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	 ป ัญหาความไม ่สงบในพื้นท่ีจังหวัด

ชายแดนภาคใต้	 เป็นปัญหาส�าคัญของชาต ิ

ทีท้่าทายความสามารถของรฐับาล ตัง้แต่ปี 2547 

ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อด�าเนินการแก้ไข

ปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม หากพิจารณา 

ในช่วง 10 ปีล่าสุด (ปี 2553 - 2563) พบว่า

รฐับาลโดยนายกรฐัมนตร ีนายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ 

(ปี 2552 - 2554) นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร  

(ปี 2554 - 2557) และพลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 

(ปี 2557 - 2562 โดยคณะรักษาความสงบ 

แห่งชาติ) ตามล�าดับ ได้ขับเคลื่อนพัฒนาแก้ไข

ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยต่อเนื่อง 

เพื่อก�าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง  

และมาตรการด�าเนินการ ตลอดจนการจัดท�า 

แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ ตัง้แต่ระดบั

กระทรวง กรม และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ในส่วนกลาง ไปจนถึงพื้นที่เป้าหมายในระดับ

หมู ่บ้าน เพื่อมุ ่งคลี่คลายปัญหาให้บรรลุผล 

ตามกรอบนโยบายที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภา

10 ปี พัฒนาการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ :
ต่อการบริหารแผนงานหลักและแผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ

ปี 2553 - 2563

เราจะเดินก้าวไปโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

เรียบเรียงโดย นำงสำวสมทรง บุญญภัทโร

 ผู้ช่วยเลขำธิกำร ศอ.บต. ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย

ผู้สนับสนุนข้อมูล นำยนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์

ส�ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ



วารสารดำารงราชานุภาพ2

 การด�าเนินงานในช่วงของ

รัฐบาลนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  

เป ็นนายกรัฐมนตรี  เริ่ม ต้ังแต  ่

ต้นปี 2552 โดยปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2553 ได้ให้ความส�าคัญกับ 

ปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ เน้นย�้าประกาศ 

ให้เป็น “วาระแห่งชาต”ิ และจดัเป็น

นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่จะด�าเนินการ 

ในปีแรก พร้อมทั้งให้มีการจัดท�า “แผนการ

พัฒนาพื้นที่พิเศษ	 5	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 

ปี	2552	-	2555” เพือ่ใช้เป็นกรอบหลกัด�าเนนิงาน

ร่วมกันในลักษณะบูรณาการทั้งด้านความมั่นคง

และด้านการพัฒนา ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

คร้ังส�าคัญหลายประการ ในระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐที่เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ 

และแผนงานหลักของการแก้ไขปัญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะกรอบแนวคดินโยบาย

และยุทธศาสตร์ ทิศทางการด�าเนินงานใน 

ทุกระดับจากกระทรวง กรม และหน่วยงาน 

ในส่วนกลางไปจนถึงพื้นท่ีเป้าหมายในระดับ

หมู่บ้านและชุมชน

 ต่อมาเป็นช่วงของรัฐบาลนางสาวย่ิงลักษณ์ 

ชนิวตัร เป็นนายกรฐัมนตร ีภายหลงัการเลอืกตัง้

ทั่วไป เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 จนถึง 

ช่วงก่อนที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  

เข้าควบคมุอ�านาจการปกครองประเทศ (ก่อนวนัที่ 

22 พฤษภาคม 2557) รัฐบาลได้ก�าหนดให้ ปัญหา

ความไม่สงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต	้ 

เป็น “วาระแห่งชาติ” และเป็นนโยบายเร่งด่วน

ของรัฐบาลที่จะด�าเนินการในปีแรกเช่นกัน 

ก�าหนดให้หน่วยงานจดัท�ายทุธศาสตร์เฉพาะด้าน 

โดยมี ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความมั่นคง

จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ	 กอ.รมน.	 และ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	

(พ.ศ.	2555	-	2557)	ของ	ศอ.บต. เป็นกรอบหลกั

ในการบูรณาการร่วมกับกระทรวง กรม และ

หน ่วยงานที่ เกี่ ยวข ้อง และได ้ปรับกลไก 

การบริหารจัดการระดับนโยบาย เพื่อเสริมสร้าง

เอกภาพด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนา  

ให้เชื่อมโยงการด�าเนินงานจนถึงระดับปฏิบัต ิ

ในพื้นที่ให้มีเอกภาพเพิ่มขึ้น
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 ส�าหรับการด�าเนินการของรัฐบาล  

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี 

เป ็นช่วงที่ มีคณะรักษาความสงบเรียบร้อย 

แห่งชาต ิ(คสช.) เข้ามาบรหิารราชการ รวมระยะ

เวลา 5 ปี พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา หวัหน้า คสช. 

ได้ให้ความส�าคญักบั “ปัญหาความไม่สงบในพืน้ที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้” และจัดความเร่งด่วน 

เป็นปัญหาทีต้่องด�าเนนิการในล�าดบัต้น โดยก�าหนด

แนวนโยบายด�าเนินการท่ีต้องเสรมิสร้างเอกภาพ

และประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนภารกิจงาน

แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะ

การเสริมสร้างเอกภาพของภาครัฐในระดับ

กระทรวง กรม และหน ่วยงานเทียบเท ่า  

ทัง้พลเรอืน ต�ารวจ และทหาร หน่วยงานทีไ่ม่สงักดั

กระทรวง และหน่วยงานภายใต้การก�ากับดูแล 

ของนายกรฐัมนตรี รวมทัง้หน่วยงาน/องค์กรอสิระ 

ปีละไม่น้อยกว่า 50 หน่วยงาน และได้ก�าหนด

กลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนงานท่ีครอบคลุม

ทัง้ 3 ระดบั ตัง้แต่ระดบันโยบาย ม ีหวัหน้า คสช. 

เป็นผู ้รับผิดชอบในระดับการน�านโยบายไปสู่ 

การปฏิบัติ ได้มอบหมายให้เลขาธิการ คสช.  

เป็นผู้รับผิดชอบ ภายหลังจัดตั้งรัฐบาลแล้ว 

ได้มอบหมายให้ รองนายกรฐัมนตร ี(ฝ่ายความมัน่คง) 

เป็นผู้รับผิดชอบต่อเน่ืองมา และในระดับหน่วย

ปฏิบตัใินพืน้ทีม่อบหมายให้ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า 

เป็นหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบบูรณาการ 

งานทั้งปวงที่ด�าเนินการในพื้นที่

 ในการบริหารจัดการของรัฐบาลดังกล่าว 

เพ่ือแก้ไข ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนท่ีจังหวัด

ชายแดนภาคใต้	 ได้มอบหมายส่วนราชการเป็น

หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบภารกิจ จัดระบบ

บริหารจัดการ และอ�านวยการ ประสานงาน 

ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและภาคส่วน

ต่างๆ ด�าเนินงานร่วมกันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

ทั้งนี้ ส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายให้เป็น 

หน่วยงานเจ้าภาพรบัผดิชอบภารกิจ ได้จัดระบบ

บริหารจัดการขับเคลื่อนงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

โดยยึดแนวความคิดการบริหารจัดการแบบ 

มุ่งผลสัมฤทธิ์ รวมท้ังแนวคิดหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือจัดท�าแผนงานหลัก และแผนงบประมาณ 

ใช้เคร่ืองมือส�าคัญในการจัดท�าและปรับปรุง 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งพิจารณา

กลั่นกรองสนับสนุนงบประมาณ ตลอดจน

ประสานน�าไปสูก่ารปฏบิตัทิีส่ามารถวดัประเมนิผล

การด�าเนนิงานได้อย่างต่อเนื่อง



วารสารดำารงราชานุภาพ4

 พฒันาการในการขบัเคลือ่นการแก้ไขปัญหา

ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  

ในช่วง 10 ปีล่าสุด ปี 2553 – 2563 โดยความ

รับผิดชอบของรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ฯ (ประมาณ 

2 ปี) นางสาวย่ิงลักษณ์ฯ (ประมาณ 3 ปี)  

และพลเอก ประยุทธ์ฯ (ประมาณ 5 ปี) เป็น 

นายกรฐัมนตร ีตามล�าดบั มปีระเดน็ความเหมอืนกนั 

และประเด็นความแตกต่างที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับ

การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้

	 ประเด็นความเหมือนกัน นั้น เป็นที่

ประจักษ์ชัดว่า ทุกรัฐบาลให้ความส�าคัญกับ

ปัญหาดังกล่าว และยกระดับขึ้นเป็น “วาระ 

แห่งชาติ” โดยก�าหนดให้เป็นเรื่องส�าคัญเร่งด่วน

ที่ด�าเนินการในปีแรก ซึ่งปรากฏเด่นชัดตาม

นโยบายของรัฐบาลชุดดังกล่าว แต่ในประเด็น

ความแตกต่าง เมื่อพิจารณาจากการเลือกใช้

เครื่องมือขับเคลื่อนนโยบายไปสู ่การปฏิบัติ  

เพื่อให้นโยบายรัฐบาลบรรลุผลเป็นรูปธรรม  

พบว่า มีสองรัฐบาลที่เลือกจัดท�าแผนงานหลัก 

หรือแผนแม่บท ส�าหรับใช้เป็นเครื่องมือหลัก 

ควบคู่กับการจัดตั้งกลไกหลักที่มีบทบาทเป็น

ศูนย์รวมการขับเคล่ือนงาน น�านโยบายรัฐบาล 

ไปสู ่การปฏิบัติ คือ รัฐบาลที่มีนายอภิสิทธ์ิฯ  

และ พลเอก ประยุทธ์ฯ เป็นนายกรัฐมนตรี  

เพ่ือมุ่งเสริมสร้างประสิทธิภาพการด�าเนินงาน

ของหน่วยงานให้มีเอกภาพ ทั้งด้านความมั่นคง

และด้านการพัฒนา

      กล่าวคอืช่วงรัฐบาลนายอภิสทิธิฯ์ 

เป็นนายกรฐัมนตร ี ได้มอบหมายให้ส�านกังาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสงัคมแห่งชาต ิ (สศช.) เป็นหน่วยงาน 

เจ ้าภาพจัดท�าแผนแม ่บท เ พ่ือน�า

นโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ คือ 

แผนการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ	 5	 จังหวัด

ชายแดนภาคใต ้	 (ป ัตตานี	 ยะลา	

นราธิวาส	สตูล	และสงขลา)	ปี	2552-

2555 

ควำมเชื่อมโยงกำรจัดท�ำแผนงำนหลักและแผนงบประมำณ

ในลักษณะบูรณำกำร ช่วงป ี 	2553	–	2563
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 โดยได้แต่งตั้ง คณะกรรมการรัฐมนตรี

พฒันาพืน้ทีพ่เิศษ	5	จงัหวดัชายแดนภาคใต้	หรอื	

รชต. ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่13 มกราคม 

2552 มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ท�าหน้าที่

ก�าหนดนโยบายและมาตรการ พจิารณาให้ความ

เห็นชอบแผนงาน/โครงการ และการจัดตั้ง 

งบประมาณ ก�ากับดูแล เร่งรัด ติดตาม แก้ไข 

กฎระเบียบและลดข้ันตอนการปฏบิตั ิเพ่ือให้การ

พัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

บรรลุผลเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อ

รัฐสภา (เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2551) ที่ก�าหนด

ให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้เป็นนโยบายเร่งด่วนทีเ่ร่ิมด�าเนนิการ

ในปี 2552 การจัดท�าแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษฯ  

ดังกล่าว ได้ยึดประเด็นนโยบายรัฐบาลเรื่องการ

พัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

เป็นหลักโดยประเมินแนวโน้มสถานการณ์และ

ปัจจัยแวดล้อมทั้งจากภายนอกและภายใน

ประเทศ กระบวนการมสีว่นรว่มของภาคภีาครฐั  

ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาควิชาการ 

ร่วมก�าหนดกรอบนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ 

และมาตรการ ตลอดจนบูรณาการแผนงาน/ 

โครงการที่ส�าคัญให้บรรลุเป้าหมายของแผน  

และตอบสนองความต้องการเกิดประโยชน  ์

ต่อประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่าง

เป็นรปูธรรม ซึง่คณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่7 เมษายน 

2552 ได้มีมติเห็นชอบ แผนการพัฒนาพื้นที่

พเิศษ	5	จงัหวดัชายแดนภาคใต้	ปี	2552	-	2555	

และให้เป็นส่วนหนึง่ของแผนการบรหิารราชการ

แผ่นดิน โดย สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ 

คณะกรรมการ รชต. ได้ประสานหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องด�าเนินการปรับปรุงแผนตามมต ิ

คณะรัฐมนตรี  และได ้ รับความเห็นชอบ  

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 มีกรอบวงเงิน 

ด�าเนินงานตามแผน รวม 63,319.37 ล้านบาท 

จึงเป็นแผนแม่บทฉบับสมบูรณ์ที่รัฐบาลใช้เป็น 

กรอบหลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนการ

แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ของภาคีการพัฒนาทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ให้บรรลุ

ผลส�าเร็จตามนโยบายและเป้าหมายของแผนท่ี

ก�าหนดไว้ โดยเฉพาะการผลักดันให้ส�านัก 

งบประมาณ	(สงป.)	ใช้แผนดังกล่าว	เป็นกรอบหลกั

ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าป	ี 

งบประมาณใหก้ับกระทรวง	กรม	และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้ง	สงป.ได้น�าแผนแม่บทฉบับนี้	

มาใช้เป็นกรอบด�าเนนิการจัดท�าแผนงบประมาณ

ในลักษณะบรูณาการ	เรียกชือ่ว่า	“แผนงานแก้ไข

ปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้”	ภายใต้ยทุธศาสตร์

การจัดสรรงบประมาณรายจ ่ายประจ�าป ี	 

งบประมาณต่อเนือ่งมาจนถงึปัจจุบนั	และใช้เป็น

แผนงบประมาณรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย

การบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	

พ.ศ.	2555	-	2557	ที่ส�านักงานสภาความมั่นคง

แห่งชาตเิป็นหน่วยงานเจ้าภาพ	เพ่ือน�านโยบายฯ	

ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติด้วย	ตั้งแต่ปีงบประมาณ	

พ.ศ.	 2555	 เป็นต้นมา ซึ่งในแต่ละปีได้รับ 

การจัดสรรงบประมาณ โดยช่วงปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 – 2555 ดังนี้
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีวงเงินรวม 

15,902.0000 ล้านบาท 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีวงเงินรวม 

19,387.8000 ล้านบาท 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีวงเงินรวม 

16,487.8000 ล้านบาท 

หน่วยปฏิบัติในพ้ืนที่ให้มีเอกภาพเพ่ิมขึ้น และ 

ได้จัดท�าแผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ	

เรียกช่ือว่า	 “แผนงานแก้ไขปัญหา	 และพัฒนา

จังหวัดชายแดนภาคใต้”	 ซึ่งแต่ละปีได ้รับ 

การจัดสรรงบประมาณ โดยช่วงปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 – 2557 ดังนี้ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีวงเงินรวม 

20,731.9000 ล้านบาท 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีวงเงินรวม 

24,152.4000 ล้านบาท 

 ส�ำหรับรัฐบำลพลเอก ประยุทธ์ฯ เป็น

นำยกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ส�านักงาน 

สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นหน่วยงาน 

เจ้าภาพจัดท�าแผนหลัก เพื่อน�านโยบายของ

รัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ คือ “แผนปฏิบัติการ 

แก้ไขปัญหาและพัฒนาจงัหวดัชายแดนภาคใต้	 

พ.ศ.	 2558	 –	 2560” เป็นเครื่องมือในการ 

บูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัด

ชายแดนร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง มแีนวทาง

การด�าเนินงาน ทั้ งในมิ ติความมั่นคงและ 

มิ ติการพัฒนาที่ เกิดผลอย ่างเป ็นรูปธรรม  

ต้ังแต ่ป ีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป ็นต ้น  

 ในช่วงรฐับำลนำงสำวยิง่ลกัษณ์ฯ เป็น

นำยกรัฐมนตรี ได้ขับเคลื่อนงาน การแก้ไข

ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลท่ีจะ

ด�าเนินการในปีแรกโดยก�าหนดให้หน่วยงาน 

เจ้าภาพรับผิดชอบด้านความมั่นคงและด้าน 

การพัฒนา คือ กอ.รมน. และ ศอ.บต. ตามล�าดบั  

จัดท�ายุทธศาสตร์เฉพาะด้านใช้เป็นกรอบหลัก 

ในการบูรณาการร่วมกับกระทรวง กรม และ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้ปรับกลไกการบริหาร

จดัการในระดบันโยบาย  โดยแต่งตัง้ คณะกรรมการ

ขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไข

ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 (กปต.) เพื่อเป็น

กลไกเสริมสร้างเอกภาพของหน่วยงานเจ้าภาพ

ทัง้ด้านความมัน่คงและด้านการพฒันา ให้สามารถ

อ�านวยการ ประสานงาน ก�ากับ ติดตาม 

การด�าเนินงานในส่วนกลางเชื่อมโยงไปถึง 
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โดยมุง่เน้นมติงิานด้านความมัน่คงทีใ่ห้ความส�าคญั 

กับการรักษาความปลอดภัยพื้นที่เป้าหมายและ 

กลุ่มเป้าหมายสนับสนุนมิติงานด้านการพัฒนา 

ท่ีช่วยคลีค่ลายเง่ือนไขปัญหาความมัน่คง และให้

ความส�าคัญต่อการแสวงหาทางออกโดยสันติวิธี 

และได้จัดตัง้ส�านกังานเลขานกุารคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ (สล.คปต.) เพื่อเป็นกลไกการปฏิบัติงาน 

โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห ่งชาติ  

ท�าหน้าที่ผู้อ�านวยการส�านักงานฯ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สมช.  

โดย สล.คปต. ได ้จัดท�า	 “แผนปฏิบัติการ 

เพื่อความมั่นคง	 มั่งค่ัง	 ยั่งยืนในพื้นท่ีจังหวัด

ชายแดนภาคใต้	พ.ศ.	2561	–	2564”	มเีป้าหมาย

มุ ่งแก้ไขปัญหา และเงื่อนไขที่ส ่งผลให้เกิด 

ความรุนแรงในพื้นที่ เน้นปฏิบัติงานเชิงรุก และ

สร้างความต่อเนือ่งให้สามารถรองรบัสถานการณ์

ในอนาคต รวมทัง้ให้ความส�าคญักับความต้องการ

การมีส ่วนร ่วมของประชาชน โดยก�าหนด 

ผลสมัฤทธิส์�าคญั เพือ่ “คนืสนัตสิขุสูพ่ืน้ท่ีจงัหวดั

ชายแดนภาคใต้” ได้วางแนวทางด�าเนินการไว้  

3 ด้าน คือ ด้ำนควำมมั่นคง ด้ำนกำรพัฒนำ 

และด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ เพื่อให้มีความ 

ต่อเนื่องและขยายผล ทั้งในมิติความมั่นคงและ

มิติการพัฒนาจาก แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฯ	

พ.ศ.	 2558	 -	 2560 ซึ่งน�าไปสู่การลดจ�านวน 

เหตุรุนแรงในพื้นท่ีได้อย่างต่อเน่ือง สามารถ 

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน และ 

เป็นกลไกในระดบัพืน้ทีไ่ด้มากขึน้ อาท ิการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งให้กับกองก�าลังประชาชนใน 

การดูแลความปลอดภัยในพื้นท่ีของตนเองได้ 

หรือการสร ้างเครือข ่ายประชาชนในการ

สนับสนุนงานพัฒนาต่าง ๆ  ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

มีการพัฒนาและสร้างโอกาสทางอาชีพให้กับ

ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง โดยยังคงค�านึงถึง

วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่  

ทีส่�าคญัคอืสามารถสร้างการรบัรูแ้ละความเข้าใจ

ถึงข้อเท็จจริง และแนวนโยบายในการแก้ไข

ปัญหาของรัฐบาล จนท�าให้ท่ีประชุมองค์การ

ความร่วมมืออิสลาม (The Organization of 

Islamic Cooperation : OIC) มมีตริบัรองเนือ้หา

ที่เกี่ยวกับสถานการณ์ของไทยในเชิงบวกด้วย

 ต่อมาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) หรือ 

แผนระดบั 1 และแผนแม่บทรองรบัยทุธศาสตร์ชาต ิ

ด้านความมัน่คง หรอืแผนระดบั 2 สมช./สล.คปต. 

