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

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

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

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

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

ประเทศหนึ่งกล�ยเป็นผลกระทบต่อประเทศอื่นๆ อย่�งต่อเนื่อง จึงทำ�ให้ปร�กฏก�รณ์หรือปัญห�ในที่ต่�งๆ ไม่เป็นเพียงเรื่องเฉพ�ะภ�ยในประเทศ

หนึ่งอีกต่อไป แต่กล�ยเป็นประเด็นร่วมกันของทั้งโลก ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงมิอ�จหลีกหนีไปจ�กคว�มเปลี่ยนแปลงต่�ง ๆ ที่กำ�ลังเกิดขึ้นในโลก

ไปได้ ต้องมีก�รปรับตัวให้พร้อมเผชิญหน้�กับคว�มท้�ท�ยรูปแบบใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อพลังอำ�น�จของช�ติและคว�มมั่นคง 

ของประเทศ
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การเปลีย่นแปลงธรรมชาตขิองสงคราม กรณศึีกษา
จากอิหร่าน เยเมน และการโจมตีซาอุดิอาระเบีย
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย พ.ท. ธ�ารงชัย หนุนภักดี 

 สถ�บัน Center for Strategic and International Studies 
(CSIS) ซึง่เป็น Think Tank ของ สหรฐัอเมรกิ� ได้อธบิ�ยถงึ “ก�รเปล่ียนแปลง
ธรรมช�ติของสงคร�ม กรณีศึกษ�จ�กอิหร่�น เยเมน และก�รโจมตี
ซ�อุดิอ�ระเบีย” สรุปได้ดังนี้ 
 ไม่เคยมีคำ�ทำ�น�ยที่ชัดเจนถึงวิวัฒน�ก�รของก�รทำ�สงคร�ม 
ในอน�คต เช่นเดียวกับที่ไม่มีใครทำ�น�ยว่�เทคนิค ยุทธวิธี และธรรมช�ติ
ท�งยุทธศ�สตร์ของสงคร�มโลกครั้งที่ 1 จะเป็นอย่�งไร ในสงคร�มโลก
คร้ังที ่2 มกี�รใช้แก๊สพษิ กำ�ลงัท�งอ�ก�ศ เรอืดำ�นำ�้ เรอืบรรทกุเครือ่งบนิ และ
ยทุธวธิโีจมตอีย่�งรวดเร็ว (Blitzkrieg) ของเยอรมนั หลังสงคร�มโลกครัง้ที ่2 
มีก�รปรับ โครงสร้�งกำ�ลังท�งบก เรือ และอ�ก�ศ สำ�หรับสงคร�ม
นิวเคลียร์ที่ต�มม�ด้วยก�รจับกลุ่มด้�นคว�มมั่นคง ก�รทำ�สงคร�มต�ม
แบบขน�ดเล็กและก�รก่อคว�มไม่สงบต�มพื้นที่เผชิญหน้�ที่สำ�คัญของ  
NATO และ WARSAW Pact จนม�ถึงสงคร�มอ่�วเปอร์เซียครั้งที่ 1  
ทั่วโลกได้รับรู้ถึง “ก�รโจมตีที่แม่นยำ� (Precision Strike)” ของกำ�ลังท�ง
อ�ก�ศ ซ่ึงคว�มได้เปรียบในก�รทำ�สงคร�มได้อยู่ท่ีสหรัฐฯ และช�ติ
พนัธมติร ต่�งจ�กทีน่กัว�งแผนท�งทห�รและนกัวเิคร�ะห์ได้ทำ�น�ยไว้ก่อน
เกดิสงคร�ม ก�รโจมตด้ีวยจรวดมิสไซล์นำ�วถีิจ�ก “อ�ก�ศย�นรบไร้คนขบั 

(Unmanned Combat Aerial Vehicle 
: UCAV)” ที่ซ�อุดิอ�ระเบีย เป็นอีก
วิวัฒน�ก�รหนึ่งของก�รโจมตีท่ีแม่นยำ� 
เป็นผลจ�กคว�มก้�วหน้�ของเทคโนโลยี
ท�งทห�ร ยุทธวิธี และรูปแบบก�รทำ�
สงคร�ม ยำ้�เตือนว่�ควรคำ�นึงถึงภัยจ�ก

ก�รโจมตีด้วยอ�วุธโจมตีต�มแบบที่มีร�ค�ถูก ในระดับเดียวกันหรือ
ม�กกว่�ก�รคำ�นึงถึงก�รใช้กำ�ลังท�งอ�ก�ศขน�ดใหญ่ ดังท่ีเคยใช้ใน
สงคร�มโลกครัง้ที ่2 และสงคร�มเวียดน�ม 
 ยงัไม่มีคว�มชัดเจนของผูล้งมอื และไม่มรี�ยง�นท่ีเชือ่ถอืได้ถงึคว�ม
แม่นยำ�และคว�มเช่ือถือได้ของ UCAV และชนิดของจรวดมิสไซล์นำ�วิถี 
รวมถึง “ระบบแจ้งเตือนภูมิประเทศ (Terrain Aviodance System)”  
ที ่UCAV ใช้บนิหลบหลกีระบบก�รตรวจจบัและก�รป้องกนัภยัท�งอ�ก�ศ 
ระบบก�รชีเ้ป้�หม�ย และคว�มเช่ือถอืได้ของอ�วธุดงักล่�ว แต่มคีว�มเป็น
ไปได้ว่� อิหร่�น ได้ทำ�ก�รพัฒน�เทคโนโลยีดังกล่�วอย่�งน้อย 3-5 ปีก่อน
หน้�เหตุก�รณ์คร้ังน้ี และเป็นไปได้ว่� จีนและเก�หลีเหนอื จะมหีรอืประสบ
ที่มา : https://www.csis.org/analysis/iran-yemen-and-strikes-saudi-arabia-changing-nature-warfare

คว�มสำ�เร็จในก�รพัฒน�เทคโนโลยีดังกล่�วเช่นกัน ก�รโจมตีที่เป้�หม�ย 
เช่น โรงกล่ันนำ�้มนั โรงไฟฟ้� ก�รตดิต่อ สือ่ส�ร ธุรกจิ ส�ธ�รณปูโภค หรอื
ก�รคมน�คม ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นก�รใช้ UCAV และจรวดมิสไซล์นำ�วิถี 
ทีส่ร้�งปัญห�อย่�งม�กโดยเฉพ�ะใน “สงคร�มทีม่ทีัง้ก�รรบต�มแบบและ
ไม่ต�มแบบ (Hybrid Warfare)” และ “สงคร�มในพื้นที่คลุมเครือ (Grey 
Area Warfare)” ที่อ�จต�มม�ด้วยก�รตอบโต้ และทำ�ให้เกิดหรือขย�ย
คว�มขดัแย้งให้ม�กยิง่ขึน้ โดยหวงัผลบ�งประก�ร ซึง่อหิร่�นอ�จใช้ตวัแทน 
(Proxies) อย่�งกลุ่มฮูติในก�รโจมตีครั้งนี้ ขณะเดียวกัน UCAV และจรวด
มิสไซล์นำ�วิถี อ�จส�ม�รถติดตั้ง หัวรบนิวเคลียร์หรืออ�วุธชีวภ�พ 
ที่ส�ม�รถปล่อย “ส�รชีวภ�พ (Bioagent)” ได้ในวงกว้�งหรือปล่อยจ�ก 
UCAV พิสัยก�รบินใกล้ ที่ลักลอบเข้�ไปประกอบและปล่อยส�รชีวภ�พ 
ก�รป้องกนัก�รโจมตจี�ก UCAV และจรวดมสิไซล์นำ�วิถี อ�จทำ�ได้ไม่ทัว่ถึง
เนือ่งจ�กต้องใช้งบประม�ณสงู มคีว�มย�กในก�รว�งระบบป้องกนัภยัท�ง
อ�ก�ศในบริเวณกว้�ง และย�กยิ่งขึ้นห�กจะทำ�ล�ยอ�วุธดังกล่�ว 
ทั้งที่มี “ระบบล่องหน (Stealth)” หรือไม่มี  
ในระดบัตำ�่ ก�รใช้ระบบป้องภยัท�งอ�ก�ศระยะ
สั้น (Shorter-range Air Defense Systems: 
SHORADs) อ�จช่วยได้ แต่อ�จต้องลงทุนติดตั้ง
ระบบจำ�นวนม�ก และยงัต้องรบัมอืกบัคว�มเรว็
และคว�มแม่นยำ�ที่สูงข้ึน เป็นคว�มท้�ท�ยต่อ
ก�รป้องกัน อกีท�งเลอืก คอื ก�รใช้สงคร�มไซเบอร์และก�รก่อวนิ�ศกรรม 
อ�จเป็นอีกท�งเลอืกท่ีน่�สนใจ ในก�รหยดุยัง้ UCAV และจรวดมสิไซล์นำ�วถิ ี
 CSIS สรปุว่�ก�รโจมตที�งอ�ก�ศทีแ่ม่นยำ� แสดงถงึคว�มต้องก�ร
ของสหรัฐฯ ที่จะลดก�รเสียชีวิตของพลเรือนให้น้อยที่สุด ซึ่งแทบเป็นไป
ไม่ได้ในปัจจุบัน เนื่องจ�กในบ�งปฏิบัติก�รหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องโจมตี
ในพืน้ที ่ทีม่กี�รใช้พลเรอืนเป็นโล่มนษุย์ เพือ่ต่อรองผลประโยชน์บ�งอย่�ง 
ห�กผู้ก่อก�รร้�ย ลัทธิสุดโต่ง และผู้ก่อคว�มไม่สงบ ได้ม�ซึ่ง UCAV พิสัย
ก�รบนิใกล้ อ�จกระทำ�ก�รในลกัษณะดงักล่�ว ดงัทีอ่หิร่�นแสดงให้ในก�ร
โจมตีด้วย UCAV และจรวดมิสไซล์นำ�วิถี เพื่อตอบโต้สงคร�มเศรษฐกิจ
และก�รถูกควำ่�บ�ตร แสดงให้เห็นภ�พของ Hybrid Warfare ที่ชัดเจน
ม�กขึ้น และคำ�ทำ�น�ยสำ�หรับสงคร�มอน�คตจะยังคลุมเครือต่อไป 
สำาหรับประเทศไทย ควรเตรียมพร้อมสำาหรับ Hybrid Warfare ด้วย
การให้ทุกภาคส่วนยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นสำาคัญ สร้างความเชื่อ
มัน่ให้เกดิขึน้ภายในอาเซยีน และประเทศคูเ่จรจา เพือ่สร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน สำาหรบักองทพัไทย ควรเตรียมพร้อมรบัมือกบัรปูแบบการโจมตี
ที่มีความหลากหลายมากขึ้น ตลอดจนสนับสนุนการสร้างความเชื่อมั่น
ภายใต้กรอบความมั่นคงของอาเซียน

ข้อคิดจากการฝึกร่วมทางทะเล อาเซียน-สหรัฐฯ
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย พ.ท. ธ�ารงชัย หนุนภักดี 
 สถ�บัน Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS)   
ซึง่เป็น Think Tank ของสิงคโปร์ ได้อธบิ�ยถงึ “ข้อคดิจ�กก�รฝึกร่วมท�ง
ทะเล อ�เซียน-สหรัฐฯ” สรุปได้ดังนี้
 สองปีแรกภ�ยใต้ก�รบริห�รของ ปธน.ทรัมป์ กห.สหรัฐฯ เป็น
องค์กรนำ�ในก�รคงบทบ�ทของสหรัฐฯ ในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ 
ทดแทนง�นด้�นก�รทูตท่ีไม่โดดเด่นนัก หนึ่งในง�นของฝ่�ยทห�รโดย
เฉพ�ะ “กองบัญช�ก�รอินโด-แปซิฟิกของสหรัฐฯ (US Indo-Pacific 
Command : US Indo-Pacom)” ท่ีประจกัษ์ชัด คอื “ก�รทตูฝ่�ยทห�ร” 
ดังเช่น “ก�รฝึกร่วมท�งทะเลอ�เซยีน-สหรฐัฯ (the ASEAN-US Maritime 
Exercise : AUMX)” บนน่�นนำ้�ของอ�เซียน ระหว่�ง 2-6 ก.ย.62  
ก�รฝึกนี้ไม่ได้สร้�งคว�มประหล�ดใจแต่อย่�งใด ถึงแนวคิดและแนวท�ง
ของ สหรัฐฯ ในก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ท�งทห�รกับอ�เซียน แต่น่�จะเป็น

เรื่องของก�รไล่ต�มกิจกรรมท�งก�รทูตฝ่�ยทห�รระหว่�งอ�เซียน-จีน  
ที่มีก�รฝึกร่วมท�งทะเลไปเมื่อปีที่ผ่�นม� คว�มสัมพันธ์ท�งทะเลระหว่�ง
อ�เซียน-สหรัฐฯ มีคว�มคืบหน้�ม�กกว่�จีน สหรัฐฯ ที่มีก�รฝึกท�งทห�ร
แบบพหุภ�คีประจำ�ทุกปีและสองปีถึง 5 รหัส คือ CARAT, Cobra Gold, 
Khaan Quest, RIMPAC และ SEACAT ต่�งจ�กจีนที่มีก�รฝึกท�งทะเล
อย่�งเป็นท�งก�รเพียง 2 รหัสคือ Blue Strike กับไทย เมื่อ 2553 และ 
Peace and Friendship Exercises กบัม�เลเซยี เมือ่ 2558 คว�มสมัพนัธ์
ท�งทห�รระหว่�งจีน-ช�ติสม�ชิกอ�เซียน กำ�ลังเติบโตขึ้นต�มลำ�ดับ เช่น 
ก�รฝึกร่วมท�งทะเลครั้งที่ 2 ระหว่�งจีน-สิงคโปร์ ปี 2563 ในท�งกลับกัน
จีนกำ�ลังไล่ต�มง�นก�รทูตโดยฝ่�ยทห�รของสหรัฐฯ อยู่เช่นเดียวกัน 
 ก�รฝึก AUMX แสดงถงึก�รขย�ยขอบเขตคว�มสมัพันธ์ของสหรฐัฯ 
ไปสูท่ัง้ 10 ช�ตสิม�ชกิอ�เซยีน และก�รฝึกนีย้งัเป็นประโยชน์ในก�รเสรมิ
สร้�งก�รมส่ีวนร่วม และ “ก�รเป็นแกนกล�งของอ�เซยีน (ASEAN Centrality)” 
ในสองท�ง (1) AUMX ได้สร้�งโอก�สในก�รเสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์อันดี
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ส่วนที่ 1 การติดตามงานวิชาการ หน่วยงานคลังสมองที่สำาคัญ 
(Think tank monitor) 



ที่มา : https://www.iseas.edu.sg/medias/commentaries/item/10447-takeaways-from-the-inaugural-aseanus-maritime-exercise-aumx-by-tang-siew-mun-and-
glenn-ong

ให้กลับม� เช่น คว�มสัมพันธ์ระหว่�งไทย-สหรัฐฯ ที่ห่�งเหินไปนับตั้งแต่
ปี 2557 ซึ่งว�ระก�รเป็นประธ�นอ�เซียนของไทย ทำ�ให้เกิดก�รประส�น
ง�นของทั้งสองประเทศในก�รจัดก�รฝึกครั้งนี้ และก�รที่เมียนม�เข้�ร่วม 
AUMX ทั้งที่สหรัฐฯ เพิ่งใช้ม�ตรก�รควำ่�บ�ตรกรณีก�รจัดก�รวิกฤตช�ว
โรฮีนจ�เมื่อเดือน ก.ค.62 ที่ผ่�นม� เป็นต้น ดังนั้น AUMX จึงเป็นโอก�ส
สำ�คัญของสหรัฐฯ ในก�รเสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์กับเมียนม�และไทย  
ผ่�นกิจกรรมกับองค์กรระดับภูมิภ�คนั่นคืออ�เซียน เท่�กับว่�อ�เซียน 

ได้เป็นแกนกล�งในก�รปรับปรุง
คว�มสัมพันธ ์ที่ กลไกทวิภ�คี
ระหว่�งประเทศไม่ส�ม�รถทำ�ได้ 
และ (2) ก�รฝึกร่วมท�งทะเล
ระหว่�งอ�เซียน-จีนเมื่อปี 2561 
ซึ่งมีขน�ดของก�รฝึกเทียบเคียง
กับสหรัฐฯ ที่มีเรือรบ 8 ลำ� และใช้
กำ�ลังพลกว่� 1,000 น�ย เข้�ร่วม

ก�รฝึก แสดงให้เหน็ถงึคว�มสำ�เรจ็ของอ�เซยีนในก�รจดัก�รฝึกกบัทัง้จนี
และสหรัฐฯ ที่ทั้งสองประเทศต่�งมีเจตน�รมณ์ในก�รขย�ยเครือข่�ยด้�น
คว�มมัน่คง และแสดงถงึศกัยภ�พของอ�เซยีนในฐ�นะก�รเป็นแกนกล�ง

และผูป้ระส�นง�น ในก�รบรหิ�ร
จัดก�รคว�มสัมพันธ์ในภูมิภ�ค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับช�ติ
มห�อำ�น�จนอกภูมิภ�ค ซึ่ง 
AUMX เป็นหลักฐ�นยืนยันถึง
ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนอย่�งเป็นรูป
ธรรม 
 ISEAS สรปุว่� ตลอดเวล�ทีผ่่�นม�และจนถึงอน�คตในก�รฝึกท�ง
ทห�รระหว่�งอ�เซียนกับประเทศอื่นนอกภูมิภ�ค ก�รฝึก AUMX แสดง
ถึงคว�มปร�รถน�ของช�ติมห�อำ�น�จนอกภูมิภ�คที่ต้องก�รสร้�งคว�ม
ร่วมมือกับอ�เซียน และเป็นบททดสอบถึงก�รให้คว�มตระหนักต่อช�ติ
มห�อำ�น�จนอกภมูภิ�คของอ�เซยีน ซึง่อ�เซยีนยังคงต้องก�รยนืยนัถึงก�ร
เป็นแกนกล�งในภมูภิ�ค สำ�หรบัประเทศไทย ควรให้ก�รสนับสนุนแนวคดิ
และกิจกรรมที่เป็นก�รเสริมสร้�งคว�มเป็นแกนกล�งของอ�เซียน ซึ่ง
เป็นก�รประส�นประโยชน์และสร้�งสภ�วะแวดล้อมด้�นคว�มมั่นคงที่
เหม�ะสมต่อก�รพฒัน�ของประเทศสม�ชิกในภมูภิ�ค สำ�หรบักองทพัไทย
ควรใช้ก�รทูตโดยฝ่�ยทห�รเพื่อสร้�งสภ�วะด้�นคว�มมั่นคงในภูมิภ�คที่
เหม�ะสมต่อก�รสร้�งคว�มเป็นแกนกล�งของอ�เซียน

วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย พ.ท. ธ�ารงชัย หนุนภักดี
 สถ�บัน Australian Institute of International Affairs (AIIA) 
ซึ่งเป็น Think Tank ของ ออสเตรเลีย ได้อธิบ�ยถึง “มุมมองของจีนต่อ
ระเบียบระหว่�งประเทศ” สรุปได้ดังนี้ 
 ว�ระก�รฉลองครบรอบ 70 ปีก�รก่อตั้งส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน 
ม�พร้อมกับคำ�ถ�มสำ�คัญท่ีท่ัวโลกสนใจคือมุมมองของจีนต่อ “ระเบียบ
ระหว่�งประเทศ (International Order)” (1) “กฎระหว่�งประเทศ 
(International Rules)” จีนยังคงให้ก�รสนับสนุนกฎระหว่�งประเทศ 

และไม่ปฏบิตัตินเป็น “ผูท้ำ�ล�ยกฎ (Rule- 
breaker)” กฎระหว่�งประเทศที่กล่�วถึง 
เช่น กฎของสหประช�ช�ติ หรือกฎที่ได้รับ
คว�มยินยอมจ�กน�น�ประเทศซ่ึงพัฒน�
ม�จ�กกฎหม�ยระหว่�งประเทศ ดงันัน้ จนี
จึงมองตนเองว่�เป็นประเทศที่ปฏิบัติต�ม
กฎระหว่�งประเทศ และได้อธิบ�ยถึง
สถ�นะของตนว่�เป็นผูป้กป้อง ผูก่้อตัง้ และ

ผู้สนับสนุนกฎระหว่�งประเทศ ในฐ�นะหนึ่งในห้�สม�ชิกถ�วรตั้งแต ่
เริม่ต้นของคณะมนตรีคว�มมัน่คงแห่งสหประช�ช�ติ จงึเกดิคำ�ถ�มต�มม�ถึง
พืน้ทีอ่ย่�งทะเลจนีใต้ ซ่ึงจนีมกัจะแสดงออกว่�ไม่มกีฎถ�วรใดในก�รบังคบั
ใช ้ในพื้นที่ดังกล ่�ว โดยเฉพ�ะก�รที่จีนเพิกเฉยต่อคำ�ตัดสินของ  
“คณะอนุญ�โตตุล�ก�รระหว่�งประเทศ (International Arbitral  
Tribunal : IAT)” ที่จีนมองว่�ไม่ใช่ “ศ�ลระหว่�งประเทศ” โดย IAT นั้น
เปรียบเหมือนผู ้ทำ�หน้�ท่ีไกล่เกล่ียเพ่ือยุติคว�มขัดแย้ง ก�รท่ีจีนให้
สัตย�บันใน “อนุสัญญ�ว่�ด้วยกฎหม�ยท�งทะเล (UN Convention on 
the Law of the Sea)” ไม่ได้หม�ยคว�มว่�จีนจะยอมรับอำ�น�จศ�ล
ระหว่�งประเทศ และกรณคีว�มขดัแย้งในก�รอ้�งสทิธิบ์นพืน้ทีท่ะเลจนีใต้ 
เป็นตัวอย่�งที่เห็นได้ชัดเจนถึงก�รกระทำ�ของจีนที่ดูขัดกับกฎระหว่�ง
ประเทศ (2) “ระเบียบระหว่�งประเทศ (International Order)” จีนไม่
ได้มองว่�สหรฐัฯ เป็นผูป้กป้องระเบยีบระหว่�งประเทศ สถ�นะของสหรฐัฯ 
จึงเป็นเพียงประเทศท่ีพย�ย�มทุกวิถีท�งในก�รใช้กำ�ลัง และกฎหม�ย
ระหว่�งประเทศ เป็นเสมือนด�บและเคร่ืองป้องกันในก�รบรรลุคว�ม 

มุ ่งหม�ยต�มนโยบ�ยต่�งประเทศของตน ดังที่
สหรัฐฯ เคยหันหลังให้กับ “คว�มตกลงป�รีส (Paris  
Agreement)” และคว�มพย�ย�มในก�รบ่อนทำ�ล�ย
องค์ก�รก�รค้�โลก 
 ขณะที่จีนมักกล่�วถึงคว�มต้องก�รโลกที่มี
ระเบียบ ในมุมมองของจีนคือก�รมีกฎและองค์กร
เฉพ�ะที่สอดคล้องกับโลกแห่งคว�มเป็นจริง ซ่ึงจีนมักเรียกร้องให้สร้�ง 
“ระเบยีบโลกทีเ่ป็นประช�ธปิไตยและเป็นธรรม” บนพืน้ฐ�นของอธปิไตย
ท่ีเท่�เทียม เช่น ก�รท่ีจีนเรียกร้องให้ปฏิรูประบบโควต�ของกองทุนก�ร
เงนิระหว่�งประเทศ ซึง่เป็นหนึง่ข้อเรียกร้องในหล�ยประเดน็ทีจี่นมคีว�ม
เชือ่ว่�กฎระหว่�งประเทศทีใ่ช้อยูใ่นปัจจุบันไม่เป็นธรรมและจำ�เป็นต้องได้
รับก�รปฏิรูป ต�มม�ด้วยคำ�วิจ�รณ์ถึงแนวคิดของจีนที่กำ�ลังพัฒน�และ
แผ่ขย�ยอำ�น�จ ในฐ�นะผู้สนับสนุนและผู้ปฏิรูประเบียบระหว่�งประเทศ 
หนึ่งในคำ�วิจ�รณ์นั้นม�จ�กรัฐบ�ลสหรัฐฯ ต่อจีนในฐ�นะประเทศพัฒน�
แล้วที่กำ�ลังละเมิดระเบียบก�รค้�และเศรษฐกจิของโลก ซ่ึงครัง้หน่ึง จีนได้
เคยแสดงจดุยนืถงึคว�มรบัผดิชอบในก�รปรบัปรงุระเบยีบระหว่�งประเทศ
ที่มีอยู่ ไม่ใช่ก�รหันหลังให้กับระเบียบดังกล่�ว ในขณะที่ผู้เชี่ยวช�ญจีน
อ�จยอมรับถึงคว�มสับสนท่ีเกิดข้ึนอย่�งช้� ๆ และอ�จเป็นโอก�สให้จีน
ช่วงชงิจังหวะในก�รริเริม่ก่อตัง้องค์กรระหว่�งประเทศขึน้ม�ใหม่ ซึง่องค์กร
ระหว่�งประเทศ และแนวคิดริเริ่มที่จีนได้สร้�งข้ึนนั้น จีนไม่ได้บังคับให้
น�น�ประเทศเข้�ร่วม ดังเช่น ธน�ค�รเพื่อก�รลงทุนโครงสร้�งพื้นฐ�นใน
เอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank : AIIB) หรือแนวริเริ่ม
แถบและเส้นท�ง (Belt and Road Initiative : BRI) ต่�งจ�ก 
“จักรวรรดินิยมตะวันตก (Western Imperialism)” ที่องค์กรระหว่�ง
ประเทศมักถูกสร้�งขึ้นหลังจ�กก�รสูญเสีย
 AIIA สรุปว่� คว�มเข�้ใจถึงมุมมองของแต่ละประเทศที่มีต่อโลก 
เป็นสิง่ทีจ่ะช่วยระบถุงึผลประโยชน์ และส�ม�รถค้นห�ประเดน็ในก�รสร้�ง
คว�มร่วมมอืหรอืสร้�งผลกระทบของแต่ละประเทศ สำ�หรบัประเทศไทย  
นอกเหนือจ�กก�รทำ�คว�มเข้�ใจถึงมุมมองและคว�มต้องก�รของแต่ละ
ประเทศแล้ว ควรพิจ�รณ�ถึงก�รมีส่วนร่วมกับแนวคิดตลอดจนองค์กร
ระหว่�งประเทศโดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของประเทศ และไม่ก่อให้เกิด
คว�มขัดแย้งในภูมิภ�ค สำ�หรับกองทัพไทย ควรดำ�เนินก�รภ�ยใต้กรอบ
คว�มร่วมมอืด้�นคว�มมัน่คงระหว่�งประเทศ ผ่�นก�รใช้ก�รทตูโดยฝ่�ยทห�ร

มุมมองของจีนต่อระเบียบระหว่างประเทศ

ที่ม� : http://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/chinas-views-on-international-order/

5ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)

การติดตามงานวิชาการ หน่วยงานคลังสมองที่สำาคัญ 
(Think tank monitor) 



การหารอืระหว่างอาเซยีนและจนีในแนวปฏบิตัขิอง
ทะเลจนีใต้ ท่ามกลางข้อกงัขาของ สหรฐัฯ
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย พ.ท. ธ�ารงชัย หนุนภักดี 

 สถ�บัน The Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS)  

ซึ่งเป็น Think Tank ของสิงค์โปร ได้อธิบ�ยถึง “ก�รห�รือระหว่�ง

อ�เซียนและจีนในแนวปฏิบัติของทะเลจีนใต้ ท่�มกล�งข้อกังข�ของ 

สหรัฐฯ” สรุปได้ดังนี้

 ท่�มกล�งคว�มตึงเครียดที่ทวีสูงขึ้นในทะเลจีนใต้ ก�รพูดคุย

ระหว่�งอ�เซียนและจีน สำ�หรับแนวปฏิบัติ (Code of Conduct: CoC) 

ของทะเลจีนใต้ยังคงดำ�เนินต่อไป หนึ่งในคว�มก้�วหน้�ได้เกิดขึ้นเม่ือ  

ก.ค.62 ได้เกิด “ร่�งแนวปฏิบัติ (the first draft of the CoC)” หรือที่

เข้�ใจกันว่�เป็น “ก�รอ่�นครั้งแรก (the first reading of the CoC)”  

ขึ้น แม้จะไม่มีก�รเปิดเผยร�ยละเอียด แต่ยังมีเอกส�รอีกฉบับคือ  

“Single Draft of Negotiating Text (SDNT)” ที่ทั้งอ�เซียนและจีนได้

รับรองเมื่อ ส.ค.61 เนื้อห�ในร่�งแนวปฏิบัติดังกล่�วที่ซำ้�ซ้อนได้ถูกนำ�

ออกและทั้งสองฝ่�ยได้แทรกข้อคิดเห็นท่ีมีต่อ SDNT ลงไป ต่อม�เมื่อ 

วันที่ 13-15 ต.ค.62 ณ เมืองด�ลัด ประเทศเวียดน�ม อ�เซียนและจีน 

ได้มีก�รพบกันอย่�งเป็นท�งก�รอีกครั้ง เพื่อห�รือถึงกระบวนก�รที่นำ�

ไปสู่ “ก�รอ่�นครั้งที่สอง” และ “ก�รอ่�นครั้งที่ส�ม” ซึ่งจีนต้องก�รให้

มกี�รลงน�มใน “แนวปฏบิตั”ิ ภ�ยในปี 2564 ก�รห�รอืในครัง้นีไ้ม่มกี�ร

เป ิด เผยร�ยละเอียด 

อย่�งไรก็ต�ม รัฐมนตรี

ช่วยกระทรวงก�รต่�ง

ประเทศเวียดน�ม ได้

กล ่�วถึงเหตุก�รณ์ใน

พ้ืนที่ทะเลจีนใต ้ที่ทวี

คว�มซับซ้อนม�กขึ้น จะ

ยิ่ งทำ � ให ้ เป ็ นผล เสี ย 

ต ่ อก�ร เ จรจ� จัดทำ � 

“แนวปฏิบัติ” ดังเช่น 

เหตุก�รณ์เมื่อ ก.ค.62  

ที่เรือสำ�รวจของจีนได  ้

รุ ก ลำ้ � เ ข ้ � ม � ใ น เ ข ต

เศรษฐกิจจำ�เพ�ะ (Exclusive Economic Zone) ของเวียดน�ม และ

เวียดน�มได้มีก�รประท้วงไปท่ีจีน ซ่ึงก�รห�รือ ณ เมืองด�ลัดในครั้งนี้

ไม่มีก�รร�ยง�นถึงบรรย�ก�ศของก�รห�รือ 

 สิง่ทีน่่�สนใจหลงัจ�กก�รห�รอืระหว่�งอ�เซยีน-จนี นัน่คือ ก�รที่ 

สหรัฐฯ แสดงคว�มกังข�เก่ียวกับกระบวนก�รจัดทำ�แนวปฏิบัติ แม้ว่�

สหรัฐฯ จะสนับสนุนก�รพูดคุยเพื่อจัดทำ�แนวปฏิบัติโดยหลักก�ร  

นับตั้งแต่ SDNT ได้ถูกรับรอง ได้มีเสียงจ�กเจ้�หน้�ที่อ�วุโสของ สหรัฐฯ 

ม�กม�ยแสดงคว�มกงัวล โดยเฉพ�ะก�รคดัค้�นจ�กสหรัฐฯ ต่อคว�มคดิ

ของจีนใน SDNT ที่ต้องก�รสงวนกิจกรรม ได้แก่ ก�รฝึกท�งทห�รและ

ก�รพัฒน�แหล่งทรัพย�กรร่วมในทะเลจีนใต้ ให้จำ�กัดอยู่เพียงจีนและ

อ�เซียน เท่�นั้น ในขณะที่พย�ย�มกีดกันผู้มีส่วนได้เสียอื่นออกไป เมื่อ 

พ.ย.61 ในก�รประชมุ East Asia Summit (EAS) ทีก่รงุมะนลิ� ทีป่รกึษ�

ด้�นคว�มมั่นคงของสหรัฐฯ ให้สัมภ�ษณ์ต่อสื่อ แสดงก�รคัดค้�นทุกข้อ

ตกลงระหว่�งอ�เซียน-จีน ที่เป็นก�รละเมิดเสรีในก�รเดินเรือผ่�น

ทะเลจีนใต้รวมถึงเรือรบของสหรัฐฯ เมื่อ ส.ค.62 ในก�รประชุมรัฐมนตรี

ว่�ก�รกระทรวงกล�โหมของ EAS ที่กรุงเทพฯ รัฐมนตรีกระทรวงก�ร

ต่�งประเทศสหรัฐฯ ได้กระตุ้นทั้งจีนและอ�เซียนให้เจรจ�จัดทำ�แนว

ปฏิบัติที่ไม่ละเมิดกับ “อนุสัญญ�ว่�ด้วยกฎหม�ยท�งทะเล (United 

Nations Convention on the Law of the Sea : UNCLOS)” หลัง

จ�กก�รห�รือระหว่�งอ�เซียน-จีน ที่เมืองด�ลัด สหรัฐฯ แสดงท่�ที

แข็งกร้�วม�กขึ้น เมื่อรัฐมนตรีช่วยกระทรวงก�รต่�งประเทศสหรัฐฯ  

ด้�นคว�มสัมพันธ์เอเชียตะวันออก กล่�วต่อคณะกรรม�ธิก�รด้�นคว�ม

สัมพันธ์ระหว่�งประเทศของวุฒิสภ�สหรัฐฯ ว่�สหรัฐฯ ยังคงตั้งข้อกังข�

ถึงคว�มจริงใจของจีน ในก�รเจรจ�จัดทำ�แนวปฏิบัติที่ไม่เป็นก�รละเมิด

กฎหม�ยระหว่�งประเทศ ห�กแนวปฏบิตัถูิกนำ�ม�ใช้ ได้สร้�งคว�มชอบ

ธรรมต่อจนี ในก�รกระทำ� และก�รกล่�วอ้�งทีเ่ป็นก�รละเมดิ UNCLOS 

ซึ่งเป็นก�รละเมิดสิ่งที่จีนได้เคยลงน�มรับรองกฎหม�ยดังกล่�วไว้  

แนวปฏิบัติดังกล่�วย่อมเป็นภัยคุกค�มต่อภูมิภ�ค และต่อทุกภ�คส่วน 

ที่ให้คว�มสำ�คัญกับเสรีในน่�นนำ้� 

 ISEAS สรุปว่� ยังคง

มีคว�มไม่ชัดเจนว่�แม้ว่�

จนีจะมกี�รใช้แนวคิด และ

วิธีก�รในเชิงรุก เพื่อทำ�ให้

ก�รอ่�นครัง้แรกดำ�เนนิต่อ

ไปได้ ซึ่งอ�เซียนและจีน

จะยังไม่มีก�รพบกันอย่�ง

เป็นท�งก�ร เพื่อห�รือถึง

แนวปฏบิตัจินกระทัง่ต้นปี 

2563 สำ�หรบัประเทศไทย 

ควรส่งเสริมบทบ�ทคว�ม

เป็นแกนกล�งของอ�เซียน 

ในก�รเป็นตัวกล�งในก�ร

ลดคว�มตงึเครยีดของประเทศผูม้ส่ีวนได้เสยีในพืน้ท่ีทะเลจนีใต้ โดยก�ร

ใช้ก�รทูตเชิงป้องกัน และผ่�นก�รเจรจ�ภ�ยใต้กรอบคว�มร่วมมือของ

อ�เซียนกับประเทศคู่เจรจ� ทั้งยังควรเสนอให้มีก�รเจรจ�จัดทำ�แนว

ปฏิบัติของทะเลจีนใต้ ในประเด็นที่มีคว�มก้�วหน้�ของก�รเจรจ�  

โดยไม่เป็นก�รละเมิดกฎหม�ยระหว่�งประเทศ สำ�หรับกองทัพไทย  

ควรให้ก�รสนับสนุนก�รสร้�งคว�มไว้เนื้อเชื่อใจ ผ่�นก�รทูตโดยฝ่�ย

ทห�ร ภ�ยใต้กรอบคว�มร่วมมือด้�นคว�มมั่นคงของอ�เซียน และ

ประเทศคู่เจรจ�

ที่มา : https://www.iseas.edu.sg/medias/commentaries/item/10618-as-asean-and-china-discuss-a-code-of-conduct-for-the-south-china-sea-america-looks-on-
sceptically-by-ian-storey
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ที่มา : https://www.iseas.edu.sg/medias/commentaries/item/10670-us-downgrading-of-summit-representations-sets-worrying-precedent-for-asean-by-tang-
siew-mun-and-glenn-ong

การลดระดับความสำาคัญการส่งผู้แทนร่วมประชุม
ของสหรัฐฯ ก่อให้เกิดความกังวลสำาหรับอาเซียน
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย พ.ท. ธ�ารงชัย หนุนภักดี 
 สถ�บัน The Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS)  
ซึ่งเป็น Think Tank ของสิงคโปร์ ได้อธิบ�ยถึง “ก�รลดระดับคว�มสำ�คัญ
ก�รสง่ผูแ้ทนร่วมประชมุของสหรฐัฯ กอ่ใหเ้กิดคว�มกงัวลสำ�หรบัอ�เซยีน” 
สรุปได้ดังนี้
 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สหรัฐฯ เข้�ร่วม “ก�รประชุมสุดยอดเอเชีย
ตะวันออก (East Asia Summit: EAS)” เมื่อปี 2554 ที่สหรัฐฯ จะไม่ส่ง 
เจ้�หน้�ที่รัฐระดับประธ�น�ธิบดี หรือรัฐมนตรีเข้�ร่วมก�รประชุม EAS 
ครัง้ที ่14 ในวนัที ่4 พ.ย.62 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย ซึง่ขดักบัธรรมเนยีม
ปฏิบัตินับตั้งแต่เริ่มก�รประชุม EAS เมื่อปี 2548 เป็นต้นม� ซึ่งประเทศ 
ทีเ่ข้�รว่มจะสง่ เจ�้หน้�ท่ีรัฐ ในระดับไมต่่ำ�กว่� รัฐมนตรีกระทรวงก�รต�่ง
ประเทศเข้�ร่วมประชุม ถ้อยแถลงจ�ก “ทำ�เนียบข�ว” เมื่อวันที่ 29  
ต.ค.62 กล่�วว่�สหรัฐฯ จะส่งน�ย Robert O’Brien ท่ีเพ่ิงได้รับก�รแต่งต้ัง 
ในตำ�แหนง่ “ทีป่รกึษ�คว�มมัน่คงแหง่ช�ต”ิ เข�้ร่วมก�รประชมุ EAS และ 
US-ASEAN Summit ได้สร้�งคว�มผิดหวังให้กับ เจ้�หน้�ที่ระดับสูงของ
อ�เซียนหล�ยคนถึงท่�ทีเหินห่�ง และไม่สนใจถึงคว�มสัมพันธ์ระหว่�ง
สหรฐัฯ กับอ�เซยีน ตลอดสองปทีีผ่�่นม� ก�รสง่เจ�้หน�้ทีด่งักล�่วเข�้รว่ม
ประชุม ในมุมหน่ึง อ�จหม�ยถึงก�รให้คว�มสำ�คัญต่ออ�เซียนของ
ประธ�น�ธบิดีทรมัป ์จงึส่งท่ีปรึกษ�คว�มมัน่คงแห่งช�ต ิซึง่เปรยีบเหมอืน
ร�ชทูตพเิศษ  (Special Envoy) หรอืผู้แทนส่วนตัว ประธ�น�ธบิดีสหรัฐฯ 
เข�้รว่มก�รประชมุ แต่อ�จมองได้ว�่เปน็คว�มพย�ย�มในก�รเพิม่บทบ�ท 
และคว�มสำ�คัญให้กับตำ�แหน่งดังกล่�ว อย่�งไรก็ต�ม ประเทศสม�ชิก
อ�เซียน อ�จเข้�ใจเจตน�รมณ์ของสหรัฐฯ ต่�งออกไป ท้ังในด้�น
ธรรมเนียมปฏิบัติ และโดยเฉพ�ะมุมมองของ เจ้�หน้�ที่ระดับสูงของ
อ�เซยีน หล�ยคนทีม่องว�่เปน็ก�รดแูคลนม�กกว�่ก�รใหค้ว�มสำ�คญัของ
อ�เซียนที่มีต่อนโยบ�ยด้�นก�รต่�งประเทศของสหรัฐฯ ซึ่งท่ีผ่�นม� 
ประธ�น�ธิบดีสหรัฐฯ ไม่เคยม�นั่งประชุม EAS นับตั้งแต่ปี 2560 มีเพียง
ก�รเข้�ร่วมรับประท�นอ�ห�รกล�งวันอย่�งเป็นท�งก�ร ในก�รประชุม 
EAS ครั้งที่ 12 ที่ กรุงมะนิล� 
 แมว้�่ น�ย O’Brien จะเปน็ทีเ่ค�รพในแวดวงด�้นก�รต�่งประเทศ 
และตุล�ก�รของสหรัฐฯ แต่กลับไม่เป็นท่ีคุ้นเคยในอ�เซียน ระยะเวล�ไม่ถึง 
สองเดอืนในตำ�แหนง่ “ท่ีปรึกษ�คว�มมัน่คงแหง่ช�ต”ิ ไดส้ร�้งขอ้สงสยัถงึ
คว�มส�ม�รถของเข�ว่� เข�จะส�ม�รถสร้�งก�รมีส่วนร่วมอย่�งมี
ประสิทธิผล และเป็นรูปธรรม ในก�รประชุม EAS ในครั้งนี้ได้หรือไม่ ก�ร
ตัดสนิใจของสหรฐัฯ ในครัง้นีย้งัเปน็ก�รแสดงออกในเชงิ “เสยีดส ี(Jibes)” 
ถึงบทบ�ทของ EAS ที่ต้องก�รสร้�งรูปแบบที่นุ่มนวลกว่�ก�รใช้ “ก�รทูต
โดยฝ�่ยทห�ร (Defense Diplomacy)” ทัง้ยงัแสดงถงึมมุมองก�รใหค้ว�ม
สำ�คญัตอ่อ�เซยีนของสหรฐัฯ ว�่เปน็เพยีง เวทีแหง่ก�รพดูจ� (Lip Service) 
เท่�นั้น นอกจ�กนี้ คว�มจริงที่ว่� น�ย O’Brien ไม่ได้ที่เป็นสม�ชิกรัฐสภ�
แตก่ลบัถกูแตง่ตัง้ให้เปน็ หวัหน�้คณะเข�้ร่วมประชุม EAS ในครัง้นี ้แทนที่

