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ขอเชิญส่งบทความวิชาการ (Call for Papers)  
การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า คร้ังที่ 24 ประจ าปี 2565 

 “ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย” 
(New Security Challenges and Democracy) 

 

 

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เปิดรับบทความวิชาการ 
บทความวิจัย หรือบทความวิทยานิพนธ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหัวข้อการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง 
“ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย” เพ่ือให้นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคล
ทั่วไปที่สนใจได้มีเวทีในการน าเสนอผลงานวิชาการในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 
น าเสนอข้อมูลภายใต้กรอบของการศึกษาวิจัย ส ารวจความสัมพันธ์ระหว่างประชาธิปไตยและปัจจัยอ่ืนที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของความมั่นคงรูปแบบใหม่ สื่อสารความรู้ความเข้าใจถึงความส าคัญของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยที่สามารถจัดการกับปัญหาภัยคุกคามและความท้าทายต่อความมั่นคงทั้งในระดับประเทศและ
นานาชาติ ซึ่งจะน าไปสู่การเสนอนโยบายเพื่อเสริมสร้างสังคมสันติสุข    
 บทความวิชาการ บทความวิจัยหรือบทความวิทยานิพนธ์ที่ส่งเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสถาบัน
พระปกเกล้านั้น จะได้รับการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการ (Peer reviews) จาก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันพระปกเกล้า ทั้งนี้เพ่ือรักษาระดับคุณภาพและเป็นมาตรฐานหลักสากล 
โดยบทความที่ผ่านการกลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับการ
ตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Proceeding paper) รวมทั้งได้รับการคัดเลือกให้น าเสนอบทความ
ในเวทีการอภิปรายกลุ่มย่อย 
 
ขอบเขตเนื้อหาของผลงาน  
 ขอบเขตเนื้อหาของบทความวิชาการ บทความวิจัยหรือบทความวิทยานิพนธ์ที่ส่งเข้าร่วมงานประชุม
วิชาการครั้งนี้ จะต้องมีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลของการประชุมวิชาการของสถาบัน
พระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจ าปี พ.ศ. 2565 และประเด็นของกลุ่มย่อยทั้ง 5 กลุ่ม ซึ่งมีรายละเอียดและเนื้อหา                 
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้  
 
หลักการและเหตุผล 

ที่ผ่านมาความเข้าใจต่อประเด็นของความมั่นคงมักจะเป็นเรื่องของภัยคุกคามที่ ส่งผลกระทบต่อรัฐและ
อธิปไตยของรัฐในทางตรง ซึ่งเป็นความมั่นคงในรูปแบบดั้งเดิม (traditional security) ทว่านับตั้งแต่ยุค 
หลังสิ้นสุดสงครามเย็นเป็นต้นมา นัยยะของความมั่นคงเกิดความเปลี่ยนแปลงและมิได้มีความหมายจ ากัดเพียง
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ความมั่นคงของรัฐ (state security) อีกต่อไป แต่ภัยคุกคามของรัฐกลายเป็นเรื่องความท้าทายในการอยู่รอด         
การมีศักดิ์ศรี และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน1  

