มาตรการลงทะเบียนซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ฉัตรชัย ศรีเมืองกาญจนา
วิทยากรชานาญการพิเศษ
กลุ่มงานบริการวิชาการ 1 สานักวิชาการ
เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี 2547 ยืดเยื้อยาวนานจนถึงปัจจุบัน
เป็นระยะเวลานานกว่า 15 ปี รัฐบาลต้องทุ่มเททรัพยากรทั้งงบประมาณและบุค ลากรเป็นจานวนมากเพื่อ
แก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนับตั้งแต่ปี 2547-2562 รัฐบาลได้ใช้งบประมาณ
ไปแล้วรวมทั้งสิ้น 302,926.9 ล้านบาท ใช้บุคลากรภาครัฐมากกว่า 130,000 คน (ศูนย์ข่าวภาคใต้, 3 ตุลาคม
2561) แต่สถานการณ์การก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังไม่มีทีท่าว่าจะสงบลง ส่วน
สาเหตุของการเกิดเหตุการณ์แต่ละครั้งตามรายงานร่วมกันของทหาร/ตารวจ/ฝ่ายปกครองตั้งแต่ ปี 25472562 (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562) เหตุการณ์โดยรวมเกิดจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบ ร้อยละ
71 รองลงมาคือ เหตุก ารณ์ที่แ หล่ง ข้อ มูล ทั้ง จากทหาร/ตารวจและหน่ว ยราชการที่เกี่ย วข้อ งระบุว่า ไม่
ชัดเจน หรือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากสาเหตุใด ร้อยละ 20 เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดจาก
อาชญากรรม ร้อยละ 5 และเหตุการณ์ที่ระบุว่าเกิดจากประเด็นยาเสพติด ร้อยละ 3 นอกนั้นเป็นเรื่องอื่น ๆ
(ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, 2562)
จากปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้เกิดความสูญเสีย
ต่อชีวิตของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นจานวนมาก โดยมียอดผู้เสียชีวิต จานวน 4,011 คน และผู้ที่ได้รับ
บาดเจ็บ จ านวน 10,651 คน (ข้อ มูล ณ วัน ที ่ 4 มกราคม 2562) แยกตามกลุ ่ม ผู ้เ สีย ชีว ิต และ
ผู้ได้รับบาดเจ็บได้ ดังนี้
ตารางที่ 1 สรุปกลุ่มผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ
กลุ่มผู้เสียชีวิต/ได้รับบาดเจ็บ
จานวนผู้เสียชีวิต (คน)
จานวนผู้ได้รับบาดเจ็บ (คน)
ประชาชน
2,605
5,943
ทหาร
578
2,735
ตารวจ
388
1,599
ผู้นาท้องถิ่น
241
170
ครู
109
130
ผู้นาศาสนา
21
25
เจ้าหน้าที่รถไฟ
5
42
ผู้ก่อเหตุความไม่สงบ
64
7
ที่มา: ศูนย์ข่าวภาคใต้. (4 มกราคม 2562). 15 ปีไฟใต้...งบละลาย 3 แสนล้าน ตาย 4 พัน เจ็บกว่าหมื่น!.
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ส่วนการก่อเหตุความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ มีจานวนมากถึง 9,985 เหตุการณ์ โดยแยกประเภท
เหตุการณ์ออกเป็น 9 ประเภท ดังนี้
ตารางที่ 2 สรุปประเภทของการก่อเหตุความรุนแรง
ลาดับที่
ประเภทของการก่อเหตุความรุนแรง
1.
ยิงด้วยอาวุธปืน
2.
โจมตีฐานที่ตั้งของเจ้าหน้าที่
3.
ซุ่มโจมตี
4.
ระเบิด

จานวนเหตุการณ์
4,314
41
191
3,512 (ระเบิดแบบวาง 3,303 เหตุการณ์, ระเบิด
แบบขว้าง 182 เหตุการณ์ และระเบิดประเภทอื่น ๆ
27 เหตุการณ์)
5.
วางเพลิง
1,514 (โรงเรียน 315 เหตุการณ์, อาคาร
บ้านเรือน 289 เหตุการณ์, ตู้โทรศัพท์ 267
เหตุการณ์ เสาสัญญาณและอุปกรณ์โทรคมนาคม
212 เหตุการณ์ และสถานที่ราชการ 125
เหตุการณ์
6.
ฆ่าด้วยวิธีทารุณ (ตัดคอ/เผา)
92
7.
ประสงค์ต่ออาวุธ
176
8.
