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บทคัดย่อ

	 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอความส�าคัญของประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งเป็นปัญหา

ภัยคุกคามต่อความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความมั่นคงของมนุษย์	

โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตน์ที่รัฐไม่สามารถจัดการกับปัญหาดังกล่าวได้โดยล�าพังอีกต่อไป	 และจาก

ความส�าคัญดังกล่าวท�าให้รัฐจ�าเป็นต้องก�าหนดระเบียบวาระทางด้านความมั่นคงใหม่โดยพิจารณา

การขยายอาณาบริเวณของประเด็นความมั่นคงไปสู่ประเด็นปัญหาอื่น	 ๆ	 นอกเหนือจากความมั่นคง

ทางการทหาร	 เนื่องจากการตระหนักถึงข้อจ�ากัดในมิติความมั่นคงแบบดั้งเดิมที่เพิ่มสูงขึ้นและการพิจารณา

ให้ประเด็นปัญหาต่าง	 ๆ	 เข้ามาเป็นหน่ึงในปัญหาด้านความมั่นคง	 ซึ่งทั้งหมดน้ีเพื่อต้องการเปิดพื้นที่ให้กับ

การท�าให้ประเด็นใดประเด็นหน่ึงกลายมาเป็นประเด็นด้านความมั่นคง	 กล่าวคือประเด็นต่าง	 ๆ	 ที่ไม่เคย

ถูกพิจารณาให้เก่ียวข้องกับประเด็นทางด้านความมั่นคงของรัฐมาก่อน	 แต่บัดน้ีกลับกลายมาเป็นประเด็น

ทางด้านความมั่นคงของรัฐหรือความมั่นคงของมนุษย์	 ท้ายสุดน้ีการจะท�าให้ประเด็นใดประเด็นหน่ึง

กลายเป็นประเด็นทางด้านความมั่นคงอาจขึ้นอยู ่กับกระบวนการในการสร้างองค์ความรู ้ผ่านการใช้	

“วัจนกรรม”	เป็นส�าคัญ

ค�าส�าคัญ: อาชญากรรมข้ามชาติ วัจนกรรม การท�าให้เป็นประเด็นด้านความมั่นคง
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Abstract

 This article aims to present the importance of the transnational crime issue which 

is the problem of non-traditional security threat towards the states and humanity, especially 

in the age of globalization where the states alone are no longer able to handle them. 

Realizing the limits of the traditional security approach, states are forced to reconsider 

their own security agenda and extend the area of interest from military-based issue to 

other problems and challenges by securitizing new issues that have never been regarded 

as security problems before. Furthermore, the securitization of state security is possible for 

securitizing actors by using “speech act” through the process of constructing knowledge.

Keywords: Transnational Crime, Speech Act, Securitization
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บทน�ำ

	 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนวรรณกรรมในประเด็นเรื่องการท�าให้อาชญากรรม

ข้ามชาติ	(Transnational	Crime)	กลายเป็นประเด็นปัญหาด้านความมัน่คงของประเทศ	โดยใช้กรอบ

แนวคิดเรื่อง	 “การท�าให้เป็นประเด็นด้านความมั่นคง”	 (Securitization)	 ของส�านักคิดโคเปนเฮเกน	

(The	Copenhagen	 School)	 ที่ให้ความส�าคัญกับการท�าให้ประเด็นใดประเด็นหนึ่งกลายเป็นปัญหา

ความมั่นคง	โดยเฉพาะการท�าให้เป็นประเด็นด้านความมั่นคงของรัฐ	(State	Security)	และจากการ

ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องพบว่าการศึกษาประเด็นเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทย

ยังคงมีข้อจ�ากัดอยู่มาก	 เช่น	 การน�าเสนอประเด็นดังกล่าวผ่านกรอบแนวคิดหรือทฤษฎีในกลุ่ม

“หลงัปฏิฐานนยิม”	(Post-positivism)	ซ่ึงได้รบัความสนใจในแวดวงนกัความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ

เป็นอย่างมาก	โดยเฉพาะการศึกษาในยคุหลงัสงครามเย็นเป็นต้นมา	ทัง้น้ี	กรอบแนวคิด	Securitization	

ของส�านักคิดโคเปนเฮเกนเป็นหนึ่งในกลุ่มทฤษฎีหลังปฏิฐานนิยมที่ได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญต่อ

การศึกษาความมั่นคงที่ให้ความส�าคัญต่อการขยายกรอบการศึกษาไปสู่ประเด็นอื่น	 ๆ	 นอกเหนือจาก

ประเด็นความมั่นคงทางการทหาร	 (ความมั่นคงแบบด้ังเดิม)	 รวมถึงการให้ความส�าคัญต่อหน่วย

การวิเคราะห์ที่ลงลึกจากระดับรัฐไปสู่ระดับปัจเจกบุคคล	

	 ในขณะที่การศึกษาความมั่นคงยังคงให้ความส�าคัญกับประเด็น	 “ความมั่นคงแบบด้ังเดิม”

(Traditional	Security)	ทีมุ่ง่พจิารณาความมัน่คงทางการทหารซ่ึงเป็นแนวคิดกระแสหลกัในการศึกษา

ความมั่นคงในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะในยุคสงครามเย็น	แต่ในปัจจุบัน	(ยุคหลัง

สงครามเยน็)	ปัญหาต่าง	ๆ 	ทีส่่งผลกระทบต่อความมัน่คงมไิด้ถูกจ�ากัดอยู่เพยีงด้านการทหารอีกต่อไป

บางประเด็นมิเคยถูกพิจารณาให้เป็นประเด็นความมั่นคงมาก่อน	 แต่บัดนี้กลับกลายเป็นปัญหาภัย

คุกคามต่อความมัน่คงของประเทศในยคุปัจจบุนัทีเ่รยีกว่า	“ความมัน่คงรปูแบบใหม่”	(Non-traditional	

Security)	เช่น	ปัญหาผู้ลี้ภัย	แรงงานข้ามชาติ	การก่อการร้าย	สิ่งแวดล้อม	โรคอุบัติใหม่	ภัยธรรมชาติ	

การขาดแคลนอาหาร	เศรษฐกิจ	การค้ามนุษย์	หรืออาชญากรรมข้ามชาติ	เป็นต้น

	 ทั้งนี้	 อาชญากรรมข้ามชาติเป็นหนึ่งในประเด็นปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่สร้างผล

กระทบอย่างร้ายแรงต่อความมั่นคงของรัฐและความมั่นคงของมนุษย์	 รวมถึงการเป็นประเด็นวาระ

ส�าคัญในเวทีการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตน์เป็นต้นมาท่ีกลายเป็นปัญหาที่มี

ความส�าคัญต่อการก�าหนดนโยบายต่างประเทศในศตวรรษ	21	และยังมีความส�าคัญต่อทั้งในโลกทาง

วชิาการและการเมอืงโลกในยคุปัจจุบนัเช่นเดียวกัน	(Fierke,	2015)	โดยประเด็นดังกล่าวเป็นหนึง่ใน

ปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่สร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อนานาประเทศอันส่งผลต่อเสถียรภาพ

ภายในรัฐ	 ทั้งทางด้านการเมืองและสถาบันต่าง	 ๆ	 ภายในรัฐ	 และเป็นปัญหาความมั่นคงด้านสังคม-

เศรษฐกจิ	(Socio-economic	Problems)	รวมถงึส่งผลกระทบต่อปัจเจกบคุคลและสิง่แวดล้อมอีกด้วย

(Sorpong,	2010)	
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	 อย่างไรกต็าม	การศึกษาประเด็นอาชญากรรมข้ามชาตินัน้ขึน้อยูก่บัผู้ศึกษาว่าจะให้ความสนใจ

ต่อมิติปัญหาใด	 เช่น	 การอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวผ่านชุดค�าอธิบายด้านอาชญากรรม	 หรือชุด

ค�าอธิบายด้านความมั่นคงของรัฐหรือความมั่นคงของมนุษย์	 ทั้งนี้	 ผู้เขียนเห็นว่างานอาชญากรรม

ข้ามชาติยงัมช่ีองว่างการศึกษา	ซ่ึงงานส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับการศึกษาจากตัวปรากฏการณ์ทีเ่กิดขึน้	

หรือการให้ความส�าคัญกับการศึกษาที่แยกเป็นประเด็นเฉพาะในแต่ละมิติของปัญหา	 เช่น	 การศึกษา

การสร้างมาตรการ	เครือ่งมอื	หรอืกลไกในการจัดการกับปัญหาดังกล่าว	มากกว่าการพจิารณาในมมุมอง

ด้านความมั่นคง	 โดยเฉพาะการท�าให้อาชญากรรมข้ามชาติกลายเป็นประเด็นปัญหาด้านความมั่นคง	

หรือการศึกษาที่ตัว	 กระบวนการหรือกระบวนการทางสังคมที่น�าไปสู่การท�าให้อาชญากรรมข้ามชาติ

กลายเป็นปัญหาภัยคุกคามต่อความมั่นคงของรัฐหรือความมั่นคงของมนุษย์	 รวมถึงอาชญากรรม

ข้ามชาติได้กลายมาเป็นปัญหาภัยคุกคามต่อความมั่นคงได้อย่างไร	 (เนื่องจากอาชญากรรมข้ามชาติ

อาจมิได้เกี่ยวโยงถึงการเป็นปัญหาภัยคุกคามในตัวเองโดยตรง)	 เนื่องจากรัฐต่าง	ๆ	อาจมีมุมมองต่อ

ปัญหาดังกล่าวที่แตกต่างกันออกไป	 บางรัฐอาจมิได้พิจารณาปัญหาดังกล่าวในฐานะการเป็นปัญหา