ความมั่นคงทีไ่มใ่ช่แบบดั้งเดิม (non-traditional security) ที่เกิดขึ้นนี้จึงกลายเป็นความม่ันคงใหม่ (new 
security) ที่ประเด็นความมั่นคงขยายตัวจากการที่รัฐเป็นศูนย์กลาง ( state centrism) ไปสู่ผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้นต่อปัจเจกบุคคล สังคม และมนุษยชนในภาพรวม ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยผ่านเครื่องมือ  
อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่วิธีทางการทหารหรือสงครามที่ใช้ก าลังในการท าลายล้างซึ่งชีวิตและความเสียหายเชิงกายภาพที่มี
ความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับความมั่นคงของมนุษย์ (human security) และความมั่นคงทางสังคม (societal 
security) รวมทั้งความเป็นอยู่โดยรวม ทั้งนี้ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development 
Programme: UNDP) ได้เสนอองค์ประกอบความมั่นคงของมนุษย์ 7 ประการ ได้แก่  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางสุขภาพ ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงส่วนบุคคล ความมั่นคงของ
ชุมชน และความมั่นคงทางการเมือง สรุปได้ว่า ความมั่นคงของมนุษย์จึงสัมพันธ์กับความเป็นอิสระจากความกลัว
และความอยาก (freedom from fear and freedom from want) ดังนั้น ในบริบทยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลกอยู่ตลอดเวลา ความมั่นคงใหม่นั้นจึงหมายรวม ทั้งความม่ันคงของรัฐและความมั่นคงของมนุษย์และสังคม ที่
เผชิญหน้ากับความท้าทายหรือภัยคุกคามทางความมั่นคงแบบร่วมสมัย (contemporary security threat) เช่น 
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (cyber threat) ภัยคุกคามทางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ               การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (climate change) เป็นต้น ภัยคุกคามทางความมั่นคงแบบร่วมสมัยจึงมี              ความ
หลากหลายและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามสภาพของกระแสสังคมและสภาพแวดล้อมในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ความท้าทายทางธรรมชาติ (natural challenge) ที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติและยากที่จะควบคุม และความท้าทายทางสังคม (societal challenge) ที่เกิดขึ้นกับปัจเจกบุคคล                  
และชุมชน ซึ่งล้วนส่งผลต่อการเมืองการปกครองของสังคมนั้น ๆ 

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้น มีหลักการในการประกันและรับรองความเป็นอยู่ที่ดี  
ของประชาชน (people well-being) และเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้น ตลอดจนความรุนแรง
และความขัดแย้งสามารถระงับได้ด้วยกระบวนการทางประชาธิปไตยที่เคารพสิทธิและการเข้ามามีส่วน ร่วมของ
ประชาชนเป็นส าคัญ จึงกล่าวได้ว่าประชาธิปไตยและความมั่นคงใหม่นั้นไปด้วยกันได้ดี เนื่องจากระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตยมีกลไกที่ส่งเสริมการมีสิทธิเสรีภาพ ค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การยึดหลักธรรมาภิบาล และ
มุ่งให้ประชาชนมีสันติสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งสอดคล้องในการรับมือกับความมั่นคงใหม่ที่ให้ความส าคัญกับ
ความมั่นคงของมนุษย์และสังคมมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ความมั่นคงใหม่และระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยจึงมี
ความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันและกัน ทว่าภายใต้ความท้าทายใหม่ในปัจจุบัน ประชาธิปไตยและความมั่นคงใหม่นี้ ก าลัง
เผชิญหน้ากับความเสี่ยงที่เกิดจากความท้าทายใหม่อย่างหลากหลายรูปแบบ และเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัว เช่น การ
ถูกโจรกรรมข้อมูลทางไซเบอร์ การตกอยู่ในสภาวะขาดแคลนทรัพยากรต่าง ๆ การแพร่ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่จากโรคติดเชื้อไวรัส การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก เกิดความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ ที่เพ่ิมสูงขึ้น 

                                                           
1 Mely Caballero-Anthony, 2016, Understanding Non-traditional Security, in Mely Caballero-Anthon (editor),   
an introduction to non-traditional security studies: A transnational approach, Singapore: SAGE Publications. 
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รวมไปถึงความก้าวหน้าและเติบโตของเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ สกุลเงินดิจิทัล หรือภัยคุกคามทาง
ชีวภาพ เช่น เทคโนโลยีพันธุวิศวรรม ที่ท าให้สิ่งที่เคยมีอยู่ต้องถูกทดแทนหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เป็นต้น 