ได้ทบทวน “แผนปฏิบัติการเพ่ือความมั่นคง	

มั่งคั่ง	 ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต	้ 

พ.ศ.	2561	–	2564” และพจิารณาจดุมุง่เน้นส�าคญั 

ตามกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที ่

ตามทีก่�าหนดไว้ในแผนแม่บทรองรบัยทุธศาสตร์ชาติ 

ด้านความมั่นคง รวมทั้งได้ประสานหน่วยงาน

ความมั่นคงและหน ่วยงานด ้ านการข ่ าว  

ร่วมวิเคราะห์ปัญหา ค้นหาสาเหตุที่แท้จริง  

รวมถึงร ่วมประเมินแนวโน ้มสถานการณ  ์

ในพื้นที่เพิ่มเติม น�าข้อสรุปผลการประเมิน 

เพ่ือจัดท�าแผนระดับ 3 คือ “แผนปฏิบัติกำร

ป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในจงัหวดั
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ชำยแดนภำคใต้ พ.ศ. 2562 – 2565” จ�ำแนก

มิติงำนออกเป็น 2 ด้ำน ประกอบด้วย (1) ด้ำน

ควำมมั่นคง และ (2) ด้ำนกำรพัฒนำ รวมทั้ง

ให้ความส�าคัญกับการสร้างความเข้าใจ และ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อน

งานทุกด้านไปพร้อม ๆ กัน 

	 ในการขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2562	-	2563 มีแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้น 

สอดคล้องกับแนวทางและเจตนารมณ์ของแผน

แม่บทรองรับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  

ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ คือ การมุ ่งด�าเนินการต่อ 

ภัยคุกคามหลัก เพื่อให้ยุติความรุนแรงท่ีส่ง 

ผลกระทบต่อความสงบสขุของประชาชนในพืน้ที่ 

การมุ ่งแก้ปัญหาที่รากเหง้า/เงื่อนไข/สาเหตุ

ส�าคัญ การเน้นเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมใน

พื้นที่ และการมุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

ด้านประวัติศาสตร์ หลักศาสนาที่ถูกต้อง เพื่อให้

เกิดการยอมรับความหลากหลายของศาสนา 

วัฒนธรรม ภาษา และวิถีชีวิตร่วมกันในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 – 2559 ได้จัดท�าแผนงบประมาณใน

ลักษณะบูรณาการ	ในชื่อ	“แผนงานแก้ไขปัญหา

และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้”	 ส�าหรับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 เรียกชื่อว่า 

“แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต้”	 ในแต่ละปีได ้ รับ 

การจัดสรรงบประมาณ ช่วงปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2558 – 2563 ดังนี้ 
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สรุป

 การด�าเนินการของรัฐบาลในการแก้ไข

ปัญหาความไม่สงบในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้

ในช่วง 10 ปีล่าสุด (ปี 2553 – 2563) เกี่ยวข้อง

กับหน่วยงานของรัฐ (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

องค์การมหาชน และองค์กรอิสระ) จ�านวนมาก

ปีละไม่น้อยกว่า 50 หน่วยงาน และมคีวามรบัผดิชอบ

ที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับนโยบายจากกระทรวง 

กรม ในส่วนกลางไปสูร่ะดบัปฏบิตัขิองหน่วยงาน

ในพื้นที่ชุมชน/หมู ่บ ้าน รวมทั้งต้องมีความ

ประสานสอดคล้องกนัในมติงิานส�าคญัตามกรอบ

นโยบายด้านความม่ันคง และด้านการพัฒนา  

จึงจ�าเป็นต้องพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี

ความพร้อมในการบูรณาการภารกิจงานของ 

ทกุหน่วยงาน	ทกุระดบั	และทกุมติงิาน โดยเฉพาะ 

(1) การจัดท�า แผนงานหลัก/แผนปฏิบัติการ	 

ที่ก�าหนดภัยคุกคามหลักต่อความมั่นคงในพื้นที่ 

วางกลยุทธ์ด�าเนินงานที่เหมาะสม จัดล�าดับ 

ความส�าคัญแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตาม

ความจ�าเป็นเร่งด่วน ก�าหนดเป้าหมายและตวัชีว้ดั 

 

ผลงานอย ่างเป ็นรูปธรรม รวมทั้งจัดกลุ ่ม 

เป้าหมายและพื้นที่ เป ้าหมายที่มุ ่งขจัดและ

คล่ีคลายเงื่อนไข/ปัจจัยที่ส ่งผลกระทบต่อ 

ความมั่นคงในพ้ืนที่  และ (2) การจัดท�า 

แผนงบประมาณในลกัษณะบรูณาการ ทีมุ่ง่จัดสรร 

งบประมาณสนบัสนนุ แผนงานหลกั/แผนปฏบิตักิาร 

ให ้สามารถขับเคล่ือนแผนงาน/โครงการ/

กจิกรรมท่ีส�าคญัไปสู่การปฏบิติัให้บรรลุเป้าหมาย

ตามแนวนโยบายของรฐับาล ทัง้นี ้ความต่อเนือ่ง

ในการจัดท�าแผนงานหลกั	/แผนปฏบิติัการ	และ

แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ	 ในช่วง  

10 ปี ล่าสุดดังกล่าว จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 

การบูรณาการของภาครัฐ และสนับสนุนการ 

ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ยิ่งขึ้นในระยะต่อไป ทั้งนี้ ในปี 2564 - 2565  

การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ยังคงด�าเนินการตามแผนระดับ 3 คือ 

“แผนปฏิบัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ 

ควำมไม ่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต ้  

พ.ศ. 2562 – 2565” ให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้.



ภำพรวม
 ก่อนอื่น มาดูภาพรวมของ

ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระดับ

จังหวัดของไทยกันก่อน ปัจจุบัน

จงัหวดัของไทยทีม่กีารสถาปนาความ

สัมพันธ ์ เมืองพี่ เมืองน ้องกับต ่าง

ประเทศแล้ว จ�านวน 88 คู ่40 จงัหวดั 

ในจ�านวนนี้ เป็นคู่ความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน จ�านวน 31 คู่ และคู่ความสัมพันธ์

กับประเทศเพื่อนบ้าน จ�านวน 16 คู่ นอกจากนี้ 

ยังมีคู ่ความสัมพันธ์ที่อยู ่ระหว่างเจรจาหรือ

ด�าเนนิการ ถึง 45 จาก 21 จงัหวดั และในอนาคต 

กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายที่จะสนับสนุน 

และส่งเสริมให้จังหวัดน�ากลไกความสัมพันธ์ 

เมืองพีเ่มืองน้องมาใช้เป็นเครือ่งมอืในการพฒันา

ในระดบัพืน้ทีค่วบคู่ไปกบัการพฒันาทีม่แีผนพฒันา

ภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนา

จังหวัด เป็นเครื่องมือในการพัฒนา

ควำมหมำยและควำมเป็นมำ  
 ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister 

Cities) หมายถึง ความสัมพันธ์ในระดับท่ีเท่า

เทียมกัน ระหว่างจังหวัดของไทยกับจังหวัด  

(หรือเมือง หรือชื่อเรียกอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่า

จังหวัดของไทย เช่น มลรัฐ มณฑล นคร)  

ของประเทศต่างๆ ท่ัวโลก โดยมีจุดมุ่งหมาย 

ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือ 

อนัดีต่อกนั และมกีารแลกเปล่ียนกนัในด้านต่างๆ 

โดยทั่วไปเมืองที่เป็นเมืองพ่ีเมืองน้องกันจะม ี

ความคล้ายคลึงกันในด้านต่างๆ เช่น ลักษณะ

Sister City : ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
ระดับจังหวัด เครื่องมือการด�าเนินนโยบายที่น่าจับตา

กลุ่มงำนกิจกำรต่ำงประเทศ

กองกำรต่ำงประเทศ ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย
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ภูมิประเทศ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ชีวิต 

ความเป็นอยู่ หรือลักษณะเฉพาะ เช่น การเป็น

เมอืงหลวงเก่า การเป็นเมอืงท่า เป็นต้น นอกจากนี้  

ทัง้สองฝ่ายควรมคีวามสนใจเฉพาะเรือ่งท่ีตรงกัน 

เพื่อจะได้ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันได้ใน

อนาคต 

 ชื่อเรียกความสัมพันธ์น้ันอาจต่างกันไป

ในแต่ละประเทศ เช่น ในองักฤษนยิมใช้ 2 ค�า คอื 

“เมืองคู่แฝด (Twin Towns)” ส�าหรับการ

สถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างเมืองของอังกฤษ

กับเมืองในยุโรป และ ค�าว่า “เมืองพี่เมืองน้อง 

(Sister Cities)” ส�าหรับการสถาปนาความ

สัมพันธ์ระหว่างเมืองของอังกฤษกับเมืองใน

สหรฐัอเมรกิา ในฝรัง่เศสนยิมใช้ค�าว่า “เมอืงคูแ่ฝด 

(Twinned Town/City) ประเทศในทวีปเอเชีย

รวมทัง้ ประเทศไทยนยิมใช้ค�าว่า “เมืองพีเ่มอืงน้อง 

(S is ter  C i t ies )” แต ่บางกรณีของไทย  

จะใช้ชื่อเรียกอื่นด ้วย เช ่น “เมืองคู ่แฝด”  

(Twin Town) “ความร่วมมือ” (Cooperation) 

ซึง่นิยมใช้กบัความสมัพนัธ์ฯ กบัประเทศเวียดนาม 

หรือชื่ออื่นๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกัน 

 ในอดีตประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่

ในยโุรป มกีารสถาปนาความสมัพนัธ์เมอืงพีเ่มอืงน้อง

กันอย ่างกว ้างขวางมาเป ็นเวลายาวนาน  

เพือ่ส่งเสรมิความร่วมมือระหว่างกนัด้านวฒันธรรม

และการค้า ส�าหรับเมืองคู ่แฝดท่ีเก่าแก่ที่สุด 

ทีบ่นัทกึไว้ คอื การสถาปนาความสมัพนัธ์ระหว่าง

เมอืง Paderborn ของเยอรมน ีกบัเมอืง Le Mans 

ของฝรั่งเศส ในปี ค.ศ. 836 โดยประเทศอื่นๆ  

ในยุโรป ก็ด�าเนินการสถาปนาความสัมพันธ์  

ในลกัษณะนีเ้ช่นกนั จนกระทัง่ช่วงหลงัสงครามโลก

ครั้งที่ 2 การสถาปนาความสัมพันธ์ในลักษณะนี้

ได้เปล่ียนบทบาทมาเป็นเคร่ืองมอืในการกระชบั

ความสมัพันธ์หลงัความขดัแย้ง ตลอดจนส่งเสรมิ

ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน และการด�าเนินงาน

ร่วมกันในด้านต่างๆ เพ่ือประโยชน์ร ่วมกัน 

ทัง้สองฝ่าย อาท ิการสถาปนาความสัมพันธ์เมือง

คู่แฝดระหว่างเมือง Coventry ประเทศอังกฤษ 

กับ Dresden ประเทศเยอรมนี ซึ่งทั้งสองเมือง

ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการทิ้งระเบิด 

เหมือนกันในช่วงสงคราม ดังนั้น การสถาปนา

เป ็นเมืองคู ่ แฝดระหว ่าง กันจึงกลายเป ็น 

สญัลกัษณ์แห่งสนัตภิาพและการประนปีระนอมกนั 

จะเห็นได ้ว ่ ายุ โรปให ้ความส�าคัญต ่อการ 
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สถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่แฝด โดยริเริ่ม

โครงการสนับสนุนในปี ค.ศ. 1998 และให้การ

สนับสนุนเรื่อยมา ในปี ค.ศ. 2003 สหภาพยุโรป

ให ้ เ งินสนับสนุนเรื่ องนี้ เป ็น เงินประมาณ  

12 ล้านยูโร ส�าหรับการด�าเนินโครงการถึง  

1,300 โครงการ

 ในพลวตัรปัจจบุนั มติด้ิานการต่างประเทศ

ไม ่ได ้ถูกจ�ากัดอยู ่ เพียงตัวแสดงแค่องค ์กร 

ระหว ่างประเทศหรือตัวแสดงในระดับรัฐ  

ตวัแสดงท่ีมศีกัดิต์�า่กว่าก็สามารถเข้ามามบีทบาท

ในการสร้างความสัมพันธ ์ระหว่างประเทศ 

ได้เช่นเดียวกัน ในยุคของโลกาภิวัตน์น้ี มิติด้าน

การพัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมคือ

ตวัแปรส�าคญัทีค่อยส่งเสริมให้ตวัแสดงทีต่�า่กว่ารัฐ 

มีบทบาทเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงการพัฒนานี้ได้ช่วยย่อ

ให้การติดต่อสื่อสาร การสร้างความเชื่อมโยง 

ในมิติต่างๆ เกิดผลเป็นรูปธรรมได้อย่างไม่ยาก 

จนกลายมาเป ็นที่มาของค�าว ่า  “โลกยุค 

ไร้พรมแดน” ฉะนั้น ตัวแสดงเหล่านี้สามารถ 

ส่งผลต่อความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศในภาพรวม

ได้ทัง้ในเชงิบวกและเชงิลบ รฐับาลในยคุปัจจบุนั

จึงมีความจ�าเป ็นในการสร ้างองค ์ความรู ้ 

และสร้างกฎเกณฑ์ ระเบียบวิธี แบบแผนให้มี

ความชัดเจนและคล่องตัว เพื่อส่งเสริมให้เกิด 

การสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศทีซ่ึ่งตวัแสดง

ที่ต�่ากว่ารัฐสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกได้ 

 ผลการศึกษาโดย United Cities and 

Local Government (UCLG) ระบุไว ้ว ่า  

“The international community has  

increasingly given explicit recognition to 

the important role played by local  

government in development and has on 

several important occasions positively 

encouraged partnerships and coopera-

tion for development between local 

governments” ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถงึความส�าคญั

ของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

ผ่านตัวแทนที่ต�่ากว่ารัฐ 
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 ในกรณีของประเทศไทยการด�าเนิน 

ความสมัพนัธ์กบัต่างประเทศผ่านกลไกของตวัแสดง 

ที่ต�่ากว่ารัฐถือเป็นอีกหน่ึงความท้าทายส�าคัญ 

และเป็นอีกประเด็นท่ีรัฐก�าลังให้ความสนใจ 

อย ่างต ่อเนื่อง กลไกความสัมพันธ ์ เมืองพี ่

เมอืงน้องในปัจจบุนัได้ถกูออกแบบให้มคีวามเป็น

มาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 รัฐบาลจึงมีนโยบายสนับสนุนให้จังหวัด

ของไทยได้ด�าเนนิความสมัพนัธ์และความร่วมมอื

กบัจงัหวดัหรอืหน่วยการปกครองของต่างประเทศ 

เพื่อน�าเอามิติด้านการต่างประเทศมาสนับสนุน

และขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัด โดยหนึ่งใน

กลไกท่ีรัฐบาลได้มุง่เน้นให้ความส�าคัญ คอื กลไก

การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง  

(Sister City) ซึ่งการสถาปนาความสัมพันธ ์

เมืองพี่ เมืองน้องในระดับจังหวัด หมายถึง  

การสถาปนาความสมัพนัธ์ระหว่างจงัหวดัของไทย

กบัจงัหวดัหรอืหน่วยการปกครองของต่างประเทศ

ที่มีฐำนะเทียบเท่ำจังหวัดของไทย เช่น 

มลรัฐ มณฑล นคร ฯลฯ โดยอยู่บนพื้นฐานของ

หลักการความสมศักดิ์ศรี	 เป็นประโยชน์	 และ

ยั่งยืน ที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพในการร่วมมือกัน

อย่างเป็นรปูธรรมในระยะยาว เพือ่ให้การด�าเนนิ

ความสัมพันธ์กับต่างประเทศเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และภาคส่วนต่างๆ ได้เข้ามามี 

ส่วนร่วมในการขบัเคลือ่นและร่วมรับผลประโยชน์ 

ทั้งนี้  การด�าเนินการเก่ียวกับการสถาปนา 

ความสัมพันธ์ฯ และการด�าเนินความสัมพันธ์ฯ  

มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 

เรือ่งแนวทางปฏบิติัในการสถาปนาความสมัพนัธ์

เมืองพี่ เมืองน ้องเป ็นกรอบแนวทางปฏิบัติ  

โดยมีกระทรวงมหาดไทยและกระทรวง 

การต่างประเทศเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

 การด�าเนนิความสมัพันธ์เมอืงพีเ่มอืงน้อง

ของประเทศไทยจึงมีลักษณะเป็นกลไกที่มี 

ความเชื่อมโยงไปกับกรอบทิศทางการพัฒนา

ประเทศท่ีสอดคล ้องกับยุทธศาสตร ์ชาติ  

(พ.ศ. 2561 – 2580) อันได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้าน 

ความมัน่คง ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ทีมุ่ง่เน้นการบรูณาการ

ความร ่ วม มือ กับอา เซี ยนและนานาชาติ  

การเสริมสร ้างและรักษาดุลยภาพสภาวะ

แวดล้อมระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนา

ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค  

รวมถึงระดับโลก และยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 2  

โดยเป็นการส่งเสริมการเช่ือมโยงภูมิภาคและ

เศรษฐกิจโลก  การพฒันาพืน้ที ่ พืน้ท่ีเศรษฐกจิพเิศษ

ภาค และเมอืง เพือ่ให้ประเทศไทยสามารถใช้จดุแขง็

ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระดับจังหวัด = เครื่องมือกำรด�ำเนินนโยบำยที่น่าจับตา
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ของแต่ละพื้นท่ีและชุมชนส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจในภาพรวม กระจายความมั่งคั่งไปสู่
ภูมิภาคต่างๆ ในประเทศ ลดความเหลื่อมล�้า 
ในทุกมิติ และสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
และสังคมในระดับท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน 
 นอกจากนี ้กลไกการด�าเนนิความสมัพนัธ์
เมืองพี่ เมืองน ้องยั งมีความสอดคล ้องกับ 
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) เกี่ยวกับการก�าหนด
ยุทธศาสตร์ที่สะท้อนทิศทางการพัฒนาประเทศ
โดยใช้มิติด้านการต่างประเทศเป็นตัวขับเคลื่อน 
อนัได้แก่ ยทุธศาสตร์ที ่3 การสร้างความเข้มแขง็
ทางเศรษฐกิจและแข ่ งขันได ้อย ่ างยั่ งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่
เศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา ทั้งนี้ กระทรวง
มหาด ไทย ในฐานะ รับผิ ดชอบส� า คัญ ใน 
การขบัเคลือ่นงานตามนโยบายรฐับาลท่ีเชือ่มโยง
กบังานในระดบัพืน้ท่ี ได้จัดท�าแผนปฏิบติัราชการ
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564  
เพื่อก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานของกระทรวง
มหาดไทยทีช่ดัเจน ให้สอดคล้องและเชือ่มโยงกบั
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และ 
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) โดยแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงมหาดไทยที่มีความเช่ือมโยงกับมิต ิ
ด้านการต่างประเทศ คอื การเสรมิสร้างความสงบ
เรียบร ้อยและความ ม่ันคงภายใน โดยมี
เป ้าประสงค ์ เ พ่ือสร ้างความสัมพันธ ์และ 
ความเป ็นหุ ้ นส ่ วนการพัฒนาตามกรอบ 
ความร่วมมือกับประเทศเพือ่นบ้าน ภมูภิาค และ

นานาประเทศ และการพัฒนาภมูภิาค เมอืง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ โดยใช้มิติความร่วมมือด้าน 
การต่างประเทศเป็นกลไกส�าคัญที่จะส่งเสริม 
การบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ
 เพื่อส่งเสริมการด�าเนินงานเกี่ยวกับ 
การขับเคลื่อนความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง 
ให้มปีระสิทธภิาพยิง่ข้ึน ส�านกังานปลัดกระทรวง
มหาดไทยได้มคี�าส่ังแต่งต้ังคณะท�างานขบัเคล่ือน
การด�าเนนิความสมัพนัธ์เมอืงพีเ่มอืงน้อง (Sister 
City) ในระดับจังหวดั เมือ่วนัที ่20 มถินุายน 2561 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการสถาปนา
ความสัมพันธ ์เมืองพ่ีเมืองน ้องให ้มี ทิศทาง 
ที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพในการด�าเนินการ  
เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาว 
และมีกลไกก�ากับดูแลและติดตามประเมินผล 
การด�าเนินความสัมพันธ ์ฯ โดยมีรองปลัด 
กระทรวงมหาดไทยท่ีก�ากับดูแลด้านงานกิจการ 
ต่างประเทศเป็นประธานคณะท�างานดงักล่าว ทัง้นี้  
คณะท�างานขบัเคลือ่นการด�าเนนิความสมัพนัธ์ฯ 
ได้มีการจัดประชุมคณะท�างาน จ�านวน 2 คร้ัง 
พร้อมทั้งได้มีการจัดสัมมนาฯ โครงการจัดท�า
ยุทธศาสตร์การด�าเนินความสัมพันธ์เมืองพี ่
เมืองน้อง เมื่อวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2561  
ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพมหานคร  
เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมระดม 
ความคดิเห็นเกีย่วกบัแนวทางการขบัเคลือ่นการ
ด�าเนินความสัมพันธ์ฯ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 
โดยผลลัพธ์จากเร่ืองดังกล่าวน�ามาซ่ึงการจัดท�า
แผนขับเคลื่อนการด�าเนินความสัมพันธ์เมืองพี่
เมอืงน้อง (Sister City) ในระดับจงัหวดั พ.ศ. 2562 

– 2566 ที่ประกอบด้วย 3 แนวทางหลัก ดังนี้ 
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แนวทำงปฏิบัติกำรด�ำเนินควำมสัมพันธ ์

เมืองพี่เมืองน้อง

รำยละเอียด

1)  จังหวัดสามารถสถาปนาความสัมพันธ์ 

เมืองพี่ เมืองน้องได้ถูกต้องตามแนวทาง

ปฏิบัติ

- บุคลากรที่รับผิดชอบภารกิจการด�าเนิน

ความสัมพันธ์ เมืองพ่ีเมืองน้องของจังหวัด

สามารถด� า เนินการตามแนวทางปฏิบั ติ

ใ น ก า ร ส ถ า ป น า ค ว า ม สั ม พั น ธ์ เ มื อ ง พ่ี  

เมืองน้องได้อย่างถูกต้อง 

2)  จังหวัดที่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ 

เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) แล้ว สามารถ

ด�าเนินกิจกรรมภายหลงัการลงนามให้เกิดผล 

เป็นรูปธรรมและมีความต่อเน่ือง

- จังหวัดที่มีการลงนามสถาปนาความสัมพันธ ์

เมือง พ่ี เมืองน้องแล้วมีกิจกรรมร่วมกับคู่ 

ความสัมพันธ์อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง/กิจกรรม

- สนับสนุนให้จังหวัดท่ีอยู่ระหว่างการด�าเนินการ

และ จั งหวั ดที่ ยั ง ไ ม่ เ ค ยมี ก า รสถ าปนา 

ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องมีการสถาปนา

ความสัมพันธ์ฯ กับจังหวัดหรือหน่วยการ

ปกครองของต่างประเทศเพิ่มขึ้น

3)  มกีลไกขบัเคลือ่น ก�ากบัดแูล และตดิตาม

ประเมินผลการด�าเนินความสัมพันธ์เมืองพี่ 

เมืองน้อง (Sister City) ในส่วนกลางและ 

ระดับจังหวัด 

-  มีการตั้งคณะท�างานขับเคลื่อน ก�ากับดูแล 

และติดตามประเมินผล การด�าเนินความ

สัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ทั้งในส่วนกลางและ

ระดับจังหวัด

-  คณะท�างานฯ มกีารด�าเนนิกจิกรรมขบัเคลือ่น 

ความสมัพนัธเ์มอืงพ่ีเมอืงนอ้งอยา่งเปน็รปูธรรม
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 ปัจจุบัน จังหวัดของไทยมีการสถาปนา

ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับจังหวัดหรือ 

หน่วยการปกครองของต่างประเทศแล้ว จ�านวน 

88 คู่ 40 จังหวัด และอยู่ระหว่างการด�าเนินการ

จ�านวน 50 คู ่ 28 จังหวัด โดยการด�าเนิน 

ความสมัพนัธ์เมืองพีเ่มอืงน้องนัน้ เป็นอกีกลไกที่

จังหวัดสามารถเข้ามาเป็นผู ้เล่นคนส�าคัญใน 

การกระชบัความร่วมมอืระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้น

ยิ่งขึ้น และเป็นอีกช่องทางที่สามารถส่งเสริม 

ให้จังหวัดมีทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ

พลวตัรของโลกเพือ่ความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื 

ของประเทศในภาพรวม

ควำมสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระดับจังหวัด
กับจังหวัดประเทศเพื่อนบ้ำน

 ประเทศทีม่พีรมแดนตดิกบัประเทศไทย 

หรือที่เรารู้จักกันดีว่าประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งไทย

มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ 

ได้แก่ เมียนมา ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย  

โดยมีอาณาเขตติดต ่อกับจังหวัดของไทย  

31 จังหวัด ดังนี้

ชำยแดนระหว่ำงประเทศ พื้นที่เขตแดนติดต่อ

ชายแดนไทย-สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา

ครอบคลุมพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง
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ชำยแดนระหว่ำงประเทศ พื้นที่เขตแดนติดต่อ

ชายแดนประเทศไทย-สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

ครอบคลุมพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา น่าน 
อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม 
มุกดาหาร อ�านาจเจริญ และอุบลราชธานี

ชายแดนประเทศไทย-ราชอาณาจักร
กัมพูชา

ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ 
บุรีรัมย์ สุรินทร์ สระแก้ว จันทบุรี และตราด

ชายแดนประเทศไทย-สหพันธรัฐ
มาเลเซีย

ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ สตูล สงขลา ยะลา และ
นราธิวาส

 การสถาปนาความสัมพันธ ์ เมืองพี่ 

เมืองน้องระหว่างจังหวัดของไทยกับจังหวัดของ

ประเทศเพือ่นบ้าน ข้อมลู ณ เดอืนมนีาคม 2563 

จังหวัดของไทยสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่

เมืองน้องกับจังหวัดประเทศเพ่ือนบ้าน จ�านวน 

17 คู่ โดยเป็นด้านเมยีนมา จ�านวน 4 คู ่ด้านลาว  

จ�านวน 2 คู่ ด้านกัมพูชา จ�านวน 10 คู่ และ  

ด้านมาเลเซีย จ�านวน 1 คู่ ดังนี้

ด้ำน คู่ควำมสัมพันธ์ กรอบควำมร่วมมือ วันที่ลงนำม

ด้านเมียนมา จังหวัดระนอง - จังหวัด

เกาะสอง 

ความร่วมมือด้านการค้าและ 

การท่องเที่ยว

9 ต.ค. 2557

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - 

จังหวัดมะริด 

ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้า

และการพัฒนาเมืองเศรษฐกิจ

ชายแดน

9 ต.ค. 2557

จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัด

เชียงตุง 

ความร่วมมือด้านการศึกษา การค้า 

และการท่องเที่ยว

9 ต.ค. 2557

จังหวัดแม่ฮ่องสอน - เมือง

ลอยก่อ รัฐคะยา

ความร่วมมือด้านการลงทุนซ้ือขาย

แลกเปลีย่นในจงัหวดั การจดักจิกรรม

ส่งเสริมการท่องเท่ียวกับประเทศ 

คู่เจรจาให้เข้ามาท่องเท่ียวไทย และ

การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่าง

กันด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม

9 มี.ค. 2560
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ด้ำน คู่ควำมสัมพันธ์ กรอบควำมร่วมมือ วันที่ลงนำม

ด้านลาว จังหวัดมุกดาหาร -แขวง

สะหวันนะเขต

ความร่วมมือทางด้านการลงทุนใน

เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ�านวน 5 เขต 

และการท่องเที่ยว

21 มี.ค. 2547

จังหวัดเพชรบูรณ์ - แขวง

หลวงพระบาง

ความร่วมมือด้านการค้า และ  

การลงทุน

3 ก.ย. 2553

ด้านกัมพูชา จังหวัดสระแก้ว - จังหวัด

บันเตียเมียนเจย

ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ 

ด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว

8 ก.ค. 2542

จังหวัดสระแก้ว - จังหวัด

พระตะบอง

ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ด้านกีฬา

และการท่องเที่ยว

15 ก.ย. 2542

จังหวัดศรีสะเกษ - จังหวัด

เสียมราฐ 

ด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว 20 ก.พ. 2547

จังหวัดตราด - เกาะกง ด้านการท่องเที่ยว 6 ส.ค. 2551

จังหวัดตราด - กรุงสีหนุวิลล์ ด้านการท่องเที่ยว 6 ส.ค. 2551

จังหวัดจันทบุรี - จังหวัด

พระตะบอง

ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว 22 ก.ย. 2553

จังหวัดจันทบุรี - จังหวัด

ไพลิน

ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว 22 ก.ย.2553
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ด้ำน คู่ควำมสัมพันธ์ กรอบควำมร่วมมือ วันที่ลงนำม

จังหวัดสุรินทร์ – จังหวัด

อุดรมีชัย

ด้านชายแดน การเดินทางข้ามแดน 
การป้องกันและปราบปราม
การกระท�าผดิกฎหมาย 
การค้า การลงทนุ 
การท่องเที่ยว การสาธารณสุข 
การส่งเสริมอาชีพประชาชน 

การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม

28 ส.ค. 2558

จังหวัดสุรินทร์- จังหวัด
กัมปงธม

ด้านชายแดน การเดินทางข้ามแดน 
การป้องกันและปราบปราม
การกระท�าผดิกฎหมาย 
การค้า การลงทนุ 
การท่องเที่ยว การสาธารณสุข 
การส่งเสริมอาชีพประชาชน 
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม

25 ส.ค. 2560

จังหวัดบุรีรัมย์ - จังหวัด

อุดรมีชัย

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม

 การท่องเที่ยว และวิชาการ

25 ส.ค. 2560

ด้านมาเลเซีย จังหวัดราชบุรี- เมืองโค

ตาคินาบาลู รัฐซาบาห์

ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและท่องเท่ียว 3 มี.ค. 2550

 จะเห็นได้ว่า ถึงแม้จะมีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้องกันแล้ว แต่สิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นและได้ประโยชน์ต่อการ
พฒันาในพืน้ที ่ให้ค�านงึถงึหลักการ “สมศกัด์ิศร ีเป็นประโยชน์ 
และยั่งยืน” ประเด็นที่จะฝากทุกท่านช่วยกันพิจารณาต่อคือ  
การจดัท�าแผนงาน โครงการ เพือ่ขบัเคลือ่นการสถาปนาความสมัพนัธ์
ให้เป็นรูปธรรม ส่งประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่ โดยเฉพาะเน้น
การดึงศักยภาพและจุดแข็งของจังหวัดมาแสวงหาความร่วมมือ 
ก่อให้เกดิการแลกเปลีย่นทางวัฒนธรรม การท่องเทีย่ว การศกึษา 
รวมถงึการแลกเปลีย่นด้านอืน่ๆ แต่สดุท้ายจะต้องก่อให้เกดิมลูค่า
ทางเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที.่



ควำมเป็นมำ
 ประชาคมอาเซียนมีกรอบความตกลง
ร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้แผนงาน 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย ประกอบด้วย 
ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย และ
ประเทศไทย โดยใช ้ชื่ อภาษาอั งกฤษว ่ า  
Indonesia-Malaysia-Thailand Growth  
Triangle หรือ IMT-GT 
 IMT-GT ก ่อตั้ ง เมื่อป ี  พ.ศ. 2536  
มวีตัถปุระสงค์เพือ่เร่งรดัพฒันาการทางเศรษฐกจิ
และสังคม โดยการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ
ร่วมกัน เสริมสร้างความร่วมมือด้านการส่งเสริม
การลงทุน การถ ่ ายทอดเทคโนโลยีและ 
ความร่วมมือด้านการผลิต เพื่อให้สามารถ 
แข่งขันกับตลาดโลกได้ นอกจากนี้ ยังมุ่งสร้าง
ความเชือ่มโยงด้านโครงสร้างพืน้ฐาน โดยเฉพาะ
โครงข่ายคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค เพ่ือ 
ลดต้นทุนการขนส่ง รัฐบาลทั้ง 3 ประเทศ 
ได้ตกลงร่วมกันที่จะส่งเสริมบทบาทของเอกชน
ในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
สนับสนุนภาครัฐให ้จัดสภาพแวดล้อมและ
โครงสร ้างพ้ืนฐานที่ เอื้อต ่อการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจและผลักดันให้โครงการ IMT-GT  
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
ของแต่ละประเทศเพ่ือให้เกดิการพฒันาอย่างต่อเนือ่ง
และได้ก�าหนดเป้าหมายหลักของโครงการ ดังนี้
 G  เพิ่มปริมาณการค้าและการลงทุน 
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย
 G  เพิ่มปริมาณการส่งออกจากพื้นที่ 
เขตเศรษฐกิจสามฝ่ายไปยังตลาดทั่วโลก
 G  ปรบัปรงุความเป็นอยูข่องประชากร
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย และประชาชน 
โดยส่วนรวมของทั้ง 3 ประเทศ ให้ได้ดียิ่งขึ้น  
โดยภาคเอกชนเป ็นกลไกน� าการพัฒนา  
และภาครัฐ เป็นฝ่ายสนับสนุนการด�าเนินงาน
 ประเทศไทย ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ 
IMT-GT มีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่นานาชาติ ซึ่งหมาย
รวมถึง 5 จังหวัดชายแดนใต้ คือ จังหวัดสงขลา 
จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา  
และจังหวัดนราธิวาส เพื่อเพิ่มการค้าการลงทุน 
เพิ่มการจ ้างงานในท ้องถิ่น และสามารถ 
ให้แรงงานเข้าไปท�างานในประเทศอาเซียนได้อย่าง
ถูกต้อง ทั้งนี้ เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพ

นำยวรเชษฐ พรมโอภำษ

รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดยะลำ

แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
(IMT-GT : Indonesia-Malaysia-Thailand 

Growth Triangle) : จังหวัดยะลา
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ชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ให้ดียิ่งขึ้น มีกรอบ
ความร่วมมือตามโครงการ IMT-GT 6 ด้าน ดังนี้
 (1)  การพัฒนาโครงสร ้ า งพื้ นฐาน  
(Infrastructure Development) หรือสะพาน
เศรษฐกิจ (Land bridge)
 (2)  การค้าและการพัฒนาจุดแรกเริ่ม 
(Trade and In-situ Development) เช่น 
โครงการจัดตั้งตลาดกลางขายส่งสินค้าบริเวณ
ชายแดน โครงการพัฒนาด่านศุลกากร เป็นต้น
 (3)  การด�าเนินการเรื่องการตลาดเสรี 
และเขตโทรคมนาคมพิเศษ (Open Market 
Operations)

 (4)  การพัฒนารายสาขา เน้นด้านการ
ท่องเที่ยว (Sectoral Development as in 
Tourism Development)
 (5)  การพัฒนารายสาขา เน้นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ (Cross-Sectoral such as 
Human Resource Development)
 (6)  การพัฒนาพื้นที่นอกเขตเมืองและ
การค้าภายในพ้ืนที่ (Development of the 
Hinterlands and Intra-Trade)
 พื้นที่กรอบความร ่วมมือ IMT-GT  
แนวระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) 
แบ่งออกเป็น 6 แนว ดังนี้

พื้นที่อนุภูมิภำคกำรพัฒนำตำมแนวระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) 
ภำยใต้ควำมร่วมมือ IMT – GT มีดังนี้

แนวระเบียงเศรษฐกิจที่ 1 (EC1) สงขลา (ไทย) – ปีนัง (มาเลเซีย) – เมดาน (อินโดนีเซีย)
แนวระเบียงเศรษฐกิจที่ 2 (EC2) ช่องแคบมะละกา
แนวระเบียงเศรษฐกิจที่ 3 (EC3) บันดาอาเจะห์/เมดาน/เปงกันบารูห์/ปาเล็มบัง (อินโดนีเซีย)
แนวระเบียงเศรษฐกิจที่ 4 (EC4) มะละกา (มาเลเซีย) – ดูไม (อินโดนีเซีย)
แนวระเบียงเศรษฐกิจที่ 5 (EC5) ระนอง/ภูเก็ต (ไทย) – อาเจะห์ (อินโดนีเซีย) 
แนวระเบียงเศรษฐกิจที่ 6 (EC6) ยะลา/ปัตตานี/นราธิวาส (ไทย) – เปรัค (มาเลเซีย) – กลันตัน 
 (มาเลเซีย) – สุมาตราใต้ (อินโดนีเซีย)
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   กลไกกำรด�ำเนินงำน

 เพื่อให้การด�าเนินงานวางแผนพัฒนา

เศรษฐกิจของทั้ง 3 ประเทศ สามารถด�าเนินการ

ได้อย่างสอดคล้องและบรูณาการ จงึก�าหนดกลไก

การด�าเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือ ดังนี้

  1. กลไกระดับชำติ ได้แก่ หน่วยงาน

วางแผนด้านเศรษฐกิจของ 3 ประเทศ เป็นฝ่าย

เลขานุการระดับชาติ ท�าหน้าที่ดูแลติดตาม 

ความก้าวหน้าการด�าเนนิงาน ได้แก่ 1) กระทรวง

การประสานงานด้านเศรษฐกิจ (Coordinating 

Ministry for Economic Affairs) ประเทศ

อินโดนีเซีย 2) ส�านักงานวางแผนเศรษฐกิจ  

(Economic Planning Unit - EPU) สังกัด 

ส�านักนายกรัฐมนตรี ประเทศมาเลเซีย และ  

3) ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประเทศไทย

 2. กลไกระดับคณะท�ำงำน 6 สำขำ 

ได้แก่ 1) การเกษตร อตุสาหกรรมการเกษตรและ

ส่ิงแวดล้อม 2) การท่องเที่ยว 3) การค้าและ 

การลงทุน 4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ

การคมนาคมขนส่ง 5) ผลิตภัณฑ์และบริการ 

ฮาลาล และ 6) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 3. กลไกภำคเอกชน ได้แก่ สภาธุรกิจ

ร่วมสามฝ่าย (IMT-GT Joint Business Council) 

 4. กำรประชุมระดับรัฐมนตรีและ 

เจ้ำหน้ำท่ีอำวุโสเป็นประจ�าทุกปีพร้อมกับ 

กำรประชุมผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและมุขมนตรี 

IMT-GT ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญในพื้นที่ในการสร้าง

ความร่วมมอืทีเ่ป็นรูปธรรมในการส่งเสรมิการค้า  

การลงทุน การท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยน 

ทางวัฒนธรรม

 5.  กำรประชมุระดบัสุดยอดผูน้�ำ IMT-GT 

ซึ่งจะจัดเป็นประจ�าทุกปี คู่ขนานกับการประชุม

ระดับสุดยอดผู้น�าอาเซียน
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โครงสร้ำงกลไกกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำน ภำยใต้แผนงำน IMT – GT

เชื่อมโยงแผนงำน IMT – GT ของกระทรวงมหำดไทย

 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 คณะรัฐมนตรี

เหน็ชอบให้มีโครงการเมอืงต้นแบบ “สามเหล่ียม

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ โดยการพฒันาเศรษฐกจิในพืน้ที่ 

3 อ�าเภอ ได้แก่

	 		อ�ำเภอหนอกจิก จังหวัดปัตตานี 

เป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป  

โดยมีการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องคือ โรงงาน

แปรรูปมะพร้าว และโรงงานแปรรูปทุเรียน 

(อ�าเภอเทพา จังหวัดสงขลา)

	 		อ�ำเภอเบตง จังหวดัยะลา เป็นเมอืง

ต้นแบบทางการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน มีการ

ด�าเนินการในเรื่องการสร้างสนามบินเบตง  

 กระทรวงมหาดไทยมีบทบาทภารกิจ 

ในการบริหารงานและบูรณาการการขับเคลื่อน

การด�าเนินงานการพัฒนาในระดับพื้นท่ีทุกมิติ 

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้บริหารงาน

จังหวัดและกลุ ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เป็น

หัวหน้าหน่วยงานระดับจังหวัด สนับสนุน 

ความร่วมมือขับเคลื่อนการด�าเนินงานภายใต้

กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค ตามแผนงาน  

IMT – GT ซึ่งได้ครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัด 

ภาคใต้ โดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี 

จงัหวดัยะลา โดยให้จังหวัดยะลาเป็นศูนย์ปฏบัิตกิาร

ของกลุ่มจังหวัด
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และอ�าเภอเบตงยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม 

อยู ่หลากหลาย เช ่น จุดชมวิวทะเลหมอก  

ต�าบลอยัเยอร์เวง ซ่ึงก�าลงัก่อสร้าง Sky Walk และ 

สวนดอกไม้เมอืงหนาว ต�าบลตาเนาะแมเราะ เป็นต้น

	 		อ�ำเภอสุไหงโก-ลก จงัหวัดนราธิวาส 

เป็นเมืองต้นแบบเมืองการค้าชายแดน โดยมี

โครงการท่ีอยู่ในความต้องการของพื้นที่ ได้แก่ 

โครงการฟื้นฟูเส้นทางรถไฟสายสุไหงโกลก – 

ตุมปัต โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้าโกลก 

ทั้ง 2 แห่ง และโครงการปรับปรุงสนามบิน

นราธวิาส เพือ่ยกระดบัให้เป็นสนามบินนานาชาติ

จงัหวัดยะลำ : มติด้ิำนกำรค้ำชำยแดนไทย 

– มำเลเซีย (ผ่ำนด่ำนศุลกำกรเบตง) 

 

 จังหวดัยะลา มช่ีองท�าการค้ากบัประเทศ

มาเลเซีย จ�านวน 1 แห่ง คือ ด่านศุลกากรเบตง 

อ�าเภอเบตง ซึง่อยูท่างตอนใต้สุดของประเทศไทย 

มีพื้นที่ประมาณ 1,328 ตารางเมตร ตั้งอยู่บน

เทือกเขาสันกาลาคีรีห่างจากอ�าเภอเมืองยะลา 

ประมาณ 140 กิโลเมตร 

 อ�าเภอเบตง จังหวัดยะลา มีภูมิประเทศ

เป็นภูเขาสูงจึงท�าให้มีอากาศดี มีหมอกตลอดปี 

ได้รับสมญานามว่า “เมืองในหมอก ดอกไม้งำม 

ใต้สุดสยำม เมืองงำมชำยแดน” โครงสร้าง

เศรษฐกิจหลักขึ้นอยู่กับยางพารา ผลไม้ (ทุเรียน 

ลองกอง และส้มโชกุน เป็นต้น) การค้าชายแดน 

นอกจากนี้ ยังมีรายได้จากภาคการท่องเที่ยว  

โดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนไม่ขาดสาย 

ท้ังชาวไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ มีอาณาเขต

ติดต ่อกับประเทศมาเลเซีย ด ่านศุลกากร 

เปิงกาลนัฮูล ู(เกอโระฮ์) รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซยี 

ใช้การคมนาคมขนส่งโดยทางรถยนต์เท่านั้น  

เส้นทางหลวงหมายเลข 410 เชื่อมกับทางหลวง

ของประเทศมาเลเซียหมายเลข 77 ซึ่งเส้นทางนี้

สามารถเชื่อมต่อกับรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย  

ซึ่งมีท่าเรือที่ส�าคัญในการส่งออก โดยใช้เวลา 

เดินทางจากประเทศไทย (ด่านศุลกากรเบตง) 

ประมาณ 2 ชั่วโมง ระยะทาง 80 กิโลเมตร
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 ภาพรวมการค ้าชายแดนของไทย-

มาเลเซีย (ผ่านด่านศุลกากรเบตง) ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 มมีลูค่ำกำรค้ำรวม 2,978.03 ล้านบาท 

กำรส่งออกมีมูลค่ารวม 2,849.33 ล้านบาท  

กำรน�ำเข ้ำมีมูลค่ารวม 128.70 ล้านบาท  

จังหวัดยะลาเกินดุลการค้า 2,113.93 ล้านบาท 

มีสินค้ำส ่งออกที่ส�าคัญ ได ้แก ่ น�้ายางข ้น  

ยางผสมส�าเร็จ เศษยางจากต้นยาง ไม้อดัพลายวูด๊ 

ยางสกิม เป ็นต ้น สินค ้ำน�ำ เข ้ำที่ส� าคัญ  

ได ้แก ่  แก ๊สแอมโมเนียเหลว ดอกไม ้สด  

คาร ์บอนแบล็คเอ็น 330 เครื่องปอกไม ้  

สกาโนแคปซูล เป็นต้น

โครงกำรส�ำคัญของจังหวัดยะลำภำยใต้แผนงำนพัฒนำเขตเศรษฐกิจสำมฝ่ำย

อินโดนีเซีย-มำเลเซีย-ไทย (IMT-GT)

 จั งหวั ดยะลา  เป ็น พ้ืนที่ หนึ่ งของ 

อนภุมูภิาคการพฒันาตามแนวระเบยีงเศรษฐกจิ 

(Economic Corridor) ภายใต้ความร่วมมือ  

IMT – GT จงึก�าหนดแผนงานการพฒันาเชงิพืน้ที ่

ดังนี้

 1.  โครงกำรก่อสร้ำงท่ำอำกำศยำน

เบตง ตั้งอยู่ในต�าบลยะรม อ�าเภอเบตง จังหวัด

ยะลา อยู่ห่างจากตัวเมืองเบตง ประมาณ 12 

กโิลเมตร เป็นท่าอากาศยานแห่งใหม่ล�าดบัที ่29 

สังกัดกรมท่าอากาศยาน เป็นท่าอากาศยาน  

แห่งที ่39 ของประเทศไทย สามารถรองรับผูโ้ดยสาร

ในชัว่โมงเร่งด่วน 300 คน/ชัว่โมง 876,000 คน/ปี 

ก�าหนดเปิดในปี 2563 จะส่งผลให้การคมนาคม

ขนส่งภายในจังหวัดยะลา และการเชื่อมต่อ 

สูป่ระเทศมาเลเซยีทีด่่านเบตงและพืน้ทีใ่กล้เคยีง

มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น คาดว่าจะท�าให้มี 

นักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนจากปีละ 600,000 คน  

เป็น 1,000,000 คนต่อปี และมีรายได้จากการ

ท่องเที่ยวมากกว่า 4,000 ล้านบาทต่อปี 

ท่าอากาศยานเบตง

ท่าอากาศยานเบตง
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 2. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร 

ท่องเท่ียวเชงิธรรมชำตแิละวฒันธรรม กจิกรรม

ก่อสร ้ำงจ ุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง  

(SKY Walk) ตัง้อยูใ่นเขตพืน้ท่ีของเขาไมโครเวฟ 

กิโลเมตรที่ 32 ต�าบลอัยเยอร์เวง อ�าเภอเบตง 

จังหวัดยะลา มีความสูงจากระดับน�้าทะเล  

2,038 ฟุต จะเป็นสกายวอล์คที่มีทางเดิน 

ยื่นออกไปจากหน้าผาประมาณ 61 เมตร  

มีความยาวที่สุดในอาเซียน พร้อมทั้งมีระเบียง

กระจกให้นักท่องเที่ยวได้ชมหมอก ซึ่งสามารถ

มองเห็นหมอกได้ตลอดทั้งปี ถือเป็นแลนด์มาร์ค

ส� า คัญ ในการกระตุ ้ น เ ศ รษฐกิ จ ในพื้ นที่ 

และการท่องเที่ยวในเขตสามจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้  

 3.  โครงกำรขยำยช่องทำงเป็น 4 ช่องทำง

จรำจร สำยยะลำ – เบตง (ทำงหลวงหมำยเลข 

410 ปัตตำนี – ยะลำ – อ.เบตง) เป็นทางหลวง

แผ ่นดิน เช่ือมต ่อระหว ่างจังหวัดปัตตานี  

จังหวัดยะลา และชายแดนประเทศมาเลเซีย 

ที่อ�าเภอเบตง จังหวัดยะลา ระยะทางยาว

ประมาณ 160 กิโลเมตร เดิมเป็นทางหลวง

มาตรฐานทางชั้น 1 คันทางกว้าง 11 เมตร  

ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างปรับปรงุก่อสร้างเป็นมาตรฐาน

