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	 ประเด็นที่	1	ก็คงเป็นประเด็นเดียวกับหัวข้อข้างต้น	คือรัฐธรรมนูญอาจไม่ใช่ 
สาเหตุหลักที่ทำาให้ประเทศก้าวเดินไปได้จำากัด	เผชิญกับสิ่งท้าทายใหม่ ๆ	ได้จำากัด 
  ความเห็น ในสายตาประชาชนทั่วไป ประเทศเรามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
มามากกว่า 10 ครั้งแล้ว แก้ไขมาต่อเนื่อง โดยผู้มีความรอบรู้มีประสบการณ์ ระดับ 
อาจารย์ของอาจารย์ในห้วงเวลา หากจะเคยเป็นสาเหตุหลัก ปัญหาหลักดังกล่าว 
ก็คงจะคลี่คลายไปมากแล้ว หรือถ้าจะยังเป็นปัญหาอยู่บ้างก็คงจะไม่ใช่สาเหตุเดียว 
ปัญหาเดียวแล้ว
 ประเด็นที่ 2 ซึ่งเป็นประเด็นที่เป็นคำาถามที่น่าสนใจตามมาก็คือ เมื่อ
รัฐธรรมนูญไม่ใช่สาเหตุหลัก ปัญหาหลักดังกล่าวแล้วอะไรที่อาจจะสามารถเป็น
สาเหตุหลัก	ปัญหาหลัก
  ความเห็น	ก็คงต้องกลับไปทบทวน ตรวจสอบว่ากรอบคิด ทิศทางก้าวเดิน 
ของประเทศฯ นั้นได้มาจากไหน อย่างไร กรอบคิดทิศทางก้าวเดินของประเทศ  
ในสังคมประชาธิปไตย ได้มาจาก 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนแรกได้จากฝ่ายนิติบัญญัติ 
ในรูปของรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ท่ีเป็นกรอบคิด ทิศทางท่ีค่อนข้างจะคงที่/ถาวร 
เฉพาะเรื่อง เน้นในเรื่องการควบคุม ตรวจสอบ อีกส่วนจะได้จากฝ่ายบริหารในรูป

ของยุทธศาสตร์เน้นการหาหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในห้วงเวลา ซึ่งจะนำาเอากรอบคิด 
ทิศทางในส่วนแรกมาเป็นแนวทางพิจารณาร่วมกับปัญหาต่าง ๆ สิ่งท้าทายใหม่ ๆ 
ทุกเร่ือง (ไม่ใช่เฉพาะเร่ือง) อีกทั้งต้องปรับยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในห้วงเวลาด้วย (จึงไม่คงที่) กรอบคิดทิศทาง 
ทั้งสองส่วนต้องไปด้วยกัน สมดุลและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
  หากรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่สาเหตุหลัก ปัญหาหลักดังกล่าว เราก็คงต้องมา 
ตรวจสอบให้ชัดเจนว่า ยุทธศาสตร์ประเทศที่ผ่าน ๆ มามีปัญหาสำาคัญอะไรที่มี 
ผลกระทบต่อกรอบคิด ทิศทางก้าวเดินประเทศ
 ประเด็นท่ี 3 ทำาไมยุทธศาสตร์จึงอาจะเป็นสาเหตุหลัก เป็นปัญหาหลัก 
ที่ทำาให้การแก้ปัญหาต่าง ๆ การเผชิญหน้ากับสิ่งท้าทายใหม่ ๆ มีผลการปฏิบัต ิ
ที่เป็นรูปธรรมจำากัดไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนส่วนใหญ่ การแก้ปัญหาต่าง ๆ	
จึงวนไปวนมา	ฉุดรั้งประเทศอย่างต่อเนื่อง
	 	 ความเห็น ต้องทำาความเข้าใจกันก่อนว่า ยุทธศาสตร์ประเทศที่ผ่านมา 
ดีทั้งนั้นเพราะกำาหนดโดยผู้รู้ ในสภาวะแวดล้อมในห้วงเวลา แต่จากการที่ได้ติดตาม
การกำาหนดการดำาเนินนโยบายยุทธศาสตร์ประเทศมาต่อเนื่องกว่า 20 ปี โดยเฉพาะ 
ในห้วงหลังสงครามเย็น ปรากฏว่ายุทธศาสตร์ประเทศดังกล่าวจะดีชั่วคราวในช่วงต้นๆ  
(ประมาณ 1 ปี) ก็จะเกิดการชะงักงัน เกิดอุปสรรคทำาให้เดินต่อไม่ได้แม้จะมีความพยายาม 
ที่จะแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอด 
ก็ตาม แต่ดูเหมือนจะยังไม่ดีพอ เพราะยุทธศาสตร์ประเทศก็ยังให้ผลการปฏิบัติ 
ที่จำากัด ในเรื่องนี้ผู้มีทุนทางสังคมหลาย ๆ ท่าน แม้จากมุมมองท่ีแตกต่างกันก็ได้
สะท้อนความเห็นออกมาในลักษณะเดียวกันว่ายุทธศาสตร์ประเทศมีปัญหา เช่น 
ประเทศก้าวเดินแบบไร้ทิศทาง ปัญหาที่ละเลยมานานกำาลังฉุดรั้งประเทศ ประเทศ
ต้องการนโยบายยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบ เป็นทิศทางใหม่ เป็นต้น
  สิ่งที่ควรทำาความเข้าใจอีกประการก็คือ ยุทธศาสตร์นั้นมีหลายระดับ 
ยุทธศาสตร์ระดับหน่วย องค์กร ยุทธศาสตร์เฉพาะเร่ือง หรือยุทธศาสตร์ในกรอบ
ภารกิจ ที่มักไม่ซับซ้อนมาก ยังให้ผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอยู่บ้าง ประเทศยังเดิน 
ได้บ้าง แต่เมื่อเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ ระดับชาติ ที่ต้องเป็นกรอบคิด เป็นทิศทาง
ก้าวเดินของประเทศเพ่ือประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ท่ีต้องเกี่ยวโยงกับปัญหา
ซับซ้อน สิ่งท้าทายใหม่ ๆ หลากหลาย ยุทธศาสตร์จะมีปัญหาทันที ให้ผลการปฏิบัติ
ที่เป็นรูปธรรมจำากัด ฯลฯ
  ในมุมมองทางยุทธศาสตร์ การท่ียุทธศาสตร์ประเทศไม่สามารถเป็นกรอบคิด  
ทิศทางก้าวเดินประเทศได้ดังกล่าวเกิดจากการที่เรายังไปใช้วิธีคิด วิธี/กระบวนการ
กำาหนดนโยบายยุทธศาสตร์ประเทศแบบเดิม ๆ ที่ใช้มาตั้งแต่ห้วงสงครามเย็น  
ใช้มากกว่า 50-60 ปี การใช้วิธีคิดกระบวนการกำาหนดยุทธศาสตร์ประเทศแบบเดิม ๆ   
ซึ่งอาจจะใช้ได้ผลดีสำาหรับสภาวะแวดล้อมในห้วงสงครามเย็น แต่เมื่อยังนำามาใน 
ห้วงเวลาปัจจุบันที่สถานการณ์ สภาวะแวดล้อมต่างๆ เปล่ียนแปลงไปมาก มีความซับซ้อน 

รัฐธรรมนูญอาจไม่ใช่สาเหตุหลัก 
ที่ทำาใหป้ระเทศก้าวเดินไปได้อย่างจำากัด  
เผชิญกับสิ่งท้าทายใหม่ได้จำากัด
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นกฎหมายลำาดับศักดิ์สูงสุด 
แห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายอ่ืนใดจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้ 
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการปกครองของประเทศ 
ซึ่งตั้งแต่ พ.ศ. 2475  ผู้เขียนมีความต้องการที่จะนำาบทเรียน ประสบการณ์
ทางยุทธศาสตร์ที่สำาคัญ ๆ ของประเทศที่ผ่านมาในหลาย ๆ กรณี มาศึกษา 
เพ่ือเป็นตัวอย่างท่ีน่าสนใจ และมีประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ  
โดยมีการยกประเด็น/คำาถาม (พร้อมความเห็นที่รวบรวมได้ในขั้นต้น) ที่สังคม 
สมควรทราบและนำามาพิจารณาถกแถลงเพิ่มเติมให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น  
ซึ่งอาจจะมีส่วนช่วยให้กรอบแนวคิด ทิศทางก้าวเดินของประเทศ มีผล 
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมต่อไป 
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และเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็ว จึงทำาให้ยุทธศาสตร์ประเทศเกิดจุดอ่อน ข้อจำากัด ที่มี 
ผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมจำากัดไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนส่วนใหญ่ดังกล่าว
 ประเด็นที	่ 4	 มาถึงประเด็นที่สำาคัญก็คือ	 แล้วอะไรเป็นจุดอ่อน	 ข้อจำากัด	 ใน 
วิธีคิด ในวิธี/กระบวนการกำาหนดนโยบายยุทธศาสตร์ประเทศ ท่ีต้องหาทางแก้ไข	
หรือลดจุดอ่อนเพื่อให้ยุทธศาสตร์สามารถเป็นกรอบคิด	ทิศทางก้าวเดินประเทศได้
	 	 ความเห็น ดังที่กล่าวมาแล้ว การปรับ แก้ไขยุทธศาสตร์ประเทศให้เหมาะ  
ให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปน้ันทุกรัฐบาลก็พยายามทำามา 
โดยตลอด แต่ในมุมมองทางยุทธศาสตร์ก็เป็นเพียงการปรับยุทธศาสตร์ประเทศตาม
เหตุปัจจัยภายนอก ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นซึ่งดูจะไม่เพียงพอเพราะ
ยุทธศาสตร์ประเทศก็ยังให้ผลการปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมจำากัด แบบเดิม ๆ เราคงต้องมา
พิจารณาปรับแก้ไขยุทธศาสตร์จากเหตุปัจจัยภายในของยุทธศาสตร์เองด้วย ก็คือ วิธีคิด 
วิธี/กระบวนการกำาหนดยุทธศาสตร์ประเทศที่อาจมีจุดอ่อน ข้อจำากัด
 จุดอ่อน ข้อจำากัดในวิธีคิด ในวิธี/กระบวนการกำาหนดยุทธศาสตร์ประเทศที่สำาคัญ  
ที่รวบรวมได้มี 3 ประการ
	 ประการแรก	จะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของชาต	ิซึ่งในความหมายที่เข้าใจได้ 
ง่าย ๆ ก็คือ ความต้องการของชาติในห้วงเวลา (5 ปี) แต่การระบุผลประโยชน์ของชาติ 
ของเราใจปัจจุบันจะยังระบุในลักษณะที่กว้าง ๆ  ระบุให้ครอบคลุมมากกว่าจะเน้นปัญหา  
ความต้องการเฉพาะเจาะจงในห้วงเวลา ทำาให้เกิดการตีความหลากหลาย การนำา 
ผลประโยชน์มาอ้างแตกต่างกันหลากหลาย การใช้ทรัพยากรก็จะกระจัดกระจาย มีผล
ทำาให้การปฏิบัติเป็นรูปธรรมจำากัด และที่สำาคัญเป็นปัญหาทางปฏิบัติมาโดยตลอดก็คือ 
การรักษาผลประโยชน์ของชาติท่ีผ่านมา เราะจะไปพ่ึงความสามารถเฉพาะบุคคลเป็นหลัก 
โดยไม่มีหลักคิด หลักการร่วมของชาติที่จะสามารถยึดถือร่วมกันในทางปฏิบัติ การรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ ความต้องการของชาติ ต้องไปพึ่งความสามารถเฉพาะบุคคล ใน
สภาวะแวดล้อมที่ซับซ้อนของระบบทุนนิยมท่ีมีการแข่งขันกันสูงมีกลุ่มผลประโยชน์ 
ทั้งภายในภายนอกประเทศ และกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองท่ีหลากหลายจึงทำาให้
ผลประโยชน์ของชาติถูกครอบงำาถูกบิดเบือนได้ง่าย เกิดการคอร์รัปชันด้านนโยบายท่ี
ทำาความเสียหายแก่ประเทศมากมายท้ังท่ีถูกเปิดเผย ไม่ถูกเปิดเผย การพยายามแก้ไข 
การคอร์รัปชันโดยเน้นมาตรการทางกฎหมายก็ย่อมจะช่วยได้ แต่คำาถามก็คือเป็นการ 
ไปเน้นที่ปลายเหตุหรือเปล่าเพราะความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้ว ควรจะมาพยายามแก้ไข
ที่ต้นเหตุที่ยุทธศาสตร์ประเทศด้วยหรือไม่
	 จุดอ่อนข้อจำากัดที่สำาคัญประการต่อมาก็คือ ปัจจุบันปัญหาระดับชาติต่างๆ จะ 
เชื่อมโยงกัน มีผลกระทบถึงกันหมด ซึ่งผิดไปจากเดิมในช่วงสงครามเย็นท่ีปัญหาระดับ
ชาติต่าง ๆ  จะไม่ค่อยเชื่อมโยงกัน มีผลกระทบต่อกันน้อยมาก การแก้ไขปัญหาจึงสามารถ 
กำาหนดเป็นนโยบาย ยุทธศาสตร์ประเทศแยกเฉพาะเรื่องแต่ละมิติได้ แต่ในสถานการณ์  
สภาวะแวดล้อมปัจจุบัน ปัญหาระดับชาติต่าง ๆ  จะเก่ียวโยงกันหมด มีผลกระทบถึงกันหมด 
ในทุกมิติ การจะดำาเนินการแก้ไขระดับชาติ ปัญหาใดปัญหาหนึ่งในทางปฏิบัติจึงจำาเป็น
ต้องกำาหนดเป็นนโยบาย ยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องหลากหลาย (เป็น Package) ปัญหา 
ก็คือจะกำาหนดนโยบายยุทธศาสตร์ท่ีหลากหลายต่าง ๆ เหล่าน้ีให้สามารถเสริมกัน  
ไม่เป็นอุปสรรคต่อกันได้อย่างไร
  และปัจจุบันสถานการณ์ต่างเปลี่ยนไปรวดเร็วมากเกิดปัญหาตามมาว่าจะ
ทำาอย่างไร จะให้หน่วยรับผิดชอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่มีหลากหลายดังกล่าวสามารถ
ปรับแก้ยุทธศาสตร์ในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบไปได้ก่อนในชั้นต้นโดยยังให้เสริมกัน
ไม่เป็นอุปสรรคกันไม่ต้องรอดำาเนินการตามระบบเดิม ซึ่งต้องใช้เวลาเกิดความล่าช้า 
ยุทธศาสตร์ประเทศก็จะเกิดความชะงักงัน ไม่ต่อเนื่อง

	 จุดอ่อน	ข้อจำากัดสำาคัญประการสุดท้าย	ก็คือปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน  
รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในทุกระดับ เพื่อให้ 
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  เกิดประโยชน์กับประชาชนโดยตรง สร้างสังคมให้เข้มแข็ง ซึ่งเป็น 
เรื่องที่ดีแต่ในทางปฏิบัติยังสับสนและมีปัญหาอยู่มาก เนื่องจากมีความเห็นต่างท่ี 
หลากหลาย และมักจะมุ่งแต่ประโยชน์ของกลุ่มตนเป็นหลักโดยที่เรายังไม่สามารถสร้าง
ระบบที่จะช่วยหล่อหลอมความเห็นต่างให้เดินไปด้วยกันได้ ในลักษณะนี้ย่อมเปิดโอกาส 
ให้บุคคล กลุ่มท่ีไม่หวังดีสามารถเข้ามาขยายผล เป็นความขัดแย้ง ความหวาดระแวง 
ในสังคมได้ สังคมอาจต้องการหลักคิดร่วมในทางปฏิบัติที่จะช่วยให้เกิดความยับยั้งชั่งใจ
ให้เห็นประโยชน์ส่วนรวมควบคู่ไปกับผลประโยชน์ของกลุ่ม และไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือ 
ที่จะถูกขยายผลเป็นความขัดแย้ง ความหวาดระแวงในสังคมได้
  ประกอบกับในปัจจุบัน ความเห็นต่างความขัดแย้งในสังคมจะไม่ถูกจำากัดอยู่ 
ในกรอบแค่ปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ทางวัตถุ ความไม่พอใจในการดำาเนินงาน 
ของรัฐเท่านั้นแต่จะขยายเป็นความขัดแย้งด้านความเชื่อ ด้านอัตลักษณ์ของกลุ่มต่าง ๆ  
เช้ือชาติต่าง ๆ  ซ่ึงเป็นความขัดแย้งท่ีลึกซ้ึงกว่าเดิมจะใช้วิธีการแก้ไขปัญหาท่ัว ๆ  ไปแบบเดิม 
คงไม่ได้ สังคมโดยรวมอาจต้องการหลักคิดร่วมของชาติเป็นพื้นฐานที่จะสามารถยึดโยง
สังคมท่ีหลากหลายเข้าด้วยกัน ให้ตระหนักว่าการพยายามปกป้องความเชื่อ อัตลักษณ์
ของตน ไม่จำาเป็นต้องไปใช้วิธีสร้างความเกลียดชัง ใช้ความรุนแรง หรือพยายามครอบงำา 
กลุ่มอื่น ๆ ซึ่งจะทำาให้สังคมโดยรวมอ่อนแอ เดินต่อไม่ได้ เผชิญหน้ากับสิ่งท้ายทายใหม่ๆ  
ไม่ได้
สรุป
 การท่ียุทธศาสตร์ที่ผ่านมาไม่สามารถเป็นกรอบคิด ทิศทางก้าวเดินประเทศ  
ร่วมไปกับรัฐธรรมนูญได้ทำาให้การแก้ปัญหาสำาคัญระดับชาติ การเผชิญกับส่ิงท้าทายใหม่ ๆ  
มีผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมจำากัด และมักไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนส่วนใหญ่นั้น  
สาเหตุหลักน่าจะเกิดจากการที่เรายังไปใช้วิธีคิด กระบวนการ/วิธีกำาหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ประเทศแบบเดิม ๆ ที่ ใช้มากว่า 60 ปี เมื่อยังนำามาใช้ในสถานการณ์  
ในสภาวะแวดล้อมปัจจุบัน จึงทำาให้ยุทธศาสตร์ประเทศจึงมีจุดอ่อน ข้อจำากัดดังกล่าว
 หากรัฐบาลนี้หรือรัฐบาลต่อ ๆ ไป มีความมุ่งมั่น มีความต้องการสร้างความ 
แตกต่างให้ประเทศก้าวเดินไปข้างหน้า เพื่อประโยชน์ประชาชนส่วนใหญ่ ดึงศรัทธา 
ความเชื่อมั่นของประชาชนให้กลับมาว่ารัฐบาลจะสามารถนำาประเทศไปข้างหน้า ก้าวข้าม 
อุปสรรคต่าง ๆ  ได้ ไม่ใช่แค่การโฆษณาชวนเชื่อ หรือแค่การพูดให้ดูดีดังที่ผ่านมา รัฐบาล 
ก็ควรพิจารณาหาทางแก้ไข หรือพยายามลดจุดอ่อน ข้อจำากัดสำาคัญ ๆ  ดังกล่าวให้ได้ก่อน  
ทำายุทธศาสตร์ให้เป็นยุทธศาสตร์ เพื่อให้สามารถรุกทางยุทธศาสตร์ได้ในทางปฏิบัติ ไม่ควร 
จะรีบกระโดดไปกำาหนดยุทธศาสตร์ประเทศโดยยังใช้วิธีคิด กระบวนการ/วิธีกำาหนด 
นโยบาย ยุทธศาสตร์ประเทศแบบเดิม ๆ หากเป็นเช่นนั้นผลลัพธ์ก็คงจะคาดเดาได้ว่า  
การแก้ปัญหาต่าง ๆ ของชาติ ก็คงจะวนไปวนมาฉุดรั้งประเทศเหมือนเดิม (หมายเหตุ  
หน่วยงานท่ีได้มีการศึกษาและตระหนักในจุดอ่อน ข้อจำากัดของยุทธศาสตร์ประเทศ
ที่อาจจะประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ก็คือ สภาความมั่นคงแห่งชาติ สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ (วสท.,ศศย.) หรืออาจจะประสานขอข้อมูลโดยตรงมาที่ศูนย์พัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติ สำาหรับประเทศกำาลังพัฒนา (ศพยช.) (โทร. 081 909 9834, 081 755 
2915) โดยเฉพาะข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของรายละเอียด จุดอ่อนของยุทธศาสตร์รวมทั้ง 
แนวทางแก้ไขลดจุดอ่อน ข้อจำากัดดังกล่าวท่ีได้มีการศึกษาและรวบรวมไว้แล้วอย่าง 
ต่อเนื่อง)

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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ส่วนที่	1	 สถานการณ์ทางความมั่นคงที่สำาคัญ	(เม.ย.	–	มิ.ย.59)

	 สถานการณ์ความมั่นคงภายในประเทศ

 1. ศูนย์อำานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) สรุปผลลดอุบัติเหตุสงกรานต์ปลอดภัย 7 วัน (11 – 17 เม.ย.59)  9

  เกิดอุบัติเหตุ 3,447 ครั้ง เสียชีวิตรวม 442 ราย บาดเจ็บ 3,656 คน 

 2. การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 9

 3. เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2559 10

 4. เลขา สศช. เผยผลสำารวจการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันจาก IMD ประเทศไทยดีขึ้น 2 อันดับ 11

 5.  นายกรัฐมนตรีเยือนสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมและกล่าวปาฐกถา 12

  ในการประชุม IISS Shangri-La Dialogue 15th Asia Security Summit 

 6. โครงสร้างภาษีที่ดินใหม่เริ่มใช้ ปี 2560 12

 7. การเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 13

 8. ไทยแพ้โหวตคาซัคสถาน ไม่ได้เป็นสมาชิกไม่ถาวรคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาต ิ 13

 9. สหรัฐยกระดับสถานการณ์ค้ามนุษย์ในไทยจาก Tier 3 ขึ้นเป็น Tier 2 Watch List   14

	 สถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศ

 1. AIIB จับมือ ADB ปล่อยเงินกู้สร้างทางหลวงปากีสถาน 15

 2. ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เยือนเวียดนาม กับแนวโน้มการยกเลิกมาตรการห้ามซื้อขายอาวุธ 15

 3. เหตุผล 8 ประการที่ฝ่าย “Brexit” ชนะประชามติในอังกฤษ 16

 4. ผู้ก่อการร้ายพลีชีพถล่มสนามบินอิสตัลบูล 17

 5. สหรัฐฯ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ซ้อมรบระบบป้องกันภัยขีปนาวุธเอจิส เป็นครั้งแรก 17

 6. โรดริโก ดูเตอร์เต สาบานตนเป็น ประธานาธิบดี คนที่ 16 ของฟิลิปปินส ์ 18

ส่วนที่	2	 เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง	(SSC	Focus)	และ
	 เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์	และความมั่นคงอาเซียน	(SSC	ASEAN	Focus)	(เม.ย.	–	มิ.ย.59)
 1. การปรับยุทธศาสตร์และนโยบายความมั่นคงของมหาอำานาจ กับ ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย 20

 2. ไทยมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติการของ IS 22

 3. กลไกความร่วมมือระหว่างประเทศด้้านความมั่นคงทางทะเล   24

 4. แนวทางการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (Strategic Communication : STRATCOM) ของกองทัพไทย 26

 5. Brexit : ทิศทาง โอกาส ทางเศรษฐกิจของไทย 28

 6. ประเทศไทยกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย ์ 30

 7. ญี่ปุ่นกับการสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถแก่ประเทศพันธมิตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ อินโด-แปซิฟิก 32

 8. ศาลประจำาอนุญาโตตุลาการ (PCA) : การแก้ไขปัญหาในทะเลจีนใต้ หรือปมขัดแย้งระลอกใหม่ ?  34

 9. ยุทธศาสตร์ Sino - GMS ของจีนกับความมั่นคงใน GMS 36

 10. ผลการประชุม IISS Shangri - La Dialogue, 15th Asia Security Summit ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 38

 11. เส้นทางคมนาคมไตรภาคี อินเดีย - เมียนมา - ไทย:  โอกาสของไทยจริงหรือ ? 40
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ส่วนที่	3	 ผลการปฏิบัติงานสำาคัญของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	(เม.ย.	–	มิ.ย.59)

	 1.	กิจกรรมการประชุม/สัมมนา/Workshop

  - 4 – 5 เม.ย.59 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดโครงการอบรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  42

   ประจำาปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  

  - 27 - 28 เม.ย.59 พลเอก สุภกิจ นุตสถิตย์ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม 42

   เชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา ครั้งที่ 4/2559 เรื่อง “ความท้าทายต่อการปรับทัศนคติของคนไทยต่อประเทศ

   เพื่อนบ้านในเชิงบวก” ระหว่างวันที่ 27– 28 เม.ย.59 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ราชบุรี ซึ่งจัดโดย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์

   สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยมี พลตรี จุมพล เฉลยถ้อย ผู้อำานวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการ

   ป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานในพิธีเปิด 

  - 12 พ.ค.59 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการ  43

   เรื่อง “บริบทและทิศทางการเสริมสร้างความมั่นคงร่วมในทะเลจีนใต้” ในงานสัปดาห์วิชาการความมั่นคง

   สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2559 ณ ห้อง 122 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

   สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เมื่อวันที่ 12 พ.ค.59 เวลา 08.30 - 12.00 น.

  - 12 พ.ค.59 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการ  43

   เรื่อง “การปฏิบัติการทางทหารร่วมของกองทัพไทยกับอาเซียนและประเทศคู่เจรจาตามกรอบ ADMM-Plus”

   ในงานสัปดาห์วิชาการความมั่นคง สปท. ประจำาปี 2559 ณ ห้อง 122 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

   สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เมื่อวันที่ 12 พ.ค.59 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

  - 24 - 27 พ.ค.59 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดกิจกรรม Unit School  43

   เพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษของกำาลังพล ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำาปี 2559

   ระหว่างวันที่ 24 - 27 พ.ค.59 ณ ห้องประชุม (2) ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ชั้น 2 

   ซึ่งในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดกิจกรรม โดย พลตรี จุมพล เฉลยถ้อย ผู้อำานวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์

   สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้มอบของที่ระลึก ถ่ายภาพร่วมกับวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรม 

  - 9 – 10 มิ.ย.59 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดการสัมมนาการปรับปรุงและประเมินผล  44

   การดำาเนินการ โครงการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา ระหว่างวันที่ 9 -10 มิ.ย.59 

   ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

  - 27 มิ.ย.59 พลโท สุรสิทธิ์ ถนัดทาง รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในการประชุมวิชาการ  44

   ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559 เรื่อง “บทบาทของการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ ต่อบริบทความมั่นคงในศตวรรษที่ 21”

   เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.59 จัดโดย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

   ณ ห้องศรีวรา เอ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ 

  - 29 - 30 มิ.ย.59 พลเอก สุภกิจ นุตสถิตย์ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานเปิด   44

   “การประชุมสัมมนาเครือข่ายทางวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน ประเทศไทย ประจำาปี 2559” 

   จัดโดย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในฐานะ ศูนย์วิจัยและคณะผู้เชี่ยวชาญอาเซียน

   (SSC ASEAN Reserch and Expert Centre : SAREC) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และแถลงผลงานทางวิชาการในรอบปี  

   ระหว่างสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน think tank ด้านอาเซียนในเครือข่าย 24 สถาบัน ระหว่างวันที่ 29 -30 มิ.ย.59  

   ณ โรงแรมซันทารา เวลเนส รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา 

	 2.	กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในประเทศ

  - 4 พ.ค.59 พลตรี จุมพล เฉลยถ้อย ผู้อำานวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมคณะฯ 45

   แลกเปล่ียนข้อมูลวิชาการและสร้างเครือข่าย กับสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 4 พ.ค.59 

   ณ ห้องประชุมพลโทพระยาศัลวิธานนิเทศ ชั้น 3 อาคาร วช.  

  - 1 ก.ค.59 พลตรี จุมพล เฉลยถ้อย ผู้อำานวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมคณะฯ  45

   ประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และรวบรวมข้อมูล ณ สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

   พร้อมด้วยเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ เมื่อวันที่ 1 ก.ค.59  



สารบัญ
	 3.	กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ

  - 10 เม.ย.59 พลตรี จุมพล เฉลยถ้อย ผู้อำานวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และคณะฯ 45 

   เดินทางไปประชุมและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ กับสถาบัน China Institute for International Strategic Studies (CIISS)

   ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (สปจ.) โดยมีผู้แทน CIISS ต้อนรับโดย MG (Retd) Zhao Ning, Vice Chairman, CIISS  

  - 12 เม.ย.59 พลตรี จุมพล เฉลยถ้อย ผู้อำานวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมคณะฯ  46

   ประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการกับหน่วยงาน China Institue of Contempory International Relations (CICIR) 

   ของ สปจ. โดยมี Mr.Ji Zhiye, President of CICIR ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็น ยุทธศาสตร์ของจีน

   ต่ออนุภูมิภาคลุ่มนำ้าโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) ประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการ ณ CIIS ของ สปจ.

   โดยม ีMr.Liu Qing, Acting Director Department for Asia Pacific Studies CIIS ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 

   ทางวิชาการ ในประเด็นนโยบายการต่างประเทศของจีนต่อมหาอำานาจ และนโยบายความมั่นคงทางทะเล  

  - 15 เม.ย.59 พลตรี จุมพล เฉลยถ้อย ผู้อำานวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมคณะฯ  46

   เดินทางเยี่ยมสำานักนายกเทศมนตรี นครคุนหมิง โดยมี Mr. Li Zhigong, รองนายกเทศมนตรีนครคุนหมิง มลฑลยูนนาน  

   ให้การต้อนรับ ณ Kunming Municipal People’s Government HQ : มีการสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

   พัฒนาตามยุทธศาสตร์ของ Greater Mekong Subregion (GMS) ในอนุภูมิภาคลุ่มนำ้าโขงสอดคล้องกับแผนการพัฒนา

   เศรษฐกิจ ฉบับที่ 13 ของจีนในส่วนที่มลฑลยูนานและนครคุนหมิงมีความเกี่ยวข้อง ณ นครคุนหมิง, สปจ.

