบบเรือโดยสารได้อย่างมชประสิทธิภาพ

การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

ในปี 2563 มชสัดส่วนครัวเรือนทช่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตอยู่ทช่ร้อยละ85.2 ของ
จ านวนครัวเรือนท้ังหมด 22.316 ล้านครัวเรือน เพ่ิมข้ึนจากปี2562 ทช่
มช สัดส่วนอยู่ทช่ร้อยละ 74.6 อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตส่วน
ใหญ่ เป็นการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายเคล่ือนทช่ (Mobile
Broadband) ร้อยละ 68.8 และอินเทอร์บรอดแบนด์ประจ าทช่ (Fixed
Broadband) ร้อยละ 26.1 ส่วนทช่เหลือประมาณร้อยละ 4 เป็นการ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ต ผ่านรูปแบบ Narrowband ซ่ึงมชความเร็วต่ า

11 การพัฒนาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

การพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างสมดุล
ประเทศไทย มชดัชนชการพัฒนามนุษย์ (Human Development 
Index: HDI) เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยใน ปี 2560 – 2562
มชค่า HDI เท่ากับ 0.765 0.772 และ 0.777 ตามล าดับ ซ่ึงสูงกว่า
ค่าเฉลชย่ของโลกทช่อยู่ทช่ 0.732 0.734 และ 0.737 ตามล าดับ
และในองค์ประกอบ พบว่า ปี 2562 ไทยมชอายุคาดเฉลช่ยเมื่อแรก
เกิดอยู่ทช่ 77.2 ปี จ านวนปีทช่คาดว่าจะได้รับการศึกษาอยู่ทช่ 15
ปี
และรายได้ประชาชาติเฉลช่ยต่อหัวอยู่ทช่ 17,781 บาท ซ่ึงท้ัง 3 ด้าน
สูงกว่าค่าเฉลช่ยของโลก

ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
ในปี 2563 พบว่า ดัชนชย่อยของ HDI ด้านชชวิต
ครอบครัวและชุมชน อยู่ทช่ 0.6571 เพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเนื่อง จาก 0.6200 ในปี 2560 และ
จาก 0.6371 ในปี 2562

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

ในปี 2564 ประเทศไทย ได้มชการประเมินศักยภาพ
การดึงดูด พัฒนา และรักษาบุคลากรทช่มชความรู้
ความสามารถต่าง ๆ ของประเทศ โดยดัชนช Global 
Talent Competitiveness Index : GTCI ระบุว่า
ไทยอยู่ในอันดับทช่ 68 จาก 134 ประเทศ ซ่ึงอยู่ใน
อันดับทช่ไม่สูงมาก เมื่อเทชยบกับสิงคโปร์ และ
มาเลเซชย ซ่ึงอยู่ในอันดับทช่ 2 และ 34
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คุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู้ท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21

ประเทศไทยมชระดับคุณภาพการศึกษาโดยรวมต่ ากว่าค่าเฉลช่ยของโลก เมื่อพิจารณาจาก
คะแนนเฉลช่ย PISA ซ่ึงมชการประเมินทุก ๆ 3 ปี โดยในปี 2561 ประเทศไทยมชคะแนน
เฉลช่ยอยู่ทช่ 412 คะแนน ซ่ึงลดลง 3 คะแนนจากการประเมินในปี2558 ทช่มชคะแนนเฉลช่ย
อยู่ทช่ 415 คะแนน ซ่ึงห่างกับค่าเปาาหมาย ในปี 2565 ทช่ต้ังไว้ 470 คะแนน และค่าเฉลชย่
โลกทช่ 488 คะแนน รวมถึง ยังมชความแตกต่างในแต่ละกลุ่มโรงเรชยน ในระดับช้ัน ม.3 
โดยกลุ่มโรงเรชยนทช่มชคะแนนสูงทช่สุดในทุกรายวิชา คือ กลุ่มโรงเรชยนจุาาภรณ์มชคะแนน
เฉลช่ย O-net มากกว่า 50 คะแนนในทุกวิชา รองลงมา คือ โรงเรชยนสังกัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม (กลุ่มโรงเรชยนสาธิต) มชคะแนนเฉลชย่ นอ้ย
กว่า 50 คะแนน ในวิชาคณิตศาสตร์ ขณะทช่กลุ่มโรงเรชยนส่วนใหญ่ มชคะแนนเฉลช่ย เกิน
50 คะแนน เพชยงวิชาภาษาไทย และบางกลุ่มโรงเรชยนมชคะแนนเฉลยในแต่ละวิชา
ต่ ากว่าร้อยละ 50 คะแนน อาทิ โรงเรชยนสังกัดส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ โรงเรชยนสังกัดสถาบันพลศึกษา

ในปี 2564 ประเทศไทยมชอันดับขชดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
การศึกษา โดย IMD พบว่า ประเทศไทยอยู่อันดับทช่ 56 ขยับลงจากอันดับทช่ 55 ในปี
2563

12 การพฒันาการเรียนรู้ 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสขุภาวะท่ีดี
การเข้าถึงบริการสุขภาพ

ในปี 2564 คลังข้อมูลสุขภาพ (Data Health Center: DHC) ของกระทรวงสาธารณสุข
รายงานว่า ประชาชนไทย มชระดับการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพและปาองกันโรค
ตามเขตสุขภาพอยู่ทช่ 82.06 คะแนน ซ่ึงบรรลุค่าเปาาหมายทช่ก าหนดไว้ทช่ ร้อยละ 78 
และมชหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ และเครือข่ายเพ่ิมข้ึน จากปี 2562 ทช่ 1,991 หน่วย
เป็น 2,760 หน่วย

มาตรฐานระบบสาธารณสุข

ประเทศไทยได้รับการยอมรับให้
เป็นประเทศทช่มชระบบสาธารณสุขทช่
ดชทช่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยในปี
2562 อยู่ในอันดับทช่ 6 จาก 89
ประเทศ และมชคะแนนรวม 67.99
และในปี 2564 ถูกจัดให้อยู่ใน
อันดับทช่ 13 จ่าก 89 ประเทศ โดย
มชคะแนนรวม ท้ังหมด 59.52 เต็ม
100 คะแนน

15 พลังทางสังคม
ความก้าวหน้าทางสังคม
ประเทศไทย มชระดับความก้าวหน้าทางสังคม ซ่ึงวัดจากดัชนชชชวั้ด
ความก้าวหนา้ทางสังคม (Social Progress Imperative : SPI) ทช่
พิจารณาใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) สิทธิส่วนบุคคล 2) อิสรภาพ
และการมชทางเลือก3) การเปิดรับความแตกต่าง 4) การเข้าถึง
การศึกษาข้ันสูง โดยในปี 2564 มช SPI อยู่ทช่ 55.11 คะแนน
ซ่ึงลดลงเล็กน้อย จากปี 2563 ทช่มชคะแนนอยู่ทช่ 55.83 คะแนน

ทุนทางสังคม
ประเทศไทย มชดัชนชชชวั้ดทุนทางสังคม ซ่ึงวัดจากจ านวนองค์
กร ชุมชม โดยในปี 2563 มชจ านวนองค์กรชุมชน 274.42 แห่ง
ต่อประชากรแสนคน ซ่ึงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.25 จากปี 2562 ซ่ึง
มชจ านวน 265.79 แห่งต่อประชากรแสนคน
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16 เศรษฐกิจฐานราก
ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
ประเทศไทย มชระดับการเติบโตของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมสูงข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง ในปี 2564 มชการเติบโตของมูลค่าสินค้า OTOP อยู่ทช่ 81.68 ซ่ึง
เพ่ิมสูงข้ึน เมื่อเทชยบกับปี 2563 ทช่มชอัตราการเติบโตอยู่ทช่ ร้อยละ 68.1 
อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 มชสัดส่วนของคนยากจนทช่มชรายด่ ากว่า เส้น
ความยากจน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.84 หรือจ านวน 4.8 ล้านคน จาก 6.24
หรือ 4.3 ล้านคน ในปี 2562

17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและ

มชหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น

ตัวชี้วดัและค่าเป้าหมายรวม

สัดส่วนประชากรไทยทั้งหมดทช่ได้รับความคุ้มครองตาม
มาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 9 กรณชได้แก่
(1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร (3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/
พิการ (5) เงินช่วยเหลือครอบครัว หรือบุตร (6) ชราภาพ
(7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ และ (9) การบาดเจ็บ
จากการท างาน ร้อยละ 70 ในปี 2565

การเขา้ถึงหลักประกันทางสงัคม

กลุ่มเด็ก
สถิติประชากรเด็กแรกเกิด กรมการปกครอง ในปี 2564 พบว่า
มชผู้เข้าถึงโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลชย้งดูเด็กแรกเกิด และลง
ในระบบของโครงการ อยู่ทช่ร้อยละ 56.03 โดยมชสัดส่วนการตก
หล่นไม่ได้รับเงินอุดหนุนจ านวนมาก คิดเป็น ร้อยละ 46.27 และ
คิดเป็นร้อยละ 30  หรือ เกือบ 1 ใน 3 ของเด็กทชค่วรได้รับ
ประโยชน์จากเงนิอุดหนุน

ผู้สูงอายุ
ในปี พ.ศ. 2564 มชประชากร สูงอายุ จ านวน (60 ปีข้ึนไป)
จ านวน 12,071,837คน คิดเป็นร้อยละ 18.24 ของประชากร
ท้ังหมด 66,171,439 คน โดยได้รับเบช้ยยังชชพผู้สูงอายุ อยู่ทช่
8,756,858 คน คิดเป็นร้อยละ 72.54 ของจ านวนผู้สูงอายุท้ังหมด

คนพิการ
ในปี 2564 มชจ านวนคนพิการทช่ได้รับเบชย้ยังชชพคนพิการ จ านวน 1,817,237 คน จากจ านวนคนพิการ
ท้ังหมด 2,824,937 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 64.33 ของจ านวนคนพิการท้ังหมด และมชคนพิการทช่ได้รับ
การ ออกบัตรประจ าตัวคนพิการ มชจ านวน 2,102,384 คน
รายงานสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชชวิตคนพิการ ระบุว่า มชคน
พิการทช่ได้รับการศึกษา จ านวน 1,625,191 คน คิดเป็นร้อยละ 77.30 ของคนพิการทช่มชบัตรประจ าตัวคน
พิการ โดยระดับการศึกษาทช่คนพิการได้รับมากทช่สดุ 5 อันดับแรก ได้แก่ ประถมศึกษา จ านวน 1,323,640 
คน รองลงมา คือ มัธยมศึกษา จ านวน 188,598 คน ประกาศนชยบัตรวิชาการศึกษา จ านวน 39,259 คน
อุดมศึกษา จ านวน 26,187 คน และไม่ระบุการศกษาจ านวน 15,098 คน ตามล าดับ

ในปี 2563 แรงงานนอกระบบมชสัดส่วนในการเข้าถึงหลักประกันสงั คมอยู่ทช่ ร้อยละ 26.1 ของแรงงาน
นอก ระบบท้ังหมด ซ่ึงยังต่ ากว่าค่าเปาาหมายและมชสัดส่วนแรงงานหญิงทช่ อายุ 15 ปี ข้ึนไป มชจ านวนผู้
ท างาน นอ้ยกว่าเพศชายอายุ 15 ปีข้ึนไป

18 การเติบโตอย่างย่ังยืน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

น้ า
ในปี 2563 Water Quality Index : WQI) โดยกรมควบคุมมลพิษ ระบุว่า แม่น้ าสายหลักของประเทศ
ท้ัง 59 แห่ง และแหล่งน้ านิ่ง 6 แห่ง อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ดช และดชมาก ร้อยละ 82 แบ่งออกเป็นคุณภาพทช่
อยู่ใน เกณฑ์ดช จ านวน 25 จงัหวัด เกณฑ์พอใช้ จ านวน 26 จงัหวัด และเส่ือมโทรม จ านวน 13 จงัหวัด
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นจงัหวัดทช่ต้ังอยู่ในภาคกลาง และแหล่งมชแหล่งน้ าใต้ดิน (บาดาล) ส่วนใหญ่ อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน

แรงงาน

อากาศ
ฝุ่นละอองขนาดเล็กทชม่ชเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มชค่าเฉลช่ยรายปีอยู่ในช่วง
8 - 42 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐาน 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) โดยพ้ืนทช่ทช่มชค่าเกิน
มาตรฐาน คือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพ้ืนทช่จังหวัดสระบุรช ทช่มชสาเหตุมาจากการจราจร ทช่
หนาแน่นและเป็นพ้ืนทช่โรงงานอุตสาหกรรม ตามล าดับ
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22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

การบังคับใช้กฎหมาย
ประเทศไทย มชดัชนชนิติธรรม (The Rule of Law Index) ทช่จัดท าโดย
World Justice Project (WJP) โดยในปี 2564 มชคะแนน 0.46 คะแนน จัด
อยู่ล าดับทช่ 95 จากท้ังหมด 139 ประเทศท่ัวโลก โดยประเด็นการบังคับใช้
กฎหมายของประเทศไทยมชแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือ่ง จาก 0.50 ในปี 2561
เป็น 0.48 คะแนน ในปี 2562 และ 0.47 ในปี 2563 และ 0.46 ในปี 2564

ความสะดวกในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

ดัชนชนิติธรรม (Rule of Law Index) โดย WJP ในมิติด้านทช่ 7 กระบวนการ
ยุติธรรมทางแพ่ง (Civil Justice) และมิติด้านทช่ 8 กระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา (Criminal Justice) รายงานว่า กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งของ
ประเทศไทย มชแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จาก 0.53 คะแนน ในปี 2561 เป็น
0.49 คะแนน ในปี 2562 และ 0.48 คะแนน ในปี 2563 และปี 2564
โดยจัดอยู่ในล าดับทช่ 88 จากท้ังหมด 139 ประเทศท่ัวโลก และกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาคะแนนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของ ประเทศไทย
มชแนวโน้มทช่ดชข้ึนอย่างต่อเนื่อง จาก 0.40 คะแนนในปี 2561เป็น 0.42 คะแนนใน
ปี 2562 และ 0.43 คะแนนในปี 2563 และ 0.48 คะแนนในปี 2564 ซ่ึงเป็น
ล าดับทช่ 75 จากท้ังหมด 139 ประเทศ ท่ัวโลก

23 การวิจัยและพฒันานวัตกรรม

ในปี 2563 มชจ านวนโครงการนวัตกรรมเพ่ือสังคมทช่ขอรับสนับสนุน จ านวน
97 โครงการ ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2562 ทช่มชจ านวน 25 โครงการ ถึง 4 เท่า และ
ในปี 2564 ประเทศไทย มชอันดับความสามารถด้านนวัตกรรมของโลก
(Global Innovation Index: GII) เพ่ิมข้ึนเป็นอันดับทช่ 43 จากอันดับทช่ 44 
ในปี 2563 อชกท้ัง ปัจจัยด้านศักยภาพด้านผลผลิตจากการพัฒนาความรู้
และเทคโนโลยช มชอันดับทช่ดชข้ึน จากอันดับทช่ 44 ในปี 2563 เป็นอันดับทช่ 40
ในปี 2564

ความสามารถด้านนวัตกรรม

ความสามารถด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ในปี 2564 ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยช อยู่ในอันดับทช่ 37 ลดลงจากอันดับทช่ 34 ในปี 2563
ในขณะทช่ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ในอันดับทช่ 38
เพ่ิมข้ึนจากอันดับทช่ 39 ของปี 2563
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แนวโน้ม/ความท้าทายของสถานการณ์ด้านสังคมในอนาคต4

การดูแลรักษาสุขภาพและการรักษาพยาบาล
▪ การดูแลสุขภาพเชิงปาองกัน สินค้าและบริการสุขภาพ
▪ การแพทย์ทชท่ันสมยั เพ่ิมความสามารถของระบบ
สาธารณสุข

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
▪ มชแนวโน้มรนุแรง รวดเร็ว และผันผวนกว่าทช่คาดการณไ์ว้
▪ ความเสชย่งต่อภัยพิบัติและผลกระทบตอ่ระบบนิเวศ

การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
▪ ความตกลงระหว่างประเทศเพ่ือควบคมุการเพิม่ข้ึนของ
อุณหภูมิโลก

▪ หลายประเทศตั้งเปาาหมายเพ่ือมุ่งสู่ Net Zero 
Emissions

พลังงานหมุนเวียนและยานยนต์ไฟฟ้า
▪ พลังงานแสงอาทิตย์และลม มชต้นทุนลดต่ าลงอย่างรวดเร็ว
▪ หลายประเทศมชแผนทช่จะระงบัการจ าหน่ายยานยนตเ์ช้ือเพลิง
ฟอสซิล
แนวโน้มเศรษฐกจิการเมืองระหว่างประเทศ

▪ ความตึงเครชยดระหว่างมหาอ านาจตะวันตกและตะวันออก
▪ ความทา้ทายในการก าหนดบทบาทความรว่มมอืของไทย

29

ความก้าวหนา้ทางเทคโนโลยี
▪ 4IR, Digital Transformation ทช่ถูกเร่งด้วย COVID-19
▪ โอกาสในการยกระดับการพัฒนา แต่ยังเปน็ความเสช่ยง
ตอ่การจา้งงาน, Digital Divide, และ Cyber Security

อนาคตของงาน
▪ งานบางประเภทจะหายไป และเกิดงานประเภทใหม่
▪ การจ้างงานทช่มิใช่รูปแบบมาตรฐานเพิ่มสูงข้ึน
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทางสังคม
▪ คนเจนเนอเรช่ันวายมชแนวโน้มย้ายถ่ินและยายงานสูงข้ึน
▪ ค่านิยมการด ารงชชวิตเปลชย่นไป อาทิ การเห็นความส าคญั
ของการศกึษามากข้ึน การไม่นิยมมชลูก

การขยายตัวของความเป็นเมือง
▪ ภายใน 30 ปี ประชากร 70% ของโลกจะอาศัยในเขตเมอืง
▪ หลายเมืองทั่วโลกก าลังมุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart

City)

การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งประชากร
▪ สัดส่วนผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง วัยแรงงานลดลง
▪ เศรษฐกิจผู้สูงอายุ การท างานและสภาพสังคมรูปแบบใหม่

4.1 แนวโน้มการเปล่ียนแปลงระดบัโลก (Global Megatrends)
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4.2 สถานการณ์จากภายในและภายนอกที่ส่งผลตอ่ความมั่นคงทางสังคมของประเทศ

31

4.3 สถานการณ์จากภายในและภายนอกที่ส่งผลตอ่ความมั่นคงทางสังคมของประเทศ (ตอ่)

สถานการณ์
ความท้าทาย
ด้านสังคม ตาม
ร่างแผนพัฒนา
ฉบับที่ ๑๓
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4.3 สถานการณ์จากภายในและภายนอกที่ส่งผลตอ่ความมั่นคงทางสังคมของประเทศ (ตอ่)
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ข้อสังเกตและแนวทาง
การรบัมือเชิงนโยบาย5
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ส่งเสริมสังคม
เข้มแข็ง

หมุดหมายท่ี 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่น
ลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครอง
ทางสังคมท่ีเพียงพอเหมาะสม

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคน
สมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา
แห่งอนาคต

หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะ
ท่ีน่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างย่ังยืน

หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็น
ศูนย์กลางทางการแพทย์และ
สุขภาพมูลคา่สูง

หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกจิ
หมุนเวียน และสังคมคาร์บอนต่ า

หมุดหมายท่ี 11 ไทยสามารถลดความ
เสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

หมุดหมายท่ี 13 ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

พลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหนา้ เศรษฐกจิสร้างมูลค่าอย่างย่ังยืน” สอดคล้องกับ ความมัน่คงทางสังคม 7 หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายท่ี 4 8 9 10 11 12 และ 13

5. ข้อสังเกตและแนวทางการรบัมือระดับนโยบายภาครฐั

5.1 นโยบายภาครัฐ แผนพฒันาฯ ฉบับที่ 13 หมุดหมายส าคัญที่สนับสนุนการเสริมสรา้งความม่ันคงทางสังคม
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ภาครัฐ

ภาคเอกชน
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“....ประชาธิปไตยนัน้แท้จริง คือประเทศท่ีมีประชาชนท่ีมีความคิด ท่ีมีการพิจารณาท่ี
รอบคอบเพ่ือให้บ้านเมืองมัน่คง ให้บ้านเมืองอยู่ได้โดยไม่เบียดเบียนซ่ึงกนัแะะกนั...”

พระราชด ารสัในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรแก่บณัฑิตมหาวิทยาะยัธรรมศาสตร์ ๑ มี.ค. ๒๕๑๒

“....ถ้าประชาชนไม่มีท่ีพ่ึง พอพ่ึงทางราชการไม่ได้ กต้็องหนัไปพ่ึงผู้กว้างขวาง
ผู้มีอิทธิพะ จึงเป็นหน้าท่ีของทางราชการท่ีจะปฏิบติังานเพ่ือให้การบริการของ
ราชการได้เข้าถึงประชาชนโดยทัว่ถึง แะะท าด้วยความสุจริต....”

พระบรมราโชวาทเน่ืองในโอกาสพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการ ๓๑ ก.ค. ๒๕๑๓

พระบรมราโชวาท พระราชด ารสัในหะวง ร.๙ เก่ียวกบั
ประชาธิปไตยแะะการพฒันาประเทศ

“....ค าว่าหน้าท่ีหมายถึงกิจท่ีต้องท าให้ระบอบ
ประชาธิปไตย ประชาชนทกุคนมสิีทธิแะะเสรีภาพ
สมบรูณ์ แะะเมือ่มสิีทธิแะ้วย่อมมหีน้าท่ี รฐัธรรมนูญ
การปกครองของประเทศต่างๆจงึได้บญัญติัถึงสิทธิแะะ
หน้าท่ีของประชาชนพะเมอืงไว้ให้เป็นหะกัปฏิบติั
สิทธิแะะหน้าท่ีเป็นส่ิงท่ีควบคู่กนัไป ในด้านสิทธิ เรามี
เสรีภาพในการท า แต่การใช้สิทธิดงักะ่าวน้ี ต้องมหีะกัท่ี
จะต้องปฏิบติั คือ รกัษาผะประโยชน์ส่วนรวมไว้ เพราะ
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส่ิงส าคญัอย่างย่ิงท่ีจะท าให้
ประเทศชาติทรงไว้ซ่ึงอิสรภาพผะสุดท้ายกเ็ท่ากบัเป็น
ประโยชน์ของแต่ะะคน...”

พระราชด ารสัในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรแก่บณัฑิต
จุฬาะงกรณ์มหาวิทยาะยั ปีการศึกษา ๒๕๐๓
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“....ประโยชน์อันพงึประสงค์ของการพฒันานัน้ ก็คือ ความผาสุกสงบ 
ความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและประชาชน แต่การที่จะพฒันาให้
บรรลุผลเป็นประโยชน์ดังกล่าวได้  จ าเป็นที่จะต้องพฒันาฐานะความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้อยู่ดีกินดีเป็นเบือ้งต้นก่อน  เพราะฐานะความ
เป็นอยู่ของประชาชนนัน้ คือรากฐานอย่างส าคัญของความสงบและความ
เจริญมั่นคง.....จึงอาจพดูได้ว่า การพฒันาก็คือ การท าสงครามกับความ
ยากจนเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนโดยตรง  เมื่อประชาชนอยู่ดีกินดี 
ประเทศมคีวามสงบ ความเจริญ การพฒันาจึงจะถือได้ว่า ประสบ
ความส าเร็จ  เป็นชัยชนะของการพฒันาอย่างแท้จริง...”

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๙

ชัยชนะแห่งการพัฒนา

ประชาธิปไตยท่ีพึงประสงคก์บัการพฒันาท่ียัง่ยืน

เศรษฐกิจส่ิงแวดล้อม

สงัคม

ธรรมาธิปไตย

พะเมืองต่ืนรู้
(สทิธกิบ้หน้าที)่

รู้รกัสามคัคี
(แตกต่างไม่แตกแยก)

Care & Share

SEP
for

SDG
BCG
Model

ทรพัยากรยัง่ยืน
(อนุรกัษ์กบัพฒันา)

โอกาสเสมอภาค

ลดเหลื่อมล ้า

เขา้ถึงเท่าเทยีม

กระจายรายได้
(ไม่ทิ้งใครไวข้า้งหลงั)
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เสริมสร้าง “คน”สู วิถีพอเพียง

ปลกูฝัง “ประชาธิปไตย”ภาคปฏิบตัิ

สนบัสนนุ “นโยบาย” ที่เหมาะสม

ส งเสริม “นวตักรรม”เพ่ือพฒันาคณุภาพ

การขบัเคล่ือนคณุภาพประชาธิปไตยเพื่อลดช องว างความเหล่ือมล า้และความยากจน

ทีม่า : หนังสอื “ประชาธปิไตยไทยในทศวรรษใหม”่  KPI Yearbook 2559 (ดร.ลขิติ ธรีเวคนิ)
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การปฏิรูปเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

การปฏิรูปรัฐบาล และราชการ

การปฏริูปดา้นการศกึษาเพือ่พฒันาประชาธปิไตยไทย

๑.รฐับาะคุณภาพ
มีส านึกรบัผดิชอบ ตอบสนองความ

ตอ้งการของพลเมอืง เน้นการมีสว่นร่วม มี
นิตธิรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
๒.ราชการคุณภาพ

ยึดหลกัธรรมาภิบาลและการมีสว่นร่วม มี
ตวัชีว้ดัที่ยึดโยงประชาชนมุ่งการบรหิารเชงิ
ผลลพัธ์ จดัระบบคลงัและงบประมาณเชงิ
พืน้ที่ ใหบ้ริการสาธารณะที่เน้นประสทิธิภาพ
และประสิทธิผล

๑.เศรษฐกิจ
สร้างมูลคา่เพิม่ภาคเกษตร

อุตสาหกรรม และบริการพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐานพืน้ที่และเมอืง
๒.สงัคม

ลดความเหลื่อมล า้ทกุมติิ
กระจายความเจรญิสูภู่มภิาค
๓.ส่ิงแวดะ้อม

สร้างความยัง่ยนืบนสงัคมสี
เขยีว พฒันากลไกระบบ
ประชาธิปไตยดา้นสิง่แวดลอ้ม

การศกึษาเพือ่ความเป็นพลเมอืง
* พลเมอืงทีร่บัผดิชอบตนเองและ
สงัคมได้โดยต้องเคารพความ
แตกต่างและสิทธิผูอ้ ื่น เคารพ
ความเสมอภาคและกตกิาสงัคม

กรณตีวัอย่างประเทศเยอรมนั
อนุบาล - หา้มใช้ความรนุแรง
ประถม – รบัผดิชอบตนเองและ
สงัคม ท างานรว่มกนั ไม่ขดัแย้ง
มธัยม – แก้ปญัหาชุมชนด้วย

กระบวนการกลุ่ม
มหาวทิยาลยั - เข้าใจสทิธหิน้าที่

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศกัยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดลุและพฒันา

ระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข งขนั

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสงัคม

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต
บนคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

I  ตัง้หลักใหม่ ประเทศไทย
ม่ิงสรรพ์ ขาวสะอาด  อรรถจกัร สตัยานุรักษ์  สวิุทย์ เมษินทรีย์ สมเกียรติ ตัง้กิจวานิชย์ อภิวฒัน์ รัตนวราหะ

II   ตัง้หลักใหม่ การเมอืงไทย
ทอม กินสเบิร์ก พิชญ์ พงษ์สวสัด์ิ  กุลลดา เกษบญุช ูมีด้ สทุธิชยั งามช่ืนสวุรรณ  ปวงชน อุนจะน า

ปราการ กลิ่นฟุ้ ง   สภุลกัษณ์  กาญจนขนุดี   พวงทอง ภวคัรพันธุ์ 
III    ตัง้หลักใหม่ เศรษฐกิจไทย

เศรษฐพุฒิ สทุธิวาทนฤพุฒิ   กฤษฎ์เลิศ  สมัพันธารักษ์     สนัติธาร เสถียรไทย  วิษณ ุอรรถวานิช

IV    ตัง้หลักใหม่ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม
ณภัทร จาตศุรีพิทักษ์   พิพัฒน์ สยุะ    เพชร มโนปวิตร

V     ตัง้หลักใหม่ เมอืงแห่งอนาคต
ชชัชาติ สิทธิพันธุ์    นิรมล เสรีสกุล

VI   ตัง้หลักใหม่ การต่างประเทศและภูมรัิฐศาสตร์ไทย
จิตติภัทร พูนข า    อาร์ม ตัง้นิรันดร

VII    ตัง้หลักใหม่ คุณค่าและอนาคตไทย
คมกฤช อุ ยเต็กเค ง เกรียงไกร วชิรธรรมพร   ยุทธนา บญุอ้อม  พัทน์ ภัทรานุธาพร

จตภุัทร์  บญุภัทรรักษา   พิริยะ กุลกาญจนชีวิน
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Adequacy

Sustainability

Coverage

Thailand owns an extensive social protection system

Close to universal health and education services

Extensive contributory and non-contributory functional benefits

Mature government institutions and high organisational capacity

Strong service delivery infrastructure
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Thailand has significantly reduced 
poverty in the last 20 years

However, in recent years poverty 
grew from 7.2% to 9.9%*

Poverty is largely concentrated in 
specific marginalised groups

* We use WB poverty lines as 
NESDC formula not available to 
the research team
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Poverty is strongly linked to life-
cycle risks, especially 
employment: unemployed and 
inactive persons have higher 
poverty rates than the national 
average 

Most important factor is formal-
sector employment: poverty rates 
in households headed by 
someone working in the informal 
sector is 9.9% compared to just 
1.5% for those working in the 
formal sector 
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A significant proportion of 
the population is 
vulnerable to poverty

Increasing poverty line by 
a third would more than 
double the poverty rate
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Sample of 
“formal 

workers“

This is an 
analysis of 
SSO data

Source: (Wasi et al., 2020) Thailand Labour Market Analysis 

An overview of the system (2019)
Coverage and expenditure
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ต้องการอภิปรายประเด็นการแปรเปลี่ยนจากการใช้ความรุนแรงสู่การใช้แนวทาง

ทางการเมืองของอดีตกองกำลังแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานีกับความท้าทาย
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10�การประชุมวิชาการ 
สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 

ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย 

การสัมภาษณ์เชิงลึกของอดีตกองกำลังแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานี หรือ BRN โดยใช้

เทคนิคการวิจัยแบบศึกษาประวัติชีวิต (Life History) ผลการศึกษาพบว่าการยุติการใช้ความ

รุ น แ ร ง ข อ ง อ ดี ต นั ก ร บ พ บ ว่ า ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร แ ป ร เ ป ลี่ ย น ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง จ า ก  

การใช้ความรุนแรงสู่ การไม่ ใช้ความรุนแรงจำเป็นต้องมองทั้ ง ในระดับบุคคลและ  

ความสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรมและเชิงโครงสร้าง ทั้งนี้ มีข้อท้าทายหลายประการที่ทำให้  

การแปรเปลี่ยนในเชิงโครงสร้างไม่สามารถก้าวไปได้มากนัก โดยเฉพาะแนวทางที่ไม่ชัดเจนของ

รัฐบาลไทยที่มีต่อกระบวนการพูดคุยและแนวทางการจัดการความขัดแย้งในพื้นที่ยังคงมุ่งเน้น

แนวทางทางการทหารเป็นหลัก รวมถึงความไม่เป็นเอกภาพของกลุ่มขบวนการต่อสู้หลายๆ 

กลุ่ม นอกจากนี้การแปรเปลี่ยนมาต่อสู้ ในพื้นที่ทางการเมืองของอดีตนักรบในระบบ

ประชาธิปไตยของประเทศไทยในปัจจุบันก็ต้องเผชิญกับข้อท้าทายหลากหลายประการทั้งพื้นที่

การเมืองในระดับท้องถิ่นตลอดจนการเมืองในระดับชาติ 

คำสำคัญการแปรเปลีย่นความขดัแยง้, แนวรว่มปฏวิตัแิหง่ชาตมิลายปูาตาน,ี พืน้ทีท่างการเมอืง, 

ประชาธิปไตย, ชายแดนใต้ 

 

Abstract 
This article is a part of the research project on “Transforming from Violence 

to Political Means for the Insurgents in the Deep South of Thailand” funded by the 
National Research Council of Thailand (NRCT). The study aims to analyze how 
former members of the Patani Melayu National Revolutionary Front (BRN) changed 
from using violence to political tactics and the difficulties they faced after being 
involved in Thai politics and elections. In this qualitative research, the life history 
research method was used to interview and evaluate data from relevant articles. 
The result found that transforming from violence to non-violence of the insurgent 
groups should be focused on individuals and ties between cultural and social 
structures. There are many factors preventing the transformation of structures, 
especially the Thai government’s ambivalence towards peace talks, which mainly 
handles the conflict in the Deep South region by military means. The insurgents,   
on the other hand, lack cohesion, and former separatist have had a difficult time 
fighting for political positions at the local and national levels as Thailand is now 
considered a democratic country. 

