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 จากการตดิตาม รวบรวม และวเิคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงต่างๆ ในรอบปี ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สามารถสรุปสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพ
ความมั่นคงในวงกว้าง ทั้งต่อประชาคมโลก ภูมิภาค จนถึงประเทศไทย ซึ่งประเด็นที่หน่วยงานด้านความมั่นคงควรพิจารณาอย่างใกล้ชิดและต่อ เนื่อง  
โดยล าดับสถานการณ์ที่น่าจับตาจากมากไปน้อย ๔ สถานการณ์ ดังนี้ ๑) การก่อการร้าย : ภัยคุกคามประชาคมโลก ๒)  สถานการณ์อันน่าวิตกกังวล 
บนคาบสมทุรเกาหล ี๓) ผูล้ีภ้ยัชาวเบงกาลกีบัการแกป้ญัหาการเคลือ่นยา้ยถิน่ฐานแบบไมป่กต ิและ ๔) สหรัฐฯ ประกาศให้กรุงเยรูซาเลมเป็นเมืองหลวงของ
อิสราเอล ซึ่งการให้ความส าคัญกับทั้ง ๔ สถานการณ์นี้ เพื่อให้หน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องได้ติดตามภัยคุกคามความมั่นคงที่อาจส่งผลกระทบต่อ  
ความมัน่คงและผลประโยชนข์องชาต ิและหาแนวทางด าเนนิการทีเ่หมาะสมกบัแตล่ะกรณ.ี..  

สถานการณ์ความมั่นคงท่ีน่าจับตาในรอบปี สถานการณ์ความมั่นคงท่ีน่าจับตาในรอบปี สถานการณ์ความมั่นคงท่ีน่าจับตาในรอบปี ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ ๒๕๖๐    
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จากสถานการณ์โลกในรอบปี ๒๕๖๐ ที่อาจส่งผลกระทบ และ 
มีแนวโนม้เป็นภัยคุกคามต่อความม่ันคงของโลก ภูมิภาค และประเทศไทย
ในอนาคต ซ่ึง ศศย.สปท. ได้ประเมินและจัดล าดับความส าคัญของ
สถานการณ์ที่ควรจับตามองมากที่สุด ๔ สถานการณ์ ตามล าดับ ดังนี้  
๑. ๑. ๑. การก่อการร้าย การก่อการร้าย : : ภัยคุกคามประชาคมโลกภัยคุกคามประชาคมโลก   

ขณะทีเ่หตกุอ่การรา้ยยังปรากฏอยู่อย่างตอ่เนือ่ง มีการวเิคราะหเ์หตกุอ่การรา้ย 
๑๖๓ ประเทศทั่วโลก (ร้อยละ ๙๙.๗ ของประชากรทั่วโลก) จากสถาบัน
เศรษฐศาสตรแ์ละสนัตภิาพโลก ซ่ึงเผยแพร ่“ดชันีกอ่การรา้ยโลกประจ าป ี๒๕๖๐ 
(Global Terrorism Index 2017)” เม่ือ ๑๖ พ.ย.๖๐ พบวา่ ถงึแม้ในป ี๒๕๕๙ 
จะมีผูเ้สยีชวีติจากเหตกุอ่การรา้ยลดลงตอ่เนือ่งเปน็ปทีี ่๒ (ลดลงรอ้ยละ ๑๓ และ 
๒๒ จากป ี๒๕๕๘ และ ๒๕๕๗ ตามล าดบั) แตก่ลบัพบวา่ ชาตติะวนัตกไดร้บั
ผลกระทบมากขึน้ มีประเทศทีมี่ผูเ้สยีชวีติอย่างนอ้ย ๑ ราย เพิม่ขึน้ ๑๒ ประเทศ 
จากป ี๒๕๕๘ โดยสมาชกิกลุม่กอ่การรา้ยใชว้ธิลีงมือคนเดยีว หรอื “โลน วลูฟ์”  
กอ่เหตุในชาตติะวนัตกเพิม่ขึน้ ในขณะเดยีวกนั กลุม่กอ่การรา้ย ๔ กลุม่ ทัง้กลุม่ 
ไอเอส โบโกฮารมั อลักออดิะห ์และตอลบีาน ท าใหมี้ผูเ้สยีชวีติมากทีส่ดุในป ี๒๕๕๙  
(รอ้ยละ ๕๙ ของผูเ้สยีชวีติทัง้หมด) ขณะทีก่ลุม่ไอเอสเปน็กลุม่ทีมี่ศกัยภาพกอ่เหตุ
มากทีส่ดุ โดยมีผูเ้สยีชวีติเพิม่ขึน้จากป ี๒๕๕๘ (รอ้ยละ ๕๐) รวมทัง้กลุม่ไอเอสไดล้งมือ
กอ่เหตโุดยตรงใน ๑๕ ประเทศ มากกวา่ปกีอ่น ๔ ประเทศ ทัง้นี ้จากการจัดอนัดบั
ประเทศทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการกอ่การรา้ยมากทีส่ดุ ๑๐ อนัดบัแรก ไดแ้ก ่อริกั 
อฟักานสิถาน ไนจีเรยี ซีเรยี ปากสีถาน เยเมน โซมาเลยี อนิเดยี ตรุก ีและลเิบยี ตามล าดบั  