จะเป็น น�ย Wilbur Ross รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงพ�ณิชย์ และสม�ชิก
รฐัสภ� ไดส้ะทอ้นถงึก�รใหค้ว�มสำ�คญัเกีย่วกบัก�รค�้และก�รลงทนุต�ม
ยทุธศ�สตร์อนิโด-แปซฟิกิของ สหรฐัฯ ซึง่ผู้นำ�อ�เซยีนอ�จไมท่นัไตรต่รอง
ถึงก�รกระทำ�เช่นนี้ ก�รที่สหรัฐฯ แต่งตั้ง หัวหน้�คณะเข้�ร่วมก�รประชุม
ดงักล�่ว และก�รไมเ่ข�้รว่มก�รประชมุของประธ�น�ธบิดสีหรฐัฯ เป็นก�ร
ลดทอนคว�มเชือ่มัน่ของประเทศทีเ่ข้�รว่มประชมุ EAS และถอืว�่เปน็ก�ร
ลดระดับคว�มสำ�คัญก�รส่งผู้แทนเข้�ร่วมก�รประชุม ซึ่งเป็นสัญญ�ณ
อนัตร�ยถงึก�รลดระดบัคว�มสำ�คญัของ EAS และก�รประชมุทีม่อี�เซยีน
เปน็แกนนำ�ในอน�คต เปน็ก�รบอ่นทำ�ล�ยจุดประสงคเ์ชงิยทุธศ�สตร์ของ
อ�เซียน ที่มุ่งหวังให้ก�รประชุม EAS เป็นเวทีประจำ�ปีสำ�หรับแลกเปลี่ยน
มุมมองในประเด็นเร่งด่วนท�งยุทธศ�สตร์และเสริมสร้�งคว�มร่วมมือ
ระดับภูมิภ�ค สำ�หรับประเทศคู่เจรจ�นอกอ�เซียนทั้ง 8 ประเทศ EAS 
เป็นเพียงก�รประชุมห�รือในประเด็นเกี่ยวกับเอเชีย ต่�งจ�กอ�เซียน 
ที่กลับขย�ยก�รมีส่วนร่วมทั้งทวิภ�คีและพหุภ�คีกับประเทศคู่เจรจ�  
ผ่�นกิจกรรมที่จัดขึ้นตลอดทั้งปี ซึ่งก�รกระทำ�ดังกล่�วอ�จเป็นส่วนหนึ่ง
ในก�รบ่อนทำ�ล�ย “คว�มเป็นแกนกล�งของอ�เซียน (ASEAN  
Centrality)” เสียเอง
 SEAS สรุปว่� ผู้นำ�อ�เซียน ควรตระหนักถึง “ระดับก�รแสดงออก
ท�งก�รทูต” เป็นเหมือนตัวชี้วัดถึงก�รให้คว�มสนใจและคว�มต้องก�ร 
มีส่วนร่วมในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งยังใช้สำ�หรับก�รประเมิน
ถึงธรรมช�ติ และก�รเสริมสร้�งคว�มเป็นหุ้นส่วนในอน�คตกับประเทศ
มห�อำ�น�จ ซึ่งรวมถึงสหรัฐฯ สำ�หรับประเทศไทย ในฐ�นะก�รเป็น
ประธ�นอ�เซยีนควรแสดงบทบ�ทนำ�ในก�รสร�้งก�รมสีว่นรว่ม และสร�้ง
รปูแบบ ตลอดจนวธิกี�รปฏบิตัทิีจ่ะเกดิขึน้หลงัจ�กก�รประชมุทีม่อี�เซยีน
เปน็แกนนำ� ทีส่�ม�รถปฏบิตัไิด้อย�่งเปน็รูปธรรม และมตีวัชีว้ดัคว�มสำ�เรจ็
ทีช่ดัเจนโดยคำ�นงึถงึก�รมผีลประโยชน ์และคว�มเข�้ใจรว่มกนั ซึง่จะเปน็
สิง่ยืนยนัใหกั้บท้ังประเทศสม�ชิกอ�เซยีน และคูเ่จรจ� ถงึคว�มจำ�เป็นของ
ก�รใช้ประโยชน์จ�ก “คว�มเป็นแกนกล�งของอ�เซียน” ในก�รสร้�ง
สันติสุข และคว�มผ�สุกให้เกิดขึ้นกับภูมิภ�ค สำ�หรับกองทัพไทย ควร
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อเสริมสร้�งคว�มเชื่อมั่นและควรให้คว�มสำ�คัญใน
ก�รค้นห�กลไก รูปแบบ วิธีก�รปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ภ�ยใต้กรอบคว�ม
ร่วมมือด้�นคว�มมั่นคงของอ�เซียน ตลอดจนพิจ�รณ�ข้อคิดเห็นจ�ก 
เครือข่�ยหน่วยง�นคลังสมองด้�นคว�มมั่นคงของอ�เซียน เพื่อนำ�ม�
ปรับปรุง หรือสร้�งกลไก รูปแบบ และวิธีก�รปฏิบัติด้�นคว�มมั่นคงของ
อ�เซียน ให้เหม�ะสมในปัจจุบัน และรองรับกับอน�คต

7ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)
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(Think tank monitor) 



การถอนตัวของอินเดียจาก RCEP มีผลอย่างไร
อาเซียน อินเดีย และแนวคิดอินโด-แปซิฟิก
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย พ.ท. ธ�ารงชัย หนุนภักดี 

 สถ�บัน The Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS)  
ซึ่งเป็น Think Tank ของ สิงคโปร์ ได้อธิบ�ยถึง “ก�รถอนตัวของอินเดีย
จ�ก RCEP มีผลอย่�งไรอ�เซียน อินเดีย และแนวคิดอินโด-แปซิฟิก”  
สรุปได้ดังนี้
 ก�รประชุมอ�เซียน ซัมมิต ครั้งที่ 35 และก�รประชุมที่เกี่ยวข้อง 
ณ จงัหวดันนทบรุ ีประเทศไทย สร�้งคว�มประหล�ดใจ เมือ่ น�ยกรฐัมนตรี
อินเดีย ได้ถอนตัวจ�ก “คว�มตกลงพันธมิตรท�งก�รค้�ระดับภูมิภ�ค 
(Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP)”  
ในถอ้ยแถลงไดอ้ธบิ�ยถึง รูปแบบของขอ้ตกลง RCEP ท่ีไม่ได้สะทอ้นอย�่ง

เต็มท่ีถึงจิต วิญญ�ณ 
และก�รยอมรับแนวท�ง
ชี้นำ�ของ RCEP ที่ไม่
ส�ม�รถทำ�ให้อินเดีย 
เกิดคว�มเชื่อมั่นและ
ตระหนกัถงึคว�มสำ�คญั 
ก�รตดัสนิใจของอินเดยี
ใ ห้ ค ว � ม สำ � คั ญ กั บ  
“ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
กับเศรษฐกิจภ�ยใน
ประเทศ” เหนือกว่� 

“โครงก�รบูรณ�ก�รเศรษฐกิจระดับภูมิภ�ค” ท่ีไม่ส�ม�รถค�ดหวังได้ 
อย่�งไรก็ต�มก�รตัดสินใจครั้งนี้จะถูกมองในมุมมองที่แตกต่�งกันไปต�ม
ช�ตสิม�ชกิอ�เซยีน มมุมองของอ�เซยีนด้�นเศรษฐกจิและยทุธศ�สตรก์บั
ข้อตกลงท�งก�รค้� เปรียบเสมือนเหรียญที่มีสองด้�น ก�รผนวกอินเดีย
เข้�สู่เศรษฐกิจของภูมิภ�คอ�เซียน เป็นก�รทำ�ให้อินเดียเข้�ม�เป็นส่วน
หนึ่งของก�รเมืองและยุทธศ�สตร์ของภูมิภ�คอ�เซียน อ�เซียนมองว่�
อินเดียจะเป็นจุดศูนย์ดุลย์ที่สำ�คัญยิ่ง ในก�รรักษ�สมดุลท�งยุทธศ�สตร์
ของภูมิภ�ค โดยทำ�หน้�ท่ีถ่วงดุลคว�มพย�ย�มครอบงำ�ของช�ติ
มห�อำ�น�จ อดีต นรม.สิงค์โปร์ น�ย Goh Chok Tong ได้เคยอธิบ�ยว่� 
อ�เซียนเป็นเครื่องบินที่มีปีกข้�งหนึ่งคือ จีน และอีกปีกหนึ่งคือ อินเดีย  
ดังนั้น ก�รถอนตัวจ�ก RCEP ของอินเดีย จึงเป็นก�รเสียโอก�สในก�รดึง

ให้อินเดียเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งเชิงยุทธศ�สตร์ 
ในภูมิภ�ค
 เช่นเดียวกัน ก�รที่อินเดียลดก�รให้คว�มสำ�คัญเชิงยุทธศ�สตร์  
ทั้งก�รแสดงบทบ�ทและคว�มมุ่งม่ันต่อภูมิภ�คอ�เซียน ได้ก่อให้เกิด
คำ�ถ�มถึงนโยบ�ยของอินเดีย เช่น Act East Policy ซึ่งก�รสร้�งสมดุล
ระหว่�งผลประโยชน์ภ�ยในประเทศ กับผลประโยชน์จ�กคว�มร่วมมือ
ระดับภูมิภ�ค น่�จะเป็นกุญแจสำ�คัญที่อินเดีย ควรตระหนักถึงคว�ม
ตอ้งก�รเปน็ผูน้ำ�ระดบัภมูภิ�คทีม่ศีกัยภ�พ จ�กมมุมองโดยทัว่ไปก�รถอน
ตัวของอินเดียจ�ก RCEP ส่งผลต่อหลักก�รพื้นฐ�นของแนวคิดอินโด-
แปซิฟิก ที่ต้องก�รให้เกิด “ก�รเชื่อมโยงที่ไร้รอยต่อ (Seamless  
Connectivity)” ระหว่�งมห�สมุทรอินเดียและแปซิฟิก ขณะที่ต้องก�ร
รักษ�เสรีในก�รเดินเรือในพื้นที่ดังกล่�ว ที่สนับสนุนก�รค้�โลกม�กกว่�
ร้อยละ 60 ซึ่ง RCEP เปรียบเหมือนสะพ�นเชื่อมพื้นที่ ดังกล่�ว  
จึงเท่�กับว่�แนวคิด อินโด-แปซิฟิก ประสบคว�มล้มเหลวกับบททดสอบ
แรก ในก�รสร้�งก�รเชื่อมโยงภูมิภ�คเอเชียใต้ ตะวันออกเฉียงใต้ และ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนออสเตรเลีย ซ่ึงก�รถอนตัวจ�ก RCEP  
ของอนิเดยีอ�จสร�้งผลกระทบตอ่แนวคดิอนิโด-แปซฟิกิ และเปน็สว่นหนึง่
ของคว�มล้มเหลวดังกล่�ว เช่นเดียวกับก�รถอนตัวของ สหรัฐฯ  
จ�ก “คว�มตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภ�คพื้นแปซิฟิก (Trans Pacific  
Partnership: TPP)” ได้สร้�งผลกระทบเดียวกันกับกรณีของอินเดีย  
ในก�รสร�้งคณุค�่ใหเ้กดิกบัแนวคดิอนิโด-แปซฟิกิ ในก�รเปน็สะพ�นเชือ่ม
คว�มร่วมมือระหว่�งภูมิภ�ค ซึ่งจำ�เป็นต้องอ�ศัยบทบ�ทของทั้งอินเดีย
และสหรัฐฯ ซึ่งก�รแสดงออกของอินเดียในครั้งนี้ก่อให้เกิดข้อสงสัย 
เกี่ยวกับคว�มมุ่งมั่นของอินเดียต่อแนวคิดอินโด-แปซิฟิกเช่นเดียวกัน
 ISEAS สรุปว่� ก�รแสดงออกของอินเดียในครั้งน้ี ทำ�ให้ RCEP  
ต้องทำ�ง�นอย่�งหนักในก�รสร้�งคว�มสำ�คัญให้เกิดข้ึนคว�มร่วมมือ 
ด�้นก�รค�้นี ้และอ�จแสดงถึงแนวคดิในก�รขับเคลือ่นภมูภิ�คทีม่อี�เซียน
เป็นแกนนำ� ดงันัน้อ�เซยีนควรเพิม่คว�มพย�ย�มเป็นสองเท�่ ในก�รสร้�ง
สะพ�นเช่ือมคว�มสัมพันธ์กับอินเดีย เพื่อให้มั่นใจว่�จะไม่กระทบคว�ม
เปน็หุน้สว่นระหว่�งอ�เซยีนกับอนิเดยี สำ�หรบัประเทศไทย ควรสนบัสนนุ
ก�รใชก้ลไกทีม่อี�เซยีนเปน็แกนนำ� ในก�รขบัเคลือ่นประเดน็คว�มรว่มมอื 
ก�รลดคว�มขดัแยง้ และก�รสร�้งเสถยีรภ�พใหเ้กดิขึน้กบัภูมภิ�ค สำ�หรบั
กองทัพไทย ควรสนับสนุนก�รสร้�งเสถียรภ�พด้�นคว�มมั่นคงให้เกิดขึ้น
ในภูมิภ�ค โดยเฉพ�ะภูมิภ�อ�เซียนภ�ยใต้กรอบคว�มร่วมมือด้�นคว�ม
มั่นคงของอ�เซียน และประเทศคู่เจรจ�

ทีม่า : https://www.iseas.edu.sg/medias/commentaries/item/10706-what-indias-withdrawal-from-rcep-means-for-asean-india-and-the-indopacific-concept-by-
tang-siew-mun

จุลสารศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ (Strategic Studies Center Journal) 8

ส่วนที่ 1 การติดตามงานวิชาการ หน่วยงานคลังสมองที่สำาคัญ 
(Think tank monitor) 



ที่มา : https://www.csis.org/analysis/can-chipmunks-defeat-tigers

กระรอกที่อาจสามารถเอาชนะเสือได้
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย พ.ท. ธ�ารงชัย หนุนภักดี 

 สถ�บัน Center for Strategic and International Studies 

(CSIS) ซึ่งเป็น Think Tank ของสหรัฐฯ ได้อธิบ�ยถึง “กระรอกที่

อ�จส�ม�รถเอ�ชนะเสือได้” สรุปได้ดังนี้

 เป็นที่แน่นอนแล้วว่�รัฐต่�ง ๆ ได้สูญเสียอำ�น�จผูกข�ด ในก�รใช้

กำ�ลงัอย่�งน้อยใน “พืน้ทีไ่ซเบอร์” คว�มแน่นอนทีเ่กดิขึน้จะยิง่ชดัเจนขึน้

อยู่กับ “ก�รเกิดเงื่อนไขสำ�คัญท�งก�รเมืองระหว่�งประเทศ” ซึ่งเป็น 

สิ่งสำ�คัญที่ทำ�ให้ “เสือ” จำ�ต้องยอมรับ และถูกล้อมกรอบด้วยกฎต่�งๆ 

และทำ�ให้ “กระรอก” มีโอก�สต่อสู้ได้อย่�งเท่�เทียม “รัฐที่ไม่ถูกล้อม

กรอบโดยหลกันติธิรรม” อ�จไม่ได้รบั หรอืได้รบัผลกระทบทีไ่ม่รนุแรงจ�ก

ตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ หรือผู้มีส่วนได้เสีย ตัวแสดงท่ีไม่ใช่รัฐ ซึ่งได้เติบโตข้ึน

เป็นผู้มีอำ�น�จท�งเศรษฐกิจ เช่น บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ทั้งสหรัฐฯ 

และจีน ที่ร�ยได้ของบริษัทเหล่�นี้ได้กล�ยเป็นหลักในหล�ยประเทศ  

โดยคว�มเข้มแข็งท�งเศรษฐกจิ อ�จหม�ยถงึพลงัอำ�น�จท�งก�รเมอืงและ

ก�รทห�ร โดยเฉพ�ะในพ้ืนท่ีไซเบอร์ ถงึแม้อเีมล์จะไม่ใช่อ�วธุ แต่ห�กถกูใช้

โดยตวัแสดงทีไ่ม่ใช่รฐั ทีเ่ปรยีบเหมอืน กระรอกและอ�จกล�ยเป็นอ�วธุที่

ทรงพลงัขึน้ม�ได้ สำ�หรับ “รัฐท่ียอมรับหลักนติธิรรม” ต้องเผชญิกบัข้อจำ�กดั

ในด้�นก�รใช้กำ�ลัง ซึ่งรัฐประช�ธิปไตยส่วนใหญ่ มีก�รตัดสินใจโดยผ่�น

สภ�นิติบัญญัติ หรือคณะผู้พิพ�กษ�อิสระ ในกรณีเช่นนี้ ตัวแสดงที่ไม่ใช่

รัฐที่มีฐ�นะรำ่�รวย จะยังคงมีพลังอำ�น�จได้อยู่เช่นกัน ซำ้�ร้�ยที่มีรัฐและ 

ตัวแสดงจำ�นวนหน่ึง ปฏิเสธแนวท�งประช�ธิปไตย หลักนิติธรรม คณะ 

ผูพ้พิ�กษ� และไม่ปรับเปลีย่นเข้�ม�สู่แนวท�งดงักล่�ว ซ่ึงตวัแสดง ตลอด

จนรฐัดงักล่�ว เป็นคู่ปรับท่ีสำ�คญัของ สหรัฐฯ จงึอ�จเรียกว่�เสอืได้เช่นกนั

 ดังน้ันสถ�นก�รณ์ท่ีเกิดขึ้น ไม่ได้บ่งบอกว่�รัฐต่�ง ๆ ได้สูญเสีย

อำ�น�จผูกข�ดในก�รใช้กำ�ลังแต่อย่�งใด ห�กแต่รัฐเหล่�นั้นกำ�ลังสูญเสีย 

“เจตจำ�นงท�งก�รเมือง (Political Will)” ในก�รใช้อำ�น�จดังกล่�ว ซึ่งใน

คว�มเป็นจริง (1) รัฐต่�ง ๆ ยังคงมีคว�มเหนือกว่�ในก�รใช้กำ�ลัง แม้ว่�

ตวัแสดงอืน่จะดำ�เนนิก�รเป็นองค์กร มยีทุโธปกรณ์อย่�งดี และมคีว�มมุง่มัน่ 

แต่ยุทโธปกรณ์ที่มีอำ�น�จก�รทำ�ล�ยที่แท้จริง ยังคงอยู่ในมือของรัฐต่�งๆ 

เช่น ก�รโจมตีท�งไซเบอร์ ซึ่งมีก�รโจมตีที่สร้�งคว�มเสียห�ยขน�ดใหญ่ 

ยังคงถูกดำ�เนินก�รโดยรัฐ หรือกองกำ�ลังตัวแทน (2) ตัวแสดงท่ีไม่ใช่รัฐ 

จะทรงพลังอย่�งม�กเม่ือต่อสู้กับรัฐประช�ธิปไตยฝั่งตะวันตก แต่ไม่อ�จ

ต่อสู้กับ “รัฐอำ�น�จนิยม (Authoritarian States)” เนื่องจ�กรัฐอำ�น�จ

นิยม ไม่จำ�เป็นต้องปฏิบัติต�มหลักนิติธรรม ที่เป็นเหมือนกรอบของ

ประช�ธิปไตย และ (3) คว�มเป็นหุ้นส่วนระหว่�งรัฐกับภ�คเอกชน  

อ�จใช้ได้ในบ�งสถ�นก�รณ์เท่�นั้น เช่น ภ�คเอกชนอ�จทำ�ได้ดีกว่�รัฐ 

ในก�รจัดก�รกับอ�ชญ�กรรมท�งไซเบอร์ แต่ตัวแสดงภ�คเอกชน  

อ�จไม่มีทั้งขีดคว�มส�ม�รถและแนวโน้มท่ีจะต่อต้�นกับรัฐอำ�น�จนิยม  

ดังเช่นที่หล�ยบริษัทไม่เต็มใจที่จะวิพ�กษ์วิจ�รณ์จีน เพียงเพร�ะกลัวจะ

กระทบกบัธรุกิจ ซึง่ก�รกระทำ�ดงักล่�วเป็นส่ิงภ�คเอกชนจำ�เป็นต้องกระทำ� 

ม�กกว่�ก�รแสดงตนเป็นผู้ปกป้องประช�ธิปไตย  นอกจ�กนี้ยังเกิดคว�ม

สงสัยอย่�งม�กเกี่ยวกับ รัฐบ�ลประช�ธิปไตย ท่ีได้เข้�ม�ปรับเปลี่ยนรูป

แบบก�รเมืองของสหรัฐฯ และเพิ่มคว�มไม่เต็มใจในก�รใช้สิ่งที่ ปธน. 

Franklin D. Roosevelt เรียกว่� “เครื่องมือแห่งอำ�น�จส�ธ�รณะ  

(Instrument of Public Power)” ซึ่งคว�มสงสัยนี้ทำ�ให้สหรัฐฯ สูญเสีย

คว�มได้เปรียบในก�รแข่งขันในปัจจุบัน และทำ�ให้เกิดภ�พลวงต�ว่�มีตัว

แสดงท่ีไม่ใช ่รัฐที่ส�ม�รถต่อกรกับรัฐอำ�น�จนิยม ในก�รปกป้อง

ประช�ธิปไตยได้ในโลกไซเบอร์ หรือแม้แต่พื้นที่อื่นๆ ซึ่งเป็นส่ิงที่เป็นไป 

ไม่ได้ในโลกคว�มจริง

 SIS สรุปว่� ประช�ชนสหรัฐฯ อ�จถูกหล่อหลอมให้มีคว�มคิดว่� 

ประช�ธปิไตยเป็นสิง่ทีไ่ม่มใีครเอ�ชนะได้ ซึง่ในคว�มเป็นจริง ประวัติศ�สตร์

ของสหรัฐฯ ในก�รต่อสู้กับรัฐอำ�น�จนิยม แสดงให้เห็นว่�สหรัฐฯ เริ่มต้น

ก�รต่อสูน้ีด้้วยคว�มเสยีเปรยีบ จนกระทัง้สหรฐัฯ ได้สร้�ง “เครือ่งมอืแห่ง

อำ�น�จส�ธ�รณะ” ซึ่งเปรียบเหมือนเครื่องมือที่นำ�ไปสู่คว�มสำ�เร็จ ดังนั้น 

สหรัฐฯ จำ�เป็นต้องปรับปรุงเครื่องมือดังกล่�ว ตลอดจนดำ�เนินก�รกับตัว

แสดงที่สร้�งคว�มบิดเบือนท�งคว�มคิด และกระรอกที่แม้จะกล่�วว่�ตัว

เองได้รับชัยชนะ แต่พวกเข�ไม่ควรค�ดหวังอย่�งจริงจัง ในก�รเอ�ชนะ

เสือ สำ�หรับประเทศไทย ก�รแสวงห�คว�มร่วมมือกับตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ

ในภ�คส่วนต่�งๆ เพือ่สร้�งผลประโยชน์ให้เกดิกบัประเทศ เป็นส่ิงทีจ่ำ�เป็น

ทัง้ในปัจจบุนั และอน�คตทัง้ยงัต้องคำ�นงึถงึก�รสร้�งสมดลุในบทบ�ทของ

ตัวแสดงดังกล่�ว ไม่ให้กระทบกับคว�มมั่นคงของประเทศ และภูมิภ�ค 

สำ�หรับกองทัพไทย ควรสนับสนุนก�รเข้�มีส่วนร่วมของตัวแสดงดังกล่�ว 

เพือ่สนบัสนนุและส่งเสรมิง�นด้�นคว�มมัน่คงของประเทศและภมูภิ�คเช่น

เดียวกัน

9ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)

การติดตามงานวิชาการ หน่วยงานคลังสมองที่สำาคัญ 
(Think tank monitor) 



ที่มา : https://www.csis.org/analysis/ai-principles-and-challenge-implementation

หลักการของ AI และความท้าทายของการนำาไปปฏบิตัิ
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย พ.ท. ธ�ารงชัย หนุนภักดี 

 สถ�บัน Center for Strategic and International Studies 

(CSIS)  ซึ่งเป็น Think Tank ของสหรัฐฯ ได้อธิบ�ยถึง “หลักก�รของ AI 

และคว�มท้�ท�ยของก�รนำ�ไปปฏิบัติ” สรุปได้ดังนี้ 

 คณะกรรมก�รนวัตกรรมคว�มมั่นคง (Defense Innovation 

Board: DIB) แนะนำ� กห.สหรฐัฯ ให้ใช้ “หลกัศลีธรรมสำ�หรับ AI” ประกอบ

ด้วย (1) คว�มรับผิดชอบ : มนุษย์ควรเป็นส่วนหนึ่งของก�รพัฒน� และ

ก�รปฏิบัติ (2) คว�มเที่ยงธรรม: หลีกเลี่ยงคว�มอคติโดยไม่ต้ังใจ  

(3) ตดิต�มได้ : ทร�บถึงขดีคว�มส�ม�รถของ AI (4) คว�มเช่ือถือได้ : คว�มมัน่ใจ

ในคว�มปลอดภยัและคว�มทนท�นในก�รใช้ง�น และ (5) ส�ม�รถควบคมุได้ 

: หลีกเลี่ยงก�รทำ�ร้�ยโดยไม่ตั้งใจ หรือก�รหยุดชะงักในก�รทำ�ง�น  

ซึ่งคว�มท้�ท�ยที่แท้จริงจะเกิดขึ้นกับ “ก�รนำ�ไปปฏิบัติ” ซึ่งอ�จส่ง 

ผลถึงกระบวนก�รปฏิบัติง�นด้�นเทคโนโลยี และกลไกกำ�กับดูแลของ 

กห.สหรัฐฯ เช่น ก�รจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญเร่งด่วนในก�รพัฒน�นวัตกรรม 

โดยสภ�คองเกรส จะต้องปรับโครงสร้�งของหน่วยง�นกำ�กับดูแล 

ด้�นเทคโนโลยีของ กห.สหรัฐฯ และเข้�ไปมีส่วนร่วมในก�รตัดสินใจของ

แต่ละเหล่�ทัพ ตลอดจนสร้�งแนวท�งก�รมีส่วนร่วม ในก�รสร้�งต้นแบบ

และเพิ่มคว�มรวดเร็วในก�รทำ�ง�น DIB ได้จัดตั้งโครก�ร “Software 

Acquisition and Practices (SWAP)” ขึ้น เพื่อชี้นำ�ประเด็นที่ DIB  

ควรให้คว�มสนใจเกีย่วกบั AI และกระตุน้ให้ กห.สหรฐัฯ เพ่ิมคว�มส�ม�รถ

ก�รพัฒน�ซอฟต์แวร์ให้ถึงขีดสุด แต่สำ�หรับ AI นั้น ยังคงมีคว�มไม่ลงตัว

ระหว่�งหลักก�รของ DIB และคว�มเร่งด่วนในก�รพัฒน� ซึ่ง AI ของ 

กห.สหรัฐฯ จะยังต้องทำ�ง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ และควรตอบสนอง

วัตถุประสงค์ในร�ยละเอียดได้ม�กขึ้น โดยทั่วไป SWAP เสนอให้เปลี่ยน

กระบวนก�รพฒัน�ซอฟต์แวร์รูปแบบเดมิ ซ่ึงแยกก�รพัฒน�ออกจ�กก�ร

ปฏบัิติ และแทนทีด้่วย “DevOps” ท่ีรวมท้ังสองเข้�ด้วยกนั ทัง้ยงัแนะนำ�

ให้ใช้ “หลกับรหิ�รแบบคล่องตวั (Agile Management Philosophies)” 

ก�รใช้ประโยชน์จ�กโครงสร้�งพ้ืนฐ�นสำ�หรับก�รพัฒน� และทดสอบ 

ตลอดจน คว�มสัมพันธ์ในอำ�น�จก�รปฏิบัติ (Authority-to-Operate 

(ATO) Reciprocity) นอกจ�กนี้ SWAP ยังเสนอให้ กห.สหรัฐฯ ปรับปรุง

คว�มปลอดภัยของ AI ตัง้แต่ทีย่งัส�ม�รถทำ�ได้ แต่ยงัคงเกดิคำ�ถ�มถึงคว�ม

สอดคล้องระหว่�งคว�มเร่งด่วนในก�รพัฒน� กับหลักศีลธรรมสำ�หรับ AI 

ที่เสนอโดย DIB 

 คำ�ถ�มดังกล่�วเป็นประเด็นที่ DIB กห.สหรัฐฯ และประช�คม 

คว�มมั่นคง ควรให้คว�มสนใจ ประเด็นคำ�ถ�มเช่น (1) คว�มเข้มงวด 

ในก�รใช้หลักก�รดังกล่�ว (2) ขีดคว�มส�ม�รถของ กห.สหรัฐฯ ในก�ร

ตดิต�มโดยไม่รบกวนคว�มคล่องตวัในก�รทำ�ง�น (3) ปรมิ�ณหรือรปูแบบ

ของกลไกกำ�กับดูแลที่ควรนำ�ม�ใช้ เพ่ือให้มั่นใจถึงคว�มปลอดภัย และ

คว�มทนท�นในก�รใช้ง�น และ (4) ช่วงเวล� และวิธีก�รในก�รนำ�หลัก

ก�รของ DIB เข้�ม�สู่วงรอบของ DevOps เป็นต้น ซ่ึงประช�คมคว�ม

มั่นคงมีสิทธิในก�รเรียกร้องหลักศีลธรรมสำ�หรับ AI แต่คว�มท้�ท�ยคือ

ก�รบรรลุวัตถุประสงค์ต�มหลักก�รดังกล่�วทุกประก�รในเวล�เดียวกัน 

ซึ่งทั่วไป วิศวกรระบบจะมีก�รจัดก�รกับประเด็นดังกล่�ว โดยก�รปฏิบัติ

ต�มลำ�ดบัคว�มสำ�คญัของก�รบรรลวุตัถุประสงค์ ซึง่ ประช�คมคว�มมัน่คง 

ควรทำ�คว�มเข้�ใจถึงก�รปฏิบัติดังกล่�ว ดังเช่นที่ กห.สหรัฐฯ ควรมีแผน

ดำ�เนินก�รสำ�หรับโครงก�ร AI ท่ียังดำ�เนินอยู่ และในอน�คต เพ่ือตอบ

ประเด็นคำ�ถ�มเหล่�นั้น จึงเป็นหน้�ที่ของหน่วยง�นวิจัย ในก�รระบุและ

ใช้วธิกี�รเพือ่ช่วยก�รตดัสนิใจของ กห.สหรฐัฯ ซึง่ DIB มองว่� กห.สหรฐัฯ 

จำ�เป็นต้องปรับกระบวนก�รพัฒน�และทดสอบ AI ในปัจจุบัน และหน่วย

ง�นวิจัยควรค้นห�วิธีก�รรับมือคว�มท้�ท�ยในประเด็นก�รนำ�ไปปฏิบัติ 

ซึ่งลดทอนขีดคว�มส�ม�รถในก�รสร้�งคว�มเหม�ะสมของ ก�รนำ� AI  

ไปใช้ในแต่ละปฏิบัติก�รของ กห.สหรัฐฯ 

 CSIS สรุปว่� ก�รนำ�ไปปฏิบัติ จะยังคงเป็นคว�มท้�ท�ยที่สำ�คัญ

ต่อไปในอน�คต ซึ่ง DIB ควรเริ่มต้นด้วยก�รนำ�เสนอหลักศีลธรรมสำ�หรับ 

AI ต่อ กห.สหรัฐฯ ต�มด้วยก�รผลักดัน ก�รพัฒน� และนำ� AI ไปใช้ต�ม

วตัถปุระสงค์ของหลกัก�รดังกล่�ว และประช�คมคว�มมัน่คง จะต้องรบัมอื

กบัคว�มท้�ท�ย เช่น คว�มเข้�ใจก�รปฏบิตัติ�มลำ�ดบัคว�มสำ�คญัของก�ร

บรรลวัุตถุประสงค์ต�มหลกัก�รดงักล่�ว ก�รค้นห�ยทุธศ�สตร์ในก�รสร้�ง

สมดุลให้เกิดข้ึนกับแต่ละวัตถุประสงค์ และก�รพัฒน�วิธีก�รซึ่งทำ�ให้ AI 

เป็นทีน่่�เช่ือถือ ต�มวัตถุประสงค์ของหลกัก�รดงักล่�วม�กเท่�ทีเ่ป็นไปได้ 

สำ�หรับประเทศไทย ควรให้คว�มสำ�คัญในประเด็นก�รสร้�งหลักศีลธรรม

หรอืแนวปฏบัิตใินก�รพฒัน�และก�รใช้ AI ในเชิงสร้�งสรรค์ และควรผลกั

ดันประเด็นดังกล่�วในระดับน�น�ช�ติ สำ�หรับกองทัพไทย ควรพัฒน� AI 

ภ�ยใต้หลักศีลธรรม หรือแนวปฏิบัติดังกล่�ว และสนับสนุนก�รใช้ AI  

เชิงสร้�งสรรค์ เพื่อเสริมสร้�งคว�มมั่นคงของประเทศและอ�เซียน
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ส่วนที่ 1 การติดตามงานวิชาการ หน่วยงานคลังสมองที่สำาคัญ 
(Think tank monitor) 



สถานการณ์ภายใน สปป.ลาว
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย นางสาว ณัฐา แก้วค�าแสน 

 สถ�นก�รณ์ภ�ยใน สปป.ล�ว ในห้วงเดือน ต.ค.-พ.ย.62  

มีส�ระสำ�คัญที่สรุปดังนี้

 ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�วมีก�รปฏิรูปเศรษฐกิจ 

ตัง้แต่ปี พ.ศ.2529 โดยมกี�รปรบักลไกตล�ดต�มนโยบ�ยจนิตน�ก�รใหม่ 

(New Economic Mechanism : NEM) เป็นประเทศพัฒน�อย่�งยั่งยืน

ภ�ยในปี พ.ศ.2573 เพื่อให้บรรลุเป้�หม�ยที่จะนำ�พ�ประเทศให้มีก�ร

พฒัน�ต�มกระแสของโลกในปัจจบุนัในทกุมติ ิจงึได้ออกนโยบ�ยในหล�ย

รูปแบบ ได้แก่ ก�รดำ�เนินนโยบ�ยก�รเปิดประเทศเพื่อส่งเสริมและดึงดูด 

ก�รลงทนุจ�กต่�งประเทศและสนบัสนนุก�รค้�เสรี โดยน�งคำ�จัน วงแสนบนุ 

รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงแผนก�รและก�รลงทุนล�ว กล่�วว่� 

ปัจจุบันมีนักลงทุนต่�งช�ติทั้งสิ้น 53 ประเทศ ที่ เข ้�ม�ลงทุนใน  

สปป.ล�ว ในหล�ยส�ข� อ�ทิ ก�รค้�-ก�รลงทุน พลังง�นไฟฟ้� ก�รท่องเทีย่ว 

กสิกรรมและอุตส�หกรรม เหมืองแร่ โดยประเทศจีนเป็นประเทศที่ลงทุน

ใน สปป.ล�ว ม�กที่สุด รองลงม� คือ ประเทศไทย และเวียดน�ม ทั้งนี้ 

ตัง้แต่ปี 2531 ถงึปัจจบุนั จนีลงทนุใน สปป.ล�ว ท้ังสิน้ 779 โครงก�ร มลูค่�

รวมกว่� 11,000 ล้�นดอลล�ร์สหรฐั โครงก�รทีส่ำ�คญัคอื โครงก�รเส้นท�ง

รถไฟล�ว-จีน และโครงก�รท�งด่วนนครหลวงเวียงจันทน์-เมืองวังเวียง 

 สปป.ล�ว มีแผนก�รขับเคลื่อนประเทศ โดยมีทิศท�งในก�ร 

ขับเคลื่อนคือ ก�รเป็นผู ้ผลิตและส่งออกพลังง�นไฟฟ้�ของภูมิภ�ค  

(Battery of Asia) โดยก�รสร้�งเขื่อนต�มพื้นที่ต่�ง ๆ ของภูมิภ�คเพื่อ 

ทำ�ก�รผลิตกระแสไฟฟ้�ส่งออกให้กับประเทศเพ่ือนบ้�นโดยเขื่อน 

ไซยะบรีุซึง่เป็นเขือ่นแรกในโครงก�รเขือ่นขน�ดใหญ่ 5 แห่งของ สปป.ล�ว  

เปิดดำ�เนินก�รแล้วต�มนโยบ�ย Battery of Asia ของรัฐบ�ล สปป.ล�ว 

หลังจ�กเร่ิมก่อสร้�งเมื่อปี 2555 โดยเข่ือนไซยะบุรีมีมูลค่� 4,470 ล้�น

ดอลล�ร์สหรัฐ ซ่ึงประเทศไทยเป็นผู้ลงทุนหลัก นอกจ�กนั้น สปป.ล�ว 

ค�ดว่�เข่ือนเซเปี่ยน-เซนำ้�น้อย จะส�ม�รถเร่ิมผลิตกระแสไฟฟ้�ส่งข�ย 

ให้ไทยได้ในสิ้นปี 2562 ก�รก่อสร้�งคันกั้นนำ้�ของเขื่อนเซเปี่ยน-เซนำ้�

น้อย เป็นก�รสร้�งเพ่ือทดแทนสันเขื่อน Saddle Dam D ที่แตกเมื่อ  

23 ก.ค.61 มกีำ�หนดแล้วเสร็จใน ต.ค.62 ซึง่จะทำ�ให้เขือ่นดงักล่�วก่อสร้�ง 

แล้วเสรจ็และส�ม�รถผลิตกระแสไฟฟ้�เพ่ือก�รพ�ณชิย์ได้ภ�ยใน ธ.ค.62 

(ต�มกำ�หนดเดิมคือ ก.พ.62) โดยกระแสไฟฟ้�ที่ผลิตได้จะส่งข�ย 

ให้กับก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิตแห่งประเทศไทย ร้อยละ 90 และรัฐวิส�หกิจ

