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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) เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์ 
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 ทำาให้พลวัตรของภัยคุกคามทั้งตามแบบ (Traditional Threats : T Ts) 
และภัยคุกคามไม่ตามแบบ (Non -Traditional Threats : NT Ts) มีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน อาทิ การก่อการร้าย ยาเสพติด  
การค้ามนุษย์ ภัยคุกคามด้านระบาดวิทยา ภัยคุกคามด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนถึงภัยพิบัติธรรมชาติ โดยภัยคุกคามเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบ 
ต่อความมั่นคงของชาติในทุกด้านทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศยังได้เชื่อมโยงโลกไว้ด้วยกันทั้งหมด ทำาให้ช่องว่างของขอบเขตรัฐ 
ถูกหลอมจนยากที่จะแยกพรมแดนได้ชัดเจน เรื่องภายในประเทศหนึ่งกลายเป็นผลกระทบต่อประเทศอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง จึงทำาให้
ปรากฏการณ์หรือปัญหาในที่ต่าง ๆ จึงไม่เป็นเพียงเรื่องเฉพาะภายในประเทศหนึ่งอีกต่อไป แต่กลายเป็นประเด็นร่วมกันของทั้งโลก  
ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงมิอาจหลีกหนีไปจากความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่กำาลังเกิดขึ้นในโลกไปได้ จึงต้องมีการปรับตัวให้พร้อมเผชิญหน้า 
กับความท้าทายรูปแบบใหม่ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อพลังอำานาจของชาติและความมั่นคงของประเทศ

บทนํา



บทนํา
สารบัญ

ส่วนที่ 1 สถานการณ์ทางความมั่นคงที่สำาคัญ (ม.ค. - มี.ค.60)                                                                                                    หน้า
 สถานการณ์ความมั่นคงภายในประเทศ
 1. ศูนย์อำานวยการความปลอดภัยทางถนน สรุปอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย                                    4
 2. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสถานการณ์น้ำาท่วมในพื้นที่ภาคใต้ 4
 3. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 5
 4. กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน “Smart Startup 2017”  5
 5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนาม เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีไทย 6
 6. ไทยติดอันดับประเทศมีความสุขเชิงเศรษฐกิจที่สุดในโลก เป็นปีที่ 3  6
 7. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ต้อนรับผู้บัญชาการทหารบกสหพันธรัฐรัสเซีย 7
 8. ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ 7
 สถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศ
 1. พิธีสาบานตนรับตำาแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา คนที่ 45 8
 2. สหรัฐส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินตรวจการณ์ทะเลจีนใต ้ 8
 3. เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธในทะเลญี่ปุ่น 9
 4. ศาลรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้ตัดสินให้ประธานาธิบดี ปัก กึน เฮ พ้นจากตำาแหน่ง 9
 5. เหตุการณ์ขับรถพุ่งชนประชาชนและแทงเจ้าหน้าที่ตำารวจที่อาคารรัฐสภาสหราชอาณาจักร 10
 6. ธนาคาร AIIB ของจีนรับรอง 13 ประเทศเข้าเป็นสมาชิกใหม ่ 10
 7. นางแคร์รี แลม สร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้หญิงคนแรก ดำารงตำาแหน่งสูงสุดทางการเมืองของเกาะฮ่องกง 11
 8. สหราชอาณาจักรลงนามในหนังสือแจ้งเริ่มกระบวนการ Brexit ต่อสหภาพยุโรปแล้ว 11

ส่วนที่ 2 เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง (SSC Focus) (ม.ค. - มี.ค.60)
 1. การต่อต้านการแพร่กระจายของ แนวคิดนิยมความรุนแรง : ความท้าทายร่วมกันของอาเซียน 13
 2. ถอดบทเรียน “50 ปี อาเซียน” กับความหลากหลายที่หลอมรวม 15
 3. จุดสมดุลของไทยท่ามกลางบทบาทสองมหาอำานาจ 17
 4. World Economic Forum (WEF) ณ เมืองดาวอส (Davos) สวิตเซอร์แลนด ์ 19
 5. “จับตาฟิลิปปินส์” กับการเป็นประธานอาเซียนปี 2017 21
 6. ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ กับการขับเคลื่อนนโยบายตามสัญญา 23

ส่วนที่ 3 การปฏิบัติงานสำาคัญของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ (ม.ค. - มี.ค.60)
 1. กิจกรรมการประชุม/สัมมนา/Workshop
  - รอง ผอ.ศศย.สปท.(1) เป็นผู้แทน ศศย.ฯ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการงานด้านการศึกษาและวิจัยพัฒนาของกองทัพไทย  25
   ครั้งที่ 1/60” กับผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานด้านการศึกษาของกองทัพ จาก สปท., ยศ.เหล่าทัพ ณ ห้องเรียนบัณฑิตวิทยาลัย 1 สปท. 
  - ผอ.ศศย.สปท. เป็นประธานในการประชุมเตรียมการคณะอนุกรรมการพิจารณาบูรณาการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  25
   เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ณ ห้องประชุม ศศย.สปท. 
  - ผอ.ศศย.สปท. เป็นประธานในการประชุมเตรียมการคณะอนุกรรมการพิจารณาบูรณาการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  26
   เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ณ ห้องประชุม ศศย.สปท.  
  - รอง ผอ.ศศย.สปท.(1) ผู้แทน ผอ.ศศย.สปท. เป็นประธานในการประชุมสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/60  26
   ในเรื่อง “การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศมหาอำานาจของกองทัพไทยในทศวรรษหน้า” ณ ห้องประชุม ศศย.สปท.  
  - ผอ.ศศย.สปท. ประธานในการจัดการอบรม กพร.ฯ ณ ห้องประชุม ศศย.สปท. 27
  - ศศย.สปท. จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ครั้งที่ 4/2560  27
   เรื่อง “ยุทธศาสตร์บทบาทของจีนผ่านโครงการ The Belt and Road Intiative : ผลกระทบต่อไทย” 
   ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา 
  - ผอ.ศศย.สปท. ประธานในการประชุมทางวิชาการ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ คร้ังที่ 1/2560 เรื่อง “ภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์  28
   ต่อทิศทางความมั่นคงของไทยในอีก 2 ทศวรรษข้างหน้า” ณ ห้องศรีวรา เอ ชั้น 2 โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ  
  - ศศย.สปท. จัดประชุมเครือข่ายนักยุทธศาสตร์ ประจำาปีงบประมาณ 2560  28
   เรื่อง “แนวทางการจัดทำาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์” ณ ห้องเรียนบัณฑิตวิทยาลัย 1 สปท. 
 2. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในประเทศ
  - ผอ.ศศย.สปท. ให้การต้อนรับ นาย ดั่ง ดินห์ กุย รมต.ช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมคณะ  29
   ที่เข้าพบหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ ประเด็นพัฒนาการสถานการณ์ภายในภูมิภาค และระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุม ศศย.สปท
  - ผอ.ศศย.สปท. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนักวิจัย ศศย.สปท. ให้การต้อนรับ Mr. Yusuke ARAI ผอ. กองนโยบายความมั่นคง  29
   สำานักนโยบายต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคำานับ ผอ.ศศย.สปท. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อเรื่อง
   นโยบายความมั่นคงของญี่ปุ่น ณ ห้องรับรอง ศศย.สปท. 
 3. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
  - รอง ผอ.ศศย.สปท.(1) ผู้แทน ผอ.ศศย.สปท. และ คณะร่วมการประชุมประจำาปีเครือข่ายสถาบันวิชาการด้านความมั่นคงแห่งอาเซียน  30
   ครั้งที่ 10 (10th Network of ASEAN Defence and Security Institution Annual Meeting) ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์  
 4. กิจกรรมอื่น ๆ
  - ผอ.ศศย.สปท. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงฯ 30
   ในหัวข้อการดำาเนินความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน” ณ อาคารศูนย์สันติภาพ จอมทัพไทย 60 ปี ศสภ.ยก.ทหาร บก.ทท.   
  - รอง ผอ.ศศย.สปท.(2) เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “กองทัพไทยกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”  31
   ณ ห้องประชุม 3 ขว.ทหาร ชั้น 2 อาคาร 3 กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ 
  - ผอ.ศศย.สปท. ให้การต้อนรับ รอง ผชท.รัสเซีย ประจำากรุงเทพมหานคร ที่มาเข้าพบและพูดคุยเรื่องการเตรียมการต้อนรับคณะของรัสเซีย  31
   ที่จะมาเยือน ณ ห้องรับรอง ศศย.สปท.  
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สถานการณ์
ความมั่นคงภายในประเทศ

ส่วนที่ 1 
สถานการณค์วามม่ันคงที่สําคัญ (ม.ค. - มี.ค.60)ส่วนที่ 1 

สถานการณค์วามม่ันคงที่สําคัญ 
(ม.ค. - มี.ค.60)

1. ศูนย์อำานวยการความปลอดภัยทางถนน สรุปอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย

2. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสถานการณ์นำ้าท่วมในพื้นที่ภาคใต้

  เมื่อ 5 ม.ค.60 นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานแถลงสรุปผลการดำาเนินงานของศูนย์ 

อำานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) ประจำาปี 2560 โดยอุบัติเหตุทางถนนสะสม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.59 – 4 ม.ค.60  

รวม 3,919 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 478 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 4,128 คน โดยสาเหตุที่ทำาให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ เมาสุรา ร้อยละ 36.59  

ซึ่งรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ร้อยละ 81.82 จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตมี 4 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ยะลา ระนอง  

สตูล ส่วนจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดเชียงใหม่ เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด 152 ครั้ง ขณะที่จังหวัดชลบุรี มียอดผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด 33 ราย  

และจังหวัดเชียงใหม่และอุดรธานี มีบาดเจ็บสะสมสูงสุด  

164 คน ซึ่งในช่วงวันดังกล่าวมีปริมาณรถบนท้องถนนจำานวน 

11,053,835 คัน เพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงปกติ 2,288,027 คัน  

คิดเป็นร้อยละ 26.10 จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ  

ทำาให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม  

เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติในช่วง 7 วันอันตรายปี 2559 พบว่า  

เกิดอุบัติเหตุสะสมรวม 3,379 ครั้ง เสียชีวิตสะสมรวม 380 ราย  

บาดเจ็บสะสมรวม 3,505 คน ซึ่งสถิติในปี 2560 นั้น มียอด 

ผู้เสียชีวิตสูงขึ้น 98 ราย มีผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้น 623 คน และมี

อุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้น 540 ครั้ง

  เมื่อ 6 ม.ค.60 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ฝนที่ตกหนักต่อเนื่อง 

ในพื้นที่ภาคใต้ ทำาให้เกิดนำ้าป่าไหลหลากและนำ้าท่วมฉับพลันใน 9  

จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพัทลุง นำ้าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 11 อำาเภอ  

ประชาชนได้รับผลกระทบ 29,327 ครัวเรือน จังหวัดนราธิวาส  

นำ้าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 13 อำาเภอ ประชาชนได้รับผลกระทบ  

29,535 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 2 ราย จังหวัดยะลา นำ้าไหลหลาก 

เข้าท่วมพื้นที่ 4 อำาเภอ ประชาชนได้รับผลกระทบ 4,986 ครัวเรือน 

จังหวัดสงขลา นำ้าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 7 อำาเภอ ประชาชนได้รับ

ผลกระทบ 4,793 ครัวเรือน จังหวัดปัตตานี นำ้าไหลหลากเข้าท่วม 

พื้นที่ 6 อำาเภอ จังหวัดตรัง นำ้าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 4 อำาเภอ  

ประชาชนได้รับ ผลกระทบ 7,824 ครัวเรือน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

นำ้าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 7 อำาเภอ 20 ตำาบล 116 หมู่บ้าน  

จังหวัดนครศรีธรรมราช นำ้าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 17 อำาเภอ  

98 ตำาบล 626 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 72,337  

ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 2 ราย และจังหวัดชุมพร นำ้าไหลหลากเข้าท่วม 

พื้นที่ 4 อำาเภอ 11 ตำาบล 91 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 

500 ครัวเรือน



3. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 
 และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

4. กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน “Smart Startup 2017”

  เมื่อ 17 ม.ค.60 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ได้ออกคำาสั่งหัวหน้า คสช.  
ตามมาตรา 44 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน  
ตามกรอบการปฏิรูปยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสมัคคี 
ปรองดอง (ป.ย.ป.) เพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ของรัฐบาล โดยแบ่งเป็น 3 กรอบกว้าง ๆ  คือ 1) กลุ่มงานขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์และการเดินหน้านโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลในการ 
ขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ 2) กลุ่มงานด้านการปฏิรูป ที่จะเอา 
แผนงานของ สปท. มาพิจารณาควบคู่ และมี สนช. ดูเรื่องการ 
ออกกฎหมาย และ 3) กลุ่มงานปรองดอง ซึ่งไม่สามารถใช้กฎหมาย 
บังคับได้ ทุกคนจึงต้องร่วมมือกัน โดยจะใช้เวลา 3 เดือนในการ 
พบปะกับพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองเพื่อให้ได้ข้อยุติ

  เมื่อ 16 ก.พ.60 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในงาน “Smart Startup 2017”  

ภายใต้แนวคิด From Pain to Gain โอกาสสู่ธุรกิจยุคใหม่ ณ รอยัล 

พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยการจัดงาน 

ครั้งนี้สอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการยกระดับประเทศไทยสู่ 

ไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้นโยบายพัฒนาประเทศท่ีต้องการปรับเปล่ียน 

โครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่ Value - Based Economy หรือ 

เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และ 

เทคโนโลยีและเป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน Creative Thailand  

ในการส่งเสริมเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ SME ไทย สู่การเป็น  

Smart Enterprises หรือ นักธุรกิจ 4.0 ตลอดจนการสนับสนุน 

การเติบโตของ Startup ซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่เกิดขึ้นจากความ 

ก้าวหน้าของเทคโนโลยี แนวคิด นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์  

ถือเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจเดิม ๆ หรือ SME ไปสู่ธุรกิจ 

ที่มีศักยภาพสูง สร้างมูลค่าสูงในลักษณะบูรณาการร่วมกันของ 

ภาครัฐและเอกชนหรือประชารัฐ ปิดจุดอ่อน - เพ่ิมจุดแข็ง SME  

ของไทย สร้างเครือข่ายหาพี่เลี้ยงและคู่ค้า ผลักดัน Startup  

พร้อมปรับวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ประกอบการไทยสร้างความ 

ได้เปรียบเชิงแข่งขันในตลาดทุกระดับ รองรับโลกการค้าในศตวรรษ 

ที่ 21 5

จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2  (มกราคม – มีนาคม 2560)



ส่วนที่ 1 
สถานการณท์างความม่ันคงที่สำาคัญ (ม.ค. – มี.ค.60)

5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนาม เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีไทย

6. ไทยติดอันดับประเทศมีความสุขเชิงเศรษฐกิจที่สุดในโลก เป็นปีที่ 3

  เมื่อ 22 ก.พ.60 น. ทำาเนียบรัฐบาล พลเอก โง ซวน หลิก  
(Ngo Xuan Lich) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนาม  
เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
โดย รมว.กห.เวียดนาม ได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อการสวรรคต 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซ่ึง 
นายกรัฐมนตรีรู้สึกซาบซ้ึงใจและขอบคุณเวียดนามที่ได้ร่วมแสดง 
ความอาลัย เพื่อถวายสักการะพระบรมศพ รวมทั้งการลงนาม 
แสดงความอาลัยที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ในโอกาสนี้  
นายกรัฐมนตรีได้ยำ้าถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการเพิ่มมูลค่า 
ทางการค้ากับเวียดนามเป็น 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี  
พ.ศ. 2563 ตามที่เคยได้ตั้งเป้าและหารือร่วมกันไว้กับฝ่ายเวียดนาม  

ทั้ งนี้ ด้านความร่วมมือด้านความมั่นคง ทั้ งสองฝ่ายยินดีที่  
ความสัมพันธ์ในด้านนี้มีความแน่นแฟ้น และยังเห็นพ้องให้เพ่ิม 
ช่องทางติดต่อระหว่างกระทรวงกลาโหมของท้ังสองฝ่าย เพื่อให้ 
เกิดการแลกเปลี่ยนกันอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการกระชับ 
ความร่วมมือ และความสัมพันธ์ระหว่างกัน รมว. กห. เวียดนาม 
ยังได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรี และรัฐบาลไทยที่ให้ความร่วมมือ 
อย่างดีกับเวียดนามมาโดยตลอด ทั้งการแลกเปลี่ยนการเยือนของ 
ผู้นำาเหล่าทัพ การแลกเปลี่ยนทุนการศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ 
อย่างยิ่งต่อการส่งเสริมความร่วมมือ และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศต่อไปในอนาคต

