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 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  
(ศศย.สปท.) เป็นหน่วยงานทางวิชาการของสถาบันวิชาการป้องกัน 
ประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ที่มีภารกิจหลักในการศึกษา  
เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมิน จัดทำาและเผยแพร่ข้อมูลทางยุทธศาสตร์  
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและการป้องกันประเทศ เพื่อให ้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ 
ต่อผู้บังคับบัญชา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนให้รับทราบ  
อันจะเป็นประโยชน์ต่อกองทัพและประเทศชาติโดยรวม ในการเตรียม 
ความพร้อมของหน่วยงานต่าง ๆ  ให้พร้อมรับกับภัยคุกคามทุกรูปแบบได้ 

 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  
ประกอบด้วยหน่วยขึ้นตรงระดับกอง แบ่งเป็น 4 หน่วย คือ  
กองสนับสนุน กองแผนและโครงการ กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์ 
และความม่ันคง กองภูมิภาคศึกษา ทำาหน้าท่ีในการวางแผน อำานวยการ  
ประสานงาน ดำาเนินการ และกำากับดูแลงานด้านการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ 
สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ 
การป้องกันประเทศ สถานการณ์ความมั่นคงทางการเมือง เศรษฐกิจ  
สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพลังงานและ 
สิ่งแวดล้อมภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคและ 
ระดับโลก รวมท้ังการจัดประชุม การรวบรวมข้อมูล และจัดทำาเอกสาร 
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆ ให้กับผู้บังคับบัญชา หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนได้รับทราบ ตลอดถึงการผลิตบุคลากร 
ด้านความมั่นคงและยุทธศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
ความมั่นคงทั้งปวงให้กับข้าราชการในกระทรวงกลาโหมและพลเรือน   
โดยมีผลผลิตสำาคัญที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 6 ประเภท แบ่งออก 
เป็น งานวิจัย (research) เอกสารทางวิชาการ (working paper)  
เอกสารประเมินยุทธศาสตร์ (strategic review) เอกสารศึกษา 
เฉพาะกรณี (case study) เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร ์
และความมั่นคง (SSC Focus) รวมทั้งเอกสารวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ 
และความมั่นคงอาเซียน (SSC ASEAN Focus)

 สำาหรับจุลสารศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการ 
ป้องกันประเทศนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมสถานการณ์ทางความ 
มั่นคงต่างๆ รวมทั้งบทวิเคราะห์ เพื่อให้เห็นทิศทางความเปลี่ยนแปลง 
ท่ีส่งผลต่อความม่ันคงของชาติ อันจะเป็นประโยชน์สำาหรับการติดตาม 
และประเมินผลสถานการณ์ความมั่นคงต่อไป

 สุดท้ายนี้คณะผู้จัดทำาขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม 
ผลงานของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ซึ่งคณะผู้จัดทำาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
จุลสารฉบับนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และหากมีข้อคิดเห็น 
เพิ่มเติม ท่านสามารถเสนอแนะมาได้ที่ อีเมล์ admin_info@ssc 
thailand.org หรือ www.sscthailand.org

กองบรรณาธิการ

 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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 3. การประชุมกระทรวงกลาโหมอาเซียน - สหรัฐอเมริกา (ASEAN - US Defense Informal Meeting) 5
 4. การประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (2nd ACD Summit 2016) ครั้งที่ 2  5
 5. การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนและสหภาพยุโรป ครั้งที่ 21 6
 6. การประชุมใหญ่เชิงวิชาการอุตสาหกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 21 (The 21st Conference of Electric Power Supply Industry : CEPSI 2016) 6
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 9. มติ สนช. ผ่านร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 8
 10. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 8
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 1. รับเงินหยวนเป็นเงินทุนสำารองระหว่างประเทศ 8
 2. การเลือกตั้งเลขาธิการสหประชาชาต ิ 9
 3. การประชุม Xiangshan Forum ครั้งที่ 7 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 9
 4. การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ (ASEAN Ministerial Conference on Cyber Security 2016) 9
 5. การประชุม COP 22 10
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  - ผอ.ศศย.สปท. ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษพร้อมกับกำาลังพล ตามโครงการบรรยายพิเศษเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรของ ศศย.สปท.  40
   เรื่อง การปฏิบัติการฝึกร่วมของกองทัพไทย  
  - ผอ.ศศย.สปท. เป็นประธานในการร่วมประชุมทำา Workshop พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานของ บก.ทท. และผู้แทนหน่วยของกองทัพไทย  40
   เรื่อง “Thailand’s Military, the USA and China : Understanding how the Thai Military Perceives the Great Powers and Implications for US Rebalance”
   - ผอ.ศศย.สปท. เป็นประธานในการประชุมฯ สัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ครั้งที่ 2/2560  40
   เรื่อง ปัญหาแรงงานข้ามชาติของอาเซียน : ประเด็นการย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ  
  - รอง ผอ.ศศย.สปท. (2) พร้อมคณะทีมงาน ศศย.สปท. ร่วมให้การสนับสนุนหลักสูตรอบรมปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย รุ่นที่ 38  41
   ในการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ร่างแผนยุทธศาสตร์ทหาร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)  
  - รอง ผอ.ศศย.สปท. (2) เป็นประธานในการจัดการประชุมการสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน 41
  - ผอ.ศศย.สปท. พร้อมคณะทีมงาน ศศย.สปท. ร่วมให้การสนับสนุนหลักสูตรอบรมปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย รุ่นที่ 39  41
   ในการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ร่างแผนยุทธศาสตร์ทหาร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)  
  - ผอ.ศศย.สปท. พร้อมด้วยกำาลังพล ศศย.สปท. ร่วมสัมมนา โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพให้แก่บุคลากรของหน่วย 41
 2. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในประเทศ
  - ผอ.ศศย.สปท. ให้การต้อนรับ ผชท.ทหาร สมาพันธรัฐสวิส ถิ่นพำานักนิวเดลี พร้อมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย 42
  - ผอ.ศศย.สปท. ให้การต้อนรับ อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำาประเทศไทย และ ผชท.ทหารฝรั่งเศส/กรุงเทพ 42
  - ผอ.ศศย.สปท. ให้การต้อนรับ ร่วมสนทนาทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น กับ Dr.Masashi Nishihara จากสถานทูตญี่ปุ่น  42
 3. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
  - ผอ.ศศย.สปท. ร่วมประชุม เซียงชัน ฟอรั่ม ครั้งที่ 7 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการด้านความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับผู้แทนประเทศต่างๆ  43
   โดยมี รมช.กห. เป็นผู้แทน/หัวหน้าคณะฯ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (สปจ.) 
  - ผอ.ศศย.สปท. เดินทางไปร่วมการประชุม NADI ณ หลวงพระบาง สปป.ลาว  43
   ในหัวข้อเรื่อง “Enhancing National Centres for Disaster Response : Building Capacity and Expertise” 
  - รอง ผอ.ศศย.สปท.(1) และคณะฯ ร่วมประชุมทางวิชาการเครือข่ายสถาบันด้านความมั่นคงของชาติสมาชิกอาเซียน  43
   Track II Network of ASEAN Defense and Security Institutions (NADI)  ในหัวข้อเรื่อง “Enhancing Maritime Security Cooperation in order 
   to Prevent Transnational Crimes on The Regional” ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
 4. กิจกรรมอื่น ๆ
  - ผอ.ศศย.สปท. พร้อมด้วยกำาลังพล ศศย.ฯ ร่วมพิธีลงนามถวายแสดงความอาลัยฯ ณ อาคารพฤกษชาติพระทรงชัย สปท.  43
  - ผอ.ศศย.สปท. พร้อมด้วยผู้แทนข้าราชการ ศศย.สปท. ร่วมพิธี ตักบาตรพระสงฆ์ ในกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  43
   แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ บก.ทท. แจ้งวัฒนะ 



ส่วนที่ 1 
สถานการณค์วามม่ันคงที่สําคัญ 
(ต.ค. - ธ.ค.59)

4

สถานการณ์
ความมั่นคงภายในประเทศ

 เมื่อ 29 พ.ย.59 มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 
ครั้งที่ 76/2559 (เป็นพิเศษ) เรื่อง การดำาเนินการตามมาตรา 2 
ของรัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 ประกอบกับมาตรา 23 
ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 โดยนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน 
สนช. แจ้งต่อที่ประชุมว่า “ตามที่ได้มีประกาศสำานักพระราชวังเรื่อง 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต 
บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ นร.0503/44549 ลงวัน
ที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แจ้งเรื่องการสถาปนาแต่งตั้งพระ
รัชทายาทไว้แล้วตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ 
พระพุทธศักราช 2467 แจ้งว่า บัดนี้ราชบัลลังก์ว่างลงและพระมหา
กษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรา
ลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นพระรัชทายาทไว้ตาม กฎมณเฑียร
บาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. 2467 แล้ว คณะรัฐมนตรี
จึงขอแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบและประธานรัฐสภาเรียกประชุม
รัฐสภาเพื่อทราบ และให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์พระรัชทายาท
ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป

2. สนช. รับทราบมติ ครม. 
 อัญเชิญ “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช” ขึ้นทรงราชย์
 เป็นพระมหากษัตริย์ เริ่มรัชกาลใหม่ ที่รัฐสภา

   เม่ือ 13 ต.ค.59 สำานักพระราชวังได้เผยแพร่ 
ประกาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร  
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำาเนิน 
ไปประทับรักษาพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาล 
ศิริราช ตั้งแต่วันศุกร์ท่ี 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2557  
ตามที่สำานักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะ 
แล้วนั้น
   แม้คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิด 
จนสุดความสามารถ แต่พระอาการประชวรหาคลายไม่  
ได้ทรุดหนักลงตามลำาดับ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 
พุทธศักราช 2559 เวลา 15 นาฬิกา 52 นาที เสด็จ
สวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช ด้วยพระอาการสงบ  
สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงครองราชย์สมบัติได้ 70 ป ี
                                             สำานักพระราชวัง 

1. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
 อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร  
 สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต 



  อนึ่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 

แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ โดยตามกฎมณเฑียรบาล ตั้งแต่คืนวันพฤหัสบดีที่ 13 

ตุลาคม ขึ้น 12 คำ่า เดือน 11 ปีพระพุทธศักราช 2559 ตรงกับปีวอก ที่จุลศักราช 

1379 มหาศักราช 1938 ในรัชสมัยรัตนโกสินทร์ศก 235 เป็นวันที่ 1 ปีที่ 1 ของ

รัชกาลปัจจุบัน

  เมื่อ 29 ก.ย. - 1 ต.ค.59 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ  
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ 
เดินทางเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา (ASEAN -US 
Defense Informal Meeting) ณ มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และแสวงหาแนวทาง 
ความร่วมมือด้านความมั่นคงร่วมกัน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
กลาโหมประเทศสมาชิกอาเซียน มีความเห็นร่วมกันว่า ภัยคุกคาม 
ของภูมิภาคปัจจุบัน มีความหลากหลาย ซับซ้อนและเชื่อมโยง 
มากขึ้น จำาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกประเทศสมาชิก 
ทั้งในและนอกภูมิภาค ในการประสานงาน พัฒนากลไกและ 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อรับมือปัญหาต่าง ๆ ส่วนนโยบาย 

ปรับสมดุลของสหรัฐฯ ต่อภูมิภาค เป็นประโยชน์ต่ออาเซียน ใน
ความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค โดยการมีส่วนร่วมอย่างรับผิดชอบ 
ของสหรัฐฯ ต่อเสรีภาพ สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 
ที่สร้างสรรค์ ด้านนายแอชตัน คาร์เตอร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
กลาโหมสหรัฐฯ ได้กล่าวสนับสนุนอาเซียน ในการเป็นศูนย์กลาง
ของภูมิภาค และการกระชับความร่วมมือระหว่างกันในภูมิภาค  
เอเชีย - แปซิฟิก ซึ่งทุกประเทศต้องร่วมกันเสริมความมั่นคง 
ของภูมิภาค ด้วยการเพิ่มพูนเครือข่าย ร่วมแก้ไขข้อขัดแย้ง  
เพื่อการคงไว้ซ่ึงเสรีภาพและอิสระภาพในการเดินเรือ โดยสหรัฐฯ 
พร้อมให้การสนับสนุนทุกเรื่อง ทั้งทวิภาคี ไตรภาคีและพหุภาคี  
เพื่อรับภัยคุกคามต่าง ๆ ร่วมกัน โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการ
ต่อต้านการก่อการร้าย

3. การประชุมกระทรวงกลาโหมอาเซียน - สหรัฐอเมริกา (ASEAN - US Defense Informal Meeting)

4. การประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (2nd ACD Summit 2016) ครั้งที่ 2

  เมื่อ 9 - 10 ต.ค.59 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก 
รัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือ 
เอเชีย (2nd ACD Summit 2016) คร้ังที่ 2 ณ กระทรวงการ 
ต่างประเทศ โดยการประชุมครั้งนี้จะเป็นก้าวสำาคัญสู่ความร่วมมือ 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภูมิภาค ภายใต้กรอบความร่วมมือ 
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สำาคัญ คือความหลากหลายในพลัง 
ความเป็นมิตร เพื่อตอกยำ้ากับประชาคมโลกว่า เอเชียพร้อมเติบโต
อย่างรอบด้านและเป็นเอกภาพ เพื่อเดินหน้าสู่การเป็นประชาคม
เอเชีย ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลก เอเชียถือว่ามีศักยภาพ 
ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก โดยระดมจุดแข็งของทุกประเทศ 
เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนแห่งเอเชียและร่วมสร้าง 

ความเจริญเติบโตให้ประชาคมโลก นอกจากนี้ การประชุมยังเป็น 
การประกาศเจตนารมณ์ของผู้นำา เพื่อร่วมมือกันในทุกด้าน รองรับ 
กับความท้าทายใหม่ ๆ โดยจะผลักดันความร่วมมือใน 6 เสาหลัก 
ของ ACD ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ของ 
สหประชาชาติ ค.ศ. 2030 และการพัฒนาของไทย ที่ได้น้อมนำา 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการพัฒนา โดยไทย 
เน้นยำ้าว่า สิ่งสำาคัญของทุกความร่วมมือ คือการนำาผลการประชุม 
สู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง ตามหัวข้อหลักของการประชุม คือ  
“เอเชียหนึ่งเดียว หลากหลายในพลัง” เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดี 
ของประชาชนในภูมิภาค เพ่ือความม่ันคง ม่ังค่ังและย่ังยืนแห่งเอเชีย  
และสร้างการเจริญเติบโตที่มั่นคงให้กับประชาคมโลก

5
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6. การประชุมใหญ่เชิงวิชาการอุตสาหกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 21 
 (The 21st Conference of Electric Power Supply Industry : CEPSI 2016)

5. การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนและสหภาพยุโรป  
 ครั้งที่ 21

  เมื่อ 23 - 27 ต.ค.59 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง  
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานประชุมใหญ่เชิงวิชาการ 
อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ครั้งที่ 21 (The 21st Conference of  
Electric Power Supply Industry : CEPSI 2016) หัวข้อ  
“ความม่ันคงและยั่งยืนทางพลังงาน : ทางเลือกและความท้าทาย 
ของอุตสาหกรรมไฟฟ้า” โดยมีผู้นำาองค์กรด้านพลังงานระดับโลก 
และผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,500 คน จาก 40 ประเทศ เพื่อ 
แลกเปลี่ยนความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิชาการ 
ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในสาขาต่าง ๆ ซึ่งการพัฒนาภาคพลังงาน 

และการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมด้านพลังงานและธุรกิจท่ีเก่ียวข้องเป็นยุทธศาสตร์สำาคัญ 
ในการสร้างความเจริญให้กับทุกประเทศ สอดคล้องกับเทคโนโลยี 
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้ เป็นโอกาส
สำาคัญท่ีจะได้เรียนรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
วิชาการของอุตสาหกรรมไฟฟ้าสาขาต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อการ 
พัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและบุคคลในอุตสาหกรรมไฟฟ้า เพ่ือ
ความยั่งยืนด้านพลังงานของภูมิภาค

  เมื่อ 13 - 14 ต.ค.59 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ นายมีโรสลาฟ ไลชัก  
(Miroslav Lajčák) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและ 
กิจการยุโรป สาธารณรัฐสโลวัก ในฐานะประธานสหภาพยุโรป  
เป็นประธานร่วมในการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนและสหภาพ 
ยุโรป คร้ังท่ี 21 ภายใต้หัวข้อ “มุ่งสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์”  
โดยมีรัฐมนตรีต่างประเทศจากประเทศสมาชิกอาเซียนและอียู  
เลขาธิการอาเซียน และผู้แทนระดับสูงด้านนโยบายต่างประเทศ 
และความมั่นคงของอียู และรองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป  
เข้าร่วม การประชุมฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความ 
ร่วมมือระหว่างอาเซียน - อียู ในทุกมิติ เพื่อปูทางไปสู่การยกระดับ 
ความสัมพันธ์ไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ตลอดจนวาง 

แนวทางความสัมพันธ์ระหว่างกันในอนาคต ท้ังนี้อาเซียนและอียู 
เป็นหุ้นส่วนทางธรรมชาติ (natural partners) กล่าวคือ อาเซียน 
และอียูมีมูลค่าการค้าระหว่างกัน 227 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 
มีมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ จำานวน 19.7 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ และในปี 2557 มีนักท่องเที่ยวจากประเทศสมาชิก
อียูเข้ามาในอาเซียนถึง 9.3 ล้านคน นอกจากนี้ อียูเป็นคู่ค้าลำาดับ 
ที่ 3 ของอาเซียน เป็นผู้ลงทุนลำาดับที่ 1 และมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใน 
อาเซียนจำานวนมากที่สุดเป็นลำาดับที่ 2 ของอาเซียน โดยท้ังสอง
ภูมิภาคมีความมุ่งมั่นร่วมกันท่ีจะดำาเนินนโยบายท่ีมีประชาชน
เป็นศูนย์กลาง ตลอดจนส่งเสริมธรรมาภิบาล สิทธิมนุษยชน และ
ส่งเสริมการเคารพในความแตกต่าง ในฐานะที่เป็นองค์กรระดับ
ภูมิภาคที่มีจุดแข็งอยู่ที่ความแตกต่างเช่นเดียวกัน



7. ธนาคารโลกเปิดรายงาน (Doing Business 2017) 
 จัดลำาดับความยากง่ายในการทำาธุรกิจ ให้ไทยดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา 3 อันดับ

ภาพรวมของไทยอยู่ในอันดับท่ี 46 จาก 190 ประเทศ และอยู่
อันดับที่ 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ และมาเลเซีย ตามลำาดับ 
รวมท้ังสามารถลดช่องว่างการดำาเนินงานและช่วงห่างจากประเทศ 
ชั้นนำาต่าง ๆ ได้ ด้วยคะแนนที่เพิ่มขึ้นเป็น 72.53 จากเดิมอยู่ที่  
71.65 คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดของไทยที่ดีขึ้นครั้งนี้จะมีความสำาคัญ 
อย่างมากเพราะมีผลเช่ือมโยงไปสู่การจัดอันดับขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศไทย ซึ่งจัดโดย International Institute  
for Management Development: IMD และ World Economic  
Forum : WEF ให้อยู่ ในอันดับท่ีดีข้ึนเรียกความเชื่อมั่นให้กับ 
นักลงทุนต่างชาติต่อไป

  เมื่อ 26 ต.ค.59 ธนาคารโลกเปิดรายงาน Doing Business  
2017 ในปีที่ผ่านมาประเทศไทยดำาเนินการปรับปรุงบรรยากาศ 
ทางธุรกิจจนดีขึ้นอย่างชัดเจน 3 ด้านจากทั้งหมด 11 ด้าน ได้แก่  
1) การเริ่มธุรกิจในประเทศไทยสะดวกมากขึ้น (Starting Business)  
ส่งผลให้อันดับเพิ่มขึ้น 18 อันดับ จาก 96 เป็น 78 โดยมีคะแนน 
เพ่ิมข้ึนจาก 85.07 เป็น 87.01 คะแนน 2) การเข้าถึงสินเชื่อ  
(Getting Credit) ส่งผลให้อันดับเพิ่มขึ้น 15 อันดับ จาก 97 เป็น 
82 โดยมีคะแนนเพิ่มขึ้นจาก 45 เป็น 50 คะแนน 3) แก้ไขปัญหา
ล้มละลาย (Resolving Insolvency) ส่งผลให้อันดับเพิ่มขึ้น 26  
อันดับ จาก 49 เป็น 23 โดยมีคะแนนเพิ่มขึ้นจาก 58.84 เป็น 
77.08 คะแนน สำาหรับผลการจัดอันดับ Doing Business 2017 

8. มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2559/60 ด้านการตลาด
  เมื่อ 1 พ.ย.59 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพ 
ราคาข้าว ปีการผลิต 2559/60 ด้านการตลาด ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ 
เห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.)  
ได้พิจารณามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษา เสถียรภาพ
ราคาข้าว ปีการผลิต 2559/60 ด้านการตลาด (เพ่ิมเติม) เม่ือ 31 ต.ค.  
และ 1 พ.ย. 59 โดยมีมติ ดังนี้ 1) โครงการสินเชื่อชะลอการขาย
ข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/60 โดยกำาหนดวงเงินสินเชื่อ 
ต่อตันข้าวเปลือกร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยพิจารณาจากราคา 
ข้าวเปลือกหอมมะลิ 36 กรัมขึ้นไป ในตลาดปัจจุบันที่ประมาณ 
ตันละ 11,000 บาท กำาหนดวงเงินสินเชื่อไม่เกิน ร้อยละ 90 ซึ่งใน
ชั้นนี้ กำาหนดวงเงินสินเชื่อต่อตันข้าวเปลือกหอมมะลิ 9,500 บาท  
วงเงินสินเชื่อต่อตันข้าวเปลือกหอมมะลิ เป็นวงเงินที่จ่ายสินเชื่อ 
สำาหรับข้าวเปลือกหอมมะลิชนิดสีได้ต้นข้าว 36 กรัมขึ้นไป สำาหรับ
ข้าวเปลือกหอมมะลิชนิดสีได้ต้นข้าว 31-35 กรัม 26 -30 กรัม และ 
20 - 25 กรัม ปรับลดส่วนต่างชั้นคุณภาพตันละ 200 บาท สำาหรับ
ข้าวเปลือกหอมมะลิชนิดสีได้ต้นข้าวตำ่ากว่า 20 กรัม ไม่รับเข้าร่วม 
โครงการ ทั้งน้ี หากราคาตลาดมีการปรับตัวสูงขึ้นให้พิจารณา 
ปรับแผนราคาตามราคาตลาดและ เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร สหกรณ์ 
การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ให้มีค่าใช้จ่ายใน 
การตากข้าวเปลือกและค่าแรงงานในการเตรียมข้าวเปลือกเข้าร่วม
โครงการ จึงให้ค่าเก็บรักษาข้าวเปลือกตันละ 1,500 บาท โดยจ่าย
เป็นค่าเตรียมข้าวเปลือกเข้าร่วมโครงการให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
ในวันเบิกรับเงินกู้ 1,000 บาท และจ่ายเพิ่มอีกตันละ 500 บาท  
ในวันท่ีไถ่ถอนข้าวเปลือกหลังจากเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 วัน  
ทั้งนี ้สำาหรับกรอบวงเงินงบประมาณในการให้สินเชื่อและค่าใช้จ่าย 

ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบ 
ไว้แล้ว 2) การช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพข้าว 
ให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต 2559/60  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรังปรุงคุณภาพ
ข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ซึ่งประสบปัญหา 
ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิตกตำ่าอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงมีกลุ่มเป้าหมาย  
คือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิจากฐานข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับ
เงินสนับสนุนตามโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิต 
ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 คิดเป็นจำานวน
ประมาณ 2 ล้านราย พื้นที่ เพาะปลูกข้าวหอมมะลิประมาณ  
26 ล้านไร่ ทั้งนี้ ให้ประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในข้อมูล 
รายชื่อและทะเบียนเกษตรกรที่ปลูกข้าวหอมมะลิ ในปี 2559/60 
โดยสนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว 
ให้แก่ เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวหอมมะลิตามกลุ่มเป้าหมาย  
2,000 บาทต่อวัน (กำาหนด ไร่ละ 800 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่)  
ท้ังรายท่ีเข้าร่วมโครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือก ปีการผลิต  
2559/60 และไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ โดย ธ.ก.ส. โอนเงินเข้า 
บัญชีให้กับเกษตรกร ซึ่งมีกรอบระยะเวลาดำาเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1  
พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
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ธนาคารโลกอัพเกรดไทยน่าลงทุน
ปรับขึ้นอันดับ 46 ของโลก รั้งที่ 3 อาเซียน



9. มติ สนช. ผ่านร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

10. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
  เมื่อ 29 ธ.ค.59 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ  
เรื่ องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉ บับ ท่ี 12  
(พ.ศ. 2560 - 2564) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า  
โดยที่คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นสมควรให้ประกาศใช้แผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
ซ่ึงเป็นแผนท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูป 
ประเทศด้านต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ 
ประเทศ ดังมีสาระสำาคัญตามที่แนบท้ายน้ี จึงทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ ให้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
(พ.ศ. 2560 - 2564) ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 
30 กันยายน 2564 ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พุทธศักราช  
2559 เป็นปีที่ 1 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระราชโองการ  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยร่างแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 จะเป็นแนวทางในการพัฒนา 
ประเทศไทยให้มีความยั่งยืนซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2560  
จนถึง พ.ศ. 2564 รัฐบาลต้ังเป้าหมายว่า จะเป็นแนวทางที่ช่วย 
ผลักดันและเปล่ียนผ่านประเทศไทยจากประเทศรายได้ปานกลาง  
ให้มาสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง ด้วยการนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

มาขับเคล่ือนให้เป็นรูปธรรมมากข้ึนกว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ีผ่านๆ มา  
รวมทั้งสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะยาว 20 ปีที่จะทำาให้
ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับดังกล่าว
ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ แบ่งเป็น 6 ยุทธศาสตร์หลัก และ 4 
ยุทธศาสตร์เสริม โดยยุทธศาสตร์หลัก 6 ด้าน จะมุ่งสร้างให้คนไทย  
มีวินัย สร้างสรรค์ พึ่งพาตัวเองได้ ใช้นวัตกรรมสร้างเศรษฐกิจให้
เข้มแข็งกระจายรายได้ ความมั่งคั่งอย่างทั่วถึง ควบคู่ไปกับการเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งปรับบทบาทภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ  
ลดคอร์รัปชั่น กระจายอำานาจให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น อีก 4  
ยุทธศาสตร์เสริม มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นฐานประเทศให้เข้มแข็ง  
สนับสนุนยุทธศาสตร์หลักให้พัฒนาและเห็นผลอย่างรวดเร็ว 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
การวิจัย รวมถึงด้านการต่างประเทศท่ีไทยต้องร่วมมือกับเพ่ือนบ้าน 
ให้เข้มข้นขึ้น คาดว่าหากนำามาสู่การปฏิบัติจะช่วยปฏิรูปโครงสร้าง 
เศรษฐกิจใหม่ รับกับยุคประเทศไทย 4.0 ทำาให้เศรษฐกิจขยายตัว 
ปีละไม่ตำ่ากว่า 5% รายได้ประชากรไทยเพิ่มขึ้นเป็น 8,200 ดอลลาร์ 
สหรัฐฯ ต่อคนต่อปี และจะค่อย ๆ ส่งให้ไทยหลุดพ้นกับดักรายได้ 
ปานกลางมาสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง

    เมื่อ 16 ธ.ค.59 นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดการประชุม ครั้งที่ 81/2559 เพื่อ 
พิจารณาวาระเร่งด่วน ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิด 
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 
ซึ่งสาระสำาคัญของกฎหมายนี้เป็นร่างแก้ไขเพื่อให้มีความทันสมัย
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีการเพิ่มฐานความผิดและ 

บทลงโทษให้ครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ เช่น การเจาะทำาลายระบบความมั่นคงของประเทศ การให้ผู้กระทำาผิดรับโทษตามกฎหมายอาญาอื่นๆ  
โดยที่สำาคัญจะช่วยคุ้มครองและสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ รวมทั้งรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ซึ่งใน 
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติ เห็นด้วย 168 ไม่เห็นด้วย 0 งดออกเสียง 5 ให้ผ่านร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยรอประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป
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สถานการณท์างความม่ันคงที่สำาคัญ (ต.ค. – ธ.ค.59)

