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  บทนำ�
	 จำกก�รเปลี่ยนแปลงของโลกที่ได้ก้�วเข้�สู่ยุคโลก�ภิวัตน์ ทำ�ให้พลวัตของภัยคุกค�มทั้งต�มแบบ (Traditional Threats : TTs) และ 

ภยัคกุค�มไม่ต�มแบบ (Non – Traditional Threats : NTTs) มคีว�มหล�กหล�ยม�กยิง่ขึน้ อ�ท ิก�รก่อก�รร้�ย ย�เสพติด ก�รค้�มนษุย์ ภัยคุกค�ม

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

ทัง้ด้�นก�รเมอืง เศรษฐกจิ สงัคมจติวทิย� ก�รทห�ร วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลย ีและก�รพลงัง�นและสิ่งแวดล้อม นอกจ�กนั้น คว�มเจรญิก้�วหน�้

ท�งเทคโนโลยสี�รสนเทศยงัได้เชือ่มโยงโลกไว้ด้วยกนัทัง้หมด ทำ�ให้ช่องว่�งของขอบเขตรฐัถกูหลอมจนย�กทีจ่ะแยกพรมแดนได้ชดัเจน 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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แปดบรรทัดฐานเพื่อสร้างเสถียรภาพในพื้นที่ทาง
ไซเบอร์
วิเครำะห์และเรียบเรียงโดย	พ.ท.	ธ�ำรงชัย	หนุนภักดี	

	 สถำบัน	 Australian Strategic Policy Institute (ASPI) ซึ่ง

เป็น Think Tank ของออสเตรเลีย ได้อธิบ�ยถึง “แปดบรรทัดฐ�นเพื่อ

สร้�งเสถียรภ�พในพื้นที่ท�งไซเบอร์” สรุปได้ดังนี้

 ในช่วงเวล�ม�กกว่�หนึ่งช่วงอ�ยุคนเล็กน้อย “อินเตอร์เน็ต” ได้

กล�ยม�เป็นส�รตั้งต้นสำ�คัญสำ�หรับก�รปฏิสัมพันธ์ท�งเศรษฐกิจ สังคม 

และก�รเมอืง และได้เป็นตวัปลดลอ็คทีน่ำ�ม�ซึง่ผลประโยชน์อย่�งมห�ศ�ล 

ควบคู่ไปกับก�รพึ่งพ�ซึ่งกันและกัน อินเตอร์เน็ต ได้นำ�ม�ซึ่งคว�มไม่มี

เสถียรภ�พ และคว�มขัดแย้ง ก�รโจมตีท�งไซเบอร์โดยรัฐและตัวแสดงที่

ไม่ใช่รฐัได้เพิม่ขึน้ และกำ�ลงัคกุค�มคว�มมัน่คงในพืน้ทีท่�งไซเบอร์ ตลอด

หล�ยปีที่ผ่�นม� มีเสียงเรียกร้องม�กม�ยสำ�หรับ “กฎหม�ย” และ 

“บรรทดัฐ�น” ในก�รจดัก�รกับคว�มไม่มัน่คงระหว่�งประเทศใหม่นีท้ีถ่กู

สร้�งโดยเทคโนโลยีส�รสนเทศ ซึ่งก�รเรียกร้องแรก เริ่มต้นด้วยข้อเสนอ

จ�กรัสเซยีต่อ “สหประช�ช�ต ิ(UN)” เมือ่สองทศวรรษท่ีผ่�นม� โดยเรยีก

ร้องให้ใช้ “สนธิสัญญ�ที่ผูกมัด” เป็นเร่ืองโชคร้�ย ธรรมช�ติของอ�วุธ

ไซเบอร์ และคว�มผันผวนของเทคโนโลยี ทำ�ให้สนธิสัญญ�ดังกล่�วจะยัง

ไม่ได้รับก�รรับรอง และอ�จล้�สมัยได้อย่�งรวดเร็ว ดังนั้น UN ได้จัดตั้ง 

“กลุ่มผู้เชี่ยวช�ญภ�ครัฐ (Group of Governmental Experts: GGEs)” 

ขึน้ม�แทน เพือ่ม�กำ�หนด “บรรทดัฐ�นทีไ่ม่ผกูมดั” ในปี 2013 และ 2015 

แม้กลุ่มดังกล่�วจะไม่ส�ม�รถผลิตร�ยง�นได้ในปี 2017 แต่พวกเข�ยังคง

ทำ�ง�นต่อไปด้วยก�รขย�ยสม�ชิก และตั้ง “คณะทำ�ง�นปล�ยเปิด 

(Open-ended Working Group)” ซึง่มกีว่� 80 ประเทศเข้�ร่วม นอกจ�ก

นี้ เลข�ธิก�ร UN ได้จัดตั้ง “กลุ่มผู้ปฏิบัติง�นระดับสูง” ออกร�ยง�นเพื่อ

นำ�ไปสู่ก�รห�รือในภ�พรวมของ UN ในปี 2020 ยังมี“คณะกรรมก�รเพื่อ

เสถียรภ�พในพื้นที่ท�งไซเบอร์ (Global Commission on the Stabili-

ty of Cyberspace: GCSC)” ท่ีประกอบด้วยอดีตเจ้�หน้�ท่ีรัฐ ผูเ้ชีย่วช�ญ

จ�กภ�คประช�สังคม หน่วยง�นก�รศึกษ� กว่� 16 ประเทศ ได้นิย�ม 

“เสถียรภ�พในพืน้ทีท่�งไซเบอร์ (Cyberstability)” ว่� “เป็นเงือ่นไขทีท่ัง้

บุคคล และสถ�บันต่�ง มีคว�มม่ันใจในคว�มส�ม�รถของตน ในก�รใช้

บริก�รท�งไซเบอร์ได้อย่�งมั่นคงปลอดภัย ก�รเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนจะ

ถูกจัดก�รด้วยสันติ และคว�มตึงเครียดจะได้รับก�รแก้ไขในทุกกรณี”

 เสถียรภ�พ เป็นสิ่งท่ีอยู่ในกฎหม�ยระหว่�งประเทศ และควรนำ�

ม�ใช้กับพื้นที่ท�งไซเบอร์ ซึ่งร�ยง�นของ GGEs ได้  ยืนยันในประเด็นนี้

เช่นกนั แต่ก�รมสีนธสัิญญ�กฎหม�ยระหว่�งประเทศท่ีมผีลผกูพนันัน้เป็น

ลำ�ดบัขัน้ถดัไปบรรทดัฐ�นของพฤตกิรรมท่ีพึงประสงค์ เป็นสิง่ทีอ่่อนตัวซึง่

อยู่ระหว่�งสนธิสัญญ�ท่ีเข้มงวด และก�รเพิกเฉยไม่ปฏิบัติสิ่งใดเลย ซึ่ง

บรรทัดฐ�นส�ม�รถเกิดควบคู่ไปกับกฎหม�ย แต่จะมีคว�มเป็นพลวัตร

ม�กกว่�ในก�รเผชิญกับก�รเปล่ียนแปลงอย่�งรวดเร็วท�งเทคโนโลยี 

GCSC ได้เสนอบรรทัดฐ�น ดังนี้ (1) บรรทัดฐ�น จะต้องไม่แทรกแซงแกน

หลกัส�ธ�รณะของอินเตอร์เนต็ ซึง่หม�ยถงึภ�ครัฐอ�จไม่เหน็ด้วยเกีย่วกบั 

ที่มา : https://www.aspistrategist.org.au/eight-norms-for-stability-in-cyberspace/

“คำ�พูดเสรี (Free Speech)” 

หรือเนื้อห�ออนไลน์ แต่ไม่ควร

เข้�ไปแทรกแซงแกนหลัก เช่น 

ระบบ Domain Name เป็นต้น 

(2) รัฐ และตัวแสดงท่ีไม่ใช่รัฐ 

ต ้องไม ่สนับสนุนปฏิบัติก�ร

ไซเบอร์ ท่ีมคีว�มต้ังใจในก�รขัด

ขว�งโครงสร้�งพืน้ฐ�นทีจ่ำ�เป็น

สำ�หรับก�รเลือกตั้ง ประช�มติ 

หรือก�รลงคะแนนเสียง (3) รัฐ

และตัวแสดงท่ีไม่ใช่รัฐ ไม่ควรยุง่

เกีย่วกับสนิค้� และบรกิ�รในข้ัน

ก�รพัฒน� หรือก�รผลิต ก�รมี

ห่วงโซ่อุปท�นที่ไม่ปลอดภัย

แสดงให้เหน็ถึงภยัคกุค�มสำ�คญั

ต่อเสถียรภ�พของพื้นที่ท�ง

ไซเบอร์ (4) รฐัและตวัแสดงทีไ่ม่ใช่รฐั ไม่ควรเกณฑ์เอ�ทรพัย�กรส�ธ�รณะ

โดยทั่วไป นำ�ไปใช้เป็น “Botnet” ซึ่งเป็นกลุ่มอุปกรณ์ที่ติดมัลแวร์ และ

ถกูทำ�ให้พร้อมรอรบัคำ�สัง่จ�กแฮกเกอร์ (5) รฐั ควรสร้�งกรอบก�รทำ�ง�น

ทีโ่ปร่งใสอย่�งเป็นขัน้ตอน ในก�รเข้�ถงึไม่ว่�สถ�นทีแ่ละเวล�ใด เพือ่เปิด

เผยจุดเสี่ยงต่อส�ธ�รณะ หรือข้อบกพร่องในระบบส�รสนเทศ หรือ

เทคโนโลยี (6) ผู้พัฒน�และผู้ผลิตสินค้� และบริก�รที่ต้องขึ้นอยู่กับ

เสถียรภ�พของพื้นท่ีท�งไซเบอร์ ควรให้คว�มสำ�คัญกับคว�มมั่นคง

ปลอดภัย ดำ�เนินก�รในสิ่งที่จำ�เป็น เพื่อให้แน่ใจว่�อุปกรณ์ของตนจะ

ปร�ศจ�กจุดเสี่ยง มีก�รจัดก�รข้อบกพร่องเมื่อถูกตรวจพบ และมีคว�ม

โปร่งใสเกี่ยวกับกระบวนก�รทำ�ง�น (7) รัฐควรบังคับใช้กฎหม�ยที่เป็น

ม�ตรก�รที ่เหม�ะสม ประกอบด้วย กฎหม�ยและระเบยีบ เพือ่สร้�งคว�ม

มั่นใจใน “สุขอน�มัยท�งไซเบอร์ (Cyber Hygiene)” พื้นฐ�น และ (8) 

ตวัแสดงทีไ่ม่ใช่รฐั ไม่ควรมส่ีวนร่วมในปฏบิตักิ�รโจมตที�งไซเบอร์ และรฐั

ควรป้องกันกิจกรรม และตอบสนองต่อกิจกรรมดังกล่�วห�กเกิดขึ้น

 ASPI สรุปว่� ลำ�พังก�รใช้บรรทัดฐ�นดังกล่�วไม่อ�จรับประกันถึง

เสถียรภ�พในพื้นที่ท�งไซเบอร์ ควรใช้ควบคู่กับหลักก�ร และม�ตรก�ร

สร้�งคว�มเชือ่มัน่จ�กภ�คส่วนอืน่ สำ�หรบัก�รเริม่ต้น ในระยะย�ว รฐัควร

พิจ�รณ�ถึงบรรทัดฐ�นในก�รปรับปรุงคว�มร่วมมือ ก�รจัดก�รคว�มไม่

แน่นอน หรือรักษ�ช่ือเสียงในก�รตอบสนองต่อแรงกดดันภ�ยใน ซ่ึงโลก

ยงัอยูบ่นหนท�งอันย�วไกลจ�กก�รม ี“ระบอบท่ีเป็นบรรทดัฐ�น (Norma-

tive Regime)” สำ�หรับพื้นที่ท�งไซเบอร์ แต่ GCSC อ�จเป็นส่วนหนึ่งใน

ก�รนำ�ไปสูจ่ดุหม�ย สำ�หรบัประเทศไทย ควรสร้�งบรรทดัฐ�นในพืน้ทีท่�ง

ไซเบอร์ทีม่ทีกุภ�คส่วนเข้�ม�ร่วมกำ�หนดก�รใช้ และทศิท�งก�รพฒัน�ให้

เกิดก�รใช้ง�นส�ธ�รณะในเชิงสร้�งสรรค์ และขย�ยผลสู่ภูมิภ�คต่อไป 

สำ�หรับกองทัพไทย ควรสนับสนุนก�รสร้�งบรรทัดฐ�นดังกล่�ว โดยไม่

กระทบกับคว�มมั่นคงของช�ติ และต่อภูมิภ�คอ�เซียน

จุลสารศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ (Strategic Studies Center Journal) 4

ส่วนที่ 1 การติดตามงานวิชาการ หน่วยงานคลังสมองที่สำาคัญ 
(Think tank monitor) 



นโยบายต่างประเทศของรัสเซียในการเข้าสู่ปี 2020: 

ความส�าเร็จของวันนี้ และความท้าทายของอนาคต
วิเครำะห์และเรียบเรียงโดย	พ.ท.	ธ�ำรงชัย	หนุนภักดี	

 สถำบัน	Russian International Affairs Council (RIAC) ซึ่ง

เป็น Think Tank ของรสัเซียได้อธบิ�ยถงึ “นโยบ�ยต่�งประเทศของรสัเซีย

ในก�รเข้�สูปี่ 2020 : คว�มสำ�เร็จของวนันี ้และคว�มท้�ท�ยของอน�คต” 

สรุปได้ดังนี้ 

 นโยบ�ยต่�งประเทศของรัสเซียประสบคว�มเร็จอย่�งม�กเมื่อ

เทียบกับคว�มไม่มีเสถียรภ�พ และคว�มผันผวนที่กล�ยเป็นคุณลักษณะ

ของสถ�นก�รณ์ระหว่�งประเทศ แม้แต่นักวิจ�รณ์ท่ีรุนแรงช�วรัสเซีย  

ยงัยอมรบัว่�รสัเซยีดำ�เนนินโยบ�ยต่�งประเทศได้อย่�งมเีสถียรภ�พตลอด

ครึง่หลงัของปี 2019 ขณะทีห่ล�ยเวทรีะหว่�งประเทศ อ�จไม่เหน็ว่�รสัเซยี

เป็นหุ้นส่วนที่น่�ร่วมง�นนัก แต่ไม่

ส�ม�รถปฏเิสธได้เลยว่�รสัเซยีได้รบั

ประโยชน์เหนือช�ติมห�อำ�น�จอื่น 

ซึ่ ง เ ป ็ นสิ่ ง ที่ ทั้ ง ป ระ เทศ ท่ี เป ็ น

พันธมิตรและศัตรูของรัสเซียต่�ง

ให้ก�รยอมรับระบบของโลกในปี 

2020 จะยิ่งไร้เสถียรภ�พม�กข้ึน 

ส่วนหนึ่งอ�จม�จ�กก�รล่มสล�ย

บ�งส่วนของระบบคว�มสัมพันธ์

ระหว่�งประเทศเดิม ก่อเกิดปร�กฎ

ก�รณ์ลูกโซ่แห่งคว�มแตกแยก เป็น

คว�มท้�ท�ยต่อน�น�ประเทศในก�ร

จดัก�รกับปัญห� ทำ�ให้รสัเซยีจำ�เป็นต้องลดก�รมส่ีวนร่วมในคว�มสมัพนัธ์

ระหว่�งประเทศลง โดดเดี่ยวตัวเองจ�กคว�มไม่แน่นอนจ�กโลกภ�ยนอก 

และมุ่งมั่นแก้ปัญห�ภ�ยในประเทศ อย่�งไรก็ต�ม “ยุทธศ�สตร์โดดเดี่ยว

ตนเอง” แม้ว่�อ�จไม่ถ�วร แต่อ�จมีอันตร�ยอย่�งน้อยสองประเด็น (1) 

ก�รโดดเดี่ยวเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในโลกสมัยใหม่ ที่ รัสเซียได้เข้�ไปมีส่วน

ร่วมอย่�งลกึซึง้ในก�รเมอืง เศรษฐกจิ และสังคมโลก ซึง่หม�ยถงึก�รละทิง้

คว�มสำ�เร็จด้�นก�รเมืองต่�งประเทศตลอด 30 ปี และอ�จทำ�ให้ก�รแก้

ปัญห�ภ�ยในประเทศที่ต้องก�รคว�มร่วมมือจ�กต่�งประเทศทำ�ได้ช้�ลง 

และ (2) รัสเซีย จะถูกทำ�ให้ต้องปฏิบัติต�มกฎใน “ระเบียบของโลกใหม่” 

หรือ “คว�มสมัพนัธ์ระหว่�งประเทศใหม่” ซึง่กระทบต่อผลประโยชน์ของ

ประเทศ และอ�จเป็นกฎท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศอืน่ เน่ืองจ�กไม่มส่ีวน

ร่วมในก�รสร้�งกฎดังกล่�ว ด้วยเหตุนี้นโยบ�ยต่�งประเทศของรัสเซียใน

ปี 2020 ควรมุ่งแก้ปัญห�ในหล�ยภูมิภ�คของโลก ควบคู่ไปกับก�รพัฒน�

หลักก�ร รูปแบบ และกลไกคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศใหม่สำ�หรับ

อน�คต ซึ่งอ�จเร็วเกินไปสำ�หรับก�รสร้�งบ้�นท่ีช่ือว่� ระเบียบของโลก

ใหม่ท่ีต้องอ�ศยัคว�มพย�ย�ม อย่�งไรกต็�ม รัสเซยีกำ�ลังดำ�เนนิก�รในวิถี

ท�งนี้ เช่น (1) ก�รใช้ก�รทูตพหุภ�คี ในก�รลดคว�มขัดแย้งระหว่�ง ซีเรีย 

และประเทศในตะวนัออกกล�ง แสดงให้เหน็ถึงคว�มจำ�เป็นของภมิูภ�คน้ี

ที่ควรมี “ระบบคว�มมั่นคงร่วม (Collective Security)” ซึ่งนำ�เสนอโดย

รัสเซีย (2) ในเอเชีย รัสเซีย และประเทศหุ้นส่วนได้มุ่งมั่นพัฒน�หลักก�ร

ใหม่ องค์กรระหว่�งประเทศทีม่รีะบบประช�ธปิไตยและโปร่งใส ซึง่รวมถงึ

ก�รขย�ยคว�มร่วมมอืของ “องค์ก�รคว�มร่วมมอืแห่งเซีย่งไฮ้ (Shanghai 

Cooperation Organisation: SCO)” แนวคดิ BRICS Plus ทีข่ย�ยโอก�ส

คว�มร่วมมือกับน�น�ประเทศนอก BRICS และคว�มก้�วหน้�ระหว่�ง 

“สหภ�พเศรษฐกิจยูเรเชียน (Eurasian Economic Union: EAEU)”  

กับ “แนวริเริ่มแถบและเส้นท�ง (Belt and Road Initiative: BRI)” 

นอกจ�กนี้ รัสเซียยังแสดงบทบ�ทนำ�ให้มีก�รขย�ยคว�มร่วมมือระหว่�ง 

BRICS กับ SCO ด้วยก�รเป็นเจ้�ภ�พในก�รประชุมประจำ�ปี 2020 และ 

(3) คว�มสัมพันธ์ระหว่�งรัสเซีย-จีนได้กล�ยเป็นแรงขับเคลื่อนในระบบ

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ ดังนั้นคว�มร่วมมือในเวทีโลกที่จะเกิดขึ้น

ในอน�คต ซึ่งรวมถึงด้�นคว�มมั่นคง ที่จะเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งของทั้ง

สองประเทศ ท้ังอำ�น�จและก�รมอีทิธพิลในคว�มสมัพนัธ์ระดับโลก เป็นต้น 

สำ�หรับก�รลดคว�มเสี่ยง และก�รลดต้นทุนของรัสเซีย ก�รเลือกตั้งที่

สหรัฐฯ ปี 2020 ที่ยังไม่มีคว�มไม่ชัดเจน ซึ่งเป็นโอก�สดีของ รัสเซีย 

ในก�รปรบัปรงุคว�มสมัพนัธ์ ถึงแม้ว่�จะมคีำ�แนะนำ�ให้รอคว�มชดัเจนหลงั

ก�รเลือกตั้งซึ่งอ�จช้�เกินไป รัสเซียควรแสวงห�ช่องท�งปรับปรุงคว�ม

สัมพันธ์อื่นที่ง่�ยกว่�ท�งก�รเมือง เช่น ผ่�นท�ง “ก�รทูตอย่�งไม่เป็น

ท�งก�ร (Track II Diplomacy)” เป็นต้น ทั้งนี้ยังควรรักษ�คว�มสัมพันธ์

กับช�ติในทวีปแอฟริก� ซึ่งนี่อ�จเป็นตัวอย่�งของปัญห�นโยบ�ยต่�ง

ประเทศของ รัสเซียที่จะต้องเผชิญในปี 2020 

 RIAC สรปุว่� รสัเซยีได้แสดงให้เหน็ถึงทกัษะก�รจดัก�รคว�มเสีย่ง

อย่�งมีประสิทธิภ�พ ในก�รรับมือกับคว�มท้�ท�ยด้�นคว�มมั่นคงระดับ

ภมูภิ�คและโลกในปัจจุบัน ดงันัน้รสัเซยี ควรเข้�ไปมส่ีวนร่วมในก�รพัฒน�

ระเบียบของโลกใหม่ ซึ่งในปี 2020 จะครบรอบ 75 ปีของก�รสิ้นสุด

สงคร�มโลกครั้งท่ี 2 นับเป็นโอก�สดีที่รัสเซียจะเข้�ไปมีส่วนร่วมท้ังใน 

ก�รบังคับวิถีและก�รสร้�งองค์กรระหว่�งประเทศ เพ่ือรับประกันคว�ม 

มีเสถียรภ�พของภูมิภ�คและโลก นอกจ�กนี้ยังหวังว่�นักก�รเมือง  

ควรตระหนักถึงคว�มรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ และก�รแก้ปัญห�ก�รเมือง 

อย่�งเข้�ใจ สำ�หรับประเทศไทย ก�รดำ�เนินยุทธศ�สตร์และนโยบ�ย 

ก�รต่�งประเทศ ควรคำ�นึงถึงผล

ประโยชน์ประเทศ ตลอดจนแสวงห�

หนท�งในก�รเสริมสร้�งคว�มมั่นคง

ของประเทศ ผ่�นก�รเสริมสร้�ง

คว�มเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศ�สตร์กับ

น�น�ประเทศ และควรสนับสนุน

คว�มเป็นแกนกล�งของอ�เซียน 

สำ�หรบักองทัพไทย ควรสร้�งสภ�วะทีพ่ร้อมสำ�หรบัก�รสนบัสนนุดำ�เนนิง�น

ของประเทศและภูมิภ�ค ภ�ยใต้กรอบคว�มร่วมมือด้�นคว�มมั่นคงของ

อ�เซียน

ท่ีมา : https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/analytics/russian-foreign-policy-moving-into-2020-today-s-achievements-and-tomorrow-s-challenges/

5ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)

การติดตามงานวิชาการ หน่วยงานคลังสมองที่สำาคัญ 
(Think tank monitor) 



ทางเลือกของสี จ้ินผิงระหว่างความอดกลั้นทาง
ยุทธศาสตร์กับความชอบธรรมทางการเมือง
วิเครำะห์และเรียบเรียงโดย	พ.ท.	ธ�ำรงชัย	หนุนภักดี

 สถำบัน	 IISS ซึ่งเป็น Think Tank ของสหรัฐฯ ได้อธิบ�ยถึง 

“ท�งเลอืกของส ีจิน้ผิงระหว่�งคว�มอดกล้ันท�งยุทธศ�สตร์กบัคว�มชอบ

ธรรมท�งก�รเมือง” สรุปได้ดังนี้ 

 ปธน.ส ีจิน้ผงิของจนีจะส�ม�รถดำ�รงคว�มชอบธรรมท�งก�รเมอืง 

ในฐ�นะผู้ปกป้องคว�มยิ่งใหญ่ของจีนอยู่ได้น�นได้อย่�งไร ท�งเลือก

นโยบ�ยของเข�ต่อไต้หวัน สหรัฐฯ   และจีน รวมถึงเศรษฐกิจจีนชะลอตัว 

อ�จทำ�ให้เข�ถูกกล่�วห�ว่�เป็นผูข้�ยช�ต ิซึง่เป็นวิกฤตคว�มเป็นผูน้ำ�ท่ีเข�

กำ�ลังเผชิญอยู่ เมื่อ พ.ย.2019 ใน “ก�รประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศที่ก�ร

พัฒน�ท�งเศรษฐกิจอย่�งรวดเร็ว (BRICs)” ปธน.จีน อธิบ�ยถึงกลุ่มของ

สถ�นก�รณ์คว�มท้�ท�ยในปัจจุบันว่� “เป็นก�รเปลี่ยนแปลงในโลก 

ทีอ่�จมองเหน็ได้ไม่ชดัเจนในศตวรรษนี”้ วลนีีไ้ม่ใช้เรือ่งใหม่แต่สะท้อนถงึ

สถ�นก�รณ์ที่ย�กลำ�บ�กที่เข�เผชิญตลอดก�รทำ�ง�น 7 ปี

 แม้ว่�จะมีประเด็นท่ีเป็นคว�มท้�ท�ยต่อท�งเลือกนโยบ�ยของ 

ปธน.จีน แต่มีประเด็นสำ�คัญซึ่งเป็นวิกฤตที่อ�จส่งผลทำ�ให้เข�กล�ยเป็น 

ผูข้�ยช�ต ิ(1) ประเด็นท่ีฮ่องกง ซึง่เกีย่วกบัผู้ประท้วง ผู้สนับสนนุ และกลุม่

ประช�สังคมท่ีสำ�คัญ ซึ่งเป็นปฏิปักษ์กับอธิปไตยของจีนที่เปิดเผยตัวตน

ม�กขึ้น ประเด็นดังกล่�วกลับเป็นตัวแทนของวิกฤตก�รณ์ที่เลวร้�ยที่สุด

ในรอบ 20 ปี ระหว่�งจนีกับไต้หวนั กระทบถงึช่ือเสียงของเข�ถึงคว�มเป็น

ผู ้นำ�พรรคคอมมิวนิสต์ และ

รวมถึงหน่วยง�นด้�นคว�ม

มัน่คงของจีน ปธน.จนี พย�ย�ม

อย่�งม�กในก�รผนวกไต้หวัน

ให้สำ�เร็จได้ภ�ยในปี 2049 ซึ่ง

เป็นปีครบรอบศตวรรษของ

พรรคคอมมิวนิสต์จีน โดยเข�

สญัญ�ว่�จะพย�ย�มปูท�งเพ่ือ

บรรลคุว�มสำ�เรจ็ดงักล่�ว ก�ร

ปฏิเสธวิสัยทัศน์หน่ึงประเทศ

สองระบบของช�วฮ่องกงส่วน

ใหญ่ ได้ทำ�ล�ยโอก�สก�รรวม

ช�ติอย่�งสันติกับไต้หวันเช่น

เดียวกัน โดยในปัจจุบันเข�ยัง

ไม่ได้แสดงให้เหน็ถงึแนวท�งท่ีชัดเจนในก�รรวมช�ตดิงักล่�ว (2) คว�มขดั

แย้งกับสหรัฐฯ ปธน.ทรัมป์ของสหรัฐฯ ได้แสดงก�รประท้วงต่อกรณีของ

จนีกับไต้หวนั สหรฐัฯ ได้มองว่�จนีเป็นประเทศทีเ่ป็นฉ้อฉล กดขี ่และเป็น

ภัยต่อคว�มมั่นคงของสหรัฐฯ และระเบียบโลก คว�มคิดดังกล่�วได้ถูกส่ง

ต่อม�ตั้งแต่ทศวรรษ 1960 ปธน.ทรัมป์ เริ่มสงคร�มก�รค�้ มีเป้�หม�ย

ทำ�ล�ยบรษิทัชัน้นำ�ของจนี เช่น หวัเหว่ย ปัจจบุนันโยบ�ยอย่�งเป็นท�งก�ร

ของสหรัฐฯ มีขึ้นเพื่อป้องกันก�รคุกค�มของจีนต่อน�น�ประเทศในพื้นที่

ไซเบอร์และส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัเทคโนโลย ีนอกจ�กนีเ้ข�ได้กดดนัจีนให้เข้�

สู่ก�รเจรจ�ก�รค้� ลงน�มในคำ�สัง่ยกเลกิก�รค้� ก�รลงทนุด้�น ICT ระหว่�ง

สหรฐัฯ-จนี และลงน�มในกฎหม�ยสทิธมินษุยชนและประช�ธิปไตยทีเ่กีย่ว

กับฮ่องกง ซึ่งเปรียบเหมือนก�รเปิดตัวสหรัฐฯ เข้�สู่ประเด็นขัดแย้งที่ 

ฮ่องกง และ (3) เหตกุ�รณ์ทีจั่ตรุสัเทียนอนัเหมินปี 1989 ยงัคงหลอกหลอน 

พรรคฯ ในด้�นก�รใช้อำ�น�จและด้�นอ่ืนเช่นกนั เมือ่ ต.ค.2019 ประช�ชน

จำ�นวนหนึ่งออกม�ฉลองครบรอบ 100 ปีช�ตก�ลของน�ยจ้�ว จื่อหย�ง 

ผูเ้ดนิร่วมขบวนในเหตกุ�รณ์ดงักล่�ว เข�ได้ถกูขบัออกจ�กหน่วยง�นระดบั

สูงในปี 1989 จ�กก�รขัดขว�งแนวท�งก�รดำ�เนินก�รด้�นมนุษยชนของ

จีน โดยเหตุก�รณ์ส�มเดือน อดีต นรม.หลี่ เผิง ได้ขัดขว�ง น�ยจ้�ว จื่อ

หย�ง และเสนอให้อดีตปธน.เติ้ง เสี่ยว ผิง ใช้กำ�ลังปร�บปร�ม กรณีอดีต

เลข�ธิก�รพรรคฯ หู เย่� ปัง ท่ีได้ล�ออกในปี 1987 เนื่องจ�ก 

ก�รทำ�ล�ยภ�พลักษณ์ของพรรคฯ ซึ่งก�รต�ยของเข�เป็นจุดเริ่มของก�ร

เดินขบวนของนักศึกษ� ปัจจุบัน จีนยังไม่ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รทำ�ให้

เสียงของผู้เห็นต่�งเงียบลง แสดงถึงคว�มอ่อนแอในเสรีภ�พท�งก�รเมือง 

แต่ยังมีผลกระทบจ�กวิกฤตก�รณ์จัตุรัสเทียนอันเหมิน จ�กประช�ชนจีน

ทีห่นอีอกนอกประเทศ เช่น นกัวทิย�ศ�สตร์ นกัเคลือ่นไหวท�งสงัคม และ

นักธุรกิจ ซึ่งเปรียบเหมือน “ภ�วะสมองไหล (Brain Drain)” ที่กำ�ลังเกิด

ข้ึนอย่�งค่อยเป็นค่อยไป ซึ่ง ปธน. จีน ในปัจจุบันจะไม่ส�ม�รถหยุดยั้ง

ภ�วะดงักล่�วได้ ห�กเข�เลอืกใช้กำ�ลงัเข้�ปร�บปร�มทีฮ่่องกงและไต้หวนั

 IISS สรุปว่� ปัญห�หลักของ ปธน.สี จิ้นผิง คือ ก�รเลือกระหว่�ง 

ก�รอดกลั้นท�งยุทธศ�สตร์ หม�ยถึงก�รไม่ใช้กำ�ลังต่อกรณีฮ่องกงและ

ไต้หวันกับก�รเสื่อมถอยของคว�มชอบธรรมท�งก�รเมืองและก�รใช้

อำ�น�จ นโยบ�ย “ก�รป้องกัน และก�รลดภัยคุกค�ม” ที่ไม่ส�ม�รถทำ�ได้ 

ภ�วะเศรษฐกิจชะลอตัวอย่�งไม่

อ�จหวนคืน ก�รเปลีย่นแปลงอ่ืนใน

เศรษฐกิจ ตลอดจนผลกระทบจ�ก

เศรษฐกิจที่มีอุตส�หกรรมเป็นพื้น

ฐ�นได้คกุค�มคว�มมัน่คงท�งสงัคม 

เป็นปัญห�ท่ีเข�จำ�ต้องเผชิญต่อไป 

นอกจ�กนีเ้ข�ยงัต้องเผชญิกับมมุอง

ของสม�ชิกพรรคฯ ในก�รปร�บ

ปร�มคอรปัชัน่ภ�ยในพรรคฯ อย่�งเข้มข้นและเปิดเผย นำ�ม�สูค่ำ�ถ�มเกีย่ว

กับคว�มชอบธรรมท�งก�รเมือง ในฐ�นะผู้ปกป้องที่น่�เชื่อถือ ผู้ซ่ึงก�ร

รกัษ�คว�มเป็นหนึง่เดยีวและเกยีรตภิมูขิองจีน สำ�หรบัประเทศไทย ควรเสรมิ

สร้�งให้ทุกภ�คส่วนเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินเชิง

สร้�งสรรค์ท่ีตัง้อยูบ่นผลประโยชน์ของช�ต ิตลอดจนส่งเสริมคว�มร่วมมอื

และก�รลดข้อพิพ�ทผ่�นกลไกท่ีได้รับก�รยอมรับภ�ยในประเทศ และ

ระหว่�งประเทศ สำ�หรบักองทพัไทย ควรแสวงห�วธิกี�รในก�รสร้�งภ�วะ

ทีเ่หม�ะสมต่อก�รดำ�เนนิง�นของรฐับ�ลในก�รบรหิ�รง�นภ�ยในประเทศ 

และระหว่�งประเทศภ�ยใต้กรอบคว�มร่วมมือด้�นคว�มมั่นคง

ที่มา : https://www.iiss.org/blogs/analysis/2019/12/cy-xi-jinping-trade-off
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การเสริมสร้างความตระหนักรู ้สถานการณ์ทาง
ทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย พ.ท. ธ�ารงชัย หนุนภักดี 

 สถาบัน ASPI ซึ่งเป็น Think Tank ของออสเตรเลีย ได้อธิบ�ย
ถึง “ก�รเสริมสร้�งคว�มตระหนักรู้สถ�นก�รณ์ท�งทะเลในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้” สรุปได้ดังนี้
 ก�รเสรมิสร้�ง “คว�มตระหนกัรู้สถ�นก�รณ์ท�งทะเล (Maritime 
Domain Awareness)” ได้ถูกให้คว�มสำ�คัญอย่�งสูงจ�กหล�ยประเทศ

ในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีแนวคิดในก�รได้ม�ซึ่งภ�พ
สถ�นก�รณ์จ�กก�รสนับสนุนข้อมูลจ�กหล�ยภ�คส่วน และมีคว�ม 
เข้�ใจในประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมถึง “สภ�พแวดล้อมช�ยฝั่ง (Littoral 
Environment)” ทีก่ระทบคว�มมัน่คง คว�มปลอดภยั หรอืเศรษฐกจิของ
ประเทศ จ�กภัยคุกค�มท�งทะเลที่ม�กขึ้น เช่น ก�รก่อก�รร้�ย โจรสลัด 
อ�ชญ�กรรมท�งทะเล ก�รลกัลอบขนสนิค้�ผดิกฎหม�ย ก�รสร้�งมลภ�วะ
ท�งทะเล ก�รอ้�งสิทธิ์เหนือดินแดนในทะเลจีนใต้ และก�รทำ�ประมงผิด
กฎหม�ย ข�ดก�รร�ยง�นและก�รควบคมุ ส่งผลให้บ�งประเทศในภมูภิ�ค
นี้ ได้พย�ย�มจัดตั้ง “ศูนย์รวมก�รปฏิบัติ (Fusion Center)” เพื่อรับมือ
กับภัยคุกค�มดังกล่�ว เช่น National Coast Watch Centre (NCWC) 
ในฟิลิปปินส์ the Maritime Enforcement Coordination Centre 
(MECC) ในประเทศไทย และ Sea Security Coordination Centre 
(Badan Keamanan Laut, or BAKAMLA) ในอินโดนีเซีย ทั้งยังมีคว�ม
พย�ย�มจัดตั้งหน่วยง�นลักษณะคล้�ยกันขึ้นในหล�ยประเทศ โดยหวังที่
จะสร้�ง “ก�รติดต�มสถ�นก�รณ์ร่วมนอกช�ยฝั่ง (Offshore Joint Situ-
ational Aawareness)” เพื่อสร้�งก�รประเมินด้�นก�รข่�วในระดับ
ยุทธศ�สตร์ และจัดลำ�ดับก�รปฏิบัติก�รในระดับยุทธวิธี และสร้�งคว�ม

ประส�นสอดคล้องในก�รปฏบัิตงิ�น โดยท้ังฟิลปิปินส์ ไทย และอนิโดนเีซยี 
ต่�งประสบปัญห�ในก�รเสริมสร้�งศูนย์รวมก�รปฏิบัติ ให้เข้มแข็ง เช่น 
แนวคิดต่อต้�นจ�กข้�ร�ชก�รที่สูญเสียอิสระในก�รปฏิบัติง�น ก�รไม่
ส�ม�รถดงึดดูรกัษ�บคุล�กรทีม่คีว�มส�ม�รถ ก�รข�ดประสบก�รณ์ ก�ร
ใช้แหล่งข่�วเปิด และก�รข�ดแคลนบุคล�กร  และเครื่องมือสำ�หรับก�ร
เฝ้�ตรวจ
 ออสเตรเลยีให้คว�มสนใจช่วยเหลอืหน่วยง�น NCWC, the MECC 
และ BAKAMLA ในก�รเอ�ชนะปัญห�บ�งประก�รดังกล่�ว ออสเตรเลีย
ระบถุงึภยัคกุค�มหลกัท�งทะเล 8 ประเดน็ทีก่ระทบต่อประเทศ ประกอบ
ด้วย ก�รอพยพย้�ยถิ่นอย่�งไม่ปกติ ก�รลักลอบห�ผลประโยชน  ์
จ�กทรพัย�กรธรรมช�ติ มลพษิท�งทะเล ก�รลกัลอบขนสินค้�ผิดกฎหม�ย 
ก�รลดลงของคว�มหล�ยท�งชีวภ�พ โจรสลัด และก�รก่อก�รร้�ย 
ท�งทะเล หล�ยประเด็นดังกล่�วได้เกิดขึ้นในน่�นนำ้�ของเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ และก�รช่วยเหลือฟิลิปปินส์ ไทย และอินโดนีเซีย จะช่วยลด 
ภัยคุกค�มที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ด้�นคว�มมั่นคง และศูนย์รวม
ก�รปฏิบัติ ท้ังยังช่วยขย�ยมุมมองสถ�นก�รณ์ของออสเตรเลียได้ดียิ่งขึ้น 
ก�รสนบัสนนุในปัจจุบันท่ีออสเตรเลยีส�ม�รถดำ�เนนิก�รได้ เช่น ก�รเสรมิ
ขีดคว�มส�ม�รถของเรือตรวจก�รณ์นอกช�ยฝั่ง ซ่ึงออสเตรเลียควร 
นำ�คว�มสำ�เร็จจ�กโครงก�ร Pacific Maritime Security ม�เป็นตัวอย่�ง
ในก�รสนบัสนนุดังกล่�ว ออสเตรเลยีควรสนบัสนนุข้อมลูท่ีเป็นกรณศีกึษ� 
สำ�หรับพัฒน� “ศูนย์รวมก�รปฏิบัติด้�นก�รข่�วร่วมของประเทศ”  
เพื่อบูรณ�ก�รข้อมูลจ�กทุกภ�คส่วน และควรถ่�ยทอดประสบก�รณ์  
ในก�รตัง้และดำ�เนนิง�น “กองกำ�ลังเฉพ�ะกจิร่วม” และศนูย์ประส�นง�น
ระหว่�งพลเรือน-ทห�ร ภ�ครัฐ-เอกชน เช่น หน่วยบัญช�ก�รท�งทะเล 
ที่มีหล�ยภ�คส่วนเข้�ม�มีส่วนร่วม ระบบจำ�แนกท�งทะเล สนับสนุน 
ให้กบัเครอืข่�ยข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง และโครงก�รเสรมิสร้�งขดีคว�มส�ม�รถ
ก�รตรวจก�รณ์ท�งทะเล สำ�หรับก�รสนับสนุนของออสเตรเลียให้กับ 
NCWC, the MECC และ BAKAMLA คือ ก�รเสริมสร้�งก�รใช้ประโยชน์
จ�กแหล่งข่�วเปิดและเครือ่งมอืตรวจก�รณ์ของภ�คเอกชน เช่น ด�วเทยีม 
ก�รจัดก�รฝึกในประเทศ ซึ่งได้รับก�รสนับสนุนจ�กหน่วยง�นของ
ออสเตรเลยี เช่น Australian Defence Force Academy และ National 
Security College เป็นต้น 
 ASPI สรุปว่� ออสเตรเลียควรช่วยเหลือฟิลิปปินส์ ไทย และ
อินโดนีเซียผ่�นหลักสูตรก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถบุคล�กรในหน่วยง�น 
NCWC, the MECC และ BAKAMLA โดยเฉพ�ะผูท้ีจ่ะปฏบิตังิ�นกบัหน่วย
ดังกล่�วอย่�งย�วน�น เพร�ะเป็นก�รลงทุนท่ีถูกกว่� เนื่องจ�กบุคคล 
เหล่�นีจ้ะเป็นเครือ่งมอืสำ�คญัในก�รพฒัน�ขดีคว�มส�ม�รถหน่วยง�นของ
ตนต่อไปในอน�คต สำ�หรับประเทศไทย ควรสนับสนุนก�รเสริมสร้�งขีด
คว�มส�ม�รถของ the MECC และขย�ยคว�มร่วมมือกับศูนย์รวมก�ร
ปฏบิตั ิอ่ืนทัง้ในและนอกภมูภิ�คเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ เพือ่เพิม่พนู คว�ม
ตระหนักรู้สถ�นก�รณ์ท�งทะเล (Maritime Domain Awareness) และ
ก�รปฏบิตังิ�นอย่�งประส�นสอดคล้อง สำ�หรบักองทพัไทย ควรสนบัสนนุ
ก�รดำ�เนินง�นของ the MECC เสริมสร้�งขีดคว�มส�ม�รถก�รรักษ� 
คว�มมั่นคงท�งทะเลของประเทศ และภูมิภ�คภ�ยใต้กรอบคว�มร่วมมือ
ด้�นคว�มมั่นคงของอ�เซียน

7ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)

การติดตามงานวิชาการ หน่วยงานคลังสมองที่สำาคัญ 
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ที่มา : https://www.csis.org/analysis/2020-foresight-whats-ahead-global-economics

ภาพอนาคตเศรษฐกิจโลกในปี 2020
วิเครำะห์และเรียบเรียงโดย	พ.ท.	ธ�ำรงชัย	หนุนภักดี	

 สถำบัน	Center for Strategic and International Studies 

(CSIS) ซึ่งเป็น Think Tank ของสหรัฐฯ ได้อธิบ�ยถึง “ภ�พอน�คต

เศรษฐกิจโลกในปี 2020” สรุปได้ดังนี้

 ภ�พอน�คตเศรษฐกิจโลกในปี 2020 มีประเด็นดังนี้ (1) การค้า : 

ในเดอืน ธ.ค.2019 เปน็เดอืนทีม่คีว�มวุน่ว�ยในกจิกรรมทีเ่กีย่วกบันโยบ�ย

ก�รก�รค้�ระหว่�งประเทศ ทั้ง “สนธิสัญญ�สหรัฐฯ-เม็กซิโก-แคน�ด� 

(USMCA)” และ “คว�มตกลงหุ้นสว่นท�งเศรษฐกจิระดบัภมูภิ�ค (RCEP)” 

กับ 15 ช�ติในเอเชีย 

สหรัฐฯ บรรลุคว�ม

สำ�เร็จในข้อตกลงก�ร

ค้�ใน “ช่วงแรก” กับ

ยักษ์ใหญ่ท�งเศรษฐกิจ

ลำ�ดบัสอง และส�มของ

โลก คือ จีนและญี่ปุ่น 

นำ�ม�สู่ก�รลดคว�ม

ผันผวนของเศรษฐกิจโลก แต่ในปี 2020 จะยังคงเต็มไปด้วยเรื่องน่�ตกใจ 

คำ�ถ�มหน่ึงคอืคว�มชดัเจนในก�รห�รอืในร�ยละเอยีดขอ้ตกลงท�งก�รค้�

ระหว่�งสหรัฐฯ-จีน จะเป็นไปอย่�งไร แต่ที่แน่นอน คือ สหรัฐฯ จะบังคับ

ใชก้ลไกทีม่เีพือ่จำ�กดัคว�มผันผวนห�กจนีละเมดิขอ้ตกลง ขณะที ่“องคก์�ร

ก�รค้�โลก (WTO)” จะประสบวิกฤตจ�กก�รปฏิเสธของ สหรัฐฯ ในก�ร

รับรองประเทศสม�ชิกใหม่ ซึ่งอ�จก่อให้เกิดข้อถกเถียงในก�รประชุม

รัฐมนตรีพ�ณิชย์ ที่ค�ซัคสถ�นในปีหน้� สำ�หรับ “ช่วงที่สอง” ในข้อตกลง

กับทั้งจีนและญี่ปุ่น จะยิ่งเป็นเรื่องท้�ท�ย เนื่องจ�กยังคงต้องรอคว�ม

ชัดเจนจ�กนโยบ�ยของ ปธน.สหรัฐฯ ท่�นใหม่ในต้นปี 2021 (2) การ

แข่งขันทางเทคโนโลยี : เทคโนโลยีจะยังคงเป็นเรื่องสำ�คัญไปอีกหล�ยปี 

คำ�ถ�ม คือ เทคโนโลยีอะไรที่เป็นตัวกำ�หนดอน�คต รัฐจะแสดงบทบ�ท

อะไรในก�รเร่งให้เกิดก�รพัฒน�เทคโนโลยีนั้น และสหรัฐฯ จะทำ�อย่�งใน

ก�รสร�้งก�รมีส่วนร่วมกบัพันธมติรและคูแ่ขง่ขนั ก�รแขง่ขนันีจ้ะยงัดำ�เนิน

ต่อไประหว่�ง สหรัฐฯ-จีน นอกจ�กนี้ยังมีสหภ�พยุโรปที่ได้เรียกร้องถึง 

“อธิปไตยท�งเทคโนโลยี” ในส�ข�ท่ีเกี่ยกับ “เทคโนโลยีวิกฤต” ดังนั้น

สหรฐัฯ จำ�เปน็ตอ้งมยีทุธศ�สตรใ์นก�รรบัมอืกบัน�น�ประเทศ ในด�้นก�ร

แบ่งปันผลประโยชน์ และคว�มเช่ือร่วมกัน เช่น ก�รสร้�งม�ตรฐ�น

จริยธรรมในเทคโนโลยีใหม่ที่สำ�คัญ (3) สกุลเงินดิจิตอล : เป็นที่ทร�บกัน

ว่�จีนจะประก�ศใช้สกุลเงินดิจิตอลในปี 2020 ซึ่ง จีนได้มีโครงก�รนำ�ร่อง

ชื่อว่� “Digital Currency Electronic Payment (DCEP)” ในปี 2014 

นัน่หม�ยถงึ จนี ไดเ้ตรียมคว�มพร้อมม�ระยะหนึง่แล้ว ซึง่จนีมัน่ใจว�่สกลุ

เงนิหยวนแบบดจิติอล จะเปน็สว่นสำ�คัญในก�รเพิม่ประสทิธิภ�พเศรษฐกจิ

ของประเทศ ทั้งยังเป็นต้นแบบให้กับอีกหล�ยประเทศ และอ�จสั่นคลอน

สกุลเงินหลักของโลกนั่นคือดอลล�ร์สหรัฐฯ ห�กสกุลเงินดิจิตอลอย่�ง

หยวนและสกุลเงินอื่นได้รับคว�มนิยมนอกจ�กนี้ (4) สถาปัตยกรรมด้าน

เศรษฐกิจโดยจีน : อย่�งเช่น “แนวริเริ่มแถบและเส้นท�ง (BRI)” ที่ในปี 

2020 น่�จะมีก�รชะลอตัวลง เนื่องจ�กข้อจำ�กัดท�งด้�นเงินทุนสนับสนุน 

ก�รไม่เผชิญคว�มเสี่ยง และประเทศคู่สัญญ�ต่�งลังเลที่จะก่อหนี้เพิ่มกับ 

จีน ดังนั้นจีนจะใช้แนวท�งใน “ก�รสร้�งคว�มเป็นพหุภ�คี (Multilater-

alise)” โดยใช้ “ศูนย์ประส�นคว�มร่วมมือพหุภ�คี” และ จีนจะพัฒน�

โครงสร้�งพื้นฐ�นท�งดิจิตอลของตนเอง ดังเช่นที่หัวเหว่ย กำ�ลังทำ�ตล�ด

อยู่ในหล�ยประเทศ ซึ่งจะช่วยพัฒน�ให้ BRI เข้�ถึงตล�ดเดิมและตล�ด

เกดิใหมไ่ดม้ปีระสทิธภ�พม�กขึน้ และ (5) ธรรมาภบิาลของเศรษฐกจิโลก 

: “ก�รประชมุกลุม่ประเทศอตุส�หกรรมชัน้นำ�ของโลก (G7 Summit)” ที่

รับรู้กันว่�เป็นเวทีในก�รกำ�หนดธรรม�ภิบ�ลของเศรษฐกิจโลก ซึ่งจัดขึ้น

ที่สหรัฐฯ ช่วงกล�งเดือนมิถุน�ยน ปี 2020 ประเด็นสำ�คัญที่ค�ดว่�จะถูก

หยิบยกขึ้นม�ห�รือ เช่น คว�มขัดแย้งในตะวันออกกล�ง ปัญห�นิวเคลียร์

ที่อิหร่�น และเก�หลีเหนือ ตลอดจนคว�มท้�ท�ยจ�กบทบ�ทท่ีก้�วร้�ว

ของจีน ซึ่งก�รประชุมดังกล่�วอ�จเป็นก�รสร้�งข้อได้เปรียบให้กับ ปธน.