  - 14 – 21 พ.ค.59 พลตรี จุมพล เฉลยถ้อย ผู้อำานวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมคณะฯ  46

   เดินทางไปสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง ณ Stragie Studies Institute (SSI), US Army War College, Carlisle, 

   Pennsylvania สหรัฐอเมริกา 

  - 24 พ.ค.59 คณะที่ปรึกษาทางการทหารสหรัฐฯ ประจำาประเทศไทย (JUSMAG-Thai) มาเยี่ยมเยือน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น  47

   เมื่อวันที่ 24 พ.ค.59 ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยมี พลตรี จุมพล เฉลยถ้อย ผู้อำานวยการ

   ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และคณะร่วมให้การต้อนรับ  

  - 27 พ.ค.59 พลตรี จุมพล เฉลยถ้อย ผู้อำานวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  47

   ให้การต้อนรับ Mrs. Nathalia Hoffmann ผอ.ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกลยุทธ์ฯ กห.ฝรั่งเศส 

   และ Lieutenant Colonel Nadia PTERCY ผชท.ทหารฝรั่งเศส/กรุงเทพ มาเยี่ยมเยือน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 

   เมื่อวันที่ 27 พ.ค.59 ณ ห้องรับรอง ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  

  - 29 พ.ค. - 2 มิ.ย.59 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดประชุมเครือข่ายสถาบันความมั่นคง  47

   ของชาติสมาชิกอาเซียน เรื่องบทบาทของศูนย์การแพทย์ทหารกับการส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์

   (Track ll Network of ASEAN Defence and Security Institutions : NADI Workshop on 

   “Contribution of ASEAN Center of Military Medicine (ACMM) to Enhance Human Security” 

   29 May - 2 June, 2016 at The Tide Resort Hotel, Chonburi, Thailand.)  

   ระหว่างวันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย.59 ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี



บทนํา

 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  
(ศศย.สปท.) เป็นหน่วยงานทางวิชาการของสถาบันวิชาการป้องกัน 
ประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ที่มีภารกิจหลักในการศึกษา 
เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมิน จัดทำาและเผยแพร่ข้อมูลทางยุทธศาสตร์
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและการป้องกันประเทศ เพื่อ
ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางในการปฏิบัต ิ
ต่อผู้บังคับบัญชา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนให้รับทราบ 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อกองทัพและประเทศชาติโดยรวม ในการ 
เตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่าง ๆ ให้พร้อมรับกับภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบได้
 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  
ประกอบด้วยหน่วยขึ้นตรงระดับกอง แบ่ง เป็น 4 หน่วย คือ  
กองสนับสนุน กองแผนและโครงการ กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์ 
และความมั่นคง กองภูมิภาคศึกษา ทำาหน้าที่ในการวางแผน อำานวยการ  
ประสานงาน ดำาเนินการ และกำากับดูแลงานด้านการศึกษาวิจัย
เ ก่ียวกับสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ชาติและ
ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ สถานการณ์ความมั่นคงทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพลังงาน 
และสิ่งแวดล้อมภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาค
และระดับโลก รวมทั้งการจัดประชุม การรวบรวมข้อมูล และจัดทำา 
เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับผู้บังคับบัญชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนได้รับทราบ ตลอดถึงการผลิต 
บุคลากรด้านความมั่นคงและยุทธศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาท่ี
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทั้งปวงให้กับข้าราชการในกระทรวงกลาโหม 
และพลเรือน โดยมีผลผลิตสำาคัญที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 6 ประเภท 

แบ่งออกเป็น งานวิจัย (research) เอกสารทางวิชาการ  
(working paper) เอกสารประเมินยุทธศาสตร์ (strategic  
review) เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี (case study) เอกสาร 
วิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง (SSC 
Focus) รวมทั้งเอกสารวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ และความมั่นคง 
อาเซียน (SSC ASEAN Focus) สำาหรับจุลสารศูนย์ศึกษา 
ยุทธศาสตร์	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศนี้	มีวัตถุประสงค ์
เพ่ือรวบรวมสถานการณ์ทางความมั่นคงต่าง ๆ รวมทั้ง
บทวิเคราะห์ เพื่อให้เห็นทิศทางความเปลี่ยนแปลงท่ีส่ง
ผลต่อความมั่นคงของชาติ อันจะเป็นประโยชน์สำาหรับ 
การติดตามและประเมินผลสถานการณ์ความมั่นคงต่อไป 
โดยในจุลสาร	ฉบับที่	3	(เมษายน – มิถุนายน 2559)	ได้แบ่ง 
เนื้อหาออกเป็น	3	ส่วน	ดังนี้	

 จากการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ได้ก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ทำาให้ปรากฏภัยคุกคามทั้งตามแบบ (Traditional Threats : T Ts) 
และภัยคุกคามไม่ตามแบบ (Non -Traditional Threats : NT Ts) ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น อาทิ การก่อการร้าย ยาเสพติด  
การค้ามนุษย์ ภัยคุกคามด้านระบาดวิทยา ภัยคุกคามด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนถึงภัยพิบัติธรรมชาติ โดยภัยคุกคามเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบ 
ต่อความมั่นคงของชาติในทุกด้านทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศยังได้เชื่อมโยงโลกไว้ด้วยกันทั้งหมด ทำาให้ช่องว่างของขอบเขตรัฐ 
ถูกหลอมจนยากที่จะแยกพรมแดนได้ชัดเจน เร่ืองภายในประเทศหนึ่งกลายเป็นมีผลกระทบต่อประเทศอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง จึงทำาให้
ปรากฏการณ์หรือปัญหาในที่ต่าง ๆ จึงไม่เป็นเพียงเรื่องเฉพาะภายในประเทศหนึ่งอีกต่อไป แต่กลายเป็นประเด็นร่วมกันของทั้งโลก  
ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงมิอาจหลีกหนีไปจากความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่กำาลังเกิดขึ้นในโลกไปได้ จึงต้องมีการปรับตัวให้พร้อมเผชิญหน้า 
กับความท้าทายรูปแบบใหม่ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อพลังอำานาจของชาติและความมั่นคงของประเทศ
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	 ส่วนที่ 1 สถานการณ์ทางความม่ันคงท่ีสำาคัญห้วง เม.ย. – มิ.ย.59 เป็นการรวบรวมข้อมูลและข่าวสาร ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
สถานการณ์แวดล้อมทางความมั่นคงทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ โดยสถานการณ์เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำาคัญ 
ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นทางความมั่นคงของไทย โดยในฉบับนี้ประกอบไปด้วย 16 สถานการณ์สำาคัญในห้วงเดือน เม.ย. – มิ.ย.59  
สถานการณ์ความม่ันคงภายในประเทศ	ได้แก่ (1) ศูนย์อำานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) สรุปผลลดอุบัติเหตุสงกรานต์
ปลอดภัย 7 วัน (11 – 17 เม.ย.59) เกิดอุบัติเหตุ 3,447 ครั้ง เสียชีวิตรวม 442 ราย บาดเจ็บ 3,656 คน (2) การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา (3) เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2559 (4) เลขา สศช. เผยผลสำารวจการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันจาก 
IMD ประเทศไทยดีข้ึน 2 อันดับ (5) นายกรัฐมนตรีเยือนสิงคโปร์เพ่ือเข้าร่วมและกล่าวปาฐกถาในการประชุม IISS Shangri-La Dialogue 
15th Asia Security Summit (6) โครงสร้างภาษีท่ีดินใหม่เร่ิมใช้ ปี 2560 (7) การเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนางออง 
ซาน ซู จี ท่ีปรึกษาแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (8) ไทยแพ้โหวตคาซัคสถาน ไม่ได้เป็นสมาชิกไม่ถาวรคณะมนตรีความม่ันคงแห่ง
สหประชาชาติ (9) สหรัฐยกระดับสถานการณ์ค้ามนุษย์ในไทยจาก Tier 3 ขึ้นเป็น Tier 2 Watch List สถานการณ์ความมั่นคงระหว่าง
ประเทศ	ได้แก่ (1) AIIB จับมือ ADB ปล่อยเงินกู้สร้างทางหลวงปากีสถาน (2) ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เยือนเวียดนาม กับแนวโน้มการยกเลิก
มาตรการห้ามซื้อขายอาวุธ (3) เหตุผล 8 ประการที่ฝ่าย “Brexit” ชนะประชามติในอังกฤษ (4) ผู้ก่อการร้ายพลีชีพถล่มสนามบินอิสตัลบูล 
(5) สหรัฐฯ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ซ้อมรบระบบป้องกันภัยขีปนาวุธเอจิส เป็นครั้งแรก (6) โรดริโก ดูเตอร์เต สาบานตนเป็น ประธานาธิบดี คนที่ 
16 ของฟิลิปปินส์

	 ส่วนที่ 2 เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง (SSC FOCUS) และเอกสารวิเคราะห์สถานการณ์
ยุทธศาสตร์และความมั่นคงอาเซียน (SSC ASEAN FOCUS) ห้วง เม.ย. – มิ.ย.59 เป็นการรวบรวมบทความวิเคราะห์สถานการณ์ 
ที่กำาลังเป็นประเด็นสำาคัญทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ และส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
ซึ่งได้จัดทำาและมีการเผยแพร่ทุก 2 สัปดาห์ โดยในฉบับนี้ประกอบไปด้วย 11บทความ ในห้วงเดือน เม.ย. - มิ.ย.59 ได้แก่ (1)  
การปรับยุทธศาสตร์และนโยบายความมั่นคงของมหาอำานาจ กับ ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย (2) ไทยมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนรูปแบบ
การปฏิบัติการของ IS (3) กลไกความร่วมมือระหว่างประเทศด้้านความมั่นคงทางทะเล (4) แนวทางการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (Strategic 
Communication : STRATCOM) ของกองทัพไทย (5) Brexit : ทิศทาง โอกาส ทางเศรษฐกิจของไทย (6) ประเทศไทยกับการแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ (7) ญี่ปุ่นกับการสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถแก่ประเทศพันธมิตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ อินโด-แปซิฟิก  
(8) ศาลประจำาอนุญาโตตุลาการ (PCA) : การแก้ไขปัญหาในทะเลจีนใต้ หรือปมขัดแย้งระลอกใหม่ ? (9) ยุทธศาสตร์ Sino - GMS  
ของจีนกับความมั่นคงใน GMS (10) ผลการประชุม IISS Shangri - La Dialogue, 15th Asia Security Summit ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
(11) เส้นทางคมนาคมไตรภาคี อินเดีย - เมียนมา - ไทย:  โอกาสของไทยจริงหรือ ?

	 สว่นท่ี 3 ผลการปฏบิตังิานสำาคญัของศนูยศ์กึษายทุธศาสตรห์ว้ง เม.ย. – ม.ิย.59 เปน็การรวบรวมผลการดำาเนนิงานสำาคญั 
ของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ อาทิ ผลสรุปการจัดประชุม/การสัมมนา ผลสรุป การสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ การแลกเปลี่ยน/ เยี่ยมเยือน 
ระหว่างหน่วยงานความมั่นคงทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น โดยในห้วงเดือน เม.ย. - มิ.ย.59 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
ได้มีการปฏิบัติที่สำาคัญ ได้แก่
	 1.	กิจกรรมการประชุม/สัมมนา/Workshop
  - 4 – 5 เม.ย.59 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดโครงการอบรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
ประจำาปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  
  - 27 - 28 เม.ย.59 พลเอก สุภกิจ นุตสถิตย์ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม 
เชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา คร้ังที่ 4/2559 เรื่อง “ความท้าทายต่อการปรับทัศนคติของคนไทยต่อประเทศเพ่ือนบ้าน 
ในเชิงบวก” ระหว่างวันที่ 27 –  28 เม.ย.59 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ราชบุรี ซึ่งจัดโดย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
โดยมี พลตรี จุมพล เฉลยถ้อย ผู้อำานวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน 
ในพิธีเปิด 
  - 12 พ.ค.59 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง “บริบท 
และทิศทางการเสริมสร้างความมั่นคงร่วมในทะเลจีนใต้” ในงานสัปดาห์วิชาการความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ คร้ังท่ี 1 
ประจำาปี 2559 ณ ห้อง 122 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เมื่อวันที่ 12 พ.ค.59 เวลา 08.30 - 12.00 น.
  - 12 พ.ค.59 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง “การปฏิบัติการ 
ทางทหารร่วมของกองทัพไทยกับอาเซียนและประเทศคู่เจรจาตามกรอบ ADMM-Plus” ในงานสัปดาห์วิชาการความมั่นคง สปท. ประจำาปี 
2559 ณ ห้อง 122 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เมื่อวันที่ 12 พ.ค.59 เวลา 13.00 – 16.00 น. 
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จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 6 ฉบับที่ 3  ( เมษายน – มิถุนายน 2559)
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บทนำา 

  - 24 -27 พ.ค.59 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการ 
ป้องกันประเทศ จัดกิจกรรม Unit School เพื่อการพัฒนาภาษา
อังกฤษของกำาลังพล ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกัน 
ประเทศ ประจำาปี 2559 ระหว่างวันที่ 24 -27 พ.ค.59 ณ ห้องประชุม 
(2) ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ชั้น 2 ซึ่ง 
ในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดกิจกรรม โดย พลตรี จุมพล เฉลยถ้อย  
ผู้อำานวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ได้มอบของที่ระลึก ถ่ายภาพร่วมกับวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรม 
  - 9 –10 มิ.ย.59 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการ 
ป้องกันประเทศ จัดการสัมมนาการปรับปรุงและประเมินผลการ 
ดำาเนินการ โครงการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา  
ระหว่างวันที่ 9 -10 มิ.ย.59 ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จ.กาญจนบุร ี
  - 27 มิ.ย.59 พลโท สุรสิทธิ์ ถนัดทาง รองผู้บัญชาการ
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในการประชุมวิชาการ  
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559 เรื่อง “บทบาทของการสื่อสาร 
ทางยุทธศาสตร์ ต่อบริบทความมั่นคงในศตวรรษที่ 21” เมื่อวันที่ 
27 มิ.ย.59 จัดโดย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ ณ ห้องศรีวรา เอ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ 
  - 29 -30 มิ.ย.59 พลเอก สุภกิจ นุตสถิตย์ ผู้บัญชาการ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานเปิด “การประชุมสัมมนา 
เครือข่ายทางวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน ประเทศไทย ประจำาปี 
2559” จัดโดย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
ในฐานะ ศูนย์วิจัยและคณะผู้เชี่ยวชาญอาเซียน (SSC ASEAN Reserch 
and Expert Centre : SAREC) เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้ และแถลง 
ผลงานทางวิชาการในรอบปี ระหว่างสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน  
think tank ด้านอาเซียนในเครือข่าย 24 สถาบัน ระหว่างวันที่ 29-30 
มิ.ย.59 ณ โรงแรมซันทารา เวลเนส รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา 
	 2.	 กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
ในประเทศ
  - 4 พ.ค.59 พลตรี จุมพล เฉลยถ้อย ผู้อำานวยการ 
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมคณะฯ  
แลกเปล่ียนข้อมูลวิชาการและสร้างเครือข่าย กับสำานักงาน 
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 4 พ.ค.59 ณ ห้องประชุม 
พลโทพระยาศัลวิธานนิเทศ ชั้น 3 อาคาร วช.  
  - 1 ก.ค.59 พลตรี จุมพล เฉลยถ้อย ผู้อำานวยการ 
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมคณะฯ 
ประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และรวบรวมข้อมูล ณ สำานักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  
พร้อมด้วยเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ 
เมื่อวันที่ 1 ก.ค.59  
	 3. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
กับต่างประเทศ
  - 10 เม.ย.59 พลตรี จุมพล เฉลยถ้อย ผู้อำานวยการ
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมคณะฯ  
เดินทางไปประชุมและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ กับสถาบัน China  
Institute for International Strategic Studies (CIISS) ณ กรุงปักกิ่ง  
สาธารณรัฐประชาชนจีน (สปจ.) โดยมีผู้แทน CIISS ต้อนรับโดย  
MG (Retd) Zhao Ning, Vice Chairman, CIISS

  - 12 เม.ย.59 พลตรี จุมพล เฉลยถ้อย ผู้อำานวยการ 
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมคณะฯ 
ประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการกับหน่วยงาน China  
Institue of Contempory International Relations (CICIR) ของ 
สปจ. โดยมี Mr.Ji Zhiye, President of CICIR ให้การต้อนรับและ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็น ยุทธศาสตร์ของจีนต่ออนุภูมิภาค 
ลุ่มนำ้าโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) ประชุมแลกเปลี่ยน 
ข้อคิดเห็นทางวิชาการ ณ CIIS ของ สปจ. โดยมี Mr.Liu Qing, Acting  
Director Department for Asia Pacific Studies CIIS ให้การ
ต้อนรับและแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นทางวิชาการ ในประเด็นนโยบาย 
การต่างประเทศของจีนต่อมหาอำานาจ และนโยบายความมั่นคง 
ทางทะเล 
  - 15 เม.ย.59 พลตรี จุมพล เฉลยถ้อย ผู้อำานวยการ 
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมคณะฯ  
เดินทางเย่ียมสำานักนายกเทศมนตรี นครคุนหมิง โดยมี Mr. Li Zhigong, 
รองนายกเทศมนตรีนครคุนหมิง มลฑลยูนนาน ให้การต้อนรับ  
ณ Kunming Municipal People’s Government HQ :  
มีการสนทนาแลกเปล่ียนข้อมูลเก่ียวกับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
ของ Greater Mekong Subregion (GMS) ในอนุภูมิภาคลุ่มนำ้าโขง
สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 13 ของจีนในส่วนที่
มลฑลยูนานและนครคุนหมิงมีความเก่ียวข้อง ณ นครคุนหมิง, สปจ. 
  - 14 – 21 พ.ค.59 พลตรี จุมพล เฉลยถ้อย ผู้อำานวยการ 
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมคณะฯ 
เดินทางไปสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง ณ Stragie Studies 
Institute (SSI), US Army War College, Carlisle, Pennsylvania 
สหรัฐอเมริกา 
  - 24 พ.ค.59 คณะที่ปรึกษาทางการทหารสหรัฐฯ 
ประจำาประเทศไทย (JUSMAG -Thai) มาเยี่ยมเยือน แลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็น เมื่อวันที่ 24 พ.ค.59 ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบัน 
วิชาการป้องกันประเทศ โดยมี พลตรี จุมพล เฉลยถ้อย ผู้อำานวยการ 
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และคณะ 
ร่วมให้การต้อนรับ 
  - 27 พ.ค.59 พลตรี จุมพล เฉลยถ้อย ผู้อำานวยการ 
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับ  
Mrs. Nathalia Hoffmann ผอ.ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ
กลยุทธ์ฯ กห.ฝรั่งเศส และ Lieutenant Colonel Nadia PTERCY  
ผชท.ทหารฝรั่งเศส/กรุงเทพ มาเยี่ยมเยือน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
เมื่อวันที่ 27 พ.ค.59 ณ ห้องรับรอง ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ 
  - 29 พ.ค. - 2 มิ.ย.59 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ จัดประชุมเครือข่ายสถาบันความมั่นคงของ
ชาติสมาชิกอาเซียน เรื่องบทบาทของศูนย์การแพทย์ทหารกับการ 
ส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ ( Track ll Network of ASEAN  
Defence and Security Institutions : NADI Workshop on  
“Contribution of ASEAN Center of Military Medicine  
(ACMM) to Enhance Human Security” 29 May - 2 June, 2016 
at The Tide Resort Hotel, Chonburi, Thailand.) ระหว่างวันที่  
29 พ.ค. - 2 มิ.ย.59 ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี



       19 เม.ย.59 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอ 
ของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้ 
บุคคลธรรมดา ดังนี้ 1) ปรับปรุงการหักค่าใช้จ่ายของเงินเดือน  
ค่าจ้าง ค่านายหน้า ฯลฯ อันเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40  
(1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร จากเดิมให้หักค่าใช้จ่าย 
เป็นการเหมาได้ร้อยละ 40 ของเงินได้แต่ไม่เกิน 60,000 บาท 
เป็นร้อยละ 50 ของเงินได้แต่ไม่เกิน 100,000 บาท 2) ปรับปรุง
การหักค่าใช้จ่ายของเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (3) แห่ง 
ประมวลรัษฎากร จากเดิมให้หักได้เฉพาะค่าแห่งลิขสิทธิ์โดยให้
หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 40 ของค่าแห่งลิขสิทธิ์แต ่
ไม่เกิน 60,000 บาท ขยายเพิ่มให้ ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์  

2.	การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สถานการณ์
ความมั่นคงภายในประเทศ

ส่วนที่ 1 
สถานการณท์างความม่ันคงที่สำาคัญ (เม.ย. – มิ.ย.59)
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จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 6 ฉบับที่ 3  ( เมษายน – มิถุนายน 2559)

  18 เม.ย.59 ศูนย์อำานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
ทางถนน ประจำาปี 2559 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนน รวม 7 วัน ( 11 – 17 เม.ย.59) เกิด 
อุบัติเหตุรวม 3,447 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 442 ราย ผู้บาดเจ็บ 
รวม 3,656 คน จังหวัดที่ ไม่มีผู้เสียชีวิต มี 4 จังหวัด ได้แก่  
ตราด ยะลา ระนอง และหนองบัวลำาภู จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุ
สะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 168 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิต 
สะสมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา 19 ราย	 
จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 175 คน	
สาเหตุที่ทำาให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุรา ร้อยละ	
34.09 ขับรถเร็วเกินกำาหนด ร้อยละ 32.93 ยานพาหนะ 
ที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 80.67  
รองลงมา รถปิคอัพ ร้อย
ละ 8.85 ส่วนใหญ่เกิดใน
เส้นทางตรง ร้อยละ 64.49 
บนถนนกรมทางหลวง ร้อย
ละ 37.86 ถนนใน อบต./
หมูบ้่าน ร้อยละ 36.12 ช่วง
เวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 
ได้แก่ ช่วงเวลา 16.01 – 

1.	ศูนย์อำานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	(ศปถ.)	สรุปผลลดอุบัติเหตุสงกรานต์ปลอดภัย	7	วัน	
	 (11	–	17	เม.ย.59)	เกิดอุบัติเหตุ	3,447	ครั้ง	เสียชีวิตรวม	442	ราย	บาดเจ็บ	3,656	คน

20.00 น. ร้อยละ 30.23 ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ 
อยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน ร้อยละ 52.28
  ทั้งนี้ ศปถ. ได้สั่งการให้จังหวัดศึกษาและวิเคราะห์ 
บทเรียนการดำาเนินงาน พร้อมนำาข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน 
มาวิเคราะห์หาสาเหตุ กำาหนดมาตรการแก้ไขปัญหาในมิติเชิง 
พ้ืนท่ี มุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดและ 
จริงจัง ควบคู่กับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทาง 
ถนนให้มีเอกภาพ รวมถึงให้หน่วยงานด้านคมนาคมวางระบบ 
โครงข่ายถนน ปรับปรุงแก้ไขจุดเส่ียง และส่ิงแวดล้อมริมทางให้ 
มีมาตรฐานความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรมจราจร ตลอดจน 
ส่งเสริมการปลูกฝัง “ความเป็นไทย สร้างวินัยจราจร” อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้สังคมไทยมีวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
อย่างยั่งยืน



หรือสิทธิอย่างอื่น สามารถหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 
50 ของเงินได้ดังกล่าวแต่ไม่เกิน 100,000 บาท 3) ปรับปรุง
การหักค่าลดหย่อน ดังนี้
(1)  ค่าลดหย่อนสำาหรับผู้มีเงินได้ จากเดิม 30,000 บาท เป็น  
60,000 บาท
(2)  ค่าลดหย่อนสำาหรับคู่สมรสของผู้มีเงินได้ จากเดิม 30,000  
บาท เป็น 60,000 บาท 
(3)  ค่าลดหย่อนบุตรจากเดิมคนละ 15,000 บาท และจำากัด
จำานวนไม่เกิน 3 คน เป็นคนละ 30,000 บาท โดยไม่จำากัด
จำานวนบุตร และยกเลิกค่าลดหย่อนการศึกษาบุตร (จากเดิมที่
ให้หักลดหย่อน 2,000 บาท/คน)
(4)  ในกรณีที่คู่สมรสต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ให้หักลดหย่อน 
รวมกันได้ไม่เกิน 120,000 บาท
(5)  กองมรดกเดิมให้หักลดหย่อนได้ 30,000 บาท เป็น 60,000 บาท 
(6)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล เดิมให้
หักลดหย่อนแก่หุ้นส่วนคนละ 30,000 บาท แต่รวมกันต้อง 
ไม่เกิน 60,000 บาท เป็นคนละ 60,000 บาท แต่รวมกันต้อง
ไม่เกิน 120,000 บาท

4) ปรับปรุงขั้นเงินได้ และบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
ทั้งนี้ การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำาหรับเงินได้สุทธิ 
150,000 บาทแรกยังคงสามารถใช้ต่อไปตามพระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่ 470) พ.ศ. 2551 5) ปรับปรุงเกณฑ์เงินได้พึงประเมิน 
ขั้นตำ่าที่ผู้มีเงินได้ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี โดยการ
ปรับปรุงดังกล่าวข้างต้น ให้ใช้บังคับสำาหรับเงินได้พึงประเมิน
ในปีภาษี 2560 เป็นต้นไป
 

ส่วนที่ 1 
สถานการณท์างความม่ันคงที่สำาคัญ (เม.ย. – มิ.ย.59)
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  16 พ.ค.59 ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อม 
ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการฯ และผู้บริหาร
สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ (สศช.) ที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศ (GDP) ในไตรมาสแรกของปี 2559 และแนวโน้มปี 
2559 ว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี	2559	ขยายตัว 
ร้อยละ 3.2 เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 2.8 ในไตรมาส 
ก่อนหน้า	และเป็นการขยายตัวในอัตราสูงสุดในรอบ	12	ไตรมาส	 
เมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรก 

ปี 2559 ขยายตัวจากไตรมาสสี่ปี 2558 ร้อยละ 0.9 (QoQ_SA)  
สูงขึ้นจากช่วงที่ผ่านมา โดยด้านการใช้จ่าย	การลงทุนภาครัฐ	 
และการส่งออก บริการท่องเท่ียวขยายตัวสูงเป็นปัจจัยสนับสนุน 
การขยายตัวที่สำาคัญ รวมทั้งการขยายตัวต่อเนื่องของการใช้จ่าย 
ภาคครัวเรือน ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการ 
ภาครัฐสำาหรับช่วยเหลือเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย การลงทุน 
ภาคเอกชนขยายตัวเร็วขึ้น โดยการใช้จ่ายภาคครัวเรือน ขยาย
ตัวร้อยละ 2.3 การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาล ขยายตัว 
ร้อยละ 8.0 รายจ่ายในการซื้อสินค้าและบริการขยายตัวร้อยละ  
10.0  ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณโดยรวมในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 8.3 โดยการลงทุนภาครัฐ ยังขยายตัวในอัตราสูงร้อยละ  
12.4 โดยที่การลงทุนภาครัฐบาลขยายตัวสูงถึงร้อยละ 16.2  
ด้านต่างประเทศ การส่งออกสินค้ามีมูลค่า 52,257 ล้าน 
ดอลลาร์ ลดลงร้อยละ 1.4 โดยที่ปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 1.1 แต่ราคาสินค้าส่งออกลดลงร้อยละ 2.4 สินค้า
ส่งออกท่ีขยายตัว เช่น รถยนต์นั่ง ข้าว และนำ้าตาล เป็นต้น 
สินค้าส่งออกที่ลดลง เช่น ยางพารา มันสำาปะหลัง ผลิตภัณฑ์ 
ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น การส่งออกไป 
ตลาดอาเซียน และออสเตรเลีย ขยายตัว แต่การส่งออกไปยัง
ตลาดสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน และ CLMV ลดลง และ 
ใน ด้านการผลิต ขยายตัวในเกือบทุกสาขา โดยเฉพาะสาขา 

3.	เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี	2559		



โรงแรมและภัตตาคาร และการก่อสร้างขยายตัวสูง การคมนาคม 
ขนส่ง และการค้าส่งค้าปลีก ขยายตัวในเกณฑ์ดี แต่สาขา 
เกษตรและอุตสาหกรรมยังลดลง อีกท้ังเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
ยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยที่อัตราการว่างงานยังตำ่าร้อยละ 1.0 อัตรา 
เงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยร้อยละ - 0.5 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 
585,060 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.6 ของ GDP 
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จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 6 ฉบับที่ 3  ( เมษายน – มิถุนายน 2559)

  31 พ.ค.59 ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร  
ทำาเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานฯ นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและในฐานะเลขานุการ 
คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ 
ประเทศ พร้อมด้วยนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานศูนย์เพื่อ
การพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน TMA (TMA Center  
for Competitiveness) และประธานคณะอนุกรรมการ 
ด้านการจัดการข้อมูลและสื่อสารประชาสัมพันธ์ กพข. ได้แถลง 

ถึงผลสำารวจการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันจาก 
World Competitiveness Center ของ International  
Institute for Management Development หรือ IMD  
สวิตเซอร์แลนด์ว่า จากภาพรวมในปีที่ผ่านมา ภาครัฐและ 
เอกชนได้ทำางานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา 
ตามยุทธศาสตร์ที่คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) ได้วางไว้ มีการตั้งคณะ 
อนุกรรมการชุดต่าง ๆ  มาร่วมกันขับเคล่ือน รวมท้ังได้มีการส่ือสาร 
ทำาความเข้าใจถึงบทบาทของทุกภาคส่วนท่ีเกิดข้ึนทำาให้เกิด 
ความร่วมมือและส่งผลให้อันดับความสามารถของประเทศไทย 
ดีขึ้น 2 อันดับมาเป็นอันดับที่ 28 ในปีนี้

  ทั้งนี้ ในปี 2559 ผลการจัดอันดับของไทยดีขึ้นทั้ง
โดยคะแนนและอันดับ ซึ่งคะแนนรวมในปีนี้เท่ากับ 74.681 
เปรียบเทียบกับ 69.786 ในปี 2558 และมีอันดับเลื่อนขึ้น
จาก 30 ในปี 2558 เป็นอันดับที่ 28 ในปี 2559 ขณะที่เมื่อ 
เปรียบเทียบกับ 5 ประเทศอาเซียนที่อยู่ ในการจัดอันดับนี้ 
ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซียแล้ว 
ไทยเป็นประเทศเดียวที่มีอันดับดีขึ้นในขณะที่ประเทศอื่น ๆ 
มีอันดับตำ่าลง 1 - 6 อันดับ สำาหรับการจัดอันดับฯ ของ IMD  
มีการพิจารณา 4 ด้าน คือ สภาวะเศรษฐกิจ (Economic  
Performance) ประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government  
Efficiency) ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business Efficiency)   
และโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ปรากฏว่า ปัจจัยที่
ทำาให้ไทยมีอันดับที่ดีที่สุดคือ สภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งอยู่ในอันดับ
ที่ 13 จาก 61 ประเทศเท่ากับเมื่อปี 2558

4.	เลขา	สศช.	เผยผลสำารวจการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันจาก	IMD	ประเทศไทยดีขึ้น	2	อันดับ



  3 มิ.ย.59 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
มีกำาหนดการเดินทางเยือนสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมและกล่าว
ปาฐกถาในการประชุม	IISS	Shangri-La	Dialogue	15th	Asia	 
Security	Summit ตามคำาเชิญของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ และ 
สถาบัน International Institute for Strategic Studies (IISS)  
ในโอกาสครบรอบ 15 ปีของการจัดการประชุมฯ ซึ่งเป็นครั้งแรก 
ที่รัฐบาลสิงคโปร์และสถาบัน IISS เชิญผู้นำาไทยกล่าวปาฐกถา
ในเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้ และเป็นเวทีด้านความมั่นคง 
แห่งเดียวในภูมิภาคที่มีทั้งผู้นำารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
และเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านความมั่นคงเข้าร่วม

5.	นายกรัฐมนตรีเยือนสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมและกล่าวปาฐกถาในการประชุม	
	 IISS	Shangri-La	Dialogue	15th	Asia	Security	Summit
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ส่วนที่ 1 
สถานการณท์างความม่ันคงที่สำาคัญ (เม.ย. – มิ.ย.59)

  ในโอกาสน้ี นายกรัฐมนตรีจะกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ 
เกี่ยวกับทัศนะของประเทศไทยต่อประเด็นความท้าทายทาง
ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก โดยหัวข้อของปาฐกถา
ดังกล่าวจะเป็นการกำาหนดทิศทางการหารือของการประชุม
ในวันต่อไป และจะกล่าวถึงแนวคิดของไทยเกี่ยวกับหลักความ 
มั่นคงว่า ความมั่นคงเป็นพื้นฐานของความเจริญรุ่งเรืองและ
เสถียรภาพ และความมั่นคงที่ยั่งยืนนั้นควรประกอบด้วยมิติ 
ด้านการทหารและการพัฒนาโดย ประเทศไทยยินดีแบ่งปัน 
    ประสบการณ์ของไทยด้านความมั่นคง 
    เพื่ อการพัฒนาและพร้อมที่ จะมี  
    บทบาทอย่างสร้างสรรค์เพ่ือเสริมสร้าง 
    ความมั่นคงที่ยั่งยืนในภูมิภาคต่อไป

นายกรัฐมนตรี เยือนสิงคโปร์
ตามคําเชิญของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์

ทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบันมากข้ึน รวมท้ังมีรายได้เพียงพอทีจ่ะนำามาใช้ใน 
การบริหารจัดการในเขตพื้นที่ของตน ก่อให้เกิดความเป็นธรรม 
กับผู้เสียภาษี ช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ  
ผลักดันให้เกิดการกระจายการถือครองท่ีดิน และช่วยลดความ
เหลื่อมลำ้าในการถือครองทรัพย์สินได้อีกทางหนึ่ง
  นายอภิศักด์ิ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลัง กล่าวว่า หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. 
ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ขั้นตอนต่อไปจะต้องส่งร่างกฎมาย 
ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจทานถ้อยคำาก่อนส่งร่างกฎหมาย 
ให้ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา คาดว่า 
จะมีผลบังคับใช้ในปี 2560 และหลังจาก พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้างมีผลบังคับใช้ จะทำาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีในปีแรกเพ่ิมขึ้น 38,318  
ล้านบาท ซึ่งรวมภาษีในปีแรกประมาณ 64,290 ล้านบาท  
(จากเดิมเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน - ภาษีบำารุงท้องที่ได้ 
26,000 ล้านบาท) อน่ึงการจัดเก็บภาษีท่ีเพ่ิมสูงน้ัน เน่ืองจากเดิม 
ที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่ได้เก็บภาษี และต่อไปภาษีที่ดินรกร้าง 
ว่างเปล่าจะปรับขึ้นทุก 3 ปี หากยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากท่ีดิน 

