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ประเทศหนึง่กล�ยเปน็ผลกระทบตอ่ประเทศอืน่ๆ อย�่งตอ่เนือ่ง จึงทำ�ใหป้ร�กฏก�รณห์รอืปญัห�ในทีต่�่งๆ จงึไมเ่ปน็เพยีงเรือ่งเฉพ�ะภ�ยในประเทศ
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ไปได ้จงึตอ้งมกี�รปรบัตัวใหพ้รอ้มเผชญิหน�้กบัคว�มท�้ท�ยรปูแบบใหมต่�่งๆ ทีจ่ะเกิดขึน้และสง่ผลกระทบตอ่พลงัอำ�น�จของช�ตแิละคว�มมัน่คง
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การเกิดขึ้นจริงของเมืองอัจฉริยะในอาเซียน
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย พ.ท. ธำารงชัย หนุนภักดี 

 สถ�บัน Institute of Strategic and International Studies 
(ISIS)  ซ่ึงเป็น Think Tank ของสิงคโปร์ ได้ให้คว�มสนใจในเร่ือง ก�รเกิดข้ึน
จริงของเมืองอัจฉริยะในอ�เซียน สรุปได้ดังนี้
 ก�รเจริญเติบโตอย่�งรวดเร็วของเมือง ก่อให้เกิดประเด็นสำ�คัญ 
เช่น ก�รเร่งสร้�งโครงสร้�งพื้นฐ�น, คว�มไม่เท่�เทียม และคว�มมั่นคง
ปลอดภัยส�ธ�รณะ อย่�งไรก็ต�มห�กแต่ละช�ติอ�เซียนสร้�ง “เมือง
อัจฉริยะ” โดยใช้เทคโนโลยีที่มีอย่�งเต็มกำ�ลัง และนำ�ม�ร่วมกัน จะทำ�ให้ 
“วสิยัทศันข์องเมอืงทีย่ัง่ยนื และเหม�ะแกก่�รดำ�เนนิชีวติ” เปน็คว�มจรงิ 
ก�รเติบโตของประช�กร และเศรษฐกิจก่อให้เกิดคว�มรวดเร็วของก�ร 
เกดิเมอืง มกี�รค�ดก�รณว์�่ในป ี2030 จะมกี�รเคลือ่นย�้ยประช�กรกว�่ 
90 ล้�นคนระหว่�งเมืองต่�งๆ ในภูมิภ�คนี้ ในคว�มเป็นจริงเมืองขน�ด
กล�งทีม่ปีระช�กรระหว่�งสองแสนถงึสองล�้นคนจะเปน็เมอืงทีม่กี�รเจรญิ
เติบโตม�กที่สุด ซึ่งเมืองขน�ดกล�งเหล่�นี้คิดเป็นร้อยละ 40 ของภูมิภ�ค
และเป็นตัวขับเคลื่อนก�รเจริญเติบโตที่สำ�คัญ จึงเป็นคว�มท้�ท�ย และ
คว�มจำ�เป็นของช�ติอ�เซียนในก�รนำ�เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อรับมือกับ
คว�มท้�ท�ยและปัญห�ของก�รพัฒน�เมือง เช่น ปัญห�จร�จรติดขัด, 
มลภ�วะ และก�รเร่งสร้�งโครงสร้�งพ้ืนฐ�น ก�รเกิดขึ้นของ “ASEAN 
Smart Cities Network (ASCN)” จ�กก�รริเริ่มโดยสิงคโปร์ในว�ระก�ร
เป็นประธ�นอ�เซียนปี 2018 เป็นก�รบุกเบิกหนท�งในก�รใช้กลไก 
ก�รจัดก�รเมืองระดับต่�งๆ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่�วได้
 ASCN มี 26 เมืองนำ�ร่องจ�กช�ติสม�ชิกอ�เซียน ทำ�ง�นบน 
พื้นฐ�นคว�มร่วมมือ (Collaboration platform) เพื่อบรรลุเป้�หม�ย 
ก�รพัฒน�เมืองอัจฉริยะ และยั่งยืน ก�รมีตัวแทนเครือข่�ยม�จ�กช�ติ
สม�ชิกอ�เซียน และตัวแทนจ�กเมืองต่�งๆ ทำ�หน้�ที่เป็น “Chief Smart 
City Officer” จะทำ�ให้เกิดก�รประส�นสอดคล้องในก�รทำ�ง�น เพ่ือช่วยให้ 
ASCN บรรลเุป้�หม�ยก�รพัฒน�เมอืงอย�่งยัง่ยนื จึงเกิดกรอบก�รทำ�ง�น 
“ASEAN Smart Cities Framework” เพื่อช่วยนำ�ท�งให้เมืองที่ร่วมกับ 
ASCN โดยมีจุดมุ่งหม�ย 3 ประก�รคือ (2.1) “มีคว�มส�ม�รถในก�ร

ที่มา : http://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/rsis/realising-smart-cities-in-asean/

การแก้ปัญหาที่ไม่ง่ายดายสำาหรับข่าวปลอม 
(Fake News) ในมาเลเซีย
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย พ.ท. ธำารงชัย หนุนภักดี

 สถ�บัน Institute of Strategic and International Studies 
(ISIS)  ซึ่งเป็น Think Tank ของม�เลเซีย ได้ให้คว�มสนใจในเรื่องคว�ม
ย�กลำ�บ�กในก�รแก้ปัญห�ข่�วปลอม (Fake News) ในม�เลเซีย สรุปได้ดังน้ี
 จ�กชัยชนะอย่�งท้วมท้นในก�รเลือกตั้งครั้งล่�สุดของ “แนวร่วม
แห่งคว�มหวัง” (Pakatan Harapan: PH coalition) ต�มม�ด้วยก�ร
เปล่ียนแปลงแนวท�งก�รบริห�รประเทศของ “แนวร่วมแห่งช�ติ” (Barisan 
Nasional: BN) ก�รยกเลิก “กฎหม�ยต่อต้�นข่�วปลอม 2018”  
(Anti-Fake News Act: AFNA 2018) เป็นคว�มต้องก�รของ PH ในก�ร
ลบก�รมีตัวตนอยู่ของ BN และ AFNA 2018 ได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในก�ร
รบกวนก�รห�เสยีงเลือกต้ังคร้ังล�่สุด ซ่ึงก�รยกเลิก AFNA อ�จประสบกบั
อุปสรรคจ�กก�รที่รัฐธรรมนูญของม�เลเซียให้อำ�น�จสภ�ผู้แทนร�ษฎร 
(Dewan Negara) ในก�รพิจ�รณ�ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหม�ยได้น�นถึง
หนึ่งปี จึงเกิดข้อสงสัยต่อว่� PH จะจัดก�รกับปัญห� ข่�วปลอมอย่�งไร
ห�กยกเลกิ AFNA 2018 หรือนีจ่ะเปน็ก�รสร้�งโอก�สให้ผูไ้มห่วังดมีีอิสระ
ในก�รสร�้งข่�วปลอม ดงัน้ันกฎหม�ยตอ่ต�้นข�่วปลอมอ�จมคีว�มจำ�เป็น 
แต่อ�จต้องตอบคำ�ถ�มเกี่ยวกับก�รจำ�กัดสิทธิเสรีภ�พในก�รแสดงออก
เพื่อแลกกับก�รบรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหม�ย

แขง่ขนัเชงิเศรษฐกจิ” ผ�่นก�รใชน้วัตกรรม และ
ก�รเปน็เจ้�ของกจิก�ร เพือ่สร�้งโอก�สท�งธรุกิจ
และก�รจ้�งง�น (2.2) “มีคว�มยั่งยืนท�งสิ่ง
แวดล้อม” และ (2.3) “มีคุณภ�พชีวิตที่ดี” 
นอกจ�กนี้ ASCN ยังสร้�งโอก�สให้อ�เซียนใน
ก�รลงทุนในเทคโนโลยีใหม่เพื่อสร้�งนวัตกรรม 
เชน่ “โครงก�ร City Data Platform” ทีใ่ชข้อ้มลู
ท่ีได้จ�ก Wi-Fi, Internet-of-Things (IoT) และ Social Media  
ม�วเิคร�ะหพ์ฤตกิรรมนกัทอ่งเทีย่วในจังหวดัภเูกต็ หรอื “ศนูยบ์ญัช�ก�ร
คว�มปลอดภัย และคว�มมั่นคงส�ธ�รณะ” ในเมือง Davao ประเทศ
ฟลิปิปนิส์ ทีใ่ชร้ะบบ CCTV และระบบภมูสิ�รสนเทศในก�รวเิคร�ะหข์อ้มลู
เชิงคว�มมั่นคงปลอดภัย เป็นต้น
 ก�รที่จะทำ�ให้เมืองอัจฉริยะเป็นรูปธรรมได้น้ัน ต้องอ�ศัยก�รใช้
ประโยชน์จ�กเทคโนโลยีดิจิตอล, ก�รทำ�ง�นร่วมกันของช�ติสม�ชิก
อ�เซียนเพื่อช่วยเติมเต็มคว�มแตกต่�งท�งเทคโนโลยีดิจิตอล, ก�รเสริม
สร้�งบุคคล�กร ตลอดจนก�รเสริมสร้�งคว�มไว้เนื้อเชื่อใจของผู้ใช้ง�น 
นอกจ�กนี้ยังต้องอ�ศัยคว�มร่วมมือจ�กภ�คส่วนต่�งๆ ทั้งใน และนอก
อ�เซียน ทั้งด้�นเงินทุน คว�มรู้คว�มชำ�น�ญในก�รดำ�เนินง�น เช่น คว�ม
ร่วมมือกันของ “Amata Smart City Chonburi กับ Yokohama Urban 
Solutions” ในโครงก�ร “Smart Grid Project” ซึ่ง RSIS สรุปว่� ASCN 
เป็นเครื่องมือหนึ่งในก�รเชื่อมเมืองอัจฉริยะต่�งๆของอ�เซียนเข้�ด้วยกัน 
และควรมแีผนปฏบิตัทิีชั่ดเจนในทกุภ�คสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง จ�กแนวท�งก�ร
สร้�งเมอืงและเครอืข่�ยเมอืงอัจฉรยิะเป็นอีกหนท�งหน่ึงท่ีเสริมสร�้งคว�ม
มั่นคงของอ�เซียนได้ในระยะย�ว ซึ่งในก�รเป็นประธ�นอ�เซียนของไทย
ในปี 2562 อ�จนำ�แนวท�งดังกล่�ว
ม�เป็นส่วนหนึ่งในก�รเสริมสร้�ง
คว�มร่วมมือในหมู่ช�ติสม�ชิก และ
นำ�องค์คว�มรู้ด้�นก�รพัฒน�ที่
ยั่งยืนของไทยม�ประยุกต์ใช้ เพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อมุ่งสู่คว�มม่ันคง
อย่�งยั่งยืนของอ�เซียน

 ท่ีผ่�นม� AFNA 2018 เป็นเคร่ืองมือ 
ที่ ใช้ จัดก�รกับข่ �วปลอมในประเ ด็น  
(2.1) ก�รจำ�กัดขอบเขตของก�รสร้�งก�ร
เผยแพร่ข่�วปลอม ก�รปกป้องผู้ได้รับ 
ผลกระทบ และปกป้องภ�พลักษณ์ของ
ประเทศ แต่ปัญห�ที่เกิดขึ้นคือคำ�จำ�กัดคว�มของข่�วปลอม ที่ตีคว�มได้
กว้�งจึงเกิดคว�มไม่แน่นอน และคว�มไม่เหม�ะสมในก�รบังคับใช้  
(2.2) ก�รชดใช้ค่�เสียห�ยจ�กผู้สร้�ง ผู้เผยแพร่ และผู้ตีพิมพ์ข่�วปลอม 
แต่ไม่มีบทลงโทษสำ�หรับบริษัทที่เป็นผู้ให้บริก�รสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งที่
บริษัทเหล่�นี้ส�ม�รถจัดก�รลบ หรือหยุดก�รเผยแพร่ข่�วปลอมได้ และ 
(2.3) บทลงโทษที่รุนแรงสำ�หรับผู้กระทำ�ผิด ที่มีก�รปรับเงินถึง 122,153 
ดอลล่�ร์สหรัฐฯ หรือจำ�คุก 6 ปี หรือท้ังจำ�ท้ังปรับ ซ่ึงเป็นก�รลงโทษท่ีไม่เป็น
สดัสว่น เพยีงแตมุ่ง่หวงัใหม้บีทลงโทษทีร่นุแรงในก�รปอ้งปร�ม จนละเลย
ก�รสร้�งคว�มเข้�ใจให้ประช�ชนช่วยกันต่อต้�นข่�วปลอม ประเด็น 
ที่กล่�วม�นั้นเป็นเหตุผลของ PH ในก�รยกเลิก AFNA 2018 
 ISIS มองว่�รัฐบ�ล PH ยังคงเผชิญกับคว�มเสี่ยงที่เกิดขึ้นจ�กข่�ว
ปลอม แตไ่ดเ้สนอแนวท�งสำ�หรบักฎหม�ยตอ่ต�้นข�่วปลอมของม�เลเซีย
ว่� (3.1) ควรมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเป็นลักษณะเฉพ�ะ มีก�รใช้ถ้อยคำ�
อย่�งระมัดระวัง และมีกรอบก�รบังคับใช้ที่ชัดเจน ดังเช่นฝรั่งเศสที่มี
กฎหม�ยก�รจัดก�รขอ้มลู (Manipulation of Information) เพือ่ปอ้งกนั
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ก�รแทรกแซงท�งก�รเมอืงจ�กขอ้มลูเทจ็ ซึง่จะใชเ้ฉพ�ะห้วงก�รเลอืกตัง้
อย�่งเปน็ท�งก�ร เนือ่งจ�กตอ้งก�รรกัษ�คว�มสมดลุระหว�่งกระบวนก�ร
ประช�ธิปไตยกับเสรีภ�พในก�รแสดงออก และ (3.2) ควรมีบทลงโทษ 
ท�งกฎหม�ย และเรียกค�่เสยีห�ยกบับรษัิทเจ�้ของสือ่ออนไลน ์เชน่เดยีว
กบัเยอรมนัทีม่เีครอืข�่ย Network Enforcement Act (Netzdurchsetzu-
nggesetz, NetzDG) ท่ีใหผู้ใ้ชร้�ยง�นเนือ้ห�ทีผ่ดิกฎหม�ย และแจ้งเตอืน
ให้บริษัทดังกล่�วให้ลบเนื้อห�ในเวล�ที่กำ�หนด ห�กเกินกำ�หนดอ�จ 

การแทรกแซงจากภายนอก ภัยคุกคามสำาคัญต่อ
เสถียรภาพความมั่นคงในทะเลจีนใต้
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย พ.ท. ธำารงชัย หนุนภักดี

 สถ�บนั The PLA Academy of Military Science (PLAAMS) 
ซึ่งเป็น Think Tank ของจีน ได้ให้คว�มสนใจในเรื่อง ก�รแทรกแซงจ�ก
ภ�ยนอก ภัยคุกค�มสำ�คัญต่อเสถียรภ�พคว�มมั่นคงในทะเลจีนใต้ สรุป
ได้ดังนี้

 ถึงแม้ว่�จีนกับอ�เซียน กำ�ลัง
อยู่บนเส้นท�งของก�รเจรจ� “แนว
ปฏิบัติท�งทะเลในทะเลจีนใต้” 
(Code of Conduct in South China 
Sea) แต่ก็ต้องเผชิญกับก�รแทรกแซง
จ�กภ�ยนอกเข�้ม�เป็นระยะ ล�่สุด
ก�รเคล่ือนย้�ยกำ�ลังท�งเรือของ 

กองทพัสหรฐัฯ และสหร�ชอ�ณ�จกัรในทะเลจนีใตเ้มือ่วนัท่ี 11 - 16 ม.ค.
2019 เป็นก�รแสดงกำ�ลังบนพื้นท่ีมีคว�มอ่อนไหว ได้ทำ�ให้สถ�นก�รณ์ 
มีคว�มซับซ้อนม�กขึ้น และอ�จเป็นชนวนทำ�ให้เกิดคว�มขัดแย้ง “ก�ร
ป้องกันเสรีภ�พในก�รเดินเรือ” โดยใช้ก�รปฏิบัติก�รท�งทห�รเข้�ม� 
ในทะเลจีนใต้จึงเปรียบเสมือนก�รยั่วยุ และสร้�งภ�พก�รเป็นประเทศ 
ผู้สร้�งปัญห�ในพื้นที่แห่งนี้
 สหรัฐฯ ได้ประเมินถึงคว�มเสี่ยง และประโยชน์ที่จะได้รับจ�กก�ร
ยัว่ยทุ�งทห�ร ไดส้ร�้งก�รรบัรู้ถงึคว�มไมป่ลอดภยัท่ีตอ้งได้รบัก�รจดัก�ร 
แทนที่จะมุ่งสู่ก�รมีส่วนร่วมในก�รใช้ประโยชน์จ�กพื้นที่อย่�งสร้�งสรรค์ 
นอกจ�กน้ียังได้ชักชวนให้ สหร�ชอ�ณ�จักร ที่กำ�ลังมองห�พันธมิตร 
หลังจ�กก�รออกจ�กสหภ�พยุโรปเข้�ม�ร่วมสนับสนุน โดยแลกกับ 
ผลประโยชน์ทีจ่ะไดรั้บจ�กสหรัฐฯ ถงึแมว้�่สหรฐัฯ และสหร�ชอ�ณ�จักร 

ที่มา : https://www.isis.org.my/2019/01/12/no-silver-bullet-for-fake-news-in-a-new-malaysia/ 

ที่ม� : http://eng.chinamil.com.cn/view/2019-01/18/content_9407648.htm

ถูกปรับถึง 50 ล้�นยูโร ISIS สรุปว่� นี่อ�จเป็นแนวท�งหนึ่งในก�รรับมือ
กบัปญัห� แตอ่�จไมใ่ชส่ตูรสำ�เรจ็ (Silver bullet) ในก�รตอ่ต�้นข�่วปลอม 
สำ�หรับประเทศไทย มี พ.ร.บ. ว่�ด้วยก�รกระทำ�คว�มผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ซึ่งควรบังคับใช้ให้เหม�ะสมกับบริบท
ของสังคม ส่งเสริมคว�มเข้�ใจ และจริยธรรมของเจ้�หน้�ที่ในก�รบังคับ
ใช้กฎหม�ยควบคู่กับก�รสร้�งก�รตระหนักรู้ของประช�ชนในก�รไม่รับ
ข่�วปลอม และก�รร�ยง�นก�รกระทำ�ผิดด้�นก�รเผยแพร่ข่�วปลอม

ต่�งประสบปัญห�ทั้ง “Government shutdown” และ “Brexit”  
ซึ่งอ�จทำ�ให้ทั้งสองประเทศจำ�เป็นต้องกลับไปแก้ปัญห�ภ�ยในประเทศ 
ให้เรียบร้อยก่อนก็ต�ม
 จีนมีจุดยืนที่ชัดเจนท่ีจะไม่ยอมแพ้ต่อ
สหรัฐฯ และพันธมิตรอ่ืนที่กำ�ลังแทรกแซงก�ร
แก้ปัญห�ในทะเลจีนใต้ และสร้�งภ�พลักษณ์
ก�รเป็นผู้สร้�งปัญห�ให้กับจีน ซึ่ง PLAAMS 
มองว่�ก�รแทรกแซงจ�กประเทศภ�ยนอก
ภมูภิ�คโดยตรง หรอืผ�่นบ�งประเทศในภมูภิ�ค
เป็นภัยคุกค�มที่สำ�คัญต่อก�รสร้�งสันติภ�พ
และคว�มมั่นคง ก�รท่ีจะทำ�ให้ “แนวปฏิบัติท�งทะเลในทะเลจีนใต้”  
เกิดเป็นรูปธรรม มีก�รขย�ยคว�มร่วมมือในด้�นต่�งๆ เช่น เศรษฐกิจท�ง
ทะเล ก�รวิจัยท�งวิทย�ศ�สตร์ และก�รพย�กรณ์อ�ก�ศ ก�รค้นห� และ
ชว่ยเหลอืท�งทะเล ก�รตอ่ต�้นก�รปฏิบตักิ�รอนัเปน็โจรสลดันัน้ จนี และ
ช�ตอิืน่ในภมูภิ�คนีค้วรชว่ยกนัสร�้งคว�มมัน่ใจระหว�่งกนัว่�จะไมย่อมให้
ช�ตนิอกภมูภิ�คบรรลวุตัถปุระสงคใ์นก�รแทรกแซง เพือ่ขดัขว�งแนวท�ง
ในก�รใช้ประโยชน์ในทะเลจีนใต้เชิงสร้�งสรรค์ สำ�หรับประเทศไทย 
ในฐ�นะประธ�นอ�เซียนในปี 2019 มีหน้�ท่ีในก�รส�นต่อก�รพิจ�รณ�
ในว�ระของอ�เซียนเกี่ยวกับเนื้อห� และคว�มเหม�ะสมของ “ร่�งเนื้อห�
แนวปฏิบัติท�งทะเลในทะเลจีนใต้” (Single Draft Negotiating Text 
(SDNT) of the COC)” ทีอ่�เซยีนไดเ้หน็ชอบรว่มกนักบัจีนเมือ่เดอืน ส.ค.
2018 เพื่อทำ�ให้อ�เซียนและจีนบรรลุข้อตกลงเรื่อง “แนวปฏิบัติท�ง
ทะเลในทะเลจีนใต้” ได้ในปี 2021 ต�มที่น�ยกรัฐมนตรี หลี่ เค่อ เฉียง 
ของจีนได้แสดงคว�มหวังไว้เมื่อง�น ASEAN SUMMIT 2018 ตลอดจน
ดำ�รงบทบ�ทของอ�เซียนใหเ้ป็นศนูยก์ล�งในก�รสร�้งคว�มสมัพนัธใ์นเชงิ
สร้�งสรรค์ให้เกิดขึ้นในภูมิภ�ค

การบริหารจัดการภัยพิบัติแบบองค์รวม
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย พ.ท. ธำารงชัย หนุนภักดี

 สถ�บัน Daniel K. Inoue Asia-Pacific Center for Security 
Studies (DKI-APCSS) ซึ่งเป็น Think Tank ของสหรัฐอเมริก� ได้อธิบ�ย
ถึง “ก�รบริห�รจัดก�รภัยพิบัติแบบองค์รวม” ในหลักสูตร “Compre-
hensive Crisis Management” สรุปได้ดังนี้
 คว�มเห็นจ�กนักวิช�ก�ร และนักวิจัยต่�งมองว่�ภัยพิบัติที่เกี่ยว
กับสภ�พอ�ก�ศมีคว�มถี่ที่จะเกิดขึ้นสูงขึ้น อ�จถูกส่วนหนึ่งห�กดูสถิติใน
ระยะย�ว และแม้ว่�ในปัจจุบันคว�มเป็นไปได้ที่จะประสบกับภัยพิบัติมี

โอก�สสูงเกือบสองเท่�เมื่อ
เทียบกับเม่ือ 10 - 15 ปีท่ีผ่�นม� 
แต่คว�มเป็นจริงคว�มถ่ีดังกล่�ว 
มีเพียงภูมิภ�คเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ และโอเชียเนีย
เท่�นั้นที่ สู ง ข้ึน ถึงแม้ ว่� 
ผู้ทำ�ง�นบริห�รจัดก�รภัยพิบัติ 

และส่วนที่เกี่ยวข้องประสบคว�มสำ�เร็จในก�รลดก�รสูญเสียถึงชีวิต แต่
กลบัมจีำ�นวนผูไ้ดร้บัผลกระทบจ�กภยัพบิตัทิีม่�กขึน้ ซ่ึงจำ�นวน และคว�ม
หน�แน่นของประช�กรในทวีปแอฟริก� เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย 
และจีนเป็นสิ่งยืนยันแนวโน้มของผู้ได้รับผลกระทบจะยังคงสูงขึ้น มูลค่�
คว�มเสียห�ยจ�กภัยธรรมช�ติต�มร�ยง�นของ “The World Risks 
Report” มีมูลค่�สูงถึง 80 -100 USD โดยร้อยละ 37 ของมูลค่�ม�จ�ก
ทวปีเอเชยี คว�มรวดเรว็ของก�รเจรญิเตบิโตแบบไมย่ัง่ยนืของสงัคมเมอืง 
และจำ�นวนที่ม�กขึ้นของประช�กรที่ย้�ยเข้�ม�ตั้งถิ่นฐ�นในบริเวณที่เคย
เกิดภัยพิบัติ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ยืนยันถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนทั้งในด้�น
เศรษฐกิจ และสังคม
 เนือ่งดว้ยขน�ดของปญัห�ภยัพบิตัทิีใ่หญข่ึน้ ทำ�ใหเ้กดิคว�มท�้ท�ย
ที่ม�กขึ้น และได้เปลี่ยนแปลงหลักก�ร และหนท�งปฏิบัติในด้�น HADR 
ขององค์กรทั้งระดับประเทศ และระหว่�งประเทศ คว�มท้�ท�ยที่เกิดขึ้น 
เช่น (2.1) แรงกดดันต่อระบบช่วยเหลือท�งมนุษยธรรม ที่ต้องกระจ�ย
ออกไปต�มจำ�นวน และต�มคว�มรนุแรงของภยัพบิตั ิ(2.2) สวัสดภิ�พของ
ผู้ปฏิบัติง�นด้�นมนุษยธรรม ที่ไม่ได้รับก�รปกป้องอย่�งเพียงพอ  
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(2.3) ขีดคว�มส�ม�รถที่จำ�กัดทั้งระดับประเทศ และระหว่�งประเทศใน
ก�รตอบสนองต่อภัยพิบัติ และก�รช่วยเหลือ (2.4) งบประม�ณ ท่ีส่วนใหญ่ 
กว่�ร้อยละ 95 สนับสนุนให้กับภัยพิบัติขน�ดใหญ่ (2.5) ก�รแทรกแซง
ท�งก�รเมือง โดยใช้ทห�รในก�รให้คว�มช่วยเหลือ และ (2.6) ก�รบังคับบัญช� 
ก�รควบคุม ก�รประส�นง�น ที่ยุ่งย�กซับซ้อน นอกจ�กนี้คว�มขัดแย้งใน
สังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปต�มแต่ละช่วงเวล� และซับซ้อนม�กขึ้น  
ได้ทำ�ให้ก�รช่วยเหลือท�งมนุษยธรรมเปลี่ยนไปด้วย
 DKI APCSS ได้เสนอแนวคิดเชิงนโยบ�ยดังนี้ (3.1) หน่วยง�นด้�น
มนุษยธรรม ควรกระจ�ยระบบช่วยเหลือท�งมนุษยธรรม, ปรับปรุงก�ร
บริห�รกระแสเงินทุนทั้งรัฐบ�ล และแหล่งอื่นๆ กดดันให้เกิดก�รประส�น
ง�นระหว่�ง International aid และบริห�รจัดก�รหน่วยง�น NGOs ที่

ทำ�ง�นตอบสนองกับภัยพิบัติ 
ส่ ง เส ริมคว�มเป็นหุ้ นส่ วน
ระหว่�งหน่วยง�น HADR กับ
ทห�รในด�้นสง่กำ�ลงับำ�รงุ และ
ก�รได้รับก�รคุ้มครอง ก�รมี
โครงสร้�งบริห�รจัดก�รภัย

ที่มา : https://drive.google.com/file/d/1yLTTKc5mg0aoGZSYpNC60Yd062bGFWIz/view

ที่มา : https://drive.google.com/file/d/1CGlRrPjHmbXkY1SHFFYjG3rNA-gmFpAZ/view?usp=sharing

การตอบสนองต่อภัยพิบัติ การบูรณาการ 
การปรับใช้อย่างเหมาะสม และนโยบาย
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย พ.ท. ธำารงชัย หนุนภักดี
 สถ�บัน Daniel K. Inoue Asia-Pacific Center for Security 
Studies (DKI-APCSS) ซึ่งเป็น Think Tank ของสหรัฐอเมริก� ได้อธิบ�ย
ถึง “ก�รตอบสนองต่อภัยพิบัติ ก�รบูรณ�ก�ร ก�รปรับใช้อย่�งเหม�ะสม 
และนโยบ�ย” ในหลักสูตร “Comprehensive Crisis Management” 
สรุปได้ดังนี้
 อินโด - แปซิฟิกเป็นภูมิภ�คที่ประสบกับภัยพิบัติม�กท่ีสุดในโลก 
ทั้งยังข�ดแคลนคว�มส�ม�รถในก�รบริห�รจัดก�รภัยพิบัติ ขณะที่ 
อนุภูมิภ�คคือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียเหนือ เอเชียใต้ และโอเชียเนีย 
ต่�งมีก�รพัฒน�ขั้นตอนในก�รตอบสนองต่อภัยพิบัติแตกต่�งกันไปต�ม
ภูมิภ�ค แต่ทั้งหมดต่�งมีคว�มตั้งใจร่วมกันที่จะปรับปรุงระบบก�รตอบ
สนองต่อภัยพิบัติ ข้อจำ�กัดด้�นก�รเงิน และทรัพย�กรมนุษย์ คว�มเป็น
ผู้นำ� และคว�มมุ่งมั่นท่ีต่�งกันของผู้นำ�ประเทศ และขีดคว�มส�ม�รถ 
ที่ต่�งกัน ทำ�ให้ในอน�คตอ�จต้องเผชิญกับคว�มซับซ้อนในภูมิทัศน์ด้�น
มนุษยธรรม “Humanitarian Landscape” ที่มีกลไกในก�รตอบสนอง
แตกต�่งกัน จงึเป็นคว�มท้�ท�ยในก�รแสวงห�แนวท�งในก�รสร้�งคว�ม
เข้�ใจในก�รแก้ปัญห�ร่วมกัน 
 DKI APCSS ได้ให้คว�มเห็นในประเด็นดังกล่�ว ดังต่อไปนี้ (2.1) 
ก�รบรูณ�ก�ร และก�รสร�้งขดีคว�มส�ม�รถของช�ต ิซึง่เอเชยีตะวนัออก
เฉยีงใตม้คีว�มก�้วหน�้ม�กทีส่ดุในด�้นคว�มรว่มมอืบรหิ�รจัดก�รภยัพบิตั ิ
จ�กก�รมี AHA Center ที่แสดงบทบ�ทอย่�งชัดเจนในก�รเป็นศูนย์กล�ง
ของก�รรว่มกันของช�ตสิม�ชกิในก�รจดัก�รภยัพบิตั ิเมือ่ป ี2017 ASEAN 
ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติก�รของ AHA Center ด้�นก�รเสริมสร้�งขีดคว�ม
ส�ม�รถก�รปฏิบัติก�ร ในปี 2018 จัดตั้ง“ASEAN Military Ready 
Group” (AMRG) โดย ASEAN เป็นตัวอย่�งที่ดีของคว�มร่วมมือที่เป็นรูป
ธรรม อย่�งไรก็ต�มยังเกิดคำ�ถ�มถึงบ�งกลไกที่มีง�นทับซ้อนกันคือ  
ASEAN Center for Military Medicine กับ Changi Regional HADR 
Coordination Center ห�กบูรณ�ก�รกันได้จะเป็นประโยชน์ต่อ AHA 
Center อย่�งม�ก สำ�หรับคว�มท้�ท�ยของ ASEAN คือขีดคว�มส�ม�รถ
ที่แตกต่�งกันของช�ติสม�ชิก ซึ่งจะกล�ยเป็นอุปสรรคในก�รจัดก�ร 
ภัยพิบัติ (2.2) ก�รลำ�ดับคว�มสำ�คัญก�รใช้ทรัพย�กร ซึ่งเอเชียใต้มี

พบิัติร่วม ทห�ร-พลเรอืน (3.2) หนว่ยง�นด�้นคว�มมัน่คง ควรสร�้งคว�ม
เช่ือมัน่ใหเ้กดิข้ึนกบัภ�คประช�สงัคม เพิม่บทบ�ทในง�นด�้น HADR ขย�ย
ภ�รกิจก�รให้คว�มช่วยเหลือไปสู่ก�รปกป้อง และช่วยเหลือท�ง
มนุษยธรรม ลงทุนในก�รฝึกปฏิบัติก�รร่วมกับหน่วยง�นช่วยเหลือท�ง
มนุษยธรรม และให้คว�มสำ�คัญด้�นคว�มร่วมมือกับพลเรือน และก�ร
คุ้มครอง DKI APCSS สรุปว่� ต้องอ�ศัยคว�มร่วมมือกันในก�รแก้ปัญห� 
ที่ควรมีก�รว�งแผนที่ม�จ�กองค์คว�มรู้จ�กหล�กหล�ยส�ข�ที่เก่ียวข้อง 
และลงมือปฏิบัติร่วมกัน สำ�หรับภูมิภ�ค อินโด - แปซิฟิก ก�รสร้�งเครือข่�ย
ของคว�มร่วมมือที่มีคว�มเค�รพซึ่งกัน และกัน ตลอดจนก�รสร้�ง 
สภ�พแวดล้อมท่ีมีคว�มโปร่งใส มีคว�มจริงใจในก�รปฏิบัติง�นร่วมกัน  
จะทำ�ให้ก�รป้องกัน และก�รร่วมกันเผชิญปัญห�เกิดขึ้นได้อย่�งมี
ประสิทธิภ�พ 
 สำ�หรับกองทัพไทย ควรดำ�รงก�รสนับสนุนภ�รกิจ ภ�ยใต้กรอบ
คว�มร่วมมือที่รัฐบ�ลไทยได้มีข้อตกลงไว้ในระดับน�น�ช�ติ โดยเฉพ�ะ
ง�นด้�น HADR และ MM ตลอดจนสร�้ง และขย�ยคว�มรว่มมอืกบัหนว่ย
ง�นในประเทศที่มีหน้�ที่อยู่ในวงจรก�รบริห�รจัดก�รภัยพิบัติ เพ่ือเป็น
ส่วนหนึ่งในก�รทำ�ให้เกิดก�รบริห�รจัดก�รวิกฤติแบบองค์รวม เป็นจริง

พัฒน�ก�รด้�นคว�มร่วมมือที่ช้�ที่สุด เนื่องม�จ�กคว�มอ่อนไหวท�ง 
ก�รเมือง คว�มหล�กหล�ยท�งเชื้อช�ติ และก�รข�ดฉันท�มติร่วมกัน  
ของ South Asian Association for Regional Cooperation (SARRC)  
เองทำ�ให้ข�ดประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�นร่วมกันดังที่เกิดขึ้นเมื่อคร�ว 
แผ่นดินไหวท่ีเนป�ล ซึ่ง SARRC ควรศึกษ�ก�รทำ�ง�นด้�นก�รจักก�ร 
ภัยพิบัติจ�ก ASEAN ในก�รพัฒน�กลไกคว�มร่วมมือ (2.3) กระบวนก�ร
ที่อยู่เหนือกว่�คว�มร่วมมือในภูมิภ�ค ในเอเชียเหนือมีอุปสรรคอย่�งม�ก
สำ�หรบัคว�มรว่มมอืด้�นก�รจัดก�รภยัพบัิติ คว�มขัดแยง้ระหว่�งกนัท่ีเปน็
ปัญห�ที่มีม�ย�วน�น อย่�งไรก็ต�มภัยพิบัติในปี ๒๐๑๑ ทั้งแผ่นดินไหว 
ที่ภูมิภ�คโทโฮคุ ซึน�มิ และก�รรั่วไหลของโรงไฟฟ้�นิวเคลียร์ฟุกุชิมะฯ 
สร้�งคว�มตื่นตัวให้เกิดข้ึน มีก�รพัฒน�คว�มร่วมมือจ�ก “Trilateral 
Miniterial Meeting” ในปี 2009 ทีป่ระกอบดว้ย จีน ญีปุ่น่ และเก�หลีใต้ 
ม�เป็น “Trilateral Cooperation Secreatariat” ซึ่งเป็นองค์กรถ�วร
ระหว่�งส�มฝ่�ย และขย�ยคว�มร่วมมือกับช�ติอื่นในภูมิภ�ค ทั้งนี้ยังคง
อ�ศัยก�รสร้�งคว�มเช่ือมั่นระหว่�งกันในก�รร่วมกันจัดก�รภัยพิบัติ  
(2.4) นโยบ�ย และเรื่องอื่น ๆ เปรียบเทียบกับอนุภูมิภ�คอื่น โอเชียเนีย  
มีคว�มก้�วหน้� และคว�มเข้มแข็งในง�นด้�นนี้ รวมถึงหน่วยง�น มีคว�ม
ท้�ท�ยเช่นเดียวกับ ASEAN คือก�รประส�นคว�มร่วมมือภ�ยใต้กลไก 
ท่ีมีอยู่ หลีกเล่ียงหน่วยท่ีซ้ำ�ซ้อน แนวท�งท่ีโอเชียเนียปฏิบัติคือ ก�รกระจ�ย 
ง�นจัดก�รภัยพิบัติสู่ระดับชุมชน โดยมี “The Pacific Framework”  
เป็นผูแ้นะนำ�แนวท�งก�รปฏบัิต ิทีต้่องอ�ศยัก�รสร�้งคว�มสมัพนัธท์ีด่กีบั
ทุกภ�คส่วนที่เกี่ยวข้อง
 DKI APCSS สรุปว่�ภูมิภ�คอินโด-แปซิฟิก มีคว�มหล�กหล�ย 
ไปต�มภูมิศ�สตร์ ก�รเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประวัติศ�สตร์ รูปแบบ
ภัยพิบัติ และก�รบริห�รจัดก�ร สิ่งที่ควรมีร่วมกันคือคว�มคิด และคว�ม
มุ่งมั่นที่จะแสวงห�กลไก หรือม�ตรก�รเตรียมคว�มพร้อม ก�รช่วยเหลือ
ผู้คนท่ีกำ�ลังประสบ และหลังเกิดภัยพิบัติ สำ�หรับไทยในฐ�นะประธ�น
อ�เซียนควรเสริมสร้�งคว�มเชื่อมั่นให้เพิ่มม�กข้ึนในภูมิภ�ค เพื่อสร้�ง
คว�มเข้มแข็งในง�นด้�นก�รจัดก�รภัยพิบัติ แสวงห�แนวท�งก�รบรูณ�
ก�รง�นที่ซำ้�ซ้อน ตลอดจนเสริมสร้�งก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถในง�น
ดงักล่�วโดยใช้ AHA Center เป็นหน่วยง�นขับเคลือ่น สำ�หรบักองทพัไทย 
ควรดำ�รงก�รสนับสนุนในง�นด้�น HADR และ MM ภ�ยใต้กรอบคว�ม
ร่วมมือของอ�เซียน
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คำาแนะนำาเชิงนโยบายสำาหรับการมีส่วนร่วมของ
ทหารในงาน HADR
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย พ.ท. ธำารงชัย หนุนภักดี

 สถ�บัน Daniel K. Inoue Asia-Pacific Center for Security 
Studies (DKI-APCSS) ซึ่งเป็น Think Tank ของสหรัฐอเมริก� ได้อธิบ�ย
ถงึ “คำ�แนะนำ�เชงินโยบ�ยสำ�หรับก�รมส่ีวนรว่มของทห�รในง�น HADR” 
ในหลักสูตร “Comprehensive Crisis Management” สรุปได้ดังนี้
 ปัจจุบันระบบช่วยเหลือด้�นมนุษยธรรมของโลกไม่เพียงพอ 
กับคว�มต้องก�ร เนื่องม�จ�กจำ�นวนภัยพิบัติท�งธรรมช�ติที่สูงข้ึนท้ังที่
เกิดอย่�งเฉียบพลัน และย�วน�น ระบบก�รช่วยเหลือฯ รูปแบบปกติจึง
เผชิญกับวิกฤติในประเดน็ คว�มชอบด้วยกฎหม�ย ขีดคว�มส�ม�รถ และ
เครื่องมือที่เกิดจ�กข้อบกพร่องที่ลดทอนประสิทธิภ�พของง�น ในหล�ย
ประเทศโดยเฉพ�ะภมูภิ�คเอเชยี - แปซฟิกิ มกี�รแกป้ญัห�ชอ่งว�่งดงักล�่ว
โดยใช้คว�มร่วมมือจ�กผู้เชี่ยวช�ญแขนงต่�ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�รรับมือ
ภัยพิบัติรวมถึงตำ�รวจและทห�รที่มีส่วนสำ�คัญในก�รสนับสนุนง�นด้�น 
HADR ซึ่งจำ�เป็นต้องสร้�งคว�มเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นระหว่�งประเทศ โดย
เฉพ�ะกับทห�รที่เข้�ไปปฏิบัติง�น และภ�คประช�สังคม ก�รใช้ทห�ร 
ในภ�รกิจ HADR อ�จต้องเผชิญกับก�รต่อต้�นเชิงทัศนคติที่มองว่�เป็น
คว�มพย�ย�มแทรกแซงท�งก�รเมือง ดังนั้นผู้ปฏิบัติง�นด้�นมนุษยธรรม
จำ�เป็นต้องตระหนักว่� ทห�ร เป็นตัวแสดงที่ถูกสั่งก�รโดยฝ่�ยก�รเมือง
ให้ม�ปฏิบัติง�นที่ไม่มีคว�มชำ�น�ญนัก และต้องยอมรับเมื่อทห�รเรียก
ตนเองว่�เป็นผู้ปฏิบัติง�นด้�นมนุษยธรรม จริงอยู่ท่ีทห�รต้องปฏิบัติภ�ยใต้
กฎหม�ยมนุษยธรรมส�กล รวมถึงกฎต่�ง ๆ  ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพ�ะกฎก�ร
ใช้กำ�ลังในภ�รกิจด้�นมนุษยธรรม แต่ยังคงมีข้องสงสัยถึงก�รแทรกแซง
เกดิขึน้อยู ่เหตผุลอ�จม�จ�กกฎหม�ยส�กลดงักล�่วทีบ่งัคบัใชใ้นเหตกุ�รณ์
ภัยพิบัติทั้งพื้นที่ไม่ขัดแย้ง และพื้นที่ขัดแย้ง และมีคว�มอ่อนไหวท�งก�ร
เมืองสูง ซึ่ง UN โดย UNOCHA ได้ปรับปรุงหลักก�รให้เหม�ะสมกับก�ร
ทำ�ง�นด้�นมนุษยธรรมในพื้นที่ขัดแย้ง หรือ คว�มไม่มั่นคงสูง
 โดยเฉพ�ะสถ�นก�รณ์ภัยพิบัติในภูมิภ�คเอเชีย-แปซิฟิกมีคว�ม 
ซับซ้อนของปัญห�น้อยกว่�ภูมิภ�คอื่น เนื่องจ�กไม่ค่อยมีปัญห�คว�มขัด
แยง้เข้�ม�เก่ียวข้อง และทุกช�ตติ�่งมจุีดมุง่หม�ยร่วมกนัในก�รชว่ยเหลอื
กนัให้พน้วกิฤต ิทำ�ให้เกดิขอ้ครห�นอ้ยม�กในก�รใช้กำ�ลงัทห�รเข้�ม�รว่ม
ในภ�รกิจ HADR อย่�งไรก็ต�มแนวท�งคว�มร่วมมือระหว่�งพลเรือน-ทห�ร 
ในก�รรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย่�งเฉียบพลันอ�จเหม�ะสมกว่�ก�ร
ทำ�ง�นร่วมกันในภ�วะสงคร�ม แต่ยังไม่มีผลก�รวิจัยที่ชัดเจนถึงคว�ม

เหม�ะสมในประเดน็นี ้รวมถงึคว�มไมเ่หม�ะสมในก�รใชท้ห�รกบัภ�รกจิ 
HADR ในภ�วะท่ีไมวิ่กฤต ิซึง่ในภมูภิ�คเอเชีย-แปซฟิกิ รวมถงึฝรัง่เศส และ
สหรัฐอเมริก�นั้น ต่�งยอมรับก�รใช้ทห�รเข้�ม�เป็นส่วนหนึ่งของก�ร
รับมือภัยพิบัติ ตัวอย่�งคว�มร่วมมือของพลเรือน-ทห�รที่ชัดเจนในด้�น 
HADR คือ อ�เซียน ท่ีได้สร้�งกรอบคว�มร่วมมือในก�รจัดก�รภัยพิบัติ 
และก�รตอบสนองในภ�วะฉกุเฉนิ เชน่ ASEAN Agreement on Disaster 
Management and Emergency Response (AADMER 2005),  
AHA Centre, ASEAN Emergency Response Assessment Team 
(ASEAN-EART), ASEAN standby operating procedure (ASEAN 
Secretariat 2009), Joint Task Force on HADR และ ADMM-Plus 
EWG on HADR เป็นต้น ซึ่งเป็นตัวอย่�งของคว�มพย�ย�มสร้�งสถ�นะ
ของอ�เซยีนในฐ�นะก�รเป็นผูน้ำ�ของโลกด้�นคว�มรว่มมอืท�งทห�รระดบั
น�น�ช�ติในง�นด้�น HADR 
 DKI APCSS ได้ให้คำ�แนะนำ�เชิงนโยบ�ยดังนี้ (3.1) THE Sendai 
Framework for Disaster Risks Reduction 2015 - 2030 (Sendai 
Framework) ของ UN (UNISDR) เป็นกลไกที่ช่วยทำ�ให้ก�รทำ�ง�นของ
ทห�รเกดิประสทิธภิ�พภ�ยใตว้งรอบภัยพบิตั ิและเรยีกรอ้งให้ทห�รเข้�ไป
มีส่วนร่วมทำ�ง�นในแต่ละขั้นของวงรอบฯ (3.2) แต่ละช�ติควรสนับสนุน
คว�มพย�ย�มในก�รสร้�งกลไกก�รประส�นก�รทำ�ง�นร่วมกัน ไม่ขัดกับ
กฎหม�ย และก�รทำ�ง�นของแต่ละประเทศ รวมถึงช่วยเหลือกันในก�ร
สร้�งขีดคว�มส�ม�รถในก�รจัดก�รภัยพิบัติ (3.3) กระจ�ยอำ�น�จก�ร
ทำ�ง�น เพื่อลดบทบ�ทหน้�ที่ ขั้นตอนที่ล้�สมัย และลดช่องว่�งระหว่�ง
คว�มต้องก�รช่วยเหลือท�งมนุษยธรรมกับทรัพย�กรที่มีผ่�นก�รใช้ 
“Cloud-based Funding Model” แต่ให้คงบทบ�ทของก�ช�ด และ 
Red Crescent Societies ไว้ เนือ่งจ�กเปน็องคก์รท่ีมคีว�มชำ�น�ญ คว�ม
เข้�ใจ และมีคว�มอ่อนตัวในก�รทำ�ง�น DKI APCSS สรุปว่�ทห�รควรมี
ส่วนร่วมในง�น HADR โดยเฉพ�ะภัยพิบัติที่ไม่อยู่ในสภ�วะขัดแย้ง และ
ภูมิภ�คอินโด-แปซิฟิกควรร่วมมือกันสร้�งคว�มเข้มแข็งในก�รจัดก�รภัย
พิบัติภ�ยใต้หลักก�รของคว�มโปร่งใส สำ�หรับประเทศไทยในฐ�นะ
ประธ�นอ�เซียนควรแสดงบทบ�ทนำ�ในก�รเสริมสร้�งคว�มร่วมมือของ
อ�เซียนในง�นด้�น Disaster management and emergency  
response และสนับสนุนก�รปฏิบัติง�นภ�ยใต้ Sendai Framework 
สำ�หรับกองทัพไทย นอกจ�กก�รสนับสนุนง�นด้�น HADR และ MM ภ�ยใต้
กรอบ ADMM แล้ว ควรศึกษ�ก�รปฏิบัติของ Sendai Framework  
และเสริมสร้�งคว�มประส�นสอดคล้องในก�รทำ�ง�นกับหน่วยง�น 
ที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดก�รภัยพิบัติ