ต่อความมั่นคงของรัฐ	ในขณะทีบ่างรฐัอาจพจิารณาใหเ้ป็นปัญหาภยัคกุคามต่อความมัน่คงในภาคสว่น

ต่าง	ๆ 	และอาจยกปัญหานี้เข้ามาเป็นหนึ่งในประเด็นวาระเร่งด่วน	หรือให้ความส�าคัญในฐานะการเป็น

ประเด็นปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐในอันดับต้น	ๆ	

	 ส�าหรับการศึกษาประเด็นเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติผ่านกรอบแนวคิด	 Securitization	 ใน

ประเทศไทยยงัคงขาดการศึกษาอย่างเป็นระบบ	ซ่ึงการท�าความเข้าใจผ่านกรอบแนวคิดดังกล่าวจะช่วย

สร้างความเข้าใจให้กับสาธารณชนได้ว่าประเด็นต่าง	ๆ 	นัน้สามารถกลายมาเป็นปัญหาความมัน่คงได้โดย

การใช้วัจนกรรม	(Speech	Act)	ของกลุม่ตัวแสดงทีเ่ป็นคนก�าหนดปัญหาด้านความมัน่คง	(Securitizing	

Actors)	โดยกลุม่ตัวแสดงเหล่านีจ้ะพยายามโน้มน้าวให้สาธารณชนเหน็ว่าประเด็นนัน้	ๆ 	ควรพจิารณา

ให้เป็นปัญหาความมัน่คงทีก่ระทบต่อความมัน่คงของรฐัหรอืความมัน่คงของมนษุย์	และปัญหาดังกล่าว

จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและเร่งด่วน	อาทิ	การออกมาตรการฉุกเฉิน

	 ส�าหรับบทความนี้จะประกอบไปด้วย	 4	 หัวข้อดังต่อไปนี้	 1.	 การศึกษาความมั่นคงในยุค

โลกาภิวัตน์	 ซ่ึงกระแสดังกล่าวเป็นปัจจัยส�าคัญที่น�าไปสู่การท�าให้อาชญากรรมมีความสลับซับซ้อน

ของปัญหาและมีลักษณะข้ามชาติมากขึ้น	2.	ความหมายของอาชญากรรมข้ามชาติ	ซึ่งค�าดังกล่าวอาจ

มีความหมายที่แตกต่างกันข้ึนอยู่กับผู้นิยาม	 ดังนั้นผู้ศึกษาขอใช้ค�าจ�ากัดความของ	 “พระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556”	 เป็นหลัก

3.	 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการพิจารณาการท�าให้อาชญากรรมข้ามชาติกลายเป็นปัญหาความมั่นคง	 โดย

ผู้ศึกษาได้เสนอผ่านกรอบแนวคิด	Securitization	ของส�านักคิดโคเปนเฮเกน	และ	4.	การทบทวน

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติเบื้องต้น	
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โลกำภิวัตน์กับประเด็นอำชญำกรรมข้ำมชำติ

	 การศึกษาและการพิจารณาประเด็นวาระด้านความมั่นคงในช่วงปลายทศวรรษ	80	เป็นต้นมา

ถือเป็นการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงทั้งค�าตอบและค�าถาม	(All	the	answers	and	All	the	questions)

ทีส่�าคัญของการศึกษาความมัน่คง	(David,	1995)	ซ่ึงเป็นผลมาจาก	1.	อ�านาจทางการทหาร	(Military	

Power)	ทีเ่สือ่มคลายความส�าคัญลงโดยเฉพาะการเป็นประเด็นด้านการเมอืงระหว่างประเทศ	2.	ความ

ต้องการให้มีการตรวจสอบใหม่อีกครั้ง	(Reexamine)	ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวิธีการคิดในทาง

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	และความมั่นคงแห่งชาติ	และ	3.	ความต้องการขยายมุมมองการศึกษา

ด้านความมั่นคงที่รวมถึงปัญหาภายในรัฐต่าง	ๆ	ที่สร้างผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ	อาทิ	ปัญหา

ภัยคุกคามต่าง	ๆ 	ที่มิได้เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านการทหารแต่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่ดีของรัฐ	

(David,	1995)

	 จากการส�ารวจวรรณกรรมพบว่างานส่วนใหญ่ทีศึ่กษาประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติในยุคหลงั

สงครามเย็นได้อธิบายไปในทิศทางเดียวกันว่าปัญหาดังกล่าวมิใช่ประเด็นปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ใน

ยุคหลังสงครามเย็นแต่อย่างใด	กล่าวคืออาชญากรรมข้ามชาติเป็นประเด็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนาน

พร้อมกับการก�าเนิดของรัฐซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายในรัฐ	และกระทบต่อความ

สัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างประเทศ	 (Mely,	 2010)	 แต่สาเหตุส�าคัญที่ท�าให้อาชญากรรมข้ามชาติ

กลายเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและซับซ้อนขึ้นนั้นเป็นผลพวงมาจากการมาของกระแส

โลกาภิวัตน์	ในช่วงต้นทศวรรษ	90	ทั้งนี้	Kofi	Annan	อดีตเลขาธิการองค์การสหประชาชาติได้เคย

กล่าวถ้อยแถลงที่ส�าคัญว่า	“ยุคโลกาภิวัตน์คือยุคแห่งการเคลื่อนย้ายอันส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้าย

ของทนุคน สนิค้าทีเ่พิม่สงูขึน้”	(Peter,	2010)	และผลจากการเคลือ่นย้ายอย่างเสรใีนยคุดังกล่าวท่ีเพิม่

สงูขึน้ได้ส่งผลให้การด�าเนนิธรุกิจผิดกฎหมายท�าได้สะดวกมากยิง่ขึน้เช่นเดียวกนั	นอกจากน้ี	โลกาภิวัตน์

ยังเป็นยุคแห่งการเช่ือมโยงเป็นลักษณะเครือข่ายระหว่างประเทศทั้งทางด้านความมั่งค่ัง	 เทคโนโลยี	

และอ�านาจที่ส่งผลลัพธ์ต่อการเกิดบูรณาการทางเศรษฐกิจ	(Economic	Integration)	ที่ท�าให้รัฐบาล

ของนานาประเทศได้สญูเสยีการควบคุมภายในเส้นเขตแดนของรฐัทีเ่พิม่สงูขึน้	(Aris	and	Evi,	2004)

	 ผลจากการมาของกระแสโลกาภิวัตน์ได้ท�าให้เกิดกระแสการเปลี่ยนผ่านที่ส�าคัญที่เรียกว่า

การเปลี่ยนผ่านแบบสองด้าน	 (Dual	 Transitions)	 ซ่ึงหมายถึงการเกิดกระแสการเปลี่ยนผ่านไปสู่

ระบบเศรษฐกิจการค้าเสรี	 และกระแสการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคัญที่น�าไปสู่

การด�าเนินธุรกิจผิดกฎหมายต่าง	ๆ	ได้อย่างอิสระเสรีมากยิ่งขึ้น	(Jeanne	and	Harold,	2007)	และ

ในช่วงทศวรรษ	1980	และ	1990	ถือเป็นยุคแห่งการหลั่งไหลข้ามชาติของคน	เงิน	และสินค้าที่เพิ่ม

สงูขึน้ซ่ึงเป็นผลท�าให้เกิดโอกาสในการก่ออาชญากรรมข้ามชาติทีเ่พิม่สงูขึน้ตามไปด้วย	โดยพจิารณาได้

จากจ�านวนและขนาดของตลาดผิดกฎหมายที่เพิ่มสูงขึ้น	จ�านวนกลุ่มที่เกี่ยวข้องมากขึ้น	รัฐที่ได้รับผล
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กระทบจากปัญหาดังกล่าวเพิม่สงูขึน้	และปรมิาณการค้าสิง่ผิดกฎหมายเพิม่สงูขึน้	รวมถงึการเปิดโอกาส

ให้กลุม่อาชญากรรมข้ามชาติได้เพิม่ระดับของความร่วมมอืระหว่างกลุม่อาชญากรรมอีกด้วย	นอกจากนี้	

ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่เพิ่มสูงขึ้นยังได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านตลาดแรงงาน	

เศรษฐกิจ	และการบูรณาการทางสังคม	(Social	Integration)	รวมถึงการเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงไปสู่

ปัญหาอื่น	ๆ	อาทิ	ปัญหาการอพยพ	การย้ายถิ่น	

	 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา	อาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาที่สร้างผลกระทบอย่างรุนแรง	เป็น

ประเด็นที่เกี่ยวข้องในหลากหลายมิติของปัญหา	 และธุรกิจที่ผิดกฎหมายเหล่านี้มีความเจริญเติบโต	

และขยายตัวเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่อง	 ดังเช่นในกราฟที่	 1	 ซ่ึงเป็นกราฟที่แสดงถึงมูลค่าทางธุรกิจ

การฟอกเงินที่มีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง	 และขยายตัวไปทั่วทุกภูมิภาค	 โดยทวีปอเมริกา

เป็นทวีปที่มีมูลค่าการฟอกเงินสูงที่สุดในโลก	จาก	31	พันล้านเหรียญสหรัฐฯ	 ในปี	2000	 เป็น	35	

พันล้านเหรียญสหรัฐฯ	ในปี	2005	ส่วนภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	จาก	24	พันล้านเหรียญสหรัฐฯ	ใน

ปี	2000	เป็น	29	พันล้านเหรียญสหรัฐฯ	ในปี	2005	โดยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินมากที่สุด	

ได้แก่	ธุรกิจค้ายาเสพติด	การลักลอบขนมนุษย์	และอาชญากรรมอื่นๆ	ตามล�าดับ	(UNODC,	2011)