ทรัมป์ในก�รปรับภ�พลักษณ์คว�มน่�เชื่อถือในก�รเป็นผู้นำ�โลก ก่อนก�ร

เลือกตั้ง ปธน.สหรัฐฯ เพียงหนึ่งเดือน นอกจ�กนี้ก�รประชุม G20 ซึ่งถือ

เปน็รอ้ยละ 80 ของเศรษฐกจิโลก โดยจดัขึน้ทีซ่�อดุอิ�ระเบยีเปน็เจ้�ภ�พ 

จะเป็นเวทีที่ช่วยสร้�งคว�มน่�เช่ือถือระหว่�งประเทศของเจ้�ช�ย Mo-

hammed Bin Salman กลับคืนม�จ�กก�รกระทำ�ของพระองค์ ในกรณี

ก�รสังห�รน�ย Jamal Khashoggi หรือบทบ�ทของซ�อุฯ ในสงคร�มใน

เยเมน ซึง่ห�กวกิฤตเศรษฐกจิโลกไดป้ะทขุึน้ในป ี2020 ไมว่�่จ�กคว�มขดั

แย้งท�งก�รค้� หรือวิกฤตท�งก�รเงินในจีน หรือละตินอเมริก�จะเป็น

โอก�สให้ G20 แสดงบทบ�ทในก�รกอบกู้เศรษฐกิจโลกไว้

 CSIS สรปุว�่นีค่อืประเดน็ทีน่�่สนใจสำ�หรบัเศรษฐกจิโลกในป ี2020 

ซึ่งมีทั้ง “สิ่งที่เร�รู้ว่�เร�รู้ (Known Knows)” และ “สิ่งที่เร�รู้ว่�เร�ไม่รู้ 

(Known Unknowns)” จึงเป็นทั้งคำ�ถ�มและสัญญ�ณเตือนให้เตรียม

พร้อมในก�รรับมือ สำ�หรับประเทศไทย ควรเสริมสร้�งคว�มพร้อมของ

ประเทศทั้งในด้�นเศรษฐกิจ สังคม และคว�มมั่นคง รวมถึงแสวงห�และ

เสริมสร้�งคว�มเป็นหุ้นส่วนกับน�น�ประเทศท้ังในและนอกภูมิภ�ค

อ�เซียนผ่�นก�รมองภ�พอน�คตร่วมกัน สำ�หรับกองทัพไทย ควรเสริม

สร�้งขีดคว�มส�ม�รถในก�รป้องกันประเทศ ตลอดจนมองภ�พอน�คตภยั

คุกค�มคว�มมั่นคงของประเทศและภูมิภ�ค เพื่อเตรียมก�รรับมือต่อไป
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ส่วนที่ 1 การติดตามงานวิชาการ หน่วยงานคลังสมองที่สำาคัญ 
(Think tank monitor) 



 สถำบัน	RAND ซึง่เป็น Think Tank ของสหรัฐอเมริก� ได้อธิบ�ย

ถงึ “ก�รสังห�ร พล.ต.Qassem Soleimanei ผู้บัญช�ก�รท�งทห�รของ

อิหร่�น: มุมมองผู้เชี่ยวช�ญจ�ก RAND” สรุปได้ดังนี้

 เมื่อวันที่ 2 ม.ค.2020 ทำ�เนียบข�วยืนยันก�รโจมตีท�งอ�ก�ศ 

ของสหรฐัฯ ต�มสัง่ก�รจ�ก ปธน.ทรมัป์ 

ได้สังห�ร พล.ต.Qassem Soleimanei 

ณ บริเวณนอกท่�อ�ก�ศย�นในกรุง

แบกแดด ประเทศอิรัก ก�รโจมตีดัง

กล่�วเกิดขึ้นให้หลังไม่ถึง 24 ช่ัวโมง 

หลังจ�ก รมว.กห.สหรัฐฯ ได้แจ้งเตือน

ว่� สหรัฐฯ ควรชิง “ลงมือป้องกัน 

(Preemtive Action)” ในก�รตอบ

สนองตอ่สญัญ�ณทีก่องกำ�ลงัทห�รทีม่อีหิร�่นหนนุหลงัในอิรกั ท่ีมแีผนก�ร

ลงมือโจมตีหลังจ�กเหตุก�รณ์รุนแรง ณ สถ�นทูตสหรัฐฯในกรุงแบกแดด 

เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.2019 Ayatollah Ali Khamenei ผู้นำ�สูงสุดของอิหร่�น 

ได้เรียกร้องให้มีก�รไว้ทุกข์จำ�นวน 3 วันต่อ พล.ต.Soleimanei และ

ประก�ศที่จะตอบโต้ก�รกระทำ�ของ สหรัฐฯ 

 ผู้เชี่ยวช�ญจ�ก RAND ได้มีมุมมองต่อเหตุก�รณ์ดังกล่�วดังนี้ (1) 

ก�รต�ยของ พล.ต.Soleimanei ได้สร้�งประเด็นถกเถียงถึงก�รพัฒน�

ด้�นคว�มมั่นคงของอิหร่�นหลังจ�กนี้ ก�รต�ยของเข�ได้ทำ�ล�ยขีดคว�ม

ส�ม�รถในสงคร�มตัวแทน และก�รดำ�เนินนโยบ�ยระดับภูมิภ�คของ

อิหร่�น พล.ต.Soleimanei มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ 

กับกลุ่มตัวแทน จึงเป็นก�รย�กที่จะห�ผู้มีประสบก�รณ์และส�ยสัมพันธ์ 

ไดเ้ทยีบเท�่กับ พล.ต.Soleimanei ขณะทีส่หรฐัฯ เข�้ใจถงึสิง่ทีจ่ะต�มม�

จ�กก�รสังห�รในครั้งนี้ ทั้งนี้ยังรวมถึงช�ติพันธมิตรของสหรัฐฯ ที่จำ�ต้อง

เผชิญกับคว�มหว�ดกลัวจ�กก�รตอบโต้จ�กอิหร่�นอย่�งหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

(2) อิหร่�นมองก�รกระทำ�ครั้งนี้ของสหรัฐฯ เป็นเหมือนก�รประก�ศ

สงคร�ม คว�มตึงเครียดระหว่�ง

สหรฐัฯ-อหิร�่น ไดม้�ถงึระดบัอนัตร�ย

อย่�งยิ่ง (3) ก�รตอบโต้จ�กอิหร่�นจะ

อยู่ในรูปแบบอสมม�ตร สหรัฐฯ ควร

เฝ้�ติดต�มกลุ่มก่อก�รร้�ยที่มีส�ย

สั ม พั น ธ์ กั บ อิ ห ร่ � น  เ ช่ น  ก ลุ่ ม 

Hezbollahในเลบ�นอน และกลุม่อืน่ๆ 

ทั่วโลก เหตุก�รณ์ครั้งนี้มีคว�มแตกต่�งอย่�งม�กจ�กปฏิบัติก�รสังห�ร 

Osama bin Laden ผู้นำ� Al Qaeda หรือ Abu Bakr al-Baghdadi ผู้นำ� 

ISIS เนือ่งจ�ก อิหร�่น มขีีดคว�มส�ม�รถท่ีสงูกว่� และมทีรพัย�กรทีพ่รอ้ม

ตอบโต้ สหรัฐฯ และ (4) อิหร่�นจะปฏิบัติก�รโจมตีต่อหล�กหล�ยเป้�

หม�ยท�งทห�รของสหรัฐฯ ในตะวันออกกล�ง ซึ่งมีภูมิประเทศที่ไม่เป็น

มิตรต่อก�รว�งกำ�ลังของ สหรัฐฯ อยู่แล้ว ดังน้ันสหรัฐฯ จำ�เป็นต้องมีม�ตรก�ร

ป้องกันท่ีเข้มแข็งม�กข้ึน

 RAND สรุปว่�นอกเหนอืจ�กมมุมองทีก่ล�่วม�ยงัมมีมุมองทีส่ำ�คญั 

คือ ปฏิกิริย�หลังจ�กนี้ของอิรักว่�จะยังให้ก�รต้อนรับกำ�ลังทห�รจ�ก 

สหรัฐฯ และไว้ว�งใจให้กำ�ลังดังกล่�วปกป้องอิรักต่อไปหรือไม่ สำ�หรับ

ประเทศไทย อ�จให้คว�มเห็นผ่�นอ�เซียน ถึงก�รสนับสนุนแนวท�งก�ร

แก้ปัญห�ด้วยคว�มอดทนอดกลั้นและสันติวิธี สำ�หรับกองทัพไทย ควร

ประเมิน เฝ้�ระวัง และเตรียมพร้อมต่อเป้�หม�ยสำ�คัญของ สหรัฐฯ และ

ช�ตพินัธมติรทีม่คีว�มเสีย่งตอ่ก�รถกูตอบโตแ้บบอสมม�ตร เชน่ สถ�นทตู 

บคุคลสำ�คญั จนท.ระดบัสงู ก�รประชมุ และก�รเยีย่มเยอืน ซ่ึงก�รตอบโต้

อ�จอยู่ในรูปแบบ เช่น ก�รก่อก�รร้�ย ก�รก่อวิน�ศกรรม และก�รโจมตี

ท�งไซเบอร ์เปน็ต้น รวมถงึควรยบัยัง้กจิกรรมทีส่นบัสนนุใหเ้กดิก�รตอบโต้

ดังกล่�วในประเทศไทย และควรสนับสนุนประเทศสม�ชิกอ�เซียนในก�ร

รับมือกับก�รตอบโต้แบบอสมม�ตร ภ�ยใต้กรอบคว�มร่วมมือด้�น 

คว�มมั่นคงของอ�เซียน

การสังหาร พล.ต.Qassem Soleimanei ผูบ้ญัชาการทางทหารของอหิร่าน: มมุมองผูเ้ชีย่วชาญจาก RAND
วิเครำะห์และเรียบเรียงโดย	พ.ท.	ธ�ำรงชัย	หนุนภักดี	

ที่มา : https://www.rand.org/blog/2020/01/iranian-commander-soleimani-killed-rand-experts-react.html

ประเด็นเร่งด่วนของเวียดนามในการเป็นประธาน
อาเซียนปี 2020
วิเครำะห์และเรียบเรียงโดย	พ.ท.	ธ�ำรงชัย	หนุนภักดี	

	 สถำบัน SIIA ซึ่งเป็น Think Tank ของ สิงคโปร์ ได้อธิบ�ยถึง 
“ประเด็นเร่งด่วนของเวียดน�มในก�รเป็นประธ�นอ�เซียนปี 2020”  
สรุปได้ดังนี้
 ผ่�นไปสำ�หรับปี 2019 ในก�รเป็นประธ�นอ�เซียนของไทย 
“เอกส�รมมุมองอ�เซยีนต่ออนิโด-แปซฟิิก” เป็นผลง�นชิน้สำ�คญั สำ�หรบั
ก�รแสดงจุดยืนคว�มเป็นแกนกล�งของอ�เซียนท่�มกล�งคว�ม
เปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็วของ “ระเบียบภูมิภ�ค (Regional order)”  
ขณะที่ยังมีเรื่องที่ดีสำ�หรับเวียดน�ม ประธ�นอ�เซียนในปี 2020 ซึ่งเป็น
ประเทศที ่(1) มชียัชนะอย่�งชดัเจนจ�กสงคร�มก�รค้�ระหว่�ง สหรฐัฯ-จีน 
และ (2) เศรษฐกิจที่เปิดกว้�ง ก�รมีโครงสร้�งพื้นฐ�นที่ดีขึ้น ตลอดจน 

มีเสถียรภ�พท�งก�รเมือง แม้ว่�ในระยะย�ว
จะยังได้รับผลกระทบจ�กสงคร�มก�รค้�  
ด้วยคว�มตงึเครียดท�งภมูริฐัศ�สตร์ทีเ่พิม่ขึน้
ในภูมิภ�ค ได้ชะลอก�รค้�โลก และก�รอุบัติ
ข้ึนของภัยคุกค�มข้�มช�ติ จึงเป็นหน้�ท่ีของ
ประธ�นอ�เซียนในปี 2020 ในก�รจัดก�รกับ
แรงกดดันจ�กท้ัง สหรัฐฯ-จีน ท่ีต้องก�รให้
อ�เซียนเลือกข้�ง ทั้งยังต้องก�รมีอิทธิพลใน
ก�รกำ�หนดกรอบของ สถ�ปัตยกรรมท�ง
เศรษฐกิจ และยุทธศ�สตร์ในภูมิภ�คอ�เซียน
 เวียดน�มจึงควรนำ�พ�อ�เซียนให้สนใจถึงประเด็นเหล่�นี้ (1)  
“ก�รมีส่วนร่วมของอ�เซียนในเศรษฐกิจดิจิตอล” ในปี 2025 เศรษฐกิจ 
ทีเ่กีย่วกับอนิเทอร์เนต็ของอ�เซยีน จะมมีลูค่�ส�มแสนล้�นดอลล�ร์สหรฐัฯ 
ซึ่งปัจจุบันเศรษฐกิจดังกล่�วมีสัดส่วนร้อยละ 7 ของ GDP ของอ�เซียน 

9ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)

การติดตามงานวิชาการ หน่วยงานคลังสมองที่สำาคัญ 
(Think tank monitor) 



ที่มา : http://www.siiaonline.org/in-the-drivers-seat-vietnams-priorities-as-asean-chair-2020/

และยังมีโอก�สในก�รเติบโตอยู่ม�ก ธุรกิจที่เป็นตัวขับเคลื่อนหลักคือ 
e-commerce ก�รเรียกย�นพ�หนะ (Ride-hailing) และเกมท�ง
อินเทอร์เน็ต (Internet gaming) ในช่วงหล�ยปีท่ีผ่�นม� มีธุรกิจหล�ย
ร�ยจ�กอ�เซียนประสบคว�มสำ�เร็จอย่�งม�ก สร้�งคว�มสนใจและดึงดูด
เงินลงทุนเข้�ม�สู ่ ภูมิภ�คอย่�งมห�ศ�ล ดังนั้นอ�เซียนควรสร้�ง 
ก�รตระหนักรู ้ถึงประโยชน์ของ “ก�รเป็นดิจิตอล (Digitisation)”  
ซึ่งอ�เซียนยังคงมีปัญห�เรื่องกฎระเบียบเกี่ยวกับ e-commerce  
ก�รบรูณ�ก�รท�งดจิติอล และก�รปกป้องข้อมูล ทีม่คีว�มสำ�คญัอย่�งม�ก
ต่อ e-commerce ที่ต้องอ�ศัยคว�มเชื่อถือ นอกจ�กนี้บ�งประเทศ 
ในอ�เซียนยังข�ดบุคคล�กรสำ�หรับเศรษฐกิจดิจิตอล ในก�รสร้�งขีด 
คว�มส�ม�รถท�งดิจิตอลของอ�เซียนให้ใกล้เคียงกัน เพื่อเป็นก�รขย�ย
ก�รมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจดิจิตอลในอ�เซียน สร้�งโอก�สและร�ยได้ 
ในภ�พรวมให้กับอ�เซยีนอย่�งมห�ศ�ล (2) “ก�รรบัมอืผลกระทบจ�กก�ร
เปลีย่นแปลงสภ�พภมูอิ�ก�ศ” อ�เซยีนมคีว�มเสีย่งจ�กผลกระทบดงักล่�ว

จ�ก  ระดับนำ้ �ทะ เลที่ สู ง ขึ้ น
อุณหภูมิและอ�ก�ศที่แปรปรวน 
ส่งผลกระทบต่อปริม�ณพืชผล
ก�รเกษตร ก�รแพร่กระจ�ยของ
เช้ือโรคต่อพืช สัตว์และมนษุย์ โดย 
Asian Development Bank 
(ADB) ประเมนิว่� ก�รเปลีย่นแปลง
สภ�พภูมิอ�ก�ศ จะลด GDP 
อ�เซียน ลงร้อยละ 11 ภ�ยในปี 
2100 แม้ว่�อ�เซียนจะมีคว�ม
พย�ย�มในก�รรับมือ แต่ยังมี

คว�มท้�ท�ย เช่น ก�รบรโิภคพลงัง�นและก�รใช้ทรพัย�กรท่ีสงู  ก�รพึง่พ�
ถ่�นหนิ และก�รปล่อยก๊�ซเรอืนกระจกจ�กก�รข�ดระบบขนส่งมวลชนที่
ร�ค�ถูกและทั่วถึง เป็นต้น อ�เซียนควรมีม�ตรก�รที่เป็นรูปธรรมในก�ร
รบัมอืกบัผลกระทบจ�กก�รเปลีย่นแปลงสภ�พภมูอิ�ก�ศ ซึง่รวมถงึปัญห�
หมอกควันจ�กก�รเผ�ป่� ที่นอกจ�กจะเร่งให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พ

ภมูอิ�ก�ศแล้ว ยงัสร้�งผลกระทบภ�ยในภมูภิ�คด้วย ดังนัน้อ�เซียนควรมี
ข้อตกลงทีม่ผีลผกูมดัในก�รรบัมอืกบัปัญห�หมอกควนัข้�มแดน เพือ่บรรลุ
เป้�หม�ยก�รยตุปัิญห�ดงักล่�วในปี 2020 (3) “ก�รบูรณ�ก�รท�งก�รค้�
ที่แน่นแฟ้น” คว�มสำ�เร็จเชิงเศรษฐกิจของอ�เซียนที่พึ่งพ�ก�รค้� ก�ร
ลงทุนภ�ยในภูมิภ�ค ตลอดจน สหรัฐฯ และยุโรป อ�จไม่ทำ�ให้อ�เซียน
บรรลุก�รเป็นเศรษฐกิจท่ีใหญ่เป ็นอันดับ 4 ของโลกในปี 2030  
ดังนั้นก�รบูรณ�ก�รกับหุ้นส่วนท�งก�รค้�อ่ืน จึงกล�ยม�เป็นคว�ม
ต้องก�รและแรงสนับสนุนจ�กช�ติสม�ชิกอ�เซียน ดังน้ัน จึงเห็นคว�ม
สำ�เร็จของก�รบรรลุ“คว�มตกลงหุ้นส่วนท�งเศรษฐกิจระดับภูมิภ�ค 
(Regional Comprehensive Economic Partnership :RCEP)” ในปี 
2019 หลังจ�กเจรจ�ม�น�น 7 ปี คว�มสำ�เร็จดังกล่�วทำ�ให้อ�เซียนและ
สม�ชิก RCEP ครอบครองร้อยละ๓๐ ของก�รค้�และ GDP โลก รวมทั้ง
อ�เซียนได้ขย�ยขอบเขตก�รค้�กับช�ติในภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิก อย่�งไร
ก็ต�ม อ�เซียนควรโน้มน้�วให้ RCEP ร่วมกันสร้�งข้อตกลงท�งก�รค้�ที่มี
คุณภ�พ
 SIIA สรปุว่� อ�เซยีนได้สร้�ง
นโยบ�ยท่ีสำ�คัญ ในก�รตอบสนอง 
ต่อกระแสหลักของภูมิภ�ค รวมถึง
บรรทัดฐ�นอย ่�งเป ็นรูปธรรม  
สร้�งกรอบก�รทำ�ง�นด้�นเศรษฐกจิ
และก�รพัฒน�สังคม ก�รเป ็น
ประธ�นอ�เซียนของเวียดน�ม ควร
นำ�พ�ให้อ�เซียนบรรลุประเด็นท่ีได้
กล่�วม� และอ�เซียนมีคว�มยินดีกับคว�มหวังของเวียดน�มในก�รทำ�ให้
เกิด “Cohesive and responsive ASEAN” สำ�หรับประเทศไทย ควร
สนับสนุนก�รดำ�เนินก�รของเวียดน�มในก�รเป็นประธ�นอ�เซียน สร้�ง
คว�มพร้อมของประเทศ เสรมิสร้�ง และสนบัสนนุให้อ�เซยีนมคีว�มพร้อม
เพือ่บรรลเุป้�หม�ยของอ�เซยีนในทกุมติ ิสำ�หรบักองทพัไทย ควรส่งเสรมิ
คว�มไว้เนือ้เชือ่ใจ สำ�หรบัก�รปฏบิตังิ�นด้�นคว�มมัน่คงร่วมกนั เพ่ือสร้�ง
สภ�วะที่เหม�ะต่อก�รพัฒน�ของอ�เซียน

ประเทศในเอเชียควรทบทวนหนทางปฏิบัติต่อ 

ธรรมาภิบาลดิจิตอล
วิเครำะห์และเรียบเรียงโดย	พ.ท.	ธ�ำรงชัย	หนุนภักดี	

	 สถำบัน	Chatham House ซึ่งเป็น Think Tank ของอังกฤษ

ได้อธบิ�ยถงึ “ประเทศในเอเชียควรทบทวนหนท�งปฏบิตัต่ิอธรรม�ภบิ�ล

ดิจิตอล” สรุปได้ดังนี้ 

 รฐับ�ลในเอเชียต�่งจดจอ่อยูกั่บก�รควบคมุและเฝ�้ตดิต�มในโลก

ดิจิตอล แทนที่จะคำ�นึงถึงสิทธิพลเมือง ในปี 2019 รัฐบ�ลในเอเชียต่�ง 

ได้เรียนรู้เก่ียวกับ “ธรรม�ภิบ�ลดิจิตอล” ซึ่งไม่ใช่บทเรียนในเชิงบวก 

ในทุกเรื่อง ก�รประท้วงอย่�งย�วน�นที่ฮ่องกงและอินเดีย เกิดขึ้นโดยคน

หนุ่มส�วทั่วไป และขับเคลื่อนโดย “โซเชียลมีเดีย” แสดงถึงพลังท่ีไร้ 

ก�รควบคมุของโลกเสมอืนจรงิ จงึไมแ่ปลกทีร่ฐับ�ลดงักล�่วเลอืกท่ีจะถอย

ม�สอดแนม แทนที่จะนำ�พ�ประช�ชนไปสู่ “นโยบ�ยดิจิตอลส�ธ�รณะ” 

ที่เค�รพคว�มเป็นส่วนตัว คว�มเชื่อมั่น คว�มปลอดภัย และเป็นส่วนขับ

เคลื่อนไปสู่ธรรม�ภิบ�ลดิจิตอล 

ซึง่ธรรม�ภบิ�ลดจิติอลของเอเชยี

กำ �ลั ง ถูกทำ � ใ ห้แตกออกโดย

บรรทัดฐ�นโลก และแปรเปลี่ยน

เป็นตัวแบบที่คล้�ยกันอย่�งม�ก 

(1) “China Model” หรือ The 

Great Firewall ที่มีต้นแบบจ�ก

จีนจะทำ�ก�รสอดแนมพลเมอืงใน

ทุกวัตถุประสงค์ รวมถึงตรวจสอบสิ่งผิดปกติ ห�กตรวจพบจะถูกดำ�เนิน

ก�รทันทีมีก�รใช้ในเวียดน�ม เมียนม� กัมพูช� ล�ว และ (2) “China-

light” ที่เกิดขึ้นไม่น�นนี้ ที่เลียนแบบมิติในก�รควบคุมของ The Great 

Firewall มกี�รใช้ในสงิคโปร์ อินเดยี อนิโดฯ ม�เลเซยี และไทย ก�รจดัก�ร

กับภัยคุกค�มท�งดิจิตอลกระทำ�ผ่�นสองตัวแบบนี้ แตกต่�งกันไปต�ม

คว�มเข้มข้น ขอบเขต คว�มเชื่อของรัฐที่จะกำ�หนดบทบ�ทของฝ่�ยคว�ม

มัน่คง โซเชยีลมเีดยี และก�รปกปอ้งสทิธพิลเมอืง ทศวรรษท่ีผ�่นม�รฐับ�ล

จุลสารศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ (Strategic Studies Center Journal) 10

ส่วนที่ 1 การติดตามงานวิชาการ หน่วยงานคลังสมองที่สำาคัญ 
(Think tank monitor) 



	 สถำบัน	RSIS ซึ่งเป็น Think Tank ของสิงคโปร์ ได้อธิบ�ยถึง 

“มุมมองอ�เซียนต่ออินโด-แปซิฟิก อีกหนึ่งเอกส�รที่น่�สนใจ?” สรุปได้

ดังนี้

 เอกส�รมุมมองอ�เซียนต่ออินโด-แปซิฟิก (ASEAN Outlook on 

Ino-Pacific: AOIP)” เป็นพัฒน�ก�รสำ�คัญท่ีสุดของอ�เซียนในปี 2019 

แต่ได้เกิดคำ�วิจ�รณ์ว่�อ�จเป็นอีกหนึ่งเอกส�รของอ�เซียนท่ีไร้ผลสัมฤทธ์ิ 

จึงเปรียบเหมือน “ไวน์เก่�ในขวดใหม่” เพื่อรับมือกับก�รรุกร�นของช�ติ

มห�อำ�น�จต่ออ�เซียน ในท�งตรงกันข้�ม แสดงถึงคว�มมุ่งมั่นที่จะเผชิญ

คว�มท้�ท�ยที่เกิดขึ้นจ�กแนวคิดอินโด-แปซิฟิก โดยใช้ “คว�มเป็น 

แกนกล�งของอ�เซียน (ASEAN 

Centrality)” ในก�รรับมือกับ

ช�ติมห�อำ�น�จ เนื้อห�ของ 

AOIP ไมไ่ดส้ร้�งคว�มประหล�ด

ใจแต่อย่�งใด เป็นก�รแสดงถึง

ก�รระมัดระวัง ก�รเงียบและไม่

น่�ตื่นเต้น โดยเฉพ�ะเมื่ออ�เซียนต้องเผชิญกับคว�มไม่แน่นอนท�ง

ยุทธศ�สตร์จ�กก�รแข่งขันของสหรัฐฯ-จีน AOIP มุ่งเน้นประเด็นด้�น

เศรษฐกิจและก�รพัฒน� แต่ยังข�ดนวัตกรรมในก�รลดคว�มเสี่ยงจ�ก

สภ�พแวดล้อมท�งยุทธศ�สตร์ที่ไม่แน่นอน โดยเฉพ�ะก�รไม่มีข้อผูกมัด

เปน็ก�รลดทอนคว�มสำ�เรจ็ของ AOIP คำ�วิจ�รณ์สว่นม�กตอ่ AOIP ชีเ้หน็

ใหถ้งึจดุออ่นทีว่�่อ�เซยีนเปน็องคก์รทีต่อ้งบรรลเุป�้หม�ยทกุอย�่งรว่มกนั 

ซึง่เป็นไปไมไ่ด้ท่ีจะค�ดหวังให้ช�ติสม�ชิกอ�เซยีนยนิดทีีจ่ะดำ�เนินก�รหลัง

จ�กมีฉันท�มติในทุกเรื่อง เนื่องจ�กมีผลประโยชน์แห่งช�ติ คุณค่� 

เศรษฐกิจ สังคม และก�รเมืองภ�ยในช�ติที่แตกต่�งกัน จึงเกิดแนวโน้ม

ของก�รเจรจ�เบือ้งหลงั เพือ่ปอ้งกนัภ�พของก�รไมร่ว่มมอืทีจ่ะดำ�เนนิก�ร

ต�มฉันท�มติ อย่�งไรก็ต�ม กฎบัตรอ�เซียน และ “สนธิสัญญ�มิตรภ�พ

คว�มร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Coop-

eration)” ได้แสดงถึงแนวท�งที่ระมัดระวังและเป็นกล�ง เช่นเดียวกับ 

AOIP ที่ใช้ ASEAN Centrality ผ่�นกลไกที่มีอ�เซียนเป็นแกนนำ� ในก�ร

ชี้นำ�แนวปฏิบัติของภูมิภ�คอินโด-แปซิฟิก ทั้งแสดงถึงบทบ�ทคว�มเป็น 

มุมมองอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก อีกหนึ่งเอกสารที่น่าสนใจ?
วิเครำะห์และเรียบเรียงโดย	พ.ท.	ธ�ำรงชัย	หนุนภักดี	

ที่มา : https://www.chathamhouse.org/expert/comment/asian-states-must-rethink-their-approach-digital-governance

ในเอเชียต่�งพูดถึงก�รเปิดกว้�งก�รใช้อินเตอร์เน็ต ซึ่งคำ�พูดเหล่�นี้กำ�ลัง

จ�งห�ยไป และมคีว�มพย�ย�มในก�รจำ�กดัพ้ืนท่ีท�งดจิติอลจ�กสงคร�ม 

ก�รค้�ระหว่�ง สหรัฐฯ - จีน ที่ทำ�ให้อุปกรณ์ดิจิตอลกำ�ลังถูกจำ�กัดอยู่ 

ในพื้นที่ของ สหรัฐฯ - จีน ดังนั้น ก�รแตกออกของธรรม�ภิบ�ลดิจิตอล  

จึงเป็นอุปสรรคต่อก�รสร้�งธรรม�ภิบ�ลและม�ตรฐ�นของโลก 

 ภูมิทัศน์ท�งดิจิตอลของเอเชีย (1) รัฐบ�ลในเอเชียต่�งกำ�ลัง

แทรกแซงพลเมอืงของตนในก�รใช้ชีวติประจำ�วนัดว้ยเทคโนโลยสีอดแนม 

ก�รระบุชือ่ ก�รจดจำ�ใบหน�้ เพือ่ตดิต�มคว�มเคลือ่นไหวไดถู้กใช้กนัอย�่ง

แพร่หล�ย โดยมีจีนเป็นแหล่งของเทคโนโลยี คว�มรู้ และเทคนิคต่�งๆ 

ขณะทีอ่นิเดยีพย�มย�มเลยีนแบบ จนี เชน่เดยีวกบัหล�ยประเทศในเอเชยี

ที่กำ�ลังดำ�เนินต�มจีนในก�รรวบรวมข้อมูลพลเมืองให้อยู่ภ�ยในประเทศ 

และต่อต้�นก�รนำ�ข้อมูลออกนอกประเทศ หลังยุคของ Edward 

Snowden มีคว�มกังวลถึงคว�มเสี่ยงท�งไซเบอร์ จึงเป็นเหตุผลว่�ทำ�ไม

หล�ยรัฐบ�ล จึงสร้�งรั้วปกป้องข้อมูลผู้บริโภคในประเทศ อย่�งไรก็ต�ม

รฐับ�ลในเอเชยียงัใหค้ว�มสนใจนอ้ยตอ่ก�รปกปอ้งขอ้มลูผูบ้รโิภคจ�กวธิี

ก �ร ท่ีผิ ดของบริษั ทภ�ยใน

ประเทศ สำ�หรบัม�ตรฐ�นโลกยงั

คงวิวัฒน�ก�รต่อไป ในระดับ

ภูมิภ�คผ่�น ASEAN, APEC ใน

ประเด็นด้�นก�รคว�มเป็นส่วน

ตวั ธรุกรรมก�รเงิน ก�รเกบ็ และ

จดัก�รขอ้มลู ซึง่บรษัิทเทคโนโลยี

ยักษ์ใหญ่ รูปแบบก�รให้บริก�ร 

และแนวท�งระดับภูมิภ�ค ควรดำ�เนินก�รใหส้อดคลอ้ง และเกดิผลประโยชน์

ร่วมกัน (2) ข่�วปลอมและลัทธิสุดโต่ง เป็นปัญห�สำ�คัญของเอเชีย แทนที่

จะคน้ห�แหลง่ของปญัห�สงิคโปรก์ลบัเปลีย่นคำ�นยิ�มของข�่วปลอม หรอื 

จีน อินเดีย และศรีลังก� เลือกที่จะปิดก�รใช้ง�นอินเตอร์เน็ต และบริษัท

เทคโนโลยียักษ์ใหญ่ ควรมีส่วนรับผิดชอบสำ�คัญทั้งนโยบ�ยและรูปแบบ

ก�รให้บริก�ร อย่�งไรก็ต�มขีดคว�มส�ม�รถในก�รบังคับใช้กฎระเบียบ

ควบคมุของรฐับ�ลในเอเชยีสว่นม�กยงัออ่นแอ รวมถงึก�รจดัก�รเหตวุกิฤต ิ

(3) “ก�รก้�วสู่ดิจิตอล (Digitalization)” ซึ่งทั้งหมดไม่เกี่ยวกับก�ร

สอดแนม โดยเฉพ�ะ “Fintech” เป็นประเดน็สำ�คญัของเอเชยี ทีต่อ้งสร�้ง

ก�รมสีว่นรว่ม ฮอ่งกง สงิคโปร ์กำ�ลงัออกใบอนญุ�ตธน�ค�รดจิิตอล ระบบ 

Unified Payments Interface ของอินเดีย และ BAT (Baidu, Alibaba, 

Tencent) บริษัทก�รค้�สัญช�ติจีน ที่ทำ�ล�ยระบบก�รค้� ก�รจ่�ยเงิน

แบบดัง้เดมิ อย�่งไรกต็�ม ดเูหมอืน Fintech จะตอบสนองตอ่ตล�ดชนชัน้

กล�ง ก�รสร�้งก�รมสีว่นรว่มจึงต้องอ�ศัยก�รสนบัสนุนจ�ก NGOs รฐับ�ล

ท้องถิ่น และบริษัทขน�ดเล็ก เพื่อสร้�ง Digitalizing Microfinance ส่ง

ผ่�น Fintech ให้ทั่วถึงในทุกชนชั้น และ (4) ก�รสร้�ง “อัตลักษณ์ดิจิตอล 

(Digital Identity)” ของเอเชีย เป็นส่ิงจำ�เป็นในก�รสร้�งบรรทัดฐ�นท่ีนำ�ไป

สู่ก�รสร้�งธรรม�ภิบ�ลดิจิตอล ดังที่เอเชียประสบคว�มสำ�เร็จกับก�รสร้�ง

ธรรม�ภิบ�ลของก�รค้�และภูมิภ�คผ่�น “Regional Comprehensive 

Economic Partnership: RCEP)” และ “Comprehensive and Pro-

gressive Agreement for Transpacific Partnership: CPTPP)”

 Chatham House สรุปว่� ประเทศในเอเชียควรหันม�ร่วมมือ 

กนัในก�รสร�้งคว�มหวังและศกัยภ�พของก�รก�้วสูดิ่จิตอล ผ�่นนโยบ�ย

ที่ให้คว�มสำ�คัญกับประช�กรกว่� 3.8 พันล้�นคนของเอเชีย สำ�หรับ

ประเทศไทย ควรให้คว�มสำ�คัญกับก�รสร้�งธรรม�ภิบ�ลดิจิตอล ที่ขับ

เคลื่อนโดยทุกภ�คส่วน เพื่อใช้ดิจิตอลในก�รสร้�งโอก�สท�งสังคมและ 

ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของประเทศ ตลอดจนแสวงห�คว�มร่วมมือ 

ในก�รสร้�งธรรม�ภิบ�ลดิจิตอล ให้เกิดข้ึนในระดับภูมิภ�ค สำ�หรับกองทัพไทย 

ควรเป็นส่วนหนึ่งในก�รสร้�งคว�มมั่นคงท�งดิจิตอล และสนับสนุน 

ก�รสร�้งธรรม�ภิบ�ลดิจิตอล ใหเ้กดิขึน้กบัหนว่ยง�น ประเทศและภมูภิ�ค

11ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)

การติดตามงานวิชาการ หน่วยงานคลังสมองที่สำาคัญ 
(Think tank monitor) 



กล�งของอ�เซยีน โดยเฉพ�ะก�รสร้�งระยะห�่งของอ�เซยีนต่อก�รแข่งขัน

ของสหรัฐฯ-จีน และป้องกันวิสัยทัศน์อินโด-แปซิฟิกอื่นที่มีเป้�หม�ย 

กระทำ�ต่อจีน

 อย�่งไรก็ต�ม AOIP เปน็จดุเริม่ตน้ท่ีดสีำ�หรบัอ�เซยีน ในก�รสร�้ง

คว�มชัดเจนของบทบ�ทในแนวปฏิบัติอินโด-แปซิฟิกท่ีกำ�ลังอุบัติข้ึน 

ท่�มกล�งคว�มไม่เห็นด้วยในขั้นก�รเจรจ� แต่อ�เซียนได้บรรลุก�รออก 

AOIP ในที่สุด แสดงถึงคว�มส�ม�รถของอ�เซียนในก�รร่วมกันกำ�หนด

ทิศท�งสำ�หรับองค์กร ท่�มกล�งสภ�พแวดล้อมท�งยุทธศ�สตร์ที่ 

ไม่แน่นอน AOIP สร้�งคว�มมั่นใจว่�อ�เซียนจะไม่เพิกเฉยต่อประเด็น 

ถกเถียงสำ�คัญในอินโด-แปซิฟิก ท่ีมีผู้ริเร่ิมหลักคือช�ติมห�อำ�น�จ  

เป็นคว�มจริงที่ AOIP แสดงถึงฉันท�มติของอ�เซียนที่ให้คว�มสำ�คัญ 

ต่อประเด็นในอินโด-แปซิฟิก ในขณะที่เป็นก�รว�งบทบ�ทของอ�เซียน

อย�่งออ่นนอ้ม ซ่ึงเป็นแนวท�งท่ีอ�เซยีนใช้ในก�รแกป้ญัห� โดยใชก้�รพดู

คุยเจรจ� และแสวงคว�มตกลงพ้ืนฐ�นต่อแนวคิดอินโด-แปซิฟิกของ

อ�เซยีน ซึง่เป็นหนท�งท่ีอ�เซยีนควรยดึถอืตอ่ไป เปน็ก�รย�กทีจ่ะใช้ AOIP 

เป็นเครื่องมือนำ�ไปสู่คว�มสำ�เร็จ สำ�หรับส่ิงท่ีอ�เซียนมีคว�มเกี่ยวข้อง 

ตลอดจนบทบ�ทของ ASEAN Centrality ในแนวคิดอินโด-แปซิฟิก  

ซึง่เห็นได้ชดัเจนว่�อ�เซียนยังไม่มีคว�มตัง้ใจทีจ่ะสร�้งหน่วยง�นใหม่หลัง

จ�กก�รประก�ศแนวคิดอินโด-แปซิฟิกของตน แต่ AOIP ควรนำ�ไปสู่ก�ร

สร้�งก�รทำ�ง�นร่วมกันของกลไกที่มีอ�เซียนเป็นแกนนำ� และแนวปฏิบัติ

ท�งก�รเมือง ดังตัวอย่�งที่ผ่�นม� จ�กก�รที่อินโดนีเซียได้แนะนำ�และ 

ผลักดันแนวคิดอินโด-แปซิฟิก ได้รับก�รเห็นชอบจ�กช�ติสม�ชิกอ�เซียน

จนออกม�เป็น AOIP ในท่ีสุด และเวียดน�มมีหน้�ท่ีขับเคลื่อนในฐ�นะ

ประธ�นอ�เซียนปี 2020 ต่อไป ยิ่งไปกว่�นั้น คว�มก้�วหน้�ของ AOIP  

ยังขึ้นอยู่กับก�รที่อ�เซียนกำ�หนดกรอบหรือประเด็นที่สำ�คัญ ควบคู่ไป 

กบัก�รพดูคยุเจรจ�ระหว่�งอ�เซยีนและช�ตทิีเ่กีย่วขอ้งกับอนิโด-แปซฟิกิ 

ห�กอ�เซียนยังดำ�รงก�รสื่อส�รต่อน�น�ช�ติถึงบทบ�ทของตนใน 

อินโด-แปซิฟิกอย่�งต่อเนื่อง และได้รับคว�มสนใจจ�กช�ตินอกอ�เซียน 

นั่นหม�ยถึงสัญญ�นที่ดีสำ�หรับอ�เซียน นอกจ�กนี้ อ�เซียนยังจำ�เป็นต้อง

พัฒน� AOIP เพื่อสร้�งแนวโน้มของก�รมีส่วนร่วม และพูดคุยเจรจ� 

เบื้องหลังต่อไป

 RSIS สรุปว่� ประเด็นสำ�คัญต่ออ�เซียนคือก�รรักษ�สมดุลของ 

ก�รพูดคุยเจรจ�กับช�ติที่เกี่ยวข้องกับภูมิภ�คอินโด-แปซิฟิก คว�มเป็น 

กล�ง คว�มมีส่วนร่วม และคว�มร่วมมือที่ปฏิบัติได้จริง เป็นสิ่งจำ�เป็น 

ต่อก�รดำ�รงอยู่ท่�มกล�งก�รแข่งขันระหว่�งสหรัฐฯ-จีน ซึ่งก�รแข่งขันนี้ 

ไดส้ร�้งผลกระทบตอ่แนวปฏบิตัขิองภมูภิ�ค และทำ�ให้อ�เซียนตอ้งเผชญิ

กับผลลัพธ์ท่ีน่�หว�ดหว่ันนั่นคือ

ก�รเลือกข้�ง สำ�หรับประเทศไทย 

ควรสนับสนุนก�รขับเคลื่อน 

AOIP ให้เกิดผลอย่�งเป็นรูป

ธรรมในภูมิภ�คอินโด-แปซิฟิก 

สำ�หรับกองทัพไทย ควรสร้�ง

คว�มมั่นคง และคว�มไว้เนื้อเชื่อ

ใจให้ เกิด ข้ึนในอ�เซียนและ

อนิโด-แปซฟิกิ เพือ่เปน็สว่นหนึง่ในสนบัสนนุ AOIP ภ�ยใตก้รอบคว�มรว่ม

มือด้�นคว�มมั่นคงของอ�เซียน

ที่มา : https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/idss/asean-outlook-on-indo-pacific-seizing-the-narrative/

	 สถำบัน	RSIS ซึ่งเป็น Think Tank ของสิงคโปร์ ได้อธิบ�ยถึง 

“ก�รแพร่กระจ�ยของไวรัสอู่ฮั่น และสิ่งที่เกิดต่อไป” สรุปได้ดังนี้

 จนีทุม่เทคว�มพย�ย�มอย่�งม�กในก�รยับยัง้ก�รแพร่กระจ�ยของ 

“ไวรัสโคโรน�ส�ยพันธุ์ใหม่ (nCoV)” จ�กเมืองอู่ฮ่ัน ขณะที่ “องค์ก�ร

อน�มัยโลก (WHO)” ได ้ประก�ศให้ nCoV เป็น“ภ�วะฉุกเฉิน 

ด้�นส�ธ�รณสุขระหว่�งประเทศ: Public Health Emergency of  

International Concern (PHEIC)” คว�มกังวลต่อก�รแพร่กระจ�ย 

ดังกล่�วได้ขย�ยออกไปทั่วโลก จ�กจำ�นวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับก�รยืนยันเพิ่ม

สูงขึ้นอย่�งรวดเร็วในจีน ซึ่งม�กกว่�ยอดก�รระบ�ดทั่วโลกของ “SARS” 

เมื่อปี 2003 nCoV ได้คร่�ชีวิตคนไปแล้ว 212 ร�ย รวมท้ังมีกว่� 20 

ประเทศที่พบก�รติด

ไวรัสดังกล ่�ว nCoV 

เป็นก�รเจ็บป่วยคล้�ย

ปอดอั ก เ สบ  ทั้ ง ยั ง

คล้�ยคลึงกับกับ SARS 

แต ่ก�ร เ สียชี วิ ตจ�ก 

nCoV อยู่ที่ร้อยละ 2.9 ซึ่งตำ่�กว่� SARS ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 9.6 อย่�งไรก็ต�ม 

nCoV มกี�รตดิเชือ้ทีง่่�ย และระยะฟักตวัทีย่�วน�นกว่� 14 วนัจงึเป็นก�ร

ย�กที่จะตรวจสอบ รัฐบ�ลจีนได้ใช้ม�ตรก�รหล�ยอย่�งในก�รยับยั้งก�ร

แพร่กระจ�ยนี้ ท้ังก�รปิดเมืองอู่ฮั่นท่ีเป็นศูนย์กล�งของก�รแพร่กระจ�ย 

เช่นเดียวกับเมืองรอบๆ ในมณฑลหูเป่ย ส่งผลกระทบต่อพลเมืองในพื้นที่

ม�กกว่� 60 ล้�นคน และ nCoV ได้สร้�งกระทบต่อด้�นเศรษฐกจิและก�ร

เงินของจีน เห็นได้จ�กก�รท่องเที่ยวระหว่�งประเทศที่หยุดชะงักลง 

เนือ่งจ�กมกี�รยกเลกิเทีย่วบนิเข้�-ออกจ�กจนี ก�รงดให้บรกิ�รอย่�งไม่มี

กำ�หนดของ IKEA เช่นเดียวกับ Starbuck ที่งดบริก�รส�ข�จำ�นวนครึ่ง

หนึ่งในจีน ก�รเลื่อนวันทำ�ง�นหลังจ�กวันตรุษจีนออกไปของ โตโยต้� ฮุน

ได และฟอร์ด สะท้อน

ถึ ง ผลกระทบจ�ก 

nCoV ต ่อก�รผลิต

ทำ�ให้บริษัทดังกล่�ว

จำ�เป ็นต้องทบทวน

แผนสำ�หรับห ่วงโซ ่

การแพร่กระจายของไวรัสอู่ฮั่น และสิ่งที่เกิดต่อไป
วิเครำะห์และเรียบเรียงโดย	พ.ท.	ธ�ำรงชัย	หนุนภักดี	
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ที่มา : https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/nts/the-wuhan-virus-pandemic-what-next/#.XjjQay2B1HR

อุปท�นใหม่อ�จเร็วไปสำ�หรับก�รประเมินผลกระทบอย่�งสมบูรณ์ของ 

nCoV ที่มีต่อเศรษฐกิจโลก นักเศรษฐศ�สตร์จ�ก “Chinese Academy 

of Social Sciences” ประเมนิว่�อตัร�ก�รเตบิโตท�งเศรษฐกจิของจีนใน

ไตรม�สแรกของปี 2020 จะลดลงร้อยละ 1 แต่เนื่องจ�กขน�ดเศรษฐกิจ

ทีใ่หญ่ของจนี และมคีว�มเช่ือมโยงกบัโลก อตัร�ก�รเตบิโตของจีนทีล่ดลง

ย่อมส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจโลกได้ในวงกว้�ง ในปี 2017 ผลก�รศึกษ�

จ�กธน�ค�รโลกระบวุ่�คว�มเสยีห�ยในหนึง่ปีของโลกจ�กก�รแพร่ระบ�ด

ของโรคคิดเป็น 570 พันล้�นเหรียญสหรัฐฯ หรือร้อยละ 0.7 ของร�ยได้

โลก ซึ่งสอดคล้องกับก�รประเมินโดย WHO 

 ก�รแพร่กระจ�ยของ nCoV เป็นอีกว�ระหนึ่งที่พวกเร�ควรให้

คว�มสำ�คัญกับก�รเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อก�รแพร่กระจ�ย 

ของโรค ซึ่งรวมถึงก�รยับยั้ง ก�รเฝ้�ระวัง ก�รร�ยง�น และก�รควบคุม 

ตลอดจนให้คว�มสำ�คัญกับคว�มชัดเจน และยุทธศ�สตร์ภ�วะฉุกเฉิน 

ด้�นส�ธ�รณสุขแบบองค์รวม ที่รวมถึงก�รสื่อส�รที่เหม�ะสม ในก�ร

จัดก�รคว�มรับรู ้ คว�มกลัว และคว�มกังวล ตลอดจนเสริมสร้�ง 

คว�มร่วมมือพหุภ�คีด้�นคว�มมั่นคงท�งส�ธ�รณสุข ในระดับภูมิภ�ค 

และโลก ดังนั้น จีนอ�จบรรลุคว�มพย�ย�มได้เร็วขึ้นจ�กก�รอ�ศัยคว�ม

ร่วมมือดังกล่�ว นับตั้งแต่วิกฤต SARS อ�เซียน มีกระบวนก�รเสริมสร้�ง

ขีดคว�มส�ม�รถเพื่อเติมเต็มต�มเกณฑ์ของ “International Health 

Regulations (IHR)” ในฐ�นะภ�คีของ IHR ช�ติสม�ชิกอ�เซียนถูกเรียก

ร ้องให ้ทำ�ก�รเสริมสร ้�งขีด

คว�มส�ม�รถในก�รค ้นห� 

ประเมนิ และร�ยง�นเหตกุ�รณ์

ด้�นส�ธ�รณสุข จ�กกรณีของ 

nCoV ช�ติสม�ชิกอ�เซียน ยิ่ง

จำ�เป็นต้องเสริมสร�้งคว�มร่วม

มือในระดับภูมิภ�คให้เข้มแข็งม�กขึ้น ก�รแลกเปลี่ยนข้อมูล และก�ร

รวบรวมผู้เชี่ยวช�ญในระดับภูมิภ�ค เป็นสิ่งจำ�เป็นในก�รรับมือกับกรณ ี

ดังกล่�วรวมถึงคว�มเร่งด่วนอื่นๆ อ�เซียนมี “กรอบคว�มร่วมมืออ�เซียน

+3” (ประกอบด้วย อ�เซียน จีน ญี่ปุ่น และเก�หลีใต้) ด้�นก�รเฝ้�ระวัง

โรคในระดับภูมิภ�ค กรอบคว�มร่วมมือดังกล่�ว มีพิธีก�รด้�นก�รแลก

เปลี่ยนข้อมูล และก�รกระตุ้นให้ช�ติสม�ชิก ร�ยง�นเกี่ยวกับโรคที่ถูกจัด

ให้เป็น PHEIC ในทุกกรณี อย่�งไรก็ต�ม ถึงแม้ WHO จะยังไม่ประก�ศให้ 

nCoV เป็น PHEIC แต่จีนได้ทำ�ร�ยง�นถึงก�รแพร่กระจ�ยของไวรัสปรศิน�

ต่อเลข�ธิก�รอ�เซียนไปเมื่อต้นเดือนมกร�คม 2020 และอ�เซียนได้

กระจ�ยข้อมูลในช�ติสม�ชิกอ�เซียน และเครือข่�ย “ASEAN Emergen-

cy Operation Center (EOC)” สำ�หรับภ�วะฉุกเฉินด้�นส�ธ�รณสุข ซึ่ง 

ASEAN EOC เปรียบเหมือนแกนกล�งในก�รเตรียมพร้อมและรับมือกับ

ปัญห�

 RSIS สรุปว่�ควรเสริมสร้�งคว�มร่วมมือในก�รยับยั้งก�รแพร่

ระบ�ดของโรคในระดับภูมิภ�ค ทั้งก�รผลิตวัคซีน ก�รช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ 

และก�รจัดก�รคว�มรับรู้อย่�งระมัดระวังผ่�นยุทธศ�สตร์ก�รสื่อส�ร ซึ่ง

อ�เซียนควรเพิ่มคว�มพย�ย�มในก�รสร้�งขีดคว�มส�ม�รถในก�รค้นห�

และร�ยง�น นำ�ไปสู่ก�รดำ�เนินง�นด้วยคว�มโปร่งใส และสร้�งก�ร

ตระหนักรู้ที่ถูกต้อง สำ�หรับประเทศไทย ควรเสริมสร้�งขีดคว�มส�ม�รถ

ในก�รรับมือกับภ�วะฉุกเฉินด้�นส�ธ�รณสุข ภ�ยในประเทศ รวมถึง

สนบัสนนุอ�เซยีนในก�รสร้�งคว�มร่วมมอืในระดบัภมูภิ�ค สำ�หรบักองทพัไทย 

ควรสนับสนุนก�รเสริมสร้�งขีดคว�มส�ม�รถดังกล่�วของประเทศโดยใช้

ขีดคว�มส�ม�รถที่กองทัพมี ตลอดจนสนับสนุนอ�เซียนในก�รรับมือกับ

ภ�วะฉุกเฉินด้�นส�ธ�รณสุข ภ�ยใต้กรอบคว�มร่วมมือด้�นคว�มมั่นคง

ของอ�เซียน

สงครามอนาคต ความท้าทายความม่ันคงในสองมิติ
วิเครำะห์และเรียบเรียงโดย	พ.ท.	ธ�ำรงชัย	หนุนภักดี	

	 สถำบัน	RSIS ซึ่งเป็น Think Tank ของสิงคโปร์ ได้อธิบ�ยถึง 

“สงคร�มอน�คต คว�มท้�ท�ยคว�มมั่นคงในสองมิติ” สรุปได้ดังนี้

 เป็นก�รย�กท่ีจะค�ดก�รณ์อย่�งแม่นยำ�ถึงอน�คตของ “ก�รขัด

กันด้วยอ�วุธ (Armed Conflict)” ห�กมีอยู่สองสิ่งที่เกิดขึ้นคือ เอเชียยัง

คงอยู่ในวังวนของระบบคว�มมั่นคงโลก และก�รขัดกันด้วยอ�วุธจะ

ประกอบด้วยมิติแบบดั้งเดิมและไฮบริด โดย (1) มิติแบบดั้งเดิมของก�ร

ขดักนัดว้ยอ�วธุ จะถูกบงัคบัวถีิโดยบทบ�ทท่ีชัดเจน และก�รขย�ยอำ�น�จ

ท�งทห�รของจีน อ�จมีสงคร�มต�มแบบซึ่งมีจีนเข้�ร่วมด้วย เทคโนโลยี

จะเป็นหัวใจของมิติ

แ บ บ ดั้ ง เ ดิ ม  โ ด ย

เฉพ�ะหุ่นยนต์ และ

ปัญญ�ประดิษฐ์ (AI) 

จะมีก�รพึ่ งพ�และ

พัฒน� AI เพื่อครอง

คว�มไดเ้ปรยีบตอ่ฝ�่ย

ตรงข�้มในปฏบิตักิ�รท�งทห�รทีร่วดเรว็และซบัซอ้น อลักอรทึิมและขอ้มูล

จะเป็นจุดศนูยดุ์ลยใ์นก�รโจมตีและก�รถูกโจมตี ซึง่ควรมแีนวคว�มคิดท�ง

ยทุธศ�สตรแ์ละปฏิบตักิ�รสำ�หรบัส่ิงเหล�่นี ้ เนือ่งจ�กเทคโนโลยสีว่นม�ก

ที่จำ�เป็นต่อสงคร�มแบบดั้งเดิม ถูกพัฒน�จ�กภ�คเอกชนในโลกที่ 

เชือ่มโยงถงึกนั ดงันัน้เทคโนโลยทีีเ่กดิขึน้จะถกูแพรก่ระจ�ยไปอย�่งรวดเรว็  

จนอ�จไม่มีประเทศใดครอง “คว�มเหนือช้ันท�งเทคโนโลยี (Technological 

Superiority)” ที่อ�จเกิดขึ้นเพียงชั่วคร�วเท่�นั้น ซึ่งก�รสร้�งคว�มเหนือ

ชัน้ดงักล�่วอ�จม�จ�กเกบ็ภ�ษทีีต่่ำ� หรอื “ไมเ่ก็บภ�ษเีลย (Tax Heaven)” 

ไม่มีกฎหม�ยควบคุม และรัฐบ�ล “ปล่อยให้ดำ�เนินก�ร (Laissez Faire)” 

และ (2) มิติไฮบริด ที่จะเห็นบทบ�ทของก�รจับกลุ่มของรัฐ องค์กรเมือง

ก่อนรัฐ (Proto-state Organisation) อ�ชญ�กรรมข้�มช�ติ และทห�ร

รับจ้�ง ซึ่งจะใช้เพื่อบรรลุผลประโยชน์ทำ�ล�ยฝ่�ยตรงข้�ม และสร้�ง 

ผลกระทบท�งจิตวิทย� จึงเปรียบเหมือก�รทำ�สงคร�มในเง�มืด เพื่อ 

หลกีเลีย่งแรงกดดนัท�งก�รเมอืงและก�รถูกคว่ำ�บ�ตร โดยปฏบิตักิ�รผ�่น

ตวัแทนท่ีรวมถงึ “นกัรบต่�งช�ต”ิ และผูส้นบัสนนุและแพร่กระจ�ยแนวคิด 

ดังนั้นมิติไฮบริด จึงเป็นคว�มพย�ย�มใน “ก�รติดอ�วุธให้กับทุกสิ่ง  

(Weaponisation of Everythings)” เพื่อให้ได้ชัยชนะ

13ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)

การติดตามงานวิชาการ หน่วยงานคลังสมองที่สำาคัญ 
(Think tank monitor) 



ที่มา : https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/rsis/future-warfare-the-two-dimensional-security-challenge/#.XkCs-C2B2GR

 ประเทศต�่งๆ ไมส่�ม�รถเพกิเฉยตอ่มติทิัง้สองได ้จงึมคีว�มจำ�เปน็

ทีจ่ะตอ้งเสรมิสร�้งขดีคว�มส�ม�รถและทกัษะใหเ้หม�ะสมกบัมติดิงักล�่ว 

(1) ในมิติแบบดั้งเดิม คว�มเร็ว และคว�มส�ม�รถรับมือกับคว�มซับซ้อน

จะเปน็สิง่ชีว้ดัคว�มสำ�เรจ็ คว�มเรว็ หม�ยถงึก�รปฏบิตั ิและก�รตดัสนิใจ

ท่�มกล�งข้อมูลมห�ศ�ล ที่อ�จสร้�งคว�มผิดพล�ดหรือช้ีนำ�ในท�งท่ีผิด 

ดังน้ันกองทัพท่ีประสบคว�มสำ�เร็จ ควรมีก�รประส�นสอดคล้องก�รปฏิบัติง�น

ของมนุษย์และเทคโนโลยี เช่น

เดียวกับก�รหลีกเลี่ยง หรือก�ร

ลดก�รถูกลวงเป็นสิ่งจำ�เป็น ซึ่ง

ต้องอ�ศัยก�รผสมผส�นของ

เทคโนโลยี เข้�กับก�รตัดสินใจ

ของมนุษย์ ซึ่งปฏิบัติก�รท�ง

ทห�รในอน�คตจะอยูใ่นรปูแบบ

ของ “ก�รกระจ�ยก�รเคล่ือนท่ีและรวมกำ�ลังเข้�ปฏิบัติก�ร (Swarmimg)” 