       7 มิ.ย.59 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่าง
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจะนำามาบังคับใช้ 
แทน พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475 และ พ.ร.บ. 
ภาษีบำารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอทั้งนี้ 
การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามร่างกฎหมายท่ีเสนอนั้น 
ไม่ใช่การเก็บภาษีใหม่ แต่เป็นการปรับปรุงการเก็บภาษีโรงเรือน 
และท่ีดิน และภาษีบำารุงท้องที่ตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สามารถจัดเก็บภาษี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพการณ์ 

6.	โครงสร้างภาษีที่ดินใหม่เริ่มใช้	ปี	2560	
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จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 6 ฉบับที่ 3  ( เมษายน – มิถุนายน 2559)

  28 มิ.ย.59 ในการลงคะแนนโหวตเลือกสมาชิกไม่ถาวร  
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations  
Security Council : UNSC) โดยจะเป็นการสมัครในที่นั่ง 
ของกลุ่มเอเชียสำาหรับวาระปี ค.ศ. 2017 – 2018 (1 มกราคม 
2560 – 31 ธันวาคม 2561) ณ ที่ประชุมสมัชชายูเอ็นใน 
นิวยอร์ก ไทยแพ้โหวตต่อคาซัคสถานในการลงคะแนนที่ต้อง 
ตัดสินกันถึง 2 รอบ ส่วนชาติอื่น ๆ ที่ได้นั่งเก้าอี้นี้ซึ่งมีระยะ 
เวลา 2 ปี ประกอบด้วย โบลิเวีย, เอธิโอเปีย และสวีเดน ขณะที่
เนเธอร์แลนด์ต้องไปชี้ชะตากับอิตาลีในการเบียดแย่งกันในอีก 
1 ที่นั่งที่เหลือ

8.	ไทยแพ้โหวตคาซัคสถาน	ไม่ได้เป็นสมาชิกไม่ถาวรคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

  ทั้งนี้ ได้กำาหนดบทเฉพาะกาลให้กฎหมายว่าด้วย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน กฎหมายว่าด้วยภาษีบำารุงท้องที่ และ
กฎหมายว่าด้วยการกำาหนดราคาปานกลางของที่ดินสำาหรับ 
การประเมินภาษีบำารุงท้องท่ีซึ่งถูกยกเลิกโดยร่างพระราช
บัญญัติฉบับนี้ ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป สำาหรับการจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและที่ดินและภาษีบำารุงท้องที่ที่ต้องเสียหรือพึงชำาระ 
หรือที่ค้างอยู่หรือที่ต้องคืนก่อนท่ีจะเริ่มมีการบังคับใช้การ 
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามร่างพระบัญญัติดังกล่าว  

  24 มิ.ย.59 นางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งสาธารณรัฐ 
แห่งสหภาพเมียนมา เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรี ในโอกาสการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็น 
ทางการ ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำาเนียบรัฐบาล
  นายกรัฐมนตรีพร้อมยืนยันความสัมพันธ์เมียนมากับ
ประเทศไทยเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิด ความมั่นคงและมั่งคั่งของ
เมียนมาคือความมั่นคงและมั่งคั่งของไทยด้วย และยำ้าว่าไทย 
พร้อมท่ีร่วมมือกับเมียนมาในทุกๆ ด้าน เพ่ือผลประโยชน์ร่วมกัน 
ของประชาชนทั้งสองประเทศ และการเดินทางมาเยือนไทย
ของนางออง ซานฯ ในครั้งนี้จะเป็นมิติใหม่ของความสัมพันธ์
ไทย – เมียนมา
  โดยได้มีการลงนามเอกสาร 3 ฉบับ ณ ตึกสันติไมตรี  
ทำาเนียบรัฐบาล ได้แก่ 1) ความตกลงว่าด้วยการข้ามแดน
ระหว่างไทยกับเมียนมา 2) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ 
ร่วมมือด้านแรงงาน 3) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน 
ซึ่งการลงนามเอกสารทั้ง 3 ฉบับ จะเป็นพื้นฐานสำาคัญในการ 
ส่งเสริมความเชื่อมโยงและความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง
สองประเทศต่อไป

7.	การเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนางออง	ซาน	ซู	จี	
	 ที่ปรึกษาแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
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ส่วนที่ 1 
สถานการณท์างความม่ันคงที่สำาคัญ (เม.ย. – มิ.ย.59)

  30 มิ.ย.59 กระทรวงการต่างประเทศได้เปิดเผยการ
รายงานประจำาปีเรื่อง สถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking 
in Persons (TIP) Report) ตามกฎหมายว่าด้วยการปกป้อง
เหยื่อการค้ามนุษย์ 2000 (Trafficking Victims Protection 
Act of 2000 หรือ TVPA) เพื่อรายงานต่อรัฐสภาสหรัฐ โดย 
เปรียบเทียบสถานการณ์การค้ามนุษย์ของทั่วโลกกับมาตรฐาน
ของสหรัฐและจัดลำาดับประเทศต่าง ๆ ออกเป็น 4 ระดับ

ระดับดีท่ีสุด	คือ	Tier	1 หมายถึง ประเทศท่ีดำาเนินการสอดคล้อง 
กับมาตรฐานขั้นตำ่าตามกฎหมายของสหรัฐ ในการป้องกันและ
บังคับใช้กฎหมายการต่อต้านการค้ามนุษย์

ระดับต่อมาคือ Tier 2 หมายถึง ประเทศที่มีการดำาเนินการยัง 
ไม่สอดคล้องกับกฎหมายของสหรัฐอเมริกา แต่ได้แสดงให้เห็น
ถึงความพยายามที่จะแก้ไขปัญหา

ระดับ	Tier	2	Watch	List หมายถึง ประเทศที่มีรายงานเหยื่อ
การค้ามนุษย์เพิ่มขึ้น หรือไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ารัฐบาลได้
พยายามต่อต้านการค้ามนุษย์

ระดับตำา่สุด	คือ	Tier	3	หมายถึงประเทศท่ีดำาเนินการไม่สอดคล้อง 
กับมาตรฐานขั้นตำ่าของกฎหมายสหรัฐอเมริกา และไม่มีความ
พยายามแก้ไขปัญหา 

รายงานข่าวเปิดเผยว่าการจัดอันดับ 2016 TIP Report นั้น
ได้จัดเก็บข้อมูลของทุกประเทศระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2015 
ถึง 31 มีนาคม 2016 จากแถลงการณ์ของกระทรวงการต่าง
ประเทศสหรัฐระบุด้วยว่า Tier 2 Watch List ยังถือว่าไทยอยู่
ในระดับมาตรฐานที่ตำ่าในปัญหาการค้ามนุษย์ หลังจากที่ไทย
อยู่ใน Tier 2 Watch List ในปี 2553 – 2556 และยกระดับ
ขึ้นเป็น Tier 2 ในปี 2557 – 2558 และกลับมาเป็น Tier 2  
Watch List ในปี 2559 โดยไทยยังต้องการการนำาของรัฐบาล
ในเรื่องการปราบปรามเพิ่มเติมที่การค้ามนุษย์ยังคงมีอยู่
จำานวนมาก รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายปราบปรามอย่างเข้มงวด  

โหวตเลือกคาซัคสถาน 138 เสียงส่งผลดังกล่าวทำาให้คาซัคสถาน 
คว้าเก้าอ้ีสมาชิกไม่ถาวรคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ 
ร่วมกับ โบลิเวีย, เอธิโอเปีย และสวีเดน ส่วนเนเธอร์แลนด์ต้อง
ไปชี้ชะตากับอิตาลีในการเบียดแย่งกันในอีก 1 ที่นั่งที่เหลือใน
รอบที่ 3 หลังจากรอบ 2 เนเธอร์แลนด์เอาชนะไป 125 เสียง
ต่อ 113 เสียง แต่คะแนนไม่ถึง 2 ใน 3 
  5 สมาชิก ไม่ถาวรคณะมนตรีความมั่ นคงแห่ ง 
สหประชาชาติที่ได้รับเลือกใหม่ จะเข้ามาทำางานร่วมกับ 5 ชาติ 
สมาชิกถาวรคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ 
ประกอบด้วย อังกฤษ, ฝรั่งเศส, จีน, รัสเซีย และสหรัฐฯ ส่วน 
อีก 5 ชาติสมาชิกไม่ถาวรที่เหลือ ได้แก่ อียิปต์, ญี่ปุ่น, เซเนกัล, 
ยูเครน และอุรุกวัย 

  ในรอบแรก คาซัคสถานได้คะแนนโหวตเหนือไทย ที่ 113 ต่อ 77 เสียง แต่ด้วยชาติเอเชียกลางมีคะแนนสนับสนุน 
ไม่ถึง 2 ใน 3 ตามท่ีกำาหนด ทำาให้ต้องเข้าสู่การลงคะแนนรอบสอง ซ่ึงผลท่ีออกมาคือ 193 ชาติสมาชิกท่ีของประชุมสหประชาชาติ 

9.	สหรัฐยกระดับสถานการณ์ค้ามนุษย์ในไทยจาก	Tier	3	ขึ้นเป็น	Tier	2	Watch	List		



ดำาเนินการก่อสร้างระเบียงเศรษฐกิจที่ประกอบด้วยโครงสร้าง 
ด้านพลังงานและด้านโครงสร้างพื้นฐานมากมาย ทั้งนี้ประมาณ
การกันว่ารวมแล้วจะมีมูลค่าสูงถึง 46,000 ล้านดอลลาร์

สถานการณ์
ความมั่นคงระหว่างประเทศ
1.	AIIB	จับมือ	ADB	ปล่อยเงินกู้สร้างทางหลวงปากีสถาน

2.	ประธานาธิบดีสหรัฐฯ	เยือนเวียดนาม	กับแนวโน้ม
	 การยกเลิกมาตรการห้ามซื้อขายอาวุธ

  3 พ.ค.59 ธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
เอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank : AIIB) 
ประกาศว่า หนึ่งในโครงการแรก ๆ ที่จะให้ความสนับสนุน 
ทางการเงิน ได้แก่ การก่อสร้างทางหลวงสายสำาคัญสายใหม่ 
ในปากีสถาน ซึ่งทางหลวงสาย เอ็ม 4 (M4) ที่มีความยาว 64 กม. 
เส้นน้ี จะเชื่อมต่อระหว่างเมืองชอร์กอด (Shorkot) กับเมือง
ข่านอีวัล (Khanewal) ในแคว้นปัญจาบของปากีสถาน
  โครงการน้ียังได้รับความสนับสนุนทางการเงินจาก 
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asia Development Bank : ADB) อีกด้วย  
โดยจะกลายเป็นโครงการแรกที่ธนาคารเฉพาะกิจทั้งสองแห่งนี ้
ให้ความสนับสนุนทางการเงินร่วมกัน ทั้งนี้ตามประกาศของ  
ADB และ AIIB ณ การประชุมของธนาคารพัฒนาเอเชียใน 
เยอรมนีเมื่อวันจันทร์ 2 พ.ค.59 โดย A IIB ได้เคยระบุว่า
โครงการทางหลวง เอ็ม4 คือโอกาสทางธุรกิจโอกาสแรกของตน 
  สำาหรับจีนกับปากีสถานนั้น ตลอดช่วงปีที่ผ่านมา 
ได้เช่ือมกระชับความผูกพันกันอย่างแนบแน่นเพิ่มขึ้นมาก โดย 

  22 พ.ค.59 ประธานาธิบดี บารัค โอบามา ได้เดินทาง 
เยือนเวียดนามเป็นเวลา 3 วัน โดยประเด็นที่ถูกจับตามอง 
มากที่สุด คือเรื่องการยกเลิกมาตรการห้ามซื้อขายอาวุธกับ 
เวียดนาม ซึ่งสหรัฐฯ ใช้มานานหลายสิบปี หลังจากการสิ้นสุด 
สงครามเวียดนาม โดยประธานาธิบดี โอบามา มีอำานาจสั่งยกเลิก 
มาตรการดังกล่าว โดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา 
สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ทางรัฐบาลสหรัฐฯ ต้องการเสียงสนับสนุน 
จากบุคคลสำาคัญผู้หนึ่งในรัฐสภาฯ นั้นคือ สว. จอห์น แม็คเคน 
จากพรรครีพับลิกัน ผู้ดำารงตำาแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ 
ด้านการทหารของวุฒิสภาสหรัฐฯ และวีรบุรุษจากสงคราม 
เวียดนาม 41 ปีหลั งการสิ้นสุดของสงครามเวียดนาม  
นักวิเคราะห์ชี้ว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ความสัมพันธ์ระหว่าง 
สหรัฐฯ กับเวียดนาม แนบแน่นที่สุดท่ามกลางเสียงเรียกร้อง 
จากรัฐบาลเวียดนามและกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ให้มีการ
ยกเลิกคำาสั่งห้ามซื้อขายอาวุธกับเวียดนาม
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จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 6 ฉบับที่ 3  ( เมษายน – มิถุนายน 2559)



  23 มิ.ย.59 ในการลงประชามติ ชาวอังกฤษเกินครึ่ง
ได้ประกาศความต้องการท่ีจะแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป  
(EU) โดยฝ่าย Brexit ชนะคิดเป็นร้อยละ 51.9 ต่อ 48.1  
ซ่ึงสำานักข่าวบีบีซีของอังกฤษก็ได้เสนอบทวิเคราะห์ เหตุผล 8	 
ประการที่ทำาให้ฝ่ายหนุนอำาลาสหภาพยุโรป	(Brexit)	มีชัยชนะ  
ดังนี้
	 	 1)	 ยิ่งน่ากลัว	ยิ่งต้องเสี่ยง	
   ชาวอังกฤษถูกเตือนซำ้าแล้วซำ้าเล่าว่าพวกเขาจะ 
ยากจนลง ถ้าไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรป แม้แต่ประธานาธิบดี บารัค  
โอบามา แห่งสหรัฐฯ ก็เข้ามาผสมโรงขู่ว่า สหราชอาณาจักร 
จะถูกดันลงไปอยู่ท้ายแถวในการทำาข้อตกลงการค้ากับอเมริกา 
โดยกลุ่มที่ ไม่เอาอียู (Leave) ระบุว่า คำาขู่เหล่านี้มาจากพวก
ชนชั้นสูงและมหาเศรษฐีที่ได้ประโยชน์จากการรั้งอังกฤษไว้ใน
สหภาพยุโรป และแม้แต่ฝ่ายโปรอียู (Remain) เองก็ยอมรับว่า  
นี่เป็นแคมเปญกระตุ้นความกลัว (Project Fear) ที่มากเกินเหตุ  
แต่ท้ายที่สุดคำาพูดข่มขู่เหล่านี้ก็ไม่เป็นผล และคนจำานวนมาก
ยังคงเชื่อว่า นี่คือการเสี่ยงที่คุ้มค่าสำาหรับอนาคตของพวกเขา
	 	 2)	 โหวต Leave เพ่ือเพ่ิมงบอุดหนุนสาธารณสุข	 
350	ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์
   ค่ายโหวต Leave โฆษณาว่า การอยู่นอกกลุ่มอีย ู
จะทำาให้ระบบสาธารณสุขของอังกฤษ (National Health Service) 
มีงบอุดหนุนเพิ่มขึ้นถึง 350 ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์ ซึ่งถือว่าเป็น
คำาโฆษณาชวนเชื่อที่มีพลัง เข้าใจง่าย และโดนใจคนอังกฤษ
หลายช่วงวัย
	 	 3)	 ปัญหาผู้อพยพเป็นเรื่องใหญ่
   ค่าย Leave อ้างว่า รัฐบาลอังกฤษจะไม่สามารถ 
ควบคุมจำานวนผู้อพยพ หากยังอยู่ในอียู และยังหยิบยกเรื่องที่ 
ตุรกีต้องการเข้าสหภาพยุโรปมาโน้มน้าวให้ประชาชนเห็น 
ความจำาเป็นที่อังกฤษจะต้องแยกตัว เพื่อทวงคืนสิทธิ์ในการ
กำาหนดนโยบายคนเข้าเมือง และรักษาอธิปไตยของชาติ
	 	 4)	 สังคมอังกฤษ	“ไม่ฟัง”	นายกฯ	อีกต่อไป
   การที่นายกรัฐมนตรี เดวิด คาเมรอน ประกาศหนุน 
ข้างฝ่าย Remain และถือว่าผลประชามติครั้งนี้เป็นตัวสะท้อน 
ความไว้วางใจจากประชาชน เท่ากับเอาอนาคตทางการเมือง
และชื่อเสียงส่วนตัวมาวางเดิมพัน

	 	 5)	 ความล้มเหลวของพรรคแรงงานในการเข้าถึง 
ฐานเสียง
   ส.ส.พรรคแรงงาน ซึ่งกว่า 90% ที่สนับสนุนค่าย 
Remain กลับคาดการณ์ความรู้สึกของประชาชนผิดไป ทั้งนี้ 
หากฝ่าย Remain ต้องการชนะประชามติ ก็จะต้องเข้าถึง 
ฐานเสียงของพรรคแรงงานฝ่ายค้านให้ได้
	 	 6)	 บทบาทของ โบริส จอห์นสัน และ ไมเคิลโกฟ 
   สองนักการเมืองดังที่หนุนให้อังกฤษแยกตัวจาก
อียูอย่างสุดตัวนี้ ถือว่ามีอิทธิพลอย่างสูงในการระดมเสียง
ชาวอังกฤษให้เทมาทางฝ่าย Leave นอกจากสองคนนี้ ก็ยังมี  
ไนเจลฟาราจ หัวหน้าพรรคยูเคอินดิเพนเดนต์ (UKIP) ซึ่งมี
จุดยืนต่อต้านความเป็นยุโรปอยู่แล้ว คอยหนุนฐานเสียงของตน 
ให้ไปโหวตสนับสนุนค่าย Leave อีกแรงหนึ่ง
	 	 7)	 คะแนนจากผู้สูงอายุ
   ปฏิเสธไม่ ได้ว่า ชัยชนะของค่ายโหวต Leave  
คราวน้ีเกิดจากแรงหนุนของกลุ่มผู้สูงวัยเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะ 
ในภูมิภาคทางใต้ ตะวันตกเฉียงใต้ กลาง และตะวันออกเฉียง
เหนือของอังกฤษ นอกจากน้ี ยังมีงานวิจัยซ่ึงระบุว่า ค่าย Leave  
ได้คะแนนนิยมจากชาวอังกฤษที่อายุ 55 ปีขึ้นไป มากกว่า 
กลุ่มที่อายุน้อยกว่า และผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อายุ 65 ปีขึ้นไป  
ราว 3 ใน 5 ตอบว่า พวกเขาต้องการให้อังกฤษออกจากอียู
	 	 8)	 ความรู้สึกแปลกแยกระหว่างอังกฤษและยุโรป 
   ความสัมพันธ์ระหว่างสหราชอาณาจักรและยุโรป
นั้น ไม่เคยง่ายดายหรือราบรื่นมาตั้งแต่ต้นแล้ว อังกฤษใช้เวลา
ตัดสินใจหลายปีกว่าจะยอมเข้าร่วมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ 
ยุโรป (EEC) ในปี 1973 และเมื่อมีโอกาสที่จะทำาประชามติ 
คร้ังแรกในปี 1975 ชาวอังกฤษก็โหวตหนุน EEC เกินคร่ึงมาเพียง 
นิดหน่อย และนั่นก็เพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
บางประการ นับแต่นั้นเป็นต้นมา คนอังกฤษจำานวนไม่น้อย
เปลี่ยนจากอาการสองจิตสองใจมาเป็นความรู้สึกต่อต้านยุโรป
อย่างเต็มที่ และนักการเมืองรวมถึงสื่ออังกฤษส่วนใหญ่ก็แสดง
ความไม่เชื่อมั่นต่ออนาคตของชาติภายใต้สหภาพยุโรป

3.	เหตุผล	8	ประการ
	 ที่ฝ่าย	“Brexit”	ชนะประชามติในอังกฤษ

ส่วนที่ 1 
สถานการณท์างความม่ันคงที่สำาคัญ (เม.ย. – มิ.ย.59)

1616



17

จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 6 ฉบับที่ 3  ( เมษายน – มิถุนายน 2559)

  28 มิ.ย.59 ผู้ก่อการร้ายได้เปิดฉากกราดยิงใส่ประชาชน 
ก่อนจุดระเบิดฆ่าตัวตายบริเวณทางเข้าของสนามบินนานาชาติ
ในกรุงอิสตันบูลของประเทศตุรกี ทำาให้มีผู้เสียชีวิต 41 รายและ 
บาดเจ็บ 239 ราย โดยเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นที่สนามบินอตาเติร์ก  
ในนครอิสตันบูล รายงานข่าวแจ้งว่าเกิดเหตุระเบิดฆ่าตัวตาย  
3 ครั้ง รวมถึงมีการยิงต่อสู้กัน ภายในสนามบิน ซึ่งเป็นเมือง
ท่องเที่ยวและเมืองธุรกิจหลักของตุรกี โดยผู้ก่อเหตุรายหนึ่ง
แต่งกายในชุดสีดำา เปิดฉากยิงใส่ประชาชนที่หน้าทางเข้าสนาม 
บินด้วยปืนอาก้า เม่ือตำารวจมาถึงได้ยิงปืนใส่คนร้ายและดวลปืน 
อยู่ครู่หน่ึงก่อนคนร้ายได้จุดชนวนระเบิด ท่ามกลางความแตกต่ืน 
เสียขวัญของผู้โดยสารในสนามบิน

  อย่างไรก็ดียังไม่มีกลุ่มใดออกมารับว่าเป็นผู้ลงมือ แต่
ระเบิดหลายคร้ังที่ผ่านมาในตุรกี เป็นฝีมือของกลุ่มแบ่งแยก 
ดินแดนชาวเคิร์ด (TAK) และกองกำาลังรัฐอิสลาม (ISIS) ภายหลัง 
ที่ตุรกีอนุญาตให้กองกำาลังผสมภายใต้การนำาของสหรัฐใช้เป็น
ฐานสำาหรับ บินไปถล่มฐานที่มั่นของไอเอสในอิรักและซีเรีย

4.	ผู้ก่อการร้ายพลีชีพถล่มสนามบินอิสตัลบูล

5.	สหรัฐฯ	เกาหลีใต	้ญี่ปุ่น	ซ้อมรบระบบป้องกันภัยขีปนาวุธเอจิส	เป็นครั้งแรก
  29 มิ.ย.59 สหรัฐฯ เกาหลีใต้ ญี่ ปุ่น เริ่มการซ้อมรบป้องกัน 
ขีปนาวุธจากเกาหลีเหนือเป็นครั้งแรกนอกชายฝั่งรัฐฮาวาย ซึ่งการซ้อม 
รวมไปถึงปฏิบัติการติดตามขีปนาวุธทดสอบระบบต่อต้านขีปนาวุธเอจิส 
(The Aegis Anti-Missile Systems) ที่ทั้ง 3 ประเทศใช้ป้องกันประเทศ 
หลังจากเปียงยางได้ท้าทายประชาคมโลกด้วยการทดสอบขีปนาวุธพิสัย
กลาง 2 ลูกซ้อนในวันเดียวกันในสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่ามกลางเสียงประณาม
จากทั่วโลก
  การซ้อมรบทางทะเลต่อต้านขีปนาวุธคร้ังน้ีมีความสำาคัญกับ 2 ชาติ  
เช่น ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้เป็นอย่างมาก ซึ่งต่างยังคงอยู่ในระหว่างความ 
สัมพันธ์ทางการฑูตท่ีเย็นชา และดังน้ันในการฝึกคร้ังน้ี นอกจากท่ีจะซ้อมรบ 
ป้องกันภัยขีปนาวุธเกาหลีเหนือแล้วยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้โดยมีสหรัฐฯ เป็นกาวใจให้แน่นแฟ้นอีกด้วย
  ด้านกระทรวงต่างประเทศเกาหลีเหนือได้ออกแถลงการณ์โจมตี 
การฝึกซ้อมรบระหว่างสหรัฐฯ เกาหลีใต้และญี่ปุ่น โดยชี้ว่าเป็นการยั่วยุ 
ทางทหารอีกครั้งที่มีสหรัฐฯ เป็นผู้อยู่เบ้ืองหลัง และยังกล่าวข่มขู่ต่อว่า  
ทางเปียงยางจะใช้ยุทธศาสตร์โจมตีก่อนด้วยการใช้อาวุธนิวเคลียร์เล่นงาน
หากจำาเป็น นอกจากนี้เกาหลีใต้และสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระหว่างการเจรจา 
ในการติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัย (Terminal High Attitude  
Area Defense: THAAD) ของสหรัฐฯ ในดินแดนเกาหลีใต้ ที่ทั้งจีนและ
รัสเซียต่างมองว่าเป็นภัยคุกคามประเทศ



6.	โรดริโก	ดูเตอร์เต	
	 สาบานตนเป็น	ประธานาธิบดี	คนที่	16	ของฟิลิปปินส์
  30 มิ.ย.59 นายโรดริโก ดูเตอร์เต นายกเทศมนตรีจาก 

เมืองดาเวา เข้าพิธีสาบานตนรับตำาแหน่งประธานาธิบดีคนท่ี 16  

ของฟิลิปปินส์ โดยยืนยันจะกวาดล้างอาชญากรรมให้หมดไป 

จากประเทศ และสนับสนุนให้ตำารวจใช้มาตรการรุนแรงต่อ 

ผู้ต้องสงสัย แต่ขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะเป็นประธานาธิบดี 

ผู้สร้างเอกภาพ และทำางานรับใช้ประชาชนทุกกลุ่ม โดยดูเตอร์เต 

ได้หันหลังให้กับธรรมเนียมของผู้นำาฟิลปปินส์คนก่อนๆ ซึ่ง 

มักจะข้ึนปราศรัยต่อหน้าฝูงชนจำานวนมาก โดยเลือกท่ีจะกล่าว 

คำาสาบานตนต่อหน้าผู้ฟังเพียงไม่ก่ีคนภายในทำาเนียบมาลากันยัง  

พร้อมเตือนว่าในช่วงเวลา 6 ปี ข้างหน้าอาจไม่ใช่เวลาท่ีราบร่ืนนัก 

  ดูเตอร์เตยืนยันว่า รัฐบาลของเขาจะมุ่งกวาดล้าง

อาชญากรรมอย่างไม่ลดละและต่อเนื่อง โดยคำานึงถึงขอบเขต

ของกฎหมาย พร้อมเตือนให้นักสิทธิมนุษยชนและนักวิจารณ์

ท้ังหลายในรัฐสภาเคารพเสียงของประชาชนที่เลือกเขาขึ้นมา 

โดยอดีตพ่อเมืองรายนี้ประกาศจะใช้มาตรการที่ดุดันแข็งกร้าว

เพ่ือกวาดล้างอาชญากรรมให้หมดไปจากฟิลิปปินส์ นอกจากนี ้

ยังสนับสนุนให้ประชาชนท่ัวไปสังหารผู้ท่ีต้องสงสัยเป็นอาชญากร  

และยังมีแผนประกาศเคอร์ฟิวห้ามเยาวชนออกไปเดินเที่ยวเตร่

เพียงลำาพังตามคำ่าคืน และห้ามจำาหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

หลังเวลา 24.00 น. เป็นต้นไป

  นอกจากคำาขู่ปราบปรามอาชญากรรมที่สร้างความ 

อกสั่นขวัญแขวน ดูเตอร์เต ก็ยังให้สัญญาว่าจะปฏิรูปบ้านเมือง

อีกหลายด้าน หนึ่งในนั้นคือการเปลี่ยนระบบการปกครองแบบ 

รวมศูนย์ไปเป็นระบบสหพันธรัฐ โดยจะมีการจัดตั้งรัฐใหม่ ๆ  

ซึ่งมีอำานาจปกครองตนเองเพิ่มขึ้น และมีสิทธิ์สงวนรายได้ 

ส่วนใหญ่ไว้ภายในรัฐของตนเอง อย่างไรก็ตาม การจะทำาเช่นน้ีได้ 

ต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญขนานใหญ่

ส่วนที่ 1 
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ฉบับที่ 11/59  (1 - 30 เม.ย.59)

ส่วนที่ 2 
เอกสารวเิคราะหส์ถานการณย์ุทธศาสตรแ์ละความม่ันคง (SSC FOCUS) (เม.ย. - มิ.ย.59)

20

การปรับยุทธศาสตร์และนโยบายความม่ันคง
ของมหาอํานาจ กับ ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย

	 สถานการณ์ด้านความมั่นคงของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วหลากหลายในปัจจุบัน	 มีผลกระทบกับทุกประเทศ	 และ	
เชื่อมโยงกับทุกภูมิภาคอย่างไม่อาจปฏิเสธได้	 ทุกประเทศที่เกี่ยวข้องต่างต้องติดตามสถานการณ์	 ปรับบทบาทท่าที	 กําหนดนโยบาย	
ภายในประเทศและต่างประเทศ	เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อสถานการณ์	โดยมุ่งผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนของ	
ตนเป็นหลัก	สําหรับประเทศมหาอํานาจการปรับยุทธศาสตร์ฯ	นอกจากเพื่อตอบสนองผลประโยชน์ของตนแล้ว	ยังต้องสนับสนุนต่อ	
การขยายบทบาทและความเป็นผู้นําของตนในภูมิภาคต่างๆ	ทั่วโลกอีกด้วย

  เมื่อช่วงต้นปี 2015 สหรัฐฯ ได้ออกยุทธศาสตร์ความมั่นคง
ฉบับใหม่ (The 2015 National Security Strategy) ที่มุ่งส่งเสริม 
บทบาทการเป็นมหาอำานาจของตน และมุ่งสร้างความมั่นคงกับ 
พันธมิตรท่ัวโลกในกรอบความม่ันคงร่วมกัน ตามยุทธศาสตร์น้ีสหรัฐฯ  
จะคงรักษาความแข็งแกร่งกับพันธมิตรที่มีอยู่เดิม สร้างเสถียรภาพ
และสันติภาพในพื้นที่ขัดแย้ง ขยายบทบาททางเศรษฐกิจและความ
ม่ันคงในภูมิภาคต่างๆ และมุ่งให้ความสำาคัญกับเอเชียและแปซิฟิก 
(Pivot to Asia) ยิ่งขึ้น
  และต่อมาในปลายปี 2015 มหาอำานาจในภูมิภาคเอเชีย
อย่างจีนก็ได้มีการปรับท่าทีและยุทธศาสตร์ของประเทศอย่าง 
รอบด้านครั้งใหญ่ในรอบ 30 ปี ตามแนวคิดการปฏิรูปเชิงลึกที่
ครอบคลุม (Comprehensively Deepening Reform) ตามมาด้วย
แผนการปฏิรูปกองทัพจีน 2020 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ค.ศ.2016-2020)

	 	 สหรัฐฯ	กับยุทธศาสตร์ความมั่นคงฉบับใหม	่(The	2015  
National	Security	Strategy)
  สหรัฐฯ ออกยุทธศาสตร์ความมั่นคงฉบับใหม่เมื่อ ก.พ.58 
เพื่อปรับบทบาทด้านความมั่นคงของตนในเวทีโลก ซึ่งยุทธศาสตร์น้ี 

ในการธำารงบทบาทนา (leading Roles) และรักษาความเป็นผู้นำา
ของสหรัฐฯ ในด้านต่าง ๆ สนองตอบต่อสหรัฐฯ ดังนี้

	 	 สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ สหรัฐฯ มองว่าสภาวะ 
แวดล้อมทางยุทธศาสตร์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป กระทบต่อความมั่นคง 
ของสหรัฐฯ ซึ่งมีบางประเทศได้กระทำาการในลักษณะท่ีคุกคามความ
มั่นคงระหว่างประเทศและผลประโยชน์ของสหรัฐฯ อาทิ การใช้กำาลัง 
ทหารล่วงลำ้าอธิปไตยของรัฐอื่นโดยรัสเซีย โครงการอาวุธนิวเคลียร์ 
ของอิหร่านและเกาหลีเหนือ การสนับสนุนการก่อการร้ายของอิหร่าน  
และภาวะของจีนที่เพิ่มความตึงเครียดในภูมิภาค เป็นต้น โดยสหรัฐฯ  
จะรักษาความแข็งแกร่งกับพันธมิตรในยุโรป สร้างเสถียรภาพและ
สันติภาพในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ขยายบทบาทใน
แอฟริกา และมุ่งสร้างสมดุลอำานาจในเอเชียและแปซิฟิก...