ที่มา : https://drive.google.com/file/d/1yLTTKc5mg0aoGZSYpNC60Yd062bGFWIz/view

ประโยชน์ของทหารในการมีส่วนร่วมในการตอบ
สนองภัยพิบัติ
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย พ.ท. ธำารงชัย หนุนภักดี

 สถ�บัน Daniel K. Inoue Asia-Pacific Center for Security 
Studies (DKI-APCSS) ซึ่งเป็น Think Tank ของสหรัฐอเมริก� ได้อธิบ�ย
ถึง “ประโยชน์ของทห�รในก�รมีส่วนร่วมในก�รตอบสนองภัยพิบัติ”  
ในหลักสูตร “Comprehensive Crisis Management” สรุปได้ดังนี้
 คว�มต้องก�รด้�น HADR ของภูมิภ�คอินโด - แปซิฟิกมีปริม�ณ
สูงที่สุด เมื่อเทียบกับภูมิภ�คอื่น จำ�นวนเหตุก�รณ์ภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
สภ�พอ�ก�ศที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อผู้คนในภูมิภ�คนี้ม�กขึ้นไปต�ม
จำ�นวนประช�กรในภูมิภ�คที่กำ�ลังเพิ่มขึ้น ก�รข�ดแคลนทรัพย�กรของ
เครอืข่�ยชว่ยเหลอืท�งมนษุยธรรมระดบัโลก และก�รลดลงของทรัพย�กร
ที่สนับสนุนก�รทำ�ง�นของ UN ในภ�รกิจ HADR ทำ�ให้เกิดแรงกดดันขึ้น
กับแต่ละรัฐบ�ลในก�รแสวงห�หนท�งท่ีมีประสิทธิภ�พในก�รช่วยเหลือ
ประช�ชนของตน ดังนั้น UN จึงได้เสนอให้ “ทห�ร” เข้�ม�มีส่วนร่วม 
ในก�รตอบสนองต่อภัยพิบัติท�งธรรมช�ติ และได้กล�ยเป็นเรื่องพื้นฐ�น
โดยเฉพ�ะในภูมิภ�คอินโด-แปซิฟิก ก�รมีส่วนร่วมของทห�รในง�นด้�น

ช่วยเหลือ และบรรเท�ส�ธ�รณภัยได้เพิ่มสูงขึ้นตลอดทศวรรษที่ 1990 
ท่�มกล�งข้อวิจ�รณ์เกี่ยวกับ “คว�มไม่เหม�ะสมของก�รใช้ทห�ร 
ในสถ�นก�รณ์ด้�นมนุษยธรรม” ที่อ�จเหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ด้�น 
ภยัพิบัตทิ�งธรรมช�ต ิหรอืโรคระบ�ดทีต่อ้งอ�ศยัคว�มรว่มมอืกนัระหว�่ง 
พลเรือน-ทห�ร ในระดับน�น�ช�ติเพื่อก�รบริห�รจัดก�รแบบองค์รวม  
แต่อ�จไม่เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ที่มีคว�มซับซ้อน เช่น ก�รช่วยเหลือ
ท�งมนุษย์ธรรมในห้วงคว�มขัดแย้ง และสงคร�ม ข้อวิจ�รณ์ที่เกิดข้ึนใน
ก�รใช้ทห�รในภ�รกิจ HADR เช่น ก�รข�ดประสิทธิภ�พ, คว�มไม่ 
เหม�ะสม, คว�มไม่เพียงพอ และใช้งบประม�ณสูง, ก�รขัดกับหลักก�ร
ช่วยเหลือท�งมนุษยธรรม และขับเคลื่อนด้วยเป้�หม�ยท�งก�รเมือง
 DKI APCSS ได้สำ�รวจ และรวบรวมข้อวิจ�รณ์ในก�รใช้ทห�ร 
ในภ�รกิจ HADR ไว้ดังนี้ (2.1) เพื่อขอเพิ่มงบประม�ณท�งทห�รสำ�หรับ
ภ�รกิจ HADR ซึ่งบ�งประเทศ เช่น ญี่ปุ่น พร้อมที่สนับสนุนงบประม�ณ 
โดยมองว่�เป็นก�รลงทุนเพื่อก�รเตรียมพร้อม (2.2) ขย�ยก�รทูตแบบ 
Soft power diplomacy โดยใชท้ห�รในฐ�นะผูช้ว่ยเหลอื และสร�้ง หรือ
ขย�ยคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ (2.3) สร้�งคว�มสัมพันธ์ท�งทห�ร
ระหว่�งกัน ซึ่งม�จ�กก�รฝึกร่วม จนถึงก�รปฏิบัติง�นร่วมที่อ�จมีก�ร
ปฏิบัติง�นภ�ยใต้ Multinational Coordination Center: MNCC  

7ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562)



ที่มา : https://drive.google.com/file/d/1xIfjiLuYt1ij9S_sP70W0Rx1mb0PLnnE/view?usp=drivesdk

ท่ีมา : https://drive.google.com/file/d/1s46W8MJo4TysyC0GybjTvGylpMhcCF-K/
view?usp=sharing

(2.4) ก�รคงกำ�ลังท�งทห�รของตนในภูมิภ�คผ่�นภ�รกิจ HADR โดยเฉพ�ะ
สหรัฐอเมริก� (2.5) วัฒนธรรมของประเทศท่ีว�งบทบ�ทของทห�รเป็น 
ผูช้ว่ยเหลอืประช�ชน ซึง่รอ้ยละ 70 ของประเทศในภมูภิ�คอินโด - แปซฟิกิ
ใช้ทห�รในก�รตอบสนองต่อภัยพิบัติ และอ�เซียนเป็นตัวอย่�งที่ชัดเจน
ผ่�นคว�มร่วมมือเช่น Multinational Military Coordination Center, 
ADMM และ ASEAN Militaries Ready Group:AMRG เป็นต้น (2.6)  
ก�รตรวจสอบขีดคว�มส�ม�รถของกองทัพแต่ละประเทศ โดยเฉพ�ะ
ภ�รกิจระดับน�น�ช�ติท่ีเป็นโอก�สดีที่แต่ละช�ติจะทร�บถึงขีดคว�ม
ส�ม�รถ เป็นก�รอธิบ�ยถึงคว�มไม่เต็มใจที่จะช่วยเหลืออย่�งเต็มท่ีโดย
เฉพ�ะท�งทห�ร (2.7) เพื่อเพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถ ของทห�ร (2.8)  
เสริมสร้�งพันธมิตร และหุ้นส่วน (2.9) ควบคุมภ�วะวิกฤติ (2.10) เพื่อ
คุม้ครองหน่วยง�น HADR (2.11) คงภ�พลกัษณใ์นระดับน�น�ช�ต ิ(2.12) 
เสริมสร้�งคว�มเชื่อมั่นระหว่�งประเทศ (2.13) ปกป้องคว�มไม่มั่นคงท�ง
เศรษฐกิจ โดยใช้ทห�รในก�รช่วยลดเวล�ก�รฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีภัยพิบัติให้กลับม�มี
กิจกรรมท�งเศรษฐกิจ และ (2.14) ปกป้องคว�มไม่มั่นคงท�งก�รเมือง 
โดยเฉพ�ะหลังภัยพิบัติท�งธรรมช�ติที่มีโอก�สเกิดคว�มขัดแย้งสูง
 DKI APCSS มองว่�ถึงแม้จะมีข้อวิจ�รณ์ถึงเจตน�รมณ์ในก�ร 
ใช้ทห�รในภ�รกิจ HADR แต่คว�มนิยมในก�รใช้กลับมีแนวโน้มสูงขึ้น

สำ�หรบัภ�รกจิ HADR ในภยัพบิตัทิ�งธรรมช�ติ ซึง่ก�รทำ�ให้ภ�รกจิสำ�เรจ็
นั้นยังคงต้องอ�ศัยคว�มร่วมมือจ�กทุกภ�คส่วน และก�รร่วมมือระหว่�ง
พลเรือน - ทห�ร เพื่อคว�มเข้�ใจ และคว�มเชื่อมั่นในก�รปฏิบัติง�นร่วม
กันอย่�งเหม�ะสมโดยเฉพ�ะพื้นที่คว�มขัดแย้ง (Conflict-ridden war 
zone) นอกจ�กน้ีก�รแลกเปล่ียนข้อมูลบนพ้ืนฐ�นคว�มเป็นจริงท้ังสองฝ่�ย 
เป็นสิ่งสำ�คัญในก�รว�งแผน ในอน�คตทห�รควรก้�วข้�มภ�รกิจ 
ช่วยเหลือ เช่น ก�รยกส่ิงของหนัก  ก�รเคลื่อนย้�ยสิ่งของบรรเท�ทุกข์  
ไปสู่ก�รฟ้ืนฟูโครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นส�ธ�รณสุข ก�รคุ้มครอง และก�ร
ทำ�ง�นด้�นมนุษยธรรม สำ�หรับประเทศไทยในฐ�นะประธ�นอ�เซียนควร
เสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์ และคว�มเช่ือม่ันในง�นด้�น HADR ผ่�นกลไกท่ีมี 
ของอ�เซียน ประเทศคู่เจรจ� และองค์กรระหว่�งประเทศให้มีคว�ม
แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ภ�ยใต้กรอบคว�มร่วมมือท่ีมีระหว่�งกัน และแสวงห�
คว�มร่วมมือกับภ�คประช�สังคม และภ�คธุรกิจในก�รเพิ่มพูนขีดคว�ม
ส�ม�รถในก�รตอบสนองกบัภยัพบิตัใิหเ้หม�ะกบัพืน้ที ่สำ�หรบักองทพัไทย
ควรให้ก�รสนบัสนนุภ�รกจิ HADR ตอ่ไป โดยก�รพฒัน�ขดีคว�มส�ม�รถ 
ตลอดจนขย�ยเครอืข�่ยคว�มรว่มมือกบัภ�คสว่นต�่ง ๆ  ในก�รตอบสนอง
ภยัพบิติัทัง้ในประเทศ และต�่งประเทศภ�ยใต้กรอบคว�มรว่มมอืระหว�่ง
ประเทศด้�นคว�มมั่นคง

ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการ
ตอบสนองต่อภัยพิบัติ
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย พ.ท. ธำารงชัย หนุนภักดี
 สถ�บัน Daniel K. Inoue Asia-Pacific Center for Security 
Studies (DKI-APCSS) ซ่ึงเป็น Think Tank ของสหรัฐอเมริก� ได้อธิบ�ยถึง 
“ประโยชน์ของก�รมีส่วนร่วมของภ�คเอกชนในก�รตอบสนองต่อภัยพิบัติ”  
ในหลักสูตร “Comprehensive Crisis Management” สรุปได้ดังนี้
  ในอน�คตคว�มต้องก�รคว�มช่วยเหลือจ�ก “ภ�คเอกชน”  
จะเพิ่มสูงขึ้นอย่�งรวดเร็ว เพื่อรับมือกับผลกระทบจ�กเหตุก�รณ์ภัยพิบัติ
ทีม่ปีรมิ�ณสงูข้ึนในภมูภิ�คอนิโด-แปซฟิิก ซึง่ปจัจบุนัระบบก�รทำ�ง�นด้�น
ก�รจดัก�รภยัพบิตัริะดบัน�น�ช�ต ิไมไ่ดถ้กูออกแบบม�เพือ่ให้ภ�คเอกชน
เข้�ม�ร่วมปฏิบัติง�น ในขณะท่ีทรัพย�กรท้องถิ่นที่ส�ม�รถสนับสนุน
ภ�รกิจ HADR เช่น อ�ห�ร น้ำ�ด่ืม และอ�ค�รที่ส�ม�รถใช้หลบภัยได้  
กว่�ร้อยละ 80 เป็นของภ�คเอกชน ดังนั้นก�รให้ภ�คเอกชนเข้�ม�มีส่วน
ร่วมอ�จส่งผลดีต่อคว�มสำ�เร็จของง�น HADR ที่ต้องอ�ศัยคว�มเร่งด่วน
ในก�รปฏิบัติง�น เพ่ือตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้ประสบภัย และใช้
ทรพัย�กรอย�่งคุม้ค�่ โดยภ�คเอกชน ยงัส�ม�รถสนบัสนนุก�รทำ�ง�นต�ม
วงรอบก�รจัดก�รภัยพิบัติที่ประกอบด้วย ก�รป้องกัน ก�รเตรียมพร้อม 
ก�รตอบสนอง และก�รฟื้นฟู ให้เกิดประสิทธิภ�พม�กขึ้น จ�กเหตุก�รณ์
ภยัพบัิติทีส่�ม�รถค�ดก�รณไ์ด ้และอบุตัซิ้ำ�ในภมูภิ�คนี ้ไดส้ร�้งโอก�สให้
ระบบ HADR ระดับน�น�ช�ติ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในก�รพัฒน�
ยทุธศ�สตรเ์พือ่เสรมิสร�้งก�รมสีว่นรว่มของภ�คเอกชน เพ่ือลดผลกระทบ
จ�กภัยพิบัติ โดยเฉพ�ะที่เกิดจ�กธรรมช�ติ ตลอดจนสร้�งกระบวนก�ร
เพื่อเสริมสร้�งก�รมีส่วนร่วมของภ�คเอกชน
  DKI APCSS นำ�เสนอถึงเหตุผลในก�รให้ภ�คเอกชนเข้�ม�มีส่วนร่วม
ดังนี้ (2.1) เสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งในก�รรับมือกับภัยพิบัติ โดยเฉพ�ะ 
ก�รสร�้งคว�มเขม้แขง็ใหกั้บสังคมทีต่อ้งอ�ศยัคว�มรว่มมอืจ�กภ�คเอกชน 
ซึ่งเป็นเป้�หม�ยสำ�คัญของ “Sendai Framework for Disaster Risk 
Reduction 2015 - 2030” นอกจ�กนี้ยังเป็นภ�รกิจหนึ่งของ “United 
Nation Office for Disaster Risk Reduction” ในก�รสร้�งสังคมเข้ม
แขง็ในก�รเผชญิกับคว�มเส่ียง “Risk-Resilient Societies” ผ�่นโครงก�ร 
“Alliance for Disaster Resilient Societies: ARISE” ที่ส่งเสริมคว�ม
ร่วมมือระหว่�งภ�คเอกชนกับทุกภ�คส่วนในก�รรับมือกับภัยพิบัติ  

(2.2) สร้�งขีดคว�มส�ม�รถในระดับท้องถ่ิน ซ่ึงภ�คเอกชนจะสนับสนุนง�น 
ในวงรอบก�รจัดก�รภัยพิบัติผ่�นกิจกรรม เช่น ก�รขนส่ง ก�รก่อสร้�ง  
ก�รสนับสนุนอ�ห�ร ก�รปฐมพย�บ�ล และก�รประช�สัมพันธ์ ในขั้น
ก�รเตรยีมพรอ้ม ก�รตอบสนอง และก�รฟืน้ฟ ู(2.3) คว�มสมัพนัธ์โดยตรง
กบัชมุชน เมื่อภ�คเอกชนมีก�รลงทุนเพือ่ลดคว�มเสี่ยงจ�กภัยพิบัตทิี่อ�จ
กระทบกับก�รดำ�เนินกิจก�ร ทำ�ให้ชุมชนได้รับประโยชน์จ�กก�รลงทุน
เหล่�นั้นเป็นก�รเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับชุมชนในก�รรับมือกับภัย
พิบัติ (2.4) ให้ก�รสนับสนุนด้�นก�รเงิน (2.5) ก�รจัดก�ร Supply Chain 
ซึ่งจำ�เป็นอย่�งยิ่งท่ีหน่วยง�น HADR และภ�คเอกชนในก�รว�งแผน 
ร่วมกัน และแสวงประโยชน์จ�กคว�มชำ�น�ญของภ�คเอกชน (2.6)  
ก�รสนบัสนนุทีพั่ก และก�รกอ่สร�้ง (2.7) สง่เสรมิก�รฟืน้ฟู ซ่ึงภ�คเอกชน
จะเข้�ม�มีบทบ�ทในด้�นก�รติดต�มผู้พลัดหลงผ่�น Mobile Technology 
ก�รสนับสนุนท�งก�รเงินให้กับประช�ชนในก�รซ่อมแซมที่อยู่อ�ศัย และ
สร้�งสภ�พคล่องให้กับ SMEs และ (2.8) อิสระในก�รตัดสินใจ ทำ�ให้เกิด
คว�มรวดเร็วในก�รตัดสินใจเพื่อตอบสนองต่อเหตุก�รณ์ ทั้งก�รให้ก�ร
ช่วยเหลือ ก�รบริก�ร และก�รสนับสนุนทรัพย�กร                                                 
  DKI APCSS สรุปว่�ควรบรรจุให้ภ�คเอกชนเป็นส่วนหน่ึงใน
กจิกรรมด�้น HADR ระดบัน�น�ช�ตใินภมูภิ�คนี ้ควรใช้คว�มชำ�น�ญ และ
ทรัพย�กรที่มีของภ�คเอกชนม�ช่วยเติมเต็มในง�นด้�น HADR ของ UN 
และเครือข่�ยช่วยเหลือท�งมนุษยธรรม เช่น ก�รสนับสนุนอ�ห�ร และ
ก�รก่อสร้�ง เป็นต้น ขณะที่ควรใช้คว�มสัมพันธ์ในฐ�นะผู้ค้� กับลูกค้� 
Supplier และชมุชน ม�รว่มกนัคดิเพือ่สร�้งคว�มเขม้แขง็ในก�รรบัมอืกบั
ภัยพิบัติ สำ�หรับประเทศไทยควรส่งเสริมบทบ�ทของภ�คเอกชนให้เข้�มี
สว่นรว่มในก�รพฒัน�นโยบ�ยก�รจัดก�รภยัพบัิต ิตลอดจนก�รปฏบิตังิ�น
เพื่อเสริมสร้�งประสิทธิภ�พให้กับหน่วยง�นของรัฐในวงรอบก�รจัดก�ร
ภัยพิบัติ ร่วมมือกับภ�คเอกชนในก�รเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งให้ชุมชนใน
ก�รรับมือกับภัยพิบัติ โดยใช้คว�มรู้ ประสบก�รณ์ และขีดคว�มส�ม�รถ
ที่มีของภ�คเอกชน สำ�หรับกองทัพไทยควรทำ�ง�นร่วมกันกับภ�คเอกชน 
โดยแสวงประโยชน์จ�กขีดคว�มส�ม�รถของภ�คเอกชนเพื่อเติมเต็มก�ร
ทำ�ง�นในภ�รกิจ HADR ของกองทัพ แลกเปลี่ยนคว�มรู้ ประสบก�รณ์ใน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภ�รกิจ HADR ตลอดจนสร้�งเครือข่�ยกับภ�ค
เอกชน เพื่อเสริมสร้�งศักยภ�พและประสิทธิภ�พในก�รปฏิบัติภ�รกิจ 
HADR ของกองทัพ
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ส่วนที่ 1 Think tank monitor



ที่มา : https://drive.google.com/file/d/12APqexUENxpCxZ2yFAwELHrhhc0cRhKw/view?usp=sharing

 สถ�บัน Daniel K. Inoue Asia-Pacific Center for Security 

Studies (DKI-APCSS) ซึ่งเป็น Think Tank ของสหรัฐอเมริก� ได้อธิบ�ย

ถึง “แนวปฏิบัติที่ดี และโอก�สในอน�คต ในก�รตอบสนองต่อภัยพิบัติ” 

ในหลักสูตร “Comprehensive Crisis Management” สรุปได้ดังนี้ 

 หล�ยประเทศในทวีปเอเชียต่�งมีประสบก�รณ์ในง�น HADR 

เนื่องจ�กปริม�ณ หรือคว�มถี่ของภัยพิบัติขน�ดใหญ่ที่เกิดขึ้นในภูมิภ�ค 

จนนำ�ม�สู่ก�รสร้�ง “แนวปฏิบัติท่ีดี” (Best Practice) ท่ีมีคว�มเฉพ�ะตัว 

ในก�รตอบสนองต่อภัยพิบัติอย่�งมีประสิทธิภ�พ นอกจ�กคว�มพย�ย�ม

ระดบัภมูภิ�คแลว้ ระดบัอนภุมูภิ�คอย�่ง เอเชยี - แปซฟิกิ มคีว�มพย�ย�ม

ที่หล�กหล�ยในก�รเสริมสร้�งขีดคว�มส�ม�รถในก�รรับมือต่อภัยพิบัติ

เฉพ�ะภูมิภ�ค ก�รเรียนรู้จ�กแนวท�งปฏิบัติที่ดีจ�กน�น�ช�ติ และช�ติ

ในภูมิภ�ค ผ่�นก�รสังเคร�ะห์นำ�ไปสู่ก�รปรับปรุงก�รปฏิบัติง�นด้�น 

HADR 

 ก�รสร�้งแนวปฏบิตัทิีด่ ีและโอก�สในอน�คต ในก�รตอบสนองตอ่

ภัยพิบัติ แบ่งได้ 4 ประเด็น (2.1) “คว�มชัดเจนของบทบ�ท และหน้�ที่

คว�มรับผิดชอบ” โดยใช้อธิปไตยในก�รสนับสนุนง�นด้�น HADR ซึ่งรัฐ

ควรแสดงบทบ�ทนำ�ในก�รใชอ้ธปิไตยในก�รสร�้งก�รตอบสนองทีร่วดเรว็ 

หล�ยประเทศมกี�รเสรมิสร�้งขดีคว�มส�ม�รถของช�ตเิพือ่นำ�ไปสูก่�รลด

ก�รพึ่งพ�จ�ก UN และ NGOs ขณะที่บ�งประเทศมีขีดคว�มส�ม�รถที่

จำ�กัด และต้องอ�ศัยคว�มช่วยเหลือจ�กแหล่งอ่ืน ในก�รสร้�งก�รตอบ

สนองที่มีประสิทธิภ�พ และยังต้องอ�ศัยก�รอนุญ�ตจ�กรัฐบ�ลก่อนเข้�

ปฏิบัติง�น ขณะที่องค์กรในระดับภูมิภ�คส�ม�รถช่วยประส�นง�นก�ร

ขอรบัคว�มชว่ยเหลือ เช่น AHA Centre เปน็ตน้ (2.2) “วธิกีารใช”้ (2.2.1) 

ก�รใช้ทรัพย�กรของทห�ร ซึ่งทห�รเป็นหน่วยง�นที่ถูกใช้บ่อยครั้งในก�ร

ตอบสนองภัยพิบัติ เนื่องจ�กขีดคว�มส�ม�รถในก�รควบคุมสั่งก�ร และ

ยุทโธปกรณ์ที่มีขีดคว�มส�ม�รถที่สูงกว่�หน่วยง�นอื่น แต่ยังต้องคำ�นึงถึง

คว�มหว�ดระแวงในประเด็นก�รใช้กำ�ลังทห�รต่�งช�ติเข้�ม�ปฏิบัติง�น 

และ (2.2.2) ก�รให้คว�มสำ�คัญกับตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ (Non-State  

Actors:NSAs) ทีส่�ม�รถใหก้�รชว่ยเหลอื หรอืบรจิ�คเพือ่ลดขดีจำ�กดัของ

ก�รปฏิบัติง�น เช่น ทรัพย�กร เงินบริจ�ค อ�ส�สมัคร ก�รประช�สัมพันธ์

จ�กสื่อส�รมวลชน ก�รสนับสนุนเงินทุน และก�รว�งแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ

หลังจ�กภัยพิบัติจ�กภ�คธุรกิจ และก�รเสริมสร้�งคว�มรู้ระยะย�วให้กับ

ชุมชนจ�ก NSAs เป็นต้น (2.3) “การการร้องขอ การสนับสนุน และการ

รับความช่วยเหลือ” แต่ละประเทศมีคว�มแตกต่�งกันในก�รรับก�ร

สนบัสนนุ และก�รร้องขอคว�มชว่ยเหลือจ�กต�่งประเทศในก�รตอบสนอง

ต่อภัยพิบัติ ขณะที่วัฒนธรรม และประเพณี เป็นตัวเร่งให้เกิดคว�ม 

แตกต�่งม�กข้ึน และสร�้งคว�มเข้�ใจทีค่ล�ดเคลือ่น นำ�ม�สูก่�รสนับสนุน

ที่ไม่ตรงกับคว�มต้องก�ร ซึ่งต้องอ�ศัยบุคคล หรือหน่วยง�นที่มีคว�มรู้

คว�มเข้�ใจในสังคม และวัฒนธรรมท้องถ่ินม�ช่วยลดคว�มแตกต่�งน้ี 

คว�มชัดเจนของระเบียบปฏบัิติประจำ� ช่วยสร้�งม�ตรฐ�นส�กล และสร้�ง

คว�มเข้�ใจในก�รให ้และรบัก�รสนบัสนนุ ก�รมีแนวปฏบิตั ิ(Guidelines) 

ทำ�ให้ง่�ยต่อผู้ให้ก�รสนับสนุนในก�รค้นห�วิธีก�รสนับสนุน และ  

(2.4) “การประสานงาน และการใช้เทคโนโลยี” กรอบก�รปฏิบัติง�นใน

ลักษณะรวมศูนย์ยังคงจำ�เป็นในก�รสร้�งก�รตอบสนองอย่�งมี

ประสิทธิภ�พ ซึ่งรัฐบ�ลควรเป็นศูนย์กล�งในก�รประส�นง�นระหว่�ง

พลเรือน ทห�ร ต่�งประเทศ และองค์กรส�กล คว�มร่วมมือแบบทวิภ�คี

เปน็เครือ่งมอืสำ�คญัในก�รตอบสนองตอ่ภัยพิบตั ิโดยเฉพ�ะภูมภิ�คทีไ่มม่ี

องค์กรระดับภูมิภ�คหรือมีองค์กรที่อ่อนแอ นอกจ�กนี้ควรใช้เทคโนโลยี

ในก�รขย�ยศักยภ�พของก�รตอบสนองต่อภัยพิบัติ เช่น Social Media 

ในก�รติดต่อสื่อส�ร และประช�สัมพันธ์ Digital Mapping และ UAV  

เพือ่ใหเ้หน็ภ�พสถ�นก�รณใ์นก�รชว่ยก�รตดัสนิใจในก�รว�งแผนเพือ่ตอบ

สนองเหตุก�รณ์ และว�งแผนในระย�ว

 สำ�หรบัประเทศไทยควรคน้ห� และสร�้งแนวปฏบิตัทิีด่ขีองช�ตใิน

ก�รตอบสนองต่อภัยพิบัติ ควรให้ภ�คส่วนที่เกี่ยวข้องเข้�ม�มีส่วนร่วมใน

ก�รจัดทำ� ในก�รเป็นประธ�นอ�เซียนควรส่งเสริมก�รสร้�งแนวปฏิบัติท่ีดี 

ของอ�เซยีนด�้นก�รตอบสนองตอ่ภยัพิบตั ิภ�ยใตก้รอบคว�มรว่มมอืของ

อ�เซียนคือ ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management 

(AMMDM) และ Conference of Parties to ASEAN Agreement on 

Disaster Management and Emergency Response (COP to AADMER) 

และเป็นก�รปฏิบัติต�ม AADMER Work Programme 2016 - 2020 

ตลอดจนส่งเสรมิก�รสร�้งแนวปฏบัิตท่ีิดฯีในระดบัน�น�ช�ต ิภ�ยใตก้รอบ

คว�มร่วมมือกับองค์กรส�กล รวมถึงประเทศ และกลุ่มประเทศคู่เจรจ� 

สำ�หรับกองทัพไทยควรเข้�ไปมีส่วนร่วมในก�รแลกเปล่ียนประสบก�รณ์ 

ปญัห� และอปุสรรคทีเ่กดิขึน้จ�กก�รปฏิบตัภิ�รกจิ เพือ่สนบัสนนุก�รสร�้ง

แนวปฏิบัติที่ดีของช�ติในก�รตอบสนองต่อภัยพิบัติ และของอ�เซียน 

ภ�ยใต้กรอบคว�มร่วมมือด้�นคว�มมั่นคงของอ�เซียน

แนวปฏิบัติท่ีดี และโอกาสในอนาคต ในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ ในหลักสูตร “Comprehensive Crisis 
Management”
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย พ.ท. ธำารงชัย หนุนภักดี

9ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562)



กันในระดับระหว่�งประเทศ โดยเฉพ�ะในด้�นก�รค้�และก�รลงทุน และ
ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน 
 (3) เมื่อวันที่ 19 มี.ค.62 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอช� น�ยก
รัฐมนตรี และน�งอองซ�น ซูจี ที่ปรึกษ�แห่งรัฐ ส�ธ�รณรัฐแห่งสหภ�พ
เมียนม� ร่วมกันเป็นประธ�นในพิธีเปิดสะพ�นมิตรภ�พไทย - เมียนม�  
แห่งที่ 2 อำ�เภอแม่สอด จังหวัดต�ก แสดงให้เห็นถึงส�ยสัมพันธ์อันดี
ระหว่�งสองประเทศ ตอกยำ้�ก�รเป็นหุ้นส่วนยุทธศ�สตร์ บนพื้นฐ�น 
ก�รเป็นประเทศเพื่อนบ้�นที่ใกล้ชิดในก�รส่งเสริมผลประโยชน์แห่งช�ติ
ร่วมกนั โดยหวังเป็นอย่�งยิง่ว่�เมือ่เปิดให้ประช�ชนข้�มแดนได้แล้ว หน่วยง�น
ร�ชก�รของไทยและสหภ�พเมียนม�จะยังคงประส�นและปฏิบัติง�น 
ร่วมกันอย่�งใกล้ชิดด้วยคว�มเข้�ใจซึ่งกันและกันเช่นนี้ตลอดไป 

สถานการณ์ภายในประเทศไทย
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย นางสาวชญานิสา รัตสุทธิกุล
 ด้�นคว�มมั่นคง 

 (1) ขณะนี้รัฐบ�ลไทยได้เตรียมคว�มพร้อม
สนับสนุนพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษกในสมเด็จ
พระเจ้�อยูห่วัมห�วชริ�ลงกรณ บดนิทรเทพยวร�งกรู 
เป็นพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวอย่�งสมบูรณ์ 
ต�มโบร�ณร�ชประเพณี ระหว่�งวันที่ 4 – 6  
พฤษภ�คม พ.ศ.2562 เพื่อคว�มเป็นสวัสดิมงคล
ของประเทศช�ติและร�ชอ�ณ�จักรให้เป็นที่ชื่นชม
ยินดีของประช�ชนผู้มีคว�มต้ังใจอยู่ท่ัวกัน จึงทรง
โปรดเกล้�โปรดกระหม่อมให้มีก�รเตรียมง�นและ
ทรงพระกรุณ�ปรุงแบบตร�สัญลักษณ์พระร�ชพิธี
บรมร�ช�ภเิษก พทุธศกัร�ช 2562 ด้วยพระองค์เอง 

 ทั้งนี้ ก�รจัดง�นพระร�ชพิธีในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ พิธี
เบื้องต้น เบื้องกล�ง และเบื้องปล�ย ร�ยละเอียดดังต่อไปนี้  
 • พิธีเบ้ืองต้น ได้เริ่มขึ้นในเดือนเมษ�ยน ได้แก่ ก�รเตรียมนำ้�
อภิเษกที่จะนำ�ม�ใช้ในพิธีสรงพระมุรธ�ภิเษก และก�รเตรียมนำ้�ศักดิ์สิทธิ์
จำ�นวน 108 แหล่ง หลังจ�กนั้นเชิญนำ้�ศักดิ์สิทธิ์จ�กสถ�นที่ต่�งๆ ม�ไว้ที่
กระทรวงมห�ดไทย เพื่อทำ�พิธีเสกนำ้�อภิเษกรวม ที่วัดสุทัศนเทพวร�ร�ม 
นอกจ�กนี้ ในพิธีเบื้องต้นยังมีก�รจ�รึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมร�ช
สมภพ แกะพระร�ชลัญจกรซึ่งจะทำ�ให้เร�จะทร�บพระปรม�ภิไธยของ
รัชก�ลที่ 10
 • พิธีเบื้องกลาง เป็นวันพระร�ชพิธีระหว่�งวันที่ 4 – 6 พ.ค.62 
โดยในวันที่ 4 พ.ค. จะเป็นวันพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษกและเสด็จออก
มห�สม�คม และพระร�ชพธิเีฉลมิพระร�ชมณเฑยีร และในวนัที ่ 5 พ.ค.62 
พระร�ชพิธีเฉลิมพระปรม�ภิไธย พระน�ม�ภิไธย จ�กนั้นเสด็จเลียบ
พระนครโดยขบวนพยหุย�ตร�ท�งสถลม�รค ส่วนในวนัที ่6 พ.ค.62 เสดจ็
ออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปร�ส�ท พสกนิกรเฝ้�ทูลละออง
ธุลีพระบ�ทถว�ยพระพรชัยมงคล 
 • พิธีเบือ้งปลาย เป็นพธิหีลงัพระร�ชพธีิบรมร�ช�ภเิษก โดยเสด็จ
ร�ชดำ�เนนิเลยีบพระนครโดยขบวนพยหุย�ตร�ท�งชลม�รคในพระร�ชพธิี
ถว�ยพระกฐินจ�กท่�เรือว�สุกรีไปยังวัดอรุณร�ชวร�ร�ม ระยะท�ง  
4 กิโลเมตร ซึ่งได้มีก�รเตรียมคว�มพร้อมและซ้อมของฝีพ�ย จำ�นวน  
2,300 น�ย
 (2) เมื่อวันที่ 16 ม.ค.62 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอช� น�ยก
รัฐมนตรี ให้ก�รต้อนรับน�ยอันเดรย์ บ�บิช (H.E. Mr. Andrej Babiš) 
น�ยกรัฐมนตรีส�ธ�รณรัฐเช็ก ในโอก�สเดินท�งเยือนประเทศไทยอย่�ง
เป็นท�งก�รในฐ�นะแขกของรัฐบ�ลซ่ึงเป็นก�รเยือนครั้งแรกในระดับ
น�ยกรัฐมนตรีจ�กส�ธ�รณรัฐเช็ก นับตั้งแต่ก�รสถ�ปน�คว�มสัมพันธ์
ท�งก�รทูตระหว่�งประเทศไทยกับส�ธ�รณรัฐเช็กเมื่อ 45 ปีก่อน 
       นอกจ�กนี้ น�ยกรัฐมนตรีส�ธ�รณรัฐเช็กยังนำ�ผู้แทนภ�คเอกชน 
เช็กกว่� 50 คน จ�กกว่� 40 บริษัท เดินท�งม�ไทยเพื่อแสวงห�โอก�สใน
ก�รดำ�เนนิธรุกจิระหว่�งกนัก�รม�เยอืนครัง้นี ้โดยในระหว่�งก�รห�รอืเต็ม
คณะ ไทยและส�ธ�รณรัฐเช็กห�รือเกี่ยวกับแนวท�งในก�รพัฒน�คว�ม
สัมพันธ์ระหว่�งประเทศทั้งสองอย่�งกว้�งขว�ง ทั้งด้�นคว�มมั่นคง 
เศรษฐกิจ ก�รค้� ก�รลงทุน และก�รท่องเที่ยว รวมถึงก�รมีคว�มร่วมมือ

 ท้ังนี้ แนวท�งคว�มร่วมมือระหว่�งไทยและเมียนม�มีก�รดำ�เนิน
ง�นภ�ยใต้ 5 กรอบคว�มร่วมมือด้วยกัน ได้แก่ (1) กรอบคว�มร่วมมือ 
อนภุมิูภ�คลุม่แม่นำ�้โขง (2) กรอบคว�มร่วมมอืประช�คมเศรษฐกจิอ�เซียน 
(3) กรอบยุทธศ�สตร์คว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้�พระย� - แม่
โขง (4) กรอบคว�มริเริ่มแห่งอ่�วเบงกอล และ (5) กรอบคว�มร่วมมือ
ทวิภ�คีไทย - เมียนม� โดยสะพ�นมิตรภ�พไทย - เมียนม� แห่งที่ 2 แห่ง
นี ้เป็นตวัอย่�งคว�มร่วมมอืทีเ่ป็นรปูธรรมของทัง้สองประเทศ และสะพ�น
แห่งนี้จะเป็นเส้นท�งก�รคมน�คมขนส่งเส้นท�งหลักเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่อง
ท�ง ซึ่งจะเป็นจุดเชื่อมเส้นท�งต�มแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - 
ตะวันตก ถือเป็นก�รเติมเต็มก�รพัฒน�ประเทศให้สมบูรณ์ม�กยิ่งขึ้นโดย
เฉพ�ะอย่�งยิ่งด้�นก�รคมน�คมขนส่งและโลจิสติกส์
 โดยก�รเจรจ�ในทุกเวทีเพื่อคว�มมั่นคงระหว่�งประเทศที่จัดก�ร
ประชมุตัง้แต่เดอืน ม.ค. - ม.ีค.62 อนัได้แก่ (1) การประชมุระดบัรฐัมนตรี
อาเซยีน - สหภาพยโุรป ครัง้ที ่22 (ASEAN – EU Ministerial Meeting: 
AEMM) เมื่อวันที่ 21 ม.ค.62 ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม โดยมี
น�ยดอน ปรมตัถ์วินยั รัฐมนตรว่ี�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศได้เข้�ร่วม
ก�รประชุม เพื่อติดต�มคว�มคืบหน้�ก�รดำ�เนินคว�มร่วมมือระหว่�งกัน 
และแลกเปลีย่นคว�มเหน็เกีย่วกบัสถ�นก�รณ์ระดบัภมูภิ�คและระดบัโลก 
ซึง่ไทยได้ให้คว�มสำ�คญัในประเดน็ก�รเปลีย่นแปลงสภ�พภมูอิ�ก�ศ และ
ขยะทะเล รวมถึงก�รบริห�รจัดก�รช�ยแดน และก�รส่งเสริมคว�มร่วม
มือด้�นก�รพัฒน�ท่ียั่งยืน (2) การประชุมเตรยีมการระดบัภมูภิาคเอเชยี
และแปซิฟิกส�าหรับ UN Crime Congress สมัยที่ 14 (Asia and  
Pacific Regional Preparatory Meeting : RPM) เมือ่วนัที ่22 - 24 ม.ค.62 
ณ อ�ค�รสหประช�ช�ต ิกรงุเทพฯ โดยม ีศ�สตร�จ�รย์พเิศษวิศษิฏ์ วิศษิฏ์
สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธ�น เพื่อกำ�หนดทิศท�งและ
นโยบ�ยกระบวนก�รยุติธรรมของโลกที่จะจัดขึ้นที่เมืองเกียวโต ประเทศ
ญ่ีปุ่นในเดือนเมษ�ยน พ.ศ.2563 โดยมีหัวข้อหลัก คือ“ก�รพัฒน�
กระบวนก�รยุติธรรมท�งอ�ญ�และก�รป้องกันอ�ชญ�กรรม รวมถึงก�ร
ส่งเสริมหลักนิติธรรม เพ่ือสนับสนุนก�รบรรลุว�ระก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน ปี 
ค.ศ.2030” (3) การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ
ทวิภาคีไทย - เวียดนาม ครั้งที่ 3 (The 3rd Joint Commission on 
Bilateral Cooperation : JCBC) เมื่อวันที่ 25 ม.ค.62 ณ โรงแรม
อนันตร�สย�ม กรุงเทพฯ โดยมี น�ยดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่�ก�ร
กระทรวงก�รต่�งประเทศ เป็นประธ�นร่วมกับน�ยฝ่�ม บิ่งห์ มิงห์  
รองน�ยกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ี�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศเวยีดน�ม 
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



 (4) สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่เริ่มกลับมาตั้งแต่ปลายปี 
พ.ศ.2561 ช่วงเดือน ก.ย. - ธ.ค. จนถึงขณะนี้ตั้งแต่ช่วงเดือน ม.ค. - มี.ค. 
ยังพบว่�มีก�รก่อเหตุรุนแรงในระยะหลัง เพ่ือทำ�ล�ยขวัญกำ�ลังใจของ
คนในพื้นที่ ทำ�ล�ยเศรษฐกิจ และคว�มน่�เชื่อถือรัฐบ�ล ภ�ครัฐจึงได้เน้น
ยำ้�ให้เจ้�หน้�ที่ดูแลคว�มปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้อง
ประช�ชนอย่�งเต็มคว�มส�ม�รถ ด้วยคว�มระมัดระวัง ป้องกันดูแล
ประช�ชนและตนเองให้ได้ไปพร้อม ๆ กัน คำ�นึงถึงคว�มปลอดภัยของ
ประช�ชนผูบ้รสิทุธิ ์พัฒน�ง�นด้�นก�รข่�วควบคูไ่ปกบัก�รปรบัยทุธวธิใีห้
เหม�ะสม โดยรฐับ�ล ยงัคงบงัคบัใช้กฎหม�ย และบรหิ�รร�ชก�รแผ่นดนิ
ได้อย่�งเตม็ทีเ่ช่นเดยีวกบัพืน้ทีอ่ืน่ ๆ  ทัว่ประเทศ ตลอดจนขอให้ประช�ชน
ในพืน้ทีช่่วยกันเฝ้�ระวงัและให้ข้อมลูข่�วส�รกบัเจ้�หน้�ทีด้่วย ในส่วนของ
กระบวนก�รพูดคุยสันติสุข ยังคงดำ�เนินก�รต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้ประช�คม
โลกได้ทร�บว่�ประเทศไทยได้ทำ�ทุกม�ตรก�ร ไม่ได้บังคับใช้กฎหม�ยแต่
เพียงอย่�งเดียว ซึ่งฝ่�ยผู้ก่อเหตุรุนแรงบ�งกลุ่มอ�จไม่เห็นด้วย จึงสร้�ง
สถ�นก�รณ์คว�มรุนแรงกลับขึ้นม�อีกครั้ง 

   กองทพัไทยในฐ�นะหน่วยง�น
หลักด้�นคว�มมั่นคง มีคว�ม
พร้อมในก�รสนับสนุนและตอบ
สนองนโยบ�ยของรัฐบ�ลในก�ร
สกัดกั้นขบวนก�รต่อสถ�นก�รณ์
คว�มไม่สงบทีเ่กดิขึน้ในทกุรปูแบบ 
โดยมีแนวท�ง ได้แก่ (1) ก�รเพิ่ม

ม�ตรก�รดูแลรกัษ�คว�มปลอดภยัให้มคีว�มรัดกมุม�กยิง่ขึน้ ขณะเดยีวกนั
ก�รปฏิบัติภ�รกิจในพื้นที่ต้องระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดก�รดึงเข้�ไปสู่
เงื่อนไขคว�มขัดแย้งได้ (2) ก�รสร้�งเครือข่�ยกับประช�ชนให้มีจิตสำ�นึก
ในก�รปกป้องและหวงแหนแผ่นดิน เป็นหูเป็นต�สอดส่อง ดูแลพื้นที่ของ
ตนเอง และรีบแจ้งเบ�ะแสให้กับเจ้�หน้�ที่ได้รับทร�บ นอกจ�กนี้  
เจ้�หน้�ที่ต้องอ�ศัยคว�มร่วมมือด้�นก�รข่�วจ�กประเทศเพื่อนบ้�น  
(3) กองทพัยงัเห็นว่�ปัญห�คว�มไม่สงบในพืน้ทีจ่งัหวดัช�ยแดนภ�คใต้ของ
ไทยในห้วงนี้ จำ�เป็นต้องใช้แนวท�งสันติวิธีโดยก�รเจรจ�พูดคุย (Peace 
Dialogue) และทำ�คว�มเข้�ใจกบัผูท่ี้เห็นต่�งจ�กรฐัทัง้ในพืน้ทีแ่ละในต่�ง
ประเทศให้มีคว�มต่อเนื่องม�กยิ่งขึ้น และ (4) กองทัพสนับสนุนก�รสอด
แทรกนำ�เอ�หลกัยทุธศ�สตร์พระร�ชท�น “เข้�ใจ เข้�ถงึ พฒัน�” โดยก�ร
เข้�ถึงหมู่บ้�นชุมชน ด้วยก�รพัฒน�พื้นที่ต�มโครงก�รพระร�ชด�ริ  

จะทำ�ให้ทุกฝ่�ยเช่ือมั่นว่�ไทยจะส�ม�รถแก้ไขปัญห�และควบคุม
สถ�นก�รณ์ได้
 (5) กองทัพเรือไทยจัดพิธีต้อนรับ“เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช” 
หรือ เรือฟริเกตสมรรถนะสูง เมื่อวันที่ 7 ม.ค.62 โดยมี พลเรือเอก  
ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญช�ก�รทห�รเรือ เป็นประธ�น
 โดยเรอืฟรเิกตลำ�นี ้เป็นเรอื
ที่เทียบเท่�ชั้นเรือพิฆ�ต ซึ่งได้รับ
ก�รพฒัน�ม�จ�กแบบเรือพฆิ�ตชัน้ 
Kwanggaeto Class Destroyer 
(KDX-I) และสร้�งโดยใช้ม�ตรฐ�น
ท�งทห�รของสหรัฐฯ และกองทัพ
เรือเก�หลีใต้ ที่ได้มีก�รออกแบบให้ตรงกับคว�มต้องก�รของกองทัพเรือ 
ต�มแนวท�งก�รจัดห�ยุทโธปกรณ์หลัก ภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์กองทัพเรือ 
พุทธศักร�ช 2551 - 2562 ถือได้ว่�เป็นเรือฟริเกตที่มีคว�มทันสมัย และ
เป็นเรือท่ีมีคุณค่�ท�งยุทธก�รสูง โดยไทยได้สั่งต่อเรือจ�กส�ธ�รณรัฐ
เก�หลีเป็นลำ�แรกจ�กบริษัท Daewoo Shipbuilding & Marine Engi-
neering (DSME) ซึง่ใช้เทคโนโลยแีบบ Stealth และยงัได้รบัก�รถ่�ยทอด
เทคโนโลยเีป็นท่ีเรียบร้อย เพือ่เป็นก�รเตรยีมแผนต่อเรือลำ�ที ่2 ด้วยตนเอง 
       เรือหลวงลำ�ใหม่นี้มีโครงสร้�ง
ท่ีแข็งแรง มีโอก�สอยู ่รอดสูงใน
สภ�พแวดล้อมของก�รสูร้บและก�ร
ปนเป้ือนท�งนวิเคลยีร์ เคม ีชวีะ ทน
ทะเลได้ถึงสภ�วะทะเลระดับ 6 ขึ้น
ไป ส�ม�รถระว�งขบันำ�้สงูสดุ 3,700 
ตัน คว�มเร็วสูงสุดต่อเนื่อง 30 น็อต 
ระยะปฏิบัติก�รประม�ณ 4 พันไมล์
ทะเล กำ�ลังพล 141 น�ย
 มีระบบอ�วุธ ระบบอำ�นวยก�รรบ และตรวจก�รณ์ที่ทันสมัย 
ส�ม�รถปฏิบัติก�รรบได้ 3 มิติ ได้แก่ (1) การปฏิบัติการสงครามใต้น�้า 
ส�ม�รถตรวจจับเป้�หม�ยระยะไกลด้วยโซน�ร์ล�กท้�ยและโซน�ร์ติดใต้
ท้องเรอื แล้วต่อตเีรอืดำ�นำ�้ด้วยตอร์ปิโด และอ�วธุระยะไกล (2) การปฏบัิติ
การสงครามต่อต้านภัยทางอากาศ โดยมีระบบเรด�ร์ตรวจก�รณ์ 3 มิติ
ระยะไกล และระยะป�นกล�งในก�รค้นห� ตรวจจับ และตดิต�มเป้�หม�ย
ของผู้ต้องสงสัย รวมท้ังแลกเปลี่ยนและประส�นก�รปฏิบัติกับเรือและ
อ�ก�ศย�นที่ร่วมปฏิบัติก�ร แล้วโจมตีเป้�หม�ยด้วยอ�วุธปล่อยนำ�วิถี
พื้น-สู่-อ�ก�ศ แบบ Evolved SeaSparrow Missile : ESSM และอ�วุธ
ปืนของเรือ และ (3) การปฏิบัติการสงครามเรือผิวน�้า โดยมีระบบก�รรบ 
(Combat System) ที่ส�ม�รถใช้ง�นร่วมกับระบบก�รรบของเรือฟริเกต 
ชุด ร.ล.นเรศวร และ ร.ล.จักรีนฤเบศร ได้ในลักษณะกองเรือ (Battle 
Group) รวมทั้งปฏิบัติก�รรบร่วมกับเครื่องบินขับไล่ของกองทัพอ�ก�ศ
เป็นไปได้อย่�งมปีระสิทธิภ�พ รวมท้ังยงัส�ม�รถโจมตีเป้�หม�ยบรเิวณพืน้
นำ้�และใต้นำ้�ด้วยเฮลิคอปเตอร์ประจำ�เรือ 
 (6) คอบร้�โกลด์ 2019 : 
ก�รฝึกซ้อมท�งทห�รคอบร้�โกลด์
ครั้งที่ 38 ประจำ�ปีพ.ศ.๒๕๖๒  
มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดคว�ม
ส�ม�รถของประเทศที่ร่วมก�รฝึก 
ในด้�นก�รว�งแผนและดำ�เนินง�น
ปฏบัิตกิ�รร่วม/ผสม สร้�งสมัพนัธภ�พ
กบัประเทศทีร่่วมก�รฝึกทัว่ภมูภิ�ค 
และเพิ่มพูนคว�มส�ม�รถในก�รปฏิบัติก�รร่วมกันผ่�นหล�กหล�ย
กิจกรรม ซึ่งรวมถึงก�รเสริมสร้�งคว�มมั่นคงท�งทะเล ก�รป้องกันและ
บรรเท�สถ�นก�รณ์โรคอุบัติใหม่ และก�รตอบสนองต่อภัยพิบัติท�ง
ธรรมช�ติครั้งใหญ่