Keyword:Conflict Transformation, The Patani Melayu National Revolutionary Front, 
Political Area, Democracy, Southern Border of Thailand 
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บทนำ     
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมาที่เกิดความรุนแรงระลอกใหม่ในพื้นที่ชายแดนใต้   

จะพบว่าตลอดช่วงเวลาของความขัดแย้งที่ผ่านมา มีความซับซ้อนของเหตุการณ์หลายประการ  

ที่ทำให้เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่มีช่วงที่ขึ้นลงไปตามแต่ละช่วงเวลา ทั้งในด้านการเมือง

ระดับชาติ สภาพเศรษฐกิจ หรือกระทั่งการขับเคลื่อนงานของภาคประชาสังคมทั้งในและ  

ต่างประเทศที่มีความต่อเนื่องและปรากฏให้เห็นชัดเจนมากขึ้น แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีกลุ่มคน  

ที่เห็นต่างจากรัฐซึ่งหมายถึงกลุ่มคนที่มีความคิดเห็นทางการเมืองต่างจากรัฐและแสดงออก  

ด้วยการใช้ความรุนแรงเพื่อเรียกร้องให้ได้ซึ่งสิ่งที่ต้องการเพื่อขับเคลื่อนทางความคิดมานับตั้งแต่

ก่อนปี พ.ศ. 2547 มีหลายองค์กรที่ถูกก่อตั้งขึ้นมา เช่น กลุ่ม BRN หรือ Barisan Revolusi 

National (ขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานี) BNPP หรือ Barisan Nasional 

Pembebasan Patani (ขบวนการแนวร่วมปลดแอกแห่งชาติปาตานี) ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อ เป็น 

BIPP โดยเปลี่ยนจาก Nasional เป็น Islam หรือกลุ่ม PULO หรือ Patani United 

Liberation Organization (องค์การปลดปล่อยสหปาตานี) หรือ กลุ่ม GMIP หรือ Gerakan 

Mujahidin Islam Patani (ขบวนการมูจาฮีดีนอิสลามปาตานี) เป็นต้น โดยกลุ่มต่างๆ เหล่านี้

ถูกก่อตั้ งขึ้นมาหลังช่วงปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา ซึ่ ง เป้าหมายของทุกกลุ่มอาจจะมี  

ความคล้ายคลึงกัน ในแต่ละช่วงปีอาจจะเห็นถึงการมีอำนาจนำของบางกลุ่มเหนือบางกลุ่ม   

แต่จะมีกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงตลอดห้วงเวลาที่ผ่านมา  

ในช่วงปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา เชื่อกันว่ากลุ่มแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานีหรือ

บีอาร์เอ็นเป็นกลุ่มหลักที่ดำเนินการตลอดมา แต่ก็ปรากฏการเรียกร้องทางการเมืองของ  

กลุ่มอื่นๆ เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ สถิติสะสมของเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ของ  

ฐานข้อมูลศูนย์ เฝ้ าระวั งสถานการณ์ภาคใต้ นับตั้ งแต่ เดือนมกราคม 2547 จนถึง  

เดอืนกรกฎาคม 2565 มเีหตกุารณท์ัง้หมด 21,614 ครัง้ มผีูเ้สยีชวีติ 7,382 คน และมผีูไ้ดร้บั 

บาดเจบ็รวม 13,684 คน อยา่งไรกต็ามภายใตค้วามขดัแยง้ทีย่ดืเยือ้ยาวนานนี ้กท็ำใหห้ลายๆ คน 

ที่เคยเข้าสู่การใช้อาวุธและความรุนแรงค้นพบว่า การใช้ความรุนแรงมิอาจนำมาซึ่งเป้าหมาย  

ที่ต้องการคือการปลดปล่อยหรือการทำให้พื้นที่นี้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คนได้   

ในบรบิทเชน่นีท้ำใหใ้นชว่งเวลาทีผ่า่นมาจะเหน็ถงึกลุม่ของผูเ้หน็ตา่งทีเ่คยใชอ้าวธุแตก่ลบัหนัมาสู ่

การใชแ้นวทางทางการเมอืงในรปูแบบตา่งๆ โดยเฉพาะในแงม่มุของการสนบัสนนุกระบวนการพดูคยุ  

บทความชิ้นนี้มีเป้าประสงค์ในการศึกษาทำความเข้าใจกลุ่มผู้เห็นต่างในพื้นที่ชายแดนใต้

ที่หันมาสู่การใช้แนวทางทางการเมือง ตลอดจนวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่ทำให้กลุ่มผู้เห็นต่าง  

แปรเปลี่ยนมาสู่การใช้แนวทางทางการเมือง รวมไปถึงการผลักสู่การจัดทำข้อเสนอแนะต่อ  

การปรับกระบวนทัศน์ในการทำความเข้าใจกลุ่มผู้เห็นต่างซึ่งอาจมีผลต่อการสนับสนุน

กระบวนการพดูคยุใหด้ำเนนิไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ นอกจากนีย้งัตอ้งการวเิคราะหถ์งึขอ้ทา้ทาย 

ของการตอ่สูใ้นระบบการเมอืงการเลอืกตัง้ของประเทศไทยในภาวะประชาธปิไตยแบบไทยๆ ในปจัจบุนั 
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วิธีการศึกษา       
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้เพื่อศึกษาทำความเข้าใจถึงปัจจัยทั้งในแง่ปัจเจก

และสภาพแวดล้อมของกลุ่มผู้เห็นต่างในพื้นที่ชายแดนใต ้ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2547-ปัจจบุัน (2565) 

ที่ส่งผลทำให้เข้าสู่วังวนของการใช้ความรุนแรงและออกจากความรุนแรงผ่านลักษณะของ  

การศึกษาเส้นทางชีวิตของผู้คนตั้งแต่วัยเด็ก กระทั่งเข้าสู่การใช้ความรุนแรง ช่วงเวลาที่ใช้  

ความรุนแรง ไปจนถึงช่วงเวลาที่ตัดสินใจออกจากการใช้ความรุนแรง เมื่อยุติการใช้ความรุนแรง

แล้วดำเนินชีวิตอย่างไร โดยที่จะเป็นการแสวงหาปัจจัยที่ส่งผลทำให้กลุ่มผู้เห็นต่างหันมาสู่  

การใช้หรือสนับสนุนแนวทางทางการเมือง วิธีการเก็บข้อมูลผ่านการศึกษาเอกสารและ

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยจะใช้การเข้าถึงผู้ให้ข้อมูล 2 รูปแบบ คือ 

การติดต่อโดยตรงจากเครือข่ายที่นักวิจัยมีจากการทำงานวิจัยที่ผ่านมา และการประสานงาน

ผ่านคนกลางที่เป็นที่ไว้ใจได้สำหรับผู้เห็นต่าง นอกจากนั้นก็จะมีการสังเกตการณ์แบบไม่มี  

ส่วนร่วมหากมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นระหว่างการศึกษาวิจัย ในการดำเนินงานวิจัยนั้นจะมี

แบบสัมภาษณ์ซึ่งจะมีการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามก่อนแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข 

ก่อนจะลงมือในการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ ภายหลังจากที่ได้ข้อมูลมาแล้วจะมีการตรวจสอบ

คุณภาพของข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์อีกครั้งก่อนการนำเอาผลไปดำเนินการวิเคราะห์

ข้อมูล 

งานวิจัยชิ้นนี้จะเก็บข้อมูลแบบเชิงคุณภาพ ใช้การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้  

ภาพรวมของปัจจัยที่ทำให้กลุ่มผู้เห็นต่างหันมาสู่การใช้แนวทางทางการเมือง จากนั้นจึงใช้

เทคนิคการวิจัยแบบศึกษาประวัติชีวิต (Life History) เพื่อให้เข้าใจในตัวผู้ให้สัมภาษณ์อย่าง

รอบดา้นมากยิง่ขึน้และสามารถทำใหเ้หน็รปูแบบของประวตัชิว่งชวีติตา่งๆ ทีส่ง่ผลตอ่การตดัสนิใจ 

เลือกใช้และยุติการใช้ความรุนแรง ในกระบวนการนี้จะมีการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก จากนั้นจะมีการประมวลผลข้อมูล ในระหว่างการเก็บข้อมูลจะมีการใช้

รหัสแทนตัวบุคคล โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลใดๆ โดยงานชิ้นนี้ผู้วิจัยจะต้องคำนึง

ถึงความลับและความปลอดภัยของผู้ให้ข้อมูลเป็นอย่างสูง ทำให้จะต้องระมัดระวังในเรื่อง  

การรักษาความลับเป็นอย่างมาก สถานที่ในการสัมภาษณ์จึงเป็นสถานที่ที่มีความยืดหยุ่นตาม

ความสมัครใจของผู้ให้ข้อมูลเป็นสำคัญ ซึ่งมีทั้งที่บ้านพักอาศัยของผู้ให้ข้อมูล โรงแรมทั้งใน

พื้นที่และนอกพื้นที่ชายแดนใต้ หรือสถานที่อื่นๆ 

ผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อศึกษาบทบาทและแรงจูงใจตลอดจนผลสะท้อน

ของบทบาท จะเนน้ไปทีก่ลุม่ทีเ่คยมสีว่นในการใชค้วามรนุแรงโดยเฉพาะทีส่งักดัในกลุม่ผูเ้หน็ตา่ง 

จากรัฐที่สำคัญอย่างกลุ่มแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานีหรือ BRN งานชิ้นนี้มุ่งไปที่  

กลุ่มคนเหล่านี้ที่หันกลับมาสู่การสนับสนุนแนวทางทางการเมืองในรูปแบบที่ต่างกันออกไป   

โดยจะผู้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครจะเน้นผู้ที่ยินยอมในการเปิดเผยและแลกเปลี่ยนข้อมูล  

เป็นสำคัญ ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างนั้นจะมีลักษณะการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยเน้น
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การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบมีเกณฑ์ (Criterion Sampling) ซึ่งเกณฑ์นี้จะประกอบไปด้วย

ลักษณะของกลุ่มคนที่เคยมีส่วนในการใช้ความรุนแรงและเข้าสู่โครงการพาคนกลับบ้านของรัฐ 

จำนวน 3 ท่าน, กลุ่มที่เคยมีส่วนในการใช้ความรุนแรงและหันมาขับเคลื่อนกิจกรรมทางสังคม

ผ่านองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ชายแดนใต้ จำนวน 3 ท่าน, กลุ่มที่เคยมีส่วนในการใช้

ความรุนแรงและหันมาขับเคลื่อนกิจกรรมทางสังคมผ่านการตั้งพรรคการเมืองหรือสนับสนุน

พรรคการเมืองในระดับชาติและการเมืองในระดับท้องถิ่น จำนวน 3 ท่าน หรือกลุ่มที่เคยมีส่วน

ในการใช้ความรุนแรงและหันมาสู่การสนับสนุนหรือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพูดคุย

สันติภาพ จำนวน 3 ท่าน และกลุ่มที่เคยมีส่วนในการใช้ความรุนแรงและยังคงสนับสนุน

แนวทางของการเคลื่อนไหวโดยใช้กำลัง ขณะเดียวกันก็สนับสนุนแนวทางการเมืองและการพูด

คุยสันติภาพ จำนวน 3 ท่าน นอกจากนี้ยังได้ทำการสัมภาษณ์แกนนำขบวนการต่อสู้เพื่อ

เอกราชปาตานี อาทิ BRN, PULO, BIPP และแกนนำองค์กรร่ม MARA PATANI จำนวน   

5 ท่าน 

โดยคณะวิจัยได้ทำการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักจนกว่าข้อมูลที่ได้จะเพียงพอและ

อิ่มตัว และได้มีการปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยตรวจสอบในกระบวนการ  

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มคนที่สัมภาษณ์มีลักษณะของความเป็นตัวแทนของ

กลุ่มผู้ เห็นต่างได้ โดยผู้ เชี่ยวชาญจะประกอบด้วยนักวิชาการในพื้นที่ชายแดนใต้และ  

ผู้นำศาสนา ซึ่งการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างนั้นจะอาศัย 2 ทาง คือ การติดต่อโดยตรงจากเครือข่าย

ที่นักวิจัยมีจากการทำงานวิจัยที่ผ่านมา และการประสานงานผ่านคนกลางที่เป็นที่ไว้ใจได้

สำหรับผู้เห็นต่าง 

ผลการศึกษา  
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง และ  

การสัมภาษณ์เชิงลึก สามารถแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 2 หัวข้อย่อย คือ 1. ประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง 2. เรื่องราวชีวิตในช่วงเวลาต่างๆ ของอดีตนักรบ  

แนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานี หรือ BRN โดยจะคัดเลือกมาเล่าเรื่องราวชีวิตอย่างย่อ  

ในบทนี้จำนวน 5 ท่าน จากทั้งหมด 15 ท่าน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ได้คัดเลือกมาเล่าเรื่องราวชีวิต

ในส่วนนี้เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีการเล่ารายละเอียดเรื่องราวของชีวิตที่ค่อนข้างสมบูรณ์สามารถ

ตอบโจทย์การวิจัยในครั้งนี้ได้ และที่สำคัญเพื่อไม่ให้เนื้อหาของบทความยืดยาวจนเกินไป ทั้งนี้

รายละเอียดชีวิตและมุมมองของอดีตนักรบท่านอื่นๆ อีก 10 คน ที่เหลือจะถูกนำไปวิเคราะห์

และอภิปรายผลในหัวข้อถัดไป โดยเรื่องราวชีวิตของอดีตนักรบในบทความนี้จะหยิบยกประเด็น

สำคัญๆ มาในรูปแบบการสรุปและย่อเท่านั้น หากผู้อ่านสนใจเรื่องราวชีวิตยาวๆ ของอดีต

นักรบตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบันสามารถหาอ่านได้ในเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เช่นเดียวกับ

ประวัติชีวิตและมุมมองของแกนนำขบวนการต่อสู้เพื่อเอกราชปาตานีจะไม่ถูกนำมาเล่า  

ในบทความนี้ด้วยเช่นกัน เนื่องจากข้อจำกัดของจำนวนหน้าบทความที่ได้กำหนดไว้ 
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ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย 

1. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งหรือ Conflict   
 Transformation 

เมือ่กลา่วถงึคำวา่การแปรเปลีย่นความขดัแยง้ (Conflict Transformation) หมายความถงึ 

กระบวนการในการจัดการกับความขัดแย้งที่ไม่ใช่แค่มุ่งให้เกิดข้อยุติในปัญหาเท่านั้น หากแต่ยัง

ต้องเปลี่ยนเชิงโครงสร้างของสังคมที่เอื้อให้เกิดความขัดแย้งและจะเป็นเหตุให้ความขัดแย้ง  

หวนกลบัมาอกีได ้การแปรเปลีย่นความขดัแยง้จงึแนวคดิทีถ่กูอธบิายบนฐานการยตุคิวามขดัแยง้ 

ที่ไม่ใช่เพียงยุติความรุนแรงโดยตรงที่แสดงออกอย่างเห็นได้ชัดเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นที่จะ  

ปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ ผลประโยชน์ ตลอดจนวาทกรรมและกฎเกณฑ์ที่มีในโครงสร้างทาง

สังคมที่เกิดความขัดแย้ง ในแง่นี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่อยู่ในพื้นที่ความขัดแย้งจึงมีส่วน

หนุนเสริมในการช่วยกันขจัดเงื่อนไขของความรุนแรงที่เกิดขึ้น ในการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง

อาจจำเป็นต้องแปรเปลี่ยนเงื่อนไขทั้งในแง่ของบริบทของความขัดแย้ง โครงสร้างทางสังคม  

ในพื้นที่ขัดแย้ง ตัวแสดงในความขัดแย้ง ประเด็นปัญหา รวมถึงปัจจัยส่วนบุคคลในแง่ผู้นำ 

(Miall, 2004) การแปรเปลี่ยนความขัดแย้งดำเนินอยู่บนฐานคิดที่ว่าจะเปลี่ยนความขัดแย้ง  

ที่รุนแรงมาสู่สันติวิธีอย่างไร เป้าหมายของการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งคือการสร้างสังคม  

ที่ความต่างสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีการใช้ความรุนแรงต่อกัน เพื่อไปถึงเป้าหมายนี้ได้

จำเป็นที่จะต้องรับมือกับทั้งสาเหตุโดยตรงที่ปรากฏเป็นความขัดแย้ง นั่นคือการยุติการใช้กำลัง 

ไปจนถึงสาเหตุเชิงโครงสร้างและเชิงวัฒนธรรมที่เป็นเงื่อนไขที่นำไปสู่ความขัดแย้งด้วย และ

พยายามให้คู่ขัดแย้งแสวงหาแนวทางที่จะจัดการกับความขัดแย้งที่มีโดยไม่ใช้ความรุนแรง 

(Frazer & Ghettas, 2013)  

ในการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งนักคิดด้านสันติภาพอย่างเลเดอแรค (Lederach, 1997) 

มองวา่ การแปรเปลีย่นความขดัแยง้จะเปลีย่นพรอ้มกบั 4 การเปลีย่นแปลงทีป่ระกอบเขา้ดว้ยกนั 

นั่นคือ  

(1) การเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคล (การเปลี่ยนแปลงในเชิงทัศนคติส่วนบุคคล 

พฤติกรรม อัตลักษณ์และวิธีการคิดที่เปลี่ยนไป)  

(2) การเปลี่ยนแปลงในเชิงความสัมพันธ์ (การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการสื่อสาร  

กับผู้คนรอบข้าง ความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น กระบวนการตัดสินใจ ไปจนถึงกลไก  

ในการจัดการเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้น)  

(3) การเปลี่ยนแปลงเชิงวัฒนธรรม (มีวิธีคิดต่อวัฒนธรรมที่ เป็นปัจจัยเอื้อต่อ  

ความรุนแรงที่เปลี่ยนไปจากเดิม ไม่ได้มองกลไกการจัดการความขัดแย้งในแบบดั้งเดิมที่เน้น

ความรุนแรงและการใช้กำลังเพียงอย่างเดียว) และ  

(4) การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง (รูปแบบของความสัมพันธ์ในสังคมที่มีความไม่  

เท่าเทียมกัน การเหยียดสีผิว การกีดกันทางศาสนาและชาติพันธุ์ที่เปลี่ยนไป ทุกคนสามารถ
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เข้าถึงสิ่งต่างๆ ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน) ซึ่งเลเดอแรคยังมองว่าในพื้นที่ขัดแย้งจำเป็นต้อง

มีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่ทำให้เกิดความขัดแย้งและสนับสนุนการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งจาก

ทกุฝา่ยในสงัคม โดยแบง่เปน็ตวัแสดงสามระดบั คอื ระดบัคูข่ดัแยง้หลกั ระดบัของผูน้ำระดบักลาง 

เช่น นักวิชาการ หรือ ภาคประชาสังคม และระดับฐานรากในชุมชน สำหรับเลเดอแรคแล้ว 

การแปรเปลี่ยนความขัดแย้งจึงมุ่งเน้นไปที่การสร้างโครงสร้างที่จะเอื้อให้เกิดสันติภาพระยะยาว 

มากกว่าเพียงแค่การวางอาวุธต่อกัน  

ในแง่นี้แล้วกระบวนการหนึ่งจากหลายๆ แง่มุมที่อยู่ภายใต้การแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง 

ก็คือ การเปิดพื้นที่ในการให้ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขที่นำไปสู่ความขัดแย้งผ่านกระบวนการทาง  

การเมืองแทนที่ หรืออาจกล่าวง่ายๆ คือ การใช้พื้นที่ทางการเมืองเพื่อเรียกร้องสิทธิแทนการใช้

อาวุธ ในพื้นที่ขัดแย้งหลายแห่งอาจมีประชาชนที่ออกมาใช้พื้นที่ทางการเมืองเพื่อเลือก  

นักการเมืองเข้าสู่สภาและคาดหวังว่าจะช่วยในการจัดการกับปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นรวมถึง

เรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานที่เป็นเงื่อนไขที่นำไปสู่ความรุนแรงได้ นอกจากนั้นอาจมีประชาชนที่ใช้

การออกเสียงประชามติเพื่อแสดงจุดยืนทางการเมือง เช่น กรณีของคาตาลานในสเปน เป็นต้น 

วิธีการเหล่านี้เริ่มปรากฏให้เห็นมากขึ้น แต่มักปรากฏในประเทศที่มีโครงสร้างทางการเมือง  

ทีพ่รอ้มรองรบักระบวนการเปลีย่นผา่นทางการเมอืงทีอ่าจเกดิขึน้ไดร้ะดบัหนึง่ (Loizides, 2014) 

นอกจากนัน้ยงัมกีระบวนการเปลีย่นผา่นอกีรปูแบบทีอ่าจเหน็ไดใ้นชว่งหลงัจากความขดัแยง้ 

ยตุลิง นัน่คอื การปรบัเปลีย่นมาสูก่ารใชพ้ืน้ทีท่างการเมอืงของกลุม่ตดิอาวธุแทนทีก่ารขบัเคลือ่น 

ในแบบใต้ดินเช่นที่ผ่านมา ในมิตินี้ปรากฏให้เห็นแค่เพียงในบางพื้นที่ความขัดแย้งเท่านั้นที่  

กลุ่มติดอาวุธสามารถทำเช่นนี้ได ้เช่นใน ซิมบับเว แอฟริกาใต ้เป็นต้น ซึ่ง Söderberg Kovacs   

(ใน Dudouet, 2009) ให้คำอธิบายว่ากลุ่มติดอาวุธที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกับปัจจัยใน 3 ระดับ

ต่อไปนี้ที่จะสามารถเปลี่ยนผ่านสู่พื้นที่ทางการเมืองแบบเลือกตั้งได้ คือ ระดับของความเป็น  

อันหนึ่งอันเดียวกันภายในกลุ่มในช่วงกระบวนการสันติภาพ ระดับความนิยมของประชาชน  

ในพื้นที่ โดยรวม และระดับของการยอมรับที่ได้รับจากต่างประเทศในช่วงเปลี่ยนผ่าน   

ขณะเดียวกันงานของ Veronique Dudouet (2009) ก็ยังเสริมว่าในประเด็นนี้ก็เกี่ยวข้องกับ

เรื่องของโครงสร้างอำนาจและระบบทางการเมืองของแต่ละประเทศว่ามีความเป็นประชาธิปไตย

มากน้อยเพียงใด รวมไปถึงความพร้อมของกลุ่มติดอาวุธในการเข้าสู่พื้นที่ทางการเมือง 

ประจักษ์ ก้องกีรติ ได้ให้ความเห็นที่น่าสนใจไว้ว่า ความขัดแย้งแตกต่างเป็นเรื่องปกติ

ทั่วไปในสังคมประชาธิปไตยและสังคมที่มีความหลากหลายของผู้คน ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพือ่

ใหเ้ปน็เครือ่งมอืหนึง่สำหรบัการบรหิารความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ในสงัคม ยิง่สงัคมนัน้มคีวามขดัแยง้ 

ก็ยิ่งจำเป็นที่จะต้องใช้การเลือกตั้งเพื่อหาทางออก จึงนับได้ว่าการเลือกตั้งคือการเริ่มต้นสู่  

การแก้ปัญหาอย่างสันติ และเป็นกลไกที่จะสามารถแสดงให้เห็นถึงความคิดเห็นของผู้คนใน  

การเลือกผู้ที่จะมาปกครอง เป็นการต่อสู้กันระหว่างกลุ่มคนที่ขัดแย้งกันอย่างเปิดเผยภายใต้

กรอบกติกาที่ยอมรับได้ในสังคม (สุเจน กรรพฤทธิ์, 2554) ในช่วงที่ผ่านมาเป็นที่ทราบกันดีว่า 
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ความขัดแย้งโดยมากซึ่งเป็นความขัดแย้งที่เกิดภายใน รัฐ หลายๆ ความขัดแย้งยุติลงด้วย  

วิธีการเจรจาบนโต๊ะมากกว่าการใช้กองกำลังทางทหารเพื่อยุติความรุนแรง ขณะเดียวกัน  

ก็เริ่มเห็นถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนวิธีการของผู้ถืออาวุธจากการใช้กระสุน (Bullet) มาสู่  

การลงคะแนนเสียง (Ballots) ผ่านการส่งผู้แทนลงสมัครในทางการเมือง เข้าสู่กระบวนการ

เลือกตั้งเพื่อส่งคนเข้าสภาและต่อสู้ในสภาเพื่อเป็นตัวแทนประชาชนในการเรียกร้องสิทธิมากขึ้น 

ในแง่นี้ก็อาจสอดคล้องกับความคิดที่ว่าหากสนับสนุนให้มีกระบวนการแบบประชาธิปไตยที่เสรี

และมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายและเป็นที่ยอมรับได้ในสังคมก็มีแนวโน้มที่จะป้องกันและแปรเปลี่ยน

ความขัดแย้งได้ในระดับหนึ่ง (Bächler, 2004)  

หากมองจากการทบทวนเอกสารพบว่าการทำความเข้าใจกลุ่มผู้เห็นต่างในกระบวนการ

สันติภาพเป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อให้นำไปสู่การแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง และงานที่ผ่านมา  

ส่วนมากแล้วยังพบว่าเป็นงานที่อธิบายความขัดแย้งในภาพรวมและเสนอแนะแนวทางใน  

การแกไ้ขปญัหาในรปูแบบทีต่า่งกนัไป มงีานบางสว่นทีท่ำความเขา้ใจในเรือ่งของความเปน็ตวัตน 

ของกลุ่มผู้เห็นต่างที่ใช้อาวุธและเน้นไปที่เหตุผลของการเข้าสู่ความขัดแย้ง ซึ่งแน่นอนว่า  

เป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องเข้าใจ และด้วยองค์ความรู้ที่มีการศึกษาก่อนหน้าไปแล้ว จึงนำมาสู่  

การเติมเต็มข้อมูลในมิติของการศึกษากลุ่มคนที่เห็นต่างจากรัฐที่เคยใช้ความรุนแรงและหันมาสู่

การใช้แนวทางทางการเมืองรูปแบบต่างๆ ที่ไม่ใช้ความรุนแรงเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย  

ที่ต้องการขับเคลื่อนพัฒนาสังคมต่อไป 

2. สรุปเรื่องราวชีวิตในช่วงต่างๆ ของอดีตกองกำลังแนวร่วมปฏิวัติ  
 แห่งชาติมลายูปาตานี หรือ BRN 

ครอบครัวของอดีตกองกำลังแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานีค่อนข้างหลากหลาย 

กล่าวคือ บางคนเกิดในครอบครัวของขบวนต่อสู้เพื่อเอกราชปาตานี บางคนมีพ่อเป็นแกนนำ

ระดับสูงของขบวนการต่อสู้ ได้เห็นและซึมซับการต่อสู้เพื่อปลดแอดตั้งแต่ยังเด็กๆ บางคน  

มีเชื้อสายราชวงศ์ปาตานีเก่า บางคนเป็นลูกของผู้นำศาสนาที่มีตำแหน่งในระดับจังหวัด   

ในขณะที่บางคนเป็นลูกของชาวบ้านปกติเหมือนผู้คนส่วนใหญ่ในพื้นที่ ทั้งนี้ เกือบทุกครอบครัว

สนับสนุนให้พวกเขาเอาดีด้านการเรียนหนังสือ บางครอบครัวถึงกับห้ามเข้าร่วมการต่อสู้   

แม้กระทั่งยอมโกหกลูกว่าการต่อสู้กับรัฐไทยเป็นบาป เพื่อให้ลูกๆ ไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกับการใช้

ความรุนแรงและให้เอาดีด้านการศึกษา 

ช่วงชีวิตในวัยเด็กของอดีตนักรบโดยเฉพาะด้านการศึกษา บางส่วนเรียนตาดีกาพร้อมกับ 

เรียนโรงเรียนประถมของรัฐในวันปกติ เมื่อเรียนจบระดับประถมแล้วก็ไปเรียนต่อที่โรงเรียน

ปอเนาะหรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ขณะที่บางคนเรียนโรงเรียนของรัฐตั้งแต่อนุบาลจนต่อ

โรงเรียนประถมของรัฐ และเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในเมืองหลวง และบางส่วนก็เรียนต่อ

สายอาชีวะ โดยคนที่เรียนศาสนาบอกว่าได้รับรู้เรื่องราวโดยเฉพาะประวัติศาสตร์ปาตานีจาก

อุสตาซหรือครูสอนศาสนา ส่วนคนที่เรียนโรงเรียนรัฐมาโดยตลอดได้รับชุดข้อมูลจากเพื่อและ
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รุ่นพี่ โดยบางคนเข้าร่วมขบวนการต่อสู้ในสมัยที่เรียนอยู่ในเมืองหลวงของประเทศไทย 

เหตุผลที่เข้าร่วมขบวนการต่อสู้ บางส่วนอธิบายว่าเพราะสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วย  

การต่อสู้มาตั้งแต่เด็ก เลยซึมซับและเก็บความรู้สึกไว้ภายในจนเมื่อมีคนมาชักชวนก็ตอบรับ

ทนัท ีโดยหลายคนตอบตรงกนัวา่ตอ้งการสูร้บเพือ่ใหแ้ผน่ดนิเกดิไดร้บัเอกราช ซึง่พวกเขามองวา่ 

เป็นผลมาจากการถูกปลูกฝัง โดยเฉพาะเรื่องราวจากประวัติศาสตร์บาดแผลต่างๆ ในอดีต   

ซึ่งพวกเขาเข้าใจว่าเป็นฟัรดูอีนหรือเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมุสลิมทุกคนที่จะต้องเข้าร่วมต่อสู้  

เพื่อปลดแอก บางส่วนบอกว่าพวกเขารักความยุติธรรม เมื่อเห็นความไม่ยุติธรรมของภาครัฐ  

จึงอยากต่อสู้เพื่อให้เกิดความยุติธรรม หรือบางคนรู้สึกว่าเมื่อได้เข้าร่วมแล้วมีความมั่นใจ  

ในตนเองสูงขึ้น บางคนบอกว่าเห็นรุ่นพี่ที่เข้าร่วมก่อนหน้าแล้วเขากลายเป็นคนที่ดีขึ้น เลยคิดว่า

น่าจะเป็นแนวทางการใช้ชีวิตที่ดี ขณะที่บางส่วนอธิบายว่าต้องการพัฒนาพื้นที่และความเป็นอยู่

ของผู้คนมลายูในพื้นที่ให้ดีขึ้นโดยเฉพาะหากเราได้ปกครองตนเอง 

ช่วงเวลาในการต่อสู้โดยใช้ความรุนแรงของอดีตนักรบบางส่วนเคยปฏิบัติการในพื้นที่

ชายแดนใต้ ทั้งลอบยิง ลอบวางระเบิด งานมวลชน งานสอนหรือการพูดปลุกใจ หรือสอน  

รุ่นน้องผลิตอาวุธ ขณะที่บางส่วนเคยปฏิบัติการในกรุงเทพฯ และปฏิบัติการในพื้นที่ชายแดนใต้ 

โดยปฏิบัติการในกรุงเทพฯ เป็นการลอบวางระเบิด ขณะที่เมื่อปี 2547 ทุกคนที่ให้ข้อมูลอยู่ใน

ขบวนการต่อสู้แล้วทั้งสิ้น กล่าวคือ ได้เข้าร่วมกับขบวนการต่อสู้เพื่อเอกราชปาตานีตั้งแต่ก่อน  

ปี 2547 โดยที่มีบางคนอยู่ในเหตุการณ์ปล้นปืนจากกองพันพัฒนาที่ 4 ค่ายกรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร์ หรือที่เรียกกันว่า “ค่ายปิเหล็ง” เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2547 ขณะที่

บางส่วนอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติการอื่นๆ แต่ได้ติดตามข่าวโดยบางคนเพิ่งทราบและเพิ่งแน่ใจว่า  

พวกเขามีกองกำลังจำนวนมากในพื้นที่อื่นๆ ด้วย ส่วนบางคนยังเรียนอยู่ในเมืองหลวงโดยได้

กลับมาปฏิบัติการในพื้นที่ชายแดนใต้หลังปี 2550 แล้ว  

เหตุผลที่อดีตนักรบออกจากขบวนการต่อสู้หรือแปรเปลี่ยนการต่อสู้ บางส่วนอธิบายว่า

ไม่เห็นด้วยกับบางคำสั่ง เช่น การฆ่าพี่มุสลิมด้วยกัน มีปฏิบัติการที่ผิดพลาดจำนวนมาก   

ผู้บริสุทธิ์โดนลูกหลงบ่อยจนเกินไป เป็นต้น บางคนบอกว่าไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องตามที่คิดไว้  

ในตอนแรก หรือมองว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเป็น บางส่วนมองว่านโยบายของ

ขบวนการที่เขาเข้าใจกับภาคปฏิบัติขององค์กรมีความย้อนแย้งกัน บางส่วนบอกว่าเขาได้

เปลี่ยนแปลงมุมมองหลังสู้มาระยะหนึ่ง หรือบางคนมองว่าขบวนการคิดแต่จะหลบหนี   

ไม่เปิดหน้าสู้อย่างจริงจังแบบนี้เมื่อไหร่จะชนะ  

สำหรับบทบาทในปัจจุบันของอดีตนักรบ บางส่วนเป็นนักกิจกรรมเพื่อสังคมดำเนินงาน

ด้านการสร้างสันติภาพในระดับพื้นที่ หรือขับเคลื่อนงานภาคประชาสังคมด้านการหนุนเสริม

สันติสุข บางคนลงสนามเป็นนักการเมืองท้องถิ่น/ท้องที่ โดยมีบางส่วนชนะการเลือกตั้ง  

ได้เป็นคณะผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย หรือบางส่วนทำหน้าที่สนับสนุน

พรรคการเมืองในระดับชาติ ขณะที่บางส่วนได้ร่วมงานกับฝ่ายความมั่นคงของฝ่ายไทย 
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ส่วนเหตุผลที่พวกเขาเลือกใช้แนวทางสันติวิธี บางส่วนมองว่าความรุนแรงส่งผลเสีย  

มากกวา่ทีเ่คยคาดการณไ์ว ้บางสว่นมองวา่รฐัไทยไมไ่ดแ้ทรกแซงในเรือ่งศาสนา บางสว่นมองวา่ 

ตัวเขาช่วยเหลือผู้คนเป็นทุนเดิมเลยเลือกที่จะทำกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งสามารถช่วยเหลือ

เพื่อนๆ ที่ลำบากได้ บางส่วนมองว่าหนทางนี้อาจนำไปสู่ทางออกของปัญหาได้ บางส่วนมองว่า

เป็นการสร้างพื้นที่ให้อดีตนักรบได้มีพื้นที่รวมตัวกันในการร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไป 

ขณะที่บางส่วนมองว่าการเคลื่อนไหวในรูปแบบสันติวิธีสามารถช่วยเหลือผู้คนได้มากกว่าเดิม 

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 
จากการทบทวนเอกสารตลอดจนการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ตลอดจน  

การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม เพื่อตอบเป้าประสงค์ของงานวิจัยชิ้นนี้ในการศึกษา  

ทำความเข้าใจกลุ่มผู้เห็นต่างในพื้นที่ชายแดนใต้ที่หันมาสู่การใช้แนวทางทางการเมือง ตลอดจน

วิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่ทำให้กลุ่มผู้เห็นต่างแปรเปลี่ยนมาสู่การใช้แนวทางทางการเมือง 

สามารถแบ่งหัวข้อในส่วนนี้ได้ดังนี้ คือ 1. ปัจจัยเอื้อสู่การใช้ความรุนแรงของกลุ่มผู้เห็นต่าง  

ในความขัดแย้งของพื้นที่ชายแดนใต้ 2. จากความรุนแรงสู่การไม่ใช้ความรุนแรง: ปัจจัยระดับ

บุคคลและความสัมพันธ์ วัฒนธรรมและเชิงโครงสร้างที่ส่งผลต่อการไม่ใช้ความรุนแรงในพื้นที่

