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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 (เม.ย. - มิ.ย.60)                                                                                                                                หน้า
 สถานการณ์ความมั่นคงภายในประเทศ
 1. รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานรัฐธรรมนูญ ฉบับ 20                                    4
 2. คณะรัฐมนตรีอนุมัติจัดซื้อเรือดำานำ้าจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 4
 3. เหตุระเบิด ห้างบิ๊กซี จ.ปัตตานี 5
 4. การประชุม World Economic Forum on ASEAN 2017 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา  5
 5. เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2560 6
 6. เหตุระเบิดที่ รพ.พระมงกุฎเกล้า 6
 7. หัวหน้า คสช. ใช้ ม.44 อนุมัติการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ - นครราชสีมา 7
 8. ผบ.ทสส. ให้การต้อนรับ พล.ท.มิน หน่อง ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค เมียนมา - ไทย ในการเยือนไทยอย่างเป็นทางการ 7
 9. TIP Report 2017 สหรัฐฯ จัดอันดับไทยอยู่ใน เทียร์ 2  8
 สถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศ
 1. เหตุวินาศกรรมรถไฟใต้ดิน นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก รัสเซีย 8
 2. สหรัฐฯ ยิงยิงขีปนาวุธโทมาฮอว์ก ถล่มฐานทัพในซีเรีย 9
 3. สหรัฐฯ ใช้ระเบิดใหญ่สุด “มารดาแห่งระเบิดทั้งมวล” ถล่ม IS ในอัฟกานิสถาน 9
 4. เกาหลีเหนือจัดพิธีสวนสนามท่ามกล่างความตรึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี 10
 5. เกาหลีใต้และสหรัฐฯ จัดการซ้อมรบร่วมประจำาปีภายใต้ชื่อรหัส Max Thunder 10
 6. อินเดียทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีป อัคนี 5 10
 7. การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 30 11
 8. จีนประสบผลสำาเร็จในการทดสอบเครื่องบินโดยสารลำาแรกที่ประกอบและผลิตในจีน 11
 9. ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส 12
 10. ประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้เข้าพิธีสาบานตนรับตำาแหน่ง 12
 11. เหตุระเบิดที่อาคารแมนเชสเตอร์อะรีนา เมืองแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร 12
 12. เหตุจลาจลใน เมืองมาราวี เกาะมินดาเนา ฟิลิปปินส์ 13
 13. การประชุมปางโหลงแห่งศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 2 ณ กรุงเนปีดอ ประเทศพม่า 13
 14. สหรัฐอเมริกาประกาศถอนตัวจากข้อตกลงป้องกันโลกร้อนปารีสครั้งที่ 21 14
 15. 5 ชาติอาหรับประกาศตัดความสัมพันธ์กับกาตาร์ 14

ส่วนที่ 2 บทความพิเศษ : เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study)
 1. แนวทางการพัฒนากองทัพไทยด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ์ 16
 2. แนวทางการพัฒนาศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพไทย 20

ส่วนที่ 3 การปฏิบัติงานสำาคัญของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ (เม.ย. - มิ.ย.60)
 1. กิจกรรมการประชุม/สัมมนา/Workshop
  - ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดการประชุมทางวิชาการนานาชาติด้านความมั่นคงแห่งอาเซียน NADI  24
   เรื่อง “การต่อต้านลัทธินิยมความรุนแรง : โดยบูรณาการความร่วมมือภายในอาเซียน” ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา  
 2. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในประเทศ
  - ผอ.ศศย.สปท., รอง ผอ.ศศย.สปท. พร้อมคณะ หน.นขต.ศศย.สปท. ให้การต้อนรับ คณะ U.S - China Economic AND Security Review Commission  24
   ที่มาเยือน และพร้อมกันนี้ทางคณะได้แลกเปลี่ยนแสดงข้อคิดเห็นทางวิชาการ กับ ศศย.สปท. ณ ห้องประชุม ศศย.สปท.  
  - ผอ.กศย.ศศย.สปท. และคณะนักวิจัย เดินทางไปพื้นที่กองทัพภาคที่ 4  เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป  25
   ในประเด็น “ยุทธศาสตร์และการพัฒนาขีดความสามารถกำาลังทางบก” ณ ค่ายวชิราวุธ จ.นครศรีธรรมราช   
  - ผอ.กศย.ศศย.สปท. และคณะนักวิจัย เข้าพื้นที่ กองบิน 7 ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ภาคใต้ รวบรวมข้อมูล เพื่อสนับสนุนการทำาเอกสารศึกษาเฉพาะกรณี  25
   โดยฟังการบรรยายสรุป ในประเด็น “ยุทธศาสตร์และการพัฒนาขีดความสามารถกำาลังทางอากาศ” และ เยี่ยมชมอากาศยาน และอาคารปฏิบัติการร่วม ณ กองบิน 7  
   จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมกับให้ข้อมูลด้านความมั่นคงและภัยคุกคามทางอากาศ และขีดความสามารถกำาลังทางอากาศ  
  - ผอ.กศย.ศศย.สปท. และคณะนักวิจัย เดินทางไปยัง ทัพเรือภาคที่ 2  25
   เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปในประเด็น “ยุทธศาสตร์และการพัฒนาขีดความสามารถกำาลังทางเรือ” ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 และฐานทัพเรือสงขลา  
 3. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
  - รอง ผอ.ศศย.สปท.(1) และคณะ ได้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสถาบันวิชาการด้านยุทธศาสตร์ และความมั่นคงแห่งอาเซียน ในโอกาสครบรอบ 10 ปี ณ ประเทศสิงคโปร ์ 26
  - ผอ.ศศย.สปท. พร้อมคณะฯ เดินทางแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ School of Asian and African Studies,Beijing Foreign Studies University ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 26
  - ผอ.ศศย.สปท. พร้อมคณะฯ เดินทางแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ สถาบัน China Institute of International Studies (CIIS) สาธารณรัฐประชาชนจีน  27
  - ผอ.ศศย.สปท. พร้อมคณะฯ เดินทางแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ China Institute for International Strategic Studies (CIISS) สาธารณรัฐประชาชนจีน  27
  - ผอ.ศศย.สปท. พร้อมคณะฯ เดินทางแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ China Institutes of Contemporary International Relations (CICIR) สาธารณรัฐประชาชนจีน  28
  - ผอ.ศศย.สปท. พร้อมคณะฯ ได้เดินทางแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ Center for American Studies, Institute of International Studies, Fudan University  28  
   สาธารณรัฐประชาชนจีน   
  - ผอ.ศศย.สปท. พร้อมคณะฯ เดินทางแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ Shanghai Institutes for international Studies (SIIS) สาธารณรัฐประชาชนจีน  29
  - ผอ.ศศย.สปท. พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมชม Shanghai Wusongkou International Cruise Terminal Development สาธารณรัฐประชาชนจีน  29
 4. กิจกรรมอื่น ๆ
  - ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องประเทศ กระทำาพิธีสักการะไหว้เคารพบูชาพระ, ศาลท่านท้าวฯ และทำาบุญถวายภัตตาหารเพลพระ  30
   เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 38  
  - กำาลังพล ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ร่วมพิธีตักบาตรเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล  30
   แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และฟังบรรยายธรรม ณ อาคารพฤกษชาติพระทรงชัย สปท. (แหล่งชุมนุมฯ)  
  - ผอ.ศศย.สปท. พร้อมด้วย รอง ผอ.ศศย.สปท.(1), รอง ผอ.ศศย.สปท.(2) และกำาลังพล ศศย.สปท. ร่วมพัฒนา ปลูกต้นไม้ เก็บกวาดขยะเศษกิ่งไม้ใบไม้  31
   ตัดแต่งต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ยบำารุงต้นไม้ ศศย.สปท. “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ศศย.สปท. ประจำาปี 2560” ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำาปีของชาติ พ.ศ. 2560  
  - ผอ.ศศย.สปท. พร้อมคณะร่วมงานพิธีวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 54 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  31
  - รอง ผอ.ศศย.สปท.(2) ร่วมงานพิธีทำาบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย ครบรอบ 47 ปี ณ สจว.สปท.  31



4

สถานการณ์
ความมั่นคงภายในประเทศ

ส่วนที่ 1 
สถานการณค์วามม่ันคงที่สําคัญ (เม.ย. - มิ.ย.60)

1. รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานรัฐธรรมนูญ ฉบับ 20
  เมื่อ 6 เม.ย.60 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  
พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ลง 1 เม.ย.60 ซึ่งการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแต่ละฉบับจะมีพระราชพิธ ี
หรือไม่แล้วแต่จะทรงพระกรุณา โดยพิธีพระราชรัฐธรรมนูญมีขึ้นครั้งแรกในวันที่ 10 ธันวาคม 2475 ซึ่งมีพระราชพิธีมาแล้ว 4 ครั้ง ภายหลัง
พระราชพิธีครั้งสุดท้ายในปี 2511 ก็ไม่ได้มีพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญกว่า 40 ปี
  ภายหลังพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ 
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้แถลงว่า รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ ถือเป็นฉบับที่ 20 ในประวัติการเมือง 85 ปีของไทย และ 
เป็นรัฐธรรมนูญที่ได้รับความเห็นชอบ 
ในการออกเสียงประชามติถึง 16 ล้าน 
เสียงเศษ คิดเป็นร้อยละ 61.35 จาก 
จำานวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียงประมาณ  
30 ล้านคน หรือร้อยละ 60 ของผู้มีสิทธ ิ
ทั้งหมด

2. คณะรัฐมนตรีอนุมัติจัดซื้อเรือดำานำ้าจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
  เม่ือ 18 เม.ย.60 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ผ่านความเห็นชอบ 
โครงการจัดซื้อเรือดำานำ้าหยวนคลาส เอส 26 ที ( Yuan Class S26T) 
จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำานวน 3 ลำา วงเงิน 36,000 
ล้านบาท แต่ในเบื้องต้นจะนำาเข้ามาก่อน 1 ลำา โดยการจัดซื้อครั้งนี ้
มีบริษัทจากหลายประเทศเข้ามาเสนอ แต่เม่ือพิจารณาถึงความคุ้มค่า 
และราคาที่เหมาะสมแล้ว เรือดำานำาของจีนคุ้มค่ามากที่สุดในจำานวน
หลายประเทศที่เสนอเข้ามา ซึ่งคุณสมบัติของเรือดำานำ้าชั้นหยวน
แบบเอส 26 ที มีระวางขับนำ้า 2,600 ตัน เครื่องยนต์มีความเงียบ 
เพราะใช้เครื่องแบบสเตอร์ลิง มีความสามารถพรางตัวจากเรือดำานำ้า
อื่นท่ัวไป มีระบบจรวดต่อต้านเรือผิวนำ้าที่มีความทันสมัยท่ีสุด ซึ่ง 
หยวนคลาส เอส 26 ที เป็นเทคโนโลยีการต่อเรือจากเรือดำานำ้าชั้นกิโล 
ของรัสเซีย เป็นเรือดำานำ้าดีเซล และมีระบบ AIP ที่ไม่ต้องขึ้นมาบน
ผิวนำ้าเพื่อชาร์จไฟฟ้า โดยเว็บไซต์ globalfirepower.com ซึ่งเป็น 
เว็บไซต์จัดอันดับกองทัพท่ีมีอิทธิพลท่ีสุดในโลก จำานวน 126 ประเทศ 
โดยพิจารณาจาก 50 ปัจจัย ทั้งด้านการเงิน เทคโนโลยี ทรัพยากร 
และภูมิศาสตร์ ทั้งยังจัดอันดับแบบลงรายละเอียด ทั้งกองทัพบก 
อากาศ นำ้า งบประมาณ กองกำาลังคน และอื่นๆ ที่มีส่วนทำาให้กองทัพ 
ในประเทศนั้นๆ มีศักยภาพ โดยในปี 2557 ไทยอยู่อันดับที่ 24  
มีรถถังจำานวน 740 คัน อากาศยาน 543 ลำา งบประมาณด้าน 
การทหาร 5,390,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนในปี พ.ศ.2558  
อยู่ในอันดับที่ 20 มีงบประมาณด้านการทหารเท่าเดิม มีรถถัง 

จำานวน 722 คัน อากาศยาน 573 ลำา แต่ถ้าหากดูเฉพาะกองกำาลัง
ทางนำ้า โดยเฉพาะเรือดำานำ้า ข้อมูลจาก globalfirepower จัดอันดับ 
10 ประเทศ ที่มีเรือดำานำ้ามากที่สุด ได้แก่ 1. สหรัฐอเมริกา มีเรือดำานำ้า 
72 ลำา 2. เกาหลีเหนือ มีเรือดำานำ้า 70 ลำา 3. จีน มีเรือดำานำ้า 67 ลำา 
4. รัสเซีย มีเรือดำานำ้า 55 ลำา 5. อิหร่าน มีเรือดำานำ้า 32 ลำา 6. ญี่ปุ่น 
มีเรือดำานำ้า 16 ลำา 7. อินเดีย มีเรือดำานำ้า 15 ลำา 8. เกาหลีใต้ ม ี
เรือดำานำ้า 13 ลำา 9. ตุรกี มีเรือดำานำ้า 13 ลำา 10. โคลัมเบีย ม ี
เรอืดำานำา้ 11 ลำา โดยประเทศไทยติดอันดับที่ 47 ซึ่งข้อมูลระบุ 
ว่าไทยมีเรือดำานำ้า 0 ลำา ซึ่งถ้าหากประเทศไทยมีเรือดำานำ้าตามท่ี 
กระทรวงกลาโหม มีนโยบายจะจัดซ้ือจำานวน 3 ลำา ไทยจะขยับอันดับ 
ประเทศครอบครองเรือดำานำ้าเทียบเท่ากับ เวียดนาม แอฟริกาใต้  
อาร์เจนติน่า และสเปนที่มีเรือดำานำ้าประเทศละ 3 ลำา โดยไทยจะ 
แซงหน้าเพื่อนบ้านอินโดนีเซีย และมาเลเซียซึ่งมีประเทศละ 2 ลำา 
ส่วนสิงคโปร์มีเรือดำานำ้า 6 ลำา อยู่อันดับที่ 15



4. การประชุม World Economic Forum on ASEAN 2017 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
  เมื่อ 10 - 12 พ.ค.60 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เข้าร่วมการ

ประชุม World Economic Forum on ASEAN ณ กรุงพนมเปญ 

ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งมี สมเด็จเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรี

กัมพูชา เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วยนายรอดริโก 

ดูเตอร์เต ประธานาธิบดีสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ นายทองลุน สีสุลิด 

นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ

นายเหวียน เติ๊น สุง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

ได้ร่วมอภิปราย ในหัวข้อ 50 Years Young โดย World Economic 

Forum (WEF) เป็นเวทีหารือที่มีความสำาคัญระดับโลก ซึ่งมีการ

ประชุมระดับต่างๆ ตั้งแต่การประชุมประจำาปีระดับผู้นำา (Annual 

Meeting) จนถึงการประชุมระดับภูมิภาค (Regional Meetings) 