ไฟฟ้�ล�ว (Electricite du Laos: EDL) ร้อยละ 10 อนึ่ง เขื่อนเซเปี่ยน- 

เซนำ�้น้อย เป็นเขือ่นไฟฟ้�ทีม่กีำ�ลงัผลติกระแสไฟฟ้� 410 เมกะวตัต์ต่อวนั 

ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณแขวงอตัตะปือท�งตอนใต้ของล�ว เริม่ดำ�เนนิก�รก่อสร้�งม�

ตั้งแต่ ก.พ.56 เป็นก�รร่วมทุนระหว่�งเก�หลีใต้ ไทย และล�ว

 นอกจ�กนโยบ�ยก�รพัฒน�ท�งด้�นธุรกิจพลังง�นไฟฟ้�แล้ว 

สปป.ล�ว ได้มีคว�มร่วมมือท�งด้�นก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นระหว่�ง

ประเทศเพือ่ใช้ในก�รเพิม่ศกัยภ�พในก�รขนส่งและก�รเดนิท�ง โดยคว�ม

ร่วมมอืจ�กประเทศจนี โดย น�ยคำ�มะน ีอนิทลิ�ด รฐัมนตรว่ี�ก�รกระทรวง

พลังง�นและบ่อแร่ สปป.ล�ว เป็นประธ�นในพิธีเปิดบริษัทลงทุนพลังง�น

ไฟฟ้�สปป.ล�ว-จีน จำ�กัด ณ สำ�นักง�นใหญ่รัฐวิส�หกิจไฟฟ้� สปป.ล�ว 

ซึ่งบริษัทดังกล่�วเป็นคว�มร่วมมือระหว่�ง สำ�นักง�นใหญ่รัฐวิส�หกิจ

ไฟฟ้� สปป.ล�ว กับ บริษัทยูน�นพ�วเวอร์เกรดของจีน ทำ�หน้�ที่ก่อสร้�ง 

ดำ�เนินก�รและบำ�รุงรักษ�โครงข่�ยส�ยส่งไฟฟ้�เพ่ือรองรับโครงก�ร 

เส้นท�งรถไฟ สปป.ล�ว-จีน ท่ีค�ดว่�จะก่อสร้�งแล้วเสร็จและเริ่มเปิด 

ใช้ง�นในเดือน ธ.ค.64 ทั้งนี้ บริษัทลงทุนพลังง�นไฟฟ้� สปป.ล�ว-จีน 

จำ�กัดจะเริ่มก�รก่อสร้�งโครงข่�ยส�ยส่งไฟฟ้� ภ�ยในเดือน ธ.ค.63 และ

กำ�หนดแล้วเสร็จในเดือน มี.ค.64

 อย่�งไรกต็�มก�รสร้�งเข่ือนใน สปป.ล�ว ได้รบัก�รวพิ�กษ์วจิ�รณ์

จ�กนกัเคลือ่นไหวด้�นสทิธมินษุยชนและสิง่แวดล้อมจ�กหล�กหล�ยกลุม่

กล่�วว่� ก�รสร้�งเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้�ส่งข�ยประเทศเพื่อนบ้�น

ไม่คุ้มค่�กับคว�มเสียห�ยที่ร้�ยแรงต่อระบบนิเวศและผลกระทบต่อวิถี

ชีวิตของประช�ชนที่อ�ศัยอยู่ต�มแม่นำ้�โขง ทั้งนี้ เมื่อ 28 ต.ค.62 มีก�ร

ชุมนุมประท้วงก�รเปิดดำ�เนินก�รของเขื่อนไซยะบุรีโดยนักเคลื่อนไหว 

ในชือ่ ฟรดีอมแม่โขงกรุป๊ ซึง่เป็นช�วไทยใน จังหวัดเลย โดยเรยีกร้องให้ยตุิ

ก�รก่อสร้�งเขือ่น และจัดทำ�ผลกระทบจ�กเขือ่น โดยเฉพ�ะผลกระทบจ�ก

ก�รทีร่ะดบันำ�้ในแม่นำ�้โขงลดลง กลุม่รกัษ์แม่นำ�้โขง (Save the Mekong) 

เรยีกร้องให้ล�วยกเลกิก�รสร้�งเข่ือน ขน�ดใหญ่ รวมทัง้เขือ่นทีอ่ยูร่ะหว่�ง

ก�รว�งแผนจะก่อสร้�งบน แม่นำ�้โขง เพร�ะจะยิง่ทำ�ให้สถ�นก�รณ์บรเิวณ 

แม่นำ�้โขงเลวร้�ยลง โดยยกตวัอย่�งแผนก�รสร้�งเขือ่นหลวงพระบ�งของ 

สปป.ล�ว ว่�แม้จะช่วยผลิตกระแสไฟฟ้�ได้ 1,460 เมกะวัตต์ (ค�ดว่�จะ

เริ่มก�รก่อสร้�งในปี 2563 และเสร็จสิ้นในปี 2570) แต่ก็อ�จส่งผลกระ

ทบต่อวิถีชีวิตของประช�ชนที่อ�ศัยอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถึง 60 

ล้�นคน นอกจ�กนี ้ร�ยง�นยงัอ้�งถึงคว�มสงสยัของกลุม่ฯ กรณบีรษัิท PV 

Power ซึ่งเป็นเครือข่�ยของบริษัท Petro Vietnam (PVN) ของรัฐบ�ล

เวยีดน�มในก�รมส่ีวนเกีย่วข้องในโครงก�รสร้�งเขือ่นนีว่้� ขดัแย้งกบัท่�ที

ของรัฐบ�ลเวียดน�มที่กล่�วยำ้�ถึงคว�มกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของก�ร

สร้�งเขื่อนม�ตลอด

 สรปุได้ว่�สถ�นก�รณ์ด้�นเศรษฐกจิของ สปป.ล�ว มคีว�มคบืหน้� 

อย่�งต่อเนื่องในเรื่องของก�รลงทุนสร้�งเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้�  

เพื่อให้บรรลุเป้�หม�ย Battery of Asia ท่�มกล�งก�รคัดค้�นจ�กกลุ่ม

รักษ์แม่นำ้�โขง และนักเคลื่อนไหวด้�นสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม  

ถึงผลกระทบอันเกิดจ�กก�รสร้�งเขื่อน สำ�หรับก�รพัฒน�ด้�นโครงสร้�ง

พื้นฐ�นของ สปป.ล�ว สำ�หรับนโยบ�ยก�รเปิดประเทศของ สปป.ล�ว  

มีแนวโน้มท่ีดีในก�รดึงดูดนักลงทุนจ�กต่�งประเทศ โดยเฉพ�ะนักลงทุน

ช�วจีนที่มีก�รเข้�ม�ลงทุนใน สปป.ล�ว เป็นอันดับต้น ๆ 

ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญการติดตามงานวิชาการ หน่วยงานคลังสมองที่สำาคัญ 
(Think tank monitor) 

11ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)



 

สถานการณ์ภายในประเทศมาเลเซีย
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย นางสาว นิตยา งานไว 

 สถ�นก�รณ์ภ�ยในประเทศม�เลเซียด้�นก�รเมือง ด้�น 

สิ่งแวดล้อมและพลังง�น ด้�นเศรษฐกิจ ด้�นคว�มม่ันคงและก�รทห�ร 

และด้�นเทคโนโลย ีในห้วงเดอืน ต.ค.-พ.ย.62 มปีระเด็นสำ�คัญทีส่รปุได้ดงันี้

► ด้านการเมือง

 - เมื่อวันที่ 11 พ.ย.62 ศ�ลสูงในกรุงกัวล�ลัมเปอร์ของม�เลเซีย 

มคีำ�ตดัสนิให้เปิดก�รไต่สวนน�ยน�จบิ ร�ซกั อดตีน�ยกรฐัมนตรมี�เลเซยี 

ใน 7 ข้อกล่�วห�ที่เกี่ยวข้องกับก�รทุจริตในกองทุนพัฒน�ม�เลเซีย 

(1MDB) ซึ่งครอบคลุมถึงก�รฟอกเงิน ยักยอกทรัพย์ และใช้อำ�น�จในท�ง

มชิอบ โดยศ�ลได้ตรวจสอบหลักฐ�นท้ังหมดท่ีอยัก�รส่งคำ�ร้องแล้ว พบว่�

มนีำ�้หนักม�กพอทีจ่ะทำ�ก�รไต่สวน และศ�ลยงัมคีำ�สัง่ให้อดตี นรม.น�จิบ 

เข้�ให้ก�รต่อศ�ลในฐ�นะจำ�เลยด้วยตนเองใน 3 ธ.ค.62 โดยในแต่ละข้อ

กล่�วห�มีโทษจำ�คุกระหว่�ง 15-20 ปี

 - เมื่อวันที่ 16 พ.ย.62 ท่�ทีของกลุ่มก�รเมืองต่�ง ๆ ในม�เลเซีย 

ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค Pakatan Harapan (PH/กลุ่ม

พรรคร่วมรัฐบ�ลของม�เลเซีย) แพ้ก�รเลือกตั้งซ่อมระดับสหพันธ์เมื่อ  

16 พ.ย.62 ในเขตตันจุงปิอัยของรัฐยะโฮร์ ให้แก่ผู ้สมัครจ�กพรรค  

Malaysian Chinese Association (MCA) (พรรคฝ่�ยค้�น) ด้วยคะแนน 

เสียงที่ตำ่�กว่�ถึง 15,086 คะแนน แม้น�ยกฯ มห�ธีร์ โมฮัมหมัด  

ของม�เลเซีย จะยอมรับผลก�รตัดสินใจของประช�ชน แต่แสดงคว�ม 

ผิดหวังต่อคว�มพ่�ยแพ้ และยำ้�ให้สม�ชิกพรรค PH ทุกระดับร่วมกันห�

ส�เหตทุีท่ำ�ให้พ่�ยแพ้ ขณะท่ีพรรคฝ่�ยค้�นในม�เลเซยีเรยีกร้องให้รฐับ�ล

ยุบสภ�และมีก�รสร้�งกระแสโจมตีภ�วะผู้นำ�ของน�ยกฯ มห�ธีร์ แต่ 

น�ยอันว�ร์ อิบร�ฮิม ประธ�นพรรค People’s Justice Party or 

KeADILan (PKR/สม�ชิก PH) ซึ่งได้รับก�รว�งตัวให้เป็นน�ยกฯ คนต่อไป  

โดยระบุว่� รัฐบ�ลยังไม่จำ�เป็นต้องดำ�เนินม�ตรก�รเร่งด่วนต่อคว�ม 

พ่�ยแพ้ที่เกิดขึ้น แต่ต้องกอบกู้คว�มเชื่อมั่นของประช�ชนกลับคืนม�

 - เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.62 น�ยมห�ธีร์ โมฮัมหมัด ของม�เลเซีย กล่�วใน

ก�รประชุม Doha Forum ท่ีกรุงโดฮ� ก�ต�ร์ว่� ตนเองอ�จดำ�รงตำ�แหน่ง

น�ยกฯ ต่อไปภ�ยหลังปี 2563 โดยน�ยมห�ธีร์ ได้เคยให้คำ�มั่นว่�จะลง

จ�กตำ�แหน่งน�ยกฯ ภ�ยหลังเสร็จส้ินก�รแก้ปัญห�ใหญ่ที่เกิดขึ้นจ�ก

รัฐบ�ลก่อนได้สำ�เร็จ และบัดนี้ตนยังยืนยันคำ�มั่นที่จะก้�วลงจ�กตำ�แหน่ง

และส่งมอบตำ�แหน่งผู้นำ�ให้ผู้ได้รับก�รว�งตวัต่อไป แต่ไม่ระบวุ่�จะลงจ�ก

ตำ�แหน่งเมื่อใด ก่อนหน้�นี้ เมื่อ 10 ธ.ค.62 น�ยมห�ธีร์ให้คำ�มั่นว่�จะส่ง

มอบตำ�แหน่ง น�ยกฯ ให้น�ยอนัว�ร์ อบิร�ฮมิ ประธ�นพรรค PKR โดยอ�จ

ดำ�เนนิก�รดงักล่�วภ�ยหลงัก�รประชมุสดุยอดผูน้ำ�กลุม่คว�มร่วมมอืท�ง

เศรษฐกจิในภมูภิ�คเอเชีย-แปซฟิิก (Asia-Pacific Economic Cooperation : 

APEC) ซึ่งม�เลเซียจะเป็นเจ้�ภ�พในห้วง พ.ย.63 ทั้งนี้ น�ยมห�ธีร์เคยให้

คำ�มั่นต่อส�ธ�รณชนในห้วงก่อนก�รดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกฯ ม�เลเซียเมื่อปี 

2561 ว่�จะดำ�รงตำ�แหน่งเพียง 2 ปี จ�กนัน้จะส่งมอบตำ�แหน่งให้น�ยอนัว�ร์ 

อิบร�ฮิม ซึ่งได้รับก�รว�งตัวเป็นน�ยกฯ คนต่อไป

	 ► ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

 เมื่อวันที่ 11 พ.ย.62 ดร. Mohd Abd Wahab Yusof ผอ.สถ�บัน

ปรม�ณูม�เลเซีย กล่�วแถลงในขณะเปิดก�รประชุมคว�มปลอดภัย 

ด้�นพลังง�นปรม�ณูปี 2562 แสดงถึงคว�มห่วงใยในกรณีตรวจพบว่�มี

ก�รสูญห�ยและก�รโจรกรรมวัสดุส�รกัมมันตภ�พรังสีในม�เลเซีย 17 

ร�ยก�ร นับตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นม� ซึ่งเกิดจ�กม�ตรก�รรักษ�คว�ม

ปลอดภัยที่หละหลวมขณะทำ�ก�รขนส่ง แม้ว่�ม�เลเซียจะไม่มีโรงไฟฟ้�

พลังง�นปรม�ณู แต่ก็มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับส�รกัมมันตรังสีทั้งท�งก�ร

แพทย์และอุตส�หกรรมกว่� 1,300 ร�ย อย่�งไรก็ต�ม เจ้�หน้�ที่ตำ�รวจ

ม�เลเซียตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รควบคุมส�รกัมมันตภ�พรังสี  

โดยเฉพ�ะคว�มเสี่ยงที่อ�จนำ�ม�ใช้ประกอบระเบิด Dirty Bomb

► ด้านเศรษฐกิจ

 -  เมื่อวันที่ 15 พ.ย.62 อ้�ง Dr.Mohd Afzanizam Abdul Rashid 

ประธ�นนักเศรษฐศ�สตร์ของธน�ค�ร Islam ของม�เลเซีย ซึ่งระบุว่�

เศรษฐกจิม�เลเซยีในไตรม�ส 3/1562 ขย�ยตวัร้อยละ 4.4 ลดลงจ�กร้อยละ 

4.9 เมื่อไตรม�ส 2/2562 เป็นผลจ�กคว�มขัดแย้งท�งก�รค้�ระหว่�ง

สหรัฐฯ และจีน จึงค�ดว่�ธน�ค�รกล�ง (Bank Negara Malaysia : 

BNM) ของม�เลเซีย จะปรับลดอัตร�ดอกเบี้ยนโยบ�ยลงร้อยละ 0.25 ใน

ครึ่งแรกของปี 63

 -  เมื่อวันที่ 19 พ.ย.62 ม�เลเซียและอินโดนีเซียจะยื่นเรื่องร้องเรียน

ต่อองค์ก�รก�รค้�โลก (World Trade Organization : WTO) กรณสีหภ�พ

ยุโรป (European Union : EU) มีแผนจะห้�มประเทศสม�ชิกใช้เชื้อเพลิง

ชีวภ�พจ�กนำ้�มันป�ล์มต�มมติคณะกรรม�ธิก�รยุโรป ซ่ึงดำ�เนินก�ร 

ต�มแผนพัฒน�พลังง�นทดแทนปี 2564-2573 ที่ระบุให้ก�รเพ�ะปลูก

ป�ล์มนำ้�มันเป็นกิจกรรมท�งก�รเกษตรท่ีมีคว�มเสี่ยงสูง ก่อให้เกิด

ก�รทำ�ล�ยป่� ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก รวมถึงส่งผลกระทบต่อก�ร

เปลี่ยนแปลงก�รใช้ที่ดินท�งอ้อม นอกจ�กนี้น�ยมห�ธีร์ ยังแสดงท่�ที

ตอบโต้ EU โดยเรยีกร้องให้ช�วม�เลเซยีควำ�่บ�ตรผลติภณัฑ์ และอ�จระงบั 

ก�รซ้ือเครื่องบินขับไล่ มูลค่�หล�ยพันล้�นดอลล�ร์สหรัฐฯ จ�กผู้ผลิต 

ช�วยุโรป อย่�งไรก็ต�ม ร�ยง�นระบุด้วยว่� EU นับเป็นผู้นำ�เข้�นำ้�มัน

ป�ล์มร�ยใหญ่อันดับ 2 ของม�เลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่งคิดเป็นปริม�ณ 

7.5 ล้�นตัน หรือร้อยละ 10-15 ของคว�มต้องก�รนำ้�มันป�ล์มทั่วโลก

► ด้านความมั่นคงและการทหาร

 - เมือ่วนัที ่22 พ.ย.62 อ้�งคำ�กล่�วของน�ยโมฮมัหมดั ซ�บ ูรฐัมนตรี

ว่�ก�รกระทรวงกล�โหมม�เลเซีย ปฏิเสธข่�วที่ว่�ม�เลเซียให้ก�รปกป้อง

อ�ชญ�กรที่ต้องก�รตัวใน 3 จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ จ�กกรณีผู้เกี่ยวข้อง

กับเหตุโจมตีใน จ.ยะล� หลบหนีไปม�เลเซีย ทั้งน้ีรัฐมนตรีว่�ก�ร

กระทรวงกล�โหมม�เลเซียระบุว่�เป็นข้อกล่�วห�ที่ไม่มีมูล หน่วยคว�ม

มั่นคงม�เลเซียเฝ้�ระวังก�รเดินท�งเข้�ออกของช�วต่�งช�ติในม�เลเซีย  

โดยเฉพ�ะบริเวณช�ยแดนม�เลเซีย-ไทย และหน่วยคว�มมั่นคงทั้ง

สองประเทศโดยเฉพ�ะท่ีปฏิบัติง�นบริเวณช�ยแดน มีก�รแลกเปลี่ยน

ข้อมูลปฏิบัติก�รและข่�วกรองต�มห้วงเวล� ต�มกรอบคณะกรรมก�ร

ช�ยแดนท่ัวไป (GBC) ม�เลเซีย-ไทย ม�เลเซียพร้อมร่วมมือกับไทยเพื่อ

ติดต�มอ�ชญ�กรดังกล่�ว และในฐ�นะผู้อำ�นวยคว�มสะดวกก�รพูดคุย 
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



 

 

เพือ่สนัตสิขุใน 3 จงัหวดัช�ยแดนภ�คใต้ ม�เลเซยีจะคงให้คว�มช่วยเหลือ

รัฐบ�ลไทยจัดก�รห�รืออย่�งเป็นท�งก�ร โดยค�ดว่�จะจัดก�รห�รือ 

ได้ในต้น ธ.ค.62

 - เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.62 อ้�งน�ยโมฮัมหมัด ซ�บู รมว.กห.ม�เลเซีย  

ที่ระบุว่� สมุดปกข�วด้�นก�รป้องกันประเทศฉบับแรกของม�เลเซีย  

ซึ่งอยู่ระหว่�งก�รเสนอให้รัฐสภ�ม�เลเซียพิจ�รณ� ให้คว�มสำ�คัญกับ

ก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วนระหว่�งกองทัพและภ�คประช�สังคม  

ในก�รกำ�หนดทิศท�งและก�รจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญด้�นก�รป้องกัน

ประเทศในห้วงระยะเวล� 10 ปีข้�งหน้� (ปี 2564-2573) เพือ่เตรยีมคว�ม

พร้อมและพัฒน�ศักยภ�พกองทัพของม�เลเซียให้เป็นกองทัพอัจฉริยะ 

(Smart Army) ในก�รรับมือกับปัญห�ท้�ท�ยและสภ�วะแวดล้อม 

ด้�นคว�มมั่นคงที่มีก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งเป็นพลวัต เฉพ�ะอย่�งยิ่ง 

ภยัคกุค�มรปูแบบใหม่ รวมท้ังก�รเร่งพัฒน�อตุส�หกรรมป้องกนัประเทศ 

เพื่อส่งเสริมก�รพึ่งพ�ตนเองและผลประโยชน์ด้�นเศรษฐกิจ นอกจ�กนี้ 

กองทัพม�เลเซียจะมุ่งเน้นก�รทูตท�งทห�รเพื่อกระชับคว�มร่วมมือกับ

น�น�ประเทศทัง้ในระดบัทวภิ�คี และพหภุ�ค ีซึง่จะช่วยสนบัสนุนให้บรรลุ

เป้�หม�ยต�มวิสัยทัศน์ด้�นก�รป้องกันประเทศของม�เลเซียท่ีดำ�รงไว้ซ่ึง

อธิปไตย มั่นคง และมั่งคั่ง

►	 ด้านเทคโนโลยี

 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.62 Dr. Maszlee Malik รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง

ศกึษ�ธกิ�รของม�เลเซยี ระหว่�งก�รประชมุสดุยอดกวัล�ลัมเปอร์ (Kuala 

Lumpur Summit) 2019 ในประเด็นด้�นก�รศึกษ�ว่� ม�เลเซียให้คว�ม

สำ�คัญต่อก�รศึกษ� เนื่องจ�กเป็นกุญแจสำ�คัญในก�รพัฒน�ประเทศ  

ซึ่งม�เลเซียมุ่งหวังเป็นผู้นำ�โลกด้�นคว�มรู้และนวัตกรรมใหม่ โดยเฉพ�ะ

ในประเทศมุสลมิ ท่ีผ่�นม�ม�เลเซยีส่งเสริมก�รให้คว�มรูด้้�นศ�สน�ควบคู่

กับคว�มรู้ท�งโลก โดยมุ่งเป้�ไปที่ก�รศึกษ�ในมห�วิทย�ลัย ซ่ึงปัจจุบัน

ม�เลเซียมีคว�มร่วมมือกับมห�วิทย�ลัยในตะวันออกกล�งหล�ยประเทศ 

อ�ทิ ซ�อุดีอ�ระเบีย อิหร่�น ตุรกี ก�ต�ร์ ห้วงปี 2559-2561 ม�เลเซีย

และอิหร่�นร่วมกันจัดทำ�สิ่งพิมพ์ 2,962 ฉบับ เพ่ือส่งเสริมคว�มร่วมมือ

ด้�นง�นวิจัย ตลอดจนถ่�ยทอดคว�มรู้ด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

สถานการณ์ภายในสหภาพเมียนมา
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย นางสาว ปาณิสรา เทียนอ่อน

 สถ�นก�รณ์ภ�ยในสหภ�พเมียนม�ด้�นเศรษฐกิจ ด้�น
ก�รเมอืงและคว�มมัน่คง โดยเฉพ�ะประเด็นโรฮีนจ� ในห้วง ต.ค. - พ.ย. 62  
มีประเด็นสำ�คัญที่สรุปได้ดังนี้

►	 ด้านเศรษฐกิจ
 จ�กก�รประชุมคณะกรรมก�รประส�นง�นร่วมระหว่�งไทย-

เมียนม� เพื่ อก�รพัฒน�เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทว�ย และพื้นที่โครงก�รท่ีเกี่ยวข้อง  
ครั้งที่ 9 ที่ เมียนม� ดร. ทุน ไหน่ รัฐมนตรี
ช ่วยก�รไฟฟ้�และพลังง�นเมียนม� และ
ประธ�นคณะกรรมก�รจัดก�รฯ แถลงผล
ก�รประชุมว่�ทั้งสองฝ่�ยเห็นพ้องร่วมกันว่�
จะผลักดันก�รดำ�เนินโครงก�รเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ และท่�เรือนำ้�ลึกทว�ย ในมณฑลตะน�วศรี ก�รก่อสร้�งถนนขน�ด 
2 ช่องจร�จร ระยะท�ง 138 กม. จ�กช�ยแดนไทยไปเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษและทว�ย เพ่ือส่งเสริมก�รค้�และก�รท่องเที่ยวระหว่�งกัน 
และก�รกู ้เงินจ�กธน�ค�รพัฒน�เอเชีย (Asian Development 
Bank : ADB) เพือ่จดัห�ส�ธ�รณปูโภคพ้ืนฐ�นในก�รเข้�ถงึโครงข่�ยไฟฟ้�
แห่งช�ติ 
 นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�รก�รลงทุนของเมียนม� อนุมัติโครงก�ร
ลงทุนจ�กต่�งประเทศเพ่ิมเติมอีก 8 โครงก�ร มูลค่�รวม 232.21  
ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ หลังจ�กก่อนหน้�นี้เมื่อ ต.ค.62 คณะกรรมก�รฯ 
อนุมัติก�รลงทุนไปแล้ว 8 โครงก�ร มูลค่�รวม 384.48 ล้�นดอลล�ร์
สหรัฐ โดยก�รลงทุนที่อนุมัติเพ่ิมเติมดังกล่�วนี้อยู่ใน 5 ภ�คส่วน ได้แก่ 
อสังห�ริมทรัพย์ ก�รศึกษ� ก�รบริก�ร ปศุสัตว์ และประมง ซ่ึงค�ดว่� 
จะสร้�งง�นม�กกว่� 1,700 ตำ�แหน่ง ทั้งนี้ ประเทศที่ลงทุนในเมียนม�
สูงสุด 3 ลำ�ดับแรก คือ สิงคโปร์ จีน และไทย 

► ด้านการเมืองและความมั่นคง
 การเลือกตั้ง : เมียนม�มีกำ�หนดเลือกตั้งทั่วไปในปี 2563 โดยคณะ
กรรมก�รก�รเลือกตั้งเมียนม� (Union Election Commission: UEC) 
เสนอร่�งแก้ไขกฎหม�ยเลือกตั้งที่สำ�คัญใน 3 ประเด็นคือ (1) อนุญ�ต 
ให้ทห�รและครอบครัวเลือกตั้งนอกค่�ยทห�รได้ (2) อนุญ�ตให้ทห�ร
เลือกตั้งล่วงหน้�ได้ และ (3) ลดระยะเวล�ก�รเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้ง
เป็นเขตที่อยู่ปัจจุบันที่จะต้องมีก�รอยู่อ�ศัยม�แล้วให้เหลือ 90 วัน จ�ก
เดิมกำ�หนดไว้ที่ 180 วัน เพื่อให้ก�รเลือกตั้งดังกล่�ว มีคว�มโปร่งใส่ และ 
ส�ม�รถสังเกตก�รณ์ได้อย่�ง เพร�ะในค่�ยทห�รมีข้อจำ�กัดค่อนข้�งม�ก  
รวมถึง น�ย U Thein Swe รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงแรงง�น ก�รตรวจ
คนเข้�เมือง และประช�กรของเมียนม� ได้จัดทำ�ร�ยชื่อแรงง�นช�ว 
เมยีนม�และครอบครวัในต่�งประเทศ และจะจัดก�รเลอืกตัง้นอกประเทศ
เพือ่ให้ช�วเมยีนม�ในต่�งประเทศได้มสีทิธอิอกเสยีงในก�รเลอืกตัง้ทัว่ไปได้
 โรฮีนจา : น�ย Shahidul Haque ปลัดกระทรวงก�รต่�งประเทศ
บังกล�เทศ เรียกร้องให้อ�เซียนมีบทบ�ทแก้ปัญห�ผู้อพยพช�วโรฮีนจ�
อย่�งจริงจัง และต้องก�รให้ศ�ลอ�ญ�ระหว่�งประเทศ (International 
Criminal Court : ICC ) องค์ก�รคว�มร่วมมืออิสล�ม (Organisation 
of Islamic Cooperation : OIC) และสหภ�พยุโรป ช่วยห�ท�งแก้ไข
ปัญห�วิกฤตท�งมนุษยธรรมดังกล่�ว ขณะท่ี Amnesty International 
เรียกร้องให้ทุกฝ่�ยเค�รพกฎหม�ยมนุษยชนและสิทธิมนุษยชนระหว่�ง
ประเทศ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในก�รก่ออ�ชญ�กรรมสงคร�มครั้งนี้ต้องถูก
นำ�ตวัม�ลงโทษ และเรยีกร้องให้คณะมนตรีคว�มมัน่คงแห่งสหประช�ช�ติ 
(United Nations Security Council : UNSC) ส่งกรณีของเมียนม�เข้�สู่
ก�รพิจ�รณ�ของศ�ลอ�ญ�ระหว่�งประเทศโดยเร็วที่สุด
 จ�กก�รเปิดเผยของน�ยม�ห์บบั อะล�ม กรรม�ธกิ�รด้�นผูล้ีภ้ยัของ
บงักล�เทศพบว่� ขณะนีม้ผีูอ้พยพช�วโรฮนีจ� ประม�ณ 6,000-7,000 คน 
(จ�กทั้งหมดประม�ณ 940,000 คน) บ�งส่วนแสดงท่�ทีสมัครใจที่จะย้�ย
ไปอยูท่ีค่่�ยพกัพิงบนเก�ะบ�ร์ช�น ช�ร์ ท�งใต้ของบงักล�เทศ หลงัจ�กได้
ชมวดิโีอแสดงสภ�พทีพ่กัอ�ศยัและส�ธ�รณปูโภคต่�ง ๆ  บนเก�ะ และค�ด
ว่�จะเริ่มย้�ยช�วโรฮีนจ�กลุ่มแรกใน ธ.ค.62  

13ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)



 อย่�งไรก็ต�ม เมือ่วนัท่ี 3 พ.ย.62 ภ�ยหลงัก�รประชมุร่วมกบัองค์กร
ให้คว�มช่วยเหลอืระหว่�งประเทศ ได้แก่ สำ�นกัง�นข้�หลวงใหญ่ผูล้ีภ้ยัแห่ง
สหประช�ช�ติ (United Nations High Commissioner for Refugees : 
UNHCR) องค์กรระหว่�งประเทศเพือ่ก�รโยกย้�ยถิน่ฐ�น (International 
Organization for Migration : IOM) และโครงก�รอ�ห�รโลก (World 
Food Programme : WFP) ว่� แผนก�รโยกย้�ยช�วโรฮีนจ�ประม�ณ 
3,500 คนที่สมัครใจนั้น อ�จจะต้องชะลอตัวออกไปก่อน หลังจ�กองค์กร
ทั้งส�มคัดค้�นว่�เก�ะดังกล่�วยังไม่เหม�ะสำ�หรับก�รพักอ�ศัย เนื่องจ�ก
เป็นเก�ะทีม่นีำ�้ท่วมสงูขณะกระแสนำ�้ขึน้ในแต่ละวนั และจะถูกนำ�้ท่วมมดิ
ตลอดฤดมูรสมุ นอกจ�กนี ้ยงัมปัีญห�ด้�นส�ธ�รณปูโภค ก�รเข้�ถงึบรกิ�ร
พื้นฐ�น เช่น ก�รศึกษ� และก�รรักษ�พย�บ�ล เป็นต้น
 เมื่อวันที่ 14 พ.ย.62 ศ�ลอ�ญ�ระหว่�งประเทศ (International 
Criminal Court : ICC) อนุมัติให้อัยก�รตรวจสอบห�ข้อเท็จจริงกรณีก�ร
ก่ออ�ชญ�กรรมต่อช�วโรฮีนจ�ในเมียนม� ต�มคำ�ร้องของแกมเบียตั้งแต่ 
ก.ค.62 โดยศ�ลระบุว่�มีมูลเหตุให้เชื่อว่�มีก�รก่อคว�มรุนแรงที่อ�จเข้�
ข่�ยก�รก่ออ�ชญ�กรรมต่อมนุษยช�ติข้�มพรมแดนเมียนม�-บังกล�เทศ 
และมีก�รปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องต่อช�วโรฮีนจ�ด้วยส�เหตุของช�ติพันธุ์และ
ศ�สน� ขณะที่ โฆษกรัฐบ�ลเมียนม�แถลงต่อข้อกล่�วห�ว่�เมียนม�ก่อ
อ�ชญ�กรรมต่อช�วโรฮีนจ� โดยเมียนม�ระบุว่� ก�รสอบสวนของ ICC  
ไม่เป็นไปต�มกฎหม�ยระหว่�งประเทศ อกีทัง้เมยีนม�ไม่ได้เป็นภ�คสีม�ชกิ
ของ ICC จึงไม่จำ�เป็นต้องปฏิบัติต�มคำ�ตัดสินของศ�ล 
 ขณะที่ ศ�ลยุติธรรมระหว่�งประเทศ (International Court of 
Justice : ICJ) จะนัดสบืพย�นในคดทีีแ่กมเบยียืน่ฟ้องเมยีนม�ข้อห�ละเมดิ
อนุสัญญ�ว่�ด้วยก�รป้องกันและลงโทษคว�มผิดอ�ญ�ฐ�นล้�งเผ่�พันธุ์ 
(Genocide Convention) ระหว่�ง 10-12 ธ.ค.62 เพื่อนำ�ไปพิจ�รณ�ชี้
มลูคว�มผดิต่อเมยีนม� โดยสำ�นกัง�นทีป่รกึษ�แห่งรฐัเมยีนม� แถลงก�รณ์
เมื่อ 20 พ.ย.62 ว่�น�งออง ซ�น ซูจี ที่ปรึกษ�แห่งรัฐและรัฐมนตรีว่�ก�ร

กระทรวงก�รต่�งประเทศเมียนม� จะเป็นผู้นำ�ทีมกฎหม�ยเมียนม�เข้�
ชี้แจงต่อ ICJ  ที่กรุงเฮก เนเธอร์แลนด์ เบื้องต้นโฆษกพรรคสันนิบ�ตแห่ง
ช�ติเพื่อประช�ธิปไตย (National League for Democracy : NLD) ซึ่ง
เป็นพรรครัฐบ�ลของเมียนม� ระบุว่�ประช�คมระหว่�งประเทศมุ่งหวัง
ใช้กระบวนก�รท�งกฎหม�ยดำ�เนินก�รกับเมียนม� โดยหลักฐ�นที่ใช้
ส่วนใหญ่เป็นภ�พถ่�ยด�วเทยีมทีร่ะบถุงึก�รเผ�ทำ�ล�ยบ้�นเรือนของช�ว
โรฮีนจ� ซึ่งเมียนม�ยอมรับว่�เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง แต่ข้อกล่�วห�ดังกล่�ว
ไม่ส�ม�รถพิสูจน์ได้ว่�ผู้ใดเป็นผู้กระทำ� 
 น�ย Antonio Guterres เลข�ธิก�ร
สหประช�ช�ติ (UN) กล่�วระหว่�งเข้�
ร่วมก�รประชุมสุดยอดผู ้นำ�อ�เซียน 
(ASEAN Summit) ครัง้ที ่35 ทีก่รงุเทพฯ 
เมื่อ 3 พ.ย.62 เรียกร้องให้เมียนม�รับ
ประกันคว�มปลอดภัยของช�วโรฮีนจ� 
ในก�รเดินท�งกลับเมียนม� โดยแสดงคว�มห่วงกังวลอย่�งม�กต่อ 
ชะต�กรรมของช�วโรฮนีจ�กว่� 740,000 คน ท่ีลีภ้ยัจ�กสถ�นก�รณ์คว�ม
รุนแรงในรัฐยะไข่ไปยังบังกล�เทศเมื่อปี 2560 พร้อมทั้งควรเปิดโอก�ส 
ให้องค์กรด้�นมนุษยธรรมจ�กน�น�ช�ติส�ม�รถเข้�ถึงพื้นที่ที่ได้รับ 
ผลกระทบได้อย่�งเต็มที่โดยไม่ถูกจำ�กัดสิทธิ
 จะเห็นได้ว่� ภ�ยหลังจ�กก�รที่เมียนม�เปิดประเทศ เมียนม�เอง 
กเ็ริม่มกี�รเปิดรบัก�รลงทนุจ�กต่�งประเทศในก�รพฒัน�ระบบโครงสร้�ง
พื้นฐ�น เพื่อสร้�งคว�มเชื่อมโยงระหว่�งประเทศสม�ชิกอ�เซียน และ
ให้อำ�น�จประช�ธิปไตยแก่ประช�ชนผ่�นก�รเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีข้ึนใน
ปี พ.ศ. 2563 ขณะเดียวกัน ปัญห�เรื่องช�ติพันธุ์ และชนกลุ่มน้อยของ 
เมียนม�โดยเฉพ�ะช�วโรฮีนจ�นั้น เป็นประเด็นที่น�น�ช�ติให้ก�ร 
จับต�มองต่อก�รบริห�รจัดก�รของรัฐบ�ลเมียนม�เป็นอย่�งม�ก 

สถานการณ์ในประเทศฟิลิปปินส์
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย ร.ท.หญิง ศิวลีย์  สิริโรจน์บริรักษ์

 สถ�นก�รณ์ภ�ยในประเทศฟิลิปปินส์ด้�นก�รเมืองและ 
คว�มมั่นคง ในห้วง ต.ค. - พ.ย. 62 มีประเด็นสำ�คัญที่สรุปได้ดังนี้
 - เมื่อวันที่ 5 ต.ค.62 ประธ�น�ธิบดีรัสเซียระบุว่�ฟิลิปปินส์คือ 
หุ้นส่วนที่สำ�คัญของรัสเซียในภูมิภ�คเอเชีย โดยประธ�น�ธิบดีวล�ดิมีร์ 
ปูติน ของรัสเซียกล่�วในพิธีเปิดก�รห�รือกับประธ�น�ธิบดีโรดริโก  

ดูเตอร์เต ของฟิลิปปินส์ ในก�รเยือน
รัสเซียระหว่�งวันที่ 1-5 ต.ค.62 ว่� 
ฟิลิปปินส์คือหุ้นส่วนที่สำ�คัญของรัสเซีย
ในภมูภิ�คเอเชยี และทีผ่่�นม�คว�มร่วม
มือระหว่�งประเทศของท้ังสองประเทศ
ดำ�เนินอย ่�งสร ้�งสรรค ์และอยู ่บน 
พ้ืนฐ�นของผลประโยชน ์ ร ่ วม กัน 
นอกจ�กนี ้ ประธ�น�ธบิดปีตูนิยงัระบวุ่� 

รัสเซียพร้อมท่ีจะร่วมมือกับฟิลิปปินส์ในด้�นต่�ง ๆ อ�ทิ คว�มมั่นคง  
ก�รสำ�รวจอวก�ศ และก�รใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 - เมื่อวันท่ี 16 ต.ค.62 สหรัฐฯ ฟิลิปปินส์ และญี่ปุ่น ดำ�เนิน
ก�รฝึกซ้อมท�งทะเลร่วมกัน โดยกองกำ�ลังน�วิกโยธินของสหรัฐฯ และ
ฟิลิปปินส์ รวมถึงกองกำ�ลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นเริ่มก�รฝึกซ้อมร่วม
ท�งทะเล KAMANDAG 3 (Kaagapay Ng Mga Mandirigma Ng Dagat) 
ที่บริเวณห�ด Katungkulan ของฟิลิปปินส์ เมื่อ 12 ต.ค.62 โดยถือเป็น
ครั้งแรกที่ฟิลิปปินส์ทำ�ก�รฝึกรบร่วมในลักษณะเคลื่อนกำ�ลังพลจ�กเรือ 
สู่ฝั่ง (Ship-to-Shore Maneuver) ด้วยย�นรบสะเทินนำ้�สะเทินบก  