ชุมนุมประท้วง
65
9.
ทาร้าย
48
ที่มา: ศูนย์ข่าวภาคใต้. (4 มกราคม 2562). 15 ปีไฟใต้...งบละลาย 3 แสนล้าน ตาย 4 พัน เจ็บกว่าหมื่น!.
หากพิจารณาจากข้อมูลสถิติจานวนผู้เสียชีวิตและผู้ทไี่ ด้รับบาดเจ็บพบว่าประชาชนเป็นกลุ่มที่มีจานวน
ผู้เสี ยชีวิตและได้รับบาดเจ็ บมากที่สุ ด ส่ วนประเภทของเหตุ การณ์ ที่เกิดขึ้นมากที่สุ ดเป็นการยิงด้วยอาวุธปื น
รองลงมาเป็ น เหตุ การณ์ ระเบิ ด โดยเฉพาะระเบิดแบบวาง อย่างไรก็ตามถึงแม้ เหตุที่ เกิดจากการใช้ ระเบิ ด
จะเกิดขึ้นน้อยกว่าการยิงด้วยอาวุธปื นแต่การนาระเบิดมาใช้ในการก่อเหตุ นั้นมีความรุนแรงและก่อให้ เกิด
ความสู ญ เสี ยมากกว่า ทั้งนี้ ระเบิ ด ชนิ ดหนึ่ งที่นิยมใช้ก่อเหตุในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นระเบิดที่เรียกว่า
“ระเบิดแสวงเครื่อง” (Improvised Explosive Devices–IED) ระเบิดชนิดนี้สามารถประดิษฐ์เป็นระเบิดได้ง่าย
โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ทั่วไป เช่น ปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรต และปุ๋ยยูเรีย เป็นต้น ปัจจุบันเทคโนโลยี มีความทันสมัย
มากขึ้น ท าให้ ก ารประดิ ษ ฐ์ ร ะเบิ ด แสวงเครื่องมี ความซั บ ซ้ อน และสามารถควบคุ ม การท างานได้ ง่ายขึ้ น
ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งรอเวลาแบบเดิ ม สามารถก าหนดการระเบิ ด ได้ ต ามต้ อ งการผ่ านวิ ธีก ารควบคุ ม ระยะไกล
(Remote control) โดยการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่จุดชนวน (“รู้จักระเบิดแสวงเครื่อง (Improvised Explosive
Devices-IED),” 2558; บุญรักษ์ กาญจนวรณิชย์, ม.ป.ป.)
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จากที่ผ่ านมา รั ฐบาลและหน่ ว ยงานที่เกี่ ยวข้องได้ให้ ความส าคัญ ในการแก้ไขปั ญ หาความไม่ส งบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และมีการกาหนดมาตรการต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อเป็นการป้องกันการก่อเหตุรุนแรงมาโดยตลอด
โดยเฉพาะมาตรการป้องกันการนาโทรศัพท์เคลื่อนที่มาเป็นตัวจุดชนวนระเบิด โดยการจัดระเบียบซิมการ์ด
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบเติมเงิน หรือพรีเพด (Prepaid) เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในระบบเติมเงินสามารถซื้อได้อย่างสะดวก ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่ต้องแจ้งชื่อผู้ใช้ ขาดการควบคุมตรวจสอบ
อย่ า งเป็ น ระบบ ท าให้ ไม่ ส ามารถระบุ ตั ว ตนของผู้ เป็ น เจ้ า ของซิ ม การ์ ด ได้ จึ ง กลายเป็ น ช่ อ งว่ า งส าคั ญ
ที่ผู้ก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นาซิมการ์ดเหล่านั้นไปใช้เป็นชนวนจุดระเบิด
มาตรการลงทะเบียนซิมการ์ด เริ่มดาเนินการครั้งแรกเมื่อปี 2548 โดยให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ลงทะเบียนซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก ปรากฏว่ามียอด
ลงทะเบียนจานวน 8.67 แสนเลขหมาย ต่อมาเมื่อปี 2558 รัฐบาลได้มีความพยายามยกระดับมาตรการจัดระเบียบ
ซิมการ์ดไปอีกขั้นหนึ่ง โดยให้ประชาชนที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน ลงทะเบียนยืนยันซิมการ์ดทั้งประเทศ
หากไม่ดาเนิ นการซิมการ์ดนั้ นจะไม่สามารถใช้ งานได้ หรือที่เรียกว่า “ซิมดับ” การลงทะเบียนซิมการ์ดครั้งนี้
ปรากฏว่ามียอดลงทะเบียนจานวน 69.5 ล้านเลขหมาย (“สแกนนิ้วแลกซิมมือถือ สกัดภัยมั่นคง?,” 2560)
ถึงแม้ว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามจัดระเบียบซิมการ์ด มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกัน
การนาซิมการ์ดไปใช้เป็นชนวนจุดระเบิดของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ แต่ยังพบว่ามีหลายเหตุการณ์ สาคัญ ๆ
ที่เกิดขึ้นเป็นการนาซิมการ์ดมาใช้เป็นชนวนจุดระเบิดและที่สาคัญมีแนวโน้มที่จะขยายวงกว้างมากขึ้นไม่เฉพาะ
