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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 
ด้านความมั่นคงและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทั้งปวง 
ให้กับข้าราชการในกระทรวงกลาโหมและพลเรือน โดยมีผลผลิต 
สำาคัญที่ ได้ รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ 6 ประเภท แบ่ งออกเป็น 
งานวิจัย (Research) เอกสารทางวิชาการ (Working Paper)  
เอกสารประเมินยุทธศาสตร์ (Strategic Review) เอกสารศึกษา 
เฉพาะกรณี (Case Study) เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์ 
และความมั่นคง (SSC Focus) รวมทั้งจุลสารศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์  
(SSC Journal)

 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
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 1. การประชุมประจำาปีสภาผู้ว่าการธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank : AIIB)  4
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 4. การประชุมคณะกรรมการสำารองอาหารเพื่อความมั่นคงแห่งภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 38   6
  The 38th ASEAN Food Security Reserve Board (AFSRB) ณ ประเทศสิงคโปร์
 5. การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 51 ณ สิงคโปร์  7
 6. พิธีเปิดศูนย์ความร่วมมืออาเซียน - ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  7
  ASEAN - Japan Cybersecurity Capacity Building Centre (AJCCBC)
 7. เว็ปไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำาส่ังหัวหน้า คสช.ท่ี 13/2561 เร่ืองการดำาาเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพ่ิมเติม)   8
 สถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศ
 1. กัมพูชาฟื้นฟูทางรถไฟเชื่อมต่อชายแดนไทย   10
 2. กองทัพสหรัฐส่งเรือพิฆาต 2 ลำา แล่นผ่านช่องแคบไต้หวัน 10
 3. การประชุมสุดยอดนาโต้ 2561 ณ กรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียม  11
 4. การประชุมสุดยอดระหว่าง  สหรัฐฯ - รัสเซีย ณ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์   11
 5. การลงนามกรอบความตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่างสหภาพยุโรป (EU) กับญี่ปุ่น  12
 6. ผลการเลือกตั้งทั่วไปของปากีสถาน   12
 7. ผลการเลือกตั้งทั่วไปของกัมพูชา  13
 8. จีน - อาเซียนจำาลองการฝึกร่วมทางทะเลครั้งแรก 13
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 10. การประชุมสุดยอดความร่วมมือจีน - แอฟริกาได้เปิดฉากขึ้น ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน 15
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ส่วนที่ 3 การปฏิบัติงานสำาคัญของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ (ก.ค. - ก.ย.61) 
 กิจกรรมการประชุม/สัมมนา/Workshop
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  ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แหลมแท่น บางแสน ชลบุรี (ศศย.ทท.)  
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 - ศศย.สปท. จัดการประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ กับ สถาบัน China Institutes of Contemporary International Relations (CICIR) สปจ.  30
  โดยมี Prof. Hu Jiping ผู้ช่วยประธานสถาบัน เป็นหัวหน้าคณะฯ ณ จว.กท. จว.ชบ. และ จว.รย.   
 - คณะผู้แทนหน่วย ศศย.ฯ พร้อมด้วย  Prof. Hu Jiping ประธานสถาบัน CICIR, สปจ. และคณะฯ รวม 8 คน ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ  30
  และเยี่ยมชมการดำาเนินโครงการฯ ณ สำานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 
 กิจกรรมอื่นๆ
 - ผู้แทน ผอ.ศศย.สปท. พร้อมด้วยข้าราชการ และ พนักงานราชการ ศศย.สปท. ร่วมทำากิจกรรมบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์  31
  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28 ก.ค.61 
 - ผู้แทน ผอ.ศศย.สปท. พร้อมด้วยข้าราชการ และ พนักงานราชการ ศศย.สปท. ร่วมทำากิจกรรมบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์  31
  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 ส.ค.61 



สถานการณ์
ความมั่นคงภายในประเทศ

ส่วนที่ 1 
สถานการณค์วามม่ันคงที่สําคัญ (ก.ค. - ก.ย.61)
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  เมื่อ 25 - 26 มิ.ย.61 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวงการคลัง เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วม 
การประชุมประจำาปีสภาผู้ว่าการธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้าง 
พื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank : AIIB) 
ครั้งที่ 3 ณ เมืองมุมไบ อินเดีย และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
โดยการประชุมฯ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและความร่วมมือ 
เพื่อการระดมทุนสำาหรับโครงสร้างพื้นฐาน” (Mobilizing Finance  
for Infrastructure : Innovation and Collaboration) โดย รมว.คลัง  
ในฐานะผู้ว่าการของไทยได้มีถ้อยแถลงถึงบทบาทที่แข็งขันของ  
AIIB ในการให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนแก่ประเทศสมาชิก เพื่อ 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมาแล้วกว่า 12 ประเทศ คิดเป็นเงิน 
ประมาณ 4.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นับแต่เริ่มจัดตั้งเมื่อปี 2559  
นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงการสนับสนุนการระดมทุนจากภาคเอกชน 
เพื่อนำามาพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานผ่านนโยบายส่งเสริมให้เอกชน 
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private Partnership : PPP)  
ของไทย ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การดำาเนินงาน และการต้ังกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อ 
อนาคตไทย (Thailand Future Fund) ซึ่งอยู่ในขั้นตอนสุดท้าย 
ของการจัดตั้งโดยได้เน้นยำ้าความสำาคัญของการลงทุนในโครงสร้าง 
พื้นฐานเพ่ือสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
อนุภูมิภาคลุ่มแม่นำา้โขงท่ีจะมีโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  
(Eastern Economic Corridor : EEC) ของประเทศไทย มีบทบาทสำาคัญ 
ในการสร้างผลประโยชน์ร่วมกันทางเศรษฐกิจจากความเช่ือมโยง 

ดังกล่าว และยังเชื่อมต่อกับเส้นทางการค้าภายใต้ข้อริเริ่มหนึ่งแถบ 
หนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative : BRI) ของจีนอีกด้วย  
ทั้งนี้ ไทยได้เสนอแนะให้ AIIB ขยายบทบาทการให้ความช่วยเหลือ 
ให้ครอบคลุมประเทศสมาชิกเพ่ิมข้ึน รวมท้ังให้มีการพัฒนาแนวทาง 
การระดมทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งเสริมความยั่งยืนของ 
การระดมทุน เพื่อความสำาเร็จในระยะยาวของการพัฒนาโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน โดยกล่าวถึงจำานวนเงินทุนท่ีต้องใช้พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ในทวีปเอเชียว่ามีจำานวนสูงถึงประมาณ 1.3 ล้านล้านดอลลาร์ 
สหรัฐต่อปี ซึ่งรัฐบาลและธนาคารเพื่อการพัฒนาในระดับพหุภาคี  
(Multilateral Development Banks : MDBs) สามารถสนับสนุน 
ได้เพียงคร่ึงหน่ึงของเงินจำานวนดังกล่าวเท่าน้ัน ดังน้ัน จึงจำาเป็นต้อง 
ระดมทุนจากภาคเอกชนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว โดยจำาเป็นต้อง 
ให้ความสำาคัญกับการสร้างเสถียรภาพทางการเมือง กรอบทางด้าน 
กฎระเบียบและกฎหมายที่แข็งแกร่ง การสร้างความเชื่อมั่นให้กับ 
นักลงทุน และการสร้างความพร้อมของโครงการให้น่าลงทุนสำาหรับ 
ภาคเอกชน นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของอัตรา 
ดอกเบ้ียของสหรัฐฯ ท่ีอาจมีผลให้เงินทุนไหลออกจากภูมิภาคเอเชีย 
มากขึ้น ซึ่งถือเป็นความท้าทายของการระดมทุนจากภาคเอกชน 
ในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ AIIB ยังได้เรียกร้องให้ภาครัฐของ 
ประเทศสมาชิกให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนในการเข้ามาลงทุน 
ในโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ
ปฏิบัติการ ทั้งนี้ การประชุมประจำาปีสภาผู้ว่าการ AIIB ครั้งต่อไป  
จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 13 ก.ค.62 ณ ราชรัฐลักเซมเบิร์ก

	 การประชุมประจำาปีสภาผู้ว่าการธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure	 

Investment	Bank	:	AIIB)	ครั้งที่	3	ณ	เมืองมุมไบ	อินเดีย
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  เมื่อ 18 ก.ค.61 นายโยชิฮิเดะ สึกะ  

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น และนายสมคิด  

จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานร่วมในการประชุม 

คณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย - ญี่ปุ่น ครั้งที่ 4 ณ กรุงโตเกียว  

ประเทศญ่ีปุ่น โดยมีการหารือครอบคลุมความร่วมมือยุทธศาสตร์ 

เศรษฐกิจรอบด้าน ได้แก่ 1. ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ 

ภาคพื้นแปซิฟิกที่ครอบคลุมและก้าวหน้า (TPP11) ฝ่ายไทยยำ้า 

ความมุ่งมั่นในการเข้าเป็นสมาชิก TPP11 และฝ่ายญี่ปุ่นพร้อม 

สนับสนุนการเตรียมตัวเข้าเป็นสมาชิกดังกล่าวของไทย ทั้งสองฝ่าย 

จะเร่งรัดการหารือระดับเทคนิคระหว่างอธิบดีกรมเจรจาการค้า 

ระหว่างประเทศกับหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายญ่ีปุ่น 2. ความตกลง 

ระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำาหรับความเป็นหุ้นส่วน 

เศรษฐกิจ (JTEPA) ทั้งสองฝ่ายยำ้าความสำาคัญของ JTEPA และ 

มุ่งมั่นจะดำาเนินการทบทวนทั่วไป JTEPA ให้แล้วเสร็จ เพื่อยกระดับ  

JTEPA ให้มีมาตรฐานสูงขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานของหุ้นส่วนยุทธศาสตร ์

เศรษฐกิจระหว่างไทย - ญ่ีปุ่น รวมถึงเห็นพ้องว่า จะดำาเนินการ 

ทบทวนท่ัวไป JTEPA เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อท้ังสองฝ่ายและสะท้อน 

พัฒนาการทางเศรษฐกิจและความร่วมมือระหว่างไทย - ญี่ปุ่น  

3. ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)  

ทั้งสองฝ่ายยำ้าศักยภาพอันกว้างไกลของ RCEP และจะร่วมมือ 

อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้ข้อสรุปเบื้องต้นสำาหรับความตกลง RCEP ที่มี 

มาตรฐานสูง 4. ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมเพื่อ Thailand 4.0  

และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทั้งสองฝ่ายจะ 

ร่วมมือกันต่อไปเพื่อยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมซึ่งรวมถึง 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 

บนพื้นฐานของแนวคิด Connected Industries ในขณะที่ฝ่ายไทย 

ยำ้าความมุ่งมั่นในการดำาเนินโครงการ EEC และยินดีให้การสนับสนุน 

ช่วยเหลือนักลงทุนญี่ปุ่นใน EEC 5. ความร่วมมือระบบราง  

ท้ังสองฝ่ายมุ่งมั่นท่ีจะผลักดันความร่วมมือในโครงการพัฒนา 

ระบบรางในไทย ฝ่ายญี่ปุ่นมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับฝ่ายไทยในด้าน 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบราง 

ในไทย 6. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา 

- แม่ โขง (ACMECS) ฝ่ายญี่ปุ่นยินดีกับการจัดทำาแผนแม่บท  

ACMECS Master Plan ที่ฝ่ายไทยเป็นผู้ริเริ่มในการประชุมผู้นำา 

ACMECS ครั้งที่ 8 ที่กรุงเทพฯ และยินดีที่ญี่ปุ่นแสดงความสนใจ 

อย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับไทยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือประเทศ 

ลุ่มนำ้าโขงกับญี่ ปุ่นซ่ึงสอดคล้องกับแผนแม่บท ACMECS โดย 

เฉพาะในช่วงแรกของการบังคับใช้ท่ีให้ความสำาคัญกับการพัฒนา 

ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (EWEC) และระเบียง 

เศรษฐกิจตอนใต้ (SEC) ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันอย่าง 

แข็งขันเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงและการพัฒนาที่ยั่งยืนใน 

อนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขง 7. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD)  

ฝ่ายญี่ปุ่นมุ่งมั่นท่ีจะร่วมมือกับฝ่ายไทยในด้าน HRD ตามข้อริเริ่ม 

ความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ญี่ปุ่น - ไทย โดยเฉพาะ 

การพัฒนาวิศวกรและแรงงานด้านเทคนิคในสาขาเฉพาะต่าง ๆ  

เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งสองฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่น 

ที่จะร่วมมืออย่างต่อเนื่องเพื่อจัดตั้งสถาบันสำาหรับการพัฒนา 

วิศวกรและบุลคลากรทางเทคนิคในรูปแบบของญี่ปุ่นแห่งแรก  

หรือ “โคเซ็น” ในไทย 8. ความร่วมมือไทย - ญี่ปุ่นในระดับท้องถิ่น  

ทั้งสองฝ่ายยินดีกับพัฒนาการความร่วมมือในระดับท้องถิ่น

ระหว่างไทย - ญี่ปุ่น และจะหารือต่อไปเกี่ยวกับสาขาความร่วมมือ 

ท่ีมีศักยภาพเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ท่ีเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อ 

ทั้งสองฝ่าย รวมทั้งยินดีต่อการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง 

สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกับจังหวัดมิเอะ

	 การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย	-	ญี่ปุ่น	ครั้งที่	4	ณ	กรุงโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น2

จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 8 ฉบับที่ 4  (กรกฎาคม – กันยายน 2561)
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ส่วนที่ 1 
สถานการณท์างความม่ันคงที่สำาคัญ (ก.ค. – ก.ย.61)

  เมื่อ 20 ก.ค.61 ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB)  
ปรับข้ึนคาดการณ์การขยายตัวของ เศรษฐกิจไทย (GDP) ร้อยละ 0.2  
ไปอยู่ที่ร้อยละ 4.2 สำาหรับปี 61 จากคาดการณ์เดิมที่ร้อยละ 4  
เมื่อเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา นับเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ ADB  
ปรับขึ้นคาดการณ์ GDP โดย ADB ระบุว่า ปัจจัยหนุนการขยายตัว 
ของเศรษฐกิจไทยปีน้ีคาดว่ามาจากการ ส่งออกท่ีแข็งแกร่ง ซ่ึงปรับข้ึน 
ร้อยละ 5 ช่วงไตรมาสแรก เช่นเดียวกับการลงทุนภาคเอกชนและ 
การบริโภคภายในประเทศที่ขยายตัวร้อยละ 3.1 และร้อยละ 3.6  
ตามลำาดับ ส่วนในปี 62 ADB คาดการณ์ GDP ไทยไว้ที่ร้อยละ 4.1  
สำาหรับเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียนโดยรวม ADB คงคาดการณ์  
GDP ไว้ที่ร้อยละ 5.2 ในปี 61 โดยระบุว่าการบริโภคและการลงทุนมีแนวโน้มช่วยสนับสนุนการขยายตัวต่อทั้งนี้ ADB ระบุว่า ความตึงเครียด 
ทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ในขณะนี้จะยังไม่ส่งผลต่อเศรษฐกิจเอเชีย โดย ADB ยังคงคาดการณ์การขยายตัวของกลุ่มประเทศกำาลัง
พัฒนาเอเชียไว้ที่ร้อยละ 6 ในปีนี้ และร้อยละ 5.9 ในปีหน้าอย่างไรก็ดี ADB เตือนว่า มาตรการตอบโต้ทางการค้าที่รุนแรงระหว่างสหรัฐฯ 
และประเทศคู่ค้า จะบั่นทอนความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคธุรกิจ ซึ่งส่งผลกระทบ ต่อเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเอเชีย

	 ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย	(ADB)	ปรับขึ้นคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจไทย3
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	 การประชุมคณะกรรมการสำารองอาหารเพื่อความมั่นคงแห่งภูมิภาคอาเซียน	ครั้งที่	38	The	38
th
	ASEAN	Food	 

Security	Reserve	Board	(AFSRB)	ณ	ประเทศสิงคโปร์
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  เมื่อ 2 - 3 ส.ค.61 ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศได้เข้าร่วม 
ประชุมคณะกรรมการสำารองอาหารเพื่อความมั่นคงแห่งภูมิภาค 
อาเซียน ครั้งที่ 38 The 38th ASEAN Food Security Reserve  
Board (AFSRB) ณ ประเทศสิงคโปร์ ในฐานะผู้แทนไทยและฝ่าย 
เลขานุการถาวร ร่วมกับผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 8 ประเทศ  
คือ กัมพูชา ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย 
และเวียดนาม นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนจาก ASEAN Plus Three  
Emergency Rice Reserve (APTERR) และ ASEAN Food  
Security Information System (AFSIS) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล 
สำาคัญสถานการณ์และแนวโน้มการผลิต การบริโภค การค้า และ 
ปริมาณสต๊อกสินค้าอาหารหลักของอาเซียน 4 ชนิด คือ ข้าว  
ข้าวโพด นำ้าตาล และถั่วเหลือง รวมทั้งได้หารือแนวทางความร่วมมือ 
ในการลด NTMs ของประเทศคู่ค้า ซ่ึงขณะน้ี EU ได้ปรับกฎระเบียบ 
ใหม่ ในการกำาหนดค่าปริมาณสารตกค้างสูงสุด (MRL) ของสารเคมี 
ตกค้างในสินค้าข้าวที่เข้มงวดกว่ามาตรฐาน CODEX ส่งผลกระทบ 
ต่อการส่งออกข้าวจากประเทศผู้ส่งออกข้าวสำาคัญในอาเซียน อาทิ  
กัมพูชา เวียดนาม และไทย โดยที่ประชุมฯ จะนำาประเด็นข้อกังวล 
ดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรี 
อาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ (SOM AMAF) เพื่อพิจารณา 
หารือในระดับสูงต่อไปสำาหรับในปี 2562 โดยไทยจะเป็นเจ้าภาพ 
การประชุม AFSRB ครั้งที่ 39 