ทางชั้นพิเศษส่ีช่องจราจร เป็นโครงการพัฒนา

โครงสร ้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัว 

ด้านการคมนาคมระหว่างจงัหวดัและระหว่างประเทศ 

(มาเลเซีย) ส่งเสริมการท่องเที่ยวและค้าขาย 

กับประเทศมาเลเซีย

จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง (SKY Walk)

จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง (SKY Walk)

ทางหลวงหมายเลข 410

ทางหลวงหมายเลข 410
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 4.  โครงกำรพิพิธภัณฑ์ผังเมืองยะลำ  
ตัง้อยูภ่ายในสถานทีโ่ครงการอทุยานเฉลมิพระเกยีรตฯิ 
บรเิวณใกล้สวนศรเีมอืง รมิสนัเขือ่นแม่น�า้ปัตตานี 
เขตเทศบาลนครยะลา อ�าเภอเมอืงยะลา จงัหวัดยะลา
ได ้รับการขนานนามว ่ามีผังเมืองท่ีสวยสุด 
ในประเทศ มปีระวตัศิาสตร์ทีย่าวนาน จงึจดัสร้าง
พิพิธภัณฑ์เมืองยะลา เรื่องราวเหตุการณ์
ประวัติศาสตร์ วิถีวัฒนธรรม การผังเมือง  
และเป็นแหล่งศกึษาเรยีนรูข้องประชาชน ภายใน
พิพิธภัณฑ์จะมีการจัดท�าห้องแสดงโดยใช้สื่อ 
ที่ทันสมัย น่าสนใจ เช่น เป็นพิพิธภัณฑ์แสดง 
เกี่ยวกับยะลาเมืองของเรา เมืองของโลก 
พพิธิภณัฑ์เมอืงแห่งสนัตแิละพพิธิภัณฑ์โครงการ
พระราชด�าริของรัชกาลที่ 9 ในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้เป็นการเพิ่มจุด 
แลนมาร์คแห่งใหม่ ช่วยส่งเสรมิกระตุน้เศรษฐกจิ
ของยะลาได้อีกทางหนึ่ง 

 5. โครงกำรปรบัภมูทิศัน์และทีพ่กัรมิทำง
เบตงสู่ทะเลสำบป่ำฮำลำ บำลำ (Rest Area) 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ่องเที่ยวทำง
ธรรมชำติและวัฒนธรรม จากนโยบายของ
รัฐบาลท่ีต้องการยกระดับประเทศไทยไปสู่การ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ อันจะน�าไปสู ่ 
การท ่องเ ท่ียวอย ่างยั่ งยืน จังหวัดยะลามี 
ถนนสายยะลา - เบตง (ทางหลวงหมายเลข 410) 
เป็นเส้นทางเชื่อมโยงจากอ�าเภอชายแดนไปสู่
เมืองยะลา ตลอดทางจะมีทัศนียภาพทาง
ธรรมชาติที่ยังสวยงามเป็นป่าเขาสลับสวนยาง
และสวนผลไม้พื้นถิ่น จุดพักริมทางที่โดดเด่น  
อยู่บริเวณ หมู่ที่ 5 ต�าบลแม่หวาด อ�าเภอธารโต 
จังหวัดยะลา สะพานข้ามทะเลสาบ ฮาลาบาลา 
เป็นจดุเชค็อนิเพ่ือสมัผสับรรยากาศความสวยงาม
ของทะเลสาบ ดงึดดูนกัท่องเทีย่วให้แวะชมและ
กระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที.่

ทะเลสาบป่าฮาลา บาลา (Rest Area)

ทะเลสาบป่าฮาลา บาลา (Rest Area)

โครงการพิพิธภัณฑ์ผังเมืองยะลา

โครงการพิพิธภัณฑ์ผังเมืองยะลา



 ประเทศกมัพชูา เป็นประเทศเพือ่นบ้าน

ทีม่คีวามส�าคัญในเชงิยทุธศาสตร์ต่อไทย ในฐานะ

หุ ้นส่วนเพื่อสันติภาพและความเจริญรุ ่งเรือง 

ร่วมกัน ซึ่งเป็นประเด็นหลัก (Theme) ของการ

ประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่าง 

ไม่เป็นทางการ (Joint Cabinet Retreat: JCR) 

ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 (เมื่อวันที่  

7 กันยายน 2560) โดยไทยได ้สถาปนา 

ความสัมพันธ์ทางการทูตกับกัมพูชา ตั้งแต่วันที่ 

19 ธันวาคม 2493 จึงถือเป็นวาระในโอกาส 

ของการครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสมัพนัธ์

ทางการทูตระหว่างกัน ในปี 2563 นี้

 ไทยและกัมพูชามีรูปแบบการด�ารงชีวิต

ของประชาชนที่คล้ายคลึงกัน จึงมีความสัมพันธ์ 

ความสัมพันธ์ไทย – กัมพูชา : หุ้นส่วนเพื่อสันติภาพ
และความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน

PartnershiP for Peace and ProsPerity 

ดร. พิมพ์อัปสร บริบูรณ์รัตน์ 

ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มงำนควำมสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้ำน

กองกำรต่ำงประเทศ ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย

ในระดับประชาชนโดยเฉพาะประชาชนบริเวณ

แนวชายแดนท่ีใกล้ชิด การเชื่อมโยงระหว่างกัน

บริเวณชายแดน จึงถือเป็นหัวใจส�าคัญของ 

การพัฒนา โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมท้ังทางบก
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และทางทะเล ซึ่ งจะส ่ งผลให ้

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ต า ม แ น ว ช า ย แ ด น 

เจริญเติบโตไปด้วยกัน ประชาชน

สองฝ่ายได้ประโยชน์จากการค้าขาย 

ตามแนวชายแดน และการไปมาหาสูก่นั

ทีส่ร้างเสรมิรายได้จากการท่องเทีย่ว

ข้ามแดนให้แก่ชุมชนท้องถิ่น 

 ในปี 2563 นี้ กระทรวง

มหาดไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการ

ประชุมที่ส�าคัญ คือ การประชุม 

คณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน

ไทย – กมัพชูา ครัง้ที ่7 ซึง่เป็นกลไก

ทีจ่ดัตัง้ขึน้ เพือ่ให้ผูว่้าราชการจงัหวัด

ชายแดน ไทย – กัมพูชา รวมทั้ง 

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาส

พบปะหารือร ่วมกันเพื่อทบทวน 

ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมาและก�าหนดทิศทาง

ความร่วมมอืระหว่างกนัในระยะต่อไป  โดยมีรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงมหาดไทย ของทั้งสองประเทศ

เป็นประธานร่วม (การประชมุฯ ครัง้ล่าสดุ คร้ังที ่6 

เมือ่วนัที ่23 – 25 สงิหาคม 2560 ณ กรงุพนมเปญ 

ราชอาณาจักรกัมพูชา) ผู ้ เขียนจึงถือเป ็น 

โอกาสอันดีในการเผยแพร่ข้อมูลการด�าเนิน 

ความสัมพันธ์ของท้ังสองประเทศ บทบาทของ

กระทรวงมหาดไทยประเทศกัมพูชา รวมทั้ง 

รปูแบบการปกครองส่วนภมิูภาค เพือ่ให้หน่วยงาน

ทีเ่ก่ียวข้อง โดยเฉพาะจงัหวดัชายแดน 7 จงัหวดั

ของไทยทีมี่พืน้ทีช่ายแดนตดิกบักมัพชูา จะได้น�า

ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

1. ข้อมูลพื้นฐำน

  ปัจจุบันประเทศกัมพูชา มีจ�านวน

ประชากรประมาณ 16 ล ้านคน (สถานะ 

เดือนกุมภาพันธ์ 2563)1 มีขนาดพื้นที่ 181,035 

ตารางกโิลเมตร หรอืมขีนาดประมาณ 1 ใน 3 ของ

ประเทศไทย มีพรมแดนทิศตะวันตกติดต่อกับ

ประเทศไทย มจัีงหวดัชายแดนติดกับประเทศไทย 

จ�านวน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระวิหาร  

จังหวัดอุดรมีชัย จังหวัดบันเตียเมียนเจย  

จงัหวดัพระตะบอง จงัหวดัไพลนิ จงัหวดัโพธสิตัว์ 

และจังหวัดเกาะกง จังหวัดชายแดนของไทย 

ท่ีมีพ้ืนท่ีติดกับจังหวัดชายแดนประเทศกัมพูชา 

ประกอบด้วย 7 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัอบุลราชธานี 

1 www.worldometers.info/world-population-cambodia. (จ�านวนประชากร Real time Statistic.Feb.2020)
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จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

จงัหวดัสระแก้ว จงัหวดัจนัทบรุ ีและจงัหวดัตราด

2. กำรเมืองและควำมมั่นคง

 กำรกระชบัควำมสมัพนัธ์ทวภิำครีะดบั

ท ้องถิ่น จังหวัดชายแดนไทยและกัมพูชา 

ได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ ์

ต่อเนื่องทุกปี ได้แก่ กิจกรรมการเยี่ยมคารวะ 

การให้ความช่วยเหลือด้านทรัพยากร เงินทุน 

และองค์ความรู้ กิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่น  

งานประเพณีท้องถิ่น งานสงกรานต์ งานวันชาติ 

กจิกรรมทางศาสนา เช่น งานทอดกฐนิ ท�าบญุประจ�าปี 

และกิจกรรมการศึกษา เช่น การศึกษาดูงาน  

การพัฒนาฝีมือแรงงาน การให้ความช่วยเหลือ

สถานศึกษา ฯลฯ และในบางจังหวัดได้จัดสรร 

งบประมาณในการจัดกิจกรรมตามโครงการ 

ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับ

ประชาชนในพืน้ทีช่ายแดน (People to people 

connectivity) และโครงการพัฒนาหมู่บ้าน 

เข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน เพื่อให้อ�าเภอ

ชายแดนจัดกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์

ระหว่างผู้น�าท้องถ่ิน ส่วนราชการระดับอ�าเภอ

และประชาชนในพื้ น ท่ี เป ็ นประจ� า ทุกป  ี

เพื่อท�าความรู ้จักคุ ้นเคย แลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสารซึ่งกันและกันเป็นการช่วยลดความ 

ขัดแย้งในพื้นที่ชายแดน อันจะท�าให้สามารถ

แก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างสันต ิ

3. กลไกกำรขับเคลื่อนควำมสัมพันธ์

 กลไกระหว่ำงไทยและกัมพูชำ

 ปัจจุบันท้ังสองประเทศมีความสัมพันธ์

ใกล้ชดิ สถานการณ์ชายแดนโดยรวมมคีวามสงบ 

รฐับาลและผูน้�ารฐับาลทัง้สองฝ่ายมคีวามสมัพนัธ์

ใกล้ชิดโดยมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง

อย่างสม�่าเสมอ โดยมีกลไกการหารือระหว่าง

ไทย-กัมพูชาที่ส�าคัญ ได้แก่ 

 1. การประชุมร ่วมนายกรัฐมนตร ี

และรัฐมนตรีอย ่างไม ่ เป ็นทางการ (JCR)  

ไทย – กัมพูชา 

 2. การประชุมคณะกรรมาธิการร่วม 

ว่าด้วยความร่วมมอืทวภิาค ี(JC) ไทย – กมัพูชา 

 3. การประชมุคณะกรรมาธกิารเขตแดน

ร่วม (JBC) ไทย – กัมพูชา 

 4. การประชุมคณะกรรมการชายแดน

ทั่วไป (GBC) ไทย – กัมพูชา 

 5. การประชุมคณะกรรมการชายแดน

ส่วนภูมิภาค (RBC) ไทย – กัมพูชา

 นอกจากนี้ ประเทศไทยให้ความส�าคัญ

กับการเสริมสร ้างความสัมพันธ ์กับกัมพูชา 

ในทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับพื้นที่ที่มีจังหวัด

เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนความสัมพันธ ์

กบัประเทศเพือ่นบ้าน มกีารจดักจิกรรมเสรมิสร้าง

ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีในระดับพื้นที่ 

และมีการเดินทางไปมาหาสู่เยี่ยมเยียนระหว่าง

จงัหวัดกับจงัหวัดของทัง้สองประเทศอย่างต่อเน่ือง
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 ระดับกระทรวง

 การประชุมคณะผู ้ว ่าราชการจังหวัด

ชายแดนไทย	 –	 กัมพูชา	 เป็นกลไกที่จัดตั้งขึ้น	 

เพือ่ให้ผูว่้าราชการจังหวดัชายแดนไทย	–	กมัพชูา	

รวมทัง้ส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง	ได้มโีอกาสพบปะ

หารือร่วมกันเพื่อทบทวนผลการด�าเนินงาน 

ที่ผ ่านมาและก�าหนดทิศทางความร ่วมมือ 

ระหว่างกนัในระยะต่อไป	ส�าหรบัจงัหวดัท่ีเข้าร่วม

การประชุม	ประกอบด้วย

  7 จังหวัดของไทย ได้แก่ จังหวัด

อุบลรำชธำนี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ 

จงัหวดับรุรีมัย์ จงัหวดัสระแก้ว จงัหวดัจนัทบรุี 

และจังหวัดตรำด

  7 จังหวัดของกัมพูชำ ได้แก่ จังหวัด 

พระวหิำร จงัหวดัอดุรมชัีย จงัหวดับนัเตยีเมยีนเจย 

จงัหวดัพระตะบอง จังหวดัไพลิน จังหวดัโพธสัิตว์ 

และจงัหวดัเกำะกง 

 การประชมุฯ คร้ังท่ี 1 จัดข้ึนเมือ่ปี 2542 

และได้จัดประชุมร่วมกันมาแล้ว จ�านวน 6 ครั้ง 

ครัง้ที ่6 ฝ่ายกมัพชูา เป็นเจ้าภาพจดัข้ึน เมือ่วนัท่ี 

23 – 25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมโซฟิเทล  

กรุงพนมเปญ กัมพูชา โดยมี พลเอกอนุพงษ์  

เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  

เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทย และสมเด็จกลาโหม 

ซอร์ เคง็ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยกัมพชูา เป็นหวัหน้าคณะผูแ้ทน

ฝ่ายกมัพชูา
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4. กำรพัฒนำเศรษฐกิจ

 ภาวะเศรษฐกิจของกัมพูชาหลังจาก 

มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ

สังคมนิยม เป็นระบอบประชาธิปไตย และ 

หลังจากสงครามภายในประเทศกัมพูชาสงบลง 

ได้พัฒนาฟื้นฟูบูรณะประเทศ ภายใต้นโยบาย 

ที่มุ ่งหวังการพัฒนาศักยภาพทางการเกษตร  

การท่องเที่ยว และส่งเสริมให้มีการลงทุน 

จากต่างชาติ จึงเปิดโอกาสให้ประเทศท�าการ

ค้าขายกับต่างประเทศมากยิ่งขึ้น มีการปรับปรุง

กฎหมายด้านเศรษฐกิจ การเพิ่มสิทธิประโยชน์

แก่นกัลงทุนต่างประเทศ การปฏรูิประบบจัดเกบ็

ภาษีเงินได้ จึงส่งผลให้ในช่วง 10 ปีที่มา ภาวะ

เศรษฐกิจประเทศกมัพูชามอัีตราการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่องในเกณฑ ์

ร ้อยละ 6 – 10 ต ่อป ี  ซึ่ ง ติดอันดับที่  5  

ของประเทศก�าลังพัฒนาที่มีอัตราการเติบโต 

ทางเศรษฐกิจสูง

   ระดับจังหวัดชำยแดน

	 ในระดับจังหวัดชายแดนได้สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง	 (Sister Cities)	 

ลงนามร่วมกันแล้ว	จ�านวน	10	คู่	
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ตารางเปรียบเทียบ GDP ของประเทศกัมพูชา ระหว่างปี ค.ศ. 2011 - 2017

ที่มา: https://www.worldometers.info/gdp/cambodia-gdp/

 จากตัวเลขทางเศรษฐกิจของกัมพูชา 

ทีก่�าลงัเตบิโต และจ�านวนประชากรทีเ่พิม่มากขึน้

ในแต่ละปี รัฐบาลกัมพูชาจึงอยู ่ในภาวะของ 

ความท้าทายต่อการบริหารจัดการและปรับปรุง

ระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกด้าน 

ทั่วประเทศ 

 ปัจจุบนัรฐับาลกมัพชูาให้ความส�าคญักบั

การก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม

ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้สอดรับกับ

นโยบายระเบียงเศรษฐกิจระดับภูมิภาคของ

อาเซยีน การพฒันาเส้นทางตามระเบียงเศรษฐกจิ

ตอนใต้ (Southern Economic Corridor)  

ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง 

(GMS) โดยเร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง

เศรษฐกจิ เช่น สนามบนิ ถนน ไฟฟ้า ประปา และ

สาธารณปูโภคต่าง ๆ  ผ่านการให้ความช่วยเหลือ

เงินกู้จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) 

ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชยี (ADB) รวมทัง้

หน่วยงานส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

ของญีปุ่น่ (Japan International Cooperation 

Agency (JICA)) เป็นต้น
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 นอกจากนี้ รัฐบาลกัมพูชามีนโยบาย

พฒันาพืน้ทีเ่มืองหลวงในกรงุพนมเปญ โดยขยาย

เมืองออกไปจากกรุงพนมเปญลักษณะเหมือน 

ใยแมงมุม ส่งผลให้เกิดการก่อสร้างเชื่อมต่อ 

การเดินทางและการขนส่งในเมืองและระหว่าง

เมอืงหลกัมากขึน้ มกีารก่อสร้างทางหลวง 4 ช่อง

จราจร ทางด่วนและถนน Highway ตามเส้นทาง

ระเบยีงเศรษฐกจิต่างๆ เป็นต้น การพฒันาเส้นทาง 

เพื่อรองรับระบบขนส่งโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมต่อ 

กับไทยและท่าเรือน�้าลึกในเวียดนาม และ 

การจดัตัง้ Logistics Complex ทีเ่มอืงสหีนวุลิล์

เพือ่ตัง้เป้าหมายให้เป็น HUB ของการขนส่งสนิค้า 

 การขนส่งทางรถไฟส่วนต่อขยายตั้งแต่

สายเหนือ (กรุงพนมเปญ-พระตะบอง-ปอยเปต) 

สายใต้  (กรุงพนมเปญ-ท่าเรอืพระสหีน)ุ โดยแผน 

Railway Master Plan เพือ่พฒันาเส้นทางรถไฟ

สายหลัก 5 สาย สายรอง 8 สาย รางรถไฟ

ความเร็วสูง 4 สาย และรางรถไฟอุตสาหกรรม 

โดยเมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2562 ณ สถานี 

ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก อ�าเภออรัญประเทศ 

จังหวัดสระแก้ว พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี และ สมเด็จอัครมหาเสนาบดี 

เดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักร

กมัพชูา เป็นประธานร่วมในพธิลีงนามความตกลง

การเดินรถไฟร ่วมกันระหว ่างรัฐบาลแห ่ง 

ราชอาณาจกัรไทยและรฐับาลแห่งราชอาณาจกัร

กัมพูชา รวมทั้งได้จัดพิธีส่งมอบรถดีเซลราง  

เ พ่ือเชื่อมโยงการขนส ่งทางรถไฟระหว ่าง  

ไทย – กัมพูชา ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพ  

และฟื้นฟูการคมนาคมทางรถไฟ ไทย-กัมพูชา 

ขึ้นอีกครั้ง ในรอบเกอืบ 50 ปี นับจากการเดินรถ

ครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ. 2517
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 การขนส่งทางอากาศ  จากเดมิท่ีกมัพชูา
มีท่าอากาศยานนานาชาติ จ�านวน 3 แห่ง  
ได้แก่ ท่าอากาศยานเสียมราฐ ท่าอากาศยาน 
กรุงพนมเปญ และท่าอากาศยานพระสีหนุ  
ซึ่งไม่เพียงพอต่อการรองรับผู ้โดยสารที่เพิ่ม 
มากขึ้นทุกปี รัฐบาลกัมพูชาจึงได้จัดท�าโครงการ
ก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่ท่ีเสียมราฐ  
รวมถึงท่าอากาศยานนานาชาติ Dara Sakor  
ณ จังหวัดเกาะกง ซึ่งพัฒนาโดย Tianjin Union 
Development Group ของจีน และมีก�าหนด
เปิดใช้ปลายปี พ.ศ. 2563 ใช้งบประมาณก่อสร้าง
และพัฒนาประมาณ 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
และท่าอากาศยานนานาชาตเิกาะกง (Koh Kong 
International Airport) ซึ่งเป็นการร่วมทุน 
ระหว่าง LYP Group ของกัมพูชา และบริษัท 
การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) หรือ Bangkok 
Airways ของไทย มพีืน้ท่ีประมาณ 500 เฮกตาร์ 
หรอืประมาณ 3,600 ไร่ ในเขต Mondut Seima  
 การปฏิรปูโครงสร้างพืน้ฐานของกมัพชูา 
ได ้รับการพัฒนาพร้อมกับนโยบายส่งเสริม 
ความสามารถทางเศรษฐกิจอีกหลายด้าน ท�าให้
กัมพูชาเน้นการสร้างความร่วมมือกับประเทศ
ต่างๆ มากขึ้น และภาคเอกชนหลายประเทศ 
เพิ่มบทบาทการลงทุนในกัมพูชา ด ้วยหวัง 
ใช ้ประโยชน ์จากระบบโลจิสติกส ์ เหล ่านี้ 
เป ิดโอกาสการค้า ลดต้นทุนค่าขนส่งและ 
อ�านวยความสะดวกทางการค้าได้มากขึ้น

5. กำรเปิด/ยกระดับจุดผ่ำนแดน
 จดุผ่านแดนของไทยกบักมัพชูา มจี�านวน 
18 ช่องทาง ประกอบด้วย จุดผ่านแดนถาวร  

