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สรุปการประชุมศูนยอาเซียนฯ

ครั้งที่ ๑-๔/๒๕๖๑





	 ศูนย์อาเซียนศึกษา	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	 ได้มีการด�าเนินการจัดการประชุม 

เชิงสัมมนาทางวิชาการศนูย์อาเซยีนศกึษาฯ	 เป็นประจ�าทกุปี	 โดยมเีป้าหมายเพือ่เป็นเวททีางวชิาการ 

ให้ผูท้รงคณุวฒุ	ินกัวชิาการ	ผูป้ฏบิตังิาน	และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน	(กองทัพ	รัฐบาล	เอกชน	

และประชาสังคม)	 ได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้	 ทั้งประสบการณ์และองค์ความรู ้

พร้อมทั้งร่วมวิเคราะห์และเสนอแนวทางในประเด็นเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร	์ 

ภายใต้กรอบการประชมุรฐัมนตรกีลาโหมอาเซยีน	(ASEAN	Defence	Ministers’	Meeting:	ADMM)	

	 เอกสารทางวชิาการฉบบันี	้มเีนือ้หาเกีย่วกบัการประชมุเชงิสมัมนาทางวชิาการศนูย์อาเซยีนศกึษาฯ	

ประจ�าปีงบประมาณ	๒๕๖๑	 ซึ่งเป็นการสรุปผลการประชุมฯ	 ในแต่ละคร้ัง	 รวมท้ังส้ิน	 จ�านวน	 

๔	 ครั้ง	 โดยศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	 ในฐานะเลขานุการของ 

ศูนย์อาเซียนศึกษาฯ	 ได้ด�าเนินการสรุปประเด็นส�าคัญ	 และบทวิเคราะห์ทางด้านสภาวะแวดล้อม

ทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทยและชาติสมาชิกอาเซียน	พร้อมทั้งจัดท�าเป็นเอกสารฉบับสมบูรณ์	

(รปูเล่ม)	เพือ่ใช้เป็นฐานข้อมลูส�าหรบัการศกึษา	ค้นคว้า	และเผยแพร่ผลงานของศนูย์อาเซียนศกึษาฯ	

	 ศนูย์อาเซยีนศกึษาฯ	หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า	เอกสารฉบบันีจ้ะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของท่าน	

ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในการก�าหนดและด�าเนินยุทธศาสตร์ 

ของประเทศไทยต่อประชาคมอาเซียน	ต่อไป

ศูนย์อาเซียนศึกษา

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๑๕	มีนาคม	๒๕๖๑

คำ�นำ�

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ



สรุปผลการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาฯ



  หน้า

ค�าน�า	

สารบัญ	

บทสรุปผู้บริหาร	 	 ๑

ประวัติการก่อตั้งศูนย์อาเซียนฯ	หลักการและเหตุผล	ขอบเขต	และการด�าเนินงาน	 ๕

การประชุมฯ	ครั้งที่	๑/๒๕๖๑	 เรื่อง	“การบูรณาการด้านความมั่นคงเพื่อรองรับการพัฒนา	 ๗

						 ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก”	

การประชุมฯ	ครั้งที่	๒/๒๕๖๑	 เรื่อง	“อนาคตของไทยและอาเซียนกับสังคมผู้สูงอายุ”	 ๒๕

การประชุมฯ	ครั้งที่	๓/๒๕๖๑	 เรื่อง	“แนวทางการสร้างความร่วมมือในการพัฒนากิจการ		 ๗๗

									 อุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่เป็นรูปธรรมของอาเซียน”	

การประชุมฯ	ครั้งที่	๔/๒๕๖๑	 เรื่อง	“Cyber	Security:	ภัยคุกคามและความร่วมมือ	 ๙๙

	 ในอาเซียน”	

ภาคผนวก	 	 ๑๒๙

ส�รบัญ

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ



สรุปรวมการประชุมศูนย์อาเซียนฯ ครั้งที่ ๑ – ๔ / ๒๕๖๑



	 ศูนย์อาเซียนศึกษา	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ

ให้เป็นแหล่งค้นคว้า	 วิจัย	 รวบรวมข้อมูล	 และข้อคิดเห็นต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม 

ทางยุทธศาสตร์ของประเทศต่างๆ	 โดยมุ่งเน้นในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นหลัก	 เพ่ือจัดท�า

ข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา	 และเป็นแหล่งข้อมูลให้แก่บุคลากรในกองทัพ	 ซ่ึงในปีงบประมาณ	

๒๕๖๑	มีการจัดการประชุมฯ	จ�านวน	๔	ครั้ง	โดยแต่ละครั้งสามารถสรุปได้ดังนี้

	 การประชุมฯ	ครั้งที่	๑/๒๕๖๑	ภายใต้หัวข้อเรื่อง	“การบูรณาการด้านความมั่นคงเพื่อรองรับ

การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก”	 มีสาระส�าคัญ	 คือ	 รัฐบาลได้เล็งเห็นถึง 

ความส�าคัญของ	“ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก”	จึงได้น�าโครงการฯ	ดังกล่าวมาบรรจุไว้

ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี	และแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ	ฉบับที่	๑๒	โดยมีเป้าหมายเพื่อการสร้าง

ขีดความสามารถในการแข่งขัน	การพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจให้เป็นพื้นที่ฐาน	เศรษฐกิจหลัก

ที่มีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม	 และการพัฒนาต่อยอดพ้ืนที	่ 

๓	 จังหวัดภาคตะวันออก	 (จังหวัดฉะเชิงเทรา	 ชลบุรี	 และระยอง)	 ให้เป็นพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชั้นน�า 

ของเอเชีย	ไทยสามารถน�าบทเรียนจาก	ญี่ปุ่น	เกาหลีใต้	และไต้หวัน	มาปรับใช้เพื่อสร้างให้ประเทศ

ไปสู่การเป็น	 “Thailand	๔.๐”	และเป็นประเทศที่ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง	 โดยการสร้าง

ระบบเศรษฐกิจและความพร้อมให้กับประเทศ	 เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งไปสู่การใช้เทคโนโลยี

และนวัตกรรม	 และมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยามนุษย์ให้สามารถรองรับ	 EEC	 และเป็นเครื่องมือ 

ในการพัฒนาประเทศในอนาคต	 โดยภาครัฐควรบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วน	

ในการเพือ่ขบัเคลือ่นและเตรยีมความพร้อมให้แก่พ้ืนที	่EEC	ในทกุมติิ	ให้มขีดีความสามารถรองรับ 

การพัฒนาที่ยั่งยืน	อีกทั้ง	มีมาตรการรองรับปัญหาต่างๆ	ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

	 การประชุมฯ	 ครั้งที่	 ๒/๒๕๖๑	 ภายใต้หัวข้อเร่ือง	 “อนาคตของไทยและอาเซียนกับสังคม 

ผู้สูงอายุ”	มีสาระส�าคัญ	คือ	แนวโน้มประชากรโลกได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	เนื่องจากการสูงวัย

ของประชากรโลก	 การเพิ่มขึ้นของอายุคาดเฉลี่ย	 การเพิ่มขึ้นของจ�านวนผู้สูงอายุที่ชราภาพท่ีสุด	

การเพิ่มภาระจากโรคไม่ติดต่อ	 การลดลงของจ�านวนประชากรในอีกสองสามทศวรรษข้างหน้า	 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัว	 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท�างานและการเกษียณ	 

การปฏริปูระบบการประกนัสงัคม	และความท้าทายใหม่ด้านเศรษฐกิจ	ส�าหรบัอาเซยีนได้เข้าสูส่งัคม

ผู ้สูงอายุแล้วในปี	 ๒๕๕๘	 โดยเฉพาะสิงคโปร์	 ไทย	 และเวียดนามที่เข้าสู ่งสังคมผู ้สูงอาย	ุ 

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

1จัดทำ�โดย  กองภูมิภ�คศึกษ�ฯ  โทร/โทรส�ร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖

บทสรุปผู้บริห�ร



๓	 อันดับแรกในอาเซียน	 จากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทย	ท�าให้ต้องเผชิญกับผลกระทบต่างๆ	

ได้แก่	 ภาระงบประมาณของประเทศ	 แรงงานไม่มีการออมอย่างเป็นระบบกลายเป็นภาวะพ่ึงพิง 

ในอนาคต	รายได้หลงัเกษยีณไม่เพียงพอต่อการด�ารงชพี	เกดิปัญหาการรกัษาพยาบาล	การให้บรกิาร	

ค่าใช้จ่าย	 การเข้าถึงระบบสุขภาพ	 และผู้ดูแลในระยะยาว	 ปัญหาการขาดแคลนก�าลังแรงงาน 

ในภาคการผลิต	 และรายได้ของประเทศไทยน้อยลง	 ส�าหรับกองทัพต้องเตรียมความพร้อมในการ

รบัมอืกบัสงัคมสงูอาย	ุคอื	ปรบัโครงสร้าง	(Downsizing,	Revise	Threats)	เพิม่ประสทิธภิาพบคุลากร	

(Combat,	CS,	CSS)	ก�าลังพลสงูอาย	ุ(early	retired,	เตรยีมความพร้อมก่อนเกษยีณ)	และปรบัปรงุ

ระเบียบและข้อกฎหมาย

	 การประชมุฯ	ครัง้ท่ี	๓/๒๕๖๑	ภายใต้หัวข้อเรือ่ง	“แนวทางการสร้างความร่วมมอืในการพฒันา

กจิการอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศทีเ่ป็นรปูธรรมของอาเซียน”	 โดยมสีาระส�าคญั	คอื	การด�าเนินการ 

ในกรอบความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกลุ่มอาเซียน	 (ADIC)	 ในปัจจุบัน 

มีความคืบหน้าไปมากโดยเฉพาะในปี	๒๕๖๐	ที่มีการก�าหนดกรอบการด�าเนินงานที่ชัดเจนมากขึ้น	

โดยแนวทางการสร้างความร่วมมือในการพัฒนากิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศร่วมกัน 

ในอนาคตนั้น	 อาเซียนควรวิจัยและพัฒนาในประเด็นที่ประเทศสมาชิกให้ความสนใจร่วมกัน	 เช่น	

อุตสาหกรรมอากาศยาน	 และอุตสาหกรรมทางทะเล	 และความร่วมมือต่างๆ	 ควรเป็นในลักษณะ

โครงการร่วมทั้งฐานการผลิตของภาครัฐและภาคเอกชน	 ส�าหรับประเทศไทยมุมมองของภาครัฐ 

มองว่า	ทศิทางการพฒันาด้านอตุสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย	มกีารเปิดกว้างมากขึน้	เน่ืองจาก

รัฐบาลปัจจุบันได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการพัฒนาวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

เพือ่ใช้ในด้านการป้องกนัประเทศ	โดยได้ยกเรือ่งการพฒันาอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศให้เป็นวาระ

ส�าคญัของรฐับาล	และเป็นครัง้แรกท่ีได้มกีารบรรจปุระเดน็นีไ้ว้ในยทุธศาสตร์ชาต	ิ๒๐	ปี	แผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	 ๑๒	 ส่วนมุมมองของภาคเอกชนมองว่า	 ปัจจัยที่ส่งผลท�าให ้

เกิดปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของภาคเอกชน	คือความไม่ต่อเนื่อง

ของนโยบายภาครัฐ	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยยังไม่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

อตุสาหกรรมป้องกันประเทศในเชงิพาณชิย์เท่าทีค่วร	และกองทพัมค่ีานยิมในการจัดซ้ือหรือน�าเข้า

มากกว่าการผลิตใช้เอง	 ซึ่งหากจะท�าให้การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยมีความ

ก้าวหน้าเพิ่มมากข้ึน	 ภาครัฐจะต้องให้ความส�าคัญกับการสร้างกรอบความร่วมมือระหว่างรัฐและ

เอกชน	 และปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ	 ให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์มากขึ้น	 

มุมมองของภาคการศึกษามองว่าภาคการศึกษาในประเทศไทยยังไม่มีความพร้อมในการพัฒนา
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เทคโนโลยีระดับสูงมากนัก	 ดังนั้น	 ความเป็นไปได้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศใน 

ภาคการศึกษาของไทย	ควรเริ่มจากเทคโนโลยีระดับพื้นฐานก่อน	ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ผลิตจากวัสดุ

อปุกรณ์และทรพัยากรตลอดจนแรงงานในท้องถิน่	มกีารทดลองและปรบัปรงุแก้ไขด้วยตนเอง	และ

ปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่	เช่น	ในพื้นที่ภาคใต้	เป็นต้น

	 การประชุมฯ	 ครั้งที่	 ๔/๒๕๖๑	 ภายใต้หัวข้อเรื่อง	 “Cyber	 Security:	 ภัยคุกคามและ 

ความร่วมมือในอาเซียน”	 มีสาระส�าคัญ	 คือ	 ภัยคุกคามทางไซเบอร์	 (Cyber	 Threats)	 ถือเป็น 

ภยัคกุคามใหญ่หลวงต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิ	ตลอดจนความมัน่คงของประเทศ	ซ่ึงภยัคกุคาม

ทางไซเบอร์	(Cyber	Threats)	ที่ส�าคัญ	ในปี	๒๕๖๑	ได้แก่	(๑)		มัลแวร์เรียกค่าไถ่	(Ransomware)	

(๒)	 DDoS	 Attack	 ซึ่งเป็นการโจมตีที่ใช้เทคนิคของ	 “ดีนายล์	 ออฟ	 เซอร์วิส”	 ในแบบกระจาย	

(Distributed	 Denial	 of	 Service)	 	 หรือ	 ดีดอส	 (DdoS)	 จ�านวนมากเข้าไปควบคุมอุปกรณ	์ 

Internet	 of	 Things	 (IoT)	 (๓)	 การโจมตีบน	 Internet	 of	 Things	 (IoT)	 ได้เปลี่ยนจากโจมตี 

บนคอมพวิเตอร์	มาโจมตผ่ีานมอืถอืเนือ่งจากมีประสิทธภิาพในการป้องกนัภยัน้อยกว่าคอมพิวเตอร์	

และ	 (๔)	 การโจรกรรมข้อมูลและอุปกรณ์	 โดยเฉพาะอุปกรณ์สวมใส่และอุปกรณ์ทางการแพทย	์

อุปกรณ์บันทึกชีวมาตร	 เช่น	 เครื่องติดตามการเต้นของหัวใจและสายรัดบันทึกการออกก�าลังกาย	

เป็นต้น	ด้วยเหตุนี้หน่วยงานต่างๆ	จึงต้องมีการเตรียมการในการรับมือกับภัยคุกคามดังกล่าว	ดังนี้	

ในระดบันโยบาย	ควรมกีารปรบัร่างกฎหมายนานาชาตใิห้มบีทลงโทษผูก้ระท�าผดิทางไซเบอร์	ระดบั

องค์การ	 ควรจัดฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้	 ความเข้าใจด้านความปลอดภัยไซเบอร์ให้แก่บุคลากร	

เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดของคน	(Human	Error)	และระดับผู้ปฏิบัติโดยบุคลากร

ควรระมัดระวังในการรักษาชั้นความลับของทางราชการ	โดยไม่เปิดเผยชั้นความลับในโลกไซเบอร์

	 การประชุมศนูย์อาเซยีนฯ	ทัง้	๔	ครัง้	นบัว่าประสบความส�าเรจ็ตามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้	ทัง้นี้	 

อาจกล่าวได้ว่าการประชมุศนูย์อาเซยีนฯ	เป็นเวทใีนการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างนกัวิชาการ	และ

บุคลากรของกองทัพ	และนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อหน่วยงานด้านความมั่นคง	ซึ่งสามารถที่

จะเป็นประโยชน์ต่อการน�าไปเป็นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณาการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติและ

นโยบายด้านความมั่นคง	 นอกจากนี้	 ยังเป็นประโยชน์ต่อกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นอย่างยิ่ง	

และนับว่าเป็นความส�าเร็จอย่างหนึ่งของความพยายามในการด�าเนินการเก่ียวกับความมั่นคง 

ของชาตบ้ิานเมอืงในทกุมติ	ิเพือ่ให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมทางยทุธศาสตร์ว่าด้วยการผนกึก�าลงั

ป้องกันประเทศ	(UNITED	DEFENCE)	ให้เป็นรูปธรรมสืบไป

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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๑. หลักการและเหตุผล

	 จากการที่ประชาคมโลกต่างเผชิญกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงที่ผันผวนตลอดเวลา	 รวมทั้ง
ภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ล้วนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของแต่ละ
ประเทศในหลากหลายมิติ	 อีกทั้งสถานการณ์ความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ	 ทั่วทุกมุมโลก	 
นับว่าเป็นสิ่งท้าทายท่ีประชาคมโลกจ�าเป็นต้องป้องกันและเตรียมพร้อมเพ่ือให้สามารถรับมือ 
กับเหตุการณ์ดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที	 ท้ังนี้การรับมือต่อภัยคุกคามและความท้าทายต่างๆ	 
ถือว่าเป็นเรื่องยากท่ีแต่ละประเทศ	 จะกระท�าได้โดยล�าพังดังเช่นในอดีต	 จึงน�ามาซ่ึงการแสวงหา 
ความร่วมมือของแต่ละประเทศในกรอบต่างๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือในระดับภูมิภาค	 
ไทยในฐานะประเทศหนึง่ทีอ่ยูใ่นภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	หรอือาเซยีน	รวมทัง้	๙	ชาต	ิได้แก่	
บรูไน	 กัมพูชา	 ฟิลิปปินส์	 อินโดนีเซีย	 สปป.ลาว	 มาเลเซีย	 เมียนมา	 สิงคโปร์	 และเวียดนาม	 
ต่างตระหนักดถีงึความส�าคญัของความร่วมมอืภายใต้กรอบของอาเซยีนเป็นอย่างมาก	น�ามาซึง่การ
แสวงหาแนวทางในการรับมือต่อภัยคุกคามและความท้าทายต่างๆ	 ร่วมกันตลอดระยะเวลา 
ทีผ่่านมา	ดงันัน้	การศกึษาพืน้ฐานของสภาพแวดล้อมทางยทุธศาสตร์ของประเทศต่างๆ	ในภมูภิาคและ
นอกภูมิภาค	 จึงเป็นสิ่งส�าคัญยิ่งในการวางรากฐาน	 เพื่อก่อให้เกิดความตระหนักรู้และความเข้าใจ
ถงึสภาพแวดล้อมของประเทศเพือ่บ้านได้อย่างถ่องแท้	อนัจะน�ามาซ่ึงความสัมพันธ์ท่ีแน่นแฟ้น	และ
สามารถพฒันาความร่วมมอืระหว่างกนัในทุกมติใิห้เกดิขึน้ได้อย่างแท้จรงิ	นอกจากนีย้งัแสดงให้เหน็ถงึ
ความเป็นหน่ึงเดยีวของอาเซยีนท่ามกลางกระแสการเปลีย่นแปลงและความท้าทายใหม่ๆ	ในภมูภิาค
ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
	 ศนูย์อาเซยีนศกึษา	สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ	เป็นหน่วยงานทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยใช้อตัราเพือ่พลาง	
ตามด�าริของ	พลเอก	มงคล	อัมพรพิสิฏฐ์	อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด	เมื่อวันที่	๑๔	ตุลาคม	๒๕๔๐	
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เป็นแหล่งค้นคว้า	วิจัย	รวบรวมข้อมูล	และข้อคิดเห็นต่างๆ	จาก
นักวิชาการ	 ทั้งฝ ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร	 อันเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร  ์
ของประเทศต่างๆ	 โดยมุ่งเน้นในกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติตะวันออกเฉียงใต	้ หรือ
อาเซียนเป็นหลัก	 รวมท้ังจัดท�าข้อเสนอแนะต่อผู ้บังคับบัญชา	 เพื่อประกอบการตัดสินใจ	 
เป็นหน่วยงานที่เป็นแหล่งข้อมูลให้แก่บุคลากรของกองทัพที่สนใจ

ประวัติก�รก่อตั้งศูนย์อ�เซียนศึกษ�
สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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	 ศูนย์อาเซียนศึกษา	 เป็นหน่วยงานข้ึนตรงของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	 มีผู้บัญชาการ
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	 เป็นผู้อ�านวยการ	 โครงสร้างของศูนย์อาเซียนศึกษาประกอบด้วย	
ส่วนบังคับบัญชา	ส่วนวิชาการ	และส่วนธุรการ	โดยพิจารณาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์อาเซียน
ศึกษา	 จากก�าลังพลของกองทัพ	 และนักวิชาการฝ่ายพลเรือน	 ซ่ึงในอัตราการจัดโครงสร้างของ 
ศูนย์อาเซียนศึกษา	 ได้ก�าหนดภารกิจหลักส�าคัญ	 คือ	 ให้มีหน้าท่ีศึกษา	 วิจัย	 และเสนอแนะ 
งานด้านยุทธศาสตร์เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน	รวมทั้งเรื่องอื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่
	 ๑)	 ศึกษาพิจารณา	วัตถุประสงค์	นโยบาย	และยุทธศาสตร์ของประเทศอื่นๆ	ที่มีผลต่อ
ความมั่นคงแห่งชาติของประเทศไทย
	 ๒)	 วางแผนและด�าเนนิการเกีย่วกบัการเชญิและการแต่งตัง้ผูท้รงคณุวฒุ	ิและผูเ้ชีย่วชาญ
ในสาขาต่างๆ	ร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ
	 ๓)	 วางแผนและด�าเนินการเกี่ยวกับการดูกิจการภายในประเทศและต่างประเทศ
	 ๔)	 ประสานงานกับส่วนราชการ	และบุคคลอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง
	 ๕)		ร่วมท�าการวิจัย	 และประสานงานการวิจัยกับสถาบันที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ	ตามที่ได้รับอนุมัติ	โดยค�านึงถึงวัตถุประสงค์แห่งชาติ
	 ๖)	 เผยแพร่ผลงานการวิจัยและข้อมูล	 ตลอดจนเอกสารการวิจัยตามความเหมาะสม 
แก่ส่วนราชการ	และบุคคลที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งการติดตามผลงานการวิจัยของศูนย์อาเซียนศึกษา

๓. การด�าเนินการ
	 กองภูมิภาคศกึษา	ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์	สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ	ท�าหน้าทีฝ่่ายเลขานกุารฯ	
ด�าเนินการจัดประชมุในแต่ละปี	 ซึง่ในปีงบประมาณ	๒๕๖๑	มกีารจดัการประชมุฯ	 จ�านวน	๔	ครัง้	 
โดยลักษณะการประชุมฯ	 จะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการฝ่ายพลเรือน 
กับผู้บังคับบัญชา	 และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองบัญชาการกองทัพไทย	 รวมทั้งสรุปผลการ 
ประชมุฯ	รายงานต่อผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ	และผูบ้งัคบับญัชาชัน้สงู	และแจกจ่ายเอกสารทางวชิาการ
ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาใช้ประโยชน์
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๑. หลักการและเหตุผล
	 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ	 เมื่อวันที่	 ๓๑	 ธันวาคม	 ๒๕๕๘	 ส่งผลท�าให้
ประเทศไทยต้องมกีารเร่งพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศเพิม่มากขึน้	เพือ่รองรบัการขยายตวั
ทางด้านเศรษฐกิจ	 อันมีผลสืบเนื่องมาจากการเป็นประชาคมอาเซียน	 ซึ่งโดยรัฐบาลได้มีแนวคิด 
ทีจ่ะจดัตัง้	“เขตเศรษฐกจิพเิศษ”	ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดน	ได้แก่	อ�าเภออรญัประเทศ	จงัหวดัสระแก้ว,	
อ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตาก,	อ�าเภอแม่สาย	จังหวัดเชียงราย,	และจังหวัดมุกดาหาร	เป็นต้น	
	 “เขตเศรษฐกิจพิเศษ”	 คือ	 บริเวณเขตพื้นที่ที่รัฐบาลไทยก�าหนด	 หรือจัดตั้งข้ึนมาเป็น 
การเฉพาะโดยถูกต้องตามกฎหมาย	 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม	 สนับสนุน	 อ�านายความสะดวก	
และการให้สิทธิพิเศษ		บางประการให้แก่นักลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ	ที่เข้ามาด�าเนิน
กิจกรรมต่างๆ	ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ	เช่น	การก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรม	
การท�าพาณิชยกรรม	การให้บริหาร	ฯลฯ	
	 การเป็นประชาคมอาเซียนได้ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางในทุกมิติและทุกภาคส่วน 
ของประเทศไทย	เนื่องจากเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	และการเชื่อมโยงภายในภูมิภาค	อีกทั้ง	
ยังท�าให้เกิดความร่วมมือในลักษณะต่างๆ	 เช่น	 กรอบความร่วมมือในฝั่งตะวันออกอย่างกรอบ 
ความร่วมมือลุ่มน�้าโขง	(GMS)	และกรอบความร่วมมือเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ	เป็นต้น	ซึ่งล้วนเป็น
ปัจจยัส�าคญัทีผ่ลกัดนัให้ประเทศไทยจ�าเป็นต้องมกีารพฒันา	 “ระเบยีงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก	
(Eastern	Economic	Corridor:	EEC)”	เพื่อส่งเสริมการลงทุนและเป็นประตูรองรับการเชื่อมโยง
ต่างๆ	ที่จะเกิดขึ้น
	 รฐับาลไทยมนีโยบายส่งเสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิ	และเพิม่ศักยภาพในการแขง็ขนัของประเทศ	
โดยการส่งเสริมการค้า	การลงทุน	กระบวนการผลิต	การบริการทางเทคโนโลยีระดับสูง	ฯลฯ	และ
เห็นว่าพืน้ทีภ่าคตะวนัออกมีความเหมาะสมทีจ่ะพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกจิพิเศษตามนโยบายดังกล่าว	
เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว	มีความพร้อมด้านการคมนาคมขนส่ง	ทั้งทางอากาศ	ทางเรือ	และทางบก	

ก�รประชุมเชิงสัมมน�ท�งวิช�ก�รศูนย์อ�เซียนศึกษ�ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

เรื่อง “ก�รบูรณ�ก�รด้�นคว�มมั่นคงเพื่อรองรับก�รพัฒน�

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภ�คตะวันออก” 

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ณ ห้องเรียนบัณฑิตวิทยาลัย ๑ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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อกีทัง้อยูใ่นระยะทีส่ามารถเช่ือมต่อกบักรงุเทพฯ	และส่วนอืน่ของประเทศได้อย่างสะดวก	นอกจากนี ้
พืน้ทีภ่าคตะวนัออกยงัสามารถปรบัปรงุระบบสาธารณปูโภค	และโครงสร้างพ้ืนฐานได้อย่างประหยดั
และมปีระสทิธภิาพ	จงึได้มกีารอนมุตัใิห้จดัท�าโครงการพัฒนาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก	
(Eastern	 Economic	 Corridor:	 EEC)	 ขึ้น	 ซ่ึงโครงการฯ	 ดังกล่าวเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ 
ภายใต้ไทยแลนด์	 ๔.๐	 ซึ่งมีการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ต่อยอดความส�าเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก	 (Eastern	 Seaboard)	 โดยส�านักงานเพ่ือการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก	 (สกรศ.)	 มีเป้าหมายท่ีจะเติมเต็มภาพรวมในการส่งเสริมการลงทุน	 ซ่ึงจะเป็นการ 
ยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ	 เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน	 และท�าให้เศรษฐกิจ 
ของประเทศไทยเติบโตมากยิ่งขึ้น	 โดยในระยะแรกจะเป็นการพัฒนาพื้นที่ในเขต	๓	 จังหวัด	 คือ	
จังหวัดชลบุรี	 จังหวัดระยอง	 และจังหวัดฉะเชิงเทรา	 ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 
เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 ผ่านกลไก 
การบริหารจัดการภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการนโยบายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออกซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
	 ด้วยแนวคิดของรัฐบาลไทยที่ต้องการให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในพื้นที่	 
เช่น	 การให้สิทธิในการเช่าที่ดิน	 หรืออสังหาริมทรัพย์เป็นระยะเวลานาน	 การอ�านวยความสะดวก
ในการน�าช่างฝีมอื	ผูบ้รหิาร	ผูเ้ชีย่วชาญ	หรอืผูช้�านาญการ	ซึง่เป็นบคุคลต่างด้าวเข้ามาและอยูอ่าศยั
ในประเทศไทย	 การให้สิทธิในการถือครองเงินตราต่างประเทศเป็นระยะเวลานานกว่าที่ก�าหนดไว้
ตามกฎหมาย	รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร	(One	Stop	Service)	เพื่ออ�านวย
ความสะดวกให้แก่นักลงทุนในการประกอบกิจการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 
(Eastern	Economic	Corridor:	EEC)	เป็นต้น	คณะกรรมการนโยบายพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษภาค
ตะวันออก	 จึงได้มีการก�าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของกิจการ	 และสิทธิ
ประโยชน์ทีนั่กลงทนุจะได้รบั	เพือ่เป็นฐานข้อมลูประกอบการพจิารณาให้แก่นกัลงทนุทีส่นใจเข้ามา
ลงทุนในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา	 จังหวัดชลบุรี	 และจังหวัดระยอง	 โดยเฉพาะการลงทุนในภาค
อุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต	 (New	 Growth	 Engine)	 
อันประกอบไปด้วย	 อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	 (Next-Generation	 Automotive),	
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	 (Smart	 Electronics),	 การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพ	(Affluent,	Medical	and	Wellness	Tourism),	อาหารแห่งอนาคต	(Food	for	the	
Future),	 เครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์	 (Automation	and	Robotics),	 การบิน	 (Aviation),	
เคมีชีวภาพและปิโตรเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 (Biochemical	 and	 Eco-friendly	 
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Petrochemical),	ดิจิทัล	(Digital),	การแพทย์ครบวงจร	(Medical	Hub),	และกิจการสนับสนุน
การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 ได้แก่	 กิจการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
พื้นฐานและโลจิสติกส์,	 กิจการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว,	 กิจการวิจัยพัฒนา,	 และกิจการบริการ
สนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยี
	 ด้วยวิสัยทัศน์อันยาวไกลของประเทศไทย	 ที่ต้องการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออกครั้งใหญ่ข้ึนอีกครั้งนั้น	 เนื่องมาจากสภาวการณ์ทางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคและ
ของโลกมีการเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็	โดยเฉพาะอย่างยิง่การเกดิขึน้ของประชาคมอาเซยีนทีม่ี
ประชากรกว่า	 ๖๐๐	 ล้านคน	 มีการเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตระหว่างประเทศสมาชิกฯ	 ในภูมิภาค	
ตลอดจนการพฒันาด้านการคมนาคมขนส่งในช่วง	๑๐	ปี	ทีผ่่านมานี	้ซ่ึงมโีครงข่ายเช่ือมโยงจนท�าให้
ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางทางด้านคมนาคมของอาเซียน	 อีกทั้งในอนาคตจะมีการพัฒนา 
เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก	 (East-West	 Economic	 Corridor:	 EWEC)	 
ที่จะพัฒนาการเส้นทางคมนาคมให้มีการเชื่อมโยงมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดีย 
เข้าด้วยกัน	 ยิ่งท�าให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญในการคมนาคมขนส่ง	 การผลิต	
และการบริการของอาเซียนและเอเชีย
	 การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 (Eastern	 Economic	 Corridor:	 EEC)	 
มีความโดดเด่นในเรื่องของการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงที่ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย	 และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย	และยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต
ของอาเซยีนอย่างแท้จริง	ซึง่สามารถตอบโจทย์แผนยทุธศาสตร์ไทยแลนด์	๔.๐	และยงัเป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอีก	 ๒๐	 ปีข้างหน้า	 
ทั้งการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมท่ีส�าคัญของอาเซียน	 เป็นจุดขนส่งและกระจายสินค้า	 เป็นท่ีตั้ง
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต	เป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค	ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญของ
อาเซียนและเอเชีย	
	 ฉะน้ัน	ศูนย์ศกึษายทุธศาสตร์	สถาบันวชิาการป้องกนัประเทศ	มองว่าถึงแม้ว่าระเบยีงเศรษฐกจิ
พิเศษภาคตะวันออก	(Eastern	Economic	Corridor:	EEC)	จะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วจนท�าให้
ประเทศไทยกลายเป็นศนูย์กลางทางด้านเศรษฐกจิของอาเซียนและเอเชียในอนาคตอนัใกล้	แต่ส่ิงท่ี 
หน่วยงานด้านความมัน่คงต้องตระหนกัถงึเช่นกนั	คอื	ภยัคกุคามความมัน่คงรปูแบบใหม่ทีจ่ะเข้ามา
พร้อมกบัการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก	ซึง่ความท้าทายของปัญหานี	้จงึอยูท่ีว่่าทกุภาคส่วน
จะมีการบูรณาการความร่วมมือกันอย่างไร	 เพื่อรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม ่
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ที่แฝงตัวมากับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 ซึ่งผลการประชุมฯ	 ครั้งนี้	 
จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน	 ในการน�าไปใช้เป็นแนวทาง 
ในการพัฒนานโยบาย	 ยุทธศาสตร์	 และแผนการปฏิบัติ	 ตลอดจนแผนงาน	 หรือโครงการต่างๆ	 
ที่เกี่ยวข้อง	อันจะน�าสู่การเพิ่มพูนความพร้อมให้แก่ประเทศไทยต่อไป

๒. ประเด็นที่น่าสนใจ
	 ภมูริฐัศาสตร์ของประเทศไทยน้ัน	ตัง้อยูใ่นจดุยุทธศาสตร์ทีด่ท่ีีสดุของภมูภิาคอาเซยีน	สามารถ
เชื่อมโยงไปยังประเทศจีนและอินเดีย	 ซึ่งเป็นตลาดบริโภคขนาดใหญ่และมีอัตราการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจสูง	นอกจากนี้	ทั้ง	๓	จังหวัดภาคตะวันออก	(จังหวัดฉะเชิงเทรา	ชลบุรี	และระยอง)	
ยงัเป็นฐานการผลติอตุสาหกรรมทีส่�าคัญของประเทศ	ได้แก่	อตุสาหกรรมปิโตรเคม	ีและอตุสาหกรรม
ยานยนต์/ชิ้นส่วน	อีกทั้ง	มีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญ	ประกอบด้วย	ท่าเรือพาณิชย์
แหลมฉบัง	ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด	ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	(มอเตอร์เวย์)	รถไฟทางคู่	
และสนามบินอู่ตะเภา	 มีเมืองพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก	 รวมทั้ง	 ยังมีพื้นที ่
เพียงพอส�าหรับรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม	 ที่สามารถพัฒนาต่อยอดสู่การเป็น	
“ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	(Eastern	Economic	Corridor:	EEC)”	เพื่อให้เป็นพื้นที่
เศรษฐกิจช้ันน�าของภูมิภาคอาเซียน	 และรองรับการพัฒนาเส ้นทางระเบียงเศรษฐกิจ 
แนวตะวันออก-ตะวันตก	(East-West	Economic	Corridor:	EWEC)	ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

๓. วัตถุประสงค์
	 ๓.๑	 เพ่ือให้ความรูแ้ละสร้างความตระหนกัรูเ้กีย่วกบั	“ระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก	
(Eastern	Economic	Corridor:	 EEC)”	ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ส�าคัญในการสนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนั	การขยายตวัทางเศรษฐกจิของประเทศ	 รวมทัง้การยกระดับคณุภาพชวีติ 
และรายได้ของประชาชนในพื้นที่
	 ๓.๒	 เพื่อศึกษาองค์ประกอบของปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวนัออกให้มศีกัยภาพ	และมปีระสทิธภิาพในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิอย่างเป็นระบบ	ต่อเน่ือง	
และยั่งยืน	 โดยสามารถรองรับการขยายตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นสูงและระบบโลจิสติกส์	 ซ่ึงมี
บทบาทส�าคัญต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย	 เพื่อให้เป็นพื้นที่
เศรษฐกิจชั้นน�าของภูมิภาคอาเซียน
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	 ๓.๓	 เพือ่ค้นหาแนวทางในการบรูณาการความร่วมมอืด้านการป้องกันผลกระทบด้านความมัน่คง
ในมิติต่างๆ	 (การเมืองและความมั่นคง	 เศรษฐกิจ	 สังคมและวัฒนธรรม)	 ในบริเวณพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	 และสามารถรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจทีจ่ะเกิดขึน้ในอนาคต	ทัง้การเป็นศนูย์กลางอตุสาหกรรมชัน้สูงและระบบโลจิสติกส์ภมูภิาค
อาเซียนและเอเชีย

๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	 ๔.๑	ทราบถงึรายละเอยีดของข้อมลูและมีความตระหนกัรู้เกีย่วกบั	“ระเบยีงเศรษฐกจิพิเศษ
ภาคตะวนัออก	(Eastern	Economic	Corridor:	EEC)”	ซึง่เป็นจดุยทุธศาสตร์ส�าคญัในการสนบัสนนุ
การเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนั	การขยายตัวทางเศรษฐกจิของประเทศ	รวมท้ังการยกระดับ
คุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชนในพื้นที่
	 ๔.๒	ทราบถึงองค์ประกอบของปัจจัยท่ีช่วยส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวนัออกให้มศีกัยภาพ	และมปีระสทิธภิาพในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิอย่างเป็นระบบ	ต่อเน่ือง	
และยั่งยืน	 โดยสามารถรองรับการขยายตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นสูงและระบบโลจิสติกส์	 ซ่ึงมี
บทบาทส�าคัญต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย	 เพื่อให้เป็นพื้นที่
เศรษฐกิจชั้นน�าของภูมิภาคอาเซียน
	 ๔.๓	แนวทางในการบูรณาการความร่วมมอืด้านการป้องกนัผลกระทบด้านความมัน่คงในมติิ
ต่างๆ	(การเมอืงและความมัน่คง	เศรษฐกจิ	สงัคมและวฒันธรรม)	ในบรเิวณพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวนัออกให้มปีระสทิธิภาพเพิม่มากข้ึน	และสามารถรองรบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิทีจ่ะเกิด
ขึ้นในอนาคต	 ทั้งการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชั้นสูงและระบบโลจิสติกส์ภูมิภาคอาเซียนและ
เอเชีย

๕. สรุปการบรรยายของวิทยากร
 ๕.๑ นางสาวสุนิสา บุณโยภาส ผู้อ�านวยการส�านักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนา
พื้นที่ ส�านักพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สรุปการบรรยายได้	ดังนี้
	 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตแิละการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก	
(EEC)	ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	๑๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)	มีเป้าหมาย
เพื่อการสร้างพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้มีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม	พร้อมทั้งน้อมน�าหลัก	“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	มาเป็นปรัชญาน�าทางในการ
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พัฒนาประเทศ	 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง	 
เกิดภูมิคุ้มกัน	 และมีการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสม	 ส่งผลให้การพัฒนาประเทศ 
สู่ความสมดุลและยั่งยืน	
	 โดยความเช่ือมโยงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	 ๑๒	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 –	
๒๕๖๔)	 กับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกมีความสอดคล้องกัน	 โดยเฉพาะ
ยุทธศาสตร์ที่	 ๙	 การพัฒนาภาคเมือง	 และพื้นที่เศรษฐกิจ	 โดยมีแนวทางการพัฒนาส�าคัญ	 
ประกอบด้วย	 (๑)	 การพัฒนาภาค	 โดยพัฒนาภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง	
พฒันาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืให้หลดุพ้นจากความยากจนสูเ่ป้าหมายการพึง่ตนเอง	พฒันาภาคกลาง
เป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน�าพัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ท่ีหลากหลาย	 (๒)	 การพัฒนาเมือง	
อาทิ	 พัฒนาสภาพแวดล้อม	 เมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่	 และ	 (๓)	 การพัฒนา 
พืน้ทีเ่ศรษฐกิจ	อาท	ิพฒันาฟ้ืนฟพูืน้ทีบ่รเิวณชายฝ่ังทะเลตะวนัออกให้เป็นฐานการผลิตอตุสาหกรรม
หลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล	มีประสิทธิภาพ	สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่	พัฒนา
พืน้ทีเ่ศรษฐกิจใหม่บรเิวณชายแดนเป็นประตเูศรษฐกจิเชือ่มโยงกบัประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโต
อย่างยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม	 ซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมายของแผนงานการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่ต้องการพัฒนาต่อยอดสามจังหวัดภาคตะวันออก	 ได้แก่	 จังหวัด
ฉะเชิงเทรา	ชลบุรี	และระยอง	ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจชั้นน�าของเอเชีย	และยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขนัของประเทศ	ซึง่ความสอดคล้องของเป้าหมายร่วมกนัดงักล่าว	ท�าให้เกดิความเชือ่มโยงกัน
ในการขับเคลื่อนแผนงานไปสู ่การปฏิบัติ	 ผ่านแนวทางการพัฒนาจังหวัด	 ภาค	 และเมือง	 
ที่ก�าหนดพื้นที่เป้าหมาย	 สาขาการผลิตและบริการเป้าหมายที่ชัดเจน	 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติและก�ากับให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่	 จังหวัด	ภาค	และเมือง	 เกิดผลสัมฤทธิ์และ
สอดคล้องกับเป้าหมายรวมของการพัฒนาประเทศต่อไป
	 ความเป็นมาของการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก	(Eastern	Economic	Corridor:	
EEC)	 น้ัน	 กล่าวคือ	 การลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจคร้ังใหญ่ในประวัติศาสตร์ 
ของประเทศไทย	เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี	๒๕๒๔	ซึ่งรัฐบาล	ณ	ขณะนั้น	น�าโดย	พลเอก	เปรม	ติณสูลานนท์	
นายกรฐัมนตร	ีได้มกีารส�ารวจแหล่งพลงังานปิโตรเลยีมในอ่าวไทย	และพบว่ามีพืน้ทีบ่รเิวณอ่าวไทย
มแีหล่งก๊าซธรรมชาต	ิซึง่มคีวามคุม้ค่าในการลงทุนเชงิพาณชิย์	รัฐบาลในยคุสมยันัน้	จึงได้มกีารริเร่ิม
โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก	 หรือ	 “อีสเทิร์นซีบอร์ด”	 (Eastern	 Sea	 board	 
Development	Program:	ESB)	ขึ้น	โดยประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุค	“โชติช่วงชัชวาล”	และ
ให้ถือเป็นวาระแห่งชาติ	 โดยก�าหนดให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันพัฒนา	 
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ซึ่งโครงการฯ	ดังกล่าวมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้วยวงเงินสูงถึง	๓	แสนล้านบาท	ที่ส�าคัญ	คือ	
การสร้างท่าเรือพาณิชย์น�้าลึกแห่งแรกของประเทศไทย	ในบริเวณพื้นที่แหลมฉบัง	จังหวัดชลบุรี	
	 การพัฒนาในครั้งนั้นได้ส่งผลท�าให้พื้นที่โครงการอีสเทิร์นซีบอร์ด	 กลายเป็นฐานการผลิต 
ที่ส�าคัญของประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบัน	 ซึ่งมีเงินลงทุนจากภาคเอกชน	 คิดเป็นมูลค่ากว่า	 
๑.๙	ล้านล้านบาท	 (ร้อยละ	๓๖	ของประเทศ)	และน�าไปสู่การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม	๒๙	แห่ง	
มูลค่าการลงทุนกว่า	๑.๗๖	ล้านล้านบาท	มีโรงงาน	๓,๗๘๖	แห่ง	มีโรงกลั่นน�้ามันขนาดใหญ่	๕	แห่ง	
มีโรงผลิตไฟฟ้า	๒๐	แห่ง	การลงในลักษณะดังกล่าวท�าให้พื้นที่แหลมฉบัง	จังหวัดชลบุรี	กลายเป็น
ฐานการผลิตระดับโลกทางด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมี	มีขนาดใหญ่เป็น	๑	 ใน	๕	ของเอเชีย	และ
เป็นศนูย์กลางการผลติยานยนต์และชิน้ส่วนยานยนต์ท่ีส�าคญัของภมูภิาค	ซ่ึงคดิเป็นมลูค่าการลงทุน
กว่า	๔๓๗,๕๐๐	ล้านบาท	นับเป็นการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค	ที่ท�าให้ภาคตะวันออกของ
ประเทศไทยกลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจส�าคัญของประเทศมาจนถึงปัจจุบัน
	 แผนการพัฒนาพื้นที่	EEC	(๒๕๖๐	-	๒๕๖๔)	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ	ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาพื้นที่	EEC	ได้แก่	“พื้นที่ภาคตะวันออกให้เป็น
เขตเศรษฐกิจชั้นน�า	 สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ”	 โดยมี
วัตถุประสงค์	๔	ประการ	คือ	(๑)	เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	(๒)	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 โดยเฉพาะด้านขนส่ง	 การพัฒนาเมือง	 สาธารณสุข	 และ 
สิ่งแวดล้อม	(๓)	อ�านวยความสะดวกและให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ลงทุน	และ	(๔)	ส่งเสริมการลงทุน
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง	และการท่องเที่ยว
	 โดยมีแนวทางในการพัฒนา	 ได้แก่	 (๑)	 พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง	 
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและสอดคล้องกับศกัยภาพของพืน้ที	่(๒)	พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานการขนส่ง
เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้น	 (๓)	 ให้สิทธิ
ประโยชน์และสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อดึงดูดอุตสาหกรรมเป้าหมาย	 (๔)	 พัฒนาสภาพแวดล้อม
เมืองส�าคัญของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่	 เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม	 (๕)	 พัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐานและบริการทางสังคม	 และสิ่งแวดล้อม 
ที่ได้มาตรฐาน
	 ส�าหรบัแผนงานงบประมาณในลกัษณะบูรณาการเชิงยทุธศาสตร์	การพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิ
ภาคตะวันออก	 ในปี	 ๒๕๖๑	 นั้น	 มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	 ให้มี
โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ		สังคม		สิ่งแวดล้อม	ที่มีศักยภาพและเพียงพอ	โดยสนับสนุนการ
พฒันาอุตสาหกรรมศกัยภาพทีใ่ช้เทคโนโลยขีัน้สงู	การท่องเทีย่วและบรกิาร		การจดัท�าผงัพืน้ทีแ่ละ

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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พัฒนาระบบสาธารณูปโภค	 สาธารณูปการ	 พัฒนาศักยภาพด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์		 
ด้านสงัคม	ตลอดจนการจดัการสิง่แวดล้อมเมอืงเพือ่พร้อมรบัการเปลีย่นแปลง	รวมทัง้เผยแพร่ข้อมลู
แก่นักลงทุนและประชาชนในพื้นที่	โดยมีวงเงิน	๖,๙๓๘.๓๓	ล้านบาท	แบ่งเป็น	๔	แนวทาง	ได้แก่	
	 แนวทางที่	 ๑	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านเศรษฐกิจ	 อุตสาหกรรม	 นวัตกรรม	 
การท่องเที่ยว	การประชาสัมพันธ์	และการส่งเสริมการลงทุน	
	 แนวทางที่	๒	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม	และระบบโลจิสติกส์	
	 แนวทางที่	๓	พัฒนาเมือง	สาธารณูปโภค	สาธารณูปการ	สิ่งแวดล้อมเมือง	
	 แนวทางที่	๔	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านสังคม	และความมั่นคง	
	 ทัง้นีห้น่วยงานท่ีเกีย่วข้อง	เช่น	กระทรวงคมนาคม	กระทรวงสาธารณสขุ	กระทรวงอตุสาหกรรม	
กองทัพเรือ	 กรมโยธาธิการและผังเมือง	 การรถไฟแห่งประเทศ	 การประปาส่วนภูมิภาค	 และ 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	(กนอ.)
	 ผลกระทบต่อไทยนั้น	รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวร้อยละ	๖	ต่อปี	
โดยจะต้องก้าวสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วในปี	๒๕๗๕	รวมทั้งผลักดันนโยบาย	Thailand	๔.๐	
ให้เกิดผลอย่างแท้จริง	 และเป็นโอกาสส�าคัญท่ีจะแสดงให้ท่ัวโลกเห็นว่า	 รัฐบาลไทยพร้อมร่วมมือ
กับนักลงทุนทั่วโลก	อย่างมีกติกา	และเป็นธรรม	โดยผลกระทบด้านบวกต่อไทย	มีดังนี้
	 ๑)	 ด้านนโยบาย	ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริม	การลงทุนและการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
	 ๒)	 ด้านกฎหมาย	ที่ชัดเจน	เข้าใจได้ง่าย	สนับสนุนการลงทุน	และเอื้ออ�านวยต่อการด�าเนิน
ธุรกิจข้ามชาติ
	 ๓)	 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันทั้งระบบ	(ถนน	ราง	เรือ	และอากาศ)
	 ๔)		ด้านสิทธิประโยชน์	 ผู ้เข้ามาลงทุนจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี	 และการอ�านวย 
ความสะดวก
	 ๕)	 ด้านการวิจัยและพัฒนา	 เป็นการสนับสนุนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของ 
ภาคเอกชน	อ�านวยความสะดวกให้แก่	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง	และนักวิจัย	
	 ๖)	 อุตสาหกรรมเป้าหมาย	 มีฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่อง	 และมาตรการส่งเสริม 
การรวมกลุ่ม	(Cluster)	ตลอด	Supply	Chain
	 อย่างไรก็ตาม	 แม้การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 (EEC)	 จะเป็นการสร้าง
โครงข่ายการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ทั้งระบบถนน	 ระบบราง	 ท่าเรือ	 และ 
ท่าอากาศยาน	 แต่ในทางกลับกันการพัฒนาดังกล่าวก็ส่งผลกระทบในมิติต่างๆ	 ซ่ึงอาจก่อให้เกิด
ปัญหาต่อประชาชนในพื้นที่ในอนาคต	 เช่น	 การรองรับประชากรแฝงที่จะเข้ามาท�างานในพื้นที่ 
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เพิ่มมากขึ้น	ปัญหาด้านยาเสพติด	ปัญหาการกระทบกระทั่งระหว่างภาคประชาชนในพื้นที่กับภาค
อุตสาหกรรมที่เป็นมาอย่างต่อเน่ือง	 ปัญหาทางด้านส่ิงแวดล้อม	 ปัญหามลพิษทางอากาศ	 รวมทั้ง
การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับในโครงการฯ	 ดังกล่าว	 เป็นต้น	
นอกจากนี	้ยงัพบข้อมลูเกีย่วกบัเสยีงสะท้อนของผูท้ีม่ส่ีวนได้ส่วนเสยีในพืน้ที	่อนัเกิดจากโครงสร้าง
พื้นฐานที่เป็นระบบถนนในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	(EEC)	ได้แก่	จังหวัดยังขาด
ความพร้อมในการรองรับระบบเชือ่มโยงการขนส่งขนาดใหญ่	 ซ่ึงปัญหาดังกล่าวหากไม่ได้รับการแก้ไข	 
อาจกลายเป็นอุปสรรคในกระบวนการพัฒนาเพื่อไปสู่เป้าหมายตามที่รัฐบาลได้วางไว้ในอนาคต