ซ่ึงในส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฟิลปิปินส์อยูใ่นล าดับสูงที่สุด 
(ล าดบัที ่๑๒ ของโลก) เนือ่งจากการกอ่การรา้ยยึดเมืองมาราว ีจังหวดัลานาว เดล ซูร ์

เกาะมินดาเนา ตอนใต้ของฟิลิปปินส์ เม่ือ ๒๓ พ.ค.๖๐ ถือเป็นการส่ง
สัญญาณว่าอาเซียนเข้าใกล้อันตรายจากการก่อการร้ายมากขึ้น ประกอบ
กับ ไทยซ่ึงอยู่ในล าดับที่ ๑๖ ของโลก (ล าดับที่ ๒ ของภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉยีงใต)้ ดงันัน้ ไทยจึงควรเสรมิสรา้งมาตรการรกัษาความปลอดภัย 
การลดแนวร่วมจากภาคประชาชนในการสนับสนุนกลุ่มก่อการร้าย และ
ลดการสร้างเงื่อนไขเพื่อน าไปสร้างความชอบธรรมในการก่อการร้าย 
๒. ๒. ๒. สถานการณ์อันน่าวิตกกังวลบนคาบสมุทรเกาหลีสถานการณ์อันน่าวิตกกังวลบนคาบสมุทรเกาหลี   