7 แห่ง จุดผ่อนปรนการค้า 9 แห่ง จุดผ่อนปรน
เพื่อการท่องเท่ียว 1 แห่ง และจุดผ่านแดน
ชั่วคราว 1 แห่ง ช่องทางการค้าท่ีส�าคัญท่ีสุด 
และมีสัดส่วนของมูลค่าการค้าชายแดนสูงสุด  
คอื ตลาดโรงเกลือ บรเิวณจดุผ่านแดนถาวรคลองลกึ
อ�าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ตรงข้าม
ด่านปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ซึ่งถือเป็น
พื้นที่เศรษฐกิจส�าคัญของกัมพูชา 
 ผลการเยือนอย่างเป ็นทางการของ 
นายกรฐัมนตรแีละการประชุมร่วมนายกรฐัมนตรี
และรฐัมนตรอีย่างไม่เป็นทางการ (Joint Cabinet 
Retreat : JCR) ไทย – กมัพชูา คร้ังที ่3 เมือ่วนัที ่
7 กนัยายน 2560 ณ กรงุพนมเปญ ราชอาณาจกัร
กัมพูชา ได้เสนอให้เร่งรัดการยกระดับจุดผ่าน
แดน 4 แห่ง เป็นจุดผ่านแดนถาวร เพื่ออ�านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนในการสญัจรข้ามแดน 
การคมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยว ได้แก่  
1. ช่องอานม้า จังหวัดอุบลราชธานี - อานเซะ 
จังหวัดพระวิหาร 2. ช ่องทางบ้านเขาดิน  
จังหวัดสระแก้ว – พนมเดย จังหวัดพระตะบอง 
3. ช่องทางบ้านท่าเส้น จังหวัดตราด – ทมอดา 
จังหวัดโพธิสัตว์ 4. ช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์ 
– จุ๊บโกก ีจังหวดัอดุรมชียั ซ่ึงช่องทางบ้านเขาดิน 
จงัหวดัสระแก้ว ถอืได้ว่าเป็นจุดท่ีมคีวามคบืหน้า
มากทีส่ดุ โดยได้รบัการยกระดับเป็นจดุผ่านแดน
ถาวร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  
เรื่อง การเป ิดจุดผ ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน  
อ�าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันท่ี  
22 กุมภาพันธ ์  2561 และเป ิดท� าการ 
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561
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6. กระทรวงมหำดไทยกัมพูชำ (Ministry of 
Interior)
 กระทรวงมหาดไทยกัมพูชา (Krasuong 
Mohapatey; Ministry of Interior) เป็นหนึ่ง
ในกระทรวงที่มีบทบาทส�าคัญด ้านกิจการ 
ความมัน่คงภายใน  มอี�านาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
หน่วยงานในสังกัด อาทิ กรมการปกครอง  
กรมการทะเบยีนราษฎร์ ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ 
ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมราชทัณฑ์  
ในปัจจุบันประเทศกัมพูชาแบ่งโครงสร ้าง 

การบริหารหน่วยงานราชการต่างๆ เป็น 26 
กระทรวง 2 และส�านกังานอสิระ ได้แก่ ส�านกังาน
การบินพลเรือนและส�านักงานข ้าราชการ
พลเรือน แบ่งประเภทข้าราชการเป็นข้าราชการ
ท่ีประจ�าอยูส่่วนกลางและข้าราชการท่ีประจ�าอยู่
ในส่วนภูมิภาค ซ่ึงครอบคลุม 24 จังหวัด 186 
อ�าเภอ โดยข้าราชการพลเรือนทั้งหมดของ
กัมพูชาอยู ่ภายใต้การบริหารงานของส�านัก
เลขาธิการข้าราชการพลเรือน (The State  
Secretariat for Civil Service: SSCS) 

ภำพแสดงหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงมหำดไทยกัมพูชำ

  
2 กระทรวงหลัก 26 กระทรวง ได้แก่ (1) ส�านักนายกรัฐมนตรี (2) กลาโหม (3) มหาดไทย (4) ประสานงานกับรัฐสภาและการป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ  (5) การต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ (6) เศรษฐกิจและการคลัง (7) ข่าวสาร 
(8) สาธารณสุข (9) อุตสาหกรรม เหมืองแร่ และพลังงาน (10) วางแผน (11) พาณิชย์ (12) ศึกษาธิการ เยาวชน และการกีฬา  
(13) เกษตร ป่าไม้ และการประมง (14) วัฒนธรรมและศิลปากร (15) ส่ิงแวดล้อม (16) พัฒนาชนบท  (17) แรงงานและการฝึกฝนอาชีพ 
(18) ไปรษณีย์และโทรคมนาคม (19) ศาสนา (20) กิจการสตรี (21) กิจการสังคมและทหารผ่านศึก (22) โยธาธิการและการขนส่ง  
(23) ยุติธรรม (24) การท่องเที่ยว (25) พัฒนาผังเมืองและการก่อสร้าง (26) ชลประทาน
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 ทัง้นี ้กรมการปกครองกมัพูชา (General 

Department of Administration) เป็น 

หน่วยงาน ที่มีบทบาทส�าคัญต่อการบริหารงาน

ระดับจังหวัด โดยมี Department of Capital, 

Khan and Provincial Administration Affairs 

เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการบริหารงานของ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ�าเภอ จนถึงหน่วยงาน

ระดับท้องถิ่น ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

 นอกจากนี้ กรมการทะเบียนราษฎร์ 

(General Department of identification)  

เป ็นหน ่ วยงาน ในการจัดท� าฐานข ้อมูล 

ทะเบียนราษฎร์ หนังสือเดินทาง (Passport) 

บัตรผ่านแดน (Border Pass) รวมท้ังจัดท�า 

บัตรประชาชน (identification Card) ให้กับ

ประชาชนทั่วประเทศด้วย

7. รูปแบบกำรปกครองส่วนภูมิภำค

 ประเทศกัมพูชา แบ ่งการปกครอง 

ส่วนภมูภิาคออกเป็น 24 จงัหวดั และ 1 เมอืงหลวง 

(กรุงพนมเปญ) แต่ละจังหวัดบริหารงานโดย 

ผู ้ว ่าราชการจังหวัด เสนอช่ือโดยกระทรวง

มหาดไทยภายใต้การอนุมัติของนายกรัฐมนตรี 

(Law on Administrative Management of 

the Capital, Provinces, Municipalities, 

Districts and Khans. 2008) 

 G 	ก า ร บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด	 

(Province/khet) การบริหารระดับจังหวัด 

(Khet/Krung) เป็นหน่วยงานบริหารราชการ 

ส่วนภูมิภาคของรัฐ มีผู ้ว่าราชการจังหวัดกับ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอีก 7– 9 คน ซ่ึงได้รับ 

การแต่งต้ังตามวาระของรฐับาล (5 ปี) เป็นผู้ปกครอง  

มาจากการแต่งตั้งโดยกระทรวงมหาดไทย  

แต่ละจังหวัดจะมีศูนย์กลางการปกครองหรือ 

เมืองหลัก (อ�าเภอเมือง) (District) 

 คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง ผู ้ ด� า ร ง ต� า แ ห น ่ ง 

ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับ 

อดุมมนตร ี(Utdom Montrey) มอีาย ุ35 ปีขึน้ไป 

มปีระสบการณ์อย่างน้อย 7 ปี ในสายงานบรหิาร

ภาครฐั และได้รบัคณุวฒุกิารศกึษาระดบัปรญิญา

ตรี โดยมีวาระด�ารงต�าแหน่งคราวละ 4 ปี

 คุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งรองผู้ว่า

ราชการจังหวัด เป็นผู ้ด�ารงต�าแหน่งระดับ  

วรเอกมนตร ี(Voreak Montrey) อาย ุ35 ปีขึน้ไป 

มปีระสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในสายงานบรหิาร

ภาครฐัและได้รับคณุวฒุกิารศกึษาระดับปรญิญาตรี 

 G		การบริหารระดบัอ�าเภอ	(District/Khan) 

ในแต่ละจังหวัดจะแบ่งออกเป็นเขต/อ�าเภอ  

การบริหารระดับอ�าเภอ เป็นหน่วยงานบริหาร

ราชการส่วนภูมิภาคของรัฐ นายอ�าเภอ มาจาก

การแต่งตั้งโดยกระทรวงมหาดไทย ในแต่ละ

จังหวัดมีจ�านวนอ�าเภอจะแตกต่างกันไปจังหวัด

ที่เล็กที่สุด มี 2 อ�าเภอ และในบางจังหวัดมี 14 

อ�าเภอ เช่น ในจังหวัดพระตะบอง เปรยเวงและ

เสยีมราฐ ระดบัการแบ่งย่อยเพิม่เตมิคอื หมูบ้่าน 

(Sangkat และ Communes) ในชุมชนย่อย 

ลงไปจะเรียกว่า “ภูมิ” phum (หมู่บ้าน) 
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 G	การบริหารส่วนท้องถิ่น การบริหาร

ระดับต�าบล (Sangkat/Communes) และ

หมู ่บ้าน (Village) เป็นการบริหารราชการ 

ส่วนท้องถิ่น ก�านันมาจากการเลือกตั้งโดยตรง

จากประชาชน ในลักษณะของการรับสมัคร 

เลอืกตัง้ในนามของพรรคการเมอืง มวีาระคราวละ  

5 ปี และสมาชิกท้องถ่ิน เป็นผู้มีสิทธิ์ออกเสียง 

ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาท�าให้เกิดความ

เชื่อมโยงระหว่างสภาท้องถิ่นกับสภานิติบัญญัติ 

และสมาชิกวุฒิสภา ส่วนผู้ใหญ่บ้านแต่งตั้งจาก 

สภาท้องถิ่น ไม่มีวาระในการด�ารงต�าแหน่ง 

มาจากการเลอืกตัง้ทางอ้อมและแต่งต้ังโดยสมาชกิ

สภาท้องถิน่ สภาต�าบลเป็นหน่วยงานระดบัล่างสดุ

ที่มีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง 

ธรรมาภบิาล โดยใช้ทรพัยากรทีม่อียูเ่พ่ือตอบสนอง 

ความต้องการของประชาชนในคอมมูน/แขวง  

โดยค�านึงถึงนโยบายของรัฐเป็นส�าคัญ
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 กล่าวโดยสรุป แม้ในอดีตความสัมพันธ์

ระหว่างไทยกับกัมพูชาผกผันบ่อยครั้ง โดยมี

ป ั จจั ยจากสถานการณ ์การ เมื องภายใน  

และปัญหาข้อพิพาทบริเวณชายแดนของทั้งสอง

ประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากรัฐบาล 

ได้มีการส่งเสริมให้มีการด�าเนินความสัมพันธ ์

กบักมัพชูาในทกุระดบั ตัง้แต่ระดบัรฐับาล จงัหวัด 

อ�าเภอ จนถึงระดับท้องถ่ิน ท้ังในรูปแบบของ 

การประชุมหารือ การจัดกิจกรรมเสริมสร้าง

ความสัมพันธ ์ และการเดินทางไปมาหาสู ่

เยี่ยมเยียนระหว่างจังหวัดของท้ังสองประเทศ

อย่างต่อเนื่อง ได้ส่งผลให้การด�าเนินความ

สัมพันธ์ไทย – กัมพูชา ด�าเนินไปได้เป็นอย่างดี 

 ประกอบกับ ตามท่ีผู้เขียนได้ให้ข้อมูล

เ ก่ียวกับโครงสร ้างกรมในสังกัดกระทรวง

มหาดไทยของกมัพชูาฯ ซึง่ถือได้ว่าเป็นกระทรวง

ที่มีหน่วยงานในสังกัดที่มีบทบาทเป็นอย่างมาก 

ทัง้ในเชงิของการบรหิารราชการ ส่วนภมูภิาคและ

ความมั่นคงภายใน การเผยแพร่ข้อมูลในส่วนนี้ 

เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

มหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็น

ประโยชน์ต่อการประสานงานกับหน่วยงาน 

counter part ของฝ่ายกัมพูชา และเป็นข้อมูล

พื้นฐานให้จังหวดัชายแดน สามารถใช้เป็นข้อมลู

อ้างอิงในการท�าความเข้าใจรูปแบบส่วนภูมิภาค

ของกมัพชูา เพือ่ใช้ประโยชน์ในการประสานงาน 

และขับเคล่ือนให้จังหวัดชายแดนสามารถ 

เป ็นกลไกหลักของการขับเคลื่อนมิติด ้าน 

การต่างประเทศลงสู ่ระดับพ้ืนท่ี เพ่ือด�ารง 

ความสัมพันธ์ไทย – กัมพูชา ในฐานะหุ้นส่วน 

เพ่ือสันติภาพและความเจริญรุ ่งเรืองร่วมกัน 

ต่อไป.



บทน�ำ

  ด้วยปัญหาความรุนแรงในจังหวัด

ชายแดนภาคใต ้ในป ัจจุบัน (พ.ศ. 2562)  

เป ็นปัญหาที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน  

และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ อันมีปัจจัย

หลายประการที่ถูกน�ามาเป็นเงื่อนไขของปัญหา 

โดยการต่อสูท้ีใ่ช้ความรนุแรงเป็นผลมาจากกลุม่คน

ที่มีอุดมการณ์ต้องการแบ่งแยกดินแดน โดยน�า

เงื่อนไขของอัตลักษณ์เฉพาะ เช่น เชื้อชาติ 

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และศาสนา รวมทั้ง 

การไม่ได้รับความยุติธรรมจากเหตุการณ์ที่เคย

เกิดขึ้น มาขยายผลในการสร้างความชอบธรรม

ในการใช้ความรุนแรง นอกจากนี้ได้ปรากฏ

เงื่อนไขที่ส่งผลให้สถานการณ์ซับซ้อนมากย่ิงขึ้น

อย่างมีนัยยะส�าคัญ คือ ปัญหายาเสพติด ปัญหา

ภัยแทรกซ้อน บทบาทของภาคประชาสังคม  

โดยเฉพาะเยาวชนที่เห็นต่างจากรัฐ และถูกดึง

เข้ามามีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวที่สอดคล้อง

กับอุดมการณ์ของผู้เห็นต่างจากรัฐ การเข้ามา 

มีบทบาทและแทรกแซงขององค์กรระหว่าง

ประเทศ และปัญหาการลักลอบขนส่งสินค้า 

ผิดกฎหมาย 

  บทความฉบับนี้  เป ็นบทความที่

สะท ้อนมุมมองในการแก ้ไขป ัญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 2 ด้าน คือ ด้ำนกำรรู้เขำ เพื่อรู้

เท ่าทันยุทธวิธีของฝ่ายตรงข้ามแล้วค ้นหา

แนวทางที่จะเอาชนะฝ่ายตรงข้ามอย่างยั่งยืน  

ด้ำนกำรรู้เรำ เปรียบเสมือนการมองตนเอง  

ว่าตนเองแต่งตัวแล้วหน้าตาตนเองเป็นอย่างไร 

หากมีข้อบกพร่องอย่างไรจะได้แก้ไขปัญหาได้

อย่างถูกต้อง

กลไกการรักษาความสงบเรียบร้อย
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นำยวชิระ อัลภำชน์

อดีตปลัดจังหวัดยะลำ
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     กำรรู้เขำ กำรศึกษำฝ่ำยตรงข้ำม 

 1.  แนวควำมคิดของกลุ่ม Barisan 
Revolusi Nasional Melayu Patani (BRN)   
ซึ่งเป็นกลุ่มหลักของขบวนการแบ่งแยกดินแดน 
โดยมีเป้าหมายสุดท้ายคอื ความต้องการเอกราช
ในการที่จะปกครองตนเอง ประกอบด้วย  
  ♦  แนวความคดิชาตนิยิม (Nationlism)
  ♦	แ น ว ค ว า ม คิ ด ก า ร ป ฏิ วั ติ  
(Revolutionize) 
  ♦ แนวความคิดอิสลาม (Islamic)
 2. โครงสร้ำงของกลุม่ BRN ประกอบด้วย 
ผู ้น�าจิตวิญญาณ, ประธานสภาองค ์กรน�า  
(นายดุลเลาะ แวมะนอ), มีคณะที่ปรึกษา 4 ฝ่าย 
คือ ฝ่ายการทหาร ฝ่ายการเมือง ฝ่ายเศรษฐกิจ 
และฝ่ายศาสนาอูลามา (ผู้รู้ศาสนา), เลขาธิการ
สภาองค์กรน�า (นายอดลุย์ มณีุ) และสภาองค์กรน�า 
(Dewan Pimpinan Parti : DPP) มี 7 ฝ่าย คอื 
ฝ่ายต่างประเทศ ฝ่ายการทหาร (งานด้านก�าลงัรบ) 
ฝ่ายเยาวชน (งานด้านก�าลังพล) ฝ่ายปฏิบัติการ
จิตวิทยา/ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายศาสนา (อูลามา) 
ฝ่ายเศรษฐกิจ และฝ่ายเขต/พื้นที่ (ดูแลงาน 
ด้านการปกครองท้องที่) โดย DPP ท�าหน้าที่
ก�าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการตัดสินใจ
ของกลุ่ม BRN
 โครงสร้างคณะกรรมการบริหารกลาง  
มี 8 ฝ่าย คือ ฝ่ายการทหาร ฝ่ายเยาวชน  
ฝ่ายการเงิน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการศึกษา 
ฝ่ายสตร ีฝ่ายการปกครอง และฝ่ายการประสานงาน 
ท�าหน้าทีเ่ช่ือมต่อระหว่าง DPP กบัระดบัปฏบัิตกิาร 
ในพื้นที่ซึ่งครอบคลุมงานทุกด้าน

 โครงสร้างในระดับเขต/จังหวัดไปจนถึง
ระดับกลุ ่ม/หมู ่บ ้าน (การปกครองท้องถิ่น)  
มีการจัดโครงสร ้างเลียนแบบระดับ DPP  
โดยระดับเขตประกอบด้วย
  ♦ ฝ่ายปฏบิตักิารจติวทิยา ท�าหน้าที่
ปลุกระดมโฆษณาชวนเชื่อในรูปแบบต่างๆ  
ผูท้ีท่�าหน้าทีส่่วนใหญ่เป็นอสุตาซ (ครูสอนศาสนา) 
ที่สอนอยู่ตามสถานการศึกษา/ปอเนาะ/ตาดีกา
  ♦ ฝ่ายศาสนา ท�าหน้าที่สร้างความ
เชื่อถือและศรัทธา โดยน�าหลักการทางศาสนา
อิสลามมาบิดเบือน รวมถึงการสร้างความเชื่อ 
ทางไสยศาสตร์ และการสาบานตน (ซุมเปาะฮ์)  
ซึ่งผู้ที่ท�าหน้าที่ส่วนใหญ่เป็นผู้น�าศาสนา
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  ♦  ฝ่ายเหรัญญิก ท�าหน้าที่ด ้าน 

การเงนิ ทัง้การหารายได้และจัดท�ารายการรายรบั

และรายจ่าย โดยมกีารเรยีกเกบ็เงนิจากสมาชกิ/

แนวร่วม เป็นรายวันหรือรายเดือน และจัดตั้ง

กลุ่มอาชีพหรือสหกรณ์ของกลุ่มเพื่อบังหน้า

  ♦ ฝ่ายเลขานุการ ท�าหน้าท่ีด้าน 

งานธุรการ การจัดหาสมาชิก/แนวร่วม และ

ประสานงานด ้านการปลุกระดม การฝ ึก  

ในฝ่ายน้ียังมีผู้ที่มีความรู้หรือผู้อาวุโสซึ่งเป็นท่ี

เคารพย�า เกรงมาท�าหน ้า ท่ี เป ็น ท่ีปรึกษา 

ให ้ส ่วนใหญ่และเป ็นผู ้ที่มีอิทธิพลในพื้นที่  

เช่น นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล ก�านัน 

ผูใ้หญ่บ้าน และผูมี้อิทธพิลจากธรุกจิผดิกฎหมาย

 3. กำรแบ ่งเขตกำรปกครองของ 

รัฐปำตำนี แบ ่งเขตการปกครองออกเป ็น  

3 เขต คือ 

  ♦  เขตป ัตตานีอูตารา (ปาตาน ี

ตะวันออก) ประกอบด้วย พื้นท่ีส่วนใหญ่ของ

จังหวัดนราธิวาส และบางส่วนของจังหวัด

ปัตตานี โดยใช้แม่น�้าสายบุรีเป็นเส้นแบ่งเขต

ต้ังแต่อ�าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ถึงอ�าเภอ 

สุคีริน จังหวัดนราธิวาส 

  ♦  เขตปัตตานีตือเงาะ 

(ปาตานีกลาง) ประกอบด้วย พื้นที ่

ส่วนใหญ่ของจงัหวดัปัตตาน ีจงัหวดัยะลา 

บางส่วนของจังหวัดนราธิวาสและ

จังหวัดสงขลา ตามแนวภูมิประเทศ

ตั้งแต่อ�าเภอเทพา จังหวัดสงขลา  

ถึงอ�าเภอกาบัง จังหวัดยะลา 

  ♦  เขตปัตตานยีาโต๊ะ (ปาตานตีะวันตก) 

ประกอบด้วย พื้นที่ส่วนใหญ่ของอ�าเภอเทพา 

อ�าเภอจะนะ อ�าเภอสะบ้าย้อย อ�าเภอนาทวี 

อ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา อ�าเภอควนโดน 

อ�าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

 4.  แนวทำงกำรต่อสู ้ของกลุ่ม BRN  

มีลักษณะดังนี้  1 )  การสร ้างความรุนแรง 

สนับสนุนทางยุทธศาสตร์ไม่หวังผลเอาชนะ 

ทางยุทธวิธี 2) การสร้างความขัดแย้ง อ�าพราง 

สับสน และโฆษณาชวนเชื่อ 3) การปลุกระดม

ทางการเมือง สร้างโอกาสได้ดินแดนคืน อาศัย

แนวทางของมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ 

ที่ 1514 (XV) ลงวันที่ 14 ธันวาคม 1960 เรื่อง 

“การให้เอกราชแก่ดินแดนอาณานคิม” มเีนือ้หา

ระบุเกีย่วกบั “สทิธิในการก�าหนดใจตนเอง” หรอื 

“Right to Self Determination” ของกลุ่มชน

ทีต่กเป็นอาณานิคม ว่ามเีสรภีาพในการตดัสนิใจ

เรื่องสถานะทางการเมือง และด�าเนินการพัฒนา 

ทางเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรมของตนเองได้

อย่างเสรี (เง่ือนไขนี้ คือ สาเหตุที่กลุ่ม BRN  

ใช้เรียกรัฐไทยว่า “นักล่าอาณานิคมสยาม”  
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เพื่อให้ปาตานี มีสถานะเป็นดินแดนอาณานิคม 
เพื่อท�าให้สามารถใช้ “สิทธิในการก�าหนดใจ
ตนเอง” หรือ “Right to Self Determination” 
ขอท�าประชามติเพื่อแบ่งแยกดินแดนหรือตั้งรัฐ
ใหม่ได้) 4) ด้านการเงินใช้แนวทางเก็บจาก
สมาชิกและรับบริจาค (ซากาต) 5) การจัดตั้ง
เยาวชนผ่านสถานศึกษาของอิสลาม (ปอเนาะ
หรอืโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนา) 6) การประสานงาน
และการขับเคลื่อน
 5.  กำรวเิครำะห์ขดีควำมสำมำรถของ
กลุ ่มผู ้ก ่อ เหตุรุนแรงจากหน ่วยงานด ้าน 
ความม่ันคง ประกอบด้วย ระดับยุทธศำสตร์ 
และระดับยุทธวิธ ีมีรายละเอียดดังนี้
  ♦ ระดับยุทธศำสตร์ การสร้าง
มวลชนเป็นพลังอ�านาจต่อรองทางการเมือง  
ด้วยกลยทุธ์อตัตลกัษณ์ทีแ่ตกต่างกนั ปลกุกระแส
อิสลาม เพื่อการเป็นรัฐเอกราช ควบคู่กับการ
ปฏิบตักิารทางทหาร สร้างสภาวะสงครามประชาชน
ด้วยเงื่อนไขประชาชาติและขยายไปสู่สงคราม
ศาสนาในที่สุด ด้วยกลยุทธ์บิดเบือนหลักการ 
ท�าสงครามญิฮาดตามหลักศาสนานิยมให้เป็น
เหตุแห่งสงคราม
  ♦  ระดับยุทธวิธ ีประกอบด้วย
    ก)  จัดตั้งองค์กรน�าขบวนการ 
ในการบริหารให้ชัดเจน 
    ข)  จดัตัง้คณะกรรมการหมูบ้่าน 
(อาเย๊าะห์) สร้างชุมชนเข้มแข็ง เป็นพื้นที่อิทธิพล
ในส่วนท้องถิ่น
    ค)  จดัตัง้กองก�าลงั ทีม่สีายบังคบั
บัญชาและการสั่งการ การรักษาความลับ 