  การประชุม AFSRB เป็นเวทีสำาคัญของอาเซียน เนื่องจาก 
ข้อมูลที่ ได้ รับสามารถนำาไปใช้ประกอบการกำาหนดนโยบาย 
ด้านการตลาดสินค้าสินค้าเกษตรของไทยได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้  
เวทีดังกล่าวยังเป็นใช้เป็นกลไกสำาคัญของประเทศอาเซียนในการ 
รับมือและติดตามสถานการณ์การผลิตและความต้องการบริโภค 
สินค้าเกษตรของประเทศอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าข้าว  
ซึ่งเป็นสินค้าพ้ืนฐานสำาคัญในด้านความมั่นคงทางอาหารภายใน 
ภูมิภาคอาเซียน ที่ประกอบด้วยประเทศผู้ผลิตและส่งออกข้าว 
รายใหญ่ของโลก ได้แก่ ไทยและเวียดนาม ขณะเดียวกันก็มีประเทศ 
ผู้นำาเข้าข้าวรายใหญ่ของโลก อาทิ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และ 
มาเลเซียสิ่งเหล่าน้ีล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายของประเทศ
อาเซียนที่ต้องสร้างความมั่นคงทางอาหารในทุกมิติและเป็นสิ่งท่ี 
ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องร่วมมือเพื่อผลักดันให้เกิดความมั่นคง 
ที่ยั่งยืนตลอดต่อไป ทั้งนี้ จากข้อมูลในปี 2560 กลุ่มประเทศอาเซียน  
9 ประเทศ (ไม่รวมบรูไน) พบว่า สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีดัชนี 
ความมั่นคงทางอาหารสูงที่สุดในอาเซียน คือ 83.9 คะแนน รอง 
ลงมาคือ มาเลเซีย และไทย ตามลำาดับ ในขณะที่ประเทศลาวเป็น 
ประเทศที่มีดัชนีความมั่นคงทางอาหารตำ่าที่สุด โดยมีคะแนนรวม 
อยู่ที่ 32.7 คะแนน แม้ว่าวิกฤตอาหารของโลก ยังไม่ส่งผลกระทบ 
ต่อไทยในด้านอุปทาน เพราะประเทศผลิตอาหารเพียงพอการบริโภค 
ภายในประเทศ มีผลผลิตมากพอท่ีจะส่งออกไปจำาหน่ายยังต่างประเทศ  
โดยเป็นทั้งผู้ผลิตและส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลก สินค้าเกษตร 
หลายชนิดที่ไทยสามารถส่งออกได้เกินกว่าครึ่งหนึ่งของผลผลิต 
ทั้งหมดและบางชนิด เช่น ผลิตภัณฑ์มันสำาปะหลัง สับปะรดกระป๋อง  
ส่งออกเป็นอันดับ 1 ของโลก ส่งออกข้าวและนำ้าตาล เป็นอันดับ 2  
ของโลก ส่งออกกุ้งและไก่เน้ือ เป็นอันดับ 3 และ 4 ของโลก 
ตามลำาดับ เป็นต้น จนเป็นผลให้ประเทศไทยสามารถประกาศตัว 
เป็นครัวของโลก (Kitchen of the World) ได้ตามนโยบายของ
รัฐบาลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 



  เมื่อ 14 ก.ย.61 ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีเปิด 

ศูนย์ความร่วมมืออาเซียน - ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรความมั่นคง 

ปลอดภัยไซเบอร์ ASEAN - Japan Cybersecurity Capacity Building  

Centre (AJCCBC) ณ สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

(องค์การมหาชน) โดยกระทรวงดิจิทัลฯ ในฐานะตัวแทนประเทศไทย  

ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดต้ังศูนย์ AJCCBC ตามมติที่ประชุม  

TELMIN - Japan หรือการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคม 

และเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับประเทศญี่ปุ่น ที่ประเทศกัมพูชา 

เมื่อปลายปีที่ผ่านมา โดยได้มอบหมายให้สำานักงานพัฒนาธุรกรรม 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA หน่วยงาน 

ในสังกัดฯ เป็นเจ้าภาพหลักในการดำาเนินงาน ซึ่งศูนย์ฯ ดังกล่าว  

ได้รับการสนับสนุนจากประเทศญี่ปุ่น ทั้งด้านงบประมาณและ 

องค์ความรู้ต่าง ๆ ทำาให้สามารถดำาเนินการฝึกอบรมให้แก่ประเทศ 

สมาชิกอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่แผนแม่บท the  

ASEAN ICT Masterplan 2020 กำาลังจะเข้าสู่ช่วงสุดท้าย ตั้งแต่ 

ปีหน้าจะเป็นเวลาที่อาเซียนต้องขยับอย่างรวดเร็วและชาญฉลาด  

เป็นก้าวแห่ง ASEAN Digital Agility ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 5 ประเด็น 

หลัก ได้แก่ 1. Smart City 2. Connectivity & Mobility  

3. Harmonization & Alignment 4. Manpower & Society 

และ 5. Cybersecurity โดยศูนย์ความร่วมมืออาเซียน - ญี่ปุ่นฯ  

จะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำาคัญของภูมิภาค ซึ่งจะยกระดับ 

การพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของอาเซียน  

และเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและยาวนาน 

ระหว่างประเทศญี่ปุ่น กับ ภูมิภาคอาเซียน

	 พิธีเปิดศูนย์ความร่วมมืออาเซียน	-	ญี่ปุ่น	เพื่อพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	ASEAN	-	Japan	

Cybersecurity	Capacity	Building	Centre	(AJCCBC)
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จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 8 ฉบับที่ 4  (กรกฎาคม – กันยายน 2561)

	 การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน	ครั้งที่	51	ณ	สิงคโปร์5

  เมื่อ 1 - 4 ส.ค.61 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ 

อาเซียน ครั้งที่ 51 ณ สิงคโปร์ โดยมีกำาหนดเข้าร่วมการประชุม 

ทั้งสิ้นจำานวน 19 การประชุม แบ่งเป็นการประชุมในกรอบอาเซียน 

และการประชุม ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน 15 การประชุม และ 

การประชุมที่เกี่ยวกับความร่วมมือในอนุภูมิภาค 4 การประชุม  

ทั้งนี้ การประชุมฯ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

หรือผู้แทนเข้าร่วมจำานวน 32 ประเทศ โดยรัฐมนตรีต่างประเทศ 

ของประเทศสมาชิกอาเซียนได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทาง 

การเสริมสร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งและมีนวัตกรรม โดยมี 

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง รวมถึงเรื่องการรักษาความเป็นแกนกลาง 

ของอาเซียนในสถาปัตยกรรมในภูมิภาค ประเด็นสำาคัญที่ไทย 

ส่งเสริมและผลักดันในการประชุมฯ ได้แก่ เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน  

ซ่ึงไทยได้รับความไว้วางใจจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นประเทศ 

ผู้ประสานงาน การสูงวัยที่มีศักยภาพ ความเชื่อมโยงในภูมิภาค และ 

การส่งเสริมการสนับสนุนและความตระหนักรู้ในเรื่องอาเซียน 

ในระดับประชาชน นอกจากนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน 

ได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับรัฐมนตรีต่างประเทศ 

ของประเทศคู่เจรจา และรัฐมนตรีต่างประเทศในกรอบการประชุม 

อาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงใน

ภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก เกี่ยวกับพัฒนาการที่สำาคัญในภูมิภาคและ 

ประเด็นปัญหาระหว่างประเทศที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน



ส่วนที่ 1 
สถานการณท์างความม่ันคงที่สำาคัญ (ก.ค. – ก.ย.61)
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	 เมื่อ 14 ก.ย.61 เว็ปไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำาส่ังหัวหน้า คสช.ที่ 13/2561 เรื่องการดำาเนินการ 

ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) โดยระบุเพื่อให้สถานการณ์บ้านเมืองมีความสงบ 

เรียบร้อย ดำาเนินการต่อไปในห้วงเวลาการปฏิรูปประเทศตามแผนการปฏิรูปประเทศ จึงจำาเป็นต้องให้ประกาศ คสช.  

หรือคำาสั่งหัวหน้าคสช. ที่เกี่ยวกับการดำาเนินการของพรรคยังมีผลใช้บังคับต่อไปแต่เพื่อให้การจัดเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรก 

เป็นไปตามเวลาที่กำาหนดไว้ในมาตรา 268 ของรัฐธรรมนูญ และเพื่อให้พรรคที่จัดตั้งขึ้นใหม่และพรรคเก่า สามารถเตรียม 

ความพร้อมในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น จึงควรผ่อนคลายการดำาเนินกิจกรรมทางการเมืองที่จำาเป็นบางกรณี ซึ่งพรรคต้อง 

ดำาเนินการก่อนเลือกตั้ง โดยให้ดำาเนินการได้ในช่วงเวลา 90 วันนับแต่มีการประกาศ พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 

ในราชกิจจานุเบกษาซึ่งเป็นระยะเวลาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่ พ.ร.ป. ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ อาศัยอำานาจตาม 

ความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญ ประกอบกับมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 หัวหน้า  

คสช. จึงมีคำาสั่งให้พรรคดำาเนินการทั้งจัดทำานโยบาย ประชุมใหญ่เลือกหัวหน้า กรรมการบริหารพรรคและหาสมาชิกพรรค

ภายใน 90 วันก่อนกฎหมายเลือกตั้งมีผลบังคับใช้
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จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 8 ฉบับที่ 4  (กรกฎาคม – กันยายน 2561)



ส่วนที่ 1 
สถานการณท์างความม่ันคงที่สำาคัญ (ก.ค. – ก.ย.61)

สถานการณ์
ความมั่นคงระหว่างประเทศ

  เมื่อ 4 ก.ค.61 กัมพูชาเปิดเส้นทางรถไฟวิ่งจากเมืองหลวงพนมเปญ 

เชื่อมมายังชายแดนไทยเป็นครั้งแรกในรอบ 45 ปี โดยเริ่มจากจังหวัดโพธิสัตว์  

ทางตะวันตกของประเทศ ไปสู่กรุงพนมเปญ และเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อ 

มายังชายแดนของไทย บริเวณ อ.ปอยเปต และ จ.สระแก้ว

  รถไฟส่วนใหญ่ของกัมพูชา สร้างขึ้นโดยชาวฝรั่งเศสในช่วงยุค 

อาณานิคม ก่อนถูกทำาลายในช่วงสงครามเย็นที่กัมพูชากลายเป็นสนามรบ  

ส่วนเส้นทางที่เพิ่งเปิดให้บริการนี้ มีระยะทาง 48 กิโลเมตร ถูกทำาลายไป 

เมื่อปี 2516 ส่วนเส้นทางที่เชื่อมไปยังกรุงพนมเปญถูกระงับมากว่า 10 ปี  

เนื่องจากสภาพรางรถไฟที่ทรุดโทรม โครงการนี้เกิดขึ้นหลังธนาคารเพื่อ 

การพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) มอบเงินสนับสนุนจำานวน 13 ล้านเหรียญ 

สหรัฐ เมื่อปี 2552 เพื่อสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมกัมพูชาไทย ซึ่งจะช่วย 

ลดเวลาในการเดินทางระหว่างสองประเทศ รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ 

กัมพูชาและไทยยังคงต้องลงนามข้อตกลงในการเดินรถไฟข้ามพรมแดน 

ระหว่างทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มี 

เส้นทางรถไฟมากกว่า 600 กิโลเมตร ขยายจากชายแดนทางเหนือ ผ่านไทย

ไปจนมาเลเซียและสิงคโปร์  

	 กัมพูชาฟื้นฟูทางรถไฟเชื่อมต่อชายแดนไทย1
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  เมื่อ 8 ก.ค.61 กระทรวงกลาโหมไต้หวันแถลงการว่า  
เรือพิฆาต ยูเอสเอส มัสติน และยูเอสเอส เบนโฟลด์ ของกองทัพเรือ 
สหรัฐฯ ได้แล่นผ่านเส้นทางนำ้าที่คั่นระหว่างไต้หวันกับจีน เมื่อ  
7 ก.ค.61 โดยแล่นอยู่ภายในน่านนำ้าสากล การแล่นเรือผ่าน 
ช่องแคบไต้หวันน้ีเป็นครั้งแรกสำาหรับกองทัพเรือสหรัฐฯ ในรอบ 
ประมาณ 1  ปี โดยเกิดขึ้นภายหลังกองทัพจีนจัดการฝึกทหารรอบ
เกาะไต้หวันหลายครั้ง กระพือความตึงเครียดระหว่างจีนกับไต้หวัน 

  ท้ังนี้รัฐบาลสหรัฐฯ ไม่มีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ 
กับไต้หวัน แต่สหรัฐฯ มีข้อผูกมัดตามกฎหมายที่ต้องปกป้องไต้หวัน  
สหรัฐฯ ยังเป็นผู้ส่งออกอาวุธรายหลักแก่ไต้หวัน จีนมักกล่าวเสมอ 
ว่าประเด็นไต้หวันเป็นประเด็นอ่อนไหวท่ีสุดของความสัมพันธ์ 
ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ การแล่นเรือรบ 2 ลำานี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ 
จีนและสหรัฐเพิ่งเปิดฉากสงครามการค้า โดยไม่มีทีท่าว่าจะมีการ 
เจรจาต่อรองเพื่อลดทอนความตึงเครียด ขณะที่ก่อนหน้านี้สหรัฐ 
ได้ทำาพิธีเปิดสำานักงาน ซ่ึงเป็นเสมือนสถานทูตสหรัฐโดยพฤตินัย 
แห่งใหม่ที่ไต้หวันทำาให้ยิ่งเพิ่มความตึงเครียดยิ่งขึ้นระหว่างกัน 

	 กองทัพสหรัฐส่งเรือพิฆาต	2	ลำา	แล่นผ่านช่องแคบไต้หวัน2



  เมื่อ 16 ก.ค.61 ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่ง 
สหรัฐฯ และประธานาธิบดี วลาดิเมียร์ ปูติน แห่งรัสเซีย  
พบปะในการประชุมสุดยอดครั้งแรกระหว่างผู้นำาทั้งสองคน 
ณ กรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ หลังหารือ 
กันเสร็จสิ้น ผู้นำาทั้งสองจัดงานแถลงข่าวร่วมกัน ณ ทำาเนียบ 
ประธานาธิบดีฟินแลนด์ โดยนายทรัมป์ประกาศว่า “พวกเรา 
ได้เร่ิมเดินก้าวแรกไปสู่อนาคตที่สดใส ในเรื่องความร่วมมือ 
และสันติภาพ ความเห็นที่ไม่ตรงกันระหว่างประเทศของ 
เราท้ังสองเป็นที่รู้กันดี และวันนี้ผมกับประธานาธิบดีปูติน 
ก็ได้หารือเรื่องพวกนั้นในที่สุดความสัมพันธ์ของเราไม่เคย 
เลวร้ายไปกว่าทุกวันนี้ อย่างไรก็ตาม มันเปลี่ยนไปแล้ว  
ไม่เหมือนเมื่อ 4 ชั่วโมงก่อน วันนี้เป็นวันที่มีการพัฒนา ไม่กี่ 
ชั่วโมงที่เราใช้เวลาด้วยกันนั้นมันสร้างสรรค์มากๆ ผมมั่นใจ 
ว่าเราจะได้พบกันอีกในอนาคต บ่อยๆ ด้วย” 

  ด้านนายปูตินกล่าวด้วยท่าทีมีความสุขมากกว่าก่อนการหารือ 
อย่างเห็นได้ชัด ยกย่องว่าเป็นการประชุมฯ ที่ประสบความสำาเร็จ การเจรจา 
กับทรัมป์เกิดขึ้นในบรรยากาศที่เปิดกว้าง สร้างสรรค์ และมีประโยชน์ ผู้นำา 
รัสเซียเสริมอีกว่า การพบกันครั้งนี้เป็นก้าวแรกสู่การฟื้นฟูความเชื่อใจใน 
ระดับที่ยอมรับได้ และกลับไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์ระดับเดิม ในปัญหาต่างๆ  
ที่ทั้งสองฝ่ายเกี่ยวข้อง เช่น สงครามกลางเมืองซีเรีย 
  ท่ามกลางสถานการที่รัสเซียถูกกล่าวหาว่าแทรกแซงการเลือกตั้ง 
ประธานาธิบดีเมื่อปี 2559 หลังจาการประชุมฯ ผู้นำาสหรัฐฯ กล่าวว่า  
“ประธานาธิบดีปูตินบอกว่าไม่ใช่รัสเซีย ผมก็ไม่เห็นว่าจะมีเหตุผลอะไร 
ที่จะเป็นรัสเซีย” ซึ่งคำาพูดของนายทรัมป์ตรงข้ามกับข้อสรุปของสำานักงาน 
ข่าวกรองสหรัฐฯ ท่ีระบุในปี 2559 รัสเซียอยู่เบ้ืองหลังความพยายาม 
ในการบ่อนทำาลายนางฮิลลารี คลินตัน คู่แข่งของนายทรัมป์ โดยใช้การ
โจมตีทางไซเบอร์และเผยแพร่ข่าวปลอมผ่านทางโลกออนไลน์  

	 การประชุมสุดยอดนาโต้	2561	ณ	กรุงบรัสเซลส์	ของเบลเยียม3

	 การประชุมสุดยอดระหว่าง	สหรัฐฯ	–	รัสเซีย	ณ	กรุงเฮลซิงกิ	ประเทศฟินแลนด์4
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จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 8 ฉบับที่ 4  (กรกฎาคม – กันยายน 2561)

  เมื่อ 11 - 12 ก.ค.61 การประชุมสุดยอด ขององค์การ 
สนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือ นาโต้ ที่จัดขึ้น ที่สำานักงานใหญ่  
ณ กรุงบรัสเซลส์ ของเบลเยียม โดยมีประเทศสมาชิก 29 ประเทศ  
เข้าร่วม โดย ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ได้แสดง 
ความจำานงค์ชัดเจน ให้ประเทศสมาชิก อีก 28 ประเทศ เพิ่ม 
การจ่ายเงินงบประมาณ เพื่อสบทบค่าใช้จ่ายด้านกลาโหม เพิ่มขึ้น 
อย่างน้อยอีกร้อยละ 2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)  
ในปีนี้ทันทีแทนที่จะเป็นปี 2567 ตามข้อสรุปในวาระการประชุม 
ครั้งก่อนเมื่อปี 57 ซึ่งสหรัฐฯ ได้วิจารณ์ เยอรมนีและชาติยุโรปอื่นๆ  
ว่าเอาเปรียบสหรัฐฯ จากการจ่ายเงินสมทบ น้อยกว่า สหรัฐฯ  
มาโดยตลอดและเรียกร้องหาความเท่าเทียมจากชาติสมาชิก โดย
หลังจากการสรุปผลในประเด็นกองทุนด้านกลาโหม มีเพียง 8  
ประเทศสมาชิกเท่านั้นที่บรรลุข้อตกลงยอมเพิ่มเงินสมทบ อย่างไร 
ก็ตามสมาชิกนาโต้ที่เหลือได้ยอมรับและพิจารณาข้อเสนอการเพิ่ม 
งบประมาณดังกล่าวและจะเร่งดำาเนินการในภายหลัง นอกจากนั้น 