กรำฟที่ 1: มูลค่าธุรกิจการฟอกเงินแบ่งตามภูมิภาค	(UNDOC,	2011)

ที่มำ:	ปรับปรุงจากข้อมูลขององค์กร	UNODC	(2011:	ตาราง	24,	33)

	 ส่วนประเภทของอาชญากรรมข้ามชาติที่มีมูลค่าการค้าสูง	 5	 ล�าดับแรก	 ได้แก่	 1.	 ธุรกิจ

การค้ายาเสพติดคิดเป็นร้อยละ	50	โดยมีมูลค่าสูงถึง	32	พันล้านเหรียญสหรัฐฯ	2.	การปลอมแปลง	

คิดเป็นร้อยละ	39	โดยมีมูลค่าสูงถึง	25	พันล้านเหรียญสหรัฐฯ	3.	การค้ามนุษย์	คิดเป็นร้อยละ	5	

โดยมีมูลค่า	32	พันล้านเหรียญสหรัฐฯ	4.	การลักลอบค้าน�้ามัน	คิดเป็นร้อยละ	2	โดยมีมูลค่า	11	

พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ	และ	5.	การลกัลอบค้าสตัว์ป่า	คิดเป็นร้อยละ	1.4	มมีลูค่า	8-10	พนัล้านเหรยีญ

สหรัฐฯ	โดยดูได้จากตารางที่	1	ดังต่อไปนี้	(UNODC,	2011)
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ตำรำงที่ 1: ประเภทของอาชญากรรมข้ามชาติ	(UNDOC,	2011)

ประเภทอำชญำกรรมข้ำมชำติ พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ %

การค้ายาเสพติด	(Drugs) 32.0 50%

การปลอมแปลง	(Conterfeiting) 25.0 39%

การค้ามนุษย์	(Human	Trafficking) 31.6 5%

การลักลอบค้าน�้ามัน	(Oil) 10.8 2%

การลักลอบค้าสัตว์ป่า	(Wildlife) 7.8-10 1.4%

การลักลอบตัดไม้	(Timber) 7.0 1.1%

การลักลอบจับสัตว์น�้า	(Fish) 4.2-9.5 1.1%

การลักลอบค้าศิลปะและวัตถุโบราณ	(Art	and	Culture	Property) 3.4-6.3 0.8%

การลักลอบค้าทอง	(Gold) 2.3 0.4%

การค้าชิ้นส่วนมนุษย์	(Human	Organs) 0.6-1.2 0.1%

การค้าอาวุธขนาดเล็กและอาวุธเบา	(Small	Arms	and	Light	Weapons) 0.3-1.0 0.1%

การลักลอบค้าเพชรและอัญมณี	(Diamonds	and	Coloured	Gemstones) 0.9 0.1%

ที่มำ:	ปรับปรุงจากข้อมูลขององค์กร	UNODC	(2011:	ตาราง	29,	36)

	 นอกจากนี้	ในงานของ	Kevonne	Small	และ	Bruce	Taylor	(2005)	ได้อธิบายเพิ่มเติมถึง

ปัจจัยสามประการที่ส่งผลให้อาชญากรรมข้ามชาติเกิดได้ง่ายย่ิงขึ้น	 ได้แก่	 1.	 ระบบเศรษฐกิจโลก	

2.	การเพิ่มขึ้นและความแตกต่างหลากหลายของกลุ่มผู้อพยพ	และ	3.	เทคโนโลยีการสื่อสารที่ดีขึ้น

ที่ส่งผลท�าให้การท�าธุรกิจผิดกฎหมายเกิดการขยายตัวออกเป็นวงกว้าง	 และมีมูลค่าทางการค้าสูงขึ้น

อย่างมหาศาลโดยสามารถสร้างรายได้ให้กับธรุกจิผิดกฎหมายต่าง	ๆ 	เป็นจ�านวนถงึ	1	แสนล้านเหรยีญ

สหรัฐฯ	ต่อปี	(Richard,	2012)	

	 รวมถึงในงานของ	 Frank	 J.	Maine	 (1999)	 ได้อธิบายเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับประเด็น

การเพิ่มขึ้นของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในยุคปัจจุบันที่มาจากปัจจัยต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 1.	 การเพิ่มขึ้น

ของการค้าระหว่างประเทศที่ส่งผลให้เกิดโอกาสในการเปิดช่องทางการค้าขายข้ามเส้นเขตแดนที่เพิ่ม

สูงขึ้น	 และผลจากช่องทางดังกล่าวได้ส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน	

2.	อุปสรรคด้านศุลกากร	และกฎระเบียบต่าง	ๆ	ที่เป็นตัวกีดกั้นการเดินทางและการท�าธุรกิจระหว่าง

ประเทศลดน้อยลงจึงส่งผลให้เกิดการลักลอบน�าเข้าหรือส่งออกยาเสพติด	และการค้าผิดกฎหมายที่

เพิม่สงูขึน้	3.	การเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ของการขนส่งทางอากาศทีม่กีารเช่ือมโยงระหว่างกนั	ความสะดวก
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ในการเข้าเมือง	การท�าวีซ่า	และข้อจ�ากัดต่าง	ๆ	ในการเดินทางท่องเที่ยวที่ลดน้อยลงได้ส่งผลต่อการ

ก่ออาชญากรรม	และการเดินทางข้ามเส้นเขตแดนของรัฐได้สะดวกและมากยิ่งขึ้น	4.	ความก้าวหน้า

ด้านการติดต่อสื่อสารได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรในการติดต่อสื่อสารเป็นเครือข่าย

ระหว่างกัน	 รวมถึงการส่งผลต่อการท�าธุรกรรมที่ผิดกฎหมายได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	

5.	 กลุ่มอาชญากรระหว่างประเทศมีความเช่ียวชาญในการปฏิบัติการมากยิ่งขึ้น	 เนื่องจากมีการใช้

เทคนคิ	เครือ่งมอื	และเทคโนโลยทีีม่คีวามทนัสมยัเพือ่อ�านวยความสะดวกในการท�าธรุกิจผิดกฎหมาย

ที่มากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา	6.	ในบางประเทศที่การเสพยาเสพติดเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย	ได้ส่งผล

ให้การค้าสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมายสูงขึ้นตามไปด้วย	7.	การพังทลายของสหภาพโซเวียตในช่วงปลาย

ทศวรรษ	80	ได้ส่งผลให้เกิดการพัฒนาของกลุ่มองค์กรอาชญากรรมที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น	และ	8.	นัยจาก

การล่มสลายของสหภาพโซเวียต	และการก�าเนิดของประเทศใหม่ภายในกลุ่มโซเวียต	(Soviet	Bloc)	

ยงัไม่มศัีกยภาพเพยีงพอในการพฒันากฎระเบยีบ	ข้อบังคับต่าง	ๆ 	ทีจ่ะน�ามาใช้ในการจัดการกับปัญหา

อาชญากรรมต่าง	ๆ	เป็นต้น

	 จากข้อมลูข้างต้นสรปุได้ว่า	ปัจจยัส�าคัญทีน่�าไปสูค่วามรนุแรง	และการขยายขอบเขตประเด็น

ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติทีเ่พิม่สงูขึน้นัน้เป็นผลมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ทีเ่ป็นตัวขบัเคลือ่นส�าคัญ

ที่ท�าให้เกิดการเคลื่อนย้ายคน	เงิน	และสินค้าในลักษณะข้ามชาติได้ง่ายมากขึ้น	ซึ่งสิ่งต่าง	ๆ	เหล่านี้

เป็นปัจจัยส�าคัญที่น�าไปสู่การด�าเนินธุรกิจผิดกฎหมายของกลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่สะดวก

สบายมากยิ่งขึ้น

ควำมหมำยของอำชญำกรรมข้ำมชำติ

	 อาชญากรรมข้ามชาติในความหมายท่ัวไป	 หมายถึงการกระท�าที่มีความผิดทางอาญาโดยมี

ลักษณะแห่งการกระท�ามากกว่าหนึ่งรัฐขึ้นไป	หรือมีการวางแผนในรัฐใดรัฐหนึ่งแต่กระท�าผิดกฎหมาย

ในรัฐอื่น	ๆ 	หรือกระท�าความผิดในรัฐหนึ่งแต่ส่งผลกระทบไปสู่ขอบเขตอ�านาจของรัฐอื่น	ๆ 	นอกจากนี้	

อาชญากรรมข้ามชาติเป็นประเด็นท่ีมีความเก่ียวโยงถึงองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ	 (Transnational	

Organized	Crime)	โดยเป็นลกัษณะอาชญากรรมทีก่ระท�าผิดกฎหมายโดยมกีารด�าเนนิธรุกจิในลกัษณะ

ข้ามเส้นเขตแดนของรัฐ	เน้นแสวงหาก�าไรเป็นหลัก	(Profit-driven)	และมีการกระท�าในลักษณะเป็น

รูปแบบของกลุ่มองค์กร	(Alan,	2007)

	 ในทศิทางเดียวกัน	พระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการมส่ีวนร่วมในองค์กรอาชญากรรม

ข้ามชาติ	พ.ศ.	2556	(ค.ศ.	2013)	ได้อธบิายว่า	องค์กรอาชญากรรม	หมายถึงคณะบุคคลต้ังแต่สามคน

ขึน้ไปทีร่วมตวักนัช่วงระยะเวลาหนึ่งและร่วมกนักระท�าการใดโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการกระท�าความ

ผิดร้ายแรงและเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงิน	ทรัพย์สิน	หรือผลประโยชน์ทางวัตถุอย่างอื่น
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ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	 ส่วนองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ	 หมายถึงองค์กรอาชญากรรมที่มีการ

