
241

◆ การพัฒนายุทธศาสตร์การป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ส�าหรับหมู่บ้านชายแดนไทยกับกัมพูชา : ◆

กรณีศึกษาบ้านเขาดิน ต�าบลคลองหาด อ�าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

Saint John’s Journal

วารสารเซนต์จอห์น

*	 นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

**	 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

***	อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

การพัฒนายุทธศาสตร์การป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่

ส�าหรับหมู่บ้านชายแดนไทยกับกัมพูชา : 

กรณีศึกษาบ้านเขาดิน ต�าบลคลองหาด 

อ�าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

Strategy Development on the Prevention of Non-

Traditional Threats for Thai-Cambodia Border 

Villages: A Case Study of Khaodin Village, Tambol 

Khlonghad, Khlonghad District, Sakeo Province

ศรายุทธ บุญจือ Sarayut boonjue*

สุพจน์ แสงเงิน supot Sangghen**

ภาณุพงศ์ สามารถ Pharnupong samart***

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	1)	ระดับภัยคุกคามรูปแบบใหม่	2)	สาเหตุปัญหาภัยคุกคาม

รูปแบบใหม่	3)	พฒันายทุธศาสตร์การป้องกันภัยคกุคามรปูแบบใหม่	และ	4)	ประเมนิยทุธศาสตร์	การป้องกัน

ภัยคุกคามรูปแบบใหม่	ของหมู่บ้านเขาดิน	ต�าบลคลองหาด	อ�าเภอคลองหาด	จังหวัดสระแก้ว	ใช้แบบของ

การวิจัยและพัฒนา	ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน	ระหว่าง	วิธีวิจัยเชิงปริมาณ	และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	

1)	ประชากรเชงิปริมาณ	ได้แก่	หัวหน้าครอบครวัทีอ่าศยับ้านเขาดนิ	244	คน	2)	ผู้ให้ข้อมลูส�าคญัเชงิคณุภาพ	

40	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ	ได้แก่	แบบสอบถาม	และแบบประเมิน	2)	เครื่อง

มือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ	 ได้แก่	 แบบสัมภาษณ์ระดับลึก	 ประเด็นการระดมสมอง	 และ

ประเด็นการสนทนากลุ่ม	 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป	 สถิติที่ใช้ใน

การวเิคราะห์ข้อมลู	ได้แก่	สถิต	ิร้อยละ	ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	วเิคราะห์ข้อมลูเชงิคณุภาพโดย

วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา	
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	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่	 ในภาพรวม	 พบว่า

มีความคิดเห็นต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่	 อยู่ในระดับน้อย	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ด้านที่มีระดับ

ภัยคุกคามรูปแบบใหม่มากที่สุดคือ	 ด้านการท�าลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	 รองลงมาคือ	 ด้านแรงงาน

ต่างด้าว	รองลงมาอกีคอื	ด้านโรคระบาดตามแนวชายแดน	และด้านยาเสพตดิ	2)	ผลการศกึษาสาเหตปัุญหา

ภัยคุกคามรูปแบบใหม่	พบว่า	(1)	ปัญหาด้านยาเสพติด	สาเหตุ	ได้แก่	การขนย้ายยาเสพติดจะใช้ชายแดน

เป็นทางผ่านเพื่อไปสู่เมืองใหญ่ของทั้งสองประเทศ	 (2)	 ปัญหาด้านแรงงานต่างด้าว	 สาเหตุ	 ได้แก่	 งาน

บางประเภทคนในประเทศไม่ท�าเป็นเหตุให้ประเทศขาดแรงงาน	 จึงท�าให้ต้องใช้แรงงานจากประเทศเพื่อน

บ้าน	 มีนายหน้าแอบลักลอบเอาคนเข้าไปท�างานในเมืองหลวงโดยไม่ถูกกฎหมายและไม่สามารถตรวจสอบ

ทะเบยีนราษฎร	(3)	ปัญหาด้านโรคระบาดตามแนวชายแดนไทยกัมพชูา	สาเหตจุากการให้ข้อมลูของทางกัมพชูา

ต้องผ่านการคดักรองก่อนส่งข้อมลูมา	ท�าให้ยากต่อการควบคมุโรค	ทางกัมพชูายงัไม่ให้ความร่วมมอืเท่าทีค่วร

ท�าให้อาจมีการระบาดของโรคและเป็นผลกระทบต่อประเทศไทย	 (4)	 ปัญหาด้านการท�าลายทรัพยากรและ

สิง่แวดล้อม	สาเหตจุากชาวบ้านยงัไม่จัดเก็บขยะของแต่ละครวัเรอืน	ยงัไม่ตระหนักถึงปัญหา	ส่วนการท�าลายป่า

ทัง้ไทย–กัมพชูายงัขาดความร่วมมอืกันในเรือ่งของการสอดส่องผู้ทีล่กัลอบตดัไม้	3)	ผลการพฒันายทุธศาสตร์

การป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่	 ประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	 4	 ด้าน	 ได้แก่	 (1)	 ด้านการป้องกัน

ยาเสพติด	(2)	ด้านการป้องกันแรงงานต่างด้าว	(3)	ด้านการป้องกันโรคระบาดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา	

(4)	 ด้านการป้องกันการท�าลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	กลยุทธ์	 พบว่า	 มี	 4	ด้าน	 (1)	 ด้านการป้องกัน

ยาเสพตดิ	ได้แก่	โครงการเยาวชนชายแดนต้านภัยยาเสพตดิและโครงการสอดส่องและรายงานตาสบัปะรด	

(2)	 ด้านแรงงานต่างด้าว	 ได้แก่	 โครงการตระหนักภัยจากแรงงานต่างด้าวและโครงการเป็นหูเป็นตา	 และ

สอดส่องแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามา	 (3)	 ด้านการป้องกันโรคระบาดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา

ได้แก่	โครงการพฒันาสมัพนัธ์บุคลากรหมูบ้่านด้านสาธารณสขุ	และโครงการพบปะผู้น�าชมุชนไทยกับกัมพชูา	

(4)	 การป้องกันการท�าลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	 ได้แก่	 โครงการรักษาความสะอาดขยะครัวเรือน

และโครงการความร่วมมือภาครัฐ	 ในการสอดส่องและรักษาสิ่งแวดล้อม	 4)	 ผลการประเมินยุทธศาสตร์

การป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่	 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่	 4	 ด้าน	 (1)	 ด้านการป้องกันยาเสพติด	

พบว่า	มีมาตรฐานอยูใ่นระดบัดมีาก	(2)	ด้านแรงงานต่างด้าว	พบว่า	มมีาตรฐานอยูใ่นระดบัด	ี(3)	ด้านการป้องกัน

โรคระบาดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา	 พบว่า	 มีมาตรฐานอยู่ในระดับดี	 มาตรฐานความเหมาะสม

(4)	การป้องกันการท�าลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	พบว่า	มีมาตรฐานอยู่ในระดับดี 

ค�าส�าคัญ: ยุทธศาสตร์; ภัยคุกคามรูปแบบใหม่; ชายแดนไทยกับกัมพูชา  
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Abstract

 The purposes of this research were to study 1) the level of the non-traditional 

threats, 2) the cause of the non-traditional threats, 3) the strategy development for 

the prevention of non-traditional threats, 4) the evaluation of the strategy for the 

prevention of non-traditional threats in Khaodin village, Tambol Khlonghad,

Khlonghad District, Sakeo Province. The study employed mixed methodologies of 

qualitative and quantitative researches. The surveying, in-depth interviews, brainstorming 

sessions, and focus group discussions with 40 key informants were instruments to 

collect qualitative data which were analyzed through content analysis. Whereas the 

strategy assessment forms and the questionnaire were used to collect quantitative data 

from 244 households in Khaodin village, Tambol Khlonghad, Khlonghad District, 

Sakeo Province. The quantitative data were analyzed by a computer software program 

through descriptive statistics including percentage, mean, and standard deviation.

 The research findings revealed as follows:

 1) In the overall picture, the local opinion of the non-traditional threats was 

at low level. While the opinion of natural resources extraction and environmental 

degradation was at the highest rank in the collective concerns of the villagers, followed 

by the foreign migrant labor influx, the threats of cross-border and transmittable 

diseases and the narcotic-related threats;

 2) The root causes of the non-traditional threats were: (1)the threat of narcotics 

increased when the narcotics were transported across Thai-Cambodia border to big 

cities and through their villages or vice versa; (2) foreign labor influx into labor-

intensive jobs which local Thai do not want to engage in, and the labor shortage 

contributed to illegal smuggling of the unskilled and unregistered laborers from the 

neighboring country; (3) Situations of border-prone diseases are intensifying as official 

information from Cambodia was found to be self-censored and lacking, thus affecting 

the prevention program of Thailand; (4) Environmental degradation and depletion of 

natural resources were caused by poor trash management systems at the households 

and community levels as well as the deforestation;
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 3) As for the results of the strategy for the prevention of non-traditional threats: 

(3.1) there was a project for border youth surveillance against narcotics, (3.2) there 

was a project for awareness of unregulated migrant workers and civil monitoring 

task forces, (3.3) there was a project for local health networks within the border 

villages and community leader meetings between Thailand and Cambodia related to 

the cross-border diseases, and (3.4) there was a project for clean household trash 

system and state cooperation for the surveillance and conservation of environment;

 4) The results of prevention strategy showed that (4.1) there was a useful 

standard for drug prevention, (4.2) there was a useful standard against the foreign 

labor, (4.3) there was a useful and appropriate standard against the diseases along 

Thai-Cambodian border, (4.4) there was a highly practical, accurate and suitable 

standard for the prevention of natural resources extraction and environment 

degradation.

Keywords: Strategy, Non-Traditional Threats, Thai-Cambodian Border
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บทน�ำ

 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายหลังการสิ้นสุดของยุคสงครามเย็น ประเทศสมาชิก

อาเซียนได้เพิ่มระดับความร่วมมือในด้านการเมืองและความมั่นคง เพื่อเสริมสร้างและธ�ารงไว้ซ่ึง

สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค โดยเน้นการแก้ไขปัญหาและลดความขัดแย้งโดยสันติวิธี เพื่อ

การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข การแก้ปัญหาภัยคุกคามตามแบบดั้งเดิม (Traditional Threat) ที่เน้น

การใช้ก�าลังทหารเข้าไปแก้ไขปัญหาระหว่างกันมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย และเนื่องจากสถานการณ์

ความมั่นคงในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งมีรูปแบบที่หลากหลายและซับซ้อน

มากขึ้น หรือที่เรียกว่า ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (Non–Traditional Threat) ซึ่งเป็นภัยคุกคามรูปแบบ

ใหม่หรอืภัยคุกคามหลายมติิ ซ่ึงประเทศสมาชิกอาเซียนต้องเผชิญอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ โดยภัยคุกคาม

รูปแบบใหม่นี้ ครอบคลุมมากไปกว่ามิติทางทหาร เพราะรวมถึงการก่อการร้าย การก่อความไม่สงบ

การท�าร้ายผู้บริสุทธิ์ การค้ามนุษย์ ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการเคลื่อนย้ายทุนระหว่างประเทศของ

บรรษัทข้ามชาติที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ (อ�าพา แก้วก�ากง, 2558: 88) เนื่องจากประเทศไทย

มีพรมแดนทางบกติดต่อกับเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ อันได้แก่ เมียนมา ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย

เป็นระยะทางทั้งสิ้นกว่า 5,653 กิโลเมตร ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านส่วนใหญ่ของไทย ยังมีปัญหาทั้ง

ด้านสงัคม เศรษฐกิจ และการเมอืง รวมทัง้มข้ีอจ�ากดัในการบรหิารจดัการชายแดน ท�าให้คาดการณ์ได้ว่า 

ปัญหาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ยาเสพติด การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ และอาชญากรรม

ข้ามชาติรูปแบบต่าง ๆ จะขยายตัวมากขึ้น จากการเชื่อมโยงกันมากขึ้น ปัญหาบางประการที่หมดไป

แล้ว อาจหวนกลับมา เช่น การระบาดของโรคร้ายแรง อันเป็นการสร้างความท้าทายต่อปัญหาความ

มั่นคง โดยเฉพาะบริเวณแนวชายแดน (สมชาย ธรรมสุทธิวัฒน์ และฉลองรัฐ เจริญศร, 2558: 55)

 เส้นเขตแดนระหว่างประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ มีความส�าคัญน้อยลง แต่อย่างไรก็ตาม

ความส�าคัญของเส้นแบ่งเขตแดนในภาพรวมของประชาคมอาเซียนนัน้เพิม่มากขึน้ พจิารณาจากบรบิท

ด้านความมั่นคงของประชาคมอาเซียน พบว่าภัยคุกคามและความท้าทายที่กระทบต่อความมั่นคง

ของชาติ ได้แก่ 1) ภัยคุกคามตามแบบดั้งเดิม (Traditional Threats) การถูกรุกรานด้วยก�าลังรบตาม

แบบขนาดใหญ่ ซ่ึงอาจเกิดจากความขัดแย้งตามแนวชายแดน หรือเพื่อการรักษาผลประโยชน์ของ

ประเทศซึ่งเป็นภัยคุกคามแบบดั้งเดิม มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยลง แต่เมื่อเกิดขึ้น จะส่งผลกระทบร้ายแรง

