
ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทร. 02-275-5716 http://ssc.rtarf.mi.th

“ศูนย ศึกษา ยุทธศาสตร เปนองคกรชั้นนำในการสราง
และเผยแพรองคความรู

ทางดานยุทธศาศาสตร และความมั่นคง
มุงสูความเปนเลิศ
ใน อาเซียน”

Vision of SSC, NDSI.
วิสัยทัศน ศศย.สปท.

ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
Strategic Studies Center, National Defence Studies Institute 

 ปที่ 9 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)
9th year 1st issue (October - December 2018)

กระแส การตอตาน 
จีน

ความสัมพันธสามเสาของ
จีน สหรัฐฯ และอินเดีย
มีนัยยะอยางไร?

“America First” 
ที่เปนมากกวาคำพูด 4 6 14

“A leading organization in
building and disseminating

security and strategy knowledge,
aiming towards excellence

in ASEAN”

ศูนยศึกษายุทธศาสตร
จุล

สา
ร SSC Journal 



ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำานักหอสมุดแห่งชาติ

National Library of Thailand Cataloging in Publication Data

 จุลสารศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 

(Strategic Studies Center Journal) 

พิมพ์ครั้งที่ 1 – กรุงเทพฯ จำ�นวน 400 เล่ม ISBN 0858-8751

ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ, 2562 

32 หน้�

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.การพิมพ์ พ.ศ.2537

© ลิขสิทธิ์ภาษาไทยเป็นของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

จัดพิมพ์โดย

กองศึกษ�วิจัยท�งยุทธศ�สตร์และคว�มมั่นคง

ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ

62 ถนนวิภ�วดีรังสิต  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2275 5715 เว็บไซต์ www.sscthailand.org

ผู้อำานวยการ : พล.อ.ต. ภูมิใจ  เลขสุนทร�กร

รองผู้อำานวยการ : พ.อ. กิตติ  คงสมบัติ

 : น.อ. ชนินทร  เฉลิมทรัพย์

กองอำานวยการ : พ.อ. นิรุจ  ดวงปัญญ�

 : น.อ.หญิง จุฬ�รัตน์ เพชรวิเศษ

 : พ.อ. สุทัศน์  ครำ่�ในเมือง

 : พ.ต.หญิง เฉลียว  เหมหงษ์

 : พ.จ.ต. ส�มภพ  ศรีอักษร

 : จ.อ.หญิง สุวิมล  ส�รโกศล พรนวม

 : น.ส. ชญ�นิส�  รัตสุทธิกุล

 : น.ส. ธ�ร�ทิพย์  กัลย�ณมิตร

ศิลปกรรม : จ.ท. ช�ญชัย  วังวงค์

 : น.ส. ชุตินธร  พรวุฒิกูล

 : น�งกัญจนีพร  มห�วร�กุล

 ศูนยศ์ึกษ�ยุทธศ�สตร์ สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ (ศศย.

สปท.) เป็นหน่วยง�นท�งวิช�ก�รของสถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ 

กองบัญช�ก�รกองทพัไทย ทมีีภ�รกิจหลกัในก�รศกึษ�เก็บรวบรวมขอ้มลู 

ประเมิน จัดทำ�และเผยแพร่ข้อมูลท�งยุทธศ�สตร์ท่ีมีผลกระทบ 

ต่อคว�มมั่นคงของช�ติและก�รป้องกันประเทศ เพื่อให้ข้อคิดเห็นและ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยและแนวท�งในก�รปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญช� 

หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง และส�ธ�รณชนให้รับทร�ย อันเป็นประโยชน์ 

ต่อกองทัพและประเทศช�ติโดยรวม ในก�รเตรียมคว�มพร้อมของ 

หน่วยง�นต่�งๆ ให้พร้อมกับภัยคุกค�มทุกรูปแบบได้

 ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ  

ประกอบด้วยหน่วยขึ้นตรงระดับกอง แบ่งเป็น 4 กอง คือ กองสนับสนุน 

กองแผนและโครงก�ร กองศึกษ�วิจัยท�งยุทธศ�สตร์และคว�มมั่นคง  

กองภูมิภ�คศึกษ� ทำ�หน้�ที่ในก�รว�งแผน อำ�นวยก�ร ประส�นง�น 

ดำ�เนนิก�ร และกำ�กบัดแูลง�นด�้นก�รศกึษ�วจิยัเกีย่วกบัสภ�วะแวดลอ้ม

ท�งยุทธศ�สตร์ ยุทธศ�สตร์ช�ติ และยุทธศ�สตร์ก�รป้องกันประเทศ 

สถ�นก�รณค์ว�มมัน่คงท�งก�รเมอืง เศรษฐกจิ สงัคมจติวทิย� ก�รทห�ร 

วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีพลังง�นและสิ่งแวดล้อมภ�ยในประเทศและ 

ต่�งประเทศ ทั้งในระดับภูมิภ�คและระดับโลก รวมทั้งก�รจัดประชุม  

ก�รรวบรวมข้อมูล และจัดทำ�เอกส�รท�งวิช�ก�รที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ

ต่�งๆ ให้กับผู้บังคับบัญช� หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง และส�ธ�รณชน 

ได้รับทร�บ ตลอดถึงก�รผลิตบุคล�กรด้�นคว�มมันคงและยุทธศ�สตร์ 

ที่เกี่ยวข้องกับคว�มมั่นคงทั้งปวงให้กับข้�ร�ชก�รในกระทรวงกล�โหม

และพลเรือน โดยมีก�รผลิตสำ�คัญที่ได้รับก�รตีพิมพ์เผยแพร่ 6 ประเภท 

แบง่ออกเปน็ง�นวจิยั (Research) เอกส�รท�งวชิ�ก�ร (Working Paper) 

เอกส�รประเมินยุทธศ�สตร์ (Strategic Review) เอกส�รศึกษ� 

เฉพ�ะกรณ ี(Case Study) เอกส�รวเิคร�ะหส์ถ�นก�รณย์ทุธศ�สตรแ์ละ

คว�มมั่นคง (SSC Focus) รวมทั้งจุลส�รศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ (SSC 

Journal)

 สำ�หรับจุลส�รศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ สถ�บันวิช�ก�รป้องกัน

ประเทศน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมสถ�นก�รณ์ท�งคว�มมั่นคงต่�งๆ 

รวมทั้งบทวิเคร�ะห์ เพื่อให้เห็นทิศท�งคว�มเปล่ียนแปลงที่ส่งผล 

ต่อคว�มมั่นคงของช�ติ อันจะเป็นประโยชน์สำ�หรับก�รติดต�มและ

ประเมินผลสถ�นก�รณ์คว�มมั่นคงต่อไป

 สุดท้�ยนี้คณะผู้จัดทำ�ขอขอบคุณทุกท่�นที่ติดต�มผลง�น 

ของศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ ซึ่งคณะผู้จัดทำ�หวังเป็นอย่�งยิ่งว่�จุลส�ร 

ฉบับนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และห�กมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

ท่�นส�ม�รถให้ข้อเสนอแนะม�ได้ที่ admin_info@sscthailand.org 

หรือ www.sscthailand.org

ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทร. 02-275-5716 http://ssc.rtarf.mi.th

“เปนองคกรชั้นนำในการสราง
และเผยแพรองคความรู

ทางดานยุทธศาศาสตร และความมั่นคง
มุงสูความเปนเลิศ
ใน อาเซียน”

Vision of SSC, NDSI.
วิสัยทัศน ศศย.สปท.

ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
Strategic Studies Center, National Defence Studies Institute 

 ปที่ 9 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)
9th year 1st issue (Octtober - December 2017)

กระแส การตอตาน 
จีน

ความสัมพันธสามเสาของ
จีน สหรัฐฯ และอินเดีย
มีนัยยะอยางไร?

“America First” 
ที่เปนมากกวาคำพูด 7 9 17

“A leading organization in
building and disseminating

security and strategy knowledge,
aiming towards excellence

in ASEAN”

ศูนยศึกษายุทธศาสตร

จุล
ศา
สต

ร

 SSC Journal 

  บทนำ�
 จ�กก�รเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีได้ก้�วเข้�สู่ยุคโลก�ภิวัตน์ ทำ�ให้พลวัตรของภัยคุกค�มทั้งต�มแบบ (Traditional Threats : TTs) และ 

ภยัคกุค�มไมต่�มแบบ (Non – Traditional Threats : NTTs) มคีว�มหล�กหล�ยม�กยิง่ขึน้ อ�ท ิก�รกอ่ก�รร�้น ย�เสพตดิ ก�รค้�มนษุย ์ภัยคุกค�ม

ด้�นระบ�ดวิทย� ภัยคุกค�มด้�นเศรษฐกิจ ตลอดจนถึงภัยพิบัติธรรมช�ติ โดยภัยคุกค�มเหล่�นี้ได้ส่งผลกระทบต่อคว�มมั่นคงของ�ติในทุกด้�น 

ทัง้ด้�นก�รเมอืง เศรษฐกจิ สงัคมจติวทิย� ก�รทห�ร วทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยี และก�รพลงัง�นและสิง่แวดลอ้ม นอกจ�กนัน้ คว�มเจรญิก�้วหน้�

ท�งเทคโนโลยสี�รสนเทศยงัไดเ้ชือ่มโยงโลกไวด้ว้ยกนัท้ังหมด ทำ�ใหช้อ่งว�่งของขอบเขตรฐัถกูหลอมจนย�กทีจ่ะแยกพรมแดนไดช้ดัเจน เรือ่งภ�ยใน

ประเทศหนึง่กล�ยเปน็ผลกระทบตอ่ประเทศอืน่ๆ อย�่งตอ่เนือ่ง จึงทำ�ใหป้ร�กฏก�รณห์รอืปญัห�ในทีต่�่งๆ จงึไมเ่ปน็เพยีงเรือ่งเฉพ�ะภ�ยในประเทศ

หนึ่งอีกต่อไป แต่กล�ยเป็นประเด็นร่วมกันของทั้งโลก ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงมิอ�จหลีกหนีไปจ�กคว�มเปลี่ยนแปลงต่�งๆ ที่กำ�ลังเกิดขึ้นในโลก

ไปได ้จงึตอ้งมกี�รปรบัตัวใหพ้รอ้มเผชญิหน�้กบัคว�มท�้ท�ยรปูแบบใหมต่�่งๆ ทีจ่ะเกิดขึน้และสง่ผลกระทบตอ่พลงัอำ�น�จของช�ตแิละคว�มมัน่คง

ของประเทศ
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ทิศทางการเป็นศูนย์กลางของความสัมพันธ์ของอาเซียน (Whither ASEAN Centrality?)
บทวิเคราะห์ โดยสถาบัน S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) ประเทศสิงคโปร์

 ทิศท�งก�รเป็นศูนย์กล�งคว�มสัมพันธ์ของอ�เซียนกำ�ลังถูกท้�ท�ยจ�กกรณีข้อพิพ�ทในทะเลจีนใต้ ซ่ึงม�จ�กก�รขย�ยอิทธิพลของ 
สองมห�อำ�น�จคือ จีน ผ่�นนโยบ�ย “Belt Road Initiative” ที่บริเวณดังกล่�วเป็นเส้นท�งคมน�คมที่มีคว�มสำ�คัญทั้งในเชิงพ�ณิชย์ และ 
เชงิยทุธศ�สตร์ของภมูภิ�ค และสหรฐัฯ ทีก่ลับม�สนใจภมิูภ�คนีโ้ดยประก�ศจะเพิม่จำ�นวนเงนิลงทนุผ่�นนโยบ�ย “Indo-pacific” ในด้�นเทคโนโลย ี
พลังง�น โครงสร้�งพื้นฐ�นให้ประเทศในเอเชีย และมีแผนก�รสนับสนุนเงินทุนกว่� 300 million USD เพื่อเสริมสร้�งคว�มมั่นคงในภูมิภ�ค 
อินโด-แปซิฟิกที่มีทะเลจีนใต้รวมอยู่ด้วย 
 ท่�ทีของจีนต่อบทบ�ทของอ�เซียนในก�รเป็นศูนย์กล�ง ของคว�มสัมพันธ์ในภูมิภ�ค โดยเฉพ�ะข้อพิพ�ทในทะเลจีนใต้เป็นรูปธรรมม�กขึ้น 
เห็นได้จ�กก�รริเริ่มจัดทำ� “ร่�งแนวท�งปฏิบัติในทะเลจีนใต้” (South China sea Code of Conduct) เมื่อก�รประชุม ASEAN-China Post 
Ministerial Conference เมื่อ 6 ส.ค. 61 แต่ในท�งปฏิบัติ จีนยังคงมีจำ�นวนกิจกรรมท�งทห�ร ก�รสร้�งสิ่งปลูกสร้�ง ก�รอ้�งสิทธิในทะเลจีนใต้ 
ที่เพิ่มม�กขึ้น สำ�หรับท่�ทีของสหรัฐฯ ยังคงยอมรับบทบ�ทก�รเป็นตัวกล�งของอ�เซียนตร�บใดที่ไม่ขัดกับนโยบ�ย “Indo-pacific”
 อกีข้อกงัวลหนึง่คอืสีช่�ตสิม�ชกิอ�เซยีนทีม่ขี้อพพิ�ทในก�รอ�้งสิทธิเ์หนือดนิแดนในทะเลจนีใตก้บัจีน 
และก�รใช้ข้อพิพ�ทดังกล่�วของสหรัฐฯ ในก�รสร้�งแรงสนับสนุนต่อนโยบ�ย “Indo-pacific” ซ่ึงเป็น 
สิง่ท�้ท�ยตอ่คว�มเปน็ปกึแผน่ของช�ติสม�ชิกฯ และก�รเปน็ศูนยก์ล�งคว�มสมัพนัธใ์นภมูภิ�คเอเชยี ดงันัน้
ช�ตสิม�ชกิอ�เซยีนควรทำ�ง�นรว่มกนัอย�่งใกลชิ้ดเพือ่ดำ�รงคว�มเปน็ศนูยก์ล�งของคว�มสมัพันธใ์นภมิูภ�ค
 บทบ�ทของไทยในว�ระก�รเป็นประธ�นอ�เซียนในปี 2562 คือ ก�รผลักดันแนวท�งปฏิบัติ 
ในทะเลจนีใต ้(South China sea Code of Conduct) ใหเ้ปน็รูปธรรมม�กขึน้กบัจนี สนบัสนนุก�รแกป้ญัห�
ข้อพิพ�ทในทะเลจีนใต้ของช�ติสม�ชิกอ�เซียนกับประเทศนอกภูมิภ�คโดยสันติวิธีโดยใช้อ�เซียนเป็น
ศูนย์กล�งของคว�มสัมพันธ์ ในขณะที่บทบ�ทของกองทัพควรสนับสนุนก�รแก้ไขปัญห�ในน�มของอ�เซียน 
เพื่อให้อ�เซียนเป็นศูนย์กล�งของสถ�ปัตยกรรมของภูมิภ�ค

รุ่งอรุณแห่งยุคของการวางยุทธศาสตร์ทางอวกาศ
บทวิเคราะห์โดย สถาบัน International Institute for Strategic Studies (IISS)ประเทศสหรัฐอเมริกา

 ก�ร “weaponisation” ท�งอวก�ศเปน็สิง่ทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด ้และส่งผลกระทบตอ่คว�มมัน่คงของโลก หลงัจ�กรองประธ�น�ธิบดไีมค์ เพนซ ์
ในฐ�นะประธ�นสภ� National Space Council ได้เปิดเผยว่�รัฐบ�ลประธ�น�ธิบดีทรัมป์ มีเจตน�ที่จะจัดตั้งกองกำ�ลังอวก�ศขึ้นเป็นกองกำ�ลังที่ 6 
ของกองทัพสหรัฐฯ 
 กองกำ�ลังอวก�ศเป็นก�รตอบสนองของรัฐบ�ลสหรัฐฯ ต่อสถ�นก�รณ์ก�รพัฒน�และขย�ยอิทธิพลท�งทห�รของหล�ยประเทศ เช่น จีนและ
รัสเซีย โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งจีนที่มีก�รปฏิรูป PLA โดยมีก�รตั้ง China’s military space enterprise และมีส่วนง�น Strategic Support Force 
หรือ SSF เพื่อสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นด้�นอวก�ศรวมไปถึงคว�มส�ม�รถในก�รทำ�สงคร�มไซเบอร์และอิเล็กทรอนิกส์ โดย PLA ได้ลงทุนอย่�งม�ก
ในม�ตรก�รตอบโตใ้หม่ๆ  เชน่ โครงก�รตอ่ต้�นด�วเทยีม (anti-satellite: ASAT) สอดคลอ้งกบัรสัเซยีทีม่กี�รแสวงห� ASAT เช่นเดยีวกนั โดยสหรัฐฯ 
กล่�วว่�พฤติกรรมของด�วเทียมรัสเซียมักจะไม่สอดคล้องกับข้อตกลงมอสโคว์
 รองประธ�น�ธิบดีไมค์ เพนซ์ ย้ำ�ว่�ก�รตั้งกองกำ�ลังอวก�ศของสหรัฐฯ จะเริ่มดำ�เนินก�รในปี ค.ศ.2020 โดยใช้งบประม�ณเริ่มต้น 8 พันล้�น
เหรียญสหรัฐฯ  เพื่อปรับตัวให้เข้�กับคว�มเป็นจริงใหม่ของพื้นที่ สงคร�มรูปแบบใหม่ที่จำ�เป็นต้องมีก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถ และก�รดำ�เนินก�ร
ในพื้นที่ท�งอวก�ศเพื่อก�รทห�รจะทำ�ให้กองทัพส�ม�รถประส�นคำ�สั่งของระบบด�วเทียมทุกประเภทได้
 พื้นที่อวก�ศจะเป็นพื้นที่สำ�คัญใหม่ของทั้งรัฐบ�ลและเอกชน ทั้งท�งด้�นคว�มมั่นคงและก�รขนส่ง อย่�งไรก็ต�ม ยังติดอุปสรรคด้�นคว�ม
ชดัเจนท�งด�้นกฎหม�ย ก�รอ�้งสทิธอิ�ณ�เขต และคว�มชัดเจนของก�รควบคมุก�รใชอ้�วธุและพืน้ทีเ่พือ่ท�งทห�ร ทัง้นี ้ในปจัจบุนัมหีล�ยประเทศ

และบรษิทัเอกชนหล�ยแหง่ไดเ้ข�้ใชพ้ืน้ทีอ่วก�ศม�กขึน้ (วงโคจร ชัน้บรรย�ก�ศ แรงโนม้ถว่ง) ดงันัน้จงึมคีว�มจำ�เปน็
ในก�รสร้�งบรรทัดฐ�นส�กลในก�รบังคับใช้ ท�งด้�นก�รทห�ร ก�รควบคุมจ�กพื้นที่รอบนอก ซึ่งจะเป็น
ยุทธศ�สตร์ใหม่ของศตวรรษที่ 21 จึงไม่อ�จปฏิเสธได้ว่�ในอน�คตอันใกล้พื้นที่อวก�ศจะเป็นพื้นท่ีสำ�คัญ
และมีก�รแข่งขัน ม�กขึ้น
 กองทัพอ�ก�ศของไทยมียุทธศ�สตร์กองทัพอ�ก�ศ 20 ปี ได้ให้คว�มสำ�คัญกับมิติอวก�ศ (space 
domain) โดยมุ่งให้ศึกษ�และกำ�หนดแนวคิดในก�รปฏิบัติภ�รกิจคว�มมั่นคงด้�นอวก�ศ ก�รตรวจก�รณ์ 
ควบคู่ไปกับก�รพัฒน�กำ�ลังพลเพื่อเตรียมคว�มพร้อมสำ�หรับปฏิบัติก�รที่เกี่ยวข้องกับห้วงอวก�ศ จึงควร
สร้�งคว�มร่วมมือในก�รพัฒน�ร่วมกันกับภ�คเอกชนที่มีศักยภ�พทั้งในและต่�งประเทศในลักษณะของ
เทคโนโลยีสองท�ง (dual use technology) ที่ส�ม�รถใช้ประโยชน์ได้ทั้งในด้�นก�รทห�รและพลเรือน

ที่มา : https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/08/CO18136.pdf

ที่มา:  1.  https://www.iiss.org/blogs/analysis/2018/09/iiss-observatory-24-sept 
 2.  http://www.sscthailand.org/uploads_ssc/research_201808241535094856177353.pdf 
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ความพยายามกลับมาอีกครั้งของ IS
บทวิเคราะห์โดย สถาบัน RAND Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา

 แม้ว่� IS จะสูญเสียพื้นที่อิทธิพลไปม�กกว่�ร้อยละ 98 แต่กลุ่มดังกล่�ว
ยังมีคว�มพย�ย�มในก�รกลับม�เคลื่อนไหวต�มแนวคว�มคิดของกลุ่มอีกครั้ง  
โดยเข้�ยึดบ�งเมืองในพื้นที่ท�งตอนเหนือของอิรัก และท�งตะวันออกเฉียงเหนือ
ของซเีรยี ซึง่เปน็เขตของนกิ�ยซนุหนีเ่ปน็ฐ�นทีม่ัน่ยอ่ยแหง่ใหม่ และระดมทนุผ�่น
ก�รก่ออ�ชญ�กรรม และอ�ชญ�กรรมข้�มช�ติต่�งๆ เงินทุนที่ได้นั้นถูกนำ�เข้�สู่
กระบวนก�รฟอกเงิน ผ่�นก�รลงทุนโดยเครือข่�ยบริษัทในตะวันออกล�งโดยเฉพ�ะในตุรกี เงินดังกล่�วถูกเปลี่ยนเป็นทองคำ�สำ�รองเพื่อรอข�ยและ
นำ�เงินที่ได้ม�เป็นทุนในก�รเคลื่อนไหว โดยก�รเริ่มจ�กกลุ่มก่อก�รร้�ยเคลื่อนไหวในท�งลับ (Clandestine Terrorist Movement) ที่ปฏิบัติง�น
โดยอิสระแต่ยังคงมีคว�มส�ม�รถในก�รปฏิบัติก�รแบบกองโจร จ�กคว�มได้เปรียบจ�กก�รหลบเล่ียงก�รตรวจสอบจ�กทั้งรัฐบ�ลอิรักและซีเรีย  
มีอิสระในก�รปฏิบัติก�รม�กขึ้น และเป็นต้นแบบให้กับกลุ่มที่มีแนวคิดเดียวกันกับ IS ในพื้นที่อื่นๆ 
 ขอ้กังวลของ RAND Corporation คอืมมุมองของช�ตติะวนัตกในก�รตอ่สูเ้พือ่เอ�ชนะกลุม่ IS ยงัไมเ่ปน็ไปในทศิท�งเดียวกนัจงึเกิดก�รปฏิบตัิ
ที่ไม่ประส�นสอดคล้องในก�รต่อสู้ อ�จเป็นเหตุให้กลุ่ม IS และกลุ่มสนับสนุนกลับม�สร้�งคว�มเสียห�ยอีกครั้ง แต่สำ�หรับ Jihadists มีอุดมก�รณ์
แนวคิดที่ชัดเจนที่ได้รับก�รสืบทอดม�จ�ก Abu Musab al-Zarqawi และมีวงรอบก�รเคลื่อนไหวในลักษณะเดิม คือ เริ่มจ�กง�นเคลื่อนไหวใต้ดิน
พัฒน�สู่กลุ่มกองโจร และรวมตัวกันเพื่อสร้�งรัฐ Caliphate ใหม่
 ห�ก IS กลับม�ได้จริงคว�มรุนแรงหรือรูปแบบก�รปฏิบัติก�รน่�จะรุนแรงม�กขึ้น เนื่องจ�กเกิดก�รเรียนรู้จ�กคว�มผิดพล�ดในอดีต และ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้น่�จะได้รับคว�มเสี่ยงจ�กส�ยสัมพันธ์ของกลุ่มนักต่อสู้ (Foreign Terrorist Fighters) ที่เคยร่วมง�นกับ IS ที่กลับม�จัดตั้ง
กลุ่มเคลื่อนไหวในอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และประเทศอื่นในภูมิภ�คนี้  
 สำ�หรับหน่วยง�นคว�มม่ันคงของไทยยังคงต้องเฝ้�ระวังก�รเผยแพร่แนวคว�มคิดรูปแบบใหม่ที่มีก�รพัฒน�จ�กต้นแบบของปฏิบัติก�รของ 
IS โดยเฉพ�ะในพื้นที่ 3 จชต. นอกจ�กนี้ประเด็นเรื่องอ�ชญ�กรรมข้�มช�ติ และก�รฟอกเงิน โดยใช้ไทยเป็นหนึ่งในกระบวนก�รห�ทุนของกลุ่ม IS 
จึงต้องมีก�รวิเคร�ะห์คว�มเชื่อมโยงของเหตุก�รณ์ในประเทศอย่�งละเอียด 

ที่มา: https://www.rand.org/blog/2018/10/isiss-new-plans-to-get-rich-and-wreak-havoc.html

ที่มา: https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/10/CO18165.pdf

ความสัมพันธ์สามเส้าของจีน สหรัฐฯ และอินเดีย มีนัยยะอย่างไร?
บทวิเคราะห์โดย สถาบัน S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) ประเทศสิงค์โปร

 จีน อินเดีย และสหรัฐฯ ได้มีก�รปรับเปลี่ยนคว�มสัมพันธ์ภ�ยหลังก�รลงน�มจัดห�ระบบขีปน�วุธ 
ต่อต้�นอ�ก�ศย�น S-400 ระหว่�งอินเดียและรัสเซีย และก�รประชุม “Indo – American 2+2 dialogue” 
ระหว�่งอนิเดยีและสหรฐัฯ ซึง่เปน็ทีน่�่จบัต�มองว�่คว�มคบืหน�้เหล�่นีจ้ะทำ�ใหก้�รลงมต ิSino-Indian ระหว�่ง
จีนและอินเดียที่วูฮั่นเมื่อเดือนเมษ�ยนที่ผ่�นม�ล้มเหลวหรือไม่?
 ยุทธศ�สตร์ของจีนมีก�รตอบสนองต่ออินเดียและสหรัฐฯ ชัดเจนยิ่งขึ้น หลังจ�กก�รประชุม “Indo – 
American 2+2 dialogue” เมือ่วนัที ่6 กนัย�ยน 2561 ทีผ่�่นม� โดยก�รประชมุดงักล�่วเปน็ก�รประชุมระหว�่ง
รัฐมนตรีต่�งประเทศและรัฐมนตรีกล�โหมของสหรัฐฯ ได้ประชุมร่วมกับรัฐมนตรีของอินเดีย ซึ่งถือได้ว่�เป็นก�ร
ประชุมที่สำ�คัญระดับสูงอย่�งที่ไม่เคยมีม�ก่อน แต่หลังจ�กนั้น 1 เดือน อินเดียได้ลงน�มจัดห�ระบบขีปน�วุธต่อต้�นอ�ก�ศย�น S-400 จ�กรัสเซีย 
โดยก�รลงน�มนีเ้กดิขึน้ระหว�่งก�รเยอืนอนิเดยีของประธ�น�ธบิดวีล�ดิเมยีร ์ปตูนิ เมือ่วนัที ่5 ตลุ�คม 2561 ซึง่ถอืไดว้�่เปน็ก�รดำ�เนนินโยบ�ยต�่ง
ประเทศที่มีคว�มซับซ้อนของอินเดีย
 ก�รทีอ่นิเดยีซือ้ S-400 จ�กรสัเซยี มเีป้�หม�ยเพือ่ป้องกนัประเทศจ�กจนี เนือ่งจ�กจนีเพิง่ได้รบัมอบ S-400 จ�กรสัเซียม�เมือ่เดือนกนัย�ยน
ที่ผ่�นม� ทำ�ให้สหรัฐฯ ควำ่�บ�ตรจีนเม่ือวันท่ี 20 กันย�ยน 2561 ผ่�น “กฎหม�ยต่อต้�นก�รเป็นปรปักษ์ของสหรัฐฯ และม�ตรก�รควำ่�บ�ตร” 
(Countering America’s Adversaries through Sanctions Act: CAATSA) ด้วยเหตุผลที่จีนซ้ือเคร่ืองบินรบ SU-35 และขีปน�วุธ S-400  
จ�กรัสเซีย ซึ่งสหรัฐฯ ถือว่�รัสเซียเป็นศัตรูของสหรัฐฯ แต่อย่�งไรก็ต�มอินเดียเองก็เพิ่งลงน�มจัดห� S-400 จ�กรัสเซียเช่นเดียวกับจีน แต่กลับ 
ไม่ได้ถกูสหรัฐฯ ควำ�่บ�ตรเหมอืนกบัจนี อ�จมสี�เหตุม�จ�กอนิเดยีเป็นพนัธมติรทีส่ำ�คญัของสหรฐัฯ และห�กควำ�่บ�ตรอินเดยีก็จะทำ�ให้คว�มสมัพนัธ์
ระหว่�งจีน อินเดีย และรัสเซียมีคว�มแน่นแฟ้นและมีคว�มแข็งแกร่งม�กขึ้น 
 จ�กก�รประชุม “Indo – American 2+2 dialogue” ที่ถือว่�มีคว�มสำ�คัญระหว่�งอินเดียและสหรัฐฯ ทั้งสองได้ลงน�มข้อตกลงคว�ม 
ร่วมกันด้�นก�รสื่อส�รและคว�มมั่นคง (Communications Compatibility and Security Agreement: COMCASA) ซึ่งเป็นก�รร่วมมือของ 
ทัง้ 2 กองทพั เพือ่ใช้เปน็ชอ่งท�งก�รตดิต่อสือ่ส�ร และเข้�ถึงขอ้มลูทีส่ำ�คญั รวมถงึก�รปกปอ้งขอ้มลูระหว�่งกนั จ�กข้อตกลงนีท้ำ�ใหจี้นมคีว�มกงัวล
ถงึบทบ�ทท�งก�รทห�รของอนิเดยีทีม่เีพิม่ม�กขึน้ และไดป้ระเมนิบทบ�ทของยทุธศ�สตรอ์นิเดยีและสหรฐัฯ ว�่อ�จจะทำ�ใหก้�รลงมต ิSino-Indian 
ที่วูฮั่น ซึ่งเป็นก�รแสวงห�คว�มร่วมมือในระดับทวิภ�คีและพหุภ�คีในประเด็นของเจตน�ร่วมอย่�งตรงไปตรงม�และเป็นมิตรเมื่อเดือนเมษ�ยน 
ที่ผ่�นม�ล้มเหลวลงได้ จ�กคว�มหว�ดระแวงที่คิดว่�อินเดียไม่ตรงไปตรงม�กับจีน คว�มเป็นมิตรที่มีต่อสหรัฐฯ และคว�มสัมพันธ์ของอินเดียที่มีต่อ
รัสเซีย

5ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)



 ประธ�น�ธิบดีสหรัฐฯ น�ยโดนัลด์ ทรัมพ์ กำ�ลังเตรียมแผน
สำ�หรับก�รเจรจ�สันติภ�พกรณีคว�มขัดแย้งระหว่�งอิสร�เอล-ป�เลสไตน์  
ซึง่ค�ดว�่จะมขีึน้ในชว่งตน้ป ีค.ศ.2019 อย�่งไรกต็�ม สหรฐัฯ ไดส้ญูเสยี
คว�มน่�เชื่อถือไปอย่�งม�กโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในส�ยต�ช�วป�เลสไตน์
จ�กกรณีประก�ศย้�ยสถ�นทูตสหรัฐฯ จ�กกรุงเทลอ�วีฟ ไปยังกรุง
เยรูซ�เล็ม อีกทั้งยังยกเลิกก�รสนับสนุนทุนของผู้ลี้ภัยช�วป�เลสไตน์ 
ทำ�ใหเ้กดิก�รยืน่เพ่ือขอเปลีย่นแปลงประเทศท่ีจะเปน็ตวักล�ง และรสัเซยี
ดูเหมือนจะสนใจเข้�ม�มีบทบ�ทในกระบวนก�รสันติภ�พดังกล่�ว
 คว�มเป็นไปได้ที่รัสเซียจะเข้�ม�แสดงบทบ�ทนำ�ของก�รเป็น
ตัวกล�งในกระบวนก�รไกล่เกลี่ยระหว่�งอิสร�เอล – ป�เลสไตน์ ได้แก่
 รัสเซียเป็นหนึ่งในประเทศท่ีร่วมสนับสนุนก�รเจรจ�สันติภ�พ
ตั้งแต่ ค.ศ.1991 ใน “Madrid Peace Talk” รวมทั้งยังเป็นสม�ชิกใน
กลุม่ Quartet on the Middle East (สม�ชกิประเทศอืน่ๆ ไดแ้ก ่สหรฐัฯ 
สหร�ชอ�ณ�จักร และสหภ�พยุโรป) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อไกล่เกลี่ยคว�มขัด
แย้งอิสร�เอล – ป�เลสไตน์ เมื่อปี ค.ศ.2002 แต่ในขณะนั้นอิทธิพลของ
รัสเซียในภูมิภ�คถูกลดทอนลง ทั้งนี้ ปัจจุบันอิทธิพลของรัสเซียฟื้นตัวใน
เอเชียตะวันตก ในขณะที่บทบ�ทของสหรัฐฯ ในภูมิภ�คลดลง จึงทำ�ให้
รัสเซียมีสถ�นะที่แข็งแกร่งขึ้นกว่�ก่อนหน้�นี้
 รัสเซียมีจุดยืนที่เป็นกล�งท่�มกล�งคว�มขัดแย้งของทั้งสองฝ่�ย
และรัสเซียมองว่�ข้อเรียกร้องของป�เลสไตน์ซ่ึงเป็นรัฐท่ีถูกต้องต�ม
กฎหม�ยและยงัคงรักษ�คว�มสมัพนัธท์ีด่กีบักลุม่ช�วป�เลสไตนส์ว่นใหญ ่

รวมทั้งส�ม�รถเข้�ถึงกลุ่มฮ�ม�สได้ ในขณะที่สหรัฐฯ กำ�ลังถูกมองว่�
แสดงบทบ�ทของตัวกล�งที่ไม่เป็นกล�ง อีกทั้งสหรัฐฯ ยังมีมุมมองต่อ
กลุ่มฮ�ม�สว่�เป็นองค์กรก่อก�รร้�ย
 รัสเซียยังคงรักษ�คว�มสัมพันธ์ท�งก�รเมืองและเศรษฐกิจ 
ที่แข็งแกร่งกับอิสร�เอล โดยคว�มขัดแย้งในปัจจุบันของซีเรียได้กระชับ
คว�มสัมพันธ์ระหว่�งรัสเซียกับอิสร�เอลม�กขึ้น 
 ประสบก�รณ์ของรัสเซียในบทบ�ทก�รเป็นผู้ไกล่เกลี่ยท่ีผ่�นม� 
ส่วนใหญ่ไม่ได้ประสบคว�มสำ�เร็จม�กนัก โดยรัสเซียใช้ก�รแก้ไขปัญห�
คว�มขัดแย้งด้วยก�รใช้กำ�ลังม�กกว่�ก�รใช้สันติวิธี ซ่ึงส่งผลให้เกิด 
“สันติภ�พเชิงลบ” (negative peace) ต�มม� แต่จ�กพลวัตร 
ก�รเปล่ียนแปลงระหว�่งประเทศในเอเชียตะวนัตก ทำ�ใหร้สัเซยีมโีอก�ส
เข้�ม�มีบทบ�ทนำ�ม�กข้ึนในระดับภูมิภ�ค ถึงแม้ว่�พันธมิตรระดับ
ภูมิภ�คหลักของรัสเซีย เช่น ซีเรีย และอิหร่�น ยังเป็นประเทศท่ีมี 
คว�มขัดแย้งม�กท่ีสุดก็ต�ม อย่�งไรก็ดี ก�รมีส่วนร่วมของรัสเซีย 
ในกระบวนก�รสันติภ�พอ�จทำ�ให้ประเทศเหล่�นี้หันกลับม�พิจ�รณ� 
ข้อตกลงร่วมกันได้ ในขณะที่สหรัฐฯ ก็ส�ม�รถนำ�พันธมิตรเก่�ในระดับ
ภูมิภ�คจ�ก Gulf Cooperation และ NATO เช่น ตุรกี ให้ม�ร่วมโต๊ะ
เจรจ�ได้ ดังนั้น สรุปได้ว่� แม้รัสเซียจะส�ม�รถนำ�คู่ขัดแย้งใหม่บ�งส่วน
เข้�สู่โต๊ะเจรจ�ได้ แต่รัสเซียก็ยังจำ�เป็นต้องแสวงห�คว�มร่วมมือ 
ด�้นคว�มมัน่คงกบัสหรฐัฯ ทีย่งัเปน็ประเทศนำ�พนัธมติรส่วนใหญเ่ข�้ร่วม
ด้วย ทั้งนี้ เพื่อผลักดันให้เกิดกระบวนก�รสันติภ�พในภ�พรวมต่อไป 

 คว�มกังวลต่อก�รขย�ยบทบ�ทของจีนผ่�น the Belt and 
Road Initiative (BRI) ม�ยังประเทศกำ�ลังพัฒน�ต่�งๆ ในลักษณะ 
ที่เรียกว่� “ก�รทูตแบบกับดักหนี้สิน” (Debt-Trap Diplomacy)  
ด้วยก�รให้วงเงินกู้จำ�นวนมห�ศ�ล แต่ก็แสวงห�ก�ร ชำ�ระเงินกู้ด้วย 
วิธีก�รที่ไม่ใช้เงิน

 กระแสก�รต่อต้�นจีนกล�ยเป็นประเด็นร้อนขึ้นม�อีกครั้ง  
หลงัจ�ก ดร.มห�เธร์ โมฮมัหมัด เข้�รบัตำ�แหน่งได้ไม่น�น เข�ได้ประก�ศ
เลื่อนโครงก�รสำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับจีนออกไป ด้วยเหตุผลเรื่องเงินกู้
จำ�นวนมห�ศ�ลที่อ�จทำ�ให้ม�เลเซีย “ติดกับดักหน้ีสิน” จนเกินคว�ม
ส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้คืนได้ นอกจ�กนี้ ก�รเยือนจีนของผู้นำ�ม�เลเซีย 

เข�ยังได้กล่�วถึงรูปแบบ และวิธีก�ร 
ที่จีนกำ�ลังกระทำ�อยู่ว่�เป็น “รูปแบบ
ใหม่ของลัทธิล่�อ�ณ�นิคม” (new 
version of colonialism) และแสดง
ก�รต่อต้�นวิธีก�รดังกล่�ว โดยกล่�ว
ว่� “เร�ไม่ต้องก�รเงื่อนไขที่จะทำ�ให้

กระแสการต่อต้านจีน
บทวิเคราะห์โดย สถาบัน Institute of Strategic and International 
Studies (ISIS) ประเทศมาเลเซีย