กระท�าความผิดซ่ึงมลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึง่	ได้แก่	1.	ความผิดทีก่ระท�าในเขตแดนของรฐัมากกว่าหน่ึง

รัฐ	 2.	 ความผิดที่กระท�าในรัฐหนึ่ง	 แต่การตระเตรียม	 การวางแผน	 การสั่งการ	 การสนับสนุน	 หรือ

การควบคุมการกระท�าความผิดได้กระท�าในอีกรัฐหนึ่ง	3.	ความผิดที่กระท�าในรัฐหนึ่ง	แต่เกี่ยวข้องกับ

องค์กรอาชญากรรมทีม่กีารกระท�าความผิดมากกว่าหนึง่รฐั	และ	4.	ความผิดทีก่ระท�าในรฐัหน่ึง	แต่ผล

ของการกระท�าที่ส�าคัญเกิดขึ้นในอีกรัฐหนึ่ง	 (พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วม

ในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ	พ.ศ.	2556)

	 ทั้งนี้	 จากความส�าคัญของปัญหาดังกล่าวได้ท�าให้องค์การสหประชาชาติ	 (United	Nations:	

UN)	แบ่งประเภทอาชญากรรมข้ามชาติออกเป็น	18	ประเภท	โดยสามารถจ�าแนกได้ดังต่อไปนี้	

ตำรำงที่ 2: การจ�าแนกประเภทอาชญากรรมข้ามชาติตามองค์การสหประชาชาติ	(Gerhard,	2007)

ประเภทอำชญำกรรมข้ำมชำติ

1.	การฟอกเงิน	(Money	Laundering) 2.	การค้ายาเสพติด	(Illicit	Drug	Trafficking)

3.	อาชญากรรมด้านสิ่งแวดล้อม	(Environment	Crime) 4.	การใช้ก�าลังเข้ายึดดินแดน	(Hijacking	on	Land)

5.	การค้าอวัยวะมนุษย์	(Trade	in	Human	Body	Parts) 6.	การฉ้อโกงประกันชีวิต	(Insurance	Fraud)

7.	อาชญากรรมคอมพิวเตอร์	(Computer	Crime) 8.	การค้ามนุษย์	(Trafficking	in	Persons)

9.	การค้าอาวุธผิดกฎหมาย	(Illicit	Traffic	in	Arms) 10.	การก่อการร้าย	(Terrorism)

11.	การใช้ก�าลังเข้ายึดเครื่องบิน	(Aircraft	Hijacking) 12.	โจรสลัด	(Piracy)

13.	การลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมายต่าง	ๆ

(Other	Illicit	Smuggling)

14.	โจรกรรมทรัพย์สินทางปัญญา

(Theft	of	Intellectual	Property)

15.	การแจ้งล้มละลายอันเป็นการฉ้อโกง

(Fraudulent	Bankruptcy)

16.	การลับลอบค้าศิลปะและวัตถุโบราณ

(Theft	of	Art	and	Cultural	Objects)

17.	การคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่รัฐ

(Corruption	of	Public	Officials)

18.	การแทรกซึมในธุรกิจถูกกฎหมาย

(Infiltration	of	Legal	Businesses)

	 ในงานของ	Jeanne	Giraldo	และ	Harold	Trinkunas	(2007)	ได้แบ่งมุมมองเรื่องการศึกษา

องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ	โดยแบ่งวิธีการพิจารณาออกเป็น	3	กลุ่ม	ซึ่งงานทั้งสามกลุ่มนี้จะมีความ

หมายโดยนัยที่แตกต่างกันทั้งการเป็นปัญหาภัยคุกคาม	 และการหามาตรการทางด้านนโยบายที่ควร

ใช้ในการจัดการกับปัญหาดังกล่าวโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้	 1.	 มุมมองการจัดระบบตามล�าดับชั้น	

(Hierarchical	Visions)	โดยมมุมองของกลุม่นีไ้ด้โยงค�าว่า	องค์กรอาชญากรรม	คือกลุม่อาชญากรรม

แบบมีการแบ่งเป็นล�าดับชั้น	 (Hierarchical	Crime	Groups)	มีการผูกขาดตลาดสินค้าผิดกฎหมาย	
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มีโครงสรา้งของกลุม่เป็นล�าดบัชัน้	และถกูควบคมุโดยคนจ�านวนหนึ่งเท่านัน้	2.	มุมมองแบบเครือข่าย	

(Network	Visions)	โดยมมุมองของกลุม่นีไ้ด้ให้ความส�าคัญกับการสร้างเครอืข่ายระหว่างกลุม่ต่าง	ๆ 	

และได้วิพากษ์ว่าการมององค์กรอาชญากรรมแบบระบบตามล�าดับช้ันจะมีความส�าคัญน้อยลง	 และ

ถูกแทนที่ด้วยการด�าเนินงานในลักษณะแบบกระจายอ�านาจ	ซึ่งมิได้มีลักษณะการด�าเนินงานแบบรวม

ศูนย์เสมือนกลุ่มการจัดระบบตามล�าดับชั้น	 โดยแนวทางของกลุ่มนี้จะเน้นไปที่การได้ผลก�าไรที่สูงสุด

และมีความเสี่ยงน้อยที่สุด	3.	มุมมองทางตลาด	(Market	Visions)	โดยมุมมองของกลุ่มนี้เห็นว่าใน

ความเป็นจริงนั้นกลุ่มอาชญากรรมไม่มีความเป็นระบบ	 (Disorganized)	 ทั้งนี้	 มุมมองดังกล่าวได้ให้

ความส�าคัญกบัตลาดสนิค้า	(Marketplace)	เป็นส�าคัญ	และมองว่าองค์กรอาชญากรรมเป็นภัยคุกคาม

ต่อประเทศและสังคมน้อยกว่า	2	กลุ่มข้างต้น

กรอบแนวคิดกำรท�ำให้เป็นประเด็นด้ำนควำมมั่นคง (Securitization)

	 การศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 และความมั่นคงในยุคหลังสงครามเย็นเป็น

การศึกษาที่มิได้ยึดติดอยู่กับการศึกษาตามกรอบแนวคิดแบบดั้งเดิม	(Traditional	Approach)	หรือ

กรอบแนวคิดทฤษฎีกระแสหลกัทีพ่จิารณาให้ประเด็นทางการทหารเป็นปัญหาด้านความมัน่คงหน่ึงเดียว

อีกต่อไป	เช่นการศึกษาความมั่นคงผ่านทฤษฎีสัจนิยมใหม่หรือเสรีนิยมใหม่	 (Neo-Neo	Synthesis)	

(Steve,	2001)	โดยเป็นกลุ่มที่ศึกษาตามแนวทางแบบปฏิฐานนิยม	(Positivism)	โดยให้ความส�าคัญ

กบัการศึกษาในเชิงอธบิาย	(Explanation)	เป็นส�าคัญ	แต่ภายหลงัทศวรรษ	90	เป็นต้นมาการศึกษาได้

ขยายอาณาบริเวณไปสู่กรอบแนวคิดหรือทฤษฎีในกลุ่มที่เรียกว่าหลังปฏิฐานนิยม	 หรือกลุ่มนิยม

ความครุน่คิดเชิงสะท้อนภาพสงัคม	(Reflectivism)	(วรารกัษ์,	2015)	ทีใ่ห้ความส�าคัญกับการศึกษาใน

เชิงความเข้าใจ	 (Understanding)	 ดังเช่นงานของ	 Steve	 Smith	 (2007)	 ได้จัดแนวทางการศึกษา

ความมัน่คงในกลุม่หลงัปฏิฐานนยิมออกเป็น	7	ประเภทส�าคัญ	ได้แก่	1.	การศึกษาการป้องกนัแบบทาง

เลอืกและความมัน่คงร่วม	(Alternative	Defence	and	Common	Security)	2.	ส�านกัคิดความมัน่คงของ

ประเทศโลกที่สาม	(The	Third	World	Security	School)	3.	ส�านักคิดโคเปนเฮเกน	(Copenhagen	

School)	4.	การศึกษาความมัน่คงเชิงประกอบสร้าง	(Constructivist	Security	Studies)	5.	การศึกษา

ความมัน่คงเชิงวิพากษ์	(Critical	Security	Studies)	6.	การศึกษาความมัน่คงเชิงสตรนิียม	(Feminist	

Security	Studies)	และ	7.	การศึกษาความมั่นคงเชิงหลังโครงสร้างนิยม	(Post-structural	Security	

Studies)	 โดยงานในกลุ่มนี้จะมีพื้นฐาน	 ประเด็นปัญหา	 และวิธีการพิจารณาปัญหาที่แตกต่างจาก

การศึกษาความมั่นคงกระแสหลักอย่างสิ้นเชิง

	 อย่างไรก็ตาม	ผลจากการขยายอาณาบรเิวณการศึกษาด้านความมัน่คงท�าให้ผู้เขยีนสนใจส�ารวจ

ประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติผ่านกรอบแนวคิด	Securitization	ของส�านกัคิดโคเปนเฮเกน	ซ่ึง	Smith	
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(2007)	 ได้อธิบายเพิ่มเติมว่างานของส�านักคิดดังกล่าวเป็นหนึ่งในส�านักคิดที่มีพัฒนาการท่ีน่าสนใจ

ต่อการศึกษาความมั่นคงร่วมสมัย	 ทั้งนี้	 ส�านักคิดดังกล่าวคือกลุ่มนักวิชาการที่ท�างานในสถาบันวิจัย