  สภาวะแวดล้อมทางการทหาร แม้สหรัฐฯ ยังคงเป็น 
ประเทศท่ีมีความม่ันคงทางทหารสูงสุด แต่เทคโนโลยีใหม่ได้เพ่ิม 
ขีดความสามารถทางทหารของรัฐและองค์กรสุดโต่งนิยมความรุนแรง
ด้วยเช่นกัน ทำาให้เกิดการ ช่วงชิงความได้เปรียบทางการทหารและ
ทรัพยากร ในรูปแบบของความขัดแย้ง เช่น 1) ความขัดแย้งระหว่างรัฐ  
2) ความขัดแย้งที่มิใช่รัฐ และ 3) ความขัดแย้งแบบผสม ซึ่งความขัดแย้ง 
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ระหว่างรัฐจะลดลงเรื่อย ๆ แต่ความขัดแย้งที่มิใช่รัฐ และแบบผสมจะเพิ่ม
และทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น
 ยุทธศาสตร์การทหารเชิงบูรณาการของสหรัฐฯ สหรัฐฯ ยังคง  
มุ่งปกป้องผลประโยชน์ของชาติ การอยู่รอดของประเทศ การป้องกัน 
การบุกรุกดินแดนสหรัฐฯ การสนับสนุนระบบเศรษฐกิจโลก การเสริม 
ศักยภาพของพันธมิตรสหรัฐฯ การคุ้มครองพลเมืองสหรัฐฯ ในต่างประเทศ  
และการปกป้องค่านิยมของสหรัฐฯ

จีน	 กับการปฏิรูปเชิงลึกที่ครอบคลุม	 (Comprehensively	
Deepening	Reform)
 จีนภายใต้การนำาของ นายสี จิ้นผิง ผู้นาจีนคนใหม่ ได้ปรับ
ท่าทีของตนและปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่สุดในรอบ 30 ปี ภายใต้แผน  
“การปฏิรูปเชิงลึกที่ครอบคลุม” (Comprehensively Deepening	
Reform) ซึ่งรัฐบาลจีน ตั้งเป้าไว้ 15 เรื่อง 60 ภารกิจ ครอบคลุมทั้งด้าน
ของเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการป้องกันประเทศ ด้วยการปรับ 
ยุทธศาสตร์และวางนโยบายต่างๆ ตอบสนองต่อการปฏิรูปประเทศข้างต้น  
อาทิ
	 การปฏิรูปทางการทหาร	:	แผนปฏิรูปกองทัพจีน	(Modernization  
Plan : Vision 2020) เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ ความทันสมัย ความ 
แข็งแกร่ง การควบคุมที่มีประสิทธิภาพ มีเป้าหมาย คือ การสร้างหน่วยรบ 
ที่ดีที่สุด และได้ปรับยุทธศาสตร์ทหารจากเดิมที่มุ่งเน้น “เชิงรับ” ไปเป็น 
รูปแบบ “เชิงรุก” โดยให้นำ้าหนักกับความมั่นคงทางทะเล (Maritime  
Security) เป็นสำาคัญ
	 การปฏิรูปประเทศในทุกมิต	ิ:	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	 
ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2559 - 2563) ซ่ึงจะช้ีนำาการพัฒนาของจีนใน 5 ปี 
ข้างหน้า ด้วยการกำาหนดทิศทางการปฏิรูปและการพัฒนาประเทศอย่าง
รอบด้าน โดยเฉพาะ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

การปรับยุทธศาสตร์และนโยบายความมั่นคงของมหาอำานาจ กับ	 
ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย
 ตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงใหม่ปี 2015 ของสหรัฐฯ มุ่งให้
ความสำาคัญกับภูมิภาคเอเชีย เนื่องจากสหรัฐฯ มองว่าภูมิภาคนี้จะเติบโต
อย่างรวดเร็ว ขณะที่ภูมิภาคนี้จะมีพลวัตรด้านความมั่นคงอย่างมาก การ 
แข่งขันแย่งชิงผลประโยชน์ทางทะเล การครอบครองและอ้างสิทธิ์ในทะเล  
เส้นทางการเดินเรือสากล ความตึงเครียดในแต่ละอนุภูมิภาคของเอเชีย  
ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาความขัดแย้งได้ง่าย อีกทั้งการเติบโตของมหา 
อำานาจในภูมิภาคอย่างจีนทำาให้สหรัฐฯ มุ่งท่ีจะขยายบทบาทของตนและจัด 
สมดุลของตนในภูมิภาคใหม่ด้วยการกระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรเดิม 
ในภูมิภาคและสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับอาเซียน (ASEAN) ในกรอบ
ต่างๆ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ ความมั่นคง อีกทั้งจัดวางความสัมพันธ์
กับจีนบนพื้นฐานของคุณค่า บรรทัดฐาน และกฎหมายระหว่างประเทศ
ร่วมกัน
 ขณะที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจีนฉบับที่ 13 และ
แผนการปฏิรูปกองทัพจีน ปี 2020 มีความเชื่อมโยง และสนับสนุนต่อ 
การสร้างความ แข็งแกร่งและขยายบทบาทการเป็นมหาอำานาจของจีน 
ในภูมิภาค ในทุกมิติไปพร้อมๆ กัน ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  
การเมืองระหว่างประเทศ และด้านการป้องกันประเทศ การปฏิรูป 

กองทัพของจีนตามแนวทางเชิงรุก การให้ความสำาคัญกับความมั่นคงทาง 
ทะเล ตลอดจนการโต้แย้งในพื้นที่ อ้างสิทธ์ิที่ยังไม่ชัดเจนระหว่างจีนกับ 
ประเทศคู่พิพาท
 ปัจจุบันทะเลจีนใต้กำาลังมีปัญหาข้อพิพาทในการอ้างกรรมสิทธิ์ 
ในพื้นที่ดังกล่าวของหลายฝ่าย ซึ่งมหาอำานาจทั้งสหรัฐฯ และจีนให้ความ
สำาคัญและต้องการรักษาบทบาทและผลประโยชน์ของตนไว้อย่างเต็มที่  
สหรัฐฯ มีความกังวลต่อการแสดงออกเพื่ออ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้
ของประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะ การเดินเรือผ่านทะเลจีนใต้และทะเลจีน 
ตะวันออก ว่าจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ในภูมิภาคนี้ 
ทั้งในด้านการเป็นคู่แข่ง และเป็นภัยต่อเสถียรภาพความมั่นคง รวมทั้ง
เรื่องเศรษฐกิจเสรีนิยมประชาธิปไตย สิทธิมนุษย์ชน และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ  
สหรัฐฯ สนับสนุนนโยบายที่ส่งเสริมเสรีภาพและเสถียรภาพการเดินเรือ 
ในน่านนำา้ดังกล่าว อีกท้ังเรียกร้องการแก้ปัญหาแบบพหุภาคี อย่างไรก็ตาม  
ก็ได้เพิ่มบทบาททางการทหารด้วยการจัดส่งกองกำาลัง ทางเรือเข้ามา
เคล่ือนไหวในพื้นที่ พร้อมทั้งขยายบทบาทในภูมิภาค (Pivot to Asia) 
มากยิ่งขึ้น ขณะที่จีนก็ดำาเนินยุทธศาสตร์ทางการทหารใน เชิงรุกและ 
ให้ความสำาคัญต่อความมั่นคงทางทะเล จากประเด็นดังกล่าวนี้ ส่งผลให้ 
หลายประเทศในภูมิภาคมีความกังวลและก่อให้เกิดความตึงเครียด 
ด้านความมั่นคงตามมาด้วยการแข่งขันกันด้านการทหาร อย่างไรก็ตาม
จีนได้ดำาเนินนโยบายต่างประเทศในลักษณะของการสร้างความร่วมมือ 
กับประเทศในภูมิภาคทางเศรษฐกิจ การค้า และการเมืองระหว่างประเทศ  
เพื่อลดความหวาดระแวง แสวงหาความร่วมมือและพันธมิตรเพิ่มมากขึ้น 
ตามแนวคิดครอบครัวเดียวกัน

บททิ้งท้าย
 การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมหาอำานาจท้ังสอง 
ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า ทั้งจีนและสหรัฐฯต้องการสร้างความยอมรับ 
ในฐานะผู้นำาในภูมิภาคด้วยการสร้างความร่วมมือกับประเทศต่างๆ และ 
ส่งเสริมความร่วมมือที่มีอยู่กับพันธมิตรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยมีพื้นฐาน  
แนวคิดการวางยุทธศาสตร์ ปัจจัยและสภาพแวดล้อมของตน อาจมีท้ัง 
ความสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกัน ซ่ึงมีผลต่อการปรับท่าทีในสถานการณ์ 
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละอนุภูมิภาค โดยเฉพาะในกรณีข้อพิพาททะเลจีนใต้ 
 สำาหรับประเทศไทยแล้ว ไทยเป็นประเทศพันธมิตรที่ดีกับทั้งจีน 
และสหรัฐฯ มาอย่างยาวนาน ซ่ึงแม้ในปัจจุบันน้ีความสัมพันธ์ทางการเมือง 
ระหว่างประเทศระหว่างไทยกับสหรัฐฯ จะชะลอตัวลง แต่ก็มีแนวโน้มดีขึ้น 
ในอนาคต ซ่ึงไทยต้องรักษาบทบาทที่ดีน้ีไว้และไม่เข้าไปอยู่ในท่ามกลาง 
ความขัดแย้งของมหาอำานาจ สำาหรับการอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ทะเลจีนใต้ 
ระหว่างหลายประเทศที่เกี่ยวข้องนั้น ไทยมิได้เป็นคู่พิพาทในกรณีดังกล่าว  
จึงควรมีบทบาทสนับสนุนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยหลักสันติวิธีใน
กรอบกฎหมายระหว่างประเทศอย่างสร้างสรรค์ซึ่งไทยยึดถือตลอดมา...

อ้างอิง 
1) https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/02/06/fact- 
 sheet-2015-national-security-strategy
2) www.senate.go.th/pdf/chaina_economic_plan.pdf
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ฉบับที่ 12/59  (1 - 16 พ.ค.59)

ส่วนที่ 2 
เอกสารวิเคราะหส์ถานการณย์ุทธศาสตรแ์ละความม่ันคง (SSC FOCUS) (เม.ย. – มิ.ย.59)

ไทยมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติการของ IS

 ที่ ผ่ านมา I S ได้สร้ างภาพลักษณ์ความรุนแรง สู่

ประชาคมโลกโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการ 

เผยแพร่รวมทั้งเข้าควบคุมพื้นที่ยึดครองในซีเรียและอิรัก 

ด้วยวิธีการโหดร้ายทำาให้ในที่สุดกองกำาลังผสมซึ่งนำาโดยสหรัฐฯ  

ได้ประกาศปฏิบัติการต่อต้าน IS สำานักข่าวกรองกลาง (CIA) 

ของสหรัฐฯ ประเมินว่า IS มีกำาลังนักรบมากกว่า 30,000 คน 

ในจำานวนนี้มากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นนักรบจากชาติตะวันตก ปัจจัย 

ที่สำาคัญ ที่ทำาให้กลุ่ม IS เข้มแข็งมากคือ การหาเงินทุนได้อย่าง 

ไม่ขาดสาย นอกจากการยึดครองบ่อนำ้ามันและลักลอบจำาหน่าย

ในตลาดมืดผ่านตุรกี กลุ่ม IS ยังหาเงินจากการรีดไถชาวบ้าน

และนักธุรกิจท้องถิ่น รวมทั้งได้รับเงินบริจาคจากนักธุรกิจชาว

มุสลิมวะฮาบีย์ทั่วโลกด้วย

การก่อการร้ายนอกพื้นที่ควบคุมของ	IS
 ปฏิบัติการก่อการร้ายในกรุงปารีส ฝรั่งเศส (13 พ.ย.58) 

และกรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย (14 ม.ค.59) ที่ผ่านมาซึ่งทำาให้มี 

ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำานวนมาก นอกจากเป็นเครื่องบ่งชี้ถึง

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติการ (modus operandi) ใน 

พื้นที่นอกการควบคุมของ กลุ่ม IS (Islamic State) ยังสะท้อน 

ถึงจุดอ่อนด้านการประสานงานแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวกรอง

เกี่ยวกับการต่อต้านการก่อการร้ายของประเทศเป่าหมายที่ 

ถูกโจมตีด้วย สำาหรับไทยมีเมืองสำาคัญหลายเมืองที่อาจตกเป็น 

เป้าหมายการโจมตีของผู้ก่อการร้าย ซ่ึงหน่วยงานด้านความม่ันคง 

ควรให้ความสนใจเพิ่มมาตรการระวังป้องกัน

	 กลุ่มนักรบญิฮัด	(Jihadist	Group)	ที่ควบคุมพื้นที่ภาคเหนือของอิรักและซีเรียซึ่งประกาศ	เมื่อมิถุนายน	2557	ให้
เรียกชื่อตัวเองว่ารัฐอิสลาม	 (Islamic	 State-IS)1	 เป็นขบวนการมุสลิมอาหรับ-สุหนี่	 ซึ่งลุกขึ้นมาต่อต้านการรุกรานของ
สหรัฐฯ	และผู้นําชีอะฮ์ในอิรักและซีเรียทั้งนี้ในช่วงต้นกรกฎาคม	2557	กลุ่ม	IS	ได้ประกาศจัดตั้งรัฐคอลีฟะห	์(Caliphate)	
หรือ	“กาหลิบ”	(รูปแบบการปกครองหลังยุคศาสดามุฮัมหมัด)	โดยมีนาย	Abu	Bakr	al-Baghdadi	เป็นผู้นํา	การประกาศ
จัดตั้งรัฐคอลีฟะห์ดังกล่าวแม้ถูกประณามอย่างรุนแรงจากฝ่ายชีอะฮ์และโลกมุสลิมบางส่วน แต่ก็มีกลุ่มกบฏหลายกลุ่มจาก
ตะวันออกกลาง	แอฟริกาใต้	และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกาศสวามิภักดิ์กับ	IS

 1เดิมใช้ชื่อกองกำาลังรัฐอิสลามแห่งอิรักและซีเรีย (Islamic State of Iraq and Syria- ISIS) หรือกองกำาลังรัฐอิสลามแห่งอิรักและเลแวนท์  
(The Islamic State of The Iraq and Levant-ISIL) คำาว่า Levant หมายถึงเขตแดนในบริเวณที่ตั้งของซีเรียและดินแดนใกล้เคียงโดยเฉพาะเขตแดน 
ด้านตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สำาหรับซีเรียมีชื่อ ในภาษาอาหรับว่า al-Sham กองกำาลังนี้ยังมีชื่อเรียกในภาษาอารบิคว่า Al - Dawla Al - 
slamiya fi al - Iraq wa al - Shamบางครั้งใช้ชื่อย่อว่า “Daesh” หรือ “Da’ish”
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จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 6 ฉบับที่ 3  ( เมษายน – มิถุนายน 2559)

 การโจมตีของ IS โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงปารีสมี 
ความคล้ายคลึงกับรูปแบบการโจมตีเมืองมุมไบ อินเดียเมื่อ
ปี 2551 ทั้งการคัดเลือกเป้าหมาย จำานวนผู้ปฏิบัติการ และ 
ผลกระทบ กล่าวคือผู้ก่อการร้ายจำานวนอย่างน้อย 10 คน  
(จัดทีมคล้ายชุดปฏิบัติการพิเศษ)  พร้อมอาวุธปืน AK 47 รวมทั้ง 
มือระเบิดพลีชีพโจมตีเป้าหมาย
 เป้าหมายร้านอาหาร คาเฟ่ และศูนย์กลางแหล่งบันเทิง 
ที่คัดเลือกไว้ เพื่อให้เกิดการเสียชีวิตจำานวนมากและสร้าง 
ผลกระทบอย่างสูง การโจมตีเมืองมุมไบมีผู้เสียชีวิต 164 คน 
ส่วนกรุงปารีส มีผู้เสียชีวิต 130 คน บาดเจ็บ 352 คน
 สนง.ตำารวจสากลภาคพื้นยุโรป (EUROPOL) ระบุใน 
เอกสารผลการประชุมเครือข่ายการตอบโต้ขั้นต้น (First  
Response Network) ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านต่อต้าน
การก่อการร้ายของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเมื่อ 30 พ.ย. - 1  
ธ.ค.58 ว่า IS ได้พัฒนาการควบคุมสั่งการปฏิบัติการในต่าง
ประเทศ โดยอาจใช้สมาชิกปฏิบัติการในท้องถิ่นที่ผ่านการฝึก
ทางยุทธวิธีจากซีเรีย อย่างไรก็ดี ยังไม่มีหลักฐานเป็นรูปธรรม
ที่แสดงว่าผู้ก่อการร้ายลักลอบเดินทางเข้ายุโรปโดยอาศัยการ
แอบแฝงในกลุ่มผู้อพยพ
 กลุ่ม IS มีขีดความสามารถชักชวนชาวต่างชาติให้
เข้าร่วมเป็นสมาชิกได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่จำาเป็นต้องผ่าน
กระบวนการบ่มเพาะความรุนแรงท้ังนี้ กลุ่มเยาวชนมีโอกาสถูก 
ชักชวนและปลูกฝังความรุนแรงได้รวดเร็วกว่าผู้ใหญ่ ผู้ถูกจับกุม 
เพราะการเข้าร่วมหรือแสดงเจตนาจะเข้าร่วมกลุ่ม IS จำานวน 
น้อยกว่าครึ่งของทั้งหมด มีความรู้เกี่ยวกับศาสนาของตนเองดี
และเป็นกลุ่มที่เปราะบางต่อการตีความคัมภีร์อัล-กุรอ่าน ตาม 
แนวทางของ IS และในจำานวนนักรบต่างชาติท้ังหมดของ IS  
ร้อยละ 20 เป็นผู้มีปัญหาทางจิตก่อนเข้าร่วมกับ IS และ ร้อยละ 
80 มีประวัติก่ออาชญากรรมขั้นลหุโทษจนถึงขั้นร้ายแรง

การแสวงประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ	(ICT)
 สมาชิก IS ใช้อินเตอร์เนตและสื่อสังคมออนไลน์เป็น
เครื่องมือสื่อสาร จัดหาอาวุธ เอกสารปลอมและบริการต่างๆ  
เช่น WhatsApp Skype และ Viber ส่วน Facebook VKA 
และ Twitter ถูกใช้เป็นที่รวมกลุ่มเฉพาะสมาชิกที่ได้รับเชิญและ 
สื่อสารกันด้วยรหัสลับ รวมทั้งใช้โปรแกรม TOR (The Onion  
Router) และ VPN (Virtual Private Network) ปกปิดร่องรอย/ 
หลีกเลี่ยงการตรวจจับของ จนท. หน่วยข่าวกรองและบังคับใช้
กฎหมาย

 การปรับเปล่ียนกลยุทธ์การก่อการร้ายในต่างประเทศ
ของกลุ่ม IS โดยมอบหมายให้สมาชิกในท้องถิ่นของประเทศ 
เป้าหมายเป็นผู้ตัดสินใจและคัดเลือกเป้าโจมตีแบบเลือกสุ่มด้วย 
วิธีการซับซ้อน (Sophisticated) และไม่ซับซ้อน (Unsophisticated)  
ต่อเป้าหมายที่มีการระวังป้องกันตำ่า (Soft Target) และเป้าหมาย 
ที่มีการระวังป้องกันสูง (Hard Target) อาจเกิดขึ้นอีก ในอนาคต 
อันใกล้หากหน่วยงานความมั่นคงไม่มีข่าวกรองที่เชื่อถือได้เกี่ยว
กับความตั้งใจ (intention) รวมทั้งกิจกรรม ความเคลื่อนไหว
ของผู้ก่อการร้าย อาจทำาให้เกิดความยากลำาบากในการคาด 
ทำานายล่วงหน้าถึงรูปแบบ เวลา และสถานที่ที่เป็นเป้าหมาย
ของผู้ก่อการร้ายต่อไป

ข้อเสนอแนะแนวทางการรับมือภัยคุกคามแบบใหม่
 แม้ยังไม่ปรากฏสิ่งบอกเหตุเกี่ยวกับความเคลื่อนไหว
ของกลุ่ม IS หรือกลุ่มก่อการร้ายที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก IS  
รวมทั้งกลุ่มหัวรุนแรงคลั่งศาสนาลัทธิสุดโต่งในไทย แต่การ 
ดำาเนินนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนทำาให้เมืองสำาคัญต่างๆ ของไทย มีความ 
เปราะบางและอาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงเป็นวงกว้าง  
ด้วยการกระทำาของผู้ก่อการร้ายแบบไม่แยกแยะเป่าหมาย
 แนวทางปฏิบัติหน่วยงานด้านความมั่นคงน่าจะให้
ความสำาคัญกับงานข่าวกรองในการรักษาความปลอดภัยเพื่อ 
ต่อต้านการก่อการร้าย โดยเชื่อมโยงเครือข่ายกล้องวงจรปิด 
ของเอกชนใช้เครือข่ายอาสาสมัครช่วยเป็นหูเป็นตา มีมาตรการ
ระบุถิ่นที่อยู่และพฤติกรรมของพลเมืองประเทศคู่ขัดแย้งที่ 
เข้ามาอาศัยในท้องถิ่นรวมทั้งมีมาตรการควบคุมสถานที่เก็บ
รักษาจำาหน่ายวัตถุระเบิด สารเคมีที่อาจถูกนำามาใช้ประกอบ
เป็นระเบิดแสวงเครื่อง
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ฉบับที่ 13/59  (16 - 31 พ.ค.59)

กลไกความร่วมมือระหว่างประเทศด้้านความม่ันคงทางทะเล

ส่วนที่ 2 
เอกสารวิเคราะหส์ถานการณย์ุทธศาสตรแ์ละความม่ันคง (SSC FOCUS) (เม.ย. – มิ.ย.59)

กลไกความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคงทางทะเล

ความเป็นมา
 ความม่ันคงทางทะเลมีความสำาคัญต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็น 
อย่างย่ิง เน่ืองจากเป็นเส้นทางการเดินเรือ (Sea Lane of Communication: 
SLOC) ท่ีสำาคัญ และเป็นแหล่งการทำาประมง รวมถึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
ใต้ทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งนี้ ภัยคุกคามความมั่นคงทางทะเลที่ 
นานาประเทศต่างให้ความสำาคัญในปัจจุบัน เช่น การกระทำาอันเป็นโจรสลัด 
การปล้นสะดมเรือสินค้า และการลักลอบค้าส่ิงผิดกฎหมาย รวมถึงการ 
ประมงผิดกฎหมาย ซ่ึงภัยคุกคามเหล่าน้ีได้นำามาสู่ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ เพ่ือเป็นกลไกในการต่อต้านและป้องกันภัยคุกคามทางทะเล 
ในระดับนานาชาติ และกฎหมายทางทะเลท่ีเก่ียวข้อง

กลไกป้องกันภัยคุกคามความมั่นคงทางทะเล
 องค์การสหประชาชาติได้จัดการประชุมเก่ียวกับการร่างกฎหมาย
ระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายทะเล (United Nations Convention 
on the Law of the Sea) ท้ังส้ิน 3 คร้ัง คือ ค.ศ. 1958, 1960 และ  
1973 - 82 เพ่ือสร้างข้อบังคับและมาตรการในการใช้ทะเล โดยยึดหลัก 
ความเป็นธรรมและจารีตประเพณีเป็นหลักใหญ่ ซ่ึงกฎหมายทางทะเล
ฉบับสำาคัญท่ีมีหลายประเทศได้เข้าเป็นภาคี คือ อนุสัญญาสหประชาชาติ 
ว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (United Nations Convention on 
the Law of the Sea 1982: UNCLOS) ที่กำาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยว
กับสิทธิ หน้าที่ และเขตอำานาจของรัฐเกี่ยวกับการใช้ทะเลของประเทศ
สมาชิกในน่านนำ ้าอาณาเขตต่างๆ ทั ้งในทะเลหลวง และน่านนำ ้า
อาณาเขตของประเทศสมาชิก เขตเศรษฐกิจจำาเพาะ และไหล่ทวีป  

รวมท้ังกำาหนดหลักการท่ัวไปเก่ียวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
จากทะเล ทรัพยากรท่ีมีชีวิต ทรัพยากรจากผิวดินและใต้ดิน ซ่ึง UNCLOS 
ถือเป็นกฎหมายหลักท่ีใช้ในการกำากับดูแลการใช้ทะเลและทรัพยากร 
ทางทะเลทุกๆ ด้าน โดยมีผลบังคับใช้เม่ือ 16 พ.ย.19941 ปัจจุบันมี 
ประเทศภาคี 167 ประเทศ เช่น ออสเตรเลีย จีน อินโดนีเซีย และมี  
14 ประเทศที่ยังไม่ได้ให้สัตยาบัน เช่น อิหร่าน เกาหลีเหนือ ซึ่งไทยได้
ลงนามแล้วเมื่อ 10 ธ.ค.1982 และให้สัตยาบัน เมื่อ 15 พ.ค.20112 

ในขณะที่สหรัฐฯ ยังไม่ได้เข้าเป็นภาคีและให้สัตยาบันในอนุสัญญา 
ดังกล่าวฯ
 นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในการขนส่ง 
ทางทะเล มีองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime 
Organization: IMO) ทำาหน้าท่ีในการดูแลจัดระเบียบและสร้างมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับการรักษา/ ใช้ประโยชน์ทางทะเล ความปลอดภัย และ
กลไก ในการรักษาความปลอดภัยของการเดินเรือสินค้าในระดับ
นานาชาติ รวมทั้งท่าเรือโดยมีกฎหมายสำาคัญ เช่น
 - อนุสัญญาเพื่อการปราบปรามการกระทำาอันมิชอบต่อ
ความปลอดภัยในการเดินเรือ (Convention for the Suppression 
of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigations 
1988: SUA Convention)
 - ประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือ
และท่าเรือระหว่างประเทศ (International Ship and Port Facilities 
Security Code: ISPS Code)

	 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.1982	(United	Nations	Convention	on	the	Law	of	the	Sea	1982:	
UNCLOS)	 เป็นกลไกความร่วมมือทางทะเลระหว่างประเทศที่กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธ	ิ หน้าที่	 และเขตอํานาจของรัฐเกี่ยวกับ
การใช้ทะเลของประเทศสมาชิกในน่านนํ้าอาณาเขตต่างๆ	นอกจากนั้น	ยังมีกลไกอื่นๆ	ทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคีที่ถูกนํามาใช้
ในการป้องกันภัยคุกคามทางทะเล	 และการจัดระเบียบเพื่อใช้ทรัพยากรทางทะเลร่วมกัน	 เช่น	 SOLAS,	 SUA	 Convention	 รวมถึง	
ADMM,	ARF	ทั้งนี	้ในอนาคตอาจมีแนวโน้มจัดตั้งองค์กรทางทะเลในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกัน	ดังนั้น	ประเทศไทย
ควรมีการทบทวนโครงสร้างองค์กรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	เพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
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จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 6 ฉบับที่ 3  ( เมษายน – มิถุนายน 2559)

 - อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตทาง
ทะเล (International Convention for the Safety of Life at Sea: 
SOLAS) มีข้ึนหลังจากเหตุการณ์เรือไททานิคล่มในปี ค.ศ.1912 
 กฎหมายท้ัง 4 ฉบับ มีแนวคิดหลักเพ่ือป้องกันภัยคุกคามทางทะเล 
และป้องกันภัยจากการก่อการร้าย การกระทำาอันเป็นโจรสลัด หรือการ 
กระทำาอ่ืนใดอันอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการขนส่งทางทะเล  
รวมถึงเพ่ือให้ม่ันใจว่าเรือขนส่งและท่าเรือมีการรักษาความปลอดภัยอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม จึงให้มีการตรวจค้นและการยับย้ังการกระทำาท่ี
เป็นภัยคุกคามต่อความม่ันคง (detect and deter acts that threaten  
security)3 นอกจากน้ี ยังมีกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีสนับสนุนความม่ันคงทางทะเล 
เช่น จรรยาบรรณในการทำาประมงอย่างรับผิดชอบ (Code of Conduct 
for Responsible Fishing) แผนปฏิบัติการระหว่างประเทศในการป้องกัน 
ปราบปราม ทำาให้หมดไป ซ่ึงการทำาประมงท่ีผิดกฎหมาย การไม่รายงาน
และการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ (International Plan of Action to  
Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated 
Fishing: IPOA - IUU Fishing)4 และอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ.ศ. 2535 (Convention on Biological Diversity: CBD) 
เป็นต้น

บทวิเคราะห์
กรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
 ภัยคุกคามความม่ันคงทางทะเลท่ีสำาคัญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
เช่น การกระทำาอันเปนโจรสลัด การปล้นเรือสินค้า และการลักลอบ 
ทำาประมงผิดกฎหมาย เป็นต้น จากรายงานของสภาหอการค้านานาชาติ  
(International Chamber of Commerce: ICC) และสำานักงานทาง
ทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Bureau: IMB) พบว่า 
บริเวณช่องแคบมะละกามีปัญหาโจรสลัดและการปล้นเรือสินค้าโดย 
ปี 2015 มีการปล้นสะดมเรือถึง 54 ครั้ง5 ทั้งนี้ ในส่วนของอาเซียนก ็
ตอบสนองต่อความม่ันคงทางทะเลของโลก และมีมาตรการต่างๆ สนับสนุน 
เช่น ในประชาคมการเมืองและความม่ันคงมีกรอบความร่วมมือของ ADMM 
และ ADMM Plus ซึ่งปีนี้ (2016) บรูไนและนิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพหลัก
ร่วมกัน และมี ASEAN Maritime Forum ภายใต้กรอบของ ASEAN 
Regional Forum (ARF) ซึ่งมีการรับรองแผนการดำาเนินงานแล้วใน
การประชุมครั้งที่ 18 เมื่อเดือน ก.ค. 20116 รวมถึงมีการจัดตั้งข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างภูมิภาคด้านการต่อต้านโจรสลัดและการปล้นสะดม
กองเรือด้วยอาวุธในเอเชีย (Regional Cooperation Agreement on 
Combating Piracy and Armed Robbery against ships in Asia: 
ReCAAP) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านโจรสลัดรวมกันในระดับ
รัฐบาล นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือ MALSINDO ซึ่งเป็นการลาดตระเวน
บริเวณช่องแคบมะละการ่วมกันของ 3 ประเทศ คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
และสิงคโปร์ รวมถึงไทยที่ได้เข้าร่วมในการลาดตระเวนร่วมในการฝึก 
Malacca Strait Patrols Information Sharing Exercise ด้วย

ประเทศไทยกับบทบาทด้านความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค
 เอเชียแปซิฟิกเป็นจุดยุทธศาสตร์ความม่ันคงทางทะเล ซ่ึงมีความ 
พยายามในการจัดระเบียบการใช้ทรัพยากรทางทะเลและสร้างความม่ันคง 
ทางทะเลร่วมกัน ในขณะท่ีไทยมีหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบตามพ้ืนท่ี 
เขตอำานาจปฏิบัติการในการรักษากฎหมาย อาทิ กองทัพเรือ กรมประมง 
และกรมทรัพยากรฯ ซ่ึงกองทัพเรือมีหน้าท่ีรับผิดชอบหลักต้ังแต่ทะเล 

อาณาเขตจนถึงทะเลหลวงภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมาย
ภายในประเทศ มี “ศูนย์ประสานงานการรักษาผลประโยชน์ทางทะเล 
แห่งชาติ หรือ ศรชล.” (Thailand maritime Enforcement Coordinating 
Center: THAI-MECC) ท่ีมีหน้าท่ีป้องกันและปราบปรามการกระทำาผิด
กฎหมายทางทะเลต่างๆ และกิจอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
และประสานกับหน่วยราชการต่างๆ อย่างใกล้ชิด7 ในขณะเดียวกัน ไทยมี 
แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ. 2558 - 2564 ที่ได้กำาหนด 
กรอบการดำาเนินงานด้านความม่ันคงทางทะเลและหน่วยงานรับผิดชอบ
ไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการฝึกทางทะเลร่วมกับมิตรประเทศ เช่น CARAT, 
SEAEX THAMAL และ BLUE STRIKE

บทสรุป
 ความม่ันคงทางทะเลมีความสำาคัญมากข้ึน และไทยต้องทำาการ
เปล่ียนแปลงเพ่ือรับมือความม่ันคงทางทะเลร่วมกัน ท้ังเส้นทางเดินเรือ 
ทรัพยากร และผลประโยชน์ทางทะเล โดยความม่ันคงทางทะเลท่ีหลาย
ประเทศกำาลังให้ความสนใจเพ่ือสร้างกรอบความร่วมมือระหว่างกัน ได้แก่
การค้นหาและกู้ภัย (Search and Rescue: SAR) การบรรเทาภัยพิบัติ  
(Disaster Relief) มลพิษทางทะเล (Maritime Pollution) และการ 
คุ้มครองการประมง (Fishery Protection) โดยมีแนวโน้มการจัดต้ังองค์กร 
ทางทะเลในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกันซ่ึงยังมี  
รายละเอียดท่ีควรศึกษาเพ่ิมเติม เช่น กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ระบบการควบคุม 
บังคับบัญชาและระบบการบริหารจัดการ ดังน้ัน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ของไทยควรศึกษา/ ทบทวนรายละเอียดโครงสร้างการจัดองค์กรทางทะเล
ของประเทศ การจัดแบ่งโครงสร้างองค์กรทางทะเลท่ีเก่ียวข้องใหม่ เช่น 
หน่วยงานยามชายฝ่ัง (Coast Guard) รวมท้ังกรอบกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
ท้ังในประเทศและระหว่างประเทศ เช่น พ.ร.บ.ว่าด้วยสิทธิการประมงใน
เขตการประมงไทย พ.ศ. 2482 กับ IPOA-IUU Fishing รวมถึงกฎหมายเก่ียว
กับความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อยทางทะเล เช่น พ.ร.บ. ให้อำานาจ 
ทหารเรือปราบปรามการกระทำาผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ. 2490 โดยควร 
มีการทบทวนและปรับให้สอดคล้องกับ UNCLOS 1982 และกฎหมาย 
ระหว่่างประเทศอื่นๆ เพื่อให้มีความครอบคลุมสิทธิของไทยในระดับ 
นานาชาติรวมท้ังสามารถรองรับการจัดต้ังองค์กรทางทะเลในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกัน รวมท้ังยังเป็นการเตรียมความพร้อม
ของประเทศเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ความม่ันคงทางทะเลท่ีซับซ้อนและ
หลากหลายมากข้ึนในอนาคต...
อ้างอิง 
1) ฐานข้อมูลความรู้ทางทะเล. http://www.mkh.in.th/
2) Chronological lists of ratifications of, accessions and successions to 
 the Convention and the related Agreements as at 02 January 2015.
 http://www.un.org/depts/los/reference_files/chronological_lists_of_  
 ratifications.htm
3) สรุปผลการศึกษาหลักสูตร Regional Exclusive Economic Zone protection
 Officers (export) Course. ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
4) กฎหมายความมั่นคงทางทะเล: กฎหมายระหว่างประเทศ. http://www.navedu 
 navy.mi.th/stg/databasestory/data/Situation-sea/maunkongtalae/ 
 DTI-Maritime-Protection/Layout_P184-197.pdf
5) Piracy in the Malacca Strait: Can ASEAN Respond?. http://thediplomat. 
 com/2015/07/piracy-in-the-malacca-strait-can-asean-respond/
6) ASEAN Regional Forum Work Plan for Maritime Security 2015-2017.
 http://aseanregionalforum.asean.org/
7) ภารกิจ ศรชล. http://www.nac1.navy.mi.th/sornchon1/index.php?option
 = com_content&view=article&id=1&Itemid=2
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ฉบับที่ 14/59  (1 - 15 มิ.ย.59)

ส่วนที่ 2 
เอกสารวิเคราะหส์ถานการณย์ุทธศาสตรแ์ละความม่ันคง (SSC FOCUS) (เม.ย. – มิ.ย.59)

แนวทางการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ 
(Strategic Communication : STRATCOM) ของกองทัพไทย 

	 ด้วยบริบทความม่ันคงโลกในศตวรรษ ท่ี 21 ที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บทบาทหน้าที่ของกองบัญชาการ	
กองทัพไทย	(บก.ทท.)	ภายใต้กระทรวงกลาโหม	การส่ือสารทางยุทธศาสตร์	(Strategic	Communication	:	STRATCOM)	ถือเป็นหน่ึง	
ในเคร่ืองมือที่สําคัญในมิติการทหาร การป้องกันประเทศ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ศศย.สปท.)		
จึงได้ศึกษาวิจัย เรื่อง “แนวทางการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (Strategic Communication : STRATCOM) ของกองทัพไทย”		
ทําให้ได้มาซึ่ง	“นิยาม”	“10	หลักการ”	และ	“7	องค์ประกอบ”	STRATCOM	ของกองทัพไทย	สามารถใช้เป็นชุดความรู้ใน	
การศึกษา	ต่อยอดองค์ความรู้	และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้...

STRATCOM	ในมิติความมั่นคงและการป้องกันประเทศ
  การสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (Strategic Communication) 
หรือ STRATCOM ถือเป็นความพยายามของรัฐบาลท่ีมุ่งทำาความเข้าใจ
และปฏิบัติต่อเป้าหมาย เพื่อรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ สนับสนุน
นโยบาย และวัตถุประสงค์ของรัฐบาล โดยอาศัยพลังอำานาจแห่งชาติ 
(การทูต ข้อมูลข่าวสาร การทหาร และเศรษฐกิจ) ซึ่งผู้นำาหรือ 
ผู้บัญชาการระดับสูงใช้ STRATCOM ทั้งในทางชี้นำา (directing) และ 
บูรณาการเชื่อมโยง (Integrated) ข้อมูล และเครื่องมือระหว่างกัน 
และหากพิจารณาในมิติความมั่นคงและการป้องกันประเทศแล้ว 
STRATCOM ต้องอาศัยนโยบายและยุทธศาสตร์ที่น่าเช่ือถือและ 
จำาเป็นต้องออกแบบให้สอดคล้องกัน ต้ังแต่ระดับยุทธศาสตร์  
(Strategic level) ไปสู่ระดับยุทธการ (Operation level) และ
ระดับยุทธวิธี ( Tactical level) ภายใต้ยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศ 
20 ปี ของกระทรวงกลาโหม และการปฏิรูปกองทัพ

แนวทางการพัฒนา	STRATCOM	ของกองทัพไทย
  ศศย.สปท. ได้ดำาเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการ
พัฒนาการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ ( Strategic Communication: 
STRATCOM) ของกองทัพไทย” โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) ซ่ึงริเร่ิมจากระดมความคิดเห็นหน่วยงาน
ภายใต้สังกัดกระทรวงกลาโหม ในการประชุมริเริ่ม ( Kick off 
Meeting) เพื่อวางกรอบแนวทางการศึกษาฯ เมื่อวันที่ 12 ต.ค.58 

จากนั้นได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่
(1)	 ข้อ มูลปฐมภูมิ เ ป็นข้อมูลจากการระดมความคิดเ ห็น  
(Brainstorm) ผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมี 
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก 
กระทรวงกลาโหม/ การสัมภาษณ์เชิงลึก ซ่ึงคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ 
(key Informant) โดยใช้เทคนิคลูกโซ่ (Snowball Technique)/ 
การสนทนากลุ่ม (Focus group) หน่วยงานภายใต้สังกัด บก.ทท. 
และการระดมความคิดเห็น โดยการวิพากษ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
จากสถาบันการศึกษาทั้งภาคพลเรือนและเหล่าทัพ
(2)	ข้อมูลทุติยภูม	ิ เป็นข้อมูลจากเอกสาร อาทิ ร่างหลักนิยมกองทัพ 
ไทย สำาหรับการส่ือสารทางยุทธศาสตร์ (Strategic Communication 
: SC) 22 ส.ค.55 ของ บก.ทท./ ร่างหลักนิยมกองทัพไทยสำาหรับ
การสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (Strategic Communication: SC ของ 
วสท.สปท. บก.ทท./ Commander’s Handbook for Strategic 
Communication and Communication Strategic, Version 3.0 
US Joint Forces Command Joint Warfighting Center,  
24 June 2012, Joint Doctrine Note 1/12 Strategic  
Communication/ The Defence Contribution เป็นต้น
  จากนั้นคณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ และสรุปผลการวิจัยได้
เป็น 3 ส่วน คือ 1) นิยาม 2) หลักการ และ 3) องค์ประกอบ ของ  
STRATCOM ดังนี้
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จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 6 ฉบับที่ 3  ( เมษายน – มิถุนายน 2559)

นิยามของ	STRATCOM
  จากการเก็บข้อมูลจากเอกสาร และข้อคิดเห็นจากผู้ให้ข้อมูล  
ทำาให้สามารถสรุปนิยามหรือคำาจำากัดความ STRATCOM ดังนี ้  
“ความพยายามของรัฐบาลในการปฏิบัติการที่มุ่งทำาความเข้าใจและปฏิบัติ
ต่อเป้าหมายสำาคัญ เพื่อเสริมสร้างหรือรักษาสภาวการณ์ หรือเงื่อนไขที่
สนับสนุนผลประโยชน์ นโยบาย และวัตถุประสงค์ของรัฐบาล โดยอาศัย 
การใช้โครงการ แผนงาน หัวข้อ ข้อความ ท่ีประสานสอดคล้องกับการปฏิบัติ 
ทุกส่วนในมิติพลังอำานาจแห่งชาติ (การทูต ข้อมูลข่าวสาร การทหาร เศรษฐกิจ) 
เพื่อสร้างผลกระทบต่อทัศนคติ และพฤติกรรมของเป้าหมาย”

10	หลักการ	STRATCOM	ของกองทัพไทย
  จากการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลตามที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้น  
ทำาให้สามารถสรุปหลักการ STRATCOM ของกองทัพไทยได้ 10 ประการ 
ซ่ึงหลักการนี้ถือเป็นหัวใจสำาคัญ ซึ่งผู้ปฏิบัติทุกระดับจะใช้เป็นแนวทาง  
ในการนำา STRATCOM ไปปฏิบัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
	 	 1.	 การขบัเคลือ่นดว้ยผูน้ำาหรอืภาวะผูน้ำา	: 	ผูน้ำาหรอืผูบั้ญชาการ 
จำาเป็นต้องแสดงเจตนารมณ์ วัตถุประสงค์ และแนวทางที่ชัดเจน เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจในการสนธิความพยายาม เพื่อตอบสนอง
วัตถุประสงค์ของ STRATCOM
	 	 2.	 ความมีเอกภาพในความพยายาม ความมีเอกภาพในการ
ส่ือสาร	 และเอกภาพในการบังคับบัญชา	 :	 เพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติงาน 
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจในการ 
ดำาเนินงานไปสู่เป้าหมายที่กำาหนดไว้
	 	 3.	 ความน่าเชื่อถือ	:	สามารถสร้างขึ้นได้จากการรับรู้ถึงความจริง 
ความถูกต้อง โดยการประสานสอดคล้องกันระหว่างคำาพูด ท่าที และการ
ปฏิบัติ โดยไม่ให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ถึงความขัดแย้ง และความไม่
สอดคล้องกัน
	 	 4.	 การตอบสนองที่ถูกต้อง	 รวดเร็ว	 ทันต่อสถานการณ	์ :	การ
ตอบสนองด้วยข้อความท่ีถูกต้องกับเป้าหมาย สถานท่ี จังหวะ เวลาท่ีถูกต้อง 
เหมาะสม โดยมีเป้าหมายเป็นวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการ
	 	 5.	 ความต่อเนื่อง : การบรรลุความสำาเร็จจำาเป็นต้องอาศัย
การวิเคราะห์ การวางแผน การปฏิบัติ และการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อปรับยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมท่ีมีความเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา
	 	 6.	 ความเข้าใจ	 :	การทำาความเข้าใจปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารทางยุทธศาสตร์อย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะ การทำา 
ความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ท้ังฝ่ายเรา ฝ่ายเป็นกลาง และฝ่ายตรงข้าม เก่ียวกับ 
กระบวนการคิด คำาพูด พฤติกรรม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
	 	 7.	 การมุ่งติดตามผลลัพธ	์ :	การพยายามติดตามผลลัพธ์สุดท้าย
ตามวัตถุประสงค์ท่ีกำาหนดไว้ ท้ังหัวข้อ กระบวนการ เป้าหมายในการปฏิบัติการ 
ต้องอาศัยการประเมินผลด้วยตัวชี้วัดที่มีความชัดเจน
	 	 8.	 ความแพร่หลาย	 :	 คำาพูด ท่าที การปฏิบัติต่างๆ ตั้งแต่ผู้นำา
หรือผู้บัญชาการจนถึงผู้ปฏิบัติหรือผู้ใต้บังคับบัญชาระดับสุดท้าย ไม่ว่าจะ
สื่อสารไปโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม การสื่อสารทั้งหมดจะส่งผลกระทบ
ทางยุทธศาสตร์โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้
	 	 9.	 ความไว้เนื้อเชื่อใจ	:	การเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความเชื่อใจ 
ซึ่งกันและกันต้องใช้ระยะเวลาอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ในระยะยาว
	 	 10.	 การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม	 :	 การเตรียมความพร้อม 
ขีดความสามารถของฝ่ายเรา ต้ังแต่ข้ันตอนการวางแผน เพ่ือประมาณการณ์
ทรัพยากรที่จำาเป็นต้องใช้ขับเคลื่อนให้การปฏิบัติประสบความสำาเร็จ ทั้ง
ทรัพยากรบุคคล เครื่องมือ ยุทโธปกรณ์ และงบประมาณ

7	กระบวนการ	STRATCOM	ของกองทัพไทย
  กระบวนการ STRATCOM เปรียบเสมือนเครื่องมือสำาหรับผู้นำาหรือ 
ผู้บัญชาการระดับสูงจนถึงผู้ปฏิบัติงานระดับสุดท้าย ซ่ึงสามารถนำาไปประยุกต์ 
ใช้กับการดำาเนินงาน ทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ยุทธการ และยุทธวิธี ดังนี้
	 	 1)	 การกำาหนดความชัดเจนเจตนารมณ์ของผู้นำา	หรือผู้บริหาร
ระดับสูง	 ผู้นำาหรือผู้บัญชาการควรแสดงเจตนารมณ์ นโยบาย ทิศทางต่อ 
การดำาเนินงานอย่างชัดเจน เพื่อให้ทุกฝ่ายปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 
จนกระทั่งบรรลุผลสำาเร็จ
	 	 2)	 การกำาหนดวัตถุประสงค์ของ	 STRATCOM	 จะทำาให้เกิด 
ความชัดเจนในการพิจารณาสถานการณ์ กลุ่มเป้าหมาย ขีดความสามารถ 
STRATCOM เพื่อสร้างผลกระทบตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้
	 	 3)	 การสำารวจสภาพแวดล้อม	การทำาความเข้าใจสภาพแวดล้อม
อย่างลึกซึ้ง ต้องอาศัยศาสตร์การข่าว การรวบรวมวิเคราะห์ผลกระทบ 
ในสถานการณ์เฉพาะทุกมิติ ทั้งการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม 
ข่าวสาร โครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
	 	 4)	 การกำาหนดและทำาความเข้าใจเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย	
การพิจารณากลุ่มเป้าหมายทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ 
ทั้งฝ่ายเรา ฝ่ายเป็นกลาง และฝ่ายตรงข้าม
	 	 5)	 การวางรูปแบบ	 เป็นการวางแผน กำาหนดประเด็นหลัก 
สำาหรับเสนอปัญหาต่างๆ ซึ่งการออกแบบ ประกอบด้วย การพัฒนา
-  หัวข้อ (Theme) เป็นเสมือนแนวทางในการดำาเนินงาน
-  สิ่งที่จะสื่อ (Message) ซึ่งรวมถึงเนื้อหา ข้อความ ท่าที การปฏิบัติ ที่จะใช้
ในการส่งไปถึงกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายตีความและมีความเชื่อ
ตามประเด็นที่ฝ่ายเราต้องการสื่อออกไป
-  กิจกรรม (Activity) เป็นเสมือนวิธีการ เครื่องมือ หรือเทคนิค โดยกำาหนด
โครงการ กิจกรรม เพื่อใช้เป็นช่องทางที่จะกำาหนดเครื่องมือ (MEAN) นำาสิ่ง
ที่จะสื่อไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
	 	 6)	 การกำาหนดปัจจัยแห่งความสำาเร็จ จะนำาไปสู่วัตถุประสงค์
การสื่อสารทางยุทธศาสตร์ที่วางไว้ แต่เนื่องจากสภาวะแวดล้อมมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อาจทำาให้ต้องมีการจัดลำาดับความสำาคัญของ
ปัจจัยแห่งความสำาเร็จตามสถานการณ์ในห้วงเวลานั้นๆ
	 	 7)	 การประเมินผล	 โดยติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้ง
ในขณะดำาเนินงานและหลังสิ้นสุดการดำาเนินงาน ถือเป็นปัจจัยสำาคัญที่จะ 
ช่วยผู้นำาหรือผู้บัญชาการในการตัดสินใจ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการ

บทสรุป
  จากผลการศึกษาคร้ังน้ี ทำาให้ได้มาซึ่ง “คำาจำากัดความของ 
STRATCOM” “หลักการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (STRATCOM) ของ 
กองทัพไทย” 10 ประการ และ “กระบวนการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ 
(STRATCOM) ของกองทัพไทย” 7 ประการ ถือเป็นข้อค้นพบซ่ึงทุกหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานต่างๆ ภายใต้สังกัด บก.ทท. สามารถนำาไป 
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ ในฐานะเป็น
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบในมติกิารทหาร การปอ้งกนัประเทศ อกีท้ัง ยงัสามารถ 
นำาชุดความรู้น้ีไปเป็นฐานข้อมูลในการศึกษา ต่อยอดองค์ความรู้ในการพัฒนา 
การสื่อสารทางยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องและสนับสนุน STRATCOM  
ในภาพใหญ่ของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ...

อ้างอิง 
1) เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี เร่ือง การสื่อสารทางยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการ  
 ข่าวสารของกองทัพไทย : แนวทางการดำาเนินงานในอนาคต, ศศย.สปท., 2559 
2) สรุปผลการประชุมวิชาการ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ คร้ังท่ี 2/ 2559 เร่ือง “บทบาท ของ 
 การสื่อสารทางยุทธศาสตร์ ต่อบริบทความมั่นคงในศตวรรษที่ 21”, 27 มิ.ย.59,  
 ณ ห้องศรีวรา เอ ชั้น 2 โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ
3) Commander’s Handbook for Strategic Communication and Communication Strategic,  
 Version 3.0 US Joint Forces Command Joint Warfighting Center, 24 June 2012
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ฉบับที่ 15/59  (16 - 30 มิ.ย.59)

ส่วนที่ 2 
เอกสารวิเคราะหส์ถานการณย์ุทธศาสตรแ์ละความม่ันคง (SSC FOCUS) (เม.ย. – มิ.ย.59)

Brexit : ทิศทาง โอกาส ทางเศรษฐกิจของไทย

 ในอดีตสหราชอาณาจักรมีจุดยืนที่ ไม่ต้องการสร้าง

ปฏิสัมพันธ์กับยุโรปมากนัก โดยในช่วงหลังสังครามโลกครั้งที่ 2 ได้มี

การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรป แต่ก็ไม่ได้เป็นสมาชิก จนกระทั่ง

ปี 1973 สหราชอาณาจักรจึงเข้าร่วมเป็นสมาชิก แต่ก็มีปัญหาหลาย

ประการที่ไม่เห็นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการใช้เงินยูโร

 นอกจากนี้สหราชอาณาจักรยังมีความไม่พอใจสหภาพยุโรป  

โดยมองว่าความตกตำ่าและการเสื่อมถอยจากการที่เคยเป็นมหา 

อำานาจของตนนั้น สหภาพยุโรปเป็นต้นตอของสาเหตุดังกล่าว ซ่ึง

ก่อนหน้านี้ ก็มีปัญหาเรื่องวิกฤตการเงินยูโรโซน ที่สหราชอาณาจักร 

เกรงว่าจะถูกผลกระทบไปด้วย ตลอดจนปัญหาทางด้านแรงงาน

และการอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาในยุโรปจากตะวันออกกลางและ

แอฟริกาเป็นจำานวนมากทำาให้พลเมืองของตนหวาดกลัวปัญหานี้

มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการก่อการร้ายในยุโรปที่ถูกผูกเชื่อมโยงกับ

ผู้ลี้ภัยชาวมุสลิม

โอกาส	และความท้าทาย
 จากการที่สหราชอาณาจักรเข้าร่วมเป็นสมาชิกในสหภาพ

ยุโรปทำาให้ต้องเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ มากมาย แม้จะเปิด 

โอกาสให้ได้รับ ผลประโยชน์หลายด้านด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น 

สิทธิพิเศษทางการค้า การไม่ถูกเก็บภาษีนำาเข้าเวลาส่งสินค้าไปยัง 

ประเทศสมาชิกอื่น ๆ ทำาให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวดีเป็นอย่างมาก  

รวมท้ังการโยกย้ายเงินทุนอย่างเสรี ทำาให้ลอนดอนกลายเป็น

ศูนย์กลางทางการเงินของโลก

 ท้ังนี้ ความท้าทายที่สหราชอาณาจักรต้องเผชิญคือไม่ได้ 

เป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งแต่เริ่มต้น จึงทำาให้ต้องประสบกับปัญหา 

หลายประการหลังจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิก ประเด็นที่เป็นผล 

กระทบอย่างมาก คือ กลไกการรวมกลุ่มของสหภาพยุโรปได้รับ 

การบริหารจัดการจากเยอรมนี และฝรั่งเศส ซึ่งมีสภาวะและปัจจัย

หลายประการท่ีไม่ตรงกับความต้องการของสหราชอาณาจักรนัก 

ประกอบกับการบริหารด้านการเมืองของสหภาพยุโรปเป็นแบบ 

รัฐสภา ดังนั้นเมื่อเข้าสู่การเป็นสมาชิก จึงมีความจำาเป็นที่จะต้อง

แบ่งอำานาจอธิปไตยส่วนหนึ่งของตน ไปให้สหภาพยุโรป ทำาให้ 

ประสบกับปัญหาการเมืองภายในและระหว่างประเทศค่อนข้างมาก 

 จากกรณี Brexit ทำาให้สหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป  

ต้องประสบกับปัญหาต่าง ๆ ในหลากหลายมิติ ท่ีส่งผลกระทบทั้ง

ทางตรง ทางอ้อม

	 เมื่อวันที่	 23 ม.ย.59	 สหราชอาณาจกรมการทาประชามติ	 เพื่อชี้ว่าประชาชนต้องการแยกตัวหรื่ออยู่ร่วมกับสหภาพยุโรป	

(European	Union	 :	 EU)ที่เรียกกันว่า	 “Brexit”(British	Exit)	ซึ่งสาเหตุสําคัญที่สหราชอาณาจักรอยากจะออกจากสหภาพยุโรป		

คือ	 ปัญหาผู้อพยพ	 ปัญหาด้านอธิปไตย	 และด้านแรงงาน	 รวมทั้งสหราชอาณาจักรอยากมีเสรีในการจัดทําข้อตกลงทางการค้ากับ	

ประเทศอื่นๆ	 ไม่อยู่ภายใต้สหภาพยุโรป	 อย่างไรก็ดี	 มีเหตุผลหลายประการเช่นกันที่เป็นสําเหตุ	 ให้ประชาชนชาวสหราชอาณาจักร	

บางกลุ่มไม่เห็นด้วยกับการออกจากสหภาพยุโรป อาทิ ความวิตกว่าเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรจะชะลอตัวและเสี่ยงต่อการถูก

ปรับลดอันดับเครดิต	ผลกระทบเกี่ยวกับค่าเงิน	รวมถึงการเจรจาการค้า	เป็นต้น...
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จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 6 ฉบับที่ 3  ( เมษายน – มิถุนายน 2559)

 มิติทางด้านเศรษฐกิจ นักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในตลาด
อังกฤษเคลื่อนย้ายเงินทุนไปยังตลาดอื่น ๆ ที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า  
สินค้านำาเข้าจากสหราชอาณาจักรมีราคาสูงขึ้นมากกระทบต่อ 
ผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มคนจนและรายได้ปานกลางที่จะมีอัตรา 
ค่าครองชีพทสูงขึ้น
 มิติทางด้านสังคม ปัญหาแรงงานอพยพ ที่สร้างปัญหาเป็น 
อย่างมาก ทำาให้ส่งผลกระทบตอความเป็นอยู่และความรู้สึกของ
ประชาชนโดยมองว่าผู้อพยพได้เข้ามาแย้งอาชีพไป
 นอกจากนี้ ประเทศเนเธอร์แลนด์และฝรั่งเศสได้มีการ 
พิจารณาที่จะออกจากความเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปตาม 
สหราชอาณาจักร ด้วยเหตุของการว่างงาน เศรษฐกิจตกตำ่า และ 
ความล้มเหลวในการป้องกันไม่ให้กลุ่มก่อการร้ายและผู้อพยพ 
เข้ามาในภูมิภาค ขณะที่ประเทศสก็อตแลนด์ที่เป็นส่วนหนึ่งของ 
สหราชอาณาจักรมาเป็นเวลานาน ได้ร่วมหารือที่จะยังคงขอเป็น
ส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปต่อไป

อนาคตของสหภาพยุโรป	และสหราชอาณาจักร
 สหภาพยุโรป เดิมมีแนวความคิดที่ต้องการจะขยายบทบาท 
อาจชะงักลง ซึ่งมีความน่ากังวลทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจ อีกทั้ง 
ประเทศสมาชิกอื่น ๆ บางประเทศ เริ่มมีการพิจารณาที่จะก้าวออกจาก 
สหภาพยุโรปไปด้วย จนในที่สุดสหภาพยุโรปอาจจะเหลือเพียง 
ประเทศสมาชิกไม่กี่ประเทศ ดังนั้นบทบาทและการทำาหน้าที่แบบ
เดิมอาจไม่ราบรื่นเทาที่ควรนัก
 หลังการลงคะแนนก้าวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพ
ยุโรป ส่งผลให้นายเดวิด คาเมรอน ได้ประกาศลาออกจากตำ่าแหน่ง 
นายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ ต.ค.59 ที่ผ่านมา แต่ทั้งน้ีสถานการณ์กลับ
พลิกผัน เมื่อผู้นำาคนสำาคัญอย่าง นาย บอริส จอห์นสัน ที่สนับสนุน 
ให้มีการโหวตออกจากสหภาพยุโรปได้ยืนยันว่าจะไม่แข่งขันชิง 
ตำ่าแหน่งผู้นำาพรรคอนุรักษ์นิยม และยังไม่มีแผนดำาเนินการใดๆ  
ภายหลังจากถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปแล้ว ซึ่งเป็นสิ่งสะท้อน 
ให้เห็นถึงอนาคตว่าอาจจะต้องประสบกับปัญหาความขัดแย้งภายใน  
ระบบเศรษฐกิจที่จะถดถอย และอาจสูญเสียตำาแหน่งงานกว่าแสน
ตำาแหน่ง ในระยะเวลาต่อจากนี้ถึง 2 ปี
 ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ ล้วนทำาให้สถานการณ์ในอนาคตของ 
สหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรยังคงมีความน่ากังวลว่าทั้ง 2 ฝ่าย 
จะมีการปรับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างไร เพ่ือรองรับปัญหา 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

ความสัมพันธ์	:	ผลกระทบต่อไทย
 สหภาพยุโรป ที่ผ่านมามีบทบาทให้ความช่วยเหลือ และ 
มองไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศกำาลังพัฒนา ที่สหภาพยุโรปได้
ประโยชน์ผ่านการ “ให้ความช่วยเหลือ” ในหลายรูปแบบ แต่ใน

ระบบเศรษฐกิจยุคปัจจุบันที่ผันเปลี่ยนไป พลวัตทางเศรษฐกิจมา 
อยู่ที่เอเชีย พร้อมการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของจีนและอินเดีย 
ในภูมิภาค ทำาให้ภูมิภาคเอเชียรวมทั้งไทยถูกมองเป็น “คู่แข่ง” ของ 
ยุโรป และภูมิภาคท่ีสหภาพยุโรปต้องการเข้ามาเปิดตลาด เพื่อหา 
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจ เพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของตนในเวทีโลก และไทยเองก็ได้มีความพยายาม 
ในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศกับสหภาพยุโรป 
(FTA) อยู่หลายครั้ง
 เนื่องด้วยสัดส่วนการส่งออกของไทย มีเพียงแค่ร้อยละ 1.8  
เท่าน้ัน ส่วนผลกระทบต่อระบบสถาบันการเงินของไทย จะมีผลกระทบ 
ในวงจำากัด ส่วนสถาบันการเงินของไทยมีความเชื่อมโยงทางการเงิน
โดยตรงกับสถาบันการเงินของท้ังสองประเทศเพียงแค่ 1.3 เท่านั้น 
ของสินทรัพย์รวม จึงสรุปได้ว่าผลกระทบของ Brexit ต่อไทยน่าจะ 
เป็นผลกระทบเพียงทางอ้อมจากการสั่นคลอนของสหภาพยุโรป
และระบบเศรษฐกิจการเมืองโลกเท่านั้น

บทสรุป	:	ทิศทางของไทย
 อย่างไรก็ตาม จากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น มีข้อสังเกตว่าล่าสุด 
มีหลายประเทศ โดยเฉพาะสิงคโปร์และมาเลเซียที่เป็นชาติสมาชิก
อาเซียน ได้เสนอตัวเจรจาสัญญาการค้ากับสหราชอาณาจักรแล้ว 
แต่ขณะที่ไทยเองยังไม่มีท่าทีที่ชัดเจน
 แม้ไทยยังคงด่าเนินความสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่องเป็น 
เวลากว่า 4 ศตวรรษ บนพื้นฐานมิตรภาพระหว่างประชาชนทั้งสอง 
ประเทศ การค้าการลงทุนระหว่างกัน และค่านิยมร่วมหลายประการ 
...แต่ถึงเวลาแล้วท่ีไทยจะมองหาโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ 
ทางการค้า การลงทุนกับสหราชอาณาจักรให้มากกว่าเดิม เพื่อขยาย
ตลาดให้กว้างขึ้น ตามนโยบายการค้าของไทยและสหราชอาณาจักร  
โดยเน้นขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน
ภายใต้กรอบความร่วมมือและข้อตกลงการค้าเสรีในระบบทวิภาคี  
ตลอดจนพัฒนาธุรกิจภาคบริการให้มีศักยภาพมากยิ่งข้ึน อาทิ การ 
ท่องเที่ยว ธุรกิจบริการสุขภาพ เป็นต้น... โดยคำานึงถึงความสัมพันธ์ 
และผลประโยชน์ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ
เป็นสำาคัญ...