เกิดลัทธิก�รล่�อ�ณ�นิคมใหม่ เพร�ะประเทศย�กจนไม่ส�ม�รถแข่งขัน 
กับประเทศที่รำ่�รวยกว่�ได้”
 อย่�งไรก็ต�ม ม�เลเซียกับจีนมีคว�มสัมพันธ์ในหล�ยมิติ  
นอกเหนอืจ�กก�รเชือ่มโยงท�งเศรษฐกิจแล้วทัง้สองมปีระวติัอนัย�วน�น
ในก�รสูร้บ และคว�มสมัพนัธท์�งวฒันธรรมสำ�หรับคว�มสมัพนัธใ์นด�้น
เศรษฐกิจ มห�เธร์ยืนยันกับจีนว่� ม�เลเซียยังคงต้องก�รก�รลงทุนจ�ก
จีนเสมอตร�บเท่�ที่ก�รลงทุนนั้นเป็นประโยชน์ต่อม�เลเซีย รวมท้ัง
โครงก�รท่ีระงับไว้น้ันก็อ�จจะรื้อฟื้นขึ้นม�พิจ�รณ�ใหม่เมื่อไหร่ก็ได้ 
ห�กม�เลเซียมีคว�มพร้อมและเป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่�ย
 ISIS มองว่�ก�รกระทำ�ของม�เลเซียเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล  
ในก�รว�งตัวท่�มกล�งกระแสก�รแข่งขันกันขย�ยอำ�น�จของ สหรัฐฯ
และจีน จ�กกรณีดังกล่�วจะเห็นได้ว่� จีนใช้ BRI เป็นเคร่ืองมือสำ�คัญ 
ในก�รขย�ยบทบ�ทและแสวงห�ผลประโยชนข์องจนี สำ�หรับประเทศไทย 
ควรใช้คว�มระมัดระวังและมีคว�มรอบคอบในก�รบริห�รจัดก�รคว�ม
สัมพันธ์กับจีนในมิติต่�งๆ อย่�งรู้เท่�ทัน โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์แห่ง
ช�ติเป็นสำ�คัญ ในส่วนของหน่วยง�นด้�นคว�มมั่นคงควรให้คว�มสนใจ
ถงึปญัห�ภยัคกุค�มรปูแบบใหมโ่ดยเฉพ�ะอ�ชญ�กรรมข�้มช�ต ิซึง่อ�จ
แฝงม�กับก�รเข้�ม�ของกลุ่มทุนจ�กจีนซ่ึงอ�จทำ�ให้เกิดปร�กฏก�รณ์
ก�รย้�ยถิ่นฐ�นของช�วจีน เช่น นักธุรกิจ แรงง�น ครอบครัว และ 
ผู้ติดต�ม เป็นต้น ตลอดจนธุรกรรมต่�งๆที่เกิดขึ้นบนโลกไซเบอร์ 

รัสเซียกับบทบาทนำาของการเป็นตัวกลางในกระบวนการไกล่เกลี่ย
ระหว่าง อิสราเอล – ปาเลสไตน์
บทวิเคราะห์โดย สถาบัน Institute of Peace and Conflict Studies (IPCS) ประเทศดินเดีย

ที่มา: 1. กรุงเยรูซาเลม :เขย่าสันติภาพตะวันออกกลาง,http://www.sscthailand.org/uploads_ssc/research_201810181539845040342900.pdf 
 2. Can Russia Successfully Mediate the Israel-Palestine Peace Process?, http://www.ipcs.org/comm_select.php?articleNo=5523

ที่มา : http://www.isis.org.my/attachments/commentaries/2018
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 รัสเซีย และประช�ชนรัสเซียยังเห็นว่�สหรัฐฯเป็นศัตรูหลัก 
ของประเทศ ซึ่ง CSIS มองว่�รัสเซียมีคว�มพย�ย�มในก�รดำ�เนินก�ร 
“โครงก�รโจมตีท�งส�รสนเทศ” ในลักษณะเชิงรุกที่มีคว�มรุนแรง  
เพื่อสร้�งคว�มแตกแยกภ�ยในสหรัฐฯและระหว่�งประเทศพันธมิตร  
รวมทั้งบ่อนทำ�ล�ยอิทธิพลของสหรัฐฯ และเพ่ิมพลังอำ�น�จและอิทธิพล 
ของรัสเซีย
 ก�รตอบสนองในปัจจุบันของสหรัฐฯ ต่อปัญห�ดังกล่�วเป็นไป
อย�่งเชือ่งช้� ส�เหตจุ�กขดีคว�มส�ม�รถของสหรฐัฯ ไดล้ดลงไปนบัต้ังแต่
ก�รล่มสล�ยของสหภ�พโซเวียต แสดงให้เห็นถึงคว�มไม่พร้อมของ
สหรัฐฯในก�รรับมือกับสงคร�มเย็นครั้งใหม่ท่ีอ�จเกิดขึ้นในอน�คต  
หลงัเหตกุ�รณ ์9/11 โดยทุม่เทขดีคว�มส�ม�รถทีเ่กินคว�มจำ�เปน็ในด�้น
ก�รข่�ว และคว�มส�ม�รถในก�รโจมตีท่ีแม่นยำ� (Precision-strike  
capabolities) ทำ�ให้ละเลยง�นด้�นก�รเมือง หรือง�นด้�นก�รปฏิบัติ
ก�รข้อมูลข่�วส�รไป
 CSIS ยังให้คว�มเห็นว่�สหรัฐฯควรศึกษ�“โครงก�รสงคร�ม
ส�รสนเทศ”ที่เคยประสบคว�มสำ�เร็จในช่วงสงคร�มเย็น (สมัยของ 
Ronald Reagan) เช่นโครงก�รรหัส “QRHELPFUL” ของ “CIA” ที่ใช้
ปฏิบัติก�รข้อมูลข่�วส�ร ควบคู่กับก�รสนับสนุนกลุ่ม “Solidarity”  
ในก�รบ่อนทำ�ล�ยในโปแลนด์นำ�ม�สู่ก�รแยกตัวจ�กโซเวียต และศึกษ�
โครงสร้�งก�รจัด และรูปแบบก�รปฏิบัติก�รโครงก�รของโซเวียตในชื่อ 
“aktivnyye meropriyatiya” (active measure) ทีเ่ปน็พืน้ฐ�นทีร่สัเซยี 
ใช้อยู่ในปจัจบัุน แต่มกี�รเพ่ิมกลยทุธใ์นก�รโจมตที�งไซเบอรผ์�่น Social 

การดำาเนินการเชิงรุก : ยุทธศาสตร์สหรัฐฯ ในการต่อสู้สงครามสารสนเทศกับรัสเซีย
บทวิเคราะห์โดย สถาบัน Center for Strategic & International Studies (CSIS) ประเทศสหรัฐอเมริกา

media, Bots และ Trolls (กลุ่มคน 
ที่สร้�งคว�มแตกแยก บิดเบือนบน  
Social media) เช่น ก�รสร้�งก�รบิดเบือนข้อมูลเพ่ือรบกวนก�รเลือกต้ัง และ
กระบวนก�รท�งก�รเมือง โดยมีก�รใช้ Trolls เพื่อโจมตีตั้งแต่ปี 2014 
เป็นต้น โดยมีหน่วยง�นของรัสเซียช่ือ “Glavnoye Razvedvatel’noye  
Upravleniye: GRU” เปน็หนว่ยรบัผดิชอบหลักในปฏบิตักิ�รท�งไซเบอร์
 CSIS เสนอว่�สหรัฐฯควรมีม�ตรก�รเชิงรับที่ส่งเสริมม�ตรก�ร 
เชิงรุกนั่นคือ (1) ก�รเสริมประสิทธิภ�พก�รปกป้องเครือข่�ยไซเบอร์ 
ของประเทศ และเครือข่�ยพันธมิตร, (2) กว�ดล้�ง Bots และTrolls  
ของรัสเซียโดยหน่วยง�นรักษ�คว�มมั่นคงปลอดภัยท�งไซเบอร์ของ
สหรัฐฯ, (3) ก�รเตรียมพร้อมสำ�หรับก�รโจมตีท�งไซเบอร์ และก�ร
บิดเบือนข้อมูล ม�ตรก�รเชิงรุกมีประกอบด้วย (1) ใช้ม�ตรก�รตอบโต้ที่
เท่�เทียมกันกับรัสเซียทั้งท�งเปิดเผย และท�งลับ, (2) พัฒน�ขีดคว�ม
ส�ม�รถด้�นก�รโจมตีท�งไซเบอร์, (3) สร้�งคว�มอ่อนแอ และโดดเดี่ยว
รัสเซียในด้�นเศรษฐกิจ ก�รทห�ร และก�รทูต จ�กกรณีดังกล่�วแสดง
ให้เห็นคว�มจำ�เป็นที่หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องของไทยควรให้คว�สำ�คัญกับ
ง�นด้�น“สงคร�มส�รสนเทศ”ก�รกำ�หนดยุทธศ�สตร์ในภ�พรวม,  
แผนปฏิบัติง�น,ก�รเสริมสร้�งขีดคว�มส�ม�รถของเจ้�หน้�ที่ และ
ทรัพย�กร และคว�มประส�นสอดคล้อง เพื่อคว�มพร้อมในก�รปฏิบัติ
ง�นด้�น “สงคร�มส�รสนเทศ” ก�รป้องกันก�รถูกโจมตี และรับมือ 
กับกรณีก�รตกอยู่ภ�ยใต้ก�รทำ� “สงคร�มส�รสนเทศ”ของช�ติ
มห�อำ�น�จที่อ�จเกิดขึ้นในอน�คต 

 

การลดแนวคิดนิยมความรุนแรง: บทเรียนจากประเทศเดนมาร์ก
บทวิเคราะห์โดย สถาบัน S.Rajaratnam School of International Studies (RSIS) ประเทศสิงคโปร์

 ท�งก�รเดนม�ร์กประเมินว่�มีช�วเดนม�ร์ก 145 คน เดินท�ง
ไปร่วมต่อสู้ในซีเรีย/อิรัก ตั้งแต่ปี 2012 ม�กเป็นอันดับสองในทวีปยุโรป 
ซึ่งครึ่งหนึ่งได้เดินท�งกลับม�ยังเดนม�ร์ก รัฐบ�ลเดนม�ร์กจึงริเริ่ม 
โครงก�รลดแนวคิดนิยมคว�มรุนแรงในกลุ่มผู้ต่อสู้คืนถ่ินจ�กซีเรีย/อิรัก 
และกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ ในประเทศ โครงก�รดังกล่�วกำ�ลังได้รับคว�มสนใจ
อย่�งม�กจ�กทั่วโลก เนื่องจ�กใช้วิธีก�รที่นิ่มนวล และมีก�รปรับปรุง 
ให้เข้�กับกลุ่มเป้�หม�ยตลอดเวล� โดยใช้คว�มร่วมมือจ�กหน่วยง�น  
ทัง้ท�งสงัคม ก�รศกึษ� ก�รแพทย ์ตำ�รวจ ก�รข�่ว และคว�มมัน่คง ฯลฯ 
จุดประสงค์หลักเพ่ือลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดอ�ชญ�กรรม ก�รปฏิบัติน้ัน
รัฐบ�ลเป็นฝ่�ยกำ�หนดแนวท�งภ�พรวม และรับข้อคิดเห็นจ�กหน่วย
ปฏิบัติม�วิเคร�ะห์ มีก�รปรับปรุงก�รปฏิบัติให้เหม�ะสมในแต่ละพื้นที่
ประเด็นที่สำ�คัญ คือ มีก�รเรียนรู้ และเข้�ใจร่วมกัน
 โครงการดังกล่าวมีรูปแบบย่อย 2 รูปแบบ คือ
 (1) ก�รแทรกแซงเป้�หม�ย (Target-intervention) วัตถุประสงค์
เพือ่แยกบคุคลเป�้หม�ยใหอ้อกจ�กวงจรของแนวคดิรนุแรง ป้องกนัก�ร
เข้�ไปในสภ�พแวดล้อมดังกล่�ว ผ่�นก�รช่วยเหลือท�งสังคม โดยมีก�ร
ให้คำ�ปรึกษ�ใน 2 กลุ่มบุคคล คือ “Mentor support” สำ�หรับบุคคลที่
มีแนวโน้มว่�จะมีแนวคิดนิยมคว�มรุนแรง และ “Exit talk”สำ�หรับบุค
คลที่อยู่ในวงจรของคว�มรุนแรง เพื่อช่วยเหลือให้ออกจ�กวงจรดังกล่�ว 
 (2) ก�รคืนสู่สังคม (Back-on Track) เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังใน
เรือนจำ�ที่ถูกตัดสินว่�เกี่ยวข้องกับก�รก่อก�รร้�ย หรือก่ออ�ชญ�กรรม
ให้ส�ม�รถอยู่ร่วมในสังคมได้เมื่อได้รับก�รปล่อยตัว

 หลักการของโครงการ 3 ประการคือ 
 (1) ก�รไม่แบ่งแยก (Inclusion rather than exclusion or 
stimatisation) คือรัฐจะปฏิบัติกับพลเมืองโดยไม่แบ่งแยก มุ ่งลด 
คว�มเหลื่อมลำ้�ในสังคม 
 (2)  สร้�งคว�มสัมพันธ์ท่ีมีคุณภ�พ (Quality relationship)  
เพื่อสร้�งคว�มประส�นสอดคล้องในก�รปฏิบัติง�น 
 (3) หลักจติวทิย�ชวีติ (Life psychology) ทีพ่ฒัน�โดย Aarhus 
University ซึ่งสร้�งคว�มเข้�ใจใน กระบวนก�ร ปัจจัยเสี่ยง และก�ร 
กลับเข้�สู่แนวคิดก�รนิยมก�รใช้คว�มรุนแรง โดยมีข้อสันนิษฐ�นว่� 
บุคคลย่อมต้องก�รมีชีวิตที่ดี (Good life), มีคว�มส�ม�รถในก�รจัดก�ร
กับปัญห�ในชีวิตของตนเองได้ และพึงได้รับก�รปฏิบัติอย่�งเท่�เทียม 
 RSIS มองว่�โครงก�รลดแนวคิดนิยมคว�มรุนแรง ของประเทศ
เดนม�ร์ก เป็นอีกโครงก�รหนึ่งที่มุ่งแก้ไขที่ส�เหตุของปัญห�ก�ร 
กอ่ก�รร�้ย และอ�ชญ�กรรมคอืแนวคดินยิมคว�มรุนแรงในระดบับคุคล 
ซึง่แนวคดิ รปูแบบ หลกัก�ร และวธีิก�รดำ�เนนิง�นจ�กโครงก�รดงักล�่ว 
อ�จนำ�เป็นกรณีศึกษ�เพื่อปรับปรุงสู่ก�รลดแนวคิดนิยมคว�มรุนแรงที่มี
อยู่ในประเทศไทย ลดปัญห�อ�ชญ�กรรมและปัญห�สังคมลงได้ 

ที่มา : https://www.csis.org/analysis/going-offensive-us-strategy-combat-russian-information-warfar

7ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)



อินโดนีเซียกับการพลิกฟื้นแนวคิด “Indo-Pacific”
บทวิเคราะห์โดย สถาบัน Australian Strategic Policy Institute (ASPI) 

ประเทศออสเตรเลีย

 ASPI กล่�วถงึคว�มเข้�ใจทีค่ล�ดเคลือ่นของ “Indo-Pacific” 
ผ่�นท่�ทีของออสเตรเลยีทีส่นบัสนนุ “Indo-Pacific” ทำ�ให้เกิดคำ�ถ�มใน
เรื่อง “สถ�ปัตยกรรมที่มีอ�เซียนเป็นศูนย์กล�ง” และทำ�ให้เข้�ใจผิดว่�
ออสเตรเลียกับจีนเป็นศัตรูกัน ซึ่ง ASPI มองว่�ปัญห�อ�จม�จ�กชื่อ 
“Indo-Pacific”ท่ีมนียัยะว่�เป็นก�รต่อต้�นจนี ท้ังทีจ่นีเป็นประเทศคูค้่�
สำ�คัญกับออสเตรเลีย ทุกอย่�งดูย�กข้ึนไปอีกเม่ือนำ�ม�เชื่อมโยง
กบั“Quad”(หุน้ส่วนไม่เป็นท�งก�รด้�นคว�มมัน่คงประกอบด้วย สหรฐัฯ 
ญีปุ่น่ อนิเดยี และออสเตรเลยี) ทีแ่สดงออกถงึคว�มเป็นคูอ่รกิบัจนีตัง้แต่
ระบอบก�รปกครองทีไ่ม่เหมอืนกัน แต่ในขณะทีบ่�งประเทศใน“Quad”เอง
ยงัมคีว�มสมัพันธ์กบัจนี จนทำ�ให้เกิดคว�มเคลอืบแคลงกันเองภ�ยใน “Quad”
 อินโดนีเซียเป็นประเทศแรกที่ผลักดันแนวคิด“Indo-Pacific” 
ม�หล�ยทศวรรษ และยังคงนำ�เสนอกลไกคว�มร่วมมือเช่น “Indo-Pacific 
treaty”,  “Indo-Pacific regional architecture” และ “Indo-Pacific 
cooperation umbrella” เพ่ือสร้�งกลไกก�รควบคุม, ก�รรักษ�ดุลอำ�น�จ
ให้เกิดขึ้นในภูมิภ�ค โดยมีASEANเป็นแกนกล�ง และสร้�งผลประโยชน์
ใหเ้กดิขึน้กบัอ�เซยีน ซึง่ASPI มองว�่แนวท�งของอนิโดฯ มคีว�มน�่สนใจ

แต่ก็มีคว�มท้�ท�ยอยู่หล�ยประก�ร 
 (1) แนวคดิแบบอนิโดฯ อ�จสร�้งคว�มเช่ือม
โยงท่ีเน้นแฟ้นเกินไปกับก�รดำ�เนินยุทธศ�สตร์
ของสหรัฐฯ จ�กก�รที่อินโดฯ เสนอให้อ�เซียน 

การทูตทางทหารแบบพหุภาคีของจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บทวิเคราะห์โดย สถาบัน The Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) ประเทศสิงคโปร์

 จีนได้ใช้ก�รทูตท�งทห�รเข้�
ม�ในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ผ ่�นก�รฝึกท�งทะเลกับช�ติสม�ชิก
อ�เซียน โดยในห้วง 20-29 ต.ค. 61 ฝึก
ผสมท�งทะเลกับม�เลเซีย และไทย
บริเวณช่องแคบมะละก� และในห้วง 

22-29 ต.ค. 61 ทำ�ก�รฝึกท�งทะเลกับอ�เซยีนระยะท่ีสอง ในน่�นนำ�้ปิด
เมืองจ้�นเจียง มณฑลกว่�งตง (กว�งตุ้ง) ของจีน ซึ่งต่อเนื่องจ�กก�รฝึก
แบบ “Table top exercise” เมื่อเดือนสิงห�คมที่สิงคโปร์ ก�รฝึกทั้ง
สองเป็นก�รฝึกในระดับพหุภ�คีครั้งแรกของจีนกับกลุ ่มประเทศใน
ภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นครั้งแรกของช�ติอ�เซียน
ที่ทำ�ก�รฝึกร่วมกับประเทศเดียว
 ISEA ตั้งข้อสังเกตว่� 
 จนีกำ�ลงัพย�ย�มแสดงบทบ�ทเชงิสร�้งสรรคด์�้นก�รสร�้งคว�ม
มัน่คงปลอดภยัท�งทะเล ซึง่ขัดแยง้กบัท�่ทีก�รใชก้จิกรรมท�งทห�รของ
จีนที่เพิ่มม�กขึ้นในบริเวณทะเลจีนใต้ 
 ก�รที่จีนตัดสินใจใช้ก�รเพิ่มกิจกรรมท่ีเก่ียวก�รทูตท�งทห�รกับ
ช�ติอ�เซียน แสดงถึงคว�มต้องก�รที่จะก�รลดทอนอิทธิพลของสหรัฐฯ 
ในภูมิภ�คนี้ และเป็นก�รบ่อนทำ�ล�ยคว�มเป็นหุ้นส่วนในระดับพหุภ�คี
ระหว่�งช�ติในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับสหรัฐฯ 
 จนีใชก้�รปฏิบตัทิ�งก�รทตูเพือ่สร้�งคว�มได้เปรยีบ เชน่ ก�รรว่ม
เจรจ�กับอ�เซียนเพื่อร่�ง “แนวท�งปฏิบัติ”(Code of Conduct)  
ในทะเลจีนใต้เพื่อเสริมสร้�งก�รใช้ห้วงทะเลอย่�งสร้�งสรรค์ แต่มีก�ร

เพิ่มเนื้อห�เกี่ยวกับก�รส่งเสริมก�รฝึกร่วมมือท�งทะเลกับอ�เซียน 
ในทะเลจีนใต้ แต่ไม่ใช่กับช�ติอื่นนอกอ�เซียน ที่ต้องได้รับก�รอนุมัติ 
จ�กช�ติสม�ชิกอ�เซียนอื่นก่อน เท่�กับว่�จีนใช้วิถีท�งก�รทูตเพื่อสร้�ง
โอก�สในก�รเข�้ม�ขย�ยอทิธพิลในภูมภิ�คทัง้ในเชงิขอ้ตกลง ก�รปฏบัิต ิ
และยังต้องก�รลดอิทธิพลของสหรัฐฯ หรือช�ติอื่นในภูมิภ�คนี้
 ช�ติอ�เซียนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ จึงมีคว�มพย�ย�ม 
ทีจ่ะแกไ้ขเนือ้ห�ดงักล่�วเพือ่รกัษ�คว�มสมดลุเชิงยทุธศ�สตรใ์นภมูภิ�ค
ให้แต่ละช�ติมห�อำ�น�จมีบทบ�ทต่อภูมิภ�คนี้ใกล้เคียงกัน จึงไม่ใช่เหตุ
บังเอิญที่ก�รประชุมรัฐมนตรีกล�โหมอ�เซียน เมื่อ 19 ต.ค.61 ระบุว่�
อ�เซียนจะจัดก�รฝึกซ้อมท�งทะเลร่วมกับสหรัฐฯ ขึ้นเป็นคร้ังแรกในปี 
2562 สำ�หรับอ�เซียนและประเทศไทย คว�มเคล่ือนไหวท�งก�รทห�ร
ของจนีในทะเลจนีใต ้จะกล�ยเปน็ประเดน็ทีส่หรฐัฯ หยบิยกขึน้เพือ่เรยีก
ร้องให้ประเทศสม�ชิกอ�เซียนและไทย กำ�หนดบทบ�ทและจัดว�งท่�ที
ให้ชัดเจนเหม�ะสมและเป็นรูปธรรมม�กยิ่งขึ้นต่อกรณีดังกล่�ว ดังน้ัน
สม�ชกิอ�เซยีนและไทยอ�จควรห�รอืและว�งแนวท�งรว่มกนั ในก�รยก
ระดับก�รแลกเปล่ียนและคว�มร่วมมือในท�งปฏิบัติ และเสริมสร้�งขีด
คว�มส�ม�รถที่จะร่วมกันรับมือกับภัยคุกค�มที่จะมีผลกระทบต่อคว�ม
มัน่คง โดยรกัษ�สมดลุระหว�่งคว�มสมัพนัธก์บัประเทศมห�อำ�น�จอย�่ง
เท่�เทียม เพื่อเพิ่มพูนก�รสร้�งคว�มไว้เนื้อเชื่อใจระหว่�งกันท�ง
ยทุธศ�สตร ์โดยเฉพ�ะก�รเสรมิสร�้งก�รใช้พืน้ทีท่ะเลจนีใตร้ว่มกนัอย�่ง
สร้�งสรรค์ และเพื่อคว�มมั่นคงในทะเลจีนใต้ตลอดจนคว�มมั่นคงใน
ภูมิภ�ค

เข้�ไปมีส่วนร่วมเป็นหุ้นส่วนท�งคว�มม่ันคง ถึงแม้จะขัดกับหลักก�รพื้น
ฐ�นของอ�เซียน แต่ก็เพื่อถ่วงดุลอำ�น�จกับจีน และทำ�ให้เกิดเสรีขึ้น
ใน“Indo-Pacific”
 (2) สม�ชิกอ�เซียนเองที่ไม่สนับสนุนแนวคิด “Indo-Pacific” 
เน่ืองจ�กเห็นถึงผลประโยชน์ท่ีได้รับจ�กจีนจนยอมมองข้�มประเด็นขัดแย้ง 
 (3) ก�รรักษ�บทบ�ทก�รเป็นศูนย์กล�ง และคว�มเป็นผู้นำ�ของ
อ�เซยีน อนิโดฯมองว�่อ�จทำ�ไดโ้ดยใชก้ลยทุธ์ท�งก�รทตูทุกวถิที�งเพ่ือ
สร้�ง “อำ�น�จต่อรอง และพื้นที่สูงสุดในก�รดำ�เนินก�ร”เปรียบเหมือน 
“Mouse deer” (ภ�ษ�อินโดฯ :Pelandok jenaka) ที่ใช้กลยุทธ์ทุกวิถี
ท�งเพือ่คว�มอยูร่อด นอกจ�กนีอ้นิโดฯ ยงัมองว�่กลไกคว�มรว่มมอืควร
ตั้งอยู่บนหลักก�รพื้นฐ�นของASEAN และพร้อมเปลี่ยนผ่�นไปสู่
สถ�ปัตยกรรม“Indo-Pacific”ที่มี East Asia Summit, ASEAN+3 
เป็นต้นแบบ 
 (4) “Indo-Pacific”เป็นช่ือที่ไม่ทำ�ให้เกิดอัตลักษณ์ร่วมกันในเอ
เชีย จึงข�ดพลังที่กระตุ้นให้ช�วเอเชียสนใจ 
 (5) กระแสแนวคิดช�ตินิยม และก�รแบ่งฝักฝ่�ยที่กำ�ลังกลับม� 
อ�จเป็นเหตุขัดขว�งไม่ให้แนวคิดนี้เกิดขึ้นจริง
 ASPI มองว่�แนวคิด “Indo-Pacific” แบบอินโดฯ มีโอก�สน้อย
ทีจ่ะสำ�เรจ็แตก่เ็หน็ว�่ออสเตรเลยีควรเข�้ไปมสีว่นรว่ม ในขณะทีไ่ทยเอง
ควรศึกษ� และเปรียบเทียบกับสภ�พแวดล้อมท�งยุทธศ�สตร์ที่เกิดขึ้น 
เพื่อกำ�หนดท่�ทีของประเทศ และอ�เซียนในฐ�นะประธ�นในปี 2562 
สำ�หรับหน่วยง�นคว�มม่ันคงควรศึกษ�ในประเด็นด้�นคว�มมั่นคงเพื่อ
นำ�ม�ประเมนิสถ�นก�รณด์�้นคว�มมัน่คง และก�รปฏิบตังิ�นควรอยูภ่�ย
ใต้กรอบคว�มร่วมมือของอ�เซียน 

ที่มา : https://www.iseas.edu.sg/medias/commentaries/item/8454-china-multilateralizes-its-defence-diplomacy-in-southeast-asia-by-ian-storey

ที่มา : www.aspistrategist.org.au/can-indonesia-rescue-the-idea-of-the-indo-pacific-and-should-it/

จุลสารศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ (Strategic Studies Center Journal) 8

ส่วนที่ 1 Think tank monitor



กองทัพเรือสหรัฐฯ กับการดำารงภารกิจในทะเลจีนใต้
บทวิเคราะห์โดย สถาบัน International Institute for Strategic Studies (IISS) ประเทศสหรัฐอเมริกา

 จ�กเหตกุ�รณ์ที ่เรอืพฆิ�ต USS Decatur ของกองทพัเรอืสหรฐัฯ 
ซึ่งปฏิบัติภ�รกิจล�ดตระเวนในช่ือ “Freedom of Navigation  
Operations : FONOPs” ได้เข้�ไปในรัศมี 12 ไมล์ทะเลจ�กฐ�นช�ยฝั่ง
ของแนวปะก�รังก�เวน (Gaven Reef) ถึง แนวปะก�รังจอห์นสัน  
(Johnson Reef) ในบรเิวณหมูเ่ก�ะสแปรตลย์ีในทะเลจนีใต้ทีจ่นีอ้�ง กร
รมสิทธ์ โดยเรือพิฆ�ต CNS Lanzhou ของจีน ได้เข้�ใกล้เรือพิฆ�ตของ
สหรัฐฯ จนทำ�ให้จำ�ต้องเปลี่ยนเส้นท�งเพื่อหลีกเลี่ยงก�รถูกโจมตีอย่�ง
รวดเร็ว นับเป็นก�รตอบโต้เชิงก�ยภ�พที่สร้�งคว�มตึงเครียดม�กที่สุด
ของจีนบนพื้นที่คว�มขัดแย้งนี้ และเป็นก�รท้�ท�ย สหรัฐฯ ตลอดจน 
ฝรั่งเศส และอังกฤษที่ได ้ประก�ศในก�รประชุม “Shangri-La  
Dialogue” เมือ่ ม.ิย.61 ว่�จะร่วมล�ดตระเวนในทะเลจนีใต้เช่นเดยีวกนั 
จงึเกดิคำ�ถ�มว่�จะดำ�เนนิภ�รกจิ“FONOPs” ต่อไปดหีรอืไม่ในภ�วะทีม่ี
คว�มตึงเครียดที่เพิ่มม�กขึ้น และประสิทธิภ�พของภ�รกิจที่จะส�ม�รถ
หยุดกิจกรรมในก�รสร้�งอิทธิพลเหนือทะเลจีนใต้ของจีน 
 แม้ว่�“FONOPs” เป็นภ�รกิจหนึ่งของ สหรัฐฯเพื่อสร้�งเสรี 
ในก�รเดินเรือบนน่�นนำ้�ส�กลในพ้ืนที่ทะเลจีนใต้ แต่จีนกลับมองว่�
ภ�รกจินีถ้กูใช้เพ่ือกดดันท�งก�รทตูต่อจนี จึงทำ�ให้จนีเพ่ิมก�รปฏบิตักิ�ร
ท�งทห�รในทะเลจีนใต้ม�กยิ่งข้ึน ซ่ึงอ�จแสดงให้เห็นถึงคว�มล้มเหลว
ของภ�รกิจนี้ ที่ไม่ส�ม�รถหยุดจีนจ�กก�รกิจกรรมก�รอ้�งสิทธิ์ได้ 
นอกจ�กนี้ สหรัฐฯ ยังต้องเสี่ยงกับคว�มบ�ดหม�งท่ีอ�จเกิดขึ้นกับ
ประเทศแถบช�ยฝั่งทะเลจีนใต้ ที่เป็นประเทศคู่ค้� และ/หรือพันธมิตร
ของสหรัฐฯเอง ที่กำ�ลังอ้�งกรรมสิทธ์ิเหนือหมู่เก�ะทะเลจีนใต้เช่น
เดยีวกนั คว�มก้�วหน้�ทีเ่ป็นรปูธรรมม�กทีส่ดุอ�จม�จ�กเจรจ�ระหว่�ง
จีนและอ�เซียนเพื่อร่�งระเบียบปฏิบัติ (Code of Conduct : COC)  
ในปฏิญญ�ว่�ด้วยแนวปฏิบัติของภ�คีในทะเลจีนใต้ (Declaration on 
the Conduct of Parties in the South China Sea : DOC) แต่ก็ยัง

คงไม่มีก�รเจรจ�กับจีนในเรื่อง 
ขอบเขตท�งภูมิศ�สตร์บนพื้นที่
ทะเลจีนใต้ จึงไม่ส�ม�รถหยุด
ก�รกจิกรรมก�รอ้�งสิทธิข์องจนี
ได้เช่นเดียวกัน จ�กแนวคิด “Free and Open Indo-Pacific : FOIP” 
ทีม่สีหรฐัฯ และช�ตพินัธมิตรใน “Quad” (ญีปุ่น่ อนิเดยี และออสเตรเลยี) 
ซึ่งเห็นร่วมกันในประเด็นหลักนิติธรรมของเสรีภ�พในก�รเดินเรือ และ
คว�มมั่นคงท�งทะเล และมีเป้�หม�ยร่วมกัน คือ ก�รทำ�ให้ทะเลจีนใต้มี
เสรีภ�พสูงสุดสำ�หรับก�รเดินเรือท่�มกล�งก�รขย�ยอิทธิพลท�งทห�ร
ของจนีในทะเลจนีใต้ อ�จเป็นเหตผุลหนึง่ทีจ่ำ�เป็นต้องม ี“FONOPs” ต่อ
ไป ซึ่ง IISS มองว่� สหรัฐฯ ควรดำ�เนินภ�รกิจ “FONOPs” ต่อไปเพื่อ
สร้�งเสรีภ�พ พิทักษ์ผลประโยชน์และสร้�งหลักประกันในก�รเดินเรือ
อย่�งเสรีในน่�นนำ�้ส�กลในทะเลจนีใต้ ตลอดจนคงบทบ�ท และคว�มน่�
เชื่อถือของ สหรัฐฯ ในภูมิภ�ค
 สถ�นก�รณ์คว�มคว�มขัดแย้งและข้อพิพ�ทที่ เกิดขึ้นใน
ทะเลจีนใต้ยงัคงดำ�เนนิต่อไป ประเทศไทย แม้จะไม่ได้มข้ีอพพิ�ทโดยตรง
พื้นท่ีดังกล่�ว แต่เหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้นกระตุ้นเตือนให้ไทยควรให้คว�ม
สำ�คัญในก�รปกป้องผลประโยชน์ท�งทะเลของช�ติ โดยเน้นก�รพัฒน�
เทคโนโลยีโดยเฉพ�ะระบบ Maritime Domain Awareness เพื่อเสริม
สร้�งขีดคว�มส�ม�รถปกป้องผลประโยชน์ท�งทะเลของช�ติ ในฐ�นะ
ประธ�นอ�เซียนควรเสริมสร้�งคว�มคืบหน้�ในก�รจัดทำ�ร่�งระเบียบ
ปฏิบัติ (Code of Conduct : COC) ในปฏิญญ�ว่�ด้วยแนวปฏิบัติของ
ภ�คีในทะเลจีนใต้ (Declaration on the Conduct of Parties in the 
South China Sea : DOC) ตลอดจนแสดงบทบ�ทนำ�ในก�รใช้
สถ�ปัตยกรรมที่มีอ�เซียนเป็นศูนย์กล�งในก�รเจรจ�เพื่อลดข้อพิพ�ท 
และส่งเสริมก�รใช้พื้นที่ทะเลจีนใต้อย่�งสร้�งสรรค์

 แนวคิดอิสล�มส�ยกล�ง (Middle Way หรือ Wasatiyyah 
Islam) ในอินโดนีเซีย มีม�ตั้งแต่ประก�ศเอกร�ชในปี ค.ศ. 1945 และ
ต่อม�สภ�ผู้แทนร�ษฎรบรรจุลงในฉนัท�มตแิห่งช�ต ิก�รกลบัม�มคีว�ม
สำ�คญัอีกครัง้ของแนวคดินีเ้กดิจ�กหล�ยปัจจยั โดยเฉพ�ะ (1.1) ก�รเกดิ
กลุ่มก่อก�รร้�ยรัฐอิสล�มแห่งอิรักและซีเรีย (ISIS) ในปี 2014 ที่ต้องก�ร
ใช้ก�รปกครองแบบรัฐเค�ะลีฟะฮ์ (Caliphate) โดยมีแนวคิดใช้คว�ม
รุนแรงและก่อสงคร�ม ซึ่งแนวคิดก�รใช้คว�มรุนแรงของกลุ่ม ISIS  
มีอิทธิพลอย่�งม�กในอินโดนีเซีย ซึ่งก่อนก�รเกิดกลุ่ม ISIS อินโดนีเซีย 
มีกลุ่มก่อก�รร้�ยที่ไม่ใช้คว�มรุนแรง เช่น กลุ่ม Hizbut Tahrir และกลุ่ม
ทีใ่ช้คว�มรนุแรง เช่น Jemaah Islamiyah (JI) ซึง่มกี�รเชือ่มโยงกบักลุม่
ก่อก�รร้�ยข้�มช�ติอื่นๆ ทั้งในม�เลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 
และออสเตรเลีย หลังก�รปกครองของน�ยพลซูฮ�ร์โตประช�ชน
อินโดนีเซียมีอิสระในก�รแสดงคว�มคิดเห็นม�กขึ้น มีก�รแสดงออก 
ทั้งท�งขว�จัดและซ้�ยจัด โดยเฉพ�ะกลุ่มขว�จัดซึ่งมีแนวโน้มจะนิยม
คว�มรุนแรง และ (1.2) คว�มไม่เท่�เทียมท�งเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึง

อินโดนี เซียมองว ่�แนวคิด
อิสล�มส�ยกล�งอ�จช่วยลด
ปัญห�ดังกล่�วได้
 หลังจ�กท่ีมีก�รประชุม
สองครั้งผ่�นฉันท�มติแห่งช�ติที่สภ�อุล�มะห์อินโดนีเซีย (Indonesia 
Ulama Council: MUI) ของอินโดนีเซีย เมื่อเดือนสิงห�คม ปี 2015 ได้
มีก�รประก�ศใช้แนวคิดอิสล�มส�ยกล�งให้เป็นแนวท�งในก�รกำ�หนด
นโยบ�ยในทุกระดับ โดยแนวคิดอิสล�มส�ยกล�ง มีหลักก�รดังนี้ (2.1) 
ไม่ใช่แนวคิดเสรีนิยม แต่เป็นแนวคิดท�งศ�สน�ที่มุ่งลดใช้คว�มรุนแรง 
(2.2) ส่งเสริมคว�มอดทน (2.3) มีคว�มสมดุล (2.4) คว�มเสมอภ�ค เท่�
เทียมและไม่เลือกปฏิบัติ (2.5) เน้นก�รปฏิรูป และ (2.6) มีพลวัตและ
นวตักรรม ซ่ึงฉันท�มตนิีเ้รยีกว่�“Mitsaq” (ข้อตกลงระหว�่งชมุชนมสุลมิ
และไม่ใช่มุสลิม) ซึ่งอินโดนีเซียเรียกว่�“Darul Mitsaq” แนวคิดอิสล�ม
ส�ยกล�ง ดังกล่�วดำ�เนินก�รภ�ยใต้หลัก Pancasila (หลักปรัชญ�แห่ง
รัฐของอินโดนี เซีย 5 ประก�ร) ในด้�นก�รลดแนวคิดรุนแรง  

การกลับมาอีกครั้งของแนวคิดอิสลามสายกลาง 
(Middle Way หรือ Wasatiyyah Islam) ในอินโดนีเซีย
บทวิเคราะห์โดย สถาบัน S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) ประเทศสิงคโปร์

ที่มา : https://www.iiss.org/blogs/analysis/2018/10/us-navy-south-china-sea-missions
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หลกัก�รแนวคดิอสิล�มส�ยกล�งขดักบัแนวคดินยิมคว�มรนุแรง และก�ร
ปกครองแบบรัฐเค�ะลีฟะฮ์ (Caliphate) ของกลุ่ม ISIS และกลุ่มก่อก�ร
ร�้ยอืน่ๆอยูแ่ลว้ ในด�้นก�รลดคว�มไมเ่ท�่เทยีมท�งเศรษฐกจิและสังคม 
แนวคิดนี้ถูกนำ�ม�ประยุกต์ใช้ โดยเป็นก�รบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นร่วมกัน
ระหว่�ง รัฐบ�ล ชุมชน และผู้ประกอบก�ร ซ่ึงเรียกว่� Arus Baru 
Ekonomi Indonesia (กระแสเศรษฐกิจอินโดนีเซียใหม่) ในรูปของ
นโยบ�ย ก�รเสริมสร้�งศักยภ�พท�งเศรษฐกิจและชุมชน ซึ่งสอดคล้อง
กับนโยบ�ยของประธ�น�ธิบดี Joko Widodo ที่ให้ส่งเสริมให้เกิดคว�ม
รว่มมอืระหว�่งกลุม่ธรุกจิและชมุชนขน�ดเลก็ รวมถงึโรงเรยีนทัง้โรงเรยีน
อิสล�มและองค์กรอิสล�มต่�งๆ ผ่�นก�รสนับสนุนเงินทุน คว�มรู้ในก�ร
ประกอบกิจก�ร และวิช�ชีพ

ภาพอนาคตเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์ความมั่นคงของโลกในศตวรรษที่ 21
บทวิเคราะห์โดย สถาบัน Carnegie Moscow Center (CMC) ประเทศรัสเซีย

 วิกฤตก�รณข์ีปน�วุธคิวบ� (ระหว่�งสงคร�มเย็น) เมื่อปี 1962 สร้�งคว�มกังวลให้โซเวียต 
และสหรัฐฯ ถึงคว�มเป็นไปได้ที่จะเกิด “ก�รโจมตีกันด้วยอ�วุธนิวเคลียร์ทั้งหมดที่ต่�งฝ่�ยมีอยู่”  
(All out nuclear exchange) จึงเกิด “แนวคิดก�รสร้�งเสถียรภ�พท�งยุทธศ�สตร์” ขึ้นเป็นครั้งแรก
เพื่อลดปัจจัยที่ทำ�ให้เกิด “First nuclear strike” ทั้งสองช�ติมองว่�ก�รสกัดกั้นก�รเปิดก�รโจมตี 
เป็นสิ่งจำ�เป็น จึงนำ�ม�สู่สนธิสัญญ�ก�รมีระบบต่อต้�นขีปน�วุธในปี 1972 ก�รที่โซเวียต และสหรัฐฯ 
เลือกที่จะไม่ “โจมตีกันด้วยอ�วุธนิวเคลียร์ทั้งหมดที่ต่�งฝ่�ยมีอยู่” ในพื้นที่เผชิญหน้� (Theater of 
confrontation) ในยุโรปที่มี NATO ที่สนับสนุนโดย สหรัฐฯ กับ WARSAW PACT ที่สนับสนุน 

โดยโซเวียต ทำ�ให้คว�มตึงเครยีดในยโุรปไม่เพิม่สงูข้ึน แต่กลับเป็นก�รขย�ยขอบเขตคว�มขดัแย้งให้เป็นประเดน็ระดบัโลก จงึเกดิภ�พของ “สงคร�ม
ตวัแทน” ข้ึนในเก�หล,ี เวยีดน�ม หรอื อฟัก�นสิถ�น CMC มองว่�คณุลกัษณะทีม่ผีลต่อก�รสร้�งเสถยีรภ�พท�งยทุธศ�สตร์คว�มมัน่คงในช่วงสงคร�ม
เย็นประกอบด้วย (1.1) ก�รมีคู่ขัดแย้งที่ชัดเจน (1.2) คว�มคิดที่จะไม่ทำ�ล�ยกันด้วยอ�วุธนิวเคลียร์ (1.3) ก�รไม่ละเมิดข้อตกลง และ (1.4)  
คว�มสำ�เร็จในก�รควบคุมก�รสะสมอ�วุธ ซึ่งก�รควบคุมอ�วุธนิวเคลียร์อ�จไม่ใช่คำ�ตอบ เนื่องจ�กข้อตกลงอ�จถูกละเมิดหรือยกเลิกได้ตลอดเวล� 
และมนุษยช�ติโชคดีที่รอดพ้นจ�กวิกฤตก�รณ์ขีปน�วุธคิวบ�ม�ได้
 25 ปีหลังสิ้นสุดสงคร�มเย็นเป็นช่วงเวล�แห่งคว�มสงบเกิด “Pax Americana” คือช�ติมห�อำ�น�จรวมกันเป็นขั้วเดียว (Unipolarity) และ
อยูร่ว่มกนัอย�่งสนัตติัง้แตป่ ี2005 ช�ตมิห�อำ�น�จกลบัม�แยง่ชงิอำ�น�จกนัอกีครัง้พร้อมกบัประเดน็ก�รสร�้งเสถยีรภ�พท�งยทุธศ�สตรค์ว�มมัน่คง 
อ�วุธนิวเคลียร์ยังคงเป็นเครื่องมือหนึ่งในก�รต่อรองของช�ติที่มีอ�วุธชนิดนี้ไว้ในครอบครองคือ สหรัฐฯ รัสเซีย อังกฤษ และฝรั่งเศส เพียงแต่ครั้งนี้
มี จีน อินเดีย เก�หลีเหนือ ป�กีสถ�น อิสร�เอล และอิหร่�นเป็นผู้เล่นร�ยใหม่ มิติของคว�มสัมพันธ์จึงซับซ้อนม�กขึ้น จ�กเหตุก�รณ์ 9/11  
“Non-state actors”คือผู้เล่นอีกร�ย เกิดคว�มกังวลถึงก�รจัดฉ�กโจมตี (False-flag attack) เพื่อสร้�งคว�มขัดแย้งให้เกิดขึ้นระหว่�งผู้เล่นทั้งหมด 
และยิ่งสร้�งคว�มตึงเครียดระหว่�ง สหรัฐฯ และรัสเซีย ว่�ฝ่�ยใดเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง นอกจ�กนี้ก�รพัฒน� “อ�วุธท�งยุทธศ�สตร์ที่ไม่ใช่นิวเคลียร์” 
ที่เกี่ยวกับไซเบอร์ ปัญญ�ประดิษฐ์ และอ�วุธท�งอวก�ศ โดยเฉพ�ะก�รโจมตีท�งไซเบอร์ที่ส�ม�รถทำ�ล�ยขีดคว�มส�ม�รถของโครงสร้�งพ้ืนฐ�น 
ทั้งระบบสนับสนุนอ�วุธนิวเคลียร์ และประเทศได้ CMC มองว่�คุณลักษณะที่มีผลต่อก�รสร้�งเสถียรภ�พท�งยุทธศ�สตร์คว�มมั่นคงในศตวรรษที่ 
21 ประกอบดว้ย (2.1) คว�มเชือ่มัน่ระหว�่งช�ตทิีค่รอบครองอ�วธุนวิเคลยีรท์ีม่หีล�ยขัว้ (Multipolarity) (2.2) ก�รไมม่องข�้ม “Non-state actors” 
ที่ก�รจัดฉ�กโจมตีได้ และ (2.3) ก�รไม่มองข้�มพลังของ “อ�วุธท�งยุทธศ�สตร์ที่ไม่ใช่นิวเคลียร์” 

 CMC มองว่�ก�รควบคุมอ�วุธนิวเคลียร์ยังคงมีคว�มจำ�เป็น ก�รที่สหรัฐฯ มีแผนถอนตัวจ�กสนธิสัญญ�ควบคุมอ�วุธนิวเคลียร์ระยะกล�ง 
(Intermediate-Range Nuclear Forces: INF) จะกระทบต่อเสถียรภ�พคว�มมั่นคงโลกอย่�งม�ก และแสดงคว�มกังวลถึงก�รต่ออ�ยุสนธิสัญญ� 
“New START (Strategic Arms Reduction Treaty)” ระหว่�ง สหรัฐฯ กับรัสเซีย คือ ที่จะหมดลงในปี 2021 นอกจ�กนี้ก�รสร้�งคว�มเชื่อมั่น
ระหว่�งช�ติที่ครอบครองอ�วุธชนิดน้ีเป็นเรื่องท่ีควรให้คว�มสำ�คัญโดยเฉพ�ะก�รส่ือส�รระหว่�งกัน เพ่ือป้องกันก�รรับรู้ที่คล�ดเคล่ือนที่อ�จนำ�ไป
สู่คว�มขัดแย้งครั้งใหม่ เช่นเดียวกับก�รควบคุมก�รใช้ “อ�วุธท�งยุทธศ�สตร์ที่ไม่ใช่นิวเคลียร์” เป็นประเด็นที่ควรมีก�รห�รือกันอย่�งเป็นท�งก�ร 
เห็นได้ว่�บริบทคว�มมั่นคงของโลกมีก�รเปลี่ยนแปลง และมีบริบทที่ซับซ้อน ดังนั้นก�รว�ดภ�พอน�คตจึงมีคว�มจำ�เป็นในก�รกำ�หนดทิศท�งก�ร
ดำ�เนินก�ร และวิธีก�รในก�รรับมือ ซึ่งไทยเองควรแสวงห�วิธีก�รในก�รว�ดภ�พอน�คตคว�มมั่นคง เพื่อเป็นก�รเตรียมพร้อมในระยะย�ว และสร้�ง
คว�มมั่นคงให้เกิดขึ้นกับประเทศ

 RSIS มองว่�แนวคิดอิสล�มส�ยกล�ง ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ในก�ร
ป้องกันภัยคุกค�มก�รก่อก�รร้�ยข้�มช�ติที่เพิ่มม�กขึ้นในภูมิภ�คได้  
โดยก�รบรูณ�ก�รแนวคิดอสิล�มส�ยกล�งกบัหนว่ยง�นต�่งๆ ทัง้รฐับ�ล 
ชุมชน และหน่วยง�นด้�นศึกษ� เพื่อป้องกันและต่อต้�นแนวคิดนิยม
คว�มรนุแรงทีเ่ปน็ภัยคุกค�มตอ่ภูมภิ�คทัง้ในปจัจุบนัและอน�คต สำ�หรบั
ไทยห�กต้องก�รนำ�แนวท�งอิสล�มส�ยกล�งม�ใช้ควรมีก�รปรึกษ�กับ
สำ�นักจุฬ�ร�ชมนตรีหรือผู้เชี่ยวช�ญท�งศ�สน� เพื่อให้ได้แนวท�งก�ร
ปฏิบัติที่ถูกต้องในก�รลดแนวคิดนิยมคว�มรุนแรง และอ�จใช้ร่วมกับ
แนวท�งก�รแก้ไขปัญห�ที่มีอยู่ใน 3 จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ รวมทั้งเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เย�วชนและช�วมุสลิมบ�งส่วนไปเป็นนักรบต่�งช�ติ  
(Foreign Terrorist Fighters) ที่เดินท�งไปเข้�ร่วมกับกลุ่มผู้ก่อก�รร้�ย
ข้�มช�ติในต่�งประเทศ

ที่มา : http://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/rsis/emergence-of-wasatiyyah-islam-promoting-middle-way-islam-
and-socio-economic-equality-in-indonesia/#.W-fSSdUzbIU 

ที่มา : https://carnegie.ru/commentary/77625
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“America First” ที่เป็นมากกว่าคำาพูด 
บทวิเคราะห์โดย สถาบัน Institute of Strategic and International Studies (ISIS) ประเทศมาเลเซีย

 จ�กกรณทีี ่ปธน.โดนลัด์ ทรมัป์ ไม่เข้�ร่วมก�รประชมุ “East Asia Summit” ทีส่งิคโปร์ 
ได้เกิดคำ�ถ�มถึงท่�ทีของสหรัฐฯ ว่�ต้องก�รแยกตัวจ�กภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิกหรือไม่ ซึ่งก�ร 
กระทำ�ดังกล่�วดูสวนท�งกับก�รเดินส�ยพบปะผู้นำ�ในเอเชียของ ปธน.ทรัมป์ เมื่อเดือน  
พ.ย. ปี 2017 ที่ผ่�นม� ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ี ปธน. สหรัฐฯ กระทำ�ม�ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980  
และเป็นเหมือนสัญลักษณ์ว่�สหรัฐฯ ยังคงให้คว�มสำ�คัญกับภูมิภ�คนี้ ก�รแสดงออกอื่นของ
สหรัฐฯ ในยุคของ ปธน.ทรัมป์ เช่น ก�รแข่งขันท�งยุทธศ�สตร์ และก�รทำ�สงคร�มก�รค้�กับจีน แต่กลับถอนตัวจ�ก “Comprehensive and 
Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership: (CPTPP)” ทั้งที่ช�ติสม�ชิกเกือบทั้งหมดเป็นช�ติในภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิกซึ่งเป็นคู่ค้�
หลักของสหรัฐฯ สิ่งเหล่�นี้สร้�งคว�มสับสนให้บรรด�ผู้สังเกตุก�รณ์ และผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องก�รคว�มชัดเจนในคว�มคิด (Ideals) และคุณค่� 
(Values) ที่สหรัฐฯ ต้องก�ร อ�จเป็นเพร�ะ ปธน.ทรัมป์ ต้องก�รผลตอบแทนจ�กก�รลงทุนที่ดีที่สุด (the best return-of-investment) ในทุก
กิจกรรมที่ได้ลงทุนไปในภูมิภ�คนี้ และมองว่�ถึงเวล�ที่ต้องเก็บเกี่ยวผลประโยชน์คืน นอกจ�กนี้สหรัฐฯ ต้องก�รก�รสนับสนุนอย่�งแน่นแฟ้น 
ในแนวท�ง และแนวคิดที่ได้ริเริ่มไว้ ตลอดจนมีคว�มค�ดหวังในช�ติพันธมิตรคือ ญี่ปุ่น เก�หลีใต้ และออสเตรเลีย ในก�รแสดงบทบ�ทสนับสนุน 
ก�รทำ�ง�นของสหรัฐฯ โดยเฉพ�ะก�รร่วมกันออกค่�ใช้จ่�ยด้�นก�รรักษ�คว�มมั่นคง 
 สิ่งที่ทำ�ให้เกิดคว�มแตกต่�งในก�รดำ�เนินนโยบ�ยของสหรัฐฯ โดยเฉพ�ะนโยบ�ยต่�งประเทศ และก�รทูต ในยุค ปธน.ทรัมป์ อ�จม�จ�กวลี
ที่ใช้ในก�รห�เสียงที่เหมือนเป็นแนวคิดในก�รบริห�รของเข�นั่นคือ “America First” และ ISIS มองว่� ปธน.ทรัมป์ กำ�ลังทำ�ต�มสิ่งที่เข�พูดไว้อย่�ง
จริงจังทั้งในประเทศและต่�งประเทศ เพื่อแสดงว่�เข�ปฏิบัติต�มสิ่งที่ห�เสียงไว้นั่นคือ “ก�รรักษ�ผลประโยชน์ให้กับประช�ชนและประเทศ เพื่อให้
สหรัฐฯ กลับม�เป็นช�ติมห�อำ�น�จอย่�งแท้จริง” และเพื่อหวังผลในก�รเลือกตั้ง ปธน. สหรัฐฯ ที่จะเกิดขึ้นในอีกสองปีข้�งหน้� ดังนั้นจึงไม่แปลก 
ที่กิจกรรมใดที่ ปธน.ทรัมป์ คิดว่�สหรัฐฯ เสียเปรียบ และเป็นก�รลงทุนที่ไม่คุ้มค่�จะถูกปฏิเสธอย่�งรวดเร็ว ซ่ึงกล�ยม�เป็นคว�มท้�ท�ยที่ช�ติ 
ในภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิกต้องปรับตัว และห�วิธีรับมือให้ทันกับพลวัตรใหม่นี้
 ในสว่นของม�เลเซยีเอง ISIS ใหค้ว�มเหน็ว�่ คว�มสมัพนัธก์บัสหรฐัฯ นัน้เปน็ไปอย�่งมัน่คง และส�ม�รถตอบสนองนโยบ�ยภ�ยใตก้�รบรหิ�ร
ของ ปธน.ทรัมป์ได้ ตั้งแต่รัฐบ�ลของ น�ยน�จิบ ร�ซัก จนถึง ดร.มห�เธร์ และมองว่�ด้วยคว�มสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นอ�จพัฒน�ไปสู่ก�รเป็นหุ้นส่วน
ท�งยุทธศ�สตร์ที่สำ�คัญสำ�หรับสหรัฐฯ ในภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิก ซึ่งคว�มท้�ท�ยหลักของม�เลเซียและช�ติในภูมิภ�คนี้ คือกระแสก�รต่อต้�น 
คว�มร่วมมือกับสหรัฐฯ นั่นเอง ในส่วนของประเทศไทยควรสนับสนุนช�ติมห�อำ�น�จใดๆ ต�มแต่ละประเด็นที่สมควรเท่�ที่จะเป็นไปได้ โดยคำ�นึง
ถึงผลประโยชน์ของช�ติเป็นสำ�คัญ ก�รแสดงออกในฐ�นะประธ�นอ�เซียนควรแสดงบทบ�ทในก�รนำ�พ�ประช�คมอ�เซียนให้ได้รับประโยชน์เท่�ที่
เป็นไปได้จ�กก�รปฏิสัมพันธ์กับช�ตินอกอ�เซียน บนพื้นฐ�นของคว�มสบ�ยใจของช�ติสม�ชิกอ�เซียน 

การสูญเสียสถานะของรัฐในการกำาหนดบรรทัดฐาน 
จากการทูตในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
บทวิเคราะห์โดย สถาบัน Russian International Affairs Council (RIAC) ประเทศรัสเซีย

 ตั้งแต่อดีต “รัฐ” เป็นผู้กำ�หนดขอบเขต และกำ�หนดวิธีท�งด้�นก�รเมืองระหว่�งประเทศเสมอม�โดยเฉพ�ะด้�นคว�มมั่นคง ในขณะท่ี 
“แนวคิดก�รเมืองสัจนิยม” (Political realism) แบบดั้งเดิม ได้สร้�งสิทธิพิเศษให้กับรัฐในก�รดำ�เนินกิจกรรมด้�นก�รเมืองระหว่�งประเทศ รวมถึง
ก�รกำ�หนดกฎหม�ยระหว่�งประเทศด้วยเช่นกัน แม้แต่ตัวแสดงอื่น จ�กภ�คเอกชน และภ�คประช�สังคมที่ได้รับก�รยอมรับ สนับสนุน และ 
มีอิทธิพลในก�รชี้นำ�ระดับน�น�ช�ติ ยังไม่ส�ม�รถเข้�ม�มีอิทธิพลเหนือก�รกำ�หนดบรรทัดฐ�นโดยเฉพ�ะกฎหม�ยระหว่�งประเทศ สำ�หรับ 
แขนงต่�งๆ ได้ ก�รอุบัติขึ้นของเทคโนโลยีส�รสนเทศในรูปแบบใหม่ๆ ก่อให้เกิดคว�มท้�ท�ยต่อคว�มมั่นคงของรัฐ ในฐ�นะตัวแสดงใหม่ที่ทำ�ให้เกิด
ประเด็นพูดคุยในประเด็นเรื่อง “บรรทัดฐ�นท�งไซเบอร์” (Cyber norm) และพฤติกรรมท่ีแสดงถึงคว�มรับผิดชอบในโลกไซเบอร์ ด้วยกระแส 
ของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปทำ�ให้เห็นปร�กฏก�รณ์ที่บ�งรัฐกำ�ลังพัฒน� และบังคับใช้กฎหม�ยเกี่ยวกับ “บรรทัดฐ�นท�งไซเบอร์” เพื่อแสดงให้เห็น
ถึงภ�วะของคว�มรับผิดชอบสำ�หรับบุคคลผู้ละเมิดกฎหม�ย ซึ่ง RIAC ตั้งข้อสังเกตว่� “ภ�วะสุญญ�ก�ศท�งอำ�น�จ” ที่กำ�ลังเกิดขึ้นในโลกไซเบอร์ 
มี “ตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ” เข้�ร่วมเป็นผู้เล่นในเกมนี้ และพย�ย�มห�ผลประโยชน์จ�กภ�วะคว�มไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในโลกไซเบอร์ ตัวแสดงเหล่�นี้คือ 
กลุ่มธุรกิจ และกลุ่มท�งเทคโนโลยี ที่นับวันจะทรงอิทธิพลม�กขึ้น จ�กก�รเป็นผู้ผลิตเน้ือห�, ซอฟท์แวร์ และฮ�ร์ดแวร์, ก�รเป็นเจ้�ของและ 
ผู้ดำ�เนินง�นเกี่ยวกับโครงสร้�งพื้นฐ�นท�งอินเทอร์เน็ตที่สำ�คัญ 
 ก�รไรซ้ึง่ขดีคว�มส�ม�รถด้�นไซเบอรเ์พือ่รบัมอืกบัเหตกุ�รณฉ์กุเฉนิ และตอ้งก�รกำ�ลงัในก�รสบืสวนห�ส�เหตทุีเ่กดิขึน้ ขอ้จำ�กดัเหล�่นีเ้ปน็
ปัจจัยที่ทำ�ให้เกิด  computer emergency response teams (CERTs) และ computer security incident response teams (CSIRTs) ขึ้น  
ที่มีทั้งหน่วยง�นของรัฐ และภ�คส่วนต่�งๆ จ�กง�น “Internet Governance Forum 2017” ได้เกิดปร�กฏก�รณ์ที่เรียกว่� “ก�รทูต CERT” ขึ้น 
มีจุดประสงค์เพื่อสร้�งคว�มร่วมมือเชิงสร้�งสรรค์ในก�รรับมือกับเหตุก�รณ์ท�งไซเบอร์ที่ต้องก�รคว�มเชื่อมั่นในระดับสูง และสร้�งคว�มสนิทสนม

ที่มา : http://www.isis.org.my/attachments/commentaries/2018/TD_13_Nov_NST.pdf 
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คุ้นเคยระหว่�งหน่วยง�น CERT ในก�รรับมือกับภัยคุกค�มไซเบอร์ที่มีลักษณะไร้พรหมแดนนี้ จุดประสงค์ดังกล่�วสร้�งคว�มเคลือบแคลงสงสัยให้
กบัฝ�่ยรฐัทีม่องว�่เปน็คว�มพย�ย�มของภ�คสว่นทีไ่มใ่ชร่ฐัในก�รกำ�หนดบรรทดัฐ�นท�งไซเบอร์ขึน้เองโดยไมผ่�่นรฐั ก�รทีบ่รษิทัเอกชนหล�ยแห่ง
ให้คว�มสนใจในก�รสร้�งบรรทัดฐ�นขึ้นเองสำ�หรับพื้นที่ท�งไซเบอร์ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อบริษัท และลูกค้�จ�กก�รถูกโจมตีท�งไซเบอร์ ดังนั้น
แนวคิดก�รสร้�ง “แนวปฏิบัติของโลกเพื่อปกป้องพื้นท่ีท�งไซเบอร์” จึงเกิดขึ้นโดยไมโครซอฟท์ เป็นบริษัทแรกที่เสนอแนวคว�มคิดนี้เมื่อปี 2014 
ประกอบด้วยหลักก�รพื้นฐ�นก�รรักษ�คว�มม่ันคงปลอดภัยท�งไซเบอร์ระหว่�งประเทศในภ�วะสันติ และยังคงถูกกล่�วถึงจนถึงปัจจุบัน ออกม� 
ในรปูแบบของขอ้ตกลง และกฎบตัร ทีม่จีดุประสงคใ์นก�รปกปอ้งระบบผูใ้ช้ ตลอดจนโครงสร�้งพืน้ฐ�นท�งอนิเทอรเ์นต็ ล่�สดุมกี�รรเิริม่กฎระเบยีบ 
เกี่ยวกับรักษ�คว�มมั่นคงท�งไซเบอร์ท่ีประก�ศโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ท�งไอทีแห่งหนึ่ง และได้รับก�รสนับสนุนจ�ก Facebook, CISCO, Dell,  
Microsoft, Nokia, Panasonic, Telephonic เช่นเดียวกับกฎบัตรของซีเมนส์ ที่ได้รับก�รสนับสนุนจ�ก Airbus, IBM และ T-Mobile ซึ่งในอีกไม่
กี่ปีข้�งหน้�พวกเร�ทุกคนอ�จต้องเรียนรู้ และยอมรับ “บรรทัดฐ�นท�งไซเบอร์ที่มีอยู่อย่�งท่วมท้น” (Cascade of cyber norm)
 RIAC มองว�่กฎหม�ยเกีย่วกบับรรทดัฐ�นท�งไซเบอร ์ทีร่ฐัสร�้งขึน้เปน็เพยีงสว่นหนึง่ของก�รทตูท�งไซเบอร ์ซึง่ยงัไมม่หีลกัฐ�นเชงิประจกัษ์
ว่�ส�ม�รถบังคับใช้ได้จริง ดังนั้นรัฐต่�งๆ อ�จมีคว�มจำ�เป็นในก�รยอมรับ และทำ�ง�นบนแนวคิดริเริ่มของตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ ตลอดจนห�รือร่วมกัน
ถงึบรรทดัฐ�นระหว�่งประเทศทีเ่หม�ะสม ซึง่อ�จมกีระแสตอ่ต�้นจ�กบ�งรฐัทีแ่นวท�งดงักล�่วอ�จขดักบันโยบ�ย หรอืวสิยัทศันข์องรฐัจงึยงัไมพ่รอ้ม
ทีจ่ะยอมรบัในเสรขีองก�รปฏบัิตขิองภ�คสว่นต่�งๆ ในก�รสร�้งคว�มมัน่คงปลอดภยัท�งไซเบอร ์ดงันัน้ไทยเองอ�จมองห�คว�มรว่มมอืกบัภ�คสว่น
ต่�งๆ ทั้งในประเทศ และต่�งประเทศเพื่อสร้�งบรรทัดฐ�นท�งไซเบอร์ และต�มม�ด้วยกฎ ระเบียบท่ีเหม�ะสมกับประเทศ และบรรทัดฐ�นที่ 
เหม�ะสมสำ�หรบัอ�เซยีน เสรมิสร�้งคว�มสมัพันธร์ะหว�่งหนว่ยง�น CERT และสง่เสรมิก�รมสีว่นรว่มในหนว่ยง�นด�้นไซเบอรข์องอ�เซียน ในว�ระ

ก�รเป็นประธ�นอ�เซียนของไทย 

The Beijing Xiangshan Forum: การแข่งขันหรือการอยู่ร่วมกัน?
บทวิเคราะห์โดย สถาบัน S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) ประเทศสิงคโปร์

 T h e  Be i j i n g 
Xiangshan Forum 
(BXF) กำ�ลังพัฒน�
เป ็ น เ วที สำ � คัญ กึ่ ง
ท�งก�ร (track 1.5 
platform) ประกอบ

ด้วยผูแ้ทนจ�กภ�ควชิ�ก�ร และภ�คส่วนต่�งๆ ทีเ่ก่ียวข้องเข้�ร่วมพดูคยุ
ในประเด็นคว�มร่วมมือด้�นคว�มมั่นคงในภูมิภ�คและในระดับโลก  
โดยก�รประชุม Xiangshan Forum ครั้งที่ 8 เมื่อ 24 - 26 ต.ค.61 ที่
ผ่�นม� จัดขึ้นจ�กคว�มร่วมมือระหว่�ง สถ�บันศึกษ�ยุทธศ�สตร์
น�น�ช�ติ สปจ. (China Institute for International Strategic  
Studies: CIISS) และสถ�บันวิทย�ก�รทห�ร สปจ. (The China  
Association for Military Science: CAMS) ก�รประชุมฯ นี้เริ่มขึ้นใน
ปี 49 มีผู้เข้�ร่วมกว่� 70 ประเทศและจ�กองค์กรระหว่�งประเทศ  
ซึง่เป็นก�รอภปิร�ยเกีย่วกบั “ก�รส่งเสรมิคว�มสมัพนัธ์หุน้ส่วนแบบใหม่
ที่มีคว�มเสมอภ�คและเชื่อถือซ่ึงกันและกัน ตลอดจนเพิ่มพูนคว�ม 
ร่วมมือและได้ชัยชนะร่วมกัน” โดย ปธน.สี จิ้นผิง ได้ส่งส�รแสดง 
คว�มยินดีถึงที่ประชุม และกล่�วว่�กระแส “สันติภ�พ ก�รพัฒน�  
คว�มร่วมมือและได้ชัยชนะร่วมกัน” เป็นกระแสที่ได้รับก�รกล่�วถึงเป็น
อย่�งม�กในปัจจุบันนี้ และได้กล�ยเป็นคว�มรับรู้ร่วมกันของผู้แทน 
ที่เข้�ร่วมประชุม
 RSIS มองว่� จีนต้องก�รให้เวทีก�รประชุมฯ  BXF เป็นคู่แข่งกับ 
Shangri La Dialogue (SLD) กล่�วคือ นับตั้งแต่ก่อตั้ง BXF ได้รับก�ร
เปรียบเทียบกับ SLD ซึ่งเป็นก�รประชุมฯ ด้�นคว�มมั่นคงประจำ�ปี 

ของภูมิภ�ค ที่จัดขึ้นโดยสิงคโปร์เป็นประจำ�ทุกปี สถ�บันก�รศึกษ�
น�น�ช�ติและก�รรักษ�คว�มปลอดภัย (Institute of International 
and Security Studies: IISS) ของอังกฤษ กล่�วว่� BXF ได้เรียนรู้จ�ก 
SLD และเวทีก�รประชุมฯ ด้�นคว�มมั่นคงอื่น ๆ ที่อยู่ระหว่�งก�รสร้�ง
ตัวเองขึ้นม�เหมือนกัน โดย BXF ได้กล�ยเป็นเวทีที่จีนใช้สื่อส�รมุมมอง
ของจีน เพื่อให้ประเทศอื่นๆ เข้�ใจจีนได้ดียิ่งขึ้น โดย BXF จะเปิดโอก�ส
สำ�หรับก�รเจรจ�ระดับผู้แทน และอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รอภิปร�ย
เกี่ยวกับก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็วที่เกิดข้ึนท่ัวทุกมุมโลก ท้ังนี้  
คณะผู้แทนจ�กเก�หลีเหนือ ได้เคยเข้�ร่วมก�รประชุมเป็นครั้งแรก  
โดยเข�ได้พูดในประเด็นที่สำ�คัญของอ�เซียน ได้แก่ “แนวท�ง
ปฏิบัติ”(Code of Conduct) ในทะเลจีนใต้, คว�มร่วมมือแบบพหุภ�คี, 
ปัญญ�ประดิษฐ์, อินโด-แปซิฟิกและภัยคุกค�มท�งทะเลรูปแบบใหม่
 RSIS ตั้งข้อสังเกตว่า 
 (1) จีนมีเป้�หม�ยที่จะขย�ยตล�ดอ�วุธผ่�นเวทีนี้ เนื่องจ�ก 
ผู้เข้�ร่วมประชุมฯ BXF มักจะเป็นทั้งรัฐมนตรีและเจ้�หน้�ที่ระดับสูง
ของกองทัพ ซึ่งจีนจะถือโอก�สพ�เข้�เยี่ยมชม NORINCO Exhibition 
Centre ซึง่เปน็ศนูยจ์ดัแสดงอ�วธุของกลุม่บรษิทั NORINCO ทีใ่ห้บรกิ�ร
และสนับสนุนระบบอ�วุธและอุตส�หกรรมป้องกันประเทศจีนในต่�ง
ประเทศกว่�ร้อยละ 80 ดังนั้นว�ระก�รประชุมฯ BXF จึงอ�จเป็น 
เครื่องมือที่สำ�คัญในก�รขย�ยตล�ดอ�วุธของจีน 
 (2) BXF ยังเป็นยุทธศ�สตร์ที่นำ�เสนอ The Belt and Road 
Initiative (BRI) ของจนี เพือ่ขย�ยผลท�งเศรษฐกจิใหก้บัคู่ค�้ของจนีและ
เป็นคว�มพย�ย�มที่จะสร้�งคว�มพึงพอใจต่อสภ�พแวดล้อมระหว่�ง
ประเทศที่เอื้อต่อก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่องของจีน และ 

ที่มา : http://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/analytics/a-new-cybersecurity-diplomacy-are-states-losing-ground-in-norm-making/
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 (3) BXF ยังสอดคล้องกับคว�มร่วมมือท�งทะเลด้วยก�รจัดก�ร
ฝึกซ้อมท�งทะเลร่วมระหว่�งประเทศอ�เซียน-จีนเป็นครั้งแรก ซึ่งก�ร
ซอ้มรบดงักล�่ว อ�จเปน็ก�รขย�ยขอบเขตคว�มมัน่คงในภมูภิ�คของจนี 
ดังนั้นคว�มสำ�คัญของ BXF ท่ีกำ�ลังเติบโตอย่�งต่อเน่ืองได้กล�ยเป็น 
ท่อนำ�ส่งก�รทูตฝ่�ยทห�ร ซึ่งองค์กรต่�งๆ กำ�ลังจับต�ดูนวัตกรรม 
ที่เพิ่มขึ้นของจีนพย�ย�ม และก�รพัฒน�สถ�ปัตยกรรมด้�นคว�มมั่นคง
ด้วย BXF ได้รับก�รสนับสนุนจ�กผู้นำ�ระดับสูงทำ�ให้ เป็นก�รประชุมฯ 
ที่สำ�คัญในก�รใช้ก�รทูตฝ่�ยทห�ร และก�รป้องกันประเทศของจีน  

ซึ่งในอน�คต BXF ดูเหมือนจะตั้งเป้�หม�ยเป็นคู่แข่งกับ SLD ซึ่งใน
อน�คตมีแนวโน้มว่�ท้ังสองก�รประชุมนี้จะอยู่ร่วมกันภ�ยใต้ภูมิทัศน์
คว�มม่ันคงที่เกิดขึ้นใหม่ ดังน้ันจะเห็นได้ว่�ปัจจุบันภ�พรวมด้�น 
คว�มม่ันคงของภูมิภ�คมีเสถียรภ�พม�กย่ิงขึ้น จ�กพัฒน�ก�รและ 
คว�มร่วมมืออย่�งต่อเน่ืองของประเทศสม�ชิกอ�เซียนและประเทศคู่
เจรจ� ซึ่งก�รเป็นประธ�นอ�เซียนในปี 2562 จะทำ�ให้ไทยมีส่วนร่วมใน
ก�รเสริมสร้�งคว�มร่วมมือในก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถและเตรียม
คว�มพร้อมสำ�หรับก�รรับมือกับคว�มท้�ท�ยในภูมิภ�คในอน�คต

 จ�กเหตุก�รณ์สังห�รน�ย Jamal Khashoggi บรรณ�ธิก�รข่�ว
ช�วซ�อุดิอ�ระเบีย, ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน และคว�มสนใจของสื่อ
เกีย่วกบัสงคร�มในเยเมน ก่อให้เกดิแรงกดดนัขึน้กับซ�อุฯให้ยตุสิงคร�ม 
ขณะที่เจ้�หน้�ที่ระดับสูงของสหรัฐฯ เรียกร้องให้ซ�อุฯเห็นชอบในก�ร
หยดุยงิ และเข้�ร่วมก�รพูดคยุทีม่สีหประช�ช�ติเป็นผู้สนบัสนนุ ม�ตรก�ร
เช่น ก�รไม่สนับสนุนก�รเติมนำ้�มันอ�ก�ศย�นสำ�หรับก�รท้ิงระเบิดให้
กบัซ�อฯุถกูนำ�ม�ใช้ อย่�งไรกต็�มวฒุสิภ�สหรฐัฯมมีตใิห้ยตุกิ�รข�ยอ�วธุ 
เช่นเดยีวกบัทีเ่ยอรมนัเคยยกเลกิก�รข�ยอ�วธุให้กบัซ�อฯุเมือ่ไม่น�นม�
นี้ แรงกดดันที่เพิ่มขึ้น ทำ�ให้ สหรัฐฯภ�ยใต้ก�รบริห�รของ ปธน.โดนัลด์ 
ทรัมป์ จำ�เป็นต้องทบทวนก�รให้ก�รสนับสนุนโดยปร�ศจ�กเงื่อนไขกับ
ซ�อุฯ ในโครงก�รต่�งๆเกือบท้ังหมด ซ่ึงสร้�งคว�มหวังว่�สงคร�มใน
เยเมนจะดำ�เนินไปสู่ก�รพูดคุยในที่สุด โดย CFR หวังว่�ก�รพูดคุยซึ่งจัด
โดยสหประช�ช�ตทิีม่อีงักฤษในฐ�นะผูไ้กล่เกลีย่จะมผีลเป็นรปูธรรม และ
หวังว่� ซ�อุฯ กับพันธมิตร (Emirati partners) จะมีท่�ทีประนีประนอม
กบั กลุม่ฮตู ิทีส่นบัสนนุโดยอหิร่�น ซึง่กำ�ลงัปกครองพืน้ทีส่่วนใหญ่เยเมน  
แต่ก�รถูกโดดเดี่ยวท�งเศรษฐกิจ และก�รถูกโจมตีอย่�งหนักจ�กซ�อุฯ 
ประกอบกับก�รไม่ประนีประนอมของอิหร่�น ต่อนโยบ�ยของสหรรัฐฯ 
อ�จเป็นอปุสรรคขดัขว�งก�รพดูคยุ และทำ�ให้ซ�อฯุ และพนัธมติร ตดัสิน
ใจกลับม�โจมตีอีกครั้ง ซึ่งสหประช�ช�ติประเมินว่�สถ�นก�รณ์ด้�น
มนุษยธรรมอ�จดำ�เนินไปสู่คว�มเลวร้�ยกว่�เดิม ถึงแม้ว่� กลุ่มฮูติ จะ
ยอมจำ�นนก็ต�ม 
  ซ�อุฯ อ้�งว่�ไม่มีท�งเลือก แต่พร้อมที่จะยกระดับสงคร�ม 
ตร�บใดทีย่งัไม่บรรลขุ้อตกลงในก�รพดูคยุ CFR เสนอว่�ท�งออกทีด่ขีอง
ซ�อุฯ คือ “ก�รประก�ศชัยชนะแล้วกลับบ้�น” โดยมองว่�ก�รยอมยุติ
ก�รลงทนุในสงคร�มทีย่ดืเยือ้ม�กว่�ส�มปีครึง่, ก�รลดคว�มกงัวลถงึก�ร
แทรกแซงของอิหร่�น และภัยคุกค�มจ�กกลุ่มฮูติ ข้อพิจ�รณ�ดังกล่�ว
อ�จสร้�งคว�มไม่สบ�ยใจ และย�กที่ ซ�อุฯ จะยอมรับได้ แต่ก็ดีกว่�ก�ร
เลือกที่จะทำ�สงคร�มต่อไปโดยที่ ซ�อุฯ เองไม่ส�ม�รถประเมินต้นทุนได้
เลยว่�เป็นก�รลงทนุทีคุ้่มค่� และส�ม�รถตอบสนองคว�มมุง่หม�ยได้ ไม่
ว่�จะเป็นด้�น มนุษยธรรม, ก�รเงิน, ยุทธศ�สตร์ หรือแม้แต่ภ�พลักษณ์
ก็ต�ม CFR สรุปว่�ซ�อุฯล้มเหลวในก�รทำ�สงคร�มในเยเมน ที่ย�วน�น 

ก�รใช้ปฏิบัติก�รท�งทห�รเข้�โจมตีอย่�งรวดเร็ว ผลที่เกิดขึ้นคือ กลุ่ม 
ฮูติ แข็งแกร่งขึ้น, อิทธิพลของอิหร่�นใน เยเมน มีม�กขึ้น, ภัยคุกค�ม 
หลักด้�นก�รก่อก�รร้�ยยังเป็น กลุ่มอัลเคด้� เหมือนเดิม, เยเมนกล�ย
เป็นประเทศท่ีสถ�นก�รณ์ด้�นมนษุยธรรมทีเ่ลวร้�ยทีสุ่ดในโลก, ผู้อพยพ
หนภียัสงคร�มจำ�นวนม�กทีท่ะลกัเข้�ม� ซ�อฯุ ผ่�นท�งโอม�น และภ�พ
ลักษณ์ของ ซ�อุฯ เอง สิ่งเหล่�นี้ล้วนส่งผลเสียต่อคว�มมุ่งมั่นของ ซ�อุฯ 
ในก�รเป็นประเทศที่มีคว�มทันสมัย ในด้�นอุตส�หกรรม และเศรษฐกิจ 
เป็นจุดหม�ยปล�ยท�งของนักท่องท่องเที่ยว ดังน้ัน ซ�อุฯ จำ�เป็นต้อง
ทบทวนนโยบ�ย, เปลีย่นแปลงคว�มมุง่หม�ย เพือ่ตอบสนองคว�มมุง่มัน่
ที่ได้ตั้งไว้
 สำ�หรับ ซ�อุฯ ก�รกลับบ้�น ไม่ใช่ก�รเพิกเฉยต่อภัยคุกค�ม แต่
เป็นก�รเปล่ียนหนท�งปฏิบัติในก�รรักษ�ผลประโยชน์ของช�ติ เช่น  
ใช้ก�รล�ดตระเวนท�งเรือภ�ยใต้ก�รสนับสนุนของ สหรัฐฯ เพื่อสกัดกั้น
อหิร่�นในก�รส่งอ�วธุให้กลุ่มฮูต,ิ ก�รเพิม่แรงกดดนัท�งก�รทตู และท�ง
เศรษฐกจิกับ โอม�น เพือ่ตัดช่องท�งสนบัสนนุท�งก�รเงิน, ก�รเสรมิสร้�ง
กำ�ลังต�มแนวช�ยแดนให้มีคว�มพร้อมในก�รต่อต้�นขีปน�วุธ, ก�รติด
ตัง้ระบบต่อต้�นขปีน�วธุรอบกรงุรยิ�ด และเมอืงต่�งๆรอบ ซ�อฯุ ซึง่รวม
ถึงระบบ “Theater High Altitude Area Defense Systems” 
ที่สนับสนุนโดยสหรัฐฯ ตลอดจนก�รสนับสนุนท�งก�รเงิน และก�รช่วย
เหลือท�งมนุษยธรรมให้กับพันธมิตรของ ซ�อุฯ ในเยเมน หรือแม้แต่
สนับสนุนท�งก�รเงิน และท�งเศรษฐกิจให้กับ กลุ่มฮูติ เพื่อลดทอน
อิทธิพลของอิหร�่น และลดท่�ทีแข็งกร้�วของกลุ่มฮูติ จึงเห็นได้ว�่ก�ร
บริห�รก�รใช้อำ�น�จทั้ง Hard power และ Soft power ให้เหม�ะสม
กบัเหตกุ�รณ์ปัจจบุนั และแนวโน้มทีจ่ะเกิดขึน้ในอน�คตเป็นสิง่สำ�คญัใน
ก�รสร้�งคว�มมัน่คง, คว�มได้เปรยีบ และก�รรกัษ�ผลประโยชน์ของช�ติ

ความล้มเหลวของซาอุดิอาระเบียกับสงครามในเยเมน
บทวิเคราะห์โดย สถาบัน Council on Foreign Relations (CFR) ประเทศ

สหรัฐอเมริกา

ที่มา : http://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/rsis/the-beijing-xiangshan-forum-competition-or-co-existence

ที่มา : https://www.cfr.org/article/saudi-arabias-war-yemen-has-failed

13ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)



 อ�เซียนมีแผนก่อตั้ง “ASEAN Centre for Sustainable 
Development Studies and Dialogue (ACSDSD)” โดยหวงัให้อ�เซยีน
เป็นผู้นำ�ในด้�นก�รร่วมมือเพื่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน และเหม�ะสมต�มที่
ควรจะเป็น โดยผู้ออกนโยบ�ยในภูมิภ�คนี้ ควรนำ�บทเรียนที่ได้จ�ก
ประสบก�รณ์ของอ�เซียนในอดีต และก�รปฏิบัติต่�งๆ ม�ประกอบกับ
ก�รกำ�หนดข้อบงัคบั และกรอบกฎหม�ยของหน่วยง�นนี ้จ�กก�รประชมุ
ผู้นำ�ด้�นก�รเงินโลก “IMF-World Bank meeting” ท่ีเมืองบ�หลี 
ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อ 12-14 ตุล�คม 2561 ผู้นำ�อ�เซียนหล�ยช�ติได้
หยิบยกประเด็นห�รืออย่�งไม่เป็นท�งก�ร หนึ่งในนั้นคือ “ก�รพัฒน�
อย่�งยั่งยืน” ในก�รประชุมข้�งต้นเลข�ธิก�รสหประช�ช�ติได้เน้นยำ้�ถึง
สถ�นก�รณ์หนีส้นิทีม่รีะดบัสงูในหล�ยประเทศ ซ่ึงลดทอนคว�มส�ม�รถ
ของรฐัในก�รผนังบประม�ณเพ่ือสนองคว�มต้องก�รของประช�ชน และ
ลงทนุเพือ่ให้บรรลวุ�ระก�รพัฒน�ทีย่ัง่ยนืของสหประช�ช�ตปีิ 2030 ใน
ก�รประชุมผู ้นำ �อ�เซียนเมื่อไม ่น�นม�น้ีในเรื่ อง “ก�รบรรลุ 

เป้�หม�ยก�รพฒัน�ที่
ยั่ ง ยื น  แ ล ะ ก � ร
เอ�ชนะช่องว่�งก�ร
พฒัน�ผ่�นคว�มร่วมมอืในระดับภูมภิ�ค และระดบัโลก” ช�ตสิม�ชกิเหน็
พ้องในก�รทำ�ให้ว�ระก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนปี 2030 เป็นจริง และห�รือถึง
คว�มท้�ท�ยทีเ่กดิขึน้ต่อก�รพฒัน�ทีย่ัง่ยนื และ RSIS ให้คว�มหม�ยของ 
“ก�รพฒัน�อย่�งยัง่ยนื” ว่�เป็นก�รพฒัน�ทีส่นองตอบกบัคว�มต้องก�ร
ในปัจจุบัน และไม่บั่นทอนคว�มส�ม�รถในก�รสนองตอบคว�มต้องก�ร
ของคนรุ่นถัดไป ซึ่งจะสำ�เร็จได้ด้วยก�รรักษ�สมดุลของรูปแบบก�ร
ดำ�เนนิชีวติ, ก�รพฒัน�ท�งเศรษฐกจิ, ก�รพัฒน�ท�งสงัคม และก�รรักษ�
สิ่งแวดล้อม
 RSIS มองว่�อ�เซียนต้องก�ร “ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน” เนื่องจ�ก 
(2.1) ก�รสูญเสียคว�มส�ม�รถในก�รผลิต เนื่องจ�กคว�มต้องก�รที่จะ
พัฒน�เศรษฐกิจ และประสบกับก�รข�ดดุลก�รค้�จนต้องขอยืมเงินม�

อาเซียนกับการเป็นผู้นำาในการพัฒนาที่ยั่งยืน
บทวิเคราะห์โดย สถาบัน S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) ประเทศสิงคโปร์

 นบัตัง้แต่ปี 2012 คว�มสัมพนัธ์
ระหว่�งรัสเซียและเวียดน�ม เป็น
ไ ป ใ น ลั ก ษ ณ ะ หุ ้ น ส ่ ว น ท � ง
ยทุธศ�สตร์ท่ีมคีว�มเเน่นแฟ้นเมือ่
เทียบกับช�ติอื่นในภูมิภ�คเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพ�ะ
คว�มสัมพันธ์ระหว่�งผู้นำ�ระดับ

สูงของทั้งสองประเทศที่มีก�รปฏิสัมพันธ์ตลอดหล�ยปีที่ผ่�นม� เช่น ก�ร
เยือนรัสเซียของอดีตประธ�น�ธิบดี Tran Dai Quang ของเวียดน�ม เมื่อ 
มิ.ย. 2017, ก�รเยือนรัสเซียของประธ�น�ธิบดี Nguyen Phu Trong ใน
ขณะดำ�รงตำ�แหน่งเป็นเลข�ธิก�รทั่วไปคณะกรรมก�รกล�งของพรรค
คอมมิวนิสต์เวียดน�มเมื่อ ก.ย. 2018, ก�รเยือนเวียดน�มถึง 5 ครั้งของ
ประธ�น�ธิบดีวล�ดิเมียร์ ปูติน ในปี 2017 ที่เดินท�งเยือนหล�ยครั้งรวม
ถึงก�รร่วมประชุม APEC ที่เมืองด�นัง หรือแม้แต่ก�รเดินท�งเยือนของ
น�ยกรัฐมนตรีดมีตรี เมดเวเดฟ ในปี 2015 และเมื่อคร้ังดำ�รงตำ�แหน่ง
ประธ�น�ธิบดีเมื่อปี 2010 เป็นต้น 
 ท้ังสองช�ติยังรักษ�คว�มเป็นหุ้นส่วนในด้�นอ่ืนๆ เช่น คว�มร่วมมือ 
ท�งทห�ร, ก�รค้�, เศรษฐกิจ, วิทย�ศ�สตร์ และเทคโนโลยี ทั้งสองช�ติ 
มคีว�มตอ้งก�รทีจ่ะสร�้ง “Polycentric international system” อยูบ่น
พื้นฐ�นของหลัก common security ท่ีไม่แทรกแซงกัน ทั้งนี้รัสเซีย
สนับสนุนอย่�งเป็นท�งก�รในก�รจัดทำ� “ร่�งแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้” 
ระหว่�งอ�เซียนกับจีนเมื่อปี 2002 รวมถึงก�รลงน�มอื่น ที่มีจุดมุ่งหม�ย
เพื่อลดคว�มขัดแย้งเหนือเก�ะในทะเลจีนใต้ที่อ้�งสิทธ์โดย จีน เวียดน�ม 
ฟิลิปปินส์ ม�เลเซีย และบรูไน
 โดยเฉพ�ะด้�นเศรษฐกิจ เช่น The Vietsovpetro oil and gas 
joint venture ในเวียดน�ม, Rusvietpetro companies ในรัสเซีย  
ซึ่งเป็นธุรกิจด้�นก�รพัฒน�ด้�นไฮโดรค�ร์บอน และโครงก�รก่อสร้�ง

สถ�นีจ่�ยก๊�ซธรรมช�ติที่จังหวัด Binh Thuan ในเวียดน�ม ต�มแผน 
Novatek เป็นต้น ในด้�นก�รค้� เมื่อปี 2015 เวียดน�มเป็นช�ติเดียว 
ในอ�เซียนที่ลงน�มกับ Eurasian Economic Union (EAEU) ที่มีรัสเซีย
เป็นผู้นำ� ซึ่ง EAEU นั้นมีคว�มร่วมมือกับ FTA อยู่ก่อนแล้ว จึงเป็นก�ร
ขย�ยโอก�สก�รค้�ของเวียดน�มเหนอืช�ติอ่ืนในอ�เซยีน นอกจ�กน้ีรสัเซีย
ยังมองถึงก�รลงน�มท�งก�รค้�ระหว่�ง EAEU-FTA-ASEAN ซ่ึง VDC  
มองว่�อ�จถูกขัดขว�งจ�กช�ติมห�อำ�น�จอื่น ดังนั้นก�รลงน�มก�รค้�
ระหว่�ง EAEU-FTA และช�ติสม�ชิกอ�เซียนเป็นร�ยประเทศ เป็นแนวท�ง 
ท่ีเป็นไปได้ซ่ึงประเทศที่จะลงน�มต่อไปคือ สิงคโปร์ อ�จกล่�วได้ว่�หุ้นส่วน
ท�งยุทธศ�สตร์หลักในภูมิภ�คนี้ของรัสเซีย คือ เวียดน�ม แต่ VDC มอง
ว่�ไม่เป็นเช่นนั้น เหมือนกับหล�ยช�ติในอ�เซียน เวียดน�มยังคงต้องก�ร
รักษ�สมดุลท�งยุทธศ�สตร์ เช่น ด้�นก�รทห�ร เวียดน�มยังมีคว�มร่วมมือ 
กบัทัง้ สหรฐัฯ และช�ตอิืน่ มกี�รเข�้รว่มก�รฝกึ RIMPAC ทีจ่ดัโดยสหรฐัฯ 
รวมถึงคว�มพย�ย�มที่จะเข้�ไปค้�ข�ยในสหรัฐฯ และริเริ่มคว�มร่วมมือ
ด้�นเทคโนโลยีอีกด้วยเช่นกัน 
 คว�มสัมพันธ์ในฐ�นะมิตร และหุ้นส่วนเชิงยุทธศ�สตร์ระหว่�ง
รัสเซียกับเวียดน�มที่ม�ย�วน�นกว่� 25 ปีนั้นอ�จต้องเผชิญกับคว�ม
ท้�ท�ย เช่น ก�รคว่ำ�บ�ตรของน�น�ช�ติกับรัสเซียในด้�นก�รถ่�ยทอด
เทคโนโลยนีวิเคลยีร,์ ก�รกดีกนัจ�กช�ตมิห�อำ�น�จอ่ืนท่ีตอ้งก�รมอีทิธพิล
ในภมูภิ�คนี,้ ก�รแข่งขันเชิงยทุธศ�สตร์ของช�ตสิม�ชิกอ�เซยีน และคว�ม
ต้องก�รรักษ�สมดุลเชิงยุทธศ�สตร์ของเวียดน�ม เป็นต้น VDC สรุปว่�
คว�มท้�ท�ยดังกล่�วอ�จกระทบคว�มเชื่อมั่นที่มีระหว่�งรัสเซียกับ
เวียดน�ม จำ�เป็นอย่�งยิ่งที่ทั้งสองช�ติจะต้องสร้�งคว�มเชื่อใจกันโดย
เฉพ�ะระดบัยทุธศ�สตร ์จะเหน็ไดว้�่คว�มรว่มมอืในระดบัทวภิ�ครีะหว่�ง
ช�ติอ่ืนกบัช�ติสม�ชิกในอ�เซยีนอ�จเป็นเรือ่งกจิก�รภ�ยในของแต่ละช�ต ิ
แต่ก�รตระหนักรู้ถึงก�รรักษ�คว�มสัมพันธ์ในอ�เซียนเป็นเรื่องที่สำ�คัญ
เช่นเดียวกัน ดังนั้นประเทศไทยในฐ�นะประธ�นอ�เซียนควรรณรงค์ 
ให้ช�ติสม�ชิกเกิดก�รตระหนักรู้ดังกล่�ว และแสวงห�คว�มร่วมมือเชิง
สร้�งสรรค์ และคว�มพย�ย�มก�รรักษ�สมดุลท�งยุทธศ�สตร์ให้เกิดขึ้น
ในภูมิภ�คนี้ต่อไป

รัสเซีย-เวียดนาม สมดุลแห่งยุทธศาสตร์
บทวิเคราะห์โดย สถาบัน Valdai Discussion Club (VDC) ประเทศรัสเซีย

ที่มา : http://valdaiclub.com/a/highlights/russia-vietnam-balancing-strategies/

จุลสารศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ (Strategic Studies Center Journal) 14

ส่วนที่ 1 Think tank monitor



พยงุเศรษฐกจิของตน เช่น โครงก�รสร้�งระเบยีงเศรษฐกจิ จนี-ป�กีสถ�น 
ทีท่ำ�ให้ป�กสีถ�นต้องนำ�เข้�เครือ่งจักรจำ�นวนม�ก ภ�ยในระยะเวล� 2 ปี 
ของโครงก�ร ป�กีสถ�นข�ดดุลก�รค้�เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 จนทำ�ให้ 
รัฐบ�ลจำ�เป็นต้องร้องขอคว�มช่วยเหลือท�งก�รเงิน (2.2) ก�รตกเป็น
เครื่องมือของช�ติมห�อำ�น�จ เช่น จีน สหรัฐฯ และญี่ปุ่น ที่อ้�งแนวคิด
ริเริ่มในก�รพัฒน�เพื่อสร้�งอิทธิพลเหนือภูมิภ�ค ผ่�นโครงก�ร เช่น 
Lancang-Mekong Cooperation, Japan-Mekong Cooperation 
และ Lower Mekong Initiative เป็นต้น (2.3) ก�รกู้ยืมเงินม�พัฒน�
เศรษฐกิจที่ม�กเกินไป จนทำ�ให้สูญเสียคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้สิน 
และนำ�ม�สู่ก�รสูญเสียอธิปไตยเพ่ือแลกกับก�รยกหน้ีให้ เช่น ศรีลังก�
จำ�เป็นต้องอนุมัติให้จีนเช่�ท่�เรือ Hambantota เป็นเวล� 99 ปี จ�ก
เหตุผลดังกล่�วจึงทำ�ให้อ�เซียนมีแนวท�งในก�รจัดตั้ง ACSDSD ขึ้นใน
ปี 2019 เพื่อแสดงบทบ�ทนำ�ด้�นก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน และแสวงห�กลไก
คว�มร่วมมือในภูมิภ�คนี้, สนับสนุนก�รต่อยอดโครงก�ร และสนับสนุน
ก�รพูดคุยระหว่�งอ�เซียนกับ หุ้นส่วนในก�รพัฒน�, สนับสนุนคว�มมุ่ง
หม�ยของอ�เซียนเพื่อบรรลุว�ระของสหประช�ช�ติปี 2030 และสร้�ง
คว�มมัน่ใจว่�ก�รดำ�เนนิง�นต�มโครงก�รอยูบ่นพืน้ฐ�นของอ�เซยีนทีม่ี
คว�มโปร่งใส และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  RSIS สรุปว่�แนวคิดก�รตั้ง ACSDSD ของอ�เซียนเป็น 
สิง่ทีถ่กูต้อง แต่ยงัต้องอ�ศยัคว�มร่วมมอืทีเ่ป็นรปูธรรม ในก�รสนบัสนนุ
ทรัพย�กร คว�มประส�นสอดคล้องในก�รประส�นง�น และก�รทำ�ง�น
ร่วมระหว่�งกลไกต่�งๆ ท่ีเป็นของอ�เซียน และนอกอ�เซียน เช่น  
ก�รทำ�ง�นร่วมกบั ASEAN Working Group on Nature Conservation 
and Biodiversity, ASEAN+3 Macroeconomic Research Office 
(AMRO) และ ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian 
Assistance on Disaster Management (AHA Centre) เป็นต้น แต่สิ่ง
ที่สร้�งคว�มแตกต่�งในประช�คมโลกคือ บทบ�ทก�รเป็นผู้นำ�ด้�นก�ร
พฒัน�ทีย่ัง่ยนืของอ�เซยีนซึง่ยงัคงต้องก�รข้อบงัคบั และกรอบกฎหม�ย
ที่มีประสิทธิภ�พ เพื่อคว�มชัดเจนในก�รปฏิบัติง�น และทำ�ให้อ�เซียน
เป็นผู้นำ�ในด้�นนี้อย่�งแท้จริง สำ�หรับประเทศไทยได้น้อมนำ� “หลัก
ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเปรียบเสมือนต้นแบบก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน 
และเหม�ะสมต�มบริบทที่ควรจะเป็น จึงเป็นคว�มได้เปรียบของไทยใน
ก�รมีองค์คว�มรู้ที่มีคุณค่� นำ�ม�พัฒน�ประเทศ และส�ม�รถใช้โอก�ส 
ในก�รเป็นประธ�นอ�เซียนแสดงบทบ�ทนำ� ทำ�ให้แนวคิดก�รพัฒน�ท่ี
ยั่งยืนเกิดขึ้นในประช�คมอ�เซียน และนำ�ไปสู่คว�มม่ันคงท่ียั่งยืนใน
ภูมิภ�คอย่�งแท้จริง 

 “ป�กก� ทรงอนุภ�พกว่� ศ�ตร�วุธ ” ยังคงเป็นวลีที่พูดถึง
ผลลัพธ์ของก�รใช้ส�ส์นเพื่อก่อให้เกิดคว�มเสียห�ย ต�มร�ยง�นจ�ก
ประเทศม�เลเซียเมื่อปี 2015 แสดงให้เห็นว่�ร้อยละ 75 ของผู้สนับสนุน
ในม�เลเซยี ได้รบั“ส�ส์นทีแ่ฝงแนวคดิก�รใช้คว�มรนุแรง”จ�กกลุม่ก่อก�รร้�ย
รัฐอิสล�ม หรือ Daesh ผ่�นช่องท�งออนไลน์ ดังนั้นก�รติดต่อสื่อส�รจึง
เป็นเครือ่งมอืทีส่ำ�คญัของกลุม่ผูก่้อก�รร้�ย ในก�รส่งข่�วส�ร ก�รประส�น
ง�น ก�รโฆษน�ชวนเชื่อ และก�รรวบรวมแนวร่วม ซึ่งวิธีก�สื่อส�ร และ
ส�สน์จึงมีคว�มส�ม�รถในก�รบังคับวิถีคว�มคิด ทัศนคติของผู้รับส�ส์น 
ตัวอย่�งวิธีก�รสื่อส�ร และส�สน์ที่ Daesh ใช้ มักถูกยกเป็นกรณีศึกษ�
สำ�หรับก�รสื่อส�รท�งยุทธศ�สตร์ในยุคดิจิตอล รูปแบบวิดีโอคลิปที่บอก
เล่�ถึงก�รต่อสู้อันย�วน�น และคว�มชอบธรรมในก�รปฏิบัติ โดยเฉพ�ะ
ก�รโฆษณ�ชวนเชื่อที่กลุ่มนี้ที่มีก�รปรับเนื้อห�ของส�สน์ให้เข้�กับกลุ่ม 
เป้�หม�ย และสร้�งแรงกระตุ้นให้ผู้รับส�ส์นทำ�ก�รส่งต่อถึงบุคคลอื่น
 ISIS Malaysia มองว�่ก�รตอ่สู้กบัก�รเผยแพร่ “ส�ส์นท่ีแฝงแนวคดิ
ก�รใช้คว�มรุนแรง” ต้องอ�ศัยยุทธศ�สตร์ที่หล�กหล�ย และครอบคลุม
ในก�รรบัมอื โดยเฉพ�ะใน cyberspace ท่ีแตล่ะบคุคลคว�มส�ม�รถผลติ
ส�สน์เพือ่เผยแพร่ไดด้ว้ยตนเอง บริษัทเทคโนโลยีบ�งแหง่มีคว�มพย�ย�ม
ทีจ่ะรับมอืกับก�รเผยแพรส่�สน์ในลกัษณะดงักล�่วผ�่นเครอืข�่ย ด้วยก�ร
เข�้รหัส อปุกรณ ์และแอปพลิเคช่ันในก�รส่ือส�ร แตก่ย็งัไมส่�ม�รถรบัมอื
ไดเ้ท�่ทีค่วร เน่ืองจ�กฝ�่ยผูส่้งส�สน์มกี�รพัฒน�วธิกี�รในก�รสง่ใหเ้ข�้ถงึ
ผู้รับอยู่ตลอดเวล� สำ�หรับม�เลเซียก�รต่อต้�นก�รส่งส�ส์นดังกล่�ว  
มุ่งเน้นไปที่ผู้เผยแพร่ส�ส์นนั่นคือ Daesh, องค์กรที่มีแนวคิดสุดโต่ง หรือ
กระแสคว�มคิดที่อ�จนำ�ไปสู่คว�มรุนแรงในอน�คต ISISมองว่�วิธีก�ร 
ของม�เลเซียในปัจจุบันอ�จก่อให้เกิดแรงต่อต้�น และไม่ยั่งยืน ดังนั้นควร
มียุทธศ�สตร์ในระยะย�วที่มีคว�มครอบคลุม สร้�งคว�มอ่อนตัวในก�ร
ปฏิบัติง�นเพื่อบรรลุเป้�หม�ย ปัจจัยที่นำ�ม�พิจ�รณ� ประกอบด้วย (2.1) 
ทร�บ และเข้�ใจกลุม่ผูร้บัส�ส์นท่ีเปน็เป�้หม�ย หรือกลุม่ท่ีเก่ียวขอ้งอย�่ง
ชัดเจน มีก�รจัดหวมดหมู่ของกลุ่มผู้รับส�ส์น ทร�บผู้ชักนำ�หลัก (Key 

influencer) กลุ่มผู้ให้ก�ร
สนับสนุน (Sympathisers) 
กลุ่มผู้ตัดสินใจ ซ่ึงหม�ยรวม
ถึงกลุ่มผู้ประสงค์ร้�ย และ
กลุ่มผู้ก่อก�รร้�ย โดยแยก
เป็น เพศ อ�ยุ ก�รศึกษ� 
พืน้ที ่และคว�มสนใจหลกั นำ�
ม�สู่ ค ว�มชั ด เจนในก�ร
ออกแบบวิธีก�รท่ีเหม�ะสม (2.2) มีกระบวนทัศน์ในก�รประเมินท่ีเหม�ะสม 
กับก�รต่อต้�นก�รส่งส�ส์น มีก�รประเมินผลสัมฤทธ์ิยุทธศ�สตร์ 
ก�รสื่อส�รในภ�พรวมซี่งวัดจ�กผลก�รสำ�รวจคว�มรู้สึกของประช�ชน   
แต่อ�จประสบกับคว�มท้�ท�ยเช่น คว�มร่วมมือ หรือก�รมีส่วนร่วมของ
ประช�ชนในก�รต่อต้�นก�รส่งส�ส์นที่มีคว�มรุนแรง, คว�มแม่นยำ�ของ
ก�รวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงก�ร (2.3) คว�มชัดเจนในหน้�ที่ของผู้ส่งส�ส์น 
และหนว่ยง�นรบัผดิชอบ ถกูสง่ไปถงึผูร้บัผ�่นชอ่งท�งทีไ่วว้�งใจไดเ้นือ้ห�
ที่ต้องก�รสื่อส�รที่ไม่ถูกบิดเบือน และถูกส่งไปถึงผู้รับผ่�นช่องท�งที่ไว้
ว�งใจได้ จึงต้องอ�ศัยคว�มร่วมมือจ�กหล�ยภ�คส่วนในก�รรว่มกัน
วิเคร�ะห์ Horizontal scanning เพื่อสร้�งคว�มเข้�พื้นฐ�นของคว�ม
ต้องก�รของกลุ่มเป้�หม�ย เนื้อห� และช่องท�งก�รส่ือส�รท่ีควรเป็น นำ�ไป
สู่ก�รมียุทธศ�สตร์ก�รส่ือส�รแบบองค์รวม
 ISIS สรปุว�่ห�กรัฐตอ้งก�รทีจ่ะขบัเคลือ่นก�รตอ่ต�้นก�รเผยแพร่
ส�ส์นดังกล่�ว รัฐควรรวบรวมคว�มคิดเห็น คว�มร่วมมือของทุกภ�คส่วน 
ในก�รสร้�งแนวท�งก�รปฏิบัติที่เหม�ะสมกับบริบทของสังคม เพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน นอกจ�กนี้คว�มเข้�ใจกลุ่มผู้รับส�ส์นเป็นเรื่องสำ�คัญใน
ก�รนำ�ม�ปรับปรุงยุทธศ�สตร์ให้ครอบคลุม ตลอดจนก�รมีกระบวนก�ร
ตดิต�ม และประเมนิผล จะส�ม�รถดำ�รงคว�มตอ่เนือ่งในก�รสร�้งหนท�ง
ปฏบัิติท่ีเหม�ะสม เช่นเดียวกับประเทศไทยท่ีควรแสวงห�แนวท�งทีเ่หม�ะ
สมในก�รต่อต้�นก�รเผยแพร่”ส�ส์นที่แฝงแนวคิดก�รใช้คว�มรุนแรง” 
 ทีอ่�จเปน็ร�กของปญัห�ซึง่สร�้งผลกระทบตอ่สงัคมผ�่นก�รมยีทุธศ�สตร์
แบบองค์รวมที่เหม�ะสมต�มบริบทของสังคม 
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 คองเกรสสหรฐัฯ ผ�่นงบกล�โหมประม�ณ 2562 สงูถงึ 716,000 
ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ (ม�กกว่� 23.6 ล้�นล้�นบ�ท) เมื่อ 1 ส.ค. หรือม�ก
ถงึ 24 ล�้นล�้นบ�ท สภ�คองเกรสสหรฐัฯ อนมุตักิ�รจดัสรรงบประม�ณ
ให้แก่กระทรวงกล�โหม โดยมีมติเสียงข้�งม�ก 87 ต่อ 10 เสียง ในก�ร
ประชุมรับรองร่�งกฎหม�ยอำ�น�จคว�มมั่นคงแห่งช�ติ (NDAA) สำ�หรับ
ปีงบประม�ณ 2562 ต่อจ�กสภ�ผู้แทนร�ษฏร ซึ่งเห็นชอบร่�งกฎหม�ย
ฉบับนี้เป็นวงเงินสูงถึง 716,000 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ (ร�ว 23.6 ล้�นล้�น
บ�ท) เพิ่มขึ้นจ�กปีงบประม�ณเดิมอีก 16,000 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ  
(ร�ว 529,600 ล้�นบ�ท) ส�ระสำ�คัญของ NDAA ฉบับใหม่รวมถึงก�ร
เพิม่ค�่ตอบแทนใหก้บัทห�รทกุเหล่�ทพัอกี 2.6% ซึง่เพิม่ขึน้จ�กปจัจบุนั
อีก 0.2% ขณะเดียวกัน ร่�งกฎหม�ยยังระบุน�ธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และ
ข้อตกลงที่เพนต�กอนจะสั่งซื้อเคร่ืองบินขับไล่เอฟ-35 จำ�นวน 77 ลำ� 
รวมมลูค�่ 7,600 ล�้นดอลล�ร์สหรฐั (ร�ว 251,560 ล�้นบ�ท) จ�กบรษิทั
ล็อกฮีด ม�ร์ติน ซึ่งร่�งกฎหม�ยยังไม่มีก�รอนุมัติคำ�ร้องของผู้นำ�สหรัฐฯ 
ซึ่งต้องก�รจัดตั้ง “กองกำ�ลังอวก�ศ” นอกจ�กนี้ร่�ง NDAA ฉบับใหม่ 
ยังระบุถึง “ก�รลดลงอย่�งมีนัยสำ�คัญ” ของกำ�ลังพลและสรรพ�วุธ
ของกองทพัสหรัฐฯ บนค�บสมทุรเก�หล ี“ไมส่�ม�รถเจรจ�ได”้ และห�้ม
ก�รลดจำ�นวนทห�รอเมริกนัในเก�หลใีตใ้หเ้หลอื “ต่ำ�กว�่ 22,000 น�ย” 
ในทุกกรณี ห�กไม่มีก�รลงน�มจ�ก รมว.กระทรวงกล�โหมสหรัฐฯ ทั้งนี้ 
แม้ในระยะหลังเก�หลีเหนือไม่เคยแสดงท่�ทีอย่�งเปิดเผยในเรื่องนี้  
แต่หล�ยฝ่�ยเชื่อว่�รัฐบ�ลเปียงย�งยังคงมีคว�มต้องก�รให้สหรัฐฯ  
ถอนทห�รออกจ�กค�บสมุทรเก�หลี

งบประม�ณด้�นกล�โหมปี 2019 ของสหรัฐฯ
ประม�ณปีน้ีม�กขึ้นกว่� 94 พันล้�นเหรียญฯ ซ่ึงเป็นก�รเพิ่มขึ้นถึง  
15.5 % เป็นงบประม�ณก้อนใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 ซึ่งเพิ่มขึ้น 
26.6% จ�ก 345 พันล้�นเหรียญ เป็น 437 พันล้�นเหรียญในปี พ.ศ.
2545 เม่ือกองทัพสหรัฐฯ ได้เข้�ปฏิบัติก�รรบในอัฟก�นิสถ�นบุกอิรัก 
และขย�ยขีดคว�มส�ม�รถในก�รป้องกันประเทศหลังจ�กเหตุก�รณ์ 
ก�รโจมตี 9/11 งบพิเศษที่เพิ่มขึ้นไม่ได้มุ่งเป้�ไปเพื่อก�รจัดก�รกับศัตรู
ร�ยใหม่ หรือก�รคุกค�มของอัลกออิดะ หรืออดีตสหภ�พโซเวียต แต่จะ
ใช้ในก�รแก้ไขปัญห�ของกองทัพสหรัฐฯ ในภ�พรวม เช่น ก�รแก้ไขก�ร
ข�ดก�รฝกึซอ้มตลอดจนก�รฝกึฝนอบรมทีจ่ำ�เปน็ในก�รปอ้งกนัขีปน�วธุ
ที่ทันสมัยม�กขึ้น และเริ่มต้นก�รสะสมอ�วุธนิวเคลียร์ในคลังสรรพวุธได้
ครบถ้วน แม้จะมีม�ตรก�รปรับลดค่�ใช้จ่�ยท�งทห�รในช่วงหล�ยปีท่ี
ผ�่นม� แตง่บด�้นกล�โหมกย็งัคงคว�มแข็งแกรง่ดงัเชน่ม�ตรฐ�นในอดตี 
Todd Harrison ผูเ้ชีย่วช�ญด�้นงบประม�ณท�งทห�ร ศนูยศ์กึษ�คว�ม
มั่นคงและน�น�ช�ติกล่�วว่� ปัญห�คืองบประม�ณถูกแบ่งออกไปด้วย
ก�รเพิม่ขึน้ของค่�ใชจ้�่ยบคุล�กร ก�รลงทนุด�้นเทคโนโลยทีีม่รี�ค�แพง 
และปจัจยัอืน่ ๆ  กอปรกบัค�่ใชจ้�่ยสะสมจ�กก�รรบในอฟัก�นสิถ�น อริกั 
และที่อื่น ๆ ในตะวันออกกล�งม�กกว่�หนึ่งทศวรรษ รวมถึงกองทัพได้
รับงบประม�ณเป็นก�รรับก�รดูแลเพื่อให้ทันหรือเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถ
ในก�รปฏิบัติก�รทั้งในและต่�งประเทศและไม่ให้มีก�รหยุดชะงัก  
งบประม�ณถูกแบ่งม�กเกินไปเพร�ะเร�พย�ย�มใช้กำ�ลังต�มขน�ดท่ีมี
อยู่ไปทั่วทุกมุมโลก ปัญห�ก�รเงินจึงไม่ส�ม�รถแก้ไข สหรัฐฯ มีทห�ร 
ในอิรักน้อยกว่�เมื่อ 10 ปีที่ผ่�นม� และประม�ณ 15,000 คนใน
อัฟก�นิสถ�นในปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับยอด 100,000 น�ย ในปี  
ค.ศ.2010 - 11 แต่มีแนวโน้มจะเป็นไปในทิศท�งตรงกันข้�มภ�ยใต้
ประธ�น�ธบิดโีดนัลด์ ทรมัพ ์ก�รต่อต้�นก�รก่อก�รร้�ยในโซม�เลียและ
เยเมน ประธ�น�ธิบดีทรัมพ์ได้เพ่ิมทห�รหล�ยพันน�ยในอัฟก�นิสถ�น 
และคว�มกังวลต่อคว�มเป็นไปได้ในก�รทำ�สงคร�มขน�ดใหญ่กับ
เก�หลีเหนือ ซึ่งเก�หลีเหนือต้องปลดอ�วุธนิวเคลียร์ของตน ก�รเพิ่มขึ้น
อย่�งมห�ศ�ลของค่�ใช้จ่�ยด้�นกล�โหม ซึ่งตกลงกันในฝ่�ยนิติบัญญัติ
เกนิกว�่ทีป่ระธ�น�ธบิดทีรมัพร์อ้งขอ จ�กงบประม�ณร�ยจ�่ย 700 ล�้น
เหรียญในปีงบประม�ณ 2018 ซึ่งเร่ิมต้นเมื่อวันที่ 1 ต.ค. ที่ผ่�นม� 
ประม�ณ 629 พันล้�นดอลล�ร์ สำ�หรับก�รดำ�เนินง�นต�มภ�รกิจหลัก
ของกระทรวงกล�โหม และอีกเกือบ 71 พันล้�นเหรียญ สำ�หรับสงคร�ม
ในอัฟก�นิสถ�นและที่อื่น ๆ ปีงบประม�ณ ค.ศ. 2018 ประธ�น�ธิบดี
ทรัมพ์ได้ของบประม�ณท�งทห�ร 603 ล้�นเหรียญสำ�หรับภ�รกิจหลัก 
และ 65 ล้�นเหรียญ สำ�หรับปฏิบัติก�รท�งทห�ร งบประม�ณท่ีสภ� 
คองเกรสได้อนุมัติยังกำ�หนดงบประม�ณของกระทรวงกล�โหม ปี ค.ศ.
2019 ไว้ที่ 716 พันล้�นเหรียญ ซึ่งทำ�ให้รัฐมนตรีกล�โหม Mattis ได้รับ
งบประม�ณต�มที่ร้องขอ แต่ผู้ที่ประสบชัยชนะม�กที่สุดในก�รสะสม
อ�วุธยทุโธปกรณค์อืผู้รบัเหม�ด�้นอตุส�หกรรมปอ้งกนัประเทศร�ยใหญ่
ที่สุดของประเทศ เช่น Lockheed Martin, Boeing และ General 
Dynamics ทีใ่ชจ้�่ยเงนิปลีะหล�ยล�้นเหรียญในก�ร lobby เหล�่บรรด�
สม�ชิกสภ�คองเกรส ทั้งนี้กฎหม�ยฉบับท่ีประธ�น�ธิบดีทรัมพ์ลงน�ม
ค�ดว�่จะมกี�รใชจ้�่ยนบัพนัล้�นดอลล�รส์ำ�หรบัโครงก�รทีม่คีว�มสำ�คัญ
สูงสุดของกระทรวงกล�โหมได้แก่ ระบบป้องกันขีปน�วุธ ซึ่งคณะ

 งบประม�ณของกระทรวงกล�โหมสหรฐัฯ เปน็ค�่ใช้จ�่ยด�้นก�ร
ป้องกันประเทศที่ม�กกว่�สองช�ติคู่แข่งท่ีใกล้เคียงท่ีสุดของสหรัฐฯ  
คือ จีนและรัสเซีย ซึ่งคือคว�มส�ม�รถในก�รใช้จ่�ยสำ�หรับทห�รหล�ย
แสนน�ย ก�รฝึกฝนที่ม�กขึ้น อ�วุธยุทโธปกรณ์ และสรรพปัจจัยในก�ร
รบอื่น ๆ อีกม�กม�ย ทำ�ให้รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงกล�โหม Jim  
Mattis กล�่วว�่ เปน็คว�มจำ�เปน็ทีจ่ะตอ้งดึงกองทพัใหห้ลดุพน้จ�กคว�ม
ไมพ่รอ้มรบในชว่งเวล�ของก�รมุง่เนน้คว�มสำ�คญัในก�รจดัก�รคว�มขดั
แย้งท่ีเกิดขึ้นในอัฟก�นิสถ�น และแนวโน้มของสงคร�มที่อ�จเกิดขึ้นใน
ค�บสมทุรเก�หล ีงบประม�ณทีป่ระธ�น�ธบิดโีดนัลด์ ทรมัพ ์ลงน�มรวม
ถึงค่�ใช้จ่�ยด้�นก�รทห�รที่เพิ่มขึ้นโดยกระทรวงกล�โหมจะได้รับงบ
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กรรม�ธิก�รงบประม�ณยังคงต้องก�รให้อยู่ในงบประม�ณกล�โหม  
ปี ค.ศ.2018 รวมถึงงบประม�ณของกระทรวงกล�โหมจำ�นวน 12.3  
พันล้�นเหรียญ สำ�หรับระบบป้องกันขีปน�วุธ รวมท้ังเร่งรัดก�รสร้�ง
ระบบก�รป้องกันขีปน�วุธของประเทศให้รวดเร็วข้ึน รัฐบัญญัติ 
งบประม�ณฉบับนี้ยังเป็นงบสำ�หรับขีปน�วุธต่อต้�นขีปน�วุธ 28 ระบบ 
ที่ยิงจ�กฐ�น (ไซโล) ใต้ดินในมลรัฐอะแลสก� ในกรณีที่สหรัฐฯ ตัดสินใจ
ทีจ่ะพย�ย�มยงิสกดัขปีน�วธุของเก�หลเีหนอื รฐับญัญตังิบประม�ณฉบบั
นี้ยังทำ�ให้กองทัพสหรัฐฯ มีงบเพิ่มขึ้น 2.4% กฎหม�ยงบประม�ณด้�น
กล�โหมปี 2019 ของสหรัฐฯ เป็นก�รลงทุนครั้งสำ�คัญในประวัติศ�สตร์
กองทัพสหรัฐฯ ประธ�น�ธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ลงน�ม 
ในกฎหม�ยงบประม�ณด�้นกล�โหมสำ�หรบัปงีบประม�ณ 2019 (NDAA) 
โดยประเมินว่�นี่คือก�รลงทุนครั้งสำ�คัญในประวัติศ�สตร์สมัยใหม่
ของกองทัพสหรัฐ ซึ่งที่น่�สนใจคือ กฎหม�ยได้แสดงให้เห็นถึงจุดยืน 
ที่แข็งกร้�วม�กขึ้นต่อจีน โดยเฉพ�ะในแง่ยุทธศ�สตร์เม่ือเทียบกับ
ประธ�น�ธิบดีสหรัฐฯ สมัยก่อน ก่อนท่ีประธ�น�ธิบดีสหรัฐฯ ลงน�ม
บงัคบัใช้กฎหม�ยงบประม�ณด�้นกล�โหมป ี2019 ได้รบัก�รอนมุตัอิย�่ง
เป็นเอกฉันท์จ�กสภ�ล่�งและวุฒิสภ�สหรัฐฯ เมื่อปล�ยเดือน ก.ค. และ
ต้นเดือน ส.ค.
 ก�รลงทุนครั้งใหญ่ของกองทัพสหรัฐฯ กฎหม�ยงบประม�ณ 
ด้�นกล�โหมฉบับนี้มีมูลค่� 716,000 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐฯ ซึ่งท�งก�ร
สหรัฐฯ จะจัดงบ 69,000 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนก�รดำ�เนิน
กิจกรรมในต่�งประเทศและประม�ณ 22,000 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐฯ 
สำ�หรับโครงก�รอ�วุธนิวเคลียร์และงบจัดซื้อเครื่องบินรบ F-35 ซึ่งเป็น
โครงก�รจัดห�ยุทโธปกรณ์ที่ใช้งบม�กที่สุดของเพนต�กอนและยังจัด 
งบ 24,000 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐฯ สำ�หรับก�รต่อเรือพิฆ�ตและก�ร 
ยกระดับเรือรบ รวมทั้งเรือบรรทุกเครื่องบิน Ford รุ่นที่ 4 และเรือดำ�นำ้�
ติดตั้งขีปน�วุธนำ�วิถี Columbia 1 ลำ� และ NDAA ยังระบุค่�ใช้จ่�ย
สำ�หรับก�รจัดซื้อยุทโธปกรณ์อื่นๆ ตลอดจนโครงก�รพัฒน�อ�วุธใหม่ 
เช่น เครื่องบินทิ้งระเบิดพิสัยไกล บี-21 และก�รรวมระบบป้องกัน
ขีปน�วุธ Patriot และ THAAD เข้�ด้วยกัน ก�รที่กฎหม�ยงบประม�ณ
ด้�นกล�โหมได้รบัก�รอนมุตัไิด้แสดงให้เหน็ว่�ภ�ยหลงัหล�ยปีทีถ่กูปรบั
ลดงบประม�ณ สหรัฐฯ กลับม�พัฒน�กองทัพในระดับที่ไม่เคยมีม�ก่อน 
ซึ่งประธ�น�ธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ยอมรับว่�นี่คือก�รลงทุนสำ�คัญที่สุด

ในประวตัศิ�สตร์สมยัใหม่ของกองทพัสหรฐัฯ ช่วยผลกัดนัคว�มแขง็แกร่ง
ที่ไม่เคยมีม�ก่อนและกองทัพจะมีเครื่องบิน เรือรบ รถถังและขีปน�วุธที่
ทันสมัยที่สุด
 เป้�หม�ยและท่�ทีจ�กภ�ยนอก ควบคู่กับก�รผลักดันก�รลงทุน
ให้แก่กองทัพสหรัฐฯ กฎหม�ยงบประม�ณด้�นกล�โหมฉบับปี 2019 ยัง
ยืนยันถึงคว�มท้�ท�ยหลักต่อคว�มเจริญรุ่งเรืองและคว�มมั่นคงของ
สหรฐัฯ นัน่คอืก�รฟืน้ตวัของก�รแขง่ขนัเชงิยทุธศ�สตรใ์นระยะย�ว โดย
สหรัฐฯ ต้องมีปฏิบัติก�รม�กขึ้นเพื่อแข่งขันกับจีนและรัสเซีย พร้อมกับ
ม�ตรก�รเกบ็ภ�ษตีอ่สินค้�นำ�เข�้จ�กจนีในหล�ยเดอืนม�นี ้กฎหม�ยงบ
ประม�ณด้�นกล�โหมฉบับน้ียังมีเนื้อห�ที่มีนัยยะแข็งกร้�วต่อจีน โดย
กฎหม�ยได้จัดงบสำ�หรับ 14 ปฏิบัติก�รเพื่อขัดขว�งจีน รวมทั้งก�รช่วย
เหลือข้อคิดริเริ่มรักษ�เสถียรภ�พภูมิภ�คมห�สมุทรอินเดีย – แปซิฟิก 
ยกระดบัขอ้คิดรเิริม่เก�่เกีย่วกบัคว�มมัน่คงในก�รเดนิเรอืในเอเชยีตะวนั
ออกเฉียงใต้เพื่อครอบคลุมภูมิภ�คมห�สมุทรอินเดีย-แปซิฟิก กฎหม�ย
งบประม�ณด้�นกล�โหมปี 2019 ของสหรัฐฯ ยังเพิ่มอำ�น�จของคณะ
กรรมก�รลงทุนต่�งประเทศในสหรัฐฯ ซึ่งมีหน้�ที่ตรวจสอบวงเงินลงทุน
ของจนี และขณะนีค้ณะกรรมก�รฯ นีไ้ดร้บัหน�้ทีป่ระเมนิผลกระทบของ
วงเงินลงทุนนี้ต่อผลประโยชน์ด้�นคว�มมั่นคงของสหรัฐฯ แต่ เมื่อเทียบ
กบักฎหม�ยงบประม�ณด�้นกล�โหมฉบบักอ่นหน�้นี ้กฎหม�ยฉบบันีไ้ด้
ลดม�ตรก�รของควบคุมก�รดำ�เนินง�นของบริษัท 2 แห่งของจีน คือ 
บริษัท ZTE Corp และบริษัท Huawei Technologies Co Ltd. หลัง
จ�กกฎหม�ยได้รับก�รอนุมัติในรัฐสภ�สหรัฐฯ ปักกิ่งก็ได้ออกม�ตำ�หนิ
ท่�ทีนี้และเรียกร้องให้วอชิงตันยกเลิก “แนวคิดสงคร�มเย็นที่ล้�สมัย  
ผู้ชนะ และผู้แพ้” โดยน�ย เกิ๋งส่วง โฆษกกระทรวงก�รต่�งประเทศจีน
ย้ำ�ว่� สหรัฐฯ กำ�ลังทำ�ล�ยคว�มสัมพันธ์และคว�มร่วมมือทวิภ�คี 
กฎหม�ยงบประม�ณด้�นกล�โหมปี 2019 ของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นถึง
คำ�มั่นของท�งก�รประธ�น�ธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ เกี่ยวกับก�รธำ�รง
อุตส�หกรรมกล�โหมให้เข้มแข็ง มั่นคง แต่ในขณะเดียวกันก�รปฏิบัตินี้
ก็สร้�งคว�มวิตกกังวลให้แก่ประช�คมโลก

เรียบเรียงโดย
พ.ท.หญิง  ปิยะนุช  ปี่บัว

17ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)



สถ�นก�รณ์ในทะเลจีนใต้
สถ�นก�รณใ์นทะเลจนีใตห้ว้ง ต.ค.-
ธ.ค.61 จีนซึ่งเป็นประเทศคู่พิพ�ท
หลัก พย�ย�มใช้กลไกพหุภ�คีเข้�
ม�คลี่คล�ยข้อพิพ�ทกับประเทศคู่
พิพ�ทในอ�เซียนที่อ้�งสิทธ์ิครอบ
ครองพื้นที่ทะเลจีนใต้ม�กย่ิงข้ึน 
ดังนี้

 การประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 19 ณ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 5-8 
ก.ย.59 จีนมุ่งผลักดันก�รใช้ปฏิญญ�ว่�ด้วยแนวปฏิบัติของภ�คีใน
ทะเลจีนใต้ (Declaration on the Conduct of Parties in the South 
China Sea: DOC) โดยได้มีก�รออกแถลงก�รณ์ร่วมว่�ด้วยก�รเป็นหุ้น
ส่วนท�งยุทธศ�สตร์อ�เซียน-จีน เพื่อสันติภ�พและคว�มเจริญรุ่งเรือง 
2559-2563 ที่มุ่งผลักดันก�รใช้ปฏิญญ�ว่�ด้วยแนวปฏิบัติของภ�คีใน
ทะเลจีนใต้ (DOC) อย่�งสมบูรณ์และมีประสิทธิภ�พ ซึ่งมีส�ระสำ�คัญ คือ 
 (1) ก�รเค�รพเสรภี�พในก�รเดินเรือและก�รบนิในพ้ืนท่ีทะเลจนีใต้
ต�มหลักก�รของกฎหม�ยระหว่�งประเทศ และอนุสัญญ�สหประช�ช�ติ
ว่�ด้วยกฎหม�ยทะเล พ.ศ.2525 (UNCLOS 1982) 
  (2) ให้ประเทศที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญห�ทะเลจีนใต้อย่�งสันติ ด้วย
ก�รเจรจ�ห�ท�งออกร่วมกันในฐ�นะมิตรประเทศ ไม่ใช้ก�รข่มขู่หรือใช้
คว�มรุนแรง 
 (3) ประเทศที่เกี่ยวข้องต้องไม่กระทำ�ก�รอย่�งหนึ่งอย่�งใดที่จะ
ทำ�ให้คว�มขัดแยง้บ�นปล�ย ซึง่สง่ผลกระทบตอ่คว�มสงบและเสถียรภ�พ
ในภูมิภ�คนี้ 
 (4) สนับสนุนให้ประเทศที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น ก�ร
วิ จัยท�งทะเล ก�รส่งเสริมคว�มร่วมมือท�งทะเล ก�รอนุรักษ์
ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

 (5) สนับสนุนประเทศที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติต�มปฏิญญ�นี้ และ 
 (6) ก�รปฏิบัตติ�มปฏญิญ�นีช้ว่ยสง่เสรมิสนัตภิ�พและเสถยีรภ�พ
ในภูมิภ�ค
 จีนกับชาติสมาชิกอาเซียนได้ฝึกร่วมทางทะเลเป็นครั้งแรก: เม่ือ 20-29 
ต.ค.61 จีนกับช�ติสม�ชิกอ�เซียนได้ฝึกร่วมท�งทะเลภ�ยใต้รหัส  
“ACMEX 2018” (ASEAN China Maritime Exercise) ในน่�นน้ำ�เมือง
จ้�นเจียง มณฑลกว�งตุ้งของจีน พร้อมทั้งฝึกร่วมท�งทะเลกับม�เลเซีย
และไทย บริเวณช่องแคบมะละก�ในห้วง 22-29 ต.ค.61 ซึ่งก�รฝึกทั้งสอง
ครัง้เปน็ก�รฝึกในระดบัพหภุ�ครีะหว�่งจนีกบักลุม่ประเทศในอ�เซียนเป็น
ครั้งแรก อีกทั้งยังมีก�รฝึกร่วมส�มฝ่�ยระหว่�งจีน ม�เลเซีย และไทยเป็น
ครั้งแรกอีกด้วย
 การประชุมผู้นำาอาเซียน-จีน (10+1) ครั้งที่ 21 หรือ ASEAN-China 
Summit ครั้งที่ 21: จัดขึ้นระหว่�งวันที่ 14-15 พ.ย.61 ณ ประเทศสิงคโปร์  
จีนประก�ศว่�จะเร่งจัดทำ�ประมวลก�รปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code of 
Conduct in the South China Sea : COC) ให้เสร็จสิ้นภ�ยใน 3 ปี โดย
น�ยหลี ่เคอ่เฉยีง น�ยกรัฐมนตรจีีน ได้กล�่วว่� เปน็โอก�สเฉลมิฉลองครบ
รอบ 15 ปีแห่งก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ของหุ้นส่วนเชิงยุทธศ�สตร์ระหว่�ง
จีน-อ�เซียน จึงต้องร่วมกันสร้�งแบบฉบับในก�รแก้ไขข้อพิพ�ทด้วยก�ร
ปฏิบัติต�มปฏิญญ�ว่�ด้วยก�รปฏิบัติของภ�คีฝ่�ยต่�ง ๆ ในทะเลจีนใต้ 
(DOC) อย�่งมปีระสทิธผิล และผลกัดันก�รเจรจ�จดัทำ�ประมวลก�รปฏบิตัิ
ในทะเลจีนใต ้(COC) ใหม้คีว�มคบืหน�้ ดงันัน้จีนจึงหวังว่�ก�รจดัทำ� COC 
จะเสร็จสิ้นภ�ยใน 3 ปี โดยจีนและอ�เซียนเห็นพ้องกันที่จะเสร็จสิ้นก�ร
เจรจ�รอบแรกในปี 2562 จึงกล่�วได้ว่� จีนเข้�ร่วมก�รเจรจ�ที่เกี่ยวข้อง
กับก�รแก้ไขปัญห� และได้ใช้ก�รทูตท�งทห�รแบบพหุภ�คีเข้�ม�เป็น
กลไกหนึง่ในก�รคลีค่ล�ยข้อพพิ�ทในทะเลจีนใต้ ทำ�ใหส้ถ�นก�รณใ์นพ้ืนที่
พิพ�ทสัญญ�ณเชิงบวกถึงก�รลดระดับคว�มตึงเครียดลง และแสดงถึง
คว�มพย�ย�มของจีนในก�รใช้ห้วงทะเลอย่�งสร้�งสรรค์

สถ�นก�รณ์ภ�ยในประเทศของฟิลิปปินส์
 สถ�นก�รณภ์�ยในประเทศของฟิลิปปนิส์ ในมติดิ�้นก�รเมอืงและ
คว�มมั่นคง และมิติด้�นเศรษฐกิจ มีคว�มเคลื่อนไหวที่น่�สนใจ ดังนี้
 มติดิา้นการเมอืงและความมัน่คง: รัฐบ�ลฟิลิปปนิส์ ยังคงม ีคว�มกงัวล
กับก�รก่อเหตุของกลุ่มติดอ�วุธ กองกำ�ลังคอมมิวนิสต์ และกลุ่มก่อ 
ก�รร้�ยภ�ยในประเทศ ดังนี้
 (1)  รัฐบ�ลฟิลิปปินส์ มีคว�มกังวลก�รแทรกแซงของกลุ่มก่อก�ร
ร้�ยในก�รเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในช่วงกล�งปี 2562 เมื่อ 18 ต.ค.61 พล.ต.อ. 
Oscar Albayalde ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติฟิลิปปินส์ (PNP) และ 
พล.อ. Carlito Galvez ผูบ้ญัช�ก�รกองทพัฟลิปิปนิส ์(AFP) แถลงก�รณร์ว่ม
กันถึงแนวท�งเสริมสร้�งคว�มร่วมมือ ระหว่�งท้ังสองฝ่�ย ผ่�นคณะ
กรรมก�รประส�นง�นสันติภ�พและคว�มมั่นคงร่วม (Joint Peace and 
Security Coordinating Committee: JPSCC) เพื่อปฏิบัติง�นด้�นก�ร
รักษ�คว�มปลอดภัย และก�รต่อต้�นก�รก่อก�รร้�ย โดย พล.ต.อ.  
Albayalde กล�่วว�่ ภยัคกุค�มท่ีใหญท่ีส่ดุในช่วงเลือกต้ังคือก�รแทรกแซง
ของกลุ่มติดอ�วุธ กองกำ�ลังคอมมิวนิสต์ และกลุ่มก่อก�รร้�ย
 (2)   รัฐบ�ลร�ยง�นถึงจำ�นวนกลุ่มสนับสนุน IS ในเมือง Mindanao 
ว่�มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อ 11 พ.ย.61 น�ย Rommel Banlaoi ประธ�น
สถ�บันเพื่อสันติภ�พคว�มรุนแรงและก�รก่อก�รร้�ยแห่งฟิลิปปินส์  
ได้กล่�วว่� หลังจ�กก�รล้อมเมือง Mindanao บนเก�ะ Marawi เมื่อ  
พ.ค.60 มีก�รบันทึกเกี่ยวกับกลุ่มก่อก�รร้�ยช�วต่�งช�ติทั้งใหม่และเก่� 
ซึ่งยังคงอ�ศัยอยู่ในเมือง Mindanao กว่� 100 คน โดยตัวเลขใกล้เคียง
กบัทีเ่จ�้หน้�ทีข่่�วกรองระดบัสงูบนัทึกไว้ ท่ีค�ดว�่ยงัมีนกัรบช�วต�่งช�ติ

เหลืออยู่ในพื้นที่กว่� 40 คน และ 
ร�ยชื่อที่ต้องเฝ้�ระวังอีก 40 คน โดย
ผู้ก่อก�รร้�ยส่วนใหญ่เดินท�งม�จ�ก
อินโดนี เซี ย  ม� เล เซี ย  รวม ถึ ง 
ป�กีสถ�น บังคล�เทศ และประเทศ
ใน ตอ.กล�ง นอกจ�กนี ้น�ย Sidney Jones ผูอ้ำ�นวยก�รสถ�บนัวเิคร�ะห์
คว�มขัดแย้งท�งนโยบ�ย กล่�วว่� คว�มเสี่ยงจ�กก�รใช้คว�มรุนแรงของ
กลุ่มสนับสนุนกลุ่มรัฐอิสล�ม (IS) ในพื้นที่ยังคงสูงม�ก 
 (3)  ฟิลิปปินส์ประก�ศขย�ยเวล�ก�รใช้กฎอัยก�รศึกในมินด�เน�
ถึง ธ.ค.62 เมื่อ 12 ธ.ค.61 รัฐสภ�ฟิลิปปินส์เห็นชอบด้วยมติ 235  
ต่อ 28 เสียงให้ขย�ยเวล�ก�รใช้กฎอัยก�รศึกบนเก�ะมินด�เน� ท�งใต้
ของฟิลิปปินส์จนถึง 31 ธ.ค.62 จ�กเดิมที่จะครบกำ�หนดในสิ้นปี 2561 
ซ่ึงนับเป็นก�รขย�ยเวล�คร้ังท่ี 3 นับจ�กท่ีประธ�น�ธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เต 
ประก�ศใช้กฎอัยก�รศึกครั้งแรก เมื่อ พ.ค.60 ภ�ยหลังกลุ่มติดอ�วุธบุก
ยึดเมืองม�ร�วีและต่อสู้กับกองกำ�ลังของรัฐบ�ล ทั้งน้ี ประธ�น�ธิบดี 
ดเูตอรเ์ตส่งหนงัสอืถงึสภ�เพือ่ขอใหข้ย�ยเวล�ก�รใชก้ฎอยัก�รศกึ โดยให้
เหตุผลว่�เพื่อให้รัฐบ�ลส�ม�รถกว�ดล้�งกลุ่มก่อก�รร้�ยที่ยังเคลื่อนไหว
ในพื้นที่ดังกล่�ว 
 มิติด้านเศรษฐกิจ: รัฐบ�ลฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์มีทิศท�งก�รดำ�เนิน
คว�มสัมพันธ์ที่ดีกับจีนม�กยิ่งขึ้น ดังนี้
 ผลก�รเดนิท�งเยอืนฟลิปิปนิสข์องประธ�น�ธบิดสี ีจิน้ผิง ระหว่�ง 
วันที่ 20-21 พ.ย.61 ซึ่งเป็นก�รเยือนอย่�งเป็นท�งก�รครั้งแรกของของ
ประธ�น�ธิบดีจีนในรอบ 13 ปี โดยประธ�น�ธิบดีสี จิ้นผิง และ
ประธ�น�ธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เต ของฟิลิปปินส์ ร่วมกันแถลงผลก�รพบ
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



ห�รือว่�ทั้งสองฝ่�ย เห็นพ้องกันที่จะยก
ระดับคว�มสัมพันธ์ของประเทศทั้งสอง 
ไปสู่ คว�มร่วมมือ เ ชิงยุทธศ�สตร์ที่
ครอบคลุมรอบด้�น ขณะเดียวกัน 
ประธ�น�ธิบดีจีนกล่�วถึงกรณีพิพ�ท
เกี่ยวกับก�รอ้�งกรรมสิทธ์ิในทะเลจีนใต้
ว�่ ทัง้สองฝ�่ยตกลงทีจ่ะแกไ้ขปญัห�ดว้ย

ก�รปรึกษ�ห�รือเพื่อส่งเสริมคว�มร่วมมือท�งทะเลระหว่�งกัน นอกจ�ก
นี้ยังได้ร่วมกันเป็นสักขีพย�นในพิธีลงน�มบันทึกคว�มเข้�ใจที่ครอบคลุม
ถึงคว�มร่วมมือด้�นก�รพัฒน�แหล่งน้ำ�มันและก๊�ซธรรมช�ติ ก�ร
สนับสนุนแนวคิด Belt and Road Initiative (BRI) ของจีน ก�รพัฒน�
โครงสร้�งพื้นฐ�น ก�รเกษตร ก�รคลัง และด้�นอื่น ๆ  รวมทั้งยังมีพิธีมอบ
เงนิชว่ยเหลอืของจนีด้�นมนษุยธรรมฉกุเฉนิและโครงก�รฟืน้ฟเูมอืงม�ร�วี 

ใน จ.มินด�เน� หลังก�รสู้รบกับกลุ่ม 
ติดอ�วุธที่นิยมกลุ่ม Islamic State (IS) 
เมื่อปี 2560
 จะเห็นได้ว่� สถ�นก�รณ์ก�ร
ก่อก�รร้�ยยังคงเป็นภัยคุกค�มสำ�คัญ
ภ�ยในประเทศของฟิลิปปินส์ ส่วนใน
คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ ฟิลิปปินส์
มีทิศท�งก�รดำ�เนินคว�มสัมพันธ์ที่ดีกับ
จีนม�กยิง่ข้ึน อันจะเหน็ไดจ้�กก�รลงน�มสญัญ� 29 ฉบับ ซึง่รวมถึงบนัทกึ
ข้อตกลงว่�ด้วยคว�มร่วมมือในก�รพัฒน�น้ำ�มันและก๊�ซในทะเลจีนใต้ 
เปน็ตน้ ซึง่ถอืเปน็ก�รเสรมิสร�้งคว�มเปน็หุน้สว่นท�งยทุธศ�สตรร์ะหว�่ง
สองประเทศเป็นอย่�งดี

 ด้�นก�รเมืองและคว�มมั่นคง เมื่อ 23 ต.ค.61 น�ยเหวียน ฟู้ จ่อง 
เลข�ธิก�รพรรคคอมมิวนิสต์เวียดน�มได้รับเลือกให้ดำ�รงตำ�แหน่ง
ประธ�น�ธิบดีเวียดน�ม และเป็นเลข�ธิก�รพรรคคอมมิวนิสต์ 
 สำ�หรับสถ�นก�รณ์ในทะเลจีนใต้ เวียดน�มว่�ระบุก�รใช้หอ
สังเกตก�รณ์ของจีนในหมู่เก�ะสแปรตลีเป็นก�รละเมิดอธิปไตยเวียดน�ม 
เมื่อ 9 พ.ย.61 กระทรวงต่�งประเทศของเวียดน�ม ได้ออกแถลงก�รณ์ว่� 
ก�รใช้หอสังเกตก�รณ์ในบริเวณหมู่เก�ะเจื่องซ� (สแปรตลี) ของจีนน้ัน 
เป็นก�รละเมดิอธปิไตยของเวยีดน�มอย�่งร้�ยแรง โดยเวยีดน�มยนืยนัว�่
หลกัฐ�นท�งประวตัศิ�สตรแ์ละกฎหม�ยอธปิไตยของเวยีดน�มนัน้ มีเหนอื
หมูเ่ก�ะสแปรตล ี และพ�ร�เซล ซึง่สอดคลอ้งกบักฎหม�ยระหว�่งประเทศ 
นอกจ�กนี้เวียดน�มคัดค้�นก�รดำ�เนินกิจกรรมของจีนและต้องก�รให้ยุติ
ปฏิบัติก�รดังกล่�วทันที โดยขอให้จีนปฏิบัติต�มข้อตกลงระหว่�ง
เวียดน�ม-จีน รวมทั้งปฏิญญ�ว่�ด้วยก�รปฏิบัติของภ�คีในทะเลจีนใต้ 
(Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea: 
DOC) เพ่ือไม่ให้สถ�นก�รณ์ส่งผลกระทบต่อสันติภ�พ คว�มมั่นคง และ
เสถียรภ�พในภูมิภ�ค ตลอดจนคว�มพย�ย�มของประเทศที่เก่ียวข้องใน
ก�รเจรจ�จัดทำ�ประมวลก�รปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (COC)
 นอกจ�กน้ี กัมพูช�และเวียดน�มปักปันเขตแดนระหว่�งกันแล้ว
เสร็จร้อยละ 84 เมื่อ 25 พ.ย.61 น�ยว� กิมฮง รมต.อ�วุโส/ประธ�นคณะ
กรรม�ธิก�รเขตแดนกัมพูช� ออกแถลงก�รณ์ว่� กัมพูช�และเวียดน�ม
ปักปันเขตแดนคิดเป็นร้อยละ 84 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 16 อยู่ระหว่�ง

สถ�นก�รณ์ในประเทศเวียดน�ม
เจรจ� และขอคว�มช่วย
เหลือจ�กฝรั่งเศสซึ่งเป็น
อดีตเจ้�อ�ณ�นิคม
 ด้านเศรษฐกิจ 
เวียดน�มให้สัตย�บันคว�ม
ตกลง Comprehensive 
and Progressive Trans-Pacific Partnership (CPTPP) เป็นลำ�ดับที่ 7 
ของประเทศสม�ชิก ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ 30 ต.ค.61 โดยคว�มตกลง 
CPTPP เป็นประโยชน์ต่อภ�คอุตส�หกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้� ประมง ก�ร
แปรรูปไม้ โลจิสติกส์ ก�รขนส่ง และอสังห�ริมทรัพย์ นอกจ�กนี้ เมื่อ 9 
พ.ย.61 เวียดน�มและไทยยังได้บรรลุคว�มตกลงที่จะส่งแรงง�นก่อสร้�ง
และแรงง�นประมงม�ไทย โดยเวยีดน�มจะอนญุ�ตใหเ้อกชนทีม่ใีบอนญุ�ต
ส่งออกแรงง�นเข้�ร่วมโครงก�รฯ และเรียกเก็บเงินได้ต�มเกณฑ์ค่�จ้�ง
แรงง�น 1 เดือนต่อสัญญ�จ้�งระยะเวล� 1 ปี 
 ดา้นสังคมและวฒันธรรม นกัทอ่งเทีย่วช�วจนีเดนิท�งไปเวยีดน�ม
เพิ่มขึ้น โดยกระทรวงก�รท่องเที่ยวเวียดน�มร�ยง�นว่�ในช่วง 10 เดือน
แรกของปี 61 มีนักท่องเที่ยวจีน จำ�นวน 4.2 ล้�นคน เพิ่มขึ้น 28.8% เมื่อ
เทียบกับปี 60 ทั้งนี้เวียดน�มมีแผนจะรับนักท่องเที่ยวจ�กต่�งประเทศ
จำ�นวน 16 ล้�นคน และในประเทศ จำ�นวน 78 ล้�นคน เพื่อให้มีร�ยได้
จ�กก�รท่องเที่ยว 27,500 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ ในปี 61

 เหตุก�รณ์ที่กองทัพเมียนม�ปฏิบัติก�รกว�ดล้�งรอบใหม่ในรัฐ 
ยะไข ่เม่ือวนัที ่20 ธ.ค.61 โดยกองทพัเมยีนม�ปฏบิตักิ�รกว�ดล�้งรอบใหม่
ตลอดแนวลำ�คลองในเมืองหม่องดอ รัฐยะไข่ หลังเกิดเหตุก�รณ์ที่ช�วพุทธ 
4 คน ถูกทำ�ร้�ย และ 2 คน เสียชีวิต (เมื่อ 17 ธ.ค.61) ซึ่งแม้ว่� 
เจ�้หน�้ท่ีตำ�รวจจะยงัไม่ทร�บตวัผูก้อ่เหต ุแตช่�วบ�้นในพ้ืนทีต่�่งกล�่วโทษ
ว่� เป็นก�รกระทำ�ของช�วโรฮีนจ� เนื่องจ�กมีชุมชนมุสลิมตั้งอยู่ไม่ไกล

บริเวณที่เกิดเหตุ และรอโอก�ส
ท่ีจะทำ �ร้ �ยช�วพุทธ จ�ก
เหตุก�รณ์ท่ีเกิดข้ึน ยิ่งส่งผล
ทำ�ให้สถ�นก�รณ์ในรัฐยะไข่ 
เกิดคว�มตึงเครียดข้ึนอีกคร้ัง 

สถ�นก�รณ์คว�มขัดแย้งในรัฐยะไข่ และอ�จยิง่ตอกย้ำ�ใหผู้อ้พยพช�วโรฮนีจ�ในบงักล�เทศ ปฏเิสธกระบวนก�ร
ส่งกลับม�ยังเมียนม� เน่ืองจ�กไม่ได้รับก�รประกันสิทธิคว�มเป็นพลเมือง 
สัญช�ติ และคว�มปลอดภัยจ�กรัฐบ�ลเมียนม�
 และต่อม�เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.61 กองทัพเมียนม�ประก�ศหยุดยิงกับ
ชนกลุ่มน้อยติดอ�วุธ จนถึง 30 เม.ย.62 รวมระยะเวล� 4 เดือน โดยมี 
เป้�หม�ยเพื่อเป็นก�รประนีประนอม สำ�หรับก�รริเ ร่ิมขับเคลื่อน
กระบวนก�รเจรจ�สันติภ�พ และให้กองทัพฝ่�ยรัฐบ�ลดำ�เนินก�รผลักดัน
ก�รเจรจ�กบัชนกลุม่นอ้ยทีป่ฏเิสธก�รลงน�มในข้อตกลงหยดุยงิทัว่ประเทศ 
เพื่อให้กระบวนก�รสันติภ�พส�ม�รถบรรลุผลสำ�เร็จภ�ยในปี 63  
ก�รประก�ศครั้งน้ีไม่ได้ระบุถึงพื้นที่รัฐยะไข่ ซึ่งกองทัพฝ่�ยรัฐบ�ลกำ�ลัง
ดำ�เนินก�รต่อสู้ท้ังกับผู้ก่อคว�มไม่สงบ โดยรัฐบ�ลเมียนม�พิจ�รณ�ให้
กองทัพปลดปล่อยโรฮิงญ�แห่งรัฐยะไข่ Arakan Rohingya Salvation 
Army (ARSA) เป็นกลุ่มก่อก�รร้�ยและจะไม่เจรจ�ใดๆ ด้วย

เรียบเรียงโดย
ร.ต.หญิง ศิวลีย์  สิริโรจน์บริรักษ์

19ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)



เง่ือนไขทีน่ำ�ม�สูส่ถ�นก�รณ์ข้�งต้น  
 1) ที่ผ่�นม�ท�งกองทัพ
เมยีนม� กำ�ลงัห�เหตผุลเพือ่นำ�ม�ใช้
เป็นข้ออ้�งโดยชอบธรรมในก�รใช้
กำ�ลังทห�รเข้�ปฏิบัติก�รกว�ดล้�ง
กองทัพปลดปล่อยโรฮิงญ�แห่งรัฐยะไข่ Arakan Rohingya Salvation 
Army (ARSA) และช�วโรฮีนจ� ซึ่งก�รเกิดเหตุก�รณ์ที่ช�วพุทธ 4 คน ถูก
ทำ�ร้�ย และ 2 คน เสียชีวิต (เมื่อ 17 ธ.ค.61) กล�ยเป็นข้ออ้�งให้กองทัพ 
เมียนม�เปิดปฏิบัติก�รกว�ดล้�งรอบใหม่ตลอดแนวลำ�คลองในเมือง 
หม่องดอ รัฐยะไข่
 2) รฐับ�ลเมยีนม�และช�วเมยีนม�โดยสว่นใหญ ่ลกึๆ แลว้ มคีว�ม
โกรธแค้นและเกลียดชังช�วโรฮีนจ� อยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว (ในอดีตช�ว 
โรอีนจ�เข้�ม�ช่วยอังกฤษรบจนทำ�ให้เมียนม�ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ) 
และหลังได้รับเอกร�ช ทั้งรัฐบ�ลเมียนม�และช�วเมียนม�ก็มีทัศนคติใน 
เชงิลบ ทีไ่มย่อมรบัช�วโรฮนีจ�เหล่�นีเ้ปน็พลเมอืงของเมยีนม� และต้องก�ร
ให้ย้�ยออกไปจ�กเมียนม�ไปอยู่ท่ีอ่ืน (ให้ไปอยู่ในบังคล�เทศ)
 3) ก�รทีก่องทพัเมยีนม�เปดิปฏบิตักิ�รกว�ดล�้งรอบใหมใ่นเมอืง
หม่องดอ รัฐยะไข่ อ�จมองได้ว่�เป็นปฏิบัติก�รท�งจิตวิทย� เพ่ือส่งผล 
ต่อจิตใจและคว�มรู้สึกของผู้อพยพช�วโรฮีนจ�ในบังคล�เทศ เกิดคว�มรู้สึก
หว�ดระแวงและหว�ดกลัว จนไม่กล้�เดินท�งกลับเข้�ม�ต้ังถิ่นฐ�น 
ในเมยีนม�อีก หรอือ�จมองว�่เปน็ก�รบงัคบัย�้ยถิน่ฐ�นท�งออ้มโดยอ�ศัย
คว�มสมัครของผู้อพยพช�วโรฮีนจ�ในบังคล�เทศ 
 4) ก�รประก�ศยติุปฏิบติัก�ร (หยดุยงิ) ท�งก�รทห�รของกองทพั
เมียนม� อ�จเป็นเพร�ะรัฐบ�ลเมียนม�ไม่ต้องก�รเปิดศึกหล�ยด้�น  
ทั้งปัญห�ผู้อพยพช�วโรฮีนจ� ก�รปร�บปร�มกองทัพปลดปล่อยโรฮิงญ�
แห่งรัฐยะไข่ (ARSA) ก�รสู้รบกับชนกลุ่มน้อยต่�งๆ ฯลฯ ซึ่งส่งผลทำ�ให้ 
เมียนม�กล�ยเป็นพ้ืนที่ที่ถูกจับต�มองจ�กองค์กรระหว่�งประเทศ และ
ประช�คมโลก จนอ�จนำ�ม�สู่ก�รถูกกดดึงด้วยวิธีก�รต่�งๆ แลก�รเข้�ม�
แทรกแซงกิจก�รภ�ยในประเทศในอน�คตได้
 5) ก�รทีก่องทพัเมยีนม�ประก�ศยตุปิฏบิตักิ�รท�งทห�ร อ�จเปน็
เพร�ะมองว่�ก�รใช้กำ�ลัง หรือวิธีก�รท่ีรุนแรงในก�รแก้ไขปัญห�ชนกลุ่ม
น้อย มิใช่แนวท�งในก�รแก้ไขปัญห�ที่ถูกวิธี เนื่องจ�กปัญห�ดังกล่�วมี 
คว�มละเอยีดออ่นและซบัซอ้น ประกอบกับในอดตีทีผ่�่นม�มคีว�มพย�ย�ม
แก้ไขปัญห�ด้วยวิธีก�รที่รุนแรงหล�ยต่อหล�ยครั้ง แต่ก็ยังไม่ประสบคว�ม
สำ�เร็จ จนทำ�ให้รัฐบ�ลต้องสูญเสียทรัพย�กร (กำ�ลังคน งบประม�ณ และ
อ�วุธยุทโธปกรณ์) ในก�รบริห�รจัดก�รปัญห�เป็นจำ�นวนม�ก อีกทั้งก�ร
ปฏิบัติก�รท�งทห�รยังขัดต่อหลักก�รของอ�เซียนว่�ด้วยก�รส่งเสริมก�ร
ใช้แนวท�งในก�รแก้ไขปัญห�แบบสันติวิธี จึงส่งผลให้รัฐบ�ลประก�ศยุติ
ปฏิบัติก�รท�งทห�ร

สถ�นก�รณ์เด่นของประเทศไทย
มิติความมั่นคง 
 (1)  ก�รรับตำ�แหน่งประธ�นอ�เซียนของไทยอย่�งเป็นท�งก�รในปี พ.ศ. 2562 โดยพลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอช� น�ยกรัฐมนตรีไทย ได้รับมอบหน้�ที่จ�กน�ยลี เซียน ลุง น�ยกรัฐมนตรีสิงคโปร์ เมื่อ 15 พ.ย.
61 และได้ประก�ศแนวคิดหลักของก�รเป็นประธ�นอ�เซียนของไทยว่� “Advancing Partnership  
for Sustainability” หรือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกลยั่งยืน” และเปิดตัวตร�สัญลักษณ์ คือ พวงมาลัย โดย 
ไทยเข้�สู่ว�ระก�รเป็นประธ�นอ�เซียนระหว่�งวันที่ 1 มกร�คม – 31 ธันว�คม ปี พ.ศ.2562 โดยก่อนหน้�
พิธีส่งมอบก�รเป็นประธ�นอ�เซียน น�ยกรัฐมนตรีได้เข้�ร่วมก�รประชุมสุดยอดผู้นำ�อ�เซียน ครั้งที่ ๓๓ ณ 
ประเทศสงิคโปร ์ภ�ยใตแ้นวคดิหลกั “Resilient and Innovative” ระหว�่งวนัที ่13-15 พ.ย.61 สนับสนุน
ก�รรับรองวิสัยทัศน์คว�มเป็นหุ้นส่วนท�งยุทธศ�สตร์อ�เซียน-จีน ค.ศ.2030 ร่�งถ้อยแถลงผู้นำ�ก�ร
ประชุมสุดยอดอ�เซียนตะวันออกว่�ด้วยก�รต่อต้�นภัยคุกค�มจ�กนักรบก่อก�รร้�ยต่�งช�ติและ 

 6)  ที่ผ่�นม�เร�จะเห็นได้ว่�รัฐบ�ลเมียนม�ได้ใช้แนวท�งในก�ร
แก้ไขปัญห�ในลักษณะไม้แข็งสลับกับไม้อ่อน กล่�วคือ ใช้ปฏิบัติก�ร 
ท�งทห�รที่รุนแรงสลับกับก�รประก�ศหยุดยิงเพื่อเปิดเจรจ� เช่นเดียวกับ
ยุทธวิธีที่มห�อำ�น�จอย่�งสหรัฐฯ ใช้กับประเทศต่�งๆ ในอดีต เพื่อสร้�ง
อำ�น�จในก�รต่อรองหรือสร้�งคว�มได้เปรียบในก�รเจรจ�

แนวโน้มของสถ�นก�รณ์
 1) สำ�หรับประเด็นปัญห� 
ดังกล่�วในอน�คต ไทยในฐ�นะ
ประธ�นอ�เซียน คงจะว�งเฉยกับ
ปัญห�ดังกล่�วไม่ได้อีกต่อไป ไทย
ควรมกี�รดำ�เนนิก�รบ�งอย�่ง เพร�ะ
ประช�คมโลกคงทำ�ได้เพียงแค่ วิธีก�รโดดเดี่ยว คว่ำ�บ�ตร หรือกดดัน 
เมยีนม�เท�่น้ัน ซ่ึงวธิกี�รเหล�่น้ีใชไ้มไ่ดผ้ลอย�่งแน่นอน เพร�ะเมยีนม�เอง
ก็เคยปิดประเทศม�แล้ว 50 ปี ไทยซึ่งเป็นประเทศบ้�นใกล้เรือนเคียงและ
มคีว�มไวเ้น้ือเช่ือใจกนัในระดับหน่ึง ควรส่งเสรมิให้ช�ติสม�ชกิอ�เซยีนร่วม
กันห�ท�งออก และอ�เซียนควรเร่งรีบดำ�เนินก�รก่อนที่ช�ติมห�อำ�น�จ
ตะวันตกจะเข้�ม�แทรกแซงจนปัญห�ดังกล่�วลุกล�มเกิดเป็นปัญห�คว�ม 
ร้�ยแรงม�กข้ึนกว่�เดิม
 2) สถ�นก�รณ์ผู้อพยพช�วโรฮีนจ�ยังไม่ยุติ และบ�งส่วนที่ไม่เห็น
ด้วยกับกระบวนก�รส่งกลับ อ�จมีคว�มพย�ย�มเดินท�งหลบหนีออกจ�ก
ค�่ยในบงักล�เทศ อ�จเปน็ชอ่งท�งใหข้บวนก�รค�้มนุษยล์กัลอบนำ�พ�ช�ว
โรฮีนจ�ไปยังประเทศที่ส�ม โดยใช้ไทยเป็นประเทศท�งผ่�น ซึ่งจะส่งผล 
ให้หน่วยง�นด้�นคว�มมั่นคงต้องแบกรับภ�ระง�น และมีม�ตรก�รในก�ร
เฝ้�ระวังที่เข้มงวดเพิ่มม�กขึ้น
 3) ในมุมมองกรณีผู้อพยพช�วโรฮีนจ�ในอน�คต ซึ่งบ�งส่วนไม่เห็น
ด้วยกับกระบวนก�รส่งกลับ อ�จมีก�รลักลอบเดินท�ง (ท�งเรือ) เข้�ม�ยัง
ไทย และใช้ไทยเป็นประเทศท�งผ่�น เพื่อเดินท�งไปยังประเทศที่ส�ม  
ซึง่อ�จสง่ผลใหห้นว่ยง�นภ�ครัฐทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งมกี�รกำ�หนดนโยบ�ย หรอื
มีม�ตรก�รเพิ่มม�กขึ้น เพื่อเฝ้�ระวังและป้องกันปัญห�ต่�งๆ ที่อ�จเกิดขึ้น 
เช่น ก�รลักลอบเดินท�งเข้�เมืองอย่�งผิดกฎหม�ย อ�ชญ�กรรมข้�มช�ติ 
ก�รค้�มนุษย์ ฯลฯ
 4) ก�รประก�ศยุติปฏิบัติก�รท�งทห�รของรัฐบ�ลเมียนม� ตั้งแต่ 
21 ธ.ค.61 ไปจนถงึ 30 เม.ย.62 นัน้ รวมระยะเวล� 4 เดอืน อ�จสง่ผลทำ�ให้
สถ�นก�รณ์ในพื้นที่ก�รสู้รบระหว่�งทห�รฝ่�ยรัฐบ�ลและชนกลุ่มน้อย  
ผ่อนคล�ยคว�มตึงเครียดลง และอ�จทำ�ให้ฝ่�ยต่�งๆ (ทั้งฝ่�ยรัฐบ�ล และ
ชนกลุม่นอ้ย) มคีว�มพย�ย�มใชว้ธิกี�รทีม่คีว�มประนปีระนอมเพิม่ม�กข้ึน  
ซึง่อ�จสง่ผลท�งด�้นบวกกบัก�รรเิริม่ขับเคลือ่นกระบวนก�รเจรจ�สันตภิ�พ
ของเมียนม�ในอน�คตได้

เรียบเรียงโดย
นายกนกกฤษณ์ รักษาพราหมณ์
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ผูเ้ดนิท�งกลบัภูมลิำ�เน� และแถลงก�รณร่์วมกบัผู้นำ�ในคว�มตกลงหุ้นส่วน
ท�งเศรษฐกิจระดับภูมิภ�ค (Regional Comprehensive Economic 
Partnership : RCEP) ครั้งที่ 2 เป็นต้น
 โดยก�รเจรจ�ในทุกเวทีเพื่อคว�มมั่นคงระหว่�งประเทศท่ีจัดก�ร
ประชุมตัง้แตเ่ดอืน ต.ค. - ธ.ค.61 อนัได้แก ่(1) ก�รประชุมผู้นำ�กรอบคว�ม
ร่วมมือลุ่มน้ำ�โขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 10 (Mekong-Japan Summit) ณ กรุง
โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (2) ก�รประชุมผู้นำ�เอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 12 (ASEM 
Summit) และก�รประชุมผู้นำ�สหภ�พยุโรป-อ�เซียน (EU –  
ASEAN Leaders’ Meeting) ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม  
(3) ก�รประชุมรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงกล�โหมอ�เซียน ครั้งที่ 12 
 (ASEAN Defence Ministers Meeting : ADMM) ณ ส�ธ�รณรฐัสงิคโปร ์ 
(4) ก�รประชุมสุดยอดผู้นำ�อ�เซียน ครั้งที่ 33 (ASEAN Summit and 
Related Summits) ณ ส�ธ�รณรัฐสิงคโปร์ (5) ก�รประชุมผู้นำ�เขต 
เศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 26 (APEC Economic Leaders’ Meeting)  
ณ กรุงพอร์ตมอร์สบี รัฐเอกร�ชป�ปัวนิวกินี และ (6) ก�รประชุมร่วม 
น�ยกรฐัมนตรีและรัฐมนตรอีย�่งไมเ่ปน็ท�งก�ร (Joint Cabinet Retreat: 
JCR) ไทย – ล�ว ครั้งที่ 3 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ ส�ธ�รณรัฐ 
ประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว เป็นต้น ก�รเข้�ร่วมประชุมของระดับผู้นำ�
รัฐบ�ล หรือผู้นำ�สูงสุดขององค์กรใดๆ ก็ต�ม ประเทศไทยได้ยึดมั่นใน 
หลักก�รสร้�งคว�มร่วมมือกับอ�เซียน และประเทศคู่เจรจ�/องค์กรที่เข้�
รว่มก�รประชมุ เพือ่เสถยีรภ�พท�งก�รเมือง และคว�มเจริญก�้วหน้�ท�ง
เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม อ�ท ิก�รสง่เสรมิคว�มเชือ่มโยงในภมูภิ�ค 
ก�รสร้�งคว�มไวเ้นือ้เชือ่ใจเชงิยทุธศ�สตร์ ก�รสง่เสริมและรกัษ�สนัติภ�พ
และเสถยีรภ�พในภมิูภ�ค ก�รส่งเสริมโครงสร้�งสถ�ปตัยกรรมในภูมภิ�ค
ที่มีอ�เซียนเป็นแกนกล�ง ก�รสร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือในประเด็น
สำ�คัญในภูมิภ�คและระหว่�งภูมิภ�คต่�ง ๆ ต�มหลักก�รคว�มไว้เนื้อเชื่อ
ใจซึ่งกันและกัน (mutual trust) คว�มเค�รพซึ่งกันและกัน (mutual 

respect) และผลประโยชน์ร่วมกัน 
(mutual benefit) หรือหลักก�ร 
3M’s ก�รเสริมสร้�งก�รเป็นประช�คม
ท่ีไม่ท้ิงใครไว้ข้�งหลัง ตลอดจนก�ร
เชือ่มโยงก�รห�รือต�่ง ๆ  ไปสูป่ระเด็น
ท่ีเกีย่วข้องกบัก�รส่งเสริมคว�มยัง่ยนื
 (2) สหประช�ช�ติจะดำ�เนนิก�ร
ขนย�้ยยทุโธปกรณข์องกองร้อยทห�ร
ช�่งเฉพ�ะกจิระหว�่งประเทศ ไทยกบั
เซ� ท์ซู ด �น  จ�กตำ �บล ต้นท�ง 
จ.ร�ชบรุ ีประเทศไทย ไป ตำ�บลปล�ย
ท�ง เมืองจูบ� ประเทศเซ�ท์ซูด�น 
ระหว่�งวันที่ 31 ต.ค. – 7 ธ.ค.61 ใน
ก�รณ์นี้กองร้อยทห�รช่�งก่อสร้�ง 
(ท�งระดับ) (Horizontal Military 
Engineering Company : HMEC) 
เปน็ 1 ใน 12 หนว่ยทห�รช่�งทีส่ำ�คญั 
ในก�รช่วยเหลือด้�นมนุษยธรรมภ�ย
ใต้ร่มธงของสหประช�ช�ติทห�รไทย
เป็นเจ้�หน้�ที่รักษ�สันติภ�พ (UN 
Peace Keeper) ร่วมกับเจ้�หน้�ที่ช�

ติอื่นๆ อีกกว่� 41 ช�ติ มีภ�รกิจก�รพัฒน�ระบบเส้นท�ง ถนน ในประ
เทศเซ�ท์ซูด�นซึ่งอยู่ในสภ�พข�ดก�รพัฒน� ชำ�รุด จนบ�งเส้นท�งไม่
ส�ม�รถใชก้�รได ้เนือ่งจ�กสภ�วะสงคร�มกล�งเมอืงทีม่มี�อย�่งตอ่เนือ่ง
ย�วน�น ซึ่งกองร้อยทห�รช่�งมียุทโธปกรณ์จำ�นวนมห�ศ�ลเทียบเท่�
กองพันทห�รช่�งก่อสร้�งของกองทัพบกไทย ซึ่งก�รปฏิบัติภ�รกิจของ

ทห�รไทยในคร้ังนี้เพื่อเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีก�รเมืองระหว่�ง
ประเทศ และก�รแลกเปลีย่นประสบก�รณก์�รชว่ยเหลอืด�้นมนุษยธรรม 
และก�รได้รับคว�มยอมรับในก�รปฏิบัติภ�รกิจระดับน�น�ช�ติต่อไป  
รวมถึงเป็นอีกหนึ่งช่องท�งในก�รนำ�เงินที่จ่�ยให้กับสหประช�ช�ติกลับสู่
ประเทศไทย 
มิติการเมือง 
 ขณะนี้ประเทศไทยกำ�ลังเดินหน้� 
สู่ก�รเลือกตั้งอย่�งเป็นท�งก�ร โดย 
คณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ (คสช.)  
ได้กำ�หนดวันเลือกตั้งไว้ คือ วันที่ 24 
 ก.พ.62 หรือวันที่ 5 พ.ค.62 และ
ประม�ณเดือน มิ.ย.62 ได้คณะรัฐมนตรี
ชดุใหมถ่ว�ยสตัยป์ฏญิ�ณตนเข�้รบัหน�้
ที่แทนคสช. พร้อมแถลงนโยบ�ยต่อ
รัฐสภ�ภ�ยใน 15 วัน โดยมีขั้นตอนก�ร
ดำ�เนินง�นดังนี้ 
 (1) เมื่อพระร�ชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญู (พ.ร.ป.) ว่�ดว้ยก�รเลอืกตัง้
สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร พ.ศ.2561 
หรือ “พ.ร.บ.เลือกตั้ง” เริ่มบังคับใช้ใน
วันที่ 11 ธ.ค.61 ภ�ยหลังทิ้งไว้ครบ 90 
วัน จะเปน็วัน “นบัถอยหลงั” 150 วัน เพือ่
เดินหน้�สู่ก�รกำ�หนดวันเลือกตั้งซึ่งไม่เกินวันที่ 9 พ.ค.62
 (2) หลังจ�กประก�ศใช้พระร�ชกฤษฎีก� (พ.ร.ฎ.) ให้มีก�รเลือกตั้ง
สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร (ส.ส.) 
 ค�ดว่�จะอยูใ่นระหว่�งวันที ่16-๒27 ธ.ค.61 และคณะกรรมก�รก�ร
เลือกตั้ง (กกต.) จัดเลือกสม�ชิกวุฒิสภ� (ส.ว.) 3 ระดับ อำ�เภอ จังหวัด 
และประเทศ 
 (3) กกต. ต้องออกประก�ศกำ�หนดวันเลือกต้ังกำ�หนดวันรับสมัคร 
ส.ส.ระบบเขต-บัญชีร�ยชื่อภ�ยใน 5 วัน นับจ�กประก�ศใช้ พ.ร.ฎ.เลือก
ตั้ง หรือในช่วง ม.ค.62
 (4) พรรคก�รเมืองส�ม�รถห�เสียงได้ เป็นหน้�ที่ กกต. ที่ต้องทำ� คือ 
ก�รออกระเบียบว่�ด้วยก�รห�เสียงเลือกตั้งของพรรคก�รเมือง ประก�ศ
ใช้ พ.ร.ฎ.ให้มีก�รเลือกตั้ง ส.ส. และ คสช.ต้องปลดล็อก โดยต้องประก�ศ 
คสช.ฉบับที่ 57/2557 และ ฉบับที่ 3/2558
 สำ�หรับก�รดำ�เนินกระบวนก�รในก�รได้ม�ซึ่ง ส.ว. เป็นไปต�มร่�ง
พระร�ชกฤษฎกี�ก�รเลอืกต้ังสม�ชกิวฒุสิภ� โดย กกต.จะต้องจดัก�รเลอืก
ตั้ง ส.ว.ให้เสร็จก่อนวันเลือกตั้ง ส.ส. ไม่น้อยกว่� 15 วัน จำ�นวน 250 คน 
ซึ่งม�จ�ก 3 ส่วน ประกอบด้วย (1) สม�ชิก ส.ว.โดยตำ�แหน่ง 6 คน ได้แก่ 
ปลัดกระทรวงกล�โหม ผู้บัญช�ก�รทห�รสูงสุด ผู้บัญช�ก�รทห�รบก  
ผู้บัญช�ก�รทห�รเรือ ผู้บัญช�ก�รทห�รอ�ก�ศ และผู้บัญช�ก�รตำ�รวจ
แห่งช�ติ (2) เลือกจ�กระดับอำ�เภอ จังหวัด และประเทศ 50 คน และ (3) 
คณะกรรมก�รสรรห� 9-12 คน ที่ คสช. แต่งตั้ง ดำ�เนินก�รคัดเลือก 400 
คน แล้วเสนอชื่อให้ คสช.คัดเลือกเหลือ 194 คน และขึ้นบัญชีสำ�รองอีก 
50 คน โดยจะอยู่ในว�ระ 5 ปี แต่งตั้งโดยพระมห�กษัตริย์ 
มิติเศรษฐกิจ 
 ข้อมูลจ�กร�ยง�นเศรษฐกิจของภูมิภ�คเอเชียตะวันออกและ 
แปปซิฟิกฉบับล่�สุดของธน�ค�รโลก ชี้ว่� เศรษฐกิจโลกมีคว�มผันผวน 
สอดคล้องกับก�รร�ยง�นของก�รประชุมครบองค์ของกองทุนก�รเงิน
ระหว�่งประเทศและธน�ค�รโลก หรอื IMF – WB ไดม้ขีึน้ เมอืงเก�ะบ�หลี 
ประเทศอินโดนีเซีย ได้เปิดเผยตัวเลขประม�ณก�รแนวโน้มก�รขย�ยตัว
ของเศรษฐกจิโลกลดลงสูร่ะดบั GDP รอ้ยละ 3.7 ซึง่เกดิจ�กก�รเผชิญหน�้
ท�งก�รค้�ระหว่�งสหรัฐอเมริก�และจีน เนื่องจ�กประเทศท่ีมีขน�ด
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เศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 1 และ 2 ของโลก 
(ต�มลำ�ดับ) และแรงกดดันท�งเศรษฐกิจท่ี
เกิดขึ้นในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อย่�ง 
“บร�ซิลและตุรก”ี แตอ่ย�่งไรกต็�ม ภ�พรวม
แนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศกำ�ลังพัฒน�
ในภูมภิ�คเอเชียตะวนัออกและแปซิฟกิยงัคง
เป็นบวก (ไม่รวมประเทศจีน) ค�ดว่�จะ
เตบิโตคงท่ีท่ีร้อยละ 5.3 ในช่วงปีพ.ศ. 2561-
2563 เนือ่งจ�กก�รทีเ่ศรษฐกจิจนีอยูร่ะหว�่ง
ก�รปรับสมดุลท�งเศรษฐกิจ โดยในปีพ.ศ.
2561 จีนมีก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจในระดับ
ป�นกล�งอยู่ที่ ร้อยละ 6.5 ในขณะที่  

ประเทศไทยในปีพ.ศ.2561 นี้จะเติบโตอย่�ง
เข้มแข็ง (GDP = 4.5) แต่ในปีพ.ศ. 2562 – 2563 (GDP = 3.9) มีก�ร
ชะลอตัวลง เนื่องจ�ก ก�รเพิ่มอัตร�ก�รกีด กันท�งก�รค้� คว�มผันผวน
ของตล�ดก�รเงนิทีเ่พิม่ขึน้ และก�รตอบสนองตอ่คว�มเปร�ะบ�งเรือ่งก�ร
เงินก�รคลังในประเทศ 
 ปัจจุบันไม ่อ�จปฏิเสธได ้ว ่�ประเทศไทยกำ�ลังประสบปัญห�
สถ�นก�รณ์ร�ค�ย�งพ�ร�และป�ล์มนำ้�มันเฉลี่ยช่วง 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) 
พ.ศ.2561 ตำ่�สุด ในรอบกว่� 10 ปี สืบเนื่องจ�ก สถ�นก�รณ์สงคร�มก�ร
ค้�ระหว่�งสหรฐัและจนี จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิโลกและร�ค�สนิค้�
เกษตรอย่�งมีนัยสำ�คัญ โดยสินค้�เกษตรของไทยที่สำ�คัญ คือ ย�งพ�ร� 
และป�ล์มนำ้�มัน เนื่องจ�กมีก�รส่งออกจำ�นวนม�กและประเทศนำ�เข้�
สำ�คัญมีปัญห� คือ จีนและสหภ�พยุโรป  
 แต่อย่�งไรก็ต�ม ประเทศไทยได้แสดงเจตน�รมณ์ในก�รขย�ยคว�ม
รว่มมอืท�งเศรษฐกิจระหว�่งประเทศเพือ่ใหเ้กดิคว�มเชือ่มโยงในภมูภิ�ค 
ภ�ยใต้นโยบ�ยเศรษฐกิจสำ�คัญ ได้แก่ ประเทศไทย 4.0 ก�รลงทุนใน 10 
อุตส�หกรรมเป้�หม�ย และก�รพัฒน�ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภ�ค 
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ดังนี้ (1) ก�รสนับสนุน
ระบบก�รค้�พหุภ�คีที่ยึดกฎเกณฑ์ภ�ยใต้องค์ก�รก�รค้�โลก (World 
Trade Organization: WTO) (2) ก�รดำ�เนินก�รไปสู่ก�รจัดตั้งเขตก�ร
ค้�เสรีเอเชีย-แปซิฟิก (Free Trade Area of the Asia-Pacific : FTAAP) 
(3) ก�รพัฒน�ทักษะและก�รศึกษ�เพื่อรองรับก�รเข้�สู่ยุคดิจิทัล (4) ก�ร
สร�้งศักยภ�พและบุคล�กรด�้นคว�มมัน่คงปลอดภยัท�งไซเบอร ์(Cyber 
Security) (6) ก�รสง่เสรมิคว�มมัน่คงท�งอ�ห�ร เกษตรกรรม และประมง
ที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัย รวมท้ัง ไทยจะให้ก�ร 
ส่งเสริม “เศรษฐกิจใหม่” โดยจะนำ�ตัวอย่�งโมเดลเศรษฐกิจ BCG 
(Bio-Economy : B คือ ก�รส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภ�พ ; Circular  
Economy : C คือ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ Green Economy : G คือ 
เศรษฐกิจสีเขียว) เช่นเดียวกัน ไทยจะมุ่งผลักดันก�รเชื่อมโยงในทุกกรอบ
คว�มร่วมมือ เช่น ACMECS, ASEAN และ APEC และเสนอให้มีก�รเชื่อม
โยงระหว�่งกรอบคว�มรว่มมอืต่�ง ๆ  เช่น คว�มตกลงหุ้นสว่นท�งเศรษฐกจิ
ภ�คพื้นแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Agreement for 
Trans-Pacific Partnership : CPTPP) คว�มตกลงหุ้นส่วนท�งเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภ�ค (Regional Comprehensive Economic Partnership : 
RCEP) และ คว�มริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นท�ง (Belt and Road Initiative 
: BRI)  เพื่อให้ประเทศขับเคลื่อนไปในทิศท�งเดียวกัน 
มิติข้อมูลข่าวสาร และด้านอื่นๆ
 (1) ไทยเป็นประเทศที่มีคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันด้�นทรัพย์สิน
ท�งปัญญ�อยู่ในอันดับที่ 38 จ�กทั้งหมด 140 ประเทศทั่วโลก โดย
ประเทศไทยอยูล่ำ�ดบัที ่3 เม่ือเปรียบเทยีบในกลุม่อ�เซยีน รองจ�กสงิคโปร ์
และม�เลเซีย ข้อมูลจ�กสถ�บัน World Economic Forum หรือ WEF 

สะท้อนให้เห็นถึงพัฒน�ก�รของไทยได้ก้�วสู่ยุคก�รปฏิวัติอุตส�หกรรม 
4.0 อย่�งเป็นรูปธรรม
 (2)  ไทยเป็นประเทศที่มีคว�มสะดวกในก�รประกอบธุรกิจอยู่ 
ในอันดับที่ 27 ของโลก ข้อมูลจ�ก ธน�ค�รโลกเผยแพร่ร�ยง�น 
ผลก�รจัดอันดับคว�มย�ก-ง่�ยในก�รประกอบธุรกิจ (Doing Business 
2019) และเป็นอันดับที่ 3 ของอ�เซียน รองจ�กสิงคโปร์ (อันดับ 2) และ
ม�เลเซีย (อันดับ 15) ซึ่งเป็นผลจ�กก�รอำ�นวยคว�มสะดวกในก�ร
ประกอบธุรกจิทีส่ำ�คญั คอื ด�้นก�รเริม่ต้นธุรกจิ ก�รขอใชไ้ฟฟ้� ก�รชำ�ระ
ภ�ษ ีและก�รค�้ระหว่�งประเทศ ทัง้นี ้5 อันดบัแรกของโลกคือ นิวซีแลนด ์
สิงคโปร์ เดนม�ร์ก ฮ่องกง และเก�หลีใต้ เรียงต�มลำ�ดับ ขณะท่ีสหรัฐฯ  
อยู่อันดับท่ี 8 
 (3) เศรษฐกิจอ�เซียนเติบโตอย่�งม�กในช่วงเวล�ที่ผ่�นม�ส่งผล 
ใหร้ฐับ�ลจงึตอ้งเรง่ว�งระบบโครงสร�้งพืน้ฐ�นเช่ือมตอ่ช�ตเิพือ่นบ�้น เพือ่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะย�วและไปสู่ศูนย์กล�งอ�เซียน หลังจ�กนี้จะ
เริ่มมีก�รทยอยเปิดประมูลและก่อสร้�งไปพร้อมกันสองเส้นท�งในปีพ.ศ.
2562 กอ่นเปดิใหบ้รกิ�รส�ยแรกของประเทศในปพี.ศ.2565-2566 ดงันัน้ 
ในอน�คตคนไทยจะส�ม�รถนั่งรถไฟไฮสปีดไปเท่ียวสิงคโปร์หรือเมือง
หลวงปกักิง่ของจนีไดเ้ลยจ�กสถ�นกีล�งบ�งซือ่ ขณะนี ้กระทรวงคมน�คม
มีแผนลงทุนโครงก�รรถไฟคว�มเร็วสูง
เชื่อมอ�เซียนรวม 4 เส้นท�งมูลค่�
ม�กกว่� 1 ล้�นล้�นบ�ท รวมระยะท�ง 
2,800 กิโลเมตร ประกอบด้วย 
  3.1 รถไฟคว�มเร็วสูงเช่ือม
สปป.ล�ว-จีนตอนใต้ เส้นท�งกรุงเทพ-
นครร�ชสีม�-หนองค�ย ระยะท�งร�ว 600 กิโลเมตร
  3.2 รถไฟคว�มเร็วสูงเชื่อมอีอีซีและกัมพูช� เส้นท�งกรุงเทพ-
สน�มบินอู่ตะเภ� และเฟส 2 ช่วงอู่ตะเภ�-ระยอง ระยะท�งรวม 400 
กิโลเมตร
  3.3 รถไฟคว�มเร็วสูงเชื่อมม�เลเซีย เส้นท�งกรุงเทพ-หัวหิน-
สุร�ษฎร์ธ�นี และเฟส 2 ช่วง สุร�ษฎร์ธ�นี-ป�ดังเบซ�ร์ ระยะท�งรวม 
1,100 กิโลเมตร 
  3.4 เส้นท�งรถไฟคว�มเร็วสูงกรุงเทพ-เชียงใหม่ ระยะท�งร�ว 
700 กิโลเมตร
 (4) ประเทศไทยเตรียมพร้อมกับก�รใช้เทคโนโลยีสื่อส�รไร้ส�ยใหม่
ล่�สุดคือ 5G ต�มเป้�หม�ยของรัฐบ�ลภ�ยปีพ.ศ.2563 โดยประเทศไทย
มหีนว่ยง�นรบัผดิชอบลกั คอื กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม และ
หน่วยง�นในก�รกำ�กับดูแลจัดสรรคลื่นคว�มถี่ได้มอบหม�ยให้คณะ
กรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม
แห่งช�ติ (กสทช.) เทคโนโลยีนี้จะสร้�งประโยชน์อย่�งม�กต่อเศรษฐกิจ
ไทย เนื่องจ�กคุณสมบัติหลัก 3 ประก�ร คือ eMBB mMTC และ uRLLC 
เพือ่ตอบสนองคว�มต้องก�รของก�รสือ่ส�รในโลกอน�คตท่ีเนน้ก�รรับ-สง่
ข้อมูลผ่�นอินเทอร์เน็ตด้วยคว�มเร็วสูงได้อย่�งทันที คว�มผิดพล�ดต่ำ� 
และระหว่�งอุปกรณ์เซนเซอร์ซ่ึงส�ม�รถประมวลผลแบบอัตโนมัติโดยไม่
จำ�เป็นต้องใช้คนในก�รควบคุม เพร�ะฉะนั้น ห�กประเทศไทยส�ม�รถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ได้ก็จะสร้�ง
ประโยชนเ์ชงิเศรษฐกจิในอุตส�หกรรม
ต่�งๆ ได้อย่�งม�ก 
 (5) เวียดน�มและไทยบรรลคุว�ม
ตกลงเวียดน�มจะส่งแรงง�นก่อสร้�ง
และประมงม�ไทยโดยเ วียดน�ม
อนุญ�ตให้เอกชนท่ีมีใบอนุญ�ตส่ง
ออกแรงง�นเข้�ร่วมโครงก�รดังกล่�ว 
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และเรียกเก็บเงินได้ต�มเกณฑ์ค่�จ้�งแรงง�น 1 เดือนต่อสัญญ�จ้�งระยะ
เวล� 1 ปี ด้�นแรงง�นต้องจ่�ยค่�จัดทำ�หนังสือเดินท�ง ก�รตรวจสุขภ�พ 
ค่�ธรรมเนียมก�รตรวจลงตร�หนังสือเดินท�ง และก�รฝึกอบรมที่จำ�เป็น
แก่กองทุนสนับสนุนก�รจ้�งง�นต่�งประเทศ (Overseas Employment 
Support Fund) ส่วนน�ยจ้�งไทยรบัผดิชอบค่�ใช้จ่�ยในก�รเดนิท�ง และ
จ�กข้อมูลก�รประชุมคณะกรรมก�รกำ�หนดค่�จ้�งแรงง�นของเวียดน�ม 
(Vietnam’s National Wage Council) เห็นชอบก�รปรับขึ้น แต่อย่�งไร
ก็ต�ม ต้นทุนค่�จ้�งแรงง�นของเวียดน�มยังอยู่ในระดับตำ่�กว่�หล�ย
ประเทศในเอเชีย รวมถึง จีน ไทย อินโดนีเซีย และกัมพูช� ที่เป็นฐ�นก�ร
ผลิตสำ�คัญของอุตส�หกรรมท่ีเน้นใช้แรงง�น จึงทำ�ให้
เวยีดน�มยงัมคีว�มได้เปรยีบโดยเปรยีบเทยีบในด้�นต้นทนุ
แรงง�น นับเป็นปัจจัยดึงดูดก�รลงทุนที่สำ�คัญ ซึ่งอัตร�ค่�
จ้�งแรงง�นเวยีดน�มขัน้ตำ�่ร�ยเดือนประจำ�ปี พ.ศ.2562 นัน้ 
อยู่ที่ร้อยละ 5.3 หรือเฉลี่ยร�ว 1.75 แสนด่อง/เดือน ทำ�ให้
ค่�จ้�งแรงง�นอัตร�ใหม่อยู่ในช่วง 2.92-4.18 ล้�นด่อง/
เดือน หรือร�ว 125-180 ดอลล�ร์สหรัฐ/เดือน 
 (6) ทุนจีน-ญ่ีปุ่น ย้�ยฐ�นก�รผลิตม�ไทย จ�กก�ร
ร�ยง�นของ นิกเกอิ เอเซียน รีวิว ในโครงก�รเมืองอัจฉริยะ 
(Smart City) ในนิคมอุตส�หกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี 
จะเป็นโครงก�รแรกของคว�มร่วมมือ “โครงก�รลงทุนพัฒน�
ระบบโครงสร�้งพืน้ฐ�นในประเทศที ่3” รว่มกันระหว�่งจนี
และญีปุ่น่ทีม่ทีัง้หมด 50 โครงก�ร ซ่ึงเกดิข้ึนระหว�่งท่ีน�ยก
รัฐมนตรี ชินโสะ อ�เบะ แห่งญี่ปุ่น เยือนจีน เพ่ือห�รือกับ
น�ยกรัฐมนตรีจีน หล่ี เคอ เฉียง พร้อมประธ�น�ธิบดี สี จ้ินผิง 

 ทั้งนี้ ประเทศไทยมีแผนสร้�งรถไฟคว�มเร็วสูง 4 เส้นท�ง ได้แก่ (1) 
รถไฟคว�มเร็วสูงไทย-ญี่ปุ่น (กรุงเทพฯ – เชียงใหม่) (2) รถไฟคว�มเร็วสูง
ไทย-จีน (กรุงเทพ-หนองค�ย) (3) รถไฟคว�มเร็วสูงเชื่อม 3 สน�มบิน 
(ดอนเมอืง-สวุรรณภมู-ิอูต่ะเภ�) และ (4) รถไฟคว�มเรว็สงูกรงุเทพ-หวัหนิ 
ขณะนี้ ประเทศไทยหวังเป็นอย่�งยิ่งว่� ญี่ปุ่นจะร่วมก�รลงทุนในคร้ังนี้ 
เพื่อเป็นก�รยกระดับคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ และคว�มร่วมมือใน
ก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีรถไฟคว�มเร็วสูงให้กับประเทศไทยอีกท�งหนึ่ง
 (7)  สหรัฐฯ ประก�ศคว�มเป็นหุ้นส่วนในก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้น
ฐ�นด้�นดิจิทัลกับอ�เซียน

รองประธ�น�ธิบดไีมเคลิ เพนสข์องสหรฐัฯ ประก�ศคว�ม
ร่วมมือกับอ�เซียนในกรอบ U.S.-ASEAN Smart Cities 
Partnership โดยรัฐบ�ลสหรัฐฯ จะสนับสนุนคว�มร่วม
มือระหว่�งเมืองต่�งๆ ที่มีเป้�หม�ยเดียวกัน โดยเน้นก�ร
พัฒน�ด้�นเศรษฐกิจดิจิทัล แนวคิดรัฐบ�ลดิจิทัล และ
สังคมดิจิทัล เน้นโครงสร้�งพื้นฐ�นในเมืองและในพื้นที่
ชนบท ตลอดจนใหค้ว�มสำ�คญักบัคว�มรว่มมอืด�้นคว�ม
มัน่คงท�งไซเบอรด์ว้ย นอกจ�กนี ้สหรฐัฯ สนใจก�รลงทนุ
โครงก�รระเบียงเศรษฐกิจภ�คใต้ (Southern Economic 
Corridor : SEC) และนโยบ�ยโครงก�รลงทุนโครงข่�ย
คมน�คมเชื่อม 2 ฝั่งมห�สมุทรชุมพร-ระนอง โดย น�ย 
เจค็อป ซูลท์ซ (Jacob Schuitz) เลข�นุก�รเอกและเจ้�
หน้�ที่แผนกเศรษฐกิจ สถ�นเอกอัครร�ชทูตสหรัฐอเมริก�
ประจำ�ประเทศไทย ได้ลงพื้นที่จังหวัดระนองเพื่อนำ�เสนอ
ข้อมูลต่อรัฐบ�ลและนักลงทุนในสหรัฐฯ ต่อไป

สถานการณ์การก่อการร้ายระดับโลก
 - กลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลาม (Islamic State: IS) กลับเข้�
ม�สูร้บในภ�คตะวนัออกของซเีรยีอกีครัง้และส�ม�รถยดึพืน้ทีค่นื
จ�กกองกำ�ลังประช�ธิปไตยซีเรียที่สหรัฐฯ สนับสนุนจนถึง
ช�ยแดนซเีรีย-อิรักได้ท้ังหมด สำ�หรบัคว�มเคลือ่นไหวก�รกอ่ก�ร
ร้�ยล่�สุดมีดังนี้
 - เมื่อวันท่ี 18 ม.ค.62 กองทัพอัฟก�นิสถ�นได้จับกุมผู้นำ�
คนสำ�คัญของกลุ่ม IS ที่แฝงตัวหลบซ่อนในเมือง Mainama  
จ. Faryab ของอัฟก�นิสถ�น 
 - เม่ือวนัท่ี 16 ม.ค.62 กลุม่ IS ไดก้อ่เหตุโจมตดีว้ยระเบดิฆ�่
ตัวต�ยในเมือง Manbij ท�งตอนเหนือของซีเรีย เมื่อวันเดียวกัน 
เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 19 คน ในจำ�นวนนี้เป็นช�วอเมริกัน 4 คน 
(ทห�ร 2 คน และพลเรือนที่เป็นลูกจ้�งของกองทัพ 2 คน)
 - เมื่อวันที่ 2 ม.ค.62 ตำ�รวจตุรกีได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยที่
อ�จเป็นสม�ชิกกลุ่ม IS รวม 12 คน จ�กในเมือง Bursa ท�งตะวัน
ตกเฉียงเหนือของประเทศ โดยก่อนหน้�นี้ผู้ถูกควบคุมตัวเป็นช�ว
ฝรั่งเศสเชื้อส�ยแอลจีเรียที่พำ�นักในซีเรียและเคยก่อเหตุในน�ม
ของกลุ่ม IS 

 จะเห็นได้ว่�กลุ่ม IS ยังคงเป็นภัยคุกค�ม
สำ�คัญ เนือ่งจ�กกลุม่ IS กำ�ลงักลบัเข�้ม�ยดึฐ�น
ที่มั่นในก�รปฏิบัติก�ร ในอิรักและซีเรียอีกครั้ง 
และมีก�รเผยแผ่อุดมก�รณ์ผ่�นอินเตอร์เน็ต 
โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ในก�รโฆษณ�ชวนเช่ือ 
ทำ�ให้ส�ม�รถห�สม�ชิกและสร้�งแรงจูงใจใน
ก�รก่อก�รร้�ยให้กับผู้ก่อก�รร้�ยได้ทั่วโลก อีก
ทัง้ยงัสนบัสนนุกลุม่ก่อก�รร�้ยอืน่ท่ีมอีดุมก�รณ์
สร้�งรัฐอิสล�มเหมือนกันอีกด้วย

สถานการณ์การก่อการร้ายในอาเซียน
 - เมื่อ 24 ธ.ค.61 สม�ชิกกลุ่ม IS  
ในฟิลิปปินส์ได้พย�ย�มก่อเหตุต่อเป้�หม�ย 
ในพื้นที่ใจกล�งเก�ะมินด�เน�ระหว่�งช่วงวัน
หยุดคริสม�สต์ โดยมีคว�มเกี่ยวข้องกับกลุ่ม 
Dawlah Islamiyah และกลุม่ IS ทีม่ฐี�นปฏบัิติ
ก�รในจงัหวดั Lanao del Sur และกลุม่ Ansa’r 
Kilafah Philippin es (AKP) ที่เคลื่อนไหวในจังหวัด Sarangani และเมือง  
General Santos ของฟิลิปปินส์ ทั้งสองกลุ่มนี้ใช้ธงสัญลักษณ์สีดำ�ของกลุ่ม IS
 - เมื่อ 5 ม.ค.62 กองทัพฟิลิปปินส์ที่เปิดเผยว่� นักรบช�วสิงคโปร์ชื่อ  
น�ย Abu Hud Zain ได้ถูกสังห�รพร้อมนักรบช�วอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์อีก  
2 ร�ย โดยกองกำ�ลังคว�มมั่นคงของท�งก�รระหว่�งก�รปะทะกับกลุ่มก่อก�รร้�ย
บนเก�ะมินด�เน� ท�งตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อ 2 สัปด�ห์ก่อน ทั้งนี้ กรณีดังกล่�ว 
บ่งชี้ให้เห็นถึงก�รเพิ่มขึ้นของจำ�นวนนักรบช�วต่�งช�ติ รวมทั้งช�วอินโดนีเซีย และ
ม�เลเซียที่เข้�ร่วมกับกลุ่มก่อก�รร้�ยในฟิลิปปินส์ที่มีจำ�นวนเพิ่มม�กขึ้น
 จ�กสถ�นก�รณ์ที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่�กลุ่ม IS มีแนวโน้มขย�ยเครือข่�ยเข้�ม�
ในภมูภิ�คเอเชยีตะวันออกเฉยีงใตม้�กขึน้ เพือ่ใชเ้ปน็แหลง่พกัพงิ ซอ่งสมุ และ/หรอื
แหล่งจัดห�/เส้นท�งขนส่งอ�วุธ รวมทั้งเผยแพร่อุดมก�รณ์และแนวคิด โดยเฉพ�ะ
ในประเทศม�เลเซีย อนิโดนเีซยี และฟลิปิปนิส ์และจ�กก�รกลบัม�ยดึฐ�นทีม่ั่นของ
กลุม่ IS ในอรัิกและซเีรีย สง่ผลใหนั้กรบต�่งช�ตใินอ�เซยีนมแีนวโน้มเดนิท�งไปรว่ม
กับกลุ่ม IS ที่ตะวันออกกล�งม�กขึ้นโดยเฉพ�ะจ�กประเทศม�เลเซีย อินโดนีเซีย 
และฟลิปิปนิส ์เหน็ไดจ้�กขอ้มลูของหนว่ยต่อต�้นก่อก�รร�้ย Detachment 88 ของ
อินโดนีเซียที่ได้ปรับเพิ่มบัญชีร�ยชื่อผู้ก่อก�รร้�ยประจำ�ปี 2561 เป็น 386 ร�ย ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจ�กปี 2560 ที่มี 176 ร�ย ทำ�ให้แนวโน้มก�รก่อเหตุของกลุ่มก่อก�รร้�ยใน
ประเทศอ�เซยีนมมี�กขึน้ โดยเฉพ�ะในประเทศม�เลเซยี อนิโดนีเซยี และฟลิปิปนิส์