และ “ก�รกระจ�ยกำ�ลังเข้�ปฏิบัติก�ร (Dispersing)” ในพื้นที่ปฏิบัติก�ร

ต่�งๆ (Domains) ม�กกว�่เปน็ขัน้ก�รปฏบิตัแิบบดัง้เดมิ และ (2) ในมติไิฮ

บริด คว�มส�ม�รถในก�รปรับตัว และก�รสร้�งสรรค์ จะถูกบูรณ�ก�ร 

กันอย่�งแน่นแฟ้น ตลอดจนองค์กร และแนวคิดคว�มมั่นคงแบบองค์รวม

จะเป็นกุญแจนำ�ไปสู่คว�มสำ�เร็จ ซึ่งคว�มส�ม�รถในก�รปรับตัว จะมี

บทบ�ทตั้งแต่ระดับปฏิบัติก�ร องค์กร และยุทธศ�สตร์ ดังนั้นน�น�

ประเทศจำ�เป็นต้องมีคว�มส�ม�รถในก�รออกแบบ และปรับปรุงองค์กร

คว�มมั่นคงในรูปแบบใหม่ เพื่อรับมือกับวิวัฒน�ก�รคว�มท้�ท�ยด้�น 

คว�มมั่นคง อย่�งไรก็ต�ม ผู้นำ�ด้�นคว�มมั่นคง และนักยุทธศ�สตร์ จะ

ต้องเป็นผู้ประกอบก�รที่แสวงห�คว�มล้ำ�หน้� ร�วกับตนเองอยู่ในภ�ค

ธุรกิจที่มีพลวัตรของก�รแข่งขันสูง นอกจ�กนี้ ผลกระทบท�งจิตวิทย� 

ส่งผลหล�ยด้�นในมิติไฮบริด ก�รใช้นโยบ�ยท่ีมีพลวัตรในก�รบังคับวิถี 

เปน็สิง่ทีจ่ะตอ้งดำ�เนนิก�รอย�่งชดัเจน นกัยทุธศ�สตรจ์ะตอ้งเปน็ผูเ้ฉลยีว

ฉล�ดท�งจิตวิทย� และเป็นนักสื่อส�รที่มีประสิทธิภ�พ ม�กกว่�ผู้จัดก�ร

ในก�รต่อสู้ต่�งๆ ปัจจุบัน น�น�ประเทศ จำ�เป็นต้องสร้�งวิธีก�รพัฒน� 

“ชุดคว�มส�ม�รถ” ที่จำ�เป็นสำ�หรับมิติทั้งสอง ไม่เพียงแต่ท�งทห�ร และ

หนว่ยง�นร�ชก�รอืน่ แตร่วมถงึสงัคม และภ�ยในประช�คมคว�มมัน่คงที่

แตล่ะประเทศมสีว่นรว่ม ซึง่ประเทศเหล�่นัน้จำ�เปน็ตอ้งใหป้ระช�คมคว�ม

มั่นคงดังกล่�ว ได้รับก�รฝึกฝนและจำ�ลองทักษะที่จำ�เป็น ปรับปรุงเครื่อง

มือด้�นจิตวิทย�และก�รศึกษ� ในก�รระบุและพัฒน�ทักษะ ตลอดจนจัด

ระเบียบองค์กรคว�มมั่นคง ตั้งแต่ก�รรับสมัคร ก�รรักษ� ก�รให้ร�งวัล 

และก�รเสรมิสร�้งขดีคว�มส�ม�รถของบคุล�กรใหมี้ทกัษะทีจ่ำ�เป็นตอ่ก�ร

ปฏิบัติง�นภ�ยใต้มิติทั้งสอง

 RSIS สรุปว่� ไม่มีประเทศใดที่ทร�บล่วงหน้�ว่�มิติใดจะเป็นมิติที่

สำ�คัญที่สุดในแต่ละห้วงเวล� แต่ทั้งหมดจำ�เป็นต้องสร้�งประสิทธิภ�พให้

สูงสุดในก�รรับมือทั้งสองมิติ ธรรมช�ติของคว�มมั่นคง และคว�มขัดแย้ง

ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นองค์กรตลอดจนแนวคิดที่เกี่ยวข้องจำ�เป็นต้องได้

รับก�รเปลี่ยนแปลงเช่นกัน สำ�หรับประเทศไทย ควรเสริมสร้�งองค์คว�ม

รู้คว�มมั่นคงแบบดั้งเดิมและไฮบริดให้ทุกภ�คส่วน เพ่ือให้เกิดก�รบรูณ�

ก�รคว�มมั่นคง ท้ังคว�มรู้ ประสบก�รณ์ และขีดคว�มส�ม�รถ ในก�ร

รักษ�ผลประโยชน์ของประเทศ สนับสนุนอ�เซียนและกลไกคว�มร่วมมือ

ระหว่�งประเทศอื่น ในก�รเตรียมพร้อมรับมือกับพลวัตรคว�มมั่นคง 

ในภูมิภ�คและโลก สำ�หรับกองทัพไทย ควรเสริมสร้�งองค์คว�มรู้ด้�น 

คว�มมั่นคงทั้งสองมิติ ใช้ขีดคว�มส�ม�รถของกองทัพในก�รสนับสนุน 

ก�รบูรณ�ก�รดังกล่�วของประเทศ และสนับสนุนภ�ยใต้กรอบคว�ม 

ร่วมมือด้�นคว�มมั่นคงระหว่�งประเทศที่มีอยู่

การทตูด้านภยัพิบตัขิองจีน มคีวามหมายอย่างไรต่อ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
วิเครำะห์และเรียบเรียงโดย	พ.ท.	ธ�ำรงชัย	หนุนภักดี	

	 สถำบัน	RSIS ซึ่งเป็น Think Tank ของ สิงคโปร์ ได้อธิบ�ยถึง 

“ก�รทตูด้�นภยัพิบตัขิองจีน มคีว�มหม�ยอย่�งไรต่อเอเชยีตะวันออกเฉยีง

ใต้” สรุปได้ดังนี้

 ตัง้แตป่ ี2018 จนีไดป้รบัโครงสร�้งหนว่ยง�น ซึง่รวมถงึก�รจดัตัง้ 

“กระทรวงบริห�รจัดก�รเหตฉุุกเฉนิ” และ “หนว่ยประส�นง�นก�รพัฒน�

ระหว่�งประเทศ” โดยสองหน่วยง�นดังกล่�วจะช่วยยกระดับขีดคว�ม

ส�ม�รถก�รตอบสนองต่อภัยพิบัติท�งธรรมช�ติ และเหตุฉุกเฉินท�ง

มนุษย์ธรรมในประเทศต่�งๆ ง�นด้�น “ก�รช่วยเหลือท�งมนุษยธรรม

และก�รบรรเท�ภัยภิบัติ (Humanitarian Assistance and Disaster 

Relief: HADR)” ได้กล�ยเป็นส่วนหนึ่งในก�รทูตของจีนในก�รสร้�ง

บทบ�ทสำ�คัญระดับโลกด้�นธรรม�ภิบ�ล และเป็นส่วนหนึ่งของ “แนว

ริเริ่มแถบและเส้นท�ง (Belt and Road Initiative: BRI)” เอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ ยังคงเผชิญทั้งภัยที่เกิดขึ้นจ�กธรรมช�ติและมนุษย์สร้�งขึ้น 

จงึสำ�คญัตอ่ “ก�รทูตด�้นภยัพบิตัขิองจนี” ขณะทีย่งัมขีอ้ถกเถียงถงึคว�ม

หม�ยของก�รทตูด�้นภยัพบิตั ิแตแ่นวคว�มคดิเรือ่งนีต้ัง้อยูบ่นสมมตฐิ�น

ว่� “ภัยพิบัติ ส�ม�รถเหนี่ยวนำ�ให้เกิดคว�มร่วมมือ และก�รช่วยเหลือ

ท�งมนุษยธรรม มีศักยภ�พในก�รเสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์ระหว่�ง

ประเทศ” ดังน้ัน จีน ได้ให้คว�มสำ�คัญม�กขึ้นต่อคุณค่�จ�กก�รทูตดัง

กล่�ว ในก�รบรรลุเป้�หม�ยด้�นนโยบ�ยต่�งประเทศ เช่น ก�รปรับปรุง

ภ�พลักษณ์ และดำ�รงคว�มเป็นผู้มีเมตต� ดังที่จีน ได้ให้ก�รช่วยเหลือ
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ส่วนที่ 1 การติดตามงานวิชาการ หน่วยงานคลังสมองที่สำาคัญ 
(Think tank monitor) 



ม�กกว่� 1 พันล้�นเหรียญสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2011-2017 ในทวีปแอฟริก� 

และหน่วยง�นผู้ลี้ภัยของสหประช�ช�ติ สำ�หรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

เป็นภูมิภ�คท่ีเหม�ะสมต่อก�รทูตด้�นภัยพิบัติของจีน เพื่อขย�ยคว�ม

สมัพนัธร์ะหว�่งประเทศผ�่นง�นด�้น HADR เนือ่งจ�กตลอด 15 ปทีีผ่่�น

ม�ภมูภิ�คนีต้อ้งเผชญิกบัเหตวุกิฤตท�งธรรมช�ต ิเชน่ สนึ�มใินมห�สมทุร

อินเดีย ปี 2004 พ�ยุไซโคลนน�ร์กีส ปี 2008 และพ�ยุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน ปี 

2013 เป็นต้น แม้ว่�ประเทศในภูมิภ�คดังกล่�ว ได้ร่วมมือกันเพื่อเสริม

สร้�งขีดคว�มส�ม�รถในก�รจัดก�รภัยพิบัติ แต่ยังคงต้องก�รคว�มช่วย

เหลอืจ�กน�น�ประเทศ ซึง่เปน็ผลจ�กคว�มไม่แนน่อน และคว�มซบัซอ้น

ของภัยพิบัติที่แต่ละประเทศในภูมิภ�คต้องเผชิญ เช่น ก�รพังทล�ยของ

เขื่อนในล�ว เหตุก�รณ์ที่ม�ร�วี ในฟิลิปปินส์ แผ่นดินไหวและคลื่นสึน�

มิหล�ยเดือนที่อินโดนีเซีย ปี 2018 เป็นต้น จึงไม่แปลกที่จะเห็นคว�ม

รว่มมอืม�กม�ยระหว�่งอ�เซยีนกบัประเทศนอกภมูภิ�ค และองคก์รต่�งๆ 

ในก�รตอบสนอง และจัดก�รภัยพิบัติในภ�พรวมของภูมิภ�ค

 จีนได้เข้�ม�มีส่วนร่วมกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในก�รจัดก�ร

ภัยพิบัติ ภ�ยใต้คว�มร่วมมือด้�นคว�มมั่นคงรูปแบบใหม่ และทวีคว�ม

พย�ย�มม�ก

ขึ้นตลอดไม่กี่

ปี ที่ ผ่ � น ม � 

เช่น ก�รเป็น

ผู้ ช่ วย เหลื อ

ร�ยใหญ่ที่สุด

ตอ่อนิโดนเีซยี

และไทย ใน

เหตุก�รณ์สึน�มิในมห�สมุทรอินเดีย คว�มช่วยเหลือมูลค่�กว่� 2 ล้�น

เหรียญสหรัฐฯ ในเหตุก�รณ์ พ�ยุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน ก�รที่จีนส่งหน่วยกู้ภัย

ซึ่งเป็นประเทศนอกภูมิภ�คประเทศแรกเข้�ช่วยเหลือ ล�ว ในเหตุก�รณ์

ก�รพงัทล�ยของเขือ่น และคว�มช่วยเหลอืในรปูแบบ NGOs สญัช�ตจินี

ในเหตุก�รณ์ แผ่นดินไหว และคลื่นสึน�มิที่ อินโดนีเซีย ในระดับภูมิภ�ค 

HADR ได้กล�ยเป็นว�ระคว�มร่วมมือระหว่�งจีนและอ�เซียน มีก�รลง

น�มบนัทกึคว�มเข�้ใจเมือ่ป ี2014 ในทีน่ีจ้นีไดส้นบัสนนุคว�มชว่ยเหลอื

มลูค�่ 50 ล�้นเหรยีญสหรฐัฯ ในก�รเสรมิสร�้งขดีคว�มส�ม�รถด้�นก�ร

จดัก�รภัยพบิติั และในเดอืน ธ.ค.2018 จีนและอ�เซยีนไดม้กี�รพจิ�รณ�

บนัทกึคว�มรว่มมอือืน่ เพือ่พฒัน�คว�มสัมพนัธร์ะหว�่งกนั อย�่งไรกต็�ม

จนียงัไมใ่ชผู่เ้ลน่หลกัในก�รจดัก�รภยัพบิตัใินภมูภิ�คนี ้ซึง่คว�มช่วยเหลอื

ดังกล่�ว เพิ่งถูกสนับสนุนให้อ�เซียนเมื่อต้นปี 2020 ขณะที่บันทึกคว�ม

เข้�ใจได้หมดอ�ยุไปตั้งแต่ปี 2017 คว�มช่วยเหลือทวิภ�คีและพหุภ�คี

ของจนีตอ่ภมูภิ�คนีย้งัมขีน�ดเลก็เมือ่เทยีบกบัสหรฐัฯ สหภ�พยโุรป และ

ญี่ปุ่น แสดงให้เห็นว่�ก�รจัดก�รภัยพิบัติไม่ใช่ประเด็นสำ�คัญในก�รสร้�ง

คว�มสัมพันธ์ของจีนกับประเทศในภูมิภ�คนี้ 

 RSIS สรุปว่�ห�กจีนต้องก�รใช้ก�รทูตด้�นภัยพิบัติในภูมิภ�คนี้ 

จีน จำ�เป็นต้องพัฒน�องค์กรและขีดคว�มส�ม�รถที่เกี่ยวข้องด้�นก�ร

ตอบสนองภัยพบัติให้กล�ยเป็นเครื่องมือสำ�หรับก�รทูต และควรมีผู้

ประส�นง�นหลักในแต่ละประเทศในภมูภิ�คนี ้เพือ่สร�้งคว�มเข�้ใจ และ

ยอมรบัคว�มชว่ยเหลือจ�กจีน ขณะทีอ่�เซยีน ควรใชโ้อก�สนีใ้นก�รสร�้ง

คว�มสัมพันธ์ และคว�มร่วมมือที่เหม�ะกับผลประโยชน์ของภูมิภ�คใน

ด�้นก�รจดัก�รภยัพบิตั ิสำ�หรบัประเทศไทย ควรดำ�รงก�รพฒัน�ขีดคว�ม

ส�ม� รถ ใน

ก � ร ต อ บ

สนอง และ

จั ด ก � ร ภั ย

พิ บั ติ ข อ ง

ประเทศและ

ภูมิภ�คโดย

เปิดรับคว�ม

ช่วยเหลือจ�กน�น�ประเทศ ในด้�นคว�มรู้ คว�มเชี่ยวช�ญ เครื่องมือ 

ตลอดจนสร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือจ�กทุกภ�คส่วนท้ังในประเทศและ

ต�่งประเทศ โดยไมก่ระทบกบัอธิปไตยและผลประโยชนข์องประเทศ และ

ใช้ขีดคว�มส�ม�รถดังกล่�วเป็นเครื่องมือหนึ่งในด้�นก�รทูต สำ�หรับ

กองทัพไทย ควรพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถของกองทัพ และสนับสนุนก�ร

เสรมิสร�้งขดีคว�มส�ม�รถดงักล�่วของประเทศและต่�งประเทศ ภ�ยใต้

กรอบคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศที่เกี่ยวข้อง

ที่มา : https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/nts/chinas-emerging-disaster-diplomacy-what-it-means-for-southeast-asia/#.XkpNcy2B1HR

การฝึกหุน่ยนต์ทางทหารทีใ่ช้ปัญญาประดิษฐ์ และ

บุคลากรผูท้�าการควบคมุ
วิเครำะห์และเรียบเรียงโดย	พ.ท.	ธ�ำรงชัย	หนุนภักดี	

	 สถำบัน RAND ซึ่งเป็น Think Tank ของสหรัฐฯ ได้อธิบ�ยถึง 

“ก�รฝึกหุ่นยนต์ท�งทห�รที่ใช้ปัญญ�ประดิษฐ์ และบุคล�กรผู้ทำ�ก�ร

ควบคุม” สรุปได้ดังนี้ 

 ปัญญ�ประดิษฐ์ (AI) มักถูกว�ดภ�พว่�เป็นพลังที่ไร้ขีดจำ�กัด ซึ่ง

ก่อเกดิทัง้ประโยชน์และโทษ ภ�พยนต์และนวนยิ�ยท�งวทิย�ศ�สตร์ต่�ง

กล่�วถึงบทบ�ทของ AI ซ่ึงบ�งส่วนได้กล�ยม�เป็นประเด็นพูดคุยท�ง

ทห�ร โดยเฉพ�ะ “ก�รเรยีนรูข้อง  เครือ่งจกัร” ทีปั่จจบุนัยงัไม่กล�ยเป็น 

AI โดยสมบรูณ์ เพร�ะยงัคงอ�ศยัก�รเรยีนรูจ้�กประสบก�รณ์ของมนษุย์ 

15ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)

การติดตามงานวิชาการ หน่วยงานคลังสมองที่สำาคัญ 
(Think tank monitor) 



ที่มา : https://www.rand.org/blog/2020/02/how-to-train-your-ai-soldier-robots-and-the-humans.html

ซึ่งเร�ต่�งค�ดหวังว่� AI จะมีคว�มใกล้เคียงกับมนุษย์ เป็นผู้ช่วย และ

สื่อส�รผ่�นภ�ษ�ของเร� จ�กขีดคว�มส�ม�รถของ “หุ่นยนต์ AI” ที่สูง

ขึ้น และพฤติกรรมที่เรียนรู้จ�กมนุษย์ ทำ�ให้เกิดคำ�ถ�มถึงก�รจัดก�ร

องค์กร ก�รฝึก และก�รควบคุมบังคับบัญช� โดยอ�ศัยก�รเรียนรู้ของ

เครือ่งจกัร หุน่ยนต์ดังกล่�วจะมวีวิฒัน�ก�รของพฤตกิรรมทีเ่ร�มอิ�จค�ด

ก�รณ์ได้ในอน�คต ซึ่งอ�จมีคว�มจำ�เป็นที่ต้องสร้�งรูปแบบขององค์กร

ขึน้ใหม่ ซึง่ก�รพัฒน�องค์กรทีเ่หม�ะสม และยทุธวธีิสำ�หรบัระบบ AI ต้อง

ใช้งบประม�ณทีส่งู แต่เนือ่งจ�กสภ�พแวดล้อมของโลกทีเ่ตม็ไปด้วยก�ร

แข่งขัน ได้กล�ยเป็นแรงกดดัน ให้แต่ละประเทศต่�งเร่งพัฒน�ด้�นก�ร

เรียนรู้ของเครื่องจักร และองค์กรให้รองรับกับ AI ซึ่งรวมถึง ยุทธวิธี 

เทคนิค และขั้นตอนก�รปฏิบัติภ�รกิจ อย่�งไรก็ต�ม เร�จะแน่ใจได้

อย่�งไรว่�จะส�ม�รถควบคมุก�รปฏบิตักิ�รท�งทห�รของหุน่ยนต์ AI ใน

แต่ละภ�รกิจได้อย่�งสมบูรณ์ เพื่อให้เกิดคว�มม่ันใจ เร�จึงจำ�เป็นต้อง

ทำ�ให้หุ่นยนต์ดังกล่�วเรียนรู้ และเกิดประสบก�รณ์ผ่�นก�รฝึก 

 หุ่นยนต์ AI จำ�เป็นต้องได้รับก�รฝึกอย่�งสมำ่�เสมอ เพื่อทดสอบ

ก�รปฏบิตัภิ�รกจิ คว�มเข้�ใจในขดีคว�มส�ม�รถของตน และเรยีนรูจ้�ก

ก�รฝึก โดยก�รให้ซอฟท์แวร์ของหุ่นยนต์ดังกล่�วทำ�ก�รเรียนรู้จ�กข้อ

ผิดพล�ดจ�กก�รปฏิบัติภ�รกิจ และค้นห�วิธีก�รท่ีเป็นไปได้สำ�หรับ

ภ�รกจินัน้ ซึง่จะทำ�ให้เร�เรยีนรูจ้�กวธิกี�รทีด่ทีีส่ดุ จ�กก�รวเิคร�ะห์จ�ก

ซอฟท์แวร์ดังกล่�ว อย่�งไรก็ต�ม ก�รฝึก สำ�หรับมนุษย์คือก�รเรียนรู้ที่

จะควบคมุสภ�พแวดล้อม เช่นเดยีวกบัหุน่ยนต์ ทีจ่ำ�เป็นต้องถกูทำ�ให้เรยีน

รู้ถึงคว�มค�ดหวังจ�กทั้งจ�กหุ่นยนต์ AI และมนุษย์ที่ปฏิบัติภ�รกิจด้วย

กนั ด้วยก�รฝึกและก�รเรยีนรูที้ซั่บซ้อนม�กขึน้ จงึเป็นไปได้ทีหุ่น่ยนต์ AI 

จะมีบุคลิก และคว�มทรงจำ�เป็นของตนเอง ซ่ึงห�กหุ่นยนต์ดังกล่�วมี

บุคลิก  และคว�มทรงจำ�ที่เหมือนกัน อ�จทำ�ให้เกิด “ก�รคิดแบบกลุ่ม 

(Group Think)” ซึ่งอ�จลดคว�มหล�กหล�ยในแนวคว�มคิดที่ดีที่สุดใน

ก�รบรรลภุ�รกจิทีม่กี�รปฏบิตัใินรปูแบบทมีของหุน่ยนต์ AI อย่�งไรกต็�ม 

ก�รที่หุ่นยนต์มีคว�มหล�กหล�ยในประสบก�รณ์และบุคลิก ควรต้องได้

รบัก�รควบคมุให้อยู่ในระดบัทีม่นษุย์ยอมรบัได้ นอกจ�กนี ้มนษุย์จำ�เป็น

ต้องถูกฝึกให้ส่ือส�รกับเครื่องจักร ซึ่งระบบก�รเรียนรู้ของเครื่องจักรได้

กล�ยเป็นระบบที่มีพฤติกรรมที่ซับซ้อน ย�กต่อก�รทำ�คว�มเข้�ใจ ซึ่ง

มนุษย์จำ�เป็นต้องค้นห�วิธีก�รจัดก�รกับพฤติกรรมที่ไม่ค�ดคิดของ

เครื่องจักร  ต่�งจ�กก�รบังคับบัญช�ทห�รที่เป็นมนุษย์ที่ผู้บังคับบัญช�

ยังส�ม�รถค�ดก�รณ์ถึงพฤติกรรม และบุคลิกของผู้ใต้บังคับบัญช�ได้ไม่

ย�กนัก อย่�งไรก็ต�ม สำ�หรับ หุ่นยนต์ AI เร�อ�จส�ม�รถเรียนรู้ได้จ�ก

พฤติกรรมที่เกิดขึ้นซำ้�ๆ ในก�รฝึกหรือภ�รกิจ ซึ่งแสดงถึงบุคลิกของหุ่น

ยนต์นั่นเอง สำ�หรับรูปแบบขององค์กรที่ควรถูกปรับเปลี่ยนไปจะอยู่ใน

รูปแบบใดน้ัน ยังคงย�กต่อก�รห�คำ�ตอบ แต่หนท�งหนึ่งในก�รตอบ

คำ�ถ�มคือก�รนำ�หุ ่นยนต์ดังกล่�วม�ทำ�ก�รฝึก และก�รทดสอบใน

สถ�นก�รณ์ที่หุ่นยนต์ดังกล�่วส�ม�รถปฏิบัติภ�รกิจได้อย่�งต่อเนื่อง มี

ก�รทดสอบซอฟท์แวร์ และระบบก�รเรียนรู้ของเครื่องจักร ซึ่งจะทำ�ให้

เร�ทร�บถึงรูปแบบของหน่วยง�น องค์กร ภ�รกิจที่เหม�ะสมสำ�หรับหุ่น

ยนต์ AI ในก�รปฏิบัติง�นร่วมกับมนุษย์

 RAND สรุปว่� หุ่นยนต์ AI จำ�เป็นต้องได้รับก�รจัดก�ร ก�รฝึก 

และก�รบำ�รุงรักษ� นอกจ�กนี้บุคล�กรท�งทห�ร ควรได้รับก�รฝึกก�ร

ปฏิบัติง�นร่วมกับหุ่นยนต์ดังกล่�ว เพื่อให้มีคว�มเข้�ใจถึงหลักนิยมใหม่ 

และแนวคว�มคิดในก�รใช้ขีดคว�มส�ม�รถจ�กหุ่นยนต์ดังกล่�วอย่�ง

เต็มที่ สำ�หรับรูปแบบใหม่ขององค์กรนั้น ขึ้นอยู่กับก�รออกแบบองค์กร

ให้รองรบักบัพฤตกิรรมของหุน่ยนต์ สำ�หรบัประเทศไทย ควรเตรยีมคว�ม

พร้อมของระบบนเิวศน์ของ AI เพือ่รองรบัก�รพฒัน�ในส�ข�ทีต้่องใช้ขดี

คว�มส�ม�รถจ�ก AI ตลอดจนสนับสนุนก�รใช้ AI เชิงสร้�งสรรค์ทั้งใน

ประเทศและน�น�ประเทศ สำ�หรับกองทัพไทย ควรเสริมสร้�งขีดคว�ม

ส�ม�รถด้�น AI ของกองทัพ เพื่อรับมือกับภัยคุกค�มคว�มมั่นคง และ

ภ�รกิจท�งทห�รที่อ�จมีคว�มซับซ้อนม�กขึ้น ตลอดจนเสริมสร้�งคว�ม

ไว้เนื้อเชื่อใจ และส่งเสริมก�รใช้ AI ในเชิงสร้�งสรรค์ ในก�รรักษ�คว�ม

มั่นคงให้เกิดขึ้นในภูมิภ�คอ�เซียน และประเทศคู่เจรจ� ภ�ยใต้กรอบ

คว�มร่วมมือด้�นคว�มมั่นคงระหว่�งประเทศ
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ส่วนที่ 1 การติดตามงานวิชาการ หน่วยงานคลังสมองที่สำาคัญ 
(Think tank monitor) 



นอกเหนือจาก COVID-19: การให้ความส�าคัญของโลกในการต่อสู้กับโรคติดต่อในอนาคต
วิเครำะห์และเรียบเรียงโดย	พ.ท.	ธ�ำรงชัย	หนุนภักดี	

	 สถำบัน RSIS ซึ่งเป็น Think Tank ของ สิงค์โปร์ ได้อธิบ�ยถึง 

“นอกเหนือจ�ก COVID-19 : ก�รให้คว�มสำ�คัญของโลกในก�รต่อสู้กับ

โรคติดต่อในอน�คต” สรุปได้ดังนี้

 เมื่อ ต.ค.2019 “The Economist Intelligence Unit’s (EIU)” 

ได้นำ�เสนอ “ดัชนีคว�มมั่นคงด้�นส�ธ�รณสุขโลก (Global Health 

Security Index)” พบว�่ไมม่ปีระเทศใดในโลกทีม่กี�รเตรยีมพรอ้มอย�่ง

สมบรูณใ์นก�รรับมอืกบัโรค

ติดต่อ ซ่ึงเป็นเรื่องย�กที่

ประเทศใดจะทำ�ได้ แต่สิ่งที่

น่�ตกใจ คือ ประเทศส่วน

ใหญ่ของโลกมีคว�มพร้อม

เฉลี่ยเพียงร้อยละ 40 ขณะ

ทีป่ระเทศทีร่่ำ�รวยเฉล่ียอยูท่ี่

รอ้ยละ 51.9 ซึง่สถ�นก�รณ์

ยังคงไม่ดีขึ้น นับเป็นเวล�กว่� 15 ปี นับต้ังแต่ “องค์ก�รอน�มัยโลก

(World Health Organisation: WHO)” ไดบ้งัคบัใช ้“กฎอน�มยัระหว�่ง

ประเทศ (International Health Regulations: IHR)” เมือ่ป ี2015 เปน็

หนึ่งในก�รอ้�งอิงสำ�หรับดัชนีดังกล่�ว IHR ได้แนะนำ�ถึงก�รเสริมสร้�ง

คว�มเข้มแข็งของประเทศในก�รเฝ้�ระวังโรค ก�รป้องกัน ก�รควบคุม 

และก�รตอบสนอง ซึ่งไม่มีประเทศใดปฏิเสธได้ว่�ไม่ได้รับก�รเตือนล่วง

หน้� เมื่อ มี.ค.2019 นักวิช�ก�รจ�กเมือง Wuhan ประเทศจีนได้ตีพิมพ์

เอกส�ร เพื่อแจ้งเตือนถึงคว�มเป็นไปได้ท่ีจะมีก�รแพร่ระบ�ดของโรค

ใหม ่ทีค่ล�้ยกบั SARS หรอื MERS ท่ีมคี�้งค�วเป็นพ�หะ ซึง่แสดงใหเ้หน็

ว่�มคีว�มเปน็ได้อย�่งม�กทีก่�รแพรร่ะบ�ดจะเกดิขึน้ในจนี อะไรเปน็สิง่

ที่นักวิช�ก�รดังกล่�วเลือกที่จะไม่ติดต�มโรคดังกล่�ว อ�จเป็นเพร�ะว่�

อันที่จริงแล้ว COVID-19 ไม่ได้

คล�้ยกบั SARS แตก่ลบัคล�้ยกบั 

H1N1 ท่ีมีก�รแพร่ระบ�ดได้เร็ว

แต่เสียชีวิตน้อย อย่�งไรก็ต�ม 

คว�มพย�ย�มในก�รวินิจฉัยโรค

เป็นไปอย่�งเชื่องช้� ซึ่งต้องใช้

เวล�ถึง 3 สัปด�ห์ เพื่อยืนยันว่� 

COVID-19 ติดต่อจ�กมนุษย์สู่

มนุษย์ได้ หลังจ�กจีนได้ร�ยง�นถึงโรคดังกล่�วเม่ือ 31 ธ.ค.2019 เกิด

ก�รแพร่ระบ�ดอย่�งก้�วกระโดดในจีน และขย�ยออกไปนอกประเทศ 

แตก็่ยงัมอิ�จประน�มจนีได ้เนือ่งจ�กจนีไดทุ้ม่เงนิลงทนุในก�รศึกษ�โรค

ดังกล่�ว และก�รเฝ้�ระวังในประเทศต่�งๆ ม�กถึง 1.94 พันล้�นเหรียญ

สหรัฐฯ แต่จีน ยังคงประสบปัญห�เรื่องคว�มแม่นยำ�ที่ต้องใช้เวล� 3 วัน 

ในก�รยืนยันว่�ติดโรคดังกล่�ว 

 ข้อมูลจ�ก WHO เปิดเผย

ว่� COVID-19 กำ�ลังมีก�รแพร่

กระจ�ยที่ช้�ลง โดยเมื่อวันที่ 16 

ก.พ.2020 จำ�นวนผู้ป่วยที่ได้รับ

ก�รยืนยันลดลงจนเกือบถึง 1,000 

ร�ย จ�กท่ีเคยมีจำ�นวนถึง 4,000 

ร�ย เมื่อวันที่ 5 ก.พ.2020 อย่�งไรก็ต�ม 3 ปัจจัยหลักที่แต่ละประเทศ

ควรให้คว�มสำ�คัญ เพื่อหลีกเลี่ยงเผชิญหน้�กับสถ�นก�รณ์ดังกล่�วคือ 

(1) ก�รวิจัยเพื่อเตรียมพร้อมสำ�หรับโรคระบ�ดท่ีอ�จเกิดขึ้นในอน�คต 

ซึ่งเปรียบเหมือนก�รป้องกัน ซึ่งทั่วโลกควรร่วมมือกันม�กกว่�ที่จะตอบ

สนองในย�มที่ก�รแพร่ระบ�ดขึ้นทั่วโลก (2) ให้คว�มสำ�คัญม�กขึ้นกับ

ข้อมูลท�งวิช�ก�รจ�กภ�ควิช�ก�ร และประช�คมด้�นวิทย�ศ�สตร์ จะ

เหน็ไดว้�่ขอ้มลูทีอ่�จหม�ยถงึ COVID-19 ไดถ้กูคน้พบตัง้แตไ่ตรม�สท่ี 1 

ของปี 2019 แต่กลับไม่มีใครให้คว�มใส่ใจในข้อมูลดังกล่�ว และ (3) ก�ร

มเีครือข�่ยน�น�ช�ตใินก�รเฝ้�ระวงัโรคระบ�ดเปน็สิง่ทีจ่ำ�เปน็ เนือ่งจ�ก

โรคต่�งๆ มีวิวัฒน�ก�รตลอดเวล�แตกต่�งไปต�มพ้ืนที่ของโลก ระดับ

ของก�รแพร่ระบ�ด คว�มรุนแรงถึงชีวิต และอ�จเกิดก�รระบ�ดขึ้นได้

ในหล�ยพื้นที่ของโลกในคร�วเดียวกัน ดังนั้นแนวท�งในก�รสร้�งเครือ

ข่�ยเฝ้�ระวัง จึงเป็นก�รเตรียมพร้อมรับมือกับโรคอุบัติใหม่ท่ีเกิดขึ้นใน

อน�คต และเปรียบเหมือนก�รใช้เลนส์ถึงส�มรูปแบบในคร�วเดียวกัน 

ซึง่ประกอบดว้ย “เลนส์มมุกว�้ง” ท่ีชว่ยใหเ้หน็ภ�พรวมของโรคทีเ่กดิขึน้ 

ตลอดจนเป็นดัง “กล้องจุลทรรศน์” ในก�รค้นห�เบ�ะแสของโรคเหล่�

นั้น และเป็น “กล้องส่องท�งไกล” ที่ช่วยให้เห็นภ�พก�รเปลี่ยนแปลง

ของเชือ้โรคทีเ่กดิขึน้ในอน�คต โดยเลนส์ทัง้ส�มไดถ้กูรวบรวมอยูใ่นเครือ

ข่�ยคว�มร่วมมือที่ชื่อว่� “Global (Genome) Microbial Identifier: 

GMI” ก่อตั้งโดยนกัวิทย�ศ�สตรใ์นปี 2011 GMI เปน็เครอืข�่ยระดับโลก 

ในก�รรวบรวม วิเคร�ะห์ และแปลผลข้อมูลของ “จุลชีพ (Microorgan-

ism)” ในแบบ Real-time แล้วกระจ�ยข้อมูลดังกล่�วไปในหมู่นัก

วิทย�ศ�สตร์ น�น�ประเทศ และภ�คเอกชน

 RSIS สรุปว่� เพื่อให้เกิดคว�มพร้อมในก�รรับมือกับโรคระบ�ดที่

อ�จเกิดขึ้นในอน�คต มีคว�มจำ�เป็นที่แต่ละประเทศ ควรเสริมสร้�งขีด

คว�มส�ม�รถในก�รเป็น “กล้องจุลทรรศน์” ที่มีคว�มส�ม�รถในก�ร

ค้นห�เบ�ะแสของโรค ซ่ึงแต่ละประเทศต้องอ�ศัยระยะเวล�ต�มแต่

ศกัยภ�พของแตล่ะประเทศ สำ�หรบัประเทศไทย ควรดำ�รงคว�มตอ่เนือ่ง

ในก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถในก�รเตรียมพร้อมรับมือกับโรคระบ�ด 

ตลอดจนสนับสนุนก�รสร้�งเครือข่�ยเฝ้�ระวังโรคระบ�ดที่มีคว�มร่วม

จ�กทุกภ�คส่วนทั้งในประเทศและต่�งประเทศ สำ�หรับกองทัพไทย ควร

สนับสนุนก�รสร้�งขีดคว�มส�ม�รถในก�รรับมือกับโรคระบ�ดของ

ประเทศ และระหว�่งประเทศ ภ�ยใตก้รอบคว�มรว่มมอืระหว�่งประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง

ที่มา : https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/nts/beyond-covid-19-global-priorities-against-future-contagion/#.XlJ1Ky2B1HQ

17ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)

การติดตามงานวิชาการ หน่วยงานคลังสมองที่สำาคัญ 
(Think tank monitor) 



สถานการณ์ภายในประเทศไทย
วิเครำะห์และเรียบเรียงโดย	จ.อ.หญิง	สุวิมล	สำรโกศล	พรนวม

	 สถำนกำรณ์ภ�ยในประเทศไทยด้�นก�รเมืองก�รปกครอง 
ด้�นก�รทห�รและคว�มมั่นคง ด้�นเศรษฐกิจ ด้�นก�รศึกษ� และด้�น
วัฒนธรรม ห้วง ธ.ค.62 – ก.พ.63 โดยมีประเด็นสำ�คัญ ดังนี้
  ▶ ด้านการเมืองการปกครอง
 ร�ยง�นดชันคีว�มเป็นประช�ธปิไตยปี 2562 ของ The Economist 
Intelligence Unit (EIU) ของสหร�ชอ�ณ�จกัร เผยแพร่ร�ยง�นเมือ่วนัที่  
22 มกร�คม 2563 สำ�รวจระดบัคว�มเป็นประช�ธปิไตย รวม 167 ประเทศ
ทั่วโลก ซึ่งในร�ยง�นมีก�รระบุว่�ประเทศไทยมีคว�มโดดเด่นม�กท่ีสุด 
ด้�นก�รพัฒน�ระดบัคว�มเป็นประช�ธปิไตยท่ัวโลก โดยประเทศไทยมีอนัดบั
ดขีึ้นถึง 38 อันดับ อยู่ในอันดับที่ 68 ของโลก จ�กอันดับที่ 106 เมื่อปี 
2561 ส่วนระดับคะแนนเพิ่มขึ้นเป็น 6.32 จ�ก 4.63 หรือดีขึ้นม�กที่สุด

ในรอบ 5 ปีนบัตัง้แต่ก�รเข้�สูอ่ำ�น�จของ
คณะรกัษ�คว�มสงบแห่งช�ติ (คสช.) เมือ่
ปี 2557 ส่งผลทำ�ให้ประเทศไทยได้เลื่อน
ขึ้นม�อยู่ในกลุ่มประเทศประช�ธิปไตยที่
ยงัมข้ีอบกพร่อง (Flawed Democracy) 
จ�กเดิมที่อยู ่ในกลุ ่มประเทศระบอบ
ก�รเมืองแบบผสม (Hybrid Regime) 
 ท้ังนี้ ก�รจัดก�รเลือกตั้งทั่วไป
ของไทยเมื่อเดือน มี.ค.62 เป็นปัจจัย
สำ�คัญที่ทำ�ให้ประเทศไทยมีพัฒน�ก�ร
ด้�นประช�ธิปไตยดีขึ้นเป็นอย่�งม�ก ส่ง
ผลให้ประเทศไทยได้คะแนนเพิ่มขึ้นครบ
ทั้ง 5 หัวข้อในดัชนีชี้วัดของ EIU อนึ่ง 

ประเทศที่ได้รับคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรกของโลก ได้แก่ นอร์เวย์ ไอซ์
แลนด์ สวีเดน นิวซีแลนด์ และฟินด์แลนด์ ส่วนประเทศที่ได้รับคะแนนตำ่�
สุดอันดับที่ 163 - 167 ได้แก่ ช�ด ซีเรีย แอฟริก�กล�ง คองโก และ
เก�หลีเหนือ
 ▶ ด้านการทหารและความมั่นคง
 พลเรอืโท เตยี โซะค� รอง ผบ.ทร./ผบ.ยทุธวธิคีณะกรรมก�รคว�ม
มัน่คงแห่งช�ตทิ�งทะเลกมัพูช� (NCMS) พบห�รือกบั พลเรอืโท สุทธินนัท์ 
สม�นรักษ์ ผบ.ทัพเรือภ�คที่ 1 ระหว่�งเยือนไทยเพื่อเข้�ร่วมก�รประชุม
ข่�วส�รท�งทะเลระหว่�ง NCMS กับทัพเรือภ�คที่ 1 ครั้งที่ 11 ที่ จังหวัด

ชลบุรี เมื่อวันที่ 18 ธันว�คม 2562 
โดยก�รประชุมดังกล่�วให้คว�ม
สำ�คัญต่อก�รแลกเปลี่ยนข่�วส�ร
ท�งทะเล เฉพ�ะอย่�งยิง่ก�รสบืสวน
ก�รนำ � เข ้ � -ส ่ งออกสินค ้ �ผิ ด
กฎหม�ย ก�รปร�บปร�มย�เสพตดิ 
ก�รป้องกนัก�รค้�มนษุย์ ก�รค้นห�
และช ่วยเหลือท�งทะเล และ 
ก�รบรรเท�ภัยพิบัติ ในโอก�สนี้  

พลเรือโท เตีย โซะค� ขอให้กองทัพเรือไทยแจ้งเตือน NCMS ด้�นคว�ม
มัน่คงท�งทะเลเพือ่ให้กมัพูช�รับมอืได้ทันก�รณ์ และว่�คว�มมัน่คงท�งทะเล
เป็นข้อห่วงกงัวลสำ�คญัในภมูภิ�คเอเชียตะวันออกและพืน้ทีอ่ืน่ ๆ 

 ก�รร่วมมือกับหน่วยง�นท้ังในประเทศและระหว่�งประเทศโดย
เฉพ�ะทัพเรือภ�คที่ 1 จึงสำ�คัญต่อกองทัพเรือกัมพูช�และ NCMS เพร�ะ
จะช่วยส่งเสริมเสถียรภ�พและคว�มมั่นคง คว�มปลอดภัยในก�รเดินเรือ
ท�งทะเล รักษ�คว�มสัมพันธ์ท�งเศรษฐกิจ ปกป้องทรัพย�กรธรรมช�ติ 
บรรเท�ภยัพบิตั ิและป้องกนัอ�ชญ�กรรมท�งทะเลอืน่ ๆ  อ�ท ิก�รลักลอบ
เข้�เมือง ประมงผิดกฎหม�ย ค้�มนุษย์ ย�เสพติด ค้�อ�วุธ และโจรสลัด
  ▶ ด้านเศรษฐกิจ
 ในช่วงเดอืนมกร�คม เศรษฐกิจไทยกำ�ลงัเผชิญคว�มเสี่ยงครัง้ใหม่ 
หลังจ�กจีนสั่งห้�มก�รให้บริก�รของ
บริษัททัวร์จีนในต่�งประเทศ เพื่อ
ควบคมุและจำ�กัดก�รแพร่ระบ�ดของ
เช้ือไวรัสโคโรน�ส�ยพันธุ์ใหม่ โดย
เฉพ�ะในช่วงเทศก�ลปีใหม่จีน ซึ่ง
เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวจีนเดินท�งม�
ท่องเที่ยวในไทยจำ�นวนม�ก โดยเมื่อ
ปี 2562 ทัวร์จีนใช้จ่�ยเงินในไทย
เกือบ 18,000 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ 
ม�กกว่� 1 ใน 4 ของอตุส�หกรรมก�ร
ท่องเท่ียวของประเทศไทย ขณะท่ีร�ย
ได้จ�กก�รท่องเทีย่วของประเทศไทย
คดิเป็นร้อยละ 21 ของ GDP น�ย Tim 
Leelahaphan นกัเศรษฐศ�สตร์ของ
ธน�ค�ร The Standard Chartered 
ระบวุ่�ก�รระบ�ดของไวรสัโคโรน�ยิง่ทำ�ให้เศรษฐกจิประเทศไทยชะลอตวั 
โดยเฉพ�ะส่งผลกระทบต่ออุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยวของประเทศไทย 
 แต่พอถงึกล�งเดอืนกุมภ�พนัธ์ ประเทศไทยกล�ยเป็นจดุหม�ยยอด
นิยมของนักท่องเที่ยวจีนในช่วงก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 เนื่องจ�ก
ประเทศไทยให้ก�รตรวจลงตร� ณ ช่องท�งอนุญ�ตของด่�นตรวจคนเข้�
เมือง (VISA ON ARRIVAL) ขณะที่หล�ยประเทศมีม�ตรก�รควบคุมก�ร
เข้�ประเทศของช�วจีนในห้วงก�รแพร่ระบ�ด พร้อมอ้�งก�รเปิดเผย
นกัเรยีนช�วจีนในออสเตรเลยี และผูป้ระกอบก�รธุรกจิศกึษ�ของจนีต่อว่�
ประเทศไทยเป็นตวัเลอืกดทีีส่ดุของนกัเรยีนช�วจนีทีต้่องก�รท่องเทีย่วต่�ง
ประเทศ หรอืเข้�ทดสอบคว�มส�ม�รถด้�นภ�ษ�ต่�งประเทศหลงัจ�กจนี
ระงับก�รจัดสอบเพร�ะก�รแพร่ระบ�ดของโรค 
 ▶ ด้านการศึกษา
 เมือ่วันท่ี 4 ธันว�คม 2562 
องค์ก�รเพือ่คว�มร่วมมอืและก�ร
พัฒน�ท�งเศรษฐกิจ (Organisa-
tion for Economic Coopera-
tion and Development: 
OECD) ได้เผยแพร่ต�ร�งร�ยง�น
ก�รจัดอนัดบัประเทศทีน่กัเรยีนมี
ประสิทธิภ�พด้�นก�รอ่�น ด้�น
ค ณิ ต ศ � ส ต ร ์  แ ล ะ ด ้ � น
วิทย�ศ�สตร์ โดยเป็นก�รจัด
อันดับต�มโครงก�รประเมิน
นกัศกึษ�ต่�งช�ต ิประจำ�ปี 2561 
(Programme for International 
Student Assessment: PISA) 
ของ OECD 
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



 ซึง่ก�รประเมนิในครัง้นี ้เป็นก�รประเมินนกัเรยีนในช่วงอ�ย ุ15 ปี 
จ�กประเทศที่เข้�ร่วมประเมิน ทั้งหมด 79 ประเทศ โดยประเทศไทยถูก
จดัอยูใ่นอนัดบัที ่66 ได้รับคะแนนประสิทธภิ�พด้�นก�รอ่�น 393 คะแนน 
จ�กค่�เฉลี่ย 487 ส่วนประสิทธิภ�พด้�นคณิตศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร ์
ได้คะแนน 419 และ 426 คะแนน จ�กค่�เฉลี่ย 489 
 ขณะที่ประเทศที่ได้ก�รจัดอยู่ใน 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน สิงคโปร์ 
ม�เก๊� ฮ่องกง และเอสโตเนีย สำ�หรับประเทศในกลุ่มอ�เซียนอื่น ๆ ที่เข้�
ร่วมก�รประเมิน ประกอบด้วย ม�เลเซีย (อันดับท่ี 56) บรูไน (อันดับ 
ที่ 59) อินโดนีเซีย (อันดับที่ 72) และฟิลิปปินส์ (อันดับที่ 77)
 ▶ ด้านวัฒนธรรม
 ทีป่ระชมุคณะกรรมก�รระหว่�งรัฐบ�ลว่�ด้วยก�รสงวนรกัษ�มรดก
ท�งวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ สมัยที่ 14 ณ กรุงโบโกต� โคลอมเบีย มีมติ
เมื่อวันที่ 12 ธันว�คม 2562 ให้ขึ้นทะเบียนก�รนวดแผนไทยในบัญชีร�ย
ชื่อตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งมนุษยช�ติ ประจำ�ปี 2562 
(Intangible Cultural Heritage: ICH) ภ�ยใต้อนุสัญญ�ว่�ด้วยก�รสงวน
รักษ�มรดกวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ พ.ศ.2546 ขององค์ก�รก�รศึกษ� 

สถานการณ์ภายในประเทศฟิลิปปินส์
วิเครำะห์และเรียบเรียงโดย	ร.ท.หญิง	ศิวลีย์		สิริโรจน์บริรักษ์

	 สถำนกำรณ์	ในมติิด้�นก�รเมอืงและคว�มมัน่คงของฟิลปิปินส์ 

ห้วง ธ.ค.62 – ก.พ.63 พบว่�สถ�นก�รณ์ด้�นก�รก่อก�รร้�ยยังคงเป็นภัย

คุกค�มภ�ยในประเทศที่สำ�คัญของฟิลิปปินส์ โดยมีประเด็นสำ�คัญ ดังนี้

 ▶ กลุ่มอาบู ไซยาฟ เสียชีวิต 4 คนจากเหตุปะทะกันในเมือง 

Patikul จ.Sulu ในฟิลปิปินส์ เวบ็ไซต์  Xinhua ร�ยง�นว่�เกดิเหตปุะทะ

กนัระหว่�งกลุม่อ�บู ไซย�ฟ 

จำ�นวนกว่�   40 คน และ

กลุ่มผู้ประท้วงรัฐบ�ลกับ

กองกำ�ลังทห�รฟิลิปปินส์

ในเขตห่�งไกลของเมือง 

Patikul จ.Sulu/ฟิลปิปินส์ 

น�นกว่� 30 น�ที เมื่อ 7 

ธนัว�คม 2562 โดยถอืเป็น

ปฏบิตักิ�รเชงิรกุครัง้ล่�สดุ

หลังจ�กกองทัพได้เริ่มต้น

เปิดฉ�กปร�บปร�มกลุ่มอ�บู ไซย�ฟ ซึ่งทำ�ให้  มีสม�ชิกกลุ่มอ�บู ไซย�ฟ 

จำ�นวน 4 คนและกลุ่มผู้ประท้วงรัฐบ�ลเสียชีวิตและมีกลุ่มอ�บู ไซย�ฟ 

อย่�งน้อย 5 คนและทห�ร 4 คนได้รับบ�ดเจ็บ 

 ▶ ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์จะไม่ขยายเวลากฎอัยการศึกใน

มินดาเนา โดยน�ย Salvador Panelo โฆษก ประธ�น�ธิบดีฟิลิปปินส์ 

ร�ยง�นเมื่อวันที่ 11 ธันว�คม 2562 ว่� ประธ�น�ธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เต 

ของฟิลปิปินส์จะไม่ขย�ยเวล�กฎอยัก�รศกึในมนิด�เน�อีกต่อไป หลงัจ�ก

กฎอัยก�รศกึจะสิน้สุดใน 31 ธนัว�คม 2562 เนือ่งจ�กได้ตดัสนิใจต�มก�ร

ประเมินของที่ปรึกษ�ด้�นคว�มมั่นคงและก�รป้องกันประเทศของ

ฟิลิปปินส์ ด้วยเหตุผลว่�ก�รจล�จลของผู้ก่อก�รร้�ยและลัทธิหัวรุนแรงมี

จำ�นวนลดลง อนัเป็นผลม�จ�กก�รจบักมุผู้นำ� และดัชนอี�ชญ�กรรม  ลดลง 

รวมถึงมีคว�มเชื่อมั่นว่�ขีดคว�มส�ม�รถของกองกำ�ลังรักษ�คว�มมั่นคง

วิทย�ศ�สตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประช�ช�ติ (United Nations  
Educational Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ทั้งนี้ 
ก�รนวดแผนไทยเป็นร�ยก�รท่ี 2 ของประเทศไทยต่อจ�กโขน ซึ่งได้ขึ้น
ทะเบียนเมื่อปี 2561 

ของฟิลิปปินส์จะส�ม�รถรักษ�คว�มสงบเรียบร้อยในมินด�เน�ได้โดย

ปร�ศจ�กกฎอัยก�รศึก 

 ▶ กลุ่มกบฏคอมมิวนิสต์ก่อเหตุโจมตีเนื่องในวันก่อตั้งพรรค

คอมมิวนิสต์ เมื่อ 13 ธันว�คม 2562 เกิดเหตุกลุ่มกบฏคอมมิวนิสต์โจมตี

ในเมอืง Borongan จ. Eastern Samar ซึง่อยูห่่�งไปท�งตะวนัออกเฉยีงใต้ 

ของกรุงมะนิล� 582 กม. ทำ�ให้มีผู้เสียชีวิต 2 ร�ย บ�ดเจ็บ 15 ร�ย โดย

เชื่อว่�เกิดจ�กวันครบรอบก�รก่อตั้งพรรคอมมิวนิสต์

 ▶ สถติกิารก่อการร้ายโดยใช้ระเบดิฆ่าตวัตายในมินดาเนา ของ

ฟิลิปปินส์เพิ่มสูงขึ้น หนังสือพิมพ์ The Philippine Star ร�ยง�นเมื่อ 26 

ธนัว�คม 2562 ว่�สถติกิ�รก่อก�รร้�ยโดยใช้ระเบดิฆ่�ตวัต�ยในฟิลิปปินส์

เพิ่มสูงข้ึน นับตั้งแต่ เดือน กรกฎ�คม 2561 โดยเกิดเหตุรวม 5 ครั้ง  

ส่งผลให้มผีูเ้สยีชวีติ 33 คน และบ�ดเจบ็ม�กกว่� 100 คน ในจำ�นวนผูเ้สยี

ชีวิตเป็นผูก่้อเหต ุ9 คน และจ�กก�รพสิจูน์หลกัฐ�นรวมทัง้ตรวจสอบ DNA 

พบเป็นช�วฟิลิปปินส์ 2 คน โมร็อกโก 3 คน อินโดนีเซีย 2 คน และอียิปต์ 

1 คน (อีก 1 คน ไม่ระบุ) โดยเหตุ 4 ครั้ง เกิดที่ จ.ซูลู และที่ จ.บ�ซิลัน  

1 ครั้ง โดยมุ่งกระทำ�ต่อเป้�หม�ยที่เป็นสถ�นที่ตั้งหรือจุดตรวจของหน่วย

ทห�ร มีเพียง 1 ครั้งที่ปฏิบัติต่อเป้�หม�ยอ่อนแอที่โบสถ์คริสต์ในซูลู 

 ▶ การลงทุนในเขตปกครอง BARMM ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 40 โดยสำ�นักข่�ว Mindanews ของฟิลิปปินส์อ้�งร�ยง�นสำ�นัก

คณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุนในภูมิภ�คของฟิลิปปินส์เมื่อ 1 มกร�คม 

2563 ว่� ก�รลงทุนในเขตปกครองตนเองบังส�โมโรมุสลิมมินด�เน� 

(Bangsamoro Autonomous Region in Muslim  Mindanao : 

BARMM) ในปี 2562 มีมูลค่�

ประม�ณ 4,100 ล้�นเปโซ หรือ

ประม�ณ 81 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐฯ 

เพิม่ข้ึนร้อยละ 40 จ�กปี 2561 โดย

ส ่ วนใหญ ่ เป ็นก�รลง ทุนภ�ค

เกษตรกรรม ด้�นน�ยมรู�ด อบิร�ฮมิ 

มุขมนตรีชั่วคร�วของเขตปกครอง 

BARMM (อดีตผู้นำ�แนวร่วมปลด

19ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)