เพื่อหารือในหัวข้อที่มีความสำาคัญในปัจจุบัน รวมทั้งเสนอแนะ 

ทิศทางการกำาหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาระหว่างประเทศ 

ผ่านเครือข่ายผู้นำาภาคการเมือง ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน 

และในการประชุม WEF on ASEAN ครั้งนี้ไทยได้มีโอกาสเข้าร่วม 

หารือแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกับรัฐมนตรีอาเซียน และผู้บริหาร

ระดับสูงจากบริษัทชั้นนำาของโลก ใน 3 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย 

หัวข้อแรก “Towards a Regional Digital Single Market” 

การประชุมระดมสมองเพ่ือหารือการลดอุปสรรคต่างๆ เพ่ือพัฒนา

ภูมิภาคไปสู่ความเป็นตลาดดิจิทัลแบบหนึ่งเดียว หัวข้อที่สอง 

“Building Digital Intelligence” เป็นการอภิปรายร่วมกันจาก 

ผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาในประเด็นการพัฒนาความฉลาด

ในยุคดิจิทัล (Digital Intelligence) สำาหรับเด็กและเยาวชนที่ต้อง 

พบภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงการพัฒนาเด็กและเยาวชน

เหล่านี้ ให้เป็นคนคุณภาพในยุคดิจิทัล เพื่อสร้างความเจริญเติบโต 

ทางเศรษฐกิจและสังคม และหัวข้อท่ีสาม “ASEAN in the Fourth 

Industrial Revolution” เป็นการจัดรายการโทรทัศน์และถ่ายทอดสด 

ทางเว็บไซต์ โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับประเทศและผู้เชี่ยวชาญ

ด้านดิจิทัล ในการพัฒนาประเทศอาเซียนท่ีมีความเหลื่อมลำ้าทาง

เศรษฐกิจ

3. เหตุระเบิด ห้างบิ๊กซี จ.ปัตตานี
  เม่ือ 9 พ.ค.60 เกิดเหตุระเบิดบริเวณห้างบ๊ิกซี  ต.รูสะมิแล 

อ.เมือง จ.ปัตตานี เป็นเหตุคาร์บอมบ์ เกิดระเบิดข้ึนอย่างรุนแรง 2 คร้ัง 

ทำาให้ผู้คนแตกตื่นวิ่งหนีเอาตัวรอด โดยระเบิดมาจากลานจอดรถ

บริเวณป้อมจุดเข้า - ออก แรงระเบิดได้ทำาให้พ้ืนท่ีภายในห้างบางส่วน

เกิดเพลิงไหม้ ได้รับความเสียหายข้าวของแตกกระจาย ซ่ึงมีผู้บาดเจ็บ 

มากกว่า 60 คน หลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าท่ีชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด 

และชุดพิสูจน์หลักฐานทำาการตรวจสอบและเก็บวัตถุพยานหลักฐาน 

เพ่ือเป็นข้อมูลในการดำาเนินการต่อไป สำาหรับการให้ความช่วยเหลือ

ด้านทรัพย์สินท่ีได้รับความเสียหายทางศูนย์ปฏิบัติการให้ความช่วย

เหลือเยียวยาปัตตานี ตั้งจุดสำารวจลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบ 

จากเหตุการณ์กรณีทรัพย์สินเสียหายเพื่อดำาเนินการช่วยเหลือ 

ในขั้นต่อไป

   ที่มา : http://www.bbc.com/thai/thailand-39856194
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5. เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2560 
  เม่ือ 15 พ.ค.60  สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ แถลงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศ (GDP) 

ในไตรมาสแรกของปี 2560  ขยายตัวร้อยละ 3.3 ปรับตัวดีขึ้นจาก 

การขยายตัวร้อยละ 3.0 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยเป็นการขยายตัว 

ที่นำาโดยภาคเศรษฐกิจเอกชน และกระจายตัวเป็นวงกว้างมากขึ้น 

และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรก 

ของปี 2560 ขยายตัวจากไตรมาสที่สี่ของปี 2559 ร้อยละ 1.3  

ด้านการใช้จ่าย มีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวเร่งขึ้นของการ 

ใช้จ่ายภาคครัวเรือน การส่งออกสินค้าและบริการ และการขยายตัว 

ต่อเน่ืองของการลงทุนรวม ในขณะท่ีการใช้จ่ายของรัฐบาลชะลอตัวลง 

ในด้านภาคต่างประเทศ การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 56,220 ล้าน

ดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 ด้านการผลิต การผลิตสาขา

เกษตรกรรม สาขาการค้าส่งค้าปลีก สาขาขนส่งและคมนาคม  

และสาขาโรงแรมและภัตตาคารขยายตัวเร่งขึ้น ในขณะที่สาขา

อุตสาหกรรม และสาขาก่อสร้างชะลอตัว โดยสาขาเกษตรกรรม

ขยายตัวสูงร้อยละ 7.7 เร่งข้ึนจากการขยายตัวร้อยละ 3.0 ในไตรมาส 

ก่อนหน้า และเป็นการขยายตัวสูงสุด ในรอบ 20 ไตรมาส (นับต้ังแต่ 

ไตรมาสที่สองของปี 2555) โดยเสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยู่ใน

เกณฑ์ดี โดยอัตราว่างงานยังอยู่ในระดับตำ่าร้อยละ 1.2 อัตรา 

เงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยร้อยละ 1.3 บัญชีเดินสะพัดเกินดุล 13,319 

ล้านดอลลาร์ สรอ. (468,147 ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 12.3  

ของ GDP เงินทุนสำารองระหว่างประเทศ ณ ส้ินเดือนมีนาคม 2560 

อยู่ที่ 180.9 พันล้านดอลลาร์ สรอ. และหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือน

มีนาคม 2560 มีมูลค่าทั้งสิ้น 6,166.5 พันล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

40.7 ของ GDP

6. เหตุระเบิดที่ รพ.พระมงกุฎเกล้า
  เมื่อ 22 พ.ค.60 ได้เกิดระเบิดขึ้นที่ รพ.พระมงกุฎเกล้า 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี ชั้น 1 บริเวณห้องรับรองข้าราชการ

บำานาญ ห้องตรวจโรคนายทหารชั้นยศนายพล และที่ช่องจ่ายยา 

ช่องการเงิน ส่งผลให้กระจกบริเวณดังกล่าวแตกกระจายหลายบาน 

ทำาให้ผู้ท่ีเข้ามาใช้บริการรักษาโรค โดนเศษกระจกท่ีแตกกระจาย

ได้รับบาดเจ็บจำานวนนับสิบคน โดยเบ้ืองต้นว่าคาดว่าเหตุระเบิด

น่าจะมาจากช่องแอร์ที่ใช้งานมานาน ประกอบกับมีท่อแก๊ส ท่อ

สายไฟจำานวนมาก และในช่วงนี้มีความร้อนจากอากาศที่อบอ้าว 

อาจทำาให้เกิดแรงเสียดทานจึงระเบิดข้ึนมาได้ อย่างไรก็ตามภายหลัง 

เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ดำาเนินการสืบสวนจนสามารถรู้ข้อเท็จจริงว่า 

เป็นการลอบวางระเบิด จนนำาไปสู้การจับกุม นายนายวัฒนา ภุมเรศ 

อายุ 62 ปี อดีตวิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(กฟผ.) ซึ่งในเบ้ืองต้นนายวัฒนายอมรับว่าก่อเหตุเพียงคนเดียว

เท่านั้น
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7. หัวหน้า คสช. ใช้ ม.44 อนุมัติการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ - นครราชสีมา

8. ผบ.ทสส. ให้การต้อนรับ พล.ท.มิน หน่อง ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค เมียนมา - ไทย 
 ในการเยือนไทยอย่างเป็นทางการ

ดำาเนินการ และด้วยเหตุท่ีการดำาเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงนี้
เป็นการดำาเนินการในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล ซึ่งโดยสภาพของ
ข้อเท็จจริงย่อมจำาเป็นต้องยกเว้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบบางเร่ือง 
ในขณะท่ีจะต้องดำาเนินการด้วยความรอบคอบรัดกุม โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ และสามารถเร่งรัดการดำาเนินโครงการให้แล้วเสร็จ
ได้โดยเร็ว จึงจำาเป็นต้องกำาหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์วิธีการไว้ 
เป็นกรณีพิเศษ ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้ใช้บริการ รวมท้ังเป็นการรักษา
ประโยชน์ของรัฐ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิรูประบบคมนาคม
ของประเทศนำาไปสู่การพัฒนาโครงข่ายรถไฟความเร็วสูง ซ่ึงเป็น 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมเพ่ือเช่ือมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
ยกระดับศักยภาพการแข่งขัน และลดความเหล่ือมลำา้ตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ

  เมื่อ 15 มิ.ย.60 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ คำาสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 30/2560 ลงนามโดย 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช. เรื่อง มาตรการเร่งรัดและ
เพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วง
กรุงเทพ – นครราชสีมา มีรายละเอียดระบุว่า โดยที่มีความจำาเป็น
ต้องพัฒนาระบบคมนาคมให้ก้าวหน้า ทันสมัย และสอดคล้องกับ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ของประเทศ โดยเฉพาะการ
ขนส่งทางราง ซ่ึงรวมถึงโครงการรถไฟความเร็วสูง ตามบันทึก 
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟของประเทศไทยในกรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย  
พ.ศ.2558 - 2565 แต่การดำาเนินการดังกล่าวยังมีปัญหาและ 
อุปสรรคหลายประการ โดยเฉพาะข้อจำากัดตามกฎหมาย ซึ่งมี 
ผลกระทบต่อการขับเคลื่อนโครงการและกรอบระยะเวลาการ

  เมื่อ 23 มิ.ย.60 พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ในฐานะประธานคณะกรรมการระดับสูง 
ไทย - เมียนมา ให้การต้อนรับ พล.ท.มิน หน่อง ผู้บัญชาการสำานัก
ปฏิบัติการพิเศษที่ 4 ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค 
เมียนมา - ไทย และคณะ ที่เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ
เพ่ือเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย - เมียนมา 
คร้ังท่ี 31 (Regional Border Committee : RBC) โดยการประชุมฯ น้ี 
เป็นกลไกสำาคัญในการขับเคล่ือนและเช่ือมโยงความตกลงในระดับ 
นโยบายของคณะกรรมการระดับสูง ไทย - เมียนมา (High Level 
Committee: HLC) ไปสู่ระดับการปฏิบัติโดยคณะกรรมการชายแดน 

ส่วนท้องถ่ิน ไทย - เมียนมา (Township Border Committee: TBC) 
ในการร่วมกันรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน รวมทั้ง
ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้พื้นท่ีชายแดน
ให้มีเสถียรภาพและเกิดความม่ันคงอย่างย่ังยืน การเดินทางมาเยือน 
ของประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค เมียนมา - ไทย 
และคณะ ในคร้ังน้ีนับเป็นการยืนยันความสัมพันธ์ท่ีแน่นแฟ้นระหว่าง
กองทัพของท้ังสองประเทศ ตามนโยบายเสริมสร้างความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศของกระทรวงกลาโหม อันจะนำาไป
สู่ความสงบสุขและความมั่นคงในพื้นท่ีชายแดนร่วมกันของทั้งสอง
ประเทศอย่างยั่งยืน

  ที่มา : https://www.dailynews.co.th/politics/581511 7
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9. TIP Report 2017 สหรัฐฯ จัดอันดับไทยอยู่ใน เทียร์ 2 
ซ่ึงก่อนหน้าน้ี ไทยเคยถูกจัดอยู่ท่ีระดับ 

เทียร์ 3 เป็นเวลา 2 ปี ติดต่อกัน คือ

ในปี 2557 และปี 2558 ขยับดีขึ้น

ในปี 2559 คือ เทียร์ 2 ทั้งนี้ รายงาน 

ดังกล่าวได้ประเมินความพยายามของ

รัฐบาลทั่วโลกจำานวน 188 ประเทศ 

ในการจัดการกับการค้าทาสยุคใหม่ 

โดยรายงานได้จัดอันดับการแก้ไขปัญหา 

การค้ามนุษย์ของประเทศต่างๆ เป็น 4 

ระดับ คือ เทียร์ 1 ประเทศได้มาตรฐาน 

ขั้นตำ่าของสหรัฐฯ เทียร์ 2 ประเทศที่มี

ความที่มีความพยายามอย่างเห็นได้ชัด

ท่ีจะพัฒนาให้ถึงระดับมาตรฐาน  เทียร์ 2 

ที่ต้องจับตามอง เฝ้าระวัง ซึ่งประเทศ 

ท่ีควรได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ และ 

เทียร์ 3 ประเทศท่ีไม่ก้าวหน้าตามมาตรฐาน 

ขั้นตำ่าของสหรัฐฯ และไม่พยายามอย่าง

เห็นได้ชัด

  เมื่อ 27 มิ.ย.60 นายเร็กซ์ ทิลเลอร์สัน รมว.ต่างประเทศ สหรัฐฯ ได้ประกาศรายงาน 

ปี 2560 โดยสหรัฐฯ อันดับให้ไทยอยู่ในระดับ เทียร์ 2 ที่ต้องจับตามอง เช่นเดียวกับปี 2559 

และได้ปรับลดอันดับของจีนสู่ระดับ เทียร์ 3 ซึ่งเป็นระดับเดียวกับ อิหร่าน เกาหลีเหนือ ซีเรีย 

และเมียนมา ซ่ึงการคงอันดับไทยให้อยู่ใน เทียร์ 2 ท่ีต้องจับตามอง รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ  

ให้เหตุผลว่าแม้ไทยไม่ได้ทำาตามมาตรฐานขั้นตำ่าในการปราบปรามค้ามนุษย์ แต่แสดงความ

พยายามด้วยการปราบปราม และยึดทรัพย์ จากบรรดาผู้ค้ามนุษย์ รวมมูลค่า 784 ล้านบาท

ทั้งยังมีการดำาเนินคดีกับเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้แรงงานในภาคประมงมากขึ้น 

พร้อมยืดระยะเวลาให้เหยื่อ และพยานชาวต่างชาติในคดีค้ามนุษย์ ได้พำานักอยู่ในประเทศ 

นานข้ึน แต่อย่างไรก็ดีสหรัฐฯ ยังเห็นว่ารัฐบาลไทยไม่ได้แสดงความพยายามเพ่ิมมากข้ึน เม่ือ 

เทียบกับช่วงท่ีผ่านมา และไม่ได้ดำาเนินคดีอาชญากรรมเก่ียวกับการค้ามนุษย์อย่างแข็งขันมากนัก 

สถานการณ์
ความมั่นคงระหว่างประเทศ
1. เหตุวินาศกรรมรถไฟใต้ดิน นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก รัสเซีย
  เมื่อ 3 เม.ย.60 เกิดเหตุระเบิดในขบวนรถไฟใต้ดิน สถานี 