ชายแดนใต้ และ 3. ข้อท้าทายต่อการแปรเปลี่ยนจากการใช้ความรุนแรงสู่พื้นที่ทางการเมือง 

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. ปัจจัยเอื้อสู่การใช้ความรุนแรงของกลุ่มผู้เห็นต่างในความขัดแย้ง  
 ของพื้นที่ชายแดนใต้ 

จากข้อมูลการสัมภาษณ์ จะพบว่าปัจจัยเอื้อสู่การใช้ความรุนแรงของกลุ่มผู้เห็นต่าง  

ในความขัดแย้งของพื้นที่ชายแดนใต้หรือที่คนบางส่วนเรียกว่าปาตานี อาจสรุปได้ว่าประกอบ

ด้วย ความเชื่อและการปลูกฝัง ความรู้สึกถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ

หรือจากนโยบายที่ปิดกั้นพื้นที่ของความหลากหลายทางอัตลักษณ์ ความต้องการทางการเมือง

เพื่อให้ได้มาซึ่งการปกครองตนเองหรือเอกราชของพื้นที่ชายแดนใต้/ปาตานี รวมไปถึง  

ความต้องการในการแสวงหาคุณค่าในตัวเอง 

ปัจจัยแรกที่ส่งผลต่อการใช้ความรุนแรงของกลุ่มผู้เห็นต่างซึ่งเป็นปัจจัยที่พบมากที่สุด  

จากขอ้มลูทีป่รากฏจากการสมัภาษณค์อื ความเชือ่และการปลกูฝงั โดยความเชือ่และการปลกูฝงั 

ในที่นี้หมายถึงการที่คนตัดสินใจเข้าร่วมในการปฏิบัติการของกลุ่มขบวนการ โดยมากแล้ว  

จะได้รับการปลูกฝังและมีความเชื่อที่มองถึงประวัติศาสตร์บาดแผลจากการถูกรุกราน หรือ

ประวัติศาสตร์ความรุ่งเรืองในอดีต พร้อมกับการได้รับฟังการถ่ายทอดถึงภาพอนาคต  

ที่จะเป็นรัฐเอกราชไม่ขึ้นอยู่ภายใต้รัฐไทย ความเชื่อและการปลูกฝังในเรื่องเหล่านี้ยังอาจนำเอา  

หลักการศาสนามาเพื่ออธิบายความชอบธรรมของกลุ่มขบวนการ การเติบโตที่ เห็น
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ประสบการณ์จากคนรอบข้างซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มขบวนการและมองว่าเป็นแนวปฏิบัติของ  

ผู้กล้าหรือผู้เสียสละเพื่อแผ่นดิน  

งานของ Sascha Helbardt (2012) ได้กล่าวถึงเรื่องการปลูกฝังไว้ในบทความเรื่อง 

Becoming Patani Warrior: Individuals and Insurgent collective in Southern Thailand 

โดยระบุว่า บีอาร์เอ็นปลูกฝังอุดมการณ์ชาตินิยมมลายู ดำเนินปฏิบัติการสอดแนมในหมู่บ้าน 

และมีการระดมเสียงสนับสนุนจากมวลชน โดยการขยายอุดมการณ์ชาตินิยมมลายูนี้จะเป็นไป

เพื่อระดมหาสมาชิกโดยเฉพาะเยาวชนในชุมชนด้วยเช่นกัน ขณะที่งานของ รุ่งรวี เฉลิมศรี

ภิญโญรัช (2021) มองในประเด็นเรื่องความเชื่อและการปลูกฝังของกลุ่มขบวนการผ่าน

บทความเรื่อง อิสลามและบีอาร์เอนขบวนการติดอาวุธแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ประเทศไทย 

(Islam and the BRN’s armed separatist movement in Southern Thailand) ระบุว่า

บทบาทและปัจจัยทางศาสนาก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้ชาวมลายูมุสลิมจำนวนมากเข้าร่วมกับ  

กลุ่มขบวนการ BRN การก่อเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้น ฝ่ายขบวนการมักให้เหตุผลในเชิงของ

ความศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาอิสลามคือการทำญิฮาดและศาสนานับว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งโดยมี

การบรรจุอยู่ในวาระต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มบีอาร์เอ็นและในฝ่ายนักรบเองก็ถูกปลูกฝัง  

ความเชื่อทางศาสนาอย่างเหนียวแน่นและได้นำความเชื่อดังกล่าวเป็นตัวแปรสู่การก่อเหตุและ

ต่อสู้กับฝ่ายกองกำลังความมั่นคงของรัฐไทย 

นอกจากนั้นแล้ว งานของรุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช (2562) ได้ตั้งข้อสังเกตต่อประเด็น

แนวคิดและอุดมการณ์ของกลุ่มขบวนการ ในบทความเรื่อง “อิสลามกับการต่อสู่ของขบวนการ

ปลดปล่อยปาตานีหลัง 2547” เอาไว้ว่า “ศาสนาอิสลามเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างยิ่ง  

ในการต่อสู้ของบีอาร์เอ็น ซึ่งแยกไม่ออกจากความเป็นชาติพันธุ์มลายู อิสลามเป็นส่วนหนึ่งของ

อัตลักษณ์ที่ต้องปกป้อง เป็นกรอบคิดในการให้ความชอบธรรมกับการต่อสู้ เป็นแหล่งอ้างอิงถึง

กฎกติกาในการทำสงคราม รวมถึงเป็นกรอบพื้นฐานทางกฎหมายในการสร้างรัฐ” โดยรุ่งรวี  

ยังตั้งข้อถกเถียงที่น่าสนใจว่าศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ชาวมลายูมุสลิมเรียกร้อง และอิสลาม

เป็นฐานความชอบธรรมและเป็นกรอบกติกาในการทำสงครามเพื่อปกป้องศาสนาและชาติพันธุ์

มลายู อีกทั้งอิสลามเป็นฐานคิดของรูปแบบรัฐชาติที่ชาวมลายูมุสลิมพึงปรารถนา ขณะที่  

นักวิชาการบางท่านก็มองว่า กลุ่มขบวนการเป็นกลุ่มชาตินิยมที่ต่อสู้เพื่อชาติพันธุ์ มองว่า

ศาสนาอิสลามเป็นเพียงเครื่องมือที่ถูกหยิบมาใช้ในการปลุกเร้าให้คนเข้าร่วมขบวนการเท่านั้น 

(McCargo, 2008; Liow& Pathan, 2010; Gunaratna & Acharya, 2012)  

ความเชื่อมโยงของความเชื่อที่มาพร้อมกับมิติด้านศาสนาและอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์  

กม็กัทำใหเ้หน็วา่ผูเ้หน็ตา่งทีม่กีารปฏบิตักิารมกัจะไดร้บัฟงัเรือ่งราวจากในชมุชนและสถานศกึษา 

ซึ่งในประเด็นนี้ก็สอดคล้องกับงานของแพร ศิริดำเกิง (2561) ได้ระบุว่า บุคลิกของคนที่มักจะ

ถูกเชิญชวนเข้าร่วมขบวนการมักจะเป็นผู้เคร่งครัดในทางศาสนา และการเติบโตของอุดมการณ์

ก็มักจะเกิดขึ้นในโรงเรียนสอนศาสนาในพื้นที่  
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ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย 

ปัจจัยประการต่อมาที่ส่งผลต่อการใช้ความรุนแรงของกลุ่มขบวนการ คือ ความรู้สึก 

ถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือจากนโยบายที่ปิดกั้นพื้นที่ของ

ความหลากหลายทางอตัลกัษณ์ความรูส้กึเชน่นีเ้กดิขึน้หลงัจากผูป้ฏบิตักิารทีต่ดัสนิใจเขา้รว่มกบั 

กลุ่มขบวนการมองว่าประชาชนในพื้นที่หรือกระทั่งครอบครัว คนใกล้ชิดหรือตนเองได้รับ

ประสบการณ์จากการถูกเลือกปฏิบัติหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำให้สร้าง

เงื่อนไขของการทำให้การใช้อาวุธยังคงเป็นแนวทางที่จำเป็นจะต้องใช้ต่อไป ประวัติศาสตร์

บาดแผลในอดตีและเหตกุารณบ์าดแผลหลงัป ี2547 เปน็ตน้มา ตลอดจนเหตกุารณก์ารปดิลอ้ม 

ที่เกิดบ่อยครั้งขึ้นในช่วงเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็ทำให้เงื่อนไขของ  

การใช้กำลังตอบโต้ยังคงปรากฏในการเคลื่อนไหวของกลุ่มติดอาวุธที่เคลื่อนไหวในพื้นที่

ชายแดนใต้/ปาตานี งานของสน นิลศรี (2557) เรื่องปัจจัยและการก่อตัวของเชื้อไฟแห่ง  

ความรุนแรงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้: บทสำรวจจากเอกสาร ก็ได้มองในประเด็นเดียวกันนี้

ว่า “ความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นจากกระบวนการยุติธรรมที่เป็นอยู่ ปัญหาทางเศรษฐกิจ/

ทรัพยากรที่พวกเขาต้องประสบ การศึกษาที่ไม่สามารถเอื้ออำนวยให้เขามีพลังเอาชนะ  

การท้าทายทางสังคมในรูปแบบต่างๆ ทั้งทางโลกและทางธรรม”   

ดว้ยบาดแผลจากประวตัศิาสตร ์การถกูเลอืกปฏบิตัแิละความรูส้กึวา่ไมไ่ดร้บัความเปน็ธรรม 

นี้เอง ที่เป็นปัจจัยผลักอีกประการสำคัญที่ทำให้บุคคลหนึ่งเลือกที่จะสนับสนุนกลุ่มขบวนการ  

ติดอาวุธและมองว่าเป็นความชอบธรรมที่จะใช้ในการต่อสู้เช่นนี้ การเสียชีวิตภายหลังจาก  

การเขา้รว่มการตอ่สูห้รอืกระทัง่หลงัจากการปะทะกบัเจา้หนา้ทีข่องรฐัจะถกูมองวา่เปน็การเสยีชวีติ 

แบบ “ชาฮีด” หรือการเสียชีวิตในหนทางศาสนา ฮารา ชินทาโร่ (2019) ได้เขียนถึงเรื่องนี้  

ในบทความเรือ่ง The Interpretation of Shahid in Patani วา่การเสยีชวีติในหนทางศาสนานัน้ 

ไม่ว่าจะเป็นกรณีการสู้รบกับรัฐไทยแล้วเสียชีวิตหรือแม้แต่ประชาชนธรรมดาที่ไม่ได้มีส่วนใน

การต่อสู้ร่วมกับกลุ่มขบวนขบวนการก็ตาม เมื่อถูกสังหารโดยฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐก็ถูกนับว่า

เป็นการตายชาฮีดได้เช่นกัน กลุ่มขบวนการได้นำวาทกรรม “ญิฮาด” เป็นเหตุผลในการก่อ

ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเพื่อสร้างความชอบธรรมและเป็น  

การดึงดูดผู้คนให้เข้ามาร่วมกับกลุ่มขบวนการ ขณะเดียวกันได้หยิบยกวาทกรรมการตายแบบ

ชาฮีดเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่นักรบของตนเอง ในบางชุมชนที่มีกลุ่มขบวนการมีอิทธิพลมากๆ 

เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีคนถูกสังหารโดยเจ้าหน้าที่รัฐ คนนั้นก็จะมีการทำพิธีกรรมฝังศพแบบ  

ผู้ที่ตายชาฮีด คือไม่มีการอาบน้ำศพ ขณะเดียวกันในชุมชนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายรัฐ

อย่างแน่นหนาเมื่อมีการตายในลักษณะเดียวกัน ชาวบ้านลังเลที่จะทำพิธีกรรมฝังศพแบบ  

ผู้ที่ตายชาฮีด 

ความต้องการได้รับเอกราช ยังคงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการทำให้กลุ่มที่ใช้

อาวุธมองว่าจะสามารถเป็นเครื่องมือต่อรองในการเรียกร้อง และเป้าหมายของการเคลื่อนไหว

และการต่อสู้ก็เพื่อต้องการการปกครองตนเองหรือการเป็นเอกราชจากรัฐไทย ผู้ปฏิบัติการ  

ส่วนใหญ่มักจะมีเป้าหมายของการต่อสู้เพื่อเอกราชและเชื่อว่าหลังจากได้รับเอกราชหรือ  
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ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย 

ไดป้กครองแลว้จะสามารถปลดปลอ่ยประชาชนปาตานจีากการถกูกดขีข่องรฐัไทย ซึง่วาทกรรมนี ้

มักจะเป็นวาทกรรมที่ชักจูงให้มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติการได้ อย่างไรก็ตามหากมองเรื่องเป้าหมายสู่

การได้มาซึ่งเอกราชก็พบว่าไม่เพียงแต่กลุ่มที่สนับสนุนแนวทางการใช้อาวุธเท่านั้น แต่กลุ่มที่  

ขับเคลื่อนในพื้นที่การเมืองแบบไม่ใช้ความรุนแรงก็มองว่าเรื่องเอกราชจำเป็นต้องกลายเป็นเรื่อง

ที่สามารถถกเถียงและให้ประชาชนในพื้นที่สามารถกำหนดอนาคตของพื้นที่ได้ด้วยตนเอง   

ผลจากงานวิจัยของมาร์ค ตามไท (2563) ในเรื่อง สานฝันปาตานีโดยไม่ใช้ความรุนแรง:   

การวิเคราะห์จากบทสนทนาเพื่อสร้างจินตนาการใหม่ ที่มองว่าเหตุผลหลักที่ชาวปาตานีซึ่ง

สนับสนุนเอกราชประกอบด้วย “(1) ความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของดินแดน (2) เป็นวิธีที่จะได้

อนาคตที่ปรารถนา (3) เป็นพันธะทางศาสนา และ (4) เป็นวิธีจัดการกับความขัดแย้งกับรัฐ

ไทยได้ดีที่สุด เหตุผลที่ (1) (2) และ (3) เป็นเหตุผลที่วางอยู่บนฐาน “คุณค่าศักดิ์สิทธิ์”   

ซึ่งเป็นคุณค่าที่แลกเปลี่ยนกับอย่างอื่นไม่ได้และจะเกิดปฏิกิริยาทางลบถ้าคนอื่นพยายาม  

โน้มน้าวเสนอของตอบแทนเพื่อให้ทิ้งเสีย ส่วนเหตุผลที่ (4) วางอยู่บนคุณค่าที่จัดการได้โดยที่

รัฐไทยเปลี่ยนวิธีปฏิบัติและเปลี่ยนนโยบายในบางเรื่อง”  

ปัจจัยสุดท้ายที่ เป็นประเด็นค้นพบจากการเก็บข้อมูลของงานวิจัยชิ้นนี้ มองว่า   

ความต้องการในการแสวงหาคุณค่าในตัวเอง เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้กลุ่มปฏิบัติการมี

เหตุผลในการสนับสนุนให้ตัวเองเข้าสู่การปฏิบัติการ เนื่องจากเมื่อมีการปลุก “ซามางัต” 

(ความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้เพื่อมาตุภูมิ) ผู้ปฏิบัติการก็มักจะมองว่าการปฏิบัติการจะทำให้ตนเอง  

มีคุณค่าและกำลังปฏิบัติในสิ่งที่จะเกิดประโยชน์กับพื้นที่บ้านของตนหรือมองว่ากำลังปกป้อง

บ้านของตนนั่นเอง ผู้ใช้อาวุธหลายคนมักจะมองการปฏิบัติการว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของตน  

มีเป้าหมาย สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องการจัดการการปกครองชุมชนและปัจจัยขับเคลื่อน  

ความขัดแย้ง (2563) ก็มีข้อค้นพบหนึ่งที่มองเห็นถึงความเชื่อมโยงของการมองเห็นคุณค่า  

ในตัวเองที่เชื่อมร้อยกับการใช้ความรุนแรงอย่างมีนัยยะสำคัญ และมองว่าหากมีพื้นที่ที่ทำให้

กลุ่มคนที่ต้องการแสดงออกถึงคุณค่าในการสร้างสังคมที่ดีขึ้น และเป็นสังคมที่อยู่ภายใต้ชุด

คุณค่าที่เชื่อถือและยึดมั่นก็ควรจะมีพื้นที่ให้แสดงออกในเชิงบวกให้เกิดขึ้น 

หากกล่าวโดยสรุปแล้ว ปัจจัยที่จะนำไปสู่ความรุนแรงจะพบได้ตั้งแต่ระดับบุคคลและ

ความสัมพันธ์ ระดับวัฒนธรรมไปจนถึงปัจจัยเชิงโครงสร้างที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการใช้

ความรนุแรงของผูป้ฏบิตักิาร ซึง่แนน่อนวา่เมือ่จะกลา่วถงึการตดัสนิใจเพือ่ยตุกิารใชค้วามรนุแรง 

ปัจจัยทั้งสามมิติก็ยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมองประกอบกันไป 

 2. จากความรุนแรงสู่การไม่ใช้ความรุนแรง: ปัจจัยระดับบุคคลและ  
 ความสัมพันธ์ วัฒนธรรมและเชิงโครงสร้างที่ส่งผลต่อการไม่ใช้  
 ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ 

จากเอกสารนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 – 

2562 ระบุถึงเงื่อนไขที่นำไปสู่ความขัดแย้งของพื้นที่ชายแดนใต้ ที่ประกอบไปด้วยเงื่อนไข   
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3 มิติ อันประกอบด้วย “1) เงื่อนไขระดับบุคคล ซึ่งเกิดจากกลุ่มที่มีอุดมการณ์แตกต่างจากรัฐ 

การสร้างเงื่อนไขของเจ้าหน้าที่รัฐบางคน ภัยแทรกซ้อน และการใช้ความรุนแรงอันมีเหตุจาก

ความแค้นและความเกลียดชัง 2) เงื่อนไขระดับโครงสร้าง คือ โครงสร้างการปกครองและ  

การบริหารราชการ ถึงแม้จะมีการกระจายอำนาจแล้วก็ตาม แต่ประชาชนบางส่วนยังรู้สึก  

ไม่สามารถสนองตอบกับความต้องการ ไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกเลือกปฏิบัติ และ  

ขาดอำนาจในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองอย่างแท้จริง และ 3) เงื่อนไขระดับ

วัฒนธรรม ประชาชนไทยมลายูในพื้นที่บางส่วน รู้สึกแปลกแยกไม่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย 

โดยเห็นว่าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐบางคนยังขาดความรู้ ความเข้าใจหวาดระแวง และมีอคติ

ไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ จึงเป็นเงื่อนไขที่ทำให้คนในพื้นที่บางส่วน

ยอมรับหรือเห็นด้วยกับฝ่ายที่ใช้ความรุนแรง และเป็นเงื่อนไขสำคัญที่กลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ

หยิบยกมาใช้เป็นข้ออ้างเพื่อสร้างความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรงในการต่อสู้เพื่อเป้าหมาย

ของตน” ซึ่งจากเงื่อนไขสู่ความขัดแย้งที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ประกอบกับจากข้อมูลการสัมภาษณ์ 

จะพบว่าทั้งสามมิติล้วนแล้วต้องมองประกอบกันหากจะมองไปสู่แนวทางการแก้ไขความขัดแย้ง  

หากพิจารณาจากฐานแนวคิดเรื่องการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งจะพบว่า ในกระบวนการ

แปรเปลี่ยนความขัดแย้งจากการใช้ความรุนแรงสู่การไม่ใช้ความรุนแรง จะต้องมีปัจจัยประกอบ

สร้างจากสามส่วน ทั้งในระดับบุคคลและความสัมพันธ์ เชิงวัฒนธรรมและเชิงโครงสร้าง   

ที่จะเป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อให้คนที่เคยใช้ความรุนแรงยุติการใช้กำลังและ  

หันมาสู่แนวทางที่ไม่ใช้ความรุนแรง แม้ว่าในกรณีที่ เกิดขึ้นกับพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้   

หากพิจารณาจากข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่าบรรยากาศที่จะส่งผลต่อการแปรเปลี่ยน  

ความขัดแย้งอาจจะยังไม่สามารถเห็นได้ชัดเจนมากนัก โดยเฉพาะการแปรเปลี่ยนระดับ

โครงสร้างที่จะเอื้อต่อการทำให้เกิดพื้นที่ทางการเมืองแบบไม่เกิดความรุนแรง แต่อาจเห็นถึง

ปัจจัยที่ผลักดันให้บรรยากาศมีแนวโน้มที่จะทำให้ผู้คนหันไปใช้อาวุธน้อยลงได้  

ปัจจัยระดับบุคคลและความสัมพันธ์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแปรเปลี่ยนในระดับบุคคล หากมองจากปัจจัยที่หนุนให้คนสนับสนุน

การใช้อาวุธเพื่อเชื่อมร้อยกัน ก็จะพบว่าหากในระดับบุคคลและความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง  

ที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนความเชื่อและอุดมการณ์ การรับรู้ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์

และข้อเท็จจริงของเหตุการณ์อย่างรอบด้าน ประสบการณ์และการเรียนรู้แนวทางใน  

การเคลื่อนไหวที่รอบด้านไม่ใช่เพียงการเห็นในแง่มุมของการใช้อาวุธ ทัศนคติที่เปลี่ยนไปของ  

ตัวแสดงท่ามกลางความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นสมาชิกกลุ่มขบวนการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจน

ประชาชนในสังคมที่ต่อต้านและไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรง พร้อมหนุนเสริมบรรยากาศ

ของการใหพ้ืน้ทีท่างการเมอืงไดม้ทีีท่าง ลว้นแลว้แตจ่ะเปน็ปจัจยัหนนุเสรมิใหเ้กดิการแปรเปลีย่น 

ความขัดแย้งได้ นอกจากนั้นแล้วหากพิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์จะพบว่า  

จุดหักเหสำคัญที่ทำให้บุคคลหนึ่งตัดสินใจที่จะยุติการใช้ความรุนแรงคือประสบการณ์เชิงลบกับ
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องค์กรที่เคลื่อนไหว ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถหาเหตุผลของเป้าหมายการต่อสู้ได้ รวมถึง  

การผิดหวังต่อผู้นำและแนวปฏิบัติบางเรื่องของกลุ่มเอง นอกจากนั้นยังเป็นเหตุผลเรื่อง

ครอบครัวและความต้องการในการใช้ชีวิตแบบปกติ ที่ส่งผลเป็นอย่างยิ่งทำให้ยุติการสนับสนุน

การต่อสู้โดยใช้อาวุธ แต่อย่างไรก็ตามในระดับบุคคลที่เข้าร่วมขบวนการมาแล้ว มักจะยังคงมี

เจตจำนงทางการเมืองบางประการ เพื่อต้องการพัฒนาพื้นที่  

ในประเด็นนี้สอดคล้องกับประเด็นจาก หนังสือเรื่อง “การกลับคืนสู่สังคม: อีกเสียงหนึ่ง

จากชายแดนใต้” (ศุทธนา วิจิตรานนท์ และคณะ, 2563) ปัจจัยหลักที่ทำให้คนที่เข้าร่วม

โครงการตัดสินใจกลับบ้าน ประกอบด้วย การใช้ชีวิตที่ลำบากและไม่มีศักดิ์ศรี คิดถึงครอบครัว

และห่วงอนาคตของบุตร ปลดระวางจากการเป็นสมาชิกกลุ่มขบวนการฯ รวมถึงความเชื่อมั่น  

ในการเข้าร่วมโครงการที่สามารถปลดหมาย/คดีต่างๆ ได้ ซึ่งเหตุผลต่างๆ นั้นก็ต่างกันไป  

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละคน อย่างไรก็ตามพบว่ามีข้อท้าทายสำหรับกระบวนการคือ 

ความไม่เข้าใจของหน่วยงานรัฐด้วยกันเองที่ส่งผลต่อความไม่ชัดเจนในการปลดหมายต่างๆ 

รวมถึงภาระทางเศรษฐกิจของคนที่กลับบ้านต้องแบกรับรวมถึงเรื่องช่องทางการหางานทำ 

แม้ว่ามีความช่วยเหลือผ่านชมรมคนกลับบ้านแต่ก็ยังไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง นอกจากนั้นยังมี

ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตซึ่งเป็นผลจากความเครียด 

ปัจจัยเชิงวัฒนธรรม 

ในมิติวัฒนธรรมจะพบว่า ความรู้สึกที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย รวมถึงการได้รับ

การปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ได้คำนึงถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ แม้ว่า  

ความรู้สึกและการปฏิบัติที่จะเป็นเงื่อนไขที่จะนำไปสู่การใช้ความรุนแรงก็ยังปรากฏอยู่บ้าง   

แต่จากการสัมภาษณ์ รวมถึงการสังเกตการณ์จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมชายแดนใต้

ปัจจุบัน จะพบว่าเงื่อนไขในเชิงวัฒนธรรมได้รับการจัดการเพื่อลดเงื่อนไขที่จะนำไปสู่  

ความขัดแย้งมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด การส่งเสริมเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม การให้

พื้นที่ในการนำเสนอเรื่องราวทางวัฒนธรรมของความเป็นมลายู กระทั่งการเพิ่มเติมทักษะ  

ความไวทางวัฒนธรรม และไวรู้ต่อความขัดแย้งให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐมากยิ่งขึ้น ก็ทำให้  

เจ้าหน้าที่รัฐเข้าใจความเป็นพื้นที่มากยิ่งขึ้น แม้ว่าจะปรากฏให้เห็นการเลือกปฏิบัติอยู่บ้าง  

ตัวอย่างที่ทำให้ปัจจัยด้านวัฒนธรรมที่จะเสริมเงื่อนไขของการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง  

ในพื้นที่ชายแดนใต้อาจประกอบด้วยหลายประเด็น หนึ่งในนั้นคือ การส่งเสริมและให้พื้นที่กับ

วัฒนธรรมมลายูซึ่งสามารถใช้ในพื้นที่สาธารณะได้มากขึ้นผ่านการขับเคลื่อนทางการเมือง เช่น 

การมีองค์กรภาคประชาสังคมที่ขับเคลื่อนเรื่องภาษามลายู การมีสถาบันภาษามลายูไทยแลนด์ 

มีกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมลายูถูกจัดขึ้นมาในพื้นที่อย่างแพร่หลาย 

เป็นต้น นอกจากนั้นหน่วยงานภาครัฐก็ให้ความสำคัญกับมิติด้านภาษาในพื้นที่มากขึ้น เช่น   

มีป้ายภาษามลายูโดยเฉพาะตัวเขียนยาวีจำนวนมากในพื้นที่ราชการต่างๆ นอกเหนือจากมิติ

ด้านภาษาแล้ว ในส่วนของการสร้างเงื่อนไขของเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่เข้าใจพื้นที่ก็ลดน้อยลง 
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เนื่องจากคนมลายูทำงานราชการมากขึ้น ปัญหาเรื่องการสื่อสารระหว่างหน่วยงานราชการกับ

ชาวบ้านลดลง ทำให้บรรยากาศในภาพรวมของผู้คนกลุ่มหนึ่งก็พบว่าเงื่อนไขที่จะให้ใช้  

ความรุนแรงลดลง หากแต่อยากมุ่งเน้นเห็นการพัฒนาพื้นที่มากกว่า  

ขณะเดียวกัน ด้วยกระแสทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่ปรากฏขึ้นในพื้นที่ส่วนกลาง

ของไทย ก็ส่งผลไม่น้อยต่อการเคลื่อนไหวประเด็นทางสังคมในพื้นที่ชายแดนใต้ ด้วยกับกระแส

การเมืองของคนรุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับการตั้งคำถามต่อชุดความคิดและค่านิยมของสังคมในแบบ

เดิมหลายประเด็น กระแสสังคมเหล่านี้ก็ถูกนำมาพูดถึงในพื้นที่ชายแดนใต้โดยเฉพาะในกลุ่ม

คนรุ่นใหม่ด้วยเช่นเดียวกัน และเห็นถึงการมองความเกี่ยวข้องของการพัฒนาพื้นที่ที่เชื่อมร้อย

กับบรรยากาศของการมีสังคมที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น 

ปัจจัยเชิงโครงสร้าง 

สำหรับปัจจัยเชิงโครงสร้างในมิติด้านการเมืองการปกครอง รวมถึงระบบกฎหมาย  

ที่เชื่อมต่อการทำให้เงื่อนไขของความขัดแย้งและความรุนแรงในพื้นที่ยังคงอยู่ หากจะนำไปสู่

การแปรเปลี่ยนความขัดแย้งก็จำเป็นที่จะต้องมีรัฐบาล รัฐธรรมนูญ ระบบการเมืองเน้นแนวทาง

การกระจายอำนาจหรือการเปิดพื้นที่ที่ทำให้สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเจตจำนงทาง  

การเมืองของผู้คนในพื้นที่ได้อย่างเสรี รวมถึงการมีกฎหมายที่จะส่งผลต่อการสร้างบรรยากาศ  

ที่ทำให้เงื่อนไขของความขัดแย้งลดลงได้จริง ไม่ว่าจะเป็นนโยบายระดับชาติที่เกี่ยวข้อง หรือ  

การสนับสนุนการพูดคุยให้เป็นไปตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่องอย่างแท้จริง ตลอดจนการมีกลไก

เชิงกฎหมายที่มาสนับสนุนจะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยทำให้ความขัดแย้งในพื้นที่

ชายแดนใต้สามารถขยับไปสู่ขั้นตอนของการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งได้  

งานวิจัยของ สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ และคณะ (2563) เรื่อง การกลับคืนสู่สังคม

ของกองกำลังติดอาวุธในจังหวัดชายแดนใต้ผ่านการศึกษาเปรียบเทียบกับกลไกของอาเจะห์และ

มินดาเนา ได้อธิบายว่ากระบวนการยุติธรรมทางเลือกจำเป็นต้องเกิดขึ้น เพื่อสามารถชดเชย

และเยียวยาความเสียหายตลอดจนสลายความคับข้องใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งยังสามารถ

เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดในการเดินหน้าการพูดคุยสันติภาพ และฟื้นฟูความชอบธรรม

ของรัฐในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต่อไป ซึ่งในกระบวนการนี้จำเป็นต้องรองรับการวางอาวุธ   

การปลดประจำการและการกลับคืนสู่สังคมของผู้มีความเห็นต่างที่ติดอาวุธ โดยมีข้อเสนอแนะ

จากงานวิจัยว่าในกระบวนการกลับคืนสู่สังคมสำหรับกรณีชายแดนใต้นี้ ควรมีกระบวนการ  

ที่เริ่มจากกระบวนการเจรจาสันติภาพที่มีความจริงใจ พร้อมทั้งการมีเจตจำนงทางการเมือง  

ที่แน่ชัดของทั้งฝ่ายไทยและกลุ่มผู้เห็นต่าง รวมถึงการมีบทบาทขององค์กรที่ไม่ใช่รัฐทั้งในและ

ต่างประเทศที่เข้ามาช่วยหนุนเสริม ทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการเจรจายังจำเป็นต้องมี

การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างทั้งสองฝ่ายผ่านนโยบายที่ชัดเจนและการรับประกันถึง  

ความปลอดภัย รวมถึงให้ทุกฝ่ายในสังคมที่ เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม และเมื่อเข้าสู่

กระบวนการกลับคืนสู่สังคมแล้ว จำเป็นที่จะต้องเป็นกระบวนการที่โปร่งใส ไม่ถูกใช้เป็น  
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ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย 

เครื่องมือในทางการเมืองเพื่อทำลายหรือหาประโยชน์จากอีกฝ่าย นอกจากนั้นควรมี  

หลักประกันความปลอดภัยที่ให้กับผู้ที่กลับคืนสู่สังคม ตลอดจนหากกระบวนการกลับคืน  

สู่สังคมสามารถเป็นกระบวนการที่ออกแบบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายก็มีแนวโน้มจะทำให้

กระบวนการสามารถเกิดผลได้มากยิ่งขึ้น และกระบวนการนี้ควรมีการระบุในข้อตกลงเพื่อนำไป

สู่การออกกฎหมายและบังคับใช้จริง  

นอกเหนือจากการสร้างระบบกฎหมายและการมีนโยบายที่จะช่วยผลักดันในการลด

เงื่อนไขที่จะนำไปสู่ความรุนแรงก็จะพบว่า ปัจจัยเชิงโครงสร้างจากทางฝั่งกลุ่มผู้เห็นต่างเอง  

ก็มีความสำคัญไม่น้อยที่จะส่งผลต่อการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง เมื่อโครงสร้างภายใน  

กลุ่มผู้เห็นต่างยังมุ่งเน้นเรื่องการทหาร และไม่ได้มองว่าในสถานการณ์ที่ฝั่งรัฐไทยยังคงใช้อาวุธ 

ก็ทำให้ยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้การปฏิบัติการด้วยอาวุธอยู่ ตลอดจนโครงสร้างของ  

กลุ่มผู้เห็นต่างที่ฝั่งดำเนินการในด้านการเมืองอาจจะเคลื่อนไหวที่ไม่สามารถเห็นผลได้ชัด  

มากนัก ก็เป็นเงื่อนไขสำคัญที่อาจทำให้มองได้ว่าขั้นตอนของการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง

สำหรับพื้นที่ชายแดนใต้ อาจจะยังไม่สามารถขยับไปถึงได้ ถ้าคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถ

ทำให้การพูดคุยนำมาซึ่งข้อตกลงได้  

 3. ข้อท้าทายต่อการแปรเปลี่ยนจากการใช้ความรุนแรงสู่พื้นที่ทางการเมือง 
เมื่อพิจารณาจากเงื่อนไขที่นำไปสู่ความรุนแรง เงื่อนไขที่เอื้อให้เกิดการแปรเปลี่ยน  

ความขัดแย้ง ไปจนถึงแนวทางที่เป็นไปได้ในการขับเคลื่อนทางการเมืองในกรณีที่เจตจำนง

ทางการเมืองของกลุ่มผู้เห็นต่างยังคงอยู่แต่ให้สามารถมีพื้นที่ทางการเมืองที่จะเอื้อให้เป้าหมาย

ทางการเมืองสามารถพูดคุยได้ มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนตลอดจนแสวงหาแนวทางใน  

การพัฒนาพื้นที่และเข้าไปมีส่วนร่วมในระดับนโยบายเพื่อแก้ไขและผลักดันให้เกิดเงื่อนไข  

เชิงโครงสร้างที่เอื้อให้เกิดการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งได้ หากมองในแง่มุมนี้แล้วดูเหมือนว่า 