ภาคเอกชน รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการช่วยเหลือ 
ผู้มีรายได้น้อย โดยในปี 2560 รัฐบาลจะรักษาเสถียรภาพทาง 
เศรษฐกิจและเร่งรัดการลงทุนตามแผนที่วางไว้ รวมทั้งลดข้อจำากัด 
ต่าง ๆ เพื่อให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนไปข้างหน้า เช่น ปรับกลยุทธ์ 
การส่งออก แก้ไขปัญหาปากท้อง รวมถึงปรับแนวทางการพึ่งพา 
แรงงานต่างด้าว เนื่องจากอัตราการเกิดของคนไทยอยู่ในระดับตำ่า  
ส่งผลให้แรงงานขาดแคลน โดยได้ออกมาตรการจูงใจให้คนรุ่นใหม่ 
มีบุตร 1 - 2 คน และผลิตแรงงานภายในประเทศให้เพียงกับ 
ความต้องการของตลาด ท้ังนี้การท่องเท่ียวยังเป็นจุดแข็งของไทย  
โดยปีนี้รัฐบาลไม่ได้มุ่งเน้นที่จำานวนนักท่องเที่ยว แต่เน้นที่การเพิ่ม 
รายได้ต่อหัวของกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ รวมทั้งส่งเสริม 
ให้คนไทยเที่ยวเมืองไทย คาดว่าจะมีการเติบโตของรายได้  
จากการท่องเที่ยว 2.77 ล้านล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 10
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  เมื่อ 7 มี.ค.60 พลโท สรรเสริญ แก้วกำาเนิด โฆษก 
ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าตามที่สำานักข่าวบลูมเบิร์ก 
ได้เผยแพร่ดัชนีความทุกข์ยาก (Misery Index) ประจำาปี 2560  
ว่าประเทศไทยมีระดับความทุกข์ยากตำ่าที่สุดในโลก ซึ่งเป็นผล 
มาจากหน่วยงานของรัฐที่สามารถรักษาระดับอัตราการว่างงาน 
และอัตราเงินเฟ้อได้ดี เป็นปีที่ 3 ต่อเนื่องกัน โดยในสายตา 
ของต่างประเทศ มองว่าไทยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นหลายด้าน เช่น  
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การแก้ไขปัญหาใหญ่ ๆ ทั้งเรื่อง  
IUU ICAO หรือการละเมิดลิขสิทธิ์และเศรษฐกิจยังมีลู่ทางที่แจ่มใส 
ท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจโลก ซึ่งหลายประเทศมีสภาพเศรษฐกิจ 
ที่ตกตำ่ากว่าไทย โดยปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจขยายตัวได้ถึงร้อยละ 3.2  
จากการใช้จ่ายของภาครัฐ การลงทุนด้านคมนาคมขนส่ง การบริโภค 



7. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
 ต้อนรับผู้บัญชาการทหารบกสหพันธรัฐรัสเซีย 
  เมื่อ 15 มี.ค.60 พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการ 
ทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พล.อ.โอเลก แอล ซาลยูคอฟ ผู้บัญชาการ 
ทหารบกสหพันธรัฐรัสเซีย ที่ได้เข้าเยี่ยมคำานับในโอกาสเดินทางเยือน 
ประเทศไทย เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือ 
ด้านต่าง ๆ ซึ่งการพบปะสนทนาครั้งนี้ พล.อ.โอเลก แอล ซาลยูคอฟ  
ได้ยืนยันถึงความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศที่มี 
ความใกล้ชิดแน่นแฟ้นมาอย่างยาวนาน และในปีนี้นับเป็นโอกาสพิเศษ 
ที่รัสเซียและไทยจะเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ 120 ปี นอกจากนี้ยังมี 
ความก้าวหน้าในด้านความร่วมมือต่อกันที่เป็นประโยชน์ในหลายเรื่อง  
ท้ั งในด้านการแลกเปลี่ยนการเยือน การฝึก การศึกษา และ 
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยหวังว่าความร่วมมือจะพัฒนา
ก้าวหน้าต่อไปในทุก ๆ มิติ และเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย ด้าน  
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวขอบคุณ พล.อ.โอเลก แอล ซาลยูคอฟ  
ที่ให้เกียรติมาเยือน พร้อมทั้งยืนยันว่าความร่วมมือระหว่างกองทัพ 
ของทั้ งสองประเทศจะเป็นรากฐานที่ สำ าคัญในการยกระดับ 
ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศอีกด้วย
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8. ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ
  เมื่อ 21 มี.ค.60 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
ให้การต้อนรับ นายโรดริโก โรอา ดูเตอร์เต ประธานาธิบดี 
แห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ 
ระหว่างวันที่ 20 - 22 มี.ค.60 ในฐานะแขกของรัฐบาล และ 
นับเป็นการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรก  
นับตั้งแต่ประธานาธิบดีดูเตอร์เต เข้ารับตำาแหน่งเมื่อ มิ.ย.59 โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์  
สำาหรับการเยือนครั้งนี้ ผู้นำาทั้ง 2 ฝ่ายจะมีการหารือท้ังแบบ 

สองต่อสอง และหารือแบบเต็มคณะระหว่าง ครม. 2 ฝ่าย เพื่อ 
กำาหนดทิศทางการดำาเนินความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ 
ในอนาคต โดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุน และมีลงนามบันทึก 
ความเข้าใจระหว่างส่วนราชการของ 2 ประเทศใน 3 เรื่อง  
ได้แก่ ความตกลงระหว่างรัฐบาลฟิลิปปินส์และรัฐบาลไทย 
ว่ า ด้ ว ยค ว าม ร่ ว มมื อ ด้ า น วิ ท ย าศ าสต ร์ แ ล ะ เทค โน โ ลยี   
การดำาเนินโครงการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 
แห่งราชอาณาจักรไทย และข้อปฏิบัติว่าด้วยความร่วมมือ 
ในสาขาเฉพาะระหว่างศูนย์กระบือนม สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
และกรมปศุสัตว์ ราชอาณาจักรไทย

  ที่มา : http://www.nationtv.tv/main/content/social/378539661/
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ส่วนที่ 1 
สถานการณท์างความม่ันคงที่สำาคัญ (ม.ค. – มี.ค.60)

สถานการณ์
ความมั่นคงระหว่างประเทศ

2. สหรัฐส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินตรวจการณ์ทะเลจีนใต้
  เมื่อ 18 ก.พ.60 สหรัฐฯ ส่งกองเรือรบซึ่งมีทั้งเรือบรรทุกเครื่องบิน และเรือพิฆาต ออกลาดตระเวนในทะเลจีนใต้ ท่ามกลาง 
ความตึงเครียดระหว่างทั้ง 2 ฝ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งในการปฏิบัติการครั้งนี้มี เรือบรรทุกเครื่องบิน ‘ยูเอสเอส คาร์ล วินสัน’ นำ้าหนัก 97,000 ตัน  
พร้อมอากาศยานมากกว่า 60 ลำา และ เรือพิฆาต “ยูเอสเอส เวย์น อี. เมเยอร์” มีระบบขีปนาวุธนำาวิถี ออกลาดตระเวนในน่านนำ้า 
ทะเลจีนใต้ โดยทางสหรัฐฯ อ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจทางทะเลตามปกติ ปฏิบัติการดังกล่าวของสหรัฐฯ เกิดขึ้นท่ามกลาง 
ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ในเรื่องดินแดนและการค้า โดยรัฐบาลของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ มีท่าทีพร้อมจะ 
เผ ชิญหน้ ากับจีนมากกว่ ารั ฐบาลก่อน 
ของ บารัค โอบามา ทั้งนี้ จีนมีปัญหาพิพาท
เรื่องดินแดนในทะเลจีนใต้กับประเทศ
เพื่อนบ้านเช่น ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, บรูไน  
และเวียดนาม มานานหลายสิบปี โดยจีน 
อ้างตัวเป็นเจ้าของพื้นที่เกือบทั้งหมดของ 
ทะเลจีนใต้ รวมทั้งหมู่เกาะที่อยู่ห่างจาก 
แผ่นดินใหญ่มากกว่า 800 ไมล์ พวกเขายัง
สร้างเกาะเทียมในแนวปะการังของหมู่เกาะ 
สแปรตลี ร วมทั้ งประจำ าการอุปกรณ์  
ทางทหารเอาไว้อีกด้วย

1. พิธีสาบานตนรับตำาแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา คนที่ 45
  เมื่อ 20 ม.ค.60 ณ อาคารรัฐสภา กรุงวอชิงตันดีซี  
นายโดนัลด์ ท รัมป์ ได้ เข้ าพิ ธี สาบานตนเข้ ารับตำ าแหน่ ง 
ประธานาธิบดีคนที่ 45 ของสหรัฐฯ โดยกล่าวคำาปฏิญาณ 35 คำา  
ต่อหน้า นายจอห์น โรเบิร์ต ประธานศาลฎีกา หลังจากนั้นได้กล่าว 
ขอบคุณประธานาธิบดีทุกคนที่ผ่านมา และขอบคุณประชาชน 
ทุกคน รวมถึงได้กล่าวขอบคุณ นายบารัค โอบามา อดีต 
ประธานาธิบดีที่หมดวาระลง โดยได้กล่าวสุนทรพจน์ว่า การเข้ามา 
รับตำาแหน่งในครั้งนี้ ไม่ใช่การส่งผ่านอำานาจจากพรรคหนึ่งไปยัง 

อีกพรรคหนึ่ง แต่เป็นการส่งคืนอำานาจสู่ประชาชน และยังกล่าวว่า 
ประเทศสหรัฐฯ เป็นของประชาชนสหรัฐฯ ทุกคน ในพิธีสาบานตน 
ในครั้งนี้มีบุคคลสำาคัญเข้าร่วมเป็นสักขีพยานจำานวนมาก อาทิ  
อดีตประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช และนางรอลา บุช ภริยา  
อดีตประธานาธิบดีจิมมี่ คาร์เตอร์ และอดีตประธานาธิบดีบิล คลินตัน  
และนางฮิลลารี่ คลินตั้น ภริยา คู่แข่งคนสำาคัญท่ีแพ้การเลือกตั้ง 
ให้กับทรัมป์ ซึ่งในพิธีฯ มีประชาชนเข้าร่วมประมาณ 800,000 – 
900,000 คน



3. เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธในทะเลญี่ปุ่น
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  เมื่อ 6 มี.ค.60 เกาหลีเหนือได้ทำาการทดสอบขีปนาวุธ  
จำานวน 4 ลูก โดยขีปนาวุธ 3 ใน 4 ลูกไปตกยังน่านนำ้าของญี่ปุ่น  
หรือที่เรียกกันว่าทะเลตะวันออก นับเป็นการทดสอบอาวุธครั้ง 
ล่าสุดของเกาหลีเหนือ ท่ามกลางเสียงประณามจากประชาคมโลก 
มาโดยตลอด ขีปนาวุธถูกปลดปล่อยออกจากสถานี Tongchang - ri  
ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ โดยรายงานจากเกาหลีใต้ระบุว่า 
ขีปนาวุธที่ทำาการทดสอบใหม่นี้สามารถเดินทางได้ไกลถึง 1,000 กิโลเมตร “ทางเกาหลีใต้ และสหรัฐฯ จะร่วมกันติดตามวิเคราะห์ข้อมูล 
ของขีปนาวุธอย่างใกล้ชิด และจะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลัง” แถลงการณ์จากเกาหลีใต้ โดยสภาความมั่นคงแห่งชาติ ด้านทางญี่ปุ่น 
แสดงท่าทีไม่พอใจอย่างมาก ที่ความมั่นคงของประเทศกำาลังถูกคุกคามโดยเกาหลีเหนือ โดยนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ กล่าวว่า  

“การทดสอบขีปนาวุธแสดงออกชัดเจนถึงการคุกคามความมั่นคง  
และเป็นการกระทำาที่อันตรายอย่างร้ายแรง” อย่างไรก็ตามไม่มี 
รายงานความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับเรือขนส่งสินค้า หรือเครื่องบิน  
หลังการทดสอบขีปนาวุธมีข้ึน ก่อนหน้านี้เกาหลีเหนือประกาศว่า 
จะใช้มาตรการตอบโต้ที่รุนแรง หลังเกาหลีใต้ และสหรัฐฯ  
เริ่มต้นการฝึกซ้อมรบทางการทหารประจำาปี ภายใต้ชื่อปฏิบัติการ  
Foal Eagle ซึ่งทางเกาหลีเหนือมองว่าเป็นการเตรียมพร้อมสำาหรับ
การรุกรานเกาหลีเหนือ

4. ศาลรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้ตัดสินให้ประธานาธิบดี ปัก กึน เฮ พ้นจากตำาแหน่ง
  เมื่อ 10 มี.ค.60 ศาลรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้มีคำาพิพากษา 
รับรองมติรัฐสภาเกาหลีใต้ให้ถอดถอน น.ส.ปัก กึน เฮ พ้นตำาแหน่ง 
ประธานาธิบดี อย่างเป็นทางการ หลังจากรัฐสภามีมติถอดถอน  
น.ส.ปัก กึน เฮ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 ทำาให้ น.ส.ปัก กึน เฮ  
ถูกสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่นั้น โดยคณะผู้พิพากษาของ 
ศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 8 คนเห็นพ้องกับหลักฐานชี้มูลให้ถอดถอน  
น.ส.ปัก กึน เฮ ในข้อหาละเมิดหลักการด้านประชาธิปไตย  
สืบเนื่องจากกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าปล่อยให้ นางชเว ซูน ซิล  
เพื่อนสนิท แทรกแซงการบริหารประเทศ รวมถึงใช้ความสัมพันธ์ 
ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีแสวงหาประโยชน์เข้าตัว คำาพิพากษา 
ของศาลเกาหลีใต้จะส่งผลให้ น.ส.ปัก กึน เฮ พ้นจากการได้รับ 

เอกสิทธิ์คุ้มครองทางการเมือง และจะส่งผลให้ถูกดำาเนินคดีและ 
ตั้งข้อหาตามกระบวนการทางกฎหมายในข้อหาพัวพันการทุจริต 
และใช้อำานาจหน้าที่ในทางมิชอบเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้แก่ 
พวกพ้อง ด้าน นางชเว ซูน ซิล ถูกตั้งข้อหารับเงินสินบนและทุจริต  
เนื่องจากมีหลักฐานโดยอ้างถึงความสนิทสนมที่มีต่อ น.ส.ปัก กึน เฮ  
เรียกเงินจากกลุ่มบุคคลและนิติบุคคลหลายราย เพ่ือนำามาสนับสนุน 
องค์กรการกุศลของตัวเอง แลกเปลี่ยนกับการเจรจาผลประโยชน์ 
กับรัฐบาล ด้านประเทศมหาอำานาจอย่างสหรัฐฯ เป็นประเทศแรก 
ที่ออกแถลงการณ์ต่อคำาพิพากษาถอดถอน น.ส.ปัก กึน เฮ  
โดยโฆษกรัฐบาลแถลงว่า สหรัฐฯ พร้อมจะร่วมมือกับรัฐบาลใหม ่
ของเกาหลีใต้ และจะเป็นพันธมิตรที่ดีต่อเกาหลีใต้สืบไป

ที่มา : http://www.bbc.com/thai/international-39227441 



5. เหตุการณ์ขับรถพุ่งชนประชาชนและแทงเจ้าหน้าที่ตำารวจ
 ที่อาคารรัฐสภาสหราชอาณาจักร
  เมื่อ 22 มี.ค.60 สกอตแลนด์ยาร์ด ตำารวจนครบาลกรุงลอนดอน  

แถลงเหตุการณ์ มีคนร้ายก่อเหตุขับรถยนต์ยี่ห้อ ฮุนไดสีดำาไล่ชนผู้คน 

บนสะพานเวสต์มิน สเตอร์ หรือเวสต์มินสเตอร์บริดจ์ใกล้กับอาคารรัฐสภา 

และบิ๊กเบน แลนด์มาร์กของกรุงลอนดอน นอกจากนั้นรถคันดังกล่าว 

ยังขับพุ่งไปชนรั้วเหล็ก คนร้ายลงมาจากรถแล้วมุ่งหน้าต่อไปยังตึกรัฐสภา  

ถืออาวุธเป็นมีด 2 เล่ม ตรงดิ่งเข้าไปยังอาคารแล้วแทงตำารวจที่ประจำาการ 

รักษาความปลอดภัยอยู่ด้านหน้าทรุดลงไปกองกับพื้น ทำาให้เจ้าหน้าที่ 

นายอื่นจำาเป็นต้องวิสามัญคนร้าย จากนั้นเจ้าหน้าท่ีสั่ง ปิดล้อมอาคาร 

รัฐสภาห้ามคนเข้าออกนานกว่า 2 ชั่วโมง พร้อมปิดสถานีรถไฟใต้ดิน 

เวสต์มินสเตอร์ ขณะมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่คุ้มกันนางเธเรซา เมย์  

นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ออกจากอาคารรัฐสภาไปยังสถานที่ปลอดภัย  

โดยเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์อย่างน้อย 4 ราย ในจำานวนนี้  

2 รายเป็นเหยื่อถูกรถพุ่งชนบนสะพานเวสต์มินสเตอร์ อีกรายเป็นตำารวจ 

ที่ถูกแทง ทราบชื่อภายหลังว่า คีธ พาลเมอร์ และอีกรายเป็นคนร้ายที่ถูกยิง 

วิสามัญฯ ทราบต่อมาว่าเกิดในอังกฤษ และเป็นบุคคลที่หน่วยข่าวกรอง

เอ็มไอไฟว์เคยเรียกมาสอบสวน ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงทั้งหมด ทั้งตำารวจ หน่วยสืบสวนสอบสวน เจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรอง 