(Assault Amphibious Vehicle: AAV) ของตัวเอง ซึ่งก�รฝึกดังกล่�ว
ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รทดสอบศักยภ�พของกองกำ�ลังผสมในก�ร
ปฏิบัติก�รที่มีคว�มซับซ้อน ก�รประส�นง�น ก�รปฏิบัติก�รแบบสะเทิน
นำ้�สะเทินบก 
 - เมื่อวันที่ 19 ต.ค.62 รัสเซียเสนอผลิตอ�วุธขน�ดเล็กร่วมกับ
ฟิลิปปินส์ โดยน�ย Igor Khovaev เอกอัครร�ชทูตรัสเซียประจำ�กรุง
มะนิล� กล่�วว่� ฟิลิปปินส์กำ�ลังพิจ�รณ�ข้อเสนอของรัสเซียเพื่อร่วม
ผลิตอ�วุธขน�ดเล็กของรัสเซียในฟิลิปปินส์ 
โดยรัสเซียต้องก�รสร้�งคว�มร่วมมือด้�น
ยุทธศ�สตร์ในระยะย�วกับฟิลิปปินส์ พร้อม
ค�ดหวังก�รขย�ยคว�มร่วมมือด้�นก�ร
ทห�รและคว�มมั่นคงระหว่�งกัน ตลอด
จนพร้อมสนับสนุนเทคโนโลยีที่จะช่วยให้
ฟิลิปปินส์ส�ม�รถพัฒน�อุตส�หกรรมด้�น
อ�วุธของตนเอง นอกจ�กนี้ รัสเซียยังต้องก�รสนับสนุนก�รฝึกอบรม 
ด้�นก�รทห�รและพร้อมทีจ่ะจดัก�รฝึกร่วมกบักองทพัฟิลปิปินส์ โดยคว�ม
ร่วมมือดังกล่�วจะไม่นำ�ประเด็นก�รเมืองเข้�ไปเกี่ยวข้อง 
 - เมื่อวันที่ 7 พ.ย.62 ฟิลิปปินส์จะเริ่มตรวจประทับลงตร� 
ในหนังสอืเดินท�งจีนเป็นครัง้แรกในรอบ 7 ปี โดยฟิลปิปินส์จะทำ�ก�รตรวจ
ประทับลงตร�บนหนังสือเดินท�งจีนอีกครั้งหลังจ�กระงับไปเป็นระยะ
เวล� 7 ปี ตั้งแต่ ธ.ค.55 จ�กกรณีที่ท�งก�รจีนประก�ศใช้หนังสือเดินท�ง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-passport) ที่มีพื้นหลงัเป็นล�ยนำ้�แผนที่จีน และมีพื้นที่
พพิ�ทกรรมสทิธ์ิระหว่�งจีนกบัประเทศต่�ง ๆ  อยูใ่นแผนทีด่งักล่�ว ซ่ึงรวม
ถึงแนวเส้นประ 9 เส้นที่จีนใช้อ้�งกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ 

จุลสารศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ (Strategic Studies Center Journal) 14

ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



สถานการณ์ด้านการก่อการร้ายภายในประเทศฟิลปิปินส์

 สำ�หรับสถ�นก�รณ์ด้�นก�รก่อก�รร้�ยยังคงเป็นภัยคุกค�ม

ภ�ยในประเทศที่สำ�คัญของฟิลิปปินส์ มีดังนี้

 - เมื่อวันที่ 4 ต.ค.62 เกิดเหตุคนร้�ยลักพ�ตัวช�ยช�วอังกฤษ

และภรรย�จ�กรีสอร์ทในฟิลิปปินส์ โดยตำ�รวจฟิลิปปินส์ อ้�งว่�คนร้�ย

พร้อมอ�วุธปืนอย่�งน้อย 4 คน ได้ลกัพ�ตวัน�ย Allan Hyrons ช�ยสูงอ�ยุ

ช�วองักฤษ ซึง่เป็นเจ้�ของกจิก�รรสีอร์ท และโรงเรยีน 2 แห่ง และภรรย�

ช�วฟิลปิปินส์ โดยนำ�ตวัขึน้เรอืมอเตอร์โบทจ�กรีสอร์ทในเมอืง Tukuran 

จ.ซัมบวงก� 

 - เมื่อวันท่ี 6 ต.ค.62 อดีตสม�ชิกแนวร่วมปลดปล่อยอิสล�ม 

โมโร (Moro Islamic Liberation Front : MILF) 7 ร�ย ถูกสังห�รโดย

กลุม่ตดิอ�วธุในฟิลปิปินส์ทีส่นบัสนนุกลุม่รฐัอสิล�ม (Islamic State : IS)  

โดยเจ้�หน้�ทีต่ำ�รวจและทห�รของฟิลปิปินส์ระบวุ่� อดตี จำ�นวน 7 ร�ย  

ถูกกลุ่มติดอ�วุธ Dawlah Islamiyah ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีสนับสนุนกลุ่ม IS 

สังห�รในเหตุโจมตีฐ�นท่ีม่ันของแนวร่วม MILF ใกล้กับเมือง Shariff 

Saydona ท�งตอนใต้ของฟิลิปปินส์ เมื่อ 4 ต.ค.62 ซึ่งกลุ่ม IS ออกม�

แสดงคว�มรบัผดิชอบต่อเหตโุจมตดีงักล่�ว ทัง้นี ้แนวร่วม MILF เคยเป็น 

กองกำ�ลงัตดิอ�วุธทีใ่หญ่ทีส่ดุในฟิลปิปินส์ แต่ได้เริม่ทยอยปลดอ�วธุตัง้แต่ 

ก.ย.62 ต�มเงื่อนไขสนธิสัญญ�สันติภ�พ ปี 2557

 - เมื่อวันที่ 7 ต.ค.62 ทห�รตั้งหน่วย Task Force Hyrons  

เพื่อเร่งค้นห�คู่ส�มีภรรย�ที่ถูกลักพ�ตัว โดย พล.ท. Cirilito Sobejana 

ผู ้บัญช�ก�รกองกำ�ลังมินด�เน� ของกองทัพฟ ิลิปป ินส ์  (AFP  

Westmincom) กล่�วว่� ได้มีก�รตั้งหน่วย Task Force Hyrons เพื่อ

เร่งค้นห�และช่วยเหลือ น�ย Allan Arthur Hyrons และน�ง Wilma 

Paglinawan Hyrons คู่ส�มีภรรย�เจ้�ของรีสอร์ท ที่ถูกลักพ�ตัวจ�ก

รีสอร์ทใน จ.ซัมบวงก� โดยมีก�รตั้งด่�นปิดเส้นท�งเรือ ก�รล�ดตระเวน

ท�งอ�ก�ศ และว�งกองกำ�ลังภ�คพื้นดินบริเวณช�ยฝั่งอย่�งใกล้ชิด  

โดยถึงแม้ว่�จะยังไม่ส�ม�รถระบุกลุ ่มผู้ก่อก�รร้�ยได้ แต่ท�งก�ร

ฟิลิปปินส์ค�ดว่�เป็นกลุ ่มอ�บู ไซย�ฟ (Abu Sayyaf) เนื่องจ�ก 

มีประวัติก�รลักพ�ตัวในพื้นที่เดียวกัน 

 - เมื่อวันที่ 14 พ.ย.62 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงกล�โหม

ฟิลิปปินส์ ระบุว่� กลุ่ม IS อ�จเดินท�งจ�กตะวันออกกล�งเข้�พื้นที่

มินด�เน�ของฟิลิปปินส์ โดยแสดงคว�มกังวลว่� สม�ชิกกลุ่ม Islamic 

State (IS) ที่เดินท�งออกจ�กตะวันออกกล�งหลังจ�ก กลุ่ม IS สูญเสีย

ทีม่ัน่ในซเีรยีและอิรกั อ�จมแีผนเดนิท�งเข้�พืน้ทีม่นิด�เน�ของฟิลปิปินส์ 

ทำ�ให้ฟิลิปปินส์เพิ่มก�รเฝ้�ระวังม�กขึ้น 

 -  เมื่อวันที่ 20 พ.ย.62 กองทัพฟิลิปปินส์ปรับเพิ่มกำ�ลังอ�วุธ 

ในก�รปร�บปร�มกลุ่มอ�บู ไซย�ฟ โดยกองทัพฟิลิปปินส์ได้ดำ�เนินก�ร

ปรับเพิ่มกำ�ลังอ�วุธในพื้นที่ จ.ซูลู บนเก�ะมินด�เน� ซึ่งประกอบด้วย  

รถหุ้มเกร�ะ เคร่ืองบินลำ�เลียง และเฮลิคอปเตอร์โจมตี เพื่อสนับสนุน

ภ�รกิจปร�บปร�มกลุ่มอ�บู ไซย�ฟ และผู้ก่อก�รร้�ยช�วต่�งช�ต ิ

ที่หลบซ่อนตัวอยู่ในพ้ืนที่ ท้ังนี้ ก�รส่งอ�วุธยุทโธปกรณ์เข้�ไปเพิ่มเติม 

ในพืน้ทีด่งักล่�วเป็นไปต�มเป้�หม�ยของประธ�น�ธบิดโีรดริโก ดเูตอร์เต 

ของฟิลิปปินส์ ที่ต้องก�รปร�บปร�มกลุ่มอ�บู ไซย�ฟ ให้สำ�เร็จภ�ยใน

สิ้นปี 2562

 - เมือ่วนัที ่25 พ.ย.62 ทห�รฟิลิปปินส์สังห�รผูก่้อก�รร้�ย 6 คน

จ�กก�รปะทะกันใน จ.Sulu/ฟิลิปปินส์ โดย กองกำ�ลังทห�รฟิลิปปินส์ 

(AFP) ปะทะกับกลุ่มอ�บู ไซย�ฟ จำ�นวน 2 ครั้ง ทำ�ให้ผู้ก่อก�รร้�ยเสีย

ชวีติทัง้หมด 6 คน และทห�รบ�ดเจบ็ 7 คน โดยครัง้แรกเมือ่ 23 พ.ย.62  

เกดิขึน้ในหมูบ้่�นใกล้เมอืง Patikul จ.Sulu และครัง้ทีส่องเมือ่ 25 พ.ย.62  

เกิดขึ้นในเมือง Indanan จ.Sulu โดยปฏิบัติก�รดังกล่�วเป็นก�ร 

ช่วยเหลือเหยื่อจ�กก�รลักพ�ตัวของกลุ่มอ�บู ไซย�ฟ ซึ่งรวมถึงช�ยช�ว

องักฤษอ�ย ุ70 ปี และภรรย�ช�วฟิลิปปินส์ทีถู่กลักพ�ตวัไปเมือ่ 4 ต.ค.62 

 จงึสรปุได้ว่� ในห้วงทีผ่่�นม�ฟิลิปปินส์มคีว�มเคลือ่นไหวท�งก�ร

เมอืงทีส่ำ�คญัคอื ก�รยกระดบัคว�มสมัพนัธ์ระหว่�งรสัเซยีและฟิลปิปินส์ 

อันจะเห็นได้จ�กก�รที่ประธ�น�ธิบดีรัสเซียระบุว่�ฟิลิปปินส์คือหุ้นส่วน 

ที่สำ�คัญของรัสเซียในภูมิภ�คเอเชีย พร้อมทั้งรัสเซียได้เสนอผลิตอ�วุธ

ขน�ดเลก็ร่วมกับฟลิิปปนิส์ นอกจ�กนี้ฟิลปิปินสจ์ะเริม่ตรวจประทบัตร� 

ในหนังสือเดินท�งจีนเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปี โดยก�รผ่อนปรน 

ดังกล่�วบ่งชี้ให้เห็นถึงคว�มพย�ย�มของรัฐบ�ลฟิลิปปินส์ท่ีต้องก�ร

พัฒน�คว�มสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดกับจีนม�กขึ้น 

 สำ�หรับสถ�นก�รณ์ด้�นก�รก่อก�รร้�ยภ�ยในประเทศ ยังคง

เป็นภัยคุกค�มสำ�คัญของฟิลิปปินส์ อันจะเห็นได้จ�กก�รลักพ�ตัวเพื่อ

เรียกค่�ไถ่ของกลุ่มติดอ�วุธมุสลิมและกลุ่มกองกำ�ลังอ่ืน ๆ ได้สร้�ง 

ผลกระทบให้กับก�รท่องเที่ยวและก�รลงทุนในฟิลิปปินส์เป็นอย่�งม�ก 

แม้กองทัพฟิลิปปินส์พย�ย�มปร�บปร�มก�รลักพ�ตัวเรียกและเรียก 

ค่�ไถ่ ทำ�ให้ปัจจุบันกลุ่มที่นิยมก�รลักพ�ตัวเรียกค่�ไถ่ เช่น กลุ่มอ�บู  

ไซย�ฟ ก่อเหตุลักพ�ตัว น้อยลงแต่ก็ยังไม่หมดสิ้นไป ซึ่งฟิลิปปินส์

ตระหนักดีถึงภัยคุกค�มดังกล่�ว และได้ทำ�ง�นอย่�งใกล้ชิดกับมิตร

ประเทศ โดยเฉพ�ะสหรฐัฯ สงิคโปร์ ม�เลเซยี และอนิโดนเีซยี ในก�รต่อสู้

กับภัยก่อก�รร้�ย นอกจ�กนี้ ยังได้เฝ้�ระวังนักรบต่�งช�ติจ�กม�เลเซีย 

อินโดนีเซีย โมร็อกโก เยเมน และป�กีสถ�น ที่อยู่ใน จ.ซูลู บ�ซิลัน และ

มินด�เน�ตอนกล�ง ที่อ�จจะปฏิบัติก�รโจมตีฟิลิปปินส์

15ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)



 

สถานการณ์ภายในประเทศสิงคโปร์
วิเคร�ะห์และเรียบเรียงโดย น�งส�ว ณัฐ� แก้วคำ�แสน

 สถ�นก�รณ์ภ�ยในประเทศสงิคโปร์ด้�นคว�มมัน่คง ด้�นก�ร

ทห�ร และด้�นเศรษฐกิจ ในห้วงเดือน ต.ค. - พ.ย.62 มีประเด็นสำ�คัญ 

ที่สรุปได้ดังนี้

► ด้านความมั่นคง

 ในระหว่�งก�รเข้�ร่วมประชุม The 9th Beijing Xiangshan  

Forum ที่กรุงปักกิ่ง เมื่อ 22 ต.ค.62 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงกล�โหม 

ดร.อึง เอ็ง เฮนของ สิงคโปร์เรียกร้องให้สหรัฐฯ และจีนห�หนท�ง 

ร่วมกันเพื่อเป็นหลักประกันคว�มมั่นคงของโลก โดยรวมถึงประเด็น 

ที่มีคว�มท้�ท�ยในก�รแก้ปัญห� เช่น ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ 

ก�รก่อก�รร้�ย และภัยคุกค�มจ�กอ�วุธนิวเคลียร์ อย่�งไรก็ต�ม

สิงคโปร์ยังคงรักษ�คว�มสัมพันธ์ท่ีแน่นแฟ้นกับท้ังสหรัฐฯ และจีนต่อไป  

โดยให้ท้ังเรียกร้องให้สหรัฐฯ และจีนย้อนกลับไปพิจ�รณ�ก�รพบปะ

ครั้งประวัติศ�สตร์ ซึ่งถือเป็นจุดเร่ิมต้นของก�รลดคว�มขัดแย้งและก�ร

เป็นศัตรูระหว่�งสองประเทศ ท่ีมีผู้นำ�ของจีนน�ยเหม� เจ๋อ ตุง และ

ประธ�น�ธิบดีริช�ร์ด นิกสัน ของสหรัฐฯ เป็นผู้นำ�ในขณะนั้น

► ด้านการทหาร

 ร�ยง�นก�รแถลงของ ดร.อึง เอ็น เฮน รมว.กล�โหมของสิงคโปร์ 

ต่อรัฐสภ� เมื่อ 7 ต.ค.62 ระบุว่�สิงคโปร์มีคว�มม่ันใจในก�รตรวจจับ

และต่อต้�นอ�ก�ศย�นไร้คนขับ หรือโดรน ในลักษณะเดียวกับที่ใช้โจมตี

โรงกลั่นนำ้�มัน 2 แห่งของซ�อุดีอ�ระเบีย เมื่อ 14 ก.ย.62 โดยเฉพ�ะ

อย่�งยิ่งกองทัพบกนั้นมีคว�มมั่นใจที่จะจัดก�รกับก�รต่อต้�นอ�ก�ศย�น 

ประเภทนี้และได้มีก�รเพ่ิมประสิทธิภ�พในก�รป้องกันท�งอ�ก�ศย�น

ไร้คนขับ มีคว�มเช่ียวช�ญม�เป็นเวล�ม�กกว่� 10 ปี ท�งด้�นกองทัพ

อ�ก�ศ มรีะบบแจ้งเตอืนทีทั่นสมยัโดยปัจจบุนัได้ใช้เซน็เซอร์ก�รตรวจจบั

โดรนในหล�กหล�ยชนิด เช่น G550 Airborne Early Warning Aircraft 

and Multi-Mission Radar ส่วนระบบต่อสู้อ�ก�ศย�นจ�กภ�คพืน้ดนิกม็ี

ก�รพัฒน�รูปแบบและระบบ เช่นระบบ Spyder system และ Aster-30 

missile system ซ่ึงระบบต่�ง ๆ เหล่�น้ีจะมีก�รเตรียมคว�มพร้อม

ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจ�กนี้กองทัพสิงคโปร์ยังติดต�มก�รพัฒน�ก�รของ 

ภยัคกุค�มในปัจจบุนัและเรียนรู้จ�กเหตุก�รณ์ท่ีเกดิขึน้เพ่ือห�แนวท�งในก�ร

จดัก�รและต่อต้�นก�รโจมตโีดยใช้อ�ก�ศย�นไร้คนขบัซึง่ปัจจบุนัมกี�รใช้

อย่�งแพร่หล�ยทั้งในก�รสอดแนมและก�รจู่โจมท�งอ�ก�ศ

 ในวนัที ่26 พ.ย.62 สิงคโปร์ได้ลงน�มคว�มตกลงด้�นก�รทห�รกบั

เก�หลีใต้ ช่วงนอกรอบก�รประชุมอ�เซียน-เก�หลีใต้ สมัยพิเศษ ที่นคร 

ปูซ�น โดยคว�มตกลงดังกล่�วครอบคลุมก�รแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับ

อ�วุธเคมี อ�วุธชีวภ�พและก�รใช้รังสี ทั้งนี้ คว�มร่วมมือด้�นทห�รของ

สิงคโปร์และเก�หลีใต้นั้นมีคว�มใกล้ชิดแน่นแฟ้น โดยกองทัพมีก�รแลก

เปลี่ยนก�รเยือนของ จนท.ระดับสูง มีก�รจัดฝึกผสมและก�รฝึกอบรม

บุคล�กรอย่�งต่อเนื่อง ซึ่งคว�มร่วมมือนี้จะทำ�ให้สิงคโปร์มีขีดคว�ม

ส�ม�รถในทกุด้�นของก�รทห�รเพื่อให้ทนักบัยุคสมยัในปัจจุบันที่มคีว�ม

หล�กหล�ยในรูปแบบของก�รรบ

►  ด้านเศรษฐกิจ

 - เม่ือวันที่ 16 ต.ค.62 ได้มีก�รลงน�มในข้อตกลงเสริมสร้�ง

โครงสร้�งพื้นฐ�นท�งก�รเงินและส่งเสริมก�รตล�ด โดยรัฐมนตรีประจำ�

สำ�นักน�ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รคลังคนท่ีสองของ

สงิคโปร์ กบัน�ย Justin Muzinich รัฐมนตรช่ีวยว่�ก�รกระทรวงก�รคลงั 

ของสหรฐัฯ ได้ร่วมลงน�มในก�รประชมุนอกรอบก�รประชมุรฐัมนตรคีลงั 

Group of Twenty (G20) ท่ีกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.ซึ่งข้อตกลงดังกล่�ว 

ช่วยขย�ยคว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจ โดยมีจุดมุ่งหม�ยเพื่อสนับสนุน

และกระตุ้นก�รลงทุนในโครงสร้�งพื้นฐ�นเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รลงทุนของ

ภ�คเอกชน สำ�หรับคู่ค้�ลำ�ดับ 1 ด้�นบริก�ร และประเทศที่มีก�รลงทุน 

ในสิงคโปร์ม�กที่สุดนั้น คือสหรัฐฯ 

 -  เมื่อวันที่ 2 พ.ย.62 น�ยกรัฐมนตรี ลี เซียน ลุง ของสิงคโปร์ 

กล่�วต่อที่ประชุมสุดยอดอ�เซียน คร้ังที่ 35 (35th ASEAN Summit)  

โดยมสี�ระสำ�คญัในตอนหนึง่ว่� ควรขย�ยกรอบคว�มร่วมมอืท�งเศรษฐกจิ 

กับประเทศนอกภูมิภ�คให้กว้�งออกไปอีก และยกระดับก�รจัดทำ� 

ข้อตกลงก�รค้�เสรีกับประเทศคู่ค้�ทั้งที่มีคว�มสัมพันธ์กันอยู่ในปัจจุบัน

และคู่เจรจ�ใหม่ในอน�คต และยังกล่�วเพิ่มเติมอีกว่�ศักยภ�พท�ง

เศรษฐกิจของประเทศสม�ชิกอ�เซียนน้ันอยู่ในภ�วะชะลอตัว และเผชิญ

กับคว�มแปรปรวนของเศรษฐกิจโลกโดยรวม ซึ่งรวมถึงก�รที่เศรษฐกิจ 

ของสหรัฐฯ มีแนวโน้มประสบกับภ�วะชะลอตัวม�กข้ึน ทำ�ให้อ�เซียน 

ต้องเพิ่มคว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจในภูมิภ�คให้ม�กขึ้น เพื่อเตรียมพร้อม

รับมือกับคว�มท้�ท�ย และฟันฝ่�อุปสรรคเหล่�นั้นด้วยคว�มมีเอกภ�พ

 - คณะมนตรีแห่งสหภ�พยุโรปรับรองข้อตกลงก�รค้�เสรี  

(Free Trade Area : FTA) ระหว่�งสหภ�พยุโรป (EU) กับสิงคโปร์  

โดยจะมีผลบังคับใช้ใน 21 พ.ย.62 ซึ่งส่งผลให้สิงคโปร์จะเป็นช�ติแรก 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เริ่มใช้ข้อตกลง FTA กับ EU ทั้งนี้เมื่อปี 2560 

มมีลูค่�ก�รค้�ระหว่�งกนัเท่�กบั 53,300 ล้�นยโูร หรอื 1 ใน 3 ของก�รค้� 

ระหว่�ง EU กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด ทำ�ให้สิงคโปร์เป็นคู่ค้�

อันดับที่ 1 ของ EU ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้เปรียบดุลก�รค้�

ม�กกว่� 13,020 ล้�นยูโร

 จึงสรุปได้ว่� สถ�นก�รณ์ภ�ยในประเทศสิงคโปร์ในห้วงเวล� 

ดังกล่�ว มีคว�มพย�ย�มในก�รห�หนท�งในก�รให้ประเทศมห�อำ�น�จ

อย่�งสหรัฐฯ และจีนเจรจ�ห�ข้อตกลงร่วมกัน เพื่อผลประโยชน์ของ 

ส่วนรวม โดยมีก�รส�นสัมพันธ์กับทั้งสองประเทศมห�อำ�น�จไปพร้อม

กนั ทัง้นีย้งัได้แสดงคว�มกงัวลต่อผลกระทบจ�กคว�มขดัแย้งของประเทศ

มห�อำ�น�จในเวทปีระชมุสดุยอดอ�เซยีน ครัง้ที ่35 ซึง่สม�ชกิอ�เซียนควร

ห�ยุทธศ�สตร์เพื่อรับมือต่อคว�มท้�ท�ยที่จะเกิดขึ้นในอน�คต สำ�หรับ

ด้�นทห�รสิงคโปร์ได้มีก�รพัฒน�เครื่องมือเพื่อสนับสนุนในก�รต่อต้�น 

ภัยคุกค�มรูปแบบใหม่ให้มีคว�มทันสมัยและพร้อมรับมือกับก�รจู่โจม
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



 

สถานการณ์ในประเทศเวียดนาม
วิเคร�ะห์และเรียบเรียงโดย ร.ท.หญิง ศิวลีย์  สิริโรจน์บริรักษ์

 สถ�นก�รณ์ภ�ยในประเทศเวียดน�มด้�นก�รเมืองและ 
คว�มมั่นคง ในห้วง ต.ค.-พ.ย.62 มีประเด็นสำ�คัญที่สรุปได้ดังนี้
 ►  เวียดนามและกัมพูชาให้คำามั่นจะไม่ให้ประเทศที่สาม มาใช้
ดินแดนทำาลายความมั่นคงของประเทศอื่น โดยเว็บไซต์ hanoitimes 
ร�ยง�นเมื่อ 5 ต.ค.62 ว่� ในก�รเดินท�งเยือนเวียดน�มอย่�งเป็นท�งก�ร
ของ น�ยกรัฐมนตรีฮุนเซน ของกัมพูช� ระหว่�งวันที่ 4-5 ต.ค.62 ที่ผ่�น
ม�นั้น ท้ังสองฝ่�ยเห็นพ้องถึงคว�มสำ�คัญของก�รสร้�งสันติภ�พและ 
คว�มมั่นคงในภูมิภ�ค โดยเวียดน�มและกัมพูช�จะร่วมกันรักษ� 
คว�มมั่นคงท�งทะเลและท�งอ�ก�ศในภูมิภ�ค โดยไม่ให้ประเทศที่ส�ม 
ม�ใช้ดินแดนของตนในก�รทำ�ล�ยคว�มมั่นคงของประเทศอื่น และยำ้� 
ว่�จะยึดม่ันต�มอนุสัญญ�สหประช�ช�ติว่�ด้วยกฎหม�ยท�งทะเล  
ค.ศ.1982 นอกจ�กนี้  ยังให้คำ�มั่นจะร่วมสร้�งอ�เซียน กระตุ ้น 
ก�รพัฒน�ส�มเหลี่ยมเศรษฐกิจกัมพูช�-ล�ว-เวียดน�ม และอนุภูมิภ�ค 
ลุม่นำ�้โขง ตลอดจนปฏบิตัติ�มเป้�หม�ยก�รพฒัน�อย่�งยัง่ยนืขององค์ก�ร
สหประช�ช�ติ (United Nations: UN) พร้อมทั้งกัมพูช�จะสนับสนุน
เวียดน�มในก�รเป็นประธ�นอ�เซียนในปี 2563 
 ►  รัฐบาลเวียดนามยกเลิกการอนุมัติโครงการลงทุนพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียวในพืน้ท่ีทางทหาร เมือ่ 19 ต.ค.62 สำ�นกัข่�ว VnExpress 
ของเวยีดน�ม ร�ยง�นว่� รฐับ�ลเวยีดน�มยกเลกิก�รอนมุตัโิครงก�รลงทนุ
พัฒน�แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนเก�ะ Mui Hoi จ. Khanh Hoa ของ 
ผู้ประกอบก�รเวียดน�มจำ�นวน 2 โครงก�ร ซึ่งสำ�นักก�รว�งแผนและ 
ก�รลงทนุ จ. Khanh Hoa (The Khanh Hoa Department of Planning 
and Investment) ให้เหตผุลว่� โครงก�รทัง้สองดงักล่�วตัง้อยูใ่นเขตพืน้ที่
ทห�ร และใกล้ฐ�นทัพทห�รในอ่�ว Cam Ranh ทั้งนี้ รัฐบ�ลเวียดน�ม 
ในสมัย นรม.เหวียน เติน สุง มีคำ�ส่ังให้ส ่งเสริมม�ตรก�รรักษ� 
คว�มปลอดภัยในเขตฐ�นทัพ อ่�ว Cam Ranh เมื่อ ก.ย.58 ซึ่งครอบคลุม
พื้นที่ 3 เก�ะ ได้แก่ Mui Hoi, Binh Ba และ Hon Chut 
 ► เวียดนามเตรียมปล่อยเรือกู้ภัยเรือดำานำ้าลงนำ้า สำ�นักข่�ว 
BaodatViet News ร�ยง�นเมื่อ 19 พ.ย.62 ว่�กองทัพเรือเวียดน�ม 
เตรียมปล่อยเรือกู้ภัยเรือดำ�นำ้�ขน�ดใหญ่ หม�ยเลข 927 ลงนำ้� ซึ่งต่อโดย
บริษัทต่อเรือ Z189 ที่ขึ้นตรงกับกรมอุส�หกรรมป้องกันประเทศ ร่วมมือ
กับกลุ่มธุรกิจต่อเรือ Damen ของเนเธอร์แลนด์ สำ�หรับเรือกู้ภัยเรือดำ�นำ้�
เพื่อปฏิบัติภ�รกิจกับกองเรือดำ�นำ้� Kilo 636 ทั้งนี้ กองทัพเรือเวียดน�ม  
มีแผนต่อเรือกู้ภัยเพิ่มอีก 1 ลำ� และส่งออกข�ยให้กับต่�งประเทศ
 ►  เวยีดนามกำาหนดจัดการประชุมแรกในฐานะประธานอาเซยีน
ห้วง ม.ค.63 สำ�นักข่�ว Vietnamnews ของเวียดน�ม ร�ยง�นเมื่อ  
19 พ.ย.62 ว่� เวียดน�มจะจัดก�รประชุม รัฐมนตรีต่�งประเทศอ�เซียน
อย่�งไม่เป็นท�งก�ร (ASEAN Foreign Ministers Retreat) ท่ีเมือง 
ญ�จ�ง เวียดน�ม ใน ม.ค.63 นับเป็นก�รประชุมแรกของอ�เซียนสำ�หรับ
เวียดน�มในฐ�นะประธ�นอ�เซียนอย่�งเป็นท�งก�ร (ว�ระ 1 ม.ค.- 
31 ธ.ค.63) และเวียดน�มกำ�หนดห้วงเวล�จัดก�รประชุมสุดยอดอ�เซียน
ครั้งที่ 36 และ 37 ว่�จะมีขึ้นใน เม.ย. และ พ.ย.63 ต�มลำ�ดับ ทั้งนี้ 
เวียดน�มประก�ศแนวคิดหลักในก�รทำ�หน้�ที่ประธ�นอ�เซียนไว้ว่� 
“Cohesive and Responsive” โดยจะเน้นส่งเสริมก�รเช่ือมโยงกันใน
ภูมิภ�คและพัฒน�ศักยภ�พของอ�เซียนให้พร้อมสำ�หรับก�รพัฒน�เพื่อ
เข้�สูก่�รปฏวิตัอิตุส�หกรรม 4.0 และก�รเสรมิสร้�งคว�มใกล้ชดิกนัอย่�ง

แน่นแฟ้นในคว�มสัมพันธ์ท�งเศรษฐกิจ
ระหว่�งกันใน อ�เซียน และอ�เซียนกับ
ประเทศนอกภูมิภ�ค ควบคู ่ไปกับก�รมี
บทบ�ทเชิงสร้�งสรรค์ของอ�เซียนในก�ร
รักษ�ไว้ซึ่งคว�มสงบเรียบร้อย สันติสุข 
คว�มมั่นคงปลอดภัย และก�รเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันของอ�เซียน
 ► เวยีดนามถกูจดัอนัดบัเป็นประเทศทีม่กีองทพัเข้มแขง็อนัดบั 
23 ของโลก นสพ.ออนไลน์ Vietnamnet ของเวียดน�ม ร�ยง�นเมื่อ 30 
ต.ค.62 ว่� ในปี 2562 เวียดน�มได้รับก�รจัดอันดับโดยเว็บไซต์ Global 
Firepower ของสหรัฐฯ ให้เป็นประเทศที่มีกองทัพเข้มแข็งเป็นอันดับ 23 
ของโลก และเป็นอันดับ 2 ในอ�เซียน โดยกองทัพเวียดน�มมีกำ�ลังพล
ประจำ�ก�รกว่� 482,000 น�ย และกำ�ลังพลสำ�รองประม�ณ 5 ล้�นคน 
สำ�หรับประเทศที่มีกองทัพเข้มแข็ง 3 อันดับแรกของโลก ประกอบด้วย 
สหรฐัฯ รสัเซยี และจีน ส่วนกองทพัของประเทศอ�เซยีนได้รบัก�รจดัอนัดบั 
ดังนี้ อินโดนีเซีย อันดับ 16 ไทย อันดับ 26 เมียนม� อันดับ 37 ม�เลเซีย 
อันดับ 41 สิงคโปร์ อันดับ 59 ฟิลิปปินส์ อันดับ 64 กัมพูช� อันดับ 107 
และล�ว อันดับ 127
 ► กระทรวงกลาโหมเวียดนาม ประกาศสมุดปกขาวด้าน
กลาโหม ประจำาปี 2562 เมื่อ 26 พ.ย.62 สำ�นัก ข่�ว Quan doi Nhan 
dan News ร�ยง�นว่� กระทรวงกล�โหมเวียดน�มจัดพิธีประก�ศสมุด 
ปกข�วด้�นกล�โหม ประจำ�ปี 2562 โดยก�รตีพิมพ์สมุดปกข�วด้�น
กล�โหม เพือ่ยนืยนัและชีแ้จงด้�นกล�โหม ซึง่มเีนือ้ห�ใจคว�มทีส่ำ�คญั อ�ทิ 
ก�รปรับนโยบ�ย โครงสร้�ง งบประม�ณ ก�รจัด ทิศท�ง ก�รเสริมสร้�ง
ศักยภ�พด้�นก�รป้องกันประเทศ
ของกองกำ�ลังป้องกันตนเอง และ
คว�มท้�ท�ยด้�นคว�มมัน่คง นอกจ�ก
นี้ยังชี้แจงคว�มโปร่งใสในนโยบ�ย
และขีดคว�มส�ม�รถด้�นกล�โหม
ของเวียดน�ม ทั้งนี้ก�รประก�ศสมุด 
ปกข�วด้�นกล�โหมครั้งล่�สุดของ
กระทรวงกล�โหมเวียดน�ม เมื่อปี 2562
 สำ�หรับท่�ทีคว�มเคลื่อนไหวด้�นคว�มสัมพันธ์ท�งก�รทห�ร
ระหว่�งเวียดน�มกับประเทศต่�ง ๆ มีดังนี้
 ► เวียดนาม-เมียนมา เรือรบของกองทัพเรือเมียนม� เดินท�ง
เยือนกองทัพเรือภ�ค 4 ของเวียดน�ม โดย สำ�นักข่�ว Hai Quan Viet 
Nam News ร�ยง�นเมื่อวันที่ 13 พ.ย.62 ว่� เรืออู่ยกพลขึ้นบก UMS 
Moattama 1501 พร้อมลูกเรือกว่� 100 น�ย ของกองทัพเรือเมียนม� 
เดินท�งเยือนกองทัพเรือภ�ค 4 ของเวียดน�ม โดยเข้�เทียบท่�ที่ท่�เรือ  
Cam Ranh จงัหวดั Khanh Hoa ของเวยีดน�ม ระหว่�งวันที ่12-14 พ.ย.62 
ซึ่งในก�รเยือนของกองทัพเรือเมียนม�ครั้งนี้ เพ่ือกระชับคว�มสัมพันธ์
ท�งทห�รระหว่�งสองประเทศและคว�มร่วมมือทวิภ�คีด้�นก�รป้องกัน
ประเทศ ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในปี 2562 ของกองทัพเรือเมียนม�ที่ได้
เดินท�งเยือนเวียดน�ม
 ► เวยีดนาม-อินโดนเีซยี รฐัมนตรกีระทรวงกล�โหมของเวยีดน�ม 
ห�รือทวิภ�คีกับรัฐมนตรีกระทรวงกล�โหมของอินโดนีเซีย ในระหว่�ง 
ก�รประชุมรัฐมนตรีกล�โหมอ�เซียน และประเทศคู่เจรจ�ครั้งที่ 6 เมื่อ 
17 พ.ย.62 โดย พล.อ. Ngo Xuan Lich รัฐมนตรีกระทรวงกล�โหม
ของเวียดน�ม ได้เข้�พบห�รือทวิภ�คีกับ พล.อ. Prabowo Subianto 

17ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)



รฐัมนตรกีระทรวงกล�โหมของอนิโดนเีซยี ในระหว่�งก�รประชมุรฐัมนตรี
กล�โหมอ�เซียน และประเทศคู่เจรจ�ครั้งที่ 6 (ADMM Retreat & 6th 

ADMM-Plus) ระหว่�ง 16-19 พ.ย.62 ในก�รนี้ทั้งสองฝ่�ยได้มีก�รห�รือ
ในประเด็นทีส่ำ�คญั อ�ท ิก�รส่งเสรมิคว�มร่วมมอืด้�นกล�โหม ก�รร่วมกนั
แก้ไขปัญห�ประมงของทัง้สองประเทศทีล่ะเมดิท�งทะเลซึง่กนัและกนั โดย
ปฏบิตัติ�มกฎหม�ยระหว่�งประเทศเพ่ือไม่ให้เกดิผลกระทบคว�มสมัพนัธ์
ระหว่�งสองประเทศ เป็นต้น นอกจ�กนี ้รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงกล�โหม
ของเวียดน�ม ยังได้ชี้แจ้งกิจกรรมสำ�คัญที่กระทรวงกล�โหมเวียดน�มจะ
จัดขึ้นในระหว่�งก�รประชุมในปี 2563
 ►  เวียดนาม-อนิเดีย ก�รกระชับคว�มสัมพันธ์ท�งทห�รระหว่�ง
กระทรวงกล�โหมเวยีดน�ม และกองทัพเรืออนิเดยี เมือ่ 28 พ.ย.62 สำ�นกั
ข่�ว Quan doi Nhan dan News ร�ยง�นว่� พล.ท.อ�วุโส Phan Van 
Giang ประธ�นเสน�ธิก�รทห�รเวียดน�ม และคณะน�ยทห�รระดับสูง 
เดนิท�งเยอืนอนิเดียอย่�งเป็นท�งก�ร เพ่ือกระชับคว�มสมัพนัธ์ท�งทห�ร
ร่วมกัน ทั้งนี้ต�มกำ�หนดก�รได้มีก�รเข้�เยี่ยมชมเรือฟริเกต F45 ของกอง
บญัช�ก�รทห�รเรอืภ�คตะวนัตก เพ่ือศกึษ�พัฒน�ก�รและคว�มก้�วหน้�
ด้�นเทคโนโลยีท�งทห�รของอินเดีย ซึ่งเรือชั้นนี้ออกแบบและต่อโดย
รัสเซีย นอกจ�กน้ีทั้งสองฝ่�ยยังเห็นพ้องในประเด็นยุทธศ�สตร์ที่สำ�คัญ 
โดยเฉพ�ะแนวท�งเพื่อส่งเสริมคว�มร่วมมือในเชิงลึกต่อไป