Sennaya Ploshchad และสถานี Technological Institute  

นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ของรัสเซีย คร่าชีวิตผู้บริสุทธิ์อย่างน้อย  

10 คน บาดเจ็บอีกกว่า 50 คน ในจำานวนนี้มีเด็กรวมอยู่ด้วย 

อย่างน้อย 3 คน โดยเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้มีขึ้นไม่กี่สัปดาห์  

หลังจากหน่วยต่อต้านก่อการร้ายของรัสเซีย เปิดเผยว่าสมาชิก

กลุ่มหัวรุนแรงที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำาลังรัฐอิสลาม หรือไอเอส 

ได้วางแผนท่ีจะก่อเหตุโจมตีในพ้ืนท่ีกรุงมอสโกและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 

ซึ่งทางการจับกุมไปได้ 11 คน เมื่อ ม.ค.60 ที่ผ่านมา จากการ 

สืบสวนพบว่าผู้ต้องสงสัยกลุ่มนี้เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชียกลาง 

และวางแผนที่จะใช้ระเบิดแสวงเครื่องในการลงมือ นอกจากนั้นใน

หลายปีที่ผ่านมา รัสเซียยังตกเป็นเป้าโจมตีของกลุ่ม เชเชน ที่มีฐาน

ที่มั่นอยู่ในภูมิภาคเชชเนีย ทางตอนใต้ของรัสเซียมาแล้วหลายครั้ง 

รวมทั้งเมื่อปี 2553 มือระเบิดพลีชีพหญิง 2 คน จุดชนวนระเบิด 

โจมตีในโบก้ีขบวนรถไฟใต้ดินในกรุงมอสโก ขณะมีผู้คนอยู่หนาแน่น 

จนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 38 คน8



2. สหรัฐฯ ยิงยิงขีปนาวุธโทมาฮอว์ก ถล่มฐานทัพในซีเรีย 

3. สหรัฐฯ ใช้ระเบิดใหญ่สุด “มารดาแห่งระเบิดทั้งมวล” ถล่ม IS ในอัฟกานิสถาน 

  เมื่อ 7 เม.ย.60 ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ 

มีคำาส่ังให้กองทัพระดมยิงขีปนาวุธนำาวิถีร่อนนำาวิถีระยะไกลโทมาฮอว์ก 

จากเรือพิฆาต USS Ross (ยูเอสเอส รอสส์) ที่ประจำาการอยู่ใน 

ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จำานวนถึง 59 ลูก โจมตีฐานทัพอากาศ เชย์รัต 

ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฮอมส์ ในประเทศซีเรีย เพื่อตอบโต้

รัฐบาลประธานาธิบดีบาชาร์ อัล อัสซาด ที่ต้องสงสัยใช้อาวุธเคมี

โจมตีเมืองที่กบฏยึดครองอย่างโหดเหี้ยม จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 

โดยเป็นพลเรือนแทบทั้งสิ้น มีทั้งสตรีและเด็ก จำานวน 72 ราย 

ในจำานวนนี้มีเด็กเสียชีวิตราว 20 ราย หลังถูกอาวุธเคมีเข้าสังหาร 

ทำาให้เกิดอาการชัก นำา้ลายฟูมปาก และหมดสติ ท้ังน้ีประธานาธิบดี

สหรัฐฯ แถลงผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งชาติ ถึงเหตุผลที่มีคำาสั่งให้

กองทัพสหรัฐฯ ยิงขีปนาวุธโทมาฮอว์ก โจมตีฐานทัพอากาศในซีเรีย 

เนื่องจากฐานทัพแห่งนี้เป็นฐานในปฏิบัติการโจมตีด้วยอาวุธเคมี 

นอกจากน้ันยังประนามประธานาธิบดีบาชาร์ อัล อัสซาดแห่งซีเรีย

ว่า เป็นเผด็จการที่ใช้อาวุธเคมีโจมตีพลเรือนที่บริสุทธิ์ โดยในการ

ปฏิบัติการของรัฐบาลสหรัฐฯ ในครั้งนี้ถือเป็นปฏิบัติการด้านความ

มั่นคงแห่งชาติที่สำาคัญอย่างยิ่งยวดในการป้องกันการใช้อาวุธเคมี 

พร้อมกันนั้น ผู้นำาสหรัฐฯ ยังเรียกร้องให้ประชาคมโลกทั้งมวล 

ควรร่วมมือกันพยายามหยุดย้ังการเข่นฆ่าและการนองเลือดในซีเรีย 

และยุติการก่อการร้ายทุกชนิดและทุกรูปแบบ

  เมื่อ 13 เม.ย.60 กองทัพสหรัฐฯ ได้ทิ้งระเบิดขนาดใหญ่

ที่มีอานุภาพทำาลายล้างสูง ถล่มลงในพ้ืนที่ประเทศอัฟกานิสถาน 

โดยระเบิดดังกล่าวมีชื่อว่า A GBU-43/B Massive Ordnance Air 

Blast Bomb หรือ MOAB ทั้งนี้ ระเบิด MOAB ถูกเรียกขานกันว่า

เป็น “Mother of All Bombs” หรือ “มารดาแห่งระเบิดทั้งมวล” 

มีนำา้หนัก 21,600 ปอนด์ ถือว่าเป็นระเบิดท่ีมีพลังทำาลายล้างสูงสุด 

นอกเหนือจากระเบิดนิวเคลียร์ สำาหรับเป้าหมายของกองทัพสหรัฐฯ น้ัน 

มุ่งเป้าไปท่ีฐานท่ีม่ันของกลุ่ม ISIS ในจังหวัดนานกาฮาร์ (Nangarhar) 

ขณะเดียวกัน นี่เป็นการใช้ระเบิด MOAB เป็นครั้งแรกของโลก ซึ่ง

ระเบิด MOAB นำาวิถีด้วยระบบจีพีเอส ถูกพัฒนาขึ้นมาในสมัย

สงครามอิรัก แต่เพ่ิงเคยใช้คร้ังน้ีคร้ังแรก โดยพลเอกจอห์น นิโคลสัน 

ผู้บัญชากองทัพสหรัฐฯ ในอัฟกานิสถานเป็นผู้ลงนามอนุมัติการใช้ 

ระเบิด MOAB ในคร้ังน้ี ด้านนายอดัม สตัมป์ โฆษกกระทรวงกลาโหม 

หรือ เพนตากอน ระบุว่า ระเบิดลูกดังกล่าวมีช่ือว่า GBU - 43 ซ่ึงเป็น 

ระเบิดขนาด 11 ตัน และถือเป็นระเบิดที่ไม่ใช่ระเบิดนิวเคลียร์

ขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่สหรัฐฯ เคยใช้มา โดยระเบิด 

GBU - 43 ถูกหย่อนลงบริเวณจุดที่เชื่อว่าถูกใช้เป็นฐานที่มั่นของ 

นักรบไอเอสในอำาเภออาชิน จังหวัดนานกาฮาร์ ซึ่งอยู่ใกล้กับ

ชายแดนปากีสถาน

9
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4. เกาหลีเหนือจัดพิธีสวนสนามท่ามกล่างความตรึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี
  เม่ือ 15 เม.ย.60 เกาหลีเหนือจัดงานพิธีเฉลิมฉลอง

วันคล้ายวันเกิดครบรอบ 105 ปี ของนายคิม อิลซุง ผู้ก่อตั้ง

เกาหลีเหนือซึ่งเป็นปู่ของนายคิม จองอึน ผู้นำาสูงสุดเกาหลีเหนือ 

คนปัจจุบัน และเป็นประธานในพิธีสวนสนามของกองทัพเกาหลีเหนือ 

ท่ีกรุงเปียงยาง ท่ามกลางความตึงเครียดข้ันสูงสุดในคาบสมุทรเกาหลี 

หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำาสหรัฐอเมริกา ระบุว่าจะ

จัดการกับเกาหลีเหนือ และนำากองเรือรบนำาโดยเรือบรรทุกเคร่ืองบิน 

ยูเอสเอส คาร์ล วินสัน และเรือประจัญบานติดขีปนาวุธโทมาฮอว์ก 

เขา้ประชดินา่นนำา้เกาหลเีหนือ หลงัมคีวามเปน็ไปได้วา่เกาหลเีหนอื 

อาจเดินหน้าทดสอบอาวุธนิวเคลียร์รอบท่ี 6 โดยทางการเกาหลีเหนือ 

ระบุว่าพร้อมจะตอบโต้สหรัฐฯ ด้วยการทำาสงครามเต็มอัตราศึก

หากสหรัฐฯ ก่อสงครามกับเกาหลีเหนือ และพร้อมที่จะใช้อาวุธ

นิวเคลียร์ตอบโต้หากสหรัฐฯ ใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตี ด้านอาวุธที่

เกาหลีเหนือนำามาแสดงในการสวนสนามนั้นมี ขีปนาวุธข้ามทวีป 

หรือ ไอซีบีเอ็ม รุ่นใหม่ และขีปนาวุธข้ามทวีปแบบยิงจากเรือดำานำา้ 

หรือ เอสแอลบีเอ็ม ท่ีเกาหลีเหนือทดสอบสำาเร็จแล้วเม่ือ ส.ค.59

ส่วนที่ 1 
สถานการณท์างความม่ันคงที่สำาคัญ (เม.ย. – มิ.ย.60)

5. เกาหลีใต้และสหรัฐฯ จัดการซ้อมรบร่วมประจำาปีภายใต้ชื่อรหัส Max Thunder
  เม่ือ 17 เม.ย.60 กองทัพอากาศเกาหลีใต้ และสหรัฐฯ ปฏิบัติ

การซ้อมรบร่วมระหว่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อเตรียมพร้อม 

และรับมือกับความพยายามในการยั่วยุให้สถานการณ์ความขัดแย้ง 

ในคาบสมุทรเกาหลียิ่งเลวร้าย หลังทางการเกาหลีเหนือประกาศ

เตรียมทำาสงครามเต็มกำาลังศึกในวันเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดของ

นายคิม อิลซุง ผู้ก่อตั้งเกาหลีเหนือ ซึ่งเป็นปู่ของนายคิม จองอึน 

ผู้นำาสูงสุดแห่งเกาหลีเหนือ เม่ือ 15 เม.ย. ท่ีผ่านมา ขณะท่ีกระทรวง

กลาโหมเกาหลีใต้แถลงยืนยันไม่เปล่ียนมาตรการป้องกันความม่ันคง

ของประเทศ และจะเดินหน้าติดต้ังระบบต่อต้านขีปนาวุธข้ามทวีป 

ในชั้นบรรยากาศปลายทาง หรือ THAAD ต่อไป การซ้อมรบกำาลัง 

ทางอากาศคร้ังน้ีใช้ช่ือรหัส Max Thunder โดยกองทัพอากาศสหรัฐฯ 

ส่งเจ้าหน้าท่ีทหารราว 1,000 นาย และเครื่องบินรบจำานวนหนึ่ง

เข้าร่วมฝึกซ้อมกับเจ้าหน้าที่ทหารเกาหลีใต้ 500 นาย โดยจะใช้

เวลาฝึกซ้อมนาน 2 สัปดาห์  ที่มา : https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_302256
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6. อินเดียทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีป อัคนี 5
  เม่ือ 19 เม.ย.60 องค์การวิจัยและพัฒนาการป้องกันประเทศแห่งอินเดีย (DRDO) แถลงว่า ได้ทดสอบการยิงจรวดอัคนี 5 (Agni-V) 

ในฐานยิงจรวดที่เกาะวีเลอร์ ชายฝั่งอ่าวเบงกอล ของรัฐโอริสสา สำาหรับจรวดอัคนี 5 มีความสูง 17 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เมตร 

หนัก 50 ตัน ใช้เชื้อเพลิงแท่ง โดยมีพิสัยทำาการ 5,000 กม. ครอบคลุมเมืองสำาคัญๆ ของจีน โดยหลังจากยิง จรวดอัคนี 5 จะอยู่

ในอากาศราว 20 นาทีก่อนไปถึงเป้าหมาย และยังมีการออกแบบภายนอกของจรวดให้ทนต่ออุณหภูมิสูงถึง 5,000 องศาเซลเซียส 

เพื่อให้ทนต่ออุณหภูมิเสียดสีขณะที่จรวดกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเพื่อตรงเข้าไปทำาลายเป้าหมาย ทั้งนี้ จรวดอัคนี 5 เป็นการพัฒนา 



7. การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 30

8. จีนประสบผลสำาเร็จในการทดสอบเครื่องบินโดยสารลำาแรกที่ประกอบและผลิตในจีน

  เมื่อ 29 เม.ย.60 อาเซียนจัดประชุมสุดยอดอาเซียน 
(ASEAN Summit) ครั้งที่ 30 ขึ้น ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปินส์  
มีหัวข้อของการประชุมคือ “Partnering for Change, Engaging 
the World” (การเป็นส่วนร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลง, การมีส่วน
ร่วมกับประชาคมโลก) โดยมีนายโรดริโก ดูแตร์เต ประธานาธิบดี 
ของฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนปี 2560 กล่าวเปิดการ 
ประชุมซ่ึงในปีน้ีเป็นปีสำาคัญครบรอบ 50 ปีท่ีอาเซียนได้ร่วมมือกัน 
โดยผู้นำาฟิลิปปินส์กล่าวสุนทรพจน์เปิดการประชุมและชี้ให้เห็นว่า
อาเซียนกำาลังเผชิญหน้ากับประเด็นท้าทายด้านความมั่นคงและ
การก่อการร้าย และเน้นยำา้ความสำาคัญของการรวมกันเป็นหน่ึงเดียว
ของชาติสมาชิกอาเซียนที่จะนำาไปสู่การมีบทบาทสำาคัญในเวทีโลก 
นอกจากน้ี ยังเรียกร้องให้ชาติสมาชิกร่วมกันทำาให้อาเซียนกลายเป็น
ภูมิภาคที่ปราศจากยาเสพติด ขณะที่การประชุมของผู้นำาอาเซียน
ได้เน้นยำ้าเจตจำานงต่ออาเซียนที่จะสร้างผลที่ดีต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชน ตามเป้าหมายของอาเซียนในการคุ้มครองสิทธิและ 

  เม่ือ 5 พ.ค.60 บริษัทเคร่ืองบินพาณิชย์จีนจำากัด (COMAC) 
ประสบผลสำาเร็จในการทดสอบเครื่องบินโดยสารลำาแรก ซี 919 ที่ 
ประกอบและผลิตในจีน โดยได้ข้ึนบินจากท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง 
นครเซี่ยงไฮ้ ข้อมูลฯ ระบุว่า ซี 919 รองรับผู้โดยสาร 158 คน บิน
รัศมีโดยสารที่ 4,075 กิโลเมตร ขณะที่ระยะบินไกลสุดอยู่ที่ 5,555 
กิโลเมตร เครื่องบิน ซี 919 นี้เป็นเครื่องบินที่จะมาแทนที่คู่แข่ง  
ผู้ผลิตอย่างโบอิ้ง 737 และ แอร์บัส เอ 320 และยังเป็นหนึ่ง 