การแปรเปลี่ยนจากการใช้ความรุนแรงสู่พื้นที่ทางการเมืองที่ไม่ใช้ความรุนแรงสำหรับพื้นที่

ชายแดนใต้ก็มีความเป็นไปได้อยู่บ้าง หากมองแค่เพียงเงื่อนไขระดับบุคคลและเชิงวัฒนธรรม 

แต่เงื่อนไขสำคัญที่สุดคือเงื่อนไขเชิงโครงสร้างยังคงทำให้การแปรเปลี่ยนความขัดแย้งของพื้นที่

ชายแดนใต้ในวันนี้ยังดูเหมือนเป็นเป้าหมายที่ยาวไกล  

ขอ้ทา้ทายหลายประการทีท่ำใหก้ารแปรเปลีย่นในเชงิโครงสรา้งไมส่ามารถกา้วไปไดม้ากนกั 

ข้อท้าทายที่สำคัญอย่างยิ่งที่เป็นผลจากการสัมภาษณ์จากงานวิจัยชิ้นนี้ค้นพบคือ แนวทาง  

ที่ไม่ชัดเจนของรัฐบาลไทยที่มีต่อกระบวนการพูดคุยและแนวทางจัดการความขัดแย้งในพื้นที่  

ยังคงมุ่งเน้นแนวทางทางการทหารเป็นหลัก ซึ่งทำให้การเปิดพื้นที่ทางการเมืองและการพูดคุย

มติทิางการเมอืงไมส่ามารถพฒันาไปไดม้ากนกั อยา่งไรกต็ามกเ็หน็วา่กระบวนการพดูคยุกพ็บวา่ 

มีพัฒนาการที่น่าสนใจแม้จะดูเหมือนว่าจะอยู่ในขั้นเริ่มต้นของกระบวนการก็ตาม ทั้งนี้  

นกัวชิาการหลายทา่นเหน็ตรงกนัวา่มคีวามเชือ่มโยงของสถานะการเปน็ประชาธปิไตยในประเทศ 

ที่จะมีผลต่อพัฒนาการกระบวนการพูดคุยของพื้นที่ชายแดนใต้ที่จะสามารถพัฒนาไปได้  
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ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย 

นอกจากนั้นยังพบว่า ในฝ่ายกลุ่มผู้เห็นต่างก็ยังพบข้อท้าทายที่สำคัญคือ ความไม่เป็น

เอกภาพของขบวนการต่อสู้กลุ่มต่างๆ ตลอดจนภาวะการนำของกลุ่มที่ถูกมองว่าเป็นกลุ่มติด

อาวุธหลักที่เคลื่อนไหวในปัจจุบันคือกลุ่มบีอาร์เอ็น ไปจนถึงทิศทางของกลุ่มบีอาร์เอ็นเองก็ยังไม่

ปฏิเสธแนวทางการใช้อาวุธที่จะต้องใช้เพื่อปฏิบัติการในพื้นที่อยู่ แม้ดูเหมือนว่าสถานการณ์  

จะลดลง แต่การปิดล้อมตรวจค้นของทางฝั่งรัฐไทยก็ยังคงเป็นเงื่อนไขที่ทำให้กลุ่มบีอาร์เอ็น  

ยังคงเห็นถึงความจำเป็นในการใช้อาวุธอยู่  

ขณะเดียวกันปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นจากฝ่ายความมั่นคงก็มีมาตลอดและแม่นยำ  

มากขึ้นในช่วงหลังๆ โดยตั้งแต่ปี 2562 จนถึงช่วงเดือนที่แปดของปี 2565 ข้อมูลที่รวบรวม

โดยกลุ่มด้วยใจพบว่ามีผู้ต้องสงสัยว่าเป็นแนวร่วมของขบวนการต่อสู้โดนปิดล้อมตรวจค้นและ

ปะทะจนเสียชีวิตกว่า 80 คน ซึ่งจะมีปรากฏการณ์ในพื้นที่ที่น่าสนใจตามมา คือชาวบ้าน  

โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่จะมีการแห่ศพผู้เสียชีวิตจากการปะทะซึ่งพวกเขาถือว่าเป็น  

การตายชาฮีด มีการตั้งแถวตะเบ๊ะแบบทหาร บางชุมชนมีผู้คนมาตั้งแถวรอเพื่อส่งศพจากบ้าน

ไปยังสุสานยาวหลายกิโลเมตร ด้วยจำนวนหลายพันคน พร้อมร้องตะโกนด้วยคำว่าเอกราช  

ปาตานี นอกจากนี้ยังพบว่ามีคลิปวีดีโอที่ เด็กๆ มีการเลียนแบบการแห่ศพเผยแพร่ใน  

โลกออนไลน์ ตลอดจนมีคลิปวีดีโอของลูกๆ ของผู้เสียชีวิตที่มีการกล่าวยกย่องการปฏิบัติหน้าที่

ของพ่อและเหมือนจะเอาคืนในอนาคตเผยแพร่ในโลกออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกัน      

สำหรับแนวทางที่เป็นไปได้หลังจากการแปรเปลี่ยนแนวทางการต่อสู้ของอดีตนักรบ  

แล้ว นั้นก็คือการลงสนามการเมืองในระดับท้องถิ่นตามระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย  

ที่ท้องถิ่นได้รับการกระจายอำนาจจากส่วนกลางให้สามารถเลือกผู้นำของท้องถิ่นตนเองได้   

ในการเลือกตั้งท้องถิ่นในพื้นที่ชายแดนใต้ล่าสุดที่ผ่านมานี้มีอดีตนักรบลงสมัครรับเลือกตั้ง

จำนวนไม่น้อย ซึ่งมีทั้งที่ชนะการเลือกตั้งและก็มีที่แพ้การเลือกตั้ง สิ่งที่พวกเขาจะต้องพบเจอ  

ในการเมืองท้องถิ่นมีหลากหลายเงื่อนไข เช่น อิทธิพลของผู้มีอำนาจเดิม หรือพวกเขาเอง  

ยังถือว่าอ่อนประสบการณ์ในสนามการเมือง หรือการจะต้องมีทุนเมื่อเข้าสู่สนามการเมือง 

เป็นต้น เหล่านี้เป็นข้อท้าทายที่พวกเขาจะต้องประสบพบเจอ งานวิจัยเกี่ยวกับการเมือง  

การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในพื้นที่ชายแดนใต้ของเอกรินทร์ ต่วนศิริ (2563) มีผลการศึกษา  

ที่น่าสนใจ กล่าวคือ “แม้การซื้อเสียงจะปรากฏให้เห็นโดยทั่วไปในพื้นที่ในการเลือกตั้งทุกระดับ

จนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอย่างหนึ่งในการเลือกตั้งที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนจะต้อง

กระทำ แต่การซื้อเสียงในพื้นที่ต้องมีความหมายมากกว่าการจ่ายเงินจ้างชาวบ้านให้ไป  

กาคะแนนเสียงให้ตนอย่างแน่นอน เพราะว่ามีผู้สมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่จำนวนมากที่ทุ่มเงิน  

ซื้อเสียงมากกว่าคู่แข่งแต่กลับประสบกับความพ่ายแพ้ นั้นมีความหมายว่าเงินอย่างเดียว  

ไม่สามารถที่จะชนะการเลือกตั้งได้”  

ในขณะที่บทความวิจัยของ อิมรอน ซาเหาะ, ยาสมิน ซัตตาร์ และอับดุลเอาว์วัล สิดิ 

(2565) มีผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวนี้ คือ “ในพื้นที่ชายแดนใต้การให้สินบน
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ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย 

หรือการซื้อเสียงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการกำหนดผลแพ้ชนะของการเลือกตั้งในแต่ละเขต 

หลักการศาสนาจึงถูกนำมาอธิบายถึงความชอบธรรมในการให้สินบนที่พวกเขาเรียกว่าน้ำใจ 

และพยายามอธิบายว่าสินน้ำใจดังกล่าวไม่เข้าข่ายริชวะฮ์ แม้ว่าในตัวบทของหลักการในศาสนา

อิสลามจะไม่เป็นที่อนุญาตให้จ่ายริชวะฮ์ แต่ในการปฏิบัติจริงมักจะมีการ “เลี่ยงบาลี” เพื่ออ้าง

ความชอบธรรมของการจ่ายริชวะฮ์อยู่จนเป็นแนวปฏิบัติทั่วไปในสังคม” 

จากอดีตนักรบที่เคยอุทิศตนในการต่อสู้และเคยเสียสละทั้งแรงกายและกำลังทรัพย์ของ

พวกเขาให้กับขบวนการต่อสู้ที่พวกเขาสังกัด เมื่อพวกเขาตัดสินใจเข้าสู่สนามการเมืองที่จะต้อง

ใช้ทุนสูงในการขับเคลื่อนงาน สิ่งที่พวกประสบพบเจอก็คือความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้ง  

เพราะพวกเขาไม่มีกำลังทรัพย์ที่เพียงพอสำหรับสนามดังกล่าว ที่สำคัญพวกเขาคิดว่าการจะ

อาสาทำงานเพื่อท้องถิ่นไม่จำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินให้ชาวบ้านมาเลือกพวกเขาเพราะการกระทำ

ดงักลา่วเปน็สิง่ทีไ่มถ่กูตอ้ง สว่นอดตีนกัรบทีส่ามารถชนะการเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ได ้พวกเขาเหลา่นัน้ 

สามารถปรับตัวให้เข้ากับบริบทของท้องถิ่นได้ กล่าวคือ แม้ว่าพวกเขาจะไม่มีเงินจ่ายให้ชาวบ้าน 

แต่ทีมบริหารที่ชวนเขามาร่วมทีมจะเป็นคนจ่ายเงินให้ชาวบ้านแทน แม้เขาเองจะรู้อยู่แก่ใจว่า  

สิ่งเหล่านั้นผิดทั้งกฎหมายและผิดหลักการอิสลาม แต่เพื่อให้ได้เข้าสู่อำนาจบริหารท้องถิ่นและ

ช่วยเหลือประชาชนหรือพัฒนาท้องถิ่นได้มากขึ้นดังที่หวังเอาไว้ พวกเขาก็ต้องยอมจำใจเข้าไปสู่

อำนาจแม้จะไม่ภูมิใจหรือรู้สึกแปลกๆ ภายในใจก็ตาม สิ่งที่น่าสนใจก็คือ พวกเขาเลือกที่จะออก

จากขบวนการต่อสู้เพราะพบว่ามีการกระทำที่ผิดหลักการไม่น้อยในขบวนการ แต่ก็ต้องมาพบ

กับการทำที่ผิดหลักการในสนามการเมืองท้องถิ่นในอีกรูปแบบหนึ่ง เหล่านี้เป็นหนึ่งใน  

ข้อท้าทายที่พวกเขาจะต้องประสบพบเจอ ซึ่งก็มีข้อท้าทายอื่นๆ สำหรับพวกเขาอีกนับไม่ถ้วน 

นอกจากนี้ อดีตนักรบบางส่วนยังเคยลงสนามการเมืองในระดับชาติด้วย โดยร่วมกับ

นักการเมืองในพื้นที่ที่มีประสบการณ์และนักกิจกรรมเพื่อสังคมก่อตั้งพรรคประชาธรรม และ

สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ในปี 2554 แม้จะไม่ได้รับเลือกให้เป็น ส.ส. แต่คะแนนที่ได้ก็มีจำนวน

ไม่น้อย ส่วนในปี 2557 ก็สมัครรับเลือกตั้งอีกครั้ง แต่การเลือกตั้งในครั้งดังกล่าวเป็นโมฆะ   

(อิมรอน ซาเหาะ, 2558) จนมาถึงการเลือกตั้งในปี 2562 พรรคประชาธรรมไม่ได้ส่งผู้สมัคร

รับเลือกตั้งด้วยเหตุผลว่าไม่มีนายทุนสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของพรรค โดยอดีตนักรบ  

ทีเ่คยขบัเคลือ่นงานในพรรคสะทอ้นวา่ การเลอืกตัง้ครัง้ลา่สดุทีพ่วกเขาไมไ่ดส้ง่ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ 

และได้ยุติการขับเคลื่อนพรรคในเวลาต่อมาไม่ใช่เพียงแค่เพราะทุนไม่เพียงพอ แต่พวกเขารู้สึก

ว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการสนับสนุนการขับเคลื่อนพรรคการเมืองมีนัยยะแอบแฝงที่พวกเขา  

ไม่อาจไว้ใจได้ เลยยุติการดำเนินงานของพรรค และหันมาก่อตั้งองค์กรภาคประชาสังคม  

เพื่อเป็นพื้นที่รองรับการดำเนินกิจกรรมทางสังคมของอดีตนักรบทั้งหลาย แทนที่พรรคการเมือง

ที่พวกเขาหวังในตอนแรกว่าจะเป็นพื้นที่การต่อสู้แบบสันติวิธีของอดีตนักรบได้ ทว่าไม่ได้เป็นไป

ตามที่พวกเขาเคยคิดเอาไว้ 
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ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย 

ในขณะที่การเลือกตั้งใน 2562 มีแกนนำและสมาชิกของบีอาร์เอ็นบางส่วนที่อยู่ใน

องค์กรร่ม มารา ปาตานี ได้ขับเคลื่อนงานการเมืองโดยการสนับสนุนพรรคการเมืองหนึ่งใน  

การหาเสียงช่วงก่อนการเลือกตั้ง แต่ในวันช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้งพวกเขาก็เทคะแนนไป

ให้พรรคอื่นแทน เพราะนายทุนทางภาคใต้ของพรรคไม่ได้ให้ทุนตามที่พวกเขาเสนอ โดยทาง

นายทุนมองว่าพวกเขาต้องการเงินในจำนวนที่มากจนเกินไป ในขณะที่แกนนำของขบวนการ

ต่อสู้ต่างก็ปฏิเสธว่าการมีส่วนร่วมในครั้งดังกล่าวเป็นการกระทำส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับ

ขบวนการตอ่สูใ้ดๆ และกลา่ววา่การดำเนนิการดงักลา่วขดักบันโยบายและแนวทางการขบัเคลือ่น 

ของขบวนการต่อสู้เพื่อเอกราชปาตานี  

อดีตนักรบบางส่วนสะท้อนว่า การจะลงสนามการเมืองในระดับชาตินอกจากจะต้องใช้

เงินจำนวนมหาศาลแล้ว ซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาไม่มีทุนในส่วนนี้ ยังจะต้องเลือกอยู่ฝ่ายที่มี

อำนาจของสังคมไทยด้วย ซึ่งพวกเขามองว่าคนที่เคยต่อสู้ด้วยอุดมการณ์ย่อมที่จะเลือกข้าง

ความถูกต้องมากกว่าเลือกฝ่ายที่มีอำนาจ แต่พวกเขาก็รู้ดีว่าหากฝ่ายที่มีอำนาจในสังคมไทย  

ไม่พอใจก็อาจไปต่อไม่ได้ในทางการเมือง เพราะจากที่พวกเขาได้ติดตามข่าวสารว่ามีหลาย

พรรคการเมืองโดนยุบไป มีนักการเมืองจำนวนไม่น้อยที่โดนตัดสิทธิ์ในทางการเมือง หรือ  

แม้กระทั่งเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็ยังไม่มีเสรีภาพเพียงพอที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ เหล่านี้

พวกขามองว่าล้วนเป็นสิ่งที่ยากหากจะดึงดูดใจให้นักรบเปลี่ยนมาต่อสู้ในพื้นที่ทางการเมือง  

ในระบบรัฐสภาของประเทศไทย กระนั้นก็ตามพวกเขาก็มองว่าการเมืองในระบบรัฐรัฐสภา  

ยังคงเป็นทางเลือกสำหรับคนที่เลือกจะไม่ใช้ความรุนแรงแล้วเสมอ เพราะเป็นช่องทางที่เป็น  

ไปได้ในการเข้าสู่อำนาจและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมจริงๆ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ อิมรอน ซาเหาะ และยาสมิน ซัตตาร์ (2563) ที่ระบุว่าระบบ

รัฐสภายังคงเป็นความหวังสำหรับการขับเคลื่อนเพื่อสร้างพื้นที่ต่อรองทางการเมือง โดยที่พื้นที่

ทางการเมืองนั้นจะเป็นพื้นที่ที่ช่วยให้อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมหรือความเป็นมลายูสามารถ  

มีที่ทาง จนกระทั่งสามารถลดเงื่อนไขที่นำไปสู่ความรุนแรงได้ แต่อย่างไรก็ตามพื้นที่ทาง  

การเมืองแบบนี้จำเป็นต้องเป็นพื้นที่ที่ประยุกต์ใช้หลักการประชาธิปไตยอย่างแท้จริง มิใช่เป็น

ประชาธิปไตยแบบครึ่งใบ ซึ่งอาจทำให้พื้นที่ทางการเมืองถูกปิดกั้นและหันไปสู่การใช้  

ความรุนแรงได้ 

อดีตนักรบบางส่วนที่ให้ข้อมูลผ่านงานวิจัยชิ้นนี้สะท้อนว่า การที่พวกเขาแปรเปลี่ยน

แนวทางการต่อสู้ซึ่งนอกจากความการเหนื่อยล้าจากการต่อสู้ตลอดจนความยากลำบาก  

ในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะการไม่สามารถทำหน้าที่พ่อหรือสามีที่ดีได้ ประกอบกับการตกผลึกได้

แล้วว่ามิอาจเอาชนะศัตรูได้ด้วยแนวทางการใช้อาวุธ เพราะศัตรูเหนือกว่าในเกือบจะทุกด้าน 

พวกเขายังคิดได้ว่าไม่ใช่คนอย่างพวกเขาแน่ๆ ที่ต้องการให้ความไม่สงบยังคงเกิดขึ้นในพื้นที่

ชายแดนใต้ แต่น่าจะมีคนที่ได้ผลประโยชน์จากสถานการณ์ความไม่สงบที่ไม่ยอมให้เกิดสันติสุข 

เพราะหากมีความสงบสุขแล้วผลประโยชน์ที่พวกเขาเคยได้ก็อาจจะหายไป พวกเขายกตัวอย่าง

หลายกรณีที่คนใหญ่คนโตมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์ เช่น กรณีการค้ามนุษย์ที่มี
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ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย 

ผู้หลักผู้ใหญ่ตลอดจนคนในกองทัพมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำการผิดกฎหมาย ส่งผลให้

ตำรวจน้ำดีไม่สามารถอยู่ในประเทศนี้ได้ เป็นต้น พวกเขาจึงคิดว่ายิ่งสู้สังคมของชาวมลายู  

ปาตานียิ่งแย่ลง ปัญหายาเสพติดยิ่งสูงขึ้น ตลอดจนปัญหาสังคมอื่นๆ ก็เพิ่มขึ้นด้วย สวนทาง

กับเป้าหมายเดิมก่อนเข้าร่วมขบวนการต่อสู้ที่มีเป้าหมายว่าอยากเห็นคุณภาพชีวิตของ  

ชาวมลายูดีขึ้นกว่าเดิม พวกเขาจึงคิดว่าควรหาทางอื่นในการต่อสู้เพื่อให้สังคมชายแดนใต้ดีขึ้น

กว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ 

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาการแปรเปลี่ยนจากการใช้ความรุนแรงสู่การใช้แนวทาง

ทางการเมืองของกลุ่มนักรบของขบวนการต่อสู้ เพื่อเอกราชปาตานีในพื้นที่ชายแดนใต้   

โดยเฉพาะนักรบที่สังกัดกลุ่มบีอาร์เอ็น ไม่ได้ศึกษาการแปรเปลี่ยนของขบวนการต่อสู้   

เพราะแนวทางทางการเมืองโดยเฉพาะการพูดคุยเพื่อสันติภาพหรือการเจรจาต่อรองเป็นหนึ่ง  

ในยุทธศาสตร์การต่อสู้เดิมของขบวนการอยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับบริบทว่าจะเลือกใช้แนวทางใด ทั้งนี้ 

อดีตนักรบที่มีการแปรเปลี่ยนแนวทางส่วนใหญ่ก็จะมีอายุอานามมากแล้ว และเข้าร่วม

ขบวนการต่อสู้ก่อนปี 2547 ซึ่งหมายรวมว่าพวกเขาต่อสู้มาแล้วมากกว่ายี่สิบปี ส่วนนักรบ  

ที่ยังคงปฏิบัติการอยู่ในปัจจุบันเป็นกลุ่มนักรบที่เข้าร่วมหลังปี 2547 ดังนั้นแล้ว การจะรอให้

พวกเขาแปรเปลี่ยนคงไม่ต้องรอจนกว่าพวกเขาจะมีอายุที่มากขึ้น เพราะหากรอจนถึงตอนนั้น  

ก็อาจจะมีความสูญเสียมากมายไม่รู้จบหรือหากพวกเขาแปรเปลี่ยนแนวทางไปแล้วก็อาจมี

นักรบรุ่นใหม่เข้ามาแทนที่อีกก็เป็นได้ ซึ่งก็ต้องทำการศึกษาวิจัยกันต่อไปถึงวิธีการแปรเปลี่ยน

แนวทางการต่อสู้ของนักรบที่ยังน้อย แต่ทว่าหนึ่งในวิธีการที่สามารถเกิดขึ้นได้นั้นก็คือ

กระบวนการพูดคุยสันติภาพ เพราะหากทั้งสองฝ่ายสามารถมีข้อตกลงกันได้แล้วก็ไม่มีเหตุผล  

ที่นักรบจะยังคงปฏิบัติการอีกต่อไป เว้นเสียแต่ว่ารัฐไทยจะทำข้อตกลงกับขบวนการต่อสู้เพียง

กลุ่มเดียว แต่กลุ่มอื่นๆ ที่ยังมีนักรบไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงดังกล่าว หรือไม่อาจเกิดนักรบ  

กลุ่มใหม่ๆ ที่มองว่ายังคงมีความอยุติธรรมในพื้นที่หรือรากเหง้าของปัญหายังไม่ถูกแก้ไข 

ขณะเดียวกันกระบวนสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้เองกำลังถูกตั้งคำถามว่าเป็นการสร้าง

สันติภาพที่เสรีหรือเป็นการสร้างสันติภาพที่ไร้เสรี เพราะที่ผ่านมานอกจากที่ฝ่ายความมั่นคง  

จะเน้นหนักไปที่การใช้กำลังปราบปรามและการบังคับใช้กฎหมายแล้ว ยังมีการควบคุมและ

สถาปนาอำนาจนำผ่านการต่อสู้ทางวาทกรรมหรือการครอบงำทางความคิดผ่านปฏิบัติการ  

ทางวาทกรรม การช่วงชิงพื้นที่ตลอดจนช่วงชิวมวลชน การควบคุมพื้นที่ทั้งในทางการเมือง   

ทางกายภาพ และในทางสัญลักษณ์ และการผูกขาดการจัดการกับทรัพยากรทางเศรษฐกิจ  

ที่ตอบสนองต่อเป้าหมายทางการเมืองของรัฐ หรือการที่หน่วยงานของทหารมีอำนาจหน้าที่

ตลอดจนมีงบประมาณมากกว่าหน่วยงานของพลเรือนหรือการที่หทหารเข้าไปมีอำนาจใน  

หน่วยงานของพลเรือน เป็นต้น ทั้งที่รัฐควรยึดกรอบบรรทัดฐานในการเปิดพื้นที่ทางการเมือง 

ตลอดจนการมุ่งเน้นในการสร้างการประนีประนอมระหว่างฝ่ายที่ขัดแย้ง ส่วนการเจรจา

สันติภาพควรหวังผลถึงการได้ข้อตกลงทางการเมือง ตลอดจนแนวทางการแบ่งสรรอำนาจ  
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ที่เป็นธรรม บางทีรัฐไทยอาจกำลังสร้างทฤษฎีใหม่ของการสร้างสันติภาพ คือ การสร้าง

สันติภาพแบบผสมระหว่างการสร้างสันติภาพที่เสรีและการสร้างสันติภาพที่ไร้เสรีก็เป็นได้   

สรุปแล้ว ประเด็นปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้/ปาตานี  

เป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนมิอาจอธิบายอย่างเร็วๆ หรือง่ายๆ ได้ หากมีผู้ใดอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้น

โดยง่ายแล้ว อาจเป็นไปได้ว่าเขากำลังอธิบายผิด ซึ่งหมายรวมว่าเขามีความเข้าใจที่ผิดๆ หรือมี

ความเข้าใจที่ยังไม่รอบด้านพอ ทั้งนี้ จากข้อท้าทายเหล่านี้เอง ก็จะพบว่ากระบวนการที่จะขยับ

ไปสู่การให้เกิดการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนใต้จำเป็นต้องขับเคลื่อนในทุกระดับ

ตั้งแต่ระดับบุคคล ค่านิยม วัฒนธรรม และระดับนโยบาย ที่จะช่วยเอื้อให้เกิดบรรยากาศ  

ที่จะทำให้พื้นที่ทางการเมืองสามารถดำเนินการได้ 
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การหยั่งรู้ งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สองประการ คือ 1) เพื่อสำรวจและวิเคราะห์แผนที่

ชุมชนตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และ 2) เพื่อศึกษาการประกอบ

สร้างแบบจำลองธุรกิจจากการวิเคราะห์แผนที่ชุมชน ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในช่วงเดือน

สิงหาคม 2565 วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและการสังเกตแบบมีส่วนร่วมกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ

จำนวน 80 คนในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหาดกรวด ผลวิจัยปรากฏแผนที่ชุมชน  

ที่ระบุ 1) จุดแข็งด้านเกษตรกรรม 2) จุดอ่อนด้านการตลาด 3) ทุนทางสังคมด้าน  

งานสาธารณสุขและงานฝีมือ ซึ่งสามารถสร้างเป็นแบบจำลองธุรกิจ “ขนมสุขภาพ” ที่ใช้จุดแข็ง

ด้านเกษตรอินทรีย์ เป็นวัตถุดิบช่วยลดจุดอ่อนด้านการตลาด ภายใต้ศักยภาพชุมชน  

ด้านกิจกรรมสาธารณสุขและงานฝีมือที่เพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ แบบจำลองธุรกิจได้

เขียนหลังจากผ่านกระบวนการฝึกอบรมการฟังเสียงสี่ส่วน คือ 1) เสียงความคิดในการระบุ

กลุ่มเป้าหมาย ทรัพยากรหลัก กิจกรรมหลัก พันธมิตร 2) เสียงความรู้สึกในการระบุ  

ความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายและช่องทางการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 3) เสียงการรับสัมผัส  

ในการวางแผนรายได้หลักและโครงสร้างต้นทุน และ 4) เสียงการหยั่งรู้ในการระบุคุณค่า  

ของงานที่ส่งมอบต่อสังคม นอกจากนี้ยังมีการขับเคลื่อนนโยบายและงบประมาณสนับสนุน  

ต่อเนื่องในเทศบัญญัติ อันเป็นประชาธิปไตยเชิงลึกในการสร้างความมั่นคงทางสังคม  

ด้วยการออกแบบนโยบายที่ไม่ทิ้งเสียงใดไว้ข้างหลัง 

คำสำคัญ:ประชาธิปไตยเชิงลึก, ความมั่นคงทางสังคม, แผนที่ชุมชน, แบบจำลองธุรกิจ, 

ตำบลหาดกรวด 

 

Abstract 
“Deep Democracy” is a postmodernity approach on inner voices awareness 

instead of majority rule.  This approach was developed from the theory of analytical 

psychology which noted four main voices of human psyche: thinking, feeling, 

sensation, and intuition. The two objectives of this research were to: 1) explore and 

analyze a community map of Hat Kruat sub-district, Mueang Uttaradit district, 

Uttaradit province; 2) examine the construct of a Business Model Canvas (BMC) 

from community mapping. Qualitative research methodology was applied in August 

2022 from documents and participant observation of 80 key informants in Hat 

Kruat subdistrict municipality’s area in Uttaradit, Thailand. Research results revealed 

that the community map consisted of three aspects: 1) strength in agriculture;   

2) weakness in marketing; 3) social capital in public health activities and crafts. 

The “Healthy Sweets” BMC constructed from the enhancement of agricultural 
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strength as an organic material to eliminate the weakness in marketing beneath the 

potential in public health activities and crafts which could be the value added of 

the product. The BMC was written after a training process to listen to four inner-

voices: 1) voice of thinking to indicated customer segments, key resources, key 

activities, and key partners; 2) voice of feeling to indicated channels and customer 

relationships; 3) voice of sensation to indicated revenue streams and a cost 

structure; 4) voice of intuition to indicated social value propositions. There was a 

policy-driven democratization with an ongoing budget in the municipal ordinance 

related to the BMC. This was the concrete proof of societal security from inclusive 

policy design. 

Keywords:Deep Democracy, Societal Security, Community Map, Business Model 

Canvas, Hat Kruat Sub-district 
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ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย 

บทนำ (Introduction)  
ภาวะสังคมไทยในปัจจุบัน ประสบปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและ  

ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในหลากหลายมิติ ทั้งจากจำนวนประชากรวัยผู้ใหญ่ที่ว่างงานกว่า 

5.5 แสนคน การจ้างงานลดลงในภาคเกษตรกรรม ก่อสร้าง โรงแรมและภัตตาคาร ภาวะ  

ค่าครองชีพที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราเงินเฟ้อสูงถึงร้อยละ 6.5 ในไตรมาสสอง   

ปี 2565 ทำให้ค่าจ้างที่แท้จริงหดตัว โดยเฉพาะแรงงานที่มีการศึกษาต่ำ หนี้สินครัวเรือน  

ขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง การมีความมั่นคงทางด้านปริมาณอาหารอย่างเพียงพอ หากแต่ต้อง

เผชิญประเด็นท้าทายด้านความปลอดภัยของอาหารและกำลังการผลิตของเกษตรกรลดลง 

(สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 26 สิงหาคม 2565) 

การพัฒนาสังคมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง นอกจากจะเน้นการบริหาร

จัดการสภาพแวดล้อมให้มั่นคงปลอดภัยในระดับชาติ ระดับสังคม และระดับชุมชนด้วย  

เครื่องมือและเทคโนโลยีแล้ว การพัฒนาคนและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ก็เป็นสิ่งสำคัญ  

ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทั้งในปัจจุบันและอนาคตผ่านกลไกการแก้ปัญหา

แบบบรูณาการทกุภาคสว่นบนพืน้ฐานของหลกัธรรมาภบิาล (สำนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิ 

และสังคมแห่งชาติ, ม.ป.ป.) 

หลักธรรมาภิบาลที่สำคัญประการหนึ่ง คือ หลักกระจายอำนาจ (Decentralization)   

ซึ่งหมายถึง การมอบอำนาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการ   

ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการโอนถ่ายบทบาทและภารกิจ  

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม การกระจายอํานาจเป็นเครื่องมือ

สําคัญที่จะทําให้รัฐสามารถจัดบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง และตรงกับความต้องการ  

ของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น หากประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มกระบวนการตัดสินใจใน  

การดําเนินการต่างๆ ของท้องถิ่นแล้ว จะทําให้บริการสาธารณะต่างๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น

สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด (สำนักงานคณะกรรมการ  

การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ม.ป.ป.)  

เทศบาลตำบลหาดกรวด เป็นเทศบาลที่เน้นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลตั้งแต่

ระดับนโยบาย ซึ่งปรากฏเป็นส่วนสำคัญของคำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต่อ  

สภาเทศบาล โดยระบุว่า  

นโยบายที่ผมใช้เป็นหลักในการบริหาร คือ “ธรรมาภิบาลและ  

การฟังเสียงประชาชน” อันเป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอน  

การปฏิบัติงาน การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ

ของประชาชน 
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พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 

วรรคสอง กำหนดว่า การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไป

เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนา

เทศบาล การจดัทำงบประมาณ การจดัซือ้จดัจา้ง การตรวจสอบ การประเมนิ 

ผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการ  

ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 

(สุริยา อินจ่าย, 8 มิถุนายน 2564) 

จากคำแถลงนโยบายดังกล่าว ธรรมาภิบาลและการฟังเสียงประชาชนที่ปฏิบัติควบคู่  

ไปด้วยกัน สอดคล้องกับแนวคิดเชิงจิตวิทยาประการหนึ่ง คือ ประชาธิปไตยเชิงลึก (Deep 

Democracy) อันเป็นประชาธิปไตยที่ใส่ใจทุกเสียงในความจริงสามระดับ ได้แก่ 1. ความจริง

เห็นพ้อง (Consensus Reality) ที่เป็นกฏ ขนบ ระเบียบในระดับสังคม 2. ความจริงเหมือน

ฝัน (Dream-like Reality or Dreamland) ที่ปรากฏในปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ   

3. ความจริงแก่นแท้ (Essence Reality or The Essence level) คือ สภาวะที่ทุกขั้ว  

ความขัดแย้งคลี่คลายกลายเป็นความเห็นอกเห็นใจ สามารถมองเห็นทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ผ่านการตระหนักรู้ในระดับตัวตนและสำนึกร่วมของชุมชน (Mindell A. and Mindell A., 

n.d.; ชาญชัย ชัยสุขโกศล และอัจฉรีย์ อําไพกิจพาณิชย์, 2563; สถาบันพระปกเกล้า,   

9 กุมภาพันธ์ 2565) 

ข้อมูลบันทึกเอกสารการปฏิบัติงานในรอบหนึ่งปีหลังแถลงนโยบาย “ธรรมาภิบาล  

และการฟังเสียงประชาชน” เทศบาลตำบลหาดกรวดมีการจัดตั้งศูนย์ให้บริการเบ็ดเสร็จ   

ณ จุดเดียว (One-Stop Service: OSS) เพื่อเป็นช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนและ  

การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน จำนวน 3,955 

เรื่องต่อปี โดยมีการแก้ไขปัญหาได้มากกว่าร้อยละ 98 ของการร้องเรียน (สำนักปลัดเทศบาล

ตำบลหาดกรวด, 2565) และมีนโยบายพัฒนาเชิงรุก ด้วยการเปิดเวทีเขียนแบบจำลองธุรกิจ

จากการจัดทำแผนที่ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหาร สภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้าง 

และประชาชนกลุ่มอาชีพต่างๆ จากทุกหมู่บ้าน  

คณะผู้วิจัยได้มีโอกาสลงพื้นที่ร่วมกับตัวแทนหมู่บ้าน และเข้าร่วมสังเกตการณ์  

อย่างมีส่วนร่วมในการอบรมและการปฏิบัติหน้าที่บนพื้นฐานประชาธิปไตยเชิงลึกที่รับฟังทั้ง  

เสียงส่วนใหญ่ เสียงที่แตกต่าง และเสียงของตัวตนที่มีจิตสำนึกร่วมของประชาชน จึงสรุป  

เป็นบทความวิจัยจากเอกสาร บันทึกต่าง ๆ  การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ในการถอดบทเรียน

ประชาธิปไตยเชิงลึกจากแผนที่ชุมชนสู่แบบจำลองธุรกิจตำบลหาดกรวด เพื่อสะท้อนแนวคิด
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ประชาธิปไตยกับความมั่นคงทางสังคมในการพัฒนาอาชีพที่ตรงกับความจริงทุกระดับของ

ประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่พัฒนา 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Objectives) 
1. เพื่อสำรวจและวิเคราะห์แผนที่ชุมชนตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด

อุตรดิตถ์ 

2. เพื่อศึกษาการประกอบสร้างแบบจำลองธุรกิจของขนมสุขภาพจากการวิเคราะห์แผนที่

ชุมชน 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (Literature Review) 
ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวนสองเขต เก้าหมู่บ้าน 

2,604 หลังคาเรือน มีเนื้อที่ประมาณ 28,750 ไร่ หรือประมาณ 46 ตารางกิโลเมตร พื้นที่

ทางการเกษตรกรรมประมาณ 28,137 ไร่ ความหนาแน่นประชากรประมาณ 163 คน/  

ตารางกิโลเมตร มีแม่น้ำน่านไหลผ่านหมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 6 ตลอดแนวด้านตะวันตกของตำบล  

ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำ ตอนกลางมีคลองจระเข้ไหลผ่านจากบึงกะโล่ผ่านทุ่งนาแหล่งปลูกข้าว

ของตำบล พื้นที่ด้านตะวันออกและด้านใต้ของตำบลเป็นเนินเขาและเป็นที่ราบสูง มีลำห้วย  

สองจบห้วยตะค้อและห้วยลึกไหลผ่าน ในฤดูแล้งน้ำในลำห้วยจะแห้งขอดไม่เพียงพอต่อ  

การอุปโภคบริโภคและทำเกษตร ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนดินเหนียวปนกรวด   

ดินมีความเป็นกรดค่อนข้างสูง (ค่า PH 4.4 – 5.6) ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 20 – 

59 ปี คิดเป็นร้อยละ 60 จากประชากรทั้งหมด 7,516 คน (เทศบาลตำบลหาดกรวด, 2563) 

โดยปัจจุบันมีนโยบายการบริหารที่เน้นหลักธรรมาภิบาลและการฟังเสียงประชาชนเป็นสำคัญ 

หลักธรรมาภิบาล Good Governance มีความหมายที่มุ่งเน้นการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ดี ผ่าน 4 แนวคิด 10 หลักการ ดังนี้ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 

ม.ป.ป.) 