อย่างเคร่งครัด ผู้ปฏิบัติมีอ�านาจในการตัดสินใจ 
ปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อม
    ง)  ใช ้เยาวชนเป็นเครื่องมือ  
โดยปลกูฝังอดุมการณ์การต่อสู ้และฝึกฝนร่างกาย 
การใช้อาวุธ เพื่อเป็นสมาชิกปฏิบัติการ
    จ) จัดหาอาวุธและอุปกรณ์
ประกอบระเบิดแสวงเครื่องจากพันธมิตร  
และปล้นจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
    ฉ) ท�าสงครามกองโจรยืดเยื้อ 
สร้างสถานการณ์รุนแรงทุกรูปแบบ ไม่หวังผล
ชนะ ต้องการแสดงให้เห็นว่ารัฐไม่สามารถดูแล
รักษาความมั่นคงภายในพื้นที่ได้
    ช) ปฏิบัติการก่อเหตุนอกพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือสร้างฐานอ�านาจ 
การต่อรอง เมื่อถูกกดดันไม่สามารถสร้าง
สถานการณ์ในพื้นที่ได้ อีกทั้ง ยังต้องการแสดง 
ให้เห็นว่า กลุ ่มขบวนการมีขีดความสามารถ 
ในการปฏิบัติการ
    ซ)  ส ่ งสมา ชิกแทรกซึม เข ้ า
ท�างานการเมือง ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
และหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อสร้างฐาน
มวลชนในสถานที่ราชการ
    ด)  ท�าลายเศรษฐกจิคนไทยพทุธ
และกดดันขับไล ่ ให ้ออกจากพ้ืนที่ จั งหวัด 
ชายแดนภาคใต้
    ต) จัดต้ังองค ์กรแฝงในภาค
ประชาสังคมและแสวงหาประโยชน์จากองค์กร
พัฒนาเอกชนท้ังในและต่างประเทศที่ท�างาน 
ด้านสิทธิมนุษยชน เป็นกระบอกเสียงขับเคลื่อน

งานการเมอืง บดิเบอืนข่าวสารท�าให้เกดิความสับสน

ยากล�าบากในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่   
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   กำรรู้เรำ กำรสร้ำงกลไกในกำรแก้ไขปัญหำในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้

• กลไกระดับกำรบริหำร มี 3 ระดับ คือ

 1.  ระดับนโยบาย รับผิดชอบในการ

ก�าหนดนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหาจงัหวดั

ชายแดนภาคใต้ โดยให้สอดคล้องกับนโยบาย 

การบรหิารและการพัฒนาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

 2.  ระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

 3.  ระดับหน่วยปฏิบัติ 

• กลไกระดับพืน้ที ่ประกอบด้วย กองอ�านวยการ

รักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า  

(กอ.รมน.ภาค 4 สน.) และศูนย์อ�านวยการ

บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 

*เน้นเฉพาะกลไกที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายพลเรือน

  กลไกทีม่ผีลกระทบต่อพืน้ทีโ่ดยตรง 

มี 2 ส่วน คือ ส่วนพลเรือน และส่วนกองก�ำลัง

 1) ส ่ วนพล เรื อน  ประกอบด ้ วย  

กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด 

(กอ.รมน.จังหวัด) และ ศูนย์ปฏิบัติการอ�าเภอ 

(ศปก.อ.) 

กองอ�ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในภำค 4 ส่วนหน้ำ (กอ.รมน.ภำค 4 สน.)
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   การรู้เรา การสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

• กลไกระดับการบริหาร มี 3 ระดับ คือ

 1.  ระดับนโยบาย รับผิดชอบในการ

ก�าหนดนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหาจงัหวดั

ชายแดนภาคใต้ โดยให้สอดคล้องกับนโยบาย 

การบรหิารและการพัฒนาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

 2.  ระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

 3.  ระดับหน่วยปฏิบัติ 

 • กลไกระดับพื้นที่  ประกอบด้วย  

กองอ�านวยการรักษาความ ม่ันคงภายใน 

ภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) และ 

ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ้

(ศอ.บต.) 

 
 

 
 

       ด) ทําลายเศรษฐกิจคนไทยพุทธและกดดันขับไล่ให้ออกจากพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
       ต) จัดตั้งองค์กรแฝงในภาคประชาสังคมและแสวงหาประโยชน์จากองค์กรพัฒนา
เอกชนทั้งในและต่างประเทศที่ทํางานด้านสิทธิมนุษยชน เป็นกระบอกเสียงขับเคล่ือนงานการเมือง บิดเบือน
ข่าวสารทําให้เกิดความสับสนยากลําบากในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
 

 
 
กลไกระดับการบริหาร มี 3 ระดับ คือ 
 1. ระดับนโยบาย รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้   

2. ระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  
 3. ระดับหน่วยปฏิบัติ  
กลไกระดับพื้นท่ี ประกอบด้วย 
- กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 สว่นหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.)  

 
 
 
 
 
 
 
   
 
   *เน้นเฉพาะกลไกที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายพลเรือน 
  กลไกที่มีผลกระทบต่อพื้นที่โดยตรงมี 2 ส่วน คือ 
  1) ส่วนพลเรือน ประกอบด้วย กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (กอ.รมน.จังหวัด) 
และ ศูนย์ปฏิบัติการอําเภอ (ศปก.อ.)  
   (ก) กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (กอ.รมน.จังหวัด) 
 

กองกําลังทหาร 

กอ.รมน.ภาค 4 สน. 

สว่นพลเรือน สว่นกองกําลัง 

ศปก.อ. 

กอ.รมน.จังหวัด บก.ควบคุม อส. กองกําลังตํารวจ 

การรู้เรา การสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

*เน้นเฉพาะกลไกที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายพลเรือน

  กลไกทีม่ผีลกระทบต่อพืน้ทีโ่ดยตรง 

มี 2 ส่วน คือ ส่วนพลเรือน และส่วนกองก�าลัง

 1) ส ่ วนพล เรื อน  ประกอบด ้ วย  

กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด 

(กอ.รมน.จังหวัด) และ ศูนย์ปฏิบัติการอ�าเภอ 

(ศปก.อ.) 

กองอ�านวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.)
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   *ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น ผอ.รมน. จังหวัด

   (ก) กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (กอ.รมน.จังหวัด)

*ปัจจุบัน เลขาธิการ ศอ.บต. มาจากนายทหารเรือและคณะรัฐมนตรี

รับโอนมาเป็นข้าราชการพลเรือน

ศนูย์อ�ำนวยกำรบริหำรจงัหวัดชำยแดนภำคใต้ (ศอ.บต.)
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   *ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น ผอ.รมน. จังหวัด 
   (ข) ศูนย์ปฏิบัติการอําเภอ (ศปก.อ.) 

 
   *นายอําเภอ เป็น ผอ.ศปก.อ.  
  การจัดโครงสร้างของกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) 
ได้จัดโครงสร้างมาถึงระดับจังหวัดโดยใช้กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (กอ.รมน.จังหวัด) และ
ระดับอําเภอใช้ศูนย์ปฏิบัติการอําเภอ (ศปก.อ.) เป็นตัวขับเคล่ือนลงไปถึงระดับหมู่บ้าน โดยกําหนดให้ระดับจังหวัด
มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น ผอ.รมน.จังหวัด และระดับอําเภอมีนายอําเภอ เป็น ผอ.ศปก.อ. รับผิดชอบการ
ขับเคลื่อนงานตามนโยบายของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. แต่การขับเคลื่อนน้ันจะใช้งบประมาณของหน่วยงานตนเอง

   *ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น ผอ.รมน. จังหวัด

   (ก) กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (กอ.รมน.จังหวัด)

 
 

 
 

เป็นหลัก ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทาง กอ.รมน.ภาค 4 สน. ซึ่งงานที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่จะต้องรายงานว่า
เป็นผลการขับเคลื่อนงานท่ีได้ดําเนินการตามนโยบายของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. 
  2) ส่วนกองกําลัง ประกอบด้วย กองกําลังทหาร กองกําลังตํารวจ และ บก.ควบคุม อส.  
- ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
*ปัจจุบัน เลขาธิการ ศอ.บต. มาจากนายทหารเรือ และคณะรัฐมนตรีรับโอนมาเป็นข้าราชการพลเรือน 
- กลไกระดับอําเภอ ประกอบด้วย (1) กองร้อยอาสารักษาดินแดนอําเภอ (กองร้อย อส.อ.) (2) ชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) (3) คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)  
 
 
 

กลไกระดับการบริหาร         
- รูปแบบการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบัน โดยระดับนโยบาย (Policy) มี

นายกรัฐมนตรี เป็นผู้กําหนดนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ (Implementation) มี (ก) คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ “คปต.” (ข) กอ.รมน. และ ศอ.บต. เป็นหน่วยงานหลักร่วมใน
การบูรณาการการแก้ไขปัญหาในด้านความม่ันคงและเศรษฐกิจ หน่วยปฏิบัติระดับพื้นท่ี มี กอ.รมน.ภาค 4 เป็น
หน่วยงานหลัก และ ศอ.บต. จัดตั้ง ศอ.บต.สน. เพ่ือร่วมปฏิบัติงานกับ กอ.รมน.ภาค 4 สน. 

กลุ่มภารกิจการบรหิารเชิง 
ยุทศาสตร ์

กลุ่มภารกิจการประสานและเร่งรัด
การพัฒนาพิเศษ

กลุ่มภารกิจบูรณาการและขับเคลื่อนงานด้าน
การพัฒนาและงานพัฒนาเพ่ือความมั่นคง 

กลุ่มภารกิจบริหารและ 
อํานวยการ

ศอ.บต. 

เลขาธิการ ศอ.บต. 

ส่วนราชการขึ้นตรง 
แบบมีฐานะไมเ่ทียบเท่ากอง 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทจุริต 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

กลุ่มภารกิจการประสานและเร่งรัด
การพัฒนาพิเศษ 

กองส่งเสริมและสนบัสนุนงานพัฒนา
ของฝ่ายพลเรือน 

สํานักเลขาธิการ

สถาบันพัฒนาเจา้หน้าที่ของรัฐ 
ฝ่ายพลเรือน 

กองประสานงานโครงการ 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

กองส่งเสริมและสนบัสนุนงานพัฒนา
เพื่อความม่ันคง 

การวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ 

*ปัจจุบัน เลขาธิการ ศอ.บต. มาจากนายทหารเรือและคณะรัฐมนตรี

รับโอนมาเป็นข้าราชการพลเรือน

ศนูย์อ�านวยการบริหารจงัหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
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   *ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น ผอ.รมน. จังหวัด 
   (ข) ศูนย์ปฏิบัติการอําเภอ (ศปก.อ.) 

 
   *นายอําเภอ เป็น ผอ.ศปก.อ.  
  การจัดโครงสร้างของกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) 
ได้จัดโครงสร้างมาถึงระดับจังหวัดโดยใช้กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (กอ.รมน.จังหวัด) และ
ระดับอําเภอใช้ศูนย์ปฏิบัติการอําเภอ (ศปก.อ.) เป็นตัวขับเคล่ือนลงไปถึงระดับหมู่บ้าน โดยกําหนดให้ระดับจังหวัด
มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น ผอ.รมน.จังหวัด และระดับอําเภอมีนายอําเภอ เป็น ผอ.ศปก.อ. รับผิดชอบการ
ขับเคลื่อนงานตามนโยบายของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. แต่การขับเคลื่อนน้ันจะใช้งบประมาณของหน่วยงานตนเอง

   *ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น ผอ.รมน. จังหวัด

   (ก) กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (กอ.รมน.จังหวัด)

 
 

 
 

เป็นหลัก ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทาง กอ.รมน.ภาค 4 สน. ซึ่งงานที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่จะต้องรายงานว่า
เป็นผลการขับเคลื่อนงานท่ีได้ดําเนินการตามนโยบายของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. 
  2) ส่วนกองกําลัง ประกอบด้วย กองกําลังทหาร กองกําลังตํารวจ และ บก.ควบคุม อส.  
- ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
*ปัจจุบัน เลขาธิการ ศอ.บต. มาจากนายทหารเรือ และคณะรัฐมนตรีรับโอนมาเป็นข้าราชการพลเรือน 
- กลไกระดับอําเภอ ประกอบด้วย (1) กองร้อยอาสารักษาดินแดนอําเภอ (กองร้อย อส.อ.) (2) ชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) (3) คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)  
 
 
 

กลไกระดับการบริหาร         
- รูปแบบการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบัน โดยระดับนโยบาย (Policy) มี

นายกรัฐมนตรี เป็นผู้กําหนดนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ (Implementation) มี (ก) คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ “คปต.” (ข) กอ.รมน. และ ศอ.บต. เป็นหน่วยงานหลักร่วมใน
การบูรณาการการแก้ไขปัญหาในด้านความม่ันคงและเศรษฐกิจ หน่วยปฏิบัติระดับพื้นท่ี มี กอ.รมน.ภาค 4 เป็น
หน่วยงานหลัก และ ศอ.บต. จัดตั้ง ศอ.บต.สน. เพ่ือร่วมปฏิบัติงานกับ กอ.รมน.ภาค 4 สน. 

กลุ่มภารกิจการบรหิารเชิง 
ยุทศาสตร ์

กลุ่มภารกิจการประสานและเร่งรัด
การพัฒนาพิเศษ

กลุ่มภารกิจบูรณาการและขับเคลื่อนงานด้าน
การพัฒนาและงานพัฒนาเพ่ือความมั่นคง 

กลุ่มภารกิจบริหารและ 
อํานวยการ

ศอ.บต. 

เลขาธิการ ศอ.บต. 

ส่วนราชการขึ้นตรง 
แบบมีฐานะไมเ่ทียบเท่ากอง 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทจุริต 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

กลุ่มภารกิจการประสานและเร่งรัด
การพัฒนาพิเศษ 

กองส่งเสริมและสนบัสนุนงานพัฒนา
ของฝ่ายพลเรือน 

สํานักเลขาธิการ

สถาบันพัฒนาเจา้หน้าที่ของรัฐ 
ฝ่ายพลเรือน 

กองประสานงานโครงการ 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

กองส่งเสริมและสนบัสนุนงานพัฒนา
เพื่อความม่ันคง 

การวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ 

*ปัจจุบัน เลขาธิการ ศอ.บต. มาจากนายทหารเรือและคณะรัฐมนตรี

รับโอนมาเป็นข้าราชการพลเรือน

ศนูย์อ�านวยการบริหารจงัหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
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 การจดัโครงสร้างของกองอ�านวยการรกัษา

ความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน. 

ภาค 4 สน.) ได้จัดโครงสร้างมาถึงระดับจังหวัด

โดยใช้กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายใน

จังหวัด (กอ.รมน.จังหวัด) และระดับอ�าเภอใช้

ศูนย ์ปฏิบัติการอ�าเภอ (ศปก.อ.) เป ็นตัว 

ขับเคลื่อนลงไปถึงระดับหมู่บ้าน โดยก�าหนดให้

ระดบัจงัหวดัมีผูว่้าราชการจงัหวดั เป็น ผอ.รมน.

จั งหวั ด  และระ ดับอ� า เภอมีนายอ� า เภอ  

เป็น ผอ.ศปก.อ. รับผิดชอบการขับเคลื่อนงาน

ตามนโยบายของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. แต่การขบัเคลือ่น

นั้นจะใช ้งบประมาณของหน่วยงานตนเอง 

เป็นหลกั ไม่ได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณจากทาง 

กอ.รมน.ภาค 4 สน. ซึ่งงานที่เกิดขึ้นในพื้นท่ี 

จะต้องรายงานว่าเป็นผลการขับเคลื่อนงานที่ได้

ด�าเนนิการตามนโยบายของ กอ.รมน.ภาค 4 สน.

  2)  ส่วนกองก�ำลัง ประกอบด้วย 

กองก�าลังทหาร กองก�าลังต�ารวจ และ บก. 

ควบคมุ อส. โดยทัง้หมดขึน้ยทุธการกบัทางทหาร 

ซึ่งมีการวางก�าลังและพื้นที่ความรับผิดชอบ

•  กลไกระดบัอ�าเภอ ประกอบด้วย (1) กองร้อย

อาสารักษาดินแดนอ�าเภอ (กองร้อย อส.อ.)  

(2) ชุดรักษาความปลอดภัยหมู ่บ้าน (ชรบ.)  

และ (3) คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)

  กองร้อยอำสำรักษำดินแดนอ�ำเภอ 

(กองร้อย อส.อ.) มีโครงสร้างที่จัดตั้งขึ้นตาม 

ค�าสั่งของ บก.อส. ที่ 17/2554 ลงวันที่ 21 

มกราคม 2554 และมีการจัดแบ่งภารกิจตาม 

ค�าสั่งของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ให้ปฏิบัติหน้าที่

ขึ้นยุทธการกับกองร้อย อส.อ. ประกอบด้วย 

อส.อ. และ อส.ชรบ.

 *นายอ�าเภอ เป็น ผอ.ศปก.อ.

   (ข) ศูนย์ปฏิบัติการอ�าเภอ (ศปก.อ.)
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 การจดัโครงสร้างของกองอ�านวยการรกัษา

ความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน. 

ภาค 4 สน.) ได้จัดโครงสร้างมาถึงระดับจังหวัด

โดยใช้กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายใน

จังหวัด (กอ.รมน.จังหวัด) และระดับอ�าเภอใช้

ศูนย ์ปฏิบัติการอ�าเภอ (ศปก.อ.) เป ็นตัว 

ขับเคลื่อนลงไปถึงระดับหมู่บ้าน โดยก�าหนดให้

ระดบัจงัหวดัมีผูว่้าราชการจงัหวดั เป็น ผอ.รมน.

จั งหวั ด  และระ ดับอ� า เภอมีนายอ� า เภอ  

เป็น ผอ.ศปก.อ. รับผิดชอบการขับเคลื่อนงาน

ตามนโยบายของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. แต่การขบัเคลือ่น

นั้นจะใช ้งบประมาณของหน่วยงานตนเอง 

เป็นหลกั ไม่ได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณจากทาง 

กอ.รมน.ภาค 4 สน. ซึ่งงานที่เกิดขึ้นในพื้นท่ี 

จะต้องรายงานว่าเป็นผลการขับเคลื่อนงานที่ได้

ด�าเนนิการตามนโยบายของ กอ.รมน.ภาค 4 สน.

  2)  ส่วนกองก�าลัง ประกอบด้วย 

กองก�าลังทหาร กองก�าลังต�ารวจ และ บก. 

ควบคมุ อส. โดยทัง้หมดขึน้ยทุธการกบัทางทหาร 

ซึ่งมีการวางก�าลังและพื้นที่ความรับผิดชอบ

 •  กลไกระดับอ�ำเภอ ประกอบด้วย  

(1) กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ�าเภอ (กองร้อย 

อส.อ.) (2) ชุดรักษาความปลอดภัยหมู ่บ้าน 

(ชรบ.) และ(3) คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)

  กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ�าเภอ 

(กองร้อย อส.อ.) มีโครงสร้างที่จัดตั้งขึ้นตาม 

ค�าสั่งของ บก.อส. ที่ 17/2554 ลงวันที่ 21 

มกราคม 2554 และมีการจัดแบ่งภารกิจตาม 

ค�าสั่งของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ให้ปฏิบัติหน้าที่

ขึ้นยุทธการกับกองร้อย อส.อ. ประกอบด้วย 

อส.อ. และ อส.ชรบ.

 
 

 
 

 
   *ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น ผอ.รมน. จังหวัด 
   (ข) ศูนย์ปฏิบัติการอําเภอ (ศปก.อ.) 

 
   *นายอําเภอ เป็น ผอ.ศปก.อ.  
  การจัดโครงสร้างของกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) 
ได้จัดโครงสร้างมาถึงระดับจังหวัดโดยใช้กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (กอ.รมน.จังหวัด) และ
ระดับอําเภอใช้ศูนย์ปฏิบัติการอําเภอ (ศปก.อ.) เป็นตัวขับเคล่ือนลงไปถึงระดับหมู่บ้าน โดยกําหนดให้ระดับจังหวัด
มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น ผอ.รมน.จังหวัด และระดับอําเภอมีนายอําเภอ เป็น ผอ.ศปก.อ. รับผิดชอบการ
ขับเคลื่อนงานตามนโยบายของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. แต่การขับเคลื่อนน้ันจะใช้งบประมาณของหน่วยงานตนเอง

 *นายอ�าเภอ เป็น ผอ.ศปก.อ.

   (ข) ศูนย์ปฏิบัติการอ�าเภอ (ศปก.อ.)
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 และในส่วน อส.จชต. ซึ่งอยู ่ภายใต้ 

กอ.รมน.ภาค 4 สน. มีรอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. 

เป็นผู้บังคับบัญชา ตามแผนเสริมสันติสุขจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ประจ�าปี 2563 ได้ก�าหนดให้ 

อส.จชต. ขึ้นควบคุมทางยุทธการกับหน่วย 

เฉพาะกิจ (ฉก.หมายเลข ที่อยู ่ประจ�าพื้นที่) 

สนับสนนุการปฏบัิตงิานด้านความมัน่คงในพืน้ที่

 ชดุรกัษำควำมปลอดภยัหมูบ้่ำน (ชรบ.) 