เพื่อร่วมกันกำ�หนดแนวท�งและเป้�หม�ยที่ชัดเจนสำ�หรับก�รจัดทำ�แผน
ปฏิบัติก�รไทย - เวียดน�มช่วงที่ 2 (2562 - 2566) รวมทั้งจะเป็นก�ร
เตรยีมก�รและกำ�หนดผลลพัธ์สำ�คญัสำ�หรับก�รประชมุร่วมน�ยกรฐัมนตรี
และรัฐมนตรีอย่�งไม่เป็นท�งก�ร (Joint Cabinet Retreat - JCR) ที่จะ
จัดที่เวียดน�มในช่วงเวล�ที่สะดวกของทั้งสองฝ่�ยต่อไป (4) การประชุม
เอเชีย-ยุโรปว่าด้วยความยัง่ยนืทางทะเล (ASEM High-Level Meeting 
on Marine Sustainability) เมื่อวันที่ 7 - 8 มี.ค.62 ณ โรงแรมเซ็นท�
ร�แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยน�ยดอน ปรมัตถ์วินัย 
รฐัมนตรว่ี�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศเป็นประธ�น เพือ่บรรลเุป้�หม�ย
ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน โดยเฉพ�ะเป้�หม�ยที่ 14 ว่�ด้วยก�รใช้ประโยชน์
จ�กมห�สมุทรและทรัพย�กรท�งทะเล อันเป็นก�รห�คว�มสมดุล 
ระหว่�งคนกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ส่งผลให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงในก�ร
อนรุกัษ์และฟ้ืนฟทูรพัย�กรท�งทะเลด้วยก�รสร้�งคว�มตระหนกัรูค้วบคูก่นัไป

11ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562)



ด้�นก�รเมือง
 สื่ อมวลชนต ่ � งประ เทศติดต�ม
สถ�นก�รณ์ก�รเลอืกตัง้ในไทยเมือ่ 24 ม.ีค.
62 อย่�งใกล้ชิด โดยเฉพ�ะประเด็นพรรค
พลังประช�รัฐได้รับคะแนนเสียงม�กเป็น
ลำ�ดับ 1 โดยสำ�นักข่�วรอยเตอร์ส ร�ยง�น
ว่� พรรคพลงัประช�รฐัได้คะแนนเสยีง 8.4 
ล้�นเสยีง ขณะท่ีพรรคเพือ่ไทยได้ 7.9 ล้�น
เสียง ด้�นสำ�นักข่�วเอเอฟพี ระบุว่� ก�ร
เลือกตั้งครั้งนี้มีบัตรเสียถึง 1.9 ล้�นใบ ซึ่ง
อ�จส่งผลต่อผลก�รเลือกตั้งในภ�ยหลังได้ 
และว่�ไทยยังมีคว�มขัดแย้งท�งก�รเมือง
ทีฝั่งร�กลกึระหว่�งฝ่�ยประช�ธปิไตยและ
ฝ่�ยที่สนับสนุนทห�ร สำ�นักข่�วเอพี นำ�

เสนอประเด็นน�ยอภิสิทธิ์ เวชช�ชีวะ หัวหน้�พรรคประช�ธิปัตย์ประก�ศ
ล�ออกจ�กก�รเป็นหัวหน�้พรรค เนื่องจ�กพรรคประช�ธิปัตย์ไม่ประสบ
คว�มสำ�เรจ็ในก�รเลอืกตัง้ฯ ด้�นสำ�นกัข่�ว Channel News Asia ประเมนิ
ว่� พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอช� จะได้ดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกรัฐมนตรีต่ออีก
สมัย แต่ย�กที่จะขับเคลื่อนนโยบ�ยได้เนื่องจ�กเสียงในสภ�ไม่มีเอกภ�พ

ด้�นเศรษฐกิจ 
 (1) การประชมุคณะกรรมการนโยบาย 
การเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 21 มี.ค.62 ที่
ผ่�นม� ได้มีก�รส่งสัญญ�ณเศรษฐกิจที่
สำ�คัญ  โดย กนง. ได้ปรับตัวเลขประม�ณ
ก�รเศรษฐกจิ (จดีพีี) ของปี พ.ศ.2562 ใหม่ 
จ�กเดิมที่ค�ดก�รณ์ไว้ว่�เศรษฐกิจปีนี้จะ
เตบิโตร้อยละ 4.1 กจ็ะเตบิโตน้อยลงเหลือ
ร้อยละ 3.8 เนื่องจ�ก ภ�วะก�รส่งออก
ชะลอตัวลงม�ก โดยค�ดว่�จะขย�ยตัวที่
ร้อยละ 3 จ�กเดิมร้อยละ 3.8 อันเป็นผล 
กระทบจ�กม�ตรก�รกีดกันท�งก�รค้�
ระหว่�งจีน และสหรัฐฯ ทำ�ให้เศรษฐกิจ
โลกขย�ยตัวลดลง และก�รค้�โลกลดลง
ต�มไปด้วย

 ทั้งนี้ กนง. ยังได้คงดอกเบี้ยนโยบ�ยไว้ที่ร้อยละ 1.75 จ�กเดิมที่
ตล�ดค�ดก�รณ์ว่� กนง.อ�จจะขึ้นดอกเบี้ยนโยบ�ยในปีนี้ 1 หรือ 2 ครั้ง 
เพือ่รกัษ�สภ�พคล่องในประเทศไทยไม่ให้มเีงนิไหลออก แต่ห�กพจิ�รณ�
จ�กสถ�นก�รณ์เศรษฐกิจโลกที่ดูเหมือนจะไม่สดใสเหมือนปีท่ีผ่�นม�  
ท�งสหรัฐฯ เองก็มีปัญห�เศรษฐกิจไม่แตกต่�งจ�กประเทศอื่น ทำ�ให้
ธน�ค�รกล�งสหรัฐ (เฟด) ส่งสญัญ�ณว่�อ�จจะไม่มกี�รขึน้ดอกเบ้ียในปีนี้ 
นอกจ�กน้ี ทีมข่�วเศรษฐกิจจ�กหนังสือพิมพ์ฐ�นเศรษฐกิจ ได้กล่�วถึง

ปัจจัยเสี่ยงและโอก�สท�งเศรษฐกิจไว้ว่� ก�รเกิดสงคร�มก�รค้�ระหว่�ง
สหรฐั ฯ - จีน เป็นโอก�สของไทยในภ�คก�รส่งออกสนิค้�ไปทดแทนสนิค้�
จีนในตล�ดสหรัฐฯ  และจ�กระดับร�ค�นำ้�มันยังผันผวน เป็นโอก�สของ
ไทยท่ีจะโน้มน้�วให้เกิดก�รเคลื่อนย้�ยทุนม�ลงทุนใน EEC ในส่วนของ
คว�มผันผวนในอัตร�แลกเปลี่ยน ไทยส�ม�รถจัดห�รัฐบ�ลที่ม�จ�กก�ร
เลือกตั้ง เพื่อทำ�ให้เกิดคว�มเชื่อมั่นได้ เป็นต้น  
 (2) การพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิของประเทศไทย เป็นก�รพฒัน�
พื้นที่ที่ถูกกำ�หนดขอบเขตข้ึนเพื่อกระตุ้นก�รเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจ 
เน้นหนกัท�งด้�นก�รพฒัน�โครงสร้�งพืน้ฐ�นเป็นหลกัก่อน และจงึส่งเสรมิ
ให้เกดิก�รเชือ่มโยงในกจิกรรมส่วนอืน่ให้
ได้ม�กขึ้นจนเกิดเป็นนิคมอุตส�หกรรม
ต่�งๆ โดยสม�คมก�รผงัเมอืงไทย เห็นว่� 
ประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีศักยภ�พที่จะทำ�
ระเบียงเศรษฐกจิได้อีกหล�ยแห่ง จำ�นวน
ท้ังหมด 15 แห่ง แบ่งต�มภูมิภ�คใน
ประเทศ ดังนี้ 
 ภาคเหนือจำานวน ๒ กลุ่ม
  1. ระเบียงภ�คเหนือตอนบน (เชียงใหม่ – เชียงร�ย - แม่ส�ย) 
  2. ระเบียงภ�คเหนือตอนล่�งหรือภ�คตะวันตก หรือ EWEC  
  (พิษณุโลก – สุโขทัย - ต�ก)
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ กลุ่ม
  3. ระเบียงภ�คตะวันออกเฉยีงเหนอืตอนบน (อดุรธ�น ี- หนองค�ย) 
  4. ระเบียงภ�คตะวันออกเฉียงเหนือตอนกล�ง (ขอนแก่น –  
   มห�ส�รค�ม – ก�ฬสินธุ์ - มุกด�ห�ร) 
  5. ระเบียงภ�คตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่�ง (นครร�ชสีม� –  
   บุรีรัมย์ – ศรีสะเกษ - อุบลร�ชธ�นี)
 ภาคกลาง 5 กลุ่ม
  6. ระเบยีงภ�คกล�งตอนบนด้�นตะวนัตก (พระนครศรอียธุย� -  
   สุพรรณบุรี - ร�ชบุรี (บ้�นโป่ง) - ก�ญจนบุรี) 
  7. ระเบียงภ�คกล�งตอนบนด้�นตะวันออก (สระบรุ ี- นครน�ยก  
   - ปร�จีนบุรี - สระแก้ว) 
  8. ระเบยีงภ�คกล�งตอนล่�งด้�นตะวันตก 1 (นครปฐม - ร�ชบรุี  
   - เพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์) 
  9. ระเบียงภ�คกล�งตอนล่�งด้�นตะวันตก 2 (สมุทรปร�ก�ร -  
   สมุทรส�คร - สมุทรสงคร�ม) 
  10. ระเบยีงภ�คกล�งตอนล่�งด้�นตะวนัออก (ชลบุร ี- ฉะเชงิเทร�  
   - ระยอง - จันทบุรี - ตร�ด)
 ภาคใต้ 5 กลุ่ม
  11. ระเบียงภ�คใต้ตอนบน 1 (ชุมพร - ระนอง - สุร�ษฎร์ธ�นี) 
  12. ระเบียงภ�คใต้ตอนบน 2 (พังง� - ภูเก็ต - กระบี่) 
  13. ระเบียงภ�คใต้ตอนล่�ง 1 (พัทลุง - สะเด� - ห�ดใหญ่) 
  14. ระเบียงภ�คใต้ตอนล่�ง 2 (ห�ดใหญ่ - ยะล� - เบตง) 
  15. ระเบียงภ�คใต้ตอนล่�ง 3 (ปัตต�นี - นร�ธิว�ส - ต�กใบ)
 ห�กแนวคิดก�รพัฒน�ระเบียงเศรษฐกิจทั่วทุกภ�คของไทย
ส�ม�รถเกิดข้ึนจริงได้ จะเป็นก�รพัฒน�
ประเทศอย่�งก้�วกระโดด แม้จะใช้ระยะเวล�
น�น แต่ก็ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันจนเกินไป และ
ทำ�ให้เกิดคว�มหวังของก�รพ่ึงพ�ตนเองได้
ยั่งยืน อย่�งไรก็ต�ม ก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ทกุภ�คส่วนและทกุคนต้องมส่ีวนร่วมไปด้วยกัน 
จึงจะทำ�ให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงไปในทิศท�ง
ที่ดีขึ้น เป็นผลให้ประเทศไทยก้�วพ้นกับดัก
ร�ยได้ป�นกล�ง 

 ถือเป็นก�รฝึกซ้อมท�งทห�รที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ระหว่�งวันที่ 12 – 22 ก.พ.62  ในพื้นที่ของกองทัพภ�คที่ 3 ในเขต
พษิณโุลก สโุขทยั นครร�ชสมี�และชลบรุ ีซึง่ไทยและสหรัฐฯ โดยกองกำ�ลงั
ภ�คพื้นอินโดแปซิฟิกเป็นเจ้�ภ�พร่วม มีประเทศที่เข้�ร่วมในก�รฝึกหลัก 
7 ประเทศ คอืไทย สหรฐัฯ สงิคโปร์ ญีปุ่น่ อนิโดนเีซยี เก�หลแีละม�เลเซยี 
มีจีนและอินเดีย มห�อำ�น�จผู้เป็นคู่แข่งในเอเชียม�ร่วมฝึกเพ่ิมเติมใน
โครงก�รช่วยเหลือประช�ชน และยังมีอีกหล�ยประเทศที่เหลือที่เข้�
สังเกตก�รณ์ตั้งแต่กัมพูช�ไปจนถึงสวิสเซอร์แลนด์ เยอรมนีรวมแล้ว 29 
ประเทศด้วยกัน รวมกำ�ลงัพลกว่� 4,500 น�ย ถอืเป็นก�รฝึกร่วมท�งทห�ร
ที่มีขน�ดใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



 (3) โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน (ช่วงกรุงเทพ – 
นครราชสีมา)  ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักนโยบ�ยและแผน สำ�นักง�นบริห�รหนี้
ส�ธ�รณะ (สบน.) เปิดเผยว่� ก�รกู้เงินจ�กจีนโครงก�รพัฒน�ระบบรถไฟ
คว�มเรว็สงูเพือ่เชือ่มโยงภมูภิ�คช่วงกรุงเทพมห�นคร-หนองค�ย (ระยะท่ี 
1 ช่วงกรุงเทพมห�นคร-นครร�ชสีม�) ได้ผ่�นก�รวิเคร�ะห์จ�กสำ�นักง�น
สภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ (สศช.) แล้วว่� จะเกิดผล
ตอบแทนท�งเศรษฐกจิ เพิม่โอก�สให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กล�งก�รขนส่ง
ของภูมิภ�คอ�เซียนในอน�คต โดยใช้แหล่งเงินทุนภ�ยในประเทศส่วน 
ร้อยละ 80 สำ�หรับว่�จ้�งผู้ประกอบก�รในประเทศไทยในง�นก่อสร้�ง
โครงสร้�งพื้นฐ�น วงเงินประม�ณ 1.27 แสนล้�นบ�ท และใช้เงินตร�ต่�ง
ประเทศเพยีงร้อยละ 20 ของวงเงนิโครงก�ร เป็นค่�ใช้จ่�ยด้�นเทคโนโลยี
จ�กต่�งประเทศ ภ�ยใต้เงื่อนไขเช่น อัตร�ดอกเบี้ยตำ่� อ�ยุเงินกู้ย�ว ไม่มี
ข้อผกูมดัทีท่ำ�ให้ประเทศไทยต้องเสยีเปรยีบ ซึง่ธน�ค�ร China Exim Bank 
เสนอดอกเบี้ยที่ร้อยละ 2.3 เป็นอัตร�ดอกเบี้ยแบบคงที่ (Fixed Rate) 
สำ�หรับก�รกู ้เงินในส่วนสัญญ� 2.3 ที่ เป ็นง�นเกี่ยวกับระบบร�ง 
อ�ณัติสัญญ�ณ และขบวนรถไฟ จำ�นวน 3.85 หมื่นล้�นบ�ท
 ซึ่งก�รพิจ�รณ�ท�งฝ่�ยไทยได้คำ�นึงถึงกรอบก�รบริห�รหนี้
ส�ธ�รณะภ�ยใต้พระร�ชบัญญัติวินัยก�รเงินก�รคลัง พ.ศ. 2561 และ 
พระร�ชบัญญัติก�รบริห�รหนี้ส�ธ�รณะ พ.ศ.2548 ขณะที่ทุนสำ�รอง
ระหว่�งประเทศยังคงอยู่ในระดับสูงกว่� 2.03 แสนล้�นดอลล�ร์สหรัฐ  
ณ สิน้เดอืน พ.ย.61 ซึง่ยงัปลอดภยัอยูม่�กในก�รกู้เงนิต่�งประเทศในครัง้นี้  
ดังนั้น ประเทศไทยเป็นผู้ลงทุนในโครงก�รพัฒน�ระบบรถไฟคว�มเร็วสูง
เพ่ือเชื่อมโยงภูมิภ�คเองทั้งหมด ไม่ได้ร่วมลงทุนกับฝ่�ยจีน ไทยจึงเป็น
เจ้�ของโครงก�รแต่เพยีงผูเ้ดียว โดยจนีเป็นเพยีงผูใ้ห้บรกิ�รด้�นเทคโนโลยี
ระบบรถไฟคว�มเรว็สงูเท่�นัน้จงึเป็นไปไม่ได้ทีไ่ทยจะตดิกบัดกัหนีจ้นีอย่�ง
ที่หล�ยฝ่�ยกังวล
 ด้�นสิ่งแวดล้อม 
 (1) พายุโซนร้อน
ปาบึก (Pabuk) เป็นพ�ยุ
หมุนเขตร้อน ชื่อน้ีส่งโดย
ประเทศล�วคำ�ว่� “ป�บกึ” 
ในภ�ษ�ล�ว หม�ยถึง  
ปล�บึก พ�ยุนี้เคล่ือนตัว
เข้�ประเทศไทยตัง้แต่วนัท่ี 
2 - 5 ม.ค.62 ทำ�ให้บริเวณดังกล่�วมีฝนตกหนักถึงหนักม�กหล�ยพื้นท่ี 
และเกิดพ�ยุลมแรง สำ�หรับคลื่นลมบริเวณอ่�วไทยและทะเลอันด�มันจะ
มีกำ�ลังแรง โดยอ่�วไทยมีคลื่นสูง 3 - 5 เมตร ส่วนทะเลอันด�มันมีคลื่นสูง 
2 - 3 เมตร ทำ�ให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบในพื้นที่ภ�คใต้ 18 จังหวัด 
รวม 90 อำ�เภอ 407 ตำ�บล 2,635 หมู่บ้�น 133 ชุมชน ประช�ชนได้รับ
ผลกระทบ 212,784 ครัวเรือน 696,189 คน ประช�ชนยงัอยูอ่�ศยัในศนูย์
อพยพ 8 จุด รวม 1,119 คน ผู้เสียชีวิต 3 ร�ย (นครศรีธรรมร�ช 2 ร�ย/
ปัตต�นี 1 ร�ย) ผู้สูญห�ยในจังหวัดปัตต�นี 1 ร�ย 
 ในส่วนของกรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย (ปภ.) ในส่วน
ของกองอำ�นวยก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยกล�ง (กอปภ.ก.)  
ได้จัดเจ้�หน้�ที่ พร้อมระดมวัสดุอุปกรณ์ ย�นพ�หนะ และเครื่องจักรกล
ด้�นส�ธ�รณภัยให้ก�รช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัและคลีค่ล�ยสถ�นก�รณ์ภยั 
โดยติดต้ังเครื่องสูบนำ้� รถบรรทุกเคร่ืองส่งสูบนำ้�ระยะไกลเร่งระบ�ยนำ้�
ออกจ�กพื้นที่นำ้�ท่วมขัง อีกทั้งซ่อมแซมส�ธ�รณูปโภค โดยเฉพ�ะระบบ
ไฟฟ้� ให้ส�ม�รถใช้ง�นได้ต�มปกติโดยเร็ว รวมถึงดูแลชีวิตคว�มเป็นอยู่
ของผู้ประสบภัย โดยแจกจ่�ยอ�ห�ร นำ้�ดื่ม และถุงยังชีพ เพ่ือบรรเท�
คว�มเดือดร้อนในเบื้องต้น ตลอดจนจัดเจ้�หน้�ที่พร้อมรถเคลื่อนย้�ย 
ผู้ประสบภัยให้บริก�รขนย้�ยสิ่งของและอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รเดิน
ท�งแก่ประช�ชน 
 ในส่วนกองทัพไทย ผบ.ทร. ได้สั่งก�รยกระดับเตรียมพร้อมช่วย
เหลือผู้ประสบภัยขั้นสูงสุด โดยนำ�เรือหลวงจักรีนฤเบศร ใช้ในก�รขน

เสบียง พร้อม ฮ.ปฏิบัติก�รกองทัพเรือ 4 ลำ� รวมถึง ชุดปฏิบัติก�รกู้ชีพ
และช่วยชีวิตท�งนำ้� (Maritime Aquatic Life Support Team : MAL) 
ชุดสำ�รวจและประเมินคว�มเสียห�ย ทร. (Naval Disaster Assessment 
Team : NDAT) ชดุค้นห�และช่วยเหลอืผูป้ระสบภยับนบก และชดุปฏบิตัิ
ก�รจิตวิทย�และประช�สมัพนัธ์เข้�ช่วยเหลอืประช�ชนในพืน้ทีอ่ย่�งเร่งด่วน 
 (2) ประเทศไทยประสบปัญหา PM 2.5  ในพืน้ทีก่รงุเทพมห�นคร
และปริมณฑล และพ้ืนท่ีภ�คเหนือ เช่น เชียงใหม่ ลำ�ป�ง แพร่ ลำ�พูน 
แม่ฮ่องสอน และภ�คอีส�น เช่น เลย ขอนแก่น นครร�ชสีม� ฝุ่นละออง
ขน�ดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็นฝุ่นพิษที่เล็กกว่� 1 ใน 25 
ส่วนของเส้นผ่�ศูนย์กล�งของเส้นผมมนุษย์ ส�ม�รถเข้�สู่ระบบท�งเดิน

ห�ยใจ ถุงลมในปอดและกระแสเลือด
โดยตรง เพิ่มคว�มเสี่ยงต่อก�รเป็นโรค
เรื้อรัง โดยมีส�เหตุหลักม�จ�กก�รเผ�
ไหม้จำ�นวน 4 แหล่ง (1) ก�รคมน�คม
ขนส่ง (2) ก�รเผ�ในที่โล ่ง ทั้งจ�ก
ก�รเกษตรและก�รเผ�ศพ  (3) โรงง�น
อุตส�หกรรม และ (4) ก�รผลิตไฟฟ้�  
ส่วนก�รก่อสร้�งส�ธ�รณปูโภคขัน้พืน้ฐ�น 

อย่�งรถไฟฟ้�หรอืก�รทำ�ถนนนัน้ ศ.ดร.นนัทวรรณ วิจติรว�ทก�ร กล่�วว่� 
ไม่ใช่ส�เหตุของปัญห�ฝุ่นละออง PM2.5 ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ เนื่องจ�ก
ฝุ่นจ�กก�รก่อสร้�งมีขน�ดใหญ่ และส่วนใหญ่มันจะตกลงม�บนพืน้ดิน  
แต่ฝุน่ละอองขน�ดเลก็มนักม็เีช่นกนั เพยีงแต่ว่�มสีดัส่วนทีน้่อยกว่�
 อย่�งไรกต็�ม PM 2.5 ได้ถอืเป็นมลพษิข้�มพรมแดนและปนเป้ือน
อยู่ในบรรย�ก�ศได้น�น เป็นฝุ่นอันตร�ยที่มีองค์ประกอบของส�รที่เป็น
อันตร�ย เช่น ปรอท แคดเมียม อ�ร์เซนิก หรือโพลีไซคลิกอะโรม�ติก
ไฮโดรค�ร์บอน (PAHs) องค์ก�รอน�มยัโลก (WHO) จึงกำ�หนดให้ PM 2.5 
จัดอยูใ่นกลุม่ที ่1 ของส�รก่อมะเร็ง ในปี พ.ศ.2556 องค์กรน�น�ช�ตกิรนีพซี 
จึงเสนอให้กรมควบคุมมลพิษยกร่�งม�ตรฐ�น PM 2.5 ในบรรย�ก�ศ
สำ�หรับประเทศไทยขึ้นใหม่โดยค่�เฉลี่ย PM2.5 ร�ยปีเป็น 12 ไมโครกรัม
ต่อลูกบ�ศก์เมตรและค่�เฉลี่ย PM2.5 ใน 24 ชั่วโมงเป็น 35 ไมโครกรัม
ต่อลูกบ�ศก์เมตร ภ�ยในปี พ.ศ.2562   
 (3) กรมอุตุนิยมวิทย�แจ้งเตือนผลกระทบจ�กพ�ยุฤดูร้อน จ�ก
สภ�พอ�ก�ศเย็นประเทศจีน ปกคลุมม�ท�งประเทศเวียดน�มและ  
สปป.ล�ว ส่งผลให้บ�งพืน้ทีข่องไทยจะมพี�ยฝุนฟ้�คะนอง ลมกระโชกแรง 
และมลีกูเหบ็ตก ระหว่�งวนัที ่24 - 27 ม.ีค.62 หล�ยพ้ืนทีข่องประเทศไทย
โดยเฉพ�ะภ�คอีส�น ภ�คตะวันออก ภ�คกล�ง ภ�คเหนือตอนล่�ง  
รวมถึงกรุงเทพมห�นครและปริมณฑล แต่ภ�พรวมภ�คเหนือ ภ�คกล�ง 
ส่วนใหญ่ยังมีสภ�พอ�ก�ศร้อนถึงร้อนจัดในหล�ยพื้นที่ จึงขอเตือน
ประช�ชนหลีกเลี่ยงก�รอยู่ในที่โล่งแจ้ง ในส่วนพื้นที่ภ�คใต้ตอนล่�งตั้งแต่
จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นีไปจนถึงจังหวัดนร�ธิว�ส ยังมีฝนฟ้�คะนอง ส่วนภ�ค
ใต้ฝั่งตะวันตก ที่จังหวัดภูเก็ต สภ�พอ�ก�ศค่อนข้�งดี โดยเฉพ�ะก�ร
ประก�ศเตือนภัยสึน�มิ พบว่� ก�รเกิดแผ่นดินไหว 6.1 ที่ประเทศ
อินโดนีเซีย ไม่ส่งผลกระทบต่อก�รเกิดสึน�มิกับประเทศไทย 

 ด้�นข้อมูลข่�วส�ร และอื่นๆ
 (1) สหภาพยุโรปได้ประกาศปลดสถานะใบเหลืองของภาค
ประมงไทย เมือ่วนัที ่8 ม.ค.62 โดยม ีพลเอก ฉตัรชยั ส�รกิลัยะ รองน�ยก
รฐัมนตร ีในฐ�นะผูแ้ทนรฐับ�ลไทย ได้เดนิท�งไปร่วมง�นแถลงข่�วกบัน�ย
เคอเมน ูเวลล� กรรม�ธิก�รยโุรปด้�นสิง่
แวดล้อม กิจก�รท�งทะเล และประมง 
ณ สำ�นักง�นใหญ่สหภ�พยุโรป ณ กรุง
บรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม เพื่อแถลง
ถึงคว�มสำ�เร็จของไทยภ�ยใต้คว�มร่วม
มือกับสหภ�พยุโรปในก�รแก้ไขปัญห�
ก�รทำ�ประมงผิดกฎหม�ย ทั้งในด้�น
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กรอบกฎหม�ย ก�รบรหิ�รจดัก�รประมง 
ก�รบริห�รจดัก�รกองเรอื ก�รตรวจสอบ 
ควบคมุ และเฝ้�ระวงั ก�รตรวจสอบย้อน
กลับ และก�รบงัคบัใช้กฎหม�ย ซึง่ทำ�ให้
สหภ�พยุโรปเห็นว่� ขณะนี้ไทยมีกลไก
แก้ไขปัญห�ก�รทำ�ประมงผดิกฎหม�ยที่
เข้มแขง็ทีสุ่ดในภูมภิ�ค และส�ม�รถเป็น
แบบอย่�งที่ดีให้กับประเทศต่�ง ๆ ที่มี
ปัญห�เดียวกันได้
 (2) กระทรวงการต่างประเทศ
ของไทยเปิดตัวระบบขอวีซ่าออนไลน์ 
(Thai e-Visa) ในประเทศจีน เมื่อวันที่ 
๒๕ ม.ค.62 น�ยชัยสิริ  อนะม�น  
ที่ปรึกษ�รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�ร
ต่�งประเทศเป็นประธ�น ณ ห้องรัตน
ไมตร ีสถ�นเอกอคัรร�ชทตู ณ กรงุปักก่ิง 

โดยมีน�ยพิริยะ เข็มพล เอกอัครร�ชทูต ณ กรุงปักกิ่ง น�ยช�ตรี อรรจน�
นันท์ อธิบดีกรมก�รกงสุล และน�ยพิพิธ เอนกนิธิ กรรมก�รผู้จัดก�ร 
ธน�ค�รกสิกรไทย ร่วมทำ�พิธีเปิดตัวด้วย
 โดยเริม่ให้บรกิ�รทีก่รงุปักกิง่เป็นแห่งแรกเม่ือวนัที ่15 ก.พ.62 และ
จะขย�ยไปยงัเมอืงอืน่ ๆ  ของจนี ในวันท่ี 1 มี.ค.62 เพือ่อำ�นวยคว�มสะดวก
แก่ช�วต่�งช�ติที่ต้องก�รเดินท�งม�ประเทศไทยให้ส�ม�รถขอวีซ่�
ออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง สะดวก รวดเร็ว และส�ม�รถยื่นคำ�ร้องได้ทุกที่  
ทกุเวล� มกีระบวนก�รขัน้ตอนก�รยืน่ขอรบัก�รตรวจลงตร� ประกอบด้วย 
3 ขั้นตอน ได้แก่  1) ลงทะเบียนกรอกแบบฟอร์ม และทำ�ก�รนัดหม�ย
ผ่�นเว็บไซต์ www.thaievisa.go.th (2) ชำ�ระค่�ธรรมเนียมผ่�นระบบ 
E-Payment ที่ปลอดภัยและหล�กหล�ยช่องท�ง โดยส�ม�รถยื่นคำ�ร้อง
ได้ทกุที ่ทกุเวล� และ (3)  นำ�หนงัสอืเดนิท�งไปยืน่ทีส่ถ�นเอกอคัรร�ชทตู
หรือสถ�นกงสุลใหญ่ของไทยต�มวันและเวล�ที่นัดหม�ยในขั้นตอนที่ 1 
เพื่อให้เจ้�หน้�ที่พิจ�รณ�อนุมัติและติดแผ่นปะตรวจลงตร�ลงบนเล่ม
หนังสือเดินท�ง
 ทัง้นี ้ก�รนำ�เทคโนโลยมี�ประยกุต์ใช้ในระบบดงักล่�วจะสร้�งคว�ม
ประทบัใจในก�รให้บรกิ�รผ่�นระบบ Thai e-Visa และทำ�ให้ก�รท่องเทีย่ว
ไทยเติบโตอย่�งยั่งยืนด้วยระบบที่มีม�ตรฐ�นส�กลเพื่อรองรับก�รให้
บริก�รแห่งอน�คต

 (3) แต่งตั้งผู ้แทนไทยในคณะ
กรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 12 ก.พ.62 
คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบต�มที่
กระทรวงก�รต่�งประเทศเสนอให้แต่งต้ัง 
น�งอมร� พงศ�พิชญ์ ดำ�รงตำ�แหน่ง 
ผู้แทนไทย ในคณะกรรม�ธิก�รระหว่�ง
รัฐบ�ลอ�เซียนว่�ด้วยสิทธิมนุษยชน 

(ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights -  
AICHR) ในว�ระวันที่ 1 ม.ค.62 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.64 เป็นบุคคลผู้ที่มีคว�ม
รู ้คว�มส�ม�รถ สำ�เร็จก�รศึกษ�ดุษฎีบัณฑิตส�ข�ม�นุษยวิทย�จ�ก
มห�วิทย�ลัยวอชิงตัน สหรัฐฯ และเคยดำ�รงตำ�แหน่งประธ�น 
คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ ระหว่�งปี 2552 - 2558 ปัจจุบัน
ดำ�รงตำ�แหน่งคณะวุฒย�จ�รย์ส�ยสังคมศ�สตร์ จฬุ�ลงกรณ์มห�วทิย�ลยั 
ที่ผ่�นม� ไทยมีผู้แทนไทยใน AICHR ม�แล้ว 2 คน ได้แก่ ดร. ศรีประภ� 
เพชรมีศรี (ต.ค.52 - ต.ค.55) และ ดร. เสรี นนทสูติ (ม.ค.56 - ธ.ค.58 
และ ม.ค.58 - ธ.ค.61) เนื่องจ�กปี พ.ศ.2562 นี้เป็นปีสำ�คัญของไทย 
ในฐ�นะประธ�นอ�เซียน โดยผู้แทนไทยใน AICHR จะต้องปฏิบัติหน้�ท่ี

ประธ�นก�รประชุม AICHR ซึง่จัดข้ึนปีละ 4 ครัง้ เพือ่ห�รอืเกีย่วกบัทศิท�ง
และก�รดำ�เนินง�นของ AICHR นอกจ�กนี้ จะต้องจัดกิจกรรมต่�ง ๆ ให้
สอดคล้องกบัพนัธกจิของ AICHR ทีจั่ดตัง้ขึน้เพือ่ส่งเสริมประเดน็ด้�นสทิธิ
มนุษยชนในภูมิภ�คอ�เซียน และเพื่อให้อ�เซียนเป็นประช�คมที่มี
ประช�ชนเป็นศูนย์กล�งอย่�งแท้จริง
 (4) ประเทศไทยนั้นถูกจัดว่าเป็น
ประเทศที่มีความทุกข์เข็ญน้อยที่สุดใน
โลก เมื่อวันที่ 15 ก.พ.61 ที่ผ่�นม� สำ�นัก
ข่�วบลมูเบร์ิกเสนอร�ยง�น ดชันคีว�มทกุข์
เข็ญ (Misery Index) ประจำ�ปี ค.ศ.2018 
ต�มร�ยง�นฉบับดังกล่�ว ประเทศที่อยู ่
อันดับบนสุดหรือมีคว�มทุกข์เข็ญท�ง
เศรษฐกิจม�กที่สุด ได้แก่ เวเนซุเอล� 
แอฟริก�ใต้ และอ�ร์เจนติน� ต�มลำ�ดับ  ขณะที่ประเทศไทยนั้นถูกจัดว่�
เป็นประเทศที่มีคว�มทุกข์เข็ญน้อยที่สุดในโลกเป็นปีที่สี่ติดต่อกัน ต�มม�
ด้วยประเทศพัฒน�แล้ว เช่น สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และสวิตเซอร์แลนด์ 
   ดัชนีคว�มทุกข์ย�ก คำ�นวณจ�ก (1) อัตร�ก�รว่�งง�น และ (2) 
อัตร�เงินเฟ้อ ซึ่งเป็น 2 ปัจจัยที่ทำ�ให้ผู้คนไม่มีคว�มสุขในเชิงเศรษฐกิจ 
ประเทศที่มีคะแนนตำ่�ในดัชนีนี้จึงถือว่�มีคว�มสุขในเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งไทย
เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตร�ก�รว่�งง�นตำ่�ที่สุดในโลก คือไม่ถึงร้อยละ 1 
ติดต่อกันม�เป็นเวล�น�น  เนื่องจ�ก โครงสร้�งของเศรษฐกิจไทยที่มีภ�ค
เศรษฐกิจที่ไม่เป็นท�งก�ร (Informal sector) ขน�ดใหญ่ ซ่ึงส�ม�รถ 
ดูดซับแรงง�นที่ไม่มีง�นทำ�จ�กภ�คก�รผลิตอื่นๆ ได้  แรงง�นที่ต้องออก
จ�กภ�คอุตส�หกรรมหรือภ�คบริก�รย่อมส�ม�รถหันไปทำ�ง�นในภ�ค
เกษตรหรือภ�คเศรษฐกิจที่ไม่เป็นท�งก�รได้ อ�ทิ พ่อค้�แผงลอย  
วนิมอเตอร์ไซค์รบัจ้�ง ก�รห�ง�นพ�ร์ตไทม์ภ�คบรกิ�ร ฯลฯ และแรงง�น
นอกระบบนี้มักมีร�ยได้ตำ่� ไม่แน่นอน และข�ดสวัสดิก�รที่มั่นคง ซึ่งก�ร
ทำ�เช่นนั้นถูกนับว่�เป็นผู้มีง�นทำ�ไปโดยปริย�ยเช่นกัน ด้วยเหตุน้ีเองจึง
ทำ�ให้อัตร�ก�รว่�งง�นตำ่�  ในขณะที่อัตร�เงินเฟ้อของไทยมีคว�มเสี่ยง 
ที่จะติดกับดักเงินเฟ้อตำ่� (Low-inflation, low-growth trap) ท่ีอ�จ
สะท้อนได้ว่�อุปสงค์ภ�ยในประเทศมีไม่เพียงพอ ส่งผลเสียต่อก�รเจริญ
เติบโตท�งเศรษฐกิจภ�ยในประเทศได้ กองทุนก�รเงินระหว่�งประเทศ 
(International Monetary Fund: IMF) ได้แนะนำ�ให้ใช้ทั้งนโยบ�ยก�ร
คลังและก�รเงิน ควบคู่ไปกับก�รปฏิรูปเชิง
โครงสร้�ง เพือ่กระตุ้นเศรษฐกจิในระยะย�ว 
 (5) ประเทศไทยได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศรางวัล STOP IUU FISHING 
AWARD  ครั้งที่ 3 จ�กผลง�น “Fish 
Product Traceability System: the Key 
Tool for Combating IUU Fishing of 
Thailand” เม่ือวนัที ่21 ก.พ.62 ท่ีกรมประมง
ได้ส่งเข้�ประกวดกบัองค์กร International 
MCS Network ระหว ่�งก�รประชุม  
Global Fisheries Enforcement Training Workshop ครั้งที่ 6  
ที่กรุงเทพฯ 
 เป็นผลจ�กก�รดำ�เนินก�รพฒัน�ระบบตรวจสอบย้อนกลบัของไทย
ท้ังระบบ ท่ีมกี�รนำ�ระบบอิเลก็ทรอนกิส์ม�ใช้ในก�รควบคุมและตรวจสอบ
สัตว์นำ้�ที่จับจ�กเรือประมงไทย และสัตว์นำ้�ที่นำ�เข้�จ�กต่�งประเทศ โดย
มีก�รเช่ือมโยงระหว่�งระบบข้อมูลของหล�ยหน่วยง�นท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
(1) ระบบ Fishing Info System (FI System) ซึ่งเป็นระบบที่มีก�รเชื่อม
โยงฐ�นข้อมลูของเรอืประมง ระบบก�รออกใบอนญุ�ตทำ�ก�รประมง และ
ระบบก�รตรวจสอบติดต�มก�รทำ�ก�รประมงของเรือประมงของไทย  
โดยใช้ระบบติดต�มเรือประมง (Vessel Monitoring System - VMS)  
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(2) ระบบ Thai - flagged Catch Certificate System ซึ่งเป็นระบบ
บันทึกข้อมูลของสัตว์นำ้� และควบคุมก�รตรวจสอบย้อนกลับของเรือ
ประมงไทยโดยหน่วยง�นของไทยส�ม�รถตรวจสอบย้อนกลับข้อมูลของ
สัตว์นำ้�ได้ตลอดส�ยก�รผลิต และ (3) ระบบ PSM Linked Processing 
Statement System (PPS) ซึ่งเป็นระบบที่ควบคุมก�รนำ�เข้�สินค้�สัตว์
นำ้�จ�กต่�งประเทศโดยจะมีก�รบันทึกข้อมูลก�รตรวจสัตว์นำ้� ตั้งแต่ก่อน
เข้�เทียบท่� ก�รตรวจสอบ ณ ท่�เทียบเรือ และก�รควบคุมกระบวนก�ร
ก�รตรวจสอบก�รนำ�สตัว์นำ�้ขึน้ท่� ซึง่ระบบดงักล่�วส�ม�รถเชือ่มโยงแลก
เปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมเจ้�ท่� และกรมศุลก�กร 
รวมทั้งผู ้ประกอบก�ร ทำ�ให้เกิดคว�มโปร่งใสในก�รตรวจสอบตลอด 
ทั้งส�ยก�รผลิต

 ก�รได้รับร�งวัลของไทยดังกล่�ว แสดงให้เห็นถึงผลสำ�เร็จของ
รัฐบ�ลไทยในก�รพัฒน�ระบบก�รตรวจสอบย้อนกลับสัตว์นำ้�ตลอด 
ห่วงโซ่อุปท�นม�ตลอดระยะเวล�กว่� 3 ปี ซึ่งเป็นกลไกสำ�คัญในก�ร
ป้องกันและแก้ไขปัญห�ก�รทำ�ประมง IUU และควบคุมมิให้มีก�รนำ�เข้�
และส่งออกสัตว์นำ้�ที่ม�จ�กก�รทำ�ประมง IUU ทั้งนี้ เพื่อให้อุตส�หกรรม
ประมงไทยปร�ศจ�กก�รทำ�ประมง IUU ท้ังระบบ และเพือ่ให้กระบวนก�ร
ผลิตสินค้�ประมงของไทยได้คุณภ�พม�ตรฐ�น ส�ม�รถตรวจสอบย้อน
กลับได้ทุกขั้นตอน ซึ่งก่อให้เกิดคว�มเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคจ�กทั่วโลก
 

สถานการณ์ภายในประเทศเวียดนาม
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย นายกนกกฤษณ์  รักษาพราหมณ์

 สถ�นก�รณ์ภ�ยในประเทศของเวียดน�มในมิติต่�ง ๆ ได้แก่  
ด้�นก�รเมอืงและคว�มมัน่คง ด�้นเศรษฐกจิ และด�้นสงัคมและวฒันธรรม 
ในห้วง ม.ค. - มี.ค. 62 มีร�ยละเอียด ดังนี้

ด้�นก�รเมืองและคว�มมั่นคง
 เวยีดน�มออกแถลงก�รณ ์โดยมใีจคว�มสำ�คญัว�่ รัฐบ�ลเวียดน�ม
พร้อมแบ่งปันประสบก�รณ์ด้�นก�รพัฒน�ประเทศและก�รบูรณ�ก�ร
ระหว่�งประเทศให้แก่เก�หลีเหนือ โดย น�ยฟ่�ม บิงห์ มิงห์ รองน�ยก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศเวียดน�ม ได้เดิน
ท�งเยือนเก�หลีเหนือ เมื่อระหว่�งวันที่ 12-14 กุมภ�พันธ์ 2562 และพบ
ห�รือกับ น�ยรี ย็อง-โฮ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศ
เก�หลีเหนือ 

 นอกจ�กนี ้น�ยกรฐัมนตร ีน�ยชนิโซ อ�เบะ ไดเ้ชญิ น�ยกรฐัมนตรี
ของเวยีดน�มใหเ้ดนิท�งเยอืนญีปุ่น่เพือ่รว่มประชมุ G20 ในเดอืนมถุิน�ยน 
2562 โดยค�ดหวังว่�ทั้งญี่ปุ่นและเวียดน�มจะร่วมมือกันทั้งในระดับ
ภูมิภ�คและระดับโลกในโอก�สที่เวียดน�มจะเป็นประธ�นอ�เซียนในปี 
2563
ด้�นเศรษฐกิจ 
 รัฐบ�ล สปป.ล�ว กับเวียดน�มส่งเสริมคว�มร่วมมือในก�รพัฒน�
ท�งด้�นพลังง�น โดย ดร.คำ�มะนี อินทิล�ด รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง
พลังง�นและบ่อแร่ของ สปป.ล�ว ได้เข้�พบห�รือกับ น�ยTrinh Dinh 
Dung รองน�ยกรฐัมนตรเีวยีดน�ม ในห้วงระหว่�งวันที ่16 - 19 กมุภ�พนัธ์ 
2562 ซึ่งท้ังสองฝ่�ยได้เน้นยำ้�ว่�จะส่งเสริมคว�มร่วมมือภ�คพลังง�น  
รวมถงึภ�คอตุส�หกรรม และก�รค้�ทวภิ�ค ีโดยเฉพ�ะอย่�งยิง่ก�รซือ้-ข�ย
พลังง�นไฟฟ้� ท้ังนี้รองน�ยกรัฐมนตรีเวียดน�มได้ร้องขอให้รัฐบ�ล  
สปป.ล�ว กำ�หนดกลไกก�รตรวจสอบโครงก�รก่อสร้�งเขือ่นผลติพลงัง�น
ไฟฟ้�จ�กแหล่งนำ้�ในบริเวณพื้นที่ช�ยแดน สปป.ล�ว-เวียดน�ม  
โดย สปป.ล�ว ได้มกี�รตัง้เป้�หม�ยจะส่งออกกระแสไฟฟ้�ไปยงัเวียดน�ม
ให้ได้กว่� 5,000 เมกะวัตต์ภ�ยในปี 2573
 นอกจ�กนี้ เมื่อระหว่�งวันที่  25 - 26 กุมภ�พันธ์ 2562 
ประธ�น�ธิบดีเวียดน�มได้เดินท�งเยือนกัมพูช�อย่�งเป็นท�งก�ร เพื่อส่ง
เสริมคว�มสัมพันธ์ด้�นเศรษฐกิจและก�รค้� โดย น�ยเหงียน ฟู้ จ่อง  
มีกำ�หนดก�รพบห�รือกับน�ยกรัฐมนตรีฮุน เซน, น�ยซ�ย ชุม ประธ�น
วุฒิสภ�กัมพูช�, และน�ยเฮง สัมริน ประธ�นสภ�แห่งช�ติกัมพูช� พร้อม
กับก�รลงน�มคว�มตกลงทวิภ�คีหล�ยฉบับ และใช้โอก�สน้ีเข้�เฝ้�ฯ 
สมเดจ็นโรดม สหีมนุ ีกษตัรยิข์องกมัพชู� ซึง่ก�รเดนิท�งเยอืนกัมพชู�ของ
ผู้นำ�เวียดน�มครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมคว�มร่วมมือด้�นคว�มมั่นคงบริเวณ
ช�ยแดนของทั้งสองประเทศให้มีคว�มคืบหน้�ม�กขึ้น