 จะเห็นได้ว่� เวียดน�มมีคว�มเคลื่อนไหวในมิติด้�นก�รเมือง
และคว�มมั่นคงท่ีสำ�คัญคือ ก�รเป็นประธ�นอ�เซียนในปี 2563 ภ�ยใต้
แนวคิด “Cohesive and Responsive” ที่เน้นส่งเสริมก�รเชื่อมโยงกัน
ในภูมิภ�ค ควบคู่ไปกับก�รมีบทบ�ทเชิงสร้�งสรรค์ของอ�เซียนในก�ร
รักษ�ไว้ซึ่งคว�มสงบเรียบร้อย สันติสุข คว�มมั่นคงปลอดภัย และก�ร
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของอ�เซียน ซึ่งเวียดน�มได้มีก�รกำ�หนดจัดก�ร
ประชมุแรกในฐ�นะประธ�นอ�เซยีนห้วง ม.ค.63 ซึง่เวยีดน�มแสดงพร้อม
เต็มที่สำ�หรับก�รยีนยันบทบ�ทและคว�มรับผิดชอบของตนต่ออ�เซียน 
เพื่อธำ�รงกระบวนก�รพัฒน�ของอ�เซียนในชีวิตท�งก�รเมืองบนเวที
โลก สำ�หรับด้�นคว�มมั่นคงกระทรวงกล�โหมเวียดน�มได้ประก�ศสมุด
ปกข�วด้�นกล�โหม โดยระบุถึงก�รเสริมสร้�งศักยภ�พด้�นก�รป้องกัน
ประเทศของกองกำ�ลังป้องกันตนเอง และคว�มท้�ท�ยด้�นคว�มมั่นคง 
ซึ่งถือเป็นก�รสร้�งคว�มน่�เชื่อถือและภ�พลักษณ์ที่ดีของเวียดน�มต่อ
น�น�ประเทศ ดังน้ันในก�รปฏิบัติหน้�ที่ประธ�นอ�เซียนของเวียดน�ม
ในปี 2563 เวยีดน�มจะแสดงบทบ�ทท่�มกล�งสถ�นก�รณ์ในภมูภิ�คและ
โลกที่มีคว�มผันผวนอย่�งซับซ้อนได้ประสบคว�มสำ�เร็จม�กน้อยเพียงใด 
และจะพย�ย�มผลักดันอ่อนไหว อย่�งเช่นก�รจัดทำ�ประมวลก�รปฏิบัติ
ในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct in the South China Sea : COC) 
ให้เป็นว�ระหนึ่งในก�รประชุมต่�ง ๆ  ของอ�เซียนทั้งในระดับทวิภ�คีและ
พหุภ�คีหรือไม่ จึงต้องจับต�มองต่อไป

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35
เรียบเรียงโดย จ.อ.หญิง สุวิมล ส�รโกศล พรนวม

 ก�รประชุมสุดยอดอ�เซียน คร้ังท่ี 35 จัดขึ้นระหว่�งวันที่  
2-4 พ.ย.62 ทีจ่ดัขึน้ทีป่ระเทศไทยในฐ�นะประธ�นอ�เซยีน ภ�ยใต้แนวคดิ
หลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้�วไกล ยั่งยืน” (Advancing Partnership for 
Sustainability) นับเป็นก�รประชุมระดับผู้นำ�ครั้งสุดท้�ยของปี 2562  
โดยมีผู้นำ�จ�ก 10 ประเทศสม�ชิกอ�เซียน  ผู้นำ�จ�กประเทศคู่เจรจ� 
ของอ�เซยีน ได้แก่ จีน อนิเดีย สหรัฐอเมริก� ญ่ีปุน่ ออสเตรเลยี นวิซแีลนด์ 
ส�ธ�รณรฐัเก�หล ีรสัเซยี และยงัมเีลข�ธกิ�รสหประช�ช�ต ิผูน้ำ�จ�กภ�คี
ภ�ยนอก และองค์ก�รระหว่�งประเทศที่ได ้รับเชิญในฐ�นะแขก 
ของประธ�น (Guest of the Chair) เข้�ร่วมด้วย ได้แก่ กรรมก�รจัดก�ร
กองทุนก�รเงินระหว่�งประเทศ (International Monetary Fund: IMF) 
ในก�รประชุมสุดยอดอ�เซียนครั้งนี้ยังมีก�รประชุมสุดยอดท่ีเก่ียวข้อง 
ต่�ง ๆ ได้แก่ ก�รประชุมคณะมนตรีประช�คมก�รเมืองและคว�มมั่นคง
อ�เซียน ก�รประชุมคณะมนตรีประส�นง�นอ�เซียน ก�รประชุม ASEAN 
Business and Investment Summit (ABIS) ก�รประชุมสุดยอด 
อ�เซียน-จีน ก�รประชุมสุดยอดอ�เซียน-อินเดีย ก�รประชุมสุดยอด
อ�เซียน-สหประช�ช�ติ ก�รประชุม Indo-Pacific Business Forum  
ก�รประชุมสุดยอดอ�เซียนบวกส�ม ก�รประชุมสุดยอดอ�เซียน-สหรัฐฯ 
ก�รประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ก�รประชุมสุดยอดอ�เซียน-ญี่ปุ่น  
ก�รประชุมสุดยอดคว�มตกลงหุ้นส่วนท�งเศรษฐกิจระดับภูมิภ�ค และ 
ก�รประชุมผู้นำ�กรอบคว�มร่วมมือลุ่มนำ้�โขงกับญี่ปุ่น 
 โดยก่อนพิธีเปิดก�รประชุมสุดยอดอ�เซียน ครั้งที่ 35 ในวันที่ 3 
พ.ย.62 ได้มีก�รจัดก�รประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องคือ การประชุมสุดยอด
อาเซียนครั้งที่ 35 แบบเต็มคณะ (Plenary) ซึ่งมีประเด็นสำ�คัญสรุปได้
ดังนี้  ก�รประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อติดต�มและห�รือเกี่ยวกับคว�มคืบหน้�ก�ร 

ขับเคลื่อนกรอบคว�มร่วมมือต่�งๆ ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกอ�เซียน และ
ก�รกำ�หนดทิศท�งในอน�คต แลกเปลี่ยน ทัศนะต่อประเด็นต่�ง ๆ ที่เกิด
ขึ้นภ�ยในภูมิภ�คและระหว่�งประเทศ รวมถึงเพ่ือขับเคลื่อนประช�คม
อ�เซียนให้เข้มแข็งยิ่งข้ึน ไทยได้ใช้โอก�สนี้ในก�รแลกเปลี่ยนมุมมอง  
วิสัยทัศน์ เพื่อให้ผู้นำ�ได้ร่วมกำ�หนดเป้�หม�ยและทิศท�งอ�เซียนที่ไทย
เชื่อว่�คว�มเป็นหุ้นส่วนและก�รเป็นมิตรกับประเทศต่�ง ๆ นอกภูมิภ�ค 
นั้น จะช่วยประช�คมอ�เซียนให้ขับเคลื่อนต�มแนวคิดหลักของอ�เซียน
เกิดผลอย่�งเป็นรูปธรรมอย่�งยั่งยืน ในก�รนี้ไทยได้เสนอมุมมองในก�ร
แลกเปลี่ยน 3 ประเด็น คือ 1) การส่งเสริมความมั่นคงที่ยั่งยืน เพื่อรักษ�
และเพิม่พูนสนัตภิ�พและเสถยีรภ�พในภมูภิ�ค อ�เซยีนควรเน้นก�รสร้�ง
คว�มไว้เนื้อเชื่อใจในระดับยุทธศ�สตร์ ควรขย�ยผลจ�กสนธิสัญญ�ไมตรี
และคว�มร่วมมอืแห่งเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ (TAC) ให้แพร่หล�ยออกไป
ในวงกว้�ง 2) การเสรมิสร้างการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิทีย่ัง่ยืน คว�ม
ตกลง RCEP คือหัวใจสำ�คัญจะช่วยรองรับผลกระทบจ�ก คว�มตึงเครียด
ท�งก�รค้�ระหว่�งคูค้่�ทีส่ำ�คญัของอ�เซยีน เพิม่ประโยชน์ด้�นก�รค้�และ
ก�รลงทนุของอ�เซยีน และภมูภิ�ค 3) การส่งเสรมิการพฒันาท่ียัง่ยนื เป็น
ประเดน็สำ�คญัท�งยทุธศ�สตร์ของอ�เซยีนและเป็นพืน้ฐ�นสำ�คญัของก�ร
เติบโตในอน�คต อ�เซียนมีผลก�รดำ�เนินก�รที่เป็นรูปธรรมในหล�ยเรื่อง
ที่เกี่ยวข้อง อ�ทิ ก�รจัดตั้ง เครือข่�ยอ�เซียนเพื่อแก้ไขปัญห�ก�รประมง 
IUU ก�รแก้ไขปัญห�หมอกควันข้�มแดน ตลอดจนส่งเสริมก�ร พัฒน�
ทุนมนุษย์ครอบคลุมทุกช่วงวัย และไทยได้เสนอคว�มเห็นต่อที่ประชุมว่� 
อ�เซียนควรมีบทบ�ทในก�รให้คว�มช่วยเหลือ เมียนม�ในก�รแก้ปัญห�
ด้�นมนษุยธรรมในรฐัยะไข่ผ่�นเลข�ธกิ�รอ�เซยีนร่วมมอืกบัมติรประเทศ
ที่เมียนม�มีคว�ม สะดวกใจ เพื่อส่งเสริมคว�มร่วมมือในประเด็นเฉพ�ะ
 ในส่วนของพธิเีปิดก�รประชมุสดุยอดอ�เซยีน ครัง้ที ่35 อย่�งเป็น
ท�งก�ร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอช� น�ยกรัฐมนตรี (นรม.) และรัฐมนตรี
ว่�ก�รกระทรวงกล�โหม (รมว.กห.) ประธ�นก�รประชมุฯ ได้กล่�วขอบคณุ
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



ที่ทุกฝ่�ยให้ก�รสนับสนุนไทยในก�รดำ�รงตำ�แหน่งประธ�นอ�เซียนในปี 
2562 ภ�ยใต้แนวคิดหลัง “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้�วไกล ยั่งยืน” ที่มุ่งหวังให้
อ�เซยีนก้�วสูอ่น�คตอย่�งมพีลวตั ใช้ประโยชน์จ�กก�รปฏวิตัอิตุส�หกรรม
ครั้งที่ 4 ส่งเสริมคว�มเชื่อมโยงทั้งภ�ยในและภ�ยนอกภูมิภ�ค ตลอดจน
สร้�งคว�มยั่งยืนในทุกมิติ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รประชุมสุดยอดอ�เซียน

ครั้งนี้ ถือเป็นว�ระสำ�คัญที่สะท้อนถึงคว�มเป็น
หุ้นส่วนและมิตรภ�พระหว่�งภูมิภ�คอ�เซียนกับ
ประช�คมโลก รวมถึงก�รร่วมกันกำ�หนดแนวท�ง
ในก�รใช้ประโยชน์จ�กก�รเป็นแกนกล�งและ 
จุดแข็งของภูมิภ�คอ�เซียน คือก�รเป็นมิตรกับทุก
ประเทศและไม่เป็นผู้ขัดแย่งกับช�ติใด เพื่อรับมือ
และแก้ไขปัญห�ระดับภูมิภ�คและระดับโลก โดย
ก�รดำ�เนินต�มแนวท�งก�รสร้�งสภ�พแวดล้อม
สำ�หรับสันติภ�พและเสถียรภ�พ ควบคู่กับก�รส่ง
เสริมก�รเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจที่มีพลวัตและ
ก�รพัฒน�ท่ียั่งยืน ประกอบด้วย ประการที่หนึ่ง 

ก�รสร้�งภูมิภ�คที่มีเสถียรภ�พ ที่ต้องมุ่งสร้�งคว�มไว้เนื้อเชื่อใจในระดับ
ยุทธศ�สร์บนพื้นฐ�นของหลักก�ร 3M เพื่อลดก�รเผชิญหน้�ระหว่�งกัน 
นอกจ�กน้ี ต้องมุ่งว�งร�กฐ�นด้�นกฎกติก� ด้วยก�รใช้ประโยชน์จ�ก
เครื่องมือสำ�คัญที่ภูมิภ�คอ�เซียนมี อ�ทิ สนธิสัญญ�มิตรภ�พและคว�ม
ร่วมมอืในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ (TAC) ก�รประชุมสดุยอดอ�เซยีนตะวนั
ออก อ�เซียนบวกส�ม เออ�ร์เอฟ (ARF) และคว�มร่วมมืออ�เซียนกับ
ประเทศคูเ่จรจ�ต่�ง ๆ  ตลอดจนคว�มมุง่มัน่ท่ีจะส่งเสรมิก�รจัดทำ�ประมวล
ก�รปฏิบัติ (COC) ในทะเลจีนใต้ระหว่�งภูมิภ�คอ�เซียนกับจีน และก�ร
ฝึกผสมท�งทะเลระหว่�งภมูภิ�คอ�เซยีนกบัสหรัฐ เป็นต้น ประการทีส่อง 
ก�รสร้�งภูมิภ�คที่มั่งคั่งและยั่งยืน ผ่�นก�รผลักดันก�รเจรจ�จัดทำ�คว�ม
ตกลงหุ้นส่วนท�งเศรษฐกิจระดับภูมิภ�ค (RCEP) กรอบคว�มร่วมมือ 
ACMECS และเขตอ่�วกว�งตุง้-ฮ่องกง-ม�เก๊� (GBA) ก�รมุ่งส่งเสรมิคว�ม
เชือ่มโยงทีไ่ร้รอยต่อในภมูภิ�คอ�เซยีน และก�รใช้ประโยชน์จ�กเทคโนโลยี
และนวตักรรมในยคุ 4IR เป็นต้น เพือ่ให้ภมูภิ�คอ�เซยีนมคีว�มมัน่คงและ
ก�รพัฒน�ท�งเศรษฐกิจที่ยั่งยืน อ�เซียนต้องได้รับก�รสนับสนุนจ�กมิตร
ประเทศทั้งภ�ยในและภ�ยนอกภูมิภ�ค ผ่�นก�รส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
ภมูภิ�คอ�เซยีนและส�ยใยท�งวฒันธรรมระหว่�งกนั โดยมปีระช�ชนเป็น
ศูนย์กล�ง ไม่ทิ้งใครไว้ข้�งหลัง และมองไปสู่อน�คต
 ภ�ยหลังจ�กพิธีเปิดก�รประชุมสุดยอดอ�เซียน ครั้งท่ี 35 อย่�ง
เป็นท�งก�รแล้ว ยงัมกี�รประชมุสดุยอดอ�เซยีนต�มว�ระอืน่ทีส่ำ�คญั ดงันี้ 
1) การประชุมสุดยอดเอเชยีตะวันออก ครัง้ท่ี 15 ในก�รประชมุประกอบ
ด้วยผูน้ำ�จ�ก 10 ประเทศสม�ชกิอ�เซยีน ร่วมด้วยผูน้ำ�จ�กออสเตรเลยี จีน 
อินเดีย ญี่ปุ่น ส�ธ�รณรัฐเก�หลี นิวซีแลนด์ รัสเซีย และผู้แทนพิเศษของ 
ประธ�น�ธบิดสีหรฐัอเมรกิ� สรปุส�ระสำ�คญัได้ดงันี ้(1) ด้านการเมอืงและ
ความมั่นคง EAS สนับสนุนก�รรักษ�คว�มเป็นแกนกล�งของอ�เซียนใน
ก�รจัดก�รกับสถ�นก�รณ์ก�รเมืองระหว่�งประเทศ โดยยึดหลักนิติธรรม
และกฎหม�ยระหว่�งประเทศ และเสริมสร้�งคว�มร่วมมือด้�นคว�ม

มัน่คงต่�งๆ อ�ท ิก�รเสรมิสร้�ง ก�ร
ยอมรับคว�มแตกต่�งในสังคมก�ร
ต่อต้�นก�รก่อก�รร้�ย คว�มมั่นคง
ไซเบอร์ และคว�มมั่นคงท�งทะเล 
และ EAS ได้ร่วมแลกเปลี่ยนคว�ม
คิดเห็นเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์อ่ืน ๆ 

ในภูมิภ�คด้วย อ�ทิ พัฒน�ก�รของกระบวนก�ร สันติภ�พในค�บสมุทร
เก�หลี สถ�นก�รณ์ในรัฐยะไข่ และทะเลจีนใต้  (2) ด้านเศรษฐกิจ EAS 
ได้ร่วมแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็นในก�รส่งเสริมระบบพหุภ�คี ก�รค้�เสร ี 
ก�รบูรณ�ก�รท�งเศรษฐกจิภ�ยในภมูภิ�ค สภ�วะคว�ม เปลีย่นแปลงจ�ก
ก�รปฏิวัติอุตส�หกรรมครั้งท่ี 4 (4IR) คว�มตกลงหุ้นส่วนท�งเศรษฐกิจ 
ระดับภูมิภ�ค (Regional Comprehensive Economic Partnership 
 – RCEP) และคว�มร่วมมือเพื่อก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นและ  
คว�มเชื่อมโยง เศรษฐกิจดิจิทัล เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร 
นวัตกรรม และก�รประมงที่ยั่งยืน (3) ด้านสังคมและวัฒนธรรม EAS  
ได้ร ่วมห�รือในประเด็นปัญห�คว�มเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ  
ก�รอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมท�งทะเล และก�รจัดก�รภัยพิบัติ ในช่วงท้�ย 
น�ยกรัฐมนตรีขอบคุณและขอคว�มร่วมมือผู้นำ�ทุกคน ในก�รขับเคลื่อน 
EAS เพื่อเพิ่มพูนคว�มไว้เนื้อเชื่อใจเชิงยุทธศ�สตร์ และแก้ไขปัญห�
คว�มท้�ท�ยต่�ง ๆ เพื่อให้ ทุกฝ่�ยได้ประโยชน์ (win-win solution) 
และสนับสนุนคว�มเชื่อมโยงระหว่�ง EAS กับกรอบคว�มร่วมมือต่�ง ๆ  
ที่มีอยู่ในภูมิภ�ค เพื่อให้เกิดก�รสอดประส�นระหว่�งกัน (synergy)  
ม�กที่สุด 2) การประชุมสุดยอดความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาค ครั้งที่ 3 โดยก�รประชุมครั้งนี้มีผู้นำ�จ�กประเทศสม�ชิกอ�เซียน 
10 ประเทศ และประเทศคู่เจรจ� 6 ประเทศ ได้แก่ เก�หลีใต้ จีน ญี่ปุ่น 
นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และอินเดีย ในก�รเจรจ�ส�ม�รถทำ�คว�มตกลง
อ�ร์เซ็ปได้ทั้ง 20 บท และส�ม�รถทำ�ก�รเจรจ�เปิดตล�ดในส่วนที่สำ�คัญ
ได้ทุกประเด็น ส่วนอินเดียจะยังไม่เข้�ร่วมในคว�มตกลงอ�ร์เซ็ปในขั้นนี้  
ซึ่งคว�มตกลงอ�ร์เซ็ปท่ีมีสม�ชิก 15 ประเทศ ยังคงเป็นคว�มตกลงก�ร
ค้�เสรี (FTA) ฉบับใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจ�กมีประช�กรรวมกัน
กว่� 2,200 ล้�นคน หรือประม�ณร้อยละ 30 ของประช�กรโลก มีมูลค่� 
GDP กว่� 24.5 ล้�นล้�นดอลล�ร์สหรัฐ และมีมูลค่�ก�รค้�รวมกว่� 10.7  
ล้�นล้�นดอลล�ร์สหรฐั และทัง้ 15 ประเทศ สม�ชกิ มมีลูค้�ก�รค้�ข�ยกบั
ไทยอยูป่ระม�ณ 2.8 แสนล้�นเหรยีญสหรฐั หรอืประม�ณ 57.3% ของก�รค้� 
ทั้งหมดของไทย ซึ่งข้อตกลงอ�ร์เซ็ปนี้จะช่วยเสริมศักยภ�พด้�นก�รค้�  
ลดคว�มซำ�้ซ้อนเรือ่งกฎถิน่กำ�เนดิสนิค้� ประส�นกฎระเบยีบและม�ตรก�ร
ท�งก�รค้� ส่งผลให้มีก�รยอมรับกฎเกณฑ์ด้�นม�ตรฐ�นต่�ง ๆ ระหว่�ง
กัน และสร้�งคว�มเชื่อมโยงระหว่�งห่วงโซ่ก�รผลิตในภูมิภ�คและในโลก 
 พิธีปิดก�รประชุมสุดยอดอ�เซียน ครั้งท่ี 35  พล.อ. ประยุทธ์ 
จันทร์โอช� กล่�วขอบคณุทุกฝ่�ยท่ีได้ให้ก�รสนบัสนนุไทยในฐ�นะประธ�น
อ�เซียนด้วยดี ภ�ยใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้�วไกล ยั่งยืน” ที่มีคว�ม 
มุ่งหวังให้อ�เซียนก้�วสู่อน�คตอย่�งมีพลวัติ และแสวงประโยชน์จ�กก�ร
ปฏิบัติอุตส�หกรรมครั้งที่ 4 เพื่อส่งเสริม คว�มเชื่อมโยงทั้งภ�ยในและ
ภ�ยนอกภมูภิ�ค ตลอดจนสร้�งคว�มยัง่ยนืในทกุมติ ิโดยคว�มร่วมมอืของ
อ�เซียนจะ นำ�ไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมใน 4 ประก�ร คือ (1) ประช�ชน
จะมีคว�มมั่นคงที่ยั่งยืนม�กขึ้นท่�มกล�งสถ�นก�รณ์ ที่มีก�รแข่งขันและ
คว�มไม่แน่นอนสูง (2) คว�มร่วมมือของอ�เซียนในปีนี้จะช่วยอำ�นวย
คว�มสะดวกด้�นก�รค้�และลดผลกระทบจ�กคว�มขดัแย้งท�งเศรษฐกจิ
ระหว่�งคู่ค้�ที่สำ�คัญของอ�เซียน (3) อ�เซียนให้คว�มสำ�คัญและมุ่งมั่นที่ 
จะร่วมมือในประเด็นด้�นสังคมและวัฒนธรรม และ (4) ประช�ชนจะได้
รบัประโยชน์จ�กคว�มร่วมมอืท้ังภ�ยในอ�เซยีนและระหว่�งภ�คภี�ยนอก
ของอ�เซียนจะช่วยเสริมสร้�งคว�มยั่งยืนในภูมิภ�ค โดยผู้นำ�อ�เซียนได้
ร่วมกันรับรองเอกส�รวิสัยทัศน์ว่�ด้วยคว�มเป็นหุ้นส่วนเพื่อคว�มยั่งยืน
สำ�หรับเป็นแนวท�งก�รส�นต่อคว�มยั่งยืนในทุกมิติ ในก�รน้ี พล.อ. 
ประยทุธ์ จันทร์โอช� ได้กล่�วแสดงคว�มเชือ่มัน่ว่� เวียดน�มมคีว�มพร้อม 

19ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)



ในก�รดำ�รงตำ�แหน่งประธ�นอ�เซียนต่อจ�กไทยได้อย่�งภ�คภูมิ และยัง
เน้นยำ้�ถึงก�รสร้�งคว�มยั่งยืนในอ�เซียนที่ ต้องมี 3Cs ที่ประกอบด้วย (1) 
Continuity คือข้อริเริ่มสำ�คัญจ�กก�รห�รือครั้งก่อน (2) Complemen-
tarity คว�มร่วมมือกับภ�คีต่�งๆ และ (3) Creativity คือก�รแก้ไขปัญห�
คงค้�ง และก�รเตรยีมคว�มพร้อมสำ�หรับก�ร เปลีย่นแปลงในอน�คตอย่�ง
สร้�งสรรค์

การหารอืทวภิาคทีีเ่กดิข้ึนระหว่างการประชุมสดุยอดอาเซยีน คร้ังที ่ 35  

 ไทย-มาเลเซีย  พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอช� น�ยกรัฐมนตรี  
ร่วมห�รอืทวภิ�คกีบัตุน ดร.มห�ธร์ี บนิ โมฮัมหมดั น�ยกรฐัมนตรมี�เลเซยี 
ในประเด็นก�รแก้ปัญห�จังหวัดช�ยแดนใต้ที่รัฐบ�ลม�เลเซียสนับสนุน
คว�มพย�ย�มของไทยในก�รแก้ปัญห�โดยสันติวิธี และไม่ต้องก�รเห็น
ก�รแบ่งแยกดินแดนเกิดขึ้นในไทย โดยท้ังสองฝ่�ยมีคว�มเห็นพ้องกัน

ในเร่ืองก�รเสริมสร้�งคว�มเช่ือมโยง
โครงสร้�งพื้นฐ�นช�ยแดน และร่วมกัน
ผลักดันก�รลงน�มบันทึกคว�มเข้�ใจ
ว่�ด้วยก�รขนส่งสินค้�ท�งถนนข้�ม
พรมแดนอย่�งไร้รอยต่อ ต�มเส้นท�ง 
กรุงเทพฯ - ท่�เรือปีนัง ยะโฮร์บ�ร และ
สงิคโปร์ ทัง้นีม้�เลเซยีจะให้ก�รสนบัสนนุ
ก�รนำ�เข้�สนิค้�จ�กไทยเพิม่เตมิ เพือ่เพิม่
ร�ยได้ให้กบัประช�ชนในพืน้ท่ีภ�คใต้ของ

ไทย อีกทั้งยังเป็นก�รสนับสนุนก�รแก้ปัญห�จังหวัดช�ยแดนใต้ของไทย
ในมิติด้�นเศรษฐกิจ ทั้งสองฝ่�ยยังมีคว�มเห็นพ้องในก�รร่วมมือกันแก้ไข
ปัญห�ก�รลกัลอบขนสนิค้�ผดิกฎหม�ยต�มแนวช�ยแดน และปัญห�ก�ร
จัดเก็บภ�ษีด้วย
 ไทย-สหประชาชาต ิ(UN) พล.อ. ประยทุธ์ จันทร์โอช�  ร่วมห�รอืกบั
น�ย António Guterres (น�ยอนัโตนอิ ูกแุตเรช) เลข�ธกิ�รสหประช�ช�ติ 
มีส�ระสำ�คัญดังนี้ (1) ไทยได้ยืนยันถึงคว�มสำ�คัญกับก�รสร้�งหุ้นส่วน
ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนระหว่�งประเทศสม�ชิกอ�เซียน และระหว่�งอ�เซียน
กับภูมิภ�คต่�ง ๆ ซึ่งอ�เซียนพร้อมร่วมมือกับสหประช�ช�ติเพื่อส่งเสริม
ก�รแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์กับกลุ่มต่�งๆ เกี่ยวกับแนวท�ง องค์คว�มรู้ 
และประสบก�รณ์ เพ่ือท่ีจะ
บรรลุเป้�หม�ย SDGs ไป
ด้วยกัน ทั้งนี้ ไทยยินดีเพิ่ม
บทบ�ท และมีส่วนร่วมใน
กรอบสหประช�ช�ติม�กขึ้น 
ในก�รจัดกิจกรรมต่�ง ๆ ใน
ภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิก โดย
เฉพ�ะอย่�งยิ่งประเด็นท้�ท�ยที่สืบเนื่องจ�กก�รประชุม UNGA74 อีกทั้ง
ก�รผลักดันนโยบ�ยต่�ง ๆ ของไทยที่มีคว�มสอดคล้องกับแนวท�งคว�ม
ร่วมมือกับสหประช�ช�ติ อ�ทิ ก�รแก้ไขปัญห�ก�รประมง IUU ก�รต่อ
ต้�นก�รค้�มนุษย์ ก�รป้องกันก�รแสวงห�ประโยชน์ท�งเพศ และสิทธิ
มนุษยชน (2) สหประช�ช�ติ (UN) ชื่นชมบทบ�ทของไทยในก�รดำ�เนิน
ก�รเพ่ือให้บรรลุ SDGs และยืนยันว่�องค์ก�รสหประช�ช�ติให้คว�ม
สำ�คัญกับประเด็นด้�นสิ่งแวดล้อม โดยขอให้ไทยช่วยเป็นส่วนสำ�คัญใน
ก�รผลักดันเพื่อแก้ปัญห�เร่ืองส่ิงแวดล้อม ก�รลดก�รปล่อยก๊�ซเรือน
กระจก ก�รใช้พลังง�นหมุนเวียน ตลอดจนชื่นชมคว�มริเริ่มของไทย

ในก�รประชุมเกี่ยวกับก�รลดขยะในทะเล และ (3) ทั้งสองฝ่�ยมีคว�ม 
เช่ือมั่นว่�ก�รทำ�คว�มเข้�ใจในระดับทวิภ�คีนั้นมีคว�มสำ�คัญ ในก�ร 
ส่งเสรมิคว�มร่วมมอืร่วมกนัทัง้ระหว่�งไทยกบัสหประช�ช�ต ิและระหว่�ง
อ�เซียนกับสหประช�ช�ติ 
 ไทย-รัสเซีย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอช� ร่วมห�รอืกบัน�ยดมทิรี  
เมดเวเดฟ (Dmitry Medvedev) น�ยกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัสเซีย มีส�ระ
สำ�คญัดงันี ้(1) ผูน้ำ�ไทย-รสัเซยี เหน็พ้องทีจ่ะกระชบัคว�มสัมพนัธ์กันอย่�ง
รอบด้�น ทั้งระดับทวิภ�คีและพหุภ�คี (2) ไทยเชิญชวนนักลงทุนจ�ก 
รสัเซียให้เข้�ม�ลงทนุใน EEC ในส�ข�ทีร่สัเซยีเชีย่วช�ญ อ�ท ิอตุส�หกรรม
ป้องกันประเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล ก�รเมือง ระบบเมืองอัจฉริยะ และ
ก�รผลิตเครื่องมือแพทย์ ซึ่งไทยมีคว�ม
สนใจที่จะส่งออกสินค้�เกษตรและอ�ห�ร
ไปยังตล�ดรัสเซียเพิ่มขึ้นและยินดีให้มีก�ร
ตรวจสอบโรงง�นสินค้�ประมงไทยเพื่อ
สร้�งคว�มเชื่อมั่นและนำ�ไปสู่ก�รค้�ข�ย
สินค้�ระหว่�งกันม�กข้ึน (3) ก�รกระชับ
คว�มร่วมมือด้�นพลังง�นระหว่�งไทย-
รัสเซีย เพ่ือใช้ประโยชน์จ�กคณะทำ�ง�นร่วมด้�นพลังง�นเป็นกลไกล
คว�มร่วมมือให้เป็นรูปธรรมม�กขึ้น (4) ไทยยินดีในคว�มร่วมมือด้�น
คว�มมั่นคงและก�รทห�รไทย-รัสเซีย และ (5) รัสเซียยินดีและพร้อม
ส่งเสริมคว�มร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์ คว�มเชี่ยวช�ญกับ
ไทย อ�ทิ ด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นคมน�คม พลังง�น และก�รเกษตร 
เป็นต้น ทัง้น้ี นรม.ไทย กล่�วขอบคณุรสัเซยีทีม่ลูนธิสิโกลโกโว (Skolkovo  
Foundation) ของรัสเซียได้ทูลเกล้�ฯ ถว�ยทุนก�รศึกษ�แด่ สมเด็จ 
พระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้� กรมสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� ฯ สย�มบรม
ร�ชกุม�รี เพื่อทรงคัดเลือกนักศึกษ�ไทยไปศึกษ�ต่อระดับปริญญ�โท 
ซึ่งถือเป็นก�รช่วยพัฒน�บุคล�กรด้�นวิช�ก�รและวิทย�ศ�สตร์ให้กับ
ประเทศไทย
 ไทย-นวิซแีลนด์ พล.อ. ประยทุธ์ จันทร์โอช�  ร่วมห�รอืกบัน�งส�ว 
จ�ซินด� อ�ร์เดิร์น (The Right Honourable Jacinda Ardern, MP) 
น�ยกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ มีส�ระสำ�คัญดังนี้ (1) ก�รผลักดันและขย�ยผล
คว�มร่วมมอืท�งเศรษฐกจิไทยและนวิซแีลนด์ให้เกดิประโยชน์ระหว่�งกัน
ม�กขึน้ (2) ไทยขอให้นวิซแีลนด์พจิ�รณ�เกีย่วกบัขัน้ตอนก�รขอวซ่ี� หรอื
ก�รยกเว้นวีซ่�เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งน�ยกรัฐมนตรี
นิวซีแลนด์ได้แสดงคว�มเห็นด้วยและจะมีก�รพิจ�รณ�เพื่อดำ�เนินก�ร 
ต่อไป (3) นิวซีแลนด์มีคว�มต้องก�รขย�ยคว�มร่วมมือด้�นคว�มมั่นคง
กบัไทยและเพิม่บทบ�ทของนวิซแีลนด์ในอนภุมูภิ�คลุ่มนำ�้โขง โดยเฉพ�ะ
อย่�งยิง่ในส�ข�ทีเ่ป็นประโยชน์ร่วมกนั เช่น คว�มมัน่คง ก�รค้�ก�รลงทนุ  
ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน และเจตน�รมณ์ของนิวซีแลนด์ ที่จะเข้�ร่วมเป็น 
หุ้นส่วนเพื่อก�รพัฒน�ของ ACMECS และ (3) ทั้งสองฝ่�ยได้ห�รือ 
ในประเด็นระหว่�งประเทศที่เป็นประเด็นท้�ท�ย ได้แก่ ก�รเสริมสร้�ง 
คว�มเข้มแขง็ของสตรคีว�มเท่�เทยีมกนัท�งเพศสภ�พ 
ก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและก�รรับมือกับก�ร
เปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ ก�รบรรเท�ภัย
พบัิติและก�รให้คว�มช่วยเหลอื ท�งมนุษยธรรม 
และก�รจัดก�รปัญห�ขยะพล�สติกและขยะ
ทะเล เป็นต้น
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



 ไทย-สหรัฐฯ เมื่อวันท่ี 3 พ.ย.62 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอช�   
ร่วมห�รอืกบัน�ยวลิเบอร์ รอสส์ (Wilbur Ross) รฐัมนตรว่ี�ก�รกระทรวง
พ�ณิชย์สหรัฐอเมริก� มีส�ระสำ�คัญดังนี้ (1) ก�รเพิ่มพูนคว�มร่วมมือ 
ด้�นก�รลงทุนระหว่�งไทย-สหรัฐฯ โดยท่ีไทยมีนโยบ�ยส่งเสริมและ
อำ�นวยคว�มสะดวกให้แก่ก�รลงทุนของภ�คเอกชนทั้งในประเทศและ 
ต่�งช�ต ิรวมทัง้ได้พฒัน�กฎระเบยีบต่�งๆ และผลักดนัก�รพฒัน�โครงสร้�ง 
พื้นฐ�นอย่�งต่อเน่ือง (2) ก�รพักสิทธิพิเศษท�งภ�ษีศุลก�กรเป็นก�ร
ทั่วไป (GSP) บ�งส่วนแก่ไทย ที่รัฐบ�ลไทยมีคว�มกังวลเรื่องผลกระทบ 
ต่อภ�คเอกชนและส�ธ�รณชน ในฐ�นะทีไ่ทยเป็นมติรอนัใกล้ชิด จึงร้องขอ
ให้สหรัฐฯ พิจ�รณ�ทบทวนอีกครั้ง ทั้งนี้ รมว.พณ.สหรัฐฯ พร้อมเปิดให้มี

ก�รเจรจ�ทบทวนระหว่�งกนัก่อนทีจ่ะมผีล
บงัคบัใช้ในอกี 6 เดอืนข้�งหน้� และเมือ่วนั
ท่ี 4 พ.ย.62 พล.อ. ประยทุธ์ จันทร์โอช� ร่วม
ห�รอืกบั กบัน�ยโรเบิร์ต ซี โอไบรอัน (Rob-
ert O’Brien) ที่ปรึกษ�ด้�นคว�มมั่นคง 
แห่งช�ติสหรัฐอเมริก� ผู้แทนพิเศษของ
ประธ�น�ธิบดีสหรัฐอเมริก� และหัวหน้�

คณะผู้แทนสหรัฐอเมริก�ในก�รประชุมสุดยอดอ�เซียนครั้งที่ 35 มีส�ระ
สำ�คัญดังนี้ (1) ปธน.สหรัฐฯ ฝ�กหนังสือถึง นรม.ไทย ว่�สหรัฐฯ ให้
คว�มสำ�คัญกับก�รกระชับคว�มสัมพันธ์กับไทยในฐ�นะมิตรประเทศ
อันใกล้ชิด และสหรัฐฯ พร้อมมีบทบ�ทอย่�งสร้�งสรรค์ในคว�มร่วมมือ
กับไทยและอ�เซียนเพ่ือประโยชน์ร่วมกันของภูมิภ�ค (2) คว�มร่วมมือ
ระหว่�งไทย-สหรัฐฯ ด้�นคว�มมั่นคงและคว�มท้�ท�ยรูปแบบใหม่ ไทย
มีคว�มมุ่งมั่นในก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์อย่�งต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม (3) ด้�นเศรษฐกิจ ทั้งสองฝ่�ยยินดีที่ก�รประชุม Indo- 
Pacific Business Forum  ที่จะเป็นโอก�สอันดีในก�รเสริมสร้�งคว�ม
ร่วมมือด้�นก�รค้�ก�รลงทุนของภ�คเอกชน ท้ังนี้ระหว่�งก�รห�รือได้มี
ก�รหยบิยกประเดน็ก�รประก�ศพกัสทิธ ิGSP บ�งส่วนของไทย ซึง่สหรฐัฯ 
รบัไปพิจ�รณ�อย่�งถีถ้่วนอกีครัง้เพือ่ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภ�คเอกชนไทย
 ไทย-จีน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอช� น�ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่�ก�รกระทรวงกล�โหม ห�รือเต็มคณะกับน�ยหลี่ เค่อเฉียง (H.E. Mr. Li 
Keqiang) น�ยกรฐัมนตรีส�ธ�รณรัฐประช�ชนจนี ในโอก�สก�รเยอืนไทย
อย่�งเป็นท�งก�ร ภ�ยหลังก�รประชุมสดุยอดอ�เซยีน ครัง้ที ่35 สิน้สดุลง 

เมื่อวันที่ 5 พ.ย.62 ส�ระสำ�คัญดังนี้ (1) 
ด้�นคว�มร่วมมือ ท้ังสองฝ่�ยยินดีกับ
พัฒน�ก�รคว�มร่วมมือที่มีพลวัตและ
ศักยภ�พ และท้ังสองฝ่�ยเห็นพ้องท่ีจะ
ร่วมมือกันอย่�งใกล้ชิดม�กยิ่งขึ้น เพื่อ
รวมกันรับมือก�รคว�มผันแปรของโลก 
(2) ด้�นเศรษฐกิจ ทั้งสองฝ่�ยเห็นพ้อง 
ในก�รส่งเสริมคว�มเชื่อมโยงระหว่�งกัน เพื่อให้เกิดก�รผส�นคว�ม 
ร่วมมือกันอย่�งไร้รอย ทั้งนี้ ไทย-จีน ให้คว�มสำ�คัญกับก�รเสริมสร้�ง 
คว�มกินดีอยู่ดีของประช�ชน โดยจีนยินดีแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์และ
คว�มสำ�เรจ็ในก�รแก้ปัญห�คว�มย�กจน (4) ด้�นวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ทั้งสองเห็นพ้องท่ีจะส่งเสริมคว�มร่วมมือด้�นเศรษฐกิจ
ดิจิทัล เมืองอัจฉริยะและอื่น ๆ  เพื่อสนับสนุนนโยบ�ยไทยแลนด์ 4.0 และ 
(5) ด้�นก�รเมืองและคว�มมั่นคง ทั้งสองฝ่�ยยินดีที่มีก�รแลกเปลี่ยน
ก�รเยือนระดับสูงระหว่�งกันอย่�งสมำ่�เสมอ ทั้งน้ีภ�ยหลังก�รห�รือ 
ข้อร�ชก�รเต็มคณะ ผู้นำ�ท้ังสองฝ่�ยได้ร่วมเป็นสักขีพย�นก�รลงน�ม
คว�มตกลงระหว่�งรัฐบ�ลไทยและส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน จำ�นวน 
4 ฉบับ ดังนี้ (1) หนังสือแสดงเจตจำ�นงว่�ด้วยคว�มร่วมมือด้�น
วิทย�ศ�สตร์เทคโนโลยี และอุตส�หกรรมป้องกันประเทศ ระหว่�ง
กระทรวงกล�โหมกับคณะกรรมก�ร
บรหิ�รง�นวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลย ีและ
อุตส�หกรรมเพื่อก�รป้องกันประเทศ
แห่งส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน (2) บันทึก
คว�มเข้�ใจ ว่�ด้วยก�รส่งเสริมคว�ม
ร ่วมมือด ้�นวิทย�ศ�สตร ์ วิช�ก�ร 
และนวัตกรรม ระหว่�งกระทรวงก�ร
อุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย และ
กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน (3) 
บนัทกึคว�มเข้�ใจร่วมว่�ด้วยคว�มร่วมมอืในโครงก�รภ�ยใต้กองทนุพเิศษ
กรอบคว�มร่วมมือแม่โขง-ล้�นช้�ง ระหว่�ง กระทรวงอุตส�หกรรม กับ 
สถ�นเอกอัครร�ชทูตส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีนประจำ�ประเทศไทย และ 
(4)  บันทึกคว�มเข้�ใจว่�ด้วยคว�มร่วมมอืด้�นเศรษฐกจิระหว่�งสำ�นกัง�น
คณะกรรมก�รนโยบ�ยเขตพัฒน�พิเศษภ�คตะวันออก (EEC) กับ รัฐบ�ล
มณฑลกว�งตุ้ง