	 	1.	 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่	(New	Public	Management)		

 ประกอบด้วย 

 1.1 ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เกิดผลิต

ภาพที่คุ้มค่าต่อการลงทุน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม มีการลดขั้นตอนและระยะเวลา

ในการปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวก ลดภาระค่าใช้จ่าย ยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัยและไม่มี

ความจำเป็น 
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 1.2 ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง มีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อตอบ

สนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้

บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ กระบวนการปฏิบัติงานเป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการ

ความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ มีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุง

การปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 1.3 การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง สามารถให้บริการได้อย่างมี

คุณภาพ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ 

ตอบสนองความคาดหวงั/ความตอ้งการของประชาชนและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีม่คีวามหลากหลาย 

และแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 

	 	2.	 ค่านิยมประชาธิปไตย	(Democratic	Value)		

 ประกอบด้วย 

 2.1 ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) หมายถึง สามารถ

ตอบคำถามและชีแ้จงไดเ้มือ่มขีอ้สงสยั มรีะบบรายงานความกา้วหนา้และผลสมัฤทธิต์ามเปา้หมาย 

ที่กำหนดไว้ต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบ  

การแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 

 2.2 เปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หมายถึง การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต ตรงไปตรงมา เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนได้รับทราบอย่าง

สม่ำเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย 

 2.3 หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง ใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ 

ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ คำนึงถึงสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ 

 2.4 ความเสมอภาค (Equity) หมายถงึ การใหบ้รกิารอยา่งเทา่เทยีมกนั ไมแ่บง่แยก 

ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง

เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม ฯลฯ คำนึงถึงโอกาสความเท่าเทียม

กันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

	 	3.	 ประชารัฐ	(Participatory	State)		

 ประกอบด้วย 

 3.1 การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/Consensus 

Oriented) หมายถึง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ 

เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิด
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แก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการดำเนินงาน และร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติ

งาน ทั้งนี้ ต้องมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้าน  

ที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่สำคัญ 

 3.2 การกระจายอำนาจ (Decentralization) หมายถึง มีการมอบอำนาจและ

กระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ได้

อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการโอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ

ภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม 

	 	4.	 ความรับผิดชอบทางการบริหาร	(Administrative	Responsibility)		

 ประกอบด้วย 

 4.1 คณุธรรม/จรยิธรรม (Morality/Ethics) หมายถงึ การมจีติสำนกึความรบัผดิชอบ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม 

รวมทั้งยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและ  

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประมวลจริยธรรมข้าราชการ จรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนคุณลักษณะ  

ที่พึงประสงค์ของระบบราชการไทย 

   อนึ่ง การใช้หลักธรรมาภิบาลในการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน 

ได้มีผู้ที่ใช้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ค่านิยมประชาธิปไตย แนวคิดประชารัฐ 

และความรับผิดชอบทางการบริหาร อยู่จำนวนไม่น้อย ดังเช่น งานวิจัยของ สคราญนิตย์   

เล็กสุทธิ์ และพงค์ศิริ ปิตุรัตน์เจริญกุล (2563) ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบการตลาดเกษตร

อินทรีย์ของเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูนเพื่อศึกษาปัญหา ศักยภาพของเกษตรกร

และสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูน หาแนวทางการ จัดการตลาดที่เหมาะสม 

ประเมินประเภทตลาดเกษตรอินทรีย์ที่ เหมาะสมกับบริบทและศักยภาพของเกษตรกร  

ในเครือข่ายฯ โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มผู้บริโภค  

เขตพื้นที่ จั งหวัดลำพูน เก็บรวบรวมโดยใช้แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร   

การสัมภาษณ์ และการจัดเวทีเสวนาระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนารูปแบบการตลาดเกษตร

อนิทรยีท์ีเ่หมาะสม ผลการวจิยั พบวา่ รปูแบบการตลาดเกษตรอนิทรยีท์ีเ่หมาะสม คอื การจดัทำ 

ตลาดนัดเพื่อจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ต่าง ๆ ในแต่ละอำเภอ จัดทำตลาดซื้อขาย

สินค้าแบบออนไลน์ และสนับสนุนให้แต่ละพื้นที่มีร้านอาหารอินทรีย์หรือเมนูอาหารอินทรีย์

ประจำท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอินทรีย์โดยการสร้างเรื่องราว (Story) ให้กับ  

ตัวสินค้า ขยายช่องทางการตลาดไปสู่โรงเรียน โรงพยาบาล ธุรกิจโรงแรม ภัตตาหาร จัดให้มี

การรวมหุน้ของสมาชกิเครอืขา่ยฯ สรา้งเครอืขา่ยการตลาดตา่งพืน้ที ่ตา่งภมูภิาค และการจดัทำ 

การท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์ งานวิจัยดังกล่าวแม้จะมีความครบถ้วนสมบูรณ์ในกระบวนการ
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และผลการวิจัย หากแต่ยังเจาะจงเพียงมุมมองของเกษตรกรและผู้บริโภค จึงยังไม่อาจ  

ตอบคำถามในส่วนของที่มาที่ไปของการเลือกพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์หลักที่มุ่งเน้น 

พันธมิตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ตลอดจนต้นทุนการดำเนินการทั้งหมดเพื่อการคำนวณ

งบประมาณอย่างมั่นคงยั่งยืน 

นอกจากหลักธรรมาภิบาลแล้ว อีกแนวคิดหนึ่งที่กล่าวถึงการรับฟังทุกเสียงของประชาชน 

ไม่ใช่เพียงการรับฟังเสียงข้างมากหรือการแสวงหาฉันทามติที่เป็นไปได้ยากในสังคมแห่ง  

ความขัดแย้ง ประชาธิปไตยเชิงลึก (Deep Democracy) เป็นแนวคิดยุคหลังสมัยใหม่บน  

พื้นฐานการตระหนักรู้ทุกเสียงสะท้อนของตัวตนภายในมากกว่าการฟังเพียงเสียงส่วนใหญ่ 

แนวคิดนี้พัฒนาขึ้นมาจากทฤษฎีจิตวิทยาวิเคราะห์ (Analytical Psychology) ของ Carl G. 

Jung ที่เน้นเสียงสี่ด้านของตัวตน คือ 1) ความคิด ตรรกะ เหตุผล ข้อเท็จจริง 2) ความรู้สึก

และปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 3) การรับสัมผัส รายละเอียด การวางแผน การจัดระบบ และ 

4) การหยั่งรู้ วิสัยทัศน์ การสังเคราะห์ การส่งมอบคุณค่าภายใต้ความจริงสามระดับ คือ 

ความจริงเห็นพ้องในระดับสังคม ความจริงเหมือนฝันในระดับปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ

ความจริงแก่นแท้ในระดับตัวตนภายในตัวบุคคลที่เชื่อมโยงกับสำนึกร่วมของชุมชน (Mindell A. 

and Mindell A., n.d.; ชาญชัย ชัยสุขโกศล และอัจฉรีย์ อําไพกิจพาณิชย์, 2563; สถาบัน

พระปกเกล้า, 9 กุมภาพันธ์ 2565) 

การพัฒนาสังคมที่เน้นสำนึกร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีปัจจัยสำคัญประการหนึ่งคือ

ทุนทางสังคม อันประกอบด้วย ทุนมนุษย์ ทุนสถาบัน ทุนปัญญา ทุนวัฒนธรรม รวมทั้งทุน  

ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการสำรวจทุนทางสังคม 

ไดแ้ก ่การทำแผนทีช่มุชน (Community Mapping) โดยผูท้ีเ่ปน็สมาชกิของชมุชนนัน้ เพือ่นำมา 

ต่อยอดเป็นแนวทางการพัฒนาบนพื้นฐานข้อเท็จจริง ดังปรากฏในงานวิจัยและคลังความรู้ของ

เครือข่ายตำบลสุขภาวะ ที่ศึกษาสภาพทุนทางสังคมและปัญหาอุปสรรคในท้องถิ่นเพื่อนำไป

เขียนเป็นแผนที่ชุมชนเพื่อพัฒนาบนพื้นฐานความเป็นจริง (สุพัตรา คงขำ, 2561; สำนัก

สนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2564) 

การประกอบสร้างแบบจำลองธุรกิจที่สืบเนื่องจากกระบวนการทำแผนที่ชุมชน จึงเป็น 

การสร้างความตระหนักถึงจิตสำนึกร่วมของคนในพื้นที่ ทั้งในด้านความคิด ความรู้สึก การรับ

สัมผัส และการหยั่งรู้โอกาสในการพัฒนา ซึ่งสามารถนำไปสู่ความเป็นเอกฉันท์ของแนวทาง

การสร้างความมั่นคงของสังคมในระดับชุมชนได้ในที่สุด 

นิยามศัพท์เฉพาะ (Specific Definitions)  
เสียง	(Voices) ในบทความวิจัยนี้ นอกจากจะหมายถึงการใช้สิทธิ์ออกเสียงตามหลัก

ประชาธิปไตยทั่วไปซึ่งเป็นความจริงเห็นพ้องในระดับสังคม ยังหมายถึงเสียงในความจริงเหมือน

ฝันที่สังเกตได้ในกระบวนการกลุ่ม รวมทั้งเสียงตัวตนซึ่งสะท้อนความคิด ความรู้สึก การรับ
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สัมผัส การหยั่งรู้ ของแต่ละบุคคลที่แสดงออกมาในระหว่างการฝึกเขียนแบบจำลองธุรกิจจาก

แผนที่ชุมชน 

แผนที่ชุมชน	(Community	Map) หมายถึง แผนที่แสดงจุดแข็ง จุดอ่อน และทุนทาง

สังคม ซึ่งเขียนผ่านการระดมความคิดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่  

ที่ปรากฏในแผนที่นั้น 

แบบจำลองธุรกิจ	(Business	Model	Canvas:	BMC)	หมายถึง แม่แบบ (template) 

ที่ช่วยในการออกแบบธุรกิจ ซึ่งมีองค์ประกอบเก้าประการสำหรับเขียนลงในเก้าช่อง ดังนี้   

1) กลุ่มเป้าหมาย 2) คุณค่าของงานที่ส่งมอบต่อสังคม 3) ช่องทางการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

4) ความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย 5) รายได้หลัก 6) ทรัพยากรหลัก 7) กิจกรรมหลัก   

8) พันธมิตร 9) โครงสร้างต้นทุน  

วิธีดำเนินการวิจัย (Methodology)  
ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ จากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการสังเกตแบบ  

มีส่วนร่วม โดยมีผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 80 คนจากทุกภาคส่วนในพื้นที่รับผิดชอบของ

เทศบาลตำบลหาดกรวด จังหวัดอุตรดิตถ์ เครื่องมือหลักที่ใช้ในการวิจัยเป็นบันทึกกิจกรรมการ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่ชุมชนและแบบจำลองธุรกิจ (BMC) ระยะเวลาดำเนินการ

วิจัยตลอดเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยมีขั้นตอนดำเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. คณะผู้วิจัยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตำบลหาดกรวดเป็นข้อมูลพื้นฐาน 

2. ลงพื้นที่ทุกหมู่บ้านและพูดคุยกับสมาชิกสภาเทศบาลแต่ละเขต ผู้บริหาร ข้าราชการ 

และประชาชนที่สมัครใจพูดคุยและบอกเล่าเรื่องราวในตำบล โดยมีประเด็นการพูดคุยคือ   

จุดแข็ง จุดอ่อน และทุนทางสังคมในมุมมองของแต่ละคน เพื่อเป็นข้อมูลเบี้องต้นใน  

การสังเกตการณ์การเขียนแผนที่ชุมชน 

3. คณะผู้วิจัยเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ธรรมาภิบาลในการบริหาร

พัฒนา” และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การประยุกต์ Business Model Canvas   

ในการจัดทำโครงการพัฒนาสังคม” ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2565 ณ สำนักงาน

เทศบาลตำบลหาดกรวด พร้อมจดบันทึกประเด็นที่พบเห็นในการจัดทำแผนที่ชุมชน   

ความเข้าใจเรื่องธรรมาภิบาลในการพัฒนา และการเขียนแบบจำลองธุรกิจ ในลักษณะของ  

การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม  

4. ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล (Credibil ity) โดยใช้สามเส้าของข้อมูล (Data 

Triangulation) คือ ความสอดคล้องกันระหว่างข้อมูลจากเอกสาร จากการสัมภาษณ์ และ  

การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 
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ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย 

ผลการวิจัย (Results) 
	 	1.	 แผนที่ชุมชนตำบลหาดกรวด	อำเภอเมืองอุตรดิตถ์	จังหวัดอุตรดิตถ์	

 จากการสำรวจชุมชนโดยการลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับผู้นำท้องถิ่นและประชาชน  

ในแต่ละเขต ร่วมกับบันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบล

หาดกรวด ข้าราชการประจำ พนักงานระดับปฏิบัติการ และตัวแทนกลุ่มต่างๆ ของตำบล  

หาดกรวด ในการบอกเล่าเรื่องราวเพื่อสะท้อนภาพตำบลจากทุกมุมมอง ปรากฏผลดังนี้  

 ตำบลหาดกรวดมีจุดแข็งที่ เป็นทรัพยากรในการพัฒนา ได้แก่ โบราณสถาน 

วัฒนธรรม ประเพณี อาทิ ประเพณีแห่เปรตวันเทโวโรหณะ การละเล่นกลองยาว สำหรับ  

ในเชิงภูมิศาสตร์ ตำบลหาดกรวดมีแม่น้ำน่านไหลผ่าน มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก คือ 

ทางหลวงหมายเลข 11 ทางหลวงชนบท และถนนที่ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมหลายเส้นทาง   

มีอาชีพเกษตรกรและการทำเกษตรกรรมประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่ตำบล ทั้งเกษตร  

แปลงใหญ่และเกษตรอินทรีย์ มีลานตากข้าวของหมู่บ้าน มีท่าข้าวขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยง  

แปลงนากับโรงสี มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองแห่งที่ปฏิบัติงานร่วมกับอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อย่างเข้มแข็ง มีโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กในเขตชุมชน 

และมีป่าชุมชนที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์  

 สำหรับจุดอ่อนและปัญหาที่รอการพัฒนา ได้แก่ ตลาดชุมชน ตลาดกลางในการซื้อ-

ขายสินค้าในตำบล ไฟฟ้าขัดข้อง ปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง แหล่งน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ 

และปัญหากลิ่นมูลสัตว์ ที่มีการร้องเรียนร้องทุกข์กับทางเทศบาลตำบลหาดกรวดอย่างต่อเนื่อง

และอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไข   

 ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยยังพบทุนทางสังคมที่เคยโดดเด่น แต่ปัจจุบันเลือนหายและรอ  

การฟื้นฟู ได้แก่ โครงการคัดแยกขยะระดับชุมชน กลุ่มอาชีพผลิตดอกไม้จันทน์ กลุ่มงานฝีมือ

สานกระเป๋าจากผักตบชวาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของตำบลที่เคยได้รับรางวัล OTOP สามดาว   

ผลการสำรวจและวิเคราะห์ สามารถสรุปเป็นแผนที่ชุมชนตำบลหาดกรวดในการแสดงจุดแข็ง 

จุดอ่อน และทุนทางสังคมที่รอการฟื้นฟู ได้ดังภาพ 1 
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ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย 

ภาพ1แผนที่ชุมชนตำบลหาดกรวดในการแสดงจุดแข็งจุดอ่อนและทุนทางสังคมที่รอ 

การฟื้นฟ ู

(กานต์รวี วิจิตวรรธนันท์ และศุภรัตน์ ฉลาด, 2565) 

 

 ในการจัดทำแผนที่ชุมชนครั้งนี้ เป็นการร่วมกันเติมจุดอ่อน จุดแข็ง และทุนทาง

สังคม บนแผนที่ขนาดใหญ่ผืนเดียวกัน โดยเริ่มจากฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนงาน และสมาชิก

สภาเทศบาลตำบลหาดกรวด และต่อยอดด้วยรายละเอียดจากผู้ปฏิบัติการ ตลอดจน  

กลุ่มเยาวชน กลุ่มอาชีพจากทุกหมู่บ้านที่มาร่วมเขียนแผนที่ชุมชนด้วยกัน 

 เทคนิคการเขียนแผนที่ชุมชนที่น่าสนใจ คือ การสร้างฉันทามติโดยใช้เพียงปากกา

เมจิกสามด้าม ปากกาสีน้ำเงิน 1 ด้าม สำหรับเขียนจุดดี/สิ่งที่ภาคภูมิใจ, ปากกาสีแดง 1 ด้าม 

สำหรับเขียนจุดด้อย/ปัญหาต้องพัฒนา, ปากกาสีม่วง 1 ด้าม สำหรับเขียน สิ่งดีที่เคยมีแต่

ปจัจบุนันีห้ายไป การเขยีนทีม่โีอกาสเพยีงครัง้เดยีวในแตล่ะจดุ กอ่ใหเ้กดิกระบวนการมสีว่นรว่ม 

ตัง้แตก่ารเลอืกคนเขยีน การระดมความคดิกอ่นตดัสนิใจ และการวางระบบตรวจสอบความถกูตอ้ง 

ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นธรรมาภิบาลโดยธรรมชาติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในพื้นที่

ตำบล สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีประกอบสร้างนิยมเชิงสังคม (Social Constructivism)   
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ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย 

ทีเ่ชือ่วา่ มนษุยจ์งึมใิชเ่พยีงผูร้บั หากแตค่อืผูป้รบัเปลีย่นและประกอบสรา้งความหมายจนกลายเปน็ 

มาตรฐานใหม่ของค่านิยมร่วม (ScienceDirect, 2016) ดังปรากฏในพฤติกรรมธรรมาภิบาล  

ที่สะท้อนผ่านกิจกรรมการเขียนแผนที่ชุมชนร่วมกัน 

	 	2.	 แบบจำลองธุรกิจของขนมสุขภาพจากการวิเคราะห์แผนที่ชุมชน	

 หลังจากเขียนแผนที่ชุมชน และวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ทุนสังคมแล้ว เจ้าหน้าที่

และประชาชนมีความเห็นร่วมกันว่า ความมั่นคงทางสังคมจะเกิดขึ้นเมื่อประชาชนส่วนใหญ่ของ

ตำบลที่อยู่ในวัยทำงาน สามารถนำจุดแข็งของชุมชนด้านเกษตรอินทรีย์มายกระดับเป็นขนม

สุขภาพเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยเฉพาะการทำวุ้นแฟนซีและเต้าฮวยสุขภาพซึ่งทำได้ง่าย เหมาะกับ

ทุกช่วงวัย สามารถประยุกต์ใส่ผลไม้ตามฤดูกาลเพื่อเพิ่มสีสัน รสชาติ และคุณค่าอาหาร โดยมี

การตลาดทั้งออนไลน์และตลาดนัดที่ทางเทศบาลจะนำไปบรรจุในแผนงบประมาณตามหลัก

นิติธรรม มีเจ้าหน้าที่และครูศูนย์เด็กเล็กที่จะนำไปพัฒนาเป็นอาหารว่างที่มีคุณภาพในราคา

ย่อมเยาให้กับเด็ก ๆ  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสนอให้ฝึกอาชีพให้อาสา

สมัครสาธารณสุขสร้างเป็นโครงการบูรณาการเกษตร-การศึกษาและวัฒนธรรม-สาธารณสุข   

ในงานบุญประเพณีต่าง ๆ รวมทั้งการประชุม อบรม ศึกษาดูงาน เป็นการสร้างตลาดในชุมชน

ที่มั่นคงก่อนจะขายออนไลน์สู่สังคมภายนอก 

ตาราง1แบบจำลองธุรกิจขนมสุขภาพจากผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ตำบลหาดกรวด 
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ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย 

 ทั้งนี้ ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การประยุกต์ Business Model 

Canvas ในการจัดทำโครงการพัฒนาสังคม” ในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ สำนักงาน

เทศบาลตำบลหาดกรวด ได้มีการบรรยายสร้างความเข้าใจการวิเคราะห์พฤติกรรมจากสมอง  

สี่ส่วน ที่สะท้อนเป็นเสียงของความคิด ความรู้สึก การรับสัมผัส และการหยั่งรู้ อันเป็น

รากฐานทางจิตวิทยาของประชาธิปไตยเชิงลึก แล้วฝึกฝนการเขียนแบบจำลองธุรกิจทีละช่อง   

ที่ร่วมกันวิเคราะห์ได้ตรงกันว่าในตาราง 1 ใช้สีน้ำเงินแทนความคิด สีแดงแทนความรู้สึก   

สเีขยีวแทนการรบัสมัผสั และสเีหลอืงแทนการหยัง่รู ้ผลลพัธท์า้ยสดุของการฝกึใชส้มองทลีะสว่น 

ฟังเสียงทีละด้านของตัวตน พบว่าแต่ละกลุ่มเกิดข้อสรุปตรงกันเป็นแบบจำลองธุรกิจขนม

สุขภาพ ที่ยกระดับเกษตรอินทรีย์ สู่ทุนวัฒนธรรมที่มีฝีมือด้านศิลปะและมีพื้นฐานการนำขนม

ไปทำบุญ จัดเลี้ยง และส่งมอบเป็นของขวัญให้แก่กัน สิ่งที่คณะผู้วิจัยพบความต่างมีเพียงแค่

ชนิดของขนมเท่านั้น แต่วัตถุดิบหลักยังเป็นมะพร้าว หญ้าหวาน อัญชัน ใบเตย ซึ่งเป็นพืช  

ที่ปลูกได้งอกงามในพื้นที่ตำบล 

ภาพ2ขนมสุขภาพที่ใช้มะพร้าว-หญ้าหวาน-อัญชัน-ใบเตยจากสวนเกษตรอินทรีย์ตำบล

หาดกรวด 
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ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย 

 จากแบบจำลองธุรกิจของขนมสุขภาพจากการวิเคราะห์แผนที่ชุมชน กลุ่มตัวแทน

ชุมชนได้ตัดสินใจเลือกใช้วัตถุดิบหลักจากสวนเกษตรอินทรีย์ซึ่งไม่ผ่านการใช้สารเคมีและ  

ปุ๋ยเคมี แหล่งน้ำใช้แบบปลอดสารพิษ มีการป้องกันไม่ให้ดินและผลผลิตเกษตรอินทรีย์  

ปนเปื้อนมลพิษและสารเคมีสังเคราะห์ทางการเกษตร ดังนั้นขนมสุขภาพจึงถูกผลิตขึ้นมา  

เพื่อตอบโจทย์ในด้านของความใส่ใจในการดูแลสุขภาพ โดยอาจมีการใช้ความหวานจาก  

หญ้าหวานแทนน้ำตาลทราย ซึ่งหญ้าหวานเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนรัก

สุขภาพเพราะไม่มีสารปรุงแต่งและไม่มีแคลอรี่จึงปลอดภัยต่อการบริโภค หญ้าหวานมีสรรพคุณ

ในการลดความดันโลหิต ลดระดับน้ำตาลในเลือด ดังนั้นผลิตภัณฑ์ขนมสุขภาพนี้จะช่วยลด

ความเสี่ยงจากการเกิดโรคต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง   

โดยสามารถวางจำหน่ายที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในวันนัดตรวจเบาหวาน 

เป็นขนมสุขภาพสำหรับศูนย์เด็กเล็ก หรือเป็นชุดอาหารว่างต้อนรับผู้เข้าประชุมหรือศึกษาดูงาน 

เป็นการบูรณาการด้านเกษตร การศึกษา และสาธารณสุขเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาชีพ

สำหรับกลุ่มทำขนมสุขภาพตำบลหาดกรวดบนพื้นฐานการวิเคราะห์แผนที่ตำบลจนกระทั่ง

สามารถระบุจุดแข็งด้านการเกษตร จุดอ่อนด้านการตลาด และทุนทางสังคมด้านสาธารณสุข

และงานฝีมือของประชาชนตำบลหาดกรวด 

 ตัวชี้วัดความมั่นคงทางสังคมในการยกระดับเกษตรอินทรีย์ที่วิเคราะห์ได้จากแผนที่

ชุมชนและแบบจำลองธุรกิจ มีข้อมูลจากการสัมภาษณ์นายกเทศมนตรีตำบลหาดกรวดว่า 

เทศบาลตำบลหาดกรวดเป็นตำบลแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ผ่านโครงการ

เกษตรอินทรีย์ 459 ระดับตำบล โดยมีแนวคิดช่วยเหลือเกษตรกรให้เกิดเสถียรภาพด้าน

อาหารประจำวัน ลดภาระรายจ่าย ลดภาระหนี้ แม้ไม่มีเงินแต่ต้องมีกิน เพียงเดินจากตัวบ้าน  

สี่ห้าก้าวก็สามารถหาวัตถุดิบ พืชผัก เนื้อสัตว์ มาปรุงอาหารได้แล้ว (ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร, 2562) นอกจากนี้ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

(MoU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ เทศบาลตำบลหาดกรวด ยังระบุถึงนโยบาย  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาและ  

การฝึกอบรมให้แก่ประชาชน โดยความร่วมมือทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณภาพ และ

เป็นการสร้างพื้นที่เรียนรู้แบบ Social Lab หรือศูนย์ปฏิบัติการทางสังคม ซึ่งเป็นการบูรณาการ

ทำงานร่วมกันในการพัฒนากลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน และองค์กรท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบล

หาดกรวดอย่างยั่งยืน (มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2565)  

 คณะผู้วิจัย มีโอกาสได้ศึกษาการพัฒนาสังคมผ่านระบบ Social Lab ในข้อตกลง

ความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว จึงร่วมกันถอดบทเรียนจากเอกสาร บทสัมภาษณ์ และ  

การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ในประเด็นการดำเนินการตามนโยบาย “ธรรมาภิบาลและการฟัง

เสียงประชาชน” ที่ยกระดับเกษตรอินทรีย์อันเป็นจุดเด่นของตำบล ร่วมกับการวิเคราะห์แผนที่
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ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย 

ชุมชนเพื่อเขียนเป็นแบบจำลองธุรกิจที่ใช้แนวคิดประชาธิปไตยเชิงลึก โดยการมีส่วนร่วมของ

ข้าราชการ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาฯ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ที่สะท้อนกระบวนการสร้างอาชีพของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังมีเทศบัญญัติปีงบประมาณ 

2566 ตลอดจนโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการ ปี พ.ศ. 2565 – 2568 ที่ระบุการจัดตั้ง

ตลาดชุมชน การฝึกอบรมทำขนมสุขภาพ การส่งเสริมการออกแบบผลิตภัณฑ์ การเชื่อมโยง

กับโครงการเชิงรุกของกองส่งเสริมการเกษตร กองการศึกษา และกองสาธารณสุข ตามแบบ

จำลองธุรกิจขนมสุขภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมพลังก่อนจะตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เลี้ยงตนเอง

ได้อย่างมั่นคงต่อไป 

สรุปผล (Conclusion)  
จากการสำรวจและวิเคราะห์แผนที่ชุมชน คณะผู้วิจัยพบจุดแข็งที่โดดเด่นในด้านงาน

เกษตรกรรมและวัฒนธรรมประเพณี จุดอ่อนในด้านการตลาดและสาธารณูปโภคพื้นฐาน   

โดยมีทุนทางสังคมที่เป็นศักยภาพรอฟื้นฟู คือ งานสาธารณสุขและงานฝีมือ ซึ่งการฟังเสียง

ของประชาชนในทุกภาคส่วนเพื่อรวบรวมเป็นแผนที่ชุมชน เป็นจุดเริ่มต้นของประชาธิปไตยใน

การสร้างความมั่นคงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างเป็นระบบผ่านแบบจำลองธุรกิจขนมสุขภาพ ที่เน้น

ใช้จุดแข็งในด้านเกษตรอินทรีย์เป็นวัตถุดิบช่วยลดจุดอ่อนด้านการตลาด ภายใต้ศักยภาพชุมชน

ด้านสาธารณสุขและงานฝีมือที่เพิ่มคุณค่าเชิงสุขภาพกายใจให้กับผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ แบบจำลอง

ธุรกิจได้เขียนหลังจากผ่านกระบวนการฝึกอบรมการฟังเสียงสี่ส่วน คือ 1) เสียงความคิด  

ในการระบกุลุม่เปา้หมาย ทรพัยากรหลกั กจิกรรมหลกั พนัธมติร 2) เสยีงความรูส้กึในการระบ ุ

ความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายและช่องทางการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 3) เสียงการรับสัมผัส  

ในการวางแผนรายได้หลักและโครงสร้างต้นทุน และ 4) เสียงการหยั่งรู้ในการระบุคุณค่าของ

งานที่ส่งมอบต่อสังคม นอกจากนี้ยังมีการขับเคลื่อนนโยบายและงบประมาณสนับสนุนต่อเนื่อง

ในเทศบัญญัติ อันเป็นประชาธิปไตยเชิงลึกในการสร้างความมั่นคงทางสังคมด้วยการออกแบบ

นโยบายที่ไม่ทิ้งเสียงใดไว้ข้างหลัง 

ข้อเสนอแนะ (Recommendation)  
งานวิจัยเรื่อง “ประชาธิปไตยเชิงลึกจากแผนที่ชุมชนสู่แบบจำลองธุรกิจตำบลหาดกรวด” 

เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ถอดบทเรียนจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์  

แบบมีส่วนร่วมใน Social Lab หรือห้องปฏิบัติการทางสังคมขนาดใหญ่ภายใต้ข้อตกลง  

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและเทศบาลตำบลหาดกรวด ข้อมูล  

ที่ได้จากการวิจัยจึงเป็นข้อมูลในพื้นที่เล็ก แต่มีความเชื่อถือได้ (Credibility) ในระดับสูง   

จากความสอดคล้องต้องกันของสามเส้าข้อมูล (Data Triangulation) ในวิธีการที่ต่างกัน   

ช่างเวลาที่ต่างกัน และผู้ให้ข้อมูลที่ต่างกัน  
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ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย 

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ คือ เทศบาลสามารถนำแผนที่ชุมชนไปพิจารณา

ประกอบกับการประชาคมในระบบปกติเพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการพัฒนาตามความต้องการ

ของผู้ปฏิบัติงานและประชาชน  นอกจากนี้กระบวนการและเทคนิคการจัดสภาพแวดล้อม  

ที่เอื้อต่อการพัฒนาบนพื้นฐานของประชาธิปไตยเชิงลึก ตั้งแต่ระดับการวางแผน การวิเคราะห์

ข้อมูล การเรียนรู้ที่จะกำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาไปด้วยกัน โดยเริ่มจาก  

ข้อเท็จจริงจากทุกมุมมองทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและความอยู่ดีมีสุขของตำบล 

ภายใต้แนวคิดโลกาเทศาภิวัตน์ (Glocalization) ที่นำภูมิปัญญาสากลมาผนวกกับทรัพยากร

ท้องถิ่นเพื่อสร้างงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างยั่งยืน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป อาจศึกษาเปรียบเทียบการเรียนรู้และบ่มเพาะการพัฒนา

สังคม ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน หรือขยายผลเป็นการวิจัย

เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของการเชื่อมโยงแผนที่ชุมชนสู่การจัดทำแบบจำลองธุรกิจเพื่อ  

ความมั่นคงทางอาชีพของประชาชนในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป 
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ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย 
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1��

บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการรับมือกับมลพิษทางอากาศในฐานะภัยคุกคาม

รูปแบบใหม่ในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย และระบอบเผด็จการคอมมิวนิสต์ 

2) เปรียบเทียบการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการรับมือกับมลพิษทางอากาศประเทศสหรัฐอเมริกา

และประเทศจีน  

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในระบอบการเมืองและ

โครงสร้างการการเมืองที่แตกต่างกันระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน โดยสหรัฐอเมริกา

รับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่บนความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างประชาธิปไตยและปัญหา  

สิ่งแวดล้อม ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการกดดันรัฐบาล และรัฐบาลถูกตรวจสอบและ  

ถ่วงดุลอำนาจได้ ขณะที่จีนในระบอบสังคมนิยมมีความสัมพันธ์เชิงอำนาจแบบบนลงล่าง   

จีนรับมือกับมลพิษทางอากาศโดยใช้มาตรการเชิงบังคับ เช่น การออกคำสั่ง การควบคุม  

อันเด็ดขาด การให้รางวัล และการลงโทษ ความสำเร็จในการรับมือผ่านระบอบการปกครอง

ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในระบอบการเมืองที่แตกต่าง:
การเปรียบเทียบเครื่องมือที่รัฐใช้ในการรับมือกับ
มลพิษทางอากาศสหรัฐอเมริกาและจีน
Non-traditional	threats	in	different	political	regimes:		
a	comparison	of	government	tools	for	responding	to	air	pollution		
in	the	United	States	and	China	
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1�0 การประชุมวิชาการ 
สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 

ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย 

แบบประชาธิปไตยแสดงให้เห็นว่าการรับมือกับความท้าทายรูปแบบใหม่ไม่จำเป็นต้องอาศัย  

รัฐรวมศูนย์ และสมาทานวิถีการปกครองแบบเผด็จการหรืออำนาจนิยมเสมอไป 

คำสำคัญ:ภัยคุกคามรูปแบบใหม่, มลพิษทางอากาศ, PM2.5, สหรัฐอเมริกา, จีน 

 

Abstract 
This research aims to 1) study how to deal with air pollution as a new threat 

in democratic countries and the communist dictatorship. 2) Compare the use of 

different tools to deal with air pollution in the United States and China.  

