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การใช้ Cryptocurrencies ของผู้ก่อการร้าย 
เทคนิค และอุปสรรคขององค์กร และภัยคุกคาม
ในอนาคต
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย พ.ท. ธำารงชัย หนุนภักดี 

 สถ�บัน RAND Corporation ซึ่งเป็น Think Tank ของ
สหรัฐอเมริก� ได้นำ�เสนอง�นวิจัยเรื่อง “ก�รใช้ Cryptocurrencies ของ
ผู้ก่อก�รร้�ย เทคนิค และอุปสรรคขององค์กร และภัยคุกค�มในอน�คต” 
สรุปได้ดังนี้

 ถึงแม้จะเกิดคว�มกังวลเพ่ิม
สงูขึน้อย�่งม�กในปัจจบุนัเก่ียวกบั
เงินดิจิทัล (Cryptocurrency)  
ที่ ถูกใช้ โดยกลุ่มผู้ก่อก�รร้�ย  
ในท�งกลับกันยังนำ�ม�ซึ่งก�ร
ปรับปรุงเทคโนโลยีต่�ง ๆ ของ 
Cryptocurrency ซึ่งส่งผลดี 

ในระยะย�วต่อคว�มพย�ย�มในก�รต่อต้�นก�รสนับสนุนท�งก�รเงิน 
แก่ลัทธิก่อก�รร้�ย (Counterterrorism finance: CTF) CTF ให้คว�ม
สนใจในก�รติดต�มเส้นท�งก�รเงิน และก�รปกป้องธุรกรรมท�งก�รเงิน
ที่อ�จถูกใช้ในก�รสนับสนุนก�รโจมตี และกิจกรรมอื่นของผู้ก่อก�รร้�ย 
อย่�งไรก็ต�มคว�มสำ�เร็จของยุทธศ�สตร์ด้�น CTF หม�ยถึง ก�รลด 
ช่องท�งก�รเข้�ถึงเงินที่ใช้ในโลกจริง ก�รเกิดขึ้นของเงินดิจิทัลได้สร้�ง
คว�มสะดวกในก�รใช้ก�รไมเ่ปดิเผยตวัตนผูใ้ช้ คว�มปลอดภยัทีไ่ดร้บัก�ร
ปรับปรุง และสะท้อนให้เห็นคว�มล้�หลัง และไม่ชัดเจนของกฎระเบียบ
ในก�รควบคุม สิ่งเหล่�นี้สร้�งแรงจูงใจให้องค์กรก่อก�รร้�ยหันม�ใช้เงิน
ดิจิทัล เช่น Bitcoin กันม�กข้ึน เงินดิจิทัลอ�จไม่ส�ม�รถแทนท่ี 
คว�มต้องก�รใช้ง�นของกลุ่มผู้ก่อก�รร้�ยได้ทั้งหมด แต่ก็ส�ม�รถตอบ
สนองคว�มต้องก�รในบ�งกิจกรรมท�งก�รเงิน ซึ่ง RAND Corp.  
ไดร้วบรวมปจัจยัทีส่่งเสริมก�รใช้เงนิดจิิทัลขององคก์รกอ่ก�รร�้ย ดงันี ้(1) 
ก�รเติบโตของตล�ดเงินดิจิทัลที่ส�ม�รถค�ดก�รณ์ได้นั้น ต้องอ�ศัย 
คว�มน่�เชื่อถืออย่�งม�ก และคว�มแพร่หล�ยในก�รใช้ ซ่ึงห�กมีก�รใช้
กันอย่�งแพร่หล�ยย่อมสร้�งโอก�สที่หล�กหล�ยในก�รดำ�เนินกิจกรรม
ของกลุ่มก่อก�รร้�ยจ�กก�รใช้เงินดิจิทัล (2) ก�รใช้ง�นอย่�งแพร่หล�ย
ของเงินดิจิทัลรุ่นที่สองที่ม�พร้อมกับคว�มก้�วหน้�ด้�นคว�มเป็นส่วนตัว 
จะทำ�ให้เกิดก�รใช้ง�นที่ผิดกฎหม�ยม�กขึ้น (3) กฎระเบียบที่บังคับใช้ใน
สหรัฐฯ ยุโรป และจีน สร้�งคว�มย�กลำ�บ�กในก�รแลกเปลี่ยน Bitcoin 

ที่มา : https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR3026.html

จ�กแหล่งที่ไม่ทร�บที่ม� อย่�งไรก็ต�มห�กก�รทำ�ธุรกรรมในลักษณะ 
Decentralized เกิดขึ้นประเทศที่มีกฎระเบียบที่ไม่เข้มแข็ง จะทำ�ให้เกิด
คว�มย�กในก�รค้นห�แหล่งที่ม�ของธุรกรรม และ (4) ก�รเพิ่มขึ้นของ 
ก�รใช้เงินดิจิทัลได้สร้�งโอก�สในก�รดำ�รงอยู่ขององค์กรก่อก�รร้�ย 
ผ่�นก�รข�ยของผิดกฎหม�ยในตล�ดมืด 
 นอกจ�กนี้ RAND Corp. ได้รวบรวมปัจจัยที่ลดทอนก�รใช้เงิน
ดิจิทัลขององค์กรก่อก�รร้�ย ดังนี้ (1) คว�มไม่ชัดเจน และอยู่ท่�มกล�ง
ข้อถกเถียงได้บั่นทอนก�รเจริญเติบโตในก�รใช้เงินดิจิทัล ลดทอนคว�ม
แพร่หล�ยในก�รใช้ ทำ�ให้เงินดิจิทัลไม่น่�สนใจสำ�หรับผู้ก่อก�รร้�ย  
(2) คว�มร่วมมือของหน่วยง�นบังคับใช้กฎหม�ยในด้�นคว�มปลอดภัย
ท�งไซเบอร์ และตล�ดเงินดิจิทัล เป็นตัวแปรสำ�คัญสำ�หรับก�รเปิดเผยตัว
ตน (Deanonymization) และตวรจสอบเส้นท�งแหล่งเงินทุน (3) ห�ก
ระบบเงินดิจิทัลที่ใช้อย่�งแพร่หล�ยประส�นกับระบบของกฎระเบียบ  
จะทำ�ให้เกิดคว�มย�กลำ�บ�กในทำ�ธุรกรรมที่ผิดกฎหม�ย ส่งผลต่อ 
กลุ่มก่อก�รร้�ย และกลุ่มอ�ชญ�กรที่ใช้พ้ืนที่บนโลกดิจิทัลในดำ�เนิน
กิจกรรม และ (4) เรื่องร�วเกี่ยวกับก�รฉ้อโกง ก�รขโมยเงินดิจิทัลจำ�นวน
ม�ก ลดทอนคว�มน่�เช่ือถือของเงินดิจิทัล ห�กเหตุก�รณ์ยังคงดำ�เนิน 
ต่อไปจะทำ�ให้คว�มเชื่อถือของผู้ใช้ซึ่งรวมถึงกลุ่มก่อก�รร้�ยลดลงไปด้วย
 RAND Corp. สรุปว่� ก�รปรับปรุงกฎระเบียบในก�รควบคุม 
ก�รใช้เงินดิจิทัลควรควบคู่ไปกับคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศของ 
หน่วยง�นบังคับใช้กฎหม�ย และประช�คมด้�นก�รข่�ว ซึ่งจะเป็นก้�ว 
ท่ีสำ�คัญอีกก้�วหนึ่งในก�รป้องกันองค์กรก่อก�รร้�ยจ�กก�รใช้เงินดิจิทัล
ในก�รสนับสนุนกิจกรรมก�รก่อก�รร้�ย สำ�หรับประเทศไทย ถึงแม้ว่�
กระแสคว�มนิยมก�รใช้ง�นเงินดิจิทัลจะลดลงอันเนื่องม�จ�กคว�ม 
น่�เชื่อถือ และคว�มแพร่หล�ย แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่�เงินดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่ง
ของเทคโนโลยีท�งก�รเงิน (Fintech) ที่เข้�ม�ลดขีดจำ�กัดท�งก�รทำ�
ธรุกรรมท�งก�รเงนิ และสร�้งโอก�ส หรอืภยัใหก้บัประเทศ ดงันัน้ทกุภ�ค
ส่วนควรเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รสร้�งคว�มน่�เช่ือถือ คว�มแพร่หล�ย 
ตลอดจนสร้�งคว�มตระหนักรู้ในก�รใช้ในท�งสร้�งสรรค์ ตลอดจนเสริม
สร้�งคว�มเชื่อมั่น และคว�มร่วมมือในกลไกระหว่�งประเทศเพื่อสกัดกั้น
และปร�บปร�มก�รใช้เงินดิจิทัลเพื่อสนับสนุนก�รก่อก�รร้�ย และ
อ�ชญ�กรรมอ่ืนๆ สำ�หรับกองทัพไทยควรเสริมสร้�งคว�มรู้เก่ียวกับ
เทคโนโลยีท�งก�รเงิน (Fintech) และคว�มมั่นคงปลอดภัยท�งไซเบอร์ 
และอ�จเข้�ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีสร้�งคว�มมั่นคงปลอดภัยท�ง
ไซเบอร์ภ�ยใต้อำ�น�จหน้�ที่ต�มกฎหม�ยของประเทศ และกรอบคว�ม
ร่วมมือด้�นคว�มมั่นคงในระดับน�น�ช�ติ

แปดบทเรียนการควบคุมวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีอุบัติใหม่ในอนาคต
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย พ.ท. ธำารงชัย หนุนภักดี

 สถ�บัน RAND Corporation Europe ซึง่เปน็ Think Tank ของ
สหรัฐอเมริก� ได้นำ�เสนอง�นวิจัยเรื่อง “แปดบทเรียนก�รควบคุม
วิทย�ศ�สตร์ และเทคโนโลยีอุบัติใหม่ในอน�คต” สรุปได้ดังนี้ 
 ว�ระของ “BREXIT” ก่อให้เกิดก�รอภิปร�ยอย่�งม�กในสหร�ชอ�ณ�จักร
เกี่ยวกับอน�คตของวิทย�ศ�สตร์ และเทคโนโลยี ซ่ึงเป็นเวล�ท่ีดี 
ที่จะพิจ�รณ�ว่�สหร�ชอ�ณ�จักรจะส�ม�รถสร้�งโอก�สจ�กก�รลงทุน 
ในวิทย�ศ�สตร์ และเทคโนโลยีอุบัติใหม่ (Emerging Science and  
Technology) ได้อย่�งไร คว�มสับสนวุ่นว�ยของนวัตกรรมท่ีเกิดข้ึน 
รอบโลก บ�งส่วนมุ่งหวังที่จะแก้ปัญห�ต่�ง ๆ  ที่กดดันรุมเร้�สังคม ขณะที่
นวัตกรรม เช่น ก�รตัดต่อพันธุกรรมและปัญญ�ประดิษฐ์อ�จสร้�ง 

คว�มเสี่ยงต่อสุขภ�พ สิ่งแวดล้อม และส่งผลต่อคว�มเป็นส่วนตัว  
คว�มปลอดภัย และคว�มเชื่อมั่น “ระบบก�รควบคุมผลกระทบ” เป็นสิ่ง
ท่ีสำ�คัญท่ีจะเสริมสร้�งคว�มเช่ือมั่นของส่วนรวม และลดคว�มเสี่ยงที่จะ
เกิดข้ึน ผ่�นก�รใช้วิทย�ศ�สตร์ และเทคโนโลยีอุบัติใหม่ที่ม�พร้อมกับ
ธุรกิจใหม่ ๆ  ที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งมีกรณีศึกษ� เช่น คว�มก้�วหน้�ท�ง
เทคโนโลยีก�รเกษตรในอินเดียในปี ค.ศ.1960 ธน�ค�รที่ปร�ศจ�กส�ข�
ซึ่งให้บริก�ร “Mobile Banking” ในเคนย�เมื่อปี ค.ศ.2000 และใน
ปัจจุบัน “Sandboxes” หรือสภ�พแวดล้อมจำ�ลองที่สร้�งขึ้นสำ�หรับก�ร
ทดลอง เพื่อก�รกำ�หนดกฎระเบียบของเทคโนโลยีท�งก�รเงินใน 
สหร�ชอ�ณ�จักร 
 ตัวอย่�งเหล่�นี้ท่ีไม่ว่�จะประสบคว�มสำ�เร็จหรือไม่ แต่ก็แสดง 
ให้เห็นว่�เร�ควรจะมีวิธีก�รบริห�รจัดก�รข้อดีข้อเสียของนวัตกรรม 
ได้อย่�งไร ซึ่ง RAND Europe ได้นำ�เสนอ ก�รควบคุมผลกระทบ และ 
ก�รบริห�รจัดก�รวิทย�ศ�สตร์ และเทคโนโลยีอุบัติใหม่ไว้ ดังนี้   
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วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย พ.ท. ธำารงชัย หนุนภักดี

 สถ�บัน Australian Strategic Policy Institute ซึง่เป็น Think 
Tank ของออสเตรเลีย ได้อธิบ�ยถึง “อ�เซียนคือจุดศูนย์กล�งก�รโจมตี
ของผู้ก่อก�รร้�ยอิสล�ม” สรุปได้ดังนี้
 ก�รระเบิดในวันอีสเตอร์ในศรีลังก�ถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน
ก�รโจมตีจ�กผู้ก่อก�รร้�ยที่สูญเสียม�กที่สุดในประวัติศ�สตร์ ยุคปัจจุบัน 
เป็นก�รเน้นยำ้�ถึงก�รแพร่กระจ�ยคว�มรุนแรงท่ีเกิดจ�กผู้ก่อก�รร้�ย
อสิล�มในเอเชยี กลุม่อสิล�มหวัรนุแรงต่�ง ๆ  ซึง่มบี�งกลุม่มคีว�มสมัพนัธ์
กบัเครอืข่�ยกลุม่แนวคิดสุดโต่งท่ีใหญ่กว่� ซึง่กลุ่มเหล่�นีต่้�งได้รบัอิทธิพล
ในท�งลบัและขย�ยจ�กบ�งส่วนของประเทศในภมูภิ�คตัง้แต่มัลดฟีส์จนถงึ
หมู่เก�ะของฟิลิปปินส์ ก�รระเบิดท่ีศรีลังก�สร้�งคว�มตระหนักว่�เอเชีย
เป็นภูมิภ�คทีไ่ด้รบัผลกระทบจ�กคว�มรุนแรงจ�กผู้ก่อก�รร้�ย ทัง้ยงัเป็น
ที่พักพิงของผู้ก่อก�รร้�ย “Terrorist Safe Havens” และบุคคลบ�งส่วน 
ได้เอื้อประโยชน์ในก�รสร้�งแนวร่วมนิยมคว�มรุนแรงจนถึงให้ก�ร
สนับสนุนเชิงนโยบ�ย ด้วยจำ�นวนผู้เสียชีวิตรวม 359 ร�ย จ�กเหตุ
ระเบิดดังกล่�วซึ่งม�กกว่�ถึงเจ็ดเท่�เมื่อเทียบกับเหตุก�รณ์โจมตีมัสยิดที่
นิวซีแลนด์ โดย “ผู้ถือลัทธิคนผิวข�วสูงส่งยิ่ง (White Supremacist)” 
และม�กกว่�สองเท่�เมือ่เทียบกับเหตกุ�รณ์ท่ีมมุไบ โดยก�รเลอืกเป้�หม�ย
ก�รโจมตีโรงแรมและโบสถ์คริสต์ที่สำ�คัญ กลุ่มก่อก�รร้�ยอิสล�มจงใจ
ทำ�ล�ยแหล่งร�ยได้จ�กก�รท่องเที่ยวที่เป็นร�ยได้หลักของศรีลังก� ซึ่ง
เป็นก�รลดศักยภ�พก�รปลดหนี ้โดยเฉพ�ะเงนิกูจ้�กจนีในโครงก�รท่�เรอื 
“Hambantota” ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของ “ก�รทตูกบัดกัหนีส้นิ (Debt-trap 
Diplomacy)” นอกจ�กนี้ยังเป็นก�รสร้�งตัวตนของกลุ่มก่อก�รร้�ยเอง 
ก�รระเบิดพลีชีพเป็นเรื่องปกติในสงคร�มกล�งเมืองกว่� 26 ปีในศรีลังก� 
แต่รัฐบ�ลเองไม่เคยประสบกับเหตุก�รณ์โจมตีท่ีมีก�รสูญเสียขน�ดใหญ่
จ�กกลุ่มก่อก�รร้�ยอิสล�มม�ก่อน

ที่มา : https://www.rand.org/blog/2019/04/eight-lessons-to-inform-the-future-oversight-of-emerging.html

 หลังสงคร�มกล�งเมืองใน 
ศรีลังก�สิ้นสุดลง กองทัพศรีลังก�ได้
ปร�บปร�มขบวนก�รแบ่งแยกดินแดน
ช�วทมิฬ แต่ผลลัพธ์กล�ยเป็นก�ร
สร้�งคว�มขัดแย้งท�งศ�สน�ระหว่�ง
ช�วพุทธสิงหลท่ีเป็นประช�กรส่วนใหญ่ และช�วอิสล�มทมิฬท่ีมีเพียง
หนึง่ในสบิของประช�กร ช�วมสุลมิบ�งส่วนในศรลีงัก�ได้รบัก�รสนับสนุน
ทุนจ�กซ�อุดิอ�ระเบียและประเทศมุสลิมในอ่�วแถบตะวันออกกล�ง ซึ่ง
เป็นเหมือนก�รสนับสนุนก�รเกิดข้ึนของกลุ่มจีฮ�ดที่ต้องก�รบังคับใช้ 
“กฎหม�ยอิสล�ม (Sharia)” สำ�หรับกลุ่มท่ีอ�จเกี่ยวข้องกับเหตุก�รณ์
ระเบิดคือ “National Thowheed Jamaath” ซึ่งเหมือนกับกลุ่ม  
“Sri Lanka Thaweed Jama’ath” และกลุ่มที่เติบโตอย่�งรวดเร็วอย่�ง 
“Tamil Nadu Thoweed” ท�งตอนใต้ของอินเดียท่ีมแีนวท�งในก�รสร้�ง
กลุม่ตดิอ�วธุอสิล�ม อย่�งทีท่ร�บกนัว่�หน่วยง�นข่�วกรองอนิเดยีได้แจ้ง
เตือนถึงหน่วยง�นคว�มม่ันคงของศรีลังก� แต่กลับถูกเพิกเฉยเนื่องจ�ก
คว�มไม่ลงรอยกันระหว่�งประธ�น�ธิบดีและน�ยกรัฐมนตรีศรีลังก�  
โดยส่วนม�กกล่�วถงึคว�มส�ม�รถในก�รกำ�กบัดแูลหน่วยง�นคว�มมัน่คง
ของประธ�น�ธิบดี ก�รอ้�งคว�มรับผิดชอบในเหตุก�รณ์ของ “กลุ่ม IS” 
เช่นเดียวกับ “กลุ่ม al-Qaedar” ในสมัยก่อน IS ต้องก�รสร้�งคว�มมี 
ตัวตนจ�กเหตุก�รณ์ก�รโจมตี ในครั้งนี้ IS ไม่ได้ปฏิบัติเองแต่อ้�งว่�กลุ่ม 
ทีโ่จมตไีด้ปฏบิตัภิ�ยใต้แนวคดิของ IS นัน่คอื “Wahhabi Fanaticism” 
ซึ่งกลุ ่มนิยมแนวคิดนี้นอกจ�ก al-Quada และ IS ยังมี Taliban  
ในอฟัก�นสิถ�น, ashkar-e-Taiba ในป�กสีถ�น, Boko Haram ในไนจีเรยี 
และ al-Shabaab ในโซม�เลีย ซึ่งทั้งหมดมีเป้�หม�ยทำ�ล�ยกลุ่มที่ไม่ใช่
ซุนหนี่ และปฏิเสธคว�มทันสมัย โชคร้�ยที่ก�รพ่�ยแพ้ของ IS ในซีเรีย
และอิรัก กลับเป็นก�รส่งนักรบ IS กลับคืนถิ่นและสร้�งก�รโจมตีภ�ยใต้
แนวคิดนี้ในหล�ยพื้นที่ไม่ใช่เพียงศรีลังก� แต่เกิดในหล�ยพ้ืนที่ในเอเชีย

(1) มีคว�มสมดุล คือ มีคว�มสมดุลระหว่�งคุณประโยชน์และคว�มเสี่ยง 
พร้อมสนับสนุนก�รเจริญเติบโตของวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีควบคู่ไป
กับก�รลดผลกระทบที่เป็นคว�มเสี่ยงด้�นส�ธ�รณสุขและคว�มปลอดภัย 
และจำ�เป็นต้องมีคว�มสมดุลระหว่�งคว�มต้องก�รที่ไม่ตรงกัน และคว�ม 
ค�ดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (2) มีคว�มหล�กหล�ย ในก�รบังคับใช้
กฎหม�ย ธรรม�ภบิ�ล และกฎระเบยีบต�่ง ๆ  ใหเ้ข�้ถงึหนว่ยง�นทีไ่ม่เปน็
ท�งก�รม�กยิ่งขึ้น เช่น หน่วยง�นนอกเหนือกฎระเบียบม�ตรฐ�น รวมถึง
แนวร่วมเคลื่อนไหวภ�คประช�สังคม ซึ่งแนวท�งที่เหม�ะสมจะขึ้นอยู่กับ
วัฒนธรรม ก�รเมือง และบริบทท�งเศรษฐกิจภ�ยในที่วิทย�ศ�สตร์ หรือ
เทคโนโลยีนั้นถูกพัฒน� (3) ช่วงชิงคว�มริเร่ิม คือก�รใช้ก�รควบคุม
โครงสร้�งและระบบเป็นหนท�งในก�รช่วยระบุคว�มเสี่ยงหลัก คว�ม 
ไม่แน่นอนและศักยภ�พของคุณประโยชน์นั้น (4) มีก�รค�ดก�รณ์ เป็นสิ่ง
ทีช่ว่ยในก�รสร�้งคว�มพย�ย�มในก�รก�้วข�้มอปุสรรคท่ีเกดิขึน้ในอน�คต 
ด้วยก�รมีแผนง�นระยะกล�ง และระยะย�วที่รองรับเหตุก�รณ์ในเชิงลบ
ที่เกิดโดยไม่ตั้งใจ (5) มีก�รปรับตัว ซึ่งก�รควบคุมที่ไม่มีคว�มอ่อนตัวจะ
ไม่ส�ม�รถรบัมอืกับก�รเปลีย่นแปลงทีเ่กดิอย�่งรวดเรว็ได ้ดงันัน้แนวท�ง
ที่ตอบสนองต่อก�รเปลี่ยนแปลง และข้อเสนอแนะ จะช่วยให้ก�รควบคุม
ยังคงมีประสิทธิภ�พแม้ว่�วิทย�ศ�สตร์ หรือเทคโนโลยี และคว�มคิดเห็น
ส�ธ�รณะจะพัฒน�ไปเพียงใด (6) มคีว�มร่วมมอื คอืก�รรว่มกนัของคว�ม
หล�กหล�ยท�งแนวคว�มคดิและคว�มชำ�น�ญในกระบวนก�รควบคมุเพือ่
ช่วยเสริมสร้�งคว�มเข้�ใจเกี่ยวกับคุณประโยชน์และคว�มเสี่ยง ก�รสร้�ง
คว�มรับผิดชอบและคว�มเชื่อมั่น และคว�มมั่นใจในก�รใช้วิทย�ศ�สตร์
และเทคโนโลยีอย่�งมีประสิทธิภ�พ (7) ก�รส่ือส�รท่ีชัดเจน จะช่วยให้

กระบวนก�รควบคุมทำ�ได้อย่�งมี
ประสิท ธิภ�พและใช้ในเวล�ที่  
เหม�ะสม และ (8) สัมพันธ์กับ
ส�ธ�รณะ โดยส�ธ�รณะมักจะเป็น
ศูนย์ กล�งของคว�มพย�ย�ม
ควบคุมสำ�หรับวิทย�ศ�สตร์และ
เทคโนโลย ีซ่ึงบทบ�ทของส�ธ�รณะ
เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้�ม ก�รสร้�ง
คว�มสัมพันธ์กับส�ธ�รณะส�ม�รถช่วยสร้�งก�รยอมรับ ในท�งกลับกัน
ยังช่วยสร้�งคว�มมั่นใจ และคว�มเข้�ใจของผู้ใช้กระบวนก�รควบคุม
 RAND Europe สรุปว่�บทเรียนดังกล่�วไม่ใช่คำ�ตอบที่สมบูรณ์
สำ�หรับก�รควบคุม แต่หวังว่�จะส�ม�รถนำ�บทเรียนเหล่�นี้ไปปรับใช้เพื่อ
เพิ่มโอก�สในก�รใช้คุณประโยชน์จ�กวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม และเศรษฐกิจ สำ�หรับประเทศไทยควรนำ�บทเรียน 
ดงักล�่วม�ศกึษ�เพือ่เป็นสว่นสง่เสรมินโยบ�ยของรฐัในด�้นก�รสนับสนุน
ก�รสร�้งนวัตกรรมเชงิสร้�งสรรค์ และเป็นก�รเตรยีมพรอ้มในก�รควบคุม
นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจ�กวิทย�ศ�สตร์ และเทคโนโลยีอุบัติใหม่ที่จะเกิด 
ในอน�คตให้ถูกนำ�ไปใช้ในเชิงสร้�งสรรค์ต่อสังคม และประเทศ สำ�หรับ
กองทัพไทยควรเตรียมพร้อมในก�รรับมือกับนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้น 
ในอน�คตโดยก�รสนับสนนุก�รสร้�งองค์คว�มรูใ้นด�้นวิทย�ศ�สตร์ และ
เทคโนโลยีอุบัติใหมท่ี่เกีย่วข้องกบัคว�มมัน่คงของประเทศ ตลอดจนพฒัน�
ศกัยภ�พบุคล�กรในก�รพฒัน�นวัตกรรมท่ีส�ม�รถสง่เสรมิก�รปฏิบติัง�น
ของหน่วย

อาเซียนคือจุดศูนย์กลางการโจมตีของผู้ก่อการร้ายอิสลาม
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ในอนาคตจีนจะประสบความสำาเร็จในการเป็นผู้นำา
โลกได้หรือไม่
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย พ.ท. ธำารงชัย หนุนภักดี
 สถ�บัน Valdai discussion club ซึ่งเป็น Think Tank ของ
รัสเซีย ได้อธิบ�ยถึง “ในอน�คตจีนจะประสบคว�มสำ�เร็จในก�รเป็นผู้นำ�
โลกได้หรือไม่” สรุปได้ดังนี้ 
 “ก�รประชมุแถบและเสน้ท�งเพือ่คว�มรว่มมอืน�น�ช�ต ิครัง้ที ่2 
(the Second Belt and Road Forum for International Cooperation: 
BRF)” จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง มีผู้นำ�จ�กหล�ยประเทศเข้�ร่วมประชุมใน 
รวมถงึประธ�น�ธบิดรีสัเซยี ห�กยอ้นไปเมือ่ก�รประชุมครัง้แรกในป ี2017 
มีผู้นำ�จ�กหล�ยประเทศที่เข้�ร่วมรวมถึงรัสเซีย แต่ส่วนใหญ่เป็นประเทศ
โลกทีส่�ม  “ไมน่�่แปลกใจทีโ่ลกยงัตอ้งก�รท�งเลอืกอยูเ่สมอ” แตค่ำ�ถ�ม
คือท�งเลือกนั้นได้นำ�เสนอออกม�ในรูปแบบใด ในกรณีของโซเวียต  
ท�งเลือกในตอนแรกเป็นท�งเลือกท่ีน่�สนใจอย่�งม�ก อย่�งไรก็ต�ม 
ท�งเลือกนั้นกลับกล�ยเป็นภ�พลบของคว�มเป็นเผด็จก�รท่ีไม่ส�ม�รถ
ทำ�ใหป้ระช�ชนของตนมคีว�มเป็นอยูท่ี่ดอีย�่งท่ัวถงึ กรณขีองจีนไดค้น้ห�
และนำ�เสนอท�งเลือกสำ�หรับ  “คว�มเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน” และเป็น
แนวคิดในก�รแข่งขันท�งยุทธศ�สตร์ของจีน-สหรัฐฯ ในก�รเป็นผู้นำ�โลก 
เป็นที่ชัดเจนว่�ก�รแข่งขันระหว่�งจีน-สหรัฐฯ ได้เริ่มข้ึนแล้วแม้ว่� 
“สงคร�มก�รค้�” จะเป็นคำ�ที่ได้รับรู้หลังจ�กก�รเข้�รับตำ�แหน่งของ
ประธ�น�ธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แต่มติจ�กก�รประชุมสภ�แห่งช�ติจีนครั้งที่ 
19 มจีดุประสงคช์ดัเจนในก�รสร้�งขดีคว�มส�ม�รถในก�รแขง่ขนั จงึเปน็
เรื่องประจวบเหม�ะกันท้ังสองฝ่�ยและเป็นก�รเร่ิมต้นเผชิญหน้�กันใน
ระดับโลกครั้งใหม่ แม้ว่�ฝ่�ยจีนจะถูกอีกฝ่�ยท้�ท�ยก่อนในสมัยของ
ประธ�น�ธิบดีบ�รัค โอบ�ม�
 ท�งเลือกของจีนไม่เพียงแต่เพิ่มจำ�นวนของช�ติในแต่ละภูมิภ�ค 
ที่ร่วมประชุม แต่บ่งบอกถึงธรรมช�ติของสถ�นก�รณ์และแนวคิดริเริ่ม 
ที่เปลี่ยนแปลงไป หล�ยปีท่ีผ่�นม� “แถบและเส้นท�ง” ถูกมองเป็น
โครงก�รลงทุนในโครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นคมน�คมเพื่อขย�ยศักยภ�พ
ท�งก�รค้�ระหว่�งจีน ยุโรป และบูรณ�ก�รกับขีดคว�มส�ม�รถด้�น 
โลจิสติกและก�รผลิตของรัสเซีย จีน และค�ซัคสถ�นจนกล�ยเป็น  
“Eurasia Land Bridge” คว�มร่วมมือระหว่�ง Eurasian Economic 
Union (EAEU) ที่มีรัสเซียร่วมอยู่ด้วยกับจีนผ่�น BRI ได้สร้�งคว�มเจริญ
ให้เอเชียกล�งอย่�งม�ก อย่�งไรก็ต�มก�รที่จีนจะบรรลุคว�มสำ�เร็จ  
ทีป่ระชมุ BRF มองถงึก�รเปลีย่นแปลงยทุธศ�สตร์ในก�รขับเคลือ่นแนวคดิ 
BRI คือ (1) ก�รยอมรับในระดับน�น�ช�ติและกล�ยเป็นส่วนหนึ่งของก�ร

จ�กฟิลิปปินส์ถึงอินโดนีเซียและจ�กมัลดีฟส์ถึงอุซเบกิสถ�น และนักรบ
คนืถ่ินเหล่�นีจ้ะเป็นทัง้ผูล้งมอื ผู้ขย�ยแนวคว�มคดิและเป็นภัยคว�มมัน่คง 
ต่อเอเชียในอน�คต
 ASPI สรุปว่�ก�รแบ่งแยกอย่�งเป็นท�งก�รต่อช�วมุสลิมจะสร้�ง
โอก�สให้กลุ่มผู้ก่อก�รร้�ยอิสล�มในก�รสร้�งอิทธิพลท�งคว�มคิด ก�ร
ให้เงินทุนจ�กกลุ่มทุนซ�อุดิอ�ระเบียให้ศึกษ�ใน “วิทย�ลัยท�งศ�สน�  
(Madrasas)” และก�รใช้สื่อโซเชียลมีเดียจะเป็นเครื่องมือที่เป็นทั้งก�ร
ระดมทุน ก�รรบัสมคัร และก�รเผยแพร่ ก�รชวนเชือ่ก�รเป็น “Jihadists” 
และส่งผลกระทบอย่�งม�กต่อ อินโดนีเซีย ม�เลเซีย บังคล�เทศ ค�ซัค
สถ�น ดังนั้นจำ�เป็นต้องจัดก�รกับกลุ่ม “Jihadists” หัวรุนแรงที่มีแนวคิด 
“Wahabi Fanaticism” ดังเช่นคำ�กล่�วของน�ย ลี กวน ยู ที่กล่�วถึงก�ร
ป้องกันก�รโจมตีจ�กผู้ก่อก�รร้�ยจำ�เป็นต้องกำ�จัดผู้ส่งส�สน์แห่งคว�ม

เกลียดชัง หรือคว�มรุนแรงซึ่งเปรียบเหมือนน�งพญ�ผึ้งที่ชักนำ�ผึ้งง�น 
ให้ทำ� “ก�รโจมตเีพือ่ศ�สน� (Martyrs)” สำ�หรบัประเทศไทยควรสนบัสนนุ
แนวคดิลดก�รใช้คว�มรนุแรง และก�รยอมรบัก�รอยูร่่วมกนัภ�ยใต้สังคม
พหุวัฒนธรรม ในก�รเป็นประธ�นอ�เซียนควรใช้กรอบคว�มร่วมมือ 
และกลไกของอ�เซียนในก�รรณรงค์แนวคิดดังกล่�ว ค้นห�แนวท�งใน
ก�รจัดก�รกับภัยคุกค�มด้�นก�รก่อก�รร้�ย มูลเหตุในก�รส่งเสริมก�ร 
ก่อก�รร้�ย และแนวท�งในก�รสร้�งคว�มส�ม�รถกลับคืนสู่สภ�วะปกติ 
(Resilience) ของอ�เซียนห�กประเทศสม�ชิกอ�เซียนถูกโจมตีจ�ก 
ผู้ก่อก�รร้�ย สำ�หรับกองทัพไทยควรสนับสนุนโครงก�รภ�ยใต้แนวคิด 
ดังกล่�ว ร่วมค้นห�แนวท�งก�รสร้�งคว�มส�ม�รถกลับคืนสู่สภ�วะปกติ 
(Resilience) หลังเหตุวิกฤตกับภ�คส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสนับสนุน
ภ�ยใต้กรอบคว�มร่วมมือด้�นคว�มมั่นคงของอ�เซียน

ที่ม� : https://www.aspistrategist.org.au/asia-is-the-new-ground-zero-for-islamist-terror/

พฒัน�ในระดบัโลก มลูเหตกุ�รเผชญิหน�้กนัของสหรฐัฯ-จีน คอื ก�รทีจี่น
เสนอคว�มช่วยเหลือให้กับประเทศกำ�ลังพัฒน�ต่�งๆ เช่น แหล่งเงินทุน
จ�ก Belt and Road Funds ต่�งจ�ก 10-15 ปีที่แล้ว ที่หล�ยประเทศ
ต่�งเป็นสม�ชิกของ IMF และ World Bank for Investment นำ�ม�สู่ 
ลดทอนสถ�นะในภูมิภ�คต่�ง ๆ ผ่�นกำ�ลังท�งทห�รและกล�ยเป็นภัย
คุกค�มต่อสหรัฐฯ และช�ติพันธมิตร จ�กคำ�กล่�วเปิดง�น BRF ในครั้งนี้
ของ ปธน.จีน ถึง BRI ว่� “จีนจะปฏิบัติด้วยคว�มเปิดเผย คว�มโปร่งใส 
และเป็นพื้นที่สำ�หรับก�รค้�” ห�กจีนทำ�สำ�เร็จโลกคงจะถูกแบ่งเป็นสอง
ขัว้ คอื จนีและสหรฐัฯ ซึง่ประเทศขน�ดกล�งขน�ดเลก็รวมถงึมห�อำ�น�จ
อย�่ง รสัเซีย อินเดยีและยโุรปท่ีจำ�เป็นตอ้งเลอืกข้�ง (2) ก�รสร�้งพนัธมติร
สนับสนุน BRI ซึ่งเป็นแนวท�งที่สหรัฐฯ และช�ติพันธมิตรปฏิบัติม�ตลอด 
ก�รมเีครอืข�่ยพหภุ�คทีีจ่ะชว่ยลดขอ้ครห�ก�รขย�ยอิทธิพลของจีนเหนือ
ประเทศขน�ดกล�งและขน�ดเล็ก ซึ่งสหรัฐฯ และช�ติพันธมิตรคงไม่ยอม
ให้จีนดำ�เนินก�รได้อย่�งแน่นอน

 Valdai discussion club สรปุว�่จนีส�ม�รถเปน็ผูน้ำ�โลกทีแ่ทจ้รงิ
และขย�ยอิทธิพลอย่�งช�ญฉล�ดได้ จำ�เป็นต้องดำ�เนินก�รในลักษณะ
พหุภ�คีทั้งก�รปฏิบัติและองค์กร ดังที่รัสเซียได้เรียกร้องให้จีนดำ�เนินก�ร
ในลักษณะนี้ตลอดม� นอกจ�กนี้จีนยังต้องได้รับก�รสนับสนุนทรัพย�กร
อย่�งมห�ศ�ลจ�กน�น�ประเทศในก�รทำ�ให้โครงก�รภ�ยใต้แนวคิด BRI 
สำ�เร็จ ซึ่งจีนต้องแสดงให้ถึงผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนต่อแต่ละประเทศและ 
มกี�รแบ่งปันผลประโยชนร์ะหว่�งกันในฐ�นะหุน้ส่วนกบัจนีอย�่งเท�่เทยีม 
สำ�หรับประเทศไทยควรสนับสนุนแนวคิดหรือยุทธศ�สตร์ของช�ติ
มห�อำ�น�จหรอืช�ตใิดๆ ทีส่�ม�รถสร�้งผลประโยชนใ์ห้เกดิข้ึนกบัประเทศ 
โดยไม่เป็นก�รสร้�งคว�มขัดแย้งให้เกิดขึ้นภ�ยในประเทศและอ�เซียน 
สำ�หรับก�รเป็นประธ�นอ�เซียนควรแสวงห�แนวท�งในก�รแสวง
ประโยชน์จ�กแนวคิดหรือยุทธศ�สตร์ของช�ติมห�อำ�น�จเพ่ือประโยชน์
ตอ่อ�เซยีน สำ�หรบักองทพัไทยควรสนบัสนนุหรอืสร�้งสภ�วะทีเ่อือ้อำ�นวย
ให้กับประเทศไทยในก�รแสวงประโยชน์ ตลอดจนสนับสนุนอ�เซียน 
ภ�ยใต้กรอบคว�มร่วมมือด้�นคว�มมั่นคง
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ที่มา : https://www.lowyinstitute.org/publications/politics-indonesia-resilient-elections-defective-democracy