ปล่อยอิสล�มโมโร (Moro Islamic Liberation Front : MILF) ได้เชิญ

ชวนนกัลงทนุจ�กซ�อดุอี�ระเบยี ตรุก ีม�เลเซยี และอนิโดนเีซยี ร่วมลงทุน

ในธุรกิจพลังง�นโดยเฉพ�ะก�รขุดเจ�ะห�แหล่งนำ้�มันและก๊�ซธรรมช�ติ

ใน จ.ม�กินด�เน� รวมทั้งมีแผนเสนอให้สิทธิประโยชน์ท�งก�รค้�แก ่

นักลงทุนต่�งช�ติที่ลงทุนใน BARMM ทั้งนี้ น�ยมูร�ดอ้�งว่�ก�รลงทุนที่

เพิ่มขึ้นในปี 2562 ทำ�ให้สถ�นก�รณ์คว�มขดัแย้งในภมูภิ�คมีแนวโน้มดข้ึีน

 ▶ ฟิลิปปินส์จับกุมสมาชิกกลุ่มอาบู ไซยาฟ ที่วางแผนเตรียม

ก่อเหตรุะเบดิ เมือ่ 16 มกร�คม 2563 หน่วยปฏบิตักิ�รร่วมระหว่�งกองทัพ

และตำ�รวจส�ม�รถจับกุมสม�ชิกกลุ่มอ�บู ไซย�ฟ 2 คน ที่เมืองอิสเบล� 

จ.บ�สิลัน ท�งตอนใต้

ของฟิลปิปินส์ ได้แก่ น�ย 

Muzrim Illahan และ

น�ย Kadi r  A janal 

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ระเบิดแสวงเครื่อง โดย

บุคคลดั งกล ่ �วอยู ่ ใน

ข่�ยง�นของน�ย Furuji 

Indama และระบุว่�ได้รบัคำ�สัง่ให้ก่อเหตวุ�งระเบดิทีโ่บสถ์ครสิต์ใน จ.บ�

สลินั เมือ่ ธนัว�คม 2562 แต่ไม่ส�ม�รถก่อเหตไุด้ เนือ่งจ�กเจ้�หน้�ทีร่กัษ�

คว�มปลอดภัยในพื้นที่ตรวจตร�อย่�งเข้มงวด 

 ▶ กองทัพฟิลิปปินส์สังหารสมาชิกกลุ่มอาบู ไซยาฟ ทางตอน

ใต้ของฟิลปิปินส์ โดยกองทัพฟิลิปปินส์ปะทะกบักลุ่มก่อก�รร้�ยร�ว 40 คน 

ในเมือง Patikul จ.Sulu ท�งใต้ของฟิลิปปินส์ เมื่อ 23 กุมภ�พันธ์ 2563 

ขณะพย�ย�มช่วยเหลือตัวประกนัช�วประมงอนิโดนเีซยี 5 คน ทีถ่กูลกัพ�

ตวัไปจ�กรฐั Sabah/ม�เลเซยี เมือ่ 16 มกร�คม 2563 และแพทย์ฟิลปิปินส์ 

1 คน ที่ถูกลักพ�ตัวจ�กเมือง Jolo จ.Sulu เมื่อ 4 กุมภ�พันธ์ 2563 ทำ�ให้

สม�ชิกกลุม่อ�บ ูไซย�ฟ เสยีชวิีต 2 คน และทห�รได้รบับ�ดเจบ็อย่�งน้อย 

2 คน

	 บทสรุป	
 สถ�นก�รณ์ด้�นก�รเมืองและคว�มมั่นคงของฟิลิปปินส์ในห้วงที่

ผ่�นม� พบว�่ สถ�นก�รณด์�้นก�รกอ่ก�รร�้ย ยงัคงเป็นภยัคกุค�มสำ�คญั

ของฟิลปิปินส์ อนัจะเหน็ได้จ�กสม�ชกิกลุม่อ�บ ูไซย�ฟ และกลุม่กองกำ�ลงั

อื่น ๆ ยังคง ว�งแผนก่อเหตุและปฏิบัติก�รโจมตี แต่อย่�งไรก็ต�ม 

ประธ�น�ธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เต ได้ประก�ศยกเลิกกฎอัยก�รศึกในพื้นที่

มินด�เน� ท�งภ�คใต้ของฟิลิปปินส์ หลังประเมินแล้วว่�ผู้ก่อก�รร้�ยและ

กลุ่มหัวรุนแรงท�งภ�คใต้ของประเทศอ่อนแอลง โดยระบุว่�ก�รบังคับใช้

กฎอัยก�รศึกในมินด�เน�ได้บรรลุผลแล้ว และส�ม�รถระงับเหตุได้อย่�ง

มีประสิทธิภ�พ ซึ่งบังคับใช้ม�เป็นเวล� 2 ปี 7 เดือน ขณะที่ภ�คธุรกิจ 

ค�ดหวังว่�ก�รยกเลกิกฎอัยก�รศกึจะทำ�ให้มกี�รลงทุนในพืน้ทีม่�กขึน้ ขณะที่

กลุ่มผู้นำ�ท้องถ่ินต้องก�รให้มีก�รพัฒน�เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ทั้งน้ี รัฐบ�ล

ฟิลปิปนิส์ประก�ศใช้กฎอยัก�รศึกเมื่อปี 2560 เพือ่ตอบโต้ภยัคุกค�มด�้น

คว�มมัน่คงและป้องปร�มก�รเคลือ่นไหวของกลุม่ Islamic State อย่�งไร

กด็ ีพืน้ทีม่นิด�เน�ยงัคงอยูภ่�ยใต้ก�รประก�ศสถ�นก�รณ์ฉุกเฉินแห่งช�ติ 

(State of National Emergency) ซึง่บงัคบัใช้ม�ตัง้แต่ 4 พ.ย.59 จงึกล่�ว

ได้ว ่� นโยบ�ยก�รเปลี่ยนผ่�นเขตปกครองตนเองมุสลิมมินด�เน�  

(Autonomous Region in Muslim Mindanao : ARMM) สู่ก�รเป็นเขต

ปกครองตนเองบงัซ�โมโรมสุลมิมนิด�เน� (Bangsamoro Autonomous 

Region in Muslim Mindanao : BARMM) ถือเป็นจุดเริ่มต้นคว�ม 

ไว้ว�งใจท่ีมีต่อรัฐบ�ลในก�รสร้�งสันติภ�พให้เกิดขึ้นในประเทศ และ 

ก�รสร้�งสันติภ�พในพื้นที่ท�งภ�คใต้ของฟิลิปปินส์ 

สถานการณ์ภายในประเทศมาเลเซีย
วิเครำะห์และเรียบเรียงโดย	นำงสำว	นิตยำ	งำนไว

	 สถำนกำรณ์ภ�ยในประเทศม�เลเซียด้�นสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

ด้�นเศรษฐกิจ ด้�นก�รเมือง และด้�นคว�มมั่นคงและก�รทห�ร ในห้วง

เดือน ธ.ค.62 - ก.พ.63 มีประเด็นสำ�คัญที่สรุปได้ดังนี้

 ▶ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

 เมื่อ 27 ก.พ.-1 มี.ค.63 มีก�รประชุมท�งศ�สน�ท่ีมัสยิด Sri  

Petaling มีผู ้เข้�ร่วมประม�ณ 16,000 คน แบ่งเป็นช�วม�เลเซีย  

14,500 คน ช�วต่�งช�ต ิ1,500 คน โดยภ�ยหลังก�รประชมุท�งก�รบรไูน 

ตรวจพบช�ยช�วบรูไนที่เข้�ร่วมประชุมที่มัสยิด Sri Petaling ติดเชื้อ 

COVID-19 ทำ�ให้ม�เลเซียต้องเร่งติดต�มและตรวจสอบผู้เข้�ร่วมประชุม

ทัง้หมด เนือ่งจ�กมรี�ยง�นว่�ผู้ติดเช้ือ COVID-19 ในรัฐ Negeri Sembilan 

รัฐ Johor รัฐ Pahang และ รัฐ Sabah ต่�งมีต้นตอก�รติดเชื้อจ�กก�ร

ติดต่อกับผู้ที่เข้�ร่วมประชุมดังกล่�ว ในขณะเดียวกันกระทรวงกล�โหม

ม�เลเซยีมคีำ�สัง่ให้กกัตวัช�วม�เลเซยี 89 คนทีร่่วมพธิกีรรมท�งศ�สน�ใน

มัสยิดที่เมืองสุล�เวสี อินโดนีเซีย ทันทีที่เดินท�งถึงม�เลเซีย โดยกลุ่มคน

ดงักล่�วเดนิท�งออกจ�กม�เลเซยี ก่อนทีร่ฐับ�ลม�เลเซยีจะมีคำ�สัง่ควบคมุ

ก�รเคลื่อนไหวทั่วประเทศตั้งแต่ 18-31 มี.ค.63 และอินโดนีเซียไม่ได้อยู่

ในร�ยชื่อที่ท�งก�รม�เลเซียไม่อนุญ�ตให้เดินท�ง ขณะนี้ตำ�รวจตรวจคน

เข้�เมอืงของม�เลเซยีเข้มงวดทุกจุดเข้�-ออกประเทศ โดยจะเพิม่ก�รตรวจ

สอบผู้ที่เข้�ร่วมง�นดังกล่�วในอินโดนีเซีย ทั้งนี้ ม�เลเซียมีบทเรียนสำ�คัญ

จ�กก�รจัดพิธีกรรมท�งศ�สน�ที่มัสยิดศรีเปต�ลิงในกัวล�ลัมเปอร์ ซึ่งมี

ช�วมุสลิมทั้งในประเทศและต่�งประเทศร่วมง�นกว่� 16,000 คน และมี

จำ�นวนผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้นอย่�งก้�วกระโดดจ�กก�รร่วมง�น 

ดังกล่�ว
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 อย่�งไรก็ต�มม�เลเซยีได้รบัเลอืกให้เป็นหนึง่ในประเทศทีอ่งค์ก�ร

อน�มัยโลก (WHO) จะทดลองประสิทธิภ�พของย� Remdesevir ที่ใช้ใน

ก�รรักษ�ผู้ติดเชื้อ COVID-19 โดยกระทรวงส�ธ�รณสุขของม�เลเซียจะ

ใช้ย�ดงักล่�วรกัษ�ผู้ป่วยและติดต�มประสิทธภิ�พและผลข้�งเคยีงของย� 

WHO เลอืกม�เลเซยีเป็นประเทศทดลองย� เนือ่งจ�กม�เลเซยีมศีกัยภ�พ

ในก�รศึกษ�วิจัย ทั้งนี้ ก�รดำ�เนินก�รของ WHO เป็นก�รทดลองตัวย�ใน

หล�ยประเทศ เพื่อห�ข้อสรุปว่�ย�หล�ยชนิดที่ทำ�ก�รศึกษ�วิจัยในขณะ

นี้ส�ม�รถรักษ�ก�รติดเชื้อ COVID-19 ได้หรือไม่ ก�รดำ�เนินก�รดังกล่�ว

มวีตัถปุระสงค์เพือ่รวบรวมข้อมลูท�งวทิย�ศ�สตร์ก�รแพทย์อย่�งเร่งด่วน

ในห้วงวิกฤติโรคระบ�ด และประเทศที่ได้รับเลือกทดลองย�จะต้องเก็บ

ข้อมูลวิจัยอย่�งละเอียด 

 ▶ ด้านเศรษฐกิจ

 กระทรวงศึกษ�ธิก�รของม�เลเซีย ร�ยง�นก�รวิจัยเกี่ยวกับก�ร

ติดต�มบัณฑิตที่จบก�รศึกษ� พบว่� สถ�นก�รณ์ว่�งง�นของผู้จบก�ร

ศึกษ�ในม�เลเซียกำ�ลังเป็นปัญห�ให้กับนักว�งแผนด้�นก�รศึกษ�อย่�ง

ม�ก เนื่องจ�กมีผู้จบก�รศึกษ�กว่�ร้อยละ 60 อยู่ในสภ�วะว่�งง�นน�น

กว่� 1 ปีภ�ยหลงัจ�กจบก�รศกึษ�ม�แล้ว ซ่ึงในแต่ละปีจะมบีณัฑติจบใหม่

ประม�ณ 51,000 คน นอกจ�กนี ้ยงัมบีณัฑติจบใหม่ม�กกว่� 5,000 คนใน

แต่ละปีเข้�ศึกษ�ต่อในระดับปริญญ�เอก ซึ่งจะทำ�ให้ในปี พ.ศ. 2566 

ม�เลเซียจะมีผู ้จบก�รศึกษ�ระดับปริญญ�เอกรวมกว่� 60,000 คน 

นอกจ�กนี ้ก�รทีน่�ยจ้�งมกัจะอ้�งว่�บณัฑิตจบใหม่ไม่มคีว�มรูแ้ละทกัษะ

ทีเ่กีย่วข้องด้�นอืน่ ๆ  ทำ�ให้มข้ีอเสนอแนะจ�กผูเ้ชีย่วช�ญให้ผูจ้บก�รศกึษ�

เพ่ิมทักษะคว�มส�ม�รถของตนเองให้หล�กหล�ยรอบด้�น (Multiple 

Skills) นอกเหนือจ�กทักษะทีไ่ด้เล่�เรยีนต�มส�ข�วชิ�ทีจ่บม� รวมท้ังก�ร

ให้คว�มสำ�คัญกับทักษะก�รเป็นผู้ประกอบก�ร ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอก�สใน

ก�รประกอบอ�ชีพม�กขึ้น 

 ▶ ด้านการเมือง

 เมือ่ 14 ม.ค.63 น�ยมห�ธร์ี โมฮัมหมดั ของม�เลเซีย แถลงว่�พร้อม

ส่งมอบตำ�แหน่งน�ยกรัฐมนตรีให้กับน�ยอันว�ร์ อิบร�ฮิม ประธ�นพรรค

เกอ�ดิลัน (Parti Keadilan Rakyat: PKR) ในทันที ห�กสภ�พันธมิตรแห่ง

คว�มหวัง (Pakatan Harapan: PH) ซึ่งเป็นกลุ่มพรรคร่วมรัฐบ�ลมีมติ

ต้องก�รให้ส่งมอบอำ�น�จ โดยจะต้องเป็นก�รตัดสินใจร่วมกนัระหว่�งกลุม่ 

PH ทัง้ 4 พรรค ถ้อยแถลงดงักล่�วเกิดขึน้หลงัจ�ก ส.ส.พรรค PKR จำ�นวน

หนึ่งเสนอให้ส่งมอบอำ�น�จใน พ.ค.63 โดยก่อนหน้�นี้น�ยมห�ธีร์ 

โมฮัมหมัด เคยระบุว่�จะไม่ส่งมอบอำ�น�จก่อนก�รประชุมคว�มร่วมมือ

ท�งเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซฟิิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: 

APEC) ที่ม�เลเซียจะเป็นเจ้�ภ�พใน พ.ย.63

 แต่เมือ่ 24 ก.พ.63 น�ยมห�ธร์ีได้ส่งหนงัสอืกร�บบงัคมทลูล�ออก

จ�กตำ�แหน่งน�ยกรฐัมนตรกีบัสมเด็จพระร�ช�ธบิดแีห่งม�เลเซยี หลงัจ�ก

นั้นเมื่อ 25 ก.พ.63 สมเด็จพระร�ช�ธิบดีอับดุลเล�ะห์ ชะห์ แห่งม�เลเซีย

จะทรงสัมภ�ษณ์ ส.ส. ม�เลเซียทีละคนด้วยพระองค์เอง เพื่อให้ทร�บว่� 

ส.ส.จะสนับสนุนบุคคลใดให้ได้รับเสียงข้�งม�กในรัฐสภ� และได้ครอง

ตำ�แหน่งน�ยกรัฐมนตรีม�เลเซียคนต่อไป โดยพระองค์จะทรงสัมภ�ษณ์ 

ส.ส.ทัง้รฐัสภ�จำ�นวน 221 คน และเว้นก�รสัมภ�ษณ์ 1 คน คอื น�ยมห�ธีร์ 

โมฮมัหมดั น�ยกรฐัมนตรีรักษ�ก�ร ท้ังนี ้ก�รสัมภ�ษณ์ ส.ส.จะดำ�เนนิก�ร 

2 วัน ที่พระร�ชวังอิสต�น�เนก�ร�ในกัวล�ลัมเปอร์ ค�ดว่�ใน 25 ก.พ.63 

จะสมัภ�ษณ์จำ�นวน 90 คน และใน 26 ก.พ.63 อกี 131 คน ต่อม�ในวนัที่  

29 ก.พ.63 สมเดจ็พระร�ช�ธิบดไีด้ทรงแต่งตัง้น�ยมห์ูยดิดนิ ยสัซนิ วยั 72 ปี 

อดีตรัฐมนตรีกระทรวงมห�ดไทย เป็นน�ยกรัฐมนตรีม�เลเซียคนใหม่ของ

ม�เลเซีย หลังจ�กนั้นน�ยมูห์ยิดดิน ยัสซิน แถลงที่บ้�นพักในกรุง

กัวล�ลัมเปอร์ น้อมรับพระบรมร�ชโองก�รโปรดเกล้�ฯ แต่งตั้งให้ดำ�รง

ตำ�แหน่งน�ยกรัฐมนตรีคนที่ 8 ของม�เลเซีย พร้อมทั้งขอบคุณพันธมิตร

ท�งก�รเมืองท่ีให้ก�รสนับสนุนและหวังว่�ช�วม�เลเซียจะให้ก�รยอมรับ

ในฐ�นะผู้นำ�คนใหม่ เพื่อสร้�งอน�คตที่ดีขึ้นให้กับประเทศ ส่วนพิธี 

ส�บ�นตนในวันที ่1 ม.ีค.63 ทีพ่ระร�ชวังอิสต�น�เนก�ร�ในกวัล�ลัมเปอร์

ดำ�เนินไปด้วยคว�มเรียบร้อย 

 สำ�หรับก�รประชุมสภ�ผู้แทนร�ษฎรน�ยมูห์ยิดดิน ยัสซิน น�ยก

รัฐมนตรีมีคำ�สั่งให้เลื่อนก�รเปิดประชุมรัฐสภ�ม�เลเซียออกไปเป็น  

18 พ.ค.63 จ�กเดมิใน 9 ม.ีค.63 เนือ่งจ�กสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรค 

โควิด-19 (Covid-19) โดยมีว�ระสำ�คัญเรื่องก�รลงคะแนนเสียงสนับสนุน

และกระบวนก�รแต่งตั้งน�ยกรัฐมนตรี ภ�ยหลังน�ยมูห์ยิดดิน ยัสซิน  

เข้�พิธีส�บ�นตนเข้�รับตำ�แหน่ง ขณะท่ีนักวิเคร�ะห์ก�รเมืองและภ�ค

ประช�สงัคมออกม�เรยีกร้องให้รฐัสภ�จัดก�รประชมุโดยเรว็ทีส่ดุ ภ�ยหลงั

พรรค PH นำ�โดยน�ยมห�ธีร์ โมฮมัหมดั อดตีน�ยกรฐัมนตรรีะบวุ่�ได้เสยีง

สนบัสนนุ 114 เสยีง จ�กจำ�นวน ส.ส. 222 เสยีง ซึง่น�ยมห�ธร์ี โมฮมัหมดั 

แสดงคว�มกังวลว่�ห�กไม่เปิดก�รประชุมรัฐสภ�โดยเร็ว อ�จทำ�ให้

พันธมิตรแนวร่วมใหม่มีเวล�รวบรวมเสียงคัดค้�น นรม.ได้ ทั้งนี้ ก�รเปิด

ประชุมรัฐสภ�สมัยที่ 1 จะมีขึ้นห้วง 18 พ.ค.-23 มิ.ย.63 ที่ล่�ช้�กว่�เดิม 

(ห้วง 9 มี.ค.-16 เม.ย.63) ทำ�ให้ก�รประชุมรัฐสภ�สมัยที่ 2 เลื่อนออกไป

เป็นห้วง 27 ก.ค.-27 ส.ค.63 และสมัยที่ 3 ห้วง 28 ก.ย.-26 พ.ย.63 ซึ่งมี

ว�ระสำ�คัญเรื่องก�รพิจ�รณ�งบประม�ณประจำ�ปี 2564  

 ▶ ด้านความมั่นคงและการทหาร

 เมื่อ 31 ธ.ค.62 ว่� น�ย Ahmad Husaini Abdul Rahman 

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงกล�โหมม�เลเซียรับมอบและตรวจเรือล�ด

ตระเวนชั้น Keris-class รุ่น Littoral Mission ship ลำ�แรกจ�กทั้งหมด 

4 ลำ� ซึ่งสั่งซื้อและผลิตจ�กจีน ที่ท่�เรือ Wucang เซียงไฮ้ โดยม�เลเซีย

ลงน�มในสัญญ�ซื้อเรือล�ดตระเวน 4 ลำ� มูลค่�รวม 256 ล้�นดอลล�ร์

สหรัฐฯ เรือล�ดตระเวนดังกล่�วนับเป็นเรือรบที่ส�ม�รถติดตั้งอ�วุธหรือ

เครื่องยิงตอปิโดได้ และจะเข้�ประจำ�ก�รใน 6 ม.ค.63 ทั้งนี้ ก�รสั่งซื้อเรือ

ล�ดตระเวนใหม่ของม�เลเซียนอกจ�กเพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�รรักษ�

คว�มปลอดภยัในน่�นนำ�้ม�เลเซยีแล้ว ยงัเป็นก�รพฒัน�กองเรอืม�เลเซีย

ให้ทันสมัย 

21ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)



สถานการณ์ภายในสหภาพเมียนมา
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย นางสาว ปาณิสรา เทียนอ่อน

 สถานการณ์ ภ�ยในประเทศเมยีนม� ด้�นก�รเมอืง (โดยเฉพ�ะ
กรณโีรฮีนจ�) ด้�นคว�มมัน่คงท�งก�รทห�รและเทคโนโลย ีด้�นเศรษฐกิจ 
และด้�นสังคม ในห้วง ธ.ค. 62 - ก.พ. 63 มีประเด็นสำ�คัญที่สรุปได้ดังนี้
	 ► ด้านการเมือง (การฟ้องต่อศาล ICJ กรณีโรฮีนจา)
 เมื่อ 1 ธ.ค.62 ช�วเมียนม�กว่� 700 คน เดินขบวนที่ย่�งกุ้ง เพื่อ
แสดงก�รสนับสนุน อองซ�น ซูจี ท่ีปรึกษ�แห่งรัฐเมียนม� พร้อมชูป้�ย
ข้อคว�มว่� “เร�ขอยืนเคียงข�้งประเทศเมียนม�และเร�รักอองซ�นซูจี” 
พร้อมทั้งโบกธงช�ติเมียนม� สืบเนื่องม�จ�กก�รที่น�งออง ซ�น ซูจีจะนำ�
ทมีกฎหม�ยของเมยีนม�เข้�ช้ีแจงต่อศ�ลยติุธรรมระหว่�งประเทศ (Inter-
national Court of Justice : ICJ) ที่กรุงเฮก เนเธอร์แลนด์ จ�กก�รนัด
สืบพย�นระหว่�ง 10-12 ธ.ค.62 ในคดีที่แกมเบียในฐ�นะผู้แทนองค์ก�ร
คว�มร่วมมืออิสล�ม (The Organization of Islamic Cooperation : 
OIC) ย่ืนฟ้องเมียนม�ในข้อห�ละเมิดอนุสัญญ�ว่�ด้วยก�รป้องกันและ
ลงโทษคว�มผิดอ�ญ�ฐ�นฆ่�ล้�งเผ่�พันธุ์ (UN Genocide Convention) 
จ�กก�รปฏบิตัต่ิอช�วโรฮนีจ�ในรฐัยะไข่ ภ�ยหลงัเมือ่ 18 ธ.ค.62 น�งออง  
ซ�น ซูจี แถลงผ่�นโทรทัศน์กล่�วขอบคุณช�วเมียนม�ที่สนับสนุนก�ร
ปกป้องประเทศจ�กข้อกล่�วห�ก�รฆ่�ล้�งเผ่�พันธุ์ช�วโรฮีนจ� พร้อมทั้ง
ระบุว่� คว�มมีเอกภ�พของประช�ชนเป็นสิ่งลำ้�ค่�ของประเทศ 
 ขณะเดียวกัน เมื่อ 28 ธ.ค.62 สมัชช�ใหญ่แห่งสหประช�ช�ติ (UN 
General Assembly : UNGA) มีมติเห็นชอบให้ประณ�มก�รละเมิดสิทธิ
มนุษยชนต่อช�วโรฮีนจ�และชนกลุ่มน้อยอื่น ๆ ในเมียนม� ทั้งก�รจับกุม
โดยพลก�ร ก�รทรม�ณ ก�รข่มขืน และก�รเสียชีวิตในค่�ยกักกัน มติ 
ดงักล่�วเรยีกร้องให้เมียนม�ดำ�เนนิม�ตรก�รอย่�งเร่งด่วนเพือ่ยตุกิ�รปลกุป่ัน
ทีอ่�จก่อให้เกดิกระแสคว�มเกลยีดชงัต่อช�วโรฮนีจ�และชนกลุม่น้อยอ่ืน ๆ  
ในรัฐยะไข่ รัฐคะฉิ่น และรัฐฉ�น ส่งผลให้น�ย Hau Do Suan 
เอกอัครร�ชทูตเมียนม�ประจำ�สหประช�ช�ติกแสดงท่�ทีว่� มติดังกล่�ว
ไม่แสดงให้เห็นถึงคว�มพย�ย�มที่จะแสวงห�แนวท�งแก้ไขสถ�นก�รณ์ท่ี
มีคว�มซับซ้อนในรัฐยะไข่ ตลอดจนมองข้�มคว�มพย�ย�มของรัฐบ�ล 
เมียนม�ในก�รแก้ไขปัญห�ต่�ง ๆ
 เมื่อ 23 ม.ค.63 ICJ ตัดสินต�มคำ�ฟ้องที่แกมเบียยื่นฟ้องเมียนม�
ว่�ละเมิดอนุสัญญ�ว่�ด้วยก�รป้องกันและก�รลงโทษก�รกระทำ�อันเป็น
อ�ชญ�กรรมเกี่ยวกับก�รฆ่�ล้�งเผ่�พันธุ ์ เพื่อออกม�ตรก�รฉุกเฉิน  
(Provisional Measures) ซึ่งจะมีผลให้ (1) เมียนม�ต้องดำ�เนินม�ตรก�ร
ทกุอย่�งในอำ�น�จของตนเพือ่ป้องกนัก�รกระทำ�ท่ีจะนำ�ไปสู่ก�รล้�งเผ่�พันธ์ุ 
(2) เมียนม�ต้องรับประกันว่�กองทัพ กองกำ�ลังพลเรือน และองค์กร หรือ
บุคคลใดที่อยู่ภ�ยใต้ก�รควบคุมจะไม่ก่ออ�ชญ�กรรมและล้�งเผ่�พันธุ์
โรฮีนจ� (3) เมียนม�ต้องไม่ทำ�ล�ยหลักฐ�นท่ีเกี่ยวข้องในคำ�ฟ้องนี้ (4)  
เมยีนม�และแกมเบยีต้องไม่กระทำ�ก�รท่ีส่งผลให้ข้อพิพ�ทเลวร้�ยลงหรอื
ยุติได้ย�กขึ้น (5) เมียนม�และแกมเบียต้องร�ยง�นต่อ ICJ ถึงก�รดำ�เนิน
ง�นต�มคำ�สั่งม�ตรก�รชั่วคร�วภ�ยใน 4 เดือน นับจ�กศ�ลมีคำ�สั่ง และ 
(6) เมียนม�ต้องร่วมมืออย่�งเต็มที่กับคณะทำ�ง�น The United Nations 
Fact-Finding Missions (UN-FFM) หรือคณะทำ�ง�นแสวงห�ข้อเท็จจริง
อื่น รวมถึงผู้แทนพิเศษสหประช�ช�ติ (United Nations : UN) ด้�นสิทธิ
มนุษยชน ทั้งนี้ คำ�ตัดสินดังกล่�วเป็นก�รออกม�ตรก�รเบ้ืองต้น ส่วน 
คำ�ตัดสินขั้นสุดท้�ยอ�จต้องใช้เวล�อีกหล�ยปี 
 ต่อม�เมื่อ 24 ม.ค.63 กระทรวงก�รต่�งประเทศของเมียนม�ออก
แถลงก�รณ์ตอบโต้คำ�สั่งของ ICJ ที่ให้เมียนม�ดำ�เนินม�ตรก�รคุ้มครอง
ช�วโรฮนีจ�ในรฐัยะไข่เพือ่ยบัยัง้ก�รฆ่�ล้�งเผ่�พนัธ์ุนัน้ โดยระบวุ่�เป็นก�ร
สร้�งคว�มเข้�ใจผิดเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ในรัฐยะไข่ และเป็นอุปสรรคต่อ

ก�รว�งร�กฐ�นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนของประเทศ และยังคงยืนยันก�ร
ดำ�เนนิม�ตรก�รท�งทห�รในก�รรบัมอืกบักลุม่หวัรนุแรงในรฐัยะไข่ พร้อม
ประณ�มกลุม่สทิธิมนษุยชนท่ีเคล่ือนไหวท่ีกระทบต่อคว�มสัมพนัธ์ระหว่�ง
เมียนม�กับประเทศต่�ง ๆ 
	 ►	ด้านความมั่นคงการทหารและเทคโนโลยี
 ต�มก�รกล่�วอ้�งของกลุ่มกองทัพอ�ระกัน (Arakan Army : AA) 
ทีร่ะบวุ่�กองทพัเมยีนม�ใช้โดรนโจมตฐี�นทีม่ัน่ในเมอืงบทูด่ีองและร�เทด่อง 
ในรัฐยะไข่กับเมืองป�เลว�ในรัฐชิน ซึ่งรัฐยะไข่เป็นพื้นที่แรกที่ปร�กฏ
ข่�วส�รก�รใช้โดรนสำ�หรบัปฏบิตักิ�รโจมตชีนกลุม่น้อย ข้อกล่�วอ้�งของ
กลุม่กองทัพอ�ระกนั คล้�ยคลึงกบัชนกลุม่น้อยอ่ืนท่ีเช่ือว่�กองทพัเมยีนม�
ใช้โดรนทัง้เพือ่ก�รล�ดตระเวนและเพ่ือก�รโจมตทีีต่ัง้ ทำ�ให้เมือ่ 25 ม.ค.63 
โฆษกกองทัพเมียนม�ออกม�แถลงว่� กองทัพเมียนม�มีอ�ก�ศย�น 
ไร้คนขับ (Drone) ประจำ�ก�รจรงิ แต่ใช้ในภ�รกจิถ่�ยภ�พและล�ดตระเวน
เท่�นั้น ไม่ได้ใช้โจมตีท�งอ�ก�ศต่อชนกลุ่มน้อยแต่อย่�งใด 
 ขณะเดียวกัน กระทรวงคมน�คมและก�รสื่อส�รของเมียนม�มี 
คำ�สั่งให้ระงับก�รบริก�รสัญญ�ณอินเทอร์เน็ตของเครือข่�ยโทรสัญญ�ณ
โทรศพัท์เคลือ่นทีใ่นพืน้ที ่4 เมอืงของรฐัยะไข่ คอื บูทด่ีอง หม่องดอ ร�เทด่อง 
และมเยโบน และเมืองของรัฐชินคือ ป�เลว� เป็นเวล� 3 เดือน ตั้งแต่  
3 ก.พ.63 เป็นต้นไป ส่งผลให้มีพื้นที่ที่ถูกระงับสัญญ�ณอินเทอร์เน็ตทั้งใน
รฐัยะไข่และรฐัชินรวม 9 เมอืงนัน้ โดยพืน้ทีท่ี่ถูกระงับสัญญ�ณอินเทอร์เน็ต
ทั้งหมดเป็นพื้นที่เคลื่อนไหวของชนกลุ่มน้อยกองทัพอ�ระกัน ซ่ึงยังคงมี
ก�รสู้รบต่อเนื่องกับกองทัพเมียนม�ในทั้งรัฐยะไข่และรัฐชิน
	 ►	ด้านเศรษฐกิจ
 เมื่อ 15 ธ.ค.62 มีก�รร�ยง�นจ�ก The Global New Light of 
Myanmar ของรัฐบ�ลเมียนม�ว่� ก�รค้�ช�ยแดนไทย-เมียนม� ห้วง  
1 ต.ค.-6 ธ.ค.62 มีมูลค่�รวม 623.8 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ โดยส่งออกม�ยัง
ไทยมูลค่� 414 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ และนำ�เข้�จ�กไทยมูลค่� 209.8 ล้�น
ดอลล�ร์สหรัฐ ลดลงคิดเป็น 27.52 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับห้วง
เดียวกันของปี 2561 ที่ผ่�นม� ทั้งนี้ ก�รค้�ช�ยแดนระหว่�งไทย-เมียนม�
ส่วนใหญ่ผ่�นด่�นผ่�นแดนทิกิ (ตรงข้�มพุนำ้�ร้อน จ.ก�ญจนบุรี) มีมูลค่�
ก�รค�้สูงท่ีสุด อยู่ท่ี 291.7 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ รองลงม�คือด�่นเมียวดี 
(ตรงข้�มแม่สอด จ.ต�ก) และด่�นเก�ะสอง (ตรงข้�ม จ.ระนอง) 
 ประธ�น�ธิบดสี ีจิน้ผงิของจีน เยอืนเมยีนม�ระหว่�ง 17-18 ม.ค.63 
เพื่อห�รือกับ น�ยอูวินมยิน (ประธ�น�ธิบดี) น�งออง ซ�น ซูจี (ที่ปรึกษ�
แห่งรัฐ) พล.อ.อ�วุโส มินอ่องไหล่ง์ (ผู้บัญช�ก�รทห�รสูงสุด) และสม�ชิก
รัฐสภ�ของเมียนม� ก�รเยือนดังกล่�วเพื่อให้ทั้งสองฝ่�ยลงน�มในบันทึก
คว�มเข้�ใจ (MoU) และข้อตกลงเกี่ยวกับก�รดำ�เนินโครงก�รต่�ง ๆ 
จำ�นวน 33 ฉบับ ซึ่งเป็นก�รผลักดันโครงก�รคว�มร่วมมือเดิมต�มกรอบ 
Belt and Road Initiative (BRI) ของจีน เช่น  โครงก�รระเบียงเศรษฐกิจ
พเิศษจนี-เมยีนม� (CMEC) โครงก�รก่อสร้�งท่�เรอืนำ�้ลึกในเขตเศรษฐกจิ
พเิศษเจ้�ผวิในรฐัยะไข่ โครงก�รสร้�งท�งรถไฟระหว่�งเมอืงมเูซ-มัณฑะเลย์ 
โครงก�รจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษช�ยแดนรัฐคะฉิ่นและรัฐฉ�น เป็นต้น
 จ�กเว็บไซต์ Global Construction Review ร�ยง�นเมือ่ 28 ม.ค.63 
ว่�กระทรวงก�รก่อสร้�งเมียนม�ลงน�มข้อตกลงร่วมทุนกับกลุ่มบริษัท
อมตะของไทย จัดตั้ง Yangon Amata Smart and Eco City (YASEC) 
ในพื้นที่ Laydaungkan ซึ่งอยู่ระหว่�งเขต South Dagon และ East 
Dagon ช�นเมืองของย่�งกุ้ง มีพื้นที่โครงก�รประม�ณ 5,000 ไร่ โดยกลุ่ม
บรษิทัอมตะถอืหุน้ก�รลงทนุร้อยละ 80 รบัผดิชอบก�รก่อสร้�งโครงสร้�ง
พืน้ฐ�น ระบบก�รขนส่ง และก�รบรกิ�รอืน่ ทัง้น้ี โครงก�ร YASEC มเีป้�หม�ย
ก�รพฒัน�เทคโนโลยชีัน้สงู ควบคูก่บัก�รรกัษ�สิง่แวดล้อมและชุมชนท้อง
ถิ่น โดยค�ดว่�จะแล้วเสร็จและเริ่มประกอบก�รได้ในไตรม�สที่ 3 ของปี 
2564 และส�ม�รถสร้�งง�นได้ม�กกว่� 33,000 ตำ�แหน่ง
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



สถานการณ์ภายในประเทศเวียดนาม
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย ร.ท.หญิง ศิวลีย์  สิริโรจน์บริรักษ์
 สถานการณ์ ภ�ยในประเทศของเวยีดน�ม ห้วง ธ.ค.62 - ก.พ.
63 โดยมีประเด็นสำ�คัญ ดังนี้
	 ►	 	การครบรอบ 75 ปี วันก่อตั้งกองทัพประชาชนเวียดนาม  
น�ยเหวียน ซวน ฟุก น�ยกรัฐมนตรีเวียดน�มได้ให้ก�รต้อนรับผู้นำ�ท�ง

ทห�รระดับสูงจ�ก กองทัพจีน บรูไน กัมพูช�  
อนิโดนเีซยี สปป.ล�ว เมยีนม� ม�เลเซีย รัสเซีย 
สิงคโปร์ และไทย โดยได้เน้นยำ้�ถึงนโยบ�ยด้�น
กล�โหมของเวียดน�มต�มแนวท�งรักษ�สนัตภิ�พ
และปกป้องตนเองในโอก�สรำ�ลึกครบรอบ 75 ปี
วนัก่อตัง้กองทพัประช�ชนเวียดน�มและ 30 ปี วัน
ปวงชนป้องกันประเทศ เมื่อ 21 ธันว�คม 2562 
ณ นครโฮจิมินห์/เวียดน�มว่� ในตลอด 75 ปีที่
ผ่�นม� กองทัพประช�ชนเวียดน�มได้ถูกพัฒน�
อย่�งเข้มแข็ง อีกทั้งได้เสนอให้ประเทศต่�ง ๆ 
สนับสนุนเวียดน�มในก�รดำ�รงตำ�แหน่งประธ�น

อ�เซยีนและสม�ชกิไม่ถ�วรของคณะมนตรีคว�มมัน่คงแห่งสหประช�ช�ติ
ในปี 2563 
	 ►		 เวียดนามเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความม่ันคง
แห่งสหประชาชาติอย่างเป็นทางการ เมือ่วนัท่ี 1 มกร�คม 2563 เวยีดน�ม
ได ้ดำ�รงตำ�แหน่งสม�ชิกไม ่ถ�วรของคณะมนตรีคว�มม่ันคงแห่ง
สหประช�ช�ติว�ระปี 2563–2564 อย่�งเป็นท�งก�ร โดยในก�รนี้

เอกอัครร�ชทูต Dang Dinh Quy หัวหน้�คณะ
ผู้แทนเวียดน�มประจำ�สหประช�ช�ติ เผยว่� 
เวียดน�มให้คว�มสนใจต่อบทบ�ทก�รบริห�ร 
เพื่อให้ก�รดำ�รงตำ�แหน่งคณะมนตรีคว�มมั่นคง
แห่งสหประช�ช�ติเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ 
ตลอดจนเวียดน�มพร้อมที่จะผลักดันคว�ม 
ร่วมมอืระหว่�งสหประช�ช�ติกับอ�เซียนให้ม�ก

ยิง่ขึน้ เพือ่รกัษ�สนัตภิ�พคว�มมัน่คงระหว่�งประเทศ และคว�มมัน่คงของ
โลกต่อไป

	 ►	 เวยีดนามแถลงถงึภารกจิสำาคัญในปี 2563 และความสำาเรจ็
ในปี 2562 เมื่อวันที่ 16 มกร�คม 2563 น�ยฟ่�ม บิงห์ มิงห์ รองน�ยก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงต่�งประเทศของเวียดน�ม แถลงใน
ก�รประชุมกับคณะทูต�นุทูตว่� เวียดน�มมี 4 ภ�รกิจสำ�คัญ ได้แก่ (1) 
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งทีส่ำ�คญัหล�ยตำ�แหน่ง เช่น ประธ�นอ�เซยีน และสม�ชกิ
ไม่ถ�วรของคณะมนตรีคว�มมั่นคงแห่งสหประช�ช�ติ (UNSC) ซ่ึง
เวียดน�มจะยึดมัน่แนวท�งเป็นกล�ง พร้อมท้ังสนบัสนุนระบบพหุนิยมและ
กฎหม�ยระหว่�งประเทศ (2) ก�รส่งเสรมิก�รค้�เสร ี ก�รเชือ่มโยงและก�ร 
บูรณ�ก�รเศรษฐกิจ (3) ก�รมีส่วนร่วมม�กขึ้น ในก�รแก้ไขปัญห�ท้�ท�ย
ระดับภูมิภ�คและระดับโลก และ (4) ก�รทำ�ให้แนวคิด “Cohesive and 
Responsive” ของอ�เซียนเป็นจริง นอกจ�กนี้ น�ยมิงห์ยังกล่�วถึงคว�ม
สำ�เร็จของเวียดน�มเมื่อปี 2562 โดยเฉพ�ะเศรษฐกิจที่ขย�ยตัวกว่� 
ร้อยละ 7 ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 และยำ้�ว่� ก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคม 
ก�รบูรณ�ก�รระหว่�งประเทศ และคว�มสัมพันธ์กับต่�งประเทศได้
เปลี่ยนแปลงโฉมหน้�และยกระดับสถ�นะของเวียดน�มในเวทีโลก 
	 ►	 ประเดน็ผลกัดนัของเวยีดนามในฐานะ
ประธานอาเซียนปี 2563 โดยเวียดน�มได้กำ�หนด
แนวท�งหลักในก�รขับเคลื่อนอ�เซียน ได้แก่  
“Cohesive and Responsive” เพื่อตอบสนองต่อ
คว�มท้�ท�ยที่เกิดจ�กก�รพัฒน�ของสังคมโลกใน
ปัจจุบัน และเชื่อมโยงระหว่�งกันม�ก ดังนี้ (1) 
เวียดน�มจะส่งเสรมิบทบ�ท และก�รมส่ีวนร่วมของ
อ�เซยีนในด้�นก�รรกัษ�สนัตภิ�พ คว�มมัน่คง และเสถยีรภ�พในภมูภิ�ค 
บนพื้นฐ�นของหลักก�รเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็ง และคว�มร่วมมือภ�ยใน
ภูมิภ�ค (2) ส่งเสริมคว�มเชื่อมโยงและก�รปรับตัวในภูมิภ�ค โดยก�รนำ�
โอก�ส และคว�มเปลี่ยนแปลงต่�ง ๆ ท่ีเกิดจ�กก�รปฏิวัติอุตส�หกรรม
ครัง้ที ่4 ม�ปรบัใช้อย่�งเหม�ะสม เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิ ก�รเงนิ และสังคม
อย่�งทัว่ถึงและยัง่ยนื (3) สร้�งคว�มตระหนกัรู้ให้แก่ประช�ชนเกีย่วกับอตั
ลักษณ์ของอ�เซียน และส่งเสริมให้ประช�ชนรับรู้ถึงคุณค่�ดังกล่�ว (4) 
สนับสนุนคว�มร่วมมือด้�นสันติภ�พและก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนกับน�น�
ประเทศทั่วโลก และส่งเสริมบทบ�ทของอ�เซียนในก�รมีส่วนร่วมกับ
ประช�คมโลก และ  (5) พัฒน�วิธีก�รปรับตัวและประสิทธิภ�พกลไกก�ร
ดำ�เนินง�นของอ�เซียน รวมถึงก�รพัฒน�เพื่อปฏิรูปสถ�บันของอ�เซียน

	 ►	ด้านสงัคม (ท่าทีต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั 
COVID – 19)
 ภ�ยหลงัจ�กก�รร�ยง�นก�รแพร่ระบ�ดของเช้ือไวรสั COVID-19 
ส่งผลให้ 1 ก.พ.63 มีก�รประก�ศระงับก�รตรวจตร�หนังสือเดินท�ง
ชั่วคร�ว (Visa on Board) แก่นักท่องเที่ยวช�วจีนและระงับเที่ยวบินของ
ส�ยก�รบินเมียนม�ที่มีเที่ยวบินไปยังประเทศจีน รวมถึงท�งก�รได้จัดส่ง
เจ้�หน้�ที่เดินท�งไปรับนักศึกษ�ช�วเมียนม� จำ�นวน 59 คนจ�ก 63 คน 
ได้อพยพออกจ�กเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ยกลับประเทศ โดยทั้งหมดจะถูก
กักตัว 14 วัน ในโรงพย�บ�ลที่เมืองมัณฑะเลย์ 
 นอกจ�กนี้ ยังมีก�รคัดกรองบุคคลที่ข้�มแดนท�งบอกทุกทิศท�ง
ทีม่�จ�กไทย หลงัพบผูต้ดิเชือ้ดงักล่�วในไทย โดยตดิตัง้บรเิวณจดุผ่�นแดน
ระนอง-เก�ะสอง (ด้�นตรงข้�ม จ.ระนอง) และจุดผ่�นแดนสิงขร-มูด่อง 
(ด้�นตรงข้�ม จ.ประจวบคีรีขันธ์) รวมถึงจุดผ่�นแดนในรัฐคะฉิ่นและรัฐ
ฉ�นที่ติดกับจีน และจัดตั้งคณะทำ�ง�นเฉพ�ะกิจ Surveillance and 
Response Team (SRT) ในมณฑลมณัฑะเลย์ 
ทำ�หน้�ที่สื่อส�รและให้คว�มรู้กับประช�ชน
เพื่อลดคว�มตื่นตระหนกและลดโอก�สก�ร
ติดเชื้อ พร้อมกับเตรียมก�รเพื่อรักษ�ให้แก่
ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและติดเชื้อดังกล่�ว 

 กล่�วได้ว่� ประเด็นปัญห�ท�งช�ติพนัธ์ุและชนกลุ่มน้อยโดยเฉพ�ะ
โรฮีนจ� ยังคงเป็นประเด็นปัญห�ท่ีสำ�คัญของเมียนม� อันจะเห็นได้จ�ก
คำ�ตัดสินของ ICJ ที่ถือว่�เป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันต่อเมียนม�ในฐ�นะ
คูก่รณ ีแต่เนือ่งจ�ก ICJ ไม่ได้มกีลไกอย่�งเป็นท�งก�รในก�รบงัคบัใช้ต�ม
คำ�สั่งแต่อย่�งใด อ�จทำ�ให้ม�ตรก�รที่ออกม�คุ้มครองช�วโรฮีนจ�นั้นไม่
อ�จเกิดขึ้นจริง ส่งผลให้ประเทศต่�ง ๆ เช่น ฝรั่งเศส เยอรมนี เอสโทเนีย 
และเบลเยียมต่�งออกแถลงก�รณ์เรียกร้องให้แก้ไขปัญห�ที่ร�กเหง้�และ
ปฏบิตัติ�มคำ�สัง่ ICJ นอกจ�กนี ้กรณกี�รตดัสญัญ�ณอนิเตอร์เน็ตในพืน้ที่
ที่มีก�รสู้รบอยู่นั้น รัฐบ�ลเมียนม�จะได้รับประโยชน์จ�กก�รป้องกัน 
กองกำ�ลงัของชนกลุม่น้อยทีจ่ะใช้ประโยชน์จ�กสญัญ�ณดงักล่�วในก�รก่อ 
ก�รร้�ยต�มพื้นท่ีท่ียังสู้รบกันอยู่ พร้อมท้ังยังส�ม�รถใช้เพื่อก�รปกปิด
สถ�นก�รณ์คว�มรุนแรงจ�กก�รปฏิบัติก�รท�งก�รทห�รที่อ�จเป็นก�ร
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ได้อีกด้วย ในอีกมุมหน่ึงเมียนม�มีคว�ม

พย�ย�มในก�รพัฒน�ท�งเศรษฐกิจภ�ยใน
ประเทศของตนอย่�งต ่อเน่ืองไม ่ว ่�จะ
เป็นก�รพัฒน�ก�รส่งออก และพัฒน�
โครงสร้�งพืน้ฐ�นจ�กโครงก�รเขตเศรษฐกจิ
พเิศษในพืน้ทีต่่�ง ๆ  ภ�ยใต้คว�มสมัพนัธ์กบั
กับช�ติมห�อำ�น�จอย่�งจีน เป็นต้น  

23ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)



	 ► เวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีกลาโหม
อาเซียน (ASEAN Defence Ministers’ Meeting) อย่างไม่เป็น
ทางการ เมื่อวันที่ 19 มกร�คม 2563 พล.อ.โง ซวน หลิก กล่�วในพิธีเปิด
ก�รประชุม รมว.กห.อ�เซียนอย่�งไม่เป็นท�งก�ร (ASEAN Defense 
Minister’Meeting- Retreat หรอื ADMM-Retreat) แสดงคว�มขอบคณุ
ประเทศสม�ชิกอ�เซียนท่ีให้ก�รสนับสนุนเวียดน�มในฐ�นะประธ�น
อ�เซยีน รวมทัง้แสดงคว�มเชื่อมัน่ว่�คว�มร่วมมอืด้�นก�รทห�รจะมีส่วน
สำ�คญัในก�รสร้�งประช�คมอ�เซยีนในปี 2563 ให้แขง็แกร่ง รวมทัง้กล่�ว
ถงึปัญห�ท้�ท�ยคว�มมัน่คงทีพ่ฒัน�ซับซ้อนม�กขึน้ โดยเฉพ�ะปัญห�ก�ร
แพร่ระบ�ดของเชื้อ COVID-19 โดยที่ประชุมออกแถลงก�รณ์ร่วมว่�ด้วย
คว�มร่วมมือท�งทห�รเพื่อรับมือกับก�รแพร่ระบ�ดของเช้ือ COVID-19 
และยนืยนัเจตน�รมณ์ทีจ่ะร่วมมอืกนัรบัมอืกบัปัญห�ผ่�นก�รประส�นง�น
ร่วมในกลไกด้�นส�ธ�รณสุขต่�ง ๆ ของอ�เซียน รวมถึงคว�มร่วมมือด้�น
แพทย์ทห�รของอ�เซียน 
	 ► เวียดนามได้จัดประชุมอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ เพื่อหา
แนวทางรบัมอืกบัการแพร่ระบาดของ COVID-19 เมือ่วนัที ่20 มกร�คม 
2563 อ�เซยีนได้ออกแถลงก�รณ์ Statement of the Special ASEAN-
China Foreign Ministers’ Meeting on the Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19) เพือ่เน้นยำ�้ถงึก�รรบัมอืกับ COVID-19 ผ่�นคณะมนตรี
ประส�นง�นอ�เซียน (ASEAN Coordinating Council: ACC) พร้อมทั้ง
อ�เซียนมีคว�มยินดีท่ีจะร่วมมือกับประเทศต่�งๆ ที่เป็นพันธมิตรกับ
อ�เซยีน รวมถงึก�รพย�ย�มสร้�งกรอบคว�มร่วมมอืท�งก�รแพทย์ ทัง้ใน
ระดับประเทศ ระดับภูมิภ�ค และก�รร่วมมือกับองค์ก�รอน�มัยโลก 
(World Health Organisation: WHO)

บทวิเคราะห์
 จ�กสถ�นก�รณ์ภ�ยในประเทศของเวยีดน�ม จะเห็นได้ว่�ก�รดำ�รง
ตำ�แหน่งประธ�นอ�เซยีนของเวยีดน�มปี 2563 ไม่เพียงแต่เป็นโอก�สของ
เวยีดน�มในก�รผลกัดันก�รสร้�งสรรค์ประช�คมอ�เซยีนให้แข็งแกร่งม�ก
ขึ้น แต่เวียดน�มยังมีบทบ�ทสำ�คัญอย่�งยิ่งในก�รผลักดันคว�มร่วมมือ 
ก�รยกระดับสถ�นะ และชื่อเสียงของอ�เซียนในภูมิภ�ค และเวทีระหว่�ง
ประเทศ แต่อย่�งไรก็ต�ม ก�รเป็นประธ�นอ�เซียนของเวียดน�มในปี 
2563 ยังคงเผชิญกับคว�มท้�ท�ย ดังนี้ 
	 ►  การหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ 
: ที่ผ่�นม� เวียดน�มมีท่�ทีที่แข็งกร้�วต่อก�รอ้�งสิทธิ์ครอบครองพื้นที่
ทะเลจีนใต้ของจีนม�โดยตลอด อันจะเห็นได้จ�กก�รพย�ย�มผลักดัน
เงื่อนไขต่�ง ๆ เช่น ให้กิจกรรมของจีนในพื้นที่ที่เป็นข้อพิพ�ท อ�ทิ ก�ร
สร้�งเก�ะเทียม และส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวกท�งทห�รให้เป็นสิ่งที่ผิด
กฎหม�ย เป็นต้น ดงันัน้เวยีดน�มอ�จใช้เวทอี�เซยีนในก�รผลกัดันประเด็น
ทีเ่ก่ียวข้องกับข้อพพิ�ทในทะเลจนีใต้เข้�เป็นว�ระสำ�คญัในทีป่ระชมุต่�ง ๆ  
ทั้งในระดับทวิภ�คีและพหุภ�คี เพื่อให้เกิดก�รจัดทำ�ประมวลก�รปฏิบัติ
ในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct in the South China Sea : COC) 
ทั้งในเชิงข้อตกลงและก�รปฏิบัติให้เกิดขึ้นโดยเร็ว ซึ่งในประเด็นนี้ถือเป็น

คว�มท้�ท�ยในก�รแสดงบทบ�ทประธ�นอ�เซียนของเวียดน�ม ในก�ร
สร้�งบรรย�ก�ศทีเ่อือ้อำ�นวยต่อก�รเจรจ�จดัทำ� COC ตลอดจนม�ตรก�ร
ทีเ่ป็นรปูธรรมทีจ่ะส�ม�รถลดคว�มตงึเครยีดต่อสถ�นก�รณ์ในทะเลจีนใต้ 
	 ►  การรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียน (ASEAN  
Centrality) : จ�กก�รขย�ยบทบ�ทของช�ตมิห�อำ�น�จเข้�ม�ในภูมภิ�ค 
อันจะเห็นได้จ�กก�รที่ สหรัฐฯ ได้ใช้ “อินโด-แปซิฟิก” ม�เป็นกรอบท�ง
ยุทธศ�สตร์ในก�รเข้�ม�เกี่ยวพันกับเอเชีย สำ�หรับจีนกำ�ลังขย�ยบทบ�ท
ของตนผ่�นโครงก�ร “The Belt and Road Initiative” ในขณะทีป่ระเทศ
สม�ชิกอ�เซียนมีท่�ทีต่อช�ติมห�อำ�น�จท้ังสองประเทศที่แตกต่�งกัน 
ออกไป ดงันัน้จงึเป็นหน้�ทีข่องประธ�นอ�เซยีนในก�รกำ�หนดบทบ�ทและ
ว�งท่�ทีที่เหม�ะสมต่อแรงกดดันจ�กช�ติมห�อำ�น�จที่มีอิทธิพลในก�ร
กำ�หนดโครงสร้�งสถ�ปัตยกรรมคว�มมัน่คงในภมูภิ�ค โดยก�รรกัษ�ไว้ซึง่
คว�มเป็นแกนกล�งของอ�เซียน (ASEAN Centrality)
	 ►  แรงกดดันทางเศรษฐกิจจากชาติมหาอำานาจ : จ�กก�รที่
อินเดียได้ถอนตัวจ�ก “คว�มตกลงพันธมิตรท�งก�รค้�ระดับภูมิภ�ค 
(Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP)” ในก�ร
ประชุมสุดยอดอ�เซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 35 เมื่อ 4 พ.ย.62 โดย
ให้เหตุผลว่�คว�มตกลง RCEP ไม่ได้ตอบสนองต่อปัญห�ที่อินเดียกำ�ลัง
เผชิญอยู่ ซึ่งที่ผ่�นม�อ�เซียนตั้งเป้�ว่�ห�กคว�มตกลง RCEP สำ�เร็จ จะ
ส�ม�รถสร้�งเขตก�รค้�เสรทีีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกทีม่อี�เซยีนเป็นศูนย์กล�งได้ 
แต่ห�กข�ดอินเดีย ซึ่งถือครองสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมโลก (Gross 
Domestic Product : GDP) ถึงร้อยละ 7.982 ย่อมกระทบต่อผลสัมฤทธิ์
ของคว�มตกลง RCEP อย่�งหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นจึงถือเป็นคว�มท้�ท�ย
ของประธ�นอ�เซียนในก�รนำ�พ�อินเดียให้กลับม�ร่วมลงน�มในคว�ม
ตกลง RCEP และผลักดันก�รเจรจ�คว�มตกลง RCEP ให้แล้วเสร็จต�มที่
อ�เซียนตั้งเป้�หม�ยไว้
 นอกจ�กนี้ ประธ�นอ�เซียนในปี 2563 ยังต้องเผชิญกับคว�ม
ท้�ท�ยในเรือ่ง ก�รรบัมอืกบัผลกระทบจ�กก�รแพร่ระบ�ดของโรคอบุตัใิหม่ 
อีกด้วย

บทสรุป 
 ปี 2563 (ค.ศ. 2020) ถือเป็นปีแห่งก�รจัดกิจกรรมสำ�คัญของ
เวียดน�ม เช่น ก�รฉลองครบรอบ 90 ปีก�รก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์
เวียดน�ม ก�รครบรอบ 75 ปีวันก่อตั้งกองทัพประช�ชนเวียดน�ม และ
ก�รได้รับเลือกให้เป็นสม�ชิกไม่ถ�วรของคณะมนตรีคว�มมั่นคงแห่ง
สหประช�ช�ต ิ(UNSC) นอกจ�กนี ้เวียดน�มยงัมีภ�รกจิสำ�คัญในก�รดำ�รง
ตำ�แหน่ง “ประธ�นอ�เซียนปี 2563” โดยเวียดน�มจะมุ่งเน้นส่งเสริมก�ร
เช่ือมโยงกันในภูมิภ�ค ก�รเสริมสร้�งคว�มใกล้ชิดท�งเศรษฐกิจระหว่�ง
กนัอย่�งแน่นแฟ้น ควบคู่ไปกบัก�รมบีทบ�ทเชงิสร้�งสรรค์ในก�รรกัษ�ไว้
ซึ่งคว�มเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของอ�เซียน ภ�ยใต้แนวคิด “Cohesive 
and Responsive” จึงถือเป็นคว�มท้�ท�ยของเวียดน�มในฐ�นะประธ�น
อ�เซียน ว่�จะส�ม�รถนำ�พ�อ�เซียนไปในทิศท�งใด ท่�มกล�งคว�ม
ผันผวนของสถ�นก�รณ์ต่�ง ๆ ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกภูมิภ�คใน
ปัจจุบัน...?