การทดสอบขปีนาวธุของเกาหลเีหนอืไดส้รา้งความหวัน่วติกแกป่ระชาคม
โลกอย่างตอ่เนือ่ง โดยตัง้แต ่๑๔ พ.ค.๖๐ เกาหลเีหนอืยิงขปีนาวธุพสิยักลาง 
ฮวาซอง – ๑๒ ผา่นนา่นฟา้เหนอืเกาะฮอกไกโดของญีปุ่น่ โดยอา้งการเตรยีม
ความพรอ้มเพือ่โจมตเีปา้หมายในมหาสมุทรแปซิฟกิ ซ่ึงหมายถงึเกาะกวม ทีต่ัง้
ฐานทัพอากาศแอนเดอร์เซน ของสหรัฐฯ ๔ ก.ค.๖๐ เกาหลีเหนือทดสอบ
ขปีนาวธุข้ามทวีป ICBM ฮวาซอง – ๑๔ ใชฐ้านยิงขีปนาวุธในจังหวดัจากัง  
ตอนเหนือของเกาหลีเหนือ นับเป็นครั้งแรกของการยิงบริเวณดังกล่าวและ  
ยิงเวลากลางคนื พสิยัท าการครอบคลมุแผน่ดนิใหญแ่ละเมืองส าคญัของสหรฐัฯ 
เวลาเดินทางในอากาศนานขึ้นจากครั้งแรก ๖ นาที และไต่ระดับความสูง
มากกวา่ครัง้ทีผ่า่นมาถงึ ๒๐๐ กม. ๓ ก.ย.๖๐ เกาหลเีหนอืยืนยันวา่สามารถ
ทดสอบระเบดิไฮโดรเจนอานภุาพรา้ยแรงกวา่ระเบดิปรมาณหูลายเทา่ ซ่ึงการ
ผลิตทุกขั้นตอนเกิดขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญชาวเกาหลีเหนือทั้งหมด ๘ ต.ค.๖๐  
นายคมิ จองอนึ กลา่วในทีป่ระชมุคณะกรรมการกลางพรรคแรงงานเกาหลวีา่  
จะด าเนนินโยบายการพฒันาอาวธุนวิเคลยีร ์และมุ่งม่ันพฒันาขปีนาวธุพสิยัไกล 
ขา้มทวปีทีส่ง่หวัรบนวิเคลยีรไ์ปโจมตสีหรฐัฯ ท าใหเ้กดิความหวัน่วติกไปทัว่ภูมิภาค  
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๑๗ พ.ย.๖๐ สถาบันวิจัยในสหรัฐฯ เผยภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณอู่ต่อ
เรือของเกาหลีเหนือ ซ่ึงก าลังสร้าง “เรือด าน้ าติดขีปนาวุธ” ที่พร้อม
ประจ าการล าแรกของประเทศ โดยกลุม่นกัวจัิยสหรฐัฯ  38 North ได้อ้างถึง
ภาพที่ถ่ายไว้เม่ือ ๕ พ.ย.๖๐ ว่ามีการสร้างเรือด าน้ าล าใหม่ ซ่ึงอาจเป็น
เรือด าน้ าติดขีปนาวุธ SINPO - C ที่พัฒนาต่อยอดจากเรือด าน้ าชั้นซินโป
ที่เป็นรุ่นทดลอง พร้อมเผยว่าเกาหลีเหนืออาจก าลังทดสอบกลไก 
การปล่อยขีปนาวุธจากเรือด าน้ า  

ทั้งนี้ ไทยควรลดความเสี่ยงจากความขัดแย้งผ่านการร่วมเจรจาและ 
ลงมตใินการประชมุความรว่มมืออาเซียน เชน่ ASEAN SUMMIT ครัง้ที ่๓๐ 
ซ่ึงขอให้เกาหลีเหนือไม่ครอบครองและทดลองนิวเคลียร์ และต้องการให้
แกป้ญัหาความขดัแย้งดว้ยสนัตวิธิตีามวสิยัทศันอ์าเซียน ๒๐๒๕   
๓. ๓. ๓. ผูล้ีภั้ยชาวเบงกาลกีบัการแกป้ญัหาการเคลือ่นยา้ยถิน่ฐานแบบไม่ปกต ิผูล้ีภั้ยชาวเบงกาลกีบัการแกป้ญัหาการเคลือ่นยา้ยถิน่ฐานแบบไม่ปกต ิ   
 นบัจากเหตกุารณป์ฏิบตักิารทางทหารของรฐับาลเมียนมาตอ่กองทพั
ปลดปล่อยเบงกาลใีนเมียนมาที่เรียกตัวเองว่า Arakan Rohingya Salvation 
Army (ARSA) เม่ือ ต.ค.๕๙ และ ส.ค.๖๐ ท าใหช้าวเบงกาลเีสยีชวีติจ านวนมาก 
และกวา่ ๖ แสนคน ตอ้งอพยพไปพกัพงิประเทศเพือ่นบา้นอย่างบงัคลาเทศ 
และชายแดนไทย - เมียนมา จนกระทัง่ ๒๓ พ.ย.๖๐ มีการหารอืเกีย่วกบัวกิฤต ิ
ผูอ้พยพชาวเบงกาล ีณ กรงุเนปดิอร ์เมียนมา ซ่ึงผลการเจรจาท าใหเ้มียนมาและ
บงัคลาเทศไดร้ว่มลงนามในขอ้ตกลงสง่ตวัผูอ้พยพชาวเบงกาลกีลบัเมียนมา นบัเปน็
กา้วแรกทา่มกลางปญัหาทีถ่กูแบง่เปน็ ๒ มุมมอง ทัง้มุมมองของนานาชาต ิซ่ึง
มองวา่ยังไม่ปรากฏแรงกดดนัทีช่ดัเจนเปน็รปูธรรมตอ่เมียนมาเทา่ไรนกั สว่นใน
มุมมองประชาชนและรัฐบาลเมียนมาส่วนใหญ่เห็นว่า ชาวเบงกาลีเป็น 
ภัยคกุคามตอ่สงัคม ท าใหก้ารใชป้ฏิบัตกิารทางทหารจัดการกบัปญัหาไดร้ับ 
การสนบัสนนุ  
 ปญัหาชาวเบงกาลนีบัเปน็บทเรยีนของสมาชกิอาเซียน โดยเฉพาะการ
สรา้งสมดลุระหวา่งหลกัการไม่แทรกแซงกจิการภายใน และหลกัสทิธมินษุยชนสากล 
ดงันัน้ ควรผลกัดนัปญัหาเขา้สูเ่วทคีวามรว่มมือระหวา่งประเทศ โดยน าเสนอ
และใชก้ลไกอาเซียนแกไ้ขปญัหา สว่นไทยควรท าฐานขอ้มูลทะเบยีนคนตา่งดา้ว  
ก าหนดแนวทางการพสิจูนเ์พือ่แยกชาวเบงกาลทีีเ่ปน็เหย่ือคา้มนษุย์ออกจากผู้
ลักลอบเข้าประเทศ เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมทั้งสร้างความเข้าใจแก่
ประชาคมโลกวา่ไทยมีแนวทางการปฏิบตัติอ่ชาวเบงกาลอีย่างชอบธรรมตาม
กฎหมาย โดยกองทพัและหนว่ยงานความม่ันคงควรเฝา้ระวงั ตดิตามสถานการณ์
อย่างใกลช้ดิ เพือ่ปอ้งกนัการแสวงประโยชนใ์นการสรา้งสถานการณต์า่ง  ๆ
๔. ๔. ๔. สหรัฐฯ ประกาศให้กรุงเยรูซาเลมเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลสหรัฐฯ ประกาศให้กรุงเยรูซาเลมเป็นเมืองหลวงของอิสราเอล     