 ๕.๒ นายเจรญิชยั ประเทอืงสุขศร ีประธานคณะท�างานโครงการลงทนุ ส�านกังานเพ่ือการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก สรุปการบรรยายได้	ดังนี้
	 รัฐบาลของ	 พลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 มีนโยบายมุ่งเน้นการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ	 
เพื่อสร้างให้ประเทศไทยไปสู่การเป็น	 “Thailand	๔.๐”	 และเป็นประเทศที่ก้าวข้ามกับดักรายได้
ปานกลาง	 จงึได้เหน็ชอบให้มกีารด�าเนนิการโครงการ	 “การพัฒนาเขตเศรษฐกจิพิเศษภาคตะวนัออก	
(Eastern	Economic	Corridor	Development:	EEC)”	เพื่อส่งเสริมให้	๓	จังหวัดภาคตะวันออก
ของประเทศไทย	(จังหวัดฉะเชิงเทรา	ชลบุรี	และระยอง)	เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ทันสมัยที่สุดใน
อาเซียน	 โดยหัวใจส�าคัญของการพัฒนา	 คือ	 การลงทุนเพื่อสร้างโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง 
และโลจิสตกิส์ท่ีสมบูรณ์ระหว่างระบบถนน	ระบบราง	 ท่าเรอื	และท่าอากาศยาน	และเพือ่ด�าเนนิการ 
ดงักล่าว	จงึได้มกีารจดัตัง้	“คณะกรรมการบรหิารการพฒันาพืน้ทีใ่นเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ”	(คบพ.)	
ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	 ว่าด้วยการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	
พ.ศ.๒๕๕๘	 ได้ด�าเนินการให้จัดท�า	 (ร่าง)	 พระราชบัญญัติพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	 พ.ศ.	 ...	 
มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	 โดยใช้เทคโนโลยีระดับสูง 
ในการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าและบริการ	โดย	
	 ๑)		 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้มีศักยภาพ	 และมี
ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ	 ต่อเนื่อง	 และยั่งยืน	 เพ่ือรองรับ 
กลุม่อตุสาหกรรมเป้าหมายทีจ่ะมบีทบาทต่อการยกระดับความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทย 
ในอนาคต
	 ๒)	 ส่งเสรมิให้เกิดการบูรณาการด้านโครงสร้างพืน้ฐาน	ระบบคมนาคม	ระบบการขนส่งและ
การอ�านวยความสะดวกในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ 
ให้ทันต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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	 ๓)	 ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและสิ่งอ�านวยความสะดวก	 เพ่ือยกระดับมาตรฐานชีวิตความ
เป็นอยู่และมีความทันสมัยในระดับนานาชาติ
	 ๔)		 ส่งเสริมการน�าแนวคิดการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร	 (One	 Stop	 Service)	 
มาปรับใช้ในการบริการของภาครัฐ	โดยรวมในจุดเดียวและมีเอกภาพในการบริหารจัดการ
	 ซึ่งการยกระดับคุณภาพชีวิต	 และความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่	 ตลอดจนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม	และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม	
	 แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก	 (EEC)	ทีผ่่านมา 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยชะลอตัวลง	 จนท�าให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีติดอยู่
ในกับดักรายได้ปานกลาง	แม้ว่าในปี	๒๕๕๔	ธนาคารโลกได้ประกาศให้ประเทศไทยได้เลื่อนฐานะ
จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับต�่า	 (Lower	Middle	 Income	 Country)	 สู่ประเทศที่มี 
รายได้ปานกลางระดับสูง	(Upper	Middle	Income	Country)	แต่ปัญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยท่ีไม่มีการปรับตัวมาเป็นเวลานาน	 จนส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทยลดลง	 การพึ่งพาการส่งออกในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เหมอืนในอดตีท่ีผ่านมานัน้	กไ็ม่สามารถท�าให้เกิดการขยายตัวได้มากข้ึน	และยงัต้องเผชญิกบัปัญหา
การส่งออกสินค้าบางกลุ่มลดลง	 หรือหดตัวลง	 จากปัญหาการไม่สามารถแข่งขันกับสินค้าของ 
ประเทศอื่นๆ	 ในตลาดโลกได้	 ผู ้ผลิตไม่สามารถพัฒนาสินค้าที่ตอบสนองต่อความต้องการ 
ทางเทคโนโลยีแลความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้	 อีกทั้งต้นทุน 
ด้านแรงงานและด้านอื่นๆ	 ที่เคยเป็นจุดแข็งของประเทศไทยก็เพิ่มสูงขึ้น	 ขณะที่ทักษะฝีมือ 
ของแรงงานยังพัฒนาตามไม่ทัน	 นอกจากนี้การลงทุนท่ีเคยเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจก็ลดลงกว่าในอดีตมาก
	 จากประสบการณ์ของต่างประเทศที่ก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง	คือ	ญี่ปุ่น	เกาหลีใต้	และ
ไต้หวัน	ซึ่งมีการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ	มีการพัฒนาเทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์	เพื่อให้
เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม	เกษตรกรรม	และบริการที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพิ่มมากขึ้น	ดังนั้น	
รัฐบาลของ	 พลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 จึงได้มีนโยบายมุ่งเน้นการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ครัง้ใหม่	เพือ่สร้างให้ประเทศไทยไปสูก่ารเป็น	“Thailand	๔.๐”	และเป็นประเทศทีก้่าวข้ามกบัดัก
รายได้ปานกลาง	 โดยการสร้างระบบเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า	 (Value	 -	 Based	 Economy)	 และ 
สร้างความพร้อมให้กับประเทศ	 เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีมุ่งไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม	
(Innovation	-	Driven	Economy)	
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ทัง้นี	้ รฐับาลจึงได้เหน็ชอบให้มกีารด�าเนนิการโครงการ	 “การพฒันาเขตเศรษฐกจิพิเศษภาคตะวนัออก	
(Eastern	Economic	Corridor	Development:	EEC)”	เพื่อส่งเสริมให้	๓	จังหวัดภาคตะวันออก
ของประเทศไทย	 (จังหวัดฉะเชิงเทรา	 ชลบุรี	 และระยอง)	 เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ทันสมัยที่สุด 
ในอาเซียน	โดยได้ก�าหนด	๑๐	อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน	และ
สามารถพัฒนาหรือต่อยอดการใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นได้	 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สูงขึ้น	 ได้แก่	 
๕	อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ	 (First	S-Curve)	คือ	ยานยนต์สมัยใหม่	อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	
การท่องเที่ยว	ไฮเอนด์และเชิงสุขภาพ	การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ	และการแปรรูปอาหาร	และ
อีก	 ๕	 อุตสาหกรรมอนาคต	 (New	 S-Curve)	 คือ	 หุ่นยนต์เพื่อการผลิต	 การบินและ	 โลจิสติกส	์ 
เชื้อเพลิงชีวภาพ	-	เคมีชีวภาพ	ดิจิตอล	และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร	ซึ่งเป็นการส่งเสริม
ให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มเป็นพิเศษ	
	 หัวใจส�าคัญของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 (EEC)	 ปัจจุบันรัฐบาล 
ได้ก�าหนดแผนการลงทุนภายใต้แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 ในระยะ	 
๕	ปี	 (๒๕๖๐	 -	๒๕๖๔)	ประกอบด้วย	๔	แผนงานย่อย	 ได้แก่	 (๑)	แผนงานพัฒนาอุตสาหกรรม
ศักยภาพ	(๒)	แผนงานพฒันาคมนาคมและโลจสิตกิส์	(๓)	แผนงานพฒันาเมอืงระบบสาธารณปูโภค	
สาธารณูปการ	สิง่แวดล้อมเมอืง	ท่องเทีย่ว	และสาธารณสขุ	และการบรหิารจดัการ	และ	(๔)	แผนการ
ลงทุนพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง	
	 หัวใจส�าคัญของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 (EEC)	 คือ	 การลงทุน 
เพื่อสร้างโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ระหว่างระบบถนน	ระบบราง	ท่าเรือ	
และท่าอากาศยาน	 ที่สามารถเชื่อมโยงกรุงเทพฯ	 ฉะเชิงเทรา	 ชลบุรี	 แหลมฉบัง	 พัทยา	 สัตหีบ	 
อู่ตะเภา	มาบตาพุด	และระยองเข้าด้วยกัน	ตลอดจนสามารถเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ต่างๆ	ทั่วประเทศ	
เพือ่ลดระยะเวลาในการเดนิทาง	ลดระยะเวลาในการขนส่งสนิค้า	ลดต้นทนุทางด้านโลจสิตกิส์	และ
เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง	โดยจะมีการลงทุนในโครงการส�าคัญต่างๆ	ได้แก่		
	 ๑)	 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา	 ในระยะ	 ๕	 ปีแรก	 ซึ่งจะสามารถ 
เพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้รองรับผู้โดยสารจาก	 ๓	 ล้านคน	 เพิ่มเป็น	 
๑๕	ล้านคน	และ	๖๐	ล้านคน	ในอกี	๒๐	ปีข้างหน้า	พร้อมทัง้จะเร่งผลกัดนัให้ท่าอากาศยานอูต่ะเภา
เป็นศนูย์พฒันาบคุลากรด้านการบนิและศนูย์กลางการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน	และนคิมอตุสาหกรรม
การบินที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชีย	-	แปซิฟิก	

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
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	 ๒)		 โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง	 ระยะท่ี	 ๓	 เพื่อรองรับความต้องการขนส่งสินค้า 
ทางทะเลระหว่างประเทศทีจ่ะมอีตัราเพิม่สงูขึน้ในอนาคต	โดยจะมกีารก่อสร้างท่าเทยีบเรือชายฝ่ัง	
(ท่าเทียบเรือ	A)	ปรับปรุงสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรภายในท่าเรือ	
	 ๓)	 โครงการพฒันาท่าเรอืมาบตาพดุ	ระยะที	่๓	เพือ่ให้เป็นส่วนหนึง่ของระบบสาธารณปูโภค
หลักในการรองรับการขนส่งสินค้าเหลว	ก๊าซธรรมชาติ	และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง	
	 ๔)	 โครงการพฒันาท่าเรอืพาณชิย์สตัหีบ	โดยปรับปรุงร่องน�า้และพ้ืนทีจ่อดเรือ	ก่อสร้างเขือ่น
กันคลื่น	อาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่	และปรับปรุงท่าเทียบเรือน�้ามัน	ให้เป็นท่าเรือที่สามารถรองรับ
ด้านการท่องเที่ยว		เรือส�าราญขนาดใหญ่	และเรือเฟอร์รี่ที่จะเชื่อมโยงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
สองฝั่งอ่าวไทยภาคตะวันออกไปยังหัวหิน	ชะอ�า	และกรุงเทพฯ	
	 ๕)		 การก่อสร้างทางหลวงต่างๆ	 ในส่วนที่ยังขาดหายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น	 ทั้งในส่วน
ของทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	หรือมอเตอร์เวย์	หมายเลข	๗	สาย	กรุงเทพฯ	-	ชลบุรี	จะด�าเนิน
การก่อสร้างส่วนต่อขยายจากพัทยา	-	มาบตาพุด	ซึ่งพร้อมเปิดให้บริการได้ภายในปี	๒๕๖๒	และ
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข	๖๑	แหลมฉบัง	-	นครราชสีมา	เป็นโครงการตามแผนแม่บท
การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	 ระยะ	 ๒๐	 ปี	 ฉบับใหม่	 (๒๕๖๐	 -	 ๒๕๗๙)	 
เพือ่เช่ือมต่อภาคตะวนัออกกับภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื	ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างการด�าเนนิการก่อสร้าง	
รวมท้ังพฒันาโครงข่ายถนนสายรอง	เพือ่เชือ่มโยงระบบการขนส่งให้มคีวามสมบรูณ์	และแก้ไขปัญหา
จราจร	ปัญหาคอขวด	และรองรับการขยายตัวของฐานการผลิตและบริการ	
	 ๖)	 การก่อสร้างรถไฟทางคู่	 และรถไฟความเร็วสูง	 เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่ง
ระหว่างจังหวัดระยอง	ท่าเรือแหลมฉบังเข้ากับกรุงเทพฯ	และภาคอื่นๆ
	 เมื่อการลงทุนเพื่อสร้างโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง	การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแห่งอนาคต	
และการพฒันาเมอืงในพืน้ทีร่ะเบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออกได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ	
ซึ่งจะกลายเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการลงทุนจากภาคเอกชนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่มี
มูลค่ามหาศาล	และจะเป็นกลไกในการผลกัดนัการเตบิโตทางเศรษฐกจิและสงัคมในภาคตะวนัออก
ของประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจใหม่ของภูมิภาคอาเซียนในที่สุด
	 “เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 (Eastern	 Economic	 Corridor	 of	
Innovation:	EECi)	เป็นโครงการส�าคญัภายใต้ระเบยีงเศรษฐกจิพิเศษภาคตะวนัออก	ท่ีมุง่สนบัสนนุ
ภาคอุตสาหกรรม	 ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลย	ี 
และนวัตกรรม	 (วทน.)	 เพื่อรองรับการต่อยอดการวิจัยพัฒนาสู่การสร้างนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน ์
เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้จริง	 (Translational	 Research)	 และการพัฒนาระบบนิเวศ
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นวตักรรมทีส่มบรูณ์เพือ่ให้เป็นพืน้ทีเ่ศรษฐกจิใหม่ทีม่คีวามเข้มข้นของงานวิจัย	พฒันา	และนวตักรรม
ภาครัฐและเอกชน	สนามทดลอง	(Testbed)	ห้องทดลองภาคสนาม	(Living	Lab)	ศูนย์วิเคราะห์
ทดสอบชัน้น�าโรงงานต้นแบบและโรงงานสาธติ	ทีจ่ะส่งเสรมิให้เกดิการท�าวจิยั	พฒันา	และนวตักรรม
ร่วมกันระหว่างภาคเอกชน	มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัย	และภาครัฐ	ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	
	 โดยกลุม่เทคโนโลยแีละอตุสาหกรรมเป้าหมายของเขตนวตักรรมระเบยีงเศรษฐกจิพิเศษภาค
ตะวันออก	จะประกอบไปด้วย	๓	ส่วน	ได้แก่	(๑)	ARIPOLIS	คือ	ศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรม
ด้านระบบอตัโนมตั	ิหุน่ยนต์	และระบบอจัฉรยิะ	(๒)	BIOPOLIS	คอื	ศนูย์กลางการวจิยัและนวตักรรม
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้เศรษฐกิจฐานชีวภาพ	 (Bio-Economy)	 ใช้ประโยชน์จากฐาน
เกษตรกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ	และ	(๓)	SPACE	KRENOVAPOLIS	คือ	ศูนย์กลาง
และฐานในการรังสรรค์นวัตกรรมจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	 ซึ่งเป็นกลุ ่ม 
ของเทคโนโลยีท่ีจะเข้ามายกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมเดิมให้มีการน�าเทคโนโลยีมาสร้าง
นวัตกรรมท่ีเพิ่มมูลค่าหรือช่วยลดต้นทุน	 ตลอดจนสร้างให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
และ	การเติบโตให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ	สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย	๔.๐	ของรัฐบาล
	 ผลกระทบต่อไทย	 จากการลงทุนใน	๑๐	 อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่การพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	มีความก้าวหน้า	นักลงทุนให้ความสนใจอย่างมาก	ดังนี้	
	 ๑)		 สถติิขอรบัการส่งเสรมิการลงทุนในพ้ืนทีก่ารพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 
ใน	๕	เดอืนแรกของปี	๒๕๖๐	มกีารขอรบัการส่งเสริมการลงทนุใน	EEC	ประมาณ	๒๓,๔๐๐	ล้านบาท	
โดยเป็นค�าขอ	๑๐	อุตสาหกรรมเป้าหมายกว่า	๑๔,๒๐๐	ล้านบาท
	 ๒)		 มาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรม	 ยานยนต์	 ไบโออีโคโนมี	 หุ่นยนต์	 ได้มีการประกาศ 
เขตส่งเสรมิอตุสาหกรรมเป้าหมายด้านหุน่ยนต์และระบบอตัโนมตั	ิในพืน้ที	่๑,๔๖๖	ไร่	บรเิวณนคิม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยองของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	 ๓)	 ความร่วมมือกับนิคมอุตสาหกรรม	 เน้นการใช้พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของการนิคม
อุตสาหกรรมและเอกชนที่เหลือประมาณ	๑๒,๐๐๐	ไร่	และที่รอขอจัดตั้งเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรม	
อีกประมาณ	๒๐,๐๐๐	ไร่		มาใช้ให้เป็นประโยชน์	และประสานงานกับนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ	ที่มี
ที่ดินเหลืออยู่เพื่อก�าหนดให้เป็นเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายต่อไป
	 อย่างไรก็ตาม	 ปัจจัยส�าคัญของเมือง	 ทั้งน�้าประปาและพลังงานที่จ�าเป็นต้องใช้ในแหล่ง
อุตสาหกรรม	ยังคงเป็นปัญหาในพื้นที่ที่จะต้องด�าเนินแก้ไขต่อไป

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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 ๕.๓ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชนีย์ ธระเสนา คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
มหาวิทยาลัยบูรพา สรุปการบรรยายได้	ดังนี้
	 ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบั	“ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก”	(Eastern	Economic	Corridor:	
EEC)	เป็นแนวทางการพฒันาประเทศตามแผนงานการจดัตัง้เขตเศรษฐกจิการลงทุนพเิศษภาคตะวนัออก	
โดยมอีตุสาหกรรมเป้าหมายเป็นกลไกขับเคลือ่นเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต	๑๐	อตุสาหกรรม	และจงัหวดั
ที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	 คือ	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 ชลบุรี	 
และระยอง	เนื่องจาก	๓	จังหวัดนี้มีความส�าคัญ	ดังนี้
	 ๑)	 ระยะเวลาในการด�าเนินการ	 ทั้ง	 ๓	 จังหวัดดังกล่าวมีความพร้อมมากกว่าจังหวัดอื่นๆ	
เน่ืองจากเป็นโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก	 (Eastern	 Seaboard	 Industrial	 Estate)	 
มาก่อน	ท�าให้มคีวามพร้อมด้านสาธารณปูโภคขัน้พ้ืนฐานและส่ิงอ�านวยความสะดวก	เช่น	 ท่าเรือน�า้ลึก	
สนามบนิ	รถไฟ	ถนนทีเ่ชือ่มต่อเส้นทางต่างๆ	ซึง่จะส่งผลให้โครงการเกดิขึน้และส�าเรจ็ภายในระยะ
อันรวดเร็ว
	 ๒)	 ศักยภาพของพื้นท่ี	 นักลงทุนชาวต่างชาติมีความเข้าใจและคุ้นเคยกับ	 ๓	 จังหวัดนี้เป็น
อย่างดี		จึงท�าให้ง่ายต่อการดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุน
	 ๓)	 การส่งเสรมิด้านการลงทนุและเทคโนโลยขีองประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกบัประเทศ
เพือ่นบ้านได้อย่างทดัเทยีม	ทีผ่่านมาประเทศเพือ่นบ้านของไทย	เช่น	จนี	เวยีดนาม	มาเลเซยี	ได้มุง่เน้น
เรื่องการพัฒนาเชิงพื้นที่	 โดยเฉพาะมาเลเซียที่มีพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษถึง	 ๕	 เขต	 ในขณะท่ี
ประเทศไทยยงัไม่มพ้ืีนทีด่งักล่าวจงึส่งผลให้ประเทศไทยเกดิการพัฒนาท่ียงัก้าวหน้าได้ไม่เร็วเท่าท่ีควร	 
ดังนั้นไทยต้องเร่งพัฒนาและสร้างศักยภาพของไทยต่อไปในพ้ืนที่ที่มีความพร้อม	 เพื่อน�าไปสู ่
การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต
	 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	ท่ามกลางกระแส
โลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	รวมทั้งอัตราการเกิดที่ลดลง	อัตราของผู้สูงวัยที่เพิ่มมากขึ้น	และ
การพฒันาประเทศของไทย	โดยเฉพาะการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออกทีเ่น้นการพฒันา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก	 แต่ไทยยังขาดแคลนแรงงานท่ีเหมาะสมกับความต้องการ
ของการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจดงักล่าว	เนือ่งจากปัญหาด้านการศกึษาและค่านยิมด้านการศกึษา
ที่ผิดไป	 ส่งผลให้การผลิตบุคลากรไม่เป็นไปตามความต้องการของตลาดและผู้ประกอบการ	 
โดยปัญหาดงักล่าวถอืว่าเป็นปัญหาใหญ่ทีไ่ทยจะต้องรีบแก้ไข	ดังนัน้รัฐบาลและทกุภาคส่วนจึงต้อง
ให้ความส�าคญักบัการพฒันาการศกึษา	โดยการส่งเสรมิและสนบัสนนุให้หน่วยงานการศกึษาเตรยีม
ความพร้อมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 เช่น	 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา 
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ให้ทนัสมยัรองรบัต่อการเปลีย่นแปลง	พร้อมท้ังท�าการวจิยัความต้องการแรงงานของผูป้ระกอบการ	 
เพื่อที่จะได้ผลิตบุคลากรให้ตอบสนองต่อต้องการของผู้ประกอบการและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ประเทศ	 รวมทั้งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยให้มีความพร้อม
และมปีระสทิธภิาพในทกุด้าน	โดยเฉพาะภาษาองักฤษ	นวตักรรม	เทคโนโลย	ีความมวีนิยั	และความ
รับผิดชอบ	 เพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	 และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ
ตามให้มีศักยภาพในการแข่งขนัเพิม่มากขึน้ในอนาคต	นอกจากนีภ้าครฐัยงัต้องร่วมมอืกบัภาคเอกชน	
และทุกภาคส่วนในการให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการทั้งในด้านการผลิต	 การแปรรูป	 และ 
การท�าการตลาด	เพื่อให้ผู้ประกอบการพัฒนาและต่อยอดทางธุรกิจต่อไปได้
	 จุดอ่อนของไทยกับการแข่งขันในอาเซียน	 คือ	 (๑)	 ประสิทธิภาพของภาคการผลิตต�่า	 
(๒)	ขาดแรงงานจากค่านิยมที่ผิด	(๓)	การกระจุกตัวของพื้นที่ทางเศรษฐกิจ	(๔)	ต้องพึ่งพาเงินทุน
จากต่างประเทศ	และ	(๕)	ขาดความเชื่อมโยงของสินค้าอุตสาหกรรมกับวัตถุดิบทางการเกษตร

 ๕.๔ พันเอก ดร. ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล นายทหารปฏิบัติการ ประจ�าสถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย สรุปการบรรยายได้	ดังนี้
	 ความเช่ือมโยงระหว่างอาเซียนกับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 เมื่อวันท่ี	 
๑๓	พ.ย.๖๐	เวลา	๑๐.๓๐	น.	ทีศ่นูย์การประชมุนานาชาตฟิิลปิปินส์	(PICC)	กรงุมะนลิา	สาธารณรฐั
ฟิลิปปินส์	 พล.อ.ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต	ิ
(คสช.)	 เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน	ครั้งที่	 ๓๑	 ในการประชุมเต็มคณะ	 (Plenary)	 โดยได้
แสดงวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็ง	 มั่นคง	 มั่งคั่ง	 และยั่งยืนต่อไป	 
ในอีก	๕๐	ปีข้างหน้า	โดยยึดหลักการและแนวทางส�าคัญ	๓	ประการ	(๑)	การเสริมสร้างประชาคม
อาเซียนที่มีความเข้มแข็ง	 เน้นนวัตกรรม	และยึดมั่นกติกา	 (๒)	ควรมองความเชื่อมโยงระหว่างกัน 
ในอาเซียนให้เป็นมากกว่าเครือข่ายการขนส่งในอาเซียน	 แต่เป็นการเชื่อมต่อกับภูมิภาคเอเชีย	 -	
แปซิฟิก	 และโลกอย่างเป็นระบบ	 ผ่านเครือข่ายตามแผนแม่บทว่าด้วยความเช่ือมโยงในอาเซียน		
และ	 (๓)	 การปฏิสัมพันธ์กับประเทศภายนอกอาเซียน	 โดยเฉพาะการเสริมสร้างและรักษา 
ความเข้มแข็งของแกนกลางอาเซียน	 (ASEAN	 Centrality)	 ภายในสถาปัตยกรรมภูมิภาคในโลก 
ที่มีพลวัตและความท้าทายรอบด้าน		
	 ซึ่งในประเด็นนี้	 นายกรัฐมนตรี	 ระบุว่าประเทศสมาชิกอาเซียนไม่ควรที่จะยึดติดกับอดีต	 
หากแต่ควรมองไปสู่อนาคตของอาเซียนร่วมกันใน	อีก	๒๐	-	๕๐	ปี	ข้างหน้า	โดยเฉพาะช่วงหลัง
วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน	 ค.ศ.๒๐๒๕	 เพื่อวางแผนรับมือกับวิวัฒนาการของโลกที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว	ดังนั้น	อาเซียนควรเริ่มศึกษาแนวคิดของกรอบความร่วมมือใหม่ๆ	ที่จะเพิ่มศักยภาพ

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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และอ�านาจต่อรองของอาเซียนในยุคท่ีมีความเปลี่ยนแปลงสูง	 ซึ่งหนึ่งในแนวคิด	 คือ	 การพัฒนา
ประชาคมเศรษฐกจิเอเชยีตะวนัออก	(East	Asia	Economic	community:	EAEc)	ทีจ่ะประกอบด้วย	
(๑)	 ตลาดร่วมและฐานการผลิตร่วม	 (๒)	 เสถียรภาพทางการเงินและความมั่นคงทางพลังงาน 
และอาหาร	 และ	 (๓)	 การพัฒนาอย่างยั่งยืนและความเสมอภาค	 ท้ังนี้	 บนพ้ืนฐานของประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีนทีเ่ข้มแขง็มพีลวตัและเชือ่มโยงอย่างสร้างสรรค์กบัประชาคมโลก	ในเวลาเดยีวกนั	
โดยที่พื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิก	และมหาสมุทรอินเดีย	มีความเชื่อมโยงกัน	และมีความท้าทายต่างๆ	
ในพ้ืนทีด่งักล่าว	อาเซยีนจ�าเป็นต้องพฒันากรอบความร่วมมอืในการรบัมอืกบัความท้าทายดงักล่าว
อย่างมีวสิยัทศัน์	จงึเหน็ว่าอาเซียนควรเร่ิมพฒันาแนวความคดิความร่วมมอืในพืน้ทีอ่นิโด	-	แปซฟิิก	
ทีจ่ะเกือ้กลูกับกรอบความร่วมมอืสมาคมแห่งมหาสมทุรอนิเดีย	(IORA)	ทีเ่น้นประเดน็ด้านเศรษฐกจิ	
เพื่อส่งเสริมเสถียรภาพ	และความสมดุลทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคนี้ในระยะยาว
	 การพฒันาสนามบนิอูต่ะเภาให้เป็นท่าอากาศยานเชงิพาณชิย์แห่งที	่๓	และนคิมอตุสาหกรรม
การบินแผนพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา	 เป็น	 ๑	 ในแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	 
จากทั้งหมด	 ๔๘	 โครงการ	 ซึ่งโครงการพัฒนาส่วนใหญ่จะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	 
เช่น	ถนน	รถไฟ	ท่าเรือ	และสนามบิน	ซึ่งสนามบินอู่ตะเภาจะใกล้กับท่าเรือจุกเสม็ด	ซึ่งอยู่ในแผน
พัฒนาเช่นกัน
	 การพฒันาสนามบนิอูต่ะเภาตามนโยบายของกองทพัเรอื	เน้นให้เป็นท่าอากาศยานเชงิพาณชิย์
แห่งที่	 ๓	 ของกรุงเทพฯ	 (รองจากสนามบินสุวรรณภูมิ	 และสนามบินดอนเมือง)	 ซ่ึงจะมีอาคาร 
ผู้โดยสารใหม่	 เปิดใช้งานราวกลางปีหน้า	 รองรับผู้โดยสารได้	 ๓	 ล้านคน/ปี	 และในอนาคตอีก	 
๒๐	 ปีข้างหน้ามีเป้าหมายให้การพัฒนาเชิงพาณิชย์ให้สามารถรองรับผู ้โดยสารได้สูงสุด	 
๖๐	 ล้านคน/ปี	 รวมถึงมีการผลักดันให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมการบิน	 และศูนย์ซ่อมอากาศยาน	 
ล่าสดุการบนิไทยอยูร่ะหว่างการพจิารณาแผนพฒันาศนูย์ซ่อมเครือ่งบนิท่ีอูต่ะเภา	(ระยะที	่๑	ก่อน)	
โดยมีกระทรวงคมนาคมและกองทัพเรือศึกษาและออกแบบไว้	 นอกจากนั้นยังเป็นการรวม	 
ศูนย์ขนส่งสินค้าทางอากาศและระบบโลจิสติกส์	 (Air	 Cargo	 and	 Logistics	Hub)	 และศูนย์ฝึก
อบรมด้านการบินในทุกเรื่อง	เน้นเรื่อง	Job	Training	ไม่ว่าจะเป็น	ช่าง	นักบิน	และการให้บริการ
ด้านภาคพื้น	อยู่ในการพัฒนาส่วนนี้ด้วย
	 โดยสนามบินอู่ตะเภา	มีพัฒนาการ	ดังนี้
	 ๒๕๐๔	:	เริม่โครงการสนามบินอูต่ะเภาเป็นท่าอากาศยานภายใต้การดแูลของกองทพัเรอืไทย	
ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง
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	 ๒๕๐๘	 :	 คณะรัฐมนตรีได้ลงมติให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาปรับปรุงสนามบินอู่ตะเภา	 เพื่อเป็น
หน่วยในการล�าเลียงหน่วยรบไปยงัจดุต่างๆ	ภายในประเทศ	การก่อสร้างใช้ระยะเวลาประมาณ	๑	 ปี	 
โดยใช้ชื่อว่า	“สนามบินอู่ตะเภา”
	 ๒๕๑๙	 :	 กองทัพสหรัฐอเมริกาได้ถอนก�าลังทหารออก	 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้สนามบิน 
อูต่ะเภาเป็นสนามบินพาณชิย์ระหว่างประเทศ	และเป็นสนามบนิส�ารองของท่าอากาศยานดอนเมอืง	
ต่อมาพัฒนาเป็นท่าอากาศยานสากล	โดยใช้ชื่อว่า	“สนามบินนานาชาติระยอง	-	อู่ตะเภา”	ภายใต้
สงักัดของกองทพัเรือ	มกีารใช้งานด้านการทหาร	และศนูย์ซ่อมบ�ารงุของบรษิทัการบนิไทยเป็นหลกั
	 ๒๕๕๑	:	แต่หลงัจากเหตุการณ์ทางการเมอืง	และน�า้ท่วมใหญ่กรุงเทพ	รัฐบาลมโีครงการพัฒนา
สนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามบินส�ารองของกรุงเทพ	 โดยมีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารใหม	่ 
ขนาดรองรับผู้โดยสาร	๓	ล้านคนต่อปี	มาตั้งแต่ปี	๒๕๕๔
	 ๒๕๕๘	 :	 วันที่	 ๓	 มิ.ย.	 ๒๕๕๘	 ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนา 
ท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้เป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์แห่งที่	 ๓	 ซึ่งมีแผนพัฒนาต่างๆ	 เกิดขึ้นมา
ในอนาคต
	 ปัจจุบันเพิ่งจะเร่ิมเปิดอาคารผู้โดยสารหลังใหม่มีขนาด	๒๒,๐๐๐	 ตร.ม.	 ซึ่งเป็นแผนพัฒนา 
ที่อยู่ในระยะท่ี	 ๑	 สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นเป็น	๓	 ล้านคน/ปีในกลางปีหน้า	 (๒๕๖๐)	 
โดยมีสายการบินที่มีเที่ยวบินขึ้น	-	ลง	๕	สายการบิน	คือ	แอร์เอเชีย,	บางกอก	แอร์เวย์,	กานต์แอร์,	
อาร์แอร์ไลน์	และไชน่า	เซาเทิร์น	แอร์ไลน์
	 ข้อเสนอแนะต่อการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
	 ๑)		 ควรมีความต่อเนื่อง	 เมื่อได้เริ่มต้นก�าหนดยุทธศาสตร์และวางแผนงานเพ่ือพัฒนาการ
ศึกษาพร้อมระบุกลุ่มเป้าหมายแล้ว	 ก็ควรที่จะต้องด�าเนินการให้เกิดความต่อเนื่องในทุกกลุ่ม 
เป้าหมายอย่างสอดคล้องต้องกัน	โดยมีการก�าหนดแผนงานเป็นระยะตามช่วงเวลาที่จะด�าเนินการ	
แต่ให้มีความยืดหยุ่นมากเพียงพอต่อการทบทวนหรือปรับเปล่ียนได้ในระยะท่ีเหมาะสม	 เพ่ือให้
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
	 ๒)	 การพัฒนาศักยภาพทั้งคนและพื้นที่ให้ทันต่อการพัฒนาประเทศ	ทุกภาคส่วนควรค�านึง
ถงึการเปลีย่นแปลงระบบการศกึษาของประเทศ	ทีจ่ะท�าให้คนไทยมคีวามรู	้ เข้าถงึเทคโนโลยไีด้ง่ายขึน้	
สามารถท�างานได้ในบริบทของเทคโนโลยีสมัยใหม่	 ไม่ว่าจะเป็น	 ๑๐	 อุตสาหกรรมเป้าหมาย,	 
การก้าวเข้าสู่	Thailand	๔.๐,	การสร้าง	World	Class	Product	เป็นต้น	แม้จะเป็นการด�าเนินการ
งานด้านการศึกษาในระดับภูมิภาค	แต่ก็เป็นการศึกษาในระดับภูมิภาคที่อยู่ในระดับ	World	Class	
ทั้งในแง่ของการศึกษาและแง่ของผลผลิตที่จะตามมาด้วย
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	 ๓)	 ค�านึงถึงคุณภาพเป็นส�าคัญ	 การด�าเนินงานที่ต้องค�าถึงคุณภาพอย่างรอบด้าน	 อาทิ	 
ด้านชีวิตความเป็นอยู่	(Smart	Living),	ด้านเทคโนโลยี	(Smart	Technology),	ด้านการคมนาคม
ขนสง่	(Smart	Logistics),	ด้านความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ	(Smart	City),	ด้านสิง่แวดล้อม	
(Smart	 Environment)	 และที่ส�าคัญ	 ก็คือด้านการบริหารจัดการของภาครัฐในท้องที่	 (Smart	
Local	 Government)	 ซึ่งการบริหารจัดการภาครัฐในภาพใหญ่	 ได้มีการก�าหนดยุทธศาสตร์เพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	 ทั้งการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี	 (Good	 Governance)	 และ	
E-Government	อยูแ่ล้ว	ดงันัน้	การบรหิารจดัการในระดบัพืน้ทีก็่ต้องเน้นความส�าคญัของการรกัษา
คุณภาพและประสิทธิภาพการท�างานของภาครัฐเช่นเดียวกัน
	 ๔)	 ท�างานอย่างเสียสละ	มีจิตสาธารณะ	ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น	เนื่องจากทั้ง	๓	จังหวัด	
เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีความคล้ายคลึงและเหมือนกันในหลายส่วน	 จึงควรที่จะท�างานโดยเน้น 
การประสานงานอย่างบูรณาการ	โดยยึดมั่นในความเสียสละ	มีจิตสาธารณะ	และเอื้ออาทรต่อผู้คน
ที่อยู่ในพื้นที่	 ให้พวกเขาเหล่านั้นได้รับผลกระทบน้อยที่สุด	 เพราะการพัฒนาเมืองย่อมจะส่ง 
ผลกระทบต่อผู้คนที่อยู่ในพื้นที่อย่างแน่นอน	ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดิน	ผลกระทบจากการเดินทาง	
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น
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๑. หลักการและเหตุผล
	 ในปัจจุบนัโลกได้เปลีย่นแปลงไปทัง้ด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	เทคโนโลย	ีและสิง่แวดล้อม	โดยการ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวส่งผลท�าให้ประชากรโลกมรีายได้เพิม่มากขึน้	มคีวามเป็นอยูท่ีด่ขีึน้	มกีารศกึษา	
มีความสะดวกสบาย	 รวมถึงเข้าถึงบริการสาธารณสุข	 และเทคโนโลยีได้เพิ่มมากขึ้น	 นอกจากนี้ 
ยงัส่งผลให้ประชากรโลกมสีขุภาพท่ีดขีึน้	 อตัราการตายลดลง	มอีายยุนืยาวขึน้จนท�าให้โลกก้าวเข้าสู ่
สังคมผู้สูงอายุ	 โดยองค์การสหประชาชาติได้ให้ค�านิยามของผู้สูงอายุ	 (Older	 Person)	 ไว้ว่า 
ผู้สูงอายุ	หมายถึง	ประชากรทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุมากกว่า	๖๐	ปี	ขึ้นไป	และได้แบ่งระดับ
การเข้าสูส่งัคมผูส้งูอาย	ุ เป็น	๓	ระดบั	 ได้แก่	 (๑)	 ระดบัการก้าวเข้าสูส่งัคมผูส้งูอาย	ุ (Aging	Society)	 
หมายถึง	 สังคมหรือประเทศท่ีมีประชากรอายุ	 ๖๐	 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ	 ๑๐	 ของประชากร 
ทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่	๖๕	ปีมากกว่าร้อยละ	๗	ของประชากรทั้งประเทศ	แสดงว่า
ประเทศน้ันก�าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	 (๒)	 ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์	 (Aged	 Society)	 
หมายถึง	 สังคมหรือประเทศท่ีมีประชากรอายุ	 ๖๐	 ปีขึ้นไป	 มากกว่าร้อยละ	 ๒๐	 ของประชากร 
ทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่	 ๖๕	 ปี	 มากกว่าร้อยละ	 ๑๔	 ของประชากรท้ังประเทศ	 
แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์	 และ	 (๓)	 ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที	่ 
(Super-aged	 Society)	 หมายถึง	 สังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ	 ๖๕	 ปีขึ้นไป	 มากกว่า 
ร้อยละ	๒๐	ของประชากรทั้งประเทศ	แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่	
	 นอกจากนี้สหประชาชาติยังได้ประเมินว่าในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 -	 ๒๖๔๓	 จะเป็นศตวรรษ 
แห่งผู้สูงอายุ	 กล่าวคือจะมีประชากรอายุ	 ๖๐	 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ	 ๑๐	 ของประชากรรวม 
ทั่วโลก	 ซึ่งในสัดส่วนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นทั่วโลกมาจากประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศ 
ที่ก�าลังพัฒนา	เนื่องจากประเทศเหล่านี้มีความเจริญ	ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ	และมีการพัฒนาทาง
ด้านเทคโนโลยีและการแพทย์ในระดับสูง	 ท�าให้รัฐบาลสามารถพัฒนาด้านสาธารณสุขและ 
โรงพยาบาลได้อย่างทั่วถึง	 รวมทั้งมียารักษาโรคที่ทันสมัย	 มีโภชนาการทางด้านอาหาร	 อนามัย
สาธารณสุขและระบบสวัสดิการทางสังคมที่ดี	 ส่งผลประชากรจึงมีอายุยืนมากขึ้น	 อัตราการตาย 

ก�รประชุมเชิงสัมมน�ท�งวิช�ก�รศูนย์อ�เซียนศึกษ�ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

เรื่อง “อน�คตของไทยและอ�เซียนกับสังคมผู้สูงอ�ยุ”

ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ลดลง	 ในขณะที่อัตราการเกิดก็น้อยลงด้วย	 อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
แตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆ	เช่น	ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	การพัฒนาทางด้านการแพทย์	
และโภชนาการอาหาร	เป็นต้น	โดยในปัจจบุนัประเทศท่ีพัฒนาแล้วท่ีเข้าสู่สงัคมผู้สูงอาย	ุได้แก่	ญีปุ่น่	
เยอรมัน	สวีเดน	อิตาลี	
	 ในขณะเดียวกันประเทศในภูมิภาคอาเซียนก�าลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุด้วยเช่นเดียวกัน	 
จากรายงานของส�านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 (๒๕๕๙)	 
พบว่า	 ประเทศในภูมิภาคอาเซียนท่ีเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว	 ๓	 ประเทศ	 คือ	 สิงคโปร์	 ไทย	 และ
เวียดนาม	ซึ่งทั้ง	๓	ประเทศมีประชากรอายุ	๖๐	ปีขึ้นไป	ร้อยละ	๑๘	ร้อยละ	๑๖	และร้อยละ	๑๐	
ในขณะที่ประเทศอื่นๆ	มีประชากรอายุ	๖๐	ปีขึ้นไป	ดังนี้	เมียนมา	มาเลเซีย	ร้อยละ	๙	อินโดนีเซีย	
บรูไน	ร้อยละ	๘	กัมพูชา	ฟิลิปปินส์	และติมอร์-เลสเต	ร้อยละ	๗	และลาว	ร้อยละ	๖	เมื่อเทียบกับ
ประชากรทั้งหมด	 จะเห็นได้ว่าประชากรผู้สูงอายุในภูมิภาคอาเซียนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี
สอดคล้องกับรายงานของ
	 รายงานของสอดคล้องกับรายงานของสหประชาชาติ	 (๒๕๕๘)	 ได้ระบุว่าในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 
ค่าเฉลี่ยของสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมดของสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียนอยู่ที่	
ร้อยละ	๑๐.๙	และมีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น	ร้อยละ	๒๙.๔	ภายในปี	พ.ศ.	๒๕๙๓	โดยการ
เพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นการเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าในช่วง	๓๕	ปี	ส�าหรับประเทศไทยเป็นประเทศที่เข้าสู่
สังคมผู ้สูงอายุเป็นประเทศท่ี	 ๒	 ในอาเซียน	 รองจากสิงคโปร์	 ซ่ึงการเพิ่มขึ้นของผู ้สูงอาย ุ
ในประเทศไทยแนวโน้มที่เพิ่มมากข้ึนทุกปี	 จากรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	
ระบุว่า	 ประชากรผู้สูงอายุของไทยก�าลังเพิ่มมากข้ึนอย่างรวดเร็วด้วยอัตราการท่ีสูงกว่าร้อยละ	๔	
ต่อปี	 ในขณะที่อัตราของประชากรโดยรวมเพิ่มขึ้นเพียง	 ร้อยละ	๐.๕	 ต่อปีเท่านั้น	 ซึ่งจะส่งผลให้
ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๔	และเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่
ในปี	๒๕๗๔	
	 จากแนวโน้มสงัคมผูส้งูอายเุพิม่ขึน้เรือ่ยๆ	ทัว่โลก	ส่งผลให้โครงสร้างของประชากรเปลีย่นแปลงไป	
ท�าให้เกิดผลกระทบต่อประเทศต่างๆ	ทั่วโลก	ทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม	สาธารณสุข	และสิ่งแวดล้อม	
เนื่องจากการเพิ่มข้ึนของผู้สูงอายุส่งผลต่อความมั่นคงของโลกและของประเทศต่างๆ	 เพราะท�าให้
ปัจจัยการผลิตทางด้านแรงงานลดลง	 การออมลดลง	 รัฐบาลจ�าเป็นต้องเพิ่มงบประมาณค่าใช้จ่าย
ทางด้านสวัสดิการและการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นเพื่อดูแลและปฐมพยาบาลผู้สูงอายุมากขึ้น	ท�าให้
การลงทุนลดลงรายได้ประชาชาติลดลงตามไปด้วย	 นอกจากนี้ยังส่งผลให้งบประมาณรายจ่าย 
ของรัฐเพิ่มขึ้น	 เนื่องจากภาครัฐจ�าเป็นต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณสุข	 การแพทย์	 บริการ
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สังคมแก่ผูสู้งอายมุากขึน้และต้องเพิม่งบประมาณรายจ่ายเพือ่สงเคราะห์ช่วยเหลอืผูส้งูอายท่ีุยากไร้
ถูกทอดทิ้งมากขึ้น	 ขณะที่งบประมาณรายได้ลดลง	 เก็บภาษีรายได้น้อยลงเนื่องจากมีวัยผู้สูงอายุ 
ซึ่งไม่มีรายได้มีสัดส่วนท่ีมากข้ึน	 ดังนั้นในการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจึงมีความ
ส�าคัญอย่างมาก	 ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนต้ังแต่ระดับบุคคล	 ชุมชน	 และประเทศควรจะ
ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความท้าทายดังกล่าวต่อไป
	 ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์	สถาบันวชิาการป้องกนัประเทศ	ในฐานะเลขานกุารศนูย์อาเซียนศกึษา				
ท�าหน้าทีใ่นการจดัการประชมุเชงิสมัมนาทางวชิาการศนูย์อาเซยีน	ซึง่เป็นแผนการด�าเนนิการประจ�าปี	
ได้เหน็ถงึความส�าคญัของ	“แนวโน้มท่ีเพิม่ข้ึนของผูส้งูอาย”ุ	“ผลกระทบทีเ่กดิข้ึนในสงัคมผูส้งูอายุ”	
และ	 “การเตรียมความพร้อมรวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมผู้สูงอายุของไทยและอาเซียน”	
เพื่อเป็นการหามาตรการที่เหมาะสมในการรับมือกับประชากรผู้สูงอายุ	 ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
อย่างต่อเนื่องและส่งผลต่อการการพัฒนาประเทศ	ภูมิภาค	และของโลก	ทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม	
สิ่งแวดล้อม	 สาธารณสุข	 และความมั่นคงในหลายรูปแบบที่จะตามมาในอนาคต	 ด้วยเหตุนี	้ 
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงในประเด็นที่เก่ียวกับ	
“อนาคตของไทยและอาเซียนกับสังคมผู้สูงอายุ”	เพื่อเป็นเครื่องมือในการระดมความรู้	ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ	 นักวิชาการ	 และผู้ปฏิบัติ	 ซ่ึงผลท่ีได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐและเอกชน	 ในการน�าไปใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนา
นโยบาย	 และการปฏิบัติ	 ตลอดจนแผนงานโครงการต่างๆ	 อันจะน�าไปสู่การเพ่ิมพูนความพร้อม 
ของประเทศต่อไป

๒. ประเด็นที่น่าสนใจ/สมมติฐาน
	 “แนวโน้มประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีส่งผลกระทบต่อสังคมไทยและประเทศ 
ในภูมิภาคอาเซียน	 ท�าให้ต้องมีการเตรียมความพร้อมและแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมผู้สูงอายุ
ของไทยและอาเซียนต่อไป”

๓. วัตถุประสงค์
	 ๓.๑	 เพือ่ให้ความรูแ้ละสร้างความตระหนกัรูเ้กีย่วกบัประเดน็สงัคมผูส้งูอายขุองประเทศไทย
และประเทศในภูมิภาคอาเซียน
	 ๓.๒	 เพือ่ศกึษาผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัสงัคมผู้สูงอายขุองประเทศไทยและประเทศในภมูภิาค
อาเซียน

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
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	 ๓.๓	 เพือ่เตรยีมความพร้อมในการรบัมอืและค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสงัคมผูส้งูอายุ
ของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน

๔. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	 ๔.๑	 ทราบข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาค
อาเซียน
	 ๔.๒	 ทราบผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาค
อาเซียน
	 ๔.๓	ท�าให้สามารถเตรยีมความพร้อมในการรับมอืและค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสังคม
ผู้สูงอายุของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน

๕. สรุปการบรรยายขององค์ปาฐก
 ๕.๑ การปาฐกถาพเิศษ เร่ือง “สถานการณ์โลกกับสงัคมผูส้งูอาย”ุ โดย ผูช่้วยศาสตราจารย์ 
ดร. ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์ ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ ส�านักวิจัยสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์	สรุปการบรรยายได้	ดังนี้
  ๑)	 ความหมายของสังคมผู้สูงอายุ	 คือ	 สังคมที่โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไปใน
สัดส่วนของประชากรสูงอายุสูงขึ้น	ซึ่งแบ่งได้เป็น	๒	ประเภท	คือ
	 	 สังคมผู้สูงอายุ	(Ageing	society):	
	 	 	 -	 สัดส่วนของประชากรอายุ	๖๐+	ปีต่อประชากรทั้งหมด	>	๑๐%	
	 	 	 -	 สัดส่วนของประชากรอายุ	๖๕+	ปีต่อประชากรทั้งหมด	>	๗%
	 	 สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์	(Aged	Society):
	 	 	 -	 สัดส่วนของประชากรอายุ	๖๐+	ปีต่อประชากรทั้งหมด	>	๒๐%	
	 	 	 -	 สัดส่วนของประชากรอายุ	๖๕+	ปีต่อประชากรทั้งหมด	>	๑๔%
  ๒)	 สาเหตุของการเป็นสังคมผู้สูงอายุของโลก ซึ่งมีสาเหตุส�าคัญ	ดังนี้
	 	 	 -	 การลดลงของอัตราเจริญพันธุ์	(Decreased	fertility	rates):	เด็กเกิดน้อยลง	
	 	 	 -	 การลดลงของอัตราการตาย	(Decreased	mortality	rates):	คนตายน้อยลง
	 	 	 -	 อายุขัยยืนยาวมากขึ้น	(Longevity):	อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด	
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สรุปรวมการประชุมศูนย์อาเซียนฯ ครั้งที่ ๑ – ๔ / ๒๕๖๑

จัดทำาโดย  กองภูมิภาคศึกษาฯ  โทร/โทรสาร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖



	 	 ๓)	 แนวโน้มประชากรโลกได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	 แนวโน้มประชากรโลกได้ก้าว 
เข้าสู่สังคมผู้สูงอาย	ุโดยใช้ระยะเวลาทีแ่ตกต่างกนัส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ	สงัคม	และความมัน่คง
ของประเทศต่างกัน	และมีความจ�าเป็นในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ
  ๔)	 สถานการณ์:	จ�านวนประชากรโลกสูงขึ้น

ตารางที่	๑
แสดงสถานการณ์:	จ�านวนประชากรโลกสูงขึ้น

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

29จัดทำ�โดย  กองภูมิภ�คศึกษ�ฯ  โทร/โทรส�ร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖



ภาพที่	๒
แสดงผู้สูงอายุจะมีจ�านวนมากกว่าเด็กอายุต�่ากว่า	๑๐	ปี	ในปี	ค.ศ.	๒๐๓๐

ภาพที่	๑
แสดงจ�านวนประชากรตามช่วงอายุ:	แนวโน้มช่วงอายุ	๑	–	๑๔	ปีลดลงแต่ช่วงอายุ	๖๕+	ปี	สูงขึ้น
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สรุปรวมการประชุมศูนย์อาเซียนฯ ครั้งที่ ๑ – ๔ / ๒๕๖๑

จัดทำาโดย  กองภูมิภาคศึกษาฯ  โทร/โทรสาร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖



ภาพที่	๓
แสดงรูปแบบการเปลี่ยนแปลงประชากรโลก:	อายุกลาง	(Median	age)	ของประชากรสูงขึ้น

ภาพที่	๔
แสดงประชากรของเอเชยีและลาตนิอเมรกิาจะสงูอายเุร็วมาก	เมือ่เทยีบกบัยโุรปและอเมริกาเหนอื

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

31จัดทำ�โดย  กองภูมิภ�คศึกษ�ฯ  โทร/โทรส�ร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖



ภาพที่	๕
แสดงผู้สูงอายุ	๘	ใน	๑๐	คนจะอาศัยในภูมิภาคที่มีการพัฒนาต�่ากว่า	ในปี	ค.ศ.	๒๐๕๐

ภาพที่	๖
แสดงผู้สูงอายุของโลก	แนวโน้มจะอยู่แบบพึ่งตนเองมากกว่าแบบพึ่งพาลูกหลาน	

(ค.ศ.	๑๙๙๐,	๒๐๑๐)
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สรุปรวมการประชุมศูนย์อาเซียนฯ ครั้งที่ ๑ – ๔ / ๒๕๖๑

จัดทำาโดย  กองภูมิภาคศึกษาฯ  โทร/โทรสาร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖



ภาพที่	๘
แสดงภาวะเจริญพันธ์โดยรวม	(Total	Fertility)	และ	การตายของเด็กอายุต�่ากว่า	๕	ปี

ลดลงในไทยและเอเซีย	(ค.ศ.	๑๙๕๐,	๒๐๐๐,	๒๐๕๐,	๒๑๐๐)

ภาพที่	๗
แสดงภาพรวมโครงสร้างประชากรของประเทศไทย	(UN,	๒๐๑๗)

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

33จัดทำ�โดย  กองภูมิภ�คศึกษ�ฯ  โทร/โทรส�ร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖



	 ๕)	ประเด็นส�าคัญในการสูงอายุของประชากรโลก	 แนวโน้ม	 ๙	 ประการที่ส�าคัญในสังคม 
สูงอายุของโลก	 (สรุปจากรายงานของ	 National	 Institute	 on	 Aging,	 ๒๐๐๗)	 มีรายละเอียด	 
ดังต่อไปนี้

a)	 การสูงวัยของประชากรโลก:	 เป็นคร้ังแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่จ�านวน 
ผู้สูงอายุ	๖๕+	ปี	มากกว่าจ�านวนเด็กอายุต�่ากว่า	๕	ปี

b)	 การเพิ่มข้ึนของอายุคาดเฉลี่ย	 (Life	 expectancy):	 ประชากรในทุกประเทศมีอายุ
ยืนยาวขึ้น	และเป็นที่น่ากังขาว่าจะยืนยาวไปอีกเท่าใด	

c)	 การเพิ่มขึ้นของจ�านวนผู้สูงอายุที่ชราภาพที่สุด	(The	oldest	old):	ผู้สูงอายุ	๘๕+	ปี	
เป็นกลุ่มประชากรที่ก�าลังเพิ่มมากขึ้น

d)	 การเพิม่ภาระจากโรคไม่ตดิต่อ	(Non-communicable	diseases):	โรคไม่ตดิต่อเร้ือรัง
ก�าลังเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของผู้สูงอายุ

e)	 การลดลงของจ�านวนประชากรในอีกสองสามทศวรรษข้างหน้าในบางประเทศ
f)	 การเปลีย่นแปลงโครงสร้างครอบครวั:	คนมอีายยุนืยาวขึน้และมบีตุรน้อยลง	โครงสร้าง

ครอบครัวเปลี่ยนไป	ผู้สูงอายุมีทางเลือกในการดูแลน้อยลง

ภาพที่	๙
แสดงภาวะเจริญพันธ์โดยรวม	(Total	Fertility)	และ	การตายของเด็กอายุต�่ากว่า	๕	ปี

ลดลงในไทยและเอเซีย	(ค.ศ.	๑๙๕๐,	๒๐๐๐,	๒๐๕๐,	๒๑๐๐)
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สรุปรวมการประชุมศูนย์อาเซียนฯ ครั้งที่ ๑ – ๔ / ๒๕๖๑

จัดทำาโดย  กองภูมิภาคศึกษาฯ  โทร/โทรสาร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖



g)	 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท�างานและการเกษียณ:	 สัดส่วนของคนท�างานต่อผู้รับ
บ�านาญลดลง	 และคนใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตในการเกษียณมากขึ้น	 เป็นปัญหา 
ต่อระบบบ�านาญและสาธารณสุข

h)	 การปฏิรปูระบบการประกนัสังคม:	ค่าใช้จ่ายในการประกนัสงัคมสงูข้ึน	หลายประเทศ
ก�าลังประเมินความยั่งยืนของระบบ

i)	 ความท้าทายใหม่ด้านเศรษฐกิจ:	ประชากรสูงวัยจะส่งผลอย่างมากต่อโครงการต่างๆ
เกี่ยวกับสิทธิทางสังคม	การเข้าสู่ตลาดแรงงาน	การค้า	 และการออมทั่วโลก	จ�าเป็น
ต้องมีแนวทางทางการเงินการคลังใหม่ๆ	ในการรองรับโลกที่ก�าลังเปลี่ยนแปลง

  แนวโน้ม	 ๑	 การสูงวัยของประชากรโลก	 ประเด็นส�าคัญของแนวโน้ม	 ๑:	 การสูงวัย 
ของประชากรโลกทั้งสัดส่วนและความเร็วการเข้าสู่การสูงวัย

ภาพที่	๑๑
แสดงการสูงวัยของประชากรโลกทั้งสัดส่วนและความเร็วการเข้าสู่การสูงวัย

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

35จัดทำ�โดย  กองภูมิภ�คศึกษ�ฯ  โทร/โทรส�ร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖



	 ประเด็นส�าคัญของแนวโน้มที่	๑
	 ๑)	ประชากรสูงวัยเกิดจากการลดลงของภาวะเจริญพันธุ์และความก้าวหน้าทางสาธารณสุข	
และการมีชีวิตยืนยาวขึ้น	 ภาวะเจริญพันธุ์ลดลงท้ังในในประเทศพัฒนาแล้ว	 และในประเทศ 
ที่ก�าลังพัฒนา	ในระดับที่อัตราการเจริญพันธุ์ต�่ากว่าอัตราการทดแทนประชากร:	Fertility	rate	<	
replacement	rate	of	two	live	births	per	woman	(เช่น	ในปี	๒๐๐๖	total	fertility	rate	<	
replacement	rate	ใน	๔๔	ประเทศที่ก�าลังพัฒนา)
	 ๒)	การเตรียมการรองรับประชากรสูงวัยในประเทศมีช่วงเวลานานกว่า	 เช่น	ฝรั่งเศส	มีเวลา
ประมาณหนึ่งศตวรรษ	 ก็จะเตรียมการได้ดีกว่า	 ส�าหรับประเทศที่มีช่วงเวลาสั้นกว่า	 เช่น	 สิงคโปร์	
หรือไทย	มีเวลาเพียงหนึ่งรุ่นคน	(ประมาณ	๑๙	–	๒๒	ปี)	ในการรองรับ
	 ช่วงเวลาท่ีสัน้ในการสูงอาย	ุ(The	compression	of	ageing)	ท�าให้การเตรยีมการต้องรวดเรว็
ในการรองรับโครงสร้างอายใุหม่	ส�าหรบัประเทศทีพ่ฒันาน้อยกว่าจงึต้องประสบกบัปัญหามากมาย	
เช่น	การก�าหนดสวัสดิการสังคม	และการจัดสรรทรัพยากรให้แก่รุ่นคนต่างๆ	โดยไม่สามารถท�าให้
เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ทัน	อย่างที่เกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนากว่า	ดังนั้น	ในบางประเทศ
จะเผชิญกับปัญหา	“แก่ก่อนรวย”	(Growing	old	before	getting	rich)

ภาพที่	๑๒
แสดงความเร็วของการสูงวัยของประชากรโลก	(ไทยและประเทศอื่นๆ)
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จัดทำาโดย  กองภูมิภาคศึกษาฯ  โทร/โทรสาร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖



 แนวโน ้มที่ 	 ๒	 การเพิ่มขึ้นของอายุคาดเฉลี่ย	 ( Increasing	 Life	 Expectancy)	 
การเปลี่ยนแปลงในอายุคาดเฉลี่ย	สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านสาธารณสุข	ดังนี้

a) การเปลี่ยนแปลงจากภาวะเจริญพันธ์สูง	ไปสู่ภาวะเจริญพันธุ์ที่ต�่า
b) การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดและเมื่อสูงวัย
c) การเปลี่ยนแปลงจากการเกิดโรคติดเชื้อไปเป็นโรคไม่ติดต่อและเรื้อรัง
d) การเปลีย่นแปลงทางสาธารณสขุได้เปลีย่นเส้นการรอดชวีติของมนษุย์	ในสงัคมท่ีไม่ใช่

อตุสาหกรรม	มคีนเพยีงจ�านวนน้อยท่ีจะมชีวีติอยูร่อดจนผ่านวยักลางคน	แต่ในสงัคม
อุตสาหกรรม	 คนส่วนใหญ่จะมีชีวิตอยู่จนผ่านวัยกลางคน	 และตายในวัยสูงอายุ
(ภาพที่	๑๓	เส้นรอดชีวิตจะขยับออกไปทางขวาเมื่อชีวิตยืนยาวเพิ่มขึ้น)

e) การเพิม่ขึน้ของโอกาสในการรอดชวีติ	ท�าให้เกดิค�าถามถงึความเป็นไปได้ของช่วงอายุ
ของมนุษย์ว่าจะยืนยาวไปถึงอายุเท่าใด

f) ขอมูลอายุคาดเฉลีย่ผูหญิงจากป ค.ศ. ๑๘๐๐ - ๒๐๐๐ เพิม่ขึน้ ๓ เดือนตอป 
(ภาพที่ ๑๔)

ภาพที่ ๑๓ 
เสนรอดชีวิตจะขยับออกไปทางขวา

เมื่อชีวิตยืนยาวเพิ่มขึ้น

ภาพที่ ๑๔
ขอมูลอายุคาดเฉลี่ยผูหญิงจาก

ป ค.ศ. ๑๘๐๐ - ๒๐๐๐ เพิ่มขึ้น ๓ เดือนตอป

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

37จัดทำ�โดย  กองภูมิภ�คศึกษ�ฯ  โทร/โทรส�ร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖



	 ผลการศึกษาแสดงว่าคนจะยังคงมีอายุยืนยาวมากขึ้น	จากแนวโน้มต่อไปนี้	๑)	อัตราการตาย
เมื่ออายุมากข้ึน	 ลดลง	 ๒)	 การขยายตัวอย่างรวดเร็วของจ�านวนคนอายุครบ	 ๑๐๐	 ปีข้ึนไป	 
(Centenarians	 -	ศตวรรษิกชน)	ทั่วโลก	๓)	ความก้าวหน้าทางการแพทย์และยารักษาโรคใหม่ๆ 
จะสามารถเพิ่มอายุคาดเฉลี่ยได้
	 งานวจิยัในปัจจบุนั	ได้เน้นศกึษาเกีย่วกบัชวีติในอนาคต	โดยนกัวจัิยสามารถยดืช่วงการมชีวีติ	
(Life	span)	ของแมลงและสัตว์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และโภชนาการ	(เชน่	Gene	insertion,	
caloric	restriction,	and	diet)	ดังนั้น	การยืดช่วงการมีชีวิตของมนุษย์	จึงมีความเป็นไปได้สูง
 แนวโน้มที่	๓	การเพิ่มของจ�านวนผู้สูงอายุที่แก่ที่สุด	(The	oldest	old) การเพิ่มจ�านวนผู้สูง
อายุที่แก่ที่สุด	มีนัยยะส�าคัญที่เกี่ยวข้องหลายประการ	ดังนี้

a)	 ระบบบ�าเหนจ็บ�านาญ:	รายได้จากบ�าเหนจ็บ�านาญและการเกษยีณจะต้องครอบคลมุ
ระยะเวลาในการมีชีวิตยาวนานขึ้น

b)	 ระบบประกันสุขภาพ:	ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพจะสูงขึ้น	แม้การเจ็บป่วยจะลดลง
c)	 ระบบการเกื้อกูลในครอบครัว	 โดยเฉพาะคนรุ่นกลาง	 (Sandwich	 generation):	 

ความสมัพนัธ์ระหว่างรุ่นคนจะมมีติเิพิม่ขึน้จากการทีม่จี�านวนคนรุ่นปูย่่าและทวดมากขึน้	
(ความสัมพันธ์ระหว่างคน	 ๔	 รุ่น)	 คนในรุ่นที่อยู่ในวัยท�างานจะรู้สึกถึงความกดดัน 
ทางด้านการเงินและทางอารมณ์ในการดูแลท้ังรุ่นลูกและรุ่นพ่อแม่ที่สูงอายุ	 และ 
อาจจะรวมถึงปู่ย่าในเวลาเดียวกัน	

d)	 การปรบัแนวคดิและทัศนคตต่ิอผูส้งูอาย	ุโดยเฉพาะกลุม่สงูอายวุยัปลาย	(The	oldest	
old):	 จ�านวนผู ้สูงอายุท่ีมีอายุครบ	 ๑๐๐	 ปี	 เพ่ิมข้ึนอย่างส�าคัญเป็นคร้ังแรก 
ในประวัติศาสตร์	 (ภาพที่	 ๑๕)	 น�าไปสู่ความจ�าเป็นในการปรับแนวคิดทัศนคติ 
เกี่ยวกับผู้สูงอายุกลุ่มนี้ทั้งในระดับตัวบุคคลและการสูงอายุของสังคม
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สรุปรวมการประชุมศูนย์อาเซียนฯ ครั้งที่ ๑ – ๔ / ๒๕๖๑

จัดทำาโดย  กองภูมิภาคศึกษาฯ  โทร/โทรสาร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖



แนวโน้มที่	๔	ภาระที่เพิ่มขึ้นจากโรคไม่ติดต่อ	(NCD),	๒๐๐๒	–	๒๐๓๐

ภาพที่	๑๖
แสดงประเทศที่มีรายได้ปานกลางและต�่า	จะมีภาระเพิ่มขึ้น	จาก	๔๔%	(๒๐๐๒)	

เป็น	๕๔%	(๒๐๓๐)	ในประเทศที่มีรายได้สูง	มีภาระสูงแต่เพิ่มไม่มาก	(๘๕%	เป็น	๘๙%)

ภาพที่	๑๕
แสดงประมาณการการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกตามอายุ	ปี	ค.ศ.	๒๐๐๕	และ	ค.ศ.	๒๐๓๐:

ผู้สูงอายุ	๑๐๐+	ปีเพิ่ม	๔๐๐+

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

39จัดทำ�โดย  กองภูมิภ�คศึกษ�ฯ  โทร/โทรส�ร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖



	 ในประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางและต�่า	 จะมีภาระเพิ่มขึ้น	 จาก	๔๔%	 (๒๐๐๒)	 เป็น	 ๕๔%	
(๒๐๓๐)	ในประเทศที่มีรายได้สูง	มีภาระสูงแต่เพิ่มไม่มาก	(๘๕%	เป็น	๘๙%)
	 ประเดน็ส�าคญั:	ประเทศทีม่รีายได้ปานกลางและต�า่	จะขบัเคล่ือนและจัดสรรทรัพยากรอย่างไร
ในการรองรับ	NCD	ในขณะที่โรคติดต่อ	(Communicable	diseases)	ยังมีอยู่แพร่หลาย
	 ผลการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอายุคาดเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น	 (Increased	 life	 
expectancy)	และการไร้ความสามารถ	(Disability):	เราจะมชีวีติอยูอ่ย่างมสีขุภาพดขีึน้และอายยุนืขึน้	
หรือเราจะมีชีวิตอยู่นานขึ้นแต่สุขภาพไม่ดี?	ผลการศึกษาแสดงถึง	๓	ความเป็นไปได้	ดังนี้

๑)	 การลดลงของการเจบ็ป่วย	 (A	 compression	of	morbidity):	 สขุภาพดขีึน้	 ในขณะที ่
อายุคาดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	

๒)	 การเพิ่มขึ้นของการเจ็บป่วย	(An	expansion	of	morbidity):	การไร้ความสามารถ	
(Disability)	เพิ่มขึ้นจากสุขภาพไม่ดี	ในขณะที่อายุคาดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	

๓)	 ในขณะที่ความก้าวหน้าทางวิทยาการทางการแพทย์ท�าให้การเกิดโรคเรื้อรังที่น�าไปสู่
การไร้ความสามารถลดลง	แต่เป็นการลดลงของการไร้ความสามารถขัน้รนุแรง	ส�าหรบั
โรคเรื้อรังขั้นรุนแรงไม่มาก	กลับเพิ่มขึ้น

	 ผลการศึกษาในประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา	 
(Organization	for	Economic	Co-operation	and	Development:	OECD)	๓	รูปแบบของการ
ไร้ความสามารถในกลุ่มผู้สูงอายุเมื่อสูงอายุมากขึ้น

๑)	 อตัราการไร้ความสามารถข้ันรนุแรงลดลงใน	เดนมาร์ก	ฟินแลนด์	อติาล	ีเนเธอร์แลนด์	
และสหรัฐฯ

๒)	 อัตราการไร้ความสามารถขั้นรุนแรงคงที่	ใน	ออสเตรเลีย	แคนาดา	และฝรั่งเศส
๓)	 อัตราการไร้ความสามารถขั้นรุนแรงเพิ่มขึ้นใน	เบลเยียม	ญี่ปุ่น	และสวีเดน

	 ดังนั้น	 มีความจ�าเป็นอย่างมากในการศึกษาเปรียบเทียบข้ามประเทศในการติดตามแนวโน้ม
เหล่านี้และเข้าใจถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น
	 นโยบายด้านสาธารณสขุเพือ่ป้องกนัการเกดิโรคไม่ตดิต่อ	(NCD)	เพือ่ให้ผูส้งูอายมุชีวีติทีย่นืยาวขึน้
ด้วยสุขภาพที่ดีขึ้น	(A	compression	of	morbidity	model)
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สรุปรวมการประชุมศูนย์อาเซียนฯ ครั้งที่ ๑ – ๔ / ๒๕๖๑

จัดทำาโดย  กองภูมิภาคศึกษาฯ  โทร/โทรสาร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖



	 การพยากรณ์	พบว่า	มากกว่า	๒๐	ประเทศจะเกดิการลดลงของประชากรในทศวรรษข้างหน้า	
(ประมาณปี	๒๐๑๗)	(ภาพที่	๑๗)	
	 ประชากรทีล่ดลงจะเกดิขึน้ในประเทศทีพ่ฒันาแล้ว	 ด้วยเหตผุลหลกัจากภาวะเจรญิพนัธุท์ีต่�า่ลง 
	 ในส่วนของประเทศที่พัฒนาน้อยกว่า	จะเกิดจากการเพิ่มขึ้นของการตายจากโรค	HIV/AIDS
	 ในสถานการณ์ของการลดลงของประชากร	รฐับาลจะต้องให้ความส�าคญักบัการเปลีย่นแปลง
ของกลุ่มอายุต่างๆ	
	 กรณี	 Russia	 (ภาพที่	 ๑๘):	 ความต้องการด้านการบริการการดูแลสุขภาพจะสูงกว่า 
ความจ�าเป็นในการสร้างโรงเรียนเพิ่มขึ้น	 และการลดลงอย่างมากของประชากรวัยท�างาน	 ซ่ึงเป็น 
กลุ่มประชากรที่มีส่วนสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและระบบบ�าเหน็จบ�านาญ	 มีจ�านวน 
ลดลงในขณะที่ประชากรสูงอายุที่ไม่ท�างานเพิ่มมากขึ้น	 ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	ซึ่งจะ
ส่งผลต่อภาคธุรกิจในการหาแรงงานใหม่เข้ามาท�างาน

 แนวโน้มที่	๕	การสูงอายุประชากรและการลดลงของประชากร

ภาพที่	๑๗
แสดงประชากรในประเทศต่างๆ	ค.ศ.	๒๐๐๖	–	๒๐๓๐

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

41จัดทำ�โดย  กองภูมิภ�คศึกษ�ฯ  โทร/โทรส�ร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖



	 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากรจึงมีผลกระทบส�าคัญต่อการพัฒนาและ 
การสนับสนุนโครงการทางสังคม	 รวมทั้งการเตรียมการรองรับประเด็นต่อเนื่องต่างๆ	 เช่น	 ภาวะ
เจริญพันธุ์และการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ	
 แนวโน้มที่	๖	โครงสร้างครอบครัวที่เปลี่ยนแปลง
	 การสูงอายุของประชากรและภาวะเจริญพันธุ์ท่ีต�่า	 ท�าให้คนรุ่นอนาคตจะมีพี่น้องลูกหลาน 
ลดลง		ซึง่แนวโน้มของโลกนีจ้ะน�าไปสูก่ารดแูลและสนบัสนนุกนัและกนัในครอบครัวลดลง	ในขณะ
ทีค่นสงูอายมุากข้ึน	ซึง่ลกัษณะครอบครวัจะกลายเป็น	“ครอบครวัในแนวต้ัง”	(Beanpole	family):	
จ�านวนสมาชิกในครอบครวัทีม่ชีวีติอยูเ่ป็นคนในวงศ์ตระกลูเดยีวกนัเพิม่ขึน้	และจ�านวนคนในแต่ละรุน่ 
ลดลง	 ขณะที่อัตราการตายลดลง	 โอกาสของคนรุ่นอายุ	 ๕๐	 และ	 ๖๐	 ปี	 จะมีพ่อแม่	 ลุง	 ป้า	 
ที่ยังมีชีวิตอยู่	จะสูงขึ้น	สิ่งที่ตามมา	คือ	ลูกหลานส่วนใหญ่จะรู้จักปู่ย่า	และทวด	โดยเฉพาะ	ย่าทวด	
สิ่งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่คนในวัยกลางคนหรือสูงวัยจะยังมีพ่อแม่ที่มีชีวิตอยู่
	 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างครอบครัวที่หลากหลาย:	 จากการหย่าร้าง	 การแต่งงานใหม่	 
(ความสัมพันธ์ในครอบครัวท่ีมีพ่อเลี้ยง/แม่เลี้ยง)	 ผู้ไม่แต่งงาน/เป็นโสด	 หรือผู้ที่แต่งงานแต ่
ไม่ต้องการมีลูก

ภาพที่	๑๘
แสดงการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มอายุในปี	ค.ศ.	๒๐๐๖	กับ	ค.ศ.	๒๐๓๐
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สรุปรวมการประชุมศูนย์อาเซียนฯ ครั้งที่ ๑ – ๔ / ๒๕๖๑
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	 กรณีการไม่ต้องการมีลูก	 เป็นประเด็นปัญหาในปัจจุบัน	 เนื่องจากเป็นปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อ
การดูแลผู้สูงอายุ	 (ผลการศึกษาจากผู้ที่มีอายุ	 ๑๘	 –	 ๓๙	 ปีในยุโรป	 พบว่าในบางประเทศ	๑/๓	 
ของผูต้อบไม่ต้องการมลีกู)	มคีวามจ�าเป็นอย่างมากในการแยกแยะถงึเหตุผลต่างๆในการไม่ต้องการ
มีลกูว่า	เป็น	ความสมคัรใจ	ถกูบังคับให้สมคัรใจ	ไม่สมคัรใจแต่เป็นเหตผุลทางธรรมชาต	ิและเหตผุล
ทีต่่างกนั	มนียัส�าคญัต่อการจดัการด้านการดูแลผูสู้งอายท่ีุแตกต่างกนั	โดยเฉพาะต่อผู้หญิงวยักลางคน 
ที่จะเข้าสู่การสูงอายุ
	 การจัดการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ	 (Living	 arrangements)	 สะท้อนถึงความต้องการของ 
ผู้สูงอายุด้านการสนับสนุนจากครอบครัว	 ชุมชน	หรือสถาบัน	 และยังแสดงถึงทางเลือกที่ต้องการ
ด้านสังคมวัฒนธรรม	และบางคนเลือกจะอยู่ในครัวเรือนเดียว	(Nuclear	households)	ในขณะที่
บางคนเลือกจะอยู่กับครอบครัวขยาย	

ภาพที่	๑๙
จ�านวนของผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวก�าลังสูงขึ้นในญี่ปุ่น

	 ตัวอย่างจากญี่ปุ่น:	 จ�านวน	 (รวมท้ังสัดส่วนร้อยละ)	 ของผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวก�าลังสูงข้ึน	 
(ภาพที่	๑๙)

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

43จัดทำ�โดย  กองภูมิภ�คศึกษ�ฯ  โทร/โทรส�ร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖



	 แนวโน้มที่ผู้สูงอายุจะอยู่คนเดียวในครอบครัวที่เพิ่มขึ้น	ไม่ใช่เป็นการโดดเดี่ยวทางสังคมหรือ
เป็นการถกูทอดทิง้จากครอบครวั	แต่เป็นทางเลอืกหรอืความพอใจ	(Preference)	งานวจิยัในกรอบ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน	แสดงให้เห็นว่า	ผู้สูงอายุที่อยู่ด้วยตนเองคนเดียว	จะเลือกหรือพอใจที่อยู่
ในบ้านของตนเองหรือในชุมชน	และทางเลือกหรือความพอใจนี้	เกิดขึ้นจากการมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น	
การขยายขอบเขตของผลประโยชน์ทางสงัคม	การเป็นเจ้าของบ้านของตนเอง	การมบ้ีานทีเ่ป็นมติร
กับผู้สูงอายุ	และการเน้นการดูแลภายในชุมชนของประเทศต่างๆ
	 ประเด็นแนวโน้มที่	๖:	นโยบายในการเตรียมการรองรับสังคมสูงอายุจะต้องเน้น	ผู้หญิงที่เป็น
โสดหรอืหม้ายทีไ่ม่มลีกูมาดแูล	ผูส้งูอายตุ้องดแูลหลานทีพ่่อแม่เสียชีวติจาก	HIV/AIDS	หรือไปท�างาน
ในเมือง	(Skip	generation)	บุตรที่ไปท�างานในเมือง	การส่งเงินกลับมาเกื้อกูลกัน	และการย้ายถิ่น
กลับหลังจากการไปท�างานในต่างประเทศเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง	(Migration	of	adult	children)
การดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว	(Long-term	care	for	the	older)	ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตของกลไก
ในการสนบัสนนุ	เช่น	สถานดแูลรกัษาพยาบาล	(Home	nursing)	การดแูลในชมุชนและการช่วยเหลอื
การกินอยู่ประจ�าวัน	 การดูแล	ณ.บ้านที่อยู่อาศัย	 และโรงพยาบาลด้านการดูแลรักษาพยาบาล 
ในระยะยาว	 ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายในการดูแลระยะยาวที่ตกอยู่กับครอบครัวและสังคมผู้ดูแลรักษา
พยาบาลผู้สูงอายุ	 (Staffs)	 ที่ในปัจจุบันมีการเพิ่มขึ้นของการย้ายถิ่นของแรงงานสาธารณสุขจาก
ประเทศรายได้ต�่าไปยังประเทศรายได้สูง
 แนวโน้มที่	๗	การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท�างานและการเกษียณ
	 ประเด็นหลักในทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการสูงอายุของประชากร	 คือ	 การลดลงของก�าลัง
แรงงานเทียบกับจ�านวนผู้รับบ�านาญ	 สัดส่วนนี้จะลดลงเมื่อคนมีชีวิตยืนยาวขึ้นและผู้อยู่ในก�าลัง
แรงงานลดลง	
	 ใน	 ๒	 ทศวรรษที่ผ่านมาในประเทศที่พัฒนาแล้ว	 การเข้าร่วมในก�าลังแรงงานของผู้สูงอายุ 
ชายหญิงเพิ่มขึ้น	(ภาพที่	๒๐)	แต่อัตราการจ้างงานผู้สูงอายุหญิงเพิ่มสูงกว่าของผู้สูงอายุชาย
	 แนวโน้มนีม้นียัยะถงึความสามารถของผูห้ญงิในการสะสมและควบคุมทรัพยากรทางเศรษฐกจิ
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สรุปรวมการประชุมศูนย์อาเซียนฯ ครั้งที่ ๑ – ๔ / ๒๕๖๑

จัดทำาโดย  กองภูมิภาคศึกษาฯ  โทร/โทรสาร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖



	 ประเด็นแนวโน้มที่	๗:	การก�าหนดนโยบายการเกษียณ	–	การสร้างแรงจูงใจให้ท�างานต่อหรือ
เกษียณก่อนก�าหนด	(Early	retirement)
	 การก�าหนดนโยบายด้านกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอายุ
เกษียณตามกฎหมายและอายเุกษยีณในทางปฏบิตั	ิ(อายเุฉลีย่ทีไ่ด้รบัผลประโยชน์จากการเกษยีณ)	
ในหลายทศวรรษของช่วงหลังศตวรรษท่ี	 ๒๐	 หลายประเทศได้ลดอายุเกษียณตามกฎหมายที่คน
สามารถใช้สิทธิในการรับผลประโยชน์ด้านบ�าเหน็จบ�านาญของภาครัฐ	 เนื่องจากสภาพการณ ์
โดยรวมทางเศรษฐกิจ	 การเปลี่ยนแปลงปรัชญาทางสวัสดิการ	 และแนวโน้มของบ�าเหน็จบ�านาญ
ภาคเอกชน	
	 ในปัจจุบนั	แม้แนวโน้มการเข้าร่วมในก�าลงัแรงงานของผูส้งูอายจุะเพิม่ขึน้	แต่ช่องว่างระหว่าง
อายเุกษยีณตามกฎหมายและในทางปฏิบัตก็ิยงัมีอยูส่งู	แนวโน้มนีก้เ็กดิขึน้ในประเทศทีก่�าลงัพฒันา
อย่างรวดเร็วด้วย	เช่น	กรณีของไต้หวันที่อายุเกษียณในทางปฏิบัติลดลงต�่ากว่า	๕๕	ปีในปี	๒๐๐๔,	
ต�่าที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้น

ภาพที่	๒๐
แสดงการเข้าร่วมในก�าลังแรงงานของผู้สูงอายุชายหญิงเพิ่มขึ้น

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

45จัดทำ�โดย  กองภูมิภ�คศึกษ�ฯ  โทร/โทรส�ร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖



	 การเปลีย่นแปลงรปูแบบของการเกษยีณ	หลงัเกษยีณ	อาจมกีารท�างานไม่เตม็เวลา	(Part	time	
working)	 การเปลี่ยนจากงานอาชีพไปเป็นงานชั่วคราว	 หรือออกจากก�าลังแรงงานเนื่องจากการ 
ไร้ความสามารถ
	 ในเกาหล	ีโดยเฉลีย่	คนงานจะออกจากการจ้างงานในบรษิทัเมือ่อาย	ุ๕๔	ปีและท�างานไม่เตม็เวลา
หรือท�างานที่ค่าจ้างต�่า	เป็นเวลา	๑๔	ปี	ก่อนจะเกษียณโดยไม่ท�างานเมื่ออายุ	๖๘	ปี	
	 จากอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น	 และอายุเกษียณลดลง	 ท�าให้คนต้องใช้เวลาหลังเกษียณนานข้ึน	 
การศึกษาของ	OECD	ใน	๑๕	ประเทศสมาชิก	ได้แบ่งช่วงชีวิต	(Lifespan)	เป็น	๔	ช่วง:	ช่วงปีก่อน
ที่จะเข้าสู่ก�าลังแรงงาน	 (ส่วนใหญ่เป็นช่วงชีวิตในโรงเรียน)	 ช่วงปีท่ีไม่ท�างานเนื่องจากตกงานหรือ
ไม่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ	(Unemployment	or	economic	inactivity)	ช่วงปีในก�าลังแรงงาน	
(๑๙๖๐	แรงงานชายใช้เวลา	๔๖	ปี	๑๙๙๕	๓๗	ปี)	และช่วงปีในการเกษียณ	(๑๙๖๐	แรงงานชาย
ใช้เวลา	๑+	ปี	๑๙๙๕	๑๒	ปี)
	 ในการเพิ่มอายุเกษียณตามกฎหมาย	 จะต้องให้ความส�าคัญต่อ	 ผลิตภาพของแรงงานสูงอายุ	
(Productivity	 of	 older	 workers):	 นโยบายต้องมุ่นเน้นท่ีการศึกษาต่อเนื่อง	 การออกแบบ 
สถานที่ท�างาน	และโอกาสในการจ้างงานไม่เต็มเวลาส�าหรับผู้สูงอายุ	และการทบทวนการส่งเสริม
การออกจากงานก่อนอายุเกษียณ	

ภาพที่	๒๑
การเปลี่ยนแปลงนโยบายประกันสังคมในระดับประเทศเป็นสิ่งส�าคัญ

46
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จัดทำาโดย  กองภูมิภาคศึกษาฯ  โทร/โทรสาร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖



	 การเปลี่ยนแปลงนโยบายประกันสังคมในระดับประเทศเป็นส่ิงส�าคัญ	 (ภาพท่ี	 ๒๑)	 
ผลการวิจัย	 พบความสัมพันธ์ในทางบวกระหว่างแรงจูงใจในการ	 EARLY	 RETIREMENT	 
และการเกษียณของผู้สูงอายุชายและโครงการประกันสังคมใน	๑๑	ประเทศที่ศึกษา
	 การศึกษาแสดงให้เห็นถึงความส�าคัญของการออกแบบระบบเกษียณของประเทศและ 
การสร้างแรงจูงใจในการเข้า-ออกจากก�าลังแรงงาน
 แนวโน้มที่	๘	ระบบประกันสังคมที่เปลี่ยนแปลง
	 ค่าใช้จ่ายด้านบ�าเหน็จบ�านาญของประเทศในสหภาพยุโรป	 25	 ประเทศ	 ประมาณ	๑๒%	 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ	หรือ	GDP	ในปี	ค.ศ.	๒๐๐๓
	 ความอยู ่ดีมีสุขด้านเศรษฐกิจของผู ้สูงอายุจะขึ้นกับการผสมผสานแหล่งรายได้ต่างๆ	 
เข้าด้วยกัน	 ได้แก่	 รายรับจากการท�างานต่อเนื่อง	 โครงการประกันสังคม	 โครงการส�ารองเลี้ยงชีพ	
(เงินบ�านาญจากอาชีพ)	 และการออมส่วนบุคคล	 อีกทั้ง	 นโยบายของรัฐจะส่งผลต่อแหล่งรายได้ 
เหล่าน้ี	 และการปฏิรูปนโยบายมีทั้งต้นทุนและผลประโยชน์	 และการวิจัยเชิงประจักษ์รวมท้ังการ
วิจัยเปรียบเทียบข้ามประเทศจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นในการพัฒนานโยบาย

ภาพที่	๒๒
แสดงค่าใช้จ่ายด้านบ�าเหน็จบ�านาญของประเทศในสหภาพยุโรป	๒๕	ประเทศ

ประมาณ	๑๒%	ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ	หรือ	GDP	ในปี	ค.ศ.	๒๐๐๓

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

47จัดทำ�โดย  กองภูมิภ�คศึกษ�ฯ  โทร/โทรส�ร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖



	 หลายประเทศได้มีการปฏิรูปโครงการประกันสังคมในการชราภาพ	แนวทางการด�าเนินการ 
ที่เหมือนกัน	 คือ	 การเพิ่มอายุที่มีสิทธ์ได้รับผลประโยชน์	 (Japan	 เพ่ิมอายุการรับบ�านาญส�าหรับ
ผู้ชายจาก	๖๐	เป็น	๖๕	ปี	ผู้หญิงจาก	๕๗	เป็น	๖๕	ปีในระหว่างเวลา	๑๕	ปีที่ผ่านมา)	การเพิ่ม
อัตราสมทบหรืออัตราภาษีจากคนท�างาน	(๒๔	ประเทศ	หรือ	๒/๓	ของประเทศในยุโรป	มีการเก็บ
ภาษีรายรับจากการจ้างงานในอัตราที่เท่ากับหรือมากกว่า	 ๒๐%	 ของค่าจ้าง)	 การเพ่ิมอัตราภาษี
รายรับอาจท�าให้รายได้ของรัฐท่ีต้องการสูงข้ึน	 แต่ก็อาจท�าให้คนงานไม่ต้องการท�างานในภาค 
การจ้างงานแบบทางการ	 และเครื่องมือทางการเงินส�าหรับการออมส่วนบุคคล	 แรงจูงใจทางภาษี
ส�าหรับการออมเพื่อการเกษียณของส่วนบุคคล	และกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	(Provident	Fund)
	 ประเดน็ของแนวโน้มท่ี	๘:	การปฏิรปูโครงการประกนัสงัคมจาก	Defined	Benefit	(คนท�างาน
จะได้รับบ�าเหน็จบ�านาญในอนาคตตามจ�านวนที่ก�าหนดโดยไม่ต้องจ่ายเงินสมทบ)	 เป็น	 Defined	
Contribution	(DC)	 (คนท�างานต้องจ่ายเงนิสมทบตามสัดส่วนของรายรบั	บางครัง้มกีารร่วมสมทบจ่าย
โดยนายจ้าง	 เข้าในบัญชีกองทุนเงินสมทบในชื่อของตนเอง)	 โครงการ	DC	ที่ภาระความเสี่ยงและ
การตัดสินใจในการลงทุนตกอยู่กับคนท�างาน	 จะให้ความมั่นคงทางรายได้อย่างเพียงพอต่อ 
ระยะเวลาในการมีชีวิตเกษียณหรือไม่?
 แนวโน้มที่	๙	ความท้าทายทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น
	 ในรอบ	 ๕	 ปีที่ผ่านมา	 นักวิชาการและผู้ก�าหนดนโยบาย	 ได้ให้ความส�าคัญกับผลกระทบ 
ทางเศรษฐกิจจากการเปลี่ยนแปลงประชากรที่ไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน	 ในปัจจุบัน	 เราก็ยังไม่เข้าใจ
อย่างแท้จริงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	
	 การสูงอายุของประชากรจะเป็นปัญหาต่อการใช้งบประมาณของประเทศ:	 ค่าใช้จ่าย 
ในโครงการดูแลสุขภาพและโครงการสนับสนุนทางรายได้แก่ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นตามจ�านวน
ผู ้มีสิทธิรับที่เพิ่มข้ึน	 และระยะเวลาการใช้สิทธิที่ยาวนานขึ้น	 และรัฐบาลอาจมีข ้อจ�ากัด 
ด้านงบประมาณในการปฏิรูปโครงการประกันสังคม	 โดยการเพ่ิมอายุที่ได้รับสิทธิ	 การเพ่ิมอัตรา
สมทบ	และการลดผลประโยชน์	จนต้องอาศัยรายได้จากงบประมาณทั่วไป
	 การเพิ่มอัตราภาษีรายได้จากคนท�างาน	 อาจท�าให้คนไม่ต้องการท�างาน	 ดังนั้นจะส่งผล 
ต่อการขยายตัวทางรายได้ของประเทศ	 (GDP)	 ผลกระทบนี้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับผลิตภาพ	
(Productivity)	ของแรงงาน	และความสามารถของประเทศในการทดแทนทุนแทนการใช้แรงงาน	
ประเทศที่พัฒนาต�่า	 สามารถปรับระบบเศรษฐกิจจากการใช้แรงงานเข้มข้น	 (Labor	 intensive) 
ไปเป็นการใช้ทุนเข้มข้น	 (Capital	 intensive)	 แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว	 อาจเป็นข้อจ�ากัด	 
ผลการศึกษา	 พบว่าในระยะสั้น	 ทุนที่มีอยู ่เกินในประเทศพัฒนาทางตะวันตก	 (ยุโรปและ
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อเมริกาเหนือ)	 จะถูกย้ายเข้ามาในประเทศท่ีก�าลังพัฒนาในอาเซียและ	 Latin	 America	 แต่ใน 
ระยะยาว	(๒๐	ปี)	เมื่อหมดรุ่น	Baby	boomers	ทุนจะไหลกลับไปยังประเทศพัฒนาทางตะวันตก

ภาพที่	๒๓
แสดงทฤษฎีวงจรชีวิตในการบริโภคและการออม	

(Life	cycle	theory	of	consumption	and	savings)

 
	 ในสงัคมทีป่ระชากรสูงอายมุากขึน้	การย้ายถิน่	(Migration)	สามารถมาลดปัญหาได้ส่วนหนึง่	
ปัจจุบันใน	US	มีหมอ	๒๒%	พยาบาล	๑๒%	ที่เกิดในต่างประเทศ	ในประเทศสมาชิกของ	OECD	
ส่วนใหญ่กเ็ช่นกนั	ประสบการณ์ของยโุรปจะมคีวามส�าคญัมากต่อการเรยีนรูใ้นการเกีย่วพนัระหว่าง
การสูงอายุและการย้ายถิ่น
	 ทฤษฎีวงจรชีวิตในการบริโภคและการออม	 (Life	 cycle	 theory	 of	 consumption	 and	
savings)	 (ภาพที่	 ๒๓):	 ประเทศที่มีประชากรสูงอายุสูงจะเป็นกลุ่มที่มีแต่การบริโภคไม่มีการออม	
(Dissaving)
	 ทรัพยากรในการเกษียณจะประกอบไปด้วย	บ�านาญจากภาครัฐและภาคเอกชน	ทรัพย์สิน
ทางการเงิน	และอสังหาริมทรัพย์	

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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	 ตัวอย่าง	ภาพที่	๒๔:	แต่ละประเทศจะมีทรัพยากรของครัวเรือนผู้สูงอายุต่างกัน:	กองทุนรวม	
(Mutual	funds)	และ	หุ้น	(Stocks)	
	 แต่องค์ประกอบทีส่�าคญัทีส่ดุของความมัน่คัง่ของครวัเรอืน	คอื	บ้าน	–	มลูค่าบ้าน	มลูค่านีอ้าจ
จะลดลงเม่ือเจ้าของบ้านท่ีเป็นผู้สูงอายุจ�านวนมากพยายามที่จะขายให้แก่ผู้ซ้ือท่ีอายุน้อยกว่าและ
มีจ�านวนน้อยกว่า
	 ดังนั้น	ตลาดเงินจ�าเป็นต้องมีความยืดหยุ่นและมีนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้สูงอายุ	การสูงอายุของประชากร	จึงเป็นการเปิดโอกาสในการขยายตัวของเครื่องมือทางการเงิน
ในการรองรับโลกที่ก�าลังเปลี่ยนแปลง

ภาพที่	๒๔
แสดงตัวอย่างของแต่ละประเทศจะมีทรัพยากรของครัวเรือนผู้สูงอายุต่างกัน:	

กองทุนรวม	(Mutual	funds)	และหุ้น	(Stocks)
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 ๖)	การเตรียมความพร้อมและแนวทางในการแก้ไขปัญหาของประเทศไทย
	 การด�าเนินการรองรับตามข้อตกลงระหว่างประเทศ	ตั้งแต่	พันธกรณีระหว่างประเทศภายใต้
แผนปฏิบัติการผู้สูงอายุระหว่างประเทศ	ปี	ค.ศ.	๒๐๐๒	(The	Madrid	International	Plan	of	
Action	on	Aging	๒๐๐๒)	
	 การก�าหนดสิทธิของผู้สูงอายุและหน้าท่ีของรัฐภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
(ตั้งแต่ฉบับ	พ.ศ.	๒๕๔๐)	โดยการด�าเนินการ	ดังต่อไปนี้

-	 การจดัท�า	“แผนผูส้งูอายแุห่งชาต”ิ	(๒๐	ปี):	ปัจจบุนั	ฉบบัที	่๒	(พ.ศ.	๒๕๔๕	–	๒๕๖๔)
-	 การจดัตัง้กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์และส�านกัส่งเสริมและ

พิทักษ์ผู้สูงอายุ	ในปี	พ.ศ.	๒๕๔๕:	ปัจจุบัน	–	กรมกิจกรรมผู้สูงอายุ
-	 การประกาศใช้พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ	พ.ศ.	๒๕๔๖	
-	 การจัดตั้ง	“คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ”	
-	 การจัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุ	
-	 การขยายขอบเขตการประกนัสงัคมภายใต้พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม	พ.ศ.	๒๕๓๓	

ให้ครอบคลุมกรณีชราภาพ
-	 การก�าหนด	“นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	(๓๐	บาทรักษาทุกโรค)
-		 การกระจายถ่ายโอนอ�านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ดูแลสถานสงเคราะห์ 

คนชรา	และโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
-	 สิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแก่ผู้สูงอายุทุกคนตั้งแต่ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๒	
-	 การก�าหนดพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ	ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๕๔	

	 นโยบายการมีงานท�าของผู้สูงอายุไทย	การเตรียมการโดยมีการศึกษาการสร้างโอกาสในการ
ท�างานแก่ผู้สูงอายุ	โดยมีข้อเสนอแนะ	ดังนี้

-		 แนวทางด้านการพัฒนาขีดความสามารถและสภาวะแวดล้อมในการท�างานของ 
ผู้สูงอายุ:	การขยายโอกาสการท�างานแก่ผู้สูงอายุ	การประชาสัมพันธ์เพื่อปรับเปลี่ยน
ทัศนคติการหยุดท�างานเมื่ออายุ	 ๖๐ปี	 การเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุสามารถเลือกเวลา
การท�างานหรือท�างานบางเวลาตามความเหมาะสมกับผู้สูงอายุ

-		 การส่งเสริมและสนับสนุนให้นายจ้างจัดเวลาท�างานของผู้สูงอายุให้มีความยืดหยุ่น
และ/หรือการใช้แรงงานหมุนเวียนท�างานในหน้าที่อื่นด้วย

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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-	 การจัดโปรแกรมการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่แรงงานสูงอายุเป็นพิเศษ	 โดย 
หน่วยงานของรัฐ	 หรือการจูงใจให้นายจ้างจัดการฝึกอบรมเองแก่แรงงานอายุตั้งแต	่
๕๐	ปีขึ้นไปของตนเอง	

-	 แนวทางด้านกฎหมาย	 ระเบียบ	 และ	 ข้อก�าหนดต่างๆ	 ที่เก่ียวข้องกับการท�างาน 
ของผูส้งูอาย:ุการปรับปรงุแก้ไขเรือ่งอายเุกษยีณ	การปรบัลดจ�านวนชัว่โมงการท�างาน
ต่อหนึ่งวันและต่อสัปดาห์ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	ฉบับ	พ.ศ.	๒๕๕๑	

-		 การใช้นโยบายทางด้านภาษีเพื่อจูงใจให้มีการจ้างงานผู ้สูงอายุในสาขาอาชีพที่
สนับสนุน	 เช่น	 การอนุญาตให้น�าค่าจ้างผู้สูงอายุในอาชีพบริการมาหักเป็นค่าใช้จ่าย
ได้มากกว่าหนึ่งเท่า

-		 การออกกฎหมายบังคับใช้ให้มีพื้นที่สีเขียวส�าหรับการพักผ่อน	 ออกก�าลังกาย	 และ
สันทนาการแก่ผู้สูงอายุและประชาชนวัยอื่นๆ	มากขึ้น

-		 การร่าง	“พระราชบัญญัติการจ้างงานผู้สูงอายุ	พ.ศ.	 ...”	การขยายอายุเกษียณจาก	
๖๐	เป็น	๖๕	ปี

	 นโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทย	(ความมั่นคงทางสุขภาพ	ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ)
	 นโยบายด้านสาธารณสขุ:	การสร้างระบบการดแูลสขุภาพและบรกิารสาธารณสขุแก่ประชาชน
ทั่วไป	 โดยนโยบายสาธารณสุขส�าคัญที่เก่ียวข้องกับผู้สูงอาย	ุ ได้แก่	 นโยบายหลักประกันสุขภาพ 
ถ้วนหน้า	(โครงการ	๓๐	บาทรักษาทุกโรค)	โครงการ	“หนึ่งโรงพยาบาลชุมชน	หนึ่งคลินิกผู้สูงอายุ”	
ในโรงพยาบาลศูนย์	 โรงพยาบาลทั่วไป	 และโรงพยาบาลชุมชน	 และโครงการผู้ดูแลผู้สูงอายุ/ 
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ	(อผส.)
	 นโยบายด้านเศรษฐกจิ:	หลกัประกนัทางเศรษฐกจิ	เพือ่ผูส้งูอายใุนยามชราภาพ	โดยมีขอบเขต
ครอบคลุมการเกษียณอายุในกลุ่มประชากรที่ท�างานในภาครัฐ	และกลุ่มประชากรที่ท�างานในภาค
เอกชน:	 ระบบบ�านาญภาครัฐ	 ท่ีมีท้ังแบบบังคับและแบบสมัครใจ	 (กบข)	 กองทุนสงเคราะห์ตาม 
พระราชบญัญตัโิรงเรยีนเอกชน	ระบบบ�านาญภาคเอกชน	จะประกอบไปด้วย	กองทนุประกนัสงัคม	
และกองทนุส�ารองเลีย้งชพี	 เบีย้ยงัชพีผูสู้งอาย	ุกองทนุการออมแห่งชาติ	และมาตรการทางภาษอีากร	 
เพือ่ส่งเสรมิการสร้างหลกัประกนัทางเศรษฐกจิยามชราภาพผ่านมาตรการภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดา	
ทั้งรูปแบบการส่งเสริมให้มีการออมเพื่อใช้ในยามชราภาพผ่านกองทุนต่างๆ	 (RMF,	 LTF)	 
และการบรรเทาภาระภาษีอากรให้แก่ผู้สูงอายุ	และการสร้างหลักประกันด้านต่างๆ	แก่บุพการี	
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	 นโยบายทางสังคมและสวัสดิการทางสังคม	 (ความมั่นคงทางสังคม)	 ได้แก่	การจัดตั้งกองทุน	
เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ	ได้แก่	กองทุนสวัสดิการชุมชน	กองทุนผู้สูงอายุ	การส่งเสริมอาชีพ
และฝึกอาชีพส�าหรับผู้สูงอายุ	การบริการด้านที่อยู่อาศัย	การให้เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส
และประสบปัญหาเดือนร้อน	และการให้ความช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพแก่ผู้สูงอายุ	
	 นโยบายการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุและชุมชน	 (ความมั่นคงทางสังคม	
–	การสร้างเครือข่ายทางสังคม)	ได้แก่	ศูนย์อเนกประสงค์ส�าหรับผู้สูงอายุในชุมชน	อาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุที่บ้าน	 (อผส.)	 กรมกิจกรรมผู้สูงอายุ	 กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย	์ 
การจัดอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นมิตรส�าหรับผู้สูงอายุ	 (ในหน่วยราชการ	 รัฐวิสาหกิจ)	 
และบรกิารสาธารณะ	กฎกระทรวงมหาดไทยก�าหนดสิง่อ�านวยความสะดวกในอาคารส�าหรบัผูพ้กิาร
หรือทุพพลภาพ	และคนชรา	
	 นโยบายการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้สูงอายุ	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	กระทรวง
ยุติธรรม	 ในการรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องในการให้ค�าแนะน�าปรึกษา	 
ด�าเนนิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องในทางคดสี�าหรบัผูส้งูอาย	ุให้ความช่วยเหลอืด้านกฎหมาย	ประสานขอรบั
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายช่วยเหลือในการแก้ต่างคดี	 และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ 
ตามที่กฎหมาก�าหนดแก่ผู้สูงอายุ	
 ๗)	บทสรุป
	 	 ประชากรโลกท่ีเป็นผู้สูงอายุ	 มีจ�านวนมากขึ้น	 (โดยมากกว่าจ�านวนประชากรเด็กอาย ุ
ต�่ากว่า	๑๐	ปี	ในทศวรรษหน้า)	จากการที่ภาวะเจริญพันธุ์ต�่าและอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดสูงขึ้น	
(ชีวิตคนยืนยาวข้ึน	 เด็กเกิดน้อยลง	 คนตายเมื่อหนุ่มสาวน้อยลง)	 ผู้สูงอายุที่มีอายุ	 ๑๐๐+ปี	 จะมี
จ�านวนเพิ่มมากขึ้น	 อัตราความเร็วในการเข้าสู่สังคมสูงอายุในแต่ละประเทศไม่เท่ากันโดยใช้ระยะ
เวลาสั้นลง
	 	 ผลกระทบของประชากรโลกสูงอายุ	 มีหลากหลายทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ครอบครัวและภาระการเกื้อกูล	 การจ้างงานและการเกษียณ	 การบริการด้านสาธารณสุข 
ในการจัดการโรค	NCD	และการดูแลสุขภาพระยะยาว	รวมทั้งการย้ายถิ่นของประชากรในประเทศ
และระหว่างประเทศ
	 	 ประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงอายุด้วยระยะเวลาการเปล่ียนแปลงโครงสร้างอายุของประชากร 
นานกว่า	(เช่น	ประเทศในยุโรปและอเมริกา)	จะมีการเตรียมการรองรับ	ได้ดีกว่าประเทศที่มีระยะ
เวลาการเปลี่ยนแปลงสั้นกว่า	(“แก่เมื่อรวยแล้ว”	VS.	“แก่แต่ยังจนอยู่”)
	 	 นโยบายและมาตรการในการรองรับสังคมผู้สูงอายุในประเทศต่างๆ	ที่มีการด�าเนินการ:	 
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การขยายอายุเกษียณ	(๕๐/๕๕	เป็น	๖๐	เป็น	๖๕	ปี)	การปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมและระบบ
ประกันสังคม	 (ลดภาระงบประมาณรัฐ	 และปรับเปลี่ยนภาระทางการเงินไปที่ส่วนบุคคลและ
ครอบครัวมากขึ้น)	 การลงทุนทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพเพ่ือเพ่ิม	 Healthy	 life	
Expectation
	 	 ประเทศก�าลังพัฒนา/พัฒนาน้อยกว่า	มีเวลาเตรียมการในระยะเวลาสั้นกว่า	ถึงจะมีความ
พยายามของรฐัในการก�าหนดนโยบายและมาตรการมารองรบัตามรปูแบบของประเทศทีพ่ฒันาแล้ว	
แต่ก็ยังติดกับดักความยากจนในการพัฒนา	 ข้อจ�ากัดในการจัดสรรงบประมาณที่ต้องสร้างความ
สมดลุกับโครงการพฒันาทีส่�าคญัไม่แพ้กนั	รวมทัง้ทศันคตทิางสงัคมการเมอืงทีม่ต่ีอผูส้งูอาย	ุว่าเป็น
ผู้ต้องการความช่วยเหลือทางด้านสวัสดิการสังคม
	 	 ส�าหรับประเทศไทย	 เป็นประเทศที่	 ๒	 ในอาเซียนในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	 หลังจาก
สิงคโปร์	 	 	การเตรียมการรองรับสังคมสูงอายุเป็นการเน้นด้านสวัสดิการความช่วยเหลือจากรัฐแก่ 
ผู้สูงอายุที่ยากจน	
	 	 ส�าหรับด้านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัว	 การท�างานของผู้สูงอายุ	 การปรับปรุง
ระบบการประกันสงัคมเพือ่การชราภาพทีค่รอบคลุมแรงงานทัง้ในภาคการจ้างงานอย่างเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ	การเตรียมการรองรับเพิ่มเริ่มต้น	กองทุนการออมแห่งชาติ	เพิ่มเริ่มด�าเนินการ 
ในปี	๒๕๕๘	
	 	 ในส่วนของสุขภาพเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ	 ยังต้องปฏิรูประบบการดูแลรักษาพยาบาล
ระยะยาว	ค่ารกัษาพยาบาลโรค	NCD	และการลงทนุการวจัิยเกีย่วกบั	Healthy	Ageing	เพ่ือรองรับ	
Life	Expectancy	ที่ยืนยาวขึ้น
	 	 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสังคมผู ้สูงอายุด้วยฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์	 หรือข้อมูล 
เชิงประจักษ์	 สังคมผู้สูงอายุ	 กับความมั่นคงของประเทศ:	 นอกจากประเด็นความมั่นคงทางสังคม
และเศรษฐกิจส�าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ	(๖๐+ปี)	ยังมีประเด็นความมั่นคงทางการเมือง:	กลุ่มอายุที่อาจ
ก่อให้เกิดความไม่มั่นคงทางการเมือง	 ซึ่งในปัจจุบันมีปรากฏการณ์ของการย้ายถ่ินของแรงงาน 
ข้ามประเทศที่ต้องการแรงงานทดแทนแรงงานสูงอายุ	และ	YOUTH	BULGE:	กลุ่มประชากรวัยรุ่น	
(สัดส่วนของประชากรอายุ	๑๕	–	๒๙	ปี	ในประชากรอายุ	๑๕	–	๕๙	ปี)	หากมีระดับการศึกษาต�่า
และ/หรือตกงาน	 จะง่ายต่อการถูกชักจูงให้ก่อความไม่สงบ	 (กลุ่มนี้จะอยู่ในแถบ	 Africa	 และ	 
Middle	East)
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๖. สรุปการบรรยายของวิทยากร
 ๖.๑ ผศ.ดร. จงจติต์ ฤทธริงค์: อาจารย์ประจ�าสถาบนัวจิยัประชากรและสังคม มหาวทิยาลัย
มหิดล สรุปการบรรยายได้	ดังนี้
 	 ๑)	สถานการณ์สังคมสูงอายุในปัจจุบันและแนวโน้มจ�านวนประชากรของประเทศไทย
และอาเซียน
	 	 ค�านิยาม
	 องค์การสหประชาชาติ	(United	Nations:	UN)	ได้ให้ค�านยิาม	ผูส้งูอาย	ุ(Older	person)	ว่า	
หมายถึง	 ประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุมากกว่า	 ๖๐	 ปีขึ้นไป	 ในขณะเดียวกัน 
การที่จะกล่าวว่าประเทศใดประเทศหนึ่งจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	 (Aging	 society)	 ก็ต่อเมื่อ
ประเทศน้ันมีประชากรที่เกษียณอายุแล้ว	 หรือมีอายุ	 ๖๐	 ปีขึ้นไปในสัดส่วนที่เกินร้อยละ	 ๑๐	 
ของจ�านวนประชากรทั้งหมด	และประเทศนั้นจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์	 (Aged	 society)	
เมื่อมีสัดส่วนเกินร้อยละ	๒๐	ของจ�านวนประชากรทั้งหมด	
	 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	๒๕๔๒	ให้ความหมายของค�าว่า	“คนแก่”	คือ	
มีอายุมาก	หรืออยู่ในวัยชรา	และให้ความหมายของค�าว่า	“ชรา”	คือ	แก่ด้วยอายุช�ารุดทรุดโทรม	
นอกจากนั้นยังมีการเรียกผู้สูงอายุว่า	ราษฎรอาวุโส	(Senior	citizen)	
	 องค์การอนามัยโลก	(World	Health	Organization:	WHO)	และองค์การสหประชาชาติ	
(United	Nations:	UN)	ใช้ค�าในภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุว่า	Older	person	or	elderly	person
สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์	 (ป.อ.ปยตุโต)	 ให้ค�านยิามว่า	“อาย”ุ	หมายถงึ	“พลงัส่งต่อหล่อเลีย้งชวีติ”	
และ“วัย”	หมายถึง	“ความเสื่อม	ความโทรม”
	 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 ให้ความหมายของ	 “ผู้สูงอายุ”	 หมายความว่า	
บคุคลซึง่มอีายเุกินกว่าหกสบิปีบรบิรูณ์ขึน้ไป	และมสัีญชาติไทย	ส่วนค�าว่า	“สังคมผูสู้งอาย”ุ	องค์การ
สหประชาชาติแบ่งเป็น	 ๓	 ระดับ	 คือ	 ระดับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอาย	ุ (Ageing	 society	 หรือ	
Aging	 society)	 ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์	 (Aged	 society)	 และระดับ	 Super	 -	 aged	
society	 โดยให้นิยามของระดับต่างๆ	 ซึ่งท้ังประเทศไทย	 และรวมทั้งประเทศต่างๆ	 ทั่วโลก	 
ใช้ความหมายเดียวกันในนิยามของทุกระดับของสังคมผู้สูงอายุ	ดังนี้
	 ๑)	 การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	(Aged	society)	คือ	การมีประชากรอายุ	๖๐	ปีขึ้นไป
รวมทั้งเพศชายและเพศหญิงมากกว่าร้อยละ	๑๐	 ของประชากรท้ังประเทศ	หรือมีประชากรอายุ
ตั้งแต่	๖๕	ปีเกินร้อยละ	๗	ของประชากรทั้งประเทศ
	 ๒)	 สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์	 (Completed	aged	society)	คือ	เมื่อประชากรอายุ	
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๖๐	ปีขึ้นไป	เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	๒๐	หรือ	ประชากรอายุ	๖๕	ปีเพิ่มเป็น	๑๔%	ของประชากรโดย
รวมทั้งหมดของทั้งประเทศ
	 ๓)	 สังคมสูงอายุระดับสุดยอด	(Super	aged	society)	คือ	สังคมที่มีประชากรอายุ	๖๕	
ปีข้ึนไปมากกว่าร้อยละ	 ๒๐	 ของประชากรท้ังประเทศอย่างไรก็ตาม	 ทุกประเทศท่ัวโลกมีการ 
ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในช่วงเวลาแตกต่างกันตามความเจริญ	 มั่งคั่ง	 ซึ่งมีผลต่อสุขภาพและการ
มีอายุยืนของประชาชน	ดังตารางที่	๓