สถานการณ์ภายในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว)
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย นางสาว ณัฐา  แก้วค�าแสน

 สถานการณ ์ภ�ยใน สปป.ล�ว ด้�นก�รเมืองและคว�มมั่นคง 
และด้�นเศรษฐกจิ ในห้วงเดือน ธ.ค. - ก.พ. 63 มปีระเด็นสำ�คญัทีส่รปุได้ดงันี้
	 ►  มิติด้านการเมืองและความมั่นคง
 สปป.ล�ว และเวียดน�มได้มีก�รกระชับคว�มสัมพันธ์ทวิภ�คี 
ท�งด้�นก�รต่�งประเทศ ก�รเมือง ก�รป้องกันประเทศและคว�มมั่นคง 
โดยก�รประชุมคณะกรรมก�รระหว่�งรัฐบ�ลเวียดน�มกับสปป.ล�ว  

ครั้งที่ 42 ประจำ�ปี 2563 ณ กรุงฮ�นอย ทั้งสองประเทศเห็นพ้องกันเรื่อง
ก�รยกระดับกลไกคว�มร่วมมือ และเพิ่มก�รเช่ือมโยงระหว่�งกันทั้งด้�น
เศรษฐกิจ ก�รคมน�คมขนส่ง และด้�นพลังง�น ทั้งนี้ น�ยกรัฐมนตรีของ
สปป.ล�ว และเวียดน�มเป็นผู้ร่วมลงน�มในเอกส�รสำ�คัญ 8 ฉบับ อ�ทิ
เช่น ข้อตกลงว่�ด้วยแผนคว�มร่วมมือระหว่�งรัฐบ�ลล�วกับเวียดน�ม
สำ�หรับปี 2563 สนธิสัญญ�ทวิภ�คีว่�ด้วยก�รโอนตัวผู้ต้องโทษต�มคำ�
พิพ�กษ� เป็นต้น
 สำ�หรับก�รจัดก�รประชุม รมว.กต.อ�เซียน-จีน สมัยพิเศษว่�ด้วย
ก�รแพร่ระบ�ดของโรคไวรัสโคโรน� 19 (COVID-19) โดยสปป.ล�ว เป็น
เจ้�ภ�พในก�รจัดประชุม เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 63 ณ เวียงจันทน์ ได้มีก�ร
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



แถลงข่�วหลังจ�กก�รประชุมว่� อ�เซียนมีคว�มตระหนักในภ�วะฉุกเฉิน
ของก�รแพร่ระบ�ด ซึ่งคว�มท้�ท�ยจ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดโรค
โควิด-19 นั้นอ�เซียนและจีนต้องร่วมมือกันฝ่�ฟันวิกฤตินี้ไปให้ได้ สำ�หรับ
จีนถือเป็นผู้ค้�ท่ีใหญ่ที่สุดของอ�เซียนซึ่งมีจุดหม�ยปล�ยท�งของก�ร 
ท่องเทีย่วกนัและกนั โดยมนีกัท่องเทีย่วเดนิท�งระหว่�งกันกว่� 65 ล้�นคน 

ทั้งนี้ อ�เซียนขอชมเชยจีนในก�รปกป้อง
คว�มมัน่คงด้�นส�ธ�รณสุขทีม่คีว�มเข้มแขง็
โปร่งใส และมีก�รแบ่งปันข้อมูลอย่�งทัน
ท่วงที ทำ�ให้อ�เซียนเชื่อมั่นในคว�มส�ม�รถ
ของจีนในก�รเอ�ชนะกับก�รแพร่ระบ�ดซึ่ง
จีนซ�บซึ้ งในนำ้�ใจ นอกจ�กนี้อ�เซียน 
ขอแสดงคว�มเสียใจอย่�งสุดซึ้งต่อก�รสูญ
เสยีของจนี และขอสรรเสรญิบคุล�กรท�งก�ร
แพทย์ นกัวทิย�ศ�สตร์ นกัวจิยั และบคุล�กร
อื่น ๆ ที่ได้ทำ�ง�นอย�่งกล้�ห�ญในก�รต่อสู้
กับโรคระบ�ดในครั้งนี้

	 ►  มิติด้านเศรษฐกิจ
 สปป.ล�ว มีก�รเตรียมพัฒน�ระบบฐ�นข้อมูล BIG DATA โดยมี
เป้�หม�ยเพื่อจัดก�รด้�นปัญห�แรงง�น ซ่ึงระบบจะเข้�ม�ช่วยในก�ร
วิเคร�ะห์ส�ข�แรงง�นที่ข�ดแคลนเพื่อท�งภ�ครัฐจะได้สนับสนุนก�ร
พัฒน�แรงง�นด้�นที่ข�ดแคลนเพื่อรองรับต่อคว�มต้องของก�รภ�ค

อุตส�หกรรม รวมทั้งช่วยส่งเสริมก�รบริห�ร
จดัก�รทัง้แรงง�นล�วในต่�งประเทศและแรงง�น
ต่�งด้�วใน สปป.ล�ว เมื่อ 10 ธ.ค.62 มีก�รร่วม
ลงน�มในบันทึกคว�มเข้�ใจว่�ด้วยก�รศึกษ�
คว�มเป็นไปได้ในก�รค้นคว้�วิจัยและพัฒน�
ระบบฐ�นข้อมลู (BIG Data) ทีน่ครหลวงเวยีงจนัทร์ 

ระหว่�ง รมว.วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีของ สปป.ล�ว กับผู้แทนกลุ่ม
บริษัท POSCO International และบริษัท PentaGate (เก�หลีใต้) ทั้งนี้ 
ท�งก�รล�วค�ดว่�ก�รจดัก�รแรงง�นจะมคีว�มสำ�คญัหลงัจ�กเปิดใช้เส้น
ท�งรถไฟล�ว-จีน เมื่อ 14 ม.ค.63 ในก�รประชุมสรุปภ�รกิจก�รพัฒน�
และคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษประจำ�ปี 2562 สปป.ล�ว มีก�รเรียกร้อง
ให้บรษิทัในเขตเศรษฐกจิพิเศษท่ัวประเทศจ้�งแรงง�นช�วล�วม�กขึน้ อนั
เนื่องม�กจ�กปัจจุบันมี 800 บริษัทของล�วและต่�งช�ติลงทุนใน 
เขตเศรษฐกจิพเิศษ แต่พบว่�มกี�รจ้�งง�นแรงง�นช�วล�วในเขตเศรษฐกจิ
พิเศษเพียง 9.7 เปอร์เซ็นต์จ�กจำ�นวนแรงง�นทั้งหมด หรือ 2,607 คน 

จ�กจำ�นวนแรงง�นทัง้หมด 26,756 คน ซึง่รฐับ�ลล�วได้มกี�รให้สมัปท�น
เอกชนท้ังในและต่�งประเทศเป็นผู้ดำ�เนินก�รในก�รพัฒน�เขตเศรษฐกิจ
พิเศษของล�ว ถึงแม้ว่�ก�รลงทุนเป็นที่น่�พอใจแต่ยังต้องเผชิญคว�ม
ท้�ท�ยในก�รให้บรกิ�รแบบเบด็เสรจ็เพือ่อำ�นวยคว�มสะดวกแก่นกัลงทนุ
และก�รแก้ไขปัญห�คว�มเดอืดร้อนของประช�ชนท่ีได้รับผลกระทบจ�กก�ร
เวนคนืทีด่นิยงัล่�ช้�
	 ►  สถานการณ์โควิด 19 ใน สปป.ลาว
 เมื่อ 23 ม.ค.63 กระทรวงส�ธ�รณสุขล�วประก�ศเฝ้�ระวังก�ร
แพร่ระบ�ดของเชือ้โควดิ 19 โดยเพิม่คว�มเข้มงวดม�ตรก�รเฝ้�ระวงัก�ร
แพร่ระบ�ด ซึ่งได้มีก�รขอคว�มร่วมมือให้กรมก�รบินและกรมอน�มัย
ระดบัแขวงเข้มงวดในก�รตรวจคดักรองนกัท่องเทีย่วทีม่�จ�กประเทศจีน 
สำ�หรบัก�รเฝ้�ระวังจะเน้นพืน้ทีใ่นแขวงพงส�ล ีแขวงหลวงนำ�้ท� และแขวง
อดุมไซ ท�งตอนเหนอืซึง่มชี�ยแดนตดิต่อกบัจีน
 อันเนื่องม�จ�กม�ตรก�รที่เข้มงวดของ สปป.ล�ว เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 
2563 ทำ�ให้ส�ยก�รบินแห่งช�ติของ สปป.ล�ว หรือ ส�ยก�รบินล�ว แอร์
ไลน์ ประก�ศยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดจ�กนครหลวงเวียงจันทน์ ที่เดินท�ง
ไปยัง 3 เมืองในประเทศจีน ได้แก่ เมืองฉ�งโจว นครเซี่ยงไฮ้ และเมือง 
หังโจว เพื่อป้องกันก�รระบ�ดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยสปป.ล�ว จัดตั้ง
คณะทำ�ง�นชุดใหม่ของรัฐบ�ลล�ว เมื่อ 5 ก.พ. 2563 เพื่อรองรับ
สถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของไวรัสในครั้งนี้ ซึ่งได้เริ่มทำ�ง�นด้วยก�รจัด
ประชุมครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2563 และกำ�หนดให้โรงพย�บ�ล 2 แห่ง 
ในนครหลวงเวียงจันทน์ เป็นศูนย์รักษ�ผู้ที่ได้รับก�รยืนยันว่�ติดเชื้อไวรัส
โควิด 19 นอกจ�กนี้กระทรวงอุตส�หกรรมและก�รค้� สปป.ล�ว มีก�ร
ประก�ศซึง่มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที ่9 ก.พ. 2563 หรอืจนกว่�จะมปีระก�ศ
เปลีย่นแปลง โดยมกี�รประก�ศกำ�หนดร�ค�จำ�หน่�ยหน้�ก�กอน�มยั 85 
บ�ทต่อ 1 แพ็ค ซึ่ง 1 แพ็คมีจำ�นวน 50 ชิ้น เฉลี่ยชิ้นละไม่เกิน 1.7 บ�ท 
ท้ังนี้ห�กพบร้�นค้�ท่ีจำ�หน่�ยเกินร�ค�จะถูกดำ�เนินคดีทั้งท�งอ�ญ�และ
ท�งแพ่ง รวมทั้งเพิกถอนใบทะเบียนและใบอนุญ�ตดำ�เนินธุรกิจ
 สรุปได้ว่� สปป.ล�ว ในห้วงเดือน ธ.ค. - ก.พ. 63 มีคว�มพย�ย�ม
ในก�รแก้ไขปัญห�ด้�นแรงง�นของประเทศโดยนำ�เทคโนโลยีเข้�ม�ช่วย
ในก�รแก้ไขปัญห�ในระยะย�ว สำ�หรับก�รเป็นเจ้�ภ�พในจัดก�รประชุม 
รมว.กต.อ�เซียน-จีน สมัยพิเศษว่�ด้วยก�รแพร่ระบ�ดของโรคไวรัส 
โคโรน� 19 (COVID-19) ของสปป.ล�ว ได้เป็นเวทสีะท้อนถงึคว�มเป็นนำ�้หนึง่
ใจเดียวกันในห้วงเวล�แห่งคว�มย�กลำ�บ�กของอ�เซียนและจีน ซ่ึง  
สปป.ล�ว ตระหนักถึงก�รแพร่ระบ�ดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยมีก�ร 
เตรยีมคว�มพร้อมจดัตัง้ศนูย์รกัษ�ผูป่้วยทีต่ดิเชือ้ไวรสัโควดิ 19 เพือ่รองรบั
สถ�นก�รณ์ที่จะเกิดขึ้นจ�กก�รแพร่ระบ�ด

สถานการณ์ในประเทศสิงคโปร์
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย นางสาว ณัฐา แก้วค�าแสน
 สถานการณ์ ภ�ยในประเทศสิงคโปร์มด้�นก�รเมอืงและคว�ม
มั่นคง และด้�นเศรษฐกิจ ในห้วงเดือน ธ.ค.62 - ก.พ. 63 มีประเด็นสำ�คัญ
ที่สรุปได้ดังนี้
	 ► มิติด้านการมืองและความมั่นคง
           รัฐบ�ลสิงคโปร์ใช้กฎหม�ยต่อต้�นข่�วปลอมเป็นครั้งที่ 3 นับ
ตัง้แต่สงิคโปร์เริม่ประก�ศใช้กฎหม�ยดงักล่�วเมือ่ ต.ค. 62 เนือ่งจ�กพรรค 

Singapore Democratic Party (SDP) ซึ่ง
เป็นพรรคก�รเมืองฝ่�ยค้�นเผยแพร่ข้อมูล
บิดเบือนท�ง Facebook โดยรัฐบ�ล
สิงคโปร์ระบุว่�พรรค SDP นำ�เสนอข้อมูลที่
ขดัแย้งกบักระทรวงแรงง�นของสงิคโปร์ ซึง่
มีก�รบิดเบือนข้อมูลว่�แรงง�นกลุ่มที่มี

ทักษะอ�ชีพเชี่ยวช�ญ (Local Professionals, Manager, Executives 
And Technicians: PMETs) ในสงิคโปร์กำ�ลงัสญูเสยีตำ�แหน่งง�นม�กขึน้ 
ซึ่งในคว�มเป็นคว�มจริงอัตร�ก�รจ้�งง�นกลุ่ม PMETs เพิ่มข้ึนต่อเน่ือง
ตั้งแต่ ปี 2558 ทำ�ให้รัฐบ�ลสิงคโปร์ใช้อำ�น�จต�มกฎหม�ยต่อต้�นข่�ว
ปลอมสั่งก�รให้พรรค SDP ซึ่งเป็นพรรคก�รเมืองฝ่�ยค้�นแก้ไขข้อมูล
บิดเบือนดังกล่�วให้ถูกต้อง
 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงกล�โหมสิงคโปร์มอบเวชภัณฑ์และ
อุปกรณ์ท�งก�รแพทย์ เช่น หน้�ก�กอน�มัย เจลล้�งมือนำ้�หนักประม�ณ 
2,000 กก. ให้แก่ผู้แทนกองทัพจีนเพื่อควบคุมก�รแพร่ระบ�ดของเชื้อ 
COVID-19 โดยนำ�ไปแจกจ่�ยแก่โรงพย�บ�ลและชุมชนทีไ่ด้รบัผลกระทบ 
นอกจ�กนีก้�รสนบัสนนุคว�มช่วยเหลอืด้�นมนษุยธรรมดงักล่�วได้ดำ�เนิน
ก�รภ�ยหลังจ�กสงิคโปร์มอบเงินช่วยเหลอืจำ�นวน 1 ล้�นดอลล�ร์สงิคโปร์ 
หรือประม�ณ 22.57 ล้�นบ�ท แก่จีนเมื่อ 8 ก.พ.63

25ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)



	 ►	 มิติด้านเศรษฐกิจ
 คณะกรรมก�รพัฒน�เศรษฐกิจสิงคโปร์ (EDB) เปิดเผยว่�ยอด
ผลผลิตในภ�คก�รผลิตของสิงคโปร์เดือน พ.ย. 62 ตกตำ่�ลงม�กท่ีสุดใน
รอบ 4 ปี ซึ่งสอดคล้องกับก�รประเมินของกระทรวงก�รค้�และ
อุตส�หกรรมสิงคโปร์เมื่อ 2 ม.ค.63 ว่� เศรษฐกิจสิงคโปร์ปี 2562 เติบโต
เพียงร้อยละ 0.7 ซึ่งเป็นก�รเติบโตตำ่�ท่ีสุดนับตั้งแต่ปี 2552 ดังนั้น 
เศรษฐกจิสงิคโปร์ปี 2562 ขย�ยตวัตำ�่สุดในรอบ 10 ปีด้�นผูเ้ชีย่วช�ญจ�ก
ธน�ค�ร OCBC และ Barclays ระบุว่� ปัจจัยก�รเติบโตของเศรษฐกิจ
สิงคโปร์ในปี 2563 ขึ้นอยู่กับสถ�นก�รณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังคงไม่แน่นอน 
โดยค�ดว่�จะขย�ยตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ 0.9 – 1
 เม่ือวันที่ 4 ก.พ.63 ประธ�น�ธิบดีสิงคโปร์เยือนอินโดนีเซียต�ม 
คำ�เชิญของประธ�น�ธิบดีโจโก วิโดโด ของอินโดนีเซีย เพื่อห�รือร่วมกัน
เรื่องก�รส่งเสริมคว�มร่วมมือด้�นเศรษฐกิจ ก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ 
และคว�มร่วมมือในระดับประช�ชน นอกจ�กนั้นยังเป็นพย�นก�รลงน�ม
คว�มตกลงก�รหลีกเลี่ยงก�รเก็บภ�ษีซำ้�ซ้อนฉบับปรับปรุง
   เศรษฐกจิของอ�เซยีนได้รับผลกระทบจ�กก�รแพร่ระบ�ดของเชือ้
ไวรสัโควิด 19 โดยประเทศในกลุม่สม�ชกิทีไ่ด้รบัผลกระทบม�กท่ีสดุ ได้แก่ 
ไทยและสงิคโปร์ เนือ่งจ�กสิงคโปร์เป็นศนูย์กล�งท�งเศรษฐกจิและก�รค้� 
ขณะที่ไทยพึ่งพ�ก�รท่องเที่ยวซึ่งมีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ม�จ�กจีน และ
ประเทศในกลุ่มสม�ชิกท่ีได้รับผลกระทบรองลงม� ได้แก่ ม�เลเซียและ
เวียดน�ม ดังนั้น รัฐบ�ลสิงคโปร์มีนโยบ�ยสนับสนุนงบประม�ณเพิ่มเติม
จำ�นวน 4,500 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ ส�ม�รถงบประม�ณ ได้ดังนี้ (1) งบ
ประม�ณด้�นส�ธ�รณสุขประม�ณ 575 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ (2) งบช่วย
เหลอืผูป้ระกอบธุรกจิและแรงง�นประม�ณ 2,870 ล้�นดอลล�ร์สหรฐั และ 
(3) งบช่วยเหลือประช�ชน 1,150 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ โดยงบประม�ณ 
ดังกล่�วจัดสรรเพื่อใช้รับมือผลกระทบจ�กก�รแพร่ระบ�ดของโรคไวรัส
โคโรน� 19 และเยยีวย�เศรษฐกจิท่ีได้รับผลกระทบ ท้ังนี ้นโยบ�ยดงักล่�ว
จะทำ�ให้สิงคโปร์ข�ดดุลงบประม�ณในปี 2563 เพิ่มเป็นร้อยละ 2.1 ของ 
GDP จ�กเดิมร้อยละ 0.3
	 ►	 สถานการณ์โควิด 19 ในสิงคโปร์
 เมื่อวันที่ 4 ม.ค.63 กระทรวงส�ธ�รณสุขสิงคโปร์แถลงก�รณ์พบ
ผูป่้วยต้องสงสยัว่�เป็นโรคปอดอกัเสบ (Pneumonia) ร�ยแรกในสงิคโปร์ 
โดยผู้ต้องสงสัยมีประวัติเดินท�งไปเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ยของจีน ซึ่งเป็น

เดก็หญิงวยั 3 ปี ท้ังนี ้สิงคโปร์มคีำ�สัง่ดำ�เนนิ
ก�รตรวจวัดอุณหภูมิผู้ท่ีเดินท�งจ�กพื้นที ่
ดังกล่�วของจีนในท่�อ�ก�ศย�นน�น�ช�ติ
ช�งงี ตั้งแต่ 3 ม.ค.63 สำ�หรับม�ตรก�รก�ร
ห้�มผู้ถือหนังสือเดินท�งจีน รวมถึงบุคคล 
ทุกสัญช�ติที่มีประวัติก�รเดินท�งไปจีน

ภ�ยในห้วง 14 วัน เข้�ประเทศสิงคโปร์ เริ่มเมื่อวันที่ 1 ก.พ.63 นอกจ�ก
นี้คนกลุ่มนี้จะไม่ได้รับอนุญ�ตให้ต่อเครื่องบินในสิงคโปร์ด้วยเช่นกัน ซ่ึง
สำ�นักง�นตรวจคนเข้�เมืองสิงคโปร์จะระงับก�รออกวีซ่�ใหม่ทุกประเภท
แก่บุคคลที่ถือหนังสือเดินท�งจีน รวมถึงระงับวีซ่�ระยะสั้นและวีซ่�เดิน
ท�งเข้�ออกหล�ยครั้งของผู้ถือหนังสือเดินท�งจีนที่ได้รับก�รตรวจลงตร�
ไปแล้ว
 เมือ่วันท่ี 7 ก.พ. 63 กระทรวงส�ธ�รณสขุสงิคโปร์ประก�ศยกระดบั
ก�รเตอืนภยัก�รแพร่ระบ�ดของเชือ้ไวรสัควดิ 19 สูร่ะดบัสีส้ม ซ่ึงเทยีบเท่� 
กบัก�รเตือนภยัในช่วงท่ีมีก�รแพร่ระบ�ดของโรคท�งเดนิห�ยใจเฉียบพลัน
รุนแรง หรือซ�ร์ส (SARS) ในปี 2546 ที่มีผู้เสียชีวิตกว่� 30 ร�ยในสิงคโปร์ 
โดยในขณะนั้นสิงคโปร์มียอดผู้ติดเช้ือไวรัสควิด 19 จำ�นวน 33 ร�ย 
เนื่องจ�กก�รประก�ศยกระดับดังกล่�วทำ�ให้ช�วสิงคโปร์แตกตื่น 
แห่ตุนสินค้�จำ�เป็น ซึ่งประช�ชนในสิงคโปร์ต่�งออกม�ซื้อสินค้�จำ�เป็น 
เช่น อ�ห�ร และอุปกรณ์ยังชีพ และกระด�ษชำ�ระต�มซุปเปอร์ม�ร์เก็ต
ต่�ง ๆ ทำ�ให้น�ยกรัฐมนตรีลี เซียน ลุง ของสิงคโปร์ ออกแถลงก�รณ์ก�ร
ยกระดับก�รเตือนภัยด้�นส�ธ�รณสุขเป็นสีส้ม พร้อมทั้งชี้แจงว่�ผู้ติดเชื้อ
ในประเทศแทบทั้งหมดติดเชื้อม�จ�กภ�ยนอก โดยประช�ชนไม่มีคว�ม
จำ�เป็นที่จะต้องตื่นตระหนกกับก�รยกระดับคำ�เตือนของภ�ครัฐ เพร�ะ
สิงคโปร์จะยังคงดำ�เนินไปต�มปกติ จึงไม่มีคว�มจำ�เป็นเช่นกันที่จะต้อง
กกัตนุสิง่ของอปุโภคบรโิภค แต่ก�รรกัษ�สขุภ�พและก�รรบัมอือย่�งมสีติ
เป็นสิ่งเหม�ะสมที่สุด พร้อมระบุว่�สถ�นก�รณ์เชื้อไวรัสควิด 19 ถือเป็น
บททดสอบแท้จริงของช�วสิงคโปร์ในช่วงนี้ คือ คว�มส�มัคคีและคว�ม
ยืดหยุ่นท�งจิตใจ
 กระทรวงส�ธ�รณสุขสิงคโปร์ดำ�เนินก�รเปิดคลินิก 506 แห่ง ทั่ว
สิงคโปร์เพื่อรองรับผู้ติดเช้ือโควิด 19 โดยมีก�รควบคุมค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับ
ก�รรับคำ�ปรึกษ�และค่�รักษ� ได้แก่ (1) พลเมืองและผู้ที่อ�ศัยถ�วรใน
สิงคโปร์เสียค่�ใช้จ่�ยคนละ 10 ดอลล�ร์สิงคโปร์ และ (2) ช�วพื้นเมือง
ดั้งเดิมเสียค่�ใช้จ่�ยคนละ 5 ดอลล�ร์สิงคโปร์ ทั้งนี้ เพื่อให้ประช�ชน
ส�ม�รถเข้�ถึงก�รรักษ�ได้อย่�งทั่วถึง
 สรุปได้ว่าสิงคโปร์ ในห้วงเดือน ธ.ค. - ก.พ. 63 มีม�ตรก�รที่ 
เข้มงวดในก�รป้องกันเชือ้ไวรสัโควิด 19 โดยม�ตรก�รดงักล่�ว คอื ก�รระงบั
วซ่ี�ประเทศทีอ่ยูใ่นกลุม่เสีย่ง และม�ตรก�รก�รยกระดบัก�รเตอืนภยัก�ร
แพร่ระบ�ดของเชื้อไวรัสควิด 19 สู่ระดับสีส้ม ผลของม�ตรก�รดังกล่�ว
จะส่งผลกระทบต่อประช�ชน และเศรษฐกิจของสิงคโปร์ ถึงแม้ว่�รัฐบ�ล
สิงคโปร์ข�ดดุลงบประม�ณในปี 2563 แต่ได้จัดสรรงบประม�ณเพื่อช่วย
เหลือประช�ชนและเยียวย�เศรษฐกิจ อันได้รับผลกระทบจ�กเชื้อไวรัส 
โควิด 19 เป็นจำ�นวน 4,500 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ อย่�งไรก็ต�มสิงคโปร์ได้
ยดึหลกัคว�มช่วยเหลอืด้�นมนษุยธรรม โดยก�รมอบเงนิช่วยเหลอืจำ�นวน 
1 ล้�นดอลล�ร์สิงคโปร์ เพื่อช่วยเหลือจีนพร้อมท้ังมอบเวชภัณฑ์และ
อุปกรณ์ท�งก�รแพทย์เพื่อใช้ในก�รต่อสู้กับโรคระบ�ดในจีน

สถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลี
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย นางสาว ธาราทิพย์ กัลยาณมิตร

	 ►  สถานการณ์สำาคัญล่าสุด
 1. เก�หลเีหนอืขูย่กเลกิก�รพฒัน�อ�วธุนิวเคลยีร์ให้แก่สหรฐัฯ เมือ่ 
21 ม.ค.63 น�ย Ju Yong Su หัวหน้�คณะผู้แทนถ�วรประจำ�องค์ก�ร
สหประช�ช�ติ (UN) ของเก�หลีเหนือ ณ เจนีว� แถลงในที่ประชุมว่�ด้วย
ก�รปลดอ�วุธนิวเคลียร์ของ UN ว่�เก�หลีเหนือจะยกเลิกพันธะในก�ร
หยุดก�รทดสอบและพัฒน�อ�วุธนิวเคลียร์กับสหรัฐฯ หลังจ�กที่ผ่�นม�
ก�รเจรจ�ไม่คืบหน้� โดยเก�หลีเหนือกล่�วห�ว่�สหรัฐฯ ไม่แสดงคว�ม
จริงใจในก�รเจรจ�กับเก�หลีเนือ โดยยังคงซ้อมรบร่วมกับเก�หลีใต้ซึ่ง
เป็นก�รยั่วยุ ท้ังยังคงใช้ม�ตรก�รควำ่�บ�ตรอย่�งเด็ดข�ดเพื่อกดดัน

เก�หลีเหนือ อย่�งไรก็ดี ผู้แทนเก�หลีเหนือยังแสดงคว�มค�ดหวังว่�
สหรัฐฯ จะกลับม�สู่เส้นท�งก�รเจรจ�ที่ถูกต้องได้ 
 2.  ผู้นำ�เก�หลีเหนือได้รับข้อคว�มอวยพรวันเกิดจ�กผู้นำ�สหรัฐฯ 
จ�กถ้อยแถลงของน�ยคิม กเย กวนั ทีป่รกึษ�ของ กต.เก�หลเีหนอื ซึง่เป็น
อดีตผู้แทนก�รเจรจ�ประเด็นนิวเคลียร์ของเก�หลีเหนือ เมื่อ 11 ม.ค.63  
ได้แถลงว่�ผู้นำ�เก�หลีเหนือได้รับข้อคว�มอวยพรวันเกิดจ�กผู้นำ�สหรัฐฯ 
อย่�งไรก็ดี แม้ว่�ผู้นำ�ทั้งสองฝ่�ยจะมีคว�มสัมพันธ์ส่วนบุคลที่ดีต่อกัน แต่
เก�หลีเหนือจะไม่กลับสู่ก�รเจรจ�เหมือนปี 2562 ที่ผู้นำ�เก�หลีเหนือพบ
กบัผูน้ำ�สหรฐัฯ ท่ีกรงุฮ�นอยประเทศเวียดน�ม โดยระบวุ่�สหรฐัฯไม่จรงิใจ
กบัเก�หลเีหนือและทำ�ให้เก�หลเีหนอืเสยีเวล�กว่� 18 เดอืน โดยทีม่คีว�ม
คบืหน้�เพยีงเลก็น้อย  ทัง้นี ้ก�รรือ้ฟ้ืนก�รเจรจ�จะเป็นไปได้ต่อเมือ่สหรฐัฯ 
ยอมรบัเงือ่นไขทัง้หมดทีเ่สนอไปก่อนหน้�นี ้แต่เก�หลเีหนอืเชือ่ว่�สหรฐัฯ 
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



น่�จะยังไม่พร้อม นอกจ�กนี้ ยังระบุถึงเก�หลีใต้ว่�ไม่ควรพย�ย�มทำ�ตัว
เป็นคนกล�งระหว่�งเก�หลีเหนือกับสหรัฐฯ เนื่องจ�กทั้งสองฝ่�ยมีช่อง
ท�งติดต่อกันอยู่แล้ว 
 3. UN กังวลต่อกรณีเก�หลีเหนือขู่จะรื้อฟื้นก�รทดลองนิวเคลียร์
และขีปน�วุธพิสัยไกล เว็บไซต์สหประช�ช�ติ (United Nations-UN) 
ร�ยง�นเมื่อ 1 ม.ค.63 ว่� น�ยอันโตนิอู กุแตเรซ เลข�ธิก�ร UN แสดง
คว�มวิตกกังวลอย่�งยิ่งต่อกรณีท่ี น�ยคิม จ็อง-อึน ผู ้นำ�สูงสุดของ
เก�หลเีหนอืระบวุ่�เก�หลเีหนอืไม่มคีว�มจำ�เป็นต้องยดึถอืคำ�มัน่ฝ่�ยเดยีว
ในก�รระงับก�รทดลองนิวเคลียร์และขีปน�วุธพิสัยไกลอีกต่อไป และจะ
แสดงอ�วุธท�งยุทธศ�สตร์รุ่นใหม่เร็ว ๆ นี้ โดยเลข�ธิก�ร UN หวังอย่�ง
ยิ่งว่� เก�หลีเหนือจะไม่รื้อฟื้นก�รทดลองดังกล่�ว และปฏิบัติต�มข้อมติ
ของคณะมนตรคีว�มมัน่คงแห่งสหประช�ช�ต ิ (United Nations Security 
Council-UNSC) ต่อไป เพร�ะก�รปลดอ�วุธเป็นเส�หลักข้ันพื้นฐ�น 
ต่อคว�มมั่นคงด้�นนิวเคลียร์ของโลก นอกจ�กนี้ เลข�ธิก�ร UN ยืนยันที่
จะสนับสนุนแนวท�งบรรเท�คว�มขัดแย้งในค�บสมุทรเก�หลีด้วยวิธี
ท�งก�รทูตต่อไป
 4. เก�หลีใต้เห็นว่�ก�รเจรจ�ระหว่�งสหรัฐฯ และเก�หลีเหนือ
สำ�คัญกว่�สิ่งใด จ�กถ้อยแถลงของ กต.เก�หลีใต้ เมื่อ 23 ธ.ค.62 ว่�
ประธ�น�ธิบดีมุน แจ-อิน ของเก�หลีใต้ กล่�วต่อประธ�น�ธิบดีสี จิ้นผิง 
ของจีน ระหว่�งก�รพบห�รือท่ีกรุงปักกิ่งของจีนในวันเดียวกันนี้ว ่� 
เก�หลใีต้เหน็คว�มสำ�คญัของก�รรกัษ�แนวท�งทีส่หรฐัฯ และเก�หลเีหนอื
จะยังคงใช้วิธีก�รเจรจ�ระหว่�งกัน เพ่ือแก้ไขปัญห�อ�วุธนิวเคลียร์ของ
เก�หลเีหนอื หลงัจ�กทีเ่ก�หลเีหนอืกำ�หนดระยะเวล�ไว้ภ�ยใน 31 ธ.ค.62  
ทีจ่ะให้สหรฐัฯ ปรบันโยบ�ยท่ีประเมนิว่�เก�หลเีหนือเป็นศตัร ูเพือ่ดำ�เนนิ
กระบวนก�รแก้ปัญห�อ�วุธนิวเคลียร์และสร้�งสันติภ�พในค�บสมุทร
เก�หลี ด้�น กต.จีนแถลงอ้�งคำ�กล่�วของประธ�น�ธิบดีสี จิ้นผิง ว่�หล�ย
ฝ่�ยมคีว�มกงัวลต่อคว�มขดัแย้งในค�บสมทุรเก�หลี ดงันัน้ เก�หลใีต้และ
จีนควรร่วมมือกันเพื่อช่วยให้สหรัฐฯ และเก�หลีเหนือส�ม�รถเจรจ�เพื่อ
แก้ปัญห�ดงักล่�ว พร้อมกบัสนบัสนนุเก�หลใีต้ทีต้่องก�รปรบัคว�มสมัพันธ์
ที่ดีกับเก�หลีเหนือ
 5. จนีและรสัเซยีเสนอให้คณะมนตรคีว�มมัน่คงแห่งสหประช�ช�ติ 
(United Nations Security Council: UNSC) ยกเลิกม�ตรก�รควำ่�บ�ตร
เก�หลีเหนือบ�งส่วน เมื่อ 16 ธ.ค.62 จีนกับรัสเซียเสนอให้ UNSC ยกเลิก
ม�ตรก�รควำ่�บ�ตรก�รส่งออกของเก�หลีเหนือในสินค้�ประเภทรูปปั้น 
อ�ห�รทะเล และสิง่ทอ รวมถึงเรยีกร้องให้ยกเลกิม�ตรก�รส่งกลบัแรงง�น
เก�หลเีหนือในต่�งประเทศภ�ยใน 22 ธ.ค.62 และให้ยกเว้นโครงก�รคว�ม
ร่วมมือท�งรถไฟและท�งถนนระหว่�งเก�หลีจ�กก�รควำ่�บ�ตร โดยมี
วตัถปุระสงค์เพือ่ยกระดบัชวิีตคว�มเป็นอยูข่องช�วเก�หลเีหนอื นอกจ�ก
นี ้ยงัเรยีกร้องให้รือ้ฟ้ืนก�รเจรจ� 6 ฝ่�ย หรอืจดัทำ�กรอบก�รห�รอืพหภุ�คี
ในรูปแบบอื่น เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกในก�รแก้ไขปัญห�ผ่�นก�รเจรจ� 
โดยรัสเซียระบุว่�เสนอก�รดำ�เนินก�รดังกล่�วเพ่ือสนับสนุนก�รเจรจ�
ระหว่�งสหรัฐฯ กับเก�หลีเหนือ อย่�งไรก็ดี ยังไม่แน่ชัดว่�ร่�งข้อมติข้�ง
ต้นจะเข้�สู่ว�ระก�รประชุมของ UNSC เมื่อใด ขณะที่สหรัฐฯ สหร�ช
อ�ณ�จักร และฝรั่งเศส ยืนยันว่�ไม่ควรยกเลิกม�ตรก�รควำ่�บ�ตรใด ๆ 
จนกว่�เก�หลีเหนือจะยกเลิกโครงก�รพัฒน�และนิวเคลียร์และขีปน�วุธ
 6.  ผู้แทนพิเศษของสหรัฐฯ ด้�นเก�หลีเหนือ ยืนยันว่�สหรัฐฯ จะ
ไม่ละทิง้ก�รเจรจ�กบัเก�หลีเหนอื ประธ�น�ธบิดีมนุ แจ-อิน ของเก�หลใีต้
พบห�รือกับน�ยสตีเฟน บีกัน ผู้แทนพิเศษของสหรัฐฯ ด้�นเก�หลีเหนือที่
เยอืนเก�หลใีต้ระหว่�ง 15-17 ธ.ค.62 โดยผูน้ำ�เก�หลใีต้เรยีกร้องให้สหรฐัฯ 
ยังคงคว�มพย�ย�มในก�รดำ�เนินกระบวนก�รสันติภ�พในค�บสมุทร
เก�หล ีแม้ว่�เก�หลเีหนอืจะเพ่ิมก�รแสดงท่�ทียัว่ย ุขณะท่ีน�ยสตเีฟน บีกนั
ยืนยันว่� สหรัฐฯจะไม่ละทิ้งก�รเจรจ�กับเก�หลีเหนือ ก่อนหน้�นี้ ทั้งสอง
ฝ่�ยพบห�รือกันครั้งล่�สุดเมื่อ ก.ย.61 ก่อนที่ผู้นำ�เก�หลีใต้เยือนกรุง
เปียงย�ง เก�หลเีหนอื ระหว่�ง 18-20 ก.ย.61 นอกจ�กนี ้น�ยสตีเฟน บีกนั 
ได้พบห�รือกับน�ยช็อง อึย-ยง ผอ.สำ�นักง�นคว�มมั่นคงแห่งช�ติของ

เก�หลใีต้ ประจำ�ทำ�เนยีบประธ�น�ธบิด ีโดยทัง้สองฝ่�ยเห็นพ้องจะตดิต่อ
สือ่ส�รอย่�งใกล้ชดิในประเดน็เก�หลเีหนอื น�ยสตเีฟน บกีนั ยำ�้ว่�สหรฐัฯ 
เปิดโอก�สต่อรองกับเก�หลีเหนือ โดยไม่มีกำ�หนดเวล�สำ�หรับก�รรื้อฟื้น
ก�รเจรจ�
 7. เก�เหลเีหนอืประสบคว�มสำ�เรจ็ในก�รทดสอบครัง้สำ�คญัทีศ่นูย์
ควบคุมด�วเทียมเก�หลีเหนือ Sohae โฆษก Academy of Defence 
Science ของเก�หลีเหนือได้แถลงว่� เก�หลีเหนือประสบคว�มสำ�เร็จใน
ก�รทดสอบครั้งสำ�คัญที่ศูนย์ควบคุมด�วเทียมเก�หลีเหนือ Sohae เมื่อ 
13 ธ.ค.62 (แต่ไม่ได้ระบุว่�เป็นก�รทดสอบอ�วุธประเภทใด) ซึ่งคว�ม
สำ�เรจ็ด้�นก�รวจิยัในครัง้นีจ้ะนำ�ไปใช้ในก�รสนบัสนนุยทุธศ�สตร์ก�รสกดั
กั้นอ�วุธนิวเคลียร์ และเป็นก�รทดสอบครั้งที่ 2 ที่ Sohae ในรอบสัปด�ห์ 
ก�รประก�ศดังกล่�วเกิดขึ้นหลังจ�กที่สหรัฐฯ ทดสอบยิงขีปน�วุธพิสัย
กล�งในมห�สมุทรแปซิฟิกเมื่อ 12 ธ.ค.62  ก่อนหน้�นี้ ผู้นำ�เก�หลีเหนือ
ตกลงทีจ่ะปิดศูนย์ฯ Sohae ในระหว่�งก�รประชมุสดุยอดกับประธ�น�ธิบดี
เก�หลีใต้เมือ่ปี 2561 ทีเ่ปียงย�ง ซ่ึงเป็นส่วนหนึง่ของม�ตรก�รสร้�งคว�ม
ไว้ว�งใจ
 8.  สหรฐัฯ เรยีกร้องให้เก�หลีเหนอืยตุกิ�รยัว่ยแุละให้คว�มสำ�คัญ
กับก�รเจรจ� สนข.VOA เมื่อ 11 ธ.ค.62 น�งเคลลี คร�ฟท์ ออท.สหรัฐฯ/
สหประช�ช�ตแิถลงว่� ก�รทดสอบขปีน�วธุของเก�หลเีหนอืในห้วงทีผ่่�นม� 
จะส่งผลกระทบต่อก�รเจรจ�และก�รทำ�ข้อตกลงระหว่�งสหรัฐฯ กับ
เก�หลีเหนือ เป ็นก�รละเมิดมติของคณะมนตรีคว�มมั่นคงแห่ง
สหประช�ช�ต ิและไม่เป็นผลดต่ีอคว�มมัน่คงของเก�หลีเหนือ นอกจ�กนี้ 
น�งเคลลี คร�ฟท์ ยำ้�ว่� สหรัฐฯ ไม่ยอมรับก�รกำ�หนดเส้นต�ยในปล�ยปี 
2562 ของเก�หลีเหนือ พร้อมกับยื่นข้อเสนอว่�สหรัฐฯ ยินดีที่จะยืดหยุ่น
ต่อขั้นตอนและวิธีก�รปลดอ�วุธนิวเคลียร์ ทั้งนี้ ท่�ทีดังกล่�วของสหรัฐฯ 
อ�จเป็นผลดีต่อก�รเจรจ�ระหว่�งสหรัฐฯ กับเก�หลีเหนือเพื่อปลดอ�วุธ
นวิเคลยีร์ เนือ่งจ�กเก�หลเีหนอืต้องก�รให้สหรฐัฯ ปรบัเงือ่นไขก�รเจรจ�
ให้เป็นเชิงบวกต่อก�รพัฒน�และเศรษฐกิจของเก�หลีเหนือม�กขึ้น
 9.  UN เรียกร้องให้สหรัฐฯ และเก�หลีเหนือรื้อฟื้นก�รเจรจ�เพื่อ
ปลดอ�วุธนวิเคลยีร์ เมือ่ 10 ธ.ค.62 โฆษกประจำ�ตวัน�ยอนัโตนอิ ูกแุตเรซ 
เลข�ธิก�รสหประช�ช�ติ (UN) แถลงว่� เลข�ธิก�ร UN เรียกร้องให้ผู้นำ�
เก�หลีเหนือรื้อฟื้นก�รเจรจ�กับสหรัฐฯ เพื่อสันติภ�พและเสถียรภ�พใน
ค�บสมุทรเก�หลี และว่�แนวท�งก�รทูตเป็นหนท�งเดียวเพื่อสันติภ�พ
อย่�งยั่งยืนและทำ�ให้ค�บสมุทรเก�หลีปลอดนิวเคลียร์ ในขณะที่วัน
เดยีวกนั สือ่มวลชนเก�หลใีต้ร�ยง�นก�รตรวจพบอ�ก�ศย�นล�ดตระเวน
รุ่น E-8C หรือ JSTARS ของสหรัฐฯ ปฏิบัติก�รที่คว�มสูง 33,000 ฟุต 
บริเวณค�บสมุทรเก�หลี ทั้งนี้ มีร�ยง�นว่�สหรัฐฯ ประจำ�ก�รอ�ก�ศย�น
ล�ดตระเวนหล�ยรุ่นบริเวณค�บสมุทรเก�หลี อ�ทิ P-3C RC-135U RC-
135W และ RC-135S
 10. เก�หลีเหนือแสดงคว�มไม่พอใจถ้อยแถลงของประธ�น�ธิบดี
สหรัฐฯ หลังก�รประชุม NATO เมื่อ 6 ธ.ค.62 น�ง Choe Son Hui รมช.
กต.เก�หลีเหนือ ได้เผยถึงถ้อยแถลงของประธ�น�ธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของ
สหรัฐฯ ที่ขู่จะใช้กำ�ลังทห�รกับเก�หลีเหนือห�กจำ�เป็น และเรียกน�ยคิม 
จองอึน ผู้นำ�สูงสุดเก�หลีเหนือ ว่�มนุษย์จรวด หรือ Rocket Man อีกครั้ง 
ระหว่�งให้สัมภ�ษณ์สื่อมวลชนหลังก�รประชุมผู้นำ�ช�ติสม�ชิกองค์ก�ร
สนธิสัญญ�แอตแลนติกเหนือ (NATO) เมื่อ 3 ธ.ค.62 ซึ่งเป็นก�รยั่วยุ และ
สร้�งคว�มตงึเครยีดทำ�ให้คว�มสมัพนัธ์ระหว่�งทัง้สองประเทศถดถอยกลบั
สู่ภ�วะเดิม เทียบเท่�ก่อนจะมีก�รประชุมสุดยอดสหรัฐ-เก�หลีเหนือ  
ครัง้แรก โดยน�ง Hui ระบวุ่�เก�หลเีหนอืจะไม่เพกิเฉยห�กประธ�น�ธบิดี
ทรมัป์จงใจใช้คำ�พดูดงักล่�วหมิน่เกยีรตผิูน้ำ�สงูสดุเก�หลีเหนือ และพร้อม
จะตอบโต้ในระดับที่เท่�เทียม
 11. เก�หลีเหนืออ้�งก�รทดสอบขีปน�วุธครั้งล่�สุดจะบ่งชี้ก�ร
เปลี่ยนแปลงท�งยุทธศ�สตร์ ผลก�รทดสอบขีปน�วุธครั้งสำ�คัญเมื่อ  
7 ธ.ค.62 จ�กฐ�นปล่อยโซแฮ จะเป็นส่ิงบ่งช้ีก�รเปลี่ยนแปลงท�ง
ยุทธศ�สตร์ของเก�หลีเหนือท่ีจะมีข้ึนอน�คตอันใกล้น้ี สำ�หรับก�ร
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เคล่ือนไหวล่�สุดของเก�หลีเหนือ เกิดขึ้นภ�ยหลังเก�หลีเหนือพย�ย�ม
กดดนัสหรฐัฯ ให้ปฏิบติัต�มข้อเรียกร้องให้ยุติก�รดำ�เนนินโยบ�ยข่มขู่และ
คุกค�มต่อเก�หลีเหนือ
 12. เก�หลเีหนอืยงิขปีน�วธุจำ�นวน 2 ลกู ตกลงในทะเลนอกช�ยฝ่ัง
ทะเลตะวันออก จ�กแถลงก�รณ์ของคณะเสน�ธกิ�รร่วมกองทพัเก�หลใีต้ 
เม่ือ 28 พ.ย.62 ได้แถลงว่�เก�หลีเหนือได้ยิงขีปน�วุธ 2 ลูก เมื่อเวล�
ประม�ณ 16.59 น. (ต�มเวล�ท้องถิ่น) จ�กฐ�นยิงในเมืองยอนโป จังหวัด
ฮัมกยองใต้ ท�งภ�คตะวันออกเฉียงเหนือของเก�หลีเหนือ ขีปน�วุธพุ่งไป
ท�งทิศตะวันออก ในระดับคว�มสูง 97 กม. และพุ่งไปไกล 380 กม. ก่อน
จะตกลงในทะเล นักวิเคร�ะห์มีคว�มเห็นว่�ก�รทดสอบยิงขีปน�วุธครั้งนี้
มีขึ้นเพื่อกดดันให้สหรัฐฯ กลับเข้�สู่โต๊ะเจรจ�เพ่ือแก้ไขปัญห�โครงก�ร
นิวเคลียร์ของเก�หลีเหนือก่อนสิ้นปี ต�มเส้นต�ยที่น�ยคิม จอง-อึน ผู้นำ�
เก�หลเีหนอืกำ�หนดไว้ ขณะเดียวกัน กองทัพเก�หลีใต้ได้แสดงคว�มเสยีใจ
ต่อก�รทดสอบยิงขีปน�วุธคร้ังนี้พร้อมกับเรียกร้องต่อเก�หลีเหนือให้ยุติ
ก�รกระทำ�ที่จะเป็นก�รเพิ่มคว�มตึงเครียดท�งทห�รในทันที
 13. สหรฐัฯ ทดสอบก�รยงิขปีน�วธุพสิยักล�งจ�กภ�คพืน้สูอ่�ก�ศ 
จ�กแถลงก�รณ์ของ กห.สหรัฐฯ เมื่อ 12 พ.ย.62 ท่ีได้แถลงว่�สหรัฐฯ 
ประสบคว�มสำ�เรจ็ในก�รทดสอบยงิขีปน�วธุพสิยักล�งจ�กฐ�นทัพอ�ก�ศ 
Vandenberg รัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อเวล� 08.30 น. ต�มเวล�ท้องถิ่น และ
ตกลงในมห�สมทุรแปซิฟิกในระยะ 300 ไมล์ โดยเป็นก�รทดสอบขีปน�วุธ
พิสัยกล�งครั้งแรกหลังสหรัฐฯ ออกจ�กสนธิสัญญ�อ�วุธนิวเคลียร ์
พิสัยกล�ง (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty-INF) เมื่อ 
ส.ค.62 ทั้งนี้ ก�รทดสอบยิงครั้งนี้อ�จเป็นก�รส่งสัญญ�ณถึงเก�หลีเหนือ
	 ►  มุมมอง/ ท่าที
 - เมื่อพิจ�รณ�ถึงสถ�นก�รณ์คว�มขัดแย้งระหว่�สหรัฐฯ และ
เก�หลีเหนือ ปฏิเสธไม่ได้ว่�ประเด็นก�รนิย�มคว�มหม�ยของคำ�ว่�  
Denuclearization ที่ไม่ตรงกันนั้นนับเป็นหนึ่งในเงื่อนไขก�รเจรจ�ที่ยัง
ไม่มีคว�มคืบหน้� โดย Denuclearization ฝ่�ยตะวันตก แปลว่� “ก�ร
ปลดอ�วุธนิวเคลียร์” หรือ “ลดอ�วุธนิวเคลียร์” แต่ในภ�ษ�เก�หลีคำ�นี้
อ�จหม�ยถึงก�รปิดโครงก�ร ก�รตรึงจำ�นวน ก�รระงับ ก�รคุ้มครอง
ปกป้อง หรอืก�รปลดประจำ�ก�ร ซึง่ก�รตคีว�มดงักล่�วอ�จนบัเป็นปัจจยั
หน่ึงในก�รบ่ันทอนก�รเจรจ�ระหว่�งสหรัฐฯ และเก�หลเีหนือ นอกจ�กนี้  