3 จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ และ 4 อ าเภอในจั ง หวั ด สงขลา (อ าเภอนาทวี , อ าเภอจะนะ, อ าเภอเทพา
และอาเภอสะบ้าย้อย) เท่านั้น เช่น เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เกิดเหตุระเบิดรูปปั้นเงือกทอง ที่แหลมสมิหลา
อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ดังนั้น เพื่อเป็นการระงับ ยับยั้ง เหตุการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคง และความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่
และของรัฐ รวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กองอานวยการรักษา
ความมั่น คงภายในภาค 4 จึงได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการการจัดระเบียบการใช้โทรศัพท์ เคลื่ อนที่ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวัน ที่ 26 เมษายน 2562 โดยขอความร่วมมือจากผู้ ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ที่ใช้งานอยู่ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อาเภอในจังหวัดสงขลา ซึ่งยังไม่ลงทะเบียนซิมการ์ด
ด้ ว ยระบบตรวจสอบอั ต ลั ก ษณ์ ให้ ไปแสดงตนพร้ อ มบั ต รประจ าตั ว ประชาชน เพื่ อ ลงทะเบี ย นใหม่ ณ
จุดให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ให้บริการ หน่วยงานสังกัดกรมการปกครอง องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่น ตามที่ได้รับแจ้งจากบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562
ถึ ง วั น ที่ 31 ตุ ล าคม 2562 หากไม่ ด าเนิ น การตามช่ ว งระยะเวลาที่ ก าหนด จะไม่ ส ามารถใช้ บ ริ ก าร
โทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ ห มายเลขนั้ น ได้ นอกจากนี้ ยั ง ขอความร่ ว มมื อ จากผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่
ที่อยู่ น อกพื้ น ที่ หากมี ความประสงค์จ ะใช้บ ริการโทรศัพ ท์ เคลื่ อนที่ ในเขตพื้ นที่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้
และ 4 อาเภอในจังหวัดสงขลา จะต้องติดต่อไปยังผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดย กด *165*6*
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก กดสี่เหลี่ยม และกดโทรออก (ทุกระบบ) จึงสามารถใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ห มายเลขนั้นได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 (กองอานวยการรักษาความมั่นคง
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ภายในภาค 4, 2562) และเพื่ อ รองรั บ มาตรการดั งกล่ าว ส านั ก งานคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้พัฒนาระบบการลงทะเบียนซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่
ด้วยระบบ “2 แชะ อัตลักษณ์ ” ที่ต้องการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ป้องกัน
การแอบอ้างการลงทะเบียนเปิดใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเจ้าของชื่อไม่ทราบ ผู้ ที่เปิดใช้บริการซิมการ์ด
โทรศัพท์เคลื่อนที่ใหม่ทุกรายทั่วประเทศ จะต้องลงทะเบียนด้วยระบบนี้ ไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้เท่านั้น (กรมประชาสัมพันธ์, 2562)
“2 แชะ อัตลักษณ์” คืออะไร
“2 แชะ อัตลักษณ์” เป็นแอปพลิเคชัน (Application) ที่สานักงาน กสทช. พัฒนาขึ้นเป็นเวอร์ชันที่สาม
ซึ่ งก่ อ นหน้ านี้ ได้ มี เครื่ อ งมื อ ในการลงทะเบี ย นที่ เรีย กว่ า “2 แชะ” เป็ น เวอร์ ชั น แรกที่ ส านั ก งาน กสทช.
จัดทาขึ้นในปี 2558 มีระบบการทางานด้วยการสแกนบาร์โคดซิมการ์ด และถ่ายรูปบัตรประชาชน ทาให้ทราบ
ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รูปภาพบัตรประจาตัวประชาชนเจ้าของเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ วันที่ซื้อและร้านค้าที่จาหน่าย
เพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบกรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ ต่อมาในปี 2560 สานักงาน กสทช.