ฉะนั้น ในการเผชิญหน้ากับความท้าทายของความมั่นคงใหม่ส าหรับประเทศไทยนี้ ประเด็นส าคัญ 
ที่ควรพิจารณา คือ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะสามารถดูแลและจัดการกับความท้าทายของ  
ความมั่นคงใหม่อย่างไร และมีประเด็นความท้าทายของความม่ันคงใหม่เหล่านี้อย่างไร รวมทั้ง ประเด็นเหล่านี้มีผล
ต่อการเป็นประชาธิปไตยของไทยหรือไม่ อย่างไร และแนวทางการรับมือและการป้องกันที่เหมาะสมควรเป็น
อย่างไร ในขณะเดียวกันประเทศไทยมีความพร้อมหรือไม่ที่จะปรับเปลี่ยนมุมมองและพัฒนาสังคมสู่สังคมแห่ง
โอกาส สังคมแห่งความสามารถ สังคมแห่งความเป็นธรรม และสังคมแห่งสันติสุขเพ่ือเสริมสร้างความสามารถของ
ประชาชนในประเทศ (human capacity) ให้สามารถรับมือกับความม่ันคงใหม่ที่เกิดขึ้นทั้งในมิติความเป็นบุคคล
สามัญ (common humanity) ความเป็นบุคคลสากล (global humanity) และความเป็นบุคคลที่เชื่อมโยงกับ 
เทคโนโลยี (technology humanity) ซึ่งจะน าไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ พร้อมต่อการปรับตัวเข้ากับ
ชีวิตวิถีใหม่ และเป็นพลเมืองโลกท่ีดี (good global citizen) ต่อไป2  

ด้วยเหตุนี้ สถาบันพระปกเกล้าในฐานะสถาบันทางวิชาการที่มีภารกิจส าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตย
และธรรมาภิบาลเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของประเด็นดังกล่าว จึงได้
จัดให้มีการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า (KPI Congress) ครั้งที่ 24 ขึ้น เพ่ือเป็นเวทีเสวนาในการ
แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ตลอดจนน าเสนอข้อมูลภายใต้ฐานของการศึกษาวิจัย เพ่ือส ารวจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประชาธิปไตยและปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของความมั่นคงในรูปแบบใหม่ 
ตลอดจนประมวลความรู้ความเข้าใจถึงความส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่สามารถจัดการกับ
ปัญหาภัยคุกคามและความท้าทายต่อความมั่นคงดังกล่าวทั้งในระดับประเทศและระดับโลก และน าไปสู่การเสนอ
นโยบายเพือ่เสริมสร้างสังคมสันติสุขต่อไป 
  
 กลุ่มย่อยที่  1 ประชาธิปไตยและความท้าทายของเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Democracy and 
Advanced Technological Challenges) 
 แม้ว่าเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างเทคโนโลยีชั้นสูง (Advanced Technology) รูปแบบต่าง ๆ ใน
ปัจจุบันจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่แนวคิดหรือส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็ตาม แต่
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเหล่านี้ก็ท าให้เกิดปัญหาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) เช่น 
การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข้อมูลในลักษณะที่ท าให้เกิดการครอบง าการตัดสินใจของประชาชน 
นอกจากนี้ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอาจก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิในรูปแบบใหม่รวมไปถึงการก่อ
อาชญากรรมในรูปแบบใหม่ที่มีความรุนแรงและส่ งผลเสียหายเป็นวงกว้ างยิ่ งกว่าอาชญากรรมอ่ืน  
ที่ไม่เก่ียวข้องกับดิจิทัล ซึ่งหลายประเทศรวมถึงประเทศท่ีเป็นประชาธิปไตยจะพยายามแก้ไขปัญหาความปลอดภัย
ทางไซเบอร์ด้วยการให้รัฐเข้าไปควบคุมการใช้สื่อไซเบอร์ของประชาชนในระดับความเข้มข้นที่ต่างกัน จนท าให้
หลายประเทศถูกตั้งค าถามเกี่ยวกับความได้สัดส่วนของการจัดการปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์กับการจ ากัดสิทธิ