การประชุมสุดยอดอาเซียน-เกาหลีใต้
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย นางสาว ธาราทิพย์  กัลยาณมิตร

 ในห้วง 25 - 27 พ.ย. 62 มกี�รประชุมสุดยอดอ�เซยีน-ส�ธ�รณรฐั

เก�หลี สมัยพิเศษ (The ASEAN – Republic of Korea (ROK)  

Commemorative Summit) ครั้งที่ 3 ณ เมืองปูซ�น ส�ธ�รณรัฐเก�หลี 

มีผลก�รประชุมที่น่�สนใจดังร�ยละเอียดต่อไปนี้ 

 1. สิงคโปร์และเกาหลีใต้ขยายความร่วมมือระหว่างกัน  

น�ยลี เซียน ลุง น�ยกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ได้พบห�รือกับน�ยมุน แจ-อิน  

ประธ�น�ธิบดีเก�หลีใต้ ที่ทำ�เนียบประธ�น�ธิบดี เมื่อ 23 พ.ย.62 ผลก�ร 

ห�รอืระหว่�งสองประเทศนัน้ ท้ังสงิคโปร์และเก�หลใีต้จะขย�ยคว�มร่วมมอื

ในด้�นอื่น ๆ  ระหว่�งกันม�กขึ้น นอกเหนือจ�กด้�นก�รค้�และก�รลงทุน 

อ�ทิ คว�มม่ันคงท�งไซเบอร์ ก�รนำ�เทคโนโลยีม�ประยุกต์ใช้หรือสร้�ง

บริก�รในธุรกิจก�รเงิน และก�ร

ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน

อุตส�หกรรมก�รผลิต นอกจ�ก

นี้ ท้ังสองฝ่�ยยังตกลงที่จะร่วม

มือเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะ ก�ร

แพทย์ เทคโนโลยีชีวภ�พ ระบบ

โครงข่�ยไฟฟ้�อัจฉริยะ ทรัพย์สินท�งปัญญ� และคว�มมั่นคงท�งไซเบอร์

 2. ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ร่วมเป็นพยานการลงนามข้อตกลง  

4 ฉบับกับเกาหลีใต้ เมื่อ 22 พ.ย.62 ประธ�น�ธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เต  

ของฟ ิลิปป ินส ์  มีกำ�หนดพบห�รือกับประธ�น�ธิบดีมุน แจ-อิน  

ของเก�หลีใต้ และร่วมเป็นพย�นก�รลงน�มข้อตกลง 4 ฉบับ ได้แก่  

ก�รท่องเที่ยว ก�รศึกษ� ก�รประกันสังคม และก�รประมง

21ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)



 3. เกาหลีใต้มุ่งให้การสนับสนุนภาคอาชีวศึกษาแก่ประเทศ

สมาชิกอาเซยีน เก�หลีใต้จะจดัสรรงบประม�ณจำ�นวน 6.9 ล้�นดอลล�ร์

สหรัฐ ห้วงปี 2563-2565 เพื่อส่งเสริมภ�คเทคนิคและอ�ชีวศึกษ� รวมทั้ง

โครงก�รฝึกทักษะต่�ง ๆ ให้กับประเทศสม�ชิกอ�เซียน โดยงบประม�ณ

ดงักล่�วจะม�จ�กกองทุนคว�มร่วมมอือ�เซยีน-เก�หลีใต้ (ASEAN-Korea 

Cooperation Fund) ที่เก�หลีใต้จัดตั้งขึ้นเพื่อยกระดับคว�มร่วมมือกับ

อ�เซียน สำ�หรับในปี 2562 เก�หลีใต้ให้เงินสนับสนุนแก่กองทุนคว�ม

ร่วมมืออ�เซียน-เก�หลีใต้ เป็นจำ�นวน 14 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจ�ก

จำ�นวน 7 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ เมื่อปี 2561 ซึ่งเก�หลีใต้ระบุว่�ก�รพัฒน�

ทรัพย�กรมนุษย์ผ่�นก�รฝึกฝนด้�นอ�ชีพจะเป็นประโยชน์กับสม�ชิก

อ�เซียน นอกจ�กนี้ เก�หลีใต้ว�งแผนจะเชิญผู้ฝึกสอนด้�นอ�ชีวศึกษ�

จำ�นวน 100 คน เข้�รับก�รฝึกอบรมท่ีเก�หลีใต้ และให้นำ�คว�มรู้ม�

ถ่�ยทอดแก่นักเรียนในแต่ละประเทศต่อไป ซึ่งเก�หลีใต้จะส่งผู้เชี่ยวช�ญ

ม�ติดต�มคว�มก้�วหน้�และให้คำ�ปรึกษ�

 4. เกาหลีใต้และมาเลเซียจะยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วน 

เชิงยุทธศาสตร์ในปี 2563 ประธ�น�ธิบดีมุน แจ-อิน ของเก�หลีใต้ 

และ นรม.ตุน มห�ธีร์ โมฮัมหมัด ของม�เลเซีย เห็นพ้องที่จะยกระดับ 

คว�มสัมพันธ์ระหว่�ง 2 ประเทศเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศ�สตร์ (strategic 

partnership) ในปี 2563 หลังจ�กท่ีคว�มสัมพันธ์ในหล�ยด้�นมีคว�ม

ใกล้ชิดกันม�กขึ้น อ�ทิ อุตส�หกรรมไฮเทค พลังง�น โครงก�รเกี่ยวกับ

อ�วุธ ก�รส่งเสริมสุขภ�พ และสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกัน คว�มสัมพันธ์

ระหว่�งเก�หลใีต้กบัม�เลเซยีกำ�ลงัจะขย�ยไปสูค่ว�มร่วมมอืของก�รปฏวิตัิ 

อุตส�หกรรมครั้งที่ 4 นอกเหนือจ�กก�รค้�ก�รลงทุน ทั้งนี้ ก�รยกระดับ

คว�มสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศ�สตร์ในปี 2563 จะตรงกับโอก�ส 

ที่ก�รสถ�ปน�คว�มสัมพันธ์ท�งก�รทูตระหว่�งเก�หลีใต้กับม�เลเซีย 

ครบรอบ 60 ปี

 5. ฟิลปิปินส์กบัเกาหลีใต้คาดว่าจะบรรลุข้อตกลง FTA ใน มิ.ย.63 

น�ยร�มอน โลเปซ รมว.ก�รค้�ฟิลิปปินส์ เปิดเผยเม่ือ 26 พ.ย.62 ว่�  

ในห้วงเยอืนเก�หลใีต้เพือ่ร่วมประชมุสดุยอดอ�เซยีน-เก�หลใีต้ สมัยพเิศษ 

ฟิลิปปินส์และเก�หลีใต้ร่วมลงน�มแถลงก�รณ์คว�มสำ�เร็จในก�รเจรจ� 

ข้อตกลงก�รค้�เสร ี(FTA) ซึง่มกี�รเจรจ�ม�ตัง้แต่ ม.ิย.62 ค�ดว่�จะบรรลุ

ข้อตกลงใน มิ.ย.63 โดยฟิลิปปินส์ต้องก�รเข้�ถึงตล�ดสินค้�ในเก�หลีใต้ 

โดยเฉพ�ะกล้วย ผลไม้เมืองร้อน ชิ้นส่วนรถยนต์ และสินค้�ภ�คบริก�ร 

ทั้งนี้ เก�หลีใต้เป็นคู่ค้�ลำ�ดับ 4 ของฟิลิปปินส์ มีมูลค่�ก�รค้�ระหว่�งกัน

ประม�ณ 13,920 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ เมื่อปี 2561

 6. กัมพูชาและเกาหลใีต้ลงนามความร่วมมอืระหว่างกนั 5 ฉบบั 

น�ยปร๊ะ สุคน รอง นรม./รมว.กต.กัมพูช� ได้ลงน�มคว�มร่วมมือกับ 

น�งคัง คย็อง-ฮว� รมว.กต.เก�หลีใต้ เมื่อ 25 พ.ย.62 จำ�นวน 5 ฉบับ 

โดยเป็นเรื่องเกี่ยวกับ (1) คว�มตกลงก�รยกเว้นก�รเก็บภ�ษีซ้อน ก�รหนี

ภ�ษีและก�รเลี่ยงภ�ษี (2) สนธิสัญญ�ว่�ด้วยก�รให้คว�มช่วยเหลือซึ่งกัน

และกันในท�งอ�ญ� (3) บันทึกคว�มเข้�ใจ (MoU) ว่�ด้วยคว�มร่วมมือ

ท�งก�รเกษตร (4) MoU ว่�ด้วยคว�มร่วมมอืท�งเทคโนโลย ีโทรคมน�คม

และข้อมลูข่�วส�ร และ (5) แถลงก�รณ์ร่วมว่�ด้วยก�รศกึษ�คว�มเป็นไป

ได้ก�รทำ�คว�มตกลงเขตก�รค้�เสรี (FTA) กัมพูช�-เก�หลีใต้

 7. เกาหลีใต้กับบรูไนตกลงกระชับความสัมพันธ์ด้านเมือง

อัจฉริยะและที่เกี่ยวข้องกับ ICT สมเด็จพระร�ช�ธิบดีแห่งบรูไนทรงพบ

ห�รือกับประธ�น�ธิบดีมุน แจ-อิน ของเก�หลีใต้ โดยผู้นำ�เก�หลีใต้ระบุ

ว่� ท้ังสองประเทศมีคว�มร่วมมืออย่�งต่อเนื่องในด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�น

และพลังง�น บนพื้นฐ�นของคว�มไว้ว�งใจและมิตรภ�พอันดีม�น�นกว่� 

35 ปี นับตั้งแต่ก�รสถ�ปน�คว�มสัมพันธ์ท�งก�รทูตระหว่�งกัน โดยยัง

ส�ม�รถขย�ยคว�มร่วมมือได้อีกหล�ยภ�คส่วน ซ่ึงเก�หลีใต้หวังว่�ก�ร 

ส่งเสรมิคว�มร่วมมอืระหว่�งนโยบ�ย New Southern Policy ของเก�หลใีต้ 

และ Vision 2035 ของบรูไน จะนำ�ไปสู่คว�มเจริญรุ่งเรืองของทั้งสองฝ่�ย 

ทัง้นี ้ผูน้ำ�ทัง้สองฝ่�ยเหน็พ้องจะเพิม่คว�มร่วมมอืในด้�นวทิย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลย ีเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสือ่ส�ร และรฐับ�ลอิเลก็ทรอนกิส์ 

ให้สอดรับกับก�รปฏิวัติอุตส�หกรรมครั้งที่ 4 รวมถึงรักษ�คว�มร่วมมือ 

ด้�นก�รพัฒน�อ�วุธและก�รพัฒน�ประเทศ นอกจ�กน้ี ผู้นำ�เก�หลีใต้

ขอรับก�รสนบัสนุนจ�กบรูไนในกระบวนก�รสนัตภิ�พในค�บสมทุรเก�หลี

ข้อพิจารณา
 ► เก�หลีใต้มนีโยบ�ยในก�รส่งเสรมิคว�มสมัพันธ์ทีด่กีบัประเทศ

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (รวมอ�เซียน) และอินเดีย ในฐ�นะหุ้นส่วน 

ท�งยุทธศ�สตร์ทั้งด้�นก�รเมืองและเศรษฐกิจ ผ่�นนโยบ�ยมุ่งใต้ใหม่ 

(New Southern Policy) ทัง้นี ้เพือ่พย�ย�มทีจ่ะลดและกระจ�ยคว�มเสีย่ง

ท�งก�รทูต (Hedging and Diversification Efforts) ออกจ�กประเทศ

มห�อำ�น�จหลัก เช่น สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น และรัสเซีย โดยคว�มคิดหลัก 

ของนโยบ�ยมุ่งใต้ใหม่ ประกอบด้วยก�รให้คว�มสำ�คัญกับ ประช�ชน 

(People) คว�มมั่งคั่ง “ร่วมกัน” (Prosperity) และสันติภ�พ (Peace) 

ที่เรียกรวมกันว่� 3Ps

 ► ในมิติของอ�เซียน อ�เซียนนับเป็นภูมิภ�คที่มีคว�มสำ�คัญ

ต่อเศรษฐกิจของเก�หลีใต้อย่�งยิ่ง โดยในปี 2018 อ�เซียนเป็นกลุ่ม

ประเทศที่เก�หลีใต้ส่งสินค้�ออกไปเป็นอันดับสองรองจ�กจีน และเป็น

ภูมิภ�คที่นักท่องเที่ยวเก�หลีม�ท่องเท่ียวม�กที่สุด ซ่ึงในบรรด�คู่เจรจ�

ของประเทศอ�เซียนด้วยกัน เก�หลีใต้น่�จะเป็นประเทศที่อ�เซียนคบ

ด้วยแล้วสบ�ยใจที่สุด เพร�ะเป็นประเทศขน�ดกล�งเหมือนกับอ�เซียน 

อีกทั้งจุดยืนของเก�หลีใต้มีคว�มคล้�ยกับอ�เซียนที่พย�ย�มไม่เลือกข้�ง

ระหว่�งสหรัฐอเมริก�กับจีน ทั้งอ�เซียนและเก�หลีต่�งก็มีเป้�หม�ยที่จะ

สร้�งโครงสร้�งองค์กรระดับภูมิภ�คที่รวมทุกคนไว้ด้วยกัน (Inclusive 

Regional Architecture) ซึ่ง ณ ตอนนี้นับเป็นเวล�ที่ทั้งอ�เซียนและ

เก�หลีใต้ จะได้ยกระดับคว�มสัมพันธ์ระหว่�งกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดย

เฉพ�ะอย่�งยิ่ง คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประช�ชน ซึ่งจะเป็นฐ�นของคว�ม

ร่วมมือที่ยั่งยืนในอน�คต 
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



เรียกสั้นๆ ว่� “ควอด” (Quad) เพื่อสร้�งคว�มสัมพันธ์ระหว่�งพันธมิตร 

ในเอเชีย ในขณะที่ประเทศอินเดียมี “นโยบ�ยมองตะวันออก” มุ่งสร้�ง

คว�มสัมพันธ์ท�งด้�นก�รค้� ก�รลงทุนกับอ�เซียน เพร�ะอินเดียสนใจ 

ในศักยภ�พก�รเติบโตท�งด้�นเศรษฐกิจและก�รพัฒน�ของประเทศ

สิงคโปร์ ม�เลเซีย ไทย และอินโดนีเซีย ซึ่งกำ�ลังเป็น “เสือแห่งอ�เซียน” 

รวมถึงขย�ยคว�มสัมพันธ์ไปยังประเทศท�งตะวันออก และแปซิฟิค 

รวมเรียกว่�เอเชีย-แปซิฟิค ด้วยภูมิรัฐศ�สตร์ของอ�เซียน จึงกล�ยเป็น

ศูนย์กล�งของนโยบ�ยมองตะวันออกของอินเดีย ขณะเดียวกันภูมิภ�คนี้

เผชิญกับก�รขย�ยอิทธิพลของจีน อันมีนัยเป็น “ภัยคุกค�มท�งทห�ร”  

ท่ีทำ�ให้รัฐอ่ืนๆ ต้องคำ�นึงถึงอันตร�ยท้ังท�งก�รเมืองและคว�มมั่นคง  

ซึง่ก�รดำ�เนนินโยบ�ยด้�นก�รทห�รของจีน  มเีป้�หม�ยคุม้ครองอธปิไตย

และคงไว้ซ่ึงเสถียรภ�พที่เอ้ือประโยชน์ต่อก�รพัฒน�ศักยภ�พท�ง

เศรษฐกิจ และนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ประเทศของจีน ทั้งนี้ เพื่อเป็นก�รตอบ

สนองต่อสถ�นก�รณ์ที่เปลี่ยนแปลง และระดับคว�มขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นจ�ก

ก�รแย่งชิงทรัพย�กร อันส่งผลกระทบต่อก�รเข้�ถึงผลประโยชน์ของจีน 

ตลอดจนเพื่อป้องกันภัยคุกค�มในมิติต่�ง ๆ กองทัพจีนจึงดำ�เนินนโยบ�ย

เสริมสร้�งแสนย�นุภ�พท�งทห�รอย่�งต่อเนื่องพร้อมกับปรับเปลี่ยน

บทบ�ทจ�กเดิมที่มุ่งเน้นในก�รป้องกันแบบ “เชิงรับ” ไปสู่โครงสร้�งก�ร

ปฏิบัติก�รในรูปแบบ “เชิงรุก” โดยเพิ่มคว�มสำ�คัญกับกองทัพเรือและ

กองทัพอ�ก�ศ เพื่อสนับสนุนก�รใช้กำ�ลังนอกช�ยฝั่งอย่�งเต็มรูปแบบ  

เพิ่มงบประม�ณด้�นก�รป้องกันประเทศอย่�งก้�วกระโดด มีก�รพัฒน�

อ�วุธยุทโธปกรณ์ที่ก้�วหน้�ปฏิรูปโครงสร้�งกองทัพให้มีคว�มทันสมัย

คล่องตัว ก�รดำ�เนินง�นเหล่�นี้ส่งผลให้จีนมีคว�มมั่นใจในก�รใช้กำ�ลัง

ท�งทห�ร และนำ�ม�ใช้ในก�รตักตวงผลประโยชน์ในภูมิภ�คเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่�จับต�มองในศตวรรษที่ 21 จึงไม่น่�แปลกใจ 

ทีว่่� กห.สหรฐัฯ จงึให้คว�มสำ�คญัเป็นอนัดบัแรกกับภูมภิ�คอนิโด-แปซิฟิก 

ในก�รเพิ่มกำ�ลังทห�รอเมริกันในกองบัญช�ก�รภ�คพ้ืนอินโด-แปซิฟิก 

(Indo-Pacific Command) เพื่อรับมือกับก�รแข่งขันอิทธิพลด้�นก�ร

ทห�รกับจีน

 อย่�งไรกต็�ม คงปฏเิสธไม่ได้ว่�ยทุธศ�สตร์ใหม่ของสหรฐัฯ กำ�เนิด

ขึน้เพือ่ “ถ่วงดลุ” กบัก�รขย�ยบทบ�ทของจีนในเอเชยี แต่ยทุธศ�สตร์นีจ้ะ

มคีว�มหม�ยม�กข้ึนก็ต่อเมือ่สหรัฐส�ม�รถสร้�งท�งเลอืกในท�งเศรษฐกจิ

 เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.62 น�ยม�ร์ก เอสเปอร์ รมว.กห.สหรัฐฯ แสดง

ท่�ทีที่ Reagan National Defense Forum ว่� กห.สหรัฐฯ ให้คว�ม

สำ�คัญเป็นอันดับแรกกับภูมิภ�คอินโด-แปซิฟิก และต้องก�รเพิ่มกำ�ลัง

ทห�รอเมริกันในกองบัญช�ก�รภ�คพ้ืนอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific 

Command) เพื่อรับมือกับก�รแข่งขันอิทธิพลด้�นก�รทห�รกับจีน 

นอกจ�กนี้ น�ยเอสเปอร์ระบุว่� จีนและรัสเซียเป็นคู่แข่งด้�นก�รทห�รที่

สำ�คัญของสหรัฐฯ  

 เวทีก�รประชุมกล�โหมแห่งช�ติเรแกน (Reagan National  

Defense Forum) เป็นก�รชุมนมุห�รือประจำ�ปีของบรรด�เจ้�หน้�ทีภ่�ค

รฐับ�ล, อตุส�หกรรมกล�โหม, และเจ้�หน้�ท่ีท�งทห�ร “ยทุธศ�สตร์อนิโด-

แปซฟิิก” เป็นยทุธศ�สตร์ท่ีกำ�ลังส่งสัญญ�ณถงึก�รจดัว�งยทุธศ�สตร์ใหม่

ของสหรฐัอเมรกิ�ต่อภูมภิ�คเอเชียในต้นศตวรรษท่ี 21 โดยประธ�น�ธิบดี

ทรัมป์ ที่กำ�หนดยุทธศ�สตร์โดยพิจ�รณ�จ�กภูมิรัฐศ�สตร์เป็นสำ�คัญ  

เพื่อเชื่อมต่อสองมห�สมุทร

ใหญ่ คือ มห�สมุทรแปซิฟิก

และมห�สมุทรอินเดียของ

โลกเข้�ด้วยกันอย่�งไรก็ต�ม 

สัญญ�ณสหรัฐฯ บ ่งชี้ถึ ง

คว�มสนใจที่มีต่อประเทศ

อิ น เ ดี ย ม �กขึ้ น  เ พ ร � ะ 

“อินโด” นี้อ�จจะตีคว�มใน

ท�งก�รเมืองอย่�งแคบได้

ว่�หม�ยถึงอินเดีย ก�รปรับกรอบท�งยุทธศ�สตร์ใหม่ของสหรัฐฯ ได้จัด

ว�งอินเดียไว้เป็นศูนย์กล�งที่บ่งบอกถึงก�รว�งนำ้�หนักท�งยุทธศ�สตร์

ของสหรัฐฯ ที่จะให้คว�มสำ�คัญกับอินเดียม�กขึ้น สหรัฐฯ มองว่� อินเดีย

เป็นช�ติทีก่ำ�ลงัเติบโตในเอเชีย และอ�จก้�วสูค่ว�มเป็น “ช�ตมิห�อำ�น�จ

ใหม่ของโลก” (leading global power) ทำ�ให้จำ�เป็นต้องขย�ยคว�ม

สัมพันธ์ด้�นคว�มมั่นคงกับรัฐบ�ลนิวเดลี และขณะเดียวกันก็ต้องผลัก

ดันให้อินเดียมีบทบ�ทม�กขึ้นกับกิจกรรมในภูมิภ�ค   

 บทบ�ทของสหรัฐในยุทธศ�สตร์ใหม่จะต้องทำ�ง�นร่วมกับช�ติ

พันธมิตรและมิตรประเทศ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รขย�ยคว�มร่วมมือและ

คว�มสัมพันธ์กับญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และอินเดีย ผ่�นกลไก “เวทีสนทน�

ด้�นคว�มมั่นคงจตุภ�คี (Quadrilateral Security Dialogue) หรือ

การประชุม Reagan National Defense Forum :

ท่าทีของสหรัฐอเมริกา ต่อกองบัญชาการภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Command)
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย นางสาว ภิรัญชญา  อุไรรัตน์

23ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)



สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย ร.ต.หญิง ศิวลีย์ สิริโรจน์บริรักษ์  

สถ�นก�รณ์สำ�คัญล่�สุด 
 1. เกาหลใีต้ประท้วงเกาหลเีหนอืซ้อมยงิปืนใหญ่ใกล้กบัเส้นแบ่ง
เขตแดนทางทะเลระหว่างสองประเทศ โฆษก กห.เก�หลีใต้ส่งข้อคว�ม
ประท้วงเก�หลีเหนือ ผ่�นช่องท�งติดต่อท�งทห�รและทำ�ก�รประท้วง
ด้วยว�จ�ทีเ่ก�หลเีหนอืซ้อมยงิปืนใหญ่บนเก�ะ Changrin ในทะเลเหลอืง  
ท�งตอนเหนอืของเส้นแบ่งเขตแดนท�งทะเลระหว่�งสองเก�หล ี (Northern 
Limit Line-NLL) โดยน�ยคิม จ็อง-อึน ผู้นำ�สูงสุดของเก�หลีเหนือเป็น 
ผู ้บัญช�ก�รก�รยิงทดสอบดังกล่�ว เมื่อ 23 พ.ย.62 ซึ่งเป็นว�ระ 
ครบรอบ 9 ปีที่เก�หลีเหนือยิงถล่มเก�ะย็องพย็อนของเก�หลีใต้เมื่อ  
23 พ.ย.53 ทั้งนี้ กห.เก�หลีใต้ระบุว่� ก�รซ้อมยิงปืนของเก�หลีเหนือ
เป็นก�รละเมิดข้อตกลง Comprehensive Military Agreement (CMA) 
ซึ่งทั้งสองฝ่�ยจัดทำ�เมื่อ 19 ก.ย.61 โดยมีก�รกำ�หนดพื้นที่กันชนท�ง
ทะเลและท�งอ�ก�ศเพื่อลดคว�มตึงเครียดและก�รปะทะกันโดยไม่ตั้งใจ  
รวมถึงให้ระงับก�รยิงปืนและก�รฝึกซ้อมท�งทะเลในพื้นที่ดังกล่�ว 
เนื่องจ�กเก�ะ Changrin ตั้งอยู่ภ�ยในพื้นที่กันชน
 2. สหรัฐฯ เปิดโอกาสให้เกาหลีเหนือกลับสู่การเจรจาเพื่อ
ปลดอาวธุนวิเคลยีร์ น�ยสตเีฟน บกีนั ผูแ้ทนพเิศษของสหรฐัฯ ฝ่�ยกจิก�ร 
เก�หลีเหนือ กล่�วเมื่อ 20 พ.ย.62 ในโอก�สที่ได้รับก�รเสนอช่ือให้
ดำ�รงตำ�แหน่ง รมช.กต.สหรัฐฯ ว่� สหรัฐฯ ยังเปิดโอก�สให้เก�หลีเหนือ 
กลับสู่ก�รเจรจ�เพื่อปลดอ�วุธนิวเคลียร์ พร้อมกับแสดงคว�มหวังว่� 
น�งชเว ซ็อน-ฮี รมช.กต.เก�หลีเหนือ ซึ่งค�ดว่�จะเป็นคู ่เจรจ�กับ 
น�ยบกัีนครัง้ต่อไป จะผลักดันก�รปฏบิติัต�มข้อตกลงในก�รประชุมสดุยอด
สหรัฐฯ-เก�หลีเหนือ ครั้งที่ 1 ที่สิงคโปร์ เมื่อ มิ.ย.61 ให้มีคว�มคืบหน้�
 3. กห.สหรัฐฯ ยืนยันจะจัดการฝึกร่วมรหัส Vigilant Ace กับ
เกาหลีใต้ใน ธ.ค.62 ในห้วง ธ.ค.62 แม้เก�หลีเหนือจะแสดงท่�ทีไม่พอใจ
กับแผนก�รฝึกร่วมดังกล่�ว และระบุว่�เป็นก�รยั่วยุท�งก�รทห�ร ท้ังนี้ 
ก�รฝึกรหัส Vigilant Ace เป็นก�รฝึกร่วมท�งอ�ก�ศระหว่�งสหรัฐฯ  
กับเก�หลีใต้ ซึ่งดำ�เนินม�ตั้งแต่ปี 2558 โดยสหรัฐฯ และเก�หลีใต้เห็น
พ้องที่จะลดขน�ดก�รฝึกร่วมดังกล่�วในครั้งนี้ พร้อมยืนยันว่�จะไม่ส่งผล 
กระทบต่อก�รเตรียมคว�มพร้อมด้�นก�รทห�รเพ่ือตอบโต้ภยัคกุค�มร่วมกัน
 4. เกาหลีใต้-สหรัฐฯ เตรียมจัดประชุม รมว.กลาโหมที่กรุงโซล 
เกาหลีใต้ น�ย Jeong Kyeong-doo รมว.กห.เก�หลีใต้ และน�ย Mark 
Esper รมว.กห.สหรัฐฯ เข้�ร่วมก�รประชุม Security Consultative 
Meeting (SCM) ครั้งที่ 51 เมื่อ 15 พ.ย.62 โดยทั้งสองฝ่�ยมีกำ�หนดจะ
ห�รอืปัญห�ด้�นคว�มมัน่คง เสถยีรภ�พในค�บสมทุรเก�หล ีก�รถ่�ยโอน
ก�รควบคมุก�รปฏบิตักิ�รในช่วงสงคร�มจ�กสหรฐัฯ ม�ให้เก�หลใีต้ คว�ม
ร่วมมือด้�นคว�มม่ันคงในอน�คต ตลอดจนก�รส่งมอบฐ�นทัพสหรัฐฯ  
ในเก�หลีใต้ 
 5. เกาหลีเหนือเตือนสหรัฐฯ ที่ดำาเนินนโยบายเป็นศัตรูและ
ต้องการให้เกาหลีเหนือยุติโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เพียง 
ฝ่ายเดียว พร้อมกับระบุว่� คว�มสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่�งประธ�น�ธิบดี
โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ และน�ยคิม จ็อง-อึน ผู้นำ�สูงสุดเก�หลีเหนือ 
ไม่ทำ�ให้ก�รเจรจ�คืบหน้�แต่อย่�งใด นอกจ�กนี้ รัฐบ�ลสหรัฐฯ จะเผชิญ
คว�มผิดพล�ดห�กเพิกเฉยต่อก�รกำ�หนดเส้นต�ยของน�ยคิม จ็อง-อึน  
ทีต้่องก�รให้สหรฐัฯ ปรบัเปลีย่นท่�ทีเกีย่วกบัก�รเจรจ�ให้มีคว�มยดืหยุน่
ม�กข้ึนก่อนสิ้นปี 2562 น�ย Jo Chol-su ผอ.สำ�นักอเมริก�เหนือของ 

กต.เก�หลีเหนือ กล่�วในห้วงก�รประชุมไม่แพร่ขย�ยอ�วุธนิวเคลียร์ที ่
กรุงมอสโก (Moscow Nonproliferation Conference 2019) เมื่อ 8 
พ.ย.62 ว่� โอก�สของก�รฟื้นฟูคว�มสัมพันธ์กับสหรัฐฯ กลับสู่ภ�วะปกติ
เริ่มจะลดน้อยลง และเก�หลีเหนือต้องก�รให้สหรัฐฯ แสดงท่�ทีในเชิง
บวกภ�ยในสิ้นปี 2562 โดยเก�หลีเหนือจะรอคำ�ตอบภ�ยในสิ้นปีนี้ ทั้งนี้ 
ประธ�น�ธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ และน�ยคิม จองอึน ผู้นำ�สูงสุด
เก�หลีเหนือ เห็นพ้องกันเมื่อ มิ.ย.62 ที่จะรื้อฟื้นก�รเจรจ�ปลดอ�วุธ
นิวเคลียร์ ภ�ยหลังก�รประชุมสุดยอดที่เวียดน�มเมื่อ ก.พ.62 ล้มเหลว 
จ�กนั้นสหรัฐฯ และเก�หลีเหนือจัดก�รเจรจ�ระดับ จนท. ที่กรุงสตอค
โฮล์ม สวีเดน เมื่อ ต.ค.62 แต่ไม่มีคว�มคืบหน้�ที่ชัดเจนของทั้งสองฝ่�ย
 6. เกาหลีใต้และญี่ปุ ่นเตรียมพร้อมติดตามสถานการณ์หลัง
เกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธไปยังทะเลตะวันออก กองบัญช�ก�ร
เสน�ธิก�รทห�รร่วมของเก�หลีใต้ (Joint Chiefs of Staff - JCS) แถลง
ว่� เก�หลีเหนือยิงทดสอบขีปน�วุธ (ยังไม่ส�ม�รถระบุได้) ไปยังทะเล
ตะวันออก (ทะเลญี่ปุ่น) เมื่อ 31 ต.ค.62 ซึ่งกองทัพเก�หลีใต้เตรียมพร้อม
ติดต�มสถ�นก�รณ์ดังกล่�วอย่�งใกล้ชิด ขณะที่หน่วยย�มฝั่งญี่ปุ่นระบุว่� 
ขีปน�วุธท่ียงิม�จ�กเก�หลเีหนอืตกบรเิวณนอกน่�นนำ�้เขตเศรษฐกิจพเิศษ
จำ�เพ�ะ (Exclusive Economic Zone: EEZ) ของญี่ปุ่น ก่อนหน้�นี้เมื่อ 
3 ต.ค.62 เก�หลีเหนือระบุว่�ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รทดสอบขีปน�วุธ
จ�กเรือดำ�นำ้� (Submarine-Launched Ballistic Missile - SLBM)  
เพื่อป้องกันภัยคุกค�มจ�กภ�ยนอกและสนับสนุนก�รป้องกันตนเอง
 7. นรม.ญี่ปุ่นประณามการทดสอบยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ
เมื่อ 31 ต.ค.62 น�ยชินโซ อ�เบะ นรม.ญี่ปุ่น กล่�วประณ�มก�รทดสอบ
ยิงจรวดหล�ยลำ�กล้อง จำ�นวน 2 ลูก ของเก�หลีเหนือเมื่อ 31 ต.ค.62 ว่� 
เป็นภยัคกุค�มต่อสนัติภ�พและคว�มม่ันคงของญ่ีปุ่นและภมูภิ�ค โดยยำ�้ว่�
ญี่ปุ่นจำ�เป็นต้องเสริมสร้�งศักยภ�พก�รเฝ้�ระวังและรับมือกับภัยคุกค�ม 
รวมถึงประส�นง�นกับสหรัฐฯ เก�หลีใต้ และน�น�ช�ติอย่�งใกล้ชิด เพื่อ
ปกป้องคว�มปลอดภยัของประช�ชนและรกัษ�สนัตภิ�พของภมูภิ�ค ทัง้นี้ 
น�ยท�โระ โคโนะ รมว.กห.ญ่ีปุ่น ยืนยันว่�เก�หลีเหนือทดสอบยิงจรวด 
จำ�นวน 2 ลกู จ�กภ�ค ตต.ของเก�หลเีหนอื (เวล�ประม�ณ 16.35-16.38 น.)  
ซึ่งตกลงนอกน่�นนำ้�อธิปไตยญี่ปุ่น (ทะเลตะวันออก)
 8. ผูเ้ชีย่วชาญกล่าวว่าภาพผู้นำาเกาหลีเหนอืขีม้่าสีขาว ต้องก�ร 
สื่อให้เห็นถึงคว�มเข้มแข็ง น�ง Jean Lee ผู้เชี่ยวช�ญด้�นเก�หลีของ
ศนูย์ Wilson Centre ตัง้อยูใ่นกรงุวอชงิตนั วเิคร�ะห์ว่�ภ�พถ่�ยของน�ย
คิม จอง อึน ผู้นำ�เก�หลีเหนือกำ�ลังขี่ม้�สีข�วบนภูเข�ศักดิ์สิทธิ์ (Mount  
Baekdu) ที่เผยแพร่เมื่อ 16 ต.ค.62 แสดงคว�มหม�ยเชิงสัญลักษณ์
ที่ต้องก�รให้ประช�ชนเห็นถึงคว�มเข้มแข็งของผู้นำ�ที่จะเป็นผู้ปกป้อง
และนำ�พ�ประเทศช�ติผ่�นช่วงเวล�ลำ�บ�กไปได้ รวมถึงต้องก�ร 
สื่อถึงประวัติศ�สตร์ ท่ีเชื่อว ่�
ภูเข�ศักดิ์สิทธ์ิเป็นสถ�นท่ีเกิด
ของน�ยคิม จอง อิล และเป็น
สถ�นทีท่ีน่�ยคมิ อลิ ซงุ เคยขีม้่�
สีข�วต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่น ทั้งนี้ 
น�ยคิม จอง อึน มักจะเดินท�ง
ไปภูเข�ดังกล่�วก่อนที่จะมีก�ร
เปลี่ยนแปลงนโยบ�ยครั้งสำ�คัญ 
เช่น กรณีเก�หลีเหนือปรับคว�มสัมพันธ์กับเก�หลีใต้และก�รเปิดเจรจ�
กับสหรัฐฯ ดังนั้น ก�รเผยแพร่ภ�พถ่�ยดังกล่�วแสดงว่�ผู้นำ�เก�หลีเหนือ
อ�จมีก�รตัดสินใจประก�ศนโยบ�ยที่สำ�คัญ
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



 9. การเจรจานิวเคลียร์ระดับคณะทำางานระหว่างสหรัฐฯ และ
เกาหลีเหนือที่กรุงสต็อกโฮม สวีเดน เมื่อ 5 ต.ค. 62 ยุติลงโดยไม่บรรลุ
ข้อตกลง น�ยคิม มย็อง-กิล หัวหน้�คณะทำ�ง�นฝ่�ยเก�หลีเหนือเปิดเผย
ส�เหตุที่ก�รเจรจ�ไม่มีผลลัพธ์ เนื่องจ�กสหรัฐฯ เป็นฝ่�ยที่ไม่ยืดหยุ่นทั้ง
ยังไม่ยอมละท้ิงทัศนคติเดิม ขณะท่ีโฆษก กต.สหรัฐฯ ยังคงแสดงคว�ม
ค�ดหวังในท�งบวกว่� ก�รที่คณะทำ�ง�นของสหรัฐฯ ได้เสนอคว�มคิด
ริเริ่มที่หล�กหล�ยกับเก�หลีเหนือระหว่�งเจรจ�ระดับคณะทำ�ง�นอ�จ
เปิดช่องให้ก�รเจรจ�ในรอบต่อไปมีคว�มคืบหน้� โดย สนข.Reuters ยัง
ร�ยง�นอ้�งสือ่ของท�งก�รเก�หลเีหนือว่�เก�หลีเหนอืตดัสนิใจจะไม่กลบั
สู่โต๊ะเจรจ�จนกว่�สหรัฐฯ จะเปลี่ยนท่�ที และจะให้เวล�จนถึงห้วงปล�ย
ปี 2562
 10. สหรฐัฯ กบัญีปุ่น่วจิารณ์การปล่อยขปีนาวธุของเกาหลเีหนอื
ว่าเป็นการยั่วยุ น�ยม�ร์ค เอสเปอร์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงกล�โหม
ของสหรัฐฯ ห�รือกับน�ย Taro Kono รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงกล�โหม

ของญี่ปุ ่น เกี่ยวกับกรณีเก�หลีเหนือ
ทดลองยิงขีปน�วุธ รุ่น Pukguksong-3 
เมื่อ 2 ต.ค.62 ทั้งสองฝ่�ยเห็นพ้องว่� 
ก�ร กระทำ�ของเก�หลีเหนือเป็นก�รยั่วยุ 
และไม่เป็นผลดต่ีอก�รปรบัคว�มสมัพนัธ์
ท�งก�รทตูระหว่�งกนั รวมท้ังเรยีกร้องให้
เก�หลีเหนือยุติก�รทดลองยิง

 11. ประท้วงเกาหลีเหนือกรณยีงิขีปนาวุธพิสัยใกล้จำานวน 2 ลกู 
น�ยชินโซ อ�เบะ นรม.ญีปุ่่นประท้วงเก�หลเีหนอืกรณยีงิขีปน�วุธพสัิยใกล้ 
(Short-Range Ballistic Missiles) จำ�นวน 2 ลูก เมื่อ 2 ต.ค.62 ท�งภ�ค