อ้างอิง 
1) Brexit ผลกระทบต่อไทย. http://www.drprapat.com/brexit
2) Brexit เขย่าโลก. http://thaipublica.org/2016/06/pipat-47/
3) Brexit: ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและตลาดหุ้น. www.bangkokbiznews.com/ 
 blog/detail/638051
4) ผา่ทางตนั Brexit หรือ Bremain ทางเลอืกของอังกฤษ. https://moneyhub.in.th/ 
 article/brexit-or-bremain/
5) ผลที่เกิดจาก Brexit อังกฤษ. www.thansettakij.com /2016/06/30/66332
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ปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย
 การค้ามนุษย์เป็นปัญหาสำาคัญที่รัฐบาลให้ความสำาคัญ โดย 
ประเทศไทยเป็นท้ัง ประเทศต้นทาง (การท่ีคนไทยตกเป็นเหย่ือการค้า 
มนุษย์ในต่างประเทศ) ประเทศทางผ่าน (การอพยพท่ีไม่ปกติผ่านไทย  
เช่น กรณีโรฮีนจา) และประเทศปลายทาง (เหยื่อค้ามนุษย์ในไทย 
เดินทางมาจากประเทศเพื่อนบ้านทั้ง สมม. สปป.ลาว และ กพช.) 
ด้วยลักษณะภูมิประเทศของไทยที่ต้ังอยู่กึ่งกลางภูมิภาค รวมท้ังมี 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นแรงดึงดูดให้แรงงาน 
จากประเทศเพื่อนบ้านได้เดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทยมากขึ้น ซึ่ง 
บางส่วนก็ได้ตกเป็นเหย่ือการค้ามนุษย์ ท่ีอาศัยช่องว่างทางกฎหมาย 
หาผลประโยชน์จากแรงงานเหล่านี้ สำาหรับสถานการณ์ที่มีความ 
รุนแรงและเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ม	ี3	รูปแบบได้แก่การแสวงหา	
ประโยชน์ทางเพศ	การบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการนําคน
มาขอทาน

การรับมือปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย	มีดังนี้
 ประเทศไทยได้ประกาศใช้ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม 
การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 โดยมี กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพโดยตรงในการดูแล ซึ่งถือเป็น 
กฎหมายหลักในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย ซึ่งต่อมา 
รัฐบาลได้ประกาศใช้ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	 
(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2558	ซึ่งมีประเด็นสำาคัญ คือ มาตรการเพิ่มอํานาจ 
ทางปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่ในการสั่งปิดสถานประกอบกิจการหรือ
โรงงานชั่วคราว พักใช้ใบอนุญาตประกอบการสำาหรับการประกอบ
ธุรกิจหรือโรงงาน ห้ามใช้ยานพาหนะเป็นการชั่วคราวหากพบว่าใช้
กระทำาความผิดค้ามนุษย์ รวมทั้งเมื่อวันที่ 11 พ.ค.53 คณะรัฐมนตร ี
ได้มีมติเห็นชอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ (พ.ศ.2554 - 2559) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปราม 

การค้ามนุษย์ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และ 
ภาคประชาสังคมใช้เป็นแนวทาง ในการดำาเนินงานป้องกันและ 
ปราบปรามการค้ามนุษย์ร่วมกัน รวมถึงเพื่อสนับสนุนให้มีการจัดทำา
แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
 จากรายงานสถานการณ์ค้ามนุษย ์(Trafficking in Persons)  
หรือ TIP Report ของสหรัฐฯ ปี ค.ศ. 2015 ระบุ ประเทศไทยยังไม ่
ดำาเนินการอย่างเพียงพอในการปฏิบัติตามมาตรฐานขนตำ่าสุด 
เกี่ยวกับการกำาจัดปัญหาค้ามนุษย์ โดยประเทศไทยถูกลดอันดับลง
จาก Tier 2 watch list (พ.ศ. 2553 - 2556) เป็น Tier 3 ตั้งแต่ 
ปี 57 หมายถึง “การเป็นประเทศที่มีปัญหาการค้ามนุษย์สูง แต่ไม่
ดำาเนินการหรือไม่พยายามในการแก้ไขนโยบายอย่างจริงจัง” สิ่งที่ 
ทำาให้ประเทศไทยถูกมองว่ายังไม่ประสบ ความสำาเร็จในการแก้
ปัญหาค้ามนุษย์ เนื่องจากสหรัฐฯ เช่ือว่าสถานการณ์การค้ามนุษย์ 
ของประเทศไทยมีความรุนแรง แต่กระบวนการดำาเนินคดีที่แสดง 
ออกมาดวยสถิติการจับกุมกลับมีไม่มาก แสดงให้เห็นว่าไทยมิได้ 
ดำาเนินการอย่างจริงจัง ในขณะที่ข้อเท็จจริงก็คือ รัฐบาลได้ออก
กฎหมายเพื่อรองรับการปราบปรามการค้ามนุษย์ให้มีความเข้มแข็ง 
มากขึ้น มีการตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
รวมท้ังการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านการค้ามนุษย์ท้ังระดับจังหวัด  
ระดับประเทศ และ ในต่างประเทศ เพื่อบูรณาการการดำาเนินงาน 

	 ...สถานการณ์การค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีความรุนแรงข้ึนตามลําดับ โดยในหลายภูมิภาค ของโลกยังต้องเผชิญกับ	
ปัญหาดังกล่าว	 โดยเฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียนที่ประสบกับปัญหาการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง	 สําหรับประเทศไทยนั้น	 จากรายงาน	
สถานการณ์ค้ามนุษย์	(Traff	icking	in	Persons)	หรือ	TIP	Report	ของสหรัฐฯ	ปี	ค.ศ.	๒๐๑๕	ระบุว่าไทยยังไม่ดําเนินการอย่าง
เพียงพอในการปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นตํ่าสุดเกี่ยวกับการกําจัดปัญหาค้ามนุษย	์ โดยถูกลดอันดับลงเป็น	 Tier	 3	 คือ	 “เป็นประเทศ	
ที่มีปัญหามาก	 แต่ไม่ดําเนินการแก้ปัญหา	 หรือไม่มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง”	 ในขณะที่ความเป็นจริงนั้น	 ไทย	
ได้ให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นอย่างมาก ซึ่งจะเห็นได้จากการปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัย กําหนด	
นโยบายให้หน่วยงานต่างๆ	มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง	และมีความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายมากขึ้น...
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ร่วมกัน นอกจากนั้นรัฐบาลยังคงมีความพยายามแก้ไขปัญหาการ 
ค้ามนุษย์อย่างเป็นระบบ โดยผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น การคัดแยก 
และคุ้มครองเหยื่อค้ามนุษย์ออกจากกลุ่มผู้ค้ามนุษย์ รวมทั้งการ
เพิ่มบทลงโทษแก่นักค้ามนุษย์และให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่พบเห็น 
เหตุการค้ามนุษย์ การเร่งรัดการดำาเนินระบบป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาการค้ามนุษย์ด้วยหลักการ 5Ps คือ การป้องกัน (Protection)  
การดำาเนินคดี (Prosecution) การคุ้มครองช่วยเหลือ (Protection) 
นโยบายและการขับเคลื่อน (Policy) และกลไกหุ้นส่วนความร่วมมือ 
(Partnership) รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวน 
และขยายผลการปราบปรามจับกุมขบวนการค้ามนุษย์ เป็นต้น

อาเซียนกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
 อาเซียนให้ความสำาคัญกับปัญหาการค้ามนุษย์ โดยได้มี 
การยกประเด็นความร่วมมือในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นคร้ังแรก  
ในเวทีการประชุมสุดยอดผู้นำาเอเชียยุโรป (Asia - Europe Meeting :  
ASEM) ครั้งที่ 9 เมื่อ 5 – 6 พ.ย.55 ณ นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว 
ซึ่งการประชุมนี้ได้มุ่งให้ความสำาคัญในเรื่องการป้องกันมากกว่า 
การปราบปราม กล่าวคือ เน้นให้เกิดการกินดีอยู่ดีของประชาชน
โดยใช้มาตรการทางสังคม โดยมี ภาคประชาชนเป็นศูนย์กลาง และ
เห็นสมควรให้มีการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เร่งด่วน เพื่อให้ทันกับ
การเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียน ซึ่งกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
บริเวณในอนุภูมิภาคลุ่มนำ้าโขงเป็นพ้ืนที่ที่มีสถานการณ์การค้ามนุษย์ 
ข้ามชาติหรือแรงงานข้ามชาติ ผิดกฎหมายมากที่สุด ปัจจุบันความ
ร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์ในอาเซียนดำาเนินการทั้งในรูปทวิภาคี
และพหุภาคีผ่านกลไกความตกลงต่าง ๆ รวมทั้งผู้นําอาเซียนได้ร่วม
ลงนามในอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดย
เฉพาะสตรีและเด็ก (ASEAN Convention Against Trafficking in 
Persons, Especially Woman and Children) เมื่อ 21 พ.ย.58 
ซึ่งเป็นฉบับแรกของภูมิภาคนี้

บทวิเคราะห์
 ความท้าทายจากปัจจัยภายในประเทศ
 1) ความท้าทายของปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย
ที่มาจากปัจจัยภายในประเทศ ปัญหาหลักมาจากการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งส่งผลให้เกิดความต้องการจ้างแรงงาน
เพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกันกลับมีข้อจำากัด 
ทางด้านกฎหมาย ซึ่งกฎหมายบางตัวไม่ครอบคลุมและการบังคับใช ้
กฎหมายยังไม่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งบุคลากรทางด้านกฎหมาย
ของไทยไม่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐานไทยจึงถูกลดอันดับลง
เป็น Tier 3 จึงมีความท้าทายต่อการแก้ปัญหา ซึ่งเกิดจากปัจจัย
แอบแฝงภายในประเทศ เช่น ปัญหาการคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่รัฐ 
ปัญหาการเพิกเฉยและละเลยเพื่อแลกกับผลประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งจะ
ต้องเป็นหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานนั้น ๆ ในการกำากับดูแล

 2) ปัญหาค้ามนุษย์เป็นปัญหาระดับนานาชาติ และเป็น
ปัญหาข้ามชาติซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงพัฒนา 
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์เป็นผู้รับผิดชอบ ซ่ึงวิธีการแก้ปัญหา 
ใช้วิธีการบูรณาการกับหน่วยงานภาคส่วนอื่น ๆ เช่น ตำารวจ ทหาร 
ตำารวจตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงแรงงาน 
เป็นต้น แต่ไม่มีการจัดเป็นสถาบันหรือหน่วยงานเฉพาะ เช่น ปปส. 
มีหน้าที่ดูแลปราบปรามเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด เป็นต้น กิ่งของ
การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์จึงเป็นเพียงการกระทำาความผิดทาง 
อาชญากรรมเท่านั้น จึงเสมือนว่าปัญหาการค้ามนุษย์ปัจจุบันมี 
ขนาดใหญ่เทียบเท่ากับปัญหายาเสพติดซ่ึงการแก้ไขปัญหาเพียงแต่
การใช้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้รับ
ผิดชอบหลักเท่านั้นจึงอาจไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงดูเป็นเสมือนความ
ท้าทายของการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์แบบครบวงจร
 ความท้าทายจากปัจจัยภายนอกประเทศ
 ความอยู่ดีกินดีของประชาชนมาจากพื้นฐานรายได้ของ
ประชาชนในประเทศ ซ่ึงประเทศเพื่อนบ้านของไทยยังมีการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจที่น้อยกว่าของไทย ดังนั้น ประชาชนของประเทศ
เหล่าน้ันได้มีความพยายามในการสร้างรายได้และอาชีพของตน เพ่ือ 
ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนของตนเองและครอบครัว ซ่ึงเป็นปัจจัยผลักดันให้ 
กลุ่มคนเหล่าน้ีเคล่ือนย้ายเข้ามาสู่ประเทศไทย ในการสร้างโอกาสใน 
ด้านอาชีพและรายได้มากกว่าภายในประเทศของตนเอง ประกอบกับ 
ประเทศนั้น ๆ  ไม่สามารถรองรับแรงงานเหล่านี้ จึงได้ปล่อยให้แรงงาน 
ของตนเคลื่อนย้ายเข้ามายังประเทศไทย และก่อให้เกิดปัญหาการ
ค้ามนุษย์แอบแฝงมาด้วย ซึ่งดูเสมือนว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นนั้น 
ประเทศไทยต้องเป็นฝ่ายตั้งรับในการแก้ไขปัญหา ในขณะที่ถึงแม้ 
จะมีการประสานการดำาเนินงานในการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ร่วมกันกับ 
ประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ตาม แต่ปัญหากลับไม่ได้ลดลง เสมือนหนึ่ง 
ประเทศไทยเป็นผู้แก้ปัญหาอยู่เพียงประเทศเดียว ดังนั้นจึงเป็น
ความท้าทายของไทยที่ต้องผลักดันให้การบังคับใช้กลไกการแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศมีความเข้มแขง รวมท้ังต้องมี
การบูรณาการการทำางานระหว่างประเทศให้จริงจัง เพื่อการแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ที่ประสบความสำาเร็จมากยิ่งขึ้นต่อไป

อ้างอิง 
1) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551. 
 http://www.ecpat-thailand.org/th/1_2.pdf สืบค้นเมื่อ 6 ก.พ.59
2) นายกรัฐมนตรีประกาศ “การปอ้งกนัปราบปรามการคา้มนษุย”์ เปน็วาระแหง่ชาต.ิ  
 http://www.thaigov.go.th/index.php/th/government-th1/item/91126- 
 id91126.html. สืบค้นเมื่อ 10 ก.พ.59
3) http://www.thaigov.go.th สืบค้นเมื่อ 3 เม.ย.59
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ส่วนที่ 2 
เอกสารวิเคราะหส์ถานการณย์ุทธศาสตร ์ และความม่ันคงอาเซียน (SSC ASEAN FOCUS) (เม.ย. – มิ.ย.59)

ญี่ปุ่นกับการสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถแก่ประเทศพันธมิตร
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ อินโด- แปซิฟิก

II.	Current	trends	of	Southeast	Asia
 Each ASEAN member is small, but unity of ASEAN gives 
strength to each of them. Helping ASEAN enhance its unity makes a 
lot of sense to all of us. And, we need to consider the following trends 
of this region in order to promote our security cooperation with them, 
supporting the unity.
 First, not only Asia – Pacific nations such as the US, Japan, 
Australia, India and China but also European countries such as the UK, 
France, and Germany look to this region. Such an increasing attention 
adds a voice to the regional countries. It is important to capitalize on 
this trends in order to achieve the regional stability.
 Second, ASEAN has been strived to enhance its unity and 
strength by improving its members’ respective capabilities to address 
common security agenda. ADMM emphasizes non-traditional security 
agenda such as HA/DR. Maritime security should be dealt with in this 
context as well.
 Third, China’s influence in this region will be limited. We see 
democracy and other politic values expanding and rooted in Southeast 
Asia. It is hard to imagine that China will accept those values. These values 
rather give the US. And Japan more leverage for cooperative and friendly 
relations.
 Fourth, domestic instability still lingers in many of the regional 
countries. In order for them to be able to address external challenges, 
internal stability is prerequisite.
III.	Japan’s	capacity	building	support	to	Southeast	Asian	countries
 Next, I would like to discuss MoD’s capacity building support to  
those countries, as the basis of the discussion on the future orientation.
	 a.	Purpose	and	significance
 The purpose of MoD’s efforts is to help achieve regional  
stability and improve global security environment by human resources 
development and technical assistance.
 According to MoD’s these efforts have the following significance. 
First, supported countries will be able to join international efforts toward 
the improvement of security environment. Second, such efforts will  
contribute to the enhancement of overall relations between those  
countries and Japan. Third, such efforts will strengthen Japan’s cooperative 
relations with other supporting countries. And fourth, such efforts will 
enhance their trust in the Defence Forces and in Japan as a whole.

 นายฮิเดชิ โตกูชิ (Visiting Fellow, Sophia Institute of International 
Relations) ได้เสนอบทความเร่ือง “Japan’s Approach to Partner Capacity 
Building In Southeast Asia and the Indo – Pacific” ในวารสารของสถาบัน 
The Japan Institute of International Affairs (JIIA) ซึ่งเป็นหน่วยงาน 
คลังสมองชั้นนำาของโลก โดยได้ให้ข้อคิดเห็นในการสนับสนุนการสร้างขีดความ 
สามารถแก่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินโดแปซิฟิก ที่เป็นหนึ่ง 
ในหลักการพ้ืนฐานของการเสริมสร้างสันติภาพในเชิงรุกท่ีน่าสนใจตามบทความ 
ดังนี้
 This paper focuses on Southeast Asia as a matter of immediate 
necessity. The capacity building support to that region will provide useful 
input to further support to the entire Indo – Pacific.
I.	Importance	of	Southeast	Asia
 Southeast Asia has a lot of meaning for the peace and prosperity 
of Japan.
 First, Southeast Asia, which was known for its poverty in the 
twentieth century, is a great engine of economic growth in today’s world. 
The stability and prosperity of the region is critically important.
 Second, Japan and the regional countries share common  
security interests in a wide range of issues including natural disaster 
management and stable and rules – based maritime order.
 Third, the ASEAN members are building their mutual relationship 
upon the common values such as democracy, human rights and rule 
of law. They and Japan share these values and can strengthen their 
relationship, capitalizing on these ideas.
 Fourth, diversity certainly features in Southeast Asia. The region 
is diverse in many senses. This unique nature of this region makes a  
difference in forging energy necessary to survive and prosper in today’s 
world. Japan, a much more homogeneous nations, has much to learn  
from this point.
 Fifth, Southeast Asia is important from the view – point of 
sea traffic. Our international trade depends much on sea transport 
and we have key stakes in the peace and stability of maritime domain  
particularly in the Indo – Pacific region. Geopolitical significance of 
the South China Sea as an integral part of world sea transport is clear 
in everyone’s eyes, as it occupies the critical location of sea lines of  
communication from the Indian Ocean to the Pacific Ocean. 
 Sixth, the depth of the South China Sea, more than 1,000 m 
in average, adds a strategic importance when we address the issues of 
Chinese submarine operations. A Japanese expert draws an analogy  
between the Sea of Okhotsk in the Cold War era and the South China Sea 
in today’s world.
 Seventh, a good catch of fishery resources from the South China 
Sea, which is around 10% of the world total, is a proof of importance 
of this area for the food security of Asia including Japan.

	 “Proactive	contribution	to	peace”	is	one	of	the	basic	principles	enshrined	in	Japan’s	national	security	
and	defense	policy.	Capacity	building	support	is	one	of	the	valuable	instruments	in	the	implementation	of	
this	principle.	The	Ministry	of	Defense	of	Japan	(MoD)	has	been	engaged	in	this	activity,	particularly	focused	
on	Southeast	Asia.	As	this	business	is	in	its	early	stage,	there	is	wide	room	for	development	and	for	cooperation	
with	the	US	and	other	partners...
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	 b.	Japan’s	capacity	building	support	to	Southeast	Asians
 MoD’s assistance includes long-term and short-term dispatches, 
and invitation programs. The long –term dispatch is to give lectures and 
practical training. The short-term dispatch is to conduct seminars and to 
give lectures. Invitation programs are to provide opportunities to view 
facilities and to undergo training.
 These efforts include civil engineering support to Cambodia; 
underwater medicine, aviation safety, international aviation law,  
peace-keeping  and HA/DR support to Vietnam; oceanography, international 
aviation law and marine charting support to Indonesia; underwater 
medicine, aviation meteorology and HA/DR support to Myanmar; and 
airlift training support to the Philippines.
IV.	Japan	–	US.	cooperation	on	capacity	building	support	to	Southeast 
Asian	countries.
 Here, I would suggest the following five principles in order 
to promote our cooperation: First, we need to join our efforts to sup-
port the littoral states of the South China Sea In their capacity building 
for maritime security. Second, we must respect and support the unity 
of ASEAN. Third, we need to involve other partners, such as Australia,  
New Zealand and NATO countries in our efforts. Fourth, a whole - of –  
government approach is must. And Fifth, we need to help ASEAN members 
establish their domestic stability. First, capacity building support to the 
littoral states. They need to raise their awareness of the situations in 
the South China Sea. This is urgent, and information sharing is just a first 
step. They need to enhance respective maritime security capabilities.
 History of the South China Sea shows that China often capitalizes 
on a power vacuum. China’s expansion to the Paracel and Spratly  
Islands is historically related to the French and the former Soviet  
withdrawal from this region. The lesson is “Do not to create a power 
vacuum”. Thus, the US Navy’s FONOPS are much appreciated. In the 
long run, the littoral states must assume larger responsibility. Here, 
there is a huge opportunity for the US and Japan to cooperate to help 
them enhance their capabilities. They are weak, and some of them are 
inward-looking. They have a big challenge even in the awareness of the 
situations.
 But first, those littoral states must establish their own concepts, 
philosophies, goals, priorities and specific programs of their force  
developments and share these fundamentals with us. Otherwise, we 
will never know whether our assistance is effective and relevant to 
the situation or not. We may even have to discuss with them how to 
formulate those fundamentals. Assistance providers like us must work 
out a common strategy. This is not just a matter of selling a single 
weapon. Entire capabilities of respective assistance recipients are to be 
addressed.
 For this purpose, we need to encourage them enhance  
transparency in their plans, programs and in their policy processes.  
In doing so, we need to know who plan what and how, and also  
we need to know who are right persons as our counterparts. Here,  
the US and Japan has another room for collaboration beginning with 
information sharing on these matters.
 I would like to add one more point. There is a difference 
of situations between the South China Sea and the East China Sea,  
although both of them are exposed to China’s unilateral attempts  
to try to alter the status quo by force.
 In the East China Sea, Chinese public vessels frequently intrude 
into the Japanese territorial waters around the Senkaku islands Chi-
na also challenges the status quo of the air domain by unilaterally  
announcing Air Defense Identification Zone in November 2013, which 

covers the Senkaku Islands as if they were Chinese territorial islands  
and attempts to force others to abide by Chinese regulations.
 In the South China Sea, China has been expanding its unilateral 
and coercive actions in even more assertive and destabilizing manners. 
Not only China’s land reclamation activity is rapid and massive,  
but also the Chinese are more violent over there.
 Where does that difference come from? First of all, Japan’s 
expanding capabilities, both the Coast Guard and the Defense Forc-
es, offer key deterrent. On top of that, US forward-deployed military  
presence in Northeast Asia supported by our robust alliance constitutes 
an anchor.
 Second, we need to support the unity of ASEAN. Unity of ASEAN 
helps ASEAN obtain strength and it will lead to the stability of the entire 
region. We must oppose any attempts to undermine the unity. Such 
attempts will certainly militate against the regional stability and the US 
policy of rebalancing toward the Asia – Pacific. Thus, we must not only 
provide support to the littoral states but also obtain understanding and 
support to those efforts from continental ASEAN countries such as Laos, 
a land - locked country and the next chair country of ASEAN, and also 
Cambodia.
 Third, we need to involve other partners. Japan and the US 
must pursue trilateral and multilateral cooperation in international  
activities including capacity building support. Australia, New Zealand, 
and NATO members such as the UK, Germany and France are increasingly 
interested in this region. We should unite our efforts with them and 
establish appropriate division of labor multilaterally.
 Regarding European countries, I would argue that we need 
to draw their greater attention to the security environment of East Asia 
and to share the notion of indivisibility of international security. We 
must not tolerate any attempts to try to alter the status quo by force or  
coercion. If this principle was ignored in East Asia and you acquiesced in it, 
you could not say no to other actions of the same nature in East European, 
either. Hence, the world community must stand together against the 
Russian behaviors in East Europe and the Chinese behaviors in East Asia 
with a single voice, and thus the US and Japan together must work on 
the European to be much more attentive to the security situations in 
East Asia.
 Fourth, a whole – of - government approach is must. Capacity
building is not only for the military. Maritime security especially in “gray
zone” scenarios involves other agencies, law-enforcement capability so
that a tension may not easily escalate to an all-out military contingency.
 Fifth and finally, domestic stability of the regional countries. 
Those which are occupied which are occupied with domestic instability 
cannot afford the energy to address external challenges. Thus, international 
cooperation to help fix those internal problems, e.g. the peace process 
of Mindanao in the Philippines, will contribute to their greater attention 
to maritime security issues. In addition, roles of the military of these 
countries should be reviewed. The military should be able to focus on 
external challenges much more by delegating internal security roles to 
other relevant agencies.
	 V.	Conclusion
 For the long – term stability of Southeast Asia, capacity building 
support, particularly for the improvement of the maritime security  
capability of the littoral states around the South China Sea is needed. 
There is huge room for cooperation between the US and Japan for this 
effort, and we must involve other like – minded countries to generate 
synergy and to undergird the rules – based international order.
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ส่วนที่ 2 
เอกสารวิเคราะหส์ถานการณย์ุทธศาสตร ์ และความม่ันคงอาเซียน (SSC ASEAN FOCUS) (เม.ย. – มิ.ย.59)

ศาลประจําอนุญาโตตุลาการ (PCA): 
การแก้ไขปัญหาในทะเลจีนใต้ หรือปมขัดแย้งระลอกใหม่ ?

	 ...สหรัฐฯ	และประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความกังวลมากขึ้นว่า	จีนอาจดําเนินมาตรการเพื่ออ้างกรรมสิทธิ์	
ในทะเลจีนใต้ที่เข้มข้นขึ้น	หากคําวินิจฉัยของศาลประจําอนุญาโตตุลาการ	(Permanent	Court	of	Arbitration:	PCA)	กรณ	ี
ข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับฟลิปปนส์	ซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นใน	พ.ค.59	ส่งผลในทางบวกต่อฟลิปปนส์...

กล่าวนำา
 เมื่อ 2 ธ.ค.58 ที่ผ่านมา ศาลประจำาอนุญาโตตลาการ (PCA)  
ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศท่ีให้บริการแก่รัฐภาคีสมาชิกที่ประสงค์ 
จะระงับข้อพิพาท โดยอนุญาโตตุลาการซึ่งเกี่ยวข้องกับรัฐ หน่วยการ 
ปกครองรัฐ (state entity) องค์การระหว่างประเทศและภาคีเอกชน1  
ได้มีมติรับคดีกรรมสิทธิ์ทับซ้อนในทะเลจีนใต้ ที่ฟิลิปปินส์ยื่นฟ้องเพ่ือ 
คัดค้านจีนกรณีอ้างอธิปไตยเหนือน่านนำ้าในพื้นที่ดังกล่าวมาตั้งแต่ 
ปี 56 เข้าสู่การพิจารณา โดยฟิลิปปินส์ให้เหตุผลว่า ตนมีสิทธิ์ที่จะใช ้
ประโยชน์ และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นส่ิงมีชีวิต 
หรือส่ิงไม่มีชีวิตในน่านนำา้ทะเลจีนใต้ ภายในบริเวณเขตเศรษฐกิจจำาเพาะ  
(Exclusive Economic Zone: EEZ) 200 ไมล์ทะเล ตามที่กำาหนด
ไว้ในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (United Nations 
Convention on the Law Of the Sea: UNCLOS 1982) ซึ่งทั้ง
ฟิลิปปินส์และจีนต่างให้สัตยาบันในอนุสัญญาฯ ฉบับดังกล่าว
 ในขั้นตอนต่อไป PCA จะดำาเนินกระบวนการตามขั้นตอนเพื่อ 
การสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาคดีกรรมสิทธ์ิในพ้ืนท่ีทับซ้อนดังกล่าว  
โดยเชิญประเทศท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมกระบวนการพิจารณาด้วย ไม่ว่า
จะเป็น จีน ฟิลิปปินส์ เวียดนาม มาเลเซีย ไต้หวันและบรูไน และมี 
คำาวินิจฉัยของศาลฯต่อกรณีดังกล่าว เพื่อให้ประเทศคู่พิพาทนำาไป
ปฏิบัติต่อไป ท้ังน้ีมีกำาหนดนำาเร่ืองข้ึนสู่การพิจารณาในราว พ.ค.59 ท่ีจะ 
ถึงน้ีเป็นคร้ังแรก ขณะท่ีจีนได้ออกมา แสดงท่าทีคัดค้านและไม่เห็นด้วย 
กับการดำาเนินการของฟิลิปปินส์ตั้งแต่ยังไม่เริ่มกระบวนการพิจารณา

การตอบโต้ของจีนต่อกระบวนการพิจารณาข้อพิพาทของ	PCA
 จีนแสดงท่าทีที่ชัดเจนว่าไม่เห็นด้วย และไม่เข้าร่วมกระบวน
การพิจารณาคดี ในลักษณะต่างๆ ดังนี้

	 1.	จีนเร่งดำาเนินการก่อสร้างสาธารณูปโภคบนเกาะปะการัง 
สการ์โบโรห์	(Scarborough	Shoal)	ให้เร็วยิ่งขึ้น โดยถมทะเลเพื่อ 
สร้างเกาะเทียมในบริเวณแนวปะการังดังกล่าว จนกลายเป็นเกาะเทียม 
ขนาดใหญ่หลายเกาะ และได้สร้างสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงรันเวย์ 3 แห่งที ่
สามารถใช้สำาหรับเครื่องบินทหารขนาดใหญ่ เพื่อยืนยันการอ้างสิทธิ์
ของตน ล่าสุดเม่ือ 25 เม.ย.592 กองทัพจีนได้เร่ิมการก่อสร้างค่ายทหาร 
บนเกาะปะการังสการ์โบโรห์ ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพของจีนมากยิ่งข้ึนใน 
การแผ่แสนยานุภาพทางอากาศ ครอบคลุมเหนือน่านฟ้าทั่วทะเลจีนใต ้
	 2.	จีนอาจประกาศเขตพิสูจน์ฝ่ายป้องกันทางอากาศ  
(Air Defense Identification Zone : ADIZ) ในทะเลจีนใต้	
ครอบคลุมน่านฟ้าตามยุทธศาสตร์ “China’s Strategic Triangle”  
หลังจากที่ได้เคยประกาศเขต ADIZ ในพื้นที่ทะเลจีนตะวันออกเมื่อ  
พ.ย.56 ซ่ึงการประกาศเขต ADIZ จะมีผลในมิติความม่ันคงทางการทหาร 
กล่าวคือ จีนมีความชอบธรรมที่จะใช้เรดาร์หรืออุปกรณ์อิเลคทรอนิกส ์
ในการตรวจจับอากาศยานและเรือรบต่างๆ และยังสามารถส่งอากาศยาน 
ของตนติดตามความเคลื่อนไหวของอากาศยาน และเรือรบ รวมทั้ง
เรือดำานำ้า ที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่ทะเลจีนใต้ได้ด้วย นอกจากนี้ฐานที่มั่น
บนเกาะปะการังสการ์โบโรห์จะช่วยให้ศักยภาพในการลาดตระเวน
ทางอากาศของจีน “สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น”
	 3.	การใช้กองเรือเพื่อแสดงการอ้างสิทธิ์ในพื้นท่ี จีนได้ส่ง
เรือตรวจการณ์ (Corvette) เข้าไปประจำาการและผลักดันเรือประมง 
ฟิลิปปินส์ให้ออกไปจากพื้นที่ นอกจากนี้จีนยังให้เรือประมงของตน
เข้าไปทำาการประมงทั่วน่านนำ้าในทะเลจีนใต้ตามแนวเส้นประ 9 เส้น  
(Nine Dash Line) โดยอ้างว่าเป็นเขตจับปลาดั้งเดิมของจีน ซึ่งการ 
กระทำาของจีนดังกล่าวจะส่งผลให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดการกระทบ 
กระทั่งระหว่างเรือจีนกับเรือยามฝั่งของประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคมากขึ้น 
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จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 6 ฉบับที่ 3  ( เมษายน – มิถุนายน 2559)