การเมืองในอินโดนีเซีย: การเลือกตั้งอย่างที่ควร
เป็นและประชาธิปไตยที่ถดถอย
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย พ.ท. ธำารงชัย หนุนภักดี
 สถ�บัน Lowy Institute ซึ่งเป็น Think Tank ของออสเตรเลีย 
ได้อธิบ�ยถึง “ก�รเมืองในอินโดนีเซีย: ก�รเลือกตั้งอย่�งที่ควรเป็น และ
ประช�ธิปไตยที่ถดถอย” สรุปได้ดังนี้

 อินโดนีเซียใช้เวล�กว่� 20 ปี 
ในก�รสร้�งคว�มเชื่อมั่นและทำ�ให้ 
ก�รเลือกตั้งมีคว�มเสรีและยุติธรรม 
ก�รเลือกตั้งคร้ังนี้เป็นก�รเลือกตั้ง 
สภ�นิติบัญญัติคร้ังที่  5 และก�ร 
เ ลือกต้ังประธ�น�ธิบดี  ค ร้ังที่  4  
นับตั้งแต่ปี 1998 ซึ่งผลก�รเลือกตั้ง 

ที่เกิดข้ึนจะได้รับก�รยอมรับอย่�งสูงจ�กท้ังประช�ชนและผู้มีส่วน
เก่ียวข้องและ “ประธ�น�ธบิดโีจโก วโิดโด (โจโกว)ี” ยงัค�ดหวังถงึชัยชนะ
ที่ข�วสะอ�ด ก�รชนะเลือกตั้งปี 2014 ของโจโกวี สะท้อนถึงพัฒน�ก�ร
ประช�ธิปไตยในอินโดนีเซีย ภ�ยหลังยุคซูฮ�โตที่มีนักก�รเมืองท่ีชนะ 
ในก�รเลือกที่เสรีและยุติธรรม ผู้ว่�ก�รเมืองจ�ก�ร์ต� ชว�ตะวันตก และ
ชว�กล�ง (Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo)  
คือ นักก�รเมืองรุ่นใหม่ที่พอจะก้�วม�เป็นประธ�น�ธิบดีต่อไปในอน�คต 
ซ่ึงต่�งมีแนวคิดส่งเสริมประช�ธิปไตย และไม่เอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มต่�ง ๆ  
และนี่เป็นแนวท�งที่โจโกวีใช้ในก�รเลือกตั้งตลอดม� ภ�ยหลังก�รเลือก
ตัง้หล�ยพรรคก�รเมอืงต�่งใชก้ลวธิใีนก�รรกัษ�อำ�น�จโดยเลอืกสนบัสนนุ
ประธ�น�ธิบดี เพื่อแลกกับอภิสิทธ์ในก�รไม่ถูกฟ้องร้องในข้อห�ทุจริต 
ตลอดจนได้รับผลประโยชน์เป็นก�รตอบแทน ซึ่งค�ดว่�โจโกวีน่�จะเลือก
ใช้วธิกี�รนีอ้กีครัง้ ดงันัน้ภ�พลักษณข์องโจโกวจีงึถกูมองในฐ�นะผูอ้อ่นแอ
ในก�รปกป้องประช�ธิปไตย 
 ที่ผ่�นม�โจโกวีแสดงให้เห็นถึงคว�มไม่ชัดเจนและก�รแทรกแซง
ก�รบังคับใช้กฎหม�ยกับหน่วยง�นรัฐ ซึ่งรวมถึงกองทัพ สะท้อนถึงคว�ม
อ่อนแอในก�รต่อต้�นก�รทุจริตและภ�ยในรัฐบ�ลเองได้ถูกแบ่งออก 
เปน็กลุม่ โดยเฉพ�ะกลุม่ก�รเมอืงเชิงอัตลกัษณท์ีร่วมตวักนัและกดดนักลุม่
อนุรักษ์นิยมและกลุ่มผู้วิจ�รณ์มุสลิมเคร่งศ�สน� ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ 
คว�มสำ�เร็จในก�รทำ�ง�นท่ีผ่�นม�ของรัฐบ�ลโจโกวี ประเด็นท้�ท�ยต่อ
ประช�ธิปไตยในอินโดฯ คือ (1) ก�รเติบโตขึ้นของก�รเมืองเชิงอัตลักษณ์ 
ซึ่งเป็นผลม�จ�กโซเชียลมีเดีย แม้ว่� “พรรคอิสล�มอินโดนีเซีย” จะแพ้

การกระทบกระทั่งกันทางทะเลของ อินโดนีเซีย-
เวียดนาม เกิดเป็นสัญญาณของความตึงเครียด
ในอินโด-แปซิฟิก
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย พ.ท. ธำารงชัย หนุนภักดี
 สถ�บัน Australian Strategic Policy Institute ซึ่งเป็น Think 
Tank ของออสเตรเลีย ได้อธิบ�ยถึง “ก�รกระทบกระทั่งกันท�งทะเลของ 
อินโดนีเซีย-เวียดน�ม เกิดเป็นสัญญ�ณของคว�มตึงเครียดในอินโด-
แปซิฟิก” สรุปได้ดังนี้
 เหตุก�รณ์ก�รชนกันระหว่�งเรือประมงสัญช�ติเวียดน�มกับเรือ
ของกองทัพเรืออินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 27 เม.ย.62 ที่ผ่�นม�บริเวณหมู่เก�ะ
น�ทนู�ของอนิโดนเีซยี บง่ชีถ้งึคว�มเสีย่งทีส่งูขึน้ของก�รแขง่ขนัทำ�ประมง
ในทะเลจีนใต้ และแสดงถึงภ�พรวมของพลวัตเชิงยุทธศ�สตร์ในอินโด-
แปซิฟิกท่ี “คว�มเป็นหน่ึงเดียวของอ�เซียน” กำ�ลังถูกทดสอบเช่นเดียวกับ  
“ก�รเรยีนรูท้ีจ่ะอดทน” ตอ่ปฏบิตักิ�รใดใน “เขตไมช่ดัเจน: Grey Zone” 
ระหว่�งสมัยแรกของประธ�น�ธิบดีอินโดนีเซีย (โจโก วิโดโด: โจโกวี) 

ก�รเลือกตั้ง แต่ก�รรวบรวมแนวร่วมอย่�ง “Ma’ruf Amin” และกลุ่ม 
เคร่งศ�สน�อย่�ง “Hizbut Tahrir Indonesia” และ “Islamic Defenders 
Front” เพื่อทำ�ให้ศ�สน�อิสล�มเป็นกระแสหลักท�งก�รเมือง ขณะที่
พรรคก�รเมืองที่ไม่ใช่อิสล�ม (Natioalist) ต่�งแสวงประโยชน์จ�ก 
กระแสนี้ในก�รเมืองระดับท้องถิ่นม�ตลอดหล�ยปี นโยบ�ยก�รห�เสียง 
เช่น ก�รสนับสนุนก�รใช้กฎหม�ย “Shariah” ในท้องถิ่นสะท้อนถึงคว�ม
พย�ย�มทุกวิถีท�งเพื่อให้ได้คะแนนเสียง ซึ่งก�รท่ีโจโกวีเลือก Ma’ruf 
Amin ให้ลงเลือกตั้งร่วมกันในฐ�นะ รองประธ�น�ธิบดี เพื่อหวังที่จะลด
ข้อครห�จ�กกลุ่มผู้วิจ�รณ์และใช้คนกลุ่มนี้ในก�รโจมตี “Prabowo”  
ถึงคว�มศรัทธ�ต่อศ�สน�ผ่�นโซเชียลมีเดีย และ (2) ก�รยอมรับก�รเอื้อ
ผลประโยชน์ ทีผ่�่นม�โจโกวีแสดงใหเ้หน็ถงึคว�มออ่นประสบก�รณใ์นก�ร
รับมือ โดยเลือกแนวท�งในก�รเอื้อผลประโยชน์เพื่อแลกกับเสถียรภ�พ
ท�งก�รเมือง ซึ่งเป็นแนวโน้มท่ีน�่เป็นห่วง เนื่องจ�กอ�จทำ�ให้ชนชั้นนำ� 
ในอินโดนีเซียตัดสินใจในก�รกลับเข้�ม�สู่ก�รเมืองอีกคร้ังเพื่อรักษ� 
ผลประโยชน์
 Lowy Inst i tute สรุป ว่�
อินโดนีเซีย ยังคงเดินหน้�สร้�งระบบ
เลือกตั้ ง ท่ี เ ข้มแข็งเพื่อรักษ�คว�ม
โปร่งใสและยุติธรรม แม้จะเผชิญคว�ม
ท้�ท�ยท�งก�รเมือง คว�มตึงเครียด
ระหว่�งก�รเลือกตั้งท่ีกลับม�เข้มแข็ง
และประช�ธปิไตยทีถ่ดถอย สะทอ้นถงึ
ก�รประนีประนอมท�งก�รเมืองในก�รปฏิรูปสู่ประช�ธิปไตยหลังยุค 
ของซฮู�โต นอกจ�กนีแ้รงกดดันตอ่ประช�ธิปไตยของอนิโดนเีซีย จะยงัคง
อยูต่อ่ไปภ�ยใตก้�รบรหิ�รของประธ�น�ธบิดคีนใหม ่ในขณะทีก่ระแสของ
ก�รเมืองเชิงอัตลักษณ์ โดยเฉพ�ะศ�สน�ที่ฝังตัวในระบบก�รเมืองของ
อินโดนีเซียเรียบร้อยแล้ว และส่ิงท่ีประธ�น�ธิบดีคนใหม่จะต้องเผชิญ  
คือ ก�รเผชิญหน้�กับข้อครห�และคว�มท้�ท�ยในก�รบังคับใช้อำ�น�จต่อ
หน่วยง�นร�ชก�ร สำ�หรับประเทศไทยมีคว�มท้�ท�ยในก�รดำ�รงคว�ม
สัมพันธ์กับอินโดนีเซียให้มีคว�มแน่นแฟ้นและเป็นประโยชน์ต่อประเทศ 
ไม่ว่�ผู้ใดจะได้รับก�รเลือกตั้งเป็นประธ�น�ธิบดีอินโดนีเซีย สำ�หรับก�ร
เป็นประธ�นอ�เซียนควรแสดงบทบ�ทนำ�ในก�รรักษ�คว�มสัมพันธ์
ระหว่�งประเทศสม�ชกิ สำ�หรบักองทพัไทยควรแสดงบทบ�ทในก�รรักษ�
และพัฒน�สัมพันธ์อันดีกับกองทัพอินโดนีเซีย ภ�ยใต้กรอบคว�มร่วมมือ
ระดับทวิภ�คี ระดับภูมิภ�ค (อ�เซียน) และกรอบคว�มร่วมมือด้�นคว�ม
มั่นคงอื่นที่เกี่ยวข้อง

อินโดนีเซียดำ�เนินนโยบ�ยอย่�งเข้มข้นในเรื่อง “IUU Fishing” โดย 
รัฐมนตรี “Susi Pudjiastuti: Susi” (กระทรวง “Maritime Affairs and 
Fisheries”) จ�กวัฒนธรรมก�รเมืองที่เน้นเรื่องอ�วุโสและเพศช�ย ทำ�ให้ 
Susi ไมไ่ดร้บัคว�มเค�รพจ�กรรฐัมนตรอี�วโุส หรอืสม�ชกิของคณะลูกขุน 
จ�กก�รชนกันครั้งนี้ Susi ได้ “tweet” ข้อคว�มท้�ท�ยทั้งอัยก�รทั่วไป
และประธ�นศ�ลฎีก�ให้จัดก�รกับเรือท่ีถูกจับได้โดยก�รประมูลและเรียกร้อง
ให้ทำ�ล�ยเรือได้เมื่อจำ�เป็น ซึ่งเมื่อวันที่ 4 เม.ย.62 Susi ได้ดำ�เนินก�ร
ทำ�ล�ยเรือ 51 ลำ� โดยส่วนใหญ่เป็นเรือสัญช�ติเวียดน�ม จ�กท่�ที
แข็งกร้�วของเธอทำ�ให้เธอได้รับคว�มนิยมจ�กประชนชนอินโดนีเซียโดย
ทั่วไป จึงมีคว�มเป็นไปได้ท่ีเธอได้รับตำ�แหน่งนี้อีกครั้งในสมัยที่สองของ 
“โจโกวี” และท่�ทีแข็งกร้�วของอินโดนีเซีย ในก�รปกป้องอธิปไตยท�ง
ทะเลจะยังคงอยู่ต่อไปพร้อมกับงบประม�ณคว�มมั่นคงที่น่�จะเพิ่มขึ้น
อย่�งมีนัยสำ�คัญ
 แม้ว่�เรือประมงเวียดน�มเกินครึ่งซึ่งทำ�ผิดเร่ือง “IUU Fishing” 
จะถูกท�งก�รอินโดนี เซียจับและทำ�ล�ยใน “ทะเลอ�ณ�เขต”  
ของอินโดนีเซีย แต่ยังมีจำ�นวนกิจกรรมที่เป็นก�รยั่วยุจ�กกองเรือ

7ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562)



ประมงต่�งช�ตเิพิม่ขึน้ใน “Exclusive  
Economic Zone: EEZ” ของ
อินโดนีเซีย ซึ่งรวมถึง “กองทห�ร 
อ�ส�สมคัรท�งทะเลของจีน” เหตกุ�รณ์
ต่�ง ๆ ในปี 2016 นำ�ม�สูก่�รกล่�วโทษ
อย่�งเปิดเผยที่แทบจะไม่เคยเกิดขึ้น
ต่อจีนจ�กบรรด�คณะรัฐมนตรี และ

ก�รประท้วงท�งก�รทูตอย่�งเป็นท�งก�ร ซึ่งต่อม� “โจโกวี” ได้ชี้นำ�ให้
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในก�รติดตั้งขีปน�วุธบนเรือล�ดตระเวน “KRI 
Imam Bonjol” ที่เคยยึดเรือประมงจีนได้ใกล้กับหมู่เก�ะ “น�ทูน�” 
เป็นก�รตอกยำ้�ถึงวิธีก�รแก้ปัญห�เพื่อก�รปกป้องอธิปไตยเหนือดินแดน 
จ�กก�รกระทำ�ที่ก้�วร้�วของเรือสัญช�ติจีนในเขต EEZ ของอินโดนีเซีย 
ต�มม�ด้วยก�รอ้�งสิทธิใหม่ของจีนในเร่ือง “สิทธิก�รทำ�ประมงม�แต่
ดัง้เดมิ: Traditional Fishing Rights” ในหมูเ่ก�ะน�ทูน�ส่งสญัญ�ณเตอืน
ให้อนิโดนเีซยี จำ�เป็นต้องเปล่ียนช่ืออ�ณ�เขตท�งทะเลรอบจงัหวดั “Riau 
Islands” เป็น “ทะเลน�ทูน�เหนือ: Laut Natuna Utara” 

 ASPI สรุปว่�เหตุก�รณ์นี้ได้ขย�ยขอบเขตของปัญห�จ�กระดับ
ทวิภ�คีไปสู่ระดับภูมิภ�ค (อ�เซียน) และอ�จเปลี่ยนแปลง “กฎก�รใช้
กำ�ลงั: Rules of Engagement” ระหว่�งเรอืของทห�รและกำ�ลงักึง่ทห�ร
ในอินโด-แปซิฟิก คว�มขัดแย้งเหนือพื้นที่ท�งทะเลของอินโด-เวียดน�ม 
ได้สร�้งคว�มขัดแยง้กบัจีนเช่นกนั และกำ�ลงัเป็นบ่อนทำ�ล�ยคว�มส�ม�รถ
ของอ�เซยีนในก�รแสดงจุดยนืทีเ่ป็นหนึง่เดยีวกนัเพือ่รบัมอืจนีในประเดน็
ทะเลจีนใต้ ซึ่งอ�จส่งผลต่อก�รเจรจ�ต่อรองของอ�เซียนกับจีนใน  
“ก�รจัดทำ�ประมวลก�รปฏิบัติในทะเลจีนใต้” ได้ นอกจ�กน้ีรัฐบ�ล  
“โจโกวี” อ�จพบกับคว�มลำ�บ�กใจในก�รใช้ “กฎก�รใช้กำ�ลัง”  
เพื่อปกป้องอธิปไตยท�งทะเล ซึ่งอินโดนีเซีย ยังคงต้องใช้พิธีก�รท�ง 
ก�รทูตเพื่อประส�นง�นเพื่อไม่ให้เกิดคว�มตึงเครียดภ�ยในอ�เซียนและ
ไม่เป็นก�รบ่อนทำ�ล�ยคว�มส�ม�รถของอ�เซียนในก�รจัดก�รกับคว�ม
ตึงเครียดในภูมิภ�คที่สร้�งโดยช�ติมห�อำ�น�จ สำ�หรับประเทศไทย 
ในฐ�นะประธ�นอ�เซยีนควรดำ�เนนิก�รในก�รลดคว�มขัดแยง้ภ�ยในช�ติ
สม�ชิกและเสริมสร้�งคว�มเป็นหนึ่งเดียวกันให้เกิดข้ึนผ่�นกรอบคว�ม 
ร่วมมือหรือกลไกของอ�เซียน สำ�หรับกองทัพไทยควรให้ก�รสนับสนุน 
ก�รดำ�เนินก�รที่เกี่ยวข้องภ�ยใต้กรอบคว�มร่วมมือด้�นคว�มมั่นคง 
ของอ�เซียน

ที่มา : https://www.aspistrategist.org.au/indonesia-vietnam-maritime-clash-a-sign-of-rising-indo-pacific-tensions/

ที่มา : https://www.isis.org.my/2019/05/13/reality-check-the-end-of-identity-politics/

การตรวจสอบสภาพความเป็นจริงถึงการสิ้นสุด
ของการเมืองเชิงอัตลักษณ์
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย พ.ท. ธำารงชัย หนุนภักดี
 สถ�บัน ISIS Malaysia ซึ่งเป็น Think Tank ของม�เลเซีย  
ไดอ้ธบิ�ยถงึ “ก�รตรวจสอบสภ�พคว�มเปน็จรงิถงึก�รสิน้สดุของก�รเมอืง
เชิงอัตลักษณ์” สรุปได้ดังนี้

 “Pakatan Harapan (PH)” ถูกมองว่�
เปน็กลุม่ก�รเมอืงทีม่หีล�ยเช้ือช�ติม�กกว่�และ
เล่น “ก�รเมืองเชื้อช�ติ” น้อยกว่� “Barisan 
Nasional (BN)” โดย PH มีพรรคสำ�คัญ  
คือ “Parti Keadilan Rakyat (PKR)” และ 
“Democratic Action Party (DAP)” ซ่ึงทั้ง

สองเป็นพรรคมีคว�มหล�กหล�ยของเชื้อช�ติ แม้แต่พรรคที่อยู่ใน PH 
อย�่ง “Parti Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM)” หรือ “new UMNO” 
ยังมีคว�มหล�ยของเชื้อช�ติม�กกว่�พรรค “UMNO” ที่พวกเข�แยกตัว
ออกม� แม้ว่�นิย�มของ “Bumiputeras” จะรวมถึงคนท่ีไม่ใช่เช้ือช�ติ 
ม�เลย์ แต่ในท�งก�รเมืองยังคงจำ�กัดเฉพ�ะเช้ือช�ติม�เลย์ จ�กคำ�ถ�มท่ีว่� 
“ก�รเมืองเชื้อช�ติ” กำ�ลังสูญเสียสถ�นะในม�เลเซียหรือไม่ คำ�ตอบคือ 
“ไม่” เป็นเรื่องผิดที่สรุปว่�ชัยชนะของ PH จะทำ�ให้ “ก�รเมืองเชื้อช�ติ” 
ห�ยไป ปัจจัย เช่น ก�รทุจริตกองทุน 1MDB ค่�ครองชีพที่สูงซึ่งรวมถึง
ภ�ษสีนิค�้และบรกิ�ร และนโยบ�ยของ PH ต�่งห�กท่ีทำ�ให ้PH ไดร้บัก�ร
สนับสนุน จ�กสัดส่วนสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎรเชื้อช�ติม�เลย์ในสภ�ที่มี
ถงึ 60.3% (134/222 ทีน่ัง่) และคะแนนเลอืกตัง้ทีใ่กลเ้คยีงกนั (UMNO-BN 
35-40%, Parti Islam Se-Malaysia: PAS 30-33%, PH 25-30%)  
บ่งบอกว่� “ก�รเมืองเช้ือช�ติ” จะยังคงมีบทบ�ทต่อไป กระแสคัดค้�น
อย่�งต่อเนื่องของผู้ที่ไม่ใช่เชื้อช�ติม�เลย์ต่อ UMNO-BN และคว�ม
แตกแยกภ�ยใน BN สง่ผลให ้UMNO กล�ยเปน็พรรคอนรุกัษน์ยิมม�กขึน้
และด้วยหลักก�ร “3R” ของ UMNO คือ Race, Religion และ Royalty 
ทีก่ำ�ลงัถกูโจมตปีระกอบกับก�รสร�้งว�ทกรรมโดย DAP ในเร่ืองก�รกดีกนั
เชื้อช�ติจ�กก�รเมืองโดยเฉพ�ะช�วม�เลย์เชื้อส�ยจีน กลับกล�ยเป็น
ประโยชน์ต่อ UMNO ในก�รเบี่ยงเบนคว�มสนใจของช�วม�เลย์จ�ก 
ข้อกล่�วห�ทุจริตต่�ง ๆ ที่ผู้นำ�ของ UMNO กำ�ลังเผชิญอยู่
 บทบ�ทของ “ก�รเมอืงอสิล�ม” มคีว�มสำ�คญัตอ่ก�รเมืองม�เลเซยี 
ดงัท่ีปร�กฏในม�ตร� 160 ของรัฐธรรมนญูแห่งรัฐ ซ่ึงอนมุ�นไดว่้�ก�รเป็น

ช�วม�เลย์และก�รเป็นมุสลิมมีอัตตลักษณ์ที่ 
เช่ือมโยงกัน ดังนั้น “ก�รเมืองอิสล�ม” จึงอ�จ
สร�้งคว�มเป็นไปไดท้ี ่UMNO-PAS จะรว่มมอืกนั
อีกครั้ง พลังของอิสล�มในฐ�นะแรงขับท�งก�ร
เมืองน้ันข้ึนอยู่กับมุมมองของผู้นับถือท่ีมองว่�ศ�สน�
เป็นสิ่งถูกต้องและคว�มเค�รพต่อ “นักคิดอิสล�ม: Ulama” ในม�เลเซีย 
จะเป็นช่องท�งให้นักก�รเมืองใช้ศ�สน�เป็นเครื่องมือดังที่ UMNO-PAS 
ร่วมมือกันคัดค้�นข้อเสนอก�รลงสัตย�บันของ “International Convention 
on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)” 
ทั้งที่เนื้อห�ในสัตย�บันไม่ได้กระทบต่อสถ�บันกษัตริย์หรือสถ�นะของ
อิสล�ม ซึ่งผู้ลงสัตย�บันนี้ คือ 20 จ�ก 23 ประเทศสม�ชิก UN ที่มีสถ�บัน
กษัตริย์และ 55 จ�ก 57 ประเทศสม�ชิก UN และ “Organisation of 
Islamic Countries: OIC” ก�รเปลี่ยนประเด็นก�รเมืองจ�กเชื้อช�ติม�สู่
ศ�สน�จึงสร้�งคว�มอ่อนไหวต่อคว�มขัดแย้งภ�ยในสังคมอย่�งยิ่ง คว�ม
เข้�ใจว่�ชัยชนะของ PH จะเป็นยคุใหมข่อง “ก�รเมืองท่ีมเีสรที�งเชือ้ช�ต”ิ 
ตลอดจนก�รผลักดันให้มีก�รลงสัตย�บันของผู้นำ�ของ PH อ�จเป็นก�ร
ลงทุนที่เสียเปล่� เนื่องจ�กต้องรับมือกับก�รตอบโต้จ�ก UMNO อย่�ง
แน่นอนเพร�ะสัตย�บันดังกล่�วส่งผลเสียต่อหลักก�ร “3R” และปัจจัย
ภ�ยใน PH อย�่งพรรค PPBM ทีห่�กมีคว�มเขม้แขง็ขึน้อ�จเปน็ไปไดท้ีจ่ะ
กลับม�ใช้แนวท�งเดียวกับ UMNO อีกครั้งจึงเป็นเหมือนก�รบ่อนทำ�ล�ย 
PH แต่สิ่งที่ม�เลเซียต้องก�รม�กกว่�คือ ก�รพูดคุยในระดับช�ติเกี่ยวกับ
สถ�นะคว�มสัมพันธ์ของเชื้อช�ติเพื่อห�ทิศท�งใหม่ของประเทศ หรือ 
“New Malaysia”
 ISIS Malaysia สรุปว่�มุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปของช�วม�เลเซีย
ตอ่ก�รเมอืง อ�จทำ�ให ้“ก�รเมอืงเชือ้ช�ต”ิ กลบัม�เตบิโตอกีครัง้อ�จเปน็
สิ่งท่ีเกิดข้ึนได้ย�ก แต่คว�มสำ�เร็จในอดีตของ “ก�รเมืองเชื้อช�ติ” และ 
“ผลประโยชน์ที่เชื่อมโยงกัน” เป็นสิ่งที่ไม่อ�จมองข้�มได้เช่นกัน อย่�งไร
ก็ต�มม�เลเซียยังต้องก�รก�รเมืองที่ก้�วข้�มว�ทกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ประเดน็ทีล่ะเอยีดออ่น เชน่ เชือ้ช�ต ิศ�สน� เปน็ตน้ ซ่ึงถ้� PH ทำ�ไมส่ำ�เรจ็ 
ยุคใหม่ของ “ก�รเมืองที่มีเสรีท�งเชื้อช�ติ” อ�จเป็นเพียงแค่คว�มหวัง 
สำ�หรับประเทศไทย ก�รเปล่ียนแปลงท�งก�รเมืองภ�ยในม�เลเซียเป็นส่ิงท่ี 
ควรตดิต�มเพือ่นำ�ม�พจิ�รณ�ในก�รดำ�เนนิคว�มสมัพนัธท์ีเ่ปน็ประโยชน์
ต่อประเทศ สำ�หรับกองทัพไทยควรสนับสนุนก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์
ระหว่�งสองประเทศให้แน่นแฟ้นภ�ยใต้กรอบคว�มร่วมมือที่มีอยู่
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ส่วนที่ 1 Think tank monitor



ที่มา : https://www.iiss.org/blogs/analysis/2019/05/us-and-japan-in-indo-pacific

วิสัยทัศน์อินโด-แปซิฟิกของสหรัฐฯ และญี่ปุ่น 
อิสระจากภัยคุกคามของจีน
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย พ.ท. ธำารงชัย หนุนภักดี

 สถ�บัน IISS ซึ่งเป็น Think Tank ของสหรัฐฯ ได้อธิบ�ยถึง  

“วิสัยทัศน์อินโด-แปซิฟิกของสหรัฐฯ และญี่ปุ่น อิสระจ�กภัยคุกค�ม 

ของจีน” สรุปได้ดังนี้

 “Free and Open Indo-Pacific (FOIP) Strategy” นำ�ม�สู่ก�ร

ปฏิบัติที่แข็งกร้�วจ�กสหรัฐฯ และได้รับก�รสนับสนุนจ�กสม�ชิกของ 

“Quad” แตส่ำ�หรบัอ�เซยีนนัน้กลับปฏิเสธในดำ�เนนิก�รใดท่ีเกีย่วข้องกบั

ภัยคุกค�มจ�กจีน ตั้งแต่ปี 2015 ปฏิบัติก�รของเรือรบ “JS Izumo” 

สะทอ้นถึงคว�มสำ�เร็จของญีปุ่น่ในฐ�นะมห�อำ�น�จในภมูภิ�ค เรอืรบนีไ้ด้

สร�้งบรรย�ก�ศแหง่คว�มเปน็ปฏปิกัษ์กบัจนีท่ีกล่�วห�ญีปุ่น่ว่�ละเมดิกฎ

ในแปซฟิกิดว้ยก�รส่งเรือรบท่ีบรรทุกเคร่ืองบนิตอ้งห�้ม แตญ่ีปุ่น่ยนืยนัว�่ 

“Izumo” เป็นเพียงเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์เท่�นั้น ดังนั้นญี่ปุ่นจึงมีสิทธิ

ในก�รเคลื่อนย้�ยทรัพย�กรเพ่ือก�รป้องกันประเทศได้และไม่เป็นก�ร

ละเมิดกฎดังกล่�ว นับแต่นั้นม�เรือรบ “Izumo” และเรือบริว�ร “JS 

Kaga” จงึมสีทิธอิย�่งชอบธรรมในก�รเดนิเรอืในพืน้ท่ีอนิโด-แปซฟิกิ และ

เป็นสัญลักษณ์ของก�รรักษ�เสรีในก�รเส้นท�งก�รเดินเรือของญ่ีปุ่นและ

ประเทศคู่ค้� “เสรีในก�รเดินเรือและก�รบิน” “คว�มรุ่งเรืองท�ง

เศรษฐกิจ” และ “ก�รรักษ�เสถยีรภ�พในภมูภิ�ค” คอื เส�หลักของ “FOIP 

Strategy” ของญี่ปุ่น ในปี 2019 ปฏิบัติก�รที่สำ�คัญของเรือ “Izumo” 

เกิดขึ้นเมื่อต้นเดือน พ.ค. 2019 เรือรบ 6 ลำ�จ�ก ญี่ปุ่น สหรัฐฯ อินเดีย 

และฟลิปิปินส์ ทำ�ก�รฝึกรว่มในทะเลจนีใต้เปน็ก�รย้ำ�ว�่ประเทศทีท่ำ�ก�ร

ฝกึรว่มมขีีดคว�มส�ม�รถในก�รรับมอืก�รขย�ยอทิธพิลท�งทห�รของจีน

ในทะเลจีนใต้ได้ ก�รแสดงบทบ�ทของญี่ปุ่นด้�นเศรษฐกิจหลังจ�กก�ร

ถอนตัวจ�ก “Trans-Pacific Partnership (TPP)” ของสหรัฐฯ ญี่ปุ่น 

ได้รวบรวมสม�ชิกจ�ก 11 ช�ติ ในน�ม “Comprehensive and  

Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP)” 

เพื่อสร้�งหนท�งก�รเชื่อมต่อที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในภูมิภ�ค ในรูปแบบของ

คว�มเป็นหุ้นส่วนสำ�หรับก�รมีโครงสร้�งพ้ืนฐ�นท่ีมีคุณภ�พและกล�ย

เปน็ก�รตอบโต ้“Belt and Road Initiative (BRI)” ของจนี ไปโดยปรยิ�ย 

ซึ่งก�รยืนยันถึงบทบ�ทของญี่ปุ่นจะเกิดขึ้นอีกคร้ังโดยผู้แทนจ�กสหรัฐฯ 

ในง�น “Shangri-La Dialogue 2019” 

 คว�มสวยง�มของก�รดำ�เนิน “Indo-Pacific Strategy” ของ 

“Quad” คอื ก�รไมป่ะทะโดยตรงกบัจนีในประเดน็เฉพ�ะ เชน่ ก�รยนืยนั

ถงึ “เสรใีนก�รเดนิเรอืและก�รบนิ” เปน็ตน้ ทีไ่มไ่ดเ้จ�ะจงไปทีจ่นีแตก่ลบั

สร้�งแรงกดดันให้เกิดขึ้นกับจีนจ�กประเทศที่เสียผลประโยชน์ สม�ชิก 

“Quad” เริ่มจ�ก สหรัฐฯ แสดงท่�ทีแข็งกร้�วต่อภัยคุกค�มที่เกิดขึ้นจ�ก

จีนและเรยีกจีนว่� “ผูมุ้ง่ขย�ยอำ�น�จ (Revisionist Power)” และสหรฐัฯ 

กำ�ลังทำ�สงคร�มก�รค้�กับจีน อินเดียท่ีกำ�ลังถูกคุกค�มจ�กจีนใน

มห�สมุทรอินเดียแต่กลับปฏิเสธท่ีจะร่วมในพันธมิตรใดในก�รต่อต้�นจีน 

ญ่ีปุ่นท่ีแม้ว่�จะวิจ�รณ์ก�รกระทำ�ของจีนในทะเลจีนใต้แต่กลับแสวงห�

คว�มร่วมมือกับจีนในโครงสร้�งพื้นฐ�นคุณภ�พสูง ออสเตรเลียที่เป็น

พันธมิตรอย่�งย�วน�นกับสหรัฐฯ แต่กลับเป็นคู่ค้�ที่สำ�คัญกับจีน 

โดยเฉพ�ะก�รส่งออกเหล็กและถ่�นหิน ก�รดำ�เนิน “FOIP Strategy”  

ให้สำ�เร็จจำ�เป็นอ�ศัยคว�มร่วมมือจ�กอ�เซียน แต่อ�เซียนกลับเลือก

หนท�งที่จะได้รับประโยชน์จ�กทั้ง FOIP และ BRI เป็นที่ทร�บกันว่�ง�น 

“Shangri-La Dialogue 2019” สหรัฐฯ จะเปิดเผยถึงก�รขับเคล่ือน 

“Indo-Pacific Strategy” ทีเ่นน้เฉพ�ะด�้นคว�มมัน่คง แต่สำ�หรบัอ�เซยีน

น่�จะเห็นด้วยกับ “Indo-Pacific Concept” ของอินโดฯ ที่มุ่งเน้นก�ร

เติบโตท�งเศรษฐกิจ ก�รเชื่อมโยงและคว�มร่วมมือม�กกว่� 

 IISS สรปุว่�ก�รเปิดเผยถงึก�รขบัเคลือ่น “Indo-Pacific Strategy” 

ในง�น “Shangri-La Dialogue 2019” จะแสดงถึงก�รคงอยู่ของ

ยทุธศ�สตร์นี ้ ซึง่สหรฐัฯ และพนัธมติรจำ�เป็นต้องช่วยกนัสร้�งก�รมส่ีวนร่วม 

ในยุทธศ�สตร์ให้เกิดขึ้นกับประเทศในอินโด-แปซิฟิก ในขณะที่จีนจะ

ยังคงขับเคลื่อน BRI อย่�งเข้มข้นต่อไปและไม่ว่�ก�รแข่งขันในระดับ

ยทุธศ�สตร์จะเป็นอย่�งไร “Izumo” จะยงัเดนิเรอืต่อไปแม้ว่�จะเข้�สู่น่�นนำ�้ 

ท่ีมีคว�มขัดแย้ง สำ�หรับประเทศไทย ควรติดต�มคว�มคืบหน้�ก�ร

ดำ�เนินยุทธศ�สตร์ FOIP และ BRI เพื่อแสวงประโยชน์ให้เกิดกับประเทศ 

สำ�หรบัก�รเป็นประธ�นอ�เซยีนนอกจ�กก�รแสวงประโยชน์จ�กท้ัง FOIP 

และ BRI แล้ว ควรมุ่งเน้นในก�รสร้�งคว�มเป็นหนึ่งเดียวกัน (Unity)  

เพื่อรับมือกับก�รดำ�เนินยุทธศ�สตร์และแนวริเริ่มของช�ติมห�อำ�น�จ 

สำ�หรับกองทัพไทยควรสนับสนุนก�รสร้�งเสถียรภ�พและคว�มมั่นคง

ให้เกดิขึน้กบัประเทศและตลอดจนคว�มไว้ว�งใจให้เกดิข้ึนในอ�เซียนภ�ยใต้

กรอบคว�มร่วมมือด้�นคว�มมั่นคงของอ�เซียนที่มีอยู่

9ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562)



ที่มา : https://www.csis.org/analysis/chinas-middle-east-model

ตัวแบบความสัมพันธ์ในตะวันออกกลางของจีน
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย พ.ท. ธำารงชัย หนุนภักดี

 สถ�บนั สถ�บนั CSIS ซึง่เปน็ Think Tank ของสหรฐัฯ ได้อธิบ�ย

ถึง “ตัวแบบคว�มสัมพันธ์ในตะวันออกกล�งของจีน” สรุปได้ดังนี้ 

 ก�รเจรญิเตบิโตท�งเศรษฐกจิของจนีนำ�ม�สูค่ว�มต้องก�รพลงัง�น

ที่เพิ่มม�กข้ึน จีนจึงได้สร้�งคว�มสัมพันธ์กับประเทศในตะวันออกกล�ง 

ในรูปแบบทวิภ�คี เนื่องจ�กตอบสนองผลประโยชน์ได้ตรงคว�มต้องก�ร

ม�กกว่�และคว�มสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นก�รท้�ท�ยอิทธิพลของสหรัฐฯ 

ภูมิภ�คนี้ในที่สุด หุ้นส่วนหลักของจีนประกอบด้วย 

 ► “ซาอดุอิาระเบยี” ท่ีมจีนีเป็นหุน้ส่วนก�รค้�ทีใ่หญ่ทีสุ่ด บรษัิท

ก่อสร้�งของจนีมส่ีวนสำ�คญัในก�รพฒัน�โครงสร้�งพืน้ฐ�นในซ�อดุอิ�ระเบยี 

ขณะที่ซ�อุดิอ�ระเบียมีคว�มต้องก�รที่จะสร้�งโรงกลั่นและอุตส�หกรรม

ปิโตรเคมีที่เหม�ะสมกับนำ้�มันของซ�อุดิอ�ระเบียในจีน ซึ่งผลิตภัณฑ์ 

ที่ได้ซ�อุดิอ�ระเบียมีคว�มต้องก�รท่ีจะข�ยให้กับจีน ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจ

พลังง�นของซ�อุดิอ�ระเบียคล�ยจ�กคว�มซบเซ� 

 ►	 “สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)” มีจีนเป็นหุ้นส่วนก�รค้� 