The research findings demonstrate how the United States and China, with 

different political regimes and political structures, deal with air pollution as one of 

their non-traditional threats. The United States tackles the complex relationship 

between democracy and environmental issues. People have the right and freedom 

to pressure the government. Governmental power can also be checked and 

balanced. In contrast, China political power is top-down intergovernmental relations. 

It deals with air pollution by enforcing decisive, controlling, rewarding, and punitive 

measures. The success of democratic regimes in dealing with air pollution in the 

United States demonstrates that responding to non-traditional threats does not 

always necessitate a centralized dictatorship or an authoritarian regime. 

Keywords:Non-traditional threats, Air Pollution, PM2.5, USA, China 
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1�1การประชุมวิชาการ 
สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 

ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย 

บทนำ 
อากาศเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต แต่มลพิษทางอากาศเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ต่อ

ชีวิตมนุษย์ และไม่สามารถแยกออกจากการเมืองได้ รัฐบาลมีบทบาทสำคัญในรับมือกับ  

ภัยคุกคามนี้ ในการพิจารณาข้อถกเถียงสำคัญหรือโต้แย้งทางการเมือง (Political argument) 

ที่เกี่ยวกับ “สิ่งแวดล้อม” แนวคิดแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยมักพิจารณาภัยคุกคามด้าน  

สิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นเชิงพื้นที่ซึ่งต้องคำนึงถึงระดับการเมืองที่หลากหลายตั้งแต่ท้องถิ่น  

ไปจนถึงระดับโลก แต่เมื่อมองในลักษณะเชิงพื้นที่เช่นนี้ทำให้นักสิ่งแวดล้อมในโลกเสรีนิยม

ประชาธิปไตยมักถูกมองว่าเป็นเพียงตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์หรือระบบพหุสังคม  

ที่มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายในการเมืองแบบประชาธิปไตยเท่านั้น (Dryzek, Honig, & 

Phillips, 2009)  

ในทางกลบักนั การรบัมอืกบัวกิฤตสิิง่แวดลอ้มตอ้งอาศยันกัปกครองทีม่คีวามรูเ้ฉพาะทาง 

เช่น ความรู้วิทยาศาสตร์ที่มักไม่เปิดพื้นที่ให้แก่ข้อสงสัยหรือข้อถกเถียง หรืออาจไปไกลถึงขั้น

เรียกร้องระบอบการปกครองแบบเผด็จการ เพราะวิกฤติสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกับความเป็น

ความตายของมนุษย์ จึงต้องการรับมืออย่างเร่งด่วนและเป็นหนึ่งเดียว มีข้อสังเกตว่ารัฐ-ชาติ  

ที่เน้นการปกครองแบบรวมศูนย์อำนาจรับมือกับความท้าทายรูปแบบใหม่ได้ประสบความสำเร็จ 

“เร็วกว่า” ประเทศที่เป็นประชาธิปไตย เพราะความแตกต่างอันหลากหลาย การรับฟัง  

ความเห็นจากประชาชน และกระบวนการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจต้องอาศัยกระบวนการ

ทางการเมืองอันซับซ้อนและใช้เวลายาวนานกว่ารัฐประชาธิปไตยจะเริ่มรับมือ ปัญหา  

สิ่งแวดล้อม เหล่านั้นได้ลุกลามและแก้ไขยากขึ้นแล้ว (Vincent, 2013) 

มลพิษทางอากาศส่งผลกระทบสำคัญต่อระบบนิเวศ ทัศนวิสัย ชั้นบรรยากาศ   

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสาธารณสุขซึ่งบั่นทอนสุขภาพของประชาชนโดยตรง 

(Zhu et al., 2018) นับตั้งแต่ในปี 1997 สหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำในการกำหนดมาตรฐาน

คุณภาพอากาศสิ่งแวดล้อมและกำหนดความเข้มข้นสูงสุดของ PM2.5 ต่อมาประเทศอื่น ๆ 

และองค์กรระหว่างประเทศพยายามกำหนดความเข้มข้นของ PM2.5 แต่เนื่องจากแต่ละ

ประเทศมีบริบทสังคมเมือง สภาพเศรษฐกิจสังคม ความพร้อมทางเทคโนโลยีและการเงิน   

และลักษณะนิสัยของประชาชนที่แตกต่างกัน ทำให้มาตรฐาน PM2.5 ที่บังคับใช้แตกต่างกัน 

โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะกำหนดค่ามาตรฐานของ PM2.5 ไว้อย่างเข้มงวด คือ   

12 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) ขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาจะกำหนดมาตรฐาน  

ไว้ต่ำเพราะยังต้องอาศัยการพัฒนาทางเศรษฐกิจและพึ่งพิงอุตสาหกรรมหนัก คือ 50 µg/m3   

(ศิริมา ปัญญาเมธีกุล & ธงชัย พรรณสวัสดิ์, 2562)  

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) เผยว่าประชากรโลก  

ร้อยละ 90 ได้สูดอากาศที่ปนเปื้อนมลพิษเข้าไปทุกวัน โดยเฉพาะประชากรที่อาศัยอยู่ใน
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1�2 การประชุมวิชาการ 
สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 

ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย 

ประเทศที่มีรายได้ปานกลางและต่ำในทวีปเอเชียและแอฟริกา (WHO, 2018) งานวิจัยชิ้นนี้  

จึงต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการรับมือกับความความท้าทายรูปแบบใหม่ 

และเปรียบเทียบเครื่องมือที่รัฐใช้ในการรับมือกับมลพิษทางอากาศของประเทศสหรัฐอเมริกา

และประเทศจีน ท้ายที่สุด งานวิจัยนี้ต้องการชี้ให้เห็นว่าระบอบการเมืองส่งผลต่อการจัดการ

ปัญหามลพิษทางอากาศอย่างมีนัยสำคัญ และนำเสนอข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อไป  

ในอนาคต 

วัตถุประสงค์ 
งานวิจัยชิ้นนี้ ต้องการ 

1. ศึกษาการรับมือกับมลพิษทางอากาศในฐานะภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในประเทศ  

ที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย และระบอบเผด็จการคอมมิวนิสต์  

2. เปรียบเทียบเครื่องมือที่รัฐใช้ในการรับมือกับมลพิษทางอากาศสหรัฐอเมริกาและจีน  

นิยามศัพท์ 
	 1.		ภัยคุกคามรูปแบบใหม่		

การศึกษารัฐศาสตร์ให้ความสนใจแนวคิด “ความมั่นคง” (Security) และ “ภัยคุกคาม” 

(Threat) มาอย่างยาวนาน “ความมั่นคงรูปแบบเดิม” (traditional Security) ผูกติดอยู่กับ  

หลักความมั่นคงแห่งรัฐ (State security) ตามแนวคิดสัจนิยม (Realism) ที่มุ่งเน้นไปที่  

ความมั่นคงของชาติ (National security) และผลประโยชน์แห่งชาติ (National interests) 

เพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามแบบเดิม (Traditional Threat) ได้แก่ สงครามและสันติภาพ

ระหว่างรัฐ รัฐจึงเป็นจุดศูนย์กลางและมีความชอบธรรมในการเครื่องมือทางทหาร การทูต และ

ปฏิบัติการต่าง ๆ ในการทำสงครามหลายรูปแบบ  

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขาดแคลนและแย่งชิงทรัพยากร 

โรคระบาด ภัยธรรมชาติต่างๆ การย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ การค้ามนุษย์ การค้ายาเสพติด 

อาชญากรรมข้ามชาติ และอาชญากรรมไซเบอร์กลายเป็น“ภัยคุกคามรูปแบบใหม่” (Non-

traditional threats) ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับความปกติสุขและความอยู่รอดของประชาชนและรัฐ 

(กิตติ ประเสริฐสุข, อนุสรณ์ ชัยอักษรเวช, & จินตวัฒน์ ศิริรัตน์, 2563) ภัยเหล่านี้  

มีลักษณะเด่น คือ ไม่เกี่ยวข้องกับทหารโดยตรง และมีลักษณะเป็นพลวัต เป็นภัยคุกคาม  

ข้ามชาติ (Transnational) ที่ไม่ใช่ความขัดแย้งหรือการแข่งขันระหว่างรัฐอีกต่อไป แต่มีรูปแบบ

ที่หลากหลายที่สามารถสั่นคลอนความมั่นคงทางสังคมและการเมือง (Searle, 2020) และ

ความมัน่คงเกีย่วกบัอธปิไตยของรฐัเทา่นัน้ แตห่มายถงึประชาชนทัง้ในระดบับคุคลและระดบัสงัคม 

เช่น ความอยู่รอด ความเป็นอยู่ที่ดี และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Caballero-Anthony, 2016)  
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	 2.	มลพิษทางอากาศ	

มลพิษทางอากาศในช่วงเวลาของมนุษย์ (Anthropocene) มีจุดเริ่มต้นจากการเผาฟืน  

ในปราสาท Tutbury ของ Eleanor of Aquitaine ภริยาของกษัตรย์เฮ็นรี่ที่ 2 แห่งอังกฤษ  

ในเมืองนอตติงแฮมตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 11 ในอังกฤษ หนึ่งร้อยหกปีต่อมาลอนดอนห้ามเผา

ถ่านหิน และในปี 1306 พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 1 ทรงออกพระราชโองการให้ใช้ถ่านหินทะเล  

ในเตาหลอม พระนางเจ้าอลิซาเบธที่ 1 ทรงห้ามเผาถ่านหินในลอนดอนเมื่อมีการประชุม

รัฐสภา เมื่อปี 1661 มลพิษทางอากาศในลอนลอนเลวร้ายจนทำให้จอห์น เอเวลิน (John 

Evelyn) ต้องทำเรื่องร้องเรียนไปยังพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 2 และรัฐสภา แต่มลพิษทางอากาศยังคง

เป็นปัญหาเรื้อรังตั้งแต่ก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) ที่โรงงาน  

โลหะ เซรามิก และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์จากสัตว์เป็นแหล่งผลิตมลพิษทางอากาศ และ  

ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 19-20 ที่มีเผาไหม้ถ่านหิน เพื่อเป็นพลังงานในเตาหลอม 

โรงไฟฟ้า หัวรถจักร เรือเดินทะเล และในเตาผิงในบ้าน (Boubel, Vallero, Fox, Turner, & 

Stern, 2013; Boubel et al., 2013)  

ในศตวรรษที่ 21 ความกังวลเรื่องความเสื่อมโทรมของอากาศเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ เช่น กรุงลอนดอน เมืองโมบาย (Mobile) รัฐอลาบามา (Alabama) 

เมืองลอสแอนเจลิส นิวยอร์ก และเขตเมืองใหญ่หลาย ๆ แห่งในสหรัฐฯ (FPFIS team, 2017) 

แม้ว่าใน อังกฤษ สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปออกกฎหมายเพื่อควบคุมอนุภาคขนาดใหญ่  

ในอากาศ (Large particulates) แต่ก๊าซและอนุภาคอนุภาคขนาดเล็ก (PM10) และขนาดจิ๋ว 

(PM2.5) ยังคงเป็นปัญหาหลัก และเป็นสาเหตุสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั่วโลก  

	 3.	อนุภาคเล็ก	(PM10)	และขนาดจิ๋ว	(PM2.5)		

อนุภาคที่แขวนลอยอยู่ในอากาศเป็นมลพิษที่พบได้ในทุกสภาพแวดล้อม PM ย่อมาจาก

อนุภาค (Particulate Matter) หรือมลพิษอนุภาค (Particle Pollution) เป็นส่วนผสมของ

อนุภาคของแข็งและของเหลวที่แขวนลอยในอากาศ สารเหล่านี้ถูกปล่อยออกมาจาก 2 แหล่ง  

ที่สำคัญ ได้แก่ (1) เกิดขึ้นในจากธรรมชาติ (Non-anthropogenic) ในบรรยากาศที่เป็นก๊าซ 

เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ และกิจกรรมทางการเกษตร เช่น แอมโมเนีย 

สารอินทรีย์ระเหยที่ไม่ใช่ก๊าซมีเทน  หรือ ดินและฝุ่น เช่น ฝุ่นจากทะเลทรายซาฮารา สามารถ

ลอยไปยังยุโรปตอนใต้ได้ (Nieder, Benbi, & Reichl, 2018) (2) เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ 

(Anthropogenic) เช่น เครื่องยนต์สันดาป (ทั้งดีเซลและเบนซิน) ถ่านหินลิกไนต์ น้ำมันหนัก 

และชีวมวลที่ใช้ในครัวเรือน และกิจกรรมในอุตสาหกรรม เช่น อาคารเหมืองแร่ การผลิต  

ปูนซีเมนต์ เซรามิก อิฐ การถลุงแร่ และการสึกกร่อนของสิ่งก่อสร้าง 

อนุภาคในอากาศอาจมีขนาดใหญ่หรือทึบแสงพอที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น ฝุ่น 

สิ่งสกปรก เขม่า หรือควัน หรือสะสารอื่น ๆ ที่มีขนาดเล็กมากจนสามารถตรวจพบได้โดยใช้
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กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเท่านั้น ซึ่งสามารถแบ่งได้ตามขนาด เช่น PM10 คืออนุภาค  

ที่สูดดมได้ มีเส้นผ่านศูนย์กลางโดยทั่วไปหรือเล็กกว่า 10 ไมโครเมตร และ PM2.5 คือ

อนุภาคที่สูดดมได้ มีเส้นผ่านศูนย์กลางโดยทั่วไปหรือเล็กกว่า 2.5 ไมโครเมตร ซึ่งมีขนาดเล็ก

กว่าเส้นผมมนุษย์ 30 เท่า (EPA, 2019) 

องค์การอนามัยโลกกำหนดค่ามาตรฐานของ PM2.5 ด้วย 2 มาตรฐานหลัก คือ 

1. มาตรฐาน PM2.5 เฉลี่ยราย 24 ชั่วโมงต้องไม่เกิน 25 µg/m3 (ต้องไม่เกิน  

ค่ามาตรฐานนี้ ไม่มากกว่า 3 วันต่อปี) ซึ่งเป็นค่าบ่งชี้อันตรายในลักษณะกึ่งเฉียบพลัน คือเมื่อ

ได้รับสารอันตรายแล้ว จะเกิดผลเสียต่อร่างกายทันที 

2. มาตรฐาน PM2.5 เฉลี่ยรายปีต้องไม่เกิน 10 µg/m3 ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้อันตราย  

ในลักษณะที่ต้องได้รับสารติดต่อกันเป็นเวลานาน หลายสิบปี จึงจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพและ

เกิดเป็นโรคเรื้อรัง (WHO, 2021; ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล, 2562) 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศจากองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร์ให้ความสำคัญกับการตรวจวัดค่ามาตรฐาน เพื่อความสมดุลในระบบ  

ชั้นบรรยากาศโลก โดยพบว่า PM2.5 ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสภาพภูมิอากาศ 

การกระจายและการดูดซับรังสีจากดวงอาทิตย์ในบรรยากาศโลกและการเปลี่ยนแปลงทาง  

ภูมิอากาศโลก (Climate change) การศึกษาของ Hu และ Liu พบว่า ความเข้มข้นของ 

PM2.5 ลดพลังงานแสงอาทิตย์ที่ส่องมายังพื้นผิวโลก ส่งผลให้อุณหภูมิพื้นดินลดลงแต่อุณหภูมิ

ในชั้นบรรยากาศสูงขึ้น มีผลต่อการก่อตัวของเมฆ ปริมาณน้ำฝน และการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ  (Hu & Liu, 2017) หากมี PM2.5 มากเกินไปจะทำให้ฝนตกน้อยลง (Liu et al., 

2020) และฝนมีความเป็นกรดมากขึ้น เช่น การศึกษาของ Li and Zhang (2013)   

พบว่า PM2.5 ในเมืองซีอานมีสภาพเป็นกรดซึ่งสอดคล้องกับค่า pH ของฝนที่ตกในเมืองนี้   

ในปี ค.ศ.  2011 (Li & Zhang, 2013) 

การวิจัยด้านสาธารณสุขเน้นผลกระทบของมลพิษต่อคุณภาพชีวิตของประชากร   

โดยพบว่า PM2.5 เป็นต้นเหตุสำคัญของโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ 

โรคปอด โรคหอบหืด โรคมะเร็ง และโรคอื่น ๆ เช่น โรคกระดูกพรุน (Prada et al., 2017) 

คุณภาพอากาศยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต อารมณ์หดหู่ง่าย ควบคุมอารมณ์ยาก มีอาการ

ซึมเศร้า และความผิดปกติทางจิต (Carrington, 2020; Jia et al., 2018) ที่สำคัญคือ มลพิษ

ทางอากาศมีผลต่ออายุขัยและการตายของมนุษย์ กล่าวคือ หาก PM2.5 เพิ่งขึ้นทุก ๆ   

10 µg/m3 จะทำให้ชีวิตขัยของมนุษย์ลดลงโดยเฉลี่ย  0.98 ปี และหากมีมลพิษทางอากาศ  
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มากเกินมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ มนุษย์จะมีอายุสั้นลงเกือบ 2 ปี 

(Greenstone & Fan, 2018)  

การวิจัยด้านสังคมศาสตร์เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศยังมีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งส่วนใหญ่  

ให้ความสำคัญกับเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และรายได้ในประเทศกำลังพัฒนา การกลายเป็นเมือง 

(Urbanization) และการทำให้เป็นอุตสาหกรรม (Industrialization) ที่ผลต่อมลพิษทางอากาศ

อย่างมีนัยสำคัญ เช่น การกลายเป็นเมือง ภาคบริการ การเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นปัจจัย

สำคญัตอ่การปลอ่ยมลพษิทางอากาศและปรมิาณ PM2.5 (Ji, Yao, & Long, 2018; Xu & Lin, 

2016) ผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ (GDP) ของจีนในปี 2017 มีมูลค่าสูงถึง 404 ล้านล้านบาท 

แต่ปัญหา PM2.5 จากโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าถ่านหิน (Bloomberg Law, 2018; 

Cohen et al., 2017) ในด้านนิติศาสตร์ อำนาจ วงศ์บัณฑิต (2562) พบว่ากฎหมายของ

ประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ แต่กฎหมายเหล่านี้ไม่มีความเข้มงวดเท่ากับของ

สหภาพยุโรป (อำนาจ วงศ์บัณฑิต, 2562) ในทางรัฐศาสตร์ ลดาวัลย์ ไข่คำ (2564) พบว่า

มลพิษทางอากาศเป็นผลมาจากการดำเนินนโยบายของรัฐที่ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม และโครงสร้าง

การเมืองที่แตกต่างกันนำมาซึ่งความสำเร็จและความล้มเหลวของการจัดการมลพิษทางอากาศ 

โดยรัฐรวมศูนย์อำนาจมีแนวโน้มประสบความสำเร็จเร็วกว่าประเทศที่เป็นประชาธิปไตย   

(ลดาวัลย์ ไข่คำ, 2564) 

ระเบียบวิธีวิจัย 
วิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research) ซึ่งเป็นเครื่องมือวิจัยที่สังคม  

ในเชิงคุณภาพ ผ่านการรวบรวมข้อมูล การตีความและการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคม 

งานเอกสารอธิบายความเป็นมา และบริบทของงานวิจัย ที่ช่วยให้นักวิจัยเห็นแนวโน้ม  

การเปลี่ยนแปลง การพัฒนา การตรวจสอบข้อค้นพบที่มาจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ และเป็น  

วิธีการรวบรวมข้อมูลที่ได้ผลที่สุดในสถานการณ์ที่นักวิจัยไม่สามารถเข้าไปสังเกตเหตุการณ์ได้

ด้วยข้อจำกัดต่าง ๆ การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและหลากหลาย ทำให้นักวิจัย

ลดอคติที่อาจเกิดขึ้นได้ และช่วยยืนยันข้อมูลให้น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น (Bowen, 2009)  

	 	การรวบรวมข้อมูล	

การวิจัยนี้ได้รวบรวมเอกสาร บทความวิจัย บทความวิชาการที่ได้้รับการเผยแพร่แล้ว   

ได้แก่ (1) เอกสารระดับปฐมภูมิ  (Primary Document)  คือ รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐอเมริกา

และสาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ กฎกระทรวง และประกาศ  

คณะรัฐมนตรี และ (2) เอกสารระดับทุติยภูมิ (Secondary Document) เช่น บทความวิจัย 

งานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ และเอกสารจากหน่วยงานที่ไม่ใช่ภาครัฐ เช่น ข้อมูล

จากองค์การอนามัยโลก (WHO), กรีนพีซ อินเตอร์เนชันเนล (Greenpeace International) 

และดัชนีคุณภาพของอากาศ (Air Quality Index: AQI)  
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ผลการวิจัย 
	 1.	ระบอบการเมืองที่มีผลต่อการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่		

1.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา

 ประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะประเทศในระบอบประชาธิปไตย เป็นสหพันธ์

สาธารณรัฐ มีนิติธรรมที่เข้มแข็ง และประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงออก ความเชื่อทาง

ศาสนา และเสรีภาพพลเมืองมากมาย แม้ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สถาบันประชาธิปไตย  

มีความอ่อนไหวจากการแบ่งขั้ว อคติทางการเมือง หรือระบบยุติธรรมทางอาญา (Freedom 

House, 2022) แตส่หรฐัฯ พจิารณาปญัหามลพษิเปน็ปญัหาทางการเมอืง เนือ่งจากการเรยีกรอ้ง 

จากประชาชน หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง อุตสาหกรรมในสหรัฐฯพัฒนาอย่าง

รวดเร็วอันเป็นผลมาจากการดำเนินนโยบายของรัฐหลังภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ (Great 

Depression) ระหว่างปี 1929-1939 รัฐบาลได้ลงทุนในการสร้างทางหลวงสายแรกและ  

มีการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านสมัยใหม่ทั่วประเทศ เกิดการใช้พลังงานภายในบ้าน   

ในอุตสาหกรรม และการใช้ยานพาหนะบนท้องถนนเพิ่มขึ้นมาก ส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศ

เพิ่มขึ้นด้วย โดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที่ 1970เขตพื้นที่มหานคร เช่น เมืองโมบาย (Mobile) 

รัฐอลาบามา (Alabama) มีความเข้มข้นของฝุ่นละอองมาก นิวยอร์ค และลอสแอนเจลิส  

ที่ ได้ชื่อว่าเป็น “เมืองหลวงแห่งหมอกควันของโลก” (Smog capital of the world)   

ในทศวรรษที่ 1960 มลพิษทางอากาศจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของชาวอเมริกัน 

ประชาชนจำนวนมากไม่พอใจ และสร้างความกดดันทางการเมืองให้แก่รัฐบาลมากขึ้นอย่าง  

ต่อเนื่อง 

1.2สาธารณรัฐประชาชนจีน

 สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นรัฐสังคมนิยมที่ปกครองโดยเผด็จการประชาธิปไตย  

ของประชาชน (People’s democratic dictatorship) (Constitution of the People’s 

Republic of China, 1982)  โดยมีพรรคคอมมิวนิสต์จีน (Chinese Communist Party: 

CCP) เป็นตัวแทนสูงสุดของประชาชน ควบคุมระบบราชการ สื่อมวลชน กลุ่มสังคมออนไลน์ 

กลุ่มศาสนา มหาวิทยาลัย ธุรกิจ สมาคม และภาคประชาสังคม ภายใต้การปกครองโดยพรรค

คอมมิวนิสต์ โครงสร้างทางการเมืองจีนไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

และกำหนดทศิทางของนโยบาย (วรศกัดิ ์มหทัธโนบล, 2564) ในทศวรรษที ่1970 เติง้ เสีย่วผงิ 

ดำเนิน “นโยบายสี่ทันสมัย” (Four Modernization) คือ การเกษตร การอุตสาหกรรม 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการป้องกันประเทศ ลงทุนสาธารณูปโภคโดยรัฐจำนวนมาก 

อาศัยกลไกตลาดมากขึ้น ให้ความสำคัญกับการค้า การลงทุนจากต่างชาติ การเปิดพื้นที่ทาง

เศรษฐกิจตามแนวชายฝั่งตะวันออกและเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเปิดประเทศในปี 1978   

(นรชาติ วัง, 2561) ส่งผลให้เศรษฐกิจจีนเติบโตมากอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนับแต่  
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ปี 1949 จนกลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ โดยไม่ได้สนใจสิ่งแวดล้อม จีนเป็นผู้ผลิต

ถ่านหินรายใหญ่ที่สุดของโลก เป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา 

และผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าประเทศใดในโลก จีนต้องเผชิญกับมลพิษทางน้ำ   

ดิน อากาศ และสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม โดยมลพิษฝุ่นละอองในอากาศมีความเกี่ยวข้องกับ  

การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของประชากรมากกว่า 1.2 ล้านคน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจีนกำลัง

ประสบกับมลพิษร้ายแรงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน (Mao, 2016) แต่รัฐบาลจีนเริ่มหันมาให้

ความสนใจประเด็นสิ่งแวดล้อมก็ต่อเมื่อมีแรงกดดันภายนอกจากประชาคมโลก 

	 2.	การเปรียบเทียบการใช้เครื่องมือต่างๆ	ในการรับมือกับมลพิษทางอากาศ	

รัฐบาลสหรัฐฯ และรัฐบาลจีนมีเครื่องมือที่ใช้ในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ซึ่งก็

คือมลพิษทางอากาศที่คล้ายคลึงและแตกต่างกันในด้านต่างๆ ดังนี้  

2.1มาตรการทางกฎหมายกฎระเบียบและข้อบังคับ

 ประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสันของสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมาย รัฐบัญญัติอากาศ

สะอาดปี 1963 (Clean Air Act, 1963) และฉบับแก้ไขปี 1990 ซึ่งกำหนดมาตรฐาน

คุณภาพอากาศแห่งชาติ (The National Ambient Air Quality Standards: NAAQS) และค่า

มาตรฐานการปล่อยมลพิษ เพื่อควบคุมมลพิษทางอากาศ การกำหนดมาตรฐานทางเทคโนโลยี 

(Technology Standards) การกำหนดมาตรฐานคุณภาพ (Performance Standard)   

การควบคุมระดับการปล่อยมลพิษ ระบบการค้าการปล่อยมลพิษ (Emission Trading 

Systems) นอกจากนี้ มลรัฐและรัฐบาลท้องถิ่นยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับ  

สิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม (Greenstone & Fan, 2019; ลดาวัลย์ ไข่คำ, 2564)   

 สำหรับประเทศจีนประกาศใช้ กฎหมายป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศของจีน 

(Air Pollution Prevention and Control Law) ปี ค.ศ. 1987 และมีการแก้ไขหลายครั้ง   

ซึ่งการแก้ไขครั้งล่าสุดมีเน้นไปที่ปัญหาหมอกควันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น (Zhang & Samet, 

2015) ต่อมาสำนักงานกิจการนิติบัญญัติของสภาแห่งรัฐ (State Council) ของจีนได้เผยแพร่

ร่างการแก้ไขกฎหมายป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศแห่งชาติ (National Air Pollution 

Prevention and Control Law) ฉบับแรก และยอมรับข้อคิดเห็นสาธารณะในการแก้ไข

กฎหมาย ท้ายที่สุด กฎหมายฉบับแก้ไขผ่านการพิจารณาโดยสภาแห่งรัฐในปี 2014 

2.2อำนาจของฝ่ายบริหาร

 ในสหรัฐอเมริกา นอกจากนโยบายและมาตรการต่าง ๆ แล้ว ประธานาธิบดี

สามารถใช้อำนาจบริหาร สามารถยับยั้งการออกกฎหมาย และควบคุมพฤติกรรมโดยคำสั่ง  

ฝ่ายบริหาร (Executive order) ตามหลักการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ระบุไว้รัฐธรรมนูญสหรัฐฯ 

(Vig, Kraft, & Rabe, 2021) และอำนาจ “อ่อน” (Soft power) เพื่อดึงความสนใจของ
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เอกชนไปสู่ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ประธานาธิบดีโอบามาต้องการให้สหรัฐฯ เป็นผู้นำ  

ในการจัดการสิ่งแวดล้อมโลก จึงดำเนินนโยบายต่างประเทศเพื่อลดการปล่อยมลพิษ เป็นผู้นำ

ในการลงนามในความตกลงปารีส (Paris Agreement) ด้วยคำมั่นที่จะลดการปล่อย  

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากปี 2005 ให้ลงร้อยละ 26-28 ภายในปี 2025 การเตรียมพร้อม

รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการขับเคลื่อนผ่านการเจรจาระหว่าง

ประเทศ 

 รัฐบาลจีนเน้นอำนาจ “แข็ง” ที่รับนโยบาบมาจากพรรคคอมมิวนิสต์ในการออกคำสั่ง 

การขึ้นมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีสี จิ้นผิงในปี 2013   

ได้กำหนดให้การจัดการกับปัญหามลพิษเป็นหนึ่งใน “การต่อสู้ที่ยากลำบากสามครั้ง” ของจีน

ควบคู่ไปกับความยากจนและเสถียรภาพทางการเงิน ในรายงานการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์

จีนครั้งที่ 19 สี จิ้นผิงได้ยอมรับว่าถ่านหินและยานพาหนะเป็นแหล่งสำคัญของมลพิษทาง

อากาศ จึงวางแผนปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจขนานใหญ่ สั่งปิดโรงงานที่ปล่อยควันมลพิษ  

เกินมาตรฐานกว่า 2,500 แห่ง สร้างระบบพลังงานที่ปลอดภัย และกระตุ้นให้ประชาชน  

ใช้ยานพาหนะพลังงานไฟฟ้า ในปี 2014 รัฐบาลจีนนำโดยนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง  

ได้ประกาศ “สงครามต่อต้านมลพิษ” (War against pollution) ในพื้นที่ที่มีมลพิษมากที่สุด 

ได้แก่ ปักกิ่ง–เทียนจิน–เหอเป่ย (Jing-Jin-Ji Region) สามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล และ

สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี (Hao, 2018; Tomula, 2020) พร้อมกันนั้น (Guo Jian &   

นรชาติ วัง, 2561; L. Zhang, 2018)  

2.3การปรับโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ

 การก่อรูปนโยบายผ่านสภาคคองเกรส สามารถออกกฎหมายในการรับมือกับมลพิษ

ทางอากาศ รัฐบาลภายใต้ประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสัน (Richard Nixon) ลงนามในนโยบาย  

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับแรกของสหรัฐฯ (U.S. National Environmental Policy Act: NEPA) 

ในปี 1970 NEPA มีบทบาทต่อนโยบายสิ่งแวดล้อมของสหรัฐฯ เป็นอย่างมาก ก่อนที่จะพัฒนา

มาเป็นสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection Agency: EPA) ในปี 1971 

ซึ่งขึ้นตรงต่อฝ่ายบริหาร เป็นจุดศูนย์กลางประสานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกลาง มลรัฐ 

รัฐบาลท้องถิ่น และภาคธุรกิจ มีหน้าที่หลักในการออกระเบียบ วางแผนทบทวนแผน   

ตรวจสอบ กำหนดมาตรฐาน ป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศ หากพบผู้ละเมิด EPA 

สามารถออกคำเตือน ออกคำสั่งให้แก้ไข รวมไปถึงมีอำนาจในการสั่งลงโทษกิจการที่ฝ่าฝืนรัฐ

บัญญัติ ปรับ และฟ้องศาลได้  

 ประเทศจีนเริ่มจริงจังกับการจัดการมลพิษทางอากาศเมื่อพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะห้าปี (Five-Year Plan) ฉบับที่ 13   

(ปี ค.ศ. 2016–2020) เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมนิเวศวิทยาไปในทางที่ดีขึ้นในทุกด้านภายใน 

20 ปี (CCP, 2016) และปรับโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐในปี 2017 เพื่อประสิทธิภาพ  
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การบริหารงานจากส่วนกลางในระดับมหภาค ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และ  

สิ่งแวดล้อม โดยจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ (自然资源部) ขึ้นมารับผิดชอบภาระงาน  

รวมทัง้รบัโอนงานตา่งๆ ของหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งของกระทรวงทรพัยากรธรณ ีกรมสมทุรศาสตร ์  

กรมสารนิเทศสำรวจธรณีวิทยา และจัดทำแผนที่มาอยู่ในความรับผิดชอบ และจัดตั้งกระทรวง

สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ (生态环境部) เพื่อรับผิดชอบภาระงานและรับโอนงานต่างๆ ของ  

กระทรวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงเห็นได้ว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนจึงมีอำนาจสูงสุดในการจัดการ