ความผาสุกของประชาชนในภูมิภาค  นอกจากน้ียังยินดีต่อความคืบหน้า 
ของการเจรจากรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน 
(RCEP) และยำา้ว่าข้อตกลงน้ีจะส่งเสริมการค้าโลก ท่ีประชุมยังเน้นยำา้
การช่วยเหลือกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และ
เวียดนาม) ให้มีการพัฒนาอย่างย่ังยืนและบรรลุเป้าหมายของอาเซียน 

ในความปรารถนาของจีนที่ต้องการสร้างศักยภาพของตนในการ
เป็นผู้ผลิตเครื่องบินพาณิชย์จำาหน่ายท่ัวโลก ข้อมูลจาก Global 
Market Forecast 2016-2035 คาดการณ์ว่า เฉพาะสายการบิน
ต่างๆ ของประเทศจีนเองนั้น มีความต้องการเครื่องบินโดยสาร 
เพิ่มราว 6,000 ลำา ภายในอีก 20 ปีข้างหน้านี้ รวมมูลค่าราว 9.45 
แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีสายการบิน ไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ 
เป็นสายการบินแรกท่ีเป็นผู้ส่ังซ้ือเคร่ืองบิน ซี 919 น้ี ขณะท่ี COMAC 
รายงานว่า มีลูกค้าสั่งจองเครื่องบินรุ่นนี้ แล้ว 23 ราย รวม 570 ลำา

ต่อเนื่องจากจรวดอัคนี 1 มีพิสัยทำาการ 700 กม. อัคนี 2 มีพิสัย 

ทำาการ 2,000 กม. ส่วนจรวดอัคนี 3 และ 4 มีพิสัยทำาการ 

3,000 กม. ข้ึนไป ทำาให้อินเดียกลายเป็นชาติมหาอำานาจด้านขีปนาวุธ

ข้ามประเทศ (ICBM) ท้ังน้ีอัคนี 5 สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ขนาด

นำ้าหนักเกิน 1 ตันได้ด้วย ซึ่งขณะนี้มีเพียงสหรัฐอเมริกา รัสเซีย 

ฝรั่งเศส และจีนเท่านั้นที่มีขีดความสามารถเช่นนี้

จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 7 ฉบับที่ 3  ( เมษายน – มิถุนายน 2560)
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11. เหตุระเบิดที่อาคารแมนเชสเตอร์อะรีนา เมืองแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร
  เม่ือ 22 พ.ค.60 เกิดเหตุระเบิดท่ีด้านนอกอาคารแมนเชสเตอร์อะรีนา 
เมืองแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร หลังงานแสดงคอนเสิร์ตของอารีอานา 
กรานเด นักร้องชาวอเมริกัน จบลง ผู้ก่อเหตุทราบชื่อในภายหลังคือนายซัล
มาน รามาดาน อะบีดี อายุ 22 ปี เป็นชาวบริติชเชื้อสายลิเบีย ได้จุดชนวน
ระเบิดแสวงเครื่องขณะผู้เข้าชมคอนเสิร์ตกำาลังเดินทางออกจากอาคาร เป็น
เหตุให้มีผู้เสียชีวิต 23 คน และมีผู้บาดเจ็บจำานวน 64 คน ด้านนายกรัฐมนตรี 
เทเรซา เมย์ ของอังกฤษ กล่าวต่อส่ือมวลชนหลังจากร่วมประชุมรับมือเหตุโจมตี 
ในเมืองแมนเชสเตอร์ เธอประณามเหตุโจมตีว่าเป็นการกระทำาท่ี “ข้ีขลาดท่ี 
น่าขยะแขยง” เหตุโจมตีคร้ังน้ีถือเป็นการก่อการร้าย ซ่ึงต้องถือเป็นเหตุการณ์
ก่อการรา้ยครัง้ร้ายแรงทีส่ดุทีเ่กดิใน สหราชอาณาจกัร หลงัจากเคยเกดิเหตุ 
ระเบิดที่กรุงลอนดอน เมื่อ ก.ค. 2548

10. ประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้เข้าพิธีสาบานตนรับตำาแหน่ง
  เมื่อ 10 พ.ค.60 นายมูน แจ อิน ผู้สมัครจากพรรคฝ่ายค้าน Democratic Party of Korea (ประชาธิปไตยแห่งเกาหลี) ได้ทำา
พิธีสาบานตนเข้ารับตำาแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้ หลังจากที่คว้าชัยในการเลือกตั้งเมื่อ 9 พ.ค. ที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียง 
41.1% ชนะนายฮอง จูน พโย คู่แข่งอนุรักษ์ ที่ได้คะแนนตามมาเป็นลำาดับ 2  25.5% โดยนายมูน แจ อิน ได้กล่าวในพิธีสาบานตนรับ
ตำาแหน่งผู้นำาเกาหลีใต้ว่าจะทำาทุกวิถีทางเพ่ือนำาสันติภาพมาสู่คาบสมุทรเกาหลี โดยพร้อมจะสานไมตรีท้ังเร่ืองเศรษฐกิจและความสัมพันธ์
กับเกาหลีเหนือ รวมทั้งเต็มใจที่จะไปเยือนกรุงเปียงยางในสถานการณ์ที่เหมาะสม ทั้งนี้ นายมูน แจ อิน วัย 64 ปี เป็นบุตรชายของชาว
เกาหลีเหนือที่ลี้ภัยมาอยู่ในเกาหลีใต้ โดยเคยเป็นอดีตทหารในกองกำาลังพิเศษของเกาหลีใต้ ก่อนจะมาเป็นทนายความด้านสิทธิมนุษยชน 
ทำาให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะนักการเมืองสายกลาง และเคยเป็นที่ปรึกษาระดับสูงของอดีตประธานาธิบดีโรห์ มู ฮยอน โดย

นายมูน แจ อินได้ประกาศมาตลอดในช่วงการรณรงค์ 
หาเสียงเลือกตั้งว่าจะหันหน้าเจรจากับรัฐบาลเกาหลีเหนือ 
ซึ่งแตกต่างไปจากรัฐบาลอดีตประธานาธิบดีปาร์ก กึน เฮ 
รวมถึงต้องการปฏิรูป กลุ่มบริษัทครอบครัวขนาดใหญ่หรือ 
ที่รู้จักว่า แชโบล ในเกาหลีใต้ ซึ่งยึดกุมเศรษฐกิจของ
ประเทศเอาไว้
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9. ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส

การเลือกตั้งมาก่อน ได้เป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศสท่ีอายุน้อยที่สุดนับ
ตั้งแต่นโปเลียน โบนาปาร์ต ที่ 3 (ค.ศ. 1848 - 52) ชัยชนะของเขายัง
จะนำาความโล่งใจครั้งใหญ่มาสู่ชาติพันธมิตรยุโรป ซึ่งกำาลังหวาดกลัว
กระแสประชานิยม ซ่ึงทำาให้ชาวสหราชอาณาจักรโหวตออกจากการ
เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป และทำาให้ โดนัลด์ ทรัมป์ ชนะการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ มาแล้ว ทั้งนี้ ความท้าทายที่นายมาครงจะต้อง
เผชิญในทันทีคือ การทำาให้พรรค ออง มาร์คช์! ของเขา ซึ่งเพิ่งก่อตั้งมา
ราว 1 ปี ได้ครองเสียงข้างมากในการเลือกตั้งรัฐสภา

  เมื่อ 7 พ.ค.60 การเลือกต้ังประธานาธิบดีฝรั่งเศส 
รอบ 2 ผู้ชนะการเลือกตั้งคือ นายเอมมานูเอล มาครง ผู้สมัคร
สายกลาง ซ่ึงมีนโยบายหนุนธุรกิจและการอยู่ร่วมกับสหภาพยุโรป 
ได้รับชัยชนะเหนือ นางมารีน เลอ เป็นผู้สมัครฝ่ายซ้ายจัด 
ที่ต้องการพาฝรั่งเศสออกจากสหภาพยุโรป ไปอย่างขาดลอย 
ผลที่ออกมาทำาให้นายมาครงวัย 39 ปี อดีตนายธนาคารและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ แต่ไม่เคยมีประสบการร่วม

ส่วนที่ 1 
สถานการณท์างความม่ันคงที่สำาคัญ (เม.ย. – มิ.ย.60)



12. เหตุจลาจลใน เมืองมาราวี เกาะมินดาเนา ฟิลิปปินส์ 
  เมื่อ 23 พ.ค.60 เกิดเหตุก่อการร้ายในพื้นที่ เมืองมาราวี 

ซึ่งเป็นเมืองทางภาคใต้บนเกาะมินดาเนาของ ฟิลิปปินส์ โดยมีการ

วางระเบิดในเขตต่างๆ ของเมือง รวมทั้งเผาเรือนจำา บ้านเรือน

ประชาชนและปล่อยนักโทษออกมา มีการบุกเข้าไปในโรงพยาบาล 

จับคนในโรงพยาบาลเป็นตัวประกัน รวมไปถึงการทำาร้ายผู้หญิง

ที่ไม่ได้สวมฮิญาบ โดยกลุ่มที่อ้างตัวว่าเป็นผู้กระทำาในครั้งนี้คือ

กลุ่ม ไอเอส ซึ่งมีการชักธงของไอเอส ขึ้นในพื้นที่ต่างๆ หลังจากเกิด 

เหตุการณ์ มีการประกาศให้ประชาชนในเมืองมาราวี อพยพออก

จากเมืองภายใน 5 ชั่วโมง หลังมีการขู่ว่าจะมีระเบิดขึ้นในเมือง

อีกหลายจุด ขณะที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายได้ปิดล้อมเมืองเอาไว้ท้ังหมด  

โดย ประธานาธิบดี ดูเตอร์เต้ ซ่ึงอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนรัสเซีย 

อยา่งเปน็ทางการ ไดป้ระกาศใชก้ฎอยัการศึกในพ้ืนทีเ่กาะมนิดาเนา 

เป็นเวลา 60 วัน ซึ่งในเวลาต่อมา รัฐบาลฟิลิปปินส์มาสามารถยึด

คืนพื้นที่ส่วนใหญ่กลับมาได้ และเรียกร้องให้กลุ่มกบฏที่ฝักใฝ่กลุ่ม 

ไอเอสที่บุกยึดเมืองมาราวีบนเกาะมินดาเนาให้ยอมแพ้และวาง

อาวุธ พร้อมท้ังมอบตัวเพ่ือเห็นแก่พลเรือนผู้บริสุทธ์ิ หลังสู้รบยืดเย้ือ 

กันมานานหลายวัน

จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 7 ฉบับที่ 3  ( เมษายน – มิถุนายน 2560)
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13. การประชุมปางโหลงแห่งศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 2 ณ กรุงเนปีดอ ประเทศพม่า
  เมื่อ 24 พ.ค.60 การประชุมสันติภาพปางหลวงแห่ง

ศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 2 เริ่มขึ้นที่กรุงเนปิดอว์ ประเทศพม่า โดยการ

ประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะขับเคลื่อนความปรองดองระหว่าง

ชนเผ่าต่างๆ ของพม่า โดยนางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐพม่า

กล่าวว่า รัฐบาลพม่าจะเปิดประตูให้กับกลุ่มติดอาวุธชนเผ่าท่ียังไม่ได้

ลงนามในข้อตกลงการหยุดยิงทั่วทั้งประเทศต่อไป เพื่อให้ชนเผ่า

เหล่านี้เข้าร่วมการหยุดยิง ภายใต้ความช่วยเหลือของจีน ซึ่งจีนได้

ส่งทูตพิเศษกิจการภูมิภาคเอเชียของกระทรวงการต่างประเทศจีน 

นายซุน กั๋วเสียง ร่วมการประชุมฯ ด้วย โดยหน่วยเลขาธิการสังกัด

คณะกรรมการร่วมเพื่อการเจรจาสันติภาพแห่งสหภาพพม่าเผยว่า 

ในที่ประชุมฯ ฝ่ายต่างๆ ได้มีการเจรจาหารือเกี่ยวกับข้อตกลง 41 

ฉบับที่ครอบคลุมถึงการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การบริหารที่ดินและ

ทรัพยากรธรรมชาติรวมแล้ว 4 ประเด็น และในท่ีสุดได้บรรลุความเห็น

ร่วมกันต่อข้อตกลง 33 ฉบับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำาเร็จในการ

ประชุมฯ ครั้งนี้ ส่วนประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงนั้น เนื่องด้วยยัง

ไม่ถึงขั้นตอนกำาหนดข้อตกลง จึงยังไม่ได้บรรลุความเห็นร่วมกัน  

มีเพียงการเจรจาเท่านั้น



14. สหรัฐอเมริกาประกาศถอนตัวจากข้อตกลงป้องกันโลกร้อนปารีสครั้งที่ 21 

ส่วนที่ 1 
สถานการณท์างความม่ันคงที่สำาคัญ (เม.ย. – มิ.ย.60)

  เมื่อ 2 มิ.ย.60 นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดี

สหรัฐอเมริกา ประกาศถอนสหรัฐฯ ออกจากข้อตกลงป้องกันโลกร้อน

ปารีสครั้งที่ 21 หรือ COP21  โดยให้เหตุผลของการตัดสินใจครั้งนี้

ว่า สหรัฐต้องการเจรจาเรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใหม่ 

โดยนายโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่า “จะเป็นเรื่องดี หากเราสามารถ

เจรจาข้อตกลงใหม่ได้ แต่หากไม่สามารถทำาได้ ก็เป็นไม่เป็นไร”  

และอีกเหตุผลที่ทำาให้ตัดสินใจถอนตัวครั้งนี้ ก็เพื่อต้องการทำาตาม 

นโยบายที่ได้หาเสียงไว้ช่วงเลือกตั้งว่า คนงานของอเมริกาต้องมา

ก่อน นอกจากนี้ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เปิดเผยว่าเตรียมเดินหน้า

อุตสาหกรรมถ่านหินในประเทศอย่างเต็มท่ี โดยปฏิเสธข้อเท็จจริง

ท่ีมีการแย้งในประเด็นเรื่องเม็ดเงินลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน

ท่ีกำาลังมาแรงแซงหน้าการลงทุนกับพลังงานฟอสซิล ซึ่งมีมูลค่า

สูงกว่า 350 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้ ทำาให้

สหรัฐฯ เป็นประเทศที่สามที่ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงปารีส ซึ่งมี 200 

ประเทศจากท่ัวโลกลงนามข้อตกลงท่ีจะไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

เพื่อรักษาไม่ให้โลกมีอุณภูมิสูงขึ้น 2 องศาเซลเซียส โดยก่อนหน้า

สหรัฐฯ ถอนตัว มี 2 ประเทศ น่ันคือ นิคารากัว และซีเรีย โดยสหรัฐฯ 

เป็นประเทศที่มีอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ 

มากเป็นอันดับสองของโลก ดังน้ันการประกาศไม่ร่วมคร้ังน้ีย่อมส่งผล

ต่อความพยายามในการจัดการปัญหาโลกร้อนต่อไปในอนาคต

15. 5 ชาติอาหรับประกาศตัดความสัมพันธ์กับกาตาร์
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  เมื่อ 5 มิ.ย.60 ซาอุดีอาระเบีย, อียิปต์, สหรัฐอาหรับ 