ทางด้านความขัดแย้งและสันติภาพ	(Conflict	and	Peace	Research	Institute:	COPRI)	ที่พยายาม

สร้างกรอบความคิดด้านความมัน่คงใหม่อีกครัง้	(Re-conceptualizing	Security)	โดยเป็นการศึกษาว่า

ความมั่นคงนั้นท�างานในระบบการเมืองโลกอย่างไร	และความมั่นคงที่ถูกก�าหนดขึ้นจากความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแสดงนั้นส่งผลกระทบทางการเมืองอย่างไร	ซึ่งจากความส�าคัญดังกล่าวได้น�าไปสู่การสร้าง

กรอบแนวคิด	 Securitization	 ที่ได้กลายมาเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ต่อการแสวงหาความรู้ใน

การท�าให้ประเด็นท่ีมิได้เกี่ยวข้องกับการทหารแต่สามารถท�าให้กลายเป็นประเด็นทางด้านความมั่นคง

ของประเทศได้	

	 ภายใต้กรอบแนวคิดดังกล่าว	ส�านกัคิดโคเปนเฮเกนได้ให้ความส�าคัญกบัการก�าหนดว่าประเด็น

ต่าง	ๆ 	นัน้ถกูท�าให้กลายเป็นประเด็นปัญหาทางด้านความมัง่คง	(Securitization)	หรอืไม่ถูกท�าให้เป็น

ประเด็นปัญหาด้านความมั่นคง	 (Desecuritization)	 ได้อย่างไร	 โดยพิจารณาว่าความมั่นคงนั้นเป็น

เรื่องท่ีถูกประกอบสร้าง	 (Construct)	 ขึ้นมามากกว่าสิ่งที่ธ�ารงอยู่อย่างถาวร	 นอกจากนี้	 ส�านักคิด

ดังกล่าวยงัให้ความส�าคัญกบัประเด็นความมัน่คงรปูแบบใหม่	(Non-traditional	Security)	ทีใ่ช้ในการ

ศึกษาความมัน่คงรวมถึงให้ความส�าคัญกับวิธกีารศึกษาแบบหลายภาคส่วน	(Multi-sectoral	Approach)	

ทีไ่ด้ท�าการขยายค�าจ�ากดัความของค�าว่าความมัน่คงเสยีใหม่	และท�าการศึกษาโดยมไิด้จ�ากัดอยู่เฉพาะ

ด้านการทหารแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น	โดยให้ความส�าคัญต่อ	5	ภาคส่วนดังต่อไปนี้	1.	ความมั่นคง

ทางการทหาร	2.	ความมั่นคงทางการเมือง	3.	ความมั่นคงทางสังคม	4.	ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	และ	

5.	ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม	

	 ส�านักคิดโคเปนเฮเกนพิจารณาความมั่นคงในฐานะที่เป็นแนวคิดประกอบสร้างทางสังคม	

(Socially	 Constructed	 Concept)	 (Steve,	 2007)	 ที่มิใช่ความมั่นคงแบบดั้งเดิมที่ให้ความส�าคัญ

เฉพาะความมั่นคงด้านการทหาร	 และการพิจารณาให้รัฐเป็นศูนย์กลางหรือหน่วยการวิเคราะห์เพียง

หนึง่เดียวเสมอืนแนวทางการศึกษาแบบสจันยิม	(Realism)	ทัง้น้ี	ส�านกัคิดดังกล่าวมฐีานคติว่าประเด็น

ด้านความมั่นคงจะถูกก�าหนดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันของ

คนในสังคมที่เรียกว่าอัตวิสัยร่วม	(Intersubjective)	โดยในงานของ	Paul	D.	Williams	(2008)	ได้

อธิบายว่าความมั่นคงเป็นประเด็นที่ถูกก�าหนดขึ้นจากการปฏิบัติในสังคม	(Social	practice)	ในบริบท

ของรัฐต่าง	 ๆ	 ดังนั้นความมั่นคงที่เป็นสากลจึงไม่มี	 เพราะเมื่อประเด็นที่ถูกก�าหนดจากการกระท�าใน

สงัคมเปลีย่นไป	โครงสร้างทีจ่ะก�าหนดในการออกนโยบายทางด้านความมัน่คงต่าง	ๆ 	ย่อมเปลีย่นแปลง

ตามไปด้วยเพื่อรองรับบรรทัดฐานใหม่ที่เกิดขึ้นของคนในสังคม	นอกจากนี้	การศึกษาความมั่นคงแบบ

ด้ังเดิมมกัถกูครอบง�าโดยทฤษฎีสจันยิม	(Realist	Approach)	ทีใ่ห้ความส�าคัญกบัสารตัถะอันเป็นเหตุ
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ของภัยคุกคาม	 (Material	 of	 the	Threat)	 อาทิ	 ภัยคุกคามด้านการทหาร	อาวุธยุทโธปกรณ์	 หรือ

ก�าลงัพล	เป็นต้น	แต่ส�านกัคิดโคเปนเฮเกนได้อธบิายว่าการจะดูว่าประเด็นใดเป็นปัญหาภัยคุกคามต่อ

ความมั่นคงหรือไม่นั้นมิได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เป็นสารัตถะ	 (Material	 Factor)	 แต่ขึ้นอยู่กับการใช้

วาทกรรมในการโน้มน้าวใจ	 (Persuasiveness	 of	 the	Discourse)	 สาธารณชน	 ให้มีความเห็นพ้อง

ต้องกันที่จะท�าให้เป็นประเด็นปัญหาทางด้านความมั่นคงนั้นเอง

	 กรอบแนวคิด	Securitization	พิจารณาให้ความมั่นคงเป็นเพียงค�าที่ถูกก�าหนดขึ้นจากความ

สมัพนัธ์ระหว่างตัวแสดงทีเ่ก่ียวข้องต่าง	ๆ 	โดยความหมายของค�านัน้จะมคีวามแตกต่างกนัไปตามแต่ละ

เง่ือนไข	 และบริบทเฉพาะทางในสังคมนั้น	 ๆ	 ด้วยเหตุน้ี	 ความมั่นคงที่เป็นหน่ึงเดียวตามแนวทาง

การศึกษาแนวคิดกระแสหลักจึงไม่สามารถเป็นไปได้	 และการท�าความเข้าใจความแตกต่างของ

ความหมายดังกล่าวนั้นกลุ่มนักทฤษฎีสาย	Securitization	 ให้พิจารณาโดยใช้การวิเคราะห์วัจนกรรม	

(Speech	Act	Analysis)	ของกลุม่ตัวแสดงทีเ่ป็นคนก�าหนดปัญหาด้านความมัน่คงในการท�าให้ประเด็น

ต่าง	ๆ 	กลายเป็นปัญหาความมัน่คงทีส่ร้างผลกระทบต่อภาคส่วนต่าง	ๆ 	ภายในสงัคม	โดยกลุม่ตัวแสดง

ดังกล่าวนี้จะใช้วัจนกรรมเพื่อโน้มน้าวให้สาธารณชนที่เกี่ยวข้องคล้อยตาม	 และท�าให้เห็นว่าประเด็น

นัน้	ๆ 	เป็นปัญหาทีค่วรได้รบัการแก้ไขอย่างเร่งด่วนผ่านมาตรการทางสงัคม	เช่น	การออกมาตรการฉกุเฉนิ

หรอืกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง	โดยการวิเคราะห์ดังกล่าวน้ีจะสะท้อนให้เหน็ว่าอ�านาจท�างานผ่านการใช้ภาษา

ที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นวัจนกรรมภายใต้บริบทสังคมหนึ่ง	ๆ	อย่างไร

	 จากความส�าคัญข้างต้นได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างอ�านาจและภาษาซ่ึงเป็น

ผลผลิตของการศึกษาในกรอบแนวคิด	Securitization	 โดยที่อ�านาจในที่นี้นอกจากเป็นค�าที่หมายถึง

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ให้เป็นไปตามที่ใครคนใดคนหนึ่งต้องการแล้วยังมีความหมาย

ครอบคลมุถงึโครงสร้างทางสงัคมทีอ่นญุาตหรอืกดีกนัใครคนใดคนหนึง่หรอืกลุม่ใดกลุม่หน่ึงให้กระท�า

หรอืไม่กระท�าการใด	ๆ 	อีกด้วย	ซ่ึงในแง่นีจ้ะแสดงให้เหน็สองมติิทีส่�าคัญ	ได้แก่	ประเด็นเรือ่งตัวแสดงที่

มอี�านาจจะเป็นผู้ก�าหนดประเด็นด้านความมัน่คง	ซ่ึงอาจจะสอดคล้องหรอืไม่สอดคล้องต่อผลประโยชน์

ของคนทัง้สงัคมหรอืไม่ก็ได้	ในขณะทีม่ติิทีส่องจะเป็นเครือ่งตอกย�า้ว่าการก�าหนดวาระด้านความมัน่คง

โดยกลุ่มตัวแสดงที่มีบทบาทส�าคัญจะกลายเป็นสิ่งที่มิอาจท้าทายได้	กล่าวคือเมื่อสาธารณชนยอมรับ

ว่าประเด็นใดประเด็นหนึง่ได้กลายเป็นประเด็นความมัน่คงไปแล้ว	ประเด็นนัน้	ๆ 	จะไม่สามารถถกูถอน

ออกมาโดยคนในสงัคมท่ัวไปได้	เนือ่งจากประเด็นทีเ่กีย่วกบัความมัน่คงมกัถกูพจิารณาให้เท่ากบัความ

อยูร่อดของประเทศ	เมือ่เป็นเช่นนัน้ทกุภาคส่วนของสงัคมจึงต้องยนิยอมทุ่มเท	และโยกย้ายทรพัยากร