ที่ใหญ่ จีนได้ใช้ท่�เรือดูไบเป็นศูนย์โลจิสติกส์ใน UAE มีช�วจีนกว่� 

200,000 คนอ�ศัยอยู่ จึงกล�ยเป็นโอก�สท�งธุรกิจของจีนในก�รบุกเบิก

ตล�ดต่�งประเทศ UAE มองว่� “Belt Road Initiative: BRI” ของจีนจะ

สร้�งคว�มแข็งแรงในฐ�นะหุ้นส่วนท�งก�รค้� ซึ่งจีนถือว่� UAE คือ  

หุ้นส่วนใน “ยุทธศ�สตร์แบบองค์รวม” ที่สำ�คัญ โดยเฉพ�ะด้�นพลังง�น 

 ► “อียิปต์” จีนให้คว�มสำ�คัญเส้นท�งที่ผ่�นคลองสุเอชม�กขึ้น 

ทำ�ให้เงินลงทุนจำ�นวนมห�ศ�ลจ�กจีนหล่ังไหลเข้�สู่อียิปต์ ก�รก่อสร้�ง

เมืองร�ชก�ร นอกกรุงไคโร ก�รพัฒน�ท่�เรือในทะเลแดงและเขตอุตส�หกรรม

ที่เมืองช�ยฝั่งในทะเลแดงอย่�ง AinSokhna แสดงถึงคว�มสัมพันธ์ 

ท�งเศรษฐกิจ เชน่เดยีวกบัในระดบัประเทศอยีปิตก์บัจนีมคีว�มแนน่แฟน้

ม�กกว่� อียิปต์กับสหรัฐฯ โดยประธ�น�ธิบดีอียิปต์ เดินท�งเยือนจีนถึง  

6 ครั้งตั้งแต่ปี 2014 ซึ่งต่�งจ�กสหรัฐฯ ที่เดินท�งเยือนเพียง 2 ครั้ง 

 ► “อิสราเอล” หลังจ�กสหรัฐฯ ได้ดำ�เนินก�รขั้นเด็ดข�ดกับ

คว�มรว่มมอือิสร�เอล-จนี เก่ียวกบัเทคโนโลยที�งทห�รทีม่พีืน้ฐ�นม�จ�ก

สหรัฐฯ อิสร�เอลจึงเลือกสร้�งคว�มสัมพันธ์กับจีนด้วยก�รเป็นหุ้นส่วน

ท�งก�รค้�ด้�นเทคโนโลยีขั้นสูงและคว�มร่วมมือแบบรัฐต่อรัฐ ด้�นก�ร

ต่อต้�นก�รก่อก�รร�้ย ซึง่ระหว�่งป ี2016-2017 มเีงนิลงทนุจ�กจีนสงูขึน้

ถึง 10 เท่� และมีก�รลงทุนในโครงสร้�งพื้นฐ�นโดยเฉพ�ะก�รปรับปรุง 

สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกและได้สิทธิก�รบริห�รท่�เรือเมือง Ashdod และ 

Haifa ถึง 25 ปี 

 ► “อิหร่าน” มีคว�มสำ�คัญต่อจีนในฐ�นะผู้ผลิตด้�นพลังง�นและ

ส�ม�รถช่วยจีนสร้�งเส้นท�งก�รค้�จึงย�กที่ สหรัฐฯ จะขัดขว�งได้ แม้ว่�

อิหร่�นอ�จจะไม่น่�สนใจในด้�นก�รค้� แต่สิ่งที่จีนต้องก�รอ�จม�จ�ก

คว�มขัดแย้งอิหร่�น-สหรัฐฯ ที่กำ�ลังทำ�ให้คว�มสัมพันธ์ระหว่�งสหรัฐฯ-

พันธมิตรในภูมิภ�คห่�งออกจ�กกัน จึงเป็นโอก�สให้จีนเข้�ม�ขย�ย 

คว�มสัมพันธ์แบบทวิภ�คี 

 ยุทธศ�สตร์ในตะวันออกกล�งของจีนไม่ได้มุ่งเน้นก�รลงทุนเพียง

อย่�งเดียว แต่จีนยังต้องก�รมีอิทธิพลเหนือเศรษฐกิจโดยเฉพ�ะกิจก�ร

รัฐวิส�หกิจ แม้ว่�สหรัฐฯ จะมีแผนแบบองค์รวมสำ�หรับเกือบทุกประเทศ

ในภูมิภ�คนี้ แต่กลับไม่ได้รับก�รตอบรับเท่�ที่ควร คว�มแตกต่�งระหว่�ง

แนวท�งของจีน-สหรัฐฯ คือ “ก�รให้สัญญ�” จีนสัญญ�ว่�จะพัฒน�

เศรษฐกิจในภ�พรวมโดยไม่ยุ่งกับประเด็นท�งสังคม ขณะที่สหรัฐฯ 

ต้องก�รปฏิรูปสังคมผ่�นก�รพัฒน�และคว�มเข้มแข็งในก�รเผชิญปัญห� 

(Resilience) จึงทำ�ให้แนวท�งนี้ไม่ได้รับก�รสนับสนุนเนื่องจ�กเป็นก�ร

แทรกแซงและอ�จไม่ตรงกับคว�มต้องก�รของแต่ละประเทศ ซ่ึงเห็นได้

จ�กอดีตที่สหรัฐฯ ลงทุนในอียิปต์กว่�หมื่นล้�นดอลล�ร์สหรัฐฯ แต่ไม่ได้

ทำ�ให้อียิปต์มั่งคั่ง ซึ่งเป็นคว�มต้องก�รของอียิปต์ในขณะนั้น

 CSIS สรุปว่�สหรัฐฯ ควรสร้�งแรงจูงใจให้ประเทศในตะวันออกกล�ง

เข้�ใจถึงประโยชน์ระยะย�วที่จะได้รับจ�กแนวท�งของสหรัฐฯ ม�กกว่�

ผลประโยชน์ระยะส้ันจ�กจีน แต่สิ่งท่ีสหรัฐฯ ควรสนใจ คือ มีเป้�หม�ย

และแผนง�นที่ชัดเจนอย่�งเช่นจีน ซึ่งสหรัฐฯ ควรทบทวนก�รให้คว�ม

สำ�คัญในประเด็นต่�งๆ และวัตถุประสงค์ ตลอดจนปรับปรุงเครื่องมือเชิง

นโยบ�ยท่ีล้�สมัย สำ�หรับประเทศไทย ควรใช้ประโยชน์จ�กขีดคว�ม

ส�ม�รถในก�รแขง่ขนัของประเทศทีอ่ยูใ่นระดบัสงูม�สร้�งแรงจงูใจใหช้�ติ

มห�อำ�น�จเลือกที่เข้�ม�เพื่อสร้�งผลประโยชน์ร่วมกันอย่�งเท่�เทียม 

 สำ�หรับก�รเป็นประธ�นอ�เซียน ไทยควรแสดงบทบ�ทนำ�ในก�ร

สร้�งคว�มเป็นเอกภ�พและก�รตระหนักถึงก�รสร้�งผลประโยชน์ต่อ

อ�เซยีนรว่มกนั สำ�หรบักองทพัไทยควรสนบัสนนุก�รสร�้งสภ�วะทีเ่กือ้กลู

ด้�นคว�มมั่นคงท้ังต่อประเทศและภูมิภ�คภ�ยใต้กรอบคว�มร่วมมือด้�น

คว�มมั่นคงของอ�เซียน 

จุลสารศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ (Strategic Studies Center Journal) 10

ส่วนที่ 1 Think tank monitor



70 ปี ของก�รก่อตั้งกองทัพเรือจีน หรือ The 70th anniversary of the  

foundation of the Chinese Navy และเมื่อวันที่ 26-27 เม.ย.62  

กองทัพเรือไทยโดยหมู่เรือฝึกนักเรียนน�ยเรือประกอบด้วยเรือหลวง

นเรศวร และเรือหลวงบ�งปะกง ร่วมฝึกผสม Asean-China Maritime 

Exercice 2019 ณ ทะเลเหลือง ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน ต่อจ�กน้ัน 

ในวันที่ 2-8 พ.ค.62 กองทัพเรือไทยได้เข้�ร่วมก�รฝึกผสมทวิภ�คี  BLUE 

STRIKE 2019 ณ สน�มฝึกค่�ย ค่�ยซ�นตวัเถ� (Sanduotang)

 ►เมื่อวันที่ 26 เม.ย.62 

ประธ�น�ธบิดสีี จิน้ผิง และ น�ย

หลี ่เค่อเฉยีง น�ยกรัฐมนตรขีอง

จนี ได้พบปะกบั พล.อ.ประยทุธ์ 

จันทร์โอช� น�ยกรัฐมนตร ี

ของไทย ทีเ่ดนิท�งม�เยอืนกรงุ

ปักกิ่ง ประเทศจีน เพื่อเข้�ร่วม

ก�รประชุมเวทีแผนริเริ่ม “หนึง่แถบ หนึง่เส้นท�ง” ครัง้ที ่2  (2nd Belt and  

Road Forum for International Cooperation - BRF) ที่จัดขึ้นระหว�่ง

วันที่ 26-27 เม.ย.62 โดยง�นนี้มีผู้นำ�ระดับรัฐและรัฐบ�ลจำ�นวน 37 คน 

พร้อมผูแ้ทนกว่� 5,000 คน กว่� 150 ประเทศ และองค์กรระหว่�งประเทศ 

90 แห่ง ที่ม�ร่วมประชุมในครั้งนี้

	 ►เมื่อวันที่ 25 เม.ย.62 น�ยอ�คม เติมพิทย�ไพสิฐ รัฐมนตรี

ว่�ก�รกระทรวงคมน�คม, น�ยห ูจูฉ่�ย รองประธ�นคณะกรรมก�รพฒัน�

และปฏิรูปแห่งช�ติ ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน และน�ยบุนจัน สินทะวง 

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงโยธ�ธิก�รและขนส่ง ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตย

ประช�ชนล�ว ได้ร่วมลงน�มใน “บันทึกคว�มร่วมมือระหว่�งรัฐบ�ลแห่ง

ร�ชอ�ณ�จักรไทย รัฐบ�ลแห่งส�ธ�รณรัฐ ว่�ด้วยก�รเชื่อมต่อเส้นท�ง

รถไฟระหว่�งหนองค�ย–เวียงจันทน์” ระหว่�งก�รประชุม “หนึง่แถบ หนึง่

เส้นท�ง” เพ่ือคว�มร่วมมอืระหว่�งประเทศ (Belt and Road Forum for 

International Cooperation) ครัง้ที ่2 ณ China National Convention 

Center กรุงปักกิ่ง ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน 

สถานการณ์ภายในประเทศไทย
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย นางสาวชญานิสา รัตสุทธิกุล

 มิติคว�มมั่นคง 

 ► เมื่อวันที่ 14 เม.ย.62 พระบ�ทสมเด็จพระปรเมนทรร�ม�ธิบดี

ศรีสินทรมห�วชิร�ลงกรณ พระวชิรเกล้�เจ้�อยู่หัว เสด็จปฏิบัติพระร�ช 

กรณียกิจ ที่ปัตต�นีโดยเสด็จพระร�ชดำ�เนินไปทรงเป็นประธ�นในก�ร

พระร�ชท�นร�งวลัก�รทดสอบก�รอญัเชญิพระมห�คมัภร์ีอลักรุอ�น ระดับ

ภ�คใต้และระดับประเทศ ประจำ�ปี 2562 ณ มัสยิดกล�ง อ.เมืองปัตต�นี 

จ.ปัตต�นี และ เสด็จพระร�ชดำ�เนินไปในก�รพระร�ชท�นโล่เกียรติคุณ

และเงินร�งวัล แก่คณะกรรมก�รอิสล�มประจำ�จังหวัด และอิหม่�มที่มี

ผลก�รปฏิบัติง�นดีเด่นประจำ�ปี พ.ศ.2560 และพระร�ชท�นร�งวัลแก ่

ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริห�รโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอน

ศ�สน�อิสล�มภ�คใต้ ประจำ�ปี พ.ศ.2560 ณ  ที่ทำ�ก�รองค์ก�รบริห�ร

ส่วนจังหวัดปัตต�นี อ.เมืองปัตต�นี จ.ปัตต�นี

	 ►	 เม่ือวันที่ 22 เม.ย.

62 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอช� 

น�ยกรัฐมนตรีของไทย พร้อม

ด้วยสมเด็จอัคคมห�เสน�บดี

เดโช ฮุน เซน น�ยกรัฐมนตรี

แห่งร�ชอ�ณ�จักรกัมพูช� ได้

ร่วมกันเป็นสักขีพย�นในพิธีลง

น�มคว�มตกลงว ่ �ด ้ วยก�ร

เดินท�งรถไฟระหว่�งรัฐบ�ลแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย และรัฐบ�ล

แห่งร�ช�อ�ณ�จักรกัมพูช� ที่บริเวณสถ�นีด่�นพรมแดนบ้�นคลอง

ลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว หลังเสร็จสิ้นพิธีฉลองคว�มสำ�เร็จ 

ในก�รก่อสร้�งสะพ�นมิตรภ�พไทย-กัมพูช� (บ้�นหนองเอ่ียน-สตึงบท) 

และพิธีส่งมอบรถไฟดีเซลร�ง โดยมีคณะรัฐมนตรีของไทยและกัมพูช� 

รวมทัง้เอกอคัรร�ชทตูไทย ณ กรงุพนมเปญ เอกอคัรร�ชทตูกมัพชู�ประจำ�

ประเทศไทย ผูบ้รหิ�รหน่วยง�นภ�ครัฐ เอกชน และภ�คประช�สังคมเข้�ร่วม

	 ► เมือ่วันที ่23 เม.ย.62 ประธ�น�ธบิดีส ีจิน้ผงิ พร้อมด้วย พล.ร.อ.  

ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญช�ก�รทห�รเรือ และผู้แทนกองทัพเรือมิตรประเทศ  

60 ประเทศ ข้ึนเรอืพิฆ�ต “สหีนงิ” เพ่ือร่วมตรวจพล และชมก�รสวนสน�ม 

ท�งเรือในทะเลเหลือง นอกช�ยฝั ่งเมืองชิงเต่� มณฑลซ�นตง โดย

เป็นก�รสวนสน�มท�งทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดนับตั้งแต่มีก�รสวนสน�มใน 

น่�นนำ�้ทะเลจนีใต้เมือ่ปีทีผ่่�นม� ซ่ึงกองทพัเรอืไทยได้จดัเรอืหลวงนเรศวร 

(421) และเรอืหลวงบ�งปะกง (456) ซึง่ผลติจ�กอูต่่อเรอืของจนีในหมูเ่รอื

ฝึกนักเรียนน�ยเรือ ร่วมกับเรือรบน�น�ช�ติ เข้�ร่วมสวนพิธีสวนสน�ม

ท�งเรือ ในกิจกรรมมหกรรมท�งเรือน�น�ช�ติในโอก�สฉลองครบรอบ 

11ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562) 11ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562)

ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



 ในบันทึกคว�มร่วมมือฯ ดังกล่�ว เป็นก�รแสดงเจตน�รมณ์

ในก�รเชื่อมต่อโครงก�รคว�มร่วมมือด้�นรถไฟระหว่�งไทย–จีน และ

โครงก�รรถไฟระหว่�งจีน–ล�ว โดยก�รเชื่อมโยงรถไฟคว�มเร็วสูง ขน�ด

ท�งม�ตรฐ�น (standard gauge) 1.435 เมตร ระหว่�งหนองค�ยถึง

เวียงจันทน์ จะใช้ม�ตรฐ�นท�งเทคนิครถไฟของจีน นอกจ�กนี้ จะมี

ก�รสร้�งสะพ�นรถไฟแห่งใหม่ ซึ่งจะตั้งอยู่ท�งด้�นท้�ยนำ้�ของสะพ�น

มิตรภ�พไทย–ล�วแห่งท่ี 1 (หนองค�ย–เวียงจันทน์) โดยสะพ�นแห่ง

ใหม่จะส�ม�รถรองรับรถไฟคว�มเร็วสูงขน�ดร�ง 1.435 เมตร และรถไฟ

ธรรมด�ที่มีขน�ดร�ง 1 เมตร

 ►เมื่อวันที่ 20-23 มิ.ย.62 ไทยเป็นเจ้�ภ�พจัดก�รประชุมสุดยอด

อ�เซยีน ครัง้ที ่34 ก�รประชุมดังกล่�วเป็นเวทีทีใ่ห้ผูน้ำ�อ�เซยีนร่วมกำ�หนด

นโยบ�ยและทิศท�งก�รพัฒน�คว�มสัมพันธ์กับประเทศนอกภูมิภ�ค  

รวมทั้งแลกเปลี่ยนคว�มเห็นเกี่ยวกับประเด็นภ�ยในภูมิภ�คและ ระหว่�ง

ประเทศ เพื่อห�แนวท�งในก�รรับมือกับคว�มท้�ท�ยต่�ง ๆ ร่วมกัน โดย 

ที่ประชุมได้ห�รือเกี่ยวกับมุมมองของอ�เซียนต่อประเด็นต่�ง ๆ ดังนี้ (1) 

ก�รรับรองปฏิญญ�กรุงเทพฯ ว่�ด้วยก�รต่อต้�นขยะทะเลในภูมิภ�ค

อ�เซียน (2) ก�รเปิดตัวคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือท�งไกลของอ�เซียน (3) 

ก�รให้คว�มสำ�คัญกับก�รเสริมสร้�งคว�มตระหนักรู้และอัตลักษณ์ของ

อ�เซียนในระดับประช�ชน (4) ก�รส่งเสริมบทบ�ทนำ�ของอ�เซียนใน

ก�รดำ�เนินคว�มสัมพันธ์กับประเทศต่�ง ๆ ในภูมิภ�ค: ก�รห�รือและจัด

ทำ�เอกส�รมุมมองของอ�เซียนต่อแนวคิดอินโด-แปซิฟิก (5) ก�รผลักดัน

ให้ก�รเจรจ�อ�ร์เซ็ป (RCEP) ดำ�เนินก�รแล้วเสร็จในปีนี้ 

 นอกจ�กนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอช� น�ยกรัฐมนตรี ได้เข้�ร่วม

ก�รประชมุระดบัผูน้ำ�แผนง�นก�รพฒัน�เขตเศรษฐกจิส�มฝ่�ย อนิโดนเีซยี-

ม�เลเซีย-ไทย คร้ังท่ี 12 (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth 

Triangle: IMT-GT)” ท่ีประชุมได้เน้นยำ�้คว�มสำ�คญัของแผนง�น IMT-GT 

ที่ดำ�เนินม�เป็นเวล� 26 ปี ซึ่งมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รลดคว�มย�กจนของ

ประช�ชนในพืน้ที ่และตระหนกัถึงคว�มจำ�เป็นทีต้่องทบทวนแผนดำ�เนนิง�น

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ในช่วงกึ่งกล�งแผนเพ่ือให้ส�ม�รถรับมือ

กับโอก�สและคว�มท้�ท�ยที่เกิดขึ้น อ�ทิ ก�รปฏิวัติอุตส�หกรรมครั้งที่ 

4 ก�รเปลี่ยนแปลงโครงสร้�งประช�กร ก�รเติบโตของชุมชนเมือง และ

ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ เป็นต้น 

 ► เม่ือวันท่ี 28-29 มิ.ย.62 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอช� น�ยก

รัฐมนตรี ได้เดินท�งเข้�ร่วมก�รประชุมผู้นำ� G20 (G20 Summit)  

ณ นครโอซ�ก� ประเทศญี่ปุ่น โดยมีภ�รกิจสำ�คัญ คือก�รนำ�ผลจ�กก�ร

ประชมุสดุยอดอ�เซยีน ครัง้ที ่34 ณ กรงุเทพมห�นคร ไปเสนอต่อทีป่ระชมุ

เพื่อปูท�งสู่ก�รสร้�งคว�มเชื่อมโยงและคว�มร่วมมือระหว่�งอ�เซียนกับ 

G20 ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อก�รพัฒน�และขับเคลื่อนประช�คมอ�เซียน

ต่อไป 

 ส�ระสำ�คญัของก�รก่อตัง้ก�รประชมุนีข้ึ้นเพือ่เป็นเวทอีย่�งไม่เป็น

ท�งก�รของผูน้ำ�เศรษฐกจิลำ�ดบัต้นเพือ่ห�รือและแลกเปลีย่นคว�มคดิเหน็

ในประเด็นสำ�คัญของโลกใน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) สงคร�มก�รค้�

สหรฐัฯ-จีน : ประธ�นธิบดโีดนลัด์ ทรมัป์ และประธ�น�ธบิดสี ีจิน้ผงิ เจรจ�

สงบศกึชัว่คร�ว แต่ห�กไม่ได้ข้อยติุ สหรฐัฯ อ�จขึน้ภ�ษกัีบสนิค้�จนีมลูค่� 

3 แสนล้�นเหรยีญสหรฐั (2) ปัญห�นวิเคลยีร์อิหร่�น : อหิร่�นอ�จจะละเมดิ

ข้อตกลงนิวเคลียร์จนเกิดคว�มตึงเครียดในตะวันออกกล�ง ช�ติยุโรป

เตรียมผลักดันก�รเจรจ�จ�กสหรัฐฯ และอิหร่�น เพ่ือหลีกเล่ียงสงคร�ม

ท่ีอ�จเกิดข้ึนได้ (3) ปัญห�โลกร้อน : ผู้นำ�โลกเรียกร้องให้เกิดม�ตรก�ร 

ก�รแก้ไขปัญห�โลกร้อนและผลกัดันให้น�น�ช�ติปฏิบตัติ�มข้อตกลงป�รีส 

ปี 2015 เพือ่ลดก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอน แม้สหรฐัฯ จะไม่เห็นด้วย (4) ก�ร

ปฏิรูป WTO : ในทุกประเทศมีคว�มเห็นร่วมกันว่�ก�รปฏิรูปองค์ก�ร

ก�รค้�โลกเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องทำ� เพื่อส่งเสริมก�รเจริญเติบโตท�ง

เศรษฐกิจให้กับทั่วโลกอย่�งยั่งยืน และ (5) เศรษฐกิจดิจิทัล : ต้องก�ร

ให้เกิดก�รสนับสนุนก�รปฏิรูปเศรษฐกิจให้ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 

ขณะเดียวกันต้องเตรียมคว�มพร้อมในก�รรับมือกับคว�มท้�ท�ยในยุค

เศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งนี้น�ยกรัฐมนตรีมีคว�มตั้งใจที่จะผลักดันบทบ�ทของ

ไทยในฐ�นะประธ�นอ�เซียน และตอกยำ้�ประเด็นสำ�คัญที่ได้ข้อสรุปจ�ก

ก�รประชมุสดุยอดอ�เซียน ครัง้ที ่34 เพือ่ต่อยอดไปยงัก�รประชมุสดุยอด

อ�เซียน ครั้งที่ 35 ในเดือน พ.ย.62 และผลักดันบทบ�ทของไทยในฐ�นะ

ตัวกล�งท่ีเป็นสะพ�นในก�รเช่ือมโยงคว�มร่วมมือระหว่�งอ�เซียน และ 

G20 เพื่อร่วมกันห�แนวท�งรับมือในประเด็นท่ีท้�ท�ยสำ�คัญของโลก 

ตลอดจนสร้�งคว�มเชือ่มัน่ในนโยบ�ยเศรษฐกิจของไทยภ�ยหลงัก�รเลอืกตัง้
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 ► เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.62 พล.ร.อ. ช�ติช�ย ศรีวรข�น เสน�ธิก�ร

ทห�รเรอื ในฐ�นะ ประธ�นกรรมก�ร บริษัทอูก่รุงเทพ จำ�กดั เป็นประธ�น

ในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทอู ่กรุงเทพจำ�กัด ครั้งที่ 6/2562 

ณ อู่ร�ชน�วีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทห�รเรือ อำ�เภอสัตหีบ จังหวัด

ชลบุรี โดยภ�ยหลังก�รประชุมเสน�ธิก�รทห�รเรือ ในฐ�นะประธ�น

กรรมก�รบริห�ร ได้นำ�คณะกรรมก�ร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตรวจคว�ม

คืบหน้�ก�รสร้�งเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์และก�รเตรียมคว�มพร้อม 

ในพิธีปล่อยเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ลงนำ้� ที่ได้รับพระมห�กรุณ�ธิคุณ

จ�ก สมเด็จพระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้� กรมสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ  

สย�มบรมร�ชกุม�ร ีทรงประกอบพธิปีล่อยเรอืหลวงประจวบครีขัีนธ์ลงนำ�้ 

ในวันที่ 2 ส.ค.62 โดยปัจจุบัน ในส่วนของก�รสร้�งเรือมีคว�มคืบหน้�ไป 

กว่�ร้อยละ 90 ทั้งนี้ โครงก�รสร้�งเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ของกอง

ทัพเรือ ได้ใช้ศักยภ�พและคว�มรู้คว�มส�ม�รถของกำ�ลังพลกองทัพเรือ 

ในก�รดำ�เนนิก�รตดิตัง้ทดสอบท้ังตวัเรือโดยกรมอูท่ห�รเรือ ระบบอ�วุธ โดย 

กรมสรรพ�วุธทห�รเรือ และกรมอิเล็กทรอนิกส์ทห�รเรือ แม้ว่�จะใช้ 

แบบเรอืของต่�งประเทศแต่อ�จกล่�วได้ว่�เป็นก�รสร้�งเรือขน�ดใหญ่ด้วยก�ร

พึ่งพ�ตนเองได้อย่�งเต็มภ�คภูมิ  

 มิติก�รเมือง
	 ► จ�กก�รเลือกตั้งเมื่อ 24 มี.ค.62 และเมื่อวันที่ 5 มิ.ย.62 ได้มี

ก�รลงคะแนนโหวตเลือกน�ยกรัฐมนตรีในรัฐสภ� พบว่� พล.อ.ประยุทธ์ 

จนัทร์โอช� มคีะแนนเสยีง 500 คะแนน ต่อ 244 คะแนน ของน�ยธน�ธร  

จึงรุ่งเรืองกิจ และงดออกเสียง จำ�นวน 3 เสียง มีผลให้ พล.อ.ประยุทธ์ 

จนัทร์โอช� เป็นน�ยกรฐัมนตรต่ีออกีสมัย แต่อย่�งไรกต็�ม ได้มแีถลงก�รณ์

จ�กสหภ�พนักเรียน นิสิต นักศึกษ�แห่งประเทศไทย เรื่องจุดยืนของ

สหภ�พต่อก�รเลือกน�ยกรัฐมนตรีว่�ไม่เห็นด้วยที่รัฐสภ�ได้ลงมติรับรอง

ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอช� ดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกรัฐมนตรีอีกคร้ังหลัง

จ�กทีไ่ด้ดำ�รงตำ�แหน่งนีจ้�กก�รรฐัประห�รม�แล้วถึง 5 ปี โดยสหภ�พเชือ่ว่� 

ก�รอภปิร�ยและลงมติในวันนีเ้ป็นเพียงจดุเร่ิมต้นของก�รนำ�ประเทศกลบั

เข้�สู่ก�รปกครองระบอบประช�ธิปไตยส�กล สหภ�พจึงขอแสดงจุดยืน

เพื่อต่อต้�นก�รสืบทอดอำ�น�จของ พล.อ.ประยุทธ์ และคณะฯ ในทุกวิถี

ท�ง และขอสนับสนนุก�รดำ�เนนิง�นของพรรคก�รเมอืงฝ่�ยประช�ธปิไตย

ทุกพรรค ตร�บท่ีพรรคยังคงรักษ�อุดมก�รณ์ต่อต้�นก�รสืบทอดอำ�น�จ

และมุ่งนำ�ประช�ธิปไตยคืนสู่ประเทศไทย

 มิติเศรษฐกิจ
	 ►กองทุนก�รเงินระหว่�งประเทศ (International Monetary 

Fund : IMF) ได้วเิคร�ะห์ตวัเลข ร�ยได้ต่อหวัของประช�กร (GDP Per 

Capital) ของประเทศอ�เซยีน 11 ประเทศ ประจำ�ปี 2018 ดงัต่อไปน้ี  

(1) สิงคโปร์ 64,041.420 ดอลล�ร์สหรัฐ/ปี (2) บรูไน 32,413.924 

ดอลล�ร์สหรัฐ/ปี (3) ม�เลเซีย 10,941.715 ดอลล�ร์สหรัฐ/ปี (4) ไทย 

7,187.913 ดอลล�ร์สหรฐั/ปี (5) อนิโดนเีซยี 3,870.562 ดอลล�ร์สหรฐั/ปี 

(6) ฟิลิปปินส์ 3,103.620 ดอลล�ร์สหรัฐ/ปี (7) ล�ว 2,720.328 ดอลล�ร์

สหรัฐ/ปี (8) เวียดน�ม 2,551.123 ดอลล�ร์สหรัฐ/ปี (9) ติมอร์เลสเต 

2,435.051 ดอลล�ร์สหรัฐ/ปี (10) กัมพูช� 1,508.817 ดอลล�ร์สหรัฐ/ปี 

และ (11) เมียนม�ร์ 1,297.679 ดอลล�ร์สหรัฐ/ปี อย่�งไรก็ต�ม กองทุน

ก�รเงินระหว่�งประเทศ ยังค�ดก�รณ์ตัวเลขร�ยได้ต่อหัวของประช�กร 

ไปถึง ปี 2024 ประเทศไทยจะมีร�ยได้ต่อหวัเฉลีย่ประม�ณ 1 หมืน่ดอลล�ร์

สหรัฐ หรือร�ว 318,000 บ�ทต่อปี (คำ�นวณจ�กค่�เงิน 1 ดอลล�ร์สหรัฐ  

ที ่31 บ�ท) ซึง่น้อยกว่�ร�ยได้ต่อหวัเฉลีย่ของม�เลเซยีทีม่กี�รค�ดก�รณ์ไว้ที่ 

15,000 ดอลล�ร์สหรฐั แต่มรี�ยได้ต่อหวัเฉลีย่ม�กกว่�อนิโดนเีซยีประม�ณ 

5,000 ดอลล�ร์สหรัฐ ทั้งนี้ก�รค�ดก�รณ์ดังกล่�วขึ้นอยู่กับอัตร�เร่งใน

ก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจในอน�คต ซึ่งอ�จเติบโตเร็วหรือช้�กว่�ตัวเลข

ประม�ณก�รของกอง ทุน 

ก�รเงินระหว่�งประเทศ และ

มีคว�มเป ็นไปที่ อั ตร� เร ่ ง 

ในก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจ 

จะสงูกว่�ทีค่�ดก�รณ์ เนือ่งจ�ก 

โครงสร ้�งพื้นฐ�นด้�นก�ร

พฒัน�ต่�ง ๆ  ท้ังใน กรงุเทพและ 

ต�มหวัเมอืงใหญ่จะดำ�เนนิก�ร 

แล ้วเสร็จ โดยเฉพ�ะด ้�น

คมน�คมขนส่งและโลจิสติกส์  

ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนให้ก�ร

เติบ โตท�ง เศรษฐกิ จและ

ร�ยได ้ต ่อหัวสูง ข้ึนอย ่�งม ี

นยัสำ�คญัอกีด้วย

 มิติข้อมูลข่�วส�ร และด้�นอื่นๆ
	 ► โครงก�รรถไฟคว�มเรว็สูงไทย-จนี ส�ยกรงุเทพ-โคร�ช ของไทย  

สร้�งข้ึนเพือ่กระจ�ยคว�มเจรญิ เพิม่ตัวเลอืกในก�รเดนิท�งไปยงัพืน้ทีภ่�ค

ตะวนัออกเฉยีงเหนอืทีร่วดเรว็ขึน้ และจะมกี�รเชือ่มต่อเส้นท�งถงึล�วและ

จีนในอน�คต ซึง่ล�วจะใช้เทคโนโลยรีถไฟคว�มเรว็สงูจ�กจนี ห�กไทยร่วมมอื 

กับช�ติอื่นจะไม่ส�ม�รถเดินรถไฟไปถึงจีนได้ ถือเป็นก�รช่วยเสริม 

ก�รท่องเที่ยวระหว่�ง จีน-ล�ว-ไทย โดยรถไฟคว�มเร็วสูงกรุงเทพ-โคร�ช 

เป็นท�งคู ่ขน�ดร�ง 1.435 เมตร ใช้รถไฟคว�มเรว็ 250 กม./ชม. ขนส่งได้เฉพ�ะ 

ผู้โดยส�ร ไม่รองรับรถไฟขนส่งสินค้� แต่สร้�งคู่ขน�นกับรถไฟท�งคู่

ขน�ด ร�ง 1 เมตร ที่มีอยู่เดิมซึ่งส�ม�รถขนส่งสินค้�และเดินรถไฟอื่น ๆ 

ท่ีมีคว�มเร็วไม่ม�กต�มเส้นท�งนี้ได้ ซึ่งจะทำ�ให้ท�งขน�ด 1.435 เมตร 

ส�ม�รถใช้เดินรถไฟคว�มเร็วสูงได้เต็มประสิทธิภ�พ

 มิติก�รทห�ร

13ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562)



 ผลลัพธ ์หลังก�รเจรจ�ต ่อรอง

กับจีนครั้งล่�สุดเป็นคร้ังท่ี 29 โครงก�ร

รถไฟคว�มเร็วสูงไทยจีน ช่วงกรุงเทพ-

นครร�ชสมี� ได้ข้อสรปุดงันี ้(1) ก�รเปลีย่น

ขบวนรถไฟท่ีสัง่ซือ้ข�กจีน จ�กรุน่ “เหอเสยี” 

เป็นรุ่น “ฟู่ซิ่งเฮ่�” ซึ่งเป็นรุ่นที่ทันสมัย

ม�กขึ้น (2) เงินลงทุนโครงก�รรถไฟ ไทย

เป็นผู้ลงทุนในโครงก�รฯ ทั้งหมด โดยใช้

เงินกู้ภ�ยในประเทศ ร้อยละ 80 สำ�หรับเงินทุนส่วนท่ีเหลือจะเป็นก�ร

กู้จ�กจีน ซึ่งท�งจีนได้เสนออัตร�ดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี 

ระยะปลอดดอกเบี้ย 5 ปี และระยะเวล�กู้ทั้งหมด 25 ปี  (3) สิทธิ์เข้�ใช้

พื้นที่สองข้�งท�งรถไฟ ไทยจะไม่มีก�รยกสิทธิ์ดังกล่�วให้กับจีน (4) ก�ร

ก่อสร้�งง�นโยธ� ในก�รก่อสร้�งจะให้บริษัทผู้รับเหม�ภ�ยในไทยดำ�เนิน

ก�ร โดยจีนจะปรับรูปแบบก�รก่อสร้�งให้ส�ม�รถใช้วัสดุที่มีอยู่ภ�ยใน

ประเทศให้ม�กท่ีสุด ซึ่งขณะนี้ในก�รก่อสร้�งเส้นท�งรถไฟบ�งช่วงกำ�ลัง

อยู่ระหว่�งก�รประมูล และเส้นท�งบ�งช่วงเริ่มมีก่อสร้�งไปแล้วบ�ง

ส่วน (5) ค่�ปรับในก�รก่อสร้�งโครงก�รรถไฟ จีนมีคว�มพย�ย�มเสนอ

เงือ่นไขกบัไทยในกรณกี�รทำ�ง�นและ 

ก�รก่อสร้�งง�นโยธ�ที่ฝ่�ยไทยล่�ช้� 

โดยจีนจะขอให้ไทยชดเชยเป็นเงิน

ค่�เสียห�ย เป็นต้น ซ่ึงไทยไม่ได ้

ยอมรับในเง่ือนไขดังกล่�วของจีน (6)  

ก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีของจีน โดย

จะทำ�ให้ไทยส�ม�รถออกแบบและ

ก่อสร้�งท�งรถไฟคว�มเร็วสูงช่วง

นครร�ชสีม�-หนองค�ย ได้ (7) ก�รจัดตั้งศูนย์ก�รเรียนรู ้ระบบ

ขนส่งท�งร�งรถไฟฟ้�คว�มเร็วสูง ไทยจะมีคว�มร่วมมือกับจีนใน

จัดตั้งศูนย์ก�รเรียนรู้ระบบขนส่งท�งร�งรถไฟฟ้�คว�มเร็วสูงแห่งแรก

ท่ีวิทย�ลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธย� และอีกแห่งท่ีวิทย�ลัยก�รอ�

ชีพฯ จังหวัดขอนแก่น โดยเป็นก�รร่วมมือกับวิทย�ลัยอู่ฮั่น เพ่ือพัฒน�

หลักสูตรรองรับบุคล�กรที่จะเข้�ม�ทำ�ง�นในโครงก�รรถไฟคว�มเร็วสูง  

ที่ไทยมีเป้�หม�ยในก�รเดินรถเองตั้งแต่วันแรกที่เปิดให้บริก�ร (จ�กเดิม

จะให้จีนเดินรถและซ่อมบำ�รุง 3 ปี)

สถานการณ์ในทะเลจีนใต้
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย ร.ต.หญิง ศิวลีย์ สิริโรจน์บริรักษ์ 
 สถ�นก�รณใ์นทะเลจีนใต้ห้วง เม.ย.-มิ.ย.62 ที่สำ�คัญ มีดังนี้
	 ►เมื่อวันที่ 2 เม.ย.62 ฟิลิปปินส์ส่งหนังสือประท้วงกรณีเรือจีน
เคลื่อนไหวใกล้กับเก�ะ Thitu ในทะเลจีนใต้ โดยสื่อฟิลิปปินส์ร�ยง�นว่�
ห้วงดังกล่�วมีเรือจีนจำ�นวนม�กกว่� 600 ลำ� เคลื่อนไหว ในขณะที่น�ย 
Zhao Jianhua เอกอัคร�ชทูตจีน ประจำ�มะนิล� ได้ให้สัมภ�ษณ์ว่�เรือ 

ดังกล่�วเป็นเรือประมงของ
จีน และปฏิเสธร�ยง�นของ
ส่ือมวลชนท่ีว ่ �ลูก เ รือ จีนมี
อ�วุธ โดยพื้นที่ดังกล่�วมีเรือ
ท่ีทำ�ก�รประมงทั้งของจีนและ
ฟิลิปปินส์ และยืนยันว่�จะไม่มี
คว�มขัดแย้งเกดิข้ึนระหว่�งจีน
และฟิลิปปินส์ซ่ึงมีคว�มร่วมมือ
ท�งก�รทูตอย่�งใกล้ชิด 

 ►เมื่อวันที่ 4 เม.ย.62  จีนและฟิลิปปินส์ จัดก�รประชุมกลไก
ห�รือทวิภ�คีปัญห�ทะเลจีนใต้ระหว่�งจีนกับฟิลิปปินส์ (BCM) ครั้งท่ี 4 
โดย น�ยข่ง เสวียนโย่ว รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศ
จีน และน�ยเมย์น�โด มอนทีเลเกร รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงก�รต่�ง
ประเทศฟิลิปปินส์เป็นหัวหน้�นำ�คณะผู้แทนเข้�ร่วม โดยสองฝ่�ยได้แลก
เปลีย่นคว�มคิดเหน็เกีย่วกบัสถ�นก�รณ์ทะเลจนีใต้ในปัจจบัุน ปฏิบตักิ�ร
ในทะเลจีนใต้ และปัญห�อื่น ๆ ที่ต่�งสนใจกัน และยำ้�ว่�จะดำ�เนินคว�ม
ร่วมมอืและห�รอืม�ตรก�รเพิม่พนูคว�มไว้ว�งใจระหว่�งก�รประชุม ทมีง�น
เทคนคิภ�ยใต้กรอบ BCM ของสองฝ่�ยยงัได้ดำ�เนนิก�รแลกเปลีย่นอย่�งมี
ประสทิธผิลเก่ียวกับก�รเสรมิคว�มร่วมมอืท�งทะเล ซึง่รวมถงึสถ�นก�รณ์
คว�มปลอดภัยท�งก�รเมืองของทะเลจีนใต้ ก�รค้นห�ท�งทะเล คว�ม
ปลอดภัยด้�นกิจก�รท�งทะเล ก�รวิจัยท�งทะเล ก�รอนุรักษ์ระบบนิเวศ 
และก�รประมง เป็นต้น นอกจ�กนี้สองฝ่�ยยังได้ห�รือคว�มร่วมมือก�ร
พัฒน�ทรัพย�กรนำ้�มันท�งทะเลบนพื้นฐ�นที่ไม่ส่งผลกระทบต่ออธิปไตย
และอำ�น�จก�รบริห�รของสองประเทศ

 ►เมื่อวันท่ี 27 เม.ย.62 จีนฝึกซ้อมร่วมท�งทะเลกับประเทศ
สม�ชิกอ�เซียน โดย พล.ร.ท. เสิ่น จินหลง ผบ.ทร.จีน แถลงว่� จีนเริ่มฝึก
ซ้อมร่วมท�งทะเลกับประเทศสม�ชิกอ�เซียนได้แก่ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 
เวยีดน�ม และไทย โดยม ีสปป.ล�ว และอนิโดนเีซยี เป็นผู้ร่วมสังเกตก�รณ์ 
บรเิวณช�ยฝ่ังเมอืงชงิเต่� มณฑลซ�นตงเพือ่แสดงคว�มมุ่งมัน่ทีจ่ะร่วมมอื 
ด้�นคว�มม่ันคงและสร้�งประช�คมท�งทะเลร่วมกับประเทศในภูมิภ�ค 
โดยมีเรือรบ 13 ลำ� และเฮลิคอปเตอร์ 4 ลำ�เข้�ร่วม ก�รฝึกซ้อมครั้งน้ี 
มุ่งเน้นก�รค้นห�และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ก�รตรวจสอบและจับกุม 
ผู้กระทำ�ผิด และก�รช่วยเหลือท�งก�รแพทย์ 
	 ►เมื่อวันที่ 29 เม.ย.62 
กองทัพสหรัฐฯ ส่งเรือรบ 2 ลำ� 
แล่นผ่�นช่องแคบไต้หวัน คือ 
เรอืพฆิ�ต William P. Lawrence 
และเรือพิฆ�ต Stethem เพื่อ 
ส่งเสริมก�รดำ�เนินยุทธศ�สตร์ 
Indo-Pacific ของสหรัฐฯ และ
แสดงออกถึงเสรีภ�พของก�ร
เดินเรือในทะเลจีนใต้ และเมื่อ
วันที่ 6 พ.ค.62 จีนประก�ศ
ไม่พอใจอย่�งม�กท่ีเรือรบของ
สหรฐัฯ แล่นเข้�ไปในทะเลจนีใต้
ในช ่วงเวล�ที่คว�มสัมพันธ ์
ของทั้ง 2 ประเทศอยู่ในภ�วะ
ตึงเครียด 
 ►เมื่อวันท่ี 10 พ.ค.
62 สหรัฐฯ ญี่ปุ่น อินเดีย และ
ฟิลิปปินส์ ซ้อมรบท�งทะเลร่วม
กันในทะเลจีนใต้ โดยเรือพิฆ�ต
ติดตั้งระบบขีปน�วุธของสหรัฐฯ ชื่อ “USS William P. Lawrence” ร่วม
ซ้อมรบกับเรือรบ Izumo ของญี่ปุ่น เรือรบของกองทัพอินเดีย 2 ลำ� และ
เรือตรวจก�รณ์ของกองทัพฟิลิปปินส์ 1 ลำ� ในเขตน่�นนำ้�ทะเลจีนใต้ซ่ึง
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



จนีอ้�งกรรมสทิธิค์รอบครอง ท้ังนี ้ในอดีตก�รซ้อมรบร่วมในลกัษณะนีเ้คย 
จดัข้ึนม�แล้วในทะเลจนีใต้ แต่ก�รซ้อมรบร่วมในคร้ังนีแ้สดงถึงก�รท้�ท�ย
จีนครั้งล่�สุด หลังจ�กประธ�น�ธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ประก�ศ
จะขึ้นภ�ษีสินค้�นำ�เข้�จ�กจีนมูลค่� 200,000 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ โดยมี 
ก�รซ้อมรบร่วมกันเป็นเวล� 1 สัปด�ห์ ระหว่�ง 2-8 พ.ค.62 และเมื่อ  
วนัที ่6 พ.ค.62 เรอืรบของสหรฐัฯ ยังแล่นเข้�ไปใกล้กบัเก�ะซึง่จีนอ้�งกรรมสทิธิ์ 
จนีได้ประท้วงและกล่�วห�ว่�เป็นก�รละเมิดอำ�น�จอธปิไตยของจีน ขณะท่ี 
ฝ่�ยสหรัฐฯ ตอบโต้ว่�มีเสรีภ�พแล่นเรือสำ�รวจในน่�นนำ้�ส�กลทั่วโลก  
และปร�ศจ�กวัตถุประสงค์ท�งก�รเมือง

 สรุปได้ว่� สถ�นก�รณ์ในทะเลจีนใต้ในห้วงเวล�ดังกล่�ว ก�รที่จีน
ตัดสินใจใช้ก�รเพิ่มกิจกรรมที่เกี่ยวกับก�รทูตท�งทห�รกับช�ติอ�เซียน
และน�น�ช�ติ ย่อมหม�ยถึงก�รลดทอนอิทธิพลของสหรัฐฯ ในภูมิภ�คนี้ 
และเป็นคว�มพย�ย�มขดัขว�งคว�มเป็นหุ้นส่วนในระดบัพหภุ�ครีะหว่�ง
ช�ติในภูมิภ�คอ�เซียนกับสหรัฐฯ สำ�หรับสหรัฐฯ จะไม่ได้เป็นประเทศคู่
พิพ�ทในทะเลจีนใต้โดยตรง แต่สหรัฐฯ ให้คว�มสำ�คัญในเรื่องเสรีภ�พใน
ก�รเดนิเรอืและก�รบินเหนอืน่�นนำ�้และน่�นฟ้� (Freedom of Navigation 
and Overflight) ในภมูภิ�ค ดงันัน้สหรฐัฯ จึงไม่ยอมรบักบัม�ตรก�รต่�ง ๆ  
ของจีนที่จำ�กัดสิทธิเสรีภ�พในเรื่องดังกล่�ว

สถานการณ์ภายในประเทศของฟิลิปปินส์
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย ร.ต.หญิง ศิวลีย์ สิริโรจน์บริรักษ์
 สถ�นก�รณ์ภ�ยในประเทศของฟิลิปปินส์ ในมติด้ิ�นก�รเมอืง
และคว�มมั่นคง ห้วง เม.ย.-มิ.ย.62 มีคว�มเคลื่อนไหวที่น่�สนใจ ดังนี้
 ►เมือ่วนัที ่1 เม.ย.62 กองทัพฟิลปิปินส์และสหรฐัฯ เริม่ต้นปฏบิตัิ
ก�รซ้อมรบประจำ�ปี 2562 โดยก�รซ้อมรบร่วมคร้ังนี้เป็นก�รซ้อมรบ
ประจำ�ปีครั้งใหญ่ที่สุดของท้ังสองประเทศ บนเก�ะลูซอนของฟิลิปปินส์  
ในชื่อรหัสบ�ลิก�ตัน ซ่ึงแปลว่�เคียงบ่�เคียงไหล่ เพ่ือเสริมสร้�งคว�ม
ร่วมมือระหว่�งกองทัพ และทดสอบคว�มพร้อมของกองทัพในก�รรับมือ 

ภยัคกุค�ม โดยมทีห�รเข้�ร่วมซ้อมรบ 
ร�ว 7,500 น�ย ประกอบด้วย ทห�ร
ฟิลิปปินส์ 4,000 น�ย และทห�ร 
สหรัฐ 3,500 น�ย ซึ่ งประกอบ 
ด้วยก�รฝึกปฏิบัติต ่อต้�นก�รก่อ 
ก�รร้�ย ก�รฝึกให้คว�มช่วยเหลอืด้�น
มนุษยธรรม และก�รบรรเท�ภัยพิบัติ

 ►เมือ่วนัที ่15 เม.ย.62 ฟิลปิปินส์สนบัสนนุคว�มร่วมมอืในอ�เซยีน
เพื่อสกัดกั้นก�รฟอกเงินและก�รค้�ผิดกฎหม�ย โดยแถลงก�รณ์ของ
น�ย Carlos Dominguez III รมว.คลังฟิลิปปินส์ ระบุว่�ฟิลิปปินส์เน้น 
คว�มจำ�เป็นทีช่�ตสิม�ชิกอ�เซยีนต้องร่วมมอืสกดักัน้ก�รฟอกเงนิ รวมถงึ 
ปร�บปร�มก�รค้�ผิดกฎหม�ย เนื่องจ�กอ�ชญ�กรรมดังกล่�วมีคว�ม
เช่ือมโยงอย่�งใกล้ชิดกับก�รอุดหนุนท�งก�รเงินแก่กลุ่มก่อก�รร้�ย โดย
ฟิลิปปินส์เห็นว่�จำ�เป็นต้องมีคว�มร่วมมือด้�นข่�วกรองและหน่วยง�น
บังคับใช้กฎหม�ยต่�ง ๆ อย่�งใกล้ชิดระหว่�งประเทศสม�ชิก เพื่อเอื้อ
ให้เจ้�หน้�ที่ส�ม�รถแกะรอยเส้นท�งก�รเงินของกลุ่มก่อก�รร้�ยและ
สั่งระงับได้ทันท่วงที และอ�จรวมถึงก�รปรับแก้ข้อบังคับบ�งอย่�ง เช่น 
กฎหม�ยก�รรักษ�ข้อมูลลับของภ�คธน�ค�ร เพ่ือให้กระบวนก�รปร�บ
ปร�มอ�ชญ�กรรมดังกล่�วเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น 
 ► เมื่อวันที่ 1 พ.ค.62 ฟิลิปปินส์และจีนยินดีแก้ไขปัญห�คว�ม 
ขัดแย้งในทะเลจีนใต้ร่วมกัน โดยคำ�แถลงของ น�ยแซลว�โด พ�เนโล 
โฆษกประธ�น�ธิบดีฟิลิปปินส์ ระบุว่�ก�รห�รือระหว่�ง ประธ�น�ธิบดี 
โรดรโิก ดเูตอร์เต ของฟิลิปปินส์ และประธ�น�ธิบดสีี จิน้ผิง ของจีน เป็นก�ร 
ห�รือนอกรอบจ�กก�รประชุม Belt and Road Forum (BRF) ที่กรุง 

ปักกิ่ง เมื่อวันที่ 25 เม.ย.62 เกี่ยวกับ
ปัญห�ในทะเลจนีใต้ ท้ังสองฝ่�ยเหน็พ้อง 
ให้ดำ�เนินก�รแก้ไขปัญห�ขัดแย้งใน
ทะเลจีนใต้ ผ่�นกรอบกลไกก�รปรึกษ�
ทวิภ�คี ( Bilateral Consultation 
Mechanism: BCM) ระหว่�งฟิลปิปินส์-
จีน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2559 ขณะท่ี  
เอกอัคร�ชทูตฟิลิปปินส ์ประจำ�จีน 

ระบุว่� ผูน้ำ�ทัง้สองตกลงจะจัดก�รปัญห�ตงึเครยีดท�งทะเลผ่�นก�รใช้วถิี 
ท�งก�รทูตอย่�งสันติ
 ►เมื่อวันที่ 17 พ.ค.62 ฟิลิปปินส์จัดก�รเลือกตั้งทั่วไปในปี 2562 
ซึ่งเกิดขึ้นระหว่�งก�รดำ�รงตำ�แหน่งประธ�น�ธิบดี ซึ่งเป็นก�รเลือกตั้งทั้ง
ระดบัช�ต ิและระดบัท้องถ่ินทกุ 3 ปี ของตำ�แหน่งทีห่มดว�ระ และผู้สมคัร
ใหม่ เมื่อ 13 พ.ค.62 ที่ผ่�นม� ได้สร้�งปร�กฏก�รณ์ชนะก�รเลือกตั้งโดย
พรรคร่วมรัฐบ�ลของประธ�น�ธิบดีดูเตอร์เต เป็นผู้ครองเสียงข�้งม�กใน
สภ�ผู้แทนร�ษฎร สำ�หรับสม�ชิกวุฒิสภ�จำ�นวน 12 ที่นั่ง (จ�ก 24 ที่นั่ง) 
พรรครัฐบ�ลคว้�ม�ได้ 9 ที่นั่ง และอีก 3 ที่นั่งตกเป็นของผู้สมัครอิสระ 
ขณะทีว่ฒุสิม�ชกิอกี 12 ท่ีนัง่ (ทีย่งัคงอยูใ่นตำ�แหน่ง) เป็นพนัธมติรเดมิของ
ประธ�น�ธิบดีดูเตอร์เต ดังนั้นผลก�รเลือกตั้งครั้งนี้ ถือเป็นก�รตอกยำ้�ถึง
คว�มนยิม และคว�มสำ�เรจ็ในก�รดำ�เนนิยทุธศ�สตร์ด้�นก�รต่�งประเทศ
ของประธ�น�ธิบดีดูเตอร์เต ได้เป็นอย่�งดี
 จ�กผลก�รเลือกตั้งที่พรรครัฐบ�ล
ครองเสียงข้�งม�กในสภ� และก�รได้รับ
คว�มนยิมสงูทีส่ดุในประวตัศิ�สตร์ก�รเมอืง
ฟิลิปปินส์นั้น คะแนนเสียงส่วนหนึ่ง อ�จม�
จ�กคว�มสำ�เร็จในก�รดำ�เนินยุทธศ�สตร์
ด้�นก�รต่�งประเทศ ได้แก่ 1) ก�รดำ�เนิน
นโยบ�ยต่�งประเทศท่ีสะท้อนคว�มเป็น
อิสระ และลดก�รพึ่งพ�สหรัฐฯ เช่น ก�รเรียกร้องให้สหรัฐฯ ถอนกำ�ลัง 
เจ้�หน้�ทีห่น่วยรบพเิศษออกจ�กเก�ะมนิด�เน� และให้กองทพัฟิลิปปินส์
พจิ�รณ�จดัซือ้ยทุโธปกรณ์จ�กจนี 2) ก�รฟ้ืนฟคูว�มสัมพนัธ์ และแสวงห�
พันธมิตรท�งเศรษฐกิจจ�กจีน เช่น ก�รประก�ศเข้�ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงก�ร Belt and Road Initiative (BRI) รวมทั้งก�รไม่นำ�ประเด็นคำ�
ตัดสินของศ�ลอนุญ�โตตุล�ก�รระหว่�งประเทศ (Permanent Court of 
Arbitration: PCA) กรณีทะเลจีนใต้ม�เป็นว�ระสำ�คัญในที่ประชุมต่�ง ๆ 
สำ�หรับทิศท�งก�รดำ�เนินยุทธศ�สตร์ด้�นก�รต่�งประเทศของฟิลิปปินส์
ในอน�คต ฟิลิปปินส์จะยังคงเป็นพันธมิตรท�งทห�รของสหรัฐฯ ส่วนจีน
จะเข้�มีบทบ�ทสำ�คัญอย่�งยิ่งต่อเศรษฐกิจฟิลิปปินส์
 สรุปได้ว่� ในห้วงท่ีผ่�นม� ฟิลิปปินส์มีคว�มเคลื่อนไหวท�ง 
ก�รเมืองที่สำ�คัญคือ ก�รเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งทิศท�งก�รดำ�เนินยุทธศ�สตร์
ด้�นก�รต่�งประเทศภ�ยใต้ก�รนำ�ของประธ�น�ธิบดีดูเตอร์เตในอน�คต
นั้น ฟิลิปปินส์จะยังคงให้คว�มสำ�คัญกับประเทศมห�อำ�น�จอย่�งจีน 
และพันธมิตรเก่�อย่�ง สหรัฐฯ ดังนั้นก�รว�งบทบ�ทของฟิลิปปินส์จึงมี 
ผลกระทบโดยตรงต่ออ�เซียน แต่ที่ผ่�นม�ฟิลิปปินส์ก็แสดงให้เห็นแล้วว่� 
ในประเดน็ทะเลจีนใต้ ฟิลปิปินส์หลกีเลีย่งก�รกดดนัจนีในประเดน็ดงักล่�ว 
ซึง่แสดงให้เหน็ถงึก�รแสดงบทบ�ทนำ�ในก�รจดัก�รกับปัญห�ข้อพพิ�ทใน
ทะเลจีนใต้ จนปัจจุบันประเทศคู่กรณีได้กลับสู่ก�รแก้ไขข้อพิพ�ทด้วยวิธี
ก�รเจรจ� จนนำ�ม�สู่ก�รเร่งผลักดันก�รเจรจ�จัดทำ�ประมวลก�รปฏิบัติ
ในทะเลจีนใต้ (COC) ให้มีคว�มคืบหน้�ในปัจจุบัน 

15ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562)



สถานการณ์ภายในประเทศของเมียนมา
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย นายกนกกฤษณ์  รักษาพราหมณ์
 สถ�นก�รณ์ภ�ยในประเทศของเมียนม�ท�งด้�นก�รเมือง
และคว�มมั่นคง และด้�นเศรษฐกิจ ในห้วงเดือน เม.ย.- มิ.ย.62 ได้แก่  
ก�รปล่อยตัวนักโทษเนื่องในวันขึ้นปีใหม่และฉลองเทศก�ลวันสงกร�นต์ 
และก�รลงน�มร่วมมือ MOU ท�งด้�นเศรษฐกิจระหว่�งเมียนม�-จีน  
มีร�ยละเอียด ดังนี้
	 ►ด้านการเมืองและความมั่นคง
 

จ�กกรณทีีรั่ฐบ�ลเมยีนม�เริม่มกี�รปล่อยตวันกัโทษ 9,535 คน รวมถึงช�ว 
ต่�งช�ติ 16 คน ซึ่งเป็นก�รอภัยโทษผู ้ต้องขังประจำ�ปีเนื่องในวัน
ขึ้นปีใหม่ และฉลองเทศก�ลวันสงกร�นต์ (เมื่อวันที่ 17 เม.ย.62) 
ต�มหลักมนุษยธรรม เพื่อสันติภ�พและคว�มสุขของเมียนม� ใน
บรรด�นักโทษที่ได้รับอภัยโทษในคร้ังนี้ ไม่มีผู้ส่ือข่�ว 2 คนของสำ�นัก
ข่�วรอยเตอร์ส (น�ย Wa Lone และน�ย Kyaw Soe Oo) ซึ่งถูก
ศ�ลพิพ�กษ�ให้จำ�คุกคนละ 7 ปี ในคว�มผิดต�มกฎหม�ยคว�มลับ
ของท�งร�ชก�ร จ�กก�รร�ยง�นข่�วคว�มท�รุณโหดร้�ยของทห�ร
กองทัพเมียนม�ระหว่�งปฏิบัติก�รกว�ดล้�งชนกลุ่มน้อยช�วโรฮีนจ� 
ในรัฐยะไข่ 
 ต่อม�ศ�ลสูงสุดเมียนม�มีก�รพิจ�รณ�คำ�ร้องของผู้สื่อข่�วสำ�นัก
ข่�วรอยเตอร์ ในวันที่ 23 เม.ย.62 กรณีที่ถูกตัดสินจำ�คุก 7 ปี จ�กคว�ม
ผิดต�มกฎหม�ยว่�ด้วยคว�มลับของท�งร�ชก�ร โดยทั้งสองถูกจับกุม 
ตัง้แต่เดอืน ธ.ค.60 และทน�ยคว�มของผู้ส่ือข่�วท้ังสองค�ดหวงัว่�ศ�ลจะ
ตัดสนิไปในทศิท�งทีเ่ป็นประโยชน์ต่อลกูคว�มของตน โดยก่อนหน้�นีค้ณะ
กรรมก�รร�งวลั Pulitzer ได้ประก�ศมอบร�งวลัให้แก่ผูส้ือ่ข่�วทัง้สองคน

ของสำ�นกัข่�วรอยเตอร์ พร้อมเรยีกร้องท�งก�รเมยีนม�ปล่อยตวัผูส้ือ่ข่�ว
ดังกล่�วโดยเร็วเช่นเดียวกัน
 และเมื่อวันที่ 23 เม.ย.62 ศ�ลฎีก�เมียนม�มีคำ�ตัดสินพิพ�กษ�
ยืนจำ�คุกผู้สื่อข่�วรอยเตอร์ 2 คน เป็นเวล� 7 ปี ฐ�นละเมดิกฎหม�ยว่�
ด้วยคว�มลบัท�งร�ชก�รในข้อห�ร่วมกันครอบครองเอกส�รลับของท�ง
ร�ชก�ร และมเีจตน�จะแบ่งปันข้อมลูดงักล่�วให้กบัสือ่มวลชนต่�งประเทศ  
จ�กกรณทีีผู่ส้ือ่ข่�วทัง้สองพย�ย�มสบืสวนและเผยแพร่ข้อมลูเกีย่วกบัก�ร
สังห�รช�วโรฮีนจ�ในรัฐยะไข่ โดยศ�ลระบุว่�คดีดังกล่�วข�ดหลักฐ�น 
ที่จะพิสูจน์ได้ว่�เจ้�หน้�ที่ตำ�รวจเมียนม�ส่งมอบเอกส�รของท�งร�ชก�ร
ให้กับผู้สื่อข่�วต�มที่ฝ่�ยจำ�เลยกล่�วอ้�ง
 ทั้งนี้ ก�รควบคุมตัวผู้สื่อข่�วรอยเตอร์เกิดข้ึน เมื่อเดือน ธ.ค.60 
และส่งผลให้เมียนม�เผชิญกระแสวิจ�รณ์อย่�งม�กในเรื่องสิทธิมนุษยชน
และเสรีภ�พก�รนำ�เสนอข่�วส�รของสื่อมวลชน ขณะที่กระทรวงก�รต่�ง
ประเทศสหรฐัฯ แสดงคว�มคดิเหน็ต่อคำ�ตดัสนิดงักล่�วว่� เป็นก�รสะท้อน
ถึงสัญญ�ณของคว�มถดถอยในเร่ืองเสรีภ�พและก�รคุ้มครองสื่อมวลชน
ของรัฐบ�ลเมียนม� และเรียกร้องให้เมียนม�เพิ่มคว�มคุ้มครองเสรีภ�พ
ของประช�ชน รวมถึงปล่อยตัวผู้สื่อข่�วรอยเตอร์ทั้งสอง

 วันที่ 7 พ.ค.62 ทั้งน�ยอู Wa Lone และน�ยอู Kyaw Soe Oo  
ผู้สื่อข่�วท้องถ่ินของสำ�นักข่�วรอยเตอร์ในเมียนม� ได้รับก�รปล่อยตัว
จ�กเรือนจำ�อินเส่ง ย่�งกุ้ง เมียนม� เมื่อช่วงเช้�วันที่ 7 พ.ค.62 โดยได้รับ
ก�รอภัยโทษจ�กประธ�น�ธิบดีเนื่องในโอก�สวันขึ้นปีใหม่เมียนม�เมื่อ  
17 เม.ย.62 ร่วมกับนักโทษอื่นอีก 6,520 คน 
 ทั้งนี้ ผู ้สื่อข่�วช�วเมียนม�ซึ่งภ�ยหลังได้รับร�งวัลพูลิตเซอร์  
ถูกท�งก�รจับกุม ตั้งแต่เดือน ธ.ค.60 กรณีเผยแพร่ภ�พทห�รเมียนม�
สังห�รหมู่ช�วโรฮีนจ� จนทำ�ให้ถูกตัดสินโทษจำ�คุก 7 ปี ข้อห�เผยแพร่
เอกส�รลับของท�งร�ชก�ร ซึ่งกรณีนี้ดังกล่�วได้กล�ยเป็นประเด็นที่
ประช�คมระหว่�งประเทศใช้ประณ�มและกดดนัเมยีนม�อย่�งหนกัตลอดม�
 ก�รปล่อยตัวผู้สื่อข่�วสำ�นักข่�วรอยเตอร์ในเมียนม� ส่งผลทำ�ให้
องค์ก�รสหประช�ช�ติและสื่อมวลชนตะวันตกต่�งแสดงคว�มพอใจ และ
ช่ืนชมก�รปล่อยตัวผู้สื่อข่�วท้ังสองคน และยกให้เป็นกรณีตัวอย่�งเพื่อ
ให้ทั่วโลกเห็นคว�มสำ�คัญด้�นสิทธิมนุษยชนและเสรีภ�พในก�รนำ�เสนอ
ข่�วส�รของสื่อมวลชน
	 ►ด้านเศรษฐกิจ
 ก�รพัฒน�กรอบคว�มร่วมมือท�งด้�นเศรษฐกิจระหว่�งเมียนม�
และจีน ซึ่งสถ�นก�รณ์ที่ผ่�นม�ในรอบ 3 เดือน (ตั้งแต่เดือน เม.ย.-มิ.ย.
62) พบว่� มีเหตุก�รณ์คว�มเคลื่อนไหวที่สำ�คัญ คือ 
 เมือ่วนัที ่25 เม.ย.62 โดยอ้�งคำ�ให้สมัภ�ษณ์ของ น�ย อขูิน่หม่องลวนิ 
ปลัดกระทรวงพ�ณิชย์เมียนม�ว่� เมียนม�เตรียมจะเพิ่มปริม�ณก�ร
ส่งออกข้�วไปยังจีน จ�กปัจจุบันที่เคยส่งออกข้�ว 100,000 ตันต่อปี  
ม�เป็นก�รส่งออกข้�ว 400,000 ตันต่อปี ซึ่งเป็นไปต�มเงื่อนไขข้อตกลง
ของทีป่ระชมุ China-Myanmar Economic Corridor Forum ทีไ่ด้มกี�ร
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



ลงน�มระหว่�งกันไว้ เมื่อเดือน ก.พ.62 ที่มณฑลยูนน�นของจีน โดยจะใช้
วธิกี�รขนส่งโดยเรอืสนิค้�ท�งทะเล ซึง่ขณะนีเ้มยีนม�อยูร่ะหว่�งก�รห�รอื
กับจีนเพื่อส่งออกข้�วหักไปยังจีนด้วย เนื่องจ�กข้�วหักไม่ได้รวมอยู่ใน 
ข้อตกลงที่จีนจะเพิ่มสัดส่วนก�รนำ�เข้�ข้�วจ�กเมียนม� 
 ในห้วงเดือน เม.ย.61 - ม.ีค.62 ที่ผ่�นม� เมียนม�ส่งออกข้�วรวม  
2 ล้�นตัน ซึ่งคิดเป็นมูลค่� 650 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ โดยจีนเป็นตล�ดส่ง
ออกข้�วร�ยใหญ่ทีส่ดุของเมยีนม� รองลงม� คอื ยโุรป แอฟรกิ� และเอเชีย 
ทั้งนี้ ก�รส่งออกสินค้�ระหว่�งเมียนม�กับจีน ส่วนใหญ่จะส่งผ่�นช่องท�ง
ช�ยแดนท�งบกเป็นหลัก
 และเมื่อวันที่ 11 มิ.ย.62 น�ย อูอ่องตู รัฐมนตรีช่วยกระทรวง
พ�ณชิย์เมยีนม� ได้ออกม�เปิดเผยข้อมูล (เมือ่วนัท่ี 10 ม.ิย.62) ว่�เมยีนม�
เตรียมเพิ่มปริม�ณก�รส่งออกข้�วไปยังจีนกว่� 100,000 ตัน โดย 
เป็นก�รขนส่งท�งทะเลต�มบันทึกคว�มเข้�ใจ (MoU) ที่ทั้งสองฝ่�ย ได้มี

ก�รลงน�มร่วมกันไว้ เมื่อเดือน เม.ย.62 และบันทึกคว�มเข้�ใจ (MoU) 
ฉบบันีจ้ะยงัคงมผีลบงัคับใช้ไปจนถงึปี 2563 โดยบนัทกึคว�มเข้�ใจ (MoU) 
ดังกล่�วได้มีก�รระบุว่� เมียนม�จะส่งออกข้�วเพ่ือแลกเปลี่ยนกับก�ร 
นำ�เข้�สินค้�จำ�พวกเครื่องจักร อุปกรณ์ และโลหะจ�กจีน
 ส่วนสถ�นก�รณ์คว�มร่วมมือท�งด้�นเศรษฐกจิอืน่ ๆ  ระหว่�งเมยีนม�
กบัจนีนัน้ พบว่� เมยีนม�และจนีได้มกี�รลงน�ม MOU ว่�ด้วยก�รส่งเสรมิ
ก�รค้�และคว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจระหว่�งกัน เมื่อวันที่ 29 เม.ย.62  
ซึ่งเหตุก�รณ์ดังกล่�วเกิดขึ้นระหว่�งก�รเยือนจีนเพ่ือเข้�ร่วมประชุม  
Belt and Road Forum for International Cooperation ครั้งที่ 2  

ณ กรงุปักก่ิง น�งอองซ�น ซจีู ทีป่รกึษ�แห่งรฐัและรฐัมนตรีว่�ก�รกระทรวง 
ก�รต่�งประเทศเมียนม�
 ภ�ยหลังก�รห�รือร่วมกันระหว่�ง น�งอองซ�น ซูจี ที่ปรึกษ�
แห่งรัฐและรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศเมยีนม�กับน�ยหลี่  
เค่อเฉียง น�ยกรัฐมนตรีจีน เมียนม�กับจีนได้มีก�รลงน�มบันทึกคว�ม 
เข ้�ใจ (MOU) จำ�นวน 2 ฉบับ คือ คว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจ  
China-Myanmar Economic Corridor และกรอบก�รดำ�เนินคว�ม 
ร่วมมือท�งเศรษฐกิจและก�รค้�ในระยะ 5 ปี 
 นอกจ�กนี้ น�งอองซ�น ซูจี กับน�ยหลี่ เค่อเฉียง ยังได้มีก�รห�รือ
ร่วมกนัในประเดน็เกีย่วกบัก�รพฒัน�โครงสร้�งพืน้ฐ�นและคว�มเชือ่มโยง 
ก�รพัฒน�เทคโนโลยีและระบบ E-Government ก�รส่งเสริมก�ร 
ท่องเที่ยว ตลอดจนก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์และสินค้�ผิดกฎหม�ยด้วย 
 อย่�งไรก็ดียังไม่มีก�รร�ยง�นว่�ทั้งสองฝ่�ยหยิบยกประเด็นก�ร 
ก่อสร้�งเขื่อนมยิตสพในรัฐคะฉิ่นของเมียนม�ขึ้นห�รือ โดยเขื่อนดังกล่�ว
เป็นโครงก�รลงทุนของจีน มีเป้�หม�ยผลิตกระแสไฟฟ้�จ�กพลังง�นนำ้�
เพื่อส่งไปยังจีน แต่ถูกรัฐบ�ลเมียนม�สั่งระงับก�รดำ�เนินโครงก�ร เพร�ะ
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเผชิญกระแสต่อต้�นอย่�งม�กจ�กภ�คประช�
สังคมในเมียนม�
 ต่อม�เมือ่วนัที ่7 ม.ิย.62 เมยีนม�และจีนได้บรรลคุว�มตกลงว่�ด้วย
เรื่องพื้นที่จัดตั้งเขตคว�มร่วมมือเศรษฐกิจช�ยแดน 3 แห่ง ภ�ยใต้บันทึก
คว�มเข้�ใจ (MOU for The Border Economic Cooperation Core 
Zones) ของระเบยีงเศรษฐกจิจนี-เมยีนม� (China-Myanmar Economic 
Corridor) คือ ที่เมือง Muse และ Chin Shwe Haw ท�งภ�คเหนือของ
รัฐฉ�น และเมือง Kan Pite Tee ในรัฐคะฉิ่น 
 โดย น�ย U Khin Maung Lwin เจ้�หน้�ที่ระดับสูงของกระทรวง
พ�ณิชย์ของเมียนม�ระบุว ่� คณะกรรมก�ร Border Economic  
Cooperation Zone (BECZ) จะเปิดให้ผู้สนใจยื่น Expressions of  
Interest (EOI) ในเร็ว ๆ นี้ สำ�หรับพื้นที่ Muse ซ่ึงจะมีก�รแยกพื้นที่
โรงง�นผลติสนิค้�เพ่ือส่งออกและก�รดำ�เนินก�รเกีย่วกับสนิค้�นำ�เข้�  โดย
บรษิทัของเมยีนม�ได้รับอนญุ�ตให้เข้�ร่วมประมลู และอนญุ�ตให้นกัลงทนุ 
ต่�งช�ติส�ม�รถถือหุ้นได้สูงสุดถึง 35 เปอร์เซ็นต์ 
 ทั้งนี้ บริษัทที่สนใจต้องแสดงร�ยละเอียดแผนง�นและศักยภ�พ
ก�รลงทุนรวมถึงแหล่งเงินทุน นอกจ�กนี้ เมียนม�จะร่วมกับจีนในก�ร
ก่อสร้�งในพื้นที่ Kan Pite Tee ให้เป็นเขตปลอดภ�ษี ซึ่งจะมีโรงแรม 
โรงง�น และธน�ค�ร โดยค�ดว่�เขตคว�มร่วมมือดังกล่�ว จะมีบทบ�ท
สำ�คัญต่อคว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจระหว่�งเมียนม�และจีน ซ่ึงเป็น
ประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่�ยและสร้�งตำ�แหน่งง�น ขณะที่ประช�ชนใน 
ท้องถิ่นกังวลเรื่องก�รถูกกีดกันจ�กตล�ดแรงง�น

17ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562)



สถานการณ์ภายในประเทศของเวียดนาม
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย นายกนกกฤษณ์  รักษาพราหมณ์
 สถ�นก�รณ์ภ�ยในประเทศของเวยีดน�ม ในด้�นก�รเมอืงและ
คว�มมั่นคง ด้�นเศรษฐกิจ และด้�นสังคมและวัฒนธรรม ตั้งแต่ห้วงเดือน 
เม.ย.-มิ.ย.62 มีร�ยละเอียดดังนี้
	 ► ด้านการเมืองและความมั่นคง 

 เวียดน�มได้รับเลือกเป็นสม�ชิกไม่ถ�วร (United Nations  
General Assembly: UNGA) โดยเมื่อวันที่ 10 มิ.ย.62 เวียดน�มได้รับ
เลือกจ�กที่ประชุมสมัชช�ใหญ่แห่งสหประช�ช�ติด้วยคะแนน 192 เสียง 
จ�ก 193 เสียง ให้ดำ�รงตำ�แหน่งสม�ชิกไม่ถ�วรของ UNSC ในส่วนของ
กลุ่มประเทศเอเชีย - แปซิฟิก โดยจะเข้�รับตำ�แหน่งในวันท่ี 1 ม.ค.63 
และมีว�ระ 2 ปี ต่อจ�กคูเวตซึ่งจะหมดว�ระลง ขณะเดียวกัน ในโอก�สที่
เวียดน�มได้รับเลือกให้ดำ�รงตำ�แหน่งสม�ชิกไม่ถ�วรครั้งนี้ ประธ�น�ธิบดี 
Nguyn Phu Trong แห่งเวียดน�ม ได้ส่งส�รขอบคุณประเทศสม�ชิก
สหประช�ช�ติท่ีให้ก�รสนับสนุนและลงคะแนนเสียงเลือกเวียดน�มให้
ดำ�รงตำ�แหน่งดังกล่�ว

 สำ�หรับด้�นคว�มมั่นคงนั้น พล.ท.อ�วุโส Phan Van Giang 
ประธ�นเสน�ธิก�รทห�ร กองทัพประช�ชนเวียดน�ม ให้ก�รต้อนรับ 
พล.ร.อ. ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญช�ก�รทห�รเรือไทย และคณะที่กำ�ลังอยู่
ระหว่�งก�รเยือนเวียดน�มในวันที่ 19 มิ.ย.62 โดย พล.ท.อ�วุโส Phan 
Van Giang แสดงคว�มประสงค์ว่� ท้ังสองฝ่�ยจะพย�ย�มผลักดันก�ร
ปฏิบัติต�มที่ได้ลงน�มคว�มร่วมมือระหว่�งกัน เพื่อให้สอดคล้องกับคว�ม
ต้องก�รและศักยภ�พของกองทัพท้ังสองประเทศ ตลอดจนพร้อมที่จะ
สนับสนุนให้ทห�รเรือของท้ังสองประเทศขย�ยคว�มร่วมมือกันต่อไปใน
อน�คต ในส่วนของ พล.ร.อ. ลือชัยฯ ได้เสนอว่� ทั้งสองฝ่�ยควรจัดก�ร
ล�ดตระเวนร่วมต่อไป ตลอดจนร่วมกนัแก้ไขปัญห�ท่ีเกดิขึน้ใหม่และธำ�รง
คว�มมัน่คงท�งทะเลเพ่ือนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ของแต่ละประเทศและภมิูภ�ค 

 ต่อม�วันท่ี 20 มิ.ย.62 เวียดน�มได้ผลักดันคว�มร่วมมือด้�น
กล�โหมกับสิงคโปร์ โดย พล.ท.อ�วุโส Nguyen Chi Vinh รัฐมนตรีช่วย
ว่�ก�รกระทรวงกล�โหมเวียดน�ม ให้ก�รต้อนรับ น�ย Chan Yeng Kit 
ปลัดกระทรวงกล�โหมสิงคโปร์ เพื่อเข้�ร่วมประชุมห�รือด้�นก�รทห�ร
ระหว่�งเวียดน�ม - สิงคโปร์ ครั้งที่ 10 ในประเด็นเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์
คว�มมั่นคงในภูมิภ�คเอเชีย-แปซิฟิก รวมท้ังทิศท�งคว�มร่วมมือสำ�หรับ
ก�รประชุมรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงกล�โหมอ�เซียน (ADMM) และก�ร
ประชุมรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงกล�โหมประเทศคู่เจรจ� (ADMM-Plus) 
เพื่อประเมินผลคว�มร่วมมือด้�นก�รทห�ร นอกจ�กนี้ ทั้งสองฝ่�ยยัง 
เหน็พ้องทีจ่ะประส�นคว�มร่วมมอืและกระชบัคว�มสมัพนัธ์ท�งทห�รต่อกนั 
โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงเมื่อเวียดน�มจะดำ�รงตำ�แหน่งประธ�นอ�เซียนในปี 
2563 ทัง้นี ้เมือ่เสร็จสิน้ก�รห�รอื ท้ังสองฝ่�ยได้ร่วมลงน�มแผนคว�มร่วมมอื
ระหว่�งกระทรวงกล�โหม ในระยะ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2562 - 2564
 นอกจ�กนี ้เวียดน�มและอินโดนเีซยีเข้�ร่วมสนทน�ด้�นก�รทห�ร
ระหว่�งกันเป็นครั้งแรก โดย พล.ร.ท Agus Setiadji รองปลัดกระทรวง
กล�โหมอินโดนีเซีย เดินท�งเข้�ร่วมก�รสนทน�ด้�นก�รทห�รระหว่�ง
เวียดน�มและอินโดนีเซียเป็นครั้งแรกที่เวียดน�ม ต�มคำ�เชิญของ พลโท 
อ�วุโส Nguyen Chí Vịnh รฐัมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงกล�โหมเวยีดน�ม 
ในก�รนี้ทั้งสองประเทศได้เห็นพ้องที่จะธำ�รงก�รแลกเปลี่ยนคณะผู้แทน
ทุกระดับเพ่ือกระชับคว�มร่วมมือระหว่�งกองทัพและก�รศึกษ� รวมทั้ง
คว�มร่วมมอืด้�นอตุส�หกรรมท�งทห�ร นอกจ�กนี ้ พล.ท.อ�วุโส Nguyen  
Chí Vịnh ได้ยำ้�ถึงก�รแก้ไขปัญห�ด้�นก�รประมงอย่�งผิดกฎหม�ยว่�  
ทั้งสองประเทศจะต้องปฏิบัติต�มหลักกฎหม�ยส�กลและกฎหม�ยของ
แต่ละประเทศ รวมทั้งหลักมนุษยธรรม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบในท�งลบ
ต่อคว�มสัมพันธ์ของทั้งสองประเท
 ►	ด้านเศรษฐกิจ 
 เวียดน�มจะใช้ม�ตรก�รลงโทษขั้นรุนแรงกับผู้นำ�เข้�สินค้�ที่ผลิต
ในจีนแต่ปลอมแปลงฉล�กเป็น “ผลติในเวียดน�ม” โดยท�งก�รเวยีดน�ม

จะใช้ม�ตรก�รลงโทษขั้นรุนแรงกับผู้นำ�เข้�สินค้�ที่ผลิตในจีน แต่นำ�ม�
ปลอมแปลงฉล�กหรือเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์สินค้�จ�ก “ผลิตในจีน” 
เป็น “ผลิตในเวียดน�ม” จ�กนั้นจึงยื่นขอใบรับรองสินค้�จ�กเวียดน�ม
ก่อนส่งออกไปสหรัฐฯ เพื่อหลีกเลี่ยงก�รถูกเก็บภ�ษีนำ�เข้�จ�กสหรัฐฯ 
รวมทั้งส่งออกไปยุโรป และญี่ปุ่น โดยพบก�รปลอมแปลงดังกล่�วใน
สินค้�ประเภทสิ่งทอ อ�ห�รทะเล ผลิตภัณฑ์ท�งเกษตร กระเบื้อง นำ้�ผึ้ง 
เหล็กและโลหะ อะลูมิเนียม และผลิตภัณฑ์จ�กไม้ ทั้งนี้ ก�รเจรจ�ก�รค้�
ระหว่�งสหรัฐฯ กับจีน เมื่อห้วงเดือน พ.ค.62 ประสบคว�มล้มเหลว โดย
ทัง้สองฝ่�ยไม่ส�ม�รถบรรลขุ้อตกลงเพือ่ยุตกิ�รตอบโต้ท�งก�รค้�ระหว่�ง
กัน ส่งผลให้สหรัฐฯ เพิ่มก�รเรียกเก็บภ�ษีสินค้�นำ�เข้�จ�กจีนซึ่งเดิมอยู่ที่
ร้อยละ 10 ม�เป็นร้อยละ 25 ขณะที่จีนตอบโต้ด้วยก�รเพิ่มก�รเรียกเก็บ
ภ�ษีสินค้�นำ�เข้�จ�กสหรัฐฯ ในระดับเดียวกัน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วัน
ที่ 1 มิ.ย.62
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



ผลการประชุม 18th Asia security summit : 
IISS Shangri-La Dialogue
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย พ.ท.หญิง ปิยะนุช  ปี่บัว
 ก�รประชมุแชงกรีล่� มช่ืีออย่�งเป็นท�งก�รว่� ก�รประชมุสดุยอด
คว�มมัน่คงแห่งเอเชีย เสนอให้จดัขึน้โดยสถ�บนัวจิยัวทิย�ศ�สตร์ระหว่�ง
ประเทศของอังกฤษ ในเวทีประชุม “แชงกรีล� ไดอะล็อก” (Shangri-La 
Dialogue) อันเป็นง�นชุมนุมประจำ�ปีของเหล่�รัฐมนตรีกล�โหมจ�กท้ัง
เอเชีย, ยุโรป, และอเมริก�เหนือ ท่ีจัดขึ้นท่ีสิงคโปร์ และดำ�เนินก�รโดย 
สถ�บันระหว่�งประเทศเพื่อยุทธศ�สตร์ศึกษ� (International Institute 
for Strategic Studies ใช้อักษรย่อว่� IISS) ซึ่งเป็นองค์ก�รคลังคว�มคิด 
(think-tank) ด้�นคว�มมั่นคงเก่�แก่ชื่อเสียงโด่งดังที่ตั้งฐ�นอยู่ในอังกฤษ 
ก�รประชุมครั้งนี้มีเจ้�หน้�ท่ีระดับสูง ผู้นำ�กองทัพ และน�ยพลจ�ก 40 
ประเทศ ม�ประชมุร่วมกนัท่ีสิงคโปร์ นีเ่ป็นคร้ังแรกท่ีก�รสนทน�แชงกรลี� 
มีผู้แทนเข้�ร่วมม�กท่ีสุด โดยมีคณะผู้แทนของรัฐบ�ลจ�ก 57 ประเทศ
และดินแดน รวมถึงเจ้�หน้�ที่ระดับรัฐมนตรี ผู้เชี่ยวช�ญและนักวิช�ก�ร
ชั้นนำ�ในภูมิภ�ค 28 คนเข้�ร่วม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงก�รให้คว�มสนใจเป็น
พเิศษของประเทศต่�งๆ ต่อสนัติภ�พ เสถยีรภ�พและคว�มม่ันคงในภมูภิ�ค
	 ►กล่าวเปิดการประชมุของ นายกรฐัมนตร ีล ีเซยีนลงุ ของสงิคโปร์
 • ก�รเปิดก�รประชุม แชงกรีล� ไดอะล็อก ที่สิงคโปร์ในคืนวันศกุร์
ที ่31 พ.ค.62 น�ยกรัฐมนตร ีล ีเซยีนลงุ ของสงิคโปร์ กล่�วว่� พวกประเทศเล็กๆ 
นิยมชมชอบม�กกว่�ท่ีจะไม่ต้องเลือกอยู่ข้�งใครในกรณีพิพ�ทระหว่�ง
มห�อำ�น�จใหญ่ เข�เรียกร้องขอให้ยักษ์ใหญ่ท้ังสองทำ�คว�มตกลงกัน
ให้ได้ โดยระบุว่� “ระหว่�งสหรัฐฯ กับจีนนั้นไม่ได้มีคว�มแตกแยกเชิง

 นอกจ�กนี้ ที่ประชุมคณะมนตรีแห่งสหภ�พยุโรป (EU) เห็นชอบ 
ข้อตกลงก�รค้�และก�รลงทุนกับเวียดน�มเมื่อวันที่ 25 มิ.ย.62 และ 
กำ�หนดลงน�มอย่�งเป็นท�งก�รทีก่รุงฮ�นอย เวยีดน�ม ในวันที ่ 30 ม.ิย.62 
ส่งผลให้เวียดน�มเป็นช�ติที่สองในเอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อจ�ก
สิงคโปร์ท่ีลงน�มข้อตกลงก�รค้�เสรี (FTA) กับ EU โดยข้ันตอนต่อจ�ก
นั้น รัฐสภ�ยุโรปและคณะมนตรีแห่ง EU จะรับรองข้อตกลงด้�นก�รค้�
อย่�งเป็นท�งก�รอีกครั้งจึงจะมีผลบังคับใช้ ส่วนข้อตกลงคุ้มครองด้�น
ก�รลงทุนจะต้องผ่�นขั้นตอนก�รให้สัตย�บันและนำ�ไปปรับให้สอดคล้อง
กับกฎหม�ยภ�ยในของประเทศสม�ชิก EU ต่อไป 
 ทั้งนี้ เวียดน�มเป็นคู่ค้�ร�ยใหญ่อันดับสองของ EU ในภูมิภ�ค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อจ�กสิงคโปร์ มีมูลค่�ก�รค้�ระหว่�งกันเมื่อปี 
60 กว่� 49,000 ล้�นยูโร และมูลค่�สินค้�บริก�ร 3,000 ล้�นยูโร ซึ่ง EU 
ค�ดว่�ข้อตกลงดังกล่�วจะทำ�ให้ EU ส่งออกไปเวียดน�มเพิ่มขึ้นร้อยละ 
29 และเวียดน�มส่งออกม� EU เพิ่มขึ้นร้อยละ 18
	 ►  ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
 ก�รระบ�ดของโรคอหวิ�ต์แอฟรกิ�ในสกุร (African Swine Fever) 
ในเวียดน�มยังรุนแรง โดยสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคอหิว�ต์
แอฟริก�ในสกุร ซึง่พบก�รตดิเชือ้ครัง้แรกเมือ่เดือน ก.พ.62 ยงัไม่มแีนวโน้ม 
ยตุ ิปัจจบัุนท�งก�รเวยีดน�มพบก�รติดเชือ้ใน 42 จงัหวดั จ�ก 63 จงัหวดั 
กำ�จดัสกุรไปแล้วกว่� 1.7 ล้�นตวั (ร้อยละ 5 ของจำ�นวนสุกรทั้งประเทศ) 

ทั้งยังมีแนวโน้มที่
โรคอ�จจะระบ�ด
อ อ ก ไ ป ยั ง พื้ น ที่
ต่�ง ๆ โดยเฉพ�ะ
ฟ�ร์มเลี้ยงสุกรเชิง
พ�ณิชย์ขน�ดใหญ่ 
ซ่ึงจะส่งผลกระทบ

ต่ออุตส�หกรรมก�รเลี้ยงสัตว์ในเวียดน�มอย่�งม�ก โดยปัจจัยค�ดว่�เกิด
ม�จ�ก ฤดฝูนและนำ�้ท่วมในพืน้ทีท่�งตะวนัตกตอนใต้ของแม่นำ�้โขง ทำ�ให้
ก�รระบ�ดของโรครนุแรงขึน้ ท�งก�รจงึได้ออกคำ�สัง่ให้ฟ�ร์มทีพ่บก�รตดิ
เชือ้ยตุกิ�รเพ�ะพนัธุส์กุรโดยทนัท ีสำ�หรบัพืน้ทีซ่ึง่ไม่พบก�รตดิเชือ้ร�ยใหม่
อย่�งน้อย 30 วนั กม็โีอก�สทีอ่�จจะเกดิก�รระบ�ดของโรคขึน้อกีได้เช่นกนั
	 ►  บทส่งท้าย
 จ�กข้�งต้น สรุปได้ว่� เวียดน�มมีก�รดำ�เนินคว�มสัมพันธ์ทั้งด้�น
ก�รเมือง ก�รทห�ร และด้�นเศรษฐกิจกับมิตรประเทศ โดยเฉพ�ะก�รที่
เวียดน�มได้รับเลือกเป็นสม�ชิกไม่ถ�วรของ UNSC พร้อมกับก�รเข้�รับ
ตำ�แหน่งประธ�นอ�เซียนต่อจ�กไทยในปี 2563 เป็นก�รแสดงให้เห็นว่� 
เวียดน�มกำ�ลังเป็นประเทศที่มีบทบ�ทโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในเวที
ก�รเมืองระหว่�งประเทศม�กยิ่งขึ้น ประกอบคว�มสำ�เร็จจ�กก�รที่ได้รับ
เลือกเป็นเจ้�ภ�พจัดก�รประชุมสุดยอดครั้งที่ 2 ระหว่�งประธ�น�ธิบดี 
Donald Trump แห่งสหรัฐฯ และน�ย Kim Jong-un ผู้นำ�สูงสุดของ
เก�หลีเหนือ ถือเป็นตัวชี้วัดสำ�คัญที่แสดงให้เห็นถึงก�รยกระดับสถ�นะ
ของเวียดน�มบนเวทีก�รเมืองระหว่�งประเทศ ขณะเดียวกัน เวียดน�ม
น่�จะแสวงประโยชน์จ�กก�รเป็นสม�ชกิไม่ถ�วรของ UNSC ในครัง้น้ีด้วย
ก�รส่งเสริมคว�มร่วมมือกับประเทศสม�ชิก UN อย่�งรอบด้�นเพื่อนำ�ไป
สู่ก�รยกระดับคว�มสัมพันธ์ต่อกันและก�รพัฒน�ประเทศของเวียดน�ม
ให้มีก�รเจริญเติบโตอย่�งต่อเนื่อง ตลอดจนก�รเข้�ไปมีส่วนร่วมในก�ร
แก้ไขปัญห�ในภูมิภ�คต่�งๆ เพื่อสร้�งคว�มน่�เชื่อถือและภ�พลักษณ์ที่ดี
ของเวียดน�มต่อน�น�ช�ติต่อไป

อุดมก�รณ์ชนิดที่ไม่อ�จปรองดองกันได้” หนึ่งใน
อ�ณ�บริเวณหลักของก�รแข่งขันชิงดีชิงเด่นกัน
ระหว่�งจีนกับสหรัฐฯ ก็คือ ทะเลจีนใต้ ที่เกือบ
ทัง้หมดถกูจนีอ้�งกรรมสทิธิ ์ซึง่ไม่เพยีงทำ�ให้ปักกิง่
เกิดปัญห�กับพวกรัฐเพื่อนบ้�นท่ีกล่�วอ้�งสิทธิ
เช่นเดียวกันอย่�งเช่นเวียดน�มและฟิลิปปินส์ แต่
ยังกำ�ลังคุกค�มท่ีจะบ่อนทำ�ล�ยสถ�นะคว�มเป็น 
เส้นท�งเดินเรือระหว่�งประเทศของทะเลแห่งนี้อีกด้วย ในก�รตอบโต ้
ก�รกล่�วอ้�งของจนี และก�รถมทะเลสร้�งเก�ะเทยีมแห่งต่�งๆ ตลอดจน 
ก�รเสริมสร้�งแสนย�นุภ�พท�งทห�รบนเก�ะเหล่�น้ีของจีน สหรัฐฯ 
กำ�ลงัดำ�เนนิสิง่ทีอ้่�งว่�เป็นก�รปฏิบตักิ�รสำ�แดงเสรภี�พในก�รเดนิเรอืใน
ทะเลจีนใต้อย่�งต่อเนือ่ง และเมือ่สปัด�ห์ทีผ่่�นม�วุฒสิม�ชกิอเมรกินักลุม่
หน่ึงได้หยิบยกพูดถึงข้อเสนอที่จะห�ท�งแซงก์ชั่นควำ่�บ�ตรธุรกิจต่�งๆ  
ซึง่ผกูพนักบัก�รปฏบิตักิ�รท�งทห�รของจนีในทะเลจนีใต้อกีด้วย น�ยกฯ 
ล ีกล่�วว่� กจิกรรมต่�ง ๆ  ของจนีในทะเลแห่งนีค้วรทีจ่ะกระทำ� “โดยผ่�น
ก�รทูตและก�รประนีประนอมกัน แทนที่จะใช้กำ�ลังหรือก�รข่มขู่ที่จะใช้
กำ�ลัง ขณะเดียวกันก็ต้องให้นำ้�หนักแก่ผลประโยชน์แกนกล�งและสิทธิ
ต่�งๆ ของประเทศอื่นๆ ด้วย”
	 ►การปาฐกถานายแพทรคิ แชแนแฮน (Patrick M Shanahan) 
รักษาการ รมว.กห.สหรัฐอเมริกา 
 • น�ยแพทริค แชแนแฮน (Patrick M Shanahan) รักษ�ก�ร 
รมว.กห.สหรฐัอเมรกิ� กล่�วป�ฐกถ�ถงึ “วสิยัทศัน์ของสหรฐัฯ ต่อคว�มม่ันคง 
ของภมูภิ�คอินโด-แปซฟิิก” โดยกล่�วยนืยนัคว�มผกูพนัทีอ่เมรกิ�มอียูก่บั

19ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562)



ภูมิภ�คที่อเมริก�ซึ่งเวล�นี้เรียกข�นด้วยวลีแฝงนัยต่อต้�นจีนว่� “อินโด-
แปซิฟิก” แต่ขณะเดียวกันกยั็งไม่ถงึขน�ดเรียกร้องช�ติต่�งๆ ต้องตัดสนิใจ 
เลือก “อยู่ข้�งเร� หรือไม่ก็อยู่ข้�งตรงกันข้�มกับเร�” โดยประก�ศ 
นโยบ�ยครัง้สำ�คญัซึง่ในคำ�ปร�ศรยัได้ออกป�กเตอืนจนีว่� “พฤตกิรรมซึง่ 
บั่นทอนอธิปไตยของช�ติอื่นๆ และหว่�นเพ�ะคว�มไม่ไว้ว�งใจต่อ
เจตน�รมณ์ของจีน จักต้องยุติลงได้แล้ว” และสหรัฐฯ ไม่ขึ้นเรียกร้องให้ 
ประเทศต่�งๆ ต้องตัดสินใจเลือกว่�จะเข้�ข้�งฝ่�ยไหนในก�รเผชิญหน้� 

ท้ังท�งเศรษฐกิจและท�งก�รทห�รระหว ่�ง 
สหรัฐฯ กับจีน ซึ่งกำ�ลังดุเดือดเข้มข้น รวมทั้งบอก
ด้วยว่�ยังคงมีโอก�สท่ีอภิมห�อำ�น�จทั้งสองจะ
ทำ�คว�มตกลงกันได้ และประทับตีตร�ภูมิภ�คนี้
เป็นยุทธบริเวณ “ที่ทรงคว�มสำ�คัญลำ�ดับแรก ๆ” 
ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่เห็นได้อย่�งชัดเจนอยู่แล้วเม่ือ
พิจ�รณ�จ�กขน�ดขอบเขตอันใหญ่โตของอินโด- 
แปซฟิิก และเมือ่พิจ�รณ�จ�กคว�มส�ม�รถในก�ร

เข้�ถึงท�งก�รทห�รในขอบเขตท่ัวโลกซึ่งมีอยู่ก่อนแล้วของสหรัฐฯ หลัง 
ก�รปร�ศรัยกระทรวงกล�โหมสหรัฐฯ ได้เผยแพร่เอกส�ร “ร�ยง�น
ยุทธศ�สตร์อินโด-แปซิฟิก” (Indo-Pacific Strategy Report) ฉบับใหม่ 
ซึ่งกล่�วห�จีนว่�กำ�ลังแสวงห� “คว�มเป็นเจ้�ใหญ่ระดับภูมิภ�คอินโด-
แปซิฟิกในระยะใกล้ และก�รมีอำ�น�จเหนือใครๆ ท่ัวโลกในระยะย�ว 
ในท้�ยทีส่ดุ”และแล้วกร่็�ยย�วถงึคว�มคบัข้องใจต่�งๆ ของสหรฐัฯ เกีย่วกบั 
กิจกรรมของฝ่�ยจีนในภูมิภ�คนี้ เช่น “ก�รติดตั้งประจำ�ก�รระบบอ�วุธ
อันก้�วหน้�เพื่อเสริมสร้�งแสนย�นุภ�พท�งทห�รในพื้นที่ต่�งๆ ซึ่งมีกรณี
พิพ�ทช่วงชิงอยู่กับประเทศอื่นๆ” และ “ก�รทำ�ตัวเป็นโจรชนิดอุปถัมภ์
โดยรฐั เพือ่ขโมยเทคโนโลยที�งทห�รและท�งพลเรือนของช�ตอิืน่ๆ” “ไม่มี
ช�ติหนึ่งช�ติใดเลยที่ส�ม�รถ –หรือที่ควรจะ-ครอบงำ�อินโด-แปซิฟิก”
	 ►ประเด็นสหรัฐฯ และจีน
 • รักษ�ก�ร รมว.กระทรวงกล�โหมสหรัฐฯ กล่�วว่�จีนยังคงเป็น 
“ผู้สร้�งปัญห�ด้�นคว�มมั่นคง” ในเอเชีย-แปซิฟิก และรัฐบ�ลวอชิงตัน
จะเพิม่ก�รลงทนุท�งทห�รในภมูภิ�คแห่งนี ้ประเทศขน�ดใหญ่ในภมูภิ�ค
เอเชีย-แปซิฟิกยังคงมีพฤติก�รณ์ “คุกค�ม” อธิปไตยของประเทศเพื่อน
บ้�นอย่�งต่อเนื่อง ไม่ว่�จะเป็นสถ�นก�รณ์ในทะเลจีนใต้ ช่องแคบ
ไต้หวัน และค�บสมุทรเก�หลี ในคว�มเป็นจริงเพื่อส่งเสริมเสถียรภ�พให้
กับภูมิภ�ค รัฐบ�ลปักกิ่งควรเพิ่มคว�มสัมพันธ์เชิงร่วมมือและสร้�งสรรค์ 
แต่นโยบ�ยของอีกฝ่�ยกลับส่ือถึงก�รกัดกร่อนคว�มมั่นคงในภูมิภ�คม�ก
ยิ่งขึ้นเท่�นั้น จ�กสถ�นก�รณ์ด้�นคว�มมั่นคงในภูมิภ�คซึ่งตึงเครียดและ
ข�ดเสถียรภ�พในระยะย�วตลอดช่วงหล�ยปีที่ผ่�นม� บ�งทีอ�จเป็นผล
จ�กก�รดำ�เนินนโยบ�ยของประเทศน้ันเอง และรัฐบ�ลวอชิงตันจะเพิ่ม
ก�รลงทุนท�งทห�รในภูมิภ�คแห่งนี้ม�กขึ้น ซึ่งจะเป็นหนึ่งในหนท�งของ
ก�รสร้�งเสริมเสถียรภ�พ “ในระยะย�ว” นอกจ�กนี้ ผู้แทนระดับสูงของ
รัฐบ�ลวอชงิตนัยงักล่�วถงึกรณพิีพ�ทเร่ืองเทคโนโลยรีะหว่�งสหรฐักบัจนี
ในเวล�นี้ แต่ไม่ได้กล่�วพ�ดพิงรัฐบ�ลปักกิ่งโดยตรงว่� สหรัฐฯ เชื่อมั่น
ว่�หัวเว่ยเป็นบริษัทที่มี “คว�มสัมพันธ์ใกล้ชิดและแนบแน่น” กับพรรค
คอมมิวนิสต์
 • สหรฐัฯ ออกม�เตอืนจนีให้หยดุคกุค�มอธปิไตยของประเทศเพือ่น
บ้�น พร้อมกล่�วว่�วอชิงตันมีแผนทุ่มงบพัฒน�เทคโนโลยีด้�นก�รทห�ร

ในระยะเวล� 5 ปี เพื่อที่จะคงไว้ซ่ึงเสถียรภ�พใน
ภูมิภ�คเอเชีย เนื่องจ�กจีนมีคว�มส�ม�รถและควร
ที่จะสร้�งคว�มสัมพันธ์เชิงร่วมมือกับประเทศอื่นๆ 
ในภูมภิ�ค ส่วนก�รกระทำ�ท่ีเข้�ข่�ยคกุค�มอธิปไตย
ของช�ติอื่นและสร้�งคว�มหว�ดระแวงต่อเจตน�
ที่แท้จริงของจีนจะต้องยุติลง ตร�บใดท่ีจีนยังไม่ทำ�
เช่นนี้ สหรัฐฯ ก็จะยืนหยัดต่อต้�นก�รมองอน�คต

ที่สั้นและคับแคบ และสนับสนุนกฎระเบียบที่เสรีและเปิดกว้�ง ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อเร�ทุกฝ่�ยรวมถึงจีนเอง สหรัฐฯ พร้อมจะทุ่มเททรัพย�กร
ในภูมิภ�คอินโดแปซิฟิก เพื่อคงไว้ซึ่งแสนย�นุภ�พท�งทห�รที่เหนือช้ัน
กว่� ตลอดจนศักยภ�พในก�รปกป้องพันธมิตรเอเชีย ทั้งนี้ วอชิงตันและ
ปักกิ่งต่�งแข่งขันเพื่อที่จะครองอิทธิพลเหนือภูมิภ�คซ่ึงเต็มไปด้วยคว�ม
ขัดแย้งทั้ง ประเด็นข้อพิพ�ททะเลจีนใต้, ปัญห�คว�มมั่นคงบนค�บสมุทร
เก�หลี รวมถึง สถ�นะของไต้หวัน สหรัฐฯ ไม่ต้องก�รคว�มขัดแย้ง แต่ก็
รู้ดีว่�ศักยภ�พในก�รชนะสงคร�มคือเครื่องมือป้องปร�มที่ดีที่สุด สหรัฐฯ 
จะต้องมั่นใจได้ว่� ไม่มีช�ติคู ่อริร�ยใดเชื่อว่�ตนเองส�ม�รถบรรลุซึ่ง 
เป้�หม�ยท�งก�รเมืองได้ด้วยกำ�ลังทห�ร ทั้งนี้ กระทรวงกล�โหมสหรัฐฯ 
ได้ของบประม�ณ 104,000 ล้�นดอลล�ร์เพือ่สนบัสนนุก�รวจิยัและพฒัน�
ในปีงบประม�ณปัจจุบัน และอีก 125,000 ล้�นดอลล�ร์ เพื่อเสริมคว�ม
พร้อมในก�รดำ�เนินง�น
	 ► บทวิเคราะห์
 • เอียน สตอเรย์ (Ian Storey) แห่งสถ�บันไอเซียส ยูโซฟ อิสฮัค 
(ISEAS Yusof Ishak Institute) ซึง่เป็นองค์ก�รด้�นก�รวจัิยท�งก�รเมอืง
และท�งเศรษฐกิจของภมูภิ�คนี ้ทีต่ัง้สำ�นกัง�นอยูใ่นสงิคโปร์ กล่�วให้คว�ม
เห็นว่� “คำ�ปร�ศรัย (ของแชน�แฮน) นี้ ส่วนหนึ่งเพื่อตอกยำ้�ให้ (พวกช�ติ
พันธมิตร) เกิดคว�มมั่นใจ และส่วนหนึ่งก็เป็นก�รตะโกนเรียกห�จีน มัน
ทำ�ให้เกดิคว�มหวังทีว่่�สหรฐัฯ กบัจีนอ�จส�ม�รถคลีค่ล�ยคว�มแตกต่�ง
ไม่ลงรอยกันของพวกเข�ได้”

 • วลี “อินโด-แปซิฟิก” (Indo-Pacific) ถูกนำ�เอ�ม�ใช้เป็นศัพท์
แสงท�งก�รทตูโดยญีปุ่น่เมือ่กว่� 1 ทศวรรษม�แล้ว ทว่�เพิง่เป็นทีย่อมรบั
ถูกนำ�ม�ใช้ในวงกว้�งข้ึนม�ก หลังจ�กที่คณะบริห�รทรัมป์มุ่งห�ท�ง
ใช้วลีนี้เพื่อแทนวลี “เอเชีย-แปซิฟิก” ซึ่งใช้กันม�ย�วน�นกว่� ก�รจับ
กลุ่มดังกล่�วนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อว่� “ควอด” (quad) ซึ่งแปลว่� 4 โดย
นอกจ�กสหรัฐฯ แล้ว ยังประกอบด้วยอินเดีย, ญี่ปุ่น, และออสเตรเลีย 
และในภูมภิ�คจะเดินต�มแนวท�งของสหรฐัฯ ม�กน้อยแค่ไหน โดยเฉพ�ะ 
อย่�งยิ่ง 10 ช�ติสม�ชิกของสม�คมอ�เซียน ซึ่งหล�ยๆ ร�ยมีคว�มผูกพัน
อันใกล้ชิดในท�งทห�รและท�งเศรษฐกิจกับทั้งจีนและสหรัฐฯ
 • ในเรื่องข้อพิพ�ทท�งก�รค้�และเทคโนโลยี รวมไปถึงเรื่อง
เทคโนโลยสีือ่ส�รเจเนอเรชัน่ที ่5 (5G) ได้กล�ยเป็นตวัครอบงำ�เหนอืคว�ม
สัมพันธ์สหรัฐฯ - จีน แชน�แฮน ได้กล่�วในก�รปร�ศรัยคร�วนี้ว่� “ผม
ไม่ชอบเลยเมื่อทรัพย์สินท�งปัญญ�ถูกโจรกรรมไป นี่เป็นหนึ่งในประเด็น
ปัญห�ที่เร�ต้องก�รที่จะแก้ไข” เป็นก�รอ้�งอิงถึงกฎหม�ยที่กำ�หนด 
เรียกร้องให้พวกธุรกิจของจีนต้องแชร์ข้อมูลข่�วส�รกับรัฐบ�ลถ้�ห�ก
ถูกเรียกร้อง “จีนมีนโยบ�ยและกฎหม�ยระดับช�ติซ่ึงข้อมูลถูกกำ�หนด
เรียกร้องให้ต้องแชร์ นี่เป็นคว�มเสี่ยงที่ม�กเกินไปสำ�หรับท�งกระทรวง 
(กล�โหมสหรัฐฯ)” ขณะที่ก�รเผชิญหน้�กับจีนทั้งท�งเศรษฐกิจและ 
ท�งยุทธศ�สตร์กำ�ลังดุเดือดเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ สหรัฐฯ ก็กำ�ลังนำ�เอ�จุดยืน
แบบ “อยูข้่�งเร� หรอืไม่ก็อยูข้่�งตรงกนัข้�มกบัเร�” ม�ใช้เพิม่ม�กขึน้ทกุที
ในกรณีก�รติดต่อทำ�ธุรกิจระหว่�งพวกประเทศที่ส�มกับหัวเว่ย ซ่ึงกำ�ลัง 
ก่อให้เกดิวิตกกงัวลข้ึนม�ว่� วิธีก�รเช่นนีอ้�จจะถูกนำ�ม�ใช้ในคว�มผกูพนั
ท�งทห�รและท�งก�รทูตด้วย
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ผลการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย 2019
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย พ.ท.หญิง ปิยะนุช  ปี่บัว
 น�ยกรฐัมนตร ีสกอ็ตต ์มอร์ริสนั พรรคเสรนียิมชนะก�รเลอืกต้ังออสเตรเลยี เมือ่วันท่ี 19 พ.ค.62 โดยคณะกรรมก�รแหง่ก�รเลือกตัง้ออสเตรเลีย 
(เออีซี) เปิดเผยผลก�รเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งปร�กฏว่�พรรคร่วมรัฐบ�ลผสมที่นำ�โดยพรรคเสรีนิยมของน�ยกรัฐมนตรี สก็อตต์ มอร์ริสัน สร้�งปร�กฏก�รณ์
ครัง้ใหญ่พลกิเอ�ชนะไปไดแ้ละมแีนวโนม้ว่�จะไดค้รองเสยีงข�้งม�กในสภ�ผูแ้ทนร�ษฎรดว้ยจำ�นวน ส.ส. อย�่งนอ้ย 76 ทีน่ัง่ เพร�ะหลงัจ�กนบัคะแนน

ไปแล้วร�ว 75 เปอร์เซ็นต์ ตัวแทนของพรรคร่วมชนะหรือกำ�ลังมีคะแนนนำ�อยู่ใน 76 เขตเลือกต้ัง ซ่ึงเป็น
ชัยชนะแบบนอกเหนอืคว�มค�ดหม�ยของน�ยมอรร์สินัและพรรครว่มรฐับ�ลออสเตรเลยีครัง้นี ้ถกูนำ�ไปเปรยีบ
เทียบว่�เป็นก�รพลิกล็อกท�งก�รเมืองในแบบเดียวกับก�รที่ประธ�น�ธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เอ�ชนะน�งฮิลล�รี 
คลินตัน ได้ในก�รเลือกต้ังประธ�น�ธิบดีสหรัฐอเมริก�เม่ือปี 2559 และประธ�น�ธิบดีทรัมป์ กับน�ยเบนจ�มิน  
เนทันย�ฮู น�ยกรัฐมนตรีอิสร�เอลที่พลิกคว�มค�ดหม�ยกลับม�ดำ�รงตำ�แหน่งได้อีกครั้งหนึ่ง เป็น 2 ผู้นำ� 
ต่�งช�ติท่ีแสดงคว�มยินดีต่อชัยชนะของน�ยมอร์ริสันในครั้งนี้ สกอตต์ มอร์ริสัน น�ยกรัฐมนตรียอมรับว่� 
ชยัชนะของพรรคอนรุกัษน์ยิมในก�รเลอืกตัง้ว�นนีถ้อืเปน็ป�ฏหิ�รยิ ์เพร�ะกอ่นแขง่โพลสว่นใหญม่องว่�พรรค 
แรงง�นฝ่�ยค้�นจะชนะ ขณะท่ีน�ย บิลล์ ชอร์เทน ผู้นำ�พรรคฝ่�ยค้�นยอมรับคว�มพ่�ยแพ้และแสดง 
คว�มยินดีกับน�ยกฯ มอร์ริสัน

ปัจจัยสำาคัญในการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย 2019 
 - บังคับลงคะแนน : ออสเตรเลียเป็นไม่กี่ประเทศในโลกที่บังคับประช�ชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องไปลง
คะแนนใช้สิทธิ ห�กพบว่�ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปลงคะแนนจะมีโทษปรับที่ 20 ดอลล�ร์ออสเตรเลีย (ร�ว 430 
บ�ท) และห�กผูม้สิีทธลิงคะแนนไมช่ำ�ระค�่ปรับในเวล�ท่ีกำ�หนด ค�่ปรบัอ�จพุง่สงูถงึ 180 ดอลล�รอ์อสเตรเลยี 
(เกือบ 4,000 บ�ท) และห�กยังปฏิเสธที่จะจ่�ยเงิน อ�จมีก�รลงโทษอื่นๆ ต�มกฎของ กกต.ออสเตรเลีย เช่น 
ถูกสั่งห้�มเข้�ถึงบริก�รชุมชนในบ�งกรณี หรือเป็นไปต�มก�รตัดสินของศ�ล
 - ประเทศใหญ่ประชากรเบาบาง : ออสเตรเลียถูกจัดเป็นทั้งทวีปและประเทศ ครอบคลุมพื้นที่กว่� 
7 ล้�นต�ร�งกิโลเมตร นับเป็นประเทศใหญ่ท่ีสุดอันดับ 6 ของโลก จำ�นวนประช�กรม�กถึง 25 ล้�นคน แต่มีจำ�นวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังเพียงแค่ 16 ล้�นคน  
กระจ�ยอยู่ต�มเมืองใหญ่และพื้นที่ห่�งไกลทั่วประเทศ กกต.ออสเตรเลีย มีก�รจัดหน่วยลงคะแนนม�กถึง 7,000 หน่วยในก�รเลือกตั้งครั้งนี้เพิ่มถึง  
500 หน่วยจ�กก�รเลือกตั้งคร้ังก่อน ในบ�งหน่วยมีก�รจัดตั้งหน่วยลงคะแนนไกลถึงดินแดนขั้วโลกใต้ซึ่งเป็นที่ต้ังศูนย์วิจัยของรัฐบ�ลในดินแดน
แอนต�ร์กติก�
 - ประเทศที่ใช้นายกฯ เปลือง : ก�รเมืองออสเตรเลียได้ชื่อว่�ใช้น�ยกรัฐมนตรี “เปลือง” ที่สุดประเทศหนึ่ง ในระยะเวล�เพียง 10 ปีที่ผ่�นม� 
ออสเตรเลียเปลี่ยนน�ยกรัฐมนตรีไปแล้วถึง 5 คน เหตุผลในก�รเปลี่ยนน�ยกฯ มักจะม�จ�กประเด็น “ภ�วะผู้นำ�” และคว�ม “ภักดี” ภ�ยใน
พรรคก�รเมืองและของรัฐบ�ลเอง
 - สิง่แวดลอ้มกระทบการเมือง : ก�รเลือกต้ังคร้ังนีนั้บเป็นครัง้แรกของโลกทีม่กี�รชูประเด็นสิง่แวดลอ้มเป็นประเดน็หลกัช้ีชะต�ผูน่ั้งเก�้อีน้�ยก
คนต่อไป ตลอดปี 2018 ที่ผ่�นม�ออสเตรเลียประสบปัญห�คว�มแห้งแล้งรุนแรงในหล�ยพื้นที่ ไฟป่�เผ�พล�ญพื้นที่เกษตรกรรม จนถึงกระทบไปยังที่
อยู่อ�ศัยของบรรด�สัตว์ป่�
 น�ยมอรร์สินัเดนิท�งไปรว่มพธิสีวดประจำ�สปัด�หท์ีโ่บสถฮ์อไรซนับรเิวณช�นเมอืงตอนใตข้องนครซดินยี ์ซึง่ถอืเปน็ฐ�นคะแนนเสียงสำ�คญัของ
น�ยกรัฐมนตรีออสเตรเลีย โดยเขตนี้ยังเป็นเขตเลือกตั้งที่ส่งน�ยมอร์ริสันเข้�สู่สภ�เป็นครั้งแรกในก�รเลือกตั้ง ส.ส. เม่ือปี 2550 และเพิ่งเข้�ม�รับ
ตำ�แหน่งน�ยกรัฐมนตรีออสเตรเลียต่อจ�กน�ย มัลคอล์ม เทิร์นบูลล์ เมื่อเดือนสิงห�คมปีที่แล้ว

ความเคลื่อนไหวบนคาบสมุทรเกาหลี
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย นางสาวธาราทิพย์ กัลยาณมิตร
 สถ�นก�รณ์สำ�คัญล่�สุด 
 ►เมือ่วนัที ่31 พ.ค.62 ผู้แทนด้�นนวิเคลียร์เก�หลีเหนอืจ�กสหรฐัฯ 
(น�ย Stephen Biegun ผู้แทนพิเศษด้�นเก�หลีเหนือของสหรัฐฯ) ญี่ปุ่น 
(น�ย Kenji Kanasugi อธบิดกีรมกจิก�รเอเชียและโอเชยีเนยีของกระทรวง
ก�รต่�งประเทศญี่ปุ่น) และเก�หลีใต้ (น�ย Lee Do Hoon ผู้แทนพิเศษ
ด้�นกิจก�รคว�มมั่นคงและสันติภ�พในค�บสมุทรเก�หลีของเก�หลีใต้) 
ประชมุร่วมกัน ณ ประเทศสงิคโปร์ โดยก�รประชมุ 3 ฝ่�ยนีน้บัเป็นครัง้แรก 
ตั้งแต่เก�หลีเหนือทดสอบยิงขีปน�วุธพิสัยใกล้เมื่อ ต้นเดือน พ.ค.62  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อห�รือเกี่ยวกับ
ประเดน็เรือ่งนวิเคลียร์ในค�บสมทุรเก�หลี 
โดยเฉพ�ะก�รแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็น
และแสวงห�แนวท�งเจรจ�ให้เก�หลเีหนอื
ยุติโครงก�รนิวเคลียร์ 
 ► เมื่ อ วั นที่  29  พ .ค .62 
กระทรวงก�รต่�งประเทศเก�หลีเหนือ
วิจ�รณ์สหรัฐฯ ว ่�มีแผนจะเอ�ชนะ

เก�หลเีหนอืด้วยก�รใช้กำ�ลงั อกีทัง้สหรฐัฯ 
ควรตระหนักว่�พฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์
จะเพิ่มคว�มตึงเครียดแก่สถ�นก�รณ์ใน
ค�บสมุทรเก�หลี พร้อมเตือนว่�ก�รใช้
กำ�ลังไม่ได้เป็นวิธีก�รท่ีสหรัฐฯ จะผูกข�ด
ใช้ได้ฝ่�ยเดียว โดยแถลงก�รณ์ดังกล่�ว
ประณ�มก�รปฏบิตักิ�รของสหรฐัฯ ในห้วง
ที่ผ่�นม� แม้ยำ้�จะเจรจ� ซึ่งเก�หลีเหนือ
ประเมินว่�อ�จเป็นภัยคุกค�ม เช่น ก�รฝึกซ้อมร่วมท�งทห�รระหว่�ง
สหรัฐฯ –เก�หลีใต้ ก�รทดสอบขีปน�วุธข้�มทวีปของสหรัฐฯ ก�รตรวจ
พบเครื่องบินสอดแนมบริเวณน่�นฟ้�เก�หลีเหนือ เป็นต้น 
 ►เมื่อวันที่ 25 พ.ค.62 น�ยจอห์น โบลตัน ที่ปรึกษ�ด้�น 
คว�มมั่นคงของสหรัฐฯ กล่�วถึงก�รทดสอบยิงขีปน�วุธของเก�หลีเหนือ
หล�ยครั้งเมื่อต้น พ.ค.62 ว่� เป็นก�รละเมิดข้อมติของคณะมนตรีคว�ม
มั่นคงแห่งสหประช�ช�ติ (UNSC) พร้อมกับเรียกร้องให้น�ยคิม จ็อง-อึน 
ผู้นำ�สูงสุดของเก�หลีเหนือเจรจ�กับสหรัฐฯ และญี่ปุ่น เพื่อห�รือประเด็น
ก�รปลดอ�วุธนิวเคลียร์ โดยระบุว่�สหรัฐฯ พร้อมจะเปิดก�รเจรจ�กับ
เก�หลีเหนือ แต่สหรัฐฯ ยังยืนยันจะไม่เปลี่ยนแปลงจุดยืนที่เป็นแนวท�ง
ในก�รประชุมสุดยอดผู้นำ�สหรัฐฯ–เก�หลีเหนือ ครั้งที่ 2 ที่เวียดน�ม 

21ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562)



 ►เมื่อวันที่ 21 พ.ค.62 เก�หลีใต้และสหรัฐฯ มีท่�ทีเป็นเอกภ�พ
ต่อกรณีเก�หลีเหนือยิงทดสอบอ�วุธวิธีโค้งเมื่อต้น พ.ค.62 ประธ�น�ธิบดี
มุน แจ-อิน ของเก�หลีใต้ ผู้บังคับบัญช�ระดับสูงของกองทัพเก�หลีใต้ 
และสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึง รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงกล�โหมเก�หลีใต้ และ 
ผู้บัญช�ก�รกองกำ�ลังสหรัฐฯ ประจำ�เก�หลีใต้ (United States Forces 
Korea - USFK) มีท่�ทีเป็นเอกภ�พต่อกรณีเก�หลีเหนือยิงอ�วุธวิถีโค้ง 
เม่ือต้น พ.ค.62 โดยตอบโต้เก�หลีเหนือพอสมควรและด้วยท่�ทีสงบ  
ซึ่งจะช่วยรักษ�แนวโน้มของก�รเจรจ�กันต่อไป นอกจ�กนี้ ผู้นำ�เก�หลีใต้
ยังอ้�งว่�ประธ�น�ธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ และน�ยคิม  จ็อง-อึน 
ผู้นำ�สูงสุดของเก�หลีเหนือมีคว�มไว้ว�งใจซึ่งกันและกันในระดับบุคคล 
ด้�น ผบ.USFK ระบุถึงคว�มพร้อมด้�นยุทโธปกรณ์ของกองทัพเก�หลีใต้
ภ�ยใต้ก�รบรหิ�รของรัฐบ�ลประธ�น�ธบิดีมนุ แจ-อนิ ซึง่ส่งเสรมิให้คว�ม
เป็นพันธมิตรแข็งแกร่งขึ้น และมีคว�มพร้อมสำ�หรับวิกฤตหรือภัยคุกค�ม
ที่อ�จเกิดขึ้นในอน�คต
	 ►	 เมื่อวันที่ 4 พ.ค.62 เก�หลีเหนือยิงขีปน�วุธพิสัยใกล้หล�ยลูก 
จ�กฐ�นยิงเมือง Wonsan ท�งช�ยฝั่งตะวันออก เมื่อเวล� 09.00 น.  
ต�มเวล�ท้องถิ่น โดยขีปน�วุธมีวิถีระยะ 70-200 กิโลเมตร มุ่งไปท�ง
ทะเลตะวันออกหรือทะเลญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นก�รยิงขีปน�วุธครั้งแรกตั้งแต่
ก�รยิงขีปน�วุธข้�มทวีป (Intercontinental ballistic missile-ICBM)  
ครั้งสุดท้�ยเมื่อ พ.ย.60
	 ► เมื่อวันที่ 26 เม.ย.62 น�ยคิม จ็อง-อึน ผู ้นำ�สูงสุดของ
เก�หลีเหนือ กล่�วระหว่�งก�รพบเจรจ�กับประธ�น�ธิบดี วล�ดิมีร์ ปูติน 
ของรสัเซยีว่� อน�คตก�รสร้�งสันติภ�พในค�บสมทุรเก�หลข้ึีนอยู่กบัท่�ที

ในอน�คตของสหรัฐฯ โดยน�ยคิม จ็อง-อึน กล่�ว
ถงึสถ�นก�รณ์ในค�บสมทุรเก�หลทีีปั่จจบุนัอยูใ่น
ภ�วะชะงกังันและอ�จไปถงึจดุท่ีกลบัไปเป็นเหมือน
สถ�นก�รณ์เดมิ เพร�ะสหรัฐฯ แสดงท่�ทีกดดัน
เก�หลีเหนือฝ่�ยเดียวในก�รประชุมสุดยอดผู้นำ�
เก�หลีเหนือและสหรัฐฯ ครั้งที่ 2 ที่เวียดน�ม เมื่อ 
27-28 ก.พ.62

	 ► เมื่อวันที่ 25 เม.ย.62 ประธ�น�ธิบดีมุน แจ-อิน ของเก�หลีใต้
กล่�วว่�เก�หลใีต้พร้อมประส�นง�นเพือ่จัดก�รประชมุสดุยอดผูน้ำ�สหรฐัฯ 
– เก�หลีเหนือครั้งที่ 3 และค�ดหวังว่�จะประสบผลสำ�เร็จ โดยหวังจะได้
พบห�รือกับน�ยคิม จ็อง-อึน ผู้นำ�สูงสุดเก�หลีเหนือต่อไป
	 ► เม่ือวันที่ 6 เม.ย.62 สหรัฐฯ พบคว�มเคลื่อนไหวผิดปกติ 
ที่ฐ�นทดลองนิวเคลียร์ย็องบย็อน (Yongbyon) ของเก�หลีเหนือ โดยอ้�ง
ภ�พถ่�ยด�วเทียมเมื่อ 22 มี.ค.62 ที่แสดงให้เห็นว่�มีเครนเคลื่อนที่อยู่ติด
กับเต�ปฏิกรณ์แบบนำ้�มวลเบ� ทั้งที่ไม่เคยปร�กฏในภ�พถ่�ยก่อนหน้�นี้ 
แต่ไม่มีคว�มชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของก�รใช้เครน ซึ่งเก�หลีเหนือ
อ�จใช้เครนดังกล่�วบรรทุก/ยกอุปกรณ์หรือวัตถุต่�ง ๆ ไปยังโดม ซึ่งเป็น
ที่ตั้งของเต�ปฏิกรณ์ ทั้งนี้ ก�รยุติกิจกรรมที่ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์ย็องบย็อน 
เป็นประเด็นหนึ่งท่ีมีคว�มสำ�คัญม�กสำ�หรับก�รประชุมสุดยอดระหว่�ง
ผู้นำ�สหรัฐฯ กับผู้นำ�เก�หลีเหนือ ครั้งที่ 2 ที่เวียดน�ม เมื่อปล�ย ก.พ.62 
แต่หลังก�รประชุมสุดยอดดังกล่�วล้มเหลว ก็มีร�ยง�นว่� เก�หลีเหนือได้ 
รื้อฟื้นก�รปฏิบัติก�รต่�งๆ ที่ฐ�นปล่อยขีปน�วุธอีกครั้งหลังก�รรื้อถอน
ไปบ�งส่วน
	 ►เมื่อวันที่ 5 มี.ค.62 เก�หลีใต้ตรวจพบก�รซ่อมแซมฐ�นปล่อย
จรวดในเก�หลีเหนือ หน่วยข่�วกรองเก�หลีใต้พบคว�มเคลื่อนไหวก�ร
ซ่อมแซมหลังค�และประตูที่บริเวณฐ�นปล่อยจรวดด็องช�งรี (Dongc-
hang-ri) ในเก�หลีเหนือ แต่ยังไม่พบคว�มเคลื่อนไหวใดๆ ที่เต�ปฏิกรณ์
ขน�ด 5 เมกกะวัตต์ ที่ศูนย์นิวเคลียร์ย็องบย็อน (Yongbyon) และอุโมงค์
ทดลองอ�วุธนิวเคลียร์ใต้ดินพังก�ยรี (Punggye-ri) สหรัฐฯ และเก�หลีใต้
ยังคงร่วมมอืทีจ่ะตดิต�มกจิกรรมด้�นนวิเคลียร์ในเก�หลีเหนืออย่�งใกล้ชดิ 

	 ► ก�รไม่บรรลขุ้อตกลงในก�รประชมุสดุยอดระหว่�ง น�ยโดนัลด์ 
ทรัมป์ ประธ�น�ธิบดีสหรัฐฯ กับน�ยคิม จ็อง-อึน ผู้นำ�สูงสุดเก�หลีเหนือ 
ที่กรุงฮ�นอย เวียดน�ม เมื่อวันที่ 27-28 ก.พ.
62 เป็นก�รประชุมที่ทั้งในและต่�งประเทศ
จับต�อย่�งใกล้ชิดและค�ดหวังถึงคว�มสำ�เร็จ 
แต่ผลท่ีออกม�กลับไม่เป็นไปต�มค�ด โดย
ประธ�น�ธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ แถลงข่�วทีโ่รงแรม 
JW Marriot ในกรุงฮ�นอยภ�ยหลังก�รประชุม 
โดยระบุว่�ยังไม่ใช่เวล�ท่ีเหม�ะสมจะลงน�มข้อตกลงกับเก�หลีเหนือใน 
ขณะนี้ แต่ยืนยันว่� คว�มสัมพันธ์กับ น�ยคิม จ็อง-อึน ยังคงเป็นไปด้วยดี 
เพียงแต่ทั้งสองฝ่�ยยังมีคว�มคิดเห็น ไม่สอดคล้องกันเกี่ยวกับก�รยกเลิก
ม�ตรก�รควำ่�บ�ตร โดยสหรัฐฯ ต้องก�รยกเลิกม�ตรก�รควำ่�บ�ตรหลัง
จ�กเก�หลีเหนือมีศักยภ�พท�งเศรษฐกิจและยกเลิกโครงก�รพัฒน� 
อ�วุธนิวเคลียร์แล้ว ขณะท่ีผู ้นำ�เก�หลีเหนือต้องก�รให้ม�ตรก�ร 
ควำ�่บ�ตรถกูยกเลกิทัง้หมด ในขณะน�ยคมิ จ็อง-อนึ ผูน้ำ�สงูสดุเก�หลเีหนอื 
ได้กล่�วถึงประเด็นนี้ระหว่�งก�รมอบนโยบ�ยต่อสภ�ประช�ชนสูงสุด
เก�หลีเหนือ เมื่อ 13 เม.ย.62 ว่� คว�มล้มเหลวในก�รเจรจ�กับสหรัฐฯ 
ส่งผลให้สถ�นก�รณ์คว�มตึงเครียดบนค�บสมุทรเก�หลีเพิ่มขึ้น แต่ตนยัง
ต้องก�รห�รือกับประธ�น�ธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ อีกครั้ง ห�ก
สหรัฐฯ ปรับเปลี่ยนทัศนคติไปในแนวท�งที่ถูกต้อง และยกเลิกม�ตรก�ร
ควำ่�บ�ตรต่อเก�หลีเหนือ โดยจะรอท่�ทีของสหรัฐฯจนถึงสิ้นปี 2562

แนวโน้มและผลกระทบ 
 น�น�ประเทศมีข้อห่วงกังวลต่อก�รแสดงออกของเก�หลีเหนือใน
ประเด็นค�บสมุทรเก�หลี โดยจีนและเก�หลีใต้ก็ได้แสดงออกด้วยก�รให้
คว�มช่วยเหลืออย่�งสร้�งสรรค์ต่อกระบวนก�รสันติภ�พบนค�บสมุทร
เก�หลี เนื่องจ�กท้ังจีนและเก�หลีใต้ต่�งต้องก�รให้ค�บสมุทรเก�หลี
ปลอดจ�กนิวเคลียร์และมีสันติภ�พอย่�งถ�วร แม้ก�รประชุมสุดยอด 
ครั้งที่ 2 ระหว่�งผู้นำ�สหรัฐฯ และเก�หลีเหนือ ณ กรุงฮ�นอย เวียดน�ม  
เมือ่ ก.พ.62 จบลงโดยไม่ได้มข้ีอตกลงใด ๆ แต่กน็บัว่�กระบวนก�รสนัตภิ�พ
ที่มีคว�มคืบหน้�ในระดับหนึ่ง ซึ่งทั้งจีนและเก�หลีใต้พร้อมสนับสนุนให้มี
ก�รเจรจ�ระหว่�งสหรัฐฯ และเก�หลีเหนือในอน�คต
 จะเห็นได้ว ่�เมื่อเก�หลีเหนือได้แสดงบทบ�ทบนค�บสมุทร
เก�หลีในก�รยิงขีปน�วุธ น�น�ประเทศต่�งเลือกใช้วิธีก�รเรียกร้องให้
เก�หลีเหนือยุติก�รกระทำ�ที่จะเพิ่มคว�มตึงเครียดในค�บสมุทรเก�หลี 
หรอืก�รเจรจ�ให้เก�หลเีหนอืกลบัเข้�สูก่�รเจรจ�เพือ่ปลดอ�วธุนวิเคลยีร์ 
ไม่ว่�จะเป็นเก�หลีใต้ สหรัฐฯ หรือญี่ปุ่น ต่�งได้ห�รือทวิภ�คีท�งโทรศัพท์ 
โดยตกลงท่ีจะโต้ตอบก�รกระทำ�ของเก�หลเีหนอืด้วยคว�มระมดัระวงั และ
เห็นพ้องจะแบ่งปันข้อมูลระหว่�งกัน

มุมมอง/ ท่าที
	 ► ไทยห่วงใยสถ�นก�รณ์ในค�บสมุทรเก�หลี และร่วมดำ�เนิน
บทบ�ทรักษ�สันติภ�พในค�บสมุทรเก�หลีภ�ยใต้ UNC (กองบัญช�ก�ร
สหประช�ช�ติในค�บสมุทรเก�หลี) ประเทศไทยและในฐ�นะสม�ชิก
อ�เซียนควรสนับสนุนให้ค�บสมุทรเก�หลีเป็นเขตปลอดอ�วุธนิวเคลียร์ 
ดำ�รงไว้ซ่ึงเสถียรภ�พคว�มมัน่คง และสนบัสนนุให้แก้ไขอย่�งสนัตด้ิวยก�ร
เจรจ�ระหว่�งทุกๆ ฝ่�ยที่เกี่ยวข้อง และจะปฏิบัติต�มข้อมติของ UNSC 
อย่�งเคร่งครัดในก�รแก้ไขปัญห�นิวเคลียร์เก�หลีเหนือ 
	 ►ประเด็นสถ�นก�รณ์ค�บสมุทรเก�หลีนั้นยังต้องเผชิญกับคว�ม
ท้�ท�ยอีกม�ก ทั้งมิติเศรษฐกิจ มิติก�รทูต มิติคว�มร่วมมือท�งก�รทห�ร 
ซึ่งกองทัพควรต้องจับต�อย่�งใกล้ชิดต่อไป
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



สถานการณ์การเลือกตั้งภายในอินเดียและความ
ท้าทายต่าง ๆ ภายในประเทศ
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย นางสาวธาราทิพย์ กัลยาณมิตร
 อินเดียจัดก�รเลือกตั้งสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร (โลกสภ�) ใน 
29 รัฐ และ 7 ดินแดนสหภ�พ ระหว่�ง 11 เม.ย.-19 พ.ค.62 โดยผลก�ร
เลอืกตัง้ปร�กฏว่� น�ยนเรนร� โมดิ นำ�พรรค Bharatiya Janata Party (BJP)  

ชนะก�รเลือกตั้ง และได้ส�บ�นตนรับตำ�แหน่งน�ยกรัฐมนตรีอินเดียเป็น
สมัยที่ 2 อย่�งเป็นท�งก�ร ณ ทำ�เนียบประธ�น�ธิบดี ในกรุงนิวเดลี เมื่อ 
30 พ.ค.62 ภ�ยหลังก�รส�บ�นตน นรม.โมดิ ได้กล่�วขอบคุณ และให้
คำ�มั่นต่อประช�ชนท่ีจะส�นต่อนโยบ�ยท่ีส่วนใหญ่เป็นโครงก�รปฏิรูป
เศรษฐกิจ และระบบโครงสร้�งพ้ืนฐ�นควบคู่ไปกับก�รจัดทำ�โครงก�ร
ให้อินเดียพฒัน�ม�กยิง่ขึน้ใน 5 ปีข้�งหน้� นอกจ�กนี ้ พรรค Bharatiya 
Janata Party (BJP) และกลุ่มพรรคพันธมิตรท�งก�รเมืองในน�ม  
National Democratic Alliance (NDA) ได้ลงน�มในปฏิญญ�ร่วมจัด
ตั้งรัฐบ�ล NDA-2 โดยปฏิญญ�ดังกล่�วให้คว�มสำ�คัญลำ�ดับต้นกับคว�ม
มั่นคงของช�ติ กระแสช�ตินิยม และก�รมุ่งพัฒน�ประเทศ พร้อมระบุว่�
กลุ่มพรรคพันธมิตร NDA จะดำ�เนินนโยบ�ยด้�นคว�มมั่นคงและนโยบ�ย
ท�งก�รทูตอย่�งเข้มแข็งม�กยิ่งขึ้น เพื่อปกป้องผลประโยชน์สำ�คัญของ
อินเดีย ตลอดจนส่งเสริมบทบ�ทของอินเดียในก�รต่อต้�นก�รก่อก�รร้�ย
และภ�วะโลกร้อน

ความท้าทายต่าง ๆ ที่รัฐบาลชุดใหม่ของอินเดียต้องดำาเนินการมีดัง
ต่อไปนี้ 
	 ► แนวโน้มที่จะเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวและอัตรา
การว่างงานที่สูงขึ้น จ�กภ�วะเศรษฐกิจชะลอตัวและอัตร�ก�รว่�งง�นที่
สูงขึ้น โดยในห้วง ม.ค.-มี.ค.62 อัตร�ก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจของอินเดีย 

ชะลอตัวอยู่ท่ีร้อยละ 5.8 ตำ่�กว่�ที่ประม�ณก�รณ์ไว้ก่อนหน้�นี้ที่ค�ดว่� 
จะอยู่ที่ร้อยละ 6.3 เนื่องจ�กก�รลงทุนและก�รใช้จ่�ยของประช�ชน 
ลดลง ขณะที่อัตร�ก�รว่�งง�นของอินเดียเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 6.1 สูงที่สุด
นับตั้งแต่ปี 2561 
	 ► องค์กรสทิธมินษุยชน Human Rights Watch (HRW) เรยีก
ร้องให้อินเดียให้ความสำาคัญในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยองค์กร
สิทธิมนุษยชนมีจดหม�ยเปิดผนึก ลงวันที่ 26 มี.ค.62 เรียกร้องให้อินเดีย  
ให้คว�มสำ�คัญกับก�รปฏิรูปและก�รคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจน 
ก�รเค�รพในสิทธิขั้นพื้นฐ�นของประช�ชนอินเดียทุกคน รวมทั้งไม่สร้�ง 
คว�มแตกแยกและเกลียดชังข้ึนในสังคม เช่น ก�รสร้�งสำ�นึกคว�ม 
รบัผดิชอบของหน่วยง�นคว�มมัน่คงในก�รสงัห�รหรอืก�รทรม�นผูก้ระทำ�
ผิด ก�รปกป้องเสรีภ�พในก�รแสดงออกและก�รชุมนุม ก�รปกป้องและ
คุ้มครองสิทธิเด็กและสตรี ตลอดจนก�รต่อต้�นคว�มรุนแรงท�งเพศ ยุติ
ก�รเลือกปฏิบัติและก�รใช้คว�มรุนแรงต่อกลุ่มบุคคลที่อยู่นอกวรรณะ 
ชนกลุ่มน้อย และชนพื้นเมือง ก�รคุ้มครองสิทธิผู้พิก�รและผู้ลี้ภัย เป็นต้น
 ►การเป็นกลุ่มประเทศที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษของสหรัฐฯ 
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา จ�กก�รร�ยง�นของเว็บไซต์ The Economic 
Times เมื่อวันที่ 26 เม.ย.62 พบว่� อินเดียยังคงถูกสหรัฐฯ ข้ึนบัญชี
ประเทศที่ต้องจับต�มองเป็นพิเศษ (Priority Watch List-PWL) เกี่ยวกับ
ก�รละเมดิทรพัย์สนิท�งปัญญ�ในร�ยง�นก�รคุม้ครองทรัพย์สินท�งปัญญ� 
ต�มกฎหม�ยก�รค้�ของสหรฐัฯ ม�ตร� 301 (พเิศษ) ของสำ�นักง�นผู้แทน
ก�รค้�ของสหรัฐฯ ทีเ่ผยแพร่เมือ่วันที ่25 เม.ย.62 โดยระบุว่� อนิเดยียงัคง
ไม่มพีฒัน�ก�รทีเ่ป็นรปูธรรมชดัเจนในก�รแก้ไขปัญห�ก�รละเมดิทรพัย์สนิ
ท�งปัญญ� ซึ่งส่งผลกระทบอย่�งต่อเนื่องต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของสหรัฐฯ 
ในอินเดีย เฉพ�ะอย่�งยิ่งในกลุ่มของเวชภัณฑ์ นอกจ�กนี้ ก�รบังคับใช้
กฎหม�ยทรพัย์สินท�งปัญญ�ของอนิเดยียงัไม่มปีระสทิธิภ�พม�กเพยีงพอ  
และนโยบ�ยด้�นลิขสิทธิ์ที่ยังล้�สมัย ทั้งนี้ ประเทศที่ถูกขึ้นบัญชี PWL  
เช่นเดยีวกบัอนิเดยี ได้แก่ จีน อนิโดนเีซยี รสัเซยี ซ�อดุอี�ระเบีย เวเนซเุอล� 
แอลจีเรีย อ�ร์เจนติน� ชิลี คูเวต และยูเครน 
	 ►กลุ่มชาวโรฮีนจาลักลอบใช้เส้นทางผ่านอินเดียเพื่อเดินทาง
ต่อมายังไทยและมาเลเซีย ตำ�รวจอินเดียแถลงเมื่อวันที่ 6 พ.ค.62 กรณี
จับกุมช�วโรฮีนจ� 12 คน ที่บ้�นหลังหนึ่งในเมือง Aizawl รัฐมิโซรัม ซึ่ง
ขบวนก�รนำ�พ�ได้ลักลอบนำ�ช�วโรฮีนจ�กลุ่มนี้ เดินท�งออกม�จ�กค่�ย 
ผู้ลี้ภัยในบังกล�เทศเข้�ม�ยังเมืองดังกล่�ว เมื่อวันที่ 5 พ.ค.62 และมีแผน
จะใช้พืน้ทีร่ฐัมโิซรมัและรฐัอสัสัม ทีอ่ยูต่ดิกบัช�ยแดนเมียนม�เป็นท�งผ่�น 
เข้�เมยีนม� ก่อนจะมุง่หน้�ยงัไทยและม�เลเซยีต่อไป ก่อนหน้�นี ้ เมือ่ปล�ย
เดือน เม.ย.62 ตำ�รวจอินเดียเพิ่งจับกุมกลุ่มสตรีช�วโรฮีนจ� 8 คนได้ที ่
เมือง Vairengte รัฐมิโซรัม อย่�งไรก็ดี แม้ยังไม่ส�ม�รถยืนยันได้ว่�
ขบวนก�รนำ�พ�หนัม�ใช้เส้นท�งผ่�นอนิเดยีเป็นเส้นท�งใหม่ ในก�รนำ�พ�
ช�วโรฮนีจ�ไปยงัไทยและม�เลเซยี แต่อินเดยีก็จะเร่งประส�นและร่วมมอื
กับเมียนม�ในก�รสกัดกั้นขบวนก�รดังกล่�วโดยเร็ว ขณะที่ช�วโรฮีนจ�ที่
พำ�นกัอยูใ่นม�เลเซยีและเคยใช้เส้นท�งผ่�นอินเดียให้ข้อมลูว่� ก�รเดนิท�ง
ผ่�นอินเดียต้องเสียค่�ใช้จ่�ยให้ขบวนก�รนำ�พ�ประม�ณ 2,100–2,800 
ดอลล�ร์สหรัฐต่อคน และเป็นเส้นท�งที่มีคว�มเสี่ยงต่อก�รถูกจับกุม 
สูงม�ก แต่จำ�เป็นต้องใช้
เพร�ะเส้นท�งเรือถูกสกัด
กั้นอย่�งเข้มงวด ส่วนก�รที่ 
มสีตรอี�ยรุะหว่�ง 18-22 ปี  
อยู ่ ใ น ก ลุ ่ ม ที่ ถู ก จั บ กุ ม
หล�ยคน เป็นเพร�ะจะไป
แต่งง�นกบัช�ยช�วโรฮนีจ�
ในม�เลเซียที่ถูกห้�มไม่ให้
แต่งง�นกบัสตรชี�วม�เลเซยี

23ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562)



 

 ► ภาคอุตสาหกรรมผลิตสเตนเลสของอินเดียอาจได้รับผล 
กระทบจากสงครามการค้าจนี–สหรฐัฯ โดยรฐับ�ลอนิเดยีแสดงคว�มห่วง
กงัวลว่�สนิค้�ประเภทสเตนเลสของจนีอ�จทะลักสู่ตล�ดอนิเดยี เนือ่งจ�ก
สงคร�มก�รค้�ระหว่�งสหรัฐฯ กบัจนี ส่งผลให้จนีไม่ส�ม�รถส่งออกสนิค้�
ประเภทดังกล่�วไปยังสหรัฐฯ และจำ�เป็นต้องห�ตล�ดใหม่ ซึ่งตล�ดใหม่ 
ทีส่ำ�คญัได้แก่ เวยีดน�ม กมัพูช� และอนิเดยี ขณะเดยีวกนั น�ย Seshagiri 
Rao ผูช่้วยผูจ้ดัก�รบริษัทสเตนเลส JSW Steel ของอนิเดยี กล่�วเรยีกร้อง 
ให้รัฐบ�ลอินเดียเร่งปรับภ�ษีปกป้องอุตส�หกรรมภ�ยในประเทศเพิ่มขึ้น
ที่ร้อยละ 25
 ► การถูกเพิกถอนการให ้สิทธิพิ เศษทางภาษีศุลกากร  
(Generalised System of Preferences-GSP) จ�กสหรัฐฯ ทีพ่จิ�รณ�เพกิ
ถอน GSP แก่อนิเดยี เมือ่วนัที ่5 ม.ิย.62 ซึง่ก่อนหน้�นี ้อนิเดยีพย�ย�มทีจ่ะ
เจรจ�โน้มน้�วสหรฐัฯ ให้ระงับก�รเพกิถอนสทิธ ิGSP แต่ ไม่ประสบคว�ม
สำ�เร็จ เนื่องจ�กสหรัฐฯ เห็นว่�ก�รให้สิทธิ GSP แก่สินค้�ของอินเดียกว่� 
2,000 ร�ยก�ร ทำ�ให้สหรัฐฯ เสียผลประโยชน์กว่� 5,700 ล้�นดอลล�ร์
สหรัฐ นอกจ�กนี้ ประเด็นก�รเพิกถอนสิทธิ GSP ดังกล่�ว ยังถูกหยิบยก 
เป็นประเด็นท�งก�รเมืองในอินเดีย โดยพรรคคองเกรส ซึ่งเป็นพรรค 
ฝ่�ยค้�น ได้เรียกร้องให้รัฐบ�ลชุดใหม่ของ นรม.โมดิ เร่งแก้ไขปัญห�ดัง

กล่�วโดยเร็ว เนื่องจ�กอ�จส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของอินเดีย เฉพ�ะ
อย่�งยิ่งในห้วงที่อินเดียกำ�ลังเผชิญกับภ�วะเศรษฐกิจชะลอตัว และอัตร�
ก�รว่�งง�นที่สูงขึ้น
 ► กลุ่ม IS อ้างการก่อตั้งเขตปกครองในอินเดียครั้งแรกหลังเกิด
เหตุปะทะในแคชเมียร์กลุ่ม Islamic State (IS) ได้ออกแถลงก�รณ์เมื่อ 
วันที่ 10 พ.ค.62 ว่� กลุ่ม IS ได้ก่อตั้งเขตปกครอง (Province) Wilayah 
of Hind ในอินเดียครั้งแรกหลังจ�กก�รปะทะกับกองกำ�ลังอินเดียที่เมือง 
Amshipora ในแคชเมียร์ เป็นเหตุให้น�ย Ishfaq Ahmad Sofi สม�ชิก 
IS ในแคชเมียร์เสียชีวิต โดยท�งก�รอินเดียกล่�วว่�บุคคลดังกล่�วน่�จะ
เป็นนักรบ IS เพียงคนเดียวในแคชเมียร์ ทั้งนี้ คว�มพย�ย�มก่อตั้งเขต
ปกครองดังกล่�วอ�จมีแนวท�งเดียวกับก�รก่อตั้งรัฐ caliphate ในอิรัก
และซีเรียซึ่งกลุ่ม IS สูญเสียที่มั่นแล้วเมื่อ เม.ย.62 
 ► เหตุการณ์การก่อการร้ายที่มีมาอย่างต่อเนื่องในพื้นท่ี 
รัฐจัมมูและแคชเมียร ์ โดยท�งก�รอินเดียปฏิบัติก�รปร�บปร�ม
กลุ่มก่อก�รร้�ยในรัฐจัมมูและแคชเมียร์อย่�งต่อเนื่อง โดยในปี 2561  
มีผู้ก่อก�รร้�ยเสียชีวิตจ�กก�รปะทะกับเจ้�หน้�ที่ 250 ร�ย และในห้วง 
ม.ค.-พ.ค.62 มีผู้ก่อก�รร้�ยเสียชีวิตแล้วม�กกว่� 70 ร�ย ส่วนใหญ่อยู่ใน
พื้นที่ท�งตอนใต้ของรัฐจัมมูและแคชเมียร์

สถานการณ์การก่อการร้ายที่ศรีลังกา
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย นางสาวนิตยา  งานไว
 เมื่อวันที่ 21 เม.ย.62 ที่ผ่�นม�ได้เกิดเหตุก�รณ์ก�รก่อก�รร้�ย
ในประเทศศรีลังก� เป็นก�รว�งระเบิดกว่� 8 จุด ประกอบด้วย 1) โบสถ์ 
St.Anthony 2) โรงแรมแชงกรี-ล� 3) โรงแรม The Cinnamon Grand 
4) โรงแรม Kingsbury ซ่ึงตั้งอยู ่
ย่�นช�นเมืองของกรุงโคลัมโบ  
5) โบสถ์ St. Sebastian เมือง  
Negombo 6) โบสถ์ Zion เมือง 
Batticaloa 7) เกสท์เฮ�ส์ในเมือง 
Dehiwala และเกิดเหตุระเบิดอีก  
1 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 เม.ย.62 ขณะที่ชุดเก็บกู้ระเบิดของ  ศรีลังก�
พย�ย�มถอดชนวนระเบิด หลังจ�กพบระเบิดซุกซ่อนอยู่ในรถตู้ที่จอด
อยู่บริเวณใกล้โบสถ์ St.Anthony กรุงโคลัมโบ เหตุก�รณ์ดังกล่�วส่งผล
ให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่� 300 ร�ย ในจำ�นวนนี้เป็นช�วต่�งช�ติอย่�งน้อย  
36 ร�ย และมผีูไ้ด้รบับ�ดเจบ็ประม�ณ 500 คน และเมือ่วนัที ่23 เม.ย.62  
กลุ่มก่อก�รร้�ยรัฐอิสล�ม (Islamic State: IS) ได้ออกม�อ้�งคว�ม 
รับผิดชอบต่อก�รก่อเหตุในศรีลังก� โดยได้ออกแถลงก�รณ์ผ่�นท�ง 
สำ�นักข่�ว AMAQ ของตนเอง
 จ�กเหตุระเบิดดังกล่�วรัฐบ�ลศรีลังก�ดำ�เนินม�ตรก�ร ดังนี้   
1) ได้ประก�ศห้�มออกนอกเคหสถ�นท่ัวประเทศตั้งแต่ 18.00 น.  
ของวันที่ 21 เม.ย.62 สั่งปิดสถ�นที่ร�ชก�รและสถ�นศึกษ�ไม่มีกำ�หนด 
2) ควบคุมก�รส่ือส�รผ่�นอินเทอร์เน็ต เฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รใช้ส่ือสังคม
ออนไลนโ์ดยเฉพ�ะ เฟซบุก๊ (Facebook) และวอตสแ์อปป ์(WhatsApp) 
เพื่อป้องกันก�รเผยแพร่ข้อมูลเท็จ และ 3) ห้�มสตรีมุสลิมสวมผ้�คลุม
ศีรษะปกปิดทั้งใบหน้� และห้�มช�วมุสลิมในศรีลังก�ถือธงของกลุ่ม
แนวคิดสุดโต่งของอิสล�ม เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกให้เจ้�หน้�ที่ด้�น 
คว�มมั่นคงในก�รปฏิบัติหน้�ท่ี และเห็นรูปพรรณของคนร้�ยได้ชัดเจน 
เพื่อสะดวกในก�รติดต�มจับกุม

บทวิเคราะห์
 ศรีลังก�เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภ�คเอเชียใต้ อยู่ท�งทิศตะวัน
ออกเฉียงใต้ของอินเดีย มีประช�กรประม�ณ 21 ล้�นคน ส่วนใหญ่เป็น
ช�วสิงหล 74% ช�วทมิฬ 18% ช�วมัวร์ 7% ช�วศรีลังก�นับถือศ�สน�
พุทธเถรว�ท 70% ฮินดู 13% อิสล�ม 10% และคริสต์ 7%  

จะเห็นได้ว่�ประเทศศรีลังก� 
มีคว�มหล�กหล�ยท�งเชื้อช�ติ 
ศ�สน� ส่งผลให้ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันศรีลังก�เป็นประเทศที่มี
คว�มขัดแย้งท�งศ�สน�และ
ช�ติพันธุ์จนเกิดเป็นกลุ่มแบ่ง