 ภ�ยหลงัก�รห�รอืท�งรฐับ�ลเวยีดน�มไดอ้อกแถลงก�รณว์�่พรอ้ม
จะแบ่งปันประสบก�รณ์ด้�นก�รพัฒน�ประเทศ ก�รบูรณ�ก�ร และ
กระชับคว�มสัมพันธ์กับเก�หลีเหนือม�กขึ้น โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในปี  
2563 ที่จะครบรอบ 70 ปี ของก�รสถ�ปน�คว�มสัมพันธ์ระหว่�ง
เวียดน�ม-เก�หลีเหนือ ซึ่งที่ผ่�นม�เวียดน�มยังได้เป็นเจ้�ภ�พจัด
ประชุมสุดยอดผู้นำ�สหรัฐฯ-เก�หลีเหนือ คร้ังที่ 2 ระหว่�ง 27-28 
กุมภ�พันธ์ 2562 ณ ฮ�นอย เวียดน�ม
 เม่ือวันท่ี 16 กุมภ�พันธ์ 2562 น�ยกรัฐมนตรีของญ่ีปุ่น น�ยชินโซ  
อ�เบะ ได้มีก�รกล่�วถึงคว�มเป็นหุ้นส่วนระหว่�งญี่ปุ่น-เวียดน�ม ว่�มี
วตัถปุระสงค์เพือ่สร�้งสนัตภิ�พและคว�มรุง่เรอืงในภูมภิ�ค ในขณะท่ีญ่ีปุ่น
ต้องก�รแสวงห�คว�มร่วมมือเพ่ือเป็นพันธมิตรกับเวียดน�มด้�นกล�โหม 
เพือ่ก�รแกไ้ขปญัห�คว�มมัน่คง ประเดน็ปญัห�ในภมูภิ�ค และก�รพฒัน�
เศรษฐกิจ โดย น�ยชินโซ อ�เบะ ระบุว่�ข้อตกลง Comprehensive and 
Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) เป็น
ผลพวงทีเ่กดิขึน้ม�จ�กคว�มสมัพนัธใ์กล้ชิดระหว�่งญีปุ่น่-เวยีดน�ม ซึง่จะ
มคีว�มสำ�คญัอย�่งยิง่ต่อก�รส่งเสรมิก�รค�้เสร ีและเช่ือว�่ CPTPP จะช่วย
ส่งเสริมก�รค้�ก�รลงทุนญี่ปุ่น-เวียดน�มด้วย 

15ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562)



ด้�นสังคมและวัฒนธรรม 
 เมื่อ 19 มีน�คม 2562 จีนและเวียดน�มได้ทำ�พิธีเปิดสะพ�น 
ข้�มแดนแห่งใหม่ โดยท�งก�รจีนและเวียดน�มได้เปิดใช้สะพ�นไป่หลุน  
2 ขน�ด 4 เลน คว�มย�ว 3 กิโลเมตร ซึ่งส�ม�รถเชื่อมต่อเมืองต่งซิงของ
จีนกับเมืองมองไค่ของเวียดน�ม (สำ�หรับขบวนรถไฟขนส่งสินค้�ระหว่�ง
กันเท�่นัน้) โดยสะพ�นแหง่นีส้�ม�รถใชส้ำ�หรบัก�รคมน�คมของประช�ชน
โดยทั่วไป เริ่มก่อสร้�งตั้งแต่ปี 2557 ด้วยงบประม�ณสนับสนุนจ�กทั้งจีน
และเวียดน�ม 32.7 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ และค�ดว่�สะพ�นแห่งนี้จะช่วย
อำ�นวยคว�มสะดวก ยน่ระยะเวล�ท�ง และทำ�ใหก้ระบวนก�รด�้นศลุก�กร
มีคว�มรวดเร็วม�กขึ้น อีกทั้ง ยังส�ม�รถช่วยเช่ือมต่อเครือข่�ยเส้นท�ง

คมน�คมในภูมิภ�คต�มกรอบ Belt and Road Initiative ของจีน 
ได้อีกด้วย
 จะเหน็ไดว้�่ ขณะนีเ้วยีดน�มมกี�รพฒัน�ประเทศทีน่�่สนใจในทกุ
มิติ ท้ังก�รเป็นเจ้�ภ�พจัดก�รประชุมสุดยอดผู้นำ�สหรัฐฯ-เก�หลีเหนือ คร้ังท่ี 2 
และเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ที่มีอัตร�ก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจที่รวดเร็ว 
ซึง่เปน็สัญญ�ณทีบ่ง่บอกไดว่้�เวียดน�มไดก้�้วม�ไกลม�ก นบัตัง้แตส่ิน้สดุ
สงคร�มเวียดน�มในปี ค.ศ. 1975 และยังคงเป็นที่น่�จับต�มองประเทศ
หนึ่งในอน�คต 

สถานการณ์ภายในประเทศฟิลิปปินส์
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย ร.ต.หญิง ศิวลีย์ สิริโรจน์บริรักษ์ 
 สถ�นก�รณ์ภ�ยในประเทศของฟิลิปปินส์ ในมิติด้�น
ก�รเมืองและคว�มมั่นคง ห้วง ม.ค.-มี.ค.62 มีคว�มเคลื่อนไหวที่น่�
สนใจ ดังนี้
 27 ม.ค.62: คณะกรรมก�รก�รเลือกตั้งฟิลิปปินส์ได้แถลง

ผลก�รลงประช�มตเิกีย่วกบักฎหม�ย
ประกอบรัฐธรรมนูญบังส�โมโร 
(Bangsamoro Organic Law: BOL) 
เมื่อ 21 ม.ค.61 ว่�ประช�ชนส่วน
ใหญ่ยอมรับ BOL โดยมีผู้ลงคะแนน
เห็นด้วยประม�ณ 1.5 ล้�นคน และ
ไม่เห็นด้วยประม�ณ 200,000 คน 

ส่งผลให้ยกเลกิเขตปกครองตนเองมสุลมิมนิด�เน� (Autonomous 
Region in Musl im Mindanao: ARMM) และจัดตั้ ง 
เขตปกครองตนเองบังส�โมโรมุสลิมมินด�เน� (Bangsamoro  
Autonomous Region in Muslim Mindanao: BARMM) แทน 
ซึ่งรวมถึงเมืองโคต�บ�โตที่ประช�ชนเห็นด้วยท่ีจะรวมเข้�กับ 
BARMM ขณะที่เมืองอิสเบลล�ของ จ.บ�สิลัน ที่เสียงส่วนใหญ่ไม่
เห็นด้วยกับก�รเข้�รวมอยู ่กับ BARMM ทั้งนี้ จ.ม�กินด�เน�  
มีประช�ชนลงคะแนนเห็นด้วยกับ BOL ม�กท่ีสุดร้อยละ 93.35 
ส่วนเมืองโคต�บ�โตมีประช�ชนลงคะแนนเห็นด้วยกับ BOL  
น้อยที่สุดร้อยละ 54.22 
 25 ก.พ.62: ฟิลิปปินส์เร่ิมจดัต้ังเขตปกครองตนเองบงัส�โม
โรมุสลิมมินด�เน� เพ่ือแก้ไขปัญห�คว�มขัดแย้งท�งภ�คใต้  
โดยพธิกี�รเปลีย่นผ่�นจ�กเขตปกครองตนเองมสุลมิมนิด�เน�สูก่�ร
เป็นเขตปกครองตนเองบังส�โมโรมุสลิมมินด�เน� เพื่อแก้ไขปัญห�
ขัดแย้งท�งภ�คใต้ของฟิลิปปินส์ จะมีขึ้นที่เมืองโคต�บ�โตใน วันที่ 
26 ก.พ.62 ประธ�น�ธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เต ของฟิลิปปินส์ จะแต่ง
ตั้งคณะทำ�ง�นเปลี่ยนผ่�นบังส�โมโรจำ�นวน 80 คน ใน 1 มี.ค.62 
โดยมีน�ยมูร�ด อิบร�ฮิม ผู้นำ�แนวร่วมปลดปล่อยอิสล�มโมโร 
(MILF) เป็นหัวหน้�คณะทำ�ง�นฯ ทำ�หน้�ที่ประธ�นด้�นนิติบัญญัติ
และบรหิ�รในช่วงก่อนมกี�รจดัเลอืกตัง้ และกำ�หนดจะจดัตัง้รฐับ�ล
บังส�โมโรครั้งแรกในปี 2565 อย่�งไรก็ต�ม รัฐบ�ลฟิลิปปินส์ยังคง
มีอำ�น�จในด้�นก�รต่�งประเทศและคว�มมั่นคง ขณะที่รัฐบ�ลบัง
ส�โมโร มีอำ�น�จด้�นงบประม�ณ ยุติธรรม ก�รเกษตร สิทธิมนุษย
ชน และก�รท่องเที่ยว โดยค�ดว่�คณะทำ�ง�นเปลี่ยนผ่�นบังส�โม
โรจะเร่งบัญญัติกฎหม�ยเพื่อให้เกิดก�รพัฒน�ในด้�นก�รศึกษ� 
ส�ธ�รณสุข และสวัสดิก�รสังคมเป็นลำ�ดับแรก

สำ�หรับประเด็นเรื่องก�รก่อก�รร้�ย
 สถ�นก�รณ์ก�รก่อก�รร้�ยยงัคงเป็นภยัคกุค�ม
สำ�คัญภ�ยในประเทศของฟิลิปปินส์
 27 ม.ค.62 เกิดเหตุระเบิดสองลูกซ้อนบริเวณ
โบสถ์ Marian Cathedral of Our Lady of Mount 
Carmel ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองโจโล จ.ซูลู ท�งตอนใต้ของ
ฟิลปิปินส์ ส่งผลให้มผีูเ้สียชวีติ 27 ร�ย บ�ดเจบ็ 77 ร�ย 
เหตุระเบิดลูกแรกเกิดขึ้นใกล้กับโบสถ์ ส่วนระเบิดลูกที่
สองเกดิขึน้บรเิวณล�นจอดรถภ�ยในโบสถ์ฯ ซึง่ระหว่�ง
เกดิเหตคุรสิตศ�สนกิชนจำ�นวนม�กอยูร่ะหว่�งประกอบ
พิธีท�งศ�สน� 
 29 ม.ค.62 กลุ่ม Islamic State (IS) ได้ออกแถลงก�รณ์แสดงคว�ม 
รบัผดิชอบเหตรุะเบิดโบสต์ค�ทอลกิในเขตเทศบ�ลโจโล จ.ซูลู ซ่ึงตัง้อยูบ่นเก�ะ
มนิด�เน�ของฟิลปิปินส์ ผ่�นช่องข่�วออนไลน์ Amaq News โดยอ้�งว่�เป็นก�ร
ระเบิดฆ่�ตัวต�ยจ�กสม�ชิกรวม 2 คน ท้ังน้ี เหตุดังกล่�วทำ�ให้มผู้ีเสียชีวติทัง้หมด 
27 คน เป็นพลเรือน 20 คนและทห�ร 7 น�ย พร้อมทั้งมีผู้ได้รับบ�ดเจ็บอีก
ประม�ณ 80 คน ซึ่งโฆษกกองพลมินด�เน�ตะวันตกได้ให้สัมภ�ษณ์ต่อสื่อว่� 
กลุ่ม Ajang-ajang กลุม่ย่อยของกลุม่ก่อก�รร้�ยอ�บ ูไซย�ฟ (สว�มภิกัดิต่์อกลุ่ม 
IS) เป็นผู้ก่อเหตุ 
 4 ก.พ.62 เกิดเหตุปะทะระหว่�งทห�รฟิลิปปินส์กับกลุ่มอ�บูไซย�ฟ  
โดยเกดิเหตยุงิปะทะระหว่�งทห�รฟิลปิปินส์กับกลุม่อ�บไูซย�ฟจำ�นวนประม�ณ 
150 คน เป็นระยะเวล�ประม�ณ 2 ชม. เม่ือ 2 ก.พ.62 ที่เก�ะโจโล จ.ซูลู  
ท�งตอนใต้ของฟิลปิปินส์ ซึง่เป็นฐ�นทีม่ัน่ของกลุม่ดงักล่�ว ส่งผลให้มผู้ีเสียชวีติ
รวม 8 คน เป็นทห�รฟิลิปปินส์ 5 คน และสม�ชิกอ�บูไซย�ฟ 3 คน 
 23 มี.ค.62 กระทรวงก�รต่�งประเทศฟิลปิปินส์เผยแพร่แถลงก�รณ์ระบวุ่� 
แม ้ว ่�ฟ ิลิปป ินส ์จะยินดีกับชัยชนะในก�รกว�ดล ้�งกลุ ่ม IS ในซีเรีย  
แต่ฟิลิปปินส์ยังถือว่�กลุ่ม IS เป็นภัยคุกค�มที่ฟิลิปปินส์ต้องเฝ้�ระวัง เนื่องจ�ก
ยังคงมีกลุ่มนักรบและผู้สนับสนุนกลุ่ม IS อยู่ในฟิลิปปินส์ และยังคงเป็นแรง
บันด�ลใจให้กลุม่ก่อก�รร้�ยท้องถ่ินปฏบัิติก�รโจมตฟิีลปิปินส์ เช่นท่ีเคยเกดิเหตุ
โจมตีวิห�รคริสต์นิก�ยค�ทอลิกในเมืองโฮโล จังหวัดซูลู มินด�เน� เมื่อปล�ย 
ม.ค.62 ซึ่งกลุ่ม IS ยังคงยึดครองพื้นที่เหล่�นั้นอยู่ และยังจะเป็นแรงบันด�ลใจ
ให้คนที่มีแนวคิดสุดโต่งก่อเหตุโจมตีแบบ lone wolf แม้ไม่ได้รับคำ�สั่งม�จ�ก
กลุ่ม IS โดยตรง 
 จะเหน็ได้ว่� สถ�นก�รณ์ก�รก่อก�รร้�ยยงัคงเป็นภยัคกุค�มสำ�คญัภ�ยใน
ประเทศของฟิลิปปินส์ ซึ่งฟิลิปปินส์ตระหนักดีถึงภัยคุกค�มดังกล่�ว และได้
ทำ�ง�นอย่�งใกล้ชิดกับมิตรประเทศ โดยเฉพ�ะสหรัฐฯ สิงคโปร์ ม�เลเซีย และ
อินโดนีเซีย ในก�รต่อสู้กับภัยก่อก�รร้�ย นอกจ�กนี้ ยังได้เฝ้�ระวังนักรบต่�ง
ช�ติจ�กม�เลเซีย อินโดนีเซีย โมร็อกโก เยเมน และป�กีสถ�น ที่อยู่ใน จ.ซูลู 
บ�ซิลัน และมินด�เน�ตอนกล�ง ที่อ�จจะปฏิบัติก�รโจมตีฟิลิปปินส์
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



การเลือกตั้งในอินโดนีเซีย
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย นางสาวนิตยา  งานไว

    ก�รเลือกตั้งของอินโดนีเซีย ได้มีขึ้นใน
วันที่ 17 เม.ย.62 ซึ่งมีช�วอินโดนีเซียที่มี
สิทธิ์ออกเสียงกว่� 192  ล้�นคน โดย 40% 
ของผูส้ทิธลิงคะแนนเลอืกตัง้ มอี�ยรุะหว่�ง 
17 – 35 ปี หรือคิดเป็นจำ�นวนประม�ณ 80 
ล้�นคน ทั้งนี้ก�รเลือกตั้งนี้เป็นก�รเลือกทั้ง
ประธ�น�ธบิดี สม�ชกิรัฐสภ�ระดับประเทศ 
และรฐัสภ�ท้องถิน่ สำ�หรับก�รเลอืกตัง้ครัง้
นี ้มผีูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เพือ่ชงิตำ�แหน่งต่�งๆ 
ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นรวม
กันม�กกว่� 245,000 คน โดยจะต้อง

แข่งขันกันเพื่อชิงเก้�อี้ ส.ว., ส.ส. และสม�ชิกสภ�ท้องถิ่นกว่� 20,000 ที่
น่ัง สำ�หรบัตำ�แหน่งทีส่ำ�คญัท่ีสดุในก�รเลอืกตัง้ครัง้นีค้งหนไีม่พ้นตำ�แหน่ง
ประธ�น�ธิบดี ซึ่งอินโดนีเซียใช้วิธีก�รโหวตเลือกโดยตรง โดยจะมีบัตร
เลือกตั้ง 1 ใบแยกเฉพ�ะสำ�หรับก�รเลือกประธ�น�ธิบดีเท่�นั้น 
 โดยผูส้มคัรชงิตำ�แหน่งประธ�น�ธบิดใีนครัง้นี ้ คอื น�ยโจโก วิโดโด 
Joko Widodo) จ�กพรรคประช�ธิปไตยของก�รต่อสู้แห่งอินโดนีเซีย 
(Indonesian Democratic Party of Struggle: PDI P) กับ พล.ท.  
ปร�โบโว สุเบียนโต อดีตทห�รผู้บัญช�ก�รหน่วยรบพิเศษและลูกเขยน�ย
พลซูฮ�ร์โต อดีตประธ�น�ธิบดีจอมเผด็จก�ร จ�กพรรคขบวนก�ร
อินโดนีเซียยิ่งใหญ่ (Great Indonesia Movement Party) ซึ่งมีแนวท�ง
ช�ตนิยิม โดยก�รเลอืกตัง้ครัง้ทีแ่ล้วเมือ่ปี 2014 น�ยวโิดโดชนะน�ยสเุบียน
โตไปเพียง ๖ เปอร์เซ็นต์เท่�นั้น

 ก�รเลอืกตัง้ครัง้นีม้กี�รใช้ข้อมลูปลอมซึง่ม�ฟินโด องค์กรด้�นก�ร
ต่อสู้กับข่�วปลอมและส่งเสริมก�รรู้เท่�ทันด้�นดิจิทัล ออกร�ยง�นล่�สุด
ที่ระบุว่� ในช่วงหล�ยเดือนที่ผ่�นม�จำ�นวนข่�วปลอมและก�รใช้ข้อมูล
ผิดๆ เพิ่มขึ้นอย่�งม�ก ก่อนที่จะมีก�รเลือกตั้งประธ�น�ธิบดีและสม�ชิก
รัฐสภ�ของอินโดนีเซียในวันที่ 17 เม.ย.62 โดยระบุว่� ข่�วปลอมเกี่ยวกับ
ก�รเมืองพุ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ 61 ในช่วงเดือน ธ.ค.61 ถึง ม.ค.62 โดยช่วง
เดือน ธ.ค.61 มีข่�วปลอมเกิดขึ้นทั้งหมด 88 เรื่อง ในจำ�นวนนี้เป็นเรื่อง
ก�รเมือง 36 เรื่อง ส่วนข่�วปลอมที่เกิดขึ้นในเดือน ม.ค.62 ทั้งหมด 109 
เรื่อง มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับก�รเมือง 58 เรื่อง และข่�วปลอมเกี่ยวกับ
ก�รเมืองก็เพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่องในเดือน ก.พ.62 โดยมีเป้�หม�ยในก�ร
โจมตี คือ ผู้สมัครชิงตำ�แหน่งประธ�น�ธิบดีอินโดนีเซียและ ส.ส.เขต และ
โจมตหีน่วยง�นจดัก�รเลอืกตัง้ด้วย โดยมกี�รสร้�งข่�วให้ประช�ชนไม่เชือ่
ถอืในกระบวนก�รเลอืกตัง้ เช่น มข่ี�วไวรลัไปทัว่โซเชยีลมีเดยีของผูใ้ช้ช�ว
อนิโดนเีซยีว่� มบีตัรเลอืกตัง้ทีก่�เลอืกผูส้มคัรไว้แล้วหล�ยล้�นใบเกบ็ไว้ที่
ท่�เรือจ�ก�ร์ต� เป็นต้น จะเห็นได้ว่�ข่�วปลอมในก�รโจมตีกระบวนก�ร
เลือกตั้งถือเป็นก�รกระทำ�ที่อันตร�ยม�ก ห�กหน่วยง�นจัดก�รเลือกตั้ง
ถกูตัง้คำ�ถ�มเกีย่วกบัคว�มโปร่งใสในกระบวนก�รเลอืกตัง้ ประช�ชนกอ็�จ
ไม่เชื่อถือผลก�รเลือกตั้งจนนำ�ไปสู่คว�มวุ่นว�ยได้
 สำ�หรบัผลก�รเลอืกตัง้ประธ�น�ธิบดอิีนโดนเีซยีท่ีมกี�รนบัคะแนน
ด่วน (Quick Count) ได้ร�ยง�นผลอย่�งไม่เป็นท�งก�รว่� น�ยโจโก วิโดโด 
ตัวแทนพรรคประช�ธิปไตยอินโดนีเซีย-ก�รต่อสู้ (PDI-P) ประธ�น�ธิบดี
คนปัจจุบันและพรรครัฐบ�ล นำ� พล.ท.ปร�โบโว ซูเบียนโต ตัวแทนจ�ก
พรรคขบวนก�รอินโดนีเซียยิ่งใหญ่ อยู่ที่ร้อยละ 55.49 ต่อ 44.51 ซึ่งคณะ
กรรมก�รก�รเลือกตั้ง (กกต.) ของอินโดนีเซียจะประก�ศผลก�รเลือกตั้ง
อย่�งเป็นท�งก�รในเดือนพฤษภ�คมนี้ 

สถานการณ์ในตะวันออกกลาง
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย จ.อ.หญิง สุวิมล สารโกศล พรนวม
 อสิราเอลปฏบิติัการค้นหาและทำาลายอโุมงค์ของกลุม่ฮิซบอลลอฮ์ จ�กปฏิบัติก�ร “Northern Shield”  ของอิสร�เอล ตรวจพบเป็นอุโมงค์ที่ 6 
ของกลุ่มฮิซบอลลอฮ์ขุดจ�กหมู่บ้�นร�มเยห์ในเลบ�นอนที่อยู่ห่�งจ�กพรมแดนอิสร�เอลประม�ณ 800 เมตร โดยอุโมงค์ดังกล่�วขุดข้�มเข้�ม�ยังฝั่ง
ประเทศอิสร�เอลประม�ณ 20 เมตร มีคว�มลึก 55 เมตร ถือว่�เป็นอุโมงค์ที่มีคว�มย�วและลึกที่สุดจ�กที่กองทัพอิสร�เอลตรวจพบ โดยอิสร�เอลมี

คว�มเชื่อว่�กลุ่มฮิซบอลลอฮ์ว�งแผนขุดอุโมงค์เพื่อใช้เป็นเส้นท�งในก�รเข้�ม�โจมตีอิสร�เอล ท้ังนี้กองทัพอิสร�เอลยังคงเฝ้�
ติดต�มคว�มเคลื่อนไหวของกลุ่มฮิซบอลลอฮ์ที่อยู่ใน เลบ�นอน และเรียกร้องให้รัฐบ�ลเลบ�นอนรับผิดชอบต่อก�รละเมิดมติ
ของสหประช�ช�ตทิี ่1701 ต�มข้อตกลงทีจ่ะยตุสิงคร�มระหว่�งกลุ่มฮิซบอลลอฮ์และอิสร�เอลเมื่อปี 2549
 โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ลงนามรบัรองอธปิไตยของอิสราเอลเหนอืทีร่าบสงูโกลาน เมื่อ 25 มี.ค.62 ระหว่�ง
ก�รเดนิท�งเยอืนสหรฐัฯ ของน�ยเบนจ�มนิ เนทนัย�ฮ ูน�ยกรฐัมนตรอีสิร�เอล โดยให้เหตผุลว่�เพือ่แก้ปัญห�ข้อพพิ�ทระหว่�ง
อิสร�เอลกับป�เลสไตน์ หล�ยประเทศได้มีแถลงก�รณ์ต่อกรณีที่สหรัฐฯ รับรองที่ร�บสูงโกล�นว่�เป็นก�รขัดกับมติและละเมิด
ข้อตกลงของคณะมนตรีคว�มมั่นคงแห่งสหประช�ช�ติ และละเลยหลักพื้นฐ�นของกฎหม�ยระหว่�งประเทศ โดยเฉพ�ะอย่�ง
ยิ่งท่�ทีของกลุ่มช�ติอ�หรับต่�งไม่เห็นด้วยกับก�รดำ�เนินก�รดังกล่�วของสหรัฐฯ เพร�ะที่ร�บสูงโกล�นเป็นพื้นท่ีที่อิสร�เอล
ทำ�ก�รยึดครองดินแดนของซีเรียจ�กสงคร�มเมื่อปี ค.ศ.1967 อ�จส่งผลต่อกระบวนก�รสันติภ�พ เสถียรภ�พและคว�มมั่นคง
ในตะวันออกกล�ง  และจะไม่นำ�ไปสู่ก�รสร้�งสันติภ�พ นอกจ�กที่ร�บสูงโกล�นจะมีสำ�คัญในเชิงยุทธศ�สตร์ท�งทห�รของ 2 
ประเทศทั้งอิสร�เอลและซีเรียแล้ว พื้นที่ดังกล่�วยังมีคว�มอุดมสมบูรณ์ท�งก�รเกษตรและก�รเลี้ยงปศุสัตว์ และเมื่อวันที่ 31 
ม.ีค.62 ผู้นำ�กลุ่มประเทศอ�หรบัได้มีแถลงก�รณ์ร่วมระหว่�งก�รประชมุสนันบิ�ตอ�หรบั ณ กรงุตูนสิ ประเทศตนูเีซยี โดยสมเดจ็
พระร�ช�ธบิดซีลัม�นแห่งซ�อดุอี�ระเบยี  ทรงประก�ศว่�จะไม่ยอมรับม�ตรก�รใดๆ ทีส่่งผลกระทบต่ออำ�น�จอธิปไตยของซเีรยี
เหนือที่ร�บสูงโกล�น และมีก�รร่วมลงน�มในแถลงก�รณ์ดังกล่�วโดยผู้นำ�ประเทศอ�หรับ จำ�นวน 22 ประเทศ

ก�รเสด็จเยือนป�กีสถ�น อินเดีย และจีน ของมกุฏร�ชกุม�รแห่งซ�อุดีอ�ระเบีย  
 เมือ่วนัที ่ 17 ก.พ.62 มกุฎร�ชกุม�รมฮัุมมดั บนิ ซัลม�น เสดจ็เยอืนป�กสีถ�น ซึง่มกีำ�หนดก�รเยอืนป�กสีถ�นเป็นเวล� 2 วัน รฐับ�ลป�กีสถ�นได้ 
ก�รจัดพิธีต้อนรับอย่�งสมพระเกียรติถึงแม้ว่�ป�กีสถ�นกำ�ลังประสบปัญห�ด้�นก�รเงินอยู่ในขณะนั้น โดยก�รเสด็จเยือนป�กีสถ�นของมกุฎร�ชกุม�ร
ในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่�ยได้มีก�รลงน�มในข้อตกลงด้�นก�รลงทุนและช่วยเหลือด้�นเศรษฐกิจ รวมมูลค่� 20,000 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ อ�ทิ ก�รลงทุนสร้�ง
โรงกลั่นนำ้�มันใน เมืองกว�ด�ร์ มูลค่� 10,000 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ นอกจ�กนี้ซ�อุดีอ�ระเบียยังมีคำ�สั่งปล่อยตัวนักโทษช�วป�กีสถ�นกว่� 1,200 คน ที่
ถกูคมุขงัอยูใ่นประเทศซ�อดุอี�ระเบยีต�มคำ�ขอของผูน้ำ�ป�กสีถ�น ปัจจบุนัป�กสีถ�นมเีงนิตร�ต่�งประเทศคงคลงัเหลอืเพยีง 8,000 ล้�นดอลล�ร์สหรฐั 

17ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562)



แม้จะมีก�รขอคว�มช่วยเหลือจ�กกองทุนก�รเงินระหว่�งประเทศ (IMF) แต่ยังไม่ประสบผลสำ�เร็จเนื่องจ�กเงื่อนไขที่
เข้มงวด ก�รทีป่�กสีถ�นได้รับเงินช่วยจ�กซ�อดีุอ�ระเบียจะช่วยให้ป�กสีถ�นบรรเท�ปัญห�ด้�นก�รเงินได้ในขณะหนึง่ 
  เมื่อวันที่ 20 ก.พ.62 มกุฎร�ชกุม�รมุฮัมมัด บิน ซัลม�น เสด็จเยือนอินเดีย นับเป็นก�รเสด็จเยือนอินเดียเป็น
ครั้งแรกของพระองค์ ในก�รนี้น�ยกรัฐมนตรีนเรนทร� โมดี เฝ้�รับเสด็จด้วยตนเอง ถือว่�เป็นก�รแหวกธรรมเนียม
ท�งก�รทูตของอินเดีย ซึ่งโดยปกติประธ�น�ธิบดีและน�ยกรัฐมนตรีของอินเดียจะไม่ไปต้อนรับหรือเฝ้�รับเสด็จ
อ�คันตุกะจ�กต่�งประเทศด้วยตนเอง ก�รเสด็จเยือนอินเดียของมกุฎร�ชกุม�รในครั้งนี้ ได้มีก�รประก�ศแผนก�ร 
ลงทนุระหว่�งซ�อดุอี�ระเบยีและอนิเดยีท่ีมโีอก�สในก�รลงทนุและกระชบัคว�มรว่มมอืรว่มกนัในหล�ยด�้น อ�ท ิก�ร
ต่อต้�นก�รก่อก�รร้�ย และระบบคว�มมั่นคงท�งไซเบอร์ โดยแผนก�รลงทุนของซ�อุดีอ�ระเบียในอินเดียมีมูลค่�ถึง 
100,000 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ ครอบคลุมทั้งด้�นพลังง�น ก�รเกษตร และเทคโนโลยี ทั้งนี้กระทรวงก�รต่�งประเทศ 
ของอินเดียมีแถลงก�รณ์ว่� ซ�อุดีอ�ระเบียยินดีจะปล่อยนักโทษช�วอินเดียกว่� 850 คน ต�มคำ�ร้องขอของน�ยก
รัฐมนตรีอินเดีย ภ�ยหลังก�รเสด็จเยือนอินเดียของมกุฎร�ชกุม�ร มุฮัมมัด บิน ซัลม�น 
 เมื่อวันท่ี 22 ก.พ.62 มกุฎร�ชกุม�รมุฮัมมัด บิน ซัลม�น เสด็จเยือนจีนท่ีเป็นจุดหม�ยสุดท้�ยของก�รเยือน  
ช�ตพินัธมติรในเอเซยี  ไดม้กี�รห�รอืรว่มกันในว�ระสำ�คญัเกีย่วกบัคว�มรว่มมอืท�งเศรษฐกจิและกระชบัคว�มสมัพนัธ์
ในฐ�นะหุ้นส่วนยุทธศ�สตร์ในปี 2559 ซึ่งจีนเป็นประเทศคู่ค้�ร�ยใหญ่ที่สุดของซ�อุดีอ�ระเบีย โดยเฉพ�ะโครงก�ร
ริเริ่มหนึ่งแถบหน่ึงเส้นท�งของจีน ท่ีทั้งสองประเทศมุ่งพัฒน�คว�มสัมพันธ์ท�งเศรษฐกิจให้เน้นแฟ้นม�กขึ้น ซึ่งจะ
สอดคล้องกับโครงก�ร Vision 2030 ของซ�อุดีอ�ระเบีย ที่เป็นแผนระยะย�วในก�รปรับโครงสร้�งเศรษฐกิจที่ลดก�ร
พึง่พ�ร�ยไดจ้�กก�รส่งออกน้ำ�มนั และจนีกมี็ตล�ดก�รค�้ทีน่�่ลงทนุ ในโอก�สนีค้ณะผูแ้ทนของจีนและซ�อุดีอ�ระเบีย
ได้ร่วมลงน�มคว�มตกลงท�งเศรษฐกิจถึง 35 ฉบับ รวมมูลค่�กว่� 28,000 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ 
 วตัถปุระสงคข์องก�รเสดจ็เยอืนประเทศต�่งๆ ในแถบเอเชยีใตแ้ละจีนของมกฎุร�ชกมุ�รมฮุมัมดั บนิ ซลัม�น ของซ�อดุอี�ระเบยีในครัง้นี ้เปน็ก�ร
ส�นสัมพันธ์และมีคว�มพย�ย�มท่ีจะฟื้นฟูภ�พลักษณ์ของพระองค์จ�กกรณีก�รสังห�รน�ยญะม�ล คอชุกญี ผู้สื่อข่�วช�วซ�อุดีอ�ระเบียประจำ�
หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ของสหรัฐฯ อีกทั้งมกุฎร�ชกุม�รมุฮัมมัด บิน ซัลม�ล ยังคงเป็นผู้ต้องสงสัยอับดับ 1 ในคดีดังกล่�ว จนมีผลกระทบต่อคว�ม
สัมพันธ์ระหว่�งซ�อุดีอ�ระเบียกับสหรัฐฯ และยุโรป 

สถานการณ์ในทะเลจีนใต้
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย ร.ต.หญิง ศิวลีย์ สิริโรจน์บริรักษ์ 
 สถ�นก�รณ์ในทะเลจีนใต้ห้วง ม.ค. - มี.ค.62 “สหรฐัฯ” แม้ไม่ได้เป็นประเทศคู่พพิ�ทในพืน้ท่ีทะเลจีนใต้
โดยตรง แต่ประก�ศชดัเจนม�โดยตลอดว่�จะไม่ยอมรบัม�ตรก�รต่�ง ๆ  ของจนี ท่ีเป็นก�รบัน่ทอนเสถยีรภ�พ
ของภูมิภ�ค พร้อมทั้งยืนยันที่จะดำ�รงภ�รกิจท�งทห�รในทะเลจีนใต้ดังนี้
  8 ม.ค.62: เรือ USS McCampbell ซึ่งเป็นเรือพิฆ�ตติดขีปน�วุธนำ�วิถีของกองทัพสหรัฐฯ แล่นเข้�ไป
ใน เขตรัศมีห่�งจ�กหมู่เก�ะพ�ร�เซล 22 กม. (13 ไมล์ทะเล) เพื่อท้�ท�ยคำ�กล่�วอ้�งกรรมสิทธิ์ของจีน และ
เพื่อแสดงให้เห็นว่�สหรัฐฯ มีเสรีภ�พในก�รบินและก�รเดินเรือต�มกฎหม�ยระหว่�งประเทศ 
 11 ม.ค.62: กองทัพเรือของสหรัฐฯ และสหร�ชอ�ณ�จักร ได้ดำ�เนินก�รซ้อมรบในทะเลจีนใต้ร่วมกัน
เป็นครั้งแรก นับตั้งแต่ปี 2553 
 27 ม.ค.62: เรอืรบของสหรฐัฯ จำ�นวน 2 ลำ� ได้แล่นผ่�นช่องแคบระหว่�งไต้หวนักบัจนี โดยจนีได้เฝ้�ตดิต�มดเูรอืรบดงักล่�วอย่�งใกล้ชดิ พร้อม
เรียกร้องให้สหรัฐฯ ยึดมั่นต�มหลักก�รจีนเดียว 
 11 ก.พ.62: กองทัพเรือสหรัฐฯ ส่งเรือพิฆ�ต USS Spruance และ USS Preble ปฏิบัติก�รล�ดตระเวน เพื่อแสดงถึงเสรีภ�พในก�รเดินเรือใน
บริเวณน่�นนำ้�ใกล้พื้นที่พิพ�ทในทะเลจีนใต้ โดย พล.ร.อ. Phillip Davidson ผู้บัญช�ก�รกองเรือภ�คพื้นอินโด-แปซิฟิกของสหรัฐฯ ระบุว่�จะดำ�เนิน
ภ�รกิจดังกล่�วอย่�งต่อเน่ือง รวมทั้งเรียกร้องให้พันธมิตรของสหรัฐฯ อ�ทิ สหร�ชอ�ณ�จักร ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคน�ด� ฝรั่งเศส  
เพิ่มบทบ�ทของตนในภ�รกิจล�ดตระเวน “FONOPs”
 26 มี.ค.62: จีนติดต�มเรือรบของสหรัฐฯ 2 ลำ� ได้แก่ เรือพิฆ�ต Curtis Wilbur ของกองทัพเรือ และเรือบด Bertholf ของหน่วยย�มฝั่ง  
ขณะแล่นผ่�นช่องแคบไต้หวนั ซึง่สร้�งคว�มไม่พอใจต่อท�งก�รจีนเป็นอย่�งม�ก พร้อมกนันีไ้ด้เรยีกร้องให้สหรฐัฯ ยดึมัน่ในหลกัก�รจนีเดยีว อย่�งไรกต็�ม
สหรัฐฯ ระบุว่� ก�รกระทำ�นี้เป็นไปต�มหลักก�รปฏิบัติต�มข้อบังคับส�กล และยืนยันว่�จะแล่นเรือและบินผ่�นทุกพื้นท่ีท่ีกฎหม�ยระหว่�งประเทศ
อนุญ�ตต่อไป
 จ�กเหตุก�รณ์ข้�งต้นอ�จส่งสัญญ�ณให้เห็นว่� สหรัฐฯ มีคว�มกังวลต่อกิจกรรมท�งทห�รของจีน และศักยภ�พของกองทัพจีนในทะเลจีนใต้ 
ทั้งคว�มก้�วหน้�ที่เป็นรูปธรรมม�กที่สุดอันม�จ�กก�รที่จีนและอ�เซียน ซึ่งเป็นประเทศคู่พิพ�ทหลักได้ใช้กลไกพหุภ�คี เช่น ก�รริเริ่มก�รฝึกร่วมท�ง
ทะเลระหว ่�งจีนกับช�ติสม�ชิกอ�เซียนเป ็นคร้ังแรกภ�ยใต ้รหัส “ACMEX 2018” (ASEAN China Marit ime Exercise) เมื่อ  
20-29 ต.ค.61 รวมท้ังก�รที่จีนประก�ศว่�จะเร่งจัดทำ�ประมวลก�รปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct in the South China Sea: COC)  
ให้เสร็จสิ้นภ�ยใน 3 ปี ในก�รประชุมผู้นำ�อ�เซียน-จีน (10+1) ครั้งที่ 21 หรือ ASEAN-China Summit ครั้งที่ 21 ระหว่�งวันที่ 14-15 พ.ย.61  
ณ ประเทศสิงคโปร์ จึงทำ�ให้ สหรัฐฯ พย�ย�มดึงพันธมิตรภ�ยนอกเข้�ม�ตอบโต้ต่อท่�ทีท่ีแข็งกร้�วของจีน และนับเป็นครั้งแรกที่อังกฤษแสดงออก
อย่�งชัดเจนถึงก�รต่อต้�นก�รกระทำ�ของจีน
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



ปัญหาการอ้างสิทธิ์พื้นที่ทับซ้อนระหว่าง 
สิงคโปร์ – มาเลเซีย
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย นายกนกกฤษณ์  รักษาพราหมณ์
 กรณีปัญห�คว�มขัดแย้งระหว่�ง
ม�เลเซยีกับสงิคโปร์ ซึง่มคีว�มเกีย่วข้องกบั
ก�รขย�ยท่�เรือ และก�รเปิดเส้นท�ง 
ก�รบินใหม่นั้น ต่�งฝ่�ยต่�งมีมุมมองและ
ข้อโต้แย้งที่แตกต่�งกัน ทั้งก�รมองว่�พื้นที่
ดังกล่�วอยูภ่�ยใต้อธปิไตยของตน และมอง
ว่�ก�รกระทำ�ของอีกฝ่�ยหนึ่งเป็นก�ร
ละเมิดอำ�น�จอธิปไตยของตน ซึ่งผลก�ร
เจรจ�ห�รือที่ผ่�นม� ท้ังสองประเทศยัง 
ไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ใน
พืน้ทีอ้่�งสทิธิท์บัซ้อน โดยมเีพยีงม�ตรก�ร
ในก�รปฏบิตัร่ิวมกนั ซึง่ไทยในฐ�นะประธ�น
อ�เซียนต้องติดต�มสถ�นก�รณ์อย่�งใกล้ชิด เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือกับ
สถ�นก�รณ์ที่อ�จจะส่งผลกระทบต่อไทยและภูมิภ�คอ�เซียนในอน�คต

ลำ�ดับเหตุก�รณ์
 จ�กกรณีที่รัฐบ�ลสิงคโปร์ออกแถลงก�รณ์ประท้วงม�เลเซีย  
เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 61 เกี่ยวกับ แผนก�รขย�ยท่�เรือยะโฮร์บ�ห์รู  
ซึ่งสิงคโปร์มองว่�ก�รดำ�เนินก�รดังกล่�วเป็นก�รละเมิดน่�นนำ้�และ
อธิปไตยของตน โดยมีใจคว�มสำ�คัญว่�สิงคโปร์ยินดีและพร้อมเจรจ�กับ
ม � เ ล เ ซี ย ต � ม ห ลั ก
กฎหม�ยส�กล ในขณะ
ที่ จะไม ่ลั ง เลที่ จะ ใช ้
ม�ตรก�รแข็งกร้�วต่อ 
ผู้บุกรุกและละเมิดน่�น
นำ้�โดยไม่ได้รับอนุญ�ต 
โดยวนัต่อม� (เมือ่วนัที ่5 
ธ.ค. 61) รฐับ�ลม�เลเซยี
เสนอก�รห�รอืกบัสงิคโปร์ 
เพ่ือแก้ไขปัญห�เขตแดนท�งทะเลและน่�นฟ้� โดยมกี�รชีแ้จงว่�ก�รขย�ย
ท่�เรอืยะโฮร์บ�ห์รน้ัูน เป็นก�รดำ�เนนิก�รทีอ่ยูภ่�ยใต้น่�นนำ�้และอธิปไตย
ของม�เลเซีย ต่อม�เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 61 รัฐบ�ลสิงคโปร์ออกแถลงก�รณ์
แจ้งเตือนให้รัฐบ�ลม�เลเซียนำ�เรือที่รุกลำ้�อธิปไตยออกไปจ�กน่�นนำ้� 
ของสิงคโปร์ พร้อมทั้งได้มีก�รโพสต์วิดีโอแสดงถึงก�รเตรียมคว�มพร้อม
ของกองทพัสงิคโปร์ท่ีจะดำ�เนนิก�รต่อก�รรกุลำ�้ของเรือม�เลเซยี ซึง่ในวนั
เดียวกันนี้เองม�เลเซียได้ออกแถลงก�รณ์โต้แย้งสิงคโปร์ โดยมีใจคว�ม
สำ�คญัว่�ปัญห�คว�มขดัแย้งเรือ่งเขตแดนท�งทะเลและน่�นฟ้� ควรยตุลิง
ด้วยก�รเจรจ�ระหว่�งกันโดยอิงข้อกฎหม�ยและต�มสิทธิที่มีอยู่ 
 วันที่ 10 ธ.ค. 61 ภ�ยหลังก�รเจรจ�ระหว่�งกัน รัฐบ�ลสิงคโปร์
ได้ออกม�แสดงคว�มผิดหวังต่อม�เลเซียที่ปฏิเสธที่จะยุติโครงก�รขย�ย
ท่�เรอืยะโฮร์บ�ห์ร ูพร้อมท้ังเรยีกร้องให้ม�เลเซยียตุกิ�รกระทำ�ทีเ่ป็นก�ร
บกุรกุน่�นนำ�้ของสงิคโปร์ อนัจะส่งผลก่อให้เกิดคว�มตึงเครยีดระหว่�งกนั
เพิม่ม�กขึน้ ต่อม�วนัที่ 12 ธ.ค. 61 รัฐบ�ลม�เลเซยีออกแถลงก�รณ์แสดง

คว�มยนิดทีีส่งิคโปร์เคลือ่นย้�ยก�รตดิตัง้ระบบเครือ่งวทิยทุีใ่ช้ในก�รช่วย
ก�รเดินอ�ก�ศ (Instrument Landing System: ILS) สำ�หรับก�รขึ้น-ลง
ของเครื่องบิน ไปอยู่ท�งทิศใต้ของสน�มบิน Seletar ซึ่งจ�กเดิมสิงคโปร์
มีแผนที่จะติดตั้งระบบ ILS ท�งทิศเหนือของสน�มบิน Seletar ซึ่งทำ�ให้
บ�งส�ยก�รบินที่ต้องบินผ่�นเขตน่�นฟ้�ของม�เลเซีย (เขตป�ซรีกูดัง  
รัฐยะโฮร์) 
 วันท่ี 9 ม.ค. 62 มุขมนตรีรัฐยะโฮร์ของม�เลเซีย ได้นำ�เรือแล่น
เข้�ไปในพื้นที่บริเวณน่�นนำ้�ที่สิงคโปร์อ้�งกรรมสิทธิ์ ในขณะที่คว�ม
สัมพันธ์ระหว่�งม�เลเซียและสิงคโปร์ ยังคงอยู่ในสภ�วะตึงเครียดจ�ก
เหตุก�รณ์ข้อพิพ�ทเรื่องดินแดน (ปัญห�เขตแดนท�งทะเลและน่�นฟ้�) 
 สถ�นก�รณ์ล่�สุดผลก�รห�รือระหว่�งผู้แทนของรัฐบ�ลม�เลเซีย
และสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2562 มีข้อสรุปว่� ทั้งสองฝ่�ยเห็นพ้องจะ
ปฏบิตัติ�มม�ตรก�ร 5 ข้อ เพือ่แก้ไขปัญห�ข้อพิพ�ทท�งทะเลระหว่�งกัน ดงัน้ี 
 1) ก�รให้ทั้งสองฝ่�ยระงับก�รใช้พื้นที่ที่อ้�งสิทธิ์ 
 2) ก�รให้ระงับกิจกรรมเชิงพ�ณิชย์ในพื้นที่อ้�งสิทธิ์เป็นก�ร
ชั่วคร�ว 
 3) ก�รไม่ให้เรอืของภ�ครฐัของทัง้สองประเทศเข้�ม�ในพืน้ทีอ้่�งสทิธิ์ 
 4) ก�รกำ�หนดให้เรือของท้ังสองประเทศต้องปฏิบัติต�มกฎหม�ย
ระหว่�งประเทศ และอนุสัญญ�สหประช�ช�ติว่�ด้วยกฎหม�ยทะเล  
(United Nations Convention on the Law Of the Sea: UNCLOS) 
รวมท้ังให้หน่วยง�นท่ีเกี่ยวข้องดำ�เนินก�รป้องกันเหตุอันไม่พึงประสงค์ที่
อ�จจะเกิดขึ้น 
 5) ก�รจดัตัง้คณะกรรม�ธกิ�รร่วม เพือ่ปฏบิตัติ�มม�ตรก�รข้�งต้น
ภ�ยใน 1 เดือน จ�กนั้นให้จัดก�รเจรจ�เพื่อกำ�หนดเขตแดนท�งทะเล
ระหว่�งกันในอีก 1 เดือน