มากที่สุด 2) ปัญหาตามแนวชายแดนและการบริหารจัดการชายแดนที่ส่งผลให้เกิดภัยคุกคามรูปแบบ

ใหม่หรือภัยคุกคามหลายมิติ (สวานสโตรม, 2005) ประเทศไทยมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อน

บ้านกว่า 5,656 กม. ในพื้นที่ 31 จังหวัด มีจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ ตามกฎหมาย 86 แห่ง และ

ในอนาคต จะมีการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าเป็นจุดผ่านแดนถาวรเพิ่มเติม แต่ไทยยังมีข้อจ�ากัดใน

การบริหารจัดการชายแดน ซ่ึงจากการประเมินสถานการณ์ความมั่นคงบริเวณชายแดนของทุกพื้นที่ 
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พบปัญหาความมั่นคงที่ส�าคัญ โดยเฉพาะพรมแดนด้านท่ีติดต่อกับเมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา 

ได้แก่ ปัญหาเขตแดน ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การลักลอบค้ายาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย การค้า

มนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงความไม่พร้อมของประเทศเพื่อนบ้านในระบบ

การควบคุมชายแดน ส่วนด้านมาเลเซีย ปัญหาส�าคัญคือ การค้าน�้ามันเถื่อนและการลับลอบน�าเข้า

สิ่งผิดกฎหมาย ปัญหาบุคคลสองสัญชาติ ซ่ึงเช่ือมโยงกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้ง

ปัญหาที่หมดไปแล้ว อาจอุบัติใหม่อีกครั้ง เช่น การระบาดของโรคร้ายแรง ขณะที่ปัญหาใหม่จะ

ขยายตัวมากขึ้น (คอร์คแมซ, 2008)

 ส�าหรับการบริหารจัดการชายแดนของไทยและกัมพูชา ชายแดนไทย–กัมพูชา มีความยาว 

798 กม. พาดผ่านจังหวัดชายแดนไทย 7 จังหวัด โดยมีจุดผ่านแดน 17 แห่ง (จุดผ่านแดนถาวร

6/ จุดผ่อนปรนการค้า 10/ จุดผ่อนปรนเพื่อการท่องเที่ยว 1 (ช่องทางขึ้นปราสาทพระวิหาร) และ 

มีจุดผ่านแดนที่อยู่ระหว่างด�าเนินการเปิดใหม่/ ยกระดับ 9 แห่ง โดยประเทศทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกัน

ที่จะพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาให้เป็น ชายแดนแห่งสันติภาพ มิตรภาพและความเจริญรุ่งเรือง 

โดยจะยกระดับและเปิดจุดผ่านแดนใหม่อีก 4 จุด เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณการขนส่งสินค้าและ

การเดินทางไปมาหาสู่กันของประชาชนในบริเวณพื้นที่ชายแดนรวมไปถึง การยกระดับจุดผ่อนปรน

การค้า บ้านเขาดิน จังหวัดสระแก้ว–จังหวัดพระตะบอง เป็นจุดผ่านแดนถาวร ตามผลการประชุม

คณะกรรมาธกิารร่วมว่าด้วยความร่วมมอืทวภิาคีไทย–กัมพชูา ครัง้ที ่9 เมือ่วนัที1่5-16 มกราคม 2558 

และการหารือระหว่างการเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี เนื่องจากมีมูลค่าปริมาณ

การค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นจุดที่มีศักยภาพ และได้รับการพิจารณาจากหน่วยงานด้าน

ความมัน่คงคือกองทพับก ให้เป็นหมูบ้่านในโครงการ หมูบ้่านคู่ขนานชายแดนไทยกบักมัพชูา โดยขนาน

คู่กับหมู่บ้านกิโล 13 จังหวัดพระตะบอง ของกัมพูชา เพื่อรองรับกับการเผชิญภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

ซ่ึงพบว่าปัญหาตามแนวชายแดน ได้แก่ ยาเสพติดให้โทษแรงงานต่างด้าว โรคระบาดชายแดน

การท�าลายทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น (บัญญัติ สาลี, 2552: 60) 

 จากทีก่ล่าวมาผู้วจัิยจึงมคีวามสนใจทีจ่ะศึกษายทุธศาสตร์ป้องกนัภัยคุกคามรปูแบบใหม่ส�าหรบั

หมู่บ้านชายแดนไทยกับกัมพูชา : กรณีศึกษาบ้านเขาดิน ต�าบลคลองหาด อ�าเภอคลองหาด จังหวัด

สระแก้ว เนื่องจากเป็นชุมชนหมู่บ้านชายแดน ที่ก�าลังได้รับการพัฒนาจากจุดผ่อนปรนการค้า ซึ่งเป็น

การเปิดฝ่ายเดียว เป็นจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ มีความเปราะบางต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยผล

การศึกษาจะได้ยทุธศาสตร์การป้องกนัด้านความมัน่คงรปูแบบใหม่ทีเ่หมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิ สงัคม 

และวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นในอนาคต
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย

 1. เพื่อศึกษาระดับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ หมู่บ้านเขาดิน ต�าบลคลองหาด อ�าเภอคลองหาด 

จังหวัดสระแก้ว

 2. เพื่อศึกษาสาเหตุปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ หมู่บ้านเขาดิน ต�าบลคลองหาด อ�าเภอ

คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

 3. เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ หมู่บ้านเขาดิน ต�าบลคลองหาด 

อ�าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

 4. เพือ่ประเมนิยุทธศาสตร์การป้องกันภัยคุกคามรปูแบบใหม่ หมูบ้่านเขาดิน ต�าบลคลองหาด 

อ�าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

	 1.	แบบของกำรวิจัย	

  ใช้แบบของการวิจัยและพัฒนา ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน ระหว่างระเบียบวิธีวิจัย

เชิงคุณภาพ และระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก

	 2.	ประชำกร

  ผู้วิจัยได้ก�าหนดประชากรตามระเบียบวิจัยดังนี้ 1) เชิงปริมาณ ประชากร ได้แก่ หัวหน้า

ครอบครัว ที่อาศัยบ้านเขาดิน อ�าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว จ�านวน 244 คน 2) เชิงคุณภาพ 

ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ จ�านวน 40 คน ได้แก่ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง บ้านเขาดิน อ�าเภอคลองหาด จังหวัด

สระแก้ว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ ในการสัมภาษณ์ระดับลึก จ�านวน 16 คน 

กลุ่มผู้เข้าร่วมระดมสมอง จ�านวน 15 คน กลุ่มผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม จ�านวน 9 คน 