ในแต่ละหมู่บ้านจะมี ชรบ.หมู่บ้านละ 30 คน

 คณะกรรมกำรหมูบ้่ำน (กม.) ประกอบด้วย 

คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน (กม.) โดยต�ำแหน่ง 

มีผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน กม. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี

ภมูลิ�าเนาในหมูบ้่าน เป็นกรรมการ คณะกรรมกำร

หมู่บ้ำน (กม.) โดยกำรเลือก มีผู้ทรงคุณวุฒิ 

ทีป่ระชาชนในหมูบ้่านเลอืก หมูบ้่านละอย่างน้อย 

2 คน แต่ไม่เกิน 10 คน และในแต่ละหมู่บ้าน 

จะมี กม. อย่างน้อยหมู่บ้านละ 12 คน

  

   กำรวิเครำะห์และข้อเสนอแนะ

	 G	กลไกระดับกำรบริหำร   

  - รูปแบบการแก้ไขปัญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ในปัจจุบัน โดยระดับนโยบาย 

(Policy) มีนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ก�าหนดนโยบาย

และแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีสอดคล้องกับ

นโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ หน่วยระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

(Implementation) มี (ก) คณะกรรมการ 

ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ “คปต.” (ข) กอ.รมน. และ ศอ.บต. เป็น

หน่วยงานหลักร่วมในการบูรณาการการแก้ไข

ป ัญหาในด ้ านความมั่นคงและเศรษฐกิจ  

หน่วยปฏิบัติระดับพื้นที่ มี กอ.รมน.ภาค 4  

เป็นหน่วยงานหลกั และ ศอ.บต. จดัตัง้ ศอ.บต.สน. 

เพื่อร่วมปฏิบัติงานกับ กอ.รมน.ภาค 4 สน.

  -  โครงสร้างของศนูย์อ�านวยการบรหิาร

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามค�าส่ังหัวหน้าคณะ

รั กษาความสงบแห ่ งชาติ  ที่  57/2559  

ลงวันที่ 14 กันยายน 2559 เรื่อง การปรับปรุง

การบริหารเพ่ือแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ มีการปรับตามนโยบายของคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก�าหนดให้สภา 

ความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู ้จัดท�านโยบายการ

บริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

เสนอต ่อคณะรัฐมนตรี  โดยให ้มีนโยบาย 

ด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนา กอ.รมน. 

เป็นผู้ที่จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ศูนย์อ�านวยการ

บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดท�าแผน 

ปฏบิติัการด้านการพัฒนาจังหวดัชายแดนภาคใต้  

และรูปแบบของการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน  

เน้น 5 ด้าน คือ 1) การควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย  

2) การป ้องกันและแก ้ไขป ัญหายาเสพติด  

3) ก า ร เ ส ริ ม ส ร ้ า ง สั ง ค ม พ หุ วั ฒ น ธ ร ร ม  

4) การส ่งเสริมการพัฒนาเพ่ิมความมั่นคง  

5) การส่งเสริมความเข้าใจ

  -  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 

นายฮาซัน ยามาดีบุ ประธานกลุ่มบุหงารายา 

องค ์ กรภาคประชาสั งคมได ้ รั บ เชิญจาก  
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Minority Right Group : MRG ให้เข้าร่วม 

การประชุมสหประชาชาติ วาระ Session of  

the Forum on the Minority issue ของ OHCHR 

และได้มกีารน�าเสนอถงึการศึกษาและการสอนภาษา

ของชนกลุม่น้อย (ปาตาน)ี ณ กรงุเจนีวา ประเทศ 

สวิตเซอร์แลนด์ จากการน�าเสนอเรื่องดังกล่าว 

เห็นได้ว่า องค์กรสหประชาชาติ (UN) ยังคงให้

ความส�าคัญกับประเด็นชนกลุ ่มน้อยปาตานี  

(Patani) รวมถึงประเด็นที่มีการใช้อาวุธเป็นเหตุ

ให้เกิดความสญูเสียแก่ชวีติ ท�าให้อาจเข้าเงือ่นไข

ความขัดแย้งด้านอาวุธ (Armed Conflict) เป็น

สิ่งที่รัฐบาลควรให้ความกังวลและพยายาม 

หลีกเลี่ยงการเชื่อมโยงประเด็น แม้ว่าไทยมิได้

เป็นภาคีอนุสัญญาเพ่ิมเติม (1.พิธีสารเกี่ยวกับ

การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากข้อพิพาทระหว่าง

ประเทศทางอาวธุ 2.พธีิสารเกีย่วกบัการคุม้ครอง

ผูป้ระสบภัยจากข้อพิพาททางอาวธุทีม่ใิช่ระหว่าง

ประเทศ :AP II) แต่ก็ควรระมัดระวังสถานการณ์

ในพื้นที่ไม่ให้เข้าสู่หลักเกณฑ์ดังกล่าว แม้ว่าไทย

จะยืนยันว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น

ปัญหาภายในประเทศ แต่คนที่จะประเมินพื้นที่

หรือตัดสินว่าเป็นพื้นที่ Armed Conflict คือ 

องค์กรที่มีอ�านาจในการออกค�าสั่งหรืออาณัติ 

(Mandate) ในที่นี่ คือ องค์การสหประชาชาติ 

(United Nations) หรือศาลโลกโดยข้อมูลมา

จากรายงานประเมินพื้นที่ที่เป็นอิสระ โดยอาศัย

การเก็บข้อมูลจากพื้นที่ขัดแย้งจากเจ้าหน้าที ่

ของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ  

(International Committee of the Red Cross : ICRC) 

ที่ประจ�าการในแต่ละพ้ืนที่  ดังน้ัน รัฐบาล 

จึงต้องให้ความส�าคัญของภาคประชาสังคม

ภายในประเทศทีม่ผีลต่อองค์กรระหว่างประเทศ 

และประเด็นสิทธิมนุษยชน 

	
	 G	กลไกระดับพื้นที่ 

  -  การวางก�าลั งและพื้นที่ความ 

รับผิดชอบของหน่วยก�าลังในพ้ืนท่ีของฝ่ายเรา 

มี ลั กษณะความแตกต ่ า งกองก� า ลั ง ขอ ง 

กลุ่มผู ้ก่อเหตุรุนแรง โดยหน่วยก�าลังของเรา 

ส่วนใหญ่มปัีญหาเรือ่งเขตรอยต่อระหว่างจงัหวดั 

และอ�าเภอ ยกตวัอย่างเช่น เมือ่วันที ่5 พฤศจกิายน 

2562 เวลา 23.10 น. ได้มีคนร้ายประมาณ  

30 คน ได้ใช้อาวุธปืนเข้าโจมตีจุดตรวจชุดรักษา

ความปลอดภยัหมูบ้่าน (ชรบ.) ม.5 ต�าบลล�าพะยา 

อ�าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เป็นเหตุให้ม ี

ผู้เสียชีวิต จ�านวน 15 คน และได้รับบาดเจ็บ 

จ�านวน 5 คน จากผลปลอกกระสุนที่พบในท่ี 

เกดิเหต ุปรากฏว่า เป็นอาวธุปืนท่ีใช้ในการก่อเหตุ 

จ�านวน 25 กระบอก และประวัติอาชญากรรม 

จ�านวน 65 คดี ในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานี 

จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา หากวิเคราะห์

ตามพ้ืนทีก่ารก่อเหตุแล้ว พบว่า พ้ืนทีป่ฏบิติัการ

ของกลุ ่มผู ้ก ่อเหตุรุนแรง เรียกว่า “กัส4” 

ประกอบด้วยจงัหวดัยะลา ได้แก่ อ�าเภอเมอืงยะลา 

และอ�าเภอยะหา จังหวัดป ัตตานี  ได ้แก ่  

อ�าเภอเมอืงปัตตาน ีอ�าเภอโคกโพธิ ์อ�าเภอแม่ลาน 

และอ�าเภอหนองจิก จังหวัดสงขลา ได้แก่  

อ�าเภอเทพา อ�าเภอสะบ้าย้อย อ�าเภอจะนะ  
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และอ�าเภอนาทว ีการปฏบิตักิารครัง้นีเ้ป็นการรวมพล

จากหลายจังหวัด ซึ่งเป็นเขตปฏิบัติการของ 

กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง แต่เป็นคนละเขตกับการ

ควบคุมพื้นที่ของหน่วยก�าลัง เป็นเหตุให้กลุ่ม 

ผู้ก่อเหตุรุนแรงสามารถก่อเหตุบริเวณรอยต่อ

ของจงัหวดัและอ�าเภอได้อย่างต่อเนือ่ง ซึง่หน่วย

ก�าลังต้องมีการปรับแนวความคิดและยุทธวิธ ี

ขึ้นใหม่ อย่ามองเพียงเขตการปกครองของเรา  

แต่ต้องมองเขตการปกครองของเขาเป็นหลัก 

ในการวางยุทธวิธีในการแก้ไขปัญหา หากใช้ 

แนวความคิดแบบเดิมๆ จะไม่สามารถควบคุม

พื้นที่ให้ปลอดภัยได้ 

	
	 G	กลไกระดับอ�ำเภอ

  - จุดแตกหักการแก้ไขปัญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้  คอื หมูบ้่าน  กลุม่ผูก่้อเหตุรนุแรง 

ให ้ความส�าคัญกับหมู ่บ ้านจัดตั้งที่ เรียกว ่า 

“อาเย๊าะห์” เป็นอย่างมาก มกีารจดัโครงสร้าง คอื 

1. กลุม่กองก�าลงั (RKK) 2. กลุม่อาเย๊าะห์ โดยกลุม่

อาเย๊าะห์ มีลักษณะการจัดโครงสร้างคล้ายกับ

คณะกรรมการหมูบ้่าน (กม.) ของราชการ ดงันัน้ 

การแก้ไขปัญหาต้องแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ  

1. กลุ่มกองก�าลัง (RKK) มอบให้หน่วยเฉพาะกิจ 

(ฉก.) ทีอ่ยูใ่นพ้ืนทีร่บัผดิชอบต่างๆ เป็นผูด้�าเนนิการ 

2. กลุ่มหมู่บ้านอาเย๊าะห์ มอบให้ฝ่ายปกครอง 

เป็นผู ้ด�าเนินการสลายโครงสร้าง โดยการใช้

ชุมชนเข้มแข็งผ่านกระบวนการคณะกรรมการ

หมู ่บ ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู ่บ ้าน  

และชุดคุ ้มครองต�าบล เข้ามามีบทบาทหลัก 

ในการแก้ไขปัญหา

  - ปัจจุบันจังหวัดชายแดนภาคใต ้ 

มีชุดคุ้มครองต�าบล (ชคต.) จ�านวน 164 แห่ง  

จากต�าบลทัง้หมด 282 ต�าบล มกีารจดัโครงสร้าง 

ชคต.ๆ ละ 36 นาย ประกอบด้วย 1) ปลัดอ�าเภอ

ผู้เป็นหัวหน้าประจ�าต�าบล จ�านวน 1 นาย  

เป็นหัวหน้า ชคต. 2) ก�านัน จ�านวน 1 นาย เป็น

รองหัวหน้า ชคต. 3) ผู้ใหญ่บ้าน จ�านวน 1 นาย 

เป็นผู้ช่วยหัวหน้า ชคต. 4) สมาชิก อส. จ�านวน 

33 นาย (แบ่งเป็น 3 หมู่ๆ ละ 11 นาย) และ 

5) กอ.รมน.ภาค 4 สน. สนับสนุนเจ้าหน้าที่โครง

จากทหาร/ตชด.สังกัดหน่วยเฉพาะกิจ (ฉก.)  

ในพื้นท่ี ชคต.ๆ ละ 4-6 นาย ลักษณะของ 

การปฏิบัติหน้าที่ของ ชคต.กอ.รมน.ภาค 4  

ได้มอบหมายภารกิจเชิงรับ (อาทิ การรักษา 

ความปลอดภัยครู สถานท่ีราชการ เส้นทาง 

เป็นต้น) ให้กบั ชคต. เพือ่ทดแทนก�าลงัทหารหลกั

ที่ต้องมีการลดก�าลังในอนาคตและมอบหมาย

ภารกิจเชิงรุกให้แก่หน่วยเฉพาะกิจ (ฉก.) ที่อยู ่

ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ และสถานตี�ารวจภธูร ส�าหรับ

หวัใจหลกัของ ชคต. คอื การสร้างความเช่ือมโยง

ระหว่างหน่วยก�าลังในพื้นท่ีกับชุดรักษาความ

ปลอดภยัหมูบ้่าน (ชรบ.) เนือ่งจาก ชคต. ม ีก�านนั 

ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ให้การสนับสนุนการปฏิบัติ

หน้าที่ และสามารถสั่งการการปฏิบัติหน้าที่ของ 

ชรบ. ในแต่ละวนัโดยมแีผนรกัษาความปลอดภยั

หมู่บ้าน ต�าบล เป็นเคร่ืองมือควบคุม สามารถ 

ใช้ก�าลังภาคประชาชนเพ่ือให้เกดิการควบคมุคน 

ควบคุมพื้นที่อย่างสมบรูณ์ รวมถึงเป็นการ 

อุดช่องว่างของการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษา

ความปลอดภัยระหว่างเจ ้าหน้าที่กับก�าลัง 
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ฝ่ายเรา รวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีของการ

ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่

	 ♦	จัดระบบการติดตามประเมินผล 

การปฏิบัติหน้าที่ของชุดคุ้มครองต�าบล (ชคต.) 

โดยใช้หน่วยงานภายนอกเป็นผู้ประเมิน ควรม ี

รูปแบบการประเมินลักษณะ 360 องศา  

ประกอบด้วย ประเมินโดยผู ้บังคับบัญชา  

ประเมินโดยหน่วยงานข้างเคียง ประเมิน 

โดยผู้ร่วมงาน ประเมินโดยตนเอง และประเมิน

โดยประชาชน

	 ♦	การสร้างแรงจูงใจโดยการประกวด

ชุดคุ้มครองต�าบล (ชคต.) ดีเด่น และสมาชิก 

อส.ชุดคุ ้มครองต�าบล ที่ปฏิบัติงานดี เด ่น 

เพ่ือสร้างขวัญและก�าลังใจของก�าลังพลในการ

ปฏิบัติหน้าที่

	 ♦	รูปแบบการจัดชุดคุ ้มครองต�าบล 

(ชคต.) ควรมีการเพ่ิมอัตราก�าลังเจ้าหน้าท่ี

ปกครอง เพื่อมาเป็นรองหัวหน้าชุดคุ ้มครอง

ต�าบล รองรับการถอนก�าลังของเจ้าหน้าที่โครง 

อส. ที่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายทหาร (ที่ม ี

แนวโน้มต้องถอนก�าลัง) โดยก�าหนดคุณสมบัติ

เป็นเพศชาย เคยเป็นทหารหรือต�ารวจ มีความ

สมัครใจปฏิบัติหน้าที่ ณ ฐานชุดคุ้มครองต�าบล 

	 ♦	ก�าหนดมาตรฐานของฐานชดุคุม้ครอง

ต�าบล (ชคต.) ให้มีระบบรักษาความปลอดภัย

ทัดเทียมกับฐานปฏิบัติการของหน่วยก�าลังอื่น  

เช่น มีร้ัวรอบขอบชิด มีหอสูง ระบบเตือนภัย  

ระบบไฟส่องสว่าง กล้องวงจรปิด เป็นต้น.

ภาคประชาชน และปัจจัยแห่งความส�าเร็จต้องมี

ปลัดอ�าเภอผู ้ เป ็นหัวหน ้าประจ�าต�าบลที่มี 

ความเข้มแข็งที่สามารถประสานงานระหว่าง

หน่วยก�าลงัในพืน้ที ่ชคต. และก�าลงัภาคประชาชน

  ประเด็นปัญหำ

 

 ♦	การจัดโครงสร้างของชุดคุ ้มครอง

ต�าบล (ชคต.) ได้ก�าหนดให้ปลัดอ�าเภอผู้เป็น

หัวหน้าประจ�าต�าบลเป็นหัวหน้า ชคต. ประเด็น

ปัญหา คือ ปลัดอ�าเภอมีงานประจ�าในหน้าท่ี 

ตามการมอบหมายงานให ้ป ฏิ บัติหน ้ า ท่ี  

ณ ที่ว่าการอ�าเภอ ส่งผลให้ไม่ได้ลงพื้นที่อย่าง

สม�่าเสมอ 

	 ♦	ต้องมกีารแก้ไข พรบ.กองอาสารกัษา

ดินแดน พ.ศ. 2497 และแก้ไขเพิ่มเติม และ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง ในส่วนของโทษทางวินัย  

การคัดเลือกและคุณสมบัติของสมาชิก อส.  

ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน การจัดโครงสร้างของ 

กองร้อย อส.อ. ทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

  แนวทำงแก้ไข

 	
	 ♦	ต้องมีการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับ

นายอ�าเภอ ปลัดอ�าเภอ ให้มีความรู้ความเข้าใจ

ต่อสถานการณ์ในพื้นท่ี เข้าใจโครงสร้างของ 

กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ เข้าใจยุทธศาสตร์ของ 



 จังหวัดตำก ตั้งอยู ่ในพ้ืนที่ภาคเหนือ 

ตอนล่าง มพีืน้ทีท่ัง้หมด 16,406.65 ตารางกโิลเมตร 

เป ็น จั งหวัดที่ มี ขนาดใหญ ่ เป ็นอันดับ  4  

ของประเทศ และเป็นอันดับ 2 ของภาคเหนือ  

มอีาณาเขตติดต่อกบัสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา 

ระยะทางกว่า 542 กโิลเมตร โดยม ี“แม่น�า้เมย” 

หรือที่ ชาว เ มียนมา เรียกว ่ า  “ตองยิน”  

เป็นเส้นแบ่งเขตแดนตามธรรมชาต ิมจีดุผ่านแดน

ถาวร 2 จดุ คอื จดุผ่านแดนถาวรสะพานมติรภาพ

ไทย - เมยีนมา แห่งที ่1 และแห่งที ่2 จงึมวีสิยัทศัน์

จังหวัดว่า

	 “เมืองน่าอยู่	ประตูการค้าชายแดน”

 จังหวัดตำก ตั้งอยู ่ ในแนวเส ้นทาง

ระเบียงเศรษฐกิจ East – West Economic 

Corridor (EWEC) และ North – South 

Economic Corridor (NSEC) ของกลุ่มประเทศ

ในอนุภูมิภาคลุ ่มแม่น�้าโขง (The Greater 

Mekong Sub-region : GMS) จึงเป็นพ้ืนที่

ยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญของประเทศ ทั้งในด้าน 

ความม่ันคง เศรษฐกิจ แหล ่งทรัพยากร  

และมศีกัยภาพสูงต่อการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา 

ไปสู ่การเป ็นศูนย ์กลางการค ้า เศรษฐกิจ  

และการท่องเท่ียวชายแดนฝั ่งตะวันตกของ

จังหวัดตาก กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด ด้านการต่างประเทศ 
ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของอาเซียน

ส�ำนักงำนจังหวัดตำก
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ประเทศไทย รัฐบาลจึงมุ ่งเน้นให้จังหวัดตาก 

เป็นประตูเชือ่มโยงด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทนุ 

และการคมนาคม กับกลุ่มประเทศในอาเซียน 

และภูมิภาคใกล้เคียง โดยได้ประกาศให้พื้นที่ 

886,875 ไร่ ในพื้นที่ 8 ต�าบลของอ�าเภอแม่สอด 

3 ต�าบลของอ�าเภอแม่ระมาด และ 3 ต�าบลของ

อ�าเภอพบพระ รวม 14 ต�าบล เป็น “เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษตาก” โดยรัฐบาลได้จัดสรร 

งบประมาณกว่า 8,744 ล้านบาท (ระหว่าง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562) เพือ่ยกระดบั

ศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นท่ีเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยมีโครงการที่

ด�าเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ โครงการก่อสร้าง

สะพานข้ามแม่น�้าเมย แห่งที่ 2 พร้อมโครงข่าย

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 สาย

ตาก – แม่สอด โครงการเพิ่มศักยภาพด้านไฟฟ้า

และประปา เป็นต้น และมโีครงการทีอ่ยูร่ะหว่าง

ด�าเนินการ ได้แก่ โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน

แม่สอด (การขยายทางวิ่งจาก 1,500 เมตร เป็น 

2,100 เมตร) โครงการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม 

เนื้อท่ีกว่า 671 ไร่ ของการนิคมอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย (กนอ.) และการพัฒนาพ้ืนทีร่องรับ

การลงทุนของบริษทัเอกชน เนือ้ท่ีกว่า 1,067 ไร่ 

ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ซึ่งมีแผน

จะด�าเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2563 – 2564 

รวมถงึรฐับาลยงัได้เหน็ชอบให้มกีารศกึษาแนวทาง

การก่อสร้างเส้นทางรถไฟรางคู ่จากจังหวัด

นครสวรรค์มายงัอ�าเภอแม่สอด เพ่ือเชือ่มโยงกบั

เขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษมุกดาหาร และนครพนม 

และการศึกษาแนวทางการก่อสร้างทางด่วน

พิเศษ ตาก – แม่สอด เพื่อเตรียมความพร้อม 

และรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษตาก ในอนาคต

:	รูปภาพสะพานมิตรภาพไทย	–	เมียนมา	

ข้ามแม่น�้าเมย	แห่งที่	2

:	รูปภาพอาคารที่พักผู้โดยสาร	ท่าอากาศยานแม่สอด
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 ด้วยเล็งเหน็ถึงประโยชน์ในการเชือ่มโยง

ด้านเศรษฐกิจของไทยกับเมียนมา รัฐบาลไทย 

จึงได้ลงทุนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้แก่

ประเทศเมียนมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการ

ก่อสร้างทางถนนสายเชงิเขาตะนาวศร ีเพือ่เชือ่มโยง

เส้นทางจากสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา  

แห่งที ่1 จากเมอืงเมยีวด ีสูเ่มอืงกอกาเรก็ ประเทศ

เมียนมา ซึ่งแล้วเสร็จและมีการเปิดใช้งาน 

อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558 

เป็นต้นมา รวมถึงโครงการก่อสร้างสะพาน

มิตรภาพไทย - เมียนมา ข้ามแม่น�้าเมย แห่งที่ 2 

โดยท�าพิธีเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 

ตลุาคม 2562 เพือ่ช่วยลดปัญหาการจราจรแออดั

ของสะพานมติรภาพไทย - เมยีนมา แห่งที ่1 และ

รองรับการจราจรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งใน 

ขณะเดยีวกนั รฐับาลเมยีนมากใ็ห้ความส�าคญักับ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในประเทศ

เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานด้านการคมนาคม โดยมีการปรับปรุง 

ถนนสาย AH1 เพือ่เชือ่มเส้นทางจากเมอืงเมยีวดี  

สู่เมืองเมาะละแหม่ง เมืองผาอัน และกรุงย่างกุ้ง 

ส่งผลให้การเดินทางและการขนส่งสินค้าจากไทย

เข้าไปในพื้นที่ชั้นในของเมียนมา มีความสะดวก

รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

จงัหวัดตำก “ประตตูะวนัตกของอำเซยีน : 

West Gate of ASEAN” 

 ประเทศไทยได้รับประโยชน์ทางการค้า

และกิจกรรมเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจร่วมกับ

ประเทศเมียนมา ผ ่ านสะพานมิตรภาพ  

ไทย – เมียนมา แห่งที่ 1 มาเป็นระยะเวลากว่า 

20 ปี ประกอบกับในปัจจุบันระบบเศรษฐกิจใน

ประเทศเมียนมามศีกัยภาพมากขึน้ ชาวเมยีนมา

มีก�าลังซื้อที่สูงขึ้น และคุ้นเคยกับสินค้าอุปโภค

บริโภคของไทยที่มีภาพลักษณ์ดีในสายตาของ

ชาวเมียนมา เนื่องจากมีคุณภาพสูง บรรจุภัณฑ์

สวยงาม ทันสมัย ประกอบกับนโยบายด้าน 

ความมั่นคงของรัฐบาลและกองทัพเมียนมา  

ซึง่ได้ด�าเนนิการตามยทุธศาสตร์ข้อตกลงหยดุยงิ 

ทั่ วประเทศ (Nat ionwide Ceasefire 

Agreement: NCA) จงึส่งผลให้พืน้ทีข่องเมยีนมา 

ด้านตรงข้ามจังหวัดตาก ไม่มีการสู้รบในพื้นท่ี  

จึงท�าให้ระบบเศรษฐกิจชายแดนเกิดเสถียรภาพ 

ผู ้ประกอบการและนักลงทุนทั้งชาวไทยและ 

ชาวเมียนมาเกิดความเช่ือมั่น ส่งผลให้ในช่วงปี 

พ.ศ. 2556 – 2562 มูลค่าการค้าชายแดนผ่าน

สะพานมิตรภาพไทย – เมยีนมา แห่งที ่1 เพ่ิมขึน้

เฉลี่ยร้อยละ 11.5 ต่อปี โดยในปี พ.ศ. 2562  

มีมูลค่ากว่า 80,479 ล้านบาท 



วารสารดำารงราชานุภาพ54

 ส� าหรับการพัฒนาพื้ น ท่ี เศรษฐกิจ

ชายแดนของประเทศเมียนมา ในช่วงปี พ.ศ. 