เอ็มไอไฟว์ เปิดการสอบสวนเหตุการณ์นี้เป็นเหตุก่อการร้ายอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมสั่งเสริมกำาลังตำารวจคุ้มกันทั้งติดอาวุธและไม่ติดอาวุธ 

ทั่วกรุงลอนดอน เหตุการณ์นี้ตอกยำ้าถึงการก่อการร้ายที่ใช้รถยนต์เป็นอาวุธพุ่งชนคน ต่อเนื่องจากเหตุที่ฝรั่งเศส ในวันที่ 14 ก.ค.2559  

ที่หนุ่มตูนิเซียขับรถบรรทุกยักษ์ไล่ชนคนที่ออกมาฉลองวันชาติ เหยื่อเสียชีวิต 86 ราย และเหตุหนุ่มตูนิเซียอีกคนก่อเหตุลักษณะเดียวกัน 

ที่ตลาดคริสต์มาสกรุงเบอร์ลินของเยอรมนี มีผู้เสียชีวิต 12 ราย เมื่อเดือนธ.ค.2559

ส่วนที่ 1 
สถานการณท์างความม่ันคงที่สำาคัญ (ม.ค. – มี.ค.60)
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6. ธนาคาร AIIB ของจีนรับรอง 13 ประเทศเข้าเป็นสมาชิกใหม่
  เมื่อ 23 มี .ค.60 นายจิน หลี่ชุน ประธานธนาคาร 

เพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (Asian Infrastructure  

Investment Bank - AIIB) แถลงว่า สภาผู้ว่าการธนาคารของ  

AIIB มีมติรับรองสมาชิกใหม่ของ AIIB เป็นครั้งแรก รวมทั้งสิ้น  

13 ประเทศ แบ่งเป็น 1) ประเทศ/เขตบริหารพิเศษในภูมิภาค  

5 ประเทศ/เขต ได้แก่ อัฟกานิสถาน อาร์เมเนีย ฟิจิ ฮ่องกง และ 

ติมอร์เลสเต และ 2) ประเทศนอกภูมิภาค 8 ประเทศ ได้แก่  

เบลเยียม แคนาดา เอธิโอเปีย ฮังการี ไอร์แลนด์ เปรู ซูดาน และ 

เวเนซูเอลา ส่งผลให้ปัจจุบัน AIIB มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 70 ประเทศ  

และครอบคลุมเกือบทุกภูมิภาคทั่วโลก ซึ่งธนาคารระหว่างประเทศ 

แห่งนี้ มีสำานักงานใหญ่ในกรุงปักกิ่งและเริ่มดำาเนินการเมื่อต้นปี 

ที่แล้วโดยมีทุนตั้งต้น 1 แสนล้านดอลลาร์และมีประเทศยุโรป 

สำาคัญหลายประเทศอยู่ ในหมู่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร และแม้จะ 

ถูกมองว่าเป็นคู่แข่งของธนาคารโลก (World Bank) และธนาคาร 

เพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) แต่เมื่อเดือนมิถุนายนปี ท่ีแล้ว 

AIIB อนุมัติเงินกู้ให้กับปากีสถาน, อินโดนีเซีย, ทาจิกิสถานและ 

บังกลาเทศเป็นเงินกว่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย World Bank 

และ ADB เป็นผู้ให้กู้ร่วมด้วย



จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2  (มกราคม – มีนาคม 2560)
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7. นางแคร์รี แลม สร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้หญิงคนแรก 
 ดำารงตำาแหน่งสูงสุดทางการเมืองของเกาะฮ่องกง

8. สหราชอาณาจักรลงนามในหนังสือแจ้งเริ่มกระบวนการ Brexit ต่อสหภาพยุโรปแล้ว 

  เมื่อ 26 มี.ค.60 คณะกรรมาธิการการเลือกตั้ง 1,200 คน  
ซ่ึงทำาหน้าที่เป็นตัวแทนในการคัดเลือกผู้บริหารสูงสุดของเขต 
ปกครองพิเศษฮ่องกง ลงมติเลือก นางแคร์รี แลม ให้ดำารงตำาแหน่ง 
ผู้ ว่าการเขตปกครองพิเศษฮ่องกง นางแคร์รี แลม วัย 59 ปี  
อดีตเลขาธิการของคณะผู้บริหารเกาะฮ่องกง ได้รับเลือกตั้งเป็น 
ผู้บริหารคนใหม่ของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ได้รับคะแนนเสียง 
สูงสุด 777 คะแนน เอาชนะนายจอห์น ซ่าง ที่ชาวฮ่องกงให้ความ 
นิยมสูงสุด แต่ได้คะแนนเพียง 365 คะแนน ส่วนนายวู กว็อกฮิง  
ผู้พิพากษาเกษียณ ได้รับคะแนนเสียงเพียง 21 คะแนนเท่านั้น  
ทั้งนี้ ตัวแทนส่วนหน่ึงไม่ยอมลงคะแนนในการเลือกตั้งครั้งนี้   
รวมทั้งนายนาธาน ลอว์ สมาชิกสภาฝ่ายค้าน ที่ส่งบัตรเลือกตั้งเปล่า 
เป็นการประท้วง ท่ามกลางเสียงครหาและการประท้วงของ 
กลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย ที่ชี้ว่าผลการเลือกตั้งแสดง 
ให้เห็นถึงการแทรกแซงการเมืองฮ่องกงโดยรัฐบาลในกรุงปักกิ่ง  
และไม่ได้สะท้อนความต้องการที่แท้จริงของประชากร 7.3 ล้านคน 
ที่ไม่มีส่วนร่วมใด ๆ ในกระบวนการเลือกตั้ง นางแลม ถือเป็นสตรี 
คนแรกในประวัติศาสตร์ฮ่องกงที่ได้รับเลือกให้ดำารงตำาแหน่งสูงสุด 
ทางการเมือง โดยได้กล่าวปราศรัยหลังได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นว่า  

ขอบคุณทุกเสียงที่โหวตให้เธอ และงานแรกที่เธอจะทำาคือการ 
ประสานรอยร้าว หลังประชาชนต้องเผชิญกับความเห็นท่ีแตกต่าง 
ทางการเมือง จนกลายเป็นความแตกแยกครั้งใหญ่ อย่างไรก็ตาม  
ประชาชนจำานวนมากยังไม่ยอมรับในชัยชนะครั้งนี้ของนางแลม  
เพราะมองว่าน่ียังไม่ ใช่ประชาธิปไตยที่แท้จริง เพราะการ 
ลงคะแนนเสียงครั้งนี้ไม่ได้มาจากเสียงของประชาชน แต่เป็นการ
ลงคะแนนเสียงผ่านคณะผู้เลือกตั้ง ซึ่งส่วนใหญ่ถูกคัดเลือกและ 
รับรองโดยรัฐบาลจีน จนมีการตั้งข้อสังเกตว่านางแลมคือหุ่นเชิด 
ของรัฐบาลจีน จากนี้ไปทั่วโลกคงต้องจับตาว่า ทิศทางการเมือง 
ของฮ่องกงหลังได้ผู้บริหารคนใหม่จะเป็นอย่างไร บรรยากาศ 
ความแตกแยกทางการเมืองที่ยังคงคุกรุ่นอยู่จะสงบลงเมื่อใด  
และผู้ชนะการเลือกตั้งที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเปิดเผยจาก 
ฝั่งแผ่นดินใหญ่ จะบริหารบ้านเมืองด้วยความอิสระ หรือต้องเดิน
ตามหมากที่จีนวางเอาไว้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นอย่างมาก

  เมื่อ 29 มี.ค.60 นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีของ 

สหราชอาณาจักร ลงนามในหนังสือแจ้งความประสงค์ออกจากการ 

เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (อียู) อย่างเป็นทางการแล้ว โดยหนังสือ 

นี้จะส่งไปยังนายโดนัลด์ ทัสค์ ประธานสภายุโรป หลังการส่ง 

หนังสือแจ้งเพ่ือเร่ิมกระบวนการออกจากสหภาพยุโรป (Brexit)  

ตามมาตรา 50 ของ สนธิสัญญาลิสบอนดังกล่าว นายกรัฐมนตรี 

มีกำาหนดแถลงการต่อรัฐสภาเพื่อยืนยันว่ากระบวนการเจรจา 

เพื่อออกจากอียูได้เริ่มขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการ โดยระบุว่าจะต้อง 

คำานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนทุกฝ่ายในการเจรจาครั้งนี้  

รวมท้ังพลเมืองอียูท่ีอาศัยใน สหราชอาณาจักรด้วย เพื่อให้ได้ข้อตกลง 

ท่ี ทุกคนยอมรับได้ นอกจากนั้นร่างคำาแถลงยังเรียกร้องให้พลเมือง 

สหราชอาณาจักรร่วมกันเป็นนำ้าหนึ่งใจเดียว เพื่อยุติความขัดแย้งแตกแยก 

ที่ดำาเนินมาอย่างต่อเนื่องหลังการลงประชามติเรื่อง Brexit เมื่อปีที่แล้ว ทั้งนี้  

การเจรจาเพื่อออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ตามมาตรา 50 ของสนธิ 

สัญญาลิสบอนนั้น จะใช้เวลาราว 2 ปี ซึ่งหากไม่มีการขยายเวลาเจรจาออกไป  

สหราชอาณาจักรจะออกจากอียูอย่างเป็นทางการในวันที่ 29 มีนาคม 2562 
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ฉบับที่ 14/60  (2 - 8 ม.ค.60)

การต่อต้านการแพร่กระจายของ แนวคิดนิยมความรุนแรง :  
ความท้าทายร่วมกันของอาเซียน

	 ปัจจุบันโลกกําลังเผชิญกับวิกฤตการณ์อันมีที่มาจากแนวคิดนิยมความรุนแรง หรือแนวคิดแบบสุดโต่ง (Extremism)	 
เพ่ิมมากข้ึน	ดังกรณีการลอบสังหารเอกอัครราชทูตรัสเซียประจากรุงอันคาร่า	ประเทศตุรกี	และกรณีท่ีผู้ล้ีภัยชาวตูนีเซียได้ขับรถบรรทุก 
พุ่งชนผู้คนในตลาดคริสต์มาสในกรุงเบอร์ลิน	ประเทศเยอรมนี	ทําให้มีผู้เสียชีวิต	12	คน	และบาดเจ็บราว	48	คน	 เมื่อ	19	ธ.ค.59	 
ที่ผ่านมา	เช่นเดียวกับอาเซียนที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงบ่อยครั้งมากขึ้น	จากปัญหาในเรื่องศาสนา	ชาติพันธุ	์และการก่อการร้าย	 
ทําให้สังคมโลกจะต้องร่วมมือกันกําจัดเงื่อนไขที่เป็นบ่อเกิดของแนวคิดนิยมความรุนแรง	หรือแนวคิดแบบสุดโต่ง	เพื่อไม่ให้แนวคิดนี้
แพร่กระจายไปในวงกว้างและนําไปสู่การสร้างความเสียหายรุนแรงได้ในที่สุด

  นักวิชาการความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง ได้อธิบายความหมาย 
ของคำาว่า “แนวคิดนิยมความรุนแรง” เอาไว้อย่างชัดเจนว่า หมายถึง  
การปฏิบัติต่าง ๆ ตั้งแต่การยุยงให้เกิดความเกลียดชังทางสังคม  
เชื้อชาติหรือศาสนา และส่งเสริมให้สมาชิกใช้วิธีการใดก็ได้ท่ีจะ 
บรรลุเป้าหมาย โดยมีการก่อตัวขึ้นและพัฒนาไปสู่รูปแบบต่าง ๆ  
ดังนี้ (1) กลุ่มที่ไม่มีแบบแผนที่เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  
การชุมนุมประท้วงทางการเมือง ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า  
(2) กลุ่มก่อความไม่สงบที่มีการจัดโครงสร้างอย่างมีแบบแผน และ  
(3) กลุ่มก่อการร้ายที่มุ่งหมายให้ประชาชนเผยแพร่จุดยืนของตน 
ข้ามพรมแดน

ผลกระทบต่ออาเซียน
  ปัจจุบันอาเซียนร่วมลงนามในอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการ 
ต่อต้านการก่อการร้าย (ASEAN Convention on Counter -Terrorism :  
ACCT) เพื่อรับมือกับความรุนแรง โดยผลกระทบจากแนวคิดนิยม 
ความรุนแรงในรายประเทศที่มีผลกระทบสำาคัญ ล่าสุดมีดังนี้
	 	 อินโดนีเซีย : สถานการณ์การก่อการร้ายในอินโดนีเซีย 
ปรากฏเด่นชัดหลังเหตุการณ์ระเบิดที่กรุงจาการ์ต้า เมื่อ 14 ม.ค.59  
ทางการอินโดนีเซียแถลงยืนยันว่ากลุ่มไอเอส อยู่เบื้องหลังเหตุระเบิด 

ในครั้งนี้ โดยมีกลุ่มนิยมความรุนแรงในอินโดนีเซียที่ประกาศภักดีกับ 
กลุ่มไอเอส คือกลุ่ม Katibah Nusantara Lid Daulah Islamiyyah  
หรือ หมู่เกาะมาเลย์เพื่อรัฐอิสลามในอิรักและซีเรีย โดยมีเป้าหมาย 
เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ผู้ต้องการเดินทางไปร่วมรบในซีเรีย  
ล่าสุดเมื่อ 2 ธ.ค.59 กลุ่มมุสลิมหัวรุนแรง Islamic Defenders Front  
ร่วมกับชาวอินโดนีเซียราว 2 แสนคนได้ออกมาประท้วงผู้ว่าราชการ
นครจาการ์ตาให้ลาออกจากตำาแหน่ง จากกรณีท่ีเขาดูหมิ่นคัมภีร์ 
อัลกุรอาน
	 	 มาเลเซีย : เผชิญภัยก่อการร้ายท่ีเช่ือมโยงมาจากกลุ่ม 
Katibah Nusantara Lid Daulah Islamiyyah ที่มีฐานที่มั่น 
ในอินโดนีเซียเช่นกัน และเมื่อ ม.ค.59 ทางการมาเลเซียได้จับกุม 
สมาชิกของกลุ่มฯ จำานวน 7 คน ซึ่งต้องสงสัยว่าเตรียมการวางแผน 
โจมตีสถานที่ทางยุทธศาสตร์ในมาเลเซีย และเพื่อตอบโต้ที่มาเลเซีย 
ได้มีการยกระดับการต่อต้านกลุ่มก่อการร้ายโดยใช้มาตรการ 
ความมั่นคงในระดับเตรียมพร้อมสูงสุด
  ฟิลิปปินส์ : มีการแพร่ขยายแนวคิดมุสลิมหัวรุนแรง  
โดยกลุ่มท่ีเดินทางกลับมาจากการเข้าร่วมรบกับกลุ่มไอเอส ในซีเรีย  
ได้นำาแนวความคิดในการจัดตั้งรัฐท่ีปกครองด้วยหลักศาสนาอิสลาม
บริสุทธิ์กลับมายังเกาะมินดาเนา
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	 สิงคโปร์ : เมื่อ 29 ธ.ค.59 สำานักงานตรวจคนเข้าเมืองของ 
สิงคโปร์ ได้เนรเทศชายและหญิงชาวอินโดนีเซียออกนอกประเทศ 
ไปยังเมืองบาตัม ของอินโดนีเซีย หลังต้องสงสัยว่ามีแผนจะเดินทาง 
ไปร่วมรบกับกลุ่มไอเอสในซีเรีย
	 เมียนมา : ห้วงเดือน พ.ย.59 ที่ผ่านมาทางการเมียนมา 
ได้ประกาศเขตปฏิบัติการในรัฐยะไข่ เพื่อต่อสู้กับกลุ่มก่อความ 
ไม่สงบชาวโรฮีนจาที่ได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่มหัวรุนแรงชาวมุสลิม 
เหตุการณ์ดังกล่าวทำาให้ชาวมุสลิมในมาเลเซีย อินโดนีเซีย และ 
สิงคโปร์ได้เดินขบวนประท้วงต่อการปราบปรามที่เกิดขึ้น
	 ไทย : เผชิญกับปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
มาอย่างยาวนาน อันเนื่องมาจากความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ 
และปัจจัยทางศาสนาอิสลามที่ถูกนำามาตีความจากผู้ก่อความไม่สงบ 
เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการกระทำาของตน นอกจากนี้ 
ประเทศไทยยังมีความเห็นต่างทางการเมืองที่นำาไปสู่การใช้ความ 
รุนแรงเมื่อปี 56 - 57 ที่ผ่านมา