	 3.	เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

  เครื่องมือที่ ใช ้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้  แบ ่งตามระเบียบวิธีวิ จัยดังนี้ 

1) เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูเชิงปรมิาณ ม ี2 ชุด ได้แก่ 1) แบบสอบถาม 2) แบบประเมนิ

ยทุธศาสตร์ เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเชิงคุณภาพ ม ี3 ชุด ได้แก่ 1) แบบสมัภาษณ์ระดับลกึ

2) ประเด็นการระดมสมอง 3) ประเด็นการสนทนากลุ่ม 
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	 นิยำมศัพท์เฉพำะ

 ยุทธศาสตร์ หมายถึง การวางแผน ก�าหนดวิธีการ และเป้าหมาย ในระยะยาว ในที่นี ้

หมายถึง ยุทธศาสตร์ป้องกันส�าหรับหมู่บ้านชายแดนไทย 

 ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ หมายถึง วัตถุ สิ่งของ ตัวบุคคล หรือสิ่งอ่ืนใดที่เป็นตัวแทนของ

การกระท�าอันตรายต่อทรพัย์สนิ ทีไ่ม่ใช่การรบ แต่เกีย่วข้องกบัการด�ารงชีวิตของมนษุย์ ความมัน่คงของ

มนษุย์ ได้แก่ ยาเสพติด แรงงานต่างด้าว โรคระบาดชายแดน และการท�าลายทรพัยากรและสิง่แวดล้อม 

กรอบแนวคิดของกำรวิจัย
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กรณีศึกษาบ้านเขาดิน ต�าบลคลองหาด อ�าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

 4.	กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

  การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�าหนดขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามวัตถุประสงค์

ของการวิจัยดังนี้

  4.1 ศึกษาระดับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ หมู่บ้านเขาดิน ต�าบลคลองหาด อ�าเภอคลองหาด 

จังหวัดสระแก้ว โดยการน�าแบบสอบถามไปแจกจ่ายให้แก่หัวหน้าครอบครัว เพื่อท�าการตอบแบบ

สอบถามและส่งคืนแก่ผู้วิจัย การจัดเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้วจิยัได้จดัเกบ็ข้อมลูจากประชากร จ�านวน 244 คน 

โดยการแจกแบบสอบถาม จนครบตาม จ�านวน 244 ชุด ขั้นตอนนี้ใช้ระยะเวลา 3 เดือน ผลจาก

การศึกษาระดับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ หมู่บ้านเขาดิน ต�าบลคลองหาด อ�าเภอคลองหาด จังหวัด

สระแก้ว น�าไปสู่การศึกษาสาเหตุปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ หมู่บ้านเขาดิน ต�าบลคลองหาด

อ�าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ต่อไป

  4.2 ศึกษาสาเหตุปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ หมู่บ้านเขาดิน ต�าบลคลองหาด อ�าเภอ

คลองหาด จังหวดัสระแก้ว โดยการสมัภาษณ์เชิงลกึ จ�านวน 16 คน เพือ่ศึกษาสาเหตุปัญหาภัยคุกคาม

รูปแบบใหม่ หมู่บ้านเขาดิน อ�าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้วในขั้นตอนนี้ใช้ระยะเวลา 2 เดือน

ผลจากการศึกษาสาเหตุปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ หมู่บ้านเขาดิน อ�าเภอคลองหาด จังหวัด

สระแก้ว น�าไปสูก่ารพฒันายุทธศาสตร์ การป้องกันภัยคุกคามรปูแบบใหม่ หมูบ้่านเขาดิน ต�าบลคลองหาด 

อ�าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

  4.3 พัฒนายุทธศาสตร์การป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ของหมู่บ้านเขาดิน ต�าบล

คลองหาด อ�าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โดยการจัดประชุมระดมความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

จ�านวน 15 คน ได้แก่ 1) ผู้รู้เก่ียวกับการสร้างยุทธศาสตร์ 2) นายทหารโครงการยุทธศาสตร์

หมู่บ้านชายแดน 3) ผู้น�าชุมชนและ คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การป้องกันภัย

คุกคามรูปแบบใหม่ ของหมู ่บ้านเขาดิน ต�าบลคลองหาด อ�าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

ในขั้นตอนนี้ใช้ระยะเวลา 3 เดือน โดยได้น�าข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม มาใช้เป็น

แนวทางในการจัดท�าร่างยุทธศาสตร์ ผลจากการสร้างยุทธศาสตร์ น�าไปสู่การประเมินการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ของหมู่บ้านเขาดิน ต�าบลคลองหาด อ�าเภอคลองหาด 

จังหวัดสระแก้ว

  4.4 ประเมินยุทธศาสตร์การป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ของหมู่บ้านเขาดิน ต�าบล

คลองหาด อ�าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โดยการจัดสนทนากลุ่ม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน

9 คน เพือ่ประเมนิยทุธศาสตร์ การป้องกันภัยคุกคามรปูแบบใหม่ ของหมูบ้่านเขาดิน อ�าเภอคลองหาด 

จงัหวดัสระแก้ว ขัน้ตอนนีใ้ช้ระยะเวลา 2 เดือน ผลจากการประเมนิยุทธศาสตร์การป้องกนัภัยคุกคาม
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◆ ศรายุทธ บุญจือ สุพจน์ แสงเงิน ภาณุพงศ์ สามารถ ◆

รปูแบบใหม่ ของหมูบ้่านเขาดิน อ�าเภอคลองหาด จังหวดัสระแก้ว น�าไปสูก่ารปรบัปรงุยทุธศาสตร์ตาม

ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ ได้ยุทธศาสตร์การป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ของหมู่บ้านเขาดิน 

ต�าบลคลองหาด อ�าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ฉบับสมบูรณ์ 

	 5.	กำรวิเครำะห์ข้อมูล

  5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยน�าข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี ใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ระดับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ หมู่บ้านเขาดิน ต�าบลคลองหาด 

อ�าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

  5.2 วเิคราะห์ข้อมลูเชิงคุณภาพโดยวิธกีารวิเคราะห์เนือ้หา ทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์ การระดม

สมอง และการสนทนากลุ่ม ผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ สามารถ สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ

จากการวิจัย ตามล�าดับดังต่อไปนี้

สรุปและอภิปรำยผล 

 การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจะได้สรุปและอภิปรายผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

	 1.	ผลกำรศึกษำระดับภัยคุกคำมรูปแบบใหม่	 หมู่บ้ำนเขำดิน	 ต�ำบลคลองหำด	 อ�ำเภอ

คลองหำด	จังหวัดสระแก้ว

  1.1 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ หมู่บ้านชายแดนไทยกับ

กัมพูชา ด้านยาเสพติด ในภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ด้านยาเสพติด ใน

ระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ด้านยาเสพติดที่เป็นภัยคุกคามมาก

ทีส่ดุคือยาบ้า แสดงให้เหน็ว่าชาวบ้านไม่ค่อยตระหนกัเรือ่งยาเสพติด แต่ทางเจ้าหน้าทีด้่านความมัน่คง 

ก็ยังให้ความส�าคัญต่อปัญหายาเสพติดบริเวณชายแดน สอดคล้องกับ ราบาซา และชอล์ค (2012) 

ศึกษาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ที่เกิดขึ้นบริเวณพรมแดน ทางน�้าระหว่างสามประเทศ อันได้แก่

ฟิลปิปินส์ มาเลเซียและอินโดนเีซีย พบว่า ยทุธศาสตร์ความมัน่คงของฟิลปิปินส์ ซ่ึงพรมแดนระหว่าง

สามประเทศนี้ประสบปัญหาความมั่นคงอย่างต่อเน่ือง มีปัญหาความมั่นคงอันเกิดจากโจรสลัด

การลกัพาตัวและการขนสนิค้าเถ่ือนและยาเสพติด จากกลุม่อาบเูซยาฟ ซ่ึงเป็นกลุม่ทีม่คีวามเกีย่วข้อง

กับอัลไคดาอันเป็นปัญหาความมั่นคงภายในของฟิลิปปินส์ 
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◆ การพัฒนายุทธศาสตร์การป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ส�าหรับหมู่บ้านชายแดนไทยกับกัมพูชา : ◆

กรณีศึกษาบ้านเขาดิน ต�าบลคลองหาด อ�าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

  1.2 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ หมู่บ้านชายแดนไทยกับ

กัมพูชา ด้านแรงงานต่างด้าว (N = 244) ในภาพรวมพบว่ามีความคิดเห็นต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัญหาที่เกิดจากแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิด

กฎหมาย เป็นภัยคุกคามมากที่สุด ซึ่งสอดคล้อง อดิเรก ฟั่นเขียว (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์

มาตรการป้องกนั บรรเทาและแก้ไขผลกระทบ จากปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในอ�าเภอแม่สอด 

จังหวัดตาก ว่าแรงงานต่างด้าวส่งผลกระทบที่เป็น ผลเสียมากกว่าผลดี ท�าให้เกิดอาชญากรรม

ความไม่ปลอดภัย และความมั่นคง การแย่งงานคนในพื้นที่ การเสพและจ�าหน่ายยาเสพติด ชุมชน

แออัด การทิ้งขยะมูลฝอย ท�าลายสิ่งแวดล้อม ปัญหาขอทานและคนเร่ร่อน อีกทั้งไม่มีความรู้

ด้านสาธารณสุข สุขอนามัยและ โรคติดต่อ 

  1.3 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ หมู่บ้านชายแดนไทยกับ

กัมพูชา ด้านโรคระบาดตามแนวชายแดน (N = 244) ในภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นต่อภัยคุกคาม

รปูแบบใหม่ ด้านโรคระบาดตามแนวชายแดน อยูใ่นระดับน้อย เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อพบว่า ภัยคุกคาม

รูปแบบใหม่ด้านโรคระบาดตามแนวชายแดน โรคมาลาเรีย เป็นภัยคุกคามมากที่สุด สอดคล้องกับ

ธอมป์สัน (2004) เสนอให้มีการศึกษาเรื่องภัยคุกคามในแง่มุมความมั่นคงของมนุษย์เพิ่มขึ้น ส�าหรับ

ประเทศจนี นอกจากจะพยายามแก้ไขปัญหาภัยคุกคามภายในประเทศจากการเพิม่จ�านวนของผู้ติดเช้ือ

เอชไอว/ีเอดส์ ต้ังแต่ศตวรรษที ่20 แล้วนัน้ จนียงัให้ความส�าคัญกับพรมแดน เพราะการเดินทางระหว่าง

ประเทศเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการกระจายของไวรัส จีนได้ร่วมมือกับอาเซียนจัดต้ังกองทุนเพื่อ

สาธารณสขุระหว่างจีนกบัอาเซียนขึน้ เพือ่ป้องกนัและปราบปรามการแพร่ขยายของโรคติดต่อระหว่าง

ประเทศ 

  1.4 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ หมู่บ้านชายแดนไทยกับ

กมัพชูา ด้านการท�าลายทรพัยากรและสิง่แวดล้อม (N = 244) ในภาพรวมพบว่า มคีวามคิดเหน็ต่อภัย

คุกคามรปูแบบใหม่ ด้านการท�าลายทรพัยากรและสิง่แวดล้อม อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกบั 

สวานสโตรม (2005) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ภัยคุกคามแบบดั้งเดิมและภัยคุกคามรูปแบบใหม่

ภูมิภาคเอเชียกลาง พบว่า ปัจจัยภายในประเทศที่ส�าคัญที่ท�าให้รัฐในมหาเอเชียกลางอ่อนแอ ได้แก่ 

ปัญหาทจุรติคอร์รปัชันและอิทธพิลของภาคส่วนธรุกจิทีก่ดดันการเมอืงในประเทศ ปัญหาอาชญากรรม

ที่ท�าลายความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ปัญหายาเสพติดการก่อการร้าย และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็น

ส�าคัญ



252

◆ ศรายุทธ บุญจือ สุพจน์ แสงเงิน ภาณุพงศ์ สามารถ ◆

	 2.	ผลกำรศึกษำสำเหตุปัญหำภัยคุกคำมรูปแบบใหม่	 หมู่บ้ำนเขำดิน	 ต�ำบลคลองหำด	

อ�ำเภอคลองหำด	จังหวัดสระแก้ว	

  ผลการศึกษาสาเหตุปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ หมู่บ้านเขาดิน อ�าเภอคลองหาด

จังหวัดสระแก้ว พบว่า

  2.1 ด้านยาเสพติด ได้แก่ 1) มีการน�ายาเสพติดจากประเทศไทยเข้าไปขายในประเทศ

กัมพูชา จากเมื่อก่อนยาเสพติดมาจากประเทศกัมพูชา 2) ประชาชนบางกลุ่มไม่รู้ว่ายาเสพติดเป็นสิ่ง

ผิดกฎหมาย หากน�าเข้ามาในประเทศไทยจะมีความผิดฐานครอบครองเพื่อจ�าหน่ายยาเสพติดใน

ประเทศไทย 3) มีการผลิตยาเสพติดเป็นจ�านวนมากเพื่อสต็อกไว้ ซ่ึงเมื่อจับยาบ้าล็อตใหญ่ได้ก็มี