ยังมีประเด็นที่ สหรัฐฯ กล่าวโจมตีเยอรมนีประเทศซึ่งมีเศรษฐกิจ 
ใหญ่ท่ีสุดในสหภาพยุโรปว่ากำาลังถูกควบคุมอย่างสมบูรณ์จากรัสเซีย  
ประเทศท่ีองค์การนาโต้กำาลังต่อต้านอยู่ ซ่ึงก็เห็นได้จากการท่ีเยอรมนี 
พึ่งพาการนำาเข้าพลังงานจากรัสเซียเป็นจำานวนมากและต้องเสียค่า
ใช้จ่ายในส่วนนี้ กว่า 1 หมื่นล้านดอลล่าสหรัฐฯ ในแต่ละปี พร้อม 
ยำ้าถึงความเหมาะสมในความร่วมมือดังกล่าวระหว่างเยอรมนีและ 
รัสเซียในที่ประชุมฯ ขณะที่ เยอรมนี ได้ตอบโต้กลับว่า ความร่วมมือ 
ด้านพลังงานดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่าเยอรมนีตกอยู่ภายใต้ 
อำานาจของรัสเซีย แต่เยอรมนีเป็นประเทศที่มีอิสระในการตัดสินใจ 
และกำาหนดนโยบายต่าง ๆ อยู่ก่อนแล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำาให้เศรษฐกิจ 
ของประเทศเจริญเติบโตและมั่นคงถึงทุกวันนี้ และถึงแม้ว่าจะเกิด 
วาทะขึ้นแต่ทั้งสองประเทศก็ยังร่วมพูดคุยกันได้ รวมถึงยังกล่าวว่า 
ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดีและ  
พร้อมที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกัน



	 การลงนามกรอบความตกลงการค้าเสรี	(FTA)	ระหว่างสหภาพยุโรป	(EU)	กับญี่ปุ่น

	 ผลการเลือกตั้งทั่วไปของปากีสถาน
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ส่วนที่ 1 
สถานการณท์างความม่ันคงที่สำาคัญ (ก.ค. – ก.ย.61)

  เมื่อ 18 ก.ค.61 นายโดนัลด์ ทัสก์ ประธานคณะมนตรี 
ยุโรป นายฌอง - โคลด ยุงเกอร์ ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป  
และนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ของญี่ปุ่นลงนามร่วมกันในเอกสาร 
ว่าด้วยกรอบความตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่างสหภาพยุโรป (EU)  
กับญ่ีปุ่น โดยพิธีลงนามมีข้ึนท่ีทำาเนียบนายกรัฐมนตรี ณ กรุงโตเกียว  
และหลังจากนั้นรัฐสภาของทั้งสองฝ่ายต้องร่วมให้สัตยาบัน เพื่อให้ 
ข้อตกลงมีผลบังคับใช้ในปี 63โดย FTA ฉบับดังกล่าวมีสาระสำาคัญ  
คือ EU จะยกเลิกกำาแพงภาษีร้อยละ 10 สำาหรับรถยนต์ประกอบเสร็จ 
ท้ังคันจากญี่ปุ่น ภายในอีก 8 ปีข้างหน้า และการยกเลิกกำาแพง 
ภาษีร้อยละ 3 สำาหรับชิ้นส่วนรถยนต์นำาเข้าจากญี่ปุ่นซึ่งจะมีผล 
ทันที นอกจากนี้ EU ยังเตรียมลดภาษีสินค้านำาเข้าจากญี่ปุ่นเกือบ 
ทั้งหมด ซึ่งจะทยอยดำาเนินการต่อไป ขณะที่ญ่ีปุ่นงดไม่เก็บภาษี 
นำาเข้าเนยแข็งหลายชนิดจากยุโรป จากปัจจุบันที่สูงถึงร้อยละ 30 
ภายในระยะเวลา 15 ปี และรัฐบาลญี่ปุ่นยอมรับกฎหมายคุ้มครอง

ผลิตภัณฑ์การค้าของ EU โดยเฉพาะสินค้าที่มีเครื่องหมายบ่งชี้ทาง 
ภูมิศาสตร์ (Geographical Indication) หรือ (GI) เช่น ปาร์มาแฮม  
ไวน์บอร์กโดซ์ หรือวอดก้าโปแลนด์ แต่สกอตวิสก้ีอาจไม่ทันได้รับ 
ผลประโยชน์ในส่วนนี้ เนื่องจากสหราชอาณาจักรจะออก 
  สำาหรับ FTA EU - ญี่ปุ่น ถือเป็นการจัดตั้งตลาดการค้าเสร ี
ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  
(GDP) ที่คิดเป็น 1 ใน 3 ของทั้งโลก โดยญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีขนาด 
เศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก และมีมูลค่า GDP มากกว่า 
เยอรมนีถึงร้อยละ 30 ขณะที่ EU ถือเป็นตลาดเดียวที่มีขนาดใหญ่ 
ที่สุดของโลก ด้วยจำานวนสมาชิกในปัจจุบัน 28 ประเทศ และมี 
ประชากรรวมกันมากกว่า 500 ล้านคน อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่นอยู่ใน
อันดับ 6 ของการเป็นตลาดส่งออกสินค้าจาก EU ตามหลังสหรัฐฯ 
จีน และสวิตเซอร์แลนด์ 

  เมื่อ 27 ก.ค.61 คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งปากีสถาน  
(ECP) รายงานผลอย่างเป็นทางการของการนับคะแนนการเลือกตั้ง 
ทั่วไป พรรคเตห์รีค - อี - อินซาฟ (PTI) ซึ่งเป็นพรรคแกนนำาฝ่ายค้าน 
ภายใต้การนำาของนายอิมราน ข่าน อดีตซูเปอร์สตาร์นักคริกเก็ต 
ทีมชาติปากีสถาน มีคะแนนนำาใน 114 เขตเลือกต้ังจากท้ังหมด  
272 เขตในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ด้านพรรค
สันนิบาตมุสลิมปากีสถาน (PML - N) ซ่ึงเป็นพรรครัฐบาลชุดปัจจุบัน 
และก่อตั้งโดยอดีตนายกรัฐมนตรีนาวาซ ชารีฟ ซึ่งเริ่มรับโทษจำาคุก  
10 ปีในข้อหาคอร์รัปช่ันเม่ือต้นเดือน ก.ค.61 มีคะแนนนำาใน  
64 เขตเลือกตั้ง ตามด้วยพรรคประชาชนปากีสถาน (PPP) ของ 
นายพิลาวัล บุตโต บุตรชายของอดีตนายกรัฐมนตรีเบนาซีร์ บุตโต 
มีคะแนนนำาใน 42 เขตเลือกตั้ง 

  ต่อมานายอิมราน ข่าน แถลงการจากบ้านพักในกรุง 
อิสลามาบัด ขอบคุณชาวปากีสถานท่ีมอบความไว้วางใจในการ 
ให้เป็นผู้นำารัฐบาล โดยให้คำามั่นการปราบปรามการคอร์รัปชั่นที่ 
ฝังรากลึกอยู่ในแทบทุกภาคส่วนของสังคมซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนัก 
ต่อเศรษฐกิจ ตลอดจน การปรับปรุง ความสัมพันธ์กับสหรัฐ 
ซึ่งตึงเครียดอย่างมากนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เข้ามา 
บริหารประเทศ โดยยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่าย 
ในอนาคตต้องมีความสมดุล การพัฒนาความสัมพันธ์และความ 
ร่วมมือทุกด้านกับอัฟกานิสถาน การฟื้นฟูความสัมพันธ์กับจีนและ
การเจรจากับอินเดียเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งเรื่องแคชเมียร์ 
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  เม่ือ 29 ก.ค.61 พรรค CPP ประกาศชัยชนะอย่างย่ิงใหญ่ 
ในการเลือกตั้งทั่วไป ส่งผลให้สมเด็จฯ ฮุน เซน ขยายระยะเวลา 
ปกครองประเทศออกไป จากที่ครองอำานาจมาแล้วถึง 33 ปี  
เพิ่มไปอีก 5 ปี และทำาให้กัมพูชาเข้าสู่ยุคการปกครองโดย 
พรรคการเมืองเดียว เนื่องจากพรรค CPP ครองเก้าอี้ในสภา 
เอาไว้เกือบทั้งหมด โดยอ้างว่ากวาดเก้าอี้ในสภานิติบัญญัติ 
แห่งชาติได้ 123 จาก 125 ที่นั่ง โฆษกของพรรคอ้างด้วยว่า  
ซีพีพีได้รับคะแนนเสียงจากประชาชนกว่า 4.8 ล้านคน หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 77.4 ของผู้ออกมาใช้สิทธิทั้งหมด ส่วนพรรค 

ฟุนซินเปค และพรรคสันนิบาตเพื่อประชาธิปไตย ได้ไปร้อยละ  
5.88 และร้อยละ 4.86 ตามลำาดับขณะเดียวกัน คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ งแห่งชาติของกัมพูชากัมพูชาก็ เปิดเผยตัวเลข 
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งซึ่งถูกจับตามมองอย่างมาก เพราะเป็น 
การวัดความชอบธรรมของผู้ชนะ ปรากฏว่าตัวเลขออกมาอยู่ที่ 
ร้อยละ 82.89 ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด เหนือความคาดหมาย 
ก่อนหน้านี้ที่เชื่อว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ราวร้อยละ 60 และ
มากกว่าจำานวนร้อยละ 70 ในการเลือกตั้งท่ัวไปอันดุเดือดเมื่อ 
ปี 2556 นอกจากพรรค CPP แล้ว ยังมีพรรคอื่น ๆ ที่ร่วมลงชิงชัย 
ในศึกเลือกตั้งครั้งนี้อีก 19 พรรค แต่ไม่มีพรรคใดเลยที่สามารถ 
เป็นคู่แข่งของพรรค CPP ได้

  เมื่อ 3 ส.ค.61 กองทัพเรือของกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) และจีนได้ฝึกจำาลองการฝึกซ้อมทางทะเลร่วมกันเป็นคร้ังแรก  
โดยการจำาลองการฝึกซ้อมทางทะเลเกิดขึ้นที่ฐานทัพเรือของสิงคโปร์ การฝึกจำาลองนี้เกิดขึ้นก่อนหน้าการซ้อมรบทางทะเลร่วมกัน 
เป็นครั้งแรกระหว่างกองทัพเรือของ 10 ประเทศในอาเซียนกับจีน ภายในน่านนำ้าของจีนท่ีวางกำาหนดไว้ในเดือน ต.ค.61 ในการ 
ซ้อมจำาลองครั้งน้ี กองทัพเรือของอาเซียนและจีนได้พัฒนา 
แผนการซ้อมรบทางทะเลร่วมกันในทะเลจีนใต้ อันรวมถึง 
การรับมือกับอุบัติการณ์ทางทะเล เช่น การค้นหาและกู้ภัย  
และการอพยพทางการแพทย์ และยังจะรวมถึงแผนการ 
ฝึกซ้อม การเข้าหาเรือที่ร้องขอความช่วยเหลือ ทั้งนี้รัฐมนตร ี
ต่างประเทศของกลุ่มอาเซียนกับจีนเพิ่งประกาศถึงความ 
คืบหน้าในการเจรจาแนวทางปฏิบัติในทะเลจีนใต้ โดย 
ได้เห็นพ้องกันเรื่องร่างเน้ือหาแล้ว โดยร่างน้ีจีนเสนอด้วยว่า 
จีนต้องการซ้อมรบร่วมกับอาเซียนในทะเลจีนใต้ แต่จะไม่รวม
ประเทศที่อยู่นอกภูมิภาคนี้ 

	 ผลการเลือกตั้งทั่วไปของกัมพูชา

	 จีน	-	อาเซียนจำาลองการฝึกร่วมทางทะเลครั้งแรก
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จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 8 ฉบับที่ 4  (กรกฎาคม – กันยายน 2561)



  เมื่อ 23 ส.ค.61 สหรัฐฯ และจีน ยกระดับสงครามการค้า  
โดยการบังคับใช้กำาแพงภาษีร้อยละ 25 คิดเป็นมูลค่า 16,000 ล้าน 
ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 5.28 แสนล้านบาท ต่อสินค้าของ 
อีกฝ่าย ทั้งนี้สินค้าที่สหรัฐฯ เก็บภาษีจากจีน มีจำานวน 279 รายการ  
อาทิ เซมิคอนดักเตอร์, พลาสติก, เคมีภัณฑ์, รถจักรยานยนต์,  
มาตรวัดความเร็ว, อุปกรณ์สร้างรางรถไฟ ฯลฯ ทั้งนี้สหรัฐฯ  
เคยขึ้นภาษีสินค้านำาเข้าจากจีนร้อยละ 25 เมื่อ ก.ค.61 ที่ผ่านมา  
โดยประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป์ มีความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการตั้ง 
กำาแพงภาษีว่า จะทำาให้สินค้าที่ผลิตในสหรัฐฯ มีราคาถูกกว่า
สินค้านำาเข้าจากต่างประเทศ และทำาให้บริษัทในสหรัฐฯ สามารถ 

แข่งขันราคาสินค้าจากจีนได้เนื่องจากราคาสินค้าจะถูกกว่าจีนเมื่อ 
เปรียบเทียบกัน ขณะเดียวกันยังเรียกร้องให้ประชาชน ซื้อสินค้า 
ที่ผลิตในสหรัฐฯ ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมธุรกิจในท้องถิ่นและ
สนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศด้วย 
  อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการทำาสงครามการค้า 
กับจีน ชาติที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก เป็นรอง 
จากสหรัฐฯ แล้ว ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา สหรัฐฯ ยังเปิดสนามรบ 
หลายด้าน เพราะยังได้มีการข้ึนภาษีนำาเข้าเหล็กร้อยละ 25 และ 
อลูมิเนียมร้อยละ 10 จากสหภาพยุโรป เม็กซิโก และแคนาดา 
อีกด้วย 
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	 การประชุมสุดยอดความร่วมมือจีน	–	แอฟริกาได้เปิดฉากขึ้น	ณ	กรุงปักกิ่ง	ประเทศจีน10

  เม่ือ 3 ก.ย.61 การประชุมสุดยอดความร่วมมือจีน - แอฟริกา 
ได้เปิดฉากขึ้น ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีนโดยที่ประชุมได้ประกาศ 
เอกสารผลการประชุม 2 ฉบับ ได้แก่ ปฏิญญาปักก่ิง และ  
แผนปฏิบัติการปักกิ่ง ถือเป็นฉันทามติของจีนกับแอฟริกาเก่ียวกับ 
ประเด็นสำาคัญระดับโลกในปัจจุบัน แสดงความมุ่งมั่นของจีน 
ต่อแอฟริกาในการร่วมดำาเนินการตาม “แนวปฏิบัติ 8 ประการ”  
เดินหน้าความร่วมมือจีน - แอฟริกาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
สูงยิ่งข้ึน และร่วมสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันระหว่าง 
จีน - แอฟริกาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน 
ระบุว่า การประชุมสุดยอดที่กรุงปักกิ่งถือเป็นการเปิดศักราชใหม่ 
แห่งความสัมพันธ์จีน - แอฟริกา เป็นศิลาจารึกแห่งความร่วมมือ 
ใต้ - ใต้ในสมัยใหม่ 
  นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน และ  
นายซิริล มาราโฟซา ประธานาธิบดีแอฟริกาใต้  
เป็นประธานร่วมการประชุมโต๊ะกลมระดับผู้นำา  
โดยมีมติผ่านเอกสารผลการประชุม 2 ฉบับ  
ภายหลังประชุม นายสี จ้ินผิง และ นายซิริล  
มาราโฟซา รวมถึงนายแมกิ แซลล์ ประธานาธิบด ี
เซเนกัล ประธานร่วมคนใหม่ของการประชุมฯ  
ได้ร่วมแถลงข่าว นายสี จ้ินผิง ระบุว่า การประชุมฯ  
มีหัวข้อหลักคือ ความร่วมมือ ได้ประโยชน์ร่วมกัน  

จับมือกันสร้างประชาคมท่ีมีอนาคตร่วมกันระหว่างจีน - แอฟริกา 
ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยที่ประชุมฯ ได้หารือการส่งเสริมความสัมพันธ ์
จีน - แอฟริกา ในอนาคต และกำาหนดพิมพ์เขียวอันยิ่งใหญ่แห่ง 
ความร่วมมือจีน - แอฟริกา โดยที่ประชุมได้ประกาศปฏิญญาปักกิ่ง 
ว่าด้วยการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของจีน - แอฟริกาให้ 
แน่นแฟ้นมากยิ่งข้ึน ถือเป็นฉันทามติของจีนกับแอฟริกาเกี่ยวกับ 
เรื่องสำาคัญระดับโลกและภูมิภาค และเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจน 
ต่อโลกว่า จีนกับแอฟริกาจะจับมือก้าวหน้าไปด้วยกัน นอกจากนี้  
ท่ีประชุมฯ มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการปักก่ิงว่าด้วยความร่วมมือ 
จีน - แอฟริกา (ปี 2019 - 2021) ซึ่งกำาหนดว่า ในระยะเวลา 3 ป ี
ข้างหน้า จีนกับแอฟริกาจะมุ่งดำาเนินแนวปฏิบัติ 8 ประการ เพื่อ 
กระชับความร่วมมือทุกด้านให้ได้ผลที่เป็นจริงมากขึ้น  

ส่วนที่ 1 
สถานการณท์างความม่ันคงที่สำาคัญ (ก.ค. – ก.ย.61)