สถานการณ์
ความมั่นคงระหว่างประเทศ
1. รับเงินหยวนเป็นเงินทุนสำารองระหว่างประเทศ
  เมื่อ 1 ต.ค.58 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (The International Monetary Fund) ได้รวมเงินหยวนหรือเรียกเป็นทางการ
ว่า เหรินหมินบี้ เข้าร่วมอยู่ในตะกร้าเงินของ ไอเอ็มเอฟ นับเป็นสกุลที่ 5 หลังจากก่อนหน้านี้มีเงินสกุลดอลลาร์ของสหรัฐ, เงินเยนญี่ปุ่น,  
เงินยูโรและเงินปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษ ที่ไอเอ็มเอฟใช้เป็นเงินทุนสำารองระหว่างประเทศ (Special Drawing Rights) ซึ่งการยอมรับ 
เงินหยวนเข้าสู่ตะกร้าเงินนั้น ไอเอ็มเอฟมีความหวังว่าจะช่วยจีนให้เปิดตัวเองเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของโลกมากขึ้นรวมทั้งจะช่วยให้เกิด 
ความเติบโตและมีเสถียรภาพไม่เพียงแต่เศรษฐกิจจีนเท่านั้นแต่ยังหมายถึง
ระบบเศรษฐกิจโลกทั้งมวล ทั้งนี้ประเทศสมาชิกของ IMF สามารถกู้ยืม
เงิน Special Drawing Rights เพื่อนำาไปใช้จ่ายได้ตามความจำาเป็น
โดยกองทุนจะเข้าไปช่วยเมื่อประเทศสมาชิกเกิดวิกฤติทางการเงิน
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จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1  (ตุลาคม – ธันวาคม 2559)

2. การเลือกตั้งเลขาธิการสหประชาชาติ 

3. การประชุม Xiangshan Forum ครั้งที่ 7 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

4. การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ 
 (ASEAN Ministerial Conference on Cyber Security 2016)

  เมื่อ 6 ต.ค.59 คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ลงมติเลือกนายอันโตนิโอ กูเตร์เรส อดีตนายกรัฐมนตรีโปรตุเกส  
ให้ดำารงตำาแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ โดยได้รับคะแนนโหวตจากคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ 
13 จากทั้งหมด 15 คะแนน โดยมี 2 ประเทศที่งดออกเสียง และเป็นคนเดียวที่ไม่ถูกใช้สิทธิ์ยับยั้งของประเทศ
สมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ 5 ประเทศ โดยนายแอนโตนิโอ กูเตอร์เรส ซึ่งปัจจุบัน
อายุ 67 ปี นอกจากเคยเป็นนายกฯ ของโปรตุเกสแล้ว ยังดำารงตำาแหน่งข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ 
ระหว่างปี ค.ศ. 2005 - 2015 อีกด้วย ท้ังน้ีจะมีการรับตำาแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติอย่างเป็นทางการ
ในวันที่ 1 มกราคม 2017 และมีวาระการดำารงตำาแหน่ง 5 ปี

  เมื่อ 10 - 12 ต.ค.59 พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม  
เข้าร่วมการประชุม Xiangshan Forum (เซี่ยงซานฟอรั่ม) ครั้งที่ 7  
ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (สปจ.) แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาค 
เอเชีย - แปซิฟิก รวมถึงการสนับสนุนสันติภาพและความมั่นคง  
โดยมีเจ้าหน้าที่และนักวิชาการกว่า 400 คน จาก 59 ประเทศ และ  
6 องค์กรระหว่างประเทศ ร่วมกันหารือความร่วมมือด้านความม่ันคง 

เอเชีย - แปซิฟิก การประชุมฯ นี้มีประเด็นหลักคือ “ส่งเสริม 
ความร่วมมือด้านความมั่นคง สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
รูปแบบใหม่” มีหัวข้อการเจรจาหลัก 4 หัวข้อ ได้แก่ 1) ร่วมกัน 
รับมือกับการท้าทายความมั่นคงรูปแบบใหม่ของเอเชียแปซิฟิก  
2) บทบาทของกองทัพต่อการบริหารทั่วโลก 3) ความร่วมมือ 
ด้านความมั่นคงทางทะเล และ 4) การรับมือกับภัยคุกคามจากกลุ่ม
ก่อการร้ายระหว่างประเทศ

  เมื่อ 10 - 12 ต.ค.59 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง  
รองนายกรัฐมนตรี และรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน 
ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ (ASEAN Ministerial  
Conference on Cyber Security 2016) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
เพื่อจัดทำายุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยทาง
สารสนเทศของอาเซียน พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจและสังคม 
ที่ใช้ดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย โดยที่ผ่านมาได้มีการหารือร่วมกัน 
เกี่ยวกับความตระหนักถึงความสำาคัญของภัยคุกคามด้านความ
มั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบ 
ร้ายแรงต่อระบบข้อมูลสารสนเทศ การเงินและการธนาคาร ดังนั้น  
ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องร่วมมือกันในทุกระดับในการรับมือ 
กับภัยคุกคามดังกล่าว ผ่านเวทีหารือ การจัดฝึกอบรม และ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม สำาหรับ
ประเทศไทยได้มีการหารือกับ ดร.ยาคอบ อิบราฮิม รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงสื่อสารและสารสนเทศของสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยไทย 
ได้เสนอให้เพิ่มเติมสาขาความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัย 
ทางสารสนเทศเข้าไปเป็นสาขาท่ี 14 ภายใต้กรอบการประชุม
โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย - สิงคโปร์ (Civil  
Service Exchange Programme - CSEP) และการจัดตั้งคณะ
ทำางานร่วมกับสิงคโปร์ในระดับผู้ปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัย 
ทางสารสนเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและแลกเปลี่ยน 
แนวปฏิบัติที่ดี ที่จะส่งเสริมความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจ 
ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ระหว่างไทยและสิงคโปร์อย่างเป็นรูปธรรม
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5. การประชุม COP 22

6. การประชุม ASEAN TELMIN ครั้งที่ 16

  เมื่อ 7 พ.ย.59 ได้มีการจัดการประชุมอนุสัญญา 
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ 
COP ครั้งที่ 22 ณ เมืองมาราเกช ทางภาคใต้ของโมร็อกโก  
นับเป็นการประชุมที่ เน้นหารือการปฏิบัติอย่างจริงจัง 
คร้ังแรกภายหลังความตกลงกรุงปารีสมีผลบังคับใช้อย่าง
เป็นทางการ ซึ่งมีผู้ร่วมประชุมจากกว่า 190 ประเทศและ 
เขตแคว้น โดยจะมีการจัดการประชุมใหญ่และการประชุม 
ย่อยเพื่อหารือรายละเอียดการปฏิบัติตามความตกลง 
กรุงปารีส ซึ่งจะมีการหารือเพื่อให้ความตกลงกรุงปารีส 
ได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยการประชุมอนุสัญญา 
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ครั้งที่ 21 และ 22 เก่ียวข้องกับอนาคตของมวลมนุษย์  
การประชุมฯ ครั้งที่ 21 ได้กำาหนดแผนการและมาตรฐาน 
ให้กับรัฐบาลต่าง ๆ ไว้แล้ว ส่วนการประชุมฯ ในครั้งนี้มี 
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างกลไกให้ผู้ลงนามทั้งหลายปฏิบัติตาม
แผนการและมาตรฐานดังกล่าว ซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องทำาและ 
รับผิดชอบเพื่อคนรุ่นต่อไป โดยที่ประชุมผลักดันการหารือ 
และการเจรจาระหว่างฝ่ายต่าง ๆ อย่างเปิดเผยและโปร่งใส  
ส่งเสริมกิจการและความร่วมมือต่าง ๆ ด้านการรับมือกับ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีเป้าหมายสำาคัญ 
คือควบคุมการปล่อยแก๊สเรือนกระจกให้บรรลุเป้าหมาย
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงกว่าก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม  
2 องศา และพยายามให้การเพิ่มสูงขึ้นของอุณหภูมิตำ่ากว่า  
1.5 องศา

  เมื่อ 25 - 26 พ.ย.59 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และ 
รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เข้าร่วม 
การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 16 หรือ  
ASEAN TELMIN 16 ณ กรุงบันดาร์ เสรี เบกาวัน ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม ในครั้งนี ้
มีรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมทั้ง 10 ประเทศ โดยได้มีการหารือแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นกันเรื่องการพัฒนาไอซีทีในประชาคมอาเซียน รวมถึงการกำาหนดแนวทาง
การดำาเนินการที่สำาคัญในภูมิภาค ได้แก่ ยุทธศาสตร์ และกลไกความร่วมมือด้านการรักษา 

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ในเชิงกว้าง 
และเชิงลึก ตามข้อเสนอของสภาปฏิบัติการ 
อาเซียนด้ านความมั่นคงปลอดภัยบน 
เครือข่าย (ANSAC) ท่ีมีประเทศไทยเป็น
ประธาน การรับรองเอกสารเชิงนโยบายที่
สำาคัญคือ ปฏิญญาบรูไน ดารุสซาลาม ท่ีมี 
สาระสำาคัญมุ่งเน้นการขับเคลื่อนข้อริเริ่ม
ต่าง ๆ ภายใต้แผนแม่บทไอซีทีอาเซียน หรือ  
AIM 2020 (ASEAN ICT Master plan 2020)  
ให้เป็นไปตามแผน รวมทั้งกรอบเอกสาร 
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในอาเซียนเพื่อ 
เป็นแนวทางการดำาเนินการให้กับประเทศ
สมาชิกอาเซียน
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7. ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 2016

8. การประชุมผู้นำาเขตเศรษฐกิจเอเปก ช่วงที่ 1 (First Leaders’ Retreat)

  เม่ือ 8 พ.ย.59 สหรัฐอเมริกา ได้จัดให้มีการเลือกตั้ง 

ประธานาธิบดีขึ้น เป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดี ครั้งที่ 58  

โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะทำาการเลือกผู้สมัคร ซึ่งมีผู้ท้าชิงตำาแหน่ง 

อยู่สองคน คือ นางฮิลลารี คลินตัน และนายโดนัลด์ ทรัมป์ โดย 

จะมาเป็นประธานาธิบดีคนใหม่แทนประธานาธิบดีบารัก โอบามา  

ท่ีไม่สามารถดำารงตำาแหน่งต่อในวาระท่ี 3 ได้ตามบทบัญญัติของ 

รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา หลังการลงคะแนน ผลการเลือกตั้ง 

ออกมาผู้ที่คว้าชัยและเป็นประธานาธิบดีคนที่ 45 ต่อจากนายบารัก  

โอบามา คือ นายโดนัลด์ ทรัมป์ โดยได้รับ คะแนน Electoral Votes  

279 ส่วนนางฮิลลารี คลินตัน ได้ 228 โดยนายโดนัลด์ ทรัมป์  

จะเข้ารับตำาแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา คนที่ 45 อย่างเป็น

ทางการในวันที่ 20 ม.ค.60

จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1  (ตุลาคม – ธันวาคม 2559)
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  เมื่อ 20 พ.ย.59 พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี  
เข้าร่วมการประชุมผู้นำาเขตเศรษฐกิจเอเปก ช่วงที่ 1 (First Leaders’  
Retreat) ภายใต้หัวข้อความท้าทายต่อการค้าเสรีและการลงทุนใน 
บริบทโลกปัจจุบัน ณ ศูนย์การประชุม Lima Convention Center  
กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู โดยกล่าวว่าการ บูรณาการทางเศรษฐกิจน้ัน  
คือ หนทางที่นำาพาเอเชีย - แปซิฟิกไปสู่ความมั่งคั่งและความมั่นคง 
การรวมตัวกันทุกปีของ 21 เขตเศรษฐกิจเป็นเครื่องบ่งชี้ที่สำาคัญถึง 
ความเช่ือม่ันต่อระบอบการค้าพหุภาคี ทั้งนี้มีประเด็นสำาคัญของ 
ความร่วมมือคือการเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงทรัพยากร พร้อมกับ 
การปฏิรูปโครงสร้างทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ลดภาระของ 
ผู้ประกอบการ และนำาอิเล็กทรอนิกส์เป็นเคร่ืองมือสำาคัญสำาหรับ  
SMEs และผู้ประกอบการรายใหม่ (Start - Ups) ขณะที่ประเทศไทย 
สนับสนุนการจัดทำาความตกลงเขตการค้าเสรีของภูมิภาคเอเชีย 
แปซิฟิก (FTAAP) ซึ่งเป็นวาระหลักของเอเปคช่วงหลังปี 2020  

 
 
 
 
 
 
 
 
รองนายกรัฐมนตรี กล่าวยืนยันบทบาทของไทย ในการประสาน 
ความต้องการของเขตเศรษฐกิจที่มีความหลากหลาย รวมถึงต้อง 
พิจารณาทิศทางของเอเปค เพื่อกำาหนดวิสัยทัศน์หลังปี 2020  
ที่สอดคล้องกับบริบทโลก รวมถึงเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนปี 2030 และในฐานะหนึ่งในสมาชิกก่อตั้งเอเปค ขอยืนยัน
ความร่วมมือกับทุกเขตเศรษฐกิจ



- โพสต์ทูเดย์. 2559. “ในหลวง” เสด็จสวรรคต. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.posttoday.com/social/royal/460134   

(15 ตุลาคม 2559)

- โพสต์ทูเดย์. 2559. สนช.อัญเชิญ “สมเด็จพระบรมฯ” ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ เริ่มรัชกาลใหม่. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา  

http://www.posttoday.com/politic/467779 (10 ธันวาคม 2559)

- กรมประชาสัมพันธ์. 2559. การประชุมกระทรวงกลาโหมอาเซียน - สหรัฐอเมริกา. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา  http://nwnt.

prd.go.th/centerweb/news/NewsDetail?NT01_NewsID=TNPOL5909290010009 (15 ตุลาคม 2559)

- กระทรวงการต่างประเทศ. 2559. การประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา  http://www.mfa. 

go.th/main/th/media-center/ (20 ตุลาคม 2559)

- กรมอาเซียน. 2559. การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนและสหภาพยุโรป ครั้งที่ 21. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา  http://www. 

mfa.go.th/asean/th/news (20 ตุลาคม 2559)

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. 2559. การประชุมใหญ่เชิงวิชาการอุตสาหกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 21. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา   

http://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1712:press-20160924&catid= 

31&Itemid=208 (29 ตุลาคม 2559)

- ไทยบัพบลิคก้า. 2559. รายงาน Doing Business 2017. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://thaipublica.org/2016/10/

world-bank-doing-business-2017/ (29 ตุลาคม 2559)

- รัฐบาลไทย. 2559. มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2559/60 ด้านการตลาด. [ระบบออนไลน์].  

แหล่งที่มา http://www.thaigov.go.th/index.php/th/government-th1/item/108532-108532 (10 พฤศจิกายน 2559) 

- มติชนสุดสัปดาห์. 2559. มติ สนช. ผ่านร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา  https://www.matichonweekly. 

com/hot-news/article_18067 (10 พฤศจิกายน 2559)

- ไทยรัฐ. 2559. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12. [ระบบออนไลน์].  

แหล่งที่มา http://www.thairath.co.th/content/825125 (10 พฤศจิกายน 2559)

- โพสทูเดย์. 2559. หยวนเข้าตะกร้าIMF. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา  http://www.posttoday.com/world/news/457754  

(15 ตุลาคม 2559)

- ไทยนิวส์. 2559. เลือกตั้งเลขาธิการสหประชาชาติ. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.tnamcot.com/content/ 

570523 (15 ตุลาคม 2559)

- ซีอาร์ไอออนไลน์. 2559. การประชุม Xiangshan Forum. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา  http://thai.cri.cn/247/2016/10/ 

11/301s246765.htm (20 ตุลาคม 2559)

- รัฐบาลไทย. 2559. การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ (ASEAN Ministerial Conference on  

Cyber Security 2016). [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.thaigov.go.th/index.php/th/news-ministry/2012-08- 

15-09-45-26/item/108251-108251 (20 ตุลาคม 2559)

- VOV5. 2559. การประชุม COP 22. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://vovworld.vn/th-th.vov (20 ตุลาคม 2559)

- รัฐบาลไทย. 2559. การประชุม ASEAN TELMIN ครั้งที่ 16. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://aseanwatch.org/2016/ 

12/09/ (20 ตุลาคม 2559)

- ผู้จัดการ. 2559. ทรัมป์ ประธานาธิบดีคนที่ 45. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.manager.co.th/Weekend/View 

News.aspx?NewsID=9590000113042 (18 พฤศจิกายน 2559)

- โพสทูเดย์. 2559. ไทยร่วมมือทุกเวทีการค้า. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.posttoday.com/biz/gov/466518 

(25 พฤศจิกายน 2559)

อ้างอิง

ส่วนที่ 1 
สถานการณท์างความม่ันคงที่สำาคัญ (ต.ค. – ธ.ค.59)

12



ฉบับที่ 1/60  (1 - 7 ต.ค.59)

กระแส Islamophobia ในบริบทของโลกปัจจุบัน

	 จากเหตุการณ์	9/11	ที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาในปี	2544	เหตุการณ์ระเบิดรถไฟที่สเปนและอังกฤษในปี	2547	และ	2548	
รวมทั้งเหตุการณ์การบุกยิงชาร์ลี เอ็บโด ที่ฝรั่งเศส ในปีท่ีผ่านมา และอีกหลาย ๆ เหตุการณ์การก่อการร้ายท่ีเกิดข้ึนทั่วยุโรปและ 
อเมริกา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมาก ซึ่งผู้กระทําส่วนใหญ่เป็นกลุ่มติดอาวุธต่างศาสนา ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามทําให้ 
เกิดกระแส	“Islamophobia”	หรือความหวาดวิตกต่อศาสนาอิสลามขึ้นอีกครั้ง	จนกลายเป็นกระแสสําคัญในบริบทของโลกปัจจุบัน	 
ที่ส่งผลต่อความมั่นคง	ดังนั้นการเข้าใจปัญหาและการค้นหาแนวทางการแก้ปัญหาจึงมีความสําคัญอย่างยิ่ง

  ในอดีตสีผิว ชาติพันธุ์ และความแตกต่างทางด้านต่างๆ  
ถูกนำามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างความแตกแยกของมวลมนุษยชาติ  
จนนำาไปสู่ความสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำานวนมาก ยกตัวอย่าง  
เช่น การเหยียดสีผิวในสหรัฐฯ ที่มีมาอย่างยาวนานและได้กลับมา 
ปะทุขึ้นอีกครั้ง และเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวในช่วง 
สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ทำาให้ชาวยิวเสียชีวิตถึง 3 ล้านคน เป็นต้น  
แต่ในปัจจุบันศาสนาและวัฒนธรรมดูเหมือนจะกลายมาแทนท่ีสีผิว 
และชาติพันธุ์ ทำาให้กระแส Islamophobia หรือความหวาดวิตก 
ต่อศาสนาอิสลาม กำาลังเป็นประเด็นที่ถูกกล่าวถึงทั่วโลก

ความเป็นมา : จากการก่อการร้าย...ถึงกระแสความหวาดวิตก 
ต่อศาสนาอิสลาม
  Islamophobia เป็นคำาที่เกิดขึ้นในราวทศวรรษที่ 1970  
โดยปรากฏในงานเขียนเรื่อง Orientalism ของ Edward Said  
ต่อมา ในปี 1997 องค์กรพัฒนาเอกชนด้านความสัมพันธ์เชื้อชาติ 
ได้จัดทำารายงานเรื่อง อิสลามโมโฟเบีย : สิ่งท้าทายสำาหรับเราทั้งหมด  
(Islamophobia : A Challenge for Us All) ซ่ึงได้แพร่ขยายมากขึ้น 
หลังการโจมตีตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ และกระทรวงกลาโหมของ 
สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544 ทำาให้เกิดกระแส 
ความหวาดระแวงต่อผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา 
ต่อมาการก่อการร้ายยังลุกลามไปในหลายประเทศของยุโรป 
เช่น เหตุระเบิดรถไฟที่ประเทศสเปน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2547  
เหตุระเบิดรถไฟใต้ดิน 3 แห่งในลอนดอน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2548  
ซึ่งในปัจจุบันการก่อการร้ายก็ยังคุกคามยุโรปอยู่อย่างต่อเนื่อง  
โดยเฉพาะในฝรั่งเศส เบลเยี่ยม และเยอรมัน โดยผู้กระทำาส่วนใหญ่
เป็นผู้ก่อการร้ายที่เชื่อมโยงไปถึงกลุ่มรัฐอิสลาม (Islamic State)
  กระแส Islamophobia มีปัจจัยทั้งภายในและภายนอก 
ที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกหวาดวิตกขึ้น โดยปัจจัยภายนอก 
ศาสนาอิสลามเกิดจากการกระทำาของกลุ่มประเทศในโลกตะวันตก 
ที่พยายามสร้างวาทกรรมให้ศาสนาอิสลามมีความน่ากลัวผ่าน
งานเขียน งานวิชาการ สื่อ ทั้งโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต โซเซียลมีเดีย  

และภาพยนตร์ รวมถึงล่าสุดในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบด ี
สหรัฐอเมริกา นายโดนัล ทรัมป์ ตัวแทนจากพรรครีพับรีกันได้ 
เรียกร้องให้สหรัฐฯ ต่อต้านผู้ที่เป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐฯ ไม่ให้เดินทาง 
เข้าประเทศ เพื่อป้องกันการก่อการร้าย ส่วนปัจจัยภายในศาสนา 
อิสลามเกิดจากคนบางกลุ่มท่ีใช้ความรุนแรงและสร้างความเสียหาย  
เช่น กลุ่มอัลกออิดะห์ กลุ่ม IS เป็นต้น เมื่อกลุ่มเหล่านี้ ก่อเหตุการณ ์
ที่สร้างความเสียหายก็มักจะถูกนำาเสนอโดยสื่อทำาให้ประชาชนใน 
หลายๆ ภูมิภาคทั่วโลกเกิดความหวาดวิตกต่อชาวมุสลิม ปัจจัยเหล่านี้ 
ยิ่งตอกยำ้าภาพลักษณ์ของมุสลิม ให้ถูกนำาเสนอไปในลักษณะท่ีไม่ดี 

สิ่งที่ตามมา : โลกแห่งความหวาดวิตก 
  จากเหตุการณ์การก่อการร้าย ปัจจัยภายนอกและภายใน 
ทำาให้เกิดความรู้สึกหวาดวิตกของประชาชนทั่วโลก โดยเฉพาะ 
ในอเมริกาและยุโรป เห็นได้จากการสำารวจความคิดเห็นของ 
ชาวอเมริกันหลังเหตุการณ์ 9/11 พบว่า ชาวอเมริกันมีความรู้สึกไม่ด ี
และหวาดระแวงต่อผู้ก่อเหตุท่ีเป็นชาวมุสลิม นอกจากนี้ ยังส่งผล 
ต่อชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ พบได้จากการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ  
ขึ้นทั่วสหรัฐฯ ตั้งแต่การลอบวางเพลิงที่อยู่อาศัย การบุกรุก ทำาลาย 
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ศาสนสถานของอิสลามในรัฐแอริิโซนา การฉีกทำาลายคัมภีร์อัลกุรอาน 
ในรัฐเท็กซัส การทำาร้ายร่างกาย และการเลือกปฏิบัติต่อชาวมุสลิม
ในสถานที่ทำางาน เป็นต้น ส่วนในยุโรปความรู้สึกที่ไม่ดีต่อชาวมุสลิม 
และผู้อพยพก็ได้แพร่ขยายไปทั่ว เช่น ประเทศเยอรมันนีได้ทำาการ 
สำารวจมุมมองของชาวเยอรมันต่อชาวมุสลิม พบว่าชาวเยอรมัน 61%  
คิดว่าชาวมุสลิมไม่เหมาะที่จะอาศัยอยู่ในประเทศตะวันตก และ 
ชาวมุสลิมถูกคุกคามมากถึง 57% สอดคล้องกับผลสำารวจในประเทศ 
อิตาลีท่ีพบว่าชาวอิตาลี 39% รู้สึกอึดอัดเม่ือได้ร่วมงานกับชาวมุสลิม  
ในขณะที่ฝรั่งเศสกลุ่มต่อต้าน Islamophobia ได้รายงานสถิติช่วง  
6 เดือนแรกของปี 2558 พบว่าชาวมุสลิมถูกคุกคามทั้งทางวาจา 
และทางกายเพิ่มมากขึ้นถึง 500% โดยผู้หญิงถูกคุกคามถึึง 75%  
ส่วนผู้ชายถูกคุกคามเพียง 25% เท่านั้น สอดคล้องกับรายงาน 
ผลสำารวจจากกลุ่มสิทธิชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในประเทศเบลเยี่ยม   
ท่ีระบุว่าเหยื่อของ Islamophobia ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงถึง 73%  
ผู้ชาย 23% และเป็นชาวมุสลิมที่มีอายุตำ่ากว่า 29 ปี ถึง 94%  
ส่วนการสำารวจความคิดเห็นของชาวมุสลิมในสหราชอาณาจักร  
พบว่าชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ ในสหราชอาณาจักร มีความรู้สึก 
จงรักภักดีต่อสหราชอาณาจักรมากถึง 95% และคิดว่าควรยอมรับ 
กฎหมายของสหราชอาณาจักร 93% แต่อีก 46% กลับคิดว่า 
ชาวมุสลิมในสหราชอาณาจักร มีความเป็นอยู่ที่ยากลำาบาก จะเห็น 
ได้ว่าชาวมุสลิมที่อาศัยในยุโรปมีการถูกคุกคามเพิ่มมากขึ้น โดยผู้ที่ 
ตกเป็นเหย่ือส่วนใหญ่คือผู้หญิง อาจเน่ืองมาจากลักษณะการแต่งกาย 
ที่บ่งบอกถึงศาสนาที่นับถือ

บทสรุปและวิเคราะห์ : หนทางยับยั้ง Islamophobia
 จากความรู้สึกหวาดวิตกต่อกลุ่มคนต่างศาสนา แสดงให้เห็น 
ถึงการตัดสินอย่างเหมารวม โดยไม่ได้สนใจรากเหง้าของวัฒนธรรม 
ของศาสนานั้นๆ ที่มีคำาสอนให้ผู้นับถือปฏิบัติตนเป็นคนดีเหมือนกัน 
ทุกศาสนา การแสวงหาหนทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น จึงเป็นสิ่งที่สำาคัญ 
เพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องให้แก่ประชาชน โดยมีข้อเสนอท่ีสำาคัญ 
ดังน้ี (1) ผู้นับถือศาสนาทุกศาสนาต้องกล้าวิพากษ์วิจารณ์การกระทำา 
ของกลุ่มผู้ก่อการร้าย ท่ีได้นำาศาสนามาเป็นเครื่องมือในการสร้าง 
ความเสียหายและทำาลายภาพลักษณ์ของศาสนานั้น ๆ ต่อสายตา 
คนท่ัวโลก (2) ประเทศมหาอำานาจไม่ควรเข้าไปแทรกแซงประเทศ 
ที่มีการนับถือศาสนาต่างกัน (3) สื่อควรทำาหน้าที่นำาเสนอข่าวสาร 
ให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงและนำาเสนอข่าวด้านบวกในมิติต่างๆ  
ของแต่ละศาสนา (4) หน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น องค์การ 
สหประชาชาติ (UN) หรือองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC)  
ต้องส่งเสริมให้ประเทศต่าง ๆ สร้างความเสมอภาคในกระบวนการ 
ยุติธรรม (5) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับนโยบาย ต้องเสริมสร้าง 
องค์ความรู้และความเข้าใจให้ประชาชนเกิดการยอมรับในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม

 โดยสรุปบทเรียนความสำาเร็จจากประเทศที่ให้ความสำาคัญ
กับการจัดการความหลากหลายทางเช้ือชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม 
ที่สำาคัญ ได้แก่ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งในอดีตอินโดนีเซียเป็นประเทศ 
มีความขัดแย้งทางด้านเช้ือชาติและศาสนาเป็นอย่างมาก ทำาให้ต้อง 
หาวิธีแก้ปัญหาโดยการสร้างอินโดนีเซียโมเดลข้ึนมา เพื่อใช้ในการ 
สร้างความปรองดองในชาติด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การประกาศ 
วันสำาคัญของแต่ละศาสนาหรือของแต่ละเชื้อชาติเป็นวันหยุดราชการ  
เช่น วันข้ึนปีใหม่ท้ังของสากล ของมุสลิม วันตรุษจีน วันศุกร์ศักด์ิสิทธ์ิ  
วันวิสาขบูชาของชาวพุทธ เป็นต้น นอกจากนี้ รัฐบาลอินโดนีเซีย 
ยังได้กำาหนดนโยบายแห่งการอยู่ร่วมกันเป็นหนึ่ง หรือ Diversity in  
Harmony เพ่ือให้คนอินโดนีเซียท่ีต่างศาสนา เช้ือชาติและวัฒนธรรมกัน 
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีระหว่างกัน ซึ่งนโยบายนี้ 
ส่งผลให้ความขัดแย้งในอินโดนีเซียผ่อนคลายลงมาก ประเทศต่างๆ  
จึงควรเรียนรู้จากอินโดนีเซียและนำามาปรับใช้ตามความเหมาะสม
ของสภาพสังคม
 ขณะท่ีประเทศไทยซ่ึงเป็นสังคมท่ีมีความหลากหลายทาง 
วัฒนธรรมและศาสนาแต่อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ โดยการยอมรับ  
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมมาตลอด หากได้เรียนรู้วัฒนธรรม และ 
ประเพณี ของศาสนาอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น ก็จะส่งผลดีต่อประชาชน 
เนื่องจากประชาชนมีความเข้าใจและยอมรับในวัฒนธรรมศาสนา  
และภาษาที่แตกต่างกันอยู่แต่เดิมแล้ว ดังเช่น ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ที่ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายขึ้นใน
ชุมชนแม่สะเรียงโดยให้ศาสนิกชนจากศาสนาอื่น ๆ  เข้าร่วมพิธีนิกะฮ์  
(พิธีแต่งงาน) ของศาสนาอิสลาม เพื่อเรียนรู้พิธีการและคำาสอน 
เกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานของชาวมุสลิม
 สุดท้าย สำาหรับกองทัพไทยและหน่วยงานด้านความมั่นคง 
จำาเป็นที่จะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับประเด็น  
ที่เกิดขึ้น ระมัดระวังการนำาเสนอข่าว ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
หน้าที่ให้มีความเสมอภาคกับประชาชน และส่งเสริมให้ความรู้ 
กับเจ้าหน้าท่ีให้มีความตระหนัก ในประเด็นความหลากหลายทาง 
ศาสนาและวัฒนธรรม โดยเฉพาะศาสนาอิสลามให้มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อ
ไม่ให้กระแส Islamophobia ที่กำาลังสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้น
ในโลกเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย

อ้างอิง 
1) http://www.deepsouthwatch.org/print/8715
2) http://www.pataniforum.com/single.php?id=588
3) http://halallifemag.com/islamophobia-criminalisation-arabic/
4) http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9580000 
 136906
5) http://www.thaimuslim.com/home/13574
6) http://www.komchadluek.net/news/politic/207868
7) http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1441442772
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ฉบับที่ 2/60  (8 - 16 ต.ค.59)

ความเป็นมา
 กรอบความร่วมมือทางด้านการทหารและความมั่นคง 
ของอาเซียน ภายใต้เสาหลักด้านประชาคมการเมืองและ 
ความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political - Security Community :  
APSC) นั้นมีกลไกความร่วมมือท่ีถือว่ามีบทบาทสำาคัญที่สุด  
คือ การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence  
Ministers’ Meeting: ADMM) และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหม 
อาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence  
Ministers’ Meeting-Plus : ADMM-Plus) ซึ่งจะประกอบไปด้วย  
อาเซียน (10 ชาติ) ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์  
เกาหลีใต้ รัสเซีย และสหรัฐฯ โดยมีเป้าหมาย “เพื่อแสวงหา 
ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับ กห. ของประเทศนอกภูมิภาค 
รวมทั้งระดมความเชี่ยวชาญ มุมมอง และทรัพยากรต่างๆ จาก 
ประเทศนอกภูมิภาค เพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพของประเทศ
สมาชิกอาเซียน”

 การประชุม รมว.กห.อาเซียน – สหรัฐฯ อย่างไม่เป็น
ทางการ ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งภายใต้กรอบความร่วมมือของ 
เสาหลักด้านการเมืองและความมั่นคงอาเซียน โดยได้มีการ 

ดำาเนินการจัดประชุมฯ มาแล้ว 2 คร้ัง คร้ังแรกจัดขึ้นระหว่าง 
วันที่ 3 - 5 ส.ค.55 ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี และครั้งที่ 2 ซึ่งเป็น 
ครั้งล่าสุด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ก.ย. - 1 ต.ค.59 ที่ผ่านมา  
ณ มลรัฐฮาวาย สหรัฐฯ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนา 
ความสัมพันธ์ และแสวงหาแนวทางความร่วมมือด้านความมั่นคง 
ของภูมิภาค ซึ่งสาระสำาคัญมีการกล่าวถึงความเห็นร่วมกัน 
ของชาติสมาชิกอาเซียนที่มอง ภัยคุกคามความมั่นคงว่า มีความ 
หลากหลายและย่ิงทวีความซับซ้อนเพ่ิมมากข้ึน ทุกประเทศท้ังใน 
และนอกภูมิภาคจึงมีความจำาเป็นต้องพัฒนากลไกและสร้าง 
เครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือรับมือกับภัยคุกคามความม่ันคงใน
ลักษณะต่างๆ โดย Dr. Aston Baldwin Carter รมว.กห.สหรัฐฯ  
กล่าวในที่ประชุมฯ ว่า สหรัฐฯ พร้อมให้การสนับสนุนทุกเรื่อง  
เพื่อทำาให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางในการเสริมสร้างความม่ันคง 
ของภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก และขอบคุณไทยที่ให้การสนับสนุน 
สหรัฐฯ ในการฝึกทุกระดับ พร้อมทั้งชื่นชมไทยที่มีความตั้งใจ 
ในการแก้ไขปัญหาท้ังการค้ามนุษย์ การทำาประมงผิดกฎหมาย  
และการบินพลเรือน อีกทั้ง สหรัฐฯ ยินดีจะคงความร่วมมือและ
สานต่อความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อไป 

การประชุม รมว.กห.อาเซียน - สหรัฐฯ

	 การเดินทางเข้าร่วมประชุม	รมว.กห.อาเซียน	–	สหรัฐฯ	(ASEAN	-	US	Defense	Informal	Meeting)	อย่างไม่ 
เป็นทางการของ	พล.อ.ประวิตร	วงษ์สุวรรณ	รอง	นรม.	และ	รมว.กห.	ระหว่างวันที่	29	ก.ย.	–	1	ต.ค.59	ณ	มลรัฐฮาวาย	
สหรัฐฯ	นับเป็นก้าวย่างท่ีสําคัญของการพัฒนาความสัมพันธ์	และแสวงหาแนวทางความร่วมมือด้านความม่ันคงของภูมิภาค 

จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1  (ตุลาคม – ธันวาคม 2559)
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บทวิเคราะห์
มุมมองของอาเซียน ต่อสหรัฐฯ
 จากการที่ชาติสมาชิกอาเซียน ต่างก็มีแนวความคิด 
ให้ความสำาคัญกับประเด็นปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง ที่ส่ง
ผลกระทบต่อประเทศสมาชิกและภูมิภาค เป็นไปในทิศทาง 
เดียวกันระหว่างการประชุม รมว.กห.อาเซียน - สหรัฐฯ นั้น  
แสดงให้เห็นอีกครั้งหนึ่งถึงความเข้มแข็งของอาเซียน และ 
การ “พูดเป็นเสียงเดียวกัน” ในที่ประชุมฯ อันเป็นการตอกยำ้า
ให้สหรัฐฯ เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียน โดยระหว่าง
การประชุมฯ อาเซียนได้แสดงเจตจำานงถึงความจำาเป็นที่ต้องมี 
การพัฒนากลไกความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ภัยคุกคามความม่ันคงไม่ตามแบบในภูมิภาค ซ่ึงจากสาระสำาคัญ 
ของการประชุมฯ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถบ่งชี้ได้ว่า 
ประเทศสมาชิกอาเซียนและสหรัฐฯ ต่างก็ได้มีความตระหนักรู้ 
เกี่ยวกับปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงไม่ตามแบบ โดยเฉพาะ 
ปัญหาการก่อการร้ายท่ีกำาลังเป็นภัยคุกคามความม่ันคงต่อ 
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และกำาลังคืบคลานเข้ามาในภูมิภาค
อาเซียน
 การที่ รมว.กห.สหรัฐฯ กล่าวสนับสนุนให้อาเซียนเป็น 
ศูนย์กลางในการเสริมสร้างความม่ันคงในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก 
และพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนทุกเร่ืองน้ัน บ่งช้ีให้เห็นว่า สหรัฐฯ  
มีแนวความคิดเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับอาเซียน โดยได้มี 
การกล่าวถึงแนวทางในการดำาเนินงานที่สามารถพัฒนาให้เป็น 
รูปธรรมร่วมกันได้ คือ การเพิ่มพูนเครือข่ายความร่วมมือใน
การป้องกันปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงไม่ตามแบบระหว่าง 
อาเซียน - สหรัฐฯ โดยเฉพาะปัญหาการก่อการร้าย ซึ่งจะต้อง
มีการเพิ่มขีดความสามารถด้านข่าวกรอง การรักษากฎหมาย 
การสร้างความเข้าใจร่วมกันการเคารพในบูรณภาพแห่งดินแดน 
ฯลฯ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงร่วมกัน
ระหว่างอาเซียน - สหรัฐฯ ต่อไป

 ที่ผ่านมา อาเซียนมีการนำาศักยภาพทางด้านการทหาร 
ของชาติสมาชิกฯ มาพัฒนาเป็นกลไกความร่วมมือด้านการ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามไม่ตามแบบ ที่ส่งผลกระทบ 
ต่อเสถียรภาพและความมั่นคง ท้ังในประเทศสมาชิกฯ 
และภูมิภาค โดยมีการดำาเนินการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่  
การฝึกร่วม การแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร/ประสบการณ์ร่วมกัน 
การจัดตั้งศูนย์ประสานงานความร่วมมือด้านต่างๆ ฯลฯ ภายใต้ 

กรอบ ADMM และ ADMM- Plus เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับ 
ปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงไม่ตามแบบท่ีอาจจะเกิดขึ้นใน 
อนาคต ซึ่งประเทศมหาอำานาจอย่างสหรัฐฯ มีส่วนสำาคัญในการ
พัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับอาเซียน

มุมมองของไทยต่อสหรัฐฯ
 การที่ รมว.กห.สหรัฐฯ กล่าวขอบคุณและชื่นชมไทย  
ที่มีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาทั้งการค้ามนุษย์ การทำาประมง 
ผิดกฎหมาย การบินพลเรือน และยินดีที่จะคงความร่วมมือและ 
สานต่อความสัมพันธ์อันดีต่อไปนั้น แสดงให้เห็นถึงท่าทีของ 
สหรัฐฯ ต่อไทยที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น จากที่เคย
แสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ฯ และออกมา 
เรียกร้องให้ไทยจัดการเลือกตั้งโดยเร็ว อันแสดงให้เห็นถึง 

ความสำาคัญของไทยต่อสหรัฐฯ ในการดำาเนินยุทธศาสตร์ 
ด้านความมั่นคงในภูมิภาค เช่นในอดีตที่ไทยเคยถูกสหรัฐฯ  
ใช้เป็นที่ตั้งฐานทัพเพื่อการต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ ด้วยเหตุผล 
ที่ตั้งทางภูมิรัฐศาสตร์ของไทย ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางของภูมิภาค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีพ้ืนท่ีส่วนหน่ึงติดกับแผ่นดินใหญ่ 
และอีกส่วนหนึ่งติดกับพ้ืนท่ีทางทะเล จึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ 
สำาคัญเสมอมา
 การแสดงท่าทีของ รมว.กห.สหรัฐฯ ต่อไทย ในการ 
ประชุม รมว.กห.อาเซียน - สหรัฐฯ นั้น แสดงให้เห็นถึงความ 
สัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างหน่วยงานทางด้านการทหารของไทย 
และสหรัฐฯ ซ่ึงกองทัพของไทยยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ในการ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงไม่ตามแบบใน
ส่วนที่ตนเองรับผิดชอบให้ดีที่สุด เพื่อให้ประเทศมีเสถียรภาพ 
และความมั่นคงมากยิ่งข้ึนกองทัพไทยจึงควรใช้โอกาสนี้ในการ 
ขยายผลความร่วมมือ ตลอดไปจนถึงยกระดับความสัมพันธ์ 
ทางด้านความมั่นคงให้พร้อมรับต่อสถานการณ์ทางด้านต่างๆ 
โดยเฉพาะปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงไม่ตามแบบในภูมิภาค
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปได้ 

อ้างอิง 
1) เว็บไซต์ รัฐบาลไทย, http://www.thaigov.go.th
2) เว็บไซต์ ศูนย์อำานวยการประสานงานข่าวกรอง สนผ.กห. 
 http://opp.mod.go.th
3) เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน สำานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์,
 http://www.aseanthai.net
4) เว็ปไซต์ บีบีซีไทย – BBC Thai, https://www.facebook.com

ส่วนที่ 2 
เอกสารวิเคราะหส์ถานการณย์ุทธศาสตรแ์ละความม่ันคง (SSC FOCUS) (ต.ค. – ธ.ค.59)
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ฉบับที่ 3/60  (15 - 21 ต.ค.59)

ความก้าวหน้าของกลไกความร่วมมือแบบพหุภาคีในภูมิภาคเอเชีย 
: ห้วงเดือนตุลาคม 2559

	 การประชุมในห้วงเดือนตุลาคม	2559	ที่ผ่านมา	ทั้งการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชียครั้งที	่2	(2nd	ACD	Summit)	 
ภายใต้หัวข้อ “เอเชียหนึ่งเดียว หลากหลายในพลัง” (One Asia : Diverse Strengths) และการประชุมเซียงซานครั้งที่ 7	 
(7 th Xiangshan Forum) ในประเด็น “ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคง สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรูปแบบใหม่”	 
นับเป็นกลไกสําคัญ	ท่ีอาศัยความร่วมมือแบบพหุภาคี	ท่ีนอกจากประเทศในเอเชียจะสามารถสร้างความไว้เน้ือเช่ือใจระหว่างกันในมิติ 
ต่างๆ	แล้ว	ยังให้ความสําคัญในการกําหนดบทบาท	หารือแนวทางกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคง	กระตุ้นความหลากหลายของ 
เศรษฐกิจโลก	โดยส่งเสริมให้เอเชียเป็นกลไกผลักดันสู่ความเจริญเติบโต	และมีการพัฒนาอย่างย่ังยืนสอดคล้องกับวาระโลก	มุ่งสู่เป้าหมาย 
สูงสุดของ	การรวมตัวในภูมิภาคให้เอเชียเป็นหน่ึงเดียวกันในอนาคต	ให้เป็นภูมิภาคท่ีมีสันติภาพ	เสถียรภาพ	และความเจริญรุ่งเรือง... 

ประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย
ครั้งที่ 2 (2nd ACD Summit)
  การประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia  
Cooperation Dialogue หรือ ACD) ได้ริเริ่มโดยประเทศไทย
ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ซึ่งต่อมาคูเวตถือเป็นประเทศเจ้าภาพการประชุม 
สุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชียครั้งแรก (1st ACD Summit) ในปี  
พ.ศ. 2555 โดยการประชุมสุดยอด ACD ถูกยกระดับขึ้นเป็นเวที 
พบปะแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และประสบการณ์ของผู้นำาประเทศ 
ในภูมิภาคเอเชีย เพ่ือให้ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียมีความเชื่อมโยง 
และเสริมสร้างความเจริญเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
  สำาหรับการประชุมสุดยอด ACD ครั้งที่ 2 (2nd ACD Summit)  
ที่เพิ่งผ่านมาล่าสุด เมื่อวันที่ 8 - 10 ต.ค.59 ไทยได้รับเกียรติเป็น 
เจ้าภาพจัดการประชุม ภายใต้หัวข้อ “เอเชียหนึ่งเดียว หลากหลาย 
ในพลัง (One Asia : Diverse Strengths)” โดยมีผู้นำาประเทศ 
สมาชิก 34 ประเทศเข้าร่วมหารือในทุกมิติ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ
และความมั่นคง
  จากกรณีโลกในปัจจุบันอยู่ในสภาวะที่เอเชียกำาลังเป็น 
ศูนย์กลางของเศรษฐกิจโลก หัวข้อในการพบปะพูดคุยจึงเน้น 
เรื่องสำาคัญที่เป็นหัวข้อการหารือในสหประชาชาติ ภายใต้หัวข้อ  
“ACD Vision for Asia Cooperation 2030” โดยไทยในฐานะ 
เจ้าภาพได้เน้นยำ้าท่าที ที่จะร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาที่ครอบคลุม 

และยั่งยืน และนำาไปสู่การสร้างประชาคมเอเชียในอนาคตให้เป็น 
ภูมิภาคท่ีมีสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรือง โดยมี 
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการพัฒนาทุนมนุษย์ และมีความเช่ือมโยง 
อย่างไร้รอยต่อ เน้นความร่วมมือท้ังจากภาครัฐ เอกชน และประชาชน  
ทั้งนี้ ผลการประชุมได้มุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือใน 6 เสาหลัก ดังนี ้
  1. ความเชื่อมโยงกัน : การมีเส้นทางคมนาคมของตนเอง  
เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมในภูมิภาคเอเชีย  
จะทำาให้การประชุมสุดยอด ACD สามารถต่อภาพการเชื่อมโยง 
ระหว่างกันในทุกมิติได้อย่างเป็นรูปธรรม ท้ังด้านเส้นทางคมนาคม  
พลังงาน สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามเส้นทาง 
เศรษฐกิจสายไหมที่จีนริเริ่ม หรือที่เรียกกันว่า One Belt One Road 
  2. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม : ให้ความสำาคัญ 
และขยายบทบาทของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนความร่วมมือ 
ที่มีศักยภาพในเรื่องวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ  
ที่จะทำาให้การเชื่อมโยงระบบการเงินและเพิ่มการเข้าถึงแหล่ง 
เงินทุนของกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยและกลุ่ม Startup
  3. การศึกษาและพัฒนาทรัพยากร : ส่งเสริมความร่วมมือ 
ด้านการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และยกระดับมาตรฐาน 
วิชาชีพหลัก ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ตรงกับเป้า
หมายของเอเชียมากขึ้น

ความก้าวหน้าของกลไกความร่วมมือแบบพหภุาคีในภูมิภาคเอเชียในห้วงเดือนตุลาคม 2559
การประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชียครั้งที่ 2 (2ndACD Summit)

 ภายใต้หัวข้อ “เอเชียหนึ่งเดียว หลากหลายในพลัง” 

 ให้ความร่วมมือ 6 เสาหลัก 
 1) ความเชื่อมโยงกัน 
 2) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 3) การศึกษาและพัฒนาทรัพยากร 
 4) ความเชื่อมโยงระหว่างความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และนำ้า
 5) วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
 6) การส่งเสริมแนวทางสู่การพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน

            การประชุมเซียงซานครั้งที่ 7 (7th Xiangshan Forum)  

                                  ภายใต้หัวข้อ “ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคง  

                    สร้างความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศรูปแบบใหม่”  

          ทำาความเข้าใจว่าเป็นภาระหน้าที่ร่วมกัน 5 ประการ 

(1) การรักษาสันติภาพและความมั่นคง  (2) การรกัษาความปลอดภยัทางทะเล  

(3) ลัทธิก่อการร้าย  (4) การปฏิรูประบบบริหารทั่วโลก 

(5) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรูปแบบใหม่ที่ได้รับประโยชน์

 ทั้งสองฝ่าย
Infographic by กศย.ศศย.

จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1  (ตุลาคม – ธันวาคม 2559)
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  4. ความเช่ือมโยงระหว่างความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน  
และนำ้า : การประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงาน 
ทดแทนเป็นปัจจัยสำาคัญในการเพ่ิมคุณภาพชีวิต และรักษาสภาพ 
แวดล้อมของภูมิภาคเอเชียอย่างยั่งยืน
  5. วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว : รายได้จากการท่องเที่ยว 
เป็นส่วนสำาคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย ซึ่ง 
การที่เอเชียมีวัฒนธรรมที่หลากหลายถือเป็นจุดแข็ง ซึ่งเป็น win-win  
situation ที่ทุกประเทศจะได้ประโยชน์ร่วมกัน โดยไทยได้รับ 
มอบหมายให้เป็นผู้นำากิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
  6. การส่งเสริมแนวทางสู่การพัฒนาที่ท่ัวถึงและย่ังยืน :   
สอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของ 
สหประชาชาติ พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) ล้วนเกี่ยวโยงกับชีวิต 
ความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเอเชีย โดยให ้
ความสำาคัญกับการหาแนวทางการสร้างกรอบความร่วมมือ และ 
ทิศทางการออกนโยบาย เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงของ 
สภาพคล่อง และเพ่ิมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประเทศสมาชิก  
เพื่อขยายบทบาทความร่วมมือของภาคเอกชนให้มีศักยภาพมากข้ึน 

ประชุมเซียงซานครั้งที่ 7 (7th Xiangshan Forum)
  การประชุมเซียงซานครั้งที่ 7 (7th Xiangshan Forum)  
ซึ่งเป็นอีกกลไกความร่วมมือสำาคัญในภูมิภาคเอเชียได้ถูกจัดข้ึน เมื่อ 
วันที่ 9 - 12 ต.ค.59 ณ กรุงปักกิ่ง โดยมีนานาประเทศเข้าร่วมหารือ 
ความร่วมมือด้านความมั่นคงเอเชีย - แปซิฟิก ในหัวข้อการเจรจา  
4 หัวข้อ ภายใต้ประเด็น “ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคง 
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรูปแบบใหม่” ได้แก่
  1)  ความร่วมมือในการตอบสนองต่อความท้าทาย 
ความมั่นคงไม่ตามแบบในเอเชียแปซิฟิก : ได้เน้นยำ้าการทำางาน 
ร่วมกันของแต่ละประเทศ รวมถึง ความร่วมมือภายใต้กรอบ 
การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ADMM) และการประชุม 
รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา  
(ADMM-Plus) จะเป็นกลไกสำาคัญในการรับมือกับความท้าทายดังกล่าว 
  2)  บทบาทของกองทัพในด้านธรรมาภิบาลระดับโลก :  
กองทัพมีความจำาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเองไปตาม 
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน เช่น การทำางานร่วมกันของกองทัพประเทศต่างๆ  
ในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการบรรเทาภัยพิบัติ 
ในเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เนปาล เป็นต้น
  3)  ความร่วมมือด้านความม่ันคงทางทะเล : มุ่งเน้น 
การแก้ไขปัญหาข้อพิพาททางทะเล โดยเฉพาะกรณีทะเลจีนใต้ โดย 
มีความเห็นว่าการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมือง 
และความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (ARF) จะเป็นอีกกลไก 
ที่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

  4)  การรับมือกับภัยคุกคามด้านการก่อการร้ายและ
มาตรการตอบโต้ : การสร้างกลไกการป้องกันไม่ให้ผู้ก่อการร้าย 
ได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน และการจัดตั้งองค์กรระหว่าง 
ประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ จะมีส่วนช่วยให้ภัยคุกคามในด้านดังกล่าว 
ลดน้อยลง
  หลังเสร็จส้ินการประชุม ท่ีประชุมยังได้ผลสรุปเป็นข้อคิดเห็น 
ที่ผู้เข้าร่วมประชุมทำาความเข้าใจว่าเป็นหน้าที่ร่วมกัน 5 ประการ ดังนี้  
(1) การรักษาสันติภาพและความมั่นคง (2) การรักษาความปลอดภัย 
ทางทะเล (3) ลัทธิก่อการร้าย (4) การปฏิรูประบบบริหารท่ัวโลก  
(5) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรูปแบบใหม่ที่ได้รับ
ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

บทส่งท้าย
  การท่ีผู้นำาประเทศในเอเชียได้มาพบปะกันในการประชุม
ในขณะที่โลกอยู่ในสภาวะวุ่นวายหลายด้าน ถือเป็นกลไกสำาคัญใน 
การสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจระหว่างกัน อันจะนำาไปสู่ความสงบสุข 
ของภูมิภาคโดยรวม อีกทั้ง ยังช่วยเพิ่มพลวัตความร่วมมือในเอเชีย 
ให้มีความชัดเจนมากขึ้น ทั้งด้านการกระชับความสัมพันธ์ทางทหาร 
การค้าขาย การลงทุน ท่องเที่ยว เส้นทางคมนาคม การพัฒนา 
ที่ยั่งยืน ยกระดับการศึกษา คุณภาพชีวิตของประชาชน บนพื้นฐาน 
ภูมิภาคท่ีมีความแตกต่างกันในหลายด้าน แต่เอเชียก็สามารถอาศัย 
กลไกความร่วมมือแบบพหุภาคีซึ่งจะร้อยเรียงจุดต่าง สร้างความ 
แข็งแกร่งให้แก่กันและกันได้ อันจะทำาให้ทุกประเทศในเอเชีย 
ได้ประโยชน์ร่วมกัน (win-win situation) และเกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนสอดคล้องกับวาระโลกต่อไปในอนาคต
  ทั้งนี้ บทบาทของกองทัพได้ถูกหยิบยกมาเป็นหัวข้อสำาคัญ 
ในการประชุมเซียงซานครั้งที่ 7 นี้ ทั้งในเชิงของความท้าทายความ 
มั่นคงไม่ตามแบบ บทบาทด้านธรรมาภิบาล ความมั่นคงทางทะเล  
และการรับมือกับภัยคุกคามด้านการก่อการร้าย ดังนั้น กองทัพไทย 
จึงควรพิจารณาศึกษาหาแนวทางการเตรียมความพร้อมในการ 
ดำาเนินการ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง และแสดง 
บทบาทนำาในเวทีระหว่างประเทศ อันจะนำาไปสู่ความสงบสุขของ 
ภูมิภาคโดยรวมต่อไป อาทิ แนวทางการกระชับความสัมพันธ์ 
ทางทหาร การแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บังคับบัญชาระดับสูง และ 
การเสริมสร้างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกันให้มากขึ้น

อ้างอิง 
1) http://www.thaigov.go.th/index.php/government-th1/item/107836-id 
 107836/th/government-th1
2) htmlu=http://www.topicza.com/news17025.html
3) http://www.matichon.co.th/news/281202

ส่วนที่ 2 
เอกสารวิเคราะหส์ถานการณย์ุทธศาสตรแ์ละความม่ันคง (SSC FOCUS) (ต.ค. – ธ.ค.59)
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ฉบับที่ 4/60  (22 - 31 ต.ค.59)

The Rise of China : ความท้าทายหรือมายาคติของจีนสู่ยุคมหาอํานาจใหม่

	 การผงาดขึ้นมาของจีน	หรือ	The	Rise	of	China	กําลังเป็นเรื่องสําคัญที่สามารถส่งผลต่อโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต	 
อันเป็นประเด็นที่ทั่วโลกต่างให้ความสนใจ และเตรียมความพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนี้อย่างรอบด้าน ซ่ึงรวมถึง 
ประเทศไทยที่ควรต้องตระหนัก และให้ความสําคัญผ่านทางการเรียนรู้และปรับตัวให้เท่าทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
เก่ียวข้องในด้านต่าง ๆ ให้ได้อย่างทันท่วงที โดยการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทุกระดับกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยถือเป็น 
แนวทางหลักที่ทุกหน่วยงานในประเทศต้องให้ความสําคัญและดําเนินการอย่างต่อเนื่อง…

  ในรอบหลายปีท่ีผ่านมา จีนได้ผงาดข้ึนอย่างชัดเจนจนกลาย 
เป็นมหาอำานาจใหม่ทางเศรษฐกิจของโลก โดยเริ่มจากปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ ในฐานะ “โรงงานโลก” ที่เน้นการผลิตสินค้าด้วยค่าแรงถูก 
เพื่อส่งออกเป็นหลัก ซ่ึงจีนใช้โอกาสนี้สะสมความมั่งค่ังจนรำ่ารวย 
มหาศาลจากทุนต่างประเทศท่ีไหลเข้าไป และสามารถนำาเงินส่วนน้ีไป 
แสวงหาทรัพยากรจากนอกประเทศ รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถ 
ด้านต่างๆ อย่างต่อเน่ือง จนก้าวสู่ยุคแห่งการปฏิรูปที่สำาคัญของ 
ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ผู้นำาจีนคนปัจจุบัน ที่ได้ประกาศแผนการ 
ปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมครั้งใหญ่สุดในรอบเกือบ 30 ปี ที่เรียกว่า  
“การปฏิรูปเชิงลึกที่ครอบคลุม” (Comprehensively Deepening  
Reform) โดยมีภารกิจที่รัฐบาลจีนตั้งเป้าไว้ทั้งสิ้น 15 เรื่อง แบ่งเป็น  
60 ภารกิจ ครอบคลุมทั้งในด้านของเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม  
รวมทั้งการป้องกันประเทศที่รัฐบาลจีนให้ความสนใจเป็นพิเศษ  
ซึ่งการปฏิรูปดังกล่าวอาจส่งผลสำาคัญต่อระบบโลกและภูมิภาคได้ 
  ปัจจุบันพบว่า จีนได้เริ่มดำาเนินนโยบายต่างๆ ทั้งภายใน 
และภายนอกประเทศอย่างจริงจังเป็นรูปธรรมแล้ว อาทิ การดำาเนิน 
นโยบาย “The Belt and Road Initiative” อันเป็นนโยบายเชิงรุก  
ที่ถือเป็นยุทธศาสตร์สำาคัญที่รัฐบาลจีนหยิบยกขึ้น เพื่อต้องการ 
ถ่วงดุลอำานาจสหรัฐอเมริกา และขยายบทบาทอิทธิพลของจีนใน 
เวทีโลก ผ่านทางการสร้าง “ความเชื่อมโยง” และ “ความร่วมมือ”  
รอบด้านกับนานาประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ตะวันออกกลาง  
และยุโรป ท้ังทางบกและทางทะเล โดยให้ความสำาคัญกับแผนพัฒนา 
หรือการวางนโยบายในระยะยาว ที่เป็นการแผ่อำานาจโดยไม่ต้อง 
ใช้กำาลังทหาร โดยโครงการ “The Belt and Road Initiative”  

ถือเป็นอภิมหาโครงการประชาสัมพันธ์ตัวเองของจีน ท่ีสามารถทำาให้ 
จีนได้รับการสนับสนุนท้ังจากรัฐบาลและประชาชนของชาติต่างๆ  
บนเส้นทางการค้ายุคใหม่ได้
  เมื่อพิจารณาการผงาดข้ึนมาของจีนซ่ึงถูกวิพากษ์จาก 
สถาบันและประเทศต่าง ๆ อย่างเข้มข้นครั้งนี้ พบว่ามีประเด็นปัจจัย 
สำาคัญท้ังท่ีเป็น จุดแข็ง / ความท้าทาย และจุดด้อย / มายาคติ  
ในการผงาดข้ึนมาของจีน ซึ่งควรจะต้องมีการนำามาพิจารณา 
ให้ความสนใจดังที่จะกล่าวต่อไปนี้...