หลังค าประกาศของ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ที่รับรองกรุงเยรูซาเลมเป็น
เมืองหลวงของอิสราเอล เม่ือ ๖ ธ.ค.๖๐ ชาวปาเลสไตน์ได้เดินขบวน
ประท้วง และเกิดกระแสคัดค้านบทบาทสหรฐัฯ "ผูไ้กลเ่กลีย่" ในการเจรจา
สันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ ซ่ึงสหรัฐฯ เคยเป็นคนกลาง 

การเจรจาลงนาม “ข้อตกลงสันติภาพออสโล  ฉบับที่ ๑ หรือ Oslo  
Accords 1993 ” ผ่าน UN เม่ือปี ๒๕๓๖ ที่ประกาศว่าโลกยอมรับ
ดินแดนปกครองตนเองที่ชือ่ปาเลสไตน์ ในเขตเวสต์แบงก์และฉนวนกาซ่า 
และสนบัสนุนแนวทางการแก้ปญัหาระหว่าง ๒ รัฐ (Two-state solution) 
โดยล่าสุดเม่ือ ๒๒ ม.ค.๖๑ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ไมค์ เพนซ์ ได้ให้
ค าม่ันยืนยันจะเปิดสถานทูตสหรัฐฯ ในกรุงเยรูซาเลมให้แล้วเสร็จภายใน
สิ้นปี ๒๕๖๒ ระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมรัฐสภาของอิสราเอล 
ซ่ึงเรียกเสียงปรบมือจาก ส.ส.อิสราเอลเชื้อสายยิว และนายกรัฐมนตร ี 
เบนจามิน เนทันยาฮู ของอิสราเอล ในขณะที่สร้างความไม่พอใจให้กับ
ปาเลสไตน์อย่างมาก กระทั่งปฏิเสธไม่ยอมพบกับรองประธานาธิบดี
เพนซ์ในระหว่างการมาเยือนครั้งนั้น และหากสหรัฐฯ เปิดสถานทูต
สหรัฐฯ ในกรงุเยรซูาเลมตามทีไ่ดยื้นยันไว ้แนน่อนวา่สนัตภิาพในตะวนัออก
กลางอาจถกูสัน่สะเทอืนอย่างทีไ่ม่สามารถคาดเดาความรนุแรงทีจ่ะเกดิขึน้ได้ 