มุมมองต่อปัญห�
 สิงคโปร์ : สิงคโปร์อ�จมองว่�ก�รถมทะเลเพ่ือขย�ยพื้นที่ท่�เรือ
ยะโฮร์บ�ห์รูของม�เลเซียนั้น จะส่งผลทำ�ให้พื้นที่อ�ณ�เขตท�งทะเลของ
ม�เลเซยีขย�ยเพิม่ม�กขึน้ ซึง่จะส่งผลทำ�ให้เกดิปัญห�อืน่ ๆ  ต�มม� ได้แก่ 
ก�รเกดิพืน้ทีท่บัซ้อนท�งทะเลระหว่�งสงิคโปร์และม�เลเซยีทีม่อี�ณ�เขต
ขย�ยเพิ่มม�กข้ึน ก�รมีเส้นท�งเดินเรือท่ีมีคว�มทับซ้อนกัน ก�รเกิด
อุบัติเหตุท�งเรือเพิ่มม�กขึ้น ก�รเกิดปัญห�ก�รอ้�งสิทธ์ิและก�รรุกลำ้�
อธิปไตยท�งทะเล ก�รสูญเสียอำ�น�จอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งช�ติ
ท�งทะเล ฯลฯ ซึ่งประเด็นต่�ง ๆ เหล่�นี้ อ�จนำ�ม�สู่ปัญห�คว�มขัดแย้ง
ที่รุนแรงระหว่�งกัน ซึ่งคว�มตึงเครียดที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบันอ�จกล�ยเป็น
ปัญห� “นำ้�ผึ้งหยดเดียว” หรือชนวนเหตุที่นำ�ไปสู่ปัญห�คว�มสัมพันธ์
ระหว่�งประเทศในอน�คต
 มาเลเซีย : สำ�หรับสิงคโปร์นั้น ถือได้ว่�เป็นประเทศขน�ดเล็ก 
ที่ร�ยล้อมไปด้วยประเทศขน�ดใหญ่อย่�งเช่น ม�เลเซียและอินโดนีเซีย  
ส่งผลทำ�ให้ก�รคมน�คมท�งทะเลและท�งอ�ก�ศของสิงคโปร์ มีคว�ม
จำ�เป็นต้องผ่�นน่�นนำ้�และน่�นฟ้�ของม�เลเซียอย่�งหลีกเลี่ยงไม่ได้  
โดยเฉพ�ะเส้นท�งก�รบินใหม่ของสิงคโปร์ที่ต้องบินผ่�นเขตป�ซรีกูดัง  
รัฐยะโฮร์ ของม�เลเซีย ซึ่งส่งผลทำ�ให้พื้นที่ดังกล่�วของม�เลเซีย  
ไม่ส�ม�รถก่อสร้�งอ�ค�รสูงได้ โดยม�เลเซียอ�จมองว่�เส้นท�งก�รบิน
ใหม่ของสิงคโปร์นั้น ส่งผลกระทบต่อประเทศของตนในมิติต่�ง ๆ ทั้งก�ร
ถกูละเมดิน่�นฟ้� มลภ�วะท�งอ�ก�ศท่ีเกดิจ�กเครือ่งบนิ (เสยีงเครือ่งยนต์ 
และควันจ�กท่อไอเสีย) ก�รต้องจำ�กัดคว�มสูงของอ�ค�ร และสิ่งที่สำ�คัญ 

คือ ม�เลเซียต้องก�รเข้�ม�มี
อำ�น�จในก�รบริห�รจัดก�ร
น่�นฟ้�เหนือรัฐยะโฮร์โดยไม่
ต้องเกรงใจสงิคโปร์

19ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562)



 อาเซียน : ห�กสิงคโปร์ใช้ม�ตรก�รที่แข็งกร้�วต่อม�เลเซียดังที่
ประก�ศไว้ กล่�วคือ ก�รดำ�เนินม�ตรก�รของกองทัพเรือสิงคโปร์ต่อก�ร
รุกลำ้�น่�นนำ้�โดยไม่ได้รับอนุญ�ตของเรือม�เลเซีย ก็อ�จส่งผลทำ�ให้คว�ม
สัมพันธ์ระหว่�งสิงคโปร์และม�เลเซีย ต้องตกอยู่ในภ�วะคว�มตึงเครียด
เพิม่ม�กขึน้ อนัจะส่งผลกระทบต่อก�รรวมตวัเป็นหนึง่เดยีวและเสถยีรภ�พ
ของอ�เซียนได้ เช่น ก�รเกิดเสียงแตกในเวทีระดับน�น�ช�ติ ซึ่งขัดต่อจุด
เป้�หม�ยที่อ�เซียนกำ�หนดไว้ คือ ก�รทำ�ให้ “อ�เซียนเป็นเสียงเดียว”
 นอกจ�กน้ี ห�กสิงคโปร์และม�เลเซยีไม่ประสบคว�มสำ�เรจ็ในก�ร
ห�รือร่วมกันระดับทวิภ�คี และสิงคโปร์ดึงเอ�ประเทศมห�อำ�น�จที่อยู่
นอกภูมิภ�ค เข้�ม�เป็นตัวกล�งในกระบวนก�รเจรจ�ระหว่�งกัน  
(ก�รเจรจ� 3 ฝ่�ย) ซึ่งอ�จส่งผลต่อภ�พลักษณ์และคว�มน่�เชื่อถือ 
ของอ�เซยีนในส�ยต�ของสงัคมโลก ซึง่ช�ตสิม�ชกิอ�เซียนมองว่�เวทกี�ร
ประชุมอ�เซียนถือว่�เป็นเวทีก�รแก้ไขปัญห�ในระดับภูมิภ�ค แต่กลับไม่
ได้รบัคว�มไว้ว�งใจ หรอืเลอืกใช้ให้ดำ�เนนิก�รแก้ไขปัญห�ในประเดน็เกีย่ว
กับพื้นที่ทับซ้อนท�งทะเลและน่�นฟ้�ระหว่�งสิงคโปร์และม�เลเซีย
 ไทย :  ปัญห�พื้นที่ทับซ้อนท�งทะเลและน่�นฟ้�ระหว่�งสิงคโปร์
และม�เลเซยีนัน้ ส�ม�รถมองได้ใน 2 กล่�วคอื 1) อ�จมองได้ว่�เป็นปัญห�
คว�มขดัแย้งทีเ่กดิขึน้ระหว่�งสองประเทศเท่�นัน้ ซึง่ไทยในฐ�นะประธ�น
อ�เซียน ไม่ควรเข้�ไปแทรกแซงกลไกก�รแก้ไขปัญห�ในระดับทวิภ�คี  
แต่ไทยอ�จช่วยให้ก�รแก้ไขปัญห�ส�ม�รถดำ�เนนิไปได้ด้วยด ีเช่น ก�รช่วย
เสรมิสร้�งบรรย�ก�ศทีด่ทีีเ่อือ้ต่อก�รเจรจ�แก้ปัญห�ระหว่�งม�เลเซยีและ
สิงคโปร์ เมือ่มโีอก�สพบปะห�รอืกันในเวทต่ี�ง ๆ  และ 2) แต่ถ้�ห�กปัญห�
ดังกล่�วถูกช�ติสม�ชิกอ�เซียนมองว่� เป็นปัญห�ท่ีต้องใช้กลไกระดับ
ภูมิภ�คเข้�ม�ช่วยแก้ไขปัญห� ไทยในฐ�นะประธ�นอ�เซียนจะต้อง
พิจ�รณ�แนวท�ง หรือม�ตรก�รในก�รรับมือกับแรงกดดันจ�กช�ติ 
สม�ชกิฯ เช่น มแีนวท�งในก�รตอบคำ�ถ�มแก่ช�ตสิม�ชกิฯ ในลกัษณะเชิงบวก 

หรือมีคำ�อธิบ�ยในลักษณะกล�ง ๆ เพ่ือมิให้ส่งผลกระทบด้�นลบ หรือ 
ผลเสียต่อกระบวนก�รแก้ไขปัญห�ระหว่�งสิงคโปร์และม�เลเซีย 
ข้อพิจ�รณ�
 ระดับรัฐบาล : ในฐ�นะที่ไทยเป็นประธ�นอ�เซียน ควรส่งเสริม
และสนบัสนุนให้สงิคโปร์และม�เลเซียพิจ�รณ�เลือกใช้แนวท�งก�รแกไ้ข
ปัญห�ด้วยวิธีก�รสันติวิธี กล่�วคือ ห�กมีก�รให้ออกแถลงก�รณ์ในน�ม
ของอ�เซียน ไทยในฐ�นะประธ�นควรเสนอแนวท�งให้สิงคโปร์และ
ม�เลเซียปฏิบัติต�มกฎหม�ยระหว่�งประเทศและข้อตกลงต่�ง ๆ  ที่มีและ
ใช้ต�มหลกัส�กล เพือ่คลีค่ล�ยปัญห�ข้อพพิ�ทท�งเขตแดนระหว่�งกนัให้
ประสบคว�มสำ�เร็จลุล่วงอย่�งรวดเร็วและร�บรื่น โดยทั้งสิงคโปร์และ
ม�เลเซียจะต้องพย�ย�มใช้คว�มสุขุมและเหตุผลม�พิจ�รณ�ในก�รแก้ไข
ปัญห�ร่วมกัน แต่สิง่ทีไ่ทยพงึระมดัระวงั คอื ก�รไม่เข้�ไปแสดงบทบ�ทนำ�
ในก�รแก้ไขปัญห� จนทำ�ให้ไทยต้องกล�ยเป็นประเทศคู่ขัดแย้งเสียเอง  
อีกทั้ง ก�รดำ�เนินก�รใด ๆ ควรสื่อออกไปในลักษณะรูปแบบของ 
คณะกรรมก�ร หรือมติคว�มเห็นชอบในภ�พรวมของอ�เซียน
 หน่วยงานความมัน่คง : กองทพัไทยมคีว�มสมัพนัธ์ทีด่กีบักองทพั
สงิคโปร์และกองทพัม�เลเซยีในทกุระดบั ผูบ้งัคบับญัช�ระดบัสงูมกี�รเดนิ
ท�งเยี่ยมเยือนระหว่�งกัน มีก�รฝึกร่วมผสมระหว่�งกันเป็นประจำ�ทุกปี  
มกี�รให้เช่�พืน้ทีฝึ่กและเกบ็อ�วุธยทุโธปกรณ์ มกี�รล�ดตระเวนร่วม และ
มีกรอบคว�มร่วมมือในลักษณะต่�ง ๆ ซึ่งทั้งกองทัพไทย กองทัพสิงคโปร์ 
และกองทพัม�เลเซยี ต่�งกไ็ด้รบัผลประโยชน์ร่วมกนั ฉะนัน้ จ�กกรณข้ีอพพิ�ท
เรือ่งเขตแดนระหว่�งสงิคโปร์และม�เลเซยี กองทพัไทยควรพจิ�รณ�หลีก
เลี่ยงก�รแสดงคว�มคิดเห็นท่ีอ�จส่งผลกระทบต่อคว�มสัมพันธ์อันดี
ระหว่�งกัน ห�กมีคว�มจำ�เป็นต้องแสดงคว�มคิดเห็น ควรแสดงคว�มคิด
เหน็ในเชงิสร้�งสรรค์ เช่น ก�รเชญิชวนให้มกี�รฝึกร่วมผสม 3 ฝ่�ย และก�รจดั
สมัมน�เกีย่วกบัแนวท�งก�รเสรมิสร้�งกรอบคว�มร่วมมอืท�งทะเล เป็นต้น

 ภูมิหลังคว�มขัดแย้ง
 คว�มขัดแย้งระหว่�ง อินเดีย - ป�กีสถ�น เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 1947 
เป็นช่วงหลังจ�กที่อังกฤษมอบเอกร�ชให้กับทั้งสองประเทศ แคชเมียร์มี
อิสระในก�รเลือกว่�จะอยู่กับอินเดียหรือป�กีสถ�น โดยป�กีสถ�นเป็น
ประเทศที่ประช�ชนส่วนใหญ่นับถือศ�สน�อิสล�ม ในขณะที่ประช�ชน
อินเดียส่วนใหญ่นับถือศ�สน�ฮินดู ชนวนสำ�คัญคือแคว้นแคชเมียร์เป็น
แคว้นที่มีประช�กรส่วนใหญ่เป็นช�วมุสลิม แต่มห�ร�ช� ฮ�รี ซิงห์ ผู้
ปกครองแคชเมียร์ในขณะเป็นฮินดูและเลือกไปรวมกับอินเดีย จึงสร้�ง
คว�มไม่พอใจให้กับประช�ชนช�วป�กีสถ�นเพร�ะเป็นช�วมุสลิมเหมือน
กัน ในขณะที่อินเดียก็ถือว่�ตนมีสิทธิ์ในแคชเมียร์แล้วต�มท่ีผู้ปกครองลง
น�ม จงึเกิดปัญห�ก�รอ้�งสทิธิเ์หนอืดนิแดนระหว่�งรฐักับรฐั คว�มขัดแย้ง
ได้ขย�ยวงกว้�งจนนำ�ไปสู่ก�รเกิดสงคร�มในที่สุด คว�มขัดแย้งระหว่�ง
อินเดียและป�กีสถ�นได้สะสมและเพิ่มพูนข้ึนเรื่อย ๆ จนกล�ยเป็นคู่
ปรปักษ์ที่ทำ�สงคร�มระหว่�งกันม�ย�วน�นกว่� 6 ทศวรรษ นอกจ�กนี้ยัง
มีปัญห�ก�รก่อก�รร้�ยข้�มแนวช�ยแดน (Cross-border Terrorism) 
และกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนในแคชเมียร์เป็นระยะ ๆ  ซึ่งประเด็นปัญห�
นีไ้ด้สร้�งคว�มวติกกงัวลแก่ประช�คมโลก เพร�ะท้ังอนิเดยีและป�กสีถ�น
ต่�งก็มีอ�วุธนิวเคลียร์ในครอบครอง
 ชนวนสำ�คัญอีกประก�รหนึ่งของปมคว�มขัดแย้ง คือ ก�รแย่งชิง
ทรัพย�กรนำ้�ที่เป็นปัจจัยสำ�คัญในก�รดำ�รงชีวิตของทั้งสองประเทศ 
แคชเมียร์เป็นพื้นที่สำ�คัญที่มีลุ่มแม่นำ้�สินธุที่เป็นแม่นำ้�ส�ยหลักไหลผ่�น 
ทำ�ให้ทัง้สองประเทศต่�งต้องก�รพืน้ท่ีต้นนำ�้จดุนี ้ท่ีผ่�นม� อนิเดยีผูค้รอบ

ครองแคชเมียร์เป็นผู้ควบคุมส�ยนำ้�ท่ีไหลไปหล่อเลี้ยงป�กท้องของคนทั้ง 
2 ประเทศ จึงทำ�ให้อีกฝ่�ยเกิดคว�มไม่พอใจในเงื่อนไขนี้ ทั้งอินเดียและ
ป�กสีถ�นได้มกี�รพดูคยุถงึประเด็นเรือ่งทรพัย�กรนำ�้กนัม�อย่�งต่อเนือ่ง 
นอกจ�กนี ้ยงัมธีน�ค�รโลกทีเ่ข้�ม�ไกล่เกลีย่ข้อพพิ�ทท�งเขตแดนในก�ร
ตกลงต่อรองเรื่องก�รจัดสรรนำ้�ระหว่�งอินเดียและป�กีสถ�น ทำ�ให้เกิด 
“อนสุญัญ�ว่�ด้วยก�รจัดก�รนำ�้ในลุม่แม่นำ�้สนิธ”ุ ซึง่แบ่งแม่นำ�้ในลุม่แม่นำ�้
ดังกล่�วที่มี 6 ส�ย ไปยังป�กีสถ�น 3 ส�ย และอินเดีย 3 ส�ย ในจำ�นวน
ส�ยแม่นำ้�เท่� ๆ กัน แต่ป�กีสถ�นมีคว�มเสียเปรียบจ�กอนุสัญญ�ตรงที่
แม่นำ้�ส�ยที่ป�กีสถ�นได้รับม�นั้น เป็นส�ยที่ต้องไหลผ่�นประเทศอินเดีย
อยูด่ ีด้วยเหตนุี ้ทำ�ให้ป�กสีถ�นรูส้กึไม่ปลอดภัย เพร�ะแม่นำ�้ส�ยดงักล่�ว 
เป็นแม่นำ้�ส�ยใหญ่ที่ประช�ชนช�วป�กีสถ�นกว่�ร้อยละ 90 ใช้หล่อเลี้ยง
ก�รเกษตรของประเทศ ม�กไปกว่�นั้นป�กีสถ�นยังอยู่ในสภ�วะตกที่น่ัง
ลำ�บ�กจ�กปัจจัยต่�ง ๆ ดังนี้
 1. ผลกระทบจ�กปร�กฏก�รณ์ global warming หรือ ภ�วะ 
โลกร้อน ทำ�ให้แหล่งนำ้�ในประเทศป�กีสถ�นเหือดแห้ง ด้วยเหตุนี้ที่ทำ�ให้
นำ้�ในประเทศป�กีสถ�นลดลง ส่งผลกระทบไปถึงก�รดำ�เนินก�รต่�ง ๆ 
เป็นไปอย่�งย�กลำ�บ�ก และส่งผลลบต่อป�กท้องของประช�ชนในประเทศ 
ที่ผ่�นม�ป�กีสถ�นเองประสบปัญห�ข�ดแคลนนำ้�เข้�ขั้นวิกฤติ
 2. ตัง้แต่ปี 1970 อนิเดยีเริม่ดำ�เนนิก�รโครงก�รจดัก�รนำ�้ โดยเร่ิม
สร้�งเข่ือน และเดินหน้�โครงก�รนี้ม�เรื่อย ๆ ทำ�ให้ป�กีสถ�นวิตกถึง 
ผลกระทบทีต่�มม� เนือ่งจ�กแม่นำ�้ในอินเดยี มคีว�มเชือ่มโยงกับประเทศ
ป�กีสถ�น ก�รสร้�งเขื่อนอ�จจะทำ�ให้นำ้�ไหลม�ยังป�กีสถ�นได้น้อยลง
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สรุปสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอินเดียและ
ปากีสถานในห้วง ก.พ.62
 ● 14 ก.พ.62 กลุ่มก่อก�รร้�ย Jaish-e-Mohammed (JeM) 
เข้�โจมตกีองกำ�ลงัทห�รอนิเดียท่ีกำ�ลังปลดประจำ�ก�รจ�กฐ�นทพัในตอน
เหนือของแคว้นแคชเมียร์ ด้วยระเบิดค�ร์บอม ส่งผลให้เจ้�หน้�ที่เสียชีวิต
กว่� 40 น�ย ซึ่งอินเดียเชื่อว่�ป�กีสถ�นอยู่เบื้องหลังเหตุก�รณ์ครั้งนี้
	 ● 15 - 17 ก.พ.62 ป�กีสถ�นออกแถลงก�รณ์ว่�ไม่มีคว�ม
เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่�ว และกล่�วห�อินเดียว่�อ้�งเหตุผลไม่มีมูลเหตุที่
เกีย่วข้องระหว่�งกลุม่ก่อก�รร้�ยกับท�งก�รป�กสีถ�น ทัง้ยงัไม่มีหลักฐ�น
อนัน่�เชือ่ถอื โดยป�กสีถ�นได้ตอบโต้กลบัว่�อนิเดียพย�ย�มผลกัคว�มผดิ
นี้ให้ป�กีสถ�น เพื่อกลบเกลื่อนคว�มล้มเหลวของหน่วยข่�วกรอง และ
หน่วยง�นคว�มมั่นคงภ�ยในอินเดียเอง
 ● 18 - 22 ก.พ.62 ก�รประก�ศเคอร์ฟิวทัว่รฐัจมัมแูละแคชเมยีร์ 
ส่งผลให้มกี�รออกล�ดตระเวนของทห�รอินเดยี และเกิดก�รปะทะกบักลุม่
ก่อก�รร้�ย มกี�รออกตรวจและสำ�รวจพืน้ทีต่่�ง ๆ  ทีค่�ดหม�ยว่�เป็นแหล่ง
กบด�นของผูก่้อก�รร้�ย โดยก�รปะทะระหว่�งทห�รกบัผูก่้อก�รร้�ย ส่งผล 
ให้มีทห�รเสียชีวิตเพิ่มอีก 4 คน ในขณะที่ผู้ก่อก�รร้�ยเสียชีวิต 2 คน โดย 
1 ในนั้น ค�ดว่�เป็นผู้นำ�ระดับระดับสูงของกลุ่ม JEM คือ น�ย Kamran 
	 ● 23 - 25 ก.พ.62 กองทัพป�กีสถ�นออกแถลงก�รณ์เตรียม
พร้อมกำ�ลงัเตม็รปูแบบ (Full Force) ห�กมีก�รโจมตจี�กอินเดีย โดยน�ยก
รัฐมนตรีป�กีสถ�น น�ยอิมร�น ข่�น อนุมัติให้กองทัพป�กีสถ�นส�ม�รถ
ตอบโต้ได้ทันทีห�กเห็นว่�สมควร แถลงก�รณ์ของกองทัพป�กีสถ�นนี้  
ส่งผลให้ท�งก�รอินเดียออกประก�ศให้ชุมชนแคชเมียร์ท่ีอยู่ต�มแนวเส้น
ควบคุม (Line of Control: LOC) เตรียมพร้อมตลอดเวล�เพื่อก�รอพยพ 
มีก�รปะทะเล็ก ๆ ระหว่�งทห�รอินเดียและป�กีสถ�นต�มแนวพรมแดน 
กองทัพอินเดียได้เคลื่อนกองกำ�ลังกว่� 1,100 น�ย จ�กจัมมูม�ที่เมืองศรี
น�ก�ร์ท�งตอนเหนอืของรฐั ซึง่เป็นพ้ืนทีใ่กล้กบัเส้นควบคุมท่ีเป็นพรมแดน
ของทั้งสองประเทศ
	 ● 26 ก.พ.62 กองทัพอ�ก�ศอินเดียโจมตีท�งอ�ก�ศถล่มฐ�น
กองกำ�ลังกลุ่มก่อก�รร้�ยในป�กีสถ�น มีผู้เสียชีวิตร�ว 200 - 300 คน 
น�ยกรัฐมนตรี อิมร�น ข่�น ของป�กีสถ�นเรียกประชุมเจ้�หน้�ที่ท�งก�ร
ทห�รระดับสูง เพื่อห�รือเกี่ยวกับเหตุก�รณ์ก�รโจมตีที่เกิดข้ึน พร้อม
ประณ�มก�รกระทำ�ของอินเดียท่ีรุกลำ้�อำ�น�จอธิปไตยเหนือดินแดนของ
ประเทศอื่น ซำ้�ยังกล่�วด้วยว่�นี่เป็นก�รกระทำ�ที่วู่ว�มและข�ดก�รยั้งคิด
ของอินเดียที่อ�จนำ�ม�ซึ่งปัญห�ที่ย�กจะแก้ไขของทั้งสองประเทศ
	 ●  27 ก.พ.62 ป�กสีถ�นส่งเครือ่งบนิ F-16 จำ�นวน 3 ลำ� บินลำ�้
เข้�ไปในน่�นฟ้�ของอินเดีย และเกิดก�รปะทะกันระหว่�งอินเดียและ
ป�กีสถ�น นอกจ�กปฏิบัติก�รดังกล่�ว โฆษกกระทรวงกล�โหมของ
ป�กีสถ�นยงัได้แถลงถงึก�รโจมตเีครือ่งบนิรบอนิเดยีสองลำ� ทีร่กุลำ�้เข้�ม�

ในน่�นฟ้�ป�กีสถ�น ส�ม�รถจับกุมนักบินของ
อินเดียได้ 1 คน สถ�นก�รณ์ท่ีเกิดข้ึนส่งผลให้
รัฐบ�ลป�กีสถ�นประก�ศปิดน่�นฟ้�และสน�ม
บนิช่ัวคร�วท้ังประเทศ ส�ยก�รบินจำ�นวนม�กที่
ต้องบินผ่�นประเทศป�กีสถ�นโดยเฉพ�ะเส้น
ท�งจ�กอ�เซียนไปยุโรป ไม่ส�ม�รถทำ�ก�รบิน
ได้ รัฐบ�ลป�กีสถ�นให้เหตุผลว่�เพื่อเป็นก�ร

ป้องกันไม่ให้เกิดก�รรุกลำ้�น่�นฟ้�แบบเฉียบพลันของอินเดีย และป้องกัน
ก�รโจมตเีครือ่งบนิพลเรอืน ขณะเดยีวกัน น�ยกรฐัมนตรปี�กสีถ�นได้ระบุ
ว่�รัฐบ�ลอินเดียควรหยุดก�รกระทำ�เพียงเท่�นี้ และเดินหน้�เจรจ�
สันติภ�พกับป�กีสถ�นก่อนที่สถ�นก�รณ์จะลุกล�มบ�นปล�ย 
	 ●  28 ก.พ.62 รัฐบ�ลอนิเดยีออกแถลงก�รณ์เรยีกร้องให้รฐับ�ล
ป�กีสถ�นทำ�ต�มสนธิสัญญ�เจนีว�เกี่ยวกับก�รไม่ทำ�ร้�ยเชลยศึก และ

ออกม�ประณ�มก�รกระทำ�ดังกล่�วที่ทำ�เกินกว่�เหตุ ในเวล�ต่อม�น�ยก
รัฐมนตรีของป�กีสถ�นออกแถลงก�รณ์เรียกร้องให้อินเดียหันหน้�เข้�ม�
คุยกัน อย่�ขย�ยขอบเขตคว�มขัดแย้งออกไปม�กกว่�นี้ พร้อมเน้นยำ้�ว่�
จะให้คว�มร่วมมืออย่�งเต็มที่ในก�รปร�บปร�มกลุ่มก่อก�รร้�ย แต่ก�ร 
กระทำ�ของอินเดียถือได้ว่�ละเมิดอำ�น�จอธิปไตยของป�กีสถ�นก่อน 
	 ● 1 มี.ค.62 อินเดียได้รับมอบ น.ท. Abhinandan Varthaman 
คืนจ�กป�กีสถ�น ที่พรมแดนบริเวณเขต Wagah 
รัฐปัญจ�บ อย่�งปลอดภัย
	 ● 2 มี.ค.62 กองกำ�ลังของอินเดียและ
ป�กีสถ�นยังคงยิงตอบโต้กันเป็นระยะ บริเวณ
ช�ยแดนพืน้ทีพ่พิ�ทแคชเมียร์ ใกล้แนวเส้นแบ่งเขต
หยุดยิง (LOC) ระหว่�งอินเดียกับป�กีสถ�น ส่งผล
ให้ประช�ชนที่อ�ศัยอยู่ในบริเวณดังกล่�วเสียชีวิต 6 ร�ย (อินเดีย 3 ร�ย 
และป�กีสถ�น 3 ร�ย) บ�ดเจ็บอย่�งน้อย 3 ร�ย และทห�รป�กีสถ�นเสีย
ชีวิต 2 น�ย ทั้งนี้ สถ�นก�รณ์ตึงเครียดระหว่�งอินเดียกับป�กีสถ�นยังคง
ไม่ผ่อนคล�ย แม้ป�กสีถ�นจะส่งตวันกับนิอนิเดยี ซึง่ถกูป�กสีถ�นควบคมุ
ตัวไว้คืนแก่อินเดียเมื่อ 1 มี.ค.62 โดยยังปร�กฏก�รยิงตอบโต้ของทั้งสอง
ฝ่�ยบรเิวณแนว LOC ซึง่ต่�งโจมตกีนัว่�เป็นก�รละเมดิข้อตกลงหยดุยงิระหว่�ง
กนัปี พ.ศ.2546
	 ● 4 มี.ค.62 บ. Sukhoi-30 ของ ทอ.อินเดียยิงอ�ก�ศย�น 
ไร้คนขับ (UAV) ของป�กีสถ�นตก หลงัจ�กรกุลำ�้เข้�ม�ในเขตแดนของอนิเดีย
ใกล้เมอืง Bikaner ท�งตอนเหนอืของรฐัร�ชสถ�น นบัเป็นครัง้ที ่2 หลงัจ�ก 
UAV ลำ�แรกถูก ทอ.อินเดียยิงตก ทั้งนี้ สถ�นก�รณ์บริเวณช�ยแดนพื้นที่
พพิ�ทแคชเมยีร์ต�มแนวเส้นแบ่งเขตหยุดยิง (LOC) ยงัคงตงึเครียด กองกำ�ลงั
ของทัง้สองฝ่�ยยงัคงยงิตอบโต้กนัเป็นระยะ ส่งผลให้ประช�ชนทีอ่�ศัยอยู่
ในบริเวณดังกล่�วเสียชีวิต 6 ร�ย (อินเดีย 3 ร�ย และป�กีสถ�น 3 ร�ย) 
บ�ดเจ็บอย่�งน้อย 3 คน และมีทห�รป�กีสถ�นเสียชีวิต 2 น�ย
	 ● 5 ม.ีค.62 กรมก�รบินพลเรอืนของป�กสีถ�นประก�ศเปิดน่�นฟ้�
ท่ัวประเทศและอนุญ�ตให้เท่ียวบินพ�ณิชย์บินได้ต�มปกติ หลังจ�ก 
ทีป่�กสีถ�นปิดน่�นฟ้�และระงบัเทีย่วบินพ�ณชิย์ท้ังหมดตัง้แต่ 27 ก.พ.62 
เนื่องจ�กสถ�นก�รณ์คว�มตึงเครียดระหว่�งป�กีสถ�นกับอินเดีย
 ● 6 มี.ค.62 ทร.ป�กีสถ�นร�ยง�นว่� ได้สกัดเรือดำ�นำ้�อินเดียที่
พย�ย�มรุกลำ�้น่�นนำ�้ป�กสีถ�น ซึง่ ทร.อินเดยีปฏเิสธข้อกล่�วห�ดงักล่�ว 
พร้อมท้ังระบุว่�ในห้วงท่ีผ่�นม�ป�กีสถ�นใช้ก�รโฆษณ�ชวนเชื่อท่ีไม่เป็น
จริงและพย�ย�มเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จ พร้อมกับยืนยันว่� ก�รประจำ�
ก�รเรือดำ�นำ้�ของกองทัพเรืออินเดียท่ีมีอยู่ในปัจจุบันมีวัตถุประสงค์เพียง
เพื่อปกป้องผลประโยชน์แห่งช�ติท�งทะเลของอินเดียเท่�นั้น
	 ● 22 มี.ค.62 อินเดียประก�ศให้กลุ่ม Jammu and Kashmir 
Liberation Front (JKLF) เป็นองค์กรผิดกฎหม�ย โดยห้�มเคลื่อนไหว
ดำ�เนินกิจกรรมในรัฐจัมมูและแคชเมียร์เป็นระยะเวล� 5 ปี เนื่องจ�กมี
อุดมก�รณ์ในก�รแบ่งแยกดินแดน และมีก�รดำ�เนินกิจกรรมที่ส่งผลกระ
ทบต่ออธิปไตย และบูรณภ�พแห่งดินแดนของอินเดีย ตลอดจนให้ก�ร
สนบัสนุนบคุคล/กลุ่มบุคคลที่มแีนวคิดรุนแรง และผู้ก่อก�รร้�ย ในขณะที่
น�ย Mohammed Yasin Malik หัวหน้�กลุ่ม JKLF ที่ถูกท�งก�รอินเดีย
จับกุมเมื่อ 22 ก.พ.62 ถูกตั้งข้อห�กระทำ�ผิดรัฐบัญญัติก�รรักษ�คว�ม
ปลอดภัยส�ธ�รณะ (Public Safety Act-PSA) โดยถูกตัดสินจำ�คุก 2 ปี 
และไม่ได้รบัอนุญ�ตให้ประกนัตัว ท้ังนี ้อินเดยีเร่งปร�บปร�มกลุม่แบ่งแยก
ดินแดนแคชเมียร์อย่�งต่อเนื่องภ�ยหลังเหตุก่อก�รร้�ยที่เขต Pulwama 
ของรัฐจัมมูและแคชเมียร์ เมื่อ 14 ก.พ.62 โดยเมื่อปล�ย ก.พ.62 ท�งก�ร
อินเดียได้ประก�ศห้�มองค์กร Jamaat-e-Islami (JeI) เคลื่อนไหวดำ�เนิน
กิจกรรมในรัฐจัมมูและแคชเมียร์เป็นระยะเวล� 5 ปี และส�ม�รถจับกุม
สม�ชิก JeI และกลุ่มแบ่งแยกดินแดนได้กว่� 300 คน
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ท่�ทีของน�น�ประเทศต่อเหตุก�รณ์คว�มขัดแย้ง
	 ● นรม.เทเรซ� เมย์ ของสหร�ชอ�ณ�จกัร แถลงแสดงคว�มกงัวล
ต่อสถ�นก�รณ์ฯ และเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศหลีกเลี่ยงก�รทำ�ให้
สถ�นก�รณ์บ�นปล�ย และพร้อมร่วมมือกับประช�คมระหว่�งประเทศ 
เฉพ�ะอย่�งยิ่งคณะมนตรีคว�มมั่นคงแห่งสหประช�ช�ติ (UNSC) 
	 ● กต.รัสเซีย แถลงแสดงคว�มกังวลอย่�งยิ่งต่อสถ�นก�รณ์ 
พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่�ยใช้คว�มยับยั้งชั่งใจ และเร่งแก้ไขคว�มขัดแย้ง
โดยเรว็ รวมทัง้ยนืยันคว�มพร้อมท่ีจะช่วยเหลอือินเดยีและป�กสีถ�นปร�บ
ปร�มกลุ่มก่อก�รร้�ย 
	 ● น�ยไมเคิล ปอมเปโอ รมว.กต.สหรัฐฯ ออกแถลงก�รณ์เรียก
ร้องให้ทั้งสองประเทศยับยั้งชั่งใจ และหลีกเลี่ยงก�รปะทะท�งทห�ร เช่น
เดียวกับสหภ�พยุโรปและองค์ก�รสหประช�ช�ติที่เรียกร้องให้ท้ังสอง
ประเทศใช้คว�มยับยั้งชั่งใจอย่�งยิ่ง 
	 ● กต.จีน แถลงแสดงคว�มหวังว่�ท้ังสองประเทศจะแสวงห�
ม�ตรก�รที่จะช่วยให้สถ�นก�รณ์ในภูมิภ�คมีเสถียรภ�พ 
	 ● กต.ตุรกี แถลงแสดงคว�มกังวลต่อสถ�นก�รณ์ดังกล่�ว และ
เรียกร้องให้ทุกฝ่�ยใช้คว�มยับยั้งชั่งใจ 
	 ● กต.ม�เลเซยีแนะนำ�ให้พลเมืองม�เลเซยีหลกีเล่ียงก�รเดินท�ง
โดยไม่จำ�เป็นไปยังรัฐจัมมูร์และแคชเมียร์ และขอให้ใช้คว�มระมัดระวัง
และติดต�มสถ�นก�รณ์อย่�งใกล้ชิด
	 ●	 กต.ไทย เรยีกร้องให้อนิเดยีและป�กสีถ�นใช้คว�มยบัยัง้ชัง่ใจ
สูงสุดและหลกีเล่ียงจ�กก�รกระทำ�ใด ๆ  ทีอ่�จทำ�ให้สถ�นก�รณ์เลวร้�ยลง และ
เรียกร้องให้ทั้งสองฝ่�ยดำ�เนินก�รร่วมกันเพ่ือห�ท�งออกอย่�งสันติผ่�น
ก�รเจรจ�อย่�งสร้�งสรรค์ เพือ่ธำ�รงไว้ซึง่สันตภิ�พและเสถยีรภ�พในภูมิภ�ค

ผลกระทบที่เกิดขึ้น
	 ● ผลกระทบโดยตรงจ�กก�รปิดน่�นฟ้�ส่งผลให้ ส�ยก�รบินต่�ง ๆ 
เช่น บริติชแอร์เวย์, แอร์อินเดีย, เจ็ตแอร์เวย์, ก�ต�ร์แอร์เวย์ และสิงคโปร์
แอร์ไลน์, ก�รบินไทย ในช่วงแรกได้ยกเลิกเที่ยวบินที่เดินท�งไปยังยุโรป
ทั้งหมด และภ�ยหลังได้ทำ�ก�รเปลี่ยนใช้เส้นท�งก�รบินใหม่แทน ซึ่งใช้
ระยะเวล�และระยะท�งม�กกว่�ปกติ
	 ●	 ประช�ชนท่ีอ�ศยัอยูใ่นป�กีสถ�น และนกัท่องเทีย่วทีม่กีำ�หนด
เดินท�งม�ท่องเที่ยวในป�กีสถ�นต้องเลี่ยงก�รเดินท�งไปเมือง Azad 
Jammu and Kashmir และบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียง เช่น Mansehra  
Balakot Naran-Kaghan Rawoakot หลังเกิดก�รโจมตีบริเวณเส้นแบ่ง
เขตหยุดยิง (Line of Control - LOC) ในแคว้น Azad Jammu and 
Kashmir และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง
	 ●	 ประช�คมโลกเกดิคว�มวติกกงัวลต่อสถ�นก�รณ์คว�มขัดแย้ง
ครั้งนี้ เนื่องจ�ก ทั้งอินเดียและป�กีสถ�น ต่�งเป็นรัฐที่มีอ�วุธนิวเคลียร์ใน
ครอบครอง ห�กทั้งสองประเทศข�ดก�รยับยั้งชั่งใจในก�รแก้ปัญห�  อ�จ
ทำ�ให้สถ�นก�รณ์บ�นปล�ย และอ�จนำ�ไปสู่ก�รใช้อ�วุธนิวเคลียร์ในก�ร
ตอบโต้ระหว่�งกัน

บทวิเคร�ะห์
 เมือ่พจิ�รณ�ประเด็นคว�มขดัแย้งของอนิเดยีและป�กสีถ�นทีเ่กดิ
ขึ้น พบว่� รัฐบ�ลอินเดียยังคงแสดงท่�ทีแข็งกร้�วต่อป�กีสถ�น เนื่องจ�ก
ต้องก�รกดดนัให้รฐับ�ลป�กสีถ�นปฏบิตัติ�มพนัธะกรณรีะหว่�งประเทศ
ในก�รปร�บปร�มกลุ่มก่อก�รร้�ยที่มีฐ�นที่มั่นอยู่ในป�กีสถ�น กับท้ัง
ต้องก�รแสวงประโยชน์จ�กกระแสช�ตนิยิมของประช�ชนอนิเดยีเพือ่เพิม่
คะแนนนิยมในก�รเลือกตั้งสภ�ผู้แทนร�ษฎรอินเดีย (โลกสภ�) ที่จะมีขึ้น
ในห้วง เม.ย. - พ.ค.62 ในขณะทีร่ฐับ�ลป�กสีถ�นแสดงท่�ทต้ีองก�รเจรจ�
กับรัฐบ�ลอินเดียเพ่ือยุติปัญห�คว�มตึงเครียดระหว่�งสองประเทศ 
เนือ่งจ�กป�กสีถ�นประสบปัญห�เศรษฐกจิภ�ยในประเทศ กบัทัง้ต้องก�ร
ปรับเปลี่ยนภ�พลักษณ์ของประเทศเกี่ยวกับก�รให้ก�รสนับสนุนกลุ่ม
ก่อก�รร้�ย จงึทำ�ให้คว�มตงึเครยีดระหว่�งอนิเดยีกบัป�กสีถ�นมแีนวโน้ม

ผ่อนคล�ยลงในระยะย�ว โดยเฉพ�ะอย่�งยิง่ จ�กกรณทีีป่ระช�คมระหว่�ง
ประเทศต่�งแสดงท่�ทีเรยีกร้องให้อินเดยีและป�กีสถ�นมคีว�มยบัยัง้ชัง่ใจ 
หลีกเลี่ยงก�รใช้กำ�ลังท�งทห�รเพื่อแก้ไขคว�มขัดแย้ง และร่วมห�รือเพื่อ
ยุติสถ�นก�รณ์ตึงเครียด ขณะเดียวกัน ก�รที่อินเดียและป�กีสถ�นต่�ง
ครอบครองอ�วุธนิวเคลียร์ ส่งผลให้ผู ้นำ�ทั้งสองประเทศจำ�เป็นต้อง
พจิ�รณ�จำ�กดัขอบเขตก�รปฏบิตักิ�รท�งทห�ร เพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิก�ร
ตัดสินใจใช้อ�วุธนิวเคลียร์ผิดพล�ด ซึ่งจะสร้�งคว�มเสียห�ยต่อท้ังสอง
ประเทศและภูมิภ�คในวงกว้�ง
 ห�กมองถึงมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศ 
คูขั่ดแย้งท้ังสองแล้ว พบว่� มคีว�มสมัพนัธ์ท่ีดต่ีอกนัม�ย�วน�น โดย ความ
สัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินเดีย ได้สถ�ปน�คว�มสัมพันธ์ท�งก�รทูต
ระหว่�งกนัเมือ่วันที ่1 ส.ค.2490 โดยอนิเดยีนบัเป็นมห�อำ�น�จในภมูภิ�ค
เอเชีย ทั้งในด้�นก�รเมืองและเศรษฐกิจ มีขน�ดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 
6 ของโลก รองจ�กสหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น เยอรมนี และฝรั่งเศส จุดเด่นของ
คว�มสัมพันธ์ไทย-อินเดีย คือ คว�มสัมพันธ์ท�งศ�สน�และวัฒนธรรม 
คว�มร่วมมอืทีเ่ป็นรปูธรรมในด้�นก�รทห�รและคว�มมัน่คง เช่น ก�รล�ด
ตระเวนร่วมท�งเรอืและกลไกคณะทำ�ง�นร่วมด้�นคว�มมัน่คง คว�มร่วมมอื
ท�งเศรษฐกิจ เช่น ก�รจัดทำ� FTA โดยมีสินค้�เร่งลดภ�ษี 83 ร�ยก�ร 
ที่มีผลบังคับใช้แล้ว (ปัจจุบันอยู่ระหว่�งก�รเจรจ� FTA อย่�งเต็มรูปแบบ 
(Comprehensive FTA) ซึ่งจะรวมเรื่องก�รเปิดเสรีก�รค้�สินค้� ก�รค้�
บรกิ�ร ก�รลงทนุ และคว�มร่วมมอืท�งเศรษฐกจิเข้�ไว้ในคว�มตกลงฉบับ
เดยีวกนั)  ในขณะที ่ความสมัพนัธ์ระหว่างไทยกบัปากสีถาน ได้สถ�ปน�
คว�มสัมพันธ์ท�งก�รทูตระหว่�งกันตั้งแต่ 11 ต.ค.2494 ไทยและ
ป�กีสถ�นเป็นพันธมิตรกันม�ย�วน�น เคยเป็นสม�ชิกในองค์ก�รสนธิ
สัญญ�ป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian 
Treaty Organization - SEATO) ซึง่จัดตัง้ข้ึนเมือ่ปี 2497 แม้ว่�ในปัจจบุนั
ก�รดำ�เนนิง�นในกรอบของ SEATO จะยติุลงแล้ว แต่มิตทิ�งประวตัศิ�สตร์ 
ส่งผลให้เกดิคว�มสมัพันธ์ท่ีลกึซึง้ระหว่�งไทยกบัป�กสีถ�น โดยมกี�รแลก
เปลีย่นก�รเยอืนระหว่�งผูน้ำ�ระดับสงูอย่�งสมำ�่เสมอ มีคว�มร่วมมอืกนัทัง้
ระดบัทวภิ�คแีละพหภุ�ค ีเช่น คณะกรรม�ธกิ�รร่วมท�งเศรษฐกจิ (Joint 
Economic Commission - JEC) เพื่อร่วมกันผลักดันคว�มร่วมมือท�ง
เศรษฐกิจส�ข�ต่�ง ๆ , Asia Cooperation Dialogue: ACD, ASEAN 
Regional Forum: ARF, ก�รขย�ยคว�มร่วมมือด้�นคว�มมั่นคงและก�ร
ต่อต้�นก�รก่อก�รร้�ย, ก�รแลกเปลี่ยนข้อมูลข่�วส�รและง�นข่�วกรอง 
นอกจ�กนี้ ไทยได้รับคว�มร่วมมือจ�กป�กีสถ�น ซึ่งเป็นประเทศที่มี
บทบ�ทสำ�คัญในเวทีองค์ก�รก�รประชุมอิสล�ม (Organization of  
Islamic Conference - OIC) และเป็นประโยชน์ต่อก�รแก้ไขปัญห�
สถ�นก�รณ์ในภ�คใต้ของไทย  ไทยควรรกัษ�คว�มสมัพนัธ์ทีด่ท่ีีมมี�อย่�ง
ย�วน�นทั้งต่ออินเดียและป�กีสถ�นต่อไป และให้คว�มช่วยเหลือแก่
ประช�ชนไทยที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงที่เกิดคว�มขัดแย้ง และได้รับผลกระ
ทบจ�กคว�มขัดแย้งครั้งนี้
 ในมติคิวามมัน่คงของภมูภิาค ไทยในฐ�นะทีเ่ป็นประธ�นอ�เซียน
ในปีนี้ควรติดต�มสถ�นก�รณ์คว�มขัดแย้งระหว่�งอินเดียและป�กีสถ�น
อย่�งใกล้ชิด เนื่องจ�กพื้นที่คว�มขัดแย้งนั้นอยู่ในภูมิภ�คเอเชียใต้ซึ่งอยู ่
ไม่ไกลจ�กภูมิอ�เซียน ห�กทั้งสองประเทศข�ดคว�มยับยั้งชั่งใจในก�ร 
แก้ปัญห�อ�จนำ�ม�สู่ก�รใช้อ�วุธนิวเคลียร์ระหว่�งกันจะส่งผลกระทบ 
ต่อประเทศใกล้เคียง อีกทั้งอินเดียเป็นสม�ชิก ASEAN+6 ที่มีส่วนร่วม 
ในก�รสร้�งคว�มเชื่อมโยงระหว่�งอ�เซียนกับภูมิภ�คเอเชียใต้ ห�กคว�ม
ขัดแย้งครั้งนี้บ�นปล�ยและยืดเยื้ออ�จส่งผลกระทบต่อก�รเชื่อมโยง
ระหว่�งเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้และเอเชียใต้ และคว�มร่วมมอืทีม่รีะหว่�ง
อ�เซียนและอินเดียที่กำ�ลังคืบหน้� และสิ่งที่สำ�คัญที่สุด คือ ก�รเรียกร้อง
ให้อินเดยีและป�กีสถ�นพย�ย�มแก้ไขข้อขัดแย้งผ่�นก�รเจรจ�ห�รอื เพือ่
ธำ�รงไว้ซึ่งสันติภ�พ คว�มมั่นคง และเสถียรภ�พในภูมิภ�ค และเน้นยำ้�ถึง
พันธกรณีอันหนักแน่นที่จะทำ�ง�นร่วมกันอย่�งใกล้ชิดกับประช�คม
ระหว่�งประเทศในก�รต่อสูก้บัก�รก่อก�รร้�ยในทกุรปูแบบและทกุวิธกี�ร
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