	 สงครามการค้า	ระหว่าง	สหรัฐฯ	และจีน9
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- อินโฟเควสท์. 2561. ผลการประชุมสภาผู้ว่าการ AIIB ครั้งที่ 3. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://www.ryt9.com/s/iq03/2851875  
(19 กันยายน 2561)
- กระทรวงการต่างประเทศ. 2561. การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย - ญี่ปุ่น (High Level Joint Commissions - HLJC)  
ครั้งที่ 4 [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.mfa.go.th (19 กันยายน 2561) 
- โพสต์ทูเดย์. 2561. ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ปรับข้ึนคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจไทย. [ระบบออนไลน์].  
แหล่งที่มา https://www.posttoday.com/finance/news/558146 (19 กันยายน 2561)
- โพสต์ทูเดย์. 2561. ความมั่นคงทางอาหาร [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://www2.posttoday.com/aec/column/560287   
(20 กันยายน 2561) 
- กระทรวงการต่างประเทศ . 2561. การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 51 ณ สิงคโปร์. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://
www.mfa.go.th (20 กันยายน 2561)
- อาร์วายทีไนน์. 2561. พิธีเปิดศูนย์ความร่วมมืออาเซียน - ญี่ปุ่น. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://www.ryt9.com/s/prg/2887630  
(25 กันยายน 2561)
- ข่าวสด. 2561. ปลดล็อคพรรคการเมือง [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_1570666  
(25 กันยายน 2561) 
- เดลินิวส์. 2561. กัมพูชาฟื้นฟูทางรถไฟเชื่อมต่อชายแดนไทย. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://www.dailynews.co.th/foreign/ 
653083 (14 กันยายน 2561)
- ไทยโพสต์. 2561. กองทัพสหรัฐส่งเรือพิฆาต 2 ลำา แล่นผ่านช่องแคบไต้หวัน. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://www.thaipost.
net/main/detail/13016 (19 กันยายน 2561)
- ช่อง 3. 2561. การประชุมสุดยอดนาโต้ 2561. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา ews.ch3thailand.com/ข่าวต่างประเทศ/ (19 กันยายน 
2561) 
- ไทยโพสต์. 2561. 4. การประชุมสุดยอดระหว่าง สหรัฐฯ - รัสเซีย ณ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา  
https://www.thairath.co.th/content/1267322/ (19 กันยายน 2561)
- เดลินิวส์. 2561. อียู -ญี่ปุ่นลงนามข้อตกลงการค้าเสรี. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://www.dailynews.co.th/foreign/655588 
(19 กันยายน 2561)
- ไทยโพสต์. 2561. ผลการเลือกตั้งทั่วไปของปากีสถาน. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://www.thaipost.net/main/detail/14243  
(20 กันยายน 2561)
- ไทยรัฐ. 2561. ผลการเลือกตั้งทั่วไปกัมพูชา. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://www.thairath.co.th/content/1347143  
(20 กันยายน 2561)
- ไทยโพสต์. 2561. จีน-อาเซียนจำาลองการฝึกร่วมทางทะเลครั้งแรก. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://www.thaipost.net/main/ 
detail/14658 (20 กันยายน 2561)
- ไทยรัฐ. 2561. สงครามการค้า สหรัฐ – จีน. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://www.thairath.co.th/content/1361561  
(20 กันยายน 2561)
- ไทยโพสต์. 2561. การประชุมสุดยอดความร่วมมือจีน - แอฟริกาได้เปิดฉากขึ้น ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา  
https://www.thaipost.net/main/detail/16737 (21 กันยายน 2561)  



ส่วนที่ 2 
เอกสารวิเคราะหส์ถานการณย์ุทธศาสตรแ์ละความมั่นคง (SSC FOCUS) (ก.ค. - ก.ย.61)

ฉบับที่ 19/61  (1 - 15 ก.ค.61)
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พิธีสวนสนามในวันแห่งชัยชนะ 9 พ.ค.61

	 “รัสเซียจัดพิธีสวนสนามอย่างยิ่งใหญ่เนื่องในวันแห่งชัยชนะ อวดยุทโธปกรณ์ชนิดใหม่ รวมถึงรถถังเทอร์มิเนเตอร์ ที่พร้อมรบ 
ในสงครามนิวเคลียร์ และ เครื่องบินรบ มิก-31 ซูเปอร์โซนิก ที่ติดอาวุธมิสไซล์คินชาล โดยประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ซึ่งเพิ่งสาบานตน 
รับตําแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่	4	 เมื่อวันที่	7	พ.ค.61	หลังชนะการเลือกตั้งเมื่อเดือน	มี.ค.61	ที่ผ่านมา	ได้กล่าวสุนทรพจน์กลางจัตุรัสแดง 
ในกรุงมอสโก ต่อหน้าทหารและทหารผ่านศึกรวมประมาณ 13,000 นาย ที่มาร่วมเดินขบวนสวนสนามในวันราลึกครบรอบ 73 ปี	 
ชัยชนะเหนือกองทัพนาซีเยอรมันสมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เม่ือวันที่ 9 พ.ค.61 ที่ผ่านมา โดยกระทรวงกลาโหมของรัสเซียเปิดเผยด้วยว่า	
อาวุธยุทโธปกรณ์ส่วนมากที่นํามาแสดงในพิธีสวนสนามครั้งนี้ผ่านการทดสอบในซีเรียมาแล้ว ทั้งนี้ การแสดงแสนยานุภาพในครั้งนี้มีอาวุธ
ยุทโธปกรณ์รวม	 159	 ชนิด	 ซึ่งรวมถึงอากาศยาน	 75	 ลํา	 และยังมีหุ่นยนต์กู้ระเบิดที่กองทัพรัสเซียใช้ในเมืองพัลเมราและอาเลปโปของซีเรีย	
และรถถังไร้คนขับ	นอกจากนี้ยังมีสโนว์โมบิลที่กองกําลังอาร์กติกใช้ขับเคลื่อนบนพื้นหิมะด้วย”

รัสเซียอวดแสนยานุภาพกองทัพในพิธีฉลองวันแห่งชัยชนะ

เหนือนาซี	(Victory	Day)

  รัสเซียฉลองวันแห่งชัยชนะในสงครามโลกครั้งท่ี 2 (Victory  
Day) อย่างยิ่งใหญ่ โดยจัดพิธีสวนสนามที่จัตุรัสแดง กรุงมอสโก โดยขน 
ยุทโธปกรณ์ทันสมัยทั้งเครื่องบินรบ รถถัง และขีปนาวุธ เพื่อแสดง 
แสนยานุภาพของกองทัพอวดสายตาชาวโลก พิธีสวนสนามนี้จะจัดข้ึน 
อย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 9 พ.ค.ของทุกปี ตั้งแต่ปี 1996 ณ จัตุรัสแดง 
กลางกรุงมอสโก เพื่อเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะท่ีกองทัพโซเวียตมีชัย
เหนือกองทัพนาซีในสงครามโลกครั้งท่ี 2 เม่ือปี 1945 โดยเป็นสงคราม  
Great Patriotic War ที่กินเวลาเกือบ 4 ปี ระหว่างปี 1941 - 1945  
มีชาวโซเวียตเสียชีวิตมากถึง 26.6 ล้านคน โดยศึกครั้งน้ันมีทหารราว 
8 - 13 ล้านคน เข้าร่วมสู้รบตามสมรภูมิต่างๆ ตั้งแต่เหนือสุดที่ 
ทะเลแบเร็นตส์ จนจรดใต้สุดที่ทะเลดำา ใช้รถถังและปืนใหญ่อัตตาจร 
6,000 - 20,000 คัน ปืนใหญ่และปืนครก 85,000 - 165,000 กระบอก 
และเครื่องบิน 7,000 - 19,000 ลำา
  สำาหรับปีนี้งานสวนสนามใช้บุคลากรท้ังหมดกว่า 13,000 คน  
ยานพาหนะ 159 คัน รวมถึง เครื่องบิน 75 ลำา เรียกได้ว่าแสดง
แสนยานุภาพอย่างเต็มเปี่ยมทั้งเครื่องบินรบ โดรน รถถัง ยานรบทหาร
ราบ ยานหุ้มเกราะ ปืนใหญ่อัตตาจร และขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์ อาทิ
  Su-57 ซ่ึงเป็นเคร่ืองบินขับไล่ยุค 5 ท่ีพัฒนาโดยบริษัท Sukhoi  
ทดสอบบินคร้ังแรกในปี 2010 ด้วยจุดเด่นท่ีเทคโนโลยีสเตลธ์ ซ่ึงออกแบบ 

มาให้สามารถหลบเลี่ยงการตรวจจับของระบบเรดาร์ได้ โดยกระทรวง
กลาโหมรัสเซียได้มีการส่งเครื่องบินรบ Su-57 จำานวน 2 ลำา ไปซีเรีย 
เพื่อปฏิบัติภารกิจทดสอบสู้รบเมื่อเดือน ก.พ.61 ที่ผ่านมา
  Kinzhal เป็นอาวุธปล่อยนำาวิถีพิสัยไกลที่สามารถเคลื่อนที่ 
ในอากาศได้เร็วกว่า 10 เท่าของความเร็วเสียง (Hypersonic) เปิดตัวโดย 
ประธานาธิบดี วลาดิเมียร์ ปูติน ในระหว่างแถลงนโยบายประจำาปี 
ต่อรัฐสภาเม่ือวันที่ 1 มี.ค.61 พร้อมอวดโฉมบนเครื่องบินรบแบบ  
MiG-31K โดยสามารถทะลวงแนวป้องกันขีปนาวุธของข้าศึกและโจมต ี
เป้าหมายได้อย่างแม่นยำา
  RS-24 Yars หรือ Topol-MR เป็นระบบขีปนาวุธข้ามทวีป 
ที่มีอานุภาพทำาลายล้างสูง สามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้ถึง 10 หัว 
และมีพิสัยทาการไกลถึง 12,000 กิโลเมตร ปัจจุบันรัสเซียมีขีปนาวุธ  
RS-24 Yars จำานวน 73 หน่วย แบ่งเป็นขีปนาวุธที่ติดตั้งบนแท่นยิง 
เคลื่อนที่ 63 หน่วย และในหลุมไซโล 10 หน่วย
  T-14 Armata เป็นรถถังประจัญบานหลัก (MBT) สามารถ
เคลื่อนที่ได้อย่างคล่องแคล่ว และมีระบบอาวุธทันสมัย ประกอบด้วย
ป้อมปืนอัตโนมัติขนาดลากล้อง 125 มม. ปืนกลยิงเร็วอัตโนมัติขนาด 
12.5 มม. และระบบต่อต้านจรวดทำาลายรถถังที่มากับเทคโนโลยีป้องกัน
เชิงรุก (Active Protection System : APS) พร้อมระบบเซนเซอร์และ 
เรดาร์ที่ทันสมัย โดยกองทัพรัสเซียคาดว่าจะรับมอบรถถัง Armata  
เข้าประจำาการจำานวน 100 คัน ภายในปี 2020
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อ้างอิง 
1) คมปทิต สกุลหวง (2561). รัสเซียอวดแสนยานุภาพกองทัพในพิธีฉลองวัน 
 แห่งชัยชนะเหนือนาซี. สืบค้นเมื่อ 9 พ.ค.2561 จากสำานักข่าว : THE STANDARD  
 (https://thestandard.co/russia-military-parade/)
2) เปลง สีเงิน (2561). รัสเซียสวนสนามวันแห่งชัยชนะ ถือโอกาสอวดยุทโธปกรณ ์
 รุ่นใหม่. สืบค้นเมื่อ 9 พ.ค.2561 จากสำานักข่าว : ไทยโพสต์

  Uran-9 รถถังขนาดเล็กติดตั้งป้อมปืนขนาดลำากล้อง 30 มม. 
สามารถยิงรัวได้ถึง 400 นัดต่อนาที ติดตั้งจรวดต่อต้านรถถังที่ยิงได้ไกล 
4 กิโลเมตร ความแม่นยำาในการโจมตีเป้าหมายสูงถึง 90% 
  S-400 Triumf ระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานท่ีทันสมัย 
ที่สุดของกองทัพรัสเซียเปรียบเทียบได้กับระบบป้องกันขีปนาวุธแบบ 
Patriot ของสหรัฐฯ ซึ่งสามารถสกัดก้ันขีปนาวุธและจรวดร่อนนำาวิถี 
บนอากาศ รวมถึงยิงทำาลายเครื่องบินรบ และอากาศยานไร้นักบินได้ 
ด้วยรัศมีทำาการไกลถึง 400 กิโลเมตร
  นอกจากยุทโธปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น ยังมีระบบอาวุธนำาวิถี
จากพื้นสู่อากาศแบบ Buk-M2, รถถัง T-72, ยานหุ้มเกราะ Tigr-M,  
ยานรบทหารราบ Kurganets-25, เครื่องบินทิ้งระเบิด Tu-160 และ  
Tu-22M3, โดรน Katran และ Korsar, เฮลิคอปเตอร์ทหาร Mi-26,  
Mi-8, Mi-28N, Ka-52 Alligator และ Mi-24P ท่ีถูกนำามาอวด 
แสนยานุภาพในครั้งนี้อีกด้วย

วิเคราะห์สถานการณ์และผลกระทบ 
  ปีนี้งานสวนสนามจัดขึ้นในช่วงเวลาที่รัสเซียกาลังถูกกดดัน 
จากสหรัฐฯ และชาติสมาชิกองค์การนาโต ท้ังจากกรณีพิพาทเรื่อง 
การผนวกดินแดนไครเมีย การใช้อาวุธเคมี ในสงครามกลางเมืองซีเรีย  
และการลอบสังหารอดีต สายลับรัสเซียที่แปรพักตร์ไปอยู่อังกฤษ  
ไปจนถึงกรณีแทรกแซงการเลือกตั้ง ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เมื่อปี 2016
  ความพิเศษของการสวนสนามในครั้งนี้ นอกจากเป็นการเสริม 
อำานาจความยิ่งใหญ่ของผู้นำารัสเซียอย่างปูติน แล้วยังส่อนัยยะภาพของ  
ความก้าวหน้าเทคโนโลยีทางทหารที่ล้าสมัย และความพร้อมของ 
เขี้ยวเล็บหมีขาวที่จะสร้างความเจ็บปวดให้แก่ปฏิปักษ์ได้หากมีการใช้
กำาลังทางทหารในการ แก้ปัญหากรณีพิพาท
  อีกหนึ่งความพิเศษของการสวนสนามปีน้ียังอยู่ท่ีการปรากฏ
ตัวของนายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู แห่งอิสราเอล ซึ่งเป็นแขก
พิเศษที่เดินทางมาชมขบวนพาเหรดของกองทัพรัสเซีย เพราะรัสเซียกับ 
อิสราเอลมีความสัมพันธ์ท่ีซับซ้อน เน่ืองจากรัสเซียเป็นพันธมิตรกับ 
ทั้งอิสราเอลและอิหร่าน แต่ในขณะเดียวกัน อิหร่านกับอิสราเอล 
กลับเป็นศัตรูคู่อาฆาตที่บาดหมางกันมาช้านาน การเยือนของเนทันยาฮู 
มีขึ้นในช่วงที่ข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านส่อเค้าล่มทุกขณะ เนื่องจาก 
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ประกาศถอนตัวจากข้อตกลงฯ  
เพราะเห็นว่าเง่ือนไขท่ีอิหร่านรับปาก 6 ชาติมหาอำานาจ เพ่ือแลกกับการ 
ไม่ถูกควำ่าบาตรเมื่อปี 2015 นั้นมีข้อบกพร่องมากมาย และข้อตกลงนี้ 
จะไม่สามารถหยุดยั้งอิหร่านให้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปได้ ขณะที่
อิสราเอลเป็นประเทศที่ออกมาเปิดโปงเอกสารลับที่บ่งชี้ว่าอิหร่านโกหก
และแอบลักลอบพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์โดยละเมิดต่อข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ ซึ่งสวนทางกับเจตนารมณ์ของรัสเซียท่ีต้องการให้สหรัฐฯ  
และนานาชาติผ่อนปรนความเข้มงวดต่ออิหร่าน
  นอกจากนั้น ในการกล่าวสุนทรพจน์กับเหล่าผู้สำาเร็จการศึกษา
จากสถาบันการทหารของรัสเซีย ปูติน ยังได้แถลงเกี่ยวกับแสนยานุภาพ
ทางทหารของประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซีย - สหรัฐฯ โดย

กล่าวว่าอาวุธที่ทันสมัยมีส่วนทำาให้ศักยภาพของกองทัพรัสเซียเพิ่มขึ้น
มากมาย ซึ่งความสัมพันธ์ที่ผ่านมาระหว่างรัสเซียและสหรัฐฯ ได้เข้าสู่ 
ระดับเดียวกับยุคหลังสงครามเย็นอันเน่ืองมาจากสงครามในซีเรีย  
คำากล่าวหารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกา เมื่อปี  
2016 และความเห็นต่างในประเด็นควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ ผู้นำารัสเซีย 
ยังได้กล่าวถึงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงใหม่ “อาวอง การ์ด” 
(Avangard) และขีปนาวุธข้ามทวีปใหม่ “ซาร์มัต” (Sarmat) ซึ่งเตรียม 
เข้าประจำาการในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า รวมถึงขีปนาวุธเร็วเหนือเสียง 
“คินซัล” (Kinzhal) ที่ปัจจุบันถูกส่งเข้าประจำาการแล้วในจังหวัด 
ทหารบกใต้ของรัสเซีย โดย อาวองการ์ด เป็นขีปนาวุธพิสัยข้ามทวีป 
ที่สามารถพุ่งไปในชั้นบรรยากาศด้วยความเร็วเหนือเสียง 20 เท่า  
อาวุธชนิดนี้สามารถเปลี่ยนทั้งเส้นทางและระดับความสูงระหว่าง 
พุ่งเข้าหาเป้าหมาย ส่งผลให้ไม่มีระบบป้องกันภัยทางอากาศหรือป้องกัน 
ขีปนาวุธไหนๆ ทำาลายมันได้ การที่รัสเซียกำาลังพัฒนาอาวุธทรงอานุภาพ 
ใหม่ขีปนาวุธที่สามารถบรรจุและนำาส่งหัวรบนิวเคลียร์สู่ เป้าหมาย 
ด้วยความเร็วระดับไฮเปอร์โซนิก และจรวดร่อนนำาวิถีที่มีพิสัยทำาการ 
ไม่จำากัดชนิดที่ทำาให้ระบบโล่ป้องกันขีปนาวุธขององค์การสนธิสัญญา 
ป้องกันแอตแลนติกเหนือ (NATO) ไร้ความหมาย เป็นนัยยะให้เห็นว่า 
รัสเซียส่งสาส์นถึงประเทศที่พยายามแข่งขันด้านอาวุธกับรัสเซียตลอด  
15 ปีที่ผ่านมา และใช้มาตรการควำ่าบาตรอย่างผิดกฎหมาย เพื่อช่วงชิง 
ความได้เปรียบเหนือรัสเซียรวมถึง ปิดกั้นการพัฒนาประเทศรัสเซียแต ่
ไม่สามารถปิดล้อมรัสเซียได้ ด้วยพิสัยการโจมตีที่ไม่จำากัดของจรวดร่อน 
นำาวิถีแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ ทำาให้สามารถใช้ 
ในหลายยุทธวิธีที่จำาเป็น ซึ่งรัสเซียได้พัฒนาขึ้นเพื่อรับมือกับสถานการณ ์
ต่างๆ ที่ไม่เป็นมิตรกับรัสเซีย 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
  ประเทศไทยและกองทัพจึงต้องจับตาดูสถานการณ์ดังกล่าว
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมมาตรการรองรับ การกำาหนดจุดยืนและ 
การสร้างความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆ รวมถึงการวางตัวกับประเทศ
ต่างๆ ที่อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสม 
  ในส่วนของกองทัพไทยเนื่องจากไทยและรัสเซียมีความสัมพันธ์
มาอย่างยาวนาน 120 ปี มีความก้าวหน้าในด้านความร่วมมือต่อกันที่
เป็นประโยชน์ในหลายเรื่อง เช่น ด้านการแลกเปลี่ยนการเยือน การฝึก 
การศึกษา และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ซึ่งความร่วมมือระหว่าง
กองทัพของ 2 ประเทศเป็นรากฐานท่ีสำาคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ 
และความร่วมมือระหว่างกองทัพต่อไปในอนาคต 
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Infographic	โดย	ศศย.สปท.