บทวิเคราะห์:	ท่าทีของประเทศต่างๆ	ต่อกรณีดังกล่าว
	 สหรัฐฯ : ท่าทีของ สหรัฐฯ เป็นอีกหน่ึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ โดยสหรัฐฯ ประกาศชัดเจนอย่างต่อเนื่องมา 
โดยตลอดว่าจะไม่ยอมรับมาตรการควบคุมของจีน หากจีนประกาศเขต  
ADIZ เนื่องจากเป็นการบั่นทอนเสถียรภาพของภูมิภาค พร้อมทั้งเตรียม
ความพร้อมที่จะปฏิบัติการยืนยันเสรีภาพในการเดินเรือและการบิน 
เหนือน่านนำ้าและน่านฟ้าในภูมิภาค (Freedom of Navigation and 
Overflight) เพื่อตอบโต้การประกาศเขต ADIZ ของจีนในทะเลจีนใต้ และ 
เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าสหรัฐฯ สนับสนุนกระบวนการของศาลประจำา 
อนุญาโตตุลาการ ทั้งนี้ สหรัฐฯ เคยส่งเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 บินเข้าไป 
ในเขต ADIZ ในทะเลจีนตะวันออกเพื่อประท้วงจีนหลังจากจีนประกาศ 
เขต ADIZ ในพื้นที่ดังกล่าวเมื่อปี 56
	 ญี่ปุ่น:	สถาบัน The Japan Institute of International Affairs  
(JIIA) หน่วยงานคลังสมองของญี่ปุ ่น (Think Tank)3 ได้รายงานว่า 
สถานการณ์ในพื้นที่พิพาทระหว่างจีนกับญี่ปุ่นตึงเครียดมากขึ้น หลังจาก 
รัฐบาลจีนประกาศเขต ADIZ เหนือน่านฟ้าทะเลจีนตะวันออกเมื่อ พ.ย.56  
ที่ผ่านมา ซึ่งเขตน่านฟ้าดังกล่าวล่วงลำ้าพื้นที่พิพาทในทะเลจีนตะวันออก 
ระหว่างจีนกับญี่ปุ่น (บริเวณหมู่เกาะเตียวหยู หรือที่ญี่ปุ่นเรียกว่า หมู่เกาะ 
เซนกากุ) พื้นที่ทับซ้อนในเขตเศรษฐกิจจำาเพาะ (Exclusive Economic 
Zone: EEZ) และบางส่วนยังทับซ้อนกับเขต ADIZ ของประเทศใกล้เคียง  
ได้แก่ เกาหลีใต้ และไต้หวัน ทำาให้ญ่ีปุ่นออกมาแสดงความไม่ยอมรับ
การกระทำาเพียงฝ่ายเดียวของจีน ซึ่งในอนาคตญี่ปุ่นมีความกังวลว่าจีน 
จะประกาศเขต ADIZ ในทะเลจีนใต้เพิ่มขึ้นตามยุทธศาสตร์ “China’s 
Strategic Triangle” ซึ่งจะทำาให้จีนสามารถควบคุมพื้นท่ีทะเลจีนใต ้
และพื้นที่บางส่วนของฟิลิปปินส์
	 ฟิลิปปินส์ :	จากความเคลื่อนไหวของจีนในทะเลจีนใต ้ส่งผลให้ 
ประเทศคู่พิพาทในภูมิภาคหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่พิพาทกับ 
จีนเร่งพัฒนาศักยภาพทางการทหารเพ่ือการป้องกันตนเอง ท้ังน้ีฟิลิปปินส์ 
ได้กระชับความร่วมมือทางการทหารกับสหรัฐฯ และพันธมิตร โดย 
อนุญาตให้สหรัฐฯ ใช้ฐานทัพของฟิลิปปินส์จำานวน 5 แห่ง ขณะที่ สหรัฐฯ  
ญี่ปุ่น และออสเตรเลียก็ได้ให้การสนับสนุนเครื่องบินลาดตระเวนและ
เรือตรวจการณ์ชายฝั่งแก่ฟิลิปปินส์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการลาดตระเวน
น่านนำ้าในทะเลจีนใต้ อย่างไรก็ตาม ฟิลิปปินส์ก็ใช้มาตรการด้านกฎหมาย
ระหว่างประเทศ กดดันจีนโดยการยื่นเรื่องต่อ PCA ควบคู่ไปด้วย

ผลกระทบต่ออาเซียนและไทย
	 การกดดันจากสหรัฐฯ:	ความเคลื่อนไหวทางการทหารของจีน 
ในทะเลจีนใต้ จะกลายเป็นประเด็นท่ีสหรัฐฯ หยิบยกขึ้นเพื่อเรียกร้อง 
ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนและไทย กำาหนดบทบาทและจัดวางท่าทีให้ 
ชัดเจนเหมาะสมและเป็นรูปธรรมมากย่ิงข้ึนต่อกรณีดังกล่าว ดังน้ันสมาชิก 
อาเซียนและไทยอาจต้องหารือและวางแนวทางร่วมกัน ต่อกรณีที่จีน
จะประกาศเขต ADIZ ในทะเลจีนใต้ และท่าทีของจีนท่ีไม่เห็นด้วยกับ
กระบวนการของ PCA
	 การประกาศเขต ADIZ อาจย่ัวยุให้เกิดความรุนแรง: การ
ตอบโต้โดยการประกาศเขต ADIZ ของประเทศหนึ่งมักกระตุ้นให้อีก
ประเทศโต้ตอบด้วยหลากหลายวิธี เช่น เพิ่มการลาดตระเวนทางอากาศ 
การประกาศซื้อเครื่องบินรบรุ่นใหม่ รวมทั้งการประกาศขยายเขต ADIZ 
ดังที่รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศขยายเขต ADIZ เพื่อตอบโต้รัฐบาลจีน ทำาให ้
ความขัดแย้งที่มีอยู่เดิมซับซ้อนยิ่งขึ้น นอกจากน้ีการประกาศเขต ADIZ 

เป็นเหตุให้ชาติสมาชิกอาเซียนบางประเทศต้องอิงสหรัฐฯ มากขึ้น และ 
ยอมให้สหรัฐฯ มีบทบาทเพิ่มขึ้นไม่ต่างจากที่รัฐบาลญี่ปุ่นกับรัฐบาลเกาหลีใต ้
เรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐฯ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งถือเป็นข้ออ้างอย่างดี
ให้สหรัฐฯ ใช้เป็นเหตุผลเพื่อขยายบทบาททางการเมืองระหว่างประเทศ 
	 อาเซียนอาจถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องในความขัดแย้งดังกล่าว	
ในฐานะที่ฟิลิปปินส์เป็นประเทศหนึ่งในสมาชิกของประชาคมอาเซียน  
และทะเลจีนใต้เป็นอนุภูมิภาคสำาคัญของเอเชีย ซ่ึงมีผลประโยชน์ของ 
มหาอำานาจอยู่ ดังน้ันอาเซียนจึงอาจถูกดึงไปเกี่ยวข้อง เช่น ญี่ปุ่นหันมา 
เรียกร้องให้ประชาคมโลกและอาเซียนร่วมต่อต้านเขต ADIZ ของจีนผ่าน 
เวทีการประชุมหลายครั้ง หรือการกดดันสหรัฐฯ ด้วยการไม่ให้สายการบิน 
พลเรือนของตนยอมรับเขต ADIZ ของจีน
	 การแข่งขันสะสมอาวุธ (Arms Race) : ความกังวลต่อการ
ขยายบทบาททางการทหารของจีนในทะเลจีนใต้ จะเป็นตัวเร่งให้ประเทศ 
ที่เป็นคู่กรณีกับจีนเสริมสร้างศักยภาพด้านการทหารให้ทันสมัย เพื่อ 
ป้องกันตนเอง ซึ่งอาจก่อให้เกิดการสะสมอาวุธ (Arms Build-up) และม ี
โอกาสที่จะพัฒนาเป็นการแข่งขันสะสมอาวุธ (Arms Race) ในภูมิภาคได้  
และจะกลายเป็นกระแสกดดันให้ประเทศอื่นที่ไม่ใช่คู่กรณีต้องเร่งพัฒนา
ศักยภาพทางการทหารเช่นเดียวกัน

บทสรุป
 ไม่ว่าคำาวินิจฉัยของศาลประจำาอนุญาโตตุลาการ ต่อกรณี 
ข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์จะออกมาในทางใด หรือท่ี 
หลายฝ่ายคาดว่าจะส่งผลในทางบวกต่อฟิลิปปินส์ แม้ว่าจีนจะไม่เห็นด้วย 
ต้ังแต่ต้น ตลอดจนแสดงท่าทีไม่ยอมรับต่อคำาตัดสินท่ีจะมีข้ึน แต่แรงกดดัน 
จากนานาชาติจะกดดันให้จีน ต้องปรับบทบาทท่าทีของตัวเองให้เกิด
ผลกระทบต่อประเทศในภูมิภาคที่เกี่ยวข้องในทะเลจีนใต้ให้น้อยที่สุด  
ผ่อนปรน และยอมรับหลักปฏิบัติในเรื่องเสรีภาพในการเดินเรือและ
การบิน (Freedom of Navigation and Overflight) มากขึ้น เพื่อทำาให ้
ประชาคมโลกเห็นว่าจีนเป็นประเทศที่เคารพกฎหมายระหว่างประเทศ  
ดังนั้นสิ่งที่น่าจับตามองต่อไปคือ ผลการตัดสินจะเป็นอย่างไร จีนจะเร่ง 
หรือชะลอการประกาศเขต ADIZ ในทะเลจีนใต้เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไร ซึ่งยังไม่ชัดว่าการดำาเนินการดังกล่าวเป็น 
การกระทำาตามยุทธศาสตร์ “China’s Strategic Triangle” ตามกรอบ 
เวลาของจีน เพื่อเป็นการตอบโต้การกระทำาของฟิลิปปินส์ในการยื่นเรื่อง 
ต่อ PCA หรือจีนเลือกปรับท่าทีเพื่อพิสูจน์คำากล่าวอ้างของจีนที่ว ่า 
การเติบโตของจีนจะเป็นไปอย่างสันติ (Peaceful rise of China) และ
เป็นครอบครัวเดียวกัน (Same Family)

อ้างอิง 
1) ศาลอนุญาโตตุลาการกรุงเฮก ฟันธง มีอำานาจตัดสินข้อพิพาทในทะเลจีนใต้. 
 http://www.thairath.co.th/content/535956
2) สื่อฮ่องกงแฉ “จีน” จะเริ่มก่อสร้างสาธารณูปโภคบนเกาะปะการัง “สการ์โบโรห์”  
 ภายในปีนี้. http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID 
 =9590000041863
3) ข้อมูลส่วนหนึ่งจากการเดินทางไปประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านความมั่นคงฯ  
 กับหน่วยงานคลังสมองของญี่ปุ่น (Think Tank) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น  
 ระหว่างวันที่ 14 - 18 มี.ค.59
ภาพประกอบ
1) Before And After: The South China Sea Transformed.
 http://amti.csis.org/before-and-after-the-south-china-sea-transformed/
2) Asean Military Defense Review. Strategic triangle in South China Sea.  
 http://www.aseanmildef.com.
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ส่วนที่ 2 
เอกสารวิเคราะหส์ถานการณย์ุทธศาสตร ์ และความม่ันคงอาเซียน (SSC ASEAN FOCUS) (เม.ย. – มิ.ย.59)

ความเป็นมาของการพัฒนาใน	GMS
 แผนงานพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่นำ้าโขง 6 ประเทศ (Greater Mekong Subregion - GMS) 
เริ่มในปี 2535 ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้มอบหมายให้ ESCAP 
(The United Nation Economic and  Social Commission for 
Asia and the Pacific) เป็นหน่วยงานกำากับดูแลการพัฒนากลุ่ม
ประเทศในพ้ืนที่อนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขง โดยการให้ความช่วยเหลือ  
ทางวิชาการ และเงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Develop-
ment Bank - ADB) เพื่อจัดทำากรอบแผนยุทธศาสตร์พัฒนาความ 
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ (Strategic Economic Framework) 
ในลักษณะเกื้อกูลกัน บนพื้นฐานของความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
ของแต่ละประเทศ เป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาอนุภูมิภาค เริ่มจาก
การเชื่อมโยงโครงข่ายระบบโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะเส้นทาง
คมนาคมขนส่ง และพลังงาน

ปรากฏการณ์จากการพัฒนาของจีนในพื้นที่	GMS
 สำาหรับการพัฒนาฯ ดังกล่าวเป็นการเชื่อมโยงทางกายภาพ      
ซึ่งนำาไปสู่โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการเดินทางที่มีความสะดวก
สบาย อย่างไรก็ตาม ผลพวงจากการพัฒนาฯ ได้นำามาซึ่งปัจจัยท่ี 
ส่งผลกระทบเชิงลบต่อบางประเทศใน GMS ซึ่งอาจจะมีผลต่อ 
กรอบความร่วมมืออื่น ๆ ร่วมกันในอนาคต ทั้งนี้โดยหลักการแล้ว 
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่แท้จริงใน GMS ควรต้องอยู่บนพื้นฐาน 
ของมิตรภาพและการสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน ซึ่งทาง ศศย. 
สปท. ได้ค้นพบเชิงลึกจากการเก็บข้อมูลวิจัย (ภาคสนาม) และพบ
ความไม่สอดคล้องกับการพัฒนาฯ1 ดังนี้

	 1.	การแข่งขันและเข้าครอบครองพื้นที่ทางเศรษฐกิจ	
ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา จีนได้มีนโยบายส่งเสริมการขยายตัวและ 
ส่งเสริมให้บริษัทของจีนไปลงทุนทั่วโลก และ บริษัทเหล่านี้ได้เดินหน้า 
ตามนโยบายหลักของจีนอย่างเต็มที่ ไม่ว่านโยบายก้าวออกไป  
(Going out policy) ท่ีรัฐบาลจีนสนับสนุนด้วยมาตรการทางภาษี
และการเงินควบคู่ไปพร้อม ๆ  กัน กับนโยบาย และมาตรการทางอ้อม  
(soft power) ที่รัฐบาลจีนใช้เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก ่
ประเทศที่ด้อยกว่า โดยเฉพาะประเทศลุ่มนำ้าโขงอย่างเมียนมา สปป. 
ลาว และกัมพูชา การขยายตัวทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับอิทธิพล
ของจีนเช่นนี้ทำาให้เกิดการลงทุนในประเทศต่าง ๆ เช่น ในเมียนมา 
รัฐวิสาหกิจจีนร่วมมือกับบริษัทของเมียนมาทำาโครงการท่อก๊าซ
และนำ้ามันดิบเพื่อดึงพลังงานจากชายฝั่งทะเลตะวันตกของเมียนมา 
เข้าไปยังจีนตอนใต้ รวมท้ังโครงการเข่ือนขนาดใหญ่ในแม่นำ้าอิระวดี  
การทำาเหมืองทองแดงดีบุก และแร่รัตนชาติ สำาหรับใน สปป.ลาว  
บริษัทจีนเข้าไปทำาเข่ือนในแขวงไซยะบุรี  มีการวางเครือข่ายคมนาคม  
โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ การสร้างศูนย์การค้าขนาดใหญ่ รวมทั้ง 
มีการสัมปทานพื้นที่ใน สปป.ลาว  เป็นเวลา 99 ปี เพื่อพัฒนาเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ เป็นต้น ขณะที่ในกัมพูชา  
มีหลายบริษัทของจีนได้สัมปทานลงทุนในกิจการทางเศรษฐกิจ  
ไม่ว่าจะเป็น การทำาเหมืองแร่ สัมปทานพื้นที่ปลูกยางพารา ฯลฯ  
สำาหรับประเทศไทยนั้น รัฐบาลไทยได้ประชุมหารือ ทวิภาคีเรื่อง
รถไฟไทย - จีน กับรัฐบาลจีนระหว่างการประชุมกรอบความร่วมมือ
ผู้นำาแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 – 24 มี.ค.59 ซึ่งได้
ข้อสรุปว่าจีนได้ร่วมมือกับรัฐบาลไทยในการก่อสร้างรถไฟความเร็ว
สูงในเส้นทางกรุงเทพฯ - นครราชสีมา เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าและ
บริการ

ยุทธศาสตร์ Sino -GMS ของจีนกับความมั่นคงใน GMS

	 โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง	(Greater	Mekong	Sub	-	region	-	GMS) 	
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้า	การลงทุนอุตสาหกรรม	การเกษตร	บริการ	สิ่งแวดล้อม	การขนส่ง	
ฯลฯ	 สนับสนุนการจ้างงานและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที	่ GMS	 ให้ดีขึ้น	 โครงการดังกล่าวเป็นการ
พัฒนาการเชื่อมโยงทางกายภาพ	 ของประเทศสมาชิกใน	 GMS	 ร่วมกัน	 อย่างไรก็ตามผลพวงจากการพัฒนาตามโครงการ
ดังกล่าวโดยเฉพาะของจีน	ซึ่งมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วโดยฝ่ายเดียว		ได้เริ่มส่งผลกระทบเชิงลบต่อประเทศต่างๆ	ใน	GMS	
อย่าง	 มิอาจหลีกเลี่ยงได้	 จึงอาจกล่าวได้ว่า	 ปรากฏการณ์การรุกคืบของจีนตามยุทธศาสตร	์ Sino	 -	 GMS	 ของจีนในพื้นที่	
GMS	นั้นมีความสําคัญที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง	

๑งานวิจัย ประจำาปี ๒๕๕๙ ของศูนย์วิจัยและคณะผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน (SSC ASEAN  RESEARCH and EXPERT CENTRE: SAREC) เรื่อง 
“ปัจจัยที่ทำาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของความร่วมมือในการต่อต้านภัยคุกคามไม่ตามแบบระหว่างราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา: กรณีศึกษา เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเชียงราย - หลวงน้ำาทา - สิบสองปันนา - 
เชียงตุง ระหว่างวันที่ ๒๙ ก.พ. - ๕ มี.ค.๕๙



	 2.	การเคลื่อนย้ายของคน	 การรุกคืบและการขยายตัวของจีน
เข้าครอบครองพื้นที่ทางเศรษฐกิจ ตามนโยบายส่งเสริมทางการแข่งขัน
ทางธุรกิจของจีนในภูมิภาค ส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายคน ทรัพยากร เงิน
ลงทุน เข้าสู่พื้นที่ GMS มากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของ  การเคลื่อนย้ายคน 
เป็นสิ่งที่มีความสำาคัญ มีผลกระทบ และเกี่ยวข้องกับความมั่นคงในพื้นที่  
ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่หลายรูปแบบ  
ทั้งปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหายาเสพติด ปัญหาการค้ามนุษย์ 
รวมทั้งปัญหาทางด้านสาธารณสุข ปัญหาการทำาลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ปัญหาการครอบงำาทางวัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งประเทศ
ในกลุ่ม GMS ได้ตระหนักถึงประเด็นนี้แล้ว 
	 3.	ผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยวใน	GMS	จากข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยวของไทยในปี 25582 พบว่า จำานวนนักท่องเที่ยวที่ 
เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อย ๆ และมีการ
เชื่อมต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวในภูมิภาคต่าง ๆ ของ GMS เพ่ิมสูงขึ้น  
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีน ท้ังน้ีเน่ืองจากจีนมีเศรษฐกิจที่ดี มีการ
เติบโตอย่างสมำ่าเสมอ ทำาให้ชาวจีนเดินทางท่องเท่ียวมากขึ้น และนิยม
ท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ ด้วยเหตุผลที่ประเทศในภูมิภาคนี้มีความเหมาะสม 
หลายประการ ได้แก่
   สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและน่าท่องเที่ยว
ระดับโลก ประเทศในอนุภูมิภาคนี้มีเมืองสำาคัญที่เป็นมรดกโลกหลายแห่ง  
รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับโลก เช่น ชายหาดที่สวยงาม
มากมายตามเกาะแก่งต่าง ๆ นอกจากน้ันยังมีสถานท่ีท่องเท่ียวทางด้าน
ทรัพยากรป่าไม้ ภูเขา และนำ้าตก ที่สวยงามเป็นจำานวนมาก
   ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและประเพณี	
ของอนุภูมิภาคนี้ มีวัฒนธรรมและประเพณีท่ีมีเอกลักษณ์ โดดเด่น  
ทรงคุณค่างดงามและเป็นที่น่าสนใจมาก และเป็นมรดกร่วมกันของภูมิภาค  
ไม่ว่าจะเป็นประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีบุญบั้งไฟ 
และประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นต้น
   ค่าครองชีพที่ไม่แพง ค่าครองชีพทั่วไปในอนุภูมิภาคนี้  
ค่อนข้างถูกหากเทียบกับเมืองท่องเที่ยวอื่น ๆ ทั้งทางฝั่งยุโรปและสหรัฐฯ  
   การเดินทางที่สะดวกสบาย การเดินทางท่องเที่ยว
ด้วยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตามเส้นทางถนนมีความสะดวก รวมทั้ง
มีขนส่งมวลชนที่ให้บริการทั้งถนน ระบบราง และทางอากาศ ที่เชื่อมต่อ
จุดสำาคัญในภูมิภาค

   ความปลอดภัย ถึงแม้ว่ายังคงพบปัญหาอาชญากรรม 
ในพ้ืนท่ีอนุภูมิภาคน้ีอยู่บ้าง แต่ก็อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าท่ีท่ีได้ทำาการ 
รักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่ ดังนั้นจึงเป็นหลักประกันความปลอดภัย
แก่นักท่องเที่ยวได้ในระดับหนึ่ง
 แม้รายได้จากภาคธุรกิจการท่องเที่ยวจะทำารายได้หลักให้กับ
หลายประเทศใน GMS รวมทั้งไทย ซึ่งควรรักษาจุดเด่นนี้ไว้ อย่างไรก็ตาม   
การท่องเที่ยวของชาวจีนในลักษณะเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพได้เริ่ม 
ส่งผลกระทบต่อไทยแล้ว เช่น ปรากฏการณ์รถพ่วงที่พักของจีนทะลักเข้าสู ่
เส้นทาง R3A คุนหมิง - เชียงของ เข้าไทย เนื่องจากมาตรการคัดกรอง
ของไทยไม่เข้มงวด ปล่อยให้มีรถท่องเที่ยวจากจีนประเภทต่างๆ เข้ามา 
แบบไม่จำากัด จึงส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาทั้งการเกิดอุบัติเหตุ อีกทั้ง 
มีการใช้รถพ่วงที่พักกินอยู่ครบวงจร เพื่อลดค่าที่พัก ค่าอาหาร ตลอดจน 
ใช้สาธารณูปโภคฟรี โดยมีค่าใช้จ่ายเพียงแค่การเติมนำ้ามันเชื้อเพลิงเท่านั้น  
ซึ่งเป็นการส่งผลกระทบต่อรายได้ของภาคธุรกิจการท่องเท่ียวของไทย
โดยตรง

บทวิเคราะห์	:	ผลกระทบและแนวทางดำาเนินการในการพัฒนาร่วมกัน
ใน	GMS	
  เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) ร่วมกันในภูมิภาค ทุกประเทศใน GMS ควรดำาเนินการ 
ดังนี้
 1. ควรต้องสร้างขีดความสามารถ (Capability Building)  
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ทุกประเทศใน GMS ร่วมกัน จีนในฐานะ
ที่เป็นประเทศมหาอำานาจควรให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใน 
GMS โดยยึดถือผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเท่าเทียม จีนควรต้องขยาย 
กลไกความร่วมมือ และสร้างทัศนคติในการเป็น “ครอบครัวเดียวกันใน 
GMS” เพื่อเป็นการเชื่อมโยงจีนกับอาเซียน และประเทศนอกภูมิภาคได้
อย่างกลมกลืน 
 2. ต้องมีการเร่งสร้างทัศนคติ (Mindset) แง่บวกระหว่างกันให้
เกิดขึ้นต่อทุกประเทศใน GMS 
 3. การเติบโตร่วมกัน ใน GMS ควรเป็นการเติบโตร่วมกันของ
มหาอำานาจจีนและประเทศในอนุภูมิภาค จีนควรสนับสนุนส่งเสริมการ
พัฒนาเพื่อให้ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขงสามารถก้าวไปข้างหน้า
พร้อมกันกับจีน หลีกเลี่ยงการพัฒนาฝ่ายเดียว หรือโครงการพัฒนาแบบ
ทวิภาคีที่ส่งผลกระทบด้านความมั่นคงต่อทั่วทั้งภูมิภาค 
 4. การอนุรักษ์ การปกป้อง และการใช้ทรัพยากรเพื่อสนับสนุน
การพัฒนา โดยดำาเนินการควบคู่กับการรักษาและการใช้ร่วมกันอย่าง
ยั่งยืน 

อ้างอิง 
1) กิตติ คงสมบัติ. 2555  การมั่นคงทางการเมืองเรื่องนำ้าในอนุภูมิภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขง 
 และบทบาทของประเทศไทย. เอกสารวิจัยส่วนบุคคล วิทยาลัยการทัพบก.  
 กรุงเทพมหานคร
2) แสงจันทร์ มาน้อย. โอกาสและความท้าทายของประเทศไทยต่อพลวัตจีนใน 
 ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขง. http://library.senate.go.th/document/ 
 Ext9395/9395475_0002.PDF. สืบค้นเมื่อวันที่ 1 เม.ย.59
ภาพประกอบ
1) http://www.oknation.net/blog/akom/2014/12/18/entry-1
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จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 6 ฉบับที่ 3  ( เมษายน – มิถุนายน 2559)

2กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.กรมการท่องเที่ยว 
มั่นใจรายได้ปีนี้ 2.2 ล้านล้านบาท 5 เดือนแรกต่างชาติแห่เที่ยวไทย  
12.4 ล้านคน. http://tourism.go.th/home/details/11/83/24467  
สืบค้นเมื่อวันที่ 14 มิ.ย.59



ฉบับที่ 17/59  (1 - 15 มิ.ย.59)
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ส่วนที่ 2 
เอกสารวิเคราะหส์ถานการณย์ุทธศาสตร ์ และความม่ันคงอาเซียน (SSC ASEAN FOCUS) (เม.ย. – มิ.ย.59)

ผลการประชุม IISS Shangri - La Dialogue, 
15th Asia Security Summit ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

	 พล.อ.	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	เข้าร่วมการประชุมและกล่าวปรากฏถาพิเศษในการประชุมสุดยอดความมั่นคงแห่งเอเชีย “IISS	

Shangri-La	Dialogue,	15th	Asia	Security	Summit”	เมื่อ	3	มิ.ย.59	ณ	สาธารณรัฐสิงคโปร์	ตามคําเชิญของนายลี	เซียน	ลุง	

นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์	และสถาบัน	International	Institute	for	Strategic	Studies	(IISS)	ในโอกาสครบรอบ	15	ปี	ของการ	

จัดการประชุมฯ โดยเป็นผู้นําไทยคนแรกที่ได้รับเชิญให้ไปกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในเวทีด้านความมั่นคงแห่งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุม	

ประกอบด้วยผู้นํารัฐบาล	 เช่น	 นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์	 นายเตียว	 ซี	 เฮียน	 รองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์	 ผู้แทนระดับรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหมจาก	แคนาดา	ฝรั่งเศส	อิตาลี	ญี่ปุ่น	อินเดีย	สหรัฐอเมริกา	

 การประชุม Shangri - La Dialogue จัดโดยสถาบันระหว่าง- 
ประเทศ เพื่อการศึกษายุทธศาสตร์ (International Institute for 
Strategic Studies: IISS) ของสหราชอาณาจักร สำานักงานภูมิภาคเอเชีย 
โดยการสนับสนุนของกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อป ี 2002 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีหารือระดับสูงเก่ียวกับประเด็นด้านความม่ันคง 
และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ได้แถลงนโยบายและวิสัยทัศน์
เกี่ยวกับประเด็นความมั่นคง
 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เสนอมุมมองเกี่ยวกับความ
ท้าทายทางความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก สถานการณ์ของโลก 
และผลกระทบต่อภูมิภาค และปัญหาที่ภูมิภาคอาเซียนต้องเผชิญ
ร่วมกัน ดังนี้ ความท้าทายด้านความมั่นคงที่สำาคัญ ประกอบด้วย  
๗ ประเด็น ได้แก่ 1) ปัญหาความตึงเครียด  ในทะเลจีนใต้และทะเลจีน
ตะวันออก อาเซยีนควรมเีอกภาพทัง้เสรีภาพในการบนิผ่าน (Freedom 
of Overflight) และการเดินเรือ (Freedom of Navigation) ตลอดจน 
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ทางทะเลในภูมิภาค โดยสันติวิธีบน 
พื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้ง กฎหมายทางทะเล 
(United Nations Convention on the Law Of the Sea: UNCLOS) 
รวมถึง การปฏิบัติตาม (Declaration on the Conduct of the South 
China Sea: DOC) อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพจะเอื้อต่อการเจรจา
แก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี และยังสนับสนุนให้เร่งรัดการจัดทำา (Code of 
Conduct on the South China Sea: COC) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
2) สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี โครงการอาวุธนิวเคลียร์ของ
เกาหลีเหนือ ควรมีการฟื้นกลไกการปรึกษาหารือ ๖ ฝ่ายเพื่อเสริมสร้าง 
ความเชื่อมั่นและลดความตึงเครียด 3) การก่อการร้ายและแนวคิด 
สุดโต่ง ต้องร่วมมือกันเพื่อป้องกันการแพร่ขยายของเหตุการณ์ 4) การ 
สะสมอาวุธสงคราม ควรเป็นไปอย่างจำากัดและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ  
5) การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ ควรเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน 
ของประเทศต้นทาง - กลางทาง - ปลายทาง และช่วยพัฒนาการศึกษา
รวมถึงคุณภาพชีวิต เพื่อลดความเหลื่อมลำ้า ขจัดความอยุติธรรมบน 
พื้นฐานด้านมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชน 6) ความมั่นคงทางไซเบอร ์
ควรมีการจัดต้ังหน่วยงานเฉพาะในทุกประเทศ และให้มีกฎหมาย 
เพือ่จดัการในเรือ่งนี ้ 7)      การเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ        (Climate 
Change) การบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติและสาธารณภัย ทั้งนี้  
ในการสร้างดุลยภาพให้กับประเทศไทยต้องมีแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
เหมือนกับหลายประเทศ

 สหรัฐฯ จีน และญ่ีปุ่นยังคงเป็นผู้เล่นที่สำาคัญในภูมิภาค  
ส่วนอินเดีย รัสเซีย เกาหลีใต้ และอาเซียนเป็นผู้เล่นที่มีความสำาคัญ
เพ่ิมขึ้น จีนมองว่าความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
ศักยภาพด้านความมั่นคงของตนเป็นไปในเชิงสันติและสร้างสรรค์ แต่
หลายประเทศมีความกังวลว่า พัฒนาการดังกล่าวจะกระทบต่อดุลแห่ง 
อำานาจและความมั่นคงของภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ดังนั้น อาเซียน
ต้องมีเอกภาพ และมีบทบาทสำาคัญต่อการสร้างดุลยภาพใหม่ทาง
ยุทธศาสตร์ (Strategic New Equilibrium) ในภูมิภาค โดยอยู่บน 
หลักการพื้นฐาน คือ (1) เข้าใจกัน สำาหรับการหาดุลยภาพใหม่ต้องม ี
เป้าหมายร่วมกัน (Common Goals) ซึ่งมีอยู่ 4 ประการ คือ สันติภาพ
ที่มั่นคง (Secured Peace) การเจริญเติบโตที่ยั่งยืน (Sustainable 
Growth) ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน (Shared Prosperity) และ 
การอนุรักษ์โลก (Saved the Planet) ทุกประเทศต้องปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์จากการเผชิญหน้า (Confrontation) สู่ความร่วมมือ 
(Collaboration) ภายใต้แนวคิด “แข็งแกร่งไปด้วยกัน” “Stronger 
Together” ซึ่งกระบวนทัศน์จะตั้งอยู่บนหลัก 3M คือ ความไว้เนื้อ
เชื่อใจร่วมกัน (Mutual Trust) ความเคารพซึ่งกันและกัน (Mutual 
Respect) และ ผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual Benefit) โดยม ี
องค์ประกอบสำาคัญ 7 ประการ ดังนี้ 1) การส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจ 
ระหว่างประเทศในภูมิภาค 2) ความเป็นหุ้นส่วนแบบเหมาะสมและ 
เกื้อกูลกัน 3) การไม่ติดกับดักของการเลือกข้าง หรือแบ่งฝักฝ่าย  
4) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศมหาอำานาจ 5) ประเทศ 
ในภูมิภาคควรปรับเปล่ียนแนวทางการรักษาอธิปไตยให้ส่งเสริมซึ่งกัน
และกัน 6) การส่งเสริมการพัฒนาควบคู่กับความมั่นคง โดยในฐานะที่ 
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จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 6 ฉบับที่ 3  ( เมษายน – มิถุนายน 2559)