ยงัมปัีจจยัข้อเรยีกร้องของทัง้ 2 ฝ่�ยทีล้่วนแล้วแต่ย�กต่อก�รนำ�ไปปฏบิตัิ
ทัง้คู ่คอื เก�หลเีหนอืต้องก�รให้สหรฐัฯ 
ยกเลิกก�รควำ่�บ�ตรท�งเศรษฐกิจต่อ
เก�หลีเหนือก่อน ในขณะที่สหรัฐฯ 
ต ้องก�รให้เก�หลีเหนือปลดอ�วุธ
นิวเคลียร์ก่อน ปัจจัยท่ีได้กล่�วม�ข้�ง
ต้นจึงนับว่�เป็นเงื่อนไขก�รเจรจ�
ปลดอ�วุธนิวเคลียร ์บนค�บสมุทร
เก�หลียังไม่มีคว�มคืบหน้�เท่�ท่ีควร 
แต่ก�รทีส่หรฐัฯ เรยีกร้องให้เก�หลเีหนอืปลดอ�วธุนวิเคลียร์ก่อนน้ัน อ�จ
เป็นข้อเรยีกร้องทีค่่อนข้�งจะเป็นไปได้ย�ก เนือ่งจ�กทีผ่่�นม�เก�หลีเหนือ
ได้ลงทุนลงแรงกับก�รพัฒน�อ�วุธนิวเคลียร์ไปม�ก และถือว่�ก�รมีอ�วุธ
นิวเคลียร์ในครอบครองเป็นเกียรติภูมิแห่งช�ติ ทำ�ให้ส�ม�รถมีอำ�น�จ 
ต่อรองกับมห�อำ�น�จอย่�งสหรัฐฯ ได้ ข้อเรียกร้องดังกล่�วจึงนับเป็น 
ข้อเรียกร้องที่ย�กเกินกว่�ที่เก�หลีเหนือจะทำ�ได้ 
 - ห�กสหรฐัฯ และเก�หลเีหนอื ไม่ส�ม�รถกลบัสูก่�รเจรจ�ระหว่�ง
กนัได้ หรอืฟ้ืนฟคูว�มสมัพนัธ์ระหว่�งกนัเพือ่ปลดอ�วุธนิวเคลียร์ อ�จทำ�ให้
สถ�นก�รณ์บนค�บสมทุรเก�หลปีะทุรุนแรงม�กข้ึน ซึง่จะส่งผลกระทบต่อ
ประช�คมโลก ดังนั้น น�น�ประเทศควรเรียกร้องและสนับสนุนให้ทั้งสอง
ฝ่�ยกลบัม�เจรจ�กนัอย่�งสนัตวิธิโีดยใช้วิธที�งก�รฑตู ซึง่น่�จะเป็นหนท�ง
ในก�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�รงไว้ซึง่เสถยีรภ�พคว�มมัน่คง และสนบัสนนุให้แก้ไขอย่�งสนัตแิละสนัติ
วิธีด้วยก�รเจรจ�ระหว่�งทุก ๆ  ฝ่�ยที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติต�มข้อมติของ 
UNSC อย่�งเคร่งครัดในก�รแก้ไขปัญห�นิวเคลียร์เก�หลีเหนือ อีกทั้งยัง
ควรสนับสนุนมติของสหประช�ช�ติต่�ง ๆ ที่ออกม�เกี่ยวกับสถ�นก�รณ์
บนค�บสมุทรเก�หลี พร้อมทั้งร่วมกับอ�เซียนในก�รช่วยเกี่ยวดองกับ
เก�หลีเหนือ ในกรอบ ARF และคว�มร่วมมือเฉพ�ะด้�นแบบ win-win 
โดยพิจ�รณ�ช่วงเวล�ที่เหม�ะสมเป็นสำ�คัญ

สถานการณ์ในตะวันออกกลาง
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย จ่าอากาศเอกหญิง สุวิมล สารโกศล พรนวม
 สถ�นก�รณ์ในตะวันออกกล�ง ห้วงเดือน ธ.ค.62 – ก.พ.63 มี
สถ�นก�รณ์สำ�คัญสรุปได้ดังนี้
	 ►  สถานการณ์ของตุรกี
 ก�รเปิดเผยของเจ้�หน้�ที่ระดับสูงในสำ�นักง�นกล�งเพื่อคว�ม 
ร่วมมือท�งเทคนิคและก�รทห�รรัสเซีย (Federal Service for Military-
Technical Cooperation) เมือ่วนัท่ี 6 ธ.ค.62 ว่�รัสเซยีอยูร่ะหว่�งดำ�เนนิ
ก�รเพือ่ให้บรรลขุ้อตกลงก�รข�ยระบบป้องกนัขปีน�วธุ S-400 ชดุใหม่ให้

กบัตรุก ีโดยค�ดว่�ก�รดำ�เนนิก�รดงักล่�วจะมกี�รลงน�ม
คำ�สั่งซื้อภ�ยในปี 2563 ทั้งนี้ ก�รจัดห�ระบบป้องกัน
ขปีน�วธุ S-400 ชดุใหม่ของตรุกไีด้ส่งผลทำ�ให้คว�มสมัพนัธ์
ระหว่�งตุรกีกับสหรัฐฯ ตกตำ่�ลงกว่�เดิมหลังจ�กสหรัฐฯ 
ตัดสนิใจระงบัข้อตกลงก�รจดัห�เครือ่งบนิรบรุน่ F-35 เพือ่
ตอบโต้ตุรกีที่จัดห�ระบบป้องกันขีปน�วุธ S-400 ชุดแรก
จ�กรัสเซีย 

 ส ่วนตุรกีได ้ออกม�ตอบโต้ก�รควำ่�บ�ตรของสหรัฐฯ โดย
ประธ�น�ธบิด ีRecep Tayyip Erdogan ของตรุกี ได้ออกแถลงก�รณ์เมือ่
วันที่ 15 ธ.ค.62 ว่�รัฐบ�ลตุรกีมีอำ�น�จสั่งปิดฐ�นทัพอ�ก�ศ Incirlik และ
สถ�นีเรด�ร์ Kurecik ของสหรัฐฯ ซึ่งตั้งอยู่ท�งตะวันตกเฉียงใต้ของตุรกี 
ห�กจำ�เป็น เพื่อตอบโต้สหรัฐฯ ที่ยำ้�เตือนเรื่องก�รควำ่�บ�ตรรัฐบ�ลตุรกี
อย่�งต่อเนื่อง ภ�ยหลังจ�กท่ีรัฐบ�ลตุรกีจัดซื้อระบบป้องกันขีปน�วุธ 
S-400 จ�กรสัเซยี รวมถงึกรณทีีว่ฒุสิภ�สหรฐัฯ ลงมตริบัรองว่�เหตกุ�รณ์
สงัห�รช�วอ�ร์เมเนยี 1.5 ล้�นคนโดยกองทพัจกัรวรรดอิอตโตมนัระหว่�ง
ปี 2458 - 2466 เป็นก�รฆ่�ล้�งเผ่�พันธุ์ ซึ่งส่งผลให้คว�มสัมพันธ์ระหว่�ง
สหรัฐฯ กับตุรกีตึงเครียดยิ่งขึ้น
	 ►  สถานการณ์ของซาอุดิอาระเบีย
 ภ�ยหลังจ�กที่ น�ย Mohammed al-Shamrani ทห�รจ�ก 
กองทพัอ�ก�ศซ�อดุอี�ระเบยี ก่อเหตกุร�ดยงิ
ระหว่�งก�รฝึกร่วมระหว่�งทห�รสหรฐัฯ กบั
ซ�อุดิอ�ระเบีย ณ ฐ�นทัพเรือ Pansacola 
รัฐฟอริด�ในสหรัฐฯ เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค.๖๒  
จนส่งผลทำ�ให้มผีูเ้สยีชวิีต 3 คน และบ�ดเจ็บ 
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



7 คนนั้น สหรัฐฯ ได้ออกม�ตรก�รตอบโต้โดยก�รระงับก�รฝึกอบรบท�ง
ทห�รเป็นก�รชั่วคร�วแก่นักเรียนทห�รซ�อุดีอ�ระเบียที่อยู่ระหว่�งก�ร
ฝึกอบรมในสหรัฐฯ (ประม�ณ 850 น�ย ในจำ�นวนนี้เป็นนักเรียนก�รบิน
เช่นเดยีวกับผูก่้อเหตกุร�ดยงิ 300 น�ย) และอยูร่ะหว่�งก�รสบืสวนว่�ก�ร
กระทำ�ดังกล่�วเกี่ยวข้องกับก�รก่อก�รร้�ยหรือไม่ นอกจ�กนี้ สหรัฐฯ ยัง
อ�จพิจ�รณ�ทบทวนม�ตรก�รด้�นคว�มปลอดภัยสำ�หรับบังคับใช้กับ
นกัเรยีนทห�รของประเทศอืน่ ๆ  ท่ีจะเข้�รับก�รฝึกอบรมท�งก�รทห�รใน
สหรัฐฯ ด้วย โดยปัจจุบันมีนักเรียนทห�รต่�งช�ติฝึกอบรมอยู่ในสหรัฐฯ 
ประม�ณ 5,000 น�ย
	 ►  สถานการณ์ของอัฟกานิสถาน
 เจ้�หน้�ทีส่หรัฐฯ จะเปิดเจรจ�กบักลุ่มตอลีบนัในอฟัก�นสิถ�นอกี
ครั้งที่โดฮ� ก�ร์ต� (จ�กแหล่งข่�วเมื่อวันท่ี 7 ธ.ค.62) ภ�ยหลัง
ประธ�น�ธบิดโีดนลัด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ยติุคว�มพย�ย�มท�งก�รทตูเมือ่ 
3 เดือนที่ผ่�นม� ก�รเจรจ�คร้ังนี้จะเน้นก�รลดคว�มรุนแรงภ�ยในกลุ่ม
ต่�ง ๆ ในอัฟก�นิสถ�น และก�รหยุดยิง โดยมีเป้�หม�ยหลักคือก�รยุติ
สงคร�มอัฟก�นิสถ�นที่ดำ�เนินม�ย�วน�นกว่� 20 ปี  
 ต่อม�เมือ่วนัท่ี 11 ธ.ค.62 ได้เกดิเหตุโจมตีด้วยมอืระเบิดฆ่�ตวัต�ย
บริเวณอ�ค�รที่ใช้สำ�หรับรักษ�พย�บ�ลช�วอัฟก�นิสถ�น ตั้งอยู่ใกล้กับ

ประตูท�งเข้�ฐ�นทัพอ�ก�ศ Bagram ของสหรัฐฯ 
ในกรุงค�บูล อัฟก�นิสถ�น โดยมือระเบิด 2 คนจุด
ชนวนระเบิดในรถบริเวณประตูท�งเข้�ฐ�นทพัส่งผล
ให้อ�ค�รได้รับคว�มเสียห�ย และทห�รสหรัฐฯ เสีย
ชีวิต โดยโฆษกของกลุ่มตอลีบันอัฟก�นิสถ�นได้
ประก�ศแสดงคว�มรับผิดชอบต่อเหตุครั้งนี้ ซ่ึง

เหตกุ�รณ์ทีเ่กดิข้ึนส่งผลกระทบต่อก�รฟ้ืนฟูก�รเจรจ�ระหว่�งสหรฐัฯ กบั
กลุ่มตอลิบันด้วย 
 29 ธ.ค.62 สภ�ผู้นำ�กลุ่มตอลิบันได้มีมติยอมรับข้อเสนอหยุดยิง
ชั่วคร�วต�มที่ฝ่�ยสหรัฐฯ เสนอ แต่ไม่ระบุว่�จะหยุดยิงชั่วคร�วเป็นเวล�
ก่ีวนั ทัง้น้ี ก�รเจรจ�สนัตภิ�พระหว่�งสหรัฐฯ กบักลุ่มตอลบินัทีก่รงุโดฮ�/
ก�ต�ร์ อยู่ระหว่�งก�รพักก�รเจรจ�เป็นก�รชั่วคร�ว เนื่องจ�กกลุ่มตอลิ
บันก่อเหตุโจมตีฐ�นทัพอ�ก�ศ Bagram ของสหรัฐฯ ในกรุงค�บูล/
อัฟก�นิสถ�น โดย น�ย Zalmay Khalilzad ผู้แทนพิเศษของสหรัฐฯ ซึ่ง
ทำ�หน้�ทีเ่จรจ�กับกลุม่ตอลบินัเรยีกร้องให้กลุม่ตอลบินัหยุดยงิชัว่คร�วเป็น
เวล�อย่�งน้อย 10 วัน ห�กต้องก�รกลับเข้�สู่กระบวนก�รเจรจ�อีกครั้ง
	 ►  สถานการณ์ของอิรัก
 เมื่อวันที่ 5 ม.ค.63 รัฐสภ�อิรักมีมติให้รัฐบ�ลอิรักขับไล่กองกำ�ลัง
สหรฐัฯ และกองกำ�ลงัต่�งช�ต ิทัง้หมดออกนอกประเทศ ก�รลงมตดิงักล่�ว
มีข้ึนหลังจ�กสหรัฐฯ ปฏิบัติก�รโจมตีท�งอ�ก�ศสังห�ร พลตรี กอซิม  
สุลัยม�นี ผู้บัญช�ก�รกองกำ�ลัง Quds Force ของอิหร่�น เมื่อ 3 ม.ค.63 
ทั้งนี้ มติขับกองกำ�ลังสหรัฐฯ และกองกำ�ลังต่�งช�ติของรัฐสภ�อิรักได้รับ
ก�รสนับสนุนจ�กสม�ชิกเชื้อส�ยชีอะห์ซึ่งครองเสียงส่วนใหญ่ในสภ� ใน
ขณะเดียวกันกองกำ�ลงัน�น�ช�ตนิำ�โดยกองกำ�ลงัสหรฐัฯ ท่ีอยูร่ะหว่�งก�ร
ปฏบิตัภิ�รกจิปร�บปร�บกลุม่ก่อก�รร้�ย IS และฝึกซ้อมรบให้กบักองกำ�ลงั
อริกั ได้หยดุปฏบิตัภิ�รกจิชัว่คร�วเพือ่เตรยีมคว�มพร้อมในก�รรักษ�คว�ม
ปลอดภัยของเจ้�หน้�ทีแ่ละฐ�นท่ีมัน่เพือ่ป้องกันก�รโจมตแีก้แค้นจ�กฝ่�ย

ที่สนับสนุนอิหร่�น 
 ต่อม�รฐับ�ลสหรฐัฯ ออกแถลงก�รณ์เตอืน
อิรัก (เมื่อวันที่ 8 ม.ค.63) ไม่ให้ขับกองกำ�ลัง
ของสหรัฐฯ ที่ประจำ�ก�รอยู่ในอิรักออกนอก
ประเทศ โดยขูว่่�สหรัฐฯ อ�จดำ�เนนิม�ตรก�ร
ควำ่�บ�ตรอิรักโดยระงับสิทธิในก�รเข้�ถึง

บญัชธีน�ค�รกล�งอริกัท่ีมเีงนิฝ�กไว้ทีธ่น�ค�รกล�ง
สหรัฐฯ (Fed) ซึ่งจะส่งผลให้อิรักประสบภ�วะชะงัก
งันท�งก�รเงิน เนื่องจ�กบัญชีดังกล่�วเป็นเงินท่ีม�
จ�กร�ยได้ที่สำ�คัญของรัฐบ�ลอิรัก อ�ทิ ร�ยได้จ�ก
ก�รข�ยนำ้�มัน นอกจ�กนี้ สหรัฐฯ เตือนว่�ก�รขับ
กองกำ�ลังสหรัฐฯ จะส่งผลกระทบต่อคว�มเป็นหุ้น
ส่วนท�งทห�ร ก�รเมือง และก�รเงินระหว่�งสหรัฐฯ กับอิรัก 
 ช่วงหลังเที่ยงคืนของวันที่ 20 ม.ค.63 เกิดเหตุกองกำ�ลังไม่ทร�บ
ฝ่�ยยงิจรวด Katyusha จำ�นวน 3 ลกู เข้�ไปในพืน้ทีค่ว�มปลอดภยั (Green 
Zone) ในกรุงแบกแดด อิรัก ซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยง�นและบ้�นพักของ
บุคคลสำ�คัญของรัฐบ�ลอิรัก โดยจรวด 2 ลูก 
ตกใกล้สถ�นทตูสหรฐัฯ แต่ไม่มผีูไ้ด้รบับ�ดเจบ็
และเสียชีวิต ทั้งนี้ นับจ�กสหรัฐฯ สังห�รผู้
บญัช�ก�รกองกำ�ลงั Quds Force ฝ่�ยอหิร่�น
ได้ตอบโต้ด้วยก�รยิงขีปน�วุธโจมตีฐ�นทัพ
สหรฐัฯ 2 แห่งในอรัิก รวมถงึเกดิเหตกุองกำ�ลงั
ไม่ทร�บฝ่�ยยิงจรวดใส่ท่ีตั้งทห�รและฐ�นทัพสหรัฐฯ ในอิรักอีก 2 ครั้ง 
(เมื่อวันที่ 12 และ 15 ม.ค.63) สี่วันหลังจ�กนั้นช�วอิรักกว่�หมื่นคน นำ�
โดยน�ย Moqtada al-Sadr นักก�รศ�สน� ชุมนุมเดินขบวน ในกรุง
แบกแดด เรยีกร้องก�รปกป้องอำ�น�จอธปิไตยของอริกั และให้สหรฐัฯ ถอน
กำ�ลังทห�รทั้งหมดออกจ�กอิรัก ต�มมติของรัฐสภ�อิรัก หลังจ�กสหรัฐฯ 
ใช้อิรักเป็นพื้นที่สังห�รผู้บัญช�ก�รกองกำ�ลัง Quds Force ของอิหร่�น 
และสังห�รผู้บัญช�ก�รกองกำ�ลังติดอ�วุธของพลเรือนชีอะฮ์ในอิรัก 
	 ►  สถานการณ์ระหว่างอิสราเอล และปาเลสไตน์
 ประธ�น�ธิบดโีดนัลด์ ทรมัป์ ของสหรฐัฯ ออกแถลงก�รณ์ก่อนพบ
ห�รือกับน�ยเบนจ�มิน เนทันย�ฮู น�ยกรัฐมนตรีอิสร�เอล (เมื่อวันที่ 28 
ม.ค.63) โดยระบุว่�สหรัฐฯ จะประก�ศ “ข้อตกลงแห่งศตวรรษ” (Deal 
of the Century) เพื่อสันติภ�พระหว่�งอิสร�เอล และป�เลสไตน์ หลัง
จ�กทีข้่อตกลงดงักล่�วถกูเลือ่นก�รประก�ศม�
แล้วหล�ยคร้ัง ประธ�น�ธิบดีทรมัป์ยงัระบุว่�ข้อ
ตกลงที่จะประก�ศดังกล่�วเป็นแผนสันติภ�พ 
ซึ่งจะสร้�งคว�มพอใจให้กับทุกฝ่�ย ท้ังน�ยก
รัฐมนตรี เนทันย�ฮู และฝ่�ยตรงข้�ม อย่�งไร
ก็ต�ม ฝ่�ยป�เลสไตน์ระบุว่�แผนของสหรัฐฯ 
เอื้อประโยชน์ให้กับรัฐบ�ลอิสร�เอล และปฏิเสธที่จะเข้�ร่วม ซึ่งก่อนหน้�
นี้เมื่อวันท่ี 27 ม.ค.63 น�ยกรัฐมนตรี Mohammed Ishtaye ของ
ป�เลสไตน์ได้เรียกร้องให้ประช�คมระหว่�งประเทศปฏิเสธแผนสันติภ�พ
ของสหรัฐฯ
 จ�กเหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้น�ย Raveesh Kumar โฆษก
กระทรวงต่�งประเทศอินเดีย ได้ออกแถลงก�รณ์โดยระบุว่� อินเดีย
สนบัสนนุแนวท�งก�รแก้ไขปัญห�ขดัแย้งระหว่�งอสิร�เอลกบัป�เลสไตน์
ต�มหลักก�รแก้ไขปัญห�แบบ 2 รัฐ (Two-State Solution) ด้วยก�ร
เจรจ�โดยตรงระหว่�งกัน และผ่�นคว�มเห็นชอบร่วมกันของทั้งสองฝ่�ย 
โดย อิน เดี ยจะ เฝ ้ �ติ ดต�มพัฒน�ก�รของ
สถ�นก�รณ์ดังกล่�วอย่�งใกล้ชิด ท่�ทีของอินเดีย
มีขึ้นหลังจ�กที่ประธ�น�ธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของ
สหรฐัฯ ประก�ศวสิยัทศัน์ของสหรฐัฯ เพือ่ส่งเสรมิ
สันติภ�พและคว�มมั่งคั่งในตะวันออกกล�ง 
(Peace to Prosperity 2020) ระหว่�งก�รพบ
ห�รือกับน�ยกรัฐมนตรี เบนจ�มิน เนทันย�ฮู ของอิสร�เอล ที่ทำ�เนียบ
ประธ�น�ธิบดีสหรัฐฯ

29ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)



สถานการณ์การก่อการร้าย
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย นางสาว นิตยา งานไว

 สำ�หรบัสถ�นก�รณ์และคว�มเคลือ่นไหวในก�รต่อต้�นก�รก่อก�ร

ร้�ยในภูมิภ�คต่�ง ๆ ห้วงเดือน ม.ค. – มี.ค.63 ส�ม�รถสรุปสถ�นก�รณ์

ได้ดังนี้

	 ►  สถานการณ์การก่อการร้ายทั่วโลก

 เมื่อ 23 ม.ค.63 น�ยเจมส์ เจฟฟรี ผู้แทนพิเศษของกระทรวงก�ร

ต่�งประเทศสหรัฐฯ ฝ่�ยกิจก�รซีเรีย แถลงว่�กองกำ�ลังช�ตพินัธมติรยงัคง

ปร�บปร�มข่�ยง�นของกลุ่มก่อก�รร้�ยรัฐอิสล�ม (Islamic State: IS) ที่

เหลืออยู่ท�งตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรีย โดยปัจจุบันเหลือนักรบ IS 

ประม�ณ 14,000-18,000 คนในซีเรียและอิรัก แต่ไม่พบคว�มเคลื่อนไหว

เพิ่มขึ้น ปัจจุบันอยู่ระหว่�งยุติปฏิบัติก�รปร�บปร�มข่�ยง�นของกลุ่ม IS 

ในอริกัชัว่คร�ว เพือ่ปกป้องกำ�ลงัพลสหรฐัฯ จ�กก�รโจมตขีองกลุม่ตดิอ�วธุ

ที่อิหร่�นสนับสนุน และรอคว�มชัดเจนจ�กรัฐบ�ลอิรักหลังจ�กฝ่�ย

นิติบัญญัติอิรักลงมติให้ถอนกองกำ�ลังสหรัฐฯ ออกจ�กอิรัก

 อย่�งไรก็ต�มคว�มตงึเครยีดระหว่�งสหรฐัฯ - อิหร่�นท่ีเกดิข้ึนภ�ย

หลังสหรัฐฯ ปฏิบัติก�รสังห�ร พล.ต.กอซิม สุลัยม�นี เมื่อ 3 ม.ค.63 และ

อิหร่�นได้ปฏิบัติก�รตอบโต้ด้วยก�รโจมตีฐ�นทัพสหรัฐฯ ในเวล�ต่อม� 

อ�จเป็นปัจจัยหนุนให้กลุ่มก่อก�รร้�ย IS กลับม�ปฏิบัติก�รเพิ่มม�กขึ้น 

เนื่องจ�กกองทัพสหรัฐฯ ในอิรักจะต้องหยุดปฏิบัติภ�รกิจต่อต้�นกลุ่ม IS 

และหันม�ให้คว�มสำ�คัญกับปัญห�คว�มตึงเครียดกับอิหร่�นม�กขึ้น ซึ่งมี

ร�ยง�นว่�สม�ชิกกลุ่ม IS ที่เหลืออยู่ เริ่มปฏิบัติก�รในลักษณะซุ่มโจมตี

แบบสงคร�มกองโจรเพิม่ขึน้เมือ่ห้วงสองสปัด�ห์ทีผ่่�นม� โดยหน่วยก่อก�ร

ร้�ยทีเ่รยีกว่�เซลล์ (Cell) ของกลุม่ IS ท่ีไม่เคยปร�กฏก�รเคลือ่นไหวก่อน

หน้�นี้ก็กลับปฏิบัติก�รซุ่มโจมตีม�กขึ้นทั้งในอิรักและซีเรีย สอดคล้องกับ

ร�ยง�นของสำ�นักข่�ว Kurdistan 24 ของเขตปกครองตนเองช�วเคิร์ดใน

อิรัก ร�ยง�นเมื่อ 30 ม.ค.63 อ้�งแหล่งข่�วด้�นคว�มมั่นคงของอิรักว่�

ข่�ยง�นฝังตัว (Sleeper Cells) ของกลุ่ม IS ซุ่มโจมตีกองทัพอิรักท�งใต้

ของเมอืงเคอร์คกุซึง่อยูท่�งภ�คเหนอืของอรัิก เมือ่ 29 ม.ค.63 ทำ�ให้ทห�ร

อิรักเสียชีวิต 2 น�ย ร�ยง�นระบุด้วยว่� กลุ่ม IS ยังคงก่อเหตุผ่�นข่�ยง�น

ฝังตัวและมีอิทธิพลอย่�งม�กในเขตชนบทของอิรัก โดยกลุ่ม IS ว�งแผน

และก่อเหตุโจมตีกองกำ�ลังคว�มมั่นคงอิรักใน จ.นีนะว� จ.เศ�ะล�ฮุดดีน 

และ จ.เคอร์คุก (ภ�คเหนือของอิรัก) จ.อัลอัมบ�ร (ภ�คกล�งของอิรัก) 

และ จ.ดิย�ล� (ภ�คตะวันออกของอิรัก) หล�ยครั้ง

 ต่อม�เมื่อ 6 ก.พ.63 ผู้ต้องสงสัยมีแนวคิดนิยมคว�มรุนแรงก่อเหตุ

ไล่แทงบนเก�ะ Hulhumale ของมัลดีฟส์ เมื่อ 4 ก.พ.63 เวล�ประม�ณ 

19.00-20.00 น. ส่งผลให้ช�ยช�วออสเตรเลีย อ�ยุ 44 ปี ที่ทำ�ง�นอยู่ที่

มัลดีฟส์ และช�วจีนอีก 2 คน ได้รับบ�ดเจ็บ ในชั้นนี้ ตำ�รวจมัลดีฟส์จับกุม

ผูต้้องสงสยั 3 คน ซึง่มแีนวคดิสนบัสนนุกลุม่ IS และสบืสวนคลปิวดิโีอของ

กลุม่ทีส่นบัสนนุ IS ทีอ้่�งว่�อยูเ่บือ้งหลงัเหตกุ�รณ์ดงักล่�ว นอกจ�กนี ้สือ่

ออสเตรเลียอ้�งคว�มเห็นของน�ย Azim Zahir ผู้เชี่ยวช�ญด้�นแนวคิด

นยิมคว�มรนุแรงในมลัดฟีส์ของมห�วทิย�ลยั Western Australia ว่�เหตุ

ดังกล่�วเป็นก�รก่อก�รร้�ยเพื่อแก้แค้นท�งก�รมัลดีฟส์ที่จับกุมน�ย Mu-

hammad Ameen แกนนำ�ผู้ชักชวนให้กลุ่ม IS ในมัลดีฟส์ เมื่อปี 2562

	 ►  สถานการณ์การก่อการร้ายในอาเซียน

 เมือ่ 14 ก.พ.63 ม�เลเซยีแต่งตัง้ น.ส. Normah Ishak เป็นหัวหน้�

หน่วยตำ�รวจต่อต้�นก�รก่อก�รร้�ยของสันติบ�ลม�เลเซียคนใหม่ ซ่ึงนับ

เป็นสตรีคนแรกที่ได้รับตำ�แหน่งหัวหน้�หน่วยตำ�รวจต่อต้�นก�รก่อก�ร

ร้�ย โดย น.ส. Normah มีผลง�นเคยยับยั้งแผนก่อก�รร้�ยของกลุ่ม IS ใน

ม�เลเซีย 26 ครั้ง และจับกุมผู้ต้องสงสัยเป็นสม�ชิกกลุ่ม IS ในม�เลเซีย

จำ�นวน 533 คน

 เมื่อ 10 ก.พ.63 กระทรวงมห�ดไทยสิงคโปร์เปิดเผยว่�ตำ�รวจ

สิงคโปร์จับกุมเย�วชนช�ยอ�ยุ 17 ปี ช�วสิงคโปร์ในข้อห�เกี่ยวข้องกับ

กลุม่ก่อก�รร้�ย ต�มอำ�น�จกฎหม�ยคว�มมัน่คงภ�ยใน (ISA) ซ่ึงประก�ศ

ใช้เมื่อ ม.ค.63 โดยระบุว่�เย�วชนดังกล่�ว ได้รับก�รบ่มเพ�ะแนวคิดหัว

รุนแรงของกลุ่ม IS จ�กสื่อสังคมออนไลน์ม�ตั้งแต่ปี 2560 และมีแผนเผย

แพร่แนวคดิของ IS รวมทัง้เข้�ร่วมกจิกรรมทีส่ม�ชกิกลุม่ชกัชวน ด้�นสภ�

ศ�สน�อสิล�มแห่งสงิคโปร์ระบวุ่�เย�วชนคนดงักล่�วต้องเข้�รบัก�รฟ้ืนฟู

จิตใจระหว่�งถูกควบคุมตัวเพื่อลดแนวคิดหัวรุนแรง

 เมื่อ 11 ก.พ.63 น�ย Mohammad Mahfud MD รัฐมนตรีว่�ก�ร

กระทรวงคว�มมั่นคงของอินโดนีเซียแถลงว่� อินโดนีเซียจะไม่ยอมรับ 

ช�วอินโดนีเซียเกือบ 700 คน ซึ่งไปเข้�ร่วมรบกับกลุ่ม IS ในซีเรียและ

ประเทศอื่นให้กลับประเทศ เนื่องจ�กรัฐบ�ลต้องดูแลคว�มม่ันคงและ

ปลอดภัยให้กบัช�วอินโดนเีซียอีก 267 ล้�นคน จึงจำ�เป็นต้องจำ�กัดให้กลุม่

นักรบดังกล่�วให้อยู่แต่ภ�ยนอกประเทศ อย่�งไรก็ดี รัฐบ�ลอ�จพิจ�รณ�

รับเย�วชนที่อ�ยุตำ่�กว่� 10 ปีกลับประเทศ โดยจะพิจ�รณ�เป็นกรณีไป 

และจะพย�ย�มรวบรวมข้อมูลท่ีชัดเจนว่�มีช�วอินโดนีเซียเข้�ร่วมรบกับ

กลุ่ม IS เป็นจำ�นวนเท่�ใด

 เมือ่ 14 ม.ีค.63 กลุม่ IS เผยแพร่ข้อคว�มผ่�นจดหม�ยข่�ว al-Naba 

แจ้งเตือนนักรบ IS ถึงแนวท�งก�รจัดก�รกับโรคติดต่อ ได้แก่ หลีกเลี่ยง

ก�รเดินท�งไปประเทศทีพ่บก�รตดิเชือ้ แนะนำ�ให้ปิดป�กห�กไอหรอืจ�ม 

และล้�งมืออย่�งสมำ่�เสมอ พร้อมกับระบุว่�คว�มเจ็บป่วยไม่ได้เกิดขึ้นเอง 

แต่ม�จ�กคว�มประสงค์ของพระเจ้� 
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



สถานการณ์โรคระบาด
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย นางสาว ปาณิสรา  เทียนอ่อน

 สถ�นก�รณ์ก�รแพร่โรคระบ�ดไวรัสโคโรน�ส�ยพันธุ์ใหม่ 2019 

(COVID-19)  ในห้วง ธ.ค. 62 - ก.พ. 63 มีประเด็นสำ�คัญที่สรุปได้ดังนี้

 ในห้วงเวล�ดงักล่�ว มแีถลงก�รณ์ของคณะกรรม�ธกิ�รส�ธ�รณสขุ

เทศบ�ลเมืองอู่ฮ่ัน มณฑลหเูป่ย ยนืยนัก�รเสยีชีวติของช�ยอ�ย ุ61 ปี เมือ่ 

9 ม.ค.63 ซึง่เป็นผูป่้วยร�ยแรกท่ีเสียชีวติจ�กโรคปอดอกัเสบจ�กเชือ้ไวรสั       

โคโรน�ส�ยพันธุ์ใหม่ ทั้งนี้ ผู้เสียชีวิตร�ยดังกล่�วเป็นลูกค้�ประจำ�ของ

ตล�ดแห่งหน่ึงซึง่พบก�รระบ�ดของโรค ซึง่เป็นตล�ดอ�ห�รทะเลและสตัว์

ป่�ปัจจุบันถูกสั่งปิดแล้ว ประกอบกับผู้เสียชีวิตมีโรคประจำ�ตัวคือ โรคตับ 

และมีก้อนเนื้อในช่องท้อง 

 องค์กรอน�มัยโลกยืนยันข้อมูลจ�กส�ธ�รณสุขไทยและจีนว่� พบ

ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจ�กไวรัสโคโรน�ส�ยพันธุ์ใหม่ในไทยร�ยแรกและ 

เป็นร�ยแรกทีต่รวจพบนอกประเทศจนี เป็นนกัท่องเท่ียวช�วจีน อ�ย ุ61 ปี 

ติดเชื้อปอดอักเสบจ�กไวรัสโคโรน�ส�ยพันธุ์ใหม่จ�กเมืองอู่ฮั่น มณฑล 

หูเป่ย และเข้�รักษ�พย�บ�ลที่สถ�บันบำ�ร�ศนร�ดูร เมื่อ 8 ม.ค.63  

หลังจ�กเดินท�งจ�กเมืองอู่ฮั่น

 ทั้งนี้ เมื่อ 23 ม.ค.63 ดร.Tedros Adhanom Ghebreyesus  

ผู้อำ�นวยก�รองค์ก�รอน�มัยโลก (World Health Organization: WHO) 

ประก�ศให้ก�รแพร่ระบ�ดของไวรสัโคโรน�ส�ยพนัธุใ์หม่เป็นสถ�นก�รณ์

ฉกุเฉินในจนี แต่ยงัไม่ระบวุ่�เป็นภ�วะฉกุเฉนิด้�นสขุภ�พระดบัโลก ขณะที่  

30 ม.ค.63  มกี�รปรับระดับก�รประเมนิคว�มร้�ยแรงของก�รแพร่ระบ�ด

ของไวรัสโคโรน�ส�ยพันธุ์ใหม่จ�กจีน โดยประก�ศให้ก�รแพร่ระบ�ดของ

โรคดังกล่�วเป็นภ�วะฉุกเฉินด้�นส�ธ�รณสุขระหว่�งประเทศ (Public 

Health Emergency Of International Concern: PHEIC) โดยมีคว�ม

กังวลก�รแพร่ระบ�ดของไวรัสโคโรน�ส�ยพันธุ์ใหม่ในประเทศที่มีระบบ

ส�ธ�รณสุขที่อ่อนแอ และเรียกร้องให้ประเทศต่�ง ๆ  ร่วมมือกันอย่�งเต็ม

ที่ในก�รระงับก�รแพร่ระบ�ดของไวรัสดังกล่�ว

	 ►  เยอรมนีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ติดจากคน

สู่คนรายแรกในยุโรป โดยน�ย Andreas Zapf หัวหน้�สำ�นักง�น

ส�ธ�รณสุขรัฐบ�ว�เรีย เยอรมนีระบุว่� 28 ม.ค.63 ว่�ช�ยช�วเยอรมันที่

ติดเชื้อไวรัสโคโรน�ส�ยพันธุ์ใหม่ เป็นร�ยแรกของเยอรมนี อ�ยุ 33 ปี ติด

เชื้อไวรัสดังกล่�วจ�กสตรีช�วจีนที่เดินท�งม�ทำ�ง�นในเยอรมนี โดยผู้ติด

เชือ้ไม่ได้เดนิท�งไปจนี จงึนบัเป็นก�รติดเช้ือไวรัสดังกล่�วจ�กคนสูค่นเป็น

ร�ยแรกของยุโรป 

	 ►  สหรัฐฯพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จากคนสู่

คนเป็นรายแรก โดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (Centers for Disease 

Control and Prevention: CDC) ของสหรัฐ ประก�ศเมื่อ 30 ม.ค.63 

ยืนยันพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน� จ�กก�รแพร่ระบ�ดคนสู่คนเป็นร�ย

แรกในสหรัฐฯ ที่รัฐอิลลินอยส์ โดยผู้ป่วยร�ยดังกล่�วเป็นช�ยอ�ยุ 60 ปี 

ไม่เคยเดินท�งไปเมืองอู่ฮั่นของจีน แต่อ�ศัยอยู่กับภรรย�อ�ยุ 60 ปี ซึ่งมี

อ�ก�รป่วยหลังจ�กเดินท�งกลับจ�กเมืองอู่ฮั่นเมื่อ 13 ม.ค.63 และได้รับ

ก�รตรวจวินิจฉัยเมื่อ 21 ม.ค.63 

	 ►  องค์การอนามัยโลกพบผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์

ใหม่นอกประเทศจีนรายแรกของโลกที่ฟิลิปปินส์เมื่อ 2 ก.พ.63 โดยเป็น

ช�ยช�วจีน อ�ยุ 44 ปี ไม่เคยเดินท�งไปเมืองอู่ฮั่น แต่อ�ศัยอยู่กับภรรย�

ช�วจีน อ�ยุ 38 ปี ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน�ส�ยพันธุ์ใหม่คนแรกใน

ฟิลปิปินส์หลงัจ�กเดินท�งกลบัจ�กเมอืงอู่ฮัน่ผ่�นฮ่องกง จ�กกรณดีงักล่�ว 

ประธ�น�ธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เต ของฟิลิปปินส์ มีคำ�สั่งยกระดับม�ตรก�ร

ป้องกันอย่�งเข้มงวดบรเิวณพรมแดนห้�มนกัท่องเท่ียวช�วจนีและช�วต่�ง

ช�ติจ�กจีน ฮ่องกง และม�เก๊� เดินท�งเข้�ประเทศเป็นก�รชั่วคร�ว

 ขณะท่ีน�ง Kristalina Georgieva ผู้อำ�นวยก�รกองทุนก�รเงิน

ระหว่�งประเทศ (International Monetary Fund: IMF) แถลงถึงผล 

กระทบและท่�ทีต่�งประเทศต่อก�รแพร่ระบ�ดของไวรสัโคโรน�ส�ยพนัธ์ุ

ใหม่เป็นอุปสรรคต่อก�รเติบโตของเศรษฐกิจโลก และห่วงโซ่ก�รผลิตใน

ภ�คอุตส�หกรรมและอุปท�นโลกในระยะสั้น รวมถึงสร้�งคว�มเสียห�ย

ต่อก�รท่องเทีย่วและก�รขนส่ง ซึง่จะทำ�ให้เศรษฐกิจโลกทีช่ะลอตวัอยูก่่อน

แล้วชะลอตัวลงกว่�เดิม พร้อมกับเสนอแนะให้รัฐบ�ลทั่วโลกเร่งดำ�เนิน

ม�ตรก�รควบคุมก�รระบ�ดอย่�งรวดเร็ว และมีประสิทธิภ�พ ควบคู่กับ

ก�รส่งเสรมิให้ธน�ค�รกล�งของแต่ละประเทศดำ�เนนินโยบ�ยท�งก�รเงนิ

แบบผ่อนปรนในปี 2563 ขณะที่ผู้อำ�นวยก�รองค์ก�รอน�มัยโลกให้คว�ม

สำ�คัญต่อก�รรับมืออย่�งรอบคอบโดยอิงต�มหลักฐ�นและข้อเท็จจริงที่

ปร�กฎเท่�นั้น ซึ่งในปัจจุบันกำ�ลังเผชิญกับก�รแพร่ข่�วปลอม (Fake 

News) และกำ�ลังอยู่ระหว่�งก�รเร่งประส�นง�นกับ Google และบริษัท

สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Twitter Facebook Tencent   และTikTok ใน

ก�รสกัดกั้นก�รเผยแพร่ข้อมูลที่คล�ดเคลื่อนกับคว�มเป็นจริง และข่�วที่

ก่อให้เกิดก�รตื่นตระหนกแก่ประช�ชนโดยทั่วไป 

 น�ยไมเคิล ไรอัน หัวหน้�โครงก�รฉุกเฉินด้�นส�ธ�รณสุขของ

องค์ก�รอน�มัยโลกแถลงเมื่อ 9 ก.พ.63 ถึงจำ�นวนผู้ติดเชื้อจ�กมณฑล 

หเูป่ยของจนีทีเ่ป็นศนูย์กล�งก�รแพร่ระบ�ดของไวรสัโคโรน�ส�ยพันธุใ์หม่ 

เริ่มเข้�สู ่ภ�วะทรงตัว (Stabilisation) สะท้อนถึงประสิทธิภ�พของ

ม�ตรก�รควบคุมก�รแพร่ระบ�ดอย่�งเข้มงวด ของท�งก�รจีน ขณะที่ 

ผู้อำ�นวยก�รองค์ก�รอน�มัยโลกแสดงคว�มกังวลว่� จำ�นวนผู้ที่ได้รับก�ร

ยืนยันว่�ติดเชื้อไวรัสโคโรน�ส�ยพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยเดินท�งไปจีนอ�จมี

จำ�นวนม�กกว่�กว่�ที่ค�ดก�รณ์ไว้ 

 ทั้งนี้ มีก�รประก�ศช่ือเรียกไวรัสโคโรน�ส�ยพันธุ์ใหม่อย่�งเป็น

ท�งก�ร จ�กร�ยง�นจ�กองค์ก�รอน�มัยโลกเมื่อ 11 ก.พ.63 ว่� 

“COVID-19” ย่อม�จ�ก “Coronavirus Disease Starting in 2019” 

หรือโรคที่เกิดจ�กไวรัสโคโรน�ที่พบผู้ติดเชื้อเป็นร�ยแรกเมื่อปี 2019

	 ►  ฝรั่งเศสยืนยันการเสียชีวิตจากโรค COVID-19 เป็นชาวจีน

รายแรกในยุโรป โดยน�ง Agnès Buzyn รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง

ส�ธ�รณสขุฝรัง่เศสแถลงเมือ่ 15 ก.พ.63 ยนืยนัก�รเสียชวีติของผู้ป่วยจ�ก

โรคไวรสัโคโรน� 19 เป็นร�ยแรกในฝรัง่เศส ซึง่อยูใ่นยโุรปและนอกภมูภิ�ค

เอเชีย รวมทั้งเป็นผู้เสียชีวิตจ�ก COVID-19 ร�ยที่ 4 นอกจีนแผ่นดินใหญ่

ต่อจ�กฟิลิปปินส์ ฮ่องกงและญี่ปุ่น โดยผู้เสียชีวิตเป็นช�ยช�วจีน อ�ยุ 80 

ปี จ�กมณฑลหเูป่ย เดนิท�งเข้�ฝรัง่เศสเพือ่ท่องเทีย่วเมือ่ 16 ม.ค.63 และ

เข้�รับก�รรักษ�ในโรงพย�บ�ล Bichat-Claude Bernard ในกรุงป�รีส

เมือ่ 25 ม.ค.63 รวมถงึมกี�รรายงานจากสาธารณสขุของอติาลีพบผูเ้สีย

ชีวิตที่เป็นพลเมืองยุโรปรายแรกเมื่อ 22 ก.พ. 63 เป็นช�วช�วอิต�เลียน 

อ�ยุ 76 ปี ช�ยคนดังกล่�วเป็นหนึ่งในผู้ติดเชื้อ 17 ร�ย ในสองแคว้นท�ง

31ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)



ภ�คเหนือซึง่ท�งก�รอติ�ลเีพ่ิงประก�ศยนืยนัเมือ่ 21 ก.พ.63 หลงัจ�กพบ

ก�รแพร่ระบ�ด โดยท�งก�รอิต�ลีสั่งควบคุมพื้นที่เฝ้�ระวังกว่�สิบเมือง

ท�งภ�คเหนือ เช่น ปิดโรงเรียน ร้�นค้� พื้นที่ส�ธ�รณะ และระงับก�รทำ�

กิจกรรมที่มีก�รรวมตัวของประช�ชนจำ�นวนม�ก

 จะเหน็ได้ว่� ในห้วงดงักล่�ว มคีว�มเชือ่ว่�คว�มเสีย่งจ�กก�รแพร่

ระบ�ดของเชือ้ไวรสัโคโรน�นัน้ ยงัอยูใ่นระดบัตำ�่และอยูใ่นวงจำ�กดัเฉพ�ะ

ผูป่้วยท่ีมีประวติัก�รเดนิท�งไปเมอืงอูฮ่ั่นหรือส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีนทีม่ี

คว�มใกล้ชิดกับครอบครัวของผู้ป่วย มีโอก�สที่อ�จจะสัมผัสส�รคัดหลั่ง

จ�กผู้ป่วยได้เท่�นั้น แต่คว�มส�ม�รถในก�รกระจ�ยเชื้อไวรัสเริ่มระบ�ด

จ�กคนสู่คนนั้นมีก�รกระจ�ยตัวสูงม�กขึ้นในลักษณะ Super Spreader 

ส่งผลให้ก�รแพร่ระบ�ดเริม่ขย�ยวงกว้�งและไม่จำ�กดัพืน้ท่ีภ�ยในประเทศ

จีนหรือในทวีปเอเชียอีกต่อไปและมีแนวโน้มที่สูงขึ้น เห็นได้จ�กจำ�นวน 

ผู้ติดเช้ือท้ังประเทศในยุโรปและสหรัฐฯ มีจำ�นวนเพิ่มม�กยิ่งขึ้นอย่�งต่อ

เนื่อง พร้อมทั้งพบผู้เสียชีวิตที่ไม่ใช่ช�วจีนเป็นร�ยแรกในอิต�ลี สิ่งเหล่�นี้

แสดงให้เหน็ว่�ปัญห�ดงักล่�วไม่ใช่ปัญห�ของประเทศใดประเทศหน่ึงแล้ว 

แต่เป็นปัญห�ท่ีสำ�คัญท่ีประช�คมโลกควรตระหนัก พร้อมทั้งควรจัดสรร

งบประม�ณโดยควรให้คว�มสำ�คญักบัก�รเตรยีมรับมอืก�รแพร่ระบ�ดของ

ไวรัสซึ่งเป็นประเด็นเร่งด่วน ซึ่งอ�จทำ�ให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำ�นวนม�กใน

อน�คต และส่งผลกระทบทั้งด้�นเศรษฐกิจ ก�รเมือง และสังคม รวมทั้ง

ควรสนบัสนุนแลกเปลีย่นผูเ้ชีย่วช�ญท�งก�รแพทย์ระหว่�งประเทศในก�ร

ป้องกันก�รแพร่ระบ�ดของโรค COVID-19 นี้  

วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย นางสาว ภิรัญชญา  อุไรรัตน ์

 การเลอืกตัง้ประธานาธิบดี ของประเทศสหรัฐอเมรกิ�คนที ่46 ซึง่

จะเป็นครั้งที่ 59 จัดขึ้นทุก ๆ 4 ปี ซึ่งเป็นก�รเลือกตั้งท�งอ้อม โดยมีแตก

ต่�งจ�กประเทศส่วนใหญ่ในโลกท่ีประช�กรทุกคนของประเทศส�ม�รถ

ออกเสยีงเลอืกผูส้มคัรทีต้่องก�รเพือ่เป็นประธ�น�ธบิด ีหรอืน�ยกรฐัมนตรี

ได้โดยตรง กระบวนก�รก�รเลือกตัง้ประธ�น�ธบิดขีองสหรฐัฯ เริม่ต้นจ�ก 

ในแต่ละรัฐจะมีก�รจัดก�รเลือกตั้งย่อย เพื่อห�ตัวแทนของพรรคเข้�ชิง

ตำ�แหน่งประธ�น�ธิบดี และแต่ละรัฐจะมีคณะผู้เลือกตั้ง (Electoral  

College) ซึ่งจะเป็นตัวแทนในก�รออกเสียงเลือกตั้งประธ�น�ธิบดีแทน

ประช�ชนในรฐันัน้ๆ โดยจำ�นวนคณะผู้เลือกตัง้ของแต่ละรฐัจะเป็นไปต�ม

จำ�นวนเขตก�รปกของ (district) ในแต่ละรัฐ โดยบวกคณะวุฒสิภ�เพิม่อกี

จำ�นวน 2 คน และในวันอังค�รแรกของเดือน พ.ย. ในทุก ๆ 4 ปี ซึ่งปีนี้

ตรงกับวันอังค�รที่ 3 พ.ย.63 ประช�ชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งจะไปที่

ศูนย์เลือกต้ัง เพื่อเลือกผู้สมัครตำ�แหน่งประธ�น�ธิบดีที่ตนช่ืนชอบ และ

เลอืกผูส้มคัรจ�กพรรคอืน่ ๆ  อกี 2 ท่�น ซึง่ก�รออกเสยีงของประช�ชนจะ

เป็นก�รแสดงเจตน�แก่คณะผู้เลือกตั้งในรัฐของตน ว่�ตนอย�กจะให ้

คณะผู้เลือกตั้งออกเสียงเลือกตั้งไปในทิศท�งใด ทั้งนี้ ผลจ�กก�รเลือกตั้ง 

ประช�ชนส�ม�รถทร�บผลอย่�งไม่เป็นท�งก�รหลังจ�กก�รเปิดก�รเลอืก

ตั้งประม�ณ 12 ชม. หรือเมื่อมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซ่ึงเป็นรัฐสุดท้�ยนับ

คะแนนเสร็จสิ้น

 ขัน้ตอนต่อไป คอื ก�รเลือกตัง้ของคณะผู้เลือกตัง้และเป็นก�รออก

เสียงเลือกตั้งประธ�น�ธิบดีอย่�งเป็นท�งก�ร หรือที่เรียกว่� National 

Convention โดยคณะผู้เลือกตั้งจะม�รวมตัวกัน เพื่อออกเสียงเลือกผู้

สมคัรทีป่ระช�ชนเสยีงข้�งม�กในรฐัของตนเลอืกไว้ ผูส้มคัรคนใดทีไ่ด้เสยีง

จ�กคณะเลือกตั้งม�กกว่�ครึ่งหนึ่งของ 538 เสียง คือ 270 เสียงก่อน ผู้นั้น

จะเป็นผู้ชนะ ท้�ยสุด คือ วันที่ประธ�น�ธิบดีจะขึ้นรับตำ�แหน่งและเริ่ม

ปฏิบัติหน้�ที่ในตำ�แหน่งประธ�น�ธิบดีอย่�งเป็นท�งก�รในวันที่ 20 ม.ค.

64 หรือ Inauguration Day ต่อไป 

 ซึ่งปีนี้การเลือกตั้งสหรัฐอเมริกา เป็นเรื่องหนึ่งที่น่�จับต�มอง 

ศึกก�รเลือกผู้แทนของพรรคเดโมแครต และพรรครีพับลิกัน ในก�รเลือก

ตัง้ขัน้ต้น (Primary Election) เพือ่สรรห�ตวัแทนผูล้งคะแนน (Delegates) 

เพื่อเลือกตัวแทนพรรคในวันประชุมใหญ่ระดับช�ติของพรรค (Party 

National Convention) ในเดือนกรกฎ�คมนี้ 

 ท�งด้�นพรรครีพับลิกัน ผู้ชนะจะต้องได้รับคะแนนเสียงทั้งหมด 

1,276 เสียง จ�กทั้งหมด 2,550 เสียง โดยมีผู้สมัครที่ต้องจับต�มองอยู่ 2 

คน คนแรก คือ ประธ�น�ธิบดีคนปัจจุบัน Donald Trump และคนที่สอง

คือ Bill Weld อดีตน�ยกรัฐมนตรีรัฐแมสซ�ซูเส็ตส์ ช่วงปี ค.ศ. 1991 – 

1997 แต่จ�กผลของก�รเลอืกต้ังทีผ่่�นม�นัน้ คะแนนของ Donald Trump 

ได้รับท้ังหมด 144 เสียง ท้ิงห่�ง Bill Weld ท่ีได้คะแนนเพียง 1 เสียง 

สะท้อนให้เห็นแล้วว่�ตัวแทนพรรคครั้งนี้ ฟันธงได้เลยว่�หนีไม่พ้นแชมป์

เก่�อย่�ง Donald Trump ที่ชูนโยบ�ย Keep America Great เหมือน

เดิมอย่�งแน่นอน

 ด้�นพรรคเดโมแครตนั้น กลับตรงกันข้�ม เพร�ะยังไม่มีผู้สมัครที่

ส�ม�รถบอกได้แน่นอนว่�คูแ่ข่งศึกก�รเลอืกตัง้สหรฐัฯ ในครัง้น้ีจะเป็นใคร 

โดยมีผู ้สมัครที่เป็นตัวเต็งจำ�นวนม�ก เช่น Bernie Sanders และ  

Elizabeth Warren ที่ค่อนข้�งเป็นฝั่งซ้�ยแบบสุดโต่ง (Left Wing) หรือ 

Joe Biden ที่เป็นฝั่งซ้�ยแบบป�นกล�ง (Moderate) รวมทั้ง Michael 

Bloomberg นักธุรกิจชื่อดังที่เป็นม้�มืดซึ่งมีนโยบ�ยไม่รุนแรงเท่�ผู้สมัคร

คนอื่น

 แต่อย่�งไรก็ต�ม ผล Exit 

Poll ร�ยง�นโดย สนข.Reuters, 

CNN, BBC และ CNBC เมือ่ 4 ม.ีค.