ส�าคัญของประเทศไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ	 บุคลากร	 ความมั่งค่ังของชาติ	 และทรัพยากรธรรมชาติ

ที่มีเพื่อจัดการกับปัญหาต่าง	ๆ 	ที่จะมากระทบต่อความมั่นคงของประเทศ	ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าประเด็น

เหล่านี้มักถูกบรรจุไว้ในวาระส�าคัญล�าดับแรก	ๆ	ในการก�าหนดนโยบายของประเทศ	ซึ่งกรอบแนวคิด	
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Securitization	จะช่วยรื้อประเด็นดังกล่าวออกมาให้เห็นอีกเช่นกันว่าการท�าให้ประเด็นต่าง	ๆ	กลาย

เป็นปัญหาด้านความมั่นคงได้นั้นจะต้องผ่านกระบวนการใด	และภายใต้บริบทแวดล้อมใดบ้าง

	 การศึกษาประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติผ่านกรอบแนวคิด	 Securitization	 เป็นการศึกษา

ความมัน่คงผ่านการใช้ภาษาทีม่าจากทัง้การพดูและการเขยีน	ซ่ึงภาษาเป็นสิง่ส�าคัญต่อการท�าให้ประเด็น

ดังกล่าวกลายเป็นประเด็นปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศ	 โดยมีหลักการส�าคัญที่ต้องพิจารณา	

ได้แก่	1.	ใครเป็นคน	Securitize	ให้เป็นปัญหาภัยคุกคามต่อความมั่นคง	2.	ประเด็นอะไรที่ถือเป็น

ภัยคุกคามต่อความอยู่รอด	 (Existential	 Threats)	 3.	 เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงส�าหรับใคร	

(Referent	Object)	4.	เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงด้วยเหตุผลใด	5.	เป็นภัยคุกคามที่มีเป้าหมาย

อะไร	และ	6.	เป็นภัยคุกคามภายใต้เงื่อนไขใดที่จะส่งผลท�าให้เกิดประสบความส�าเร็จ	(Steve,	2007)

	 นอกจากนี้	 สิ่งที่เป็นหัวใจส�าคัญขององค์ความรู้ผ่านกรอบแนวคิด	 Securitization	 คือ

การวเิคราะห์วัจนกรรม	(Barry	and	Lene,	2009)	ของกลุม่ตัวแสดงทีเ่ป็นคนก�าหนดปัญหาความมัน่คง

ในการท�าให้ประเด็นใดประเด็นหนึง่กลายเป็นปัญหาความมัน่คงของประเทศ	โดยกลุม่ตัวแสดงเหล่านี้

เป็นได้ท้ังปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคล	 เช่น	 ผู้น�าทางการเมือง	 ข้าราชการ	 รัฐบาล	 กลุ่มทหาร	 หรือ

ภาคประชาสังคม	 (Barry,	 Ole	 and	 Jaap,	 1998)	 โดยกลุ่มตัวแสดงเหล่านี้จะใช้วัจนกรรมเพื่อ

โน้มน้าวให้สาธารณชนที่เกี่ยวข้อง	(Specific	Audience)	คล้อยตามว่าประเด็นต่าง	ๆ	มีความส�าคัญ	

และส่งผลกระทบหรอืไม่ส่งผลกระทบต่อความมัน่คงของพวกเขา	(Paul,	2008)	โดยกลุม่สาธารณชน

เปรียบเสมือนฝ่ายสนับสนุน	หรือเป็นกลุ่มที่สร้างความชอบธรรมให้กับกลุ่มตัวแสดงที่เป็นคนก�าหนด

ปัญหาด้านความมั่นคงในการออกนโยบาย	หรือมาตรการต่าง	ๆ	เพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านั้น	(Matt,	

2008)	โดยในงานของ	Ralf	Emmers	(2007)	ได้ยกตัวอย่างสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง	เช่น	มติมหาชน	

(Public	 Opinion)	 กลุ่มข้าราชการทหาร	 นักการเมือง	 หรือชนช้ันน�ากลุ่มต่าง	 ๆ	 และเมื่อโน้มน้าว

ให้สาธารณชนคล้อยตามได้ส�าเร็จก็จะถือเป็นการสร้างความชอบธรรมในการใช้มาตรการพิเศษที่

นอกเหนือไปจากการใช้กระบวนการทางการเมืองตามปกติในการจัดการกับปัญหาตามความต้องการ

ของกลุ่ม	ดังเช่นงานของ	Matt	McDonald	(2008)	ได้ยกตัวอย่างการใช้วัจนกรรมของ	Tony	Blair	

อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษต่อการท�าให้	Saddam	Hussein	กลายเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงของ

ประเทศในประเด็นเรือ่งการครอบครองอาวุธทีม่อี�านาจท�าลายล้างสงู	(Weapon	of	mass	destruction	

program:	WMD)	ในช่วงปี	2003	โดยกลุม่ตัวแสดงทีเ่กีย่วข้องได้จัดให้มกีารลงคะแนนเสยีงในรฐัสภา

อังกฤษเพือ่ต้องการสร้างความชอบธรรมในการเข้าแทรกแซงโดยใช้ก�าลงัทางทหารของอังกฤษ	เป็นต้น
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

	 การก�าหนดประเด็นวาระด้านความมัน่คงของประเทศในยคุปัจจุบนัได้น�ามาสูก่ารเปิดประเด็น

ปัญหาความมั่นคงในมิติต่าง	ๆ	ซึ่งหนึ่งในปัญหาส�าคัญที่สร้างผลกระทบให้กับนานาประเทศเป็นอย่าง

มาก	และจ�าเป็นต้องหามาตรการในการจัดการกับปัญหาอย่างเร่งด่วน	คือปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ

ซ่ึงเป็นหนึง่ในประเด็นปัญหาด้านความมัน่คงทีเ่ป็นตัวแสดงทีม่ใิช่รฐัอธปิไตย	(Sovereign-free	Actor)	

ทั้งนี้	 ประเด็นดังกล่าว	 โดยเฉพาะการค้ายาเสพติด	 การค้ามนุษย์	 และการก่อการร้ายเป็นปัญหา

ที่มีความส�าคัญ	และสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อนานาประเทศในโลกยุคปัจจุบัน	โดยเฉพาะในยุค

หลังสงครามเย็นหรือภายหลังการก่อวินาศกรรม	9/11	ในสหรัฐฯ	เมื่อวันที่	11	กันยายน	2001	ที่ได้

ส่งผลให้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ	 โดยเฉพาะปัญหาการก่อการร้ายมีความสลับซับซ้อนมากย่ิงขึ้น	

ส่งผลร้ายแรงมากขึ้น	และครอบคลุมในหลายมิติของปัญหาที่มากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา	

	 ในงานของ	 Phil	 Williams	 (1994)	 ได้ยกตัวอย่างความส�าคัญของปัญหาอาชญากรรม

ข้ามชาติ	โดยอธบิายว่าต้ังแต่ช่วงต้นทศวรรษ	90	เป็นต้นมา	ได้มกีารเปิดประเด็นข้อถกเถยีงในเรือ่งของ

องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ	และกลายเป็นปัญหาความ

มัน่คงระหว่างประเทศทีย่ากต่อการจดัการ	และในงานของ	Ralf	Emmers	(2003)	ได้สนับสนนุแนวคิด

ดังกล่าวโดยอธิบายว่าปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตินอกจากส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ

แล้วยงัส่งผลกระทบต่อความมัน่คงและเสถียรภาพระหว่างประเทศอีกด้วย	ทัง้นี	้Emmers	ทีศึ่กษาปัญหา

ดังกล่าวในอาณาบริเวณภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้สรุปว่าปัญหาดังกล่าวเป็นภัยคุกคามต่อ

ความมัน่คงทางการเมอืง	สงัคม	และเศรษฐกิจต่อประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นอย่างมาก	รวมถงึงานของ	

Jeanne	Giraldo	และ	Harold	Trinkunas	(2007)	ได้อธิบายถึงประเด็นดังกล่าวว่าเป็นภัยคุกคาม

ต่อความมั่นคงระหว่างประเทศ	 (International	 security	 threat)	 ที่มีขอบเขตและความรุนแรงที่

เพิ่มมากขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์	 แม้กระทั่งรัฐที่มีหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็งยังได้รับผล

กระทบจากปัญหาดังกล่าวเช่นเดียวกัน

	 จากการเพิ่มขึ้นของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในยุคโลกาภิวัตน์	 นอกจากส่งผลกระทบ

ต่อความมั่นคงภายในประเทศ	 ยังส่งผลกระทบในระดับระหว่างประเทศหรือภายในภูมิภาคอีกด้วย

ดงัเช่นงานของ	Alan	Dupont	(1999)	ได้อธิบายว่าอาชญากรรมเป็นปัญหาที่เชือ่มโยงกับด้านมืดของ

มนุษย์	โดย	Dupont	ให้ความส�าคัญกับประเด็นการค้ายาเสพติด	(Drug	Trafficking)	ซึ่งเป็นปัญหา

ที่ส่งผลกระทบต่อสังคม	การเมือง	และชุมชนระหว่างประเทศ	ซึ่งเขาได้ดูพลวัตและปัญหาการค้ายา

เสพติดที่แสดงนัยต่อความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออก	 รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา

การค้ายาเสพติดกับอาชญากรรมข้ามชาติ	 ซ่ึงข้อสรุปของปัญหาดังกล่าวท�าให้ทราบว่าปัญหาการค้า
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ยาเสพติดมีนัยส�าคัญต่อประเด็นความมั่นคงในภูมิภาค	 และส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทั้งทางด้าน

การเมือง	เศรษฐกิจ	และสังคม

	 ในกรณีของไทย	Alan	Collins	(2007)	ได้พิจารณาประเด็นปัญหาภัยคุกคามต่อความมั่นคง

รูปแบบใหม่	 โดยในปี	 1999	 ไทยได้ระบุให้การค้ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามอันดับหนึ่งที่กระทบต่อ

ความมั่นคงของประเทศ	รวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์	และปัญหาการฟอกเงินที่ล้วนแต่เป็นปัญหาที่ถูก

ยกขึ้นมาเป็นวาระความมั่นคงแห่งชาติในยุคหลังสงครามเย็น	 เช่นเดียวกับงานของ	 Alan	 Dupont	

(1999)	 ที่กล่าวถึงปัญหาการค้ายาเสพติดที่จัดเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของไทยเช่นเดียวกัน	 โดย

ปัญหายาเสพติดได้ถกูจัดให้เป็นวาระแห่งชาติในสมยัทกัษณิ	ชินวัตร	อดีตนายกรฐัมนตร	ีรวมถงึในสมยั

รัฐบาลยิ่งลักษณ์	ชนิวัตร	ทั้งนี้ได้มีการจดัตั้ง	“พระราชบัญญตัิป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมใน

องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556”	รวมถึงในสมัยรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาต	ิ(คสช.)	