ตารางที่	๓
แสดงการสูงอายุของประชากรไทยในปี	๒๕๖๐

	 ส�าหรบัประเทศไทย	จงัหวดัทีม่ดีชันสีงูวยัมากทีสุ่ดในปี	๒๕๕๙	 ได้แก่	ล�าพนู	มดีชันสีงูวยั	
๑๖๔.๘	รองลงมา	ได้แก่	ล�าปาง	(๑๖๓.๙)	แพร่	(๑๕๙.๖)	สมุทรสงคราม	(๑๔๗.๗)	และ	สิงห์บุรี	
(๑๔๑.๘)	ตามล�าดับ
 สถานการณ์สังคมสูงอายุในปัจจุบันของประเทศไทยและอาเซียน
	 จากรายงาน	The	World	Population	Prospect	เรื่อง	“The	Revision	๒๐๑๕”	ของ	
UN	Population	Division	พบว่า	ในปี	๒๕๕๘	ค่าเฉลี่ยของสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุต่อประชากร
ทั้งหมดของสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียนอยู่ที่ร้อยละ	๑๐.๙	และมีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ	๒๙.๔	ภายในปี	๒๕๖๘	โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นการเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าในช่วง	๓๕	ปี	
โดยหากพจิารณาค่าเฉลีย่เราสามารถท่ีจะกล่าวได้ว่า	ในปี	๒๕๕๘	กลุม่ประเทศอาเซยีนได้เข้าสูส่งัคม
ผู้สูงอายุแล้ว	ดังตารางที่	๔

ค�านิยาม

สังคมสูงอายุ	

(Aged	society)

สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์

(Completed	aged	society)

สังคมสูงอายุระดับสุดยอด	

(Super	aged	society)

๗

๑๔

๒๐

๑๐

๒๐

๒๘

ร้อยละของประชากร

อายุ ๖๕ ปีขึ้นไป

ร้อยละของประชากร

อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
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	 ทั้งน้ี	 ปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้บางประเทศในอาเซียนประสบปัญหาดังกล่าว	มาจากสาเหตุ
ส�าคัญ	คือ	“อัตราการเจริญพนัธุ”์	ซึง่นบัจากจ�านวนบตุรโดยเฉลีย่ต่อผูห้ญงิ	๑	คน	ของกลุม่ประเทศ
อาเซียนระหว่างปี	 ๒๕๑๘	 –	 ๒๕๕๘	 	 พบว่า	 อัตราการเจริญพันธุ ์มีค่าลดลงอย่างต่อเนื่อง 
ในทุกประเทศสมาชิก	โดยเฉลี่ยจาก	๔.๖๙	คนในช่วงปี	๒๕๑๘	–	๒๕๒๓	เป็น	๒.๒๒	คนในช่วงปี	
๒๕๕๓	-	๒๕๕๘	ซึง่เป็นการลดลงทีม่ากกว่าครึง่หนึง่ของทกุประเทศ	ไม่เว้นแม้แต่	สปป.ลาว	ซึง่เป็น
ประเทศที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุที่ต�่าที่สุดในอาเซียน	 จากอัตราการลดลงดังกล่าวในช่วงระยะเวลากว่า	
๔๐	 ปี	 ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงวัยอย่างต่อเนื่อง	 ท�าให้มีการถกเถียงกันมากใน
ประเด็นที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนจะเข้าสู่ภาวการณ์ขาดแคลนแรงงาน	วิธีการแก้ไขการขาดแคลน
แรงงานวิธีการหนึ่ง	 คือ	 การท�าให้ประชากรผู้สูงอายุกลุ่มนี้ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยการผลิต
ภายในประเทศ	โดยได้มกีารเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาหลายแนวทาง	ยกตวัอย่างเช่น	การขยาย
อายเุกษยีณ	โดยจดุมุง่หมายส�าคญัของการขยายอายเุกษยีณ	คอื	การเพิม่สดัส่วนการเข้าร่วมแรงงาน
ของกลุม่ผูส้งูอาย	ุโดยในกลุม่ประเทศอาเซยีน	เช่น	ประเทศมาเลเซีย	ได้มกีารขยายอายเุกษยีณใหม่

ตารางที่	๔
แสดงความเร็วในการสูงอายุของประชากรของแต่ละประเทศในอาเซียน

ประเทศ

ระยะเวลาที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ปีที่เข้าสู่สังคม

สูงอายุ สังคมสูงอายุอย่าง
สมบูรณ์

สังคมสูงอายุระดับ
สุดยอด

รวมระยะเวลา
เข้าสู่สังคมสูงอายุ

ระดับสุดยอด

	 สิงคโปร์	 ๒๐๐๓	 ๑๕	 ๙	 ๒๔

	 ประเทศไทย	 ๒๐๐๕	 ๑๗	 ๑๐	 ๒๗

	 บรูไน	 ๒๐๒๑	 ๑๖	 ๑๒	 ๒๘

	 เวียดนาม	 ๒๐๑๖	 ๑๙	 ๑๕	 ๓๔

	 มาเลเซีย	 ๒๐๑๘	 ๒๘	 ๑๓	 ๔๑

	 สปป.ลาว	 ๒๐๓๕	 ๒๓	 ๒๐	 ๔๓

	 กัมพูชา	 ๒๐๒๙	 ๒๗	 ๒๖	 ๕๓

	 อินโดนีเซีย	 ๒๐๒๒	 ๓๒	 ๓๕	 ๖๗

	 เมียนมา	 ๒๐๑๙	 ๓๗	 หลังจากปี	๒๑๐๐	

	 ฟิลิปปินส์	 ๒๐๒๙	 ๔๓	 หลังจากปี	๒๑๐๐	
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จากอายุ	 ๕๘	 เป็น	 ๖๐	 ปี	 ขณะที่ในประเทศไทยได้มีหน่วยงานของภาครัฐบางหน่วยงานขยาย 
อายุเกษียณให้กับข้าราชการ	เช่น	ข้าราชการตุลาการ	ข้าราชการครู	เป็นต้น
	 นอกจากนั้นแล้ว	 บางประเทศมีนโยบายในการเพ่ิมอัตราการเจริญพันธุ์ของประชากร 
ในประเทศ	ยกตัวอย่างเช่น	สิงคโปร์	มีการใช้นโยบาย	Marriage	and	Parenthood	Packages	 
ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี	 ๒๕๔๔	 โดยการให้แรงจูงใจทั้งในเรื่องการลาคลอด	 การขยายเวลาการดูแลบุตร	 
การคืนภาษี	การให้เงินสนับสนุน	ทั้งนี้	รัฐบาลสิงคโปร์ได้ให้ความส�าคัญกับประเด็นนี้เป็นอย่างมาก
โดยได้มีการปรับปรุงนโยบายทั้งในแง่ของแรงจูงใจและการเพิ่มผลประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
	 ๒)	 ประเด็นท้าทายเพื่อเตรียมความพร้อมของไทยและอาเซียนในการรับมือกับสังคม 
ผู้สูงอายุ
	 	 ประเด็นท้าทายด้านความมั่นคง
	 	 การให้ผู้สูงอายุได้อยู่ในที่อยู่อาศัยเดิม	 (Ageing	 in	place)	กล่าวคือ	 ในบั้นปลาย
ชีวิตของผู้สูงอายุ	 ควรจะได้อยู่ในครอบครัว	 ชุมชน	 และสิ่งแวดล้อมที่คุ้นชิน	 หรือหากผู้สูงจ�าเป็น
ต้องอยู่คนเดียว	ก็ควรได้อยู่ใกล้ครอบครัว	เป็นต้น
	 	 การมกีลไกเฝ้าระวงัดแูลผูส้งูอาย	ุเช่น	ชมุชนมีระบบอาสาสมคัรเยีย่มบ้าน	ศนูย์ดูแล
ผูสู้งอายุเวลากลางวัน	มีการจดับริการสาธารณะโดยเฉพาะการขนส่งสาธารณะที่เอือ้ตอ่การใช้ชีวติ
นอกบ้านของผูส้งูอาย	ุการมสีถานดแูลผูส้งูอาย	ุ(Nursing	home,	Elderly	care	center,	Hospice)	
เพิ่มมากขึ้น
	 	 การเงนิ/บ�านาญ	(Pension)	ภาครฐัควรประชาสมัพนัธ์ถึงรปูแบบการออมเพือ่ชวีติ
หลังเกษียณ	 ได้แก่	 กองทุนในภาครัฐ	 เช่น	 กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	 (กบข.)	 เบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอายุ	กองทุนสงเคราะห์ครู	หรือประกันสังคมส่งเสริมการเก็บเงินสมทบลูกจ้างนายจ้าง	กองทุน
ในภาคเอกชน	 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 หรือกองทุนแบบทั่วไป	 เช่น	 การออมแห่งชาติ	 (กอช.)	 
ประกนัชวีติ	ผลติภณัฑ์ทางการเงนิของธนาคารการบรหิารทรพัย์สนิ/การเงนิ	ส�าหรบัผูส้งูอายสุมองเสือ่ม	
หรือทุพพลภาพ	เป็นต้น
	 	 การน�าตัวแบบการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน	(Reverse	mortgage)	ของต่างประเทศ
มาปรับใช้	โดย	“Reverse	mortgage”	เริ่มต้นใช้ครั้งแรกในสหรัฐฯ	ในช่วงปี	๒๕๓๑	โดยใช้ชื่อว่า	
Home	Equity	Conversion	Mortgage	(HECM)	ซึ่งเป็นสินเชื่อที่มีหน่วยงานของรัฐบาลเป็นผู้รับ
ประกันเพ่ือคุ้มครองว่าผูกู้ไ้ด้รบัเงนิจากสถาบนัผูป้ล่อยสนิเชือ่ทกุงวดตามสญัญา	นอกจากนี	้ยงัมอีกี
หลายประเทศท่ีมกีารใช้	Reverse	mortgage	เพิม่ขึน้ตามจ�านวนผูส้งูอายทุีม่ากขึน้	เช่น	ออสเตรเลยี	
แคนาดา	สหราชอาณาจักร	รวมทั้งประเทศในแถบเอเชียอย่างเกาหลีใต้”
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หรือกล่าวง่ายๆ	 Reverse	mortgage	 คือ	 การที่ธนาคารจะเป็นผู้จ่ายเงินให้เราทุกเดือนเสมือน
ธนาคารเป็นผู้มาซื้อบ้านของเรา	 และเราจะได้กระแสเงินสดเพ่ือน�ามาใช้จ่ายแต่ละงวดตามท่ีท�า
สญัญากับธนาคาร	จนเม่ือครบก�าหนดช�าระสดุท้ายบ้านหลงันัน้กจ็ะตกเป็นของธนาคาร	ซึง่ปัจจบุนั	
เม่ือวันที่	 ๘	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๐	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอาย ุ
ตามที่กระทรวงการคลังได้น�าเสนอ
	 สนับสนุนให้ผู้สูงอายุด�ารงชีวิตอยู่อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรี	 โดยการสร้างภูมิคุ้มกัน 
ให้ผูสู้งอายใุนการปกป้องตนเองจากภยัรอบด้านด้วยการให้ข่าวสาร	ความรู	้รวมทัง้พฒันาเครือ่งมอื	
และกลไก	 หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการด�ารงชีวิตอย่างปลอดภัยและมีศักดิ์ศรี	 นอกจากนี้ 
ยังควรสนับสนุนให้กลุ่ม	หรือชมรมผู้สูงอายุมีบทบาทและความเข้มแข็งให้ทุกหน่วยงาน	ครอบครัว	
และสถาบนัการศกึษา	ให้กลุม่ดงักล่าวมส่ีวนร่วมรณรงค์ให้ประชาชนมค่ีานยิมเอือ้อาทร	เหน็คณุค่า	
และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ	
 ประเด็นท้าทายเพื่อการอยู่ดีมีสุขในสังคมสูงอายุ
	 ด้านสุขภาพ	 (Health)	 โดยเฉพาะ	 การรักษาพยาบาล	 การให้บริการ	 ค่าใช้จ่าย	 
การเข้าถึงระบบสุขภาพ	และผู้ดูแลระยะยาว
	 ด้านบคุลากรทางการแพทย์	เช่น	แพทย์ด้านเวชศาสตร์ผูส้งูอาย	ุ(ปัจจบุนัมปีระมาณ	๑๐	คน)	
พยาบาล	นักกายภาพบ�าบัด	ทันตแพทย์	รวมทั้ง	ควรปลูกฝังทัศนคติการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ
	 ด้านการเข้าถึงระบบสุขภาพ	 โดยภาครัฐควรมีการประชาสัมพันธ์ความเข้าใจด้านสิทธิ
การรักษาพยาบาล	ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล	การเดินทางเพื่อเข้ารับบริการต่างๆ	แก่ผู้สูงอายุ	
นอกจากนี้ภาครัฐยังควรปลูกฝังบุคคลในครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ	ให้ลด	“วยาคติ”	หรือแนวความคิด
เชิงลบต่อผู้สูงอายุในหมู่ประชากรทุกเพศทุกวัย
 ๓)	ข้อเสนอนวัตกรรมทางสังคมเพื่อเกื้อหนุนผู้สูงอายุ 
	 	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ได้ยกตัวอย่างโครงการ
นวัตกรรมทางสังคมเพื่อเกื้อหนุนผู้สูงอายุ	อันจะน�าไปสู่สังคมที่	“อยู่ดีมีสุข”		ดังนี้
	 	 โครงการชุมชนเป็นมิตรกับผู้ป่วยดีเมนเชีย	 (Dementia	 friendly	 community)	 
ภายใต้การสนบัสนนุจากรฐับาลญีปุ่น่ให้ด�าเนนิการในทกุชมุชนทัว่ประเทศ	มกีารจัดกจิกรรมหลาก
หลาย	เช่น	การจัดแข่งขันกีฬาซอฟต์บอลส�าหรับผู้ป่วยดีเมนเชีย	ร้านกาแฟดีเมนเชีย	(Dementia	
cafe)	การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	 (Workshop)	 โดยให้ผู้เข้าประชุมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ทีผู้่ป่วยขาดการตดิต่อกบัสงัคม	และให้ความรูแ้ละลดทศันคตทิางลบต่อผูป่้วยดเีมนเชยี	ซึง่ส่วนมาก
เป็นผู้สูงอายุ	
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	 โครงการฯ	 รับสมัครบุคคลท่ัวไป	 ทั้งวัยรุ่นและวัยสูงอายุที่อาสาท�าหน้าที่เป็นเพื่อน 
ของผู้ป่วย	 และจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับอาการและการดูแลผู้ป่วย	 ผู้ท่ีผ่านการอบรมสามารถ
อาสาไปพูดคุยเป็นเพือ่นกบัผูป่้วยทีพ่บในชมุชน	และชวนท�ากจิกรรมง่ายๆ	ทีไ่ม่จ�าเป็นต้องใช้ทกัษะ
ทางการแพทย์	เช่น	อ่านหนังสือ	เล่นเกม	ร้องเพลง	เล่นดนตรี	ผลลัพธ์จากการท�ากิจกรรมดังกล่าว
เป็นที่น่าพอใจ		
	 โครงการ	 “การส�ารวจนวัตกรรมทางสังคมในชุมชนเพื่อเกื้อหนุนผู้สูงอายุ:	 กรณีศึกษา
วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานกระจูด”	 โดยได้เสนอในการประชุม	 Consultation	 on	 
Community-Based	 Social	 Innovation	 (CBSI)	 for	 Healthy	 Ageing	 in	Middle	 -	 and	 
High	-	 Income	Countries	ญี่ปุ่น	เพื่อศึกษานวัตกรรมทางสังคมในประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
และรายได้สูง	ว่ามีบทบาทและบริการอย่างไรต่อชุมชน	เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีและอยู่ดี
มีสุข	 และเพื่อศึกษากลไกทางสังคม	 ความช่วยเหลือ	 การสนับสนุนท่ีได้รับจากภาคส่วนต่างๆ	 
เพือ่ให้ระบบด�าเนินการได้อย่างยัง่ยืน	การสร้างรายได้ให้ผูส้งูอาย	ุการมพีืน้ทีใ่ห้ผูส้งูอายไุด้ออกก�าลงั
ตามสถานะสุขภาพ	 และให้ผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมทางสังคมในเชิงธุรกิจ	 ท�าให้สุขภาพกายและ 
จิตแข็งแรง	 เม่ือผู้สูงอายุมีครบ	 ๓	 องค์ประกอบ	 ได้แก่	 สุขภาพดี	 การมีส่วนร่วมในสังคม	 และ 
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	จึงเรียกได้ว่าผู้สูงอายุ	“อยู่ดีมีสุข”	
 ๖.๒ นางกนัตา ดเีตมิ ผู้อ�านวยการศนูย์พฒันาการจดัสวสัดกิารผูส้งูอายวุาสนะเวศม์ 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา กรมกจิการผูส้งูอาย ุกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 
สรุปการบรรยายได้	ดังนี้
 ๑)	 ผลกระทบจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทย
	 	 จากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทย	ท�าให้ต้องเผชิญกับผลกระทบต่างๆ	ดังนี้
	 	 (๑)	 ภาระงบประมาณของประเทศ	 รัฐจะต้องน�าเงินภาษีของประชาชนวัยท�างาน
ไปใช้จัดสรรเป็นสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุ	 ยิ่งสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น	 รัฐบาลก็จะยิ่งต้องใช้ 
งบประมาณมากขึ้นในการดูแล	จนอาจกระทบต่อเสถียรภาพทางการคลังในระยะยาวของประเทศ	
กล่าวคือประชากรวัยท�างาน	ซึ่งจะท�างานและเสียภาษีให้รัฐจะมีสัดส่วนลดลง	ในขณะที่รัฐมีภาระ
ต้องดูแลประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้น	ยกตัวอย่าง	“เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ”	ที่เพิ่มขึ้นอย่าง	“ก้าวกระโดด”	
จากที่ผ่านมาปี	 ๒๕๔๕	 มีวงเงินอยู่ท่ี	 ๑,๔๓๘	 ล้านบาท	 โดยในปี	 ๒๕๕๕	 เพิ่มภาระการคลังเป็น	
๕๓,๖๐๘	ล้านบาท	ดงันัน้	ภาครฐัจงึควรต้องมกีารบรหิารจดัการเพือ่ไม่ให้เกดิปัญหาต่อเสถยีรภาพ
ทางการคลังในระยะต่อไป
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	 	 (๒)	 แรงงานนอกระบบมีการออมน้อยมาก	 จากข้อมูลส�านักงานสถิติแห่งชาต	ิ 
ชี้ให้เห็นว่า	จากวัยแรงงานทั้งหมด	๔๙	ล้านคน	มีผู้ที่มีงานท�า	๓๘	ล้านคน	ในจ�านวนนี้เป็นแรงงาน 
ในระบบ	๑๔	 ล้านคน	 และแรงงานนอกระบบที่ไม่มีรายได้ประจ�า	 ๒๔	 ล้านคน	 ซึ่งกรณีแรงงาน 
ในระบบจะมีการดแูลสวสัดกิารของแต่ละกลุม่	เช่น	ข้าราชการ	กม็กีองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ	
(กบข.)	 พนักงานเอกชนก็จะมีกองทุนประกันสังคมดูแล	 เป็นต้น	 ส่วนแรงงานนอกระบบตอนนี ้
มีช่องทางกองทุนประกันสังคมมาตรา	 ๔๐	 กล่าวคือ	 จากจ�านวนแรงงานนอกระบบท่ีอยู่ในระบบ
การคุ้มครองของประกันสังคมตามมาตรา	๔๐	 จะมีจ�านวนเพียง	 ๑.๓	 ล้านคน	หรือแค่ร้อยละ	๕	 
แต่มีอีกถึง	 ๒๒.๗	 ล้านคน	 หรือร้อยละ	 ๙๕	 ที่รัฐจะต้องส่งเสริมให้คนกลุ่มนี้เข้ามาอยู่ในระบบ 
ประกันสังคม	และต้องส่งเสริมให้มีการออมอย่างต่อเนื่อง
	 	 (๓)	 รายได้หลังเกษียณไม่เพียงพอต่อการด�ารงชีพ	จากผลศึกษาพบว่า	มีเพียงกลุ่ม
ข้าราชการที่มีรายได้เพียงพอจากเงินบ�านาญอยู่ที่ร้อยละ	๕๐	-	๗๐	ส่วนแรงงานในระบบประกัน
สังคมจะมีรายได้หลังเกษียณอยู่ที่ร้อยละ	๓๘	-	๔๐	ของเงินเดือนสุดท้าย	ขณะที่แรงงานนอกระบบ
ทีอ่ยูใ่นระบบประกนัสงัคมจะได้รบัแค่เงนิก้อนเป็นเงนิบ�าเหนจ็	ท�าให้กลุม่นีม้	ี“ความเสีย่ง”	มากกว่า
กลุ่มอื่นที่อาจมีคุณภาพชีวิตแย่ลงหลังเกษียณ	
	 จากข้างต้น	 จะเห็นได้ว่าการเข้าสู่สังคมผู้สูงอาย	ุ แม้จะไม่ใช่ปัญหาเร่งด่วนของรัฐบาล	
แต่ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่สร้างผลกระทบในการพัฒนาประเทศ	 ดังนั้นรัฐบาลและทุกภาคส่วน 
ในประเทศไทย	 ควรให้ความส�าคัญและเตรียมการรับมือกับการเข้าสู ่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ 
ของประเทศไทยต่อไป
	 ๒)	นโยบายและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
	 นโยบายกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
	 กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ	ได้ด�าเนินภารกิจด้านสังคมตลอด	๒	ปี	ที่ผ่านมา	โดยในปี	
๒๕๕๘	ได้ก�าหนด	“นโยบาย	๗	-	๔	-	๙”	ประกอบด้วย	๗	ประเด็นเร่งด่วน	๔	ประเด็นปฏิรูปและ
พัฒนา	และ	๙	ประเด็นตามพันธกิจ	
	 ต่อมาในปี	 ๒๕๕๙	 ได้พัฒนาสู่	 นโยบาย	 “๘	 -	 ๕	 -	 ๑๑”	 ประกอบด้วย	 ๘	 นโยบาย 
เร่งด่วน	 ๕	 นโยบายปฏิรูปและพัฒนา	 และ	 ๑๑	 นโยบายตามพันธกิจ	 ซ่ึงส่งผลให้เกิดผลการ 
ด�าเนินงานที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน	 ในประเด็นส�าคัญ	 เช่น	 (๑)	 การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	 
โดยประเทศไทยได้รับการยกระดับที่ดีขึ้นเป็น	 Tier	 2	 Watch	 List	 ในรายงานประจ�าปี	 
เรื่อง	สถานการณ์การค้ามนุษย์	ประจ�าปี	๒๕๕๙	(Trafficking	in	Persons	Report	๒๐๑๖	หรือ	
TIP	Report	๒๐๑๖)	ของสหรัฐฯ	(๒)	การเร่งรัดพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย	โดยแก้ไขปัญหา	

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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เมืองชุมชนดินแดงที่ยืดเยื้อมานานกว่า	 ๑๖	ปี	 ด้วยการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีอยู่อาศัย	
๑๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๙	-	๒๕๖๘)	พร้อมทั้งปัญหาชุมชนแออัด	ปัญหาที่อยู่อาศัยรุกล�้าริมคลอง	และ
โครงการ	 “เคหะประชารัฐ”	 (๓)	 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 ด้วยการเพิ่มเบี้ยความพิการ 
จาก	 ๕๐๐	 บาท	 เป็น	 ๘๐๐	 บาท	 การส่งเสริม	 การจ้างงานคนพิการ	 การพัฒนาสิ่งอ�านวย 
ความสะดวกส�าหรบัประชาชน	(Universal	Design)	และการพัฒนาศกัยภาพคนพิการให้มศีกัยภาพ
อย่างมืออาชีพ	 (๔)	 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย	 ด้วยการเพิ่มเงินอุดหนุน	 เด็กแรกเกิด	 
จาก	๔๐๐	บาท	 เป็น	 ๖๐๐	บาท	 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	 การส่งเสริมการจ้างงานและ
ปรับปรุง	ที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้สูงอายุ	และ	(๕)	การพัฒนาบทบาทความเข้มแข็งของสตรีและสถาบัน
ครอบครัว
	 ส�าหรบักลไกการขับเคลือ่นการด�าเนนิภารกจิกระทรวงการพัฒนาสงัคมฯ	ในปี	๒๕๖๐	นัน้	
เป็นนโยบายที่ต่อเนื่องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม	 เพ่ือตอบโจทย์	 “ปัญหาสังคม	 
รอไม่ได้”	 เดินหน้าสู่	 “สังคมที่อยู่เย็นเป็นสุข”	 และเป็นหลักในการท�างานเพื่อเดินหน้าอย่างเต็ม
ก�าลงัในการแก้ไขปัญหาสงัคมของประเทศไทยอย่างตรงจุด	หรือ	“Hit	to	the	point”	ท้ังนี	้นโยบาย
ดังกล่าว	 ได้แก่	 นโยบาย	 “๓A”	 ประกอบด้วย	 นโยบายเร่งด่วน	 (Agenda	 based)	 ๙	 ประเด็น	
นโยบายบริหารและพัฒนา	 (Administration	based)	๕	ประเด็น	 และนโยบายขับเคลื่อนระดับ
พื้นที่จังหวัด	(Area	based)
	 ทั้งนี้	 การด�าเนินงานภายใต้	 นโยบาย	 “3A”	 กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ	 จะมุ่งเน้น 
การด�าเนินภารกิจในมิติการขับเคลื่อนระดับพื้นที่จังหวัด	ด้วยการบูรณาการการหน่วยงาน	ข้อมูล	
ศักยภาพการประสานงานภาคีเครือข่าย	การสร้างความเข้มแข็งของกลไกการประสานส่งต่อระดับ
พื้นที่	 ทีม	 พม.จังหวัด	 ภายใต้แนวคิด	 “One	 Home:”	 บ้านเดียวกัน	 คู่ขนานไปกับการเร่งรัด 
การท�างานเชิงรุกในประเด็นส�าคัญ	 ได้แก่	 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	 การพัฒนา 
ที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้มีรายได้น้อย	 ผู้สูงอายุ	 และคนพิการ	 การเตรียมความพร้อมรองรับสังคม 
ผูส้งูอาย	ุการพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร	เดก็	และเยาวชน	การส่งเสรมิ	ความเข้มแข็งของสตรีและ
ครอบครัว	 และการพัฒนาระบบสวัสดิการที่ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาคนขอทาน	 คนไร้ที่พึ่ง	
นอกจากนี้	ยังได้ก�าหนดแนวทางการพัฒนาระบบ	องค์กร	และบุคลากรให้มีทักษะและองค์ความรู้	
ทางวิชาการทันสมัย	 พัฒนาขีดสมรรถนะ	 และความเชี่ยวชาญ	 ตามหลักธรรมาภิบาล	 รวมถึง 
การพัฒนากฎหมายด้านสังคมต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง
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 นโยบายกรมกิจการผู้สูงอายุ
	 กรมกิจการผู้สูงอายุ	 ได้จัดท�านโยบายการก�ากับดูแลองค์การท่ีดีท้ัง	 ๔	 ด้าน	 ได้แก่	 
ด้านรัฐ	 สังคมและสิ่งแวดล้อม	 ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ด้านองค์การ	 และด้าน 
ผู้ปฏิบัติงาน	 รวมท้ังได้ก�าหนดแนวทาง	 การปฏิบัติตามนโยบายหลักด้านต่างๆ	 เพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิบัต	ิและค่านยิมร่วมส�าหรับองค์การและบคุลากรกรมกจิการผู้สูงอายทุกุคนพึงยดึถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่กับกฎ	และข้อบังคับอื่นๆ	ดังนี้

-		 นโยบายด้านรัฐ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	โดยมุ่งเน้นให้ความร่วมมือ	และสนับสนุน	
การด�าเนินงาน	ตามนโยบายของรัฐบาล	และมุ่งมั่นรักษา	และส่งเสริมให้บุคลากร
ทกุระดบัมจีติส�านกึรบัผดิชอบต่อสงัคมและอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม	โดยไม่กระท�าการ
ใดๆ	ที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการและกระทบต่อประชาชนทั่วไป

-		 นโยบายด้านผู ้รับบริการและผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสีย	 โดยมุ ่งเน้นการปรับปรุง
กระบวนการด�าเนินงานและการให้บริการที่มีคุณภาพภายใต้กระบวนการ 
มีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

-	 นโยบายด้านองค์กร	 เน้นการสร้างระบบความปลอดภัยของส�านักงานที่มี
ประสิทธิภาพ	 และมุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่โปร่งใส	 ปราศจากการทุจริต	 หรือ 
มีผลประโยชน์ทับซ้อม

-	 นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน	 โดยการให้ความส�าคัญกับการบริหาร	 และการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ	และมุ่งเสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีบนพื้นฐานของความเสมอภาค

 ๓)	 การด�าเนนิงานของศนูย์พัฒนาการจัดสวสัดิการผู้สูงอายวุาสนะเวศม์	 จังหวดัอยธุยา 
ความเป็นมา 
	 สืบเนื่องจากครั้งที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ	 (วาสนมหาเถระ)	 สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปรินายก	 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม	 เมื่อครั้งยังมีพระชนม์ได้ทรงหายประชวร	 
ในปีพุทธศักราช	 ๒๕๒๘	 คณะศิษยานุศิษย์ถือ	 เป็นสิริมงคลและพระบารมีธรรม	 จึงได้ด�าเนินการ 
จัดสร้างสถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์ขึ้นเพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์คนชรา	 ที่ได้รับ 
ความยากล�าบาก	 และประสบปัญหาทางสังคมให้ได้มีที่อยู่อาศัยที่ต�าบลบ่อโพง	 อ�าเภอนครหลวง	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ซึ่งเป็นต�าบลและอ�าเภอที่ประสูติของพระองค์	เป็นการสร้างความเจริญ
และตอบแทนชาตภิมูขิองพระองค์	ซึง่สมเดจ็พระสงัฆราชสกลมหาสังฆปรินายก	เสด็จวางศลิาฤกษ์	
เมื่อวันที่	 ๒	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๒๙	 และได้ท�าพิธีเปิดเป็นทางการ	 เมื่อวันที่	 ๘	 พฤษภาคม	 ๒๕๓๐	 
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โดยสมเด็จพระศรีนครินทรา	 บรมราชชนนี	 เสด็จพระราชด�าเนิน	 เป็นองค์ประธาน	 และสมเด็จ 
พระสังฆราช	 ทรงโปรดประทานชื่อสถานสงเคราะห์แห่งนี้ว่า	 “วาสนะเวศม์”	 ซ่ึงมีความหมายว่า	 
“ที่อยู่ของผู้มีบุญ”	รวมพื้นที่ประมาณ	๒๖	ไร่	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ	๓๐	ล้านบาทเศษ
	 ต่อมาในปี	พ.ศ.	๒๕๓๑	และ	พ.ศ.	๒๕๓๖	คณะศิษยานุศิษย์และคุณทองใบ	เร่งเพียร	
ได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมให้อีก	 ๒๕	 ไร่	 เพื่อขยายการ	 บริการให้สงเคราะห์คนชราประเภทพิเศษ	 
(ปลูกบ้านอยู่เอง)	ในการนี้ได้มี			ผู้ยื่นค�าร้องขออนุมัติและจัดสร้างบ้านพักอยู่เอง	จ�านวน	๕	ราย	 
มีผู้บริจาคบ้านพักชนิดทาวน์เฮ้าส์	 ๔	 ห้องนอน	 จ�านวน	 ๑	 ราย	 โครงการนี้เป็นโครงการร่วมมือ 
ระหว่างมลูนธิสิมเดจ็พระสงัฆราช	(วาสนะเวศม์ฯ)	และกรมประชาสงเคราะห์เดมิ	และเมือ่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๕	
ได้มกีารปรบัโครงสร้างส่วนราชการจงึได้มาอยูสั่งกัด	กรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ	กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 วิสัยทัศน์	
	 “ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์	 :	 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
การดูแลผู้สูงอายุในสถาบัน”	
	 พันธกิจ	/	พันธกิจ
	 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์	 มีพันธกิจ	 ได้แก่	 (๑)	 พัฒนา
กระบวนการท�างาน	และ	(๒)	พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้
	 โดยภารกจิศนูย์พฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายวุาสนะเวศม์	ได้แก่	(๑)	ศนูย์ข้อมลู
และสารสนเทศงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ	 (๒)	 ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา	 (๓)	 ศูนย์การเรียนรู้	 
(๔)	 ศูนย์การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน	 (๕)	 ศูนย์การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 
ในชุมชน	(๖)	ศูนย์ให้บริการค�าแนะน�าปรึกษา	ซึ่งปัจจุบันสถิติของผู้สูงอายุ	เมื่อวันที่	๒๕	ตุลาคม	
๒๕๖๐	ได้แก่	ชายจ�านวน	๖๐	คน	และหญิงจ�านวน	๑๔๑	คน	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	๒๐๑	คน
 ๖.๓ นางลลดิา จวิะนนัทประวตั ิรองอธบิดีกรมพัฒนาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
สรุปการบรรยายได้	ดังนี้
	 ส�าหรบัสถานการณ์เกีย่วกบัปัญหาสงัคมผู้สูงอายนุัน้	ไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะประเทศไทย
เพียงประเทศเดียวเท่านั้น	ในประเทศจีนก็ประสบปัญหานี้อย่างหนักเช่นเดียวกัน	โดยมีอัตราเฉลี่ย
จ�านวนประชากรของผูส้งูอายตุ่อพืน้ทีอ่ยูท่ี	่๑:๒:๔	ในส่วนของประเทศไทย	จากการคาดการณ์เกีย่ว
กับสถานการณ์ของปัญหาสังคมผู ้สูงอายุในปี	 ๒๕๖๓	 มีการคาดการณ์ว่า	 ปัญหาผู ้สูงอายุ 
ในประเทศไทยก�าลังก้าวไปสู่อัตราเฉลี่ยจ�านวนประชากรของผู้สูงอายุอยู่ที่	๑๔	-	๑๖	คนต่อพื้นที่	 
ดังแสดงในตารางที่	๕
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	 จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาผู้สูงอายุของประเทศไทย	 
มีรายละเอียด	กล่าวคือ
	 ปัญหาเรื่องแรงงาน	 ซึ่งแน่นอนว่าก�าลังแรงงานของประเทศไทยจะมีจ�านวนน้อยลง	 
ตลาดแรงงานภายในประเทศจะประสบปัญหาการขาดแคลนก�าลังแรงงานในภาคการผลิต	 อันจะ
น�าไปสู่การจัดหาหรือการน�าเข้าก�าลังแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน	 ซึ่งจะส่งผลท�าให้ต้นทุน 
การผลติของประเทศไทยแต่เดมิทีม่ต้ีนทนุการผลติทีต่�า่	แต่เมือ่ประเทศไทยเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายแุล้ว	
จะส่งผลท�าให้ต้นทุนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น
	 รูปแบบการบริโภคสินค้า	ตัวสินค้า	และการให้บริการมีการเปลี่ยนแปลง	ซึ่งในปัจจุบัน
พฤติกรรมการบริโภคของผู้สูงอายุภายในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง	 โดยผู้สูงอายุจะหันมา 
บริโภคสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพเพิ่มมากขึ้น
	 รายได้ของประเทศไทยน้อยลง	 ซึ่งเกิดขึ้นจากปรากฏการที่ผู ้สูงอายุไม่มีท�างาน	 
(การเกษียณอาย	ุและการออกจากงานเนือ่งจากอายุเกนิก�าหนด)	จนท�าให้เงนิทีอ่ดัฉกีเข้าไปในระบบ
ของประเทศมีจ�านวนน้อยลงตามไปด้วย	 หรืออาจจะกล่าวได้ว่า	 ค่าใช้จ่ายหรือรายจ่ายต่อหัว 
เพิ่มสูงขึ้น	 ในขณะที่รายรับน้อยลง	 หรือผู้สูงอายุในบางกรณีเกิดภาวะเงินหมดก่อนตายซึ่งส่งผล
ท�าให้รัฐบาลต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย
	 ในอนาคตประเทศไทยจะมีอัตราการเกิดของทารกน้อยลง	 การตายน้อยลงหรือ 
ตายยากขึ้น	 เนื่องจากระบบสาธารณสุข	หรือระบบสุขภาพของประเทศไทยมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น	
ซึ่งเราอาจมองปัญหาสังคมผู้สูงอายุเป็นได้ท้ังโอกาสและความท้ายทายส�าหรับผู้ประกอบการ 
ที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพ	 เช่น	 ประเทศฮ่องกงผู้ที่มีอายุยืน	 หรือมีผู้สูงอายุเป็นจ�านวนมาก	 

ตารางที่	๕
แสดงการคาดการณ์ประชากรสูงอายุของประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๕๓	–	๒๕๘๓
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ซึ่งรองจากประเทศญี่ปุ่น	 เนื่องจากผู้สูงอายุในฮ่องกงส่วนใหญ่มีกิจกรรม	 เช่น	 การพบปะสังสรร	 
มีสังคม	มีการออกก�าลังกาย	ฯลฯ	ซึ่งอาจจะมีเหตุผลอื่นร่วมด้วย	เช่น	ปัจจัยจากพื้นที่	หรือเนื้อที่
ส�าหรับอยู่อาศัยมีขนาดเล็ก	 กลายเป็นปัจจัยที่ผลักดันในผู้สูงอายุในสังคมของประเทศฮ่องกง 
ต้องออกมาข้างนอกบ้าน	ซึ่งในทางกลับกันสิ่งหล่านี้ก�าลังกลายเป็นความท้าทายและส่งผลกระทบ
ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย
	 ส�าหรบัประเทศไทยนัน้	ทีผ่่านมาเราจะเหน็ว่านโยบายของภาครัฐให้ความส�าคญัอย่างมาก 
กับปัญหาสังคมผูสู้งอายุ	สังเกตได้จากการที่รัฐบาลมกีารก�าหนดให้ปญัหานีเ้ปน็วาระแห่งชาติ	และ
ให้ความส�าคัญในล�าดบัต้นๆ	อกีทัง้	มกีารก�าหนดให้กระทรวงและหน่วยงานต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องจดัท�า
โครงการออกมา	 แต่ปัญหาท่ีเกิดข้ึน	 คือ	 หน่วยงานภาครัฐมีการด�าเนินงานในลักษณะต่างคนต่าง
ท�างาน	จึงส่งผลท�าให้การปัองกันและแก้ปัญหาสังคมผู้สูงอายุขาดประสิทธิภาพ	
	 ฉะนัน้	หากประเทศไทยจะด�าเนนิการแก้ไขปัญหาดงักล่าวให้ประสบความส�าเรจ็	หรอืมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนั้น	หน่วยงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการบูรณาการการท�างานร่วมกัน	
โดยก�าหนดให้มหีน่วยงานกลางเข้ามาท�าหน้าทีเ่ป็นหน่วยงานรบัผดิชอบหลกั	หรอืเป็นเจ้าภาพหลกั	
	 สิ่งที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่ง	คือ	หน่วยงานต่างๆ	ของภาครัฐมีเป้าหมายเดียวกัน	หรือ
ให้ความส�าคญักบัประเดน็ปัญหาท่ีต้องการด�าเนนิการให้ประสบความส�าเรจ็เหมอืนๆ	กนั	แต่ท�างาน
ซ�า้ซ้อนกนั	ดงันัน้	สิง่ทีร่ฐับาลต้องเร่งด�าเนนิการและให้ความส�าคญัมากขึน้	คอื	การก�าหนดมาตรการ
จูงใจ	หรือสนับสนนุให้ภาคเอกชนสนใจและหนัมามส่ีวนร่วมในการขบัเคลือ่น	หรอืเข้ามามส่ีวนช่วย
ในการแก้ไขปัญหาสังคมผู้สูงอายุในประเทศเพิ่มมากขึ้น	โดยการก�าหนดมาตรการในลักษณะต่างๆ	
ออกมา	เช่น	การก�าหนดนโยบายที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนเข้ามาลงทุน
ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น	 หรือการก�าหนดนโยบายที่กระตุ้นภาคเอกชน	
เช่น	 การใช้มาตรการลดหย่อนภาษีให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ	 หรือด�าเนินธุรกิจ 
ที่เก่ียวข้องกับการดูแลผู ้สูงอายุที่มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล	 ซ่ึงจากการส�ารวจ	 พบว่า	 
ในประเทศไทยมีจ�านวนผู้ประกอบการในลักษณะนี้น้อยมาก	 และมีการแข่งขันสูง	 ดังแสดง 
ในตารางที่	๖
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	 สถานการณ์ด้านผูส้งูอายขุองประเทศไทย	ทีผ่่านมานัน้เราจะให้ว่ารัฐบาลได้มกีารก�าหนด
รายละเอียดต่างๆ	 ลงในยุทธศาสตร์ชาติ	 ๒๐	 ปี	 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 
ฉบับที่	 ๑๒	 ซึ่งมีเนื้อหาระบุถึงแนวทางของประเทศไทยว่าจะมีทิศทางการด�าเนินงานอย่างไร	 
และท�าอะไรบ้าง	 โดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุม	 ทั้งในเร่ืองธุรกิจ	 ที่พักอาศัย	 เงินทุน	 วิชาชีพ	 ฯลฯ	 
ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐจะต้องให้การสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีการพัฒนาทักษะของตนเอง	 
เช่น	การพัฒนาทักษะฝีมือด้านอาชีพในลักษณะต่างๆ	ตามที่ผู้สูงอายุนั้นๆ	มีความถนัดหรือสนใจ
	 ส่วนในเรื่องธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลผู ้สูงอายุของประเทศไทย	 โดยเฉพาะ 
ภาคการผลติ	หรอืภาคอตุสาหกรรมทีม่กีารผลตินวตักรรม	หรอืสนิค้าต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัผูส้งูอายน้ัุน	 
ผู้ประกอบการสามารถน�ามาพัฒนาต่อยอด	 เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าได้มากขึ้น	 ตัวอย่างเช่น	 มี
บริษัทหนึ่งในประเทศไทยมีการผลิตช้อนส�าหรับผู้สูงอายุ	 ซึ่งท�าให้ผู้สูงอายุสามารถจับได้ถนัดมือ
มากขึ้นนั้น	 รัฐบาลจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเหล่านี้ขยายกิจการ	 หรือพัฒนา
ต่อยอดในการผลิตสินค้าอื่นๆ	ให้มากขึ้น	

ตารางที่	๖
แสดงข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลของธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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	 ในขณะท่ีธรุกจิการดแูลผูส้งูอายใุนลักษณะอืน่ๆ	เช่น	บ้านพักคนชรา	สถานท่ีรับฝากดูแล
ผู้สูงอายุ	 ซึ่งภาครัฐจะต้องเข้าไปควบคุม	 หรือก�ากับดูแลเจ้าหน้าท่ี	 หรือผู้ที่ท�าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ
เหล่านี้ให้มีทักษะฝีมือท่ีได้มาตรฐานสากล	 มิฉะนั้นจะเกิดเหตุการณ์ดังที่เราเห็นถึงพฤติกรรม 
ที่ไม่เหมาะสมต่างๆ	 ตามท่ีเป็นข่าว	 หรือมีคลิ๊ปต่างๆ	 ออกมา	 เช่น	 คลิ๊ปเจ้าหน้าที่	 หรือลูกจ้าง 
ของบ้านพักคนชราท�าร้ายร่างกายผู้สูงอายุ	 เราจะท�าอย่างไรให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเหล่านี้ 
มีทักษะฝีมือที่เป็นมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น
	 ปัจจุบันธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทยมีการแข่งขันสูง	 มันเป็นการมองเกี่ยวกับ
การที่จะท�าอย่างไรที่จะท�าให้คนมีสุขภาพดี	คนแก่ที่ท�างานไม่ได้	หรือท�าอะไรไม่ได้เลย	รัฐบาลจะมี
แนวทางในการด�าเนินการช่วยเหลืออย่างไร	สิ่งเหล่านี้ก็เป็นความท้าทายอีกอย่างหนึ่ง
	 ความเป็นไปได้ส�าหรับธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในปัจจุบันนั้น	 อาทิเช่น	 การท�าธุรกิจบ้านพัก
คนชรา	 หรือสถานที่พักชั่วคราวที่มีการให้บริการแก่ผู้สูงอายุในลักษณะแบบไปเช้า	 -	 เย็นกลับ	 
ซึ่งจากการเก็บข้อมูล	 พบว่า	 อผลประกอบการของธุรกิจประเภทนี้	 เราจะเห็นได้ว่ามีวิวัฒนาการ
เพิ่มมากขึ้น	 โดยปัจจุบันมีการขยายธุรกิจด้วยการสร้างแฟรนไชส์	 ซึ่งบางท่านอาจคิดว่าเป็นเรื่อง 
ทีส่ามารถท�ากันได้ง่ายๆ	 การทีเ่ราซือ้สร้างแฟรนไชส์จากเจ้าของ	 แฟรนไชส์เพือ่ด�าเนนิการท�าเองนัน้	 
เป็นวิธีที่ท�าให้เกิดความเสี่ยงน้อยกว่าการที่เราลงทุนท�าเองซึ่งมีความเสี่ยสูงมาก
	 ส�าหรับธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุในอนาคต	เนื่องจากเป็นการท�างานในลักษณะแบบเดิมๆ	
ท�าแบบซ�้าๆ	 ในอนาคตอาจจะมีการน�านวัตกรรม	 หรือเทคโนโลยีท่ีเป็นหุ่นยนต์เข้ามาช่วนท�างาน
แทนคนเพื่อดูแลผู้สูงอายุ
 ๖.๔ พนัเอก หญงิ อมรรษัฎ์ บนุนาค กองโครงการและงบประมาณ กรมวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีกลาโหม	สรุปการบรรยายได้	ดังนี้
 ๑)	 ภารกิจของกองทัพ
	 ภารกจิทางทหารมหีน้าทีส่�าคญัหลกั	คอื	การรบป้องกนัประเทศ	ตามภารกจิทีไ่ด้รับการ
แบ่งมอบของแต่ละเหล่าทัพ	 แต่ปัจจุบันทหารไม่ได้ท�าหน้าที่ท�าการรบเพียงอย่างเดียว	 ยังมีหน้าที่
ด้านความมัน่คงอืน่เพิม่เข้ามา	ยกตวัอย่างเช่น	การช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบติัหรือสาธารณภยัอืน่ๆ
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	 จากภาพที่	๒๕	สามารถที่จะจ�าแนกสัดส่วนของทหารกองประจ�าการต่อประชากรของ
แต่ละประเทศได้ดังนี้
	 บรูไน	 (๑๖๕	คน/ประชากร	๑,๐๐๐	คน)	
	 สิงคโปร์		 (๑๓๑	คน/ประชากร	๑,๐๐๐	คน)	
	 กัมพูชา	 (๘๑	คน/ประชากร	๑,๐๐๐	คน)	
	 เมียนมาร์		 (๗๖	คน/ประชากร	๑,๐๐๐	คน)	
	 เวียดนาม	 (๔๙	คน/ประชากร	๑,๐๐๐	คน)		
	 ไทย		 (๔๕	คน/ประชากร	๑,๐๐๐	คน)	
	 สปป.ลาว	 (๔๒	คน/ประชากร	๑,๐๐๐	คน)	
	 มาเลเซีย					 (๓๖	คน/ประชากร	๑,๐๐๐	คน)	
	 อินโดนีเซีย			(๑๗	คน/ประชากร	๑,๐๐๐	คน)	และ
	 ฟิลิปปินส์				(๒	คน/ประชากร	๑,๐๐๐	คน
 ๓)	อายุเฉลี่ยของก�าลังพลของกองทัพไทยในส่วนก�าลังรบ
	 อายเุฉลีย่ของของก�าลงัพลในกองทัพไทยในส่วนก�าลังรบในชัน้ยศต่างๆ	มดัีงน้ี	ชัน้ยศสิบตรี	
–	สิบเอก	มีอายุเฉลี่ยที่	๒๙	ปี	จ่าสิบตรี	–	จ่าสิบเอก	มีอายุเฉลี่ย	๔๒	ปี	จ่าสิบเอกพิเศษ	๕๑	ปี	 