แนวทางแก้ไข
 ข้อมูลจากการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์ 
อาเซียนศึกษาฯ คร้ังที่ 3/60 เรื่อง “การบูรณาการความร่วมมือ 
ในการต่อต้านการแพร่กระจายของแนวคิดนิยมความรุนแรง” 
เมื่ อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธ .ค .59 ของ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์   
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ทำาให้ได้แนวทางในการแก้ไขปัญหา
ที่สำาคัญ ดังนี้
 การค้นหาปัญหาและแก้ที่สาเหตุ โดยการหาสาเหตุของ 
ปัญหาที่บ่มเพาะแนวคิดนิยมความรุนแรง เช่น หากสาเหตุมาจาก 
เชื้อชาติหรือเผ่าพันธุ์ ต้องสร้างความสมานฉันท์ด้วยนโยบาย 
และการปรับปรุงกฎหมายให้มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน หรือหาก 
เป็นความแตกต่างในเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองและความขัดแย้ง 
ทางศาสนา มีแนวทางแก้ไขโดยการสร้างข้อตกลงและความร่วมมือ
กับกลุ่มประเทศต่างๆ
 การใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือในการสร้างความเท่าเทียม  
โดยการมุ่งปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้มีฐานการพัฒนาท่ีท่ัวถึง 
และยั่งยืน การส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม  
การปรับโครงสร้างภาษีท้ังระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้ เป็นต้น 
 การยึดถือทางสายกลาง โดยการนำาแนวทางของ 
ทางสายกลางบรรจุไว้ในนโยบายการบริหารประเทศ เช่น การจัดตั้ง 
หน่วยงานเพื่อให้เป็นศูนย์กลางสำาหรับการเผยแพร่ข้อมูล และ 
รณรงค์การต่อต้านความรุนแรง เป็นต้น ซ่ึงมาเลเซียได้ริเร่ิมดำาเนินการ 
ตามแนวทางน้ี ดังที่ ได้เสนอไว้ในการประชุมสุดยอดอาเซียน 
ครั้งที่ 26 ในเอกสารผลลัพธ์ปฏิญญาลังกาวี ว่าด้วยขบวนการ 
ผู้ยึดถือทางสายกลางระดับโลก และแนวคิดนี้ได้รับการสานต่อ 
ไว้ในแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2025  
(ASEAN Political - Security Community Blueprint 2025)

 การป้องกันการใช้โซเชียลมีเดียในทางที่ผิด ภาครัฐ 
ต้องทำาความเข้าใจกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมให้ใช้งาน 
อินเทอร์เน็ตให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย และกระตุ้นให้ภาคประชา 
สังคมมีหน้าท่ีเฝ้าระวัง หากพบเว็บไซต์ท่ีมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม  
หรือสื่อไปในการโฆษณาเชิญชวนให้เข้าร่วมอุดมการณ์ ให้รายงาน 
เหตุการณ์ต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการจัดการกับปัญหาดังกล่าวทันท ี
 การบังคับใช้กฎหมาย อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้าน 
การก่อการร้าย (ASEAN Convention on Counter -Terrorism :  
ACCT) สามารถใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในกระบวนการเอาผิดและ 
การดำาเนินคดีต่อผู้ก่อการร้ายได้ เช่น แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
ระหว่างกันเพื่อการเตือนภัยล่วงหน้า การป้องกัน และขัดขวาง 
กระบวนการสนับสนุนทางการเงินต่อผู้ก่อการร้าย เป็นต้น
 มาตรการจูงใจและการเยียวยา ภาครัฐจะต้องมีมาตรการ 
จูงใจและการเยียวยาผู้ที่เข้าร่วมขบวนการให้สามารถกลับคืนสู่ 
สังคมได้ เช่น การให้สวัสดิการทางการศึกษา การให้ความรู้ในการ 
ประกอบอาชีพ ตลอดจนมาตรการในการติดตามผลหลังจากการ 
กลับคืนสู่สังคม

บทสรุป
 จะเห็นได้ว่าแนวคิดนิยมความรุนแรง หรือแนวคิดแบบ 
สุดโต่งสามารถนำาไปสู่ผลกระทบต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น 
สำาหรับประเทศไทย แม้จะยังไม่พบว่ามีการเข้าร่วมขบวนการ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย หรือเกิดกลุ่มท่ีมีแนวคิดนิยมความ 
รุนแรงอย่างเด่นชัด แต่การแสดงออกทางพฤติกรรมการชุมนุม 
ประท้วงทางการเมือง หรือการก่อความไม่สงบก็อาจเป็นตัวบ่มเพาะ 
ให้แนวคิดนี้ฝังรากลึก และพัฒนาไปสู่การแสดงออกที่รุนแรงได้ 
 สำ าหรับกองทัพ นับว่ ามีส่ วนสำ าคัญในการต่อต้ าน 
การแพร่กระจายของแนวคิดนิยมความรุนแรง โดยควรจะต้อง 
ให้การสนับสนุนการบูรณาการด้านการข่าวในพื้นที่ โดยเฉพาะ 
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งการปฏิบัติการจิตวิทยา เช่น  
การสนับสนุนหน่วยงานทางศาสนาในการโน้มน้าว และเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมของผู้ท่ีมีแนวคิดนิยมความรุนแรงให้กลับเข้ามาสู่ระบบ  
เป็นต้น ซ่ึงความสำาเร็จในการต่อต้านการแพร่กระจายของแนวคิด 
นิยมความรุนแรงยังคงเป็นความท้าทายสำาคัญของประเทศไทย  
และอาเซียนในการหาทางออกร่วมกันต่อไป

อ้างอิง 
1) การประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ครั้งที่ 3/60 เรื่อง  
 “การบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการแพร่กระจายของแนวคิดนิยม 
 ความรุนแรง” วันที่ 8 ธ.ค.59 ณ ห้องเรียนบัณฑิตวิทยาลัย 1 สถาบันวิชาการ 
 ป้องกันประเทศ



ความเป็นมา
 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association  
of Southeast Asian Nations : ASEAN) ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญา 
กรุงเทพฯ (The Bangkok Declaration) เมื่อ 8 ส.ค.2510 โดย 
มีประเทศสมาชิกฯ ผู้ก่อตั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย  
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ในเวลาต่อมาได้มีประเทศต่าง ๆ  
เข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติม ได้แก่ บรูไน (เมื่อ 7 ม.ค.2527), เวียดนาม  
(28 ก.ค.2538) สปป.ลาว และเมียนมา (23 ก.ค.2540), และกัมพูชา 
(30 เม.ย.2542) ตามลำาดับ จึงทำาให้ปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิกฯ 
ทั้งหมด 10 ประเทศ
 การให้สัตยาบันใน ASEAN	Charter	 (กฎบัตรอาเซียน)  
เมื่อ 15 พ.ย.2551 และการลงนามรับรอง ASEAN Charter ในวันที่  
15 ธ.ค.2551 ส่งผลทำาให้อาเซียนมี สถานะเป็นนิติบุคคล ในฐานะ 
ท่ีเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาล โดยได้มีการวางกรอบทางกฎหมาย  
โครงสร้างองค์กร และกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ขององค์กร เพื่อทำาให้การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนสำาเร็จให้ได้ 
ภายในปี 2558
 วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งประชาคมอาเซียน เพื่อส่งเสริม 
ความร่วมมือทางด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและ 
วัฒนธรรม ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค ส่งเสริม 
ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับต่างประเทศและองค์กรระหว่าง 
ประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับ ASEAN Charter ที่ต้องการให้ประเทศ 
สมาชิกฯ เคารพในอำานาจอธิปไตย ความเสมอภาค บูรณภาพ 
แห่งดินแดน การไม่เข้าไปแทรกแซงกิจการภายใน การแก้ไขปัญหา 
โดยสันติวิธี การไม่ ใช้หรือขู่ ว่ าจะใช้กำาลัง และการส่งเสริม 
ความร่วมมือระหว่างกัน

 และเพ่ือทำาให้การดำาเนินงานของอาเซียนเป็นรูปธรรมมากขึ้น  
อาเซียนจึงได้มีข้อกำาหนดต่างๆ ได้แก่ (1) กำาหนดให้มีการประชุมฯ  
ปีละ 2 ครั้ง (2) มีการตั้งคณะมนตรีประจำาประชาคมอาเซียนตาม 
เสาหลัก ทั้ง 3 ด้าน (การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและ 
วัฒนธรรม) (3) กำาหนดให้ประเทศสมาชิกฯ แต่งตั้งเอกอัครราชทูต 
ประจำาอาเซียนไปประจำาที่กรุงจาการ์ตา (4) หากประเทศสมาชิกฯ  
ไม่สามารถตกลงกันได้โดยหลักฉันทามติ ให้ใช้การตัดสินใจรูปแบบ 
อื่น ๆ ได้ตามที่ผู้นำากำาหนด และ (5) หากเกิดปัญหาที่กระทบต่อ 
ผลประโยชน์ส่วนรวมของอาเซียน ประเทศสมาชิกฯ ต้องหารือกัน 
เพื่อแก้ปัญหา โดยกำาหนดให้ประธานอาเซียนเสนอวิธีการแก้ไข 
ปัญหาดังกล่าว

การดำาเนินงานของอาเซียน
ความสำาเร็จที่ผ่านมา
 กว่า 49 ปีท่ีผ่านมา ผลงานของอาเซียนถือว่าประสบ 
ความสำาเร็จอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองและความมั่นคง  
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งในภาพรวมสามารถ 
สรุปได้ดังนี้
 ด้านการเมืองและความมั่นคง : ก่อให้เกิดความร่วมมือ 
ในลักษณะต่าง ๆ เช่น สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และความตกลงเพื่อสร้างอาเซียนให้เป็น 
เขตแห่งสันติภาพ อิสรภาพ และความเป็นกลาง อีกทั้ง อาเซียน 
ยังประสบความสำาเร็จในการดึงดูดประเทศมหาอำานาจเข้ามา เพื่อ 
จัดตั้งกลไกการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมือง 
และความมั่นคงในเอเชียและแปซิฟิก ด้านเศรษฐกิจ : อาเซียนมีการ 
จัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA)  
มีความตกลงทางเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ (การคมนาคม การท่องเที่ยว  
การเงิน และการลงทุน) ทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้อาเซียนเป็นตลาด 
และฐานการผลิตเดียว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การลด 
ช่องว่างในการพัฒนาของประเทศสมาชิกฯ ดังจะเห็นได้จากราคา 
สินค้าท่ีถูกลงในขณะท่ีมีคุณภาพดีข้ึนและพลเมืองของอาเซียน 
สามารถท่องเที่ยวในประเทศสมาชิกฯ โดยไม่ต้องใช้วีซ่า นอกจากนี้  
อาเซียนยังประสบความสำาเร็จในการมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ 
ประเทศภายนอกภูมิภาค โดยเฉพาะกลุ่มประเทศคู่เจรจาของอาเซียน 

ถอดบทเรียน “50 ปี อาเซียน” กับความหลากหลายที่หลอมรวม

	 ประชาคมอาเซียนนั้น	 เป็นกรอบความร่วมมือในระดับภูมิภาคที่สําคัญ	 ซึ่งดําเนินมาเป็นระยะเวลา	 49	 ปี	 และจะครบอายุ	 
50	ปี	ในวันที่	8	ส.ค.2560	นี้	ความคืบหน้าในการเสริมสร้างความร่วมมือตามแผนการจัดตั้งประชาคมอาเซียนที่มีอยู่เดิม	ทั้งในมิต ิ
ทางด้านการเมืองและความมั่นคง	เศรษฐกิจ	สังคมและวัฒนธรรม	และการเตรียมพร้อมของประเทศสมาชิกฯ	เพื่อรองรับการดําเนินงาน 
ตามแผนงานประชาคมอาเซียน 2016 - 2025 ต่างเป็นปัจจัยพื้นฐานสําคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองให้กับ 
ภูมิภาค	ในเชิงผลกระทบ	ถึงแม้ไทยและประเทศสมาชิกฯ	จะได้รับประโยชน์จากกรอบความร่วมมือนี้เป็นอย่างมาก	อย่างไรก็ตาม	 
ผลกระทบทางลบ	ก็เป็นส่ิงท่ีไม่อาจมองข้ามได้	การถอดบทเรียนเก่ียวกับปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีผ่านมา	จึงเป็นเร่ืองสําคัญ 
ที่จะช่วยเสริมสร้างให้อาเซียนมีความแข็งแกร่งมากขึ้นในอนาคต

ฉบับที่ 15/60  (9 - 15 ม.ค.60)

จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2  (มกราคม – มีนาคม 2560)
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ส่วนที่ 2 
เอกสารวิเคราะหส์ถานการณย์ุทธศาสตรแ์ละความม่ันคง (SSC FOCUS) (ม.ค. – มี.ค.60)
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ด้านสังคมและวัฒนธรรม : อาเซียนมีกรอบความร่วมมือเกิดขึ้นเป็น 
จำานวนมาก เช่น เรื่องการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การป้องกัน 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคติดต่อร้ายแรง การแก้ไขปัญหาหมอกควัน 
ข้ามชาติที่เกิดจากไฟป่า การแก้ไขปัญหาโรคซาร์สและไข้หวัดนก และ 
การดำาเนินการเพื่อทำาให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่ปลอดยาเสพติดภายในปี 
2558 เป็นต้น
  ปัจจุบันประเทศสมาชิกฯ ต่างก็กำาลังอยู่ระหว่างการดำาเนินการ 
เสริมสร้างความร่วมมือตามแผนการจัดตั้งประชาคมอาเซียนที่มีอยู่เดิม  
ทั้งในมิติทางด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและ 
วัฒนธรรม และเตรียมความพร้อมเพื่อริเริ่มการดำาเนินการตามแผนงาน 
ประชาคมอาเซียน 2016 - 2025 เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่าง 
ประเทศสมาชิกฯ ให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้นจากการประชุมฯ แต่ละครั้ง ได้สร้างโอกาสและทางเลือกใหม่ ๆ  
ให้แก่ประเทศสมาชิกฯ มากขึ้น

อนาคต
  ภายใต้วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 และแผนงาน 
ประชาคมอาเซียน 2016 - 2025 สามารถบ่งชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่อาเซียน 
กำาลังร่วมแรงร่วมใจทำาให้เกิดข้ึนเป็นรูปธรรมในอนาคต กล่าวคือ ด้าน 
การเมืองและความมั่นคง : อาเซียนมีเป้าหมายท่ีจะทำาให้ประชาคม
มีความแข็งแกร่ง มีความเป็นหน่ึงเดียว มีสภาพแวดล้อมท่ีมั่นคงและ 
ปลอดภัย สามารถตอบสนองต่อความท้าทายท่ีคุกคามสันติภาพและ 
ความมั่นคงของภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง อาเซียนจะต้อง 
มีบทบาทหลักในการสร้างสถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงของภูมิภาค  
ด้านเศรษฐกิจ : อาเซียนมีแผนงานที่จะเสริมสร้างให้ประเทศสมาชิกฯ  
เกิดการรวมตัวกันอย่างลึกซึ้ง มีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีความ 
เป็นพลวัตบนความหลากหลาย มีความเชื่อมโยงและความร่วมมือจาก 
ทุกภาคส่วน มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเป็นส่วนหน่ึงของระบบ 
เศรษฐกิจโลก ด้านสังคมและวัฒนธรรม : อาเซียนมีแผนการดำาเนินงาน 
ที่จะทำาให้เป็นประชาคมที่มีการปฏิสัมพันธ์กับประชาชน ทำาให้ประชาชน 
ได้รับประโยชน์ ทุกคนมีส่วนร่วม มีความยั่งยืน แข็งแกร่ง และมีความ 
เป็นพลวัต
  ความท้าทาย : ที่อาเซียนกำาลังเผชิญอยู่ทั้งในปัจจุบันและ 
อนาคตกล่าวคือ ด้านการเมืองและความมั่นคง : ความร่วมมือในการ 
ส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน การพัฒนาบรรทัดฐาน  
การพัฒนากลไกแก้ไขความขัดแย้ง และความร่วมมือในการจัดการ 
กับปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ ด้านเศรษฐกิจ : การค้าสินค้า การค้า 
ภาคบริการ การลงทุน การเคลื่อนย้ายเงินทุน และการเคลื่อนย้าย 
แรงงานมีฝีมือ ด้านสังคมและวัฒนธรรม : ความร่วมมือในการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ ความร่วมมือด้านการศึกษา สวัสดิการสังคม/สิทธิ 
ผู้ด้อยโอกาส ความร่วมมือการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม และการสร้าง 
อัตลักษณ์อาเซียน ฉะนั้น จะเห็นว่าประเทศสมาชิกฯ จึงไม่เพียงจะต้อง 
ตระหนักรู้ถึงปัญหาเท่านั้น แต่จะต้องเร่งรัดพัฒนากลไกความร่วมมือ 
ให้สำาเร็จลุล่วงตาม Blueprint 2025 เพื่อสร้างให้อาเซียนเป็นประชาคม
แห่งสันติสุขได้อย่างแท้จริง