ประเทศไทยเปน็ประธานกลุ่ม 77 วาระป ีค.ศ. 2016 ขอ้เสนอของรฐับาล
ไทย คือ การลดความเหลื่อมลำ้าระหว่างประเทศที่สอดคล้องกับวาระ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 2030  ของสหประชาชาติ และ       7) สันติภาพและ 
เสถียรภาพในภูมิภาคและโลกเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทุกประเทศ
 มุมมองของสหรัฐฯ การประชุมแชงกรี-ลา (Shangri-La  
Dialogue) ครั้งนี้ ดร.เอสตัน คาร์เตอร์ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ  
เน้นการปกป้องหลักพ้ืนฐานและแนวคิดการสร้างเครือข่ายความม่ันคง 
(Security Network) ดังในสุนทรพจน์ท่ีต้ังช่ือว่า “The Asia - Pacific ’s 
Principled Security Network” โดยได้กล่าวถึงคำาว่า “principle” 
หรือ “หลักการ” ตลอดเวลา เพื่อเรียกร้องให้ประเทศในเอเชีย  –  แปซิฟิก 
ร่วมกันสร้าง “หลักการเครือข่ายความมั่นคง” ทั้งเครือข่ายหุ้นส่วน 
แบบทวิภาคี ไตรภาคี และพหุภาคี รวมถึง การพัฒนาแลกเปล่ียนข้อมูล 
และแลกเปลี่ยนยุทโธปกรณ์และทรัพยากรอำานวยความสะดวกต่างๆ 
โดยได้เตือนจีนให้ไตร่ตรอง “Great Wall of Self – Isolation” หรือ 
“กำาแพงแห่งการโดดเดี่ยวตนเอง ” ของจีนในประเด็นความขัดแย้ง
ในทะเลจีนใต้ รวมถึงการเพิ่มแสนยานุภาพทางทหารของจีนในเอเชีย 
โดยเน้นว่าสหรัฐฯ จะยึดม่ันในหลักการเครือข่ายความม่ันคงและ 
หลักการเอเชีย – แปซิฟิก และการเป็นพันธมิตรความมั่นคงในเชิงลึก 
กับมหาอำานาจต่างๆ ในภูมิภาค รวมถึงกำาลังทหารจำานวนมากของสหรัฐฯ 
ทั้งยานใต้นำ้า เรือดำานำ้าชนิดเวอร์จิเนียคลาส และเครื่องยิงจรวดนำาวิถ ี
B - 21 อันแสดงให้เห็นถึงอำานาจของสหรัฐฯ พร้อมกับนำาเสนอความต้ังใจ 
ท่ีจะแลกเปล่ียน “ขีดความสามารถท่ีพัฒนาท่ีสุดต่อเอเชีย – แปซิฟิก” 
และหุ้นส่วนทั้งญี่ปุ่นและออสเตรเลีย โดยสหรัฐฯได้กล่าวให้จีน “เปิด 
กว้างและลดการคุกคาม” อันจะนำาไปสู่ “ความตึงเครียดทางยุทธศาสตร์” 
โดยสหรัฐฯ เตือนว่าหาก “การกระทำาของจีนดังกล่าวดำาเนินต่อไป” 
จีนจะถึง      จุดสุดท้ายของ “กำาแพงยักษ์ของการโดดเดี่ยวตนเอง” และ 
เรียกลักษณะดังกล่าวว่า “ความก้าวร้าว ความไม่มั่นคง และการ
โดดเดี่ยวตนเอง” ทั้งนี้ นโยบายปรับสมดุลของสหรัฐฯ จะเน้นด้าน
เศรษฐกิจและการทูตให้มากข้ึน โดยความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์
ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Strategic Economic 
Partnership Agreement: TPP) จะเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงเศรษฐกิจ 
ภูมิภาค รวมถึง ยุทธศาสตร์ปักหมุดเอเชีย (Pivot to Asia) หรือ 
ยุทธศาสตร์ปรับสมดุลเอเชียแปซิฟิก (Rebalanced Strategy in Asia- 
Pacific) เป็นการที่รัฐบาลสหรัฐฯ ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์กำาลังทหาร 
ตามบริบทที่เปลี่ยนไป โดยให้ความสำาคัญต่อภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก 
มากข้ึนและครอบคลุมทุกด้านอย่างสมบูรณ์ สำาหรับความมั่นคง 
ทางทหารสัมพันธ์กับนโยบายเดินเรือและเดินอากาศเสรีในทะเลจีนใต้
และสัมพันธ์กับสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี โดยเฉพาะประเด็น
เกาหลีเหนือ รัฐบาลสหรัฐฯ ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในโครงสร้าง
ความม่ันคงในภูมิภาค โดยให้ความสำาคัญกับการประชุมสุดยอดอาเซียน 
(East Asia Summit: EAS) และสนับสนุนอาเซียนเป็นศูนย์กลาง
โครงสร้างความมั่นคงในภูมิภาค
 มุมมองของจีน พล.ร.ต. ซัน เจียงโก๋ว รองเสนาธิการคณะ
กรรมการทหารส่วนกลาง กรมยุทธการทหารจีน และ หน. คณะผู้เข้าร่วม 
ประชุมของจีน กล่าวว่า จีนไม่ได้โดดเด่ียวตนเองมาต้ังแต่อดีต จนกระท่ัง 
ถงึปจัจบุนั และกจ็ะไมโ่ดดเดีย่วตนเองในอนาคต จนีไม ่“สรา้งและทำาให ้
เกิดความกลัว” ซึ่งจีนกังวลต่อพลเมืองและประเทศต่างๆ ที่จับจ้อง 

มาที่จีนเสมือนเป็นสงครามจิตวิทยา ซึ่งเป็นการสร้างกำาแพงภายใน
จิตใจและสุดท้ายก็เกิดการแบ่งแยกตนเองของพวกเขา โดยเมื่อเร็วๆ นี้  
จีนใช้ประโยชน์จากยุทโธปกรณ์หนักทางทหารในบางส่วนของเกาะ
พาราเซลและหมู่เกาะเล็กๆ ของหมู่เกาะสแปรตลีย์ทั้งเรดาร์ความถี่สูง
และขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศ รวมถึง เครื่องบินต่อสู้ โดยการเติบโต
ของกองกำาลังทหารของจีนคือส่ิงสำาคัญที่ทุกประเทศต้องตระหนัก 
และจีนได้สร้างเครือข่ายของส่ิงอำานวยความสะดวกทางทหารในพื้นที่
อีกด้วย 
 มุมมองของฟิลิปปินส์ ตั้งแต่ปี ค.ศ.2013 หลังจากเหตุการณ์
รุนแรงท่ีหมู่เกาะสคาร์โบโร่ ฟิลิปปินส์แสดงการต่อต้านจีน และย่ืนฟ้องคดี 
ต่อคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ ภายใต้อนุสัญญาของสหประชาชาติ
ในประเด็นกฏหมายทะเล (UNCLOS) ทั้งนี้ กลุ่ม G-7 ซึ่งเป็นกลุ่ม
มหาอำานาจทางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ ออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆ 
ท่ีเก่ียวข้องในภูมิภาค สนับสนุนกระบวนการศาล     ในคร้ังน้ี ส่วนมหาอำานาจ 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น อินโดนีเซีย และเวียดนาม  ก็สนับสนุน
ให้ฟิลิปปินส์ใช้กฎหมายต่อต้านจีน เนื่องจากการเป็นกระทำาอันเป็น
ภัยคุกคาม
ผลกระทบต่ออาเซียน	อภิปราย	และข้อเสนอแนะ
 มุมมองของสหรัฐฯ	ผลกระทบต่ออาเซียน สหรัฐฯ กล่าวว่า 
การกระทำาต่างๆ ของจีนในทะเลจีนใต้เป็นภัยคุกคามต่อกฎหมาย
ระหว่างประเทศ และผลประโยชน์ของประชาคมระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะการเพิ่มแสนยานุภาพทางทหาร จึงเสนอการแลกเปลี่ยน
ขีดความสามารถที่พัฒนาที่สุดต่อเอเชีย - แปซิฟิก อันแสดงให้เห็นว่า 
สหรัฐฯ ต้องการมีบทบาทนำาในภูมิภาคน้ี ดังน้ัน ประเทศสมาชิกอาเซียน 
จึงควรมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันให้เพิ่มมากขึ้น
 มุมมองของจีนผลกระทบต่ออาเซียน จีนยังคงเรียกร้อง
ดินแดนบนปะการังและส่วนยื่นต่างๆ ของพื้นดิน รวมถึง ก่อสร้าง
สิ่งอำานวยความสะดวกทางทหารเพิ่มมากขึ้น โดยในปีนี้เริ่มการ
ลาดตระเวนทางทะเลและสร้างฐานทัพทางทหารเพิ่มบนเกาะเล็กๆ 
ทั้งหมดพิจารณาได้ว่าจีนใกล้ที่จะประกาศ “พื้นที่เฉพาะ” คือ ปฏิเสธ
อิสรภาพทางการบินและการเดินเรือในภูมิภาค รวมถึง การเคลื่อนที่
ของกองกำาลังทหารจากภายนอกภูมิภาค ดังน้ันประเทศสมาชิกอาเซียน
จึงควรร่วมมือกันใช้หลักกฏหมายระหว่างประเทศในการแก้ปัญหานี้
 มุมมองของฟิลิปปินส์ผลกระทบต่ออาเซียน จีนประกาศ 
พื้นที่ในการครอบครองจำานวน 3,200 เอเคอร์ ในบริเวณพื้นที่ขัดแย้ง 
และสร้างเกาะเทียมขึ้น โดยไม่สนใจคำาตัดสินของอนุญาโตตุลาการ
เก่ียวกับประเด็นความขัดแย้งกับฟิลิปปินส์ แสดงให้เห็นว่าจีนควำา่บาตร
คำาตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งใน 
ทะเลจีนใต้ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ต้องรวมตัวกันสนับสนุนการใช้ 
กฎหมายทะเลและแจ้งเตือนจีนให้ระมัดระวังการใช้ความรุนแรงตาม
ข้อตกลงทวิภาคีและพหุภาคี ตามที่ฟิลิปปินส์ร้องต่อศาลระหว่าง
ประเทศ ณ กรุงเฮก 
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ส่วนที่ 2 
เอกสารวิเคราะหส์ถานการณย์ุทธศาสตร ์ และความม่ันคงอาเซียน (SSC ASEAN FOCUS) (เม.ย. – มิ.ย.59)

เส้นทางคมนาคมไตรภาคี อินเดีย - เมียนมา - ไทย : โอกาสของไทยจริงหรือ ?

	 เมื่ออินเดียได้ออกนโยบาย	“มองตะวันออก”	(Look	East	Policy)	ที่หันมาให้ความสนใจกับประเทศในอาเซียนมากขึ้น		
ตั้งแต่ปี	2536	เป็นต้นมา	อินเดียก็พยายามที่จะเข้ามามีบทบาทด้านเศรษฐกิจ	การค้า	การลงทุน	และการท่องเที่ยว	ซึ่งเส้นทาง	
คมนาคมไตรภาคกีเ็ป็นสว่นหนึง่ของความพยายามของอนิเดียในการเปดประตูสูอ่าเซยีน โดยการเช่ือมโยงเสน้ทางทางบกจากรฐั	
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนอืของอนิเดยีกบัภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ผา่นทางเมยีนมาและไทยเพือ่ใหส้อดรับกบันโยบาย	
ดังกล่าว ดังนั้นการท่ีไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนที่มีที่ต้ังอยู่ตรงกลางภูมิภาคซึ่งเช่ือมต่อการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม
ในครั้งนี้	จะเป็นโอกาสในด้านต่าง	ๆ	ของไทยจริงหรือ...

ความเป็นมาของโครงการเส้นทางคมนาคมไตรภาคี
 จากการประชุมผู้นำา BIMSTEC ครั้งที่ 6 ที่ภูเก็ต ประเทศไทย  
เมื่ อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีการลงนามความร่วมมือ 
เพื่อส่งเสริมการเช่ือมโยงการคมนาคมระหว่างประเทศสมาชิกให้มี 
การขยายตัวด้านการค้า การท่องเที่ยวให้มากขึ้น โดยได้เริ่มโครงการ
ก่อสร้างเส้นทางตามโครงการเส้นทางคมนาคมไตรภาคี เมียนมา - ไทย 
- อินเดีย (Myanmar - Thailand - India Trilateral Highway – 
MTITH) จากเมืองโมเรห์ รัฐมณีปุระของอินเดีย ผ่านเมียนมา ถึง
อ.แม่สอด จ.ตาก ของไทย ระยะทาง 3,200 กิโลเมตร ถนนเส้นนี้
เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง ASEAN HIGHWAY 1 (AH1) ซึ่งเป็นถนน 
ระหว่างประเทศเอเชียสายที่ 1 จากประเทศญี่ปุ่นถึง ตุรกี ผ่าน 14 
ประเทศในเอเชียคือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เกาหลีเหนือ จีน เวียดนาม 
กัมพูชา ไทย เมียนมา บังคลาเทศ อินเดีย ปากีสถาน อัฟกานิสถาน 
อิหร่าน และสิ้นสุดที่ตุรกี ซึ่งเส้นทางดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของ 
นโยบายการพัฒนาความเชื่อมโยง อาเซียน - อินเดีย ได้รับการบรรจุ
ไว้และดำาเนินตามแผนแม่บทด้านการเชื่อมโยงอาเซียน (Master Plan 
on ASEAN Connectivity – MPAC) โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนา 
ในด้านต่างๆ คือ
 1.	ความเชื่อมโยงทางกายภาพ (Physical Connectivity) 
ระหว่างสามประเทศเข้าด้วยกัน เป็นการจัดตั้งและเชื่อมต่อระบบ 
การคมนาคมรูปแบบต่างๆ ในเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาให้อาเซียนเป็น 
ศนูยก์ลางการคมนาคมของภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ โดยเฉพาะ 
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจแม่โขง - อินเดีย และการพัฒนาความ
เชื่อมโยงระหว่างเมียนมา - อินเดียตอนเหนือ - อินเดีย 
 2.	การเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับประเทศสมาชิกของอาเซียน 
ซ่ึงอินเดียได้ดำาเนินความร่วมมือทั้งในระดับพหุภาคีกับอาเซียน และ 
ในระดับทวิภาคีกับ 5 ประเทศสมาชิก คือ ไทย เวียดนาม ลาว มาเลเซีย 
และเมียนมา

ประโยชน์ของโครงการฯ	ไตรภาคี
 หากถนนเส้นนี้สร้างเสร็จสมบูรณ์ จะส่งผลให้การขนส่งสินค้า 
และการสัญจรของคน สามารถเคลื่อนย้ายข้ามแดนระหว่างประเทศ
ได้อย่างสะดวก อันเป็นการปรับปรุงยกระดับเร่ืองการติดต่อเชื่อมโยง 
ระหว่างกัน ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนด้านการขนส่ง สนับสนุนการ 
เดินทางทางด้านการท่องเท่ียว การค้า และอำานวยความสะดวกในการ 
ติดต่อระหว่างประชาชนของท้ัง 3 ประเทศ ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การค้าภายในภูมิภาคข้ึนไปได้ถึงร้อยละ 60 อีกท้ังยังเป็นการใช้เส้นทาง 
ยุทธศาสตร์ท่ีได้ประโยชน์สูงสุด ซ่ึงล่าสุดอินเดียและเมียนมาได้ลงนาม
ความตกลง 12 ฉบับ มีสาระครอบคลุมความร่วมมือและแบ่งหน้าที่กัน
พัฒนาปรับปรุงถนนหลักหลายสายในเมียนมา และยกระดับให้เป็น
เส้นทางหลักในการเชื่อม 3 ประเทศเข้าด้วยกัน
 
สถานภาพของโครงการฯ	ในปัจจุบัน
 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมไตรภาคีระหว่างอินเดีย -  
เมียนมา - ไทย มีแนวโน้มล่าช้าและไม่เป็นไปตามกำาหนดเวลาเดิม  
แต่คาดว่าจะมีความคืบหน้ามากขึ้นในปี 2559 โดยทางอินเดียเห็นว่า
มีอุปสรรคต่าง ๆ  ดังนี้ 
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จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 6 ฉบับที่ 3  ( เมษายน – มิถุนายน 2559)

 1. ความล่าช้าการก่อสร้างเส้นทางในบางส่วน ไทยมี
ความล่าช้าในการก่อสร้างเส้นทางตามโครงการฯ ดังกล่าว ในส่วนที่
ไทยรับผิดชอบก่อสร้างเส้นทางระหว่างเมืองพะอัน รัฐกะเหรี่ยง ถึง 
อ.แม่สอด จ.ตาก รวมระยะทาง 100 กิโลเมตร ซึ่งส่งผลให้โครงการ
ดังกล่าวไม่แล้วเสร็จตามกำาหนดในปี 2559 อีกทั้งอินเดียก็ไม่
สามารถผลักดันให้โครงการดังกล่าวดำาเนินควบคู่ไปกับโครงการเช่ือม
ต่อเส้นทางคมนาคมระหว่างภูฏาน - บังกลาเทศ - อินเดีย - เนปาล ซึ่ง
มีการลงนามข้อตกลงตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558
 2.	ยังไม่มีข้อตกลงการขนส่งอย่างเป็นทางการร่วมกัน    
ท้ังสามประเทศคือ อินเดีย เมียนมา และไทย ยังไม่สามารถลงนามใน
ข้อตกลง Motor Transport เพื่ออำานวยความสะดวกในการเดินทาง 
และขนส่งสินค้าระหว่างกันภายในกำาหนดเวลาในเดือนมีนาคม 2559
 3.	ความไม่พร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐานในเมียนมา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถของเส้นทางในการรองรับรถบรรทุก
ขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ รวมถึงการมีสะพานและท่อใต้ดินจำานวนมาก 
ส่งผลให้การปรับปรุงถนนล่าช้า อย่างไรก็ตาม อินเดียพยายามแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว โดยอนุมัติงบประมาณประมาณ 5.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเมียนมา อาทิ การเสริมฐานรากของ
สะพานให้มีความแข็งแรงจำานวน 70 แห่ง เป็นต้น

บทวิเคราะห์	:	
	 โอกาสของประเทศไทย
 1) สินค้าไทยมีโอกาสเข้ามาเจาะตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของอินเดียมากขึ้น เพราะสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยมีคุณภาพและ 
ราคาสมเหตุสมผล เป็นที่ยอมรับของประชาชนในประเทศเพื่อนบ้าน 
ต้นทุนการนำาเข้าไปยังอินเดียจะลดลง เพราะการพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมทำาให้ต้นทุนการขนส่งลดลง ขณะที่ต้นทุนของสินค้าก็ลดลง
จากการเปิดเสรีทางการค้า (จากเดิมทีอินเดียมีอัตราภาษีนำาเข้าและ
มาตรการกดีกนัสงู) ประกอบกบัเศรษฐกจิในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ของอนิเดยีมอีตัราการขยายตวัสูงส่งผลทำาใหม้กีำาลงัซือ้เพ่ิมขึน้       จะชว่ย 
ใหไ้ทยซึง่ยงัทำาการค้ากบัภมูภิาคนีค้อ่นขา้งนอ้ย มโีอกาสทางการตลาด 
มากขึ้น 
 2) ปัจจุบัน การลงทุนระหว่างไทยกับอินเดียส่วนใหญ่เป็น
กิจการขนาดใหญ่ และการลงทุนระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของอินเดียและไทยยังมีไม่มากนัก ดังนั้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เชื่อมโยงระหว่างประเทศนี้น่าจะเป็นโอกาสที่ดีสำาหรับนักลงทุนจาก 
ไทย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสำารวจและผลิตปิโตรเลียมและ
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ ที่จะขยายการลงทุนไปสู่อินเดีย
 3) การท่องเที่ยวระหว่างไทยและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของอินเดียมีแนวโน้มจะขยายตัวมากขึ้น เพราะปัจจุบันไทยเป็น 
เป้าหมายการท่องเที่ยวหลักของนักท่องเที่ยวอินเดียอยู่แล้ว โดยชาว
อินเดียเดินทางมาประเทศไทยมากกว่า 1 ล้านคนต่อปี และไทยยังเป็น 
สถานที่ยอดนิยมในการถ่ายทำาภาพยนตร์ของบอลลีวูด (Bollywood) 
ทำาให้สถานที่ท่องเที่ยวในไทยเป็นที่รู้จักดีของคนอินเดีย
 

 จึงคาดว่า หากทางเส้นทางฯ ไตรภาคี สร้างแล้วเสร็จ ประเทศ 
ไทยจะได้รับผลประโยชน์อย่างมาก เน่ืองจากเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคฯ 
และเป็นเป้าหมายหลักของอินเดียที่ต้องการเข้ามาค้าขายและลงทุน
กับไทย รวมทั้งใช้เป็นฐานขยายการค้าและการลงทุนไปยังเพื่อนบ้าน
อาเซียนอื่น ๆ ในขณะเดียวกัน ไทยก็ต้องการใช้ทางตามโครงการฯ  
ดังกล่าวขนส่งสินค้าผ่านเมียนมาไปยังอินเดียเช่นกัน นับเป็นการส่งเสริม
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทางการค้าเพ่ือลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการไทย 
 
ข้อควรระวังของประเทศไทย
 เมื่อเกิดการพัฒนาทางด้านเส้นทางคมนาคมที่สะดวกสบาย
ระหว่างประเทศขึ้น ก็ย่อมปฏิเสธภัยคุกคามที่แฝงตัวเข้าพร้อมกัน 
ไม่ได้ โดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น เช่น ปัญหายาเสพติด การหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 
การก่อการร้าย การค้ามนุษย์ แรงงานเถื่อน อาชญากรรมข้ามชาต ิ
และอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงปัญหาด้านสาธารณสุขที่ 
เกิดจากโรคติดต่อร้ายแรงต่างๆ ซึ่งปัญหาเหล่านี้คือปัญหาความมั่นคง
รูปแบบใหม่ที่เรียกว่าปัญหาความมั่นคงของสังคม (Social Security) 
และความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security) ที่จะกระทบต่อ
เสถียรภาพทางความมั่นคงของประเทศได้

บทส่งท้าย
 ในฐานะที่อินเดียมีศักยภาพด้านการเจริญเติบโตทาง 
เศรษฐกิจติดอันดับ 5 ของโลก และเป็นมหาอำานาจโลกระดับกลาง 
(Middle Power) ประกอบกับการดำาเนินนโยบายต่างประเทศแบบ
ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ทำาให้อินเดียมีนัยสำาคัญในการถ่วงดุลระหว่างประเทศ
มหาอำานาจจากซีกโลกตะวันตกและเอเชีย การประสานและขยาย
ความร่วมมือกับอินเดียจึงเป็นเร่ืองหนึ่งซึ่งไทยมิอาจมองข้ามไปได้  
และควรแสวงประโยชน์จากโอกาสควบคู่กับการระวังป้องกันผลกระทบ 
อย่างรอบด้านในสถานการณ์นี้

อ้างอิง 
1) เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, ศ.ดร.ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับภาค 
 ตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย (1). http://www.bangkokbiznews.com/ 
 mobile/view/blog/574057 สืบค้นเมื่อวันที่ 13 พ.ค.59
2) ตติกานต์ เดชพงศ์. อินเดีย “มองตะวันออก” เชื่อมต่อเส้นทางอาเซียน. 
 http://www.thairath.co.th/content/380155. สืบค้นเมื่อวันที่ 13 พ.ค.59

ภาพประกอบ
1) http://www.oknation.net/blog/surasakc/2013/11/11/entry-1



27	-	28	เม.ย.59
พลเอก สุภกิจ นุตสถิตย์ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธาน 
ในพิธีเปิดการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา ครั้งที่ 4/2559 
เรื่อง “ความท้าทายต่อการปรับทัศนคติของคนไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในเชิงบวก”  
ระหว่างวันที่ 27– 28 เม.ย.59 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ราชบุรี ซึ่งจัดโดย ศูนย์ศึกษา 
ยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยมี พลตรี จุมพล เฉลยถ้อย 
ผู้อำานวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับ 
และกล่าวรายงานในพิธีเปิด

4	–	5	เม.ย.59	
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดโครงการอบรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
ประจำาปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ส่วนที่ 3 
การปฏิบัติงานสำาคัญของศูนยศ์ึกษายุทธศาสตร  ์(เม.ย. – มิ.ย.59)

ผลการปฏิบัติงานสําคัญของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
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1. กิจกรรมการประชุม/สัมมนา/Workshop 



24	-	27	พ.ค.59
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดกิจกรรม Unit School เพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษของกำาลังพล  
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำาปี 2559 ระหว่างวันท่ี 24 - 27 พ.ค.59 ณ ห้องประชุม (2)  
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ชั้น 2 ซึ่งในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดกิจกรรม โดย พลตรี จุมพล เฉลยถ้อย 
ผู้อำานวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้มอบของที่ระลึก ถ่ายภาพร่วมกับวิทยากร และผู้เข้ารับ
การอบรม

12	พ.ค.59
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดการประชุม 
เชิงสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การปฏิบัติการทางทหารร่วมของกองทัพไทย 
กับอาเซียนและประเทศคู่เจรจาตามกรอบ ADMM-Plus” ในงานสัปดาห์ 
วิชาการความมั่นคง สปท. ประจำาปี 2559 ณ ห้อง 122 วิทยาลัย 
ป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เมื่อวันที่ 12 พ.ค.59 
เวลา 13.00 – 16.00 น.
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จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 6 ฉบับที่ 3  ( เมษายน – มิถุนายน 2559)

12	พ.ค.59
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “บริบทและทิศทางการเสริมสร้าง 
ความมั่นคงร่วมในทะเลจีนใต้” ในงานสัปดาห์วิชาการความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2559  
ณ ห้อง 122 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เมื่อวันที่ 12 พ.ค.59 เวลา 08.30 - 12.00 น.



29 - 30	มิ.ย.59
พลเอก สุภกิจ นุตสถิตย์ ผู้บัญชาการสถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานเปิด 
“การประชุมสัมมนาเครือข่ายทางวิชาการ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน ประเทศไทย ประจำาปี  
2559” จัดโดย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ ในฐานะ ศูนย์วิจัย
และคณะผู้เชี่ยวชาญอาเซียน (SSC ASEAN  
Reserch and Expert Centre : SAREC) 
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และแถลงผลงานทาง
วิชาการในรอบปี  ระหว่างสถาบันการศึกษาและ
หน่วยงาน think tank ด้านอาเซียนในเครือข่าย 
24 สถาบัน ระหว่างวันที่ 29 - 30 มิ.ย.59  
ณ โรงแรมซันทารา เวลเนส รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา 

27	มิ.ย.59	
พลโท สุรสิทธิ์ ถนัดทาง รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในการประชุมวิชาการ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
ครั้งที่ 2/2559 เรื่อง “บทบาทของการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ ต่อบริบทความมั่นคงในศตวรรษที่ 21” เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.59 จัดโดย 
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ณ ห้องศรีวรา เอ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ

ส่วนที่ 3 
การปฏิบัติงานสำาคัญของศูนยศ์ึกษายุทธศาสตร ์ (เม.ย. – มิ.ย.59)
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9	–	10	มิ.ย.59
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดการสัมมนา 
การปรับปรุงและประเมินผลการดำาเนินการ โครงการประชุมเชิงสัมมนา 
ทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา ระหว่างวันที่ 9 -10 มิ.ย.59 ณ โรงแรม 
ไมด้า รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี



10	เม.ย.59
พลตรี จุมพล เฉลยถ้อย ผู้ อำ านวยการศูนย์ศึกษา
ยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมคณะฯ 
เดนิทางไปประชมุและแลกเปลีย่นทางวิชาการ กบัสถาบนั 
China Institute for International Strategic Studies 
(CIISS) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (สปจ.)  
โดยมีผู้แทน CIISS ต้อนรับโดย MG (Retd) Zhao Ning, 
Vice Chairman, CIISS 
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2. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในประเทศ

3. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ

จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 6 ฉบับที่ 3  ( เมษายน – มิถุนายน 2559)

4	พ.ค.59
พลตรี จุมพล เฉลยถ้อย ผู้อำานวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมคณะฯ แลกเปล่ียนข้อมูลวิชาการ 
และสร้างเครือข่าย กับสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 4 พ.ค.59 ณ ห้องประชุมพลโทพระยาศัลวิธานนิเทศ  
ชั้น 3 อาคาร วช.

1	ก.ค.59
พลตรี จุมพล เฉลยถ้อย ผู้อำานวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมคณะฯ ประชุมแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็น และรวบรวมข้อมูล ณ สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พร้อมด้วยเข้าเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ เมื่อวันที่ 1 ก.ค.59



14	–	21	พ.ค.59
พลตรี จุมพล เฉลยถ้อย ผู้อำานวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมคณะฯ เดินทางไปสร้างความ
ร่วมมือด้านความมั่นคง ณ Stragie Studies Institute (SSI), US Army War College, Carlisle, Pennsylvania สหรัฐอเมริกา  

12	เม.ย.59
พลตรี จุมพล เฉลยถ้อย ผู้อำานวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมคณะฯ ประชุมแลก
เปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการกับหน่วยงาน China Institue of Contempory International Relations (CICIR) ของ สปจ. 
โดยมี Mr.Ji Zhiye, President of CICIR ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็น ยุทธศาสตร์ของจีนต่ออนุภูมิภาค 
ลุ่มนำ้าโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) ประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการ ณ CIIS ของ สปจ. โดยมี  
Mr.Liu Qing, Acting Director Department for Asia Pacific Studies CIIS ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
ทางวิชาการ ในประเด็นนโยบายการต่างประเทศของจีนต่อมหาอำานาจ และนโยบายความมั่นคงทางทะเล 

ส่วนที่ 3 
การปฏิบัติงานสำาคัญของศูนยศ์ึกษายุทธศาสตร ์ (เม.ย. – มิ.ย.59)
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15	เม.ย.59
พลตรี จุมพล เฉลยถ้อย ผู้อำานวยการ 
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการ 
ป้องกันประเทศ พร้อมคณะฯ เดินทาง 
เย่ียมสำานักนายกเทศมนตรี นครคุนหมิง  
โดยมี Mr. Li Zhigong, รองนายก 
เทศมนตรีนครคุนหมิง มลฑลยูนนาน  
ให้การต้อนรับ ณ Kunming Municipal  
People’s Government HQ : มีการ 
สนทนาแลกเปลี่ ยนข้อมูล เกี่ ยวกับ 
โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของ 
Greater Mekong Subregion (GMS) 
ในอนุภูมิภาคลุ่มนำ้าโขงสอดคล้องกับ 
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 13 ของ 
จีนในส่วนที่มลฑลยูนานและนครคุนหมิง 
มีความเกี่ยวข้อง ณ นครคุนหมิง, สปจ. 



27	พ.ค.59
พลตรี จุมพล เฉลยถ้อย ผู้อำานวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับ Mrs. Nathalia Hoffmann  
ผอ.ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกลยุทธ์ฯ กห.ฝรั่งเศส และ Lieutenant Colonel Nadia PTERCY ผชท.ทหารฝรั่งเศส/
กรุงเทพ มาเย่ียมเยือน แลกเปล่ียนข้อคิดเห็น เม่ือวันท่ี 27 พ.ค.59 ณ ห้องรับรอง ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  
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จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 6 ฉบับที่ 3  ( เมษายน – มิถุนายน 2559)

24	พ.ค.59
คณะที่ปรึกษาทางการทหารสหรัฐฯ ประจำาประเทศไทย (JUSMAG-Thai) มาเยี่ยมเยือน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เมื่อวันที่ 24 พ.ค.59  
ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยมี พลตรี จุมพล เฉลยถ้อย ผู้อำานวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และคณะร่วมให้การต้อนรับ

29	พ.ค.	-	2	มิ.ย.59	
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดประชุมเครือข่ายสถาบันความมั่นคงของชาติสมาชิกอาเซียน เรื่อง
บทบาทของศูนย์การแพทย์ทหารกับการส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ (Track ll Network of ASEAN Defence and Security  
Institutions : NADI Workshop on “Contribution of ASEAN Center of Military Medicine (ACMM) to Enhance  
Human Security” 29 May - 2 June, 2016 at The Tide Resort Hotel, Chonburi, Thailand.) ระหว่างวันที่ 29 พ.ค. - 2 
มิ.ย.59 ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี




