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       เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง                                       ฉบับที่ ๔/๖๒ (๑๖ – ๓๐ พ.ย .๖๑) 

ภายหลังการรับมอบหน้าที่ประธานอาเซียนอย่างเป็นทางการจาก นายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ เมื่อ ๑๕ พ.ย.๖๑ ในช่วงสิ้นสุด 
การประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน คร้ังที่ ๓๓ ณ ประเทศสิงคโปร์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศแนวคิดหลักส าหรับการเป็นประธาน
อาเซียนในปี ๒๕๖๒ คือ “Advancing Partnership for Sustainability” หรือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ซ่ึงการด ารงต าแหน่งประธานอาเซียน
ของไทยจะเร่ิมตัง้แต ่๑ ม.ค.๖๒ และมวีาระ ๑ ปี๑ การไดรั้บบทบาทเป็น “ประธานอาเซียน” นับวา่มคีวามส าคัญตอ่ความเปลีย่นแปลง และบทบาทของประเทศไทย
ในระดับภูมิภาคอย่างย่ิง ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ ในฐานะคลังสมองของกองทัพ เล็งเห็นถึงความส าคัญและความท้าทายดังกล่าว จึงได้จัดการสนทนาปัญหา
ยุทธศาสตร์คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ เร่ือง “แนวทางการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้มั่นคง ภายใต้บทบาทประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒” ขึน้ ผลจากการ
สนทนาฯ ท าให้ทราบถึงสถานการณ์ แนวโน้ม ความท้าทาย ที่จะเกิดขึ้นในห้วงที่ไทยรับต าแหน่งประธานอาเซียน และประเด็นส าคัญที่อาเซียนและไทย 
ควรร่วมกันผลักดันให้ประสบความส าเร็จ 

บทบาทประธานอาเซียนปี ๒๕๖๒: ความท้าทายของไทยและภูมิภาค 

 การสนทนาปัญหายุทธศาสตร์คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ เร่ือง “แนวทาง 
การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้ม่ันคง ภายใต้บทบาทประธานอาเซียนของ
ไทยในปี ๒๕๖๒” ได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากวิทยากรที่มาจาก
หน่วยงานคลังสมองของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานคลังสมองในหน่วยงาน
ราชการ รวมทั้งผู้เข้าร่วมการสนทนาฯ ที่เป็นผู้แทนเหล่าทัพ ผู้แทนหน่วยงาน
ด้านความมั่นคง และหน่วยงานพลเรือนที่เกี่ยวข้อง ผลการสนทนาฯ นับเป็น
ข้อเสนอแนะส าคัญให้กับรัฐบาล กองทัพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าไปใช้
ผลักดันให้แนวคิดการประชุม ( theme) และประเด็นส าคัญที่จะเสนอ 
ให้อาเซียนร่วมกันผลักดันให้ประสบความส าเร็จ มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
  

 แนวคิด “Advancing Partnership for Sustainability หรือ ร่วมมือ 
ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”  
 Advancing Partnership for Sustainability หรือในชื่อภาษาไทย 
ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ย่ังยืน หมายถึง การที่อาเซียนจะต้องร่วมมืออย่าง
ใกล้ชิดระหว่างกันในทุกภาคส่วน และร่วมมือบนพื้นฐานผลประโยชน์ร่วมกัน
ทั้งภาคีภายนอกภูมิภาคและประชาคมโลก เพื่อก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่าง  
มีพลวัต สู่อนาคตที่มีความย่ังยืนในทุกมิติ ซ่ึงแนวทางน้ีจะน ามาซ่ึงความกินดี 
อยู่ดีและสันติสุขของประชาชนอาเซียน ทั้งน้ี สามารถอธิบายแนวคิดหลัก 
ในแต่ละค าได้ดังน้ี๒ 