แยกดินแดนหล�ยกลุ่ม และเป็นปัญห�เรื้อรังของรัฐบ�ลชุดต่�งๆ ของ 
ศรีลังก� ดังนั้นส�เหตุก�รก่อก�รร้�ยครั้งนี้จึงมีคว�มเกี่ยวโยงกับปัญห�
ภ�ยในของ ศรีลังก� คว�มมั่นคงและก�รข่�ว รวมทั้ง ก�รพ่�ยแพ้และ
ก�รสูญเสียฐ�นที่มั่นสุดท้�ยของกลุ่ม IS ในอิรักและซีเรีย ด้วยเหตุนี้ จึง
ส�ม�รถวิเคร�ะห์เหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้นได้ ดังนี้
 ๑. ความขัดแย้งภายในของศรีลังกา
      ก�รก่อเหตุครั้งนี้ถือได้ว่� เป็นเหตุก�รณ์ที่ร้�ยแรงที่สุดนับ
จ�กสงคร�มกล�งเมืองของศรีลังก�ซึ่งเป็นสงคร�มแบ่งแยกดินแดนของ 
กลุ่มพยัคฆ์ทมิฬอีแลม ที่ส่วนใหญ่นับถือศ�สน�ฮินดู หลังต่อสู้ม�น�น 
กว่� 26 ปี มีผู้เสียชีวิตไปม�กกว่� 7 หมื่นคน สงคร�มครั้งนั้นจบลง 
เม่ือปี ค.ศ.2009 ด้วยก�รยอมแพ้ของกลุ่มพยัคฆ์ทมิฬอีแลม อย่�งไร 
ก็ต�ม แม้ก�รสู้รบจะยุติลงแล้วแต่คว�มขัดแย้งระหว่�งเช้ือช�ติและ
ศ�สน�ได้ทวีคว�มรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ นับแต่นั้นจนม�ถึงปัจจุบัน และได้
เป็นจุดเริ่มต้นของก�รเกิดขึ้นของกลุ่มก่อก�รร้�ยอื่น ๆ ในศรีลังก� เช่น 
กลุ่ม National Thowheeth Jama’ath (NTJ) เป็นที่รู้จักในศรีลังก�
จ�กเหตุก�รณท์ำ�ล�ยพระพทุธรปูในป ีค.ศ.2016 มีเป�้หม�ยเพือ่เผยแพร่
แนวคิดนิยมคว�มรุนแรง เพื่อสร้�งคว�มเกลียดชัง คว�มหว�ดกลัว และ
ก�รแบง่แยกชนชัน้ในสงัคม ซึง่เป็นเป�้หม�ยเดยีวกนักบักลุม่ IS และกลุม่ 
Tamil Nadu Thowheed Jamath ที่เป็นกลุ่มที่อยู่ท�งตอนใต้ของ
อินเดีย ทำ�ให้ศรีลังก�ไม่เคยปร�ศจ�กคว�มไม่สงบและกลุ่มแบ่งแยก 
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



 

สถานการณ์ในตะวันออกกลาง
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย จ.อ.หญิง สุวิมล สารโกศล พรนวม
การสร้างสันติภาพในดินแดนปาเลสไตน์   
 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.62 สหรัฐฯ และบ�ห์เรน เป็นเจ้�ภ�พร่วม 
ในก�รจัดประชุมเชิงปฏิบัติก�รเพ่ือเศรษฐกิจป�เลสไตน์และภูมิภ�ค 
หรือ Peace to Prosperity Workshop ระหว่�งวันที่ 25-26 มิ.ย.62 
ณ กรุงม�น�ม� ประเทศบ�ห์เรน  ก�รประชุมฯ ดังกล่�วได้สร้�งคว�ม
ไม่พอใจและเกิดเหตุก�รณ์ประท้วงข้ึนของประช�ชนช�วป�เลสไตน์  
ในหล�ยเมืองของเขตเวสต์แบงก์ ก่อนก�รจัดประชุมที่บ�ห์เรน 1 วัน  
โดยคว�มเห็นส่วนใหญ่ของช�วป�เลสไตน์มองว่� สหรัฐฯ มีอคต ิ

เข้�ข้�งฝ่�ยอิสร�เอลจ�กก�รประก�ศรับรองนคร 
เยรูซ�เลมเป็นเมืองหลวงและสหรัฐฯ มีคว�ม
พย�ย�มเข ้�ม�ขย�ยอิทธิพลด้�นมนุษยธรรม
เพ่ือเบี่ยงเบนประเด็นปัญห�ท�งก�รเมือง ช�ว
ป�เลสไตน์เรียกร้องสหรัฐฯ ควรให้คว�มสำ�คัญกับ
ช�วป�เลสไตน์ในก�รแก้ไขปัญห�ข้อขดัแย้งท�งก�ร
เมอืงเป็นอันดบัแรก ม�กกว่�ทีส่หรฐัฯ จะเข้�ม�ช่วย
พัฒน�เศรษฐกิจ 
  สนัตภิ�พ (Peace to Prosperity) ดงักล่�ว
ได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รสร้�งสันติภ�พและสร้�ง
คว�มเจริญให้ดินแดนป�เลสไตน์และพื้นที่โดยรอบ

ดนิแดนเลย ซึง่จ�กเหตกุ�รณล์�่สดุกลุ่ม IS ไดอ้อกม�อ�้งคว�มรับผิดชอบ
ต่อเหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้น และท�งก�รศรีลังก�ได้ยอมรับว่� ก�รก่อเหตุ 
ครั้งนี้เป็นฝีมือของกลุ่ม IS และกลุ่ม NTJ ที่มีแนวคิดและอุดมก�รณ์
เหมือนกับกลุ่ม IS 
 2.  ความล้มเหลวในด้านความมั่นคงและการข่าว
   คว�มล้มเหลวในด้�นคว�มม่ันคงและก�รข่�วที่เกิดขึ้นนั้น  
ม�จ�กคว�มไม่ลงรอยกันระหว่�งประธ�น�ธิบดีไมตรีป�ละ สิริเสน� 
(Maithripala Sirisena) และน�ยกรัฐมนตรีร�นิล วิกร�ม�สิงหะ (Ranil 
Wickremesinghe) แม้ว่�เมื่อวันที่ 4 เม.ย.62 หน่วยข่�วกรองอินเดีย 
ได้ส่งข่�วให้เจ้�หน้�ที่ข่�วกรองระดับสูงของศรีลังก�ทร�บว่� อ�จจะมี
ก�รก่อเหตุระเบิดฆ่�ตัวต�ยบริเวณโบสถ์คริสต์และโรงแรมในศรีลังก� 
จ�กนั้นเมื่อวันที่ 7 เม.ย.62 ได้มีก�รประชุมของสภ�คว�มมั่นคงศรีลังก� 
โดยมปีระธ�น�ธบิดศีรลีงัก�เปน็ประธ�น แตข่�่วกรองนีก้ลับไมไ่ดร้บัก�ร
เผยแพร่อย่�งทั่วถึง และไม่ได้ถูกส่งให้กับน�ยกรัฐมนตรีศรีลังก�หรือ
รัฐมนตรีระดับสูงคนอ่ืนท่ีรับผิดชอบด้�นคว�มม่ันคงทร�บ ทำ�ให้หน่วยง�น
ด้�นคว�มมั่นคงของศรีลังก�ไม่ส�ม�รถว�งแผนในก�รเตรียมรับมือ 
กับก�รก่อเหตุครั้งนี้ได้
         3. การพ่ายแพ้และสูญเสียฐานท่ีมั่นสุดท้ายในอิรักและซีเรีย
ของกลุ่ม IS
    ประธ�น�ธิบดีศรีลังก�ได้ออกม�ประก�ศยืนยันแล้วว่�กลุ่ม
ก่อก�รร้�ย IS เป็นผู้อยู่เบื้องหลังก�รก่อก�รร้�ยในศรีลังก� ซึ่งอ�จเป็น
ไปได้ว่� หลังจ�กที่กลุ่ม IS ได้ถูกกองกำ�ลัง Syrian Democratic Forces 
(SDF) ซึ่งสหรัฐฯ ให้ก�รสนับสนุนยึดหมู่บ้�น Baghouz ที่เป็นฐ�นที่มั่น
สุดท้�ยในซีเรียได้แล้ว ส่งผลให้กลุ่ม IS สูญเสียพื้นที่ครอบครองทั้งหมด
ในอิรักและซีเรีย ทำ�ให้มีกลุ่มนักรบต่�งช�ติบ�งส่วนเดินท�งกลับไป
ประเทศตนเองรวมท้ังจ�กศรีลังก�ด้วยเช่นเดียวกัน และร่วมกับกลุ่ม
กอ่ก�รร�้ยในพืน้ทีเ่ข้�ม�ปฏบิตักิ�รกอ่เหตใุนลกัษณะของก�รปฏบิตักิ�ร
ต�มลำ�พงั (Lone Wolf) และระเบดิพลชีพี ซึง่เปน็รปูแบบทีก่ลุม่ IS นยิม
ใช้ในก�รปฏิบัติก�รในหล�ยประเทศ และเป็นที่น่�สังเกตว่� กลุ่ม IS  

อ�จใช้รูปแบบก�รก่อเหตุรูปแบบใหม่โดยก�ร
มุ่งโจมตีประเทศขน�ดเล็กม�กกว่�ประเทศ
ขน�ดใหญ่ เช่น สหร�ชอ�ณ�จักร อินโดนีเซีย 
ออสเตรเลีย เป็นต้น และประเทศในภูมิภ�ค
เอเชียม�กขึ้น โดยเฉพ�ะประเทศที่มีคว�มขัดแย้งสูงและมีกลุ่ม 
ก่อก�รร้�ยภ�ยในประเทศ ขณะเดียวกันก็ได้เผยแพร่แนวคิดนิยมคว�ม
รุนแรง ผ่�นสื่อสังคมออนไลน์ อ�ทิ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสต�แกรม และ
แอปพลเิคชนัเทเลแกรมไปดว้ย เพือ่เผยแพรแ่นวคดินยิมคว�มรนุแรงและ
แสวงห�แนวร่วมในก�รปฏิบัติก�รต�มอุดมก�รณ์ของกลุ่มต่อไป

ข้อเสนอแนะ
 สำ�หรับอ�เซียนที่อยู่ภ�ยใต้กรอบคว�มร่วมมือด้�นคว�มมั่นคง 
ผ่�นกลไกก�รประชุมรัฐมนตรีกล�โหมอ�เซียน (ASEAN Defence  
Ministers’ Meeting: ADMM) ซึ่งเป็นก�รดำ�เนินก�รภ�ยใต้กฏบัตร
อ�เซียน (ASEAN Charter) ในเส�หลักประช�คมก�รเมืองและ 
คว�มมั่นคงอ�เซียน (ASEAN Polotical – Security Community: 
APSC) ควรดำ�เนินก�ร ดังนี้
 1. ส่งเสริมก�รลดใช้คว�มรุนแรงในสังคม รวมทั้งยอมรับคว�ม
แตกต่�งหล�กหล�ย
 2. ส่งเสริมก�รแบ่งปันข้อมูล และสนับสนุนก�รแลกเปลี่ยน
ขอ้มลูทีเ่ก่ียวกบัก�รกอ่ก�รร�้ยและแนวคดินิยมคว�มรนุแรงผ�่นโครงก�ร
ต่�ง ๆ เช่น โครงก�ร Our Eyes Initiative โครงก�ร The ASEAN 365 
- Platform เป็นต้น เพื่อเป็นประโยชน์ในง�นด้�นก�รข่�วและก�ร 
ต่อต้�นก�รก่อก�รร้�ยในอน�คต
 3.  ควรสนับสนุนและส่งเสริมคว�มร่วมมือท�งทห�ร เช่น  
ก�รฝกึร่วมรว่มกบัประเทศในอ�เซยีน เพือ่เตรยีมคว�มพรอ้มในก�รรับมอื
กับภัยก�รก่อก�รร้�ยที่อ�จจะเปลี่ยนรูปแบบ และป้องปร�มภัยคุกค�ม 
อื่นๆ ที่เป็นส�เหตุที่ทำ�ให้เกิดก�รก่อก�รร้�ย เช่น อ�ชญ�กรรมข้�มช�ติ 
ภัยคุกค�มท�งไซเบอร์ เป็นต้น 

ในอน�คต เป้�หม�ยของแผนนี้ประกอบด้วย (1) ก�รส่งเสริมประเทศ 
ผู้ให้คว�มช่วยเหลือ และกลุ่มนักลงทนุทัง้ในและนอกภมูภิ�ค เข้�ไปลงทนุ 
ทั้งในป�เลสไตน์ จอแดน อียิปต์ และเลบ�นอล  เป็นจำ�นวนเงิน 50,000 
ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ (2) ก�รสร้�งอ�ชีพให้ช�วป�เลสไตน์โดยมีเป้�หม�ย
ที่ 1 ล้�นตำ�แหน่ง ภ�ยในระยะเวล� 10 ปี ทั้งนี้จ�กก�รที่สหรัฐฯ เจรจ�
กบักลุม่สนันบิ�ตอ�หรบั (Arab League-AL) และให้คำ�มัน่ทีจ่ะสนบัสนนุ
เงินให้แก่ป�เลสไตน์ โดยไม่ฟังข้อเรียกร้องของช�วป�เลสไตน์ แสดงให้
เห็นว่�สหรัฐฯ มุ่งท่ีจะรักษ�ผลประโยชน์ให้กับช�ติพันธมิตรของตนเอง
ม�กกว่� จะเข้�ม�เพื่อช่วยแก้ไขปัญห�คว�มขัดแย้งระหว่�งอิสร�เอล
และป�เลสไตน์ 

การจัดซื้อระบบต่อต้านขีปนาวุธ S-400 ของตุรกี
 ตรุกตีกลงซือ้ระบบต่อต้�นขปีน�วธุท�งอ�ก�ศ S-400 จ�กรสัเซยี 
ที่มีกำ�หนดส่งมอบปล�ย มิ.ย.62 แต่รัสเซียยังไม่ส�ม�รถส่งมอบให้ตุรกี
ได้ต�มกำ�หนด เนื่องจ�กมีคว�มล่�ช้�จ�กคว�มจำ�เป็นในก�รทบทวน 
ร�ยละเอียดบ�งประก�รในข้อตกลง
ก�รจัดซ้ือที่ต้องมีก�รเจรจ�ระหว่�ง
หน่วยง�นท่ีเกี่ยวข้องให้ได้ข้อยุติก่อน 
ตรุกไีด้ชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของก�รจัดซือ้ 
S-400 เพือ่ใช้สำ�หรบัป้องกนักรงุอังก�ร� 
และนครอิสตันบูล เมืองหลวงและเมือง

25ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562)



สำ�คญัของตรุก ีทัง้นี ้สหรฐัฯ ได้ยืน่คำ�ข�ดห�กตรุกยีงัยนืยนัทีจ่ะซือ้ S-400 
จะทำ�ก�รระงับก�รส่งมอบเครื่องบินขับไล่ F-35 และดำ�เนินม�ตรก�ร 
ควำ่�บ�ตรกับตุรกี เมื่อ ธ.ค.61 ที่ผ่�นม� สหรัฐฯ ได้อนุมัติก�รข�ยระบบ
แพทรอิอทและขปีน�วธุแพทรอิอท จำ�นวน 80 ลกู ระบบยงิสกดัขีปน�วธุ 
PAC-3 จำ�นวน 60 ตัว พร้อมท้ังอุปกรณ์อื่นๆ มูลค่�กว่� 3,500 ล้�น
ดอลล�ร์สหรัฐ ให้กับตุรกี ภ�ยหลังจ�กที่ตุรกีประก�ศจะทำ�ข้อตกลงซื้อ
ระบบต่อต้�นขีปน�วุธ S-400 จ�กรัสเซีย ส่งผลให้พันธมิตรน�โตแสดง
ท่�ทีไม่พอใจ เนื่องจ�กตุรกียังเป็นหน่ึงในสม�ชิกน�โต (องค์ก�รน�โต 
หรือ “องค์ก�รสนธิสัญญ�แอตแลนติกเหนือ” (North Atlantic Treaty 
Organzation : NATO) กำ�เนิดข้ึนม�เพื่อต่อต้�นสหภ�พโซเวียตในยุค
สงคร�มเย็น) ต่อม�ในเดือน ม.ค.62 ตุรกีประก�ศว่�อ�จจะซื้อขีปน�วุธ
แพทริออตจ�กสหรัฐฯ ถ้�เง่ือนไขเป็นท่ีน่�พอใจ แต่ข้อตกลงซื้อข�ยจะ
ไม่เกดิขึน้ห�กสหรฐัฯ พย�ย�มกดดนัตรุกไีม่ให้ซือ้ระบบป้องกนัขปีน�วุธ 
S-400 จ�กรสัเซยี ภ�ยหลงัประก�ศจ�กตรุกไีม่น�น ผูน้ำ�สหรฐัฯ ประก�ศ
ถอนกองกำ�ลังสหรัฐฯ ออกจ�กซีเรีย และสนับสนุนให้มีก�รกำ�หนดเขต
ปลอดภัยระยะ 20 ไมล์ ระหว่�งตุรกีกับกองกำ�ลังช�วเคิร์ด พร้อมทั้ง
ประก�ศเตอืนห�กตรุกใีช้โอก�สน้ีก่อเหตโุจมตีกองกำ�ลงัช�วเคร์ิดทีอ่ยูใ่น
ซเีรยี สหรฐัฯ จะดำ�เนนินโยบ�ยตอบโต้โดยก�รทำ�ล�ยเศรษฐกจิของตรุกี 
รวมทั้งเหตุก�รณ์ก�รทำ�รัฐประห�รในปี 2016 ทำ�ให้ตุรกีเชื่อว่�สหรัฐฯ 
เป็นผู้สนับสนุนช�วเคิร์ดที่มีเป้�หม�ยเพื่อก�รแทรกแซงให้ตุรกีอ่อนแอ 
และในเดอืน ม.ีค.62 ตรุกไีด้บรรลขุ้อตกลงและลงน�มในข้อตกลงซือ้ข�ย
ระบบป้องกันขีปน�วุธ S-400 กับรัสเซีย 

เครื่องบินรบ F-35 และ ระบบต่อต้านขีปนาวุธ S-400
 เครื่องบินรบ F-35 ของสหรัฐฯ เป็นเคร่ืองบินที่ถูกออกแบบให้
มีก�รสะท้อนสัญญ�ณเรด�ห์น้อยม�ก ทำ�ให้เครื่องบิน F-35 ถูกตรวจ
จับด้วยสัญญ�ณเรด�ร์ได้ย�ก ส�ม�รถบินเข้�ใกล้เป้�หม�ยได้ใกล้ขึ้น
ก่อนที่จะถูกเร�ด�ร์จับได้ F-35 จึงถูกขน�นน�มว่� “เครื่องบินล่องหน”  
ระบบต่อต้�นขีปน�วุธ S-400 ของ
รัสเซีย เป็นระบบต่อต้�นขีปน�วุธ
และต่อสู้อ�ก�ศย�นท่ีลำ้�สมัยท่ีสุด
ในโลก มีศักยภ�พในก�รยิงทำ�ล�ย
เครื่องบินกล�งอ�ก�ศจ�กระยะ
ไกลถึง 240 กิโลเมตร และส�ม�รถ
ยงิสกดัขปีน�วธุทีอ่ยูห่่�งออกไปอกีประม�ณ 62 กโิลเมตร ได้อย่�งแม่นยำ�   
สหรัฐฯ จึงมีคว�มกังกลห�กตุรกีใช้ระบบต่อต้�นขีปน�วุธ S-400 และได้
รบัมอบเครือ่งบนิรบ F-35 จ�กสหรฐัฯ แล้ว รสัเซยีซึง่เป็นคู่แข่งคนสำ�คัญ
ของสหรัฐฯ อ�จใช้ระบบ S-400 เพื่อเก็บข้อมูลในก�รตรวจจับสัญญ�ณ
หรือตรวจพบจุดอ่อนของเครื่องบิน F-35 ได้ง่�ยขึ้น   

สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ
 เมื่อ เม.ย.62 ที่ผ่�นม� สหรัฐฯ ขึ้นบัญชีกองกำ�ลังพิทักษ์ก�ร
ปฏิวัติอิสล�ม (Islamic Revolution Guard Corps-IRGC) ของอิหร่�น
เป็นองค์กรก่อก�รร้�ยต่�งช�ต ิก�รข้ึนบญัชี IRGC อ�จเป็นก�รเพิม่คว�ม
เสีย่งให้แก่กองกำ�ลงัทห�รสหรฐัฯ แต่
จะไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ
อิหร่�น  ทั้งนี้ กองกำ�ลังสหรัฐฯ อ้�ง
ว่� พบสม�ชิกของกองกำ�ลัง IRGC 
ในระหว่�งปฏิบัติก�รในพื้นที่ซีเรีย
และอิรัก และเชื่อว่�กองกำ�ลัง IRGC 

พย�ย�มฝังร�กลึกอยู่ในซีเรียและสร้�งฐ�นทัพเชิงยุทธศ�สตร์แห่งใหม่
เพื่อคุกค�มประเทศเพื่อนบ้�นของซีเรีย อย่�งเช่น อิสร�เอล อิหร่�น
เช่ือว่�ม�ตรก�รดังกล่�วของสหรัฐฯ มีอิสร�เอลเป็นผู ้อยู ่เบ้ืองหลัง  
อ�ยะตุลลอฮ์ อะลี คอมะนะอี ผู้นำ�สูงสุดอิหร่�น กล่�วระหว่�งก�รเยือน
อิหร่�นของน�ย Adel Abdul Mahdi นรม.อิรัก เรียกร้องให้อิรักผลักดัน
กองกำ�ลังสหรัฐฯ ออกจ�กประเทศ โดยยำ้�ว่�ก�รที่กองกำ�ลังของสหรัฐฯ  
ที่เข้�ม�อยู่ในอิรักยิ่งน�นยิ่งย�กที่จะผลักดันให้ออกไป และยังเตือนอิรัก
ว่� สหรัฐฯ ไม่ต้องก�รรัฐบ�ลปัจจุบันของอิรักรวมไปถึงนักก�รเมืองของ
อิรัก และสหรัฐฯ กำ�ลังว�งแผนที่จะกำ�จัดออกไปจ�กระบบก�รเมือง
ของอิรัก  
 สภ�คว�มมัน่คงสูงสุดแห่งช�ตขิองอหิร่�นได้ออกแถลงก�รณ์เมือ่ 
8 เม.ย.62 ประณ�มรฐับ�ลสหรฐัฯ ภ�ยใต้ก�รนำ�ของประธ�น�ธบิดโีดนลัด์ 
ทรัมป์ ว่�เป็นผู้สนับสนุนก�รก่อก�รร้�ย พร้อมประก�ศขึ้นบัญชีกอง
บญัช�ก�รกล�งของสหรฐัฯ (US Central Command-CENTCOM) และ
กองกำ�ลงัทัง้หมดของสหรฐัฯ ทีป่ฏบิตัภิ�รกจิในประเทศตะวนัออกกล�ง
และเอเชียตะวันตก เป็นองค์กรก่อก�รร้�ยต�มกฎหม�ยภ�ยในประเทศ
ของอิหร่�น ก�รดำ�เนินก�รดังกล่�วของรัฐบ�ลสหรัฐฯ เป็นก�รดำ�เนิน
ก�รทีป่ร�ศจ�กมลูคว�มจรงิ ละเมดิกฎหม�ยระหว่�งประเทศและกฎบตัร
สหประช�ช�ติ อีกทั้งเป็นภัยคุกค�มสันติภ�พและคว�มมั่นคงในระดับ
ภมูภิ�คและระหว่�งประเทศ พร้อมเตอืนว่�รฐับ�ลสหรัฐฯ จะต้องรบัผดิชอบ 
ต่อผลลัพธ์ที่เป็นอันตร�ยจ�กก�รดำ�เนินก�รดังกล่�ว ประช�ชนช�ว
อิหร่�นหล�ยพันคนเดินขบวนประท้วงต่อต้�นสหรัฐฯ ในกรุงเตหะร�น 
เมือ่วนัที ่12 เม.ย.62 โดยกลุม่ผูป้ระท้วงได้เผ�ธงช�ติสหรฐัฯ และตะโกน
ประณ�ม กรณีที่สหรัฐฯ ประก�ศให้กองกำ�ลัง IRGC อยู่ในบัญชีร�ยชื่อ
องค์กรก่อก�รร้�ย และก�รขึ้นบัญชีกองกำ�ลัง IRGC เป็นก�รสะท้อนให้
เห็นก�รดำ�เนินยุทธศ�สตร์ที่แข็งกร้�วของสหรฐัฯ ทีม่ต่ีออหิร่�นม�กขึน้
 กต.สหรัฐฯ ได้มีถ้อยแถลงท่ีระบุว่�สหรัฐฯ จะตอบโตทันที
ห�กอิหร่�นโจมตีผลประโยชน์หรือพลเมืองของสหรัฐฯ ก�รแสดงท่�ที 

ดังกล่�วได้สร้�งคว�มกังวลกับ
อีกหล�ยฝ่�ยหล�ย ทั้งกลุ ่ม
ประเทศพันธมิตรของสหรัฐฯ 
ในยุโรป และพรรคเดโมแครต
ทีห่่วงกงัวลว่�รฐับ�ลพรรครพีบั
ลิกันภ�ยใต้ก�รนำ�ของ ปธน.

โดนัลด์ ทรัมป์ อ�จกำ�ลังผลักดันสหรัฐฯ เข้�สู่ภ�วะสงคร�มกับอิหร่�น 
อย่�งไรก็ดี รมว.กต.สหรัฐฯ ระบุว่� สหรัฐฯ ไม่ต้องก�รสงคร�ม แต่
สหรัฐฯ จำ�เป็นต้องปกป้องตนเองจ�กภัยคุกค�มจ�กอิหร่�น โดยเฉพ�ะ
อย่�งยิง่เมือ่พจิ�รณ�สถ�นก�รณ์คว�มสัมพันธ์ระหว่�งสหรฐัฯ กบัอหิร่�น
ในรอบ 40 ปีที่ผ่�นม� นับตั้งแต่ก�รปฏิวัติอิสล�มในอิหร่�นเมื่อปี 2522 
ทีป่ร�กฏว่�อหิร่�นได้สงัห�รทห�รสหรฐัฯ โจมตผีลประโยชน์ของสหรฐัฯ 
รวมถึงจับช�วสหรัฐฯ เป็นตัวประกันอยู่หล�ยครั้ง ในก�รนี้ สหรัฐฯ ได้มี
ก�รลำ�เลียงกำ�ลังท�งทห�รทั้งระบบป้องขีปน�วุธ Patriot เรือรบ USS 
Arlington และลำ�เลียงย�นพ�หนะสะเทินนำ้�สะเทินบกไปร่วมกับเรือ
บรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ในอ่�วอ�หรับ เพื่อเป็นก�ร
ป้องกันภัยคุกค�มในตะวันนออกกล�งจ�กอิหร่�น ขณะที่ จนท.อ�วุโส
ของอิหร่�น ระบุว่� อิหร่�นไม่ต้องก�รให้เกิดสงคร�ม และพร้อมจะ
รับมือทุกสถ�นก�รณ์ตั้งแต่ก�รเผชิญหน�้ไปจนถึงก�รเจรจ�ท�งก�รทูต 
ด้�นนักก�รทูตสหรัฐฯ ในคูเวตและสหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์ (UAE) เผย
แพร่คำ�เตือนของสำ�นักง�นบริห�รก�รบินแห่งช�ติของสหรัฐฯ ให้เครื่อง
บินที่ทำ�ก�รบินเหนืออ่�วเปอร์เซียและอ่�วโอม�น ตระหนักถึงกิจกรรม
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



ท�งก�รทห�รและคว�มตึงเครียดท�งก�รเมืองที่เพิ่มขึ้น รวมถึงคว�ม
เสี่ยงจ�กคว�มผิดพล�ดในก�รประเมินหรือระบุตัวตน เครื่องมือนำ�ท�ง
อ�จถกูรบกวนและเผชญิกบัก�รสือ่ส�รตดิขัด ด้�น Lloyd’s of London 
ซึ่งเป็นสม�คมของผู้รับประกันภัย เตือนถึงคว�มเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อเรือ
ขนส่งสินค้� ขณะที่บริษัท ExxonMobil ซึ่งเป็นบริษัทนำ้�มันขน�ดใหญ่
ของสหรัฐฯ อพยพพนักง�นจ�ก Basra ในอิรัก เนื่องจ�กคว�มตึงเครียด
ระหว่�งสหรัฐฯ กับอิหร่�น โดยสหรัฐฯ ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิด และเรือ
บรรทุกเครื่องบินเข้�สู่อ่�วเปอร์เซีย อีกทั้งเกิดเหตุเรือ 4 ลำ� ประสบเหตุ
วิน�ศกรรมในอ่�วโอม�น นอกช�ยฝั่งของ UAE และเหตุที่มีก�รใช้โดรน
โจมตีแท่นขุดเจ�ะนำ้�มันซ�อุดีอ�ระเบีย โดยกลุ่มกบฏช�วชีอะฮ์เผ่�ฮูษี
ในเยเมนอ้�งคว�มรับผิดชอบ  
 ต่อม�เมื่อวันที่ 20 พ.ค.62 ออท.คณะผู้แทนถ�วรอิหร่�นประจำ�
สหประช�ช�ติ (UN) ยื่นหนังสือถึงเลข�ธิก�รสหประช�ช�ติ และคณะ
มนตรีคว�มมั่นคงแห่งสหประช�ช�ติ ในวันเดียวกัน เพื่อเตือนองค์ก�ร
สหประช�ช�ติถึงสถ�นก�รณ์คว�มตึงเครียดที่ เพิ่มขึ้นในภูมิภ�ค
ตะวันออกกล�ง จ�กคว�มขัดแย้งระหว่�งอิหร่�นกบัสหรฐัฯ และพนัธมติร 
โดยเฉพ�ะซ�อุดีอ�ระเบียและสหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์ พร้อมระบุว่�มี
คว�มพย�ย�มสร้�งสถ�นก�รณ์ท่ีอ่อนไหวและยั่วยุให้คว�มตึงเครียดใน
ภูมิภ�คเพิ่มขึ้น เช่น ก�รสร้�งและบิดเบือนข่�วกรองที่กล่�วห�อิหร่�นมี
แผนโจมตีผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ในภูมิภ�ค โดย UN จะต้องไม่นิ่งเฉย
ต่อสถ�นก�รณ์ที่เกิดขึ้น และควรเร่งแก้ไขปัญห�คว�มขัดแย้งที่ต้นเหตุ 
ทั้งนี้ อิหร่�นเรียกร้องให้ UN จัดก�รเจรจ�ระหว่�งอิหร่�นกับประเทศ
ในอ่�วอ�หรับและอ่�วเปอร์เซียในตะวันออกกล�ง เพ่ือห�รือแนวท�ง
ก�รบรรเท�คว�มตึงเครียดในภูมิภ�ค โดยไม่มีก�รกล่�วถึงสหรัฐฯ ว่�
ให้เข้�ร่วมก�รเจรจ�ดังกล่�วด้วย แต่ระบุเพิ่มเติมว่�อิหร่�นจะไม่เลือก
ทำ�สงคร�ม แต่ห�กศัตรูเลือกจะทำ�สงคร�มกับอิหร่�น อิหร่�นก็มีสิทธิ
อย่�งเต็มที่จะป้องกันตนเอง

ข้อตกลงนวิเคลียร์อหิร่าน Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA)
 วันที่ 22 เม.ย.62 สหรัฐฯ ประก�ศไม่ต่ออ�ยุก�รยกเว้นให้นำ�
เข้�นำ้�มันจ�กอิหร่�นได้ในวันที่ 2 พ.ค.62 จำ�นวน 5 ประเทศ ได้แก่ จีน 
อินเดีย ญี่ปุ่น เก�หลีใต้ และตุรกี เพื่อกดดันไม่ให้อิหร่�นส่งออกนำ้�มัน 
ส่วนไต้หวัน กรีซ และอิต�ลีท่ีได้รับก�รต่ออ�ยุพร้อมกับ 5 ประเทศ 
ดงักล่�ว ไม่จำ�เป็นต้องยกเลิกก�รต่ออ�ย ุ เพร�ะในช่วง 6 เดอืนทีผ่่�นม�  
ไม่ได้มีก�รนำ�เข้�นำ้�มันจ�กอิหร่�น ถ้อยแถลงดังกล่�วยังระบุว่� ตล�ด
นำ้�มันโลกจะไม่ได้รับผลกระทบจ�กม�ตรก�รดังกล่�วของสหรัฐฯ  
ที่ทำ�ให้อิหร่�นไม่ส�ม�รถ
ส่งออกนำ้�มันได้ เนื่องจ�ก
ซ�อุดีอ�ระเบีย และสหรัฐ
อ�หรับเอมิเรตส์ยืนยันจะ
ช่วยเพิ่มปริม�ณนำ้�มันใน
ตล�ดโลก
 วันที่ 8 พ.ค.62 ประธ�น�ธิบดีฮัสซัน รูฮ�นี ของอิหร่�นแถลง
ให้เวล�สหร�ชอ�ณ�จักร ฝรั่งเศส เยอรมนี จีน และรัสเซีย เป็นเวล� 
60 วัน ในก�รปกป้องธุรกิจนำ้�มันและภ�คก�รธน�ค�รของอิหร่�นที่ถูก
สหรัฐฯ ควำ่�บ�ตร ซ่ึงหลังจ�กน้ันอิหร่�นจะไม่ปฏิบัติต�มร�ยละเอียด
สองส่วนของข้อตกลงร่วม JCPOA ท่ีเคยตกลงไว้ โดยอิหร่�นจะเริ่ม
สะสมยเูรเนยีมเสรมิสมรรถนะตำ�่และนำ�้มวลหนกัซึง่เป็นส่วนสำ�คญัหลกั
ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ นอกจ�กนี้ อิหร่�นจะหันกลับไปพัฒน�โรง

ไฟฟ้�นิวเคลียร์แบบนำ้�มวลหนัก ซึ่งส�ม�รถใช้ผลิตพลูโตเนียมสำ�หรับ
ทำ�ระเบิดได้อีกครั้ง ห�กยุโรปไม่ส�ม�รถให้ก�รชดเชยแก่อิหร่�นที่ถูก
สหรัฐฯ ควำ่�บ�ตรได้ โดย ปธน. รูฮ�นี ยืนยันว่�แนวท�งที่จะดำ�เนินก�ร
นีไ้ม่ใช่แนวท�งทีน่ำ�ไปสูส่งคร�มแต่เป็นหนท�งท�งก�รทูตท่ีใช้ตรรกะและ
ภ�ษ�ใหม่ อหิร่�นไม่ได้ต้องก�รถอนตวัออกจ�กข้อตกลงนวิเคลยีร์ แต่เป็น
ก้�วใหม่ภ�ยใต้กรอบข้อตกลงที่มีอยู่ ด้�น รมว.กห.ฝรั่งเศส ให้สัมภ�ษณ์
ว่� ช�ติยุโรปจะทำ�ทุกท�งเพื่อให้ข้อตกลงนิวเคลียร์ยังคงอยู่ แต่มีคว�ม
เป็นไปได้ว่�อ�จต้องดำ�เนนิม�ตรก�รแทรกแซงห�กมฝ่ี�ยทีไ่ม่ยดึมัน่ต�ม
ข้อตกลง และสหภ�พยโุรปออกแถลงก�รณ์แสดงท่�ทีท่ีมต่ีอแถลงก�รณ์
ของ ปธน.อิหร่�น เมื่อวันที่ 8 พ.ค.62 ถึงก�รตัดสินใจของสหภ�พยุโรป 
ทีจ่ะคงคว�มพย�ย�มทีจ่ะทำ�ให้ส�ม�รถดำ�เนนิธรุกรรมท�งเศรษฐกจิกบั
อิหร่�นได้ต่อไป โดยไม่สนใจคำ�เตือนของอิหร่�นที่จะไม่ปฏิบัติต�มร�ย
ละเอียดบ�งส่วนในข้อตกลง JCPOA 
 น�ยมฮุมัมดั ญะว�ด เซ�ะรีฟ รมว.กต.อหิร่�น ได้แถลงจดุยนืขณะ
เข้�พบน�ยท�โระ โคโนะ รมว.กต.ญี่ปุ่น ที่กรุงโตเกียว ว่� รัฐบ�ลอิหร่�น
จะใช้คว�มอดทนและอดกล้ันอย่�งสูงสุดในก�รรักษ�พันธกรณีต�ม 
ข้อตกลงนิวเคลียร์ พร้อมทั้งวิจ�รณ์คำ�ส่ังควำ่�บ�ตรและม�ตรก�รของ
สหรัฐฯ ที่ทำ�ให้สถ�นก�รณ์ในตะวันออกกล�งมีคว�มตึงเครียดม�กขึ้น
ว่�เป็นสิ่งที่ไม่อ�จยอมรับได้  โดย รมว.กต.อิหร่�น ได้ตอบคำ�ถ�มของสื่อ
ญี่ปุ่นถึงประเด็นจะเปิดก�รเจรจ�กับสหรัฐฯ เพื่อผ่อนคล�ยสถ�นก�รณ์
ตึงเครียด รวมถึงแลกเปล่ียนนักโทษหรือไม่ ว่� อิหร่�นไม่เจรจ�กับ
สหรฐัฯ ภ�ยหลงัทีส่หรัฐฯ ถอนตวัจ�กข้อตกลงนวิเคลยีร์ และประก�ศใช้
ม�ตรก�รควำ�่บ�ตรกับอหิร่�น ด้�น นรม.ญีปุ่่น เรยีกร้องให้อหิร่�นปฏบิตัิ
ต�มข้อตกลงนวิเคลยีร์ (JCPOA) ปี 2558 และเรยีกร้องให้ทัง้สองฝ่�ยเปิด
ก�รเจรจ�เพือ่ผ่อนคล�ยคว�มตงึเครยีด และเพือ่สกัดกัน้ก�รขย�ยตวัของ
คว�มขัดแย้งระหว่�งกันที่อ�จส่งผลกระทบต่อเสถียรภ�พของภูมิภ�ค
ตะวันออกกล�ง โดยญี่ปุ่นพร้อมเป็นคนกล�งกรณีคว�มขัดแย้งดังกล่�ว

สถานการณ์ความตึงเครียดในทะเลอาหรับ
 ภ�ยหลังสหรฐัฯ ส่งกำ�ลงัทห�รไปยงัตะวนัออกกล�งเพือ่รบัมอืภยั
คุกค�มจ�กอิหร่�น เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.62 มีร�ยง�นข่�วภ�คภ�ษ�อังกฤษ
ของสื่ออิหร่�นว่� กองทัพอ�ก�ศอิหร่�นได้ยิงโดรนสอดแนม “Global 
Hawk” ของสหรัฐฯ ตกในพื้นที่จังหวัด Hormozgan ช�ยฝั่งภ�คใต้ของ
อิหร่�น โดยจุดดังกล่�วอยู่ใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซ ด้�นโฆษกกองทัพ
สหรัฐฯ ปฏิเสธว่� ไม่มีโดรนหรืออ�ก�ศย�นอยู่ในน่�ฟ้�อิหร่�น และ
สหรัฐฯ ปฏิเสธถึงแผนก�รโจมตีท�งไซเบอร์ต่ออิหร่�น ในก�รตอบโต้
อิหร่�นยิงโดรนสอดแนมของกองทัพสหรัฐฯ แต่มีก�รยำ้�ถึงแนวปฏิบัติ