ทัง้นี ้นอกเหนอืจากการทีไ่ทยเปน็ ๑ ใน ๑๒๘ ประเทศ ทีล่งมตไิม่เหน็ดว้ย
กบัสหรฐัฯ ในการประชมุสมัชชาใหญแ่หง่สหประชาชาตเิม่ือ ๒๑ ธ.ค.๖๐ แลว้ 
อาเซียนและไทยยังควรเฝ้าระวังกรณีที่อาจเกิดการฉวยโอกาสสร้าง 
ความรนุแรงผา่นการกอ่การรา้ยในภูมิภาค และใหค้วามส าคญักบัการแสดง
เจตนารมณ์ในการรักษากฎหมายระหว่างประเทศ และสนับสนุน
กระบวนการเจรจาสันติภาพในตะวันออกกลาง โดยกองทัพควรเตรียม 
ความพรอ้มดา้นมาตรการดแูลความปลอดภัย และเตรยีมแผนอพยพคนไทย
ทีอ่าศยัอยู่ในตะวนัออกกลางหากเกดิสถานการณล์กุลาม 
บทสรุปบทสรุป   

จากการตดิตามสถานการณค์วามม่ันคงในรอบป ี๒๕๖๐ ทีผ่า่นมา พบภัยคกุคาม
ความม่ันคงทีอ่าจสง่ผลกระทบอย่างรนุแรงดงัเชน่ทีก่ลา่วมาในเบือ้งตน้ ซ่ึงมี
โอกาสทีจ่ะสง่ผลกระทบตอ่ประเทศไทยไม่ทางตรงกท็างออ้ม ทัง้การกอ่การรา้ย 
การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ เป็นต้น ดังนั้น จ าเป็น
อย่างย่ิงทีห่นว่ยงานความม่ันคงทีเ่กีย่วขอ้งควรเฝา้ระวงั โดยประเทศไทยควร
ก าหนดทา่ทอีย่างระมัดระวงั เนน้การรกัษาสมดลุความสมัพนัธโ์ดยค านงึถึง
ผลประโยชน์แห่งชาติในภาพรวมเป็นหลัก ในส่วนกองทัพและหน่วยงาน 
ความม่ันคงควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเตรียมมาตรการดูแล
ความปลอดภัยแกป่ระชาชนในทกุสถานการณ.์.. 
อ้างอิงอ้างอิง  
 Global Terrorism Index 2017,  https://drive.google.com/filed/1SfpFJB8EVuoDPJ2yJjDOoiIR1yKzsXkf/view 
 กรุงเยรูซาเลม : เขย่าสันติภาพตะวันออกกลาง , เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์

ยุทธศาสตร์และความมั่นคง, ฉบับที่ ๕/๖๑ (๑ – ๑๕ ธ.ค.๖๐)                            
 จลุสารศูนยศึ์กษายทุธศาสตร ์สถาบนัวชิาการปอ้งกนัประเทศ, ปทีี ่๗ ฉบบัที ่๔ (กรกฎาคม 

– กนัยายน ๒๕๖๐)  
 จลุสารศูนยศึ์กษายทุธศาสตร ์สถาบนัวชิาการปอ้งกนัประเทศ, ปทีี ่๘ ฉบบัที ่๑ (ตลุาคม – 

ธันวาคม ๒๕๖๐) สถานการณ์โรฮีนจา “เหรียญสองด้าน”, เอกสารวิเคราะห์
สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่ นคง ( SSC FOCUS),  ฉบับที่  ๑/  ๖๑  
(๑ - ๑๔ ต.ค.๖๐) 

 เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานแบบไม่
ปกติที่มีผลกระทบต่อไทย : กรณีศึกษาเบงกาลี 

f Thailand  
 S S C 

c u s 