ได้พั ฒ นาแอปพลิ เคชั น “2 แชะ” เป็ น เวอร์ชั นที่ ส อง โดยเพิ่ ม ขั้น ตอนการสแกนลายนิ้ ว มือ (fingerprint)
และการจดจ าใบหน้ า (face recognition) ควบคู่ กั บ บั ต รประชาชน (“ท าเพื่ อ.....ลงทะเบี ยนซิ ม กัน ท าไม
ในยุคไทยแลนด์ 4.0,” 2560) สาหรับแอปพลิเคชัน “2 แชะ อัตลักษณ์” เวอร์ชันที่สามนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้
สาหรับการตรวจสอบตัวตนของผู้ซื้อซิมการ์ดด้วยการตรวจสอบอัตลักษณ์ และการลงทะเบียนผู้ใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อปกป้องผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และป้องกันการปลอมแปลง
การลงทะเบียนซิมการ์ด โดยมีการตรวจสอบอัตลักษณ์ของผู้ซื้อซิมการ์ดก่อนการลงทะเบียนและเปิดใช้ งาน
ซึ่งแอปพลิเคชัน ดังกล่าวผู้ที่เป็ นตัวแทนจาหน่ายที่ลงทะเบียนกับผู้ให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้วเท่านั้น
ที่จะเป็นผู้ดาวน์โหลดเพื่อใช้สาหรับการลงทะเบียนซิมการ์ด
เอกสารหลักฐานการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ผู้ใช้ บริการโทรศัพท์ เคลื่ อนที่ ระบบเติมเงินต้องนาเอกสารหลั กฐานเพื่ อลงทะเบี ยนผู้ ใช้บริการในกรณี
ดังต่อไปนี้
1. ผู้ลงทะเบียนที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องแสดงเอกสารหลักฐานอย่างน้อย ดังนี้
1.1 กรณี บุ ค คลธรรมดาที่ มี สั ญ ชาติ ไทย ให้ ใช้ บั ต รประจ าตั ว ประชาชนฉบั บ จริ งหรื อ ข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่ใช้แทนบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง
1.2 กรณี บุ คคลธรรมดาผู้ ที่ ไม่ มีสั ญ ชาติไทย ให้ ใช้ห นังสื อเดินทางฉบั บจริง หรือเอกสารอื่น ใด
หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่ใช้แทนหนังสือเดินทางฉบับจริง
2. ผู้ ล งทะเบี ย นเป็ น นิ ติ บุ ค คล ต้ อ งแสดงหนั งสื อ รั บ รองนิ ติ บุ ค คล หนั งสื อ มอบอ านาจฉบั บ จริ ง
และเอกสารของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ ดังนี้
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2.1 กรณี ผู้ ม อบอ านาจเป็ น ผู้ มี สั ญ ชาติ ไทยให้ ใช้ บั ต รประจาตั ว ประชาชนฉบั บ จริงหรือ ส าเนา
บั ต รประจ าตั ว ประชาชนของผู้ ม อบอ านาจ หากเป็ น ผู้ ที่ ไม่ มี สั ญ ชาติ ไทยให้ ใช้ ห นั งสื อ เดิ น ทางฉบั บ จริ ง
หรือสาเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอานาจ
2.2 กรณีผู้รับมอบอานาจเป็นผู้มีสัญชาติไทยให้ใช้บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริงของผู้รับมอบอานาจ
หากเป็นผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยให้ใช้หนังสือเดินทางฉบับจริงของผู้รับมอบอานาจ
ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการไม่แจ้งรายละเอียดและปฏิเสธไม่ให้เอกสารหลักฐานซึ่งเป็นข้อมูลในการลงทะเบียน
ผู้ ใช้บ ริการและการพิ สู จ น์ และยื น ยั น ตัวบุ คคลของผู้ ใช้ บริการตามที่กาหนด จุดให้ บริการและผู้ ให้ บ ริการ
สามารถปฏิเสธการลงทะเบี ย นผู้ใช้บ ริการและการเปิดให้ บริการได้โดยจะต้องแจ้งเหตุผลแห่ งการปฏิ เสธ
การให้ บ ริ การนั้ น ให้ ผู้ใช้บ ริการได้รั บ ทราบ (ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทั ศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2562)
ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
สาหรับขั้นตอนการลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน “2 แชะ อัตลักษณ์” มี 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1
ถ่ายภาพหมายเลขซิมการ์ดที่ต้องการลงทะเบียน และขั้นตอนที่ 2 ถ่ายภาพบัตรประจาตัวประชาชนหรือหลักฐาน