เอมิเรตส์ (ยูเออี) และเยเมน ประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูต 

กับกาตาร์ และต่อจากนั้นเยเมน และรัฐบาลพลัดถิ่นของลิเบีย 

ท่ีนานาชาติหนุนหลัง ก็ประกาศตัดความสัมพันธ์ด้วย กาตาร์ยังถูกตัด 

ออกจากกองกำาลังพันธมิตรอาหรับภายใต้การนำาของซาอุดีอาระเบีย 

ในเยเมน ที่สู้รบกับกบฏเยเมนที่มีอิหร่านหนุนหลัง โดยรัฐบาล 

ซาอุดีระเบียกล่าวในแถลงการณ์ว่า การตัดสินใจของซาอุดีอาระเบีย

มีเป้าหมายเพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติ จากอันตรายของลัทธิ 

ก่อการร้ายและลัทธิหัวรุนแรงสุดโต่ง ด้วยข้อกล่าวหาที่ว่าทางการ 

กาตาร์สนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายและกลุ่มแบ่งแยกดินแดนท่ีมี 

เป้าหมายบั่นทอนเสถียรภาพในภูมิภาคนี้ รวมทั้งกลุ่มภราดรภาพ

มุสลิม, ไอเอส และอัลกออิดะห์ ซาอุดีอาระเบียระบุด้วยว่า กาตาร์ 

สนับสนุนพวกนักรบชีอะห์ท่ีอิหร่านหนุนหลัง คำาประกาศตัดสัมพันธ์ 

ทางการทูตกับกาตาร์เกิดขึ้นคล้อยหลังไม่ถึง 1 เดือนนับจาก 

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ เดินทางมาเยือน

ซาอุดีอาระเบีย เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับราชอาณาจักรแห่งนี้ 

และได้เรียกร้องให้โลกมุสลิมร่วมกันต่อต้านลัทธิหัวรุนแรงสุดโต่ง

อย่างเป็นเอกภาพ
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ส่วนที่ 2 
บทความพิเศษ : เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study)

แนวทางการพัฒนากองทัพไทย
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

นางสาวธาราทิพย์  กัลยาณมิตร
ผู้ช่วยนักวิจัย กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง

ศูนยศ์ึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศบทนํ า
	 สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ส่งผลต่อความมั่นคงของนานาประเทศในหลายมิติ 
รวมทัง้ประเทศไทย มสีิง่บง่ช้ีวา่ความมัน่คงของชาตไิดร้บัผลกระทบจากไซเบอร์ในหลายระดบั ตัง้แตร่ปูแบบทีม่ผีลกระทบตอ่การใช ้
ชีวิตประจำาวันของประชาชน	 ความน่าเชื่อถือทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 การเมือง	 รวมไปถึงสภาวะแวดล้อมรอบตัวเรา	 ล้วนแต่ส่งผล 
ต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในประเทศ โดยจะใช้ในลักษณะการจารกรรม	 การก่อการร้าย	 รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการ
ก่อกวนหรือทำาลายความสงบเรียบร้อยของประเทศฝ่ายตรงข้าม ความตระหนักถึงศักยภาพของไซเบอร์ต่อความมั่นคงของชาตินั้น
เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางทั่วโลก	ซึ่งหลายประเทศพยายามสร้างและพัฒนาขีดความสามารถทางไซเบอร์	เพื่อบ่งชี้ว่าประเทศของตนมี
ศักยภาพที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบและความสามารถในการแข่งขันด้านต่างๆ	 แต่ยิ่งมีความก้าวหน้าและพึ่งพาไซเบอร์มากเพียงใด 
ย่ิงเพ่ิมโอกาสเส่ียงท่ีจะเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อความม่ันคงของชาติจากไซเบอร์มากข้ึนอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้	 คุณลักษณะสำาคัญ 
ประการหน่ึงของไซเบอร์	คือ	สามารถแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและไร้ซ่ึงพรมแดน	จึงนับเป็นภัยท่ีสามารถเกิดข้ึนได้ในทุกภูมิภาคท่ัวโลก	
ประเทศไทยจึงต้องเตรียมการและใช้ศักยภาพด้านไซเบอร์ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ระดับประเทศ	ระดับภูมิภาค	และ
ในระดับโลกอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด	

  สถานการณ์ไซเบอร์ภายในประเทศไทย นับว่ายังไม่มี 
ความรุนแรงมากนัก การโจมตีในลักษณะที่เป็นการทำาสงคราม 
ไซเบอร์ระดับประเทศนั้นยังไม่ปรากฏเหตุการณ์ชัดเจน มีเพียง 
แต่เหตุการณ์ท่ีเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ถูกโจมตีด้วยการเปล่ียน 
หน้าเว็บไซต์จากบุคคลเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มพลเมืองต่อต้าน 
Single Gateway กลุ่มพลเมืองต่อต้าน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์  
โดยผู้กระทำาผิดหรือแฮกเกอร์กลุ่มดังกล่าวต้องการต่อต้านอำานาจ 
ของรัฐ หรือทำาให้รัฐเกิดความวุ่นวายและเสียหาย นอกจากนี้ 
ยังมีการโจมตีอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้น คือ การปฏิบัติการข่าวสาร 
(Information Operations : IO) กล่าวคือ เป็นการเปลี่ยนแปลง 
ข่าวสารการรับรู้ต่างๆ ของประชาชน เช่น การแฮกเข้าไปบนเว็บไซต์ 
เพื่อทิ้งข้อความบางอย่างไว้ การที่หน่วยงานภาครัฐทำา IO ผลงาน 
นายกรัฐมนตรีเป็น infografic เผยแพร่ออกไป แต่กลุ่มดังกล่าว 
ก็ทำาการเปลี่ยนแปลงด้วยการตัดต่อเป็นรูปตลกขบขัน ซึ่งถือเป็น
สงคราม IO ที่เกิดขึ้น
  จากสถิติการแจ้งเหตุภัยคุกคามด้านไซเบอร์ที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทย ประจำาปี พ.ศ. 2559 โดยจำาแนกประเภทภัยคุกคาม
ออกเป็น 9 ประเภท ตามที่กำาหนดโดย The European Computer 
Security Incident Response Team: eCSIRT พบการแจ้งเหตุ 
ภัยคุกคามทั้งสิ้น 3,797 เรื่อง โดยสามารถจัดลำาดับตามจำานวนเหตุ 

ภัยคุกคามที่ได้รับแจ้งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ดังนี้ ภัยคุกคาม
ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 26.9 (จำานวน 1,020 เรื่อง) เป็น
ภัยคุกคามที่เกิดจากโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือ 
ส่งให้เกิดผลลัพธ์ท่ีไม่พึงประสงค์กับผู้ใช้งานหรือระบบ (Malicious 
Code) และประมาณร้อยละ 26.9 (จำานวน 1,020 เรื่อง) เป็นภัย
คุกคามที่เกิดกับระบบที่ถูกบุกรุก/เจาะเข้าระบบได้สำาเร็จ และ
ระบบถูกครอบครองโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต (Intrusions) ในส่วน
ภัยคุกคามที่รองลงมาประมาณร้อยละ 26.4 (จำานวน 1,002 เรื่อง) 
เป็นภัยคุกคามภัยท่ีเกิดจากการฉ้อฉล ฉ้อโกงหรือการหลอกลวง
เพ่ือผลประโยชน์ (Fraud) และลำาดับสุดท้ายประมาณร้อยละ 18.6 
(จำานวน 706 เร่ือง) เป็นภัยคุกคามท่ีเกิดจากความพยายามจะบุกรุก 
/เจาะเข้าระบบ (Intrusion Attempts)1 ข้อมูลดังภาพที่ 1 และ 
ตารางที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงร้อยละการแจ้งเหตุภัยคุกคามด้านไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย  
 ประจำาปี พ.ศ. 2559

สถานการณ์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในประเทศไทย

1 ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ThaiCERT). 2559. สถิติภัยคุกคาม. ค้นเมื่อ 6 ม.ค.60 จาก https://www.thaicert.or.th/ 
  statistics/statistics.html
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  การปฏิบัติการในมิติไซเบอร์ของกองทัพไทยถือเป็นการ
ปฏิบัติการทางทหารอย่างหนึ่งเพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม ่
ซึ่งมีความสอดคล้องกับหน้าที่ของกองทัพไทยในการเตรียมกำาลัง 
การป้องกันราชอาณาจักร และการดำาเนินการเกี่ยวกับการใช้กำาลัง 
ทางทหาร โดยในระดับกระทรวงกลาโหมและกองบัญชาการ
กองทัพไทย มีหน่วยงานสำาคัญที่มีบทบาทในการดำาเนินภารกิจ
เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ได้แก่
  1. ศูนย์ไซเบอร์ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ
กลาโหม กระทรวงกลาโหม (ศซบ.ทสอ.กห.) ศซบ.ทสอ.กห. จัดตั้ง
ขึ้นเมื่อ 1 ต.ค.58 ตามยุทธศาสตร์ไซเบอร์เพื่อการป้องกันประเทศ 
กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2558 ที่ รมว.กห. ได้อนุมัติเมื่อ 30 มี.ค.59 
เพื่อให้เป็นหน่วยงานหลักประสานงานด้านไซเบอร์ในภาพรวม 
ของ กห. เชื่อมโยงนโยบายด้านไซเบอร์กับระดับรัฐบาลและนำาไป

  จากความรุนแรงของภัยคุกคามด้านไซเบอร์ ประเทศใน
ประชาคมโลกต่างก็แสวงหาแนวทางและวิธีการรับมือแตกต่างกัน
ไป สำาหรับประเทศไทยในเวทีความร่วมมืออาเซียน นายกรัฐมนตรี
ได้เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 20 - 22 
พ.ย.58 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งการประชุม
ดังกล่าวนายกรัฐมนตรี ได้มีข้อเสนอให้มีการจัดต้ังศูนย์ไซเบอร์
อาเซียนขึ้นเพ่ือรับมือกับผลกระทบทางลบจากความเชื่อมโยงและ
ความท้าทายจากความมั่นคงรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะอาชญากรรม
ไซเบอร์2 ในระดับประเทศขณะน้ีสำานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ
กำาลังดำาเนินการจัดทำานโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
แห่งชาติ เพื่อใช้เป็นกรอบกำาหนดทิศทางการรักษาความปลอดภัย
ของประเทศ อันจะนำาไปสู่การออก พ.ร.บ. และกฎหมายอื่น ๆ ที ่
เกี่ยวข้อง ตามมา นอกจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีนโยบายต่อภัยคุกคาม

สู่การดำาเนินการของหน่วยไซเบอร์ระดับปฏิบัติ รวมทั้งดำาเนินการ 
ความร่วมมือด้านไซเบอร์กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
  2. กองปฏิบัติการสงครามเครือข่าย สำานักปฏิบัติการ 
กรมยุทธการทหาร (กสค.สปก.ยก.ทหาร) กสค.สปก.ยก.ทหาร 
จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ค.56 โดยสภากลาโหมมีมติอนุมัติให้กองทัพ
ไทยจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบทางด้านไซเบอร์ โดย กสค.สปก.
ยก.ทหาร มีความรับผิดชอบหลักในการจัดการและบูรณาการ 
การปฏิบัติทางไซเบอร์ในระดับกองทัพไทย เช่น จัดทำายุทธศาสตร์
การปฏิบัติการไซเบอร์ของกองทัพไทย และมีหน้าที่รับผิดชอบ 
ในฐานะเป็นองค์ประกอบหน่ึงของศูนย์ประสานการรักษาความปลอดภัย
ระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงกลาโหม (MODCERT)

ด้านไซเบอร์ โดยให้เสริมสร้างขีดความสามารถการปฏิบัติการด้าน
ไซเบอร์กระทรวงกลาโหมทั้งในด้านโครงสร้างการจัดหน่วยระดับ
นโยบาย และระดับปฏิบัติ การสรรหาและการพัฒนาความรู้ให้กับ
บุคลากรท่ีจะบรรจุในอัตราของหน่วยท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน
ไซเบอร์ การพัฒนาหลักนิยม และหลักการสำาหรับการปฏิบัติการ
ด้านไซเบอร์ท้ังเชิงรุกและเชิงรับ รวมท้ังการสร้างความตระหนักรู้
เกี่ยวกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์ให้กับกำาลังพลโดยทั่วไป เพื่อให้เห็น
ถึงความสำาคัญและมีความตื่นตัวในการปฏิบัติตามมาตรการรักษา 
ความปลอดภัยด้านไซเบอร์3 เช่นเดียวกับกองบัญชาการกองทัพไทย 
โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็ได้มีนโยบายให้จัดตั้งและบูรณาการ 
หน่วยงานรับผิดชอบงานด้านไซเบอร์ให้มีขีดความสามารถท้ังเชิงรุก 
และเชิงรับ และพัฒนาขีดความสามารถด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ ทั้งด้านความมีเอกภาพ หลักนิยม กำาลังพล 
และยุทโธปกรณ์4

ตารางที่ 1 ตารางแสดงสถิติภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ในประเทศไทย พ.ศ. 2559

การดําเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของกองทัพไทย

2 กระทรวงการต่างประเทศ. 2558. ผลการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 27 และการประชุมสุดยอดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง.
3 กระทรวงกลาโหม. 2560. นโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ต.ค.59 – 30 ก.ย.60). เอกสารอัดสำาเนา
4 กองทัพไทย. 2560. นโยบาย ผบ.ทสส./ผบ.ศบท. ประจำาปีงบประมาณ 2560. เอกสารอัดสำาเนา 

ส่วนที่ 2 

 
ตารางที่ ๑ ตารางแสดงสถิติภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประเภทภัยคุกคาม / เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 
Abusive content ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
Availability ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๙ ๒๙ 
Fraud ๙๘ ๙๕ ๖๖ ๗๓ ๑๖๔ ๑๒๕ ๑๐๔ ๕๒ ๕๗ ๕๕ ๔๓ ๗๐ ๑,๐๐๒ 
Information gathering ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
Information security ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๑๘ ๒๐ 
Intrusion Attempts ๓๕ ๓๙ ๓๖ ๖๒ ๖๙ ๗๐ ๕๙ ๘๒ ๔๒ ๓๕ ๖๖ ๑๑๑ ๗๐๖ 
Intrusions ๑๗๕ ๕๑ ๑๒๒ ๙๖ ๕๓ ๔๔ ๑๕๘ ๖๐ ๙๕ ๓๗ ๔๐ ๘๙ ๑,๐๒๐ 
Malicious code ๙๗ ๑๒๓ ๘๐ ๑๐๔ ๑๖๘ ๑๖๗ ๔๙ ๑๔ ๗๘ ๓๐ ๘๙ ๒๑ ๑,๐๒๐ 
Other ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