ตะวันออกของเก�หลีเหนือ ซึ่งขีปน�วุธดังกล่�วตกลงบริเวณใกล้น่�นนำ้�
เขตเศรษฐกิจพิเศษจำ�เพ�ะ (EEZ) ญี่ปุ่น เวล�ประม�ณ 07.17 น. (ต�ม
เวล�ท้องถิ่น) และในน่�นนำ้�เขต (Exclusive Economic Zone: EEZ) 
บริเวณเก�ะโดโกะ จ.ชิม�เนะ เวล�ประม�ณ 07.27 น. (ต�มเวล�ท้องถิ่น) 
โดยน�ยอ�เบะระบุว่�ก�รกระทำ�ของเก�หลีเหนือละเมิดมติคณะมนตรี
คว�มมัน่คงแห่งสหประช�ช�ต ิ(UNSC) และญีปุ่น่จะร่วมมอืกบัสหรฐัฯ กบั
องค์ก�รระหว่�งประเทศ เฝ้�ตดิต�มสถ�นก�รณ์ในค�บสมทุรเก�หลอีย่�ง
ใกล้ชิด เพื่อรับรองคว�มปลอดภัยของประช�ชนญี่ปุ่นจ�กภัยคุกค�มจ�ก
ขีปน�วุธของเก�หลีเหนือ

มุมมอง/ ท่าที
 ► ห�กสหรัฐฯ และเก�หลีเหนือ ไม่ส�ม�รถกลับสู่ก�รเจรจ�
ระหว่�งกันได้ หรือฟื้นฟูคว�มสัมพันธ์ระหว่�งกันเพื่อปลดอ�วุธนิวเคลียร์ 
อ�จทำ�ให้สถ�นก�รณ์บนค�บสมุทรเก�หลีปะทุรุนแรงม�กขึ้น ซ่ึงจะส่ง 
ผลกระทบต่อประช�คมโลก ดังนั้น น�น�ประเทศควรเรียกร้องและ
สนับสนนุให้ทัง้สองฝ่�ยกลบัม�เจรจ�กนัอย่�งสนัตวิิธีโดยใช้วธิที�งก�รฑตู 
ซึ่งน่�จะเป็นหนท�งในก�รแก้ไขปัญห�ที่ดีที่สุด
 ► 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 

สถานการณ์การก่อการร้าย
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย นางสาว นิตยา งานไว

 สำ�หรับสถ�นก�รณ์ของก�รก่อก�รร้�ยในภูมิภ�คต่�งๆ ทั่วโลก 
จ�กร�ยง�นดัชนีก�รก่อก�รร้�ยโลก (Global Terrorism Index-GTI) 
ประจำ�ปี 2562 เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 พ.ย.62 โดยสถ�บันเศรษฐศ�สตร์
และสันติภ�พ (Institute for Economics and Peace : IEP) ของ
ออสเตรเลีย แสดงข้อมูลจำ�นวนผู้เสียชีวิตจ�กก�รก่อก�รร้�ยลดลงเมื่อ
เทียบระหว่�งปี 2557 (มีผู้เสียชีวิตจำ�นวน 33,555  ร�ย ซึ่งเป็นห้วงที่กลุ่ม
ก่อก�รร้�ยรฐัอสิล�ม (Islamic State : IS) ชักชวนผูม้แีนวคดิสุดโต่งเข้�ไป
สูร้บในตะวนัออกกล�งเป็นจำ�นวนม�ก) กับปี 2561 ทีผู่เ้สยีชวีติลดลงเหลอื 
15,952 ร�ย โดยสถ�บนั IEP ระบวุ่� ปัจจยัสำ�คญั 2 ประก�รทีท่ำ�ให้จำ�นวน
ผูเ้สยีชวีติจ�กก�รก่อก�รร้�ยลดลงในห้วงปี 2561 มสี�เหตุม�จ�กก�รพ่�ย
แพ้ของกลุ่ม IS และปฏิบัติก�รโจมตีท�งอ�ก�ศของสหรัฐฯ ต่อกลุ่ม Al-
Shabaab อย่�งไรก็ดี ดัชนี GTI พบว่� ก�รก่อก�รร้�ยจ�กแนวคิดขว�จัด
เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในอเมริก�เหนือ ยุโรปตะวันตก และโอเชีย
เนีย สำ�หรับประเทศที่ได้รับผลกระทบจ�กก�รก่อก�รร้�ยประจำ�ปี 2562 
สูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ อัฟก�นิสถ�น อิรัก ไนจีเรีย ซีเรีย ป�กีสถ�น 
โซม�เลีย อินเดีย เยเมน ฟิลิปปินส์ และคองโก ขณะที่ไทยถูกจัดอยู่ใน
อนัดบัที ่18 ปรบัอนัดบัดขีึน้จ�กเมือ่ปี 2561 ซึง่อยูใ่นอนัดบั 17 ทัง้นี ้ดชันี 
GTI วิเคร�ะห์และจัดอันดับประเทศที่ได้รับผลกระทบจ�กก�รก่อก�รร้�ย
รวม 163 ประเทศ
 สำ�หรบัสถ�นก�รณ์และคว�มเคลือ่นไหวในก�รต่อต้�นก�รก่อก�รร้�ย
ในภูมิภ�คต่�ง ๆ ห้วงเดือน ต.ค.-พ.ย.62 ส�ม�รถสรุปสถ�นก�รณ์ได้ดังนี้

ตะวันออกกลาง
 เมื่อ วันท่ี 19 ต.ค.62 ท่ี
ผ่�นม� สหรัฐฯ ได้ถอนกำ�ลังทห�ร
ทั้งหมดประม�ณ 1,000 น�ย ออก
จ�กพื้นที่ท�งเหนือของซีเรีย และ
ย้�ยไปยังพื้นที่ท�งตะวันตกของ
อิรัก เพื่อไปปฏิบัติภ�รกิจต่อต้�น
กลุ่ม IS แต่สหรัฐฯ จะยังไม่ถอน
ทห�รออกจ�กพื้นที่ทั้งหมด และยังคงทห�รไว้บ�งส่วน เพื่อปฏิบัติภ�รกิจ 
ล�ดตระเวนและปกป้องแหล่งนำ้�มันจ�กก�รโจมตีและยึดครองของ
กลุ่ม IS โดยแหล่งนำ้�มันดังกล่�วอยู่ในเขตอิทธิพลของกองกำ�ลัง Syrian  
Democratic Forces (SDF) ซึ่งเป็นแนวร่วมกลุ่มต่อต้�นรัฐบ�ลซีเรียของ
ช�วเคร์ิดและช�วอ�หรบั ในขณะเดยีวกนัสหรฐัฯ ยงัได้โจมตคีลงัเกบ็อ�วธุ
ของฐ�นทัพสหรัฐฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่ Lafarge Cement Factory อยู่ระหว่�ง 
เมอืง Kobanî และ Ain Issa ในซเีรยีใกล้กบัช�ยแดนตรุก ีซ่ึงเป็นสำ�นักง�น
ใหญ่ของกองกำ�ลังพันธมิตรต่อต้�น IS ของสหรัฐฯ ในซีเรีย ภ�ยหลังก�ร
ถอนกำ�ลังพันธมิตรออกจ�กพื้นที่ภ�คเหนือของซีเรีย เพื่อป้องกันไม่ให้
อ�วุธและอุปกรณ์อื่นๆ ตกไปสู่กลุ่มติดอ�วุธ โดยเป็นก�รทำ�ล�ยกระสุน
ปืนและลดจำ�นวนฐ�นทห�รทีไ่ม่ได้ใช้ประโยชน์ พร้อมยนืยนัว่�ขณะปฏบัิติ
ก�รไม่มีกองกำ�ลังอื่นอยู่ใกล้กับฐ�นดังกล่�ว
 หลังจ�กนั้นเมื่อ 26 ต.ค.62 ประธ�น�ธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของ
สหรัฐฯ ได้แถลงว่�น�ย Abu Bakr al-Baghdadi ถูกสังห�รเสียชีวิตแล้ว 
หลังกองทัพสหรัฐฯ ส่งทห�รเข้�ไปปฏิบัติก�รใน จ.อิดลิบ ท�งตะวันตก
เฉียงเหนือของซีเรีย โดยผู้นำ�สหรัฐฯ ระบุว่�น�ยบักด�ดีปลิดชีวิตตนเอง
ด้วยเสื้อกั๊กที่เตรียมไว้สังห�รตัวเองในช่วงท่ีหน่วยปฏิบัติก�รพิเศษของ
สหรัฐฯ บุกเข้�จู่โจม 

25ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)



 ในขณะเดียวกันผู้นำ�และเจ้�หน้�ท่ีรัฐบ�ลระดับสูงในประเทศ 
ต่�ง ๆ เช่น ฝรั่งเศส สหร�ชอ�ณ�จักร ออสเตรเลีย อิสร�เอล ตุรกี และ
ญ่ีปุ่น ได้แสดงท่�ทีภ�ยหลงัก�รเสยีชวีติของน�ย Abu Bakr al-Baghdadi  
ผู้นำ�กลุ่ม IS และมีคว�มเห็นสอดคล้องกันว่� ก�รสังห�รผู้นำ� IS เป็น
จุดเปลี่ยนสำ�คัญอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งช�ติพันธมิตรต้องร่วมมือกันต่อไปเพื่อ
กว�ดล้�งกลุ่ม IS ที่เหลือให้หมดสิ้น ขณะที่ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�ร
สือ่ส�รและเทคโนโลยสี�รสนเทศของอหิร่�นเหน็ว่� สหรฐัฯ เพยีงแค่สงัห�ร
สิง่ทีต่นเองสร้�งขึน้เท่�นัน้ เช่นเดียวกบักระทรวงกล�โหมของรสัเซยีทีอ้่�ง
ว่�ยังไม่ได้รับร�ยง�นที่น่�เชื่อถือยืนยันก�รเสียชีวิตของผู้นำ�กลุ่ม IS ต�ม 
ที่สหรัฐฯ กล่�วอ้�ง
 อย่�งไรก็ต�มเม่ือวนัท่ี 28 ต.ค.62 สือ่ Amaq ของกลุม่ IS ประก�ศ
ว่�น�ย Abu Bakr al-Baghdadi ผู้นำ�กลุ่ม IS และน�ย Abu al-Hassan 
al-Muhajir โฆษกของกลุ่ม IS ได้เสียชีวิตแล้ว โดยได้แต่งตั้งน�ย Abu 
Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi เป็นผู้นำ�กลุ่ม IS คนใหม่ รวมทั้ง
ข่มขู่จะแก้แค้นสหรัฐฯ ให้แก่น�ย Baghdadi และต่อม�เมื่อ 5 พ.ย.62  
กองกำ�ลังตุรกีได้จับกุมน้องส�วของน�ย Abu Bakr al-Baghdadi พร้อม
กับส�มีและลูกๆ ได้ท�งตอนเหนือของซีเรีย
 นอกจ�กนี้กองกำ�ลังตุรกียังได้จับกุมนักรบต่�งช�ติกลุ ่ม IS  
ที่เข้�ไปปฏิบัติก�รในอิรักและซีเรีย ซ่ึงตุรกีจะส่งตัวนักรบต่�งช�ติเหล่�
นี้กลับภูมิลำ�เน� ต�มถ้อยแถลงของโฆษกกระทรวงกล�โหมตุรกี เม่ือวัน
ที่ 11 พ.ย.62 ว่�ได้ส่งกลับนักรบ IS กลับภูมิลำ�เน�จำ�นวน 2 คน เป็น
ช�วสหรัฐฯ หนึ่งคน ส่วนอีกคนเป็นช�วเยอรมนี โดยขณะนี้ตุรกีมีนักโทษ 
IS จำ�นวน 287 คน และมีผู้ที่ต้องสงสัยว่�เป็นนักรบ IS อีกหล�ยร้อยคน 
ทั้งนี้ จำ�นวนนักรบ IS ที่จะถูกส่งกลับภูมิลำ�เน�ในลำ�ดับต่อไปมีจำ�นวน 24 
คน ทั้งหมดเป็นช�วยุโรป ประกอบด้วย ช�วเดนม�ร์ก 1 คน ช�วไอริช 2 
คน ช�วฝรั่งเศส 11 คน และช�วเยอรมนี 10 คน (ช�ย 3 คน หญิง 5 คน 
และเด็ก 2 คน)
 อย่�งไรก็ต�มจ�กก�รประชุมระดับรัฐมนตรีกลุ่มพันธมิตรปร�บ
ปร�มกลุ่ม IS ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มีสม�ชิกกลุ่มพันธมิตรเข้�ร่วมก�ร
ประชุมจำ�นวน 30 จ�ก 81 ประเทศ สหรัฐฯ กับพันธมิตรปร�บปร�มกลุ่ม 
IS ไม่ส�ม�รถห�ข้อยตุเิกีย่วกบัก�รส่งตวันกัรบต่�งช�ตกิลบัภมูลิำ�เน� และ
ยังไม่ส�ม�รถห�ข้อยุติร่วมกันเกี่ยวกับก�รจัดก�รนักรบต่�งช�ติจำ�นวน 
2,000 คน ที่ถูกจับกุมในอิรักและซีเรีย เนื่องจ�กประเทศส่วนใหญ่ไม่
ต้องก�รรบัตวันกัรบกลบัภมูลิำ�เน� โดยเฉพ�ะประเทศในยโุรป ซึง่อ้�งว่�ยงั
ไม่มีกฎหม�ยลงโทษพลเมืองที่ไปเข้�ร่วมกับกลุ่ม IS ทั้งนี้สหรัฐฯ พย�ย�ม
ผลกัดนัให้มกี�รรบัตวันกัรบต่�งช�ตกิลับภมูลิำ�เน� เนือ่งจ�กเชือ่ว่�ก�รคง
นักรบต่�งช�ติไว้ในอิรักและซีเรียจะเสี่ยงต่อก�รทำ�ให้กลับไปเข้�กลุ่ม IS  
อกีครัง้ ซึง่สหรฐัฯ ยืนยนัว่�จะคงเป็นผู้นำ�ในก�รปร�บปร�มกลุม่ IS ต่อไป  
ตลอดจนจะสนับสนุนก�รฟื้นฟูอิรักและพื้นที่ท�งตอนเหนือของซีเรีย

ยุโรป
 - เมื่อวันที่ 7 ต.ค.62 น�ย Christophe Castaner รัฐมนตรีว่�ก�ร
กระทรวงมห�ดไทยฝรั่งเศส เตือนว่�ภัยคุกค�มจ�กก�รก่อก�รร้�ยใน
ฝรั่งเศสยังอยู่ในระดับสูง-สูงม�ก โดยตั้งแต่ปี 2546 ถึงปัจจุบัน ฝรั่งเศส
ส�ม�รถระงับเหตุโจมตีจ�กก�รก่อก�รร้�ยรวม 59 ครั้ง โดยเป็นก�ร
ระงับเหตุในปี 2562 จำ�นวน 3 ครั้ง ก่อนหน้�นี้เมื่อ 3 ต.ค.62 เกิดเหตุ 
น�ย Michael Harpon เจ้�หน้�ที่ด้�นเทคโนโลยีในกองบัญช�ก�รตำ�รวจ
กรุงป�รีสใช้มีดทำ�ร้�ยร่�งก�ย เจ้�หน้�ที่ตำ�รวจ มีผู้เสียชีวิต 5 คน รวมถึง
ผูก่้อเหต ุโดยอยัก�รฝร่ังเศสด้�นก�รต่อต้�นก�รก่อก�รร้�ย ระบวุ่�เป็นคดี
ก่อก�รร้�ยและผู้ก่อเหตุเป็นมุสลิมหัวรุนแรง

 - เมื่อวันที่ 16 ต.ค.62 เจ้�หน้�ที่ตำ�รวจสหร�ชอ�ณ�จักรระบุว่� 
Safiyya Amira Shaikh หญิงอ�ยุ 36 ปี จ�กเมือง Middlesex ถูกศ�ล
ตั้งข้อห�ก่อก�รร้�ยหลังพบพฤติกรรมต้องสงสัยในห้วงระหว่�ง 19 ส.ค. – 
10 ต.ค.62 ว่�สำ�รวจพื้นที่วิห�ร St. Paul ที่ลอนดอน เพื่อเตรียมลอบว�ง
ระเบิด นอกจ�กนี้ ผลก�รสืบสวนเบื้องต้นระบุว่� หญิงดังกล่�วได้ติดต่อ
กับบุคคลที่ให้ก�รช่วยเหลือจัดเตรียมประกอบระเบิดในโรงแรมที่พักที่
ลอนดอน รวมถึงเผยแพร่สื่อที่เกี่ยวข้องกับก�รก่อก�รร้�ย
 - เมื่อวันท่ี 16 พ.ย.62 ศ�ลเยอรมนีออกหม�ยจับน�ง Nasim 
สัญช�ติเยอรมัน ผู้ฝักใฝ่กลุ่ม IS ที่ต้องก�รเดินท�งกลับประเทศต้นท�ง 
(Returnee) ในข้อห�ต้องสงสยัเป็นสม�ชกิกลุม่ก่อก�รร้�ยในต่�งประเทศ 
โดยน�ง Nasim เดินท�งออกจ�กเยอรมนีเพื่อไปแต่งง�นกับสม�ชิกกลุ่ม 
IS ในอิรักตั้งแต่ปี 2557 มีหน้�ที่ดูแลบ้�นเรือนในพื้นที่ปกครองของกลุ่ม 
IS และลำ�เลียงอ�วุธให้สม�ชิกกลุ่ม IS ต่อม�น�ง Nasim ถูกกองกำ�ลังช�ว
เคิร์ดจับกุมตัวเมื่อต้นปี 2562 และถูกท�งก�รเยอรมนีจับกุมที่ท่�อ�ก�ศ
ย�นเมืองแฟรงก์เฟิร์ต เมื่อวันที่ 15 พ.ย.62 ขณะพย�ย�มเดินท�งกลับ
เยอรมนี

เอเชียใต้
 เมื่อวันที่ 24 ต.ค.62 เจ้�หน้�ที่ตำ�รวจมัลดีฟส์เปิดเผยว่�ผลก�ร
จับกุมน�ยโมฮ�เหม็ด อ�มีน อ�ยุ 35 ปี สัญช�ติอเมริกัน ซึ่งต้องสงสัยมี
คว�มเชือ่มโยงกับกลุ่ม IS ในฐ�นะผูท้ำ�หน้�ทีช่กัชวนสม�ชิกใหม่และระดม
ทุนในมัลดีฟส์ ได้ที่กรุงม�เล (เมืองหลวง) เมื่อ 23 ต.ค.62 โดยก�รจับกุม
ครั้งนี้ปฏิบัติภ�ยใต้ พระร�ชบัญญัติต่อต้�นก�รก่อก�รร้�ยของมัลดีฟส์ 
เพื่อป้องกันก�รเผยแพร่อุดมก�รณ์และแนวคิดหัวรุนแรง ทั้งนี้ มัลดีฟส์ได้
รับเบ�ะแสจ�กท�งก�รสหรัฐฯ ว่� น�ยอ�มีนเป็นสม�ชิกข่�ยง�นโคร�ซัน 
(Islamic State in Khorasan: IS-K) ที่ปฏิบัติก�รอยู่ในอัฟก�นิสถ�นและ
ป�กสีถ�น ซึง่เข้�ม�ปฏบิตักิ�รในมลัดีฟส์เพ่ือเผยแพร่อุดมก�รณ์หวัรนุแรง 
ระดมเงินทุน รวมท้ังจัดห�สม�ชิกใหม่ให้ไปร่วมรบในซีเรีย แต่ปัจจุบัน
เปลี่ยนไปร่วมรบในอัฟก�นิสถ�น

แอฟริกา
 - เมือ่วันท่ี 25 ต.ค.62 น�ย Boubker Sabik โฆษกสำ�นกัง�นตำ�รวจ
แห่งช�ติโมร็อกโก ได้แถลงว่� หน่วยง�นคว�มมั่นคงโมร็อกโกได้จับกุม 
ผูต้้องสงสยัว่�เป็นสม�ชกิกลุม่ IS จำ�นวน 6 คน ในเมอืง Casablanca เมอืง 
Chefchaouen และเมอืง Ouazzane โดยส�ม�รถยดึอ�วธุปืนจำ�นวนม�ก
ทั้งปืนพกอัตโนมัติ ปืนไรเฟิลล่�สัตว์ กระสุน อ�วุธด�บ ส�รเคมี ของเหลว
บ�งชนิดที่ส�ม�รถนำ�ม�ผลิตระเบิด รวมถึงธงของกลุ่ม IS เอกส�ร และ
วิดีโอบันทึกก�รปฏิญ�ณตนว่�จะจงรักภักดีต่อ International Jihadist 
Group ในย่�น Tamaris ท�งตอนใต้ของเมือง Casablanca นอกจ�กนี้ 
ยังตรวจพบอุปกรณ์นำ�ท�ง อุปกรณ์ว่�ยนำ้� และเรือย�ง ทั้งนี้ ท�งก�ร
โมรอ็กโกร�ยง�นว่�ตัง้แต่ปี 2561 พบว่�มชี�วโมรอ็กโกจำ�นวน 1,699 คน 
เดนิท�งไปซเีรยีและอริกัเพือ่เข้�ร่วมกบักลุม่ IS อย่�งไรก็ต�ม โมรอ็กโกเกดิ
เหตรุนุแรงจ�กกลุม่ IS เพียงครัง้เดยีวในรอบ 10 ปีจ�กเหตรุะเบดิภัตต�ค�ร
ในเมือง Marrakesh ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำ�นวน 17 ร�ย เมื่อปี 2554
 - เมื่อวันที่ 1 พ.ย.62 กลุ่ม IS ก่อเหตุโจมตีฐ�นทัพในอินเดลีม�เน 
แคว้นเมน�ก� ท�งตอนเหนือของม�ลีทำ�ให้มีผู้เสียชีวิต ได้แก่ เจ้�หน้�ที่
ทห�ร 53 ร�ย และพลเรือน 1 ร�ย ซึ่งเป็นเหตุโจมตีครั้งร้�ยแรงที่สุดใน
ม�ลี ทั้งนี้ สำ�นักข่�ว Amaq ซึ่งเป็นสื่อของกลุ่ม IS ร�ยง�นว่� กลุ่ม IS เป็น
ผู้อยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีดังกล่�ว แต่ไม่ปร�กฏหลักฐ�นยืนยันคำ�กล่�วอ้�ง
ดังกล่�ว
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เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 - เมือ่วนัที ่5 ต.ค.62 เจ้�หน้�ท่ีตำ�รวจและทห�รของฟิลปิปินส์ระบุ
ว่� อดตีสม�ชกิแนวร่วมปลดปล่อยอสิล�มโมโร (Moro Islamic Liberation 
Front: MILF) จำ�นวน 7 ร�ย ถูกกลุ่มติดอ�วุธ Dawlah Islamiyah  
ซึ่งเป็นกลุ่มที่สนับสนุนกลุ่ม IS สังห�รในเหตุโจมตีฐ�นที่มั่นของแนวร่วม 
MILF ใกล้กับเมือง Shariff Saydona ท�งตอนใต้ของฟิลิปปินส์ เมื่อ  
4 ต.ค.62 ซึง่กลุม่ IS ออกม�แสดงคว�มรับผิดชอบต่อเหตโุจมตดีงักล่�ว ทัง้นี้ 
แนวร่วม MILF เคยเป็นกองกำ�ลงัตดิอ�วธุทีใ่หญ่ทีส่ดุในฟิลปิปินส์ แต่ได้เริม่
ทยอยปลดอ�วุธตั้งแต่ ก.ย.62 ต�มเงื่อนไขสนธิสัญญ�สันติภ�พ ปี 2547
 - เมื่อวันที่ 22 พ.ย.62 น�ย Talha Jumsah หรือ Abu Talha 
ผู้เชี่ยวช�ญด้�นระเบิดของกลุ่ม IS และล่�มของกลุ่มอ�บู ไซย�ฟ (Abu 
Sayyaf) ถูก The 1st Scout Ranger Battalion ของกองทัพฟิลิปปินส์
สังห�รระหว่�งปฏิบัติก�รใน Sitio Tubig Amu หมู่บ้�น Tanum เมือง 
ป�ติกุล (Patikul) จังหวัดซูลู ทั้งนี้ กองทัพฟิลิปปินส์ถือว่� Abu Talha 
เป็นเป้�หม�ยผูก่้อก�รร้�ยคนสำ�คญั เพร�ะนอกจ�กจะได้รบัก�รฝึกฝนและ

ทำ�ระเบิดแสวงเครื่องจ�กกลุ่ม IS แล้ว ยังเป็นผู้ถ่�ยทอดวิธีก�รทำ�ระเบิด
ให้แก่กลุ่มอ�บู ไซย�ฟ ที่นำ�ไปก่อเหตุระเบิดฆ่�ตัวต�ยในหล�ยพื้นที่ของ
จังหวัดซูลูด้วย ขณะท่ี JTFS จะยังคงปฏิบัติก�รไล่ล่�สม�ชิกกลุ่ม Abu 
Sayyaf อย�่งต่อเนื่องต�มข้อสั่งก�รของประธ�น�ธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เต
ของฟิลิปปินส์
 - เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.62 เกิดเหตุระเบิดในเมือง Cotabato  
จ.Maguindanao บนเก�ะมินด�เน�ของฟิลิปปินส์ โดยคนร้�ยโยนระเบิด
เข้�ใส่รถขนส่งเจ้�หน้�ที่ทห�รขณะขับผ่�นย่�นกล�งเมือง Cotabato  
แรงระเบิดทำ�ให้มผีูไ้ด้รบับ�ดเจ็บ 21 ร�ย ในจำ�นวนนีเ้ป็นทห�ร 9 น�ย โดย
เจ้�หน้�ที่ท้องถิ่นค�ดว่�เหตุระเบิดคร้ังนี้เป็นฝีมือกลุ่ม Bangsamoro 
Islamic Freedom Fighters (BIFF) ซึ่งประก�ศสว�มิภักดิ์ต่อกลุ่ม IS 
ที่ยังเคลื่อนไหวต่อต้�นรัฐบ�ลในพื้นที่ ทั้งนี้ เหตุระเบิดเกิดขึ้นก่อนที่
ประธ�น�ธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เต มีกำ�หนดลงพื้นที่ใน 23 ธ.ค.62 และ
ฟิลิปปินส์เตรียมพิจ�รณ�ยกเลิกกฎอัยก�รศึกในภ�คใต้ของประเทศ

สถานการณ์ภัยพิบัติและโรคระบาด
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย นางสาว ปาณิสรา เทียนอ่อน

 สถ�นก�รณ์ภัยพิบัติ และโรคระบ�ด ในห้วง ต.ค.- พ.ย.62 มี
ประเด็นสำ�คัญสรุปได้ดังนี้

สถานการณ์ภัยพิบัติ
 - เมื่อวันที่ 12 ต.ค.62 เกิดพ�ยุไต้ฝุ่นฮ�กิบิสพัดเข้�เก�ะฮอนชู
ซึ่งเป็นเก�ะหลักของญี่ปุ่นในวันเดียวกัน และกำ�ลังมุ่งหน้�ไปท�งช�ยฝั่ง

ตะวันออกของญี่ปุ่น ส่งผลให้ประช�ชนต้อง
อพยพออกจ�กที่อยู่อ�ศัยม�กกว่� 7 ล้�นคน  
ทัง้นี ้พ�ยไุต้ฝุ่นฮ�กบิสิมคีว�มเรว็ลม 225 กม./ชม. 
ส่งผลให้เกิดพ�ยุฝนและลมรุนแรงท่ีสุดนับ
ตั้งแต่เกิดพ�ยุไต้ฝุ่น Vera พัดเข้�ญ่ีปุ่นเมื่อ
ปี 2502

 - เมื่อวันที่ 16 ต.ค.62 สำ�นักง�นสำ�รวจท�งธรณีวิทย�สหรัฐฯ 
(United States Geological Survey : USGS) ร�ยง�นก�รเกิดแผ่นดิน
ไหวรนุแรงขน�ด 6.4 แมกนจิดู บรเิวณกล�งเก�ะมนิด�เน�ท�งตอนใต้ของ
ฟิลิปปินส์ใกล้กับเมืองด�เว�ซึ่งเป็นภูมิลำ�เน�ของประธ�น�ธิบดีโรดริโก  
ดูเตอร์เต แผ่นดินไหวดังกล่�วส่งผลให้อ�ค�รบ้�นเรือนต่�ง ๆ แตกร้�ว 
เสียห�ย และไฟฟ้�ขัดข้อง
 - เมื่อวันที่ 1 พ.ย.62 สำ�นักง�นเทศบ�ลกรุงนิวเดลีประก�ศ
สถ�นก�รณ์ฉุกเฉินด้�นสุขภ�พจ�กมลพิษท�งอ�ก�ศ หลังตรวจพบค่� 
เอคิวไอ ซ่ึงเป็นดัชนีวัดคว�มเป็นมลพิษท�งอ�ก�ศต�มม�ตรฐ�นของ
องค์ก�รอน�มัยโลก (World Health Organization : WHO) สูงถึงระดับ  
484 ซึง่ค่�เอควิไอระหว่�ง 401 ถงึ 500 เป็นระดบัทีเ่กนิกว่�เกณฑ์ปลอดภยั
ของ WHO ถึง 20 เท่� รวมถึงอยู่ในระดับแย่ที่สุดและเป็นอันตร�ยที่สุด
ต่อสุขภ�พ ขณะที่โรงเรียนในกรุงนิวเดลีปิดก�รเรียนก�รสอนตั้งแต่  
29 ต.ค.62 เช่นเดยีวกบัโครงก�รก่อสร้�งทกุแห่งได้รบัคำ�สัง่ให้ระงบัไว้ก่อน
จนกว่�จะมีคำ�สั่งเปลี่ยนแปลง นอกจ�กนี้ มีก�รแจกหน้�ก�กอน�มัยท่ีมี
คณุสมบตัใินก�รกรองฝุน่ละอองขน�ดเลก็หรอืพเีอม็ 2.5 ให้กบัประช�ชน
จำ�นวนม�กกว่� 5 ล้�นชิ้น

สถานการณ์โรคระบาด
 - เมื่อวันที่ 10 ต.ค.62 จ�กก�รประชุม Global Fund ในก�รต่อสู้
กับโรคเอดส์ วัณโรค และม�ล�เรีย ที่จัดขึ้นที่เมืองลียงของฝรั่งเศส มีมติ
เห็นชอบให้เพิ่มเงินในโครงก�รดังกล่�ว อย่�งน้อย 13,920 ล้�นดอลล�ร์
สหรัฐในอีก 3 ปีข้�งหน้� ซึ่งเป็นก�รปรับเพิ่มขึ้นจ�กจำ�นวน 12,200 ล้�น

ดอลล�ร์สหรฐัเมือ่ปี พ.ศ.2559 ทัง้นี ้ประเทศทีเ่ข้�ร่วมประชมุดังกล่�ว ส่วน
ใหญ่ม�จ�กภูมิภ�คแอฟริก� และประเทศหลักที่รับเงินจ�กก�รบริจ�คใน
โครงก�รนี ้เช่น ไนจเีรยี แทนซ�เนยี คองโก โมซมับกิ และซิมบบัเว เป็นต้น
 - เมื่อวันท่ี 10 ต.ค.62 องค์ก�รอน�มัยโลก ประก�ศว่�ส�ม�รถ
ควบคมุก�รแพร่ระบ�ดของไวรัสอโีบล�ให้อยูใ่นวงจำ�กัด เฉพ�ะพืน้ทีจ่ำ�กดั
ท�งภ�คตะวันออกของคองโก ซึ่งเป็นบริเวณชนบทในเมือง Mambasa, 
Komanda, Mandima และ Beni ทัง้นี ้ ไวรสัอโีบล�ได้แพร่ระบ�ดครัง้ใหญ่
ล่�สุดในคองโกตั้งแต่ ส.ค.61 ทำ�ให้มีผู้เสียชีวิตกว่� 2,144 คน ม�กเป็น
ลำ�ดบัสองรองจ�กก�รระบ�ดในแอฟรกิ�ตะวนัตกเมือ่ห้วงปี 2557–2559
 - เมื่อวันที่ 23 ต.ค.62 ศูนย์ปรสิตวิทย� ระบ�ดวิทย� และไข้
ม�ล�เรียแห่งช�ติของกัมพูช�ออกแถลงก�รณ์ณืว่� พบก�รติดเชื้อไข้
ม�ล�เรียจำ�นวนม�กใน 7 จังหวัดของกัมพูช� ได้แก่ โพธิสัต (ติด จ.ตร�ด 
ของไทย) กัมปงสปือ สตึงเตรง มณฑลคีรี พระวิห�ร (ติด จ.ศรีสะเกษ และ
อุบลร�ชธ�น ีของไทย) กระแจะ และรตันครี ีท้ังนี ้ก�รตดิเชือ้ไข้ม�ล�เรยีใน
กมัพชู�มแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ โดยเมือ่ปี 2560 มจีำ�นวนผูต้ดิเชือ้ไข้ม�ล�เรยี
ทั้งสิ้น 45,991 คน และปี 2561 จำ�นวน 65,114 คน
 - เมือ่วันที ่14 พ.ย.62 ผู้อำ�นวยก�รศนูย์ห้องปฏิบัติก�รและระบ�ด
วทิย�แห่งช�ตลิ�ว ทีแ่จ้งเตอืนช�วล�วทัว่ประเทศให้เพิม่คว�มระมดัระวงั
หลังมีก�รแพร่ระบ�ดของโรคไข้เลือดออกในล�ว ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 
74 คน และตดิเชือ้ไวรสัแล้วม�กกว่� 37,700 คน ส่วนใหญ่อยู่ในนครหลวง
เวียงจันทน์และแขวงท�งภ�คใต้ จ�กร�ยง�นขององค์ WTO ปัจจบัุนโรคไข้
เลอืดออกเป็นโรคทีแ่พร่ระบ�ดได้เรว็ทีส่ดุ โดยมกี�รแพร่ระบ�ดอย่�งม�ก
ในไทย เวียดน�ม ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ โดยจำ�นวนผู้ติดเชื้อในภูมิภ�ค
แปซิฟิกตะวันตกเพิ่มขึ้นม�กกว่�เท่�ตัวในห้วง 10 ปีที่ผ่�นม�
 จ�กสถ�นก�รณ์ภัยพิบัติ และโรคระบ�ดที่เกิดขึ้นน้ัน เป็นสิ่งที่ 
เกดิข้ึนโดยธรรมช�ต ิและไม่จำ�กดัเขตแดนภ�ยในรฐัใดรฐัหนึง่เท่�นัน้ เหน็ได้ 
จ�กก�รระบ�ดของโรคต่�ง ๆ เช่น ม�ล�เรีย ไข้เลือดออก เป็นต้น ปัญห�
เหล่�นีย่้อมเป็นอปุสรรคขดัขว�งต่อก�รพัฒน�ประเทศ นอกจ�กนี ้ก�รเกดิ 
วกิฤตกิ�รณ์ทัง้ภยัพบิตั ิและโรคระบ�ด อ�จนำ�ไปสูค่ว�มเสยีห�ยทีต่�มม� 
อย่�งรุนแรง ห�กไม่ส�ม�รถ
ป้องกนั และแก้ไขปัญห�ต่�ง ๆ  
เหล่�นั้นได้อย่�งทันท่วงที เช่น 
ควรมีก�รเตรียมคว�มพร้อม
เพื่อบรรเท�ภัยพิบัติ และควร
มีก�รทำ�คว�มร่วมมือท�งด้�น
ส�ธ�รณสุขระหว่�งประเทศ 
เป็นต้น 

27ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)



 ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ สถ�บันวิช�ก�ร
ป้องกันประเทศ จัดก�รประชุมเชิงสัมมน�ท�ง
วิช�ก�รศูนย์อ�เซียนศึกษ� สถ�บันวิช�ก�รป้องกัน
ประเทศ ครั้งที่ 1/2563 เรื่อง “สถ�นก�รณ์คว�ม
มั่นคงและคว�มท้�ท�ยของอ�เซียนในปี 2020” 
ระหว่�งวันท่ี 29-31 ต.ค.62 ณ ห้องประชุมศูนย์
ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ โดย พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบ�ล 
ผู้บัญช�ก�รสถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ เป็น
ประธ�น มีส�ระสำ�คัญดังนี้

 1. สถ�นก�รณ์คว�มมั่นคงและคว�มท้�ท�ยของร�ชอ�ณ�จักร
กัมพชู� (กพช.) มปีระเดน็สำ�คญัดงันี ้ (1) น�ยกรฐัมนตรฮีนุ เซน ได้เตรยีม
คว�มพร้อมให้บุตรช�ย ได้แก่ พล.ท. ฮุน ม�เนต (บุตรช�ยคนโตของ นรม. 
ฮนุ เซน) ในก�รสบืทอดตำ�แหน่งผูน้ำ�กมัพชู� อันจะเหน็ได้จ�กก�รที ่พล.ท. 
ฮุน ม�เนต (ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่ง ผบ.ทบ.กพช.) ได้รับก�รแต่งตั้งเป็น
กรรมก�รถ�วรพรรคประช�ชนกัมพูช� (Cambodian People’s Party : 
CPP) ดังนั้นจึงกล่�วได้ว่�รัฐบ�ลยังส�ม�รถกุมอำ�น�จไว้ได้อย่�งเบ็ดเสร็จ 
อย่�งไรก็ต�ม แม้จะยังมองไม่เห็นคว�มขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นในขั้วรัฐบ�ล  
แต่ก�รขึน้สูต่ำ�แหน่งระดับสูงในกองทัพอย่�งรวดเร็วของ พล.ท.ฮนุ ม�เนต 
อ�จก่อให้เกิดรอยร้�วภ�ยในที่ส�ม�รถปะทุเป็นคว�มขัดแย้งท่ีส�ม�รถ

ท ้�ท�ยเสถียรภ�พของรัฐบ�ล 
ห�กไม่มีก�รกระจ�ยผลประโยชน์
อย่�งเพียงพอ (2) กรณี น�ยซัม 
รังสี แกนนำ�พรรคสงเคร�ะห์ช�ติ 
(Cambodia National Rescue 
Party : CNRP) (พรรคฝ่�ยค้�น กพช.) 
ยืนยันแผนก�รกลับ กพช. โดยผ่�น 