	 จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ที่ยังไม่มีแนวโน้มจะยุติ ถึงแม้ว่าจีนมีความพยายามในการเจรจาทางการค้ากับสหรัฐฯ	
อยู่หลายครั้งแต่ก็ประสบความล้มเหลว ทําให้การประกาศขึ้นภาษีนําเข้าสินค้าของ ทั้งสองประเทศที่ถึงแม้จะมุ่งเป้าระหว่างกันโดยตรง	 
แต่ประเทศที่มีอุตสาหกรรมการผลิตและส่งออกอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของทั้งสหรัฐฯ	และจีน	ต่างก็ได้รับผลกระทบจากการประกาศขึ้นภาษีนําเข้า
สินค้าจากทั้งสองประเทศด้วยเช่นกัน ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยและค่าเงินเกิดการผันผวน เศรษฐกิจโลกที่กําลังจะฟื้นตัวก็กลับมาชะลอตัวอีกครั้ง	
ทั้งนี้สินค้าส่งออกของไทยเป็นหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานของทั้งสองประเทศ	เราจึงควรเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด	หากสงครามการค้า
ครั้งนี้	ยังไร้ข้อยุติและต่างฝ่ายต่างตอบโต้กันด้วยมาตรการที่รุนแรงขึ้น	ความเสียหายที่ตามมาจะไม่ได้เกิดขึ้นต่อสองประเทศนี้เท่านั้น	แต่ยังจะส่ง
ผลกระทบที่ร้ายแรงต่อการค้าโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย	เพราะทั้งสหรัฐฯ	และจีนต่างเป็นชาติมหาอํานาจทางเศรษฐกิจที่ทรงอิทธิพลของโลก 

พัฒนาการสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ	-	จีน		

  ในปี 2016 สหรัฐฯ และจีนมีมูลค่าการค้าระหว่างกันอยู่ประมาณ  
6 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าบางรายการยังอยู่ในสายผลิตเดียวกัน   
กล่าวคือ จีนผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ส่งออกให้สหรัฐฯ ต่อมาชิ้นส่วนนั้นถูกนำา
เข้าสายการผลิตในสหรัฐฯ และสุดท้ายสหรัฐส่งผลิตภัณฑ์กลับมาขายในจีน
อีกครั้ง โดยเฉพาะสินค้าท่ีเป็นช้ินส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร 
เครื่องใช้ไฟฟ้า และยานยนต์ ดังนั้นทั้งสองประเทศจึงมีความสัมพันธ์ทาง 
การค้าแบบขาดกันไม่ได้ ขณะท่ีประเทศท้ังสองก็ยังคงช่วงชิงโอกาสในการ
เป็นมหาอำานาจทางเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
  ภายหลัง นาย โดนัลด์ ทรัมป์ ชนะการเลือกต้ังเป็นประธานาธิบดี 
ของสหรัฐฯ ก็เริ่มดำาเนินนโยบาย America First (นโยบายอเมริกามาก่อน)  
โดยนโยบายของทรัมป์ ท่ีมุ่งรักษาผลประโยชน์ของประเทศตนเองก่อน  
โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่เน้นเรื่องของกำาไร-ขาดทุนเป็นหลัก การไม่ 
สนับสนุนให้มีการค้าแบบเสรีของทรัมป์ ส่งผลโดยตรงกับประเทศคู่ค้าต่างๆ  
จากการตั้งกำาแพงภาษีเพื่อกีดกันสินค้าของสหรัฐฯ
  ทางฝ่ายจีน นโยบาย Made in China 2025 ที่นายสี จิ้นผิง  
ประธานาธิบดีจีนประกาศเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อนำาจีนไปสู่การเป็น 
มหาอำานาจด้านอุตสาหกรรมและการผลิตของโลกในอีก 10 ปีข้างหน้า เป็น 
ผู้นำาอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมการผลิตแบบสมาร์ทแฟคเตอรี่ ซึ่งนโยบาย
ของจีนดังกล่าวทำาให้สหรัฐฯ มีข้อกังวลอย่างมาก รวมทั้งปัญหาสินค้าบาง
รายการของจีนที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งประเด็นนี้ 
ทำาให้ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ไม่พอใจ อีกหนึ่งประเด็นสำาคัญคือสหรัฐฯ 
มีการขาดดุลการค้าให้กับจีนสูงสุดด้วยมูลค่ากว่า 3.75 แสนล้านดอลลาร์
สหรัฐจากยอดขาดดุลการค้ารวมมูลค่าสูงถึง 8.1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
  จากการประกาศใช้นโยบายยุทธศาสตร์ชาติที่แตกต่างกันโดย 
สิ้นเชิง จีนต้องการส่งเสริมให้โลกมีการค้าแบบเสรีโดยใช้อุตสาหกรรมชั้นสูง 
เป็นตัวขับเคลื่อน แต่สหรัฐฯ ต้องการรักษาผลประโยชน์ของชาติโดยเน้น 
เร่ืองของกำาไร - ขาดทุนเป็นหลัก จึงได้ทำาการทบทวนยอดการขาดดุลการค้า 
ท่ีสหรัฐฯ เป็นฝ่ายเสียเปรียบ โดยเฉพาะกับจีนท่ีสหรัฐฯ เสียดุลการค้าให้จีน 
มากเป็นอันดับหนึ่ง อันนำามาสู่สงครามการค้าระหว่างกันในปัจจุบัน 

ความพยายามเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ	-	จีน	

  ในช่วงแรก เมื่อวันที่ 4 พ.ค.61 สหรัฐฯ ได้เรียกร้องให้จีนลดยอด 
ขาดดุลการค้าอย่างน้อย 2 แสนล้านดอลลาร์ภายในปี 2563 และขอให้ 
ปรับปรุงกฎระเบียบการคุ้มครองเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา ยกเลิก 
การสนับสนุนอุตสาหกรรมขั้นสูงและยกเลิกข้อจำากัดการลงทุนของสหรัฐฯ 
ในบางอุตสาหกรรม แต่จีนได้ร้องขอให้สหรัฐเสนอข้อเรียกร้องที่เป็นไปได้ 
  อย่างไรก็ดี ในวันที่ 20 พ.ค.61 จีนก็ได้ยื่นข้อเสนอเพิ่มการนำาเข้า
สินค้าจากสหรัฐฯ โดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรและพลังงาน ยกเลิกการ 
ขึ้นภาษีนำาเข้าข้าวฟ่างจากสหรัฐฯ และปรับปรุงกฎระเบียบการคุ้มครอง 
ทรัพย์สินทางปัญญา โดยข้อเสนอของจีนทั้งหมดจะเป็นโมฆะ หากสหรัฐฯ  
ยังใช้มาตรการกีดกันทางการค้าหรือมีการปรับขึ้นภาษีนำาเข้า อย่างไรก็ดี  
การเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนไม่ประสบผลสำาเร็จและ 
กลับทำาให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้น
  วันที่ 15 มิ.ย.61 สหรัฐฯ ประกาศขึ้นภาษีสินค้าที่นำาเข้าจากจีน  
25% ในสินค้ากลุ่มแรก 818 รายการ มีมูลค่า 3.4 หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  
ได้แก่ ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ และ 
ยางล้อสำาหรับอากาศยาน และสินค้ากลุ่มที่สอง จำานวน 284 รายการ  
มีมูลค่า 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ได้แก่ ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์  
เคร่ืองจักร เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคมี และเคมีภัณฑ์ ภายในวันเดียวกันน้ันรัฐบาลจีน 
ก็มีประกาศขึ้นภาษีสินค้านำาเข้าที่มาจากสหรัฐฯ ด้วยอัตราภาษีและมูลค่า 
สินค้าท่ีเท่าเทียมกัน คือข้ึนภาษี 25% สำาหรับกลุ่มแรก จำานวน 545 รายการ  
คิดเป็นมูลค่า 3.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ได้แก่ สินค้าเกษตร ผลไม้  
เน้ือสัตว์แช่แข็ง อาหารทะเล และรถยนต์ไฟฟ้า และสินค้ากลุ่มท่ีสอง จำานวน  
114 รายการ มูลค่า 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ได้แก่ เคมีและเคมีภัณฑ์  
ถ่านหิน ปิโตรเลียม และอุปกรณ์การแพทย์ อันถือเป็นความล้มเหลวทาง 
การเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน อีกครั้งหนึ่ง
  ต่อมา เม่ือวันท่ี 12 ก.ค.61 กระทรวงพาณิชย์จีนออกแถลงการณ์  
ชี้แจงและตอบโต้สหรัฐฯ ในข้อกล่าวหา ที่ว่าจีนละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  
และการบังคับให้ถ่ายโอนเทคโนโลยี เป็นการบิดเบือนและไม่มีมูลความจริง  
โดยปัจจุบันจีนให้ความคุ้มครองสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาในทุกสาขา 



จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 8 ฉบับที่ 4  (กรกฎาคม – กันยายน 2561)
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จีนไม่มีข้อบัญญัติว่าด้วยข้อบังคับให้ผู้ประกอบการต่างชาติที่เข้ามาในจีน 
ต้องถ่ายโอนเทคโนโลยี และจีนยังยืนยันที่จะปฏิบัติตามนโยบาย Made in  
China 2025 ที่มุ่งเน้นการค้าแบบเสรีต่อไป สำาหรับปัญหาสงครามการค้า 
ท่ีสหรัฐฯ เป็นผู้เริ่มต้นนั้น จีนได้แสดงท่าทีคัดค้านต่อพฤติกรรมการกีดกัน 
ทางการค้าของสหรัฐฯ และเรียกร้องให้นานาประเทศที่ได้รับความเสียหาย 
จากการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ ร่วมมือกันต่อต้าน ซึ่งนานาประเทศ 
ที่ได้รับผลกระทบต่างมีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า จีนกับสหรัฐฯ ควรใช้วิธ ี
การเจรจาหารือเพื่อหาทางออกร่วมกัน มากกว่าการตอบโต้กันด้วยการต้ัง
กำาแพงภาษีนำาเข้าอย่างที่เป็นอยู่
  โดยสรุป จากข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ ที่จีนไม่สามารถยอมรับได้  
ถึงแม้ว่ามีการเจรจาทางการค้าระหว่างกันอยู่หลายคร้ังแต่ไม่ประสบผลสำาเร็จ 
จึงนำาไปสู่การตอบโต้ด้วยการประกาศขึ้นภาษีนำาเข้าสินค้าระหว่างกัน 

ผลกระทบต่อการค้าโลก 
  -  ผลกระทบด้านบวก 

   ทั้งสหรัฐฯ และจีนมีความจำาเป็นที่ต้องหาสินค้านำาเข้าจาก 
ประเทศอ่ืนเพ่ือทดแทน ด้วยปัจจัยน้ีทำาให้เกิดประเทศคู่ค้ารายใหม่โดยเฉพาะ 
ในแถบภูมิภาคเอเชียทดแทน ถือเป็นการเพ่ิมโอกาสในการค้าให้กับประเทศ  
ในแถบภูมิภาคเอเชียรวมถึงประเทศไทย ให้ได้มีบทบาทในห่วงโซ่การผลิต 
ของทั้งสองประเทศด้วยเช่นกัน และยังลดผลกระทบท่ีเกิดจากการปรับขึ้น 
ภาษีภายในห่วงโซ่การผลิตของทั้งสองประเทศให้น้อยลง 
  -  ผลกระทบด้านลบ   

   หากจีนมีแนวโน้มที่จะใช้มาตรการควบคุมค่าเงินหยวนให้อ่อน 
ค่าลงเพื่อตอบโต้สหรัฐฯ และสร้างความได้เปรียบในการส่งออกสินค้าไปยัง
สหรัฐฯ มาตรการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ย ตลาดเงินและ
ตลาดหุ้นทั่วโลก ซึ่งไม่เป็นผลดีกับเศรษฐกิจโลกท่ีกาลังจะฟื้นตัวพ้นวิกฤต
ในช่วงนี้ 

ผลกระทบต่อไทย    
  จากสถิติการส่งออกของประเทศไทยในปี 2560 ไทยส่งออกไปยัง  
จีนมากที่สุด มีมูลค่าการค้าระหว่างกัน 2,510,462 ล้านบาท รองลงมาคือ 
สหรัฐฯ 1,852,236 ล้านบาท ดังนั้นสินค้าส่งออกของไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง 
ในห่วงโซ่อุปทานของท้ังสองประเทศ จึงมีความเส่ียงต่อการถูกเรียกเก็บภาษี  
ส่งออกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยางพารา  
และช้ินส่วนรถยนต์ ที่ไทยมีการส่งออกไปยังทั้งสองประเทศมากที่สุด และ 
ไทยอาจได้รับผลกระทบจากการอ่อนตัวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และการ 
อ่อนตัวของค่าเงินสกุลอ่ืนๆ ท่ีได้รับผลกระทบด้วย ดังน้ันการลดความเส่ียง 
จากการส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐฯ และจีน โดยหาตลาดเพื่อส่งออกไปยัง 
ประเทศที่สามเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำาหรับการส่งออกของไทย
  สำาหรับการประกาศใช้มาตรการการกีดกันสินค้าของทั้งสหรัฐฯ  
และจีน ที่หวังผลตอบโต้กันเพียงสองประเทศเท่านั้น ประเทศไทยจะไม่ได้ 
รับผลกระทบโดยตรง แต่อาจได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยเช่นเดียวกับ  
ประเทศคู่ค้าอื่นๆ โดยทั้งสหรัฐฯ และจีนอาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการ  
ลงทุนหรือมีความจำาเป็นที่จะต้องหาสินค้าจากประเทศอื่นทดแทน
  ไทยจึงควรใช้โอกาสนี้ดึงความสนใจจากนักลงทุนโดยอาศัย  
ยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนประเทศไทยเพ่ือสร้างความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน  
ผ่านการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่ “ประเทศไทย 4.0” ที่รัฐบาลได้ชูโครงการ  
“ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC” เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  
ไทยในอนาคต โดยใช้พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทย ให้เป็นฐาน 

รองรับนักลงทุน และขยายตลาดส่งออกไปยังแหล่งอื่นๆ เพื่อลดความเสี่ยง
ของตลาดส่งออก โดยไม่หวังพึ่งพาจีนหรือสหรัฐฯ มากจนเกินไป 

บทสรุป    
  จากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ที่กำาลังดำาเนินต่อไป 
อย่างไม่มีข้อยุติและทวีความรุนแรงข้ึน ได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและ 
การส่งออกที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตของทั้งสองประเทศ และอาจเป็นสาเหตุ 
ที่ทำาให้เศรษฐกิจของโลกที่กำาลังฟ้ืนตัวได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ย 
และค่าเงินที่ผันผวนอีกคร้ัง แต่ก็นับเป็นโอกาสที่ดีที่ประเทศผู้ผลิตและ 
ส่งออกในแถบภูมิภาคเอเชียรวมถึงไทย จะได้มีโอกาสดึงนักลงทุนเข้ามาใน 
ตลาดของตนเอง โดยเฉพาะไทยที่มีแผนเชิญชวนนักลงทุนให้เข้ามาใน 
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC และนับเป็น 
โอกาสดีที่ไทยจะผลักดันให้ตนเองเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของอาเซียน 
ต่อไป
  ในส่วนของกองทัพควรมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับผลกระทบ 
ท่ีอาจเกิดข้ึนกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย เน่ืองจากการประกาศ 
ข้ึนภาษีนำาเข้าสินค้าของสหรัฐฯ และจีน มีผลทำาให้สินค้านำาเข้าจากทั้งสอง 
ประเทศมีมูลค่าสูงขึ้น ประเทศไทยมีการนำาเข้ายุทโธปกรณ์จากทั้งสอง 
ประเทศอยู่ในระดับสูง ขณะที่ประเทศไทยไม่ได้มีการผูกขาดการซื้อขาย 
ยุทโธปกรณ์จากประเทศใดประเทศหน่ึง แต่ใช้การพิจารณานำาเข้า  
ยุทโธปกรณ์ที่มาจากหลากหลายประเทศจึงทำาให้ได้รับผลกระทบไม่มากนัก  
นอกจากนั้น กองทัพควรเพิ่มนำ้าหนักความสำาคัญให้กับการพัฒนา  
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระยะยาว ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ด้วยการ 
พัฒนาและผลิตยุทโธปกรณ์ไว้ใช้ในกองทัพ และส่งออกเพื่อจำาหน่ายต่อไป

ที่มา : ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากข้อมูลแผนที่การค้าปี 2560                  บางกอกโพสต์ กราฟฟิก
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ส่วนที่ 2 
เอกสารวิเคราะหส์ถานการณย์ุทธศาสตรแ์ละความม่ันคง (SSC FOCUS) (ก.ค. – ก.ย.61)

กลุ่มมุสลิมชาวโรฮีนจา ประเด็นความท้าทายของเมียนมาในเวทีโลก
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	 หลังจากที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ออกรายงาน โดยช้ีว่ามีความพยายามฆ่าล้าง	 
เผ่าพันธุ์กลุ่มมุสลิมชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่ของเมียนมา และต้องการให้ศาลอาญาระหว่างประเทศพิจารณาไต่สวนหา	 
ผู้กระทําความผิดมาลงโทษ ซึ่งรัฐบาลเมียนมาออกมาปฏิเสธและไม่ยอมรับรายงานฉบับดังกล่าว จนทําให้เป็นประเด็น	 
ที่ทําให้ทั่วโลกต้องจับตา	รวมทั้งไทยที่อาจจะได้รับผลกระทบ	ทั้งทางตรงและทางอ้อมในอนาคต