จุดแข็ง / ความท้าทายของจีนสู่ยุคมหาอำานาจใหม่
  ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีความสลับซับซ้อน  
ท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาค และการเผชิญหน้าระหว่างประเทศ  
เพ่ือเข้ามามีบทบาทในเวทีโลก จีนได้มีความพยายามในการปรับเปล่ียน 
ยุทธศาสตร์ท้ังภายในและระหว่างประเทศ เพื่อแสดงออกถึงความ 
เข้มแข็งและพลังอำานาจของตนไปยังภูมิภาคต่างๆ และโลกมากยิ่งขึ้น   
มีจุดแข็งหรือความท้าทายสำาคัญหลายประการ อาทิ 
การฉวยโอกาสจากความผิดพลาดของมหาอำานาจเก่า
  สหรัฐฯ ในปัจจุบันถือได้ว่ากำาลังประสบกับปัญหาวิกฤต 
ทางเศรษฐกิจอย่างหนัก จีนจึงใช้โอกาสนี้ลิดรอนความเชื่อมั่นของ 
ทั่วโลกที่มีต่อสหรัฐฯ เช่น การวิพากษ์สหรัฐฯ อย่างหนักในเรื่อง 
วิกฤตหนี้ รวมทั้งพยายามแสดงถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจของตน  
และการประกาศถึงการผงาดข้ึนมาเป็นอภิมหาอำานาจของตนแก่
ทั่วโลก โดยการใช้ “อาวุธทางการเงิน” เพื่อชิงความได้เปรียบจาก 
สหรัฐฯ และฉกฉวยโอกาสนี้ว่าเป็นช่วงความเจริญของจีน

จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1  (ตุลาคม – ธันวาคม 2559)

19



อ้างอิง 
1) http://www.chinanews.com/cj/2016/10-19/8036213.shtml
2) http://thepchatree.blogspot.com/2011/07/blog-post_11.html
3) http://thaipublica.org/2016/03/scb-eic-chaina/

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจให้ทัดเทียมกับมหาอำานาจเก่า
  ความพยายามของจีนในการประชาสัมพันธ์ถึงการสร้าง 
กำาแพงทางเศรษฐกิจ พร้อมกับการดำาเนินนโยบายการรวมกลุ่มกับ 
ประเทศต่างๆ โดยการจัดตั้ง Asian Infrastructure Investment  
Bank (AIIB) ที่มีประเทศเข้าร่วมถึง 51 ประเทศ ซึ่งถือเป็นคู่แข่งของ  
International Monetary Fund (IMF) และ World Bank ที่มี 
สหรัฐฯ เป็นหัวเรือใหญ่และ Asian Development Bank (ADB) ที่มี 
ญี่ปุ่นเป็นผู้นำา เพื่อให้ทั่วโลกเกิดความเชื่อมั่นว่าจีนจะสามารถก้าว 
ขึ้นมาเป็นผู้นำาได้อย่างทัดเทียมกับมหาอำานาจเดิมอย่างแข็งแกร่ง
การเพิ่มบทบาทในตะวันออกกลางเพื่อถ่วงดุลกับมหาอำานาจอื่น
  แนวคิดในการปรับบทบาทของจีนต่อเวทีโลกให้สอดคล้อง 
กับสถานภาพและศักยภาพทางเศรษฐกิจของตน โดยจีนได้ปรับ 
นโยบายต่างประเทศ คือ การดำาเนินนโยบายถ่วงดุลสหรัฐฯ ด้วย 
การลดบทบาทของอเมริกาลงในหลายภูมิภาค ที่เห็นได้ชัด คือ  
ในตะวันออกกลางโดยการเข้าไปมีบทบาท เช่น การจัดการประชุม
ให้รัฐบาลและฝ่ายกบฏของซีเรียมาพบกัน ซึ่งทำาให้จีนสามารถเพิ่ม 
บทบาทตัวเอง เพื่อแทนที่สหรัฐฯ ได้ในระดับหนึ่ง

จุดด้อย/ มายาคติของจีนสู่ยุคมหาอำานาจใหม่
  จากความพยายามของจีนในการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ 
การเป็นผู้นำาที่ไม่ใช่แค่เพียงในภูมิภาคเท่าน้ัน โดยจีนมุ่งหวังว่าจะ 
ต้องก้าวไปถึงในระดับของเวทีโลก แต่ในขณะเดียวกันการที่จะเป็น 
ที่ยอมรับถึงการผงาดขึ้นมาของจีน ก็ต้องได้รับการยอมรับอย่าง 
กว้างขวางจากทั่วโลกด้วยเช่นกัน ซึ่งจีนเองยังมีอยู่หลายปัจจัยที่ต้อง 
ปรับแก้ให้ได้รับการยอมรับต่อการผงาดขึ้นมาเป็นผู้นำาในเวทีโลก 
ได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป ได้แก่
ค่านิยมการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ของจีน
  จีนถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อยุโรปและสหรัฐฯ  
โดยเฉพาะในประเด็นของค่านิยมประชาธิปไตย อันเป็นผลมาจาก 
ระบอบการปกครองของจีน ที่เป็นแบบคอมมิวนิสต์ ซ่ึงถือเป็น 
ระบอบการปกครองที่เป็นภัยคุกคามต่อโลกเสรี ความไม่เห็นด้วย 
ต่อค่านิยมทางการปกครองของจีนดังกล่าว จึงเป็นเหตุสำาคัญที่ทำาให ้
หลายประเทศไม่ยอมรับและเป็นกังวลต่อการผงาดขึ้นมาของจีน
นโยบายปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของจีน
  ในเชิงคุณภาพชีวิต จีนถูกมองว่ายังสู้ตะวันตกไม่ได้   
ด้วยการที่จีนปกครองด้วยระบอบเผด็จการ อันส่งผลกระทบต่อ 
ขีดความสามารถการเป็นผู้นำาทางเศรษฐกิจโลกของจีนด้วย เพราะ 
จีนไม่สามารถเปิดกว้างในเรื่องเสรีภาพในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเต็มท่ี  
โดยเฉพาะด้านการสื่อสารซึ่งอาจส่งผลทำาให้จีนปรับตัวไม่ทันกับ 
โลกอนาคตที่เป็นยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน อันจะกระทบต่อ 
การเป็นผู้นำาทางด้านต่างๆ ของจีนได้

ความหวาดระแวงทางการทหาร
  การจะผงาดขึ้นมาเป็นผู้นำาทางทหารของโลกต้องได้รับ 
ความเชื่อใจ และประเทศต่างๆ จะต้องยอมเป็นพันธมิตรทางทหาร 
ด้วยความเต็มใจ ซึ่งแนวโน้มจีนยังขาดอยู่มาก ขณะที่ในปัจจุบัน 
สหรัฐฯ ได้รับการยอมรับและมีพันธมิตรทางทหารอยู่ทั่วโลก 
นอกจากนั้น ท่าทีที่แข็งกร้าวทางทหารของจีนที่ผ่านมา ก็มีส่วนทำาให ้
ประเทศเพื่อนบ้านหวาดระแวงจีนมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงการข่มขู่ 
ประเทศเพ่ือนบ้านด้วยกำาลังทางทหาร ทำาให้จีนยากท่ีจะผงาดข้ึนมา 
เป็นผู้นำาทางทหารในภูมิภาคและในโลกได้ อันเนื่องมาจากความ 
ยากลำาบากในการสร้างพันธมิตรทางทหารเหมือนกับท่ีสหรัฐฯ มีกับ 
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก

ผลกระทบ : การปฏิรูปจีนสู่ยุคมหาอำานาจใหม่
  ในการผงาดขึ้นมาของจีนนั้น พบว่า จุดแข็งที่สุดของจีน  
คือ อำานาจทางเศรษฐกิจ ซ่ึงมีส่วนทำาให้จีนสามารถทุ่มงบประมาณ 
ทางทหารเพ่ิมมากข้ึนทุกปี จนสามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางทหาร 
ในทุกๆ ด้าน ถึงแม้ว่า งบทางทหารของจีนจะยังคงน้อยกว่าสหรัฐฯ  
อยู่มากก็ตาม ผลท่ีเด่นชัด คือ การผงาดข้ึนมาเป็นมหาอำานาจ 
ทางทหารในทะเลตะวันออกและทะเลจีนใต้ จนทำาให้สามารถท้าทาย 
อำานาจทางทหารของสหรัฐฯได้ นอกจากนี้ ปัจจุบันจีนยังได้เข้ามามี 
อิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างมาก ท้ังทางด้าน 
เศรษฐกิจ การเมือง การทหาร และการทูต
  สำาหรับประเทศไทย ได้รับผลกระทบจากการผงาด 
ข้ึนมาของจีนดังกล่าว ท้ังทางบวกและทางลบ จึงควรพิจารณาใช้ 
ความได้เปรียบด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่สำาคัญให้เกิดประโยชน์ ทั้งใน 
ฐานะจุดศูนย์กลางของภูมิภาค และการมีความสัมพันธ์อันดีกับ 
มหาอำานาจใหม่อย่างจีน ในการเสริมสร้างบทบาทนำาของไทย  
ไม่ว่าจะเป็นด้านความร่วมมือและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาทิ  
การดำาเนินงานทางการทูต การแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่าง 
ผู้นำาของประเทศ เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น โครงการรถไฟ 
ความเร็วสูง เป็นต้น ขณะเดียวกันไทยเองก็ไม่ควรเพิกเฉยต่อ 
ความสัมพันธ์ท่ีมีต่อมหาอำานาจเก่าอย่างสหรัฐฯ โดยควรดำารง 
การพัฒนากรอบความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ และความร่วมมือ 
ทางด้านการทหาร เช่น การฝึกคอบร้าโกลด์ ที่ถือเป็นการฝึก 
ทางทหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชีย นอกจากน้ัน ในส่วนของกองทัพ 
ก็ควรให้ความสำาคัญกับการวางยุทธศาสตร์ของมหาอำานาจ เพื่อนำามา 
กำาหนดนโยบายและบทบาทท่ีเหมาะสมต่อการดำาเนินความร่วมมือ 
ด้านความมั่นคงและด้านการทหาร บนพื้นฐานของผลประโยชน์ 
แห่งชาติในระยะยาวต่อไป... 

ส่วนที่ 2 
เอกสารวิเคราะหส์ถานการณย์ุทธศาสตรแ์ละความม่ันคง (SSC FOCUS) (ต.ค. – ธ.ค.59)
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ฉบับที่ 5/60  (31 ต.ค. - 6 พ.ย.59)

ฟิลิปปินส์ ภายใต้การนําของประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เต 
: จุดเปลี่ยนดุลอํานาจในภูมิภาค

	 ประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เต ของฟิลิปปินส์ ได้เดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังเข้ารับตําแหน่ง ซึ่ง 
การเยือนครั้งนี้	 ผู้นําฟิลิปปินส์มุ่งหวังจะเสริมสร้างมิตรภาพ	 และความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีกับจีนในหลายด้าน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในด้านการค้าและเศรษฐกิจ	 ส่วนในด้านความมั่นคงเน้นยํ้าว่า	 การหันกลับไปฟื้นฟูความสัมพันธ์กับจีนจะไม่ส่งผลกระทบต่ออํานาจ 
อธิปไตยทางทะเลของฟิลิปปินส์ จึงเป็นที่น่าจับตามองว่าการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับจีนครั้งนี้ จะทําให้ฟิลิปปินส์ยกระดับการเป็น 
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับจีน และจะเป็นการหันหลังให้พันธมิตรเก่าอย่างสหรัฐฯ หรือไม่ ซึ่งจะถือเป็นการพลิกประวัติศาสตร์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างฟิลิปปินส์กับสหรัฐฯ และจีน ในภูมิภาค ภายใต้การนําของประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เต ที่อาจนําไปสู ่
จุดเปลี่ยนดุลอํานาจของมหาอํานาจในภูมิภาคครั้งสําคัญ

  ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ เมื่อเดือน  
พ.ค.59 ที่ผ่านมา นายโรดริโก ดูเตอร์เต เป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง  
โดยได้รับคะแนนเสียงท่วมท้นด้วยการประกาศจะกวาดล้าง 
อาชญากรรมให้ได้ภายใน 6 เดือน ล่าสุดเมื่อวันที่ 19-21 ต.ค.59  
ประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เต ได้เดินทางเยือนจีนอย่างเป็น 
ทางการและมีการลงนามในเอกสารความร่วมมือ 13 ฉบับ1  
แม้จะไม่ใช่ครั้งแรกที่ฟิลิปปินส์ดำาเนินนโยบายที่เป็นอิสระจาก 
สหรัฐฯ เช่นในปี 47 ฟิลิปปินส์ได้ถอนกองกำาลังรักษาสันติภาพ 
ออกจากอิรัก ซึ่ งขัดกับความต้องการของสหรัฐฯ ทำาให้ 
นางกลอเรีย อาร์โรโย ประธานาธิบดีในขณะนั้นต้องหันกลับไป 
ดำาเนินความสัมพันธ์กับจีน ดังนั้นการเยือนครั้งนี้ จึงอาจเป็น 
อีกหนึ่งจุดเปลี่ยนบริบทความสัมพันธ์ระหว่างฟิลิปปินส์กับ 
มหาอำานาจในภูมิภาคที่สำาคัญ ดังประเด็นต่อไปนี้
  การแสวงหาพันธมิตรทางเศรษฐกิจจากจีน : 
เป็นการเอื้อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจให้กับฟิลิปปินส์ เนื่องจาก 
ประธานาธิบดีดูเตอร์เตมีนโยบายด้านเศรษฐกิจที่จะทำาให้  
ชาวฟิลิปปินส์พ้นจากความยากจนภายในปี 2565 ด้วยการปฏิรูป 
ภาษีและแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน2 ฟิลิปปินส์จึงแสดง 
ความต้องการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความริเริ่ม 
เส้นทางสายไหมทางทะเลศตวรรษที่ 21 และแนวเขตเศรษฐกิจ 

บนเส้นทางสายไหม (One Belt One Road) ของจีน ซึ่งจะ 
ทำาให้ฟิลิปปินส์ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยตำ่าจากจีน  
โดยอาศัยการลงทุนจากธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
แห่งเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank : AIIB)  
ที่จีนตั้งขึ้น ซึ่งคาดว่ารัฐสภาฟิลิปปินส์จะให้สัตยาบันการเข้าเป็น 
สมาชิกใน พ.ย.59 และหากแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ข้างต้นเป็นไปตามที่ได้วางแผนไว้ จะสามารถเพ่ิมการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือสำาหรับการเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพสูงในการ 
ลงทุนของฟิลิปปินส์ อันจะนำามาซึ่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ในระยะยาว
  การเดินเกมรุกเพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาททะเลจีนใต้ :  
ประธานาธิบดีดูเตอร์เตได้มีการร้ือฟ้ืนการเจรจาเพ่ือแก้ไขข้อพิพาท 
ในทะเลจีนใต้อีกครั้ง หลังจากศาลประจำาอนุญาโตตุลาการ  
(Permanent Court of Arbitration : PCA) มีคำาตัดสินกรณี 
ข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ว่า จีนไม่สามารถ 
อ้างกรรมสิทธิ์ใดๆ โดยอาศัยเหตุผลทางประวัติศาสตร์ที่ขัดแย้ง 
กับกรรมสิทธิ์ในเขตเศรษฐกิจจำาเพาะของชาติต่างๆ ได้ ซึ่งจีน 
แสดงท่าทีที่ชัดเจนว่าจะไม่เข้าร่วมกระบวนการพิจารณาคดี  
รวมทั้งกลับเร่งดำาเนินการก่อสร้างสาธารณูปโภคบนเกาะปะการัง 
สการ์โบโรห์ (Scarborough Shoal) ให้เร็วยิ่งขึ้น รวมถึงการใช้ 

จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1  (ตุลาคม – ธันวาคม 2559)
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อ้างอิง 
1) www.chinaembassy.or.th/eng/zgyw/t1407682.htm
2) www.ditp.go.th/ditp_pdf.php?
3) www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=2 6 9 5 &filename=index

กองเรือเพื่อแสดงการอ้างสิทธิ์โดยผลักดันเรือประมงฟิลิปปินส์ 
ให้ออกไปจากพ้ืนที่ ซึ่งการเยือนจีนครั้งนี้ทั้งสองประเทศได้ 
มีบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยยามฝั่งจีนและหน่วยยาม 
ฝั่งของฟิลิปปินส์ในการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมยามฝั่งว่าด้วย
ความร่วมมือทางทะเลอันถือว่ากลไกการปรึกษาหารือสองฝ่าย 
มีพัฒนาการที่น่ายินดี โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ต.ค.59 จีนได้ถอน 
กองเรือออกมาจากหมู่เกาะปะการังสการ์โบโรห์ และเรือประมง 

ฟิลิปปินส์สามารถกลับมาทำาการประมงได้เป็นคร้ังแรกในรอบ 4 ปี 
  การดำาเนินนโยบายต่างประเทศที่สะท้อนความเป็น 
อิสระและลดการพึ่งพาสหรัฐฯ : การเยือนจีนครั้งนี้ เกิดขึ้น 
หลังจากที่ประธานาธิบดีดูเตอร์เต เรียกร้องให้สหรัฐฯ ถอนกำาลัง 
เจ้าหน้าที่หน่วยรบพิเศษออกจากเกาะมินดาเนา และได้มีคำาสั่ง 
ห้ามกองทัพฟิลิปปินส์ลาดตระเวนร่วมทางเรือกับต่างประเทศ 
ในพื้นที่นอกน่านนำ้าชายฝั่งทะเลเกิน 12 ไมล์ทะเล พร้อมกันนี ้
ได้เสนอให้กองทัพฟิลิปปินส์พิจารณาจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ 
จากจีนและรัสเซียแทน เนื่องจากข้อเสนอเรื่องราคาและเงินกู้ 
ระยะยาว ซึ่งการกระทำาดังกล่าวแสดงออกถึงการดำาเนิน 
นโยบายต่างประเทศที่สะท้อนความเป็นอิสระและลดการพ่ึงพา 
สหรัฐฯ แม้จะมี “ข้อตกลงเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหม”  
(Enhanced Defence Cooperation Agreement: EDCA)  
ซ่ึงเป็นการอนุญาตให้กองทัพสหรัฐฯ ใช้ฐานทัพร่วมกับฟิลิปปินส์  
นอกจากน้ีสหรัฐฯ ยังเป็นผู้สนับสนุนความช่วยเหลือ 50 ล้าน 
ดอลลาร์สหรัฐฯ จากงบประมาณด้านการต่างประเทศ และอีก  
40 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากกองทุนฉุกเฉินเพื่อความมั่นคง 
ของโลก3 ซึ่งการสนับสนุนดังกล่าวนับเป็นแรงผลักดันสำาคัญ 
เม่ือครั้งที่ฟิลิปปินส์ต่อต้านจีนอย่างแข็งกร้าวในประเด็นเรื่อง 
ข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ การปรับนโยบายของฟิลิปปินส์ครั้งนี้  
จึงถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำาคัญไม่เฉพาะฟิลิปปินส์ แต่ยังส่ง 
ผลกระทบต่อดุลอำานาจในภูมิภาคอีกด้วย

บทสรุป
  การเดินทางเยือนจีนของประธานาธิบดีดูเตอร์เตคร้ังนี ้
ทำาให้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทะเลจีนใต้ที่ได้ดำาเนินมาอย่าง 
ยาวนานบรรเทาลง เมื่อฟิลิปปินส์ที่แสดงการต่อต้านจีนอย่าง 
แข็งกร้าวได้มีท่าทีอ่อนลง โดยหันมาปรับความสัมพันธ์กับจีน 
และเน้นการสร้างความร่วมมือบนผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งคาดว่า 
ประเทศคู่ขัดแย้งกับจีนในทะเลจีนใต้ที่เหลือ คือ เวียดนาม  
มาเลเซีย และบรูไน ก็น่าจะแสดงท่าทีที่อ่อนลงเช่นกัน

  สำาหรับความสัมพันธ์ฟิลิปปินส์และสหรัฐฯ อาจมาถึง 
จุดเปลี่ยนที่สหรัฐฯ ไม่ใช่ประเทศเจ้าอาณานิคมเหมือนที่ผ่านมา  
การใช้ฟิลิปปินส์เป็นตัวแทนในการปิดก้ันจีน จึงไม่ง่ายเหมือนใน 
อดีต ซึ่งการที่ประธานาธิบดีดูเตอร์เตประกาศจะดำาเนินนโยบาย 
ต่างประเทศที่เป็นอิสระนั้น อาจมาจากการที่ฟิลิปปินส์ได้รับ 
การสนับสนุนจากสหรัฐฯ ในด้านทางทหารมาในระดับที่สูงมาก 
จนยากท่ีจะเพ่ิมเติมข้ึนได้อีกแล้ว ฟิลิปปินส์จึงหันไปแสวง 
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากจีน เพราะการหันไปหาจีนจะไม่ได ้
สร้างประโยชน์เพียงด้านเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ฟิลิปปินส์ยัง 
สามารถยื่นข้อเสนอต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อความร่วมมือ 
ในการแก้ปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ได้อีกด้วย ดังนั้น 

การดำาเนินความสัมพันธ์ดังกล่าวจึงอาจมิใช่การหันหลังให้ 
พันธมิตรเก่าอย่างสหรัฐฯ แต่เป็นการปรับความสัมพันธ์และ 
เพิ่มพันธมิตรใหม่ เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติฟิลิปปินส์เป็น 
เป้าหมายสำาคัญสูงสุด
  หากความสัมพันธ์ฟิลิปปินส์และสหรัฐฯ ถูกลดบทบาท 
ความสำาคัญลง จุดยุทธศาสตร์ที่สหรัฐฯ คงเหลืออยู่ในภูมิภาค 
จะกลายเป็นสนามบินอู่ตะเภาของไทย ซ่ึงเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร ์
และเป็นจุดกึ่งกลางของอาเซียน ซึ่งสหรัฐฯ เคยใช้เป็นฐานทัพ 
ในช่วงสงครามอินโดจีน และเคยมีความพยายามรื้อฟื้นในการ 
ขอใช้สนามบินอู่ตะเภาเป็นศูนย์ช่วยเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ
และมนุษยธรรมมาแล้ว รวมถึงองค์การบริหารการบินและอวกาศ 
แห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National Aeronautic and Space  
Administration : NASA) ก็เคยขอร่วมศึกษา วิจัย และสำารวจ 
สภาพภูมิอากาศในเชิงอุตุนิยมวิทยาเมื่อปี 55 สหรัฐฯ จึงอาจ 
หันกลับมาขอฟื้นฟูฐานทัพเก่าที่เคยใช้ ในการรองรับทรัพยากร 
ทางทหาร ที่ต้องเคลื่อนย้ายออกจากฟิลิปปินส์หากในอนาคต 
สหรัฐฯ ต้องถอนกำาลังออกจากฟิลิปปินส์จริง ซึ่งกองทัพไทย 
ควรแสวงประโยชน์จากโอกาสดังกล่าว ให้สหรัฐฯ ให้การยอมรับ 
บทบาทของไทยโดยไม่กระทบกับความสัมพันธ์กับจีน โดย
กองทัพไทยควรมีการเตรียมพิจารณาและหาแนวทางรับมือ 
ในเรื่องนี้ต่อไป 

ส่วนที่ 2 
เอกสารวิเคราะหส์ถานการณย์ุทธศาสตรแ์ละความม่ันคง (SSC FOCUS) (ต.ค. – ธ.ค.59)
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ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ : ความเปล่ียนแปลงและผลกระทบ

	 การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ	 เมื่อวันที่	 8	 พ.ย.59	 ได้ผลเป็นที่ชัดเจนแล้วว่า	 นายโดนัลด์	 ทรัมป์	 จากพรรครีพับลิกัน	 
ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนที่ 45 การรับตําแหน่งของนายทรัมป์สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการความเปลี่ยนแปลง 
ของอเมริกันชน หลังจากที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของประธานธิบดีโอบามา จากพรรคเดโมแครตมา 2 สมัย เป็นเวลา 8 ปี ซึ่ง 
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ	คนที	่45	สามารถส่งผลกระทบทั้งในด้านบวกและลบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งในระดับโลก	ภูมิภาค 
เอเชียแปซิฟิก และไทย โดยภาพรวม ดังนั้น จึงควรศึกษานโยบายของทรัมป์ที่นํามาใช้ในการหาเสียงที่อาจส่งผลกระทบกับไทย	 
เพื่อนํามาสู่การเตรียมความพร้อมและปรับทิศทางนโยบายของไทยต่อไป

ฉบับที่ 6/60  (7 - 13 พ.ย.59)

  การเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 8 พ.ย.59  
ผลปรากฏว่านายโดนัลด์ ทรัมป์ จากพรรครีพับลิกัน ได้รับชัยชนะ 
เป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนที่ 45 ด้วยคะแนน 279 ชนะ 
นางฮิลลารี่ คลินตัน จากพรรคเดโมแครตที่ได้คะแนน 228 (ผลเมื่อ  
10 พ.ย.59)1 โดยจุดพลิกผันที่ทำาให้ประสบชัยชนะ คือ คะแนนจาก 
รัฐที่เป็นฐานเสียงของพรรครีพับลิกัน อาทิ เพนซิลเวเนีย มิชิแกน  
และ มินนิโซตา รวมถึงหลายรัฐที่ไม่เป็นฐานเสียงของพรรคใด  
(swing state) อาทิ ฟลอริดา ไอโอวา และ โอไฮโอ แต่ทั้งนี้หลังการ 
ประกาศผลการเลือกตั้งได้เกิดการประท้วงขึ้นในหลายเมืองของ 
รัฐแคลิฟอร์เนีย โอเรกอน และวอชิงตัน2 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกิดการ
ไม่ยอมรับในผลการเลือกตั้งครั้งนี้ในหมู่ประชาชนบางส่วน

นโยบายที่นำามาใช้ในการหาเสียง
  นายทรัมป์ มีคำาขวัญที่ใช้ในการหาเสียง คือ “Make  
America great again” หรือ “ทำาให้อเมริกายิ่งใหญ่อีกครั้ง”  
โดยเป็นนโยบายที่มีความเป็นอนุรักษ์นิยมและชาตินิยมขวาจัด  
ซึ่งได้รับความนิยมจากคนอเมริกันจำานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
อเมริกันผิวขาว สามารถสรุปนโยบายสำาคัญ ได้ดังนี้
  นโยบายด้านการต่างประเทศ4

   การมุ่งเน้นป้องกันการดำาเนินการต่าง ๆ จากจีน อาทิ  
การป้องกันการโจมตีด้านไซเบอร์ การตรวจสอบและลงโทษประเทศ 
จีนสำาหรับการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
   การทำางานร่วมกันกับรัสเซีย และผลักดันให้ยุโรปใช้ 
มาตรการทางการทูตกับรัสเซียจากกรณียูเครน