 ๒)	 ก�าลังทหารของประเทศในกลุ่มอาเซียน

ภาพที่	๒๕
แสดงก�าลังทหารของประเทศในกลุ่มอาเซียน

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
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ร้อยตรี	๓๙	ปี	ร้อยโท	๔๑	ปี	ร้อยเอก	๔๔	ปี	พันตรี	๔๖	และพันโท	๔๗	ปี	ดังภาพที่	๒๖	จะเห็น 
ได้ว่าก�าลังพลในชั้นยศ	จ่าสิบตรี	–	จ่าสิบเอก	จ่าสิบเอกพิเศษ	ร้อยเอก	และพันโท	มีอายุเฉลี่ยสูง 
ซึ่งจ�าเป็นที่จะต้องหาก�าลังพลมาทดแทนในอนาคต

ภาพที่	๒๖

แสดงอายุเฉลี่ยของก�าลังพลของกองทัพไทยในส่วนก�าลังรบ
	 ๔)	 แนวโน้มจ�านวนชายไทยกลุ่มเป้าหมาย
	 จากอายุเฉลี่ยของก�าลังพลในส่วนของกองทัพที่มากขึ้นท�าให้กองทัพต้องหาก�าลังพล 
มาทดแทน	 โดยการสรรหาชายวัยฉกรรจ์ท่ีเริ่มเข้าสู่วัยแรงงานที่เป็นก�าลังพลส�าคัญของกองทัพ	 
แต่อย่างไรก็ตามจ�านวนชายไทยที่กองทัพต้องการมีแนวโน้มลดลง	ดังภาพที่	๒๗	แม้การลดลงของ
จ�านวนชายฉกรรจ์ดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงในระยะเวลาอันใกล้	 หากแต่ผลของ
การเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากรในภาพรวมของประเทศไทยในปัจจบุนัและแนวโน้มในอนาคต
ที่จะเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุสามารถส่งผลกระทบต่อปัจจัยน�าเข้าสู่กิจการทหารโดยเฉพาะ 
ในเรือ่งของการแข่งขันในด้านคณุภาพของชายไทยทีม่อีายยุ่างเข้าสูวั่ยแรงงานเพ่ือเข้ารบัการฝึกและ
เรียนรู้เทคโนโลยีทางทหารที่เปลี่ยนไปในโลกปัจจุบัน
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 ๕)	 ผลของการเปลี่ยนแปลงประชากรต่อกองทัพ
	 จากการเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากรท่ีเกดิขึน้ส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงของกองทพั	
ดังนี้	 (๑)	 ปัญหาด้านการก�าลังพล	 (๒)	 ความไม่สมดุลของก�าลังพล	 (๓)	 ก�าลังพลสูงอาย	ุ 
(๔)	งบประมาณการก�าลังพล
 ๖)	 ผลกระทบด้านก�าลังพล
	 (๑)	 ข้อก�าหนด	เชื้อชาติ	สัญชาติ	
	 (๒)	 โครงสร้างก�าลังตามภารกิจแบบเดิม	(Traditional	warfare)
	 (๓)	 ปัจจุบัน	และอนาคต	๕-๑๐	ปีจ�านวนชายฉกรรจ์ยังมีเพียงพอ	ถ้ายังใช้ระบบ 
	 	 เกณฑ์	ข้อก�าหนด	เชื้อชาติ	สัญชาติ	
	 (๔)	 โครงสร้างก�าลังตามภารกิจแบบเดิม	(Traditional	warfare)
	 (๕)	 ท�าให้ใช้แรงงานกลุ่มอื่นทดแทนไม่ได้
	 (๖)	 มีก�าลังพลจ�านวนมากและสูงอายุ	 ท�าให้สูญเสียงบประมาณไปกับบุคลากร 
	 	 มากกว่าการพัฒนากองทัพ

ภาพที่	๒๗
แสดงจ�านวนชายไทยที่มีอายุ	๑๕	-	๓๙	ปี	ระหว่างปี	๒๕๕๓	-	๒๕๘๓
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	 ๗)	 ข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการก�าลังพลของกระทรวงกลาโหม
	 (๑)	 ปรับโครงสร้าง	(Downsizing,	revise	threats)
	 (๒)	 เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร	(Combat,	CS,	CSS)
	 (๓)	 ก�าลังพลสูงอายุ	(early	retired,	เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ)
	 (๔)	 ปรับปรุงระเบียบและข้อกฎหมาย	
 ๘)	 กระทรวงกลาโหมก�าลังด�าเนินการในปัจจุบัน 
 การด�าเนนินโยบายเร่งด่วน ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๖๐	คอื	 ให้พจิารณาน�าก�าลังพล
ส�ารองมาบรรจเุข้ารบัราชการเป็นการช่ัวคราวต้ังแต่ยามปกติ”	(รมต.กห.)	รวมทัง้ผลกัดันและเร่งรดั
การน�าก�าลังพลส�ารองมาบรรจุเข้ารับราชการเป็นการชั่วคราวตั้งแต่ยามปกติ	 โดยมีสิทธิประโยชน์
และสวัสดิการที่เหมาะสม	ให้มีผลในการปฏิบัติโดยเร็ว”
 พ.ร.บ.	 ก�าลังพลส�ารอง	พ.ศ.	 2558	ส�าหรับประเทศไทยได้มีการตรากฎหมาย	พ.ร.บ.	
ก�าลังพลส�ารอง	และประกาศใช้	 เมื่อวันที่	๓๐	ธันวาคม	๒๕๕๘	เพื่อให้กระทรวงกลาโหม	ใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนากิจการก�าลังพลส�ารองให้มีประสิทธิภาพ	ทัดเทียมนานาประเทศ
 เสนอการจดัท�ากฎหมาย	ร่างระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยบคุคลเข้าท�าหน้าทีท่หาร	
ตามระยะเวลาที่ก�าหนด	พ.ศ.	....
	 (๑)	 การวิจัยแบบแผนจ�านวนชายไทยที่สามารถเป็นปัจจัยน�าเข้าสู่กิจการก�าลังพล	
	 	 ส�ารอง	และความต้องการน�าก�าลังพลส�ารองไปใช้ประโยชน์
	 (๒)	 ศึกษาปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจสมัครเป็นก�าลังพลส�ารองของนักศึกษา	
	 	 วิชาทหารและทหารกองประจ�าการ
	 (๓)		ศึกษาปัจจัยจูงใจของผู้ประกอบการต่อการสนับสนุนให้ลูกจ้างเข้าสู่กิจการ 
	 	 ก�าลังพลส�ารอง
	 (๔)	 ศึกษาความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติก�าลังพลส�ารอง	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ของผู้มี 
	 	 ส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุมกลุ่มที่มีผลกระทบโดยตรงและกลุ่มบุคคลทั่วไป
 ด�าเนินงานด้านอื่นๆ โครงการเกษียณอายุราชการก่อนก�าหนดโดยการสมัครใจเพื่อให้
สิทธิประโยชน์เพิ่มมากขึ้น	
 ๙)	 การบริหารจัดการก�าลังพลของกระทรวงกลาโหมในอนาคต
	 (๑)	 ก�าหนดต�าแหน่งที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะ
	 (๒)		พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทหารเพื่อทดแทนก�าลังพล
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	 (๓)	 พัฒนาความสัมพันธ์ภูมิภาคอาเซียนและสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ
	 (๔)	 ทบทวนภัยคุกคามและรูปแบบความขัดแย้งในภูมิภาค

๗.	สรุปประเด็นส�าคัญส�าหรับการสัมมนากลุ่มย่อย
	 การสัมมนากลุ่มในประเด็น	 “การเตรียมความพร้อมของไทยและอาเซียนในการรับมือ
กับสังคมผู้สูงอายุ”	มีรายละเอียดที่ส�าคัญ	ดังนี้
	 ประเทศไทยมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุในปัจจุบัน	๑๖%	ซึ่งเป็นอันดับ	๒	ของอาเซียน
คาดว่าในระยะ	๒๐	–	๓๐	ปี	ประเทศสิงคโปร์ยังคงมีจ�านวนผู้สูงอายุเป็นอันดับ	๑	ในอาเซียน	และ	
ในปี	๒๕๖๘	จะเกิดวิกฤตสังคมสูงอายุเพิ่มมากขึ้น	ดังนั้น	ประเทศไทยจึงควรเตรียมการรับมือกับ
การเกิดสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยทั้งระบบ	 ถึงแม้จะมีแนวคิดว่าสามารถสร้าง	 Baby	 Boom	
wave	ได้อีกครั้ง	แต่ผลหรือนโยบายส่งเสริมการมีบุตรของประเทศนั้นๆ	ยังไม่ประสบความส�าเร็จ
เท่าที่ควร	 ซึ่งมีสาเหตุมาจาก	 อัตราการเกิดน้อยลง	 เทคโนโลยีทางการแพทย์ดีขึ้น	 การพัฒนา
ประชากรเน้นที่คุณภาพมากกว่าปริมาณ	และการพัฒนาความรู้ของประชากรเพิ่มมากขึ้น	ท�าให้ส่ง
ผลกระทบต่อด้านความมั่นคง	เศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	ดังนี้	
 ด้านความมั่นคง	คือ	ความมั่นคงไซเบอร์	เนื่องจากผู้สูงอายุอาจมีความรู้ด้านเทคโนโลยี
ลดลง	 ท�าให้ถูกจารกรรมข้อมูลทางไซเบอร์ได้ง่ายขึ้น	 และการขาดแคลนแรงงาน	 ท�าให้เกิดการ 
เคลื่อนย้ายแรงงานแบบผิดปกติภายในภูมิภาคอาเซียนและไทยมากข้ึน	 ส่งผลให้เกิดปัญหาท่ีมี 
หลายด้าน	เช่น	อาชญากรรม	ยาเสพติด	การค้ามนุษย์	เป็นต้น	
	 ด้านเศรษฐกิจ คือ	 งบประมาณมีภาระดูแลรักษาผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น	 แรงงานในภาค 
การผลิตมีแนวโน้มลดลง	ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศลดลง	ผลผลิตลดลง	ภาระในการเสียภาษี
ของกล่มวยัท�างานท่ีต้องมภีาระดแูลผูส้งูอายเุพิม่มากข้ึน	มผีูส้งูอายมุาใช้บรกิารทางการแพทย์	ธรุกจิ
ดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น	รัฐ	–	ครอบครัวแบกรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้นท�าให้ต้องมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มมากขึ้น	 มีผู้สูงอายุที่ปลีกตัวเองออกไป	 /	 ไม่ท�างาน	 ผู้สูงอายุมีรายได้ลดลงท�าให้ใช้จ่ายเงิน 
ส่วนตัวที่เก็บ	(มีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้น)
 ด้านสังคมและวัฒนธรรม คือ	 การมีครอบครัวเดียวมากขึ้น	 ผู้สูงอายุขาดคนเลี้ยงดู	 
การเพิม่ภาระของสงัคมในการรกัษาอาการเจบ็ป่วย	การย้ายถิน่ท�าให้เกดิการน�าเข้าแรงงานจากต่าง
ประเทศ	ศักยภาพด้านร่างกายของผู้สูงอายุลดลง	อัตราพึ่งพิงสูงขึ้น

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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	 ซึ่งประเทศไทยและอาเซียนจะต้องมีแนวทางในการรับมือกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอาย ุ
ในด้านต่างๆ	ดังนี้

ด้าน

ความมั่นคง

เศรษฐกิจ

•	 การวางแผนการใช้ก�าลังพลส�ารอง

•	 ส่งเสริมให้ผู้หญิงประจ�าในหน่วยก�าลังรบ

•	 การพัฒนาเทคโนโลยีด้านก�าลังรบ

•	 การท�าวิจัยและพัฒนา	วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม	

•	 การลงทะเบียน	การติดตาม	และการควบคุมแรงงานต่างด้าว

•	 การส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการ	สิทธิบูรณาการความร่วมมือทุกองค์กร

•	 การส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ

•	 รัฐออกนโยบายการจัดเก็บภาษีโดยรวมอาทิ	 สรรพสามิตเพิ่มขึ้น	 ๒%	 

เพื่อมาดูแลผู้สูงอายุ/บริจาคเบี้ยยังชีพ

•	 รัฐบาลควรบังคับใช้	 กบข.	 เพื่อลดการรับบ�านาญ	 ของผู้ที่จะเกษียณ/

ส�าหรบัผูท้ีไ่ม่ได้อยูใ่นเกณฑ์บังคบัให้	Early	retired	เพือ่ลดเวลาในการคดิ

บ�านาญ	 รวมทั้งรัฐควรมีนโยบายส่งเสริม	 การมีอาชีพที่สองเพื่อรองรับ 

ผูเ้กษยีณอายใุนอนาคต	และมนีโยบายกองทนุ/มาตรการการออม	ส�าหรบั

ผู้สูงอายุเพื่อให้มีเงินส�าหรับดูแลตัวเอง	 (กลุ่มภาคเอกชน-ข้าราชการ/ 

ภาคครัวเรือน)	ให้รวมกลุ่มเพื่อการออม	

•	 ทบทวนนโยบายขยายอายุการท�างานบางสาขาเพื่อให้มีบุคลากรท�างาน

เพียงพอ

•	 รัฐควรมีนโยบาย	 ช่วยเหลือ/การจ้างงานกลุ่มผู้สูงอายุในภาคแรงงาน/

เกษตรกร/ผู้ด้อยโอกาส/แรงงานทุกภาคส่วนควรมีนโยบายที่มุ ่งเน้น 

การบูรณาการ	ท�างานร่วมกันกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสร่วมกัน

•	 นโยบายส่งเสริมการลงทนุให้มีการจ้างงานเพิม่มากขึน้ในทกุภาคส่วน	เช่น

กลุ่ม	SME	

•	 นโยบายส่งเสรมิ	ให้มกีารจ้างงานผูส้งูอายใุห้ท�างานโดยก�าหนดอตัราส่วน

ต่อจ�านวนพนักงานทั้งองค์กร	 ส่งเสริมให้มีตลาดและช่องทางจ�าหน่าย

ผลติภณัฑ์	ทีผ่ลติโดยผูส้งูอาย	ุรวมทัง้มป้ีายก�ากบัเพือ่ให้ทราบว่าผลติจาก

กลุ่มผู้สูงอายุ	

การรับมือกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทยและอาเซียน
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ด้าน

สังคมและวัฒนธรรม •	 น ้อมน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 (Sustainable	 Sufficiency	 

Development)	 มีความพอประมาณ	 มีเหตุมีผล	 มีภูมิคุ ้มกัน	 และ 

เน้นคุณภาพของคนทุกช่วงวัย	 ส่งเสริมพฤติกรรมการมีสุขภาพที่ดีของ 

ผู้สูงอายุให้	พึ่งพาตนเองมากขึ้น	

•	 ให้สร้างค่านิยมความส�าคัญในการมีบุตร	 โดยในหน่ึงครอบครัวให้มีบุตร 

ไม่ต�่ากว่า	๓	คน	เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติการขาดแรงงานอันดับแรก	โดยรัฐ

ต้องเพิ่มมาตรการในการส่งเสริมการมีบุตร	 (ลดภาษี	 ส่งเสริมการศึกษา	

การรักษาพยาบาล	 ดูแลในรูปแบบรัฐสวัสดิการ)	 และสร้างค่านิยมความ

กตัญญู

•	 นโยบายส่งเสริม	 สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการด�ารงชีวิตของ 

ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ	ก�าหนดและควบคุมมาตรฐานของผู้ดูแล	(Care	givers)	

และสถานดูแลผู้สูงอายุ	(Nursing	homes)

•	 นโยบายภาครัฐ	 โดยการสร้างที่พักและที่อาศัย	 (Senior	 Complex)/	 

สร้างเมอืงทีเ่ป็นมติรกบัสงัคมสงูวยั	ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามส่ีวนร่วม

ในระบบการสร้าง	Senior	Complex

•	 ส่งเสริมการสร้างรายได้/จ้างงานแก่ผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม	 ได้แก ่

เปิดโครงการสอนหนังสือ/รัฐให้นโยบายหน่วยงานในพื้นที่ให้	 อบต. 

สอนอาชีพเฉพาะทาง	ร่วมกิจกรรม	OTOP	และสร้างหลักประกันรายได้

ส�าหรับวัยเกษียณ	ให้ครอบคลุมคนทุกกลุ่มและเพียงพอต่อการด�ารงชีวิต

•	 ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการถ่ายทอด	ทางด้านความรู้	วัฒนธรรม	ภูมิปัญญา	

และเทคโนโลยีให้คนรุ่นหลัง	

•	 สร้างระบบการติดตามยงานสถานการณ์ปัญหา	 เพื่อสามารถให้การ 

ช่วยเหลือได้อย่างทันทีต่อผู้สูงอายุ

การรับมือกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทยและอาเซียน

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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๑. หลักการและเหตุผล
	 ปัจจุบันสถานการณ์ความขัดแย้งในโลกยังมีความตึงเครียด	ทั้งความขัดแย้งระหว่างประเทศ	
เช่น	 เกาหลีเหนือกับสหรัฐฯ	และประเทศพันธมิตร	อิสราเอลกับปาเลสไตน์	 เป็นต้น	นอกจากนั้น
ภัยคุกคามจากการ	ก่อการร้ายได้ส่งผลกระทบไปทัว่โลก	โดยเฉพาะกลุม่รฐัอสิลามในอริกัและซเีรยี	
หรือ	ไอเอส	(The	Islamic	State	in	Iraq	and	Syria:	ISIS)	ดังนั้นหน่วยงานด้านความมั่นคงจึงมี
ความจ�าเป็น	 และต้องคงไว้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ	 โดยเฉพาะหน่วยงานด้านการทหาร	
ยุทโธปกรณ์ส�าหรับการป้องกันประเทศจึงมีความจ�าเป็นอย่างมาก	 และมีมูลค่าค่อนข้างสูง	 ท�าให้
หลายประเทศมีความพยายามในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศข้ึนเพ่ือการรักษาอ�านาจ
อธิปไตย	และการปกป้องผลประโยชน์ของชาติ
	 อุตสาหกรรมป้องกนัประเทศ	จงึถอืเป็นโครงสร้างพืน้ฐานและหลกัประกนัทางด้านความมัน่คง
ของประเทศ	 ต่อความพร้อมรบของกองทัพในด้านยุทโธปกรณ์และขีดความสามารถในการพึ่งพา
ตนเอง	ซึง่หลายประเทศประสบความส�าเรจ็ในการพึง่พาตนเองด้านเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศและ
ยังสามารถก้าวเข้ามาสู่การเป็นผู้ส่งออกได้	 เช่น	ประเทศบราซิล	ตุรกี	จีน	สิงคโปร์	และเกาหลีใต้	
เป็นต้น	 ซึ่งการพัฒนากิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	นอกจากจะเป็นการสร้างความมั่นคง 
ในด้านการทหารของชาติแล้วยังจะเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศนั้นๆ	 
อีกด้วย
	 ส�าหรับอาเซียน	 มีการพัฒนากรอบความร่วมมือหน่ึงท่ีส�าคัญคือ	 กรอบความร่วมมือ 
ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกลุ่มอาเซียน	(ASEAN	Defense	Industry	Collaboration:	
ADIC)	ซึง่ได้รบัการรบัรองเมือ่วนัที	่๑๔	พฤษภาคม	๒๕๕๔	ในการประชมุรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน	
ครั้งที่	๕	(5th	ASEAN	Defense	Ministers’	Meeting:	ADMM)	ณ	สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	และ
ต่อมาได้มีการจัดตั้งคณะที่ปรึกษา	(Consultative	Group)	ท�าหน้าที่ประสานงานด�าเนินการให้มี
ผลในทางปฏิบัติ	 ตลอดจนก�ากับดูแลโครงการตามท่ีได้ตกลงกันภายใต้	 ADIC	 โดยมีวัตถุประสงค์

ก�รประชุมเชิงสัมมน�ท�งวิช�ก�รศูนย์อ�เซียนศึกษ�ฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

เรื่อง “แนวท�งก�รสร้�งคว�มร่วมมือในก�รพัฒน�กิจก�รอุตส�หกรรมป้องกัน

ประเทศที่เป็นรูปธรรมของอ�เซียน”

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓๐๐ – ๑๗๐๐ น.

ณ ห้องเรียนบัณฑิตวิทยาลัย ๑ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในกลุ่มประเทศสมาชิกให้มี 
ความพร้อมที่จะเผชิญภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ	 โดยกรอบความร่วมมือนี้จะช่วยน�าไปสู ่การ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์	 องค์ความรู้	 และพัฒนาศักยภาพด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
ในกลุ่มสมาชิกให้มีความแข็งแกร่ง	สามารถลดการพึ่งพาจากภายนอกได้
	 ส�าหรับประเทศไทย	 รัฐบาลของ	 พลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ 
ของการพัฒนาวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในด้านการป้องกันประเทศ	จึงได้มี
การสนบัสนนุและขับเคลือ่นอย่างเป็นรปูธรรม	ทัง้ในระดบันโยบายของกระทรวงสูร่ะดบัยทุธศาสตร์
ของประเทศ	 โดยได้ยกเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้เป็นวาระส�าคัญของรัฐบาล	
และเป็นครั้งแรกท่ีได้มีการบรรจุประเด็นน้ีไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ	 ๒๐	 ปี	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๑๒	 และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	 โดยในแผนพัฒนาฯ	 
ฉบบัที	่๑๒	ในหวัข้อที	่ (๓.๒.๖)	ระบวุ่าจะต้องมกีารพฒันาอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศ	โดยเสรมิสร้าง
การวิจัยและพัฒนาควบคู่ไปกับการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ	 เอกชนและมิตรประเทศ 
ในการสร้างองค์ความรู้	 และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาอาวุธ
ยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์	 พร้อมทั้งส่งเสริมนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดย 
หน่วยงานภาครัฐ
	 นอกจากนี	้นโยบายรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม	ประจ�าปี	๒๕๖๐	ยงัได้ก�าหนดเรือ่งการ
พฒันากจิการด้านอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศและการวจิยัพฒันา	เพือ่มุง่ไปสูก่ารผลิตใช้ในราชการ
และเพ่ือการพาณิชย์	 ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี	 ๒๕๖๐	 เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงาน 
ด้านความม่ันคง	และลดภาระงบประมาณในการน�าเข้าจากต่างประเทศ	และเพือ่สนบัสนนุนโยบาย
พัฒนาเศรษฐกิจตามนโยบาย	 Thailand	 ๔.๐	 ของรัฐบาลจากความส�าคัญของการพัฒนากิจการ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศดังกล่าว	
	 จากความส�าคัญของการพฒันากิจการอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศดงักล่าว	จะเห็นได้ว่าไทย
และประเทศสมาชิกอาเซียน	 ล้วนแล้วแต่พึ่งพาการน�าเข้ายุทโธปกรณ์จากต่างประเทศในการ 
เสริมสร้างความมั่นคงและขีดความสามารถในการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ	ซึ่งการ
พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเต็มไปด้วยความท้าทายท่ีรออยู่เบื้องหน้า	 เนื่องจากมีปัจจัย 
ทัง้ภายใน	และภายนอกประเทศทีต้่องได้รบัการพจิารณาเพือ่หาทางออกร่วมกนั	ทัง้ประเดน็ปัญหา
ในการประสานเช่ือมต่อระหว่างภาครัฐและอุตสาหกรรมภายในประเทศต่างๆ	 ในกลุ่มประเทศ
สมาชกิทีม่แีนวทางและเป้าประสงค์ในการวิจยัและพฒันาทีแ่ตกต่างกนั	ความแตกต่างด้านนโยบาย
และการจัดสรรงบประมาณขีดความสามารถและความพร้อมในการลงทุนและการรองรับของ 
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ภาคอุตสาหกรรม	นอกจากน้ันยังมีความท้าทายในเรื่องของขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคล
ที่มีทักษะที่แตกต่างกันออกไป
	 ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์	สถาบันวชิาการป้องกนัประเทศ	ในฐานะเลขานกุารศนูย์อาเซียนศกึษา				
ท�าหน้าทีใ่นการจดัการประชมุเชิงสมัมนาทางวชิาการศนูย์อาเซียนศึกษา	ซ่ึงเป็นแผนการด�าเนนิการ
ประจ�าปี	 ได้เห็นถึงความส�าคัญของ	 “สภาวะแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จในการเสริม
สร้างความเข้มแขง็ด้านอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศ”	และ	“แนวทางการสร้างความร่วมมอืในการ
พฒันากิจการอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศของไทยและอาเซยีน”	ด้วยเหตนุี	้ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์
จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงในประเด็นที่เกี่ยวกับ	 “แนวทางการสร้าง 
ความร่วมมือในการพัฒนากิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่เป็นรูปธรรมของอาเซียน”  
เพื่อเป็นเครื่องมือในการระดมความรู้	 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ	 นักวิชาการ	 
และผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	 ซึ่งผลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ 
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน	ในการน�าไปใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนา
นโยบาย	และการปฏิบัต	ิตลอดจนแผนงานโครงการต่างๆ	อนัจะน�าไปสูก่ารเพิม่พนูขดีความสามารถ
ด้านกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศต่อไป

๒. ประเด็นที่น่าสนใจ/สมมติฐาน
	 “อตุสาหกรรมป้องกนัประเทศ	นอกจากจะมีความส�าคญัอย่างสงูต่อการเสริมสร้างความมัน่คง
แห่งชาติแล้ว	 ยังเป็นอุตสาหกรรมที่ท�ารายได้ให้แก่ประเทศจ�านวนมหาศาล	 ดังนั้นจึงต้องค้นหา
แนวทางการสร้างความร่วมมือในการพัฒนากิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่เป็นรูปธรรม 
ของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน	 เพื่อเป็นหลักประกันด้านความมั่นคงที่ประเทศ
สามารถพึ่งพาตนเองได้ทั้งในยามปกติและยามสงคราม”

๓. วัตถุประสงค์
	 ๓.๑	 เพือ่ศกึษาแนวความคดิและพฒันาการของอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศของประเทศไทย
และประเทศในภูมิภาคอาเซียน
	 ๓.๒	 เพือ่ศกึษาสภาวะแวดล้อมและปัจจยัท่ีมผีลต่อความส�าเรจ็ในการเสรมิสร้างความเข้มแขง็
ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน
	 ๓.๓	 เพื่อค้นหาแนวทางการสร้างความร่วมมือในการพัฒนากิจการอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศที่เป็นรูปธรรมของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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	 ๓.๔	 เพือ่ตดิตามความคบืหน้าการด�าเนนิการในกรอบความร่วมมอืด้านอตุสาหกรรมป้องกนั
ประเทศของกลุ่มอาเซียน	(ADIC)

๔. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	 ๔.๑	ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแนวความคิดและพัฒนาการของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
ของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน
	 ๔.๒	ทราบผลกระทบท่ีเกิดและปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน
	 ๔.๓	ท�าให้ค้นหาแนวทางการสร้างความร่วมมือในการพัฒนากิจการอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศ	ที่เป็นรูปธรรมของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน
	 ๔.๔	ท�าให้ทราบความคบืหน้าการด�าเนนิการในกรอบความร่วมมอืด้านอตุสาหกรรมป้องกัน
ประเทศของกลุ่มอาเซียน	(ADIC)

๕. สรุปการบรรยายของวิทยากร
 ๕.๑ พลอากาศตรี ฉัตรชัย สุมามาลย์ ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร สรุปการบรรยายได้	ดังนี้
 ๑)	 การด�าเนินงานของประเทศไทยภายใต้กรอบความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม 
ป้องกันประเทศของกลุ่มอาเซียน	(ASEAN	Defence	Industry	Collaboration:	ADIC)
	 ภารกจิภายในประเทศของศนูย์การอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศและพลังงานทหารนัน้	
มีหน้าที่ในการส่งเสริม	 และด�าเนินการเกี่ยวกับงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ 
พลังงานทหารให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม	 รวมท้ังการบริหารจัดการงาน 
ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร	 เพื่อให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน	 ทันสมัย	 
ตรงตามความต้องการของผูใ้ช้	ตลอดจนร่วมมอืกบัหน่วยงานอืน่ทัง้ภาครฐัและเอกชน	ในการด�าเนนิ
กิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร	 เพ่ือน�าไปสู่การสร้างประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล	 สนับสนุนการะดมสรรพก�าลังทางอุตสาหกรรมเพื่อการทหารและสามารถพึ่งพา
ตนเองได้
	 ส�าหรับภารกิจต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือ
ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกลุ่มอาเซียน	(ASEAN	Defence	Industry	Collaboration:	
ADIC)	 นั้น	 ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร	 เป็นหน่วยรับผิดชอบในการ
พิจารณาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของอาเซียน	 และมอบหมายให้รองปลัด
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กระทรวงกลาโหม	(รบัผดิชอบสายงานอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศ)	เป็นผูป้ระสานงานฝ่ายไทยใน
คณะท�างานความร่วมมือ	ADIC	โดยมีคณะกรรมการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเป็นองค์กรที่ท�า
หน้าที่บูรณาการระบบอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในกระทรวงกลาโหม
	 ๒)	 ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกลุ ่มอาเซียน	 (ASEAN	 
Defence	Industry	Collaboration:	ADIC)
	 ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกลุ่มอาเซียน	 เกิดข้ึนคร้ังแรก 
หลังจากรัฐมนตรีกลาโหมของมาเลเซียได้น�าเสนอร่างเอกสารแนวความคิดว่าด้วยความร่วมมือ 
ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในกรอบอาเซียน	(Concept	Paper	on	Establishing	ASEAN	
Defence	 Industry	 Collaboration:	 ADIC)	 ในการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน	 (ASEAN	
Defence	Ministers’	Meeting:	 ADMM)	 ครั้งที่	 ๓	 ในปี	 ๒๕๕๒	 (ในครั้งนั้นประเทศไทยเป็น 
เจ้าภาพในการจัดการประชุม)	 ซึ่งการน�าเสนอแนวความคิดของการจัดต้ัง	 ADIC	 นั้น	 ส่วนหนึ่ง 
มีเหตุผลสืบเนื่องมาจากยุทธศาสตร์เชิงรุกในการจัดต้ังเขตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ของมาเลเซีย	หรือ	Malaysia	Defence	Security	Technology	Park	(MDSTP)	ไว้เพื่อรองรับการ
เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในเขตภูมิภาค
	 ต่อมาในการประชุม	 ADMM	ครั้งที่	 ๔	 ในปี	 ๒๕๕๓	ประเทศเวียดนาม	 เอกสาร 
แนวความคิด	ADIC	ได้ถกูน�ามาเสนอต่อทีป่ระชมุอย่างเป็นทางการ	โดยในปีเดยีวกนันัน้เองได้มกีาร
จัดประชมุ	ASEAN	Defence	Industry	dialogue	ณ	กรงุกวัลาลมัเปอร์	ซึง่ผูเ้ข้าร่วมประชมุในครัง้นัน้	
ประกอบด้วย	 ผู้แทนจากหน่วยงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจาก	 ๑๐	 ประเทศสมาชิกฯ 
ซึ่งหลายประเทศได้เสนอความร่วมมือในหลายรูปแบบ	เช่น	มาเลเซีย	ได้เสนอความร่วมมือในการ
แลกเปล่ียนองค์ความรู	้อนิโดนเีซยี	เสนอให้ความร่วมมอืจากภาคอตุสาหกรรมทีม่ขีดีความสามารถ
ในการผลติปืนเลก็ยาว	ปืนพก	ปืนกลเบา	ยานเกราะล้อยาง	รวมไปถงึอากาศยานทีส่ามารถผลติข้ึนเองได้
ในประเทศ	ฟิลิปปินส์	 ได้เสนอความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา	 และการแลกเปลี่ยนความรู	้ 
เวียดนาม ได้มีการเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียนจากการตั้งองค์กรและ 
การบริหารงาน	เป็นต้น
	 แนวความคิด	 ADIC	 ได้รับการรับรองในการประชุม	 ADMM	 คร้ังที่	 ๕	 ซ่ึงจัดขึ้น 
ทีป่ระเทศอนิโดนเีซยี	โดยได้มมีตใิห้มกีารด�าเนนิการตามเอกสารแนวความคดิฯ	และให้มกีารจัดต้ัง
คณะท�างาน	 เพื่อท�าหน้าที่ในการวางแผนประสานงาน	 การด�าเนินการให้มีผลในทางปฏิบัติ	 
และตอบสนองวิสัยทัศน์การเป็นประชาคม

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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 ๓)	 ศักยภาพด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในอาเซียน
	 ศักยภาพด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในอาเซียน	แบ่งออกเป็น	๓	กลุ่ม	ดังนี้
 กลุ่มท่ีมีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับต�่า	 ได้แก่	 เวียดนาม  
ได้มีความพยายามยกระดับเป็นประเทศผู้ผลิตและเป็นเจ้าของเทคโนโลยี	 โดยได้ก�าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญ	(Constitution)	ฉบับล่าสุดเมื่อวันที่	๑	มกราคม	๒๕๕๗	ว่ารัฐบาลจะต้องส่งเสริมให้มี
ความพยายามเพือ่สนบัสนนุยทุโธปกรณ์ทีผ่ลิตภายใน	ประเทศและลดการน�าเข้า	บรไูน	เป็นประเทศ
ขนาดเล็ก	 ประชากรและทรัพยากรมีจ�ากัด	 จึงเน้นการน�าเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด	 ส�าหรับ	 
สปป.ลาว	กัมพูชา	และเมียนมา	ยังไม่มีงบประมาณเพียงพอในการลงทุนด้านอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศ	และเป็นประเทศผู้ใช้เป็นหลัก
 กลุ่มท่ีมีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับปานกลาง ได้แก่	 
มาเลเซยี	อินโดนเีซยี	ไทย	และฟิลปิปินส์	โดยเฉพาะ มาเลเซยี ทีม่คีวามมุง่มัน่ในการด�าเนนินโยบาย
เชงิรกุด้านอตุสาหกรรมป้องกันประเทศ	โดยรฐับาลมาเลเซียได้เลง็เห็นถงึการเจรญิเติบโตของตลาด
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศในเขตภูมิภาคที่สามารถน�าเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ	 
จึงได้มีการสนับสนนุและส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาด้านเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศพร้อมกบัปฏริปู
การจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์	จากการเป็นเพียงผู้ซื้อให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี	และการร่วมลงทุน
ระหว่างผู้ผลิตกับองค์การที่จัดตั้งขึ้นภายใต้นโยบายของรัฐ	 โดยรัฐบาลมีการด�าเนินนโยบายเชิงรุก
และส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นน�าไปสู่การพึ่งพาตนเอง	
ส�าหรับ	อินโดนีเซีย	ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว	อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากข้อตกลง	Offset	และ
การซื้อสิทธิบัตรการผลิต	 ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตอากาศยานปีกหมุนและปีกนิ่ง
ขนาดเล็ก	 รวมไปถึงเครื่องบินล�าเลียง	 เรือตรวจการณ์	 อาวุธประจ�าตัวขนาดเล็ก	 ส่งผลกระทบใน
เชิงบวกต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ ประเทศไทย	 รัฐบาลปัจจุบันได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ
ของการพัฒนาวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในด้านการป้องกันประเทศ	จึงได้มี
การสนบัสนนุและขับเคลือ่นอย่างเป็นรปูธรรม	ทัง้ในระดบันโยบายของกระทรวงสูร่ะดบัยทุธศาสตร์
ของประเทศ	 โดยได้ยกเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้เป็นวาระส�าคัญของรัฐบาล	
และเป็นครั้งแรกท่ีได้มีการบรรจุประเด็นน้ีไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ	 ๒๐	 ปี	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๑๒	 และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	 ส�าหรับ ฟิลิปปินส์  
เคยเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	โดยโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม
เพื่อการพึ่งพาตนเอง	 (Self	 -	 Reliant	 Defence	 Program:	 SRDP)	 เริ่มก่อตั้งในปี	 พ.ศ.๒๕๑๗	 
จนประสบความส�าเร็จในการท�าอาวุธและกระสุนปืน	 นอกจากนั้นยังช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและ
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บุคลากรฝีมือในท้องถิ่นด้วย	ซึ่งมีขีดความสามารถในด้านอุตสาหกรรมหลายชนิด	เช่น	เครื่องยิงลูก
ระเบิด	(Mortar)	และกระสุนชนิดต่างๆ	ก็สามารถท�าได้เต็มรูปแบบ
 กลุ่มท่ีมีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับสูง	 ได้แก่	 สิงคโปร ์ 
ซึ่งเป็นประเทศตัวอย่างในกรณีศึกษาด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	 เนื่องจากผู้น�า
สิงคโปร์ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง	 ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ในการซ่อมบ�ารุง	 และปรับปรุงอุปกรณ์เพ่ือเป็นฐานไปสู่การพัฒนาและพ่ึงพาตนเองได้ 
ในอนาคต	สงิคโปร์จงึออกแบบ	ผลติ	 และพฒันาเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศได้อย่างเป็นระบบภายใต้ 
การก�ากับดูแลของรัฐบาลและกระทรวงกลาโหม	ปัจจุบันสิงคโปร์ยังคงด�าเนินนโยบายผลักดันการ
วจิยัและพฒันาอตุสาหกรรมเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศอย่างต่อเนือ่ง	และมุง่เน้นการแสดงศกัยภาพ
และประสิทธิภาพในการวิจัย	ผลิต	และพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์สู่ตลาดสากล
 ๔)	 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนากรอบความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศของกลุ่มอาเซียน	(ASEAN	Defence	Industry	Collaboration:	ADIC)
	 ในอดีตแม้ประเทศที่มีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศท่ีก้าวหน้าท้ังสามประเทศ 
ในอาเซียน	 คือ	 อินโดนีเซีย	 สิงคโปร์	 และมาเลเซีย	 จะยังไม่มีการร่วมมือกันมากนักในอดีต	 
ด้วยเหตุผลเพราะความหวาดระแวงหรือการมุ่งความสนใจไปยังภารกิจหลักนั่นก็คือ	การสนับสนุน
การพัฒนากองทัพของประเทศตน	 แต่หลังจากการรวมกลุ่มกันเป็นประชาคมอาเซียนก็ท�าให้เกิด
ความร่วมมือมากขึ้น	 ไม่ว่าจะเป็นการว่าจ้างซ่อมบ�ารุงยุทโธปกรณ์จากบริษัทในประเทศอาเซียน	
การร่วมมอืวจิยั	หรอืพฒันายทุโธปกรณ์	หรอืการก�าหนดโครงการจัดหาร่วมกนัการรวมกลุ่มพฒันา
ยุทโธปกรณ์	และการจัดหายุทโธปกรณ์
	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ส�าหรับประเทศอาเซียนแล้วยังมีปัญหาและอุปสรรคในการสร้าง
ความร่วมมือในการพัฒนากิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้เป็นรูปธรรม	ดังนี้
	 (๑)	 ลักษณะทางกายภาพ	 เนื่องจากแต่ละประเทศมีลักษณะทางกายภาพและ 
มียุทธศาสตร์ความมั่นคงที่แตกต่างกัน	ท�าให้มีรายละเอียดความต้องการยุทโธปกรณ์ที่แตกต่างกัน	
	 (๒)	 กลุ่มสมาชิกมีแนวทางและเป้าประสงค์ในการวิจัยและพัฒนาที่แตกต่างกัน	
	 (๓)	 ความแตกต่างด้านนโยบายและการจัดสรรงบประมาณ	ทั้งขีดความสามารถ
และความพร้อมในการลงทุนและการรองรับของภาคอุตสาหกรรม	 และความท้าทายในเรื่อง
ทรัพยากรด้านบุคลากรและทักษะที่แตกต่างกันไป
	 (๔)	 ความร่วมมือในกรอบ	 ADIC	 จะด�าเนินการตามโครงการ	 ต่อโครงการของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมเฉพาะประเทศเจ้าของโครงการนั้นๆ	เท่านั้น	ส่วนการรองรับการ
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ด�าเนินการและข้อพิจารณาต่างๆ	 ต้องเสนอต่อการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียน	 
(ADSOM)	เพื่อรองรับเท่านั้น	จึงท�าให้อาจไม่มีผลในทางปฏิบัติเท่าที่ควร
	 (๕)	 นโยบายป้องกันประเทศของหลายชาติยังอยู่บนพื้นฐานความไว้วางใจต่อกัน	
ซึ่งเป็นผลพวงจากช่วงยุคสงครามเย็นที่ผ่านมา	 รวมทั้งแนวคิดชาตินิยม	 ท�าให้เป็นอุปสรรคต่อ 
การสร้างความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในอนาคต
 ๕)	 ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนากรอบความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศของกลุ่มอาเซียน	(ASEAN	Defence	Industry	Collaboration:	ADIC)
	 กระบวนการต้นน�้า 
	 ร่วมวิจัยและพัฒนาในทิศทางท่ีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้ความสนใจร่วมกัน	
ได้แก่	 โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องของพลังงานทดแทนทางทหาร	การแพทย์ทางทหาร	การสื่อสาร
ทางทหารและระบบจ�าลองยทุธ์และการฝึกเสมอืนจรงิ	ซึง่เทคโนโลยทีีก่ล่าวมาแล้วนีเ้ป็นเทคโนโลยี
ที่ประเทศสมาชิกสามารถประสานความร่วมมือและน�าไปใช้ในการเสริมสร้างขีดความสามารถ 
ให้กับกองทัพและสนับสนุนการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจได้อีกด้วย
	 รูปแบบและแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
ระหว่างภาครัฐและเอกชนในประเทศและกรอบอาเซียนนั้น	 ในขั้นต้นทหารต้องน�า	 โดยมีเอกชน
ตามในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน	 โดยเริ่มตั้งแต่การวิจัยและพัฒนา	 ซึ่งถือเป็นต้นน�้า 
ของอตุสาหกรรมป้องกันประเทศทีต้่องให้ความส�าคญั	เพือ่น�าไปสูก่ารพฒันาผลติภณัฑ์ทีม่คีณุภาพ
ได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการต่อการใช้งาน	 ซึ่งการวิจัยและพัฒนาจะต้องอาศัย 
ความร่วมมือในการด�าเนนิการจากหน่วยผลติต่างๆ	โดยมเีหล่าทพัเป็นผูท้ดสอบต้นแบบและรบัรอง
มาตรฐานยุทโธปกรณ์
	 สนับสนุนให้มีความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกกลาโหมอาเซียน	 ในการผลิต
ยุทโธปกรณ์ขนาดเล็ก	กระสุน	และดินระเบิด	 เนื่องจากแต่ละประเทศสมาชิกมีความต้องการของ
วัตถุดิบและก�าลังการผลิตสูง
 กระบวนการกลางน�้า
	 ด้านการจัดหาวัตถุดิบ	 ควรจัดหาวัตถุดิบจากภาคเอกชนในประเทศเป็นหลัก	 
ซึ่งจ�าเป็นต้องค�านึงถึงคุณภาพ	 ประสิทธิภาพ	 ความจ�ากัด	 และโอกาสในการเข้าถึงวัตถุดิบด้วย	 
ดังนั้นในการจัดหาวัตถุดิบจึงจ�าเป็นต้องมีการพัฒนากลไก	 โดยเฉพาะกลไกกลางที่มีอ�านาจในการ
ต่อรอง	 ซึ่งในภาคเอกชนมีความคล่องตัวกว่าเพ่ือท�าหน้าท่ีในการจัดหาวัตถุดิบต่างๆ	 ป้อนเข้าสู่ 
การผลิต	โดยโรงงานของภาครัฐ	และโรงงานของเอกชนในประเทศ
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	 รัฐจะต้องมีกลไกควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ด้านความมั่นคงและ
ประสิทธิภาพ
 กระบวนการปลายน�้า
	 ในด้านการผลตินัน้	ควรเป็นในลกัษณะโครงการร่วม	โดยใช้ฐานการผลติทัง้ของภาค
รัฐและเอกชนใช้ทรัพยากรและก�าลังการผลิตของหน่วยผลิตที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด	 
เมือ่ความร่วมมอืระหว่างรฐัและเอกชนในประเทศเข้มแขง็ได้มาตรฐานเป็นทีย่อมรบัแล้ว	 จงึค่อยขยาย
ขอบเขตความร่วมมือไปต่างประเทศ
	 ด้านการส�ารองและส่งมอบ	 เพื่อให้การน�าผลิตภัณฑ์ไปใช้บรรลุตามเป้าประสงค์	 
ควรจัดตั้งหน่วยงานส�ารองผลิตภัณฑ์	 เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงและการมีอาวุธยุทโธปกรณ์
ไว้ใช้ในยามจ�าเป็น	และส่งมอบผลิตภัณฑ์ตามจ�านวนสั่งของผู้ใช้