 “Advancing” หมายถึงการมองและก้าวไปด้วยกันสู่อนาคตอย่างมี
พลวัตใช้ประโยชน์จากวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
คร้ังที่ ๔ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันควบคู่ไปกับการสร้างระบบ
ภูมิคุ้มกันจากเทคโนโลยีก้าวกระโดด (disruptive technologies) และความ 
ท้าทายต่าง ๆ ในอนาคต โดยเป้าหมายยุทธศาสตร์ส าคัญ คือ การมอง 
ไปข้างหน้าสู่การมีดิจิทัลอาเซียน (Digital ASEAN) 
 “Partnership” หมายถงึการสร้างความเป็นหุน้สว่นภายในอาเซียนและ
กับประชาคมโลก รวมทั้งประเทศคู่เจรจา โดยมีตัวขับเคลื่อนส าคัญ คือ  
การสง่เสริมความเชือ่มโยงในมติติา่งๆ ไมว่า่ในเร่ืองโครงสร้างพืน้ฐาน ดา้นกฎระเบียบ 
และระหว่างประชาชน ตลอดจนส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์
ความเชื่อมโยงต่าง ๆ ในภูมิภาค (connecting the connectivities) โดย
เป้าหมายยุทธศาสตร์ส าคัญ คือ การสร้างอาเซียนทีไ่ร้รอยตอ่ (Seamless ASEAN) 
 “Sustainability” หมายถงึการสร้างความย่ังยืนในทุกมิติ ไม่วา่จะเป็น
ความมั่นคงที่ ย่ังยืน (sustainable security) ซ่ึงประกอบด้วยการมีความ 
ไว้ เ น้ือ เชื่ อ ใจในระดับ ยุทธศาสตร์ ( strategic trust) ความย่ังยืนด้าน 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการพัฒนาที่ย่ังยืน และความย่ังยืนด้าน
ความมั่นคงของมนุษย์ โดยไทยและอาเซียนควรเน้นย้ าความเป็นน้ าหน่ึง 
ใจเดียวกันภายในอาเซียน ซ่ึงจะน าไปสู่ความเป็นเอกภาพ และจะส่งเสริม
ความเป็นแกนกลาง หรือบทบาทน า (centrality) ของอาเซียนต่อไป 
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พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รับมอบหน้าที่ประธานอาเซียน 

อย่างเป็นทางการในป ีพ.ศ. ๒๕๖๒ จากนายลี เซยีน ลุง  

นายกรัฐมนตรีสิงคโปร ์เมือ่ ๑๕ พ.ย.๖๑ 

แนวคิดหลักส าหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย  

 “Advancing Partnership for Sustainability”                                                               

 “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”  

 ตราสญัลักษณ์ :  พวงมาลัย 

จัดทำโดย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกนัประเทศ  โทร/โทรสาร : ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๕ - ๑๖, website: http://www.sscthailand.org 



 สถานการณ ์แนวโนม้ ความท้าทายส าคญั ในห้วงท่ีไทยรบัต าแหนง่ประธาน
อาเซยีน๓ 

 ประเด็นปัญหาภัยคุกคามและผลกระทบความมั่นคงในภูมิภาค 
(regional security issues) ใน ปัจจุ บันและอนาคต ยังคงเ ป็นประเด็น 
ที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนัก อันได้แก่  ๑) ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
มหาอ านาจ เช่น สหรัฐฯ จีน ๒) ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาค เช่น ทะเลจีนใต้ 
ทะเลจีนตะวนัออก และ ๓) ปัญหาความมัน่คงรูปแบบใหม ่เชน่ ปัญหาการกอ่การร้าย 
cyber warfare การค้ามนุษย์ข้ามชาติ ยาเสพติดข้ามชาติ ภัยพิบัติ เป็นต้น   
 ด้านสถาปัตยกรรมความมั่นคงในภูมิภาค (regional security archi-
tecture) หรือระบบ/ระเบียบความมั่นคงในภูมิภาค จะมีความเป็นไปได้ 
ใน ๔ สถานการณ์ (scenarios) ได้แก่ ๑) US hegemony กล่าวคือ ระบบ 
ความมัน่คงในภมูภิาคจะมสีหรัฐฯ เป็นมหาอ านาจตอ่ไป ๒) Chinese hegemony 
กล่าวคือ จีนจะสามารถผงาดเป็นมหาอ านาจของภูมิภาคทั้งด้านความมั่นคง
ทางทหารและเศรษฐกิจ ๓) ASEAN as a core of regional security archi-
tecture กล่าวคือ อาเซียนจะกลายเป็นแกนกลางของสถาปัตยกรรมความม่ันคง 
ในภูมิภาค และ ๔) Multipolar system กล่าวคือ ระบบความมั่นคงทาง
ภูมิภาคแบบหลายขั้ว ที่จะมีตัวแสดงส าคัญ เช่น สหรัฐฯ จีน อาเซียน ญี่ปุ่น 
อินเดีย ออสเตรเลีย เป็นต้น ขั้วอ านาจต่างๆ เหล่าน้ีต่างถ่วงดุลอ านาจกัน 
(Balance of power) ซ่ึงอาเซียนก็นับเป็นขั้วอ านาจหน่ึงในระบบหลายขั้ว
อ านาจ จึงนับว่าอาเซียนก าลังมีบทบาททางด้านความม่ันคงมากขึ้นเร่ือยๆ และ
จะมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในฐานะผู้จัดสมดุล (balancer) ระหว่างมหาอ านาจ 
๒ ขั้ว คือ สหรัฐฯ และจีน  
 