เรียบเรียงโดย
นางสาว ชญานิศา  รัตสุทธิกุล

23ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)



 - ดร. มห�ธีร์ โมฮัมหมัด น�ยกรัฐมนตรีจะยังไม่ลงน�มในอนุสัญญ�ว่�ด้วยก�รขจัดก�รเลือกปฏิบัติท�งเชื้อช�ติ 
ในทุกรูปแบบ (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination-ICERD) 
เนื่องจ�กประเด็นดังกล่�วอ่อนไหวสำ�หรับช�วม�เลเซีย โดยเฉพ�ะช�วม�เลเวีย เชื้อส�ยม�เลย์ที่สนับสนุนนโยบ�ย 
ภูมิบุตร ประกอบกับสม�ชิกรัฐบ�ลบ�งส่วนไม่เห็นด้วยกับแนวท�งนี้ 
 - พรรคอัมโน พรรคฝ่�ยค้�นกำ�ลังเผชิญปัญห�ภ�ยในพรรคเข้�ขั้นวิกฤต และต้องห�ท�งออกที่สม�ชิก  ส่วนใหญ่
ยอมรับได้ ปัญห�ดังกล่�วส่งผลให้สม�ชิกสำ�คัญในพรรคอัมโนทยอยล�ออกจ�กพรรคพร้อมกัน (ส.ส. 2 คน ส.ว. 2 คน 
และสม�ชกิสมชัช�พรรคอกี 9 คน) และอ�จไปเข�้รว่มกบัฝ�่ยรฐับ�ล ขณะทีด่�โตะ๊ ซร ีดร.อ�หมดั ซ�ฮดิ ฮ�มดี ีประธ�น
พรรคอัมโน ยืนยันไม่ล�ออกจ�กตำ�แหน่งประธ�นพรรค แม้จะถูก ส.ส.ในพรรคกดดันอย่�งหนัก แสดงให้เห็นถึงปัญห�
คว�มขัดแย้งที่เกิดขึ้นภ�ยในพรรคอัมโนที่เป็นพรรคเก่�แก่ของช�วม�เลเซีย เชื้อส�ยม�เลย์ 
 - น�งนรูลู อซิซะห ์อนัว�ร ์อ�ย ุ38 ป ีส.ส.เขตเปอรม์�ตงัเป�ห ์รฐัปนีงั พรรคเกอ�ดลัิน ซึง่เปน็พรรคแกนนำ�รฐับ�ล 
บุตรส�วของน�ยอันว�ร์ อิบร�ฮิม ประธ�นพรรคเกอ�ดิลัน แถลงล�ออกจ�กตำ�แหน่งรองประธ�นพรรคเกอ�ดิลัน  
รวมถึงตำ�แหน่งประธ�นพรรคเกอ�ดิลันในรัฐปีนังเม่ือ 17 ธ.ค.61 แต่จะยังคงดำ�รงตำ�แหน่ง ส.ส. และสม�ชิกพรรค 
เกอ�ดิลันต่อไป ทั้งนี้ มีคว�มเป็นไปได้ที่ก�รล�ออกของน�งนูรูลจะเป็นก�รปูท�งให้ด�โต๊ะ ซรี อันว�ร์ขึ้นดำ�รงตำ�แหน่ง
น�ยกรัฐมนตรีต่อจ�ก ดร. มห�ธีร์ โมฮัมหมัด เพื่อป้องกันข้อครห�ว่�เป็นครอบครัวก�รเมือง
 

คว�มเคลื่อนไหวของก�รเมืองของม�เลเซีย

สถ�นก�รณ์ค�บสมุทรเก�หลี
 คว�มตึงเครียดของสถ�นก�รณ์บนค�บสมุทรหลีในปี 2561 นับว่�คลี่คล�ยลงอย่�งม�ก จะเห็นได้
จ�กสัญญ�ณบวกที่เกิดขึ้น โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งสิ่งท่ีนับเป็นปร�กฏก�รณ์พลิกประวัติศ�สตร์คือก�ร
ประชุมสุดยอดผู้นำ�ค�บสมุทรเก�หลี 2 ครั้งสำ�คัญที่ผ่�นม� ได้แก่ การประชุมสุดยอดผู้น�าเกาหลีเหนือ 
- เกาหลีใต้ เมื่อ 27 เม.ย.61 ณ หมู่บ้�นปันมุนจอม เขตปลอดทห�รระหว่�งสองเก�หลี (Korean  
Demilitarized Zone: DMZ) ซึ่งผู้นำ�เก�หลีเหนือและเก�หลีใต้ได้ลงน�มใน “ปฏิญญ�ปันมุนจอม เพื่อ
สนัตภิ�พ คว�มรุ่งเรอืง และก�รรวมช�ตบินค�บสมทุรเก�หล”ี (Panmunjeom Declaration for Peace, 
Prosperity and Unification on the Korean Peninsula) ที่มีใจคว�มสำ�คัญ ได้แก่ (1) ก�รยืนยันที่
จะปลดอ�วุธนิวเคลียร์ ยุติก�รยั่วยุ และก�รไม่ใช้กำ�ลังต่อกัน โดยจะปฏิบัติต�มข้อตกลงอย่�งเคร่งครัด 
(2) ก�รเปลี่ยนเขตปลอดทห�รให้เป็นเขตสันติภ�พ (3) ก�รจัดห�รือระหว่�งกองทัพอย่�งสมำ่�เสมอ และลดอ�วุธเมื่อคว�มตึงเครียดท�งทห�รสิ้นสุด
ลง (4) ก�รจดัตัง้สำ�นกัง�นเพือ่คว�มร่วมมอืในเขตนคิมอตุส�หกรรมแกซองในฝ่ังเก�หลีเหนอื เพือ่อำ�นวยคว�มสะดวกในด้�นต่�งๆ ระหว่�งเจ้�หน้�ที่
ทั้งสองฝ่�ย และ (5) ก�รส่งเสริมคว�มร่วมมือ โดยจะจัดก�รห�รือระหว่�งสภ�ก�ช�ดในประเด็นมนุษยธรรม และรื้อฟื้นก�รจัดง�นรวมญ�ติต่อไป 
และการประชุมสุดยอดผู้น�าสหรัฐฯ – เก�หลีเหนือ เมื่อ 12 มิ.ย. 61 ณ โรงแรมค�เปลล�บนเก�ะเซนโตซ� ประเทศสิงคโปร์ โดยผลก�รประชุมฯ  
มีใจคว�มสำ�คัญ ได้แก่ (1) ก�รสถ�ปน�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งสหรัฐฯ กับเก�หลีเหนือขึ้นใหม่ บนพื้นฐ�นของคว�มต้องก�รของประช�ชนของทั้งสอง
ประเทศ (2) คว�มพย�ย�มร่วมกันสร้�งสันติภ�พที่มั่นคงและถ�วรให้แก่ค�บสมุทรเก�หลี (3) เก�หลีเหนือให้คำ�มั่นว่�จะเดินหน้�กระบวนก�ร
ปลดอ�วุธนิวเคลียร์ โดยสมบูรณ์บนค�บสมุทรเก�หลี ต�มที่ได้ลงน�มไว้ในปฏิญญ�ปันมุนจอม และ (4) สหรัฐฯ กับเก�หลีเหนือจะร่วมมือในก�ร 
กู้คืนซ�กศพของผู้ต้องขัง เชลยศึก รวมทั้งก�รส่งกลับกลุ่มที่ได้รับก�รระบุตัวตนแล้วทันที

 นอกจ�กสญัญ�ณบวกทีเ่หน็ไดจ้�กข้�งตน้แล้ว ยงัมสัีญญ�ณบวกทีเ่กดิขึน้ม�กม�ยในหว้งเวล�ทีผ่�่นม� 
(ต.ค. – ธ.ค.) อ�ท ิ(1) การยดึมัน่เปา้หมายทีจ่ะผลกัดนัให้มกีารลงนามสนธสิญัญาสนัตภิาพเพือ่ยตุสิงคราม
เกาหลีอย่างเป็นทางการภายในสิ้นปี 2561 ของรัฐบ�ลสองเก�หลี  (2) สองเกาหลียุติพฤติกรรมมุ่งร้าย
ต่อกันตามแนวพรมแดนทั้งท�งบก ท�งทะเล และท�งอ�ก�ศ ไม่ว่�จะเป็นก�รซ้อมยิงปืนใหญ่ด้วยกระสุน
จริง และก�รเคลื่อนกำ�ลังพลระดับกองพลน้อยหรือใหญ่กว่�ภ�ยในระยะ 5 กม. จ�กเส้นแบ่งเขตแดนท�ง
ทห�รระหว่�งสองเก�หลี และกำ�หนดเขตห้�มบินด้วยอ�ก�ศย�นไร้คนบังคับ (โดรน) และ ฮ.ภ�ยในระยะ 
40 กม.จ�กเส้นแบ่งเขตแดน นอกจ�กนี้ เก�หลีเหนือได้ถอนกำ�ลังปืนใหญ่ออกจ�กแนวช�ยฝั่งทะเล ตต. 
(ทะเลเหลือง) เพื่อเสริมสร้�งคว�มไว้ว�งใจต่อกัน (3) เกาหลีเหนือเตรียมจัดตั้งหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบ

การเปิดประเทศ (DPRK Opening Supervisory Bureau) โดยเก�หลีเหนือจะส่งเจ้�หน้�ที่เข้�รับก�รอบรมที่เมืองต้�เหลียนของจีนภ�ยในสิ้นปี 
2561 เพือ่เรียนรู้เกีย่วกบัก�รปฏริปูและก�รเปดิประเทศของจนี และจะส่งเจ�้หน�้ทีเ่ข�้รบัก�รอบรมเพิม่ข้ึนอกีในปี 2562 (4) เกาหลเีหนอื เกาหลใีต ้
และ หน่วยบัญชาการร่วมกองกำาลังสหประชาชาติ (United Nations Command-UNC) จัดเจรจาระดับคณะทำางานเพื่อปลดอาวุธในพื้นที่ความ
ม่ันคงร่วมสองเกาหลี โดยเป็นก�รเจรจ�ระดับคณะทำ�ง�นท่ี Freedom House ซึง่ตัง้อยูท่�งตอนใตข้องหมูบ่�้นปนัมนุจอม เก่ียวกบัประเดน็ก�รปลดอ�วธุ

เรียบเรียงโดย
นางสาวนิตยา  งานไว
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



ในพืน้ทีค่ว�มมัน่คงรว่ม (Joint Security Area-JSA) ทีอ่ยูใ่นเขตปลอดทห�ร โดยจะเริม่ปรบัอปุกรณท์ีใ่ชใ้นก�รล�ดตระเวนใน JSA  (5) เกาหลเีหนอื
เริ่มทำาลายป้อมทหาร 10 แห่งในเขตปลอดทหาร ที่แบ่งแยกสองเก�หลี ทั้งนี้ แผนก�รดังกล่�วเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงท�งทห�ร ซึ่งทั้งสองฝ่�ย
จะรื้อถอนป้อมทห�รที่ตั้งอยู่ภ�ยในรัศมี 1 กม. จ�กช�ยแดนรวม 22 แห่ง เพื่อลดคว�มตึงเครียดท�งก�รทห�ร สร้�งคว�มเชื่อมั่น และป้องกันก�ร
ปะทะกนัโดยอบุตัเิหต ุกอ่นทีท่ัง้สองฝ�่ยจะตกลงรกัษ�ปอ้มทห�รไวเ้พยีงฝ่�ยละ 1 แหง่ เพือ่เปน็อนสุรณท์�งประวตัศิ�สตร์และเปน็สญัลกัษณส์ำ�หรบั
ก�รรณรงค์ให้ส�ธ�รณชนตระหนักในเรื่องคว�มสำ�คัญของสันติภ�พ ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่�ยว�งแผนรื้อถอนป้อมทห�รทั้งหมดภ�ยในปล�ย พ.ย.61 และ
จะมีก�รตรวจสอบคว�มเรียบร้อยใน ธ.ค.61  (6) เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้จะเชื่อมถนนในเขตปลอดทหาร (Demilitarized Zone - DMZ) 
และปรบัปรงุเครอืขา่ยส่ือสารระหวา่งกนั ต�มข้อตกลงระหว�่งกองทพัของทัง้สองฝ่�ยทีจ่ะลดคว�มตงึเครยีดต�มแนวพรมแดน โดยนบัเปน็ครัง้แรก
ตั้งแต่ปี 2496 ที่มีก�รเชื่อมถนนในเขตปลอดทห�รเข้�ด้วยกัน ต่อจ�กนั้น ระหว่�ง เม.ย. - ต.ค.62 ทั้งสองประเทศจะร่วมกันขุดห�ศพทห�รที่เสีย
ชีวิตในสงคร�มเก�หลี นอกจ�กนี้คณะทำ�ง�นของทั้งสองฝ่�ยจะห�รือร่วมกันในประเด็นก�รปรับปรุงเครือข่�ยก�รสื่อส�รระหว่�งกัน โดยจะเปลี่ยน
ส�ยสื่อส�รจ�กส�ยทองแดงเป็นส�ยไฟเบอร์ออฟติกเพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รสื่อส�ร  (7) สองเกาหลีจะร่วมกันสำารวจพื้นที่เพื่อเชื่อมเส้นทาง
รถไฟระหวา่งกนั โดยจะมกี�รสำ�รวจเสน้ท�งรถไฟต�มแนวช�ยฝัง่ตะวนัออกและตะวนัตกของค�บสมทุรเก�หลใีชเ้วล�ประม�ณ 18 วนั ซึง่เก�หลใีต้
ส่งหัวจักรรถไฟพ่วงตู้โดยส�ร 6 ตู้พร้อมเจ้�หน้�ที่เข้�ไปสำ�รวจสภ�พเส้นท�งในฝ่ังเก�หลีเหนือเพื่อนำ�ข้อมูลม�ว�งแผนปรับปรุงเส้นท�งส�ยตะวัน
ตกระหว่�งเคซอง-ชินึยจูในเก�หลีเหนือรวม 6 วัน จ�กนั้นจะสำ�รวจเส้นท�งส�ยตะวันออกระหว่�งภูเข�คึมกัง-วอนซ�น-ฮ�ซ�น ท�งตะวันออกเฉียง
เหนือของเก�หลีเหนือ รวมสำ�รวจเส้นท�งรถไฟในเก�หลีเหนือระยะท�งประม�ณ 1,200 กม. (8) เกาหลีใต้จัดสรรงบประมาณเพื่อความร่วมมือ
กับเกาหลีเหนือสูงสุดในรอบ 3 ปี กระทรวงรวมช�ติของเก�หลีใต้ได้จัดสรรงบประม�ณสำ�หรับโครงก�รคว�มร่วมมือกับเก�หลีเหนือในปี 2562 
จำ�นวน 1.1 ล้�นล้�นวอน (890.7 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ) สูงสุดในรอบ 3 ปี และม�กกว่�ปี 2561 ซึ่งได้รับ 959.3 พันล้�นวอน ซึ่งทั้งสองเก�หลีเห็น
พอ้งทีจ่ะสง่เสรมิคว�มรว่มมอืระหว�่งกันเพือ่นำ�ไปสูก่�รปลดอ�วธุนวิเคลยีรข์องเก�หลีเหนอือย�่งสมบรูณ ์ทัง้นี ้เก�หลีใตเ้ริม่จดัสรรงบประม�ณเพือ่
คว�มร่วมมือกับเก�หลีเหนือครั้งแรกเมื่อปี 2534 เพื่อส่งเสริมก�รแลกเปลี่ยนและคว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจกับเก�หลีเหนือ  (9) ทหารสองเกาหลี
ข้ามพรมแดนจับมือกันครั้งแรกนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเกาหลี ในภ�รกิจตรวจสอบก�รทำ�ล�ยและรื้อถอนป้อมและหอสังเกตก�รณ์ท�งทห�รของ
อีกฝ่�ย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงท�งทห�รที่ทั้งสองฝ่�ยจะทำ�ล�ยป้อมเหล่�นี้ ซึ่งกระจ�ยอยู่ต�มช�ยแดนลงฝ่�ยละ 10 แห่ง ต�มที่รัฐบ�ลของทั้ง
สองลงน�ม เพือ่ลดคว�มตงึเครยีดท�งทห�ร เพือ่สร�้งสนัตภิ�พอย�่งถ�วรในค�บสมทุรเก�หลี โดยก�รรือ้ถอนปอ้มและหอสังเกตก�รณน์ัน้เริม่ปฏบิตัิ
ก�รม�ตั้งแต่ช่วงกล�ง ซึ่งก�รเดินท�งข้�มแนวช�ยแดนของทห�รทั้งสองฝ่�ยในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกหลังสงคร�มเก�หลีสิ้นสุดลง 
 จะเห็นได้ว่�ก�รเปลี่ยนแปลงบนค�บสมุทรเก�หลีในระยะหลังนั้น เก�หลีเหนือขึ้นม�เป็นผู้เล่นสำ�คัญในเวทีระหว่�งประเทศ ซึ่งถือเป็นคว�ม
พย�ย�มของผู้นำ�เก�หลีเหนือท่ีจะปรับจุดยืนจ�กท่�ทีก้�วร้�ว ม�เป็นก�รใช้วิธีท�งก�รทูตม�กยิ่งขึ้น แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่�ประเด็นคว�มมั่นคงบน
ค�บสมุทรเก�หลีนั้นยังต้องเผชิญกับคว�มท้�ท�ยอีกม�ก และยังคงเป็นเร่ืองที่ประช�คมโลกต้องจับต�อย่�งใกล้ชิดกันต่อไป ดังจะเห็นได้จ�ก
แถลงก�รณ์ผลก�รประชุมสุดยอดผู้นำ�อ�เซียนครั้งที่ 33 ณ สิงคโปร์ ที่ได้ให้คว�มสำ�คัญในประเด็นค�บสมุทรเก�หลี (ก�รยืนยันถึงคว�มจำ�เป็นก�ร
ยุติโครงก�รนิวเคลียร์ของเก�หลีเหนือด้วยวิธีก�รเจรจ�ต่อรอง) นี้ไว้ด้วย 

 ในหว้งทีผ่�่นม� (ต.ค. – ธ.ค.) ญีปุ่น่ได้พัฒน�ประเทศในด�้นต�่งๆ ไมว่่�จะเป็นด้�นเศรษฐกจิ ด�้นสงัคม 
และด้�นศกัยภ�พท�งก�รทห�ร ซึง่นบัว�่เปน็ทีน่�่จบัต�มองอย�่งยิง่ ดา้นเศรษฐกจิ นายกรฐัมนตรญีีปุ่น่เยอืน
จนีในการประชุมสุดยอดจนี - ญีปุ่น่ ครัง้แรกนบัต้ังแต่ป ี2554 เพือ่กระชบัความสมัพนัธ์ดา้นเศรษฐกจิ เมือ่ 
26 ต.ค.61 น�ยกรัฐมนตรี ชินโซ อ�เบะ ของญี่ปุ่น และประธ�น�ธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน ได้เข้�ร่วมก�รประชุม
ท�งธุรกิจในหัวข้อก�รลงทุนร่วมกันระหว่�งจีนกับญี่ปุ่นในประเทศที่ส�ม และมีก�รลงน�มข้อตกลงร่วมกันใน
ลกัษณะไมผ่กูพัน (Non-binding) หล�ยฉบบั ทัง้ในด�้นก�รเงนิ (อ�ทิ ข้อตกลงแลกเปลีย่นเงินตร�มลูค�่ 30,000 
ล�้นดอลล�รส์หรฐั) ก�รค�้ นวัตกรรม และคว�มมัน่คง โดยจนีและญีปุ่น่มแีผนจะดำ�เนนิโครงก�รรว่มกนัหล�ย
โครงก�รที่เก่ียวกับด้�นพลังง�น สุขภ�พ ก�รเงินและรถยนต์ ซึ่งรวมถึงโครงก�รพัฒน�เมือง (joint city  
development) ในไทยด้วย  นอกจ�กนีญ้ีปุ่น่ไดย้กเลกิสนบัสนนุท�งก�รเงินแกจี่นภ�ยใต้กรอบคว�มช่วยเหลอื
เพือ่ก�รพฒัน�อย�่งเป็นท�งก�ร (ODA) เนือ่งจ�กจนีมอีตัร�ก�รเติบโตท�งเศรษฐกจิอย�่งตอ่เนือ่ง จึงไมจ่ำ�เป็น
ต้องได้รับก�รสนับสนุนท�งก�รเงินจ�กญ่ีปุ่นในกรอบดังกล่�ว แต่จะเปลี่ยนม�ร่วมมือท�งเศรษฐกิจในระดับ
เดียวกันกับจีน ซึ่งจะร่วมมือกันผ่�นกรอบคว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจภ�คเอกชนญี่ปุ่น-จีนในประเทศที่ส�ม 
(Japan – China Private Economic Cooperation in Third Countries) ทั้งนี้ ญี่ปุ่นสนับสนุนเงินเพื่อก�ร
พฒัน�ใหจ้นีม�ตัง้แตป่ ี2522 ทัง้ในรปูแบบเงนิกูด้อกเบีย้ต่ำ� กองทนุเพือ่ก�รพฒัน�และคว�มรว่มมือท�งเทคนคิ 
รวมมูลค่�ม�กกว่� 33,000 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ หลังก�รประชุมผู้นำ�สองฝ่�ยเห็นพ้องที่จะฟื้นฟูคว�มสัมพันธ์
ของสองประเทศสู่ภ�วะปกติ หลังจ�กคว�มสัมพันธ์เสื่อมโทรมลงอย่�งม�กจ�กปัญห�ขัดแย้งในเรื่องก�รอ้�ง

ก�รพัฒน�ศักยภ�พของประเทศญี่ปุ่น

25ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)



สิทธิเหนือหมู่เก�ะเซนก�กุในทะเลจีนตะวันออก โดยจะเพิ่มก�รสื่อส�รระหว่�งกันเพื่อเลี่ยงคว�มขัดแย้ง เห็นพ้องเริ่มก�รเจรจ�ร่วมมือด้�นเทคโนโลยี
ระดับสูง ก�รคุ้มครองลิขสิทธิ์ทรัพย์สินท�งปัญญ� บรรลุข้อตกลงแลกเปลี่ยนเงินตร� (currency swap) ขณะที่ภ�คธุรกิจของทั้งสองประเทศได้จัดทำ�
ข้อตกลงท�งธุรกิจถึง 500 ฉบับ มูลค่�รวม 18,000 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ 
 ด้านสังคม รัฐสภาญ่ีปุ่นผ่านความเห็นชอบกฎหมายเปิดรับแรงงานต่างชาติเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานภ�ยในประเทศ รัฐสภ�ญี่ปุ่น
ผ่�นร�่งกฎหม�ยฉบับใหมท่ีจ่ะอนญุ�ตใหแ้รงง�นต�่งช�ตจิำ�นวนกว�่ 300,000 คน เข�้ไปทำ�ง�นในญีปุ่น่ โดยประกอบดว้ยแรงง�นหล�ยภ�คส่วน อ�ท ิ
ภ�คก�รก่อสร�้ง ภ�คก�รเกษตร และก�รดแูลผูป้ว่ย ซึง่กฎหม�ยดงักล�่วจะอนญุ�ตเฉพ�ะแรงง�นต�่งช�ตทิีม่คีณุสมบตัติ�มเงือ่นไข ไดแ้ก่ ก�รมทีกัษะ
เฉพ�ะด้�น พร้อมทำ�ง�นทันที และทำ�ง�นได้ในเฉพ�ะภ�คแรงง�นที่กำ�หนดไว้เท่�นั้น กฎหม�ยดังกล่�วจะช่วยผ่อนคล�ยปัญห�ก�รข�ดแคลนแรงง�น
ของญี่ปุ่นที่เข้�สู่สังคมผู้สูงอ�ยุและมีอัตร�ก�รเกิดที่ต่ำ� และเริ่มมีผลตั้งแต่ เม.ย.62 เป็นต้นไป  เบื้องต้นญี่ปุ่นมีแผนจะผ่อนปรนม�ตรก�รตรวจลงตร�
ประเภททำ�ง�นให้กับช�วต่�งช�ติ 2 ลักษณะ คือ (1) แรงง�นที่มีทักษะเฉพ�ะ จะพำ�นักในญี่ปุ่นได้ไม่เกิน 5 ปี และไม่อนุญ�ตให้นำ�ครอบครัวเข้�ม�
พำ�นักด้วย และ (2) แรงง�นที่มีทักษะสูง จะพำ�นักในญี่ปุ่นได้โดยไม่จำ�กัดระยะเวล� และส�ม�รถนำ�ครอบครัวเข้�ม�พำ�นักด้วยได้ ทั้งนี้ ญี่ปุ่นต้องก�ร
แรงง�นมีทักษะค่อนข้�งม�ก โดยเฉพ�ะในภ�คอุตส�หกรรม โรงแรม และส�ธ�รณสุข โดยปัจจุบันมีแรงง�นต่�งช�ติในญี่ปุ่นประม�ณ 1.28 ล้�นคน 
คิดเป็นร้อยละ 2 ของแรงง�นทั้งหมด  ซึ่งก�รแก้ไขดังกล่�วอ�จส่งผลให้มีแรงง�นต่�งด้�วจำ�นวน 260,000 – 340,000 คนหลั่งไหลเข้�ญี่ปุ่นภ�ยในอีก 
5 ปีข้�งหน้� ทั้งนี้ ญี่ปุ่นมีจำ�นวนแรงง�นต่�งด้�วสูงสุดข้อมูลเมื่อ ต.ค.60 ประม�ณ 1.28 ล้�นคน เพิ่มขึ้น 1 เท่�จ�ก 680,000 คน เมื่อปี 2555 โดย
เป็นแรงง�นช�วจีนม�กที่สุดประม�ณ 370,000 คน รองลงม�คือเวียดน�มและฟิลิปปินส์ 

 ด้านศักยภาพทางการทหาร (1) รฐับาลญีปุ่น่มีแผนปรบัโครงสร้างของหนว่ย
ต่อต้านการก่อการร้ายในสังกัด กต.ญี่ปุ่นให้มีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น โดยจะเพิ่ม
ก�รเฝ้�ติดต�มสถ�นก�รณ์ก�รก่อก�รร้�ยระดับโลก ก�รโจมตีท�งไซเบอร์ พร้อม
จะเสรมิกำ�ลงัเจ�้หน�้ทีเ่พือ่เตรยีมตวัรองรบัก�รจดัง�นระดบัน�น�ช�ต ิซึง่ญีปุ่น่จะ
เป็นเจ้�ภ�พจัดก�รประชุมสุดยอดผู้นำ� G – 20 ระหว่�ง 28 – 29 มิ.ย. 62 ที่เมือง
โอซ�ก� และเจ้�ภ�พก�รแข่งขันกีฬ�โอลิมปิก ในปี 2563 ที่กรุงโตเกียว  (2) ญี่ปุ่น
มีแผนจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการทางอวกาศ ในปีงบประม�ณ 2565 โดยมีแผนขอ
อนุมัติงบประม�ณจัดตั้งจำ�นวน 238 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ
 ในปีงบประม�ณ 2564 และจะบรรจุร่�งก�รจัดตั้งหน่วยดังกล่�วในแนวท�ง
ปฏิบัติด้�นก�รป้องกันประเทศ (National Defense Program Guidelines) ซึ่ง
มีกำ�หนดทบทวนใน ธ.ค.61 หน่วยปฏิบัติก�รท�งอวก�ศของญี่ปุ่นจะเป็นหน่วย
ปฏิบัติก�รร่วมระหว่�งกองกำ�ลังป้องกันตนเองท�งบก ทะเล และอ�ก�ศของญี่ปุ่น 
มีภ�รกิจหลักในก�รรวบรวมและแบ่งปันข้อมูลจ�กระบบเรด�ร์ภ�คพื้นดิน ทะเล 
และอ�ก�ศ ด้วยระบบ Space Situation Awareness (SSA) ขององค์ก�รวิจัย
และพัฒน�ก�รสำ�รวจอวก�ศ (JAXX) เพื่อป้องกันคว�มเสียห�ยของด�วเทียมจ�ก
ขยะอวก�ศ พร้อมทั้งเฝ้�ระวังก�รโจมตีและสอดแนมจ�กด�วเทียมของต่�งช�ติ 
โดยมแีผนจัดตัง้หนว่ยดงักล�่วทีก่องบญัช�ก�รปอ้งกันท�งอ�ก�ศฟชุ ูโตเกยีว และ
รับข้อมูลจ�กฐ�นปฏิบัติก�รเรด�ร์ จ.ค�โงชิมะ ท�งตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น (3) 
ญีปุ่น่ลงนามสญัญาซือ้อาวธุจากสหรฐัฯ และองคก์�รสนธิสญัญ�แอตแลนตกิเหนอื 
(NATO) มูลค่� 1,568 ล้�นดอลล�ร์-สหรัฐ เมื่อ 20 พ.ย.61 ซึ่งประกอบด้วย (1) 

ขีปน�วุธ SM-3 ซึ่งเป็นขีปน�วุธต่อต้�นขีปน�วุธพิสัยกล�งและข้�มทวีปที่ติดตั้งในระบบต่อต้�นขีปน�วุธ Ageis ท�งทะเลและท�งบก มูลค่� 944 ล้�น
ดอลล�ร์สหรัฐ (2) ฐ�นยิงขีปน�วุธ SM-3 ของบริษัท Raytheon and BAE Systems มูลค่� 561 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ และ (3) ขีปน�วุธพิสัยป�นกล�ง
แบบอ�ก�ศสู่อ�ก�ศรุ่น AIM-120C-7 มูลค่� 63 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ ทั้งน้ี ก�รขย�ยอิทธิพลท�งทห�รของจีน โดยเฉพ�ะในทะเลจีนตะวันออกและ
ทะเลจีนใต้เป็นปัจจัยกระตุ้นสำ�คัญที่ทำ�ให้ญี่ปุ่นจัดซื้ออ�วุธดังกล่�ว  (4) ญี่ปุ่นเตรียมจัดหาเครื่องบินรบรุ่น F-35 จำานวน 100 เครื่อง เพื่อทดแทน
เครื่องบินรบรุ่น F-15 และรองรับภัยคุกค�มท�งทห�รจ�กจีน โดยจะกำ�หนดประจำ�ก�รเครื่องบินรบ F-35 20 เครื่อง ต่อ 1 ฝูงบิน นอกจ�กนี้ ญี่ปุ่นยัง
เตรียมที่จะปรับเปลี่ยนเรือพิฆ�ตชั้น Izumo ให้เป็นเรือบรรทุกเครื่องบิน สำ�หรับส่งกำ�ลังบำ�รุงในทะเลและเป็นฐ�นบินให้แก่เครื่องบินรบ  และ (5) 
ญี่ปุ่นจะเสริมขีดความสามารถด้านการทหารในระยะ 5 ปีข้างหน้าเพื่อรับมือกับจีนและรัสเซีย โดยใช้งบประม�ณ 25.5 ล้�นล้�นเยน หรือ 224,700 
ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นจ�กงบประม�ณของแผนก�รทห�รเดิมร้อยละ 6.4 ภ�ยใต้แผนก�รทห�รดังกล่�ว ญี่ปุ่นจะจัดห�ยุทโธปกรณ์จ�กบริษัท 
Lockheed Martin Corporation ของสหรัฐฯ อ�ทิ บ.ขับไล่ F-35 ที่ส�ม�รถหลบหลีกก�รตรวจจับจ�กเรด�ร์จำ�นวน 45 เครื่อง ในจำ�นวนนี้มี 18 
เครื่อง เป็น บ.ขับไล่ F-35B ที่บินขึ้นและลงจอดในแนวตั้งได้ รวมถึงพัฒน�ให้เรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ Izumo และ Kaga ส�ม�รถบรรทุกและรองรับ
ปฏิบัติก�รของ บ.ขับไล่ F-35B ได้ ทั้งนี้ ก�รเสริมขีดคว�มส�ม�รถท�งก�รทห�รดังกล่�วค�ดว่�เป็นไปเพื่อป้องกันและรักษ�เสถียรภ�พคว�มมั่นคงใน
ภูมิภ�คเอเชีย ตอ. รวมถึงสกัดกั้นกิจกรรมท�งก�รทห�รของจีน รัสเซีย และเก�หลีเหนือ เนื่องจ�กปัจจุบันจีนยังคงล�ดตระเวนใกล้น่�นน้ำ�ญี่ปุ่น ส่วน
เก�หลีเหนือยังไม่ยุติโครงก�รนิวเคลียร์อย่�งสมบูรณ์ ขณะที่รัสเซียพย�ย�มค้นห�และตรวจสอบระบบป้องกันภัยท�งอ�ก�ศของญี่ปุ่น  

เรียบเรียงโดย
นางสาวธาราทิพย์ กัลยาณมิตร 
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



องค์กรระหว่�งประเทศ
 การประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 73 
(UNGA73) ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริก� มีหัวข้อหลักคือ “ก�รทำ�ให้
สหประช�ช�ติมีคว�มเชื่อมโยงกับประช�ชน : ก�รเป็นผู้นำ�ระดับโลก 
และร่วมรับผิดชอบเพื่อสังคมท่ีสันติสุข มีคว�มเท่�เทียม และมีคว�ม
ยั่งยืน” หรือ Making the United Nations Relevant to All People: 
Global Leadership and Shared Responsibilities for Peaceful, 
Equitable and Sustainable Societies โดยในก�รประชุมฯ ไทยได้
เข้�ร่วมก�รประชุมระดับสูง และร่วมกิจกรรมต่�งๆ ได้แก่  
 1. ก�รเป็นเจ้�ภ�พร่วมในง�น The Global Call to Action 
on the World Drug Problem ต�มคำ�เชิญของน�ยโดนัลด์ ทรัมป์ 
ประธ�น�ธิบดีสหรัฐอเมริก� เพื่อแสดงคว�มมุ่งมั่นท�งก�รเมืองระหว่�ง
ประเทศในก�รเสรมิสร้�งคว�มรว่มมอืและดำ�เนนิก�รเพ่ือรบัมือกบัปัญห�
ย�เสพติด โดยมีประเทศอื่น ๆ ร่วมด้วย จำ�นวน 27 ประเทศ
  2. พิธียื่นสัตย�บันส�รของไทยต่อสนธิสัญญ�ว่�ด้วยก�รห้�ม
ทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Comprehensive Nuclear-Test-Ban 
Treaty - CTBT) ซึ่งไทยได้ลงน�ม เมื่อวันที่ 12 พฤศจิก�ยน 2539 และ
มบีทบ�ทในกจิกรรมของ CTBT ตอ่เนือ่งม�โดยตลอด และใหค้ว�มสำ�คัญ
กบัก�รลดและไมแ่พร่ขย�ยอ�วธุ  ท่ีมอี�นภุ�พทำ�ล�ยล�้งสงู (Weapons 
of Mass Destruction - WMD) รวมทั้งอ�วุธนิวเคลียร์
    3. ก�รประชุม High-Level Event on “Youth 2030” to 
Launch the UN Youth Strategy and the Generation Unlimited 
Partnership ซึ่งเป็นก�รเปิดตัวยุทธศ�สตร์เพื่อขับเคลื่อนระบบ
สหประช�ช�ตใิหด้ำ�เนนิง�นสง่เสรมิคว�มสำ�คญัของเย�วชน และก�รเปดิ
ตัว Generation Unlimited Partnership ซึ่งเป็นข้อริเริ่มของ UNICEF 
เพื่อสร้�งกรอบคว�มร่วมมือของทุกภ�คส่วน ในก�รส่งเสริมก�รศึกษ� 
ก�รสร้�งทักษะที่จำ�เป็นต่อก�รจ้�งง�น และก�รเสริมพลังของเย�วชน 
โดยเฉพ�ะเย�วชนสตรี
        4. กิจกรรม High-Level Event on Action for Peacekeeping 
(A4P) ซึ่งเป็นข้อริเริ่มของเลข�ธิก�รสหประช�ช�ติ และร่วมรับรอง
ปฏิญญ�คำ�มั่น ร่วมกันเกี่ ยวกับปฏิ บัติก�รรักษ�สันติภ�พของ
สหประช�ช�ติ (Declaration of Shared Commitments on UN 
Peacekeeping Operations) เพื่อเป็นคำ�มั่นร่วมกันระหว่�งรัฐสม�ชิก
ที่จะเสริมสร้�งปฏิบัติก�รรักษ�สันติภ�พของสหประช�ช�ติให้มี
ประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น ตลอดจนสอดคล้องกับก�รพัฒน�และก�รทำ�ให้
สันติภ�พมีคว�มยั่งยืน
      5. ก�รประชุม Asia Cooperation Dialogue (ACD) Ministerial 
Meeting ซึ่งเป็นกรอบที่ไทยเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งเพื่อเป็นเวทีห�รือระดับ
นโยบ�ยและคว�มรว่มมอืระหว�่งประเทศในภมิูภ�คเอเชยี และทำ�หน�้ที่
เป็นประเทศผู้ประส�นง�น 
     6. ก�รประชุมระดับรัฐมนตรีกลุ่ม 77 ซ่ึงจะเป็นโอก�สในก�ร
แลกเปลี่ยนประสบก�รณ์และสร้�งคว�มเป็นหุ้นส่วนเพื่อก�รพัฒน�ซึ่ง
ไทยเป็นผู้ริเริ่มในช่วงก�รเป็นประธ�นกลุ่ม 77
     7. ก�รประชุมในกรอบอ�เซียน อ�ทิ ก�รประชุมระหว่�ง
รัฐมนตรีต่�งประเทศอ�เซียนอย่�งไม่เป็นท�งก�ร (Informal ASEAN 
Ministerial Meeting - IAMM) ก�รประชุมอย่�งไม่เป็นท�งก�รระหว่�ง
รัฐมนตรีต่�งประเทศอ�เซียนกับรัฐมนตรีต่�งประเทศสหรัฐอเมริก� 
(Informal ASEAN - US Ministerial Meeting)  และก�รประชมุรฐัมนตรี

ต่�งประเทศอ�เซียนกับประธ�นสมัชช�สหประช�ช�ติและเลข�ธิก�ร
สหประช�ช�ติ (ASEAN - UN Ministerial Meeting - AUMM) ซึ่งจะ
เป็นโอก�สในก�รห�รือแนวท�งส่งเสริมคว�มเป็นหุ้นส่วนที่ครอบคลุม
ระหว่�งอ�เซียนกับสหประช�ช�ติ และคู่เจรจ�ในมิติต่�ง ๆ
   8. ก�รพบห�รอืทวภิ�คกีบัประเทศพนัธมิตรสำ�คญั เพือ่กระชบั
คว�มสัมพันธ์และส่งเสริมคว�มร่วมมือระหว่�งกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
         ก�รประชุม UNGA73 เป็นโอก�สให้ไทยได้แสดงบทบ�ทในว�ระ
ระดบัโลกทีส่ำ�คญัและสอดคล้อง กบัผลประโยชนข์องไทย เชน่ ก�รสร�้ง
หุ้นส่วนเพื่อบรรลุเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน ส�ธ�รณสุข ก�รโยกย้�ย
ถิ่นฐ�นโดยไม่ปกติและปัญห�ผู้โยกย้�ยถิ่นฐ�นล้ีภัย ก�รลดอ�วุธ  
ก�รบรรเท�ทกุขจ์�กภยัพิบติัธรรมช�ต ิก�รเปลีย่นแปลงสภ�พภมูอิ�ก�ศ 
รวมทั้งเป็นโอก�สรณรงค์ขอรับก�รสนับสนุนก�รสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สม�ชิก คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประช�ช�ติ (Economic 
and Social Council - ECOSOC) ว�ระปี ค.ศ. 2020 – 2022 
ของไทย ซึ่งจะมีก�รเลือกตั้งในเดือนมิถุน�ยน 2562 อีกด้วย
 การประชมุกรอบความร่วมมอืแม่โขง - ล้านช้าง (MLC) ครัง้ที ่4 
ที่แขวงหลวงพระบ�ง สปป.ล�ว ได้ ขย�ยคว�มร่วมมืออย่�งแน่นแฟ้น
ระหว่�งไทยและ สปป.ล�ว พร้อมเช่ือมโยงกบัคว�มร่วมมอืท�งเศรษฐกิจ  
อิรวดี – เจ้�พระย� - แม่โขง (ACMECS) เสริมคว�มแข็งแกร่งในภูมิภ�ค
นี้ม�กยิ่งขึ้น โดยผลก�รประชุมฯ เกิดคว�มร่วมมือเป็นอย่�งม�ก  
มีโครงก�รคว�มร่วมมือ 130 ร�ยก�รเกิดขึ้นใน 2 ปี ซึ่งเป็นคว�มร่วมมือ
ระหว่�งประเทศต้นนำ้�ถึงปล�ยนำ้�โขง นอกจ�กน้ียังมีคว�มร่วมมืออีก
หล�ยเวททัีง้ระหว่�งประเทศลุม่แม่นำ�้โขงกบัญีปุ่น่ เก�หล ีจนี และสหรฐัฯ 
อย่�งไรก็ต�ม สำ�หรับ MLC มีก�รพัฒน�ก�รเร็วครอบคลุมก�รพัฒน�
หล�ยด้�นที่เป็นประโยชน์ ทั้งก�รเชื่อมโยงเศรษฐกิจ ก�รผลิต เกษตร 
ก�รศึกษ� และท�งกลุ่ม 5 ประเทศ ลุ่มนำ้�โขงยังมองเห็นถึงศักยภ�พที่
จะยังส�ม�รถทำ�อะไรร่วมกันได้อีกหล�ยเรื่อง เช่น นวัตกรรม ทรัพย�กร
มนุษย์ ไฟฟ้� พลังง�น รวมไปถึงคว�มร่วมมือด้�นพื้นฐ�นก�รเชื่อมโยง
เส�หลักของอ�เซียน ต�มแนวท�งเศรษฐกิจสังคมก�รเมืองคว�มมั่นคง 
ซึ่งในปีหน้�จะเพิ่มเรื่อง สุขอน�มัย ศุลก�กร “คว�มร่วมมือเดินได้เร็ว 

27ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)



จ�กเด็กแรกเกิดส�ม�รถเดินได้ ว่ิงได้ สิ่งเหล่�น้ีสะท้อนให้เห็นถึงคว�ม 
มุง่มัน่ คว�มร่วมมอืของ 6 ประเทศ ทีจ่ะก้�วเดนิต่อไป เอือ้กบัยทุธศ�สตร์
คว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้�พระย� - แม่โขง (ACMECS) ที่จะ
คู่ขน�นเสริมกับ MLC และคว�มร่วมมืออื่นในลุ่มแม่นำ้� อีกทั้งฝ่�ยจีนยัง
ได้แสดงคว�มสนใจที่จะเป็นหุ้นส่วนพัฒน� ACMECS อีกด้วย ซึ่งเชื่อว่�
จะนำ�ไปสู่ก�รเจริญเติบโตในภูมิภ�คเป็นประโยชน์กับประช�ชนของทั้ง 
6 ประเทศ และเป็นผลดต่ีอโลก โดยทีป่ระชมุฯ ได้ทบทวนก�รดำ�เนนิง�น
ต�มแผนปฏิบัติก�ร 5 ปี แม่โขง - ล้�นช้�ง (Five-Year Plan of Action 
on Mekong - Lancang) ในช่วง 1 ปีที่ผ่�นม� (Progress Report) และ
รับฟังแนวท�งก�รดำ�เนินนโยบ�ยต่อกรอบคว�มร่วมมือดังกล่�วจ�ก
รฐัมนตรต่ี�งประเทศของประเทศสม�ชกิ และจะพจิ�รณ�รบัรองเอกส�ร
ผลลัพธ์ 1 ฉบับ ได้แก่ ร่�งแถลงก�รณ์ต่อสื่อมวลชนของก�รประชุม
รัฐมนตรีกระทรวงก�รต่�งประเทศกรอบคว�มร่วมมือแม่โขง - ล้�นช้�ง 
ครั้งที่ 4  (Joint Press Communiqué of the 4th MLC Foreign 
Ministers’ Meeting) ซึ่งจะมีส�ระสำ�คัญ อ�ทิ (1) ก�รรับรองหัวข้อ
สำ�หรบัก�รประชมุผูน้ำ� MLC ครัง้ท่ี 3 และตร�สญัลกัษณ์ของก�รประชมุ
ผู้นำ� MLC ครั้งที่ 3 ซึ่งจะนำ�ไปใช้สำ�หรับก�รประชุมและกิจกรรมต่�ง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ สปป.ล�ว และจีนเป็นประธ�นร่วมในช่วงปี พ.ศ. 
2561 - 2563 (2) ตร�สัญลักษณ์ของกรอบคว�มร่วมมือ MLC และเพลง
ของกรอบคว�มร่วมมือ MLC (3) ก�รทบทวนคว�มสำ�เร็จและคว�มคืบ
หน้�ในก�รดำ�เนินก�รต�มแผนปฏิบัติก�ร 5 ปี ในช่วง 1 ปีที่ผ่�นม� (4) 
ก�รกำ�หนดทิศท�งคว�มร่วมมือในอน�คต อ�ทิ ก�รจัดตั้งระเบียงก�ร
พฒัน�เศรษฐกจิแม่โขง - ล้�นช้�ง (Lancang - Mekong Economic  
Development Belt) ก�รดำ�เนินก�รโครงก�รใหม่ ๆ และก�รจัดต้ัง
สำ�นักเลข�ธกิ�รระหว่�งประเทศของกรอบคว�มร่วมมอืแม่โขง - ล้�นช้�ง 
(MLC International Secretariat) และ (5) ก�รส่งเสริมให้กรอบคว�ม
ร่วมมือแม่โขง - ล้�นช้�งดำ�เนินก�รไปในทิศท�งเดียวกันกับยุทธศ�สตร์
ก�รพัฒน�แห่งช�ตขิองแต่ละประเทศสม�ชกิ รวมทัง้กลไกลคว�มร่วมมอื
ในระดับภูมิภ�คและอนุภูมิภ�ค เช่น ACMECS ASEAN และ GMS

 ทั้งนี้กรอบคว�มร่วมมือแม่โขง - ล้�นช้�ง (Mekong - Lancang 
Cooperation - MLC) พัฒน�ม�จ�กข้อริเริ่มของไทย ในปี 2555 ที่จะ
จดัก�รประชมุระหว่�งประเทศว่�ด้วยก�รพฒัน�อย่�งยัง่ยนืในอนภุมูภิ�ค
ลุ่มแม่นำ้�ล้�นช้�ง - แม่นำ้�โขง โดยมุ่งเน้นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนในอนุ
ภูมิภ�คลุ่มนำ้�โขง ลดคว�มเหล่ือมลำ้�ด้�นก�รพัฒน�ระหว่�งประเทศ
สม�ชิก ได้มีก�รจัดตั้งกรอบคว�มร่วมมือขึ้นอย่�งเป็นท�งก�รเมื่อเดือน
พฤศจิก�ยน 2558
 การประชมุสดุยอดผูน้�ากลุม่ประเทศเศรษฐกจิขนาดใหญ ่จ ี20 
(G20) ครั้งที่ 13 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในอเมริก�ใต้ ณ กรุง
บัวโนสไอเรส เมืองหลวงของอ�ร์เจนติน� โดยก�รประชุมฯ เกิดขึ้น
ท่�มกล�งรอยร้�วและคว�มตึงเครียดม�กที่สุดในรอบ 10 ปี จ�กคว�ม
ขัดแย้งด้�นนโยบ�ยก�รค้� โดยประธ�น�ธิบดีสี จิ้นผิง นำ�ทีมกลุ่ม
เศรษฐกิจ “บริคส์” (BRICS) ที่มีสม�ชิกได้แก่ บร�ซิล รัสเซีย อินเดีย จีน 
และแอฟริก�ใต้ วิจ�รณ์ม�ตรก�รกีดกันก�รค้�ของสหรัฐฯ อย่�งหนัก 
พร้อมทั้งแสดงคว�มสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นขององค์ก�รก�รค้�โลก 
(WTO) ขณะที่น�ยโรแบร์โต อ�เซเวโด เลข�ธิก�ร WTO กล่�วว่�ห�ก
สถ�นก�รณ์เศรษฐกิจโลกยังคงเป็นเช่นน้ีต่อไป อัตร�ก�รเติบโตของทุก
ภ�คสว่นทีเ่กีย่วขอ้งจะยิง่ไดร้บัผลกระทบ ไมว่�่จะเปน็ตล�ดแรงง�น ก�ร
จับจ่�ยสินค้�ของผู้บริโภค และนโยบ�ยของ WTO อ�จถึงขั้นเข้�สู่ภ�วะ
หยุดชะงักจนไม่ส�ม�รถเดินหน้�ต่อได้ด้�นประธ�น�ธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ 
กล่�วม�ตลอดว่� WTO ล้มเหลวตั้งแต่รับจีนเข้�เป็นสม�ชิกเมื่อปี 2544 
และใช้สิทธิ์ยับยั้งก�รรับรองคณะกรรมก�รระงับข้อพิพ�ทชุดใหม่ของ 
WTO อย�่งไรกต็�ม ในโอก�สนีส้หรฐัฯ แคน�ด�และเมก็ซโิก ลงน�มรว่ม
กันในคว�มร่วมมือก�รค้�ไตรภ�คีที่มีชื่อว่� ข้อตกลงสหรัฐฯ – เม็กซิโก 
-แคน�ด� (USMCA) สำ�หรับใชแ้ทนทีค่ว�มตกลงก�รค�้เสรอีเมรกิ�เหนอื 
(NAFTA) ซึ่งใช้ม�ตั้งแต่ปี 2537 โดยทั้งส�มประเทศใช้เวล�เจรจ�เรื่องนี้
กันม�น�นกว่� 1 ปี จนได้ข้อสรุปที่ต่�งฝ่�ยต่�งยอมถอยในบ�งประเด็น 
นอกจ�กนั้น สหรัฐฯ และจีน ยังได้ข้อตกลงประก�ศพักสงคร�มท�งก�ร
ค้�ไว้เป็นเวล� 90 วัน เพื่อเจรจ�ท�งออกร่วมกันในปัญห�ท�งก�รค้�  
ซึ่งถือเป็นหนึ่งในคว�มสำ�เร็จที่เกิดขึ้นในก�รจัดก�รประชุมฯ ครั้งนี้

เรียบเรียงโดย
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



สถ�นก�รณ์ในตะวันออกกล�ง
เยเมน : ปัญห�คว�มขัดแย้งระหว่�งฝ่�ยรัฐบ�ลเยเมน และกลุ่มกบฏฮูตี ที่ยืดเยื้อม�น�นถึง 4 ปี เริ่มมี
แนวโน้มที่จะคลี่คล�ยลงจ�กก�รผลักดันของสหประช�ติและกลุ่มพันธมิตรให้ทั้งสองฝ่�ยมีก�รเจรจ�
สันติภ�พ เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.61 ที่ผ่�นม�ได้มีก�รจัดก�รห�รือระหว่�งผู้แทนกลุ่มกบฏ Houthi และผู้แทน
รัฐบ�ลของประธ�น�ธิบดี อเบ เดรบโบ แมนซัวร์ ฮ�ดี จัดโดยองค์กร The Sweden Initiative ณ เมือง 
Rimbo ประเทศสวีเดน ประเด็นในก�รห�รือจะเป็นก�รเสริมสร้�งคว�มไว้ว�งใจซึ่งกันและกัน เช่น ก�ร
แลกเปล่ียนตวันกัโทษ ก�รเปดิใช้ท�่อ�ก�ศย�น Sanaa ทัง้นีฝ้�่ยรฐับ�ลเยเมนแสดงคว�มต้องก�รใหก้ลุ่ม
กบฏส่งร่�งของน�ยอ�ลี อับดุลล�ห์ ซ�เลห์ อดีตประธ�น�ธิบดีเยเมนที่ถูกกลุ่มกบฏสังห�รให้แก่รัฐบ�ล 

อหิร่าน : กองทพัอหิร่�นยงัคงพฒัน�ขปีน�วธุถงึแม้ว่�สหรฐัฯ ประก�ศใช้ม�ตรก�รลงโทษด้�นเศรษฐกจิ
ต่ออิหร่�น โดยสหรัฐ ได้มีก�รกล่�วห�อิหร่�นว่�ได้ทำ�ก�รทดสอบยิงขีปน�วุธพิสัยกล�ง ซึ่งถือเป็นก�ร
ละเมิดข้อตกลงแผนปฏิบัติก�รร่วมเพื่อยุติปัญห�เกี่ยวกับโครงก�รนิวเคลียร์ของอิหร่�น (Joint  
Comprehensive Plan of Action-JCPOA) ซ่ึงก�รทดสอบขีปน�วุธดังกล่�วไม่ได้รับก�รยืนยันจ�ก
กองทพัอหิร่�นว่�มกี�รยงิทดสอบหรอืไม่  โดยอหิร่�นมกี�รแถลงตอบโต้ม�ตรก�ร ควำ�่บ�ตรของสหรฐัฯ 
ครั้งน้ีว่�เป็นก�รก่อก�รร้�ยท�งเศรษฐกิจ ทั้งยังสร้�งคว�มตื่นตระหนกท�งเศรษฐกิจ สร้�งคว�มหว�ด

กลัวแก่ประเทศต่�งๆ ที่จะเข้�ม�ลงทุนในอิหร่�น และยังเป็นก�รทำ�ล�ยคว�มสัมพันธ์ของอิหร่�นกับประเทศอื่นๆ ด้วย  อิหร่�นปฏิเสธข้อกล่�วห�
ของสหรัฐฯ เรื่องก�รจัดส่งอ�วุธให้กลุ่มกบฎฮูตีในเยเมน ทั้งนี้อิหร่�นยังมีก�รเสนอกรอบแผนสันติภ�พสำ�หรับปัญห�คว�มขัดแย้งในเยเมน เพื่อยุติ
วิกฤติและเรียกร้องให้มีก�รหยุดยิง ก�รให้คว�มช่วยเหลือด้�นมนุษยธรรมและก�รจัดทำ�ข้อตกลงกับฝ่�ยรัฐบ�ล

ซาอุดีอาระเบีย : (1) มกุฎราชกุมาร โมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
เสยีชวีติของนายจามาล คาชอกกี ผูส้ือ่ข่�วและคอลมันิสตห์นังสอืพมิพว์อชงิตนัโพสตท์ีม่กัวพิ�กษว์จิ�รณ์
รัฐบ�ลซ�อุดีอ�ระเบียถูกสังห�รภ�ยในสถ�นกงสุลซ�อุดีอ�ระเบียของตุรกี ภ�ยหลัง รมว.กต.สหรัฐฯ 
แถลงผลก�รตรวจสอบข้อมูลจ�กข่�วกรองแล้วไม่พบว่�มีหลักฐ�นใดที่บ่งช้ีโดยตรงว่� มกุฎร�ชกุม�ร  
โมฮัมเหม็ด บิน ซัลม�น ทรงเป็นผู้บงก�รสังห�รน�ยจ�ม�ล ค�ชอกกี
(2) เดนมาร์ก เยอรมนีและฝรั่งเศษ ประกาศระงับการส่งออกอาวุธไปยังซาอุดีอาระเบีย ซึ่ง
ซาอดุอีาระเบยีเปน็ประเทศหนึง่ทีน่ำ�เข�้อ�วธุม�กทีส่ดุในโลก ก�รทีซ่�อดุอี�ระเบยีเข�้ไปมีบทบ�ทของปญัห�คว�มขดัแยง้ในเยเมนในฐ�นะพนัธมติร
ที่สนับสนุนท�งทห�รกับฝ่�ยรัฐบ�ลเยเมน ถือเป็นเหตุทำ�ให้เกิดภัยพิบัติด้�นมนุษยธรรมและทำ�ให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำ�นวนม�กในเยเมน  

ซีเรีย :  (1) สหรัฐฯ ประกาศถอนก�าลังทางทหารออกจากซีเรีย ภ�ยหลังจ�กประธ�น�ธิบดี 
โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ประก�ศชัยชนะต่อกลุ่ม Islamic State (IS)  และถอนกองกำ�ลังสหรัฐฯ 
ประม�ณ 2,000 คน ออกจ�กซีเรีย  ซึ่งก�รประก�ศท่�ทีของประธ�น�ธิบดีสหรัฐฯ ครั้งนี้ ทำ�ให้หล�ย
ฝ�่ยแสดงคว�มกงัวล อ�ท ิฝร่ังเศส เหน็ว�่ภ�รกจิตอ่ต�้นก�รกอ่ก�รร�้ยจะมคีว�มคบืหน�้ แตเ่ปน็ภ�รกจิ
ต่อเนื่องที่ยังไม่สิ้นสุด สหร�ชอ�ณ�จักรแถลงท่�ทีสอดคล้องกับฝรั่งเศสเช่นกัน นอกจ�กนี้ น�ยไมเคิล 
ปอมเปโอ รมว.กต.สหรฐัฯ และ น�ยเบรท็ แมค็เกริค์ ผูแ้ทนพเิศษด�้นก�รปร�บปร�มกลุม่รัฐอิสล�มของ
ประธ�น�ธิบดีสหรัฐฯ ยื่นหนังสือล�ออกเนื่องจ�กไม่เห็นด้วยกับก�รตัดสินใจถอนกำ�ลังทห�รของ

ประธ�น�ธิบดีสหรัฐฯ อ�จทำ�ให้กลุ่ม IS ฟื้นตัวกลับม�อีกครั้ง 
(2) การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกับผู้ลี้ภัยชาวซีเรีย  สหภาพยุโรปหรืออียู ให้คำ�มั่นในก�ร
สนบัสนนุด�้นมนษุยธรรมกบัผูล้ีภ้ยัช�วซเีรยีตอ่ไปจนกว�่วกิฤตกิ�รณใ์นซเีรียไดร้บัก�รแกไ้ข  ซึง่ภ�ยใน
ค่�ยอัซรัค มีผู้ลี้ภัยช�วซีเรียอ�ศัยอยู่ร�ว 20,000 คน จึงนับเป็นค่�ยผู้ลี้ภัยช�วซีเรียใหญ่เป็นอับดับ 2 
ของจอน์แดน  สหประช�ช�ติหรือยูเอ็น ได้ส่งคว�มช่วยเหลือจ�กจอร์แดนไปยังซีเรีย ผ่�นจุดผ่�นแดน
เจเบอร์ - นัสซิบ พื้นที่ติดต่อกับจอร์แดน เพื่อเป็นก�รบรรเท�คว�มทุกข์ย�กของประช�ชนช�วซีเรียที่
ค�ดว่�มีม�กกว่� 650,000 คน 

อิรัก : (1) ฉลองครบรอบ 1 ปีการประกาศชัยชนะเหนือกลุ่มก่อการร้าย IS ที่กองกำ�ลังรัฐบ�ล
อิรัก หน่วยทห�รกองหนุน และกองกำ�ลังพันธมิตรที่นำ�โดยสหรัฐฯ ส�ม�รถผลักดันกลุ่ม IS ออก
จ�กดินแดนอิรักได้สำ�เร็จ ภ�ยหลังจ�กถูกยึดครองดินแดนไว้ 3 ใน 4 ของอิรัก ตั้งแต่ปี 2557 ทั้งนี้
ยังคงมีประช�ชนช�วอิรักกว่� 1.8 ล้�นคน ไร้ที่อยู่อ�ศัย และอีก 8 ล้�นคนต้องก�รคว�มช่วยเหลือ
ด้�นมนุษยธรรม  
(2) หนว่ยง�นคว�มมัน่คงของสหร�ชอ�ณ�จักรพบคว�มเคลือ่นไหวของกลุม่อลักออดิะห ์ในชว่งของ

ก�รขย�ยอิทธิพลของกลุ่ม IS ในอิรักและซีเรียที่ผ่�นม� คว�มสำ�คัญของกลุ่มอัลกออิดะห์ถูกบดบังลง และภ�ยหลังจ�กกลุ่มก่อก�รร้�ย IS ถูกผลัก
ดนัออกจ�กอริกัและซเีรยี กลุม่กอ่ก�รร�้ยอลักออดิะหเ์ริม่กลบัม�รว่มกลุม่ฟืน้ตวักนัอกีครัง้ และกำ�ลงัมองห�โอก�สเพือ่กอ่เหตโุจมตเีครือ่งบนิโดยส�ร
ในทวีปยุโรปด้วยวิธีก�รใหม่ๆ

เรียบเรียงโดย  จ.อ.หญิง สุวิมล สารโกศล  พรนวม

29ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)



ประเด็นท่ีไม่เปล่ียนแปลงไปม�กนัก อันได้แก่ 1) ปัญห�คว�มขัดแย้ง
ระหว่�งมห�อำ�น�จ เช่น สหรัฐฯ จีน 2) ปัญห�คว�มขัดแย้งในภูมิภ�ค 
เช่น ทะเลจีนใต้ ทะเลจีนตะวันออก 3) ปัญห�คว�มมั่นคงในรูปแบบใหม่ 
เช่น ปัญห�ก�รก่อก�รร้�ย cyber warfare ก�รค้�มนุษย์ข้�มช�ติ  
ย�เสพติดข้�มช�ติ ภัยพิบัติ เป็นต้น และ 4) ด้�นสถ�ปัตยกรรมคว�ม
มัน่คงในภมูภิ�ค (regional security architecture) หรอืระบบ/ระเบยีบ
คว�มมั่นคงในภูมิภ�คจะมีขั้วอำ�น�จหล�ยขั้ว (multipolar system) ที่
จะมีตัวแสดงสำ�คัญ เช่น สหรัฐฯ จีน อ�เซียน ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย 
เป็นต้น

การสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562

 ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ สถ�บันวิช�ก�ร
ป้องกันประเทศ จัดโครงก�รสนทน�ยุทธศ�สตร์
ระดับผู้บริห�รไม่เป็นท�งก�ร (Informal) ครั้งที่ 
1/2562 เรื่อง “บทบ�ทของไทยบนเส้นท�ง
ระหว�่งยทุธศ�สตรม์ห�อำ�น�จสหรฐัฯ – จนี” เมือ่
วนัที ่19 พ.ย.61 เวล� 1300 - 1600 ณ หอ้งรบัรอง 
61 ชั้น 6 อ�ค�รกองบัญช�ก�รกองทัพไทย โดยมี 
พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญช�ก�รทห�ร
สูงสุด เป็นประธ�น
 วตัถปุระสงคข์องก�รจดัโครงก�รเพือ่สร�้ง
คว�มเข�้ใจเชิงลกึเกีย่วกบัยทุธศ�สตรข์องประเทศ
มห�อำ�น�จสหรฐัฯ-จนี ใหก้บัผูบ้งัคบับญัช�ระดับ
สูงของกองทัพไทย และกำ�หนดบทบ�ทของ
ประเทศไทยในก�รดำ�เนินคว�มสัมพันธ์ระหว่�ง
ประเทศที่เหม�ะสม ทั้งนี้ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วม
แลกเปลี่ยนประเด็นสำ�คัญ ข้อคิดเห็น และประสบก�รณ์ท�งวิช�ก�ร
จำ�นวน 3 ท่�น ได้แก่ (1) อดีตเอกอัครร�ชทูต สมปอง  สงวนบรรพ์  
คณบดีสถ�บันก�รทูตและก�รต่�งประเทศ วิทย�ลัยรัฐกิจ มห�วิทย�ลัย
รังสิต (2) รศ.ดร.วิวัฒน์ มุ่งก�รดี อดีตท่ีปรึกษ�น�ยกรัฐมนตรี และ
อ�จ�รย์คณะรัฐศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย และ (3) คุณ โจ ฮอร์น 
พัธโนทัย กรรมก�รอำ�นวยก�รบริษัท Strategy 613 จำ�กัด โดยมี 
พล.อ.ต.ภมูใิจ เลขสนุทร�กร ผูอ้ำ�นวยก�รศนูยศ์กึษ�ยทุธศ�สตร ์สถ�บนั
วชิ�ก�รปอ้งกันประเทศ เป็นผูด้ำ�เนนิร�ยก�ร สรปุประเดน็สำ�คญัไดด้งันี ้
 1. สหรัฐฯ ยังคงเป็นมห�อำ�น�จอันดับหนึ่งของโลก แนวโน้มของ
ประธ�น�ธบิด ีโดนัลด ์ทรมัป ์จะยงัครองอำ�น�จตอ่ไปอกี 1 - 2 สมยั และ
ยดึหลกัอเมรกิ�ตอ้งม�กอ่น (American First) ในก�รบรหิ�รประเทศตอ่

ไป นอกจ�กนี ้สหรฐัฯ ยงัมกี�รเพิม่งบประม�ณท�ง
ทห�ร เพื่อสร้�งคว�มแข็งแกร่ง และเพิ่มขีดคว�ม
ส�ม�รถท�งทห�รทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ถือเป็นก�ร
บริห�รประเทศที่ใช้นโยบ�ยท�งทห�รนำ�ก�รทูต
แสดงถึงสหรฐัฯ ตอ้งก�รครองคว�มเป็นมห�อำ�น�จ
โดยไม่ต้องทำ�ก�รรบ นอกจ�กนี้ สหรัฐฯ มองจีน
เป็นประเทศมห�อำ�น�จอันดับรองลงม� เป็น
ประเทศทีเ่ปน็คูแ่ขง่ของสหรฐัฯ และต้องก�รขย�ย
อิทธิพลไปยังภูมิภ�คต่�ง ๆ ของโลก เช่น แอฟริก� 
เอเชียกล�ง และล�ตินอเมริก� โดยใช้ก�รทูตแบบ
กับดักหนี้ (Debt-trap Diplomacy) ซึ่งประเทศ
มห�อำ�น�จจะเข้�ไปครอบงำ�ประเทศที่มีคว�ม
ก้�วหน้�น้อยกว่� นอกเหนือไปจ�กวิธีครอบครอง
อ�ณ�นคิมโดยตรง เรยีกว่� ลทัธล่ิ�อ�ณ�นคิมแบบ
ใหม่ (Neo-Colonialism)

 2. ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน มีก�รบริห�รประเทศที่พัฒน�อย่�ง
คอ่ยเปน็คอ่ยไป ดว้ยก�รปฏริปูประเทศด�้นก�รเมอืง เศรษฐกจิและสงัคม
ในรูปแบบผสมผส�น ทำ�ให้ประเทศมีก�รพัฒน�และมีก�รเติบโตท�ง
เศรษฐกจิอย�่งสูงทัง้ก�รค้�และก�รลงทนุ เปน็ส�เหตใุหจ้นีตอ้งก�รขย�ย
ภ�คก�รผลติออกนอกประเทศจ�กแผนคว�มรเิริม่หนึง่แถบหนึง่เสน้ท�ง 
(Belt and Road Initiative : BRI) ทำ�ให้จีนเป็นศูนย์กล�งเศรษฐกิจของ
โลก นำ�พ�คว�มมั่งคั่งและยกระดับจีนบนเวทีโลก ซึ่งสหรัฐฯ มองว่�จีน
ได้ท้�ท�ยอำ�น�จของสหรัฐฯ จึงมียุทธศ�สตร์เปิดเสรีในภูมิภ�คอินโด-
แปซิฟิก (Free and Open Indo-Pacific : FOIP) เพื่อค�นอำ�น�จกับจีน
และสร้�งดุลยภ�พในภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิก

การสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562
 ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ จัดก�ร
สนทน�ปัญห�ยุทธศ�สตร์ ครั้งที่ 2/2562 เรื่อง “แนวท�งก�รขับเคลื่อน
ประช�คมอ�เซยีนใหม้ัน่คง ภ�ยใตบ้ทบ�ทประธ�นอ�เซยีนของไทยในป ี
2562” เมื่อวันที่ 20 พ.ย.61 เวล� 0900 - 1600 ณ ห้องประชุมศูนย์
ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ 1 โดยมี พลอ�ก�ศตรี ภูมิใจ เลขสุนทร�กร ผู้อำ�นวย
ก�รศนูยศ์กึษ�ยทุธศ�สตร ์สถ�บนัวชิ�ก�รปอ้งกนัประเทศ เปน็ประธ�น  
มีสรุปผลก�รสนทน�ที่สำ�คัญดังนี้
 สถ�นก�รณ ์แนวโนม้ คว�มท�้ท�ย ท่ีจะเกดิขึน้และสง่ผลกระทบ
ต่อประช�คมอ�เซียนและประเทศสม�ชิก ประเด็นปัญห� (regional 
security issues) ที่เป็นภัยคุกค�มในปัจจุบันและในอน�คตยังคงเป็น
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ส่วนที่ 3 การปฎิบัิติงานที่สำาคัญของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 



หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 12
 ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ ทำ�พิธีเปิดก�รศึกษ�และปฐมนิเทศนักศึกษ�หลักสูตรนักยุทธศ�สตร์ รุ่นที่ 12 ประจำ�
ปีงบประม�ณ พ.ศ.2562 โดยมี พล.ท. ปริพัฒน์ ผล�สินธุ์ รองผู้บัญช�ก�รสถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ เป็นประธ�นในพิธี ณ อ�ค�รพฤกษช�ติ 
พระทรงชัย สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ เมื่อวันที่  6 ธ.ค.61
 หลักสูตรนักยุทธศ�สตร์ รุ่นที่ 12 ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ.2562  มีผู้ผ่�นพิจ�รณ�คัดเลือกโดยคณะกรรมก�รก�รสอบคัดเลือกฯ และเข้�รับก�ร
ศึกษ�จำ�นวนทั้งสิ้น 29 คน ประกอบด้วยข้�ร�ชก�รทห�ร ชั้นยศ พ.ท. ขึ้นไปหรือเทียบเท่� จำ�นวน 15 น�ย และข้�ร�ชก�รตำ�รวจ พลเรือน รัฐวิส�หกิจ 
พนังง�นองค์กรของรัฐหรือพนักง�นองค์กรมห�ชน จำ�นวน 14 คน โดยก�รศึกษ�หลักสูตรนักยุทธศ�สตร์ จะทำ�ให้ผู้เข้�รับก�รศึกษ�ได้รับคว�มรู้ คว�ม
เข�้ใจ ส�ม�รถนำ�หลักก�รไปประยกุตใ์ชใ้นก�รทำ�ง�นระดบันโยบ�ย และก�รดำ�เนินง�นทีเ่กีย่วขอ้งกบัยุทธศ�สตรข์ององค์กรได้เปน็อย�่งดี เปน็ก�รเตรยีม
คว�มพร้อมให้กับหน่วยง�นของกองทัพ องค์กร และภ�คส่วนต่�งๆ ให้ส�ม�รถดำ�เนินง�นร่วมกันในก�รขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์ของช�ติในอน�คตได้อย่�ง
กว้�งขว�ง และส่งเสริมบทบ�ทของกองทัพไทยในก�รพัฒน�บุคล�กรเพ่ือตอบสนองก�รดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ยของรัฐบ�ลโดยรวม

 ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ/ฝ่�ย
เลข�นุก�รศูนย์อ�เซียนศึกษ� สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ  ได้จัดก�ร
ประชุมเชิงสัมมน�ท�งวิช�ก�รศูนย์อ�เซียนศึกษ� สถ�บันวิช�ก�รป้องกัน
ประเทศ ครั้งที่ 1/2562 เรื่อง  “สถ�นก�รณ์คว�มมั่นคงในภูมิภ�คอ�เซียน
และอินโด-แปซิฟิก: ผลกระทบต่อไทยและอ�เซียน” ระหว่�งวันที่ 17 - 19 
ธ.ค.61 ณ อิงธ�ร รีสอร์ท จังหวัดนครน�ยก ซ่ึงผู้เข้�ร่วมก�รประชุมฯ 
ประกอบดว้ย ผูท้รงคณุวฒุ ิผูแ้ทนหนว่ยง�นคว�มมัน่คง หนว่ยง�นวชิ�ก�ร 
และหนว่ยง�นทีเ่กีย่วขอ้ง  โดยมวีทิย�กร ประกอบดว้ย ศ. ดร.สรุชัย ศิริไกร 
พล.ต. ดร.ไชยสิทธิ ์ตันตยกลุ ศ. ดร.ประภสัสร ์เทพช�ตร ีและ คณุไผท สทิธิ
สุนทร ผลที่ได้จ�กก�รสัมมน�กลุ่มย่อย (workshop) สรุปได้ดังนี้
 กลุม่ที ่1 ไดน้ำ�เสนอ “แนวโนม้ภยัคกุค�มคว�มมัน่คงในอกี 5 ปขี�้ง
หน้�” ได้แก่ (1) อ�ชญ�กรรมข้�มช�ติ (2) ข้อพิพ�ทในทะเลจีนใต้ (3) Belt 
and Road Initiative (4) ก�รศกึษ�ในอ�เซียน และ (5) ก�รจัดก�รภยัพบิตั ิ
สำ�หรับ “บทบ�ทของ สหรัฐฯ ต่ออินโด-แปซิฟิกในอน�คต” ได้แก่ (1) 
สหรัฐฯ จะเดินหน้�นโยบ�ยปิดล้อมจีนม�กยิ่งขึ้น (2) ก�รห�พันธมิตรใน
พื้นที่ อินโด-แปซิฟิก (3) ก�รแทรกแซงเรื่องก�รข่�ว และก�รดักฟัง (4) 
กดดันไทยเรื่องคว�มสัมพันธ์ไทย-จีน และอ�จโจมตีไทยในเวทีต่�งประเทศ 
เช่น กรณีโรฮินจ� และ (5) สำ�หรับด้�นเทคโนโลยีและวิทย�ศ�สตร์ สหรัฐฯ 
จะเน้นก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีในภูมิภ�คม�กยิ่งขึ้น 
 กลุม่ที ่2 ไดน้ำ�เสนอ “แนวโนม้ภยัคกุค�มคว�มมัน่คงในอกี 5 ปขี�้ง
หน้�” ได้แก่ (1) สงคร�มไซเบอร์ (2) ก�รแผ่ขย�ยของช�ติมห�อำ�น�จ (3) 
อ�ชญ�กรรมข้�มช�ติ (4) ก�รก่อก�รร้�ย และ (5) ภัยพิบัติท�งธรรมช�ติ 
สำ�หรบั “บทบ�ทของญ่ีปุน่ตอ่อนิโด-แปซฟิกิในอน�คต” ไดแ้ก ่(1) ญีปุ่่นจะ
เพิ่มคว�มเข้มข้นใน อินโด-แปซิฟิก ให้เป็นรูปธรรมม�กขึ้น (2) เร่งให้คว�ม
ช่วยเหลือด้�นก�รเงินแก่กลุ่มประเทศกำ�ลังพัฒน�อื่น ๆ  รวมทั้งประเทศใน 

การประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา ครั้งที่ 1/2562
อินโด-แปซิฟิก (3) จะให้คว�มช่วยเหลือเรื่องก�รล�ดตระเวนและ
ยุทโธปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้�งคว�มมั่นคงท�งทะเลให้กับประเทศ
ในแถบ อินโด-แปซิฟิก และ (4) ยื่นมือเข้�ม�ช่วยป้องกันปัญห�คว�มขัด
แย้งในภูมิภ�ค โดยอ�ศัยคว�มช่วยเหลือด้�นสิทธิมนุษยชน
 กลุม่ที ่3 ไดน้ำ�เสนอ “แนวโนม้ภยัคกุค�มคว�มมัน่คงในอกี 5 ปขี�้ง
หน้�” ไดแ้ก ่(1) ปัญห�ก�รกอ่ก�รร้�ย และอ�ชญ�กรรมข�้มช�ต ิ(2) ปญัห�
ก�รอพยพย�้ยถิน่ฐ�นของแรงง�นข�้มช�ต ิ(3) ปัญห�ภยัคกุค�มท�งไซเบอร ์
(4) ปัญห�ก�รเข้�ม�แทรกแซงของช�ติมห�อำ�น�จในภูมิภ�คอ�เซียน และ 
(5) ปัญห�คว�มมั่นคงท�งทะเล (ทะเลจีนใต้) สำ�หรับ “บทบ�ทของอินเดีย
และออสเตรเลียต่ออินโด-แปซิฟิก” ในอน�คต ได้แก่ (1) อินเดียมีคว�ม
พย�ย�มเข�้ม�มสีว่นร่วมในกรอบคว�มร่วมมอืต�่ง ๆ  ของอ�เซียนเพิม่ม�ก
ขึ้น เช่น ก�รฝึกร่วม และก�รล�ดตะเวนร่วม และมีคว�มพย�ย�มเชื้อเชิญ
ช�ติสม�ชิกอ�เซียนให้เข้�ม�ดำ�เนินม�ตรก�รล�ดตระเวนร่วมในช่องแคบ
มะละก� แต่ปัจจุบันยังไม่ประสบผลสำ�เร็จเท่�ที่ควร (2) ออสเตรเลียจะ 
มุ่งให้คว�มสำ�คัญต่อ อินโด-แปซิฟิก ของสหรัฐฯ เพื่อทำ�ให้มิติด้�นคว�ม
มั่นคงที่เปิดกว้�งและเสริมสร้�งคว�มรุ่งเรือง โดยกำ�หนดไว้ในนโยบ�ยต่�ง
ประเทศใน 10 ปีข้�งหน้�
 กลุม่ที ่4 ไดน้ำ�เสนอ “แนวโนม้ภยัคกุค�มคว�มมัน่คงในอกี 5 ปขี�้ง
หน้�” ได้แก่ (1) ก�รแทรกแซงของประเทศมห�อำ�น�จ (2) ก�รกีดกัน
ท�งก�รค้� (3) สังคมผู้สูงอ�ยุ (4) พลวัตรของเทคโนโลยี และ (5) คว�มขัด
แย้งภ�ยในประเทศและภ�ยนอกประเทศของสม�ชิกอ�เซียน สำ�หรับ 
“บทบ�ทของจีนต่ออินโด-แปซิฟิกในอน�คต” ได้แก่ (1) จีนจะเพิ่มบทบ�ท
ด้�นเศรษฐกิจกับประเทศใน อินโด-แปซิฟิก ม�กข้ึน (2) ก�รช่วยพัฒน�
โครงสร้�งพื้นฐ�นเพ่ือส�ม�รถเช่ือมโยงเศรษฐกิจและก�รลงทุนในอน�คต 
(3) ก�รเผยแพร่เทคโนโลยีสัญช�ติจีน (4) ก�รผลักดันก�รใช้สกุลเงินหยวน

ให้เป็นสกุลเงินหลัก (5) ก�รส่ง
เสริมก�รย้�ยถิ่นฐ�นของคนจีนไป
ยงัประเทศต�่ง ๆ  และ (6) ก�รเพิม่
พั น ธ มิ ต ร  เ พื่ อ ค ว � ม มั่ น ค ง 
เศรษฐกิจ และก�รทูต

31ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)
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