สถานการณ์การก่อการร้ายของกลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลาม (Islamic State: IS)
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย นางสาวนิตยา  งานไว
 ถึงแม้ว่�กลุ่มก่อก�รร้�ยรัฐอิสล�มจะมีคว�มพย�ย�มเข้�ยึดครองพื้นท่ีในตะวันออกกล�งโดยเฉพ�ะในอิรักและซีเรีย
อีกครั้ง แต่ได้ถูกโจมตีโดยสหรัฐฯ และพันธมิตรอย่�งต่อเนื่องจนไม่ส�ม�รถยึดครองพื้นที่ได้อีก ซึ่งข้อมูลนี้ยืนยันจ�ก คำ�ให้
สัมภ�ษณ์ของโฆษกกองกำ�ลัง Syrian Democratic Forces (SDF) ซึ่งเป็นแนวร่วมกองกำ�ลังช�วเคิร์ดที่ได้รับก�รสนับสนุน
จ�กสหรัฐฯ ว่�ได้โจมตีที่มั่นสุดท้�ยของกลุ่ม IS ท�งตะวันออกของซีเรียเมื่อสองเดือนที่  ผ่�นม� และส�ม�รถยึดหมู่บ้�น 
Baghouz ที่มั่นสุดท้�ยของกลุ่มก่อก�รร้�ย Islamic State (IS) ในซีเรียได้แล้ว ทำ�ให้มีพลเรือนทั้งหมดกว่� 60,000 คน ได้
อพยพออกจ�กพื้นที่ยึดครองของซีเรีย โดยจำ�นวนประม�ณ 29,600 คน เป็นครอบครัวของสม�ชิกกลุ่ม IS ซึ่งยอมจำ�นนเมื่อ 
SDF เข้�ยึดหมู่บ้�น Baghouz อีกส่วนประม�ณ 34,000 คน ซึ่งอพยพจ�กออกจ�ก Baghouz เมื่อสัปด�ห์ที่ผ่�นม�เป็นช�ว
อิรัก นิก�ยสุหนี่ ม�หลบภัยในซีเรียเนื่องจ�กเกรงก�รแก้แค้นของกลุ่ม Iraqi Hash al Shaabi ซึ่งเป็นกองกำ�ลังที่ได้รับก�รสนับสนุนจ�กอิหร่�น และ
ทำ�ให้กลุ่ม IS สูญเสียพื้นที่ครอบครองทั้งหมดในซีเรียและอิรัก และไม่มีรัฐ Caliphate ต�มประก�ศของกลุ่ม IS อีกต่อไป อย่�งไรก็ดี แม้ไม่มีพื้นที่ครอบ
ครองท�งก�ยภ�พชัดเจนเหมือนที่ผ่�นม� แต่กลุ่ม IS จะยังคงมีคว�มเคลื่อนไหวในซีเรีย เช่นเดียวกับที่อิรักประก�ศชัยชนะเหนือกลุ่ม IS ตั้งแต่ปี 2560 
แต่ข่�ยง�นกลุ่ม IS ก็ยังคงส�ม�รถก่อเหตุโจมตีในอิรักได้อย่�งต่อเนื่อง 
 อย่�งไรก็ต�มแม้กลุ่ม IS จะพ่�ยแพ้ในพื้นที่อิรักและซีเรียแต่ในพื้นที่อื่น ๆ ยังมีคว�มเคลื่อนไหวของกลุ่ม 
IS อยู่ เช่น อัฟก�นิสถ�นจับกุมสม�ชิกของกลุ่ม Islamic State Khorasan (ISIS-K) จำ�นวน 6 คน ซึ่งเป็นเครือ
ข่�ยของกลุ่ม IS ในอัฟก�นิสถ�น ในข้อห�ร่วมกันใช้ตัวตนปลอมม�กกว่� 100 บัญชี ในสื่อสังคมออนไลน์ อ�ทิ 
เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสต�แกรม และเทเลแกรม เพื่อเผยแพร่แนวคิดนิยมคว�มรุนแรงและชักชวนคนเข้�เป็น
สม�ชิกกลุ่ม IS และในป�กีสถ�นเมื่อ 12 เม.ย.62 เกิดระเบิดฆ่�ตัวต�ยที่ตล�ดแห่งหนึ่ง (Hazar Ganji) ในเมือง 
Quetta ของป�กีสถ�น ซ่ึงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำ�นวน 18 ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่�พื้นเมืองช�ว Hazaras ซึ่งเป็น
มุสลิมช�วชีอะห์ โดยกลุ่มก่อก�รร้�ย IS แถลงในช่องท�งเผยแพร่ข่�วส�รของกลุ่ม (Amaq news agency) อ้�ง
ว่�อยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดฆ่�ตัวต�ย โดยปฏิบัติก�รโจมตีด้วยระเบิดฆ่�ตัวต�ยดังกล่�วเช่ือว่�มีเป้�หม�ยสังห�ร
ช�ว Hazaras และเป็นชนกลุ่มน้อยในป�กีสถ�น 
 จะเห็นได้ว่�แม้ว่� IS จะสูญเสียฐ�นที่มั่นสุดท้�ยในซีเรียไปแล้ว แต่ IS ก็ยังถูกมองเป็นภัยคุกค�มคว�มมั่นคงของทั่วโลก เพร�ะทำ�ให้นักรบ IS 
กระจ�ยกันไปในหล�ยประเทศ เช่น ในลิเบีย ค�บสมุทรไซน�ยของอียิปต์ ไนจีเรีย ฟิลิปปินส์ อัฟก�นิสถ�น และอีกหล�ยประเทศ ซึ่งกลุ่ม IS ยังคงยึด
ครองพื้นที่เหล่�นั้นอยู่ และยังจะสร้�งแรงจูงใจให้คนที่มีแนวคิดสุดโต่งก่อเหตุโจมตีแบบ lone wolf ซึ่งอ�จมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจ�กก�รพัฒน�ของ
ขบวนก�รก่อก�รร้�ยในก�รแสวงห�แนวร่วม ก�รฝึกผูก่้อก�รร้�ย และก�รโฆษณ�ชวนเชือ่ โดยมกี�รเผยแผ่อดุมก�รณ์ มโีครงสร้�งแบบกระจ�ยอำ�น�จ 
ทำ�ให้ส�ม�รถห�สม�ชิกและสร้�งแรงจูงใจในก�รก่อก�รร้�ยให้กับผู้ก่อก�รร้�ยได้ทั่วโลก ซ่ึงส�ม�รถเผยแพร่ผ่�นอินเตอร์เน็ต ให้ผู้ก่อก�รร้�ยอิสระ
ส�ม�รถเข้�ถึงคว�มรู้และประสบก�รณ์ก�รก่อก�รร้�ยได้จ�กกลุม่ผูก่้อก�รร้�ยท่ีมปีระสบก�รณ์ทัว่โลกผ่�นหน้�จอคอมพวิเตอร์ อกีทัง้ยงัสนบัสนนุกลุม่
ก่อก�รร้�ยอื่นที่มีอุดมก�รณ์สร้�งรัฐอิสล�มเหมือนกันอีกด้วย

การออกจากสหภาพยุโรป (EU) ของสหราช
อาณาจักร (UK)
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย พ.ท.หญิง ปิ ยะนุช  ปี่บัว
 “เบร็กซิต (Brexit)” เป็นคำ�สนธิระหว่�ง “Britain” และ “Exit” 
สำ�หรับเรียก “ก�รออกจ�กสหภ�พยุโรป (EU) ของสหร�ชอ�ณ�จักร 
(UK)” โดยวันที่ 29 มี.ค.62 นี้ จะเป็นวันครบกำ�หนดที่ UK จะต้องออก
จ�กก�รเป็นสม�ชิกของ EU อย่�งเป็นท�งก�ร (Brexit date) หลังจ�กที่ 
UK ออกเป็นกฎหม�ยเมื่อวันที่ 29 มี.ค.60 ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นที่จะต่อรอง
กับ EU ให้ได้ “ข้อตกลงก�รแยกตัว”
 สาเหตุของ “เบร็กซิต” คือ เกิดจ�กโครงสร้�งแม่แบบสหภ�พ
ยโุรปทีม่จีดุอ่อนของก�รบังคบัใช้นโยบ�ยท�งก�รเงนิ แต่ปล่อยให้ประเทศ
สม�ชกิดำ�เนนินโยบ�ยท�งก�รคลงัอย่�งอสิระ ซึง่ในท�งปฏบัิตกิ�รดำ�เนนิ

นโยบ�ยท่ีสอดคล้องและไปในท�งเดยีวกนัเป็นไปได้
ย�ก รวมถึงก�รปรับตัวต�มคว�มเปลี่ยนแปลง

ภูมิรัฐศ�สตร์โลก ท่ีทำ�ได้ไม่ดี ซึ่งทำ�ให้
สหภ�พยุโรปดำ�เนินนโยบ�ยออกห่�ง

จ�กเจตน�รมณ์เดิมจนควบคุมได้
ย�ก ผ่�นก�รเพ่ิมจำ�นวนประเทศ
สม�ชิกที่มีโครงสร้�งเศรษฐกิจ
และสังคม ที่แตกต่�งกันเกินไป
โดยจ�กเดมิทีม่ ี12 ประเทศทีใ่ช้
สกุลเงินเดียวกันในปี 2545 จน
ปัจจบุนัมสีม�ชกิถงึ 28 ประเทศ

 โดยเมือ่วันที ่23 ม.ิย.59 ประช�ชนช�ว UK ประม�ณ 15.6 ล้�นคน 
(จ�กผูม้�ลงคะแนนทัง้หมด 30 ล้�นคน) ลงมตใิห้ UK แยกตวัออกจ�ก EU 
แต่เป็นก�รชนะอย่�งฉิวเฉียดคิดเป็นร้อยละ 51.9 ต่อ 48.1 และเมื่อ
วิเคร�ะห์เป็นร�ยพื้นท่ีพบว่� เสียงส่วนใหญ่ท่ีลงคะแนนให้แยกตัวคือ 
อังกฤษและเวลส์ ขณะท่ีสกอตแลนด์และไอร์แลนด์เหนือต้องก�รให้ UK 
ยังคงอยู่ใน EU ทั้งนี้ ช�ว UK โดยเฉพ�ะคนรุ่นเก่� ไม่ต้องก�รเห็นก�ร
เคลื่อนย้�ยแรงง�นโดยเสรีและไม่เห็นด้วยกับนโยบ�ยก�รรับผู้อพยพของ 
EU เพร�ะทำ�ให้เกิดภ�ระต่อ UK จ�กช�วต่�งช�ติจำ�นวนม�กที่เข้�ม�อยู่
อ�ศัยและแย่งง�นช�ว UK รวมทั้งทำ�ให้อัตร�ก�รเกิดอ�ชญ�กรรมสูงขึ้น 
ขณะทีก่ลุม่คนทีอ่ย�กให้ UK ยงัเป็นสม�ชกิ EU โดยเฉพ�ะคนรุน่ใหม่ เหน็
ประโยชน์จ�กก�รไม่มีกำ�แพงภ�ษีก�รค้�ระหว่�งกันและก�รที่ UK เป็น
ศูนย์กล�งท�งก�รเงินของ EU
 นโยบ�ยที่ไม่สอดคล้องบนคว�มแตกต่�งของประเทศสม�ชิกนั้น 
ได้ทำ�ให้เกดิก�รเปรยีบเทยีบคณุภ�พชวีติระหว่�งประช�ชน กลุ่มประเทศ
พฒัน�แล้วและกำ�ลงัพฒัน� และเป็นต้นเหตขุองปัญห�ผูอ้พยพระลอกแรก
ที่เกิดขึ้นในสหภ�พยุโรป จ�กกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออกที่ย้�ยถิ่นฐ�น
ม�ยังตะวันตกจนเป็นชนวนก่อให้เกิดคว�มไม่พอใจของประช�ชนเดิมใน
ประเทศหลกัทีม่องว่�ถกูแย่งโอก�สท�งเศรษฐกจิและสงัคมจนปลกุกระแส
ช�ตินิยม (Nationalist) โดยสถ�นก�รณ์เลวร้�ยขึ้นเมื่อเกิดวิกฤติสงคร�ม
ในตะวันออกกล�งท่ีทำ�ให้มีผู้อพยพจ�กนอกยุโรปเข้�ม�เพิ่ม ล�มจนเกิด 
Brexit พร้อมก�รเข้�ม�ของฝ่�ยก�รเมอืงแนวคดิช�ตนิยิมในหล�ยประเทศ 
ณ ปัจจุบัน

23ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562)



 UK สามารถแยกตัวออกจาก EU ได้โดยมี 2 ทางเลือก ได้แก่  
1) แยกตวัแบบมข้ีอตกลง (ดลีเบรก็ซติ) หรือ 2) แยกตวัแบบไร้ข้อตกลง 
(โนดีลเบร็กซิต) โดยทั้ง 2 กรณีต่�งส่งผลกระทบท�งลบต่อเศรษฐกิจ UK 
โดยตรง เพร�ะจะเสียประโยชน์จ�กก�รเป็นสม�ชิก EU เดิม แต่สำ�หรับ
กรณีหลังจะส่งผลลบรุนแรงกว่� โดยธน�ค�รกล�งอังกฤษประเมินว่�จะ
ทำ�ให้เศรษฐกิจ UK หดตัวจ�กแนวโน้มเดิมก่อนก�รลงประช�มติปี 59 ถึง
ประม�ณร้อยละ 7 ถึง 10 เพร�ะ UK จะเสียข้อตกลงก�รค้�กับประเทศ
อื่น ๆ ที่เคยมีจ�กก�รเป็นสม�ชิก EU ทำ�ให้เกิดภ�ษีนำ�เข้� นำ�ม�สู่ภ�วะ
เงนิเฟ้อทีส่งูข้ึน ซึง่จะส่งผลกระทบท�งลบต่อเนือ่งถงึเศรษฐกจิ EU ในทีส่ดุ 
ดงันัน้ ทัง้ฝ่�ย UK และ EU ต่�งพย�ย�มหลีกเลีย่งไม่ให้เกิดกรณโีนดีลเบร็กซติ 
(ยกเว้น ส.ส. UK ส่วนน้อยที่เป็นหัวรุนแรงต้องก�รให้แยกตัวแบบไร้ 
ข้อตกลง)
 1. ทำาไมการเจรจา Brexit ถึงไม่เกิดผล : ปัญห�สำ�คัญคือ
ประช�ชนทีส่นบัสนนุ Brexit ข�ดคว�มเข้�ใจและมแีนวคดิทีแ่ตกต่�งจ�ก
รัฐบ�ลม�ก แต่น�งเมย์มีเวล�กว่� 2 ปี ในก�รทำ�ให้เกิดภ�พที่ชัดและห�
แนวร่วมก�รสนับสนุน Brexit ในรูปแบบที่พอจะเป็นไปได้ แต่กลับไม่ได้
ว�งแผนและนำ�เสนออย่�งเป็นระบบ จนทำ�ให้ภ�พออกม�ว่�สหร�ช
อ�ณ�จักรไม่รู้ว่�ตนต้องก�รอะไร ทำ�ให้สหภ�พยุโรปก็ไม่รู้ว่�ต้องเจรจ�
อย่�งไร ซึง่ประเด็นพ้ืนฐ�นทีย่งัไม่มใีครยอมรบัหรือไม่รู้ว่�จะแก้ไขอย่�งไร
คอืไม่มข้ีอตกลงใหม่ใดๆ ทีด่กีบัสหร�ชอ�ณ�จกัรและสหภ�พยโุรปไปกว่�
ก�รคงอยูใ่นสหภ�พยโุรป หรอื No Brexit ทัง้นี ้รูท้ั้งรูว่้�ก�รเกดิโนดลีเบรก็ซติ 
จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ UK อย่�งรุนแรง แต่ ส.ส. ทั้งพรรคฝ่�ยค้�น
และแม้แต่พรรครัฐบ�ลหล�ยคนยังคงไม่พอใจในร่�งข้อตกลงที่น�ยก
รัฐมนตรี UK น�งเทเรซ่� เมย์ ทำ�ก�รเจรจ�กับ EU ม�เป็นแรมปี ซึ่ง
ประกอบด้วย 
   1) ร่�งข้อตกลงก�รแยกตวั ซึง่กำ�หนดเงือ่นไขก�รออกจ�ก 
EU และมีผลบังคับท�งกฎหม�ย เช่น ก�รระบุค่�ใช้จ่�ยที่ UK ต้องเสียให้ 
EU ประม�ณ 39 พนัล้�นปอนด์ในก�รแยกตัว และม�ตรก�รเพือ่หลกีเลีย่ง
ก�รกั้นเขตแดนที่ชัดเจน (backstop) ระหว่�งไอร์แลนด์ (อยู่ใน EU) และ
ไอร์แลนด์เหนือ (อยู่ใน UK)
   2) ร ่ � งปฏิญญ�
คว�มสัมพันธ์ในอน�คตระหว่�ง 
UK และ EU ซึ่งเป็นกรอบสำ�หรับ
ก�รเจรจ�ระหว่�งสองฝ่�ยในช่วง
ก�รเปลี่ยนผ่�น (ระหว่�งวันที่ 30 
มี.ค. 62 – 31 ธ.ค.63) ทั้งด้�นก�ร
ค้�และคว�มมั่นคง 
  ร่�งข้อตกลงและปฏญิญ�
ดังกล่�วจำ�เป็นต้องผ่�นก�รลงมติ
จ�กรัฐสภ� UK โดยล่�สุดน�งเมย์
ประก�ศเลื่อนก�รลงมติจ�กวันท่ี 
13 ธ.ค. 61 ม�เป็นช่วงสัปด�ห์หน้� 
(วันที่ 15 ม.ค.62 นี้) เนื่องจ�ก  
ส.ส. UK ไม่เห็นด้วยกับประเด็น backstop ทำ�ให้น�งเมย์จำ�เป็นต้อง
แสวงห�คำ�ยนืยนัจ�ก EU ว่� backstop จะมรีะยะเวล�สิน้สดุ เพือ่พย�ย�ม
ให้ได้เสียงสนับสนุนม�กขึ้นและหวังว่�จะผ่�นก�รลงมติและนำ�ไปสู่ก�ร
แยกตัวออกจ�ก EU แบบมีข้อตกลงได้
 2. No Deal Brexit : สถ�นก�รณ์โดยรวมจะกลับไปเป็นเหมือน 
ช่วงปี 2523 โดยก�รค้�ระหว่�งสหร�ชอ�ณ�จักรและสหภ�พยุโรปจะลด

ลง ซึ่งทำ�ให้อัตร�ก�รเติบโตของเศรษฐกิจทั้ง 2 ฝั่งติดลบ และอ�จถึงขั้น
ทดถอย (Recession) บริษัทที่มีกิจก�รอยู่ทั้ง 2 ฝั่ง จำ�เป็นต้องมีแนวท�ง
ก�รบริห�รจัดก�รห่วงโซ่อุปท�น (Supply Chain) กันใหม่ ซึ่งทั้งหมดจะ
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิโลกอย่�งหลกีเลีย่งไม่ได้ เพร�ะเศรษฐกจิสหภ�พ
ยุโรปมีขน�ดเป็น 1 ใน 3 ของเศรษฐกิจโลกประกอบกับก�รเริ่มชะลอตัว
ของเศรษฐกิจจีนและสหรัฐฯ  Brexit จะทำ�ให้โอก�สก�รเกิดเศรษฐกิจ
ทดถอยของโลกเพิ่มขึ้น
  เสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภ� UK อ�จลงมติไม่เห็นชอบกับร่�งข้อ
ตกลงของน�งเมย์ และต้องกลับไปเจรจ�เพิ่มเติม แต่ EU ยืนกร�นว่�จะ
ไม่มีก�รเจรจ�ใด ๆ  อีก จึงมีคว�มเป็นไปได้สูงที่จะเกิดกรณีโนดีล เบร็กซิต 
อย่�งไรก็ดี เริ่มมี ส.ส. UK ม�กขึ้นที่เสนอให้มีก�รลงประช�มติอีกครั้งว่�
ยงัคงต้องก�รออกจ�ก EU อกีหรอืไม่ หลงัจ�กเริม่เข้�ใจถึงผลกระทบเบรก็
ซติม�กขึน้ และเพือ่ให้ผูท้ีไ่ม่ม�ลงคะแนนซึง่คดิเป็นร้อยละ 30 ของผู้มสิีทธิ
ลงประช�มติครั้งก่อน ได้มีโอก�สแสดงคว�มเห็น จึงเป็นไปได้เช่นกันว่�
อ�จเกิดกรณีก�รยกเลิกเบร็กซิต ห�กเสียงส่วนใหญ่ต้องก�รให้ยงัคงอยูใ่น 
EU ซึง่จะยบัยัง้ผลท�งลบต่อเศรษฐกจิ UK ได้ แต่กรณนีีจ้�เป็นต้องขย�ยเวล� 
Brexit date ออกไป โดยก�รขย�ยเวล�ต้องผ่�นคว�มเห็นชอบจ�ก EU 
ทั้ง 27 ประเทศ
 3. ความน่าจะเป็นของ Brexit ใน 3 แนวทางดังนี้
  1) รัฐบ�ลอังกฤษอ�จต่อรองเพิ่มเติมกับสหภ�พยุโรปแต่ 
ข้อเสนอไม่น่�จะแตกต่�งจ�กเดิมที่ถูกตีตกไปเมื่อ 16 มกร�คมที่ผ่�นม�
  2) อ�จมีก�รจัดทำ�ประช�มติ (Referendum) อีกครั้ง ซึ่งอ�จ
นำ�ไปสู่ก�รยอมรับจ�กรัฐสภ� โดยอ�จออกม�ในรูปของก�รยอมรับ 
ข้อเสนอเดิมของน�งเมย์ No Deal Brexit หรือแม้กระทั่ง No Brexit
  3) ก�รนิ่งเฉยไม่ทำ�อะไร ซึ่งจะเกิด No Deal Brexit ที่มีคว�ม
เสี่ยงต่อระบบ เศรษฐกิจสูงสุด แต่ไม่ว่�จะออกม�ในท�งไหน เส้นต�ย 
วันที่ 29 มีน�คมน่�จะถูกขยับไปอย่�งน้อย 2-3 เดือน
 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย มีจำ�กัดเนื่องจ�กสัดส่วนก�รส่งออก
นำ�เข้�ของไทยกับ UK มีน้อย (ร้อยละ 1.6 และ 1.2 ต�มลำ�ดับ) และ 

สัดส่วนนักท่องเที่ยวช�ว 
UK ที่เข้�ม�ในไทยมีไม่
ม�กนัก (ร้อยละ 2.5 ของ 
นักท ่องเที่ ยวทั้ งหมด) 
แม้ว่�เศรษฐกจิไทยอ�จได้
รับผลกระทบท�งอ ้อม 
จ�กเศรษฐกิจ EU ซ่ึงได้
รับผลกระทบจ�กก�รหด
ตัวของเศรษฐกิจ UK  
ด้วยบ้�ง อย่�งไรก็ต�ม 
ตล�ดก�รเงนิไทยน่�จะได้
รับผลกระทบต�มคว�ม
ผันผวนในตล�ดก�รเงิน
โลกที่สูงขึ้น

 ห�กสหภ�พยุโรปต้องก�รจะรักษ�กลุ่มเศรษฐกิจและก�รเมืองนี้
ต่อไปจะต้องกลบัม�ประเมินสถ�นก�รณ์ในภ�พรวมอย่�งจรงิจงัว่�นโยบ�ย 
ไหนปฏิบัติแล้วเกิดผลดี ส�ม�รถควบคุมได้และที่สำ�คัญส่งผลบวกด้�น
เศรษฐกิจและสังคม 
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



การสร้างกำาแพงกั้นพรมแดนสหรัฐฯ - เม็กซิโก 
เพื่อยุติวิกฤตด้านมนุษยธรรมและความมั่นคง
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย พ.ท.หญิง ปิยะนุช  ปี่บัว
 ประธ�น�ธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำ�
สหรฐัฯ ขอเสยีงสนับสนนุจ�กช�วอเมริกนั
ทัง้ประเทศ ต้องได้รบัอนมุตังิบประม�ณไป
สร้�งกำ�แพงเหล็กกั้นพรมแดนสหรัฐฯ - 
เม็กซโิก เพือ่ยติุวิกฤตด้�นมนษุยธรรมและ
คว�มมั่นคง ณ ห้องทำ�ง�นรูปไข่ ใน
ทำ�เนียบข�ว ซึ่งเป็นนโยบ�ยท่ีพย�ย�ม
ผลกัดันม�น�น โดยยำ�้ว่�สภ�คองเกรสจำ�เป็นต้องอนมุติังบประม�ณ 5,700 
ล้�นดอลล�ร์สหรัฐฯ หรือเกือบ 2 แสนล้�นบ�ท เพ่ือนำ�ม�ใช้เดินหน้�
โครงก�รสร้�งกำ�แพงดังกล่�ว เพื่อแก้ปัญห�ผู้อพยพลักลอบเข้�เมือง ก�ร
ค้�มนุษย์ และก�รค้�ย�เสพติด ซึ่งสถ�นก�รณ์ตลอดแนวพรมแดนขณะนี้ 
กล�ยเป็นวิกฤตด้�นมนุษยธรรมและคว�มมั่นคง ที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจ
และจิตวิญญ�ณของช�วอเมริกันทั้งประเทศ ขณะที่รัฐบ�ลสหรัฐฯ ยังคง
เผชิญกับภ�วะชัตด�วน์ ซึ่งทำ�ให้หน่วยง�นภ�ครัฐบ�งส่วนต้องปิดทำ�ก�ร
ม�น�นกว่� 18 วัน จนกล�ยเป็นภ�วะชัตด�วน์ที่ย�วน�นที่สุดเป็นอันดับ 
2 ในประวัติศ�สตร์ของสหรัฐฯ ซึ่งตัวก�รสำ�คัญของภ�วะชัตด�วน์ครั้งนี้ก็
คือ พรรคเดโมแครต ท่ีไม่ยอมอนุมัติเงินสร้�งกำ�แพง ต่อม�กระทรวง
กล�โหมสหรัฐที่กรุงวอชิงตันกล่�วว่� เพนต�กอนจะเสริมกำ�ลังทห�รอีก
ประม�ณ 3,750 น�ย เพื่อให้ก�รสนับสนุนเพิ่มเติมแก่สำ�นักง�นศุลก�กร
และป้องกันช�ยแดน (ซีบีพี) ที่ช�ยแดนตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐ ต�มที่
แพทรกิ ช�น�แฮน รกัษ�ก�รรฐัมนตรกีล�โหม อนมุตัเิม่ือวนัที ่11 มกร�คม 
กำ�ลังเสริมนี้จะปฏิบัติหน้�ที่น�น 3 เดือนจนถึงเดือนกันย�ยนปีนี้ และจะ
ทำ�ให้จำ�นวนทห�รที่ปฏิบัติหน้�ที่ช�ยแดนรวมเป็น 4,350 น�ย ร้ัวลวด
หน�มทีก่ัน้ช�ยแดนสหรัฐ - เมก็ซโิกบรเิวณเฟรนด์ชิพป�ร์ก ในมมุมองจ�ก
เมืองปล�ย�ส เด ติฮัวน� รัฐบ�ฮ�ก�ลิฟอร์เนียของเม็กซิโก ภ�รกิจของ
ทห�รคอืก�รช่วยเหลอืเจ้�หน้�ท่ีพลเรอืนหน่วยตระเวนช�ยแดน ด้วยก�ร
สนับสนุนด้�นกำ�ลังบำ�รุงและติดตั้งรั้วขดลวดหน�มระหว่�งจุดผ่�นแดน
เป็นระยะท�ง 150 ไมล์
 ประธ�น�ธิบดีสหรัฐฯ ประก�ศสถ�นก�รณ์ฉุกเฉิน เพื่อดึงงบ
ประม�ณสร้�งกำ�แพงกั้นสหรัฐฯ และเม็กซิโก อ้�งวิกฤตลักลอบเข้�เมือง 
อ�ชญ�กรรม และก�รค้�ย�เสพตดิ และยนืยนัลงน�มประก�ศสถ�นก�รณ์
ฉุกเฉิน โดยเป็นก�รข้�มอำ�น�จสภ�คองเกรส เพื่อนำ�งบประม�ณ 6,500 
ล้�นดอลล�ร์สหรัฐฯ ไปใช้สร้�งกำ�แพงกั้นสหรัฐฯ และเม็กซิโก ท่�มกล�ง
เสียงคัดค้�นอย่�งหนัก เนื่องจ�กจำ�เป็นต้องประก�ศสถ�นก�รณ์ฉุกเฉิน 
เพือ่หยดุยัง้ก�รลกัลอบเข้�เมอืงท่ีส่งผลให้เกดิปัญห�อ�ชญ�กรรมและก�ร
ค้�ย�เสพตดิ ก่อนหน้�นี ้ทรมัป์ไม่พอใจทีไ่ด้รบัก�รอนมุติังบประม�ณเพยีง 
1,300 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐฯ เพร�ะสม�ชิกสภ�คองเกรสหล�ยคนมองว่� 
ก�รสร้�งกำ�แพงไม่ใช่เร่ืองด่วน ไม่ใช่วิกฤตระดับช�ติที่จะประก�ศ
สถ�นก�รณ์ฉุกเฉิน เพือ่ดงึเงนิท่ีถกูกนัไว้ใช้ในย�มฉกุเฉนิเอ�ไปสร้�งกำ�แพง 
โดยอดีตประธ�น�ธิบดีหล�ยคนเคยประก�ศสถ�นก�รณ์ฉุกเฉินในเรื่องที่
เร่งด่วนกว่�นี ้เช่น ก�รป้องกนัภยัคกุค�มจ�กก�รก่อก�รร้�ย รบัมอืกบัภยั
พบิตัทิ�งธรรมช�ต ิแต่ทรัมป์จะใช้กลไกนีเ้พ่ือหลีกเล่ียงกระบวนก�รของบ
ประม�ณต�มขั้นตอนปกติ อ้�งว่�สถ�นก�รณ์ต�มแนวช�ยแดนด้�นที่ติด
กบัเมก็ซโิกอยูใ่นขัน้วกิฤต จงึจำ�เป็นต้องประก�ศภ�วะฉกุเฉนิแห่งช�ต ิเพือ่
ป้องกันผู้ก่อก�รร้�ยที่แฝงตัวเป็นผู้อพยพลักลอบเข้�ม�ในสหรัฐฯ แม้
ประธ�น�ธิบดีจะมีอำ�น�จประก�ศภ�วะฉุกเฉินแห่งช�ติ แต่กระบวนก�ร
ถ่วงดุลอำ�น�จของรัฐบ�ลสหรัฐฯ เปิดท�งให้ผู้ไม่เห็นด้วยส�ม�รถยับยั้ง
เรื่องนี้ได้ ซึ่งมีคว�มเป็นไปได้ว่�พรรคเดโมแครตอ�จนำ�เรื่องนี้เข้�สู ่
กระบวนก�รท�งศ�ล เพือ่ขดัขว�งก�รใช้อำ�น�จของผูน้ำ�สหรฐัฯ และล่�สดุ
มีก�รเปิดเผยเป็นครั้งแรกว่� เจ้�หน้�ที่ระดับสูงในกระทรวงยุติธรรมเคย
ห�รือถึงก�รยื่นถอดถอนทรัมป์ออกจ�กตำ�แหน่ง 

 ภ�ยใต้กฎหม�ยภ�วะฉุกเฉินแห่งช�ติ ประธ�น�ธิบดีส�ม�รถ
ประก�ศสถ�นก�รณ์ฉกุเฉนิแห่งช�ต ิแต่ต้องให้เหตผุลอย่�งเฉพ�ะเจ�ะจง 
ทั้งนี้ ก�รประก�ศภ�วะฉุกเฉินแห่งช�ติจะมีขึ้นขณะประเทศช�ติเผชิญ
วิกฤติร้�ยแรง เพ่ือให้ประธ�น�ธิบดสี�ม�รถเข้�ถึง “อำ�น�จพเิศษ” ทีบ่รรจุ
อยู่ในกฎหม�ยอื่นๆกว่� 100 ฉบับ เพื่อ ให้มีคว�มยืดหยุ่นในก�รตัดสินใจ
ในเรื่องสำ�คัญได้ทันท่วงที โดยไม่ต้องรออนุมัติจ�กสภ�คองเกรสซึ่งไม่มี
เวล�พิจ�รณ�เพียงพอ ในนั้นรวมถึงประก�ศกฎอัยก�รศึก, ระงับเสรีภ�พ
ของพลเมือง, ขย�ยกองทัพ, ยึดทรัพย์สิน, จำ�กัดก�รค้� คมน�คมและก�ร
ทำ�ธุรกรรมท�งก�รเงิน ก่อนหน้�นี้หล�ยฝ่�ยช้ีว่�ก�รสร้�งกำ�แพงยังไม่
จำ�เป็นเร่งด่วนถงึขัน้ต้องใช้ภ�วะฉกุเฉนิ แต่ถ้�ทรมัป์ทำ�จรงิ มคีว�มเป็นไป
ได้ว่�เข�อ�จใช้กฎหม�ยบ�งม�ตร�ที่เปิดช่องไว้ รวมทั้ง “โยก” งบ
ประม�ณจ�กโครงก�รของ “กองทัพ” ท่ีได้รบัอนมุตัจิ�กสภ�คองเกรสแล้ว
ม�เป็นงบสร้�งกำ�แพงแทน เช่นงบของ “หน่วยวิศวกรกองทัพ” ซึ่งถูกตั้ง
ไว้เพื่อป้องกันและบรรเท�ภัยพิบัติ แต่ทรัมป์ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่�ก�รสร้�ง
กำ�แพงคือโครงก�รก่อสร้�งด้�นก�รทห�ร
 สภ�คองเกรสสหรัฐฯ บรรลุข้อตกลงชั่วคร�วเรื่องงบประม�ณก�ร
สร้�งกำ�แพงช�ยแดนสหรัฐฯ-เม็กซิโก โดยเห็นชอบให้สร้�งกำ�แพง
คว�มย�ว 55 ไมล์ มูลค่� 1.375 พันล้�นดอลล�ร์ ในบริเวณ Rio Grande 
Valley ของรัฐ Texas โดยประธ�น�ธิบดี Trump กล่�วว่� ตนยังไม่พอใจ
กับข้อตกลงดังกล่�วเนื่องจ�กงบประม�ณที่ได้ยังห่�งจ�กที่ตนเสนอไป
มูลค่� 5.7 พันล้�นดอลล�ร์ อยู่ม�ก นอกจ�กนี้ ประธ�น�ธิบดี Trump ยัง
ได้ระบุว่� ตนไม่คิดว่�จะเกิด government shutdown อีกรอบ แต่ห�ก
เกิดขึ้นอีกครั้งต้องโทษเป็นคว�มผิดของสม�ชิกพรรค Democrats ทั้งน้ี 
ข้อตกลงช่ัวคร�วยงัต้องถูกร่�งเป็นกฎหม�ยและผ่�นคว�มเหน็ชอบจ�กทัง้
สองสภ� รวมถึงได้รับก�รอนุมัติจ�กประธ�น�ธิบดี Trump ก่อนคืนวัน
ศุกร์นี้ เพื่อหลีกเลี่ยงก�รเกิด government shutdown อีกรอบ ผู้นำ�
สหรัฐฯ ขู่ปิดพรมแดนกับประเทศเม็กซิโก ซึ่งอ�จรวมถึงปิดก�รค้�ด้วย 
ห�กเม็กซิโกไม่ช่วยหยุดค�ร�ว�นผู้อพยพที่กำ�ลังมุ่งหน้�ม�สหรัฐฯ โดย
ระบวุ่�ตอนนีก้ำ�ลงัมขีบวนผูอ้พยพขน�ดใหญ่ม�จ�กกวัเตม�ล� และกำ�ลงั
เดินท�งข้�มประเทศเม็กซิโก เพื่อมุ่งหน้�ม�ยังสหรัฐฯ ดังนั้นถ้�เม็กซิโก
เข้มแข็ง ก็จะส�ม�รถหยุดค�ร�ว�นนี้ได้ ก�รปิดช�ยแดนจะส่งผลกระทบ
ต่อชมุชนต�มแนวช�ยแดนในเมอืงซ�นดเิอโกและรฐัเทก็ซสัท�งตอนใต้ของ
สหรฐัฯ และจะกระทบตล�ดร้�นค้�ต่�งๆทีข่�ยผลผลติท�งก�รเกษตรจ�ก
เม็กซิโก โรงง�นที่พึ่งพ�ก�รนำ�เข้�ชิ้นส่วนจ�กเม็กซิโก และแม้กระทั่ง
กิจก�รอีกหล�ยประเภททั่วสหรัฐฯ มูลค่�ก�รค้�ระหว่�งสหรัฐฯและ
เม็กซิโกอยู่ท่ี 1,700 ล้�นเหรียญสหรัฐต่อวัน ก�รปิดช�ยแดนจะส่งผล
โดยตรงต่อเศรษฐกิจ และกระทบกับง�นในสหรัฐฯด้วย
 กระทรวงกล�โหมของสหรัฐฯ อนุมัติงบประม�ณ 1,000 ล้�น
เหรยีญสหรฐัฯ สำ�หรบัก�รสร้�งกำ�แพงกัน้ช�ยแดนเม็กซิโก ระยะท�งย�ว 
92 กโิลเมตร น�ยแพทริก ช�น�ฮ�น รกัษ�ก�รรฐัมนตรีกระทรวงกล�โหม
ของสหรฐัฯ เปิดเผยว่� เข�ได้อนมุติังบประม�ณ 1,000 ล้�นเหรยีญสหรฐัฯ 
หรอืร�ว 31,625 ล้�นบ�ท ให้กบักองทพัน้อยทห�รช่�งสหรฐัฯ (US Army 
Corps of Engineers) เพื่อสร้�งกำ�แพงกั้นช�ยแดนระหว่�งสหรัฐฯ และ
เม็กซิโก บ�งส่วน โดยเป็นกำ�แพงคว�มสูง 5.5 เมตร ระยะท�งย�ว 92 
กิโลเมตร รวมทั้งก�รตัดและปรับปรุงถนน ติดตั้งแสงสว่�ง เพื่อสนับสนุน
ก�รทำ�ง�นของกระทรวงคว�มม่ันคงแห่งม�ตุภูมิ และสำ�นักง�นศุลก�กร
และล�ดตระเวนพรมแดน ในก�รป้องกันก�รลักลอบขนย�เสพติด ก่อน
หน้�นี้ ประธ�น�ธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ประก�ศภ�วะฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 15 
กมุภ�พนัธ์ ปีนี ้เพือ่ใช้งบประม�ณจ�กส่วนอืน่ๆ และงบของกองทพั จำ�นวน
กว่� 8,000 ล้�นเหรียญสหรัฐฯ ในก�รสร้�งกำ�แพงต�มคำ�มั่นที่ให้ไว้ตอน
ห�เสียงเลือกตั้งงบงบประม�ณส่วนนี้เป็นไปต�มคำ�ร้องขอของกระทรวง
คว�มมั่นคงแห่งม�ตุภูมิ ท่ีต้องก�รให้กระทรวงกล�โหมก่อสร้�งรั้วหรือ
กำ�แพงสูง 5.5 เมตรเป็นระยะท�ง 92 กิโลเมตร, ก่อสร้�งและบูรณะถนน 
และติดต้ังไฟส่องสว่�งบริเวนช�ยแดนสหรัฐ-เม็กซิโก ต�มคำ�ประก�ศ
ภ�วะฉุกเฉินของประธ�น�ธิบดีทรัมป์

25ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562)



การประชุมผู้นำาสหรัฐฯ – เกาหลีเหนือ ครั้งที่ 2
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย นางสาวธาราทิพย์ กัลยาณมิตร
 เมื่อ 27 - 28 ก.พ.62 ได้มีก�รประชุมสุดยอดผู้นำ�สหรัฐฯ - 
เก�หลเีหนอืครัง้ที ่๒ ทีก่รงุฮ�นอย ประเทศเวยีดน�ม โดยประธ�น�ธบิดี
โดนลัด์ ทรมัป์ของสหรฐัฯ และน�ยคมิ จ็อง-อึน ผู้นำ�สูงสุดของเก�หลีเหนือ 
ได้รับประท�นอ�ห�รคำ่�ร่วมกันที่โรงแรม Hanoi Metropole ก่อนก�ร
ประชุมอย่�งเป็นท�งก�รในวันที่ 28 ก.พ.62 ผู้นำ�ทั้งสองประเทศได้จับมือ
และแสดงคว�มยินดีต่อกันที่พบปะกันอีกครั้ง ทั้งยังแสดงคว�มเชื่อมั่นว่� 
คว�มคืบหน้�ในก�รประชุมสุดยอดสหรัฐฯ - เก�หลีเหนือ ครั้งนี้จะนำ�ไป
สูค่ว�มสำ�เรจ็ โดยประธ�น�ธบิดีทรมัป์ค�ดหวงัว่�ก�รประชมุครัง้นีจ้ะดยีิง่
กว่�ครั้งแรก ขณะที่น�ยคิม 
จ็อง-อึน กล่�วว่� สหรัฐฯ 
และเก�หลีเหนือส�ม�รถ
เอ�ชนะอุปสรรคทั้งหมดนับ
ตั้งแต่พบกันครั้งแรก และ
หวังว่�ก�รประชุมคร้ังนี้จะ
ประสบคว�มสำ�เร็จ ปัจจัยที่
ส่งเสริมให้เวียดน�มได้รับเลือกเป็นเจ้�ภ�พจัดประชุม ได้แก่ เวียดน�มมี
ระบบก�รปกครองแบบที่มีคว�มผูกพันทั้งกับประเทศที่มีระบอบ
ประช�ธิปไตยเสรีและระบอบคอมมิวนิสต์ มีเมืองสำ�คัญ เช่น กรุงฮ�นอย
เมอืงหลวงของประเทศ นครด�นงัทีเ่คยจดัก�รประชมุเอเปคปี 2560 และ
นครโฮจิมินห์ซิตี้เป็นศูนย์กล�งก�รค้�ของประเทศและเคยเป็นเมืองหลวง
ของเวียดน�มที่ได้รับก�รสนับสนุนจ�กสหรัฐฯ ในช่วงสงคร�มเวียดน�ม 
นอกจ�กนั้น ยังมีเกณฑ์ตอบสนองสำ�คัญหล�ยประก�ร เช่น มีที่ตั้งใกล้กับ
เก�หลีเหนือ ส�ม�รถเดินท�งด้วยเครื่องบินส่วนตัว และมีจุดยืนที่เป็นก
ล�งต่อโครงก�รนิวเคลียร์ของเก�หลีเหนือ และก�รเลือกเวียดน�มเป็น
สถ�นที่จัดก�รประชุมสุดยอดค�ดว่�จะเป็นที่ยอมรับของจีน ญ่ีปุ่น และ
เก�หลีใต้ซึ่งมีบทบ�ทสำ�คัญต่อสถ�นก�รณ์ในค�บสมุทรเก�หลี 
 ผลก�รประชุมสุดยอดผู ้นำ�สหรัฐฯ กับเก�หลีเหนือข้�งต้น  
ไม่ส�ม�รถบรรลุข ้อตกลงก�รปลดอ�วุธนิวเคลียร ์ร ่วมกันได้ โดย
ประธ�น�ธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เปิดแถลงข่�วที่โรงแรม JW Marriot ในกรุง
ฮ�นอย ภ�ยหลงัก�รประชุม โดยระบวุ่�ยงัไม่ใช่เวล�ท่ีเหม�ะสมจะลงน�ม
ข้อตกลงกับเก�หลีเหนือในขณะนี้ แต่ยืนยันว่� คว�มสัมพันธ์กับน�ยคิม  
จ็อง-อึน ยังคงเป็นไปด้วยดี เพียงแต่ทั้งสองฝ่�ยยังมีคว�มคิดเห็น  
ไม่สอดคล้องกันเก่ียวกับก�รยกเลิกม�ตรก�รควำ่�บ�ตร โดยสหรัฐฯ 
ต้องก�รยกเลิกม�ตรก�รควำ่�บ�ตรหลังจ�กเก�หลีเหนือมีศักยภ�พท�ง
เศรษฐกิจและยกเลิกโครงก�รพัฒน�อ�วุธนิวเคลียร์แล้ว ขณะที่ผู ้นำ�
เก�หลีเหนือต้องก�รให้ม�ตรก�รควำ่�บ�ตรถูกยกเลิกทั้งหมด ในส่วนของ
รัฐบ�ลเก�หลีเหนือก็ได้ยอมรับถึงคว�มล้มเหลวต่อก�รประชุมดังกล่�ว 
พร้อมทั้งแสดงคว�มผิดหวังและตำ�หนิรัฐบ�ลสหรัฐฯ ที่เป็นฝ่�ยทำ�ให้ก�ร
เจรจ�ต้องสิ้นสุดก่อนกำ�หนด นอกจ�กนี้ ยังพ�ดพิงถึงญี่ปุ่นว่�พย�ย�ม
รบกวนคว�มสัมพันธ์ระหว่�งรัฐบ�ลเก�หลีเหนือกับรัฐบ�ลสหรัฐฯ และ
เป็นประเทศที่มีท่�ทียินดีอย่�งเปิดเผยต่อคว�มล้มเหลวของก�รประชุม
ครั้งนี้ โดยภ�ยหลังจ�กก�รประชุมเสร็จสิ้น โฆษกทำ�เนียบประธ�น�ธิบดี
เก�หลีใต้ได้แถลงแสดงคว�มผิดหวังต่อผลก�รประชุมผู ้นำ�สหรัฐฯ-
เก�หลีเหนือครั้งที่ 2 โดยระบุว่� รู้สึกเสียใจที่ประธ�น�ธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
ของสหรัฐฯ และน�ยคิม จ็อง-อึน ผู้นำ�สูงสุดของเก�หลีเหนือไม่ส�ม�รถ

บรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ แต่
ก�รประชุมแสดงให้เห็นถึง
คว�มก้�วหน้�ทีม่คีว�มหม�ย
ม�กท่ีสุด ก�รประชุมครั้งนี้
ทำ�ให้ผู้นำ�ท้ังสองฝ่�ยเข้�ใจ
กันม�กขึ้น มีคว�มเป็นไปได้

ม�กข้ึนที่ทั้งสองฝ่�ยจะร่วมกันแก้ไขปัญห�ได้สำ�เร็จ นอกจ�กนี้ ก�รที่
ประธ�น�ธิบดีทรัมป์แสดงคว�มค�ดหวังที่จะมีก�รเจรจ�กันต่อไปและ 
มีทัศนคติเชิงบวก แสดงให้เห็นถึงโอก�สท่ีดีสำ�หรับก�รประชุมครั้งต่อไป 
ทั้งยังระบุถึงคว�มเป็นไปได้ที่จะถอนหรือผ่อนปรนม�ตรก�รควำ่�บ�ตร  
ที่เชื่อมโยงกับก�รปลดอ�วุธนิวเคลียร์ของเก�หลีเหนือ ทั้งน้ี รัฐบ�ล
เก�หลีใต้พร้อมจะสนับสนุนให้สหรัฐฯ และเก�หลีเหนือรักษ�บรรย�ก�ศ
ของก�รเจรจ�และคว�มร่วมมือกันอย่�งต่อเนื่อง 
 จ�กนั้นไม่น�นเจ้�หน้�ที่ระดับสูงของ กต.สหรัฐฯ ได้แถลงต่อผู้สื่อ
ข่�วเกี่ยวกับคว�มคืบหน้�ก�รพูดคุยระหว่�งสหรัฐฯกับเก�หลีเหนือ เมื่อ 
7 ม.ีค.62 โดยประเมนิว่�เก�หลเีหนอือ�จปลดอ�วธุนิวเคลียร์โดยสมบรูณ์

ได้ในปี 2564 ซึ่งเป็นปีสุดท้�ยของ
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งประธ�น�ธิบดี
สหรัฐฯ สมัยแรกของประธ�น�ธิบดี
โดนลัด์ ทรมัป์ ตลอดจนระบุว่�สหรฐัฯ
พร้อมจะจัดก�รประชุมสุดยอดกับ
ผู้นำ�สูงสุดของเก�หลีเหนืออีกครั้ง 
แม้ก�รประชุมสุดยอดคร้ังล่�สุดที่