ยาเสพติดทีส่ามารถเข้ามาทดแทนได้ทนัทีเหมอืนกนั 4) การขนย้ายยาเสพติดจะใช้ชายแดนเป็นทางผ่าน

เพื่อไปสู่เมืองใหญ่ของทั้งสองประเทศ โดยผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ ให้ความส�าคัญกับปัญหายาเสพติด โดย

เฉพาะในกลุม่วัยท�างานทีเ่ป็นก�าลงัส�าคัญของหมูบ้่าน ปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน สอดคล้องกบั 

ชนินทร สวณภัคดี (2554: 76) ได้ท�าการวิจัยเรื่องนโยบายความมั่นคงของมนุษย์ในหมู่บ้านชายแดน

ไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว ผลการศึกษาพบว่า ช่วงก่อนยุคเขมรแดง พ.ศ. 2518 มีการวางระบบ

การศึกษา สาธารณสุข และระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ พอในช่วงรบก็มีนโยบายเปลี่ยนสนามรบ

เป็นสนามการค้า ท�าให้เกดิจุดผ่านแดนและน�าไปสูอ่าชญากรรมข้ามแดน สาธารณสขุไม่พร้อมให้บรกิาร

การศึกษาจ�ากดั ท�าให้เยาวชนถูกลากไปยุ่งเก่ียวกบัยาเสพติดได้ง่าย รวมไปถงึปัญหาการประกอบอาชีพ

ทีไ่ม่ประสบผลน�าไปสูก่ารกูเ้งิน ผล คือ ต้องพฒันาโครงสร้างนโยบายพืน้ฐานในปัญหาข้างต้น เพือ่ท�าให้

ปัญหาที่จะตามมาไม่เกิดขึ้น ทั้งเรื่องคุณภาพชีวิต การกระท�าผิดกฎหมาย และการจัดนโยบายทางการ

ศึกษาเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถ

  2.2 ด้านแรงงานต่างด้าว ได้แก่ 1) จังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านสามารถ

มีสิทธิท่ีเข้ามาท�างานได้ ในจังหวัดที่ติดชายแดน แต่มีบางคนหลบหนีเข้ามาในประเทศ 2) ส�าหรับ

ผู้ที่เข้ามาท�างานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายในครั้งแรก หากถูกส่งกลับประเทศจะไม่สามารถ

เข้ามาท�างานได้อีก 3) ผู้ที่หลบหนีเข้ามาท�างานในประเทศโดยไม่มีใบอนุญาต หากท�าผิดไม่สามารถ

ตรวจสอบได้และไม่สามารถจับผู้ที่ท�าผิดได้ 4) งานบางประเภทคนในประเทศไม่ท�า จึงท�าให้ประเทศ

ขาดแรงงาน ซ่ึงท�าให้ต้องใช้แรงงานจากประเทศเพือ่นบ้าน 5) มนีายหน้าแอบลกัลอกเอาคนจากประเทศ

เพื่อนบ้านเข้าไปท�างานในเมืองหลวงโดยไม่ถูกกฎหมายและไม่สามารถตรวจสอบทะเบียนราษฎร

ของประเทศกมัพชูาได้ ซ่ึงสอดคล้องกบั อดิเรก ฟ่ันเขยีว (2559) ได้ศึกษาเรือ่ง การวิเคราะห์มาตรการ

ป้องกัน บรรเทาและแก้ไขผลกระทบ จากปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในอ�าเภอแม่สอด

จังหวัดตาก ว่า สาเหตุของปัญหาแรงงานต่างด้าว ผิดกฎหมาย เนื่องจากอ�าเภอแม่สอดมีอาณาเขต

ติดชายแดน การไม่เข้าใจวัฒนธรรมไทย ภาวะตกงานไม่มีรายได้และรายได้ไม่เพียงพอ ปัญหาการ
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◆ การพัฒนายุทธศาสตร์การป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ส�าหรับหมู่บ้านชายแดนไทยกับกัมพูชา : ◆

กรณีศึกษาบ้านเขาดิน ต�าบลคลองหาด อ�าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

แย่งงานคนไทย เกิดจากค่าแรงถูก ขยัน ไม่เลือกงาน นายจ้างจึงเลือกจ้างแรงงานต่างด้าวมากกว่า

แรงงานไทย 

  2.3 ด้านโรคระบาดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา ได้แก่ 1) การให้ข้อมูลของทางกัมพูชา

ต้องผ่านการคัดกรองก่อนส่งข้อมลูมาทางประเทศไทย ไม่ตรงกบัเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิ บางครัง้ข้อมลู

ล่าช้า ท�าให้ยากต่อการควบคุมโรค 2) ปัญหาด้านการขาดทรัพยากรทางการแพทย์ของกัมพูชา ท�าให้

ไม่มีการรักษาที่ดีและการระบาดของโรคเข้ามาในประเทศไทย 3) ชาวบ้านยังไม่ใส่ใจต่อสุขภาพ

เท่าที่ควร ในเรื่องของการใช้สินค้าที่น�าเข้าจากกัมพูชาที่ไม่ได้รับมาตรฐานจะท�าให้เป็นอันตรายต่อ

ผู้บริโภค 4) ทางกัมพูชายังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร ท�าให้อาจมีการระบาดของโรคและเป็นผล

กระทบต่อประเทศไทย 5) โรคระบาดที่เข้ามากับคนที่ลักลอบเข้ามาในประเทศและมาแพร่เชื้อให้กับ

คนไทยซ่ึงเป็นอันตรายกับคนในประเทศ หากเช้ือโรคระบาดมายังคนในประเทศไทย สอดคล้องกับ 

มนัสนันท์ ลิมปวิทยากุล (2558) ศึกษาเรื่อง การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ของโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต�าบลในพื้นท่ีชายแดนไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 

กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า กลุ ่มบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต�าบลมีความพร้อมรับการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในทุกด้าน ทั้งด้านนโยบาย

และการบริหารจัดการ ด้านเฝ้าระวังป้องกันโรค ด้านเวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ และด้านการควบคุม

การระบาดฉุกเฉิน ปัญหาอุปสรรคที่พบ คือคนไข้ไม่มาพบแพทย์ในระยะแรก ไม่เห็นความส�าคัญ 

ควบคุมยากโดยเฉพาะผู้ป่วยจาก สปป.ลาว โดยเสนอไว้ว่า อยากให้มีการเฝ้าระวังโรคติดต่อร่วมกัน

ระหว่างไทยและ สปป.ลาว โดยมกีารรายงานการระบาดของโรคให้แก่กนัและกนัในหน่วยงานชายแดน 