 ประเดน็ส าคญัท่ีอาเซยีนและไทยควรรว่มกนัผลกัดนัให้ประสบความส าเรจ็๓  
 ๑. อาเซียนควรร่วมกันการสร้างดุลยภาพระหว่างขั้วอ านาจระหว่าง
สหรัฐฯ และจีน โดยประเทศสมาชิกอาเซียนควรหลีกเลี่ยงการเจรจาแบบ 
ทวิภาคีกับประเทศมหาอ านาจ แต่ควรแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนด้วยการเจรจาแบบพหุภาคี เพื่อสร้างอ านาจการต่อรอง และ 
สร้างความยืดหยุ่นในการด าเนินนโยบายการต่างประเทศของประเทศสมาชิก
อาเซียน  
 ๒. ควรผลักดันให้การเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับ
ภู มิ ภ า ค  ( Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP)  
ที่ประกอบด้วยอาเซียน ๑๐ ประเทศกับ ๖ ประเทศคู่ค้า ซ่ึงได้แก่ จีน ญี่ปุ่น 
เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ให้แล้วเสร็จและสามารถลงนามความ
ตกลงร่วมกันให้ได้ ซ่ึงหากไทยสามารถท าได้ส าเร็จก็จะท าให้ RCEP เป็นตลาด
การค้าและการลงทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุม ๑ ใน ๓ ของ
เศรษฐกิจโลก และมีประชากรรวมกันกว่า ๓.๕ พันล้านคน    
 ๓. ควรผลักดันให้อาเซียนมีกองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Infrastructure Fund: AIF)  ที่ครอบคลุม โดย
เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในและระหว่างพรมแดนของประเทศ
สมาชิกอาเซียน ส่งเสริมการใช้เงินออมของอาเซียนในการสนับสนุนทางการเงิน

ส าหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว และผลักดันให้มีการออกพันธบัตร
ที่ธนาคารกลางสามารถถือเพื่อเป็นทุนส ารองระหว่างประเทศได้ในที่สุด 
 ๔. แม้ว่าการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศสมาชิก 
จะมีผลดีในหลายมิติ แต่ก็ไม่ควรมองข้ามถึงผลกระทบที่มาจากการเป็น
แกนกลางของอาเซียน (ASEAN Centrality) ที่จะน าพาภัยคุกคามภายนอก
ภูมิภาคที่อาจส่งผลกระทบต่ออาเซียนและประเทศสมาชิก เช่น  อาชญากรรม
ข้ามชาติ การบริหารจัดการชายแดน การย้ายถิ่นฐานของประชาชน 
ในประชาคมอาเซียน โรคระบาด การเสือ่มโทรมของทรัพยากรธรรมชาต ิเป็นตน้ 
 ๕. ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สหรัฐฯ จีน และอาเซียน  
ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ต่างฝ่ายต่างยังต้องพึ่งพาอาศัยกัน ดังน้ันอาเซียน
จึงควรใช้หลักการถ่วงดุล (balancing) และหลักการปฏิสัมพันธ์ (engagement) 
ผสมผสานกนั เพือ่รักษาและควบคุมเสถยีรภาพของการเมอืงในภูมิภาค 
 ๖. ไทยควรค านึงถึงการบริหารประเทศภายหลังการเลือกตั้งทีจ่ะเกิดขึ้น
ในช่วงต้นปี พ.ศ.๒๕๖๒ ต้องมีความต่อเน่ืองของนโยบาย และผู้น าที่สามารถ
ด าเนินนโยบายต่างๆ ที่ระบุไว้ได้อย่างต่อเนื่อง  
 
 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 ในระดับรัฐบาลควรมุ่งด าเนินงานในบทบาทประธานอาเซียนภายใต้
แนวคิดที่ได้ประกาศไว้ คือ “Advancing Partnership for Sustainability 
หรือ ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ย่ังยืน” โดยให้ความส าคัญในประเด็นการสร้าง
ดุลยภาพระหว่าง ๒ ขั้วมหาอ านาจอย่างสหรัฐฯ และจีน การผลักดันให้ 
การเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Compre-
hensive Economic Partnership: RCEP) ให้แล้วเสร็จ การผลักดันให้อาเซียน 
มีกองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Infra-
structure Fund: AIF) ที่ครอบคลุม และการค านึงถงึผลกระทบทีม่าจากการเป็น
แกนกลางของอาเซียน (ASEAN Centrality) 
 การด ารงต าแหน่งประธานอาเซียนน้ันมีวาระเพียง ๑ ปี รัฐบาล 
ควรพิจารณาถึงประเด็นส าคัญเร่งด่วน ที่ต้องผลักดันให้แล้วเสร็จภายในกรอบ
ระยะเวลาดงักลา่ว และควรผลกัดนัใหอ้าเซียนเป็นแกนกลาง (ASEAN Centrality) 
ของสถาปัตยกรรมทางภูมิภาคได้อย่างแท้จริง ภายใต้ APSC 2025 เช่น  
เมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตอาเซียนต้องออกแถลงการณ์ต่อวิกฤตการณ์ต่างๆ ของ
โลกอย่างทันถ่วงที ซ่ึงจะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าอาเซียนสามารถพูดเป็นเสียง
เดียวกัน มีเอกภาพ มีท่าทีร่วมกัน และไม่แตกแยก 
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