เวียดน�มจะไม่ประสบคว�มสำ�เร็จ อย่�งไรก็ดี สหรัฐฯ จะไม่เร่งให้เกิดข้อ
ตกลงระหว่�งทั้งสองฝ่�ย ในขณะที่ น�ง Choe Son Hui รมช.กต.
เก�หลีเหนือได้แถลงเมื่อ 25 มี.ค.62 ว่�เก�หลีเหนือกำ�ลังพิจ�รณ�ระงับ
ก�รเจรจ�กับสหรัฐฯ ชั่วคร�ว และอ�จทบทวนเรื่องก�รห้�มก�รทดสอบ
ขปีน�วุธและนวิเคลยีร์ พร้อมกล่�วถึงก�รประชุมสดุยอดผูน้ำ�สหรฐัฯ และ
เก�เหลีเหนือที่ฮ�นอย เวียดน�ม เมื่อปล�ย ก.พ.62 ว่�เก�หลีเหนือไม่ได้
ตัง้ใจทีจ่ะยอมทำ�ต�มข้อเรยีกร้องของสหรฐัฯ หรอืมส่ีวนร่วมในก�รเจรจ�
ต่อรองครัง้นี ้และผูน้ำ�สงูสดุเก�หลเีหนอือ�จไม่ยอมทำ�ข้อตกลงกบัสหรฐัฯ 
หลังจ�กถูกปฏิเสธคำ�ขอให้ยกเลิกม�ตรก�รควำ่�บ�ตรเพื่อแลกกับก�ร
ทำ�ล�ยอ�วุธนิวเคลียร์ อย่�งไรก็ดี คว�มสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่�งผู้นำ�
ประเทศท้ังสองยงัคงดอียู ่จนในวันที ่22 ม.ีค.62 ฝ่�ยบรหิ�รประธ�น�ธบิดี
โดนลัด์ ทรมัป์ ของสหรฐัฯ ดำ�เนนิม�ตรก�รควำ�่บ�ตรเก�หลเีหนอืรอบใหม่ 
ซึ่งเป็นครั้งแรกหลังก�รประชุมผู้นำ�สหรัฐฯ-เก�หลีเหนือ คร้ังท่ี 2 เมื่อ  
ก.พ.62 จ�กกรณีตรวจพบบริษัทเดินเรือจีน 2 บริษัทให้ก�รช่วยเหลือ
เก�หลีเหนือ และฝ่�ฝืนข้อมติคณะมนตรีคว�มมั่นคงแห่งสหประช�ช�ติ 
โดยก�รดำ�เนินม�ตรก�รครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของก�รผลักดันอย�่งต่อเนื่อง
ของสหรัฐฯ ที่จะให้เก�หลีเหนือยุติโครงก�รนิวเคลียร์ ทั้งนี้ สหรัฐฯเชื่อว่�
ม�ตรก�รควำ่�บ�ตรเก�หลีเหนือจะมีประสิทธิภ�พม�กขึ้นห�กได้รับคว�ม
ร่วมมือจ�กจีน เนื่องจ�กจีนเป็นประเทศคู่ค้�สำ�คัญของเก�หลีเหนือ โดย
ก�รค้�ต่�งประเทศของเก�หลีเหนือกว่�ร้อยละ 90 ทำ�กับจีน
 ก�รประชมุผูน้ำ�สหรฐัฯ – เก�หลเีหนอื ครัง้ที ่2 นับเป็นก�รประชมุ
ที่ประช�คมโลกจับต�อย่�งใกล้ชิดและค�ดหวังถึงคว�มสำ�เร็จในก�ร
ปลดอ�วุธนิวเคลียร์ แต่ผลก�รประชุมกลับไม่เป็นไปต�มที่น�น�ประเทศ
ค�ดหวังไว้ โดยกระบวนก�รเจรจ�ระหว่�งสองประเทศไม่ได้ล้มเลิกและ
จะเกิดขึ้นอีกในอน�คต แต่อ�จจะเป็นก�รเจรจ�ระดับเจ้�หน้�ที่ ซ่ึงต้อง
ใช้เวล�อีกระยะหน่ึง อ�จกล่�วได้ว่�ก�รประชุมท่ีล้มเหลวครั้งนี้ไม่ได้
หม�ยคว�มว่�กระบวนก�รเจรจ�จะล้มเหลวไปด้วย แต่เป็นก�รที่ทั้งสอง
ประเทศถอยหลังไปตั้งหลักก่อนที่จะกลับม�เจรจ�กันใหม่ ในบริบทของ
เก�หลีเหนือได้ตั้งเง่ือนไขก�รปลดอ�วุธนิวเคลียร์ก็ต่อเมื่อสหรัฐดำ�เนิน
ม�ตรก�รต่�งๆ ที่สอดคล้องควบคู่กันไป และห�กสหรัฐยังเดินหน้�กดดัน
เก�หลีเหนือต่อไป นโยบ�ยปลดนิวเคลียร์ของเก�หลีเหนือก็ย�กที่จะเกิด
ขึ้นอย่�งแน่นอน นอกจ�กประเด็นก�รพัฒน�อ�วุธนิวเคลียร์แล้วปัจจุบัน
ยังมีอีกประเด็นที่เก�หลีเหนือพย�ย�มมุ่งเน้นคือก�รพัฒน�เศรษฐกิจ จน
อ�จกล่�วได้ว่�เก�หลีเหนือมุ่งมั่นในก�รพัฒน�อ�วุธนิวเคลียร์ไปพร้อมๆ 
กับก�รพัฒน�เศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงเก�หลีเหนือพย�ย�มเปิดให้นัก
ลงทุนต่�งช�ติเข้�ไปลงทุนและค้�ข�ยม�กข้ึน โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง คว�ม
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



ต้องก�รก�รช่วยเหลือจ�กเก�หลีใต้ (ปฏิญญ�ปันมุนจอมได้ระบุถึงคว�ม
พย�ย�มของเก�หลีใต้ที่จะช่วยเก�หลีเหนือด้�นเศรษฐกิจ รวมถึงก�ร
ปรับปรุงและเชื่อมต่อรถไฟระหว่�งเก�หลีเหนือกับเก�หลีใต้ และก�ร
สนบัสนนุให้มกี�รเปิดเขตอตุส�หกรรมในเก�หลเีหนอืขึน้อกีครัง้) แต่คว�ม
พย�ย�มในก�รช่วยเหลอืดงักล่�ว ไม่อ�จจะเดนิหน้�ต่อไปได้ม�กเนือ่งจ�ก

ม�ตรก�รควำ่�บ�ตรต่อเก�หลีเหนือของสหรัฐอเมริก�ที่ยังมีอยู่ ดังน้ัน  
ก�รเจรจ�ก�รปลดอ�วุธนวิเคลยีร์ระหว่�งสหรฐัฯ และเก�หลเีหนอื จงึนบั
ว่�เป็นเรื่องที่มีปัจจัยอ่ืนๆ ประกอบด้วย ไม่ว่�จะเป็นจุดยืนของสหรัฐฯ 
จุดยืนของเก�หลีเหนือ และประเทศผู้สนับสนุนที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์ด้านไซเบอร์
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย จ.อ.หญิง สุวิมล สารโกศล พรนวม
   ทั่วโลกกำ�ลังประสบปัญห�เรื่องก�รเผยแพร่
ข้อมูลท�งไซเบอร์ เพื่อก�รโจมตี หรือก�รส่งต่อ
ขอ้มูลทีเ่ปน็เทจ็ผ�่นสือ่โซเชยีลมเีดยี โดยมกี�รหวงั
ผลในก�รหลอกลวง สร้�งคว�มวุ่นว�ยให้เกิดก�ร
แตกแยกเกลียดชังภ�ยในสังคมและส่งผลกระทบ 
ต่อสังคม ประเทศช�ติ และคว�มมั่นคง หล�ย
ประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้มีคว�มพย�ย�มห�
แนวท�งในก�รรับมือกับสถ�นก�รณ์เกี่ยวกับ
ไซเบอร์ผ่�นก�รบังคับใช้กฎหม�ย ดังนี้
 เวียดนาม  ได้ประก�ศใช้กฎหม�ยคว�มมั่นคงท�งไซเบอร์ตั้งแต่  
1 ม.ค.62 โดยกำ�หนดให้บริษัทผู้ให้บริก�รอินเทอร์เน็ตในเวียดน�มลบ
เนื้อห�ท่ีรัฐบ�ลเวียดน�มพิจ�รณ�แล้วว่�เป็นภัยต่อคว�มม่ันคงของ
ประเทศ ทั้งยังกำ�หนดให้ผู้ให้บริก�รร�ยใหญ่ อ�ทิ เฟซบุ๊ก และกูเกิล ต้อง
ส่งข้อมูลผู้ใช้ง�นให้แก่รัฐบ�ลเวียดน�มห�กได้รับก�รร้องขอ รวมท้ังเปิด
สำ�นักง�นตัวแทนในเวียดน�มด้วย ทั้งนี้ กระทรวงคว�มมั่นคงส�ธ�รณะ
เวยีดน�มเผยแพรร่�่งกฎหม�ยดงักล�่วตัง้แต ่พ.ย.61 และระบวุ่� กฎหม�ย
มวีตัถปุระสงค์เพือ่ปอ้งกันก�รโจมตที�งไซเบอร์ และปร�บปร�มกลุม่ท่ีเป็น
ปฏิปักษ์กับรัฐบ�ลด้วยก�รใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสร้�งคว�มรุนแรงและ 
ก่อคว�มวุ่นว�ย ด้�นเฟซบุ๊กออกแถลงก�รณ์ยืนยันก�รปกป้องสิทธิ 
คว�มเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ง�น รวมถึงเสรีภ�พในก�รแสดงคว�มคิดเห็น  
โดยจะลบเน้ือห�ที่เฟซบุ๊กพิจ�รณ�แล้วว่�ละเมิดหลักเกณฑ์ของบริษัท 
และว�่เฟซบุ๊กมแีนวปฏบิตัทิีชั่ดเจนในก�รปฏบิติัตอ่ คำ�รอ้งขอของรฐับ�ล
จ�กทั่วโลก ส่วนกูเกิลเตรียมเปิดสำ�นักง�นในเวียดน�ม แต่ยังปฏิเสธก�ร
ให้คว�มเห็นต่อกฎหม�ยฉบับดังกล่�ว ขณะที่สหรัฐฯ สหภ�พยุโรป และ
องคก์รด�้นสทิธมินษุยชนวจิ�รณว์�่ เวยีดน�มกำ�ลงัดำ�เนนิรอยต�มจีน และ
ทำ�ให้พรรคคอมมิวนิสต์เวียดน�มผูกข�ดอำ�น�จม�กขึ้น
 กัมพูชา น�ยกรัฐมนตรี ฮุนเซน สั่งก�รทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมกันพิจ�รณ�เรื่องก�รออกกฎหม�ยต่อต้�นข่�วเท็จและเร่งรัดก�รร่�ง
กฎหม�ยตอ่ต�้นอ�ชญ�กรรมท�งไซเบอร ์เพือ่ควบคมุผูใ้ชอ้นิเตอรเ์นต็ภ�ย
หลังจ�กเกิดเหตุก�รณ์บัญชีผู้ใช้ง�นโปรแกรมออนไลน์ Facebook ของ 
นรม.ฮนุเซน ถกูเจ�ะเข�้ระบบเมือ่เดอืน ก.พ.62 ทีผ่�่นม� โดยร�่งกฎหม�ย
ดังกล่�วยังไม่มีกำ�หนดเวล�แล้วเสร็จ
 รัสเซีย สภ�ผู้แทนร�ษฎรของรัสเซียเห็นชอบผ่�นร่�งกฎหม�ย 
ว่�ด้วยก�รห้�มและก�รลงโทษกรณีเผยแพร่ข่�วเท็จ ข่�วลวง จำ�นวน  
2 ฉบับ โดยกฎหม�ยฉบับแรกว่�ด้วยก�รห้�มเผยแพร่ข้อมูลท่ีถูก 
ปลอมแปลงให้น่�เชื่อถือซึ่งส่งผลให้เป็นภัยคุกค�มต่อสุขภ�พหรือชีวิต 
คว�มสงบเรียบร้อยของสังคม หรือก�รดำ�เนินกิจก�รส�ธ�รณะ กฎหม�ย
ฉบบัทีส่อง ว�่ดว้ยก�รเผยแพรข่อ้มลูทีขั่ดตอ่เกยีรติของมนุษยแ์ละศลีธรรม
อันดีของสังคม ก�รแสดงออกที่ไม่เค�รพต่อสังคมรัฐ สัญลักษณ์ของรัฐ 
รัฐธรรมนูญของประเทศ และหน่วยง�นที่ใช้อำ�น�จรัฐ โดยกฎหม�ยทั้ง 2 
ฉบบันีจ้ะมผีลบงัคบัใช้เมือ่ได้
รับก�รรับรองจ�กสภ�สหพันธ์ 
จ�กน้ันประธ�น�ธิบดีวล�ดิมีร์ 
ปูติน จะลงน�มและประก�ศ
ให้ส�ธ�รณชนทร�บอย่�ง
เป็นท�งก�ร ถึงแม้ว่�ร่�ง

กฎหม�ยฉบับน้ียังไม่มีผลบังคับใช้ แต่มีท้ังผู้ท่ีเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย 
ในร่�งกฎหม�ยดังกล่�ว อ�ทิ ผู้สื่อข่�ว นักสิทธิมนุษยชน หรือรัฐมนตรี 

ฝ่�ยรัฐบ�ลบ�งคน ใหค้ว�มคดิว่�ร�่งกฎหม�ยดงักล่�ว
เป็นก�รควบคุมก�รใช้ง�นสื่ออินเทอร์เน็ตและ 
เฝ�้จบัต�ก�รแสดงคว�มเหน็ของกลุม่ตอ่ต�้นรฐับ�ล 
ส่วนผู้ที่เห็นด้วยให้เหตุผลว่� ร่�งกฎหม�ยฉบับนี้จะ
สร้�งคว�มเช่ือมั่นในก�รป้องกันก�รก่อก�รร้�ยบน
เว็บไซต์ สร้�งคว�มตระหนักรู้ให้พลเมืองมีระเบียบ 
วินัยและมีคว�มรับผิดชอบในก�รใช้ง�นอินเตอร์เน็ต 
ม�กข้ึน ในเวล�ตอ่ม�รสัเซยีไดว้�งแผนให้ผูใ้ห้บรกิ�ร
อินเตอร์เน็ต (Internet Service Provider: ISP) 

ทดสอบปดิก�รเชือ่มตอ่เครอืข�่ยอนิเตอรเ์นต็ระหว�่งประเทศภ�ยในวนัที ่
1 เม.ย.62 ภ�ยใต้โครงก�ร Russian Internet หรือ RuNet ที่มีลักษณะ
คล้�ยคลึงกับนโยบ�ย Great Firewall ของประเทศจีน เพื่อให้มั่นใจว่�
ห�กเกิดเหตุก�รณ์ที่ต้องตัดก�รเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตสู่ภ�ยนอกแล้วจะไม่
กระทบกับก�รใช้ง�นอินเตอร์เน็ตภ�ยในประเทศ ซึ่งเป็นก�รเตรียมคว�ม
พร้อมในก�รรับมือกับเหตุก�รณ์ในอน�คต ถึงแม้ว่�ยังไม่มีก�รกำ�หนดวัน
ทดสอบท่ีชัดเจน ในม�ตรก�รดังกล่�วผู้ให้บริก�รอินเตอร์เน็ตได้มีก�ร
วิเคร�ะห์ถึงก�รทดสอบคร้ังน้ีอ�จมีผลกระทบตอ่ภ�คธุรกจิภ�ยในรสัเซยี และ
จะกระทบกับระบบอินเตอร์เน็ตของประเทศอ่ืนๆ ด้วยเช่นกัน จ�กกรณี 
ที่รัฐบ�ลเตรียมทดสอบก�รป้องกันก�รโจมตีท�งไซเบอร์ ทำ�ให้ประช�ชน
ช�วรัสเซียกว่� 15,000 คน ออกม�ร่วมชุมนุมประท้วงเพื่อคัดค�น  
ในกรุงมอสโกและอีก 2 เมืองใหญ่
 สิงคโปร์ เตรียมเสนอร่�งกฎหม�ยต่อรัฐสภ�กำ�หนดให้สื่อสังคม
ออนไลน ์ ต้องลงขอ้คว�มแจ้งเตอืนหรอืข�่วส�รขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง เมือ่พบว�่
มีก�รเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือข่�วปลอม (Fake News) รวมทั้งลบข่�วส�ร
ข้อมูลที่อ�จส่งผลกระทบต่อสังคม
 ประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 ก.พ.62 สภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติได้มีมติ
เหน็ชอบร�่งพระร�ชบัญญัติว่�ดว้ยก�รรกัษ�คว�มมัน่คงปลอดภยัไซเบอร ์
ท่ีรัฐบ�ลไทยมีคว�มพย�ย�มผลักดันตั้งแต่ปี 2558 แต่ร่�ง พ.ร.บ.รักษ�
คว�มม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์นี้ได้สร้�งคว�มกังกลใจในสื่อสังคมออนไลน์ 
โดยองค์กรพัฒน�เอกชนด้�นสิทธิมนุษยชนซึ่งทำ�ง�นกับภ�คประช�ชน
สังคมและคนทั่วไปในสังคม หรือ iLaw ว่� พ.ร.บ.ฉบับนี้ จะเป็นก�รเปิด
ช่องให้เจ้�ที่รัฐส�ม�รถละเมิดสิทธิของประช�ชนในก�รแสดงคว�มเห็น
ต่�งๆ บนโลกออนไลน์ ในกรณีดังกล่�วได้รับก�รชี้แจงจ�กผู้เชี่ยวช�ญว่�
ไม่มีก�รละเมิดสิทธิส่วนบุคคล พ.ร.บ.ฉบับนี้ ไม่ได้ถูกออกแบบม�เพื่อใช้
กับประช�ชน แต่ออกแบบม�เพื่อรองรับโครงสร้�งหน่วยง�นพื้นฐ�น
ส�รสนเทศ หรือที่เรียกว่� critical infrastructure cyber attacks  
ยกตวัอย�่งเชน่ ก�รโจมตรีะบบคอมพวิเตอรข์องท�่อ�ก�ศย�นสวุรรณภมู ิ
รถไฟฟ�้ บรษิทัใหบ้รกิ�รโทรคมน�คมร�ยต�่งๆ ซึง่ปัญห�คว�มกงัวลเกีย่ว
กับ ร่�ง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ม�จ�กคว�มรวมเร็วในก�รสื่อส�รและส่งต่อข้อมูล

ผ�่นเครอืข�่ยสงัคมออนไลน ์ทัง้ทีย่งัไมม่ี
ก�รทำ�คว�มเข้�ใจในเนื้อห�ทั้งหมด 
ทำ�ให้ไม่เข้�ใจถึงวัตถุประสงค์ของ ร่�ง 
พ.ร.บ.รกัษ�คว�มมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์
ฉบับนี้ ทำ�ให้ประช�ชนรับข่�วส�รที่
คล�ดเคลื่อนจ�กคว�มเป็นจริง 

27ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562)



1. การประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์วิจัยและคณะผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน (SAREC) ครั้งที่ 1/2562
 ศนูย์ศกึษ�ยทุธศ�สตร์ สถ�บนัวชิ�ก�รป้องกนัประเทศ จัดก�รประชมุเชงิปฏบิตักิ�รศนูย์วจิยัและคณะผู้เชีย่วช�ญ
ด้�นอ�เซยีน (SAREC) คร้ังที ่1/2562 เรือ่ง “ก�รบรหิ�รจดัก�รช�ยแดนเพือ่รองรบัภยัคกุค�มคว�มมัน่คงในทศวรรษหน้�: 
ศึกษ�เฉพ�ะกรณีช�ยแดนภ�คตะวันออกและภ�คตะวันตก” ระหว่�งวันท่ี 7 – 9 ม.ค.62 ณ โรงแรม เดอะเวโล 
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ซึ่งมีประเด็นสำ�คัญโดยสรุป ดังนี้
  ปัญหาภัยคุกคามที่สำาคัญที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีดังนี้ 
ด้านความมั่นคง (1) ปัญห�ย�เสพติด (2) ปัญห�คนต่�งด้�วหลบหนีเข้�เมืองโดยผิดกฎหม�ย (3) ปัญห�ก�รก่อก�รร้�ย
และอ�ชญ�กรรมข้�มช�ติ (4) ปัญห�เรื่องก�รลักลอบค้�ข�ยสินค้�ละเมิดลิขสิทธิ์  (5) ปัญห�ก�รลักลอบค้�อ�วุธสงคร�ม 
และ (6) ปัญห�ก�รทำ�ล�ยทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม 

 ด้านเศรษฐกจิ (1) ร�ยได้หลกัของประช�ชนในพืน้ทีจั่งหวัดสระแก้วได้จ�กก�รส่งออกและนำ�เข้�คอื
สินค้�บริโภคและสินค้�ก�รเกษตร (2) นักลงทุนช�วจีนเริ่มเข้�ม�ในพื้นที่เพิ่มม�กข้ึนว่�ในอน�คตค�ดว่� 
ในตล�ดโรงเกลือจะมีผู้ค้�ช�วจีนนำ�สินค้�จ�กจีนเข้�ม�ข�ยเพิ่มม�กขึ้น (3) โครงสร้�งพื้นฐ�นภ�ยในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ยังไม่มีคว�มพร้อมทำ�ให้นักลงทุนยังไม่ได้ให้คว�มสนใจเท่�ที่ควร (4) ก�รขนส่งและก�ร
คมน�คมยังข�ดก�รสนับสนุนจ�กภ�ครัฐ (5) ก�รดำ�เนินก�รของกรมศุลก�กรและด่�นตรวจคนเข้�เมืองมี
คว�มล่�ช้�มผีลกระทบต่อก�รส่งออกสนิค้� โดยเฉพ�ะสนิค้�ก�รเกษตรทีไ่ด้รบัคว�มเสยีห�ย (6) กฎระเบยีบ
หรือกฎหม�ยของกัมพูช�มีก�รเปลี่ยนแปลงตลอดเวล�ส่งผลทำ�ให้ต้นทุนสินค้�สูงข้ึน (7) แรงง�นในพื้นท่ี
จังหวัดสระแก้วมีไม่เพียงพอต้องนำ�เข้�แรงง�นจ�กประเทศกัมพูช�โดยเฉพ�ะในช่วงฤดูก�รเก็บเกี่ยวพืชผล
ท�งก�รเกษตร 
 ด้านสังคม (1) ปัญห�ด้�นแรงง�นช�วกัมพูช�ที่เข้�ม�ในพื้นที่ที่เข้�ม�ทำ�ง�นแทนแรงง�นไทยจ�ก
ปัญห�แรงง�นไทยเลือกง�น (2) ก�รเปลี่ยนแปลงท�งวัฒนธรรมจ�กก�รแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่�งกัน
จงึทำ�ให้มวีฒันธรรมต่�งช�ตเิข้�ม�ผสมกบัวฒันธรรมไทย (3) ภ�ษ�สือ่ส�ร ช�วต่�งช�ตสิ�ม�รถสือ่ส�รภ�ษ�
ไทยได้ ในขณะที่คนไทยไม่ส�ม�รถสื่อส�รและรับรู้ภ�ษ�ต่�งช�ติได้ (4) ปัญห�ด้�นส�ธ�รณสุข อ�ทิ ก�ร
เกิดโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซำ้� ช�วกัมพูช�เข้�ม�รักษ�พย�บ�ลในไทยม�กขึ้น ทำ�ให้ไทยสูญ
เสยีงบประม�ณจ�กก�รดแูลผูป่้วยกลุม่นี ้ปัญห�สิง่แวดล้อมถกูทำ�ล�ยจ�กก�รเคลือ่นย้�ยประช�กรกมัพชู�
เข้�ม�ในพื้นที่ม�กขึ้นทำ�ให้เกิดก�รแย่งชิงทรัพย�กร และ ปัญห�ด้�นก�รศึกษ�ที่เกิดจ�กช�วกัมพูช�เข้�ม�
เรียนในประเทศไทยม�กขึ้น ทำ�ให้เสียงบประม�ณทั้งส่วนกล�งและส่วนท้องถิ่นให้กับต่�งช�ติ
 แนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพของกลไกในการบรหิารจดัการชายแดน เพือ่รองรบัภยัคกุค�มด้�น
คว�มมั่นคงในทศวรรษหน้� มีดังนี้ (1) จัดระบบป้องกันพื้นที่ช�ยแดน (2) พัฒน�ระบบก�รแจ้งเตือนภัย
คว�มมั่นคง (3) จัดทำ�ก�รเชื่อมโยงฐ�นข้อมูลก�รสัญจรข้�มแดนประกอบด้วยสินค้�และย�นพ�หนะ (4) 
พฒัน�ระบบก�รสญัจรข้�มแดนให้ส�ม�รถป้องกนัและควบคมุก�รลกัลอบเข้�เมอืงและปัญห�อ�ชญ�กรรม
ข้�มช�ติ (5) จัดระบบแรงง�นต่�งด้�วข้�มแดน เป็นก�รใช้ระบบก�รปฏิบัติง�นให้มีคว�มสอดคล้องและ
เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ (6) พัฒน�ระบบก�รตรวจโรคระบ�ดและระบบส่งต่อผู้ป่วยข้�มพรมแดนให้มี
ประสิทธิภ�พ (7) ดำ�เนินก�รจัดระเบียบพื้นที่ที่มีเงื่อนไขของปัญห�คว�มมั่นคงและควบคุมก�รใช้พื้นที่ที่มี
ปัญห�เขตแดน (8) พัฒน�ระบบก�รข่�ว ก�รบูรณ�ก�รข่�วโดยใช้ก�รเชื่อมโยงฐ�นข้อมูลด้�นก�รข่�วที่มี
คว�มแม่นยำ� (9) สนับสนุน พัฒน�ปฏิบัติก�รข่�วส�ร และก�รประช�สัมพันธ์ในพื้นที่ช�ยแดน และ (10) 
จัดเฝ้�ตรวจพื้นที่ช�ยฝั่งทะเล ก�รใช้ระบบฐ�นข้อมูลด้�นคว�มมั่นคงท�งทะเล ก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศ และก�รสื่อส�ร ตลอดจนแนวคิดในก�รใช้
เครือข่�ยเป็นศูนย์กล�งเพื่อก�รติดต�มสถ�นก�รณ์ต่�ง ๆ ที่เกิดขึ้นในทะเล
 ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนในปัจจุบันและอนาคต มีดังนี้ (1) ใช้ศ�สตร์พระร�ช�สู่ก�รพัฒน�อย่�ง
ยั่งยืนเป็นแนวท�ง (2) ก�รมีระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ (Information Technology) ที่สมบูรณ์และมีฐ�นข้อมูล (Database) ที่บูรณ�ก�ร และเชื่อม
โยงกันทั้งหน่วยง�นภ�ครัฐในประเทศและต่�งประเทศ (3) ก�รแก้กฎหม�ยให้เอื้อต่อก�รทำ�ง�นและสอดคล้องต่อสภ�พคว�มเป็นจริง (4) ก�รปลูกฝัง
ค่�นิยมที่ดีให้เกิดขึ้นกับประช�ชน (5) ต้องมีก�รปักปันเขตแดนให้แล้วเสร็จและมีคว�มชัดเจนม�กข้ึน และ (6) ก�รสื่อส�รระหว่�งเจ้�หน้�ที่รัฐกับ
ประช�ชน เพื่อให้ประช�ชนมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในก�รทำ�ง�นของภ�ครัฐ
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ส่วนที่ 3 การปฎิบัิติงานที่สำาคัญของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 



2. การประชุมเครือข่ายนักยุทธศาสตร์
 ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ จัดประชุมเครือข่�ยนักยุทธศ�สตร์ เรื่อง “ก�รตรวจสอบ
สภ�วะแวดล้อมท�งยุทธศ�สตร์ เพื่อรองรับยุทธศ�สตร์ช�ติ 20 ปี” ระหว่�งวันที่ 10 - 11 ม.ค.62 ณ ห้องประชุม 421 
อ�ค�รเอนกประสงค ์สปท. ซึง่ก�รจดัประชมุเครอืข่�ยนกัยทุธศ�สตร ์ประจำ�ป ี2562 เพือ่พฒัน�ศกัยภ�พบคุล�กรของกอง
ทพัใหเ้ปน็นกัยทุธศ�สตร ์(Strategist) ท่ีส�ม�รถประเมนิสภ�พแวดลอ้มท�งยทุธศ�สตรท์ห�รและยทุธศ�สตรช์�ตไิด ้รวม
ทัง้ส�ม�รถใหข้้อเสนอแนะเชงินโยบ�ยด�้นก�รทห�รและด�้นคว�มมัน่คง ตลอดจนก�รเสรมิสร้�งองคค์ว�มรูใ้หก้บัหนว่ย
ง�นของกองทัพไทย ภ�ครัฐ ภ�คเอกชน และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องด้�นยุทธศ�สตร์และคว�มมั่นคง ส�ม�รถนำ�คว�มรู้ที่
ได้รบัไปจดัทำ�ยทุธศ�สตรใ์นหนว่ยง�นต้นสังกัด มกี�รบรูณ�ก�รรว่มกนัระหว่�งหนว่ยง�นใหเ้ป็นไปในทิศท�งเดยีวกนัอย�่ง
มีประสิทธิภ�พในก�รสนับสนุนก�รปฏิบัติง�นของประเทศให้บรรลุต�มเป้�หม�ยของแผนยุทธศ�สตร์ ระยะ 20 ปี เพื่อ
บรรลุเป้�หม�ยของช�ติ คือ คว�มเจริญก้�วหน้�และก�รพัฒน�อย่�งยังยืน โดยวัตถุประสงค์ของก�รจัดประชุมฯ คือ (1) เพื่อเสริมสร้�งคว�มรู้ คว�ม
เข้�ใจและก�รยอมรับสภ�วะแวดล้อมท�งยุทธศ�สตร์ช�ติฯ ให้บรรลุเป้�หม�ยของช�ติ เพื่อให้บุคล�กรท�งด้�นยุทธศ�สตร์ส�ม�รถปฏิบัติง�นในส�ข�
และส�ยง�นที่เกี่ยวข้องกับยุทธศ�สตร์ที่เกี่ยวข้องได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ (2) เพื่อระดมสมองของผู้ร่วมประชุม และนักยุทธศ�สตร์ในก�รตรวจสอบ
สภ�วะแวดลอ้มท�งยทุธศ�สตร ์เพือ่รองรับยทุธศ�สตร์ช�ต ิ20 ปี โดยส�ม�รถค�ดก�รณผ์ลสำ�เรจ็ต�มเป�้หม�ยไดใ้นระยะย�วและกำ�หนดว�งแผนง�น
รองรับได้อย่�งถูกต้อง (3) เพื่อนำ�เสนอแนวคิดเชิงยุทธศ�สตร์ (Strategic thinking) และข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย (Policy Brief) ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริห�รระดับสูงและผู้นำ�องค์กรทุกภ�คส่วน ให้หน่วยง�นนำ�ไปดำ�เนินก�รต�มแผนง�นยุทธศ�สตร์ช�ติ ระยะ 20 ปี (4) เพื่อเสริมสร้�งเครือข่�ยนัก
ยุทธศ�สตร์ร่วมกันระหว่�งหน่วยง�นด้�นยุทธศ�สตร์ ทั้งในกองทัพและนอกกองทัพ ให้มีประสิทธิภ�พและเป็นรูปธรรม เป็นท่ียอมรับในฐ�นะหน่วย
ง�นท�งวิช�ก�รด้�นยุทธศ�สตร์และคว�มมั่นคงของกองทัพไทยและระดับช�ติ 

3. การประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ครั้งที่ 2/2562
 ศนูยศ์กึษ�ยทุธศ�สตร ์สถ�บนัวชิ�ก�รปอ้งกนัประเทศ/ฝ�่ยเลข�นกุ�รศนูยอ์�เซยีนศกึษ� สถ�บันวชิ�ก�รป้องกนั
ประเทศ จดัก�รประชมุเชงิสมัมน�ท�งวชิ�ก�ร ศอศ.สปท. ครัง้ที ่2/2562 เรือ่ง “วกิฤตก�รณโ์รฮนีจ� คว�มท�้ท�ยของ
ไทยต่อก�รเป็นประธ�นอ�เซียน” เมื่อวันที่ 23 ม.ค.62 ณ ห้องเรียนบัณฑิตวิทย�ลัย 1 สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ 
โดยมี พล.ต. ไพศ�ล ง�มวงษ์ว�น รอง เสธ.สปท. เป็นประธ�นในก�รประชุมฯ มีประเด็นสำ�คัญส�ม�รถสรุปได้ดังนี้
 พัฒนาการของความขัดแย้งระหว่างชาวเมียนมาและชาวโรฮีนจา เกิดขึ้นม�จ�กหล�ยปัจจัย ได้แก่ ก�รสู้รบ
ในสมัยพระเจ้�ปดุงระหว่�งรัฐยะไข่ที่นับถือศ�สน�อิสล�มกับรัฐเมียนม�ท่ีนับถือศ�สน�พุทธ เมื่อฝ่�ยใดได้รับชัยชนะ 
ก็จะเผ�ทำ�ล�ยศ�สน�ของฝ�่ยท่ีพ�่ยแพ้สงคร�ม ก�รท่ีช�วโรฮีนจ�ถกูเกณฑเ์ข�้ม�ชว่ยองักฤษสูร้บกบัเมยีนม�จนส�ม�รถ
ยดึเปน็อ�ณ�นคิมไดส้ำ�เร็จ ก�รท่ีรัฐบ�ลเมยีนม�ไมใ่หส้ถ�นะช�วโรฮีนจ�ทีอ่พยพหลงัปี ค.ศ.1982 เป็นพลเมอืงเมยีนม� 
คว�มแตกต่�งของช�วโรฮีนจ�ที่เกิดขึ้นจ�กลักษณะของรูปร่�ง หน้�ต� และผิวพรรณ ที่มีคว�มคล้�ยคลึงกับช�ว
บังกล�เทศ ก�รที่รัฐบ�ลเมียนม�ไม่ยอมรับให้ช�วโรฮีนจ�เป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งของเมียนม� สิ่งเหล่�นี้กล�ยเป็น
แรงขับเคลื่อนที่ก่อให้เกิดคว�มรุนแรงในรัฐยะไข่จนถึงปัจจุบัน 
 ท่ีต้ังทางภูมิรัฐศาสตร์ของรัฐยะไข่อยู่ในพ้ืนท่ีท่ีลมมรสุมพัดผ่�น ทำ�ให้คว�มเป็นอยู่ของช�ว
โรฮีนจ�มีคว�มแร้นแค้น ส่งผลให้ต้องอพยพออกไปแสวงห�ง�นทำ�นอกประเทศ ผู้อพยพช�ว
โรฮนีจ�สว่นใหญ่จะอยูช่่วงวยัทำ�ง�น ซึง่เป�้หม�ยในก�รอพยพย�้ยถิน่ฐ�นของช�วโรฮนีจ� คอื 
ม�เลเซีย เพร�ะมีคว�มคล้�ยคลึงกันทั้งด้�นก�รนับถือศ�สน� ลักษณะของผิวพรรณ และรูป
ร่�งหน้�ต� ส่วนไทยเป็นเพียงประเทศท�งผ่�นและจุดพักเท่�นั้น ก�รอพยพจะใช้เรือประมงที่
ส�ม�รถแลน่ผ�่นคล่ืนลมท่ีรุนแรงไดแ้ละเข�้ม�พักทีฝ่ัง่ไทย จ�กนัน้จึงเดนิท�งตอ่ไปยงัม�เลเซยี 
ซึง่แตล่ะจดุจะมกี�รเรยีกรบัเงนิค�่ใชจ้�่ยในก�รเดินท�ง ห�กตวัผูอ้พยพไมม่เีงนิกจ็ะมกี�รตดิตอ่
ครอบครัวหรือญ�ติเพื่อเรียกรับเงิน ผู้อพยพช�วโรฮีนจ�จึงมักลักลอบเดินท�งเข้�เมืองโดย 
ผิดกฎหม�ยในช่วงที่ไม่มีมรสุม

29ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562)



 สถานการณ์เกี่ยวกับผู้อพยพชาวโรฮีนจาในปัจจุบัน จ�กข้อมูลของหน่วยง�นด้�นคว�มมั่นคงของไทยพบว่�มีช�วโรฮีนจ�บ�งส่วนที่ตกเป็น
เหยื่อของขบวนก�รค้�มนุษย์ และจ�กข้อมูลเชิงสถิติพบว่�ก�รจับกุมช�วโรฮีนจ�ที่ลักลอบเดินท�งเข้�เมืองอย่�งผิดกฎหม�ย และก�รช่วยเหลือผู้ที่ตก
เป็นเหยื่อของขบวนก�รค้�มนุษย์มีจำ�นวนลดน้อยลง สืบเนื่องจ�กก�รบังคับใช้กฎหม�ยอย่�งเคร่งครัดของเจ้�หน้�ที่ไทย และก�รบริห�รจัดก�รปัญห�
ที่ดีของรัฐบ�ลไทย โดยเฉพ�ะปัญห�ในเรื่องก�รค้�มนุษย์
 สำ�หรบักระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย ์(พม.) เปน็หนว่ยง�นหนึง่ที่
มีบทบ�ทในก�รช่วยเหลือช�วโรฮีนจ� โดยจะมีก�รคัดแยกกลุ่มผู้เสียห�ยซึ่งพิจ�รณ�ต�มองค์
ประกอบ 3 ข้อ คือ ก�รพิจ�รณ�ที่ก�รกระทำ� ก�รพิจ�รณ�ที่วิธีก�ร และก�รแสวงประโยชน์ 
ทัง้นีผู้เ้สยีห�ยจ�กก�รค้�มนษุยจ์ะไดร้บัก�รคุม้ครองต�มม�ตร� 33 แตถ้่�ตรวจสอบว่�มใิชเ่ป็น
ผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์ก็จะส่งต่อให้หน่วยง�นอื่นที่รับผิดชอบต่อไป สำ�หรับผู้เสียห�ยที่อยู่
ในคว�มรับผิดชอบของ พม. ส�ม�รถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กล่�วคือ กลุ่มแรก เป็นกลุ่มที่อยู่
ระหว่�งรอดำ�เนินก�รส่งไปประเทศที่ส�มเพื่อตั้งถิ่นฐ�นใหม่ (เนื่องจ�กสหรัฐฯ ชะลอก�รรับ
เข้�ผูอ้พยพต�มยทุธศ�สตรค์ว�มมัน่คงฉบบัใหมข่องสหรฐัฯ (America First) ทีมุ่ง่เนน้ใหค้ว�ม
สำ�คัญกับผลประโยชน์ของสหรัฐฯ และพลเมืองช�วอเมริกัน โดยปัจจุบันยังมีช�วโรฮีนจ�ตกค้�งอยู่ในไทยอีกจำ�นวนหนึ่ง) กลุ่มท่ีสอง เป็นกลุ่มที่ถูก
ปฏเิสธก�รต้ังถ่ินฐ�นจ�กประเทศทีส่�ม ซึง่ช�วโรฮีนจ�กลุม่นีจ้ะมภี�วะเครยีดและวิตกกงัวล เนือ่งจ�กไมส่�ม�รถออกไปทำ�ง�นภ�ยนอกสถ�นคุม้ครอง
ได ้และไมม่แีนวท�งทีชั่ดเจนว�่จะมกี�รดำ�เนนิก�รกบัพวกเข�อย�่งไร และ กลุม่ทีส่าม เปน็กลุม่ผูห้ญงิและเดก็ทีม่คีว�มประสงคจ์ะเดนิท�งไปม�เลเซีย 
เนื่องจ�กมีส�มีหรือญ�ติอยู่ที่ม�เลเซีย
 
4. การประชุมสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562 
 ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ จัดก�รประชุมสนทน�ปัญห�
ยุทธศ�สตร์ ครั้งที่ 3/2562 เรื่อง “ประเด็นคว�มท้�ท�ยท�งยุทธศ�สตร์ที่จะมีผลกระทบต่อ
โลก ภูมิภ�ค และอ�เซียนในอน�คตอันใกล้” เมื่อวันที่ 11 ก.พ.62 ณ ห้องประชุม ศศย.สปท. 
ซึ่งมีสถ�นก�รณ์ แนวโน้ม คว�มท้�ท�ย ที่จะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อคว�มมั่นคงในระดับ
โลก ระดับภูมิภ�ค อ�เซียน และไทย สำ�คัญโดยสรุป ดังนี้
 •  ยุทธศาสตร์โลกที่น่าสนใจที่สุด คือ ยุทธศ�สตร์หนึ่งเส้นท�งส�ยไหมท�งบกหนึ่ง
เส้นท�งส�ยไหมท�งทะเลของจีน (Belt and Road Initiatives : BRI) ซึ่งเน้นก�รขย�ยโครงสร้�งพื้นฐ�นทั้งท�งร�ง ท�งถนนและท�งทะเล เชื่อมโยง
จีนสู่ภูมิภ�คต่�งๆ ทั่วโลก สำ�หรับสหรัฐฯ ปธน.โดนัลด์ทรัมป์ ได้เปลี่ยนยุทธศ�สตร์ด้�นก�รต่�งประเทศ เน้นนโยบ�ยช�ตินิยมปิดประเทศ ไม่เน้นโลก�
ภิวัตน์ ตล�ดโลกและเสรี มุ่งอเมริก�ม�ก่อน (America First) เกิดสงคร�มก�รค้� (Trade war) กับจีน อ�เซียน ญี่ปุ่นและยุโรป ซึ่งสหรัฐฯ ดำ�เนิน
นโยบ�ยที่ทำ�ให้พันธมิตรเดิม เช่น เยอรมนี ญี่ปุ่น ยุโรป ห่�งออกไป 

 •  ภูมิรัฐศาสตร์โลก ประกอบด้วย ก�รมองเชิงรุก และก�รมองเชิงสร้�งสรรค์กล่�วคือ  
(1) ปัจจุบันภ�พในโลกซับซ้อน จ�กเดิมในช่วงสงคร�มเย็นที่มี 2 ขั้ว ไปสู่ยุค New Cold War 
ซึ่งมี  ผู้เล่นเพิ่มม�กขึ้นนอกเหนือจ�กสหรัฐฯ รัสเซีย จีน เช่น อินเดีย กลุ่ม Non – State 
Actor ต่�งๆ (เช่น IS) รวมถึง Social movement ซึ่งมีบทบ�ทม�กขึ้น (2) ก�รรักษ�สมดุล
ระหว่�งมห�อำ�น�จ สหรัฐฯ และจีน พบว่�ท้ังคู่มีคว�มสัมพันธ์ท่ีท้ังขัดแย้งและร่วมมือ  
(Complex Engagement) คือ บ�งครั้งร่วมมือ และบ�งครั้งขัดแย้งท่�มกล�งคว�มซับซ้อน
ของสภ�พแวดล้อมโลกที่เพิ่มม�กขึ้น 

 • ในระดับภูมิภาค ก�รเติบโตของกลุ่มก่อก�รร้�ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นผลม�จ�กปัจจัยภ�ยในของประเทศต่�งๆ ในภูมิภ�คเอง  
ก�รก่อก�รร�้ยคอืผลลพัธแ์ละปล�ยเหตทุีเ่กดิขึน้จ�กคว�มลม้เหลวของรฐั ในก�รจัดก�รกบัร�กเหง�้ปญัห�ภ�ยในประเทศตน อนันำ�ม�ซึง่ก�รกอ่ตวัขึน้
ของกลุ่มติดอ�วุธต่อต้�นรัฐที่หล�กหล�ยกระจ�ยอยู่ทั่วภูมิภ�ค ภัยจ�กคว�มรุนแรงในภูมิภ�คน้ีว�งอยู่บนบริบทของ“คว�มเป็นไปภ�ยใน”  
ของประเทศต่�งๆ ทั้งอินโดนีเซีย ม�เลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย ดังนั้นก�รทำ�คว�มเข้�ใจต่อปร�กฏก�รณ์ดังกล่�ว จึงต้องอยู่บนฐ�นของก�รตระหนักว่�
กลุ่มก่อก�รร้�ยเป็นเสมือน “อ�ก�รของโรค” อันเป็นปฏิกิริย�ตอบกลับต่ออำ�น�จรัฐ  ที่สั่นคลอน อ่อนแอตลอดจนคว�มชอบธรรมของรัฐในบ�งพื้นที่
ที่ลดน้อยลง
 •  การกอ่การร้ายทางชวีภาพ (Bioterrorism) ก�รโจมตใีหเ้กดิก�รตดิเชือ้ร�้ยแรงตวัอย�่งเชน่ก�รใชส้�รเคมี “ฝนเหลอืง” ในสงคร�มเวยีดน�ม 
เป็นภัยที่ส�ม�รถเห็นและป้องกันได้ แต่ก�รก่อก�รร้�ยท�งชีวภ�พจ�กก�รโจมตีด้วยเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เช่น เชื้ออีโบล� นั้น มองไม่เห็น รวดเร็วและ
อันตร�ยกว่� วิธีป้องกันและควบคุมจึงเน้นทั้งก�รตั้งรับและก�รรุก เนื่องจ�กไทยเป็นศูนย์กล�งของภูมิภ�คในเรื่องต่�งๆ รวมทั้งเป็นศูนย์กล�งท�งก�ร
แพทย์ (Medical Hub) ด้วย
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ส่วนที่ 3 การปฎิบัิติงานที่สำาคัญของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 



5. การประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ครั้งที่ 3/2562
  ศนูยศ์กึษ�ยทุธศ�สตร ์สถ�บนัวชิ�ก�รปอ้งกนัประเทศ/ฝ�่ยเลข�นกุ�รศนูยอ์�เซยีนศกึษ� สถ�บันวชิ�ก�รป้องกนั
ประเทศ จัดก�รประชุมเชิงสัมมน�ท�งวิช�ก�ร ศอศ.สปท. ครั้งที่ 3/2562 เรื่อง “ทิศท�งก�รเมืองม�เลเซียผลกระทบ
ต่อคว�มมั่นคงของไทย” เมื่อวันที่ 12 - 13 ก.พ.62 ณ โรงแรม ณ เวล� จ.ร�ชบุรี โดยมี พล.ท. ปริพัฒน์ ผล�สินธุ์ รอง 
ผบ.สปท. เป็นประธ�นในก�รประชุมฯ ผลที่ได้จ�กก�รสัมมน�กลุ่มย่อย (workshop) สรุปได้ดังนี้
 1. การเมืองมาเลเซียส่งผลกระทบต่ออาเซียน ดังนี้ (1) สถ�นก�รณ์ท�งด้�นก�รเมืองม�เลเซียส่งผลทำ�ให้
ช�ตสิม�ชกิอ�เซยีนตอ้งตระหนกัและให้คว�มสำ�คญัเกีย่วกบัประเดน็ปญัห�คอรปัชัน่ม�กขึน้ (2) ก�รดำ�เนนิก�รนโยบ�ย
ภูมิบุตรของม�เลเซีย ที่ส่งผลกระทบและทำ�ให้เกิดคว�มขัดแย้งของกลุ่มช�ติพันธุ์ต่�ง ๆ ในม�เลเซียเอง และส่งผลกระ
ทบตอ่ก�รดำ�เนนินโยบ�ยระหว�่งประเทศของช�ติสม�ชกิอ�เซยีน (3) ก�รแสดงท่�ทีของผูน้ำ�ม�เลเซยีท่ีมคีว�มแข็งกร�้ว
ต่อน�น�ช�ติ อ�จส่งผลกระทบต่อช�ติอ�เซียนในอน�คต (4) ก�รที่ม�เลเซียมีเสถียรภ�พในก�รดำ�เนินนโยบ�ยสูง อ�จ
เป็นโอก�สและสง่ผลดใีหแ้กช่�ตสิม�ชิกอ�เซยีนในก�รดำ�เนนินโยบ�ยต�่ง ๆ  กบัม�เลเซยีม�กขึน้ (5) ก�รแสดงนโยบ�ย
ต่�งประเทศของม�เลเซียเกี่ยวกับปัญห�ทะเลจีนใต้อ�จส่งผลกระทบต่อช�ติสม�ชิกอ�เซียนเองและประเทศอื่น ๆ นอกภูมิภ�ค (6) ก�รแข่งกันในก�ร
เป็นศูนย์กล�งอ�เซียน อ�จทำ�ให้อำ�น�จที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ประธ�นอ�เซียน และอ�จทำ�ให้ม�เลเซียมีอำ�น�จเข้�ไปชี้นำ�ช�ติสม�ชิกอ�เซียนในประเด็น
ต่�ง ๆ ได้ และ (7) ปัญห�บุคคล 2 สัญช�ติในม�เลเซียอ�จก่อให้เกิดปัญห�ต่�ง ๆ แก่ช�ติสม�ชิกอ�เซียนในอน�คต เช่น ก�รค้�มนุษย์ ก�รค้�สิ่งผิด
กฎหม�ย ก�รก่อก�รร้�ย ฯลฯ 
 2. ความร่วมมือระหว่างอาเซียนและมาเลเซียจะร่วมมือกันเพื่อประโยชน์สูงสุด ดังนี้  (1) 
ก�รเสริมสร้�งก�รเชื่อมโยง (Connectivity) ของช�ติอ�เซียนในมิติต่�ง ๆ ไม่ควรคำ�นึงถึงคว�มแตก
ต�่งของช�ต ิศ�สน� แตใ่หค้ำ�นงึภ�พรวมของอ�เซยีน (2) อ�เซยีนควรเสรมิสร้�งก�รปฏิสมัพนัธ์ระหว่�ง
ผูน้ำ�ของช�ติสม�ชกิอ�เซยีนใหม้คีว�มใกลชิ้ดม�กขึน้ เชน่ ก�รเดนิท�งเยีย่มเยอืนระหว่�งผูน้ำ� (3) ก�ร
ดำ�เนนิก�รจัดกจิกรรม เพือ่เปน็ปจัจยัขบัเคลือ่นช�ตอิ�เซยีน เชน่ ก�รทอ่งเท่ียวอ�เซยีน อ�ห�รอ�เซยีน 
เปน็ตน้ (4) ควรมกี�รเสริมสร้�งคว�มไวเ้นือ้เชือ่ใจระหว�่งช�ตอิ�เซยีนม�กขึน้ เพือ่ใหเ้กดิผลประโยชน์
ร่วมกันอย่�งแท้จริง อันจะนำ�ไปสู่คว�มมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (5) ม�เลเซียและอ�เซียน ควรให้ก�ร
สนับสนุนก�รเจรจ�สันติภ�พในส�มจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ และประเด็นปัญห�อื่น ๆ  ของช�ติสม�ชิก
อ�เซยีน (6) ช�ตสิม�ชกิอ�เซยีน ควรยดึถอืปฏบิตัติ�มกฎบตัรอ�เซยีนอย�่งเครง่ครดั (7) หนว่ยง�นด�้นคว�มมัน่คงของช�ตสิม�ชกิอ�เซียน ควรดำ�เนิน
ง�นภ�ยใต้กรอบก�รประชุมรัฐมนตรีกล�โหมอ�เซยีน (8) ก�รเสรมิสร�้งคว�มตระหนกัรูเ้กีย่วกับก�รรวมตวัเปน็อ�เซยีนใหแ้กป่ระช�ชนในทกุระดบัชัน้
เกดิคว�มเข�้ใจทีต่รงกนั โดยก�รประช�สมัพนัธอ์ย�่งตอ่เนือ่ง และ (9) อ�เซยีนควรรกัษ�เสถยีรภ�พและแกป้ญัห�ดว้ยตนเอง เพือ่ปอ้งกนัก�รแพร่ขย�ย
พลังอำ�น�จของช�ติมห�อำ�น�จ
 3. การเมืองของมาเลเซียจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ดังนี้ (1) ด้านการเมืองและความมั่นคง : ในยุคของ ดร.มห�เธร์ นโยบ�ยด้�นคว�ม
มั่นคงในภ�พรวมไม่มีก�รเปลี่ยนแปลงม�กนัก เนื่องจ�กก�รมีคว�มสัมพันธ์ที่ดีในระดับผู้นำ� โดยในห้วงปี 2561 ดร. มห�เธร์ เยือนไทยถึงส�มครั้ง 

อย�่งไรกต็�ม ห�กในอน�คต น�ยอันว�ร ์ขึน้ม�เปน็ผูน้ำ�ม�เลเซยี นโยบ�ยในเรือ่งส�มจงัหวัดช�ยแดน
ภ�คใต้อ�จมีก�รเปลี่ยนแปลง เนื่องม�จ�ก น�ยอันว�ร์ มีคว�มเป็นมุสลิม และเห็นใจพี่น้องมุสลิม
ม�กกว�่ในยคุของ อดตีน�ยกรฐัมนตรนี�จิบ นอกจ�กนีย้งัมีคว�มตอ้งก�รใหพ้ืน้ท่ีส�มจงัหวดัช�ยแดน
ใต้เป็นเขตปกครองพิเศษ ดังน้ันแนวนโยบ�ยในอน�คตจึงอ�จมีแนวนโยบ�ยท่ีเอนเอียงไปท�งพี่น้อง
มุสลิม (2) ด้านเศรษฐกิจ : ห�กในอน�คตมีก�รเปลี่ยนแปลงผู้นำ�ท�งก�รเมือง แนวนโยบ�ยและ
ยทุธศ�สตรท์�งเศรษฐกจิอ�จไม่เปลีย่นม�ก/ ไมก่ระทบตอ่ไทยม�กนกั เนือ่งจ�กทีผ่�่นม�ไทยเปน็ฝ�่ย
ข�ดดุลก�รค้�กับม�เลเชีย และไทยไม่มีท่�เรือขน�ดใหญ่ท�งภ�คใต้จึงทำ�ให้ก�รส่งออกของไทยต้อง
พ่ึงม�เลเซยี และ (3) ด้านสงัคมและวัฒนธรรม : ดร. มห�เธร ์และน�ยอนัว�ร ์ยดึหลกัอสิล�มส�ยกล�ง
เช่นเดียวกับ อดีตน�ยกรัฐมนตรีน�จิบ จึงไม่มีก�รเปลี่ยนแปลงในท�งนโยบ�ยม�กนัก

 4. กองทพัและหนว่ยงานภาครฐัควรเตรยีมพร้อมในการรับมือกบัความเปลีย่นแปลงทางการเมืองของมาเลเซยีในอนาคต ไดด้งันี ้มาตรการ
เชิงรุก ได้แก่ (1) ก�รเสริมคว�มเข้มแข็งของกลไกในก�รแก้ไขปัญห�ต่�ง ๆ  โดยเฉพ�ะอ�ชญ�กรรมข้�มช�ติ (2) ก�รพัฒน�ระบบก�รข่�ว และก�รแจ้ง
เตือนรว่มกัน (3) ก�รดำ�รงและดำ�เนนิคว�มสมัพนัธ์โดยคำ�นงึถงึผลประโยชนร์ว่มกนั เชน่ ก�รเชือ่มโยงพืน้ทีช่�ยแดน ก�รอำ�นวยคว�มสะดวกต�่งๆ ก�ร
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่�วส�ร เป็นต้น (4) ในด้�นก�รศึกษ� ควรมีก�รบูรณ�ก�รร่วมกันในก�รสร้�งภูมิคุ้มกันท�งก�รศึกษ� เช่น ก�รให้ก�รศึกษ�พื้นฐ�น 
ก�รให้คว�มรู้ในก�รอยู่ร่วมกันโดยสันติวิธี และ (5) ใช้โอก�สที่ไทยเป็นประธ�นอ�เซียนในปี 2562 ในก�รรักษ�ผลประโยชน์แห่งช�ติ มาตรการเชิงรับ 
ได้แก่ (1) ยึดหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงในก�รแก้ปัญห�ในพื้นที่ และ (2) ร่วมมือกันในก�รสร้�งสันติสุขในช�ยแดนใต้ (3) ไทยและม�เลเซียจะมี
แนวท�งในก�รสร้�งคว�มร่วมมือกันได้อย่�งไร
 5. แนวทางในการสร้างความร่วมมือกันในอนาคต ได้แก่ (1) ผลักดันให้มีหอก�รค้�จังหวัด ไทย-ม�เลเซีย เพื่อเข้�ม�เพิ่มประสิทธิภ�พด้�น
ก�รค้�/ก�รลงทุน (2) ไทยและม�เลเซียควรเสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์ภ�พรวมอย่�งรอบด้�น และ (3) ส่งเสริมประสิทธิภ�พกลไกที่มีอยู่ของไทยและ
ม�เลเซียให้มีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น
 6. การเมืองของมาเลเซียจะส่งผลกระทบต่อสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้ (1) ดร. มห�เธร์ จะช่วยให้ก�รแก้ปัญห�เป็นไปในท�งที่ดีขึ้น 
มีคว�มสัมพันธ์ที่ดีกับไทย เป็นอิสล�มส�ยกล�งที่ประนีประนอม ซึ่งจะทำ�ให้แนวท�งในก�รแก้ไขปัญห�เป็นไปในท�งที่ดีขึ้นต�มไปด้วย ดังนั้นจึงควร
เร่งดำ�เนินก�รกระชับคว�มสัมพันธ์ใน 2 ปีนี้ (2) ไทยต้องปรับนโยบ�ยใหม่ก�รแก้ปัญห�ใหม่ เนื่องจ�กมีก�รเปลี่ยนแปลงผู้นำ�ด้�นคว�มมั่นคงม�เลเซีย 
และมีแนวคิดที่แตกต่�งจ�กเดิม จึงต้องเริ่มคว�มสัมพันธ์ใหม่กับไทย และอ�จส่งผลต่อก�รประส�นง�น (3) มีนโยบ�ยเชิงรุกด้�นก�รต่�งประเทศ เช่น 
ก�รจัดทำ�โครงก�รบ้�นพ่ีเมืองน้องระหว่�งส�มจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ของไทยกับกูต�บ�รู กลันตัน ตรังก�นู ให้คนฝ่�ยม�เลเซียช่ืนชอบฝ่�ยไทยม�กข้ึน  
เพื่อให้ผลประโยชน์แห่งช�ติเกิดขึ้นร่วมกันทั้งสองฝ่�ย และ (4) ก�รปลูกฝังเย�วชนผ่�นโรงเรียนปอเน�ะ ซึ่งส่งผลม�กในพื้นที่ เช่น คว�มเชื่อ ศ�สน� 
และคว�มขัดแย้งในพื้นที่ 

31ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562)



6. การประชุมสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ครั้งที่ 4/2562
 ศนูย์ศกึษ�ยทุธศ�สตร์ สถ�บนัวชิ�ก�รป้องกนัประเทศ จดัก�รประชมุสนทน�ปัญห�ยทุธศ�สตร์ ครัง้ที ่4/2562 เรือ่ง “แนวท�งก�รเรยีกคนเข้�
กองประจำ�ก�รของกองทัพไทยในทศวรรษหน้�” เมื่อวันที่ 21 ก.พ.62 ณ ห้องประชุม ศศย.สปท. ซึ่งมี สรุปได้ดังนี้ 
 มุมมองสถานการณ์ หรือรูปแบบของการเรียกคนเข้าประจำาการในปัจจุบัน
 •  ปัจจบุนับริบทของโลกเปล่ียนแปลงไปค่อนข้�งม�ก ส่งผลให้สงัคมไทยเปลีย่นแปลงต�มไป
ด้วย โดยปัจจุบันสังคมไทยให้คว�มสำ�คัญในปัจจัยด้�นเศรษฐกิจ ก�รมีคุณภ�พชีวิตที่ดี ก�รลดคว�ม
ย�กจน และก�รลดคว�มเหลื่อมลำ้� จึงทำ�ให้มีแนวคิดในก�รปรับเปลี่ยนวิธีก�รและรูปแบบของก�ร
เกณฑ์ทห�ร ซึ่งถูกมองว่�เป็นก�รบังคับให้เข้�ม�เป็นทห�รโดยไม่สมัครใจอันส่งผลกระทบท�งด้�น
จติใจทัง้ตัวเองและครอบครวั อกีทัง้หล�ยคนมองว่�ก�รสมคัรใจเข้�ม�รับร�ชก�รทห�รจะทำ�ให้ส�ม�รถ
ปฏบิตังิ�นได้ดกีว่�ก�รถกูบงัคบั แต่อย่�งไรกต็�มทุกคนมคีว�มเหน็ว่�ประเทศช�ติจำ�เป็นจะต้องมีทห�ร
ในก�รป้องกันประเทศ
 •  สำ�หรับสถ�นก�รณ์จำ�นวนของผู้ที่สมัครใจเข้�รับก�รเกณฑ์ทห�รในปัจจุบัน
มีประม�ณ 46 เปอร์เซ็นต์ และค�ดว่�จะมีก�รเข้�ประจำ�ก�รด้วยคว�มสมัครใจม�กข้ึนทุกปี ซึ่งสอดคล้องกับหล�ยประเทศในโลกที่ไม่ใช้ก�รเกณฑ์
ทห�รด้วยก�รบังคับ โดยมีข้อมูลด้�นตัวเลขที่สำ�คัญ ดังนี้ (1) ประเทศที่มีก�รยกเลิกก�รเข้�รับร�ชก�รทห�รโดยก�รบังคับ ม�เป็นก�รคัดเลือกโดย
สมัครใจเพียงอย่�งเดียว จำ�นวน 103 ประเทศ (2) ประเทศที่ยกเลิกก�รเกณฑ์ทห�ร แต่ยังสงวนอำ�น�จในก�รรื้อฟื้นก�รเกณฑ์ทห�รในย�มสงคร�ม 
หรือเกิดวิกฤติไว้ ได้แก่ แอลบ�เนีย ยูเครน และไต้หวัน (3) ประเทศที่ยังคงคัดเลือกแบบก�รบังคับอย่�งเดียว จำ�นวน 26 ประเทศ และ (4) ประเทศที่
มีก�รคัดเลือกแบบสมัครใจและแบบบังคับ จำ�นวน 45 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย
 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเรียกคนเข้าประจำาการของกองทัพไทยในปัจจุบัน
 •  ก�รร้องเรียนในประเด็นเรือ่งก�รละเมดิสทิธมินษุยชนในห้วงของก�รเกณฑ์ทห�รมเีกดิข้ึนทกุปี โดยเฉพ�ะกลุม่ทีม่คีว�มหล�กหล�ยท�งเพศ 
เนื่องจ�กคนกลุ่มนี้เมื่อไปเข้�เกณฑ์ทห�รจะถูกระบุในใบ สด.43 (ใบรับรองผลก�รตรวจเลือกทห�ร) ให้เป็นบุคคลประเภทที่ส�มคือ เดิมใช้คำ�ว่� “ผู้มี
คว�มผิดปกติท�งจิตถ�วร” ซึ่งทำ�ให้เกิดผลกระทบในก�รศึกษ�และก�รประกอบวิช�ชีพในอน�คตของบุคคลนั้น ๆ แม้ภ�ยหลังจ�ก เม.ย.55 ได้มีก�ร
แก้ไขถ้อยคำ�ในใบ สด.43 ให้เปลี่ยนม�เป็น “ภ�วะท�งเพศสภ�พไม่ตรงกับเพศกำ�เนิด” ซึ่งผู้รับผลกระทบมองว่�ก�รระบุดังกล่�วนี้เป็นสิ่งที่กองทัพยัง
ละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่
 •  เนื่องจ�กวิธีก�รคัดเลือกในปัจจุบันเป็นลักษณะของก�รบังคับด้วยกฎหม�ย 
จงึทำ�ให้ได้บุคคลทีเ่ข้�ม�เป็นทห�รอย่�งไม่เตม็ใจ ทำ�ให้ไม่เกดิก�รพัฒน�ศกัยภ�พของพล
ทห�รได้อย่�งเต็มที่ นอกจ�กนี้ทำ�ให้เกิดก�รเสียโอก�สในคว�มก้�วหน้�ท�งอ�ชีพและ
คว�มเจริญเติบโตในก�รทำ�ง�น และอ�จเกิดก�รทุจริตคอรัปชันขึ้นได้
 •   ประช�ชนรุ่นใหม่มีแนวโน้มที่จะมีแนวคิดที่เป็นอิสระม�กขึ้น ดังนั้นก�รถูก
บังคับให้เกณฑ์ทห�รโดยไม่สมัครใจ จะทำ�ให้ประช�ชนมีคว�มรู้สึกที่ไม่ดีต่อกองทัพ และ

อ�จนำ�ไปสู ่ก�ร
ต ่อต ้�นกองทัพ
เพิ่มม�กขึ้น
 •   โครงสร้�งท�งสงัคมและประช�กรไทยในปัจจบุนัมกี�รเปลีย่นแปลงไป เช่น สงัคม
ไทยกำ�ลังก้�วเข้�สู่สังคมผู้สูงอ�ยุอย่�งเต็มตัว ก�รมีอัตร�ก�รเกิดของประช�กร
ตำ่� ก�รข�ดแคลนแรงง�น เป็นต้น ดังนั้นอัตร�ก�รเกณฑ์ทห�ร จะส่งผลกระทบ
ต่อโครงสร้�งท�งเศรษฐกิจและสังคมของไทยด้วย 

 7. กองทัพและหน่วยงานภาครัฐควรเตรียมพร้อมในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของมาเลเซียในอนาคต ดังนี้ (1)  
ส�นคว�มสัมพันธ์กับผู้นำ�เหล่�ทัพ พลเรือนของม�เลเซีย และชุมชน (2) พัฒน�ก�รข่�วให้มีคว�มทันสมัยและทันต่อเหตุก�รณ์ม�กขึ้น (3) ปรับนโยบ�ย
โดยก�รใช้ก�รกำ�หนดภ�พอน�คต (Scenario) (4) จัดกิจกรรมเชื่อมคว�มสัมพันธ์ เช่น กีฬ�ร่วมกัน (5) ส่งเสริมให้ก�รเมืองมีเสถียรภ�พ (6) ดำ�เนิน
นโยบ�ยคว�มมัน่คงตอ่กนัทีด่ตีอ่ไป (7) พฒัน�ระบบบรกิ�รสขุภ�พใหค้รบวงจรเพือ่รองรบัสถ�นก�รณท์ีเ่ปลีย่นแปลง และ (8) พฒัน�โครงสร�้งพืน้ฐ�น
เพื่อเชื่อมระหว่�งประเทศ

จุลสารศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ (Strategic Studies Center Journal) 32
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7. การประชมุทางวชิาการนานาชาตดิา้นความมัน่คงแหง่อาเซยีน (Track II Network of ASEAN Defence 
and Security Institutions: NADI) 
 ศนูยศ์กึษ�ยุทธศ�สตร ์สถ�บนัวชิ�ก�รปอ้งกนัประเทศ จดัก�รประชมุท�งวชิ�ก�รน�น�ช�ตดิ�้นคว�มมัน่คงแหง่อ�เซยีน (Track 
II Network of ASEAN Defence and Security Institutions: NADI) ประจำ�ปี 2562 ครั้งที่ 12  (12th Annual Meeting) และก�ร
ประชุมห�รืออย่�งไม่เป็นท�งก�ร (Retreat Meeting) ระหว่�ง 25 ก.พ. - 3 มี.ค.62 ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือแลกเปล่ียนท�งวิช�ก�รกับสถ�บันเครือข่�ยท�งวิช�ก�รด้�นคว�มมั่นคงของประเทศสม�ชิกอ�เซียนทั้ง  ๑๐ 
ประเทศและเพื่อให้ NADI ส�ม�รถให้ก�รสนับสนุนด้�นวิช�ก�รต่อที่ประชุมรัฐมนตรีกล�โหมอ�เซียน (ASEAN Defence Minister’s 
Meeting: ADMM) ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ซึ่งส�ม�รถสรุปส�ระสำ�คัญจ�กก�รนำ�เสนอต�มหัวข้อ ดังนี้
 ก�รนำ�เสนอหัวข้อ ASEAN Defence Security Foresighting in the Next 2 Decades มีประเด็นสำ�คัญ ดังนี้ (1) ภัยคุกค�ม
คว�มมั่นคงของอ�เซียนในอีกสองทศวรรษข้�งหน้� ได้แก่ ก�รรักษ�คว�มมั่นคงปลอดภัยท�งไซเบอร์ในยุค Internet of Things (IoT)  
ก�รก่อก�รร้�ยและอิทธิพลจ�กแนวคิดนิยมคว�มรุนแรง ก�รเปลี่ยนแปลงของสภ�พภูมิอ�ก�ศ อ�ชญ�กรรมข้�มช�ติ และอิทธิพลของ
ช�ติมห�อำ�น�จที่จะเข้�ม�ในภูมิภ�ค โดยเฉพ�ะจีนและสหรัฐฯ (2) อ�เซียนยังคงมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รสร้�งคว�มม่ันคงให้เกิดขึ้นใน
ภูมิภ�ค โดยเฉพ�ะก�รใช้กลไกด้�นก�รทูตเชิงป้องกัน สำ�หรับด้�นเศรษฐกิจ อ�เซียนยังคงเป็นตล�ดก�รค้�ที่มีศักยภ�พสูง ซึ่งก�รเชื่อม
โยงท�งเศรษฐกิจระหว่�งกัน จะเป็นปัจจัยที่สร้�งคว�มแข็งแกร่งให้กับช�ติสม�ชิกอ�เซียนในอีกสองทศวรรษข้�งหน้� (3) อ�เซียนควร
เพิม่คว�มคลอ่งตวัในก�รปฏบิตัติ�มขอ้กำ�หนดในกฎบตัรอ�เซียน และแผนง�นด�้นก�รเมอืงและคว�มมัน่คงอ�เซยีน พร้อมกบัก�รเสรมิ
คว�มแข็งแกร่งให้กับเส�หลักทั้งส�มของอ�เซียน เพื่อเพิ่มโอก�สในก�รรับมือกับภัยคุกค�ม และก�รรักษ�คว�มมั่นคงของอ�เซียนในสองทศวรรษหน้�
ได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น (4) ควรใช้กลไกคว�มร่วมมือของอ�เซียนที่มีอยู่เสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งด้�นไซเบอร์ โดยเริ่มคว�มคิดให้ไกลไปกว่�คว�มมั่นคง
ปลอดภยัท�งไซเบอร์ เพ่ือสร้�งคว�มรว่มมอืทีเ่ปน็รปูธรรมในก�รพฒัน�กฎ กตกิ� สำ�หรบัก�รใชป้ระโยชนจ์�กปญัญ�ประดษิฐ ์(Artificial Intelligence: 
AI) หรือแม้แต่อุปกรณ์ท�งทห�รซึ่งอ�จถูกคุกค�มจ�ก Cyber warfare
 ก�รนำ�เสนอหัวข้อ Drivers that lead to Sustainable Security มีประเด็นสำ�คัญ ดังนี้ (1) ในมุมมองด้�นก�รป้องกันประเทศนั้น ควรให้คว�ม
สำ�คัญกับก�รสร้�งและก�รกระชับคว�มสัมพันธ์ที่ดีระหว่�งหน่วยง�นทห�รและป้องกันประเทศ โดยก�รฝึกร่วมท�งก�รทห�รระดับพหุภ�คี ก�รแลก
เปลี่ยนก�รเยือนระดับผู้นำ� อ�เซียนจำ�เป็นต้องมองถึงคว�มร่วมมือระหว่�งภ�คส่วนเพื่อสร้�งอ�เซียนที่มีคว�มยืดหยุ่น ก�รตรวจห�/ก�รเตือนภัยล่วง
หน้� และฟื้นตัวอย่�งรวดเร็ว เพื่อให้ภูมิภ�คยังคงคว�มคล่องตัวและรับมือกับคว�มท้�ท�ยที่ซับซ้อนในอน�คต (2) ประเด็นเรื่องภัยคุกค�มรูปแบบใหม่ 
ช�ติสม�ชิกฯ ควรเสริมสร้�งสถ�บันและกลไกคว�มร่วมมือในก�รพัฒน�บุคล�กรและให้คว�มสำ�คัญกับก�รสร้�งสภ�วะแวดล้อมเพื่อรักษ�คว�มมั่นคง
อย่�งยั่งยืน (3) อ�เซียนต้องรักษ�คว�มเป็นกล�ง ในก�รเผชิญแรงกดดันจ�กอำ�น�จภ�ยนอก ในประเด็นขัดแย้งต่�ง ๆ เช่น กรณีปัญห�ทะเลจีนใต้ 
อ�เซียนควรดำ�เนินก�รต่อในเรื่องระเบียบก�รปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (The Code of Conduct: COC) เพื่อเสถียรภ�พและคว�มสงบของทะเลจีนใต้ รวม
ถึงต้องรักษ�คว�มเป็นแกนกล�งของอ�เซียนในฐ�นะผู้กำ�หนดว�ระของภูมิภ�ค และสนับสนุนคว�มริเริ่มด้�นเศรษฐกิจเพื่อก�รพัฒน�และเติบโตของ
ภมูภิ�คโดยไมเ่ลอืกข�้ง (4) ก�รทีอ่�เซียนจะส�ม�รถสง่เสรมิคว�มมัน่คงของภมูภิ�คอย�่งยัง่ยนืไดต้อ้งลงทนุระยะย�วเพือ่ใหป้ระสบคว�มสำ�เรจ็ในเรือ่ง
เสถียรภ�พก�รเมืองภ�ยในประเทศ โดยก�รเอ�ชนะใจของประช�ชน ก�รเจรจ�อย่�งสันติและก�รปกครองตนเอง ก�รแสดงตนของรัฐบ�ลในพื้นที่ที่
อำ�น�จรัฐยังเข้�ไม่ถึงม�ก่อน และโอก�สท�งเศรษฐกิจในรูปแบบก�รค้�แบบดั้งเดิม คว�มมั่นคงช�ยแดนท�งทะเล โดยสร้�งคว�มร่วมมือด้�นคว�ม
มัน่คงช�ยแดนท�งทะเลในระดบัน�น�ช�ต ิ(5) ปญัห�ก�รกอ่ก�รร�้ยยงัคงเปน็ปญัห�ทีก่ระทบทัง้ด�้นคว�มมัน่คง ด�้นเศรษฐกจิ และด�้นสังคมตอ่ช�ติ
สม�ชกิฯ ดังน้ันจงึควรมส่ีวนร่วมในก�รตอบสนองตอ่เรือ่งดงักล�่วอย�่งรวดเรว็และทนัทว่งท ี(6) ในก�รเผชญิกับมห�อำ�น�จทีเ่ข�้ม�ในภูมภิ�ค อ�เซยีน
ควรสร้�งระเบียบภูมิภ�คบนพื้นฐ�นของกฎหม�ย คัดค้�นก�รคุกค�มโดยใช้กำ�ลัง แก้ไขข้อขัดแย้งโดยสันติบนพื้นฐ�นของกฎหม�ยระหว่�งประเทศ ส่ง
เสริมให้มีก�รจัดทำ�ระเบียบปฏิบัติ COC และส่งเสริมให้เกิดคว�มเข้มแข็ง สร้�งคว�มเป็นปึกแผ่น และฉันท�มติของช�ติสม�ชิกฯ 
 ก�รนำ�เสนอหัวข้อ Practical Cooperation for the Future of ASEAN Security ซึ่งได้มีคว�มร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเพื่อก�รสร้�งคว�มมั่นคง
ของอ�เซียนในอน�คตโดยมีประเด็นสำ�คัญ ดังนี้ (1) ช�ติสม�ชิกฯ ยังคงเผชิญกับคว�มท้�ท�ยด้�นคว�มมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ ดังนั้น
อ�เซียนและประเทศคู่เจรจ� ยังคงมีคว�มจำ�เป็นต้องเสริมสร้�งคว�มร่วมมือในท�ง
ปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่�งกัน และสนับสนุนก�รดำ�เนินกิจกรรมทั้งหมดและ
คว�มริเริ่มที่ได้รับคว�มเห็นจ�ก ADMM ADMM-Plus และกลไกอื่น ๆ  ต่อไป (2) ช�ติ
สม�ชิกฯ และ ADMM ควรร่วมมือกันอย่�งใกล้ชิดในก�รป้องกันและปร�บปร�มก�ร
ก่อก�รร้�ยทุกรูปแบบต�มกฎบัตรสหประช�ช�ติ และกฎหม�ยระหว่�งประเทศ โดย
เฉพ�ะคว�มรว่มมอืในก�รแลกเปล่ียนข่�วกรองในก�รตอ่ต�้นก�รกอ่ก�รร�้ยในลกัษณะ 
“Our Eyes Initiative (OEI) หรือ ASEAN Our Eyes Initiative (AOEI)” (3) ช�ติ 
สม�ชิกฯ ควรมีก�รส่งเสริมก�รช่วยเหลือบรรเท�ส�ธ�รณภัยเมื่อเกิดวิกฤติ เช่น สึน�มิ แผ่นดินไหว น้ำ�ท่วม เป็นต้น อ�เซียนควรกำ�หนดแนวท�งในก�ร
ใช้ทรัพย�กรร่วมกัน เพื่อป้องกันคว�มเสียห�ยจ�กภัยพิบัติ และจัดทำ�/ ออกแนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบด้�นก�รจัดก�รภัยพิบัติ โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์
รว่มกันของอ�เซียน เพือ่ประโยชนร์ว่มกนัของช�ตสิม�ชิก (4) ช�ตสิม�ชกิฯ และ ADMM ควรเสรมิสร�้งขดีคว�มส�ม�รถท�งทห�รระดบัช�ตแิละระดบั
ภมิูภ�คในเร่ืองคว�มมัน่คงท�งไซเบอร์ และควรจัดตัง้ศนูยฝ์กึอบรมด�้นคว�มม่ันคงปลอดภยัท�งไซเบอรท์ัว่อ�เซยีน เพือ่เป็นก�รรเิร่ิมก�รพัฒน�ม�ตรฐ�น
ในก�รรักษ�คว�มมั่นคงปลอดภัยท�งไซเบอร์ร่วมกัน (5) หัวข้อที่ช�ติสม�ชิกฯ ส�ม�รถร่วมมือกันได้ง่�ย คือคว�มร่วมมือในด้�นก�รช่วยเหลือบรรเท�
ส�ธ�รณภัย ก�รต่อต้�นก�รก่อก�รร้�ย ก�รแพทย์ทห�ร และคว�มมั่นคงปลอดภัยท�งไซเบอร์ โดยประเด็นที่สำ�คัญคือก�รรักษ�ไว้ซึ่งคว�มเป็น 
แกนกล�งของอ�เซียน

33ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562)



8. การประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์วิจัยและคณะผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน (SAREC) ครั้งที่ 2/2562
 ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ จัดก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รศูนย์วิจัย และคณะผู้เชี่ยวช�ญด้�นอ�เซียน (SAREC) ครั้ง
ที่ 2/2562 เรื่อง “ก�รบริห�รจัดก�รช�ยแดนเพื่อรองรับภัยคุกค�มคว�มมั่นคงในทศวรรษหน้� : ศึกษ�เฉพ�ะกรณีช�ยแดนภ�คตะวันออกและภ�ค
ตะวันตก” เมื่อวันที่ 18 – 20 มี.ค.62 ณ โรงแรม คำ�แสด จ.ก�ญจนบุรี ซึ่งมีประเด็นสำ�คัญโดยสรุป ดังนี้
 ปัญหาภัยคุกคามที่สำาคัญที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีดังนี้
 ด้านความมั่นคง (1) ปัญหายาเสพติด เนื่องจ�กบริเวณช�ยแดนของประเทศเมียนม�เป็นพื้นที่ของชนกลุ่มน้อย ซึ่งเป็นฐ�นก�รผลิตย�เสพติด 
และลักลอบขนย้�ยเข้�ม�ฝั่งไทยบริเวณช�ยแดน เพื่อนำ�ส่งเข้�ม�ยังพื้นที่กรุงเทพฯ และส่งไปยังภ�คใต้ของไทย (2) ปัญหาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
โดยผิดกฎหมาย เนื่องจ�กในปัจจุบันสภ�พพื้นฐ�นชีวิตคว�มเป็นอยู่ของช�วเมียนม�ซึ่งส่วนใหญ่ย�กจน ข�ดอ�ชีพ ข�ดร�ยได้ และม�ตรฐ�นก�รครอง

ชีพตำ่�กว่�ไทยจึงมีคว�มพย�ย�มที่จะเข้�ม�ห�ง�นในไทยอย่�งผิดกฎหม�ย ซึ่งเป็นส�เหตุนำ�ไปสู่ปัญห�อื่น ๆ เช่น 
แรงง�นผิดกฎหม�ย และก�รเข้�ม�ใช้บริก�รท�งด้�นส�ธ�รณสุขในไทยที่เพิ่มม�กขึ้น เป็นต้น (3) การเพิ่มขึ้นของช่อง
ทางตามธรรมชาติ ซึ่งย�กแก่ก�รตรวจสอบของเจ้�หน้�ที่ เช่น ก�รคัดกรองบุคคล เป็นต้น (4) การปลอมแปลงเอกสาร
ทางราชการ เช่น วีซ่� เป็นต้น (5) อาจเกิดช่องว่างทางกฎหมาย เช่น ก�รให้สัญช�ติแก่คนเมียนม� และ (6) มีการบุกรุก
ที่ดินของรัฐเพื่อท�ากิน เช่น พื้นที่ป่�สงวนและพื้นที่ป่�ไม้ เป็นต้น
 ด้านเศรษฐกจิ  (1) ความล่าช้าจากการส่งออกสนิค้าจากฝ่ังไทยไปยงัเมยีนมาโดยเฉพาะสนิค้าการเกษตร ซ่ึงทีผ่่�นม� 
พบว่�ห�กก�รดำ�เนนิก�รของกรมศลุก�กรและด่�นตรวจคนเข้�เมอืงมคีว�มล่�ช้� อันเนือ่งม�จ�กหล�ยปัจจยั เช่น ระบบ
ก�รตรวจคดักรองสนิค้�มคีว�มล่�ช้� มีขัน้ตอนท่ียุง่ย�ก ทำ�ให้สนิค้�เกดิคว�มเสยีห�ย (2) การเดนิทางเข้าเมอืงของชาว
เมียนมาบริเวณชายแดน โดยก�รใช้ก�รออกหนังสือผ่�นแดน (Border Pass) จำ�กัดให้เข้�ม�ได้เฉพ�ะอำ�เภอเมือง
ก�ญจนบุรีเท่�นั้น (3) ท่ีดินไม่มีเอกสารสิทธ์ิ ทำ�ให้ไม่เกิดก�รลงทุนในส่วนท่ีพักหรือโรงแรมท่ีได้ม�ตรฐ�น ข�ดคว�ม

ปลอดภัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อก�รท่องเที่ยว เช่น นักท่องเที่ยวเดินท�งไปแล้วไม่มีที่พัก ไม่ได้รับบริก�รที่ดี 
หรือได้รับอันตร�ยจ�กที่พัก เป็นต้น (4) เขตพื้นที่ทับซ้อน ยังคงมีปัญห�ในส่วนของสินค้�ท�งก�รเกษตร 
ทีป่ลูกในเขตแดนรบัรองของไทยไม่ต้องเสยีภ�ษ ี แต่ถ้�ปลกูในเขตพืน้ทีท่ีไ่ม่มกี�รรบัรองจะต้องเสยีภ�ษนีำ�เข้�  
หรือเกิดก�รลักลอบนำ�เข้�ม�ในไทย และ (5) ปัญหาการปักปันเขตแดนทำ�ให้ไม่ส�ม�รถเปิดด่�นถ�วรได้ 
โดยเฉพ�ะด่�นสิงขรท่ีอยู่ติดกับฝั่งมะริดของเมียนม�ท่ีกำ�ลังพัฒน�อย่�งม�ก ส่งผลให้ก�รพัฒน�ท�ง
เศรษฐกิจของบริเวณช�ยแดนไม่เจริญเติบโตม�กนัก
 ด้านสังคม (1) การเคลื่อนย้ายของประชากร ทำ�ให้มีปัญห�ในก�รจัดทำ�สำ�มะโนครัว และก�รจัด
เก็บสถิติ (2) กลุ่มชาติพันธุ์ (กลุ่มที่อ�ศัยอยู่เป็นระยะเวล�น�น เช่น กะเหรี่ยง ปก�เกอะญอ) ไม่มีกรรมสิทธิ์
ในทีดิ่นทำ�กนิ ไม่มคีว�มม่ันคงในชวิีต ส�เหตมุ�จ�กก�รประก�ศกฎหม�ย/ พ.ร.บ.ป่�สงวนของรฐับ�ล ทำ�ให้
วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีด้ังเดิมห�ยไป และอ�จจะเกิดก�รต่อต้�นรัฐบ�ลไทย จะทำ�ให้เกิดปัญห�
สงัคมในอน�คต (3) ปัญหาด้านสาธารณสขุ ด่�นควบคมุโรคฯ ด่�นอ�ห�รและย� และระบบเฝ้�ระวงัป้องกนั
ท่ียงัไม่เพียงพอ ส่งผลต่อก�รเข้�ถงึบรกิ�รด้�นส�ธ�รณสขุและ (4) ปัญหาด้านการศกึษา ในปัจจบุนัเดก็ไทย
เรยีนในระบบน้อยลง โดยพบว่�อ�ยเุฉลีย่ทีเ่รยีนในระบบลดลงจ�กเดมิทีอ่�ยปุระม�ณ 35 ปี เหลือเพียง 15 
- 16 ปี เนื่องจ�กทัศนคติของเด็กในปัจจุบันที่ไม่นิยมเรียนในส�ยอ�ชีวะ ผู้ประกอบก�รจึงนิยมใช้แรงง�น
ต่�งด้�วม�กกว่�แรงง�นไทย
 ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคงตามแนวชายแดน เพื่อรองรับภัย
คุกค�มด้�นคว�มมั่นคงในทศวรรษหน้� มีดังนี้ (1) จัดระบบป้องกันพื้นที่ช�ยแดน (2) พัฒน�ระบบก�รแจ้ง
เตอืนภยัคว�มมัน่คง (3) จัดทำ�ก�รเชือ่มโยงฐ�นข้อมลูก�รสญัจรข้�มแดนประกอบด้วยสนิค้�และย�นพ�หนะ 
(4) พัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�น เช่น ถนน ให้ส�ม�รถป้องกันและควบคุมก�รลักลอบเข้�เมืองและปัญห�
อ�ชญ�กรรมข้�มช�ติ (5) จัดระบบแรงง�นต่�งด้�วข้�มแดน เป็นก�รใช้ระบบก�รปฏิบัติง�นให้มีคว�ม
สอดคล้องและเหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ (6) พัฒน�ระบบก�รตรวจโรคระบ�ดและระบบส่งต่อผู้ป่วยข้�ม
พรมแดนให้มีประสิทธิภ�พ (7) ดำ�เนินก�รจัดระเบียบพื้นท่ีท่ีมีเง่ือนไขของปัญห�คว�มมั่นคงและควบคุม
ก�รใช้พื้นที่ที่มีปัญห�เขตแดน (8) พัฒน�ระบบก�รข่�ว ก�รบูรณ�ก�รข่�วโดยใช้ก�รเชื่อมโยงฐ�นข้อมูล
ด้�นก�รข่�วที่มีคว�มแม่นยำ� และก�รประช�สัมพันธ์ในพื้นที่ช�ยแดน (9) ใช้ศ�สตร์พระร�ช�สู่ก�รพัฒน�
อย่�งยั่งยืนเป็นแนวท�งในก�รแก้ไขปัญห�บริเวณช�ยแดน ในก�รสร้�งก�รอยู่ดีกินดีให้กับประช�ชน (10) 
ก�รมีระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ (Information Technology) ที่สมบูรณ์และมีฐ�นข้อมูล (Database)  
ที่บูรณ�ก�ร และเชื่อมโยงกันทั้งหน่วยง�นภ�ครัฐในประเทศและต่�งประเทศ (11) ก�รแก้กฎหม�ยให้เอื้อ
ต่อก�รทำ�ง�นและสอดคล้องต่อสภ�พคว�มเป็นจริง (12) ต้องมีก�รปักปันเขตแดนให้แล้วเสร็จและมีคว�ม
ชัดเจนม�กขึน้ โดยรัฐบ�ลต้องให้คว�มสำ�คญักับก�รแก้ปัญห�นีก้บัประเทศเมยีนม�อย่�งจรงิจัง (13) มกี�ร
สื่อส�รระหว่�งเจ้�หน้�ที่รัฐกับประช�ชน เพื่อให้ประช�ชนมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในก�รทำ�ง�นของภ�ครัฐ 
(14) สร้�งคว�มรูค้ว�มเข้�ใจ และคว�มตระหนกัรูใ้ห้กบัประช�ชนในเรือ่งสิง่แวดล้อม และก�รใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย (15) สร้�งเครือข่�ยและพันธมิตรภ�คประช�สังคม (16) พัฒน�องค์คว�มรู้และทักษะกำ�ลังพลให้
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ทันต่อก�รเปลี่ยนแปลง (17) มีแนวท�งก�รพัฒน� โลจิสติกส์เป็นระบบและส�ม�รถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อน
บ้�นได้ และห�แนวท�งในก�รขย�ยเส้นท�งบ�งเส้นท�งเพื่อให้เกิดก�รพัฒน�เส้นท�งท่ียังไม่ได้รับก�รพัฒน�
และเส้นท�งที่เชื่อมต่อกับแนวช�ยแดน (18) ควรเสริมสร้�งคว�มร่วมมือหรือพันธมิตรกับหน่วยง�นที่ทำ�ง�น
เกี่ยวกับคว�มมั่นคงช�ยแดน เช่น NGO ภ�คประช�สังคม และภ�คธุรกิจ และ (19) เพิ่มขย�ยพื้นที่ก�รเข้�เมือง
โดยก�รใช้หนังสือผ่�นแดน (Border Pass) ให้ม�กขึ้น เพื่อส่งเสริมก�รท่องเที่ยว ยกเว้นพื้นที่ด้�นคว�มมั่นคง 
เช่น เขื่อน พื้นที่ปฏิบัติก�รด้�นก�รทห�ร เป็นต้น

9. การนำาเสนอผลงานทางวิชาการและพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 12
 ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ จัดก�รนำ�เสนอผลง�นท�งวิช�ก�ร และพิธีปิดก�รศึกษ�
หลักสูตรนักยุทธศ�สตร์ รุ่นที่ 12 เมื่อวันที่ 29 มี.ค.62 ณ หอประชุมพิบูลสงคร�ม วปอ.สปท. 
 ผลง�นวิช�ก�ร คณะนักศึกษ� หลักสูตรนักยุทธศ�สตร์ รุ่นที่ 12 ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ สถ�บันวิช�ก�รป้องกัน
ประเทศ ได้ร่วมกันก�รจัดทำ� “ยุทธศ�สตร์ก�รลดคว�มเหลื่อมลำ้�ของประเทศไทยรองรับยุทธศ�สตร์ช�ติ (พ.ศ. 2561 - 
2580)” เป็นกระบวนก�รทีต่่อยอดม�จ�กก�รตรวจสอบสภ�วะแวดล้อมเพือ่มองภ�พอน�คตท�งยทุธศ�สตร์ของประเทศไทย 
(Strategic outlook) พ.ศ. 2561 - 2580 ทำ�ให้ได้ประเด็น “คว�มเหลื่อมลำ้�ด้�นเศรษฐกิจ” ม�จัดทำ�ยุทธศ�สตร์ เนื่องจ�ก
คว�มเหลื่อมลำ้�เป็นปัญห�ที่สั่งสมม�น�นในสังคมไทยและมีแนวโน้มว่�จะทวีคว�มรุนแรงม�กขึ้น ส่งผลต่อก�รกระจ�ยร�ย
ได้และก�รเข้�ถึงบริก�รภ�ครัฐต่�งๆ ท่ียังมีคว�มแตกต่�งกันอยู่ม�กระหว่�งกลุ่มประช�กร ห�กไม่มีก�รแก้ไขอย่�งจริงจัง

และมีประสิทธิภ�พย่อมจะส่งผลกระทบต่อปัญห�อ่ืนๆ และเป็นอุปสรรคขัดขว�งก�รพัฒน�
ประเทศโดยรวมในระยะย�ว ทั้งนี้ ยุทธศ�สตร์ก�รลดคว�มเหลื่อมลำ้�ของประเทศไทยรองรับ
ยุทธศ�สตร์ช�ติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ฉบับนี้ถือเป็นแผนระดับ 2 เทียบเท่�แผนแม่บทภ�ยใต้
กรอบยทุธศ�สตร์ช�ตด้ิ�นที ่4 “ก�รสร้�งโอก�สและคว�มเสมอภ�คท�งสงัคม” ท่ีคณะนกัศกึษ�ฯ 
ได้จัดทำ�ขึ้น โดยมุ่งค้นห�เป้�หม�ย (Ends), วิธีก�ร (Ways), และทรัพย�กร (Means) อันเป็น
องค์ประกอบหลักของก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ก�รลดคว�มเหลื่อมลำ้�ในสังคมไทยระยะ 20 ปี 
      การดำาเนินงานหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 12 มีผู้เข้�รับก�รศึกษ� จำ�นวน 29 คน  
เป็นข้�ร�ชก�รทห�ร 15 น�ย ข้�ร�ชก�รพลเรือน พนักง�นรัฐวิส�หกิจ อ�จ�รย์มห�วิทย�ลัย 

ภ�ครัฐและภ�คเอกชน และภ�คธุรกิจเอกชน 14 คน ในก�รประเมินผลก�รศึกษ�ในหลักสูตรฯ ประกอบด้วย ก�รจัดทำ�
เอกส�รยุทธศ�สตร์ระดับองค์กรหรือหน่วยง�นเป็นร�ยบุคคล ก�รทดสอบภ�คทฤษฎี ก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์รุ่นและก�รนำ�
เสนอผลง�นวิช�ก�ร ทำ�ให้ผู้เข้�รับก�รศึกษ�มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับหลักก�รและกระบวนก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์  
ส�ม�รถบูรณ�ก�รองค์คว�มรู้ในเนือ้ห�ส�ระวชิ�ก�รต่�งๆ จนส�ม�รถพฒัน�ตนเองให้เป็นนกัยทุธศ�สตร์ทัง้ในระดบัองค์กร
และระดับช�ติได้ 
 ผลการศึกษา ผู้เข้�รับก�รศึกษ�หลักสูตรนักยุทธศ�สตร์ รุ่นที่ 12 ส�ม�รถสำ�เร็จก�รศึกษ�ต�มหลักสูตรฯ จำ�นวน 
28 คน และผ่�นก�รศึกษ�หลักสูตรฯ 1 คน

35ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562)
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