ทางการเมือง และการจัดการสิ่งแวดล้อมจะสำเร็จได้ต้องเริ่มจากพรรคคอมมิวนิสต์อย่างมี  

นัยสำคัญ 

2.4การมีส่วนร่วมของประชาชน

 นโยบายของรัฐเกิดจากข้อเรียกร้องของประชาชนอเมริกัน โดยกฎหมายอากาศ

สะอาดของสหรัฐฯ มีจุดเริ่มต้นมาจากมลพิษทางอากาศในเขตพื้นที่มหานคร เช่น เมืองโมบาย

ในรัฐอลาบามา (Alabama) เมืองลอสแอนเจลิส นิวยอร์ค และเขตเมืองใหญ่หลายแห่ง ในช่วง

ศตวรรษที่ 1970 มลพิษทางอากาศได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของชาวอเมริกัน 

สร้างความอึดอัดและความไม่พอใจ ส่งผลให้ประชาชนสร้างแรงกดดันทางการเมืองอย่าง  

ต่อเนื่อง ในที่สุดรัฐบาลต้องรีบทำแก้ไขปรับปรุงกฎหมายอากาศสะอาดอย่างต่อเนื่อง เช่น   

ปี 1990 รัฐบาลกลางสหรัฐฯ ประกาศใช้กฎหมายอากาศสะอาดครอบคลุมทั้งประเทศ   

ส่งผลให้รัฐต่าง ๆ ต้องดำเนินการควบคุมมลพิษ โดยประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ดำเนินแผนงาน รวมถึงกฎระเบียบในการบำบัดอากาศเสีย และต้องได้รับการอนุมัติจาก EPA 

 ในทางตรงกันข้าม จุดเริ่มต้นของการจัดการมลพิษทางอากาศของจีนเกิดจาก

ประชาคมโลกที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศในประเทศจีนตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 

1990 ในปี 2008 สถานทูตสหรัฐฯ ในกรุงปักกิ่งเริ่มเผยแพร่ผลการตรวจสอบค่าความเข้มข้น

ของคุณภาพอากาศใน Twitter และเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ   

ซึ่งไม่สอดคล้องกับรายงานคุณภาพอากาศของรัฐบาลจีน จึงทำให้เกิดการวิจารณ์อย่าง  

กว้างขวาง และทำให้รัฐบาลจีนเสียหน้าเป็นอย่างมาก ในปี 2013 มลพิษทางอากาศที่สูงที่สุด

ได้สร้างความกังวลมากขึ้น (Chen, Ebenstein, Greenstone, & Li, 2013) รัฐบาลจีน  

จึงไม่อาจนิ่งเฉยได้อีกต่อไป ขณะที่ชาวจีนส่วนใหญ่ถูกจำกัดสิทธิ และเสรีภาพในการมีส่วนร่วม

ทางการเมือง จึงไม่เข้มแข็งมากพอในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ และมาตรการต่างๆ เช่น 

การหยุดเผาถ่านในครัวเรือ การขับรถในวันคู่-วันคี่ตามทะเบียนรถ กลับไม่ประสบความสำเร็จ 

เพราะประชาชนปฏิบัติตามน้อยมาก ทำให้จีนไม่สามารถแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศได้ด้วย

ประชาชน (Chetpayark, 2020)  
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2.5มาตรการทางเศรษฐกิจ

 ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยเข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐผ่านแนวทางการตลาด 

(Market-based approaches) โดยใช้กลไกราคา เพื่อสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ และเปลี่ยน

พฤติกรรมในการลดมลพิษทางอากาศ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

	 (1)	มาตรการทางด้านภาษี	เช่น การกำหนดระบบภาษีสีเขียว (green tax) ภาษี

เชิงนิเวศ (ecological tax) และภาษีสิ่งแวดล้อม (environmental tax) เริ่มประกาศใช้ใน

ประเทศระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่ปี 1990 เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ  

ภูมิอากาศโลก (Filho et al., 2019) มาตรการนี้ส่งผลให้โรงงานในสหรัฐฯ จำนวนมาก  

ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศกำลังพัฒนาที่มีค่าแรงถูกกว่า และมีมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม  

ที่เข้มงวดน้อยกว่า (Chien et al., 2021)  

	 (2)	ระบบการเก็บค่าธรรมเนียม	(Emissions	taxes) เช่น ค่าธรรมเนียม  

การปล่อยมลพิษ ซึ่งสภาคองเกรสอนุมัติโครงการฝนกรด 1990 (1990 Acid Rain Program) 

โดยใช้ระบบ cap-and-trade เป็นแห่งแรกของโลก ในการเก็บธรรมเนียมการปล่อย  

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสหรัฐฯ  

	 (3)	ระบบใบอนุญาตซื้อขาย	(Tradable	permit	systems) คือ “การประมูล

สิทธิมลพิษ” โดยกำหนดปริมาณมลพิษที่อนุญาต แล้วจึงแบ่งออกเป็นหน่วยเพื่อนำไปประมูล

หรือขายให้แก่องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม  การส่งเสริมให้เอกชนสร้างอาคารสีเขียว (Green 

building) การรณรงค์สร้างจิตสำนึกและกลยุทธ์การวางผังเมือง เพื่อผลักดันให้เกิดสภาพ

แวดล้อมสะอาดตามแผนการของรัฐบาล (Burch & Harris, 2021) 

 ในทางตรงกันข้าม รัฐบาลจีนลงทุนในการเปลี่ยนการผลิตให้เป็นระบบไฟฟ้า  

ที่สะอาด แต่เนื่องจากมูลค่าทางเศรษฐกิจของจีนมากกว่าร้อยละ 60 และสร้างรายได้ร้อยละ 

40 ของ GDP จีน1 มาจากรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น จีนจึงไม่มีมาตรการทางเศรษฐกิจในการชักจูงให้

เอกชน แต่ใช้วิธีในการสั่งปิดโรงงานและปิดเหมืองเพื่อลดกำลังการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ 

ถ่านหิน เหล็ก และอลูมิเนียมให้สอดคล้องกับกฎระเบียบใหม่ของการปล่อยมลพิษ (Kearns, 

Dormido, & McDonald, 2018; World Bank, 2018) 

2.6การสร้างความสมัครใจ

 รฐับาลในระอบประชาธปิไตยเคารพในสทิธอินัเทา่เทยีมกนั และเสรภีาพของปจัเจกชน 

รัฐบาลสหรัฐอเมริกจึงใช้วิธการสร้างความสมัครใจ ผ่านการให้ข้อมูล การสาธิต และ  

การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเอกชน ประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช 

(George W. Bush: 2001-2009) เสนอแรงจูงใจทางการเงินให้กับเอกชนที่ต้องการสร้าง  

 1 ในปี 2019  GPD จีน อยู่ที่ 15.98 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ 
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โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เพราะเชื่อว่าเป็นพลังงาน “สีเขียว” หรือพลังงานหมุนเวียน การเพิ่ม  

สินเชื่อให้โรงกลั่นน้ำมันที่ผลิตน้ำมันเบนซินสะอาด และประธานาธิบดีโจ ไบเดนลงทุนกว่า   

หนึ่งล้านล้านดอลลาร์สหรัฐใน รัฐบัญญัติการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการจ้างงาน 

(Infrastructure Investment and Jobs Act 2021: IIJA) เพื่อสร้างงานและสร้างแรงจูงใจ

ในการจัดการกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจเติบโต

อย่างยั่งยืนและเท่าเทียม (Mufson & Eilperin, 2021; Pramuk, 2021; The White House, 

2021) 

 ในทางตรงกันข้าม การสร้างแรงจูงใจในประเทศจีนเป็นไปในเชิงบังคับและ  

มีบทลงโทษที่รุนแรงให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เช่น การเลื่อนตำแหน่งจะขึ้นอยู่กับผลงานด้าน  

สิ่งแวดล้อม และผลการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น มีการลงโทษ เพื่อให้นโยบายประสบ  

ความสำเร็จตามเป้าหมาย ดัวยเหตุนี้ กระทรวงสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศและเจ้าหน้าที่  

ท้องถิ่นจึงใช้มาตรการเชิงรุกแม้ว่ามาตรการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างมหาศาล 

เช่น กรุงปักกิ่งตั้งเป้าหมายที่เข้มงวดมากกว่าเกณฑ์ระดับชาติ ในปี 2019 รัฐบาลได้ประกาศ

แผนการเปลี่ยนระบบทำความร้อนในครัวเรือน 1.2 ล้านหลังใน 11 เมืองจากถ่านหินให้เป็น  

ก๊าซธรรมชาติ เจ้าหน้าที่จึงรีบดำเนินการรื้อถอนเตาถ่านหินออกจากครัวเรือนหลายหลัง

ระหว่างฤดูฤดู ใบไม้ร่วงและฤดูหนาว ทำให้หลายครัวเรือนต้องทนหนาวเพราะไม่มี  

เครื่องทำความร้อน หรือนักเรียนในมณฑลเหอเป่ยต้องออกมาเรียนด้านนอก เนื่องจาก  

อาคารเรียนไม่มีเครื่องทำความร้อน เหตุการณ์เหล่านี้กำลังละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชน อีกทั้งโรงงานจำนวนมากต้องย้ายออกจากกรุงปักกิ่งไปยังพื้นที่ชนบทที่มีการควบคุม

มลพิษต่ำกว่าและขาดการตรวจสอบ ทำให้มลพิษกระจายตัวไปยังพื้นที่อื่นๆ และลิดรอนสิทธิ  

ในอากาศสะอาดของคนในชนบทมากขึ้น 

2.7ระบบตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ

 แม้รัฐบาลจะดำเนินนโยบายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  

อย่างแท้จริง แต่ระบอบนี้มีระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลอยู่เสมอ ประชาชนสามารถกระตุ้น

การทำงานของรัฐบาลได้ เช่น ในปี 2009 กลุ่มสิ่งแวดล้อมและรัฐต่าง ๆ เรียกร้องให้รัฐบาล

กลางเพิ่มค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศแห่งชาติ (National Ambient Air Quality Standard) 

สำหรับ PM2.5 ให้มากขึ้น แต่ศาลอุทธรณ์ ณ กรุงวอชิงตัน ดีซีได้ตัดสินให้ยืนตาม  

ค่ามาตรฐาน PM2.5 ในปี 2006 ไว้และให้ EPA พิจารณาค่ามาตรฐานใหม่ทุก ๆ ห้าปี  

หากจำเปน็ ดงันัน้ ในป ี2012 EPA ไดส้รปุคา่มาตรฐาน PM2.5 ใหมโ่ดยไดล้ดลงจาก 15 µg/m3   

เป็น 12 µg/m3 ต่อปี แต่ยังคงค่ามาตรฐานของ PM2.5 และ PM10 รายวันเอาไว้ ซึ่งมีผล  

บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2013 เป็นต้นไป (EPA, 2019) 

 ระบบการเมืองของจีนแบบเผด็จการคอมมิวนิสต์ไม่เปิดโอกาสให้มีระบบตรวจสอบ

และถ่วงดุลอำนาจ แม้รัฐธรรมนูญจีนระบุไว้ว่าองค์กรทางการเมืองทั้ง 5 ของจีนได้แก่   
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(1) ประมุขแห่งรัฐ คือประธานาธิบดี (2) ฝ่ายบริหาร: คณะมนตรีแห่งรัฐ (3) ฝ่ายนิติบัญญัติ

คือ สภาผู้แทนประชาชนจีน (4) ฝ่ายตุลาการ ได้แก่ ศาลประชาชนสูงสุด และอัยการสูงสุด 

และ (5) กองทัพประชาชน ต่างมีอำนาจในการถ่วงดุลกัน แต่ในทางปฏิบัติ ประธานาธิบดี  

สี จิ้นผิง มีอำนาจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสถานะเช่นเดียวกับ เหมา เจ๋อตง เติ้งเสี่ยวผิง และ

เจียง เจ๋อหมิน จีนจึงไม่มีระบบตรวจสอบและถ่วงดุล แต่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นผู้มีอำนาจ

สูงสุด เบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการควบคุมสถาบันทางการเมืองจีนทั้งหมด นโยบายสิ่งแวดล้อมและ

การรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบจึงขึ้นอยู่กับพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั้งสิ้น (Brown, 2018;   

วรศักดิ์ มหัทธโนบล, 2564) 

บทสรุป 
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในระบอบการเมืองและ

โครงสร้างการการเมือง ที่แตกต่างโดยเปรียบเทียบสหรัฐอเมริกาและจีน พบว่าประเทศ

สหรัฐอเมริการับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่บนความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างประชาธิปไตย

และปัญหาสิ่งแวดล้อม เมื่อชาวอเมริกันตระหนักถึงมลพิษทางอากาศแล้วจึงกดดันให้รัฐบาล

กลางสหรัฐฯ ในการลงนาม ออกกฎหมาย ก่อรูปนโยบายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับแรก   

รัฐมีคำสั่งนโยบายลงมาสู่ประชาชน และยังมีเครื่องมือต่าง ๆ ที่ไม่อาจลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ

ของประชาชน อีกทั้งยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและทิศทาง

การบริหารจัดการภายในรัฐ เราจึงเห็นได้ว่าหากรัฐในระบอบประชาธิปไตยเพิกเฉยต่อภัย

คุกคาม ประชาชน เช่น กลุ่มผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม และระบบตุลาการสามารถริเริ่ม

เปลี่ยนนโยบายของรัฐได้ตามกลไกในระบอบประชาธิปไตยโดยมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่คุณภาพ

ชีวิตที่ดีของประชาชน หลังการใช้นโยบายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายอากาศสะอาดตั้งแต่ปี 1970 

ปัจจุบันชาวอเมริกันกว่า 213 ล้านคนอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการตรวจสอบคุณภาพของอากาศ  

อยู่เสมอ และอากาศสะอาดทำให้ชาวอเมริกันมีชีวิตยาวนานขึ้นกว่า 1.5 ปี (AQLI, 2020) 

 ในทางตรงกันข้ามประเทศจีนภายใต้ระบอบเผด็จการคอมมิวนิสต์มีความสัมพันธ์  

เชิงอำนาจแบบบนลงล่าง กล่าวคือรัฐจะเป็นผู้ออกคำสั่งและนโยบายต่าง ๆ จากส่วนบนลงสู่

ส่วนล่างเท่านั้น การรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่จึงประสบความสำเร็จได้จากคำสั่ง  

อันเด็ดขาดที่รัฐใช้การควบคุม ให้รางวัล และลงโทษ เป็นมาตรการเชิงบังคับ ประชนชน  

มีส่วนร่วมทางการเมืองน้อยมาก รัฐบาลประกาศนโยบาย “สงครามต่อต้านมลพิษ” ในปี 2014 

และการใช้มาตรการเชิงรุกและบังคับ แม้ว่ามาตรการดังกล่าวจะลิดรอนสิทธิของประชาชนและ

ไร้ระบบตรวจและถ่วงดุลก็ตาม เช่น การรื้อถอนเครื่องทำความร้อนในครัวเรือน และในอาคาร

เรียนอย่างกะทันหัน แม้ว่าประชาชนจะไม่พอใจแต่ก็ไม่สามารถเรียกร้องสิทธิของตนได้   

นี่จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สงครามต่อต้านมลพิษของประเทศจีนประสบความสำเร็จ โดยปักกิ่ง

กลับมามีท้องฟ้าที่สดใสอีกครั้งภายในเวลาเพียง 7 ปีเท่านั้น  
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ผู้วิจัยเห็นว่า สหรัฐอเมริกาที่เป็นหนึ่งประเทศแรกที่มีการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมผ่าน

เครื่องมืออันหลากหลาย ใช้เวลานานกว่า 20 ปีจึงประสบความสำเร็จในการรับมือกับมลพิษ

ทางอากาศ ขณะที่ประเทศจีนที่ใช้วิธีรุนแรงในการรับมือกับมลพิษทางอากาศและทำให้ท้องฟ้า

สดใสอีกครั้งภายใน 7 ปี อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จในการรับมือผ่านระบอบการปกครอง  

แบบประชาธิปไตยแสดงให้เห็นว่าการรับมือกับความท้าทายรูปแบบใหม่ไม่จำเป็นต้องอาศัยรัฐ

รวมศูนย์ และสมาทานวิถีการปกครองแบบเผด็จการหรืออำนาจนิยมเสมอไป  

ข้อเสนอแนะ 
สหรัฐอเมริกาดำเนินการรับมือกับภัยคุกคามอย่างเป็นประชาธิปไตย ซึ่งทำให้นโยบาย

ล่าช้า ดังนั้น รัฐบาลควรมีหน่วยงานที่รับมือกับภัยคุกคามนี้ให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น หรือขยาย

ความรับผิดชอบของ สำนักจัดการภาวะฉุกเฉินกลางให้กว้างกว่าการรับมือกับภัยพิบัติเพียง

อย่างเดียวเพื่อความรวดเร็วในการตอบสนองต่อความท้าทายอย่างทันท่วงที  

จีนในระบอบรัฐสังคมนิยม ใช้นโยบายและมาตรการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและเข้มงวด 

ดังนั้น รัฐบาลควรแจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เพื่อให้เวลาปรับตัว และควร

จัดหาแหล่งพลังงานสะอาดอื่น ๆ ทดแทนในช่วงเปลี่ยนผ่าน 
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การศึกษา 

 ปริญญาเอก ด้านกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย CAEN ประเทศฝรั่งเศส 

วุฒิบัตร    Project Analysis Connecticut ประเทศสหรัฐอเมริกา      

วุฒิบัตร    Management Western Ontario ประเทศแคนาดา    

  

การอบรม   

   ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP  

   จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง 

2560 – ปัจจุบัน   ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

2560 – ปัจจุบัน   กรรมการ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

2559 – ปัจจุบัน   กรรมการบริหาร ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 2563 – ปัจจุบัน   ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหาร บมจ.ล็อกซเล่ย์ (บริษัทมหาชน) 

 2557 – 2558  สมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ ด้านการศึกษา     

 2550 – 2560  กรรมการ สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ                                     

 2548 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์                          
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 2547 – ปัจจุบัน    กงสุลกิตติมศักดิ์ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศจาเมกาประจำประเทศไทย      

2546 – 2554       กรรมการ บจ.สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)          

 2544 – ปัจจุบัน    กรรมการอิสระ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) 

 2543 – ปัจจุบัน    กรรมการอิสระ บมจ.ไทยวาฟูดโปรดักส์ (บริษัท มหาชน) 

2542 – ปัจจุบัน    ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์เลสิคและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล 

 2542 – ปัจจุบัน    ที่ปรึกษา สภาธุรกิจไทย-ฝรั่งเศส 

 2542 – ปัจจุบัน     กรรมการ มูลนิธิวิเทศพัฒนา 
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2559 – ปัจจุบัน    ประธานมูลนิธิไทย-แคนนาดาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
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 ๏ Certificate in Project Analysis, University of Connecticut, U.S.A. 

 ๏ Certificate in Mid-Career Management Training,   

University of Western Ontario, Canada 

 

Expertise 

 ๏ Law, International Relations. 
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2020-present Advisor to Chairman, Loxley Plc.  

2000-present Independent Director, Thai Wah Plc /  

   Manufacture and distribute various products 

2017-present  Vice Chairman, Muang Thai Insurance Plc. / Insurance business 

2005-present Director and Executive Director, Asian Phytoceuticals Plc. /  

   Manufacture of dietary supplements, cosmetics and personal care   

 products developed from natural plant and botanical extracts 

2001-present Independent Director and Audit Committee,  
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2014-present  Chairman and CEO Rutnin – Gimbel, Eye Specialist Clinic 

2016-present  Chairman, Societe Commerciale Lao/Trading in Laos 

2016-present  Chairman, Loxley Simulation Technology Co., Ltd./Virtual learning 

services 

2014-present  Director of the Executive Board, King Prajadhipok Institute/ 

Government Entity 

2007- 2013  Member of the Council, King Prajadhipok Institute (KPI)/ 

Government Entity 
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ศาสตราจารย์(พิเศษ)ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย 
  

  

 1 
 
 
 
 

 
 
 

 
ประวัตศิาสตราจารย์(พเิศษ)ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย 

 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
-  ประธานคณะมนตรีเพื่อสันตภิาพและความปรองดองแห่งเอเชีย  
   (Asian Peace and Reconciliation Council (APRC)) 
-  รองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพ่ือนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก  
    สภากาชาดไทย 
 

การศึกษา   
-  ปริญญาเอกทางนิตศิาสตร์ (S.J.D.) Harvard Law School, U.S.A. (ปี 2528) 
-  ปริญญาโททางนิตศิาสตร์ (LL.M.) Harvard Law School, U.S.A. (ปี 2525) 
-  ปริญญาโท (M.A.L.D) (กฎหมาย การเมืองและเศรษฐกจิระหว่างประเทศ) 
   The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, U.S.A. (ปี 2524) 
-  ปริญญาตรี (น.บ.เกียรตนิิยม) รางวัลเหรียญทองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ปี 2522) 
 

รางวัลเกียรตยิศ 
- ปริญญานิตศิาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกติตมิศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกติตมิศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิและการจัดการ,  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง  
- ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกติตมิศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกติตมิศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
- ปริญญาบริหารธุรกจิดุษฎีบัณฑิตกติตมิศักดิ์ (สาขาวิชาการจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  ราชมงคลอีสาน 
- ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกติตมิศักดิ์ มหาวิทยาลัยอีสเทร์ินเอเชีย  
- นิสิตเก่านิตศิาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดีเด่น (2539 และ 2546) 
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ประสบการณ์ทางการเมือง 
-   รองนายกรัฐมนตรี(มี.ค. 2548– ก.ย. 2549) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  
    (รักษาราชการแทน ก.พ.2549-ก.ย.2549) 
-   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ(ก.พ. 2544- มี.ค. 2548) 
-   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  (2538 - พ.ค. 2539) 
 

ประสบการณ์ในภาคเอกชน 
-  ประธานกรรมการที่ปรึกษาบริษัทส านักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์จ ากัด (ปัจจุบัน) 
-  ประธานกรรมการบริษัท เป๊ปซี่โค เซอร์วิสเซส เอเชีย จ ากัด (2555 - ปัจจุบัน) 
-  ประธานที่ปรึกษาภูมภิาคเอเชียและกรรมการคณะที่ปรึกษาระหว่างประเทศด้าน 
   ยุทธศาสตร์ บริษัท SICPA S.A. จ ากัด ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (2559 - ปัจจุบัน) 
-  ประธานที่ปรึกษาด้าน ESG ของภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, บริษัท Nestle S.A.  
   จ ากัด ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน) 
 

หน้าที่พเิศษในอดีต 
-    ผู้แทนพระองค์พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
     บรมนาถบพติรในงานไว้อาลัยเจ้าผู้ครองรัฐคูเวต ประเทศคูเวต (มกราคม 2549)                   
-    ผู้สมัครในนามประเทศไทยและอาเซียนในต าแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ 
     (ธ.ค. 2547– ก.ย. 2549) 
-    ประธานกรรมการจัดเตรียมการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกจิเอเชีย – แปซฟิิก(APEC) 
     พ.ศ. 2546 
-    ประธานกรรมการเตรียมการจัดงานองค์พระประมุขต่างประเทศร่วมงานพระราชพธีิ 
     ฉลองสิริราชสมบัตคิรบ 60 ปี (12–13 มิถนุายน 2549) 
 

ประสบการณ์ทางวิชาการและการต่างประเทศ 
 ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน  
 -  นายกสภามหาวิทยาลัย CMKL (ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon  
    สหรัฐอเมริกาและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)  
    (2561-ปัจจุบัน) 

   -  กรรมการสภามหาวิทยาลัย(ผู้ทรงคุณวุฒ)ิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2561-ปัจจุบัน) 
-  Member of the Board, Boao Forum for Asia (2557 - ปัจจุบัน) 
 3 
-  Member of the Board, Leaders for Peace, Paris, France. (นายชอง ปิแยร์ ราฟเฟอแรง  
   อดีตนายกรัฐมนตรีฝร่ังเศสเป็นประธาน) (2560-ปัจจุบัน) 
 

 ต าแหน่งหน้าที่ในอดีต 
-  ประธานที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
   ราชมงคล 9 แห่ง (2563-2564) 

 -  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (2558-2564) 
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 3 
-  Member of the Board, Leaders for Peace, Paris, France. (นายชอง ปิแยร์ ราฟเฟอแรง  
   อดีตนายกรัฐมนตรีฝร่ังเศสเป็นประธาน) (2560-ปัจจุบัน) 
 

 ต าแหน่งหน้าที่ในอดีต 
-  ประธานที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
   ราชมงคล 9 แห่ง (2563-2564) 

 -  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (2558-2564) 
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Professor Dr. Surakiart Sathirathai  
Former Deputy Prime Minister and  
FormerMinisterofForeignAffairsofThailand 

  

Curriculum Vitae 
 

Professor Dr. Surakiart Sathirathai 
Former Deputy Prime Minister and Former Minister of Foreign Affairs of 

Thailand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Present Positions 

-  Chairman of the Asian Peace and Reconciliation Council (APRC) 

- Advisory Vice Chairman and Chairman of The Executive Board of The 
Friends in Need (of “Pa”) Volunteers Foundation, Thai Red Cross (HRH 
Princess Soamsawali, Advisory Lifetime Chairperson, HRH Princess, 
Bajrakitiyabha, Chairperson ) (present) 

 
 
Education  
  
 - S.J.D. 1985 Harvard Law School, U.S.A.  
 - LL.M.  1982 Harvard Law School, U.S.A.  
 - M.A.L.D. 1981 The Fletcher School of Law and Diplomacy,  
    Tufts University, U.S.A. 
 - LL.B.  1979 (Honours) (Gold Medal Award) Chulalongkorn University,  
     Bangkok, Thailand  
 
Special Recognition 
 
 - Honorary Doctorate Degree in Law, Chulalongkorn University  
 - Honorary Doctorate Degree of Science in Business  Economics and  
            Management, King Mongkut Institute of Technology at Ladkrabang 
          - Honorary Degree of Doctor of Philosophy in Political Science,  
            Ramkhamhaeng University 
 - Honorary Degree of Doctor of Philosophy in Social Science, Mae Fah Luang   
             University  
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          - Honorary Doctorate Degree in Business Administration (Management),  
            Rajamangala University of Technology Isan 
 - Honorary Doctorate Degree in Public Administration, Eastern Asia  
             University  
 - Outstanding Alumni Awards of Faculty of Law, Chulalongkorn University  
             in 1996 and 2003 
    
 
Political Experience 
 
 - Deputy Prime Minister overseeing Foreign Affairs, Education and Culture   
   (March 2005 – Sept 2006), and concurrently Acting Minister of Culture  

  (February-   September 2006) 
 - Minister of Foreign Affairs (Feb 2001 – March 2005) 
 - Minister of Finance (1995 – 1996)   
  
 
Business Experience  
 
 - Chairman of the Advisory Board of Directors, Siam Premier International Law  
            Office Ltd. (present)  
 - Chairman of PepsiCo Services Asia Limited (2012-present) 
 - Advisory Chairman for Asia and Member of International Strategic Advisory  
            Board of SICPA S.A. Switzerland (May 2016 - present) 
 - Chairman of the Advisory Committee for South-East Asia for the CEO of  
             Zone Asia, Oceania and Sub-Saharan Africa (AOA), Nestle S.A. Switzerland.  
            (February 2021-present) 
  
 
Special Assignments. 
 
 - Representative of His Majesty the King at the Mourning Ceremony of  
             His Highness The Amir of the State of Kuwait, January 2006 
 - ASEAN Candidate for the Position of Secretary General to the United Nations      
            (2005 – 2006) 
 - Chairman of the Organizing Committee of APEC summit 2003 
 - Chairman of the Organizing Committee of the Visit of Foreign Royal  
             Monarch to Celebrates The 60th Anniversary of HM the King Accession to  
             the Throne (2006) 
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 Academic and International Experiences 
 

- Chairman of the Board of Trustee of CMKL University, (Carnegie Mellon  
   and King Mongkut at Ladkrabang Universities) Thailand. (2018 - present)  
-  Member of the University Council of Chiangmai University (present) 

          -  Member of the Board, Boao Forum for Asia (2014 - present) 
 -  Member of “Leaders for Peace” Chaired by Former Prime Minister of France 
             (Jean-Pierre Raffarin) (2017-present) 

- Chairman of the Joint Meeting of 9 Rajamangala University of Technology         
   Council Chairmen and Presidents (2020-2021) 
-  Chairman of the University Council of the Rajamangala University of     
   Technology Isan, Thailand (2015-2021) 
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ศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย 
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

 
การศึกษา 

2518   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  
2523   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2525   พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ (พบ.ม.)  
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
2529   Master of Policy Science (International Program),                                 

 Saitama University (GRIPS), Japan 
2545   ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2553       วุฒิบัตรหลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
             ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 1    
     
ตำแหน่งในปัจจุบัน   

 ๏ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
 ๏ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน 
 ๏ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 ๏ ที่ปรึกษาคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2563 
 
ตำแหน่งอื่นๆ(ปัจจุบัน)

 ตำแหน่งภายนอกหน่วยงาน 
 ๏  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
 ๏ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 ๏ คณะอนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับระบบราชการการจัดส่วนราชการและค่าตอบแทน   
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร  
 ๏ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบ  

การบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  สำนักงาน ก.พ.ร.  
 ๏ คณะอนุกรรมการป้องกันการทุจริตด้านการเมืองการปกครอง   

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   
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 ๏ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ๏ ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ   

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย 

Prof. Woothisarn Tanchai 
Secretary General of King Prajadhipok’s Institute 

 

 

 
Professor Woothisarn Tanchai is the Secretary General of the King 

Prajadhipok’s Institute, an academic institution under the supervision of the House 
of Representatives. Before being the Secretary General, he served as the professor 
at Thammasat University, Department of Community Development Faculty of Social 
Administration. He held Master’s degrees in Public Administration from the National 
Inst itute of Development Administrat ion, Bangkok, and in Pol icy Science 
(International Program) from Saitama University, Japan. Prof.Woothisarn Tanchai 
also served as a committee at the Office of the Public Sector Development 
Commission, and the National Anti-Corruption Commission. During 2000-2001 He 
was appointed to be a Chairman of the working Group for drafting Decentralization 
plan and action plan for the local Government. Later in 2007, he was appointed to 
be a member of the Constitution Drafting Committee, and a Constitution Drafting 
Committee member during 2014 and 2015, and was an advisor to the second 
Constitution Drafting Committee in 2015 and 2016. In 2017, he was appointed as a 
member of Sub-committee of the National Strategic Commission. From 2017 to 
present,  

He has been appointed to served several public committees as follows: 
National Strategy Development Committee on Balancing and Developing Public 
Management Systems (2017-2022), Extraordinary Commission to Consider and 
Study Rules and Methods for Amending the Constitution of the Kingdom of Thailand 
2017 (2019-2020), a member of Socio-Economic Impact Advisory Team in the 
COVID-19 Epidemic Management Center (2020-2022)  
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His Academic interests include public administration, decentralization, local 
Governance and public policy. His notable research includes “The Synthesis of 
Policy Recommendations for promoting Good Pharmaceutical Governance”, which 
received an award from the National Research Council of Thailand in 2015. 
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Prof. Dr. Victor V. Ramraj 
 

 

 
Victor V. Ramraj joined the University of Victoria as Professor of Law and 

CAPI Chair in Asia-Pacific Legal Relations in 2014, after sixteen years at the 
National University of Singapore (NUS), where he twice served as the Faculty’s 
Vice-Dean for Academic Affairs. He was also twice seconded to the Center for 
Transnational Legal Studies (CTLS), a consortium of global law schools in London, 
where he served for one year as its co-director. Professor Ramraj holds five 
degrees from McGill University, the University of Toronto, and Queen’s University 
Belfast, served as a judicial law clerk at the Federal Court of Appeal in Ottawa and 
as a litigation lawyer in Toronto, and remains a non-practicing membership in the 
Law Society of Upper Canada. He has held visiting teaching appointments at 
Chulalongkorn University, Kyushu University, and the University of Toronto. 

Professor Ramraj has edited/co-edited several books published by Cambridge 
University Press, including Emergencies and the Limits of Legality (2009) and 
Emergency Powers in Asia: Exploring the Limits of Legality (2010). His work has 
been published in leading journals around the world, including Chicago-Kent Law 
Review, Hong Kong Law Journal, ICON: International Journal of Constitutional Law, 
Singapore Journal of Legal Studies, South African Journal on Human Rights, Tilburg 
Law Review, and Transnational Legal Theory. His latest edited collection is entitled 
Covid-19 in Asia: Law and Policy Contexts (New York: Oxford University Press, 
forthcoming 2020). 

His research interests include comparative constitutional and administrative 
law, transnational regulation, emergency powers, and the history of and regulatory 
challenges arising from state-company relationships in Asia. He is a regular 
part ic ipant in internat ional workshops on comparat ive const i tut ional and 
administrative law. He has organized international conferences in Canada and Asia, 
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as well as panels, workshops, and roundtables, including CAPI’s Roundtable Series 
on Southeast Asia in Global Context. Professor Ramraj is the Principal Investigator 
on a multi-year Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Scholarships - Advanced 
Scholars (QES-AS) funded research project, Regulating Globalization in South and 
Southeast Asia, with collaborators in Bhutan, Cambodia, India, Thailand, and 
Vietnam. His current research examine how national legal orders respond to and 
interact with economic globalization. 
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Prof. Mely Caballero-Anthony 
 

 

Mely Caballero-Anthony is Professor of International Relations and holds the 

President’s Chair of International Relations and Security Studies at the Nanyang 

Technological University, Singapore. She is also Head of the Centre for Non-

Traditional Security Studies at the S. Rajaratnam School of International Studies 

(RSIS), Nanyang Technological University. Prof Anthony is currently a member of 

the Asia-Pacific Leadership Network on Nuclear Non-Proliferation (APLN) and is 

Secretary-General for the Consortium on Non-Traditional Security Studies in Asia 

(NTS-Asia). From 2013 to 2017, Prof Anthony served on the UN Secretary- 

General’s Advisory Board on Disarmament Matters (ABDM) and was its Chairperson 

in 2016. She was Director of External Relations at the ASEAN Secretariat from 

2011-2012.    

Her research interests include regionalism and multilateralism in Asia-Pacific, 

global governance, human security and non-traditional security, nuclear security and 

conflict prevention. She has published extensively on a broad range of political and 

security issues in Asia-Pacific in peer-reviewed journals and international academic 

presses. Her latest books, both single-authored and co-edited, include: Nuclear 

Governance in the Indo-Pacific, Negotiating Governance on Non-Traditional Security 

in Southeast Asia and Beyond (NY: Columbia University Press, 2018), An 

Introduction to Non-Traditional Security Studies (London: Sage Publications, 2018), 

Human Security and Climate Change (UK: Routledge, 2013).  
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Renaud Meyer 
UNDPResidentRepresentativetoThailand 

 

 

Renaud Meyer started his assignment as UNDP Resident Representative to 

Thailand on 26 March 2019, coming from Nepal where he was the UNDP Country 

Director since January 2015.  