แสดงตนอย่างอื่นของผู้ซื้อซิมการ์ด เช่น พาสปอร์ตหรือบัตรต่างด้าวของผู้ใช้บริการชาวต่างชาติ เพื่อตรวจสอบ
บัตรประจาตัวประชาชนกับใบหน้าของผู้ซื้อซิมว่าตรงกันหรือไม่ จากนั้นระบบจะส่งข้อมูลไปเก็บยังฐานข้อมูลกลาง
ของผู้ให้ บริการโทรศัพท์เคลื่ อนที่ทันที ซึ่งผู้ให้ บริการมีหน้าที่ดูแลและเก็บรักษาข้อมูลตามกฎหมายภายใต้
การกากับดูแลของสานักงาน กสทช. (สานักงาน กสทช., 2561)
อย่างไรก็ตามมาตรการลงทะเบียนซิมการ์ดดังกล่าวมีทั้งกลุ่มผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ซึ่งกลุ่มผู้ไม่เห็นด้วย
นั้นมีความเห็ นว่าการบั งคับ ให้ ป ระชาชนลงทะเบียนซิมการ์ดและบังคับให้ ส แกนใบหน้าและอัตลักษณ์ นั้น
มีความสุ่มเสี่ยงที่จะเข้าข่ายการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ อีกทั้งยังเป็นการทางานที่ซ้าซ้อนเนื่องจากการซื้อ
ซิมการ์ดปกติต้องใช้บัตรประจาตัวประชาชนในการลงทะเบียนอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังมีความเห็นว่าควรให้มี
การลงทะเบียนซิมการ์ดทั่วประเทศเพื่อไม่ให้เป็นการเลือกปฏิบัติ เฉพาะกลุ่ม ส่วนกลุ่มผู้เห็นด้วยมีความเห็นว่า
มาตรการดังกล่ าวจะเกิดผลดี เพราะในการถ่ายใบหน้ ากั บ ซิมการ์ด จะช่วยตามจับผู้ ที่ ก่อเหตุได้ทันท่ว งที
ซึ่งคนที่จะได้รับ ประโยชน์จากการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวก็คือคนในพื้นที่ ทั้งนี้ได้มีข้อสั งเกตสาคัญ คือ
ภาครัฐต้องมีการบังคับใช้ให้ครอบคลุม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อาเภอในจังหวัดสงขลา และต้องปฏิบัติ
ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ส่วนผลลัพธ์ในการดาเนินการตามมาตรการดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนั้น
หากมีผลการวิจัยมารองรับอาจช่วยให้ประชาชนเกิดความเข้าใจต่อรัฐมากขึ้น (“เห็นด้วย “สแกนใบหน้าซิมการ์ด”
แก้ค วามไม่สงบ เผย “กสทช.” ประกาศปี60-คนภาคอีส านก็ทาแล้ ว ,” 2562 ; “จากลงทะเบียนซิมการ์ด
ด้วยระบบตรวจสอบใบหน้าถึงจ่านิว ภารกิจร่วมทั้งส่วนกลางและชายแดนใต้,” 2562)
การลงทะเบี ย นซิ มการ์ด โทรศัพ ท์ เคลื่ อนที่ เป็ น มาตรการหนึ่ งที่ ภ าครัฐ และหน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้อ ง
พยายามแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวเท่านั้น
ที่ มีม าตรการลงทะเบี ย นซิม การ์ ด แม้ แต่ ในต่างประเทศก็มี ด้ ว ยเช่น กั น อาทิ ประเทศเม็กซิโก ก าหนดให้
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ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต้องลงทะเบียนซิมการ์ดระบบเติมเงินเพื่อเปิดใช้งาน แต่หลังจากที่ได้ใช้มาตรการ
ดังกล่าวเป็นเวลา 3 ปี กลับพบว่าไม่สามารถช่วยลดการก่ออาชญากรรมได้ เนื่องจากผู้ใช้บริการขาดแรงจูงใจ
ที่จะให้ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน (ชีวิน สันธิ, 2559)
บทสรุปและข้อเสนอแนะของผู้ศึกษา
จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แม้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายาม
แก้ไขปัญหามาโดยตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี แต่ก็มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นมากถึง 9,985 เหตุการณ์
ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต จานวน 4,011 คน และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ จานวน 10,651 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม
2562) ทั้งนี้จากข้อมูลสถิติประเภทของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากที่สุดเป็นการยิงด้วยอาวุธปืน รองลงมาเป็น