   การผลักดันให้ประเทศพันธมิตร เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น  
และประเทศสมาชิกนาโต้มีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรของตนเอง
มากขึ้นเพื่อเป็นพันธมิตรของสหรัฐฯ
   การต่อสู้กับ IS ด้วยการร่วมมือกันของกลุ่มประเทศ 
ตะวันตกและกลุ่มประเทศอาหรับ อาทิ จัดตั้งเขตห้ามบินเหนือซีเรีย  
เพ่ิมการโจมตีทางอากาศของสหรัฐฯ มากข้ึน เพ่ิมกองกำาลังภาคพ้ืนดิน 
ในอิรักและซีเรีย
  จากนโยบายข้างต้น จะเห็นได้นายทรัมป์ต้องการผลักดัน 
ให้ประเทศต่าง ๆ ท่ีเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ อาทิ  
เกาหลีใต้ ญ่ีปุ่น และสมาชิกนาโต้ ไม่ควรพ่ึงพาทรัพยากรของสหรัฐฯ  
มากเกินไป แสดงให้เห็นถึงการที่สหรัฐฯ ต้องการถอยออกมาและ 
จะไม่เป็นท่ีพึ่งพาได้ต่อไป รวมถึงการมุ่งโจมตีจีน ดังนั้น ย่อมนำามา 
สู่ความเปลี่ยนแปลงในด้านความสัมพันธ์กับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  
ซึ่งหมายรวมถึงสถานการณ์การสะสมอาวุธในเอเชียแปซิฟิกท่ีอาจ 
เพิ่มมากข้ึนจากการท่ีประเทศเหล่านี้ต้องหันมาสร้างความเข้มแข็ง 
ด้านการป้องกันประเทศให้กับตนเอง
  นโยบายด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศ5

   การสร้างรั้ว เพิ่มการเฝ้าระวังทางอากาศและการ 
ลาดตระเวนชายแดน เพิ่มศักยภาพทางทหาร เช่น เพิ่มกำาลังทหาร 
เป็น 540,000 คน กองพันนาวิกโยธิน และเครื่องบินรบเป็น  
1,200 ลำา
   การใช้เทคนิคการสอบสวนที่รุนแรงต่อผู้ต้องสงสัย 
ว่าเป็นผู้ก่อการร้าย และระงับการอพยพมาจากพื้นที่ที่มีประวัติ 
การก่อการร้าย 

จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1  (ตุลาคม – ธันวาคม 2559)
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   คืนสถานะโปรแกรมการเฝ้าระวังในกลุ่มของกฎหมาย
ความมั่นคงภายในของสหรัฐฯ (NSA)
   เพิ่มการผลิตเชื้อเพลิงฟอสซิลรวมทั้งขุดเจาะนอกชายฝั่ง
และทบทวนข้อตกลงการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่ปารีส (COP21)
  ในด้านการป้องกันประเทศ นายทรัมป์มีนโยบายท่ีค่อนข้าง 
แข็งกร้าวและสุดโต่ง ทั้งในเร่ืองภายในประเทศ อาทิ การสร้างรั้ว 
บริเวณชายแดน การผลักดันแรงงานเถื่อน การต่อต้านชาวมุสลิม  
และการเพิ่มศักยภาพทางทหาร รวมถึงการสร้างงานในประเทศ ซึ่ง 
สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของชนชั้นกลางอเมริกันหลังจากที่ 
อยู่ภายใต้การบริหารงานของพรรคเดโมแครตมานานถึง 8 ปี อีกทั้ง 
สะท้อนถึงสถานการณ์ภายในประเทศที่มีแนวโน้มเป็นชาตินิยม  
การกีดกันทางเชื้อชาติและต้องการความมั่นคงที่เพิ่มขึ้น
  นโยบายด้านเศรษฐกิจและการค้า
   การเจรจาต่อรองหรือถอนตัวออกจาก NAFTA และ 
ทบทวนข้อตกลงการค้าเสรีต่าง ๆ  เพื่อให้เกิดการสร้างงานในสหรัฐฯ 
   การต่อต้านการทำาข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ 
ภาคพื้นแปซิฟิก (Trans -Pacific Partnership : TPP)
   การป้องกันไม่ให้จีนสามารถกำาหนดค่าสกุลเงิน
   การลดภาษีนิติบุคคลเหลือ 15% เพื่อเกิดการลงทุน 
ภายในประเทศ5 
  ด้านเศรษฐกิจและการค้า นายทรัมป์มองจีนว่าเป็นสาเหต ุ
สำาคัญที่ทำาให้สินค้าสหรัฐฯ ตกตำ่า เพราะสินค้าจีนมีราคาสินค้าถูก 
และมีค่าเงินหยวนที่ต่ากว่า 40% รวมถึงการยกเลิกการทำา TPP  
จะยิ่งทำาให้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสหรัฐฯ เป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะจากหลายประเทศท่ีได้ลงนามไปแล้ว ซ่ึงทำาให้จีนสามารถ 
ดำาเนินการในกรอบ RCEP ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
  กล่าวโดยสรุปได้ว่า นโยบายโดยรวมของนายทรัมป์ท่ีนำามา 
ใช้ในการหาเสียงเป็นนโยบายการเมืองแบบปิดที่ยึดผลประโยชน์ 
ของสหรัฐฯ เป็นหลัก เพื่อหันกลับมาสร้างสหรัฐฯ ให้เข้มแข็งและ 
ยิ่งใหญ่อีกครั้ง ในทางกลับกัน อาจเป็นการสร้างโอกาสดีให้กับจีน 
ที่จะสามารถขยายอิทธิพลทั้งด้านการทหารและเศรษฐกิจได้มากข้ึน
เช่นกัน

บททิ้งท้าย : ผลกระทบต่อโลก เอเชียแปซิฟิก และไทย
  จากการท่ีพรรครีพับลิกัน มีแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยมใหม่  
(Neo-Conservative) ที่ให้ความสำาคัญต่อการแทรกแซง ใช้ความ
แข็งกร้าว และคำานึงถึงความมั่นคงของประเทศเป็นหลัก รวมทั้ง 
การใช้หลักเกณฑ์ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนเข้ามาดำาเนินการ 
จัดระเบียบประเทศต่างๆ โดยพร้อมที่จะใช้กำาลังทหารและการ 
ดำาเนินการฝ่ายเดียวหากจำาเป็น ซึ่งความแตกต่างทางอุดมการณ์ 
และแนวความคิดย่อมส่งผลต่อการกำาหนดวิธีดำาเนินงานหรือกลไก 
ทางยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนด้วย โดยที่เห็นชัดเจน 

คือ นโยบายต่างประเทศที่จะส่งผลกระทบในระยะยาว อาจจะทำาให้ 
ประเทศต่างๆ ถอยออกจากสหรัฐฯ ในการเป็นพันธมิตร ซึ่งกระทบ 
อย่างมากต่อยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ที่มีต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  
รวมถึงในด้านความร่วมมือทางด้านการทหารและเศรษฐกิจที่จะ 
เสียดุลแห่งอำานาจ โดยเฉพาะในการถ่วงดุลอำานาจของจีน
  นอกจากนี้ ชัยชนะของนายทรัมป์ครั้งนี้ ยังรวมถึงการที่ 
สมาชิกวุฒิสภา (Senator) และสมาชิกสภาผู้แทน (House of  
representative) ส่วนใหญ่มาจากพรรครีพับลิกันอีกด้วย ซึ่งเท่ากับ 
ว่าพรรครีพับลิกันมีเสียงส่วนใหญ่ในสภาคองเกรส8 อย่างไรก็ตาม  
เมื่อนายทรัมป์รับตำาแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการย่อมเป็น 
ประธานาธิบดีของทั้งประเทศ ดังนั้น นโยบายของนายทรัมป์ท่ี 
นำามาใช้ในการหาเสียงนั้นอาจไม่สามารถนำามาใช้จริงได้ท้ังหมด  
จะต้องรอฟังความชัดเจนของนโยบายทั้งหมดในเดือน ก.พ.60 ที่จะ
มีการแถลงนโยบายต่อสภาอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
  ท้ังนี้ ผลกระทบต่อไทยในระยะสั้นจะเป็นผลดีมากกว่า  
นั่นคือ การดำาเนินนโยบายการเมืองแบบปิดของทรัมป์ และไม่มุ่งเน้น 
เรื่องสิทธิมนุษยชน อาจลดความกดดันในการแทรกแซงกิจการ 
ภายในของไทยรวมถึงการยกเลิก TPP ทำาให้ไทยไม่เสียโอกาสจาก 
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศให้กับเวียดนามและมาเลเซีย  
อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวย่อมส่งผลกระทบในด้านลบมากกว่า  
เนื่องจากการท่ีสหรัฐฯ มีนโยบายการเมืองแบบปิดและกีดกัน 
ทางการค้า จะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโลกในภาพรวม  
อันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยเช่นกัน
  สำาหรับจุดยืนและท่าทีของไทยกับความเปลี่ยนแปลงของ 
สหรัฐฯครั้งนี้ ไทยควรมุ่งเน้นจุดยืนในการรักษาผลประโยชน์ของ 
ชาติ โดยเฉพาะนโยบายความมั่นคงภายในเป็นสำาคัญ รวมทั้งควรมี 
การปรับกระบวนทัศน์และยุทธศาสตร์ใหม่ เพื่อลดการพึ่งพิงสหรัฐฯ  
และให้ความสำาคัญต่อเอเชียและความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ในกรอบ ASEAN Community มากขึ้น ตลอดจนการสร้างความ
สัมพันธ์กับประเทศอื่น ๆ อย่างรอบด้าน เพื่อเป็นการรักษาสมดุลต่อ
ประเทศเช่นกัน... 

อ้างอิง 
1) http://www.nytimes.com/elections/results/president
2) http://www.nytimes.com/2016/11/10/us/trump-election-protest-ber 
 keleyoakland.html?_r=0
3) http://www.cfr.org/campaign2016/donald-trump/on-china
4) http://www.cfr.org/campaign2016/
5) http://www.cfr.org/campaign2016/donald-trump/on-national- 
 security#on-theissues
6) http://www.thairath.co.th/content/776362
7) http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/638423
8) http://www.telegraph.co.uk/news/2016/11/09/is-donald-trump-min 
 utes-away-from-the-us-presidency-everything-w/

ส่วนที่ 2 
เอกสารวิเคราะหส์ถานการณย์ุทธศาสตรแ์ละความม่ันคง (SSC FOCUS) (ต.ค. – ธ.ค.59)
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Cyber Attack ความต่ืนตัวต่อภัยก่อการร้ายรูปแบบใหม่

	 จากสถานการณ์	Cyber	Attack	ของโลกที่มีแนวโน้มความรุนแรงและความถี่ในการเกิดเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี	ไม่ว่าจะเป็น	 
การหลอกเอาข้อมูลส่วนบุคคลจากประชาชนทั่วไป	รวมถึงการโจมตีหน่วยงานที่มีข้อมูลสําคัญ	เช่น	หน่วยงานทางทหาร	หน่วยงาน 
ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ	หน่วยงานด้านการเมือง	หรือองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่	โดยเหตุการณ์	Cyber	Attack	ได้เกิดขึ้น	ทั้งใน
ประเทศมหาอํานาจรวมถึงประเทศอื่นๆ	ในประชาคมโลก	ซึ่งการคุกคามจากไซเบอร์นั้นย่อมส่งผลกระทบต่อความมั่นคง	ทั้งทางตรง 
และทางอ้อม	ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่สามารถประเมินมูลค่าได้หรือจะเป็นการสูญเสีย	“เสรีภาพ”	ของหน่วยงานและประชาชน 
ผู้ถูกคุกคาม	ล่าสุดกระทรวงกลาโหมได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาดังกล่าวโดยได้เห็นชอบร่างแผนแม่บทไซเบอร์	 
เพื่อการป้องกันประเทศ	กระทรวงกลาโหม	พ.ศ.	2560	-	2564	แล้ว	จึงจําเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องตระหนักถึงภัยจากไซเบอร์อย่างจริงจัง 

ฉบับที่ 7/60  (14 - 20 พ.ย.59)

สถานการณ์และแนวโน้มความรุนแรงจาก Cyber Attack
  ปี 2556 นายเอ็ดวาร์ด สโนว์เดน ได้กล่าวหาว่าสำานักงาน 
ความมั่นคงแห่งชาติ (National Security Agency : NSA) ของสหรัฐฯ  
ใช้ระบบ “ปริซึม” ในการสอดแนมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตโดยสามารถ 
เข้าถึงข้อมูลได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นอีเมล์ ภาพถ่าย รวมถึงการดักฟัง 
โทรศัพท์ หรือโปรแกรมติดต่อสื่อสารระหว่างกันผ่านอินเทอร์เน็ต  
เพื่อสืบหาข้อมูลที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ สโนว์เดน 
ยังอ้างว่าสหรัฐฯ แอบแฮก ข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของจีนและ 
ฮ่องกงมานานหลายปีแล้วเช่นกัน1 และในปีเดียวกันบริษัท Spamhaus  
ท่ีมีสำานักงานอยู่ในกรุงเจนีวาและลอนดอน ถูกนักเจาะระบบโจมตี 
ด้วยเทคนิค Distributed Denial of Service (DDoS) ก่อกวนทำาให ้
เว็บไซต์ล่ม ส่งผลกระทบต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ตในยุโรป ทำาให้ผู้ใช้ 
อินเทอร์เน็ตท่ัวไปและบริการออนไลน์อ่ืนๆ ได้รับผลกระทบอย่างมาก  
เช่น London Internet Exchange : LINX ศูนย์แลกเปลี่ยนเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ตไม่สามารถทำางานได้นับชั่วโมง ทำาให้ชาวออนไลน์ใน 
ยุโรปและเอเชียหลายประเทศต้องพบกับภาวะอินเทอร์เน็ตช้า 
และส่งผลให้เว็บไซต์ของรัฐบาลบางประเทศ บริษัท และธนาคาร  
ไม่สามารถให้บริการตามปกติได้2

  ปี 2557 แฮกเกอร์ได้ขโมยข้อมูลผู้ใช้บริการยาฮู (Yahoo)  
ราว 500 ล้านราย ซึ่งถือเป็นการล้วงข้อมูลทางไซเบอร์ครั้งใหญ่ที่สุดใน 
ประวัติศาสตร์ โดยสิ่งที่แฮกเกอร์ได้ไปมีตั้งแต่ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้  
ชื่อ อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด และพาสเวิร์ด3

  ปี 2558 พบมัลแวร์ (encounter rate : ER) ในประเทศไทย  
เพิ่มสูงขึ้น 6.9% ในขณะที่จำานวนเฉลี่ยของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้อง 
ทำาการกำาจัดมัลแวร์ด้วยเครื่องมือของไมโครซอฟท์ (computers  

cleaned per mille : CCM) สูงขึ้นเกินกว่าหนึ่งเท่า จาก 22.2 เป็น  
46.3 ต่อ 1,000 เครื่อง สถิติทั้งสองนี้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทย 
กำาลังเผชิญกับภัยร้ายในโลกดิจิทัลเพ่ิมมากข้ึน ท้ังยังมีรูปแบบการจู่โจม 
ท่ีซับซ้อนมากขึ้น โดยความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ล้วนเป็นผลกระทบ 
ท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้จากการพัฒนาสู่ยุคสังคมดิจิทัล หากไม่มีการกำาจัด 
ภัยร้ายจากมัลแวร์ประชาชนคนไทยก็จะต้องเผชิญกับอันตราย  
นับตั้งแต่การสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคล เล็ก ๆ น้อย ๆ ไปจนถึงความ 
เสียหายทางการเงินมูลค่ามหาศาล4

  จากภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ องค์กรต่างๆ ได้ให้ความสำาคัญ  
ในการรับมือกับ Cyber Attack เช่น หน่วยงาน National Institute  
of Standards and Technology : NIST ของสหรัฐฯ ที่ทำาหน้าที่
กำาหนดมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำาแนวทางการรักษา 
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber security framework) เพื่อให ้
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมถึงสถาบันการเงินต่างๆ ใช้เป็นแนวทาง  
ในขณะที่ธนาคารกลางของอังกฤษ สหรัฐฯ และสิงคโปร์ก็จัดให้มี 
การทดสอบการรับมือ Cyber Attack ในระดับประเทศมาตั้งแต่ 
ปี 2554 ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า แต่ละประเทศมีการต่ืนตัว 
ในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
กองทัพไทยที่ เป็นหน่วยงานหลักทางความมั่นคงของประเทศ 
จึงจำาเป็นต้องมีการต่ืนตัวในเรื่องดังกล่าว ล่าสุดท่ี กห. ได้เห็นชอบ 
ร่างแผนแม่บทไซเบอร์เพื่อการป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม  
พ.ศ. 2560 - 2564 เพ่ือใช้ในการป้องกันการคุกคามจาก Cyber Attack  
ที่อาจจะมีผลกระทบต่อความมั่นคง ตลอดถึงความเชื่อมั่นในการ
พัฒนาเข้าสู่ระบบโลกดิจิทัล

Social  Engineering
การโจมตีแบบวิศวกรรมสังคม

เช่น การหลอกถามรหัสผ่าน

Insider  Threats
ภัยคุกคามที่เกิดจากภายใน

เช่น พนักงานภายในองค์กร

หลีกเลี่ยงการเข้าเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
ไม่คลิกไฟล์แนบที่ไม่มั่นใจ

SOURCE : ISACA SOURCE : ThaiCERT

ไม่ใช้รหัสผ่านชุดเดียวกันทั้งระบบ พิจารณาข้อมูลก่อนการแชร์ต่อ

ไม่ส่งต่อข้อมูลที่ไม่ได้รับการยืนยัน

จากผู้เกี่ยวข้อง

Advanced
Persistent  Threat

มีเป้าหมายเพื่อโจมตีพน่วยงานที่มี

ข้อมูลสำาคัญ เช่น หน่วยงานทางทหาร

จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1  (ตุลาคม – ธันวาคม 2559)

25



ร่างแผนแม่บทไซเบอร์เพื่อการป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม
พ.ศ. 2560 - 2564 : ทิศทางในอนาคต
  ผลการประชุมสภากลาโหม เมื่ อ 23 ส .ค .59 ท่ีมี   
พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และ รมว.กห. เป็น 
ประธาน ได้เห็นชอบร่างแผนแม่บทไซเบอร์เพื่อการป้องกันประเทศ  
กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2560 - 2564 ซึ่งมีสาระสำาคัญครอบคลุม  
6 แผนงานหลัก5 ดังนี้
  1. แผนการจัดองค์กรด้านไซเบอร์ โดย กห., บก.ทท. และ 
เหล่าทัพ ดำาเนินการจัดต้ังหน่วยงานไซเบอร์/ศูนย์ไซเบอร์ ข้ึนมา 
รองรับภารกิจด้านไซเบอร์โดยตรง
  2. แผนการป้องกันระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน โดย กห., บก.ทท.  
และเหล่าทัพ เตรียมจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
ไซเบอร์ (Cyber Security Operation Center : CSOC) ของตนขึ้นมา 
เพ่ือรองรับภัยคุกคามด้านไซเบอร์ท่ีจะมาโจมตีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบฐานข้อมูลรวมท้ัง 
การจัดตั้งทีมจัดการปัญหาฉุกเฉินด้านความมั่นคงปลอดภัยทาง 
ไซเบอร์ (Cyber Security Incident Response Team/Computer  
Security Incident Response Team : CSIRT) เพื่อตอบสนอง 
การแก้ไขปัญหาฉุกเฉินด้านความปลอดภัยไซเบอร์ได้อย่างรวดเร็ว 
และทันเวลา
  3. แผนการพัฒนาความพร้อมการปฏิบัติการไซเบอร์ 
เชิงรุกและการปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ เป็นการพัฒนาบุคลากร 
ของกองทัพให้มีขีดความสามารถด้านการปฏิบัติการไซเบอร์ ทั้ง 
เชิงรุกและเชิงรับ เพื่อการป้องกัน การสกัดกั้น การยับยั้งการโจมตี  
และการตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ  
และความมั่นคงด้านการทหาร โดยการพัฒนาเสริมสร้างขีดความ 
สามารถกำาลังพล เครื่องมือ และเทคโนโลยีต่าง ๆ  รวมถึงการจัดให้มี 
การแข่งขันทักษะการปฏิบัติการไซเบอร์ (Cyber Contest)
  4. แผนการดำารงและพัฒนาศักยภาพด้านไซเบอร์ เพื่อ 
ดำารงความต่อเนื่องและยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการวิจัยและ 
พัฒนาเทคโนโลยีด้านไซเบอร์ (R&D) เพื่อวิจัยพัฒนาและติดตาม 
ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  
เพราะภัยคุกคามด้านไซเบอร์นับวันจะทวีความรุนแรง ส่งผลกระทบ 
และความเสียหายในวงกว้างอย่างรวดเร็ว
  5. แผนการสนับสนุนศักยภาพทางไซเบอร์ระดับชาติ  
เนื่องจากกองทัพเป็นหน่วยงานหลักด้านความมั่นคงของชาติ จึงต้อง 
มีความพร้อมในการสนับสนุนและเป็นเคร่ืองมือให้กับรัฐบาล เพื่อ 
เสริมสร้างศักยภาพด้านไซเบอร์ของชาติ ในด้านการรักษาความม่ันคง 
ปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อป้องกันภัยคุกคามในระดับชาติด้านไซเบอร์
โดเมน (Cyber Domain)
  6. แผนงานความร่วมมือและผนึกกำาลังด้านไซเบอร์ เป็น 
การประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และ 

ประชาชนท่ัวไป ในการผนึกกำาลังด้านไซเบอร์ ซ่ึงเป็นกำาลังอำานาจ 
ที่ไม่มีตัวตน และนำาไปสู่การระดมสรรพกำาลังของประเทศด้าน 
ไซเบอร์ที่มีพลังอำานาจที่ยิ่งใหญ่ โดยกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
อวกาศ สำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ทสอ.กห.) จะดำาเนินการ 
จัดตั้งศูนย์ไซเบอร์ในระดับกระทรวงกลาโหม ภายในปีงบประมาณ  
2560 ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการตั้งศูนย์ไซเบอร์ของ บก.ทท. และสาม 
เหล่าทัพ มีขอบเขตอำานาจหน้าที่ในการประสานนโยบายไซเบอร์กับ 
ระดับชาติ รวมท้ังรับผิดชอบด้านนโยบายยุทธศาสตร์ และปฏิบัติงาน 
ด้านไซเบอร์ระดับยุทธศาสตร์ของกระทรวงกลาโหมในภาพรวม

บททิ้งท้าย
  จากแนวโน้มความรุนแรงของ Cyber Attack แสดงให้เห็น
ถึงจำานวนและความถี่ของภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ที่นับวันจะทวี 
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยทุกประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นประเทศ 
มหาอำานาจหรือประเทศเล็กๆ ก็สามารถถูกคุกคามได้เช่นกัน ในมิติ 
ของประเทศมหาอำานาจนับว่าเรื่อง Cyber Attack เป็นกลไกสำาคัญ 
ที่อาจเป็นชนวนนำาไปสู่ความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอำานาจใน
อนาคตได้
   สำาหรับประเทศไทย ความตื่นตัวในเรื่อง Cyber Security  
ถือว่ายังมไีม่มากนักเม่ือเทียบกับต่างประเทศ ซ่ึงปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่ 
มักจะเป็นเรื่องการใช้ Social Media ของประชาชน ดังนั้นกองทัพ 
จึงควรส่งเสริมให้ประชาชน และทุกภาคส่วนสร้างความตระหนักถึง
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threat Awareness) อย่างจริงจัง 
มากข้ึน นอกจากนั้นกองทัพยังต้องพัฒนาศักยภาพของกองทัพให้ 
ทันสมัย เพื่อป้องกันการถูกแทรกแซงจากแฮกเกอร์ และพัฒนางาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการข่าวสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา 
กำาลังพลและเครื่องมือ ให้พร้อมรับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น 
ในอนาคต รวมถึงพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้านความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์แบบเดิมที่เน้นไปที่ “See and Hear” เป็น 
เน้นไปที่ “Do or Practice” แทน อีกทั้งควรเปลี่ยนวิธีการบริหาร 
จัดการความมั่นคงปลอดภัยจาก “เชิงรับ” (Reactive) เป็น “เชิงรุก”  
(Proactive) เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ใน Cyber Space  
เมื่อเกิดขึ้นจริงได้อย่างทันการณ์และทันเวลา

อ้างอิง 
1) http://thaipublica.org/2013/06/edward-snowden-prism/
2) http://www.manager.co.th/cyberbiz/viewnews.aspx?NewsID=956000 
 0037745
3) https://www.facebook.com/BBCThai/photos/pb.1526071940947174.- 
 2207520000.1474588977./1824024574485241/?type=3&theater
4) https://news.microsoft.com/th-th/2016/06/30/ctip_cat_th/#sm.0015 
 dhlqw157uctyt0l216f111nk3
5) http://rittee1834.blogspot.com/.

ส่วนที่ 2 
เอกสารวิเคราะหส์ถานการณย์ุทธศาสตรแ์ละความม่ันคง (SSC FOCUS) (ต.ค. – ธ.ค.59)
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ฉบับที่ 8/60  (21 - 27 พ.ย.59)

แรงงานข้ามชาติ : เหรยีญ 2 ด้านในมุมมองความม่ันคงของประเทศไทย

 “แรงงานข้ามชาติ” หรือ “แรงงานต่างด้าว” เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศหนึ่ง	 
สู่อีกประเทศหนึ่ง	โดยการมีปฏิสัมพันธ์กับอีกสังคมหรืออีกวัฒนธรรมหนึ่งผ่านการว่าจ้างแรงงาน	ซึ่งการเคลื่อนย้ายลักษณะดังกล่าวนี้	 
เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่การสื่อสาร การคมนาคม มีความสะดวกและเอื้อต่อการเดินทางไปมาของ 
แรงงานมากขึ้น การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจของอาเซียนที่ทําให้เกิดภาวะไร้พรมแดนทางการค้าก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ดึงดูดให้ม ี
การย้ายถิ่นฐานของแรงงานข้ามชาติมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การเตรียมพร้อมสําหรับภาคความมั่นคงในกรณีแรงงานข้ามชาติ จึงไม่ได้ 
จํากัดเพียงการปราบปรามและเฝ้าระวัง แต่เป็นการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ	 
ผู้ประกอบการ และประชาชนในการเปลี่ยนปัญหาแรงงาน...เป็นฟันเฟืองทางเศรษฐกิจที่กระทบความมั่นคงของประเทศน้อยท่ีสุด... 

  จากการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียน 
ศึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่อง “ปัญหาแรงงาน 
ข้ามชาติของอาเซียน : ประเด็นการย้ายถ่ินฐานแบบไม่ปกติ”  
เมื่อวันที่ 17 - 18 พ.ย.59 ในช่วงของการจัดทำา Workshop  
ของผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ได้ผลการประชุมซ่ึงเป็นมุมมองท่ีน่าสนใจ  
ดังนี้

สถานการณ์การย้ายถิ่นฐานของแรงงาน
  ระดับโลก : แนวโน้มการโยกย้ายถิ่นฐานในระดับโลก  
จากการติดตามสถานการณ์ที่ผ่านมา พบว่า การโยกย้ายถิ่น 
ในปัจจุบันมีปริมาณสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ กล่าวคือ หากการ 
โยกย้ายถิ่นฐานทั่วโลกมีประมาณ 760 ล้านคน จะแบ่งออก 
เป็นการย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ ประมาณ 250 ล้านคน  
ส่วนที่เหลือเป็นการย้ายถิ่นฐานภายในประเทศ ซึ่งมีสาเหตุ 
มาจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง การอพยพหนี 
ภัยสงคราม และการย้ายถิ่นฐานเพื่อหารายได้
  ระดับภูมิภาค : การโยกย้ายถ่ินฐานท่ีเกิดขึ้นใน 
เอเชีย - แปซิฟิก มีจำานวนเป็น 1 ใน 7 ของประชากรโลกที่ 
ย้ายถ่ินฐานอันเนื่องมาจาก เหตุทางด้านเศรษฐกิจ (ประมาณ 
59 ล้านคน) โดยเฉพาะในเอเชียซึ่งมีการประมาณการว่า  
มีผู้ย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติมากกว่า 30-40 ล้านคน (UNDESA) 
ออกเดินทางจากประเทศต้นทาง คือ กัมพูชา อัฟกานิสถาน  
เมียนมา บังกลาเทศ ศรีลังกา และปากีสถาน เข้าสู่ประเทศ 
ปลายทาง คือ อินโดนีเซีย ฮ่องกง มาเลเซีย และไทย
  ระดับภายในประเทศ : กรณีของประเทศไทย การย้าย 
ถิ่นฐานข้ามพรมแดนไปมาระหว่างประชาชนในประเทศที่มี 
พรมแดน ทั้งทางบกและทางทะเลติดกับประเทศไทย เป็น 
ปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ้นนับแต่อดีต แต่ปัจจุบันมักมีสาเหตุ 
มาจากการบริหารจัดการแรงงาน ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับการพัฒนา 
ประเทศในมิติสำาคัญ ดังนี้

มิติการเมือง - ความมั่นคง : ปัญหาแรงงานข้ามชาติเป็นทั้ง 
อุปสรรคและโอกาสในการเตรียมความพร้อมรับการเคลื่อนย้าย
เข้า - ออกของแรงงานในพื้นที่ชายแดนสู่พื้นที่ชั้นใน
มุมของปัญหา/อุปสรรค 
   การเป็นประเด็นอ่อนไหวที่ประเทศมหาอำานาจ 
ใช้เป็นเงื่อนไขหรือมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจและการเมือง 
ระหว่างประเทศต่อประเทศไทย เช่น การงดการนำาเข้าอาหาร 
ทะเล ที่เกี่ยวโยงกับการค้ามนุษย์ในภาคการประมง การต่อต้าน 
สินค้า ที่ใช้แรงงานเด็กหรือเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
   การรวมกลุ่มเรียกร้องสิทธิต่างๆ ของแรงงานข้ามชาติ  
ยิ่งกลุ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นเพียงใด อำานาจในการต่อรองกับรัฐและ 
ผู้ประกอบการก็จะยิ่งมากขึ้นด้วย 
   ความสงบภายในประเทศ อัตราการเกิดอาชญากรรม 
ยาเสพติด 
   ผลกระทบจากผู้ติดตาม/ คน 2 สัญชาติ/ คนไร้สัญชาติ  

จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1  (ตุลาคม – ธันวาคม 2559)
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  มุมของโอกาส
   การย้ายถิ่นฐานของแรงงานเพื่อนบ้านทั้งปกติและไม่
ปกติจะเป็นโอกาสในการสร้างหรือปรับเปลี่ยนระเบียบ กฎเกณฑ์ 
ด้านแรงงานให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์มากขึ้น
   การดำาเนินงานและการพัฒนาความร่วมมือด้านสิทธิ 
มนุษยชนของผู้ใช้แรงงานและผู้ติดตามแรงงาน การสาธารณสุข 
เชิงป้องกัน ทั้งในระดับหน่วยงานและระหว่างประเทศที่มากขึ้น
   การปรับทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายของชาติให้ 
สอดประสานเข้ากับการจัดระเบียบโลก
   การสร้างความชัดเจน รวดเร็วในกระบวนการและข้ันตอน 
การเข้าเมืองเพื่อประกอบอาชีพโดยถูกกฎหมายให้กับกลุ่มแรงงาน
ข้ามชาติ และผู้ประกอบการ

มิติเศรษฐกิจ : กิจการหรืออาชีพที่อนุญาตให้แรงงานข้ามชาติทำาได ้
ตามข้อตกลงร่วมกับ 3 ประเทศ คือ สปป.ลาว กัมพูชา และเมียนมา  
ได้แก่ กิจการประมงทะเล อุตสาหกรรมอาหารทะเล งานก่อสร้าง  
งานแม่บ้าน แรงงานด้านเกษตร และงานประเภท 3D (Dangerous,  
Dirty, Difficult) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ดังนี้
มุมของปัญหา/อุปสรรค
   การทำาให้อัตราส่วนของแรงงานไทยในตลาดงานน้อยลง  
เพราะนายจ้างจะเลือกจ้างแรงงานที่ราคาถูก ควบคุมง่าย ไม่เป็น 
ภาระด้านสวัสดิการ/ประกันสังคม
   กิจการบางประเภทของไทยละเมิดสิทธิแรงงานหรือสิทธิ
มนุษยชนที่ส่งผลให้สินค้าบางประเภทไม่สามารถส่งออกได้
มุมของโอกาส
   เป็นผลดีต่อภาคเศรษฐกิจท่ีจะมีแรงงานราคาถูกอยู่ในระบบ 

มิติสังคมและวัฒนธรรม : ผลกระทบของแรงงานข้ามชาติต่อสังคม
ไทยด้านสังคมและวัฒนธรรม มีดังนี้
มุมของปัญหา/อุปสรรค
   แรงงานที่ไม่มีถิ่นที่อยู่แน่ชัด จะโยกย้ายไปได้ทุกพื้นที่  
ทำาให้เกิดความหวาดระแวงต่อคนต่างด้าวที่อยู่ในชุมชน
   ปัญหาด้านการสาธารณสุข จากการอุบัติซำ้าของโรค  
การเกิดโรคระบาด และการเป็นพาหะนำาโรคของแรงงานข้ามชาติ 
เช่น วัณโรค เท้าช้าง โรคทางเดินหายใจ และอหิวาตกโรค
   การตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ การบังคับใช้ 
แรงงาน การถูกล่อลวงจากขบวนการนายหน้าข้ามชาติ และการใช้ 
แรงงานเด็ก
มุมของโอกาส
   การเปิดโอกาสในการเรียนรู้และปรับทัศนคติต่อความ
หลากหลายทางชาติพันธุ์ในภูมิภาคและสถานที่ทำางาน (Mindset)

ปัญหาการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาต ิที่สำาคัญ
   ปัญหาการขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาต ิ: การปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานต่าง ๆ ขาดการประสานงานและการ 
เชื่อมโยงด้านข้อมูล ไม่มีนโยบายเกี่ยวกับผู้ติดตามที่เป็นคนชรา เด็ก  
และสตรี การขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติที่เป็นคนที่มาจากพื้นที่สูง  
การลักลอบนำาเข้าแรงงานต่างด้าวโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมมือ
   ปัญหาการสกัดกั้นการลักลอบเข้าประเทศเพื่อทำางาน :  
ไม่สามารถบอกได้ว่าคนท่ีจับได้น้ันเป็นคนเดิมหมุนเวียนเข้ามาหรือไม่  
การข้ึนทะเบียนแต่ละครั้งไม่ได้นำาไปใช้ประโยชน์ในทางความมั่นคง 
อย่างจริงจัง ขาดระบบท่ีเช่ือมโยงข้อมูลท่ัวประเทศ ปัญหาการ 
ไม่บังคับใช้มาตรการอย่างจริงจัง เช่น การเก็บค่าธรรมเนียมการใช้
แรงงานข้ามชาติ
   ปัญหาการพิสูจน์สัญชาต ิ: ยังมีความล่าช้า มีค่าใช้จ่ายสูง 
ในการพิสูจน์สัญชาติ และเกี่ยวโยงกับการทุจริต
   ปัญหาการนำาเข้าแรงงานโดยตรง : มีความไม่สะดวก 
ในการทำาหนังสือเดินทางจากประเทศต้นทาง ค่าใช้จ่ายนายหน้า
จัดหาคนงานสูง (15,000 - 25,000 บาท)
   ปัญหาการพิจารณาความทางกฎหมาย : ความไม่
สอดคล้องกันระหว่างกฎหมายของประเทศต้นทางกับกฎหมาย
ของประเทศไทย

ข้อเสนอแนะและแนวทางการปฏิบัติ
   การควบคุมแรงงาน โดยการจัดทำาฐานข้อมูลแรงงาน  
(Data base) ให้เป็นปัจจุบัน เชื่อมโยงข้อมูลกับสายการบินและ 
สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง ในการแจ้งข้อมูลชาวต่างชาติที่เดินทาง
เข้ามา
   การเร่งกระบวนการตรวจพิสูจน์และให้สัญชาติแก่แรงงาน 
และผู้ติดตามที่มีคุณสมบัติครบตามที่กฎหมายกำาหนด
   ด้านสาธารณสุข ควรร่วมมือกับผู้ประกอบการในการ 
จัดหาบัตรประกันสุขภาพให้แก่แรงงาน โดยไม่หักจากค่าจ้างใน 
ภายหลัง
   รัฐควรมีช่องทางการเข้าถึงฐานข้อมูลสวัสดิการภาครัฐ 
รวมท้ังการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและการดำาเนินคดี 
ในกรณีที่แรงงานข้ามชาติมีคดีความกับนายจ้าง
   ประการท่ีสำาคัญ คือ ต้องไม่ลืมเรื่องสิทธิของแรงงาน 
และการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติตามหลักมนุษยชนสากลด้วย...

อ้างอิง 
การประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ครั้งที่ 2/2560.“ปัญหา
แรงงานข้ามชาติของอาเซียน : ประเด็นการย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ”. ศูนย์ศึกษา 
ยุทธศาสตร์. 17 - 18 พ.ย.59.

ส่วนที่ 2 
เอกสารวิเคราะหส์ถานการณย์ุทธศาสตรแ์ละความม่ันคง (SSC FOCUS) (ต.ค. – ธ.ค.59)
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ฉบับที่ 9/60  (28 พ.ย. - 4 ธ.ค.59)

ประเทศไทย 4.0 : มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน

	 ในห้วงเวลาปัจจุบันได้ มีการกล่าวถึงโมเดลในการพัฒนาประเทศ “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาไทยมีการพัฒนา 
เศรษฐกิจมาโดยตลอด	เริ่มต้นตั้งแต่	ประเทศไทย	1.0	จนถึงโมเดล	ประเทศไทย	3.0	เป็นระยะเวลากว่า	5	ทศวรรษ	ที่ไทยติดอยู่กับรายได ้
ระดับปานกลาง	 ไม่อาจพาประเทศพัฒนาไปมากกว่าน้ี	 น่ีจึงเป็นประเด็นสําคัญอย่างย่ิงในการสร้างโมเดลข้ึนมาใหม่เพ่ือปฏิรูปเศรษฐกิจของไทย	 
ซึ่งจะเป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยและสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศคือ	“มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน” 

  ย้อนไปในอดีต ไทยมีรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจเริ่มจาก 
ประเทศไทย 1.0 เน้นไปท่ีภาคการเกษตร ขายวัตถุดิบ ต่อไปสู่ 
ประเทศไทย 2.0 เน้นไปที่อุตสาหกรรมเบา ใช้แรงงานราคาถูกและ 
วัตถุดิบน้อย เช่น อุตสาหกรรมทอผ้า อาหารและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ก้าวไปสู่ 
ประเทศไทย 3.0 ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นไปที่อุตสาหกรรมหนัก 
และการส่งออก แต่ภายใต้รูปแบบประเทศไทย 3.0 ไทยต้องเผชิญกับ 
ปัญหาสำาคัญที่ไม่อาจจะนำาพาประเทศพัฒนาไปมากกว่านี้ จึงเป็น 
ประเด็นสำาคัญที่จะต้องสร้างโมเดลในการพัฒนาและปฏิรูปเศรษฐกิจ
ประเทศขึ้นมาใหม่

ทำาไมต้องประเทศไทย 4.0
  ในโลกที่ไร้พรมแดน ความท้าทายและปัญหาจากหลายด้าน 
ท้ังการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การลดลงของกำาลังแรงงาน และข้อจำากัด 
ในการใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างคุ้มค่า ทำาให้เศรษฐกิจโลกยุคใหม่จะ 
ถูกขับเคล่ือนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม โดยช่องทางการมีนวัตกรรม  
มี 2 ช่องทาง คือคิดค้นขึ้นเอง และการซื้อมาจากต่างประเทศ สำาหรับ 
ไทยนั้นในปัจจุบันยังพึ่งพานวัตกรรมจากต่างประเทศเป็นหลัก1

  ประเทศที่ประสบความสำาเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
มีลักษณะร่วมกันอย่างหนึ่งคือ มีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาใน 
ระดับสูงอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงมีสัดส่วนค่าใช้จ่าย 
ด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP อยู่ที่ร้อยละ 2.5 - 3.0 ต่อปี ในขณะที่ 
กลุ่มประเทศรายได้ปานกลางกึ่งสูง และประเทศรายได้ปานกลางมี 
สัดส่วนดังกล่าวอยู่ตำ่ากว่าร้อยละ 2.0 ต่อปี ซึ่งรวมถึงไทยที่มีสัดส่วน 
ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอยู่เพียงประมาณร้อยละ 0.3 ต่อปี 

  นอกจากนั้นจากการที่ World Economic Forum (WEF)  
ได้แบ่งกลุ่มประเทศตามระดับการพัฒนา ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  
1) กลุ่มที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยปัจจัยการผลิต (Factor - driven)  
2) กลุ่มที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยประสิทธิภาพ (Efficiency - driven)  
และ 3) กลุ่มท่ีขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม (Innovation - driven)  
ซึ่งมักเป็นประเทศที่มีรายได้สูง โดยไทยถูกจัดอยู่ในระหว่างกลุ่มที่สอง 
และกลุ่มที่สาม2 ทำาให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยมีแนวโน้ม 
ที่จะค่อย ๆ ลดลง โดยในช่วง 5 ทศวรรษที่ผ่านมาจากระยะแรก  
(พ.ศ. 2500 - 2536) เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตร้อยละ 7- 8 ต่อปี ในช่วง 
ต่อมาถึงปัจจุบันเศรษฐกิจไทยเติบโตเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ 3 - 4 ต่อป ี
เท่าน้ัน3 ทำาให้ไทยตกอยู่ในสภาพติด “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง”  
ไทยจึงจำาเป็นที่จะต้องปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การเป็นประเทศ 
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมหรือก้าวไปสู่การเป็น ประเทศไทย 4.0

แนวทางสู่ประเทศไทย 4.0
  ในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ ก้าวข้ามจากประเทศไทย 3.0  
เป็นประเทศไทย 4.0 เพ่ือเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจไปสู่ Innovation - driven  
หรือ “ขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม” คณะกรรมาธิการวิสามัญ 
จัดทำาวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทย สภาปฏิรูปแห่งชาติ  
(สปช.) ได้นำาเสนอหลักการสาคัญ 3 ด้าน คือ 1) Productive Growth  
Engine ปรับเปลี่ยนประเทศสู่การขับเคลื่อน ด้วยนวัตกรรมปัญญา  
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ในรูปแบบประชารัฐ การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา  
การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม รวมถึงการบ่มเพาะ 

จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1  (ตุลาคม – ธันวาคม 2559)
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ธุรกิจด้านเทคโนโลยี ซ่ึงเป็นการตอบโจทย์ความพยายามในการก้าวข้าม  
“กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” ที่เรากำาลังเผชิญอยู่ 2) Inclusive  
Growth Engine ให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการกระจาย 
รายได้และโอกาส โดยการพัฒนาเศรษฐกิจระดับจังหวัดและระดับ 
ฐานรากในชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ซ่ึงเป็นการตอบโจทย์ 
ความพยายามในการก้าวข้าม “กับดักความเหล่ือมลำ้า” ที่เกิดขึ้นใน 
ปัจจุบันและ 3) Green Growth Engine การสร้างความมั่งคั่งของ 
ประเทศในอนาคต จะต้องคำานึงถึงการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็น 
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน การปรับ 
แนวคิดจากเดิมที่คำานึงถึงความได้เปรียบเรื่องต้นทุนเป็นหลัก มาสู่ 
การคำานึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ  
โดยหัวใจสำาคัญอยู่ที่การพัฒนากระบวนการผลิตให้ส่งผลกระทบต่อ 
ส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด อันจะเกิดประโยชน์กับประเทศและประชาคมโลก 
ด้วยในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นการตอบโจทย์การหลุดออกจาก “กับดัก 
ความไม่สมดุลของการพัฒนา” ระหว่างคนกับสภาพแวดล้อมที่กำาลัง 
เผชิญอยู่ในปัจจุบัน4

  นอกจากนี้ประเทศไทย 4.0 ยังจะเป็นการเปลี่ยนผ่าน 
ของระบบใน 4 องค์ประกอบสำาคัญ คือ 1) เปลี่ยนจาก Traditional  
Farming ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการ 
และเทคโนโลยี Smart Farming โดยจะต้องเป็นเกษตรกรแบบ 
ผู้ประกอบการ Entrepreneur 2) เปล่ียนจาก Traditional SMEs ท่ีรัฐ 
ต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาไปสู่การเป็น Smart Enterprises  
และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 3) เปลี่ยนจาก Traditional Services  
ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างตำ่า ไปสู่ High Value Services และ  
4) เปลี่ยนจากแรงงานทักษะตำ่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ  
และทักษะสูง5 โดยการเปลี่ยนผ่านระบบดังกล่าวจะมี 5 กลุ่มเทคโนโลยี 
และอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 1) กลุ่มอาหาร เกษตร 
และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio - Tech)  
2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health,  
Wellness & Bio -Med) 3) กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์  
และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices,  
Robotics & Mechatronics) 4) กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต 
ที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี 
สมองกลฝังตัว (Digital, Internet of Things, Artificial Intelligence 
& Embedded Technology) และ 5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  
วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value  
Services)6 ซึ่งทั้ง 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย จะเป็น 
รูปแบบในการสร้าง “New Startups” ต่างๆ มากมาย ประกอบด้วย  
กลุ่มท่ี 1 เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech)  
กลุ่มท่ี 2 เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์  
(Meditech) กลุ่มท่ี 3 เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) กลุ่มท่ี 4 เทคโนโลยี 
ด้านการเงิน (Fintech) อุปกรณ์เช่ือมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT)  
เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E -Marketplace)  
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E - Commerce) กลุ่มที่ 5 เทคโนโลยี 
การออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business)  

เทคโนโลยีการท่องเท่ียว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ  
(Service Enhancing)7

การขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0
  ในการพยายามเปล่ียนผ่านจาก ประเทศไทย 3.0 เป็น 
ประเทศไทย 4.0 รัฐบาลโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก 
รัฐมนตรี ได้เน้นมาตรการที่ดูแลทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับ 
ฐานรากไปจนถึง super cluster ขนาดใหญ่ เช่น การสนับสนุน 
ผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจ Startup การส่งเสริมการลงทุนจากทั้ง 
ภายในและภายนอกประเทศ การส่งเสริมนวัตกรรมและการวิจัย 
พัฒนา การส่งเสริม อุตสาหกรรมแห่งอนาคต 10 อุตสาหกรรม 
เป้าหมาย การพัฒนาสู่เศรษฐกิจดิจิตัล และการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านการคมนาคมขนส่ง นอกจากนั้น ยังให้ความสำาคัญในมิติด้านอื่นๆ  
ได้แก่ การลดความเหลื่อมลำ้า การดูแลสิ่งแวดล้อม และการบริหารงาน 
อย่างมีธรรมาภิบาลอีกด้วย
  ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีมาตรการและโครงการที่อยู่ระหว่างการ 
ดำาเนินงาน เช่น มาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐ โครงการ 
เพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ  
และโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย  
นอกจากนั้นยังได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรม (Innovation Driven  
Enterprise Center หรือ IDE Center) เพื่อให้การสนับสนุน 
ผู้ประกอบการไทยได้มีโอกาสเข้าถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะนำาไปใช้ 
ในการผลิตสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0  
ที่มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อ
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่เศรษฐกิจของไทย8 
  สําหรับในส่วนของกองทัพ แนวทางการดําเนินการให้ 
สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ประกอบด้วย 1) ส่งเสริมการ
พัฒนาขีดความสามารถทางด้านการวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมในการ
ป้องกันประเทศรวมทั้งงานวิจัยและพัฒนาทางการทหารที่เป็นการ
พึ่งพาตนเองและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยผู้ใช้ 2) พัฒนา 
กำาลังพลให้มีศักยภาพทางการวิจัยและนำาผลการวิจัยไปใช้อย่างเป็น 
รูปธรรม และ 3) สนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาที่สอดรับกับ 
ภัยคุกคามที่ประเทศเผชิญอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะปัญหาความไม่สงบ 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การบรรเทาสาธารณภัย และโครงการวิจัย 
และพัฒนาด้านความมั่นคงที่สอดรับกับความต้องการที่แท้จริงของ 
กองทัพ ทั้งนี้ เพื่อรักษาความมั่นคงที่จะนำามาซึ่งผลประโยชน์สูงสุด 
และบรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศ คือ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

อ้างอิง 
1) https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/DocLib_/Article 
 19_07_59.pdf
2) https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/pages/others.aspx 
3) http://www.admissionpremium.com/news/1377
4) http://planning2.mju.ac.th/goverment/20111119104835_planning/ 
 Doc_25590823143652_358135.pdf
5-6) http://m.manager.co.th/iBizChannel/detail/9590000111885
7) http://www.clinictech.most.go.th/online/blog/blog_show1.asp?blog_id=916 
8) http://m.manager.co.th/iBizChannel/detail/9590000113288
9) www.thansettakij.com/2015/28/31/9309

ส่วนที่ 2 
เอกสารวิเคราะหส์ถานการณย์ุทธศาสตรแ์ละความม่ันคง (SSC FOCUS) (ต.ค. – ธ.ค.59)
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ฉบับที่ 10/60  (5 - 11 ธ.ค.59)

สถานการณ์โรฮีนจาในเมียนมา 2016

	 “โรฮีนจาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์มุสลิมที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของรัฐยะไข่	(อาระกัน)	ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศ
เมียนมา มีประชากรท้ังหมดประมาณ 1,424,000 - 2,000,000 คน ใช้ภาษาโรฮีนจา นับถือศาสนาอิสลาม นิกายซุนนี	 
นักวิชาการบางส่วนระบุว่าชาวโรฮีนจาอพยพมาจากเบงกอลแต่บางส่วนก็ระบุว่ามาจากบังกลาเทศในช่วงที่เมียนมา 
อยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ ทําให้รัฐบาลเมียนมาไม่นับชาวโรฮีนจาเป็นพลเมือง ส่งผลให้ชาวโรฮีนจาไม่มีสัญชาต ิ
และไม่ได้รับการคุ้มครองทางกฏหมาย	ล่าสุดสถานการณ์ที่รัฐยะไข่ดังกล่าว	ทําให้ทั่วโลกหันมาให้ความสนใจกับปัญหาโรฮีนจา 
ในภูมิภาคนี้อีกครั้ง	ซึ่งอาจส่งผลกับหลายประเทศในภูมิภาค	รวมถึง	ไทย”...

  จากภาพข่าวท่ีทหารเมียนมาได้เข้าปราบปรามชาวโรฮีนจา 

ในรัฐยะไข่ ในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา  

ทำาให้ชาวมุสลิมโรฮีนจาหนีการปราบปรามของทหารเมียนมา  

และอพยพเข้าสู่ชายแดนบังกลาเทศ ผู้อพยพบางส่วนถูกยิงขณะ 

ข้ามแม่นำ้านาฟที่แบ่งพรมแดนระหว่างเมียนมาและบังคลาเทศ  

ในขณะที่อีกบางส่วนที่เดินทางทางเรือก็ถูกเจ้าหน้าท่ีรักษา

ความมั่นคงชายแดนบังกลาเทศผลักดันไม่ ให้ขึ้นฝั่ง ทำาให้ 

ผู้อพยพเหล่านี้ติดค้างอยู่กลางทะเล

  เหตุการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นบททดสอบที่ใหญ่ที่สุด 

สำาหรับรัฐบาลของนางอองซาน ซูจี ที่เข้ามาทำาหน้าที่ได้เพียง  

8 เดือน โดยรัฐบาลและกองทัพของเมียนมาได้ปฏิเสธข้อกล่าวหา 

ที่ประชาชนและกลุ่มเรียกร้องสิทธิมนุษยชนระบุว่าทหารได้

ข่มขืน เผาบ้านเรือน และสังหารพลเรือนชาวโรฮีนจา ในระหว่าง 

ออกปฏิบัติการทางทหารในรัฐยะไข่ นอกจากนี้กองทัพเมียนมา 

ยังประกาศเขตปฏิบัติการในรัฐยะไข่ เพ่ือต่อสู้กับผู้ก่อความไม่สงบ 

ชาวโรฮีนจาที่ได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่มหัวรุนแรงชาวมุสลิม

ผลกระทบต่ออาเซียน

  ชาวมุสลิมในมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ได้เดิน 

ขบวนประท้วงต่อการปราบปรามท่ีนองเลือดท่ีเกิดขึ้นกับชาว 

โรฮีนจา ผู้ชุมนุมประท้วงในอินโดนีเซียได้เรียกร้องให้รัฐบาล 

ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับเมียนมาอีกด้วย ด้านนายนาจิบ  

ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ก็ออกมาชุมนุมประท้วงกับ 

ประชาชนชาวมาเลเซียด้วย และเขายังได้เรียกร้องให้เมียนมายุติ 

การเข่นฆ่าชาวโรฮีนจา และให้องค์การท่ีประชุมอิสลาม (IOC) กับ

สหประชาชาติ (UN) กระทำาการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแก้ปัญหา 

ท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ีรัฐบาลมาเลเซียยังได้ออกแถลงการณ์ 

ประณามเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้น รวมทั้งได้มีการเรียกทูตเมียนมา 

เข้าพบเพื่อแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ดังกล่าวอีกด้วย  

จะเห็นได้ว่าปฏิกิริยาต่อเมียนมาท่ีเกิดข้ึนจากชาติสมาชิกอาเซียน 

เป็นสิ่งที่รุนแรงกว่าปกติ

  เหตุการณ์ในครั้งนี้สามารถนามาพิจารณาถึงผลกระทบ 

ต่ออาเซียนในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) การที่นายนาจิบ ราซัค นายก 

รัฐมนตรีมาเลเซียได้ออกมาร่วมชุมนุมประท้วงเมียนมา อาจ 

เนื่องจากมาเลเซียกำาลังจะมีการเลือกตั้งทั่วไป และนายนาจิบเอง 

ก็กำาลังต่อสู้กับข้อหาการทุจริตยักยอกเงินหลายพันล้านดอลลาร ์

จากกองทุนวันเอ็มดีบี จึงทำาให้ความนิยมของประชาชนต่อตัว 

นายนาจิบและรัฐบาลลดลงไปมาก ดังนั้นนายนาจิบจึงใช้การ 

ชุมนุมนี้เป็นเคร่ืองมือในการเพ่ิมความนิยมให้ตนเอง และเพื่อ 

ยกสถานะตนเองในฐานะผู้นำามุสลิมด้วย 2) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

อาจทำาให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเกิดความขัดแย้งกันได้ เน่ืองจาก 

ประชาคมอาเซียนได้รวมตัวอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2558 

จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1  (ตุลาคม – ธันวาคม 2559)
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อ้างอิง 
1) https://th.wikipedia.org/wiki/โรฮินินจา
2) http://www.manager.co.th/IndoChina/NewsID9590000119624
3) http://www.manager.co.th/IndoChina/NewsID9590000119790

จากปฏิกิริยาของชาติต่าง ๆ โดยเฉพาะชาติที่มีประชากร 
ชาวมุสลิมจำานวนมาก เช่น มาเลเซีย และอินโดนีเซียได้
แสดงออกผ่านแถลงการณ์ของรัฐบาล และการชุมนุมประท้วง
ของประชาชนอาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งและปัญหาระหว่าง 
ประเทศข้ึนได้ รวมท้ังอาจส่งผลต่อความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 
ของประชาคมอาเซียนอีกด้วย และ 3) ปัญหาการก่อการร้าย 
ที่อาจเกี่ยวพันกับกลุ่มไอเอส เนื่องจากมีแนวโน้มว่ากลุ่มไอเอส  
และกลุ่มหัวรุนแรงได้กระจายหลบหนีเข้ามาตามภูมิภาคต่างๆ  
โดยเฉพาะในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำาให้มีความกังวล 
ว่าโรฮีนจาบางส่วนอาจจะเข้าร่วมกับกลุ่มดังกล่าว และอาจ 
จะส่งผลให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นแหล่งของการก่อการร้าย 
อีกแห่งหนึ่งของโลก

ผลกระทบต่อ่อประเทศไทย
  หลังเหตุการณ์ความรุนแรงทางศาสนาท่ีเกิดขึ้นกับ 
ชาวโรฮีนจาในปี พ.ศ. 2555 ทำาให้ชาวโรฮีนจาจำานวนมากกว่า  
150,000 คน อพยพออกจากรัฐยะไข่ไปยังประเทศต่างๆ เช่น  
บังกลาเทศ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ประเทศปลายทาง 
เหล่าน้ีจึงต้องออกมาตรการเพื่อรองรับการอพยพดังกล่าว  
สำาหรับประเทศไทยได้มีการบังคับใช้กฏหมายป้องกันและ 
ปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่มุ่งปกป้องและคุ้มครองผู้อพยพที่ 
ไม่มีสัญชาติไทย โดยได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับหลายๆ  
หน่วยงาน ทั้งองค์กรประชาสังคมและองค์กรระหว่างประเทศ  
ซึ่งถือว่าประสบความสำาเร็จในการแก้ปัญหา
  ส่วนความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในปีน้ีและมีแนวโน้มจะนำา
ไปสู่การอพยพระลอกใหม่ ทำาให้ในอนาคตอาจจะส่งผลกระทบ 
ต่อประเทศไทยที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านและอยู่ในเส้นทาง 
การเดินทางอพยพของชาวโรฮีนจา ในหลาย ๆ ด้าน ดังน้ี  
1) เมื่อพ้นจากฤดูมรสุมชาวโรฮีนจาท่ีเดินทางทางเรืออาจจะ 
อพยพเข้ามาในไทยเพิ่มมากข้ึน ทำาให้ไทยอาจเกิดปัญหาการ 
ค้ามนุษย์ โรคระบาดที่มากับผู้อพยพ รวมทั้งปัญหาสังคม และ 
ยาเสพติดที่จะตามมาอีกด้วย 2) หากไทยยังไม่ดำาเนินนโยบาย 
ในการป้องกันหรือดูแลผู้อพยพชาวโรฮีนจาระลอกใหม่ที่กำาลัง 
จะเข้ามาอาจทำาให้ถูกประณามจากนานาชาติ และอาจกลับไปสู่ 
สถานการณ์การค้ามนุษย์ในระดับเทียร์ 3 (Tier 3) อีกครั้ง 
ก็เป็นได้ และ 3) ในอีกมุมหนึ่งหากไทยแสดงบทบาทที่เห็นต่าง 
กับเมียนมามากเกินก็อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศได้ 

ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา
  สำาหรับบทบาทของอาเซียนที่ผ่านมาทำาได้ เพียง 
ประสานกับรัฐบาลเมียนมาให้จัดการกับปัญหาด้านมนุษยธรรม 
ของชาวโรฮีนจาเท่าน้ัน แต่อาเซียนยังไม่สามารถกดดันให้เมียนมา 
ให้สิทธิการเป็นพลเมืองกับชาวโรฮีนจาได้ ดังนั้นอาเซียนควร 
เพิ่มบทบาทในการแก้ไขปัญหา โดยการกดดันรัฐบาลเมียนมา 
ให้ลดการปราบปรามและการใช้ความรุนแรงต่อชาวโรฮีนจา  
รวมท้ังใช้กลไกของอาเซียนเพ่ือจัดต้ังกองทุนในการช่วยเหลือ 
ชาวโรฮีนจาท่ีได้รับผลกระทบจากการอพยพ ลงนามในอนุสัญญา 
ว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ และเป็นตัวกลางในการจัด 
การประชุมของประเทศที่ได้รับผลกระทบ เพื่อหาหนทางในการ
จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน
  ในส่วนของไทย มาตรการในการเตรียมความพร้อม 
เ พ่ือรองรับการอพยพระลอกใหม่ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นมีดังนี้   
1) การรับมือแบบเร่งด่วน โดยการร่วมกันกับประเทศต่างๆ  
ที่ได้รับผลกระทบ เช่น บังกลาเทศ เมียนมา และองค์กรระหว่าง 
ประเทศในการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมต่อชาวโรฮีนจา 
ที่ยังตกค้างในทะเลและร่วมกันหาแนวทางในการนำาผู้อพยพ 
ขึ้นฝั่ง 2) หน่วยงานด้านความมั่นคง ต้องมีการดำาเนินการ 
เรื่องการป้องกันการอพยพของชาวโรฮีนจา การลักลอบ และ 
การค้ามนุษย์ที่จะเกิดขึ้น โดยการบังคับใช้กฏหมายในการ 
ต่อสู้กับขบวนการการค้ามนุษย์ให้เข้มงวดมากขึ้นเพื่อกำาจัด
อาชญากรรมข้ามชาติที่อาจจะเกิดขึ้น โดยอาศัยการทำางาน 
แบบบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ 
ประเทศไทยและสอดคล้องกับหลักทางสิทธิมนุษยชนให้มาก
ที่สุด 

ส่วนที่ 2 
เอกสารวิเคราะหส์ถานการณย์ุทธศาสตรแ์ละความม่ันคง (SSC FOCUS) (ต.ค. – ธ.ค.59)
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ฉบับที่ 11/60  (12 - 18 ธ.ค.59)

การประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP22) 
: การขับเคลื่อนรับมือโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม 

	 นับวันความรุนแรงอันเกิดจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศย่ิงเพ่ิมสูงข้ึนตามลําดับ	ซ่ึงล้วนมีผลกระทบต่อประเทศไทย 
ไม่ต่างจากประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกซึ่งถือได้ว่าเป็นภัยคุกคามสําคัญร่วมกัน	 ตัวอย่างเช่น	 การเพิ่มสูงขึ้นของระดับนํ้าทะเล	 สภาวะแห้งแล้ง	 
สภาพภูมิอากาศที่รุนแรง และฝนตกไม่ถูกต้องตามฤดูกาล เป็นต้น ทําให้ทุกประเทศต่างตระหนักและร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหา ซ่ึง 
ที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมสมัชชาภาค	ี(Conference	of	Parties ;	COPS)	เป็นประจําทุกปีตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ	โดยล่าสุดเป็นการประชุมคร้ังท่ี	22	ณ	เมืองมาร์ราคิช	ประเทศโมร็อกโก	ระหว่างวันท่ี	7	-	18	พ.ย.59	ท่ีมุ่งเน้นแปรข้อตกลง 
ปารีส	“Paris	Agreement”	ที่เป็นผลจากการประชุม	COP21	ครั้งก่อนหน้า	ที่กรุงปารีสให้ประชาคมโลกปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมด้วย 
การขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจคาร์บอนตํ่าให้เป็นไปตามแผนสนับสนุนในระดับประเทศอย่างมุ่งมั่น	(Nationally	Determined	Contributions :	 
NDCs)	ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าทุกประเทศต่างยังคงต้องยึดม่ันในข้อตกลงดังกล่าวโดยท่ีหากยังคงละเลยต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจนทําให้ 
เกิดสภาพภูมิอากาศรุนแรงต่อไปเรื่อยๆ	โลกของเราก็จะอยู่ในจุดที่ไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนได้อีกต่อไป

สถานการณ์และแนวโน้มความรุนแรงจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
  การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม 
ท่ีรุนแรงท่ีสุดท่ีเรากำาลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน เป็นปัญหาท่ีได้รับผลกระทบ 
จากสภาวะโลกร้อน เน่ืองจากอุณหภูมิท่ีเพ่ิมสูงข้ึน นำาไปสู่การเปล่ียนแปลง 
ของสภาพภูมิอากาศในรูปแบบต่างๆ เช่น รูปแบบของลม จำานวน และ 
ชนิดของไอนำ้าในอากาศ (ฝน ลม หิมะ นำ้าแข็ง) มีผลต่อการอยู่รอด 
ของส่ิงมีชีวิต เม่ือส่ิงมีชีวิตท่ีไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม 
ที่เปล่ียนไปได้ ก็จะค่อยๆ ตายลงและอาจสูญพันธุ์ไปในที่สุด ทำาให้ 
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ สำาหรับผลกระทบต่อมนุษย์นั้น  
อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นอาจทำาให้บางพื้นที่กลายเป็นทะเลทราย ผลผลิต 
การเกษตรลดตำ่าลง ประชาชนขาดแคลนอาหารและนำ้าดื่ม บางพื้นที่ 
ประสบปัญหานำ้าท่วมและภัยแล้ง1 โดยส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจาก 
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์ ซึ่งทำาให้เกิด 
ปรากฏการณ์เรือนกระจก ส่งผลให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นในระดับที่ 
ผิดปกติ เรียกว่า ภาวะโลกร้อน
  ปัจจุบันอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นเกือบ 1 °C และมีการ 
คาดการณ์ว่าในอีก 100 ปีข้างหน้า อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกมีแนวโน้ม 
ที่จะสูงขึ้นอีก 1.8 -4.0 °C โดยนักวิทยาศาสตร์ได้มีการประเมินว่า หาก 
อุณหภูมิเพ่ิมข้ึนเกิน 2 °C นับจากช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรม จะเกิดพายุ 
ที่รุนแรง คลื่นความร้อนเกิดถ่ีข้ึน จนทำาให้หลายแห่งทั่วโลกประสบ 
กับภาวะภัยแล้งอย่างหนัก ระดับนำ้าทะเลเพิ่มขึ้นสูงจนหลายเมืองที่อยู ่

ตามแนวชายฝั่งอาจจะจมอยู่ใต้นำ้า เกิดภาวะนำ้าทะเลเป็นกรดทำาลาย 
ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลให้เสียสมดุล และสัตว์หลายชนิดจะสูญพันธุ์ 
โดยเฉพาะสัตว์คร่ึงบกคร่ึงนำ้า และพืชจะมีโอกาสเส่ียงที่จะสูญพันธุ์สูง 
ถึงร้อยละ 20-30 ธารนำ้าแข็งในเขตอาร์กติกจะละลายเพิ่มขึ้นปีละกว่า 
ร้อยละ 10-30 นำ้าจืดที่มีอยู่เพียงน้อยนิดบนผิวโลกจะลดลงอีกกว่า 
ร้อยละ 202,3

  จากการเก็บข้อมูลสถิติิการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน 
บรรยากาศ (CO2 emissions) ทั่วโลกในปี 2558 พบว่า ประเทศจีน 
มีการปริมาณการปล่อย CO2 มากที่สุด รองลงมาคือ สหรัฐอเมริกา  
และสหภาพยุโรป โดยมีปริมาณการปล่อย CO2 ตามลำาดับคือ 10,541   
5,335 และ 3,415 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ แต่หากบวกรวม 
ปริมาณ CO2 ที่มีการปล่อยตั้งแต่หลังยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม หนีไม่พ้น 
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุ โรปที่ยั งคงเป็นผู้ปล่อยมากที่สุด 
ทั้งนี้ หากกำาหนดเป้าหมายที่จะรักษาระดับอุณหภูมิของโลกไว้ที่ 2 °C  
โลกสามารถปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสม นับตั้งแต่ปี 2423  
จนถึงสิ้นศตวรรษในปี 2643 ได้สูงสุดไม่เกิน 2,990 Gts โดยที่ผ่านมา 
จนถึงปี 2555 โลกเราปล่อยไปแล้วเฉล่ียประมาณ 1,948.77 Gts  
หมายความว่าภายในช่วงเวลาไม่ถึง 90 ปีที่เหลือนี้ เราสามารถปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ได้อีกแค่เพียง 987.23 Gts ด้วยเหตุนี้หาก 
ยังมีการใช้พลังงานฟอสซิลเป็นแหล่งพลังงานหลัก โลกของเราก็คงจะ 
ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายดังที่ตั้งไว้ได้ อันจะส่งผลให้ปัญหาโลกร้อน 
ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น4   

จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1  (ตุลาคม – ธันวาคม 2559)
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การประชุมสมัชชาภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 22 (COP22)  
  จากการประชุม COP21 ณ กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส เมื่อ 
วันที่ 30 พ.ย. ถึง 11 ธ.ค.58 ได้กำาหนดให้ประเทศภาคีสมาชิกให้สัตยาบัน 
อย่างน้อย 55 ประเทศ โดยผลจากความร่วมมือในการรับมือกับการ 
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทำาให้มี 100 ประเทศ ให้สัตยาบันใน 
การปล่อยก๊าซที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจกซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่า 
ที่ประชุมครั้งก่อนได้กำาหนดไว้ เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จึงได้มี
การจัดการประชุมสมัชชาภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 22 (COP22) ณ เมืองมาร์ราคิช  
ประเทศโมร็อกโก ระหว่างวันท่ี 7 พ.ย. ถึง 18 พ.ย.59 ซ่ึงมีผู้นำาจาก  
43 ประเทศเข้าร่วม และผู้นำารัฐบาลประเทศต่างๆ 32 คน ตลอดจน 
คณะผู้แทนและองค์การสังคมพลเรือน 3,300 แห่ง5 โดยมีวัตถุประสงค์  
เพื่อแปรข้อตกลงปารีส “Paris Agreement” ให้ประชาคมโลกปฏิบัต ิ
อย่างเป็นรูปธรรม และวางมาตรฐานบังคับให้ประเทศต่างๆ ต้องพยายาม 
ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศไม่ให้เกิน 2 °C นับจาก 
ช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรม ซ่ึงข้อตกลงปารีสมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ 
เมื่อวันที่ 4 พ.ย.59 ที่ผ่านมา
  การประชุมครั้งน้ีมุ่งเน้นการขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจคาร์บอนตำ่า  
การพัฒนาแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ  
(National Adaptation Plan : NAP) ให้เป็นไปตามแผนสนับสนุนใน 
ระดับประเทศอย่างมุ่งมั่น (Nationally Determined Contributions :  
NDCs) และกลยุทธ์การพัฒนาที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับตำ่า (Low  
Emission Development Strategies : LEDS) ภายในปี 2558 - 2573 
ประเด็นหลักของการประชุมมี ดังนี้ 6,7 
  1. การกำาหนดยุทธวิธีที่ทำาให้โลกบรรลุเป้าหมายข้อตกลงปารีส  
คือ ควบคุมไม่ให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นเกิน 2 °C นับจากช่วงปฏิวัต ิ
อุตสาหกรรม และพยายามจำากัดไม่ให้อุณหภูมิโลกสูงเกินกว่า 1.5 °C โดย 
จำากัดการปล่อยก๊าซที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจกจากกิจกรรมมนุษย์ 
ให้เท่ากับที่ พืช ดิน มหาสมุทรสามารถดูดซับได้ตามธรรมชาติ
  2. การแบ่งความรับผิดชอบอย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะกับกลุ่ม 
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (Least developed country : LDC)  
ของกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกา ทวีปเอเชีย -แปซิฟิก และทวีปอเมริกา  
ซึ่งมีความเปราะบางต่อสภาวะโลกร้อน และจะได้รับผลกระทบมากที่สุด
จากการเพิ่มขึ้นของนำ้าทะเล ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และความมั่นคงทาง
อาหารที่ประชากรมีความเสี่ยงต่อความอดอยาก 
  3. การจัดทำาแผน NDC ของทุกภาคีท่ีได้ลงสัตยาบันข้อตกลง 
ปารีส อย่างต่อเนื่องทุกๆ 5 ปี ซึ่งจะสะท้อนถึงความรับผิดชอบร่วมกัน 
ในระดับที่แตกต่างกันโดยคำานึงถึงขีดความสามารถของแต่ละประเทศ 
  4. ประเทศพัฒนาแล้วให้การช่วยเหลือโดยจัดสรรเงินทุนผ่าน
กองทุนสู้โลกร้อน (Green Climate Fund) ให้กับประเทศกำาลังพัฒนา 
ให้สำาเร็จก่อนปี 2563 เพ่ือใช้ในการดำาเนินการใช้พลังงานหมุนเวียน  
สร้างแหล่งพลังงานสะอาดสนับสนุนเทคโนโลยีสีเขียว รวมถึงการสร้าง 
แนวป้องกันระดับนำ้าทะเลเอ่อท่วมหลายประเทศโดยเฉพาะชาติหมู่เกาะ
กลางทะเล

ความท้าทายในการเจรจาความร่วมมือของประเทศมหาอำานาจ
  ประเด็นความท้าท้ายสำาคัญท่ีสุดในกรอบการรับมือปัญหาโลกร้อน 
นี้ต้องเผชิญกับคำาประกาศของนาย โดนัลด์ ทรัมป์ ว่าท่ีประธานาธิบดี 
สหรัฐอเมริกา ที่ชนะการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 พ.ย.ที่ผ่านมา และกำาลังรอ 
การสาบานตนเข้ารับตำาแหน่งในวันท่ี 20 ม.ค.ปีหน้าท่ีได้กล่าวว่า “เขาไม่เช่ือ 
ทฤษฎีโลกร้อนจากภาวะเรือนกระจก และจะหันกลับไปใช้พลังงานด้ังเดิมท่ีมา 
จากเช้ือเพลิงฟอสซิล” เน่ืองจาก นโยบายของทรัมป์จะส่งเสริมภาคการผลิต 
ภายในประเทศของตนเอง เพื่อลดอัตราการว่างงานของประชาชน ซึ่งจะ
เอื้อประโยชน์ต่อภาคเศรษฐกิจให้กับประเทศสหรัฐอเมริกาเองให้แทนที่
ประเทศจีนที่เป็นประเทศที่เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมสำาคัญของโลก 
  การที่ผู้นำาประเทศมหาอำานาจไม่เชื่อทฤษฎีโลกร้อน แม้ว่าหลัง 
เลือกตั้งนาย โดนัลด์ ทรัมป์ จะมีเสียงอ่อนลงในเรื่องนี้ก็ตาม ถือเป็นการ
ส่งสัญญาณเตือนนักอนุรักษ์ทั้งหลายว่า มีคนจำานวนมากที่ไม่เชื่อทฤษฏี 
ดังกล่าว ฉะนั้น การเจรจาเพื่อความร่วมมือตามข้อตกลงปารีสอาจเป็นไป 
ได้ยาก อาจจะไม่ก้าวหน้า หรืออาจจะไม่ประสบความสำาเร็จได้8 เนื่องจาก  
สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ใช้พลังงานที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกท้ังในแง่ปริมาณ 
และต่อหัวประชากรในปริมาณที่สูงในอันดับต้นๆ ไม่เข้าร่วมด้วย จึงอาจม ี
ผลกระทบต่อการรับมือภาวะโลกร้อนในอนาคตที่ทุกประเทศต่างร่วมกัน
หาทางออกต่อไป
บทสรุป
  จากแนวโน้มความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ท่ีทำาให้เกิดภาวะโลกร้อน รวมท้ังจำานวนและความถ่ีของภัยพิบัติธรรมชาติ 
ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบต่อหลายประเทศทั่วโลก  
ซ่ึงถือได้ว่าเป็นภัยคุกคามสำาคัญร่วมกัน จึงนับได้ว่า ข้อตกลงปารีสท่ีเกิดข้ึน 
เป็นกลไกสำาคัญท่ีจะทำาให้ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว และประเทศกำาลังพัฒนา 
ร่วมมือกันผลักดันกระบวนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงเปิดการ 
รณรงค์รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศก่อนที่จะสายเกินไป  
  สำาหรับประเทศไทย ได้มีการให้สัตยาบันตามกรอบอนุสัญญาฯ  
ตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งล่าสุดหลังจากการประชุม COP22 นี้  
ประเทศไทยยังคงเดินหน้ามาตรการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ให้ได้ร้อยละ 20 -25 ภายในปี 2573 โดยเน้นในภาคส่วนของพลังงาน  
การขนส่ง การจัดการของเสีย และกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม 
ผ่านทางการสนับสนุนการส่งเสริมด้านพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก  
พลังงานหมุนเวียน และการนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช ้
เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในส่วนการรับมือของกองทัพในอนาคต  
ควรจะต้องมีการปรับตัวเพ่ือสร้างเสริมขีดความสามารถรับมือกับภัยธรรมชาติ 
จากภาวะโลกร้อน ให้สามารถช่วยเหลือกับประชาชนได้อย่างทันท่วงที  
อาทิ การจัดหน่วยหรือชุดเคล่ือนที่เร็ว หน่วยแพทย์ทหารเคลื่อนที่  
การเตรียมพื้นที่อพยพ การขุดเจาะ หรือการทำาอ่างเก็บนำ้าสำารองไว้ใช้ใน 
พื้นที่แห้งแล้ง เป็นต้น

อ้างอิง 
1) http://lakmuangonline.com/?p=4199
2) http://library.senate.go.th/document/Ext10567/10567795_0002.PDF
3) https://unfccc.int/files/national_reports/non-annex_i_natcom/submitted_ 
 natcom/application/pdf/snc_thailand.pdf
4) http://www.deqp.go.th/media/images/E/3C/GreenLine33_(combine).pdf 
5) http://www.vovword.vn/th-th/485257.vov
6) http://www.vovword.vn/th-cop22/486161.vov
7) www.ecojesuit.com/cop-22-in-marrakech-technology-and-compassion/9646/ 
8) www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1480997068

ส่วนที่ 2 
เอกสารวิเคราะหส์ถานการณย์ุทธศาสตรแ์ละความม่ันคง (SSC FOCUS) (ต.ค. – ธ.ค.59)
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ฉบับที่ 12/60  (19 - 25 ธ.ค.59)

“ข่าวปลอม” มหันตภัยร้ายจาก Social Network

	 การเกิดขึ้นของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทําให้การสื่อสาร	และการรับส่งข่าวสารสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น	ประชาชนจึงหันมา 
นิยมรับข่าวสารผ่านสื่อทางอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือ Social Network เพิ่มมากขึ้น ในทางกลับกันก็มีผู้ท่ีใช้ 
ช่องทางน้ีเป็นเครื่องมือ สร้างผลประโยชน์ให้กับตนเอง ด้วยวิธีการต่างๆ มากมาย ล่าสุดเกิดกระแสการผลิตข้อมูลเท็จ ที่เรียกว่า	 
“ข่าวปลอม	หรือ	Fake	News”	ข้ึนมา	ดังปรากฏการณ์สําคัญล่าสุดในกรณีการลงประชามติแยกตัวออกจากอียูของสหราชอาณาจักร	 
(Brexit)	และการเลือกตั้งของสหรัฐฯ	ที่เพิ่งผ่านมา	ซึ่งชัยชนะตกเป็นของ	นายโดนัลด์	ทรัมป	์จะเห็นได้ว่าข่าวปลอมมีอิทธิพลต่อการ 
ตัดสินใจของสังคมในโลกอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างมาก	ประเทศไทย	รวมทั้งกองทัพจึงควรให้ความสําคัญกับการสกัดกั้นการแพร่ระบาด
ของข่าวปลอม	ก่อนที่จะทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบสร้างความเสียหายขนาดใหญ่

  ในปัจจุบัน อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีการส่ือสารมีการ 
พัฒนาไปมาก จากการสำารวจการใช้อินเตอร์เน็ตของประชากร 
ทั่วโลก พบว่า มีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตประมาณ 3.4 พันล้านคน และมี 
ผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือ Social Network ประมาณ  
2.3 พันล้านคน โดยนิยมใช้เฟสบุ๊ค (Facebook) มากที่สุด
  จากภาพรวมความสำาคัญของอินเตอร์เน็ตดังกล่าว ทำาให ้
การแสวงประโยชน์เพื่อตัวเองสามารถทำาได้ง่าย และแพร่ระบาด 
อย่างรวดเร็ว รวมทั้งประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้น ซึ่งอาจจะนำาไปสู่ 
ผลกระทบในระยะยาวได้ ล่าสุดกระแสการผลิตและใช้ข้อมูลเท็จ 
ที่เรียกว่า “ข่าวปลอม หรือ Fake News” เพื่อนำาไปสู่ผลประโยชน์ 
เฉพาะกลุ่ม ได้สร้างผลกระทบสำาคัญให้เกิดขึ้น ดังกรณีการลง 
ประชามติแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร  
ที่ปรากฏข่าวปลอมเป็นจำานวนมาก จนท้ายที่สุดทำาให้ผลการลง 
ประชามติออกมาในทิศทางที่ผิดความคาดหมาย ทำาให้สหราช 
อาณาจักรแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปที่ได้ร่วมบุกเบิกมา  
นอกจากนั้นกรณีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในเดือน 
พฤศจิกายนที่ผ่านมา นายโดนัล ทรัมป์ ก็ได้รับเลือกให้เป็น 
ประธานาธิบดีคนท่ี 45 ของสหรัฐฯ หลังเอาชนะ นางฮิลลารี คลินตัน  
คู่แข่งด้วยคะแนนเสียง 276 ต่อ 218 ความสำาเร็จของ นายโดนัล  
ทรัมป์ ส่วนหน่ึงมาจากกระแสข่าวปลอมท่ีเป็นประโยชน์แก่ตัวเขา  
และเป็นข่าวร้ายกับคู่แข่งคนสาคัญอย่าง นางฮิลลารี คลินตัน  
โดยจากการวิเคราะห์ของเว็บไซต์ Buzzfeed ระบุว่า ในเดือน 

พฤศจิกายน 2559 ข่าวปลอมที่มียอดแชร์ การกดถูกใจ และ 
แสดงความคิดเห็นมากที่สุดในเฟสบุ๊ค 5 อันดับแรก ล้วนแต่เป็น 
ข่าวปลอมที่มีประโยชน์ต่อนายทรัมป์ และเป็นข่าวที่ส่งผลทางลบ 
ต่อนางคลินตันทั้งสิ้น เช่น ข่าวโป๊ป ฟรานซิส พระประมุขแห่ง 
คริสตจักรนิกายโรมันคาธอลิก ประกาศสนับสนุนนายทรัมป์  
(มียอดการแชร์ การกดถูกใจ และแสดงความคิดเห็นรวม  
960,000 ครั้ง) ข่าววิกิลีกส์ยืนยันนางฮิลลารี คลินตัน ขายอาวุธ
ให้กลุ่มก่อการร้ายไอซิส (ISIS) (มียอดการแชร์ การกดถูกใจ  
และแสดงความคิดเห็นรวม 789,000 ครั้ง) และข่าวอีเมลของ 
นางฮิลลาลี คลินตัน ที่เกี่ยวกับกลุ่มก่อการร้ายไอซิส ( ISIS)  
รั่วไหล (มียอดการแชร์ การกดถูกใจ และแสดงความคิดเห็นรวม 
754,000 ครั้ง) เป็นต้น
  สาหรับในอาเซียน ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ 
ได้รับผลกระทบจากข่าวปลอมในช่วงสำาคัญ โดยเมื่อ 2 ปีก่อน 
ข่าวปลอมเคยสร้างความวุ่นวายสับสนในการเลือกต้ังประธานาธิบดี 
อินโดนีเซีย จากนั้นในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมามีการเผยแพร่ 
ข่าวปลอมที่แพร่สะพัดไปทั่วประเทศว่าแกนนำากลุ่มมุสลิม 
หัวรุนแรง Islamic Defenders Front (FPI) ถูกทำาร้ายโดย 
กองทัพรัฐบาล และต้องเข้ารักษาตัวอยู่ที่ โรงพยาบาล ซึ่ง 
ภายหลังแม้ข่าวน้ีได้รับการยืนยันจากรัฐบาลว่าเป็นข่าวปลอม 
และประชาชนจะทราบความเป็นจริงแล้ว แต่ยังมีคนจำานวนนับพัน 
ที่เชื่อว่าเป็นข่าวจริง  

จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1  (ตุลาคม – ธันวาคม 2559)
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  สำาหรับประเทศไทยมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ต 38 ล้านคน โดย 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่คนไทยใช้มากที่สุด คือ เฟสบุ๊ค ไลน์ เฟสบุ๊ค 
แมสเซ็นเจอร์ กูเกิลพลัส อินสตราแกรม และทวิตเตอร์ ตามลำาดับ  
จะเห็นได้ว่าคนไทยนิยมใช้งานอินเตอร์เน็ตและการใช้เครือข่ายสังคม 
ออนไลน์เป็นอย่างมาก ส่งผลให้ข่าวปลอมหลาย ๆ ข่าวแพร่ระบาด 
อย่างรวดเร็ว ดังเช่น กรณีล่าสุด การผ่าน พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ที่ผ่านมาก็ได้มีการ 
เผยแพร่ข่าวปลอมไปในทางที่ว่า พ.ร.บ. ดังกล่าวจะทำาให้เกิด Single  
Gateway ที่จะทำาให้รัฐบาลควบคุมอินเตอร์เน็ตของประชาชนอย่าง 
เบ็ดเสร็จ จนนำาไปสู่การออกมาต่อต้าน พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว เป็นต้น 

สาเหตุของข่าวปลอม
  สาหรับสาเหตุของข่าวปลอมมาจาก ๓ แหล่งที่สาคัญ ดังนี้ 
๑) ถูกสร้างขึ้นมาจากผู้ที่มีอคติหรือผู้ที่ต้องการให้สังคมแตกแยก ๒) 
เป็นเครื่องมือในการสร้างประโยชน์ให้กับบุคคล และ ๓) มาจากแรง
จูงใจทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ หากมียอดแชร์ ยอดการถูกใจมากขึ้น
เท่าไหร่ รายได้ก็มากขึ้นเท่านั้น และมาตรการการควบคุมของรัฐยังไม่
เข้มแข็งมากเท่าที่ควร ดังนั้นผู้ที่สร้างข่าวปลอมจึงสามารถสร้างข่าวได้
ตามที่ต้องการ