ผลกระทบต่อไทย
  ไทยได้รับประโยชน์อย่างมากจากความร่วมมือด้านต่าง ๆ ของ 
อาเซียน ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์จากการที่ภูมิภาคมีเสถียรภาพ สันติภาพ  
และความม่ันคงมากข้ึน ซ่ึงเป็นผลมาจากกรอบความร่วมมือด้านการเมือง 
และความม่ันคงของอาเซียน ซ่ึงเป็นปัจจัยสำาคัญที่ช่วยเสริมสร้างความ 
เชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
  การท่ีไทยสามารถส่งออกสินค้าไปยังประเทศสมาชิกฯ ได้มากข้ึน  
ฐานการผลิตในประเทศมีต้นทุนการผลิตที่ตำ่าลง (วัตถุดิบถูกลง) และ 
นักท่องเที่ยวจากประเทศสมาชิกฯ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังไทยเพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของอาเซียน
  การทำาให้ไทยสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ 
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น โรคระบาด เอดส์ ยาเสพติด  
สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ และอาชญากรรมข้ามชาตินั้น เป็นผลมาจากการ 
มีความร่วมมือทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน
  นอกจากน้ี อาเซียนยังช่วยเพ่ิมอำานาจต่อรองของไทยในเวทีโลก  
และอาเซียนเองก็ยังเป็นเวทีที่ไทยสามารถใช้ผลักดันให้มีการแก้ไข 
ปัญหาของประเทศเพื่อนบ้านที่ส่งผลกระทบต่อไทยได้ด้วย เช่น ปัญหา 
ผู้อพยพชาวโรฮีนจาของเมียนมา และความร่วมมือกับมาเลเซียในการ
แก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้ เป็นต้น
  ถึงแม้ ไทยจะได้รับประโยชน์มากมายจากการรวมเป็น
ประชาคมอาเซียน อย่างไรก็ตาม ผลกระทบด้านลบต่อไทยก็ยังคงมีอยู่  
เช่น ปัญหาการค้ามนุษย์ อาชญากรรมข้ามชาติรูปแบบใหม่ ปัญหา 
ยาเสพติด และการเคล่ือนไหวที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง  
ไทยจึงจำาเป็นต้องกระชับความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับ
ประเทศสมาชิกฯ เช่น การแลกเปลี่ยนข่าวกรอง การบังคับใช้กฎหมาย 
อย่างเข้มงวดในการป้องกัน สกัดกั้น และระงับยับยั้งการกระทำาผิด 
กฎหมาย และการรับมือกับภัยคุกคามทั้งรูปแบบเก่าและใหม่ เพื่อทำาให ้
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าหากไม่มีประชาคมอาเซียน  
และกรอบความร่วมมือในมิติต่าง ๆ แล้วนั้น ก็อาจส่งผลทำาให้ไทย 
ประสบปัญหาเกี่ยวกับความยุ่งยากในการแก้ไขปัญหาในมิติต่างๆ เหล่านี้ 
โดยลำาพัง โดยเฉพาะมิติทางด้านความมั่นคง เนื่องจากปัญหาภัยคุกคาม 
ความม่ันคงในบางปัญหา มีต้นเหตุเกิดมาจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น  
ผู้อพยพ การก่อการร้าย ยาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ ฯลฯ หรือ 
บางปัญหาที่เกิดขึ้นในไทยก็ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 
สมาชิกฯ เช่นเดียวกัน ฉะนั้น กองทัพในฐานะที่เป็นหน่วยงานด้าน 
ความมั่นคง ควรใช้เวทีการประชุมต่าง ๆ เช่น รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน 
ให้เป็นประโยชน์ โดยการผลักดันกรอบความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา 
ความมั่นคงที่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อไทยให้เป็น 
รูปธรรมมากขึ้น ซึ่งเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ช่วยทำาให้การแก้ไขปัญหา 
ความมั่นคงของไทยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด
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แรงสั่นสะเทือนของสองขั้วมหาอำานาจ
  ด้วยความมั่นคงระหว่างประเทศมหาอำานาจ และกลไก 
ความร่วมมือต่าง ๆ มีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกัน จึงคงปฏิเสธไม่ได้ว่า 
การขยับตัวของมหาอำานาจจะส่งผลอย่างมีนัยสำาคัญต่อประชาคมโลก  
โดยเฉพาะแนวคิดและการดำาเนินนโยบายของผู้นำา ทั้งสหรัฐฯ และ 
จีน ซึ่งล่าสุดได้แสดงออกมาให้เห็นผ่าน การกล่าวสุนทรพจน์ของ  
Xi Jinping ในเวที World Economic Forum 2017 เมื่อวันที่  
17 ม.ค.60 ตามมาด้วยสุนทรพจน์ของ Donald Trump ในพิธี  
สาบานตนรับตำาแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนที่ 45 อย่างเป็น 
ทางการ เมื่อ 20 ม.ค.60 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงทิศทางการเมืองและ 
เศรษฐกิจของประชาคมโลกที่ทุกประเทศ รวมถึงไทยต้องติดตาม 
และพิจารณาเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ความผันแปรที่มีโอกาส
จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

พญาอินทรีย์ขยับปีก : อเมริกาต้องมาก่อน (America First)
  Donald Trump ผู้สมัครจากพรรค Republican ได้รับ 
ชัยชนะแบบหักปากกาเซียนในการเลือกต้ังประธานาธิบดีสหรัฐฯ  
และได้กล่าวสุนทรพจน์ เน้นยำ้าแนวคิด America First ในวันขึ้น 
ดำารงตาแหน่งอย่างเป็นทางการ ซึ่งคำาๆ นี้จะเป็นตัวกำาหนดนโยบาย 
ของสหรัฐฯ ในอีก 4 ปีต่อจากนี้ไป โดยสรุปแนวทางสำาคัญของ 
นโยบาย ที่ Donald Trump ประกาศในช่วงระหว่างหาเสียง ได้ดังนี ้

   นโยบายกีดกันทางการค้าแบบสุดขั้ว อาทิ ก่อกำาแพง 
ภาษีสินค้าจีนได้ถึงร้อยละ 45 อาจนำาไปสู่สงครามการค้าท่ีทำาให้ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ในประเทศสหรัฐฯ ลดลง และอาจดึง 
เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยมากขึ้น
   ดึงกลุ่มทุนสหรัฐฯ และกลุ่มทุนต่างชาติมาลงทุน 
ในประเทศ สหรัฐฯ ประกาศปรับนโยบายด้านการคลังและการค้า  
ลดภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 35 เหลือร้อยละ 15 และคิด 
ภาษีอัตราสูงสาหรับกลุ่มทุนสหรัฐฯ ที่ลงทุนนอกประเทศ/ ปรับลด 
ภาษีบุคคลธรรมดาจากร้อยละ 39.6 เหลือร้อยละ 33 เพื่อกระตุ้น 
การบริโภคในภาคประชาชน อาจส่งผลให้การบริโภคภายในสหรัฐฯ  
กลับมาคึกคักอีกครั้ง จากการนำาเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้น  
เกิดการจ้างงานในสหรัฐฯ ทุนสหรัฐฯ บางส่วนไหลกลับประเทศ  
แต่ทั้งนี้ การถอนการลงทุนในต่างประเทศทั้งหมดน่าจะเป็นไปได้ยาก  
เพราะสหรัฐฯ ไม่มีแหล่งวัตถุดิบท่ีจะผลิตสินค้าได้หลากหลาย  
ประกอบกับ ติดปัญหาเรื่องค่าแรงสูง
   รื้อข้อตกลงเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) 
ที่ทำาไว้กับแคนาดาและเม็กซิโกตั้งแต่ปี 2537 เช่น เพิ่มภาษี 
นำาเข้าสินค้าจากเม็กซิโก ซึ่งเป็นสมาชิกรายสำาคัญถึงร้อยละ 35 
ส่งผลกระทบต่อประเทศญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ เป็นอันดับต้น ๆ  
เนื่องจากเป็นประเทศท่ีเข้าไปลงทุนในเม็กซิโกในการผลิตสินค้า 
ส่งไปจำาหน่ายยังสหรัฐฯ จำานวนมาก

จุดสมดุลของไทยท่ามกลางบทบาทสองมหาอํานาจ

	 แนวคิดและการดําเนินนโยบายของผู้นําสหรัฐฯ และจีน ส่งผลสะเทือนอย่างมีนัยสําคัญต่อประชาคมโลก ซึ่งสหรัฐฯ	 
นําโดย	 Donald	 Trump	 ได้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีสาบานตน	 เพื่อรับตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ	 คนที่	 45	 เมื่อ	 20	 ม.ค.60	 
มุ่งเน้นการแก้ปัญหาภายในประเทศ	 โดยใช้คําว่า	 “America	 First”	 ส่วนจีน	 นําโดย	 Xi	 Jinping	 ก็ได้กล่าวสุนทรพจน์ในเวที	 
World	 Economic	 Forum	 2017	 เมื่อวันที่	 17	 ม.ค.60	 ณ	 เมืองดาวอส	 สวิตเซอร์แลนด์	 เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในประเทศ 
และเศรษฐกิจโลกควบคู่ไปด้วยกัน	 โดยเน้น	 “โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ	 (Economic	 Globalization)”	 ที่มีปรากฏการณ์สําคัญ 
ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของทิศทางของสองมหาอํานาจ ซึ่งไทยที่เป็นเพียงประเทศขนาดกลาง จึงหนีไม่พ้นที่จะต้องติดตาม 
สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง	เพื่อหาจุดสมดุลในการสร้างสัมพันธ์	เสริมสร้างความร่วมมือกับทั้งสองมหาอํานาจนี้ไปพร้อม	ๆ 	กัน...

จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2  (มกราคม – มีนาคม 2560)
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ส่วนที่ 2 
เอกสารวิเคราะหส์ถานการณย์ุทธศาสตรแ์ละความม่ันคง (SSC FOCUS) (ม.ค. – มี.ค.60)
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   ใช้อำานาจพิเศษยุติการเข้าร่วม TPP ประเทศที่อาจต้อง
สูญเสียโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจ ได้แก่ สิงคโปร์ เวียดนาม  
และมาเลเซีย ส่วนประเทศที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์มากที่สุด 
น่าจะเป็นจีนซ่ึงจะผงาดขึ้นเป็นผู้นำาในเวทีการค้าเอเชียได้อย่างชัดเจน 
มากขึ้น และหลายประเทศในเอเชียที่เดิมไม่ได้เข้าร่วมใน “ข้อตกลง 
ความร่วมมือยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิค (Trans - Pacific  
Partnership : TPP) เช่น ไทย ฟิลิปปินส์ และประเทศอื่น ๆ ก็จะ 
ให้ความร่วมมือกับความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค  
(Regional Comprehensive EconomicPartnership : RCEP)  
และ One Belt One Road มากขึ้น
  สหรัฐฯ : America First ส่งผลกระทบต่อไทยอย่างไร  
กรณีจีนถูกลดการส่งออกไปสหรัฐฯ จะส่งผลทางตรงต่อการส่งออก 
วัตถุดิบของไทยไปยังจีนและส่งผลทางอ้อมต่อสินค้าไทยที่ส่งไปจีน  
เพื่อส่งออกไปสหรัฐฯ และการที่สหรัฐฯ จะใช้นโยบายดึงกลุ่มทุน 
กลับไปยังสหรัฐฯ น่าจะยังคงติดปัญหาทั้งการหาแหล่งวัตถุดิบและ 
ค่าแรงที่สูง ทำาให้ในระยะส้ันจึงเชื่อว่าน่าจะยังไม่น่าดึงกลุ่มทุน 
กลับไปได้ นอกจากนี้ การรื้อ NAFTA ของสหรัฐฯ อาจส่งผลทางอ้อม 
ให้การส่งออกวัตถุดิบ และชิ้นส่วนจากไทยไปประเทศที่ได้รับผลกระทบ  
เช่น เม็กซิโก ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ฯ ชะลอตัวลงได้ อีกทั้ง สหรัฐฯ ยุต ิ
การเข้าร่วม TPP ไทยน่าจะไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เนื่องจากไทย 
ไม่ได้เป็นสมาชิก TPP แต่อย่างไรก็ตามหากเศรษฐกิจสหรัฐฯ สามารถ 
ฟื้นตัวได้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีสำาหรับผู้ประกอบการไทยที่ควรเร่งพัฒนา 
ตนเองให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดสหรัฐฯ

พญามังกรร่ายรำา : จีนเปิดประตูสู่โลก และจะไม่ปิดประตูบานนี้  
(China will keep its door wide open and not close it)
  ล่าสุด Xi Jinping ได้กล่าวสุนทรพจน์ในเวที World  
Economic Forum 2017 เมื่อ 17 ม.ค.60 ณ เมืองดาวอส  
สวิตเซอร์แลนด์ โดยให้ความสำาคัญหลักไปท่ีเศรษฐกิจโลกและ 
โลกาภิวัตน์ ซึ่งมีสาระสำาคัญ ดังนี้
1. มุมมองต่อเศรษฐกิจโลกและโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ (economic  
globalization) : ระบบการกำากับดูแล กฎระเบียบทางการค้า 
การลงทุนที่มีอยู่ไม่สามารถรับมือกับการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจโลกได้  
รวมถึง ความไม่สงบในหลายประเทศที่เกิดขึ้น อาจเนื่องจากความ 
ไม่เสมอภาคในการเข้าถึงโอกาสในการพัฒนา แต่ถึงแม้เศรษฐกิจโลก
จะมีปัญหารุมเร้ามากมายเพียงใด แต่ก็ยังมีโอกาสอีกมากมายที่รออยู ่
2. ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจโลก : ควรพัฒนา 
การเติบโตที่เน้นความร่วมมือแบบได้ประโยชน์ร่วมกัน “win -win”  
โดยยึดหลักการค้าเสรี พัฒนาระบบกำากับดูแลเศรษฐกิจโลกให้มี 
ประสิทธิภาพ และให้ทุกประเทศมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ปฏิบัติตาม
ข้อผูกพันต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน
3. นโยบายเศรษฐกิจจีนในภาพรวม : ผลักดันความร่วมมือ 2 กลุ่ม 
คือ Free Trade Area of the Asia - Pacific (FTAAP), RCEP และ 
เดินหน้าโครงการเชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์ One Belt One Road

  จีน : Economic Globalization ส่งผลกระทบต่อไทย 
อย่างไร จากความพยายามเป็นผู้นำาทางเศรษฐกิจของจีน อาจทำาให้เกิด 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับอาเซียนมีแนวโน้มมากขึ้น 
ซึ่งต้นทุนการทำาธุรกิิจอาจลดลง แต่ในทางกลับกันอาจมีต้นทุนแฝง 
เพิ่มขึ้นเช่นปัญหาการละเมิดสิทธิทางปัญญา มนุษยชน สิ่งแวดล้อม 
รวมถึงอาจเกิดความเสี่ยงจากความขัดแย้งในทะเลจีนใต้เพิ่มขึ้น

บทสรุป : จุดสมดุลของไทยท่ามกลางสองมหาอำานาจ
  จากสุนทรพจน์ และนโยบายของสองมหาอำานาจเป็น 
สัญญาณบ่งชี้ได้อย่างชัดเจนว่าสหรัฐฯ และจีนมีทิศทางแตกต่างกัน 
อย่างสิ้นเชิง สหรัฐฯ นำาโดย Donald Trump มุ่งแก้ปัญหาภายใน 
ประเทศ โดยใช้คำาว่า “อเมริกาต้องมาก่อน (America First)”  
ส่วนจีนนำาโดย Xi Jinping กลับเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในประเทศ 
และเศรษฐกิจโลกควบคู่ไปด้วยกันโดยเน้น “โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ  
(Economic Globalization)” แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการ 
ช่วงชิง ความเป็นผู้นำาด้วยการใช้เส้นทางเศรษฐกิจโลก แต่อย่างไร 
ก็ตาม ถึงแม้ในขณะนี้ Donald Trump จะยังไม่มีนโยบายต่ออาเซียน 
ที่ชัดเจน แต่เชื่อว่าในระยะยาวสหรัฐฯ ยังคงต้องรักษาอิทธิพลใน 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อถ่วงดุลอำานาจจีนไว้ และแน่นอนว่า 
จะส่งผลให้ประเทศในอาเซียนได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยในหลาย 
มิติทั้งด้านการค้าเสรี การเพิ่มกำาลังทหาร และพื้นที่พิพาท ซึ่งไทย 
ถือเป็นประเทศขนาดกลาง ท่ียังคงต้องพ่ึงพาอาศัยท้ังสองมหาอำานาจน้ี  
ก็คงหนีไม่พ้นต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อหาจุดสมดุล 
ในการสร้างสัมพันธ์ เสริมสร้างความร่วมมือกับทั้งสองมหาอำานาจน้ี 
ไปพร้อมๆ กัน โดยดำาเนินความร่วมมือตามความตกลง RCEP และ  
One Belt One Road ที่มีจีนเป็นแกนนำาหลัก ในขณะที่สร้างโอกาส 
ทางการค้ากับสหรัฐฯ ในกรอบความตกลงด้านการค้าและการลงทุน  
(Trade and Investment Framework Agreement : TIFA)  
ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในปีนี้ แบบคู่ขนานกันไป ส่วน 
ผู้ประกอบการก็ควรปรับตัวด้วยการปรับโครงสร้างการผลิต การย้าย 
ฐานการผลิตไปยังทำาเลที่ได้เปรียบเชิงภาษี หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้ 
สินค้าของตน เพ่ือรองรับความผันผวนของสถานการณ์โลกในปัจจุบัน  
สำาหรับความร่วมมือด้านความมั่นคง กองทัพ ควรสนับสนุนการ 
แลกเปลี่ยนความร่วมมือทางความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ความร่วมมือการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับต่างๆ  
ความร่วมมือการฝึกร่วมต่างๆ และความร่วมมือด้านการทหารและ 
การป้องกันประเทศ กลไกความร่วมมือแบบทวิภาคี และกลไกทางการทูต 
ฝ่ายทหารจะเป็นเคร่ืองมือสำาคัญ เพ่ือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
ความมั่นคงที่ผันแปรตามทิศทางของมหาอำานาจได้อย่างครอบคลุม 