  ผ่านหลังที่ UN ได้ออกรายงานโดยระบุว่า มีนายทหาร  
ระดับสงูของเมียนมา ควรถูกต้ังข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ (Genocide)  
ในรัฐยะไข่และก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติในพื้นทื่อื่นๆ (เม่ือ  
27 ส.ค.61) ส่งผลทำาให้ปัญหา “มุสลิมชาวโรฮีนจา” ในรัฐยะไข่  
ของเมียนมา กลายเป็นประเด็นที่ทั่วโลกจับตา โดย UN ได้เสนอ 
ให้ศาลอาญาระหว่างประเทศพิจารณาคดี เพ่ือสอบสวนการกระทำา 
ความผิดของนายพล 6 นาย ได้แก่ (1) พล.อ. อาวุโส มิน อ่อง หล่าย  
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมา, (2) พล.อ. อาวุโส โซ วิน รอง 
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, (3) พล.ท. ออง จอ ซอ, (4) พล.ต.  
มอง มอง ซู, (5) นายพลจัตวา อัง อัง (6) นายพลจัตวา ตัน อู  
และคนอื่นๆ ในกองทัพเมียนมา ที่ปฏิบัติการเข้าข่ายความผิด 
อาญาตามธรรมนูญกรุงโรม รวม 3 ข้อ คือ การทำาลายล้างเผ่าพันธ์ุ  
การก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ และการเป็นอาชญากรรม 
สงคราม 
  เหตุการณ์ดังกล่าว ทำาให้รัฐบาลเมียนมาออกแถลงการณ์  
ปฏิเสธ และไม่ยอมรับผลสรุปในรายงานที่ UN กล่าวหาว่า  
นายทหารของกองทัพเมียนมาดำาเนินการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุกลุ่มมุสลิม 
ชาวโรฮิงจา โดยโฆษกรัฐบาลเมียนมาออกแถลงว่ารัฐบาลเมียนมา 
ไม่เคยอนุญาตให้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  
และคณะทำางานอิสระนานาชาติของ UN เข้ามาปฏิบัติภารกิจ 

ค้นหาข้อเท็จจริงภายในประเทศ ดังน้ัน รายงานฉบับดังกล่าว 
จึงขาดความน่าเช่ือถือ และรัฐบาลเมียนมาไม่ยอมรับผลสรุปใดๆ  
ตามที่ UN กล่าวอ้างในรายงาน
  สถานการณ์ที่ผ่านมา : รัฐบาลเมียนมาได้มีการแต่งตั้ง  
“คณะกรรมการท่ีปรึกษาเร่ืองรัฐยะไข่” (Advisory Commission  
on Rakhine) โดยมีนายโคฟี อันนัน เป็นประธานฯ ซ่ึงมีระยะ 
เวลาในการทำางาน 1 ปี ผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการฯ  
ชุดดังกล่าวได้มีการให้ข้อเสนอแนะ 88 ข้อ ซ่ึงต่อมารัฐบาลเมียนมา 
ได้มีการแสดงความพยายามในการแก้ไขปัญหา โดยแต่งตั้งคณะ 
ทำางานขึ้นอีกหลายชุด ได้แก่ (1) คณะกรรมการดำาเนินการตาม 
ข้อเสนอแนะเรื่องรัฐยะไข่ (Committee for implementation  
of the Recommendations on Rakhine State) โดยมี นายวิน  
เม๊ียด เอ รมว.สวัสดิการสังคม การบรรเทาทุกข์ และโยกย้าย  
ถิ่นฐาน เป็นประธาน (2) คณะที่ปรึกษาสำาหรับคณะกรรมการ  
ดำาเนินการตามข้อเสนอแนะเรื่องรัฐยะไข่ (Advisory Board for  
the Committee for implementation of the Recommen-
dations on Rakhine State) โดยมี ดร.สรุเกียรติ เสถียรไทย  
เป็นประธาน และ (3) คณะกรรมการอิสระตรวจสอบข้อเท็จจริง  
กรณียะไข่ (Independent Commission of Enguiry on Rakhine)  
โดยมีทั้งชาวต่างชาติและชาวเมียนมารวมอยู่ด้วย เป็นต้น
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อ้างอิง 
1) The Momentum, https://themomentum.co/un-myanmar-genocide- 
 investigation/ 
2) The Momentum, https://themomentum.co/un-calls-formyanmar- 
 generals-to-be-tried-for-genocide-but-areworld-powers-listening/
3) BBC, https://www.bbc.com/thai/international-45332978

  สถานการณ์ล่าสุด : จากรายงานของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงของ UN พบว่า กลุ่มมุสุลิมชาวโรฮีนจาใน 
รัฐยะไข่ของ เมียนมา ถูกทรมาน สังหาร ล่วงละเมิดทางเพศ  
และเผาบ้านเรือนอย่างเป็นระบบโดยกำาลังพลของกองทัพ 
เมียนมา ซึ่งการกระทำาดังกล่าวได้มีการวางแผนเป็นอย่างดี  
และมีการบังคับบัญชาตามลำาดับชั้น โดยคณะกรรมการฯ  
ชุดดังกล่าว มีความเห็นว่า ควรตรวจสอบและนำาตัวนายทหาร 
ของกองทัพเมียนมาขึ้นศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศ  
ซึ่งรัฐบาลเมียนมาออกมาปฏิเสธ และไม่ยอมรับรายงานฉบับ 
ดังกล่าว 
  แนวโน้มของสถานการณ์ : ยังคงไม่มีความปลอดภัย
เพียงพอ สำาหรับให้กลุ่มมุสลิมชาวโรฮีนจาท่ีอพยพเดินทางกลับ  
อีกทั้งผู้อพยพส่วนใหญ่ไม่มีความประสงค์ที่จะเดินทางกลับ 
เมียนมาเพราะหวาดกลัวและไม่กล้าเดินทางกลับเน่ืองจาก 
รัฐบาลเมียนมายังไม่อนุญาตให้ UN เข้าพื้นท่ี และกลุ่มมุสลิม 
ชาวโรฮีนจาบางส่วนในค่ายผู้อพยพในบังคลาเทศหลบหนีไปยัง 
ประเทศท่ีสาม อีกท้ังกลุ่มกองกำาลัง กู้ชาติอารากัน The Arakan  
Rohingya Salvation Army (ARSA) อาจกำาลังหาโอกาสในการ 
ก่อเหตุความรุนแรง ซึ่งจะเข้าเงื่อนไขให้กองทัพเมียนมามีความ
ชอบธรรมในการปฏิบัติการได้

ปฏิกิริยาของประเทศต่าง ๆ

  จี น : มี ท่ า ที ใ ห้ ก า รสนั บสนุ น เ มี ยนมา ใน เวที  
สหประชาชาติ ด้านการให้ความช่วยเหลือและพัฒนารัฐยะไข่  
และไม่ต้องการให้เมียนมากระทบกระท่ังกับบังคลาเทศ โดยจีน 
แสดงความกังวลถึงความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม ARSA กับกลุ่ม
มุสลิมในซินเจียง
  อินเดีย : ยืนยันการมีปฏิสมัพนัธอ์ย่างสร้างสรรค์กับ 
เมียนมาในการแก้ไขปัญหา และมีความกังวลเกี่ยวกับความ 
เคล่ือนไหวของกลุ่มก่อการร้ายในพ้ืนท่ีชายแดนอินเดีย-เมียนมา- 
บังคลาเทศ 
  บังคลาเทศ : แสดงท่าทีไม่ย่อมรับว่ากลุ่มมุสลิมชาว 
โรฮีนจาในเมียนมา เป็นพลเมืองของตน โดยอ้างว่ากลุ่มคน 
เหล่านี้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในรัฐยะไข่ตั้งแต่ก่อนมีบังคลาเทศ 

ผลกระทบต่อไทย  
  1) จากสถานการณ์ความขัดแย้งทางเช้ือชาติและศาสนา  
ที่รุนแรงในรัฐยะไข่ อาจส่งผลทำาให้กลุ่มมุสลิมชาวโรฮีนจา 
ทั้งในเมียนมาและบังคลาเทศบางส่วนเดินทางหลบหนีไปยัง 

ประเทศที่สาม ทั้งเส้นทางบกและทางทะเล โดยใช้ไทยเป็น 
ประเทศทางผ่าน 
  2) กลุ่ม ARSA อาจมีการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์  
โดยการลับลอบขนส่งผ่านไทยเข้าไปยังเมียนมา เพื่อก่อเหตุ 
ความรุนแรงในเมียนมา  
  3) กลุ่มก่อการร้ายอื่นๆ อาจเดินทางผ่านไทยเข้าสู่ 
เมียนมา เพื่อพบปะพูดคุยเจรจา วางแผน และร่วมก่อเหตุ 
ความไม่สงบ ในเมียนมาร่วมกับกลุ่ม ARSR

ข้อเสนอแนะ  
  ไทย : หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องควรพิจารณา 
ดำาเนินการในเรื่องของการเตรียมความพร้อมสำาหรับการรับมือ 
กับผลกระทบ จากวิกฤติการณ์ชาวโรฮีนจา ท้ังในด้านฐานข้อมูล 
และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อีกทั้ง การดำาเนินกรอบ 
ความร่วมมือในเชิงสร้างสรรค์ เช่น การเสริมสร้างความสัมพันธ ์
ระหว่างเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ และการพัฒนาความสัมพันธ์ 
ในรูปแบบอื่นๆ ส่วนในเรื่องของ กระบวนการสืบสวนหาผู้ 
กระทำาความผิดมาลงโทษนั้น ภาครัฐ ควรให้เจ้าหน้าที่ของ UN  
เป็นผู้ดำาเนินการ เพ่ือลดปัจจัยท่ีอาจนำาไปสู่การสร้างความ
หวาดระแวงระหว่างไทยและเมียนมา
  กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง : หน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้องควรพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบเดินทาง 
ผ่านไทยเพื่อไปประเทศที่สาม ทั้ งทางบกและทางทะเล  
การดำาเนินมาตรการเฝ้าระวังการลักลอบขนอาวุธผ่านไทยไปยัง 
เมียนมาที่มีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้น การเฝ้าระวังกลุ่มมุสลิม 
ชาวโรฮีนจา และองค์กร NGO ใช้ไทยเป็นพ้ืนท่ีในการเคล่ือนไหว 
ในลักษณะต่างๆ อีกทั้ง ควรมีการติดตามสถานการณ์อย่าง 
ใกล้ชิดและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านข่าวกรองเพื่อเฝ้าระวัง 
กลุ่มก่อการร้าย ที่อาจเดินทางผ่านไทยไปยังเมียนมา
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	 ที่ผ่านมา	จีนได้ขยายบทบาทไปทั่วโลก	ภายใต้ยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง	(The	Belt	and	Road	Initiative	:	 
BRI)	เพื่อการเชื่อมโยงกับภูมิภาคต่าง ๆ	ทั่วโลก	ขณะที่ไทยเองก็เดินหน้าพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	หรือ	Eastern	 
Economic Corridor (EEC) โดยการทุ่มงบประมาณอย่างมหาศาล เพื่อพัฒนาประเทศให้กลายเป็นศูนย์กลางทางด้าน 
เศรษฐกิจชั้นนําของภูมิภาคอาเซียน

  จากสถานการณ์ที่ผ่านมา ประเทศมหาอำานาจอย่างจีน  
ได้ขยายบทบาทไปทั่วโลก โดยเฉพาะทางด้านการค้าการลงทุน  
ภายใต้ยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) ซึ่งถือเป็น 
ยุทธศาสตร์ ระดับชาติที่จีนมีมาตรการผลักดันอย่างจริงจังและ 
ต่อเนื่อง หรือ กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ จีนใช้ BRI เป็นเครื่องมือ 
สำาคัญในการขยายบทบาทและแสวงหาผลประโยชน์ของจีน  
และเพื่อการ เชื่อมโยงกับภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก โดยการเชื่อมโยง 
ระบบราง ผ่านเส้นทางรถไฟยาวนับหมื่นกิโลเมตร จากจีน 
ไปจนถึงยุโรป และส่งเสริมให้นักธุรกิจจีนออกไปลงทุนยัง 
ประเทศต่าง ๆ ซึ่งไทย มีความคาดหวังที่จะเชื่อมโยง EEC  
เข้ากับ BRI ของจีน ในการดึงดูดการลงทุนจากภาคธุรกิจจีน  
และพัฒนาประเทศให้กลายเป็น ศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ 
ชั้นนำาของภูมิภาคอาเซียน 
  ปัจจุบันประเทศมหาอำานาจของโลกอย่างจีน กำาลัง 
เร่งเครื่องพัฒนาประเทศ โดยมีโครงการยักษ์ใหญ่อย่าง BRI  
ที่เชื่อมโยง กับอีก 70 ประเทศทั่วโลก ผ่านเส้นทาง ๆ บก  
3 เส้นทาง ได้แก่ 1) จากจีนไปสู่เอเชียกลาง รัสเซีย และยุโรป  

2) จากจีนเข้าเอเชียกลาง เอเชียตะวันตก เพื่อไปสู่ทะเล 
เมดิเตอร์เรเนียน และ 3 จากจีนเข้าเอเชียอาคเนย์ เอเชียใต้  
ออกสู่มหาสมุทรอินเดีย ซ่ึงไทยมีทำาเลต้ังอยู่บนเส้นแถบทาง 
ด้านใต้ของ BRI
  ขณะที่ไทยเองก็เดินหน้าลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ของประเทศอย่างหนักไม่ต่างแตกจากจีนเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะ  
การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งไทยได้มี  
การทุ่มงบประมาณอย่างมหาศาล เพ่ือลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน  
ในทุกมิติ ทั้งระบบถนน ระบบราง ท่าเรือ และท่าอากาศยาน  
เพื่อมุ่งหวังพัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำาของภูมิภาคอาเซียน  
  สถานการณ์ล่าสุด ไทยและจีนกำาลังพัฒนากรอบ 
ความร่วมมือใน 4 ด้าน กล่าวคือ 1) ความร่วมมือทางนโยบาย 
ระดับสูง ภาครัฐ 2) ประสานงานกับนโยบายมหภาค 
ทั้งการค้าและการลงทุน 3) เพ่ิมจุดร่วมในการพัฒนาไทย-จีน  
โดยสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่ มาลงทุนใน EEC และ 
4) มุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระดับ ประชาชนผ่านหลาย 
ช่องทาง เช่น การท่องเที่ยว การศึกษา เป็นต้น 
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บทวิเคราะห ์
        ปัจจัยที่ช่วยเสริมสร้างโอกาสให้การเชื่อมโยงระหว่าง  
EEC ของไทย และ BRI ของจีน ให้สามารถเกิดขึ้นอย่างเป็น 
รูปธรรมมากขึ้น คือ  
  1) อุตสาหกรรมยุคใหม่ภายใต้นโยบาย Made in  
China 2025 ของจีน และอุตสาหกรรมใหม่ New S Curve  
ของไทย มีความสอดคล้องและคล้ายคลึงกัน เช่น อุตสาหกรรม 
การบิน อุตสาหกรรมผลิตหุ่นยนต์ และอุตสาหกรรมป้องกัน 
ประเทศ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้การผลิตและยกระดับอุตสาหกรรม 
เป้าหมาย ของไทยและจีน มีความสอดรับกันและช่วยเสริม 
กันและกัน  
  2) EEC และ BRI มีศักยภาพในการเชื่อมโยงและขยาย  
เครือข่ายห่วงโซ่อุปทานการผลิตระหว่างกัน และยังสามารถ  
ขยายส่งออกไปยังภูมิภาคอื่น ๆ และตลาดโลกเพิ่มมากขึ้น 
  3) ภายใต้ข้อริเริ่ม BRI ที่จีนผลักดันการขนส่งระบบราง  
ตามแนวเส้นทางสายไหมจนไปถึงยุโรปได้สำาเร็จนั้น เป็นปัจจัย  
ที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการเชื่อมโยงกับ EEC โดยเฉพาะ  
การใช้เส้นทางรถไฟเชื่อมโยงจีน-ยุโรป ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง  
ในการขนส่งสินค้าส่งออกของไทยไปยังประเทศในยุโรป  
  4) การขนส่งสินค้าด้วยระบบรางภายใต้โครงการ EEC  
และ BRI ข้ามพรมแดนไปยังคาซัคสถาน รัสเซีย เบลารุส  
โปแลนด์ และกระจายต่อไปยงัประเทศต่าง ๆ ในยุโรป จะช่วย 
ประหยัดเวลา มากกว่าการขนส่งทางทะเล 
  5) ไทยเปรียบเหมือนสปริงบอร์ดที่ดีของจีนในการ 
เข้าสู่ภูมิภาคอาเซียน เพราะไทยมีความใกล้ชิดท้ังกับเมียนมา  
สปป.ลาว และกัมพูชา ซึ่งจีนมองว่าภูมิภาคอาเซียนยังคงเป็น 
แหล่งวัตถุดิบ ซึ่งเป็น Sourcing Center ที่ใหญ่ที่สุด โดยมีไทย
เป็นศูนย์กลาง 

ผลกระทบต่อไทย  
  1) ไทยจะได้ใช้ประโยชน์จากจุดร่วมทางยุทธศาสตร์  
โดยการเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ จากจีน ซ่ึงใน 
ปัจจุบัน จีนได้ก้าวขึ้นเป็นประเทศชั้นนำาของโลกทางด้าน 
การคิดค้น AI และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรม 
แห่งอนาคต

  2) การพัฒนาจุดร่วมทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทย -จีน  
จะส่งผลทำาให้กลายเป็นปัจจัยดึงดูดให้นักลงทุนจากต่างชาติ 
สนใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่ EEC เพิ่มมากขึ้น ทั้งการลงทุน 
โดยตรง หรือการร่วมลงทุน ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างให้ EEC กลายเป็น 
เมืองเศรษฐกิจ แห่งใหม่ของไทยและภูมิภาคอย่างแท้จริง
  3) ไทยซึ่งมีทำาเลที่ตั้งบนเส้นทาง BRI จะได้รับประโยชน์  
อย่างเต็มที่ เพราะโครงการฯ ดังกล่าวจะช่วยขับเคลื่อนในมิติ  
ทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งการช่วยปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม และ 
ยกระดับเศรษฐกิจไทยไปสู่ศูนย์กลางทางด้านโลจิสติกส์ การค้า 
การลงทุน และการเงินของภูมิภาค 
  4) การเชื่อมต่อยุทธศาสตร์ EEC กับ BRI นั้นนอกจาก
ไทยจะได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในมิติต่าง ๆ แล้ว  
ยังสามารถ ช่วยเพิ่มรายได้ ยกระดับมาตรฐาน และพัฒนา 
คุณภาพชีวิต ของประชาชนในภาพรวมของประเทศให้ดีขึ้น 