63 ค�ดก�รณ์ผล Exit Poll ก�ร

หยั่ ง เ สี ย งขั้ นต ้ น  (P r ima ry  

Election) ใน 14 รัฐ รวมทั้งเขต

เกาะติด : การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 2563
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ก�รปกครองอเมริกันซ�มัว เมื่อ 3 มี.ค.63 ว่� น�ยโจ ไบเดน อดีตรอง

ประธ�น�ธิบดีสหรัฐฯ มีแนวโน้มได้รับชัยชนะในก�รคัดเลือกเป็นตัวแทน

พรรคเดโมแครตสมัครชิงตำ�แหน่งประธ�น�ธิบดีสหรัฐฯ ภ�ยหลังได้รับ

ชัยชนะแล้ว 9 รัฐ ได้แก่ รัฐแอละแบม� รัฐโอคล�โฮม� รัฐเทนเนสซี รัฐ

มนินิโซต� รฐัแมสซ�ชเูซตส์ รฐัอ�ร์คนัซอ ซึง่รวมถงึรฐัเทกซสั รัฐเวอร์จิเนยี 

และรัฐนอร์ทแคโรไลน� ที่อ�จมีผลต่อก�รเลือกต้ังประธ�น�ธิบดีสหรัฐฯ 

ใน 3 พ.ย.63 โดยเสียงสนับสนุนน�ยไบเดน ส่วนใหญ่เป็นช�วอเมริกันเชื้อ

ส�ยแอฟริก�และผู ้สูงอ�ยุ ขณะที่คู ่แข่งคนสำ�คัญอย่�งน�ยเบอร์นีย์  

แซนเดอร์ส ได้รับชัยชนะเพียง 3 รัฐคือ รัฐเวอร์มอนต์ รัฐยูท�ห์ และรัฐ

โคโลร�โด ส่วนน�ยไมเคิล บลูมเบิร์ก ได้รับชัยชนะในเขตก�รปกครอง

อเมริกันซ�มัว

 ทั้งนี้ ก�รตัดสินตัวแทนพรรคเดโมแครตนั้น ผู้ชนะจะต้องได้รับ 

1,991 เสียง จ�กทั้งหมด 3,979 เสียง โดยในช่วง Super Tuesday เดือน

มนี�คมน้ีจะมกี�รเลอืกตัง้ในหล�ยรฐัพร้อมกนั ซึง่ผูช้นะในรฐัท่ีสำ�คญัอย่�ง 

California และ Texas จะมีผลอย่�งม�ก โดยในเบื้องต้นประม�ณช่วง

เดอืนเมษ�ยน จะทร�บผลก�รเลอืกตวัแทนพรรคแล้วประม�ณ 80% ทำ�ให้

จะส�ม�รถทร�บว่� ใครท่ีจะได้

คะแนนเสียงม�ก แต่อย่�งไร

ก็ต�ม จะต้องรอผลประก�ศ

อย ่�ง เป ็นท�งก�รจ�กวัน

ประชุมใหญ่ระดับช�ติของ

พรรคเดโมแครต ทีจ่ดัในช่วงวนั

ที่ 13-16 ก.ค. นี้ ต่อไป ก่อน

ก�ร เป ิ ดศึ ก ใหญ ่ ระหว ่ � ง

ตัวแทนของสองพรรคใหญ่ ใน

วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย นางสาว ธาราทิพย์ กัลยาณมิตร

	 ► สถานการณ์

หลังจ�กที่รัฐสภ�ให้คว�มเห็นชอบ (ร่�ง) กฎหม�ยสัญช�ติ (Citizenship 

Amendment Act: CAA) เมื่อ 11 ธ.ค.62 ที่ผ่�นม� ประช�ชนในรัฐอัส

สมั และตรปุิระท�งภ�คตะวนัออกเฉยีงเหนอืท่ีมพีรมแดนตดิกับบงักล�เทศ 

ได้รวมตัวกันชุมนุมประท้วงเพื่อต่อต้�นร่�งกฎหม�ยดังกล่�ว โดยมองว่�

กฎหม�ยนี้เป็นคว�มพย�ย�มที่จะลดคว�มสำ�คัญของศ�สน�อิสล�มและ

แย่งง�นคนมุสลิมในพื้นที่แต่

เดิม ซึ่งก�รชุมนุมประท้วงได้

ขย�ยวงกว ้ � ง ไป เ กือบทั่ ว

ประเทศ และมแีนวโน้มทีจ่ะยดื

เยื้อ แม ้ท�งก�รอินเดียจะ

ประก�ศภ�วะฉกุเฉนิและระงับ

สัญญ�ณอินเทอร์เน็ตในบ�ง

พื้นที่ ซึ่งเหตุชุมนุมประท้วงดัง

กล่�วกองทัพอินเดียได้ส่งเจ้�

หน้�ทีเ่ข้�ควบคุมสถ�นก�รณ์และสล�ยก�รชมุนมุ ส่งผลให้มยีอดผูเ้สยีชีวิต

อย่�งน้อย 25 ร�ย มกี�รจบักมุผู้ชุมนมุประท้วงทัว่ประเทศแล้วกว่� 1,500 

คน ร่�งกฎหม�ย CAA มีข้อยกเว้นให้กับผู้นับถือศ�สน�ฮินดู ซิกข์  พุทธ 

เชน ป�ร์ซี และคริสต์ จ�ก 3 ประเทศ คือ บังกล�เทศ ป�กีสถ�น และ

อัฟก�นิสถ�น ให้ส�ม�รถยื่นขอสัญช�ติอินเดียได้ แต่ช�วโรฮีนจ�จ�กเมีย

นม�และมุสลิมชนกลุ่มน้อยในรัฐต่�ง ๆ ของอินเดีย จะไม่ส�ม�รถขอ

สัญช�ติได้ โดยรัฐบ�ลอินเดียให้เหตุผลว่� ช�วมุสลิมไม่ใช่ชนกลุ่มน้อยใน

ประเทศทั้ง 3 นี้ ซึ่งผู้ไม่เห็นด้วยมองว่�กฎหม�ยฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ

ก�รทำ�ให้ช�วมุสลิมกล�ยเป็นคนช�ยขอบ และที่สำ�คัญคือกฎหม�ยนี้ขัด

ต่อรฐัธรรมนญู ทีร่ะบไุว้ว่�ศรัทธ�หรือคว�มเช่ือท�งศ�สน�ไม่ส�ม�รถเป็น

เงื่อนไขของก�รมีสัญช�ติได้ และรัฐธรรมนูญอินเดียห้�มเลือกปฏิบัติต่อ

พลเมืองด้วยเหตุผลท�ง

ศ�สน� โดยล่�สุดศ�ลฎีก�

อินเดียได้แถลงเลื่อนก�ร

พิ จ � ร ณ � คำ � ร ้ อ ง ใ ห ้

พจิ�รณ�กฎหม�ย CAA ว่�

ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ออกไปเป็นช่วงปล�ยเดือน ม.ค.63 

 ส�เหตกุ�รประท้วงกฎหม�ย CAA ทีเ่กดิขึน้ในอนิเดยีมสีองประเดน็

สำ�คัญคือ ประเด็นที่ 1 ก�รเลือกปฏิบัติบนพื้นฐ�นท�งศ�สน� ซึ่งขัดหลัก

รัฐฆร�ว�สนิยมของอินเดีย (หลักคิดว่�ด้วยรัฐฆร�ว�สนิยม คือ อินเดียไม่

ควรมีก�รระบุเรื่องท�งศ�สน�เหล่�นี้ลงไปในกฎหม�ย) และ ประเด็นที่ 2 

คว�มไม่ชัดเจนของรัฐบ�ลในก�รนำ�กฎหม�ย CAA ไปสู่ก�รปฏิบัติ ส่งผล

ให้เกิดคว�มหว�ดวิตกของประช�ชนทั่วไป เนื่องจ�กก่อนหน้�น้ีได้มี

โครงก�รขึ้นทะเบียนประช�ชน (National Register of Citizens: NRC) 

ในรฐัอสัสมั ซึง่ประช�ชนต้องยืน่เอกส�รข้อมลูต่�ง ๆ  เพือ่ยนืยนัคว�มเป็น

พลเมืองของตนเอง โดยกระบวนก�รนี้แล้วเสร็จไปเมื่อกล�งเดือน ต.ค.62 

และพบว่�ประช�ชนกว่� 1.9 ล้�นคน ไม่ส�ม�รถยืนยันตัวเองได้และถูก

ผลกัเข้�ค่�ยกกักนัผูอ้พยพ เรือ่งนีก้ล�ยเป็นปัญห�ใหญ่ในรฐัอสัสัม เพร�ะ

สำ�นักง�นตรวจเงินแผ่นดินของอินเดียพบว่� มีกรณีทุจริตในก�รขึ้น

ทะเบียนดังกล่�วด้วย

 อย่�งไรก็ต�ม ปัญห�สำ�คัญ ณ ตอนนี้ของรัฐบ�ลอินเดียคือต้องมี

ก�รเฝ้�ระวงัเรือ่งก�รปะทะกนัระหว่�งกลุ่มประช�ชนท่ีสนับสนนุกฎหม�ย 

และประช�ชนกลุ่มท่ีต่อต้�นกฎหม�ย ซึ่งอ�จนำ�ไปสู่คว�มรุนแรงภ�ยใน

ประเทศที่ยืดเยื้อดังเช่นตอนนี้ สำ�หรับจุดสิ้นสุดของกฎหม�ย CAA คือ

บทบ�ทของศ�ลสูงสุดอินเดียต่อกฎหม�ยฉบับนี้ ห�กคำ�ตัดสินออกม�ว่�

กฎหม�ย CAA ขัดต่อรัฐธรรมนูญ รัฐบ�ลอินเดียก็ต้องยอมรับคำ�ตัดสิน 

หรือห�กคำ�ตัดสินออกม�ว่�กฎหม�ย CAA ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ก็มิ

อ�จส�ม�รถค�ดก�รณ์ได้ว่�ก�รชุมนุมประท้วงของประช�ชนที่ได้รับผล 

กระทบจ�กกฎหม�ยนี้เกือบสองล้�นคนในอินเดียจะจบลงอย่�งไร

การผ่าน (ร่าง) กฎหมาย CAA ฉบับแก้ไขของอินเดีย

ที่มา : กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 
กระทรวงการต่างประเทศ

วันที่ 3 พ.ย. ปีนี้

 สหรัฐอเมริกา ประเทศมห�อำ�น�จของโลกใบนี้ ผู้ที่จะม�เป็นผู้นำ�

สูงสุดของประเทศนี้ ย่อมส่งผลต่อโลกและต่อไทย เป็นอย่�งม�ก เพร�ะ

ก�รเปลีย่นประธ�น�ธบิดจีะมบีทบ�ทอย่�งม�กต่อก�รกำ�หนดนโยบ�ยต่�ง

ประเทศของสหรัฐฯ ซ่ึงส่งผลกระทบไปทั่วโลก ดังนั้น จึงมีคว�มจำ�เป็น

อย่�งยิ่ง ที่จะต้องติดต�มสถ�นก�รณ์ก�รเลือกตั้งอย่�งใกล้ชิด เพื่อเตรียม

พร้อมรองรับต่อผลกระทบที่อ�จจะเกิดขึ้นในอน�คตต่อไป

33ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)



กฎหมายสถานะพลเมือง
Citizenship Amendment Act: CAA 

หรือ Citizenship Amendment 
Act-Bill: CAB

เดมิ บญัญตัไิว้ว่�ใครกต็�มทีไ่ม่มพี�สปอร์ตอนิเดยีหรอืหนงัสอืเดนิท�งทีถ่กูต้อง ห�กเดนิท�งเข้�ประเทศ
หรือใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเกินกว่�เวล�ที่กฎหม�ยอนุญ�ตไว้ ถูกยึดถือเป็น “ผู้ลักลอบเข้�เมืองโดย 
ผิดกฎหม�ย” โทษฐ�นของก�รละเมิดดังกล่�ว คือก�รถูกจับกุมคุมขังหรือเนรเทศหรือทั้งสองประก�ร 
และเปิดช่องท�งให้ยื่นขอสัญช�ติพลเมืองอินเดียให้กับคนต่�งแดนได้ แต่ต้องพิสูจน์ได้ว�่ใช้ชีวิตอยู่ใน
อินเดียม�แล้วอย่�งน้อย 11 ปี
ฉบับแก้ไข กำ�หนดข้อ “ยกเว้น” เอ�ไว้ให้กับประช�กรจ�กชุมชนคนกลุ่มน้อยใน 6 ศ�สน� ประกอบ
ด้วย ฮนิด ูซิกข์ พทุธ เชน ป�ร์ซ ีและครสิต์ ห�กคนเหล่�นัน้ส�ม�รถพสิจูน์ได้ว่�ม�จ�กประเทศป�กสีถ�น 
อัฟก�นิสถ�น บังกล�เทศ และใช้ชีวิตอยู่ในอินเดียม�แล้ว 6 ปี ก็ส�ม�รถได้รับสัญช�ติอินเดียอย่�ง 
ถูกต้องต�มกฎหม�ยได้

เป็นก�รลงทะเบยีนทีร่ฐับ�ลต้องก�รแยกประช�กรทีแ่ท้จรงิและผูอ้พยพออกจ�กกนั แต่ด้วยปัญห�ด้�น
ระบบเอกส�รและกระบวนก�รขึ้นทะเบียน ส่งผลให้ประช�ชนช�วอินเดียกว่� 1.9 ล้�นคน ไม่ส�ม�รถ
แสดงเอกส�รยืนยันตัวตนในกระบวนก�รดังกล่�ว และถูกผลักให้กล�ยเป็นผู้อพยพโดยไม่รู้ตัว

การลงทะเบียนประชาชาติอินเดีย 
National Register of Citizens (NRC)

	 ► ท่าทีของนานาประเทศ

 - องค์ก�รคว�มร่วมมืออิสล�ม (Organisation of Islamic Coop-

eration : OIC) ออกแถลงก�รณ์ติดต�มสถ�นก�รณ์ในอินเดีย ที่อ�จส่ง

ผลกระทบต่อชนกลุม่น้อยช�วมสุลมิอย่�งใกล้ชิด พร้อมท้ังแสดงคว�มกงัวล

ต่อก�รทีอ่นิเดยีประก�ศใช้กฎหม�ย CAA แก่ผูอ้พยพทีไ่ม่ใช่ช�วมสุลมิจ�ก

บังกล�เทศ ป�กีสถ�น และอัฟก�นิสถ�น นอกจ�กนี้ ยังได้เรียกร้องให้

ท�งก�รอินเดียคุ้มครองและดูแลคว�มปลอดภัยของช�วมุสลิม ตลอดจน

สถ�นที่ศักดิ์สิทธิ์ของศ�สน�อิสล�มในอินเดีย 

 - สำ�นกัข้�หลวงใหญ่เพ่ือสิทธมินษุยชนแห่งสหประช�ช�ต ิ(Office 

of the United Nations High Commissioner for Human Rights : 

UNOHCHR) แสดงคว�มกงัวลว่� กฎหม�ย CAA ฉบบันีม้ลีกัษณะเป็นก�ร

เลือกปฏิบัติอยู่ในตัว 

 - ในขณะที่พรรคก�รเมืองภ�ยในประเทศอินเดียเองก็มีก�ร

เคลื่อนไหว โดยผู้นำ�พรรคคองเกรส (พรรคฝ่�ยค้�นของอินเดีย) เห็นว่�

รัฐบ�ลกำ�ลังสร้�งบรรย�ก�ศคว�มตึงเครียดด้�นศ�สน�ข้ึน เพื่อผล

ประโยชน์ท�งก�รเมือง และสหพนัธ์สหภ�พมสุลมิอนิเดยี (Indian Union 

Muslim League) ซึง่เป็นพรรคก�รเมอืงพรรคหนึง่ ได้ยืน่คำ�ร้องต่อศ�ลสงู

สุดของประเทศ ว่�ร่�งกฎหม�ยดังกล่�วละเมิดม�ตร�ว่�ด้วยคว�มเท่�

เทียม สิทธิขั้นพื้นฐ�น และสิทธิในชีวิต นอกจ�กนี้ ยังมีนักกฎหม�ย 

ทน�ยคว�ม นักวิช�ก�ร ม�กกว่� 700 คน ร่วมลงน�มในหนังสือประณ�ม

ร่�งกฎหม�ยนี้

	 ►  ผลกระทบจากร่างกฎหมาย CAA ต่ออินเดีย

 - ก�รยกเลิกก�รเยือนอินเดียของน�ยกรัฐมนตรีญี่ปุ่น น�ยชินโซ 

อ�เบะ ได้ยกเลกิก�รเยอืนอนิเดยี เพ่ือเข้�ร่วมก�รประชุมประจำ�ปีระหว่�ง

ผู้นำ�ของทั้งสองประเทศ ซึ่งมีกำ�หนดจัดขึ้นระหว่�งวันที่ 15-17 ธ.ค.62 ที่

รัฐอัสสัม เนื่องจ�กคว�มรุนแรงในก�รชุมนุมประท้วงกฎหม�ยดังกล่�ว

 - คว�มสมัพนัธ์กบัประเทศทีไ่ม่เหน็ด้วยกบักฎหม�ย CAA เช่น กรณี

ทีก่ระทรวงก�รต่�งประเทศอนิเดยีได้เรยีกเอกอคัรร�ชทตูม�เลเซยีเข้�พบ 

เพื่อแสดงคว�มไม่พอใจคำ�ให้สัมภ�ษณ์ของน�ยกรัฐมนตรีม�เลเซีย ที่ได้

แสดงคว�มเห็นต่อกฎหม�ย CAA ว่�เป็นก�รเลือกปฏิบัติและกีดกันช�ว

มุสลิม โดยอินเดียระบุว่�ก�รแสดงคว�มคิดเห็นดังกล่�ว เป็นก�รก้�วก่�ย

กิจก�รภ�ยในของอินเดีย และไม่สมควรกับระดับคว�มสัมพันธ์ทวิภ�คีที่

ใกล้ชิดกันของ ทั้งสองประเทศ ซึ่งก�รแสดงออกนี้อ�จก่อให้เกิดคว�ม

บ�ดหม�งกัน และอ�จนำ�ม�สู่ก�รลดระดับคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ

ได้ในอน�คต

 - ก�รท่องเที่ยวภ�ยในประเทศลดลง สหรัฐฯ อังกฤษ รัสเซีย 

อิสร�เอล สิงคโปร์ แคน�ด� ไต้หวัน รวมถึงประเทศไทย ออกแถลงก�รณ์

ให้พลเมอืงทีจ่ะเดนิท�งไปท่องเทีย่วในอนิเดยี หลกีเล่ียงก�รเดนิท�งไปใน

พื้นที่ชุมนุม ซึ่งอ�จส่งผลกระทบต่อสวัสดิภ�พ ห�กมีคว�มจำ�เป็นต้อง

เข้�ไปบรเิวณพืน้ท่ีชุมนมุให้ใช้คว�มระมดัระวัง ว�งแผน ก�รเดนิท�ง ตรวจ

สอบแผนก�รเดินท�งของระบบขนส่งมวลชนส�ธ�รณะอนิเดีย และตดิต�ม

สถ�นก�รณ์ประท้วงอย่�งใกล้ชดิ ทัง้นี ้จำ�นวนนกัท่องเท่ียวของอนิเดยีเมือ่

เดือน ธ.ค.62 ลดลงคิดเป็นร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับห้วงเดียวกันของปีที่

ผ่�นม�

	 ►  บทวิเคราะห์

 - แม้ว่�ประเด็นกฎหม�ย CAA ของอินเดียจะไม่ได้ส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย แต่รัฐบ�ลก็

ต้องเฝ้�ระวัง และยำ้�เตือนคนไทยในประเทศอินเดียไม่ให้เข้�ไปยุ่งกับ

ปัญห�คว�มขัดแย้งภ�ยในประเทศอนิเดยี เนือ่งจ�กมกีรณกี�รผลกัดนัคน

ต่�งช�ติที่ร่วมชุมนุมประท้วงออกนอกประเทศอินเดียด้วย 

 - สำ�หรับประเทศไทย ห�กพิจ�รณ�ถึงประเด็นเรื่องศ�สน�พบว่� 

ไทยกับอินเดียมีคว�มแตกต่�งกันตรงท่ีรัฐบ�ลอินเดียปัจจุบันมีคว�มเป็น

ช�ตินิยมฮินดูสูงและชัดเจน ส่งผลให้กฎหม�ยในลักษณะนี้ถูกมองว่�

เป็นก�รเลือกปฏิบัติท�งศ�สน�และนำ�ไปสู่คว�มขัดแย้ง ในขณะที่รัฐบ�ล

ไทยยงัคงส�ม�รถรกัษ�สมดลุท�งด้�นศ�สน�ได้ด ีและใช้คว�มระมดัระวงั

อย่�งม�กต่อประเด็นศ�สน�ภ�ยในประเทศ ทำ�ให้กรณีดังกล่�วไม่น่�จะ

เกิดขึ้นกับประเทศไทย อย่�งไรก็ต�ม รัฐบ�ลหรือหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องไม่

ควรนำ�ประเดน็เกีย่วกบัเรือ่งศ�สน�ม�ขย�ยผล เพือ่ให้เกดิคว�มแตกแยก

ในสังคม เนื่องจ�กประเด็นศ�สน�เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ ความมั่นคงที่สำาคัญ



 ศนูย์ศกึษ�ยทุธศ�สตร์/ฝ่�ยเลข�นกุ�รศนูย์อ�เซยีนศกึษ� สถ�บนั

วชิ�ก�รป้องกนัประเทศ จดัก�รประชุมเชิงสัมมน�ท�งวชิ�ก�ร ศอศ.สปท. 

ครั้งที่ 2/2563 เรื่อง “ทิศท�งคว�มมั่นคงท�งทะเล 

: คว�มท้�ท�ยของอ�เซียน” ระหว่�งวันที่ 23 – 25 

ธ.ค.62 ณ โรงแรมเคป ร�ช� จ.ชลบุรี โดยมี พล.ท. 

ขจรฤทธิ์ นิลกำ�แหง  รอง ผบ.สปท. เป็นประธ�น  

ผู ้เข้�ร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ผู ้ทรงคุณวุฒิ  

ผูแ้ทนหน่วยง�นคว�มมัน่คง หน่วยง�นวชิ�ก�ร และ

หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง มีประเด็นสำ�คัญ สรุปได้ดังนี้ 

 “ทิศทางความมั่นคงทางทะเล (ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก) : มิติ

ด้านเศรษฐกิจ” สรุปได้ดังน้ี (1) ปัญห�ข้อพิพ�ทในพื้นที่ทับซ้อนโดย

เฉพ�ะพื้นท่ีทะเลจีนใต้ ที่อ�จสร้�งคว�มกังวลต่อก�รขนส่งท�งเรือ และ

ก�รค้�ระหว่�งประเทศ โดยมข้ีอเสนอแนะให้พัฒน�พ้ืนทีท่�งช�ยฝ่ังทะเล

อันด�มันของไทยเป็นท่�เรืออีกแห่งหนึ่ง เพ่ือลดคว�มเสี่ยงจ�กปัญห� 

ข้อพพิ�ทดังกล่�ว (2) สำ�หรบัเอกส�รมุมมองของอ�เซยีนต่อแนวคดิอินโด-

แปซฟิิก (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific) ในมมุมองด้�นเศรษฐกจิ

มองว่� ยังคงเป็นข้อกำ�หนดที่ใช้เพื่อสร้�งกรอบบรรทัดฐ�น แต่ยังไม่เห็น

เป็นแนวท�งที่ใช้ปฏิบัติได้จริง เนื่องจ�กแต่ละประเทศเลือกท่ีจะปกป้อง

ผลประโยชน์ภ�ยในประเทศของตนม�กกว่�ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนด และ

ยงัไม่มกี�รแลกเปลีย่นข้อมลูข่�วส�รทีเ่กีย่วข้องอย่�งเป็นรปูธรรมม�กนกั 

(3) ประเดน็ข้อพพิ�ทพืน้ทีท่บัซ้อนท�งทะเลนัน้ ส่งผลต่อต้นทนุในก�รผลติ

ของภ�คอุตส�หกรรม เช่น ด้�นพลังง�น และวัตถุดิบ โดยเฉพ�ะอ�ห�ร

แปรรูปซึ่งเป็นอุตส�หกรรมใหญ่อันดับต้น ๆ ของประเทศที่มีอ�ณ�เขต

ติดกับทะเล ทำ�ให้มีผลกระทบต่อก�รจ้�งแรงง�น และเศรษฐกิจ เป็นต้น 

และ (4) คว�มขัดแย้ง และแรงกดดันท�งก�รเมืองส่งผลต่อคว�มมั่นคง

ท�งทะเล โดยมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้� เช่น กรณี

ฮ่องกงถอืว่�ตนเป็นท่�เรือหลัก และเป็นท�งผ่�นของก�รขนส่งท�งทะเลที่

สำ�คญั และมพีืน้ทีท่ีเ่ชือ่มต่อกบัจนี  เมือ่เกดิคว�มไม่ปลอดภยัในพืน้ที ่ย่อม

ส่งผลกระทบต่อระบบก�รค้�ระหว่�งประเทศ และระบบเศรษฐกจิของโลก

 “ทิศท�งคว�มมัน่คงท�งทะเล (ภมิูภ�คอนิโด-แปซิฟิก) : ด้�นสงัคม

และวฒันธรรม” สรปุได้ดงันี ้(1) ภูมภิ�คอนิโด-แปซฟิิก เป็นพืน้ท่ีทีเ่ป็นจุด

ยทุธศ�สตร์หนึง่ทีส่หรัฐฯ เลือกใช้เพ่ือถ่วงดุลอำ�น�จกบัจนี ซึง่อ�เซยีนเป็น

จดุยทุธศ�สตร์ทีส่ำ�คญัเนือ่งจ�กลกัษณะท�งภูมริฐัศ�สตร์เป็นจุดศูนย์กล�ง

ของก�รขย�ยอทิธพิลท้ังของจนี และสหรัฐฯ ด้วยเหตนุี ้ ทำ�ให้ก�รท่องเทีย่ว  

ก�รศึกษ� และก�รแลกเปลี่ยนท�งวัฒนธรรมย่อมได้รับผลกระทบจ�ก

ก�รเข้�ม�ของช�ติมห�อำ�น�จท้ังสิ้น (2) ก�รส่งเสริมก�รท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ในทะเลจีนใต้ ในก�รประชุมสุดยอดอ�เซียนบวกส�ม (ASEAN 

Plus Three) โดยมีจุดมุ่งหม�ยเพื่อให้ได้ประสบก�รณ์ก�รท่องเท่ียวท่ีมี

เอกลักษณ์และมีคว�มหล�กหล�ย 

ภ�ยใต้ก�รพฒัน�ด้�นก�รท่องเท่ียว

อย่�งมีคว�มรับผิดชอบและยั่งยืน 

เพื่อส่งเสริมคว�มเป็นอยู่ท่ีดีท้ังท�ง

ด้�นสังคมและเศรษฐกิจ และ (3) 

ก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นของ

ประเทศ โดยก�รมีเส้นท�งก�รคมน�คมที่สะดวกนั้น ทำ�ให้เอื้อประโยชน์

ต่อก�รกระทำ�ผดิกฎหม�ยได้ เช่น ก�รค้�มนษุย์ ก�รลกัลอบเข้�เมอืงอย่�ง 

ผิดกฎหม�ย และก�รลักลอบนำ�เข้�ย�เสพติด ซ่ึงปัญห�เหล่�นี้ส่งผล 

กระทบต่อสังคมและคว�มเป็นอยู ่ของประช�ชน ดังน้ันหน่วยง�นที่

เกี่ยวข้องควรเฝ้�ติดต�มเพื่อห�ท�งแก้ไขในอน�คต

 “ทิศทางความม่ันคงทางทะเล (ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก) :  

ด้านการเมืองและความม่ันคง” สรปุได้ดังนี ้(1) คว�มขดัแย้งของประเทศ

มห�อำ�น�จในเรือ่งก�รค้� ส่งผลกระทบต่อคว�มมัน่คงท�งทะเล ทำ�ให้จีน

เลอืกใช้ก�รเจรจ�ในลกัษณะทวิภ�คกีบัแต่ละประเทศ เพือ่เสรมิสร้�งคว�ม

ไว้เนือ้เชือ่ใจระหว่�งกนั ให้คว�มสำ�คญักบัประเดน็ท�งเศรษฐกิจเป็นสำ�คญั 

ขณะทีส่หรฐัฯ ให้คว�มสำ�คญัแต่เฉพ�ะ

ประเดน็ท�งคว�มมัน่คงเท่�นัน้ ดงันัน้

ควรมีก�รรักษ�คว�มสัมพันธ์กับช�ติ

มห�อำ�น�จด้วยก�รถ่วงดุลอำ�น�จ

ระหว่�งกัน (2) ข้อพิพ�ทในเรื่องผล

ประโยชน์ท�งทะเล ยังมีประเด็น

เร่ืองแรงง�นข้�มช�ติ ก�รค้�มนุษย์ 

รวมถึงกิจกรรมท่ีผิดกฎหม�ยในรูป

แบบต่�ง ๆ ดังนั้น ประเด็นที่สำ�คัญ

สำ�หรับคว�มมั่นคงที่ไม่ควรละเลย คือ คว�มมั่นคงของมนุษย์ และก�ร

รักษ�คว�มมั่นคงท�งทะเล สม�ชิกอ�เซียนควรนำ�คว�มได้เปรียบท�ง

ยุทธศ�สตร์ท�งก�รค้�ม�เป็นเครื่องมือในก�รขับเคลื่อนท�งเศรษฐกิจ 

และเพือ่ใช้เป็นอำ�น�จต่อรองกบัช�ตมิห�อำ�น�จในรปูแบบต่�ง ๆ  และ (3) 

ภูมิภ�คอินโด-แปซิฟิก เป็นจุดยุทธศ�สตร์ที่สำ�คัญในก�รขนส่งท�งเรือจึง

ทำ�ให้เป็นที่ต้องก�รของประเทศมห�อำ�น�จ ซึ่งก�รขนส่งสินค้�ท�งทะเล

นั้นเป็นก�รขนส่งที่มีต้นทุนตำ่�เมื่อเปรียบเทียบกับก�รขนส่งประเภทอื่น 

ดังนั้นข้อพิพ�ทเรื่องผลประโยชน์ท�งทะเลจึงส่งผลกระทบทำ�ให้ประเทศ

มห�อำ�น�จเลือกใช้วิธีก�รกดดันท�งก�รเมืองระหว่�งประเทศเพื่อให้ได้

ม�ซึ่งผลประโยชน์ เป็นต้น

 “ทิศทางความมั่นคงทางทะเล (ในภูมิภาคอาเซียน-ไทย) : มิติ

ด้านเศรษฐกจิ” สรปุได้ดงันี ้ (1) ในปัจจบุนัก�รค้�ท�งทะเลในภมูภิ�คด้วย

ลักษณะท�งก�ยภ�พ ไม่ว่�จะเป็นพ้ืนท่ีในทะเลจีนใต้ ช่องแคบมะละก� 

ซึ่งเป็นจุดยุทธศ�สตร์ที่สำ�คัญต่อก�รขนส่งท�งเรือ รวมถึงอิทธิพลของจีน

ที่มีผลต่อขับเคลื่อนท�งก�รค้�ที่สำ�คัญของภูมิภ�ค และกลุ่มพ่อค้�จ�ก

ตะวันออกกล�งท่ีเริ่มใช้เส้นท�งเดินเรือในภูมิภ�คม�กยิ่งขึ้น เช่น ตุรกี 

ซีเรีย เป็นต้น ขณะที่หล�ย ๆ  ประเทศ รวมถึงญี่ปุ่นก็เริ่มตระหนักถึงคว�ม

มั่นคงในช่องแคบมะละก� โดยมีก�รลงทุนจ�ก Japan International 

Cooperation Agency (JICA) นำ�เงินทุนช่วยเหลอืในก�รพัฒน�โครงสร้�ง

พื้นฐ�นต่�ง ๆ โดยเฉพ�ะก�รจัดทำ�เส้นท�งคมน�คมในก�รเดินท�ง เพื่อ

ให้ไม่ต้องผ่�นท�งช่องแคบมะละก� เป็นต้น และ (2) กิจก�รพ�ณิชย์น�วี 

มคีว�มเกีย่วข้องหล�ยภ�คส่วน ไม่ว่�จะเป็นระบบท�งก�รเงนิก�รธน�ค�ร 

ธุรกิจประกันภัย ท่�เรือ เส้นท�งก�รเดินเรือ กฎหม�ยหรือข้อบังคับที่

เกีย่วข้อง เป็นต้น ตลอดจนก�รท่องเทีย่ว เนือ่งจ�กเศรษฐกจิของไทย และ

หล�ย ๆ  ประเทศข้ึนอยูกั่บก�รท่องเท่ียว โดยเฉพ�ะก�รท่องเทีย่วท�งทะเล  

การประชุมศูนย์อาเซียน ครั้งที่ 2/2562 

35ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)

ส่วนที่ 3 การปฎิบัติงานที่สำาคัญของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร ์



ปัจจยัต่�ง ๆ  เหล่�น้ี มีส่วนในก�รบริห�รจัดก�รคว�มมัน่คงท�งทะเล โดยเฉพ�ะ

พื้นที่ท�งทะเลจีนใต้ และช่องแคบมะละก� โดยกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ

คว�มมั่นคงท�งทะเล เช่น ก�รขนส่งและพ�ณิชย์น�วี ประมงเพ�ะเลี้ยง

สัตว์นำ้� อุตส�หกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ แหล่งแร่ในทะเล อุตส�หกรรม

ช�ยฝั่ง  ก�รผลิตพลังง�น  และก�รท่องเที่ยวและนันทน�ก�ร ดังนั้น

ก�รขนส่งท�งทะเลและองค์กรที่เกี่ยวข้องในธุรกิจพ�ณิชย์น�วีจึงมีคว�ม

สำ�คัญต่อระบบก�รขนส่ง ซึ่งก่อให้เกิดก�รจ้�งง�น และก�รขย�ยตัวของ

เศรษฐกิจ

 “ทิศทางความมั่นคงทางทะเล (ในภูมิภาคอาเซียน-ไทย) : ด้าน

สงัคมและวฒันธรรม” สรุปได้ดงันี ้(1) อ�ณ�เขตท�งทะเล ถอืว่�เป็นส่วน

หนึง่ของรฐัช�ยฝ่ัง ซึง่มอีำ�น�จอธิปไตยผ่�นกฎหม�ยท�งทะเล อำ�น�จของ

รฐัช�ยฝ่ังมอีำ�น�จ “ผลักดัน” และ “ส่งกลับ” แก่ผู้ท่ีเข้�ม�ในเขตแดนของ

ตนโดยไม่ถูกต้องต�มกฎหม�ย กรณีผลักดัน ไม่จำ�เป็นต้องมีรัฐผู้รับ หรือ

ประเทศปล�ยท�ง ส่วน

กรณีก�รส่งกลับต้องมีรัฐ

ผู้รับ หรือประเทศต้นท�ง 

นอกจ�กนี้ ก�รดำ�เนินก�ร

ผลักดันออกนอกประเทศ

นั้น จำ�เป็นต้องเค�รพหลัก

ก�รส�กล ในหลักก�รห้�ม

ผลักดันไปเผชิญอันตร�ย 

(Non-Refoulement) ทัง้นี้ 

หลักก�ร “ผลักดัน” และ “ส่งกลับ” ใช้สำ�หรับบุคคลที่ไม่ได้ถือสัญช�ติ

ไทยเท่�นั้น ถ้�บุคคลที่นับถือสัญช�ติไทย ต�มหลักรัฐธรรมนูญย่อมมี

สิทธิส�ม�รถเข้�-ออกนอกประเทศได้อย่�งเสรี ห�กเมื่อใดมีก�รกระทำ� 

ที่ผิดกฎหม�ยให้ดำ�เนินต�มกฎหม�ยท่ีบัญญัติถึงคว�มผิดนั้น ๆ ไม่อ�จ

นำ�ม�ตรก�รเนรเทศม�ใช้ได้ (2) ปัจจุบันประเด็นก�รค้�มนุษย์ท�งทะเล

ของไทย มีก�รจัดอันดับจ�กสำ�นักง�นเพื่อก�รติดต�มและก�รต่อสู้กับ 

ก�รค้�มนุษย์ แห่งกระทรวงต่�งประเทศสหรัฐอเมริก� (U.S. Depart-

ment of State’s Office to Monitor and Combat Trafficking 

in Persons) ได้เผยแพร่ร�ยง�นสถ�นก�รณ์ก�รค้�มนุษย์ (Trafficking 

in Persons Report-TIP) ประจำ�ปี พ.ศ.๒๕๕๗ โดยไทยถูกจัดอยูใ่นกลุม่ 3 

(Tier 3) ซึง่เป็นอันดบัตำ�่สดุ ซึง่ในปัจจบุนัร�ยง�นสถ�นก�รณ์ก�รค้�มนษุย์ 

ประจำ�ปี พ.ศ.2562 ไทยอยู่ในกลุ่ม 2 (Tier 2) จ�กก�รท่ีไทยให้คว�ม

สำ�คัญ และมีม�ตรก�รท�งกฎหม�ยในก�รควบคุมผู้กระทำ�คว�มผิด 

คุ้มครองดูแลผู้เสียห�ย และก�รป้องกันก�รตกเป็นเหยื่อก�รค้�มนุษย์ 

และ (3) ทะเลเป็นอ�ณ�เขตที่กว้�งขว�งย�กต่อก�รบังคับใช้กฎหม�ย ซึ่ง

มีบุคคลบ�งส่วนพย�ย�มละเมิดกฎหม�ยหรือหลักกฎหม�ยส�กลท่ีท่ัวไป

ยอมรับ ทำ�ให้ประเทศผู้ถูกละเมิดกฎหม�ยอ�ณ�เขตท�งทะเลลงโทษ

บุคคลที่ไม่ปฏิบัติต�มกฎหม�ย เช่น ก�รยดึเรือของช�วประมงไทยทีร่กุลำ�้

น่�นนำ�้ของประเทศเพ่ือนบ้�น จึงทำ�ให้ต้องมีก�รเฝ้�ติดต�มสถ�นก�รณ ์

คว�มมั่นคงท�งทะเลเพื่อเข้�ช่วยเหลือประช�ชน

 “ทิศทางความมั่นคงทางทะเล (ในภูมิภาคอาเซียน-ไทย) :  

ด้านการเมืองและความมั่นคง” สรุปได้ดังนี้ (1) ก�รเข้�ม�มีบทบ�ทของ

ประเทศมห�อำ�น�จอย่�งจีน และ สหรัฐฯ ถือว่�เป็นประเด็นสำ�คัญ โดย

เฉพ�ะจีน ก�รเตบิโตท�งเศรษฐกจิ เทคโนโลย ีและก�รทห�รของจีน ทำ�ให้

หล�ยประเทศในภูมิภ�คเริ่มเชื่อถือว่�ก�รพัฒน�ท�งเศรษฐกิจไม่จำ�เป็น

ต้องปกครองประเทศด้วยระบอบประช�ธปิไตยดงัเช่นสหรฐัฯ แต่ส�ม�รถ

พฒัน�ประเทศให้มคีว�มเจรญิก้�วหน้�ได้เช่นกนั ดงันัน้ก�รปกครองแบบ

สังคมนิยมอันมีเอกลักษณ์แบบจีน (Socialism with Chinese Charac-

teristics) จึงเป็นอีกท�งเลือกหน่ึงท่ีจะให้บ�งประเทศเจริญรอยต�ม (2) 

ยุทธศ�สตร์ท�งทะเลของประเทศเพื่อนบ้�น สรุปได้ดังนี้ สิงคโปร์มีแนว

คว�มคิดท�งยุทธศ�สตร์ในก�รดำ�เนินคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศใน

ลกัษณะพหภุ�ค ี และมุง่เน้นก�รป้องปร�มและก�รป้องกันประเทศโดยมุง่สู่

ก�รเป็น “Best Little Navy in Southeast Asia” อินโดนีเซีย ดำ�เนิน

นโยบ�ยแกนอำ�น�จท�งทะเลโลก (Global Maritime Axis) โดยได้เพิ่ม 

กองกำ�ลงัท�งเรอืเพือ่ให้เกดิคว�มมัน่คงท�งทะเลไปพร้อมกบัก�รเสรมิสร้�ง

คว�มสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้�นผ่�นก�รทูตท�งทะเล (Maritime 

Diplomacy) ม�เลเซีย มีเป้�หม�ยมุ่งสู่ก�รเป็นกองทัพที่สมดุลและพึ่งพ�

ตนเองได้ (Balanced Military/Naval Deterrent Capability) เวยีดน�ม 

จ�กเอกส�รสมุดปกข�ว (Vietnam National Defense White Paper 

2019) ได้ระบุถึงคว�มมัน่คงท�งทะเล โดยเฉพ�ะข้อพพิ�ทในทะเลตะวนัออก

เป็นหนึ่งในภัยคุกค�มคว�มมั่นคงต�มแบบ (Traditional Threats: TS) 

และฟิลิปปินส์มียุทธศ�สตร์คว�มมั่นคงของประเทศ (National Security 

Strategy (2018)) ได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รรักษ�อธิปไตยเหนือดินแดน 

และเขตเศรษฐกจิจำ�เพ�ะซึง่รวมถงึทะเลจีนตะวนัออก โดยได้มุง่เน้นก�รรบัรู้

เท่�ทันสถ�นก�รณ์ท�งทะเล (Maritime Domain Awareness : MDA) 

และก�รส่งเสรมิคว�มสมัพนัธ์กบัช�ตพินัธมติรทัง้แบบทวภิ�คแีละพหุภ�คี 

และ (3) สำ�หรับประเด็นข้อพิพ�ทในทะเลจีนใต้ เวียดน�มในฐ�นะที่จะ

เป็นประธ�นอ�เซียนในปี 63 จะพย�ย�มผลักดันประเด็นดังกล่�วเข้�เป็น

ว�ระหนึง่ในก�รประชมุต่�ง ๆ  ของอ�เซยีนทัง้ในระดับทวิภ�คแีละพหุภ�คี 

เพื่อผลักดันให้เกิดก�รจัดทำ�ประมวลก�รปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code of 

Conduct in the South China Sea : COC) ขึ้นโดยเร็ว

 

(กภศ.ศศย.สปท.)
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ส่วนที่ 3 การปฎิบัติงานที่สำาคัญของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร ์



 ศนูย์ศกึษ�ยทุธศ�สตร์/ฝ่�ยเลข�นกุ�รศนูย์อ�เซยีนศกึษ� สถ�บนั

วชิ�ก�รป้องกนัประเทศ จดัก�รประชุมเชิงสัมมน�ท�งวชิ�ก�ร ศอศ.สปท. 

ครัง้ที ่3/2563 เรือ่ง “ปัญญ�ประดษิฐ์และสงคร�มอน�คต : คว�มท้�ท�ย

ต่อโลกและภมูภิ�คอ�เซยีน” ระหว่�งวนัที่  

22 - 23 ม.ค. 63 ณ องิธ�ร รีสอร์ท จ.นครน�ยก 

โดย พล.ต. กิตติ คงสมบัติ รอง เสธ.สปท. 

เป็นประธ�น และมีผู้เข้�ร่วมก�รประชุมฯ 

ประกอบด้วย ผูท้รงคณุวฒุ ิผูแ้ทนหน่วยง�น 

คว�มมัน่คง หน่วยง�นวชิ�ก�ร และหน่วยง�น 

ที่เกี่ยวข้อง มีประเด็นสำ�คัญสรุปได้ดังนี้ 

 “สงครามอนาคต : ความท้าทายต่อโลกและภูมิภาคอาเซียน” 

สรุปได้ดังน้ี ปัจจุบันประเทศมห�อำ�น�จได้มีก�รปรับเปลี่ยนแนวท�ง 

ก�รทำ�สงคร�ม จ�กสงคร�มต�มแบบเป็นสงคร�มไม่ต�มแบบ สงคร�ม

ท�งก�รค้� (Trade War) จงึถอืว่�เป็นหนึง่ในรปูแบบทีป่ระเทศมห�อำ�น�จ

นำ�ม�ใช้เพื่อให้ได้ม�ซึ่งผลประโยชน์ ประเด็นอ�จเป็นปัญห�ท่ีเกิด 

ผลกระทบต่อมนษุย์และนำ�ไปสูก่�รเกดิสงคร�มในอน�คต ได้แก่ ก�รครอบ

ครองอ�วธุนวิเคลยีร์ของสหรฐัฯ และรสัเซยีไว้เป็นจำ�นวนม�กอ�จนำ�ไปสู่

สงคร�มนิวเคลยีร์ ก�รเปลีย่นแปลงท�งสภ�พภมูอิ�ก�ศทีท่วีคว�มรนุแรง

ม�กขึ้นอ�จทำ�ให้เกิดก�รแย่งชิงทรัพย�กร และก�รเปลี่ยนแปลงอันเนื่อง

ม�จ�กเทคโนโลยดีจิทิลั ในอน�คตห�กทกุพืน้ทีท่ัว่โลกส�ม�รถเข้�ถงึระบบ

สัญญ�ณ 5G ได้อย่�ง 

สมบรูณ์ จะมผีลกระทบ 

ต่อรูปแบบก�รทำ�สงคร�ม

มกี�รเปลีย่นแปลงไปจ�ก

เดิม เนื่องจ�กอุปกรณ์ 

ตัวรับรู้ (Sensor) ต่�ง ๆ  

จะส�ม�รถสื่อส�รและ

ส่งข้อมูลได้ในจำ�นวน

ม�กและรวดเร็วขึ้น และยิ่งจำ�นวนอุปกรณ์ที่ส�ม�รถรับข้อมูลมีม�ก  

จนกล�ยเป็นฐ�นระบบข้อมูลขน�ดใหญ่ (Big Data) ซึ่งประเทศท่ีมีฐ�น

ข้อมูลจำ�นวนม�กย่อมได้เปรียบในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลเพื่อนำ�ม�ใช้ในก�ร

ทำ�สงคร�ม ในส่วนของก�รนำ�ปัญญ�ประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: 

AI) ม�ทดแทนก�รใช้มนษุย์ในก�รทำ�สงคร�มเพ่ือลดก�รสญูเสยีของกำ�ลงั

พลนั้น AI จะไม่ส�ม�รถเข้�ม�แทนที่มนุษย์ได้อย่�งสมบูรณ์ เนื่องจ�ก

ข�ดระบบคว�มคิด และไม่มีจิตวิญญ�ณในระบบ AI ที่ทำ�ได้เพียงก�ร

วิเคร�ะห์ข้อมูลที่ได้รับเท่�นั้น ก�รพัฒน�ปัญญ�ประดิษฐ์จะมีก�รพัฒน�

ผ่�นระบบก�รเรยีนรูผ่้�นเครือ่ง (Machine Learning: ML) ซึง่จ�กก�รใช้ 

อัลกอริทึม (Algorithm) ในรูปแบบของก�รเรียนรู ้เชิงลึก (Deep  

Learning) ในก�รเลียนแบบก�รทำ�ง�นของระบบโครงข่�ยระบบประส�ท 

(Neurons) ในสมองมนุษย์ ท่ีมีคว�มจำ�เป็นต้องใช้ข้อมูลจำ�นวนม�กใน

ก�รฝึกปัญญ�ประดิษฐ์ให้ฉล�ดขึ้น ในส่วนของเทคโนโลยีที่มีก�รพัฒน�

อย่�งต่อเนือ่งก็คอื อ�ก�ศย�นไร้คนขบั (Drone) ท่ีนอกจ�กจะนำ�ม�ใช้ใน

ด้�นขนส่งแล้ว อ�ก�ศย�นไร้คนขับยังจะถูกพัฒน�เพื่อนำ�ม�ใช้เป็นอ�วุธ

เคลื่อนที่ได้ในก�รทำ�สงคร�ม ท่ีมีต้นทุนตำ่�แต่มีประสิทธิในก�รโจมตีสูง 

การประชุมศูนย์อาเซียน ครั้งที่ 3/2562 

สำ�หรับแนวโน้มของก�รทำ�สงคร�มในรูปแบบสงคร�มไซเบอร์ (Cyber 

War) ในอน�คตจะถูกนำ�ม�ใช้ม�กข้ึน เนื่องจ�กก�รโจมตีท�งไซเบอร์มี

คว�มย�กในก�รตรวจจับหรือห�ตัวผู้กระทำ�ได้ ตลอดจนก�รใช้ส่ือเป็น

เครื่องมือในก�รทำ�สงคร�มข่�วส�ร หรือสงคร�มส�รสนเทศ (Informa-

tion Warfare) และสงคร�มสื่อ (Media Warfare) ก็จะมีเพิ่มม�กขึ้น

เช่นกัน ด้วยวิธีก�รสร้�งข่�วปลอม (Fake News) ดังนั้นอน�คตจึงมีคว�ม

จำ�เป็นในก�รสร้�งคว�มตระหนักรู้ให้กับประช�ชนในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ที่ได้รับผ่�นสื่อต่�ง ๆ 

 “ปัญญาประดิษฐ์ : ความท้าทายต่อโลกและภูมิภาคอาเซียน” 

สรุปได้ดังนี้  ปัญญ�ประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) หม�ยถึง ก�ร

ประดิษฐ์ปัญญ�ให้กับคอมพิวเตอร์ โดยมี 

คว�มตั้งใจให้มีคว�มคิด (Think) ก�รรับรู้ 

(Perceive) และทำ�หน้�ที่ (Act) ให้มี 

คว�มคล้�ยคลึงกับมนุษย์ หรือปฏิบัติก�ร

ได้ดีกว่�มนุษย์ ซึ่งกระบวนก�รก�รทำ�ง�น

ของปัญญ�ประดิษฐ์ ประกอบด้วย ก�รให้

เหตผุล (Reasoning) ก�รแก้ปัญห� (Prob-

lem Solving) ก�รเรยีนรู ้(Learning) และ 

ก�รใช้ฐ�นข้อมูลขน�ดใหญ่ (Big Data) 

สำ�หรับสถ�นก�รณ์โลกในปัจจุบันท่ีอยู่ใน 

ยุคก�รปฏิวัติอุตส�หกรรม 4.0 ด้วยก�ร

พัฒน�ระบบปัญญ�ประดิษฐ์ทำ�ให้มนุษย์ 

ต้องรูจั้กเรยีนรู ้ ปรบัเปลีย่นวิถีชวิีตให้ก้�วทนั 

เทคโนโลยี เพร�ะเทคโนโลยีดังกล่�ว 

จะเข้�ม�ช่วยอำ�นวยคว�มสะดวกให้แก่

มนุษย์ในรูปแบบต่�ง ๆ  โดยพัฒน�ก�รท�ง

เทคโนโลยีมีจุดเริ่มต้นจ�กข้อมูล (Data) 

ผนวกกับก�รมีตรรกะท่ีดี (Logic) ช่วย

พัฒน�ระบบเกิดเป็นข้อมูลพื้นฐ�น และ

ระบบไอที เมื่อพัฒน�สถิติเข้�ไปกล�ย

เป็น Data Science ซึ่งส�ม�รถวิเคร�ะห์ 

ประมวลผลข้อมูล ตลอดจนค�ดก�รณ์

เหตกุ�รณ์ล่วงหน้�ได้ และเมือ่นำ�องค์คว�มรู ้(Knowledge) เข้�ม�ผสมผส�น 

นั้นจนกล�ยเป็นปัญญ�ประดิษฐ์ พร้อมทั้ง ก�รพัฒน�ก�รส่ือส�ร 

และก�รเคลื่อนไหว (Actuator) เกิดเป็นหุ่นยนต์อัจฉริยะ (Intelligent 

Robot) ได้ในที่สุด นอกจ�กนี้ เมื่อผนวกกับก�รพัฒน�ด้�นชีววิทย�  

(Biology) ใส่เข้�ไปทำ�ให้กล�ยเป็น Humanoid Robot เช่น โซเฟีย (หุน่ยนต์

อัจฉริยะ) เป็นต้น โดยวิวัฒน�ก�รของปัญญ�ประดิษฐ์ ส�ม�รถแบ่งออก

ได้ 3 ช่วงเวล� ได้แก่  ชุดคำ�สั่งที่ปฏิบัติต�มขั้นตอน (Algorithm) ก�ร

สังเคร�ะห์ข้อมูลและก�รผสมผส�นกับชีวิตประจำ�วัน (Augmentation) 

และก�รเป็นหุ่นยนต์เข้�ม�ทำ�ง�นแทนมนุษย์ (Autonomy)  ก�รเติบโต

ท�งเทคโนโลยีในปัจจุบันมีส่วนช่วยพัฒน�ให้ระบบปัญญ�ประดิษฐ์  

มีก�รพัฒน�สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกให้กับมนุษย์รูปแบบต่�ง ๆ ด้วยคว�ม

ส�ม�รถ และคว�มเชื่อมต่อกับ Machine Learning ประกอบกับ Big 
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Data และระบบเทคโนโลยี 5G ที่ส�ม�รถเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่�งรวดเร็ว

ม�กยิ่งขึ้น ใน ก�รเตรียมก�รรับมือกับปัญญ�ประดิษฐ์ โดยคว�มส�ม�รถ

ของมนษุย์ ในก�รเรียนรู้เพ่ือให้เกดิทักษะ ก�รใช้ และก�รรับรูใ้นเรือ่งต่�ง ๆ 

สำ�หรับแนวโนมในก�รพัฒน�ปัญญ�ประดิษฐ์ของไทย จ�กสถิติปี พ.ศ.