2556 – 2558 รฐับาลเมยีนมาได้จดัตัง้ เขตการค้า

ชายแดนเมยีวดี	(Myawaddy	Trade	Zone) 

พื้นที่รวม 1,165 ไร่ เพื่อก่อสร้างคลังสินค้า 

อาคารพาณิชย ์  โรงแรมและที่ พั กอา ศัย  

รองรับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว  

รวมถึง ได้จัดตั้ง เขตอุตสาหกรรมเมียวดี	

(Myawaddy	 Industrial	 Zone)	 เนื้อที่

ประมาณ 786 ไร่ ในพืน้ท่ีใกล้เคียงกนั เพือ่รองรบั

การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในเมียวดี  

โดยทั้ง 2 โครงการ อยู่ห่างจากด่านชายแดน 

เมยีวด ี– แม่สอด ประมาณ 11 กโิลเมตร นอกจากนี้

ยังมี โครงการเมืองอัจฉริยะ	 “ชเวโก๊กโก่”  

Shwe	Kokko	Chinatown	:	A	New	Smart	

City ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือทางด้าน

เศรษฐกิจระหว่างจีนและเมียนมา เพื่อส่งเสริม 

และสนับสนนุนโยบาย “One Belt One Road” 

ของจีน โดยเป็นการเข้ามาลงทุนพัฒนาเมือง 

ในพื้นที่รัฐกระเหรี่ยง จังหวัดเมียวดี ประเทศ 

เมียนมา ด้านฝั ่งตรงข้ามกับอ�าเภอแม่สอด  

จังหวดัตาก โดยมเีป้าหมายให้เป็นเมอืงศนูย์กลาง

ด ้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมขนาดใหญ ่ 

ในภูมิภาค 

:	รูปภาพพิธีฉลองความส�าเร็จในการก่อสร้างสะพาน

มิตรภาพไทย	–	เมียนมา	ข้ามแม่น�้าเมย/ตองยิน

แห่งที่	2	เมื่อวันที ่19	มีนาคม	2562

:	รูปภาพนายอรรษิษฐ์	สัมพันธ์รัตน์	ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก	

เข้าร่วมในพิธีเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย	–	เมียนมา	ข้ามแม่น�้าเมย

แห่งที่	2	อย่างเป็นทางการ	เมื่อวันที ่30	ตุลาคม	2562

	:	รูปภาพโครงการก่อสร้างเมืองอัจฉริยะ	“ชเวโก๊กโก่”	Shwe	Kokko	Chinatown	:	A	New	Smart	City	จังหวัดเมียวดี	ประเทศเมียนมา	
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 ประเทศมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจ 

ในเอเชีย ทั้งประเทศจีน และประเทศอินเดีย  

ต่างก็ปรับเปลี่ยนนโยบายและยุทธศาสตร์ใน 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการต่างประเทศ 

เพื่อเช่ือมโยงเส้นทางการค้าและการลงทุน 

มาสู่ประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน (ASEAN)  

มากขึ้น โดยเฉพาะประเทศอินเดีย ที่ต้องการ 

จะพัฒนาท้องถิ่นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ของประเทศให้มีความเจริญมากขึ้น จึงได ้ 

ชนูโยบาย “ปฏบัิตกิารตะวนัออก	(Act	East)”	

เพื่อเชื่อมโยงประเทศอินเดียเข้าสู ่ประเทศใน 

กลุ่มอาเซียน (ASEAN) ผ่านโครงการทางหลวง

ไตรภาคี (The India-Myanmar-Thailand 

Trilateral Highway) ซ่ึงเป็นความร่วมมือ

ระหว่างอนิเดีย เมยีนมา และไทย โดยมเีป้าหมาย

จะเชื่อมเส้นทางจากเมืองโมเรฮ์ ในรัฐมณีปุร์  

มาสู่อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

 ส� าห รับประเทศจีน ซึ่ ง ได ้ด� า เ นิน

ยุทธศาสตร์ “One	Belt	One	Road	เส้นทาง

สายไหม” โดยท่ีมีเป้าหมายในการเช่ือมโยงกับ

กลุ่มประเทศในอาเซียน (ASEAN) ได้ด�าเนิน

โครงการก่อสร้างเส้นทางเชือ่มโยงจากนครคุนหมงิ 

มณฑลยนูาน ผ่านด่านชายแดนจนี ณ เมอืงลุ่ยหลี่ 

เข้าสู่ประเทศเมียนมา ณ เมืองมูเซ และเชื่อมต่อ

ลงมาถึงทางภาคใต้ของประเทศเมียนมาสู  ่

:	รูปภาพเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยง	อินเดีย	–	จีน	–	เมียนมา	–	ไทย
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กรุงย่างกุ้ง เพื่อเป็นเส้นทางออกสู่มหาสมุทร

อินเดียที่ท่าเรือย่างกุ ้ง ซึ่งสามารถเชื่อมโยง 

เส้นทางการค้า การลงทุน ระบบโลจิสติกส์ และ 

การท่องเที่ยว กับด่านชายแดนไทย – เมียนมา 

ที่อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตากได้

ยุทธศำสตร์กำรเสรมิสร้ำงควำมสมัพันธ์กบั

ประเทศเพื่อนบ้ำน ของจังหวัดตำก

 เพื่อให้จังหวัดตากมีทิศทางการพัฒนา 

ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นท่ี สามารถเพิ่ม

ศักยภาพด้านเศรษฐกิจและความสามารถ 

ในการแข่งขัน ภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงของ

นโยบายและยทุธศาสตร์การพัฒนาทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

(2561 - 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน และแผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 (2560 - 

2564) ยทุธศาสตร์ที ่9 การพฒันาภาค เมอืง และ

พื้นที่เศรษฐกิจ รัฐบาลจึงได้ก�าหนดเป้าหมาย 

และมาตรการเพิม่เติมในพืน้ท่ีชายแดนจงัหวดัตาก 

และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ให้เป็นพื้นที่

เชื่อมโยงและเกื้อกูลกับประเทศเพื่อนบ้าน  

โดยให้ความส�าคัญกับการค้าและการท่องเท่ียว 

โดยเรง่รดัการด�าเนินงานโครงการและมาตรการ

ของหน่วยงานทีร่บัผดิชอบให้เกดิผลเป็นรปูธรรม 

และเพิม่จดุเน้นการพฒันาทีส่นบัสนนุความร่วมมอื

ข้ามพรมแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 

ซึง่เป็นการเปลีย่นพรมแดนให้เป็นสะพานเชือ่มโยง

กบัประเทศต่างๆ (Border to Bridge) ทีก่่อให้เกดิ

การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการขยายตัว 

ของมูลค่าการค้าชายแดนแบบคู่ขนาน ระหว่าง

เข ต พัฒนา เ ศ รษฐกิ จ พิ เ ศษ จั งห วั ต ต าก  

และเขตการค้าชายแดนเมียวดี (Myawaddy 

Trade Zone) รวมถึงเขตอุตสาหกรรมเมียวดี 

(Myawaddy Industrial Zone) 

 จั งหวัดตาก จึ งก� าหนดเป ้าหมาย 

การพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ี เพื่อให้ 

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี	มีการท่องเที่ยว

และการลงทุนในพื้นท่ีเพิ่มข้ึน” และก�าหนด

ยทุธศาสตร์ในการพฒันาจงัหวดั ตามแผนพัฒนา

จังหวัดตาก พ.ศ. 2561 – 2564 โดยมีจุดเน้น 

การพัฒนา (Positioning) ด้านการท่องเที่ยว  

การค้า และการลงทุน ให้สามารถเป็นจดุเชือ่มโยง

เส้นทาง East – West Economic Corridor 

(EWEC) และ LIMEC เสมอืนเป็นประตสููอ่าเซยีน 

และเส้นทางที่เชื่อมโยงกลุ่มประเทศในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้  จีน และอินเดีย  

เพื่อเพิ่มศักยภาพ โอกาส และความสามารถ 

ในการแข่งขัน ด้านการขยายการส่งออก การค้า  

และการบริการของประเทศ ภายใต้ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรส่งเสริม

กำรท่องเที่ยว สินค้ำ OTOP และกำรค้ำ

ชำยแดน โดยมุ ่งเน้นการเพิ่มรายได้ให้กับ

ประชาชนในพ้ืนท่ี การส่งเสริมการท่องเท่ียว  

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP พร้อมทั้งจัดหา 

ช่องทางจ�าหน่ายสินค้า และกระตุ้นเศรษฐกิจ 
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เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่ ตลอดจน

พฒันาศกัยภาพของหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน 

และประชาชนในพืน้ที ่ รองรบัการเป็นเขตพฒันา

เศรษฐกิจพิเศษตาก และสร้างความสัมพันธ์ 

เมืองพี่เมืองน้องกับประเทศเมียนมา ในการเป็น

ประชาคมอาเซียน โดยได้ด�าเนินการจัดท�า

โครงการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1)  โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยว

 2)  โครงการขับเคลื่ อนการพัฒนา

ประสิทธิภาพของจังหวัดมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 

(AEC)

 3)  โครงการส ่งเสริม พัฒนาจัดหา 

ช่องทางการจ�าหน่ายสินค้า OTOP

 4)  โครงการขับ เคลื่ อน เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรบริหำร

จัดกำรภำครัฐ และกำรรักษำควำมมั่นคง

ชำยแดน และควำมสงบเรียบร้อย โดยมุ่งเน้น

การให้บริการประชาชน ความคุ ้มค่า และ

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน โดยได้ด�าเนนิการ

จดัท�าโครงการเกีย่วกบัการบรหิารจดัการภาครฐั 

เช่น พัฒนาบุคลากรภาครัฐ พัฒนาศักยภาพ 

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู ่บ ้าน  

และมุ ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย์สิน ตลอดจนความสงบเรียบร้อยใน 

พื้นที่ชายแดน โดยได้ด�าเนินการจัดท�าโครงการ 

ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1)  โครงการจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด 

การท�าผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดน

 2) โครงการอบรมกองก�าลังประชาชน

เ พ่ือสร ้างความเข ้มแข็ ง ในระดับหมู ่บ ้ าน 

และชุมชน

 3)  โ ค ร ง ก า ร เชื่ อ มค ว ามสั มพั น ธ ์ 

ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ

กำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์เมอืงพ่ีเมอืงน้อง 

(Sister city) ของจังหวัดตำก 

 นอกจากการด�าเนินการตามประเด็น

ยทุธศาสตร์การพฒันาจังหวดัดงัทีไ่ด้กล่าวมาแล้ว

ข้างต้น จังหวัดตาก ยังได้ใช้กลไกการเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister city)  

กบัเมอืงคูม่ติร เป็นเครือ่งมอืส�าคัญในการขบัเคลือ่น

ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการต่างประเทศ โดยมี

การลงนามความสัมพันธ ์กับ เขตปกครอง 

ตนเองชนชาติไทล้ือ และชนชาติจ่ิงโพ เต๋อหง 

มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน  

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552 (ค.ศ. 2009) โดย 

ได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกนัทีจ่ะสานสัมพนัธไมตรี

และแลกเปลี่ยนความร่วมมือที่ดีต่อกัน รวมถึง 

มีการเดินทางไปมาหาสู่กันเพ่ือร่วมกิจกรรม 

ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านต่างๆ 

ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานของมิตรภาพ

และความสัมพันธ์ซึ่งจะช่วยส่งเสริม พัฒนา  

และผลกัดนัอนาคตของทัง้สองฝ่ายให้เจรญิรุ่งเรอืง
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ยิ่งๆ ขึ้นไป โดยในการเดินทางเยือนจังหวัดตาก 

ระหว่าง วันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา 

จังหวัดตาก และเขตฯ เต๋อหง เห็นชอบร่วมกัน

ในแนวทางการเสริมสร ้ างความสัมพันธ  ์

และความร่วมมือด้านต่างๆ ดังนี้

  1) การส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยง 

ทางเศรษฐกิจผ่านเส้นทางการค้า ประเทศไทย 

(จังหวดัตาก) - สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

– สาธารณรัฐประชาชนจีน (เขตฯ เต๋อหง)  

ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจ 

การค ้ า  การลง ทุน  และการท ่ อ ง เ ท่ี ยว 

ของจังหวัดตาก กับเขตฯ เต๋อหง ให้เห็นผล 

เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

  2) การส่งเสริมและสนับสนุนให้มี 

การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างเยาวชนจากเขตฯ เต๋อหง และจงัหวัดตาก

อย ่างต ่อเนื่อง ผ ่านกิจกรรมค ่ายเยาวชน

วัฒนธรรม และขยายผลให้เกิดการแลกเปลี่ยน

ด้านบุคลากรทางการศึกษาต่อไปในอนาคต

  3) การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด

ความร่วมมือระหว่าง Dehong Teachers’ 

College และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ตาก ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ 

ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการศึกษา และการ

พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันระหว่าง

วิทยาลัยครูเต๋อหง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา ตาก ซึง่ได้มลีงนามกรอบความ

ร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการ

ศกึษาระหว่างกนั ให้เห็นผลเป็นรปูธรรมมากยิง่ข้ึน

   4) การส่งเสริมให้องค์กรภาคเอกชน

ของทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันจัดท�ากิจกรรมต่างๆ  

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา 

และเชือ่มโยงด้านเศรษฐกจิ และด้านการท่องเทีย่ว 

ของท้ังสองพ้ืนท่ีร่วมกัน

:	 รูปภาพตัวแทนเยาวชนจากจังหวัดตาก	 เข้าร่วมโครงการ 

ค่ายเยาวชนวัฒนธรรมฤดูร ้อน	 เต๋อหง	 -	 ตาก	 ปี	 2019	 

(Tak	 -	Dehong	Cultural	 Summer	Camp	2019)	ณ	 เขตฯ	 

เต๋อหง	มณฑลยนูนาน	สาธารณรฐัประชาชนจนี

:	 รปูภาพการเดนิทางเยอืนจงัหวดัตาก	 ของผูว่้าการแห่งรัฐบาล

ประชาชนเขตปกครองตนเองเต๋อหง	 และคณะ	 ระหว่างวันที	่ 

20	-	24	มถุินายน	2562
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 ส�าหรับอีกหนึ่งเมืองส�าคัญท่ีอยู่ระหว่าง

การพิจารณาลงนามสถาปนาความสัมพันธ  ์

เมืองพี่เมืองน้อง (Sister city) คือ จังหวัดเมียวดี 

สาธารณรัฐแห ่งสหภาพเมียนมา ซึ่ ง เป ็น 

ผลสืบเนื่องจากมติการประชุมร่วมระหว่าง 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ที่เห็นชอบในหลัก

การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง 

(Sister City) ระหว่างจังหวัดตากและจังหวัด 

เมียวดี เพื่อช่วยผลักดันและขับเคลื่อนการค้า

ชายแดนระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายรัฐบาล  

และเพือ่เป็นการส่งเสรมิความสมัพนัธ์ในระดบัพืน้ที่  

อนัจะส่งผลให้เกดิการลงนามความสมัพนัธ์เมอืงพี่

เมืองน้องอย่างเป็นทางการตามนโยบายของ

รัฐบาล จังหวัดตากและจังหวัดเมียวดีได้แต่งตั้ง

คณะท�างานเสริมสร้างความสัมพันธ์เมืองพี ่

เมืองน้อง (Sister City) ระหว่างจังหวัดตาก 

และจงัหวดัเมียวด ีโดยก�าหนดให้มกีารประชุมร่วมกนั

เป็นประจ�า และสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็น 

เจ ้าภาพ รวมถึงมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม 

ความสัมพันธ ์ร ่วมกันอย่างสม�่าเสมอ เช ่น  

การจัดงานสงกรานต์สืบสานประเพณีอันดีงาม

และเชือ่มความสมัพนัธ์ด้านวฒันธรรมสองแผ่นดนิ  

ตาก – เมียวดี, กิจกรรม Big Cleaning Day  

ร่วมกันท�าความสะอาดสะพานมิตรภาพไทย- 

เมียนมา แห่งที่ 1, ประเพณีกวนข้าวทิพย์  

ณ วัดเจดีย์ทอง เมืองเมียวดี ประเทศเมียนมา, 

โครงการจักรยานมิตรภาพไทย - เ มียนมา,  

งานมหกรรมแสดงสินค้า OTOP สานสัมพันธ ์

สองแผ่นดิน ไทย - เมียนมา (ตาก-เมียวดี)  

เป็นต้น

:	 รูปภาพนายอรรษิษฐ์	 สัมพันธ์รัตน์	 ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก	 และผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี	 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ 

เมืองพี่เมืองน้อง	(Sister	city)	จังหวัดตาก	–	จังหวัดเมียวดี
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 การสถาปนาความสมัพนัธ์เมอืงพีเ่มอืงน้อง 
เป็นหนึ่งในประเด็นส�าคัญท่ีกระทรวงมหาดไทย
เร่งผลักดัน ตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง
มหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
เพื่อเช่ือมโอกาสสู่ประชาคมอาเซียน ในฐานะ
เครื่องมือทางการทูตของกระทรวงมหาดไทย  
ท่ีจะสร้างสัมพันธ์ไมตรีระหว่างจังหวัดของไทย
กับจังหวัดของต่างประเทศ ดังนั้น กระทรวง
มหาดไทยจึงได้ท�าแผนยุทธศาสตร์การด�าเนิน
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) 
ระดับจังหวัด พ.ศ.2562 - 2566 โดยมีแนวทาง
การขับเคลื่อน 3 แนวทาง ได้แก่
	 แนวทางที่	1		สนบัสนนุให้จงัหวดัด�าเนนิ
ความสมัพนัธ์เมืองพีเ่มอืงน้องตามแนวทางปฏบิตัิ
ในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง 
อย่างมีประสิทธิภาพ
	 แนวทางที่	2		สนบัสนนุให้จงัหวดัด�าเนนิ
กจิกรรมภายหลงัการสถาปนาความสมัพนัธ์เมอืงพี่
เมืองน้องอย่างเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง	
	 แนวทางท่ี	3		ส่งเสริมให้มีกลไกในการ
ขับเคลื่อน	 ก�ากับดูแลและติดตามประเมินผล 
การด�าเนินความสัมพันธ ์ เมืองพี่ เมืองน ้อง 
ในส่วนกลางและระดับจังหวัด
 เพ่ือให้การด�าเนนิงานตามแผนยทุธศาสตร์
การด�าเนนิความสมัพนัธ์เมอืงพีเ่มอืงน้อง (Sister 
City) ของกระทรวงมหาดไทย เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จังหวัดตาก จึงได้จัดท�าโครงการ
เพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินความสัมพันธ์เมืองพี่

เมืองน้อง ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การด�าเนิน
ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City) 
ระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 - 2566 ของกระทรวง
มหาดไทย ดังนี้
	 1)		โครงการส ่งเสริมความสัมพันธ	์
จังหวัดตาก	และจังหวัดเมียวดี	
	 2)		โครงการค่ายเยาวชนวัฒนธรรม	 
ตาก	–	เต๋อหง	
	 3)		โครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือ
ด้านการค้า	การลงทนุ	ด้านการศกึษา	ด้านการเกษตร	
และการพัฒนาความสัมพันธ์ในกรอบเมืองพี่ 
เมืองน้อง	ระหว่างจังหวัดตาก	และเขตฯ	เต๋อหง	
 จากการด�าเนนิการดังกล่าวแสดงให้เห็น
ว่า จังหวัดตาก ได้ยึดโยงแนวทางการพัฒนา
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 
- 2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย 
(พ.ศ. 2560 – 2564) มาใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การก�าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ตาก ด้านการต่างประเทศ เพื่อรองรับการ
เปลีย่นแปลง และสร้างภมูคิุม้กนัทีด่ใีนการรบัมอื
กับผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคมวัฒนธรรม การเมือง ธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม อนัจะน�าไปสูค่วามมัง่คัง่ทางเศรษฐกจิ 
ความม่ันคงทางการเมือง และความเจริญผาสุก
ที่ยั่งยืนของประชาชนในพื้นท่ี ตามวิสัยทัศน ์
ของประเทศ “มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน”.
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