อยากให้มีการควบคุมโรคติดต่อร่วมกันทั้งสองประเทศ อยากให้มีการอบรมสัมมนาร่วมกัน

  2.4 ด้านการท�าลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1) ชาวบ้านยังไม่จัดเก็บขยะของ

แต่ละครัวเรือน ไม่มีการคัดแยกขยะเพราะยังไม่ตระหนักถึงปัญหา 2) ทั้งสองประเทศ ไทย– กัมพูชา

ยังขาดความร่วมมือกันในเรื่องของการสอดส่องผู้ที่ลักลอบตัดไม้ 3) คนที่เข้ามาขายสินค้าใน

ประเทศไทย จะมาคัดเลือกสินค้าที่ไม่ได้ใช้ที่น�ามาทิ้งไว้ ซ่ึงเป็นขยะที่ท�าลายยาก ปัญหาขยะและ

การลักลอบตัดไม้ท�าลายป่า ยังสอดคล้องกับ ภูมิใจ เลขสุนทรากร จิตราภรณ์ จิตรธร และกนกกฤษณ์ 

รักษาพราหมณ์ (2559) ซ่ึงได้วิจัย เรื่อง แนวทางการสร้างความร่วมมือในการต่อต้านภัยคุกคาม

ไม่ตามแบบระหว่างราชอาณาจักรไทย ราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม:

กรณีศึกษาเส้นทางเช่ือมต่อระหว่างสระแก้ว–พนมเปญ–โฮจิมินห์ ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบของ

ภัยคุกคามความมัน่คงไม่ตามแบบทีเ่กิดขึน้ในพืน้ทีเ่ป็นภัยทีม่ลีกัษณะข้ามชาติไม่ได้เกดิ ในประเทศไทย

เพียงประเทศเดียวแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีต่อประเทศไทยสูงในบางเรื่องซ่ึงเป็นผลจากลักษณะของ

แต่ละพื้นที่ และประเทศเพื่อนบ้านที่เผชิญปัญหาที่แตกต่างกันไป พบว่า ปัญหาภัยคุกคามไม่
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ตามแบบที่พบในพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ แรงงานผิดกฎหมาย การลักลอบเดินทางเข้าประเทศ 

การลักลอบตัดไม้พะยูง ท�าลายป่า 

	 3.	ผลกำรพัฒนำยุทธศำสตร์	 กำรป้องกันภัยคุกคำมรูปแบบใหม่	 ของหมู่บ้ำนเขำดิน	

ต�ำบลคลองหำด	อ�ำเภอคลองหำด	จังหวัดสระแก้ว	

  หมู่บ้านเขาดิน มียุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้านเดิมอยู่แล้ว ที่ส่วนราชการหน่วยงานแต่ละ

ด้าน วางแผนยุทธศาสตร์ไว้ให้ และให้เจ้าหน้าที่แต่ละกระทรวง ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ร่วมกับหมู่บ้าน 

แต่การพัฒนายุทธศาสตร์ในครั้งนี้เป็นการพิจารณาจาก ชาวบ้านผ่านกรรมการในหมู่บ้าน ขับเคลื่อน 

ในบริบทที่เปลี่ยนไปจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ซ่ึงจะมีภัยเข้ามาที่คนในชุมชนต้องค�านึงถึงและ

ช่วยกันไม่ว่าจะเป็น ภัยจากแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย การท�าลายทรัพยากรสิ่งแวดล้อม โรคระบาด

ชายแดน และภัยจากยาเสพติด 

  ผลการพัฒนายุทธศาสตร์ การป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ของหมู่บ้านเขาดิน ต�าบล

คลองหาด อ�าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว พบว่า

  3.1 ช่ือยุทธศาสตร์ การป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ของหมู่บ้านเขาดิน อ�าเภอ

คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

  3.2 วิสัยทัศน์ (Visions) 

  หมู่บ้านเขาดินสีขาว แรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมาย สุขภาพอนามัยแข็งแรง แหล่ง

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

  3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Issue Strategies) ประกอบด้วย 4 ด้าน มีข้อสรุปดังนี้ 

1) ยทุธศาสตร์ด้านการป้องกนัยาเสพติด 2) ยทุธศาสตร์ด้านการป้องกนัแรงงานต่างด้าว 3) ยทุธศาสตร์ 

ด้านการป้องกันโรคระบาดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา 4) ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันการท�าลาย

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

  3.4 พันธกิจ (Missions) ประกอบด้วย 4 ด้าน มีข้อสรุปดังนี้ 1) สนับสนุนและส่งเสริม

การป้องกันยาเสพติด 2) สนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันแรงงานต่างด้าว 3) สนับสนุนและ

ส่งเสริมการป้องกันโรคระบาดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา 4) สนับสนุนและส่งเสริมการป้องกัน

การท�าลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

  3.5 เป้าหมาย (Goals) 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการป้องกันยาเสพติด 2) ด้านการ

ป้องกนัแรงงานต่างด้าว 3) ด้านการป้องกนัโรคระบาดตามแนวชายแดนไทยกัมพชูา 4) ด้านการป้องกัน

ท�าลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
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กรณีศึกษาบ้านเขาดิน ต�าบลคลองหาด อ�าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

  3.6 กลยุทธ์ (Tactics) พบว่า มี 4 ด้าน 1) ด้านการป้องกันยาเสพติด ได้แก่ (1) โครงการ

เยาวชนชายแดนต้านภัยยาเสพติด (2) โครงการสอดส่องและรายงานตาสับปะรด 2) ด้านแรงงาน

ต่างด้าว ได้แก่ (1) โครงการการตระหนักภัย และเข้าใจภัยจากแรงงานต่างด้าว (2) โครงการเป็นหู

เป็นตา และสอดส่องแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามา 3) ด้านการป้องกันโรคระบาดตามแนวชายแดน

ไทยกัมพูชา ได้แก่ (1) โครงการพัฒนาสัมพันธ์บุคลากรหมู่บ้านด้านสาธารณสุข (2) โครงการพบปะ

ผู้น�าชุมชนไทย กับ กัมพูชา ระดับผู้น�าชุมชน 4) การป้องกันการท�าลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ได้แก่ (1) โครงการรกัษาความสะอาด ก�าจัดขยะบุคคล ขยะครวัเรอืน (2) โครงการความร่วมมอืภาครฐั

ในการสอดส่องและรักษาสิ่งแวดล้อม

  การพัฒนายุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบที่ส�าคัญ ได้แก่ 1) ชื่อยุทธศาสตร์ 

2) วิสัยทัศน์ 3) ประเด็นยุทธศาสตร์ 4) พันธกิจ 5) เป้าหมาย และ 6) กลยุทธ์ สอดคล้องกับ