ผลกระทบที่เกิดขึ้น
  จากการแพร่ระบาดของข่าวปลอม ทำาให้ยักษ์ใหญ่แห่งโลก 
อินเตอร์เน็ต คือ เฟสบุ๊คและกูเกิลได้ออกมาตรการในการแก้ไขปัญหา 
ที่เกิดขึ้น โดยมีการประกาศ 4 มาตรการในการป้องกันข่าวปลอม คือ  
1) ปรับฟีเจอร์ รายงานผลการค้นพบข่าวปลอมให้ง่ายขึ้น 2) ร่วมงาน 
กับองค์กรด้านการตรวจสอบข่าวปลอม 3) ปรับโค้ดของเฟสบุ๊คในการ 
จัดอันดับข่าวในนิวส์ฟีดใหม่ และ 4) กำาจัดความสามารถในการปลอม 
โดเมนเนม (Spoof Domain) เพ่ือลดจำานวนเว็บไซต์ที่อำาพรางว่า 
เป็นสำานักข่าวจริง และปรับปรุงนโยบายขายพ้ืนที่โฆษณา ข่าวปลอม 
จัดเป็นเนื้อหาที่หลอกลวงและทำาให้คนเข้าใจผิด
  ข่าวปลอมที่เกิดข้ึนได้ส่งผลกระทบต่อการเมือง เศรษฐกิจ  
สังคม และการทหาร สำาหรับด้านการเมืองข่าวปลอมที่เกิดขึ้นส่ง 
ผลกระทบอย่างเห็นได้ชัด จากกรณีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ  
ในขณะที่ประเทศไทยอาจมีผู้ใช้ข่าวปลอมเป็นเครื่องมือในการเลือกตั้ง 
ที่กำาลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็เป็นได้
  ด้านเศรษฐกิจข่าวปลอมถูกส่งต่อหรือแชร์ในเครือข่ายสังคม 
ออนไลน์ อาจส่งผลให้นักลงทุน เกิดความไม่มั่นใจในการลงทุน ทำาให ้
ตลาดหุ้นมีความผันผวน และอาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ 
ในระยะยาวได้ สำาหรับประเทศไทยนอกจากจะส่งผลต่อการลงทุนแล้ว  
ยังอาจกระทบต่อการท่องเที่ยว ซึ่งไทยเป็นประเทศที่มีรายได้จากการ 
ท่องเที่ยวเป็นจำานวนมาก เพราะฉะนั้นหากเกิดข่าวปลอมที่เก่ียวข้อง 
กับการท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติขึ้น จะส่งผลกระทบต่อรายได้เข้า 
ประเทศ และส่งผลกระทบต่อผู้ค้ารายย่อยด้วย ซึ่งต่อไปในอนาคต 
ข่าวปลอมท่ีมาจากเว็บไซต์ปลอมเหล่านี้ อาจจะไม่ใช่แค่ข่าวปลอม
เท่านั้น แต่ผู้สร้างสามารถฝังซอฟต์แวร์มุ่งร้ายต่างๆ ไว้ และหลอกลวง
เอาทรัพย์สินไปได้

  ส่วนในด้านสังคม ข่าวปลอมที่แพร่กระจายออกไปโดยเฉพาะ 
ข่าวที่มีผลกระทบต่อความรู้สึกของคนจำานวนมาก จะทำาให้เกิด 
ผลกระทบด้านจิตวิทยาของประชาชน ทำาให้เกิดความสับสน เข้าใจผิด  
และตื่นตระหนก ซึ่งในระยะยาวอาจจะส่งผลต่อการดำารงชีวิตของ
ประชาชนได้
  ด้านการทหาร อาจมีผู้สร้างข่าวปลอมขึ้นมาเพื่อสร้าง 
ความแตกแยกโดยใช้การทหารเป็นเครื่องมือ ดังเหตุการณ์การปล่อย 
ข่าวปลอมที่เกี่ยวกับการรัฐประหารที่เคยเกิดขึ้น หรือผู้ก่อการร้ายอาจ
สร้างข่าวปลอมขึ้นมา ทำาให้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทั้งในประเทศ
และต่างประเทศได้

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
  การแสวงหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาก็ 
เป็นสิ่งที่สำาคัญอย่างยิ่ง โดยข้อเสนอในการแก้ปัญหาประกอบไปด้วย  
1) ประชาชนควรมีวิจารณญาณในการบริโภคข่าวสารผ่านทางอินเตอร์เน็ต  
และเครือข่ายสังคมออนไลน์ รวมทั้งมีความตระหนักรู้ถึงบทลงโทษ 
ตามกฏหมาย 2) รัฐควรให้ความรู้ประชาชนในการบริโภคข่าวสาร  
รวมทั้งการกำาจัด หรือหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ข่าวปลอมที่เกิดข้ึน เช่น  
การให้ความรู้ เรื่องฟีเจอร์ใหม่ของเฟสบุ๊ค ที่พัฒนามาเพ่ือกรอง 
ข่าวปลอมโดยเฉพาะ การให้ความรู้แก่ประชาชน ภาครัฐควรร่วมมือ 
กับสื่อ และใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เป็นทางการขององค์กรในการ 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ 3) ภาครัฐควรร่วมมือกับหน่วยงาน 
ด้านความม่ันคงเพ่ือตรวจสอบ และจัดการกับเว็บไซต์ข่าวปลอมท่ีเกิดข้ึน  
4) รัฐและหน่วยงานด้านความมั่นคงควรมีช่องทางการสื่อสารกับ 
ประชาชนท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะควรมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์  
เพื่อสื่อสารข่าวจริงกับประชาชน รวมทั้งป้องกันการแพร่กระจายของ
ข่าวปลอม และแก้ไขข่าวปลอมที่อาจจะเกิดขึ้นให้ทันต่อสถานการณ์  
5) ส่ือควรตรวจสอบที่มาของข่าวก่อนที่จะนำาเสนอต่อประชาชน และ 
ควรนำาเสนอเฉพาะข้อมูลที่เป็นความจริงแก่ประชาชน ทั้งนี้ก็เพื่อลด 
ผลกระทบจากการบริโภคข่าวปลอมที่นับวันจะยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ  
หากไม่รีบแก้ไขอาจจะเป็นภัยร้ายที่รุนแรงต่อไปได้ในอนาคต สุดท้าย 
ในส่วนของกองทัพควรที่จะต้องมีการเปิดใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน ์
ในหลายๆ ช่องทาง เพื่อใช้ในการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชน  
และจำาเป็นที่จะต้องจัดตั้งหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการ
ตรวจสอบข้อมูลปลอม และหยดุยั้งการแพร่ระบาดของข้อมูลเหล่านั้น
ให้ทันท่วงทีได้อีกด้วย

อ้างอิง 
1) http://news.ch7.com/detail/
2) http://www.voathai.com/a/indonesia-fake-news-ro/3643181.html
3) http://www.9tana.com/node/thailand-social-stat-2016/
4) http://www.thairath.co.th/content/392788
5) http://news.voicetv.co.th/business/443094.html
6) http://www.posttoday.com/world/news/464326
7) http://thaipublica.org/2016/12/fake-news-code-and-norms/
8) http://shows.voicetv.co.th/worldtrend/432726.html

ส่วนที่ 2 
เอกสารวิเคราะหส์ถานการณย์ุทธศาสตรแ์ละความม่ันคง (SSC FOCUS) (ต.ค. – ธ.ค.59)
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ฉบับที่ 13/60  (26 ธ.ค.59 - 1 ม.ค.60)

เลขาธกิารสหประชาชาติคนใหม่กับสถานการณ์ความมั่นคงโลก

	 นายแอนโตนิโอ กูเตอร์เรส อดีตนายกรัฐมนตรีโปรตุเกส ได้รับเลือกให้เป็นเลขาธิการสหประชาชาติ คนที่ 9 โดยจะเข้ารับ 
ตําแหน่งในวันที่	 1	 ม.ค.60	 และมีวาระ	 5	 ปี	 ซึ่งนายกูเตอร์เรส	 ถือได้ว่ามีประสบการณ์การทํางานในองค์การสหประชาชาต ิ
มายาวนาน	ทั้งนี้	ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางความมั่นคงทั่วโลก	เช่น	การเผชิญหน้าทางการทหารระหว่างรัสเซียและประเทศ
สมาชิกนาโต้	 สงครามกลางเมืองในซีเรียและผู้อพยพชาวตะวันออกกลางเข้าสู่ยุโรป	 จึงเป็นความท้าทายของนายกูเตอร์เรส	 ในการ
จัดการวิกฤตความขัดแย้งต่างๆ	ในขณะที่ไทยควรรักษาบทบาทสําคัญในการเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ	โดยให้ความร่วมมือ 
เพื่อแก้ปัญหาข้อขัดแย้งทั้งในระดับภูมิภาคและประชาคมโลก...

  จากการประเมินสถานการณ์ความมั่นคง ปี 2560 โดย 
Council on Foreign Relations ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ ถือเป็น
สถาบันคลังสมองด้านการจัดทำานโยบายและประเมินสถานการณ์
ความมั่นคงของสหรัฐฯ พบว่ามีภัยคุกคามสำาคัญ ได้แก่ การเผชิญ
หน้าทางทหารระหว่างรัสเซียและประเทศสมาชิกนาโต้ การทดลอง
ระเบิดนิวเคลียร์และขีปนาวุธข้ามทวีปของเกาหลีเหนือ การก่อการร้าย 
และสงครามกลางเมืองในซีเรีย เป็นต้น1 สถานการณ์เหล่าน้ีต้องอาศัย 
กลไกระหว่างประเทศเข้ามาแก้ปัญหา โดยองค์การสหประชาชาติ
เป็นหน่วยงานสำาคัญ ท่ีมีเลขาธิการสหประชาชาติเป็นผู้บริหารองค์กร 
ล่าสุดนายแอนโตนิโอ กูเตอร์เรส อดีตนายกรัฐมนตรีของโปรตุเกส  
ได้รับเลือกให้เป็นเลขาธิการสหประชาชาติ คนท่ี 9 ซ่ึงเข้ารับตำาแหน่ง 
ในวันที่ 1 ม.ค.60 โดยนายกูเตอร์เรส ปัจจุบันอายุ 67 ปี ยังเคยดำารง
ตำาแหน่งข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ ระหว่าง พ.ศ. 2548 - 58 
มาแล้วด้วย จึงถือได้ว่ามีประสบการณ์สำาคัญในการทำางานกับ 
สหประชาชาติมาเป็นเวลายาวนาน

เลขาธิการสหประชาชาติ: บทบาทในการรักษาความมั่นคงโลก
  องค์การสหประชาชาติ (United Nation : UN) มีหน้าที่ 
สำาคัญในระบบการเมืองโลก รวมถึงมีภารกิจสำาคัญในการรักษา
สันติภาพและความมั่นคงโลก การลดและจำากัดอาวุธ และการรักษา 
สิทธิมนุษยชน โดยมีกฎบัตรสหประชาชาติเป็นกฎหมายหลัก 

ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งสถานการณ์ที่ UN เข้าไปมีบทบาทสำาคัญ 
ในอดีต เช่น การอนุญาตให้ทำาการแทรกแซงในอิรักหลังกรณีที่เข้า 
รุกรานคูเวต การปฏิบัติการทางทหารในซีเรีย เป็นต้น โดยมีเลขาธิการ 
สหประชาชาติ ทำาหน้าท่ีเสมือนโฆษก และผู้นำาองค์การสหประชาชาติ 
สามารถยกปัญหาใด ๆ ที่เห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อสันติภาพ 
และความมั่นคงของนานาชาติข้ึนมาให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติพิจารณาได้ ซ่ึงบทบาทของเลขาธิการสหประชาชาติ 
มีขอบเขตกว้างขวาง ทั้งในด้านการเป็นผู้บริหารสหประชาชาติ และ 
การเป็นนักการทูตหรือผู้ไกล่เกล่ียกรณีพิพาทระหว่างประเทศสมาชิก
รวมถึงการควบคุมปฏิบัติการรักษาสันติภาพ การควบคุมองค์กร
สากล การรวบรวมข้อมลูจากข้อตดัสนิใจของคณะมนตรคีวามมัน่คง 
แห่งสหประชาชาติ และการหารือร่วมกันกับผู้นำารัฐบาลของ 
ประเทศต่างๆ2

  ในอดีตที่ผ่านมา การเลือกเลขาธิการสหประชาชาติจะเป็น
แบบลงมติลับระหว่างประเทศมหาอานาจไม่ก่ีประเทศ ขณะที่การ 
เลือกเลขาธิการสหประชาชาติคนใหม่คร้ังน้ี ถือเป็นคร้ังแรกท่ีผู้้สมัคร 
จะต้องแสดงวิสัยทัศน์พร้อมตอบข้อซักถามร่วมกันระหว่างผู้สมัคร 
ทั้งหมดและตัวแทนประเทศสมาชิกสหประชาชาติ ซึ่งเรียกว่า  
Informal    briefing3 อนัเปน็การสรา้งความยอมรบัและความโปรง่ใส 
ในตำาแหน่งน้ีให้กับนานาชาติ โดยนายกูเตอร์เรส ได้นำาเสนอเป้าหมาย
สำาคัญในการทำางาน คือ การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบทุกข์ยาก 

จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1  (ตุลาคม – ธันวาคม 2559)
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จากปัญหาท้าทายโดยเฉพาะกลุ่มคนท่ีตกเป็นเหย่ือของความขัดแย้ง 
ความยากจน การก่อการร้ายและผู้ถูกลิดรอนสิทธิต่างๆ ท่ัวโลก4 
นอกจากน้ันยังแสดงวิสัยทัศน์ในการนาพาองค์กรที่สาคัญสรุปได้ 
ดังนี้5

   Challenges > การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ 
การค้ามนุษย์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกิจและประชาชน
   Connecting the dots > การนำานโยบายไปปฏิบัติ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตาม Agenda 2030 มุ่งการรักษาสันติภาพ 
การพัฒนาและสิทธิมนุษยชน (no peace without development 
and no development without peace...no peace and  
sustainable development without respect for human rights 
   The Centrality of Prevention > การสร้างวัฒนธรรม 
การป้องกัน (culture of prevention) ด้วยวิธีทางการทูต การธำารง
ไว้ซึ่งสันติภาพ ขีดความสามารถของประเทศต่างๆ การมีสถาบันที่
สนับสนุนให้ประชาชนเคารพสิทธิตัวเอง การป้องกันการก่อการร้าย
และความรุนแรง
   Coordination and Partnerships > การเพิ่มความ
ร่วมมือในระดับภูมิภาค การขยายความเป็นพันธมิตรในด้านสถาบัน
การเงิน และการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคม
   Reform and Innovation > เลขาธิการสหประชาชาติ
ต้องธำารงไว้ซึ่งความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการกำากับดูแล รวมทั้ง 
รักษาชื่อเสียงขององค์การสหประชาชาติ
   Values > สันติภาพ ความยุติธรรม ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ ความอดทน และความเป็นนำ้าหนึ่งใจเดียวกัน รวมทั้งความ
แตกต่างหลากหลาย ซึ่งถือเป็นคุณค่าร่วมกัน (common values)
  จากวสิยัทศัน์ขา้งตน้ของนายกเูตอรเ์รส ทีม่ตีอ่สถานการณ์
ปัญหาความขัดแย้งทั่วโลกนั้น เห็นได้ว่านายกูเตอร์เรสมุ่งเน้น
ประเด็นการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นปัญหาสำาคัญโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกรณีของซีเรียและผู้อพยพจากตะวันออกกลางที่หลั่งไหล
เข้าสู่ยุโรป จึงทำาให้การเข้ารับตำาแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติของ
นายกูเตอร์เรส  ถูกคาดหวังเป็นอย่างยิ่ง

บททิ้งท้าย
  การคัดเลือกนายกูเตอร์เรส เป็นเลขาธิการสหประชาชาติ 
คนท่ี 9 เห็นได้ว่ามีความเปล่ียนแปลงในวิธีการเลือกผู้เข้ารับตำาแหน่ง 
จากเดิมที่เป็นวิธีปิด มาสู่การแสดงวิสัยทัศน์และตอบคำาถามต่อ
สาธารณะ ซึ่งแสดงให้เห็นทิศทางความเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรที่
ต้องการสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในการคัดเลือกผู้ดำารงตำาแหน่ง
สำาคัญนี้ นอกจากนี้ นายกูเตอร์เรส ยังเป็นผู้เข้ารับคัดเลือกคนเดียว
ที่ไม่ถูกสิทธิวีโต้ของประเทศสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคง

สหประชาชาติทั้ง 5 ประเทศ นับว่าเป็นนิมิตหมายอันดีจากมติ 
ที่เป็นเอกฉันท์ของความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวของบรรดาประเทศ 
ผู้นำาโลก เพื่อร่วมแก้ปัญหาที่ทั่วโลกเผชิญอยู่ ท่ามกลางบริบทที่มี 
ความท้าทายจากปัญหาความม่ันคงระหว่างประเทศ ท้ังกลุ่มก่อการร้าย 
การสู้รบในซีเรียและผู้อพยพจากตะวันออกกลางท่ีหล่ังไหลเข้าไป 
ในยุโรป และการเจรจานิวเคลียร์กับอิหร่าน เป็นต้น ซ่ึงเป็นความท้าทาย 
อย่างย่ิงของนายกูเตอร์เรส ในฐานะเลขาธิการสหประชาชาติคนใหม่ 
ที่จะนำาประสบการณ์การทำางานที่เคยดำารงตำาแหน่งข้าหลวงใหญ่ 
ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติยาวนานถึง 10 ปี มาช่วยแก้ปัญหาสำาคัญทาง
ความม่ันคงของโลกท่ีกำาลังคุกรุ่นในหลายจุด ตลอดจนช่วยเสริมสร้าง
ความยอมรับในองค์การสหประชาชาติท่ีถือเป็นกลไกสำาคัญยิ่งใน
การรักษาสันติภาพโลกในปัจจุบันให้ได้ตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์
ที่วางไว้
  ในส่วนของประเทศไทยซึ่งเป็นสมาชิกขององค์การ
สหประชาชาติ ลำาดับท่ี 55 และมีบทบาทในการดำาเนินงานของ
องค์การสหประชาชาติมาเป็นระยะเวลานาน เช่น การให้ความร่วมมือ
กบัสำานกังานขา้หลวงใหญผู่ล้ีภ้ยัแหง่สหประชาชาต ิในการชว่ยเหลอื 
ผู้หนีภัยจากประเทศเพื่อนบ้านมาเป็นเวลากว่า 30 ปี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบทบาทของกองทัพในภารกิจการรักษาสันติภาพใน
ประเทศต่างๆ เช่น United Nations Observer Mission in Sierra 
Leone (UNAMSIL) ที่เซียร์ราลีโอน International Force in 
East Timor (INTERFET) ที่อีีสต์ติมอร์ และในช่วงปี 2554 -55  
กองทัพไทยสนับสนุนทหารราบ 1 กองพัน ในนาม “กองกำาลัง 
เฉพาะกิจ 980 ไทย/ดาร์ฟูร์” เข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพผสม 
ระหว่างสหภาพแอฟริกากับสหประชาชาติในดาร์ฟูร์ (African  
Union-United Nations Hybrid Operation in Darfur : UNAMID) 
โดยมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กองบัญชาการกองทัพไทย เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบ6 ดังนั้นไทยจึงควรรักษาบทบาทสำาคัญในการ
ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการแก้ปัญหาในทุกมิติ เพื่อสร้างการ
ยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลไทยทั้งในระดับภูมิภาคและ
ระดับประชาคมโลกต่อไป...

อ้างอิง 
1) http://www.cfr.org/global/global-conflicts-watch-2017/p38575
2) http://th.wikipedia.org/wiki/
3) http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsId=55285#.
 WEEsU9J950w
4) http://www.voathai.com/a/un-next-sg/3540068.html
5) Challenges and Opportunities for the United Nations.
 https://www.antonioguterres.gov.pt/vision-statement/
6) การรักษาสันติภาพ. http://www.mfa.go.th/main/th/issues/

ส่วนที่ 1 
สถานการณท์างความม่ันคงที่สำาคัญ (ต.ค. – ธ.ค.59)
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14 ต.ค.59 
พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.ศศย. 
สปท. ให้การต้อนรับ พ.อ. Christof Gertsch 
ผชท.ทหาร สมาพันธรัฐสวิส ถิ่นพำานักนิวเดลี  
ที่ขอเข้าเยี่ยมคำานับ พร้อมหารือเกี่ยวกับ
สถานการณ์ปัจจุบันในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และประเทศไทย ณ ห้องรับรอง ศศย.
สปท.

27 ต.ค.59 
พล.ต. อภิศักดิ์ สมบั ติ เจริญนนท์ ผอ.ศศย.
สปท. เป็นประธานในการประชุมผู้ เชี่ยวชาญ 
ด้านอาเซียน SAREC ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งก่อนเริ่ม
การประชุมฯ ได้มีการร่วมยืนสงบนิ่งไว้อาลัยให้แด่  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
ก่อนเริ่มประชุมฯ ณ ห้องประชุม ศศย.สปท.

31 ต.ค.59 
พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.ศศย.สปท.  
กล่าวรายงานการจัดการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการ 
ศูนย์อาเซียนศึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
ครั้งที่ 1/2560  เรื่อง “บทบาทของกองทัพไทยภายใต้ 
แผน ASEAN Political - Security Community 
Blueprint 2025” โดยมี พล.ท. เจิดวุธ คราประยูร 
รอง ผบ.สปท. เป็นประธานการประชุมฯ

ผลการปฏิบัติงานสําคัญของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์

1. กิจกรรมการประชุม/สัมมนา/Workshop 

2 พ.ย.59  
พล.อ. สุรสิทธิ์ ถาวร ผบ.สปท. พร้อมคณะฯ ได้กรุณามาตรวจเยี่ยม  
รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจและมอบนโยบายแก่หน่วย ศศย.สปท.  
เพื่อนำาไปปฏิบัติ โดยมี พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.ศศย.
สปท. รอง ผอ.ศศย.สปท.(1) และรอง ผอ.ศศย.สปท.(2) พร้อมทั้ง 
กำาลังพล ศศย.สปท. ให้การต้อนรับคณะฯ ณ ห้องประชุม ศศย.สปท. 

ส่วนที่ 3 
การปฏิบัติงานสําคัญของศูนยศ์ึกษายุทธศาสตร ์ (ต.ค. - ธ.ค.59)
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17 - 18 พ.ย.59 
พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.ศศย.
สปท. เป็นประธานในการประชุมฯ สัมมนา 
ทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา สถาบัน 
วิชาการป้องกันประเทศ ครั้งที่ 2/2560  
เรื่อง ปัญหาแรงงานข้ามชาติของอาเซียน  
: ประเด็นการย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ 
ณ โรงแรมซันธารา เวล เนส รีสอ ร์ท  
จังหวัดฉะเชิงเทรา

15 พ.ย.59  
พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.ศศย.สปท. เป็นประธาน 
ในการร่วมประชุมทำา Workshop พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงาน 
ของ บก.ทท. และผู้แทนหน่วยของกองทัพไทย เรื่อง “Thailand’s  
Military, the USA and China : Understanding how the Thai  
Military Perceives the Great Powers and Implications 
for US Rebalance” โดยมี  Dr.John Blaxland นักวิจัยอาวุโส  
สถาบันศึกษายุทธศาสตร์และความมั่นคง มหาวิทยาลัยแห่งชาติ 
ออสเตรเลีย (ANU College of Asia and the Pacific) เข้าร่วม
ให้ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ณ ห้องประชุม ศศย.สปท. 

8 พ.ย.59 

พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.ศศย. 

สปท. ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษพร้อมกับ 

กำาลังพล ตามโครงการบรรยายพิ เศษ 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ให้กับบุคลากรของ

ศศย.สปท. เรื่อง นโยบายของกองทัพไทย  

โดย พ.อ. ชิดชนก นุชฉายา รอง ผอ.สนผ.

ยก.ทหาร ผู้บรรยาย ณ ห้องประชุม ศศย.

สปท.

9 พ.ย.59 
พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.ศศย.สปท. 
ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษพร้อมกับกำาลังพล 
ตามโครงการบรรยายพิเศษเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ให้กับบุคลากรของ ศศย.สปท. เร่ือง การปฏิบัติการ 
ฝึกร่วมของกองทัพไทย โดยมี น.อ. ณัฐพงศ์ 
เกตุสมบูรณ์ ร.น. รอง ผอ.สวฝ.ยก.ทหาร เป็น
วิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุม ศศย. 
สปท.

ส่วนที่ 3 
การปฏิบัติงานสำาคัญของศูนยศ์ึกษายุทธศาสตร ์ (ต.ค. – ธ.ค.59)
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28 - 30 พ.ย.59 

พ.อ. อรรคเดช ประทีปอุษานนท์ รอง 

ผอ.ศศย.สปท. (2) พร้อมคณะทีมงาน  

ศศย.สปท. ร่วมให้การสนับสนุนหลักสูตร 

อบรมปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพล

ของกองทัพไทย รุ่นที่ 38 ในการสัมมนา 

วิชาการ เรื่อง ร่างแผนยุทธศาสตร์ทหาร  

ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ณ โรงแรม 

รีเจ้นท์ ชะอำา จังหวัดเพชรบุรี

15 ธ.ค.59 
พ.อ. อรรคเดช ประทีปอุษานนท์ รอง ผอ.ศศย.สปท. (2) เป็นประธานในการ 
จัดการประชุมการสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหา 
ข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม ศศย.สปท.

20 - 22 ธ.ค.59 
พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์  
ผอ.ศศย.สปท. พร้อมคณะทีมงาน  
ศศย.สปท. ร่วมให้การสนับสนุน 
หลักสูตรอบรมปฐมนิเทศนายทหาร 
ชั้นนายพลของกองทัพไทย รุ่นที่ 39  
ในการสัมมนาวิชาการ เร่ือง ร่างแผน 
ยุทธศาสตร์ทหาร ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560 - 2579) ณ โรงแรม 
รีเจ้นท์ ชะอำา จังหวัดเพชรบุรี

26 - 27 ธ.ค.59 
พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.ศศย.สปท. พร้อมด้วย 
กำาลังพล ศศย.สปท. ร่วมสัมมนา โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้ 
และเสริมสร้างศักยภาพให้แก่บุคลากรของหน่วย ณ คุ้มพญาซอ  
รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1  (ตุลาคม – ธันวาคม 2559)

41



31 ต.ค.59 
พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.ศศย.สปท. ให้การต้อนรับ ร่วม 
สนทนาทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น กับ Dr.Masashi 
Nishihara จากสถานทูตญี่ปุ่น ณ ห้องรับรอง ศศย.สปท.

14 ต.ค.59 
พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.ศศย.สปท. ให้การต้อนรับ พ.อ. Christof Gertsch ผชท. ทหาร สมาพันธรัฐสวิส ถิ่นพำานักนิวเดลี ที่ขอ 
เข้าเยี่ยมคำานับ พร้อมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย ณ ห้องรับรอง ศศย.สปท.

25 ต.ค.59 
พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.ศศย.สปท. ให้การต้อนรับ อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำาประเทศไทย  
(นายซิลแวง ฟูร์ริเเยร์) และ ผชท.ทหารฝรั่งเศส/กรุงเทพ ในการเดินทางมาพบปะเยี่ยมเยือน และสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นเชิงวิชาการ  
ณ ห้องรับรอง ศศย.สปท.

2. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในประเทศ

ส่วนที่ 3 
การปฏิบัติงานสำาคัญของศูนยศ์ึกษายุทธศาสตร ์ (ต.ค. – ธ.ค.59)
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10 - 12 ต.ค.59 
พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.ศศย.สปท. ร่วมประชุม เซียงชัน ฟอรั่ม ครั้งที่ 7 ตามคำาเชิญจากสถาบัน CAMS และ CIISS เพื่อแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นทางวิชาการด้านความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับผู้แทนประเทศต่างๆ โดยมี พล.อ. อุดมเดช สีตบุตร รมช.กห.  
เป็นผู้แทน/หัวหน้าคณะฯ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (สปจ.)

18 - 21 ต.ค.59 
พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.ศศย.สปท. เดินทางไปร่วมการประชุม NADI  
ณ หลวงพระบาง สปป.ลาว ในหัวข้อเรื่อง “Enhancing National Centres for Disaster  
Response : Building Capacity and Expertise”

3. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ

21 - 22 พ.ย.59 
พ.อ. กิตติ คงสมบัติ รอง ผอ.ศศย.สปท.(1) และคณะฯ ร่วมประชุมทางวิชาการ 
เครือข่ายสถาบันด้านความมั่นคงของชาติสมาชิกอาเซียน Track II Network of  
ASEAN Defense and Security Institutions (NADI)  ในหัวข้อเรื่อง “Enhancing  
Maritime Security Cooperation in order to Prevent Transnational Crimes  
on The Regional” ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

28 ต.ค.59 
พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.ศศย.สปท. พร้อมด้วยผู้แทน 
ข้าราชการ ศศย.สปท. ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ในกิจกรรมเพ่ือ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช 
บรมนาถบพิตร ณ บก.ทท. แจ้งวัฒนะ

4. กิจกรรมอื่น ๆ

จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1  (ตุลาคม – ธันวาคม 2559)
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14 ต.ค.59 
พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ 
ผอ.ศศย.สปท. พร้อมด้วยกำาลังพล ศศย.ฯ ร่วมพิธีลงนามถวาย 
แสดงความอาลัยฯ ณ อาคารพฤกษชาติพระทรงชัย สปท.  
โดยมี พล.อ. สุรสิทธิ์ ถาวร ผบ.สปท. เป็นประธานในพิธี