                                                           
2 สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2563, โลกเปลีย่นคนปรับ เตรียมคนไทยเป็นมนษุย์ท่ีสมบูรณ์ในโลกหลังโควิด-19, กรุงเทพฯ: กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม. 
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เสรีภาพของประชาชนอันเป็นแก่นของรัฐประชาธิปไตย ยิ่งกว่านั้น หลายประเทศได้เริ่มใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
ในการส่งเสริมประชาธิปไตย การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการเลือกตั้ง และการแสดงความเห็น อีกทั้งสื่อเหล่านี้ยัง
กลายเป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลที่ส าคัญ ความท้าทายจึงเกิดขึ้นเมื่อพบว่าแท้จริงแล้ว ประชาชนยังคงไม่
สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ได้อย่างเท่าเทียมกัน จนกล่าวได้ว่าความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงเทคโนโลยีซึ่งส่งผลให้
เกิดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงข้อมูลหรือการใช้สิทธิบางประการ จนอาจส่งผลให้ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ า ด้าน
อ านาจ (power imbalance) ที่จะกระทบต่อคุณค่าของระบอบประชาธิปไตยในท้ายที่สุด อย่างไรก็ตามแม้ว่า
รัฐบาลจะมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ก็ยังเกิดค าถามมากมายเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
 กลุ่มย่อยที่ 1 นี้จึงเกิดขึ้นเพ่ือเป็นเวทีเสวนาทางวิชาการที่วิเคราะห์ความท้าทายของเทคโนโลยีสมัยใหม่
ที่ส่งผลกระทบต่อคุณค่าและสถาบันทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย เพ่ือที่จะหาแนวทางการบริหารจัดการ
ความมั่นคงทางเทคโนโลยีที่มีความ “ล้ าหน้า” ด้วยวิธีการที่ไม่ “ล้ าเส้น” ต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งถือเป็น
คุณค่าส าคัญของประชาธิปไตย ตลอดจนท าให้เทคโนโลยีสมัยใหม่กลายเป็นเครื่องมือส าคัญที่ส่งเสริมการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย 
 ประเด็นกลุ่มย่อยที่ 1 

1. ความมั่นคงทางไซเบอร์ (cyber security) และเทคโนโลยีสมัยใหม่ (advanced technology) ที่มีผลต่อ
ประชาธิปไตย 

2. โครงสร้างการปกครองหรือการบริหารการปกครอง (Governance) ที่น าไปสู่การลดการสร้างข้อมูลเท็จ               
การบิดเบือนข้อมูลและการกระจายข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จ ที่สามารถจัดการต่อเทคโนโลยีที่ล้ าหน้า                
แต่ไม่ล้ าเส้นสิทธิเสรีภาพอันเป็นคุณค่าส าคัญต่อประชาธิปไตย 

3. การแก้ปัญหาความท้าทายของความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงเทคโนโลยีเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเข้า                  
ถึงกลไกต่าง ๆ ของระบอบประชาธิปไตย  

4. ข้อเสนอและทางเลือกในการแก้ไขปัญหา 
5. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีผลต่อการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศและความยั่งยืนของ

ประชาธิปไตยหรือไม่ อย่างไร 
 

 กลุ่มย่อยที่ 2 ประชาธิปไตยและการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ (Democracy and Geopolitics 
Rivalry) 
 แม้ว่าหลังการล่มสลายของก าแพงเบอร์ลินในปี 1989 สังคมโลกได้มีการก้าวเข้าไปสู่ความเป็น
ประชาธิปไตยและการจัดตั้ งระเบียบโลกใหม่ (new world order) สภาวะภูมิรัฐศาสตร์  (geopolitics)  
ได้เปลี่ยนด าเนินการบนพ้ืนฐานของความร่วมมือภายใต้ระเบียบโลกที่น าโดยสหรัฐอเมริกา ทว่า พลวัตของระเบียบ
โลกดังกล่าวนั้น ถูกท้าทายโดยการกลับขึ้นมามีบทบาทของจีนในเวทีโลก ประกอบกับวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิ
รัฐศาสตร์โลกนับตั้งแต่ ค.ศ. 2001 เป็นต้นมา ได้แก่ เหตุการณ์การก่อการร้ายในสหรัฐอเมริกา และสงคราม
ต่อต้านการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น ส่งผลให้รัฐบาลประชาธิปไตยหลายประเทศเลือกตรากฎหมายยกเว้น
การรับรองสิทธิเสรีภาพที่ขัดต่อหลักการได้สัดส่วนโดยอ้างเรื่องความมั่นคง กลายเป็นแนวปฏิบัติแบบขวาสุดโต่ง 
ซึ่งเมื่อเกิดควบคู่กับปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจโลก ค.ศ. 2008 และวิกฤติปัญหาโรคระบาดใน ค.ศ. 2020-2022 ได้
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ส่งผลให้เกิดวิกฤติในระดับที่รัฐบาลประชาธิปไตยไม่อาจจัดการกับปัญหาดังกล่าวได้ ซึ่งในหลายประเทศ เช่น จีน 
รัสเซีย ตุรกี ฮังการี และ โปแลนด์ ได้ใช้สถานการณ์ดังกล่าวสร้างความชอบธรรมให้กับแนวทางการปกครองแบบ
อ านาจนิยม ท าให้ระบอบประชาธิปไตยสูญเสียความเชื่อมั่นและศรัทธาจากประชาชนในประเทศตัวเอง ประชาชน
ยอมรับแนวทางการแก้ปัญหาแบบเผด็จการมากขึ้น และเกิดเป็นการแข่งขันระหว่างอุดมการณ์ที่แตกต่าง ส่งผลให้
สถานการณ์ประชาธิปไตยโลกอยู่ในสภาวะที่ไม่ม่ันคง 
 ประเด็นการประชุมกลุ่มย่อยนี้ จึงเสนอว่า สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกในปัจจุบันอยู่ในจุดล่อแหลม
อย่างยิ่ง เราต้องการเวทีทางวิชาการที่ถกเถียงวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ส่งผลกระทบต่อ
ความเชื่อมั่น คุณค่า และประสิทธิภาพของระบอบประชาธิปไตย ทั้งในระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ 
เนื่องจากภาวะดังกล่าวนี้ถือเป็นความท้าทายใหม่ ๆ ที่มีผลทั้งทางบวกและลบต่อความมั่นคงของระบอบ
ประชาธิปไตย ฉะนั้นจึงควรหาทางออกหรือทางเลือกของตัวแบบการบริหารประเทศในรูปแบบต่าง ๆ ภายใต้
สถานการณ์การแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างมหาอ านาจโลก  
 ประเด็นกลุ่มย่อยที่ 2 
 1. ลักษณะของการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ในยุคปัจจุบัน  
 2. ผลกระทบของภูมิรัฐศาสตร์โลกต่อตัวแบบการพัฒนาแบบเผด็จการ อ านาจนิยมและความมั่นคงของ
ประชาธิปไตย 
 3. ความชอบธรรม ความมีประสิทธิภาพ ความชอบธรรมของผู้น าแบบประชาธิปไตย VS ผู้น าเผด็จการ 
และความเชื่อมโยงกับม่ันคงของประเทศ 
 4. ควรท าอย่างไรเพื่อให้ประชาธิปไตยสามารถรับมือ/รองรับกับความท้าทายแบบใหม่ดังกล่าวได้ 
 