ของสหรัฐฯ ในเรื่องม�ตรก�รคว�ม
ปลอดภยัในก�รเดินเรอืท�งทะเล ห�ก
มีคว�มจำ�เป็น สหรัฐฯ ส�ม�รถจมเรือ
ของกองทัพอิหร่�นภ�ยใน 24 ชั่วโมง 
เพื่อเป็นก�รป้องกันตนเองและพิทักษ์
หลักก�รเสรีภ�พในก�รเดินเรือ และ
สหรฐัฯ ส่งคำ�เตอืนไปยงัผูป้ระกอบก�ร

อุตส�หกรรมภ�ยในประเทศให้ระวังก�รตกเป็นเป้�หม�ยก�รโจมตีท�ง
ไซเบอร์จ�กอหิร่�น โดยเฉพ�ะอตุส�หกรรมประเภทนำ�้มนั ก๊�ซธรรมช�ติ 
และภ�คพลังง�นอื่น ๆ รวมถึงหน่วยง�นร�ชก�รต่�ง ๆ ด้วย 

27ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562)



ความร่วมมือทางทหารในการจัดการกับภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย นางสาวนิตยา  งานไว
 ภัยคุกค�มคว�มม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Threat)  
เป็นประเด็นปัญห�ท่ีทำ�ให้ประเทศต่�งๆ ท่ัวโลกเกิดก�รตื่นตัวและ
ตระหนกัถงึปัญห�ดงักล่�ว สำ�หรบัสถ�นก�รณ์ในปัจจบุนั NTT Security  
บริษทัทีม่คีว�มเชีย่วช�ญด้�นคว�มปลอดภยัข้อมลู ได้เปิดเผยร�ยง�นภยั
คุกค�มข้อมูลทั่วโลกประจำ�ปี ค.ศ.2019 (Global Threat Intelligence 
Report : GTIR) โดยระบุว่� (1) ภ�คก�รเงนิเป็นเป้�หม�ยทีถ่กูโจมตมี�ก
ที่สุดในช่วง 6 ปี จ�กตลอดระยะเวล� 7 ปีให้หลัง  โดยคิดเป็นร้อยละ 
17 ของก�รโจมตีทั้งหมด เช่นเดียวกับกลุ่มเทคโนโลยีที่มีอัตร�ก�รโจมตี 
ที่ร้อยละ 17 (2) ภ�คก�รศึกษ�
และภ�ครัฐ เป็นกลุ่มอุตส�หกรรม
ใหม่ที่อยู่ใน 5 ลำ�ดับแรกท่ีมีก�ร
โจมตีม�กที่สุด โดยเพิ่มขึ้นจ�ก
ร้อยละ 4 เพ่ิมเป็นร้อยละ 11 
และร้อยละ 5 เพิ่มเป็นร้อยละ 9 ต�มลำ�ดับ และจ�กกรณีศึกษ�
ก�รลงทุนในสกุลเงินดิจิทอล หรือ Coin เป็นส�เหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้
ก�รโจมตีเพิ่มขึ้น และ (3) ก�รจ�รกรรมข้อมูลส่วนตัว (Credential 
Theft) และก�รโจมตีเว็บแอพพลิเคชั่น (Web-application At-
tacks) เป็นหนึ่งในกลุ่มท่ีถูกโจมตีม�กท่ีสุดในช่วงปล�ยปีที่ผ่�นม�  
โดยเทคนิคที่ใช้ในก�รขโมยข้อมูลส่วนบุคคลม�กที่สุด คือ ก�รหลอก
ลวงท�งอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สำ�คัญ (Phishing) (ร้อยละ 67)  
ซึ่งผู้โจมตีกำ�หนดเป้�หม�ยไปยังข้อมูลที่ใช้ง�นบน Microsoft (ร้อยละ 
45), Google (ร้อยละ 27), PayPal (ร้อยละ 15) และ DocuSign  
(ร้อยละ 10) โดยเป็นคว�มพย�ย�มรวบรวมข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่�น
 สำ�หรับในภมิูภ�คเอเชยี-แปซฟิิก รปูแบบก�รโจมตทีีพ่บม�กทีสุ่ด
ในภูมิภ�ค คือ ก�รโจมตีบนเว็บ คิดเป็น (ร้อยละ 36) ของทั้งหมด ซึ่งถือ
เปน็รปูแบบก�รโจมตทีีม่สีงูทีส่ดุในทกุภมูภิ�ค รอ้ยละ 21 ของก�รดำ�เนนิ
ง�นทีไ่มเ่ปน็มติรในภมูภิ�คเอเชยี-แปซฟิกิ มคีว�มเกีย่วขอ้งกบัก�รโจมตี
ในรูปแบบ Brute-force คิดเป็น (ร้อยละ 12) จ�กทั่วโลก ซึ่งภ�ค
อุตส�หกรรมก�รศึกษ�และภ�คอุตส�หกรรมก�รค้�ปลีก เป็นเป้�หม�ย
แรกที่ถูกโจมตี ร้อยละ 34 ของก�รโจมตีพุ่งเป้�ไปท่ีกลุ่มภูมิภ�คเอเชีย
แปซิฟิก โดยม�จ�กจ�ก IP Address ในสหรัฐฯ และจีน ต�มม�ด้วย 
ญี่ปุ่น ร้อยละ 8 ประเทศไทย ร้อยละ 5 และเนเธอร์แลนด์ ร้อยละ 5

แนวโน้มและผลกระทบจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์
 ภูมิภ�คอ�เซียนได้ให้คว�มสำ�คัญเก่ียวกับภัยคุกค�มคว�มมั่นคง
ท�งไซเบอร์เพิ่มม�กข้ึน ดังจะเห็นได้จ�กก�รจัดประชุมฯ ในเวทีต่�งๆ 
ของอ�เซยีนจะมกี�รผนวกเร่ืองของภยัคกุค�มคว�มมัน่คงท�งไซเบอรล์ง
ในประเด็นก�รห�รอืต�่งๆ รวมทัง้ยงัระบกุ�รปอ้งกนัและก�รรกัษ�คว�ม
มั่นคงปลอดภัยท�งไซเบอร์ลงในแผนแม่บทเทคโนโลยีส�รสนเทศและ
ก�รสื่อส�รอ�เซียน ปี 2563 หรือ ASEAN ICT Master plan 2020 เพื่อ
เปน็ทศิท�งก�รดำ�เนนิก�รด�้นคว�มมัน่คงไซเบอรข์องประช�คมอ�เซยีน
ในอน�คต
 ปัจจุบันก�รเพิ่มขึ้นของอัตร�คว�มเสี่ยงด้�นไซเบอร์เพิ่มม�กขึ้น 
เนือ่งจ�กมคีว�มถีแ่ละคว�มรนุแรงไดเ้พิม่ขึน้อย�่งรวดเรว็ ปญัห�ดงักล่�ว
ส่งผลกระทบอย่�งม�กต่อคว�มมั่นคงของอ�เซียน โดยผลกระทบจ�ก
ไซเบอร์ แบ่งออกเป็นสองมิติดังนี้ ผลกระทบเชิงบวก: ไซเบอร์จะช่วยยก
ระดับคุณภ�พชีวิต คว�มเสมอภ�ค และโอก�สในสังคม โดยเฉพ�ะด้�น

ก�รศึกษ� ส่ิงแวดล้อม ก�รป้องกันและก�รรักษ�คว�มปลอดภัย 
อุตส�หกรรม และก�รค้� ผลกระทบเชิงลบ: ไซเบอร์ส่งผลกระทบต่อ
วัฒนธรรมและศีลธรรม ลดก�รมีส่วนร่วมท�งสังคม ละเมิดสิทธิส่วน
บุคคล ทำ�ให้เกิดช่องว่�งระหว่�งสังคม อ�ชญ�กรรมบนเครือข่�ย
อินเทอร์เน็ต และส่งผลต่อปัญห�สุขภ�พ นอกจ�กนี้ไซเบอร์เป็นยังเป็น
เครื่องมือที่สำ�คัญของกลุ่มหัวรุนแรงและกลุ่มก่อก�รร้�ย เนื่องจ�กกลุ่ม
เหล่�นี้ ใช้ไซเบอร์ ในก�รสรรห�สม�ชิก ก�รโฆษณ�ชวนเชื่อ ก�รระดม
ทนุ ก�รดำ�เนนิก�รไซเบอรเ์นต็กบัเป�้หม�ย ฯลฯ นีถ่อืเปน็ปญัห�ท่ีสำ�คญั
ด้�นคว�มมั่นคงไซเบอร์ ประเทศสม�ชิกอ�เซียนจึงต้องตระหนักและ
เตรียมคว�มพร้อมเรื่องคว�มมั่นคงไซเบอร์

ข้อเสนอแนะสำาหรับอาเซียน 
 สำ�หรับอ�เซียน คว�มม่ันคง
ไซเบอร์เป็นส่วนหน่ึงของคว�มร่วมมือ 
ภ�ยใต้เส�หลักประช�คมก�รเมือง-
คว�มมั่นคง โดยกลไกหลักที่เป็นเวที
ห�รือและทบทวนคว�มร่วมมือ 

ด้�นคว�มมั่นคงไซเบอร์ คือ ก�รประชุมระดับรัฐมนตรีอ�เซียนว่�ด้วย
อ�ชญ�กรรมข้�มช�ติ (ASEAN Ministerial Meeting on Transnational 
Crime: AMMTC) และก�รประชุมเจ้�หน้�ที่อ�วุโสอ�เซียนว่�ด้วย
อ�ชญ�กรรมข้�มช�ติ (ASEAN Senior Officials Meeting on  
Transnational Crime: SOMTC) ควรดำ�เนินก�ร ดังนี้
 1. เสริมสร้�งเครือข่�ยด้�นไซเบอร์ในภูมิภ�คให้ครอบคลุม  
รวมทั้งศูนย์คว�มร่วมมือด้�นไซเบอร์โดยมีตัวแทนจ�กประเทศสม�ชิก 
เพื่อตอบสนองต่อเหตุก�รณ์ด้�นไซเบอร์ได้อย่�งทันท่วงที รวมท้ังใช้
ประโยชน์จ�กโครงก�รทีม่อียูแ่ละศนูยท์ีก่ำ�ลงัจะเป็นศนูย์กล�งคว�มรว่ม
มือด้�นคว�มมั่งคงด้�นไซเบอร์โลก เช่น ศูนย์เสริมสร้�งคว�มส�ม�รถ
ด�้นคว�มปลอดภยัท�งอนิเทอรเ์นต็ของอ�เซยีน – ญ่ีปุน่ รวมท้ังสง่เสรมิ
ก�รวิจัยด้�น Cyber Security ร่วมกัน และกำ�หนดเป้�หม�ย ระยะเวล�
ก�รปฏิบัติง�น และผลที่ค�ดว่�จะได้รับอย่�งเป็นรูปธรรมร่วมกัน
 2. ควรห�รือและจัดทำ�แผนก�รป้องกันอ�ชญ�กรรมด้�น
ไซเบอรข์องอ�เซยีน รวมทัง้จดัทำ�แผนด�้น  ไซเบอรเ์ป็นประจำ�ทกุป ีเพือ่
เพิ่มคว�มร่วมมือและขีดคว�มส�ม�รถของผู้เช่ียวช�ญ รวมท้ังพิจ�รณ�
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติก�รด้�นคว�มมั่นคงท�งไซเบอร์ของอ�เซียนโดยจะมี 
ผู้แทนจ�กประเทศสม�ชิก พร้อมทั้งสร้�งคว�มตระหนักรู้ให้กับประเทศ
สม�ชกิอ�เซยีนเกีย่วกบัผลกระทบและคว�มสำ�คัญของ Cyber security 
อีกด้วย
 3. ควรเสริมสร้�งก�รเพ่ิมประสิทธิภ�พของแผนแม่บทเทคโนโลยี
ส�รสนเทศและก�รสื่อส�รอ�เซียน ปี 2563 (ICT ASEAN 2020) โดยใช้
กรอบคว�มรว่มมอืของบดู�เปสต์ในก�รเสรมิสร�้งคว�มรว่มมอืด้�นคว�ม
มั่นคงท�งไซเบอร์ของอ�เซียน และสร้�งคว�มร่วมมือกับผู้เชี่ยวช�ญ  
นอกเหนือจ�กประเทศสม�ชิกอ�เซียน โดยเฉพ�ะประเทศคู่เจรจ�  
(ADMM-Plus) และประเทศในภูมิภ�คอื่น ๆ
 4. ประเทศสม�ชิกอ�เซียนท้ังหน่วยง�นด้�นคว�มม่ันคง ภ�ครัฐ 
เอกชน และกองทัพ ควรมีคว�มร่วมมือกับผู้เชี่ยวช�ญจ�กประเทศ 
คูเ่จรจ�เพือ่ใหส้�ม�รถเข�้ถงึโครงก�รคว�มมัน่คงของโลก (GSP) ได ้รวม
ทั้งควรมีคว�มร่วมมือกับกรอบภูมิภ�คอื่นๆ เช่น ก�รประชุมอ�เซียนว่�
ดว้ยคว�มรว่มมอืด�้นก�รเมอืงและคว�มมัน่คงในภมูภิ�คเอเชีย-แปซฟิกิ 
(ARF) คว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจเอเชีย - แปซิฟิก (APEC) ก�ร
ประชมุสดุยอดเอเชยีตะวนัออก (EAS) และองคก์รระหว�่งประเทศอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มก�รก�รทดสอบเพื่อป้องกันก�รแทรกซึมของเครือ
ข่�ยระหว่�งอ�เซียนกับกองกำ�ลังไซเบอร์
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



1. วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำาปี 2562
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย จ.อ.หญิง สุวิมล สารโกศล พรนวม

 ศนูยศ์ึกษ�ยุทธศ�สตร์ สถ�บนัวิช�ก�รปอ้งกนัประเทศ จัดพิธีทำ�บญุและมอบทนุก�รศกึษ�แกบุ่ตรข้�ร�ชก�ร เนื่องใน
วันคล้�ยวันสถ�ปน�ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ ประจำ�ปี 2562 ครบรอบ 40 ปี เมื่อวันที่ 9 เม.ย.62
 โดยศนูย์ศกึษ�ยทุธศ�สตร์ ก่อตัง้ข้ึนเมือ่ปี 2520 โดย พล.อ.เกรยีงศกัดิ ์ ชมะนนัท์ ผูบั้ญช�ก�รทห�รสงูสดุ ในขณะนัน้   
ได้มีนโยบ�ยที่จะจัดตั้งสถ�บันวิจัยท�งยุทธศ�สตร์ (สวศ.) เพื่อให้ทำ�หน้�ท่ีเสนอแนะยุทธศ�สตร์ ในด้�นก�รเมือง  
ก�รเศรษฐกิจ ก�รสังคมจิตวิทย�และก�รทห�ร สำ�หรับผู้บังคับบัญช�ระดับสูง ต่อม�เมื่อวันที่ 9 เมษ�ยน 2522 จึงได้มี 
คำ�สั่งจัดตั้ง สวศ. ขึ้น โดยให้เป็นหน่วยขึ้นตรงวิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร (วปอ.)  มีรองผู้อำ�นวยก�รวิทย�ลัยป้องกัน 
ร�ชอ�ณ�จักร ฝ่�ยวิช�ก�ร (รอง ผอ.วปอ. ฝ่�ยวิช�ก�ร)  เป็นผู้อำ�นวยก�รสถ�บันวิจัยท�งยุทธศ�สตร์ (ผอ.สวศ.) หัวหน้�
กองยุทธศ�สตร์ วิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร เป็นรองผู้อำ�นวยก�รฯ และหัวหน้�กองวิช�ก�รต่�งๆ ของ วปอ. ทำ�หน้�ที่
เป็นหัวหน้�ฝ่�ยต่�งๆ ของ สวศ.วปอ. ในปี พ.ศ.2533 ได้มีก�รจัดตั้งสถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ (สปท.) ขึ้น และได้ยก
ฐ�นะสถ�บนัวจิยัท�งยุทธศ�สตร์ ให้เป็นหน่วยข้ึนตรงสถ�บันวิช�ก�รป้องกนัประเทศ  จึงทำ�ให้สถ�บันวจิยัท�งยทุธศ�สตร์ 

(สวศ.) เป็นหน่วยข้ึนตรงสถ�บันวิช�ก�รป้องกนัประเทศ (สปท.) ตัง้แต่ 25 ม.ีค.34 เป็นต้นม� และในปี พ.ศ.2552  
ได้มีก�รปรับโครงสร้�งกองทัพไทย รวมถึงกองบัญช�ก�รกองทัพไทย และสถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศด้วย 
จึงทำ�ให้ สถ�บันวิจัยท�งยุทธศ�สตร์ ได้เปลี่ยนน�มหน่วยเป็น “ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ สถ�บันวิช�ก�รป้องกัน
ประเทศ “ ม�จนถึงปัจจุบัน
 ในวันคล้�ยวันสถ�ปน�ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ ประจำ�ปี 2562 นี้ พล.อ. นเรนทร์  สิริภูบ�ล ผู้บัญช�ก�ร
สถ�บนัวชิ�ก�รป้องกนัประเทศ ได้ปลกูต้นรวงผ้ึงต้นไม้ประจำ�พระบ�ทสมเดจ็พระปรเมนทรร�ม�ธบิดศีรสีนิทร
มห�วชิร�ลงกรณ พระวชิรเกล้�เจ้�อยู่หัว รัชก�ลที่ 10 บริเวณด้�นหน้�อ�ค�รศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ สถ�บัน
วิช�ก�รป้องกันประเทศ

 
2. การประชุมวิชาการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562

 ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ ได้จัดก�รประชุมวิช�ก�รศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ ครั้งที่ 
1/2562 เรื่อง “ภ�พอน�คตประเทศไทย พ.ศ.2562–2566 ภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์อินโด-แปซิฟิก บริบทท�งยุทธศ�สตร์ใหม่” 
เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.62 ณ โรงแรมท�วน์ อิน ท�วน์ กรุงเทพฯ ซึ่งมีประเด็นสำ�คัญโดยสรุป ดังนี้
 (1) การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ยุทธศ�สตร์อินโด–แปซิฟิก บริบทท�งยุทธศ�สตร์ใหม่” 
โดย น�ยปีเตอร์ เฮย์มอนด์ (Peter Haymond) อุปทูตสหรัฐอเมริก�ประจำ�ประเทศไทย 
(Charge’ d’ Affaires) สถ�นเอกอัครร�ชทูตสหรัฐอเมริก�ประจำ�ประเทศไทย มีประเด็น
สำ�คัญ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐ�น บทบ�ทของอ�เซียนภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์อินโด-แปซิฟิกที่เสรีและ
เปิดกว้�ง ยทุธศ�สตร์อนิโด-แปซฟิิก ของสหรฐัฯ มคีว�มหม�ยอะไรต่อไทย และนโยบ�ยหลกั
อินโด-แปซิฟิก 3 ประก�ร

 (2) การเสวนา เรื่อง “ภ�พอน�คตประเทศไทย พ.ศ.2562–2566 ภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ อินโด-แปซิฟิก บริบทท�งยุทธศ�สตร์ใหม่ ด้�นก�รเมือง 
ก�รเมืองจีนมีรูปแบบก�รปกครองด้วยพรรคเดียว ทำ�ให้เห็นว่�แนวท�งก�รพัฒน�เศรษฐกิจไม่ได้มีแนวท�งเดียว เช่น ก�รเปิดเสรีและประช�ธิปไตย
ของสหรัฐฯ เท่�นั้น จึงไม่ต้องเดินต�มแบบแนวท�งก�รพัฒน�เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นระบบน�ยทุนแห่งรัฐ (State Capitalism) ทั้งนี้ Rise of 
China เป็นนัยยะที่กระทบค่�นิยมของสหรัฐฯ และนโยบ�ยของสหรัฐฯ อย่�งร้�ยแรง ห�กประธ�น�ธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ไม่สกัดจีน จะทำ�ให้สหรัฐฯ 
ถดถอยลงและทำ�ให้จีนเป็นมห�อำ�น�จโลกแทน ด้�นเศรษฐกิจ ยุทธศ�สตร์อินโด-แปซิฟิก เริ่มจ�กอินเดีย ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ ซึ่งนโยบ�ย
และยุทธศ�สตร์แตกต่�งกัน แต่ท้ัง 4 ประเทศรวมกลุ่มกัน โดยเน้นค่�นิยมคล้�ยกันและมีคว�มจำ�เป็นท�งยุทธศ�สตร์ เพื่อแข่งขันด้�นก�รค้�กับจีน 
และพบว่�ตลอดระยะเวล� 20 ปี จีนเจริญขึ้นเร็วม�กท�งด้�นก�รค้� แต่กลุ่ม Quad ยังไม่ส�ม�รถสู้ก�รเจริญเติบโตของจีนได้ ดังนั้นไทยจึงควรรักษ�
สมดุลระหว่�งจีนและแรงผลักดันจ�กกลุ่ม Quad ให้เหม�ะสม ด้�นก�รทห�รและก�รป้องกันประเทศ ยุทธศ�สตร์อินโด-แปซิฟิก เป็นส่วนเล็ก ๆ ของ  

National Security Strategy (NSS 2017) ของประธ�น�ธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โดยยุทธศ�สตร์นี้เน้น 
America First ซึ่งในเล่มสมุดปกข�วกล่�วว่� จีน รัสเซีย และอิหร่�น คือภัยคุกค�มของสหรัฐฯ โดย
จีนถือเป็นภัยคุกค�ม State war และสงคร�มเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบ�ลจีนเป็นผู้ลงทุนทุกอย่�ง จึงเกิดก�ร
ได้เปรียบเกิดปร�กฏก�รณ์ขโมยทรัพย์สินท�งปัญญ� ทั้งนี้ สหรัฐฯ และจีนยังอยู่ในองค์กรก�รค้�โลก 
(WTO) เกิดก�รชิงคว�มได้เปรียบ ซึ่งสหรัฐฯ เป็นฝ่�ยเสียเปรียบ อย่�งไรก็ต�มนโยบ�ยอินโด-แปซิฟิก
เน้นท�งด้�นเศรษฐกิจ คว�มมั่นคง และก�รบริห�รภ�ครัฐ ผลประโยชน์และก�รปรับโครงสร้�งเป็น 
INDOPACOM นั้นไม่ต้องก�รให้จีนเข้�ม�รวมกลุ่มด้วย แต่ส�ม�รถร่วมมือกันได้ เน่ืองจ�กประเด็น

ส่วนที่ 3 การปฎิบัิติงานที่สำาคัญของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 

29ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562)



ทะเลจนีตะวนัออก ทะเลจนีตะวนัตก และทะเลจนีใต้ ต้องมคีว�มเสรใีนก�รเดินท�ง (Freedom of 
Navigation) ซึ่งเป็นหัวใจของยุทธศ�สตร์อินโด–แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้�ง ท้�ยที่สุดอ�เซียนไทย
และไทยจึงควรดูแลกันม�กขึ้น คว�มเป็นประช�คมควรดูแลกันทั้งท�งด้�นเศรษฐกิจและก�รเมือง 
ด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี AI คือ เทคโนโลยีสมองกลอัจฉริยะ ซึ่งบริษัทต้องจดสิทธิบัตรจ�ก
บริษัทที่ทำ�เรื่องนี้โดยเฉพ�ะ ปัจจุบันสหรัฐฯ เป็นผู้นำ�แต่จีนพัฒน�ต�มได้แล้ว ทั้งนี้ AI จีนต่�งจ�ก
สหรัฐฯ คือ สหรัฐฯ นั้นก�รทำ� AI เป็นก�รลงทุนจ�กเอกชนไม่มีภ�ครัฐไปลงทุน สำ�หรับจีนเน้นไป
ดู AI ในชีวิตประจำ�วันของประช�ชนซึ่งข้อมูลมีจำ�นวนม�ก ทำ�ให้ซอฟต์แวร์และฮ�ร์ดแวร์ของจีน
มีม�ก อย่�งไรก็ต�ม มุมมองและยุทธศ�สตร์อันใกล้ พบว่� ไทยเป็นผู้รับเทคโนโลยีเป็นหลัก ไทยมี
น้อยม�กที่เป็นผู้ถ่�ยทอดเทคโนโลยี ปัจจุบันนโยบ�ยของไทยเน้นเรื่องวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพ�ะรัฐบ�ลปัจจุบันเน้นม�ก ส่งผลให้ไทยต้อง
รักษ�สมดุลเทคโนโลยีและคว�มร่วมมือหน่วยง�นท�งก�รวิจัยร่วมกับจีนเป็นจำ�นวนหล�ยบริษัท 

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์วิจัยและคณะผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน (SAREC) ครั้งที่ 3/2562
 ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ จัดก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร
ศูนย์วิจัยและคณะผู้เชี่ยวช�ญด้�นอ�เซียน (SAREC) ครั้งที่ 3/2562 เรื่อง “ก�รบริห�รจัดก�ร
ช�ยแดนเพือ่รองรบัภยัคกุค�มคว�มมัน่คงในทศวรรษหน้�: ศกึษ�เฉพ�ะกรณชี�ยแดนภ�คตะวนัออก 
และภ�คตะวันตก” เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.62 ณ โรงแรมท�วน์ อิน ท�วน์ กรุงเทพฯ ซึ่งมีประเด็นสำ�คัญ
โดยสรุป ดังนี้ 
 ปัญหาและแนวโน้มของภัยคุกคามตามแนวชายแดนที่จะเกิดขึ้นในทศวรรษหน้า 
ได้แก่ (1) ปัญห�อ�ชญ�กรรมข้�มช�ติ (2) ปัญห�แรงง�นผิดกฎหม�ยและลักลอบเข้�เมืองผิด
กฎหม�ย (3) ปัญห�ก�รทำ�ประมงรกุลำ�้น่�นนำ�้ (4) ปัญห�ก�รแพร่ระบ�ดของโรคต�มแนวช�ยแดน  
(5) ปัญห�คว�มไม่ชัดเจนของแนวเขตแดน โดยเฉพ�ะช�ยแดนระหว่�งไทย-เมียนม� 
 แนวทางการพัฒนาพื้นที่ชายแดนที่สำาคัญในอนาคต (1) เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเป็น
เคร่ืองมือสำ�คัญในก�รพัฒน�ช�นแดนในอน�คต เนื่องจ�กเป็นก�รเพิ่มโอก�สท�งเศรษฐกิจและ
คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของพื้นที่ โดยมีหลักก�รดำ�เนินง�นภ�ยใต้กฎหม�ยปัจจุบันก�รมี 
ส่วนร่วมของทุกภ�คส่วนกำ�หนดให้รัฐมีบทบ�ทในก�รส่งเสริมก�รลงทุน จัดห�โครงสร้�งพื้นฐ�น
ที่จำ�เป็น และอำ�นวยคว�มสะดวกให้เอกชนลงทุน ประช�ชนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์ และ
แนวท�งก�รดำ�เนนิง�น คอืส่งเสรมิและอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รลงทนุ พฒัน�/ยกระดบักจิกรรม
เศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภ�พพื้นที่ (2) ก�รพัฒน�พื้นที่ช�ยแดนในก�รเชื่อมโยงกับภูมิภ�ค  
โดยมุ่งเน้นก�รพฒัน�ท่ีสำ�คญั ได้แก่ ก�รกระตุน้เศรษฐกจิ ก�รพฒัน�ศกัยภ�พ ก�รพฒัน�โครงสร้�ง 
พ้ืนฐ�น ก�รอำ�นวยคว�มสะดวก และก�รบรหิ�รจัดก�รเชิงพืน้ที ่(3) แนวท�งก�รเพิม่ประสทิธภิ�พ 
ของกลไกในก�รบริห�รจัดก�รช�ยแดนเพื่อรองรับภัยคุกค�มด้�นคว�มมั่นคงจ�กก�รพัฒน�พื้นที่
ช�ยแดนในอน�คต ได้แก่ ก�รจัดระบบป้องกันพื้นที่ช�ยแดน ก�รพัฒน�ระบบก�รแจ้งเตือนภัย 
คว�มมั่นคง ก�รจัดทำ�ก�รเช่ือมโยงฐ�นข้อมูลก�รสัญจรข้�มแดนท่ีประกอบด้วยสินค้�และ 
ย�นพ�หนะ ก�รพฒัน�ระบบก�รสญัจรข้�มแดนให้ส�ม�รถป้องกนัและควบคมุก�รลักลอบเข้�เมอืง 
และปัญห�อ�ชญ�กรรมข้�มช�ติ ก�รจัดระบบแรงง�นต่�งด้�วข้�มแดน ก�รพัฒน�ระบบ 

ก�รตรวจโรคระบ�ดและระบบส่งต่อผู้ป่วยข้�มแดน ก�รดำ�เนินก�รจัดระเบียบพื้นที่ท่ีมีเงื่อนไขของปัญห�คว�มมั่นคงและควบคุมก�รใช้พื้นที่ที่มี
ปัญห�ช�ยแดน ก�รพัฒน�ระบบก�รข่�ว ก�รสนับสนุน พัฒน�ปฏิบัติก�รข่�วส�ร และก�รประช�สัมพันธ์ในพื้นที่ช�ยแดน และก�รจัดเฝ้�ตรวจพื้นที่ 
ช�ยฝั่งทะเล 

4. การประชุมทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาทางยุทธศาสตร์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน (สปจ.)
 ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ โดย พล.อ.ต.ภูมิใจ เลขสุนทร�กร ผอ.ศศย.สปท. และคณะฯ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยน
ท�งวิช�ก�ร ณ ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน ระหว่�งวันที่ 16-22 มิ.ย.62 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน และขย�ยคว�มร่วมมือท�งวิช�ก�รระหว่�ง
หน่วยง�นวิช�ก�รระดับยุทธศ�สตร์ของกองทัพไทย (ศศย.สปท.) กับสถ�บันก�รศึกษ�ท�งยุทธศ�สตร์ของ สปจ. ซึ่งมีประเด็นสำ�คัญโดยสรุป ดังนี้
 (1) การประชมุทางวชิาการกบั China Institutes of Contemporary International Relations (CICIR) ณ เมอืงปักกิง่ โดยม ีYuan Peng 
President of CICIR และคณะฯ ให้ก�รต้อนรับ สปจ. มีคว�มเห็นว่�นโยบ�ยอินโดแปซิฟิกจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อคว�มมั่นคงในภูมิภ�ค  เนื่องจ�ก
นโยบ�ยดังกล่�วมีคว�มไม่แน่นอนทั้งในด้�นทิศท�งและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มจะก่อให้
เกดิคว�มขัดแย้งและก�รเผชญิหน้�ระหว่�งประเทศต่�ง ๆ  นอกจ�กนีย้งัเหน็ว่�คว�มสมัพนัธ์ทวภิ�คี
ยังคงเป็นกลไกสำ�คัญในก�รเสริมสร้�งเสถียรภ�พและคว�มมั่นคงในภูมิภ�ค โดยทั้งสองฝ่�ยเห็น
พ้องกันว่�โครงก�รพัฒน�ระเบียงเศรษฐกิจภ�คตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) 
ของไทยมีคว�มเชื่อมโยงกับโครงก�รหนึ่งแถบหนึ่งเส้นท�ง (Belt and Road Initiative: BRI) ของ 
สปจ. และจะเป็นส่วนสำ�คัญที่ช่วยให้ภูมิภ�คมีคว�มมั่นคงอย่�งยั่งยืน
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ส่วนที่ 3 การปฎิบัิติงานที่สำาคัญของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 



 (2) การประชุมทางวิชาการกับ International College of Defence Studies,  
National Defence University PLA China (ICDS, NDU) ณ เมอืงปักกิง่ โดยม ีMaj.Gen.Xu 
Hui Commandant of ICDS, NDU และคณะฯ ให้ก�รต้อนรับ สปจ. มีคว�มเห็นว่� ยุทธศ�สตร์
อนิโดแปซฟิิกของสหรฐัฯ ไม่น่�จะเป็นหนท�งท่ีจะแก้ไขคว�มขัดแย้งในภมูภิ�ค แต่อ�จจะนำ�ม�ซึง่
คว�มขัดแย้งม�กขึ้นกว่�เดิม ซึ่ง สปจ. พิจ�รณ�ว่�ก�รแก้ไขปัญห�คว�มขัดแย้งในเอเชียแปซิฟิก
นั้นมีแนวท�งเป็นของตนเอง และเน้นยำ้�ว่�ประเทศต่�งๆ ในภูมิภ�คอินโดแปซิฟิกควรร่วมมือ
กันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสงคร�มเย็นรอบใหม่ และมุ่งมั่นด้�นก�รพัฒน�ประเทศ พร้อมทั้งเสริม
สร้�งคว�มสัมพันธ์ระหว่�งกัน โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในระดับทวิภ�คี เพื่อที่จะส�ม�รถร่วมกันแก้ไข
ปัญห�คว�มขัดแย้งต่�งๆ ได้
 (3) การประชุมทางวิชาการกับ China Institute for International Strategic 
Studies (CIISS) ณ เมืองปักกิ่ง โดยมี Gong Xianfu รองประธ�นสถ�บันฯ และคณะฯ ให้ก�ร
ต้อนรบั สปจ. แสดงคว�มคดิเหน็ว่�ประเทศต่�งๆ ในภูมภิ�คจะต้องทำ�คว�มเข้�ใจเรือ่งยทุธศ�สตร์
อินโดแปซิฟิก (Free and Open Indo-Pacific strategy: FOIP) อย่�งถ่องแท้ เพื่อให้ทร�บถึง
วัตถุประสงค์และผลประโยชน์ที่จะได้รับ รวมทั้งกำ�หนดแนวท�งปฏิบัติเกี่ยวกับ FOIP ทั้งในด้�น
เศรษฐกจิและคว�มมัน่คง ส่วนก�รเตรยีมก�รประชมุ Xiangshan Forum ในปีนีท้ีจ่ะจดัขึน้ปล�ย
เดือน ต.ค. มีนักวิช�ก�รได้เสนอในหล�ยหัวข้อ อ�ทิ ก�รบริห�รคว�มมั่นคงและคว�มสัมพันธ์
ระหว่�งประเทศ รวมทั้งบทบ�ทของประเทศต่�งๆ ในก�รจัดก�รปัญห�คว�มมั่นคง เป็นต้น
 (4) การประชุมทางวิชาการกับ Qingdao University ณ เมืองชิงเต่� โดยมี YU  
Yongming รองอธิก�รบดี และคณะฯ ให้ก�รต้อนรับ มห�วิทย�ลัยได้จัดหลักสูตรที่น่�สนใจคือ
ด้�นวิทย�ศ�สตร์คอมพิวเตอร์ที่มีก�รศึกษ�วิจัยเรื่อง Big Data Analysis และ ปัญญ� ประดิษฐ์  
(Artificial Intelligence: AI) ด้วย ซึ่งฝ่�ยไทยให้คว�มสนใจเพื่อนำ�ไปประกอบก�รศึกษ�วิจัย
อน�คต (Future Study) และประยุกต์ ใช้ประโยชน์ในด้�นวิทย�ก�รทห�รอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
นอกจ�กนี ้สปจ. มคีว�มมัน่ใจว่�จะส�ม�รถกำ�หนดยทุธศ�สตร์เพือ่รับมอืกบัสถ�นก�รณ์สงคร�ม
ก�รค้�ระหว่�งสหรัฐฯ กับ สปจ. ได้ และมั่นใจว่�จะส�ม�รถตกลงกับฝ่�ยสหรัฐฯ ได้ในที่สุด
 (5) การประชุมทางวิชาการกับ Qingdao Institute of Bioprocess Technology 
ณ เมืองชิงเต่� โดยมี Kenghuat GHUNG director of the Institute of Southeast Asian & 
Oceanian Studies, China Institutes of Contemporary International Relations และ
คณะฯ ให้ก�รต้อนรับ ฝ่�ยไทยแสดงคว�มสนใจในด้�นก�รวิจัยและพัฒน�แบตเตอรี่สำ�หรับ 
ย�นพ�หนะท�งทห�ร เพื่อให้มีคว�มมั่นคงท�งด้�นพลังง�นในกรณีที่เกิดสถ�นก�รณ์วิกฤต และ
ท้ังสองฝ่�ยเห็นพ้องที่จะห�รือร่วมกันถึงแนวท�งคว�มร่วมมือในอน�คตต่อไป ในขณะท่ี สปจ.  
ได้แสดงคว�มเหน็ว่� ประเทศต่�ง ๆ  จำ�เป็นต้องจัดลำ�ดับคว�มเร่งด่วนของนโยบ�ยและยทุธศ�สตร์
เพือ่บรหิ�รจัดก�รภยัธรรมช�ตแิละก�รข�ดแคลนพลังง�น ซึง่ส่งผลกระทบต่อด้�นเศรษฐกจิและ
คว�มมั่นคง

5. กิจกรรมอื่น ๆ 
 • เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.62 พล.อ.ต.ภูมิใจ เลขสุนทร�กร  
ผูอ้ำ�นวยก�รศนูย์ศกึษ�ยทุธศ�สตร ์ใหก้�รตอ้นรบั น�ว�อ�ก�ศ
โทหญิง น�เดีย ปิเยชี (Lt.Col. Nadia Piercy) ผู้ช่วยทูตทห�ร
ฝร่ังเศส ประจำ�กรุงเทพฯ ในโอก�สเยี่ยมคำ�นับผู้อำ�นวยก�ร 
ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ เพ่ือแนะนำ�ตนเองและห�รือแผนคว�ม
ร่วมมือในอน�คตระหว่�งศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์กับกองทัพ
ฝรั่งเศส

 • เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.62 พล.อ.ต. ภูมิใจ เลขสุนทร�กร  
ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ เป็นผู้แทนสถ�บันวิช�ก�ร
ป้องกันประเทศ ร่วมง�นก�รประชุมวิช�ก�รน�น�ช�ติ ครั้งที่ 5 
จัดโดยมห�วิทย�ลัยอีสเทิร์นเอเชีย และหน่วยง�นร่วม ณ  
ห้องประชุมว�ยุภักษ์  โรงแรมเซ็นท�ร�บ�ยเซ็นท�ร� ศูนย์
ร�ชก�รและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ในก�ร
ประชุมดังกล่�ว พล.อ.ต. ภูมิใจฯ ได้รับเชิญเป็นผู้บรรย�ยพิเศษ 
ในก�รเสนอผลง�นท�งวิช�ก�รเรื่อง “Border management 
in the next 10 years” 
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