ได้มีการน�าประเด็นการค้ามนุษย์ให้เป็นวาระแห่งชาติเมื่อวันที่	3	เมษายน	2015	โดยมียุทธศาสตร์ที่

ส�าคัญ	 ได้แก่	 การป้องกัน	 การด�าเนินคดี	 การคุ้มครองช่วยเหลือเหยื่อ	 กลไกเชิงนโยบาย	 และ

การขับเคลื่อน	(ไทยรัฐ,	2015)

	 ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติสามารถจ�าแนกออกเป็นประเด็นต่าง	ๆ 	ซ่ึงแต่ละประเทศอาจได้รบั

ผลกระทบในแต่ละมิติปัญหาที่แตกต่างกันออกไป	 ซ่ึงส่วนใหญ่ประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติจะถูก

พิจารณาให้เป็นปัญหาภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ	 แต่บางประเด็นปัญหาอาจมิได้ถูกรับ

การพิจารณาให้เป็นปัญหาต่อความมั่นคงของประเทศได้เช่นเดียวกัน	 ดังเช่นงานของ	 Lorraine

Elliott	 (2007)	 ได้อธิบายถึงปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในมิติด้านสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออก	 เช่นการเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม	 การขนไม้เถื่อน	 หรือการลักลอบค้าสัตว์ป่า	 โดย

ข้อสรุปของงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมมิได้รับความส�าคัญ	 หรือถูกพิจารณา

ให้เป็นประเด็นทางด้านความมั่นคงของประเทศเท่าที่ควร

	 ในทางกลับกัน	 งานอีกกลุ่มหนึ่งให้ความส�าคัญและพิจารณาให้อาชญากรรมข้ามชาติเป็น

ปัญหาภัยคุกคามต่อประเทศ	 ดังเช่นงานของ	 Jeanne	Giraldo	 และ	Harold	 Trinkunas	 (2007)	

ได้ศึกษาประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ	โดยงานดังกล่าวได้ตั้งค�าถาม

ที่น่าสนใจว่า	 ท�าไมรัฐบาลของประเทศต่าง	 ๆ	 จึงพิจารณาให้อาชญากรรมข้ามชาติกลายเป็นปัญหา

ภัยคุกคามต่อความมั่นคงที่เพิ่มสูงขึ้น	 ซ่ึงข้อสรุปของงานดังกล่าวได้ระบุว่าปัญหาการเพิ่มขึ้นของ

อาชญากรรมข้ามชาติในช่วงทศวรรษ	 90	 เป็นต้นมาได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศใน

ระดับที่เพิ่มสูงขึ้นนั่นเอง	
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	 จากการพิจารณาให้อาชญากรรมกลายเป็นปัญหาภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศนั้น	

ได้มีการระบุถึงปัญหาดังกล่าวโดยกลุ่ม	Washington	Think	Tank	ในปี	2004	โดยได้นิยามปัญหา

อาชญากรรมข้ามชาติว่าเป็นจักรวรรดิใหม่แห่งความชั่วร้าย	(New	Empire	of	Evil)	และในปี	1996	

สหประชาชาติได้ออกรายงานถึงปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยถือเป็นปัญหาในรูปแบบใหม่ของ

ภูมิรัฐศาสตร์	(New	Form	of	Geopolitics)	ที่ส�าคัญของโลก	(Jeanne	and	Harold,	2007)	และในปี

เดยีวกันหน่วยยทุธศาสตรค์วามมั่นคงแหง่ชาตสิหรฐัอเมริกาได้อธิบายถงึปรากฏการณ์ดงักลา่วว่าเปน็

ปัญหาภัยคุกคามอย่างมากต่อความมัน่คงแห่งชาติซ่ึงเป็นปัญหาภัยคุกคามทีร้่ายแรงต่อความมัน่คงทัง้

ภาครัฐ	ภาคเศรษฐกิจ	และภาคประชาสังคม	โดยไม่มีรัฐใดที่จะสามารถหลีกหนีผลกระทบที่เกิดขึ้นได้	

โดยเฉพาะรัฐที่มีลักษณะเป็นรัฐอ่อนแอ	 (Weak	 State)	 หรือเป็นรัฐที่มีลักษณะสังคมเปิด	 (Open	

Society)	ที่มักเกิดความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ	(Ralf,	2002)	

เช่นเดียวกับสุทธิพันธ์	จิราธิวัฒน์	(2001)	ได้กล่าวในงานสัมมนาทางวิชาการว่าอาชญากรรมข้ามชาติ

ในประเทศไทยมีอยู่มาก	เนื่องจากเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเปิด	สังคมเปิด	และการเมืองเปิด	ดังนั้น

อาชญากรรมข้ามชาติจึงเข้ามามีส่วนพัวพันกับประเทศอย่างหลีกเลี่ยงเสียมิได้

	 จากปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่ประเทศต่าง	 ๆ	 ไม่สามารถจัดการกับปัญหาได้โดยล�าพัง	

วรรณกรรมส่วนใหญ่ใช้การพิจารณาผ่านกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศโดยท�าให้เป็นปัญหา

การกระท�าที่เป็นความผิดทางอาญา	 (Criminalization)	 ซ่ึงสามารถพิจารณาได้จากในปี	 1923	 ที่

ได้มีการก่อต้ังองค์กรต�ารวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ	 หรือต�ารวจสากล	 (Interpol)	 ซ่ึงมีจ�านวน

สมาชิกอยู่ถึง	 190	 ประเทศในปัจจุบัน	 (Interpol,	 2015)	 โดยองค์กรดังกล่าวมีหน้าที่ในการจัดหา

ข้อมูลข่าวสาร	ให้ความช่วยเหลือ	สนับสนุนองค์กรหรือหน่วยงานต่าง	ๆ 	ที่มีภารกิจในการป้องกันและ

ปราบปรามอาชญากรรมระหว่างประเทศ	นอกจากนีย้งัมกีารจัดต้ังองค์กรทีเ่กีย่วข้องกบัปัญหาดังกล่าว	

เช่นสหภาพยุโรปได้จัดตั้ง	Europol	ในปี	1999	หรือกลุ่มจี	7	(The	Group	of	Seven)	ได้มีการจัด

ต้ัง	FATF	(The	Financial	Action	Task	Force)	ในปี	1989	หรอื	องค์การสหประชาชาติได้มกีารจัดต้ัง

หน่วยงานทางด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา	 (CCPCJ)	คณะกรรมาธิการ

ยาเสพตดิ	(CND)	หรือการมีอนุสัญญาสหประชาชาตวิ่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพตดิและ

วตัถทุีอ่อกฤทธิต่์อจิตและประสาท	(Un	Convention	Against	Illicit	Traffic	in	Narcotic	Drugs	and	

Psychotropic	Substances)	ในปี	1988	เป็นต้น

	 ในงานของ	Riefqi	Muna	(2006)	ได้ศึกษาปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศอินโดนีเซีย	

โดยศึกษาประเด็นเรื่องอาวุธเบา	 และการค้ายาเสพติด	 ซ่ึงเป็นประเด็นปัญหาที่มีความส�าคัญ	 และ

สร้างผลกระทบทั้งต่อความมั่นคงภายในประเทศ	เช่น	ความมั่นคงของรัฐ	ความมั่นคงทางสังคม	และ

ความมัน่คงของมนษุย์	ผ่านกรอบแนวคิด	Securitization	โดยอธบิายว่าการใช้แนวคิดนีจ้ะเป็นเครือ่งมอื
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ที่มีประโยชน์ต่อการอภิปรายปัญหาความมั่นคงในอินโดนีเซียและในภูมิภาค	 ซ่ึง	 Muna	 ได้ระบุถึง

เอกสารขององค์การสหประชาชาติ	โดยมีใจความส�าคัญดังต่อไปนี้	(Riefqi	Muna,	2006)

 “…ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติเป็นภัยคุกคามต่ออธิปไตยของรัฐ สังคม และ

ปัจเจกบุคคล ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อทั้งเสถียรภาพภายในรัฐ ชุดคุณค่าแห่ง

ประชาธิปไตย หน่วยงานภาครัฐ การควบคุมภายในรัฐ เศรษฐกิจของชาติ สถาบัน

ทางการเงิน รวมถึงมีนัยส�าคัญต่อการเป็นภัยคุกคามต่อกระบวนการสร้าง

ประชาธิปไตย การพัฒนา กฎระเบียบต่างๆ”	(p.5)