สมานชัย หล้าบ้านโพน (2560: 146) ได้ศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน กรุงเทพมหานคร พบว่า การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์พบว่า 

ประกอบด้วย “ชื่อ ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ โดยการ

ก�าหนดกิจกรรมที่ชัดเจนทุกขั้นตอน และ การพัฒนายุทธศาสตร์ครั้งนี้ สอดคล้องกับ กรรณิการ์ 

พะช�านิ สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล (2556) ซึ่งศึกษาเรื่อง ประเมินกระบวนการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาเทศบาล ต�าบลทากาศ อ�าเภอแม่ทา จังหวัดล�าพูน พบว่า การจัดท�าและพัฒนายุทธศาสตร์ 

ต้องเตรียมความพร้อมบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวให้มีความรู้และทักษะในการวางแผนอย่างเหมาะสม

การจัดประชาคมวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ครอบคลุมสภาพปัญหาและความต้องการของ

ท้องถิ่น 

	 4.	ผลกำรประเมินยุทธศำสตร์กำรป้องกันภัยคุกคำมรูปแบบใหม่	 ของหมู่บ้ำนเขำดิน	

ต�ำบลคลองหำด	อ�ำเภอคลองหำด	จังหวัดสระแก้ว	

  ผลการประเมินยุทธศาสตร์การป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ของหมู ่บ้านเขาดิน

ต�าบลคลองหาด อ�าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว พบว่า ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน ดังนี้ 1) ผลการ

ประเมนิมาตรฐานด้านการป้องกนัยาเสพติด พบว่า ได้มาตรฐานดีทุกด้าน โดยมมีาตรฐานความถกูต้อง 

มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาได้มาตรฐานความเป็นประโยชน์ 2) ผลการประเมินมาตรฐานด้านแรงงาน

ต่างด้าว พบว่า มาตรฐานความเป็นประโยชน์ได้มาตรฐานดีมาก มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาเป็น

มาตรฐานความถูกต้อง 3) ผลการประเมินมาตรฐานด้านการป้องกันโรคระบาดตามแนวชายแดนไทย

กัมพูชา พบว่า มาตรฐานความเป็นประโยชน์ได้มาตรฐานดีมาก มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา

ได้มาตรฐานความถกูต้อง 4) ผลการประเมนิมาตรฐานการป้องกนัการท�าลายทรพัยากรและสิง่แวดล้อม 
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พบว่า มาตรฐานการประเมิน ความเป็นประโยชน์ได้มาตรฐานดีมาก มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาได้

มาตรฐานความถกูต้องและความเหมาะสม มค่ีาเฉลีย่เท่ากัน ซ่ึงหวัข้อการประเมนิ สอดคล้องกับณภดล 

ปิ่นทอง (2558: 170) ได้ศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการกองทัพ

อากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าผลประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตการท�างานของข้าราชการกองทัพอากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยใช้ 4 มาตรฐาน

ย่อยคือ 1) มาตรฐานการน�าไปใช้ประโยชน์ 2) มาตรฐานความเป็นไปได้ 3) มาตรฐานความเหมาะสม 

และ 4) มาตรฐานความถกูต้อง พบว่า ยุทธศาสตร์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความเป็นประโยชน์ดีมาก 4 ด้าน

ข้อเสนอแนะ

	 1.	ข้อเสนอแนะในเชิงวิชำกำร	

 จากผลการวิจัยการพัฒนายุทธศาสตร์การป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ของ หมู่บ้านเขาดิน 

ต�าบลคลองหาด อ�าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ทั้ง 4 ด้าน พบว่า ด้านแรงงานต่างด้าว และ

การท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับสูงกว่า ด้านยาเสพติด 

และโรคระบาด ดังนั้น จึงต้องให้ความส�าคัญ และความเร่งด่วนต่อปัญหาทั้งสองด้านนี้ เมื่อพิจารณา

รายด้าน 

  1.1 ส�าหรับการสร้างความตระหนักต่อภัย จากแรงงานต่างด้าว เป็นเรื่องที่ส�าคัญมาก

และปัญหาการควบคุมไม่ได้ของแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะที่ลักลอบ จะส่งผลต่อการเข้ามาของ

ยาเสพติด การตัดไม้ท�าลายป่า และโรคระบาดไปด้วย 

  1.2 การพฒันาสมัพนัธ์ และการสร้างความไว้เนือ้เช่ือใจ เป็นสิง่ทีส่�าคัญ และการท�าให้เกดิ

ความร่วมมือในการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน และน�าไปสู่การพัฒนาข้ามแดนของชุมชนชายแดนของ

กัมพูชา ด้วย

  1.3 การจูงใจในการให้รางวัลในการรายงาน เป็นหูเป็นตาให้ภาครัฐ ส่วนราชการ โดยให้

รางวัลทุนการศึกษาบุตรหลาน การซ่อมบ้าน ซ่ึงจะช่วยได้ เพื่อให้ชาวบ้านคอยแจ้งเตือนภัยคุกคาม

ต่าง ๆ ที่จะเข้ามา 

	 2.	ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรน�ำไปใช้	

  2.1 การน�ายุทธศาสตร์การป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ส�าหรับหมู่บ้านชายแดนไทยกับ

กัมพูชา : กรณีศึกษาบ้านเขาดิน ต�าบลคลองหาด อ�าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ควรมีการปรับ

และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
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◆ การพัฒนายุทธศาสตร์การป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ส�าหรับหมู่บ้านชายแดนไทยกับกัมพูชา : ◆

กรณีศึกษาบ้านเขาดิน ต�าบลคลองหาด อ�าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

  2.2 ควรมกีารเผยแพร่ความรูใ้ห้กับหมูบ้่านในเรือ่งภัยคุกคามรปูแบบใหม่ พร้อมจัดท�าแบบ

ประเมินผลแล้วน�าผลที่ได้ไปใช้เพื่อพัฒนาให้เหมาะสมการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่

 3.	ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยในครั้งต่อไป

  3.1 ควรมีการวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์การป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ส�าหรับหมู่บ้าน

ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ เช่น สปป.ลาว เมียนมา และมาเลเซีย

  3.2 ควรมีการวิจัยและประเมิน แผนงาน โครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการป้องกันภัย

คุกคามรูปแบบใหม่ของหมู่บ้านชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านอ่ืน ๆ เช่น สปป.ลาว เมียนมา และ

มาเลเซีย

  3.3 ควรมีการวิจัยเรื่องกลุ ่มขบวนการลักลอบ นายหน้า เพื่อแก้ปัญหาภัยคุกคาม

รูปแบบใหม่
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◆ ศรายุทธ บุญจือ สุพจน์ แสงเงิน ภาณุพงศ์ สามารถ ◆
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