 กลุ่มย่อยท่ี 3 ประชาธิปไตยกับความม่ันคงทางสังคม (Democracy and Societal Security) 
 ความมั่นคงทางสังคม (societal society) ก าลังได้รับการกล่าวถึงมากขึ้น เหตุการณ์โควิด 19  
ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการรักษาความมั่นคงของรัฐด้วยวิธีทางการทหารแบบเดิมไม่สามารถตอบโจทย์  
การรักษาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและด ารงไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของผู้คนในสังคมเอาไว้ได้ เท่ากับ
สังคมที่เป็นประชาธิปไตย เคารพและปกป้องสิทธิเสรีภาพศักดิ์ศรีความ เป็นมนุษย์ ไม่มีความเหลื่อมล้ า  
เป็นสังคมแห่งความเสมอภาคเท่าเทียมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  
 ความมั่นคงทางสังคมจึงเป็นประเด็นส าคัญครอบคลุมทั้งความมั่นคงของมนุษย์และสังคมโดยรวม  
มุ่งสร้างหลักประกันต่อสิทธิเสรีภาพ สร้างกลไกเพ่ือขจัดเงื่อนไขที่เป็นภัยคุกคามต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
ตลอดจนส่งเสริมความเข้มแข็งของหลักนิติธรรมในสังคม ทว่าที่ผ่านมายังปรากฎหลายกรณีที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความอ่อนแอของความมั่นคงทางสังคมไม่ว่าจะเป็นประเด็นการค้ามนุษย์ (human trafficking) การค้าอวัยวะ 
(red market) การค้าของเถื่อน (smuggling) ปัญหาแรงงานเถื่อน แรงงานข้ามชาติ ปัญหาการประกอบธุรกิจผิด
กฎหมายต่าง ๆ รวมไปถึงการพนัน (gambling) และยาเสพติด เป็นต้น โดยที่ปัญหาเหล่านี้นับวันยิ่งทวี 
ความซับซ้อนรุนแรง มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรม (organized crime) ที่ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
นอกจากนี้ ปัญหาความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม อาทิ การขยายตัวของสังคมผู้สูงอายุ (aging society) 
การหดตัวของอัตราการเกิดและประชากรวัยแรงงาน ก าลังน าไปสู่ความท้าทายต่อระบบสาธารณสุขและ
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หลักประกันสุขภาพของรัฐที่เพ่ิมสูงขึ้น ขณะที่รายได้ของรัฐก าลังถดถอยลงอันจะส่งผลต่อศักยภาพในการพัฒนา
ของรัฐในอนาคต ปัญหาเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเปราะบางของสังคมและน าไปสู่ความไม่มั่นคงทางสังคม        
ที่ก าลังกัดกร่อนความม่ันคงของรัฐจากภายใน 
 ปัญหาข้างต้นสะท้อนให้เห็นความไม่เป็นประชาธิปไตยที่แอบแฝงอยู่ในโครงสร้างทางสังคมหลาย
ประการอาทิ ความเหลื่อมล้ าทางสังคม การเลือกปฏิบัติ ปัญหาคอร์รัปชันและการขาดหลักนิติธรรม เป็นต้น ดังนั้น 
ห้องย่อยที่ 3 จึงมุ่งทบทวนและอภิปรายสถานการณ์ความมั่นคงทางสังคมของไทยและต่างประเทศ สาเหตุแห่ง
ปัญหา เครือข่ายกระบวนการและผลลัพธ์ เพ่ือร่วมกันค้นหาปัจจัยข้อท้าทายต่าง  ๆ ตลอดจนแนวนโยบายที่
เหมาะสมต่อการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมของไทย ได้ข้อเสนอแนะที่น าไปสู่การสร้างสังคมแห่งโอกาส สังคม
แห่งความสามารถ สังคมแห่งความเป็นธรรม และสังคมแห่งสันติสุขต่อไป 
 ประเด็นกลุ่มย่อยที่ 3 
 1. สถานะความม่ันคงทางสังคมของไทย  และข้อท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางสังคม 
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยกับความมั่นคงทางสังคม  
 3. แนวทางการรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงและส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมในระบอบประชาธิปไตย 
 4. พลวัตของความมั่นคงทางสังคม 
 