 ๕.๒ พนัเอก ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ทววิชัร วีระแกล้ว รองผูอ้�านวยการสถาบนัเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) สรุปการบรรยายได้	ดังนี้
 ๑)	 ความหมายและความส�าคัญของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
	 อุตสาหกรรมป้องกันประเทศเป็นอุตสาหกรรมที่มีระบบนิเวศ	 (Ecosystem)	
ประกอบไปด้วยการวิจัย	พัฒนาการผลิต	การประกอบรวม	การปรับปรุง	การซ่อมสร้าง	การเปลี่ยน
ลักษณะ	การแปรสภาพ	หรือการให้บริการ	ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันประเทศ	อุตสาหกรรม
นีม้เีอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างจากอตุสาหกรรมประเภทอืน่ตรงทีม่บีทบาทการเป็นโครงสร้างพืน้ฐานและ
หลักประกันทางด้านความมั่นคงต่อประเทศ	 ในบริบทของความพร้อมรบของกองทัพในเชิง 
ของปริมาณและคุณภาพทางด้านยุทโธปกรณ์	 อีกทั้งยังสัมพันธ์กับความสามารถในการด�ารง 
ความพร้อมรบภายใต้การพึ่งพาตนเอง	 ซึ่งถือเป็นหลักประกันด้านความมั่นคงที่ประเทศสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ในยามสงคราม	 และเตรียมความพร้อมด้วยการฝึกในยามสงบได้อย่างต่อเนื่อง	 
รวมถงึเป็นแนวทางการช่วยให้ประเทศประหยดังบประมาณจากการน�าเข้าจากต่างประเทศอีกด้วย
	 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 กล่าวว่า	 “เทคโนโลยี”	 
(Technology)	 หมายถึง	 วิทยาการท่ีน�าเอาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน ์
ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม	หรือในอีกความหมายหนึ่ง	 คือ	 การน�าความรู้	 ความคิด	หลักการ	
เทคนิค	ระเบียบวิธี	กระบวนการตลอดจน	เครื่องมือ	ผลงานทางวิทยาศาสตร์ทั้งที่เป็นสิ่งประดิษฐ์
และกระบวนการ	 วิธีการมาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการท�างาน
ให้ดยีิง่ขึน้ด้วยการเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของงาน	รวมทัง้เพ่ือให้การด�ารงชพีของมนษุย์
สะดวกมากยิ่งขึ้น	
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	 ส่วนการป้องกันประเทศ	คือ	การต่อต้านภัยอันตรายทั้งปวงที่มีต่อประเทศ	ดังนั้น
เทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ	จงึมคีวามส�าคญัต่อประเทศ	เพราะจะเป็นส่ิงทีช่่วยให้ผู้ทีท่�าหน้าทีป้่องกนั
ประเทศสามารถปฏบิตัภิารกจิได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	ซึง่จะส่งผลให้ประเทศมีความเข้มแขง็สามารถ
รอดพ้นจากภัยคุกคามทั้งปวง	 แต่ไม่ใช่ผู้ที่ท�าหน้าที่ป้องกันประเทศเท่านั้นที่ได้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีนี้
	 ความส�าคญัของเทคโนโลยป้ีองกันประเทศ	ยงัสามารถประยกุต์เพือ่สร้างประโยชน์
ต่อการพฒันาเศรษฐกจิ	ต่อความเป็นอยูข่องประชาชน	หรอืต่อสงัคมสิง่แวดล้อม	ดงัทีจ่ะเหน็ได้จาก
ประเทศที่มีพื้นฐานเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่ดีจะมีระบบเศรษฐกิจ	 สังคมที่ดีตามไปด้วย	 
ประเทศต่างๆ	ในยโุรป	และสหรฐัฯ	ต่างเป็นประเทศช้ันน�าของโลกท่ีส่วนหนึง่มาจากการทุม่เทพัฒนา
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีป้องกันประเทศก่อน	 แล้วจึงประยุกต์เทคโนโลยีเหล่านี้ไปสู่ภาค
เศรษฐกิจและสังคม
	 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	 (องค์การมหาชน)	 หรือ	 สทป.	 มีภารกิจในการ
วิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่	 ตามที่สภากลาโหมก�าหนดและอนุมัติให้มีแผนแม่บทในการ
ด�าเนนิโครงการ	รวมท้ังศึกษา	ค้นคว้า	วจิยั	และด�าเนนิการอืน่ท่ีเกีย่วข้อง	หรอืต่อเนือ่งกับการพฒันา
เทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ	เพือ่เป็นศนูย์ข้อมลูความรู้ด้านเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศให้แก่กระทรวง
กลาโหม	 เพ่ือใช้ในการก�าหนดนโยบายและแผนการพัฒนา	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ	 นอกจากนี้ยังมีหน้าท่ีในการประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศกับ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ	สถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง	และภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ	และ
ส่งเสริมและสนับสนนุการฝึกอบรม	การค้นคว้าวจิยั	และการพฒันาบคุลากรด้านเทคโนโลยป้ีองกนั
ประเทศ	และอีกหนึ่งภารกิจที่ส�าคัญ	คือ	การเป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศ
ทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	 และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผย	 แพร่ความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศไปสู่สาธารณชน
 ๒)	 การพัฒนากิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย
	 การด�าเนนิการท่ีประกอบด้วยกจิกรรมในลกัษณะของอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศ
ของไทยนั้นมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน	คร้ังหนึ่งประเทศไทยได้รับการยกย่องว่าเป็น
ผู้น�าด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศของภูมิภาคในยุคนั้น	โดยในสมัยรัชกาลที่	๖	(ปี	พ.ศ.	๒๔๕๘)	
ทว่าการพัฒนาเกิดภาวะชะงักในช่วงสงครามโลกครั้งที่	 ๒	 ต่อเนื่องไปถึงช่วงยุคของสงครามเย็น	 
ก่อให้เกดิสถานการณ์ความตึงเครยีดในภูมภิาค	จนกระทัง่กลายเป็นชนวนเหตไุปสูส่งครามเวยีดนาม	
ที่แพร่ขยายและลุกลามไปยังประเทศใกล้เคียง	 ซึ่งในเวลานั้นประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือ 
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ทางด้านยุทโธปกรณ์จากสหรัฐฯ	 อย่างท่วมท้น	 แต่ครั้นเมื่อถึงคราวที่สงครามเวียดนามใกล้ยุติลง	
รัฐบาลสหรัฐฯ	จึงได้ด�าเนินการถอนก�าลังออกจากภูมิภาค	ความช่วยเหลือด้านการทหารที่สหรัฐฯ	
เคยให้ไทยก็ลดลงตามล�าดับ	 ในขณะที่สถานการณ์ชายแดนและภัยจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ 
ในประเทศทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน	 ท�าให้รัฐบาลไทยต้องจัดสรรงบประมาณจ�านวนมาก	 เพื่อใช้
ในการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศอย่างเร่งด่วนส�าหรับการป้องกันประเทศจาก 
ภัยคุกคาม	 ดังนั้นจากการที่ตลาดยุทโธปกรณ์ถูกผูกขาดด้วยผู้จ�าหน่ายเพียงไม่กี่ราย	 ส่งผลให้
ประเทศไทยสูญเสียอ�านาจในการต่อรองเป็นอย่างยิ่ง
	 บทเรียนในครั้งนั้นเป็นอุทาหรณ์เตือนใจ	ที่ย�้าเตือนถึงความส�าคัญและความจ�าเป็น
ของการพึ่งพาตนเองทางด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	 ดังนั้น	 เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความ
สามารถทางด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการลดภาระการน�าเข้ายุทโธปกรณ์จาก 
ต่างประเทศ	 กระทรวงกลาโหมจึงได้สถาปนาก่อต้ังศูนย์อ�านวยการสร้างอาวุธ	 ในปี	 ๒๕๒๒	 เพ่ือ
สร้างปืนใหญ่	เครือ่งยงิลกูระเบิดและอปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้องและโรงงานผลติอาวธุและกระสนุวัตถรุะเบดิ
ขึน้ใช้เองในประเทศ	ในปี	๒๕๓๓	เพือ่ให้กองทัพมยีทุโธปกรณ์พ้ืนฐานในการฝึกซ่อมและการป้องกนั
ประเทศในขณะเดียวกันกองทัพได้มีการสถาปนาหน่วยงานวิจัยและพัฒนาข้ึนมา	 เพื่อสนับสนุน
ภารกิจของกองทัพได้ในระดับที่พึ่งพาตนเองขั้นพื้นฐานได้	
 ๓)	 ปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางอุตสาหกรรม 
ป้องกันประเทศของไทย	
	 ทิศทางการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย	 มีความเปิดกว้าง 
มากข้ึน	 เนื่องจากรัฐบาลปัจจุบันได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการพัฒนาวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในด้านการป้องกันประเทศ	 จึงได้มีการสนับสนุนและขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม	โดยได้ยกเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้เป็นวาระส�าคัญของรัฐบาล	และ
เป็นครั้งแรกที่ได้มีการบรรจุประเด็นนี้ไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ	ฉบับที่	๑๒	และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	ดังนี้
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๗๙)	
	 วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี	คือ	การถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การ
ปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง	 มีการบูรณาการและการสร้างความเข้าใจถึงอนาคตร่วมกัน	
ก่อให้เกดิการรวมพลงัของ	ทกุภาคส่วนในสงัคมท้ังประชาชน	เอกชน	ประชาสังคม	ในการขับเคล่ือน
การพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ	 เป็นการใช้โอกาสและทรัพยากร 
ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	 ขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมาย	 ที่ก�าหนด
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ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว	ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ	ประกอบไปด้วย	๖	ยุทธศาสตร์	ได้แก่	
(๑)	 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	 (๒)	 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	 
(๓)	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	 (๔)	 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคและเท่าเทยีมกนัทางสงัคม	(๕)	ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างการเตบิโตบนคณุภาพชวีติ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 และ	 (๖)	 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ	โดยที่มิติของความมั่นคงนั้น	ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในเรื่องของการพัฒนาเสริมสร้าง
ศักยภาพการผนึกก�าลังป้องกันประเทศ
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	๑๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔)
	 ในส่วนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๑๒	 เป็นจุดเปลี่ยน 
ที่ส�าคัญในการเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ	 ๒๐	 ปี	 ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาว 
สู่การปฏิบัติ	 โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 ๑๒	 ได้ก�าหนดประเด็นการพัฒนา	
พร้อมทั้งแผนงานที่ต้องด�าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง	 ๕	 ปีแรกของการขับเคลื่อน
ยทุธศาสตร์ชาต	ิซึง่ถอืได้ว่าเป็นจงัหวะเวลาทีท้่าทายอย่างมากทีป่ระเทศไทยต้องปรบัตวัขนานใหญ่	
โดยจะต้องเร่งพฒันาวทิยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีการวจัิย	และพัฒนา	และนวตักรรมให้เป็นปัจจัยหลัก
ในการขับเคล่ือนการพัฒนาในทุกด้าน	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย	
ท่ามกลางการแข่งขันในโลกที่รุนแรงขึ้นมาก	
 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
	 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๐	 ได้ก�าหนดเรื่อง	 
การพัฒนากิจการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการวิจัยพัฒนา	 เพื่อมุ่งไปสู่การผลิตใช้ใน
ราชการและเพื่อการพาณิชย์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี	 ๒๕๖๐	 เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงาน
ด้านความม่ันคง	การลดภาระงบประมาณในการน�าเข้าจากต่างประเทศ	และเพือ่สนบัสนนุนโยบาย
พัฒนาเศรษฐกิจตามนโยบาย	Thailand	๔.๐	ของรัฐบาล
 แผนแม่บทของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศประเทศ	พ.ศ.	๒๕๕๘	-	๒๕๖๓ 
	 แผนแม่บทของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศประเทศ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 -	 ๒๕๖๓	 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้เกิดความพร้อม
ในการป้องกนัประเทศของไทย	และเพือ่ให้หน่วยงานภาครฐัและเอกชนทีเ่กีย่วข้องได้ใช้เป็นแนวทาง
ในการวางแผนปฏิบัติการ	 สนับสนุน	 และอ�านวยความสะดวกให้อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
ตอบสนองและเกดิประโยชน์สงูสดุประกอบด้วย	๕	ยทุธศาสตร์	ได้แก่	(๑)	การผลติสนบัสนนุภารกจิ
กองทัพ	(๒)	การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร	(๓)	การสนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการประกอบกิจการ
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อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	 (๔)	 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	 และ	 
(๕)	การสร้างและพัฒนากิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้เติบโตและแข่งขันได้

 ๕.๓ คุณนพรัตน์ กุลหิรัญ รองประธานและผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ บริษัท ชัยเสรี เม็ท
ทอล แอนด์ รับเบอร์ จ�ากัด สรุปการบรรยายได้	ดังนี้
 ๑)	 การด�าเนินงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของ	 บริษัท	 ชัยเสรี	 เม็ททอล	 
แอนด์	รับเบอร์	จ�ากัด
	 บริษัท	 ชัยเสรี	 เม็ททอล	 แอนด์	 รับเบอร์	 จ�ากัด	 ได้มีการด�าเนินธุรกิจทางด้าน
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศมานานกว่า	๕๐	ปี	ซึ่งทางบริษัทฯ	มีความพยายามที่จะด�าเนินการใน
ทกุวถิทีาง	เพือ่สร้างผลติและคณุประโยชน์ให้แก่กองทพัไทย	ซึง่ทีผ่่านมา	บรษิทั	ชยัเสรฯี	มกีารผลติ
อาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่กองทัพ	 และผลิตเพื่อการพาณิชย์ในลักษณะต่างๆ	 จ�านวนมาก	 เช่น	 
ผู้ผลิตชิ้นส่วนยางติดเหล็ก	ข้อต่อสายพาน	ล้อกดสายพาน	ฯลฯ
	 ตลอดระยะเวลากว่า	๕๐	ปี	ทาง	บริษัทฯ	มีความพยายามรวมตัวกันเป็นสมาคมฯ	
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ประกอบการท่ีท�าการค้ายุทโธปกรณ์มารวมตัวเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
ป้องกนัประเทศร่วมกัน	ซึง่ปัจจบัุนมบีรษิทัเอกชนทีเ่กีย่วข้องจ�านวนมากเข้ามาร่วมเป็นสมาชกิ	และ
เป็นภาคีในสมาคมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมากกว่า	๔๓	บริษัท	ซึ่งสมาคมดังกล่าวอยู่ภายใต้
การก�ากับดูแลและควบคุมของกระทรวงกลาโหม	
	 จะเห็นได้ว่ากระทรวงกลาโหม	ท�าหน้าที่ในการก�ากับ	ดูแล	และควบคุมภาคเอกชน	
หรอืผูป้ระกอบการทีม่กีจิการเกีย่วกบัทางด้านอตุสาหกรรมป้องกันประเทศในลักษณะต่างๆ	ท้ังการ
ด�าเนินการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ	 การท�าใบอนุญาตการน�าเข้าอะไหล่หรือชิ้นส่วน
ประกอบของอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ	 การออกใบอนุญาตประกอบ	 ใบอนุญาตการส่งออกอาวุธ
ยทุโธปกรณ์	ใบอนญุาตการขายอาวุธยทุโธปกรณ์	ฯลฯ	ซึง่ผูป้ระกอบการจะต้องมใีบอนญุาตมากกว่า	
๑๐	 ในจึงจะสามารถด�าเนินการผลิตได้	 ซึ่งท�าให้กรอบความร่วมมือเกี่ยวกับอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศของไทยเกิดข้ึนได้ยาก	 กล่าวโดยสรุป	 คือ	 ปัญหาอุปสรรคในการสร้างกรอบความร่วมมือ
ระหว่างกันนั้น	เกิดจากเงื่อนไขที่ส่งผลท�าให้ภาครัฐและเอกชนไม่สามารถร่วมมือกันได้เลย
	 ๒)	 นโยบาย	 กฎหมาย	 ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการผลิตและจัดจ�าหน่ายอาวุธยุทโธปกรณ ์
ของภาคเอกชน
	 ปัญหาความไม่ต่อเนื่องของนโยบายภาครัฐจากการเปลี่ยนผู้บังคับบัญชาระดับสูง	
โดยที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่ากรมสรรพาวุธของกองทัพไทย	 มีการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ใน 
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ลักษณะต่างๆ	ออกมาเป็นจ�านวนมาก	ทั้งอาวุธปืนเล็กยาว	กระสุนปืน	ปืนใหญ่	ลูกปืนใหญ่	ฯลฯ	
ค�าถามคือ	เมื่อผลิตออกมาแล้วกองทัพไทยใช้กันหรือไม่	ท�าไมผลิตแล้วขายไม่ได้	และท�าไมไม่ขาย
อาวุธยุทโธปกรณ์ในเชิงพาณิชย์
	 บริษัท	 ชัยเสรีฯ	 เคยขายอาวุธยุทโธปกรณ์ท่ีกองทัพเป็นผู้ผลิตให้แก่ประเทศต่างๆ	
ในภูมิภาค	เช่น	อนิโดนเีซยี	และฟิลปิปินส์	กล่าวคอื	ในช่วงสมยัรฐับาลสรุยทุธ์	จลุานนท์	ทางบรษิทัฯ	
ทราบว่ากองทัพมีการผลิตกระสุนปืนจ�านวนมาก	 และก�าลังจะหมดอายุ	 สิ่งที่กองทัพก�าลังจะ 
ด�าเนินการ	 คือ	 การเผาท�าลายกระสุนเหล่านี้	 และในกระบวนการดังกล่าวแทบทุกครั้งจะท�าให้ 
ก�าลังพลที่ปฏิบัติการท�าลายกระสุนเหล่านี้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจากการเผาท�าลาย	ประกอบกับ 
ในขณะนั้นประเทศฟิลิปปินส์มีปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดน	 และขาดแคลนกระสุนในการ 
สู้รบกับกลุ่มกบฏอาบูไซยาฟอยู่พอดี	 บริษัทฯ	 จึงอาสาน�ากระสุนดังกล่าวไปขายให้แก่รัฐบาล
ฟิลิปปินส์	 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลไทยมีการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ต่างประเทศ	 และเป็น
ครั้งสุดท้ายของประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน
	 นอกจากนี้	บริษัท	ชัยเสรีฯ	ยังมีโครงการร่วมกับประเทศมาเลเซีย	เกี่ยวกับการผลิต
และจ�าหน่าย	รถหุ้มเกราะล้อยางให้แก่กองทัพมาเลเซีย	จ�านวน	๒๐๐	คัน	ซึ่งปัจจุบันมีการส่งมอบ
รถหุ้มเกราะล้อยางไปแล้ว	 จ�านวน	 ๒๐	 คัน	 นอกจากนี้รัฐบาลมาเลเซียยังมีการเปิดโอกาสให	้ 
บริษัท	 ชัยเสรีฯ	 น�ารถหุ้มเกราะล้อยางรุ ่นดังกล่าวไปแสดงโชว์ในงานแสดงอาวุธที่มาเลเซีย 
โดยกองทัพมาเลเซียอ้างว่ารถหุ้มเกราะล้อยางรุ่นดังกล่าวเกิดข้ึนจากเป็นความร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทย	-	มาเลเซีย
	 สิ่งที่ภาคเอกชนต้องการจากรัฐบาล	คือ	ต้องการให้ประเทศไทยด�าเนินการก�าหนด	
หรือจัดท�ามาตรฐานทางด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	และโจทย์ใหญ่	คือ	เราต้องบอกให้ได้ว่า
ประเทศไทยจะใช้มาตรฐานอะไร	 จะใช้มาตรฐานเดียวกับอาเซียนหรือไม่	 หรือเราจะเอาอะไรเป็น
มาตรฐาน	ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะกลายมาเป็นหลักในการควบคุมภาคเอกชนอีกทีหนึ่ง
	 บริษัท	 ชัยเสรีฯ	 เคยมีแนวคิดที่จะจัดตั้งส�านักงาน	 เพื่อให้เป็นสถานที่ส�าหรับ 
การเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของ
ประเทศไทย	 แต่ก็ถูกเพ่งเล็งจากกองทัพและรัฐบาล	 โดยมองว่าข้าราชการทหารคนน้ีจะต้องม ี
ส่วนได้ส่วนเสียกับภาคเอกชนอย่างแน่นอน
	 ประเด็นเกี่ยวกับมาตรการของภาครัฐ	 ซึ่งเมื่อมีการก�ากับควบคุมดูแลแล้ว	 ภาครัฐ
จะต้องมกีารให้การสนบัสนนุภาคเอกชนด้วย	ถ้ามฉิะนัน้ความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและภาคเอกชน
ก็จะไม่เกิดขึ้นมา
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	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยยังไม่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศในเชิงพาณิชย์เท่าท่ีควร	 กล่าวคือ	 ประเทศไทยมีมาตรการท่ีจ�ากัด 
ในลักษณะต่างๆ	 เช่น	 การเก็บภาษีเกี่ยวกับเหล็กรีดร้อน	 ซึ่งผู้ประกอบการต้องจ่ายภาษีเป็น 
จ�านวนมาก	อีกทั้งยังมีมาตรการปกป้อง	ที่เป็นก�าแพงภาษี	ซึ่งเหล็กรีดร้อนเหล่านี้ต้องใช้เครื่องมือ
พิเศษในการตัดและมีราคาสูง	 แทนท่ีประเทศไทยจะส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศของไทยด้วยกันเอง	 แต่กลับไปสร้างความร่วมมือและให้การสนับสนุนต่างชาติให้เข้ามา
ลงทุนในประเทศแทน	 เช่น	 การสร้างกรอบความร่วมมือระหว่างไทย	 -	 จีน	 เก่ียวกับการต้ัง 
โรงงานซ่อมสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์ท่ีจังหวัดนครราชสีมา	 ซ่ึงประเทศไทยเองก็มีอุตสาหกรรมใน
ลักษณะเหล่านี้อยู่แล้ว	ซึ่งส่งผลท�าให้ผู้ประกอบการไทยต้องไปแข็งขันกับนักลงทุนจีนอีก
	 นอกจากน้ี	ผูป้ระกอบการภาคเอกชนของไทย	มกีารร่วมตวัเป็นสมาคมอตุสาหกรรม
ป้องกันประเทศ	 โดยรวมเอาผู้ผลิตและเอเย่นมาร่วมเข้าไว้ด้วยกัน	 ซ่ึงทั้งสองกลุ่มมีเป้าหมาย 
ทีแ่ตกต่างกัน	มจีดุมุง่หมายแตกต่างกัน	ผูผ้ลติมคีวามต้องการทีจ่ะผลติอาวุธยทุโธปกรณ์เพือ่ใช้และ
ส่งออก	ส่วนเอเย่นมเีป้าหมายทีจ่ะน�าเข้าอาวธุยทุโธปกรณ์จากต่างประเทศเข้ามาอย่างเดียว	ดังนัน้	
จึงส่งผลท�าให้กรอบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนไม่เกิด	 อีกทั้ง	 ไม่สามารถจัดต้ังเป็น
สมาคมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ส�าเร็จจนถึงปัจจุบันนี้
	 กองทัพมีค่านิยมในการจัดซื้อหรือน�าเข้ามากกว่าการผลิตใช้เอง	กล่าวคือ	การผลิต
อาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่กองทัพ	โจทย์ใหญ่	คือ	การที่กรมสรรพาวุธ	หรือบริษัท	ชัยเสรีฯ	จะด�าเนิน
การผลิตได้นั้น	 จะต้องค�านึงว่ากองทัพจะสามารถผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ได้ก็เป็นไปเพ่ือการใช้งาน
ในกองทัพเท่านั้น	 ผลิตแล้วกองทัพไทยจะต้องน�าไปใช้ก่อน	 ซึ่งบริษัท	 ชัยเสรีฯ	 มีการผลิตแต่ให้
กองทพัไทยใช้เช่นกนั	แต่ไม่สามารถเสนอขายให้กบัต่างชาติได้	เนือ่งจากติดขดัในเร่ืองระเบยีบและ
ข้อบังคับบางประการ	จึงท�าให้	บริษัท	ชัยเสรีฯ	เสียโอกาส	
	 ดังนั้น	 ก่อนที่ประเทศไทยเราจะมีการพัฒนากรอบความร่วมมือกับต่างประเทศ 
ในอาเซียน	สิง่ทีห่น่วยงานภายในประเทศตอ้งเร่งด�าเนินการก่อน	คอื	หนว่ยงานทกุภาคสว่นภายใน
ประเทศไทย	จะต้องสร้างกรอบความร่วมมอืภายในให้เกดิขึน้ก่อน	ตวัอย่างเช่น	การผลิตรถหุม้เกราะ
ล้อยาง	๘	ล้อ	ของไต้หวัน	ซึ่งประเทศไทยสามารถน�ามาใช้เป็นกรณีศึกษาได้เป็นอย่างดี	กล่าวคือ	
ประเทศไทยมีส่วนส�าคัญอย่างมากในการช่วยออกแบบส่วนประกอบต่างๆ	 ของตัวรถโดยเฉพาะ 
ล้อยาง	ซึง่จากเดมิทีป่ระเทศไต้หวนัเคยจดัซือ้ล้อยางจากประเทศไทย	อยูม่าวนัหนึง่ไต้หวนัไม่สัง่ซ้ือ
ล้อยางจากประเทศไทย	 โดยไต้หวันให้เหตุผลว่ารัฐบาลมีนโยบายที่ต้องการให้ประเทศไต้หวัน
พยายามพึ่งพาตนเองให้ได้	และจะพยายามผลิตยุทโธปกรณ์ต่างๆ	ขึ้นมาเพื่อใช้เอง	จากที่เคยสั่งซื้อ
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มาจากต่างประเทศหันมาผลิตใช้เอง	 ถึงแม้ว่าการผลิตยุทโธปกรณ์นั้นจะสู้ประเทศไทยไม่ได	้ 
แต่รัฐบาลก็ยังให้การสนับสนุนให้ใช้สิ่งที่ผลิตภายในประเทศไต้หวันก่อน
 ๓)	 ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย 
	 ค�าถามนีต้้องย้อนกลบัไปถงึเรือ่งของการสร้างค่านยิมของคนไทย	เช่น	การซือ้สนิค้าไทย	
และการใช้สินค้าไทย	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้กลายเป็นปัจจัยส�าคัญ	 ที่จะส่งผลท�าให้สินค้าอุตสาหกรรม 
ป้องประเทศของไทยมีคุณภาพ	คือ	การให้ความส�าคัญกับ	“คุณภาพมากกว่าราคา”	
	 การจดัหาอาวธุยทุโธปกรณ์ของต่างประเทศในปัจจบุนัมเีพยีง	๒	ขัน้ตอนเท่านัน้	คอื	
ขัน้ตอนแรก	คือ	การส่งอาวธุยทุโธปกรณ์ทีต้่องการจดัซือ้ให้ประเทศปลายทางด�าเนนิการตรวจสอบ	
หรอืทดสอบสมรรถนะ	ซึง่บรษิทัทีผ่่านการทดสอบในข้ันตอนทีห่นึง่เท่านัน้	จึงจะสามารถเสนอราคา
ในขัน้ตอนทีส่องได้	และขัน้ตอนทีส่อง	การเสนอราคาให้แก่หน่วยงานทีต้่องการ	ซึง่ราคาไม่ใช่ปัจจยั
ส�าคัญในการตัดสินใจซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์	ตัวอย่างเช่น	การที่ประเทศเยอรมันจัดซื้อสายพานของ
ประเทศไทย	 แต่พอมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องส่งผลท�าให้วิธีการคิดและกรอบปฏิบัติของเยอรมัน
เปลี่ยนแปลงไป	 กลับกลายเป็นประเทศเยอรมันไปบีบบังคับให้ประเทศท่ีซ้ืออาวุธยุทโธปกรณ์ 
ของประเทศเยอรมันต้องไม่ซื้อสายพานและอะไหล่อื่นๆ	จากประเทศไทย
	 ประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่มีงบประมาณทางด้านการทหารที่มากเพียงพอที่จะ
ด�าเนินการเปลี่ยนอาวุธยุทโธปกรณ์ของประเทศทีเดียวทั้งระบบ	หรือสั่งเปลี่ยนทีเดียวทั้งกองทัพ	
ซึง่กองทพัไทยไม่สามารถด�าเนนิการสัง่เปลีย่นแบบวนันีส้ัง่พรุง่นีซ้ือ้ได้เลย	หรอืเปลีย่นเลยอย่างทนัที
ทันใด	ซึ่งเป็นไปไม่ได้	ประกอบกับประเทศผู้ผลิตอาวุธอย่างจีนและสหรัฐฯ	ไม่นิยมซ่อมแซม	หรือ
ไม่สนใจเรื่องการซ่อม	เขาสนใจเพียงเรื่องการจัดซื้อของใหม่เพื่อเปลี่ยนอย่างเดียว
	 ในอดีตประเทศไทยเราเคยประสบปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนข้อต่อสายพานของ 
รถถงัทีก่องทพัไทยจดัซือ้มาจากประเทศจนี	 ซึง่ประเทศจนีไม่ได้มอีะไหล่ของรถถงัรุน่นี	้ (รถถงัตกรุน่)	 
ซึ่งประเทศไทยแก้ไขปัญหาโดยการให้	 บริษัท	 ชัยเสรีฯ	 ผลิตอะไหล่นั้นๆ	 ขึ้นมาใหม่และเป็น 
ผู้รับผิดชอบด�าเนินการซ่อมแซมท้ังหมด	 ซึ่งประเทศไทยเราคิดเพียงว่าเราต้องซื้อรถถังจากจีน	 
แต่เราไม่เคยคิดว่าเมื่อรถถังถึงระยะที่ต้องมีการซ่อมบ�ารุง	 ประเทศไทยจะมีแนวทางในการ 
ด�าเนินการเรื่องอย่างไร	ซึ่งประเทศไทยจะใช้แนวคิดเหมือประเทศมหาอ�านาจไม่ได้	คือ	“ถ้าเสียก็
ซื้อใหม่”	 จีนไม่มีระบบนี้	 และไม่มีอะไหล่ส�าหรับการซ่อมบ�ารุงด้วย	 ผลที่ตามมา	 คือ	 บริษัท	 
ชยัเสรฯี	จะต้องมกีารกลงึอะไหล่ต่างๆ	ขึน้มาใหม่	ซึง่คดิเป็นราคาค่าด�าเนนิการตกคนัละ	๖	ล้านบาทเท่านัน้	 
แต่รัฐบาลมีแนวคิดที่จะตั้งโรงซ่อมสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์ใหม่	 โดยความร่วมมือระหว่าง 
ไทย	-	จีน	ซึ่งมีการประเมินราคาในการซอมบ�ารุงตกอยู่ที่คันละ	๒๐	ล้านบาท	ซึ่งแพงกว่าราคาที่	
บริษัท	ชัยเสรีฯ	ยื่นข้อเสนอ
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 ๔)	 แนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย
	 แนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย	 คือ	 
ภาครัฐจะต้องให้ความส�าคัญกับการสร้างกรอบความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน	และปรับปรุง
กฎระเบียบต่างๆ	 ให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์มากขึ้น	 นอกจากนี้ทุกภาคส่วน
ต้องร่วมมือกันเป็นสมาคม	 (ทั้งภาครัฐและเอกชน)	 โดยให้มีหน่วยงานเจ้าภาพท่ีคอยอ�านวยความ
สะดวกในการตดิต่อประสานงาน	หรอืด�าเนนิการในเรือ่งต่างๆ	 ในอตุสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย	
อีกทั้ง	 ต้องมีการบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงต่างๆ	 เช่น	 กระทรวงการคลังที่มีรับผิดชอบ 
ในเร่ืองภาษี	กระทรวงอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วข้องในเรือ่งการอนญุาตและส่งเสรมิอตุสาหกรรมป้องกนั
ประเทศ	กระทรวงกลาโหมทีเ่กีย่วข้องในเรือ่งการดแูลควบคมุอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศ	เป็นต้น

 ๕.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลศาสตร์ เลิศประเสริฐ อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาวิศวกรรม
ป้องกันประเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สรุปการบรรยาย 
ได้	ดังนี้
 ๑)	 ปัญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย
	 ปัจจบุนัประเทศไทย	โดยกระทรวงกลาโหมมสีถานะเป็น	“ผู้ใช้”	เทคโนโลยป้ีองกนั
ประเทศเป็นส่วนใหญ่	 โดยเฉพาะยุทโธปกรณ์หลักที่มีราคาสูง	 แต่ประเทศไทยมีการลงทุนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน้อยมาก	 ท�าให้การจัดซ้ือและเทคโนโลยีป้องกันประเทศเป็นลักษณะ
ของอุปกรณ์ส�าเร็จรูป	 หรือโรงงาน	 หรือกระบวนการผลิตจึงไม่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	 หรือ
องค์ความรู้ที่สมบูรณ์	 อีกทั้งหน่วยงานไม่สามารถเก็บรักษาเพ่ิมพูนและพัฒนาองค์ความรู้และ 
บุคคลที่ได้รับการถ่ายทอดมาได้
	 ในอดีตกระทรวงกลาโหมเคยลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู ่บ้าง 
พอสมควร	ท�าให้	กองทัพบก	สามารถวิจัยพัฒนาจรวดขนาดต่างๆ	ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๐๗	กองทัพเรือ 
สามารถต่อเรอืตรวจการณ์ใกล้ฝ่ังชดุเรอื	ต.๙๑	ต้ังแต่	พ.ศ.๒๕๑๐	และ	กองทพัอากาศ	ได้ออกแบบ
และสร้างเครื่องบินท้ิงระเบิดแบบบริพัตร	 เมื่อ	 พ.ศ.๒๔๗๐	 แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง 
ทางยุทธศาสตร์และการเมืองระหว่างประเทศในอดีต	ท�าให้ขาดความต่อเนื่องในด้านนโยบายและ
งบประมาณจากรัฐบาล	 ส่งผลให้กระทรวงกลาโหมต้องพึ่งพาอาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยี 
จากต่างประเทศทั้งหมด	 และมีข้อผูกพันห้ามมิให้น�าอาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีดังกล่าวไป
ศึกษาวิจัยหรือพัฒนาต่อยอด	 โดยสาเหตุของปัญหาในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันของไทย	 
ดังต่อไปนี้

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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	 (๑)	 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	 กระทรวงกลาโหมไม่มีหน่วยงานหลักด้านการวิจัย	 
โดยเฉพาะอุปกรณ์เครื่องมือการวิจัยมีน้อยและกระจายอยู่ตามส่วนราชการต่างๆ
	 (๒)	 ด้านบคุลากร	กระทรวงกลาโหมไม่มนีกัวจัิยท่ีท�างานเต็มเวลา	และไม่มเีส้นทาง
อาชีพนักวิจัยที่ชัดเจน	 ด้วยระเบียบของทางราชการ	 ท�าให้นักวิจัยของกระทรวงกลาโหมไม่ได้รับ 
ค่าตอบแทนหรือสิ่งจูงใจที่เหมาะสมกับผลงานอย่างที่ควรจะเป็น
	 (๓)	 ด้านการบริหารจัดการ	 กระทรวงกลาโหมมีข้อจ�ากัดจากกฎระเบียบของ 
ทางราชการ	ซึ่งไม่เอื้อ	อ�านวยต่อการท�าวิจัยที่ต้องการความคล่องตัวสูง
	 (๔)	 ด้านมาตรฐานทางทหาร	 วิธีการตรวจสอบและทดสอบคุณภาพผลงานวิจัย 
ไม่ได้รับการพัฒนา	ท�าให้ผู้ใช้ไม่มีความมั่นใจ
	 นอกจากอุปสรรคข้างต้นแล้ว	 การพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศของกระทรวง
กลาโหมยงัได้รบัผลกระทบจากปัญหาวกิฤตเศรษฐกจิและสถานการณ์ความไม่สงบภายในประเทศอกี	 
ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๐	และ	พ.ศ.	 ๒๕๔๙	 เป็นต้นมา	 ยังผลให้ขีดความสามารถและศักดิ์สงครามของ 
กองทพัไทยมีข้อจ�ากดัอย่างมาก	ทัง้ในด้านการฝึกศกึษาการส่งก�าลงับ�ารงุ	และระดบัความพร้อมรบ	
ประกอบกับแนวโน้มต้นทุนการจัดหาเทคโนโลยีที่ส�าคัญจากต่างประเทศมีสูงมากขึ้นเป็นทวีคูณ	
เนื่องจากตลาดด้านอาวุธยุทโธปกรณ์เป็นของผู้ผลิตและประเทศมหาอ�านาจมีกลไกในการก�าหนด
กรอบและประเภทยทุโธปกรณ์	ดงันัน้หากกระทรวงกลาโหมไม่สามารถพ่ึงพาตนเองด้านการพฒันา
ยุทโธปกรณ์ได้แล้วย่อมมีผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงของประเทศ
	 ๒)	 ขีดความสามารถในการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของหน่วยงาน 
การศึกษา
	 ความมัน่คงของประเทศมปัีจจยัพืน้ฐานหลายประการ	ซ่ึงประกอบไปด้วยเศรษฐกจิ
ที่เข้มแข็ง	 สังคมวัฒนธรรมท่ีปรองดอง	 การป้องกันภัยคุกคามจากภายในและภายนอกประเทศ	 
ภยัคกุคามต่อความม่ันคงและเศรษฐกจิของชาต	ิไม่ว่าจะเป็นการก่อการร้าย	การโจมตสีถานทีส่�าคญั
ของทางราชการ	ปัญหายาเสพติด	การลักลอบเข้าเมืองและการลักลอบค้าของผิดกฎหมาย	ส่งผล
ให้กองทัพและหน่วยงานที่รับผิดชอบจ�าเป็นต้องใช้ทรัพยากรที่มากขึ้น	 เพ่ือรองรับกับภัยคุกคาม 
ดังกล่าว	 อย่างไรก็ตามด้วยข้อจ�ากัดทางด้านงบประมาณและจ�านวนเจ้าหน้าท่ี	 ท�าให้กองทัพและ
หน่วยงานด้านความมั่นคง	 จ�าเป็นอย่างเร่งด่วนท่ีจะต้องปรับเปล่ียนกลยุทธ์ในการรับมือกับ	 
ภยัคกุคาม	ด้วยการใช้เทคโนโลยทัีนสมยัท่ีมอียูใ่นปัจจบุนัมาประยกุต์ใช้ให้สอดคล้องกบัภารกิจกจ็ะ
ช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	 โดยมีความเสี่ยงต�่าสุดและใช ้
งบประมาณอย่างคุ้มค่าที่สุด	
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	 สงครามในอนาคต	 สามารถเกิดได้หลายรูปแบบโดยถือเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม	่
ซึง่มกัจะเกีย่วข้องกบัผลประโยชน์ระหว่างประเทศหรือระหว่างกลุ่มประเทศมหาอ�านาจโดยใช้การ
แทรกแซงท้ังทางตรงและทางอ้อม	 ดังนั้นการรวมกลุ่มของประเทศขนาดเล็ก	 จึงมีความส�าคัญ 
อย่างยิง่ในการสร้างอ�านาจต่อรองและการพึง่พาอาศยักนัในกรณทีีเ่กดิวกิฤตด้ิานต่างๆ		ประเทศไทย
ถอืได้ว่าเป็นประเทศขนาดเลก็ทีม่กีองทพัเข้มแขง็ในกลุ่มประเทศอาเซียน	แต่อย่างไรกต็ามกไ็ม่อาจ
มีอ�านาจต่อรองกับประเทศมหาอ�านาจได้อย่างทัดเทียมเนื่องจากยังต้องพึ่งพาการน�าเข้าอาวุธ
ยทุโธปกรณ์และเทคโนโลยทีางทหารจากต่างประเทศเกอืบทัง้หมดซึง่ต้องใช้งบประมาณจ�านวนมาก
ในการจัดหาและการบ�ารุงสภาพให้มีความทันสมัยพร้อมใช้งานตลอดเวลา	 อีกทั้งยังเกิดสภาวะ
ขาดแคลนในบางคราวเมื่อถูกกีดกันจากรัฐบาลประเทศเจ้าของผลิตภัณฑ์	 ถึงแม้ว่าชิ้นส่วน
ยุทโธปกรณ์บางส่วนจะสามารถจัดหาทดแทนได้จากแหล่งอื่นๆ	 ก็ตาม	 แต่ก็ยังไม่อาจตอบสนอง 
กับความต้องการที่แท้จริงของผู้ปฏิบัติงาน	 ส่งผลให้เกิดการลดทอนศักยภาพความเข้มแข็งของ 
กองทัพได้
	 ส�าหรบัมมุมองของภาคการศกึษามองว่า	เทคโนโลยทีีใ่ช้ส�าหรบัพฒันาอตุสาหกรรม
ป้องกันประเทศมีหลายระดับ	 ซึ่งภาคการศึกษาในประเทศไทยยังไม่มีความพร้อมในการพัฒนา
เทคโนโลยีระดับสูงมากนัก	 เพราะเป็นเทคโนโลยีที่ลงทุนสูงและต้องใช้เวลานานในการพัฒนา	 
ดังนั้นความเป็นไปได้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในภาคการศึกษาของไทย	ควรเริ่ม
จากเทคโนโลยีระดับพื้นฐานก่อน	ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ผลิตจากวัสดุอุปกรณ์และทรัพยากรตลอดจน
แรงงานในท้องถิ่น	มีการทดลองและปรับปรุงแก้ไขด้วยตนเอง	และปรับให้เหมาะสมกับการใช้งาน
ในพื้นที่	เช่น	ในพื้นที่ภาคใต้	เป็นต้น
	 ๓)	 อตุสาหกรรมป้องกนัประเทศไทย	 (รฐับาลจ�าเป็นต้องก�าหนดยทุธศาสตร์และเดนิหน้า
อย่างไร)
	 ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมพื้นฐานเกือบครบวงจร	 ซ่ึงเป็นการประกอบกิจการ 
ทั้งแบบการร่วมทุนต่างประเทศและทุนในประเทศ	 แต่การเข้าถึงเทคโนโลยีระดับสูง	 เช่น	 
การออกแบบและการสร้างต้นแบบเพื่อเข้าสู่สายการผลิตยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด	เนื่องจากโรงงาน
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ที่อยู่ในประเทศเป็นเพียงโรงงานประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันและเป็นการ
ลงทนุจากนอกประเทศ	ดงันัน้จงึไม่มกีารถ่ายทอดองค์ความรู้ระดับสูงให้กบับคุลากรของไทย	โรงงาน
ผลิตชิ้นส่วนด้านยานยนต์ก็ประสบปัญหาเดียวกันนี้เพราะยังไม่สามารถออกแบบชิ้นส่วนได้เอง	 
ซึ่งแม่พิมพ์ต่างๆ	 ก็เป็นการออกแบบและน�าเข้ามาทั้งสิ้น	 ดังนั้นเมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 จึงไม่สามารถท�าได้	 ส�าหรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยนั้น

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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แบ่งได้เป็นสองส่วนหลัก	 คือ	 โรงงานท่ีเป็นของรัฐบาลและกองทัพประมาณ	๕๐	 โรง	 กับโรงงาน 
ทีเ่ป็นของภาคเอกชนท่ีมปีระมาณ	๖๐	โรงงาน	ทัง้ขนาดใหญ่และขนาดเลก็ซึง่เกีย่วข้องกบังานทหาร
โดยตรง	 รัฐบาลไทยในขณะนี้ก็พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนโดยได้พิจารณาแผนแม่บทของ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศประเทศ	พ.ศ.	๒๕๕๘	-	๒๕๖๓	มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางหลัก
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้เกิดความพร้อมในการป้องกันประเทศของไทย	 และ
เพือ่ให้หน่วยงานภาครฐัและเอกชนทีเ่กีย่วข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปฏบิตักิาร	สนบัสนนุ	
และอ�านวยความสะดวกให้อุตสาหกรรมป้องกันประเทศตอบสนองและเกิดประโยชน์สูงสุด 
ประกอบด้วย	๕	ยทุธศาสตร์	ได้แก่	(๑)	การผลติสนบัสนนุภารกจิกองทพั	(๒)	การพฒันาประสทิธภิาพ
องค์กร	 (๓)	 การสนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	 
(๔)	 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	 และ	 (๕)	 การสร้างและพัฒนากิจการ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้เติบโตและแข่งขันได้	
	 ดังน้ัน	 กระทรวงกลาโหมจึงต้องพิจารณาก�าหนดกรอบระยะเวลาการด�าเนินการ
ตามแผนแม่บทฯ	 ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ตามมติคณะรัฐมนตร	ี
เมือ่วนัที	่๒๑	ตลุาคม	๒๕๕๗	ถงึแม้ว่ากระทรวงกลาโหมจะเป็นแกนหลักในการรับและสนองนโยบาย
ก็จะต้องรับความเห็นและข้อมูลจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 กระทรวงอุตสาหกรรม	
และส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดกลุ่ม	 เพื่อเป็น
แนวทางปฏิบตัแิละก�าหนดล�าดบัความส�าคัญของขัน้ตอนตามยทุธศาสตร์	หรอืกลยทุธ์	รวมถงึแสดง
ตัวช้ีวัดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อสะท้อนระดับความส�าเร็จตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ 
ที่วางไว้	 พร้อมพิจารณาเร่ืองการเสริมสร้างบุคลากรเพื่อให้สอดรับกับแผนแม่บทฉบับนี้	 เนื่องจาก
บคุลากรเป็นองค์ประกอบส�าคัญของอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศทีใ่ช้ความรูข้ัน้สงู	 รวมทัง้การจดัท�า 
แผนรองรับปัจจยัเสีย่งทีเ่กดิจากสภาวะแทรกซ้อนด้านเศรษฐกจิ	ตลอดจนพจิารณาหาแนวทางการ
อนญุาตให้เอกชนใช้พืน้ท่ีของทางราชการเพือ่การต้ังโรงงานผลิตและผลิตภัณฑ์	อตุสาหกรรมป้องกนั
ประเทศ	 และการผ่อนปรนให้โรงงานผลิตและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
ของเอกชนที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันสามารถขยายโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานได้โดยไม่ขัดต่อ
กฎหมายว่าด้วยผังเมืองเพื่อพิจารณาด�าเนินการ
 ๔)	 หน่วยงานการศกึษา	กบัการส่งเสรมิและพฒันาอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศ
	 จากบทเรียนการรบของหลายเหตุการณ์ผ่านมา	เราได้ประจักษ์อย่างแท้จริงแล้วว่า
ความพร้อมของก�าลังรบและอาวุธยุทโธปกรณ์เป็นสิ่งที่ต้องได้รับการตระเตรียมและวางแผน 
ไว้ล่วงหน้าเป็นเวลาที่เหมาะสม	 และสามารถปรับเปล่ียนแผนการได้ตลอดเวลา	 ส่วนสนับสนุน 
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การรบและส่งก�าลังบ�ารุงก็มีความส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเพราะต้องสามารถให้การสนับสนุน
ตลอดห้วงปฏิบตักิารได้ทนัทแีละต่อเนือ่ง	ดงันัน้การส�ารองความพร้อมในการผลติ	การจัดเกบ็	และ
การจัดหาวัตถุดิบพื้นฐานจะต้องไม่มีเหตุติดขัดทั้งทางด้านเทคนิคและด้านการอ�านวยการ	
	 จะเหน็ได้ว่าประเทศไทยเกิดปรากฏการตดิกบัดกัทางเทคโนโลย	ีทีก่ล่าวมานีไ้ม่เกิน
ความจริงเพราะว่าประเทศไทยมีอุตสาหกรรมพื้นฐานที่เข้มแข็ง	 มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ ่
ที่สามารถผลิตสินค้าได้ครบทุกด้านแต่ก็ยังไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างแท้จริง	 จนต้องมีการ 
น�าเข้าเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อใช้ส�าหรับการผลิตสินค้ายังต้องพ่ึงพาต่างชาติและ
แม้แต่การซ่อมบ�ารุง	 ตลอดจนถึงการออกแบบวางแผนงานต่างๆ	 ก็ยังไม่มีความสามารถเพียงพอ 
อันมาจากเหตุติดขัดหลายปัจจัย	 ดังนั้นการแก้ปัญหาทุกด้านจะต้องเร่ิมด�าเนินการพร้อมกันอย่าง 
บรูณาการเร่ิมจากการก�าหนดยทุธศาสตร์พึง่พาตนเอง	 ซ่ึงประกอบด้วยการวจัิยพัฒนาพ้ืนฐานการแก้ 
กฎระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ	 ให้เอื้ออ�านวยต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกัน 
ประเทศ	 การสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมพลเรือน	 การก�าหนดนโยบายจัดหายุทโธปกรณ ์
เข้าประจ�าการของกองทัพโดยเน้นให้สนับสนุนสินค้าที่ผลิตหรือประกอบในประเทศ	การสนับสนุน
โครงการวจิยัพัฒนาต้นแบบและการวจิยัต่อยอดเพ่ือทดแทนอุปกรณ์ทีช่�ารดุ	ซึง่หน่วยงานท่ีสนบัสนนุ
งบประมาณวิจัยต้องมีการก�าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นธรรมโดยพิจารณาถึงความต้องการ 
เร่งด่วนจากหน่วยผู้ใช้งาน	 การสร้างและสนับสนุนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศให้สามารถพฒันาฝีมอืและด�ารงความเชีย่วชาญได้อย่างต่อเนือ่ง	 ซ่ึงในอดีตเรามกัจะเห็นว่า 
การวิจัยหรือพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ทางทหาร	 มักจะไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง	 
เป็นเหตใุห้มักจะมคี�ากล่าวว่าเป็นงานวจิยัเพือ่โชว์แล้วน�าไปขึน้หิง้ไม่มีการพฒันาต่อยอดให้สามารถ
เข้าสู่สายการผลิตได้จริงท�าให้ผู้ใช้งานไม่มีความเชื่อมั่นในคุณภาพและไม่ได้ผลตอบรับที่ดี	 ดังนั้น 
การวิจัยและพัฒนาจะต้องด�าเนินการร่วมกับผู้ใช้ทุกข้ันตอน	 ต้ังแต่การก�าหนดหัวข้อและวางแผน
การวิจัยตลอดจนถึงแผนการทดสอบและใช้งานจริง
	 ในด้านการพฒันาบุคลากรวิจยัขัน้นัน้สงู	มสีถาบนัการศกึษาทางด้านวศิวกรรมศาสตร์
และวทิยาศาสตร์ได้เปิดหลกัสตูรระดบัปรญิญาโทคอื	วศิวกรรมป้องกนัประเทศมหาบณัฑติ	สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 ซึ่งได้เปิดหลักสูตรเป็นแห่งแรกใน	พ.ศ.	๒๕๕๕	
ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	 (องค์กรมหาชน)	ที่อยู่ภายใต้กระทรวงกลาโหม	ซึ่งเน้น
การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานวิจัยของกองทัพตลอดจนถึงหน่วยปฏิบัติและหน่วยรบมีการศึกษา
วิจัยเก่ียวกับยุทโธปกรณ์และเครื่องมือพิเศษเพื่อสามารถน�าไปใช้งานจริง	 อีกท้ังนักศึกษาและ 
นักวิจัยในสังกัดยังสามารถเดินทางเข้าร่วมปฏิบัติการภาคสนาม	 โดยตลอดหลักสูตรก็จัดให้มีการ 
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ดงูานและแลกเปลีย่นประสบการณ์กบัผูเ้ชีย่วชาญของส่วนราชการท่ีเป็นหน่วยงานความมัน่คง	และ
ผูป้ระกอบการภาคเอกชนอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศ	จงึถอืได้ว่าเป็นหลกัสตูรแรกของประเทศไทย
ที่มีส่วนสร้างเสริมองค์ความรู้และเทคโนโลยีชั้นสูงให้กับบุคลากรทั้งพลเรือนและนายทหารของ 
กองทัพ	ต่อมาใน	พ.ศ.	๒๕๕๗	คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้เปิดหลักสูตร	
สาขาวชิาวศิวกรรมและเทคโนโลยกีารป้องกนัประเทศ	โดยร่วมกับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เป็นแห่งที่สอง	 อย่างไรก็ตามภาคพลเรือนก็ได้มีการรวมตัวและเตรียมการจัดตั้งเป็นสมาคม
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อให้เป็นส่วนสนับสนุนทั้งแนวความคิดและหลักการเพื่อพัฒนา 
ความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประเทศไทยอีกส่วนหนึ่ง
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๑. หลักการและเหตุผล
	 ปัจจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศได้เข้ามามบีทบาทส�าคญั	และกลายเป็นส่วนหนึง่ในวถีิชวิีตมนษุย์	
เมื่อความสะดวกรวดเร็วในการถ่ายโอนหรือเข้าถึงแหล่งข้อมูลสามารถกระท�าได้อย่างไร้ขีดจ�ากัด
และไร้พรมแดน	ส่งผลท�าให้รูปแบบของปัญหาด้านความมั่นคงมีการเปลี่ยนแปลงไป	เป็นลักษณะ	
“ภัยคกุคามความมัน่คงไม่ตามแบบ”	(Non-Traditional	Security:	NTS)	ทีม่คีวามซับซ้อนมากขึน้	
และมีความเช่ือมโยงกันในทุกมิติอย่างเป็นระบบ	 ทั้งเศรษฐกิจ	 สังคม	 การเมือง	 เทคโนโลย	ี 
ความมั่นคง	 ฯลฯ	 จึงเป็นเรื่องยากท่ีประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงประเทศเดียวจะสามารถแก้ไข
ปัญหาได้	ปัญหาภยัคกุคามไซเบอร์ส่งผลกระทบต่อมนษุยชาตอิย่างกว้างขวาง	และเป็นความท้าทาย
ที่ต้องใช้ความร่วมมือจากประเทศต่างๆ	ในการแก้ไขปัญหา
	 ภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	(Cyber	Threat)	เป็นประเด็นส�าคัญที่ท�าให้ประเทศ
ต่างๆ	 ทั่วโลกเกิดการตื่นตัวและตระหนักถึงปัญหานี้	 ดังจะเห็นได้จากปรากฏการณ์ที่ก่อให้เกิด 
ความเปลี่ยนแปลงในโลกอาหรับ	 ที่รู้จักโดยทั่วไปว่าปรากฏการณ์	 “Arab	 Spring”	 ซ่ึงเคร่ืองมือ
ส�าคัญที่ใช้ในการปลุกระดมมวลชนให้ลุกขึ้นต่อสู ้กับอ�านาจรัฐ	 คือ	 ระบบสารสนเทศหรือ 
สือ่อเิลก็ทรอนกิส์ทัง้หลาย	ไม่ว่าจะเป็น	Twitter,	YouTube,	Facebook	ฯลฯ	แม้แต่การก่อการร้ายที่ได้
ส่งผลกระทบไปทั่วโลกในปัจจุบัน	 จากกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและซีเรีย	 (The	 Islamic	 State:	 IS)	 
ซึ่งได้ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่อุดมการณ์	 มีการโฆษณาชวนเชื่อโดยการ 
เผยแพร่กิจกรรมหรือปฏิบัติการต่างๆ	สามารถระดมนักรบอาสาจากต่างชาติให้เข้ามารวมกับกลุ่ม
ก่อการร้ายได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง	 จนท�าให้เกิดการปฏิบัติการแบบ	 “Lone	Wolf”	 หรือ
การก่อการร้ายที่ท�าเพียงล�าพังเพียงคนเดียว	ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า	กระแสโลกาภิวัตน์ท�าให้การ
เชื่อมโยงในมิติต่างๆ	 รวดเร็วขึ้น	 โลกไซเบอร์จึงมีผลต่อวัฒนธรรม	 วิถีชีวิต	 ทัศนคติ	 ความเชื่อ	 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	 กระบวนการเรียนรู ้	 และพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน	 
หลายประเทศจงึให้ความส�าคัญต่อการคกุคามดงักล่าวและพฒันาวธิกีารป้องกนัการคกุคามนีม้ากขึน้ 

ก�รประชุมเชิงสัมมน�ท�งวิช�ก�รศูนย์อ�เซียนศึกษ�ฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

เรื่อง “Cyber Security: ภัยคุกค�มและคว�มร่วมมือในอ�เซียน”

ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ มีนาคม ๒๕๖๑

ณ  รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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	 ส�าหรบัอาเซยีน	 ได้ให้ความส�าคญักบัการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์	 (Cyber	 Security)	 
อันจะเห็นได้จากการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน	 (ASEAN	Defence	Ministers’	Meeting:	
ADMM)	ที่ได้เพิ่มสาขาความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	 เข้าเป็นสาขาที่	 ๗	 จากเดิม 
ทีม่คีวามร่วมมอืกันใน	๖	ด้าน	ได้แก่	(๑)	ด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนษุยธรรมและการบรรเทา
ภัยพิบัติ	(๒)	ด้านความมั่นคงทางทะเล	(๓)	ด้านการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ	(๔)	ด้านการแพทย์
ทหาร	(๕)	ด้านการต่อต้านการก่อการร้าย	และ	(๖)	ด้านการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม	
และต่อมาการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา	 (ASEAN	 
Defense	Ministers’	Meeting	Plus:	ADMM	Plus)	 เมื่อวันที่	๒๕	พ.ค.	๒๕๕๙	ณ	สปป.ลาว	 
ที่ประชุมฯ	 ได้เห็นชอบจัดตั้งคณะท�างานผู้เช่ียวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์	 ซึ่งการ
จัดตั้งคณะท�างานผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์	(Expert	Working	Group	on	
Cyber	 Security)	 จะมีประโยชน์ในด้านการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและการถ่ายทอดความรู ้
ในทางปฏิบตัต่ิาง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกบัความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์	โดยมฟิีลิปปินส์และนวิซีแลนด์
เป็นประธานในปี	๒๕๖๐	–	๒๕๖๓	
	 ส�าหรับประเทศไทย	 รัฐบาลของ	 พล.อ.	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ 
ของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	 (Cyber	 Security)	 ด้วยเช่นกัน	 จะเห็นได้จากการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน	ครั้งที่	๓๑	เมื่อ	๑๓	–	๑๔	พ.ย.	๒๕๖๐	ณ	กรุงมะนิลา	ประเทศฟิลิปปินส์	
นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงประเด็นที่อาเซียนยังคงต้องขับเคลื่อนประชาคมให้มีความเข้มแข็ง	มั่นคง	
และยั่งยืนต่อไปในอีก	 ๕๐	 ปีข้างหน้า	 เพื่อการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนที่มีความเข้มแข็ง	 
เน้นนวัตกรรม	 โดยสิ่งที่อาเซียนควรเร่งด�าเนินการ	 คือ	 (๑)	 การแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ	 
(๒)	 การเตรียมความพร้อมส�าหรับสังคมสูงวัย	 (๓)	 การบริหารจัดการด้านการบรรเทาทุกข์จาก 
ภัยพิบัติในภูมิภาค	และ	(๔)	การต่อต้านปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ	โดยประเด็นเรื่องการต่อต้าน
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตินั้น	 นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า	 อาเซียนควรพัฒนา	 “ศูนย์ความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ของอาเซียน”	(ASEAN	Cyber	Security	Center)		เพื่อให้ประชาคมอาเซียน
สามารถเข้าสูย่คุดจิทิลั	โดยมรีะบบคุม้กนัจาก	ภยัคกุคามทางไซเบอร์ทีม่ปีระสิทธภิาพ	ดังนัน้	อาเซียน
จึงควรผนวกแนวคิดศูนย์ไซเบอร์อาเซียนให้อยู่ในแผนงานการท�างานด้านไซเบอร์ของอาเซียนด้วย	
	 นอกจากนี้	 นโยบายเร่งด่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	 ประจ�าปี	 พ.ศ.๒๕๖๑	 ยังได้
ก�าหนดเรื่อง	การปฏิรูปโครงสร้างและระบบงาน	โดยการเสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติ
การด้านไซเบอร์	 เพื่อการประสานนโยบายไซเบอร์กับระดับชาติ	 รวมทั้งรับผิดชอบด้านนโยบาย	
ยุทธศาสตร์	และปฏิบัติงานด้าน
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ไซเบอร์ในระดับยุทธศาสตร์ของกระทรวงกลาโหมในภาพรวม	 และเพ่ือสนับสนุนนโยบายพัฒนา
เศรษฐกิจตามนโยบาย	Thailand	๔.๐	ของรัฐบาล	
	 ส�าหรับนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุด	 ก็ได้ให้ความส�าคัญกับการเร่งรัดการพัฒนาขีด
ความสามารถด้านไซเบอร์ของกองทัพไทยทั้งด้านก�าลังพล	ยุทโธปกรณ์	 และระบบบริหารจัดการ
ด้านความมัน่คงปลอดภัยทางไซเบอร์	โดยใช้ศนูย์ไซเบอร์ทหาร	กองบญัชาการกองทพัไทย	เป็นกลไก
ในการบูรณาการขีดความสามารถ	 รวมทั้งสามารถบูรณาการการปฏิบัติการทางไซเบอร์เข้ากับ 
การปฏิบัติการทางทหารในมิติอื่นๆ	ในลักษณะการปฏิบัติการร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 จากความส�าคัญดังกล่าว	 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	 ในฐานะ
เลขานกุารศนูย์อาเซยีนศกึษา	สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ	(ศอศ.สปท.)	ท�าหน้าทีใ่นการจัดการ
ประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาฯ	ซึ่งเป็นแผนการด�าเนินการประจ�าปี	 ได้เห็นถึง
ความส�าคัญของ	“แนวโน้มส�าคญัและสถานการณ์ด้านภยัคกุคามทางไซเบอร์ของไทยและอาเซยีน”	
และ	 “แนวทางในการบูรณาการความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของไทย
และอาเซียน”	ด้วยเหตุนี้	ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคง	
ในประเดน็ทีเ่กีย่วกบั	“Cyber Security: ภยัคกุคามและความร่วมมือในอาเซยีน”	เพือ่เป็นเครือ่งมอื
ในการระดมความรู ้	 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู ้เชี่ยวชาญ	 นักวิชาการ	 และผู ้ปฏิบัต ิ
ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	 ซ่ึงผลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน	 ในการน�าไปใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนานโยบาย	 
และการปฏิบัติ	 ตลอดจนแผนงานโครงการต่างๆ	 อันจะน�าไปสู่การเพิ่มพูนขีดความสามารถ 
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศต่อไป

๒. ประเด็นที่น่าสนใจ
	 “เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน	 นอกจากจะเป็นเคร่ืองมือส�าคัญส�าหรับการพัฒนา 
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของทุกประเทศทั่วโลกแล้ว	 ในขณะเดียวกันก็เป็นภัยคุกคาม 
ด้านความมัน่คงรปูแบบใหม่ด้วยเช่นกัน	(Non-Traditional	Security:	NTS)	ทีผู่ก่้อการร้ายไม่จ�าเป็น
ต้องมีก�าลังคนมาก	 ยุทโธปกรณ์ครบครัน	 หรือเป็นองค์กรท่ีมีขนาดใหญ่อีกต่อไป	 แต่สามารถ 
ใช้ก�าลังคนเพียงคนเดียวกับความสามารถในการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้เท่านั้น	 ก็เพียงพอ 
ต่อการก่อการร้ายผ่านโลกไซเบอร์ได้	 ดังนั้นจึงต้องค้นหาแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือ 
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	 เพื่อเสริมสร้างหลักประกันด้านความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ให้กับประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียนต่อไป”

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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๓. วัตถุประสงค์
	 ๓.๑	 เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง	 แนวโน้มส�าคัญ	 และสถานการณ์ภัยคุกคามความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน
	 ๓.๒	 เพื่อระดมความคิดและถกแถลงถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อความส�าเร็จในการเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาค
อาเซียน	และแนวทางในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
	 ๓.๓	 เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมก�าหนดแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือ 
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน

๔. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	 ๔.๑	 ทราบแนวทางในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยคุกคามความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน	 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร 
ในการก�าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องต่อไป
	 ๔.๒	 ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน	อันจะเป็นประโยชน์
ในการขยายผลการปฏิบัติงานด้านไซเบอร์ที่ครอบคลุมต่อไป
	 ๔.๓		ได้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการก�าหนดแนวทางสร้างความร่วมมอืด้านการรกัษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน

๕. สรุปการบรรยายขององค์ปาฐก
 การบรรยายของ พลโท ฤทธี อินทราวุธ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงกลาโหม/ หัวหน้าคณะ
ท�างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจการอวกาศ และไซเบอร์ สรุปการบรรยายได้	ดังนี้
	 ๕.๑	 สถานการณ์และความส�าคัญของภัยคุกคามทางไซเบอร์	(Cyber	Threats)
	 ภัยคุกคามทางไซเบอร์	 (Cyber	 Threats)	 ถือเป็นภัยคุกคามใหญ่หลวงต่อผลประโยชน ์
ทางเศรษฐกิจ	 ตลอดจนความมั่นคงของประเทศ	 ซ่ึงการโจมตีทางไซเบอร์มีหลายรูปแบบที่ส�าคัญ	
เช่น	การเจาะระบบ	(Hacking),	การสอดแนมข้อมูลคอมพิวเตอร์	โดย	Spyware	การดักรับข้อมูล
คอมพิวเตอร์	(Sniffing),	การโจมตีโดยชุดค�าสั่งไม่พึงประสงค์	(Malicious	Software:	Malware)	
และการโจมตจีนระบบล่ม	(Denial	of	Service	Attack:	DDOS	Attack)	เป็นต้น	ซึง่เจ้าหน้าทีร่ะดบัสงู
สหประชาชาติระบุว่า	“สงครามโลกครั้งที่	๓”	อาจจะเกิดบนโลกไซเบอร์	และจะสร้างความพินาศ
ให้มนุษยชาติไม่แพ้สงครามโลก	๒	ครัง้ท่ีผ่านมา	โดย	ดร.ฮามาดนู	ตเูร	เลขาธกิารสหภาพโทรคมนาคม
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ระหว่างประเทศ	 (ไอทียู)	 หนึ่งในองค์กรช�านาญพิเศษของสหประชาชาติ	 เผยระหว่างเปิดงาน
โทรคมนาคมโลกปี	 ๒๐๐๙	 ที่	 เจนีวา	 ในสวิตเซอร์แลนด์	 เตือนว่าสงครามโลกคร้ังต่อไปอาจเกิด 
บนโลกไซเบอร์	 และหากเกิดขึ้นจริงก็จะถือเป็นหายนะครั้งใหญ่ของมนุษยชาติไม่แพ้สงครามโลก	 
๒	ครั้งที่ผ่านมา	
	 โดยเหตุการณ์โจมตีทางไซเบอร์ที่ส�าคัญของโลก

•	 ปี	๒๐๑๐	สตกัซ์เนต็	(Stuxnet)	คอื	หนอนไวรสั	ทีถ่กูสร้างขึน้เป็นพเิศษเพือ่ให้มุง่ท�าลายล้าง
ระบบของ	โรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ประเทศอิหร่าน	

•	 ปี	 ๒๐๑๓	 ปฏิบัติการตุลาแดง	 (Red	October)	 เป็นปฏิบัติการเครือข่ายจารกรรม
ไซเบอร์ขั้นสูง	 เป็นการจารกรรมไซเบอร์ที่ซุ่มโจมตีสถานทูต	 หน่วยงานรัฐบาล	 และ
องค์กรวจิยัวทิยาศาสตร์ท่ัวโลก	เพือ่รวบรวมข้อมลูลบัทางการเมอืง	ข้อมลูเข้าเครอืข่าย
คอมพิวเตอร์	และข้อมูลส่วนบุคคลจากอุปกรณ์พกพา	

•	 ปี	 ๒๐๑๕	 กลุ่ม	 Hacker	 ช่ือ	 GhostShell	 ได้เผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากการเจาะระบบ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย	และเว็บไซต์บริษัทเอกชนกว่า	๕๐๐	เว็บทั่วโลก	การเจาะระบบ
ครั้งนี้	 เป็นส่วนหนึ่งของแผนการโจมตีระบบของหน่วยงานของรัฐ	 เอกชน	 และ
มหาวิทยาลัยทั่วโลก	

•	 ปี	๒๐๑๖	Hacker	กลุ่มหนอนทะเลทราย	ได้ใช้	มัลแวร์พลังงานด�า	เข้าโจมตีเป้าหมาย
หลายแห่งในยเูครน	รวมถงึแฮกเข้าระบบของบริษทัพลังงาน	๓	แห่งในยเูครน	เป็นเหตุ
ให้เกิดภาวะไฟดับด้วยการแฮกเป็นครั้งแรก	

•	 ปี	 ๒๐๑๗	 ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทและองค์กรส�าคัญใน	 ๙๙	 ประเทศทั่วโลก	 
ถูกมัลแวร์ชื่อ	WannaCry	เข้าปิดล็อกระบบและเรียกร้องค่าไถ่เป็นเงินบิตคอยน์มูลค่า	
๓๐๐	ดอลลาร์สหรัฐฯ	(ราว	๑๐,๔๐๐	บาท	)	แลกกับการปลดล็อกให้	

	 ทัง้น้ี	Cyber	Threat	Spectrum	โดย	NIST	สหรฐัฯ	ก�าหนดระดบัภยัคกุคาม	๕	ระดบั	ได้แก่
•	 ภัยคุกคามในระดับรัฐบาลแห่งชาติ	(National	Governments)	คือ	ภัยที่อาจจะเป็น

อันตรายต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ
•	 การก่อการร้าย	และ	กลุม่ก่อการร้าย	(Terrorists)	มุง่สร้างความเสียหายต่อผลประโยชน์

ของประเทศ	โดยการใช้รหัสโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(BotNet,	Malware)	

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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•	 สายลับหรือพวกจารกรรมในภาคอุตสาหกรรม	 และกลุ่มองค์กรอาชญากรรม	 
(Industrial	Spies	and	Organized	Crime	Groups),	การจารกรรมขององค์กรระหว่าง
ประเทศ	และองค์กรเครอืข่ายอาชญากรรมต่างๆ	เป็นภยัคุกคามระดบักลางของประเทศ

•	 กลุ่มแฮ็กเกอร์ที่มีอุดมการณ์	(Hacktivists)		
•	 กลุ่มแฮ็กเกอร์	(Hacker)	ที่ไม่มีอุดมการณ์	เป็นรูปแบบของกลุ่มเล็กๆ	มีแรงจูงใจหรือ

แนวทางเพื่ออุดมการณ์ทางการเมือง	หลงเชื่อ	สมัครเล่น	แสดงออก
 ๕.๒	 ภยัคกุคามทางไซเบอร์	(Cyber	Threats)	ทีส่�าคัญ	ในปี	๒๕๖๑	ภยัคกุคามทางไซเบอร์	
(Cyber	Threats)	ที่ส�าคัญ	ในปี	๒๕๖๑	มีดังนี้
 มัลแวร์เรียกค่าไถ่	(Ransomware)	โดยการโจมตีของ	วัน-นา-คราย	(WannaCry)	เพตย่า	
(Petya)	 ซึ่งแพร่กระจายในเครือข่ายอย่างรวดเร็ว	 ตามด้วยสแปม	 Locky	 และ	 FakeGlobe	 
จากนั้นก็เป็นแบดแรบบิต	 (Bad	 Rabbit)	 ซึ่งเปิดฉากการโจมตีประเทศในยุโรปตะวันออก	 และ
ประเทศต่างๆ	ทั่วโลก	รวมทั้งประเทศไทย
 DDoS	Attack	ซึ่งเป็นการโจมตีที่ใช้เทคนิคของ	“ดีนายล์	ออฟ	เซอร์วิส”	ในแบบกระจาย	
(Distributed	 Denial	 of	 Service)	 หรือ	 ดีดอส	 (DdoS)	 จ�านวนมากโดย	Mirai	 และ	 Persirai	 
ซึ่งเข้าไปควบคุมอุปกรณ์	 IoT	 เช่น	 เครื่องบันทึกวิดีโอแบบดิจิทัล	 (DVR)	 กล้อง	 IP	 และเราเตอร	์
อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันเหล่านี้มีช่องโหว่และสร้างความเสียหายได้อย่างไรบ้าง	เมื่อเร็วๆ	นี้	มีการค้น
พบบ็อทเน็ตบน	IoT	ชื่อ	Reaper	ซึ่งอาศัยโค้ดของ	Mirai	ซึ่งนิยมใช้เพื่อเจาะเว็บของอุปกรณ์	
 การโจมตีบน	 Internet	 of	 Things	 (IoT) ที่เปลี่ยนจากโจมตีบนคอมพิวเตอร์	 มาโจมตี 
ผ่านมอืถอืทีม่ปีระสทิธภิาพในการป้องกนัภยัน้อยกว่า	ซ่ึงคาดว่าจะท�าให้คนร้ายแสวงหาก�าไรได้มาก
ขึ้นและสร้างความเสียหายได้มากกว่ามัลแวร์เรียกค่าไถ่	(Ransomware)	หรืออุปกรณ์	IoT	จะถูก
ยึดครองและใช้เป็นฐานในการโจมตี	DdoS	
 การแฮก	(Hacking) โดยการแฮกข้อมลู	และอปุกรณ์	โดยเฉพาะอปุกรณ์สวมใส่และอปุกรณ์
ทางการแพทย์	 อุปกรณ์บันทึกชีวมาตร	 เช่น	 เครื่องติดตามการเต้นของหัวใจและสายรัดบันทึก 
การออกก�าลงักาย	อาจถกูดกัจบัข้อมลูเกีย่วกับผูใ้ช้	แม้แต่อปุกรณ์ช่วยชวีติอย่างเครือ่งกระตุ้นหวัใจ
ก็ยังพบว่ามีช่องโหว่ท่ีอาจถูกใช้เพื่อท�าร้ายถึงชีวิต	 สิ่งที่ผู้ใช้เทคโนโลยีและผู้ออกกฎระเบียบควร 
รับทราบในปัจจุบันก็คือ	อุปกรณ์	IoT	ทั้งหลายไม่ได้มีสร้างมาพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัย	
เรื่องความปลอดภัยที่แข็งแกร่งยิ่งไม่ต้องพูดถึง	อุปกรณ์เหล่านี้เปิดช่องให้ถูกโจมตี
 การเรียนรู้ของเครื่องจักร	 (Machine	 Learning)	 ที่ผ่านมาพบว่าซอฟต์แวร์เรียกค่าไถ	่ 
ชื่อ	CERBER	ใช้	Loader	(โปรแกรมบรรจุข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์)	ที่โซลูชั่นแมชีนเลิร์นนิ่งเอง
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ก็ตรวจจับไม่ได้	 เพราะมัลแวร์เหล่านี้ได้รับการบรรจุในโหลดเดอร์ให้ดูไม่มีพิษภัย	 สิ่งนี้เป็นปัญหา
อย่างยิง่ส�าหรบัซอฟต์แวร์ทีใ่ช้แมชชนีเลร์ินนิง่ชนดิท�างานอัตโนมติั	(ท่ีจะวเิคราะห์ไฟล์โดยไม่ได้เรียก
ใช้งานหรือจ�าลองการท�างาน)	 อย่างที่เกิดขึ้นกับซอฟต์แวร์เรียกค่าไถ่ชื่อ	 UIWIX	 (ซอฟต์แวร ์
เรียกค่าไถ่	แบบเดียวกับ	“WannaCry”)	ที่ไม่มีไฟล์แมชีนเลิร์นนิ่งชนิดท�างานอัตโนมัติใดตรวจจับ
หรือป้องกันได้เลย
	 ๕.๓	 การเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ของประเทศต่างๆ	
 หน่วยบัญชาการไซเบอร์สหรัฐ กองบัญชาการไซเบอร์	 (US	CYBERCOM)	 เป็นกองบังคับ
บัญชาการรบรวม	(Unified	Combatant	Command)	หน่วยบัญชาการไซเบอร์ตั้งอยู่ในฐานทัพ 
ฟอร์ทมดี	 (Fort	Meade)	มลรฐัแมร์รีแ่ลนด์	 (Maryland)	ซึง่เป็น	ศนูย์บญัชาการรบร่วม	ทีร่บัผดิชอบ 
เกีย่วกบัการปฏิบัตกิารทางทหารในไซเบอร์โดเมนทัง้หมด	โดยหน้าท่ีหลกัของกองบญัชาการไซเบอร์	
คือ	 การปกป้องระบบเครือข่ายที่ทหารเป็นผู้รับผิดชอบ	 ในขณะที่ระบบเครือข่ายของรัฐบาล 
ฝ่ายพลเรือนนั้นจะเป็นหน้าที่ของ	กระทรวงโฮมแลนด์ซีเคียวลิตี้	หน่วยบัญชาการไซเบอร์จะมีส่วน
ของกองก�าลังที่อยู่ในสังกัดเหล่าทัพต่างๆ	
	 โดยกองบัญชาการไซเบอร์	 มีการจัดต้ังทีมไซเบอร์	 (Cyber	 teams)	 ตั้งแต่ปี	 ๒๐๑๕	 
เพื่อตอบสนองภารกิจในแต่ละด้าน	จ�านวนถึง	๑๓๓	ทีมไซเบอร์	ดังนี้

•	 ทีมภารกิจระดับชาติ	จ�านวน	๑๓	ทีม	เพื่อการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ในวงกว้าง
•	 ทีมป้องกันไซเบอร์	 จ�านวน	๖๘	ทีม	 เพื่อปกป้องเครือข่ายของกระทรวงกลาโหมที่มี

ความส�าคัญและให้ความเร่งด่วนต่อระบบต่อต้านภัยคุกคามต่างๆ
•	 ทมีภารกจิด้านการรบ	จ�านวน	๒๗	ทมี	ด�าเนนิการโจมตีทางไซเบอร์แบบส่วนร่วมส�าหรับ

สนับสนุนแผนการปฏิบัติต่างๆ	และการปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินต่างๆ
•	 ทีมสนับสนุน	๒๕	ทีม	ส�าหรับการสนับสนุนการวิเคราะห์และการวางแผน

 หน่วยบัญชาการไซเบอร์เกาหลีเหนือ	 เจ้าหน้าที่และผู ้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย 
ในระบบอินเทอร์เน็ต	 ระบุว่า	 ภายในหน่วยข่าวกรองโสมแดง	 มีหน่วยพิเศษชื่อว่า	 “ยูนิต	 ๑๘๐”	 
ซึ่งมีแนวโน้มว่า	อยู่เบื้องหลังการโจมตีทางไซเบอร์ที่อาจหาญและประสบความส�าเร็จหลายครั้ง
 หน่วยบัญชาการไซเบอร์เวียดนาม	 เวียดนามต้ัง	 “ศูนย์บัญชาการไซเบอร์สเปซ”	 ปกป้อง
อธิปไตยชาติ	 เวียดนาม	ประกาศจัดตั้ง	กองบัญชาการปฏิบัติการไซเบอร์สเปซ	เมื่อเดือนมกราคม 
ที่ผ่านมา	เพื่อปกป้องคุ้มครองอธิปไตยของประเทศบนโลกอินเทอร์เน็ต	ด้วยนายกรัฐมนตรีอ้างถึง
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องต่อทะเลจีนใต้	 และสถานการณ์ในภูมิภาคและโลกท่ีมีความซับซ้อน	 
หน่วยสงครามไซเบอร์ของเวียดนามที่เพิ่งได้รับการเปิดเผยนี้	 มีชื่อว่า	 กองก�าลัง	 ๔๗	 (Force	 47)	
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ประกอบด้วย	 ทหารและพลเรือนท่ีเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์	 กว่า	 ๑๐,๐๐๐	 คน	 ขณะนี้ได้เริ่ม
ปฏิบัติงานแล้วในหลายภาคส่วน	 โดยภารกิจหลักคือ	 การเฝ้าจับตาการแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนตามโซเชยีลมีเดยีต่างๆ	ตลอด	๒๔	ชัว่โมง	ซึง่ท่ีผ่านมารฐับาลไม่สามารถควบคมุการแสดง
ความคิดเห็นของประชาชนบนโซเชียลมีเดียได้มากนัก	 เพราะบริษัทที่ให้บริการสื่อโซเชียลมีเดีย 
ในเวียดนามมาจากหลายประเทศทั่วโลก	 และเวียดนามมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการสอดส่อง
ทั้งหมด	
 หน่วยบัญชาการไซเบอร์อินโดนีเซีย	 อินโดนีเซียจะสรรหาผู้พิทักษ์ไซเบอร์หลายร้อยคน	 
นายโจโค	 เซเตียดี	 หัวหน้าส�านักงานไซเบอร์และการเข้ารหัสแห่งชาติของอินโดนีเซีย	 ซ่ึงเพ่ิง 
สาบานตนเข้ารับต�าแหน่ง	 เมื่อต้นเดือน	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๖๑	กล่าวว่า	รัฐบาลจะพยายามอย่าง
ที่สุดในการเพิ่มต�าแหน่งต่างๆ	 ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ด้วยบุคลากรที่ดีที่สุดที่มี	 “เราต้องการ
ทรัพยากรมนุษย์จ�านวนมาก	 ดังนั้น	 เราจึงวางแผนที่จะสรรหาบุคลากรหลายร้อยคนในเร็วๆ	 นี้	 
ซึ่งรวมถึงผู้จบการศึกษาจากสถาบันด้านเทคโนโลยีของเราและผู้ใดก็ตามที่มีความเชี่ยวชาญทาง
ไซเบอร์และความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่เราก�าลังมองหา”	 ซึ่งนายเซเตียดี	 กล่าวว่า	 
“ความรับผิดชอบของเรา	 คือ	 ให้การป้องกันในโลกไซเบอร์แก่องค์กรรัฐบาลต่างๆ	 แม้แต่บริษัท
เอกชน	แต่สิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือให้แก่สาธารณชน”	
 หน่วยบญัชาการไซเบอร์สงิคโปร์ กลาโหมสงิคโปร์ประกาศ	“โครงการทหารเกณฑ์ไซเบอร์”	
ท�างานพร้อมเก็บหน่วยกิตปริญญา	กระทรวงกลาโหมสิงคโปร์	(Ministry	of	Defence:	MINDEF)	
ประกาศแผนการรับสมัครทหารเกณฑ์ประเภทใหม่	 คือ	 ทหารไซเบอร์	 โดยจะแบ่งเป็นสองระดับ	 
คือ	ทหารไซเบอร์ปกติ	หรือ	Cyber	Operator	ประจ�าหน่วย	๒	ปี	และทหารไซเบอร์ผู้เชี่ยวชาญ	
หรอื	Cyber	Specialist	จะยดืระยะเวลาประจ�าการไปเป็น	๓	-	๔	ปี	ช่วงสองปีแรก	ผู้เข้าร่วมโครงการ
จะได้รับเงินเดือนเหมือนทหารเกณฑ์ตามปกติ	 แต่ผู้ท่ีเลือกจะร่วมโครงการ	 Cyber	 Specialist	 
จะได้รับสิทธิพิเศษ	 คือ	 มีช่วงเวลาส�าหรับลงเรียนวิชาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพิ่มเติม	 
และเป็นการเก็บหน่วยกิตส�าหรับปริญญาตรีด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ไปด้วย	นอกจากนี้
ช่วงเวลาประจ�าการที่เกิน	 ๒	 ปีแรกจะได้รับ	 “เงินเดือนเต็ม”	 และโอกาสในการเล่ือนยศไปจนถึง 
จ่าสิบตรี	(First	Sergeant)	
	 โดยทหารไซเบอร์ปกติ	(Cyber	Operator)	จะท�าหน้าที่พื้นฐาน	เช่น	การมอนิเตอร์ระบบ	
และการวิเคราะห์พื้นฐาน	ขณะที่ทหารไซเบอร์ผู้เชี่ยวชาญ	(Cyber	Specialist)	จะท�างานระดับสูง	
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เช่น	การทดสอบเจาะระบบ,	การวิเคราะห์มัลแวร์,	และการตรวจหลักฐานไซเบอร์	โดยคาดว่าทาง
กองทัพจะรับ	Cyber	Operator	ประมาณ	๖๐	คน	ส่วน	Cyber	Specialist	จะรับ	๕๐	-	๗๐	คน	
ก่อนจะขยายไปจนถึง	๘๐	-	๙๐	คน	ในปีต่อๆ	ไป
	 ๕.๔	 ความร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียนด้านไซเบอร์
 งานนทิรรศการเทคโนโลยกีารป้องกนัและความมัน่คง	๒๕๕๖	(Defense	&	Security	2013) 
โดยสงครามไซเบอร์	 (Cyber	 Warfare)	 ได้ถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นร้อน	 (Hot	 Issue)	 
อีกครั้งหนึ่งในงานนิทรรศการเทคโนโลยีการป้องกันและความมั่นคง	 ๒๕๕๖	 (Defense	 &	 
Security	 2013)	 ซึ่งจัด	 ณ	 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค	 เมืองทองธานี	 กรุงเทพฯ	 
ห้วงพฤศจิกายน	๒๕๕๖	ทีผ่่านมาโดยประเดน็ดงักล่าวได้ถกูก�าหนดให้เป็นหวัข้อหลกัของการสมัมนา
นานาชาติ	 ซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิกอาเซียนและมิตรประเทศ	 เพื่อสร้างความตระหนักถึง 
ภัยคุกคามด้านไซเบอร์	 โดยประเด็นส�าคัญอยู่ที่ความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงสงครามไซเบอร์	 
ที่อาจถูกมองว่าใช้เป็นเครื่องมือทางการทหาร	 หรือสัญลักษณ์แห่งความขัดแย้งให้กลายเป็น	
สญัลกัษณ์แห่งความร่วมมอื	และเป็นสิง่ทีเ่ชือ่มโยงความมุง่มัน่แห่งชาติอาเซียนให้เป็นหนึง่เดียวกนั	
ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๘		
	 การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ	ASEAN	Defence	Minister’s	
Meeting	 Retreat	 (ADMM	 Retreat)	 ระหว่างวันท่ี	 ๑๘	 –	 ๑๙	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๗	 
ณ	นครพกุาม	สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา	โดยการประชมุ	รมว.กห.	อาเซยีนของทัง้	๑๐	ประเทศ
สมาชกิ	ได้มกีารพดูคยุถงึการพฒันาศกัยภาพของอาเซียนในการเผชญิกบัความท้าทายของภมูภิาค
ทีเ่กดิขึน้	เช่น	ความมัน่คงทางทะเล	ภยัพบิตัโิรคระบาด	การก่อการร้าย	ภยัจากสงครามไซเบอร์	เป็นต้น	
	 การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู ่เจรจา	 (ASEAN	 
Defence	Ministers’	Meeting-Plus	 :	ADMM-Plus)	ครั้งที่	๓	จัดขึ้นเมื่อวันที่	๔	พฤศจิกายน	
๒๕๕๘	ณ	กรุงกัวลาลัมเปอร์	ประเทศมาเลเซีย	ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับความส�าคัญของกิจกรรม
ของคณะท�างานผู้เชี่ยวชาญทั้ง	๖	ด้าน	(Experts’	Working	Groups:	EWGs)	ได้แก่	(๑)	การแพทย์
ทหาร	(๒)	การให้ความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรมและการบรรเทาภยัพบิติั	(๓)	ความมัน่คงทางทะเล	
(๔)	การปฏบิตักิารรกัษาสนัตภิาพ	(๕)	การต่อต้านการก่อการร้าย	และ	(๖)	การปฏบิติัการทุน่ระเบดิ
เพื่อมนุษยธรรม	 ในปี	 ๒๕๕๘	 ในการจัดการประชุม	 สัมมนา	 การฝึกต่างๆ	 รวมท้ังได้แลกเปลี่ยน 
มุมมองด้านความมั่นคงในภูมิภาค	โดยเน้นเรื่องความมั่นคงทางทะเลในทะเลจีนใต้	การแพร่ขยาย
แนวความคิดนิยมความรุนแรง	การต่อต้านการก่อการร้าย	ภัยคุกคามด้าน	Cyber
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 การประชุมรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอาเซียน	 (ADMM	Plus)	 เมื่อวันที่	 ๒๕	พฤษภาคม	
๒๕๕๙	ณ	สปป.ลาว	ที่ประชุมได้เห็นชอบข้อเสนอของประเทศฟิลิปปินส์ในการจัดตั้ง	คณะท�างาน
ดา้นความมั่นคงปลอดภยัทางไซเบอร	์คณะท�างานดังกลา่วจะท�างานในกรอบความร่วมมือ	ASEAN	
Defense	Ministers	Meeting	Plus	(ASMM-Plus)	
	 การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ	 ครั้งที่	 ๑๑	 กรุงมะนิลา	
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	 ระหว่าง	 ๑๘	 -	 ๒๒	 ก.ย.	 ๒๕๖๐	 การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน 
ด้านอาชญากรรมข้ามชาติกับญี่ปุ่น	 ครั้งที่	 ๓	 ท่ีประชุมได้หารือร่วมกันถึงการพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่นในการปราบปรามการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ	 ซึ่งญี่ปุ่น 
ได้ให้ความส�าคัญต่อปัญหาการแพร่ขยายของแนวคิดสุดโต่งและลัทธิหัวรุนแรง	 การก่อการร้าย	 
รวมถึงการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์	
	 การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (TELMIN:	 
ASEAN	 Telecommunications	 and	 Information	 Technology	 Ministers	 Meeting)	 
ครั้งที่	๑๗	ณ	เมืองเสียมราฐ	ราชอาณาจักรกัมพูชา	ในวันที่	๑	ธันวาคม	๒๕๖๐	และการประชุม 
เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (TELSOM:	 ASEAN	 
Telecommunications	and	IT	Senior	Officials	Meetings)	ครั้งล่าสุดที่ผ่านมา	การประชุมดัง
กล่าว	เป็นการประชมุระหว่างสมาชกิอาเซยีน	๑๐	ประเทศ	และผู้เจรจา	๓	ประเทศ	ได้แก่	จีน	ญีปุ่น่	
และเกาหลีใต้	ซึ่งได้มีมติเลือกประเทศไทยเป็นที่ตั้ง	ศูนย์ความร่วมมือ	อาเซียน	-	ญี่ปุ่น	(ASEAN	-	
JAPAN	Cyber	Security	Center)	ส�าหรับฝึกอบรมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์	ซึ่งการเป็น
ศูนย์ฝึกอบรมฯดังกล่าว	ประเทศไทยจะได้รบัเงนิสนบัสนนุจากประเทศญีปุ่น่จ�านวน	๕	ล้านเหรยีญ
สหรัฐ	ในระยะเวลา	๔	ปี	ตั้งแต่ปี	๒๕๖๑	-	๒๕๖๔	
 คณะกรรมการเตรยีมการด้านการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๐ 
ตามร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	 พ.ศ.	 ...	 ครอบคลุม 
ทั้งในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของระบบและข้อมูล	 สิทธิเสรีภาพของประชาชน	 ความม่ันคง 
ของประเทศ	และการร่วมมอืกนัของบคุคลทีเ่กีย่วข้องกบัโลกไซเบอร์ในระหว่างการจัดท�ากฎหมาย
ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ	 กล่าวว่า	 “ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์”	
หมายความว่า	มาตรการและการด�าเนินการเพื่อปกป้อง	ป้องกัน	การส่งเสริม	เพื่อรับมือและแก้ไข
สถานการณ์ด้านภัยคุกคามท่ีจะส่งผลต่อไซเบอร์	 โดยเฉพาะการให้บริการด้านระบบเครือข่าย
คอมพวิเตอร์	อนิเทอร์เน็ต	โครงข่ายโทรคมนาคม	การให้บรกิารดาวเทยีม	ระบบกจิการสาธารณปูโภค
พื้นฐาน	 ระบบกิจการสาธารณะส�าคัญ	 ซึ่งเป็นเครือข่ายในระดับประเทศ	 เพื่อมิให้เกิดผลกระทบ 
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ต่อความมั่นคงของชาติ	 ความมั่นคงทางการทหาร	 ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	 และ 
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	 โดยรัฐบาลตั้งเป้า	ปี	๖๑	สร้างนักรบไซเบอร์	๑	พันคน	เฝ้าระวังความ
ปลอดภยั	เมือ่วนัที	่๒๑	ก.ย.	๒๕๖๐	ทีอ่มิแพค็	เมอืงทองธาน	ีพล.อ.ประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 เปิดงานและแสดงปาฐกถาพิเศษ	 เรื่อง	“ดิจิทัล
กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย	๔.๐	“ในงาน	“Digital	Thailand	Big	Bang	
๒๐๑๗”	สู่วิสัยทัศน์ของชาติเรื่องความมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน	
 ๕.	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	 	 (๑)	 การระมัดระวังบุคลากรในการรักษาชั้นความลับของทางราชการ	 โดยไม่เปิดเผย
ชั้นความลับในโลกไซเบอร์	
	 	 (๒)	 การปรับร่างกฎหมายนานาชาติให้มีบทลงโทษผู้กระท�าผิดทางไซเบอร์
	 	 (๓)	 เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดของคน	 (Human	 Error)	 จึงควรจัด 
ฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้	ความเข้าใจด้านความปลอดภัยไซเบอร์ให้แก่บุคลากร	

๖. สรุปการบรรยายของวิทยากร
 ๖.๑  ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี ผู ้อ�านวยการหลักสูตรวิทยาศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต สรุปการบรรยายได้	ดังนี้
 ๑)	 การแพร่กระจายของภัยคุกคามไซเบอร์
	 	 ภัยคุกคามไซเบอร์เป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมาก 
ในยุคปัจจุบัน	 ซึ่งตั้งแต่อดีต	 พบว่า	 เทคโนโลยีใหม่ๆ	 ส่วนมากจะถูกคิดค้นและบริหารจัดการ 
โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 แต่ต่อมาเมื่อภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์เริ่มแพร่กระจาย
บนโลกออนไลน์	 ท�าให้ในปี	 ๒๕๕๔	 ได้มีการจัดตั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
หรือ	 ICT	 เข้ามาดูแลปัญหาดังกล่าว	 ด้วยสภาพการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยที่มีมากมาย	 
ดังนั้น	 สแปม	 (Spam)	 จึงถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน	 รวมถึง 
มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีช่องว่างที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามจ�านวนมาก	 เปรียบเสมือนระเบิดเวลา 
ที่หากไม่ได้รับการแก้ไขอาจเป็นภัยคุกคามด้านไซเบอร์ที่ส�าคัญต่อไปในอนาคต
	 	 โดยภัยคุกคามไซเบอร์ล่าสุดที่ไทยพบ	 คือ	 ฟิชชิ่ง	 หรือการส่งอีเมลล์หลอกลวง	 
เพื่อขโมยรหัสผ่าน	 (password)	อีกทั้ง	 “Spear	Fishing”	ที่มีการเลือกตัวบุคคลในการเข้าโจมตี	
อาทิ	ส่งเมลล์ข้อความผลการตัดสินประเด็นปราสาทพระวิหารให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ท�าให้ได้รับ
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ไวรัสคอมพิวเตอร์จากข้อความดังกล่าว	 อีกทั้ง	 ปัจจุบัน	 สังคมมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 
เป็นอย่างมาก	 โดยเฉพาะด้านไอทีที่เป็นแหล่งฐานข้อมูล	 ในโลกยุคโลกาภิวัตน์	 เพราะฉะนั้น	 
โลกออนไลน์จึงสามารถตอบสนองความต้องการในการส่งผ่านข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยความ
รวดเร็วของระบบปฏิบัติการ	เป็นผลให้เกิดการเสพติดข้อมูลข่าวสารผ่านโลกออนไลน์	อีกทั้ง	มีการ
ใช้งานมือถือในการเข้าถึงโลกออนไลน์ในชีวิตประจ�าวันจนไม่สามารถแยกออกจากสังคม 
การท�างานได้	 เน่ืองด้วยมีท้ังข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลความลับจ�านวนมาก	 ดังนั้น	 การใช้งาน
อินเตอร์เน็ตของบุคลากรอาจส่งผลกระทบต่อองค์กร	 หากเกิดการผิดพลาดขึ้น	 (Human	 error)	
ท�าให้บางหน่วยงานเริ่มตื่นตัวถึงภัยคุกคามจากอุปกรณ์พกพา
 ๒)	 ความหมายของอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง	(Internet	of	Things:	IoT)
	 	 ความหมายของอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง	 (Internet	 of	 Things:	 IoT)	 ส�าหรับ
อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่งน้ันมีค�าส�าคัญสองค�าคือค�าว่า	 “Internet”	 ก็คือ	 ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่	 ที่เชื่อมต่อและสื่อสารจากคอมพิวเตอร์เคร่ืองหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้	
หรือจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์หนึ่งไปยังอีกเครือข่ายคอมพิวเตอร์หนึ่งได้	 ส่วนค�าว่า	 “Thing”	 
นั้นหมายถึง	 สรรพสิ่งทุกอย่าง	 วัตถุหรือสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆ	 เช่น	 เคร่ืองปรับอากาศ	 โทรทัศน์	 
โต๊ะ	เก้าอี้	ปากกา	ดินสอ	เสื้อผ้า	รองเท้า	ฯลฯ
	 	 ในอีกความหมายหนึ่ง	Internet	of	Things	สรุปได้ว่า	เป็นกระบวนทัศน์	(วิธีคิด	
วิธีปฏิบัติตัวแบบ	 รูปแบบ	 กรอบแนวความคิด	 และแนวทางการศึกษา)	 ที่ว่าด้วยการน�าอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ประโยชน์ให้สามารถเชื่อมต่อกับมนุษย์ได้	โดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐานทางการ
สื่อสารโทรคมนาคมหรืออินเทอร์เน็ต	 เพื่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด	
รวมทั้งการบริการและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของมนุษย์	 เช่น	 อุปกรณ์ทางการแพทย์	 ตู้เย็น	 
กล้องถ่ายภาพและเซ็นเซอร์ต่างๆ	 ที่เชื่อมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 ซ่ึงกระบวนทัศน์นี้จะน�าไปสู่
การสร้างสรรค์นวัตกรรมจะสร้างให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่ิงต่างๆ	กับมนุษย์	 สามารถท�าได้ง่ายขึ้น	
สะดวกขึ้น
 ๓)	 ความส�าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ/	 อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง	 (Internet	 
of	Things)	ที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา
	 	 แนวคิดส�าคัญของอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง	 (Internet	 of	 Things)	 เป็นการใช้
ประโยชน์จากความก้าวหน้าของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 และการเพิ่มขึ้นของข้อมูลสารสนเทศ 
จ�านวนมาก	(Big	Data)	จากอุปกรณ์หรือสรรพสิ่งต่างๆ	ที่อยู่รอบตัว	ให้สามารถน�ามาใช้ประโยชน์
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ได้อย่างเหมาะสมในด้านการศึกษา	 ซึ่งอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยอ�านวย 
ความสะดวกในการจดัการเรียนการสอนทีต่อบสนองความแตกต่างของผูเ้รยีนแต่ละคน	ให้สามารถ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น	 เป็นการ
เสริมสร้างการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแหล่งสารสนเทศให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด
	 	 แม้ว่าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือเป็นเครื่องมือในการศึกษาโดยตรง	 
แต่อินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นส่วนส�าคัญในการเปล่ียนแปลงการเรียนการสอนและเป็นเคร่ืองมือ
สนับสนุนการเรียนการสอนที่ส�าคัญในปัจจุบันไปแล้ว	 ผู้เรียนในศตวรรษที่	 ๒๑	 หรือผู้เรียนในยุค
ดจิิทลัเป็นผูเ้รยีนท่ีต้องอยูใ่นสภาพแวดล้อมทีเ่ตม็ไปด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศสามารถเข้าถงึข้อมลู
ต่าง	ๆ	ได้อย่างสะดวก	รวดเร็ว	และไร้พรมแดนด้วยเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ยิ่งไปกว่านั้นวิวัฒนาการของอินเทอร์เน็ตที่ได้ปรับเปล่ียนไปเป็น	 อินเทอร์เน็ตเพ่ือสรรพส่ิงเป็น
แนวคดิทีม่กีารขยายขอบเขตการใช้อนิเทอร์เนต็ออกไปกว้างขึน้กว่าเดิม	ทีไ่ม่ใช่เพียงการปฏสิมัพนัธ์
ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์	(Human	User	Interface)	เท่านั้น
	 	 ดงันัน้ในทางการศกึษา	Internet	of	Things	จงึเป็นส่วนขยายทีเ่พิม่ช่องทางในการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับอุปกรณ์ต่างๆ	 เช่น	 โทรศัพท์มือถือ	อุปกรณ์หรือวัสดุการสอนฯ	ในปี	
๑๙๙๙	Kevin	Ashton	 ได้นิยาม	อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่งขึ้นเป็นครั้งแรกในระหว่างการประชุม
นานาชาติ	 โดย	 Kevin	 Ashton	 เช่ือว่า	 ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ 
การสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 จะท�าให้สรรพสิ่งหรือวัตถุต่างๆ	 (Things)	 บนโลกสามารถ
ปฏิสัมพันธ์ตอบโต้กับมนุษย์ได้ผ่านการเช่ือมต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ	 เช่น	 โทรศัพท ์
มือถือ	คอมพิวเตอร์	นาฬิกา	เป็นต้น
 ๔)	 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา
	 	 ส�าหรับประเทศก�าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้วการท�าความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การเปลี่ยนแปลงไปสู่	Internet	of	Things	นั้นเป็นเรื่องง่ายเพราะผู้เรียนส่วนใหญ่โตมาหรือเกิดมา
พร้อมกับพัฒนาการของยุคดิจิทัลแล้วคงไม่มีปัญหาใด	 แต่ในประเทศท่ีด้อยพัฒนา	 ปัญหาเรื่อง 
ของพลังงานและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตยังคงเป็นปัญหาส�าคัญที่จะสนับสนุนแนวคิด	 Internet	of	
Things	ทั้งนี้เพื่อให้การศึกษาในยุคดิจิทัลน�าไปสู่การลดช่องว่างในการเข้าถึงการเรียนรู้ของผู้เรียน	
ความเฟื่องฟูของ	Internet	of	Things	ในทางการศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ทั้งแหล่งทรัพยากร
การเรียนรู้และเครื่องมือการเรียนรู้ในห้องเรียน	มีทั้งเป็นกายภาพและแบบออนไลน์	อย่างไรก็ตาม
ความท้าทายส�าคัญส�าหรับ	Internet	of	Things	คือ	ความสามารถหรือประสิทธิภาพของการเข้า
ถึงอินเทอร์เน็ต	ความน่าเชื่อถือ	และความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆ	
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ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการศึกษา	จากการใช้	Internet	of	Things	ย่อมจะมีผลกระทบในหลายมิติ	
โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดจากการสื่อสารกับอุปกรณ์หรือสิ่งต่างๆ	 ในโรงเรียน	 โดยมีผลกระทบ
ส�าคญัดงันี	้(๑)	ผลกระทบต่อผูเ้รยีน	ท่ีต้องการการช่วยเหลอืเป็นพิเศษ	Internet	of	Things	สามารถ
อ�านวยความสะดวกให้กับผู้เรียน	 ให้สามารถปฏิบัติกิจกรรม	 และการด�าเนินชีวิตประจ�าวันต่างๆ	 
ได้สะดวกสบายและเข้าถึงความต้องการได้ง่ายขึ้น	 ด้วยอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต	 และยังช่วยให้ครูผู้สอนสามารถตรวจสอบ	 ดูแลผ่านอุปกรณ์ต่างๆ	 สื่อสารไปยัง 
นักเรียนได้	และ	(๒)	ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอน	Internet	of	Things	จะช่วยใน
การลดต้นทนุต่างๆ	ให้กบัโรงเรยีน	เนือ่งจากโรงเรียนมทีรัพยากรต่างๆ	มากมาย	เช่น	หลอดไฟ	ระบบ
น�้าประปา	อุปกรณ์สื่อโสตทัศนวัสดุ	เครื่องฉายภาพ	จอโปรเจคเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ	เหล่านี้
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของโรงเรียนในการน�างบประมาณมาสนับสนุนให้กับผู้เรียน	 Internet	 of	
Things	จะช่วยให้โรงเรยีนสามารถบรหิารจดัการด้วยการเชือ่มต่อกับทรพัยากรต่างๆ	ในโรงเรยีนได้	
 ๕)	 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	 	 (๑)	 ประเทศไทยควรเน้นการป้องกัน	แต่ต้องไม่ทิง้การท�างานเชงิรุก	คอื	การใช้มมุมอง
ของ	 Hacker	 มองระบบขององค์กร	 แล้วหาจุดอ่อนเพื่อจะด�าเนินการแก้ไขจุดอ่อนของระบบ	 
และการร่วมกันผลิตบุคลากรด้าน	Cyber	Security
	 	 (๒)	 ควรสร้างเครือข่ายในการท�างานด้านไซเบอร์แบบไม่เป็นทางการ	 (Informal	
Group)	 เพื่อให้เกิดการพูดคุยและด�าเนินงานอย่างเป็นอิสระ	 ซึ่งจะท�าให้การด�าเนินงานต่างๆ	 
เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
	 	 (๓)	 การผลักดันผ่านสถาบันการศึกษาให้เป็นองค์กรหลักในการสร้างองค์ความรู้
และพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะในด้านไซเบอร์	รวมทั้งสร้างความตระหนักถึงประโยชน์และโทษของ
โลกออนไลน์	รวมทั้งจัดอบรมเรื่องคุณวุฒิวิชาชีพ	(Certificate)	
	 	 (๔)	 องค์ประกอบของหลักการท�างานของด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่ควร 
ให้ความส�าคัญ	ได้แก่	People	process	และ	technology	เช่น	การเผยแพร่ข่าวสารให้แก่พนกังาน
ในทุกสัปดาห์	 การควบคุมเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ	 การพัฒนา	 software	 ต่างๆ	 การศึกษาหา
เครื่องมือหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ	เพื่อใช้ในการป้องกันภัย	เป็นต้น
	 	 (๕)	 การเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตรคีวรมหีลกัสตูรด้าน	Cyber	Security	และ
ควรสอดแทรกความรูเ้รือ่งความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์ต้ังแต่ระดับปฐมวยั	 และสร้างความตระหนกัรู้ 
ในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กับประชาชนทั่วไป	
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 ๖.๒ คุณชัชวัฒน์ อัศวรักวงศ์ Senior Head IT Risk & Security Assurance บริษัท 
กสิกร บิซิเนส - เทคโนโลยี กรุ๊ป (เคบีทีจี) สรุปการบรรยายได้	ดังนี้
 ๑)	 แนวโน้มภัยคุกคามทางไซเบอร์ในธุรกิจการเงินการธนาคาร
	 	 ในปัจจบุนัทกุองค์กรสามารถตกเป็นเป้าหมายในการโจมตทีางไซเบอร์ได้	ซึง่อาจมี
ผูเ้ข้าถงึข้อมลูขององค์กรโดยไม่ได้รบัอนญุาต	เนือ่งจากการป้องกนัไม่สามารถท่ีจะป้องกนัได้ท้ังหมด	
ดงันัน้องค์กรจงึต้องหนัมาตรวจสอบการโจมตแีละแก้ไขให้เร็วทีสุ่ด	เพือ่ให้สามารถกูส้ถานการณ์ให้
กลับคืนมาได้อย่างรวดเร็ว	
 ๒)	 ขอบเขตของภัยคุกคามทางไซเบอร์
	 	 ร้อยละ	๗๕	เป็นการโจมตีที่มาจากภายนอก	ส่วนอีกร้อยละ	๒๕	เป็นการโจมตีจาก
บุคคลภายในองค์กร
	 	 ร้อยละ	๖๒	เป็นการโจมตีโดยการแฮกข้องมูลจากแฮกเกอร์
	 	 ร้อยละ	๘๑	คือ	การที่ผู้อื่นน�ารหัสผ่านไปใช้	แล้วไปก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น	
	 	 ร้อยละ	๕๑	 เป็นการโจมตีจากมัลแวร์โดยท�างานในลักษณะที่เป็นการโจมตีระบบ	
การท�าให้ระบบเสียหาย	รวมไปถึงการโจรกรรมข้อมูล	
	 	 ร้อยละ	๒๔	ของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในการโจมตี	คือสถาบันการเงิน
	 	 ร้อยละ	๖๖	คือการส่งมัลแวร์ผ่านอีเมล	พวกแอนตี้ไวรัสทั่วไป	
	 	 ร้อยละ	๖๑	การรั่วของข้อมูลมาจากบริษัทที่พนักงานน้อยกว่า	๑,๐๐๐	คน
	 	 ร้อยละ	๙๕	เป็นการโจมตฟิีชชิง่ทีท่�าให้เกดิการละเมดิเกดิข้ึนตามมาด้วยการตดิตัง้
ซอฟต์แวร์บางอย่าง
 ๓)	 ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ส�าคัญของสถาบันการเงิน
	 	 การโจมตีทางไซเบอร์เกิดมากขึ้นทั่วโลก	 ซึ่งสามารถสรุปเหตุการณ์ที่ส�าคัญ 
ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงได้ดังนี้
ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	
	 ●	 กลุ่มแฮกเกอร์ได้มีการส่งข้อความข่มขู่ว่าจะโจมตีธนาคารแห่งหนึ่ง	 เพื่อข่มขู่

ให้ธนาคารจ่ายเงินให้ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	
 ●	 ในไต้หวนัได้มกีารโจมตผ่ีานมลัแวร์โดยได้มกีารตดิตัง้มลัแวร์ไปในเครอืข่ายของ