รวม ๔๐๕ ๓๐๘ ๓๐๔ ๓๓๕ ๔๕๔ ๔๐๖ ๓๗๐ ๒๐๘ ๒๗๒ ๑๕๗ ๒๔๐ ๓๓๘ ๓,๗๙๗ 
 

 
ตารางที่ ๑ ตารางแสดงสถิติภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประเภทภัยคุกคาม / เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 
Abusive content 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Availability 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29 
Fraud 98 95 66 73 164 125 104 52 57 55 43 70 1,002 
Information gathering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Information security 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18 20 
Intrusion Attempts 35 39 36 62 69 70 59 82 42 35 66 111 706 
Intrusions 175 51 122 96 53 44 158 60 95 37 40 89 1,020 
Malicious code 97 123 80 104 168 167 49 14 78 30 89 21 1,020 
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 405 308 304 335 454 406 370 208 272 157 240 338 3,797 
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  3. กองรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยี 
สารสนเทศทหาร กรมการส่ือสารทหาร (กรส.ศทศ.สส.ทหาร)  
กรส.ศทศ.สส.ทหาร มีพันธกิจในการดำาเนินการตรวจสอบ  
วิ เคราะห์ ป้องกัน กู้คืน และประเมินผลการดำา เนินงาน 
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จัดทำาแนวทาง  
หลักการ ระเบียบ มาตรการ และแผนการดำาเนินงานด้าน 
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ บก.ทท. รวมทั้ง 
พิจารณาเสนอแนะ การดำาเนินการต่อภัยคุกคามที่มีผลกระทบ 
ต่อระบบสารสนเทศของ บก.ทท. และมีหน้าที่รับผิดชอบในฐานะ 
เป็นองค์ประกอบหนึ่งของศูนย์ประสานการรักษาความปลอดภัย
ระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงกลาโหม (MODCERT)

  4. การจัดตั้งศูนย์ไซเบอร์ทหาร จากข้อมูลข้างต้น  
จะเห็นได้ว่าปัจจุบันกองบัญชาการกองทัพไทยมีหน่วยงานหลัก  
ที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์อยู่ 2 หน่วยงาน 
คือ กสค.สปก.ยก.ทหาร และ กรส.ศทศ.สส.ทหาร ซ่ึงท้ัง 2 หน่วยงาน 
มีภารกิจทางด้านไซเบอร์ที่ต้องรับผิดชอบเหมือนกันแต่มี  
สายการบังคับบัญชาที่แยกกันอยู่เมื่อผู้บังคับบัญชาได้เล็งเห็นถึง 
ความเช่ือมโยงระหว่าง 2 หน่วยงานนี้ จึงมีนโยบายให้มีการ 
แปรสภาพ 2 หน่วยงานดังกล่าวให้เป็น “ศูนย์ไซเบอร์ทหาร”  
ข้ึนตรงกับสำานักผู้บัญชาการทหารสูงสุด ซึ่งได้ทดลองปฏิบัติงาน
ร่วมกันมาตั้งแต่ ต.ค.59 และให้พร้อมปฏิบัติงานภายใน เม.ย.60 นี้  
โดยใช้พื้นที่อาคาร 7 ชั้น 1 -3 บก.ทท.

แนวทางการพัฒนากองทัพไทยด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
  1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
    1.1 การสร้างความร่วมมือทางไซเบอร์ระหว่าง 
ประเทศท้ังในระดับภูมิภาคอาเซียน	และระหว่างประเทศคู่เจรจา 
นอกภูมิภาค ประเทศไทยควรมีความร่วมมือและการตอบสนองต่อ 
สถานการณ์ฉุกเฉินทางไซเบอร์ ระหว่างเครือข่ายของศูนย์ประสาน 
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ (CERT) ในแต่ละ 
ประเทศ เพื่อให้สามารถทำางานร่วมกัน และตอบสนองต่อภัยคุกคาม 
ทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังรวมถึงการแลกเปลี่ยน 
ข้อมูล ความรู้ และเทคโนโลยีที่จำาเป็น ทั้งภายในภูมิภาคอาเซียน 
และประเทศคู่เจรจานอกภูมิภาคอื่น ๆ ตลอดถึงการวางกรอบ 
ความร่วมมือด้านไซเบอร์ระดับภูมิภาคร่วมกันอย่างจริงจัง
    1.2 การมีนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ไซเบอร์แห่งชาติ หัวใจสำาคัญของการบริหารจัดการด้านไซเบอร์  
คือ การเสริมสร้างความเข้าใจถึงบริบทและความรุนแรงของ 
ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ จนสามารถทำาให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าใจ 
บทบาทหน้าที่ของตนเองว่าจะต้องดำาเนินการต่อเรื่องไซเบอร์ 
อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ 
สังคม ฯลฯ โดยนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ  
ควรมีเนื้อหาที่ระบุรายละเอียดที่ลงลึกถึงการจัดตั้งหน่วยงานกลาง 
ระดับชาติที่มี Cyber Command ที่ชัดเจน
    1.3	 การเชื่อมโยงการทำางานด้านไซเบอร์ 
ในภาพรวมของกระทรวงกลาโหม ท้ังการปฏิบัติยามปกติและ 
การปฏิบัติในสถานการณ์จริง สิ่งสำาคัญที่กองทัพต้องตระหนัก  
คือ การเชื่อมโยงการทำางานระหว่างหน่วยไซเบอร์ในภาพรวม  
ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย และ 
เหล่าทัพ ทั้งการปฏิบัติยามปกติและการปฏิบัติในสถานการณ์จริง  
โดยกองทัพต้องผลักดันให้มี Cyber Command เมื่อเกิดเหตุการณ ์
ทางไซเบอร์ขึ้น (Cyber War) โดยตั้งฝ่ายบัญชาการรบ แล้วแยก 
การปฏิบัติไปยังหน่วยต่าง ๆ เพื่อความเป็นเอกภาพในการบังคับ 
บัญชา

    1.4 บรรจุเร่ืองไซเบอร์เข้าไปอยู่ในแผนป้องกัน 
ประเทศ อีกประเด็นท่ีสำาคัญไม่แพ้กันคือการให้ความสำาคัญใน 
ประเด็นไซเบอร์ โดยผลักดันให้เรื่องความมั่นคงทางไซเบอร์ผนวก
ไปบรรจุในแผนป้องกันประเทศ หรือแผนต่างๆ ที่จัดทำาขึ้นเพื่อนำา
มาเป็นกรอบการปฏิบัติในกองทัพไทย และเหล่าทัพ กล่าวคือ งาน
ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในปัจจุบันนั้นไม่นับว่าเป็น
งานทางเทคนิค แต่นับว่าเป็นงานทางด้านยุทธการ ดังนั้นจึงต้องมี
แผนต่าง ๆ มารองรับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
  2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
    2.1 การปฏิบัติเชิงรุก
	 	 	 	 	 2.1.1	 การสร้างเครือข่ายไซเบอร์ใน
ภาพรวม ความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์นั้นอาศัยการแก้ปัญหา
ด้วยความร่วมมือที่เป็นทีม ไม่ว่าจะเป็นทีมของ บก.ทท. ด้านไซเบอร์  
ไปสู่ ทีมของ กห. ด้านไซเบอร์ และไปสู่ ทีมของประเทศไทย 
ด้านไซเบอร์ ซึ่งแต่ละทีมต้องสามารถบูรณาการการทำางาน 
ร่วมกันได้ 
	 	 	 	 	 2.1.2	 การสนับสนุนของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง สิ่งสำาคัญที่มิติด้านไซเบอร์ต้องควรมีคือความร่วมมือ 
จากหน่วยข่าวทุกองคาพยพ ไม่ว่าจะเป็นกรมข่าวทหาร ศูนย์รักษา 
ความปลอดภัย ฯลฯ ที่ต้องคอยให้ข้อมูลความเคลื่อนไหว (Cyber  
Intelligence) เพื่อนำาไปจัดทำาแผนการบริหารจัดการกับภัยคุกคาม 
ที่อาจจะเกิดขึ้น 
	 	 	 	 	 2.1.3	 ส่งเสริมให้หน่วยวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ของกองทัพผลิต	Software /Hardware	ทางไซเบอร์ขึ้นใช้เอง  
เช่น กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม สถาบันเทคโนโลยี 
ป้องกันประเทศ ควรทำาการศึกษา / วิจัย ทั้ง Software และ  
Hardware ตลอดถึงการสร้างเครื่องมือด้านไซเบอร์ขึ้นมาใช้เอง 
ภายในประเทศ 
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	 	 	 	 	 2.1.4	 การฝึกร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 

ด้านไซเบอร์ของกองทัพ สิ่งที่กองทัพต้องพิจารณาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  

คือ ต้องมีนโยบายกำาหนดชัดเจนว่าต้องมีการฝึกร่วมทางไซเบอร์  

รวมถึงเรื่องเครื่องมือที่จะเกิดขึ้นในการฝึก ว่าใครจะเป็นเจ้าภาพ  

(Host) ในเรื่องเครื่องมือ รวมถึงประเด็นเรื่องวงรอบของการฝึกด้วย 

	 	 	 	 	 2.1.5	 นำาเรื่องไซเบอร์บรรจุเป็นวิชา 

ในหลักสูตรโรงเรียนทหารทุกระดับ ทุกเหล่าทัพ หน่วยงานหลัก 

ทางด้านการศึกษาควรบรรจุวิชา/การจัดสัมมนาทางวิชาการ 

ท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นด้านไซเบอร์ลงไปในหลักสูตรการผลิต 

กำาลังพลตั้งแต่ต้น เพื่อให้กำาลังพลของกองทัพตระหนักถึงภัย 

ดังกล่าว

    2.2 การปฏิบัติเชิงรับ

	 	 	 	 	 2.2.1	 การเตรียมความพร้อมในการ 

ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทันท่วงที และฟื้นคืนระบบ 

กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด (Cyber Resilience) กองทัพ 

ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่ปลอดภัยและความเสี่ยง 

ทางไซเบอร์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และต้องฟ้ืนคืนระบบ 

ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด 

	 	 	 	 	 2.2.2	 ก า ร แบ่ ง ปั น ข้ อ มู ล ร ะ ห ว่ า ง 

หน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไซเบอร์ หน่วยงานต่าง ๆ  

ควรเปิดเผย/ให้ข้อมูลการถูกแฮกหรือการโจรกรรมข้อมูลให้กับ 

หน่วยงานกลางทางด้านไซเบอร์ เพื่อที่จะช่วยกันอุดรอยรั่วที่เกิดขึ้น 

และนำามาใช้เป็นบทเรียนในครั้งต่อไป

	 	 	 	 	 2.2.3	 การผลิตและพัฒนาบุคลากร 

ด้านไซเบอร์ กองทัพควรต้องผลิตบุคลากรด้านไซเบอร์เพิ่มเติม  

ด้วยการคัดเลือกกำาลังพลที่มีพื้นฐานความรู้ด้านไซเบอร์ออกมา 

ฝึกฝนและพัฒนาให้สามารถปฏิบัติงานด้านไซเบอร์ได้ โดยอาจใช้ 

ช่องทางที่กองทัพมีอยู่ 

	 	 	 	 	 2.2.4	 หน่วยงานทางด้านไซเบอร์ควรมี 

กระบวนการรับมือกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์หลายรูปแบบ  

ธรรมชาติของภัยคุกคามทางไซเบอร์นั้น มีการเคลื่อนไหวแบบ 

ไม่หยุดนิ่ง (Dynamic) ดังนั้น กระบวนการรับมือ คือ ต้องสามารถ 

ปฏิบัติได้ (Practical) ให้รับมือได้หลายรูปแบบ 

	 	 	 	 	 2.2.5	 ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก รู้ 	 

(Awareness)	 ให้แก่กำาลังพลและประชาชนทั่วไป สิ่งที่กำาลังพล  

และประชาชนทั่วไปต้องมีคือความตระหนักรู้ต่อภัยอันตราย 

ที่จะมาจากโลกไซเบอร์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้อีเมล์ การทำาธุรกรรม 

ทางการเงิน การใช้สื่อสังคม (Social Media) ต้องใช้ด้วยความรู ้

เท่าทันกับภัยที่จะมาจากไซเบอร์

  โดยสรุป เมื่อพิจารณาจากคุณลักษณะสำาคัญประการหนึ่ง 

ของไซเบอร์ คือ แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและไร้ซึ่งพรมแดน  

จึงเป็นภัยที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกภูมิภาคทั่วโลก กอปรกับเมื่อ 

พิจารณาถึงปัญหาความขัดแย้งในประชาคมโลกจะเห็นได้ว่า

มีความล่อแหลมอย่างยิ่ งที่จะเป็นสาเหตุและนำาไปสู่การใช้ 

ขีดความสามารถทางไซเบอร์คุกคามต่อกัน เช่น ความขัดแย้ง 

ของประเทศบนคาบสมุทรเกาหลี ได้พัฒนารูปแบบจากเดิมไปสู่ 

การใช้ประเทศอ่ืนเป็นทางผ่านหรือเป็นฐานปฏิบัติการโจมตีทาง 

ไซเบอร์ ความขัดแย้งของหลายประเทศในการแย่งชิงกรรมสิทธิ์ 

ในหมู่เกาะทะเลจีนใต้ การที่ประเทศไทยมีบทบาททางด้านการเมือง 

ระหว่างประเทศมากขึ้น กอปรกับภูมิประเทศมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร

ที่สามารถรองรับการเจริญเติบโตของภูมิภาค รวมทั้งการเป็น 

ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียน  

และการเร่งพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 ตลอดถึง 

การพัฒนาไปสู่ระดับ Economic Systems นั้น ได้รับความสนใจ 

จากประเทศจีนและอินเดียในการเข้ามาขยายความสัมพันธ์ 

ทางการค้า การรวมกลุ่มกันเป็นประชาคมอาเซียน การเคลื่อนย้าย 

แรงงานอย่างเสรีในภูมิภาค ซ่ึงอาจจำาเป็นท่ีประเทศไทยต้องพิจารณา 

ลดหย่อนผ่อนปรนกฎระเบียบบางประการเพ่ือช่วยสนับสนุนส่งเสริม 

ความร่วมมือดังกล่าวในระยะต้น อีกท้ังคุณภาพการให้บริการ 

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่สะดวกรวดเร็ว ล้วนเป็นปัจจัยสำาคัญที่ส่งผล 

ให้ประเทศไทยโดยกองทัพไทย ต้องเตรียมและใช้ศักยภาพ 

ด้านไซเบอร์ให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับสถานการณ์ระดับประเทศ  

ระดับภูมิภาค และในระดับโลกอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

บทสรุป

อ้างอิง
กระทรวงกลาโหม. 2560. นโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	(1	ต.ค.59	-	30	ก.ย.	60).เอกสารอัดสำาเนา
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แนวทางการพัฒนา
ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพไทย

นางสาวกรรณิการ์  มหาสารกุล
ผู้ช่วยนักวิจัย กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง

ศูนยศ์ึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

  ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรวดเร็ว 
ทำาให้เห็นชัดว่า แนวโน้มสาธารณภัยที่ผ่านมามีความรุนแรงมากขึ้น  
และถือเป็นภัยร้ายแรงที่จะคุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน และของประเทศ สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ  
สังคม และสิ่งแวดล้อมคิดเป็นมูลค่ามหาศาล จากฐานข้อมูลภัยพิบัต ิ
ของโลก (Emergency Events Database; EM-DAT) ได้มีการ 
บันทึกจำานวนสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในปี 2016 จำานวน 301 ครั้ง  
ใน 102 ประเทศ มีผู้เสียชีวิต 7,628 คน มีผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
จำานวนจำานวนถึง 411 ล้านคน โดยคิดเป็นมูลค่าความสูญเสีย 

ทางเศรษฐกิจ 97 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และประเทศที่มี 
จำานวนการเกิดสาธารณภัยมากท่ีสุดเป็นอันดับท่ีหน่ึง คือ ประเทศจีน  
มีจำานวนการเกิดสาธารณภัย 29 ครั้ง มีจำานวนผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น  
1,151 คน และมีผู้ที่ได้รับผลกระทบมากถึง 13 ล้านคน ตามมาด้วย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีจำานวนสาธารณภัยเกิดขึ้น 20 ครั้ง เป็นเหตุ 
ให้มีผู้เสียชีวิต 250 คน และมีผู้ได้รับผลกระทบ 360,000 คน  
ในขณะที่ อินเดียมีจำานวนสาธารณภัยเกิดขึ้น 17 ครั้ง เป็นเหตุให้มี 
ผู้เสียชีวิต 884 คน และมีผู้ที่ได้รับผลกระทบ 331 ล้านคน ทำาให ้
อินเดียเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด1 (รูปที่ 1)

บทนํ า

สถานการณแ์ละแนวโน้มสาธารณภัยทั่วโลกและประเทศไทย

1 Guha-Sapir, D. (2016).  2016 preliminary data: Human impact of natural disasters. The Centre for Research on the Epidemiology of Disasters – CRED,  
  (45), p. 1-2.

	 ปัจจุบันสาธารณภัยยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น	 เนื่องจากความแปรปรวนของภูมิอากาศโลก	 
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่าง
รวดเร็ว	ประชาชนมีโอกาสอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น	ส่งผลให้ความเสียหายจากสาธารณภัยรุนแรงมากขึ้น	ทั้งภัยธรรมชาติ	 
เช่น	 อุทกภัย	 วาตภัย	 ภัยแล้ง	 ภัยหนาว	 และ	ภัยจากการกระทำาของมนุษย์	 เช่น	 อัคคีภัย	 อุบัติภัย	 การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย		 
ในการน้ีกองบัญชาการกองทัพไทยได้จัดตั้งศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัยข้ึนให้มีภารกิจหน้าท่ีดำาเนินการจัดการศึกษา และฝึกอบรม 
ให้ความรู้ด้านการบรรเทาสาธารณภัยการค้นหาและช่วยชีวิต ผู้ประสบภัยระหว่างเกิดภัยพิบัติ หรือหลังภัยพิบัติที่เกิดขึ้น	 
ซึ่งการดำาเนินงานของศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย ได้ให้ความสำาคัญกับกำาลังพลที่ทำาหน้าที่เป็นครูฝึกที่จะต้องมีความรู ้
ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติอย่างถ่องแท้	โดยมีวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจ	และมองเห็นภาพ 
อย่างชัดเจน	จึงจะสามารถทำาให้กำาลังพลปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว	 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยเหตุนี้ กองทัพไทยจึงต้องเตรียมการและใช้ศักยภาพด้านการให้ความช่วยเหลือ 
ด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัยให้พร้อมรับมือกับสาธารณภัยประเภทต่าง	ๆ	ได้อย่างทั่วถึงและทันเวลา

ภาพที่ 1 แสดงการจัดอันดับจำานวนสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วโลก 10 ประเทศประจำาปี 2016



จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 7 ฉบับที่ 3  ( เมษายน – มิถุนายน 2560)
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2 รายงานสุขภาพคนไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. (2556). ประเทศไทยในสถานการณ์ภัยธรรมชาติพิบัติ. ค้นเมื่อ 12 มีนาคม 2558, from 
http://www.thaihealth report.com /#!event2556-5-004/crfb

  ส่วนสาธารณภัยในภาพรวมของประเทศไทยท่ีเกิดข้ึน 
ในรอบ 20 ปี ของประเทศไทย (ดังตารางที่ 3) พบว่า ภัยพิบัต ิ
ที่สร้างความเสียหายมากที่สุด คือ ภัยจากนำ้าท่วม โดยเฉพาะ 
มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2554 แต่ภัยพิบัติที่คร่าชีวิตคนและ 
มีผู้บาดเจ็บมากที่สุด คือ ภัยจากถนน หรือภัยจากการคมนาคม 
และขนส่ง ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่สำาคัญในลำาดับต้น ๆ  
ของประชากรในประเทศ ไม่นับรวมความสูญเสียด้านอื่น ๆ เช่น  
ความเสียหายต่อครอบครัวและสังคม การสูญเสียค่ารักษาพยาบาล 

  จากสถานการณ์และแนวโน้มสาธารณภัยทั่วโลกและ 

ประเทศไทยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น กรณีของการประสบภัยพิบัติ 

ขนาดใหญ่ที่มีความรุนแรงสูงที่เกิดขึ้นของปีที่ผ่านมาของประเทศ 

ต่างๆ ซึ่งในอดีตประเทศไทยได้ประสบกับเหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยพิบัติจากธรรมชาติที่มีความรุนแรงและ 

กินพ้ืนที่ในบริเวณกว้าง ทำาให้กองทัพเข้ามามีบทบาทสำาคัญในการ 

สนับสนุนกำาลังพล เครื่องมือ และยุทโธปกรณ์ ให้มีความพร้อม 

ในการสนับสนุนรัฐบาลในเร่ืองการบรรเทาสาธารณภัยได้เป็นอย่างดี  

จากอุบัติเหตุ การสูญเสียแรงงานของชาติ และเกิดผลกระทบ 
ด้านจิตใจและเศรษฐกิจของครอบครัว ฯลฯ ซึ่งร้อยละ 90 ของ 
ภัยนี้เกิดจากการใช้รถใช้ถนนอย่างประมาท การทำาผิดกฎจราจร  
และการเมาสุรา ขณะเดียวกันในพื้นที่ภาคเหนือมีปัญหาไฟป่า 
ที่สร้างปัญหาหมอกควัน ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้งเป็นประจำาทุกปี  
และนับจากปี 2550 ก็ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จนส่งผลกระทบ 
ต่อสุขภาพ ที่จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดมากกว่าคนไทย
ในภูมิภาคอื่นๆ ถึงเกือบ 7 เท่า2

เมื่อมีการร้องขอจากหน่วยงานท่ีมีความรับผิดชอบหลัก ซึ่ง 

การดำาเนินงานในการป้องกัน แก้ไข และบรรเทาสาธารณภัย  

รวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของกองทัพที่ผ่านมา เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย สามารถดำารงขีดความสามารถหน่วยในพื้นที่ 

เสี่ยงภัย (Mobility and Survivability) ให้ปฏิบัติภารกิจได้อย่าง 

มีเอกภาพ ตามความถนัดและความชำานาญของแต่ละภารกิจ 

ในการบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากธรรมชาติ

ตารางที่ 3 แสดงสถิติภัยพิบัติย้อนหลัง 10 - 20 ปี ของภัยแต่ละประเภทในประเทศไทย
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  1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
    1.1 ควรมีระบบการประสานงานระหว่าง 
ผู้บริหารระดับสูงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเอื้อประโยชน์ 
ให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานสำาหรับหน่วยฝึกบรรเทาสาธารณภัย  
ให้สามารถรองรับการจัดการฝึกได้เต็มรูปแบบให้เร็วที่สุด
    1.2 สนับสนุนการพัฒนากำ าลั งพลให้ มี  
ขีดความสามารถที่เป็นไปตามมาตรฐาน (International Search  
and Rescue Advisory Group - INSARAG) เพื่อให้ทีมค้นหา 
และกู ้ภัยของประเทศไทยในระดับกองทัพ ได ้รับมาตรฐาน 
ในการปฏิบัติงานขององค์กรสหประชาชาติ และสามารถออก 
ปฏิบัติงานร่วมกับทีมค้นหาและกู้ภัยนานาชาติได้
    1.3 ส่ง เสริมและพัฒนาศักยภาพในการ 
เสริมสร้างความรู้ให้กับกำาลังพลและครูฝึก จากหน่วยงานภายใน 
ประเทศ และต่างประเทศท่ีได้ผ่านการประเมินเข้าสู่มาตรฐานสากล  

และเร่งดำาเนินการจัดสรรกำาลังพลให้มีอัตราท่ีเหมาะสมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสรรสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ
    1.4 สนับสนุนการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
ความรู้ด้านการบรรเทาสาธารณภัย การค้นหาและช่วยชีวิต 
อย่างถูกต้องและทันสมัย เพื่อให้กองทัพไทยได้เตรียมพร้อมรับมือ 
กับสถานการณ์ภัยท่ีเกิดข้ึนได้ทันท่วงที และสาธารณชนทั่วไป 
ได้มีความรู้เบื้องต้นในการช่วยเหลือตนเองจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
    1.5 เสริมสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ 
กับมิตรประเทศ โดยเฉพาะการดำาเนินงานของคณะทำางาน 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทา 
ภัยพิบัติในกรอบอาเซียน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการแบ่งปัน 
ประสบการณ์ ข้อมูล ทักษะความรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ ทำาให้การ
ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทา 
ภัยพิบัติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แนวทางการพัฒนาของศูนยฝ์ึกบรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย

3 จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูล ณ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จังหวัด ฉะเชิงเทราโดยมี  
(1) พ.อ เมธี ไตลังคะ ผอ.ศฝภ.นทพ. (2) พ.อ. เธียรทรรศน์ ภาม่วงเลียม รอง ผอ.ศฝภ.นทพ.  (3) พ.ท. กรีฑา สำาแดงปริญญา หัวหน้าแผนและงบประมาณ ศฝภ.นทพ.  และ  
(4) พ.ต. ทิผลินธร ใจดี นายทหารวางเเผน แผนกแผนเเละงบประมาณ ศฝภ.นทพ. เป็นผู้ให้ข้อมูล เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.

  ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  
กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพไทย  
กระทรวงกลาโหม มีภารกิจสำาคัญ ดังนี้
  1. ด้านการจัดหลักสูตร ดำาเนินการจัดการศึกษา และ 
ฝึกอบรมความรู้ด้านการค้นหาและช่วยชีวิต รวมถึงการช่วยเหลือ 
บรรเทาสาธารณภัย ให้แก่กำาลังพลภายในกองทัพไทย ส่วนราชการ 
และประชาชนได้อย่างมีมาตรฐาน มีความทันสมัยต่อสถานการณ์ 
สาธารณภัย เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความสอดคล้อง  
สนับสนุนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และ 
สามารถตอบสนองต่อภารกิจที่ ไ ด้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
  2. ด้านการพัฒนาบุคลากร ดำาเนินการส่งเสริมการพัฒนา 
องค์ความรู้ ทักษะ เทคนิคของการเป็นครูด้านการค้นหาและ 
ช่วยชีวิต รวมถึงการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยแก่กำาลังพล 
ของหน่วย ให้สามารถถ่ายทอดความรู้ที่มีความทันสมัย สอดคล้อง 
กับระดับความรุนแรงภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในโลก อันเกิดจากปัจจัย  
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ด้วยการรับการฝึกอบรมจากหน่วยงาน 
องค์กร ที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงพัฒนา 
ฝึกฝน ค้นคว้า จากประสบการณ์ของหน่วยที่ได้รับการเข้าร่วม 
ฝึกซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยทั้งในกองทัพระดับชาติ และ
ประเทศภูมิภาคอาเซียน
  ในปัจจุบันศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการ 
ทหารพัฒนา (ศฝภ. นทพ.) ได้เริ่มดำาเนินการสร้างสถานีฝึก จำานวน 
6 สถานี ได้แก่ (1) สถานีส่งทางอากาศ (2) สถานีอาคารถล่ม/ 

แผ่นดินไหว (3) สถานีอุทกภัย (4) สถานีดินโคลนถล่ม (5) สถาน ี
อัคคีภัย และ (6) สถานีสารเคมีรั่วไหล ตามปีงบประมาณท่ีได้รับ 
พร้อมด้วยครุภัณฑ์ประจำาสถานี และยานพาหนะสำาหรับงาน 
ในด้านการบรรเทาสาธารณภัย รวมท้ังอาคารและส่ิงอำานวย 
ความสะดวกของผู้ที่เข้ารับการฝึก นอกจากนี้ ได้ส่งกำาลังพลครูฝึก  
เข้าฝึกอบรมเตรียมความพร้อมการเป็นครูฝึกประจำาสถานีต่างๆ  
พร้อมด้วยการจัดหลักสูตรบรรเทาสาธารณภัยในระดับหน่วย 
พัฒนาการเคลื่อนท่ี สำานักงานพัฒนาภาค หน่วยบัญชาการทหาร 
พัฒนา ในตำาแหน่งหัวหน้าชุดหรือรองหัวหน้าชุดให้มีความรู้และ 
สามารถประยุกต์ความรู้จากหลักการและทฤษฎี มาเป็นการปฏิบัติ 
ในชุดปฏิบัติการในแต่ละประเภทของภัยพิบัติได้อย่างถูกต้อง  
รวดเร็ว และปลอดภัย ซึ่งในขณะนี้ สถานีขนส่งทางอากาศ สถานี 
อาคารถล่ม/แผ่นดินไหว และสถานีอุทกภัยได้ดำาเนินการแล้วเสร็จ  
ในปีงบประมาณ 2558 และ 2559 ท่ีผ่านมา และปีงบประมาณ  
2560 นี้ ได้ดำาเนินการสร้างสถานีดินโคลนถล่ม ในส่วนของสถานี 
อัคคีภัย และสถานีสารเคมีรั่วไหล จะเริ่มดำาเนินการสร้างสถานีในปี  
2561 และ 2562 ตามลำาดับ จะเห็นได้ว่า ศฝภ. นทพ. ได้มีการ 
ดำาเนินงานอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ เพื่อให้บรรลุผลสำาเร็จ 
ตามแนวนโยบายของผู้บังคับบัญชาทุกระดับท่ีมีความต้องการให้ 
ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทยมีขีดความสามารถในการ 
ฝึกอบรมการบรรเทาภัยพิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว มีเป้าหมาย 
ในการแสดงบทบาทนำาและเป็นศูนย์ฝึกด้านการช่วยเหลือ 
มนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (Humanitarian Assistance and  
Disaster Relief : HADR) ภายในประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน3 

การดําเนินงานของศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย



จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 7 ฉบับที่ 3  ( เมษายน – มิถุนายน 2560)
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  2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
    2.1 ควรมีการบูรณาการการทำางานร่วมกัน 
ในด้านการฝึกบรรเทาสาธารณภัยภายในประเทศ ทั้งหน่วยทหาร 
และพลเรือน โดยแต่ละหน่วยฝึกภายในพื้นที่ต้องประสาน 
การฝึกซ้อมร่วมกัน เพื่อสามารถตอบสนองต่อการเกิดภัยพิบัติ 
ได้อย่างทันท่วงที
    2.2 ควรกำาหนดรูปแบบการประเมินผล 
การฝึกอบรม เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้ผู้บังคับหน่วย/หัวหน้าชุด/ 
รองหัวหน้าชุด เพื่อสะท้อนให้เห็นแนวทาง การปรับปรุง และ 
พัฒนาการฝึกให้มีคุณภาพสอดคล้องกับภารกิจและทรัพยากร 
ที่มีอยู่
    2.3 การพัฒนาศักยภาพให้มีความเช่ียวชาญ 
เฉพาะด้าน จัดส่งกำาลังพลเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ในการค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภัยอย่างมีมาตรฐานระดับภูมิภาค  

และต้องต่อยอดการฝึกอบรมโดยการให้ผู้ ท่ีได้รับการฝึกอบรม 
ในต่างประเทศ มาให้ความรู้กับกำาลังพลที่ไม่ได้เข้ารับการฝึก
    2.4 การเตรียมความพร้อมพัฒนาทักษะ 
ด้านภาษาและการสื่อสารของกำาลังพล ต้องมีการฝึกทักษะ 
ทางด้านภาษาอย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
ในพื้นที่ประสบภัยต่างประเทศ 
    2.5 ควรมีการแลกเปลี่ยนการเยือนทางทหาร 
ในทุกระดับในด้านการจัดการฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อ 
ขยายผลการฝึกร่วม/ผสมระหว่างกันให้ครอบคลุมประเทศสมาชิก
อาเซียนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสามารถประเมิน โครงสร้าง  
กลไก การจัดการ การบริหารจัดการ และขั้นตอนการปฏิบัติตาม 
ระเบียบปฏิบัติประจำา (SOPs) ทำาให้การร้องขอความช่วยเหลือ 
เป็นระบบ มีคุณภาพ และตอบสนองต่อสถานการณ์ภัยพิบัติ 
ได้ทันท่วงที 

  ในห้วงเวลาที่ผ่านมาโลกได้เกิดการเปลี่ยนแปลง และ 
เป็นผลให้เกิดภัยพิบัติทั่วทุกภูมิภาคของโลก และนับวันจะทวี 
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน 
เป็นอย่างมากกับประเทศที่เกิดภัยพิบัติ ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า 
กองกำาลังทางทหารเข้ามามีบทบาทที่สำาคัญในฐานะเป็นหน่วยงาน 
สนับสนุนหลัก ที่มีความรับผิดชอบโดยตรงในงานด้านการบรรเทา 
สาธารณภัย การค้นหาและช่วยชีวิตประชาชนที่ประสบภัย โดย 
เป็นด่านแรกของการลดความสูญเสียและบรรเทาความเดือดร้อน  
รวมถึงการปฏิบัติการช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน ในการลงพ้ืนท่ีเพื่อ 
เข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ดังนั้น บทบาทที่สำาคัญ 
กองทัพที่มิใช่การรบ ที่ผู้บังคับบัญชาการทหารสูงสุดได้เล็งเห็น 
ความสำาคัญ คือ บทบาทในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม  

(Humanitarian Assistance) และการบรรเทาสาธารณภัย  
(Disaster Relief) อันเป็นปฏิบัติการทางทหารในด้านกิจการ 
พลเรือน และด้านยุทธการ กองทัพไทยจึงต้องได้รับการพัฒนา 
ฝึกฝน ค้นคว้า จากประสบการณ์ของหน่วยที่ได้รับการเข้าร่วม
ฝึกซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ 
เหล่าทัพภายในประเทศ รวมถึงการฝึกกับกองทัพระดับชาติ 
ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติ 
ที่มีความรุนแรง ที่ต้องใช้ทั้งกำาลังพล เครื่องมือ ยุทโธปกรณ์  
ตลอดจนทรัพยากรต่าง ๆ เข้ามาสู่กระบวนการบรรเทาภัยพิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังมีขีดความสามารถในการพัฒนา 
การฝึกบรรเทาภัยพิ บัติทางทหาร เพื่อเป็นผู้นำ าในการเป็น 
ศูนย์ฝึกด้านการช่วยเหลือมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ ให้เป็น 
ที่ยอมรับในวงการฝึกทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

บทสรุป



ส่วนที่ 3 
การปฏิบัติงานสําคัญของศูนยศ์ึกษายุทธศาสตร ์ (เม.ย. - มิ.ย.60)

ผลการปฏิบัติงานสำาคัญของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์

18 - 22 เม.ย.60
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
จัดการประชุมทางวิชาการนานาชาติด้านความมั่นคงแห่ง
อาเซียน NADI เรื่อง “การต่อต้านลัทธินิยมความรุนแรง 
: โดยบูรณาการความร่วมมือภายในอาเซียน” “Counter 
Extremist Narratives : by Intergraded Efforts and 
Approach within ASEAN” ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส 
รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา

1. กิจกรรมการประชุม/สัมมนา/Workshop 

22 พ.ค.60 
พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.ศศย.สปท., รอง ผอ.ศศย.สปท. 
พร้อมคณะ หน.นขต.ศศย.สปท. ให้การต้อนรับ คณะ U.S - China 
Economic AND Security Review Commission ที่มาเยือน และ
พร้อมกันนี้ทางคณะได้แลกเปลี่ยนแสดงข้อคิดเห็นทางวิชาการ กับ 
ศศย.สปท. ณ ห้องประชุม ศศย.สปท.     

2. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในประเทศ
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7 มิ.ย. 60 

พ.อ. นิรุจ ดวงปัญญา ผอ.กศย.ศศย.สปท. และคณะ 

นักวิจัย เข้าพ้ืนท่ี กองบิน 7 ในโอกาสเดินทางลงพ้ืนท่ี 

ภาคใต้ รวบรวมข้อมูล เพื่อสนับสนุนการทำาเอกสาร 

ศึกษาเฉพาะกรณี โดยฟังการบรรยายสรุปในประเด็น 

“ยุทธศาสตร์และการพัฒนาขีดความสามารถ 

กำาลังทางอากาศ” และ เยี่ยมชมอากาศยาน และ 

อาคารปฏิบัติการร่วม ณ กองบิน 7 จ.สุราษฎร์ธานี 

โดยมี น.อ. เจริญ วัฒนศรีมงคลรอง ผบ.บน.7 (1) 

และ น.อ. พุทธพงศ์ ผลชีวิน รอง ผบ.บน.7 (2) และ 

คณะนายทหาร จาก บน.7 ให้การต้อนรับ พร้อมกับ

ให้ข้อมูลด้านความมั่นคงและภัยคุกคามทางอากาศ 

และขีดความสามารถกำาลังทางอากาศ

8 มิ.ย.60 
พ.อ. นิรุจ ดวงปัญญา ผอ.กศย.ศศย.สปท. และคณะนักวิจัย เดินทางไปยัง 
ทัพเรือภาคที่ 2 เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปในประเด็น “ยุทธศาสตร์และ
การพัฒนาขีดความสามารถกำาลังทางเรือ” ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคท่ี 2 
และฐานทัพเรือสงขลา โดยมี น.อ. โชคชัย เรืองเเจ่ม ร.น. ผอ.กยก.ทรภ.2 
เป็นประธานฯและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง มีการบรรยายถึงภารกิจและ
บทบาทของ ทรภ.2 การเตรียมกำาลัง การใช้กำาลัง และขีดความสามารถของ 
ทรภ.2 รวมถึงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน

6 มิ.ย.60 
พ.อ. นิรุจ ดวงปัญญา ผอ.กศย.ศศย.สปท. และคณะ 
นักวิจัย เดินทางไปพื้นที่กองทัพภาคที่ 4  เพื่อรับฟังการ 
บรรยายสรุปในประเด็น “ยุทธศาสตร์และการพัฒนา
ขีดความสามารถกำาลังทางบก” ณ ค่ายวชิราวุธ 
จ.นครศรีธรรมราช โดยมี พล.ต. จะนะ ปรีชา เสนาธิการ 
กองทัพภาคที่ 4 กรุณาเป็นประธานฯ และให้การต้อนรับ 
อย่างดียิ่ง มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านความมั่นคง
ชายแดนภาคใต้อย่างกว้างขวาง 

จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 7 ฉบับที่ 3  ( เมษายน – มิถุนายน 2560)
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ส่วนที่ 3 
การปฏิบัติงานสำาคัญของศูนยศ์ึกษายุทธศาสตร ์ (เม.ย. – มิ.ย.60)

3. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ

2 - 5 พ.ค.60 

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

ร่วมการประชุมเครือข่ายสถาบันวิชาการด้านยุทธศาสตร์ 

และความมั่นคงแห่งอาเซียน ในโอกาสครบรอบ 10 ปี (NADI 

10 th Anniversary Commemorative Workshop)  

ณ ประเทศสิงคโปร์ 
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26 มิ.ย.60 
พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.ศศย.สปท. พร้อมคณะฯ เดินทาง 
แลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ School of Asian and African Studies, 
Beijing Foreign Studies University ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
โดยมี Sun Xiaomeng, Dean Professor และ รศ.ดร.จรัญศรี จิรภาส, 
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย คณะภาษาเอเชียแอฟริกาให้การต้อนรับ และ
เชิญชวนให้ร่วมมือทางวิชาการและส่งนายทหารเข้าร่วมการอบรมสัมมนา
ในอนาคต 



26 มิ.ย.60 

พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.ศศย.สปท. พร้อมคณะฯ เดินทาง 

แลกเปล่ียนทางวิชาการกับ สถาบัน China Institute of International 

Studies (CIIS) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี Mr. Rong Ying, 

Vice President Senior Research Fellow ให้การต้อนรับและ 

ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความมั่นคงของภูมิภาค ความร่วมมือ

อาเซียน - จีน, ไทย - จีน ในปัจจุบันและอนาคต

27 มิ.ย.60 

พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.ศศย.สปท. พร้อมคณะฯ เดินทาง 

แลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ China Institute for International  

Strategic Studies (CIISS) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี Gong 

Xianfu, Vice -Chairman ให้การต้อนรับ และหารือเรื่องการร่วมงาน

สัมมนานานาชาติ และเร่ืองความร่วมมือของ จีน - อาเซียน, One Belt 

One Road, ความสัมพันธ์มหาอำานาจ ต่อภูมิภาค และอื่น ๆ

จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 7 ฉบับที่ 3  ( เมษายน – มิถุนายน 2560)
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ส่วนที่ 3 
การปฏิบัติงานสำาคัญของศูนยศ์ึกษายุทธศาสตร ์ (เม.ย. – มิ.ย.60)

27 มิ.ย.60 

พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.ศศย.สปท. พร้อมคณะฯ เดินทางแลกเปลี่ยน 

ทางวิชาการกับ China Institutes of Contemporary International Relations 

(CICIR) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี Hu Jiping, Assistant President และ  

Zhang Xuegang, Deputy Director Institute of South Asian Southeast  

Asian and Oceanian Studies พร้อมคณะฯ ให้การต้อนรับ ฝ่ายจีนหารือ 

เรื่องต่าง ๆ ท่ีสนใจ โดยเน้นสร้างความเข้าใจท่าทีอาเซียนต่อจีน, ท่าทีต่อโครงการ  

One Belt One Road, แนวคิดการแก้ปัญหาของภูมิภาค ฯ
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29 มิ.ย.60

พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.ศศย.สปท. พร้อมคณะฯ 

ได้เดินทางแลกเปล่ียนทางวิชาการกับ Center for American 

Studies, Institute of International Studies, Fudan 

University สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี Xinbo Wu 

(Ph.D.), Professor & Executive Dean, Institute of  

International Studies และคณะฯ ให้การต้อนรับ 



30 มิ.ย.60 
พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.ศศย.สปท. พร้อมคณะฯ เดินทาง 
แลกเปล่ียนทางวิชาการกับ Shanghai Institutes for international  
Studies (SIIS) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี YANG Jiemian (Ph.D.)  
President Emeritus, SIIS และคณะฯ ให้การต้อนรับ โดยทาง SIIS  
มีแผนเดินทางไปประเทศไทย ช่วงกลางเดือน ส.ค.60 สำาหรับเรื่องท่ีจีน 
มีความสนใจมากในขณะนี้ คือ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับอาเซียน  
แก้ปัญหาความขัดแย้งเพื่อเดินหน้าโครงการความร่วมมือ One Belt  
One Road

30 มิ.ย.60 
พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.ศศย.สปท. พร้อมคณะฯ 
เข้าเยี่ยมชม Shanghai Wusongkou International Cruise 
Terminal Development สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี 
EBO, Secretary of League general branch, Business 
Supervisor และคณะฯ ให้การต้อนรับ และพาชมขั้นตอน
การผ่านพิธีการศุลกากร

จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 7 ฉบับที่ 3  ( เมษายน – มิถุนายน 2560)
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ส่วนที่ 3 
การปฏิบัติงานสำาคัญของศูนยศ์ึกษายุทธศาสตร ์ (เม.ย. – มิ.ย.60)

9 เม.ย.60 
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการ 
ป้องกันประเทศ กระทำาพิธีสักการะไหว้
เคารพบูชาพระ, ศาลท่านท้าวฯ และ 
ทำาบุญถวายภัตตาหารเพลพระ เนื่องใน 
วันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ครบรอบ 
ปีที่ 38 

4. กิจกรรมอื่น ๆ

19 พ.ค.60 

กำาลังพล ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ร่วมพิธี 

ตักบาตรเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และฟังบรรยายธรรม ณ อาคาร 

พฤกษชาติพระทรงชัย สปท. (แหล่งชุมนุมฯ)
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23 มิ.ย.60 

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

วันสถาปนาสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย ครบรอบ 47 ปี ณ สจว.สปท.  

24 พ.ค.60

พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.ศศย.สปท. พร้อมด้วย รอง ผอ.ศศย.สปท.(1), รอง ผอ.ศศย.สปท.(2) และกำาลังพล ศศย.สปท. 

ร่วมพัฒนา ปลูกต้นไม้ เก็บกวาดขยะเศษก่ิงไม้ใบไม้ ตัดแต่งต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ยบำารุงต้นไม้ ศศย.สปท. “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ศศย.สปท. 

ประจำาปี 2560” ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำาปีของชาติ พ.ศ. 2560 

20 มิ.ย.60 

พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.ศศย.สปท. พร้อมคณะร่วม

งานพิธีวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีท่ี 54 

ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 7 ฉบับที่ 3  ( เมษายน – มิถุนายน 2560)

31