 กลุ่มย่อยที่ 4 ประชาธิปไตยและความม่ันคงทางสิ่งแวดล้อม (Democracy and Environmental 
Security) 
 การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมทั่วโลกได้ท าให้นานาประเทศเผชิญกับความไม่แน่นอนมากขึ้น  
ซึ่งความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกต่างต้องเผชิญ คือความยุ่งยากซับซ้อนในการบริหารจัดการกับความผันผวน
เหล่านั้นท่ามกลางความต้องการที่หลากหลายของผู้คน ทั้งในเรื่องของการปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change mitigation and adaptation) การปกป้องมหาสมุทรจากขยะ 
มลพิษ และภาวะความเป็นกรด (Protecting the oceans from waste, pollution, and acidification) การ
เปลี่ยนผ่านและพลังงานทางเลือก (The Energy transition and renewables) ความมั่นคงทางอาหาร (Food 
security) การปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ (Protecting ecosystem and biodiversity) 
ตลอดจนการจัดการเมือง (Sustainable urban development and mobility) ในภาวะที่ประชากรมีการเคลื่อน             
ย้ายสูงที่ยังผลให้เกิดความท้าทายต่อการจัดการปัญหาของเสียและมลพิษ จนก่อให้เกิดผลต่อเนื่องเป็นปัญหา
สุขภาพตามมา ความไม่มั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมยัง รวมถึง ความเสี่ยงด้านนิเวศวิทยา (Ecological Threats) 
สถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพระบุว่า ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านอาหาร ความเสี่ยงด้านการเติบโตของ
ประชากรอย่างรวดเร็ว ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ ความเสี่ยงด้านทรัพยากรน้ า และอุณหภูมิที่แปรปรวน  
 จากที่กล่าวมาเป็นเพียงตัวอย่างของภาวะทางสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกต่างเผชิญและหาทางออกร่วมกัน 
ผ่านเวทีความร่วมมือเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) หรือการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP26) ซึ่งน าไปสู่ความตกลงระหว่างประเทศ 
เพ่ือควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงเกินกว่า 2 องศาเซลเซียส โดยหลายประเทศได้อนุวัติตามข้อตกลงฯ ด้วย
การด าเนินการทางนโยบายและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยเฉพาะอย่าง
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ยิ่งประเทศในระบอบประชาธิปไตยต้องค านึงถึงการจัดสรรสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรมและมีส่วนร่วมด้วย อย่างไร    
ก็ดีประเด็นสิ่งแวดล้อมดังกล่าวได้ท าให้เกิดความท้าทายต่อกระบวนการและปลายทางของทางประชาธิปไตย             
ว่ากลไกตามครรลองของประชาธิปไตยที่มีอยู่ได้น าไปสู่เป้าหมายด้านโอกาส สิทธิ/เสรีภาพ/ความยุติธรรมและ                
การอยู่ในสภาวะแห่งสิ่งแวดล้อมสันติสุขยั่งยืนแล้วหรือไม่ อย่างไร 
 ประเด็นกลุ่มย่อยที่ 4 
 1. ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อความมั่นคงและท้าทายต่อกระบวนการทางประชาธิปไตย เช่น  การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของเสียและมลพิษ อาหาร พลังงาน ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ ความ
เสี่ยงด้านนิเวศวิทยา การจัดการเมือง ฯลฯ (อะไรคือประเด็นท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ที่กระทบต่อความมั่นคง
ทางสิ่งแวดล้อมและท าให้ประชาธิปไตยในแต่ละประเทศรวมทั้งในประเทศไทยต้องปรับตัว และปรับตัวอย่างไร
บ้าง) 
 2. เครื่องมือทางกระบวนการประชาธิปไตยในระดับนานาประเทศ ระดับชาติ และท้องถิ่น เช่น ความตก
ลงภาคีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม การใช้สิทธิและเสรีภาพทางสิ่งแวดล้อมตามนโยบายและกฎหมาย การรับ
ฟังความคิดเห็น การวัดความเป็นชนบทและเมือง ตลอดจนเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ ฯลฯ (เครื่องมือหรือกลไกทาง
ประชาธิปไตยท่ีมีอยู่ในทุกระดับ สามารถรับมือกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ได้เพียงใดและอย่างไร) 
 3. ทางออกของกระบวนการประชาธิปไตย เพ่ือจัดการความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ และน าไปสู่
เป้าหมายด้านโอกาส เสรีภาพและความยุติธรรม และสันติสุข (เพ่ือจัดการกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ 
กระบวนการทางประชาธิปไตยที่มีอยู่ควรได้รับการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร แต่ละภาคส่วนควรปรับบทบาท
อย่างไร) 
 