ไทยห้วง พ.ย.62 ดังนั้นไทยจำ�เป็นต้องระมัดระวังท่�ทีต่อกรณีดังกล่�ว
เพื่อเฝ้�ระวังเพื่อป้องกันก�รเผยแพร่โฆษณ�ชวนเชื่อ หรือเผยแพร่ข่�ว
เท็จจนอ�จส่งผลกระทบในวงกว้�ง  (3) ในปัจจุบัน กพช. มีคว�มพร้อม
และคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันท�งเศรษฐกิจเป็นอย่�งม�ก เนื่องจ�ก 
ประช�กรส่วนใหญ่ของประเทศเป็นวัยแรงง�น รัฐบ�ลมีนโยบ�ยเสริม
สร้�งคว�มแขง็แกร่งด้�นเศรษฐกจิท่ีชัดเจน อ�ทิ ก�รยกเลกิก�รจดัเกบ็ค่�
ธรรมเนยีมหล�ยประเภท และก�รควบคมุก�รทุจริตของเจ้�หน้�ทีต่�มจดุ
ผ่�นแดน เพือ่กระตุน้ก�รเตบิโตท�งเศรษฐกจิ และสนบัสนนุผูป้ระกอบก�ร
ส่งออกในประเทศ กัมพูช�มีสภ�พแวดล้อมท�งธุรกิจที่เอื้อต่อก�รเข้�ม�
ลงทุนของนักลงทุนช�วต่�งช�ติ รัฐบ�ลกัมพูช�มีนโยบ�ยมุ่งสู่ก�รเปลี่ยน
ไปเป็นอุตส�หกรรมก�รเกษตรแบบแปรรูปต�มแนวท�งที่ตล�ดต้องก�ร
ม�กยิ่งขึ้น โดยเฉพ�ะตล�ดจ�กจีน เก�หลีใต้ ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ เป็นต้น 
และไทยควรพจิ�รณ�จุดผ่�นแดนท่ีเปิดใหม่ ได้แก่ บ้�นทมอด� จ.โพธิสตัว์ 
เพื่อเพิ่มโอก�สให้กับนักลงทุนช�วไทย เนื่องจ�กกัมพูช�ได้ผลักดันพื้นที่ 
ดังกล่�วให้เป็นเขตเศรษฐกจิพิเศษและพัฒน�เป็นเมอืงใหม่ หรอืทีเ่รียกว่� 
“ทมอด�ซิตี้” (4) กัมพูช�ให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�ท�งด้�นก�รศึกษ�
เป็นอย่�งยิ่ง และได้ดำ�เนินก�รปรับปรุงหลักสูตรม�ตั้งแต่ปี 2549 โดยใช้
แนวคิด Education for All ที่ให้คว�มสำ�คัญกับคว�มเสมอภ�คท�งก�ร
ศกึษ� และก�รเรยีนรูป้ระวตัศิ�สตร์สมยัใหม่ทีไ่ม่สร้�งคว�มขดัแย้งระหว่�ง
กัน (โดยเฉพ�ะประวัติศ�สตร์ในยุคเขมรแดง) ต�มแนวท�งขององค์ก�ร
ก�รศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประช�ช�ติ (UNESCO)

 2. สถ�นก�รณ์คว�มมัน่คงและคว�มท้�ท�ยของ
ส�ธ�รณรฐัแห่งสหภ�พเมยีนม� (สมม.) มปีระเดน็สำ�คญั
ดังนี้  (1) ห�กมองภ�พก�รเมือง สมม. ในปัจจุบัน อ�จ
เข้�ใจว่� สมม. กำ�ลังเปลี่ยนผ่�นไปสู่ประช�ธิปไตย แต่
ในคว�มเป็นจริงแล้วกองทัพ สมม. ยังคงมีเอกภ�พใน
เชิงอำ�น�จ รัฐบ�ลพลเรือนพรรคสันนิบ�ตแห่งช�ติเพื่อ
ประช�ธิปไตย (National League for Democracy : 
NLD) ยงัคงมอีำ�น�จจำ�กดั อีกท้ังยงัไม่ส�ม�รถแก้ไขปัญห�
คว�มปรองดองภ�ยในช�ติได้อย่�งเป็นรูปธรรม ประกอบกับปัญห�ก�ร
ละเมิดสิทธิมนุษยชน ทำ�ให้น�งออง ซ�น ซูจี สูญเสียสถ�นะคว�มเป็น
ตัวแทนประช�ธิปไตยในส�ยต�ช�วโลกไป (2) สำ�หรับก�รเลือกตั้งทั่วไป
ที่จะเกิดขึ้นในปี 63 ค�ดว่� พรรค NLD จะยังคงครองเสียงข้�งม�กได้อีก
ครัง้แม้อ�จได้คะแนนไม่ท่วมท้นเท่�กบัก�รเลือกตัง้ครัง้ก่อน อย่�งไรก็ต�ม 
พรรค NLD ยงัข�ดผูน้ำ�ทีม่คีณุสมบัตพิเิศษทีจ่ะม�ทดแทนน�งออง ซ�น ซจูี 
ได้ ซึ่งช�วเมียนม�ถือว่�เป็นม�รด�ของประเทศ และเป็นวีรสตรีที่ไม่อ�จ
เปลีย่นแปลงได้ ดงันัน้จึงถอืเป็นคว�มท้�ท�ยในก�รก้�วไปสู่ประช�ธิปไตย
ใน สมม. ในอน�คต (3) ก�รพัฒน�ด้�นเศรษฐกิจของ สมม. ในปัจจุบัน 
โดยเฉพ�ะก�รพัฒน�เขตเศรษฐกิจพิเศษทว�ยค�ดว่�จะไม่เป็นไปต�ม
แผนง�นทีไ่ด้กำ�หนดไว้ ก�รพฒัน�โครงสร้�งพ้ืนฐ�นทัง้ท่�เรอืนำ�้ลึก เส้นท�ง
ขนส่งและถนน ยังไม่ได้รับก�รพัฒน�ให้มีคว�มพร้อม เนื่องจ�กรัฐบ�ล  
สมม. ทบทวนก�รพฒัน�พืน้ทีด่งักล่�ว ซึง่ค�ดว่�อ�จใช้ระยะเวล�หล�ยปี 
ดังนั้น อน�คตของเขตเศรษฐกิจพิเศษทว�ยจึงยังต้องจับต�มองกันต่อไป 
(4) ไทยควรระมัดระวังท่�ทีในก�รแสดงคว�มคิดเห็นต่อ สมม. ในเวที
ระหว่�งประเทศ เนื่องจ�ก สมม. ให้คว�มสำ�คัญกับก�รมีศักดิ์ศรีและไม่
รับคว�มช่วยเหลือจ�กใครเป็นพื้นฐ�นสำ�คัญ พร้อมทั้งยึดถือคว�มมั่นคง
ของช�ตเิหนอืสิง่อืน่ใด อันจะเห็นได้จ�กก�รที ่สมม. ประสบคว�มสำ�เรจ็ใน
ก�รว�งตวัเป็นกล�ง และไม่ถกูครอบงำ�โดยประเทศมห�อำ�น�จทัง้ สหรฐัฯ 
และจีน ดงันัน้ไทยจึงไม่ควรกล่�วถึงประเดน็อ่อนไหวใด ๆ  อนัเป็นอปุสรรค
ต่อคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ
 3. สถ�นก�รณ์คว�มมั่นคงและ
คว�มท้�ท�ยของ สปป.ล�ว มีประเด็น
สำ�คัญดังนี้  (1) คว�มสัมพันธ์ไทย-ล�ว ใน
อดีต เป็นลักษณะไม่ต่อเนื่อง อันม�จ�ก
ปมท�งประวัติศ�สตร์ ซึ่ง สปป.ล�ว มีก�ร
ส่งต่อคว�มเชื่อ และทัศนคติเชิงลบผ่�นตำ�ร�เรียน แต่ปัจจุบันคว�ม
สัมพันธ์ไทย-ล�ว ได้ดำ�เนินไปอย่�งร�บรื่นใกล้ชิดบนพื้นฐ�นของก�ร
เค�รพซึ่งกันและกัน และผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีปัจจัยเกื้อกูล ได้แก่  
เชื้อช�ติ ศ�สน� ภ�ษ� และวัฒนธรรม โดยเฉพ�ะพระร�ชวงศ์ไทยมี
บทบ�ทสำ�คัญยิ่งในก�รเสริมสร้�งคว�มใกล้ชิดสนิทสนมในหมู่ประช�ชน
ไทย-ล�ว ผ่�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ โดยล่�สุดจ�กก�ร
ประชุมคณะรัฐมนตรีร่วม ไทย-ล�ว ครั้งที่ 3 ทั้งสองฝ่�ยได้ยกระดับคว�ม
สัมพันธ์ระหว่�งกันไปสู่หุ้นส่วนด้�นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน เพื่อช่วยให้ 
สปป.ล�ว เจริญรุ่งเรืองอย่�งค่อยเป็นค่อยไป  (2)  สำ�หรับด้�นก�รเมือง 
สปป.ล�ว มโีครงสร้�งท�งก�รเมอืงท่ีมลีกัษณะก�รสบืทอดอำ�น�จผ่�นบุตร
หล�นของอดตีผูน้ำ� ซึง่เป็นคว�มเชือ่ของโฮจิมนิทีต้่องก�รให้บุตรหล�นเป็น
ผู้สืบทอดอำ�น�จท�งก�รเมืองเท่�นั้น นอกจ�กนี้ยังมีก�รแข่งขันท�งก�ร
เมอืงกนัอย่�งรุนแรงระหว่�งตระกลูใหญ่ และยงัมกี�รจดัตัง้องค์กรมห�ชน 
เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้�พรรคประช�ชนปฏิวัติล�ว ตั้งแต่ในระดับสถ�น

1. การประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ครั้งที่ 1/2563
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ส่วนที่ 3 การปฎิบัติงานที่สำาคัญของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร ์



ศกึษ� จงึทำ�ให้มกี�รปลกูฝังคว�มเชือ่ของโฮจมินิตัง้แต่แรกเริม่ก่อนก�รคดั
สรรสม�ชิกเข้�สู่พรรคฯ ทำ�ให้นักก�รเมืองรุ่นใหม่ต่�งยึดถือต�มแนวท�ง
นี ้จงึทำ�ให้พรรครฐับ�ลมีอำ�น�จก�รต่อรองท�งก�รเมอืงสงู อย่�งไรกต็�ม
ห้วงปี 64 จะมกี�รประชมุใหญ่พรรคประช�ชนปฏวัิตลิ�ว ซึง่ไทยต้องจบัต�
มองคว�มเคลื่อนไหวท�งก�รเมือง สปป.ล�ว ต่อไป (3)  สปป.ล�ว ได้ตั้ง
กองบัญช�ก�รทห�รอ�ก�ศ กองทัพประช�ชนล�วข้ึนอย่�งเป็นท�งก�รเมือ่  
ก.ค.62  โดยขึน้ตรงกบักระทรวงป้องกนัประเทศ โดยได้มกี�รสัง่ซือ้เครือ่ง
บินฝึกขับไล่ระดับสงูแบบ Yak-130 จำ�นวน 4 ลำ�แรกจ�กแผน 10 ลำ� จ�ก
รสัเซยีเข้�ประจำ�ก�ร ซึง่ก�รตัง้กองบญัช�ก�รทห�รอ�ก�ศเป็นก�รพฒัน�
ของกองทพัประช�ชนล�วท้ังในด้�นปริม�ณและคณุภ�พ และเป็นก�รก้�วสู ่
ระเบียบแบบแผนที่ทันสมัยของเหล่�รบท�งอ�ก�ศ (4) คว�มท้�ท�ย
ด้�นเศรษฐกิจของ สปป.ล�ว คือ คว�มไม่สมดุลระหว่�งแรงง�นกับก�ร
เตบิโตท�งเศรษฐกิจ เนือ่งจ�กก�รมปัีญห�โครงสร้�งประช�กร เป็นสงัคม
ประช�กรอ�ยนุ้อย (เฉลีย่ประม�ณ 21 ปี) ทำ�ให้มแีรงง�นจำ�นวนน้อย และ
ต้องใช้แรงง�นช�วเวยีดน�ม ประกอบกับก�รมสีดัส่วนพ้ืนทีท่ำ�เกษตรกรรม
ตำ่� ส�เหตุม�จ�กส�รเคมีที่ตกค้�งจ�กสงคร�มในอดีต จึงเป็นอุปสรรคต่อ
ก�รพัฒน�ด้�นเศรษฐกิจในปัจจุบัน  (5) ก�รเข้�ม�ของรถไฟจ�กจีนที่ม�
สร้�งใน สปป.ล�ว นั้น ถือเป็นก�รเปลี่ยนแปลงท�งเศรษฐกิจและสังคม
ครั้งใหญ่ และค�ดว่�จะเกิดก�รเปลี่ยนแปลงในสังคมอย่�งก้�วกระโดด 
ซึง่ถือเป็นคว�มท้�ท�ยอย่�งหนึง่ของ สปป.ล�ว โดยเฉพ�ะก�รไหลบ่�เข้�
ม�ของกลุม่ทนุจ�กจนี ซึง่รถไฟดงักล่�วค�ดว่�จะแล้วเสรจ็ในปี 64  จงึถอื
เป็นคว�มท�้ท�ยของไทยเชน่กนั โดยเฉพ�ะพื้นที่ฝ่ังตรงข�้ม จ.หนองค�ย
 4. สถ�นก�รณ์คว�มมั่นคงและคว�มท้�ท�ยของม�เลเซีย (มซ.)   
มีประเด็นสำ�คัญดังนี้ (1) ระบบก�รปกครองของ มซ. มีคว�มแตกต่�งจ�ก
ไทย เนื่องจ�ก มซ. ปกครองด้วยระบบสหพันธรัฐ ดังนั้นก�รสร้�งคว�ม
สัมพันธ์ในระหว่�งเจ้�หน้�ที่ระดับรัฐจึงมีคว�มจำ�เป็น และมีคว�มสำ�คัญ  
อันจะส่งเสริมให้ก�รแก้ไขปัญห�ในพ้ืนท่ีช�ยแดนมีประสิทธิภ�พเพิ่ม
ม�กขึ้น (2) มซ. มีส่วนสำ�คัญในก�รเสริมสร้�งเสถียรภ�พและคว�ม
มั่นคงในพื้นที่ช�ยแดนไทย โดยเฉพ�ะบทบ�ทก�รอำ�นวยคว�มสะดวก
ในกระบวนก�รพูดคุยเพ่ือสันติสุข ในพ้ืนท่ีส�มจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ 
นอกจ�กนี ้มซ. ยงัมแีนวนโยบ�ยในก�รต่อต้�นก�รก่อก�รร้�ยและแนวคดิ

นิยมคว�มรุนแรง ก�รป้องกันและปร�บปร�มอ�ชญ�กรรม
ข้�มช�ติ ย�เสพติด และก�รค้�มนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบ�ยของไทย ซึ่งไทยและ มซ. ส�ม�รถแสวงประโยชน์
ในก�รแก้ไขปัญห�ร่วมกันได้  (3) สำ�หรับด้�นเศรษฐกิจ 
มซ. และไทยมีมูลค่�ก�รค้�ช�ยแดนระหว่�งกันเป็นจำ�นวน
ม�ก ดังนั้น มซ. จึงมีส่วนในก�รขย�ยขีดคว�มส�ม�รถท�ง

เศรษฐกิจของไทยโดยเฉพ�ะก�รพัฒน�เศรษฐกิจต�มแนว
ช�ยแดน นอกจ�กน้ี มซ. ยังมีเครือข่�ยคว�มสัมพันธ์ท�งก�รค้�ที่ดีกับ
ประเทศในอ�เซียน ซึ่งไทยส�ม�รถแสวงประโยชน์จ�กเครือข่�ยคว�ม
สัมพันธ์ของ มซ. ดังกล�่ว นอกจ�กนี้  มซ. ยังมีก�รผสมผส�นของเช้ือ
ช�ติต่�ง ๆ ทำ�ให้มีคว�มส�ม�รถในก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษและภ�ษ�จีน 
ได้ด ีไทยจงึส�ม�รถใช้โอก�สนีใ้นก�รแลกเปลีย่นท�งก�รศกึษ�ระหว่�งกนั 
อันจะนำ�ม�ซึ่งก�รพัฒน�ด้�นก�รศึกษ�ของไทย  (4)  มซ. ยังเผชิญคว�ม
ท้�ท�ยจ�กคว�มเป็นพหสัุงคมทีม่คีว�มหล�กหล�ยท�งเชือ้ช�ติ ภ�ษ�และ
วัฒนธรรม ที่ทุกเชื้อช�ติต่�งอยู่กันอย่�งแบ่งแยก ไม่ส�ม�รถกลืนกล�ย
กันท�งวฒันธรรมได้ ประกอบกบัก�รใช้นโยบ�ยภมูบิตุรทีไ่ม่ได้ส่งเสรมิให้
เกดิคว�มเป็นหนึง่เดยีวกนัภ�ยในช�ต ิทำ�ให้คว�มขดัแย้งระหว่�งเชือ้ช�ติ
ส�ม�รถปะทุขึ้นม�ได้ทุกเมื่อ 
 5. สถ�นก�รณ์คว�มมั่นคงและคว�มท้�ท�ยของส�ธ�รณรัฐ
สังคมนิยมเวียดน�ม (วน.)  มีประเด็นสำ�คัญดังนี้  (1) จ�กเอกส�ร

สมุดปกข�วของ วน. ได ้ระบุถึงภัยคุกค�มคว�มมั่นคงต�มแบบ  
(Traditional Threats : TS) ได้แก่ คว�มมั่นคงท�งก�รเมืองภ�ยใน
และก�รคงอยู่ของพรรคคอมมิวนิสต์ วน. อธิปไตยและบูรณภ�พแห่ง 
ดินแดน คว�มมั่นคงท�งไซเบอร์ เสถียรภ�พท�งเศรษฐกิจ และ 
คว�มมั่นคงท�งทะเล โดยเฉพ�ะข้อพิพ�ทในทะเลตะวันออก สำ�หรับ 
ภัยคุกค�มคว�มมั่นคงไม่ต�มแบบ (Non-Traditional Threats : NTS)  
ได้แก่ ก�รค้�มนุษย์ ก�รเปลี่ยนแปลงของภูมิอ�ก�ศ ก�รจัดก�ร
ทรัพย�กรนำ้� โดยเฉพ�ะสถ�นก�รณ์ในแม่นำ้�โขง และก�รรุกลำ้�
ของนำ้�เค็มที่มีผลต่อก�รเกษตร และปัญห�ด้�น 
สิ่งแวดล้อม (2) คว�มท้�ท�ยท�งก�รเมืองของ วน. 
ในปี 63 ได้แก่ ห้วง เม.ย.-ต.ค.63 โดย วน. จะ
จัดก�รประชุมส�ข�พรรคในระดับจังหวัด เพื่อเลือก
เจ้�หน้�ที่พรรคระดับท้องถิ่น ก่อนก�รจัดประชุม
สมัชช�พรรคคอมมิวนิสต์ในห้วง ม.ค.64 เพื่อเลือก
คณะกรรมก�รกล�งพรรค รวมท้ังก�รคัดเลือกคณะ
กรรมก�รกรมก�รเมอืง (Politburo) ซึง่เป็นองค์กรบรหิ�รสงูสดุของพรรค
คอมมิวนิสต์ อันจะถือเป็นก�รกำ�หนดทิศท�งท�งก�รเมืองและเศรษฐกิจ
ของ วน. ในอีก 5 ปีข้�งหน้� ซึ่งไทยต้องจับต�มองในประเด็นดังกล่�ว   
(3) สำ�หรับประเด็นข้อพิพ�ทในทะเลตะวันออก ทำ�ให้มีก�รค�ดว่� วน. 
ในฐ�นะที่จะเป็นประธ�นอ�เซียนในปี 63 จะพย�ย�มผลักดันประเด็น
ดังกล่�วเข้�เป็นว�ระหนึ่งในก�รประชุมต่�ง ๆ ของอ�เซียนทั้งในระดับ
ทวิภ�คีและพหุภ�คี เพื่อผลักดันให้เกิดก�รจัดทำ�ประมวลก�รปฏิบัติใน
ทะเลจนีใต้ (Code of Conduct in the South China Sea : COC) ขึน้โดย
เรว็ อย่�งไรกต็�ม แม้ วน. จะมองว่�จีนเป็นภยัคกุค�มคว�มมัน่คง แต่ วน. 
ก็ยังคงพย�ย�มประคับประคองคว�มสัมพันธ์ผ่�นก�รประชุมแลกเปลี่ยน
ต่�ง ๆ พร้อมใช้นโยบ�ยก�รต่�งประเทศที่เน้นก�รสร้�งมิตรประเทศเพื่อ
ถ่วงดุลอำ�น�จกับจีน (4) ปัจจุบัน วน. ถือเป็นประเทศที่ประสบคว�ม
สำ�เร็จในก�รปฏิรูปเศรษฐกิจ อันม�จ�กก�รที่รัฐบ�ลประก�ศใช้นโยบ�ย
เศรษฐกิจ Doi Moi โดยกำ�หนดยุทธศ�สตร์ เพื่อยกระดับก�รเติบโตท�ง
เศรษฐกิจ 6 ประก�ร ได้แก่ ก�รกระจ�ยอำ�น�จบริห�รแก่ภ�คธุรกิจและ 
ท้องถ่ิน ก�รมีระบบเศรษฐกิจเสรี กำ�หนดอัตร�ก�รแลกเปล่ียนและ
ดอกเบี้ยเป็นไปต�มกลไกตล�ด ให้สิทธิครอบครองที่ดินในระยะย�ว
และเสรีก�รซื้อข�ยสินค้�เกษตร ก�รเพิ่มบทบ�ทแก่ภ�คเอกชน และ
ก�รเปิดเสรีด้�นลงทุน โดยมีปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จที่สำ�คัญ ได้แก่ ก�ร
ที่ผู้นำ�มีวิสัยทัศน์ สังคมมีเป้�หม�ยร่วมกันอย่�งชัดเจน และประช�ชน
ในช�ติมุ่งมั่นท่ีจะประสบคว�มสำ�เร็จ  (5) วน. เป็นประเทศที่ได้รับ
ประโยชน์โดยตรงจ�กสงคร�มก�รค้�ระหว่�งสหรัฐฯ และจีน โดย
กล�ยเป็นฐ�นก�รผลิตท�งเลือกเนื่องจ�ก แรงง�น วน. เป็นแรงง�น
ที่มีคุณภ�พ ค่�แรงมีคว�มเหม�ะสม โดยมีร�ค�ถูกกว่�แรงง�นไทย  
2.5 เท่� และก�รลงทุนโดยตรงจ�กต่�งประเทศ (Foreign Direct  
Investment : FDI โดยเฉพ�ะช�ตติะวนัตกมเีข้�ม�อย่�งต่อเนือ่ง นอกจ�ก
นี้ วน. ยังได้ทำ�ข้อตกลงก�รค้�เสรีกับสหภ�พยุโรป (The European 
Union : EU) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจ�กใช้เวล�ในก�รเจรจ�กว่�  
7 ปี ซึ่งถือเป็นประเทศที่ 4  ในเอเชียต่อจ�ก เก�หลีใต้ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ 
และเป็นประเทศกำ�ลังพัฒน�ในเอเชียประเทศแรกที่ได้เซ็นข้อตกลงนี้  
ซึ่งค�ดว่�ปริม�ณก�รส่งออกเพิ่มข้ึนทันทีร้อยละ 15 และเพิ่มขึ้นเป็น 
ร้อยละ 20 ในปี 63
 6. สถ�นก�รณ์คว�มมั่นคงและคว�มท้�ท�ยของส�ธ�รณรัฐ
อนิโดนเีซยี (อซ.)  มปีระเดน็สำ�คญัดังนี ้ (1) ถงึแม้ อซ. จะเป็นประเทศมสุลมิ 
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่เป็นมุสลิมส�ยกล�งที่ยึดมั่นในหลักปัญจศีล 5 
ประก�ร เป็นรัฐเดี่ยว ได้แก่ ก�รนับถือพระเจ้�สูงสุดหนึ่งเดียว เป็นมนุษย์
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ทะเลน�ตูน� (Natuna Sea) มีส่วนที่ซ้อนทับกับพื้นที่ที่จีนอ้�งสิทธิ์ จึงยัง
คงเป็นคว�มกังวลของ อซ. และทำ�ให้ อซ. เริ่มพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถ
กำ�ลังท�งเรือ  (5)  สำ�หรับด้�นก�รเมืองและก�รทห�ร ก�รที่ ปธน.โจโก 
วีโดโด แต่งตั้ง พล.ท. ปร�โบโว ซูเบียนโต เป็น รมว.กห. ค�ดว่�เป็นก�ร
ประนีประนอมลดแรงเสียดท�นระหว่�งทห�รและพลเรือน ดังน้ันคว�ม
สัมพันธ์ระหว่�งกันน่�จะมีทิศท�งที่ดีขึ้น นอกจ�กนี้รัฐบ�ล อซ. ยังยืนยัน
ว่�จะไม่ทำ�สนธิสญัญ�ท�งทห�รอย่�งเป็นรปูธรรมกบัประเทศใด และไม่มี
นโยบ�ยให้ประเทศใดเข้�ม�ใช้ประโยชน์จ�กฐ�นทัพท�งทห�ร ของ อซ.

ที่เจริญและเที่ยงธรรม คว�มเป็นเอกภ�พของ อซ. อำ�น�จอธิปไตยของ 
ปวงชน และหลกัคว�มยตุธิรรมท�งสงัคมม�เป็นร�กฐ�นของสงัคมพหนุยิม
ประเทศ ดังนั้น อซ. จึงมีก�รฝึกนักปกครองและส่งเข้�ไปปกครองพื้นที่ 
ต่�ง ๆ อย่�งทั่วถึง จึงเป็นเหตุผลสำ�คัญที่ อซ. ไม่แตกเป็นหล�ยรัฐ มีเพียง
แต่ติมอร์เลสเตเท่�นั้น (2) จ�กก�รมีเอกภ�พในก�รปกครองสูง ทำ�ให้เป็น
ไปได้ย�กที ่อซ. จะกล�ยเป็นรฐัอสิล�ม และแม้จะเคยมคีว�มพย�ย�มทีจ่ะ
ก่อตั้งรัฐอิสล�ม แต่ไม่ประสบคว�มสำ�เร็จ อย่�งไรก็ต�มค�ดว่�ในอน�คต
จะไม่มีก�รแบ่งแยกดินแดนอีก รวมถึง จ.อ�เจ�ะห์ แม้จะเป็นจังหวัด
เดียวทีใ่ช้กฎหม�ยช�รีอะห์ และยงัคงเผชิญกบัขบวนก�รแบ่งแยกดนิแดน 
ในปัจจุบัน  (3) ปธน.โจโก วีโดโด ตั้งเป้�จะเป็นมห�อำ�น�จขน�ดกล�ง
และใจสมุทรโลก (Global Maritime Fulcrum) ผ่�นก�รใช้ทรัพย�กร
ท�งทะเลอย่�งยัง่ยนื (Blue Economy) และได้มกี�รเปลีย่นแปลงนโยบ�ย 
Indonesia Sea Politic เมื่อปี 2560  ซึ่งค�ดว่�นโยบ�ยดังกล่�วจะทำ�ให้ 
อซ. มีขน�ดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก ในปี 2593  (4) ส่วน
ปัญห�ทะเลตะวันออก ถึงแม้ อซ. จะไม่เคยแสดงจุดยืนว่�เป็นประเทศ 
คูขั่ดแย้งกับจนี แต่ในท�งภมูศิ�สตร์แล้วทะเลท�งตอนเหนอืของ อซ. อย่�ง

2. การฝึกอบรมภายใต้โครงการ “Senior Security 

Studies Course”
 ศูนย ์ศึกษ�ยุทธศ�สตร ์ สถ�บันวิช�ก�รป ้องกันประเทศ  

ร่วมกับศูนย์ศึกษ�คว�มมั่นคงแห่งเอเชียแปซิฟิก (The Asia-Pacific 
Center for Security Studies : APCSS) กระทรวงกล�โหมสหรฐัอเมรกิ� 

จัดก�รฝึกอบรมภ�ยใต้โครงก�ร “Senior 
Security Studies Course” ระหว่�งวันที่ 
16-23 พ.ย.62 ณ ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์
กองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษ� 
แหลมแท่น จ.ชลบุรี โดย พล.อ. นเรนทร์  
สิริภูบ�ล ผูบ้ญัช�ก�รสถ�บันวิช�ก�รป้องกนั
ประเทศ เป็นประธ�น โดยวัตถุประสงค์
เพื่ อ ให ้กำ �ลั งพลกองทัพไทยได ้พัฒน� 
คว�มรู ้และทกัษะในก�รคดิวเิคร�ะห์ สภ�วะ
แวดล้อมด้�นคว�มมั่นคง ภ�ยใต้บริบท
ที่มีคว�มซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่�ง
รวดเร็ว ส�ม�รถนำ�ม�ประยุกต์ใช้ในก�ร

จัดทำ�ยุทธศ�สตร์ด้�นคว�มม่ันคงและก�รป้องกันประเทศของไทยได้
ต่อไป กิจกรรมก�รฝึกอบรมฯ ประกอบด้วย 1) บรรย�ยพิเศษ โดย 
พล.อ.บุญสร้�ง  เนียมประดิษฐ์ อดีตผู้บัญช�ก�รทห�รสูงสุด ในหัวข้อ 
“คว�มมั่นคงในศตวรรษที่ 21”  2)  ก�รบรรย�ยจ�ก พล.อ.เจิดวุธ  
คร�ประยูร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญช�ก�รกองทัพไทย ในหัวข้อ 
“ก�รสร้�งภ�พอน�คตเชิงยุทธศ�สตร์และก�รว�งแผนด้วยสถ�นก�รณ์”  
3) ก�รบรรย�ยโดยคณะอ�จ�รย์จ�กศูนย์ศึกษ�คว�มมั่นคงแห่งเอเชีย
แปซิฟิกฯ มีหัวข้อ ก�รบรรย�ย ได้แก่ ก�รคิดเชิงยุทธศ�สตร์และส่งส�ร
ในสภ�พแวดล้อมคว�มมั่นคงที่ซับซ้อน ภูมิรัฐศ�สตร์และก�รแข่งขันเชิง
ยทุธศ�สตร์ สถ�ปัตยกรรมคว�มมัน่คงในภมูภิ�คอนิโด-แปซฟิิก ก�รแข่งขนั
เชิงยุทธศ�สตร์ในสภ�พแวดล้อมก�รปฏิบัติก�รด้�นข้อมูล อ�ชญ�กรรม
ข้�มช�ติในภูมิภ�คอินโด-แปซิฟิก คว�มมั่นคงท�งไซเบอร์ในภูมิภ�ค
อินโด-แปซิฟิก Deep Fake Videos คว�มมั่นคงด้�นสิ่งแวดล้อมและก�ร

ข�ดแคลนทรัพย�กร เทคโนโลยีและคว�มมั่นคงในอินโด-แปซิฟิก และ
ก�รเตรียมผู้นำ�แห่งอน�คต : ก�รศึกษ�สำ�หรับผู้บริห�รในสภ�พแวดล้อม
คว�มปลอดภยัท่ีซบัซ้อนในศตวรรษท่ี 21 และ 4) ก�รจัดกลุม่ถกแถลงต�ม
หัวข้อก�รบรรย�ย โดยผู้เข้�ร่วมก�รอบรมมีก�รแลกเปลี่ยนคว�มรู้และ
ประสบก�รณ์อย่�งเสรี และนำ�เสนอผลก�รถกแถลงทุกหัวข้อบรรย�ยที่
เป็นประโยชน์สูงสุด 
 ภ�ยหลังก�รฝึกอบรมฯ ศนูย์ศกึษ�ยทุธศ�สตร์ฯ ได้ทำ�ก�รประเมนิ
คว�มพึงพอใจของผู้เข้�ร่วมก�รอบรม และประเมินคว�มคิดเห็นของ
คณะอ�จ�รย์จ�ก APCSS ได้สรุปผล
ก�รประเมินดังนี้ 1)  ผลก�รประเมิน
คว�มพึงพอใจของผู้เข้�ร่วมก�รอบรม มี
ผลประเมินโดยรวม อยู่ในเกณฑ์ ดีม�ก 
โดยผู้เข้�รับก�รอบรมมีคว�มคิดเห็นว่� 
หลักสูตรมีประโยชน์ ทำ�ให้ได้รับคว�มรู้
และส�ม�รถนำ�ไปปรับใช้ในก�รปฏิบัติ
ง�น และเสนอให้เพิ่มจำ�นวนวันและขย�ยเวล�ในก�รอภิปร�ยให้ม�กขึ้น  
2) ผลก�รประเมนิคว�มคดิเหน็ของคณะอ�จ�รย์ ได้รบัข้อเสนอแนะควรจดัให้ 
มผีูเ้ข้�รบัก�รอบรมม�จ�กหน่วยง�นด้�นคว�มมัน่คงหล�กหล�ยภ�คส่วน
ท้ังทห�ร พลเรอืน และเอกชน รวมท้ังต่�งช�ต ิและองค์กรระหว่�งประเทศ 
เช่น อ�เซียน เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้มีคว�มคิดเห็นด้�นคว�มมั่นคง 
ได้ครอบคลุมทุกมิติ และก�รบูรณ�ก�รทำ�ง�นร่วมกันในก�รรับมือกับ
ปัญห�ด้�นคว�มมั่นคงที่มีคว�มซับซ้อนม�กขึ้นในอน�คตต่อไป
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3. การสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563
 ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ จัดก�ร
สนทน�ปัญห�ยุทธศ�สตร์ ครั้งที่ 1/2563 เรื่อง “แนวท�งก�รขับเคลื่อน 
กองทัพสู่ก�รเป็นกองทัพดิจิทัล” เมื่อวันท่ี 26 พ.ย.62 ณ ห้องประชุม

ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ 1 โดย พล.อ.ต. ภูมิใจ  
เลขสุนทร�กร ผอ.ศศย.สปท. เป็นประธ�น และ  
น.อ. ไชย� ออกแดง ผอ.กศย.ศศย.สปท. เป็น 
ผู้ดำ�เนินร�ยก�ร มีวิทย�กร ประกอบด้วย 1) รศ.ดร.
ธีรณี อจล�กุล ผู ้อำ�นวยก�รสถ�บันส่งเสริมก�ร
วเิคร�ะห์และบริห�รข้อมลูขน�ดใหญ่ภ�ครฐั (GBDi) 
กระทรวงดจิทัิลเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม 2) คณุไอรด�  
เหลอืงวไิล รองผูอ้ำ�นวยก�ร รกัษ�ก�รแทนผูอ้ำ�นวย

ก�รสำ�นักง�นพัฒน�รัฐบ�ลดิจิทัล 3) อ.ปริญญ� หอมเอนก ประธ�นและ 
ผู้ก่อตั้ง ACIS Professional Center Co., Ltd. (ACIS) และ 4) พ.อ. 
เทอดไทย ทัพธ�นี รอง ผอ.สปก.ยก.ทห�ร ซึ่งผลก�รสนทน�ฯ มีส�ระ
สำ�คัญดังนี้
 1. สถ�นก�รณ์ แนวโน้มสำ�คัญของก�รพัฒน�ประเทศไทย สู่ก�ร
เป็นรัฐบ�ลดิจิทัล ปัจจุบันประเทศไทยมีสำ�นักง�นพัฒน�รัฐบ�ลดิจิทัล 
(สพร.) (องค์ก�รมห�ชน) เป็นหน่วยง�นกล�งของระบบรัฐบ�ลดิจิทัล  
ทำ�หน้�ทีใ่นก�รให้บรกิ�ร ส่งเสรมิ และสนบัสนนุก�รดำ�เนนิง�นของหน่วย
ง�นภ�ครฐัและหน่วยง�นอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัก�รพฒัน�รฐับ�ลดจิิทัล รวม
ถึงผลักดันให้หน่วยง�นภ�ครัฐเปลี่ยนผ่�นไปสู่ก�รเป็นรัฐบ�ลดิจิทัลอย่�ง
สมบูรณ์ โดยมีกลไกสำ�คัญท่ีจะช่วยขับเคล่ือนก�รเป็นรัฐบ�ลดิจิทัล คือ 
พระร�ชบัญญัติก�รบริห�รง�นและก�รให้บริก�รภ�ครัฐผ่�นระบบดิจิทัล 
พ.ศ.2562 และแผนพฒัน�รฐับ�ลดจิทิลัของประเทศไทย พ.ศ.2563–2565
 2. สถ�นก�รณ์ แนวโน้มสำ�คัญของก�รพัฒน�กองทัพ สู่ก�รเป็น 
กองทพัดจิทิลั ปัจจบุนัมกี�รพัฒน�เทคโนโลยท่ีีสร้�งคว�มเปลีย่นแปลงใน
ชวีติประจำ�วนั ไม่ว่�จะเป็นปัญญ�ประดษิฐ์ (AI : Artificial Intelligence), 
Big Data, Cloud หรือ Internet of Things (IoT) ซึ่งกองทัพส�ม�รถ
นำ�เทคโนโลยีเหล่�นี้ม�ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้�นคว�มมั่นคงได้ เช่น ก�ร
วเิคร�ะห์เชงิทำ�น�ย (Predictive Analytics) ในก�รก่อเหตกุ่อก�รร้�ย ก�ร
ประเมินคว�มเสี่ยงในด้�นอ�ชญ�กรรม ระบบก�รจัดก�รสงคร�ม (War-

fare Management System) ก�รวิเคร�ะห ์
เครอืข่�ยโซเชียลเนต็เวิร์ก (Influencer Analysis 
Social Network Analysis : SNA) เป็นต้น 
สำ�หรับ บก.ทท. มีเป้�หม�ยก�รดำ�เนินง�นในปี 
พ.ศ.2565 คือ เป็น “DIGITAL Headquarter” 
โดยมวิีสยัทศัน์ คอื เป็น “SMART Headquarter” 
เพื่อรองรับก�รเป็นกองทัพดิจิทัล
 3. ข้อเสนอแนวท�งก�รขับเคลื่อนกองทัพสู่ก�รเป็นกองทัพดิจิทัล 
มีดังนี้ 1) ควรจัดให้มียุทธศ�สตร์คว�มมั่นคงดิจิทัล (Digital Defence)  
ท่ีจะช่วยเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถด้�นก�รบริห�รจัดก�รคว�มมั่นคงในโลก
ไซเบอร์ (Cyber Space) ของประเทศให้เป็นระบบ 2) มิติคว�มมั่นคง
ปลอดภยัไซเบอร์ควรเป็นบทบ�ทของทห�ร เพร�ะเป็นเรือ่งของคว�มมัน่คง
ของประเทศช�ต ิ(National Security) 3) ก�รมผีูน้ำ�ทีม่คีว�มมุง่มัน่ทีจ่ะนำ�
องค์กรไปสูค่ว�มเปลีย่นแปลง  (Strong Leadership) เป็นผูน้ำ�ทีม่แีนวคดิ
ดิจิทัล อันจะนำ�ไปสู่ก�รเปลี่ยนแปลงวัฒ  นธรรมองค์กรทั้งองค์กรในที่สุด  
4) Digital Transformation นอกจ�กจะเป็นก�รเปลี่ยนแปลงท�งด้�น
เทคโนโลยี และก�รเปลี่ยนแปลงด้�นดิจิทัลแล้ว ปัจจัยสำ�คัญที่ต้อง
เปลีย่นแปลงคอืคว�มคดิ (Mindset) ของทกุคนในสงัคม  5) ก�รพัฒน�คว�ม
รูแ้ละทกัษะด้�นดจิทิทัีเ่กีย่วข้องและจำ�เป็น ให้แก่บคุล�กรในองค์กรแต่ละ
ระดับ ให้เหม�ะสมกับบทบ�ทหน้�ที่ที่ได้รับ 6) กองทัพควรจัดให้มี Data 
 catalog (สมุดหน้�เหลือง) ที่เก็บข้อมูลของแต่ละหน่วย เพื่อเอ�ไว้ใช้ใน
ก�รวิเคร�ะห์ด้วย AI และนำ�ไปสู่ก�รเป็น Smart Intelligence Search 
ในอน�คตด้วย 7) ก�รปรับมุมมองและทัศนคติของประช�ชน รวมถึงก�ร
สร้�งคว�มตระหนักรู้ถึงคว�มสำ�คัญในเรื่องคว�มมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
(Cyber Awareness) ให้เป็นว�ระช�ติ

4. การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างประเทศ
 ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศ ให้ก�ร
ต้อนรบั Mrs. Sophie Boisseau du Rocher นักวจิยัอ�วโุส ศนูย์อ�เซยีน
ศึกษ�  French Institute of International Relations (IFRI) กรุงป�รีส 
ประเทศฝรั่งเศส เพื่อห�รือแลกเปลี่ยนท�งวิช�ก�ร กับ พล.อ.ต. ภูมิใจ  
เลขสุนทร�กร ผอ.ศศย.สปท. ในหัวข้อเรื่อง “Military new strategy 
thinking in South East Asian Countries and how the military 
mindset are changing with the influence of the Big countries 
as US and China” เมื่อวันที่ 12 พ.ย.62 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ศึกษ�
ยุทธศ�สตร์ 
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