อ้างอิง 
1) https://www.youtube.com/watch?v=i3zOSHBo_kg
2) http://www.thansettakij.com/2017/01/19/125608
3) http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=126555&t=news
4) http://www.chinanews.com/gn/2017/01-18/8127455.shtml
5) http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/china-economic-business/ 
 result.php?SECTION_ID=442&ID=17364



World Economic Forum (WEF) 
ณ เมืองดาวอส (Davos) สวิตเซอร์แลนด์

	 ห้วง	17	-	20	ม.ค.60	ที่ผ่านมาได้มีการจัดการประชุม	World	Economic	Forum	2017	(WEF)	ณ	เมืองดาวอส	(Davos)	 
สวิตเซอร์แลนด์	โดยมีบรรดาผู้นําประเทศ	ผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ	่และคนที่มีชื่อเสียง	จากทั่วโลก	เข้าร่วมการประชุมฯ	ที่สําคัญนี้	 
โดย	WEF	เป็นกรอบการประชุมทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก	นอกเหนือจาก	สหประชาชาต	ิ(UN)	ธนาคารโลก	 
(World	Bank)	และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ	(IMF)	เนื่องจากที่แล้วมาความขัดแย้งระหว่างประเทศในหลาย	ๆ 	กรณีสามารถ 
ตกลงกันได้โดยอาศัยเวทีพหุภาคีในการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการของผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ซึ่งหัวข้อหลักการประชุมปีนี้คือ	 
“ผู้นํายุคใหม่ที่ปรับตัวก้าวทันโลกและมีความรับผิดชอบ” จะเห็นได้ว่าการประชุมฯ ถือเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความสําคัญของ 
ระบบทุนนิยมโลก	ซึ่งบรรดาผู้นําในสาขาต่างๆ	มาเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย	และค้นหาประเด็นที่น่าสนใจ	แลกเปลี่ยนเครือข่าย 
ซึ่งกันและกัน	และแน่นอนที่สําคัญที่สุดก็คือ	“กําหนดความเป็นไปของโลก”

ฉบับที่ 17/60  (23 - 29 ม.ค.60)

จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2  (มกราคม – มีนาคม 2560)
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  ทุกปีในช่วงปลายเดือน ม.ค. จะมีการจัดงาน World Economic  
Forum (WEF) ที่เมืองดาวอส สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 2514  
โดยองค์กรไม่แสวงหากำาไร ในการประชุมประกอบด้วยผู้นำาประเทศ  
ผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่ บุคคลที่มีชื่อเสียง และ NGOs จากทั่วโลก 
จำานวนมากถึง 2,500 คน โดยในปีนี้เป็นครั้งที่ 46 มีขึ้นระหว่าง 17 - 20  
ม.ค.60 การประชุมฯ นี้ เป็นความคิดริเริ่มของ ดร. Klaus Schwab โดย 
มีแนวคิดที่ว่า ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจที่ปราศจากการพัฒนาสังคม 
จะเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ขณะที่การพัฒนาสังคมแต่ปราศจากความ 
ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก ดังนั้นการพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมต้องดำาเนินการควบคู่กัน ในขณะที่ปัจจุบันปัญหา 
ในโลกเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและสลับซับซ้อน ดังนั้น รัฐบาล ภาคธุรกิจ  
หรือ NGOs ไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองลำาพังได้ จึงจำาเป็นต้อง 
ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างบูรณาการ
  หัวข้อหลักการประชุมปีนี้คือ “ผู้นำายุคใหม่ที่ปรับตัวก้าวทันโลก 
และมีความรับผิดชอบ (Responsive and Responsible Leadership)”  
โดย ดร. Klaus กล่าวว่า ภาวะการเป็นผู้นำาในทุกวันนี้ ไม่สามารถสร้าง 
ขึ้นมาได้จากอภิสิทธิ์ แต่มาจากการได้รับความไว้วางใจ เพราะทำางานเพื่อ 
รับใช้สังคม โดยก้าวข้ามผลประโยชน์ส่วนตัว และสร้างผลงานที่จับต้องได้ 
ในสิ่งท่ีเป็นความวิตกกังวลหลัก ๆ ของสังคม1 โดยสาระสำาคัญของ 
การประชุมในปีนี้มีทั้งวาระที่เป็นความก้าวหน้าของยุคโลกาภิวัตน์ที่จะ 
ส่งเสริมเศรษฐกิจโลก และวาระที่เป็นเรื่องอ่อนไหว ทั้งที่เกี่ยวกับทิศทาง 
และนโยบายของรัฐบาลสหรัฐฯ และจีน ซ่ึงสามารถสรุปเป็นประเด็น 
สำาคัญที่ควรนำาไปพิจารณาต่อไปได้ 4 ประเด็น ประกอบด้วย

  1. การดำาเนินนโยบายเศรษฐกิจใหม่ของสหรัฐฯ
  สหรัฐฯ ประกาศใช้นโยบาย “America First” โดยคำานี้จะเป็น 
ตัวกำาหนดนโยบายใหม่ของสหรัฐฯ ในอีก 4 ปีต่อจากนี้ โดยเริ่มจาก 
การลาออกจากการเป็นสมาชิกความตกลง TPP ที่สหรัฐฯ เป็นตัวแปร 
สำาคัญ การดึงฐานการลงทุนของภาคเอกชนสหรัฐฯ กลับประเทศ  
โดยเพิ่มบทลงโทษต่อบริษัทที่ย้ายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศ 
และการประกาศสงครามทางการค้ากับจีน โดยการตั้งกำาแพงภาษี 
สินค้านำาเข้าจากจีนสูงถึงร้อยละ 45 ซึ่งสหรัฐฯ ส่งผู้เข้าร่วมประชุมคือ  
อดีตรองประธานาธิบดี โจ ไบเดน ที่ปราศรัยแบบกว้างๆ เน้นว่าคนรำ่ารวย  
ร้อยละ 1 ของโลกมีหน้าที่จะต้องทำาอะไรมากมายเพื่อให้สังคมที่เหลือ 
สามารถอยู่ได้อย่างเป็นธรรมและมีศักดิ์ศรี โดยกล่าวว่า “เราต้องถาม 
ตัวเองว่าเราจะส่งผ่านโลกแบบไหนให้กับลูกหลานรุ่นต่อไป”
  2. ภาพลักษณ์ใหม่ของจีนต่อสายตาชาวโลก
  ในส่วนของจีน ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวปาฐกถาไว้อย่าง 
น่าสนใจ โดยสรุปสาระสำาคัญ ได้ว่า โลกในทุกวันนี้เต็มไปด้วยความขัดแย้ง  
ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกหลายประการเกิดขึ้นเน่ืองจากโลกาภิวัตน์ อาทิ  
ปัญหาผู้ล้ีภัย ซ่ึงเกิดจากสงครามและความขัดแย้งในภูมิภาค และวิกฤติ 
ทางการเงินของโลกอันเกิดจากความล้มเหลวของกฎระเบียบทางการเงิน  
การขาดแคลนแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจใหม่ทำาให้เศรษฐกิจโลก 
ไม่สามารถเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลก 
อยู่ในระดับที่ต่างสุดในรอบ 7 ปี และนโยบายกระตุ้น เศรษฐกิจ ในระยะสั้น  
ไม่ได้เกิดผลตามที่คาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ สีจิ้นผิง ยังได้เสนอแนะการแก้ปัญหา 
เศรษฐกิจโลก โดยพัฒนารูปแบบการเติบโตที่เน้นนวัตกรรม ซึ่งนวัตกรรม 
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จะสามารถส่งเสริมการพัฒนาและเติบโตของเศรษฐกิจโลก พัฒนารูปแบบ 
ความร่วมมือในลักษณะ “win-win” เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันโดยยึดมั่น  
หลักการค้าเสรีส่งเสริมการเปิดเสรีและอำานวยความสะดวกทางการค้า 
และการลงทุน พัฒนาระบบการกำากับดูแลเศรษฐกิจโลกให้มีความ 
ยุติธรรมและเหมาะสม ประเทศต่าง ๆ ไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่หรือเล็ก  
แข็งแกร่งหรืออ่อนแอ รวยหรือจน ถือเป็น สมาชิกของประชาคมโลก 
และควรมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ ได้รับสิทธิ และปฏิบัติตาม 
ข้อผูกพันต่าง ๆ โดยเท่าเทียมกัน และพัฒนารูปแบบการพัฒนาที่มีความ 
สมดุลเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพและยังกล่าวว่า “จีนไม่เพียงแต่เป็น 
ผู้ได้รับประโยชน์จากโลกาภิวัตน์ แต่การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน 
ยังนำาไปสู่ความมั่นคงและการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก โดยจีนไม่ได้รู้สึก 
อิจฉาประเทศใดๆ ที่ประสบความสำาเร็จและได้รับประโยชน์จากโลกาภิวัตน์  
และจะไม่แสดงความไม่พอใจหากประเทศใดได้รับประโยชน์จากโอกาส
การพัฒนาที่ได้จากจีน”2

  3. การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรืออุตสาหกรรม 4.0  
(Industry 4.0)
  เป็นหัวข้อสำาคัญที่ต่อเนื่องจากการประชุมเมื่อปี 2016 ซึ่งเป็น 
การบรูณาการโลกของการผลิตเข้ากับการเชื่อมต่อทางเครือข่ายในรูปแบบ  
Internet of Things (IoT) คือ ทุกหน่วยของระบบการผลิตจะถูกติดตั้ง 
ระบบเครือข่ายเพื่อให้สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งกันและกัน  
อย่างอิสระเพื่อการจัดการกระบวนการผลิตท้ังหมด ทำาให้หลายประเทศ 
ต่างก็ตื่นตัวกับผลกระทบที่จะติดตามมาด้วยเช่นเดียวกัน เนื่องจาก 
ปัจจุบันทุกประเทศบนโลกมีการเชื่อมต่อกันอย่างไร้พรมแดนในทุกมิติ 
ท้ังความร่วมมือทางการค้า ความร่วมมมือด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น ซ่ึงแน่นอนว่าในอีก 
มุมหน่ึงย่อมเกิดการแข่งขันท่ีสูงขึ้นด้วยเหตุผลน้ีเอง หลายประเทศ 
จำาเป็นต้องเตรียมพร้อมปรับตัวสู่การพัฒนาในยุคอุตสาหกรรม 4.0  
ตามกันไป เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองในการแข่งขัน
  4. ดัชนีความสามารถทางการแข่งขันระดับโลก (Global 
Competitiveness Index : GCI) ประจำาปี 2016
  ในการประชุมฯ นี้ ยังได้มีการเผยแพร่ความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศต่าง ๆ หรือ ดัชนีความสามารถทางการแข่งขันระดับโลก  
(Global Competitiveness Index : GCI) ประจำาปี 2016 ซึ่งเปรียบเทียบ 
ความสามารถการแข่งขันของ 138 ประเทศท่ัวโลก โดยในปีนี้ประเทศ 
ที่ ได้อันดับหนึ่ งถึงสิบ คือ สวิตเซอร์แลนด์ ตามมาด้วย สิงคโปร์   
สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี สวีเดน สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น  
ฮ่องกง และฟินแลนด์ ตามลำาดับ โดยไทยอยู่ในอัน ดับที่ 34 ของโลก  
มีคะแนน 4.6 จากคะแนนเต็ม 7 คะแนน ส่วนอันดับของประเทศไทย
เมื่อเทียบเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประเทศไทยอยู่ในอนันดับที่ 10  
และถ้าเทียบเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน+3 นั้น ประเทศไทยอยู่ใน
อันดับที่ 63

	 	 สรุปบทบาทและโอกาสของไทยจากการประชุม World	 
Economic	Forum	(WEF)	ประจําปี	พ.ศ.	2560	ณ	เมือง	ดาวอส		
  ในภาพรวมการประชุม World Economic Forum (WEF)  
ถือเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความสำาคัญของระบบทุนนิยมโลก ซ่ึงบรรดา 
ผู้นำาในสาขาต่างๆ มาเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ค้นหาประเด็นที่น่าสนใจ  
แลกเปลี่ยนเครือข่ายซึ่งกันและกัน และแน่นอนที่สำาคัญที่ สุดก็คือ 
“กำาหนดความเป็นไปของโลก”

  โดยสรุปผลจากการประชุมฯ ท่ีมีการกล่าวถึงนโยบายเศรษฐกิจใหม่ 
ของสหรัฐฯ จะเห็นได้ว่าสหรัฐฯ มีนโยบายที่มองถึงผลประโยชน์ของ 
ตนเองเป็นหลัก ไทยอาจจะต้องเจอแรงกดดันจากการเจรจาทางการค้า 
กับสหรฐัฯ และจากการที่สหรฐัฯ ต้องการดึงฐานการลงทุนของภาคเอกชน 
กลับประเทศย่อมส่งผลกระทบต่อการลงทุนในไทยอย่างแน่นอน  
เนื่องจากสหรัฐฯ ถือเป็นนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยมากที่สุด 
ในภูมิภาคอาเซียน สวนทางกลับผู้นำาจีนท่ีได้กล่าวถึงการเปิดเสรีทางการค้า  
และการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ ต่อปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นร่วมกันโดย 
ไม่ผลักภาระไปให้ผู้หนึ่งผู้ใดรับผิดชอบ ซึ่งจีนจะกระตุ้นแรงขับเคลื่อน 
ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยจะผลักดันการปฏิรูปในสาขาธุรกิจที่สำาคัญ  
รวมทั้งให้กลไกตลาดมีีบทบาทมากขึ้นโดยจีนจะต่อต้านการรวมกลุ่ม  
(exclusive group) ที่แตกแยก (fragmented in nature) และไม่มีแผน 
ที่จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางการค้าโดยการลดค่าเงินหยวน 
หรือเป็นผู้ริเริ่มสงครามค่าเงิน ไทยจึงควรถือโอกาสสร้างประโยชน์จาก 
กลไกทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ของจีน เพื่อ สร้างเครือข่ายตลาดการค้าเสรีที่ 
ใหญ่ขึ้นซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสในการส่งออกสินค้าบริการ และการลงทุน 
ของไทยมากขึ้น สำาหรับการจัดอันดับดัชนีความสามารถทางการแข่งขัน 
ระดับโลก (Global Competitiveness Index : GCI) ในปีท่ีผ่่านมา 
ซึ่งไทยถูกจัดอยู่ในอนันดับที่ 34 จาก 138 ทั่วโลก ในการประชุมฯ  
ตัวแทนของไทยได้เป็นประธานร่วมในการประชุมกรรมการคาดการณ์ 
ทิศทางโลก และได้เสนอให้ยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับ WEF  
ในการจัดทำาดัชนีความพร้อมสำาหรับอนาคตการผลิต (Future of  
Production Country Profiles) ที่จะทำาให้ทราบถึง จุดแข็ง และจุดอ่อน 
ของไทยในเครื่องความพร้อมและสามารถออกแบบและจัดอันดับ 
ความสำาคัญของนโยบายให้มีความทันสมัยมุ่งสู่ประเทศที่มีความสามารถ
ทางการแข่งขันสูงในยุค 4.0 ต่อไป
  สุดท้ายในยุคโลกาภิวัตน์การยกระดับขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำาคัญ 
เพราะในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ 
ประเทศ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  
และภาคประชาชน ในทุกพื้นที่ของประเทศ แม้ภาคเอกชนจะเป็นผู้เล่น 
ที่มีทบาทสำาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการยกระดับความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ แต่ภาครัฐทีี่ทำาหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนก็มี 
ส่วนสำาคัญเช่นกัน โดยการปฏิรูประบบการบริหารเศรษฐกิจดำาเนินการ 
อย่างโปร่งใส และปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ลดขั้นตอนที่ซับซ้อน เพื่อสร้าง 
แรงจูงใจให้กับนักลงทุน สำาหรับในส่วนของกองทัพก็ควรทำาหน้าที่เป็น 
ฝ่ายสนับสนุนในการดำาเนินนโยบายของรัฐบาล และส่งเสิรมสภาวะ 
แวดล้อมต่างๆ ท่ีเอ้ืออำานวยต่อการดำาเนินธุรกิจการค้าและการลงทุน เพี่ือให้ 
ประเทศมีความม่ันคง สามารถเผชิญต่อภัยคุกคามท่ีจะส่งผลกระทบต่อการ 
พัฒนาเศรษฐกิจ โดยคำานึงถึงประโยชน์อย่างย่ังยืนของประเทศเป็นหลักได้ 



“จับตาฟิลิปปินส์ ” กับการเป็นประธานอาเซียนปี 2017

	 เมื่อ	15	ม.ค.60	ประธานาธิบดีโรดริโก	ดูเตอร์เต	ของฟิลิปปินส์	เป็นประธานในพิธีรับตําแหน่งประธานอาเซียน	ซึ่งตรงกับ 
วาระครบรอบ	50	ป	ีการก่อตั้งอาเซียน	จัดขึ้นที่เมืองดาเวา	ภายใต้หัวข้อ	“Partnering	for	Change,	Engaging	the	World”  
โดยประธานาธิบดีฟิลิปปินส์กล่าวว่าจะยึดมั่นหลักการ และค่านิยมของอาเซียนในเรื่องการประสานงาน ฉันทามติ และความร่วมมือ	 
โดยสิ่งที่จะให้ความสําคัญเร่งด่วน	คือ	สันติภาพ	เสถียรภาพในภูมิภาค	และความมั่นคงทางทะเล	รวมทั้งเรียกร้องให้ประเทศสมาชิก 
อาเซียนร่วมกันสร้างความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียน	เพ่ือให้เป็นแบบอย่างของการรวมกลุ่มในภูมิภาคและมีบทบาทในระดับโลก 
 