เหตุการณ์ระเบิดโดยเฉพาะระเบิดแบบวาง ถึงแม้เหตุ การณ์ที่เกิดจากการใช้ระเบิดจะเกิดขึ้นน้อยกว่าการใช้
อาวุธปืนแต่การนาระเบิดมาใช้ในการก่อเหตุนั้นมีความรุนแรงและก่อให้เ กิดความสูญเสียมากกว่า ที่สาคัญ
มีแนวโน้มที่จะขยายวงกว้างมากขึ้นไม่เฉพาะแต่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อาเภอในจังหวัดสงขลา
(อาเภอนาทวี, อาเภอจะนะ, อาเภอเทพา และอาเภอสะบ้าย้อย) เท่านั้น
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการระงับ ยับยั้ง เหตุการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคง และความสงบสุขของประชาชน
ในพื้นที่และของรัฐ รวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กองอานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้ออกประกาศขอความร่วมมือจากผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้งาน
อยู่ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อาเภอในจังหวัดสงขลา ซึ่งยังไม่ลงทะเบียนซิมการ์ดด้วย
ระบบตรวจสอบอัตลักษณ์ ต้องไปแสดงตนพร้อมบัตรประจาตัวประชาชน เพื่อลงทะเบียนใหม่ หากไม่ดาเนินการ
จะไม่สามารถใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลขนั้นได้ และเพื่อรองรับมาตรการดังกล่าว สานักงาน กสทช.
จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “2 แชะ อัตลักษณ์ ” ขึ้นมานับเป็นเวอร์ชันที่สามของแอปพลิ เคชันนี้ เพื่อใช้เป็น
เครื่ อ งมื อ ในการลงทะเบี ย นผู้ ใช้ งานซิ มการ์ ดระบบเติ มเงิ น ในการรั กษาความปลอดภั ยให้ กั บ ผู้ ใช้ บ ริ การ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ป้องกันการแอบอ้างการลงทะเบียนเปิดใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเจ้าของชื่อไม่ทราบ
ซึ่งปัจจุบันผู้ที่เปิดใช้บริการซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่ใหม่ทุกรายทั่วประเทศ จะต้องลงทะเบียนด้วยระบบนี้
ไม่ใช่เฉพาะในพื้น ที่จั งหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้ น โดยมี ขั้นตอนการลงทะเบียนในแอปพลิ เคชัน “2 แชะ
อัตลักษณ์ ” 2 ขั้น ตอน คือ ขั้น ตอนที่ 1 ถ่ายภาพหมายเลขซิมการ์ดที่ต้องการลงทะเบียน และขั้นตอนที่ 2
ถ่ายภาพบัตรประจาตัวประชาชนหรือหลักฐานแสดงตนอย่างอื่นของผู้ซื้อซิม เช่น พาสปอร์ตหรือบัตรต่างด้าว
ของผู้ใช้บริการชาวต่างชาติ โดยผู้ให้บริการมีหน้าที่ดูแลและเก็บรักษาข้อมูลตามกฎหมายภายใต้การกากับดูแล
ของสานักงาน กสทช.
มาตรการลงทะเบี ยนซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่ อนที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นมาตรการหนึ่ง
ที่ภ าครัฐและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามรณรงค์และขอความร่วมมือจากประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อาเภอในจังหวัดสงขลา เพื่อป้ องกันการนาซิมการ์ดไปใช้เป็นชนวนจุดระเบิด
แต่ ยั ง มี ข้ อ กั ง วลจากผู้ ใช้ งานโดยเฉพาะประชาชนในพื้ น ที่ ว่ า เป็ น การเลื อ กปฏิ บั ติ หรื อ เป็ น การละเมิ ด
สิทธิมนุษยชนหรือไม่ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าใจถึงระบบการจัดเก็บ
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ข้อมูลว่ามีความปลอดภัยเพียงใด หน่วยงานใดสามารถเข้าถึงข้อมูลได้บ้าง ประการสาคัญต้องมีการประเมินผล
การดาเนินงานตามมาตรการดังกล่าวว่าสามารถลดการก่ออาชญากรรมได้มากน้อยเพียงใด เพื่อให้ประชาชน
เกิดความมั่นใจและมีความเชื่อมั่น ในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลให้มาตรการ
ลงทะเบียนซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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