2543 - 2558 มีง�นวิจัยที่เกี่ยวข้องเพิ่มสูงขึ้นอย่�งก้�วกระโดด รวมถึงมี

ก�รนำ�ปัญญ�ประดิษฐ์ม�ใช้ในเชิงสร้�งสรรค์เพ่ือลดคว�มเหลื่อมลำ้�ท�ง

สังคมต่อก�รเข้�ถึงข้อมูลได้อย่�งเท่�เทียมกันทั้งด้�นสุขภ�พ คว�มมั่นคง 

และก�รศกึษ� ตลอดจนก�รวเิคร�ะห์ข้อมลูได้อย่�งแม่นยำ�เพือ่จัดทำ�ในเชงิ

นโยบ�ยได้อย่�งครอบคลุมในทุกมิติม�กยิ่งขึ้น  ในส่วนของก�รใช้ปัญญ�

ประดิษฐ์ในอน�คต ต้องให้คว�มสำ�คัญกับเรื่องจริยธรรม หรือศีลธรรมต่อ

ก�รใช้ปัญญ�ประดษิฐ์ ทีค่ำ�นงึถงึผลกระทบทีเ่กิดจ�กก�รพฒัน�ระบบ โดย

เฉพ�ะคว�มผิดพล�ดที่เกิดจ�กปัญญ�ประดิษฐ์ หุ่นยนต์ลำ�เอียง (Racist 

Robots) ม�รชั่วร้�ย (Evil Genies) คือก�รพัฒน�คว�มคิดที่ชั่วร้�ยเข้�ไป

ในระบบ เป็นต้น สำ�หรับสถ�นก�รณ์ในอน�คต อ�เซียนอ�จเกิดคว�ม

หว�ดระแวงว่� ปัญญ�ประดษิฐ์จะถกูนำ�ม�เป็นเครือ่งมอืของอ�ชญ�กรรม

ข้�มช�ต ิผูก่้อก�รร้�ย หรอืตวัแสดงทีไ่ม่ใช่รฐั (Non-State Actors) ดงัน้ัน 

อ�เซียนควรมีกรอบคว�มร่วมมือท�งจริยธรรมในแง่ของปัญญ�ประดิษฐ์

ร่วมกันในกลุ่มประเทศสม�ชิก เพื่อป้องกันก�รใช้อ�วุธยุทโธปกรณ์สมัย

ใหม่ สำ�หรับกองทัพควรให้คว�มสำ�คัญกับเรื่อง Battlefield of Thing 

(BOT) ในก�รพฒัน�เครือ่งมอื อปุกรณ์ให้สอดคล้องกบัสน�มรบในรปูแบบ

ต่�ง ๆ เพื่อใช้ในก�รจำ�ลองเหตุก�รณ์เสมือนจริงต่อก�รซ้อมรบ และก�ร

ปรับเปลี่ยนเครื่องแต่งก�ยของกองทัพให้สอดคล้องกับสน�มรบ ก�รเต

รียมรับมือกับก�รเปลี่ยนแปลงโครงสร้�งขององค์กรที่เปลี่ยนไป ซ่ึงอ�จ

ถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี ดังนั้น กองทัพและหน่วยง�นต่�ง ๆ ต้องเรียนรู้ 

ปรบัตวั และเสรมิสร้�งองค์คว�มรูท้ีเ่กีย่วข้องต่อก�รเปล่ียนแปลงจ�กก�ร

พัฒน�เทคโนโลยี และระบบปัญญ�ประดิษฐ์เพื่อให้อยู่ร่วมกัน โดยก�รใช้

เทคโนโลยเีข้�ม�เพือ่ช่วยเสรมิสร้�งศกัยภ�พของมนษุย์ในทกุมติ ิพร้อมทัง้

เตรียมรับมือกับสังคมผู้สูงอ�ยุควบคู่กันไป

(กภศ.ศศย.สปท.)

 ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ สถ�บันวิช�ก�รป้องกันประเทศจัดก�ร

ประชมุเชงิปฏบิตักิ�ร เรือ่ง “คว�มท้�ท�ยต�มแนวแม่นำ�้โขง : ศกึษ�เฉพ�ะ

กรณีพื้นที่ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ” ระหว่�งวันที่ 

27 ม.ค. - 1 ก.พ.63 ณ โรงแรม พ�ร์ค แอนด์ พูล 

รีสอร์ท หนองค�ย จ.หนองค�ย โดย พล.อ.ต. ภูมิใจ 

เลขสุนทร�กร ผอ.ศศย.สปท. เป็นประธ�น และม ี

ผู้เข้�ร่วมก�รประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ  

ผูแ้ทนหน่วยง�นคว�มมัน่คง หน่วยง�นวชิ�ก�ร และ

หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง มีประเด็นสำ�คัญสรุปได้ดังนี้ 

 ความท้าทาย และผลกระทบจากความท้าทายต่อความม่ันคง

แบบองค์รวม ตามแนวแม่นำา้โขงในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน 

 มิติด้านเศรษฐกิจ (1) ก�รเข้�ม�ของรถไฟคว�มเร็วสูงจ�กจีน

ที่ม�สร้�งใน สปป.ล�ว ที่ค�ดว่�จะเกิดก�รเปลี่ยนแปลงในสังคมอย่�ง

ก้�วกระโดด ซึ่งถือเป็นคว�มท้�ท�ยอย่�งหนึ่งของ 

สปป.ล�ว โดยเฉพ�ะก�รไหลบ่�เข้�ม�ของกลุ่มทุน

จ�กจนี ซึง่รถไฟดงักล่�วค�ดว่�จะแล้วเสรจ็ในปี 64 

จึงถือเป็นคว�มท้�ท�ยของไทยเช่นกัน โดยเฉพ�ะ

พ้ืนท่ีฝั่งตรงข้�ม จ.หนองค�ย (2) หลังก�รเปิดใช้

สะพ�นมิตรภ�พไทย - ล�ว แห่งท่ี 1 (หนองค�ย 

- เวียงจันทน์) ส่งผลทำ�ให้รูปแบบก�รค้�ต�มแนว

ช�ยแดนแบบดั้งเดิมเปลี่ยนไป เป็นก�รขนส่งขน�ดใหญ่ม�กขึ้น 

 มิติด้านสังคมและวัฒนธรรม (1) ก�รเปลี่ยนแปลงท�งระบบนิเวศ

ของแม่นำ้�โขง โดยเฉพ�ะระดับนำ้�ในแม่นำ้�โขงท่ีลดลง ส่งผลกระทบต่อ

วัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมของคนในพื้นที่ทั้งสองประเทศ (2) คว�ม

สัมพันธ์ไทย - ล�ว ในอดีต เป็นลักษณะไม่ต่อเนื่อง อันม�จ�กปมท�ง

ประวัติศ�สตร์ ซึง่ สปป.ล�ว มกี�รส่งต่อคว�มเช่ือ และทัศนคตเิชงิลบผ่�น

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ตำ�ร�เรียน แต่ปัจจุบันคว�มสัมพันธ์ไทย - ล�ว ได้ดำ�เนินไปอย่�งร�บรื่น

ใกล้ชิดบนพื้นฐ�นของก�รเค�รพซึ่งกันและกัน และผลประโยชน์ร่วมกัน 

 มิ ติด ้ านความม่ันคง  (1)  ก�ร

ลั ก ลอบนำ � เ ข ้ � ย � เ สพ ติด ในพื้ นที่ มี 

แนวโน ้ม เพิ่ มขึ้น  เนื่ องจ�กประเทศ

เพื่ อนบ ้�นมีก�รปรับปรุ ง โครงสร ้�ง 

พื้นฐ�น (2) ปัญห�เก�ะดอน ที่ร�ษฎร

ล�วรุกขึ้นไปทำ�กินและอ�ศัยบนเก�ะดอน

จนเป็นชุมชนถ�วร จึงอ�จส่งผลให้เกิดข้อ

พพิ�ทด้�นเขตแดนได้ในอน�คต (3) ปัญห�ก�รลกัลอบดดูทร�ยนอกพืน้ที่

สมัปท�น ทำ�ให้มกี�รจับกมุลกูเรอืและยดึเรอืดดูทร�ยของทัง้ฝ่�ยไทยและ 

สปป.ล�ว (4) ก�รลักลอบหลบหนีเข้�เมืองผิดกฎหม�ย และก�รลักลอบ

ขนส่งสินค้�โดยผิดพระร�ชบัญญัติศุลก�กร ยังเป็นภัยคุกค�มในปัจจุบัน

และมีแนวโน้มจะเพ่ิมม�กข้ึนในอน�คต (5) ปัญห�ก�รเปลี่ยนแปลงเชิง

นิเวศของแม่นำ้�โขง 

 แนวทางและข้อเสนอแนะเชิง

นโยบายต่อกองทัพและหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง ในการรองรับกับความท้าทาย

ด้านความมั่นคงแบบองค์รวม (1) ก�รนำ�

ศ�สตร์พระร�ช�สู่ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน 

ม�ใช้เป็นแนวท�งในก�รรองรับกับคว�ม

ท้�ท�ยต่�ง ๆ ทั้งประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้�น (2) ก�รสนับสนุน

ก�รประส�นคว�มร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญห�ย�เสพติด ผ่�นโครงก�ร

หมู่บ้�นเข้มแข็งคูข่น�นต�มแนวช�ยแดน และสนบัสนุนให้มกี�รสร้�งคว�ม

ร่วมมอืระหว่�งกันทั้งในระดับรัฐต่อรัฐ และระดับประช�ชนต่อประช�ชน 

(3) ก�รเร่งก�รปักปันเขตแดนให้แล้วเสร็จและมีคว�มชัดเจนม�กข้ึน  

จุลสารศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ (Strategic Studies Center Journal) 38

ส่วนที่ 3 การปฎิบัติงานที่สำาคัญของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร ์



 ศนูย์ศกึษ�ยทุธศ�สตร์/ฝ่�ยเลข�นกุ�รศนูย์อ�เซยีนศกึษ� สถ�บนั

วชิ�ก�รป้องกนัประเทศ จดัก�รประชุมเชิงสัมมน�ท�งวชิ�ก�ร ศอศ.สปท. 

ครั้งที่ 4/2563 เรื่อง “พหุสังคมกับคว�มท้�ท�ย

ของไทยและอ�เซียน” วันที่ 12 กุมภ�พันธ์ 2563  

ณ ห้องเรียนบัณฑิตวิทย�ลัย 1 สปท. โดย พล.ท. 

ขจรฤทธิ์ นิลกำ�แหง  รอง ผบ.สปท. เป็นประธ�น 

และมีผู้เข้�ร่วมก�รประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้ทรง

คุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยง�นคว�มมั่นคง หน่วยง�น

วชิ�ก�ร และหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้อง มปีระเดน็สำ�คญั 

สรุปได้ดังนี้ 

 พหสุงัคมกบัความท้าทายของไทย สรุปได้ดงันี ้ พหสุงัคม หม�ยถึง 

กลุ่มสังคมท่ีแยกย่อยออกเป็นกลุ่มภ�ษ� กลุ่มช�ติพันธุ์ กลุ่มศ�สน� 

กลุ่มชุมชน หรือเชื้อช�ติต่�ง ๆ ประกอบด้วย 5 ด้�น ได้แก่ สังคมท�ง

แพ่ง สังคมท�งก�รเมือง สังคมท�งเศรษฐกิจ สังคมท�งสังคม และสังคม

ท�งวัฒนธรรม โดยพหุสังคม (Pluralistic  

Society) หรือพหุลักษณะในมนุษย์ เป็น

เรื่องของคว�มแตกต่�งของมนุษย์ ทำ�ให้

สังคมมีคว�มหล�กหล�ย ห�กมนุษย์ไม่

ยอมรับคว�มหล�กหล�ยหรือคว�มแตก

ต่�งระหว่�งกันได้ จนนำ�ไปสู่คว�มขัดแย้ง

ระหว่�งมนุษย์ที่นำ�ไปสู่สภ�วะของสงคร�ม 

หรือเกิดคว�มไม่สงบของสังคมมนุษย์ สำ�หรับประเทศไทยมีก�รเริ่มต้น

ก�รบริห�รจัดก�รประช�กรครั้งแรกในรัชสมัยรัชก�ลที่ 5 ทรงโปรดเกล้�

ให้ตร�พระร�ชบัญญัติสำ�หรับทำ�บัญชีคนในพระร�ชอ�ณ�จักร รศ.125 

(พ.ศ.2452) และพระร�ชบัญญัติเลิกท�ส พ.ศ.2448 ขึ้น โดยก�รยอมรับ

คว�มเป็นมนุษย์ของสังคมไทยต�มกฎหม�ยจะเร่ิมต้นตั้งแต่คลอดแล้ว

อยู่รอดเป็นท�รก และสิ้นสุดเมื่อต�ย ซึ่งจะมีคว�มสอดคล้องสอดคล้อง

การประชุมศูนย์อาเซียน ครั้งที่ 4/2563 กับปฏิญญ�ส�กลว่�ด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of  

Human Rights : UDHR) พ.ศ.2491 สำ�หรับก�รรับรองสถ�นภ�พคว�ม

เป็นมนุษย์ มนุษย์ทุกคนต้องมีรัฐอย่�งน้อย 1 รัฐ (1 สัญช�ติ) ในก�รให้ 

คว�มยอมรับ และคว�มคุ้มครองดูแล ซึ่งเป็นไปต�มหลักก�รของ UDHR 

สำ�หรบัรฐัไทยมกี�รออกเอกส�รสทิธิคว�มเป็นพลเมอืงให้แก่ประช�ชนช�วไทย  

คือ เลขบัตรประจำ�ตัวประช�ชน นอกจ�กก�รยอมรับคว�มเป็นไทยจ�ก

ตัวบุคคลแล้ว มีก�รยอมรับในเชิงพื้นที่ที่เรียกว่�ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมด้วย  

และแนวท�งในก�รบรหิ�รจัก�รกับพหสุงัคมไทย ได้แก่ ก�รเค�รพศกัดิศ์รี

คว�มเป็นมนุษย์ ก�รไม่เลือกปฏิบัติในก�รรับรองสิทธิ ก�รลดช่องว่�ง

ระหว่�งสังคม และเศรษฐกิจ ก�รยอมรับก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน

ทุกคน และก�รสร้�งกระบวนก�รยุติธรรมที่มีประสิทธิภ�พ โดยสิทธิของ

มนษุย์ในสังคม จำ�แนกออก 2 ประเภท คอื สทิธมินุษยชน (Human Rights) 

หรอืสทิธขิัน้พืน้ฐ�นเป็นม�ตรฐ�นทีม่นษุย์พงึมแีละจำ�เป็นต่อก�รดำ�รงชวีติ 

และสิทธิพลเมือง (Civil Rights) เกิดจ�กคว�มเป็นพลเมืองในประเทศ ที่

รัฐต้องให้ก�รคุ้มครองอย่�งเสมอภ�คภ�ยใต้กฎหม�ยของสังคมนั้น ๆ

 พหุสงัคมกบัความท้าทายของอาเซยีน สรปุได้ดงันี ้ ก�รเป็นสงัคม

พหวุฒันธรรมของไทยทีเ่หน็ได้อย่�งชดัเจนคอืสมยักรงุศรอียธุย� ทีป่ร�กฏ

หลกัฐ�นท�งโบร�ณคดใีนสมยันัน้แสดงให้เหน็ถงึลกัษณะของชนช�ตต่ิ�ง ๆ  

ที่เข้�ม�อ�ศัยอยู่ในกรุงศรีอยุธย� ซึ่ง

สังคมพหุวัฒนธรรมในสมัยนั้นส�ม�รถ

แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มคนใน

ภมูภิ�คทีเ่ป็นกลุม่เชลยศึกสงคร�ม กลุม่

ช�วต่�งช�ตท่ีิอพยพม�จ�กพืน้ทีห่่�งไกล 

และกลุม่ตัวแทนก�รค้�ของช�วตะวนัตก

ที่เข้�ม�ทำ�ก�รค้�กับกรุงศรีอยุธย� โดย

คว�มลื่นไหลท�งวัฒนธรรมของผู ้คน

จึงถูกส่งผ่�นพรมแดนต่�ง ๆ ได้แก่ พรมแดนช�ติพันธุ์ (Ethnoscapes) 

พรมแดนสื่อ (Mediascapes) และพรมแดนก�รเงิน (Financescapes) 

(4) ก�รมีระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ (Information Technology) ที่

สมบูรณ์และมีฐ�นข้อมูล (Database) ที่บูรณ�ก�ร และเชื่อมโยงกันทั้ง

หน่วยง�นภ�ครฐัในประเทศและต่�งประเทศ (5) ควรมกี�รบรูณ�ก�รง�น

วิช�ก�ร และง�นวิจัยที่เกี่ยวข้องกับก�รเปลี่ยนแปลงเชิงนิเวศของแม่นำ้�

โขง ระหว่�งหน่วยง�นภ�ครัฐ หน่วยง�นภ�คเอกชน และหน่วยง�นภ�ค

ประช�สงัคม ในพืน้ทีร่่วมกนั (6) ควรมีก�รสือ่ส�รระหว่�งเจ้�หน้�ทีร่ฐักบั

ประช�ชน เพื่อให้ประช�ชนมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในก�รทำ�ง�นของภ�ครัฐ 

(7) ควรมีก�รพัฒน�กลไกสำ�หรับก�รติดต�มเฝ้�ระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน 

และแก้ไขปัญห�คว�มมั่นคงแบบองค์รวมอย่�งเป็นรูปธรรม 

 แนวทางในการสร้างโอกาสและความร่วมมือด้านความม่ันคง

แบบองค์รวม ตามแนวทางแม่นำ้าโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน (1) แนวท�งก�รดำ�เนนินโยบ�ยเชงิรกุ เพือ่เสรมิสร้�งคว�มร่วมมอื

ระหว่�งไทยกับประเทศเพือ่นบ้�น  (2) ก�รเสรมิสร้�งโอก�สด้�นเศรษฐกจิ 

และก�รค้�ช�ยแดนของไทย (3) ก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ

โดยใช้มิติด้�นวัฒนธรรมและศ�สน�เป็นตัวนำ� (4) มีก�รเรียนรู้ในก�ร 

อนรุกัษ์ทรพัย�กรท�งธรรมช�ตร่ิวมกนัทัง้ฝ่�ยไทย และ สปป.ล�ว โดยเฉพ�ะ 

ก�รจัดก�รทรพัย�กรนำ�้ท่ีต้องคำ�นงึถึงผลประโยชน์สงูสดุร่วมกนั (5) ก�รนำ�

เทคโนโลยีที่ทันสมัยม�ใช้เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวก และลดข้อผิดพล�ด 

ที่อ�จเกิดขึ้นจ�กก�รปฏิบัติง�นช�ยแดนในพื้นที่

(กภศ.ศศย.สปท.)

39ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)



สำ�หรับอ�เซียนมีรูปแบบพหุวัฒนธรรมเป็นแบบเสรีนิยม (Liberal- 

Multiculturalism) อันเป็นก�รผสมระหว่�งอุดมก�รณ์เสรีนิยมกับพหุ

วัฒนธรรมนิยม ซึ่งมีแก่นคว�มคิดหลักคือก�รส่งเสริมขันติธรรมและ

สนับสนุนเสรีภ�พในก�รเลือกต่อประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับศ�สน�และ

วัฒนธรรม โดยไม่สนับสนุนคว�มเชื่อหรือค่�นิยมใดค่�นิยมหนึ่งเป็นก�ร

เฉพ�ะ กลุม่ประเทศสม�ชกิอ�เซยีนจะได้รับอทิธพิลท�งพหุวฒันธรรมอนั

เป็นมรดกจ�กประเทศอนิเดียและจนีเป็นหลัก ซึง่ส�ม�รถจำ�แนกกลุม่ของ

พหวุฒันธรรมของอ�เซยีนได้ 3 กลุม่ ได้แก่ กลุม่วฒันธรรมค�บสมทุรอนิโด

จนี (ไทย สปป.ล�ว กมัพูช� เมยีนม� และเวยีดน�ม) กลุ่มวัฒนธรรมม�เลย์ 

(ม�เลเซีย อินโดนีเซยี และบรูไน) กลุ่มวฒันธรรมหมูเ่ก�ะ (ฟิลปิปินส์) และ

พหสุงัคมวฒันธรรม (สิงคโปร์) ซึง่คว�มท้�ท�ยและผลกระทบต่อพหสุงัคม

ของอ�เซียนเกิดจ�กปัญห�ก�รปฏิวัติอุตส�หกรรมครั้งที่ 4 (The Fourth 

Industrial Revolution: 4IR) ท่ีมกี�รนำ�ระบบอตัโนมตัมิ�ใช้แทนแรงง�น

มนษุย์ นำ�ไปสูปั่ญห�คว�มเหลือ่มลำ�้ท�งเศรษฐกจิและสงัคม (Economic 

and Social Disparities) ปัญห�ก�รแบ่งแยกช�ติพันธุ์ในสังคมซึ่งส่ง

ผลกระทบต่อก�รอยู่ร่วมกันอย่�งสงบสุขในสังคม สำ�หรับแนวท�งในก�ร

บริห�รจัดก�รพหุสังคมของอ�เซียนมีก�รปรับเปล่ียนวิธีก�รแบบก�ร

กลืนกล�ย (Assimilation) ซึ่งเป็นกระบวนก�รสำ�คัญในก�รสร้�งรัฐช�ติ

ในหล�ยสังคมที่ทำ�ล�ย กีดกัน บังคับวัฒนธรรมกลุ่มย่อยให้กล�ยม�เป็น

เพียงส่วนหนึ่งของสังคมใหญ่ โดยเปลี่ยนม�เป็นก�รบูรณ�ก�รผสมผส�น 

(Integration) จะเป็นวิธท่ีีทำ�ให้ลดปัญห�คว�มขดัแย้งระหว่�งกลุม่คนช�ตพินัธุ์

ต่�ง ๆ เพร�ะมุ่งเน้นเพื่อนำ�สังคมไปสู่ก�รตระหนักรู้ถึงก�รอยู่ร่วมกันและ

คว�มเป็นหนึง่เดียวกนัของสงัคมอันหม�ยถึงรัฐช�ติหรือประเทศ และกลไก

ก�รบริห�รจัดก�รคว�มเป็นพหุสังคมของอ�เซียน โดยก�รดำ�เนินวิถีชีวิต

ร่วมกันของประช�ชนภ�ยใต้คว�มเป็นพหุวัฒนธรรมที่ต้องประกอบด้วย

ก�รเรียนรู้ ก�รทำ�คว�มเข้�ใจ และปรับตัวโดยยึดมั่นในขันติธรรมมีคว�ม

อดทนอดกลั้นต่อคว�มแตกต่�ง เค�รพและให้เกียรติต่อคว�มแตกต่�ง

ของเพื่อนร่วมสังคม โดยคำ�นึงถึงคว�มเป็นมนุษย์ร่วมสังคมช�ติ อันเป็น

แนวท�งในก�รอยูร่่วมกนัของสงัคมพหลุกัษณ์ทีมี่ก�รปฏบิตัแิละนำ�ไปปรบั

ใช้เพือ่ก�รอยูร่่วมกนัในวิถคีว�มแตกต่�ง สำ�หรบัก�รร่วมกนัก้�วข้�มกบัดกั

ท�งคว�มคดิท่ีนำ�ไปสู่คว�มแตกแยก อ�ทิ ก�รมองตนเองเป็นจดุศนูย์กล�ง

ในหมูเ่พือ่นบ้�น คว�มเจ็บแค้นท�งประวัติศ�สตร์ท่ีนำ�ม�ซึง่คว�มแตกแยก 

และ ก�รมองข้�มคุณค่�อัตลักษณ์ของตนเอง เป็นต้น

 

(กภศ.ศศย.สปท.)

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

ประชุมสนทน�ปัญห�ยุทธศ�สตร์ ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 

2/2563 เพื่อเก็บข้อมูลสนับสนุนก�รจัดทำ�เอกส�ร

ศึกษ�เฉพ�ะกรณี (Case Study) เรื่อง “บทบ�ท

ทห�รหญิงกับภ�รกิจด้�นก�รทห�ร” วันจันทร์ที่ 

24 ก.พ.63  ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ 

โดย พ.อ. บัณฑูร บำ�เรอร�ช รอง ผอ.ศศย.สปท. 

เป็นประธ�น โดยมีวิทย�กรจ�กหน่วยง�นภ�ยใน

และภ�ยนอกกระทรวงกล�โหม และพลเรือน สรุป

ประเด็นสำ�คัญ ดังนี้

 อัตราและสัดส่วนการบรรจุข้าราชการทหารหญิงในเหล่าทัพ 

สรุปได้ดังนี้ (1) ก�รบรรจุอัตร�ทห�รหญิงของ ทบ. มีจำ�นวนกำ�ลังพล

ทั้งหมดประม�ณ 130,000 น�ย เป็นกำ�ลังพลหญิงประม�ณ 8,100 น�ย  

คดิเป็นร้อยละ 6 ของอตัร�กำ�ลงัพลทัง้หมด ประกอบด้วย น�ยทห�รสญัญ�

บัตรหญิงประม�ณ 4,400 น�ย และน�ยทห�รประทวนหญิงประม�ณ 

3,700 น�ย ในส่วนของหน่วยทห�รพร�นหญิงจะส�ม�รถบรรจุทห�ร

หญิงได้ต�มจำ�นวนอนุมัติ

ทัง้หมดประม�ณ 800 น�ย 

(2) ก�รบรรจุอัตร�ทห�ร

หญิงของ ทร. มีจำ�นวน

กำ�ลังพลทั้งหมดประม�ณ 

80,000 น�ย เป็นกำ�ลังพล

การประชุมสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563

หญิงประม�ณ 3,100 น�ย คิดเป็นร้อยละ 3.8 ของอัตร�กำ�ลังพลทั้งหมด 

ประกอบด้วย น�ยทห�รสัญญ�บัตรหญิง 2,260 น�ย น�ยทห�รประทวน

หญิง 740 น�ย และอ�ส�ทห�รพร�นหญิง 100 น�ย (3) ก�รบรรจุอัตร�

ทห�รหญงิของ ทอ. มจีำ�นวนกำ�ลังพลทัง้หมดประม�ณ 24,247  น�ย เป็น

กำ�ลังพลหญิงประม�ณ 4,432 น�ย คิดเป็นร้อยละ 18 ของอัตร�กำ�ลังพล

ทั้งหมด ประกอบด้วย น�ยทห�รสัญญ�บัตรหญิง 2,732 น�ย น�ยทห�ร

ประทวนหญิง 1,700 น�ย

 บทบาทและขดีความสามารถทหารหญิงในภารกจิด้านการทหาร  

สรปุได้ดงันี ้(1) องค์ก�รสหประช�ช�ต ิ(United Nations : UN) ได้ให้คว�ม

สำ�คัญในว�ระสตรี สันติภ�พ และคว�มมั่นคง (Women, Peace and 

Security : WPS) ต�มว�ระสตรี สันติภ�พ และคว�มมั่นคง (Women, 

Peace and Security - WPS) โดยให้คว�มสำ�คัญกับบทบ�ทสตรีใน 3 

ประเด็น ได้แก่ ก�รเพิ่มบทบ�ทของสตรีในก�รป้องกัน แก้ไขและจัดก�ร

คว�มขัดแย้ง โดยกระบวนก�รสันติภ�พ ก�รปกป้องสิทธิสตรีในระหว่�ง

และภ�ยหลงัคว�มขดัแย้ง และก�รเพิม่บทบ�ทและจำ�นวนเจ้�หน้�ทีร่กัษ�

สันติภ�พสตรีในปฏิบัติก�รรักษ�สันติภ�พของสหประช�ช�ติ โดยว�ระ 

ดังกล่�วมีคว�มเชื่อมโยง

กับก�รดำ � เนินก�รต�ม

อนุสัญญ�ว่�ด้วยก�รขจัด

ก�รเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุก

รูปแบบ (Convention on 

the Elimination of All 

จุลสารศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ (Strategic Studies Center Journal) 40

ส่วนที่ 3 การปฎิบัติงานที่สำาคัญของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร ์



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

ประชุมคว�มร่วมมือท�งวิช�ก�รสำ�หรับก�รบริห�รจัดก�รช�ยแดน

ระหว่�งไทย-ม�เลเซีย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 ก.พ.63 ณ ห้องประชุม

ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์ โดย 

พล.อ.ต. ภมิูใจ เลขสนุทร�กร 

ผอ.ศศย.สปท. เป็นประธ�น 

ผู ้ เ ข ้ � ร ่ วมก�รประชุ มฯ 

ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้แทนหน่วยง�นคว�มมั่นคง 

หน ่วยง�นวิช�ก�ร และ

หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง โดยมี

วิทย�กรประกอบด้วย พล.ต. 

สิทธิ ตระกูลวงศ์ ผศ.ดร.จุฬณี ตันติกุล�นันท์ ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ มีสันฐ�น 

ผศ.ดร.ปรีชญ�ณ์ นักฟ้อน และคุณม�หะมะ พีสกรี ว�แม ซึ่งส�ม�รถสรุป

ประเด็นได้ดังนี้

 การรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน มีประเด็นดังนี้ (1) ก�ร

แก้ไขปัญห� 3 จงัหวดัช�ยแดนภ�คใต้ เนือ่งจ�กรัฐบ�ลกล�งของม�เลเซยี

มผีลต่อนโยบ�ยก�รแก้ไข

ปัญห�ช�ยแดนภ�คใต้ 

ดังน้ันเมื่อมีก�รเปลี่ยน

รฐับ�ลทำ�ให้แนวนโยบ�ย

ด้�นก�รบริห�รจัดก�ร

ช�ยแดนภ�คใต้เปลีย่นไป 

การประชุมความร่วมมือทางวิชาการส�าหรับการบริหารจัดการชายแดนระหว่างไทย-มาเลเซีย

(2) ปัญห�ย�เสพติด โดยเฉพ�ะย�บ้� ย�ไอซ์ ที่มีปัญห�ย�วน�นนับ 10 ปี 

และมีปริม�ณเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง ก�รแพร่ระบ�ดในไทยและม�เลเซียมี

ลักษณะที่คล้�ยกัน ประเภทของย�เสพติดที่เข้�ม�จ�กม�เลเซียส่วนใหญ่

เป็นพชืกระท่อมทีส่�ม�รถใช้เป็นส�รตัง้ต้นในก�รผลติเป็นย�ได้ เนือ่งจ�ก

กฎหม�ยเกี่ยวกับพืชกระท่อมของไทยและม�เลเซียมีคว�มแตกต่�งกัน 

ทำ�ให้ก�รนำ�เข้�กระท่อมของม�เลเซียม�ฝั่งไทยจึงเป็นเรื่องที่ง่�ยและมี

ปริม�ณม�กท่ีสุด (3) ปัญห�ก�รล้ีภัยของผู้ก่อคว�มไม่สงบใน 3 จังหวัด

ช�ยแดนภ�คใต้ที่ลี้ภัยไปม�เลเซีย (4) บริเวณช�ยแดนไทย-ม�เลเซียเป็น

พืน้ทีท่ีมี่ก�รส่งผ่�นยทุโธปกรณ์และค้�อ�วุธผดิกฎหม�ย โดยเฉพ�ะให้กับ

กลุ่มผู้ก่อคว�มไม่สงบใน 3 จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้นำ�ไปใช้ในก�รปฏิบัติ

ก�ร (5) ปัญห�บุคคลสองสัญช�ติ ท่ีทำ�ให้ย�กต่อก�รติดต�มข้อมูลหรือ

ก�รติดต�มอัตลักษณ์บุคคล ซึ่งปัจจุบันกระบวนก�รก�รได้ 2 สัญช�ติมี

คว�มย�กม�กขึ้นจึงทำ�ให้ปัญห�ของบุคคล 2 สัญช�ติน้อยลง และ (6) 

ก�รก่อก�รร้�ยและก�รลดใช้คว�มรนุแรง ซึง่เป็นปัญห�สำ�คญัของทัง้ไทย

และม�เลเซยี โดยเฉพ�ะม�เลเซยีทีผู่เ้ข้�ร่วมกบักลุม่ก่อก�รร้�ยรฐัอสิล�ม 

(Islamic State : IS) จะเป็นผู้ที่มีฐ�นะและมีก�รศึกษ�

 การบริหารจัดการชายแดนร่วมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  

และความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน มีประเด็นดังนี้ (1) นโยบ�ยท�งด้�น

เศรษฐกจิของประเทศไทยได้มกี�รจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพเิศษ ซึง่ในปัจจบุนั

รัฐบ�ลมีนโยบ�ยแผนง�นพัฒน�แนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ (Southern 

Economic Corridors : SEC) ใน 4 จังหวัดภ�คใต้ (2) ม�เลเซยีมมีลูค่�ก�รค้� 

บริเวณช�ยแดนสูงกว่�ไทย เนื่องจ�กม�เลเซียมีคว�มก้�วหน้�ม�กกว่�

ไทยในด้�นก�รผลิต โดยเฉพ�ะอ�ห�รฮ�ล�ล (Halal Food) ที่ส�ม�รถ

Forms of Discrimination Against Women : CEDAW)  บทบ�ทของ 

กองทพัไทยในก�รสนบัสนนุปฏบิตักิ�รเพือ่สนัติภ�พในปัจจบุนั และเป้�หม�ย

ขององค์ก�รสหประช�ช�ตทิีไ่ด้มกี�รกำ�หนดให้ประเทศสม�ชกิทกุประเทศ

ต้องส่งทห�รหญิงเข้�ร่วมในภ�รกิจสันติภ�พ ประเภทกองกำ�ลัง ที่ต้อง

มีทห�รหญิงเข้�ร่วมภ�รกิจจำ�นวนร้อยละ 15 และประเภทร�ยบุคคลที่

ต้องมีทห�รหญิงเข้�ร่วมภ�รกิจจำ�นวนร้อยละ 25  สำ�หรับก�รส่งเสริม

บทบ�ทสตรีของไทยได้มีก�รดำ�เนินก�รต�มอนุสัญญ�ว่�ด้วยก�รขจัด

ก�รเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) เป็นกฎหม�ยระหว่�ง

ประเทศที่ประกันสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง ที่ไทยได้ลงน�มเข้�ร่วมเป็น

ภ�คีตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 โดยมีข้อผูกพันธ์ถึงก�รเปิดพ้ืนที่ให้สตรีมีส่วน

ร่วมในก�รบริห�ร ก�รดำ�เนินง�นในทุกระดับ (2) บทบ�ทของทห�รหญิง 

ประกอบด้วย ด้�นก�รสนับสนุนก�รรบ ได้แก่ นักบินหญิง, อ�ส�ทห�ร

พร�นหญิง (อส.ทพ.หญิง), ส�รวัตรทห�รหญิง (สห.หญิง), ก�รปฏิบัติก�ร

จิตวิทย� (ปจว.), ส�ยง�นพล�ธิก�ร, อ�ส�ทห�รพร�นน�วิกโยธินหญิง 

(อส.ทพ.นย.หญิง), กรมส�รวัตรทห�รเรือ ในหมวด สห.ทร.หญิง เป็นต้น 

ด้�นก�รพฒัน�ประเทศ และก�รช่วยเหลอืประช�ชน ได้ สนับสนนุภ�รกจิ

ของศูนย์แพทย์ทห�รอ�เซียน (ASEAN Centre of Military Medicine 

: ACMM) ในก�รปฏิบัติก�รภ�รกิจด้�นมนุษยธรรมและก�รบรรเท�ภัย

พิบัติ (Human Assistance and Disaster Relief : HADR) วิทย�กรใน

ก�รประช�สมัพนัธ์ต้�นภัยย�เสพติด กจิกรรมดแูลผูป่้วยตดิเตยีง ด้�นก�ร

ปฏิบัตกิ�รเพือ่สนัตภิ�พ กองทัพไทยได้ดำ�เนนิก�รจัดส่งทห�รหญงิเข้�ร่วม

ปฏบิตักิ�รรกัษ�สนัตภิ�พ ต�มกรอบของสหประช�ช�ต ิตัง้แต่ปี พ.ศ.2545 

จนถึงปัจจุบันจำ�นวนรวม 113 น�ย โดยหน้�ท่ีเป็นผูส้งัเกตก�รณ์ท�งทห�ร

และน�ยทห�รฝ่�ยอำ�นวยก�ร ในต่�ง ๆ และ ด้�นอื่น ๆ เช่น ก�รพิทักษ์ 

และเทิดทูนสถ�บันพระมห�กษัตริย์ ก�รพัฒน�และจัดตั้งเครือข่�ยกำ�ลัง

ประช�ชนจ�กทุกภ�คส่วน เป็นต้น

(กศย.ศศย.สปท.)

41ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)



ส่งออกไปข�ยในร�ค�ทีส่งู ส่วนไทยเป็นเพยีงผูส่้งวตัถดุบิหรือว่�สนิค้�ต่�ง ๆ 

ให้ม�เลเซียนำ�ไปแปรรูปเท่�นั้น (3) ไทยและม�เลเซียมีปัญห�ช�ยแดน

ภ�คใต้เป็นหลักร่วมกัน โดยช�วม�เลเซียก็ไม่ได้ให้ก�รยอมรับว่�ผู้คนใน

พื้นที่ 3 จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้เป็นช�วม�เลเซีย และ (4) รูปแบบคว�ม

สัมพันธ์ระหว่�งประช�ชนกับประช�ชนของไทยและม�เลเซีย มีลักษณะ

สังคมที่เป็นเครือญ�ติ ข้อเสียคือทำ�ให้เกิดช่องโหว่ของกฎหม�ย ข้อดีคือ

ทำ�ให้คนในพื้นที่รู้ว่�เกิดปัญห�อะไรขึ้นบ้�งในพื้นที่ 

 มาตรการในการรักษาความม่ันคงตามแนวชายแดน มีประเด็น

ดังนี้ (1) โครงสร้�งก�รปกครองท่ีแตกต่�งกัน ส่งผลให้ก�รสื่อส�รไม่ได้

เป็นไปในทศิท�งเดียวกนั หรือก�รบริห�รจดัก�รส่วนท้องถิน่อ�จมทีศิท�ง

ที่แตกต่�งไปจ�กรัฐบ�ลส่วนกล�ง (2) เสริมสร้�งคว�มร่วมมือของทั้งสอง

ประเทศ ผ่�นก�รกระชับคว�มสัมพันธ์ระดับรัฐ (3) ส่งเสริมก�รประส�น

คว�มร่วมมือระหว่�งหน่วยง�นภ�ยในของไทย ให้มีคว�มคล่องตัว ลด

คว�มซำ้�ซ้อน สนับสนุนให้มีก�รทำ�ง�นในเชิงเครือข่�ย เพ่ือให้ก�รแก้ไข

ปัญห�เกิดก�รบูรณ�ก�รอย่�งแท้จรงิ (4) สนบัสนนุให้มกี�รประช�สมัพนัธ์

กิจกรรมต่�ง ๆ  เพือ่ให้ทกุฝ่�ยได้รบัรู ้และก�รได้คว�มร่วมมอืจ�กประช�ชน

จะส�ม�รถสนับสนุนก�รทำ�ง�นของรัฐบ�ลเป็นอย่�งดี และ (5) ก�รยก

ระดับก�รแลกเปลี่ยนข้อมูลด้�นก�รข่�ว โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รแลก

เปลี่ยนข้อมูลด้�นก�รข่�วระหว่�งเจ้�หน้�ท่ีด้�นก�รข่�วระดับสูงของทั้ง 

2 ประเทศ 

 การฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ มี

ประเด็นดังนี้ (1) ปัญห�อุทกภัยและอัคคีภัย เป็นปัญห�ที่สำ�คัญร่วม

กันทั้งไทยและม�เลเซีย โดยที่ม�เลเซียยังมีปัญห�ในเรื่องคว�มสัมพันธ์

ระหว่�งรัฐบ�ลกล�งและรัฐบ�ลท้องถ่ิน ท่ีเป็นอุปสรรคในก�รช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัย (2) ควรมีก�รสร้�งคว�มตระหนักรู้ด้�นก�รป้องกันและ

บรรเท�ส�ธ�รณภัยให้กับประช�ชนไทย ซึ่งม�เลเซียมีก�รปลูกฝังผ่�น

ระบบก�รเรียนก�รสอนตั้งแต่ในชั้นอนุบ�ลจนถึงระดับชั้นมห�วิทย�ลัย 

ขณะท่ีไทยเพิ่งเปิดหลักสูตรของก�รจัดก�รภัยพิบัติ และ (3) ควรมีก�ร

ขับเคลื่อนม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติง�น (Standard Operating Procedure: 

SOP) ในก�รจัดก�รภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย อัคคีภัยในระดับท้องถิ่นของทั้ง 

2 ประเทศร่วมกัน

(กศย.ศศย.สปท.)

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

ประชุมวิช�ก�ร ครั้งที่ 1/2563 เรื่อง “Thailand Strategic Security 

Review 2020” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ก.พ.63 ณ ห้องศรีวร� เอ โรงแรม

ท�วน์ อิน ท�วน์ โดยมี พล.ต.กิตต ิ  

คงสมบัติ รอง เสธ.สปท. ผู ้แทน 

ผบ.สปท. เป็นประธ�น ผู้เข้�ร่วมก�ร

ประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้แทนเหล่�

ทัพ ผู้แทนหน่วยง�นด้�นคว�มมั่นคง 

และหน่วยง�นพลเรือนที่เกี่ยวข้อง 

ก�รประชุมฯ มีส�ระสำ�คัญได้ดังนี้

 การปาฐกถาพิเศษเรือ่ง “Dynamics Security Environment 

in the 21st Century” โดย พล.อ. เจิดวุธ  คร�ประยูร ที่ปรึกษ�พิเศษ 

กองบญัช�ก�รกองทัพไทย สรุปได้ดงันี ้สถ�นก�รณ์ทุกอย่�งมคีว�มเชือ่มโยง

ถงึกนั ก�รวเิคร�ะห์ต้องมคีว�มเป็นระบบและมวีธิคีดิแบบองค์รวม และใช้

เครือ่งมอืหรอืกลไกหล�ย ๆ  อย่�งร่วมกนั สภ�วะแวดล้อมของยทุธศ�สตร์

โลกในปี 2588 ต�มเอกส�ร Global Strategic Trends – Out to 2045 

ของ กห.สหรฐัฯ จะพจิ�รณ�สภ�พแวดล้อมใน 

13 เรือ่งสำ�คญั 8 กลุม่ภมูริฐัศ�สตร์ ห้วงอ�ก�ศ

และอวก�ศ ได้แก่ ประช�กรศ�สตร์ (Demog-

raphy) เพศ (Gender) คว�มเป็นชุมชนเมือง 

(Urbanization) ทรัพย�กร (Resources)  

สิง่แวดล้อม (Environment) สขุภ�พ (Health) 

การประชุมวิชาการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563

ก�รขนส่ง (Transport) ข้อมูลข่�วส�ร (Information) ก�รศึกษ�  

(Education) ระบบอัตโนมัติและก�รทำ�ง�น (Automation and work) 

คอร์รปัช่ันและก�รเงิน (Corruption and money) อัตลกัษณ์และบทบ�ท

ของรัฐ (Identity and role of the state) และก�รป้องกันและขีดคว�ม

ส�ม�รถ (Defence and capabilities)

 บรรยายพิเศษ เร่ือง “ภัยคุกคามจากโรคระบาด มาตรการ

ป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019” 

โดย น�ยแพทย์ธนรักษ์  ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวง

ส�ธ�รณสุข สรุปได้ดังนี้ ในประเทศไทย ค�ดก�รณ์ฉ�กทัศน์ (Scenario) 

ก�รระบ�ดในประเทศไทย แบ่งออก 3 ระยะ 

ได้แก่ ระยะที่ 1 แยกผู้ป่วย (Containment) 

โดยก�รเฝ้�ระวังและคัดกรองผู้เดินท�งจ�ก

ต่�งประเทศ ระยะท่ี 2 ควบคุมก�รระบ�ด 

(Control) เป็นขั้นติดเชื้อในวงจำ�กัด โดยก�ร

สอบสวนโรคและติดต�มผู้สัมผัส เน้นผู้ป่วย

ไปพบแพทย์โดยเร็ว ระยะที่ 3 ลดผลกระทบ 

(Mitigation) ขัน้ทีก่�รระบ�ดแพร่ขย�ยในประเทศ ดำ�เนนิก�รโดยก�รดแูล

รกัษ�ผูป่้วยป้องกนัก�รตดิเชือ้ในโรงพย�บ�ล และป้องกนัก�รแพร่ระบ�ด

เป็นกลุ่มใหญ่

 การเสวนาวิชาการ “สถานการณ์ความม่ันคงในภูมิภาคท่ี

เปลี่ยนแปลงไปกับบทบาทของประเทศมหาอำานาจ ประเด็น ภูมิภาค

ตะวนัออกกลาง” โดย ผศ.ดร.ม�โนชญ์  อ�รย์ี อ�จ�รย์ภ�ควชิ�รฐัศ�สตร์ 

จุลสารศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ (Strategic Studies Center Journal) 42

ส่วนที่ 3 การปฎิบัติงานที่สำาคัญของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร ์



มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ สรุปได้ดังนี้ สถ�นก�รณ์คว�มขัดแย้งใน

ตะวันออกกล�งในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะนำ�ไปสู่สงคร�มเพิ่มขึ้น โดยมี

ส�เหตมุ�จ�กกระแสคว�มเปลีย่นแปลงของโครงสร้�งอำ�น�จ ทัง้ในระดบั

ภมิูภ�คและระดบัโลก ซึง่ปัญห�คว�มขดัแย้งในตะวนัออกกล�งมหีล�ยมติิ 

ทั้งเรื่องของแนวคิด ลัทธิท�งศ�สน� และผลประโยชน์ อันนำ�ไปสู่สงคร�ม

ตัวแทนของช�ติมห�อำ�น�จท่ีมีอิทธิพลในตะวันออกกล�ง ก�รขย�ย

อทิธพิลของอหิร่�น ทำ�ให้สหรฐัฯ ถอนตวัจ�กข้อตกลงนวิเคลยีร์ ควำ�่บ�ตร 

อิหร่�น รวมทัง้ได้ข้ึนบญัช ีIRGC เป็นองค์กรก่อก�รร้�ย และสงัห�รน�ยพล 

สุไลม�นี บทบ�ทที่เพิ่มขึ้นของตุรกี ทำ�ให้สหรัฐฯ สนับสนุนกลุ่มเคิร์ดใน

ซีเรีย สนับสนุนกูเลนทำ�รัฐประห�รในตุรกีในปี 2559 โจมตีเศรษฐกิจตุรกี 

และไม่ร่วมมอืกับตุรกใีนก�รสร้�งพ้ืนท่ีปลอดภยัท�งเหนอืของซเีรยี สหรฐัฯ 

ต้องก�รดึงตุรกีให้ออกห่�งจ�กรัสเซียและ

กลับม�ร่วมมือโค่นล้ม ปธน.อัสซ�ด ในซีเรีย 

ปธน.ทรัมป์ เยือนซ�อุดิอ�ระเบียในปี พ.ศ. 

2560 เรียกร้องให้ซ�อุดิอ�ระเบียจัดก�รกับ

อิหร่�นและกลุ่มภร�ดรภ�พมุสลิม (Muslim 

Brotherhood) ซ�อุดิอ�ระเบียได้ตัดคว�ม

สัมพันธ์ท�งก�รทูตกบัก�ต�ร์ ปัจจบุนัภมูภิ�ค

ตะวันออกกล�งกำ�ลังเข้�สู่ยุค 3 ขั้วอำ�น�จใหม่ หลังอ�หรับสปริง ได้แก่ 

อิหร่�น ตุรกี และซ�อุดิอ�ระเบีย

 การเสวนาวิชาการสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคที่

เปลีย่นแปลงไปกบับทบาทของประเทศมหาอำานาจ ประเดน็คาบสมทุร

เกาหลี โดย รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข รองอธิก�รบดีฝ่�ยวิเทศสัมพันธ์ 

มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ สรุปได้ดังนี้ สถ�นก�รณ์ค�บสมุทร 4 ประก�ร 

ได้แก่ 1) มีทิศท�งที่ดีขึ้น แต่กลับแย่ลง 2) ก�รนิย�มคว�มหม�ยของ

ก�รลดอ�วุธนิวเคลียร์ (Denucleariza-

tion) ที่ต่�งกันของเก�หลีเหนือกับสหรัฐฯ 

ทำ�ให้ห�ข้อสรุปของก�รเจรจ�ฯ ไม่ได้ เช่น 

เก�หลีเหนือต้องก�รให้สหรัฐฯ ยกเลิกก�ร

ควำ�่บ�ตรท�งก�รค้�ก่อน แต่สหรฐัฯ ต้องก�ร

ให้เก�หลีเหนือปลดอ�วุธนิวเคลียร์ก่อน 3) 

ศักยภ�พด้�นนิวเคลียร์ของเก�หลีเหนือสูง 

ส�ม�รถฟ้ืนฟูกลบัม�ใช้ใหม่ได้ และส�ม�รถยงิขปีน�วุธจ�กฐ�นเคลือ่นท่ีได้ 

และ 4) เก�หลีเหนือลงทุนพัฒน�อ�วุธนิวเคลียร์ด้วยงบประม�ณจำ�นวน

ม�ก ถอืเป็นเกยีรตภูิมขิองประเทศ ท่ีทำ�ให้เก�หลีเหนอืมอีำ�น�จต่อรองกับ

ประเทศมห�อำ�น�จ จึงย�กที่จะยกเลิกก�รพัฒน�อ�วุธนิวเคลียร์

 การเสวนาวิชาการ “สถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคที่

เปลี่ยนแปลงไปกับบทบาทของประเทศมหาอำานาจ ประเด็นภูมิภาค

อินโด-แปซิฟิก” โดย ศ.ดร.ประภัสสร์ เทพช�ตรี  ศ�สตร�จ�รย์ประจำ�

คณะรัฐศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ สรุปได้ดังนี้ ก�รประก�ศใช้

ยุทธศ�สตร์อินโด-แปซิฟิก เพื่อค�นอำ�น�จและปิดล้อมจีน เช่น ด้�น

เศรษฐกิจ ได้แก่ ก�รปิดล้อมจีนท�งเศรษฐกิจ สงคร�มก�รค้�กับจีน 

สงคร�มเทคโนโลยี 5G และยุทธศ�สตร์แข่งกับ BRI ของจีน ด้วยเหตุนี้ 

ผลกระทบของยุทธศ�สตร์อนิโด-แปซฟิิก จงึทำ�ให้จนีและสหรฐั ขดัแย้งม�ก

ขึ้น และทำ�ให้ไทยว�งตัวลำ�บ�กม�กขึ้น และ

ก�รดำ�เนินยุทธศ�สตร์เอก�ภ�คีนิยม (Uni-

lateralism) ทำ�ให้อ�เซียนถูกลดบทบ�ทลง 

และไทยควรว�งตัวเป็นศูนย์กล�งของอินโด-

แปซิฟิกและอ�เซียน ดำ�เนินนโยบ�ยท�งส�ย

กล�ง ทำ�หน้�ที่เป็นประเทศผู้ประส�นง�น 

และดึงมห�อำ�น�จม�ลงทุน EEC เป็นต้น

 การเสวนาวชิาการ “ประเดน็ความม่ันคงสำาคญัทีม่ผีลกระทบต่อ 

ประเทศไทย ประเด็นสงครามการค้า” โดย คุณกวี จงกิจถ�วร นักวิจัย

อ�วุโส สถ�บันคว�มมั่นคงและน�น�ช�ติ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย สรุป

ได้ดังนี้ สงคร�มก�รค้�สหรัฐและจีน เป็นสงคร�มชิงคว�มเป็นเจ้� ชิงก�ร

เป็นผูร้เิริม่กฎกตกิ�ใหม่ของโลก ซึง่ถือเป็นจุดเปลีย่นผ่�นทีส่ำ�คญั สงคร�ม

ก�รค้� (Trade War) ระหว่�งสหรัฐฯ กับจีน ไทยควรรับบทบ�ทนำ�ของ

จีนในบ�งเรื่อง เช่น ก�รลงทุนโครงสร้�งพื้นฐ�น เศรษฐกิจ ภ�วะโลกร้อน 

และภยัคกุค�มคว�มมัน่คงแบบใหม่ เสรมิสร้�งพนัธมติรและคว�มร่วมมอื 

กับสหรัฐฯ เท่�ที่จำ�เป็น และมีดุลยภ�พต่อคว�มร่วมมือท�งด้�น 

คว�มมั่นคง กับมห�อำ�น�จอื่น ๆ เช่น EU 

(เยอรมนี ฝรั่งเศส) อังกฤษ อินเดีย รัสเซีย 

ออสเตรเลยี บร�ซลิ รวมท้ังองค์กรคว�มมัน่คง

ระหว่�งประเทศต่�ง ๆ  ใช้ประโยชน์เตม็ทีจ่�ก 

ASEAN Outlook on the Indo – Pacific 

ไทยต้องเตรียมพร้อมรับมือ เช่น ก�รผลักดัน

ในคว�มตกลงหุน้ส่วนเศรษฐกจิระดบัภมูภิ�ค 

(Regional Comprehensive Economic 

Partnership : RCEP) ก�รเข้�ร่วมในคว�มตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภ�ค

พื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership: TPP) ควรดึงนักลงทุนเข้�สู่

โครงก�รพัฒน�ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภ�คตะวันออก (Eastern Eco-

nomic Corridor: EEC) และไทยควรเพิ่มคว�มเป็นศูนย์กล�งและพลัง

อ�เซียนในทุกมิติ ไทยควรมอง ไทยคืออ�เซียน อ�เซียนคือไทย ไทยต้อง

ยึดโยงอ�เซียนเป็นหลัก

 การเสวนาวิชาการ “ประเด็นความม่ันคงสำาคัญที่มีผลกระทบ

ต่อประเทศไทย ประเด็นสงครามในอนาคต” โดย พล.อ.ต. ผศ.ดร. สุธี  

จันทรพันธุ์ รองผู้อำ�นวยก�รสถ�บันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สรุปได้

ดังนี้ ก�รสงคร�มยุคใหม่ ได้แก่ สงคร�มไซเบอร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ก�รรบในมิติ 

ก�รรบที่ 5 (The Fifth Domain) ส�ม�รถแทรกอยู่ในพื้นที่มิติก�รรบทั้ง 

4 มติ ิ(Land, Sea, Air, Space) รวมทัง้คว�ม

ท้�ท�ยจ�กเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotics) 

และโดรน (Drone) เทคโนโลยี Blockchain 

และเทคโนโลยีปัญญ�ประดิษฐ์ (AI) ซึ่ง

ประเทศไทยจำ�เป็นต้องมคีว�มพร้อมส�ม�รถ

ผลติและพฒัน�เทคโนโลยบีนพืน้ฐ�นของก�ร

พึ่งพ�ตนเองให้ได้   

(กศย.ศศย.สปท.)
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