ธนาคาร	และส่งต่อไปยังระบบ	ATM	ของธนาคาร	ท�าให้เมื่อกดเงินที่ตู้	ATM	
แล้วเงินจะออกมาตามที่ผู้โจมตีสั่งการ	

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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 ●	 ธนาคารบังกลาเทศปล้นเงิน	 81	 ล้านเหรียญผ่านเครือข่าย	 Society	 for	
Worldwide	Interbank	Financial	Telecommunication	(SWIFT)	ซึ่งเป็น
ระบบสือ่สารด้านการเงนิระหว่างธนาคารผ่านระบบคอมพวิเตอร์ทีม่เีครอืข่าย
เชื่อมโยงทั่วโลก	ที่ให้บริการโดยผ่านรหัสที่เรียกว่า	SWIFT	Code	เป็นรูปแบบ
มาตราฐานของรหัสธนาคาร	 (Bank	 Identifier	 Codes-BIC)	 ที่ใช้ในการ 
โอนเงินระหว่างประเทศ

 ●	 ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน	 ถูกโจมตีด้วย	 DDoS	 แบบไม่ระบุตัวตนและ 
ส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ปิดเป็นเวลา	๒	ชั่วโมงในปี	พ.ศ.	๒๕๖๐

 ●	 แฮกเกอร์ได้ใช้	 Fileless	Malware	 โจรกรรมเงิน	 ๘๐๐,๐๐๐	 เหรียญจาก 
ตู้เอทีเอ็มของธนาคารในรัสเซีย

 ●	 UniCredit	 ซึ่งเป็นธนาคารท่ีใหญ่ท่ีสุดในอิตาลี	 ถูกแฮ็กข้อมูลท�าให้ข้อมูล 
จากบัญชีของลูกค้าถูกขโมยไปกว่า	๔๐๐,๐๐	บัญชี

 ●	 ธนาคารระหว่างประเทศในไต้หวันถูกโจรกรรมเงินกว่า	 ๖๐	 ล้านเหรียญ	 
ผ่านเครือข่าย	SWIFT	ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๑

 ●	 การโจมตีแบบ	 Jackpotting	 หรือการแฮกเพื่อให้ตู้เอทีเอ็มปล่อยเงินออกมา	
เกิดขึ้นครั้งแรกที่สหรัฐฯ

 ●	 แฮกเกอร์ได้โจรกรรมเงินจ�านวน	๖	 ล้านเหรียญจากการโจมตีธนาคารรัสเซีย
ผ่านระบบ	SWIFT

 ๔)	 ประเภทของการโจมตี
  Ransomware	 คือ	 มัลแวร์ประเภทหนึ่งที่เป็นการโจมตีโดยการขโมยข้อมูล 
ในคอมพิวเตอร์	 หรือไฟล์ของเหยื่อไป	 ท�าให้ไม่สามารถใช้งานได้หรือไม่สามารถเข้าถึงได้จนกว่า 
จะจ่ายค่าไถ่ให้กับผู้ที่ท�าการโจมตี	และ	Ransomware	ก�าลังเริ่มได้รับความนิยมในหมู่อาชญากร
ไซเบอร์	 ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นคือไม่สามารถกู้ข้อมูลกลับมาได้จนกว่าจะจ่ายค่าไถ่	 นอกจากนี้	 
Ransomware	ยังได้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ	อีกด้วย
	 	 ด้วยเหตุนี้	 Ransomware	 จึงกลายเป็นภัยคุกคามความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ 
ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก	 เนื่องมาจากลักษณะการโจมตีซ่ึงอาจส่งผลต่อการสูญหายของข้อมูล
และการหยุดชะงักทางธุรกิจด้วย	 โดยมัลแวร์เรียกค่าไถ่ประกอบไปด้วย	 CryptoLockerm,	 
CryptoWall,	WannaCry	และ	Petya
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  Phishing คือ	 การหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต	 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ส�าคัญ	 เช่น	 
รหัสผ่าน	 หรือหมายเลขบัตรเครดิต	 โดยการส่งข้อความผ่านทางอีเมลหรือข้อความ	 ตัวอย่าง 
ของการฟิชชิง	 เช่น	 การบอกแก่ผู้รับปลายทางว่าเป็นธนาคารหรือบริษัทท่ีน่าเชื่อถือ	 และแจ้งว่า 
มีสาเหตุท�าให้คุณต้องเข้าสู่ระบบและใส่ข้อมูลที่ส�าคัญใหม่	โดยเว็บไซต์ที่ลิงก์ไปนั้น	มักจะมีหน้าตา
คล้ายคลึงกับเว็บที่กล่าวถึง
  Data Leakage	 คือ	 การรั่วไหลของข้อมูล	 โดยเป็นการถ่ายโอนข้อมูลส�าคัญ 
จากภายในองค์กรไปยงัผูร้บัทีไ่ม่เหมาะสม	การละเมดิข้อมลูไม่จ�ากดัเฉพาะจากอเีมลและเวบ็เท่านัน้	
ยังรวมถึงข้อมูลที่สูญหายจากการโจรกรรมจากคอมพิวเตอร์	 การแฮ็กข้อมูล	 และการบุกรุกอื่นๆ	 
อีกด้วย
  Distributed Denial of-Service (DDoS)	 การโจมตีที่ท�าให้ทรัพยากรของ 
เครอืข่ายหรอืเครือ่งไม่สามารถใช้งานกับผู้ใช้งานได้	การโจมตี	DDoS	เกดิขึน้เมือ่ผูโ้จมตีใช้เครือข่าย
ขนาดใหญ่และครอบง�าระบบเชื่อมต่อหรือโปรเซสเซอร์อื่นๆ	 ท�าให้ลูกค้าไม่สามารถเข้าถึงบริการ
ของธนาคารได้
 ๕)	 การรับมือกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์
	 	 (๑)	 การมีข้อมูลที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้จะช่วยให้องค์กรสามารถเตรียมรับมือ
กับภัยคุกคามด้านไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 	 (๒)	 มีกระบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจนเพื่อรับมือกับการถูกผู้ไม่หวังดีโจมตี	
	 	 (๓)	 มีการก�ากับดูแลและกฏหมายที่ชัดเจน	 สามารถบังคับใช้ได้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
	 	 (๔)	 มีการสร้างเครือข่ายและการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	โดยกลุ่ม
ธนาคารได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาคธนาคาร	 (Thailand	 Banking	 Sector	 Computer	 Emergency	 Response:	 TB-CERT)	 
เพือ่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลีย่นข้อมลูภยัด้านคกุคามทาง	ไซเบอร์และแก้ไขตามแนวทางสากล	
รวมทั้งสร้างมาตรฐานกลางด้านความปลอดภัย	เช่น	Cloud	Computing	หรือ	Biometric	เมื่อมี
แผนแล้ว	ต้องซ้อมรับมือ	ด้วยการก�าหนดกระบวนการในการรับมือ	โดยจะมีการซ้อมรับมือร่วมกัน
อย่างสม�่าเสมอ	และพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคง	ไซเบอร์เพื่อท�าให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล
 ๖)	 การก�ากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 	 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้สร้างแผนยุทธศาสตร์เพื่อก�ากับดูแลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงทางไซเบอร์	ดังนี้	

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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  ยกระดับความพร้อมรับมือภัยไซเบอร์	 ให้มีการประเมินความพร้อมในการรับมือ
เทียบกับความเส่ียงด้านไซเบอร์	 (Cyber	 Risk)	 เพื่อปิดช่องว่างที่ส�าคัญให้ได้ภายในปี	 ๒๕๖๑	 
โดยใช้กรอบการประเมินด้านไซเบอร์	(Cyber	Resilience	Assessment	Framework)
  Collaboration & Intelligence Sharing สร้างความร่วมมือในภาคการเงิน
ระหว่างสถาบันการเงินกับองค์กรรัฐทั้งในประเทศ	และต่างประเทศ	
พัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงไซเบอร์	 ร่วมมือกับภาคการศึกษาสร้างบุคลากรด้านความมั่นคง
ไซเบอร์ในภาคการเงินให้เพียงพอ	และมีความรู้เท่าทัน
  Financial Technology Literacy สร้างความรู้เรื่องภัยคุกคาม	 และความ
ปลอดภัยในการท�าธุรกรรมให้กับประชาชนต่อเนื่อง
 ๗)	 การสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน
	 	 สถาบันธนาคารได้สร้างความตระหนักรู้และให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยไซเบอร์โดยการสร้างค�าแนะน�าง่ายๆ	ผ่านอินโฟกราฟฟิก	ดังนี้
  การป้องกันโทรจันและสปายแวร์อย่างง่ายๆ คือ
	 -	 ห้ามคลกิลงิค์หรอืดาวน์โหลด/	ตดิตัง้แอพพลิเคชัน่	จากข้อความ	หรอืเวป็ไซต์ต่างๆ
	 -	 ความพมิพ์ชือ่เวป็ไซต์ของธนาคารด้วยตวัเอง	ไม่เข้าเวบ็ไซต์ผ่านการค้นหาจาก	

Search	Engine	และต้องครวจสอบชื่อเว็บไซต์ของธนาคารให้ถูกต้องทุกครั้ง
	 -	 ควรติดตั้งซอฟแวร์ป้องกันไวรัส	 และอัพเดตให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดอย่าง

สม�่าเสมอ	
	 -	 หากพบข้อผิดปกติหรือข้อสงสัยในขณะที่ใช้งานควรติดต่อธนาคารทันที

  วิธีป้องกันการโจรกรรมในโลกออนไลน์
	 -	 ตรวจสอบท่ีอยูข่องไฟล์หรอืเวบ็ไซต์บนอนิเตอร์เนต็	หรอื	(Uniform	Resource	

Locator:	URL)	ก่อนใช้งานทุกครั้ง	ว่าเป็น	URL	ของธนาคารจริง
	 -	 ตรวจสอบสัญลักษณ์แสดงความปลอดภัยของ	URL	
	 -	 ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเท่านั้น	
	 -	 รักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ	ไม่บอกผู้อื่น	และก�าหนดรหัสผ่าน

ที่ยากต่อการคาดเดา	และหมั่นเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจ�า
	 -	 หลีกเลี่ยงการใช้	Internet	Banking	ผ่าน	FreeWiFi	สาธารณะ	รวมทั้งควร

ระวังหารบันทึกรหัสผ่านโดยอัตโนมัติ	และลบประวัติการเข้าใช้อยู่เสมอ	เพื่อ
ป้องกันการถูกน�าไปใช้ภายหลัง
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 ๖.๓ คุณพรพรม ประภากิตติกุล ต�าแหน่งผู ้อ�านวยการส�านักความมั่นคงปลอดภัย 
ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	สรุปการบรรยายได้	ดังนี้
	 ThaiCERT	 หรือศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
ประเทศไทย	 ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 (องค์การมหาชน)	 เป็นหน่วยงาน 
ด้านการป้องกันและรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์	 ที่มีส�านักงานต้ังอยู่ในประเทศไทย	 
มีเครือข่ายการท�างานกระจายตัวอยู่ท่ัวโลก	 โดยหน่วยงานเหล่ามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ	
และแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลระหว่างกันในลักษณะต่างๆ	 เช่น	 การแจ้งเตือนภัยคุกคามทางไซเบอร	์
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ	 การแปลกเปล่ียนและพัฒนาโปรแกรมการป้องกันในรูปแบบ
ต่างๆ	เป็นต้น	
	 การท�างานของ	ThaiCERT	ที่ผ่านมา	มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกัน
และรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์	 ทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน	 เช่น	 หน่วยงานระดับ 
กระทรวงฯ	 องค์กรธนาคาร	 เป็นต้น	 ThaiCERT	 มีการท�างานในลักษณะการให้ความช่วยเหลือ 
หน่วยงานภาครฐัในรปูแบบต่างๆ	เมือ่รฐัมกีารร้องขอ	ซึง่สิง่ที	่ThaiCERT	ตรวจสอบพบอยูเ่ป็นประจ�า	
คือ	 ข้อมูลชั้นความลับของหน่วยงานราชการถูกแฮกเกอร์ต่างๆ	 ท่ีมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อน
ด�าเนินการโจมตี	 หรือโจรกรรมข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ	 ซึ่งกลุ่มแฮกเกอร์มีขีดความสามารถ 
ทั้งในด้านทักษะฝีมือ	 องค์ความรู้	 และความเช่ียวชาญ	 ซ่ึง	 ThaiCERT	 ก็ได้มีการส่งเจ้าหน้าท่ีท่ีมี
ทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์
เข้าไปให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับภาครัฐอย่างตลอด

ตัวอย่างข้อความหลอกลวงทางอีเมล

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
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	 การท�างานของหน่วยงานนีม้กีารท�างานตัง้แต่หน่วยงานระดบัเล็กๆ	ไปจนถงึหน่วยงาน
ขนาดใหญ่	ตัวอย่างเช่น	หน่วยงานภาครัฐที่มีขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง	ถูกกลุ่มแฮกเกอร์โจมตี	หรือเจาะ
ระบบและฝังมัลแวร์	 (Malware)	 ไว้ในระบบ	ซึ่งอาจจะเป็นทั้งการโฆษณาสินค้า	 หรือสปอนเซอร์	
โดยจากการวิเคราะห์	 และตรวจสอบระบบของประเทศไทยนั้น	 ThaiCERT	 พบว่า	 ประเทศไทย 
ถูกมัลแวร์	(Malware)	เหล่านี้เจาะข้อมูล	และได้มีการน�าข้อมูลอันเป็นความลับ	(การขโมยข้อมูล)	
ของทางราชการ	 หรือข้อมูลส�าคัญของหน่วยงานภาคเอกชน	 ออกเป็นเผยแพร่ให้สาธารณชน 
ได้รับทราบ	หรือน�าไปเรียกค่าไถ่เป็นจ�านวนเงินมหาศาล	
	 ประเด็นส�าคัญอีกประการหนึ่ง	 คือ	 การเรียกค่าไถ่ของกลุ่มแฮกเกอร์	 มีส่วนส�าคัญ 
อย่างมาก	เนือ่งจากข้อมลูส่วนบคุคลบางประการ	อาจถกูกลุ่มแฮกเกอร์น�าไปใช้สร้างความเสียหาย
ได้อย่างกว้างขวาง	 วิธีป้องกันเพื่อไม่ให้กลุ่มแฮกเกอร์เหล่านี้สามารถเจาะเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว 
ของเรานั้น	 มันเป็นเรื่องท่ีอยากเน่ืองจากบริษัทเอกชนขนาดเล็กส่วนใหญ่	 ไม่มีงบประมาณ 
ด้านการป้องกันและรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์เพราะต้องใช้งบประมาณจ�านวนมาก	อกีทัง้
ผู้ใช้จะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ	
	 หน่วยงานขนาดเล็กในประเทศไทยมีข้อจ�ากัดหลายอย่าง	เช่น	งบประมาณไม่เพียงพอ
ส�าหรับจัดหาระบบป้องกัน	หรือไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะความรู้	หรือความเชี่ยวชาญ	หรือขีดความ
สามารถในการป้องกันระบบของหน่วยงานตนเองมากนัก
	 ThaiCERT	 มีขีดความสามารถในการด�าเนินการเจาะเข้าระบบ	 หรือเจาะข้อมูลของ 
หน่วยงานภาครัฐที่มีการร้องขอมายัง	 ThaiCERT	 เพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริง	 หรือหาช่องโหว่ 
ของระบบต่างๆ	ในหน่วยงานนั้นๆ	ซึ่งจากการส�ารวจหน่วยงานในภาคส่วนต่างๆ	ของประเทศไทย	
พบว่า	 มีหน่วยงานจ�านวนมากที่ถูกกลุ่มแฮกเกอร์เจาะระบบ	 และในแต่ละปีจะมีแนวโน้ม 
เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ	 โดยเฉลี่ยหน่วยงานในประเทศไทยท่ีถูกเจาะข้อมูล	ประมาณ	๑๐๐	 -	 ๒๐๐๐	 
ต่อปี
	 กระบวนการท�างานของ	 ThaiCERT	 กล่าวคือ	 ThaiCERT	 จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารในลักษณะต่างๆ	 เช่น	 การได้รับข้อความแจ้งเตือนจากหน่วยงานด้านความมั่นคงจาก 
เครือข่ายต่างๆ	ทัว่โลก	ซึง่ข้อมลูทีไ่ด้รบันัน้มคีวามน่าเช่ือถอืถงึร้อยละ	๘๐	-	๙๐	เปอร์เซน็ต์	ตวัอย่าง
เช่น	 เจ้าหน้าทีด้่านความมัน่คงสามารถตรวจยดึเครือ่งคอมพวิเตอร์มาให้	ThaiCERT	กจ็ะด�าเนนิการ 
ตรวจสอบ	 ซึ่งพบว่าหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ	 ในประเทศไทยถูกเจาะระบบ	 หรือขโมยข้อมูล 
ที่เป็นความหลับจ�านวนมาก
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	 โดยท่ัวไปหน่วยงานของเราหน่วยใดบ้างท่ีถูกกลุม่แฮกเกอร์เจาะระบบ	จนกว่าหน่วยงาน
เหล่านั้นจะได้รับการตรวจสอบระบบเสียก่อน	ซึ่งโดยทั่วไปมัลแวร์	(Malware)	เหล่านี้จะฝังตัวอยู่
ในระบบ	 เพื่อรอการฝักตัว	 และแพร่ขยายไปสู่เครื่องอื่นๆ	 ในขณะท่ีมัลแวร์	 (Malware)	 ใหม่ๆ	 
ยังไม่มีแนวทางในการป้องกัน	มัลแวร์	(Malware)	เก่าๆ	ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข	จนกลายเป็นปัญหา
ที่สะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	ในจนปัจจุบัน
	 การโจมตีในลักษณะเดิมๆ	 เช่น	 การท่ีกลุ่มแฮกเกอร์ยิงทราฟฟิกเข้ามาในระบบ	 
ส่วนรปูแบบการโจมตแีบบใหม่	คอื	การยงิทราฟฟิกไปยงัเครือ่งคอมพวิเตอร์ทีก่�าลงัมีปัญหา	ตวัอย่าง
เช่น	กลุ่มแฮกเกอร์จะยิงทราฟฟิกไปยงัเครื่องคอมพวิเตอร์ทีก่�าลงัมีปัญหาจ�านวน	๑	เครื่อง	จากนั้น
เคร่ืองดังกล่าวก็จะด�าเนินการขยายวงกว้างออกไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ	 เป็นทวีคูณ	 
เช่น	การยงิทราฟฟิกไปยงัเครือ่งคอมพวิเตอร์ทีก่�าลังมปัีญหาจ�านวน	๕	เคร่ือง	ซ่ึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ทั้ง	 ๕	 เครื่องน้ี	 ก็จะยิงทราฟฟิกไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ	 เพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณ	 เช่น	 
การยิงทราฟฟิกไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นอีกเป็น	๕๐,๐๐๐	เครื่อง		เป็นต้น
	 ปัจจุบันแนวโน้มการโจมตีทางไซเบอร์	 และภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบต่างๆ	 
ที่เกิดขึ้นจากไซเบอร์นั้น	 มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบท่ีหลากหลายในการโจมตี	 หรือเจาะเข้าระบบ
ต่างๆ	 ทั่วโลก	 ซึ่งไม่มีประเทศใดหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้เพียง 
หน่วยงานเดยีว	หรอืไม่สามารถหลกีเลีย่งได้	กลุม่แฮกเกอร์เหล่านีจ้ะอาศยัช่องโหว	(ความไม่สมบรูณ์)	
ของโปรแกรมวินโดว์	 เพื่อเจาะเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ	 หรือข้อมูลส่วนบุคคล	 เพ่ือแสวงหา
ประโยชน์ในลักษณะต่างๆ	 ซึ่งการออกแบบระบบปฏิบัติการเหล่านี้	 (ซอฟแวร์)	 มิได้ถูกออกแบบ 
มาให้สามารถป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ได้
	 ส่วนปัญหาท่ีส�าคญัของภยัคกุคามทางไซเบอร์	คอื	ปัญหาไม่ได้อยูท่ีต่วัระบบ	หรือเครือ่ง
คอมพิวเตอร์	 แต่ปัญหาอยู่ตัวบุคคล	 (ตัวผู้ใช้เอง)	 เช่น	 การที่ผู้ใช้ไม่ได้ด�าเนินการอัพเดทโปรแกรม
สแกนไวรัส	หรือการอัพเดทโปรแกรมต่างๆ	ที่สามารถป้องกันมัลแวร์	 (Malware)	หรือภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์อยู ่เรื่อยๆ	 นั้น	 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการโจมตี	 หรือเจาะเข้าระบบ 
อยู่ตลอดเวลา
	 การป้องกนัปัญหาภยัคกุคามทางไซเบอร์นัน้	ตวัเราเองสามารถด�าเนนิการได้ด้วยตนเอง	
ไม่จ�าเป็นต้องพึ่งพาบุคคลอื่น	 หรือหวังเพียงแต่ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลด้านการป้องกัน 
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ของภาครัฐ	ท�าหน้าที่เฝ้าระวังป้องกันปัญหาให้เราเพียงอย่างเดียงคงเป็นไป
ไม่ได้	 ตัวเราเองต้องดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของตัวเราเองด้วย	 ฉะนั้น	 บุคคลท่ัวไปคงต้อง 
มีการปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิดเสียใหม่	โดยการเริ่มต้นแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง	เริ่มที่ตัวของเราเอง	
ไม่ต้องคาดหวังความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น	เป็นต้น	
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	 การแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ต้องด�าเนินการแก้ไขปัญหาท่ีต้นเหตุ	 คือ	 แก้ไข 
ที่ตัวของเราเอง	 เมื่อใดก็ตามที่เราเริ่มท�างานในหน้าท่ีการงานท่ีมีความส�าคัญในหน่วยงาน	 หรือ
องค์กรที่มีความส�าคัญ	 น้ันหมายความว่าตัวของเราจะมีความส�าคัญเพิ่มมากขึ้น	 และเราอาจ 
กลายเป็นเป้าหมายของกลุ่มแฮกเกอร์ในการเข้าโจมตี	 หรือโจรกรรมข้อมูลส�าคัญ	 ทั้งของตนเอง 
และบริษัท
	 ส�าหรบัประเทศไทย	หากมกีารเปรยีบเทียบกบัประเทศสมาชกิอาเซียนแล้ว	 เราจะพบว่า 
ขีดความสามารถในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ของประเทศไทยยังไม่สามารถเทียบเท่ากับ
ประเทศสิงคโปร์	อินโดนีเซีย	และประเทศอื่นๆ	ในภูมิภาคด้วยกัน
	 การพฒันาบุคลากร	หรอืเจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานด้านความมัน่คง	เพือ่เตรยีมความพร้อม
ให้แก่ก�าลังพลของหน่วยต่างๆ	 นั้น	 รัฐบาลจะต้องมีแบบทดสอบท่ีเป็นมาตรฐานความปลอดภัย
ไซเบอร์ส�าหรบัประเทศไทยเอง	โดยจะต้องพฒันามาตรฐานของประเทศไทยให้เป็นมาตรฐานสากล
นั้น	ทั้งในเชิงองค์ความรู้	เทคนิค	และการปฏิบัติ
	 จากผลการศึกษา	 พบว่า	 จากการทดสอบมาตรฐาน	 หรือการท�าแบบประเมินของ 
เจ้าหน้าที่	 หรือบุคลากรด้านความมั่นคง	 มีอัตราเพียง	 ๑	 ต่อ	 ๕	 ที่สอบผ่านมาตรฐาน	 นอกนั้น 
จะเป็นการเรียนรอไว้ก่อน	และเมื่อสอบผ่านก็จะน�าใบเซอร์ติฟิเคทไปท�างานในบริษัทที่ก�าหนดไว้	
	 การสอบหนงัสอืรับรองเมือ่น�าไปเทยีบเคยีงกบัมาตรฐานของต่างประเทศ	และในระดบั
มาตรฐานสากล	 เพ่ือน�าจุดบกพร่องมาปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการสอบใบเซอร์ติฟิเคท 
ของประเทศไทยเอง	 (ท�าเป็นภาษาไทย)	 เพื่อใช้ในการทดสอบบุคลากร	 หรือเจ้าหน้าที่ของ
ประเทศไทย	อกีท้ัง	กลุม่เดก็และเยาวชนท่ีมคีวามสนใจศกึษาเล่าเรยีนทางด้านไซเบอร์นี	้ยงัมจี�านวน
ผู้ที่ให้ความสนใจน้อยกว่าสาขาอื่นๆ	 ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักศึกษาที่สนใจเข้ามาสมัครเพียงปีละ	 
๑๐๐	-	๒๐๐	คนเท่าน้ัน	ซึง่หมายความว่ามผีูท่ี้มคีวามตระหนกัและให้ความสนใจน้อย	ฉะนัน้	รฐับาล
จะต้องมนีโยบายทีมุ่ง่เน้นส่งเสรมิให้เดก็และเยาวชนของไทย	หนัมาให้ความตระหนกั	และให้ความ
ส�าคัญในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น
	 ที่ผ่านมา	ThaiCERT	ได้มีการจัดท�าข้อมูล	หรือคู่มือในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์	 และค�าว่า	 “CERT”	 เป็นค�าท่ีจะต้องมีการท�าเรื่องเพื่อขออนุญาตจากหสรัฐฯ	นอกจากนี้
ประเทศไทยยังได้มีการเปลี่ยนแปลงดัดแปลงเปลี่ยนมาเป็นหน่วยงานขนาดเล็ก	 และ	 ThaiCERT	
เองกม็กีารจดัท�าศนูย์เทรนนิง่ส�าหรบัให้ผูท่ี้สนใจเข้ามาฝึกอบรม	และยงัได้มีการเผยแพร่ข้อมลูต่างๆ	
ลงในเว็บไซต์	 ซึ่งในเว็บไซต์ก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้าง	 กระบวนการท�างาน	 ขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงาน	เป็นต้น
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ในภูมิภาคอาเซียนของเรามีการตื่นตัวเกี่ยวกับภัยคุกคามความมั่นคงทางไซเบอร์เพิ่มมากข้ึน	 
ดังจะเห็นได้จากการจัดประชุมฯ	 ในเวทีต่างๆ	 ของอาเซียนจะมีการผนวกเรื่องของภัยคุกคาม 
ความมัน่คงทางไซเบอร์ลงในประเด็นการหารอืต่างๆ	 แทบทกุครัง้	 ประชาคมอาเซยีนมมีาสเตอร์แพลน
เกี่ยวกับการป้องกันและการรักษา	ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์	 โดยแบ่งออกเป็น	๘	กลยุทธ์	
ซึ่งในมาสเตอร์แพลนดังกล่าวจะมีการระบุเนื้อหาที่สามารถบอกเราได้ว่าประชาคมอาเซียน 
จะเดินหน้าไปทางไหน
	 ประชาคมอาเซียนมีความพยายามที่จะดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูล
พื้นฐานส่วนบุคคล	 (ข้อมูลส่วนตัว)	 ในเรื่องของ	 Cyber	 Security	 โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มีการแบ่งเซกเตอร์ในส่วนการด�าเนินแผนงานต่างๆ	 เช่น	 มีการแบ่งออกเป็น	 ๕	 เซกเตอร์	 หรือ	 
๖	เซกเตอร์	ขึน้อยูก่บัว่าใครสนใจอะไร	หรอืประเทศสมาชกิฯ	ชาติใดมคีวามสนใจในเร่ืองใด	เป็นต้น
	ประชาคมอาเซียนมีความพยายามจะจัดตั้งทีม	ThaiCERT	(ไทยเซิร์ต)	ของภูมิภาคอาเซียนขึ้นเอง	
ซึง่เป็นการจดัตัง้ทมีปฏบัิตกิารเพือ่รบัมอืกบัภยัคกุคามความมัน่คงทางไซเบอร์ในรปูแบบต่างๆ	โดย
อาจกล่าวได้ว่าประเทศสิงคโปร์มีความกว้าหน้ามากกว่าประเทศอื่นๆ	 ในภูมิภาคอาเซียนด้วยกัน	
โดยมีการจัดเป็นทีมปฏิบัติการหลายทีม	ซึ่งแต่ละทีมจะมีแนวทาง	หรือกระบวนการในการท�างาน
ที่แตกต่างกัย	มีความเฉพาะตัว	โดยแต่ละทีมจะมีการประชุมฯ	หารือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะ	
แนวคิด	วิธีการวิเคราะห์	แต่จะไม่ลงถึงกระบวนการขั้นเทคนิค
	 ส�าหรับประเทศไทยแล้ว	 ประเทศสมาชิกอาเซียนมองว่าประเทศไทยสามารถ 
เป็นศูนย์กลางของอาเซียนในเรื่องการเป็นสถานที่ส�าหรับการฝึกอบรม	หรือการเทรนเจ้าหน้าที ่
ของอาเซียน	 โดยการประชุมฯ	 ในแต่ละครั้งของระดับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมจะมีการผลักดัน
เรื่องนี้เพื่อให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต
	 สิ่งท่ีเราก�าลังท�ากันอยู่	 คือ	 เราไม่จ�าเป็นต้องไปแข็งขันกับประเทศใด	 และยังไม่มี 
ผลประโยชน์ทางด้านการค้าเหมือนประเทศสิงคโปร์	ประเทศไทยจึงไม่ต้องมีความกังวลมากนัก
 ๖.๔ นาวาอากาศเอก ณรงค์ชยั นมิติบญุอนันต์ ผูอ้�านวยการกองปฏิบติัการ ศนูย์ไซเบอร์
ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย สรุปการบรรยายได้	ดังนี้
 ๑)	 สถานการณ์และแนวโน้มด้านความมั่นคงไซเบอร์	
	 	 หลักการที่จะชนะในสงครามไซเบอร์	คือ	ทักษะก�าลังคน	ประสบการณ์	โครงสร้าง
พื้นฐาน	ทรัพยากร	Hardware	และ	Software	และเทคโนโลยี	ส�าหรับเครื่องมือในการท�าสงคราม
ไซเบอร์ทหารกับพลเรือนใช้เครื่องมือเดียวกัน	 แต่ใช้ด้วยเจตนารมย์ท่ีแตกต่างกัน	 เช่น	 หน่วยงาน
ทางทหารของสหรัฐฯ	 ที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยมากกว่าของเอกชน	 นอกจากนี้การน�าหลักสงคราม 
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ทางทหารมาใช้ในการท�าสงครามไซเบอร์สามารถท�าได้	เนือ่งจากเป็นเครือ่งมอืหนึง่ทีส่ามารถน�ามา
ใช้ได้เลย	 ดังนั้นนอกจากเครื่องมือแล้วการที่จะท�าสงครามกับไซเบอร์ได้นั้นข้ึนอยู่กับทักษะ	 
ความพยายาม	การพัฒนาอยู่ตลอดเวลา	รวมทั้งนโยบายและงบประมาณของภาครัฐ	
	 ในอดีตอาจมีการจัดตั้งหน่วยรบพิเศษข้ึนเพ่ือจัดการกับสงครามต่างๆ	หรือโจรกรรม
ข้อมูล	 แต่ในปัจจุบันสหรัฐฯ	 สามารถที่จะโจรกรรมข้อมูลผ่านระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร	์ 
(Operating	System)	ที่ท�าหน้าที่ควบคุมการท�างานของฮาร์ดแวร์ทั้งหมด	รวมทั้งการปฏิบัติงาน
ของโปรแกรมด้วย	เปรยีบเสมือนเป็นแม่บ้าน	ทีค่อยดแูลให้อุปกรณ์ต่างๆ	ท�างานประสานกัน	ระบบ
ปฏิบัติการของโมโครคอมพิวเตอร์	 แต่เน่ืองจากระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	 เป็นสิ่งที่ผลิตจาก
บรษัิทของสหรฐัฯ	ท�าให้สหรฐัฯ	สามารถทีจ่ะดงึข้อมลูทีเ่ป็นความลบัจากประเทศอืน่ๆ	มาได้	ดงันัน้
หลายๆ	 ประเทศจึงสร้างระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของตัวเองขึ้น	 เช่น	 จีนได้ระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์	ที่ชื่อว่า	ไข่หลิน	ซึ่งสร้างขึ้นตามทฤษฎีความปลอดภัย	เพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูล
จากประเทศอื่นๆ	 เช่นเดียวกันกับรัสเซียที่ได้สร้างระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท่ีชื่อว่าแอสต้าข้ึน	
ซึง่กระทรวงกลาโหมรสัเซยียนืยนัว่าสามารถเกบ็ความลบัสงูสดุของประเทศได้	ส�าหรบัประเทศไทย
ควรจะใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบใดเพื่อที่จะเก็บความลับของประเทศ
	 การตระหนักรู้ในเรื่องความมั่นคงไซเบอร์	 คือ	 สถานการณ์ในปัจจุบัน	 ภัยคุกคาม	 
ขีดความสามารถในการตอบโต้	 โดยการค้นหาความผิดปกติต่างๆ	 ซ่ึงต้องใช้ทั้ง	 Hardware	 และ	
Software	 แต่อย่างไรก็ตามในหลายๆ	 หน่วยงานยังประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มี 
ความเชี่ยวชาญด้านไซเบอร์	 โดยวิธีแก้ไขปัญหา	 คือ	 การพัฒนาบุคลกร	 เช่น	 ส่งคนไปเรียน	 และ 
การสร้างแรงจูงใจเพื่อให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ	ส�าหรับความร่วมมือระหว่างศูนย์ไซเบอร์ของ 
กองทัพ	 ในอนาคตอาจมีการจัดตั้ง	 Joint	 Cyber	 Operation	 Center	 เพื่อให้เกิดการท�างาน 
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของกองทัพ	
 ๒)	 การเตรียมรับมือกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์ของกองทัพ
	 	 (๑)	 ในระยะยาวกองทพัควรสร้างนกัรบไซเบอร์	เพือ่ท�าหน้าท่ีหลกัในการเฝ้าระวงั
และรักษาความปลอดภัยทางด้านอินเทอร์เน็ต
	 	 (๒)	 จัดท�าเอกสารในการเผยแพร่ความรู้ให้กับบุคลากรของกองทัพ	 เพื่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจด้านไซเบอร์	 และท�าให้เกิดความร่วมมือในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร ์
ของบุคลากรด้วย
	 	 (๓)	 การสร้างเครอืข่ายกบัหน่วยงานทางด้านไซเบอร์อืน่ๆ	ของกองทพัด้วยกิจกรรม
ต่างๆ	เช่น	การแข่งขันกีฬาร่วมกัน	เป็นต้น
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	 (๔)	 เตรียมความพร้อมในการรับมือกับอาวุธไซเบอร์	 โดยการจัดท�ากระบวนการและ 
ขั้นตอนในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
	 (๕)	 ความร่วมมือในการเสริมสร้างความปลอดภัยกับหน่วยงงานอื่นๆ	
	 (๖)	 ศูนย์ไซเบอร์ทหารควรมีการจัดตั้งหน่วยงานด้านความปลอดภัยของระบบ
คอมพิวเตอร์(CERTs)	เพื่อร่วมมือในการแบ่งปันข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆ	
	 (๗)	 หน่วยงานด้านความมั่นคงควรเตรียมพร้อมในการรับมือแนวคิดสุดโต่ง	 โดยการ 
การค้นหาและการติดตามกลุ่มก่อการร้ายไม่ให้เผยแพร่คิดสุดโต่ง	 ซึ่งประเทศประสบความส�าเร็จ 
ในการติดตาม	คือ	อิสลาเอล	ที่มีเครื่องมือในการติดตามกลุ่มก่อการร้ายที่มีประสิทธิภาพ	
	 (๘)	 นโยบายของภาครัฐต้องสนับสนุนการหน่วยงานด้านไซเบอร์	 เพ่ือพัฒนา 
ขีดความสามารถของบุคลากรและหน่วยงานให้เพิ่มมากขึ้น

๗. สรุปประเด็นส�าคัญส�าหรับการสัมมนากลุ่มย่อย
	 การสัมมนากลุ ่มในประเด็น	 “แนวทางในการบูรณาการความร่วมมือด้านการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของไทยและอาเซียน”	มีรายละเอียดที่ส�าคัญ	ดังนี้
	 ๑)	 ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อด้านความมั่นคง	 เศรษฐกิจ	 สังคม
และวัฒนธรรม
 ด้านความมั่นคง ภัยคุกคามไซเบอร์ส่งผลต่อความมั่นคง	 ดังนี้	 ส่งผลต่อมนุษย์ซึ่ง 
ถือเป็นภัยคุกคามในการใช้ระบบ	 ข้อมูลของรัฐถูกโจรกรรม	 การเจาะระบบฐานข้อมูล	 บุคลากร 
ในหน่วยงานไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้านไซเบอร์ท่ีเกิดข้ึนได้	 รวมท้ังการเจาะระบบโดยแฮกเกอร	์
เนื่องจากมีการใช้โปรแกรม	Software	ส�าเร็จรูปที่หาใช้ได้ง่ายและให้ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี	และ
ช่องทางการตดิต่อสือ่สาร	(Globalization)	อาจขดัข้องได้	ซึง่จะท�าให้ความมัน่คงต่อประเทศประสบ
ปัญหาได้
 ด้านเศรษฐกิจ	คือ	เมื่อระบบถูกโจรกรรมข้อมูลจะส่งผลต่อระบบการเงินการคลังของ
ประเทศ	เนื่องจากรัฐจะน�างบประมาณของประเทศมาใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	ท�าให้สูญเสีย
งบประมาณในการป้องกนัภยัคกุคามทางไซเบอร์ของทัง้ประเทศและองค์กรต่างๆ	รวมทัง้ส่งผลกระ
ทบต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนในประเทศและท�าให้ประเทศพัฒนาช้าลง
 ด้านสังคมและวัฒนธรรม	 คือ	 ท�าให้สังคมแตกแยก/ไม่สงบสุข	 คนขาดทักษะความรู้	
ความตระหนกั/	การไตร่ตรองข้อมลูก่อนแชร์	รูเ้ท่าไม่ถงึการณ์	ส่งผลให้มีพฤตกิรรมลอกเลยีนแบบ/	
(Internet	of	Things:	IoT)	วฒันธรรมทางภาษาทีเ่ปลีย่นแปลง	สงัคมขาดภมูคิุม้กนั	การสร้างกระแส

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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สังคมให้เกิดความตื่นตระหนก	ปัญหาความแตกต่างทางความคิด/แตกแยก	ส่งผลให้ปรากฏการณ์
การปฏิวัติทั่วตะวันออกกลาง	 หรือ	 Arab	 Spring	 รวมทั้งเกิดการก่อการร้าย	 และการถูกกลืน 
ทางวัฒนธรรม
 ๒)	 แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมีดังนี้

ด้าน

ความมั่นคง ๑)	นโยบายภาครัฐควรสร้าง
แรงจูงใจและกฎระเบียบ 
ภาครัฐควรยืดหยุ่นในการ 
รับสมัครบุคคลากรด้าน	 
Cyber	Security	เช่น	อัตรา
เงินเดือน	เป็นต้น
๒)	ภาครัฐควรมีนโยบายที่มุ่ง
ส่งเสรมิการสร้างความตระหนักรู้
ให้แก่ประชาชนทกุภาคส่วน	
โดยให้หน่วยงานทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วม
๓)	นโยบายภาครัฐส่งเสริม
บรรจุเป็นหลักสูตรการเรียน
การสอนในเรื่อง	Cyber	 
Security	ให้ชัดเจนและเป็น 
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น
๔)	นโยบายภาครัฐส่งเสริม 
และบูรณาการท�างานร่วมกัน
ด้าน	Cyber	Security

๑)	ควรพัฒนาระบบ	ควบคุม
และรักษาความปลอดภัย	 
ของข้อมลู/ระบบ	ในหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพและเป็น
มาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น	
๒)	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ต้องมีการบังคับใช้กฎหมาย
ด้าน	Cyber	Security	อย่าง
เคร่งครัดและสอดคล้องกับ	
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ	พ.ร.บ. 
ธุรกรรอิเล็กทรอนิกส์ฯ	ร่าง	
พ.ร.บ.	Cyber	Security	DE	
รวมถึงประกาศต่างๆ	 
เกี่ยวกับข้อมูล	คอมพิวเตอร์
๓)	สร้างเครอืข่ายความร่วมมอื
ระหว่างกันทุกภาคส่วน	 
โดย	เฉพาะหน่วยงานที่
เก่ียวข้องกบั	Cyber	Security	
๔)	การบังคับให้หน่วยงาน 
มรีะบบการประเมนิความเส่ียง
ภยัคกุคามทาง	Cyber	(RISK)
๕)	หน่วยงานควรส่งเสริม
และสนับสนุน	บุคลากรใน
องค์กร	โดยการพัฒนาองค์
ความรู้/ทักษะด้าน	Cyber	
Security

๑)	การตระหนักรู้ภัยคุกคาม
ด้าน	Cyber	Security	ให้แก่
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน	
(ระดับนโยบาย/บริหาร	
ระดับปฏิบัติ)
๒)	การพัฒนาทักษะและ 
องค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานตรง	ทางด้าน	 
Cyber	Security	(Red	
Team-โจมตี,	Blue	 
Team-ป้องกัน,	Team	 
ผู้บริหาร)
๓)	ผู้ออกแบบ/ผู้เขียน
โปรแกรม/ผู้รับออกแบบ	
Vende	ต้องมีความ
ระมัดระวัง	และท�าให้เกิด
ความสมบูรณ์มากที่สุด
๔)	การระมัดระวังบุคคล
ภายนอก/ภายใน	ในการใช้
อุปกรณ์ต่อพ่วง

ระดับนโยบาย ระดับหน่วยงาน ระดับผู้ปฏิบัติ
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ด้าน

เศรษฐกิจ

สังคมและ

วัฒนธรรม

๑)	 การสร้างความตระหนักรู้		
เช่น	สร้างหลักสูตรการศึกษา
ด้านไซเบอร์
๒)	 มีมาตรการส่งเสริม	เช่น	
การลดภาษี	ส่งเสริมการวิจัย	
ให้ทุนการศึกษา	การจัด
กิจกรรม	ส่งเสริมการผลิต
บุคลากรทางด้านไซเบอร์
๓)	 มีออกกฎหมาย	และ
บังคับใช้อย่างจริงจัง
๔)	 มีการออกกฏ	ระเบียบ	
มาตรการ	มาตรฐานกลาง	
และแผนแม่บทให้กับหน่วยงาน
ต่างๆ	ไว้ใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติ
๕)	 ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม	
และมีการสร้างประชาคมหรือ
เครือข่ายด้านไซเบอร์
๖)	 มีหน่วยงานหลักที่
รับผิดชอบ

๑)	 มีกลไกระบุตัวตน/	
ผู้กระท�า	ความผิดให้
ครอบคลุมทุกเรื่อง	
๒)	 ควรมีกฎหมายในภาพ
กว้างที่ครอบคลุม	และมีการ
ใช้ค�าจ�ากัดความแบบกว้าง
๓)	 การให้ความรู้ด้านไซเบอร์
ที่ครอบคลุมทุกระดับ

๑)	 ผู้บริหารเห็นความส�าคัญ	
ให้ความสนใจ	และผลักดัน
๒)	 น�าแนวนโยบายมาปรับ 
ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร
๓)	 มีการลงทุนด้าน	Cyber	
Security
๔)	 ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง
๕)	 Incident	Response	 
(อย่าปกปิด	แบ่งปันข้อมูล	
ตอบสนองอย่างรวดเร็ว)
๖)	 มีการทดสอบและฝึก
ซ้อมเป็นประจ�า

๑)	 การพัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพเพิ่มขึ้น
๒)	 การบูรณาการการ
ท�างานด้านภัยทุกคามทาง
สังคมร่วมกัน
๓)	 มีความทดสอบมาตรฐาน
การใช้สื่อ

เจ้าหน้าที่ด้านสารสนเทศ
๑)	 มีความรู้ความเข้าใจ
๒)	 ปฏิบัติตามนโยบาย		
มาตรการ	อย่างเคร่งครัด	
๓)	 หมั่นศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติม	และพัฒนา	ตนเอง	
๔)	ปฏิบัติงานอย่าระมัดระวัง	 
ไม่ประมาท	ช่างสังเกต
๕)	 มีแง่คิดและคติในการ	
ท�างานที่ดี
๖)	 มีการถ่ายทอดองค์วามรู้
เจ้าหน้าที่ทั่วไป
๑)	 มีความตระหนักรู้
๒)	 ปฏิบัติตามนโยบาย		
มาตรการ	อย่างเคร่งครัด	
๓)	 เป็นผู้ตรวจสอบในเบือ้งต้น
๔)	 หัวหน้าตามสายงาน	
แนะน�าให้กบัพนกังานใหม่

๑)	 มีจิตส�านึกในการให้
ข้อมูล
๒)	 ควรมีการจ�ากัดการสื่อ		
โซเชียล	(บางสื่อ)	ในที่ท�างาน

ระดับนโยบาย ระดับหน่วยงาน ระดับผู้ปฏิบัติ

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
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ด้าน ระดับนโยบาย ระดับหน่วยงาน ระดับผู้ปฏิบัติ

๔)	 การสร้างความคุ้มในการ
เลือกรับเลือกใช้ข้อมูล
๕)	 สร้างช่องทางในการ
กระจายข่าวสารที่ถูกต้อง
แก่ประชาชน
๖)	เพิ่มช่องทางการกระจาย
ข่าวสารอย่างเป็นทางการ	
เช่น	สื่อโทรทัศน์	และไม่เป็น
ทางการเช่น	Facebook,	
Line
๗)	การรณรงค์เรื่องความรู้
เท่าทันสื่อ

126

สรุปรวมการประชุมศูนย์อาเซียนฯ ครั้งที่ ๑ – ๔ / ๒๕๖๑

จัดทำาโดย  กองภูมิภาคศึกษาฯ  โทร/โทรสาร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖



ภ�คผนวก

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

127จัดทำ�โดย  กองภูมิภ�คศึกษ�ฯ  โทร/โทรส�ร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖



128

สรุปรวมการประชุมศูนย์อาเซียนฯ ครั้งที่ ๑ – ๔ / ๒๕๖๑

จัดทำาโดย  กองภูมิภาคศึกษาฯ  โทร/โทรสาร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖



๑)	พลโท	นเรนทร์	สิริภูบาล	เสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	เป็นประธานพิธีเปิดฯ	และ
ร่วมถ่ายภาพกับคณะวิทยากร

๒)	ภาพการเสวนาของคณะวิทยากร	และการตอบข้อซักถามระหว่างการประชุมฯ

ภ�พประกอบ
ก�รประชุมเชิงสัมมน�ท�งวิช�ก�รศูนย์อ�เซียนศึกษ�ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

เรื่อง  “ก�รบูรณ�ก�รด้�นคว�มมั่นคงเพื่อรองรับก�รพัฒน�ระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษภ�คตะวันออก” 

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓๐๐ – ๑๗๐๐ น.

ณ  ห้องเรียนบัณฑิตวิทยาลัย ๑ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

129จัดทำ�โดย  กองภูมิภ�คศึกษ�ฯ  โทร/โทรส�ร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖



๓)	ภาพบรรยากาศผู้เข้าร่วมประชุมฯ

130

สรุปรวมการประชุมศูนย์อาเซียนฯ ครั้งที่ ๑ – ๔ / ๒๕๖๑

จัดทำาโดย  กองภูมิภาคศึกษาฯ  โทร/โทรสาร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖



๑)	พลตร	ีทวศัีกดิ	์บุญรกัชาต	ิรองเสนาธกิาร	สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ	เป็นประธานพธิเีปิดฯ	
และร่วมถ่ายภาพกับองค์ปาฐก

๒)	ภาพการเสวนาของคณะวิทยากร	และการตอบข้อซักถามระหว่างการประชุมฯ

๓)	 คณะวิทยากรอภิปราย	 เรื่อง	 “อนาคตของไทยและอาเซียนกับสังคมผู้สูงอายุ:	 แนวโน้ม	 
ผลกระทบ	และแนวทางการแก้ไขปัญหาของ	ไทยและอาเซียน”

ภ�พประกอบ
ก�รประชุมเชิงสัมมน�ท�งวิช�ก�รศูนย์อ�เซียนศึกษ�ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

เรื่อง  “อน�คตของไทยและอ�เซียนกับสังคมผู้สูงอ�ยุ” 

ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

ณ  โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

131จัดทำ�โดย  กองภูมิภ�คศึกษ�ฯ  โทร/โทรส�ร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖



๔)	 สัมมนากลุ่มในประเด็น	 “การเตรียมความพร้อมของไทยและอาเซียนในการรับมือกับสังคม 
ผู้สูงอายุ”

132

สรุปรวมการประชุมศูนย์อาเซียนฯ ครั้งที่ ๑ – ๔ / ๒๕๖๑

จัดทำาโดย  กองภูมิภาคศึกษาฯ  โทร/โทรสาร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖



๕)	ภาพบรรยากาศการประชุมฯ

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

133จัดทำ�โดย  กองภูมิภ�คศึกษ�ฯ  โทร/โทรส�ร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖



๑)	พล.ต	อภิศักดิ์	สมบัติเจริญนนท์	ผอ.ศศย.สปท.	ประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ	และร่วมถ่าย
ภาพกับคณะวิทยากร

๒)	ภาพการเสวนาของคณะวิทยากร	และการตอบข้อซักถามระหว่างการประชุมฯ

ภ�พประกอบ
ก�รประชุมเชิงสัมมน�ท�งวิช�ก�ร ศอศ.สปท. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

เรื่อง  “แนวท�งก�รสร้�งคว�มร่วมมือในก�รพัฒน�กิจก�รอุตส�หกรรมป้องกัน

ประเทศที่เป็นรูปธรรมของอ�เซียน” 

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  ๑๒๓๐ – ๑๘๐๐

ณ  ห้องเรียนบัณฑิตวิทยาลัย ๑ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

134

สรุปรวมการประชุมศูนย์อาเซียนฯ ครั้งที่ ๑ – ๔ / ๒๕๖๑

จัดทำาโดย  กองภูมิภาคศึกษาฯ  โทร/โทรสาร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖



๓)	ภาพบรรยากาศผู้เข้าร่วมประชุมฯ

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

135จัดทำ�โดย  กองภูมิภ�คศึกษ�ฯ  โทร/โทรส�ร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖



๑)	พลตรี	 อภิศักดิ์	 สมบัติเจริญนนท์	ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	 สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ	เป็นประธานพิธีเปิดฯ	และร่วมถ่ายภาพกับองค์ปาฐก

๒)	ปาฐกถาพิเศษ	เรื่อง	“ยุทธศาสตร์ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์”	โดยพลโท	ฤทธี	อินทราวุธ	
ทีป่รึกษาปลดักระทรวงกลาโหม/	หัวหน้าคณะท�างานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	กจิการอวกาศ	และ
ไซเบอร์

ภ�พประกอบ
ก�รประชุมเชิงสัมมน�ท�งวิช�ก�รศูนย์อ�เซียนศึกษ�ฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

เรื่อง “Cyber Security: ภัยคุกค�มและคว�มร่วมมือในอ�เซียน”

ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ มีนาคม ๒๕๖๑

ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

136

สรุปรวมการประชุมศูนย์อาเซียนฯ ครั้งที่ ๑ – ๔ / ๒๕๖๑

จัดทำาโดย  กองภูมิภาคศึกษาฯ  โทร/โทรสาร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖



๓)	คณะวิทยากรอภิปราย	เรื่อง	“Cyber	Security:	ภัยคุกคามและความร่วมมือในอาเซียน”

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

137จัดทำ�โดย  กองภูมิภ�คศึกษ�ฯ  โทร/โทรส�ร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖



๔)	 สัมมนากลุ่มในประเด็น	 “แนวทางในการบูรณาการความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ของไทยและอาเซียน”	

138

สรุปรวมการประชุมศูนย์อาเซียนฯ ครั้งที่ ๑ – ๔ / ๒๕๖๑

จัดทำาโดย  กองภูมิภาคศึกษาฯ  โทร/โทรสาร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖



๕)	ภาพบรรยากาศการประชุมฯ

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

139จัดทำ�โดย  กองภูมิภ�คศึกษ�ฯ  โทร/โทรส�ร. ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๖
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ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 02-275-5716 http://ssc.rtarf.mi.th

 

สรุปการประชุมศูนยอาเซียนฯ

ครั้งที่ ๑-๔/๒๕๖๑
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