ฉบับที่ 18/60  (30 ม.ค. - 5 ก.พ.60)

จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2  (มกราคม – มีนาคม 2560)
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  ห้วงปี 59 ที่ผ่านมา ถือเป็นปีที่มีความสำาคัญอย่างยิ่ง  
อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนผ่านผู้นำาทางการเมืองที่สำาคัญ เช่น  
นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ เช่นเดียวกับ 
อาเซียนที่ นายโรดริโก - ดูเตอร์เต ได้รับคะแนนเสียงท่วมท้น เป็น 
ผู้ชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ และล่าสุดฟิลิปปินส์ 
ได้รับช่วงต่อในการเป็นประธานอาเซียนปี 2017 ต่อจาก สปป.ลาว  
ซึ่งการดำารงตำาแหน่งดังกล่าวจะส่งผลโดยตรงต่อทิศทางการกำาหนด 
บทบาทของอาเซียน ในปัจจุบัน ทั้งด้านเสถียรภาพในภูมิภาค และ
ทิศทางต่อชาติมหาอำานาจ ซึ่งควรจับตามองเป็นอย่างยิ่ง

ทิศทางการดาเนินนโยบายของฟิลิปปินส์
  ทิศทางการดำาเนินงานที่ผ่านมาของ ดูเตอร์เต ในฐานะ 
ประธานาธิบดี อาจส่งผลต่อฟิลิปปินส์ ดังนี้
  การมุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าการเมือง
ระหว่างประเทศ : จากการที่เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ในปีท่ีผ่านมา 
เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน โดยเหตุผล 
สำาคัญมาจากนโยบายด้านเศรษฐกิจของประธานาธิบดีดูเตอร์เต  
ที่จะทำาให้ชาวฟิลิปปินส์พ้นจากความยากจนภายในปี 2565  
จึงหันไปแสวงหาพันธมิตรทางเศรษฐกิจทั้งจากจีน และญี่ ปุ่น  
อันจะเห็นได้จากการเดินทางเยือนทั้งสองประเทศของประธานาธิบดี 
ดูเตอร์เต เมื่อปลายปี 59 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางการเป็น 
ประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ว่าจะเน้นความร่วมมือด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจและการค้าเป็นหลัก
  การแก้ไขข้อพิพาทในทะเลจีนใต ้: เมื่อ 5 ม.ค.60 ที่ผ่านมา 
ประธานาธิบดีดูเตอร์เต ประกาศว่า จะไม่นำาประเด็นคำาตัดสินของ 
ศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ (Permanent Court of  
Arbitration : PCA) กรณีทะเลจีนใต้มาเป็นวาระสำาคัญในที่ประชุม 
อาเซียน แต่จะมุ่งผลักดันการเจรจาเพื่อจัดทำาแนวปฏิบัติในทะเล 

จีนใต้ (Code of Conduct : COC) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อรักษา 
สันติภาพ และเสถียรภาพของภูมิภาค ซึ่งในประเด็นนี้แสดงให้เห็นว่า  
แม้ฟิลิปปินส์จะพยายามส่งเสริมบทบาทนำาในการจัดการกับปัญหา 
ข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ก็ตาม แต่ฟิลิปปินส์ก็ได้ให้ความสำาคัญกับ 
ความพยายามรักษาเอกภาพของอาเซียน และหลีกเลี่ยงการกดดัน 
จีนในประเด็นดังกล่าว
  การต่อต้านก่อการร้าย : ฟิลิปปินส์มีท่าทีที่แข็งขันในการ 
ผลักดันประเด็นเกี่ยวกับภัยคุกคามการก่อการร้าย โดยล่าสุด 
ฟิลิปปินส์ได้เพิ่มความร่วมมือทางทะเลกับประเทศในอาเซียน 
อย่างมาเลเซียและอินโดนีเซีย ในการลงนามรับรองหลักการ 
“ไล่ตามติดพัน” (hot pursuit)1 โดยหลักการดังกล่าวจะอนุญาต 
ให้เรือของประเทศท่ีลงนามสามารถไล่ตามเพื่อจับกุมเรือผู้ก่อการร้าย  
รวมถึงการกระทำาผิดอื่น ๆ ต่อเนื่องเข้ามายังอาณาเขตทางทะเล 
ของประเทศตนได้ ซึ่งถือว่าเป็นพัฒนาการใหม่ของความร่วมมือ 
ทางทะเลระหว่างกัน และเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการป้องกัน และ 
แก้ไขภัยคุกคามจากกลุ่มก่อการร้าย 
  การแข่งขันของมหาอำานาจในภูมิภาค : เมื่อต้น ม.ค.60  
ฟิลิปปินส์และรัสเซียได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจที่ระบุถึง 
การแลกเปลี่ยนทางการทหาร รวมถึงการซ้อมรบร่วมกันในอนาคต  
นอกจากนี้ ผู้นำาฟิลิปปินส์ยังเปลี่ยนท่าทีจากท่ีแข็งกร้าวต่อสหรัฐฯ  
มาประกาศยอมรับแผนปรับปรุงและขยายฐานทัพสหรัฐฯ ในประเทศ  
และยำ้าว่า “ข้อตกลงเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหม” (Enhanced  
Defence Cooperation Agreement : EDCA) ยังมีผลอยู่ อย่างไร
ก็ตาม แม้ฟิลิปปินส์จะเร่งดำาเนินความสัมพันธ์กับมหาอำานาจต่างๆ  
ในภูมิภาค แต่ ในการประชุม Fullerton Forum ที่สิงคโปร์  
เมื่อ 23 ม.ค.60 ที่ผ่านมา ฟิลิปปินส์ได้ประกาศว่าไม่ต้องการให้  
ประเทศมหาอำานาจใช้อาเซียนเป็นพื้นที่ในการทำาสงครามตัวแทน  
เพื่อช่วงชิงอิทธิพลในภูมิภาค



ส่วนที่ 2 
เอกสารวิเคราะหส์ถานการณย์ุทธศาสตรแ์ละความม่ันคง (SSC FOCUS) (ม.ค. – มี.ค.60)

22

อ้างอิง 
1) สรพงษ์ ลัดสวน. ฟิลิปปินส์ : สถานการณ์และความร่วมมือต่อต้านการก่อการร้าย. 
 สืบค้นจาก http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/640081
2) สรุปผลการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2560  
 เรื่อง“บทบาทของกองทัพไทยภายใต้แผน ASEAN Political - Security Community  
 Blueprint 2025” ในวันจันทร์ที่ 31 ต.ค.59 เวลา 1300 – 1700 ณ ห้องเรียน  
 วปอ. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การผลักดันของฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียน
  ในห้วงการดำารงตำาแหน่งประธานอาเซียนของฟิลิปปินส์ใน 
ปี 2560 ฟิลิปปินส์จะผลักดัน 6 ประเด็นหลัก ดังนี้
  1)	การรักษาสันติภาพ และเสถียรภาพในภูมิภาค 
โดยสนับสนุนการทางานในการรักษาสันติภาพของฟิลิปปินส์และ 
อาเซียน การต่อต้านแนวคิดนิยมความรุนแรง การป้องกันยาเสพติด
และผลักดันให้มีการให้สัตยาบันในกลไกการระงับข้อพิพาท
  2)	การรักษาความมั่นคงทางทะเล และส่งเสริมความ 
ร่วมมือในด้านดังกล่าว	 โดยให้มีการระงับข้อพิพาทที่สอดคล้องกับ 
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) การเร่งรัด 
การดำาเนินงานจัดทาแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct  
in the South China Sea : COC) และการจัดตั้งเวทีหารือเรื่อง 
หน่วยงานยามฝั่งของอาเซียน (ASEAN Coast Guards Forum)
	 	 3)	การเสริมสร้างนวัตกรรม	 และการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ที่เปิดกว้างสําหรับทุกฝ่าย โดยส่งเสริมความร่วมมือในโครงการ 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนด้านตะวันออก บรูไน อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ (BIMP - EAGA) ให้มากยิ่งขึ้น การส่งเสริม 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการพัฒนาเศรษฐกิจที่ 
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
	 	 4)	ความสามารถในการปรับตัว ได้แก่ การสร้างความ 
เข้มแข็งของสถาบันการศึกษา และศูนย์อาเซียนทั่วภูมิภาค สนับสนุน 
การเป็นสมาชิกของติมอร์เลสเตในภูมิภาคอาเซียน และการดำาเนิน 
การตรวจสอบกฎบัตรอาเซียน
	 	 5)	อาเซียนที่ ให้ความสําคัญต่อประชาชน และมี  
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ได้แก่ การให้ความสำาคัญกับการเคารพ
สิทธิมนุษยชนและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียน
	 	 6)	การทําให้อาเซียนเป็นตัวแบบของการบูรณาการใน 
ระดับภูมิภาค	 และเป็นตัวแสดงที่สําคัญในระดับโลก	 โดยการจัด 
ประชุมระดับสูงและการสัมมนาในวาระครบรอบ 50 ปีอาเซียน

บทบาทของไทย
  ทิศทางการดำาเนินนโยบายของฟิลิปปินส์ในฐานะประธาน 
อาเซียน ปี 2017 นั้น สอดคล้องกับแผนงานประชาคมการเมือง 
และความมั่นคงอาเซียน 2025 (ASEAN Political - Security  
Community Blueprint 2025) โดยเฉพาะในประเด็นเรื่อง  
1) การมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 2) ภูมิภาคที่มีสันติภาพ ความมั่นคง 
และเสถียรภาพ 3) ความเป็นแกนกลางของอาเซียนในภูมิภาคท่ีมี 
พลวัต และ 4) สถาบันอาเซียนที่เข้มแข็งและมีตัวตน ซึ่งประเทศไทย 
โดยกระทรวงกลาโหมได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศใน 
การจัดทำาแผนการดำาเนินการตาม APSC Blueprint 2025 อยู่แล้ว 

  ในส่วนของกองทัพก็ได้มีการจัดทำา “ยุทธศาสตร์การป้องกัน 
ประเทศ 20 ปี ของกระทรวงกลาโหม” ได้แก่2 1) การพัฒนา 
ศักยภาพและขีดความสามารถให้สามารถปฏิบัติตาม APSC  
Blueprint 2025 และสร้างความร่วมมือกับกระทรวงกลาโหม 
อาเซียนเพื่อให้สามารถเผชิญหน้ากับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้  
2) การสร้างมาตรการด้านการทูตเชิงป้องกัน 3) การสร้างเครือข่าย 
การรักษาสันติภาพ 4) ยกระดับการดำาเนินงานด้านอาเซียน และ  
5) ในประเด็นด้านการให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยมีการสร้าง 
เครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านความมั่นคงระหว่าง 
กองทัพ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในกรณีของการป้องกัน 
สิ่งผิดกฎหมาย แรงงานข้ามชาติ และอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่ง 
สอดคล้องกับ APSC Blueprint 2025 และทิศทางการดำาเนิน 
นโยบายในฐานะประธานอาเซียนของฟิลิปปินส์

บทสรุป
  จากทิศทางการดำาเนินนโยบายต่างประเทศของฟิลิปปินส์ 
ที่ให้ความสำาคัญกับความร่วมมือกับประเทศมหาอำานาจ ท้ังจีน  
ญี่ปุ่น รัสเซีย และการกลับมาดำาเนินความสัมพันธ์กับพันธมิตรเก่า 
อย่างสหรัฐฯ ทำาให้ประเทศมหาอำานาจได้เข้ามาแข่งขันกันมีบทบาท 
ในภูมิภาคมากขึ้น ดังนั้นการวางบทบาทของฟิลิปปินส์จึงมีผลกระทบ  
โดยตรงต่ออาเซียน ซ่ึงบทบาทสำาคัญประการหน่ึงของการเป็นประธาน 
อาเซียนคือ การเป็น “โซ่ข้อกลาง” ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและ 
แสดงท่าทีต่อประชาคมโลก แต่บทเรียนเมื่อ ค.ศ. 2012 เมื่อครั้ง 
กัมพูชาเป็นประธานอาเซียน ก็ทำาให้เห็นแล้วว่าเป็นคร้ังแรกท่ีอาเซียน 
ไม่สามารถออก “แถลงการณ์ร่วม” อันมาจากกรณีข้อพิพาทใน
ทะเลจีนใต้ได้ ดังนั้น “ฟิลิปปินส์ในวาระการเป็นประธานอาเซียน 
ในปี 2017” จะรักษาสถานะ “ความเป็นกลาง” ไว้ได้มากน้อยเพียงใด 
และฟิลิปปินส์จะยึดมั่นหลักการ และค่านิยมของอาเซียนในเรื่อง 
การประสานงาน ฉันทามติ และความร่วมมือ รวมทั้งสร้างอาเซียน 
ให้เป็นแบบอย่างของการรวมกลุ่มในภูมิภาค และมีบทบาทใน 
ระดับโลกได้อย่างท่ีประกาศไว้หรือไม่ จึงเป็นสิ่งท่ีต้องจับตามองกัน
ต่อไป



ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ 
กับการขับเคลื่อนนโยบายตามสัญญา

ฉบับที่ 19/60  (6 - 12 ก.พ.60)

จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2  (มกราคม – มีนาคม 2560)

23

	 เพียง	 3	 สัปดาห์ของการรับตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ	 ประธานาธิบดี	 โดนัล	 ทรัมป์”	 ได้ลงนามในคําสั่ง	 บันทึก	 และ 
ประกาศ	 จํานวนกว่า	 10	 ฉบับ	 ตามนโยบาย	 America	 First	 ที่ได้หาเสียงไว้	 เช่น	 การระงับโอบามาแคร์	 การถอนตัวจาก	 TPP	 
การสร้างร้ัวพรมแดนก้ันสหรัฐฯ	กับเม็กซิโกและคําส่ังห้ามชาวมุสลิมจาก	7	ประเทศเข้าสหรัฐฯ	ท่ีต่อมาถูกระงับโดยศาลรัฐบาลสหรัฐฯ 
ซึ่งเป็นระบบการเมืองสหรัฐฯ	 ที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุล	 (check	 and	 balance)	 ระหว่างกัน	 แสดงให้เห็นว่าประธานาธิบดี
ทรัมป์	 อาจดําเนินต่างๆ	 ได้ไม่ง่ายนักภายในเวลาที่รวดเร็ว	 ในส่วนนโยบายของทรัมป์ที่เกี่ยวข้องกับเอเชียแปซิฟิกนั้น	นอกจาก 
การถอนตัวจาก	TPP	แล้ว	ยังไม่มีนโยบายอ่ืนท่ีมีความชัดเจนอย่างมีนัยสําคัญ	และดูเหมือนว่าอาเซียนและไทยยังไม่อยู่ในความสนใจ 
ของสหรัฐฯ	มากนัก

  หลังจากสาบานตนรับตำาแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ อย่าง
เป็นทางการเม่ือวันท่ี 20 ม.ค.60 ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ได้เดิน
หน้าจัดตั้งคณะรัฐบาลโดยมีรัฐมนตรีที่ผ่านการรับรองจากวุฒิสภา 
และเข้ารับตำาแหน่งอย่างเป็นทางการที่สำาคัญ อาทิ นายไมค์ เพนส์
รองประธานาธิบดี, นายเร็กซ์ ทิลเลอร์สัน รัฐมนตรีกระทรวงการ
ต่างประเทศ, พล.อ. เจมส์ เอ็นแมททิส รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม 
และ นายฌอห์น สไปเซอร์ โฆษกรัฐบาล1 ท่ามกลางการประทวง 
ประปรายในหลายรัฐ และการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการขาดประสบการณ์
ด้านการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัฐบาล อย่างไร
ก็ตาม ประธานาธิบดีทรัมป์ ได้ทยอยดำาเนินการตามสิ่งที่ได้หาเสียงไว้  
โดย 1 เดือนของการทำางาน ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐฯ ออกคำาสั่ง 
ของฝ่ายบริหาร (executive orders) จำานวน 12 ฉบับ และคำาสั่ง
ของประธานาธิบดี (presidential memoranda) อีก 12 ฉบับ ที่
จะสามารถดำาเนินการตามกฎหมายใหม่ผลผูกพันโดยไม่ต้องถาม
ฝ่ายนิติบัญญัติ
America first กับการดำาเนินนโยบายตามสัญญา
  ในห้วงเดือนแรกนโยบายการต่างประเทศและด้านเศรษฐกิจ
ของสหรัฐฯ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบโลกใน 
ภาพรวมทั้งทางตรงและทางอ้อม มีดังนี้
   คำาสั่งลดภาระทางเศรษฐกิจในการคุ้มครองผู้ป่วย 
และกฎหมายประกันสุขภาพราคาไม่แพง (Executive Order  
Minimizing the Economic Burden of the Patient Protection  

and Afford able Care Act Pending Repeal) เพื่อระงับหลัก
ประกันสุขภาพหรือโอบามาแคร์ ซึ่งเป็นนโยบายที่พรรครีพับลิกัน 
เห็นว่าเป็นการแทรกแซงระบบเศรษฐกิจและการบังคับให้ประชาชน
ต้องซื้อประกันด้วยการปรับผู้ท่ีไม่ซื้อนั้น เป็นการละเมิดเสรีภาพ
ส่วนบุคคล ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ที่พรรครีพับลิกันครองเสียง
ข้างมากได้โหวตอนุมัติ 227 ต่อ 198 เสียง ให้เร่ิมกระบวนการยกเลิก 
อย่างไรก็ตาม หลังจากมีคำาสั่งระงับแล้วยังไม่มีความชัดเจนว่าจะนำา
ระบบใดมาใช้2