Prior to that, Renaud served as Senior Deputy Country Director for UNDP 

Afghanistan from November 2012 to December 2014. UNDP Country Director in the 

Philippines from August 2008 to October 2012 and Deputy Country Director of 

UNDP China from August 2004 till August 2008.   

Before serving UNDP in Asia, Renaud served four years in Headquarters as 

the Special Assistant to the UNDP Associate Administrator in the Executive Office 

in New York from 2002 to 2004 and as Special Assistant to the Director of the 

Bureau for Development Policy starting in 2000.     

Renaud started his UNDP career as a Programme Officer (JPO) in Lebanon in 

1998.   

Before joining the United Nations, Renaud Meyer worked in Tunisia for the 

French Ministry of Foreign Affairs.   

A French citizen, Renaud Meyer holds a Master’s in International Relations 

and Development Studies from the University of Strasbourg and graduated from the 

Institut D’Etudes Polit iques of Strasbourg.  He also completed a one-year 

programme of studies at the School of Foreign Service at Georgetown University in 

Washington D.C., U.S.A. 
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Prof. Jung Kim  
 

 

Jung Kim is an associate professor of political science at University of North 

Korean Studies (UNKS). Currently, he is a visiting professor at Graduate School of 

International Studies and Underwood International College of Yonsei University,   

a regional coordinator of Asia Democracy Research Network, a research member of 

Socia l Science Korea Research, “Qual i ty of Government and Var iet ies of 

Governance,” an editorial committee member of Asian Perspective and Tamkang 

Journal of International Affairs, and a policy advisory committee member of 

Republic of Korea’s Ministry of National Defense and Defense Intelligence Agency.  

Prior to joining UNKS, he worked as a senior research fellow at East Asia Institute 

and the Institute for Far Eastern Studies of Kyungnam University in Seoul, held a 

visiting research position in Advanced Social and International Studies at University 

of Tokyo as a Fox International Fellow, and assumed a research director of Korean 

Political Science Association and a public relations director of Korean Association of 

International Studies.  He earned his undergraduate degree in political science from 

Korea University and graduated from Yale University with his doctoral degree in 

political science.  He has published numerous articles in academic journals, including 

Asian Perspective, Asian Survey, and Journal of International and Area Studies,   

and edited volumes, including Adapt, Fragment, Transform: Corporate Restructuring 

and System Reform in South Korea and Routledge Handbook of Democratization 

in East Asia. 
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Mr. Christian LECHERVY 
 

 

Education 

 ๏  Master of Applied Economics 

 ๏  Diploma of Advanced Studies in Soviet and Eastern European Studies 

 ๏  Diploma of Advanced Studies in Applied Economics 

 ๏  Ph.D. in International Relations 

 

Career Profile 

 ๏ Deputy Secretary General, Institute of International and Strategic 

Relations (IRIS), Paris XII University, 1991-1992; 

 ๏ Desk Officer, Asia Pacific Office, Department of Strategic Affairs, Ministry 

of Defence, 1992-1996;  

 ๏ Deputy Assistant Director, Regional Affairs, Department of Strategic 

Affairs, Ministry of Defence,1996-1997; 

 ๏ Adviser, International Affairs, Office of the Minister of Defence,   

1997-2002; 

 ๏ Deputy Director and concurrently Assistant Director, Political and 

Humanitarian Watch, Humanitarian Action Department, Ministry of Foreign 

Affairs, April to October 2002; 

 ๏ Assistant Director, Southeast Asia, Asia-Pacific Department, Ministry of 

Foreign Affairs, 2002-2006; 

 ๏ Ambassador Extraordinary and Plenipotent iary to Turkmenistan,   

2006-2009; 

 ๏ Deputy Director, Policy Planning Division, Ministry of Foreign Affairs, 

2010-2012; 
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 ๏ Adviser for Strategic and Asia Pacific Affairs, Office of the President of 

the Republic, 2012-2014; 

 ๏ Ambassador, Permanent Representative to the Pacific Community,   

2014-2018 

 ๏ Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the Republic of the 

Union of Myanmar since 1st October 2018 

 

Award 

 ๏ Knight of the National Order of the Legion of Honour 
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ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล 
 

 
ประวติั                                                                                                                                                                                                                    
ช่ือ-นามสกลุ นายณรงค ์ศริเิลศิวรกุล (Narong Sirilertworakul) 
 
การศึกษา  
2551 Advanced Management Program (AMP174), Harvard Business School 
2533-2536 ปรญิญาเอก วศิวกรรมการผลติ มหาวทิยาลยัเบอรม์ิง่แฮม ประเทศองักฤษ 
2527-2531 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมอุตสาหการ (เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ่ง) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
 
รางวลั 
• นักเรยีนทุนรฐับาลไทย ปรญิญาโท-เอก 
• เหรยีญรางวลัเรยีนด ีวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ 
• นักเรยีนเรยีนด ีสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
• รางวลัศษิยเ์ก่าดเีด่น มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
• รางวลันักเรยีนทุนรฐับาลไทยดเีด่น 
• รางวลัผูบ้รหิารทุนหมุนเวยีนดเีด่น  
• รางวลั Guangxi Silkball Friendship Award 2020  
• รางวลั Chinese Government Friendship Award 2021  
 
การท างาน  
• 27 สงิหาคม 2559 – 26 สงิหาคม 2565 ผูอ้ านวยการส านักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ
• พ.ศ. 2559 – 2560 โฆษกกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
• พ.ศ. 2556 – 26 สงิหาคม 2559 ผูอ้ านวยการศูนยบ์รหิารจดัการเทคโนโลย ี 
• พ.ศ. 2546 – 26 สงิหาคม 2559 รองผูอ้ านวยการส านักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ
• พ.ศ. 2543 – 2546 ผูช้่วยผูอ้ านวยการส านักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ
• พ.ศ. 2540 – 2543 ผูอ้ านวยการโครงการระบบคุณภาพส าหรบัอุตสาหกรรมยานยนต์ ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะ 

                         และวสัดแุห่งชาต ิ
• พ.ศ. 2536 – 2540 นักวจิยั ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาต ิ

 
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ในปัจจุบนั (บางส่วน) 
• กรรมการบรหิาร สมาพนัธอ์งค์การวทิยาศาสตรร์ะหวา่งประเทศ (ANSO: The Alliance of International Science 

Organizations in the Belt and Road Region) ประเทศจนี 
• กรรมการทีป่รกึษา องคก์รเครอืขา่ยนักวทิยาศาสตรร์ุ่นเยาว์ของโลก (GYA: Global Young Academy) 
• กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิสภานโยบายการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแห่งชาต ิ 
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ศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์  
 

 
 

ศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและได้รับ

เกียรตินิยมจากสาขา Distinction in Political Science จาก The University of California at 

Santa Barbara, USA สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา International Economics and 

International Relations จาก The Johns Hopkins University School of Advanced 

International Studies (SAIS), USA และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ The London 

School of Economics and Political Science และได้ทำวิทยานิพนธ์เรื่อง “Crisis from 

Within: The Polit ics of Macroeconomic Management in Thailand, 1947-97”   

ซึ่งวิทยานิพนธ์ชิ้นนี้ ได้รับรางวัล United Kingdom’s Best Dissertation Prize ปัจจุบัน  

ดำรงแหน่งศาสจราจารย์ ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันศึกษาความมั่นคงและ

นานาชาติ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ มีผลงานวิจัยอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS และ

ฐานข้อมูลของ google scholar และเป็นกองบรรณาธิการวารสารต่างประเทศ ได้แก่ Journal 

of Democracy, Asian Politics and Policy, Journal of Current Southeast Asia Affairs 

และ Southeast Asia Research นอกจากนี้ยังเป็น Columnist ประจำ The Bangkok Post 

และเขียนบทความทางวิชาการเป็นครั้งคราวให้กับ Nikkei Asian Review, The Straits Time, 

Project Syndicate ไปจนถึงการออกสัมภาษณ์ผ่านสื่อต่างประเทศ เช่น BBC, CNN, 

Bloomberg, CNBC, Aljazeera และในประเทศเช่น มติชน, Work Point หรือช่องโทรทัศน์

สาธารณะต่างๆ เช่น TPBS, ช่อง 9 และผลิตงานทางวิชาการในรูปแบบสัมมนาสาธารณะ  

เป็นภาษาอังกฤษปีละไม่ต่ำกว่า 10 ครั้ง 

ในปี พ.ศ. 2558 ได้รับรางวัล Excellence in opinion writing from Society of 

Publishers in Asia (SOPA), ปี พ.ศ. 2561 ได้รับแต่งตั้งเป็น ASEAN@50 Fellow   

โดย New Zealand’s Minister of Foreign Affairs & Trade และในปี พ.ศ. 2562 ได้รับ  

แต่งตั้งเป็น Australia-ASEAN Fellow at Sydney’s Lowy Institute  
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นักเศรษฐศาสตร์ ผู้ เชี่ยวชาญด้านมหภาค การเงิน การธนาคาร และตลาดทุน   

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก Massachusetts Institute of Technology ด้าน
เศรษฐศาสตร์มหภาคและเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2539 และปริญญาตรี
จาก Williams College ประเทศสหรัฐอเมริกา ทางด้านคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ ภายใต้
ทุนการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  

หลังจากจบการศึกษา ได้กลับมาทำงานที่ ธปท. ในด้านนโยบายการเงิน นโยบาย
เศรษฐกิจมหภาค นโยบายสถาบันการเงิน ได้ถูกส่งตัวไปช่วยงานที่ท าเนียบรัฐบาลในช่วง  
ปี พ.ศ. 2541 รวมทั้งได้ถูกยืมตัวไปทำงานที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 
ระหว่างปี 2550-2552 ในตำแหน่งผู้บริหารสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน และผู้ช่วยผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดูแลฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ นักเศรษฐศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การเงินและตลาดทุน ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ และ
อดีตดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง, ตำแหน่งรัฐมนตรีประจำ  
สำนกันายกรฐัมนตร,ี กรรมการผูช้ว่ยรฐัมนตร ีประจำสำนกันายกรฐัมนตร,ี สมาชกิสภาขบัเคลือ่น 
การปฏริปูประเทศ กรรมาธกิารยกรา่งรฐัธรรมนญู, สมาชกิสภาปฏริปูแหง่ชาต,ิ ผูช้ว่ยผูจ้ดัการใหญ ่
ธนาคารกรุงเทพ, ผู้บริหารสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุนและผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ผูบ้รหิารสว่นกลยทุธน์โยบายการเงนิ สายนโยบายการเงนิ ธนาคารแหง่ประเทศไทย  

ในช่วงที่ผ่านมา ดร กอบศักดิ์ ผลิตผลงานวิชาการคุณภาพสูงออกมาเป็นจ านวนมาก 
ครอบคลุม ทั้งเรื่อง นโยบายการเงิน การออม สินเชื่อ ทุนมนุษย์ การประกันสังคม การค้า
ระหวา่งประเทศ และเศรษฐกจิพอเพยีง ไดร้บัรบัรางวลั ปว๋ย อึง๊ภากรณ ์สำหรบันกัเศรษฐศาสตร ์
รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2552 รวมทั้งได้รับทุน พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย เพื่อ
ทำการวิจัยเกี่ยวกับ “ปัญหาการกระจายรายได้ในไทยและทางออก” ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของ
ประเทศที่ต้องการคำตอบ  

นอกจากนี้ ดร.กอบศักดิ์ เป็นอาจารย์พิเศษในโครงการและหลักสูตรต่างๆ เช่นที่ 
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และสถาบันการศึกษาต่างๆ   
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ดร.ถวิลวดี บุรีกุล 
 

 

ประวัติการศึกษา 

 ๏ สำนักงานศาลปกครอง หลักสูตรนักบริหารยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) 

รุ่นที่ 3 (ปี 2555) 

 ๏ สถาบันพระปกเกล้า ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและ

กฎหมายมหาชน รุ่นที่ 1  (ปี 2545) 

 ๏ สถาบันพระปกเกล้า ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครอง  

ในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 (ปี 2551) 

 ๏ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (ปี 2541) 

Ph.D.(Development  Administration  - Public Policy) International  Program 

 ๏ นักศึกษาแลกเปลี่ยน Indiana University, Bloomington, School of Public and  

Environmental Affairs (ปี 2539) 

 ๏ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 

สาขาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม (ปี 2529) 

 ๏ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีพาณิชยศาสตร์บัณฑิต 

เกียรตินิยมอันดับ 2 (ปี 2525) 

 ๏ Kollegium, Sarnen, Switzerland (ปี 2520) 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน 

 ๏ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า 

 ๏ กรรมการที่ปรึกษาด้านความมั่นคง สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

 ๏ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  

 ๏ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการวิจัยและพัฒนา   

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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 ๏ กรรมการประเมินผลงานของผู้เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหนง

ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ (สายงานวิชาการ) (สังกัดสำนักวิชาการ) 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

 ๏ กรรมการการประเมินผลงานข้าราชการรัฐสภาสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่งวิทยากรระดับเชี่ยวชาญ และระดับชำนาญการพิเศษ   

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 ๏ อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารภาครัฐระบบเปิด

และการมีส่วนร่วม สำนักงาน ก.พ.ร. 

 ๏ คณะ อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาบริหารเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุ 

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) 

 

ประสบการณ ์

 ๏ อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)   

[วันที่ 13 ตุลาคม 2558- วันที่ 3 สิงหาคม 2560] 

 ๏ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน   

[วันที่ 6 ตุลาคม 2557 - วันที่ 6 กันยายน 2558] 

 ๏ อดีตกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ   

[วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557- วันที่ 6 กันยายน 2558] 

 ๏ อดีตกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สำนักนายกรัฐมนตรี 

 ๏ อดีตอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลระบบงานปราบปรามการทุจริต   

คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

 ๏ อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

 

ผลงานและรางวัลพระราชทาน 

 ๏ รางวัลวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกระดับดีเยี่ยมสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ปี 2541) 

 ๏ รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์   

จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง “โครงการศึกษาเพื่อพัฒนา  

ดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี” (ปี 2546)

 ๏ รางวัลผลงานวิจัยดี สาขาสังคมวิทยา จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

เรื่อง “การศึกษา 

 ๏ ทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนบริเวณโรงไฟฟ้า

กระบี่ ในเขตตำบลคลองขนาน ปกาสัย และตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง   

จังหวัดกระบี่”(ปี 2555) 
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สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 

ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย 

 ๏ ได้รับพระราชทาน โล่เชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น (ปี 2558) 

 ๏ รางวัลผู้หญิงแห่งปี ของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี เนื่องในวันสตรีสากล   

(ปี 2561) 

 ๏ รางวัลบุคคลดีเด่น ประเภทบุคคลภาครัฐ และหน่วยงาน องค์กรดีเด่น  

ด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ   

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในวันสตรีสากล   

(ปี 2565) 

 

ปัจจุบันงานวิจัยที่กำลังดำเนินการและทั้งที่ เสร็จสิ้นแล้วเกี่ยวข้องกับความเป็น

ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล คุณภาพสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชน นโยบายสาธารณะ 

และพฤติกรรมการเลือกตั้ง มีประสบการณ์ในการศึกษาวิจัยมากมาย และเป็นวิทยากร  

ให้สถาบันต่าง ๆ และอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และ  

มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง ประเทศจีน เป็นต้น 

สถานที่ติดต่อ 

  สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า 

  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550   

อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ 

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

  โทรศัพท์ 0-2141-9599  โทรสาร 0-2143-8177 

  E-mail: beebureekul@gmail.com; beebureekul@hotmail.com 

 

 

 



ประวัติวิทย
ากรเวทีอ

ภิปราย
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ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย 

นายเสถียร วิริยะพรรณพงศา   
ผู้ดำเนินรายการอภิปรายเวที	(ไทย)	

 
 

การศึกษา 

 ๏ ระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง   
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

 ๏ ระดับปริญญาโท คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 
ตำแหน่งในปัจจุบัน   

 ๏ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี ช่อง 36 
 ๏ บรรณาธิการข่าวและผู้ประกาศข่าวรายการ “เข้มข่าวเย็น”   

และรายการ “เรื่องใหญ่วันนี้” ทาง สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี ช่อง 36 
 
ประวัติการทำงาน 

 ๏ คร่ำหวอดอยู่ในวงการข่าวมายาวนานเกือบ 20 ปี ตั้งแต่ผู้สื่อข่าวภาคสนาม  
จนกระทั่งเป็นผู้บริหารองค์กรข่าว 

 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565  
24Th Annual King Prajadhipok’s Institute (KPI) Congress 2022 

ประวัติวิทยากรกลุ่มย่อย




เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565  
24Th Annual King Prajadhipok’s Institute (KPI) Congress 2022 

ประวัติวิทยากรกลุ่มย่อย






ประวัติ
วิทย

ากรกลุ่มย่
อ
ย
ที่1-5

21�การประชุมวิชาการ 
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ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย 

กลุ่มย่อยที่ 1: ประชาธิปไตยและความท้าทายของเทคโนโลยีสมัยใหม่  
(Democracy and Advanced Technological Challenges) 

 

วิทยากร 
Panelists 
ชื่อ – สกุล  ดร.ปริญญาหอมเอนก(สุทัศน์ณอยุธยา)

ตำแหน่งปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริหาร  

  บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด 

การศึกษาสูงสุด  ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

Name Dr.PrinyaHom-Anek,CISSP

Current Position  Expert in cybersecurity and technology 

Education  Honorary Doctorate of Science  Information Technology,  

Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi 

 

ชื่อ – สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิติเอี่ยมจำรูญลาภ

ตำแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์  

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การศึกษาสูงสุด  นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.)  

  University of Aberdeen, สหราชอาณาจักร 

Name  Asst.Prof.Dr.PitiEiamchamroonlarp

Current Position  Faculty of Law, Chulalongkorn University 

Education  Ph.D. University of Aberdeen, UK.  

 

ชื่อ – สกุล  นายสัจจะโชคบุญส่งสวัสดิ์

ตำแหน่งปัจจุบัน  ผูอ้ำนวยการกองปอ้งกนัและปราบปราม 

  การกระทำความผดิทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 

การศึกษาสูงสุด  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

Name  Mr. Sajja Chokeboonsongsawad 

Current Position  Director of IT Crime Prevention and Suppression Division 

Education  Bachelor of Science Programme in Information Technology 
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ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย 

ชื่อ – สกุล  นายสันติชัยอาภรณ์ศรี

ตำแหน่งปัจจุบัน  ผู้แทนจาก Rocket Media Lab  

การศึกษาสูงสุด  นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

Name  Mr.SantichaiApornsri

Current Position  Editor at Rocket Media Lab  

Education  Bachelor degree, The Faculty of Law,  

  Thammasat University 

 

ผู้ดำเนินรายการ 
Moderator 
ชื่อ – สกุล  นายปุรวิชญ์วัฒนสุข

ตำแหน่งปัจจุบัน  นักวิชาการ  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  

  สถาบันพระปกเกล้า 

การศึกษาสูงสุด  กำลังศึกษาปริญญาเอกด้านรัฐศาสตร์  

  มหาวิทยาลัยแคนเทอเบอรี่ 

Name  Mr. Purawich Watanasukh 

Current Position  Academic, College of Politics and Governance,  

  King Prajadhipok’s Institute 

Education  Studying Ph.D. in Politics Science,  

  University of Canterbury, New Zealand 

 

ผู้สรุป 
Rapporteur 
ชื่อ – สกุล  ดร.สติธรธนานิธิโชติ

ตำแหน่งปัจจุบัน  ผู้อำนวยการ สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย  

  สถาบันพระปกเกล้า  

การศึกษาสูงสุด  รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยยูทาห์ 

Name  Dr. Stithorn Thananithichot 

Current Position  Director of Innovation for Democracy Office, 

  King Prajadhipok’s Institute 

Education  Ph.D. in Political Science, University of Utah 
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ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย 

กลุ่มย่อยที่ 2: ประชาธิปไตยและการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร ์
(Democracy and Geopolitics Rivalry) 

วิทยากร 
Panelists 
ชื่อ – สกุล  รองศาสตราจารย์ดร.จิตติภัทรพูนขำ 

ตำแหน่งปัจจุบัน  รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาการระหว่างประเทศ   

  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

การศึกษาสูงสุด  ปริญญาเอก ด้านการเมืองระหว่างประเทศ  

  มหาวิทยาลัย Aberystwyth สหราชอาณาจักร 

Name  AssociateProfessorDr.JittipatPoonkham

Current Position  Faculty of Political Science, Thammasat University. 

Education  Ph.D. in International Politics, Aberystwyth University, UK. 

   

 

ชื่อ – สกุล  พลอากาศโทภูมิใจเลขสุนทรากร

ตำแหน่งปัจจุบัน  เสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

  กองบัญชาการกองทัพไทย   

การศึกษาสูงสุด  ปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์  

  มหาวิทยาลัยรังสิต  

Name AirMarshalPoomjaiLeksuntarakorn

Current Position  Chief of Staff of National Defence Studies Institute,   

  The Royal Thai Armed Forces Headquarters 

Education  Ph.D. in Public Administration, Rangsit University 

 

ชื่อ – สกุล รองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากร 

ตำแหน่งปัจจุบัน  ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความมั่นคง   

  ของนายกรฐัมนตร ีและทีป่รกึษาสภาความมัน่คงแหง่ชาต ิ 

การศึกษาสูงสุด  ปรญิญาเอก (รฐัศาสตร)์ มหาวทิยาลยั Northern Illinois  

  รัฐอิลินอยส์ สหรัฐอเมริกา 

Name AssociateProfessorDr.PanitanWattanayagorn

Current Position  Chairman of the Prime Minister’s Security  

  Advisory Committee and adviser to the National Security Council.  

Education  Ph.D. in Political Science, Northern Illinois University, USA. 
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ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย 

ชื่อ – สกุล  นายชวรงค์ลิมป์ปัทมปาณี
ตำแหน่งปัจจุบัน  ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ  
การศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท วารสารศาสตรมหาบัณฑิต  
  มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา 
Name  Mr. Chavarong Limpattamapanee 
Current Position  Chairman of the National Press Council of Thailand 
Education  Master degree in Journalism,  
  Ohio State Univesity, USA 
 

ผู้ดำเนินรายการ 
Moderator 
ชื่อ – สกุล ศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ไชยวัฒน์ค้ำชู

ตำแหน่งปัจจุบัน  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  

  สถาบันพระปกเกล้า 

การศึกษาสูงสุด  ปริญญาเอกด้านรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน 

Name  Emeritus Prof. Dr. Chaiwat Khamchoo 

Current Position   Director of College of Politics and  

  Governance,  King Prajadhipok’s Institute 

Education  Ph.D. in Political Science, University of Washington 

 

ผู้สรุป 
Rapporteur 
ชื่อ – สกุล  นางสาวชมพูนุทตั้งถาวร

ตำแหน่งปัจจุบัน  นักวิชาการผู้ชำนาญการ 

  สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า 

การศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยตูลูส 

Name  Ms. Chompunoot Tangthavorn  

Current Position   Senior Academic,  

  Parliamentary Academic Support Office,  

  King Prajadhipok’s Institute 

Education  Master 2 (Master en droit) in Health law  

  (Droit de la santé), Université de Toulouse 1  

  (Capitole) 
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สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 

ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย 

กลุ่มย่อยที่ 3: ประชาธิปไตยกับความมั่นคงทางสังคม 
(Democracy and Societal Security) 

วิทยากร  
Panelists 
ชื่อ – สกุล นายเอ็นนูซื่อสุวรรณ

ตำแหน่งปัจจุบัน  ประธานกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ 

  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

การศึกษาสูงสุด  Master of Business Administration (Executive) 

  สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร ์

  จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

Name  Mr. Ennoo Suesuwan 

Current Position  Chairman, National Strategy Drafting Committee   

on Social Cohesion and Just Society 

Education  Master of Business Administration (Executive) 

  Chulalongkorn University 

 

ชื่อ – สกุล  รองศาสตราจารย์ดร.ภูเบศร์สมุทรจักร

ตำแหน่งปัจจุบัน  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

การศึกษาสูงสุด  บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ  

  หลักสูตรปริญญาเอกร่วมสาขาบริหารธุรกิจ (JDBA) 

Name AssociateProfessorDr.BhubateSamutachak

Current Position  Institute for Population and Social Research,  

  Mahidol University 

Education  Doctor of Business Administration in International Business 

 

ชื่อ – สกุล  นายแพทย์จเด็จธรรมธัชอารี

ตำแหน่งปัจจุบัน  เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

การศึกษาสูงสุด  ปริญญาเอก ด้านนโยบายสาธารณสุข  

  มหาวิทยาลัยลอนดอน 

Name  Dr.JadejThammatacharee

Current Position  Secretary-General of  

  the National Health Security Office 

Education  Ph.D. in Health Policy London School of Hygiene & Tropical Medicine 
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ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย 

Name  Nuno Cunha   
Nuno Cunha is an Economist with a specialization in Public Policy 
(Master from the University of York). With more than 20 years of 
experience in the area of social protection, Mr. Cunha worked first 
at the Ministry of Labour and Social Security of Portugal, before 
joining the ILO in 2005. In the ILO he worked in the Social 
Protection Department in Geneva, before moving to Africa and 
finally, since 2015, he is the Senior Social Protection Specialist of 
the Decent Work Technical Support Team for East and South-East 
Asia. In this quality he has been working closely with governments 
and social partners in the region, providing technical advice in 
several policy reforms in the area of social protection, including 
pension reforms and the extension to workers in all forms of work. 

 

ผู้ดำเนินรายการ 
Moderator 
ชื่อ – สกุล ดร.ศรัณยุหมั้นทรัพย์

ตำแหน่งปัจจุบัน  นักวิชาการผู้ชำนาญการ  

  สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง 

  สถาบันพระปกเกล้า 

การศึกษาสูงสุด  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

Name  Dr. Saranyu Mansap 

Current Position  Senior Academic, the Office of Promoting Politics  

  of the People, King Prajadhipok’s Institute 

Education  Ph.D. Thammasat University 
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ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย 

ผู้สรุป 
Rapporteur 
ชื่อ – สกุล ดร.เลิศพรอุดมพงษ์

ตำแหน่งปัจจุบัน  นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา  

  สถาบันพระปกเกล้า 

การศึกษาสูงสุด  ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Name Dr.LertpornUdompong

Current Position   Senior Academic, Research and Development Office,  

  King Prajadhipok’s Institute 

Education  Ph.D. in Education Research Methodology, 

  Chulalongkorn University 
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ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย 

กลุ่มย่อยที่ 4: ประชาธิปไตยและความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม 
(Democracy and Environmental Security) 

วิทยากร  
Panelists 
ชื่อ – สกุล ดร.ณัฐริกาวายุภาพนิติพน

ตำแหน่งปัจจุบัน  รองผู้อำนวยการ 

  องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

การศึกษาสูงสุด  Ph.D. Environmental Planning  

  Macquarie University, Sydney 

Name  Dr. Natarika Wayuparb Nitiphon 

Current Position  Deputy Director of  

  Thailand Greenhouse Gas Management Organization 

  (Public Organization) 

Education  Ph.D. Environmental Planning  

  Macquarie University, Sydney 

 

ชื่อ – สกุล  ดร.บัณฑูรเศรษฐศิโรตม์

ตำแหน่งปัจจุบัน  กรรมการกํากับกิจการพลังงานและ  

  ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   

การศึกษาสูงสุด  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

Name  Dr. Buntoon Srethasirote 

Current Position  Energy Regulatory Commission and Expert in  

  public health and environment  

Education  Ph.D. Doctor of Philosophy (Political Science)  

  Thammasat University 
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ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย 

ชื่อ – สกุล  นายนิวัฒน์ร้อยแก้ว

ตำแหน่งปัจจุบัน  ผู้อำนวยการสถาบันองค์ความรู้ท้องถิ่น  

  โรงเรียนแม่น้ำของ 

การศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี (ศึกษาศาสตร์บัณฑิต)  

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Name  Mr. Niwat Roykaew 

Current Position  The Mekong community’s advocacy 

Education  Bachelor’s Degree of Education ,Chiangmai University 

 

ชื่อ – สกุล  ดร.วิจารย์สิมาฉายา

ตำแหน่งปัจจุบัน  ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

การศึกษาสูงสุด  ปริญญาเอก Doctorate in Philosophy  

  (Environmental Engineering) University of Guelph,  

  Canada 

Name  Dr. Wijarn Simachaya  

Current Position  President of Thailand Environment Institute 

Education  Ph.D. Doctorate in Philosophy  

  (Environmental Engineering) University of Guelph,  

  Canada 

 

ชื่อ – สกุล นายจตุพรบุรุษพัฒน์

ตำแหน่งปัจจุบัน  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

การศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

  (การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม)   

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

Name Mr.JatupornBuruspat

Current Position  Permanent Secretary of Ministry of  

  Natural Resources and Environment 

Education  Master of Science (Forest Resource and Environmental 

Administration), Kasetsart University 
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ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย 

ผู้ดำเนินรายการ 
Moderator 
ชื่อ – สกุล นายศุภณัฐเพิ่มพูนวิวัฒน์

ตำแหน่งปัจจุบัน  ผู้อำนวยการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล  

  สถาบันพระปกเกล้า 

การศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท Conflict Analysis and Management,  

  Royal Roads University 

  ปริญญาโทด้านอาชญวิทยา  

  มหาวิทยาลัย Utah สหรัฐอเมริกา 

Name  Mr. Supanat Permpoonwiwat 

Current Position   Director of The Office of Peace and Governance  

  King Prajadhipok’s Institute 

Education  Master of Arts in Conflict Analysis and Management,  

  Royal Roads University 

  Master of Public Administration (MPA) 

  Area of concentration: Criminal Justice Administration 

  University of Utah, USA 

 

ผู้สรุป 
Rapporteur 
ชื่อ – สกุล นายชลัทประเทืองรัตนา

ตำแหน่งปัจจุบัน  นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 

  สถาบันพระปกเกล้า 

การศึกษาสูงสุด  ปริญญาเอก ด้านพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต   

สาขาวิชาสันติศึกษา 

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

Name  Mr. Chalat Pratheuangrattana 

Current Position   Current Position Senior Academic,  

  The office for Peace and Governmence,  

  King prajadhipok’s Institute 

Education  Graduate School, Mahachulalongkornrajavidyalaya University 

  Doctor of Philosophy (Peace Studies) 
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ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย

กลุ่มย่อยที่5:ประชาธิปไตยโลกาภิวัตน์และการพลิกผันทางเศรษฐกิจ
(Democracy,GlobalizationandEconomicDisruption)

วิทยากร 
Panelists
ชื่อ – สกุล  ดร.บัณฑิต นิจถาวร 
ตำแหน่งปัจจุบัน  ประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคม 
  และธรรมาภิบาล 
การศึกษาสูงสุด  ปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยลาโทรบ 
Name  Dr. Bandid Nijthaworn, 
Current Position  Chairman of the Foundation for  
  Public Policy and Good Governance 
Education  Ph.D. of Economics from La trobe University 
 
ชื่อ – สกุล  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติ ศรีแสงนาม     
ตำแหน่งปัจจุบัน  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
การศึกษาสูงสุด  Ph.D. in Economics จาก University of Melbourne  
  Australia 
Name  Associate Professor Dr. Piti Srisangnam 
Current Position  Faculty of Economics, Chulalongkorn University 
Education  Ph.D. in Economics from University of Melbourne  
  Australia 

 

ชื่อ – สกุล  รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร   

ตำแหน่งปัจจุบัน  นักวิชาการเกียรติคุณของสถาบันวิจัยเพื่อ  

  การพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 

การศึกษาสูงสุด  ปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ 

  มหาวิทยาลัยฮาวาย 

Name  Associate Professor Dr. Nipon Poapongsakorn 

Current Position  Thailand Development Research  

  Institute Foundation (TDRI) 

Education  Ph.D. Econ, University of Hawaii 
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ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย 

ชื่อ – สกุล นายสมโภชน์อาหุนัย

ตำแหน่งปัจจุบัน  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

  บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)  

การศึกษาสูงสุด  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

  (วิศวกรรมพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม)  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

Name Mr.SomphoteAhunai

Current Position  Chief Executive Officer of  

  Energy Absolute Public Company Limited 

Education  Honorary Doctorate in Engineering Program 

 

 

ชื่อ – สกุล นายมนตรีมหาพฤกษ์พงศ์

ตำแหน่งปัจจุบัน  รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

การศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท Master of Business Administration,  

  Boston University, U.S.A. 

Name  Mr. Montri Mahaplerkpong 

Current Position  Vice Chairman of the Federation of Thai Industries  

Education  Master of Business Administration,  

  Boston University, U.S.A. 

 

ผู้ดำเนินรายการ 
Moderator 
ชื่อ – สกุล นางณัชชาภัทรอมรกุล 

ตำแหน่งปัจจุบัน  นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

การศึกษาสูงสุด  ปริญญาโทเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 

  มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ 

Name Mrs.NatchapatAmorngul

Current Position  Expert Academic, College of Politics and Governance,  

  King Prajadhipok’s Institute 

Education  Master of Arts (Southeast Asian Studies)  

  National University of Singapore 



ประวัติ
วิทย

ากรกลุ่มย่
อ
ย
ที่1-5

22�การประชุมวิชาการ 
สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 

ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย 

ผู้สรุป 
Rapporteur 
ชื่อ – สกุล  นางสาวธีรพรรณใจมั่น 

ตำแหน่งปัจจุบัน  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา 

การศึกษาสูงสุด  พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

Name Ms.TeeraphanJaiman

Current Position  Director, Parliamentary Academic Support Office,  

  King Prajadhipok’s Institute 

Education  Master of Science (Community Development) 

  Thammasat University 
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ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย 

ประวัติผู้ดำเนินรายการ การนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย 
Moderated 
ชื่อ – สกุล ดร.ถวิลวดีบุรีกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา  

  สถาบันพระปกเกล้า 

การศึกษาสูงสุด  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

Name  Dr. Thawilwadee Bureekul 

Current Position   Director of Research and Development Office 
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