 กลุ่มย่อยที่  5 ประชาธิปไตย โลกาภิ วัตน์และการพลิกผันทางเศรษฐกิจ  (Democracy, 
Globalization, and Economic Disruption) 
 “โลกาภิวัตน์” เป็นหนึ่งในแรงเหวี่ยงที่มีพลังมหาศาลต่อเศรษฐกิจโลกในระดับมหภาค ในด้านหนึ่ง 
โลกาภิวัตน์ได้สร้างฐานการลงทุนที่เชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตที่ซับซ้อนในระดับโลก (complex global supply 
chain) สร้างบริการทางการเงินโลกใหม่ (global financial services) ที่เชื่อมโยงกันอย่างสลับซับซ้อน (complex 
interdependent)  ล ด ต้ น ทุ น แ ล ะ เ พ่ิ ม ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร ผ ลิ ต  แ ล ะช่ ว ย ใ ห้ บ า ง พ้ื น ที่ ข อ ง โ ล ก 
รอดพ้นจากความยากจน ท าให้เกิดความมั่งคั่งและการเติบโต แต่ในอีกด้านหนึ่งโลกาภิวัตน์ได้สร้างความ  
ผันผวนทางเศรษฐกิจ (economic disruption) วิกฤติเศรษฐกิจ (economic crisis) และการท าลายสิ่งแวดล้อม 
รั ฐ บ า ล ใ น ห ล า ยป ร ะ เท ศ ไ ด้ ป รั บ โ ค ร ง ส ร้ า ง ท า ง เ ศ ร ษ ฐกิ จ ใ ห้ เ ป็ น เ อ ก ชน  ( privatization)  แ ล ะ 
ลดนโยบายที่สนับสนุนสวัสดิการสังคม สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้กระทบประชาชนตั้งแต่ระดับรากหญ้าจนถึงชนชั้นกลาง ได้
ส่งผลต่อความไม่พอใจในรัฐบาลและชนชั้นน าในหลายประเทศทั่วโลก อ้างอิงจากจากการส ารวจของ  
The Economist Intelligence Unit (EIU) ท าให้เราเห็นความตกต่ าของดัชนีประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง 
ในรอบ 16 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น กระบวนการเลือกตั้งและความเป็นพหุนิยม (electoral process and 
pluralism) เสรีภาพของประชาชน (civil liberties) การท างานของรัฐบาล (the functioning of government) 
การมีส่วนร่วมทางการเมือง (political participation) และ วัฒนธรรมทางการเมือง (political culture) ส่งผลให้
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เกิดการบิดเบือนคุณค่าในระบอบประชาธิปไตย และการสนับสนุนผู้น าแบบประชานิยมที่มีแนวโน้มเป็นเผด็จการ
ในทุกส่วนของโลก 
 ในกลุ่มย่อยที่ 5 นี้ เราต้องการศึกษาว่าความผันผวนในระเบียบเศรษฐกิจโลกที่ได้รับอิทธิพลจากโลกา              
ภิวัตน์ ส่งผลอย่างไร หรือไม่ ต่อความไม่พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยทั้งที่ เกิดขึ้น
ทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนา เพราะเหตุใดประชาชนจึงยอมรับผู้น าแบบประชานิยมและอ านาจ
นิยมที่ต่อต้านค่านิยมในระบอบประชาธิปไตย และหากเป็นไปได้จะมีหนทางใดบ้างที่จะปฏิรูปโลกาภิวัตน์ในรอบนี้ ไม่ให้
เป็นโลกาภิวัตน์ที่ตอบสนองเพ่ือผลประโยชน์ของทุนนิยมโลก แต่เป็นโลกาภิวัตน์ที่เอ้ือต่อประชาชนส่วนใหญ่ ใน
สังคม  
 ประเด็นกลุ่มย่อยที่ 5 
 1. ความผันผวนในระเบียบเศรษฐกิจโลกที่ได้รับอิทธิพลจากโลกาภิวัฒน์กับนโยบายของรัฐบาล  

   ปัญหาเศรษฐกิจที่พลิกผันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจะมีผลต่อประชาธิปไตยอย่างไร 
 2. ความพึงพอใจในระบอบประชาธิปไตยกับปัญหาเศรษฐกิจและการจัดการทางเศรษฐกิจของรัฐบาล 
                ประชาธิปไตย 
 3. ความนิยมในผู้น าแบบประชานิยมและอ านาจนิยมที่ต่อต้านค่านิยมในระบอบประชาธิปไตย  
                อันเนื่องมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจ  
 4. การปฏิรูปโลกาภิวัตน์เพื่อประชาชนส่วนใหญ่ในสังคม แนวทางการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา 
                เศรษฐกิจและความยั่งยืนของประชาธิปไตย 
 5. การบริหารการคลังกับความมั่นคงของประเทศ     
 
 

 

 
 
  