   คำาส่ังการรักษาความปลอดภัยตามชายแดน (Executive 
Order : Border Security and Immigration Enforcement 
Improvements) โดยจะมีการสร้างรั้วพรมแดนระหว่างสหรัฐฯ 
กับเม็กซิโก เพื่อป้องกันการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายของแรงงาน 
ชาวเม็กซิโก ซึ่งคำาสั่งนี้รวมถึงการว่าจ้างเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง 
เพิ่มอีก 1 หมื่นคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจตราบริเวณ 
พรมแดน ท้ังน้ี พรมแดนมีระยะทางกว่า 3,100 ก.ม. ท่ีใช้งบประมาณ 
ถึง 12-15 พันลานดอลล่าร์สหรัฐฯ ซ่ึงอาจทำาให้เกิดการข้ึนภาษี 20% 
ของสินค้านำาเข้าจากเม็กซิโก จึงต้องผ่านการพิจารณาจากรัฐสภา
ก่อน เนื่องจากเกี่ยวของกับการใช้งบประมาณของรัฐบาลกลาง3

   คำ า สั่ ง ก า รป้ อ งกั นประ เทศจากการ เข้ ามา ใน
สหรัฐอเมริกาของผู้ก่อการร้ายต่างชาติ (Executive Order : 
Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry  
into the United States) โดยได้มีการลงนามคำาสั่งห้าม 



ส่วนที่ 2 
เอกสารวิเคราะหส์ถานการณย์ุทธศาสตรแ์ละความม่ันคง (SSC FOCUS) (ม.ค. – มี.ค.60)
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ชาวมุสลิม 7 ประเทศ ได้แก่ ซีเรีย อิรัก อิหร่าน ซูดาน ลิเบีย โซมาเลีย และ 
เยเมน เข้าสหรัฐฯ 90 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันการก่อการร้าย 
ในสหรัฐฯ ซึ่งคำาสั่งดังกล่าวสร้างความสับสนต่อการปฏิบัติงานในระบบ 
การตรวจคนเข้าเมือง และสร้างความกังวลในประเด็นการแบ่งแยกและ 
กีดกันเชื้อชาติ ซึ่งส่งผลให้ชาวมุสลิมในสหรัฐฯ และหลายประเทศออกมา 
ชุมนุมประท้วง แต่ทั้งนี้ เมื่อวันเสาร์ที่ 4 ก.พ.60 ได้มีการระงับคำาสั่ง 
ดังกล่าวโดยศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ในเมืองซีแอตเติล โดยคำาพิพากษา 
มีผลบังคับใช้ทันทีท่ัวสหรัฐฯ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงข้อจำากัดของการใช้อำานาจ 
ของประธานาธิบดี4 
   บันทึกของประธานาธิบดีในการถอนตัวจากข้อตกลง 
หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก (Presidential  
Memorandum Regarding Withdrawal of the United States from  
the Trans - Pacific Partnership Negotiations and Agreement)  
เป็นการถอนตัวออกจาก TPP ซึ่งการยุติบทบาทนำาสำาคัญโดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทำาให้มีประเทศที่อาจต้อง 
สูญเสียโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจ ได้แก่ สิงคโปร์ เวียดนาม  
และมาเลเซีย ส่วนประเทศที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์มากที่สุดน่าจะเป็น 
จีน ที่จะขึ้นเป็นผู้นำาในเวทีการค้าเอเชียได้อย่างชัดเจนมากขึ้น5 ทั้งนี้  
ไทยและประเทศอาเซียนอื่น ๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วม TPP ถือเป็นโอกาสที่ดี ใน 
การรื้อฟื้นการเจรจาการคาเสรีระหว่าง 2 ประเทศ (US-Thai FTA)
   บันทึกของประธานาธิบดีในการก่อสร้างโครงการท่อนำ้ามัน 
(Presidential Memorandum Regarding Construction of the 
Dakota Access Pipeline) โดยการเปิดไฟเขียวให้โครงการท่อนำ้ามัน 
ที่เชื่อมโยงท่อนั้ามันจากแคนาดาและนอร์ทดาโกตากับโรงกล่ันนำ้ามัน 
บริเวณชายฝั่งของอ่าวสหรัฐฯ ซ่ึงยังเป็นท่ีน่ากังวลในด้านปัญหาด้าน 
สิ่งแวดล้อมและการเจรจากับประชาชนในพื้นที่6

  นอกจากนี้ ได้มีการลงนามทั้งในคำาสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวของอีก เช่น 
การจัดโครงสร้างกองทัพใหม่รวมถึงการพัฒนายุทโธปกรณ์ต่างๆ  
การวางแผนทำาลายกลุ่ม ISIS ในอิรักและซีเรียใน 30 วัน และการจัด 
โครงสร้างองค์กรความมั่นคงใหม่ (National Security Council and 
the Homeland Security Council) รวมถึงการลดอำานาจผู้อำานวยการ 
สภาความมั่นคง7  เป็นต้น ซึ่งคำาสั่งต่างๆ อาจนำามาสู่ความขัดแย้งภายใน  
และอาจทำาให้ประธานาธิบดีทรัมป์ตกที่นั่งลำาบากได้้เช่นกัน

บททิ้งท้าย : เอเชียแปซิฟิกในสายตาของประธานาธิบดีทรัมป์
  ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำาแหน่งท่ามกลางการประท้วง 
ไม่ยอมรับจากประชาชนในหลายมลรัฐ และเกือบหน่ึงเดือนของการ 
ทำางานได้มีการลงนามคำาสั่งของฝ่ายบริหารที่ขัดกับหลักการที่สหรัฐฯ  
ยึดถือและปฏิบัติ และให้ความสำาคัญกับค่านิยมในการกำาหนดนโยบาย 
ต่างประเทศน้อยลงมาก เช่น ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ทำาให้เกิดการ 
แสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยในนโยบายต่าง ๆ มากขึ้น เห็นได้จากกรณี 
ที่ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ออกมาระงับคำาสั่ง Muslim ban หรือ travel  
ban ซึ่งเป็นระบบการเมืองของสหรัฐฯ ที่ต้องมีการตรวจสอบและถ่วงดุล  
(check and balance) แสดงให้เห็นถึงข้อจำากัดของประธานาธิบดี ซึ่ง
ประธานาธิบดีทรัมป์อาจประสบกับเหตุการณ์เช่นนี้อีกบ่อยครั้ง หรือ 
หากสถานการณ์เลวร้ายที่สุด คือ อาจเกิดการถอดถอนประธานาธิบดีได้  
(impeachment)

  สำาหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกถือเป็นพื้นที่ที่สหรัฐฯ ในสมัย 
ประธานาธิบดีโอบามาร์ได้ให้ความสำาคัญทั้งจากนโยบาย Pivot to Asia  
และ Rebalancing แต่ในสมัยประธานาธิบดีทรัมป์ จากมุมมองของ 
นักวิเคราะห์เห็นว่า ในภาพรวมเอเชียแปซิฟิกรวมทั้งอาเซียนและไทย 
ยังไม่เป็นพื้นที่ที่อยู่ ในเรดาร์หรือได้รับความสนใจมากนัก แต่เอเชีย 
และอาเซียนมีทิศทางเศรษฐกิจที่ดีและสามารถขยายตัวได้อีก จึงยังเป็น 
ที่ดึงดูดของกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอื่น ๆ อย่างไรก็ดี การที่ 
ประธานาธิบดีทรัมป์ถอนตัวจาก TPP ไม่ได้หมายความถึงการละทิ้งเอเชีย  
แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงการเจรจาตกลงทางการค้าไปในรูปแบบ 
ทวิภาคีหรือ one on one trade deal มากขึ้น8 ซึ่งไทยอาจได้โอกาส 
รื้อความสัมพันธ์ US -Thai FTA ในส่วนของการให้ความสำาคัญต่อ 
อาเซียนนั้น สิ่งที่น่าจับตาต่อไป คือ การประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือน  
พ.ย.60 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะให้ความสำาคัญ 
และเข้าร่วมด้วยตนเองหรือไม่
  นอกจากนี้ จากการที่สหรัฐฯ หันไปใหความสำาคัญกับกิจการ 
ภายในประเทศ จึงอาจไม่มุ่งเน้นเรื่องประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน 
มากนัก ซ่ึงคาดว่าสหรัฐฯ จะไม่เข้ามาแทรกแซงกิจการภายในประเทศ 
ของไทย ในขณะที่สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของไทยมีแนวโน้มดีขึ้น 
รวมถึงการเมืองภายในประเทศที่กำาลังดำาเนินการได้ตาม roadmap  
ที่วางไว้ ซึ่งนายกลิน ที. เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำาประเทศไทย 
เน้นยำ้าว่าความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ จะดำาเนินไปอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งด้านสาธารณสุข การทหารและความมั่นคง ฯลฯ และเพิ่งมีการเปิด 
ศูนย์ช่วยเหลือเด็กแห่งประเทศไทยที่พัทยา ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง 
คณะทำางานปราบปรามอาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ตที่เก่ียวของกับเด็ก 
และเยาวชน โดยการสนับสนุนของสำานักงานสอบสวนกลางสหรัฐ (FBI) 
และหน่วยสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐ ทั้งนี้ ไทยกับ 
สหรัฐฯ จะสามารถรักษาสถานะพันธมิตรและหุ่นส่วนด้านความมั่นคงไว้ได ้
ซึ่งอาเซียนและไทยควรหาแนวทางกระชับความร่วมมือกับสหรัฐฯ  
ในด้านความม่ันคงให้มากขึ้น เช่น การต่อต้านลัทธินิยมความรุนแรง 
อันเป็นสถานการณ์ความมั่นคงร่วมกัน การฝึกร่วม/ผสม โดยใช้ช่องทาง 
การฝึกคอบร้าโกลด์ 2017 ที่มีขึ้นระหว่างวันที่ 14 -24 ก.พ.60 อันเป็น 
แนวทางสำาหรับการขยายความมือด้านความมั่นคงให้แน่นแฟ้นต่อไป...

อ้างอิง 
1) https://www.nytimes.com/interactive/2016/us/politics/donald-trum 
 padministration.html
2) http ://www.manager .co . th/Da i ly/V iewNews.aspx?NewsID 
 =9600000004921
3) http://www.bbc.com/news/world-us-canada-37243269
4) http://edition.cnn.com/2017/02/04/politics/donald-trump-travel- 
 ban/index.html?sr=fbCNN020417cs/donald-trump-travel-ban/index. 
 html0830PMStoryLink&linkId=34134060
5) จุดสมดุลของไทยท่ามกลางบทบาทสองมหาอำานาจ. เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ 
 ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 16/60 (16 - 22 ม.ค.60)
6) https://motherboard.vice.com/en_us/article/dakota-access-pipeline- 
 is-backon-skipping-environmental-review
7) https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions
8) President Donald J. Trump: Meanings and Consequences for Southeast 
 Asia and Thailand, การสัมมนา A “Dream Thailand” Public forum series,  
 ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 3 ก.พ.60



11 ม.ค.60 
พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.ศศย.สปท. เป็น
ประธานในการประชุมเตรียมการคณะอนุกรรมการ 
พิจารณาบูรณาการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ณ ห้องประชุม 
ศศย.สปท.

11 ม.ค.60 
พ.อ. กิตติ คงสมบัติ รอง ผอ.ศศย.สปท.(1) เป็นผู้แทน ศศย.ฯ ร่วมการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการงานด้านการศึกษาและวิจัยพัฒนาของกองทัพไทย  
ครั้งท่ี 1/60” กับผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานด้านการศึกษาของกองทัพ  
จาก สปท., ยศ.เหล่าทัพ ณ ห้องเรียนบัณฑิตวิทยาลัย 1 สปท.

ผลการปฏิบัติงานสําคัญของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์

1. กิจกรรมการประชุม/สัมมนา/Workshop 

ส่วนที่ 3 
การปฏิบัติงานสําคัญของศูนยศ์ึกษายุทธศาสตร ์ (ม.ค. - มี.ค.60)
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12 ม.ค.60 

พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.ศศย. 

สปท. เป็นประธานในการประชุมเตรียมการ  

“คณะอนุกรรมการพิจารณาบูรณาการ  

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อสร้าง 

ความสามัคคีปรองดอง ณ ห้องประชุม 

ศศย.สปท.

15 ก.พ.60 

พ.อ. กิตติ คงสมบัติ รอง ผอ.ศศย.สปท.(1)  

ผู้แทน ผอ.ศศย.สปท. เป็นประธานในการประชุม 

สนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/60 ในเรื่อง  

“การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง 

กับประเทศมหาอำ านาจของกองทัพไทย 

ในทศวรรษหน้า” ณ ห้องประชุม ศศย.สปท.

ส่วนที่ 3 
การปฏิบัติงานสำาคัญของศูนยศ์ึกษายุทธศาสตร ์ (ม.ค. – มี.ค.60)
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20 ก.พ.60 

พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.ศศย. 

สปท. ประธานในการจัดการอบรม กพร.ฯ  

ณ ห้องประชุม ศศย.สปท.

22 ก.พ.60

ศศย.สปท. จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 

ศูนย์อาเซียนศึกษา สถาบันวิชาการป้องกัน 

ประเทศ ครั้งที่ 4/2560 เรื่อง “ยุทธศาสตร์ 

บทบาทของจีนผ่านโครงการ The Belt and  

Road Intiative : ผลกระทบต่อไทย” ณ โรงแรม 

เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา 

จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2  (มกราคม – มีนาคม 2560)
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16 มี.ค.60 
ศศย.สปท. จัดประชุมเครือข่ายนักยุทธศาสตร์ ประจำาปีงบประมาณ 2560 
เรื่อง “แนวทางการจัดทำาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์” ณ ห้องเรียนบัณฑิต
วิทยาลัย 1 สปท.

14 มี.ค.60 
พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.ศศย.สปท. ประธานในการประชุม 
ทางวิชาการ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 เรื่อง “ภาพอนาคต 
ทางยุทธศาสตร์ต่อทิศทางความมั่นคงของไทยในอีก 2 ทศวรรษข้างหน้า”  
ณ ห้องศรีวรา เอ ชั้น 2 โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ

28

ส่วนที่ 3 
การปฏิบัติงานสำาคัญของศูนยศ์ึกษายุทธศาสตร ์ (ม.ค. – มี.ค.60)



15 ก.พ.60 
พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.ศศย.สปท. ให้การต้อนรับ นาย ดั่ง ดินห์ กุย  
รมต.ช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
พร้อมคณะ ที่เข้าพบหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ ประเด็นพัฒนาการ 
สถานการณ์ภายในภูมิภาค และระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุม ศศย.สปท

26 ม.ค.60 
พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.ศศย.สปท. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนักวิจัย  
ศศย.สปท. ให้การต้อนรับ Mr. Yusuke ARAI ผอ. กองนโยบายความมั่นคง สำานัก 
นโยบายต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคำานับ ผอ.ศศย.สปท.  
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อเรื่องนโยบายความมั่นคงของญี่ปุ่น ณ ห้องรับรอง ศศย.สปท. 

2. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในประเทศ

จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2  (มกราคม – มีนาคม 2560)
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7 ก.พ.60 
พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.ศศย.สปท. ร่วมเป็นวิทยากร 
บรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงฯ ในหัวข้อ 
การดำาเนินความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน” ณ 
อาคารศูนย์สันติภาพ จอมทัพไทย 60 ปี ศสภ.ยก.ทหาร บก.ทท. 

4. กิจกรรมอื่น ๆ

28 มี.ค.60 
พ.อ. กิตติ คงสมบัติ รอง ผอ.ศศย.สปท.(1) ผู้แทน ผอ.ศศย.สปท. และ คณะร่วมการประชุมประจำาป ี
เครือข่ายสถาบันวิชาการด้านความมั่นคงแห่งอาเซียน ครั้งท่ี 10 (10th Network of ASEAN  
Defence and Security Institution Annual Meeting) ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

3. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ

30

ส่วนที่ 3 
การปฏิบัติงานสำาคัญของศูนยศ์ึกษายุทธศาสตร ์ (ม.ค. – มี.ค.60)



7 ก.พ.60 

พ.อ. อรรคเดช ประทีปอุษานนท์ รอง ผอ.ศศย.สปท.(2) เป็นวิทยากร 

บรรยายเรื่อง “กองทัพไทยกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” ณ ห้องประชุม 

3 ขว.ทหาร ชั้น 2 อาคาร 3 กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ

29 มี.ค.60 

พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.ศศย.สปท. ให้การต้อนรับ รอง ผชท. 

รัสเซีย ประจำากรุงเทพมหานคร ที่มาเข้าพบและพูดคุยเรื่องการเตรียมการ

ต้อนรับคณะของรัสเซียที่จะมาเยือน ณ ห้องรับรอง ศศย.สปท.

จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2  (มกราคม – มีนาคม 2560)
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