ข้อเสนอแนะ  
  ไทย : ผลประโยชน์ระหว่างไทย - จีน ที่ มีความ 
หลากหลาย ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ 
ด้านความมั่นคง ซึ่งภาครัฐควรใช้ความระมัดระวังและมี 
ความรอบคอบในการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับจีนในมิติ 
ต่างๆ อย่างรู้เท่าทัน โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือกับจีนภายใต ้
จุดร่วมทางยุทธศาสตร์ EEC และ BRI ซึ่งภาครัฐต้องตระหนัก 
ถึงผลกระทบทางด้านความมั่นคงและด้านเศรษฐกิจ โดยคำานึง 
ถึงผลประโยชน์แห่งชาติ และประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำาคัญ 
  กองทัพ : หน่วยงานด้ านความมั่ นคงทุกระดับ  
ควรศึกษา และจัดทำาฐานข้อมูลสำาหรับพิจารณาดำาเนินการเตรียม 
ความพร้อม ท้ังในด้านองค์ความรู้ ทักษะ และยุทธวิธีในการรับมือ 
แก้ปัญหา ภัยคุกคามความมั่นคงในรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจเข้ามา 
พร้อมกับ การพัฒนา EEC และการเชื่อมโยง EEC กับ BRI  
ในอนาคต อีกทั้งควรมีการแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลและเข้าไป 
มีส่วนร่วมกับหน่วยงาน ในมิติอื่น เพื่อลดปัจจัยที่อาจส่ง 
ผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ

อ้างอิง 
1) http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/644487 
2) http://www.logisticstime.net/archives/10840 
3) http://www.koratstartup.com/76990/
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	 หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่	2	ในปี	1945	เกิดมี	2	ขั้วอํานาจ	คือ	สหรัฐฯ	และโซเวียต	แต่หลังจากปี	1991	โซเวียตล่มสลาย	 
สหรัฐฯ กลายเป็นมหาอํานาจเพียงประเทศเดียวถึง 3 ทศวรรษ แต่ในปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนแปลงระบบจากที่มีการทหารเป็นส่วนสําคัญ 
ในการเปลี่ยนแปลงดุลอํานาจของโลก	เป็นดุลอํานาจมีรากฐานการเปลี่ยนแปลงมาจากเศรษฐกิจ	เป็นยุคที่เศรษฐกิจนําการเมือง	-	การทหาร	 
ตามข้อมูล	IMF	สหรัฐฯ	ยังเป็นประเทศท่ีมีเศรษฐกิจใหญ่ท่ีสุดในโลก	ตามมาด้วยจีนและญ่ีปุ่น	เป็นท่ีน่าสนใจว่าอินเดียท่ีอยู่ในอันดับ	6	มีเศรษฐกิจ 
ที่เติบโตรวดเร็วที่สุดในโลก จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเอเชียมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของโลกเป็นอย่างมาก และจีนซึ่งเป็นมหาอํานาจ 
ทางเศรษฐกิจในเอเชียได้จัดทํายุทธศาสตร์	BRI	เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและเศรษฐกิจกับอีก	65	ประเทศ	ด้านสหรัฐฯ	มหาอํานาจ 
ของโลกก็เห็นถึงความสําคัญของเอเชียจึงได้จัดให้มียุทธศาสตร์	Indo	-	Pacific	โดยยุทธศาสตร์ระดับโลกทั้ง	2	นี้มีผลกระทบต่ออาเซียน	และไทย 
ในฐานะประธานอาเซียนในปี	2019	จําเป็นจะต้องเป็นผู้แทนของอาเซียนในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนภายนอกภูมิภาคให้ใกล้ชิด
ยิ่งขึ้น	รวมถึงการสร้างสมดุลแห่งอํานาจในภูมิภาค	(สหรัฐฯ	จีน	อินเดีย)	เพื่อเสถียรภาพและความเจริญมั่งคั่งของภูมิภาคอาเซียนต่อไป

อาเซียนท่ามกลางมหาอำานาจเก่าและมหาอำานาจใหม่ ในศตวรรษที่ 21

  หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 สิ้นสุดลงในปี 1945 ยุโรปซึ่งเป็น 
พื้นที่หลักของปัญหาความขัดแย้ง ประเทศต่างๆ ที่ประสบความเสียหาย 
จากสงครามต่างก็เร่งบูรณะฟื้นฟูตนเอง โดยแนวทางการบูรณะฟื้นฟู 
ประเทศในยุโรปสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แนวทาง คือ แนวทางของ 
ประเทศในยุโรปตะวันตก ซ่ึงได้รับการช่วยเหลือจากสหรัฐฯ ผ่านทางแผน 
มาร์แชลล์ (Marshall Plan) และแนวทางของประเทศในยุโรปตะวันออก  
นำาโดย โซเวียต ซึ่งใช้แผนเศรษฐกิจโมโลตอฟ (Molotov Plan) ส่งผล 
ให้โลกในเวลานั้นแบ่งออกเป็น 2 ขั้วอำานาจ คือ สหรัฐฯ และโซเวียต  
แต่หลังจากโซเวียตล่มสลายในปี 1991 ประเทศต่าง ๆ แยกตัวออกเป็น 
เอกราช ทำาให้ระเบียบโลกถูกจัดขึ้นมาใหม่ (New World Order) โดยมี
สหรัฐฯ เป็นประเทศมหาอำานาจเพียงประเทศเดียว

มหาอำานาจโลกใหม่ในศตวรรษที่	21	

  นับเป็นเวลาเกือบ 3 ทศวรรษ หลังจากที่สหรัฐฯ ได้ก้าวเข้าสู่ 
ฐานะมหาอำานาจแต่ผู้เดียวหลังการล่มสลายของโซเวียต โลกได้พัฒนา 
การเปลี่ยนแปลงของระบบ จากที่การเมืองระหว่างประเทศมีการทหาร 
เป็นส่วนสำาคัญในการเปลี่ยนแปลงของดุลอำานาจโลก แต่ในปัจจุบัน 
การเปลี่ยนแปลงของระบบโลก มีรากฐานมาจากการเปล่ียนแปลง 
ทางเศรษฐกิจ ทำาให้เข้าสู่ยุคที่เศรษฐกิจนำาการเมือง - การทหาร เกิด 
ประเทศมหาอำานาจใหม่ ๆ ทางเศรษฐกิจ ท่ีจากเดิมเป็นประเทศ 
แถบตะวันตก โดยเป็นการรวมกลุ่มกันทางด้านเศรษฐกิจ เช่น สหภาพ 
ยุโรป (EU) และกลุ่ม 7 (G7) โดย G7 คือการรวมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม 

ชั้นนำาของโลกที่มี สหรัฐฯ อังกฤษ แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี และ 
ญี่ปุ่น เป็นสมาชิก แต่ในปัจจุบัน BRICS คือ กลุ่มประเทศที่มีการพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ประกอบด้วย บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน  
และแอฟริกาใต้ ความสำาคัญของกลุ่มประเทศ BRICS เป็นที่จับตามอง 
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากรายงานของ UNCTAD วารสาร Global Investment  
Trends Monitor No. 15 ตั้งข้อสังเกตว่า ตั้งแต่มีการรวมตัวของกลุ่ม 
ประเทศ BRICS การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ หรือ Foreign Direct  
Investment (FDI) สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย FDI ที่เป็นการลงทุนใหม่  
(Greenfield FDI) ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในอัตราที่สูงกว่าร้อยละ 6 หรือ 
มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 776.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยอินเดีย ครองอันดับ  
1 นำาหน้าจีนและสหรัฐฯ ในปี 2016 นับเป็นปีที่ 2 ที่อินเดีย ครองอันดับ 
หนึ่งของโลกและครองอันดับหนึ่งของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในฐานะ 
ที่เป็นประเทศที่เงินลงทุน FDI ไหลเข้ามากที่สุด 
  ตามฐานข้อมูลเศรษฐกิจโลกของ IMF สหรัฐฯ ยังคงเป็น 
ประเทศที่เศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกคิดเป็นร้อยละ 25 ของผลิตภัณฑ์ 
โลกรวม จีนตามมาเป็นอันดับ 2 นำาหน้าญี่ปุ่น ซ่ึงตกไปอยู่อันดับ 3  
โดยจีนได้เปลี่ยนตัวเองจากระบบเศรษฐกิจแบบปิด เป็นศูนย์กลาง 
การผลิตและการส่งออกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังมีเงินตรา 
ต่างประเทศสำารองมากที่สุดในโลก และอีกประเทศในเอเชียที่มีเศรษฐกิจ 
เติบโตอย่างรวดเร็วคือ อินเดียโดยขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับ 5 ซึ่งเป็น 
ที่น่าสังเกตว่าประเทศในแถบเอเชียมีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งมากขึ้นอย่าง
รวดเร็ว 

ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก
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เอเชียดุลอำานาจใหม่ของโลก

  เอเชียได้ชื่อว่ามีความสำาคัญและเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลก 
แห่งใหม่ ทั้งในแง่ของความแข็งแกร่ง และการเติบโตของเศรษฐกิจ 
วัดจากตัวเลข GDP รวมที่โตขึ้นทุกปี ท้ังยังเป็นทวีปท่ีมีประชากร 
มากท่ีสุดในโลกและมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลมากข้ึนเร่ือยๆ  
ถ้าเทียบกับสหภาพยุโรปที่กำาลังระสำ่าระส่าย ความสำาคัญของเอเชีย 
จะเห็นได้จากในสมัย ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ของสหรัฐฯ มีนโยบาย 
ปักหมุดเอเชีย หรือ Pivot to Asia โดยเป็นนโยบายที่สหรัฐฯ เข้ามา 
มีบทบาทในภูมิภาคเอเชียมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านการทูต เศรษฐกิจ  
การค้า รวมถึงด้านการเมือง การทหาร ทั้งยังมีความพยายามผลักดัน 
ข้อตกลงความร่วมมือทางการค้า TPP (Trans-Pacific Partnership)  
ซ่ึงมีสหรัฐฯ เป็นผู้นำา แม้ต่อมาในสมัยประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป์  
จะถอนตัวออกจากข้อตกลง TPP และออกนโยบาย American First หรือ  
อเมริกามาก่อน แต่ก็ยังให้ความสำาคัญกับเอเชีย โดยมียุทธศาสตร์ใหม่  
คือ ยุทธศาสตร์อินโด - แปซิฟิก ที่เสรีและเปิดเผย (The Free and Open  
Indo - Pacific Strategy หรือ FOIP) ซึ่งมีชาติพันธมิตรอีก 3 ชาติ  
คือ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และอินเดีย (quadrilateral relationship)  
ยุทธศาสตร์ชุดน้ีกำาลังส่งสัญญาณถึงการจัดวางยุทธศาสตร์ใหม่ของ สหรัฐฯ  
ต่อภูมิภาคเอเชียในต้นศตวรรษที่ 21 ซึ่งสหรัฐฯ ยกระดับ อินโด - แปซิฟิก  
ให้มีความสำาคัญทางนโยบาย ดังปรากฏใน ยุทธศาสตร์ความมั่นคง 
แห่งชาติ 2017 (The 2017 National Security Strategy) และได้ตอกยำ้า 
ความสำาคัญของยุทธศาสตร์ใหม่ในการประชุม The Asia - Pacific  
Economic Cooperation (APEC) ที่เวียดนามเมื่อ พ.ย.60 นอกจากนั้น  
สหรัฐฯ ยังให้ความสำาคัญกับอินเดีย โดยมองว่าเป็นชาติที่กำาลังเติบโต 
ในเอเชีย และอาจก้าวสู่ความเป็นชาติมหาอำานาจใหม่ของโลก (leading  
global power) จึงได้ขยายความสัมพันธ์ด้านความม่ันคงและขณะเดียวกัน 
ก็ต้องผลักดันให้อินเดีย มีบทบาทมากขึ้นในภูมิภาค 
  ในส่วนของจีน เศรษฐกิจทวีความสำาคัญในเวทีโลกมากขึ้น 
เป็นลำาดับด้วยการก้าวขึ้นมาเป็นประเทศผู้ส่งออกอันดับ 1 และเป็น  
ประเทศผู้ลงทุนอันดับ 2 ของโลก ตั้งแต่ปี 2015 และจีนได้แสดงจุดยืน 
อย่างชัดเจนที่จะเป็นผู้สนับสนุนการค้าแบบเสรี ทั้งในด้านการค้า  
การลงทุน ซึ่งเป็นนัยสำาคัญว่าจีนดำาเนินนโยบายเปิดประเทศอย่างเต็ม 
รูปแบบ เห็นได้ชัดจากการประกาศโครงการ Belt and Road  
Initia-tives (BRI) เป็นยุทธศาสตร์หลักในการเดินหน้าเปิดประเทศ ซึ่ง  
BRI จะเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งและเศรษฐกิจจีนกับ 65 ประเทศ  
ใน 3 ทวีป ซึ่งจะครอบคลุมราว 1 ใน 3 ของเศรษฐกิจโลกและส่งเสริม  
การเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการราวร้อยละ 25 ของการค้าโลกทั้งหมด

บทวิเคราะห์

  โลกาภิวัตน์ช่วยกระชับระยะห่างระหว่างประเทศมากขึ้น  
เกิดการเช่ือมโยงประสานกันทางเศรษฐกิจระหว่างนานาประเทศ ส่งผลให้ 
มีการไหลเวียนของสินค้า บริการ เงินทุน ผู้คน และทรัพยากรข้ามพ้น  
กำาแพงรัฐชาติ เชื่อมโยงโลกเศรษฐกิจแบบไร้พรมแดน เหตุนี้ทำาให้  
มหาอำานาจอย่าง สหรัฐฯ และจีน ได้ใช้ประโยชน์จากโลกาภิวัตน์  
โดยการขยายฐานอำานาจทางเศรษฐกิจของตนเองทั้ง BRI ของจีน 
ที่ต้องการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกซึ่งครอบคลุมพื้นที่เกือบค่อนโลก 
ทั้งทางบกและทางทะเล แต่มหาอำานาจเก่าอย่างสหรัฐฯ มองว่ามีนัย 
แอบแฝงทางการเมืองและความมั่นคงรวมอยู่ด้วยจึงได้จัดทำายุทธศาสตร์  

อินโด - แปซิฟิก ซ่ึงเป็นความร่วมมือกับประเทศพันธมิตร 4 ประเทศ  
จะสังเกตเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ของสองมหาอำานาจโลกเกิดขึ้นในเอเชีย  
และยิ่งไปกว่านั้นพื้นที่เชื่อมต่อที่สำาคัญอยู่ที่ภูมิภาคอาเซียน 
  แม้ยุทธศาสตร์ อินโด - แปซิฟิก ของสหรัฐฯ จะยังไม่เป็นรูปธรรม 
ชัดเจน แต่หลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน นั้นพึ่งพา สหรัฐฯ เป็นหลัก 
หรืออย่างน้อยสหรัฐฯ ก็มีบทบาทสำาคัญต่อทิศทางนโยบาย ของแต่ละ 
ประเทศ จึงจำาเป็นจะต้องให้ความสำาคัญกับยุทธศาสตร์ของ สหรัฐฯ ด้วย  
ทางด้านจีน แม้โครงการ BRI จะถูกมองว่าเป็นเครื่องมือสำาคัญในการ 
ขยายอิทธิพลของจีน แต่โครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่ออาเซียน 
และไทยในการเชื่อมโยงทางภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจโดยตรงจากจีนและ 
ต่างชาติที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และที่ตั้งของไทยอยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำาคัญ 
ซึ่งจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจไทยในหลายด้าน ทั้งการค้า การลงทุน และ 
การเป็นศูนย์กลางด้านต่าง ๆ ของภูมิภาค อาทิ การเงิน การท่องเท่ียว 
และโลจิสติกส์ ทั้งนี้ ไทยได้ลงนามความร่วมมือกับจีนในโครงการพัฒนา 
ระบบรถไฟความเร็วสูง ซึ่งจะสามารถ เชื่อมต่อโครงการ BRI นอกจากนั้น  
หากสามารถเชื่อมต่อไปยัง พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)  
จะทำาให้เป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของไทยขึ้นไปอีก 
  นอกเหนือจากสองมหาอำานาจอย่าง สหรัฐฯ และจีนแล้ว ไทย  
ควรให้ความสำาคัญกับอินเดียซึ่งเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และอินเดียยังมีนโยบาย Act East ซึ่งมุ่ง 
ที่จะกระชับความสัมพันธ์กับประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะโครงสร้าง  
พื้นฐานและเส้นทางคมนาคมเชื่อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย  
กับอาเซียนผ่านทางเมียนมาและไทย โดยต่อไปจะมีบทบาทสำาคัญในการ 
ลำาเลียงสินค้าและผู้คนระหว่างอินเดียกับประเทศในอาเซียน ขณะเดียวกัน 
ก็มีความพยายามพัฒนาความเช่ือมโยงรูปแบบอื่นควบคู่ ไปด้วย 
เช่น การเชื่อมโยงทางทะเลจากชายฝ่ังทะเลภาคตะวันออกและภาคใต้ 
ของอินเดีย ข้ามอ่าวเบงกอลมาขึ้นที่ท่าเรือเมียนมา หรือ เกาะภูเก็ต  
ไทยจึงจำาเป็นจะต้องพยายามเป็นสะพานเชื่อมอินเดียกับอาเซียน ทั้งนี้  
อินเดียมีกรอบความร่วมมือที่ไทยมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็น ASEAN,  
BIM -STEC, IORA, ACD, APEC และ OECD ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ไทย 
จะผลักดัน ประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกับอินเดียต่อไป 
  ไทยในฐานะประธานอาเซียนปี 2019 ซึ่งมีบทบาทที่ถูกกำาหนด  
โดยกฎบัตรอาเซียนว่าต้องมีหน้าที่ส่งเสริมเพิ่มพูนผลประโยชน์และ 
ความเป็นอยู่ที่ดีของอาเซียน และเป็นผู้แทนของอาเซียนในการเสริมสร้าง  
และส่งเสริมความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนภายนอกภูมิภาคให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น  
ซึ่งได้มีการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 กับวาระ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 ของสหประชาชาติ โดยมีหัวข้อการส่งเสริม  
พื้นที่ที่มีเสถียรภาพ ในการร่วมมือในภูมิภาค อินโด - แปซิฟิก รวมถึง  
การสร้างสมดุลแห่งอำานาจในภูมิภาค (สหรัฐฯ จีน อินเดีย) เพ่ือเสถียรภาพ  
และความเจริญมั่งคั่งของภูมิภาคอาเซียนต่อไป 
 

อ้างอิง 
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3) https://themomentum.co/japan-india-us-australia-vs-new-silk-road/ 
4) https://brandinside.asia/india-gdp-over-china-2025/ 
5) http://www.eastasiawatch.in.th/th/articles/politics-and-economy/683/ 
6) http://www.thansettakij.com/content/215449 
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ส่วนที่ 2 
เอกสารวิเคราะหส์ถานการณย์ุทธศาสตรแ์ละความม่ันคง (SSC FOCUS) (ก.ค. – ก.ย.61)

ฉบับที่ 24/61  (16 - 30 ก.ย.61)

	 ในยุคสมัยที่นายนาจิบ	ราซัค	ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี	เขาได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ์กับจีน	ทําให้ 
ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือในด้านต่าง	ๆ 	ค่อนข้างมาก	เช่น	การศึกษา	การค้า	การลงทุน	การป้องกันประเทศและความมั่นคง	 
แต่ความสัมพันธ์ดังกล่าวมีอันต้องสะดุด	หลังจากผลจากการเลือกตั้ง	เมื่อ	9	พ.ค.61	ที่ผ่านมาถือเป็นการพลิกประวัติศาสตร์การเมือง 
ของมาเลเซียในรอบ	60	ปี	 เมื่อ	ดร.มหาเธร์	อดีตนายกรัฐมนตรี	วัย	92	ปี	 ได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้ง	และหลังจากรับตําแหน่ง 
ได้ไม่นาน	ได้ประกาศยกเลิกโครงการสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับจีนด้วยเหตุผลเร่ืองเงินกู้จํานวนมหาศาลท่ีอาจทําให้มาเลเซียติด	“กับดักหน้ีสิน”	 
จนเกินความสามารถในการชําระหนี้คืนได้ ดังนั้นจึงเกิดคําถามขึ้นว่า การยกเลิกโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ครั้งนี้	 
จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์และการสร้างความร่วมมือในด้านการค้าและการลงทุนระหว่างมาเลเซียกับจีนในยุคมหาเธร์	หรือไม่? 