	 ในการต้ังค�าถามว่าอาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาภัยคุกคามต่อความมัน่คงของรฐัหรอืไม่น้ัน	

โดยทัว่ไปปัญหาดังกล่าวอาจเรยีกได้ว่าเป็นปัญหากจิการภายในประเทศ	และสามารถจัดการกับปัญหา

ดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่ต�ารวจซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักที่ใช้ในการปราบปรามปัญหาอาชญากรรมภายใน

ประเทศ	รวมถึงในช่วงสงครามเย็นที่ปัญหาดังกล่าวมิได้ถูกพิจารณาในฐานะการเป็นปัญหาภัยคุกคาม

ต่อความมัน่คงของประเทศ	อย่างไรกต็าม	การพจิารณาให้อาชญากรรมข้ามชาติเป็นภัยคุกคามต่อความ

มั่นคงของประเทศสามารถพิจารณาได้จากงานของ	Jeanne	Giraldo	and	Harold	Trinkunas	(2007)	

ที่อธิบายในแง่มุมต่าง	 ๆ	 ดังต่อไปนี้	 1.	 กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติมีความสามารถในการหลีกเลี่ยง

อ�านาจรัฐกับการควบคุมชายแดนของรัฐ	(State	Border	Control)	2.	รัฐบาลมองปัญหาอาชญากรรม

ข้ามชาติว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงก็ต่อเมื่อได้สร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของประชาธิปไตย	

(Democratic	Stability)	ให้กร่อนลง	อาท	ิปัญหาการคอร์รปัชัน	และ	3.	อาชญากรรมข้ามชาติถูกมองว่า

เป็นภัยคุกคามต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ	 (Economic	Development)	 โดยในช่วงทศวรรษ	1990	

ได้มุ่งจุดสนใจไปที่แนวคิดธรรมาภิบาล	 (Governance)	 ในการบริหารปกครองซ่ึงเป็นแนวคิดที่ต้องมี

การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมก่อนเพื่อน�าไปสู่การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	 รวมถึงต้องถูก

ส่งเสริมเพื่อลดปัญหาการคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่รัฐ

	 ในงานของ	Nicole	Jackson	(2017)	ได้น�าเสนอกระบวนการในการท�าให้การค้ามนุษย์และ

การค้ายาเสพติดเป็นประเด็นด้านความมั่นคงของกลุ่มประเทศในเอเชียกลาง	 ได้แก่	 คีร์จีกีสถาน

คาซัคสถาน	อัฟกานสีถาน	ทาจิกสีถาน	และเตรกิมนิิสถาน	และน�ากรอบทฤษฎี	Securitization	เข้ามา

ใช้ในการอธิบาย	โดยงานดังกล่าวได้แบ่งประเด็นในการศึกษาออกเป็น	2	ค�าถามหลัก	ได้แก่	1.	ท�าไม

องค์กรระหว่างประเทศจึงพยายามทีจ่ะท�าให้ปัญหาการค้ามนษุย์	และปัญหาการค้ายาเสพติดกลายเป็น

ประเด็นปัญหาด้านความมัน่คง	และท�าไมกระบวนการการท�าให้เป็นประเด็นด้านความมัน่คงของปัญหา

การค้ายาเสพติดถงึประสบความส�าเรจ็มากกว่าปัญหาการค้ามนษุย์	และ	2.	มกีระบวนการในการท�าให้

เป็นประเด็นด้านความมั่นคงและมียุทธศาสตร์ในการจัดการปัญหาดังกล่าวอย่างไร	 ทั้งน้ี	 Jackson	
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ได้สรปุว่ากลุม่ประเทศในเอเชียกลางมทีศันะว่าการค้ายาเสพติดเป็นประเด็นปัญหาทีร้่ายแรงกว่าปัญหา

การค้ามนุษย์	ซึ่งทั้งหมดเกิดมาจากการมีฉันทามติที่เห็นพ้องต้องกันว่าจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคง

ของรัฐและความมั่นคงของโลก	แต่ประเด็นการค้ามนุษย์	กลุ่มต่าง	ๆ	(รัฐบาลและสังคม)	ได้มีทัศนะ

ต่อปัญหาดังกล่าวที่แตกต่างกัน	โดยมีความเชื่อว่าประเด็นการค้ามนุษย์นั้นมิใช่ปัญหาที่มีความรุนแรง	

หรอืเป็นภัยคุกคามต่อความมัน่คงของชาติ	โดยเฉพาะประเทศท่ีปกครองโดยระบอบเผด็จการทีม่ไิด้ให้

ความส�าคัญกบัหลกัสทิธมินษุยชน	รวมถึงประเทศมสุลมิทีย่งัคงเป็นสิง่ต้องห้ามในการถกเถยีงประเด็น

ดังกล่าว	(ผู้ประกอบอาชีพโสเภณี)	อย่างเปิดเผย	และภายในสงัคมน้ันเป็นเรือ่งยากทีจ่ะยอมรบัเหยือ่

ทีถ่กูค้า	แต่อย่างไรกต็ามในช่วงไม่ก่ีปีทีผ่่านมาบางประเทศ	เช่น	คาซัคสถานและคีร์จีกสิถานได้ตระหนกั

ถึงปัญหาการค้ามนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐที่เพิ่มสูงขึ้น	(มิได้แสดงถึงนัยถึงการเป็นที่

ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของมนุษย์)	 เช่นการเป็นปัญหาที่เช่ือมโยงกับปัญหาการคอร์รัปชันและ

การเพิ่มจ�านวนขององค์กรอาชญากรรมต่าง	ๆ

	 จากปรากฏการณ์ต่าง	ๆ 	ข้างต้นแสดงให้เหน็ถึงความส�าคัญของประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติ

กับการเป็นปัญหาภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ	 ปัจเจกบุคคล	 สังคม	 และหลักนิติธรรม	

รวมทั้งกลายเป็นปัญหาที่ยากแก่การจัดการโดยล�าพัง	 ซ่ึงปัญหาภัยคุกคามนี้จะกระทบต่อมิติภายใน

ประเทศ	และมิติระหว่างประเทศที่มีนัยส�าคัญต่อความมั่นคงแห่งชาติ	ความปลอดภัยสาธารณะ	และ

เสถียรภาพต่อระบอบการปกครอง	เป็นต้น

สรุป

	 จากความส�าคัญของประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติกับการท�าให้เป็นประเด็นด้านความมั่นคง

ในยคุปัจจุบนัได้น�ามาสูก่ารศึกษา	และการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัประเด็นดังกล่าวซ่ึงสามารถ

สรุปได้ว่ากระแสโลกาภิวัตน์เป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งแนวทางการศึกษา

ความมัน่คง	ได้แก่	กรอบแนวคิดหรอืทฤษฎีทีใ่ช้ในการศึกษา	รวมถึงปรากฏการณ์ด้านความมัน่คงทีถู่ก

ขยายอาณาบรเิวณไปสูป่ระเด็นปัญหาอ่ืน	ๆ 	นอกเหนอืจากความมัน่คงทางการทหารทีค่รอบง�าการศึกษา

และวิธีคิดด้านความมั่นคงมาอย่างยาวนาน	 ทั้งนี้	 ประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาที่สร้างผล

กระทบอย่างรุนแรง	ซับซ้อน	มีหลายมิติของปัญหา	และกระทบต่อภาคส่วนต่าง	ๆ	เช่น	ภาคส่วนด้าน

เศรษฐกิจ	การเมือง	สังคมและวัฒนธรรม	นอกจากนี้ยังเป็นประเด็นปัญหาที่มิอาจจัดการได้โดยล�าพัง	

เนือ่งจากเป็นปัญหาทีส่ร้างผลกระทบมากกว่าหนึง่รฐัขึน้ไป	ดังนัน้จ�าเป็นต้องสร้างความร่วมมอืระหว่าง

รัฐในการจัดการกับปัญหาดังกล่าว

	 จากการส�ารวจวรรณกรรมเบื้องต้นพบว่าภายใต้กรอบแนวคิด	 Securitization	 ของส�านัก

คิดโคเปนเฮเกนประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติจะถูกก�าหนดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดง
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ต่าง	ๆ 	ภายในสงัคม	โดยกระบวนการในการท�าให้ประเด็นดังกล่าวกลายเป็นปัญหาความมัน่คงจะเริม่ต้น

จากการท่ีกลุ่มตัวแสดงที่เป็นคนก�าหนดปัญหาด้านความมั่นคงนั้นให้ความส�าคัญและปรารถนาให้

อาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาทีส่่งผลกระทบต่อความมัน่คงของประเทศ	โดยกลุม่ตัวแสดงดังกล่าว

จะใช้วจันกรรมประเภทต่าง	ๆ 	เพือ่ท�าให้อาชญากรรมข้ามชาติเป็นประเด็นปัญหาทีก่ระทบต่อภาคส่วน

ต่าง	ๆ 	โดยจะต้องได้รบัการแก้ไขอย่างจรงิจังและเร่งด่วน	ทัง้น้ี	กลุม่ตัวแสดงเหล่าน้ีจะต้องโน้มน้าวหรอื

จูงใจผ่านการสร้างเรื่องราว	สร้างยุทธศาสตร์	หรือใช้วาทกรรมเพื่อให้สาธารณชนเห็นว่าอาชญากรรม

ข้ามชาติเป็นปัญหาทีก่ระทบต่อความมัน่คงของประเทศเพือ่สร้างความชอบธรรมในการออกกฎระเบยีบ	

หรือมาตรการฉุกเฉินในการจัดการกับปัญหาดังกล่าวต่อไป
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