“จับตาความสัมพันธ์ มาเลเซีย -จีน ในยุคมหาเธร์”
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ความสัมพันธ์มาเลย์ - จีน	ในยุคนาจิบ	ราซัค	

  ความสัมพันธ์ในการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่าง 
มาเลเซียและจีน ปรากฏชัดเจนในยุคนายกรัฐมนตรี นาจิบ โดยเฉพาะ 
ในปี 56 ทำาให้มีความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ระหว่างกันเพิ่มมากขึ้น  
โดยความสัมพันธ์มาเลย์ - จีน ที่ผ่านมา มีดังนี้
  ด้านเศรษฐกิจ : ได้เข้ามามีบทบาทสำาคัญในการพัฒนา
ประเทศของมาเลเซียผ่าน ยุทธศาสตร์ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” หรือ  
“The Belt and Road Initiative” (BRI) โดยการเร่งการดำาเนินการ 
ก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมกวนตัน (Kuantan) จีน - มาเลเซีย และ 
นิคมอุตสาหกรรมริมฝ่ังทะเลมะละกาจีน -มาเลเซีย นอกจากนี้  
ยังขับเคล่ือนความร่วมมือด้านการสร้างทางรถไฟความเร็วสูง และ 
ทางรถไฟท่ัวไป เพ่ือส่งเสริมการเช่ือมต่อทางคมนาคมขนส่งในภูมิภาค 
  ด้านการเมืองและความมั่นคง : ในปี 58 มาเลเซียและจีน 
ได้ซ้อมรบร่วมกันครั้งแรกในช่องแคบมะละกา และการซ้อมรบ 
ทางบกในรัฐสลังงอร์ ในโอกาสฉลองครบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์ 
ทางการทูตของสองประเทศ 
  ด้านสังคมและวัฒนธรรม : มาเลเซียและจีนได้ขยาย 
การแลกเปลี่ยนด้านบุคลากร การศึกษาและวัฒนธรรม โดยในปี ๕๘  
ได้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน วิทยาเขตรัฐสลังงอร์ โดย 
นักศึกษาที่เรียนจบจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากรัฐบาลมาเลเซีย 
และจีนให้ สามารถศึกษาต่อหรือเข้าทำางานในสองประเทศได้ 

ความสัมพันธ์มาเลย์ - จีน	ในยุคมหาเธร	์

  ความสัมพันธ์ระหว่างมาเลเซียและจีน ในยุคของมหาเธร์  
มีความแตกต่างจากยุคของนาจิบ อย่างเห็นได้ชัด ดังนี้ 
  ด้านเศรษฐกิจ : หลังเข้ารับตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง  
ดร.มหาเธร์ ได้ประกาศยกเลิกโครงการสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับจีน  
2 โครงการ มีมูลค่า 22 พันล้านดอลลาร์ฯ หรือราว 7 แสนล้านบาท  
ได้แก่ โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงชายฝ่ัง 
ตะวันออกของมาเลเซีย (East Coast Rail Link : ECRL) ซึ่งเป็น 
โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม จากเมืองท่าแคลง (Klang  
Port) ทางช่องแคบมะละกา ฝั่งตะวันตกไปยังพื้นที่ชายฝั่งทะเล 
ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของมาเลเซีย โดยการเชื่อมโยงเขต 
เศรษฐกิจของรัฐต่างๆ ตามชายฝั่งทะเลตะวันออก เช่น รัฐปะหัง  
(Pahang) รัฐตรังกานู (Terengganu) และรัฐกลันตัน (Kelantan)  
กับพื้นท่ีตอนกลาง และท่าเรือแคลง เมืองมะละกา และโครงการ 
วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในรัฐซาบาห์และรัฐมะละกา ท่ีกำาลังก่อสร้าง 
โดยบริษัทจีนชื่อ China  Communication Construction ซึ่งทั้ง 2  
โครงการถือเป็นหัวใจสำาคัญในการผลักดันการพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พื้นฐานของรัฐบาลอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบ ตามยุทธศาสตร์ 
BRI ของจีน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อแผ่ขยายอิทธิพลในภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้   

“จับตาความสัมพันธ์ มาเลเซีย - จีน ในยุคมหาเธร์”



จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 8 ฉบับที่ 4  (กรกฎาคม – กันยายน 2561)
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  ด้านการเมืองและความมั่นคง : หลังเข้ารับตำาแหน่ง 
นายกรัฐมนตรี ดร.มหาเธร์เลือกเดินทางไปยังญี่ปุ่นเป็นประเทศแรก  
ซึ่งเป็นประเทศ ที่เขาเลือกใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาเมื่อครั้ง 
ดำารงตำาแหน่งสมัยแรก ตามนโยบาย “มองตะวันออก” (Look East) โดย 
เขาได้กล่าวถึง กลุ่มทุนญี่ปุ่น ในการเดินทางเยือนญี่ปุ่นเมื่อ 11 มิ.ย.61  
ว่า “ญ่ีปุ่นเข้ามาลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นจำานวนมาก  
แต่พวกเขาไม่เคยที่จะเอาวัฒนธรรมธรรมของตัวเองมาครอบงำา 
ประเทศน้ันๆ เราจึงยินดีต้อนรับท้ังการลงทุนและวัฒนธรรมของพวกเขา”  
  ด้านสังคมและวัฒนธรรม	: ดร.มหาเธร์ ได้ปฏิเสธการอนุญาต  
ให้ชาวต่างชาติซื้ออพาร์ตเมนต์และที่พักอาศัยระยะยาวในโครงการ 
Forest City ที่ใช้เงินลงทุน 100 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่สร้างบน 
พื้นที่เกาะที่ถมขึ้นมาใหม่ ทางใต้ของรัฐยะโฮร์ติดกับสิงคโปร์ โดย 
โครงการนี้อ้างว่าเป็น “คลัสเตอร์ระดับโลกแห่งใหม่ของการพาณิชย์ 
และวัฒนธรรม” เป็นการร่วมทุนระหว่าง รัฐยะโฮร์กับ บริษัทจีน 
ชื่อ Country Garden Holding และเป็นย่านคนจีนขนาดใหญ่  
มีผู้อยู่อาศัยได้ 700,000 คน โดย ดร.มหาเธร์เห็นว่า เป็นโครงการ 
ที่เกินกำาลังซื้อของคนมาเลย์ และคงจะเป็นที่พักอาศัยของคนจีน 
ที่มั่งคั่งเป็นส่วนใหญ่ 

ผลกระทบต่ออาเซียน 
  ด้านเศรษฐกิจ : การที่มาเลเซียประกาศยกเลิกและทบทวน  
โครงการสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับจีนนั้น ทำาให้การดำาเนินงาน BRI ของจีน 
ในอาเซียนมีอันต้องหยุดชะงักลง เนื่องจาก ดร.มหาเธร์ มิได้เพียงแต ่
ยกเลิกโครงการกับจีน แต่ตัดสินใจล้มเลิกโครงการขนาดใหญ่ที่สุ่มเสี่ยง 
ต่อการเพิ่มภาระหนี้สาธารณะให้กับประเทศ เช่น โครงการรถไฟ 
ความเร็วสูงที่เช่ือมระหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์ เป็นต้น ดังนั้นจึงอาจ 
ทำาให้โครงการเช่ือมโยงการคมนาคมภายใต้ BRI กับประเทศ ต่าง ๆ  
ในอาเซียนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนไปด้วย 
  ด้านการเมืองและความมั่นคง : การตัดสินใจทางนโยบาย 
ครั้งนี้ ของ ดร.มหาเธร์ เป็นการปลุกกระแสการสร้างดุลอำานาจใหม่  
(Balance of Power) ในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากในอดีตสหรัฐฯ  
มีอิทธิพลอย่างสูงในภูมิภาคนี้ แต่เมื่อสงครามเย็นจบสิ้นลง สหรัฐฯ  
ค่อย ๆ ถอยจากภูมิภาคนี้ไป ทำาให้มหาอำานาจทางเศรษฐกิจชาติใหม่ 
อย่างจีนเข้ามามีอิทธิพลแทน ซึ่ง ดร.มหาเธร์ ได้ออกแบบความสัมพันธ ์
ระหว่างประเทศใหม่ด้วยการให้ญี่ปุ่นมาคานอำานาจกับจีน โดยเลือก 
ที่จะเดินทางเยือนญี่ปุ่นเป็นประเทศแรก หลังจากได้รับตำาแหน่งนายก 
รัฐมนตรี ซ่ึงการดึงญี่ปุ่นเข้ามา ในภาพรวมจะช่วยสร้างสมดุลใน 
ภูมิภาค ทำาให้ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน ไม่ต้องรู้สึกว่าตัวเองต้องเลือก
ข้างใดข้างหนึ่ง 
  ด้านสังคมและวัฒนธรรม : เป็นกรณีศึกษาให้ประเทศต่างๆ  
ในอาเซียน ในการพิจารณาถึงผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ 
ที่จะได้รับ จากการขยายอิทธิพลของจีนผ่าน BRI กล่าวคือ จะเกิดการ

พัฒนาระบบ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ดีขึ้นในพื้นที่ แต่ก็จะนำามาซึ่ง 
ปรากฏการณ์ “การย้ายถิ่นฐาน” ของชาวจีนมายังพื้นที่นั้น ๆ ซึ่งถึงแม้ว่า 
กลุ่มชาวจีนเหล่านี้จะมีเป้าหมายเพื่อเดินทางเข้ามาลงทุนและทำางาน 
ก็ตาม แต่ด้วย ความแตกต่างจากประชาชนในพื้นที่ ทั้งในเรื่องเชื้อชาติ  
ภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียนประเพณี วิถีชีวิต ฯลฯ ซึ่งอาจ 
กลายเป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ  ตามมา 
 
ผลกระทบต่อไทยและกองทัพ  
  จะเห็นได้ว่าจีนใช้ BRI เป็นเคร่ืองมือสำาคัญในการขยาย  
บทบาทและแสวงหาผลประโยชน์ของจีน ขณะที่ไทยเองก็เดินหน้า  
ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอย่างหนักไม่ต่างแตกจาก
จีนเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
(EEC) เพื่อมุ่งหวังพัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำาของภูมิภาคอาเซียน  
ดังนั้นไทยจึงควรนำาบทเรียนจากกรณีมาเลเซียมาศึกษาผลกระทบ  
โดยเฉพาะการให้กลุ่มทุนจากจีนรับสัมปทานพื้นที่ที่อาจทำาให้เกิด  
ปรากฏการณ์การย้ายถิ่นฐานของชาวจีน (นักธุรกิจ แรงงาน ครอบครัว  
และผู้ติดตาม) มายังประเทศไทย และควรใช้ความระมัดระวังและ 
มีความรอบคอบในการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับจีนในมิติต่าง ๆ  
อย่างรู้เท่าทัน โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือกับจีนภายใต้จุดร่วม 
ทางยุทธศาสตร์ EEC และ BRI ซึ่งภาครัฐต้องตระหนักถึงผลกระทบ  
ทางด้านความมั่นคงและด้านเศรษฐกิจ โดยคำานึงถึงผลประโยชน์  
แห่งชาติและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำาคัญ 

บทสรุป 
  จากกระแสความกังวลเกี่ยวกับการแผ่ขยายอิทธิพลของจีน  
และกับดักหนี้สินจากการดำาเนินโครงการ BRI ดังกรณีของมาเลเซีย  
ในยุคมหาเธร์ ซึ่งได้ถูกตอกยำ้าจากการตัดสินใจของประเทศศรีลังกา 
ที่ต้องปล่อยท่าเรือฮัมบันโตตาโดยให้สิทธิในการบริหารแก่จีน 
เป็นเวลา 99 ปี หลังจากไม่มีความสามารถในการจ่ายเงินกู้ให้กับ 
ธนาคารจีน จึงเป็นกรณีศึกษาสำาคัญสำาหรับประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน 
ในการรักษาความสัมพันธ์กับชาติมหาอำานาจให้มีความสมดุล บนพ้ืนฐาน 
ของความเป็นธรรมสำาหรับทั้ง 2 ฝ่าย โดยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  
ระหว่างประเทศไม่ควรเป็นความสัมพันธ์ที่มีผู้ได้ประโยชน์-เสียประโยชน์ 
แบบ zero-sum game แต่ควรเป็นความสัมพันธ์ที่ได้ ประโยชน์ร่วมกัน  
ซึ่งไทยจำาเป็นต้องศึกษา เพื่อวางแผนและหาแนวทางรองรับกับ 
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาฯ ดังกล่าว ที่อาจนำาไปสู่ 
ความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างอาเซียนกับชาติอื่น ๆ ในอนาคตได้

อ้างอิง 
1) http://thai.cri.cn/247/2016/10/31/223s247453.htm 
2) http://www.thaisocialist.com/word/?p=28065 
3) https://thaipublica.org/2018/08/2018-08-pridi113/ 
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15 ส.ค.61 
ศศย.สปท. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน (SAREC) เรื่อง เขตพัฒนาพิเศษ  
ภาคตะวันออกกับความมั่นคงของประเทศ ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ กรุงเทพฯ 

9 – 11 กรกฎาคม 2561 
ศศย.สปท. จัดประชุมวิชาการ  
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ครั้งที่  
2/2561 เรื่อง “การส่งเสริม 
ความเข้มแข็งภาคประชาชน 
เพ่ือเสริมความมั่นคงของชาต”ิ  
ณ โรงแรม เดอะ เวโล อรัญ 
ประเทศ จังหวัดสระแก้ว

1. กิจกรรมการประชุม/สัมมนา/Workshop



17 - 23 มิ.ย.61 
27 - 30 ส.ค.61 คณะผู้แทน ศศย.สปท.  
ร่ วมการประชุม เค รือข่ ายสถาบัน 
ด้านความมั่นคงแห่งอาเซียน (NADI)  
ภายใต้หัวข้อ เร่ือง “Strengthening  
ASEAN Defense Cooperation in  
order to Control Transnational  
Cr imes in Southeas t As i a”  
ณ โรงแรม Hotel Salak The Hreitag,  
เมือง Bogor,  อินโดนีเซีย โดยมีสถาบัน 
วิชาการในเครือข่ายฯ ของอาเซียน 
ทุกประเทศเข้าร่วมประชุมฯ จำานวน  
13 สถาบัน แลกเปลี่ยนมุมมองทาง 
วิชาการ การนำาเสนอแนวคิดในการ 
ป้องกัน แก้ ไขปัญหาอาชญากรรม 
ข้ามชาติ และการเสริมสร้างความ 
ร่วมมือฯระหว่างกัน เพื่อส่งให้ ADSOM  
ดำาเนินการเสนอต่อ ADMM ต่อไป 
โดยทางฝ่ายไทยได้แจ้งกำาหนดการ
เป็นเจ้าภาพจัดประชุม NADI ในช่วง 
ต้นเดือน มิ.ย.62 

17 - 20 ก.ค.61 
ศศย.สปท. จัดการประชุม The International Seminar 2018 “Coun-
tering Violent Extremist Narratives in the Global Context”  ณ 
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แหลม
แท่น บางแสน ชลบุรี (ศศย.ทท.)

2. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ

จุลสารศูนยศ์กึษายุทธศาสตร ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  l  ปีที่ 8 ฉบับที่ 4  (กรกฎาคม – กันยายน 2561)
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16 - 21 ก.ย.61 

ศศย.สปท. จัดการประชุมแลกเปลี่ยน 

ทางวิชาการ กับ สถาบัน China  

Institutes of Contemporary  

International Relations (CICIR) 

สปจ. โดยมี Prof. Hu Jiping ผู้ช่วย

ประธานสถาบัน เป็นหัวหน้าคณะฯ  

ณ จว.กท. จว.ชบ. และ จว.รย.

17 ก.ย.61 
คณะผู้แทนหน่วย ศศย.ฯ พร้อมด้วย   
Prof. Hu Jiping ประธานสถาบัน CICIR,  
สปจ. และคณะฯ รวม 8 คน ได้เข้าร่วม 
แลกเปลี่ยนทางวิชาการและเยี่ยมชม 
การดำาเนินโครงการฯ ณ สำานักงาน 
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา 
พิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) การนิคม 
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  
โดยมี นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี  
ประธานคณะทำางานโครงการการลงทุนฯ  
และคณะฯ ให้การต้อนรับ 

ส่วนที่ 3 
การปฏิบัติงานสำาคัญของศูนยศ์กึษายุทธศาสตร์ (ก.ค. – ก.ย.61)



9 ส.ค.61 
ผู้แทน ผอ.ศศย.สปท. พร้อมด้วยข้าราชการ และ พนักงานราชการ ศศย.สปท. ร่วมทำากิจกรรมบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 ส.ค.61 โดยร่วมกัน
ทำาความสะอาด ตัดตบแต่งต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์ บริเวณภายในวัดพรหมวงศาราม เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

25 ก.ค.61 
ผู้แทน ผอ.ศศย.สปท. พร้อมด้วยข้าราชการ และ พนักงานราชการ  
ศศย.สปท. ร่วมทำากิจกรรมบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 
ในวันที่ 28 ก.ค.61 โดยร่วมกันทำาความสะอาด ตัดตบแต่งต้นไม้ ปรับ 
ภูมิทัศน์ บริเวณภายในวัดพรหมวงศาราม เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

3. กิจกรรมอื่น ๆ
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